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ػػن ـ اأبنياػػنا كالمرىػػااف ىػػادبنن محمػػد ك اػ
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كهه.
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كالمراهع الليراة كا بنهاازاة.
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المقدمة

نـ 1920ـ ،كابنهؽ

أيىىت مبنظمة ال،نصنبننف الو،اكبناة

بن،ن ال،نصنبننف (ب)

نـ

1931ـ ،ي اندة أيرامنـ ،كمذ الذم حنكؿ نـ 1937ـ اللكدة إل ال،نصنبننف اأـ؛ ممن أدل إل

ابنه نؽ إ ىؿ نـ 1937ـ ي اندف دافاد ارزائاؿ ،كأيرامنـ ه ارف ،إ أف ابند ع الحرب اللنلماة
الثنبناة نـ 1939ـ ،أدل إل حدكث سفنت ياف ارزائاؿ شنئد إ ىؿ الذم أاد ال حنلؼ مع يراطنبنان
مثؿ الكمنلة الا،كداة ،كياف بننئيه ه ارف الذم فضؿ ال حنلؼ مع ألمنبنان؛ ممن ر ب ااه ابنه نؽ

ه ارف ف ارزائاؿ ،كأىس مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) نـ 1940ـ ،ال ذ ا يرت يراطنبنان دكمن
اأكؿ ،ف لرضت لمطنردة الهماع ل،ن ،ك ـ ىهف ك وفاة ملظـ شند ،ن

اليراطنبناة ال ذ اص نلت ه ارف نـ 1942ـ.

ا

اد الم نيرات

ممف يلض شندة المبنظمة ك ا رأى،ـ ا ىحنؽ هنمار مف إبن نذمن مف ا بن،انر فذ أكا ر

نـ 1942ـ؛ ي،ركيه مف الىهف؛ لالاد ر اي،ن ك رفت ينىـ لاحذ ،كشد بنفٌذت دة ماانت أيرزمن
اص انؿ كزار المى لمرات اليراطنبنذ الاكرد مكاف نـ 1944ـ فذ ال نمرة ،كيلد ا ص انؿ ا ف ت مع
ال،نصنبننف ينل كحد ي ود ال د ة كمىب الكشت؛ ح

ضذ اا،ن ال،نصنبننف ،ال ذ حنكلت وفاة

إ ىؿ ردان ا اص انؿ مكاف يدؿ لاحذ ،ثـ حنكلت المبنظمة  -ا الرصـ مف و ر حهم،ن -
المحنفظة ا مانبن،ن ي داع ال بنظاماف اأمير مبن،ن (ال،نصنبننف كا ىؿ) ،ينلك د ينل كحد إذا كهدت

مانبن،ن ملرض ن ل طر الذكينف.

كأى،مت المبنظمة فذ حرمة اللوانف الليرم ال ذ شند ،ن ال،نصنبننف ضد ىانىة الم نب

اأياض فذ فاىطاف ،كحنكلت أف زاؿ ال سفنت ياف ال،نصنبننف كا ىؿ ،كبنفٌذت لاحذ دة ماانت
فذ حرمة اللوانف ،ال ذ ممبن ،ن مف ىااح ك دراب بننورمن ،كبن اهة ل زااد ماانت حرمة
اللوانف الليرم ،بنفٌذت ال كات اليراطنبناة حما ذ الىيت اأىكد ،كىمؾ ال رش نـ 1946ـ ،كشد
ا ؿ اى حنؽ هنمار شنئد لاحذ ،كيلض شندة الاهكؼ؛ كابنىحيت ال،نصنبننف مف اللوانف.
كاى مرت لاحذ كا ىؿ فذ

ماان ،من ضد يراطنبنان ،ك بندمن ودر شرار ال ىاـ

نـ

 1947ـ نرض ه لاحذ ،ممن لـ ى مر فذ اد نئ،ن أف اللرب لاىكا اللدك اأكؿ ،كا ير ،ـ اللدك
اأكؿ ،كشد ار ميت هرائـ

دة ،منف مبن،ن مهنرم ،ن فذ مهزرة دار انىاف

نـ 1948ـ ،كشد

ىنممت اؾ المهزرة فذ ،هار الىمنف كطردمـ مف فاىطاف ،ممن شنمت لاحذ ينص انؿ الكىاط
الدكلذ المكبنت يربنندكت فذ أكا ر نـ 1948ـ؛ ف ـ ا ينرمن مبنظمة إرمنياة اهب وفا ،ن .كشد
ـ فماؾ مبنظمة لاحذ يلد ا

سف ف إشنمة الهاش ا ىرائااذ ،كابنضكت حت هبننح كحدات

الهاش الهداد.

ك

أىمية الدراسة:

ترجع أىمية الدراسة إلى:
 .1ضركرة ال أرا

لمبنظمة لاحذ كملرفة دكرمن فذ إبنهنا الدكلة الو،اكبناة (إىرائاؿ)،

 .2دراىة مدل ا

سؼ كال كافؽ ياف لاحذ كالمبنظمنت الو،اكبناة اأ رل.

كال لرؼ ا أىنلاب ما،ن.

 .3ال لرؼ ا طيالة اللسشة ياف لاحذ كا بن داب اليراطنبنذ فذ فاىطاف.

 .4إضنفة دراىة هدادة لامم ية اللرياة ،درس مبنظمة ىمراة و،اكبناة مات فذ فاىطاف
منياف نمذ (1948 -1940ـ).

 .5شاة الدراىنت اللاماة الم ،مة يدراىة نرا الو،اكبناة.

 .6كفر دد مف الكثنئؽ كالموندر كالمراهع الليراة لدل الطنلب؛ ممن ا اح له فروة إ داد
دراىة اماة هندة فذ مذا المكضكع.

 .7اللمؿ ا كضع دراىة هدادة أمنـ الم وواف ،كالم ،ماف فذ اللنلـ اللريذ للؿ فذ
ذلؾ إفندة ل،ـ.

أىداف الدراسة:

،دؼ الدراىة إل

نـ 1940ـ ،كح

ال لرؼ ا مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ال ذ حكلت إل (لاحذ) مبنذ

نـ 1948ـ ،كل ح اؽ ذلؾ ال،دؼ ،يد مف إبنهنز اأمداؼ الفر اة ال نلاة:

 .1الكشكؼ ا الظركؼ ال ذ م،دت لظ،كر مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ  -لاحذ).

 .2ال لرؼ ا بنهأة إ ىؿ فذ إىرائاؿ ،كفمرمن ،كأمداف،ن ،ك طكرمن (1942 – 1940ـ).
 .3يع سشنت (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) الدا ااة كال نرهاة (1942-1940ـ).
 .4دراىة إ ىؿ فذ إىرائاؿ مف اص انؿ ه ارف ،ح

اص انؿ الاكرد مكاف (1944-1942ـ)

 .5ال لرؼ ا مبنظمة لاحذ ياف اص انؿ الاكرد مكاف ،ح
(1945 – 1944ـ)

 .6اى لراض دكر لاحذ فذ المرحاة اأكل

ابن ،نا الحرب اللنلماة الثنبناة

مف حرمة اللوانف الليرم (اأكؿ مف هراف

ثنف 28 – 1945آذار 1946ـ).

 .7إل نا الضكا ا دكر لاحذ فذ المرحاة الثنبناة مف حرمة اللوانف الليرم ( 29آذار
 -1946آب 1946ـ).

 .8دراىة أكضنع لاحذ من ياف ابن ،نا حرمة اللوانف الليرم ،كا سف شانـ (إىرائاؿ).
 .9ال رماز ا مهنرمة لاحذ فذ حرب فاىطاف نـ 1948ـ.

ل

حدود الدراسة:

 .7الحد الزماني :م د الدراىة مف نـ 1940ـ؛ أم مبنذ إبنهنا مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ)،
ح

ابنو،نر لاحذ فذ الهاش الو،اكبنذ نـ 1948ـ.

 .2الحد المكاني :دراىة نرا مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ – لاحذ) فذ فاىطاف يحدكدمن
الملركفة فذ مرحاة ا ح سؿ اليراطنبنذ.

منيج الدراسة:

ا يع الينحث فذ دراى ه مبن،ج اليحث ال نرا ذ ،فهمع ياف الركاانت ثـ شنـ ي حااا،ن ،كا مد
ا

دد مف الموندر كالمراهع الليراة كاللرياة كا بنهاازاة.

دراسات سابقة:

يتوقع الباحث أنو سوف يستفيد من الدراسات السابقة التالية:

 - 1أيكها،كـ ،ىنمذ اذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة (1948 -1925ـ)( ،رىنلة
منهى ار صار مبنهكرة) ،صزة ،الهنملة ا ىسماة2011 ،ـ.
بننكؿ الينحث فذ دراى ه نرا

الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة منياف

نمذ - 1925

 1948ـ ،كشد لرض الينحث لا طكر ال نرا ذ لحرمة لاحذ يوكرة هزئاة ين ينرمن أحد

ممكبننت الحرمة ال وحاحاة شيؿ ا بنه نؽ ف إ ىؿ ،كال د الينحث أبنه ىاى فاد مف اؾ

الدراىة ،إ أبنه ىكؼ ا بننكؿ المبنظمة مف هماع هكابني،ن ي لمؽ.
 - 2أيك اانف،

يد اللزاز محمكد :طكر اأه،زة اأمبناة الو،اكبناة ( 1948 -1897ـ)،

(رىنلة منهى ار صار مبنهكرة) ،صزة ،الهنملة ا ىسماة2012 ،ـ.

درس الينحث طكر اأه،زة اأمبناة الو،اكبناة ( 1948 -1897ـ) ،كمف يابن،ن (إ ىؿ فذ
إىرائاؿ – لاحذ) (1948 - 1940ـ) كا كشع الينحث أبنه ىكؼ اى فاد مف اؾ الدراىة فذ
ال لرؼ ا الهنبنب اأمبنذ بند المبنظمة ،كلمبنه ىكؼ ا كـ يدراىة المبنظمة يوكرة هنماة.

 - 3الىبنكار ،زمران إيراماـ :مبنظمة ال،نصنبننف الو،اكبناة مبنذ إبنهنئ،ن كح

ودكر شرار ال ىاـ مف

( 1947 - 1920ـ)( ،رىنلة دم كراف صار مبنهكرة) ال نمرة ،مل،د اليحكث كالدراىنت اللرياة
2006 ،ـ.

بننكؿ الينحث ينلدراىة كال حااؿ مبنظمة ال،نصنبننف مبنذ إبنهنئ،ن ح

ودكر شرار ال ىاـ

(1947 - 1920ـ) ،كشد اى فند الينحث مف مذف الدراىة فذ إطنر سشة مبنظمة ال،نصنبننف
مع مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ – لاحذ) كأثر اؾ اللسشة اا،ن.

م

 - 4م دادم ،إىسـ هكدت :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة فذ فاىطاف (1948 - 1936ـ)،

(رىنلة منهى ار صار مبنهكرة) ،صزة ،الهنملة ا ىسماة  2009 ،ـ.

بننكؿ الينحث فذ دراى ه اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة فذ فاىطاف (- 1936

 1948ـ) ،كشد اى فند الينحث مف طيالة اللسشة اليراطنبناة مع مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ -

لاحذ) ،كلمف ذلؾ منف فذ ىانؽ اللسشة الو،اكبناة اليراطنبناة ،كمنبنت م ورة هدان ،كالينحث فذ

دراى ه ىاه ،د أف مكف دراى ه ملم ة ك فواااة.

الصعوبات التي واجيت الباحث:

لـ ا ممف الينحث مف اللثكر ا

راهـ دد مف بننور لاحذ الذاف كردت أىمنؤمـ فذ

الدراىة ،كذلؾ يىيب و ر المبنظمة ،كمحنك ت ال طاة ال ذ منرى ،ن ال،نصنبننف كالاهكؼ الا،كدم

ضدمن مملنرضة.

تقسيمات الدراسة:
شىـ الينحث دراى ه إل م دمة ،ك م،اد ،كأريلة فوكؿ ،ك ن مة ،ك بننكؿ ال م،اد الظركؼ

ال ذ م،دت لظ،كر (إ ىؿ فذ إىرائاؿ  -لاحذ).

أمن الفوؿ اأكؿ ،ف بننكؿ (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) مف بنهأ ،ن ،ك طكرمن ح

اص انؿ أيرامنـ

ه ارف مف (1942 - 1940ـ) ،كاح كل ا ميحكثاف؛ درس الميحكث اأكؿ ،بنهأة (إ ىؿ فذ
إىرائاؿ) ،كفمرمن ،كأمداف،ن ،ك طكرمن ،أمن الميحكث الثنبنذ ،ف بننكؿ سشنت (إ ىؿ فذ إىرائاؿ)

الدا ااة كال نرهاة مف (1942 - 1940ـ).

كدرس الفوؿ الثنبنذ ( ،إ ىؿ فذ إىرائاؿ  -لاحذ) مف اص انؿ ه ارف ح بن،ناة الحرب
اللنلماة الثنبناة مف (1945 - 1942ـ) ،كاه مؿ ا ميحكثاف ،درس اأكؿ (إ ىؿ فذ إىرائاؿ)
مف اص انؿ أيرامنـ ه ارف ح اص انؿ الاكرد مكاف (1944 - 1942ـ) ،كدرس الثنبنذ ،لاحذ من
ياف اص انؿ الاكرد مكاف ،كابن ،نا الحرب اللنلماة الثنبناة (1945- 1944ـ)
كدرس الفوؿ الثنلث ،دكر لاحذ فذ حرمة اللوانف الليرم مف (1946 - 1945ـ)،
ك مكف مف ميحكثاف ،ف بننكؿ اأكؿ دكر لاحذ فذ المرحاة اأكل مف حرمة اللوانف الليرم
(اأكؿ مف هراف ثنف  - 1945آذار 1946ـ) ،أمن الميحكث الثنبنذ ،فدرس دكر لاحذ فذ
المرحاة الثنبناة مف حرمة اللوانف الليرم.
ك بننكؿ الفوؿ الرايع ،لاحذ مبنذ ابن ،نا حرمة اللوانف الليرم ح

فماؾ المبنظمة

(1948 - 1946ـ) ،ك ضمف ميحكثاف ،بننكؿ اأكؿ أكضنع لاحذ من ياف ابن ،نا حرمة اللوانف
الليرم ،كا سف شانـ (إىرائاؿ) ،كدرس الثنبنذ مهنرمة لاحذ فذ حرب نـ 1948ـ.

ن

كأبن ،الينحث دراى ه ينل ن مة ال ذ ضمبنت ددان مف البن نئج ال ذ كوؿ إلا،ن الينحث،

كيلض ال كوانت ،ثـ المسحؽ كشنئمة الموندر كالمراهع.

كفذ ال نـ مذا من اى طنع الينحث – يه،دف الم ِّؿ – إبنهنزف ،فإف أحىبنت فمف ار

ك كفا ه ،كاف منف صار ذلؾ ،فإف اللهز مف طيالة اليهر.

س

الباحث

فصم متهيدي:

انظزوف انتي مهدت نظهىر مىظمة
(إتسم يف إسزائيم)

أولً :التطور العسكري الصييوني في فمسطين (7097 -7091م).
ثانياً :انشقاق الياغاناه (ب) 7097م.
ثالثاً :ظيور إتسل 7091م.
رابعاً :العوامل التي أدت إلى انشقاق شتيرن

تمييد:
ام ـ الو،نابنة مبنذ كفكدمـ إل

فاىطاف ينم سؾ ال كة اللىمراة؛ لضمنف يىط ىاطر ،ـ

اا،ن ،أرضن كابنىنبنن ،كشد أىىكا مبنذ نـ 1907ـ بنظاـ ينرصاكرا ،ثـ منهكمار "الحنرس" نـ

1909ـ ،كفذ نـ 1920ـ أيىىت مبنظمة ال،نصنبننف ،ال ذ حدث فا،ن ابنه نؽ نـ 1931ـ ،زٌ مه

أيرامنـ ،كمذ ،مؤىى ن ال،نصنبننف (ب) ،أك إ ىؿ ،ال ذ

ندت لس حند مع ال،نصنبننف اأـ

نـ

1937ـ ،لمف هبننح ن مبن،ن رفض الكحدة ،كأىس بنظام ن ىمرا ن وحاحا ن ،ي رؼ ينىـ إ ىؿ ،الذم
ٌلرض أزمة دا ااة ،كحدث فاه ابنه نؽ نـ 1940ـ ،زٌ مه أيرامنـ ه ارف ،كمذا من ا ـ دراى ه

فذ الفوؿ ال م،ادم.

أولً :التطور العسكري الصييوني في فمسطين (7097 -7091م).

اظ،ر داس الو،نابنة لالبنؼ فذ إ ند ،ـ م نية ال نرا الا،كدم مؤمداف هكابنب اللبنؼ
فاه ،فا كؿ منمس بنكردك "":)1("Max Nordauإف الا،كدم  -سؿ ثمنبناة هر شربن ن مف (البنفذ)
 أويح م رمؿ اللضست ...كأش رح أف ا اع ف ش،ر هىدف ،كأف المؿ ا بنماة شكاف الهىداةك ضس ه ،آ ر هىاد ا ولاد ال نرا اللنلمذ ،ل اؾ الا،كداة فذ وسية كدمن الم ن ؿ كحي،ن
ل ل لة الىسح"(.)3
كأكو فسدامار هنيك بنىمذ " )4("Vladimir Jabotinskyفذ طنب له ليلض الطسب
فذ فاابنن ،ين ح فنظ ينلىاؼ؛ "أف ا ش نؿ ينلىاؼ لاس اي من انر ألمنبنا ن ،يؿ إبنه ماؾ أهدادبنن
كرة كالىاؼ أيبنز اابنن مف الىمنا"(.)5
اأكائؿ ...إف ال ا

()2

() 1

منمس بنكردك :مفمر ا،كدم ألمنبنذ ،كلد فذ المهر نـ 1849ـ ،كمك طياب مف ز منا الو،اكبناة كمف
مؤىىا،ن ،كمنف الذراع اأامف ل،ر ىؿ فذ شاندة الحرمة الو،اكبناة ،كفذ نـ 1923ـ (.مبنوكر ،هكبنذ:

() 2

ملهـ اأ سـ ،ص.)477

كاد

الو،نابنة فذ اللور الحداث أبن،ـ الكدكف إل

أرض فاىطاف ين ينرمن أرض اآلينا كاأهداد ال ذ

طردكا مبن،ن شيؿ ألفذ نـ-حىب ز م،ـ -لمف الدراىنت ال نرا اة ثيت أبنه

ار ينط ياف الو،نابنة كيبنذ

إىرائاؿ ،كيذلؾ بن فذ فمرة (المبنف ) ال ذ اردبن،ن (.الحكت ،يانف :فاىطاف ،ص4-3؛ ماى ار ،آرثر :ال يااة

()3
()4

الثنلثة هر ،ص.)196-195 ،177

المىارم ،يد الكمنب :ا اداكلكهاة الو،اكبناة ،ج ،1ص.204
هنيك بنىمذ1940 – 1880( :ـ) كلد فذ ركىان ،أىس فذ نـ 1915ـ مع اكىؼ رميادكر م اية شندة الي نؿ
الو،اكبناة لمىن دة الهاش اليراطنبنذ فذ الحرب اللنلماة اأكل  ،كأثبننا ثكرة م نـ البنيذ مكى

نـ 1920ـ،

شنـ ي بنظاـ اللماانت ا رمنياة الو،اكبناة فذ ال دس ،كمك مؤىس الو،اكبناة ال وحاحاة ،كهبننح،ن اللىمرم

(إ ىؿ) ك كفذ فذ الك انت الم حدة اأمراماة(.وناغ ،أبناس (إهراؼ) :الفمرة الو،اكبناة ،ص429 ،427؛
()5

امذ ،مبننحاـ كأفرااـ :ملهـ الموطاحنت ،ص.)187

المىارم ،يد الكمنب:ا اداكلكهاة الو،اكبناة،ج،1ص202؛ هنش ،طنمر:الوراع فذ الهرؽ اأكىط ،ص.89
1

"Giora

ك يبنت مذف الفمرة أكل
() 1

المبنظمنت الو،اكبناة اللىمراة الىراة ،مبنظمة ينرصاك ار "Bar

نـ 1907ـ ،ال ذ ظ،رت شرب بن،ناة الحمـ اللثمنبنذ ،كأبنهأمن اىرائاؿ هكحط

" ،)2("Yisrael Shohatبندمن رض فذ  28أااكؿ "ىي مير" 1907ـ ،فمرة إبنهنا شكة ىمراة
المؤ مر الثنلث لحزب ( منؿ و،اكف) فذ انفن؛ فكافؽ الحزب ،ي،دؼ زكاد المى كطبننت

ا

ينلحراس؛ لحمنا ،ن مف مهمنت اللرب ،كرفلت هلنر" ينلبننر كالدـ ى طت ا،كذا ،كينلدـ كالبننر

ى لكد ا،كذا"(.)3

كأدل إحسؿ بننور ينرصاك ار محؿ الحنرس اللريذ كالهرمىذ إل

كازداند مهمنت اللرب

ا

ىكا الحنلة اأمبناة،

المى كطبننت ،ككاهه ال بنظاـ ملنرضة المى كطبناف اللنمااف فذ

الز ار ة؛ ل مىم،ـ ينلحراىة اللرياة ،كاش بنن ،ـ يلدـ شدرة ينرصاك ار ا ال انـ يم،نـ الحراىة( ،)4ثـ
د اىرائاؿ هكحط كأ ضنا ينرصاك ار فذ  12بناىنف "إيراؿ" 1909ـ ،مؤ م انر فذ مى كطبنة مفنر

يكر( ")5مىحة"( ،)6فذ الهااؿ ،كشرركا أىاس مبنظمة منهكمار "" "Hashomerالحنرس" ل حؿ

محؿ ينرصاك ار؛ ي،دؼ طكار شدرات الحراس الا،كد ،كا راج الحراس اللرب مف المى كطبننت

الو،اكبناة(.)7
()1

ىامكف ينرمك ين شنئد ال مرد الا،كدم اأكؿ ضد الركمنف منياف نمذ 70-66ـ.

()2

اىرائاؿ هكحط :كلد فذ يكلبندا نـ 1886ـ ،ككفد إل فاىطاف نـ 1904ـ كأىس كزمسؤف مبنظمة ينرصاكرا،

ينرصاكرا :يىمات بنىية إل
( امذ ،مبننحاـ كأفرااـ :ملهـ الموطاحنت ،ص78؛ أيك حاياة ،حىف :نرا اأحزاب اللمنلاة ،ص.)74

ثـ الحنرس "منهكمار" كمك أحد مؤىىذ أحدكت من فكدا ،كال،نصنبننف ،كبن نية اللمنؿ ،كم اية اللمؿ ،ك كفذ
نـ 1961ـ ( .امذ ،مبننحاـ كأفرااـ :ملهـ كالموطاحنت ،ص.435
()3

أيك حاياة ،حىف :نرا اأحزاب اللمنلاة ،ص76-75؛ هنرا ،هرهكف :منهكمار( ،عبري) ،ص24-23؛

Stei, Leslie:The Hope Fulfilled, The Rise of Modern Israel, p.105; Goldsters, Jacob:

() 4

() 5

From Fighters to Sogdiers, How the Israeil Defense Forces Began, p.20 ,23.

أيك ضكرة ،إامنف :المبنظمنت اللىمراة ،ص50-49؛ هراس ،ويرم :نرا الو،اكبناة ،ج ،1ص251؛
أىكد ،يد الرازؽ :المكىك ة الفاىطابناة ،مج ،3ص .705

مفنر يكر"مىحة" :مى كطبنة و،اكبناة ز ار اة فذ الهااؿ اأىفؿ أيىىت نـ  1901ع شرب شراة مىحة

اللرياة هرشذ مدابنة البننورة "هيؿ طنيكر" (.امذ ،مبننحاـ كأفرااـ :ملهـ الموطاحنت ،ص239؛ هراب ،محمد:

ملهـ ياداف فاىطاف ،ص.)672

()6

() 7

يف ا،كدا-كهكحط :البنضنؿ مف أهؿ اأمف كا ى سؿ( ،عبري) ،ص24؛

Stei, Leslie: The Hope Fulfilled, The Rise of Modern Israel, P.106.

هنرا ،هرهكف :منهكمار( ،عبري) ،ص36-35؛ م،نبنذ،

طلمة ،هكرج :موندر دراىة ا رمنب الو،اكبنذ ،ص36 -35؛

ا  :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص17؛

Skolnik, Fred: Judiaca Encyclopedia, vol.8, p.200.
1

كأويحت منهكمار مىؤكلة ف اأمف كالحراىة فذ المى كطبننت ال ذ منبنت م نمة فذ
فاىطاف ،كأىىت مبنظمة منهكمار أكؿ مى كطبنة ل،ن فذ ؿ داهاـ ( ) 1فذ الهااؿ اأ ا (،) 2
كلمبن،ن كشلت فذ طأ مزدكج فذ مكشف،ن مف اللرب ،فحنكلت اادمـ كال رب مبن،ـ ،ك لاـ ل ،ـ
ؼ ال أااد ل،ن ،ممن لهأت ى لمنؿ ال كة ضد اللرب
ك ندا ،ـ؛ فأثنر همكؾ المى كطبناف فا،ن ،ف ٌ
أثبننا الحراىة؛ ممن دفل،ـ لم،نهم ،ن(.)3
لرضت منهكمار لمهنمؿ دادة بند ابند ع الحرب اللنلماة اأكل نـ 1914ـ؛ فنبنضـ
هزا مبن،ـ لهنبنب اأ راؾ ،كآ ركف ليراطنبنان؛ كطنردت الىاطنت ال رماة الا،كد ،نوةن بند
ام هنف،ن  -يمىن دة م نيرات ألمنبنان  -هيمة ال هىس الو،اكبناة بنااذ " )4("Niliنـ 1917ـ،
ال ذ مات لونلح الم نيرات اليراطنبناة ( ،) 5كياغ دد أ ضنا منهكمار منئة ضك ،كيوكرة
دائمة أريلكف ،كف د حان ،ـ أثبننا ال دمة أحد هر(.)6
مر بندمن ثيت فها،ن فذ الدفنع
كفذ  18أانر "مناك" نـ 1920ـ ،دت منهكمار مؤ ان
ف الاهكؼ " )7( "Yishuvمف مهمنت الثكار اللرب ،كظ،ر سؼ فذ ذلؾ المؤ مر ياف ممثاذ
المبنظمة الو،اكبناة ي اندة إلانمك صكلكمب " ) 8( "Elyaho Gholumbكهمن ة منهكمار ،كد ن
( )1ؿ دهاـ :ع هبنكيذ مرج يف نمر ا طراؽ اللفكلة البننورة ،أيىىت نـ 1923ـ ،ىمات ي،ذا ا ىـ
بنىية إل ال راة اللرياة ؿ اللدس (.امذ ،مبننحاـ كأفرااـ :ملهـ الموطاحنت ،ص459؛ راؼ ،همرم:
المكاشع اله رافاة فذ فاىطاف ،ص423؛ أيك حهر ،آمبنه :مكىك ة المدف كال رل الفاىطابناة،ج،2ص.)984
( ) 2يف ا،كدا-كهكحط :البنضنؿ مف أهؿ اأمف كا ى سؿ (عبري) ،ص30؛ أيك ضكرة ،إامنف :المبنظمنت
اللىمراة ،ص193؛ ممك ،يد المهاد :المهنزر الا،كداة ،ص.126
( )3أيك حاياة ،حىف :نرا اأحزاب اللمنلاة ،ص79؛ هراس ،وارم :نرا الو،اكبناة،ج ،1ص252-251؛
Perliger -Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel,P.10; Stei, Leslie: The Hope Fulfilled,
The Rise of Modern Israel,p.106.
( )4بنااذ :مبنظمة و،اكبناة هىىاة أىى،ن أمركف أمركبنىكف الذم مؿ مدا انر لمحطة ال هنرب الز ار اة فذ اات
شرب حافن ،كي ير ه الز ار اة رب مف همنؿ ينهن؛ فلابنه مىؤك ن ل،ائة ممنفحة الهراد ،كمف مكشله بن ؿ فذ
فاىطاف كهمع الملاكمنت ف الهاش ال رمذ ،كبن ا،ن إل اليراطنبنااف ير أ ه ىنرة(.هكفنبنذ ،إلانس:
المكهز فذ نرا فاىطاف الىانىذ ،ص361؛ هراس ،ويرم :نرا الو،اكبناة ،ج ،1ص.)293
( )5أيك حاياة ،حىف :نرا اأحزاب اللمنلاة ،ص80-79؛ محنرب ،يد الحفاظ :بنهأة ال بنظامنت الو،اكبناة،
ص74؛ طلمة ،هكرج :موندر دراىة ا رمنب الو،اكبنذ ،ص.34 –33
(6) Scharfstein, Sol: Understanding Israel, p. 112 ;Stei, Leslie:The Hope Fulfilled, The
Rise of Modern Israel, p.108.
( ) 7الاهكؼ :كمذ اىـ م ور لسى اطنف الا،كدم فذ فاىطاف شيؿ إشنمة المانف الو،اكبنذ (.امذ ،مبننحاـ
كأفرااـ :ملهـ الموطاحنت ،ص233؛ مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ  ،ص.)528
( )8الانمك صكلكمب1945-1893( :ـ) كلد فذ ياسركىان ،كفد إل فاىطاف 1909ـ ،مف ز منا أحدكت من فكدا،
كمينم ،كاللمكد الف رم له،كد (الدفنع) الو،اكبنذ ،ي أىاىه ال،نصنبننف كفذ ال،هرة الىراة ،ك هماؿ كحدات
الينلمنخ ،ك هبناد الا،كد لاهاش اليراطنبنذ فذ الحرب اللنلماة الثنبناة( .هنؤكؿ ،أفا دكر :مع هاؿ ال،نصنبننف،
(عبري) ،ص150-149 ،143؛ مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص.)325 -324
1

صكلكمب إل حكاؿ منهكمار إل مبنظمة لادفنع ،ضع لمؤىىنت الاهكؼ ،كلمف همن ة
منهكمار لـ كافؽ ،فنش رح اىرائاؿ هكحط حؿ المبنظمة(.)1
ك بندمن ـ حؿ منهكمار أيىىت ال،نصنبننف " ،) 2( "Haganahكا يرت ااف ،ن ،كام مت
ي ر اب هؤكف الدفنع ف ال رل كالمى كطبننت الو،اكبناة فذ فاىطاف ،كأويحت ال كة اللىمراة
الرئاىة لاحرمة الو،اكبناة( ،)3كأبنهأت لهبنة الدفنع اأكل مف رهنؿ منهكمار كالم اية الليراة ال ذ
منف شنئدمن اكىؼ ركميادكر " )4("Joseph Trumpeldorكمائنت أ رل ،ف نمت يهراا اأىاحة
ك لااف ال ندة ،ك هماؿ لهنف دفنع محااة(.)5
ىلت الحرمة الو،اكبناة م سؾ حنئط اليراؽ ا ىسمذ فذ ال دس مبنذ نـ 1918ـ ،كيدأ
اى فزازمـ لمهن ر المىاماف بندف نـ 1922ـ ،كاه د فذ اكـ ال فراف نـ 1928ـ ،بندمن هاب
الا،كد الم ن د ،كأشنمكا ى ن انر أمنـ الحنئط لافوؿ ياف الرهنؿ كالبنىنا ،كمألكا الممنف ينلمكائد
كال زائف كالمونياح ،كصار ذلؾ ،كاح ج المىامكف ،فطايت الىاطنت إزالة مؿ اأدكات ،ف امأ
الا،كد ،فأزال ،ن الهرطة ينل كة(.)6
كفذ اكـ  15آب "أصىطس" 1929ـ ،حوؿ الو،نابنة ا

ر اص لمىارة هه بنحك

حنئط اليراؽ ضـ ى منئة ه ص ،كمنبنت المىارة مف بنظاـ ال،نصنبننف ،كذمر آ ركف أبن،ن منبنت

يإهراؼ ال وحاحااف كيا نر ،كمنبنت محماة ينلمىدىنت كال بننيؿ ،ك حرمت المىارة الو،اكبناة ير
()1

م،نبنذ ،ا  :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص119-118؛ هنرا ،هرهكف :منهكمار( ،عبري) ،ص136؛
هنؤكؿ ،أفا دكر :مع هاؿ ال،نصنبننف( ،عبري) ،ص172؛ يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص20؛ يف

()2

ا،كدا-كهكحط :البنضنؿ مف أهؿ اأمف كا ى سؿ( ،عبري) ،ص.59

ال،نصنبننف( :شكة الدفنع) اىـ م ور لمبنظمة ىمراة ىراة و،اكبناة أيىىت فذ 1920 /6/12ـ ،فذ مؤ مر
حزب أحدكت من فكدا ،كمدفت لامحنفظة ا

حانة كمم امنت الو،نابنة مف مهمنت اللرب ،كالدفنع ف

الا،كد الم ىاااف إل فاىطاف ،كالدفنع ف المى كطبننت (.مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص481؛ الدينغ،
موطف  :يسدبنن فاىطاف ،ج ،4ص280؛ اليلايمذ ،مبنار :مكىك ة المكرد،ج ،5ص54؛

Skolnik, Fred: Judiaca Encyclopedia, vol.8, p.200).
)(3
Weinberg, Leonard: Political Parties and Terroist Groups, p.66; Scharfstein, Sol:
Chronicle of Jewish History: From the Patriarchs to the 21 st Century, p.10.
( )4اكىؼ ركميادكر :إاطنلذ كلد فذ ركىان نـ 1880ـ ،كمنف أكؿ ضنيط ا،كدم فذ الهاش الركىذ ،كفد إل
فاىطاف نـ 1912ـ ،أىس مع هنيك بنىمذ الم اية الليراة ال ذ مات فذ إطنر الهاش اليراطنبنذ ،كش ؿ فذ
اأكؿ مف آذار "منرس" 1920ـ ،فذ مااة لاثكار اللرب ضد مى كطبنة ؿ حنم ( .امذ ،مبننحاـ كأفرااـ:
ملهـ الموطاحنت ،ص216؛ وناغ ،أبناس (إهراؼ) :الفمرة الو،اكبناة ،ص429؛ ا  ،فسح :الحرب
()5
()6

اللرياة ا ىرائاااة ،ص.)113

هنرا ،هرهكف :منهكمار( ،عبري) ،ص136؛ امذ ،مبننحاـ كأفرااـ :ملهـ الموطاحنت ،ص.112
الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.89

2

هكارع ال دس ،ح

كوات حنئط اليراؽ ،كرفلت اأ سـ الو،اكبناة ،كيدأ المهنرمكف يإبنهند

البنهاد الو،اكبنذ (م مفن) ،كم فكا":الحنئط حنئطبنن"(.)1

ضمت حكالذ ألفذ ه ص ،يمبننىية
كفذ الاكـ ال نلذ بنظٌـ المىامكف مظنمرات حنهدةٌ ،
الهمنس ،كأ رهكا
اح فنل،ـ يذمرل المكلد البنيكم ،ك كهه الم ظنمركف إل ىنحة اليراؽ كشايكا طنكلة ٌ

ا ى رحنمنت ال ذ كضل،ن الو،نابنة فذ ه كؽ الحنئط ،كمزشكا ثانب الهمنس ،كفذ  17آب
"أصىطس" 1929ـ ،حدث ههنر طلف فاه ريذ كو،اكبنا ن فذ ال دس فمنت ،كا ىع الههنر إثر

ذلؾ؛ ممن أدل إل هرح  15ريا ن ،ك 11و،اكبنا ن ،ك بندمن هنات الهرطة أل ت ال يض ا 22
ريا ن؛ مبن،ـ  14هراح ن ،فيدأت يلدمن ال،نصنبننف ي ،راب أىاحة حداثة إل فاىطاف ،ك ا ذ دراينت

يكاىطة هبنكد مح رفاف(.)2

أدت أحداث نـ 1929ـ ،إل

ز ز ة الحرمة الو،اكبناة كالاهكؼ ،ك أمدمـ أبنه " لف

اه،ز شكة (دفن اة) نيلة له اى دم،ن م
ابن،ض (الهلب الا،كدم) كاحان فذ فاىطاف ،إذا لـ ٌ
هنا" ( ،) 3فأ ندت ال،نصنبننف بنظاـ بنفى،ن ا أىنس ا ح سؿ كاللدكاف ،كيدأت همع الىسح
ك مدىه ك وبنع يلض أبنكا ه ،اى لدادان ل بنفاذ م ططن ،ن لا ضنا ا الكهكد الفاىطابنذ(.)4

ثانياً :انشقاق الياغاناه "ب" 7097م:
ا

الرصـ مف ازداند أ داد ال،نصنبننف ،إ أبن،ن ه،دت و ار نت كابن ىنمنت دا ااة ؛ممن

أدل أكؿ ابن ىنـ فا،ن نـ  ،1931يلد أف لرضت بن ندات هدادة؛ يىيب فها،ن فذ مكاه،ة
ثكرة اليراؽ فذ نـ 1929ـ ،ك ون د بنفكذ الحرمة ال وحاحاة( ،)5ال ذ اح ات الممنبنة الثنبناة فذ
الاهكؼ ( ،) 6ككهدت مف الولب ال يكؿ ينلىاطة المطا ة لاحرمة الاىنراة مف شندة ال،نصنبننف،
()1
() 2

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.91-90
هراس ،ويرم :نرا الو،اكبناة ،ج ،2ص208؛ أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص80؛
المانلذ ،يد الكمنب :نرا فاىطاف الحداث ،ص203-202؛

()3

Scharfstein, Sol: Understanding Israel,p.112.
يدر ،حمداف :دكر مبنظمة ال،نصنبننف ،ص17؛ بناؼ ،دافاد :طكر إ ىؿ كلاحذ( ،عبري) ،ص.142

( )4الماسبنذ ،ماثـ :ا رمنب ،ص116؛ م بنـ ،يد البننور :المانف الو،اكبنذ ،ص.140
()5
الحرمة ال وحاحاة :ال بنظاـ الىانىذ لحرمة ال وحاحااف ي اندة هنيك بنىمذ فذ الف رة ال ذ منف فا،ن مبنضكا ن
حت لكاا المبنظمة الو،اكبناة مبنذ أىاىه فذ بناىنف "أيراؿ"  ،1925كح ابنه نشه بن،ن فذ واؼ
نـ 1946ـ ،ك ند إل وفكؼ المبنظمة الو،اكبناة اللنلماة.
1935ـ ،كاى مر ال بنظاـ فذ اللمؿ ح
(مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص.)134
( )6محمكد ،أحمد :المؤىىة اللىمراة ا ىرائاااة ،ص341؛ محنرب ،يد الحفاظ :بنهأة ال بنظامنت الو،اكبناة
المىاحة ،ص91؛ م بنـ ،يد البننور :المانف الو،اكبنذ ،ص.140
3

كطنلب دد مف شند ،ن اار ماماا ،ن ،كطرؽ ما،ن ،كمنف أيرامنـ ،كمذ""Avraham Tehomi
() 1

شنئد مبنط ة ال دس ،مف أيرز الد نة لذلؾ ( ،) 2فنبنىحب ،كمذ ك دد مف ضينط ال،نصنبننف

ل أىاس منصنبننف ب "إ ىؿ" فذ  10بناىنف "إيراؿ" نـ1931ـ(.)3
كاه،ت ،كمذ مهما نف ،أك ممن :أف المثاراف مف أ ضنا ال،ى دركت

( )4

كهدكا أبنفى،ـ

فذ كضع م و
لند لاحرمة اللمنلاة ،ك يطكا فذ ك ئ،ـ اله وذ ل نئدمـ أك لا،ى دركت ،كمنف مف
يابن،ـ الم رياف هدان مف ،كمذ ،ك حدثكا إلاه ينل ضكع لمرمز ال،نصنبننف ،لمبنه رفض ،فلند شىـ مبن،ـ
إل

ال،نصنبننف ،ك رؾ شىـ آ ر اللمؿ اللىمرم بن،نئان ،أمن المهماة الثنبناة ف،ذ :إاهند ه،ة فذ

الحرمة الو،اكبناة د مه ك ؼ كرااف؛ فىنفر فذ واؼ

نـ  1931إل

المؤ مر الو،اكبنذ

الىنيع هر فذ ينؿ لايحث ف مؤاداف ،فاـ ابنهح ،كلـ اى حب هنيك بنىمذ لطايه(.)5
()6

ند ،كمذ إل فاىطاف لايحث ف مؤاداف دا ؿ الاهكؼ؛ ف كهه إل ممنيذ
()7

الم دابنة

كالهياية

كال طاية الهنملة الليراة؛ يحهة كهكد مااز فذ ال،نصنبننف ضد اأه نص الذاف لاىكا

أ ضنا فذ ال،ى دركت ،كيدأ اللمؿ ا

إاهند مبنظمة دفن اة حمؿ طنيل ن ىمرا ن،

ضع

لىاطة ال اندة الو،اكبناة؛ فنبنضـ إلاه اللداد مف طاية الهنملة الليراة ،الذاف منبنكا ارصيكف فذ
()1

أيرامنـ ،كمذ :كلد فذ ركىان نـ 1903ـ ،كفد لفاىطاف ى انر نـ 1923ـ ،كأويح رئاى ن لفرع ال،نصنبننف فذ
ال دس نـ 1929ـ ،كابنهؽ بن،ن نـ 1931ـ ،كا فؽ مع ال،نصنبننف ا

()2

كحاد المبنظم اف نـ 1937ـ،

ك كفذ نـ 1990ـ (.أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.)80

يدر،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص44؛ بناؼ ،دافاد :طكر إ ىؿ كلاحذ( ،عبري) ،ص142؛

Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.11-12.

Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.12 ;Bell,J.Bowyer: Terror out of the
() 4

zion, p.28.
ال،ى دركت :مك ا حند الم،بنذ البن نيذ اأكؿ لالمنؿ فذ (أرض إىرائاؿ) أىى ،ن
اللمنلاة ،ك مات ا

()5
()6

)(3

نـ 1920ـ ،اأحزاب

كحاد اللمنؿ ،كالدفنع بن،ـ ،ك بنظاـ ا ضراينت ،كحمنا ،ـ مف ا ى سؿ ،كحمناة

ح كؽ اللمنؿ بند المه ااف(.اليدارم،مبند :أراضذ فاىطاف ،ص120؛ .)www. tnuathaavoda.info
بناؼ ،دافاد :طكر إ ىؿ كلاحذ(،عبري)،ص144-143؛ يدر،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.230-229

ممنيذ :بن نية نلماة ل طكار الاانشة اليدبناة ياف الا،كد ،أيىىت بندمن اه مع أ ضنا البنندم الرانضذ الا،كدم
فذ انفن مع أ ضنا بنندم مى كطبنة يا نح مفن فذ فاىطاف ،فذ أااكؿ "ىي مير" نـ 1912ـ ،كشرركا إبنهنا

()7

البن نية "ممنيذ" ،كضمت هماع ال،ائنت الرانضاة (.امذ ،مبننحاـ كأفرااـ :ملهـ الموطاحنت ،ص.)276
الهياية الم دابنة :حرمة أمداف،ن لماؽ ال رياة الدابناة ،كأ ضنؤمن مف الهينب الماكف فذ المدارس الز ار اة ،ثـ
ال دمة اللىمراة (.مبنوكر،هكبنذ :ملهـ اأ سـ،ص.)279 -278
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أىاس هاش ىرم ،ك ا رأى،ـ دافاد ارزائاؿ ""David Raziel
"Stern

()2

()1

كايرامنـ ه ارف " Avraham

(.)3

يلد ابنىحنب ،كمذ مف ال،نصنبننف فذ بناىنف "أيراؿ" 1931ـ ،ك أىاس ال،نصنبننف "ب" ،منف
ال بنظاـ الهداد و ا انر ،كمحدكد ا ممنبننت ،كمع يدا الثكرة الفاىطابناة الميرل نـ 1936ـ ،دار
بن نش دا ؿ وفكؼ "المبنظمة ب" حكؿ ضيط البنفس (ال،فا نف)

()4

ياف مؤاد كملنرض ل،ن ،كحكؿ

اى مرار المبنظمة أك وفا ،ن ،كأكضح أبنونر أيرامنـ ،كمذ ضركرة ا بندمنج ضمف أه،زة الكمنلة
الا،كداة ،فن ير أبنونر الحرمة ال وحاحاة أف مذف الد كة وفاة لامبنظمة؛ فن ذكا مكشف ن مبننكئ ن

لىانىة ضيط البنفس(.)5

كافؽ أيرامنـ ،كمذ ا

د ا فنؽ ىرم مع هنيك بنىم فذ ينراس فذ  5هينط "فيراار"

ا

لااف ز اـ الحرمة ال وحاحاة كادارمن كفؽ لاامن ه؛ فن ير

1936ـ؛ ل بنظاـ اللسشة ياف الحرمة ال وحاحاة كحرمة يا نر كياف "المبنظمة ب" ،كأمد ا أف

يبننا
ا كد ،كمذ المبنظمة ن
هنيك بنىمذ ا فنؽ ابن ون انر له(.)6
()1

()2

()3

()4

دافاد ارزائاؿ :كلد نـ 1910ـ فذ يكلبندا ،كفد إل فاىطاف نـ 1914ـ ،كال حؽ ينل،نصنبننف نـ 1929ـ ،ثـ
ابنهؽ بن،ن يلد نماف ،كىنمـ فذ أىاس إ ىؿ ،كحؿ محؿ هنيك بنىمذ يلد أف بنف ه ىاطنت ا بن داب مف
فاىطاف ،ك رج فذ م،مة ىمراة لمونلح ا بنهااز فذ اللراؽ؛ مند ثكرة رهاد نلذ الماسبنذ ،إ أبنه
ش ؿ أثبننا شوؼ مطنر الحينبناة فذ أانر "مناك" نـ1941ـ(.مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص.)245
أيرامنـ ه ارف :كلد نـ 1907ـ فذ يكلبندا ،كفد إل فاىطاف نـ1925ـ ،درس فذ الهنملة الليراة اأدب
كال نرا  ،كابنضـ لا،نصنبننف كهنرؾ فذ مكاه،ة ثكرة اليراؽ فذ ال دس 1929ـ ،ك رؾ ال،نصنبننف ،ك بندمن ابندللت
الحرب اللنلماة الثنبناة كأ ابنت إ ىؿ ال،دبنة كالكشكؼ إل هنبنب يراطنبنان ،ابنىحب مبن،ن ،كأىس مبنظمة رفت
ينىـ ( ونينت ه ارف) ،ثـ اص نل ه الهرطة اليراطنبناة فذ  12هينط "فيراار" 1942ـ ،فذ ؿ أياب (.ينرم،
مبنكئاؿ :مكىك ة أطاس منر ن( ،عبري) ،ص97؛ اسـ ،ا آؿ :ألؼ ا،كدم فذ ال نرا الحداث ،ص492؛
مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص.)279

يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص230-229؛

Blumberg, Arnold: The History of Israei, p.64.
ال،فا نف :لبنذ ضيط البنفس ،كمنوطسح ىانىذ لبنذ المف،كـ الىانىذ الذم شادت يه الكمنلةي الا،كداة مبنظمةى
ال،نصنبننف أثبننا مكاه،ة الثكار اللرب فذ فاىطاف ،ف د ار أت الكمنلة الا،كداة سؿ الف رة اأكل مف ابند ع

الثكرة الفاىطابناة نـ 1936ـ ضركرة ااد المبنظمة ينلدفنع ف ط ،دكف ال انـ يأاة مااة مهكماة (.امذ،
()5
()6

مبننحاـ كأفرااـ :ملهـ الموطاحنت ،ص110؛ محنرب ،يد الحفاظ :بنهأة ال بنظامنت الو،اكبناة ،ص.)98
يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.232
محنرب ،يد الح اظ :بنهأة ال بنظامنت الو،اكبناة ،ص100؛

Bell ,J.Bowyer: Terror out of the zion, p.29.
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لـ هر اأمكر كفؽ وكر هنيك بنىمذ ،فأكؿ مؿ شنـ يه ،كمذ يلد المفنكضنت ،إرىنؿ
يرشاة إل رؤىنا فركع المبنظمة ،كد نمـ يلند ال وحاحااف ف مى كد نت اأىاحة()1؛ دكف أف
اطاع ال وحاحااف ا ا فنؽ؛ أف ،كمذ

اثؽ ي،ـ ،كأف مىؤكؿ المى كد نت الرئاىذ فذ

ال دس ارزائاؿ منف الملنرض الرئاس لس حند ،كالمىئكلكف ف اأىاحة فذ ؿ أياب مف الم رياف
مف يا نر كال وحاحاكف؛ ف طكة ،كمذ هار إل

مدل الض ط الذم منرىه هنيك بنىمذ ااه

لا يؿ ين فنؽ ،رصـ دـ رضنف ،كشيؿ يه هاة أف ا كـ ال وحاحااف ينبنه نؽ ف ال بنظاـ(.)2
هلر مكهاه ركزبنيرغ ""Moshaih Rozenbergh

() 3

بننئب شنئد فرع ؿ أياب ال نيع

لامبنظمة يأف ،كمذ ال د وف ة ىراة مع شنئد ال،نصنبننف الانمك صكلكمب ،ك بند كدة ،كمذ مف
ينراس طاب مبنه الىمنح يإشنمة بنند ل ندة المبنظمة مف أ ضنا يا نر ،ك حكؿ البنندم إل

مرمز

البنهنط ضد ال اندة ،ف ـ الحداث ف ال اندة ال نئبنة ،كضيط البنفس ،ك ىااـ اأىاحة لاكمنلة ،كشنمت
المهمك نف ال اندة كالبنندم ينل هىس ا يلض،من ،ككوؿ اأمر إل ىرشة اأىاحة؛ ممن دفع
،كمذ كضع حراىنت ا م نزبن،ن(.)4
كفذ أكا ر منبنكف اأكؿ "داىمير" 1936ـ ،اه مع هنيك بنىم
صكلكمب ليحث كحدة المبنظم اف ،فاـ ىفر المفنكضنت
الحوكؿ ا ممنىب ىانىاة؛

فذ لبندف مع إلانمك

ف هذا؛ يىيب رصية هنيك بنىمذ

ندف أف المبنظمة ب" حت ىاطر ه

ب ا فنؽ الىرم مع

،كمذ( ،)5ممن د ؿ ،كمذ فذ مفنكضنت مع الكمنلة الا،كداة كال،نصنبننف ،أحرزت يلض البنهنح،
فأودرت "المبنظمة ب" ش ار انر دا اا ن فذ أكا ر منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1937ـ حكؿ الكحدة ،كشيؿ

()1

()2

()3

محنرب ،يد الح اظ :بنهأة ال بنظامنت الو،اكبناة ،ص100؛
Bell ,J.Bowyer: Terror out of the zion, p.29.
محنرب ،يد الح اظ:بنهأة ال بنظامنت الو،اكبناة،ص102؛ يدر،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف،ص235-234؛
Bell ,J.Bowyer: Terror out of the zion, p.29.

مكهاه ركزبنيرغ :و،اكبنذ ركىذ كفد إل فاىطاف نـ1921ـ ،كبنهط فذ ال،نصنبننف ،كمف مؤىىذ ال،نصنبننف
(ب) ،كأويح شنئد إ ىؿ نمذ 1938-1937ـ (.أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة،

()4

()5

ص.)163
يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص235؛
Perliger- Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.34.

محنرب ،يد الح اظ :بنهأة ال بنظامنت الو،اكبناة ،ص.102
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ال كشاع

ا

ا فنؽ اح دـ البن نش ياف مهمك ة ال اندة يرئنىة ،كمذ ،كياف أبنونر الحرمة

ال وحاحاة كيا نر(.)1
كشنمت الملنرضة لس حند فذ الحرمة ال وحاحاة ك ا
ارزائاؿ كحنبنكح شالذ ""Hanoch Kalay

()2

رأى،ن مكه

ركزبنيرغ ،كدافاد

كأيرامنـ ه ارف ،ين بنفونؿ ف "المبنظمة ب" فذ 13

بناىنف "ايراؿ" 1937ـ ،كأ ذكا يلض م نزف اأىاحة ال نيلة لامبنظمة كابنضـ ل،ـ  1500ه ص

مف  ،)3(3000كأودركا يانبن ن م يه أيرامنـ ه ارف ،كدافاد ارزائاؿ فذ  23بناىنف "أيراؿ" 1937ـ،

أداف ا فنؽ ياف ،كمذ كالكمنلة الا،كداة يلبنكاف :الم اوكف لا ىـ ،طنليكا اأ ضنا ينلي نا

م اواف لميندئ،ـ كأمداف،ـ ،ك هماؿ شاندة هدادة ،ك ي ِّاف ركزبنيرغ رئاى ن لا اندة ،كشالذ (شنئد حافن)،
كابن ب ه ارف (ىمر ار) ال اندة كشنئد المى كطبننت ،ك ارزائاؿ (شنئد ال دس) ،كركيرت يا مر

""Robert Baitker

()4

أكؿ شنئد

ىؿ()5؛ ف دمكر اأمر ياف يا نر ك ،كمذ ،فكهد أبنه

م رج إ

ا حند ك كشاع ا فنؽ الكحدة مع ال،نصنبننف فذ 26بناىنف "ايراؿ" 1937ـ ،كال ىااـ ينبنفونؿ الهبننح

ال وحاحذ،كشد كشٌع ا فنؽ صكلكمب ف ال،نصنبننف ،ك ،كمذ ف"المبنظمة ب"(.)6

ثالثاً :ظيور إتسل ( )Irgun Zvai Leumiعام 7091م:

ظ،رت مبنظمة إ ىؿ نـ1931ـ ينبنه نؽ أيرامنـ ،كمذ ف ال،نصنبننف كيلد اللكدة لاكحدة
مع ال،نصنبننف نـ 1937ـ ،ابنهؽ أ ينع الحرمة ال وحاحاة ،الذاف رفضكا الكحدة ،كأ ابنكا بنظامن
ونر لألحرؼ الليراة اأكل لامبنظمة اللىمراة ال كماة
هدادان ،رؼ ينىـ (إ ىؿ) ،كهنا ا ىـ ا
ان
(إرصكف ىفنم لائكمذ)(.)7

()1
()2

محنرب ،يد الح اظ :بنهأة ال بنظامنت الو،اكبناة ،ص.103-102
حنبنكخ شالذ )1978 – 1910( :كفد إل فاىطاف نـ 1926ـ ،ك مؿ فذ ال،نصنبننف ح

نـ 1930ـ ،كفذ

نـ 1937ـ ابنضـ لمبنظمة إ ىؿ ،كأويح يداسن فذ شاندة المبنظمة أثبننا كهكد دافاد ارزائاؿ فذ الىهف ،ثـ

ابنهؽ ف إ ىؿ كابنضـ إل
()3

()4

()5
()6
()7

ه ارف ،كفذ نـ 1942ـ ،ا

ه وانت أرض إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.)439

ؿ كأرىؿ إل

ار اران(.يئارك-كهياط :شنمكس

بناؼ ،دافاد :طكر إ ىؿ كلاحذ( ,عبري) ،ص146؛ محىف ،اى  :فاىطاف اأـ ،ص283؛ يدر ،حمداف:
نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.239-238
ركيرت يا مر1977-1909(:ـ) ،كلد فذ ركىان ،كشنئد الفرشة الا،كداة الدكلاة فذ هبن ،نم فذ الواف ،شنئد
إ ىؿ له،كر ،ثـ رم،ن كمنهر إل الك انت الم حدة اأمراماة (.أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة
ال وحاحاة ،ص.)170
افاف ،ادا أما نؿ :حانة انئار( ،عبري) ،ص.106 -105
أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص208؛ يدر ،حمداف :دكر مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.49
رفنئاؿ ،اكاؿ :الو،اكبناة ،ص117؛ ىكاد ،انىاف :ا ى ار اهاة اللىمراة ا ىرائاااة ،ؽ ،2مج ،6ص483؛
الدينغ ،موطف  :يسدبنن فاىطاف،ج ،4ص.280 ،278
11

كمنف هلنر المبنظمة" اد حمؿ اليبندشاة فكؽ نرطة فاىطاف كاأردف ،كهلنر ا كؿ :ممذا

ف ط ،كمنف بنهادمن (الكطبنذ)" :هبنكد مه،كلكف" ،كملبننف أبن،ن ،دؼ إل ا ى اسا ا

فاىطاف

كهرشذ اأردف ي كة الىسح ،كأويح هنيك بنىمذ مؤىس الحرمة ال وحاحاة ،ال نئد اللنـ لمبنظمة

إ ىؿ( ،)1كاأب الركحذ ل،ن ،ككاضع أبنظم ،ن كمركج فمرمن ،كمنف دافاد ارزائاؿ شنئدمن اللىمرم،
كأيرامنـ ه ارف مفمرمن الىانىذ(.)2

موقف إتسل من سياسة ضبط النفس:

رمزت إ ىؿ (الهدادة) ا مىر ىانىة ضيط البنفس (ال،فا نف) ،فرأل فراؽ مف شندة
ال بنظاـ ضركرة الرد يلبنؼ ا أ منؿ اللرب؛ أف "ال،فا نف"  -حىب رأا،ـ  -دمر الاهكؼ ك ُّ
فت
مف ضدف ،ك زرع فاه ابن،زاماة ،كأبن،ن ههع اللرب ا ا ى مرار فذ مهمن ،ـ ،ك هلؿ يراطنبنان
ل د أف الا،كد امامكف إ دادا ىمران اؤ ذ ينلحىينف فذ أاة حاكؿ مى يااة(.)3
كشد ا ذت اأ منؿ ا بن نماة ،أك ماانت مىر ضيط البنفس أهمن ن دة ،مبن،ن :اش بننص
ريذ ،أك كضع يكات
أم ريذ ،ي ض البنظر ف الىف كالهبنس ،أك إل نا شبنياة ا م ،
بننىفة فذ اأىكاؽ كالمدف اللرياة ،أك بنوب مماف لحنفاة رياة ،كمنبنت أكل ماانت إ ىؿ فذ
ؿ أياب فذ حزاراف "اكبناك" 1937ـ ،حاف أطاؽ أفرادمن الرونص ا ينئع ضنر ريذ،
كأونيكف يهراح ياا ة(.)4
كأبنهأت المبنظمة فرشة نوة يىمات (الهاش اأىكد) لا دراب ا اللمؿ فذ المدف كال رل
اللرياة فذ فاىطاف ك نره،ن ،كمنف أ ضنؤمن م ن ااف دريكا دراي ن ىمرا ن ،كمنبنكا مف الا،كد

الكافداف مف الدكؿ اللرياة ،الذاف هيه مسمح،ـ اللرب "ذكم اليهرة الىمراا" ،كمنبنكا ا ا كف دركى ن
فذ الا ة اللرياة؛ ى دام،ـ فذ ال ىاؿ إل اأكىنط اللرياة ،كال هىس اا،ـ لونلح المبنظمة

ال ذ اه ،رت يأ منل،ن ا رمنياة(.)5

ك بندمن أ ابنت يراطنبنان  -ير وراح منلمكلـ منمدكبننلد "- "Malcolm Macdonald
حما ،ن
فذ  23هينط "فيراار" 1939ـ ،ف بنا ،ن إبن،نا ابن داي،ن ا فاىطافٌ ،
ىلرت إ ىؿ ٌ
()1

()2

محمكد ،نلد :ملىمر الاماف الو،اكبنذ ،ص17؛ ز ا ر ،أمرـ :ال ضاة الفاىطابناة ،ص 144؛ أىكد ،يد
الرازؽ :المكىك ة الفاىطابناة ،مج ،3ص709؛ ا  ،فسح :الحرب اللرياة ا ىرائاااة ،ص.120
م بنـ ،يد البننور :المانف الو،اكبنذ ،ص141؛ الاداكم ،موطف  :ا رمنب الو،اكبنذ ،ص274؛ محمكد،
نلد :ملىمر الاماف الو،اكبنذ ،ص.17

( )3بناؼ ،دافاد :طكر إ ىؿ كلاحذ(،عبري),ص150؛ م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص.160
()4
() 5

م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص160؛ محمكد ،نلد :ملىمر الاماف الو،اكبنذ،ص.17

رينيلة ،صنزم :ا ى ار اهاة ا ىرائاااة لاف رة مف (1967 -1948ـ) ،ص67؛

يد المبنلـ ،أحمد :أىرار

1948ـ ،ص48؛ ىكاد ،انىاف :ا ى ار اهاة اللىمراة ا ىرائاااة ،ؽ ،2مج ،6ص.484
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ا سماة ضدمن ،كحما ،ن مىؤكلاة من أىم ه " انبنة يراطنبنان اللظم " ،كا يرت شاندة المبنظمة اكـ
 27هينط "فيراار" 1939ـ" ،اكم ن أىكد" ،ال،دؼ مبنه كضع حد ل وراح منمدكبننلد؛ فنزدادت
ماانت إ ىؿ فكضلت فذ  27هينط "فيراار" 1939ـ ،م فهرات فذ محطة ال طنر فذ ال دس،
كىكؽ ال ضنر فذ حافن ،كشد ذمب ضحا ،ن( )27ه،ادان ،ك( )39هراحن(.)1

موقف الياغاناه من نقض إتسل ضبط النفس:

اه مع إلانمك صكلكمب مع هنيك بنىمذ فذ 10مكز "اكلاك" نـ1938ـ ،فذ لبندف ،كأ امه

يإممنبناة لهكا ال،نصنبننف ى داـ ال كة ضد إ ىؿ؛ هينرمن ا ضيط البنفس ،فرفض هنيك بنىمذ
ذلؾ ،كأيدل اى لدادان لارد ضد أبنونر الحرمة اللمنلاة الو،اكبناة فذ فاىطاف ،كد ن هنيك بنىمذ

إل

هنمؿ اأبنظمة اليراطنبناة ،كا م منـ ينل،هرة الىراة(.)2

مدد إلانمك صكلكمب ي وفاة إ ىؿ إف اى مرت فذ مىر ىانىة ضيط البنفس؛ ف كفت

إ ىؿ مف ذلؾ ،كيدأت المفنكضنت ياف ال بنظاماف فذ محنكلة مف ال،نصنبننف الىاطرة ا أبنهطة

إ ىؿ ،كهلا،ن كافؽ مع الىانىة اللنمة لااهكؼ الو،اكبنذ فذ فاىطاف ،ك كوؿ الهنبنينف

فنؽ

فذ  19أااكؿ "ىي مير" 1938ـ ،لمف ذلؾ ا فنؽ فهؿ؛ يىيب ملنرضة يف صكراكف له ،كال ،داد
ينى نل ه مف هماع مبننويه(.)3

تمرد إتسل ضد الحتالل البريطاني:

ك بند إ سف يراطنبنان -ير وراح منمدكبننلد -فذ  23هينط "فيراار" 1939ـ ،ف بنا ،ن
وفاة ابن داي،ن ا فاىطاف ،ههع هنيك بنىمذ ل يبنذ فمرة ال مرد فذ فاىطاف ،كيلد إ سف
الم نب اأياض( )4فذ 17أانر"مناك" 1939ـ ،أويح مفر مف ذلؾ ،كمنبنت طة هنيك بنىمذ
مثؿ فذ كوكؿ ىفابنة فذ هراف اأكؿ "أم كير" 1939ـ ،إل هكاطئ فاىطاف امكف ا م بن،ن
ؤمف بنزكل،ـ ،ك لاف فذ الكشت بنفىه
كافدكف و،نابنة كامكف مك ه وان مل،ـ ،ك ا إ ىؿ أف ٌ
مردمن ،ك ىاطر ا مينبنذ حمكمة ا بن داب فذ ال دس( ،)5كلمف ممبنت الهرطة اليراطنبناة فذ
()1
()2
() 3

م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص163-162؛ دكمنؾ-كلكركا :ال حدم الو،اكبنذ ،ص.50
الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص206؛ هنؤكؿ ،أفا دكر :مع هاؿ ال،نصنبننف( ،عبري) ،ص.155

أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص209؛ يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص242؛

محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف ال،نصنبننف كا ىؿ ،ص.112-110

( )4هات يراطنبنان مف اش راب بنزاع نلمذ ا،ددمن ين بن،انر؛ فبنهرت م ني ن أياض فذ  17أانر "مناك" 1939ـ،
اهلؿ الكافداف الا،كد فذ حدكد  75ألؼ ه ص سؿ مس ىبنكات ،كاحدد بنىية هراا اأراضذ اللرياة ال ذ
اى طاع الا،كد هراامن ،كاد ك إل

إشنمة دكلة ا،كداة( .منؾ-كلكركا :ال حدم الو،اكبنذ ،ص50؛ آف ىماث،

ينماس :فاىطاف كالفاىطابناكف ،ص84؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.)176-175
()5

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص205؛ اة ،منمؿ :فاىطاف ا بن داب اليراطنبنذ

(1939-1922ـ) ،ص.735-734

11

 19أانر "مناك" 1939ـ ،مف ا نؿ شنئد إ ىؿ دافاد ارزائاؿ فذ مطنر الاد ،كأكد ه الىهف
كهددت فذ الكشت بنفىه مطنرد ،ن لىنئر أ ضنا ال اندة(.)1
ٌ
يدأت إ ىؿ

ماان ،ن ضد الىاطنت اليراطنبناة مبنذ حزاراف "اكبناك" 1939ـ ،يم،نهمة

المهنراع كالمونلح ا ش ونداة ،كش ات ضنيطاف يراطنبنااف ،م،ادان ل بنفاذ ط ،ن كا سف حنلة

ال مرد ضد اليراطنبنااف فذ فاىطاف ،كفذ 31آب "أصىطس" 1939ـ ،اه ملت ال اندة لمبننشهة
طة هنيك بنىمذ ،كأظ،رت ال دارات ولكية بنفاذمن ،ك ضنريت مكاشؼ شندة إ ىؿ؛ فن يرمن

ه ارف صار مفادة ،فضسن ف ا

ندف أف ونحي،ن اراد ال اص مف وكمه الىانىااف دا ؿ

إ ىؿ ،يابنمن شنؿ أمنركف حنا منف "" :) 2( "Aharoun Haykhmanإممنبننت إ ىؿ أشؿ يمثار،
"كاش رح شالذ الرد ا ال نئد اأ ا يأبنبنن "لىبنن هنمزاف"(.)3

ا ؿ اليراطنبناكف هماع أ ضنا ال اندة الذاف منبنكا مه ملاف فذ ه ة لايحث فذ هؤكف
ال بنظاـ ،كلـ رج طة ال مرد إل حاز ال بنفاذ ،كأدل ا نؿ ال اندة إل إرمنب المبنظمة ال ذ
أويحت هىدان يس رأس( ،)4ممن أف مكشؼ إ ىؿ مف إ داد طط لمحنرية اليراطنبنااف دا ؿ الىهف
كشفت ؛يىيب ردد مكشؼ ارزائاؿ ،ككشكؼ يراطنبنان فذ الحرب اللنلماة الثنبناة (1945-1939ـ)
ضد م ار " ،)5("Adolf Hitlerممن إف هنيك بنىمذ أكضح مكشفه يأف (الهلب) الا،كدم ااه أف
ا ؼ ضد ألمنبنان(.)6

()1

افاف ،ادا :حانة انئار(،عبري) ،ص152؛ هراس ،ويرم :الاماف الو،اكبنذ ،ص.53

()5

أدكلؼ م ار :كلد نـ 1889ـ فذ البنمىن ،كأويح مى هن انر ا ألمنبنان مبنذ نـ 1933ـ ،كفذ نـ 1935ـ،

( ) 2أمنركف حنا منف :و،اكبنذ يكلبندم كفد إل فاىطاف نـ 1930ـ ،كابنضـ ىؿ نـ 1933ـ ،كأويح
مىؤكؿ اأمف فذ مى كطبنة رمنت صنف ،كهنرؾ فذ دة مهمنت داماة ا اللرب ،كا ؿ مع أ ضنا
ال اندة فذ آب "أصىطس" 1939ـ ،كمنف مىؤكؿ الم اية  35ال نيلة ىؿ فذ لكاا صفلن ذ نـ 1948ـ(.
أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.)157
( )3إلداد ،اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ،عبري) ,ص266؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري)،
ص3؛ أيكها،كـ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.207-205 ،176-175
( )4اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري)،ص52-51؛ صاكب ،فنرس :الو،اكبناة ا ط البننزاة،
ص76؛ يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.244
أ ند ىااح ألمنبنان م حدان هركط الواح ال ذ فرض،ن الحافنا إثر مزامة ألمنبنان فذ الحرب اللنلماة اأكل ،

ككشٌع ا فنشاة دـ ا داا مع ا حند الىكفا ذ ،ينح سله يكلبندا فذ اأكؿ مف أااكؿ "ىي مير" نـ1939ـ،
كأ ابنت الحرب اللنلماة الثنبناة ،كفذ أكائؿ أانر "مناك" 1945ـ ،ابن حر ،كفذ  7أانر اى ىامت ألمنبنان(.
المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ج ،7ص65-64؛ بن ية مف ال ندة اللىمرااف الفربنىااف:

()6

 2194اكمن مف أانـ الحرب اللنلماة الثنبناة ،ج ،1ص.)9

إلداد ،اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ،عبري) ،ص.267
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رابعاً :العوامل التي أدت إلى انشقاق شتيرن:

اه ملت كامؿ دة فذ اؾ الف رة ىنممت فذ ابنه نؽ أيرامنـ ه ارف "انئار"( )1ف إ ىؿ،
ك أىاس مبنظمة هدادة ،حمات اىمه ،فأطاؽ اا،ن ونينت ه ارف( ،)2كأيرز اؾ اللكامؿ:

 - 7الموقف من الحرب العالمية الثانية:

يبنهر م نؿ أيرامنـ ه ارف فذ مكز "اكلاك" 1939ـ شيؿ ابند ع الحرب اللنلماة الثنبناة،
حدد فاه مكشفه مبن،ن ،شنئسن ":إذا ابندللت الحرب ىاي ال بنظاـ الىرم مى م انر فذ بنضنله شنمة

دكلة يراة فذ (أرض إىرائاؿ) ،ف،ذف اأرض لاىت نيلة لسبن داب .إبن،ن كطف (الليرااف) ،مبن،ن
ىاحا (الهلب الليرم) ماه لأليد؛ أهؿ إشنمة (ممامة إىرائاؿ) ،كاهب اؽ شكة يراة مىاحة...

مذف ال كة اهب أف مكف ىراة كمحنرية.)3("...
كشنؿ ااض ن ":إذا ابندللت الحرب ،ا

الا،كد دـ ال طكع لاهاش ال راب ،ك ا

إىرائاؿ) دـ دمة أم هلب آ ر صار (اأمة الليراة) ،كأهؿ (أم بنن كهليبنن) اابنن أف

(أيبننا
بنحنرب

حت شاندة هاش صراب؛ أف مؿ الهاكش ال ذ حنرب ا أر و
اض أي رل لكد ليسدمن ،كا ـ فماؾ

ىسح،ن ،لمف الهاش الليرم الذم (ىاحرر الكطف الليرم!) ىاي
ىمرا ن شكما ن مى سن كصار مر يط يأحد"(.)4

لحمناة اأرض كالهلب هاه ن

كاضنؼ ":إذا ابندللت الحرب ى كـ دة دكؿ ينل رب لبنن لامحنرية إل هنبني،ن كيلد الحرب

ا

بنن؛ لذلؾ اابنن أف بنحنرب حريبنن ،حرب (ال حرار ال كماة)؛ أهؿ إشنمة الممامة ،كح

لك

ـ ( حرار أرضبنن) ير هاش صراب ،لف امكف لاهاش الليرم أم دكر فذ اح سؿ (ك حرار
الكطف) ،كىاي (أيبننا إىرائاؿ) نرج حدكد (كطبن،ـ)؛ أف الهاش المح ؿ لف ا ً
ؼ يك كدف"(.)5
ى
كأثنر لنكف إ ىؿ مع يراطنبنان اللداد مف شندة ك بننور المبنظمة ضد اؾ الىانىة،
ك وكو ن إ سف ال،دبنة مع يراطنبنان-يلد مرحاة مف ال مرد ضدمن ،-فيدأ يلض المىؤكلاف الدكف
لسبنه نؽ ،ي اندة أيرامنـ ه ارف؛ الرهؿ الثنبنذ فذ إ ىؿ ،الذم نلؼ ا همنع الو،اكبنذ المؤاد

()1

ائار :بنىية إل إلالنزر يف ائار أيرز شندة مرد الا،كد ضد الركمنف نـ 70ـ(.يرابنر ،لابنذ :الو،اكبناة فذ زمف

()2

المىارم ،يد الكمنب :الو،اكبناة كاللبنؼ ،ص272؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص98؛

الدام ن كراة ،ص328؛ يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.)197

Neil, Caplan: Stern And Terror 1940-1949, The Middle East Journal, Issue 1, Vol. 51,
p.124.
()3
()4
()5

الكثا ة رشـ(ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة( ،عبري).
الكثا ة رشـ(ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة( ،عبري).
الكثا ة رشـ(ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة( ،عبري).
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لا حنلؼ مع يراطنبنان ،كا يرمن اللدك األد لاو،اكبناة ،كاهب محنري ،ن ىمرا ن مف سؿ حرب

اللونينت كا رمنب(.)1

ابن د ه ارف يهدة م كلة ز امه هنيك بنىمذ حكؿ مكضكع ال حنلؼ ،ك ٌير ف ذلؾ فذ
م نؿ له بنهرف فذ وحافة "أكمر للنـ" ،البننط ة ينىـ إ ىؿ ،طرؽ فاه إل اح منؿ بنهكب الحرب،
كالدكر الذم ا كهب ا ال بنظاـ الا،كدم اللىمرم ال انـ يه ،يلد أف طرح مف،كمه لحدكد "أرض

إىرائاؿ" ال ذ هنكز  -حىب ا

اللريذ(.)2

ندف  -ضف ذ بن،ر اأردف ك همؿ أهزاا ميارة مف الكطف

كيلد أف أمد ث ه ي درة (الهلب ا ىرائااذ)

ا

ثيا ،ن ي كة الىسح يكاىطة بنظاـ

ىمرم ا،كدم مىاح اضـ ضينطن كهبنكدان ،شنؿ ":ىاأ ذ اكـ لف ا كهه فاه إل هاكش أهبنياة،

صذاا لامدافع أاة أمة كلىنف ،...كابنبنن لف بن ن ؿ مف أهؿ هلكب أهبنياة ف ط ،يؿ
كلف امكف لحمه
ن
أاض ن لف بن ن ؿ مف أهؿ أبنفىبنن فذ م اية أهبنياة؛ أف نرا الم نئب اأهبنياة فذ هماع الهاكش شد
مرر بنفىه" :هاش مر زؽ (ح

لك منف مؤ ا مر زشة) اىفؾ دمه لالكد ممن هنا بند ابن ،نا الحرب

مهردان مف ىسحه ،منف مذا أاض ن نرا الم نئب الليراة( ،)3كلذا فإبنبنن لف بن هبند فذ م اية أهبنياة،
كلف بن ا

كاد

ىسحن ،كلف بنأ مر يأكامر الضينط اأهنبنب.)4("...

أمد أيرامنـ ه ارف رفض ال دمة فذ هاكش أهبنياة" ،ي،دؼ ح اؽ (ممامة إىرائاؿ)،
شدرة الهاش (ال كمذ) الا،كدم ا

()5

ح ا ،ن ينل كة ،كفرض ىاط ه ا اأصانر

ياداف هدادة ،كمذا ا طاب مف الا،كد -حىب ا

كاح سؿ

ندف -لاـ ل ة الحرب كا نبن،ن ،إامنبن ن مبنه يأف

" ...المامكت الليراة ى مكف ا مدل أهانؿ مثارة ،مملىمر هاش فذ وحراا الهرؽ اللريذ"(.)6
()1

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص305؛ أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص211؛ هراس،
ويرم :الاماف الو،اكبنذ ،ص53؛ رفنئاؿ ،اكاؿ :الو،اكبناة ،ص.118

()2
()3

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.84

ا ود الم نئب الليراة ال ذ هنرمت مع شكات الحافنا فذ الحرب اللنلماة اأكل  ،حت اىـ (الم اية  38رمن
الماؾ) ،ك(الم اية  39رمنة الماؾ )،ك( الم اية  40رمنة الماؾ)(.لسى زادة ابنظر :الىبنكار ،زمران :مبنظمة

ال،نصنبننة ،ص29-23؛ أيك ضكرة ،إامنف :المبنظمنت اللىمراة ،ص.)113-101
()4
()5

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.85
اأصانر :اى لمؿ الا،كد مذا الموطاح لإلهنرة إل اأمـ صار الا،كداة ،كام ىيت المامة فامن يلد ملنبنذ الذـ
كال دح كال لنلذ ،كأويح ملبننمن ال راب ،كاى دمت لإلهنرة إل

اأمـ صار الا،كداة ،ك اأصانر درهنت

أدبننمن يدة اأكثنف أك اأوبننـ ،كأ سمن الذاف رمكا يندة اأكثنف أم المىاحاكف كالمىامكف( .المانلذ ،يد

()6

الكمنب،كآ ركف:مكىك ة الىانىة،ج،1ص220-219؛المىارم ،يد الكمنب:مكىك ة الا،كد،ج،5ص.)240

محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف ال،نصنبننف كا ىؿ ،ص.126
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كحدد أيرامنـ ه ارف مكشفه مف الحرب يأبنه

اممف مهنرمة الا،كد إل

هنبنب يراطنبنان،

دكف أف ا ـ اأمر مف سؿ هاش ا،كدم ،كدكف حداد هركط ىانىاة مىي ة( ،)1كاه رط ل يكؿ

ال،دبنة أف ف ح يراطنبنان طااة الحرب أيكاب فاىطاف لد كؿ الا،كد إلا،ن يس شاد أك هرط ،ف د ذمر":
اكهد هلب ا ؼ إل هنبنب دكف دكف هركط ،إف م ار امرف الا،كد فلسن ،لمف يراطنبنان مذ

أبنه

اللدك ،اممف أف بنىن د اليراطنبنااف ،كلمف اهب أف بنى ؿ حنهة يراطنبنان فذ (اليسد) ،كأف بنفرض

هركط ن ،كالهركط مذ " :ىااـ الىاطة فذ فاىطاف لاهلب الا،كدم" ،إ أف ز منا إ ىؿ رفضكا

ذلؾ الهرط(.)2

أدل ذلؾ إل

حدكث هداؿ ميار دا ؿ إ ىؿ حكؿ اى مرار اللمؿ ضد يراطنبنان ،أك

ال كشؼ ،كمىن د ،ن فذ الحرب؛ فنبن ور أوحنب ال كه،نت الدا مة لكشؼ اللمؿ اللىمرم ضد

يراطنبنان ،ككاف ت إ ىؿ ا ال،دبنة كال لنكف مع يراطنبنان فذ حري،ن ضد م ار ،لمف ذلؾ ال سؼ
ىيب فذ كهكد انراف دا ؿ إ ىؿ؛ ال انر الملنرض لا،دبنة يز نمة أيرامنـ ه ارف "انئار" الذم أراد

() 3
فضؿ ال انر المؤاد لا،دبنة ي اندة ارزائاؿ -مد كم ن
كرفنشه اى مرار اللمؿ ضد يراطنبنان  ،يابنمن ٌ
يمكشؼ هنيك بنىمذ فذ ال نرج -اللمؿ ضد ألمنبنان ،ف ٌيبنت إ ىؿ ىانىة ال،نصنبننف فذ ال لنكف مع

يراطنبنان فذ حري،ن ضد دك الا،كد اأكؿ؛ ألمنبنان البننزاة(.)5( )4

منف شيكؿ إ ىؿ فمرة هنيك بنىم ال لنكف إل هنبنب ال كات اليراطنبناة ،كي نوة فذ مهنؿ

الم نيرات ضد اللدك المه رؾ (ألمنبنان البننزاة)؛ يىيب اش بننع هنيك بنىمذ أف ال انـ يحماة إرمنياة

فأهات
ضد يراطنبنان فذ الحرب لف اىن د فذ ح اؽ ال،دؼ المبنهكد فذ إشنمة الدكلة الو،اكبناة؛ ٌ
()1

إلداد ،اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ،عبري) ،ص.267

() 2

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص109؛ هرار :حىبنذ :بنمية فاىطاف ،ص138؛ رينيلة ،صنزم:

()3

كثا ة رشـ (ؾ  )10/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ما ص هكمر لاحذ( ،عبري) ,ص4؛ إاسف ،م ىكر

()4

البننزاة :لفظة ألمنبناة لير ف ال كماة ا ه راماة ،أم بنظراة م ار كحزيه المىم ينلحزب ال كمذ ا ه رامذ

ا ى ار اهاة ا ىرائاااة لاف رة مف(1967 -1948ـ)،ص67؛ ا ،فسح:الحرب اللرياة ا ىرائاااة،ص .123
 :بنيكاة الدكلة الا،كداة( ،عبري) ،ص26؛ نلد ،محمكد :ملىمر الاماف الو،اكبنذ ،ص .18
الكطبنذ ،كا انر مذف ال ىماة لا ليار

ف رصية ال كمااف األمنف فذ اى طنب الهمنمار كايلندمن

ف

ا ه راماة الح ٌة ال ذ أ ذكا اا،ن طنيل،ن أأممذ ،كظ،رت نـ 1921ـ كابن ،ت يمكت م ار كمزام ه فذ
الحرب اللنلماة الثنبناة نـ 1945ـ( .المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ج ،6ص545؛ ج،2
() 5

ص505 ،503؛ الحفبنذ ،يد المبنلـ :نلـ يس ا،كد ،ص)51
دركف-كهرؼ:شاـ كمفنماـ-شنمكس الو،اكبناة(،عبري) ،ص134؛ هياط-كهامر :نرا

(عبري)،ج ،2ص158؛ بناؼ ،دافاد :طكر إ ىؿ كلاحذ( ،عبري) ،ص .154
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هلب إىرائاؿ،

حما ،ن ا رمنياة ضد يراطنبنان ،كشنؿ هنيك بنىمذ فذ أحد طنين ه ":اهب أك ن دؽ بنؽ اأفل

البننزاة ،ثـ بنطنلب يح بنن فذ (أرض إىرائاؿ) ،كفذ أم ممنف آ ر"(.)1

كبننهد هنيك بنىمذ ا،كد اللنلـ ال لنكف الم اص مع يراطنبنان فذ ىياؿ المفنح المه رؾ

ضد ال طر البننزم ،كك ٌهه ل،ـ يانبنن هنا فاه ":ا،دد دك م كحش يكلبندا شاب (المبنف الا،كدم)،
حاث ا طف مبنذ ألؼ نـ ثسثة مسااف ا،كدم ،ك كاهه ال ،داد بنفىه فربنىن ،كل د شررت إبنها ار أف
ل ير مذف الحرب حري،ن ،ك بنبنى  -بنحف الا،كد -أف إبنها ار مبنذ هراف نم ن كح

كشت شراب،

منبنت رفا بنن فذ (و،اكف)؛ لذلؾ فإف ممنف (اأمة الا،كداة) مك فذ هماع الهي،نت ال ذ حنرب

فا،ن اؾ اأمة؛ مف أهؿ إرىنا أىس المه مع الذم ال ير م نيبنن الم دس كثا ه اللظم "(.)2

كينل نلذ فإف دكافع ا بنه نؽ لكد إل مكاف ة كشيكؿ شاندة إ ىؿ كشؼ اللماانت اللىمراة

ضد ا بنهااز فذ الحرب اللنلماة الثنبناة ،إل هنبنب الكشكؼ إل وف،ن فذ حري،ن ضد البننزاة ح

مكف نمسن مىن دان لابننزاة ضد يراطنبنان ،فأ ابنت المبنظمة ف مدبنة فذ بنهنط،ن ا رمنيذ،

ين ضنفة إل
الحرب.

اش راح شاندة إ ىؿ مهنرمة بننورمن فذ المه،كد الحريذ ضد ألمنبنان ح

ك هبند أ ضنا إ ىؿ فذ الهاش كالهرطة اليراطنبناة ،ك ا رأى،ـ دافاد ارزائاؿ( ،)3كذمر

ا ىحنؽ هنمار ""Yitzhak Shamir
()1

بن ،ذ

()4

ش مزامة مح ماة لدكؿ الحافنا فذ
أف أيرامنـ ه ارف لـ ا ى

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص45؛ صاكب ،فنرس :الو،اكبناة ا

ط البننزاة ،ص76؛ م بنـ ،يد البننور:

المانف الو،اكبنذ ،ص148-147؛ هراس ،ويرم :الىانىة الو،اكبناة ،ص.404-403
() 2

يد المبنلـ ،أحمد :أىرار ،1948ص219؛ دار طسس لادراىنت :يداانت الحرمة الو،اكبناة ،ص111؛

()3

يف ا،كدا-كهكحط :الوراع ا همؿ اليات ال كمذ( ،عبري)،ص150؛ هياط-كهامر :نرا هلب إىرائاؿ،

رزكؽ ،أىلد :إىرائاؿ الميرل ،ص .515

(عبري) ،ج ،2ص158؛
Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.15.
( )4ا ىحنؽ هنمار )2012-1915( :مك اىحنؽ ازرابنىمذ مف شاندات مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ -لاحذ) ،اىمه
الحرمذ ما نؿ ،مف مكالاد يكلبندا ،راج ح كؽ مف هنملة كارىك ،كفد إل فاىطاف نـ 1935ـ ،كابنضـ
نـ 1937ـ ،ثـ ابنضـ إل (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) فذ أااكؿ "ىي مير" 1940ـ ،كا

ىؿ

ؿ أكؿ مرة فذ ؿ أياب نـ

مكف شاندة (إ ىؿ
1941ـ  ،كمنف مىؤكؿ (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) فذ ؿ أياب ،كيلد م ؿ أيرامنـ ه ارف نـ1942ـٌ ،
فذ إىرائؿ) ،كأ ند ر اي،ن ،كا ؿ مرة ثنبناة نـ 1946ـ ،كبن ؿ إل ار اران ،كيلد أريلة أه،ر مرب ك ند إل
مبننوب م،مة

دادة ،ك كفذ

نـ

فاىطاف ،كاى مر فذ شاندة المبنظمة ح
فمم،ن نـ 1948ـ ،ثـ كلٌ
2012ـ (.هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص51 ،45 ،9؛ يئارك-كهياط :شنمكس ه وانت أرض إىرائاؿ( ،عبري)،

ص439؛ يد الحماد ،الينين :ه وانت إىرائاااة ،ص142-141؛ الحىابنذ ،يد المراـ :الو،اكبناة ،ص-439
.)440
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الحرب ،كمنف اأمؿ أف اؤدم الحمنس الزائد لدم البننزااف فذ ال اص مف الا،كد إل
ا

احماكف

ىفبن،ـ آ ؼ الا،كد مف أكركين كادفلكف ي،ـ إل

الحونر الذم افرضه اليراطنبناكف ا

(.)1

ىكاحؿ فاىطاف

هلا،ـ

نرشاف يذلؾ

الىكاحؿ

لـ ا ردد ه ارف فذ شكؿ  ":إف الحرب اللنلماة الثنبناة ،من مذ ىكل مهني،ة ياف شكل الهر؛

ياف اأهكج كمأهكج ،كلـ امف مبننؾ أم فرؽ ينلبنىية له ارف ،ياف األمنبنااف ،كاليراطنبنااف(.)2

كيذلؾ ياف أف ال سؼ شد اى فحؿ ياف ه ارف؛ الرهؿ الثنبنذ فذ إ ىؿ ،مع ال اندة فذ

الدا ؿ ،ك نلؼ رأم ال نئد اللنـ هنيك بنىمذ فذ ال نرج ،كرأل أف يراطنبنان مذ اللدك اأكؿ ،ك ا

الا،كد دـ إزمنؽ أركاح،ـ مف أهؿ شكة أهبنياة صراية ،كاف أرادكا ال هبند فذ وفكف،ن ،فاهب أف
امكف لىرشة الىسح ،ك ،راب أ داد ميارة مف الو،نابنة إل فاىطاف ،كلاس لاكشكؼ إل هنبني،ن فذ

ىنحنت ال نؿ.

 - 2النظرة لبريطانيا:

ل،دت يراطنبنان يإطسؽ ىراح ارزائاؿ الذم منف مل سن مبنذ أه،ر ،هرط إودارف يانبنن الاف

فاه إا نؼ اللماانت ضدمن؛ اأمر الذم لـ كافؽ ااه المبنظمة يأىرمن ،كشد ـ رض بنص اليانف
أ ضنا ال اندة المل اة ،كشيا ه اأصاياة يلد إهراا لداست

ا

ااه ،كىيب ال يكؿ زاندة

ن ت فذ وفكؼ إ ىؿ ،ك لرض المبنظمة لا طر ( ،) 3فأرىؿ ارزائاؿ رىنلة فذ  5أااكؿ

ا

"ىي مير" 1939ـ ،ل نئد الهاش اليراطنبنذ ،أ رب فا،ن ف ك ئه كا سوه بنها را ،كأف هينب
م ىنح

( )4

ىا طكع إل هنبنب يراطنبنان ،كهنا فذ اليانف ":مف أهؿ دـ رشاة ىار الحرب ضد

ألمنبنان ،كمف أهؿ مراس أمير شدر مممف مف ال كل لمىن دة يراطنبنان كحافنئ،ن ،رر المبنظمة

ال كماة اللىمراة "إ ىؿ" كشؼ ماان ،ن اللدائاة فذ فاىطاف ،مذف اأ منؿ ال ذ مف هأبن،ن إلحنؽ
اأذل ينلحمكمة اليراطنبناة ،ك لزز يهمؿ أك يأ ر ،شكة اللدك اأمير (لهلب إىرائاؿ)؛ البننزاة

()1
()2
()3

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.49
هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.49

() 4

يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.253
م ىنح :ا ونر لامبنظمة الو،اكبناة الهدادة :أيىىت
نـ 1931ـ المطاب ال وحاحذ ين

بندمن رفض المؤ مر الو،اكبنذ الىنيع

هر

سف ف إشنمة دكلة ا،كداة فذ فاىطاف م،دؼ أىنىذ كبن،نئذ لاحرمة

الو،اكبناة ،كفذ أ نب م ؿ أرلكزكركؼ ،ك لمر اللسشنت اللمنلاة– ال وحاحاة ،ىنرت الحرمة ال وحاحاة
ين هنف ا بنفونؿ ف المبنظمة الو،اكبناة ،ك أىاس المبنظمة الو،اكبناة الهدادة نـ 1935ـ( .أيكها،كـ،

ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.)146
15

األمنبناة ،)1("...كأ رب اليانف ف ا

ند يأف الحرب اللنلماة الثنبناة ى مبنح (الهلب الا،كدم)،

إشنمة كطف فذ فاىطاف ،كطنلب يإطسؽ ىراح مل اذ إ ىؿ ،كأ ابنت المبنظمة ف كشؼ بنهنط،ن
ا رمنيذ(.)2

ه ارف ،كمنبنكا شا اف

منبنت مبننؾ أوكات ملنرضة ل داـ الك ا ليراطنبنان؛ فنبنضمكا إل

مف يرشاة ارزائاؿ ،ممن هنماكا كواة هنيك بنىمذ ،مؤمداف أف مأ ذمـ ا ا بن داب

ازاؿ ممن

مك ،فودر يانف ال اندة ال طراة رشـ  107فذ الاكـ الذم أودرت فاه اليرشاة ال ذ أرىا،ن ارزائاؿ

ل نئد الهاش اليراطنبنذ ،كشد ح ٌذر اليانف أم ضنيط أك هبندم ال طكع فذ الهاش اليراطنبنذ ،ف ٌهمؿ

ذلؾ اليانف يدااة ا بن ىنـ ،لمف ارزائاؿ م ب رىنلة أ رل فذ  29منبنكف اأكؿ " داىمير" 1939ـ،
لندم

يلد من اـ أف الم نيرات اليراطنبناة يحث بنه حان أك ما ن ،أكضح فا،ن أف إ ىؿ

الىاطنت اليراطنبناة(.)3

ا ير أيرامنـ ه ارف ال،دبنة مف طرؼ كاحد اى ىسم ن ،كاح ج

ا

ذلؾ؛ يىيب بنفاذ

ىانىة الم نب اأياض ،كاصسؽ أيكاب فاىطاف فذ كهه ال ندماف الو،نابنة مف أكركين ،كمبنع إشنمة
المى كطبننت فذ اأراضذ الم ووة لادكلة اللرياة-حىيمن هنا فذ رار الاهبنة الماماة (لهبنة

ياؿ)( -)5()4كمع ذلؾ ف د منف ه ارف مى لدان لا حنلؼ مع اليراطنبنااف طنلمن لبندف منبنت ى ل رؼ
يىاندة الدكلة الا،كداة ا هنبنيذ بن،ر اأردف ،كال أف احدث ذلؾ ،يد مف محنرية يراطنبنان(.)6

كيذلؾ ا ياف أف ه ارف لـ امف ضد يراطنبنان ،لمبنه منف مع ح اؽ ال،دؼ الو،اكبنذ يإشنمة

دكلة و،اكبناة ا أرض فاىطاف كاأردف ،كأف ا الو،نابنة محنرية يراطنبنان ح

ا ـ ذلؾ،

ك بندمن اممف م،ندبن ،ن ،أك ال حنلؼ مل،ن.
() 1

()2

بناؼ ،دافاد :طكر إ ىؿ كلاحذ( ،عبري) ،ص154؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري)،ج ،1ص84؛ هراس،
ويرم :الاماف الو،اكبنذ ،ص53؛ محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف ال،نصنبننف كا ىؿ ،ص.125

أيك اانف :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص211-210؛ م دادم :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص.187

()3

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص86-85؛ ك ازرة الدفنع الكطبنذ الايبننبنذ :ال ضاة الفاىطابناة كال طر

()4

لهبنة ح اؽ ماماة يراطنبناة أكفد ،ن الحمكمة اليراطنبناة إثر ابند ع ثكرة فاىطاف نـ 1936ـ ،لاكشكؼ ا

الو،اكبنذ ،ص91-90؛ افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص.168

أىيني،ن ك داـ الحاكؿ لملنلهة المكشؼ يرئنىة الاكرد ياؿ ،كمف م رحنت الاهبنة إشنمة دكلة رياة كأ رل
ا،كداة(.المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ج ،1ص654؛ هينرة ،اىار :نرا فاىطاف،
()5
()6

.)236-234
إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص104؛ يرابنر ،لابنذ:حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.197
يرابنر ،لابنذ :الو،اكبناة فذ زمف الدام ن كرانت ،ص.337
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أ ابنت مهمك ة ه ارف أبن،ن رفض الىانىة ال ذ ا يل ،ن شاندة إ ىؿ فذ م،ندبنة ا بن داب

اليراطنبنذ اى هنية ل كوانت هنيك بنىمذ ،كاد ت أف م ار دك لاا،كد ،كلمف اللدك الح ا ذ مك
المح ؿ اأهبنيذ ،ك مىؾ أيرامنـ ه ارف يفمرة كهكب محنرية ا بنهااز فذ فاىطاف ،مأبنه
حرب نلماة ،كا ى مرار يلماانت ضدمن ،ح

كهد

كلك منبنت يراطنبنان حنرب ألمنبنان؛ أبن،ـ امثاكف

ىاطة صراية ،كالنرضكف مهرة آ ؼ الا،كد الفنراف مف يراثف البننزاة ،ممن رفض فمرة ال طكع فذ

الهاش اليراطنبنذ؛ ميندرة حىف بناة فذ د ـ المه،كد الحريذ اليراطنبنذ ضد ألمنبنان(.)1

كا ير أيرامنـ ه ارف إ ىؿ م طئة .أبن،ن أرادت اللمؿ ضد ألمنبنان ،كاهب اى سؿ

ابنه نؿ يراطنبنان فذ الحرب ،كاش راب ال طر البننزم كزاندة الض ط
()2

فاىطاف

اا،ن لدفل،ن لا ركج مف

لـ امف ز منا إ ىؿ ضد فمرة إشنمة دكلة و،اكبناة ،يؿ منف ذلؾ مطاي ن ل،ـ ،لمبن،ـ ا

أف الظرؼ صار مبننىب لاحداث ف ذلؾ ،يابنمن منف ه ارف

كالدكلاة ،كاىل إل

ح اؽ مدفه الو،اكبنذ ف ط.

دكا

ابنظر مطا ن لس ينرات الىانىاة

كفذ مبن وؼ هراف اأكؿ "أم كير" 1939ـ ،أيحضر اززائاؿ إل

ال دس لم نياة آرثر

هااس " "Arther Gleesرئاس الهرطة الىراة اليراطنبناة " ،"C. I. Dيكهكد يبنحنس رك بنيرغ

" "Benhas Rotenberrghأحد شندة الاهكؼ الا،كدم ،ك ـ ا ه منع فذ فبندؽ الماؾ داكد ،ك ـ
سله ل،د إ ىؿ ،لاس يكشؼ بنهنط،ن ضد ا بنهااز ف ط ،يؿ د ـ المه،كد الحريذ اليراطنبنذ ضد

ألمنبنان(.)3

فذ  24هراف اأكؿ "أم كير" 1939ـ ،رج ارزائاؿ مف الىهف ،يلد ذلؾ ا فنؽ الذم

ـ يمكهيه كشؼ أبنهطة إ ىؿ ضد ىاطنت ا بن داب ،ك زكاد يراطنبنان ينلملاكمنت ،كد ـ ماان ،ن

اللىمراة فذ المبنط ة كفذ اليا نف ،كالياطاؽ ،م نيؿ حوكؿ إ ىؿ ا  3000هبناه مد ـ منلذ،
كاطسؽ ىراح بننورمن يلد أىيك اف مف كشاع ا فنؽ ،كالحوكؿ ا ريع ه،ندات ال،هرة(.)4

()1

بناؼ ،دافاد :طكر أ ىؿ كلاحذ( ،عبري) ،ص155؛ مبنوكر ،كبنحنس :المؤىىة اللىمراة ،ص58-57 ،53؛
المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ج ،5ص583؛ دار طسس لادراىنت :يداانت الحرمة

()2
()3

()4

الو،اكبناة ،ص111؛ رزكؽ ،أىلد :إىرائاؿ الميرل ،ص.515
إاسف ،م ىكر :بنيكاة الدكلة الا،كداة( ،عبري) ،ص.26

افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص176-175 ،170؛ رفنئاؿ ،اكاؿ :الو،اكبناة ،ص118؛ أيك اانف،
يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص211؛ هراس ،ويرم :الاماف الو،اكبنذ ،ص.53

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري)،ج ،1ص.90
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 - 9موقف شتيرن من التصحيحيين:

لكد هذكر ال سؼ ،إل كشت يلاد ف الحرب اللنلماة الثنبناة ،كشيؿ ا نؿ دافاد ارزائاؿ
كرفنشه فذ ال اندة اللاان ،ف،بننؾ مف الاد ال سفنت إل اأانـ اأكل مف ا بنه نؽ نـ 1937ـ،
حاث ظ،رت ثسثة انرات رئاىة ،مذ :اأكؿ ،أ ضنا "بنندم شندة يا نر" الذم أىىه مكهاه
ركزبنيرغ فذ ؿ أياب ،كالثنبنذ شندة المى كطبننت (المكهنفاـ) ك ا رأى،ـ حنبنكخ شالذ ،كال انر
الثنلث شندة ال دس ك ا رأى،ـ ،ىمر ار ال اندة ،أيرامنـ ه ارف ،كمنبنت مهمك ه فذ صنليا ،ن
بن مذ إل يا نر ،ك إل الحرمة ال وحاحاة(.)1
فذ اكـ  21بناىنف "أيراؿ" 1938ـ ،شنـ ثسثة بننور مف إ ىؿ ي اندة هاكمك يف اكىؼ
كحمـ
" "Shlomo Bin Jousefي،هكـ ا حنفاة رياة ا طراؽ ركش يابنن  -وفد ،كا اكا ي
ين داـ ا هاكمك يف اكىؼ فذ  28أانر "مناك" 1938ـ ،فاـ ممف الكمنلة الا،كداة ك
هنيك بنىمذ مف فاؼ الحمـ ا أكؿ ا،كدم اودر ضدف حمـ ا داـ ،فل د اه منع فذ مبنزؿ
ممثؿ الحرمة ال وحاحاة اكىؼ يف م ىبناىكف " ،"Jousef Kitsinelsonكهنرؾ ف إ ىؿ
أيرامنـ ه ارف كدافاد ارزائاؿ ي وكص شضاة ا داـ(.)2
كك ٌهه المه ملكف ابن ندات لا اندة كل نئد ال بنظاـ مكهاه ركزبنيرغ ،كا ير ه ارف أف من شنـ
يه هاكمك يف اكىؼ بن اهة كهكد فراغ ،كلـ الرؼ منماة ضيط البنفس ،ك دـ ال انـ يلماانت أدل
ككهه ابن ندات لمكهاه ركزبنيرغ ،ممن ا ،مكف ينم منمه يمونلحه اله واة ،كلـ ا ،ـ
ل،ذف الحنلةٌ ،
ينل بنظاـ ،كأبنه أشنـ سشنت مع ضينط يراطنبنااف ،كينل هنكر مع أ ضنا ال اندة رر ينأصاياة
إشنل ه ،فطاب ه ارف مف هنيك بنىمذ زله؛ فأشنله ك ٌاف دافاد ارزائاؿ ممنبنه شنئدان لا بنظاـ ،كذمر
ركزبنيرغ أف سش ه مع ه ارف لـ مف هادة":لـ احيبنذ ،كلـ أحيه ،كشد كوابنن دة مرات لاههنر
اللابنذ" ،ثـ اه مع هماع أ ضنا ال اندة ،فذ هاىة نوة رر فا،ن إل نا مبنوب شنئد ال بنظاـ،
ك لااف رئاس لا اندة ين انر أ ضنا ال اندة ،كأف مكف له ممنبنة اان(.)3
كيدأت مهمك ة ه ارف فذ ياكرة مكشؼ مبنفوؿ فامن ا لاؽ ينللسشنت الم يندلة ياف ال بنظاـ

الىرم كالحرمة (اللابناة) ،كمذلؾ ينلبنىية ليلض المكاشؼ اأىنىاة كالفمراة ،كيلد لااف ارزائاؿ،
مبندكين ليا نر لـ اضلؼ ال ك ر كال بننشض دا ؿ المبنظمة ،يؿ حدث اللمس ،ممن اح ج أيرامنـ

ه ارف ا ىاطة هنيك بنىمذ يوف ه شنئدان ىمرا ن كرئاى ن ليا نر(.)4
رأل ه ارف فذ إ ىؿ حرمة ( حرر شكمذ) ،كلاىت مبنظمة ىمراة ف ط ،ك اا،ن أف نر
ياف أف مكف حزي ن ىانىا ن ابنا ن ،أك مبنظمة ىراة ،ك اهكز الدمج ياف اأمراف ،فحرمة ال حرر
()1

أيكها،كـ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة،ص221؛ يدر،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف،ص.252

()3

افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص.130

()2

افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص.129-128

()4

يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.252
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اا،ن أف لمؿ يىراة ،كح ٌذ ر مف شانـ وراع دا اذ ياف الىانىااف كاللىمرااف إذا ـ الدمج يابن،من
فذ إطنر حرمة كاحدة (.)1
كيلد إشنلة ركزبنيرغ لـ مف شاندة إ ىؿ مكحدة الرأم هنف اللسشة مع الحرمة ال وحاحاة،
فلا الرصـ مف أف ال اندة منبنت يهمع ا ضركرة الحوكؿ ا مزاد مف ا ى سلاة ف الحرمة
ال وحاحاة ،إ أبن،ن منبنت اؼ حكؿ البن طة ال ذ ا كهب الكوكؿ إلا،ن ،أك دـ هنكزمن ،فذ
الوراع مف أهؿ ا ى سلاة ،كشد ابن ىمت إل فرا اف ،اأكؿ ز مه ارزائاؿ الذم د ن لاحوكؿ
ا أمير شدر مف ا ى سؿ ضمف إطنر الحرمة ال وحاحاة ،كال ؼ حكله أ ضنا كأبنونر
الحرمة ال وحاحاة ،أمن الفراؽ الثنبنذ ي اندة أيرامنـ ه ارف-الذم لـ اىيؽ له أف منف ضكان فذ
الحرمة ال وحاحاة أك يا نر ،-ف د د ن لا ركج مف دائرة ا ر ينط ينلحرمة ،يد كل أف "المبنظمة
مذ هاش ،كالهاش اممف أف امكف نيلن لحزب من"( ،)2رصـ أف ملظـ بننور إ ىؿ مـ مف
م ىكمر( )3كيا نر(.)4
ك مؿ أبنونر ه ارف ا هنكز لاامنت هنيك بنىمذ أمثر مف مرة ،ك حدم ز نم ه ،ممن
فلؿ ه ارف فذ يكلكبنان أثبننا زانر ه ل،ن ،يؿ كاح ج ا ىاط ه م نئد ىمرم كمرئاس ليا نر،
يإهرائه ا ون ت مع المىؤكلاف مبننؾ دكف اى هنرة هنيك بنىمذ ،سكة ا محنكل ه صزك يا نر
فذ يكلكبنان ف طراؽ سان ىراة فذ دا ا،ن نيلة ىؿ( ،)5كذلؾ بندمن أ ف ه ارف بنهنطن ه
فذ يكلكبنان ف هنيك بنىمذ ،كلـ اطاب مبنه الموندشة ا أاة مااة لاؽ ينل بنظاـ ،كمثا انر من
هنمؿ ال اندة فذ الدا ؿ ،كلمن اـ هنيك بنىمذ ف الدكرات ال ذ ل د فذ يكلبندا ،م ب فذ 17
هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1938ـ ،ل اندة إ ىا  ":أراد أف أودؽ يأف ممثااف كي لاامنت مبنمـ
ضع ل اندة يا نر ،كأبن،ـ ارادكف دمارمن مف
ا هكلكف فذ دكؿ اللنلـ كاؤىىكف سان ىراة
الدا ؿ ،ل د مبنلت ابن هنر مذف الظنمرة كاهب أف ىن دكبنذ"(.)6
() 1

الانب ،ال كب :هرائـ ا رصكف لاحذ ،ص112؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا
ص.222-221

الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة،

()2

هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص9-8؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف،

()3

م ىكمر :حزب الو،اكبناة ال وحاحاة أشنمه هنيك بنىمذ فذ مؤ مر ينراس نـ 1925ـ ،لا انـ يبنهنطنت ضد

إ ىؿ ،لاحذ ،ص100؛ يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.197

بن نية اللمنؿ ،كضد ال ط الىانىذ الرىمذ لاحرمة الو،اكبناة ،الذم منف ا رأىه حنااـ كاازمنف ( .امذ،
مبننحاـ كأفرااـ :ملهـ الموطاحنت ،ص.)150-149

()4

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص100؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة

()5

يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص253؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.100

()6

 ،ص224؛ صكهنبنىمذ ،منر :طر الفنهاة فذ إىرائاؿ ،ص.182

افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص.142
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ككوات ال سفنت ياف شاندة إ ىؿ كالحرمة ال وحاحاة ذرك ،ن فذ يدااة نـ 1939ـ ،ي لنرض

مونلح ال بنظاـ الذم اطمح فذ إثينت شد ار ه اللىمراة ،كياف الحرمة ال وحاحاة ال ذ يدم مركبنة،
كأويحت شاندة هنيك بنىمذ ا

المحؾ ،كزادت ابن ندات ه ارف له ف نؿ لزكه ه ":اممف ل،ذا

اله ص ا ى مرار فذ شاندة الهلب"(.)1

مر فذ ينراس فذ هينط "فيراار" 1939ـ ،هنرؾ فاه ممثاك ال بنظاـ
د هنيك بنىمذ مؤ ان
مف يا نر كال،ى دركت الهدادة ،ك د المؤ مر يىيب ال ضنان ال سفاة حكؿ هبناد اأفراد ياف
وفكؼ يا نر ،كهراا الىسح كاأمكاؿ ،ك كزاع ه،ندات ال،هرة؛ يىيب رصية الحرمة ال وحاحاة
فذ ىاـ اأرينح مع ال بنظاـ حكؿ شضنان ال،هرة ال ذ منبنت مودر د ؿ ميار؛ أف مؿ ه ص
منف ادفع ميا ن م نيؿ ال،هرة( ،)2ممن أف الحرمة ال وحاحاة ا نهت مف كراا اؾ اأمكاؿ ،فمنف
مف الم،ـ ل،ن ال كوؿ فنؽ ،فمنف ال سؼ حكؿ :ال،هرة أ ضنا يا نر المهبنداف فذ إ ىؿ أك
لاا،كد أوحنب رؤكس اأمكاؿ الذاف ادفلكف أمكا ن مثارة؛ لمذ ا،نهركا؛ فطنلب ممثؿ ال،ى دركت
الهدادة ي ااص مهرة أ ضنا يا نر المهبنداف؛ أبن،ـ ا،نهركف مهنبنن ،ف،ددت إ ىؿ ين هراؼ ا
ال،هرة لكحدمن ،كلـ احضر ه ارف المؤ مر يابنمن حضرف ارزائاؿ ،الذم ل،د ي بنفاذ لاامنت
هنيك بنىمذ ،ك كل مبنوب ممثؿ يا نر فذ فاىطاف ،كمبنوب رئاس ال بنظاـ ،ككافؽ ا أف
مونلح يا نر كا ىؿ كاحدة ،فأهير إ ىؿ ا اللمؿ حىب لاامن ه المر يطة يمكاف ة الحرمة
ال وحاحاة ،فنبن د ه ارف ارزائاؿ ل ىنماه كمركبن ه؛ فرد ارزائاؿ ااه فذ بن،ناة هينط "فيراار"
1939ـ ،يرىنلة هدادة الا،هة":إف لـ بنفذ ال لاامنت فىأ ذ إهرااات ضدؾ"(.)3
كهه فراؽ ه ارف ابن ندات لاحرمة ال وحاحاة فذ دة مهن ت ،أمم،ن :مكشف،ن مف
ممن ٌ
ال اندة الو،اكبناة الرىماة ،كفها،ن فذ طرح يربننمج بننهح ،ك دـ د م،ن الملاف لثكرة مىاحة ضد
اليراطنبنااف ،كفذ شضاة الحرب اللنلماة الثنبناة( ،)4ممن أراد أيرامنـ ه ارف أف احدد ىم ٍف مك اللدك
أك ن ،كمف ثـ مكف المبنظمة ال كماة مى اة يلادة ف أثار ك حمـ اأحزاب الىانىاة وكون
الحرمة ال وحاحاة ،كاهب أف مكف المبنظمة مذ اله،ة الىانىاة ال ذ حدد اللماانت كال ط
ا اداكلكهذ كالىانىذ  ،ممن أراد إ داد محنرياف مث فاف ،كلاس هبندان ما زماف ف ط(.)5
كمنف أيرامنـ ه ارف ارل أف الحرمة ال وحاحاة حرمة ىانىاة ممهكفة كشنبنكبناة ،ىابنحور

بنهنط،ن ماه فذ المهنؿ الىانىذ ف ط ،كلف مكف شندرة فذ أم حنؿ مف اأحكاؿ ا ال نؿ مف

()1

افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص.142-141

()2

افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص.143-141

()4

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.224

()3

افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص.144-143

()5

بناؼ ،دافاد :طكر أ ىؿ كلاحذ( ،عبري) ،ص155؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.59-58
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أهؿ (ال حرار الكطبنذ) يمنفة الكىنئؿ ،كرأل أف مكف مبنظمة إ ىؿ مى اة منم ن فذ مؿ هذا
كيلادة ف أم ار ينط ضكم مع أاة حرمة شنبنكبناة(.)1

كأمد ه ارف أف حرمة يا نر اهب أف مكف حرمة هياية ريكاة ف ط ،كأف أم هنب مف

حرمة يا نر ابن،ذ ث نف ه (الكطبناة) ،امكف له ال انر فذ ا بنضمنـ إل مبنظمة إ ىؿ يمحض إراد ه،

كا طع أاة سشة له مع أاة مبنظمة أ رل ،فذ حاف رأل الحزب ال وحاحذ أف مبنظمة إ ىؿ اهب

أف

دـ أمداؼ الحزب ،كأف لمؿ حىب لاامنت ز نمة الحزب ،كاذا ا ضح أف بنهنطنت مبنظمة

لرض ز نم ه ل طر ا
إ ىؿ ضد اللرب كاليراطنبنااف احؽ الضرر ينلحزب ،أك ٌ
كشاؼ مذف البنهنطنت ،أك فاؼ حد ،ن ا اأشؿ(.)2

نؿ ،ا ـ

يذلؾ ا ضح أف اللسشة ياف ه ارف كالحرمة ال وحاحاة منبنت ذات إهمن ت دادة ،كفذ

مهن ت مثارة ،كمنبنت همال،ن دفع ين هنف ابنه نؽ ه ارف ف إ ىؿ ،كذلؾ من حدث ينلفلؿ.

خالصة:

ام ـ الو،نابنة مبنذ كوكل،ـ إل فاىطاف يإبنهنا شكة ىمراة ممف مف الكشكؼ فذ كهه

الم نكمة الفاىطابناة ،يذرالة (الدفنع) ف لمى كطبننت ،أبن،ـ منبنكا مبنذ اليدااة الامكف أف الهلب

الفاىطابنذ لف ا يؿ كهكدمـ ا أرضه.

مبنظمة منهكمار

حكلت إل
كشد أبنهنا الو،نابنة مبنظمة ينرصاك ار نـ 1907ـ ،ثـ ٌ
نـ 1920ـ ،حاف ـ
"الحنرس" نـ 1909ـ ،ال ذ اى مرت فذ حراىة يلض المى كطبننت ح
حاٌ،ن ،كأبنهئت مبنظمة ال،نصنبننف ،ال ذ لرضت أزمنت دة فذ أ نب ثكرة اليراؽ نـ 1929ـ،

كمنف أيرزمن إبنه نؽ ،كمذ نـ 1931ـ ،كابنهنا ال،نصنبننف (ب) ،أك إ ىؿ ،ال ذ ندت لاكحدة مع

ال،نصنبننف نـ 1937ـ.لمف ان انر مبن،ن رفض ذلؾ ،كأىس بنظامن هدادان حمؿ أاضن اىـ إ ىؿ ،الذم
لرض ل،زة دا ااة ،كابنهؽ أيرامنـ ه ارف بنه ،مؤىى ن ونينت ه ارف نـ  ،1940ال ذ حمات

اىـ (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،ثـ (المحنريكف مف أهؿ حراة إىرائاؿ  -لاحذ) ،كمذ مكضكع الدراىة.

()1
()2

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.112
إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.112
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انفصم األول:

(إتسم يف إسزائيم) مه وشأتها حىت
اغتيال أبزاهام شترين
(0495 – 0491م)

المبحوث األول :نشأة (إتسل في إسرائيل) ,وفكرىا ,وأىدافيا ,وتطورىا.
المبحوث الثاني :عالقات (إتسل في إسرائيل) الداخمية والخارجية

(7012 – 7019م)

املبحوث األول
نصأة إتسل يف إسرائيل ,وفكريا ,وأيذافًا ,وتطوريا
(7012 – 7019م)

أولً :انشقاق شتيرن عن إتسل.

ثانيا :إنشاء (إتسل في إسرائيل).

ثالثاً :فكر (إتسل في إسرائيل) ,وأىدافيا.
رابعاً :اإلعالم عند (إتسل في إسرائيل).

خامساً :األزمات التي واجيت (إتسل في إسرائيل).

يلد ركج مهمك ة ال اندة مف الىهف فذ  18حزاراف "اكبناك" 1940ـ،

دت اه من ن

نوف ن فذ الاكـ ال نلذ ،لم ت فاه ال سفنت يابن،ن كياف دافاد ارزائاؿ؛ فأدت ى نل ه كابن يت

أيرامنـ ه ارف ،كي حراض مف آراه أل منف""Ariah Altman

() 1

شنئد الحرمة ال وحاحاة

دؿ

ارزائاؿ ف اى نل ه كا ىلت مكة ال سفنت ياف ا ثبناف؛ فحىـ هنيك بنىمذ اأمر يإرىنؿ رىنل اف

ارزائاؿ ،كفذ الثنبناة طاب مف ه ارف ين بنوانع لألمر؛ فرفض ه ارف ك لم ت

ٌثيت فذ اأكل
ال سفنت ياف ارزائاؿ كه ارف نوة يلد كفنة هنيك بنىمذ ،كظ،كر مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ)،
ال ذ أ ذت  ،ـ ينلهنبنب الفمرم كا

سمذ لمكاه،ة المهمست ال ذ لرضت ل،ن.

أولً :انشقاق شتيرن عن إتسل:

فذ حزاراف "اكبناك" 1940ـ ،أم يلد شراية هرة أه،ر ا ابند ع الحرب اللنلماة الثنبناة

حدث ابنه نؽ طار فذ حرمة إ ىؿ ،كظ،كر مبنظمة هدادة حمات فذ يدااة مكابن،ن اىـ (إ ىؿ فذ

إىرائاؿ)( ،)2كمبننؾ كامؿ رئاىة كثنبنكاة م دا اة ؼ كراا ا بنه نؽ( ،)3مف أيرزمن:

 ) 7العالقة مع الحركة التصحيحية:

فذ حزاراف "اكبناك" 1940ـ ،رفض ه ارف كشاع ارزائاؿ ا فنشاة ينراس ياف إ ىؿ كيا نر؛

أبنه رأل أف المبنظمنت اللىمراة الىراة

لنمؿ مع اأحزاب الرىماة ،ك

يل،ن ،كرأل فرا ه أف

ارزائاؿ ضع لهنيك بنىمذ ي كشاله ا فنؽ ينراس ،ا الرصـ مف إ ضن ه حرمة يا نر فذ فاىطاف
ىؿ ي لااف شنئدمن شنئدان لحرمة يا نر؛ أف ذلؾ كضع حدان لا كهه ا ى سلذ

ىؿ؛ فرأل ه ارف

فذ ا فنؽ إبن،نا حاـ اى سؿ إ ىؿ ،يابنمن منف ارزائاؿ اؤمف أف المبنظمة ىكؼ بنلـ ينلد ـ كاللدد

كالمنؿ مف سؿ ار ينط،ن ييا نر(.)4
() 1

آراه أل منف1982-1902( :ـ) كلد فذ أكمرابنان ،كفد إل

فاىطاف نـ 1925ـ ،كابن ب

رئاى ن لاحرمة

ال وحاحاة فذ فاىطاف ،إثر مكت هنيك بنىمذٌ ،اف أل منف مبننحاـ يا ف شنئدان
1948ـ ،أويح رئاىن نلمان لاو،اكبناة ال وحاحاة ،كأمر يبن ؿ ممن ي،ن مف لبندف إل ال دس ،ك كفذ فا،ن(.

()2

ىؿ نـ 1943ـ ،كفذ

مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص.)48

إ ىؿ فذ إىرائاؿ :مبنظمة ىراة أيىىت فذ فاىطاف ،نـ 1940ـ يكاىطة شنئدمن أيرامنـ ه ارف يلد ابنفونله
ف مبنظمة إ ىؿ ،ك رفت بند أودشنئ،ن ينىـ لاحذ ك بند أ دائ،ن ينىـ ونية ه ارف (.امذ ،أفرااـ :منذا

كمف فذ الدفنع كالوراع( ،عبري) ،ص210-209؛
()3
()4

Blumberg, Arnold: The History of Israel, p.64).

محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف المبنظمنت اللىمراة الو،اكبناة ،ص.103

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص64-63؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ،
ص100؛ يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف  ،ص.253
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كرأل ه ارف أف اأمر مهرد د ة ،كأف إ ىؿ ى ي مهرد ذراع ىمرم لحزب ىانىذ
احرم،ن مافمن اهنا ،كش من اهنا هنيك بنىمذ ،كحنكؿ إشبننع ارزائاؿ ينل راهع ف ا فنؽ ،كم ب له
رىنئؿ ىن بنة؛ فاـ ارد ارزائاؿ(.)1
أحدث ذلؾ هر ن فذ اللسشة ياف الفرا اف ،كد س فذ مرحاة ال طالة ،كممن زاد مف طكرة

مىن ذ فراؽ ه ارف الراماة إل اى سؿ المبنظمة ،يبنا،ن مكاشؼ م نارة لمكشؼ الحرمة ال وحاحاة

حكؿ هماة مف ال ضنان الىانىاة كالفمراة ,ك زز ركج ارزائاؿ مف الىهف يمفردف بنظرة ه ارف
كفرا ه يضركرة ا بنفونؿ

ف الحرمة ال وحاحاة،

نوةن يلد

ريه أمثر فأمثر مف ز نم ،ن

كاي لندف ف مهمك ة "الحد اأشو " ال ذ ا ز م،ن أكرم ىفذ هرابنيارج " Ori Tsfi Green

 ،)2("Bergeال ذ منبنت م رية مف إ ىؿ ف رة ا

نؿ ارزائاؿ(.)3

شكل ذلؾ الهلكر ركج ارزائاؿ كي نا ينشذ ال اندة فذ الىهف ،كبن ا،ـ فذ هينط "فيراار"
ٌ
1940ـ ،مف مل ؿ ورفبند إل مل ؿ المزر ة شرب من ،كأ ير أحد اأ ضنا فذ زانرة لامل ااف
ه ارف يأبنه

كهد طكات لإلفراج بن،ـ ،فيدأ ا ضح لأل ضنا أف ا بن ىنـ

كأكضح أ ضنا ال اندة ،ك ا
لاىاطة اليراطنبناة ،ال ذ

امت

اممف هبنيه،

رأى،ـ ه ارف ل ارزائاؿ أف إطسؽ ىراحه ينلذات ،منف رضك ن
دـ مكاف ة ه ارف كي اة أ ضنا ال اندة

رك بنيرغ؛ فاـ افرج بن،ـ( ،)4فطاب أ ضنا ال اندة اللمؿ ا

ا

ا فنشاة ارزائاؿ–

إطسؽ ىراح،ـ ،ك حت ض ط،ـ

طاب ارزائاؿ مف آراه أل منف رئاس ال انر ال وحاحذ ،اللمؿ ا إطسؽ ىراح،ـ يأىرع من اممف،
كايدك أف أل منف ،ل،د لايراطنبنااف يأف أ ضنا ال اندة ك ا رأى،ـ ه ارف لف اى طالكا مؿ أم

هذا(.)5
()1
()2

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.64

أكرم ىفذ هرابنيارج1981-1896( :ـ) ،هن ر و،اكبنذ أكمرابنذ ،كفد إل

فاىطاف نـ 1924ـ ،كابنضـ

لاحرمة اللمنلاة ،كم ب م ن ت فذ وحافة (دافنر) ال،ى درك اة ،ابنضـ ل ،ىكمر نـ 1928ـ ،كيلد ثكرة
اليراؽ نـ  1929ـ ،همؿ مع آ راف ،وية اأهداا أك الياطهاة أك الز راف (يرات منيراكبناـ) فذ هراف
اأكؿ (أم كير) 1931ـ (.المىارم ،يد الكمنب :الو،اكبناة كالبننزاة ،ص165؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا
الحرمة

الو،اكبناة

ال وحاحاة،

.)viewentry.aspx?entryld=2010411

ص108؛/net/

//www.tapuz.co.il.blog

http:

()3

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص65-64؛ محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف المبنظمنت

()4

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص110-109 ،106؛ 178-177؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة

()5

اللىمراة الو،اكبناة  ،ص.105

الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.225

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.110-109 ،106
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طنلب فراؽ ه ارف ينى يداؿ شاندة م ىنح فذ فاىطاف ي اندة ثكراة

ا ش وندم كا ه من ذ ،كابنمن ر مز ا ا

ر مز ا اللمؿ

داد مف أهؿ (حرب حرار) ،ككوؼ الفراؽ ،شاندة

م ىنح يز نمة آريه أل منف ينلثلنلب الذاف اي ،هكف ينل ،دئة مع يراطنبنان ك ايذلكف هائن فذ

كهف مكهاه مكماف " - "Moshih Cohenأحد أشطنب الحد اأشو  -مهكمن ذ ن
محنري ،نٌ ،
ا أل منف  ،كشنؿ ":إف أل منف ا لنكف مع الىاطنت مبنذ شضاة ىرشة يبنؾ اللمنؿ فذ أااكؿ
"ىي مير" 1937ـ ،كاىذا ال ورؼ يأمكاؿ م ىنح ،كأبنه فنشد أمااة ال اندة ،كاحا حانة اأصبنانا
ا حىنب الحرمة  ،كأبنه نئف ك ماؿ لاهرطة اليراطنبناة"(.)1

 )2دور العامل الشخصي في النقسام:
اد

ارزائاؿ أمثر مف مرة أف أىينب الوراع لكد إل اللنمؿ اله وذ أمثر مف أم

هذا آ ر ،يابنمن ابنفذ الفراؽ اآل ر ذلؾ ،كا ضح أف الوراع منف ادكر ياف ه واف م هنبنىاف
فذ الىف كمف مكالاد يكلبندا ،أحدممن ارزائاؿ كمنف مف يائة دابناة ،أثيت هدارة فذ ملنله ه لا ضنان

اللمااة دكف الىانىاة ،كاآل ر مك ه ارف الذم لـ ايرز فذ المهنؿ اللماذ ،كابنمن يرز فذ المهنؿ

البنظرم ،كمنف من ي ن كمحاسن ىانىا ن ،كام ب الهلر ،كشد ا نرت إ ىؿ شواد ه "هبنكد مه،كلكف"
بنهادان كطبنا ن رىما ن ل،ن ،ثـ أويح البنهاد الكطبنذ الرىمذ ( ىؿ فذ إىرائاؿ) نـ 1940ـ(.)2

كشد منبنت مبننؾ سشنت مل دة ياف زكهة ه ارف "ركبنذ" كزهة ارزائاؿ "هكهنبنن" ( ،)3ممن

ىنمـ فذ إ ىنع رشلة ال سؼ يابن،من.

 )9استقالة رازيئيل والرجوع عنيا مرات:
دار سؼ هداد ياف ارزائاؿ كيلض ال ندة حكؿ منماة إ ىؿ ،مؿ مذ هاش مبنظـ أـ

ىرم ،ف د رأل بننئيه يبنانماف زر كبنذ ""Binyamin Zerony

()4

الذم كل ال اندة سؿ ا

نله

ككهكد ال اندة فذ الىهف أبن،ن هاش ىرم ،كأ ذ ا وؿ ينل اندة المل اة دكف ملرفة ارزائاؿ ،حاث

() 1

()2

()3
()4

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص106؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا
ص.226-225

الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة،

يبننم ،ال كب:هبنكد مه،كلكف(،عبري) ,ص58؛ افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري)،ص156؛ محنرب ،يد الحفاظ
:اللسشنت ياف المبنظمنت اللىمراة الو،اكبناة،ص105؛من س ،مبنكئاؿ:م ور نرا لاحذ(،عبري)،ص.9
افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري)،ص.156
يبنانماف زر كبنذ2008-1914(:ـ) ،و،اكبنذ يكلبندم ،كفد إل فاىطاف نـ 1919ـ ،كبنهط فذ يا نر كا ىؿ،
منف مىؤك ن ف المثار مف اللماانت ا هراماة ضد اللرب ،ابنضـ لفراؽ ه ارف (أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا
الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.)226
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أيا ،ـ فذ إحدل رىنئاه ينىمه كاىـ مكهذ مكلدفىمذ ""Moshi Moldfeski

()1

"أبن،ـ

ال رفكف

ي اندة دافاد ارزائاؿ" ،كشد ابنضـ إلا،ـ فرع إ ىؿ فذ ؿ أياب ،ك بندمن أراد ارزائاؿ يلد ركهه مف

الىهف اللكدة لمبنويه شنئدان

ىؿ رفض زر كبنذ ،كطاب مبنه اللكدة لالمؿ الىرم ،ك دـ الذمنب

مؿ أىيكع ثينت كهكدف لدل هرطة ا بن داب؛ فرفض ارزائاؿ طايه ،يحهة أف ذلؾ لف اىن د فذ
إطسؽ ىراح ال ندة المل ااف(.)2

ككه،ت مهمك ة ال اندة ل ارزائاؿ،

ف طراؽ الرىنئؿ (، ،) 3م ن مثارة مبن،ن ال حنلؼ مع

اليراطنبنااف دكف م نيؿ ىانىذ ،كمحنك ه ال فرد ي اندة المبنظمة ،كلـ ا ممف ارزائاؿ بند اه من ه
يمهمك ة ال اندة المل اة رد ال ،ـ ،ككهد بنفىه هيه ملزكؿ ،كلـ ا ؼ إل هنبنيه بننور ذكك كزف

ينى ثبننا اىرائاؿ يرا ىمر ""Yisrael Brietzker

() 4

المىؤكؿ ف شىـ الملاكمنت فذ المبنظمة،

كشندة الحزب ال وحاحذ ؛ممن هلاه ا دـ اى نل ه ،كلمبنه راهع بن،ن يفلؿ ض كط شاندة الحزب

ال وحاحذ ال ذ

كفت ا

موار المبنظمة فذ حنؿ صانب ارزائاؿ بن،ن؛ أبنه ا هنكب فذ

مبنطا ن ه مع ميندئ الحرمة ال وحاحاة (.)5

ك ب دكؿ ارزائاؿ ف اى نل ه ،اى مرت مهمك ة ال اندة ينل ،هـ ااه ،بندمن كوا ه

رىنلة مبن،ـ فذ رياع 1940ـ ،اح هنهن

ل،دف يإا نؼ اللماانت ضد يراطنبنان ،كا ،مكف

ا

ينل لنكف مل،ن م نيؿ إطسؽ ىراحه ،ف ٌدـ اى نل ه مرة ثنبناة ،كىاٌـ اأمكر لو نر الضينط كز اـ

()1

مكهذ مكلدفىمذ :كلد نـ 1908ـ فذ ركىان ،كفد إل فاىطاف نـ 1921ـ ،ك دـ فذ نـ 1933-1931ـ

فذ كحدات ال هبناد ال نيلة ليا نر فذ مفنر ىنين ،ك ـ لاابنه نـ 1937ـ شنئد الكحدات فذ الهااؿ ،كيلد ذلؾ شنئد

ا ىؿ فذ الهااؿ اأ اذ ،ك سؿ ف رة ا بن ىنـ ابنضـ إل لاحذ ،كا

أفرا ان

فذ

هراف

اأكؿ

"أم كير"

1944ـ،

ك ند

(.)http://www.daat.ac.il/daat/history/haifa/1-2.htm

()2
()3

إل

اه اليراطنبناكف كأيلد لملىمر ا
فاىطاف

أكا ر

نـ

نؿ فذ

1948ـ.

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص103؛ يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.254
ذمر إلانب أف المىؤكؿ ف ملىمر ا

نؿ فذ ورفبند كاحد مبن،ـ ،كله سشنت هادة مع اليراطنبنااف؛ فىمح

لزكار ال ندة ين بنفراد مل،ـ فذ صرفة نوة دكف مراشب؛ ممن ممبن،ـ مف إ راج لاامن ،ـ نرج المل ؿ( .إلانب،

ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.)104

()4
اىرائاؿ يرا ىمر :كلد نـ 1914ـ فذ أكمرابنان ،كفد إل فاىطاف نـ 1922ـ ،كمنف ضكان فذ إ ىؿ كمفكض ن
مف ارزائاؿ لالمؿ ا ى ين ار ذ ،كا ،ـ مف لاحذ يأبنه ىاـ هرات مف أفرادمن لايكلاس الىرم؛ فأودرت حمم ن

ين

()5

داـ ااه ،كأ دم ه فذ ؿ أياب نـ 1943ـ.)w w w.tourolib.org/ tidav/ view/11/3796( .

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ(،عبري)،ص5؛محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ،ص.102
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الحزب ال وحاحذ أل منف ،كلمف إورار حنااـ لكفبنىمذ

أهؿ اى نل ه ح
كٌ
مهمك ة ال اندة(.)2

( )1

ا

رفض،ن هلاه الكد بن،ن مؤش ن،

ركج مهمك ة ال اندة مف الىهف ،كلمف شاندة ارزائاؿ أويحت يس أمماة لدل

ىرح مهمك ة ال اندة مف الىهف ،كفذ الاكـ
كفذ  18حزاراف "اكبناك" 1940ـ ،أطاؽ ا
ال نلذ دكا فذ ؿ أياب هاىة ل ندة المبنظمة ،لـ ا ممف ارزائاؿ مف يرار بنهنطه ،كهلر أبنه كحاد
كمى يلد ،كا رؼ يفهاه ،كاى نؿ مف مبنويه ،يلد أف كوفه أ ضنا ال اندة ين بن،زامذ المىؤكؿ
ؤماه
ف ا بنحسؿ الذم كوات إلاه إ ىؿ( ،)3ممن رأت ال اندة أف مؿ اأ طنا كا فنشنت
لا اندة ،كطنليكا يفواه ا الفكر ،ك بندمن شدـ اى نل ه ل اندة المبنظمة شنئس ":رىنل مـ شذرة لاس
لدم رصية فذ اللمؿ ملمـ" ،شياكا ا ى نلة(.)4

لـ ِّ
فكت مهمك ة ال اندة الفروة ،فنبن يت أيرامنـ ه ارف رئاى ن ،كحنبنكح شالذ شنئدان

لا دس ،كأمنركف حنا منف شنئدان فذ ؿ أياب ،كحنااـ لكفابنىمذ ضك شاندة ،كذمر آل منف أف
ه ارف هناف يلد أانـ مف اى نلة ارزائاؿ كهمرف ا مىن د ه فذ ا فراج ف ال اندة ،كطاب أف

ا دـ كواة لهنيك بنىمذ ل لاابنه شنئدان

ىؿ ،كك دف يأبنه ىا لنمؿ مله أفضؿ مف ارزائاؿ ،فاـ

اد مه أل منف؛ يىيب شضاة ا بنفونؿ ف ال بنظاـ ،كاللسشنت مع إاطنلان(.)5

 )1انقالب شتيرن عمى جابوتنسكي والحركة التصحيحية:

كيلد حكالذ أىيكع مف ركه،ن مف الىهف ،أودرت مهمك ة ال اندة يانبن ن ىانىا ن لد ـ

إهرااا ،ن ال بنظاماة فذ  26حزاراف "اكبناك" 1940ـ ،كحمؿ الرشـ ( )112مم ه ا

أ ضنا

المبنظمة ،كال ُّد اليانف ابن سين ا ز نمة هنيك بنىمذ كالحرمة ال وحاحاة ،كه ٌمؿ كه،ن هدادان فذ
مىنر المبنظمة( ،)6كشد هنا فاه:
"فذ مذف اأانـ مف ا حراج كال يط الىانىذ فذ الاهكؼ الا،كدم ،مبننؾ ف ط طراؽ كاحدة

لا كوؿ إل حانة الحراة ،كمذ طراؽ ا ىؿ ،كذلؾ ف طراؽ الميندئ ال نلاة:
()1

حنااـ لكفبنىمذ (اكبن همنف)1953-1912( :ـ) ،و،اكبنذ يكلبندم ،كفد إل فاىطاف نـ 1925ـ ،منف حا ة

الكوؿ ياف إ ىؿ كهنيك بنىمذ ،ا

ؿ

دة مرات أكل،ن مع شاندة إ ىؿ شياؿ ابند ع الحرب اللنلماة الثنبناة.

(أيكها،كـ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.)173
()2

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ,ح ،1ص103؛ يدر،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص254؛ محنرب ،يد
الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.102

()4

ماار ،اكىؼ :لاحذ(،عبري) ,ح ،1ص.104

()6

محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف المبنظمنت اللىمراة الو،اكبناة ،ص.106

()3

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص66؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.111

()5

افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص189؛ أيكها،كـ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.227
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 – 1ا ىؿ مكهكدة ،ك ن ؿ يىسح،ن؛ شنمة (ممامة إىرائاؿ) فذ (الحدكد ال نرا اة أرض
إىرائاؿ)  ،كي،ذف الحرب ى كـ إ ىؿ يطرد المح ؿ ير هاش يرم ،كىسح يرم ،كهبنكد
كضينط يرااف ،ك ا مذا الهاش ا ي لند ف الهاكش اأهبنياة.
 – 2ا ىؿ حنكؿ أف كوؿ ل حنلفنت دا ؿ اليسد ك نره،ن ،كلمبن،ن

ف حرا ،ن ،كلف

ا

ويح أداة ياد حااف،ن م نيؿ مىن دة ملابنة ،كلف لنكف مع ابن،زاماذ ال،نصنبننف .إف دفن بنن مك
ال،هكـ ،كحريبنن فذ مبننطؽ اللدك.

 – 3ا ىؿ ما زمة ي لنلاـ شاند ،ن ال ذ كه،،ن لاحرب ف ط(.)1
كذمر اليانف أف "ا ىؿ لاف مبنذ يدااة الحرب أبن،ن مى لدة لاحرب كال ضحاة مف أهؿ

الحراة ،ك سؿ الحرب ال ندمة اابنن أف بنمكف مى لداف أمثر لامكت مف أهؿ الحراة ،كالبنور اأ ذ

ينلوير كلاس ينل ىرع ،كمؿ مف مرف الحرب ،أك ف د الوير كال بنن نت ،كمؿ مف ردد ي ايه ااه
أف الكد ليا ه ،إ ىؿ شيااة محنريذ الحراة ،مؤمبنة يفمرمن كميدأمن الم دس كم اوة له ،كمى لدة

لسى مرار ينلحرب ح

البنور"(.)2

ك رل الموندر الو،اكبناة كال وحاحاة كمبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) أف اليانف ( )112منف

يدااة ا بنه نؽ الثنبنذ فذ إ ىؿ ،كأبنه أويح ح ا ة شنئمة ،كمك يمثنية ابن سب ك مرد هذرم ا

ال ط الىانىذ لاحرمة ال وحاحاة كز ام،ن هنيك بنىمذ ،كهنا بن اهة طيالاة لا بننشض الحند الذم

منف شنئمن ياف ال اندة الهدادة

ىؿ كالحرمة ال وحاحاة(.)3

كأدل ا بنه نؽ إل حدكث ار ينؾ ياف بننورمن فذ ا بن منا أم شنئد ،إذ ـ همع بننور

إ ىؿ فذ ز ركف ال كب ،كأ يرمـ شنئد شطنع المى كطبننت مرد نم ى ار س " Mardakhi

 "Sitlertesأف ا يلكا ه ارف ،يابنمن أيا ،ـ إلانمك لبنماف ""Ilyahoo Linkeen
احوؿ فذ ا بنه نؽ ،ك دـ ال ىرع فذ ا ينع أحد ح

() 4

ضح اأمكر؛ ممن أدل إل

ين ي لند من
كشؼ ماانت

المبنظمة كال دراب كا رهند اللماذ فا،ن ،ك دبنذ الركح الملبنكاة لدل مثار مف شندة المبنظمة،

كابن راط يلض،ـ فذ وفكؼ الهاش اليراطنبنذ(.)5
()1
()2
()3
()4

فاف ،إااذ :المبنظمة اللىمراة ال كماة( ،عبري) ،ج(أ) ،ص.378
فاف ،إااذ :المبنظمة اللىمراة ال كماة( ،عبري) ،ج(أ) ،ص.378

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،أ ىؿ ،لاحذ،ص.103

إلانمك لبنماف1994-1914(:ـ) كفد إل فاىطاف نـ 1933ـ ،مؿ فذ إ ىؿ ا بن ؿ الىسح كالكافداف ار
الىرااف

()5

سؿ(1939-1935ـ) ،ىام ه ال،نصنبننف لايكلاس الىرم

نـ 1944ـ ،كمرب مف الىهف

1945ـ.)w w w.tourolib.org / tidav/ view/ 11/ 3796(.
لفبنئذ،اا نف :ماانت الحرمة الىراة(،عبري)،ص25؛إلانب،ال كب:هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.111
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نـ

 )4رسالة القيادة المنشقة إلى جابوتنسكي:

كه،ت ال اندة المبنه ة الرافضة ل اندة ارزائاؿ إل هنيك بنىمذ فذ  5مكز "اكلاك" 1940ـ،

يرىنلة م ي،ن ه ارف ،رض ااه كه،ة بنظرف ،كأكوا،ن إل هنيك بنىمذ أخ ه ارف اأو ر؛ دافاد،
()1

كىام،ن إل همكئاؿ مرلاف ""Shamoeil Marlin

ضك كفد إ ىؿ فذ الك انت الم حدة ،فطاب

مبنه ه ارف طرح م اؼ ال ضنان أمنـ هنيك بنىمذ ،كضركرة إيلند آل منف

ف شاندة الحرمة

ال وحاحاة فذ فاىطاف ،كأكضح مكشفه مف ا بنىحنب مف مبنظمة إ ىؿ( ،)2كهنا فذ الرىنلة:

" ىادم :فذ مذف الاحظنت الولية كالحنىمة فذ نرا الو،اكبناة ،شنـ الىاد ارزائاؿ
ي فراؽ ا ىؿ ،يهمؿ ىاؤدم ي،ـ لحرب أمااة ،كل د شمبنن ي حذار الىاد ارزائاؿ مف دـ ا ى مرار
ي ورفه مذا لمبنع ا بنه نؽ ،لمبنه لـ اى هب ،كلذلؾ بنحف بنلاممـ أبنبنن لف بنى طاع ا ى مرار حت
شاند ه لألىينب ال نلاة:
 -1ال زامه اله وذ ينل،دبنة ،كا نذ ش اررات لمبنع المبنظمة مف اللمؿ فذ الحنضر كالمى يؿ.
 -2ظ،كرف اللابنذ فذ منفة مؤىىنت الحرمة الرىماة.
 -3د اه المطاؽ فذ منفة هؤكف المبنظمة ،كمحنكل ه الىاطرة المطا ة اا،ن.
 -4إيلند يلض اله وانت مف المبنظمة.
 -5شطع ا ون ت شاندة المبنظمة مع الحرمة؛ أهؿ ال فرد فذ شاندة المبنظمة لكحدف.
 -6دـ فلؿ أم هذا هنف شكابناف مبنع ال،هرة ،كشنبنكف اأراضذ(.)3
( ) 1همكئاؿ مرلاف1994-1910( :ـ) كلد فذ وريان ،كابنضـ إلذ يا نر ،ك ـ ا انرف ىمر ار رئاس ىكمر
(1938-1933ـ) ،كمع ابند ع الحرب اللنلماة الثنبناة نـ 1939ـ ىنفر لفربنىن ك لاـ ال نرا كاللاكـ ا ه من اة
فذ هنملة ينراس ،ثـ ىنفر أمرامن لزاندة المؤاداف ىؿ ،كفذ نـ  1948ىنفر فذ يلثة أكركين؛ لهمع
ال ير نت كهراا اأىاحة كارىنل،ن فذ ىفابنة أل اابنن ،ككفد إل فاىطاف ا ظ،رمن ،كمنف مف مؤىىذ حزب
حاركت ،منهر مف فاىطاف ك كفذ فذ الك انت الم حدة نـ 1994ك ـ إحراؽ هث ه يبنناا اذ طايه.
(http://he.wikipedia.org/wiki؛ مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص.)399
() 2

() 3

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص228؛ فاف ،إااذ :المبنظمة اللىمراة ال كماة،
(عبري) ،ج(أ) ،ص379؛ اااف-مكر ،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.67

شنبنكف اأراضذ :فذ  28هينط "فيراار"1940ـ ،بنهرت الحمكمة اليراطنبناة أبنظمة بن ؿ ماماة اأراضذ فذ
فاىطاف ،لاىاطرة ا

ملابنة

ا

ماانت هراا الا،كد لألراضذ اللرياة ،كمبنع

راب اأرض اللرياة ،يكضع شاكد

حكاؿ اأرض ،ففذ المبنط ة(أ) مىنح ،ن  16860مـ 2مبنع بن ؿ ماماة اأراضذ إ

ياف

الفاىطابنااف أبنفى،ـ ،كفذ المبنط ة (ب) مىنح ،ن  8348مـ 2مبنع بن ؿ ماماة اأراضذ مف اللرب إل صار
اللرب إ ينلحوكؿ ا مكاف ة مىي ة مف المبندكب الىنمذ ،كالمبنط ة الحرة مىنح ،ن 1292مـ (.2يكهذ،
كاوؼ :فاىطاف شيؿ الضانع ،ص284-283؛ المذمرة ال ذ شدم ،ن الحمكمة اليراطنبناة ىبنة 1947ـ إل
لهبنة اأمـ الم حدة ال نوة يفاىطاف :نرا

فاىطاف الىانىذ ،ص.)48
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مؿ مذف ا فنشنت لـ لد ؤماه ل اندة المبنظمة ،كبنحف بنطنلب يفواه الفكرم؛ أبنه بندمن
شدـ اى نل ه ل اندة المبنظمة ـ شيكل،ن ،كال اندة ا نرت ه ارف لاحؿ محاه ،كيلد ذلؾ ـ إيسصبنن أف
ارزائاؿ ند؛ لاويح شنئد المبنظمة ،كالطذ ال اررات فا،ن؛ ل،ذا الىيب بنحف بنؤمد أبنه اى نؿ ،كأف
اى نل ه ـ شيكل،ن ،كمك اآلف نرج شاندة المبنظمة ،ك ند يلد دة أانـ لا رج أ ضنا مف المبنظمة،
كي،ذف اأفلنؿ ىيب فذ اؽ ابنفونؿ فذ دا ؿ المبنظمة ،رأم منفة أ ضنا المبنظمة مك مذا
الرأم ،بنراد ا بنفونؿ كالحرب الدا ااة فذ المبنظمة"(.)1
() 2
أحىت شاندة الحزب ال وحاحذ فذ فاىطاف ممثاة فذ أل منف كآازؾ "ا ىحنؽ" رامين
ي طر ابنفونؿ مهمك ة ه ارف ف الحرمة ال وحاحاة ممؿ ،كا يركا ذلؾ فوسن لاحرمة الىراة
ف ال اندة الىانىاة ،كاح هنهن ضد وسحاة هنيك بنىمذ ،فرفضت اى نلة ارزائاؿ ،كحنكلكا إثبنناف
ف ش اررف ،كطنلي ه ينلي نا فذ مبنويه شنئدان ىؿ؛ ك دـ ىااـ ال اندة له ارف ،فنى هنب ارزائاؿ
كأودر أكامرف لمؿ سان يا نر يضركرة ا ى منع أكامرف ف ط ،يحمـ مكبنه مفكض يا نر فذ
فاىطاف(.)3
كفذ الكشت بنفىه ،يلث ال وحاحاكف را انر مفوسن إل هنيك بنىمذ فذ الك انت الم حدة
فذ  12مكز "اكلاك" 1940ـ ،طنلية حىـ المهماة ي ثيات ارزائاؿ شنئدان ىؿ ،ككضع ث اه ضد
لاف ا بنفونؿ ف الحرمة ال وحاحاة ،كيلد راهع ارزائاؿ ف اى نل ه،
ال اندة الهدادة ،ح
كهد الطراؽ إل ال اندة م ا ن أمنمه ،فهؽ طرا ن آ ر بنحك أبنونرف مف رؤىنا الفركع ى لندة
مبنويه ف طرا ،ـ ،يابنمن راح اليلض اآل ر ا محكر حكؿ فراؽ ه ارف(.)4

ندة ارزائاؿ لا اندة فرض هنيك بنىمذ رأاه كش اررف

بن اهة ض ط شاندة الحرمة ال وحاحاة

ا المبنظمة؛ فيلث رىنل اف فذ  17مكز "اكلاك" 1940ـ ،إل ارزائاؿ كه ارف ،طاب مف اأكؿ
اللكدة

ف ا ى نلة ،ك ابنه مف هداد فذ مبننويه الىني ة ،كمبنحه وسحانت " لااف كاشنلة

مىن داف ،كذكم مبننوب فذ أم فرع ،كأياغ الثنبنذ يأبنه أ ند لااف ارزائاؿ"...كآمرؾ ين بنوانع

ل،ذا اأمر"(.)5

()1

فاف ،إااذ :المبنظمة اللىمراة ال كماة( ،عبري) ،ج(أ) ،ص.380-379

( ) 2آازؾ "ا ىحنؽ" رامين1969-1907( :ـ) و،اكبنذ يكلبندم ،بنهط فذ يا نر كالحرمة ال وحاحاة ،منف مف
الم رياف إل هنيك بنىمذ ،كفد إل فاىطاف نـ 1935ـ(.أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة
ال وحاحاة ،ص.)228
( )3ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ص106؛ يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.254
( )4ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ص106؛ محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف المبنظمنت اللىمراة الو،اكبناة،
ص107؛ يرابنر ،لابنذ:حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.197
( )5اااف-مكر ،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري)،ص67-66؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،أ ىؿ ،لاحذ،
ص103؛ افاف ،ادا أما نؿ :حانة انئار( ،عبري) ،ص.188
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شاؿ ال كب إلانب " )1("Yaaqoub Elyabمف أمماة رىنئؿ هنيك بنىمذ ":هنا أل منف إل
ارزائاؿ كىاٌمه رىنلة مف هنيك بنىمذ ،كلـ ا ضح من إذا منف فحكل الرىنلة وحاح ن أـ ماف ن ،لمف
من مف هؾ فذ أف أل منف حدث لهنيك بنىمذ ف هذا مف الح ا ة؛ هلا ه اودر أحمنم ن صار
دشا ة"(.)2
كذمر ال كب يبننم " )3("Yaaqoub Bnayأف يلض شندة الحرمة ال وحاحاة ،مثؿ أل منف
شنمكا يدس الدىنئس ،كبن اكا ملاكمنت مزافة ف مهمك ة ه ارف لهنيك بنىمذ؛ يىيب ها ،ـ مف
لنظـ شكة مهمك ه؛ ممن دفع هنيك بنىمذ رىنؿ يرشاة إل ه ارف طنليه فا،ن ين ى ىسـ
ل ارزائاؿ(.)4
هرت محنك ت لرأب الودع ياف الفرا اف شنـ ي،ن دد مف شندة الحرمة ال وحاحاة كمينر

الضينط فذ المبنظمة ،نوة بندمن كوات اللسشنت ياف الفرا اف إل حد الوداـ الفلاذ ،حاث
اه مع يلض ال ندة مع مؿ مف ارزائاؿ كه ارف كطرحكا اا،من فىار أىينب ا بنه نؽ؛ فطنلب
ه ارف إا نؼ اللسشة مع الم نيرات اليراطنبناة ،كشطع اللسشنت مع ز منا الحرمة ال وحاحاة،
ك هداد الحرب ضد يراطنبنان؛ فرد ارزائاؿ ،أف ا ون ت مع الم نيرات اليراطنبناة لاحوكؿ ا

ملاكمنت لونلح المبنظمة ،كأمن الحرمة ال وحاحاة ف،ذ يمثنية اأـ ال ذ رضلبنن مبن،ن ،كأمن شرار

كشؼ ال نؿ ،ف د ا ذ يمكاف ة الطرفاف(.)5

كحنكؿ مكهاه حىكف " "Moshih Hassounىمر ار ال اندة الم رب مف الطرفاف رأب

الودع ،كاش رح سل،ن ا ال نئداف أف اى اس حفنظ ن ا كحدة كالمبنظمة ،لمف محنكل ه ينات
ينلفهؿ ،وكو ن كأف مس الطرفاف مىؾ يكه،ة بنظرف(.)6

( )1ال كب ا،هكم إلانب "لايه ناف"1985-1917(:ـ) ،كفد إل فاىطاف نـ 1925ـ ،ابنضـ فذ هينيه ىؿ،
كهنرؾ فذ الدكرات اللىمراة فذ يكلبندا ،كابنضـ إل (إ ىؿ فذ إىرائاؿ-لاحذ) نـ 1940ـ ،كشنئد فرع
ال دس كحافن ،ف،ك ضنيط ال طاط كال كهاه كال بنفاذ ،ك ضك شاندة لاحذ ف رة أيرامنـ ه ارف ،بنفذ دة ماانت
ضد اللنومة اليراطنبناة لبندف نـ ( ،)1947-1946ك هبند نـ 1948ـ ،فذ الم اية  89فذ الكحدة ،8
كشند الم اية  12هك بنذ ،ك رج مف الهاش نـ 1953ـ ،مىؤكؿ المفنكضنت مع ال،نصنبننف ،كال بنىاؽ مع
إ ىؿ لا كوؿ إل كحاد المبنظمنت ،حىب طة شاندة لاحذ (.إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ،
ص11؛ .)W W W. Tourolb.org /tidav /view /11 /3796
( ) 2إلانب ،ال كب:هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص112؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة،
()3

()4
()5
()6

ص229؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ(،عبري) ،ص.5
ال كب يبننم2009-1920( :ـ) ،مىؤكؿ كحدة اللماانت فذ لاحذ ،هنرؾ فذ ملظـ ماانت لاحذ ،كله دكر
مرمزم فذ ال طاط لالماانت (.)w w w Lehe. Org. il
يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف(،عبري)،ص58؛ افاف ،ادا :حانة انئار(،عبري) ،ص.188
يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص255؛ اااف-مكر ،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.69
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،أ ىؿ ،لاحذ ،ص.103
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ممن هرت محنكلة أ رل لـ ام ب ل،ن البنهنح بندمن د ؿ يلض أ ضنا المبنظمة الهدادة

مثؿ يبنانماف زر كبنذ ،كاىرائاؿ إلداد "هاؼ" ""Israel Eldad" "Sheib
""Nathan Yellin- Mor

() 2

() 1

كبنن نف اااف-مكر

ندة الكحدة ،لمف أيرامنـ ه ارف رفض ،كأمر اااف-مكر يم نية

نرار فذ وحافة المبنظمة لا أماد ا ا ىـ الهداد لامبنظمة ،ال ذ ى حنرب يراطنبنان (آلهؿ حراة

إىرائاؿ)(.)3

كيذلؾ ياف أف هماع مىن ذ رأب الودع  ،كابن،نا ال سؼ البننهب ياف ارزائاؿ كه ارف

ينات ما،ن ينلفهؿ ،كمنف ا بنه نؽ بن اهة مؤمدة لذلؾ.

 )6أثر رسالتي جابوتنسكي عمى تعميق الخالفات:
لـ امف شرار هنيك بنىمذ يإ ندة لااف ارزائاؿ شنئدان ،أم نار م يك ن بند دد مف شاندات إ ىؿ،

فرفضه ه ارف كأودشنؤف الذاف رفضكا ا بنوانع لا رار ،كشد بنهح ه ارف فذ اى طنب ملظـ
ال اندات كأمثراة اللبننور إل

هنبنيه ،كيوف ه شنئدان مبن ي ن ،يابنمن ىاح ارزائاؿ ينأمر ،م نئد

لإل ىؿ مماؼ مف هنيك بنىمذ ،كاى ؿ فرا ه مف حرمة يا نر كالحرمة ال وحاحاة لماـ بنى

الرىنل اف ياف وفكؼ إ ىؿ؛ لمىب مزاد مف اأبنونر ( ،)4رافلن ىسح الهر اة؛ ممن م ٌمبنه مف
إحراز ممنىب يىاطة فذ المبنظمة هلا ه ا ؼ ضد أبنونر ه ارف كا ،م،ـ يأبن،ـ احنكلكف ا ونؿ
()1

اىرائؿ إلداد ،هاؼ -ا ادكؼ (2004-1910ـ) كلد فذ هاا ىان ،منف بننهط ن فذ الحرمة الو،اكبناة ،كيلدمن

فذ الحرمة ال وحاحاة ،كمنف ضكان فذ يا نر فذ يكلبندا ،كفد إل فاىطاف نـ 1941ـ ،كابنضـ إل مبنظمة

() 2

كم ٍف فذ الدفنع كالوراع( ,عبري) ،ص31؛ اسـ ،ا آؿ :ألؼ ا،كدم فذ ال نرا
لاحذ (.امذ ،أفرااـ :منذا ى
الحداث  ،ص.)47

بنن نف اااف-مكر":صا ار فرادامنف-اااف" مف رؤىنا مبنظمة لاحذ ،مكالاد يكلبندا نـ 1913ـ ،منف بننهطن فذ

حرمة يا نر ،كمنف ضكان فذ شاندة الحرمة ال وحاحاة ،كفد إل فاىطاف نـ 1941ـ ،كابنضـ إل لاحذ ،ـ
ا

نله فذ ىكران ،كىهف فذ ىهف المزر ة ثـ ىهف فذ الاطركف ،اويح مف شندة لاحذ إل هنبنب هنمار،

ك رأس المبنظمة يلد ا

نؿ هنمار نـ 1946ـ ،ا ،ـ يم ؿ الاكرد يربنندكت نـ 1948ـ كحمـ ااه ينلىهف

ثمنبنذ ىبنكات ،كلـ ابنفذ الحمـ ،لرض إل ابن ندات كاىلة مف زمسئه الىني اف فذ (إ ىؿ فذ إىرلئاؿ-لاحذ)
يىيب ماكله بنحك ملىمر الىسـ كا ون ه مع الفاىطابنااف ك كفذ نـ 1979ـ ( .امذ ،أفرااـ :منذا كمف فذ
()3
() 4

الدفنع كالوراع(،عبري) ،ص185؛ اللكرم ،منلة :فاىطاف ،ص.)171
اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.80

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري)،ص69؛ محنرب،

يد الحفاظ :منصنبننف ،أ ىؿ ،لاحذ،

ص104-103؛ يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص255؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص45؛ لفبنئذ،
اا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.25
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يدكؿ المحكر ،كهمؾ فذ بنظنف ،ـ ،ف نـ رهنؿ ه ارف يحماة إ سماة رمزكا سل،ن ا الهكابنب

الىاياة فذ الحرمة ال وحاحاة ،ك لنكف ارزائاؿ مع الىاطة اليراطنبناة (.)1

كيذلؾ حرؾ مس الطرفاف ين هنف ا ىناة لآل ر ،م ىاح ن ييلض اأمكر ال ذ لزز مكشفه،

مكضح ن أمكر أ رل همؿ مثنلب كبن نط ضلؼ

ا بنه نؽ.

بند

ومه ،كمنف ذلؾ ادفع ين هنف لزاز

 )1أثر موت جابوتنسكى في تعميق النشقاق:
أواب هنيك بنىمذ يبنكية شاياة ،فذ  3آب "أصىطس" 1940ـ ،أثبننا شانمه يهكلة دا ؿ
ملىمر لهياية يا نر ينل رب مف بناكاكرؾ أكدت يحان ه ،كمنف أثر مك ه المفنهئ

ا

وراع

الفرا اف هيا ،ن إل حد ميار يأثر رىنل اه؛ ف أهج الوراع ،كأويح مف المى حاؿ إ ندة الاحمة ياف

الطرفاف؛ يىيب ى ط أ ضنا إ ىؿ المكالاف لاحرمة ال وحاحاة

ا

مك ه ،فنى اكا المكت

اى سل،ـ لارىنل اف ،ميابناف أف مكشؼ مهمك ة ال اندة ىيب فذ إونية هنيك بنىمذ يبنكية شاياة،
يابنمن مهفت مهمك ة ال اندة فذ حما ،ن ف يلض اأىرار ال نوة ينل بنظاـ ،مثؿ :شانـ فراؽ
ارزائاؿ ي ىااـ كثنئؽ

ص مؤىىنت ا،كداة لام نيرات اليراطنبناة(.)2

أدت كفنة هنيك بنىمذ إل

ثيات ا بنه نؽ ،كظ،كر المبنظمة اللىمراة ال كماة (إ ىؿ)،

كالمبنظمة الهدادة المبنظمة ال كماة اللىمراة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ).

 )1الصراع عمى األعضاء ومخازن األسمحة:

أحدث ا بنه نؽ ورفنت ىائة ياف الطرفاف،

اا،ن حراض كا ،نمنت م يندلة ،كىندت

يابن،من حنلة مف المراماة ،كابن ىمت هماع الفركع ا بنفى،ن ،كاى طب فراؽ ه ارف فذ اأىنياع
اأكل

أمثراة ضينط الفركع كالمبننطؽ ،كالكحدات ،كىراان اللمؿ ،كىسح،ن ،كمدريا،ن ،كابنضـ له

فرع ؿ أياب ماه كهزا آ ر مف فرع حافن ،ك بننفس مع فراؽ ارزائاؿ حكؿ اى طنب اأ ضنا

ك ا ممن ب ال بنظاـ ،كه،د ال بننفس ياف الطرفاف و ار ن دمكان(.)3
() 1

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص114؛ محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف المبنظمنت اللىمراة

الو،اكبناة ،ص.108

()2

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص69؛ مبنوكر-كبنحنس :المؤىىة اللىمراة ،ص58؛ محنرب ،يد

()3

لفبنئذ ،اا نف :ماانت الحرمة الىراة(،عبري) ،ص25؛ اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ (،عبري) ،ص

الحفاظ :منصنبننف ،أ ىؿ ،لاحذ ،ص.105-104

69؛ إلداد ،اىرائاؿ:المبنطؽ ا ىرائااذ( ,عبري)،ص272-271؛ محنرب،

لاحذ ،ص.104
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يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ،

رمز الوراع حكؿ مى كد نت اأىاحة ،لرصية فراؽ ه ارف الحوكؿ

اا،ن ما،ن؛

ندف أبنه ونحب المبنظمة الكحادة ال ذ ن ؿ اليراطنبنااف ،كينل نلذ ف،ك أحؽ مف الفراؽ اآل ر
ينأىاحة ،ف م ٌمف فرا ه مف ىاب ملظـ م نزف اأىاحة( ،)1فذ ملظـ المدف من دا ال دس(.)2
كينلم نيؿ هذ فراؽ ارزائاؿ مف حوكؿ ومه اا،ن ،كاى دام،ن فذ ماانت ؤثر
ا

بننورف ،ك ؤدم إل إضلنفه لك ف دمن ،فاهب مبنل،ـ مف الحوكؿ اا،ن ،كدار وراع ياف

الطرفاف ا مؿ مىدس ،كحدثت ودامنت هدادة كال ،داد ينل ؿ كال طؼ الم يندؿ ياف الطرفاف،
ف نمت إ ىؿ ارزائاؿ ي طؼ اىرائاؿ ز ار " "Yesrael Ezraل انمه يبن ؿ مى كدع و ار لألىاحة
مف ال دس إل ال ىطؿ ،كاح فظت يه لمدة طكااة مميؿ الاداف كال دماف ،كأل ت يه فذ اة ينل رب
مف مبنط ة رياة(.)3
كرافؽ الوراع ا مى كد نت اأىاحة ،حماة مف ال دح كالذـ كال ه،ار ،ك يندؿ الفرا نف
ال ،ـ كالبنلكت ،فأطاؽ فراؽ ارزائاؿ ا الفراؽ اآل ر مبناة ا بن ىنمااف ،أمن أ ينع ه ارف فأطا كا
اا،ـ مبناة "ينحبناماـ" بنىية إل ا ىـ الثنبنذ ل ارزائاؿ أم "يف حبننبنان" ،كا ،نمه ينل انبنة ،كلـ ا كرع
أم فراؽ مف اى داـ أاة كىااة ض ط ،يلادان ف الهنبنب اأ سشذ ،ضد الفراؽ اآل ر ،مثؿ لهكا
فراؽ ارزائاؿ ىاب حؽ اللمؿ ،يكاىطة ال،ى دركت ال نيلة لاحزب ال وحاحذ ،مف الذاف ابننوركف
ه ارف كطردمـ ،كيدأ رهنؿ ارزائاؿ ل ب رهنؿ ه ارف ،كالكهناة ي،ـ لاهرطة اليراطنبناة ف طراؽ
اىرائاؿ يرا ىمر ،كلـ ىا يزؿ طرمـ إ

يلد د كؿ إ ىؿ فذ مرحاة الهمكد؛ يىيب لنكبن،ن مع

اليراطنبنااف ،كذمر ال كب يبننم":لاس الم،ـ اأىمنا ي در من منبنت المراماة كا ح نر الذم منبنكا
()4

ا ٌمبنكبنه ( ىؿ فذ إىرائاؿ)"

()1

.

إلداد ،اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ،عبري)،ص272؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،أ ىؿ ،لاحذ ،ص104؛
لفبنئذ ،اا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص25؛ هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة

الىراة( ،عبري) ،ص.13

()2

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.69

()4

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف(،عبري) ،ص69؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكاف كلاحذ ،ص112؛ محنرب،

( )3محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،أ ىؿ ،لاحذ ،ص104؛ مبنوكر-كبنحنس :المؤىىة اللىمراة ،ص.58
يد الحفاظ :اللسشنت ياف المبنظمنت اللىمراة الو،اكبناة ،ص.109
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ثانياً :إنشاء (إتسل في إسرائيل):

أثرت سشة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) مع أ داا يراطنبنان يهمؿ ىرم ا ه ارف ك بنظامه ،ف د

حرضت الحرمة ال وحاحاة ضدف كا ير ه دكان ل،ن ،ك
يكوؼ أبنه طنيكر نمس اهب وفا ه ،ف ٌ
لهنيك بنىمذ(.)1
ى رت إ ىؿ اى ين ار ،ن ضد (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ك مات ا مسح ة كمطنردة "ملنكبنذ

ك مسا م ار" حىب ا فنؽ مع الىاطنت اليراطنبناة ،فراشيت مؿ ه ص مف (إ ىؿ فذ إىرائاؿ)،
أك أم ه ص مهيكف ،ال د أبنه نيع له ارف ،ك ـ زه،ـ فذ الىهف ،فاـ امف اأمر ولي ن ا

إ ىؿ؛ أف أفراد ه ارف منبنكا ملركفاف لدا،ن ،حاث شنـ دد مف أ ضنا إ ىؿ ي داـ شكائـ يأىمنا
أ ضنا (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) إل الىاطنت اليراطنبناة مبنذ نـ 1940ـ(.)2

ضكاف فذ (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) حكؿ مذا المكضكع ،فم ب

يا ى هؼ ذلؾ مف م نية
اأكؿ":إف رهنلبنن الملركفاف مف رفنؽ اأمس كهدكا أبنفى،ـ محنطاف مف مؿ هنبنب ،ف د ل ي،ـ

رفنؽ اأمس لملرفة م نيئ،ـ ،كأمنمف ىمبننمـ ،كاأمنمف ال ذ ا كه،كف إلا،ن ،ككوات الملاكمنت
إل الممنف الذم ابني ذ ل،ن أف وؿ إلاه ،كهرل إل نا ال يض ا رهنلبنن أفرادان كهمن نت ،كزهكا

فذ الىهف"( ،)3كأمد إلانب أف اليراطنبنااف حواكا ا أىمنا ك بننكاف دشا ة للبننور المبنظمة مف
اىرائاؿ يرا ىمر ،رئاس دائرة ا ى ينرات فذ إ ىؿ؛ ممن أدل إل ا

نؿ ملظـ رهنل،ن ،كأد اكا

إل الىهف ،بن اهة لمن هماه مف طر ا الىاطة ،ال ذ فرحت يكهكد مف ازكدمـ ينلملاكمنت

الضركراة(.)4

كم ب آ ر حكؿ المكضكع بنفىه فذمر أف الدفلة اأكل مف المل ااف اش ورت ا أفراد"
ش ىـ دمنت الملاكمنت" ...ال نيع ىؿ مف ياف أكلئؾ الذاف ابنضمكا إل فراؽ (إ ىؿ فذ
إىرائاؿ)"ك ا الفكر حنمت فذ ال اكب ظبنكف فظالة يأف ىاام،ـ لالدك منف يأادم أكلئؾ الذاف
منبنكا شيؿ ف رة شوارة أ كة ميدأ كىسح ...كأف لنكف إ ىؿ مع الىاطنت اليراطنبناة لـ امف يكىله
ا ش ونر ا مهنؿ كاحد ف ط ،يؿ شطلت يلض بننورمن هكط ن يلادان فذ لنكبن،ن ،إل أف يدأت
ي ىااـ شكائـ (الطنيكر ال نمس) الملركؼ ل،ـ هادان"(.)5
()1
() 2

()3
()4
()5

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص6؛ إلانب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.137
يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص69؛ هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة،
(عبري) ،ص13؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.11

محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف ال بنظامنت الو،اكبناة المىاحة ،ص.106
إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص114-113؛ افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص.202
محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف ال بنظامنت الو،اكبناة المىاحة ،ص.106
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أهدمن فذ يدااة ا بنه نؽ؛ فم يت مبنظمة

ممن منبنت حرب اليانبننت ياف المبنظم اف ا

مبنهكر يرشـ ( ،)2فذ ابننار نـ 1941ـ ،هنا فاه:
إ ىؿ إل أ ضنا مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ)
ان

أ – فذ أه،ر ا بنفونؿ شنؿ لمـ شانداكمـ أبنه لف امكف مبننؾ أثار حزيذ اامـ ،كمن أبن ـ الاكـ
ا ـ حرمة ىانىاة هدادة ،كلدامـ ار ينط ي،ن ك يلاة ل،ن.

ب – فذ يدااة ا بنفونؿ ،مبن ـ رفضكف كشؼ اللمؿ اللىمرم ،كمن أبن ـ الاكـ يلد بنوؼ ىبنة

منذا فلا ـ؟ هذا!.

ت – فذ يدااة ا بن ىنـ شنؿ لمـ مكه،كمـ كشاندا مـ :إبن،ـ ارفضكف ال لنكف مع يراطنبنان ،كمن أبن ـ
طرشكف مؿ اأيكاب ،أهؿ إشنمة أاة سشة مع أاة ه،ة.

ث – شا ـ :إبنبنن

بنراد حرين أمااة ،ك ىيي ـ فذ مهماة مر ىااان(.)1

ج  -لماكف مف أهؿ اؽ لنكف ك حنلؼ مع ميهرم كممثاذ الاىنر فذ اللنلـ.
ح – لـ فلاكا هائ ن ي وكص شاكد ال،هرة.

حنكلكا أف كواكا لاح ا ة أبن ـ كشاندا مـ ،ك كدكا إل أوكلمـ(.)2
كاى مرت حرب اليانبننت ياف الطرفاف ح

رياع 1941ـ ،كاد ت إ ىؿ أف ه ارف ا فذ

ف بننورف أف بنظام،ـ فهؿ ،كضيط البنفس الذم ا ذ ه إ ىؿ مع يراطنبنان لـ يامىر فذ المبنظمة
الهدادة ،كلـ ابنهحكا فذ اؽ ام داد همنمارم ل،ـ ،ف،نهـ ه ارف ال وحاحااف ل ههال،ـ الا،كد
لسل حنؽ ينلهاش اليراطنبنذ حاث ىالنماكف م كات المى لمرات"ح

إل درهة أبنه

اىمح ل،ـ

ينى لمنؿ الحمنمنت المحهكزة لاهبنكد" ،كيابنت م ىكمر أف المبنظمة الهدادة بننزلت ف الميندئ

الىانىاة (ال كماة) يدرهة أمير مف الاىنر ،كمن حداث،ـ ف (ممامة إىرائاؿ) ىكل صش ك داع،
()1

مهماة مر ىااان :شنمت مهمك ة مف إ ىؿ ين ى اسا ا مماة مف اأىاحة ال نيلة لا،نصنبننف فذ مر ىااان (30
يبندشاة كمدفلاف رهنهاف كشبننيؿ كذ نئر) ،كبن ا ،ن إل

م زبن،ن ،كلـ م هؼ ال،نصنبننف الىرشة إ يلد دة

أه،ر ،فطنليت دافاد ارزائاؿ شنئد إ ىؿ يإرهن ،ن ،فأبنمر

امه يذلؾ ،كيلد أمدف أف اأىاحة

ه ارف ،كاف ت إ ىؿ لا،نصنبننف ي ف اش ملىمر مر ىااان ،فاـ هد اأىاحة فاه ،فن
نيلاف

بند فراؽ

ات ال،نصنبننف أه نون

ىؿ كيا نر مف مى كطبنة مفنر ىنين ،كأ ضل ،ـ لا ح اؽ ،فن رفكا يحندثة الىرشة ،ك كه،ت

ال،نصنبننف ينل فنواؿ إل ارزائاؿ ،ف ل،د يإرهنع اأىاحة ،هراطة أف كشؼ أ منل،ن ضد إ ىؿ ،كلمبن،ن كاوات
بنهنط،ن ضد إ ىؿ ،ممن لـ رهع إ ىؿ اأىاحة ،فأ ابنت ال،نصنبننف اكـ  18آب "أصىطس" 1940ـ ،حنلة
الطكارئ كمنهـ  200بنور مىاح مبن،ن مكشلن نيلن ليا نر ،كحدث اه ينؾ بناؼ هرح سله مثاركف نوة

مف رهنؿ إ ىؿ ،كمنت أحدمـ فامن يلد ،كشررت إ ىؿ ا بن نـ ،فأحرشت دة ىانرات ل ندة ال،نصنبننف؛ ال ذ

هددت الحراىة ا
()2

م نزف اأىاحة ،كحذرت ال اندات مف محنكلة ا ص انؿ ابن نمن لمن حدث فذ ملىمر

يا نر ي،ر ىااان(.الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.)307-306

فاف ،إااذ :المبنظمة اللىمراة ال كماة( ،عبري) ،ج(أ) ،ص.396-395
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كمنهمت اليربننمج الىانىذ (ميندئ اليلث) ،كا ير ،ن إاداكلكهاة

الهدادة م،اأة ل مكف كمنلة ل دمة ال رينا(.)1

نطفاة ،كأمدت أف المبنظمة

بنددت إ ىؿ ينلد ـ األمنبنذ لالرب ،كحث،ـ ل فهار اأكضنع فذ فاىطاف

ير د م،ـ

لامف ذ محمد أماف الحىابنذ " ،"Mohammad Amin Al-Hosainyكل ندة الثكرة الفاىطابناة
الذاف اكصركف الودكر ا ا بنهااز ،ك ىامن يلد ودكر مبنهكر لامف ذ أثبننا كاهدف فذ ي داد

اد ك فاه المىاماف لاحرب الم دىة ضد ا بنهااز فذ أانر"مناك" 1941ـ ،أثبننا ثكرة رهاد نلذ

الماسبنذ

( )2

فذ اللراؽ نـ1941ـ؛ فنى ات ذلؾ إ ىؿ لا ه،ار يطرح (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ال ذ

()3
رد ه ارف ا م ىكمر كا ىؿ ي كله ":منذا ىامكف إذا
منبنت حنكؿ ال حنلؼ مع دكؿ المحكر ؛ ف ٌ
كحكل بنن أشااة فذ (و،اكف)،
بنمرت يراطنبنان شنمة الدكلة الا،كداة ،كيد ن مف ذلؾ أيطات ح كشبننٌ ،

كىن دت اللرب ا الىاطرة ا (أرض إىرائاؿ) ،منذا اابنن أف بنفلؿ شنمة ممامة إىرائاؿ"،

كمنف هكايه الوراح  ":ال ركج لاحرب ينل كة ،ممن فلؿ هماع الهلكب ال ذ لرضت

لسى لمنر(.)4

اللراؽ

اى مرت إ ىؿ فذ لنكبن،ن مع اليراطنبنااف ،ي انـ ارزائاؿ يم،مة
نـ 1941ـ ،مبنىؼ

راياة لونلح،ـ فذ

زابننت البنفط فذ مطنر الحينبناة فذ ي داد ،ال ذ زكد الطنئرات

األمنبناة ينلكشكد ،كاللمؿ ضد الحنج محمد أماف الحىابنذ ،ي طفه كاذا لذر ذلؾ ا ـ ش اه (،) 5

كلىكا حظ ارزائاؿ هف األمنف مهمنت هكاة ا ال كا د اليراطنبناة ،فاـ ا ممف مف بنفاذ أم مف

الم،نـ المكماة إلاه ،كش ؿ ارزائاؿ فذ  20أانر "مناك" 1941ـ ،فذ إحدل صنرات الطنئرات األمنبناة
() 1

()2

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،؛ ج 1ص131؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا

ص239-238؛ يرابنر ،لابنذ :الو،اكبناة فذ زمف الدام ن كراة ،ص.328

الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة،

اى كل رهاد نلذ الماسبنذ ا الحمـ فذ اللراؽ نـ1941ـ ،يمىن دة "الل داا اأريلة" كألؼ مل،ـ حمكمة
دفنع كطبنذ ،ك نرض الكهكد اليراطنبنذ فذ اللراؽ؛ فأادف األمنف ،لمف ا بنهااز اى طن كا ال ضنا ا ثكر ه؛
فنضطر الماسبنذ ،كالحنج أماف الحىابنذ لم ندرة اللراؽ هنف ألمنبنان (.أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا

الحرمة

الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.)239

()3

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص142؛ طرياف ،أحمد :نرا المهرؽ اللريذ الملنور ،ص600-599

()4

ماار،اكىؼ :لاحذ( ،عبري)،ج ،1ص143؛ أيكها،كـ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.239

() 5

؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.239
يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص61؛ افاف،

ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص233؛ هراس ،

ويرم :الاماف الو،اكبنذ ،ص53؛ يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص .255 ،245
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()1

ينل رب مف الفاٌكهة ،ك ندت مهمك ه إل فاىطاف ك ٌاف ال كب مرادكر

شنئدان

ىؿ(.)2

ي د ل نا نص فذ  8آب "أصىطس" 1941ـ ،ياف رئاس الهرطة الىراة آرثر هااس،
كرئاس الحرمة ال وحاحاة آراه أل منف ،كأ اـ أل منف هااس أف ماانت ا رمنب ى كشؼ ،كطاب
اىملكا أفمنرمـ ،ك بننفىت اى ينرات إ ىؿ يرئنىة
فوؿ ىهبننا إ ىؿ ف أ ينع ه ارف ح
يرا ىمر مع اى ينرات ال،نصنبننف فذ بن ؿ الملاكمنت لسى ينرات اليراطنبناة يكاىطة صزك ممن ب
كم رات اأحزاب المبننفىة ،أك يع ط أ ضنا مبن،ن ،كبنهر أىمنا مهيكماف فذ الهرادة الرىماة
لاحزب(.)3
ك بندمن ا

ؿ ا بنهااز فذ مطاع

نـ 1942ـ ،حكالذ 180

بنو انر مف (إ ىؿ فذ

إىرائاؿ) ،مددت ينص انؿ اكىؼ دكمار "( "Yousef Doclerأحد رؤىنا م نيرات إ ىؿ ىني ن
"ماهذ") ،كاىرائاؿ يرا ىمر ،كآراه أل منف ،كهمؾ المؿ فذ المؿ ( ،)4كىند ابنطينعه ياف وفكؼ
(إ ىؿ فذ إىرائاؿ) أف شندة ك بننور إ ىؿ لـ ا كر كا ف ال لنكف مع ه،نز الم نيرات اليراطنبناة
ضدمـ ،كهماكا أ ظـ طر ا مبنظم ،ـ بندمن أ ابنت مردمن ضد ا بنهااز ،كمف أيرزمـ ال كب

حاايا س " "Yaqoub Helbeitsالذم بن ؿ لإلبنهااز ملاكمنت طارة هدان ،كىام،ـ شنئمة اح كت
ا  72اىمن ل ندة ك بننور إ ىؿ(.)5

كا ،مت (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) إ ىؿ يأبن،ن حكلت إل كمنلة اى ينرات ميارة لإلبنهااز ،كأبن،ن

ثرت ا كثنئؽ أمدت أف أراه أل منف د ؿ إل مم ب ىمكت كمك (مكظؼ ميار فذ الهرطة

الىراة) كىامه شنئمة أىمنا ي،دؼ الحااكلة دكف وفاة م ىكمر ،كلـ أ ر ماانت ال وفاة مف

ال دكـ بن اهة الكهنانت ،كا ،مت اىرائاؿ يرا ىمر؛ يإ داد ال نئمة ،فأودرت ال اندة فذ ،د ه ارف

أم انر يإ داـ يرا ىمر( ،)6فأيلدت إ ىؿ مف ياف وفكف،ن ،رئاس ه،نز اى ين ار ،ن يرا ىمر ،كأبنمرت
أف امكف ل،ن ضاع فذ حماة ا

()1

ن ت المكه،ة ضد فراؽ ه ارف الذم ظؿ ا

ال كب مرادكر :كلد نـ 1913ـ فذ يكلبندا ،كابنضـ إل يا نر نـ 1930ـ ،كفد إل فاىطاف نـ 1932ـ،

أويح شنئدا

ىؿ نـ 1941ـ يلد ش ؿ شنئدمن ارزائاؿ ،كاى مر ح

1943ـ(.)w w w.tourolib. org
()2

لااف مبننحااـ يا ف ممنبنه فذ داىمير نـ

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص37؛ يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص255؛ هراس ،ويرم :الاماف

الو،اكبنذ ،ص54؛
()3
()4
()5
()6

شبنن ة يأبن،ن

Perliger ,Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.15.
انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص94-93؛ افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص.255
أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.258
انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص95؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.125

انمؼ :ط،نرة الىسح ،ص95-94؛ ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.251-250
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لنكف مع الم نيرات اليراطنبناة ،ك بنهط ضد مبنظم ه ،ممن أهج الح د كالمراماة ياف

منزالت

المبنظم اف(.)1

ك ون د ال ك ر يابن،من بندمن بنهرت وحافة (منمهماؼ) البننط ة ينىـ الحرمة ال وحاحاة

شنئمة يوكر كأىمنا ىيلة أه نص كمـ :أيرامنـ ه ارف ،كال كب يك بنذ "،"Yaqoub Polany
كبنحمنف هكلمنف " ،)2("Nehman Sholmanكيبنانماف زر كبنذ ،كحنبنكح شالذ ،كامنركف ىكمرمنف

" ،"Aharoun Tsokermanكا ىحنؽ هنمار ،كطنليكا الهم،كر داـ المىن دة كاللكف فذ إل نا
ال يض اا،ـ م نيؿ هكائز منلاة ،يا ت شامة الهنئزة اأكل الم ووة له ارف ألؼ هبناه ،كرصـ

ال سفنت ياف إ ىؿ ك(إ ىؿ شذ إىرائاؿ)(.)3

ينا فذ أحد المايك ىنت إل

كمبننؾ مف ال وحاحاف مف اش رح ا أيرامنـ ه ارف ،ا

أف ابن ،ذ صضب اليراطنبنااف؛ فرفض ه ارف ذلؾ الطاب مف إ ىؿ كشنؿ ":شيؿ مؿ هذا بندرس
سشن مـ مع الحمـ اأهبنيذ" ،رفض؛ أبنه أراد ا ى مرار فذ ماه ،ك هذ أف فمؾ ك بن ،ذ

اللونية ( ،)4كمك من يحث بنه إ ىؿ ،ك رصب فذ الكوكؿ إلاه؛ ح
الهدادة ،ك ي

ا ـ ال ضنا ا المبنظمة

إ ىؿ المبننفس الكحاد لا،نصنبننف.

كههيت (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ا هنماف ،اللمنلذ كال وحاحذ؛ يىيب ا مندممن

الدياكمنىاة ،كشنلت ":إف المامنت ،كال طنينت ،كا ه من نت ،كال وراحنت ،كال حنلفنت

ا

اممف

أف هير المح ؿ اليراطنبنذ ا ا ى ىسـ ،ك لرض كاازمنف كهنيك بنىمذ بن ندات؛ بنافة يىيب

إشنم ،من الفلااة فذ لبندف نومة المح ؿ ،ككي هنيك بنىمذ يلبنؼ ،أبنه لـ ا ياف الكىنئؿ الم طرفة
الفلنلة"(.)5
() 1

()2

محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف ال بنظامنت الو،اكبناة المىاحة ،ص106؛ يد اللزاز :طكر اأه،زة
اأمبناة ،ص.251

بنحمنف هكلمنف :كلد نـ 1919ـ فذ مدابنة رك ابنك هبنكب وريان ،ا ف ىيع كمذ :ل نت ا ادش كالليراة
كاألمنبناة كالركىاة كالركمنبناة كالفربنىاة كا بنهاازاة ،كفد إل فاىطاف نـ 1939ـ ،كابنضـ

ىؿ فذ ال دس،

كمع ا بن ىنـ ابنضـ أيرامنـ ه ارف ،كبن اهة للماانت المبنظمة بنهرت وكر ه يممنفأة  200هبناه لمف اىامه،
كا

() 3

()4
()5

ح

ؿ فذ يدااة نـ 1942ـ ،كبنفذ إل أفرا ان ضمف  251مل سن ،كابنضـ لاهاش نـ 1948ـ ،كىرح مبنه

محنضر مف نـ 1973
نـ 1950ـ ، ،كحوؿ ا درهة الدم كراف نـ 1951ـ فذ الهاكلكهان ،ك مؿ
ان

من س،

نـ 1989ـ.) http://www.lehi.org.il(.
مبنكئاؿ :م ور نرا

لاحذ( ،عبري) ،ص11؛ محنرب،

يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ،

ص128-127؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص57؛ اكبنس ،مراـ :الكاشع الىانىذ ،ص.73

إلداد ،اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ،عبري) ،ص.290

هبندلر،مكلف:إىرائاؿ ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ،ص51؛ أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة،ص.243
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ثالثاً :فكر (إتسل في إسرائيل) وأىدافيا:

حفظت المبنظمة الهدادة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،مف مامة و،اكبناة كا يرت بنفى،ن حرمة

حرر مدف،ن ( حرار الكطف) ،يلادان ف الدكافع السىنماة كالمريكطة ينى ا نظ الا،كد كابنهنا الحرمة
الو،اكبناة حاث ال د مف مظ،ر المبنظمة ،أبنه مف كاهي،ـ طرد ال رينا مف (كطبن،ـ ما،كد
أوحنب حؽ) كمم ن اذ حراة ،كلاس يىيب الحاـ الو،اكبنذ الذم كوؼ مبن اهة لظنمرة
السىنماة هنف الا،كد فذ اللنلـ(.)1
ك مىت ااداكلكهاة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ال ك ر الدائـ ياف أمداف،ن الكطبناة ككه،نت بنظرمن
الىانىاة كا ه من اة الهنماة ،ال ذ ى ؤثر فذ ىانىة الدكلة المى اة كال كهه ا ه من ذ ل،ن،
حاث دمهت أاداكلكها ،ن ياف أفمنر المفنح الكطبنذ ال ذ ر يط ينل نرا الا،كدم ،ال اادم كالدابنذ،
م أثرة ي همااة كاىلة مف الفاىفنت الىانىاة لاثكرة الياهفاة( ،)2كالفنهاة ا اطنلاة( ،)3كضمت إلا،ن
بننور ا،كداة أرثكذمىاة م دابنة ،كأمدت ا
يكاىطة المفنح المىاح ا أم يداؿ آ ر(.)4

فكؽ ال اـ (الكطبناة) كالدابناة ،ك فكؽ مف،كـ ال حرار
ٌ
نؿ ،ال ذ أويحت أىنى ن للمؿ المبنظمة فذ

ياكر أيرامنـ ه ارف بنظرا ه فذ ف رة ا

حري،ن ضد اليراطنبنااف ،كيلد ا بن ىنـ ،همؿ دكرة فمراة ل ندة ك بننور مبنظم ه ،الذاف اأ كف ياف
الحاف كاآل ر مف م اؼ المبننطؽ إل

ؿ أياب لىمنع محنضرة أاداكلكهاة مبنه؛ لابن اكمن إل

مرؤكىا،ـ( ،)5فأحدث حك ن فذ ا بن نؿ مف ال فمار فذ حرار الا،كد إل

حرار (أرض إىرائاؿ)،

ك وكون فذ ظؿ فنشـ أزمة الا،كد فذ اللنلـ كشانـ يراطنبنان (يإصسؽ فاىطاف)(.)6
()1
()2

اكبنس ،مراـ :الكاشع الىانىذ ،ص.74
الياهفاة :موطاح ىانىذ اى دـ فذ ألمنبنان لكوؼ ا هنف ال كمذ الملندم لملنمدة فرىنم كال رب؛ ينلد كة
لا حنلؼ مع ركىان الياهفاة ضد اأ داا المه رماف ،إ أف أبنونر مذف الفمرة ابن،نركا ا أثر مهذا م ار

()3

كالبننزاة إل الحمـ (.المانلذ ،يد الكمنب :مكىك ة الىانىة ،ج ،1ص.)610

الفنهاة :مذ بنظنـ ىانىذ أىىه مكىكلابنذ فذ إاطنلان نـ 1919ـ ،كفرضه ا

إاطنلان يلد كوكله إل

الحمـ نـ 1922ـ ،كا ذت مكشفن شكمان م طرفن ،كهبنح إل ال ىاط كاللىمرة(.المانلذ ،يد الكمنب :مكىك ة
الىانىة ،كآ ركف ،ج ،4ص.)449

Weinberg ,Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism, p. 105; Perliger
()5
()6

,Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel,p.11.

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.116 ،108
الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري).
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)(4

ك لنكبنت الو،اكبناة ال ذ أشامت أهؿ إبن نذ الا،كد فذ اللنلـ مع يراطنبنان ،فن ييرت مىألة
حرار (أرض إىرائاؿ) مىألة مرمزاة فذ فمر ه ارف ،الذم رأل فذ مذف المرحاة ضركرة ا بن نؿ
مف الدفنع إل ال،هكـ ،ممن احدث فذ المهنؿ اللىمرم ،كمحنرية يراطنبنان ل حرار(أرض إىرائاؿ)؛

أبن،ن اؽ (الكطف الليرم) فذ كهه (أيبننئه) كمذا هرط أىنس ل حرار الا،كد(.)1

ياكر ه ارف أاداكلكهاة نوة يحرم ه حؿ محؿ أاداكلكهاة الحرمة ال وحاحاة ،فيلض
مذف اليبنكد لـ مف فذ ماثنؽ ال وحاحااف شيؿ ذلؾ ،فيدأ يم نية "ميندئ البن،ضة" ال ذ اح كت
ميندئ فمراة كىانىاةٌ ،يرت ف أىنس ال سؼ ياف ه ارف مف ه،ة كالحرمة الو،اكبناة يه ا،ن
اللمنلاة كال وحاحاة مف ه،ة أ رل(.)2
ك ٌيرت أاداكلكها ه الهدادة ف ابنفونله كحرم ه ف اأفمنر المضندة لسه رامااف؛ أبن،ن
صار ملبناة ينلوراع مع ال،نصنبننف ،كأمر بننورف يلدـ المكاه،ة مع ا ه رامااف ،ك دـ إبنزاؿ
اأ سـ الحمراا؛ اأمر الذم منف لزام ن فرضا ن ا أ ضنا يا نر كا ىؿ(.)3
ك بندمن ونغ ه ارف اليربننمج الىانىذ "ميندئ البن،ضة" ،أويحت اأىنس الفمرم
لامبنظمة ،ك ـ ال ركاج لاميندئ فذ وحافة دا ااة نيلة لامبنظمة حمؿ أىـ (يمح ارت)؛ أم فذ
اللمؿ الىرم ،ودر ى انر ،ك َّ
كزع ا بننور المبنظمة ،كمنبنت ميندئ البن،ضة أشرب إل الهلر
المبنثكر ،أك إل الهلنرات مبن،ن إل أم يربننمج ىانىذ ك صراية فذ ذلؾ ،ف د منف من ي،ن ه ارف
هن انر شيؿ أف امكف شنئدان ىانىان ،كشد ونغ اؾ الميندئ مؿ مف ه ارف كحنبنكح شالذ ،كظ،رت
ا مرحا اف فذ هراف أكؿ "أم كير" نـ1940ـ ،كفذ هينط "فيراار" نـ 1941ـ(.)4

مبادئ النيضة (البعث):

البند األول :الشعب ،منف حداد مكاة الهلب الا،كدم ا رأس أكلكانت ه ارف ؛ اهند

الك ذ الكطبنذ المى ؿ المنمؿ ،كا

كمك الهرط اأكؿ لا حرر البنفىذ مف

راؼ يممنبنة (الهلب الا،كدم) ال ذ ومدت أمنـ ال نرا ،
ااة السهئاف كالضحنان ،فهلب إىرائاؿ ظاـ كرائد يطيله

كم ماز ،مك هلب م نر ونحب داف نص؛ داف الكحدابناة ،اهب أف امكف ما زم ن يمن هنا فذ
() 1

() 2

المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري)؛ إلداد،

الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا
اىرائاؿ :المبنطؽ ا ى ارئااذ( ،عبري) ،ص.273
هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص11-10؛ بناؼ ،دافاد :طكر إ ىؿ

كلاحذ( ،عبري) ،ص.155
( )3هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري)،ص.11-10
( )4المىارم ،يد الكمنب :مكىك ة الا،كد ،مج،7ص145؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة،
ص230؛إاسف ،م ىكر:بنيكاة الدكلة الا،كداة(،عبري)،ص26؛إلانب،ال كب:هرائـ اأرهكف كلاحذ،ص127؛
Simons, Chaim: Transfer Arabs from Palestine,p.281-282; Ben Yehuda, Nahman:
Political Assassinations by Jews: A Rhetorical Device for Justice, p.95-96.
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البنوكص ال ك ار اة ،كمك هلب اأبنيانا ،كحنمؿ حضنرات اللنلـ ،ظاـ فذ ال نلاد كا

سص

كاليذؿ ،كلداه الرصية فذ الحانة كشكة ا ح منؿ ،فذ ضكا ركحه كاامنبنه ينل سص ،ونحب نرا

اليطكلة كال ضحاة كالوير كال حمؿ ،كطمكحه مك ال حرر(.)1

البند الثاني :الوطن ،لـ ا ور مدؼ البن،ضة ا إاهند ماهأ آمف لسهئاف الا،كد ،أك
دكلة ا،كداة حىب الملناار ال ذ أشامت اا،ن دكؿ فذ أىان كأفرا ان ا إثر حرمة ال حرر مف
ا ى لمنر ،كابنمن ا أىنس الرؤاة الليراة ال ذ منبنت أىنس كهكدمـ كي نئ،ـ الكحاد كمذ مامكت
إىرائاؿ فذ حدكد آمبنة( ،)2كأف ح كش،ـ فذ ال ااؿ ك منف كبن،ر اأردف أمير كأمثر مف ح كش،ـ فذ
ؿ أياب ،ك ا اأ داا اللرب أف اف،مكا ذلؾ هادان(.)3

كاهب إحضنر مسااف الا،كد (أرض إىرائاؿ) ،كال رماز ا اأمنمف ال نرا اة ،مثؿ:

ال دس كال ااؿ كبننياس كطيران؛

ندة ح كش،ـ كل ح اؽ حاـ ال حرر ،ف،ذف اأمكر هلؿ اللرب

اؤمبنكف أف أرض الا،كد مذ اأمنمف ال ذ الاهكف فا،ن؛ لذا اهب إ ندة الا،كد ينلمسااف ك كطابن،ـ
فذ اأمنمف ال نرا اة رصـ ملنرضة اللرب(.)4
كالكطف مذ (أرض إىرائاؿ) ممن كرد فذ ال كراة ،كحددت حدكد اأرض فذ ىفر ال مكاف
(")15:18لبنىاؾ أ طذ مذف اأرض مف صدار مور اللظاـ إل البن،ر الميار ،بن،ر الفرات ،كمذ
أرض الحانة اىمبن،ن الهلب الليرم ماه يأمنف ،كىالاش فا،ن الهلب الليرم إل اأيد"( ،)5كمذ
كحدة ىانىاة كاشااماة كاحدة ،كاف مؿ مف نش فا،ن مف آهكرااف ،كركمنف ك رب كأ راؾ ،منبنكا
مهرد مح ااف ل،ن ،كأف أم هلب آ ر الاش فا،ن ااه ال ركج نرج حدكدمن؛ لذلؾ

مهماة لك

شنـ الهلب الليرم يطرد أم هلب آ ر مف حدكدمن ي كة الىسح ،ممن فلؿ (المح اكف!) ينلهلب
الليرم ىني ن(.)6
()1

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ,عبري)،ص60؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص121؛ محىف،

()2

إلداد ،اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ,عبري) ،ص.274

اى  :فاىطاف اأـ ،ص287؛ إلداد ،اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ,عبري) ،ص.273

()3

إلداد ،اىرائاؿ :دكلة إىرائاؿ مذ الطراؽ إل ممامة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.21

()5

الى نؼ ،أيمنر :إىرائاؿ ك ادة اأرض المك كدة ،ص329؛ هنش ،طنمر:الوراع فذ الهرؽ اأكىط ،ص

()4

إلداد ،اىرائاؿ :دكلة إىرائاؿ مذ الطراؽ إل ممامة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.22-21

92؛ يرابنر ،لابنذ :الو،اكبناة فذ زمف الدام ن كراة ،ص328؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع فذ أانـ
()6

ال مرد(،عبري) ،ص44؛ مونلحة ،بنكر الداف :إىرائاؿ الميرل كالفاىطابناكف ،ص.76-75

الكثا ة رشـ (ؾ  )10/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ما ص هكمر لاحذ( ,عبري) ،ص.2
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اذمر إلداد يأبنه

كهد بنظراة

امنبناة ،أك منرمىاة شندرة

ا

ال ليار

() 1

ف ا ر ينط

مذا ا ر ينط ير

ال نرا ذ الكثاؽ ياف (أرض إىرائاؿ ،كهلب إىرائاؿ) ،ف ط ال كراة ٌأر ت
الىبناف ،فلا (هلب إىرائاؿ) اللكدة (أرض إىرائاؿ) لاحانة كالمكت فا،ن ،كأف اللسشة يابن،من

مؤىىة ا هذكر ك ار اة نرا اة لاىت ىانىاة أك اش ونداة( ،)2فنلمبنظمة ؤمف إامنبنن ما ن أف

اأرض أ طات ل،ـ مف الرب ك اممف أحد أف امبنع مذا الك د ا ل،ذ ،كمذف اأفمنر كالمل دات
كرثت مف هاؿ آل ر،

هرات يؿ مئنت مف اأهانؿ الم لنشية ،كمؿ اأحداث ال نرا اة ال ذ

كاه،كمن لـ ؤثر ا شبنن ن ،ـ(.)3

البند الثالث :الشعب ووطنو ،كاهب أف ا حد الهلب الم نر مع اأرض الم دىة ،كأف

الكد ل،ن ،كشد صرس ه ارف فذ (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) مف،كـ أرض مبنلنف شد ابن ز ت يىاؼ يبنذ
إىرائاؿ ،كال ذ يدأت ينل زك ال ك ار ذ لمبنلنف يكاىطة اكهع يف بنكف ،كاى مرت فذ الحرب ضد
الركـ ،كا ير أف ال وندـ ياف اللنلماف اللريذ كالليرابنذ أمر اممف هبنيه ،كاف "لهلب إىرائاؿ
الحؽ المطاؽ لالكدة أرض إىرائاؿ ،كمذف اأرض لف ىاب ،ك اممف أف ىاب إل اأيد(.)4
ك رل المبنظمة أف مذا اليبند صار شنياة لابن نش ،منم ن ممن اد ذ الفربنىذ أف فربنىن مذ

كطبنه ،كالركىذ ركىان ،كا بنهاازم يراطنبنان ،كمـ (أرض إىرائاؿ) ،فنللسشة ياف الهلب كالكطف
سشة حب ،كالكطف مأـ ،ف ازكج هلب ملاف مع أرض ملابنة سؿ ف رة ملابنة كلٌد موطاح كطف

كهلب كشكماة ،كا اؽ حنلة مف ا دراؾ ال كمذ لدل مذا الهلب ،كال رايط الث نفذ ياف الهلب
ككطبنه ،ك بندمن ا ـ يبننا مذف اللسشة
() 1

أثي ت المثار مف الدراىنت الحداثة ،ال ذ م ي،ن ا،كد ،كأكرياكف ،أف ال كراة لاىت ونلحة
ال نرا اة ،كأمدكا

()2
() 3

() 4

اممف ال فراؽ يابن،من لأليد(.)5

دـ نرا اة ال كراة مف

ماانت ال بن اب اآلثنرم المثارة ال ذ أثي ت

سؿ

مندف لادراىة
دـ وحة

كالرؼ مؤ ا المؤر كف ينىـ "المؤر اف الهدد"(.ابنظر فذ ذلؾ إل  :كاا سـ ،ماث:
البنوكص ال ك ار اة ،ي
ا سؽ إىرائاؿ ال دامة ،نلـ الملرفة ،ع.)249
إلداد ،اىرائاؿ :دكلة إىرائاؿ مذ الطراؽ إل ممامة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.21

الكثا ة رشـ (ؾ )7/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :المذمرة ال ذ أرىا ،ن لاحذ إل

لهبنة اأمـ الم حدة

(( ،)Unescopعبري)1947/7/1 ،ـ ،ص.4

مونلحة ،بنكر الداف :إىرائاؿ الميرل كالفاىطابناكف ،ص75؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص48؛ إلانب،
ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص121؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص14؛ هياط-
كهامر :نرا هلب إىرائاؿ( ،عبري) ،ج ،2ص159؛

() 5

Weinberg ,Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism, p.106.

الكثا ة رشـ (ؾ )7/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :المذمرة ال ذ أرىا ،ن لاحذ إل
(( ،)Unescopعبري) ،ص.3
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لهبنة اأمـ الم حدة

البند الرابع :ىدف (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) :حرار اأرض ك سو،ن ،كاشنمة الىاندة (إشنمة

ممامة إىرائاؿ) ،كبن،ضة اأمة الليراة ك اممف إشنمة الممامة مف هداد دكف إبن نذ اأرض ،ك
اممف أف بن،ض إذا لـ امف ل،ن ممامة(.)1

ميمة المنظمة خالل حربيا ضد المحتل:

كأمن اليبنكد ال ذ بننكؿ المكاه،ة مع ىاطنت ا بن داب اليراطنبنذ ف،ذ:
 .1بننكلت التربية والتعميم :رياة الهلب الليرم ا حب الكطف كالحراة ،ك هداد الك ذ
دا ؿ اأمة ،كزرع مذف اأفمنر فذ اأهانؿ ال ندمة ،ك بنماة إامنف م لوب يمم ىين ه

اأيداة ،ك رىا فمرة إبن نذ الهلب ا كشؼ ا المبنظمة ف ط ،ك هداد ا

فذ ال كراة" يأف الىاؼ كالم نب الم دس ممن مف الىمنا" ،فحب الكطف

راؼ يمن هنا

اؽ الك ذ

سؼ ،كمثار مف الهلكب

ال كمذ ،ك ٌمؽ لدل الهلب الليرم مف،كـ ال وكواة كا
ال كاة ذات الث نفنت المنداة المر فلة حنكلت ال أثار ا الهلب الليرم ،لمبن،ن فهات ،مثؿ
مور فذ الىنيؽ(.)2

 .2الوحدة :كحاد الهلب ماه حكؿ لكاا حرمة ال حرر الليراة ،ك كحاد مؿ الهمنمار،
كالطي نت كاأحزاب كاله وانت ،كاى سؿ ممنبنة اأفراد ك كهاه طنشة كشكة كا سص
كحمنس الهمنمار بنحك حرب ال حرار(.)3

 .3األحالف :يراطنبنان حمـ أهبنيذ ،كاللدك الرئاىذ؛ لذلؾ يد مف اليحث ف حااؼ لمحنرية
يراطنبنان ،مذف البنظرة منبنت حك ن هدادان فذ نرا الفمر الا،كدم كالحرمة الو،اكبناة،
كالحرمة الكحادة ال ذ منبنت مثؿ (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) فذ نرا الا،كد ،كال ذ يدأت ال فمار
يهداة فذ حرار(أرض إىرائاؿ) مف الحمـ اأهبنيذ منبنت حرمة (بنااذ) ير ال حنلؼ مع
أ داا المح ؿ(.)4

 .4القوة :مف حاث إ داد شكة محنرياف

يرااف فذ (الكطف) ك(اله نت) ،كفذ ال بنظاـ،

كالملىمرات لاويح هاش حرر يرم ميار ،له لكاا كىسح كشاندة ،كاف حرمة ال حرار
كمهنرم ،ن فذ الحرب ىامكف ل،ن فنئدة إذا مت يهمؿ ابنذ ضد م ار مهلب حااؼ له

( )1هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع فذ أانـ ال مرد( ،عبري) ،ص44؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري)،
ص68؛ المىارم ،يد الكمنب:الو،اكبناة كاللبنؼ ،ص.373
( ) 2الكثا ة رشـ (ؾ )7/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ،يلبنكاف :المذمرة ال ذ أرىا ،ن لاحذ إل لهبنة اأمـ الم حدة
(( ،)Unescopعبري) ،ص4؛ إلانب ،ال كب:هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.121
( )3من س :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص15؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.121
() 4

الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا
اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ،عبري) ،ص.277
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المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري)؛ إلداد،

هاش يرم مى ؿ ،كاف أم هبناد لهاكش أهبنياة مك يدكف فنئدة ل ح اؽ أمداؼ ال حرر
كال سص( ،)1كحىب رؤاة يراطنبنان ىامكف له فنئدة كمواحة ه واة لامهبنداف لا دريكا
فذ الهاش ،كلف مكف له فنئدة ىانىاة ،كلك ـ ال هبناد مف حرمنت منبنت ،دؼ ل سص
الهلب مف ال رية ،كرفع الهلنر كاللاـ الا،كدم ،فإف ذلؾ بنكع مف ال انبنة كال بننزؿ ف
الىاندة ال ذ أ طنمن اكدكر مر ىؿ "مر زؿ" " )2("Thyodour Hertsilل،ن كلاهلب فذ
الحرمة الو،اكبناة (.)3

 .5الحرب :محنرية مؿ مف ا ؼ فذ طراؽ ح اؽ ال،دؼ ،أم محنرية دائمة لمنفة أهمنؿ
كأودشنا الهاطنف ح

البن،ناة"،فنلمبنظمة حنرب أهؿ إشنمة ممامة إىرائاؿ ،كممامة

المفنر مبن،ن؛ لذلؾ ا

هلب إىرائاؿ أف ااد هاسن هدادان الرؼ م،مة الحرب ،كالرؼ

اللرياة" ")4( ،مع أـ ا

اـ ،ي ضي،ن ابن ـ الرب كيفضا،ن الفك،

حر محنرين ىا كـ (يإ ندة ال دس) مف اد
إىرائاؿ ى يح ؽ ينلهبنداة ،بنحف ىبن اؽ هلين ان
المح ؿ اأهبنيذ ،كاحرر اليسد لأليد ،ىكؼ احنرب هليبنن فذ (كطبنه) ح اطرد ىاطة

ماؼ اى دـ الىاؼ ،اابنن أف بن اـ الممامة الليراة لملىمر هاش دا ؿ وحراا الهرؽ
كلدمن الىهاف الم اد

كىنرة كال كب مع ا بنىنف كالرب ،ا اأحمر كاللرب اىاطر (إىرائاؿ) كرهاه ا رشية
البن،ناة ،ممامة آؿ

الماكؾ مف دكبن،ـ ،ياف ثسثة يحنر ،كبن،راف ،مور مف اليدااة كح

داككد ،ينلدـ كـ كمؿ الهلب ا كؿ :آماف ،آماف"(.)5
كأمدت المبنظمة ا

فكؽ مف،كـ ال حرار يكاىطة الحرب ا أم يداؿ آ ر ،كا يرت أف

الحرب ك(المفنح المىاح) ممكبننت م،مة كضركراة فذ طكر (الكطف الا،كدم) ،كازالة ال اكد ال ذ
حاط ي،ـ سؿ ىبنكات دادة فذ (اله نت)( ،)6كمؿ مف ا نلؼ المطنمع الا،كداة أك ار

فذ

الىلذ إلا،ن اهب أف ا ؿ ىكاا أمنف إبنهاازا ن أك ريا ن أك ا،كدا ن(.)7
()1
() 2

مونلحة،بنكر الداف:إىرائاؿ الميرل كالفاىطابناكف،ص76؛من س ،مبنكئاؿ:م ور نرا لاحذ(،عبري)،ص.15
اكدكر مر ىؿ :كلد فذ يكدايىت

نـ 1860ـ ،كال ير أيك الو،اكبناة ،حوؿ

ا

درهة الدم كراف

1884ـ ،كياف اأ كاـ 1895-1891ـ يدأت ام منمن ه ينلمىألة الا،كداة ،بنهح فذ

نـ

د أكؿ مؤ مر

و،اكبنذ فذ ينؿ يىكاى ار فذ آب "أصىطس" 1897ـ ،كفذ نـ 1904ـ (.اسـ ،ا آؿ :ألؼ ا،كدم فذ

()3
()4
()5

()7

ال نرا الحداث ،ص.)184-182

إلداد ،اىرائاؿ:المبنطؽ ا ىرائااذ(،عبري)،ص276؛ مونلحة،بنكر الداف:إىرائاؿ الميرل كالفاىطابناكف،ص.76
من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.15 ،7

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.121 ،104

Weinberg,Pedahzur:Fundamentalism and Pogitical Extremism,p.105-106.

اللنرؼ ،نرؼ :بنمية فاىطاف ،ج ،4ص.875
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)(6

كذمر بنن نف اااف -مكر...":مبنت مؤمبن ن يأف أم ىاطة صار يراة فذ (أرض إىرائاؿ) لف

لطذ الا،كد حرا ،ـ ،كالىاطة اليراطنبناة ال راية،

اابنن محنري ،ن كطردمن مف فاىطاف كاشنمة

ىاطة يراة يد ن مبن،ن ،كمذا اأمر لف بنحوؿ ااه ينلمطنلب الىانىاة إبنمن ينلحرب المىاحة"(.)1
 .6احتالل الوطن بالقوة من األعداء والغرباء إلى األبد :يراطنبنان حمـ أهبنيذ اهب

محنري ،ن شنمة مامكت إىرائاؿ ،فذ حدكدمن ال نرا اة"مف الاكـ فون دان لف بنحنرب مع

اليراطنبنااف ،ل بنفاذ ك د يافكر ،أك اى مرار الكوناة الدكلاة ،كمف اآلف كون دان لف امكف
الم نب اأياض ف ط صار هر ذ ،كابنمن الكوناة اليراطنبناة ال ذ أ طت لبنفى،ن الحؽ
يإ طنا ح كؽ لاهلب الا،كدم مذ صار هر اة"(.)2

واجبات الحركة في مجال السيادة واإلنقاذ:
مبننؾ كاهينت لامبنظمة فذ مهنؿ الىاندة كا بن نذ ،مذ:
 )1السيادة ،اهب هداد الىاندة

ا

اأرض الليراة المحررة مف اأ داا،

طياؽ حاـ شانـ ممامة إىرائاؿ ،ال ذ كـ ا

أىنس اكاة

() 3

ا

أىنس

كىاندة الهلب الليرم

الم نر( ،)4ك ا هماع (أرض إىرائاؿ) ،كيدكف بنفاذ ك د يافكر ،كأف أم حنمـ آ ر فذ
(أرض إىرائاؿ) مك حنمـ أهبنيذ صار شنبنكبنذ ،ك كاهدف -كلك منف فذ مواحة الا،كد-
فإبنه صار شنبنكبنذ(.)5
ممن أف حداد الفمر الىانىذ الهداد ين ينر الىاطنت اليراطنبناة ىاطة مح ؿ أهبنيذ
صراب ،ك دك رئاس لاهلب الا،كدم منف هدادان فذ المبنظكر الىانىذ لاا،كد وكو ن
فذ ظؿ ون د ألمنبنان البننزاة ،كلف بنكافؽ ا أم أ ار فذ الىار بنحك – اى رهنع -

حراة الا،كد ،كاى ئبننؼ (الىاندة الليراة) ا
()1
() 2

() 3

(أرض ال سص) ،كأف موار المى يؿ

اااف -مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.46

الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة( ،عبري)؛ إلداد،
اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ،عبري) ،ص276؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.122

ارل الا،كد أبن،ـ هبنس أ ا

مف مؿ اليهر ،كأف مؿ اليهر إبنمن ا ،ـ ار ل دمة الا،كد الذاف مـ اأىاند

كاأمراا( .المىارم ،يد الكمنب :مكىك ة الا،كد ،ج ،5ص.)74-72
() 4

()5

امذ ،أفرااـ :منذا كمف فذ الدفنع كالوراع( ,عبري) ،ص210؛ من س،
(عبري) ،ص15؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.122

إلداد ،اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ،عبري) ،ص.275
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مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ،

الكطبنذ ىا رر فذ ال دس ،كلاس فذ كاهبنطف ،أك فذ أم ممنف آ ر ،ف انربنن اأكحد مك:
ياف المؿ أك

هذا(.)1

 )2سمطة العدل :ضركرة إشنمة بنظنـ اه من ذ كىانىذ حىب ال كراة ،ك دؿ اأبنيانا ،كفذ مذف
الىاطة

المؤمف(.)2

نطؿ ف اللمؿ ،ك ف ر ،كالمؿ الاش ير نا ،كاح راـ المؤمف كصار

امكف هكع ،ك

 )9النيضة :اهب إ ندة يبننا اأمنمف الم،هكرة ،كاأمنمف ال نحاة؛ ى ينؿ مسااف الم،نهراف،

كل ويح أرضن وية ،كاى وسح أراضذ الوحراا (.)3

 )1حل مشكمة الغرباء

كح

() 4

إف مبننؾ أبننىن م افاف لـ ا ممبنكا مف اللاش ينل رب مف يلض،ـ

يمركر الزمف فاف اى ك يكا يلض،ـ ،كى مكف البن اهة مذ ال وندـ كالحرب ،كل ار الا،كد

الذاف الاهكف فذ فاىطاف ،أف الامكا أف حا،ـ فذ ال كراة مك ":إممنؿ الدمنر ك دـ ا ي نا ا أم

ه ص صار ا،كدم حا ن ،كالذاف لـ ا ـ دمارمـ ليلض اأىينب ىا ـ اى الني،ـ ينلمنمؿ فذ الهلب

الا،كدم" كين ونر":إمن الدمنر أك ا ى النب"(.)5

 )4جمع (الشتات) :تجميع كافة (أبناء إسرائيل) في (مممكة إسرائيل):

"إف مؿ مف افمر فذ إ ندة دد مف الا،كد إل (أرض إىرائاؿ) أهؿ ا

داد أك طكار

ال درة ا ى النياة ا ش ونداة (لايسد) ،ممن افمر كاازمنف كالحرمة الو،اكبناة مك م طئ ،فحؽ
اللكدة لمؿ ا،كدم حؽ م دس كاهب إبن،نا ظنمرة (المبننفذ) فك انر ،كا ندة مؿ الا،كد إل

إىرائاؿ) ،فمؿ اأشاانت الا،كداة المكز ة فذ أبنحنا اللنلـ ،لاش ا
كال حرر كال اص مف (المبننفذ)"(.)6

(أرض

الحاـ ال داـ حاـ اللكدة

()1

الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري)؛ هنمار،

()2

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.15

()4

(ا لبنذ ال لنمؿ مع الفاىطابنااف اللرب) ي يندؿ الىمنف ،كاممف لابننظر أف ارل يأف ه ارف فذ وانص ه اى يدؿ

()3

إىحنؽ :مذمرات ،ص.48

هبندلر ،مكلف :إىرائاؿ ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ ،ص212؛ إلانب  ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.122
مامة اللرب ينل رينا كال رحاؿ ينل يداؿ ،كمك ليار ماطؼ ف طرد اللرب ،ك رحاؿ رب فاىطاف نره،ن(.
هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع فذ أانـ ال مرد(،عبري) ،ص44؛ هنش ،طنمر:الوراع فذ الهرؽ اأكىط،

ص93؛ مونلحة ،بنكر الداف :إىرائاؿ الميرل كالفاىطابناكف،ص76؛

.)Simons, Chaim: Transfer Arabs from Palestine, p.281-282

()6

Simons, Chaim: Transfer Arabs from Palestine, p.282.
إلداد ،اىرائاؿ :دكلة إىرائاؿ مذ الطراؽ إل ممامة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.16
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)(5

 )6النظام (السمطة) :ضركرة إ داد الهلب الليرم لاويح مؤمسن ىمرا ن كىانىا ن كث نفا ن
كحضنرا ن كاش وندا ن ،فذ الوؼ اأكؿ ياف هلكب ىكاحؿ اليحر الم كىط كالهرؽ يرم ه (.)1
 )1إحياء المغة العبرية؛ لا حدث ي،ن مؿ الهلب الا،كدم ،كذلؾ مف سؿ إ ندة إحانا ال نرا
الا،كدم ،كال نرا
نرا اة(.)2

الركحذ (لهلب إىرائاؿ) ،كو،ر الطنيع الكطبنذ مع بن،ضة ل كاة أك

رمز لمرحاة ال حرر كال سص
 )1البيت ،اهب إ ندة يبننا اليات (ال،امؿ) الثنلث فذ ال دس ،ان
المنمؿ( ،)3كاللرب هناكا م ارمـ ح سؿ فاىطاف كال دس ،كلـ اى طالكا أف ا ضكا ا ال ى ىىـ
الذم أشىمه الهلب لكطبنه كال دس"إذا بنىا ؾ ان شدس أبنى امابنذ" ،كمع (اح سؿ اليسد) ،رهت
دة أهانؿ مف فاىطاف( ،لامبننفذ) ،كلمبن،ـ لـ ابنىكا اليات "المليد" الذم يبنكف ،كىالكدكف له فذ
أشرب فروة ليبننئه مف هداد ،ممن منف ينلضيط(.)4
كم ٍف اا زـ ي،ن ىا رؾ المبنظمة فذ
ٌ
كضح ه ارف أف مذف ال كا د مازمة لمؿ اأ ضنا ى
الحنؿ(.)5

أىداف منظمة (إتسل في إسرائيل):

يبنت مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) أمداف ن ،ىلت إل
فذ البن نط ال نلاة:
 .1فراغ فاىطاف ممف أىم ،ـ (المح ااف) اللرب.
شندر ا اح سؿ
 .2إبنهنا هاش ا،كدم مى ؿ ،كامكف ذلؾ مف سؿ إاهند بنور امكف ان
(أرض إىرائاؿ) ينل كة اللىمراة ،ك(إ ىؿ فذ إىرائاؿ) مذ حرمة ىانىاة ،ل،ن ذراع
ىمرم لالمؿ ،ا كـ ي بنفاذ أكامر ال ىـ الىانىذ فا،ن ،حىب من ا ر ب ا ال طكط
الرئاىة لىانىن ،ن كفمرمن.
 .3إشنمة حرمة حرر يرم ،ير كحاد مؿ المحنرياف أهؿ حراة إىرائاؿ؛ لمحنرية يراطنبنان
ح رحؿ هاكه،ن ف فاىطاف ،م،ادان شنمة الممامة الا،كداة ،كالظ،كر فذ اللنلـ م كة
ا،كداة ىمراة مى اة م ن اة أهؿ الا،كد (.)6
()1

طيا ،ن يهذا مف ال طرؼ ،ك ا ص

إلانب ،ال كب:هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص122؛ مونلحة،بنكر الداف :إىرائاؿ الميرل كالفاىطابناكف ،ص.76

( )2من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.15
( )3إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.122
( )4الكثا ة رشـ (ؾ )7/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :المذمرة ال ذ أرىا ،ن لاحذ إل لهبنة اأمـ الم حدة
(( ،)Unescopعبري) ،ص.5
( )5محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف ال بنظامنت الو،اكبناة المىاحة ،ص.97
( )6الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة( ،عبري)؛ الماسبنذ،
ماثـ :ا رمنب ،ص 122؛ المكىك ة الفاىطابناة،ال ىـ اللنـ ،مج،4ص56؛
Weinberg ,Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism, London, p.106.
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 .4الىاطرة ا فاىطاف مف أادم ال رينا ،كطرد اأهنبنب مبن،ن ي كة الىسح ،كابن،نا (المبنف )
الا،كدم ،كاشنمة دكلة ا،كداة مى اة فذ(إىرائاؿ) ا ضف ذ بن،ر اأردف ،ك ح اؽ مذا
ال،دؼ اممف ح ا ه مع الراصياف فذ محنرية اللدك ،ك د حنلفنت مل،ـ (.)1

 .5إشنمة ممامة ا،كداة حرة دام راطاة مف البناؿ إل
الا،كداة

ا

الفرات ،لمؿ

ا

" هداد الىاندة

الكطف (المحرر)" كاشنمة ممامة إىرائاؿ الثنلثة ،كهمع (ه نت) الا،كد

يأىرمـ ،يلد أف ا ـ حؿ مهماة الىمنف اأهنبنب يكاىطة يندؿ الىمنف"(.)2

 .6ألاؼ لهبنة كطبناة ا،كداة ل مكف يمثنية حمكمة مؤش ة سؿ الحرب.

 .7يبنذ طة ال،هرة الطك اة كالمبنظمة ا بنطنؽ همن ذ مف يسد أكركين؛
فذ فاىطاف(.)3

ندة ال كطاف

 .8اؽ ظركؼ ىانىاة كاش ونداة كث نفاة ل طكار اى سلاة الهلب الليرم (ال كماة) فذ
حدكدمن ال نرا اة ك ح اؽ مذف الهركط ا طاب:

أ  -حرار (أرض إىرائاؿ) مف الىاطنت ا ى لمنراة اأهبنياة؛ أم الىاطنت اليراطنبناة.
ب – كدة مسااف الا،كد إل كطبن،ـ ال نرا ذ.

ت – أماف اى سلاة ىانىاة كاش ونداة (أرض إىرائاؿ).

ث – أماـ منفة مكارد (اليسد) ،ك اؽ شطنع دمنت كشطنع وحذ؛ ل أماف طكارمن.
ج – ههاع الميندرات الفرداة فذ الوبنن نت الثنبنكاة؛ أهؿ هذب الا،كد(لايسد)؛ فاىطاف.
ح – ههاع المؤىىنت ال لنكبناة فذ مهنلذ الز ار ة كالوبنن ة.

خ – اؽ ابنىهنـ نـ ككحدة ياف الا،كد ا المى كااف ا ه من ذ كالىانىذ.

د – حااد ىانىذ كاش وندم لاهرؽ اأكىط.

ذ – اؽ لنكف ىانىذ كاش وندم ياف المبنظمة كهلكب الهرؽ اأكىط منفة(.)4

مرتكزات (إتسل في إسرائيل):

منف يربننمج أيرامنـ ه ارف ار مز ا ثسثة أمكر ،مذ:
أ – هماع مينلغ مف اأمكاؿ كفر لاحرمة إممنبناة الحوكؿ ا اأىاحة ،كأمنمف
()1

()2

()3
()4

إلداد ،اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ،عبري) ،ص284؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع فذ أانـ ال مرد( ،عبري)
،ص 44؛ ك ازرة الدفنع الكطبنذ الايبننبنذ :ال ضاة الفاىطابناة كال طر الو،اكبنذ ،ص91؛
Weinberg ,Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremis, London , p.106.
محىف ،اى  :فاىطاف اأـ ،ص287؛ هراس ،ويرم:الاماف الو،اكبنذ ،ص54؛ الىلدم ،صنزم :اأحزاب
كالحمـ فذ إىرائاؿ ،ص281؛ يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.252
المانلذ ،يد الكمنب،كآ ركف :مكىك ة الىانىة،ج،5ص583؛ المكىك ة الفاىطابناة،ال ىـ اللنـ،مج،4ص.56
الكثا ة رشـ (ؾ  )10/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ما ص هكمر لاحذ( ,عبري) ،ص.1
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فاة كمى كد نت ،كاممنبننت مؿ يهمؿ نـ.
ب – وفاة مرامز الهرطة الىراة اليراطنبناة ال ذ منبنت لمؿ ضد المبنظمة ،ح

ى طاع

ا بن نؿ إل المرحاة اأمـ.
ت – ال انـ ينللماانت اللىمراة كالىانىاة ال ذ

دـ مطنمع المبنظمة(.)1

ممن ىيؽ ا ياف أف ه ارف كضع يربننمه ن هنمسن ضمف الحداث

ف اأرض كالكطف،

كاللسشة يابن،من ،كآلانت محنرية الىاطنت اليراطنبناة ين ينرمن شكة اح سؿ ،ككاهينت ال بنظاـ ل ح اؽ

الىاندة الا،كداة ،ك(إبن نذ الا،كد) مف ي نع اأرض منفة ،كبن ا،ـ لسى اطنف فذ فاىطاف ،ممن أكضح
أمداؼ "إ ىؿ فذ إىرائاؿ" ،كمر م از ،ن فذ اللمؿ ل ح اؽ اؾ اأمداؼ ،كد ن إل ضركرة ا ش بننع

المنمؿ يمن كرد فذ ذلؾ اليربننمج ،أك رؾ ال بنظاـ فك انر.

رابعاً :اإلعالم عند (إتسل في إسرائيل):
منف لحنهة المبنظمة لألمكاؿ أثرف اا،ن ،ف د منبنت يحنهة منىة له ل طكار إ سم،ن؛ ح

ى طاع أف ياغ الهمنمار الا،كداة فذ فاىطاف كاللنلـ ف مىنرمن فذ حري،ن ضد يراطنبنان ،ح

طردمن ،كاشنمة دكلة ا،كداة( ،)2ك كضاح رؤا ،ن ل نلياة الهم،كر الا،كدم الذم ارفض فمرة الحرب
ضدمن؛ أبن،ـ أثركا يرأم شاندة الااهكؼ ال ذ م اؾ كىنئؿ ا

سـ ،فأدارت المبنظمة حماة

إ سماة هرىة ضد اليراطنبنااف ،راف ،ن ماانت إطسؽ بننر ا

هبنكد كأفراد هرطة ،كمكظفاف

كزع ه ارف اأدكار ا
يراطنبنااف ،كفذ اه منع الىنيع مف منبنكف اأكؿ "داىمير" 1940ـٌ ،
شاند ه ،ك كل المىؤكلاة ا سماة ،كا ندة اليث الد نئذ لا بنظاـ ،كا داد المندة الد نئاة ،ير
ا ذا ة كالوحافة الهدادة (.)3

 ) 7الصحف في (إتسل في إسرائيل):
منف الكضع طا انر ينلبنىية لاوحنفة ال ذ طاب مبنظكمة مؿ ميارة مف اأفراد ,اأمر

الذم ا طاب مهؼ أفرادمن بند ركه،ـ لالمؿ ك كد ،ـ لس فنا مف ىاطنت ا بن داب ،ممن أبن،ـ
منبنكا يحنهة له ؽ ىمبناة فذ الكشت الذم شؿ فاه
()1
()2
()3

دد المؤاداف فذ الدا ؿ؛ يىيب ابنضمنـ

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.139
من س :م ور نرا لاحذ(,عبري) ،ص10؛ افاف ،ادا :حانة انئار(،عبري)،ص.258 ،241
يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف(,عبري) ،ص78-77؛ إلداد ،اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ,عبري) ،ص287؛
فاف ،إااذ :الهي،ة الثنبناة( ,عبري) ،ص.44
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الو،اكبناة ال وحاحاة لاحرب ضد م ار ،ممن منبنكا يحنهة لامنؿ ،كلـ الد ين ممنف الحوكؿ
ااه مف المؤاداف كالم ير اف(.)1
ينلرصـ مف الظركؼ المحاطة ينلوحنفة المم كية ينلبنىية لامبنظمة ف د ظ،رت وحاف ،ن
اأكل "يمح ارت"؛ أم" :فذ اللمؿ الىرم" نـ 1940ـ ،فكر حدكث ا بنه نؽ ف إ ىؿ ،كمنبنت
وحافة دا ااة ،بنهر لأل ضنا ف ط ،كماؼ أيرامنـ ه ارف بنن نف اااف–مكر ي حرار كا داد نرارمن
كالمكاشؼ ال ذ اراد ا

سف بن،ن اكما ن ،كمنف حا ة الكوؿ يابن،من أيرامنـ أمير " Abraham

 ،)2("Imberالذم منف اا ذ مع ه ارف اكما ن ،كالطذ ال نرار إل اااف–مكر

دادمن كم ني ،ن

يبنفىه(.)3

كأ دت مبنهكرات بننكلت مهنمؿ

دة ممهماة الحرب ،كرفض ال هبناد فذ الهاش

اليراطنبنذ ،كأف (أرض إىرائاؿ) لف حرر ينلىسـ يؿ ينلذراع (الليراة) المحنرية ،كحرضت الهينب
كم ٍف أودرف ك دـ ال هبند لونلح مف امبنلكف هراا اأراضذ،
الا،كدم لمحنرية الم نب اأياض ،ى
كد كؿ الا،كد إل فاىطاف ،كطايت هبندمـ فذ حرمة (محنريذ حراة إىرائاؿ) ،شنمة كطف الا،كد
فذ (أرض إىرائاؿ)( .)4ال ذ ا ،مت ال وحاحااف كالكمنلة الا،كداة ين

مند ا دام راطاة اللنلـ

كيراطنبنان ،كا ،مت الاىنرااف الو،اكبنااف ين هنف بنحك د ـ اليركلا نران اللنلماة كركىان الىكفا اة،
كاش رحت فذ بنهر ،ن أبن،ن ى ى لمؿ أاة كىااة لاكوكؿ إل

أمداف،ن المحددة ،يد ن مف اى لمنؿ

المضنيط كا ه من نت كال وراحنت كا ئ سفنت ال ذ ا يل ،ن الىانىة الو،اكبناة دكف هدكل،
كأ ابنت المبنظمة أبن،ن طاالة الهاش الا،كدم الىرم(.)5
()1

إلداد ،اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ,عبري) ،ص.287

()2

أيرامنـ أمير1942-1916( :ـ) كلد فذ يكلبندا ،كمنف ضكان فلنؿ كينرز فذ يا نر ،كفذ نـ 1937ـ اف

ممدرب رئاىذ فذ دكرة لامرهداف فذ مدابنة لكدج ،كمف مؤىىذ إ ىؿ فذ يكلبندا ،كمع ابند ع الحرب اللنلماة

الثنبناة مرب مف يكلبندا إل فاىطاف فذ منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1941ـ ،كابنضـ إل أيرامنـ ه ارف ،ك اف شنئدان

لالماانت فذ ؿ أياب ،كش ؿ سؿ مهكـ الهرطة اليراطنبناة اذ اله ة ال ذ منبنكا ا دريكف فا،ن فذ دازبنمكؼ
فذ اأكؿ مف هينط (فيراار) 1942ـ.) http://www.lehi.org.il(.
()3

بنن نف ،اااف-مكر :محنريك حراة إىرائاؿ( ,عبري) ،ص59؛ مبنلنف ،حياب :حرب الوحنفة( ,عبري) ،ص53؛
المىارم ،يد الكمنب :مكىك ة الا،كد ،ج ،7ص.145

()4

إلداد ،اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ,عبري) ،ص288؛ هفاامنف ،أبنهؿ :م نينت محنريذ حراة إىرائاؿ( ،عبري)
،ج ،1ص97؛ مبنلنف ،حياب :حرب الوحنفة( ,عبري) ،ص.53

()5

طرياف ،أحمد :فاىطاف فذ طط الو،اكبناة كا ى لمنر ،ص.152
22

 ) 2دور اإلذاعة في اإلعالم:

لـ ا ور بنهنط (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ا

ف ط ،يؿ همؿ ا ذا ة ،ال ذ اى كلت

سمذ ا

الوحافة الدا ااة أك المحنضرات

اا،ن أثبننا ا بنه نؽ ،كاى ا ،ن أىيك ا ن ل ركاج ميندئ،ن

كالطلف فذ وكم،ن (إ ىؿ كال،نصنبننف) كالد كة ل كهاه الىسح ضد الحمـ اأهبنيذ(.)1

كينلرصـ مف اليسصنت كالمسح نت اى مر ه ارف ،يبنهر دة م ن ت ير محطة ا رىنؿ،

منبنت فذ ملظم،ن

كالمبنظمنت اللىمراة،

ف الكضع الىانىذ ،كفذ الكشت ذا ه منبنت مؿ اأحزاب الو،اكبناة
كـ يحماة إ سماة ميارة ،يمؿ الكىنئؿ ا

اليراطنبنذ ،كالد كة لا لنكف ضد أ دائ،ن(.)2
ككاه،ت الحماة ا

سماة لمبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ)،

سماة لا هبناد فذ الهاش
وكو ن فذ ال ودم

لايراطنبنااف ،أذابن ن ومنا لدل الا،كد ،كأمد مذف الح ا ة ال كب يبننم ي كله ...":ينلبنىية لاهمنمار
ال ذ لـ ث ؼ أيدان ا

ا وطسح ال نئؿ يأف اليراطنبنااف مـ حمـ أهبنيذ منف ذلؾ يمثنية ل ة

هدادة ،ييىنطة لـ ف،ـ ملبنذ المامنت ،كمع ذلؾ ف د اى مرت الحماة ضد الحمـ اليراطنبنذ ين ينرف

اللدك اأىنىذ ،كضد ال طكع إل هنبنيه"(.)3

كاى ؿ ه ارف ا ذا ة الىراة ل يرار مكشفه الفردم مف سؿ لاا ن ه الم مررة ،فامن أىمنف

الفرؽ ياف "الهزار كاللدك" محنك ن وكار اليراطنبنااف ينللدك رشـ كاحد لاو،اكبناة ،كااا،ـ الهزاركف،
كمف يابن،ـ م ار ي كله ":مبننؾ فرؽ ياف المضط،د كاللدك ،فنلمضط،دكف شنمكا ضد (إىرائاؿ) فذ

،نا ي ،ار ،...إف مودر ملنبنن بنن كمريبنن
هماع اللوكر ،كفذ مؿ أهانؿ (ه ن بنن) ،يداان ي،نمنف كابن ن
مك ي نؤبنن فذ (اله نت) ،ك دـ كهكد كطبنبنن كدكل بنن؛ لذلؾ فإف دكبنن مك اأهبنيذ ،حنمـ أرضبنن
الذم اضع اللراشاؿ كامبنع ( كدة هلي،ن) إلا،ن .إف اللدك مـ اليراطنبناكف الذاف اح اكا اأرض

يمىن د بنن ،كالذاف ظاكا مبنن يىيب رمبنن ل،ن ،كمـ الذاف نبنكبنن يكضع إ كابنبنن فذ أكركين يأادم

المضط،د"(.)4
()1

مبنلنف ،حياب :حرب الوحنفة( ،عبري) ،ص53؛ محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف ال بنظامنت الو،اكبناة،

ص97؛ المىارم ،يد الكمنب :مكىك ة الا،كد ،ج ،7ص145؛
Weinberg ,Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism, London ,p.107.
( )2الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (,عبري)؛ اىرائاؿ
إلداد :المبنطؽ ا ىرائااذ( ,عبري) ،ص288؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص47؛ يبننم ،ال كب :هبنكد

()3
()4

مه،كلكف( ،عبري) ،ص.72-71

محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف ال بنظامنت الو،اكبناة المىاحة ،ص.97

يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.204
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كاى مر ه ارف ي يرار مكشفه ير إذا ه ي كله" :إف ال هبناد فذ الهاش اليراطنبنذ هرامة؛

أبنه اد ـ الحمـ اأهبنيذ...،ك اابنن محنرية اللدك ىنلب اى سلبنن كالحنئؿ دكف يلثبنن ،ماؼ بن ن ؿ
ه ازرابنن فذ اللنلـ؟ ىم ٍف ًم ٍف هلكب أكركين لاس ه از انر ( ىرائاؿ)؟ ىم ٍف ًم ٍف هلكب اللنلـ لـ امف أك
ال ير مف ياف مطنردابنن؟؛ لذلؾ فإف ال هبند هرامة ،كاهب دـ إ راج الهينب مف اليسد؛ أبنبنن
يحنهة إلا،ـ لاحرب ضد الحمـ اأهبنيذ ،كأبنبنن يحنهة إلا،ـ لاحفنظ

ا

إ كا بنن مبنن مف

(المهنصياف اللرب) الذاف ابن ظركف ابن ونر م ار ،كمذلؾ مف الهزار بنفىه إذا من ص از اليسد ك حكؿ
إل

حمـ أهبنيذ شملذ" ( ،) 1كفذ  30منبنكف الثنبنذ (ابننار) 1942ـ مهفت الىاطنت اليراطنبناة

محطة ا ذا ة الىراة فذ هنرع ىدركت فذ ؿ أياب ،كاى كلت اا،ن(.)2

خامساً :األزمات التي واجيت (إتسل في إسرائيل):

لرضت (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) للدد مف اأزمنت ،إضنفة إل المسح نت كال كافؽ اليراطنبنذ–

الو،اكبنذ لا ضنا اا،ن ،منف أيرزمن :اأزمة المنلاة ،كاأزمة الدا ااة.

 )7األزمة المالية:

ف دت (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) موندرمن المنلاة ،ينى اسا ارزائاؿ بند ا بنه نؽ ا مازابناة
ممف مف بنظاـ
إ ىؿ منماة ،ممن أدل فسى،ن ،كلـ ايؽ لدا،ن الكىنئؿ دارة المبنظمة ،كح
الدائرة المنلاة ال نيلة ل،ن ىاى رؽ اأمر كش ن طكاسن ،ل مكاؿ بنف ن ،ن كيبننا شكا دمن ،ك ليئة م نزبن،ن
ينلىسح كالمكاد الم فهرة ،كل بنفاذ ماانت اص انؿ ضد ضينط كرهنؿ الم نيرات ا بنهااز ،كال يرع
ل ح اؽ مذف اأمداؼ منف مى حاس؛ يىيب دـ شدرة اأ ضنا المهؼ ف أبنفى،ـ ،أك ال ركج
ينللاف أبن،ـ ىال اكف؛ يىيب الد ناة المضندة ضد المبنظمة ،فذ الكشت الذم ه،دت الحرمة
الو،اكبناة ازدمن انر اش وندا ن؛ يىيب الذمب كاأمكاؿ المثارة ال ذ أ ذ ي،ن يراطنبنان أهؿ مهنرال،ن
الض مة فذ ف رة الحرب(.)3
كازدادت حدة اأزمة المنلاة فذ المبنظمة ،ممن دفع المثاراف مبن،ـ إل

هملنت لنكبناة

بنظاـ أبنفى،ـ فذ

نا الهكع ،كيدأت ال اندة فمر فذ ماانت الىاب أمثر مف اللماانت اللىمراة

ضد يراطنبنان ،كحنكلت ال انـ يلدة ىرشنت مف أمكاؿ كأىاحة لا اب ا أزم ،ن ،مىرشة مؤىىنت

منلاة إبنهاازاة ك رياة كا،كداة ،ك ماانت اي زاز أمكاؿ مف اأفراد(.)4
()1
()2
()3

()4

محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف ال بنظامنت الو،اكبناة المىاحة ،ص.98
من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ,عبري) ،ص.11
يبننم :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص73-72؛ من س :م ور نرا لاحذ( ,عبري) ،ص10؛ إلانب ،ال كب:
هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص137 ،119؛ محنرب :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص .123
يبننم :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص73؛ محنرب :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص 123؛ هابنكىنر:مع ركج لاحذ
مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص13؛ يرابنر :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.204
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كفذ اليدااة شنـ أ ضنا المبنظمة يىرشنت و ارة مبنن كمبننؾ ،فاـ مف حدث ضهة

إ سماة( ،)1فبنفذكا فذ ال دس دة ماانت لىرشة اأمكاؿ ي كها،نت مف ه ارف ،مثؿ يبنؾ (انفت)
يبننا ا ملاكمنت حواكا اا،ن مف مكظؼ المؿ فذ اليبنؾ بنفىه ،يأف
فذ ال دس ،ك مت اللمااة ن
أحد اأثرانا ىاحضر لىحب مياغ ميار ،ك مت مراشي ه فذ الاكـ المحدد ك بند ركهه مف اليبنؾ،
منهمه أحد رهنؿ المبنظمة كأى طه أرض ن ،ك طؼ الح اية كمرب(.)2

كمنبنت محنكلة أ رل لىرشة ح اية بن كد محنىب م يز (يرمنف) فذ ال دس ،كلمف اللمااة

فهات يىيب م نكمة المحنىب؛ ف ررت المبنظمة ال انـ ي بنفاذ ماانت ىطك مىاح ا

كالمؤىىنت المنلاة اليراطنبناة فذ فاىطاف(.)3

اليبنكؾ

بنفذت ماا نف ل،من أوداا إ سماة فذ مهنؿ الىطك المىاح .منبنت اأكل فذ يبنؾ إافنؾ

(اليبنؾ الفاىطابنذ ا بنهاازم) ،فذ 16أااكؿ "ىي مير" 1940ـ ،فذ هنرع يف ا،كدا ،كا ار ا،كهع
ز ار""Yahoshea Zetler

() 4

لا كد اللمااة كبننئيه ال كب إلانب" ،"Yaaqoub Eliavكالانمك

هالندم " ،)5("Ilyahoo Jeladiكمكهاه مكلدفىمذ ،كأيرامنـ أمير ،كزااج هنؾ "،)6("Zeilge jack
()1

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.73

()3

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص118؛ هياط-كهامر :نرا هلب إىرائاؿ( ,عبري) ،ج ،2ص159

() 4

ىؿ كمع ا بن ىنـ ابنضـ لااحذ،

()2

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.118

؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( يرم) ،ص.10

ا،كهع ز ار :كلد نـ 1913ـ ،ك كفذ نـ 2009ـ،ابنضـ لا،نصنبننف ثـ
ا

ؿ فذ  2منبنكف اأكؿ "داىمير"1941ـ ،كحمـ ينلىهف  15نم ن ،كمرب مف ىهف من نـ 1947ـ،

كمع ودكر شرار ال ىاـ فذ  29هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1947ـ ،الذم لـ اهمؿ ال دس يدأ ي بنظاـ لاحذ م كة
م ن اة فا،ن ،كشاؿ أبنه المهرؼ كالم طط ل ؿ الكىاط الدكلذ يربنندكت( .كامايادان ،المكىك ة الحرة
()5

.)Wikipedia
إلانمك هالندم :كلد فذ ركمنبنان نـ 1915ـ ،كفد إل فاىطاف نـ 1937ـ ،اىمه الحرمذ (هنؤكؿ) ،اىمه

اأواذ هراف ،كفذ فاىطاف حكله إل هالندم ،مرب مف ال دمة فذ الهاش الركمنبنذ إل مبن نران ،كابنضـ
ىؿ ،كمع ا بن ىنـ ابنضـ إل لاحذ رؼ بنه أبنه م ،كر مهبنكف ،كشد ش اه أ ضنا المبنظمة يلد حدكث

() 6

سفنت حندة يابنه كياف هنمار.)W W W. Lehe. Org. iL(.
زااج هنؾ1915( :ـ )1942-اى د ذ لا دمة اللىمراة فذ ل فان ،كيلد إبن،نا ال دمة اللىمراة كفد إل
فاىطاف نـ 1938ـ ،كابنضـ لكحدة ال هبناد ال نيلة ليا نر ،كمع أ سف إ ىؿ كشؼ ماان ،ن ضد يراطنبنان ثنر

رافضن ال رار ،كمع يدااة ا بن ىنـ نـ 1940ـ فذ إ ىؿ،ابنضـ إل

هنرع دازبنمكؼ

(إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،كش ؿ فذ مااة

نـ1942ـhttp://www.lehe.il.html( .؛ هفاامنف ،أبنهؿ :م نينت محنريذ حراة

إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.)368-367
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كمنمس هكلدمف " ،) 1( "Max Goldmanد ؿ أ ضنا اللمااة إل
فكهدكا الوبندكؽ

اليبنؾ شيؿ إصسشه يدشنئؽ،

ازاؿ مف كح ن كالمىؤكؿ الد البن كد فأه،ر زطار كالانب مىدىا،من ،ص0احن يأف

اللمااة لونلح مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ك اامـ ال،دكا كرفع أادامـ كا هنف بنحك الحنئط

كا ر منز ااه ،ػكىايكا مىة آ ؼ هبناه إى رلابنذ ،كا فست يلد أف كضلكا م فهرات وك اة
حكؿ اليبنؾ أثنر ابنفهنرمن ال،اع ياف وفكؼ المكظفاف الذاف رمكا مع الهم،كر أمنمبن،ـ يحثن ف

ماهأ ا ا،ـ ممن وكركف شوفن هكان ،كيلد اؾ اللمااة اه ،رت المبنظمة ينىـ ونينت ه ارف(.)2
ا ضح ممن ىيؽ أف (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) اضطرت ل ح اؽ أمداف،ن ،مف سؿ ا بن نؿ إل

ونية كـ يىرشة المونرؼ ،كأمكاؿ ال هنر الا،كد.

أمن اللمااة الثنبناة فمنبنت مكه،ة بنحك (اليبنؾ اللريذ ال كمذ) الذم ا ع فذ هنرع انفن فذ

ال دس ،كمنف ذلؾ فذ  11مكز "اكلاك" 1941ـ ،كبنفذت اللمااة مهمك ة ارأى،ن إلانمك مهنؾ

" ،)3("Ilyahoo Kshakكلمبن،ن فهات فذ ح اؽ أمداف،ن ،كلمف بننلت ام منم ن ياف الا،كد؛ أبن،ن
منبنت مكه،ة ليبنؾ (لألصانر) فكفؽ ال طة بنمر إلانمك مهنؾ ا مائة ضنيط يراطنبنذ كشنمت

مهمك ه فذ مبن وؼ الااؿ ،ينش حنـ مبنزؿ مدار اليبنؾ فذ الها هراح فذ ال دس ،ا أىنس
()1

الكثا ة رشـ (ؾ )2/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :شنئمة ماانت لاحذ(،عبري)؛ إلداد :المبنطؽ ا ىرائااذ،
(عبري) ،ص288-287؛ يبننم :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص73؛ إلانب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص119
120-؛

Ben Yehuda, Nahman: Political Assassinations by Jews: A Rhetorical Device for
Justice, p.96; Weinberg ,Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism,
London,p. 107.
( )2الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (،عبري)؛ إلانب،
ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص120؛ محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف ال بنظامنت الو،اكبناة ،ص
96؛ أيك ذمرل ،كهاه :ا رمنياكف اأكائؿ ،ص47؛
Ben Yehuda, Nahman: Political Assassinations by Jews: A Rhetorical Device for
Justice, p.96.
( )3إلانمك مهنؾ :الانمك مامنـ مهنؾ (1995-1915ـ) كلد فذ يكلبندا ،كفد إل فاىطاف نـ  1936كيدأ لاامه
فذ مااة اآلداب فذ الهنملة الليراة فذ ال دس ،كأ ف دة ل نت ،كفذ نـ 1937ـ ابنضـ ىؿ ،ثـ لاـ
فذ مدرىة الطاراف فذ الاد ،ك رج مبن،ن نـ 1939ـ ،كمع ا بن ىنـ ابنضـ أيرامنـ ه ارف ،ك بندمن فهؿ فذ
= مااة ىرشة اليبنؾ اللريذ فذ ال دس ،ك ـ ا نله كحمـ ااه مس ىبنكات مع اأه نؿ الهنشة ،ك بند
ابن ،نا ف رة محمكما ه ،هنرؾ فذ بن،ناة نـ 1947ـ فذ أىاس وحافة مفراؾ كأويح المحرر الرئاىذ ل،ن
ح إصسش،ن فذ أااكؿ "ىي مير" 1948ـ ،كابنضـ لا همع ال ريكم لاحراة يز نمة اىرائاؿ إلداد ،كهنرؾ فذ
أىاس ك حرر الوحافة الىانىاة "الىانىذ اأديذ".)http://he.wikipedia.org/wiki( .
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أبن،ـ مىؤكلاف يراطنبنااف ايحثكف ف بن د أهبنيذ مف دكؿ المحكر مكهكدة فذ اليبنؾ يهمؿ صار

شنبنكبنذ ،ثـ ا كه،كف مع المدار ل ف اش اليبنؾ ال نلذ مف البن د اأهبنيذ( ،)1كاظؿ بنفر فذ اليات
لسح فنظ يلنئا ه ،ك بندمن ا كـ المدار يف ح ال زابنة

ثينت يراا ه،

حـ مهمك ة أ رل اليبنؾ

ك فرغ ال زابنة كال،ركب يمح كان ،ن ،كهرل مؿ هذا حىب ال طة ،ك بند كوكل،ـ إل اليبنؾ ،كيلد
ف اش يلض مح كان ه ،ام هفكا أف ف ح ال زبنة اح نج لمف نحاف أحدممن مع مكظؼ آ ر ،فأمر
بننور المبنظمة مدار اليبنؾ يإرىنؿ أحد حراس اليبنؾ يوحية دد مف أفرادمن لهاب المف نح

الثنبنذ ،كفذ اؾ اأثبننا حظ أحد الحراس اللرب حرمة مراية حكؿ اليبنؾ؛ فن وؿ ينلهرطة ،ال ذ

أحنطت ينلممنف ،ك ممبنت مف ال يض ا المل داف(.)2

كفذ  9منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1942ـ ،شنمت بننور المبنظمة يلمااة ىطك ،أثنرت الكىط

الا،كدم( ،)3بندمن ممبنت مهمك ة مف بننورمن لمكظؼ المؿ فذ هرمة (المهيار المرمزم) أم

الىكؽ المرمزم ،كيلد ركهه مف يبنؾ (ميك ااـ) ال نيع لاحرمة اللمنلاة مله ألؼ هبناه إى رلابنذ
لاهرمة ،منهم ه المهمك ة فذ ؿ أياب ،ك طفت ح اية المنؿ المكهكدة يحكزة المكظؼ ،كفركا

منرياف ،ك ب اى نثة المكظؼ ،طنرد المنرة ال نطفاف ،كحدث إطسؽ بننر يابن،ـ كياف الهرطة؛
أدت لم ؿ ا،كدااف مف المنرة يرونص أفراد المبنظمة ،كأل ت الهرطة ال يض

ا

بنوراف

لامبنظمة كىهبن ،من ،ممن منبنت المبنظمة هير ا،كدان ندااف لد م،ـ منلا ن ،ممن أف دمـ المثار مف

الد ـ الهليذ(.)4

 )2األزمة الداخمية:
يلد أف فرغ فراؽ ه ارف مف بنظاـ بنفىه منف مف المف رض أف اكهه بنهنطه ،ا همؿ

ماانت ىمراة ضد اليراطنبنااف ،ال ذ ا يرمن اللدك الرئاس ،فاـ افلؿ ،كابن مس فذ ال ركاج
لميندئه ،كال انـ يىرشنت و ارة ،كىط محنك ت ىراة لا حنلؼ مع ألمنبنان البننزاة؛ ممن أثٌر ا
()1

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.73

()3

الكثا ة رشـ (ؾ )2/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف:شنئمة ماانت لاحذ( ،عبري)؛

()2

محنرب ،يد الحفاظ:منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص123؛ أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.265

Perliger ,Pedahzur: Jewish Terrorism in Israe, p.16; Weinberg, Pedahzur:
Fundamentalism and Pogitical Extremism,p.108

()4

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص73؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص244؛

Blumberg, Arnold: The History of Israel, p.65.
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أمثر اأفراد كيلض المىؤكلاف الذاف ىنالكا ف الىيب فذ أهاؿ اللماانت اللىمراة ضد الحمـ
اأهبنيذ(.)1

فظ،رت يكادر ث رات هدادة فذ المبنظمة ،ف لرضت للدة و ار نت دا ااة يلد أه،ر مف
هماؿ ال اندة أدت إل ابنىحنب أمنركف حنا منف كحنااـ لكفابنىمذ الاذاف رفضن إهراا ه ارف
مفنكضنت مع إاطنلان ،فهملن حكل،من ددان مف اأفراد ك فنكضن مع ارزائاؿ لالكدة يهرط رفض
ال هبند لاهاش اليراطنبنذ إ يم نيؿ ىانىذ فكافؽ ارزائاؿ إ أف ال هبند لـ ا كشؼ(.)2
ككىط اه داد ال سفنت ياف مهمك ة ال اندة ىرت اثبناف مف أيرز المؤىىاف ،ممن:
يبنانماف زر كبنذ كحنبنكح شالذ؛ يىيب مكضكع ال حنلؼ كمىألة اليدا يبنهنط ىمرم ضد الحمـ
اليراطنبنذ ،كدفنع ه ارف ف ال كهه البننزم ،كضركرة اليدا يبنهنط ضد اليراطنبنااف يلد اى ممنؿ
يبننا المبنظمة ،ف نلفه ا ثبننف مف مبنطا اف م افاف اوينف فذ بن اهة كاحدة ،فنبن د شالذ ال كهه
بنحك ألمنبنان كطنلب يحؿ المبنظمة كا ندة الاحم مع إ ىؿ ،أك ال،نصنبننف كأف ا كل يبنفىه
المفنكضنت(.)3
كشد

نرض ال كب ألانب شالذ شنئسن  ":ى حؽ إطسؽ البننر

ااؾ" ،كطنلب ي وفا ه

هىدا ن ،يابنمن أاد زر كبنذ مهمؿ ىانىة ه ارف ،كلمبنه أيدل همم ن فذ إممنبناة البنهنح كطنلب يحؿ

المبنظمة(.)4

كحك هاىنت ال اندة إل ملنرؾ مسماة
كمنف ا ثبننف فذ مؿ اه منع اف لسف المهنمؿٌ ،
مع ه ارف ،كمددا ينبنه نؽ ف المبنظمة ،كمف أهؿ حىـ ال سفنت همع ه ارف فذ ؿ أياب هماع
ال ندة المينر إل

اه منع اى مر

هرة أانـ ،ل حداد طراؽ المبنظمة ككضع ميندئ،ن اأىنىاة،

كحنكؿ أف ا كوؿ مل،ـ لحؿ كىط ،مك أف المبنظمة لف كـ يلماانت ضد يراطنبنان ف رة الحرب،

لاس أىينب ىانىاة ،يؿ بنظاماة؛ للدـ كهكد كحدات محنرية أك م نزف ىسح ،كأف مذا الكشت
مك ليبننا المبنظمة كا داد ال هبناد ،كال دراب ،كال زاف ،كالميندرة ينل حنلفنت الىانىاة(.)5

لاؽ ينلميندئ ال ذ ابنطاؽ
لمف ه ارف أمد أف شرار كشؼ اللماانت اأ ذ أىينب مؤش ة
مف أها،ن ،كلمف شالذ كزر كبنذ رفضن ذلؾ ،كيلد أف أبن ،ه ارف حداثه سف شالذ كزر كبنذ

()1
()2
()3

()4
() 5

محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف الم ظامنت الو،اكبناة المىاحة ،ص.103
افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص.214

إلداد ،اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ،عبري)،ص285؛ هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة،
(عبري) ,ص13؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.122

افاف ،ادا :حانة انئار(،عبري) ،ص247؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ح ،1ص.133

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص122؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص-135
136؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.70
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كأ رين ف دـ إامنبن،من يطرا ه كد ان لالكدة إل وفكؼ إ ىؿ ،كال لنكف مع اليراطنبنااف فذ مذف
المرحاة(.)1
كرأل ا ثبننف أف اأكضنع مبننىية ندة ال كحد مع إ ىؿ كمبنع ه ارف مف بنفاذ ط ه
ال ذ ابنهؽ مف أها،ن ،ممن الرؼ ف زر كبنذ مف ودا ه حنبنكح شالذ أبنه شرر إى نط ه ارف؛
أهؿ اى مرار ال بنظاـ ك لاابنه مك شنئدان له؛ يىيب دـ شدرة ه ارف ا ادار ه ،ممن أف ه ارف لاس
محنري ن ك لداه يرة فذ اللماانت ك اى طاع إودار أكامر م كماؼ ا ـ بنفاذ اللماانت ،كلمف
محنكل ه ا طنحة ينات ينلفهؿ ،كا ،ـ زر كبنذ ه ارف يأبنه نهز ،كاش رح اى يداله ا ىحنؽ ىابناؾ
"زاابناؾ" " ،)2("Yitzhak Zelnikفن يرمن ىابناؾ محنكلة ل دا ه لاىاطرة ا ال بنظاـ(.)3
كفكهئ (شالذ كزر كبنذ) فذ ا ه منع أف مينر ال ندة أمثر طرف ن مف ه ارف ،إذ لـ ا ركا

مكشفه ف ط ،يؿ طنليكا ينليدا ي بنفاذ ماانت فك انر ي،دؼ إرصنـ اليراطنبنااف ا ف ح أيكاب فاىطاف

أمنـ الا،كد كا ينرمـ مكاطبناف اى ح كف بناؿ ا ى سؿ فذ بن،ناة الحرب(.)4

كابنىحب زر كبنذ كشالذ مف المبنظمة ،كا ،ـ شالذ ه ارف ي اندة همن ه بنحك منرثة ميرل،
ك نطب أ ضنا ال اندة":إبنمـ هينب ىذج" ،كشيؿ ركهه شنؿ صنضي ن له ارف أبنه"ارل بن،نا ه مبن،ناة
ارزائاؿ" ،كح ٌذرف زر كبنذ يأبنه لف اومد لكشت طكاؿ كىاوؿ اليراطنبناكف إلاه ،كمنف ابنىحني،من
ضرية هدادة لامبنظمة فذ يداا ،ن ،ثـ همؿ ه ارف شاندة هدادة ،ضمت ا،كهع زطار مرئاس
لا اندة ،كاىحنؽ ىابناؾ ضك شاندة ،كأيرامنـ ه ارف شنئدان لامبنظمة ،كال كب إلانب شنئدان لمدابنة
ال دس ،ككاف ت ال اندة رئاى،ن أف الكشت صار مبننىب ل كض صمنر ال نؿ ضد اليراطنبنااف يىيب
اأزمة اللما ة ال ذ ألمت ينلمبنظمة ا منفة اأولدة بنظاما ن كىانىا ن كمنلا ن ،كيدأت المبنظمة
ينل دراب مف هداد ،كشررت شاند ،ن اليدا ي بنفاذ ماانت ضد الهرطة اليراطنبناة ،كا يركا ذلؾ
امس المه،كد الحريذ(.)5
()1
() 2

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص136-135؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.70
ا ىحنؽ ىابناؾ1999-1914( :ـ) ،كلد فذ ألمنبنان ،كفد إل

حافن ك مرف  19نمن( نـ 1933ـ) ،كابنضـ

ىؿ نـ 1934ـ ،كفذ نـ 1939ـ هنرؾ فذ دكرة ضينط فذ يكلبندا ،كابنضـ إل لاحذ مع ا بن ىنـ نـ
()3

1940ـ ،كمنف م ري ن هدان مف أيرامنـ ه ارف ح

آ ر اكـ مف حان ه(.)http://www.lehi.org.il

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص70؛ انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص97؛ افاف ،ادا :حانة انئار،

(عبري)،ص248؛
Ben Yehuda, Nahman: Political Assassinations by Jews: A Rhetorical Device for
Justice, p.167.
( )4إلانب،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص136؛
()5

افاف :حانة انئار( ،عبري) ،ص250-249؛ محنرب :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص123؛ إلانب :هرائـ اأرهكف

كلاحذ ،ص ػ136؛ المىارم :مكىك ة الا،كد  ،ج ،7ص ػ145؛
Ben Yehuda, Nahman: Political Assassinations by Jews: A Rhetorical Device for
Justice, p.167.
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خالصة:

أدت اللسشة مع الحرمة ال وحاحاة ،كالمكشؼ المؤاد ليراطنبنان فذ الحرب اللنلماة الثنبناة

إل حدكث ابنه نؽ فذ إ ىؿ ،كبن ج بنه ظ،كر مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ي اندة أيرامنـ ه ارف،
يرفضه د ؿ الحرمة ال وحاحاة فذ هؤكف إ ىؿ ،كرفضه ال لنكف مع يراطنبنان فذ الحرب اللنلماة

الثنبناة كا يرمن اللدك الرئاس لمبنظم ه؛ ممن هلاه ا ،ـ يلد ا بنه نؽ ين

سـ ل كضاح فمر كأمداؼ

المبنظمة كالد ناة ل،ن؛ لمىب أااد الهم،كر الا،كدم ،يمهؼ م ططنت كىايانت

وكم،ن

لاهم،كر الا،كدم (إ ىؿ كال،نصنبننف) ،كمهؼ م ططنت أ دائ،ن (يراطنبنان) ،كلمف المبنظمة لرضت
أزمنت دا ااة مندت أف ؤدم إل بن،نا ،ن ،م وفاة دد مف شند ،ن ،نوة شنئدمن أيرامنـ ه ارف
ا اد الم نيرات اليراطنبناة.
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املبحوث الجاني
عالقات (إتسل يف إسرائيل) الذاخلية واخلارجية
(7012-7019م)

أولً :العالقة مع الياغاناه.
ثانياً :العالقة مع إتسل وسمطات النتداب.
ثالثاً :العالقة مع إيطاليا ,وألمانيا ,والتحاد السوفيتي.

أدل ا سؼ (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،مع الحرمة الو،اكبناة كا ىؿ نوة فذ المكشؼ مف

الحرب اللنلماة الثنبناة؛ ين ينرمن يراطنبنان اللدك اأكؿ ،كمحنكلة شنئدمن أيرامنـ ه ارف إشنمة
سشنت مع أ دائ،ن إاطنلان الفنهاة كألمنبنان البننزاة إل

لرض،ن لا وفاة ي لنكف إ ىؿ كال،نصنبننف

كالحرمة الو،اكبناة مع الىاطنت اليراطنبناة ،ال ذ أدت إل ا

نؿ كش ؿ ملظـ بننورمن كشند ،ن

نوة ه ارف ،ك بند ا ضنح أمر الحرب يماؿ مازاف ال كل لونلح الحافنا ي اندة يراطنبنان ،حنكلت

المبنظمة إشنمة سشنت مع حااؼ آ ر ضد يراطنبنان؛ فن ه،ت بنحك ا حند الىكفا ذ.

أولً :العالقة مع الياغاناه:

منف ايدك أف ا بنه نؽ فذ إ ىؿ هنا لمواحة ال،نصنبننف المبننفىة ل،ن؛ أبنه كاؤدم إل

إضلنؼ إ ىؿ ،كاد نل،ن فذ طكر ال فى فابن،ا،ن ،أك ادفل،ن لاكحدة مع ال،نصنبننف ل ي  ،مبنظمة
ىمراة كاحدة ،ك ا المدل ال وار اى فندت ال،نصنبننف مف ا بنه نؽ ،إ أف مردكدف اا،ن ا

ً
ابنطك ا هذا لونلح،ن ،فأويح اا،ن مكاه،ة مبنظم اف بننفىنف فامن يابن،من
المدل اليلاد ،لـ

فذ ال طرؼ؛ ثينت ذا ،من فذ الاهكؼ الا،كدم ،اأمر الذم هلا،ن ؼ فذ كهه مبنظم اف يد ن

مف كاحدة (.)1

كمنبنت سشة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) مع الكمنلة الا،كداة ،كال،نصنبننف ،م ك رة لمن اىييه بن،ه،ن،

مف إحراج لمهمؿ اللمؿ الو،اكبنذ فذ فاىطاف ،كلالسشنت ال نوة مع الىاطنت اليراطنبناة ال ذ

أ ذت

ا

ن ،ن -كف ن لك د يافكر -إشنمة (الكطف ال كمذ) فذ فاىطاف ،إذ أف (إ ىؿ فذ

إىرائاؿ) منبنت بنظر لااهكؼ كالو،اكبناة الرىماة كالكمنلة الا،كداة ا

المهركع الو،اكبنذ(.)2

أبن،ن مىؤكلة ف فهؿ

كحكؿ كضع الحرمة الو،اكبناة كىانىن ،ن فذ الحرب شنؿ ه ارف ":ل د هنات الحرب

كالىانىة الو،اكبناة ياد إبنها را ،كمذ ال ذ ماذ اا،ن منذا كؿ كمنذا فلؿ ،كالكمنلة الا،كداة
كافؽ ا

مؿ ىانىنت يراطنبنان ،يدكف م نيؿ ،أك هركط ،كل د أويحت الكمنلة الا،كداة شىـ

ال هبناد لاهاش اليراطنبنذ ،كمذف الىانىنت بنيلت مف فمر م ؿ ،كآمنؿ ضلافة يأف ىن د يراطنبنان
الا،كد يلد ابن ونرمن فذ الحرب ،كمذا لف امكف ،كابنها ار يلد الحرب ى حىـ موار الو،اكبناة
حىب رصين ،ن كمونلح،ن؛ لذلؾ

ضالكا كش مـ فذ مىن دة يراطنبنان فذ الحرب ،ك هرمكا

الو،اكبناة فذ المه،كد الحريذ اليراطنبنذ؛ أف يراطنبنان ى ي
()1
()2
()3

دك الو،اكبناة"(.)3

محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف المبنظمنت اللىمراة الو،اكبناة ،ص.109
نلد ،محمكد :ملىمر الاماف الو،اكبنذ ،ص18؛ الىبنكار ،زمران:مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.308
من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.7
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يدأت مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ينللمؿ ضد يراطنبنان نـ 1940ـ ،كرفضت ا بنوانع
لمطنلب ال،نصنبننف كالمؤىىنت الو،اكبناة ،كلـ فؽ مل،ن فذ مىألة كشؼ ال نؿ ضد يراطنبنان
سؿ الحرب اللنلماة الثنبناة ،ك ماكا يمفردمـ لدرهة ا سؼ كالملنرضة المىاحة يابن،ن كياف
ال،نصنبننف( ،)1حاث أشرت ال،نصنبننف اللمؿ مع يراطنبنان فذ حري،ن ضد ألمنبنان ،يابنمن أرادت (إ ىؿ فذ
إىرائاؿ) ،ا ى مرار فذ ضرب المونلح اليراطنبناة فذ فاىطاف كاللنلـ ،كبن اهة لبنهنطنت المبنظمة
كهدت بنفى،ن فذ زلة ف ا ى اطنف الو،اكبنذ ،كفذ مكاه،ة مينهرة مع ال،نصنبننف(.)2
ا دت ال،نصنبننف أف أ منؿ اللبنؼ ضد اليراطنبنااف ضر ينلمونلح الىانىاة ،ك همؿ
ط انر ا ممنبنة الو،اكبناة ىانىا ن كدكلا ن؛ فنم بنلت ال،نصنبننف ف ال انـ ي،ذف اأ منؿ ،كحنكلت
مبنع (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) مف بنفاذ اللماانت؛ ممن رض،ن لمرحاة الحرب الدا ااة؛ فن يرت الكمنلة
الا،كداة كال،نصنبننف ،أف الرد اأمثؿ ا البننزااف اممف فذ ا ل حنؽ ينلهاش اليراطنبنذ ،فظ،رت
(إ ىؿ فذ إىرائاؿ) يمظ،ر هنذ بندمـ ،بنظ انر لمكشؼ المبنظمة الملندم لايراطنبنااف(.)3
ممن أدت ماانت الىطك ا اليبنكؾ ال ذ بنفذ ،ن (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) إل اى بنمنر
الهم،كر الا،كدم ،ك نوةن اللماانت ال ذ أدت إل ى كط ش ا ا،كد ،ممن أف ون د ماانت
المبنظمة ضد الىاطنت اليراطنبناة( ،)4كشانم،ن ي بنفاذ حمـ ا داـ فذ أحد رهنؿ الهرطة الا،كد،
كاودارمن يانبن ن أمدت مف سله أف إ داـ الهرطذ " حذار لهماع أفراد الهرطة الىرااف،
كالمح رفاف مبن،ـ ،أك ال،كاة"(.)5
مؿ ذلؾ أدل إل إدابنة ال،نصنبننف كالكمنلة الا،كداة ماانت (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ك ي ار ف
ودم ،من ك ززممن مبن،ن ،فيدأت ال،نصنبننف يحماة إ سماة ح ابنيذ ال همع الو،اكبنذ (إ ىؿ فذ
إىرائاؿ) ،كأىم ،ـ ونينت م نياؿ ،كمبنه اف طن بنذ ىمنماف مف ال اؼ ،كمهيلاف يآراا
مىمكمة ،ككهكف مهرمة ،ك ونية ه ارف(.)6
()1

امذ ،أفرااـ :الدرع كالحريه( ,عبري) ،ص81؛ ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص91؛ دركف-كهرؼ:
شاـ كمفنماـ-شنمكس الو،اكبناة( ،عبري) ،ص176؛ مارثبنياكـ ،همهكف :نرا إىرائاؿ فذ اأهانؿ اأ ارة،

()2

(عبري) ،ص252؛ رافنئاؿ ،اكآؿ :الو،اكبناة ،ص.121

رافنئاؿ ،اكآؿ :الو،اكبناة ،ص121؛ إاسف ،م ىكر :بنيكاة الدكلة الا،كداة( ،عبري) ،ص29؛

Malamat ,Avraham: A History of the Jewish People,p.1044; Blumberg, Arnold: The
() 3

History of Israel, p.65.

مارثبنياكـ ،همهكف :نرا إىرائاؿ فذ اأهانؿ اأ ارة( ،عبري) ،ص252؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف
كلاحذ ،ص137ػ

()4

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع ( ،عبري) ،ص45؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ  ،ص.124

()6

انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص121؛ اللكرم ،منلة :فاىطاف ،ص.169

()5

محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف ال بنظامنت الو،اكبناة المىاحة ،ص 106-105ػ
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لنكبنت ال،نصنبننف مع الىاطنت اليراطنبناة ،ضدمـ يد ـ مف الكمنلة الا،كداة فيحثت ف

أمنمف الىسح كا يسغ

بن،ن ،ك ف أمنمف الليكات كاأل نـ ال ذ منبنكا اضلكبن،ن ضد الهرطة

كالهاش اليراطنبنذ؛ لكشؼ بنهنطنت المبنظمة ضد يراطنبنان؛ يىيب

كف،ـ ا

موار الاهكؼ

المبنظـ مف بنهنطن ،ـ ،كذمر ا ىحنؽ هنمار أحد شندة المبنظمة ":لـ اىن دبنن ا ى اطنف الا،كدم،
ح أف أكىنط ن مثارة مف الا،كد منبنكا امبنكف لبنن الح د كالمراماة ،لمف مذف المؤثرات لـ ثبنًبنن ف
زمبنن ا مكاواة الوراع ،مى مداف ال كة كالثينت مف إامنبنبنن ينلميندئ ال ذ ونص،ن ائار(.)1

ممن لـ امف المكشؼ اللنـ لااهكؼ الا،كدم أفضؿ لامبنظمة مف مكشؼ ال،نصنبننف ،فطاب مف
الىاطنت اليراطنبناة وفاة مظنمر ا هراـ؛ أف الاهكؼ منف مبننكئ ن لاطركحنت الىانىاة ( ىؿ
فذ إىرائاؿ) كلكهكدمن ،كارل أبن،ن فئة إرمنياة ىذا إلا،ـ ،فمنف الا،كد اللندااف ا كمكف يإيسغ

ىاطنت ا بن داب ف بننورمن ،كام بنع أبننس ف أهار ه ،ـ إل

أه نص اح مؿ أف امكبنكا

نيلاف لامبنظمة ،ك اؤهركبن،ـ إ يلد ال ح ؽ مف مكا ،ـ ،كمن زاد مف طكرة اأمر ،بنهر وكر

المطاكياف مف المبنظمة ،كمدر مؤىىنت الاهكؼ دـ أيرامنـ ه ارف كأودشنئه ،يلد أف ركج
اليراطنبناكف كرهنؿ ارزائاؿ (إ ىؿ) إهن نت يأبنه شد هرت ا ون ت يابنه كياف ا اطنلااف ،كأف

الطرفاف كوس إل

ا فنؽ ،كأف ه ارف

ي وفا ،ـ؛ ممن أدل إل

ماؿ ألمنبنذ ،كمبنظم ه طنيكر

نمس ،كودر شرار

شانـ المثاراف ي كهاه مونياح،ـ لاسن ،كيهمؿ فهنئذ ،بنحك ه ص من

ا حرؾ فذ الزكاان المظامة مف الهنرع للاه امكف أيرامنـ ه ارف ز اـ المطاكياف(.)2

أدل ىراب أ داا أيرامنـ ه ارف ملاكمنت ف محنك ه إشنمة سشنت مع أ داا يراطنبنان
نوة ألمنبنان ،أف أويحت (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) فذ بنظر الو،نابنة ،لاىت بنو انر م اف ن اهب

ال حفظ إزااف ،يؿ طنيكر نمىن ا لنكف مع اأ داا ،اهب وفا ه؛ ممن أدل إل

زااد مراماة

الهم،كر ل،ن ،ككضل،ن فذ ممنبنة ىاياة دا ؿ الاهكؼ ،كألمح صكلكمب أمنـ الاهبنة ال بنفاذاة

لا،ى دركت

ف ا ونؿ (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) مع األمنف ضد يراطنبنان ،كاد

ه ارف ابنكم الىاطرة ا الاهكؼ الا،كدم يمىن دة األمنف(.)3
()1
() 2

() 3

رهنؿ إ ىؿ أف

بنافاه ،اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف( ،عبري) ،ص17؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.47
هابنكىنر ،يبنحنس :مع

ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص13؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف

كلاحذ ،ص132؛ محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف ال بنظامنت الو،اكبناة المىاحة ،ص.107

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص50؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع (عبري) ،ص95 ،45؛ الىبنكار ،زمران:
مبنظمة ال،نصنبننف ،ص309؛ دركف-كهرؼ :شاـ كمفنماـ-شنمكس الو،اكبناة (،عبري) ،ص176؛ من س،
مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.6
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مىت محنك ت ه ارف الىراة

د حنلؼ مع ألمنبنان البننزاة ا

طكر المبنظمة ،كأثرت

يهمؿ ميار فذ يبنا ،ن ،بن اهة لرض،ـ لمن وكركف حماة ظنلمة وكرمـ ينلطنيكر ال نمس،
كاأ طر مف ذلؾ لرض،ـ لامطنردة كمسح ة بننورمن ،كال يض اا،ـ ل وفا ،ـ ا اد ال كات

اليراطنبناة ،يمىن دة الينلمنخ كال،نصنبننف كاى ين ار ،ن الملركفة ينىـ " دمنت الملاكمنت" (مهنم)

()1

الذم فنؽ ه،نز إ ىؿ فذ مهنؿ ال لنكف مع اليراطنبنااف ،ممن ا ،ـ يف صكراكف (إ ىؿ فذ إىرائاؿ)
ينر مني،ن هرامة

إبنها را"(.)2

فر مف البننحاة اأ سشاة ":ل د بنندت ين فنؽ ،مع ألمنبنان البننزاة ضد

كطدت اللسشنت ياف مبنظمة ال،نصنبننف كىاطنت ا بن داب ي لنكبن،ن يوكرة

ابناة مع

الم ني ارت اليراطنبناة فذ وفاة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،مف سؿ وراحنت ال ندة اللمنلاة الدا اة
إل

وفاة المبنظمة؛ ممن أدل إل

إفراج ىاطنت ا بن داب ف أىرل ال،نصنبننف ،ال ذ طمع أف

مكف المبنظمة اللىمراة المىاطرة ا الكىط الا،كدم ،فهنرمت الم نيرات اليراطنبناة فذ فاىطاف

يمطنردة أ ضنا (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،ي،دؼ اى ئونل،ن ،كال ح اؽ مل،ـ لمهؼ أىرارمن ،ك ىااـ
مف

ااه اد م ني ار ،ن إل

ع

و
شنس ،كارىنؿ
شكات اأمف اليراطنبناة يلد إ ضن ه ل ح اؽ

الملاكمنت إل الم نيرات اليراطنبناة ،لاكاهه ح ا ن آ ر ا اد الم نيرات اليراطنبناة ،ينلرصـ مف
ا فنؽ ياف اله،نزاف ال نئؿ يلدـ إ ضنع مف اهرم ال ح اؽ مله يكاىطة م نيرات ال،نصنبننف

ل ح اؽ آ ر(.)3

كممن زاد مراماة الاهكؼ ( ىؿ فذ إىرائاؿ) ،محنكل ،ن اص انؿ ضينط يراطنبنااف،

فنى ات ال،نصنبننف كالكمنلة الا،كداة حندثة الم ير
()1

() 4

لحث الىاطنت اليراطنبناة ،يهمؿ

ابنذ

مهنم (هنم) :هلية اى ينرات ال،نصنبننف ،أيىىت نـ 1933ـ ،كام مت يهمع الملاكمنت ف اللندات كال نلاد
كاأحداث بند اللرب ،ك ف شندة ال،نصنبننف المحاااف ،ك ف الدائرة الىانىاة لاكمنلة الا،كداة ،كهراا اأىاحة
كبن ا،ن كمبنع موندر ،ن ،ك مات مهنم فذ الياداف اللرياة كاأهبنياة كضد مبنظم ذ لاحذ كا ىؿ شيؿ نـ
1948ـ ،كاى مرت مهنم فذ اللمؿ ح

واؼ نـ 1948ـ ،ك كشفت ف اللمؿ يلد إشنمة ا ى ينرات

(ا ىرائاااة) (.الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص138 - 137؛ مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص

() 2

278- 277؛ المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ج ،6ص.)117
محنرب،

يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص122-121؛ طرياف ،أحمد :فاىطاف فذ

،د ا بن داب

اليراطنبنذ ،ص 1064؛ هنركدم ،رهنا :فاىطاف أرض الرىن ت ا ل،اة ،ص.336

()3

مبنلنف ،حياب :حرب الوحنفة( ،عبري) ،ص49؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع فذ أانـ ال مرد( ،عبري)،

()4

حندثة الم ير :حدثت فذ ؿ أياب فذ  20منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1942ـ ،ىكؼ ـ دراى ،ن فذ سشة لاحذ

ص 35؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ،ص.126-125

مع ا بن داب اليراطنبنذ (الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.)309
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ونية ال ؿ ك حرار الاهكؼ مف منيكس أ منؿ ال طؼ ك ص ان ت؛ ف داة الحندث،

لا ضنا ا

يلث مكهاه هنرات ""Moshih Shareet

()1

مدار الدائرة الىانىاة فذ الكمنلة الا،كداة ،رىنلة إل

ىنبندرس " "Standresالمىؤكؿ ف ه،نز الهرطة فذ فاىطاف ،أ رب فا،ن ف" ا ى انا مف
الهرامة الهدادة ال ذ بنفذت فذ ؿ أياب فذ كضح البن،نر ،كشد ش ؿ أحد رهنؿ الهرطة الا،كد،

ك ىييت ي ىنئر أ رل" ،كأضنؼ ينىـ الكمنلة الا،كداة ":إف الكمنلة ؤاد مف وماـ شاي،ن ،أاة
كىااة بننهحة ي ذ ل ل ب آثنر اللونية المهرمة ،ك( حرار) اليسد كالاهكؼ مف منيكس أ منؿ
ال طؼ كا ص ان ت"(.)2
اممف إدراؾ ىيب ازداند البن مة كالى ط ضد (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ياف وفكؼ الاهكؼ
وفنت الاوكص كالطنيكر ال نمس كاللونينت ،أضافت وفة ش اة

الا،كدم؛ فين ضنفة إل

الهرطة الا،كد ،كلـ اهفع لامبنظمة يانبن،ن ال كضاحذ حكؿ مسيىنت حندثة الم ير ،كيذلؾ ف ح
الطراؽ ا مو ار اه أمنـ حماة ال وفاة ال ذ شنمت ي،ن ىاطنت ا بن داب ضد ه ارف كمبنظم ه،
يد ـ كمؤازرة ال بنظامنت كالمؤىىنت الو،اكبناة ،ك ا رأى،ن ال،نصنبننف ،ال ذ أ ابنت يهمؿ

ا يؿ

ال أكاؿ مكشف،ن مف (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) فذ المهاة البننط ة ينىم،ن ي كل،ن ":كي انـ ونية ال اة ضد

الاهكؼ ،ا كهب اابنن أف بنمكف أكؿ مف ا ودل ،ل طع الاد المهرمة"(.)3
اى ات الىاطنت الحماة ا

كيدأت حماة ا
()4

""Palmach
()1

ن ت

بنافة ي،دؼ اى ئونل،ن ،كمف اأمكر ال ذ شدم ،ن شكات الينلمنخ

كمهنم إل هنبنب إل نا ال يض ا

بننور (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) كيلض شند ،ن،

مكهاه هنرات1965-1894( :ـ) كلد فذ ركىان ،كفد مع كالدف إل فاىطاف نـ 1906ـ ،دـ فذ الهاش
ال رمذ ضنيط ن ح

()2

سماة ال ذ هبن ،ن الكمنلة كال،نصنبننف ضد

ونية ه ارف،

بن،ناة الحرب اللنلماة اأكل  ،ك مؿ رئاى ن لادائرة الىانىاة فذ الكمنلة الا،كداة ،ك كفذ

فذ ال دس( امذ ،مبننحاـ كأفرااـ :ملهـ الموطاحنت ،ص.)442

هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص13؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج،1
ص145-144؛ م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص 190؛ محنرب،

()3
()4

اللسشنت ياف ال بنظامنت الو،اكبناة المىاحة ،ص.107

يد الحفاظ:

إلداد ،اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ،عبري) ،ص289؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.125

الينلمنخ( :ىراان الون ة) ،أيىىت فذ  15أانر (مناك) 1941ـ ،ل مكف الذراع الضنرب لا،نصنبننف كلمكاه،ة
اح منؿ شانـ شكات ألمنبناة ي زك فاىطاف يلد ى كط فربنىن كاشنمة حمكمة فاهذ ال ذ كضلت حت ىاطر ،ن
مسن مف ىكران كليبننف ،كيلد ابن ونرات الهاش األمنبنذ– ا اطنلذ ا هي،ة همنؿ أفرا ان ،ـ ال فنمـ ياف
شاندة ال،نصنبننف ،كشاندة الهاش اليراطنبنذ ا

أىاس فرشة مف الم طك اف مف الهينف الا،كد ،يحاث اهماكف

كحدة نوة فذ الهاش اليراطنبنذ الذم درب ىراان الينلمنخ ،كزكدمن ينلىسح كالل ند كالمنؿ ،كشنئدمن ا ىحنؽ

ىنداه من ياف نـ 1945-1941ـ ،ي،ن فرشه رفت ينىـ المى لرياف الذاف ابن رطكا دا ؿ المه ملنت=
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ممبن،ن مف مىن دة ىاطنت ا بن داب فذ ام هنؼ م نزف اأىاحة ،كالمطيلة كا ذا ة الىراة

ال نيلة لامبنظمة ،فأويحت اللونية فذ كضع حرج ،فامن اضطر اللهرات ل ىااـ أبنفى،ـ(.)1

كذمر ا ىحنؽ هنمار أحد شندة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) المل ااف فذ حابنه ":يأبن،ـ منبنكا شا اف

مف اأ ينر ال ذ منبنت رد إلا،ـ كمـ فذ ىهف المزر ة (مزراع)

()2

مف ال نرج ،إذ منبنت ما،ن

يهر ينل ار ،كمنف ال لنكف ياف ال،نصنبننف كالم نيرات اليراطنبناة شد أدل إل حرب ضد المبنه اف،

كمنف أ ضنا المبنظمة الذاف ي كا نرج الىهف م،زكماف كمطنرداف ينى مرار"(.)3

كشنؿ  ":شيؿ مك ه يه،راف ،ا ات مف انئار (ه ارف) رىنلة كوؼ فا،ن كضع الحرمة

اآل ذ ينل دمكر ،كا
م ضذ اابنن

ن ت ال ذ هرم اكما ن ضد أفرادمن ،كهلكرف ينللزلة ،كم ب ا كؿ":بنحف

محنلة ،إ إذا بنهح رهنلبنن ذكك ال يرة فذ ال،رب مف الىهف ،كمىن د ذ فذ شاندة

مذف الحرمة الو ارة ال ذ ونرع مف أهؿ الي نا ،كا

ال،رب"(.)4

د أف ا اأ ضنا الم وكداف محنكلة

كا ضح مف مذف الرىنلة ىكا حنلة ال بنظاـ ،كولكية أكضنع ه ارف ه وان ،ممن إبن،ن
حمؿ اى نثة كطاب البنهدة مف يلض اله وانت المل اة لالمؿ ا ال حرر؛ بن نذ المبنظمة
مف الذكينف.
كفذ حماة المسح ة كالمطنردة ال ذ بنفذ ،ن ال،نصنبننف إل هنبنب شكات اأمف اليراطنبناة ضد
(إ ىؿ فذ إىرائاؿ) هرل ا ونؿ ،فذ مبن وؼ هراف اأكؿ "أم كير" 1941ـ ،ياف أيرامنـ ه ارف،
= اللرياة ،لهمع الملاكمنت إل

ال اندة اليراطنبناة ل يبنذ طط،ن الحرياة ،كىراة أ رل مف الا،كد األمنف

لالمؿ اؼ طك ،ـ فذ همنؿ أفرا ان ،بندمن دـ األمنف بنحك مور ،كمنف لاينلمنخ ىراان يحراة ،كمكبنت
بنكاة ال كة الهكاة ال ذ منبنت اأىنس لىسح الهك (ا ىرائااذ) ،ف رة ال دمة ىبن اف ،كلمدة أطكؿ أوحنب
الم،ف أك الدرهنت اللاان ،ياغ دد أفراد الينلمنخ نـ 1947ـ حكالذ  2000م ن ؿ ،مع اح انطذ ياغ 1000

م ن ؿ ،ك ـ فمام،ن فذ هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1948ـ ،ي رار مف يف صكراكف (مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ
اأ سـ ،ص94؛ المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ج ،1ص.)482-481

() 1

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص11؛ م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة،

() 2

نؿ أىىى ه حمكمة ا بن داب فذ همنؿ من نـ 1939ـ ،مع ابند ع الحرب اللنلماة

ص190؛ رافنئاؿ ،اكآؿ :الو،اكبناة :الو،اكبناة ،ص.121

المزر ة :ملىمر ا

الثنبناة ،كايى دـ ممل ؿ لامل ااف ا دارااف كلاثكار اللرب ،كفذ رياع  1940يدأت مااة ا
الا،كد فذ الملىمر ،كأحانبنن ا

نؿ اأىرم

نؿ الكافداف صار الهر ااف ،كأصاؽ المل ؿ فذ منبنكف اأكؿ "داىمير"

1942ـ ،كبن ؿ اأىرم لمل ؿ الاطركف ،أمن الاكـ فا ع ممنبنه المرمز الطيذ لاوحة البنفىاة (.أيك حهر،
()3
()4

آمبنه :مكىك ة المدف كال رل الفاىطابناة ،ج ،2ص641؛ .) http://he.wikipedia.org/wiki
هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.54

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.55
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كا ىحنؽ ىنداه أحد مىؤكلذ ال،نصنبننف ،يميندرة مف أيرامنـ ه ارف ف طراؽ و،رف ،الذم منف
اه ؿ مبنوب شنئد كحدة المهنة فذ ال،نصنبننف ،فذ ال دس فذ محنكلة مبنه ل حااد ال،نصنبننف فذ
و ار ه مع اليراطنبنااف ،ممن طاب و،رف ،ا فنا فذ أحد المايك ىنت إل أف ازكؿ صضب
اليراطنبنااف ،ياد أف ه ارف رفض اللرض؛ للدـ كهكد شنىـ مه رؾ يابنه كياف م دماه ،كأبنه أراد
ا ى مرار فذ ماه ،ك هذ أف فمؾ ك بن ،ذ المبنظمة ،كشنؿ":لىت مف الذاف اىامكف أبنفى،ـ
يإراد ،ـ لاهرطة ،أك أشكـ يلمؿ من اطايه ندمكمن مف الاماف أك مف الاىنر"(.)1
ذمر اااف-مكر أف ىنداه شنؿ له ارف":إبنه رر هماؿ كحدات ون ة لمحنرية األمنف إذا

د اكا (إىرائاؿ) ،كلالمؿ فذ هي،نت أ رل ،كاش رح ا

ارصيكف ال انـ يلماانت ىمراة فرفض ه ارف"(.)2

ه ارف ضـ أ ين ه ل،ذف الكحدة؛ أبن،ـ

كطنلب ه ارف يل د ا فنؽ مع ال،نصنبننف ار مز ا أىنس دـ ال د ؿ فذ هؤكف ال ار"

هكهكا اابنن ،كبنحف

بنهكش اامـ" كلـ افاح ه ارف فذ مىلنف كاى مرت ال،نصنبننف فذ حما ،ن

ال ذ أ ذت همؿ ال وفاة؛ ممن هلؿ ملظـ أفراد المبنظمة مطنرداف كمطاكياف لاس لايراطنبنااف ف ط

يؿ لاو،نابنة أاض ن(.)3

كفذ  25منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1942ـ ،مت مبننشهة شضاة ه ارف ك(إ ىؿ فذ إىرائاؿ)

فذ إدارة الكمنلة الا،كداة ،كمنف مبننؾ ابنىهنـ حكؿ فمرة ال لنكف مع الىاطنت اليراطنبناة لا ضنا
ا

مهمك ة ه ارف ك وفا ،ن ك وكون يلدمن ثي ت ا ون ،ن يألمنبنان البننزاة سؿ الحرب؛

ف نمت الكمنلة فذ  27منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1942ـ ،يبنهر وكر أيرامنـ ه ارف كيلض أودشنئه
فذ الوحؼ ،كبنهح اليراطنبناكف فذ ل ب بننور المبنظمة ،يمىن دة الم يراف الذاف هناكا مف

شطن نت م افة فذ الكىط الا،كدم ،فذ اللثكر اا،ـ كا
ثـ اى د

مبننؾ طة

ال،نصنبننف

نل،ـ(.)4

إلانمك صكلكمب أخ زكهة ه ارف؛ لا يرف ي كفار حمناة له مف ال،نصنبننف؛ أف

دامه ،فىأله و،ر ه ارف :لمنذا شررت ال،نصنبننف حمنا ه؟ فرد صكلكمب ااه":

ىمح ي ؿ الا،كد مبنن يدكف محنممة" ،ر يت زكهة ه ارف الا نا مع أ ا،ن حضرف

ا ىحنؽ ىابناؾ ,كحنكؿ و،رف إشبنن ه ي يكؿ حمناة ال،نصنبننف لمبنه رفض كشنؿ ":أى طاع ا م منـ
يبنفىذ يلد أف ش ؿ أودشنئذ ،كمنزاؿ مبننؾ مل اكف فذ ىهف المزر ة (مزراع)" ،لـ اهؾ ه ارف

()1

إلداد ،اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ,عبري) ،ص290؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص127

()2

افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص.239-238

()4

افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص276؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.145

()3

134 ،128-؛ م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص.190

محنرب ،يد الحفاظ:اللسشنت ياف ال بنظامنت الو،اكبناة المىاحة،ص115؛اكبنس،مراـ:الكاشع الىانىذ ،ص.73
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فذ بنكاان صكلكمب ي كفار حمناة له فذ أحد المايك ىنت كبنهر إهن ة يأبنه مرب لا نرج؛ ل كشؼ

،كياف ه ارف ىيب الرفض ىابناؾ يأف ال،رب لا نرج ىاؤثر ا بنفىاة
الم نيرات ف مسح ه ٌ
أ ضنا ال بنظاـ ،ممن كهه صكلكمب إل يبنانماف زر كبنذ بن نذ ه ارف؛ فرفض زر كبنذ ال كهه إل

ه ارف(.)1

ممن ىيؽ ،ا ياف أف اللسشة ياف ال،نصنبننف ك(إ ىؿ فذ إىرائاؿ) منبنت دائاة ،كأف ال،نصنبننف

مات ا ال اص مف ه ارف كمبنظم ه ،كفذ المراحؿ اأ ارة حنكلت كفار الحمناة له ه وا ن،

لمف ذلؾ البنذ ٌار المكشؼ ،ف د امكف ضمف م طط،ن ىاامه ،أك هماد ماه ،كمسممن ا دـ
ال،دؼ الذم مات ال،نصنبننف ل ح ا ه.

ثانياً :العالقة مع إتسل ,وسمطات النتداب:

بن ج ف كشؼ ارزائاؿ بنهنط إ ىؿ ضد ا دارة اليراطنبناة فذ فاىطاف بند ابند ع الحرب

اللنلماة الثنبناة ،كشيكله ال،دبنة مع يراطنبنان ،ككشكفه إل

هنبنب يراطنبنان ،أثرف اللماؽ ا

المبنظمة ،ف د نرض ه مهمك ة ال اندة يز نمة أيرامنـ ه ارف كذلؾ لىيياف:
اأكؿ :الكد إل

شاندة

دـ حوكؿ ارزائاؿ ا أاة ممنىب ىانىاة م نيؿ بننز ه.

الثنبنذ :كمك اأمـ ا لاؽ يف،مه الم نار لطيالة اللدك ك حدادف له ،ممن ا يرت شاندة إ ىؿ كالحرمة
ال وحاحاة أف اللدك اأىنىذ لاا،كد فذ الحرب مك ألمنبنان؛ ممن اى د ذ الكشكؼ إل

هنبنب

يراطنبنان كمىن د ،ن فذ الحرب ،يابنمن رأل أيرامنـ ه ارف أف حرب (ال حرر) اهب أف مكف ضد
يراطنبنان ،ك دـ الكشكؼ إل هنبني،ن ،كههب ىانىة ضيط البنفس (ال،فا نف) هنم،ن ،كا يرمن فراؽ

ال اندة يز نمة ه ارف اللدك الرئاس ،محدثن يذلؾ ابن سين فذ حداد اللدك( ،)2حاث لـ الد اللرب
اللدك الرئاس ،أك اأكؿ ،يؿ الىاطة اليراطنبناة ،كأويح اللرب كفؽ ال كاـ الهداد ،مهرد
مهنصياف ،فاـ اهد ه ارف كفرا ه ،كيلد أف ا يركا الحرب يمثنية فروة لابنضنؿ ضد اليراطنبنااف

من الاب مف سؿ ال حنلؼ مع دكؿ المحكر ،ضد من ا يركف اللدك الرئاس(.)3

كرأل أبنونر فراؽ ال اندة فذ مكشؼ ارزائاؿ المفكت ل،ذف الفروة (الحرب ضد يراطنبنان)،

انبنة ك ٌير ف ذلؾ اىرائاؿ إلداد ،يطرحه ال سؼ ياف الفرا اف ا
()1

الكهه ال نلذ":مدبنة مع

افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص.182-181

()2

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص59-58؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص99؛

() 3

هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص10؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا

أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.240

لاحذ( ،عبري) ،ص16؛ هياط-كهامر :نرا هلب إىرائاؿ( ،عبري) ،ج ،2ص.159
41

الىاطنت اليراطنبناة يدكف هرط ،أك محنرية اليراطنبنااف فذ مؿ ظرؼ" ك"ال،دبنة مع اليراطنبنااف ،أك

ابن ،نج ىانىة ال،فا نة هنم،ـ  ،ممن فلؿ ارزائاؿ ،انبنة"(.)1

كذمر بنن نف اااف-مكر فذ محندثن ه مع أيرامنـ ه ارف فذ  10منبنكف الثنبنذ "ابننار"

1941ـ ":إف الحرمة الثكراة المحنرية أهؿ الحراة
الىسح

رؾ ىسح،ن ،ك

يؿ ينل،دبنة ،ك رؾ

امكف إ فذ حنلة ا ا،ن ضرينت شكاة مف اللدك بن،ؾ شكامن ،كفذ مذف الحنلة مكف

ال،دبنة مازة مف طرؼ كاحد ،أهؿ إ ندة بنظاـ شكامن مف هداد ،ى ممنؿ الحرب أمن أف لاف ف

مدبنة ف،ذا ممبنكع ،كممبنكع أف مكف ال،دبنة مف طرؼ الحرمة هنف اللدك ،إ إذا أراد اللدك مدبنة

لا فنكض ا إبن،نا الحرب ،فلاا،ن بندئذ ال يكؿ ،كاف إ سف مبنظم بنن فذ فاىطاف ف مدبنة ملبننف
كشف،ن ف اللمؿ؛ أف اليراطنبنااف منزالكا فذ فاىطاف ،كلاس مذا ف ط ،يؿ إبن،ـ مى مركف فذ

ىانى ،ـ ضدبنن ،كضد الهلب (الليرم) يأمماه كالم نب اأياض مكهكد ،كلف ا ـ بن ؿ أاة أر و
اض فذ
فاىطاف لىاط بنن ،كمن زالكا هنلىاف فذ أرضبنن ،يدكف حداد مى يابنن ،كمؿ ل،ذا اأمر أ ابنن ف

ال،دبنة ،كح

أف ابند ع الحرب اللنلماة

افرض اابنن طاب ال،دبنة مف اللدك"(.)2

كشد أثنر ا فنؽ ال،دبنة نوفة فذ وفكؼ إ ىؿ ،حاث ا يرف ملظـ ال ندة انبنة ،كطنليكا

يبنزع ال اندة مف ارزائاؿ ،كشنؿ ه ارف" اكهد هلب ا ؼ إل هنبنب دكف دكف هركط ،إف م ار

امرف الا،كد فلسن ،لمف يراطنبنان مذ اللدك ،كاممف أف بنىن د اليراطنبنااف ،كلمف اهب أف بنى ؿ

حنهة يراطنبنان لا،دكا فذ فاىطاف ،كاهب أف بنفرض هركط ن ،كالهركط مذ :ىااـ الىاطة فذ

فاىطاف (لاهلب الا،كدم)(.)3

كشرر ه ارف أبنه إذا ا رفت يراطنبنان يز نمة الاهكؼ الا،كدم محمكمة مؤش ة كل شاندة
الا،كد إل ا ى سؿ فذ بن،ناة الحرب ،كاذا ا رؼ اليراطنبناكف ينى سؿ (أرض إىرائاؿ) فذ بن،ناة
الحرب ،فإبنه ىامكف ا اى لداد لا لنكف مل،ـ ،دكف مذف الهركط فاف ا لنكف مع مى لمر
فاىطاف( ،)4كأراد أيرامنـ ه ارف أف ظ،ر مبنظم ه هنف يراطنبنان كالمه مع الدكلذ محمكمة يراة
فذ الطراؽ ،كالاف اى لدادف لاكشكؼ إل هنبنب الحافنا إذا ا رفكا يه محمكمة مؤش ة فذ فاىطاف،
اؤمف إشنمة دكلة يراة فذ فاىطاف يلد ابن ،نا الحرب اللنلماة الثنبناة،
كاذا كوؿ مل،ـ إل ا فنؽ ٌ
كأراد أف مكف المبنظمة هنف المه مع الدكلذ ىافن مىاطن ا رشية يراطنبنان ،كرفض الرضكخ
لامونلح اليراطنبناة(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

محنرب ،يد الحفاظ :اللسشنت ياف المبنظمنت اللىمراة الو،اكبناة ،ص.103
اااف-مكر ،بنن نف::محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.57
إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.106
أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.224-223
إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.113-112
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ممن أودرت شاندة إ ىؿ (شالذ ك نا منف كهمن ة الحد اأشو ) اأمر رشـ  ،107الذم
مس حدة اأزمة فذ المبنظمة ،كحظر ال طكع فذ الهاش اليراطنبنذ ا

شندة ك بننور إ ىؿ،

كمدد الم نلفاف يلرض،ـ ا المحممة ال بنظاماة(.)1
ٌ
كأمد اليانف ":إف هبنكد إ ىؿ لف اضحكا أيدان يدمنئ،ـ م نيؿ أفمنر الدام راطاة كاللدؿ
كالحضنرة اأكركياة ،ال ذ ،دؼ لاحفنظ

ا

مونلح صراية

بنن" ،كشنؿ اليانف أف ال هملنت

الا،كداة فذ أكركين سحؽ مبنذ ىبناف ،كلـ ـ أاة دكلة ينلدفنع بن،ـ" ،كاد ت مهمك ة ال اندة
يز نمة ه ارف أف م،مة إ ىؿ ( حرار ال دس) ،كلاس الدفنع ف ا ميراطكراة اليراطنبناة(.)2
كآمبنت المبنظمة أف (حراة هلي،ن) لف حوؿ اا،ن إ يحرب مىاحة ضد يراطنبنان شنمة
ىاطة يراة فذ فاىطاف يلد طرد المى لمر مبن،ن ،كأف يراطنبنان لف كشؼ حاـ الكطف ال كمذ ،كأف
م ني،ن اأياض شدـ ضرية شكاة لا اندة الليراة المؤمبنة يىانى ،ن ،كذمر بنن نف اااف-مكر ":اابنن أف
بنماز ياف

دك ثنبنكم كآ ر رئاس ،ف د كرد فذ ىفر أى ر...،أف منمنف

دك لهليبنن ،لمف

ا ميراطكر الركمنبنذ ا كس اظؿ دكبنن الرئاس؛ أبنه دمر دكلة الا،كد ،إف يراطنبنان فذ بنظربنن
ا كس الاكـ ،إبن،ن مر فذ أكشنت واية...،أف الفروة م نحة أمنمبنن اآلف لمحنري ،ن  ،كاهينرمن
ا ا ذ نف لمونلحبنن"(.)3
كرأل ه ارف أف المرحاة الدياكمنىاة الو،اكبناة ابن ،ت ،كأف الطراؽ الكحاد الم نح مك
(المفنح المىاح) ضد ا بنهااز ،لـ ثر الحرب ياف الحافنا كالمحكر أم هلكر ين م منـ بندف ،ف،ذ
فذ بنظرف "بنزاع ياف الف نر كالطاف" ،كلـ امف ه ارف اضع حدان ياف اأبنظمة الفنهاة البننزاة ،كياف
الدام راطانت ال رياة ،كالدام راطاة ا ه راماة(.)4

ل د منف كهه منفة المبنظمنت الىانىاة كاللىمراة الو،اكبناة مك ال لنكف مع يراطنبنان فذ

الحرب ،يابنمن رفض ه ارف ال لنكف مل،ن كا بنضمنـ لهاه،ن فذ الحرب ضد م ار ،كأمف أف
يراطنبنان فذ فاىطاف مذ ىاطة أهبنياة كملنداة لاا،كد ،كشد رفض ه ارف كشؼ إطسؽ البننر مع

يراطنبنان؛ اأمر الذم أاد ه إ ىؿ ،فن ير ذلؾ انبنة ،كأراد ا ى مرار فذ زاندة الض ط اللىمرم

()1

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.222

()3

بنن نف ،اا ف-مكر :محنريك حراة إىرائاؿ(،عبري) ،ص51؛ اللكرم ،منلة :فاىطاف ،ص.171

()2

()4

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.222
أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.223
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ا يراطنبنان ،كاى سؿ فروة الحرب ضدمن ،كال ضنا ا حمم،ن كطردمن ينلمنمؿ مف فاىطاف،

كلاس ل راهل،ن ف ىانىنت الم نب اأياض ،كلمف شنمة الىاندة (الليراة) فذ فاىطاف(.)1

كبنى كف هرهؿ " Winston

كهه ه ارف فذ 14حزاراف "اكبناك" 1941ـ ،رىنلة إل
ٌ
()2
 "Churchillك رض هركطه لا حنلؼ الىانىذ كاللىمرم مع إبنها را ،كمذ:
 – 1اار فكرم فذ ىانىة الحمكمة اليراطنبناة ،كال نا الم نب اأياض.
 – 2بن ؿ الىاطة فذ فاىطاف (لاهلب الليرم).
 – 3داـ ضمنبننت ىانىاة ك ىمراة

شنمة دكلة يراة فكر إبن،نا الحرب.

 – 4إشنمة هاش يرم منمؿ حت لكاا كشاندة يراة كيىسح يرم احنرب فذ

فاىطاف ،كمف أها،ن.

لـ امف ذلؾ ال كهه م اما ن ،يؿ منف يمثنية مهكـ إ سمذ ا ضكا ال ىراينت كالهنئلنت
حكؿ محنكلة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ال كاوؿ مع ألمنبنان(.)3
كرأل ه ارف أف المطنلب الىانىاة لف احوؿ اا،ن إ ينلحرب ،كا ير (إ ىؿ فذ
إىرائاؿ) حرمة حرر (شكمذ) ،كأف صنلياة الهينب الا،كدم مبنونع لامؤىىنت ال كماة ،كأف ااه
ه،از ال كة الهدادة للمااة ال حرر ال ذ ى حنرب ضد ا ى لمنر اليراطنبنذ ك طردف مف فاىطاف(.)4
ممن رأل ه ارف أف هماع ال اندات الو،اكبناة؛ مر ىؿ كالذاف هناكا مف يلدف داركا فذ
الفاؾ اليراطنبنذ ،كلـ اى طع أحد مبن،ـ ال ركج مف الدائرة ح أف هنيك بنىمذ الذم حنكؿ إاهند
حنلفنت هدادة مع حمكمنت أكركين الهرشاة ،أراد ي طكا ه اؾ زاندة الض ط ا الحمكمة

()1

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص60-59؛ بنافاه ،اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف( ،عبري) ،ص 12؛

() 2

كبنى كف هرهؿ ،)1965-1874( :يدأ حان ه فذ ال دمة اللىمراة نـ 1895ـ ،أويح كزا انر لا هنرة نـ

إاسف ،م ىكر :بنيكاة الدكلة الا،كداة( ،عبري) ،ص.26

(1910-1908ـ) ،ثـ كزا انر لادا ااة فكزا انر لاحرياة نـ 1911ـ ،ككزار لامى لمرات نـ 1922ـ ،كفذ نـ
 1924ـ ،د ؿ اليرلمنف ف حزب المحنفظاف ك كل ك ازرة المنلاة ل مىة أ كاـ ،ك بند بنهكب الحرب اللنلماة

الثنبناة ٌاف كزا انر لايحراة ،ثـ رئاىن لاكزراا افن لبنافاؿ هميرلاف طااة الحرب ،كام ىب ه،ر ه لدكرف فذ شاندة
يراطنبنان ،منف كاث ن مف بنور الحافنا ا ألمنبنان ،نرض اى سؿ المى لمرات ،كمرف الهاك ااف ،فهؿ حزيه

فذ ابن نينت نـ 1945ـ ،ك ند إل رئنىة الكزراا (1955-1951ـ) ،ك ن د مف اليرلمنف كالحانة الىانىاة
نـ  1964ـ ،رؼ بنه بنز ه ا رى راطاة اليلادة ف الهلب فذ الدا ؿ ،كا ى لمنراة الم طرفة فذ الدا ؿ،

كمنف و،اكبنان م طرفن للب دك انر

طا انر فذ د ـ مهركع إشنمة دكلة و،اكبناة

ا

حىنب اللرب فذ

فاىطاف(.المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ج،1ص 742-741؛ اليلايمذ ،مبنار :مكىك ة

()3
()4

المكرد ،ج،3ص.)18
ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.131

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.46
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اليراطنبناة؛ ل اار ىانىن ،ن هنف الو،اكبناة ،كلاس مف اهؿ طرد يراطنبنان كال حنلؼ مع أ دائ،ن
فذ الىنحة الدكلاة (.)1
كلمف ه ارف فضؿ ال حنلؼ مع أ داا يراطنبنان منفة ،كأ اف الحرب اا،ن ح

فذ ظؿ

ار مكاشف،ن فذ مىألة الىاندة الا،كداة

زٌ م،ن لادكؿ ال ذ حنرب ألمنبنان البننزاة ،طنلمن أبن،ن لـ
المطا ة ا فاىطاف ،ك نرض ال هبناد فذ وفكؼ الهاش اليراطنبنذ ( ،) 2كذمر ":إف الحرب

اللنلماة الحنواة فذ اللنلـ

د ؿ ك هأف لهلب (إىرائاؿ) فا،ن ،كاف هلب (إىرائاؿ) صار مازـ

لامحنرية أهؿ مونلح اأهنبنب ،يؿ ااه أف احنرب مف أهؿ مونلحه (ال كماة) ،كمف أهؿ

حرا ه كىاند ه فذ كطبنه" ،كطرد اليراطنبنااف مف فاىطاف (.)3

أراد أيرامنـ ه ارف أف ايدأ فذ إ داد المبنظمة كيبننئ،ن ،كفذ الكشت بنفىه اكهه دة ضرينت

لرؤىنا الىاطنت اليراطنبناة كرمكزمن فذ فاىطاف كالهرؽ اأكىط ،فأراد ش ؿ شنئد الهرطة اليراطنبناة
كرئاس اليكلاس الىرم ،ك دد مف الا،كد لامكف ذلؾ يمثنية حذار لآل راف ،كشد ـ حداد

اله وانت ال ذ اهب أف اى ،دف،ن أ ضنا المبنظمة ،كمـ منؾ منامؿ فذ الدا ؿ ،كفذ ال نمرة
الاكرد مكاف ،كمنف مدؼ ه ارف كهاه ضرينت لالدك فذ مؿ ممنف ا كاهد فاه ،كاا نع ضحنان أمثر
فذ هنبنيه كالبناؿ مف شك ه كممنبن ه(.)4

كمثفت مبنظم ه بنهنط،ن الملندم ليراطنبنان ،كا يرت المبنظمة الكحادة فذ الحرمة
الو،اكبناة ال ذ ا ذت مكشف ن ملندا ن ليراطنبنان( ،)5كمنبنت المبنظمة أكؿ مف ه،ر الىسح فذ كهه
ا بنهااز ،كفمر أيرامنـ ه ارف فذ هبناد دد مف هينب كأ ضنا المبنظمة لا طكع مع الهاكش ال ذ
حنرب يراطنبنان ،كلاس ف ط مع ألمنبنان ،كابنمن مع إاطنلان كدكؿ أكركياة أ رل ،كشد ماٌؼ اااف-مكر
ينلىفر إل يكلبندا؛ شبننع حمكم ،ن ينأمر ،كلمف فاىطاف منبنت م ا ة كالمطنردات لاا،كد فذ
أكركين منبنت فذ أ ا مراحا،ن ،وكو ن فذ الدكؿ ال ذ اح ا ،ن ألمنبنان ،كرفضت كشؼ اللماانت
ضد الهاش اليراطنبنذ فذ الحرب اللنلماة الثنبناة(.)6
( )1أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.223
( )2هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص12؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا
لاحذ( ،عبري) ،ص6؛ يدر ،منمااان :بنظرة ا اأحزاب كالحرمنت الىانىاة ا ىرائاااة ،ص.148
( )3الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري)؛ من س،

مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص6؛ رافنئاؿ ،اآؿ :الو،اكبناة ،ص.120
( )4يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.79-78
(5) Malamat ,Avraham: A History of the Jewish People, p.1044.
( ) 6هياط-كهامر :نرا هلب إىرائاؿ( ،عبري) ،ج ،2ص159؛ اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ،
(عبري) ،ص79؛ البن هة ،رفاؽ :ا ى لمنر كفاىطاف ،ص135؛
Weinberg ,Pedahzur:Fundamentalism and Pogitical Extremism ,p.105.
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ا يلت (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) مبنذ أىاى،ن ىانىة إرمنياة ملابنة هنف اليراطنبنااف فذ فاىطاف،

فحورت بنهنط،ن فذ بنىؼ ممن ي،ـ كمبنهآ ،ـ ،كش ؿ هبنكدمـ يإطسؽ البننر اا،ـ فذ الهكارع ،كلـ
اى طع اليراطنبناكف الىمكت طكاسن ا ذلؾ ،وكون كأف ماانت المبنظمة اه دت فذ أحاؾ

اأزمنت ال ذ مركا ي،ن سؿ الحرب اللنلماة الثنبناة()1؛ ممن هلؿ ا ى ينرات اليراطنبناة ضن ؼ

ه،كدمن ضد ونية ه ارف (.)2

كمنف اى ،داؼ (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) لا كات اليراطنبناة لسبن نـ مف

ماانت ا

نؿ

كال لذاب ال ذ لرض ل،ن بننورمن؛ ممن أصضب يراطنبنان ،ممن أدت ماانت الىطك ا اليبنكؾ
ك ىامن اؾ المونحية يى كط ضحنان مف الا،كد أف ضررت ىملة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) مثا انر فذ
بنظر الهم،كر الو،اكبنذ ،الذم منف ام ت كهه المبنظمة الملندم ليراطنبنان ك سش ،ن مع البننزااف،

كشد اى ات المبنظم نف الم بننفى نف (ال،نصنبننف كا ىؿ) ،ك ما ن يهمؿ م فنكت مع الىاطنت

اليراطنبناة ل وفاة همن ة ه ارف ،كأودر الضنيط هفرم مكر كف " "Jeferry Mourtonرئاى ن

لادائرة الا،كداة فذ الهرطة اليراطنبناة ،كفااامف " "Wilkinمىن دان له أم انر لرهنؿ الهرطة اليراطنبناة
هنا فاه ":إذا وندفت أحدان مف (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) أك ح

ه يه يه يأبنه مف رهنل،ـ ااؾ أف

طاؽ ااه البننر فك انر ل اه ،كاهب دـ إحضنرف إل م ر الهرطة حان يؿ ما ن ،كاهب ش ؿ رهنؿ

(إ ىؿ فذ إىرائاؿ) دكف محنممة"(.)3

كذمر هنمار ي وكص مطنردة الهرطة ل،ـ فذ ل نا هرل يابنه كياف ه ارف فذ مبنط ة

المىرح ،بندمن حدث ه ارف مله يوكت نفت يمامنت شنىاة كشنؿ ":إف أ ضنا شدام

فذ

الحرمة ممف لدا،ـ يرة ،ا لكف فذ أىر اللدك ،كاأ ذ يد ن مبن،ـ هينب ،وحاح أبن،ـ ذكك مفناات
كم اوكف ،إ أبن،ـ بن و،ـ ال يرة؛ لذا فإبن،ـ امااكف إل ال كرط فذ ار منب اأ طنا" ،ثـ أثنر

اح منؿ ا

نله مك بنفىه فذ اكـ مف اأانـ ،كمنف كاث ن يأف ا

ىا اكبنه (.)4

()1

نله لف اطكؿ ،أف اليراطنبنااف

هراس ،ويرم :الاماف الو،اكبنذ ،ص54؛ اأحمد ،بنهاب :فاىطاف نرا ن كبنضن ن ،ص 300؛ ىااـ ،محمد:
بنهنط الكمنلة ال،اكداة ،ص524؛ محىف ،اى  :فاىطاف اأـ ،ص289؛

()2

Weinberg ,Pedahzur:Fundamentalism and Pogitical Extremism ,p.105.
يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.205

()3

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص45؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص124؛

()4

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.50

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.139 ،137
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ا

كذمر بنن نف اااف-مكر أبنه فذ أحد ا ه من نت الىراة نـ  ،1941حدث ه ارف ف

ن ت ،ك ف موار أ ضنا المبنظمة ،ك ف إممنبناة ا

نله أك مك ه ،كمأبنه منف اى هلر

بن،نا ه ،كأمد أف المبنظمة الثكراة لاىت مر يطة ينل نئد كه وا ه إبنمن مذ مر يطة ي،دؼ كهكدمن،
كمذ حرب الحراة ،كابن،نا ىاطة كىاطرة ا ميراطكراة اليراطنبناة ،كفذ حنؿ ا

نلذ أك مك ذ فإف

المبنظمة لاىت مر يطة ينل نئد ،أك يه ص يلابنه ،كاف شند ،ن كأ ضنامن مـ المر يطكف ينل،دؼ،
كالفمرة ،كال،دؼ كالفمرة ممن ال نئد الذم له الك ا كالطن ة كلاس له واة ال نئد(.)1

حنكلت الحمكمة اليراطنبناة ال يض ا ا رمنيااف اأكائؿ مف شندة المبنظمة ،ففذ 2منبنكف

اأكؿ "داىمير" 1941ـ ا

ات الهرطة

ددان مف شندة المبنظمة كأ ضنئ،ن ،كمنف مف يابن،ـ

ا ىحنؽ هنمار ،كا،كهع زطار ،كأيهاكـ يركهذ " ،"Abshloum Broshiكىامنف طكؼ

" "Seiman tovفذ ؿ أياب(.)2

ثـ يدأكا فك انر ي ف اش صرفة هنمار ال ذ لـ مف يلادةن ف اله ة ال ذ شيضكا ااه فا،ن،
ـ مطنطذ مف إبن نج ادكم ،منف مى دم ن ل زااؼ ال،كانت اله واة ،كبنمنذج
ا

فلثركا

ملنمست رىماة منبنت المبنظمة كـ ي زااف،ن(.)3

عممية المختبر:

كيىيب اى مرار ماانت ا

نؿ كال لذاب ال ذ بنفذمن الىاطنت اليراطنبناة ضد بننور

المبنظمة ،اى ،دفت (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ال كات اليراطنبناة ،كاص انؿ مينر مكظفذ حمكمة ا بن داب،

كمنف مف أيرز ماان ،ن حندثة الم ير ال ذ بنفذ ،ن فذ ؿ أياب(.)4

ففذ  20منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1942ـ ،أ دت(إ ىؿ فذ إىرائاؿ) طة ى ،دؼ رؤىنا

الم نيرات اليراطنبنااف فذ ؿ أياب مكر كف كفااماف الاذاف منبنن مف ألد أ داا المبنظمة ،كمدفت
ال طة إل

وفا ،من ف طراؽ إا ن ،من فذ الموادة ،يكضع ل ـ ا

الاؿ  8فذ ؿ أياب(.)5
()1

ىطح مبنزؿ فذ هنرع

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.84

()2

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص137؛

()3

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص. 51

Abadi, Jacob: Israel's Leadership,p.149;Judiaca encyclopedia,vol18, p.393.

() 4

هك منف ،ا،كهع كآ ركف :المكىك ة الليراة( ،عبري) ،ج ،6ص559؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة،

() 5

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص11؛ م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة،

ص309؛ يد المبنلـ ،أحمد :أىرار ،1948ص.220

ص189؛ يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص205؛ انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص85؛

Perliger,Pedahzur:Jewish Terrorism in Israel, p.16.
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كمكم ،ن
كشد ا نرت لذلؾ صرفة ا ىطح يبنناة فذ ؿ أياب مممنف للمااة ا وطاندٌ ،

يحاث يدت كمأبن،ن م ير ،كصرىت فذ زابنة الم ير ل م ن م،رينئا ن ،كفذ وياحة  20منبنكف

الثنبنذ "ابننار" ،شنمت

ااة نيلة لامبنظمة ي فهار ل ـ و ار فكؽ الىطح ينل رب مف ال رفة،

ي رض هاب شكات اأمف إل الممنف(.)1

ك بند كوكل،ـ هرل ه اؿ الا ـ الذم أحدث ابنفهن انر ض م ن ،كيدؿ أف ازمؽ أركاح ضينط

مف الم نيرات اليراطنبناة ،منبنت البن اهة مس ذلؾ ،حاث أىفرت

الهرطة مبن،ـ ضنيطاف ا،كدااف

() 2

ف مورع ثسثة مف أفراد

ممن هاكمك هاؼ " ،"Shlomo Hchiffكبننحكـ هكلدمنف

" ،"Nachum Goldmanإضنفة إل هكرج كربن كف " ،"Turtonمنت هاؼ كهكلدمنف فذ الحنؿ،
ك كربن كف يلد أىيكع ،كلـ بنهح اللمااة فذ ح اؽ أمداف،ن(.)3

زادت اللمااة صضب الهم،كر ضد مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،نوة م ؿ الضنيط

هاكمك هاؼ ،الذم أثنر م اه

نوفة هدادة فذ أكىنط الاهكؼ الا،كدم ضد (إ ىؿ فذ

إىرائاؿ)؛ لمكبنه مف مينر الضينط الذاف دمكا فذ الهرطة الليراة فذ ؿ أياب( ،)4ممن أدل إل

لنكف ياف الىاطنت اليراطنبناة كالكمنلة الا،كداة فأ ابن ن حري ن هنماةن ضد (إ ػىؿ فذ إىرائاؿ)

كمؤادا،ن ،كأكؿ مرة شنمت المبنظمة الو،اكبناة يطاب ال لنكف مع شكات ا بن داب اليراطنبنذ
زلة(.)5

ه ثنث مبنظمة ذات طنيع ا،كدم؛ ممن ٌرض (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) إل
كمف أهؿ ،دئة مهن ر الا،كد ك ااص حنلة المراماة ك كضاح من حدث أودر ه ارف
يانبن ن (لهلب إىرائاؿ) رشـ ( )6هنا فاه":إف هاؼ كهكلدمنف ودر حمـ يإ دام،من مف المحممة
اللاان لا بنظاـ فذ  20منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1942ـ ،كاهب أف امثؿ ذلؾ إبنذا انر لرهنؿ الهرطة
()1

م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص190-189؛
Ben Yehuda, Nahman: Political Assassinations by Jews: A Rhetorical Device for
Justic, p.169

()2

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج2ص297؛ م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص190؛

()3

الكثا ة رشـ (ؾ )2/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :شنئمة ماانت لاحذ( ,عبري)؛ يبننم ،ال كب :هبنكد
مه،كلكف( ,عبري) ،ص80؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص57؛

Ben Yehuda, Nahman: Political Assassinations by Jews: A Rhetorical

()4

Device for Justice, p.169.
من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص11؛ انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص.97

)(5

Weinberg-Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism, p.108; PerligerPedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.16.
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ك مسئ،ن؛ لمذ امىكا ك ا لرضكا أ ضنا ال بنظاـ أثبننا شانم،ـ ينلم،منت الكطبناة ،كأف أ ضنا
ال بنظاـ المل ااف لرضكا اذاا مف أفراد الهرطة كالضنيطاف هاؼ كهكلدمنف"(.)1
اى ات الىاطنت اليراطنبناة الحماة ا
ن ت

(إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،كيدأت حماة ا

سماة ال ذ هبن ،ن الكمنلة الا،كداة كال،نصنبننف ضد

بنافة ،ي،دؼ إبن،نا اللونية ( .) 2ممن أدل ل فهر

مهن ر ال ضب فذ الاهكؼ ،ك ـ كوف،ـ " ينللونينت" ك"الاوكص" ك"الطنيكر ال نمس" ك"ش اة

الهرطة الا،كد"(.)3

فذ اكـ  27منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1942ـ ،اش حـ أفراد الهرطة اليراطنبناة ي اندة مكر كف،

إحدل ال رؼ فذ هنرع دازابنمكؼ  30فذ ؿ أياب ،كأطا كا البننر ا أريلة مف شندة المبنظمة ،مـ
()4

مكهاه ىيكرام ""Moshi Sporai

شنئد مبنط ة ؿ أياب ،كأيرامنـ أمير شنئد الاكاا المحنرب فذ

ؿ أياب ،كزااج هنؾ ،كال كب إلانب م طط كمبنفذ مااة الم ير كشنئد ماانت المبنظمة ،أواب

إلانب كمكهاه ىيكرام ،كش ؿ أيرامنـ أمير كزااج هنؾ(.)5

كيلد اؾ الحندثة يدأت الحا ة ضاؽ حكؿ أيرامنـ ه ارف ي ؿ كا

نؿ مينر شند ه كام،د

لكوكؿ أه،زة اأمف اليراطنبناة إلاه.

()1
()2
() 3

()4

افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص.268

أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.250
م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص189؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا
ال وحاحاة ،ص.232-231

الحرمة الو،اكبناة

مكهاه ىيكرام (مكهاه ىيربنىمذ) كلد نـ 1914ـ فذ أكمرابنان ،كفد إل فاىطاف نـ 1925ـ ،كىمف فذ
حافن ،كابنضـ لا،نصنبننف 1932ـ ،كمنف
ا

ضك فذ مهمك ة حنلؼ اأه انا (الز راف) كفذ نـ 1939ـ

ؿ كىهف فذ من ،مع دافاد رزئاؿ لف رة  6أه،ر  ،كيلد ا بن ىنـ فذ ا ىؿ نـ 1940ـ ،ابنضـ إلذ

مهمك ة ه ارف ،كمنف مىئكؿ ف شىـ الملاكمنت" الم نيرات فذ ال بنظاـ " ك رؾ ماه ممدرس فذ  22مناك

1941ـ ،كأواب أثبننا ال دراب فذ هنرع دازبنمكؼ  30نـ 1942ـ ،كا

ؿ كحمـ ااه يلهر ىبنكات،

كمرب مف الىهف نـ 1948ـ ،لـ اى طع الحوكؿ ا كظافة ملاـ ك مؿ مىنئؽ فذ هرمة إاهد نـ
1957ـ ،ك مؿ محنمان نـ 1981ـ ،كا ،ـ ينل ىيب فذ م ؿ ه ارف كاد كا ينف زلة لىنبنه كمك مونب فذ

المى هفذ حت رشنية الهرطة اليراطنبناة مذ ال ذ مهفت ف ممنبنه–ىيكرام بنفذ مذف ال ،مة ،ك دـ يهمكل

شضنئاة ضد ودا ه آرااه (إبنهؿ) هفاامنف ل ط،ار اىمه ،كضد وحافة ملنراؼ ،كأرهاؼ الهاش ،كفذ
()5

2011ـ.) http://he.wikipedia.org/wiki(.
كثا ة رشـ ( )1/5-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :مااة ال ؿ فذ دازبنمكؼ( ،عبري)؛ إلانب ،ال كب :هرائـ
اأرهكف كلاحذ ،ص145-144؛هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص57؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ،

(عبري) ،ص.11
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ثالثاً :العالقة مع إيطاليا ,وألمانيا ,والتحاد السوفيتي:
ىلت مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) مبنذ أىاى،ن إل محنرية يراطنبنان؛ ين ينرمن اللدك اأكؿ
لاا،كد؛ لذلؾ يحث ه ارف ف ه،نت ملنداة ليراطنبنان ،اممف الكشكؼ إل هنبني،ن ،أك ملنكبن ،ن فذ

الحرب اللنلماة ،فهرت ا ون ت مع إاطنلان الفنهاة ،كألمنبنان البننزاة.

 )7العالقة مع إيطاليا:
مندت اللسشة الو،اكبناة  -الفنهاة أف وؿ إل درهة مبنح البنظنـ الفنه ك د (يافكر)
هداد لاحرمة الو،اكبناة ،كمف المؤهرات الدالة ا ذلؾ حداث الوحافة البننط ة ينىـ مكىكلابنذ

()1

ف إممنبناة شانـ دكلة ا،كداة فذ فاىطاف ،ف د هنا فذ الوحافة المذمكرة ":لاس كطبنن شكمان؛

ف،ذا اوطسح صنمض اف ر منم ن إل أم ملبن ىانىذ ،يؿ إل دكلة ح ا اة"(.)2
كح

ممف المبنظمة مف ح اؽ أمداف،ن اى بن ج أيرامنـ ه ارف كرفنشه أبن،ـ

اى طالكف

أف الماكا ممبنظمة ىمراة ،كأبنه اهب أىاس مانف ش نلذ مى ؿ كفراد فذ المحنفؿ الدكلاة ،كأبنه
ا المبنظمة أف مكف بنهاطة هنمزة لمىن دة أم مف اأمـ ال كاة ال ذ ل رؼ (يحؽ الا،كد) فذ

فاىطاف ،كال ذ دـ مىن دات مامكىة ل أىاس الهاش كالدكلة الا،كداة ،ك اا،ـ أف الطكا مكشف ن
ىايا ن مف اليراطنبنااف ،مذا مف ه،ة ،كمف ه،ة أ رل ال هنيه ياف كه ،ذ بنظر (إ ىؿ فذ إىرائاؿ)
كالحرمة الفنهاة ال ذ أ هب ي،ن ملظـ أ ضنا (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،فاـ امف مبننؾ أدبن هؾ ي،كاة

الهنبنب الذم د مكف(.)3

كرأل أيرامنـ ه ارف أف إبن نذ الا،كد مف المنرثة المحدشة ي،ـ فذ أكركين ،اأ ذ ير إبن،نا

الىاطرة اليراطنبناة ا فاىطاف ،كأف الا،كد صار شندراف ا إبن،نا مذف الىاطرة ي كامـ الذا اة،

فلاا،ـ اليحث ف ال سص بند أ دائ،ـ(.)4

()1

()2

()4

يابنا ك مكىكلابنذ1945-1883( :ـ) ىاـ الىاطة فذ إاطنلان نـ 1922ـ ،أثر يه م ار (كال اماذ فكؽ ا
ملامه) ،كابن ،ج ىانىة نرهاة دائاة هنف فربنىن كيراطنبنان (.المانلذ ،يد الكمنب :مكىك ة الىانىة،
كآ ركف ،ج ،6ص470؛ بن ية مف ال ندة اللىمرااف الفربنىااف 2194 :اكم ن مف أانـ الحرب اللنلماة الثنبناة،
ج ،1ص.)8
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.118
)(3
Weinberg ,Pedahzur:Fundamentalism and Pogitical Extremism ,p.106.
حمداف ،يد المهاد :إطسلة ا ال ضاة الفاىطابناة ،ص251؛ يرابنر ،لابنذ :الو،اكبناة فذ زمف الدام ن كراة،
ص.329
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كا

د شندة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،أف الطراؽ اأمثر فن ااة ل ح اؽ الىاندة الو،اكبناة ا

فاىطاف ممف فذ إاهند لحظة مبننىية ل هبناد حااؼ دكلذ شكم ،ا كـ يطرد اليراطنبنااف مف
فاىطاف ،كاىن د فذ إاهند دكلة ا،كداة ذات ىاندة ،كذلؾ م نيؿ المىن دات اللىمراة الو،اكبناة،

ك شبننع الحااؼ المح مؿ ي،ذف ال طة ،شرر ه ارف أف امكف بنهنط (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) الرئاس مك

ميار ال كة اللىمراة الو،اكبناة ( ،) 1كذلؾ ي هماع ال كة ك بنظام،ن شدر المى طنع ،كطي ن لا ااد

(ال كمذ) الذم شدمه ه ارف ف د ا ير أم ه ص النرض ،أك ارفض المىنممة فذ ال،دؼ

الهمن ذ دك ك نئف(.)2
كمف

سؿ ا ينر المبنظمة يراطنبنان اللدك الرئاس بنيلت الحنهة لا لنمؿ مع أ دائ،ن

مناطنلان؛ ى سؿ ىكا اللسشنت يابن،ن كياف يراطنبنان اهند حنلؼ ك لنكف مع إاطنلان الفنهاة،

يلد إ سبن،ن ا بنضمنـ لامحكر مع ألمنبنان فذ حزاراف "اكبناك" 1940ـ ،كايدك أف ه ارف منبنت له
سشة ي نئد الهاش ا اطنلذ فذ لايان ،المنرهنؿ ينلاك ".)3( "Al-Marshal Palyo

ا ضح أف ال،دؼ مف اللسشة ياف ه ارف كالمنرهنؿ ينلاك فذ لايان منف طكاؽ يراطنبنان فذ
مور كفاىطاف ،م،ادان لطردمـ مف الهرؽ اأكىط.
ا ير ه ارف أف أ داا يراطنبنان فذ الحرب مـ حافنا هر اكف ،مف مبنطاؽ أف دك دكم
لح اؽ ذلؾ ( ،) 4فحنكؿ ا ونؿ

مك ودا ذ ،ك ٌأاد اللسشنت مع األمنف كا اطنلااف ،يؿ كىل
يإاطنلان؛ ل ح اؽ اأمداؼ الىانىاة لاو،اكبناة ف طراؽ المفنح المه رؾ ،ضد يراطنبنان ،كأهؿ

أف بنفذ المبنظمة أفمنرمن ،ف ٌمر يل د حنلفنت مع دكؿ المحكر لمحنرية يراطنبنان ،كلمف يهرط ال زاـ

اؾ الدكؿ ي داـ اللكف اللىمرم لاو،نابنة كالمبنظمة شنمة ىاطة يراة فذ فاىطاف ،فحنكلكا ف ح

شبنكات مع اؾ الدكؿ(.)5

)(1

Weinberg ,Pedahzur:Fundamentalism and Pogitical Extremism,p.106.
Weinberg ,Pedahzur:Fundamentalism and Pogitical Extremism,p.106.
الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة( ،عبري)؛ امذ،

)(2

() 3

يد

أفرااـ :الدرع كالحريه( ،عبري) ،ص81؛ مبنوكر ،كبنحنس :المؤىىة اللىمراة ،ص58؛ حمداف،
المهاد :إطسلة ا ال ضاة الفاىطابناة ،ص.251
( )4اكبنس ،مراـ :الكاشع الىانىذ ،ص.72
( ) 5هياط-،كهامر :نرا هلب إىرائاؿ( ،عبري) ،ج ،2ص159؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري)،
ص44؛ يدر،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص252؛
Malamat ,Avraham: A History of the Jewish People, p.1044.
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كأكضح ه ارف أبنه مى لد لا حنلؼ مع إاطنلان ،أك أاة دكلة ظم أ رل ،يهرط أف د ـ

المطنلب الو،اكبناة فذ فاىطاف ،كرأل أف الو،نابنة

()1

ارفضكف السىنماة

ف ط ،يؿ ل،ـ مواحة

مه رمة مل،ن ":إذ أبنبنن بنرصب فذ ،هار الا،كد مف أمنمف كاهدمـ إل فاىطاف ،أضؼ إل ذلؾ
أف الرد الىايذ ا السىنماة فذ أكىنط الهنلانت الا،كداة المبن هرة فذ اللنلـ ،مف هأبنه أف الزز

ميدأ السىنماة ،فذ حاف كهكد طة ىانىاة ل ،هار الا،كد إل فاىطاف ىاىحب اليىنط مف حت
احكؿ أ داا الا،كد إل أودشنا"(.)2
أشداـ السىنماة فذ (اله نت) ،كمف هأف ذلؾ أف ٌ
كشد هرت ثسث محنك ت لس ونؿ مع دكؿ المحكر اأكل ؛ مع إاطنلان ،أىفرت

ا فنشاة ال دس دكف

البننزاة(.)3

ف

اـ ال اندة ينلطرؼ الح ا ذ هرام،ن فذ ا فنشاة ،كاأ رانف مع ألمنبنان

اتفاقية القدس:
مت ا ون ت اأكل مع الفنهااف مف سؿ ال بنوؿ ا اطنلذ اللنـ فذ ال دس ،المكبنت
مابن ك منزاااك " ،"Kinto Mazilouاهند سشنت مع إاطنلان فذ ور مكىكلابنذ شيؿ أىاس

(إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،بندمن منف أيرامنـ ه ارف ضكان فذ شاندة إ ىؿ(.)4

ففذ آب "أصىطس" 1939ـ ،أياغ ه ارف أحد بنهطنا إ ىؿ فذ ال دس ف بنا ه ف ح شبنكات

محندثنت مع ال بنوؿ ا اطنلذ فذ ال دس ،كمنف ال،دؼ مف ا ونؿ مك اش بننا الىسح مف إاطنلان

لونلح مبنظمة إ ىؿ ،كطاب ه ارف مف ضك إ ىؿ إلانؿ فراامنف "دركر" ،أف ا كـ يف ح شبنكات

ا ونؿ مع الم نيرات ا اطنلاة فذ فاىطاف ،كشدـ ه ارف م رح ن اطنلان ف طراؽ إلانؿ فراامنف،
إل ممثاذ ال بنوااة ا اطنلاة فذ ال دس ،كلمف اؾ المحندثنت كشفت مع ابنضمنـ إاطنلان لاحرب

إل هنبنب ألمنبنان نـ 1940ـ ،كلـ ؤدً إل بن اهة(.)5
()1

السىنماة :كمك ملنداة الا،كد أك ضدمـ ،كال ذ يدأت فذ ال رف ال نىع هر ،أمن ملبننمن الحرفذ :ف لبنذ اللداا
لاىنمااف أك أ ضنا الهبنس الىنمذ الذم اهمؿ اللرب أصايا ه اللظم  ،يابنمن اهمؾ يلض الينحثاف فذ
ابن منا الا،كد إلاه ،كلمف اأكرياكف ا ربنكف ياف الىنمااف كالا،كد كاكحد يابن،ـ؛ يىيب ه،ؿ الينحثاف اأكركيااف

() 2

فذ ال رف ال نىع هر ينلحضنرات الهرشاة (.المىارم ،يد الكمنب :مكىك ة الا،كد ،ج ،2ص.)334-333

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص71؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا

ال وحاحاة ،ص329؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ،ص.64
() 3

محنرب،

الحرمة الو،اكبناة

يد الحفاظ :اللسشنت ياف ال بنظامنت الو،اكبناة المىاحة ،ص99-98؛ اكبنس ،مراـ :الكاشع

الىانىذ ،ص.72

()4

() 5

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.113

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص113؛ امذ ،أفرااـ :منذا كمف فذ الدفنع كالوراع( ،عبري)،

ص116؛ هنركدم ،رهنا :فاىطاف أرض الرىن ت ا ل،اة ،ص.337
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كشيؿ أه،ر مف ابنه نؽ ه ارف يهمؿ بن،نئذ ،هددت المفنكضنت نـ1940ـ ،ف طراؽ

مكهاه رك ه ناف " ،) 1( "Moshih Rotishtaynالذم شدـ م رح ن ل اندة إ ىؿ ينىـ الم نيرات
ا اطنلاة ( ا أىنس أبنه ممثؿ الحمكمة ا اطنلاة) ،يأف كـ إ ىؿ ينل لنكف مع إاطنلان كا
ينلبنظنـ الفنهى ذ ،ك لمؿ ا

اح سل،ن ،م نيؿ حوكل،ن ا

راؼ

اؽ بنظنـ مهنيه له فذ فاىطاف ،ك ىن د الهاش ا اطنلذ فذ

الىسح كا سف مكىكلابنذ أف فاىطاف دكلة ا،كداة ،شدـ ارزائاؿ

الم رح لا اندة فذ الىهف ،كلـ امف م حمى ن له سف ن لمهمك ة ال اندة ،الذاف ٌيركا ف مكاف ،ـ
ينل كشاع ا ا فنؽ(.)2
كيلد ا بنه نؽ اى أبنؼ رك ه ناف ،كىنط ه ك رض ا هبننحذ إ ىؿ ا فنؽ مع إاطنلان،

ك ضنريت اأبنينا حكؿ مكشؼ ارزائاؿ مف اللرض ،فيلض،ن أمد أبنه رفض ال ينحث مله ،حاث
ينم

ال كب مرادكر

ب ا

نؿ اليراطنبنااف له ،أف مبنظم ه رفضت ينهمئزاز اش راحنت هندة

لاحوكؿ ا أىاحة كمينلغ منلاة ض مة مف هنبنب إحدل دكؿ المحكر ،فذ حاف أمد اااف-مكر

المىكدة البن،نئاة لس فنؽ ينأحرؼ (ب -ح)؛ أم أف "يف حبننبنان" كمك اىـ

أف ارزائاؿ كشٌع ا
ارزائاؿ ،كلمف الكماؿ ا اطنلذ طاب ال كشاع ين ىـ المنمؿ(.)3

رفض ارزائاؿ م نئد لمبنظمة إ ىؿ ال كشاع اا،ن ،فماؼ ارزائاؿ أيرامنـ ه ارف ينل كشاع

فرفض اأمر؛ أبنه طاب مبنه ال كشاع ينىمه الح ا ذ الثسثذ ،فأويح لداه هؾ أف ضنيط
الم نيرات اليراطنبنذ أراد أف اكشع المبنظمة فذ ف ا ،نم،ن لالمؿ ضد المونلح اليراطنبناة فرفضكا

اأمر ،ف كشفت المفنكضنت فك انر(.)4

( )1مكهاه رك ه ناف :منف م رين مف ىراة ال هبناد ركش يابنن ،زر ه الم نيرات اليراطنبناة فذ مبنظمة إ ىؿ فذ
الثسثابنن ت ،يطرا ة هلاه امىب ث ة رهنؿ الىراة فذ ركش يابنن كشندة إ ىؿ ،مىب ث ة مكهاه ىيكرام شنئد إ ىؿ
فذ حافن ،مبنوب رئاس دائرة الملاكمنت فذ حافن ،ك حدث رك ه ناف مع ىيكرام ف أ فنؽ ال دس الذم شدمه

ل ارزائاؿ ،كاش رح ااه أف اكوؿ مذف ا ون ت مع ه ارف ،ممن أشبنع مكهاه ىيكرام ال اندة يأف مكف رك ه ناف

رهابنن،فإف سش ه مع ا ى ينرات ى لكد اابنن ينلفنئدة ،ف ياف أبنه منف مر يط ن ينل،نصنبننف؛ أم أبنه منف
مزدكهن (.إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص131؛ افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص.)202
()2

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص71؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص113؛
امذ ،أفرااـ :منذا كمف فذ الدفنع كالوراع( ،عبري) ،ص117-116؛ صاكب ،فنرس :الو،اكبناة

()3
() 4

ماسن

ط البننزاة ،ص 74؛ يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.198

ا

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.330
اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص71؛ امذ ،أفرااـ :منذا كمف فذ الدفنع كالوراع،
(عبري) ،ص117؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ (،يرم) ،ج ،1ص.114
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ك ياف أف الكماؿ ا اطنلذ لـ امف ىكل ماؿ مزدكج ليراطنبنان كال،نصنبننف ،لملرفة مدل

اى لداد إ ىؿ لا لنكف مع دكؿ المحكر ،كارل اليلض أف ه ارف أاد ا ون ت ،ح

لك لـ مف

هندة ،فإبن،ن رىنلة لإلبنهااز أف الو،نابنة اممبن،ـ ال حنلؼ مع حافنا هدد ،ك اا،ـ أف اف،مكا

الرىنلة(.)1

اى مر أيرامنـ ه ارف فذ ال ينحث ينلرصـ مف الهمكؾ ال ذ أ ذت حكـ حكؿ رك ه ناف
ب حوكؿ م نيرات إ ىؿ ا

ال،نصنبننف

كثنئؽ مف أحد شندة ال،نصنبننف فذ حافن ه،د أف الكىاط أياغ

ف ا ون ه مع إ ىؿ ( ،) 2إ

ا اطنلااف ،ك زز ذلؾ ا

أف ه ارف منف ملبنان ينلكوكؿ إل

ا فنؽ فلاذ مع

ند ه ارف كرفنشه ينبن ونر دكؿ المحكر فذ الحرب ،كهنا ذلؾ فذ

أ نب شانـ الطاراف ا اطنلذ ي وؼ ؿ أياب كحافن فذ  9أااكؿ "ىي مير" 1940ـ ،كم ؿ أمثر
مف منئة كهرح المثاراف ،ين ضنفة إل كوكؿ هاش دكؿ المحكر ا أيكاب مور فذ  13أااكؿ

"ىي مير" 1940ـ؛ فأدرؾ ه ارف أف ىن ة ا ونؿ شد حنبنت ،كا نذ دكؿ المحكر نوةن ألمنبنان
ش ار انر ي حداد موار الا،كد ي رحاا،ـ إل هزارة مدصه ر؛ مير انر لايدا يحكار مع دكؿ المحكر ل مماف
الا،كد مف ال،هرة إل فاىطاف يوكرة ىراة(.)3

لـ ااأس مكهاه رك ه ناف يلد ابن ىنـ إ ىؿ ،كاى أبنؼ ا ونله مع مكهاه ىيكرام ،ك رض

ااه أف اهد ا ون ن ياف ه ارف كشاند ه ،كياف اللمسا ا اطنلااف

يراـ حاؼ ياف الطرفاف،

كأحضر رك ه ناف طاي ن ا أبنه إاطنلذ ،ك ا المبنظمة داـ اش راحن ،ن كوانصة مىكدة ا فنؽ(،)4
كأىفرت ه،كد الكىاط إل

"ىي مير" 1940ـ(.)5

ال كوؿ إل

"ا فنؽ ال دس" ،الممكف مف  22يبندان ،ي نرا  15أااكؿ

كار مز ا فنؽ ا محنرية بنفكذ يراطنبنان فذ فاىطاف كاليحر الم كىط كأف امكف مابننا

حافن شن دةن لألىطكؿ ا اطنلذ ،ابنطسش ن مف المونلح المه رمة ياف الطرفاف ،كأف مكف حدكد
الدكلة الا،كداة مذ حدكد ا بن داب اليراطنبنذ بنفى،ن ،ثـ ىامت ال اندة الكىاط وا ة الرىنلة إل

()1

هك ف،هملكف:ىاندة كوراع(،عبري)،ص44؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة،ص.331

()3

ماار ،اكىؼ :لاحذ(،عبري) ،ج ،1ص114-113؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص131؛ إلداد

()4

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.131

()2

()5

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص .118

،اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ،عبري)،ص286؛ أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.246

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص114؛ امذ ،أفرااـ :منذا كمف فذ الدفنع كالوراع(،عبري) ،ص.117
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الىاطنت ا اطنلاة ،ككشٌع ا فنؽ بنف نلذ لكيبن هاؾ " ،) 1( "Neftaly Lobentchikكفذ ا ه منع
الرايع كشٌع ا ا فنؽ البن،نئذ مف ثسث بنى ينلاكف اأحمر يدكف كشاع ه ارف؛ يىيب رفض
زر كبنذ فكشع ااه مكهاه ىيكرام حا ة الكوؿ ياف ال اندة كرك ه ناف(.)2
كياف ا فنؽ أف الحمكمة ا اطنلاة كممثا،ن الرىمذ ىاىم ينلطرؼ اأكؿ ،كأف الحمكمة
ٌ
(الليراة المؤش ة) ى ىم ينلطرؼ الثنبنذ ،كأف ا فنؽ ىامكف ىنرم المفلكؿ ح  15أااكؿ

"ىي مير" 1950ـ(.)3

كفذ م دمة الكثا ة م ب ه ارف حرؼ(أ) يحاث اممف شراا ه"إاطنلااف" أك"إبنهااز ،كمنف

ه ارف ال د فلسن يأف رك ه ناف ماؿ ،كأبنه أرىؿ مف ا ى ينرات اليراطنبناة؛ لذلؾ أراد أف الاـ
اليراطنبناكف يهركط المبنظمة مف أهؿ إيراـ ا فنشاة ،كمنف مدؼ ه ارف الرئاس مك إبن نذ ا،كد
أكركين ،فمنف ا اى لداد لا حنلؼ مع ا اطنلااف أك اليراطنبنااف أك مع مف اى طاع إبن نذ ا،كد

أكركين(.)4

ارتكز التفاق عمى ما يمي:
 ل،د الطرؼ (أ) الفنهذ يد ـ إشنمة دكلة ( يراة) فذ فاىطاف كهرؽ اأردف. -مكف ال دس ال دامة كاأمنمف الم دىة نضلة لامبناىة ا اطنلاة.

 ا ل،د الطرؼ (ب) (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ينل لنكف مع إاطنلان فذ دة مهن ت. -ايذؿ الطرؼ (أ) مف بننحا ه ،مؿ اله،كد

سشنت ىانىاة كدياكمنىاة ياف اأطراؼ

شنمة

المر ية يه ين فنشانت يندلاة ،كياف الطرؼ (ب) مف أهؿ ا ىراع فذ

د ا فنؽ يابن،من ا صرار

مذا ا فنؽ ،كاف،ـ مف مذا اليبند رصية (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) إشنمة سشة مع البننزاة محااؼ لافنهاة.
 -اى لداد الطرؼ (ب)

كالبننزاة).
() 1

بنف نلذ لكيبن هاؾ :كلد
نـ 1934ـ كفد إل

داـ المىن دة فذ الكشت كالهمؿ الاذاف احددممن الطرفنف (الفنهاة

نـ  1913فذ ركىان ،لاـ ال نرا

فاىطاف ك لاـ ال نرا

كالفاىفة فذ الهنملة الليراة فذ ال دس ،بنهط فذ الحرمة

ال وحاحاة كا ىؿ ،كابنضـ إل لاحذ نـ 1940ـ ،كا
فذ اأىر فذ أر اران ،يىيب

دـ كهكد

كا ش وند الىانىذ فذ هنملة يرلاف ،كفذ

ا ه ال كات اليراطنبناة فذ ليبننف نـ 1941ـ ،كمنت

بنناة طياة منفاة(كثا ة رشـ  2/4/1-5فذ مل،د هنيك بنىمذ،

يلبنكاف :شنئمة ملنشذ الم نكمة كاللنئست الثما ( ,عبري)؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص253؛

.)http://he.wikipedia.org/wiki

()2

افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص203-202؛ محنرب :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص .118

()4

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.132

()3

كثا ة رشـ (ؾ )1/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ا ون ت مع ا اطنلااف كاألمنف( ،عبري).
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 ا ل،د الطرؼ (أ) ينلحوكؿ ا مكاف ة دكؿ الهرؽ ا إشنمة الدكلة (الليراة) ،كا ل،د الطرؼ(ب) مف بننحا ه ي داـ مىن دات لالرب ا

همؿ إرهندات ل طكار المكارد الطيالاة فذ اللنلـ

اللريذ.

 ا دـ الطرؼ(أ) المىن دة اللىمراة لامبنظمة اللىمراة الليراة. -ا دـ الطرؼ(أ) المىن دة فذ إحضنر ا،كد أكركين إل

فاىطاف ،كا داد الىفف المسئمة لذلؾ

ال رض ،كالىمنح يإشنمة ملىمرات ابن نؿ دا ؿ حدكد إاطنلان.

الطرفنف م ف نف ا أف اليحر الم كىط مك لألمـ كالهلكب ال ذ طؿ ااه ،كلاس أحد

مف اأمـ اأ رل ا ى ئثنر يه(.)1

كيلد ال كشاع ا ا فنؽ ينأحرؼ اأكل مف هنبنب يلض اأه نص فذ فراؽ ه ارف

أور الكىاط الدكلذ ا

كشاع ه ارف ينىمه منمسن ا ا فنؽ ،شيؿ ال كشاع البن،نئذ لاىاطنت

ا اطنلاة؛ ممن أثنر همكؾ ه ارف ،فرفض ال كشاع
ا فنؽ ،كا ضح أف إاطنلان

هاة أف مكف الم نيرات اليراطنبناة كراا

اـ ل،ن ين فنؽ ،يؿ منف مف وبنع الم نيرات اليراطنبناة كال،نصنبننف،

كه،نز الملاكمنت فذ إ ىؿ (ماهذ) ،ي،دؼ ملرفة مدل اى لداد فراؽ ه ارف لا حنلؼ مع دكؿ

المحكر ( ،) 2كال ورؼ ا

ضكا ذلؾ ضدف ،ي داـ إثينت أف المبنظمة طنيكر

نمس

اطنلان

كألمنبنان كمى لدة لا لنكف مل،من م نيؿ حفبنة مف المنؿ ،كاهب ال ضنا اا،ن؛ ممن دفع الم نيرات

اليراطنبناة إل ش ؿ ه ارف يلد حكالذ نـ كىط اص ينط أكىنط ا،كداة ميارة مف يابن،ن ال،نصنبننف؛

لا اص مف رئاس اللونية الذم حنكؿ ا ى لنبنة ينلهزار (ألمنبنان) ضد اللدك(يراطنبنان)(.)3
كرصـ كمماة ا فنؽ ،حوات (إ ىؿ فذ إىرائاؿ)

ا

مىن دة إاطنلان الفنهاة ،لهف

مهمنت ضد ىاطنت ا بن داب فذ فاىطاف ،مهزا مف المه،كد الحريذ لدكؿ المحكر ،كى،ات

حمكمة فاهذ

() 4

فذ فربنىن المكالاة لامحكر فذ ليبننف، ،راب الىسح لالونينت الو،اكبناة ال ذ

()1

كثا ة رشـ (ؾ )1/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ،يلبنكاف:ا ون ت مع ا اطنلااف كاألمنف( ،عبري)؛ أيكها،كـ،

()2

أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص246؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص 114؛

()3

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.119

ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.332-331
إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.132
()4

حمكمة فاهذ :حمكمة فربنىاة م لنكبنة مع ا ح سؿ األمنبنذ ،اى مرت مف نـ  1940ح

نـ 1944ـ،

كام ىيت اىم،ن مف مبن هع فاهذ الكاشع فذ هبنكب فربنىن ،الذم ا ذ ه نومة ل،ن ،كمنبنت ىاطة مذف الحمكمة

اىما ن ا الهزا الهبنكيذ مف فربنىن الذم أحهـ م ار ف اح سله يمكهب ا فنشاة ال،دبنة مع ألمنبنان البننزاة فذ 22
حزاراف "اكبناك" 1940ـ ،كىاطرة ألمنبناة ا ي اة اأراضذ الفربنىاة(.المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة
الىانىة ،ج ،4ص.)680-679
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ن ؿ ضد اليراطنبنااف فذ فاىطاف(.)1

إف مدل الهداة ال ذ أ ذ ي،ن ه ارف أك اللماؿ ا اطنلذ اؾ المبننشهنت منبنت

زاؿ محؿ

هداؿ ،فا د هذ ه ارف أف امكف ا فنؽ م طط ن يراطنبنا ن ،كمإهراا اح انطذ أرىؿ ه ارف بنف نلذ
لكيبن هاؾ إل

المحكر ،كمنف

ياركت ال ذ منبنت حت ىاطرة حمكمة فاهذ؛ لمذ ا فنكض مينهرة مع دكؿ

الرؼ هائن ف ملنمس ه مع الفاهذ ،كا اطنلااف ،ممن رأل ه ارف أف ريه مف

إاطنلان الفنهاة كألمنبنان البننزاة مهرد م اؾ لادفع اليراطنبنااف لسبنىحنب مف فاىطاف(.)2

ممن رأل ه ارف أف الو،اكبناة كالا،كد مـ الذاف نبنكا مكىكلابنذ كلاس اللمس ،كمنف

ا الو،اكبنااف أف اظ،ركا لامحكر أبن،ـ هنداف ينلد كؿ فذ بنزاع ىمرم مينهر مع يراطنبنان،
يحاث اممف لاهمكلااف أف اركا مازة ىمراة مح ماة فذ حنلف،ـ مع الو،اكبناة ،كمنبنت حهة

ه ارف أبن،ـ لمذ امىيكا ،منف اا،ـ أف ا حنلفكا مع الفنهااف كالبننزااف ا

الىكاا":إف المرا

اممف أف ا لنمؿ مع أمثنؿ ي ااك ار أك أمثنؿ مكىكلابنذ ،ثـ ا راهع ف ذلؾ مع أمثنؿ م ار"(.)3
ا ضح ممن ىيؽ أف ه ارف ىل

ينه ،ند ،كفذ محنك ت كمىنع

دة لا كاوؿ مع

مكىكلابنذ ،كأبنه منف م ،م ن ينللمؿ لهنبنب إاطنلان الفنهاة يهمؿ أمثر مف م ار كألمنبنان البننزاة.

 )2العالقة مع ألمانيا:

ينلرصـ مف فهؿ ال حنلؼ مع ا اطنلااف ف طراؽ الكىاط المز كـ ك يلن ه ا (إ ىؿ فذ
إىرائاؿ) ،أشدـ ه ارف كيإورار ا محنكلة ا ونؿ هدادة يألمنبنان البننزاة ،ي،دؼ ال لنكف مل،ن
نمذ 1941-1940ـ ،إذ أمف يفمرة هماع الا،كد فذ إشااـ ملاف فذ فاىطاف ،كاى سؿ شكة
ألمنبنان فذ الحرب ضلنؼ يراطنبنان كمزام ،ن ،ح كلك رهت يراطنبنان مبن ورة فذ الحرب،
اهب ح اؽ اأمداؼ شيؿ ابن ،نئ،ن ،ينل حنلؼ مع دك دكف ،كاللمؿ ا إ راج الا،كد مف
ا ى ليند فذ أكركين ،إل (ال حرر فذ الكطف) كضرب اللدك حراز (ا ى سؿ ال كمذ) فذ
فاىطاف(.)4
كا

دت المبنظمة أف ال حنلؼ مع األمنف لاس صراي ن ،ففذ الحرب اللنلماة اأكل منف فذ

الحرمة الو،اكبناة ملىمراف ،أحدممن د ـ يراطنبنان ،كاآل ر د ـ رمان كألمنبنان ،كأدل كهكد ملىمر
()1

أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.247-246

()2

إلداد،اىرائاؿ:المبنطؽ ا ىرائااذ(،عبري)،ص279؛ صاكب،فنرس :الو،اكبناة ا

()3

يرابنر ،لابنذ :الو،اكبناة فذ زمف الدام ن كراة ،ص.331

ط البننزاة ،ص74؛ يرابنر

 ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص198؛ هبندلر ،مكلف :إى ارئاؿ ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ ،ص.219

() 4

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص73-72؛ دركف-كهرؼ :شاـ كمفنماـ-شنمكس
الو،اكبناة( ،عبري) ،ص176؛ هنش ،طنمر :الوراع فذ الهرؽ اأكىط ،ص.93
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يرلاف إل د ـ يراطنبنان لاو،نابنة ،كاودار ك د يافكر ،فامنذا

الحرب اللنلماة الثنبناة(.)1

كم ب أيرامنـ ه ارف

نـ 1940ـ ،إل

ا ـ ذلؾ ال نىـ الكظافذ أاضن فذ

البننزااف اطال،ـ يبنهنطن ه اللىمراة كف ن

ى لدادا ه ،ىكؼ بن هر نرج حدكد فاىطاف ،يحاث كـ ينص انؿ المفكض اليراطنبنذ فذ مور

نـ 1941ـ ،كاظ،نر أف ش نل،ـ لـ امف مكه ،ن ضد الكهكد اليراطنبنذ فذ فاىطاف فحىب يؿ ضد
ا ميراطكراة اليراطنبناة ممؿ ،كلمف ال طة أل ات مؤش ن؛ يىيب لااف مبندكب و
ىنـ اى رالذ كأف ش اه

كاف،ـ(.)2
لف ايرر ي

ككضع ه ارف طة نـ 1941ـ ،بن نذ ا،كد أكركين ،بندمن كشع ال طر اا،ـ فذ ألمنبنان

نوةن ،كأكركين

نمةن ،ل ،هار المسااف مبن،ـ إل

فاىطاف ،كاشنمة دكلة ا،كداة هيا،ة ينلبنظنـ

الفنهذ كالبننزم ،مكف فذ المى يؿ"مرم انز لا كة األمنبناة فذ الهرؽ" ،فأراد ه ارف اى سؿ الحرب
اللنلماة الثنبناة ل ولاد الوراع ضد يراطنبنان لفرض مكاشؼ ىانىاة؛ أبنه منف مؤمبن ن أف ك د يافكر
هنا ف رة حرب نلماة ،كأبنه اممف سؿ الحرب ى كط دكؿ ،ك اك دكؿ أ رل ،كمذا اأمر ىا دـ
مدؼ المبنظمة فذ (ال حرر ال كمذ) ،فنش بنع ه ارف ضركرة

د ا فنشانت مع أ داا يراطنبنان كاللمؿ

ا إى نط،ن ك وكون ألمنبنان ال ذ أرادت بنظاؼ أكركين مف الا،كد ،كآمف أبنه اممف همال،ـ فذ

(أرض إىرائاؿ) ير ا فنؽ مع ألمنبنان(.)3

كهدت إحدل م نينت ه ارف مع أحد زمسئه ي ط ادف هنا فا،ن":ينلبنىية لذ اللدك مذ

يراطنبنان ،كابن نذ حانة المسااف أمر م،ـ هدان؛ أبنه لك لـ ا د ؿ أحد كيىر ة ىا ـ إيند ،ـ ،مذف
ا يندة لف

دـ إ اللرب كاليراطنبنااف ،كمىن د بنن ألمنبنان كحافنئ،ن لف مكف ميارة ،ىبنحنكؿ بن ؿ

مااكف ا،كدم مف ألمنبنان ،م نيؿ محنرية اليراطنبنااف"(.)4

كمنف ه ارف اأمؿ أف اؤدم الحمنس الزائد لدل األمنف ،ينل اص مف الا،كد ا هلا،ـ
احماكف ا ىفبن،ـ آ ؼ الا،كد ،كادفلكف ي،ـ إل ىكاحؿ فاىطاف نرشاف الحونر الذم فرضه
ا بنهااز ،كمنف ال د أبنه إذا من حدث ذلؾ ،فاف اي

أم ذمر لألكمنـ اليراطنبناة ينلىاطرة ا

الهرؽ اأكىط يلد ابن ،نا الحرب ،كاف رض أف اليراطنبنااف شد ادرمكف من ادكر رصـ أبنكف،ـ،
( ) 1اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص73؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا
ال وحاحاة ،ص.341
( )2يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.207
( ) 3اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص73-72؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا
(عبري) ،ص19-18؛ يد ال بنذ ،يد الرحمف :ألمنبنان البننزاة ،ص.144

الحرمة الو،اكبناة

()4

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.19
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لاحذ،

كا راهلكف ف ىانىة الم نب اأياض ،ك ا أاة حنؿ ى مكف البن اهة مهرة همن اة إل فاىطاف،

كمنف طرح البننزااف هلنر "أكركين بنظافة مف الا،كد" ،هزاان مف ىانى ،ـ الهدادة فذ أكركين ،كطرح
ال وحاحاكف

طة "إ سا ا،كد أكركين" كاى دام،ـ

ا

فاىطاف؛ إل

ال نا المونلح ياف

الهنبنياف ،فمنف يد مف إهراا ا ون ت مع بن،ناة نـ 1940ـ ،كيدااة نـ 1941ـ(.)1

كهد ه ارف فذ شانـ ألمنبنان ي رماز الا،كد فذ يكلبندا فذ مبنط ة "لكفااف" م،ادان ل طياؽ

"الحؿ البن،نئذ" اا،ـ فذ إطنر من رؼ ينىـ " طة مدصه ر" ،ا ىنحؿ أفرا ان الهرشذ ،فروة

لاىلذ لدل األمنف ل رمازمـ فذ فاىطاف كلاس فذ مدصه ر ،كرفضت (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) " طة
مدصه ر" كا ير ،ن ام دادان ل طط" الو،اكبناة ا شااماة ،مثؿ مهركع أكصبندا ،كرصـ الرفض الهداد
ظنمرا ن ،منف ه ارف مكاف ن فذ إطنر ال حنلؼ مع ألمنبنان ا ال طة ،لبن ؿ الا،كد اأكركيااف إل

مبننؾ ،كيلد ابن ،نا الحرب ا ـ بن ا،ـ ،أك بن ؿ هزا مبن،ـ إل فاىطاف(.)2
كا ضح ممن ىيؽ أبنه رصـ يناف اأىينب كالدكافع

ال وحاحاة يهمؿ نـ ،ك(إ ىؿ فذ إىرائاؿ) نوةن ،إ

بند ألمنبنان البننزاة ،كالو،اكبناة

أف ال،دؼ منف كاحدان ،كمك

ااص

أكركين مف الا،كد ،كمع ذلؾ ظ،ر ال سؼ ياف الطرفاف حكؿ آلانت كأىنلاب ذلؾ.

رأت (إتسل في إسرائيل) أن تعاونيا مع النازية يمكن أن يقوم عمى مبادئ أىميا:
 .1إممنبناة كهكد مونلح مه رمة ياف شانـ بنظنـ هداد فذ أكركين كف ن لا وكر األمنبنذ،
كال طالنت اأوااة (لاهلب الا،كدم) حىيمن هىدمن مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ).

 .2إممنبناة شانـ لنكف ياف الدكلة األمنبناة كالدكلة الو،اكبناة ال ذ ىا ـ (يلث،ن).
 .3إشنمة دكلة الا،كد فذ حدكدمن (ال نرا اة) ا
حنلؼ مع الراا ()Reich

مبنط ة الهرؽ اأكىط (.)4

أ ابنت (إ ىؿ فذ إىرائاؿ)

() 3

أىنس(شكمذ) كهمكلذ ،ك ر يط يملنمدة

األمنبنذ ،مف هأبن،ن أف ؤدم إل
دارمن لمكشؼ حمكمة الراا

لزاز بنفكذ ألمنبنان فذ

الذم كوف ه ينل ىنمح إزاا

اأبنهطة الو،اكبناة ،كأ ابنت أبنه إذا من ا رفت الحمكمة األمنبناة ينل طالنت ال كماة ال ذ هىد ،ن
()1
()2
()3

()4

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص49؛ أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.247
ماار،اكىؼ:لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص36؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص .342

الراا  :مامة ألمنبناة لبنذ الدكلة ،ثـ أويحت لبنذ ا ميراطكراة (.المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة
الىانىة ،ج ،2ص.)803
ماار ،اكىؼ :البنضنؿ لادكلة( ،عبري) ،ص309؛ هنركدم ،رهنا :اأىنطار المؤىىة لاىانىة ا ىرائاااة،
ص104؛ يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.199
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(إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،فإف المبنظمة ا اى لداد لسه راؾ فذ الحرب إل هنبنب ألمنبنان ،مف أهؿ
زؿ إبنها ار كدحرمن(.)1

أ  -بعثة نفتالي لوبنتشيك إلى ألمانيا:
رض ه ارف فذ بن،ناة نـ1940ـ ،ا شاندة مبنظم ه ا ونؿ ينألمنف ،يلدمن ائس مف
ال حنلؼ مع إاطنلان ،كيىيب كفه مف اح منؿ صضب يراطنبنان فذ حنؿ مهفه أمر ا فنؽ ،كأرىؿ
ياركت بنف نلذ لكيبن هاؾ ييطنشة مكاة للماؿ منركبنذ ا ف (ا اطنلاة كاألمنبناة

ه ارف إل

كالفربنىاة) ،فاـ اولب ااه ابن حنؿ ه واة المنركبنذ الفربنىذ ،كد كله اأراضذ الايبننبناة ،كىن د
لكيبن هاؾ ماؿ هالذ "ىاامنف حادر" ،ممن ىن دف فذ م،م ه دافاد ىا كبنر (أحد م ريذ ه ارف
لاهؤكف اللرياة) ،كشنيؿ لكيبن هاؾ فذ ياركت فذ منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1941ـ ،ماؿ ا ى ينرات
اللىمراة كاد
"Von Hentig

الفرد ركزار ،كميلكث ك ازرة ال نرهاة األمنبناة كاربنر أك ك فكف مابن ج " Otto
()2

فذ ىكران ال ذ منبنت

ضع لحمكمة فاهذ المكالاة لدكؿ المحكر(.)3

طاب لكيبن هاؾ مف فكف مابن ج أبنه إذا لـ امف األمنف مى لداف ىانىا ن

شنمة دكلة

و،اكبناة فذ فاىطاف فإف اله اربنااف مى لدكف لالمؿ مؤش ن ا أىنس طة مدصه ر ،أم رحاؿ
ا،كد أكركين إل

مدصه ر حت الىاطرة األمنبناة ،كا

د أ ينع ه ارف أف ذلؾ اىار مع شيكؿ

مر ىؿ الميدئذ  -فامن ىيؽ يأف مكف أكصبندا مى لمرة ا،كداة مؤش ة ،كأف مهرة الا،كد إل

()1
() 2

أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.248
اربنر أك ك فكف مابن ج :حوؿ نـ 1909ـ ا
ال نرهاة األمنبناة ،ح

الدم كراف فذ ال نبنكف ،ك مؿ مبنذ نـ 1911ـ ،فذ ك ازرة

ولكد البننزاة لاحمـ ،مؿ يا انر فذ شضنان الهرؽ اأكىط ،ا ف الا ة اللرياة

ممدار ل ىـ الهرؽ فذ ك ازرة ال نرهاة نـ 1939ـ ،زار مور كفاىطاف ي،دؼ حراض الا،كد كاللرب ضد
ا بنهااز حاث زار الاد كحافن ،بندمن ىاطرت حمكمة فاهذ ا

ىكران كليبننف إرىؿ فكف لياركت مممثؿ

دياكمنىذ ألمنبنان فذ ىكران كليبننف ،كفذ بن،ناة نـ 1940ـ ،شنيؿ فذ ياركت بنف نلذ لكيبن هؾ فذ فبندؽ

"مكبنكيكؿ "؛ فبن ؿ فكف ا ش راح لك ازرة ال نرهاة فذ يرلاف لمف لـ اوؿ أم رد ،ك بند هماؿ الهم،كراة
الفادرالاة ل رب ألمنبنان كاوؿ فكف فذ دمة ك ازرة ال نرهاة كياف نمذ  1953-1952كيلد ابن ،نا دم ه
فذ ك ازرة ال نرهاة مؿ فكف اذ مدار نماف مى هنر ماؾ اللرياة الىلكداة كفذ إطنر ماه منف مى هنر
اليلثة

()3

الىلكداة

لمؤ مر

ينبندكبنج،

(.)http://he.wikipedia.org/wiki

كمنت

فذ

البنركاج

نـ

1984

كمك

فذ

ىف

.98

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص125؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص134؛ أيكها،كـ ،
ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة؛ حمداف ،يد المهاد :إطسلة ا ال ضاة الفاىطابناة ،ص.251
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مدصه ر منف فذ اكـ من مف الحاكؿ الرائلة لامىألة الا،كداة – ك حدث األمنف ف إشنمة مى كطبنة
ا،كداة مبننؾ مكف بنو انر ضمف إميراطكرا ،ـ اأفرا اة الم رحة(.)1
كيلد أف رض لكيبن هاؾ ا فكف مابن ج د ـ المه،كد الحريذ لدكؿ المحكر م نيؿ د ـ

المحكر ل انـ دكلة ا،كداة فذ فاىطاف لمؿ لونلح ألمنبنان ،شنيؿ الميلكث األمنبنذ الم رحنت
يف كر ،كاطاع لكيبن هاؾ يأف ال كاطر اللرياة ى ؤ ذ يلاف ا

ينلبنىية لامطنمع الو،اكبناة ،كلمبنه ك د يبن ا،ن إل
الف كر األمنبنذ مك

يرلاف لدراى ،ن ،كا

د اااف-مكر أف ىيب

كف،ـ مف أف كـ يراطنبنان يإثنرة اللرب ا المى كل الىانىذ كاللىمرم فذ

المبنط ة،ممن ىاؤدم إل
مبنظمة

ينر ،كأف يرلاف

ظ،ر أم ام منـ

إضلنؼ مكشؼ ألمنبنان فذ المبنط ة ،م نيؿ حنلؼ صار مضمكف مع

ا هنكز دد أفرادمن يضع مئنت(.)2

أرىؿ ىفار ألمنبنان فذ أبن رة فذ منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1941ـ ،فرابنز فكف ينيف " Franz

"Joseph Hermann Michael Maria Papen

()3

إل رؤىنئه ،اركم فنواؿ ا ون ه مع

أ ضنا همن ة ه ارف ،كم ب مذمرة مف ماؿ ا ى ينرات الىراة فذ دمهؽ فربنر أك ك فكف

مابن ج ف مفنكضن ه مع ميلكث ه ارف ،إ أف ألمنبنان لـ دـ إهنية لامبنظمة(.)4
كحمات المذمرة ال ذ شدم،ن لكيبن هاؾ لاحمكمة البننزاة

بنكاف"ال طكط اأىنىاة

ش راح

(إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ي وكص حؿ ال ضاة الا،كداة فذ أكركين ،كالمهنرمة الفلنلة فذ الحرب إل

()1

يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.202-201

() 2

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص74؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا

() 3

فرابنز فكف ينيف1969-1879( :ـ) فذ اأكؿ مف حزاراف "اكبناك" 1932ـ شرر رئاس ألمنبنان فنكؿ فكف

ال وحاحاة ،ص343؛ يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.202-201

الحرمة الو،اكبناة

مابندبنيكرج لاابنه رئاىن لاحمكمة ،يمىن دة مف م ار لا كـ يإل نا شكابناف الحظر المفركضة

ا

الحزب

البننزم ،كبنهح ينيف فذ بن،ناة اأمر إشبننع الرئاس مابندبنيكرج ،ي مااؼ م ار ي هماؿ الحمكمة ،كفذ  30منبنكف

الثنبنذ "ابننار" 1933ـ ،ـ مااؼ م ار ك اف ينيف بننئيه ،كحوؿ م ار ا وسحانت صار محدكدة فكؽ من
كشع ينيف مف الرئاس سؿ ف رة الطكارئ؛ فاـ الد يحنهة لامحنفظاف ،فكشلت ال سفنت يابنه كياف م ار حاث
منهـ ينيف البننزااف فذ  17حزاراف "اكبناك" 1934ـ ،كشض

م ار فذ  30حزاراف "اكبناك" 1934ـ ا

وكمه الىانىااف ،كلمبنه لـ امس ينيف يىيب شريه مف الرئاس مابندبنيكرج ،كلمبنه ظؿ حت ا شنمة الهيراة،
ثـ مؿ ىفا انر فذ البنمىن 1938-1934ـ ،ثـ ىفا انر فذ رمان من ياف نمذ 1944-1939ـ ،ا

() 4

ؿ ا اد

كيِّرئ مف مؿ ال ،ـ المبنىكية إلاه.)http://he.wikipedia.org/wiki( .
الحافنا ،ي
هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص45؛ هنركدم ،رهنا :فاىطاف أرض الرىن ت ا ل،اة ،ص
.338-337

61

هنبنب ألمنبنان" ،ك ل،دت فا،ن (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) يد ـ ألمنبنان فذ المانداف الىانىاة كاللىمراة

كا ى ينراة(.)1

كاش رحت"إ داد ال كل اليهراة الا،كداة فذ أكركين ىمران ،ك بنظامان يإهراؼ (إ ىؿ فذ

إىرائاؿ) فذ إطنر كحدات ىمراة ،كا ه راؾ فذ اللماانت الحرياة ي رض اح سؿ فاىطاف فذ

حنلة شانـ هي،ة مبننؾ" كحروت المذمرة ا

داـ رض ىراع ف طكر المبنظمة ك نرا ،ن

كيبنا ،ن كأاداكلكها ،ن ال راية مف البننزاة كالفنهاة ،مع ا هنرة ل لرض المبنظمة أ منؿ شملاة لاس

مف هنبنب ا بنهااز فحىب ،كابنمن مف هنبنب ا ه رامااف الا،كد"(.)2
مف الطيالذ أف

ـ الوف ة ينلىر ة ال ذ ك نمن الميندركف ي،ن ،ف د منف الضنيط

البننزم وراحن أمنـ مكفد ه ارف ،كا ضح ذلؾ مف شكله ،يلد أف رض ااه المكفد ال حنلؼ م نيؿ
ل،د ألمنبنان يد ـ شانـ دكلة ا،كداة فذ فاىطاف ":ا الرصـ مف كهكد أبننس مل دلاف مثاه ا

اى لداد لا فنكض ملبنن ،فإف لاحمكمة األمنبناة مكشف ن م طرف ن هنف الا،كد ،ك يال د أبن،ـ ىا ينحثكف
ملبنن"(.)3
ممن أكضح رئاس الكفد األمنبنذ لبنف نلذ لكيبن هاؾ أبنه اكهد انراف ىانىانف أحدممن ارل

ضركرة طرد الا،كد مف أكركين ،إل مدصه ر أك أم ممنف آ ر ،كالثنبنذ اؤاد إيندة الا،كد ،كأضنؼ

رئاس الكفد األمنبنذ أبنه مف ال انر اأكؿ ،كلمف إذا لـ ا ح ؽ حؿ مىألة ا،كد أكركين ف طراؽ
الطرد؛ فإبنه ا ه

ال نرهاة األمنبناة(.)4
أي

أف مكف اح من ت ال انر الثنبنذ أفضؿ ،ممن ك د يبن ؿ المذمرة إل

ك ازرة

الكفد األمنبنذ ينب المفنكضنت مف كح ن يلد اى يلندف إممنبناة شانـ دكلة لاا،كد فذ

فاىطاف ،كلمف فذ هزارة مدصه ر ،إ أف أيرامنـ ه ارف رفض الفمرة ،كد ن ميلكثه لسى مرار فذ

المفنكضنت ال ذ م ضت ،فذ بن،ناة اأمر ،ف إرىنؿ مذمرة إل الحمكمة البننزاة فذ يرلاف ف

طراؽ ضنيط ا ى ينرات البننزم فذ ياركت(.)5

كشد أيرىات المذمرة إل ألمنبنان ي نرا  11منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1941ـ ،كمذ كثا ة ىراة

حمؿ رشـ  15/41كمذ م رح م دـ (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،حكؿ حؿ ال ضاة الا،كداة فذ أكركين
()1

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.134

()2

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.344-343

()3

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.120-119

()4

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.134

()5

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.120
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م نيؿ لنكف المبنظمة مع ألمنبنان فذ الحرب ،ك كهد الكثا ة فذ أرهاؼ ك ازرة ال نرهاة األمنبناة فذ

يكف مبنذ  18منبنكف الثنبنذ 1941ـ ،يرشـ ىرم  1629مرىاة ير الىفنرة األمنبناة فذ رمان(.)1

كذمر أيرامنـ ه ارف فذ مذمر ه":ىادم الىفار المح رـ ،أبن ؿ لمـ ير مذف الرىنلة م رحن

مف (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) لحؿ ال ضاة الا،كداة فذ أكركين ،ل د ىملبنن

دة

طنينت لاىانىااف

األمنف ،كذلؾ ير ط،ار أكركين مف الا،كد ،كمذا ينلبنىية لبنن هرط مىيؽ لحؿ المىألة الا،كداة
فذ أكركين ،كلمف الحؿ البن،نئذ ل ضاة الا،كد ىامكف

ير بن ؿ مؿ ا،كد أكركين إل

(أرض

إىرائاؿ) ،كطف الهلب الا،كدم ،كاشنمة دكلة الا،كد فذ حدكدمن (ال نرا اة) .ك حرار الا،كد مف
أكركين كبن ا،ـ إل (أرض إىرائاؿ) مك مدؼ البنضنؿ الىانىذ لحرمة ال حرر (ال كماة) كال ذ مذ
ا ىؿ ،كيمن أف ا ىؿ ىل
رح ال نلذ:

المبنظمة

إل

مدؼ حمكمة الراا بنفىه فذ مىألة ،هار الا،كد ( ،)2فإف

"يمن أف مبننؾ نرب مونلح ياف الىانىنت األمنبناة فذ أكركين ،كأمداؼ مبنظمة ا ىؿ

الم رحة أ سف ،فإف المبنظمة

رح لنكبن ن يابن،ن كياف ألمنبنان ،ا ـ مف سله إبنهنا دكلة ا،كداة ا

أىنس (شكمذ) همكلذ فذ (أرض إىرائاؿ) ،امكف ل،ن حاؼ مع دكلة الراا األمنبناة ،ك مكف يمثنية
بن طة شكة ألمنبنان فذ الهرؽ اأكىط ،ك لمؿ ا الكشكؼ يهنبني،ن ،فذ حركي،ن ،كذلؾ ف طراؽ

بن ؿ ا،كد أكركين (أرض إىرائاؿ) ،ك ىااح،ـ فذ مبنط ة ىمراة كأمبناة حت شاندة كادارة إ ىؿ ،ثـ
كـ إ ىؿ ينح سؿ اليسد ما،ن كابنهنا دكلة ا،كداة همكلاة ،ل رؼ ي،ن ألمنبنان ،ثـ ويح حاافةن ل،ن

كبن طة ار منز ل،ن فذ الهرؽ اأكىط"(.)3
"كفذ ضكا مذف ا

ينرات ،فإف المبنظمة اللىمراة ال كماة فذ فاىطاف حت ا

ينلطمكحنت (ال كماة) المذمكرة أ سف لرض أف هنرؾ فذ الحرب إل هنبنب ألمنبنان"(.)4

راؼ

"إف ا هنف المبنظمة ىامكف مبنىهمن مع ال طكط اللراضة لا طنينت اأ ارة لمى هنر

الراا األمنبنذ ،كال ذ أمد فا،ن الىاد م ار يأبنه ىاى دـ هماع ا ر ينطنت كاأحسؼ كالملنمدات
مف أهؿ

زؿ كمزـ إبنها را" ،ك"إف المبنظمة ال كماة اللىمراة مر يطة يهمؿ كثاؽ ينلحرمنت

الهمكلاة فذ أكركين مف حاث ا اداكلكهاة كال رماب"(.)5
()1

ماار ،اكىؼ :البنضنؿ لادكلة( ،عبري) ،ص.308

()3

ماار ،اكىؼ :البنضنؿ لادكلة( ،عبري) ،ص.309

()2

ماار ،اكىؼ :البنضنؿ لادكلة( ،عبري) ،ص.309-308

()4

يرابنر ،لابنذ :الو،اكبناة فذ زمف الدام ن كراة ،ص.330-329

() 5

يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص201-200؛ هنركدم ،رهنا :اأىنطار المؤىىة لاىانىة

ا ىرائاااة ،ص.104-103
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ا ضح ممن كرد فذ مذمرة ه ارف ألمنبنان أبنه منف اوؼ مبنظم ه يأبن،ن المبنظمة ال كماة

اللى مراة (إ ىؿ) ،مع أبنه منف شد ابنهؽ

بن،ن ،كذلؾ البنذ أبنه منف ال ير بنفىه مك ال بنظاـ

اأواؿ ،كأف إ ىؿ شد حندت ف الطراؽ الىااـ.

ممن ياف أبنه منف اىل حثاثن لالمؿ إل هنبنب ألمنبنان فذ مهن ت الحرب منفة ،م نيؿ

الحوكؿ ا دكلة فذ فاىطاف يد ـ ألمنبنذ ،مكف حت شاندة مبنظم ه ،مع أف مبنظم ه لـ مف
إ مئنت اأ ضنا.

"أمد اىرائاؿ إلداد المحندثنت ياف (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) كالممثااف الرىمااف ألمنبنان البننزاة،

شنئسن":إف مؤ ا الرفنؽ شد أكضحكا لابننزااف أف كحدة فذ المونلح ياف بنظنـ هداد فذ أكركين يل ن
لامف،كـ األمنبنذ ،كمطنمح الهلب الا،كدم فذ فاىطاف ،ممثاة فذ (الم ن ااف مف أهؿ حراة

إىرائاؿ) ،كحدة مح ماة"(.)1

لـ امف حظ مذمرة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) أفضؿ مف ا فنشاة ال دس ،ف د كوات إل يرلاف؛

ل حمؿ ممنبن ن ل،ن فذ اأرهاؼ البننزم ،كذميت أمنؿ كه،كد لكيبن هاؾ أدراج الرانح؛ إذ ى طت
حمكمة فاهذ فذ ىكران ياد الحافنا فذ حزاراف "اكبناك" 1941ـ ،كمهفت الهرطة الىراة اليراطنبناة
أمر لكيبن هاؾ ،أثبننا كهكدف فذ مم ب ا ى ينرات البننزاة فذ دمهؽ ،كلـ هد ولكية فذ ال لرؼ
ااه ،كا

ؿ فذ ىهف مزراع ،كبنفذ إل مابنان ،حاث كفذ مبننؾ( ،)2ا

دت همن ة ه ارف أف

ه،نز الملاكمنت فذ إ ىؿ (ماهذ) مـ مف أيا كا اليراطنبنااف يم،مة لكيبن هاؾ فذ ياركت كمـ مف

ىامه ل،ـ(.)3
إل

منف أيرامنـ ه ارف اأمؿ أف ايندر م ار إل إرىنؿ أىطكؿ ميار احمؿ األكؼ مف الا،كد

اليحر الم كىط ،ش حنـ الحونر الذم فرضه اليراطنبناكف ك هكاش ابن هنرمـ اليحرم ،كيلد

يلثة لكيبن هاؾ إل

ألمنبنان(.)4

()1
() 2

ليبننف ،أرىؿ ه ارف بنن نف اااف-مكر إل

أكركين لا انـ يل د حنلفنت مع

هنركدم ،رهنا :فاىطاف أرض الرىن ت ا ل،اة ،ص.337
من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا

لاحذ( ،عبري) ،ص 16؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ،

ص120؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص135؛ هنركدم ،رهنا :اأىنطار المؤىىة لاىانىة
()3
()4

ا ىرائاااة ،ص.105

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.343
البن هة ،رفاؽ :ا ى لمنر كفاىطاف ،ص135؛ صاكب ،فنرس :الو،اكبناة ا

ط البننزاة ،ص77- 76؛

اللكرم ،منلة :فاىطاف ،ص173؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري)،ص.16
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ا ياف ممن ىيؽ أف ه ارف حنكؿ

د حاؼ مع ألمنبنان فذ الحرب اللنلماة الثنبناة ،لمف

محنكل ه ينات ينلفهؿ ،منم ن ممن منف شد فهؿ فذ

د حنلؼ مع إاطنلان الفنهاة شيؿ ذلؾ يأه،ر

ملدكدة.

ب – بعثة ناتان يمين-مور إلى ألمانيا:
مع دـ الهاش األمنبنذ ين هنف مور ،كازداند أكضنع الحافنا ىكاان فذ الاكبننف ،ك فهر
ثكرة رهاد نلذ الماسبنذ فذ اللراؽ ،فذ بناىنف "أيراؿ" نـ1941ـ ،أشرت شاندة (إ ىؿ فذ
إىرائاؿ) أكا ر اللنـ بنفىه ،م،مة أبناطت إل بنن نف اااف-مكر ،كمذ ذات ه اف :اأكؿ ،ا ضذ
ينل فنمـ مع األمنف حكؿ طة مه رمة كضع كفؽ المذمرة المرىاة مف ياركت إل يرلاف ،كاآل ر
ار ،ف بنفاذف يبنهنح الهؽ اأكؿ ،كا ا ص فذ إحداث ا ون ت مع دكؿ اليا نف كالهنلانت الا،كداة
فا،ن ل ههاع ال،هرة إل فاىطاف(.)1

كشد كهه اااف-مكر إل ىكران محنك ن بنفاذ م،م ه ينل ىاؿ ف طراؽ الحدكد ال رماة ،مف
أهؿ ذلؾ ابنضـ إل طنشـ هرمة الم نك ت الا،كداة الممافة يأ منؿ يبننا المى لمرات كالمطنرات فذ
همنؿ ىكران لحىنب شكات الحافنا ،كا وؿ مبننؾ يلدد مف الم،رياف؛ ل ممابنه مف اه انز الحدكد مع
رمان ،ياد أبنه لـ ا ممف مف بنفاذ م،م ه؛ يىيب ا ظة الم نيرات اليراطنبناة ال ذ أل ت ال يض ااه
فذ  9هينط "فيراار" 1942ـ ،كأكد ه فذ ىهف المزر ة ،ثـ إل ىهف الاطركف ،كا د اااف-
مكر أف اللريذ "حىف" الذم أ فؽ ا ،رايه إل رمان ،ريمن منف ماسن لام نيرات اليراطنبناة(.)2
ا كؿ بنن نف اااف-مكر ي وكص م،م ه كالحرب ا أهدمن نـ1942ـ":منبنت مهرك ن بنن
لا،هرة الهمن اة مثؿ مزاة أ رل ألمنبنان أحد اأمداؼ ال ذ أ ابن،ن البننزاكف ،كمذ

مف الا،كد"(.)3

ااص أكركين

منبنت طة ه ارف صار كاشلاة ،كمنف مف أىنىنت ال حنلؼ ا اطنلذ األمنبنذ أف هنطئ

هرؽ اليحر الم كىط ى هماه دائرة البنفكذ ا اطنلاة(.)4

فذ  21هراف الثنبنذ "بنكفمير" نـ 1941ـ ،شنيؿ م ار المف ذ أماف الحىابنذ كشنؿ له :
"إبنه ينلرصـ مف أف ألمنبنان

اممبن،ن أف د ك ابن ن ى سؿ أم مف المم امنت اللرياة ال نضلة

لايراطنبنااف أك الفربنىااف ،كابنطسشن مف الرصية فذ دـ إصضنب حمكمة فاهذ ال ذ منبنت

()1
() 2

()3
()4

زاؿ

أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.249-248
أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص345؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ،
(عبري) ،ص16؛ اللكرم ،منلة :فاىطاف ،ص.174

هنركدم ،رهنا :ماؼ إىرائاؿ ،ص.72-71

يرابنر ،لابنذ :الو،اكبناة فذ زمف الدام ن كراة ،ص.331
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بندمن اه نح األمنف ال كشنز ،فإبن،ـ ىا،يطكف إل

ىار همنؿ أفرا ان ،فإبنه
ٌ
()1
كادمركف ا ى اطنف الو،اكبنذ .

فاىطاف يىر ة،

لـ هنكب الحمكمة األمنبناة مع رض ه ارف ،كلـ اويح مذا ال حنلؼ المه رؾ كاشل ن له
أثار ا طكرات الحرب اللنلماة الثنبناة ،كايدك أف الىيب فذ ذلؾ الكد إل ضلؼ مبنظمة
(إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،فاـ ا بنع البننزاكف ي درة المبنظمة ا كهاه ضرينت ىمراة شكاة ليراطنبنان،
سشن ،ـ مع ز منا الكمنلة الا،كداة ،الذاف منبنكا امثاكف اأمثراة فذ
كلذلؾ فضاكا ال رماز ا
الحرمة الو،اكبناة ،لذلؾ لـ ىفر ه،كد ه ارف لا لنكف مع الحمـ البننزم ف بن نئج ذمر ،كلـ امف
ل اؾ المحنك ت أم أمؿ ،ف د يدأت ألمنبنان هماع الا،كد ،كارىنل،ـ إل ملىمرات اللمؿ ،أك إل
ملىمرات المكت(.)2
لـ اهد ه ارف أم حرج فذ ا ونله ينلبننزااف ،ف د ىي ه مر ىؿ ين ونله مع كزار دا ااة
ركىان (ياافاه) يلد كشت شوار مف (مذيحة) ماهبناؼ نـ 1903ـ ،ممن أهرل هنيك بنىمذ
مفنكضنت مع ممثؿ ي اكرا(ىسفابنىمذ)يلد ىبنكات شاااة مف شانـ شكا ه ينر منب مذايح ضد ا،كد
أكمرابنان ،ك لنكف كاازمنف مع مكىكلابنذ فذ مهنؿ الوبنن ة المامنكاة فذ إاطنلان ،كأيرمت الكمنلة
الا،كداة ا فنشاة (من فرا) مع ألمنبنان البننزاة نـ 1933ـ(.)3
كا ف ت إ ىؿ مع الهاش اليكلبندم ا دراب مهمك نت مف المبنظمة ا حرب
اأبنونر ،كأبنهطة راب كارمنب ،ضد ىاطة ا بن داب اليراطنبنذ فذ فاىطاف؛ لا ـ إهينرمن ا
ف ح أيكاب فاىطاف أمنـ ال،هرة الو،اكبناة ،ك ذرع مؿ مبن،ـ أف ماه منف مف المواحة الا،كداة
اللنمة؛ أم أف ه ارف لـ احد ف طراؽ الو،اكبناة(.)4
ا ياف ممن ىيؽ أف ه ارف حنكؿ ال لنكف مع البننزاة كمنف اراد

فذ الكشت ذا ه منبنت ألمنبنان راد

ااص الا،كد مف أكركين،

ااص أكركين مف الا،كد ،كلمف هماع مىن اه ينات ينلفهؿ؛

اأمر الذم فضح أمرف بند الو،اكبناة اللمنلاة ،ك بند ىاطة ا بن داب ،ين ينرف شنئد بنظاـ ارصب
فذ ال لنكف مع ه،نت نرهاة؛ ممن أدل إل زاندة الحبنؽ ااه ،ك ا مبنظم ه ،كأ ط الميررات
ى ،دافه كضريه.

 )9العالقة مع التحاد السوفيتي:

لـ امف ه ارف اه رامان ،لمبنه نرض البنيرة المضندة لسه راماة فذ الحرمة ال وحاحاة،

كأمر رفنشه يلدـ مكاه، ،ـ ،ك دـ إبنزاؿ أ سم،ـ الحمراا ،كمك من منف لزام ن فرضا ن ا أ ضنا
()1
()2
()3
()4

يرابنر ،لابنذ :الو،اكبناة فذ زمف الدام ن كراة ،ص.331
صاكب ،فنرس :الو،اكبناة ا

ط البننزاة ،ص75؛ يد ال بنذ ،يد الرحمف :ألمنبنان البننزاة ،ص.144

ىنمذ أيكها،كـ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.345

ىنمذ أيكها،كـ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.345
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يا نر كا ىؿ؛ فاـ امف ملبنا ن ينلوراع مع ال،نصنبننف ،ك

ندف أف ذلؾ ايلد الهينب المؤاداف ل اؾ

يبننا ااه فإف ا
الفمرة ف أااد حرمة (ال حرر) ،كا اؽ لاحرمة دكان دا اا ن مذ فذ صبن بنه ،ن
احادمـ يد ن مف ملندا ،ـ ،كابنطسشن
الحرمة ال وحاحاة رب إلا،ن أكلئؾ الهينب ،أك ا اأشؿ ٌ
مف شن دة ( دك دكم ودا ذ) ،رأت شاندة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) أف ال لنكف اممف أف ا ـ ياف
مبنظم ،ـ  -ال ذ لندم ا ميرانلاة اليراطنبناة  -كياف الهاك ااف ،كفمر ه ارف فذ هذب حزب

اليكبند

()1

ا ه رامذ لمبنظم ه؛ ح

ال مد ف ط ا يا نر(.)2

ممن اش بنع أيرامنـ ه ارف كشاند ه يضركرة ال حنلؼ مع ا حند الىكفا ذ كمىب كدف؛ مف
أهؿ مىن دة (الهلب الليرم فذ حرب الحراة) ضد الىاطنت اليراطنبناة ،كينل نلذ أشنمت المبنظمة
ىانىن ،ن ال نرهاة يبننا ا ال نا المونلح المه رمة ،ك د حنلفنت أهؿ الحوكؿ ا أمداؼ
م اماة كاى ار اهاة مه رمة ،دكف ا سف ف مراماة بنظنـ ملاف لمكبنه هاك ا ن أك اه راما ن(،)3
كا يرت المبنظمة أف مدف،ن لاس ( حرار أرض إىرائاؿ) مف ا ى ليند ا ى لمنرم ،إبنمن الهرؽ
اأكىط ،كمذا مدؼ الهلكب الدام راطاة الينحثة ف ال دـ كالىسـ ك ا رأى،ن ا حند الىكفا ذ،
فااس مبننؾ شامة شكماة يراة لحري،ن كأمداف،ن ف ط يؿ شامة دكلاة أاض ن(.)4
مف ال راب أف اوؼ ه ارف ا حند الىكفا ذ أبنه دام راطذ ،ايحث ف ال دـ كالىسـ،
فذ الكشت الذم منف ذلؾ الكوؼ ياذمر بند الحداث ف الدكؿ الرأىمنلاة كمف ضمبن،ن يراطنبنان؛
اأمر الذم البنذ أف اؾ األفنظ ركاهاة ى دم،ن الدكؿ كال بنظامنت يمن ا دـ مونلح،ن.
كرأت المبنظمة أف المى يؿ ىامكف ألمنبنان كلس حند الىكفا ذ ،كا يرت أف ا حند

كيبننا ا ذلؾ فس
الىكفا ذ ىاهمؿ مى يسن أمير طر ا المونلح ا ى لمنراة اليراطنبناة،
ن
()1

حزب اليكبند :بنظاـ منلذ ا،كدم فذ هرؽ أكركين ،أيىس نـ 1897ـ ،كالمامة لبنذ ا حند اللنـ لالمنؿ
الا،كد فذ ركىان كيكلبندا كلا كابنان ،يدأ ممبنظمة لمؿ ل حىاف حنلة اليركلا نران الا،كداة ،كابنضـ إل الحزب

الدام راطذ ا ه رامذ الركىذ

نـ 1898ـ ،كابنىحب مبنه

نـ 1903ـ ،أف الحزب رفض ا

راؼ

ينل كماة الا،كداة ،كمطنلب اليكبند ين ى سؿ الذا ذ لاا،كد فذ ركىان ،كمع بنهنح الثكرة الركىاة أبندمج اليكبند
الحزب الهاك ذ اليكلبندم ح

نـ 1947ـ ،ك رؼ اليكبند يملنرض ه الهدادة لاو،اكبناة ال ذ ا يركمن

حرمة يرهكازاة ،كرأت مف صار المممف اى النب ا،كد اللنلـ فذ فاىطاف ،أبنه اؤدم إل حرمنف ا،كد اللنلـ
مف المطنلية يح كش،ـ ا ش ونداة كا ه من اة فذ مه ملن ،ـ ،سكة ا أف شانم،ن اؤهج بننر وراع أيدم
مع اللرب ،كأثر اليكبند محرمة منلاة ا،كداة ا
() 2

()3
()4

فمار اللداد مف الهينف الا،كد فذ مطاع ال رف اللهراف،

كالذاف أويحكا شندة الحرمة الو،اكبناة (.المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ج ،1ص.)626
اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص48؛ يبنحنس ،هابنكىنر :مع ركج لاحذ( ،عبري)،
ص11؛ يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.197

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.55

الكثا ة رشـ (ؾ  )10/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ما ص هكمر لاحذ( ,عبري) ,ص.3
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مع ال،بند ال ذ منبنت طمح

منبنع مف شانـ (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) يإهراا حنلفنت مع الىكفاات ،كح

لسى سؿ ف ا بنهااز(.)1

كاش رحت (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) إبنهنا هم،كراة اه راماة ا،كداة فذ فاىطاف ،ككوفت

المبنظمة ين هنف ال كمذ اليكلهفامذ( ،)2كظ،ر فذ أكىنط،ن يلض اأفمنر المنرمىاة كا ه راماة،
حاث أمثرت مهاة الحرمة مف اى داـ موطاح اللدك ا ميرانلذ لكوؼ يراطنبنان ،كالمى يد،

كمى ليد الهلكب(.)3

ممن أف داا المبنظمة مع يراطنبنان هلا،ن يحث ف حاكؿ بن،نا الكهكد اليراطنبنذ،
ففمرت شاند ،ن فذ اؽ فنمـ ك لنكف مع ا حند الىكفا ذ ،ا أىنس حاؼ مضند لسميرانلاة،
فبنندت فذ ىبنكا ،ن اأكل يأفمنر مثؿ حرب الطي نت ،كمحنرية ا ميرانلاة ،كالثكرة ،رصـ ال بننشض
الكاضح ياف الفمر أأممذ الهاك ذ ،كفمر (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) (ال كمذ) الم لوب ،إ أبن،ن
اى فندت مف الهاك ااف فذ مىألة ملنداة ك دمار ا ميرانلاة اللنلماة كيراطنبنان يهمؿ نص ،إ
أبن،من ا افن فذ كىنئؿ ال بنفاذ(.)4
فنلمبنظمة ؤمف أف ال ناة يرر الكىااة ،كأبنه اهب ضرب اليراطنبنااف يمنفة الكىنئؿ
الم كفرة ،يابنمن منف الهاك اكف افضاكف الثكرة الهلياة كالنرضكف ا رمنب ،كضركرة اللمؿ ضدمن
ح بننؿ الهلكب حرا ،ن(.)5
كشد بنهرت وحنف ،ن دة م ن ت مؤادة لسه راماة ،كملنداة لسميرانلاة اليراطنبناة
كاأمراماة ،كاش بنلت المبنظمة أف الىكفات ملبناكف أمثر مف صارمـ يرحاؿ ا بنهااز ف الهرؽ
كيبننا ا ذلؾ اممف أف امكبنكا حافنا المى يؿ( ،)6كشنؿ إلانب ":ل د منف مبننؾ فنمـ يابنبنن
اأكىط،
ن
()7
كياف الهاك ااف أمثر مف المبنظمة الو،اكبناة ال ذ منبنت ل ير ا بنهااز حافنا" .
كرأل اااف-مكر كالداد أف الىكفات ىا حكلكف إل حااؼ يلد الحرب ،كأف المبنظمة هزا

مف هي،ة ملنداة ا ميرانلاة اليراطنبناة ،كأف ال حنلؼ مع الىكفاات

ا،دؼ إل

ال،دؼ اأىنىذ مك إشنمة "مامكت (إىرائاؿ) فذ حدكدمن ال نرا اة"(.)8
()1

هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ( ،عبري),ص.19

()3

هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ( ،عبري),ص.19

()5

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.108-107

()7

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.107

()2

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.234

()4

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ,ج ،1ص.175

()6

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة  ،ص.235-234

() 8

يبنذ الهاك اة ،يؿ

إلداد ،اىرائاؿ :المبنطؽ ا ىرائااذ( ،عبري) ,ص282؛ يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة،ص206؛

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.108-107
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ا ضح مف مؿ من ىيؽ أف ه ارف كمبنظم ه حنكلكا ال لنكف مع مؿ مف الفنهاة ،كالبننزاة،
كا ه راماة ،كمنبنت ٌّ
مؿ مبن،ن ىل إل مكاف دكلة همكلاة ،ؼ فذ كهه يراطنبنان ،كالدكؿ
الرأىمنلاة اأ رل ،كيذلؾ ياف أف ه ارف منف المؿ كفؽ شن دة بنا ك مانمنفاااذ " Niccolo

 " "Machiavelliدك دكم ودا ذ" ،لمبنه أ فؽ فذ مىن اه ما،ن فذ ذلؾ ا هنف مع الدكؿ

الثسث.

خالصة:
أدل ركج (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ف ا همنع الو،اكبنذ المؤاد ليراطنبنان ،كمكشف،ن الملندم

ليراطنبنان فذ الحرب اللنلماة الثنبناة ،ك ماانت ش ا،ن لاهبنكد ا بنهااز ،كالا،كد ،كالىطك ا اليبنكؾ،
كمحنكلة ا ونؿ يإاطنلان كألمنبنان ،يكوف،ن ينلطنيكر ال نمس ،كيلونية ه ارف ،ال ذ اهب
ال اص مبن،ن؛ يىيب هرائم،ن ممن ههع يراطنبنان

المبنظمة ل وفا ،ن.

ى سؿ اى بنمنر الهم،كر الو،اكبنذ ضد

ممن أدل مدر الاهكؼ الا،كدم دـ أيرامـ ه ارف يىيب ا ون ه مع دكؿ المحكر؛ يوف ه

ماسن ألمنبنا ن اهب وفا ه ،فد ات المبنظمة فذ مكاه،ة مينهرة مع ال،نصنبننف كالحرمة الو،اكبناة،

ممن رض،ن لحرب دا ااة ،ي لنكف ال،نصنبننف مع يراطنبنان ،ح

مندت أف بن ،ذ ،بن اهة ىهف كش ؿ

مهمك ة مف شند ،ن؛ إ أف فرار مهمك ة مف شند ،ن مف الىهف أدم إل

هدد بنهنط،ن مف هداد،

ك بندمن راهلت شكة ألمنبنان فذ الحرب اللنلماة الثنبناة ،حنكلت المبنظمة ا ونؿ ين حند الىكفا ذ
ضد يراطنبنان.
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انفصم انثاوي :

(إتسم يف إسزائيم) نيحي مه اغتيال

شترين حىت وهاية احلزب انعادلية انثاوية
(0492-0495م).

المبحوث األول( :إتسل في إسرائيل) من اغتيال شتيرن حتى اغتيال المورد

موين (7011-7012م)

المبحوث الثاني :ليحي مابين اغتيال المورد موين ,وانتياء الحرب العالمية
الثانية (7014 – 7011م)

املبحوث األول

إتسل يف إسرائيل مو اغتيال شتريى ,حتى اغتيال اللورد مويو
(1611-1611م)
أولً :أوضاع المنظمة مابين اغتيال شتيرن ,وتسمّم شامير القيادة.
ثانياً :التحول من (إتسل في إسرائيل) إلى (ليحي) 7019م.
ثالثاً :المالحقات واإلبعاد لقادة وعناصر ليحي 7011 – 7019م.

أدت ماانت (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،كمحنك ت حنلف،ن مع إاطنلان كألمنبنان فذ الحرب اللنلماة

الثنبناة ضد يراطنبنان؛ يم نلف ،ن لا همع الو،اكبنذ فذ ذلؾ إل

ا ينرمن طنيك انر نمى ن ،اهب

ال ضنا اا،ن ،ممن أدل إل ش ؿ دد مف شند ،ن نوةن أيرامنـ ه ارف ،كمف لـ ا ؿ ىهف.

كمندت المبنظمة أف بن ،ذ ،نوة بندمن ىاـ شنئد المبنظمة يلد ه ارف ا ىحنؽ ىابناؾ

بنفىه لاىاطنت اليراطنبناة ،كلمف أدل مركب إىحنؽ هنمار ،كبنن نف اااف-مكر مف الىهف،
ككوكؿ اىرائاؿ إلداد مف يكلبندا إل اى مرارمن؛ فد ات المبنظمة فذ مرحاة ال حكؿ مف (إ ىؿ فذ

إىرائاؿ) إل لاحذ ،ك مثات فذ وفانت للبننور مف المبنظمة كمف نره،ن.
الىكفا ذ

ممن ه،دت المبنظمة

نوة ي حكؿ

ا انر فذ فمرمن

سشن ،ن مع ألمنبنان بنحك ا حند

نـ 1943ـ ،كد كل،ن فذ حكار مع إ ىؿ لا لنكف ضد اليراطنبنااف

لامسح نت ك اأيلند ،نوة يلد ىاـ مبننحاـ يا ف شاند ،ن.

بند لرض،ـ

أولً :أوضاع المنظمة ما بين اغتيال شتيرن ,وتسمّم شامير القيادة:

رض الىاطنت اليراطنبناة ف مبنظمة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،فيدأت الهرطة يمطنرد ،من،
لـ ى
كا ير ،ن نرهة ف ال نبنكف؛ أبن،ن لـ بنوع لرأم اأصاياة الا،كداة فذ كشؼ اأ منؿ ا رمنياة

ضدمن فذ فاىطاف ،كأ ابنت ركج ه ارف ف ال نبنكف ،كأبنه ماؿ ألمنبنذ ،كمبنظم ه طنيكر نمس
لمؿ ضد اليراطنبنااف كالا،كد مل ن ،كشررت الىاطنت اليراطنبناة إمدار دمه ،مك كرهنله.

 )7اغتيال أبراىام شتيرن:

ا ند أيرامنـ ه ارف م نياة اأه نص فذ مبننطؽ ثني ة فذ الهكارع ،كيىيب مطنردة

الىاطنت اليراطنبناة له ،لهأ لالاش فذ ه ة لرئاس اى ينرات المبنظمة مكهاه ىيكرام ،ك اا ه
طكفن " "Toufa Sporaiال ذ اى أهرت اله ة ل ى دـ م يأ له ،كشد ا ندت

""Khesia Shabera

() 1

الحضكر إل

المبنزؿ

اىان هنيا ار

حضنر اليراد له ارف ،ك يرف يمن احدث فذ

ال نرج ،كفذ  7هينط "فيراار" 1942ـ ،حدثت اىان ه ارف يأف مبننؾ مف ا ارشي،ن ،فطاب مبن،ن
دـ المهذا للدة أانـ(.)2

ك بندمن م ب ال كب إلانب رىنلة لكالداه كىام،ن لارشاب ا ارلبندم دااذ " "Deliالذم أ اف

لانب
()1

()2

ف رصي ه فذ أف امكف كىاط ن ياف إلانب ككالداه ،يلد أف هلاه الرشاب اطمئف إلاه؛

اىان هنيارا( :مامن لارز) ا

ات فذ ؿ أياب فذ  10آذار "منرس" 1944ـ ،ي ،مة حانزة ىسح (كثا ة رشـ

(ؾ  )9/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ا

ن ت كمحنممنت أ ضنا لاحذ( ،عبري) ،ص.)15

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري)،ص 88؛ افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص283؛
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فنى ؿ مكهاه ىيكرام الفروة

يسغ زكه ه طكفن فذ رىنلة أرىا،ن يأبنه ىااـ كحنل ه هادة،

كىأل،ن ف الضاؼ ،كاف رض ىيكرام أف كالدم إلانب ىكؼ اىامنف الرىنلة إل زكه ه( ،)1فحص

مكر كف الرىنلة كأدرؾ أف الضاؼ مك ه ارف ،كفك انر يدأ رهنله يمراشية مبنزؿ كالدم إلانب؛ لملرفة
م يأ طكفن ىيكرام مف سؿ ال اط الذم أمىمت يه الهرطة ،لمبنه شطع أف كالدم إلانب لـ امكبنن
الامنف يممنف كهكد طكفن ،كلمف الرىنلة أثي ت أف ه ارف بند زكهة أحد مىن داه ،كبنهحكا فذ

اش فنا أثرف(.)2

كأ ير الرشاب دااذ إلانب يأبن،ـ ىابن اكبنه إل

الىهف المرمزم فذ ال دس ،كشنؿ له":مؿ

رصب فذ م نياة كالد ؾ؟" ،أهنيه إلانب يمؿ ىركر ،كلمح الرشاب كالدة إلانب كأ ه ،كأيا ،من يأبنه

يوحة هادة كىامثؿ أمنـ محممة ال دس ،ف حدث إلانب مع كالد ه ينلركىاة كلـ اف،ـ الرشاب

حداث،من ،فطاب مبن،من الحداث ينلليراة ،فاـ اى فد هائ ن مف حداث،من ،فأيا ،من ينبن ،نا الزانرة(.)3

ك بند ذمنب كالدة إلانب أيا ،ن ىيكرام يوكت مر فع ":ى طلاف إيسغ ىسمذ لزكه ذ

ال ذ ىمف فذ هنرع ممزراحذ ب رشـ ثمنبناة فذ حذ فكربن اف " ،"Forentineممن مهؼ اللبنكاف،

ف فز الرشاب مف ممنبنه مىر ن كاهرم ممنلمة مع ه ص من ،فأدرؾ إلانب كىيكرام حهـ المنرثة

ال ذ ى حؿ ينلمبنظمة ،ينلمامنت ال ذ أفا ت مف ىيكرام ،كىن دت فذ ىااـ ه ارف(.)4

كفذ  12هينط "فيراار" 1942ـ ،هنات اىان هنيا ار ملند ،ن إل ه ارف حضنر اليراد،
حظ كهكد أه نص اراشيكف المبنزؿ ،إ

أف طكفن أصا ت البنكافذ ،كفذ الىن ة

كيلد

ركه،ن

الينب ،كاذ ينلضنيط مكر كف كفااماف ،كىأل،ن مكر كف

دـ شانم،ن يزانرة زكه،ن ىيكرام

ال نىلة كالبنوؼ ىمع دشنت ا

الينب ،حابن،ن د ؿ ه ارف زابنة المسيس ،كشنمت طكفن يف ح

المونب فذ المى هف ؛ فأ ير ه أبن،ن

ال ف اش فذ المبنزؿ(.)5

كيلدمن كه،كا إل

ه ا

ف

نؿ ،ثـ أحضركا اثبناف مف الهاراف لاه،دا مااة

ال زابنة كأد ؿ الضنيط فااماف اداه فكهد ه ارف يدا ا،ن ،فأ رهه

مبن،ن( ، )6كحنكؿ الضنيط ا مىنؾ ينلمىدس ،إ أف طكفن ىنر ت ينلكشكؼ يابن،من كشنلت:
()1

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص150؛ افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص.284

()3

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.151-150

()2

اكا

انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ص96؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.150

()4
()5

افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص285؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.151-150
هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص58؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.88

()6

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.88
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"ائار" أطاؽ البننر اذ أبنن" ،ثـ أهاىكا ه ارف ا الم لد ينل رب مف الينب ،كهاس أمنمه ضنيط

الم ني ارت مكه ،ن مىدىه بنحك ه ارف ،كشنمكا ي اادف ينلحينؿ كاأوفند ،كطايكا مف طكفن أف ر دم
مسيى،ن كأف

رج مف اله ة ،كيلد ح اؽ شوار أطاؽ هفرم مكر كف البننر ااه(.)1

كيلد اى د نا ىانرة هرطة لبن اه ،ىمع ثسث طا نت فذ الهك إهنرة إل أف أيرامنـ ه ارف

ش ؿ ،الذم حنكؿ ا ى ىسـ يلد ام هنؼ م يئه( ،)2كاد ت الهرطة أبنه شنكم،ن ،كحنكؿ ال،رب مف
البننفذة ،كأمر مكر كف يهر الهثة أىفؿ ،أمنـ أ اف الهاراف ،كحماكمن ىلنؼ ـ اى د نؤف(.)3

أودرت إ ىؿ ال وحاحاة يلد مورع ه ارف يانبن ن ،كضحت طيالة اللسشة ياف المبنظم اف

فذ أىكأ أانم،من ،ك ظنمرت إ ىؿ أبن،ن صنضية مف وفا ه ييركد ا

اد الهرطة ا بنهاازاة،

كبنفذت ال نبنكف يادمن ،ك وفٌت أبننىن ىامكا أبنفى،ـ ،كلمف إ ىؿ لـ مف شندرة ا إ فنا ىلند ،ن
كفرح ،ن مف اأمر()4؛ يىيب دـ م در ،ن ا بن ونر ا (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،فنى بنمرت مااة

ا ص انؿ(.)5

رصـ ذلؾ ذمرت إ ىؿ أبن،ن لـ مف راضاة ف أفلنؿ ه ارف كمهمك ه ،نوة أ منؿ

الىرشنت ،كد ت أ ضنا (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) لالكدة إل

وفكف،ن؛ فرفضكا كأ ندكا طاب ه ارف

ا إ ىؿ يأف المبنظمة مى لدة لا كحد إذا بنفذت إ ىؿ ماانت ضد يراطنبنان ،كمن كرد فذ اليانف

منف فذ مهنؿ لراؼ الهم،كر الا،كدم"أف همن ة ه ارف و ارة ملزكلة دكف صطنا هليذ،
كدكف أىنس أ سشذ ،كدكف يربننمج ىانىذ ،أثي ت أف لاس يم دكرمن الومكد فذ الملرمة ،كشد

اى ىاـ رهنل،ن ا الفكر ،كيذلؾ أزاات بن،ـ وفة ال كة الليراة الم ن اة"(.)6
()1

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص88؛ افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص288-287؛ انمؼ،
داف :ط،نرة الىسح ص98؛

Ben Yehuda, Nahman: Political Assassinations by Jews: A Rhetorical Device for
Justice ,p.97.

()2

افاف ،ادا :حانة انئار( ،عبري) ،ص288-287؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص88؛

()3

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص12؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص58؛

()4

يابنمن ا اؼ مكشؼ ه ارف بندمن ىمع بنن نف اااف-مكر ف م ؿ دافاد ارزائاؿ ،فن ير اااف-مكر ه ارف ف

;Blumberg, Arnold: The History of Israel, p.65.

Perliger -Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel,p.20.

م ؿ ارزائاؿ ،ف نؿ م أث انر ":انلا ىنرة ل د منف رفا ذ ،مع مؿ األـ الذم ىييه لذ ،لـ أمف أ مبن له الىكا،

()5
()6

انلا ىنرة" (.اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.)62-61
ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.146

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص147؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.128
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 )2أثر مقتل شتيرن عمى المنظمة:

كشؼ حماة المطنردة كا

د ات المبنظمة فذ أزمة هدادة ،فاـ

ن ت ال ذ بنفذمن

اليراطنبناكف كال،نصنبننف ضد ي نان المبنظمة ،يؿ اه دت ضراك ،ن ،حاث بنهط ه،نز مهنم كشكات مف

اليامنخ ي لزاز حما ،ـ فأل ت الىاطنت اليراطنبناة ال يض ا
ال يض

اا

اا،ـ ل ح اؽ موحكب ينل لذاب

رصنم،ـ

هرات مف أ ضنئ،ن ،كا ضنع مف

ا

مهؼ أىمنا رفنش،ـ كأمنمف

مى كد نت اأىاحة ،كازاا ال لذاب لـ اومد إ ال سئؿ؛ فنبن،نر ملظم،ـ كأدلكا يمن الرفكبنه؛ ممن
ىن د

ا

ضااؽ الحا ة

ا

مف ي

نرج المل ست ممن منف أ ضنؤمن مضط،داف،

كملظم،ـ فذ الىهف ،فأويحت الحرمة فذ حنلة فمؾ ،ك كشفت ف اللمؿ دة أه،ر(.)1
أمن الذاف لـ ا ـ ا

نل،ـ فىاـ يلض،ـ بنفىه ،كا يأ آ ركف هادان ،كحنكلكا الحفنظ ا

المبنظمة كأاداكلكها ،ن ،ف د منبنت المبنظمة مكهكدة ،كلمبن،ن

فلؿ هائ ن ،ف د منف أ ضنا (إ ىؿ

فذ إىرائاؿ) الذاف ي كا نرج الىهف م،زكماف كمطنرداف ينى مرار ،كمنبنكا مامن لم كا فذ اللمؿ
الىرم ،بنهح اليراطنبناكف فذ ا

نل،ـ ،يمىن دة م يراف ا،كد ،كمنف ا يسغ

ك ىاام،ـ لايراطنبنااف أ ذ أهمن ن م افة(.)2

ف المبنه اف

كمنبنت ال،نصنبننف دـ اليسصنت ضد بننور (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) يأدؽ وكرمن مثؿ:

اكىذ :طكله 165ىـ ،ضلاؼ هدان ،له رشية طكااة ،الرأس م ط ينلهلر ك ظ،ر مبنه
الرشية ،لكف الهلر مى بننئذ ،ممهط لأل ا  ،أ اف يبناة ،مندئ ك بناد ،سؿ مهاه ا،ز اداه ،دائمن
مله ح اية كمك ايف  27نم ن ،اىمف فذ هنرع أمركف  ،9كأحانبن ن فذ مرانت همكئاؿ فذ صرفة
ىفذ فرابنؾ ،فذ بنفس اليبنناة ال ذ فا،ن مؤىىة اأطفنؿ الم،نهراف الهدد ،المؿ ف ط فذ لاحذ ،
كأحانبن ن اأمؿ فذ مطلـ م نيؿ المدرىة الليراة الدا ااة كهية ا فطنر ،كأحانبن ن فذ مطلـ مركاس فذ
هنرع الماؾ هكرج(.)3
كمف اأىينب الرئاىة ال ذ ىنممت فذ فهؿ المبنظمة ك وفا ،ن فذ المرحاة اأكل  ،شاة
بننورمن ،كموندرمن الف ارة ،كا دارة المنلاة الفنهاة ،ك دـ ال درة ا الىراة ،كشيؿ مؿ هذا
اللداكة اللنمة الكاىلة ا بن هنر يىيب وكر ،ن الفنهاة(.)4
()1

المىارم ،يد الكمنب:الو،اكبناة كاللبنؼ ،ص273؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص129؛

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع فذ أانـ ال مرد( ،عبري) ،ص45؛
Ben Yehuda, Nahman: Political Assassinations by Jews: A Rhetorical Device for
Justice,p.97.
( )2هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص54؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع فذ أانـ ال مرد( ،عبري) ،ص.45
( )3الكثا ة رشـ (ؾ )8/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرار ىراة لا،نصنبننف ف أفراد لاحذ(،عبري).
)(4
Weinberg -Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism,p.108.
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كمندت المبنظمة أف وؿ إل حد ال وفاة ،ف د شندمن ال سئؿ ،كشرركا ا بن نـ لم ؿ
ن ت مف شيؿ الىاطنت اليراطنبناة كال،نصنبننف(.)1
ه ارف ،ينلرصـ مف المسح نت كا
نؿ ينل كة،
ن ت ،شرر بننورمن دـ ال ركج يدكف ىسح ،كرفضكا ا
كبن اهة اؾ ا
كشرركا دـ ىااـ أبنفى،ـ لاهرطة فذ حنؿ ا وطداـ مل،ن ،ك لمدكا ش ؿ اليراطنبنااف ،ك دـ
ا م فنا يإونين ،ـ؛ الهذا الذم لـ امف احدث فذ ينشذ المبنظمنت الليراة اأمر الذم طيل،ن
ينلطنيع الفنهذ(.)2

 )9محاولت المنظمة الرد عمى اغتيال شتيرن:
يلد مكت ه ارف لـ افمر أ ضنا المبنظمة فذ ماانت ابن نـ يىاطة ضد الهبنكد
اليراطنبنااف ،يؿ ماانت ذات طنيع ىانىذ ميار ،كمك ال انـ ينص ان ت ضد ه وانت ىانىاة
ك ىمراة يراطنبناة ميارة فذ ال دس( ،)3ففذ أ نب مورع ه ارف هرت ثسث محنك ت ابن نماة
ضد رهنؿ اأمف اليراطنبنااف ،ف ـ ال طاط لا اص مف ال اندة اليراطنبناة فذ فاىطاف يمف فا،ـ
المبندكب الىنمذ ،ف طراؽ اص انؿ ه واة رفالة المى كل ؤدم ه راؾ مينر المىؤكلاف
اليراطنبنااف فذ هااع هبننز ،ن ،ك ضذ ال طة زرع أل نـ فذ طراؽ الهبننزة؛ ثـ يفهَّر األ نـ
لا ضنا اا،ن ،كالضحاة ال ذ ـ ا انرمن ل مكف ىيين ل ركج مكمب الهبننزة الرىمذ بننئب شنئد
هرطة ال دس الضنيط منؾ مكبنؿ(.)4
كفذ 24آذار "منرس" 1942ـ ،حنكؿ مىؤكؿ (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) فذ ال دس اىرائاؿ يكآف
كمكهاه ينرهاك ار الثأر كالرد ا م ؿ ه ارف ،فكضع ينرهاك ار ل من م،رينئان فذ هست ىانرة
منؾ مكبنؿ بننئب شنئد هرطة ال دس ،ل بنفهر بند أشؿ حرمة كلمف اللمااة فهات؛ أف الهرطذ
اللريذ مك أكؿ مف اه ؿ الىانرة ف فهرت ،ف ؿ(.)5
كحنكؿ بننور (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) فذ  24بناىنف "إيراؿ" 1942ـ ،اص انؿ شنئد الهرطة
اليراطنبناة اللنـ ى نبندركس فذ فاىطاف يم،نهمة مكميه ي بننيؿ ادكاة ،كيلد شراية هرة أانـ حنكلت

()1

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص142؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري)،

() 2

هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري)،ص19؛ بناؼ ،دافاد :طكر إ ىؿ كلاحذ،

()3

الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة( ،عبري)؛ يف ا،كدا،

()4

إلانب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص156؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.132

ص19؛ فاف ،إااذ :الهي،ة الثنبناة( ،عبري) ،ص.44

(عبري) ،ص155؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.132

ب-كهكحط ،اىرائاؿ :الوراع ا

()5

ا همؿ اليات ال كمذ(،عبري)،ص.150

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.245، 156
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المبنظمة ا داد داـ الضنيط اليراطنبنذ مكر كف ي فهار ل ـ لىانر ه أىفر ف إونية الىانرة
دكف ال،دؼ ،كبنهن مكر كف مف محنك ت ا ص انؿ (.)1
كفذ مكز "اكلاك" نـ1942ـ ،أطاؽ بننور المبنظمة البننر ا هرطذ يراطنبنذ ف ا كف،

كبنويكا ممابن ن للدد مف أفراد الهرطة مف يابن،ـ الضنيط فااماف ،كأدل إل

ش ؿ  3مف  5ضينط

يراطنبنااف ،كيلد اؾ اللماانت يدأت الهرطة الىراة اليراطنبناة حماة ضد المبنظمة(.)2

 )1استسالم قيادة المنظمة لمبريطانيين:
كهدت ال اندة بنفى،ن أمنـ انراف ،ال ىااـ ممن فلؿ زر كبنذ كشالذ ،أك ال ى ر كا فنا
ف أ اف الم نيرات اليراطنبناة كال،نصنبننف ال ذ هنرمت فلاان مع شكات اأمف اليراطنبناة فذ ضااؽ
الحا ة حكؿ من ي مف شاندة ونية ه ارف ،كايدك أف حنلة الاأس ال ذ ألمت ينللبننور الم ي اة
ؿ فذ هد ،ن ك يلن ،ن ا موار المبنظمة ف هدة ك يلنت حماة المطنردة ،ف د أشدـ
منبنت
اؼ ه ارف فذ شاندة المبنظمة ا ىحنؽ ىابناؾ فذ أكائؿ بناىنف "أيراؿ" 1942ـ ،ا ىااـ بنفىه
طكا اة لاهرطة ،ك يله دد مف المىؤكلاف(.)3
كاضطر دد مف بننور المبنظمة لا طكع فذ الهاش اليراطنبنذ لحمناة أبنفى،ـ مف
مطنردا،ـ( ،)4كحنكلت المبنظمة اص انؿ ىابناؾ شيؿ ىااـ بنفىه لايراطنبنااف ،بندمن ورح أبنه ىامكف
ؾ أ ضنا (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) فاه كا ،مكف أبنه
أمثر أمبنن بندمـ مف كهكدف مع زمسئه الىني اف ،فه ٌ
اكوؿ ملاكمنت لايراطنبنااف(.)5
ا ضح مف ذلؾ درهة الض ط ال ذ كوات ل،ن المبنظمة ،حاث أويح ال نئد اأ ا افمر
ين ى ىسـ ،كأويح اللبننور اه ٌمكف فاه ،كا ،مكبنه ينل انبنة ،كذلؾ البنذ دمار ال بنظاـ.

 )4استمرار اعتقال عناصر المنظمة:
اى مرت كحدات اليامنخ فذ ل ب بننور(إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،ك لنكبنت إ ىؿ
كال وحاحاكف مع الهرطة الىراة اليراطنبناة ،فن طفت ال،نصنبننف فذ بناىنف "إيراؿ" 1942ـ ،أفرااـ

()1

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص142؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري)،

()2

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع فذ أانـ ال مرد( ،عبري) ،ص.45

ص19؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.132

()3

الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري)؛ محنرب،

()4

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.129

يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.129 ،127

()5

هبندلر ،مكلف :إىرائاؿ ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ ،ص.213
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زطار " ،)1("Ifraim Zetlerكياىنح ركزاف " ،"Besah Rozinكالانمك لافاف ""Eliahu Levein
،كأل اليراطنبناكف ال يض ا مىؤكؿ (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) اىرائاؿ يكآف ""Yesrael Tabowah
( ،)2كمكهاه ينرهاك ار " )3("Moshaih Barguraفذ ال دس فذ اأكؿ مف أانر "مناك" 1942ـ،
كا اكا ال كب مرهمنف " "Yooqoob Hershmanمف ؿ أياب يمىن د إ ىؿ(.)4
كاذمر أفرااـ زطار أف ال،نصنبننف شنمت ين طنفه ك لذايه ك ىاامه لاهرطة الىراة اليراطنبناة
يلد ثسثة أانـ مف ال لذاب ،ثـ كوؿ لىهف المزر ة دد مف أ ضنا المبنظمة ينلطرا ة ذا ،ن،
كما،ـ ـ طف،ـ ك لذاي،ـ كال ح اؽ مل،ـ للدة أانـ شيؿ ىاام،ـ المينهر ،أك صار المينهر لاهرطة
الىراة فذ ال دس ،كفذ 22آانر "مناك" 1942ـ ،ا ؿ  15مف أ ضنا المبنظمة الم ي اف ،يلد
ىااـ ا ىحنؽ ىابناؾ بنفىه لاىاطنت ،فأويحت المبنظمة صار فلنلة يلد ال يض ا شدام
بننور (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) كش ؿ يلض،ـ ،ك ه ت أ ضنؤمن فذ مؿ ا هنمنت ،كظات مهمك ة
مف الهينف ك الهنينت دكف شاندة ،أك إممنبناة اللمؿ(.)5

 )6فترة البيارات والحقول:
ااة كاحدة

ايؽ مف المبنظمة ىكل
فذ واؼ نـ 1942ـ ،لـ ى
كد ات فذ مرحاة هدادة رفت يف رة اليانرات ،ال ذ ا يرت مف أمثر اأمنمف أمبنن مف مسح ة

()1

ى ر فذ ممنف،

أفرااـ زطار1950-1923( :ـ) كلد فذ فاىطاف ،كفذ ىف الرايع هرة ابنضـ لهياية إ ىؿ ،كمع ا بن ىنـ ابنضـ

إل لاحذ ،ا طف ه ال،نصنبننف ك لرض لا لذاب ا مدار ثسثة أانـ ،ثـ أل ت يه ا شنر ة الطراؽ ،كشيؿ أف ارفع

ال طنا

ف

ابنه مرت ىانرة م نيرات يراطنبناة كا

.)http://www.lehi.org.il

()2

ا ه ،ثـ أفرج

اىرائاؿ يكآف (1997-1917ـ) كلد فذ يكلبندا ،كفد إل فاىطاف نـ 1937ـ ،كابنضـ ليا نر ،كيلد ا بن ىنـ
ابنضـ إل ه ارف ،كهنرؾ فذ مااة ىرشة اليبنؾ اللريذ فذ ال دس ،كا

()3

()4
() 5

بنه فذ واؼ

نـ 1948ـ(.

فذ الم اية  82مف الهاش (ا ىرائااذ).) http://www.lehi.org.il( .

ؿ كىهف مس ىبنكات ،ثـ هبند

مكهاه دكفاف "ينرهاك ار"1945-1920( :ـ) كلد فذ يكلبندا ،كابنضـ ىؿ فذ يكلبندا ،كوؿ فاىطاف كاي ؿ
صار اىمه فأويح "ينرهاك ار" ،كابن ؿ لا دس ك مؿ م،رينئذ
مكافد صار هر ذ ،كممث ه ،انر فذ الىهف ،كشد ٌ
م نيؿ ماه فذ لاحذ ،كا ؿ كىهف مك كاىرائاؿ يكآف فذ مماف بنويه اليراطنبناكف ،كمرب مف الىهف مع
ال كب إلانب نـ 1943ـ ،كا يأ مع ثسثة مف رفنشه فذ مبنط ة المونفذ كأثبننا إ داد األ نـ حدث اؿ
من ،كابنفهرت ياف اداه ،كشي ؿ اذ الفكر.) http://www.lehi.org.il(.

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص245؛ انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص.122
اااف-مكر ،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري)،ص88-87؛ من س،
(عبري) ،ص20؛ ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص38؛

مبنكئاؿ :م ور نرا

لاحذ،

Perliger- Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.16.
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ال،نصنبننف كىاطنت اأمف اليراطنبناة ،ف رر ا،كهع مكماف "ا ىحنؽ" ""Yehoshua Cohen

() 1

ال ركج إل يانرات كىط فاىطاف( ،)2ك د اه من ن مع ال ااة الممكبنة مف أريلة أه نص كالمرأة

الكحادة ودا ه بننحن ىركلكفا س ""Naha Sralovech
هادان،

نوةن يلد بنهر وكرمـ ،كا

سف

ف

() 4( ) 3

كأكضح ل،ـ أف اا،ـ ا

داـ هكائز لمف ا كـ ين يسغ

ينا

بن،ـ ،كأمرمـ

ينل كهه لايانرات فذ مبنط ة مهركف( ،)5نوةن يلد إ سف الىاطنت وفاة هىداة لمنفة أ ضنا
المبنظمة ،كأطاؽ ا،كهع ا

()6

ط ه "حانة الذئب الكحاد" ،كبن ؿ ال ااة مف ؿ أياب إل ر بننبنن

الرماة ،كمنبنت ودا ه بننحن ؤمف ل،ـ الطلنـ ،كلـ اىمح لأل ضنا ينلي نا فذ اليانرة بنفى،ن ،ح
ا يض اا،ـ ،كىمح ل،ـ ينل ركج لاسن؛ لاي

()1

مك كاثبناف آ راف ،أك كاحد مع ودا ه بننحن ،ممن

ا،كهع مكماف1986-1922( :ـ) كمك الوداؽ الم رب مف يف صكراكف مف "ىدم يكمر" كمك مف اأ ضنا
الرئاىااف فذ الااحذ ،كفذ ك مرف مىة كى كف نم ن ،ابنضـ كمك هنب و ار

ىؿ ،كفذ نـ 1942ـ

ابن ؿ إل لاحذ ،منف ادار ال بنظاـ حابنمن منف شند ه مل اكف ،أك ا،ريكف أك اى ااكف ،كيلد أف لنف ال بنظاـ
نـ 1944ـ ،لـ امف لا،كهع مكماف أم مبنوب مرمزم ،فذ شاندة لاحذ لمبنه منف رمز الههن ة كالورامة

كالحزـ ا ى م ارراة كشد ا ،ـ ي ؿ الكىاط الىكادم ركزاف فكلمن يربنندكت ،كلمف ا،كهع لـ ابنمر كلـ ال رؼ،
ا،كهع كوؿ إل

المايك س يلد أه،ر مف أشنم ه ،كال

أف هنا يف صكراكف لامايك س نـ 1953ـ ،منف

ا،كهع المىئكؿ ف اأمف ،كش د يدأت وداشة حمامة يابنه كياف يف صكراكف ،كشد اى مرت مذف الوداشة 28
نـ (.الكثا ة رشـ (ؾ )4/7–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :م ن ت فذ ذمرل ا،كهع مكماف(،عبري)؛

()2

رايابنكفا ش ،أيرامنـ :مف ش ؿ المكبنت يربنندكت؟! ،الياندر الىانىذ ،اللدد ،221ص51؛ مكشع كاميادان).

الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري)؛ هابنكىنر،
يبنحنس :مع

()3

ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص14؛ بنن نف ،اااف-مكر:محنريك حراة إىرائاؿ،

(عبري) ،ص.85

بننحن ىركلكفا س1984-1922( :ـ) ،كفدت إل

فاىطاف نـ 1935ـ ،كابنضمت إل

ىؿ ف لرفت ،كمع

ا بن ىنـ ابنضمت إل لاحذ ،ك بندمن ح ت الم نيرات اليراطنبناة ا،كهع مكماف كا يأ ،منبنت حا ة الكوؿ

يابنه كياف أ ضنا لاحذ ال سئؿ الذاف ظاكا نرج الىهف ،كفذ رياع نـ 1944ـ ا
الىهف فذ
()4
() 5

()6

ات ،ك رهت مف

نـ 1947ـ ،كيلد اص انؿ يربنندكت فذ  17أااكؿ "ىي مير" 1948ـ ،ندت لالمؿ الىرم،

ك كفات ينلىرطنف.)http://www.lehi.org.il( .
اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.85

مهركف" :ىنركبنن" مك حراؼ لامامة المبنلنبناة "ونركف" ،يملبن

الى،ؿ ،كمك ى،ؿ ا ع همنلذ مدابنة انفن.

(هراب ،محمد :ملهـ ياداف فاىطاف ،ص.)439-438
ر بننبنن :مى كطبنة و،اكبناة فذ شضنا انفن ،ع همنؿ هرؽ انفن ،أيىىت نـ 1922ـ (.هراب ،محمد :ملهـ
ياداف فاىطاف ،ص.)413
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لـ اى طع ا،كهع ال ركج لامدابنة؛ يىيب بنهر وكرف ،كأشىـ أف

اىاـ بنفىه لاهرطة اليراطنبناة

حا ن(.)1

 )1مفاوضات البريطانيين مع أعضاء (إتسل في إسرائيل) في السجن:
حنكلت الىاطنت اليراطنبناة ال ضنا ا ا،كهع مكماف كالمهمك ة الم ي اة مله ،يني زاز
زمسئ،ـ الىهبننا؛ مف أهؿ الض ط ااه ل ىااـ بنفىه كأ ضنا اا ه ،لمف أ ضنا المبنظمة لـ امف
ل،ـ سشنت يه فذ ال نرج(.)2
كفذ  15حزاراف "اكبناك" 1942ـ ،حضر لمل ؿ المزر ة ضنيط يراطنبنذ ميار مك
اليرا ندار يسبن اف " "Blanteinأحد مىؤكلذ الم نيرات اليراطنبناة فذ الهرؽ اأكىط ،كاى د
مل اذ (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ( ،) 3كأكضح ل،ـ أبنه ينى طن ،ـ مكاواة بنضنل،ـ الىانىذ يهرط
ال كشؼ ف اللمؿ اللىمرم ضد اليراطنبنااف سؿ ىبنكات الحرب( ،)4كشنؿ ل،ـ ":ريمن لف رهكا
ركف نئس مـ لىبنكات
مف مبنن أيدان ،بنى طاع ا ح فنظ يمـ مبنن إل اأيد ،أك بنفامـ يحاث
دادة ،ممن أبنبنن بنى طاع ا فراج بنمـ ،ك أماف كظنئؼ هادة لمـ فذ الدكلة ،موارمـ ماه يأادابنن،
كبنحف مى لدكف لا ورؼ ينلمبنطؽ ،إذا أكشف ـ البنهنط الىرم ،كأ ابن ـ ف حؿ حرم مـ الىراة،
ىبن لنمؿ ملمـ كف ن لذلؾ...أبنن ا اى لداد لسش راب مبنمـ أمثر ،إذا أرد ـ ىأىمح ليلضمـ يم نياة
زمسئمـ المكهكداف فذ أمنمف أ رل ،كاليحث مل،ـ فذ مذا المكضكع شيؿ ا نذ ال رار البن،نئذ،
كاذا كاف ـ ا اش راحذ مذا ،ىأم ـ ي ر اب مااة ا فراج بنمـ مف الىهف"(.)5
كيلد ذلؾ اللرض ابن ىـ ا أ ضنا المبنظمة فذ الىهف مهمك اف ،فمبن،ـ مف أراد
اى طالكف إشبننع ا،كهع مكماف ينل كشؼ ف
كيابنكا أبن،ـ
المكاف ة ،كمبن،ـ مف رفض الفمرةٌ ،
اللمؿ ،كفذ اؾ الف رة منف لامبنظمة فروة ل ،راب بنوراف مبن،ن لا نرج لد ـ ا،كهع مكماف،
كا ندة يبننا المبنظمة ،ف رركا ا ى مرار فذ المفنكضنت؛ لمىب الكشت لحاف بنهنح ال ،راب ،كرأل
هنمار أف مذف فروة ذمياة ل ر اب ل نا مع زمسئ،ـ فذ ىهف من كىهف ال دس المرمزم(.)6

()1

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات،ص61-60؛ اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.88-85

()2

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.95

()3

من س ،مبنكئاؿ:م ور نرا لاحذ(،عبري) ،ص23؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ(،عبري) ،ج ،1ص.157

()4

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص55؛ الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة
كيبنا ،ن ال بنظاماة( ،عبري)؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.131

()5

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.55

()6

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص97؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.56
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كأمر هرابنت هااس يإهراا الم نيست ياف الىهبننا اأريلة هر ،مبن،ـ ى ة مف ىهف
من ،كأراد هااس الي نا مع أ ضنا المبنظمة فذ صرفة البن نش لمبن،ـ رفضكا اأمر ،كلـ ابننشهكا
الم رحنت الم دمة مف الىاطنت ،كبننشهكا فمرة ال،رب مف الىهف(.)1
كمنف رد أ ضنا (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،أبن،ـ ىا رمكف ا رمنب إذا ح ت الهركط ال نلاة:
أ  -ا ـ بن ؿ الىاطنت مف اد يراطنبنان و
أاد و،اكبناة.
ب  -كـ إبنها ار ينل مىؾ يلدة شكا د ىمراة لحاف ابن ،نا الحرب.
ت  -ا ـ بن ؿ إدارة ال،هرة و
أاد و،اكبناة ،كا كـ اأىطكؿ اليراطنبنذ يمىن د ،ـ فذ ذلؾ
اأمر.

ث  -ـ مهنرمة الكمنلة الا،كداة فذ المفنكضنت ياف الىاطنت كالمبنظمة.

ج  -المفنكضنت مكف لمدة ه،ر كاحد ف ط ،كيىراة نمة.

ح  -فذ حنؿ ابن ونر يراطنبنان كابنىحني،ن اا،ن إي نا الىسح لاا،كد.

لـ ا دـ الميلكث اليراطنبنذ ردان ا م رح المبنظمة ،إذ أرادكا الحوكؿ ا مدبنة مف
(إ ىؿ فذ إىرائاؿ) م نيؿ ا فراج بن،ـ ،يابنمن منبنت بننور المبنظمة طط لا،رب مف الىهف
لسى مرار فذ ملرم ،ن ضد يراطنبنان(.)2

 )1اليروب من السجن:

اى ات (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) الم،اة ال ذ مبنح،ن اليراطنبناكف لا فمار فذ اش راح يسبن اف،
ك دـ هداد الحراىة اا،ـ يهمؿ نص؛ ممن أدل إل مرب إىحنؽ هنمار كالانمك هالندم فذ
نؿ فذ المزر ة ينل رب مف من ،كشيؿ
اأكؿ مف أااكؿ "ىي مير" 1942ـ ،مف ملىمر ا
ال،ركب مف الىهف ح ٌذر اااف-مكر هنمار مف دـ اوطحنب هالندم مله؛ يىيب مااه لإلرمنب
اله وذ ك كه،ن ه الثكراة ،كأبنه لف اى طاع الىاطرة ااه ،كأف امكف حذ انر مبنه ،كىر ة ىحيه
لامىدىنت كاى دام،ن(.)3
لمف هنمار ذمر لمكر أف هالندم ك دف يلدـ اللكدة لمن منف افلؿ فذ ال نرج ،كأف امكف
مكالوا ن له ،ك ا الرصـ أف هالندم ا يؿ أف ا كدف أحد ،رأل هنمار أبنه بنهاط ،ا ه ال كؼ،
كا د هنمار أف وفن ه أمـ مف اكيه(.)4

()1

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.97

( )2الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة( ،عبري)؛ ماار،
اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص158؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.24-23
( )3اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص101؛
Abadi, Jacob: Israel's Leadership,p.149; Judiaca encyclopedia, vol.18, p.393.
( )4هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.59-58
111

كفذ اأكؿ مف هراف الثنبنذ "بنكفمير" نـ 1943ـ ،مرب مف مل ؿ الاطركف هركف
ىهابن ن ،مف (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ي اندة بنن نف اااف-مكر ،ير بنفؽ حفركف فذ اأرض سؿ ىلة
أه،ر يطكؿ  76م انر( ،)1كيلد أانـ حدث شرب الرماة اه ينؾ مىاح ياف أحد ال،نرياف كمك ا ىحنؽ
كهرح آ ركف،
ىامنف كؼ " "Itshaq Seiman tovمع دكراة هرطة ف ؿ مىن د يراطنبنذ ي
كأواب اللضك كيلد اكـ منت فذ المى هف (.)2
كفذ بن،ناة واؼ نـ 1943ـ ،كوؿ أحد ىهبننا المبنظمة مف ىهف الاطركف لالسج فذ
المى هف الحمكمذ فذ ال دس ،كمك مبنكئاؿ ى رىيرغ مبن فذ ""Amnoal Strasbrg Hanegvi
( ،)3اه م مف آ ـ هدادة فذ يطبنه ،كمنف حت حراىة مهددة ،كمنف الهرطذ يهكار ىرارف ،كلـ
ا كشع أف ا،رب لهدة األـ فذ ملد ه؛ فطاب الذمنب لامرحنض ،كيلد دشنئؽ مرب مف هينؾ
الحمنـ ،كلـ اسحظه الحراس ا الينب الرئاس(.)4
كا ير مركب هنمار كمكر بن طة حكؿ فذ نرا (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،فلمس ا لـ
هما،ن كأشنمن المرمز ،كأى،من فذ ىاىاة فهارات ضد المونلح اليراطنبناة ينىـ "هي،ة الحرب ل انـ
ممامة إىرائاؿ"(.)5

ثانياً :التحول من (إتسل في إسرائيل) إلى (ليحي) 7019م:

يلد مورع ه ارف ،مندت المبنظمة أف بن ،ذ ،بن اهةن لامطنردات كا

ن ت مف الىاطنت

اليراطنبناة كال،نصنبننف ،كيدا كمأبن،ن لفظت أبنفنى،ن اأ ارة ،إ أبن،ن فذ بن،ناة اأمر ،رهت مف دائرة

ا

بننؽ كالمكت ،كيلثت فا،ن الحانة مف هداد ،كيلد ملنبننة هدادة ممبنت مف الي نا( ،)6كمنف ذلؾ

أىينب دة ،أمم،ن:

 )1كوكؿ مهمك ة مف يكلبندا إل فاىطاف:

مندت اأزمنت ال ذ مرت ي،ن (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) أف ؤدم إل

وفا ،ن منم ن ،كلمبن،ن اى لندت

() 1

كثا ة رشـ (ؾ )2/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :مركب أ ضنا لاحذ مف الاطركف( ،عبري)؛ امذ،
أفرااـ:الدرع كالحرب(،عبري)،ص81؛ طبنكس ،زت:الفاىطابناكف،ص268؛هنمار،إىحنؽ:مذمرات،ص.59

() 3

مبنكئاؿ ى رىيرغ مبن فذ :كلد فذ نـ 1917ـ فذ يكلبندا ،ابنضـ ليا نر ك مرف  15نم ن،
ىؿ نـ 1938ـ ،كفذ اللنـ بنفىه كفد إل فاىطاف فنبنضـ ليا نر ،ثـ
الضينط اأكل
ه ارف ،كأىس شىـ ال كل اليهراة فذ ال بنظاـ ،كا ؿ فذ حافن نـ 1942ـ ،مرب هراف
الىهف ،كفذ  31هراف اأكؿ 1943ـ ،ك مؿ ا كفار المكاد لابنهنطنت ك حداد م نزف
المؤاداف كالمىن داف.)/wikihttp://he.wikipedia.org( .

ك رج مف دكرة
ابنضـ لمهمك ة
نـ 1943ـ مف
لألىاحة ك بنظاـ

()5

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص177؛ ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص.38

()2

()4

()6

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.29

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.27

فاف ،إااذ :الهي،ة الثنبناة( ،عبري) ،ص44؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.129
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شك ،ن ينبنضمنـ دد مف الكافداف مف يا نران كيكلبندا مف أ ينع يا نر ( ،)1يهمؿ ىرم إل ه ارف
لملرف ،ـ يه أثبننا زانر ه ليكلبندا نـ 1938ـ ،كمنف مف الولب ا الم نيرات اليراطنبناة ،أك
ه،نز دمنت الملاكمنت فذ إ ىؿ (ماهذ) كال،نصنبننف (مهنم)؛ مهؼ أمرمـ ،ممن م ٌمبن،ـ مف
الحفنظ ا حرا ،ـ اله واة ،كيذؿ المحنك ت ندة يبننا المبنظمة(.)2
كشد لزز أكلئؾ يكهكد اىرائاؿ إلداد الذم كفد إل فاىطاف ،كلـ اهد إطن انر فذ الحرمة
ال وحاحاة المبن مذ إلا،ن يحمـ أاادف لهبننح (الحد اأشو ) فا،ن مف ه،ة ،كل لنكبن،ن مع الىاطنت
اليراطنبناة مف ه،ة أ رل ،كرأل أف ممنبنه الوحاح فذ ا طنر الم دا ذ الذم منف ه ارف شد
()3
كلـ هما،ن ،فذ الكشت الذم لـ الرفه اليراطنبناكف ،كلـ
يبننف  ،ف نـ إلداد ي بنظاـ أكضنع المبنظمة ٌ
ال اكف ا مدار بنوؼ نـ(.)4
بنهط إلداد بندمن يدأت ظ،ر ا

هدراف اأحانا فذ ال دس كانفن ك ؿ أياب مبنهكرات

حمؿ اىـ (محنريك حراة إىرائاؿ) ،ال ذ ونص،ن إلداد كمك الرؼ أبن،ن

الوحراا ،لمبنه شنـ ينأمر لاىمع الهماع وكت (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) (.)5

ينرة

ف وراخ فذ

 )2اغتيال إلياىو جمعادي:

فذ أااكؿ (ىي مير) نـ 1942ـ ،مرب إلانمك هالندم كاىحنؽ هنمار ال نئداف فذ (إ ىؿ

فذ إىرائاؿ) مف الىهف ( ،) 6ككوس إل

مبنزؿ وداؽ هنمار ارحمائاؿ أمربنىكف " Irhamiail

() 8

الما ب "أبنهؿ" ،مدار مم ب ه ارف الذم أحضر يدلة

 ،)7("Ahransonالذم بن ا،من إل مبنزؿ ه اؽ إلانمك هالندم ،كامضان لااة ،كفذ الوينح حضر
آرااه هفاامنف ""Areah Shfilman
()1
()2
()3

المىارم ،يد الكمنب :مكىك ة الا،كد ،ج ،7ص146؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.61
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.130
ماار ،اكىؼ :لاحذ(،عبري) ،ج،1ص151؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.130

()4

ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص.38

()6

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع(,عبري) ،ص45؛ الىبنكار ،زمران:
ارحمائاؿ أمربنىكف(الاهع) :كلد فذ كارىك نـ 1918ـ ،كابنضـ
إل لاحذ ،ك بندمن فر هنمار كهالندم مف الىهف كفٌر
.)Wikipedia
آرااه هفاامنف :كلد فذ يكلبندا ،ابنضـ لممنيذ ،ثـ ابن ؿ ليا نر ،كفذ نـ 1937ـ ابنضـ ىؿ ،شرر ا بنضمنـ
إل ه ارف فكر كوكله فاىطاف ،كيلد م ؿ ه ارف أيل ذ هزا ميار مف المىئكلاة ااه لمكاواة طراؽ لاحذ
مع هنمار ،كفذ نـ 1943ـ ك ااف مىئك ن ف مبنط ة ؿ أياب ،كفذ  10آذار "منرس" 1944ـ اي ؿ
كحمـ ااه هر ىبنكات ي ،مة حانزة ىسح كاللضكاة فذ بنظاـ صار شنبنكبنذ ،كفذ هراف اأكؿ "أم كير"
1947ـ مرب مف الىهف( .كثا ة رشـ (ؾ  )9/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ا ن ت كمحنممنت
أ ضنا لاحذ( ،عبري) ،ص19؛ .)http://www.lehi.org.il

()5

()7

()8

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.20
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مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.309
إل إ ىؿ نـ 1939ـ ،كمع ا بن ىنـ ابنضـ
ل،من الميات (.كامايادان ،المكىك ة الحرة

ىمراة لضنيط يكلبندم لهنمار ك بنمر هالندم محنرس أمف ،ك ـ بن ا،من إل

ينبن ظنرممن ا،كهع مكماف مع ي نان ال بنظاـ(.)1

كال ير مركب ال نئداف يمثنية يث ركح الحانة ياف مف ي

ر بننبنن ،حاث منف

مف المبنظمة ،كلمبنه حمؿ ياف

طان ه نمؿ ضلؼ مند أف اؤدم إل ابنه نش،ن ،ا الرصـ مف أبن،من شنمن يإ ندة أىاس الركايط
ياف اأ ضنا ك ه،ازمـ لالمؿ ،كا ندة يبننا المبنظمة مف هداد ،كلمف ابندللت ال سفنت يابن،من يلد
ف رة كهازة مف مركي،من حكؿ الطرا ة ال ذ ى يبننمن المبنظمة ،ك محكرت بننور المبنظمة حكؿ
الاذاف ا افن حكؿ يربننمج اللمؿ ،فهالندم منف م أث انر ينلثكار الركس الذاف أرادكا وفاة
ال طياف ٍ
أيبننا هلي،ـ م نيؿ بنهنح فمر ،ـ ،كأمن هنمار فمنف اراد ا ى مرار كلاس ال ضنا ا المبنظمة ،أك
وفا ،ن(.)2
ممن أف هنمار لـ اؤمف ي انر محنرية الا،كد أك ش ا،ـ مثؿ هالندم( ،)3فهالندم لـ افمر
فذ ال انـ فذ بنفاذ ماانت ضد الىاطنت اليراطنبناة ،لمبنه منف افمر فذ وفاة ه وانت مف
كمدد يأبنه ىا اص مف المكادر ال ذ لنرض ط ه(.)4
ال،نصنبننف كا ىؿ ،يابن،ـ يف صكراكفٌ ،
يابنمن منف هنمار اؤمف يأف المبنظمة اهب أف مكف شكاة ،كاهب ال رماز ا ال دراب
كا

سـ كال ك اة ،كا م بننع ف ار منب اأ منؿ ا رمنياة ،ك ا الرصـ مف أف هالندم شد ك د

يلدـ ال انـ يأم أفلنؿ دكف اى هنرة المبنظمة ،إ أبنه ند لا ؿ كالىرشة مف أهؿ مكاؿ بنف نت
المبنظمة ،كفذ رياع نـ 1943ـ يدا هالندم مبننفىن لهنمار الذم منف مبن،ممن فذ يبننا المبنظمة

الهدادة كحما ،ن ا

سماة الهدادة(.)5

كحىب ه،ندة بنن نف اااف-مكر اش رح هالندم أف كـ هنينت ال بنظاـ ينللمؿ ملنمرات

لايراطنبنااف فيرز ا راض مينهر

هنمه ،كأياغ هنمار بنن نف اااف–مكر أ ينر مهنراع هالندم،

( )1هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.60
( )2ماار ،اكىؼ:لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص169 ،161؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص130؛
Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.16; Abadi, Jacob: Israel's Leadership,
p.149.
( )3ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.169
() 4

()5

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص124؛ يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة،
ص206-205؛ محىف ،اى  :فاىطاف اأـ ،ص.287

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص169؛ يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص259؛

Abadi, Jacob: Israel's Leadership, p149.
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الذم ك د يضمنف المنؿ لالونية ف طراؽ ال،هكـ ا ممن ب هرمة (ىكلاؿ يكبناه) فذ حافن إ

أف م ططه ينا ينلفهؿ فذ طك ه اأكل (.)1

منبنت سشة هالندم مع هبنكدف ىائة لا ناة،

افرؽ ياف رهؿ كامرأة ،لاضن ؼ شك ه

كبنفكذف ،كاكهه إلا،ـ ال ،ـ ك ،دادا ه يلرض مىدىه اا،ـ ،إ

أف يلض اأفراد منبنكا امااكف

ل اند ه ،كبن اهة لىاكمانت هالندم د ؿ هنمار فذ مرحاة أزـ بنفىذ كف ٌمر مثا انر فذ وفا ه(.)2

كممن زاد اأمر ىكاان أكامر هالندم ليلض بننور المبنظمة لا انـ يإل نا شبننيؿ ادكاة ا

هنمار مرات

إحدل المظنمرات الا،كداة الىاماة فذ ؿ أياب ،ك يمهؼ اأمر ك ـ إا نفه ،ممن أل
مثارة ماان ه ،كيلد ىن نت حضر إلانمك هالندم إل هنمار ،كىأله" :مؿ أبنت مىؤكؿ ف كشؼ

ف،ددف هالندم أمنـ شاندات كأ ضنا المبنظمة كشنئسن ":مذف مذ المرة
اللمااة ،فأهنيه هنمار يبنلـٌ :
اأ ارة ال ذ هرؤ فا،ن ا إا نؼ أكامرم ،كا ىكؼ أش اؾ منلماب" ككهه مىدىه بنحكف"(.)3
حنكؿ هالندم حرار الالزر يف نمذ ""Alaazer ben Ami

()4

كثسثة مف أ ين ه مف

الىهف ي،هكـ مينهر ،كا يرت ال اندة المحنكلة يمثنية ابن حنر ،كأف ال سفنت الدا ااة أ نشت
ال،ركب الم طط له فذ  13هراف اأكؿ "أم كير" 1943ـ  ،فن ير هنمار أ منله لرض
المبنظمة لا طر ،الذم اىيب دمارمن ،فم ب رىنلة إل

المل ااف ك ا

رأى،ـ اااف-مكر فذ

الاطركف ،حاؿ فا،ن طيله كرؤا ه كمن الم كشع أف اودر بنه شنئسن ":مف الكاضح أف هالندم
ىاحكؿ المبنظمة إل

() 1

ونية مبنيكذة ،زرع الر ب كالدمنر كىفؾ الدمنا دكف مدؼ كدكف يرار"(.)5

انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص103؛ هبندلر ،مكلف :إىرائاؿ ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ ،ص218-217؛

كامايادان ،المكىك ة الحرة .Wikipedia

()2
()3
()4

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص124؛ انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص.103

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص125-124؛ انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص.103
الالزر يف نمذ :كلد فذ ال دس نـ 1923ـ ،منف ضك فذ ممنيذ كيا نر ،كابنضـ

كابنضـ إل

ىؿ فذ نـ 1939ـ،

لاحذ نـ 1940ـ ،ك مؿ ممراىؿ ،كأماف م زف ،كا فنا ال،نرياف فذ حظارة كالداه ،ثـ أويحت

الحظارة مطيلة لا بنظاـ فذ بندؽ حت اأرض ،ك ا ذ دراينت اذ الىسح كالم فهرات فذ هكارع مفنر ىنين،

كا

ؿ نـ 1943ـ فذ إحدل اللماانت كحمـ ىت ىبنكات ،كابنضـ لاهاش نـ 1948ـ ح

نـ 1969ـ ،كفذ

نـ  1951ـ أبن ،دكرة ضينط ك مؿ فذ طكار اأىاحة ،كمدرب فذ فماؾ األ نـ ،كيلد إبن،نا دم ه فذ الهاش

مؿ م،بندس.) http://www.lehi.org.il .html(.

() 5

هنمار ،اىحنؽ :مذمرات ،ص59؛ يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص259؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ،

(عبري) ،ج ،1ص.166
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كشد بنهح هنمار فذ إشبننع أ ضنا المبنظمة يضركرة وفاة هالندم؛ أهؿ ىسم ،ن

كحمنا ،ن مف ا بن راض( ،)1ك بندمن كوات رىنلة اااف-مكر إل هنمار ا المكاف ة ي وفا ه لـ
امف حان ،حاث منف هنمار شد اى د

ثسثة هر مف أ ضنا المبنظمة إل هنطئ ينت انـ(،)2

لايا ،ـ يحمـ المكت الذم ودر كبنفذ ين همنع(.)3

كمبننؾ ركاا نف ص انؿ هالندم ،اأكل إشبنن ه ينلحوكؿ ا اأىاحة:
منبنت مبننؾ ولكية للمااة بن ؿ أىاحة لاحذ إل حافن كمدف الهمنؿ ،كأيشبنع هالندم يأف

مبننؾ إممنبناة لبن ؿ اأىاحة يكاىطة شكارب نيلة لمدرىة زفكلكف ال ذ منبنت ع همنؿ ؿ أياب فذ
 7آب "أصىطس" 1943ـ ،فذمب هالندم لم نياة ه ص من فذ المدرىة المذمكرة يرف ة اثبناف مف
بنهطنا لاحذ أحدممن ارحمائاؿ أمربنىكف وداؽ هنمار كفذ الطراؽ أطاؽ ا ثبننف البننر ااه مف

اأمنـ كمف ال اؼ ،كيلد ذلؾ شنمكا يحفر حفرة ،ككضلكا هث ه فا،ن(.)4

أمن الركااة الثنبناة أف هالندم اش رح ا شاندة لاحذ ش ؿ ايبنة دافاد يف صكراكف ربنبنن لمف
ال اندة رفضت ،فاـ ا يؿ هالندم كىل ل بنفاذ فمر ه ،مف سؿ ىت ف انت مف أ ين ه مف الهف
ينل رب مف ه ة يف صكراكف ،فرأت شاندة لاحذ أف مف الكاهب مبنله مف بنفاذ م ططه ،ممن إف
إيسغ الم نيرات اليراطنبناة ل ل اه أمر صار م يكؿ بند لاحذ ،ف رركا ش اه ،كمنبنت ال طة أف د ن
إىحنؽ هنمار كآرااه هفاامنف هالندم لحضكر ال دراب ا الىسح فذ رمنؿ ينت انـ ،ف اكف
كدفبنكف مبننؾ ،ممن اكضح اه راؾ هنمار يبنفىه فذ اص انؿ هالندم(.)5
ا ضح ممن ىيؽ أبنه م،من منبنت الركااة فإف ال بنظاـ بنفىه ،كمف افه هنمار منف كراا

اص انؿ هالندم ،كاممف حكؿ مااة ا ص انؿ ىهاؿ:

أ – الوراع ا ال اندة فذ ال بنظاـ منف ا أهدف ،ح

كوؿ اأمر درهة ال وفاة الهىداة.

ب – لـ امف م يك ن بند هنمار كفرا ه الكهناة لايراطنبنااف ف ممنف كهكد هالندم ،لمف ش اه –
أان منبنت الركااة – منف م يك ن ،كذلؾ أمر هاب! ،كاكضح درهة دمكاة ال بنظاـ ،كاى لدادف ل ؿ
أم ه ص م،من منف هأبنه ،كم،من منبنت أ منله الىني ة.
()1

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص45؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.169

()2

ينت انـ :مدابنة و،اكبناة ع ا هنطئ اليحر الم كىط هبنكيذ انفن مينهرة ،ك لبنذ يبنت اليحر ،أيىىت نـ

Abadi, Jacob: Israel's Leadership, p.149.

1926ـ (.هراب ،محمد :ملهـ ياداف فاىطاف ،ص.)138

()3

اااف-مكر،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص125؛ انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص.103

()5

انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص103؛ هبندلر ،مكلف :إىرائاؿ ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ ،ص217؛

()4

كامايادان ،المكىك ة الحرة .Wikipedia

http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?entryld=2010411.
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 )9إعدام المتعاونين مع سمطات النتداب:
ا

د هنمار يأمماة ا ص انؿ الىانىذ ،فأ دمت المبنظمة ددان مف الا،كد ممف اه يه

ي لنكبن،ـ مع الىاطنت اليراطنبناة( ،)1ففذ الكشت الذم فهات فاه لاحذ فذ كضع حد لحانة دد مف

رمكز الىاطة اليراطنبناة ،بنهحت فذ وفاة اثبناف مف الا،كد اأكؿ أيرامنـ فاابن ىؾ " Abraham

 ، )2("Velintskكمك مف أكائؿ المبنضماف كالمؤىىاف ( ىؿ فذ إىرائاؿ) ،ك مت وفا ه

ب

ا فراج بنه فذ هينط "فيراار" 1943ـ ،ي ،مة ال انبنة؛ أبنه اه رل حرا ه مف أهؿ إطسؽ ىراحه،
ك دامه كملاكمنت حكؿ المبنظمة لام نيرات اليراطنبناة(.)3

أمن الثنبنذ ف،ك :اىرائاؿ يرا ىمر كش ا ه المبنظمة فذ  3أااكؿ "ىي مير" 1943ـ ،كمك

ضنيط الم نيرات فذ إ ىؿ ،كيبننا ا أكامر هنمار ،يلد ا ،نمه ي ىااـ يلض رفنش،ـ إل الهرطة

اليراطنبناة()4؛ أبنه مؿ يحمنس ضد أ ضنا (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،كهرت محندثنت ا نذ شرار
وفاة اىرائاؿ يرا ىمر ياف مل اذ ملىمر المزر ة ،ك رج ال رار إل

مركب هنمار كهالندم(.)5

حاز ال بنفاذ فذ أ نب

 )1قيادة ليحي الجديدة:

هددت المبنظمة بنهنطن ،ن نـ 1943ـ ،يلد أف ند إلا،ن هزا مف شند ،ن مف اأىىر  ،مثؿ
هنمار ،كاااف-مكر ،كيدأ هنمار يإ ندة بنظاـ المبنظمة ال ذ منبنت ا حنفة ا بن راض يلد م ؿ
أيرامنـ ه ارف ،كأويح رئاىن ل،ن ادار بنهنطن ،ن( ،)6كفذ أكؿ طكة دارة المبنظمة أشنـ (مرمز
شاندة لاحذ) الذم مكف مف ثسثة أه نص ،مـ هنمار كاىرائاؿ إلداد كبنن نف اااف-مكر ،كأضنؼ

()1

اكبنس ،مراـ :الكاشع الىانىذ  ،ص.73

( )2أيرامنـ فاابن ىؾ1943-1917( :ـ) ،مف أكائؿ أ ضنا لاحذ ،ا اه اليراطنبناكف يلد أه،ر مع مااة الىطك
ا اليبنؾ ا بنهاازم الفاىطابنذ فذ هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1940ـ ،منف مكشفه حاندان مف ا بن ىنـ ياف
إ ىؿ كلاحذ ،كا زـ اللكدة إل إ ىؿ مع أ ضنا آ راف مف لاحذ ،اص نل ه لاحذ يلد ا فراج بنه فذ 25
هينط "فيراار"  1943ـ ،يحهة أبنه ا اى لداد ل داـ ملاكمنت لايراطنبنااف ف لاحذ م نيؿ إطسؽ ىراحه،
كمدؼ ا ص انؿ ردع أ ضنا لاحذ مف ال راهع ف المبنظمة.)http://he.wikipedia.org/wiki(.
( )3ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص165؛ هبندلر ،مكلف :إىرائاؿ ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ ،ص218؛
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.132
)(4
Abadi, Jacob: Israel's Leadership, p.149.
( )5انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص95؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص133- 132؛ هبندلر،
مكلف :إىرائاؿ ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ ،ص.218
( )6يف ا،كدا ،ب-كهكحط ،اىرائاؿ :الوراع ا همؿ اليات ال كمذ( ،عبري) ،ص150؛
; Abadi, Jacob: Israel's Leadership, p.149; Judiaca Encyclopedia, vol.18, p.393
Blumberg , Arnold: The History of Israel, p.65.
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ه ون رايلن دارة الهؤكف المنلاة مك هاكمك يكزبنر " ،"Shlommo Boznerكمنف اااف-مكر
مىؤكؿ البنهنطنت الىانىاة كالمفنكضنت ال نرهاة ،كالداد مىؤكؿ ا سـ كلم نيلة مكاشؼ الحرمة
ا المى كل الدا اذ كال نرهذ ،كمنبنت شاند ،ـ لامبنظمة يدكف ابن نينت(.)1
رمز إلداد

ا

إ داد يلض البنهرات ا

سماة؛ فبنهر ىاىاة م ن ت يلبنكاف "م اة

ال أىاس" ال ذ ،دؼ إل

إ ندة وانصة اليربننمج الىانىذ لامبنظمة ،كمنف ال رض اللنـ لااحذ

ا

سؿ هنكر الثسثة

المهددة مك ال أماد

ثكرا ،ن ( ،) 2كمنبنت منفة ال اررات الحنىمة ؤ ذ

كيمكاف ة اثبناف مبن،ـ ف ط أصاياة( ،)1-2كمنف اااف-مكر أميرمـ كأشري،ـ فذ ،د ه ارف ،فمنف
ونحب وسحاة مرمزاة ،كمنف له أثار ا شاندة الحرمة ،كمنف احؿ محؿ أم ه ص ا اب

مبن،ـ أك ا ـ ىهبنه(.)3

ا ياف ممن ىيؽ أف شاندة المبنظمة مبنذ إبنهنئ،ن كح

ذلؾ الكشت ظات محدكدة اللدد ،ف د

ابنفرد ينل رار فا،ن دد شااؿ هدان مف ال ندة ،اأمر الذم البنذ دم ن كراة ذلؾ ال بنظاـ.
ممثت ال اندة الهدادة فذ حااؿ ىيب ا

فنؽ الذم كوات إلاه مبنظم ،ـ ،ف ياف ل،ـ أف

الىيب بنظامذ كلاس إاداكلكها ن ،فكضلكا كه ،ن م اف ن كأمثر

دم ن ،ف ات

ف ا ص ان ت

الىانىاة كىرشة اليبنكؾ م،دؼ رئاس كف ن مف ا بن ،نا ك وفاة المبنظمة ،كأدرمت أف يراطنبنان

كألمنبنان أ داا لاا،كد ،فيراطنبنان ال نضذ ،كألمنبنان ىم ٍف ابنفذ أحمنـ ال نضذ ،كرأت لاحذ أبنه يد مف
هف حرب مكادة فا،ن ضد يراطنبنان ،ف ررت إرىنؿ مهمك ة مف رهنل،ن لالمؿ ضد يراطنبنان نرج

فاىطاف كيلادان ف ىاطرة مبنظمة ال،نصنبننف(.)4

 )4تسمية المنظمة الجديدة:

منف أيرامنـ ه ارف شد رفض ا ى مرار يبنفس اىـ (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) ،كاش رح شيؿ إ دامه

اىـ (محنريذ إىرائاؿ)( ،)5كبن اهة اللداا المى مر لامبنظمة مف الهماع ،ح

()1

()2

مف الرفنؽ الىني اف

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري)،ص29 ،21؛ ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص39؛
هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.14

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص62-61؛

Weinberg- Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism ,p.108.
()3

هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.14

()4

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص161-160؛ امذ ،أفرااـ :الدرع كالحرية( ،عبري) ،ص 81؛ هبندلر،

()5

الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة( ،عبري).

مكلف:إىرائاؿ ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ،ص212؛ أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة،ص.252
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مف إ ىؿ؛ كافؽ أ ضنا المبنظمة ا

اار اىم،ن نـ 1943ـ( ،)1كذمر اااف-مكر أبنه حنكر

مع ه ارف حكؿ مىألة المبنظمة اللىمراة فذ (إىرائاؿ) فياف له أبن،ـ لاىكا مبنظمة ىمراة ،يؿ
اار اىـ المبنظمة؛ أف اىـ إ ىؿ ملركؼ فذ

حرمة حرر (شكمذ) ثكراة ،ككافؽ ه ارف ا

أكركين ،كذمر إلانب أف ا ىـ الهداد حدد يلد ابنىحنب مؿ مف زر كبنذ كشالذ نـ 1942ـ،

كذمر اااف-مكر أبنه شيؿ مركيه مف ىهف الاطركف شدـ دة م رحنت حكؿ بنكاان ه ارف شيؿ مك ه
يأه،ر كمك

اار اىـ المبنظمة مف (المبنظمة اللىمراة فذ إىرائاؿ) إل (محنريذ حراة إىرائاؿ)

ل ير هزاان مف إ ىؿ(.)2
"لكحنمذ حاركت اىرائاؿ" لاحذ ا ون انر ،ح
كفذ واؼ نـ 1943ـ ،شنؿ إلداد ":إف أيرامنـ ه ارف طنلب آ ر أانـ حان ه يلدـ ىماة
المبنظمة ينىـ (ا ىؿ فذ إىرائاؿ) ،كاليدا ينلظ،كر ينىـ محنريذ حراة إىرائاؿ (لاحذ)( ،)3كفذ3
هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1943ـ ،د اه منع ل اندة مبنظمة (محنريذ حراة إىرائاؿ) ،أكؿ مرة،
كىمات شاندة المبنظمة الهدادة (المرمز) ال ذ لبنذ مؤىىة شاندة لاحذ ،ي اندة هنمار ،كهددت
ي
بنهنط،ن فذ نـ 1943ـ ،كام مت ي هبناد الهينب الذاف ا هنكز ىبن،ـ  25ىبنة مف ال وحاحااف
كالا،كد الهرشااف ،كمف الكافداف الهدد(.)4

 )6التحول الفكري لممنظمة:

كمف أهؿ إ ندة يبننا المبنظمة ،منبنت ال اندة مى لدة لا اار الفمرم ،كام مت يلد مكت

ه ارف يبنهر أفمنرمن ك ثيا ،ن ا

المى كل ال بنظامذ كالهمنمارم( ،)5كشيؿ يدا المبنظمة بنهنط،ن

اللىمرم يدأت حماة هداد فمرم ،كح

ا ـ ال هداد لامبنظمة اهب ال ضنا ا إلانمك هالندم،

ك ا اىرائاؿ يرا ىمر ،كا ير ش ا،من هدادان شنمة المبنظمة الهدادة ،كيدأت ال حك ت فذ مكاشؼ

لاحذ الفمراة فذ بن،ناة نـ  1943كيدااة نـ 1944ـ ،ي،دؼ كضع وكواة لامبنظمة كايلندمن

()1
() 2

()3
()4

هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.14-13

اااف-مكر ،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص102، 80؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ،
ص.137-136

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.24

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري)،ص46؛ اااف-مكر ،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص138؛
ا  ،فسح :فاىطاف كا بن داب اليراطنبنذ ،ص147؛

()5

Abadi, Jacob: Israel's Leadership, p.149.

هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص14؛ماار ،اكىؼ:لاحذ( ،عبري) ،ج،1
ص.161
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ف همؿ المبنظمة اأـ (إ ىؿ) كمبنذ هينط "فيراار" نـ 1944ـ ،طنليت لاحذ ين ي لند ف فمر

كىانىة إ ىؿ ،ك أىاس مبنظمة ذات طنيع فمرم نص كمى ؿ(.)1

ىلت لاحذ اهند وكرة هدادة ل،ن ،ممبنظمة حرر شكمذ ،كرفضت ال وراح الرىمذ
ف أم داا أك سؼ مع أحد ،كه،دت حك ن فذ سشن ،ن ينل همع ا ى اطنبنذ كمؤىىن ه مبنذ
نـ 1943ـ ،كلمبن،ن أورت ا ملنرضة المكاشؼ الىانىاة الرىماة الدا اة إل دـ ال ىرع فذ
مكاه،ة الىاطنت اليراطنبناة ،كا م فنا ينل لنكف مل،ن ،كال فنكض ل ركه،ن مف فاىطاف ،كا يرت
أف الحرمة ا ه راماة الو،اكبناة من مذ إ أداة اى لما،ن اليراطنبناكف لضمنف اى مرار ىاطر ،ـ
ا فاىطاف ،كام فت يأف ي يراطنبنان اللدك الرئاس الم وب (أراضا،ن) ،كأبنه آف اأكاف لايدا
فذ حرب ابناة كمينهرة ،كأبن،ن ى حنري،ن لكحدمن كلف حنرب صارمن ،ك ٌيرت ف رصي ،ن فذ
ال لنكف ل ح اؽ مدف،ن مع اأطراؼ منفة(.)2
يدأ ال حكؿ فذ مكاشؼ لاحذ الىانىاة بنحك ا حند الىكفا ذ يلد مزام ،ن ألمنبنان كا ضنح
أف شك ه فذ ون د ،كشكة ألمنبنان فذ بننزؿ فذ يدااة نـ 1944ـ ،ك ات ف كه،ن ،ن لا لنكف
مع ألمنبنان كااطنلان مأ داا ليراطنبنان ،نوةن يلد حرب ا يندة ال ذ شنـ ي،ن البننزاكف ضد الا،كد،
ف ار ا هنم،ـ مف الفنهاة كالبننزاة ،بنحك ا حند الىكفا ذ إذ اش بنلت لاحذ يأبنه ىامكف حااف ن لاثكرة
الليراة الم ن اة ضد يراطنبنان ،كبنهرت وحافة محزات "الهي،ة" دة م ن ت كضح طيالة
اللسشنت الركىاة -اليراطنبناة ،كاممنبناة اى سؿ ال سؼ يابن،من( ،)3ف يبنت المبنظمة مكاشؼ اىنراة
ىكفا اة ،مع اح فنظ،ن يهما،ن الىرم الىن ذ لا حرر ال كمذ لاكوكؿ ل،دف،ن الرئاس كمك طرد
اليراطنبنااف مف فاىطاف ،كرفضت لاحذ يبنذ أم حزب ىانىذ رىمذ ل،ن ،كاى يلدت هرية
إ ىؿ ،كحرمة م ىنمر كيا نر ،فأ ابنت يبنا،ن لابنمكذج المنرمىذ ،كأادت الىانىة ال نرهاة
لاىكفات ،ك يبنت مكاشؼ إاهنياة بنحك ا ه رامااف كاللمنؿ فذ فاىطاف ،ك يرت ف رصي ،ن فذ
الدفنع ف مونلح،ـ ،ك هبنادمـ لاحرب ال ذ كدمن ضد يراطنبنان؛ فنزداد ال أااد ل،ـ نوة مف
كزار نرهاة ا حند الىكفا ذ مكلك كؼ ".)4("Molotov
أمن مكشؼ لاحذ مف رمان فمنف ااهنيا ن؛ يىيب حاندا ،ن مف دكؿ أكركين ،كمكشف،ن ا اهنيذ

مف (الهلب الليرم) ،أمن مكشف،ن مف أمرامن فمنف ىايا ن؛ أف الك انت الم حدة حاافةن ليراطنبنان ،كمف

()1
()2

() 3

()4

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.183-181، 166-165

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص183 ،181؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص46؛
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من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص55؛ هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة
الىراة( ،عبري) ،ص20-19؛ يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.206

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص183؛ بنافاه ،اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف( ،عبري) ،ص.67
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الولب أف مكف حااف ن (لاهلب الليرم) ،كه واة ركزفات ىاياة ،لاس يىيب أاادف ليراطنبنان،
يؿ يىيب أاادف لا كه،نت الىلكداة(.)1

ا يرت لاحذ اللرب حاافن ل،ن يلد ا حند الىكفا ذ ،كأف طرف،ـ صار مكهه ضد اللرب

كاممف أف ىكم مل،ـ ال سفنت ،كأف طرف،ـ مكهه ضد اليراطنبنااف ( ،) 2كأف الهم،كر اللريذ

أ فؽ فذ المحنفظة ا ح كشه المدبناة ،كلاس له مكاة كطبناة ،ف يبننمـ اليراطنبناكف الذاف افضاكف

حمـ اللريذ ا الا،كدم المث ؼ ،كي وكص اللرب فرأت لاحذ أبنه إمن أيند ،ـ ،أك طردمـ مف

فاىطاف(.)3

كمف ذلؾ ا ٌياف ال بننشض فذ مكاشؼ لاحذ هنف اللرب ،ف،ـ لاىكا دكان ل،ن ،كاممف ىكاة
سفن ،ـ مل،ن ،كمع ذلؾ فإف الحؿ ينلبنىية ل،ـ إمن ا يندة ،أك الطرد مف فاىطاف.
كأيلد شندة لاحذ أبنفى،ـ مف البنظرة الدابناة لالبنؼ ال ذ مثا،ن ه ارف ،كأمدت المبنظمة أف

ا رمنب ضركرم كلاس هر ا ن؛ أف اأبنظمة ال ذ فرض ،ن الىاطنت اليراطنبناة كف ن ل،ذا ال لراؼ
لير ف شن دة إرمنياة شىراة ،كاد

أ ضنا لاحذ أف مبننؾ مف اهرع المفنح ضد ا رمنب

اليراطنبنذ ،أمن ا رمنب بنفىه فااس كىااة صار هر اة ،كأمدكا أف ا رمنب لـ امف ظنمرة هدادة فذ
ااد المفنح الا،كدم ضد شنمر أهبنيذ(.)4

 )1التحول اإلعالمي:

أياغ اااف-مكر إىحنؽ هنمار فذ ف رة الىهف أبنه اهب إودار وحافة مثؿ أانـ ه ارف

لا أثار ا

هراحة ميارة

نوةن المث فاف ،كونبنلذ ال رار كالرأم اللنـ فذ فاىطاف؛ ل كضاح

مكشؼ لاحذ مف يراطنبنان ،كيلد اص انؿ هالندم أىس هنمار نـ 1943ـ ،وحافة هدادة ينىـ

محزات "الهي،ة"؛ لبنهر فمر المبنظمة ،كمدفت إل

ث اؼ اأ ضنا الهدد ،يضركرة طرد المح ؿ

اليراطنبنذ مف فاىطاف ،كأودرت  19بنهرة ،منبنت اأكل فذ مكز "اكلاك" 1943ـ ،كآ ر دد

فذ  19أانر "مناك" 1945ـ ،كصطت البنهنطنت الىانىاة كاللىمراة لامبنظمة(.)5

()1
()2

()5

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.192

ا  ،فسح :فاىطاف كا بن داب اليراطنبنذ،ص149؛ يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة  ،ص.206
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)(4

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص126-125؛ هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف
الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص18؛ يئارك-كهياط :شنمكس ه وانت أرض إىرائاؿ( ،عبري) ،ص497؛ امذ،
أفرااـ :منذا كمف فذ الدفنع كالوراع( ،عبري) ،ص.100
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كفذ محزات منبنت ملظـ المكاد المم كية مف حرار اىرائاؿ إلداد ،كمهنرمة اااف-مكر،

كياف اااف-مكر فذ اللدد الثنبنذ ال ط
كهنمار ،ك ٌير إلداد فذ اللدد اأكؿ ف الفمر اأاداكلكهذٌ ،
الىانىذ الهداد لامبنظمة ،كذمر هنمار أف إلداد كاااف-مكر منبنن ا حدثنف ينىـ المبنظمة؛ أف
الوحفااف الذاف منبنكا اهركف الا ناات مل،من ،ا ـ إحضنرمـ يطرؽ ما كاة ،ح

الم نيئ الىراة لاحرمة ،يحاث

ايا كا ف

ا لرؼ أم وحفذ ا كهه محدثه مف لاحذ ،ممن إف المهست

كالوحؼ الفمراة منف ل،ن دكر م،ـ فذ نرا المبنظمنت الىراة ،كمف الولب ملرفة أثار محزات

فذ نرا لاحذ ،ف،بننؾ مف ا كؿ :إبن،ن شنمت ييبننا لاحذ مف هداد ،بندمن ياغ أثارمن حدكدان أمثر
ممن كشع مؤىىكمن ،ممن لـ مف شاندة لاحذ كشع أف امكف ل،ذف الوحافة أثار ميار(.)1
ف

ٌيرت وحافة محزات
أيرامنـ ه ارف ،فمنبنت مبني انر إ سما ن م،م ن؛ أبن،ن منبنت م ووة لا ضنان الىانىاة كالفمراة،
كأويح ل،ن شراا مثر؛ ممن أدم إل

كدة المبنظمة لالمؿ يلد ابن طنع هنا فذ أ نب اص انؿ

كىع المبنظمة فذ بنهر فمرمن الىانىذ ،فيلد ظ،كر محزات

يم َّنب الم ن ت
يدأ دد ميار مف البننس ابنظركف لااحذ ا أبن،ن مبنظمة إرمنياة ،ممن ال
يلدد مف المث فاف الذاف ٌيركا ف حمى،ـ لاوحافة ،ممن أثرت الوحافة ا يلض أفراد إ ىؿ،
كأ ره ،ـ مف حنلة الهمكد ال ذ د اكا فا،ن ،كدفل ،ـ لالمؿ

ندة إ ىؿ لحنلة ال مرد كالحرب(.)2

كام مت لاحذ ي كزاع محزات ا الهياية ك بننور الينلمنخ كا ىؿ ال ذ لـ فنهأ يأف فراؽ
ه ارف منزاؿ حا ن ف ط ،يؿ فنهأت مف مؽ أديانت الوحافة ،ي ض البنظر ف مضمكبن،ن
الىانىذ ،ال ذ بننفس ك فكؽ فذ مثار مف اأحانف أديانت المبنظم اف المبننفى اف ،مف حاث اللمؽ
فذ طرح الفمرة ،كأف شندة المبنظمة الثسثة ا م لكف يمكمية م نياة؛ ممن اؽ ابنطين ن ياف أكىنط
مثارة -يمن فا،ن ال،نصنبننف كا ىؿ -يأف لاحذ م اؾ مند انر ا هنبنب ميار مف الث نفة( ،)3ممن أشنمت
لاحذ إذا ة صار هر اة ينىـ (محطة الهلب الم ن ؿ)؛ ل حراض الا،كد ا ش نؿ يراطنبنان ،ف نمت
ي هداد يث الراداك ال نص ي،ن ،ي،دؼ ال أثار البنفىذ ا الهم،كر ،كاشبنن ،ـ يأىاكب مؿ
المبنظمة(.)4
() 1

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص126؛ يبننم ،ال كب:هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص

()2

امذ ،أفرااـ :الدرع كالحرب( ،عبري) ،ص84؛ مبنلنف ،حياب :حرب الوحنفة( ،عبري) ،ص54-53؛ فاف،

()3

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.131
ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص125؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص148؛ طبنكس،
زت :الفاىطابناكف ،ص.268

()4

148؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص63-62؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.24
إااذ :الهي،ة الثنبناة( ،عبري) ،ص44؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.24
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 )1تصفية السجون:

كضع أيرامنـ ه ارف طة وفاة الىهكف شيؿ مك ه ،كمع ىاـ هنمار ال اندة أمر
ي طيا ،ن ،فمنبنت أكل م،نـ المبنظمة مدـ الىهكف اليراطنبناة ك بنظاف،ن ،كرفلت هلنر وفاة
الىهكف ل حرار مؿ أىرل لاحذ ير اى داـ مؿ الكىنئؿ الم نحة لذلؾ( ،)1فأرادت ال ضنا ا
أىس الىاطنت اليراطنبناة ،كفرض ىاطرة الا،كد ا فاىطاف ،كأف حري،ن مذ لا ضنا ا
الىاطنت اليراطنبناة ك وفاة مؤىىن ،ن المدبناة كاللىمراة وكو ن المؤىىنت ال ملاة(.)2
كرفض اااف-مكر ي نا الحرمة فذ الىهكف ،فأ ط أكامرف يلدـ ا ى ىسـ كال نؿ ح
نؿ ،كذلؾ مف سؿ رىنلة أرىا،ن فذ واؼ نـ 1943ـ ،مف
المكت؛ أبنه أفضؿ مف ا
مل اه فذ الاطركف ،ملابنن فا،ن أف الىهف منرثة ينلبنىية لام ن ؿ ،كمبنذ ذلؾ الحاف حرـ ا
أ ضنا المبنظمة أف اا كا ىسح،ـ ف نؿ ":اش ؿ أك ؿ ،لمف ىهف"(.)3
شررت المبنظمة أف امكت بننورمن ك اىامكا أبنفى،ـ ،كشرركا ال ضنا ا الىهكف
اليراطنبناة فذ فاىطاف؛ أبن،ن لاىت مدارس ثكراة ،يؿ نئ ن فذ طراؽ الحراة ،كاهب وفا ،ن
يمؿ الطرؽ؛ أف الىهف المؿ ا مدـ المبنظمة( ،)4إ أف دـ ىااـ بننور المبنظمة كمحنكلة
ال ضنا ا مؤىىنت الىاطنت اليراطنبناة لـ ً
ؤد مف البننحاة اللمااة إ إل حدكث يلض
ماانت ش ؿ ضئااة أفراد الهرطة ك بننور لاحذ ،ك زز الوكرة اللنمة للبننورمن ا أبن،ـ
مهرمكف ،كأدل ذلؾ إل كشؼ ماان ،ن يلد اد الفوح الا،كدم نـ 1944ـ(.)5
كذمر اااف-مكر فذ وحافة محزات إف الىهبننا مريكا مف الاطركف لسبنضمنـ إل (هاش

محنريذ إىرائاؿ) ،كشرركا دـ اللكدة لاىهف ،كأف ال نبنكف الكحاد الذم ال رفكف يه مك شنبنكف

لاحذ ،كأف مدـ الىهكف

اـ إ

ير طرؽ مبن،ن ،ال مىؾ ينلحرمة الىراة ،كال ضنا

الم يراف ،كالمكت ك دـ ىااـ الذات أيدان(.)6

ا

ثالثاً :المالحقات واإلبعاد لقادة وعناصر ليحي 7011-7019م:
بنهطت فلنلانت لاحذ ضد ا بنهااز يلد أف ا ضح أبنه

حنهة إل ال لنكف مل،ـ يلد

ابن،انر م ار كهاكهه فذ دد مف هي،نت أكركين ،كيدأت شطن نت كاىلة مف الاهكؼ فذ فاىطاف
إيداا ف،ـ لبنهنطنت لاحذ ،كازداد ال ف،ـ يلد كوكؿ أ ينر فظنئع البننزاة ضد الا،كد ،فكه،ت شاندة
()1

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص137؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.165
هفاامنف ،أبنهؿ :م نينت محنريذ حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ج ،1ص.151
ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص165؛ يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.206
هفاامنف ،أبنهؿ :م نينت محنريذ حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ج ،1ص.152

()6

اااف-مكر ،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص 138؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ,ج ،1ص.165

()2
()3
()4
()5

يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.206
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لاحذ ىاىاة ا ،نمنت ضد ا بنهااز ل حماا،ـ مىؤكلاة المحرشة ،نوة يلد أف ىدكا أيكاب فاىطاف

أمنـ الا،كد الفنراف مف البننزاة(.)1

 )7أثر عمميات ليحي ضد النتداب البريطاني:
أويحت لاحذ هنمزة ل مكف بنهاطة مف هداد فذ هينط "فيراار" نـ 1944ـ ،كمنف نـ
1944ـ دمكا ن ياف لاحذ كالهرطة اليراطنبناة ،كمنف أ ضنا لاحذ مىاحاف كا،نهمكف الهرطة فذ
كضح البن،نر ،كمى لداف ل ؿ أم يراطنبناذ فذ فاىطاف دكف ردد( ،)2ك ب إ سف إ ىؿ مردمن

فذ اأكؿ مف هينط "فيراار" 1944ـ -يلد كلذ مبننحاـ يا ف " )3("Menachem Behinشاند ،ن-
ولَّدت لاحذ مف بنهنط،ن اللىمرم ضد من ا ير ه اللدك الرئاس ممثسن ين ى لمنر اليراطنبنذ،
م يبناة أىاكب ا ص ان ت اله واة ،م أثرة يلنمؿ ا بن نـ(.)4

كه،د مؿ ه،ر ددان مف اللماانت ضد رمكز الىاطة كأفراد الهرطة ،كأىفرت ماان ،ن
ف مورع دد مف رهنؿ الهرطة ،كى كط دد يىاط مف لاحذ كا نؿ اللداد مف أ ضنئ،ن
كمبننورا،ن ،فيدأ اليراطنبناكف اهلركف ينل ،داد كال طر ،ممن منبنت ماانت لاحذ كا ىؿ مف أمـ
ال ضنان ال ذ ه ات الىاطنت اليراطنبناة كشاندة الاهكؼ المبنظـ(.)5

()1
()2

مبنوكر -كبنحنس :المؤىىة اللىمراة ،ص.59-58
الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نر ا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري)؛ هك ف،
هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص46؛

()3
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مبننحاـ يا ف1992-1913( :ـ) كلد فذ ركىان الياضنا ،درس الح كؽ فذ هنملة كارىك ،ي ٌاف مبندكين ليا نر
فذ يكلبندا نـ 1939ـ ،كفد إل فاىطاف نـ 1942ـ ،بندمن أيىس هاش يكلكبنذ ي اندة الهبنراؿ أبندركز

ىؿ ،أىس حزب

لا نؿ إل هنبنب الحافنا ،ك ي ٌاف فذ اأكؿ مف منبنكف اأكؿ "داىمير" 1943ـ شنئدان
حاركت نـ 1948ـ ،كفذ نـ 1967ـ منف مف الميندراف شنمة حمكمة الاامكد الكطبناة هاة ابند ع
حرب اأانـ الى ة ،كفذ نـ 1973ـ كشؼ ا

رأس الاامكد ل كض ابن نينت المبناىت الثنمبنة ،كأويح

رئاىن لكزراا (إىرائاؿ) نـ 1977ـ ،إ ذ ش ارراف منماف أكل،من شوؼ المفن ؿ البنككم اللراشذ نـ 1981ـ،

كاه انح ليبننف نـ 1982ـ .كاى نؿ مف رئنىة الكزراا نـ 1983ـ ،كمنت نـ 1992ـ(.هراس ،ويرم:
الاماف الو،اكبنذ ،ص55؛ إيراماـ ،مكى  :ك د ال كراة ،ص385؛ الدينغ ،موطف  :يسدبنن فاىطاف ،ج،4

ص78؛ مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص126-125؛ اسـ ،ا آؿ :ألؼ ا،كدم فذ ال نرا الحداث،
()4
()5

ص.)72-71
يكهذ ،كاوؼ :فاىطاف شيؿ الضانع ،ص295؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.168
محنرب ،يد الحفاظ:منصنبننف،إ ىؿ،لاحذ،ص168؛ هاير،اكاؼ:الىانىة اليراطنبناة كالا،كداة(،عبري) ،ص.377
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منبنت يدااة ماانت لاحذ مذ محنكلة اص انؿ المبندكب الىنمذ منؾ منامؿ " Harold
 ،) 1( "Mac Michaelحابنمن كضع ا،كدانف ل م ن م،رينئا ن اكـ اأحد  3هينط "فيراار" 1944ـ،
ىن ة كه،ه إل مبناىة الماؾ هكرج فذ ال دس ل أداة الوسة ،لمف المبندكب بنهن()2؛ يىيب دـ
ابنفهنر الا ـ؛ أف أىسؾ الريط ال ذ ريط الا ـ فا،ن اب(.)3
فذ نـ 1944ـ ظ،رت ماو نت كمبنهكرات لاحذ ك د اليراطنبنااف ينلحرب ك كضح

لاو،نابنة أمماة محنرية اليراطنبنااف( ،)4كد ؿ بننور لاحذ ف رة المطنردات ،كلـ هلر المبنظمة
ينلضلؼ أمثر مف مذف الف رة ،بندمن منبنت لاد يبننا بنفى،ن؛ أف أ ضنا المبنظمة ا حرمكف فذ
منفة الهكارع يمكاد إ سماة ،كهلكرمـ يأف مبننؾ ،مف ا ل ي،ـ كاراد ىاام،ـ لاىاطنت كا يسغ
بن،ـ ،ممن دفع أفراد الهرطة اليراطنبنااف حان ،ـ ثمبنن لمحنك ،ـ ال يض ا

الذ اف منبنكا مى لداف لامكت ا أف
يأم يسغ ح

أ ضنا المبنظمة،

ا ـ ىاام،ـ لاىاطنت؛ ممن دفع الميا اف بن،ـ للدـ ال انـ

امكبنكا مدف ن لامبنظمة(.)5

كفذ اكـ  3هينط "فيراار" 1944ـ ،حنكلت الهرطة اليراطنبناة إا نؼ بنوراف مف أ ضنا

لاحذ ،شنمن يإلونؽ مبنهكرات ا الهدراف فذ حافن ،فأطاؽ اللبنوراف البننر ف ي ؿ هرطذ كضنيط
ا الفكر ،كفذ اكـ  11هينط "فيراار" 1944ـ ،شنمت دكراة مف الهرطة اليراطنبناة يإطسؽ البننر
ا

بنوراف مف لاحذ منبنن ااو نف مبنهكرات ا الهدراف فذ ؿ أياب ،كلمف اللبننور الذاف

منبنكا احرىكبن،من ردكا ا البننر ،فأويكا هرطا ن كضنيط ن ،ممن فهر بننور لاحذ ،ىانرة ىمراة
ا طراؽ ال دس ،كأواب ثسثة هبنكد فذ اللمااة (.)6

() 1

منؾ منامؿ1969-1882( :ـ) كلد فذ يراطنبنان ،كمك المبندكب الىنمذ ال نمس ،مؿ حنمم ن لك اة البناؿ

() 2

لاحذ( ،عبري) ،ص29؛ ماار :لاحذ،

بنزابنان ،كأويح المبندكب

اأزرؽ كال رطكـ فذ الىكداف نـ 1905ـ ،كفذ نـ 1915ـ ي ٌاف حنمم ن ا
الىنمذ ا فاىطاف من ياف نمذ (1944-1938ـ) ،كيلد محنكلة لاحذ الفنهاة ص انله ي ٌاف فذ منلازان،
كفذ نـ 1946ـ دـ فذ منلطن.)http://he.wikipedia.org/wiki( .

يبننم :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص174؛ من س :م ور نرا

(عبري)،ج ،1ص185؛ ز ا ر،أمرـ :ال ضاة الفاىطابناة ،ص153-152؛ انمؼ:ط،نرة الىسح ،ص.86
()4
()5

()6

Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.17.

)(3

الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة( ،عبري).
اااف-مكر ،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص152؛
Weinberg- Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism, p.110.
من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص31؛

Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.17.
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كفذ 13هينط "فيراار" 1944ـ ،اى بنمرت الكمنلة الا،كداة أ منؿ لاحذ ،كأكضحت

لاىاطنت ف بنا ،ن داـ ملاكمنت اى ينراة ل ى،اؿ ال ضنا ا إرمني،ن(.)1

كفذ  19آذار "منرس" 1944ـ ،ش ات الهرطة اليراطنبناة ارحمئاؿ أمربنىكف مىؤكؿ

الهي،ة الدا ااة فذ ؿ أياب كانفن

ب مطنردة له فذ هكارع ؿ أياب( ،)2فأودرت لاحذ يلد

اص انله لاامنت ي ؿ أم ه ص اايس الزم اللىمرم اليراطنبنذ ،كمذ لاامنت ودر أكؿ مرة
فذ نرا المبنظمنت اللىمراة الو،اكبناة ،كفذ الاكـ ال نلذ منهمت مهمك ة مف لاحذ ي اندة

ا،هكع مكماف مرمز هرطة ؿ أياب ابن نمن لمكت أمربنىكف ،ف ي ؿ شنئد هرطة ؿ أياب(.)3

كشنمت مهمك ة أ رل فذ  23آذار "منرس" 1944ـ ،ي ؿ دد مف رهنؿ الهرطة فذ أحد

هكارع ؿ أياب ،كفذ حافن ش ات ثسثة آ راف ،كأويب آ ر سؿ إل نا شبنياة ادكاة دا ؿ مرمز

() 4
هرطة المدابنة ،كفهات فذ محنكلة ا راؽ لمرمز هرطة انفن  ،فدفع أ ضنا لاحذ ثمبن ن ينمظ ن

لمحنك ،ـ ش ؿ الهرطة كالمىؤكلاف اليراطنبنااف فمف  19آذار "منرس" كطكاؿ ه،ر بناىنف "أيراؿ"

1944ـ ،ف دت المبنظمة أريلة مف أ ضنئ،ن( ،)5ف د ىرت أمربنىكف فذ  19آذار "منرس" كفذ 3

بناىنف "أيراؿ" ش ؿ ينركخ ركزبنيكاـ " ،)6( "Baroch Roznboimكفذ  6بناىنف "أيراؿ" 1944ـ ش ؿ

مبننحاـ لكبن ش " "Manaheam Lountchكهف نم دركمر ".)7("Shftai Droker

()1

اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص.60

()2

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص246؛ اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص154؛

()3

الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري)؛ اااف-مكر،

()4

هاير ،اكاؼ :الىانىة اليراطنبناة كالا،كداة( ،عبري) ،ص380؛ اللنرؼ ،نرؼ :المفوؿ فذ نرا ال دس،

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.31

بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص155؛ ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية ( ،يرم) ،ص.121

ج ،1ص419؛ الكثا ة رشـ (ؾ )2/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :شنئمة ماانت لاحذ( ،عبري).

Weinberg-Pedahzur:Fundamentalism and Pogitical Extremism, p.110.

)(5

()6

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.192-191

()7

هف نم دركمر1944-1922( :ـ) كلد فذ يكلبندا ،كفد مع كالدف إل فاىطاف ،كابنضـ إل إ ىؿ ،كيلد ا بن ىنـ
ابنضـ إل لاحذ ،ا

دكرة فذ إ داد األ نـ كزر ،ن ا اد ا،كهع مكماف ،كشنـ يزرع أل نـ ضد ال كات

اليراطنبناة ،مبن،ن زرع يكة هنبنياة ميارة فذ حافن ،ثـ كوؿ هف نم إل يات مبننحاـ لكبن ش فذ افبنئاؿ ،فذ
كضح البن،نر كوات شكة ميارة مف الهرطة اليراطنبناة ،كحنورت مبنزؿ لكبن ش كاش حم ه فأطاؽ هف نم أ ر

طا ة ا بنفىه ح

ا ع أىا انر فذ اد اليراطنبنااف.)http://www.lehi.org.il(.
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ك لرضت المبنظمة لمسح ة أه،زة اأمف اليراطنبناة فذ كشت منبنت أحكج من مكف فاه إل

بنظاـ بنفى،ن يلد أف ندت لاحانة مف هداد فذ هك ملند ل،ن كىط الاهكؼ الا،كدم ( ،)1فن
ياف  10آذار "منرس" ح

ؿ من

بن،ناة "بناىنف" 1944ـ ،ى ة مف أ ضنئ،ن مبن،ـ اىان هنيارا ،كآرااه

هفاامنف ،كم انمك همكلفا ش " ،)2("Metyahoo Shamolevitchكاىرائاؿ إلداد الذم ا

ؿ مف

المدرىة ال ذ المؿ فا،ن فحنكؿ ال،رب مف الطنيؽ الثنلث ينلبنزكؿ مف المزراب ،فى ط كمىر

حكضه كشيض ااه ،ككضع فذ الهيس فذ المى هف (.)3

 )2استغالل المحاكم منب ارً إعالمياً:

ك بندمن رضت المحممة فذ  29أانر "مناك" ،كفذ  7مكز "اكلاك" 1944ـ ،ى ة مف

أ ضنا لاحذ لامحممة رفضكا ا بنوانع ل،ن ،كال حدث مع المحنماف الم وواف لادفنع بن،ـ مف
المحممة ،كاى ات المبنظمة مثكؿ بننورمن أمنـ المحنمـ اللىمراة ليث أفمنرمن كميندئ،ن كأمداف،ن،

كرمزكا ا

الا،كدم ،كاد

دـ هر اة محنمم ،ـ ،ف دـ ذلؾ المبنظمة ،ك زز وكر ،ن فذ بنظر هرائح مف ال همع
ىفذ يكرم " "Itsefi Tboriفذ المحممة أبنه حوؿ ا

الىسح مف م ن اذ

الحراة الليراة ك ال رؼ ينلمحممة كوسحا ،ن فذ محنمم ه كا ،م،ن ين ى لمنر ك حراض اللرب
ضد الا،كد ،كطنلب يمحنمم ه مم ن ؿ حراة كلاس ممهرـ هبننئذ ،كا ،مت

اىان هنيا ار أثبننا

محنمم ،ن فذ  19حزاراف "اكبناك" 1944ـ ،إبنها ار ينلمهنزر ضد الا،كد فذ ال نرج كال نا حؽ
الا،كد فذ (كطبن،ـ) ،ك حراض اللرب(.)4

( )1محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.168
( )2م انمك همكلفا ش :كيطنشة مزافة ينىـ "رفنئاؿ ياربنيكاـ" (1995-1921ـ) كلد فذ يكلبندا ،كفذ ىف ثسثة هر
ابنضـ ليا نر ،كفذ نـ 1936ـ كفد إل فاىطاف ،كمرب مر اف مف الىهف ،اأكل مف ىهف الاطركف فذ اأكؿ
مف هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1943ـ ،ير بنفؽ أ دكف لذلؾ ،كالثنبناة مرب فذ  20هينط "فيراار" 1948ـ مف ىهف
ال دس ،كيلد م ؿ يربنندكت ا ،ـ ي اندة بنظاـ إرمنيذ ،كفذ 10هينط "فيراار" 1949ـ ،حمـ ااه ينلىهف مس
ىبنكات ،كحوؿ اذ فك يلد دة أانـ فذ إطنر اللفك اللنـ ،ك ابنه مبنن اـ يا ف مدار نـ مم ب رئاس الحمكمة،
كمنف مىئكؿ ف ا فنؽ دفع ال لكاضنت لمف ـ إ سؤمـ مف ىابننا( .كثا ة رشـ (ؾ  )9/4-5فذ مل،د
هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ا ن ت كمحنممنت أ ضنا لاحذ( ،عبري) ،ص27-26؛
() 3

الكثا ة رشـ (ؾ )9/4–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ا

http://he.wikipedia.org/wiki

ن ت كاأحمنـ ضد أ ضنا لاحذ (عبري),

ص26 ،19 ،15؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص62؛ انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص122؛

Weinberg-Pedahzur:Fundamentalism and Pogitical Extremism,p.110.

( )4الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري)؛ الكثا ة رشـ
(ؾ )2/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف:شنئمة ماانت لاحذ (عبري)؛ الكثا ة رشـ (ؾ )9/4–5فذ مل،د
ن ت كاأحمنـ ضد أ ضنا لاحذ(عبري) ،ص16-15؛بنافاه ،اكىؼ :مف طرد
هنيك بنىمذ ،يلبنكاف:ا
اليراطنبنااف( ،عبري) ،ص62؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.197
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 )9استمرار عمميات ليحي (محاولة تحويل المدن ساحات حرب):

شررت لاحذ فذ واؼ نـ 1944ـ ،أف هلؿ المدف الميرل ىنحنت لاحرب مع
اليراطنبنااف ،فمثر إطسؽ البننر ا دكرانت الهرطة الم حرمة فذ ؿ أياب كانفن كال دس ،ي،دؼ
ضرب اللدك فذ مؿ ممنف ،كهلاه اهلر ينل طر الدائـ لفرض ا بنىحنب ااه ك ههاع الهم،كر
ضدف(.)1
ممن شدرت الم نيرات اليراطنبناة أف زااد ماانت لاحذ كا ىؿ مبنذ آذار "منرس" نـ
1944ـ ،حنكلت مهمك ة مف لاحذ مرة أ رل اص انؿ المبندكب الىنمذ اليراطنبنذ منؾ منامؿ فذ
آب "أصىطس" 1944ـ ( ،) 2كمك فذ طرا ه مف ال دس إل انفن ،حاث أل كا شبنياة هنف ىانر ه،
كف حكا ااه بناراف الرهنهنت شرب صفلنت هنؤكؿ فذ ال دس فأواب المبندكب يهراح فافة،
كأواب ىنئ ه إونية ينل ة ،كمنبنت مذف المحنكلة الثنبناة ص انله ،كشد حنكلت لاحذ اص انله ىيع
مرات ،كبنهن مبن،ن همال ن(.)3
كفذ  24أااكؿ "ىي مير" 1944ـ ،شنمت لاحذ يإطسؽ البننر ا ضنيط الهرطة الرئاس
فذ ال دس فااماف الذم منف ملندان لاا،كد كهنرؾ فذ مااة ش ؿ بننور لاحذ فذ هنرع
دزابنمكؼ ،كاص انؿ ه ارف ،كشد أحدث م اه ىلندة ميارة لدل الىهبننا كأمنلا،ـ فذ ال نرج؛ ممن زاد
مف د ـ لاحذ(.)4
كضع الم طط ا،كهع مكماف ،كبنفذ ال ل ب م انمك مكيسم "،"Matityahoo Hoblai
كوندؽ ا بنفاذ اللمااة هنمار ،كا ؿ ا،هكع مكماف فذ أ نب م ؿ فااماف ،ممن حنكلت
إحدل سان لاحذ ش ؿ الضنيط فكرد شنئد هرطة ؿ أياب ،لمف المحنكلة فهات ،كيلد أىيك اف
()5
اى نؿ ك ند إل يراطنبنان ،ممن حنكلت اص انؿ رامكبند منير ن ""Raymond Oswald Kaberta
( )1اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.153
() 2هاير ،اكاؼ :الىانىة اليراطنبناة كالا،كداة( ،عبري) ،ص384؛ الحكت ،يانف :ال اندات كالمؤىىنت الىانىاة فذ
فاىطاف ،ص.425
( ) 3ز ا ر ،أمرـ :ال ضاة الفاىطابناة ،ص153؛ انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح،ص87-86؛ انصذ ،أحمد :فاىطاف
كال ضاة الفاىطابناة،ص214؛ مونلحة ،بنكر الداف :إىرائاؿ الميرل كالفىطابناكف ،ص75؛
.Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.17-18

( )4الكثا ة رشـ (ؾ )12/4–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :لاحذ اص ان ت ضينط الهرطة( ،عبري)؛ من س ،مبنكئاؿ:
م ور نرا لاحذ(،عبري) ،ص31؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.247 ،151
( )5رامكبند منير ن1966-1897( :ـ) كلد فذ إبنها را ،مؿ نـ 1914ـ مكظفن فذ إدارة ال طنرات ،كوؿ فاىطاف نـ
1922ـ ،كمنف شنئد هرطة ال ااؿ سؿ أحداث ثكرة اليراؽ نـ 1929ـ ،أبن ذ مئنت الا،كد فذ ال ااؿ ،يابنمن ابن دف ا،كد
ال ااؿ يىيب م ؿ  66ا،كدان ،فحوؿ ا رشاة مف حمكم ه ك ي ٌاف شنئدان فذ مدرىة الهرطة فذ انفن ،ك ي ٌاف من ياف
نمذ (1938-1936ـ) شنئد هرطة بننياس ،ك ي ٌاف من ياف نمذ (1940-1938ـ) شنئد هرطة= حافن ،ا ير ه لاحذ
نؿ كال لذاب فذ الهمنؿ ،ك ا إثر ذلؾ رر اص انله يلمااة مه رمة ياف
كا ىؿ مىؤك ن ف ماانت المسح ة كا
إ ىؿ كلاحذ فذ نـ 1946ـ ،كلمبن،ن فهات.)http://he.wikipedia.org/wiki( .
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مف ش هرطة حافن بندمن أطاؽ ااه بنحمان يف كر " "Nahmia ben Tourالبننر ين هنف ىانر ه،
إ أبنه لـ اويه يأذل(.)1
كمنبنت ممنرىة

ماانت لذاب أ ضنا المبنظمة المونياف كش ا،ـ شيؿ بن ا،ـ إل

المى هف  ،ك دـ داـ اللسج الطيذ ل،ـ ،هلؿ لاحذ بنهر إ سبنن حذاران لاىاطنت اليراطنبناة
هنا فاه":بنحف بنلاف أبنبنن ىبن ذ منفة كىنئؿ الرد ضد المهرماف ال اة اليراطنبنااف؛ يىيب لنما،ـ
مع محنريذ حراة إىرائاؿ الذاف اى طكف فذ أادا،ـ ،حاث

الدكلذ"(.)2

ال يركبن،ـ أىرل حرب حىب ال نبنكف

ممن أف أ ضنا لاحذ الذاف ـ كشاف،ـ ك رض،ـ ا المحنمـ منبنت لدا،ـ مكاشؼ م افة

ف أ ضنا ال،نصنبننف ،فنأ اركف منبنكا ال دكف أف يراطنبنان حاافة لاا،كد ،كال رفكف يمحنمم،ـ،
يابنمن أ ضنا لاحذ لـ ال رفكا ي،ن ،أك يحؽ محنممة الا،كد ،كا يركمن مبني انر ل طني ،ـ أثبننا

محنممن ،ـ(.)3

منبنت ـ

طاة المحنمـ

ير الوحؼ؛ ممن أدل إل

زاندة ال أااد لامبنظمة ،كبن اهة

للماانت لاحذ رد اليراطنبناكف ي كة اا،ن ،ففذ هراف اأكؿ "أم كير" 1944ـ ،يدأت مرحاة مف

مراحؿ وفاة ا رمنب ،يطاب الىاطنت اليراطنبناة مف الاهكؼ المبنظـ يفرض ال نبنكف ،كشمع

المبنظمنت ا رمنياة ،نوةن كأف يراطنبنان حنرب ألمنبنان البننزاة(.)4
كا

الرصـ مف المطنردات كالمسح نت ال ذ لرضت ل،ن لاحذ ،إ

أبن،ن اى مرت فذ

م،نهمة م رات كمرامز الهرطة فذ فاىطاف ،ك دة ممن ب حمكماة فذ مدابنة ال دس () 5؛ بنهرت
الىاطنت اليراطنبناة فذ  18أانر "مناك" 1944ـ ،إ سبنن فذ الوحؼ المحااة ينلا نت الثسث ف
هكائز لمف ا كـ ين يسغ ف أ ضنا لاحذ أك ىااـ شاندا ،ـ ،كمنف بنن نف اااف-مكر اأكؿ فذ

ال نئمة ،ثـ هنمار ،ثـ ال كب إلانب ،كا،كهع مكماف ،كمكهاه ينرهاكرا ،كال كؼ لافذ " Yaaqoob

()1
()2
()3
()4
()5

اااف-مكر ،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص155؛ انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص.88-87
اااف-مكر ،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.157
هك ف ،هملكف:ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص46؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ(،عبري) ،ص.35
هياط-كهامر :نرا هلب إىرائاؿ(،عبري) ،ج ،2ص159؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.51
اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص.70
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 ،)1("Leaviكفذ ا

ي ىاامه لاىاطنت(.)2

سف بنفىه منبنت حت وكرة مؿ كاحد مبن،ـ مياغ الهنئزة المحدد له لمف ا كـ

ك كهه الهبنراؿ ينهات " "Bajeatشنئد ال كات اليراطنبناة فذ الهرؽ اأكىط ،كالىار هكف
هنك" )3("John Shawالىمر ار اللنـ لإلدارة ا بن داياة فذ فاىطاف لااهكؼ يطاب ال لنكف مل،ـ
ماانت لاحذ كا ىؿ شنمت الىاطنت اليراطنبناة ين نؿ
لا ضنا ا ا رمنب ،كردان ا
أ ضنئ،من ،كفذ 19هراف اأكؿ "أم كير" 1944ـ ،شنمت ي رحاؿ  251مل سن مف أ ضنا لاحذ
نؿ فذ أفرا ان ،كمدفت يراطنبنان مف سؿ ا يلند إ نفة أ ضنا
كا ىؿ إل ملىمرات ا
المبنظمنت اللىمراة ،كمىر ركح،ـ ،كهلا،ـ م يراف لونلح،ن(.)4
كيذلؾ ا ياف أف اللماانت ا رمنياة ال ذ بنفذ ،ن لاحذ ضد شندة ك بننور ىاطنت ا بن داب

اليراطنبنذ زادت حدة ا رمنب ،حاث مت المطنردة كال ؿ كا

نؿ ،كاى ؿ

بننور لاحذ

هاىنت المحنممة لبنهر أفمنرمـ؛ فزاد ا شينؿ ا المبنظمة ،ممن البنذ زااد ا رمنب.

 )1أثر عمميات ليحي ضد النتداب البريطاني عمى عالقاتيا مع الياغاناه:

فذ حزاراف "اكبناك" نـ 1943ـ ،ارت اللسشنت ياف الىاطنت اليراطنبناة مع مؤىىنت
الاهكؼ من منبنت ااه نـ 1942ـ ،حاث شنمت الىاطنت اليراطنبناة يموندرة أىاحة ال،نصنبننف
كا نؿ أ ضنئ،ن ي ،مة حانزة الىسح يهمؿ صار شنبنكبنذ ( ،) 5فيدأت ا ون ت ياف ال،نصنبننف
كلاحذ فذ واؼ نـ 1943ـ ،فذ ملىمر الاطركف ير اى لداد لاحذ لا كحد مع ال،نصنبننف
كمؤىىنت الاهكؼ المبنظـ ،يهرط دـ مىن دة الحمكمة فذ مسح ،ـ(.)6

( )1ال كؼ لافذ "هي نم"1996-1919( :ـ) له اىمنف "بننظـ كال كب" كا ىـ ال بنظامذ أحمد ،كلد فذ ي داد ،كفد
إل فاىطاف فذ ىف الثنلثة هرة ،منف بننهط ن فذ الممنيذ ،كمنف مف ياف اأكائؿ فذ إ ىؿ ،كأىس فا،ن نـ
1938ـ مهمك ة المى لرياف ال ذ مىرت ىانىة ضيط البنفس،ا اه اليراطنبناكف نـ 1939ـ ،ابنضـ إل لاحذ=،
=ه ٌمؿ مهمك ة مى لرياف ،هبند فذ الهاش اليراطنبنذ ينىـ ال كب هي نم ،كمنف مطنردان ينىـ ال كب لافذ ،ككرد
اىمه إل هنبنب ا ىحنؽ هنمار كبنن نف اااف-مكر يمياغ حت وكر ه  200هبناه لمف ادلذ بنه ،كىرح مف الهاش
ير ية رشاب نـ 1946ـ.)http://www.lehi.org.il(.
( )2اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.186
( )3هكف هنك1982-1894( :ـ) كلد فذ يراطنبنان ،دـ فذ بن،ناة الحرب اللنلماة اأكل (1918-1917ـ) فذ
ىسح ال،بندىة بندمن اح ؿ الهبنراؿ أدمكبند ألابنيذ فذ فاىطاف ،ه ؿ دة مبننوب ا مدار  14نم ن فذ
دم ه فذ فاىطاف
صنبنن ،كفذ نـ 1935ـ كوؿ إل فاىطاف ،ك دـ مىمر ار لحمكمة ا بن داب ،كأبن،
نـ 1946ـ.)http://he.wikipedia.org/wiki( .
( )4مرادكر،المكؼ:الطراؽ لاحراة طكااة(،عبري)،ص9؛ من س ،مبنكئاؿ:م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص40؛
هياط-كهامر :نرا هلب إىرائاؿ،ج(2عبري) ،ص159؛ مبنلنف ،حياب :حرب الوحنفة( ،عبري) ،ص.49
( )5اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.129
()6

يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.260
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()1

كينل نلذ طاب بنن نف اااف-مكر مف أحد أ ضنا الينلمنح ،كمك داف راـ ""Dan Ram
أف اياغ شاندة ال،نصنبننف ،يأف لاحذ مى لدة للدـ هداد بنهنط،ن يهرط دـ المىنس ي،ن ،أك مىن دة
الحمكمة ضدمن ،كفذ حنؿ حنكؿ أ ضنا ال،نصنبننف المىنس يأ ضنا لاحذ ،ىكؼ ا ـ الدفنع ف
البنفس يطرؽ م طرفة (.)2
ك رض ال كب إلانب فمرة ال لنكف ا شندة ال،نصنبننف المكهكداف فذ الىهف ،كطاب مف
ايف مه بنحمان يركش " ) 3( "Nahmia Broushه اؽ ركبنذ " "Roniأرماة ه ارف أحد شندة
ال،نصنبننف أف ازكرف فذ الىهف ،كبن ؿ فمرة إلانب إل شاندة ال،نصنبننف مينهرةن(.)4
كيلد دة ل ناات يابن،من ،أيا ه بنحمان أف شندة مبنظم ه ،ك نوة إلانمك صكلكمب ،اركف
إممنبناة الحكار مع لاحذ ،ك بندمن ممف ال كب إلانب كمكهاه ينرهاك ار مف الفرار مف الىهف
المرمزم فذ ال دس فذ  23منبنكف اأكؿ "داىمير" 1943ـ ،كهد لبنفىه م يأ ياف أ ضنا
ال،نصنبننف ،كلـ امف مع شاندة لاحذ فذ مذف الف رة(.)5
كطاب شنئد اليكلاس الىرم آرثر فرادراؾ حااس " "Arther Fredrik Healisىااـ
ال كب إلانب ،ككوفه مهرـ حرب كأحد أمـ أ ضنا مهمك نت ه ارف ،كمنف شنئد الهرطة الرؼ
أف إلانب اهد ماهأ فذ المى كطبننت ،كأبنه مف الى،ؿ ال يض ااه ،ك ىاامه(.)6
رض ال كب إلانب ا هنمار فمرة الكحدة مع ال،نصنبننف ،ككافؽ هنمار كأيا ه أف يإممنبنه
بنفاذ ط ه ،كيدأت ا ون ت هدادة ياف بنحمان كالانب؛ فأيا ه أف مرمز لاحذ ا اى لداد ليدا
الحكار مع ال،نصنبننف ،كأبنه ابن ؿ كه،ة بنظر لاحذ إلا،ن ،ال ذ شيات ا ش راح ميدئا ن(.)7
()1

داف راـ2007-1917( :ـ) كلد فذ أكمرابنان ،كفد إل فاىطاف نـ 1924ـ ،منف شنئدان فذ كحدات الااؿ "ال ذ
هما،ن أكرد كابن ات" ،كفذ أااكؿ "ىي مير" 1939ـ مؿ مدري ن ل ندة الم نئب أفراد ال،نصنبننف ،كابنضـ لاينلمنخ
نـ 1941ـ كا

ؿ نـ 1942ـ ،فذ ىهف الاطركف ،ك فنكض مع أفراد ه ارف ،كمن ياف نمذ -1966

1969ـ مس مى هن انر لكزار اللمؿ. palmach.org.il/show_item. asp? levelId= http://info( .
()2
() 3

()4
()5

()6
()7

.)38495&itemI=6316&itemType=0&f ighter=72873

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.51

بنحمان يركش2007-1913( :ـ) كلد فذ ركىان ،كفد إل فاىطاف نـ 1923ـ ،كفذ نـ 1929ـ ابنضـ
لا،نصنبننف ،كفذ نـ 1937ـ هنرؾ فذ دكرة ضينط أشىنـ ال،نصنبننف ،مؿ شنئدان فذ المرمؿ ،كشنئد يم اية
الهياية "الهدبننع" فذ ال دس ،كشنئد م اية فذ ال دس ،مثٌؿ ال،نصنبننف أمنـ أيرامنـ ه ارف ،كمك أخ ركبنذ زكهة

ه ارف ،كاش رح يركش ا ه ارف ا ينا بند ال،نصنبننف كلمبنه رفض.)http://he.wikipedia.org/wiki(.
إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.163
إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص246؛ اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص186؛
من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.29
بنافاه ،اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف( ،عبري) ،ص.17
إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.178
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كيلد أف أمضذ إلانب ىلة أه،ر حت ر ناة ال،نصنبننف هلر أف الف رة منفاة ل راب
() 1
كه،نت البنظر ياف لاحذ كال،نصنبننف ،فنه مع إلانب مع اىرائاؿ صنلااذ ""Yesrael Ghalily
كالانمك صكلكمب ،كأهرل مل،من حداث ن لا لنكف المه رؾ ،كشيات ال،نصنبننف الم رحنت ميدئا ن ا أف
لرض ا مؤىىنت ا ى اطنف ،كا دارة الو،اكبناة ،كأ رين ف أما،من فذ أف اطكؿ الكشت،
كايدأ ال لنكف ياف المبنظم اف(.)2
كفذ  12هينط "فيراار" 1944ـ ،كشع حندث مع أ ضنا لاحذ فذ و
بنند لحزب منهكمار
من ىلار( )3حاث أراد أ ضنا لاحذ إلونؽ ماو نت ا هدراف البنندم ،ك كزاع بنهرات دا ااة،
حكؿ ش ؿ أيرامنـ أميار ،كزلاج هنؾ ،كبنهنطنت ه ارف كمك ه ،فمبنل،ـ أ ضنا البنندم ،كأرادكا
ىاام،ـ لاىاطنت ،فأطاؽ أحد أ ضنا لاحذ البننر كأونب انئار صركبنر ".)4("Yair Groner
كفذ الاكـ ال نلذ لاحندث أودرت شاندة لاحذ يانبنن أكضحت فاه أف حري،ن ضد الىاطنت
اليراطنبناة ،كلاس الا،كد ،كأبن،ن لف ىمح يرمـ ين نؿ أك ىااـ بننورمن لاىاطنت اليراطنبناة،
َّ
كحذرت الا،كد مف ذلؾ اأمر(.)5
كفذ ل نا بنن نف اااف-مكر مع شنئد ال،نصنبننف إلانمك صكلكمبَّ ،
حذر مكر مف ىااـ أم مف
أ ضنا لاحذ لاهرطة اليراطنبناة ،كا فإبنه ى راؽ الدمنا ،كلمف صكلكمب طاب مف مكر دـ
إطسؽ البننر ا أم مف بننور ال،نصنبننف ،كأف بننور لاحذ ممبنكع د كل،ـ بنكادم الهينب،
كا ف ن أف ا كـ أ ضنا لاحذ يكضع أم مف المكاد ا سماة فذ بنكادم أحزاب الاهكؼ ،م نيؿ
دـ المىنس يأ ضنا لاحذ(.)6
() 1

اىرائاؿ صنلااذ )- 1910( :كلد فذ أكمرابنان ،كفد إل

فاىطاف نـ 1914ـ ،كابنضـ إل

ال،ى دركت نـ

1941ـ ،كمنف مف مؤىىذ حزب المنينم ،ك اف رئاى ن لاهبننح ا شاامذ لا،نصنبننف ،ك بند شانـ الحمكمة
المؤش ة فذ المانف الو،اكبنذ اف مىن دان لكزار الدفنع ،كهنرؾ فذ هماؿ حزب اللمؿ نـ 1967ـ ،ك اف

كزا انر لإل سـ ،ككزا انر يس ك ازرة فذ ،د حمكمة أهمكؿ كصكلدا منئار (.اسـ ،ا آؿ :ألؼ ا،كدم فذ ال نرا
()2
()3

الحداث ،ص.)139

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.178
منهكمار من ىلار "الهينب الحنرس" :بن نية نلماة لاهينب الو،اكبنذ ل ح اؽ أمداؼ الو،اكبناة فذ فاىطاف،
أيىىت فذ يكلبندا (1914-1913ـ) ،كهمات بن نية المهنفة ،كمهمك نت مف حرمة هينف و،اكف فذ نـ

1916ـ  ،ك كحدت الحرم نف فذ حرمة كاحدة  ،فدمهت ياف أ منؿ المهنفة كال رياة كال،هرة ك طياؽ حانة
المايك س ،كأكؿ مكهة كافداف كوات فاىطاف مف مذف الحرمة نـ 1919ـ ،كأويحت حزين ىانىان نـ

1948ـ ,كهنرمت فذ إشنمة حزب منينم (.امذ ،مبننحاـ كأفرااـ :ملهـ الموطاحنت ،ص.)160

()4

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص148-147؛ انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص121؛

()5

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.186

()6

اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص.79

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.148-147
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منف أ ضنا مرمز لاحذ ابن ظركف بن نئج المينحثنت يفنرغ الوير ،ك بندمن أ يرمـ اااف-

مكر ف ا فنؽ الذم كوؿ إلاه منبنكا ىلداا؛ أف لاحذ ى لمؿ يحراة دكف ،داد ال،نصنبننف ،ال ذ
أيدت

كف،ن مف ،دادات لاحذ ،كذمر مكر أبنه ىلاد؛ أف ال فنممنت هلات ال،نصنبننف ح رـ

لاحذ ،ي ابنمن رأل إلانمك صكلكمب أف لاحذ راد فرض ىاطر ،ن ين رمنب ا ىمنف المى كطبننت،

كبنهر ال كؼ ،كأبن،ـ ىاىييكا منرثة لامى كطبننت ،كالدلاؿ مك ال،هكـ ا البنندم؛ لذلؾ اهب أف
مكف الحرب ي هرادمـ مف ىسح،ـ فذ مؿ ممنف اظ،ركف فاه(.)1
كأضنؼ صكلكمب أف شاندة لاحذ أودرت حمـ ا

فاه الحندثة،

ا

أف

ـ اللمااة

داـ ضد مىؤكؿ البنندم الذم كشلت

سؿ ثسثة أه،ر ،كرفض صكلكلمب ال لنكف مع الهرطة

كال،نصنبننف ضد لاحذ ،ممن أرادت لاحذ إاهند فرشة ياف الاهكؼ كالىاطنت اليراطنبناة ،كالمهؼ ف

مكاشؼ يراطنبنان الح ا اة لاا،كد ،كال ىيب فذ إحراه،ن فذ الحاية الدكلاة(.)2

إ أف ماانت لاحذ مبنذ يدااة نـ 1944ـ هلات الاهكؼ المبنظـ ابنظر إل

ماان ،ن

ا أبن،ن طر ااه ،إذ مف المممف أف ويح ذرالة لاىاطنت اليراطنبناة ل مله ،كالمىنس ي در ه
اللىمراة ،ف ررت شاندة الاهكؼ المبنظـ ،اليدا فذ اللمؿ ضد المبنظمنت المبنه ة ،كال ضنا ا

المبنظمنت ا رمنياة ،فمنبنت مبننؾ دة م رحنت لا لنكف مع الىاطنت ل ىااـ إرمنياذ لاحذ كا ىؿ
ير إرىنؿ ملاكمنت اى ين ار اة

ف طراؽ ال،نصنبننف حكؿ

،كمىن دة الىاطنت اليراطنبناة،

المبنظم اف كأفرادممن ،فن رض إلانمك صكلكمب ،كرفض ال ضنا ا

مبنظمة لاحذ ،كح ٌذر مف

ا ش راب مبن،ن ،ا اللمس مف مبنظمة إ ىؿ ال ذ لـ ال رض ا

وفا ،ن(.)3

كفذ المؤ مر الىندس لحزب مينم المبنل د فذ  27آذار "منرس" 1944ـ ،ـ مااؼ

زلمنف هازار ""Zalman Shizar

() 4

يمطنردة مهمك ة ه ارف كمهؼ سشن ،ـ يألمنبنان البننزاة

كم ار ،كمحنكلة اؽ حنلة مف ا فنؽ الهمنمارم حكؿ مىألة ال ضنا ا لاحذ ،يد ـ كمهنرمة

()1

()2
()3
()4

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص188-186؛ اكبنا ش :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري)،
ص63؛ هك ف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.50

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.192 ،186
اكبنا ش :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص63؛ هك ف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.50
زلمنف هازار1974-1889( :ـ) كلد فذ ركىان ،كفد إل فاىطاف نـ 1924ـ ،ىنمـ فذ إشنمة حرمة اللمنؿ
الو،اكبناة ،كثنلث رئاس لدكلة المانف الو،اكبنذ نـ 1963ـ ،كابن ب مرة ثنبناة لبنفس المبنوب نـ
نـ 1973ـ (.مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص281؛ اسـ ،ا آؿ :ألؼ
1968ـ ،كاى مر فاه ح
ا،كدم فذ ال نرا الحداث ،ص.)477-476
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الىاطنت اليراطنبناة؛ فأاد ال رار هكلدا منئار ""Jolda Maaeer

() 1

كلافذ أهمكؿ " Leavi

 ،)2("Ashkoulك نرض ذلؾ يارؿ م ىبناىكف " ،)3("Birl Ketsnelsonكذمر أبنه اهب اى سص

اللير مف ش ؿ ه ارف ،كفذ اأكؿ مف بناىنف "أيراؿ" 1944ـ ،أواب أحد أفراد مبنظمة لاحذ أثبننا

إوسحه مىدىن ،ك بندمن بن اه رفنشه له ة لاملنلهة ،طايكا مف ونحي،ن ا ونؿ ينلطياب؛ فن وؿ
ينلهرطة لا يض ا اأ ضنا الثسثة ،كمع كوكؿ الهرطة شنـ أ ضنا لاحذ يإل نا شبنياة ادكاة

أىفرت ف م ؿ هرطذ كهرح آ ر(.)4

ىييت ماانت لاحذ فذ إحراج مؤىىنت الاهكؼ كشاند ه ،ف ـ اى يلند

انر ال لنكف

مل،ن ،كزادت الم نطر اا،ن مف طرؼ الاهكؼ ،الذم ا ذ ش ار انر ملندا ن يهمؿ رىمذ ي نرا 2
بناىنف "أيراؿ" 1944ـ ،للزؿ الم مرداف كمؤادا،ـ ك وفا ،ـ ير ال لنكف مع الىاطنت اليراطنبناة،

لمف مذف ال اررات لـ ا ـ بنفاذمن؛ يىيب هلياة المبنظم اف وكو ن ياف الهينب الا،كدم ،لمف

ظ ا المكاف ة مف شاندة الكمنلة الا،كداة(.)5
الم رح لـ اح ى

()1

هكلدا منارىكف1978-1899( :ـ) ،كلدت فذ ركىان ،كفدت إل فاىطاف نـ 1921ـ ،كلت مبنوب رئاس

الدائرة الىانىاة فذ الكمنلة الا،كداة نـ 1946ـ ،ابنت كزا انر لالمؿ نـ 1949ك ،1956كلا نرهاة نـ-1956

1966ـ ،كأويحت رئاىة الحمكمة نـ 1969ـ ،شدمت اى نل ،ن نـ 1974ـ فذ أ نب حرب نـ 1973ـ،
كفات نـ 1978ـ (.مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص398-397؛ إيراماـ ،مكى  :ك د ال كراة ،ص.)385

()2

لافذ أهمكؿ :كلد فذ أكمرابنان نـ 1895ـ ،كفد إل فاىطاف نـ 1913ـ ،كمنف أحد الم طك اف فذ الم اية

الليراة ،كمك أحد ز منا حرمة اللمؿ ،كمنف المدار اللنـ اأكؿ لك ازرة الدفنع نـ  ،1951ككزا انر لا طكار الز ار ذ
نـ 1963-1952ـ ،ككزا انر لامنلاة نـ1963ـ  ،كمنف ثنلث رئاس حمكمة لدكلة المانف ،يلد اى نلة يف صكراكف،

كفذ

نـ 1969ـ (.امذ ،مبننحاـ كأفرااـ :ملهـ الموطاحنت ،ص،59؛ مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ،

ص.)35-34
()3

يارؿ م ىبناىكف1944-1887( :ـ) كلد فذ ركىان الياضنا ،كمك مف ز منا حرمة اللمؿ ،مفمر لاو،اكبناة

ا ه راماة ،كفد إل فاىطاف نـ 1909ـ ،د ن إل

كحاد أحزاب اللمنؿ ،كمف أيرز مؤىىذ وبندكؽ المرضذ

كال،ى دركت كيبنؾ ميك ااـ كهرمة ىكلؿ يكبناه نـ 1925ـ ،كأبنهأ وحافة دافنر كمنف محررمن الرئاس ح

كفن ه،

كأىس مك كيف صكراكف حزب أحدكت من فكدا ،كشلت فهكة يابنه كياف يف صكراكف يىيب ملنرض ه فمرة ال ىاـ.
(ينرم،

مبنكئاؿ :مكىك ة أطاس منر ن( ،عبري) ،ص59؛ مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص357-356؛

)http://he.wikipedia.org/wiki

()4

() 5

ماار،اكىؼ:لاحذ(،عبري)،ج،1ص192؛ اكبنا ش،المكؼ:شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير(،عبري)،ص.67

هاير ،اكاؼ :الىانىة اليراطنبناة كالا،كداة( ،عبري) ،ص381؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص

193-192؛ هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.16
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ممن أف يف صكراكف رفض وفاة المبنظم اف؛ أبنه منف ا ه أف نله لاحذ ،كلمف
الكمنلة الا،كداة شررت ال انـ ي طكات ضد المبنظم اف ،كاليدا يحماة إ سماة ضدممن لزاندة
زل ،من،كلـ رر ىااـ أم ضك مبن،ـ لاىاطنت(.)1
منبنت مؤىىنت الاهكؼ ل ير أف مؿ مؿ ضد يراطنبنان مك مؿ م طرؼ م لنرض مع

مونلح المى كطبناف ،فرمز إ سـ المؤىىنت ضد لاحذ ا

الملندم ل،ن نـ 1944ـ ،وكو ن يلد زاندة ماان ،ن(.)2

ذلؾ؛ ممن أدل إل

زاندة ا

سـ

كفذ  26بناىنف "أيراؿ" 1944ـ ،شنمت الىاطنت اليراطنبناة ينل لنكف مع مؤىىنت الاىكؼ
يبنهر وكر شاندات لاحذ كأمنمف كاهدمـ ،ف نطب اااف-مكر صكلكمب حكؿ اأمر ،كذمر له أف
منفة ال فنممنت مع ال،نصنبننف ،فحنكلت لاحذ الحفنظ

بنهر وكر شاندات لاحذ كمسح ،ن ،أبن،

ا هما،ن الىرم ال كم ،ك هماؿ رادع لااهكؼ كالهم،كر الليرم ،ف نمت يإ داـ ال كائـ الىكداا،

ليلض الم لنكبناف مع الىاطنت مف الا،كد ،ي ؿ ىلة مبن،ـ،
ف المبنظمة كأفرادمن كشاند ،ن(.)3
اى مرت

ماانت لاحذ كا ىؿ

ك ،دادات ال،نصنبننف ،كا يسغ

ا يسغ

ا

نفة مف اراد ا د ا يملاكمنت

الرصـ مف ملنرضة شاندات الاهكؼ المبنظـ،

ف أمنمف كهكد أ ضنا لاحذ

ف م يأ أثبناف مف أ ضنا لاحذ كش س

نوةن مبنفذم اللماانت ،إذ ـ

نـ 1944ـ ،كممن مبننحاـ لكبن ش "اللازر"

" "Manaheam Lountsh-Aleazerكهف نم دركمر " ىاكف" "،"Shftai Droker-Tsyoun
سؿ اه ينؾ مع الهرطة يلد محنكلة ا

نل،من(.)4

كيلد ذلؾ أل ت مهمك ة مف لاحذ شبنياة ادكاة دا ؿ محطة الهرطة فذ ؿ أياب ،كأواب

سؿ اللمااة ثسثة رهنؿ هرطة يراطنبنااف كآ ر ا،كدم ،كأودرت لاحذ ش ار انر يإ داـ اثبناف مف

الهرطة الا،كد الذاف شنمكا يإيسغ الىاطنت

ف أمنمف كاهد أ ضنا لاحذ ،كممن هك كيا س

" "Joutobeitsمف ؿ أياب كفسش " "Flashمف رمنت هنف فذ  10آانر "مناك" 1944ـ(.)5

ا

كرد صكلكمب
كا يرت ال،نصنبننف م ؿ الم يراف يمثنية إ سف حرب مف لاحذٌ ،
،دادات لاحذ شنئسن ":إبنبنن لىبنن م لنكبناف مع الىاطنت اليراطنبناة ،لمبنبنن بن فذ أاادبنن لدكلة كـ
()1

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.193

()3

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.193

()2

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.239

()4

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.32

()5

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص32؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.246
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يمحنرية م ار البننزم الذم ا

ؿ بنوؼ أيبننا هليبنن ،احذركا مف ش ؿ ه وانت أ رل؛ أف مذا

ىامكف إ سف حرب مف طرفمـ ،كىا كد إل حرب دا ااة"(.)1

كمبنذ حزاراف "اكبناك" 1944ـ ،شررت الكمنلة الا،كداة ال لنكف مع الىاطنت ضد لاحذ

كا ىؿ ،يهرط بن ؿ الملاكمنت ف ط

ف أىمنا أ ضنا المبنظم اف كأمنمف كاهدمـ كمكاوفن ،ـ

ك حرمن ،ـ دكف ىاام،ـ ،كفذ حنؿ شدكـ الهرطة لس

نؿ ،لف

دـ الكمنلة أك ال،نصنبننف أاة

مىن دة ،ك ـ إاونؿ شنئمة يأىمنا  50ه ون لام نيرات اليراطنبناة ،ك ا أثرمن شنمت الىاطنت
اليراطنبناة يحماة ا

ن ت ضدمـ ،كيحثت ال،نصنبننف

ف أمنمف الىسح كاأل نـ ال ذ منبنكا

اضلكبن،ن ضد الهرطة الىراة كالهاش اليراطنبنذ ،فأحيطت دة ماانت لااحذ كا ىؿ ضد محطة

الهرطة كالمحممة اللىمراة فذ ال دس(.)2

كيىيب أمداد مهنم الهرطة الىراة يملاكمنت ف اللماانت كأكشن ،ن ،كيلد بنهنح إ ىؿ
فذ بنفاذ دة ماانت ،شرر يف صكراكف ال لنكف الرىمذ مع الىاطنت ضد لاحذ كا ىؿ ،كطاب

فذ  22آب "أصىطس" 1944ـ ،مف إلانمك صكلكمب كمكهاه ىبناه ،يىراة نمة ك دـ دكاف مذف
المحندثة فذ محضر اه منع ،أف كـ ال،نصنبننف ي ىااـ شكائـ يأىمنا أ ضنا المبنظم اف ك بننكابن،ـ
لاىاطنت اليراطنبناة ،ك رضن هركط ال لنكف مل،ن ضد إ ىؿ كلاحذ(.)3
كمبنذ أااكؿ "ىي مير" 1944ـ ،كح
م ووة لمبننشهة آلانت ال ضنا ا

بن،ناة اللنـ ذا ه

دت الكمنلة الا،كداة دة هاىنت

لاحذ كا ىؿ ،ككشؼ بنهنطن ،ـ ضد الىاطنت اليراطنبناة،

كا ضح أف ال لنكف اأمبنذ يدأ فذ اله،ر ذا ه ،كفذ  8هراف اأكؿ "أم كير" شررت الكمنلة الا،كداة

كالاهبنة ال بنفاذاة حذار المبنظمنت ا رمنياة لكشؼ بنهنطن ،ن ،كا نذ شرار الحرب ضد لاحذ كا ىؿ
ك وفا ،من كا ى لنبنة ينلحمكمة بن،نا ا رمنب(.)4

كيبنهر ال رار رىمان ير الوحؼ الليراة كمك":مؤىىنت الاهكؼ المبنظـ ى لمؿ مؿ من
يكىل،ن لا ضنا ا ا رمنب كمبنظمن ه" ،كحوات الهرطة الىراة ا شكائـ  561ضكان مف
()1

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص193؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.51

() 2

هاير ،اكاؼ :الىانىة اليراطنبناة كالا،كداة( ،عبري) ،ص383-382؛ بنافاه ،اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف،

()3

اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص68-67؛ هاير ،اكاؼ :الىانىة اليراطنبناة

() 4

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص51؛ اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير،

(عبري) ،ص.17

كالا،كداة( ،عبري) ،ص.383-382

(عبري) ،ص.73
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لاحذ كا ىؿ ،ثـ يدأت حماة ا
أااكؿ ك هراف اأكؿ ـ ا

ن ت ال ذ طنلت المثار مف أ ضنا المبنظم اف ،ك سؿ ه،رم

نؿ  145ضكان مف أ ضنا المبنظم اف فذ فاىطاف(.)1

كيذلؾ ا ياف أف مؿ مىن ذ الكحدة ،أك ا اأشؿ كشؼ لاحذ بنهنطن ،ن ضد الىاطنت

اليراطنبناة ينات ينلفهؿ ،ك ندت ال سفنت هدادة يابن،ن كياف ال،نصنبننف كالكمنلة الا،كداة.

 )4تقارب ليحي واتسل:

كل مبننحاـ يا ف شاندة إ ىؿ مبنذ هراف الثنبنذ "بنكفمير" نـ 1943ـ ،يد ن مف ال كؼ

مرادكر( ،)2كيدا أف لنكف مبنظمة إ ىؿ مع الىاطنت اليراطنبناة فذ فاىطاف فذ هماع المهن ت
لف اى مر( ،)3ف د أدل ار ال اندة فذ إ ىؿ إل

اار هذرم فذ ىانى ،ن ،فأ ابنت فذ اأكؿ مف

هينط "فيراار" نـ 1944ـ ،إبن،نا حنلة كشؼ إطسؽ البننر أك ال،دبنة ،كيدااة حنلة ال مرد ضد

الىاطنت اليراطنبناة( ،)4ي،دؼ طردمـ مف فاىطاف ،كارمنب اللرب أمثر مف ال،نصنبننف ،كاشنمة دكلة
ا،كداة فا،ن ،ك ـ ال ليار ف ال مرد مف سؿ ىاىاة ماانت ضد المونلح اليراطنبناة ،ممن منبنت

إ ىؿ كلاحذ

ا

ث ة نمة أبنه لك لـ بنضـ ال،نصنبننف لا مرد لف ا ح ؽ مدؼ ال مرد ،يإهينر

الىاطنت اليراطنبناة ا ا بنىحنب مف فاىطاف ،فىلت إ ىؿ شحنـ ال،نصنبننف لمبن،ن فهات(.)5

كفذ بن،ناة هينط "فيراار" 1944ـ ،أودر يا ف يانبنن دافع فاه ف لاحذ يلد حندثة البنندم

ك ل،د ينلدفنع بن،ن كح ٌذر المحرضاف ضدمن ،ا أمؿ أف اوؿ إل حنلة ا حند مل،ن ،كاح كم
ال بنظاـ الميار ال بنظاـ الو ار ،لمف لاحذ ابن دت إ سف إ ىؿ مردمن ا ىاطة ا بن داب كلاس
ا ا ميرانلاة اليراطنبناة نـ 1944ـ ،كهممت فذ ماانت إ ىؿ ضد المبنهآت اليراطنبناة ك دـ

اى ،داؼ الهبنكد ا بنهااز ،مل يرة إانف يمثنية رصية فذ ار داا زم اليطكلة يثمف ي س ،كيدكف

م نطرة(.)6
()1
() 2

()3
()4

()5

()6

اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص.69

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص175؛ هنش ،طنمر:الوراع فذ الهرؽ اأكىط،
ص92؛ هياط -كهامر :نرا هلب إىرائاؿ( ،عبري) ،ج ،2ص.159

يدر ،منمااان :بنظرة ا اأحزاب كالحرمنت الىانىاة ا ىرائاااة ،ص.148
هراس ،ويرم :الىانىة الو،اكبناة ،ص404؛ لفبنئذ ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص58؛

Malamat ,Avraham: A History of the Jewish People, p1044.

يف نمذ ،هكلمك :ثأثار ا ىؿ كال مرد ا

الىانىنت اليراطنبناة( ،عبري) ،ص354؛ هياط-كهامر :نرا

هلب إىرائاؿ(،عبري)،ج،2ص159؛ يف ا،كدا-كهكحط:الوراع ا همؿ اليات ال كمذ(،عبري)،ص.154

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري)،ج ،1ص188؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.169
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كابن دت إ ىؿ أىاكب لاحذ فذ ا ص ان ت كطنلي ،ن ينلد كؿ مل،ن فذ مكاه،ة مينهرة

ضد ىاطة ا بن داب ،كهمؾ ضك لاحذ أيرهنف ىامنف " "Abrasha Salmanيأف إ ىؿ أ ابنت
ال مرد دمة ليراطنبنان ،كذمر مىؤكؿ ميار فذ الحرمة الو،اكبناة أف ال مرد الذم أ ابن ه إ ىؿ منف

بن اهة مبننفىة هدادة يابن،ن كياف لاحذ كلمبنع ابنضمنـ بننور إ ىؿ لااحذ(.)1

لـ لاف إ ىؿ فذ مبنهكرمن أف يراطنبنان مذ اللدك الرئاس لااهكؼ الا،كدم فذ فاىطاف
ضرب المونلح اليراطنبناة ف ط ،ا

مثؿ لاحذ ،كاي لدت ف المىنس ينأركاح ،كرٌمزت ا
مس كه،نت لاحذ( ،)2ممن أف إ ىؿ منبنت م كفة مبنذ يدااة نـ 1944ـ ،مف أف كحد لاحذ
مع ال،نصنبننف ،فاـ مف فذ مرحاة بنىاؽ مع لاحذ فذ ال انـ يلماانت ضد الىاطنت اليراطنبناة فذ

فاىطاف(.)3

كفذ  23آذار "منرس" 1944ـ ،شنمت لاحذ ي فهار م رات الهرطة الىراة فذ ؿ أياب،
كفذ طراؽ اللكدة ـ إطسؽ البننر ا

دكراة هرطة يراطنبناة ،ف اكا اثبناف مبن،ـ كأونيكا ددان

آ ر ،كفذ الاكـ ذا ه أ رت إ ىؿ ماا ،ن ضد الهرطة الىراة فذ انفن بن اهة ل كاهد بننور لاحذ
فذ الممنف الذم أرادكا اص انؿ أحد الضينط فاه ،كيلد مااة لاحذ منهمت إ ىؿ ثسثة مرامز

لاهرطة فذ ال دس ك ؿ أياب كحافن دكف بنىاؽ ياف المبنظم اف؛ ممن هلؿ المبنظم اف فمراف فذ

ال بنىاؽ المىيؽ ل بنفاذ اللماانت يابن،من(.)4

إ سف إ ىؿ ف يدا ماان ،ن ضد الىاطنت اليراطنبناة أحدث نرين يطائن ياف المبنظم اف،

ففذ أانر "مناك" 1944ـ ،بندد يانف إ ىؿ ينلوحؼ الا،كداة ال ذ شنمت يبنهر وكر بننور لاحذ
ال ذ منبنت الهرطة يحث بن،ـ ،كهرت ا ون ت ياف المبنظم اف ،ى ئبننؼ ماانت ا رمنب ضد

اللرب كالمبنهآت اليراطنبناة(.)5

كفذ  17آب "أصىطس" 1944ـ  -أثبننا المينحثنت لا لنكف ضد يراطنبنان -منبنت مبننؾ
أشااة مف ال،نصنبننف مى لدة لالمؿ ضد لاحذ كا ىؿ،
()1
()2
()3
() 4

() 5

نوةن فذ أ نب م،نهمة إ ىؿ محطة

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري)،ج ،1ص.190-188
من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.31

هاير ،اكاؼ :الىانىة اليراطنبناة كالا،كداة( ،عبري) ،ص.380
لفبنئذ ،إا نف:

ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص81-80 ،74؛ اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع

الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص.76

يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص259؛ طرياف ،أحمد :فاىطاف فذ طط الو،اكبناة كا ى لمنر،
ص155؛ ا  ،فسح :فاىطاف كا بن داب اليراطنبنذ ،ص.150
116

ا رىنؿ اليراطنبناة المرمزاة فذ راـ ار ،ك ا أثر اللمااة ا

ؿ  81ه و ن مف لاحذ كا ىؿ،

أرىؿ يلدمن يا ف دة مراىست م يندلة مع اااف-مكر ،كهرت ل ناات ه واة يابن،من فذ ه،رم

أااكؿ "ىي مير" ك هراف اأكؿ "أم كير" 1944ـ ،ـ الا نا اأكؿ فذ يات أحد أ ضنا لاحذ ى انر فذ
ؿ أياب لايحث ف ىيؿ ال كاوؿ كال لنكف ياف المبنظم اف(.)1

كاش رح يا ف ا هنمار كاااف-مكر فذ الا نا إ ندة الكحدة كابن،نا ابن ىنـ ،كاى لداد إ ىؿ

ل حرار أىرل لاحذ مف الىهكف اليراطنبناة ( ،) 2ك هماؿ شاندة مه رمة لامبنظم اف

ا

أىنس

المىنكاة فذ ال مثاؿ ا أف امكف شنئد إ ىؿ مبننحاـ يا ف رئاىن لا اندة المه رمة مع مبنحه اليت
اش راح يا ف كلـ

كالحىـ فذ حنؿ لندؿ اأوكات فذ شضاة ملابنة ،فاـ ارد اااف-مكر

ا

ظ،رت ال بننشضنت كال سفنت ياف مس الطرفاف ،بندمن اه رط يا ف أف

ا لاحذ ف مفنماـ

ارفضه ،لمف مرمز لاحذ رحب يميدأ ال لنكف ياف المبنظم اف كال بنىاؽ فذ محنرية يراطنبنان ،كلمف

كموطاحنت مف شنمكى،ن مثؿ الىاطنت اأهبنياة كا ميرانلاة اليراطنبناة كصارممن ،كاى يداؿ مذف

المفنماـ يموطاح ىاطة ال مع(.)3
ظ،رت

سفنت ياف إ ىؿ كلاحذ حكؿ ممنبنة هنيك بنىمذ ،كفذ البنظرة لإلرمنب ،ف د

رفضت لاحذ ميدأ ال حذارات المىي ة ال ذ منبنت إ ىؿ رىا،ن شيؿ ال فهار أك م،نهمة أم ممنف،

كأمدت لاحذ أف مذف البنظراة

اممف اى دام،ن فذ محنرية الىاطنت اأهبنياة ،ك اممف حذار

اللدك شيؿ ضريه ،كا ىمت ينلم،نهمة كال فهار المفنهئ لمرامز الهرطة دكف إبنذار مىيؽ(.)4

ا يرت لاحذ مؿ هبندم كهرطذ كمكظؼ إدارم ممثسن لاىاطنت اأهبنياة فذ فاىطاف,

يابنمن رأل يا ف أف ال ؿ

اهدم بنفل ن ،كأف اللمااة يحد ذا ،ن ل،ن مدؼ ىانىذ ،كمك دفع المح ؿ

لا،ركب مف فاىطاف ،كاش رح ا هنمار

فاؼ ماانت ال ؿ ،ك يبنذ طرا ة إ ىؿ فذ الحرب،

فرفضت لاحذ الهركط؛ أبن،ن فضؿ الحفنظ ا اى سلا ،ن ال بنظاماة ،كيىيب ركاىب المراماة

ال ذ منبنت

ازؿ ياف وفكؼ بننور ال بنظاماف ،كمدد يلض بننور لاحذ ين بنىحنب مف

()1

ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص126؛ لفبنئذ ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص،97

()2

اااف-مكر،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ(،عبري)،ص179؛ لفبنئذ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة(،عبري) ،ص.98

110؛ اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص.76

() 3ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص208-207؛ اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري)،
()4

ص179؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.170

هك ف،هملكف:ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص 50-49؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.170
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المبنظمة لك ـ ال كحد مع إ ىؿ ،فاـ بنفذ فمرة ال كحد مع إ ىؿ ،كلمف يدأت مينحثنت ال بنىاؽ

كال لنكف يابن،من زداد(.)1

كيلد أااكؿ "ىي مير" 1944ـ ،أ ابنت الىاطنت اليراطنبناة كالاهكؼ المبنظـ الحرب ضد

المبنظم اف؛ ممن أدل ل كوؿ المبنظم اف

فنؽ ال بنىاؽ المه رؾ يابن،من ،كابنهنا مهاس ىمرم

ل يندؿ الملاكمنت ف اللماانت شيؿ ال انـ ي،ن ياكـ كاحد ضد الىاطنت اليراطنبناة؛ لمبنع ال ىنئر

فذ اأركاح ،ك ا

بنفىه(.)2

الرصـ مف أف إ ىؿ شدمت لااحذ فنواؿ مؿ مااة ،لـ فلؿ لاحذ الهذا

كفذ  8هراف اأكؿ "أم كير" 1944ـ ،طايت شاندة الىاطنت اليراطنبناة فذ فاىطاف،
كال كات اليراطنبناة فذ الهرؽ اأكىط ،مف الاهكؼ المبنظـ ال لنكف مع الهرطة الىراة ضد
ا رمنب ،ممن أف ماانت لاحذ كا ىؿ ـ مبننشه ،ن فذ كىنئؿ ا سـ اليراطنبناة ،كبن ات أ ينر
اللماانت كردكد اأفلنؿ اليراطنبناة كالا،كداة ،لا لنكف مل،ن فذ ال يض ا أ ضنا المبنظم اف،
ممن شيرب ياف إ ىؿ كلاحذ ،كفذ  16هراف اأكؿ "أم كير" 1944ـ ،شنمت المبنظم نف ي كزاع يانف
مه رؾ حكؿ يندؿ اآلراا كالملاكمنت شيؿ مؿ مااة(،)3كهنا فاه:

أ– حرب الحراة فذ (الكطف الليرم) لف كشؼ إ ي،دؼ كاحد ،مك حرار الكطف مف ا ح سؿ.

ب – حرب الحراة رصية كارادة اأمة،كحؽ م دس ،كالىلذ ل،ن لحانة يراة مى اة فذ (الكطف).
ت – ف ط فذ (كطف) حر مى ؿ اممف أف لاش اأمة الليراة يأمنف.

ث -إصسؽ (الكطف) فذ كهه الا،كد اىيب م ؿ مسااف الا،كد ،ياد ألمنبنان كي م،اد يراطنبنان.
ج – الدفنع ف (اليسد) فذ حنؿ صزك ألمنبنذ ير هاش يرم ،كلاس ير ىاطة شمع.
ح – كـ ىاطة ال مع يإيندة م ن اذ الحراة ،كم نكم ،ن ينل مرد لكشؼ ىسح ال مع.

خ – طاب الىاطنت مف الاهكؼ ال لنكف مل،ن ،اى مرار ال مع ،فاهب دـ ال لنكف مل،ن (.)4
() 1

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص209؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري)،
ص50-49؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص170؛ لفبنئذ ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة،

() 2

() 3

() 4

(عبري) ،ص.111 ،97

اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير(،عبري) ،ص78؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع،
(عبري) ،ص50؛ فاف ،إااذ :الهي،ة الثنبناة(،عبري) ،ص.44
يا ف ،مبننحاـ :فذ الحرمة الىراة( ،عبري)،ج،1ص161؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص208؛
بنن نف ،اا ف-مكر :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص188؛ اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف
اأمير(،عبري) ،ص.78 ،60
يا ف :فذ الحرمة الىراة( ،عبري) ،ج ،1ص163-161؛ يانف مه رؾ ىؿ كلاحذ (كثا ة مبنهكرة فذ
م نب،بنافاه،اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف()،عبري)،ص100؛ من س:م ور نرا لاحذ(،عبري) ،ص.50
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كفذ  18هراف اأكؿ "أم كير" 1944ـ ،شنمت الىاطنت اليراطنبناة يإيلند  220أىا انر مف

إ ىؿ ،ك 31مف لاحذ مف ىهبنذ من كالاطركف ،إل ملىمر ا

نؿ فذ أر اران ،كفذ  25هراف

اأكؿ "أم كير"  1944ـ ،أ ابنت الكمنلة الا،كداة كالاهبنة ال بنفاذاة الو،اكبناة أبن،ن ى
ونرمة ضد المبنظمنت المبنه ة إذا شنمت يأم مااة ردان ا
كأدل طرد المل ااف إل

رحاؿ اأىرل(.)1

ذ إهرااات

نرب المبنظم اف أمثر كيهمؿ أىرع ،كشررت شاند ن المبنظم اف

اللمؿ اللىمرم المه رؾ ضد الىاطنت اليراطنبناة ،ك ـ حداد ل نا فذ أكائؿ هراف الثنبنذ "بنكفمير"

1944ـ؛ ل حداد وا ة إبنذار اكهه لاىاطنت اليراطنبناة ،يإ سف مه رؾ ل حذارمن يضركرة إ ندة

الميلداف فك انر  ،كدكف هركط ،كلمف حندث ن طا انر كشع فذ الاكـ بنفىه كمك اص انؿ الاكرد مكاف ،الذم
حكؿ إل
كشؼ ال نرب كالمينحثنت فذ بن،ناة نـ 1944ـ ،كالذم َّ

أدل إل

كاللداا(.)2

بنكع مف ال وكمة

خالصة:

مند أف اؤدم ا

ي

وفا ،ن ،كلمف فرار مف

نؿ كش ؿ شندة ك بننور (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) إل

مبن،ـ ي اندة ا،كهع مكماف فذ اليانرات ،كفرار هنمار ،كبنن نف اااف-مكر ،كحضكر إلداد أدل
بنيلنث المبنظمة مف هداد ،كاى مرارمن فذ ماان ،ن ضد ىاطنت ا بن داب اليراطنبناة.

كأدم ىاـ مبننحاـ يا ف شاندة إ ىؿ إل حدكث فنمـ ياف ال بنظاماف لا بنىاؽ فذ اللماانت

ضد ىاطنت ا بن داب ،كلمف ذلؾ ا فنؽ لـ اى مر يلد شانـ لاحذ ينص انؿ الاكرد مكاف فذ ال نمرة
نـ  1944ـ؛ يىيب إ سؿ لاحذ ين فنش،ن مع إ ىؿ ،الذم بنص

ا

يندؿ الملاكمنت

اللماانت شيؿ ال انـ ي،ن ياكـ كاحد ،فاـ لاـ لاحذ إ ىؿ ينللمااة؛ اأمر الذم أدل إل

ف

هدد

ال وكمة ياف لاحذ كا ىؿ.

()1

()2

اكبنا ش،المكؼ:شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير(،عبري)،ص78؛ماار،اكىؼ:لاحذ(،عبري)،ج ،1ص206؛
ياؿ،يكاار:و،اكف المحنرية(،عبري)،ص130؛ لفبنئذ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة(،عبري) ،ص.110-109
اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص78؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ،
لاحذ ،ص.171
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املبحوث الجاني

ليحي مو اغتيال اللورد مويو ,حتى انتًاء احلرب العاملية الجانية

(1612 – 1611م)

أولً :اغتيال المورد موين 7011م.
ثانياً :نتائج الغتيال عمى ليحي ,واتسل.
ثالثاً :أوضاع ليحي في مرحمة التصفية "السيزون" (7014-7011م).

بن اهة وفاة يراطنبنان أيرامنـ ه ارف كيلض شندة المبنظمة ،كالزج يمف ي ذ مف بننورمن
فذ الىهف ،شررت لاحذ اص انؿ ه وانت ىمراة كىانىاة يراطنبناة؛ فنص نلت أيرز ال ندة
الىانىااف فذ ال نمرة الاكرد مكاف؛ فأثنر م اه مكهة هدادةن فذ يراطنبنان ضد الاهكؼ ،الذم بندد
ينللمااة ك ك د ي وفاة شكل ا رمنب ،فنى ات ال،نصنبننف اللمااة ل وفاة مبننفى ،ن مبنظمة إ ىؿ،
ال ذ بنددت يلمااة ا ص انؿ ،ا الرصـ مف بنفاذ لاحذ للمااة ا ص انؿ؛ أبن،ن ا ف ت مع ال،نصنبننف
نؿ،
ى انر يلدـ بنفاذ ماانت ضد ىاطنت ا بن داب ،م نيؿ دـ لرض بننورمن لا وفاة كا
ممن ا يرت ال،نصنبننف لاحذ لاىت مبننفىة ل،ن مثؿ إ ىؿ.

أولً :اغتيال المورد موين  6تشرين الثاني "نوفمبر" 7011م:

() 1

أكمات الحمكمة اليراطنبناة إل الاكرد مكاف " "Lord Moyneال ورؼ المطاؽ دكف
الرهكع إلا،ن فذ مهمك ة مف أولب المهمست فذ الهرؽ اأكىط فذ الحرب اللنلماة الثنبناة،
ك بندمن كهدت لاحذ أبنه ا منه ك ح اؽ أمداف،ن كلـ ى طع أف ذف مطاة أمكائ،ن شررت
إ دامه.

 )7دوافع اغتيال المورد موين:

منف ص انؿ الاكرد مكاف فذ ال نمرة دة دكافع ،أمم،ن:
أ) الفشل في الغتيالت العسكرية والسياسية في فمسطين:

ما،ن فذ ال نرج ،ضد
أدل فهؿ لاحذ فذ اص انؿ المبندكب الىنمذ فذ فاىطاف إل
الىاطنت اليراطنبناة ال ذ هددت إهرااات اأمف حكؿ شاندا ،ن الىانىاة كاللىمراة ،فاـ هد أىرع
مف ا رمنب اله وذ لا ليار ف أاداكلكها ،ن ككهكدمن ،كل يرار شانم،ن ،ين ينرمن مبنظمة و ارة
ف ر لالدد كالل ند مثؿ ال،نصنبننف(.)2
ب) مناىضتو لمصييونية:
ا يرت لاحذ الاكرد مكاف دكان لاو،اكبناة ،كمى كطبنن ،ن ،مف سؿ يانبنه فذ مهاس
الاكردات ،بندمن ورح أف فاىطاف اى ك يت أمثر مف طنش ،ن ،كأف إحضنر مزاد مف الا،كد إلا،ن
ممثؿ كضع ثسثة شدكر فذ شدر كاحد ،كشنؿ فذ طنيه ":إذا أممف ال اب ا الم نكؼ مف
الىاطرة الا،كداة ،فإف ىكران كليبننف كهرؽ اأردف مممف أف دـ يلض ا ممنبننت ى النب
ال،هرة الا،كداة"؛ كلمبنه اى درؾ ف نؿ":إف مذف الياداف شد كوات إل حد ا هينع فذ ىمنبن،ن
أاضن"(.)3
( )1الاكرد مكاف :كمك كل ر أدكار صكابنس " ،"Walter Edward Goinnessاف كزا انر م ام ن فذ ال نمرة ،فذ
مبنط ة مف أ طر المبننطؽ فذ اللنلـ فذ أ طر ف رات الحرب اللنلماة الثنبناة( .الحىمار ،يد المبنلـ :أهلب
ار الم نر أـ لوكص كش اة أهرار؟ ،ص)106
( )2ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.210-209
( )3طرياف ،أحمد :فاىطاف فذ طط الو،اكبناة كا ى لمنر ،ص162-161؛ ال ااؿ ،هفاؽ :يبنك إىرائاؿ ير
ال نرا  ،ص398؛ هاركمذ ،فرد :أابنه ناف حكؿ إىرائاؿ كالو،اكبناة ،ص.120-119
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كا ،ـ بنن نف اااف-مكر الاكرد مكيف يأبنه بنف

كهكد الهلب الا،كدم ،كفذ ال نىع مف

حزاراف "اكبناك" 1942ـ ،ذمر فذ مهاس الاكردات رفض الو،نابنة لمنفة ال طط الم رحة

ندة

كطاف ا،كد أكركين لمذ احظكا ي لنطؼ اللنلـ ماه ،كرأل أف حؿ مهماة الا،كد لاس فذ فاىطاف،

ك اا،ـ أف ايحثكا ل،ـ ف أرض هدادة ،أك ال يكؿ ي كطابن،ـ فذ يركىان الهرشاة ،يلد مزامة ألمنبنان

فذ الحرب اللنلماة الثنبناة؛ أبن،ن المىؤكلة ف هردمـ؛ فاهب أف دفع ثمف هردمـ( ،)1فبنف ز ـ
ا بن داب اليراطنبنذ ك

كياف أف
الا،كد فذ الحؽ ال نرا ذ فذ فاىطاف ،ك نرض ك د يافكرٌ ،
حكؿ فاىطاف إل دكلة ا،كداة ضد رصية اللرب" ،كأي ،ـ يأبنه اىل
إ سف ك د يافكر شود "أف ٌ

ل دمار ا ش وند (الليرم) ،كالمىؤكؿ ف إيلند مل اذ لاحذ كا ىؿ إل أر اران(.)2
ت) ضرب رموز اإلمبراطورية البريطانية:

منبنت فمرة اص انؿ ه وانت يراطنبناة ميارة مف وكر أيرامنـ ه ارف ،بندمن أىطاع بنن نف

اااف-مكر ا بنا ه اص انؿ المفكض اللنـ اليراطنبنذ الم اـ فذ مور ،كلمف اللمااة أ ِّ
يهات ،ك بندمن
ـ لااف مبندكب ىنـ أى رالذ فذ راؼ 1944ـ ،مك ر هنرد ماىذ " "Richard Caseyكمنف
طة وفا ه ( ،) 3فذ ال نمرة ،كلاس

بننئيه الاكرد مكاف ،شررت لاحذ بنفاذ

سؿ زانرة له إل

فاىطاف؛ أبن،ـ أرادكا إرىنؿ رىنلة إل الىاطنت اليراطنبناة مفندمن أف مىؤكلذ إميراطكرا ،ـ لاىكا

أمبناف ،أابنمن كهدكا فذ الهرؽ اأكىط (.)4

كفىر بنن نف اااف-مكر أىينب ا نذ شرار اص انؿ الاكرد مكاف" ...منف الىيب اأمـ

ينلبنىية لبن ن ،أف مكاف ارمز لإلميراطكراة اليراطنبناة فذ ال نمرة ،كلـ بنمف يلد فذ مكشؼ اىمح لبنن
يضرب هرهؿ فذ لبندف ،فمنف ضرب مكاف ال انر المبنط ذ الثنبنذ أمنمبنن"( ،)5ممن شرر هنمار

الثأر لم ؿ أيرامنـ ه ارف ا اد ال كات اليراطنبناة ،كالرد ا بنفذ يلض بننور لاحذ نرج

فاىطاف ،ينص انؿ الاكرد مكاف وداؽ رئاس كزراا يراطنبنان كبنى كف هرهؿ(.)6
()1

() 2

()3

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص70؛ الحىمار ،يد المبنلـ :أهلب ار الم نر أـ لوكص كش اة أهرار؟ ،ص
106؛ ال ااؿ ،هفاؽ :يبنك إىرائاؿ ير ال نرا  ،ص.399
هبندلر ،مكلف :إىرائاؿ ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ ،ص214؛ هكفنبنذ ،إلانس :المكهز فذ نرا

فاىطاف

الىانىذ ،ص490؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.210

يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص207؛ انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص87؛
Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.19.
)(4

()5
()6

Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.19.
اللكرم ،منلة :فاىطاف ،ص.182
ي
أيك زمرل ،كهاه :ا رمنياكف اأكائؿ ،ص58؛ م بنـ ،يد البننور :المانف الو،اكبنذ ،ص.148
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ث) معارضة موين لميجرة الصييونية إلى فمسطين:
أودرت لاحذ فذ هينط "فيراار" نـ1944ـ ،مذمرة طارة ضد الاكرد مكاف ،بنىيت إلاه

المىؤكلاة فذ بنفاذ اأحمنـ الكاردة فذ الم نب اأياض للنـ 1939ـ ،كا نذ ال اررات ال نوة

يإصسؽ أيكاب فاىطاف أمنـ الا،كد الم،نهراف ى انر مف أكركين مف د كؿ فاىطاف ينى داـ ال كة(،)1
كرفضه ال لنكف مع أدكلؼ أا منف ""Adolve Aykhman

() 2

فذ م ناضة ا،كد أكركين الكىط

ينليضنئع األمنبناة المطاكية ألمنبنان فذ الحرب ،كى را ه مف ا فنؽ الو،اكبنذ البننزم الذم أيرـ

فذ مبن نران ياف هكؿ يرابند ""Gool Brand
الا،كد ،ي وكص

() 3

كأا منف المىؤكؿ ف وفاة أ داد ميارة مف

ااص الهنلاة الا،كداة ك ،هارمن م نيؿ حوكؿ الهاش األمنبنذ ا

هرة

آ ؼ هنحبنة مف دكؿ الحافنا ،كأبنه المىؤكؿ ف بنفاذ شرار المبندكب الىنمذ فذ فاىطاف منؾ

منامؿ ،يلدـ الىمنح يد كؿ م،نهرم الىفابنة "ى ركمن"

() 4

إل

فاىطاف؛ ممن ىيب فذ منرث ،ن،

( ) 1اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص97؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع،
(عبري) ،ص47؛ ال ااؿ ،هفاؽ :يبنك إىرائاؿ ير ال نرا  ،ص398؛
Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.19.
( )2أدكلؼ أا منف1962-1906( :ـ) شنئد ألمنبنذ بننزم ،كضنيط فذ فرؽ اللنوفة ،كمك مف أمـ اله وانت
الم ،مة فذ مااة ا يندة البننزاة لا،كد أكركين ،كلد فذ ألمنبنان كابنضـ لاحزب البننزم نـ 1932ـ ،ك مؿ فذ شىـ
الا،كد ينلم نيرات األمنبناة ،كفذ نـ 1939ـ ي اِّف مدا انر لمرمز الراا لا،هرة الا،كداة ،ثـ ي اِّف رئاىن ل ىـ الهؤكف
الا،كداة فذ الهى نيك ،شيض ااه يلد الحرب كلمف لـ مهؼ مكا ه الح ا اة؛ ففر إل اأرهبن اف نـ 1945ـ،
ك يل ه الم نيرات (ا ىرائاااة) ك طف ه نـ1960ـ ،كحممت ااه ين داـ نـ 1961ـ ،كأ دـ نـ 1962ـ.
(المىارم ،يد الكمنب :الو،اكبناة كالبننزاة ،ص.)122-119
( )3هكؿ يرابند1964-1906( :ـ) كلد فذ ركمنبنان ،كابن ؿ إل ألمنبنان ،منف هاك ان ،كمنف ضك فذ المؤىىة
المنلاة (مارف ماىكد) ،ك ضكان ا حند منؿ و،اكف ،كابنضـ لحزب منينم نـ 1935ـ ،كمك ه واة منمه فذ
محنك ه بن نذ ا،كد المهر سؿ المنرثة يمفنكضنت رفت ينىـ(يضن ة م نيؿ دـ) ،ك ـ الا نا اأكؿ ياف أدكلؼ
آا منف ك هكؿ يرابند فذ بناىنف "أيراؿ" نـ 1944ـ ،كاش رح آا منف ا يرابند يأبنه مى لد لياله مااكف ا،كدم كفذ
ل نا آ ر أ ير يرابند يأبنه ملبنذ يلهرة آ ؼ هنحبنة م نيؿ إطسؽ مااكف ا،كدم ،ك كفذ يبنكية شاياة نـ 1964ـ(.
.)http://he.wikipedia.org/wiki
( ) 4ى ركمن :ىفابنة رهت مف ركمنبنان ك ا م بن،ن  769كافدان فذ منبنكف اأكؿ "ابننار" 1941ـ ،كطايت مف
الىاطنت ال رماة الىمنح ل،ن ينلرىك فذ مابننا اىطبنيكؿ؛ أبن،ن ضررت مف أمكاج اليحر ،كىمحت الحمكمة ال رماة
ل،ن ينلرىك فذ مانم،ن يهرط أف لاف دكلة أ رل ف اى لدادمن اى النب رمني،ن ،كبن اهة لض كط يراطنبنان رفض
اأ راؾ الىمنح لاىفابنة ينلرىك فذ مابننا اىطبنيكؿ ،ممن كاه،ت الىفابنة مهنمؿ دادة مبن،ن لطؿ محرم،ن ،ف نمت
ىفابنة هر يإ ند ،ن إل رض اليحر ،ك بندمن اي لدت شااسن ف الهنطئ ابنفهرت فذ  24هينط "فيراار" 1942ـ،
كصرؽ هماع رمني،ن ينى ثبننا كاحد ،كذمر أف شذائؼ ىفابنة حرياة ركىاة أوني ،ن ممن أدل إل إصراش،ن ( .هنمار،
إىحنؽ :مذمرات ،ص58-57؛ امذ ،مبننحاـ كأفرااـ :ملهـ الموطاحنت ،ص318؛ مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ
اأ سـ ،ص.)264
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كموندش ه ا اص انؿ أيرامنـ ه ارف ،كأبنه المىؤكؿ ف مذايح الا،كد فذ أكركين( ،)1كبنىب إلاه

فذ واؼ 1944ـ ،رفضه بن ؿ مااكف ا،كدم مف ألمنبنان إل

فاىطاف ،ف ررت لاحذ وفا ه

يوف ه مهنرمن فذ إيند ،ـ يلد رفض يراطنبنان ركه،ـ مف ألمنبنان إل فاىطاف(.)2
ج) اتيامو بمعاداتو لمسامية:

منبنت وراحن ه أمنـ اليرلمنف اليراطنبنذ نـ 1944ـ ،ملنداة لاىنماة مثؿ بندائه لاىاندة

اللرياة فذ فاىطاف مى بندان ا البن نكة اللرياة ،إذا من شكربنت ينلهبنس الا،كدم الم اط ،كشد ٌياف
هنمار كاااف-مكر أبنه ذمر أف دـ الا،كد م اكط يدـ ىسفذ ،كأف اللرب ف ط أوحنب الدـ الىنمذ
البن ذ ،كمـ الذاف احؽ ل،ـ المطنلية يماماة فاىطاف"( ،)3كأهنر مكاف إل المظنمر الم افة لاا،كد

الىفنرداـ ""Sephardim

()4

كال الدمنا الىسفاة لاا،كد ا همبننزاـ " ،)5("Ashkenazimكمع ذلؾ

ف د د ن مكاف يوكرة ىراة إل إبنهنا دكلة ا،كداة مهزأة احؽ يدكلة ا حنداة ىكران الميرل ،كشد
نرض ال،امبنة اللرشاة لا ندماف الهدد الا،كد ا الىمنف اأواااف(.)6

ح) اتيام موين بالنحياز إلى العرب:

ا ،ـ مكاف يد مه لالرب ،كأبنه منف ايدل ماسن ل،ـ( ،)7كابنه نله يإ داد الهنملة اللرياة م كة

مبننمضة لاو،اكبناة ،كأبنه بندمن منف كزا انر لامى لمرات نمذ  1941ك1942ـ ،أ اف فذ مهاس

الاكردات فذ  9حزاراف "اكبناك" نـ 1942ـ ،أف الا،كد لاىكا مف بنىؿ الليرابنااف ال دام  ،كلاس
()1

هكفنبنذ ،إلانس :المكهز فذ نرا فاىطاف الىانىذ ،ص490؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،

ص182؛ انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص87؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.313
()2
اللكرم،
الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة( ،عبري)؛ ي
منلة :فاىطاف ،ص175؛ هبندلر ،مكلف :إىرائاؿ ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ ،ص.214
( )3هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص70؛ بنن نف ،اااف -مكر :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص210؛
Perliger - Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.19; Weinberg - Pedahzur:
Fundamentalism and Pogitical Extremism,p.110.
( )4الىفنرداـ :كمـ ا،كد أىينبنان كحكض اليحر الم كىط ،كأطاؽ مذا ال ليار ا مؿ الا،كد الذاف لاىكا مف أوؿ
اهمبننزم ،كابنظر إلا،ـ يراية ا ا ينر أبن،ـ ابن مكف إل المحاط الحضنرم اللريذ ،كمى كل ملاه ،ـ
م دبنذ ،كمكاطبنكف مف الدرهة الثنبناة ،كلاىت ل،ـ مبننوب رئاىاة فذ الهاش ،أك فذ شاندة الدكلة رصـ أبن،ـ
أصاياة ياف ا،كد فاىطاف المح اة(.المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ج ،3ص .)204
( )5ا همبننزاـ :كمـ ا،كد هرشذ أكركين كهمنل،ن ال ريذ ،كمـ فذ ط كى،ـ الدابناة ا افكف ف الىفنرداـ ،كال اندة
الو،اكبناة الىانىاة كاللىمراة مبن،ـ ،نوة ا،كد هرشذ أكركين فذ يكلبندا ،كاظ،ركف م كل فن اة(.المانلذ
 ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ج ،3ص204؛ ثمنف ،أحمد :نرا الا،كد ،ج ،3ص.)61
( )6هبندلر ،مكلف :إىرائاؿ ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ ،ص.214
)(7
Perliger-Pedahzur:Jewish Terrorism in Israel,p.19;Blumberg, Arnold: The History of
Israel, p.65.
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ل،ـ أاة د كة مهرك ة فذ اأرض الم دىة؛ كا ير ه لاحذ اللدك الحنشد

(الليرابنذ)(.)1
كا

ا

ا ى سؿ

دت أبنه ادار مؤامرة ملنداة لاو،اكبناة ،كأف ا ه من نت اللرياة فذ ا ىمبندراة

ي دت فذ هراف اأكؿ "أم كير" 1944ـ ،لامداكلة فذ الكحدة اللرياة ،كمك من لنرضه الو،اكبناة
؛فريط الو،نابنة ياف فمرة الهنملة اللرياة كالمهرك نت اليراطنبناة ،كظبنكا أف مكاف الل ؿ المدير
لاىانىة اليراطنبناة(.)2

كهنا فذ بنهرة لااحذ فذ 16هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1944ـ ،ا ،نم،ن لمكاف يأبنه دك
أمنبنذ (الهلب الا،كدم) كأبنه ":احنكؿ مكزار دكلة يراطنبنذ م اـ فذ ال نمرة ،حراض الىمنف

اللرب ا

م،نهمة (الهلب الا،كدم) ،ل ىكاغ ك يرار الىانىة اليراطنبناة الملنداة لاا،كد ،كأف

مسا مكاف يدأكا اكز كف الىسح ا اللرب؛ ح

ا ممبنكا مف ال،هكـ ا الا،كد"(.)3

خ) توتير العالقات المصرية البريطانية.
أرادت لاحذ ش ؿ مكاف كاى سؿ الهرامة ثنرة طؼ يراطنبنان كالرأم اللنـ اللنلمذ ضد

مور ال ذ منبنت سشن ،ن فذ حىف مع يراطنبنان ،ال ذ د مت هماؿ الهنملة اللرياة ،كمك من
()5

رأت فاه الو،اكبناة ط انر ا،دد كهكدمن؛ لذا حنكلت بنىفه( ،)4نوة كأف موطف البنحنس
كزراا مور رفض ا

رئاس

راؼ "ين حند المبنظمنت الو،اكبناة" مممثؿ (لاهلب الا،كدم) فذ مور،

( )1طرياف ،أحمد :فاىطاف فذ طط الو،اكبناة كا ى لمنر ،ص162؛ هكفنبنذ ،الانس :المكهز فذ نرا فاىطاف
الىانىذ ،ص490؛ اااف-مكر ،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.212
( )2موطف  ،أحمد :يراطنبنان كفاىطاف ،ص10-9؛ طرياف ،أحمد :فاىطاف فذ طط الو،اكبناة كا ى لمنر،
ص162؛ اأحمد  ،بنهاب :فاىطاف أرا ن كبنضن ن ،ص.301
( )3طرياف ،أحمد :فاىطاف فذ طط الو،اكبناة كا ى لمنر ،ص.162
( )4ال ااؿ ،هفاؽ :يبنك إىرائاؿ ير ال نرا  ،ص400-399؛ حىاف ،يد الرحاـ :البنهنط الو،اكبنذ ،ص 277؛
طبنكس ،زت :الفاىطابناكف ،ص270؛ ال ندرم ،بن،ند:ال نرا الىرم ،ص.55-54
()5

موطف البنحنس1965-1876( :ـ) ز اـ حزب الكفد المورم،

رج ينلح كؽ ك مؿ محنمان ينلمبنوكرة ثـ

شنضان نـ 1904ـ ،ك مؿ كزا انر لامكاوست نـ 1924ـ ،كفذ آذار "منرس" 1928ـ رأس الك ازرة؛ فأثنر
اأزمنت فذ كهه ا بنهااز كالماؾ؛ فأشاؿ يلد ثسثة أه،ر ،ثـ رأس الك ازرة نـ 1930ـ ،كى طت كزار ه يلد

ى ة أه،ر؛ يىيب هددف فذ شضاة كحدة مور كالىكداف ،ك ند لاك ازرة نـ 1936ـ كأشاؿ نـ 1937ـ؛
يىيب محنك ه الحد مف ىاطنت الماؾ ،ثـ رأس الك ازرة نـ 1942ـ ،يطاب مف ا بنهااز يىيب ا ،نم،ـ
لاماؾ ينل حنلؼ مع األمنف ،ثـ أشاات كزار ه

نـ 1944ـ ،ك ند لاك ازرة

1952ـ؛ يىيب حراؽ ال نمرة ،كا زؿ الىانىة يلد ثكرة

مكىك ة الىانىة ،ج ،6ص.)223-222
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نـ 1950ـ كأشاؿ

نـ 1952ـ(.المانلذ،

بن،ن

نـ

يد الكمنب ،كآ ركف:

كشرر كشؼ بنهنطن ه ،كأف طاب ا

هنملة الدكؿ اللرياة(.)1

راؼ ين حند هنا فذ ف رة منف فا،ن البنحنس مه ك ن يإبنهنا

د) توتير العالقات البريطانية الصييونية.
دك اهب ال سص مبنه ،كلاس ودا ن نف الل،د ،ك بندمن رأت
رأت لاحذ أف يراطنبنان ه
راهع يف صكراكف ف مكشفه الم هدد ضد يراطنبنان أشدمت ا ا ص انؿ لإلىناة لالسشة اليراطنبناة

مع شاندة المبنظمة الو،اكبناة

()2

كرأت أبنه يد مف هف حرب يس مكادة ضد يراطنبنان ،ف ررت إرىنؿ

مهمك ة مف رهنل،ن لالمؿ ضد يراطنبنان نرج فاىطاف ،كيلادان ف ىاطرة مبنظمة ال،نصنبننف(.)3

 )2اإلعداد لعممية الغتيال:

فمرت لاحذ فذ ال انـ يلمؿ ذم طنيع ىانىذ؛ لا أثار ا

هم،كر الاهكؼ لسش بننع

ينل مرد؛ ل اؽ حنلة مف ال ولاد ضد الىاطنت كشاندة الاهكؼ ،ا ـ مف سل،ن الد كؿ فذ ملرمة
ضد الىاطنت اليراطنبناة ،ف كوؿ هنمار كرفنشه إل

شرار اص انؿ الاكرد مكاف ،كشنـ هنمار

ينل طاط لالمااة ،كاى ات لاحذ كهكد م طك اف كمهبنداف ا،كد فذ الهاش اليراطنبنذ فذ ال كات

اليكلبنداة فذ ال نمرة(.)4

أ) فكرة اغتيال المورد موين:

ظ،رت فمرة اص انؿ الاكرد مكاف بند أيرامنـ ه ارف نـ 1941ـ ،يلد امه يبناة يراطنبنان

ي لااف ه ص يمبنوب كزار م اـ ،كالفمرة منبنت هزاان مف بنظراة ه ارف ،ك

لاؽ يأىاكب الحرب

ضد يراطنبنان فذ فاىطاف ف ط ،يؿ ضد ا ميراطكراة اليراطنبناة ،لا ضنا ا أه نص ل،ـ أثرمـ
فذ فاىطاف ،منلمبندكب الىنمذ أك الكزار الم اـ فذ ال نمرة ،ك بندمن اف هرهؿ را هنرد ماىذ

كزا انر م امن ،لـ امف لااحذ داا هنف اأى رالااف ف ررت أهاؿ ا ص انؿ(.)5

كشنؿ ه ارف ":ا أاة حنؿ ،لبنراشب الكزار الم اـ شذ ال نمرة" ،يلدمن ش ؿ ه ارف ،ف رر

هنمار بنفاذ ال طة يلد بن ؿ ر هنرد ماىذ حنمم ن فذ ال،بند ،ك لااف الاكرد مكاف ممنبنه ،كم ب

اااف-مكر
()1

()2
()3
()4

()5

ئحة ا ،نـ ضد مكاف هنا فا،ن ":اليراطنبناكف ا آمركف ،كالو،اكبناكف ا هنماكف،

ال ااؿ ،هفاؽ :يبنك إىرائاؿ ير ال نرا  ،ص400؛ الكثا ة رشـ (ؾ )9/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف:
نرار ك طاة للماانت لاحذ كبنهنطن ه( ،عبري).

حىاف ،يد الرحاـ :البنهنط الو،اكبنذ ،ص.277

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص313؛ م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص.191
ماار ،اكىؼ:لاحذ(،عبري) ،ج ،1ص187؛محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص181؛
Abadi,Jacob: Israel's Leadership, p.149;Judiaca encyclopedia,vol18,p.393.
اااف-مكر ،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص212-210؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات  ،ص.70-69
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كاللرب فرحكف ،ك(محنريك حراة إىرائاؿ) مدرمكف الح ا ة كىاضلكف حدان لمف المؿ ضد حرا ،ـ

كبن،ض ،ـ ،كمؤامرات يراطنبنان ى بن ،ذ ،كفرحة اللرب ى بن ،ذ ،كىبنثيت لاٌكرد مكاف شكة اللرؽ

الليرم"(.)1

ب) اختيار منفذي عممية الغتيال.
مافت لاحذ فذ اليدااة ل بنفاذ م،مة اص انؿ الاكرد مكاف أحد أ ضنئ،ن المى هرؽ مراكس

" ،"Krawsكمك هامذ و،اكبنذ كأى نذ الا نت الىنماة فذ هنملة ال نمرة نـ 1944-1936ـ،
كلمبنه ابن حر فذ ه ه ينلزمنلؾ ينل نمرة يلد ماافه م،مة ش ؿ الاكرد مكاف ،كأمد ذلؾ ودا ه

كمىن دف فذ يلض أيحنثه الدم كر يد الرحمف يدكم ،الذم ذمر أف الىيب فذ ابن حنر مراكس مك

أف ال ر ة شد كشلت ااه ل ؿ الاكرد مكاف(.)2

ثـ ا ار إلانمك حماـ ""Eliahu Hakim

()3

مكماف ،كأ هب اااف-مكر كهنمار يم،نرة ال بنص

ايف ال ىلة هر نمن ،ي كواة مف ا،كهع

بندف ،كيىيب أواه الايبننبنذ ،كاهند ه الا ة

اللرياة كلكبنه اأىمر ،ك ابناه الىكداكاف ،ك ممف مف ا بندمنج فذ كىط هم،كر ال نمرة كمأبنه
دة مرات إل

احد مبن،ـ ،أرىاه هنمار
ك ه
أ ضنا المبنظمة فذ مور(.)4

ال نمرة لاحضر مبن،ن ح نئب ماائة ينأىاحة همل،ن

كا ار مله إلانمك يا ىكرم ""Eliahu Beit-Tsouri

() 5

ل بنفاذ الم،مة فذ مور ،ف د

منبنت لداه م،نرات بناة فذ مهنؿ األ نـ ،ك ا حدث دة ل نت مبن،ن اللرياة ،كأطاؽ هنمار ا
اص انؿ مكاف اىم ن رمزا ن كمك (ين ار ز) ك لبنذ ا

راؽ(.)6

( )1هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص70؛ اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص213؛ انمؼ ،داف:
ط،نرة الىسح ،ص.87
( )2ال ااؿ ،هفاؽ :يبنك إىرائاؿ ير ال نرا  ،ص.401
( )3إلانمك حماـ :كلد فذ ياركت نـ 1925ـ ،ك ر رع فذ حافن ،ابنضـ لااحذ بندمن منف ف ن ، ،رب مف ال دمة
اللىمراة فذ  9هينط "فيراار" 1944ـ (.الكثا ة رشـ(ؾ )2/3/4-5مااة اص انؿ الاكرد مكاف(,عبري)؛ هنمار،
إىحنؽ :مذمرات ،ص71؛ ا  ،فسح :فاىطاف كا بن داب اليراطنبنذ ،ص.)152
( )4هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص71-70؛
Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.19, 21.
( )5إلانمك يا ىكرم1944-1922( :ـ) كلد فذ ؿ أياب ،ابنضـ نـ 1937ـ ىؿ ،كفذ نـ 1940ـ درس
اللاكـ ا بنىنبناة فذ الهنملة الليراة فذ ال دس ،كلـ اممؿ لاامه يىيب دـ كهكد مكاؿ و
منؼ ،ك سؿ ا بن ىنـ
ابن ؿ إل لاحذ ،أ دـ فذ ال نمرة فذ  23آذار "منرس" نـ1945ـ ،لمهنرم ه فذ اص انؿ الاكرد مكاف.
(.)http://he.wikipedia.org/wiki
( )6هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص70؛ هبندلر ،مكلف :إىرائاؿ ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ ،ص214؛

Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.22.
121

أشنمت لاحذ بنظامن م منمسن اه رؾ فاه يلض الو،اكبنااف فذ مور ،كشد شنـ ذلؾ الفرع
مف اللونية يلدة ماانت فذ ال نمرة كا ىمبندراة ،همات اص انؿ الاكرد مكاف ،كحنكلكا بنىؼ
مؤ مر الهنملة اللرياة ين ىمبندراة ،ك ،راب الذ نئر كالم فهرات مف الملىمرات إل م ر اللونية
يفاىطاف(.)1
كل بنفاذ اللمااة ا مدت لاحذ ا هيمة مف الا،كد الذاف الماكف فذ مور فذ الهاش
اليراطنبنذ ،كمنف مف نح الهيمة فذ مور يبنانماف هنفابنر ""Benjamin Gafener

()2

لمبنه ىنفر

مع شكات المكمنبندكز اليراطنبناة ل زك إاطنلان ،نرمن افه اكىؼ ى بنر ""Yosef Sitner

()3

مىؤك ن

لالونية ،كمك أحد ثسثة ا واكف ا ون ن مينه انر يرئنىة المبنظمة فذ فاىطاف ،كمنف دائم ن ا أمد
مف أف ال سان

الملاكمنت إل

لرؼ يلض،ن اليلض ،كمنبنت م،مة الهيمة مذ مراشية الاكرد مكاف كأرىؿ

م ططذ مااة ا ص انؿ ل ىن دمـ فذ حداد أفضؿ ممنف كأبنىب كشت ل بنفاذ

اللمااة ( ،) 4ممف اكىؼ ى بنر مف اى منلة ركفنئاؿ ىندكفىمذ ( ،) 5كضمه إل
()1
() 2

دار طسس لادراىنت :يداانت الحرمة الو،اكبناة ،ص.113-112
يبنانماف هنفابنر :يكلبندم ابنضـ إل

يا نر ياف نمذ 1933-1929ـ ،كفد إل

لاحذ ،كماؼ

فاىطاف نـ 1942ـ ،منف

ضكان فذ إ ىؿ ،أيل ذ ال يض ااه مع  37و،اكبنان ي ،مة ا بن منا إل اللونينت الىراة كحانزة الىسح ،كحمـ
ااه ينلىهف هر ىبنكات ،أفرهت بنه الحمكمة يلد مض  36ه ،انر ،كمنف اهاد الركىاة كاألمنبناة كا اطنلاة

كالفربنىاة كالليراة ،كفد إل مور مع الهاش اليراطنبنذ ،ال حؽ فذ وفكؼ لاحذ نـ 1943ـ ،كمنف أكؿ شنئد

لفرع لاحذ فذ مور (.دار طسس لادراىنت :يداانت الحرمة الو،اكبناة ،ص117-115؛ اااف-مكر ،بنن نف:
محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص214؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص21؛
()3

Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.19-21).

اكىؼ ى بنر( :يف زافذ) يكلبندم ،ابنضـ مبنذ وينف إل همن ة ممنيذ ،ثـ إل يا نر نـ 1938ـ ،كفذ نـ

 1942ـ ،طكع فذ الهاش اليراطنبنذ فذ ىسح ا هنرة الهكم المامذ ،كابنضـ إل

لاحذ ،كمف أ ضنئ،ن

الم وواف فذ ا ص ان ت ،ف،ك الل ؿ الم طط ل بنفاذ اص انؿ مكاف( .دار طسس لادراىنت :يداانت الحرمة
الو،اكبناة ،ص.)114-113

()4

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ,عبري) ،ص214؛ دار طسس لادراىنت :يداانت الحرمة الو،اكبناة،

ص113؛
() 5

Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.21.
ركفنئاؿ ىندكفىمذ :كلد فذ ال نمرة

نـ 1914ـ ،ا

لاامه الهنملذ فذ مور ،ملاـ ل نت ينلمدارس

الموراة ،كمك المدبنذ الكحاد ،كمنف محكر ار منز لاحذ فذ مور ،ابنضـ إل لاحذ فذ أكا ر نـ 1943ـ ،
ك اـ ىندكفىمذ يحندثة اص انؿ مكاف شيؿ ار مني،ن ،كمنف الىنمر ا طاينت المبنفذاف ،مبنذ أف كوس مف فاىطاف

إل مور ح

ا ص انؿ (.دار طسس لادراىنت :يداانت الحرمة الو،اكبناة ،ص.)121-120، 110
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ىندكفىمذ ي كزاع البنهرة الىراة لمبنظمة لاحذ ،ك ىاـ أىاحة كم فهرات لسح فنظ ي،ن ،مبن،ن
المىدىاف الاذاف بنفذ ي،من اللمااة(.)1
ت) إرسال حكيم وبيتسوري إلى مصر:
اى ات لاحذ ث رة ال طنر الذم ابن ؿ هبنكد الحافنا ياف مور كفاىطاف ل ضنا إهن از ،ـ
فذ فاىطاف ،كمنف الهبنكد ا ضلكف لرشنية اليكلاس الحريذ اليراطنبنذ ،كأرىات مبنفذم اللمااة إل
مور ييطنشنت مزكرة ا

أبن،من هبندانف ،يلد أف أ دا إ دادان دشا ن ل بنفاذ الم،مة ،فمف البننحاة

اللىمراة درين ا إونية ال،دؼ ،كأ طات ل،من بننكاف أه نص ا،كد مف ىمنف ال نمرة كمائنت
ال نمرة كشدـ

و،اكبناة لسى فندة مبن،ن ،كفذ بن،ناة واؼ نـ 1944ـ ،كوؿ إلانمك حماـ إل
بنفىه لاكىؼ ى بنر ينىـ إىحنؽ مكماف(.)2

كيدأ م،م ه فك انر ،كلمىن د ه فذ ملرفة طرؽ ال نمرة ك زالة مؿ هؾ فاه ،راف ه امرأة

همااة اىم،ن انفاه هرابنيارج ""Yafaih Greenbirji

() 3

كيدأ ا ثبننف ال هكاؿ فذ هكارع ال نمرة،

يحاث ا كشع مف اراممن أبن،من نه اف( ،)4راف ت انفاه حماـ دة مرات لملنابنة مكشع الاكرد مكاف،
نر فذ مونحي ه سؿ
كمنبنت وحيه حاف ا درب ا إطسؽ البننر فذ وحراا ال،رـ ،كمنبنت ى ان

هك ه المهيكمة(.)5

كفذ  18هراف اأكؿ "أم كير" 1944ـ ،ال حؽ إلانمك يا ىكرم يحماـ ،كفذ طرا ه إل
ال نمرة اـ يأف ى بنر كرمكز مف الهيمة ـ ا
مااة ا ص انؿ مف أف ؤدم إل

()1
()2

()3

نل،ـ فهأة مف الىاطنت اليراطنبناة؛ ف نؼ م ططك

ىرب طة اللمااة ،كيلد أانـ ا ضح أف ا

نؿ منف كشنئا ن؛

دار طسس لادراىنت :يداانت الحرمة الو،اكبناة ،ص.121 ،114
البنهنر ،ويحذ :مف هرائـ الو،اكبناة ،ص35-34؛
Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.21.
انفاه هرابنيارج :ف نة طكااة ه راا لمؿ ىنئ ة فذ فرشة المهبندات ينل ؿ الميار فذ مور ،ك مثؿ حا ة ا ونؿ
ياف اللونية فذ فاىطاف كأ ضنئ،ن فذ مور ،فلبندمن شيض ا ى بنر فذ محنكلة بنىؼ مؤ مر الهنملة

اللرياة ين ىمبندراة ،ثـ ا فراج بنه ،يلثت يرىنلة إل لاحذ مذا بنو،ن"يف زافذ منف مراضن ،كاآلف امضذ
دكر البن نمة" ،ك لبنذ حىب رمكز لاحذ ،أف ى بنر شيض ااه كىهف كأفرج بنه ،كمك اآلف حت المراشية،

كاهب أ ا وؿ يه أحد (.دار طسس لادراىنت :يداانت الحرمة الو،اكبناة ،ص.)123-122
()5

Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.21.

دار طسس لادراىنت :يداانت الحرمة الو،اكبناة ،ص.122
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)(4

ل كشل،ـ ابنل ند ال مة اللرياة اأكل فذ مور ،كوؿ يا ىكرم إل ال نمرة ينلطرا ة ال ذ كوؿ ي،ن
حماـ إل مور ،يمسيس ككثنئؽ ىمراة ،ينىـ ما نئاؿ حبننف(.)1
كدرس ا ثبننف ه رافاة المبنط ة ال ذ الاش فا،ن الاكرد مكاف ،ك نيلن حرمن ه ،كرك اف

حان ه ،كدرىن طة ال بنفاذ ،كال،رب يلد بنفاذ الهرامة ،كحددا حدا ة المبنزؿ ال ذ لـ امف فا،ن
حراس ،أثبننا كد ه إل اليات ،ل بننكؿ كهية ال داا ،كمنف شرار اص انؿ الاكرد مكاف فذ مىمبنه مف
أفمنر حماـ؛ يىيب كهكد أ داد ميارة مف الهاش حكؿ ممن ب الكزار ،ممن أف الاكرد شيؿ م اه

يه،راف أل

ا ص انؿ(.)2

الهرطة المراف ة كالحراىة ا مبنزله طكاؿ ىن نت الااؿ كالبن،نر؛ ممن ى،ؿ مااة

ام ـ فرع لاحذ فذ مور يهمع اأىاحة كالم فهرات مف الملىمرات ا بنهاازاة ،كا فا،ن

مبنرم ى ركمنف " ،)3("Henri Steomanكارىنل،ن إل فاىطاف ،كمف أيرز رهنؿ لاحذ فذ مور

فذ مهنؿ ،راب اأىاحة كالذ نئبنر زفذ فنابنيرج ""Zafi Finebirj
الاذاف اى دمن فذ بنفاذ

() 4

مااة اص انؿ الاكرد مكاف ،كىام،من إل

الذم أحضر المىدىاف
آرااه لكر اىمذ "آرااه

مكما ىمذ" " ،)5("Ariaeh Lortiskiكثيت أف مذاف المىدىاف ىيؽ أف اى دم ،من المبنظمة فذ
دة حكادث مف يابن،ن اص انؿ مف ش الهرطة اليراطنبنذ فذ ال دس (.)6

()1

الكثا ة رشـ(ؾ )2/3/4-5مااة اص انؿ الاكرد مكاف(،عبري)؛ البنهنر،ويحذ:مف هرائـ الو،اكبناة،ص36-35؛

()2

الكثا ة رشـ(ؾ )2/3/4-5مااة اص انؿ الاكرد مكاف( ،عبري)؛ البنهنر ،ويحذ :مف هرائـ الو،اكبناة ،ص-35

Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.21-22.

36؛ أيك زمرل ،كهاه :ا رمنياف اأكائؿ ،ص59؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص 71؛

()3

Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.21-22.
مبنرم ى ركمنف :المؿ فذ الوحنفة الفربنىاة فذ مور ،هنرؾ فذ حرار وحافة الكطف ،ي كشاع م ن ه ينىـ
مبنرم ىنس ،ابنضـ لامبنظمة يكاىطة ى بنر ،ا ذت لاحذ مف مىمبنه يهنرع ف،مذ ياؾ ،كمم ية زكه ه يهنرع

()4

المامة فرادة م يأ لألىاحة (.دار طسس لادراىنت :يداانت الحرمة الو،اكبناة ،ص.)120
زفذ فنابنيرج :لا كابنذ ،طكع فذ الهاش اليراطنبنذ نـ1939ـ ،اه رؾ فذ ملرمة اللاماف ،كمنف ا ا ونؿ
مينهر يرئنىة لاحذ فذ فاىطاف ،ش ؿ يحندث شطنر يمدابنة ا ىمن اااة أثبننا

يكرف أمنـ محطة الىمؾ

الحداداة ،حاث ير كمله أكراؽ ذات هأف طارة ينلبنىية للونية ه ارف(.دار طسس لادراىنت :يداانت
() 5

الحرمة الو،اكبناة ،ص.)115-114
آرااه لكر اىمذ :يكلبندم كمنف ألوؽ أ ضنا المبنظمة ييبنانماف هنفابنر ،كاهين ه إ فنا اأىاحة كالم فهرات
ل ،راي،ن لااحذ فذ فاىطاف ،مبن،ن ىااـ المىدىاف ل بنفاذ اللمااة إل

()6

لادراىنت :يداانت الحرمة الو،اكبناة ،ص.)118

دار طسس لادراىنت :يداانت الحرمة الو،اكبناة ،ص.115
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ىندكفىمذ ينل نمرة (.دار طسس

ث) تنفيذ الغتيال:
يلد ظ،ر الىندس مف هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1944ـ ،ـ هكاش ال،دكا يهمؿ حند فذ

هنرع حىف ينهن ويرم ،بندمن أطاؽ الرونص ا كزار الدكلة اليراطنبنذ الاكرد مكاف( ،)1بندمن
منف نئدان مف مم يه إل

يا ه فذ حذ الزمنلؾ ينل نمرة ،فذ ىانر ه شيؿ الىن ة الكاحدة ك مس

هرة دشا ة ظ ،انر ،يهنبنيه منبنت ىمر ار ه ،كفذ الم لد اأمنمذ الحنمـ اللىمرم كالىنئؽ ،كحابنمن

د ات ىانرة الاكرد مكاف إل الممر الضاؽ الذم اؤدل إل الينب اأمنمذ لامبنزؿ حظكا ه واف

كاشفاف نرج اليكاية(.)2

كمع كشؼ الىانرة أمنـ المبنزؿ بنزؿ الحنمـ اللىمرم لف ح ينب المبنزؿ ،ك رج الىنئؽ لاف ح
الينب ،كفذ اؾ الاحظة شفز ا ثبننف مف شرب المراج كد س الممر اؼ الىانرة ،كاش رب حماـ مف

الىانرة كأطاؽ ثسث طا نت ا الكزار اليراطنبنذ ،كمنف يا ىكرم كاشف ن اؼ الىانرة لا طاة ا

حماـ؛ لضمنف دـ إ نشة أك شانـ أحد يإز نج حماـ ،كلـ امف فذ ط ،ـ إطسؽ بننر أ رل ،لمف
الىنئؽ منهـ حماـ ،كحنكؿ الحوكؿ ا مىدىه ،فأطاؽ يا ىكرم البننر ااه مف ال اؼ كش اه،

كلـ يوب الىمر ارة ك الحنمـ اللىمرم ،كشنـ يمسح ،ـ كأ ير مرمز الهرطة ال راب مف الممنف،
كشنمت الىمر ارة يطاب المىن دة كحضرت يلد مس هرة دشا ة ىانرة ا ىلنؼ(.)3
راهع حماـ كيا ىكرم يلد بنفاذ اللمااة ،كاى س دراه ا،من ال،كائاة ،كابنطا ن ين هنف هىر

يك ؽ ،كحنك الفرار ،كشنـ رهنؿ الهرطة يمسح ،من يىانرة مدبناة؛ فىمع هرطذ مركر مورم
ينضطراب مفنهئ فذ المبنط ة ،كأثنر همكمه شاندة الهنياف الىرالة

ا

دراه ا،من؛ فسح ،من

كبنندم اا،من لا كشفن؛ ف هنمس ور ن ه ،كأىر ن فذ ال،رب ،ك ممف مف مسح ،من ا

مد ؿ

هىر الزمنلؾ ،كأطا ن ااه مس هرة طا ة ،فاـ اوب ،كأطاؽ البننر اا،من ،فن رشت رونوة
ظ،ر يا ىكرم فى ط ا اأرض ،كدفع ينلثنبنذ إل زاكاة الهىر كيمىن دة رهنؿ الهرطة ا

()1

س،

الحكت،يانف:ال اندات كالمؤىىنت الىانىاة فذ فاىطاف،ص425؛ البنهنر،ويحذ:مف هرائـ الو،اكبناة،ص33؛

Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.18; Malamat ,Avraham: A History of
the Jewish People,p.1044.

()2

الكثا ة رشـ (ؾ )2/3/4-5مااة اص انؿ الاكرد مكاف( ،عبري)؛ مؤىىة الدراىنت اللرياة :مف مـ ا رمنياكف

()3

الكثا ة رشـ (ؾ )2/3/4-5مااة اص انؿ الاكرد مكاف( ،عبري)؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص72؛ أيك زمرل،

اأكائؿ ،ص.3

كهاه :ا رمنياكف اأكائؿ ،ص59؛ مؤىىة الدراىنت اللرياة :مف مـ ا رمنياكف اأكائؿ ،ص.3
121

يابنمن ذمر الركااة الو،اكبناة أبنه بندمن ىمع حماـ اى نثة يا ىكرم ىنرع لمىن د ه ،ك سؿ ثكاف

ملدكدة اى د ذ إل الممنف رهنؿ الهرطة كشيضكا اا،من (.)1

ا ير اص انؿ الاكرد مكاف فذ ال نمرة فذ  6هراف الثنبنذ "بنكفمير" نـ 1944ـ ،أمير
ىاطرة الا،كد ا

اص انؿ ىانىذ فذ نرا اللمؿ الىرم الا،كدم الرامذ إل

فاىطاف ،أمـ

مكظؼ حمكمذ يراطنبنذ( ،)2كذركة البنهنطنت ا رمنياة اله واة اأمثر طرف ن فذ نرا لاحذ(.)3

ا ياف ممن ىيؽ أف ال ر اينت اأمبناة اليراطنبناة فذ ال نمرة لـ مف ميارة ،نوة بند كزار

مماؼ يهؤكف الهرؽ اأكىط م اـ فذ ال نمرة ،إذ ممف ه ونف مف اص انله يى،كلة ،ممن لـ
ا

ا ممف اليراطنبناكف مف إل نا ال يض

كمسح ه ل،من.

الهبننة ،لك

ثانياً :نتائج الغتيال عمى ليحي ,واتسل:

حرؾ أحد رهنؿ الهرطة المورااف،

فكهئ الهماع ينص انؿ الاكرد مكاف ،كحبنؽ الهماع ا

لاحذ ،كزاد مف ذلؾ أف اللمااة

منبنت له واة ذات مبنوب ميار ،ك نرج فاىطاف؛ ممن البنذ أف مؿ من مك يراطنبنذ ىامكف
مى ،دف ن م،من منف ممنبنه ،أك ممنبن ه.

 )7الموقف من اغتيال المورد موين:
أ) موقف بريطانيا من اغتيال موين:

يبنفذت مااة اص انؿ الاكرد مكاف يلد شراية أىيك اف ا ا هراا اليراطنبنذ ال نص يإيلند
أ داد مف إ ىؿ كلاحذ إل أر اران( ،)4كأدت اللمااة إل زاندة ك ر الهك المهحكف فذ فاىطاف،
لمن له مف أثر ينلغ فذ أكىنط ا بنهااز ،فأثنر

نوفة ذات ودل يلاد فذ أكىنط الحمكمة

اليراطنبناة لمن منف لاكرد مكاف فذ حمكم ه مف ممنبنة مرمكشة ،فمثؼ ا بنهااز ماانت ا
لاحذ كا ىؿ كطرد المثار مبن،ـ إل

نؿ أ ينع

إرا ران ( ،) 5كا ضح ذلؾ فذ يرشاة مرىاة لك ازرة ال نرهاة

اليراطنبناة يرشـ  ،2448كمذ ينرة ف يانف مهاس الحرب فذ ال نمرة فذ  18هراف الثنبنذ
() 1

الكثا ة رشـ(ؾ )2/3/4-5مااة اص انؿ الاكرد مكاف( ،عبري)؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص72؛ اكبنا ش،
المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص97؛

()2

Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.19.

المؤىىة اللرياة لادراىنت كالبنهر :مكد البننر ،ص121؛ مؤىىة الدراىنت اللرياة :مف مـ ا رمنياكف اأكائؿ،
ص3؛ أحمد ،رفلت :كثنئؽ حرب فاىطاف ،ص.91

()3

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص47؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.209

()5

أيك صزالة ،يىنـ :الهذكر ا رمنياة لحزب حاركت ،ص52؛ مبنوكر-كبنحنس :المؤىىة اللىمراة ،ص.54

()4

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.181
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"بنكفمير" 1944ـ ،هنا فا،ن"...إف البن نئج البن،نئاة لاهرامة ر يط يمدل ال طكات ال ذ اهب
ا نذمن لملنشية ال اة كأىاندمـ...ا
كاللنلـ اللريذ ،كا

كأ

د ا رمنيذ الا،كدم أف مف المممف أف بنف د ممنبن بنن فذ مور

ند يأف كىنئؿ اللبنؼ ى زداد مف اللرب كالا،كد ،كح

مف المورااف،

د يأبنبنن كوابنن ل،ذف البن طة إف لـ بنمف هنكزبننمن ،ك اممف أف بنمبنع دا ان ،ن ،إف لـ ا ـ ا نذ

ال طكات المطاكية كالمهداة ،مكشؼ ال ندة فذ فاىطاف ىا ـ حدادف ف ط يلد دراىة اأمر ،كا انر

اأفضؿ لممنبن ،ـ اله واة كل،دف،ـ ،إبن،ـ ا هكف زاندة المطنلب الىانىاة لدل الم طرفاف
ا

كشند ،ـ،

أاة حنؿ فإبن،ـ ملبناكف ينل اص مف الم طرفاف ،كافضاكف أف احدث ذلؾ فذ

ظركؼ لزز ممنبن ،ـ ،ك ضلؼ ممنبن بنن لاضمبنكا أبنفى،ـ مهرط لا لنكف مع الىاطنت أف مكف

ممنبن ،ـ م ىنكاة مع منفة الىاطنت ،كاذا أردبنن ضمنف مىن د ،ـ المنماة ينلهركط ال ذ منه مع
فرض ىاط بنن كمنما ،ن ،اهب

اابنن إهينرمـ

كورامة كاى مرار كاثينت ذلؾ ماا ن ،ح

ف طراؽ ا ش بننع يأف ش ارربنن حنىـ لالمؿ ي كة

ادرمكا يأف كىنئؿ اللبنؼ ىيب ل،ـ الضرر ،ك ؤدم

إل إ نشة أمداف،ـ ،كاهب ال انـ يلمااة ىرالة فذ مذا الكشت"(.)1

أثنرت حندثة ال ؿ مزة بنافة فذ اأكىنط الىانىاة فذ الهرؽ اأكىط كيراطنبنان ،ففذ

الهرؽ اأكىط ط ت فنواؿ محنممة الهنبنااف

الوحراا ال رياة ،كيدأ الهرؽ اللريذ اوحك ا
الكشت الذم ى در فاه

الحندث ا

طؼ الرأم اللنـ اللنلمذ

أبنينا الملنرؾ الطنحبنة ال ذ دكر فذ

ا

اأ طنر المنمبنة كراا الحرمة الو،اكبناة فذ
ا

مأىنة الا،كد فذ أكركين ،ممن ابنطكم

بننشض لـ افطف إلاه اللنلـ ،الذم منف مه ك ن ي يع الملنرؾ ال ذ منبنت دائرة فذ

كىط أكركين ،كمنبنت حمكمة يراطنبنان أمثر الدكؿ أث انر ينلحندث فينلرصـ مف ابن،منم،ن فذ حىـ
البنور فذ أكركين كفذ همنؿ أفرا ان ،كاه،ت اى هكاينت

اليراطنبنذ(.)2

بنافة كم طرفة فذ مهاس اللمكـ

اى بنمر هرهؿ اكـ الحندث اص انؿ مكاف ككوفه يأبنه وداؽ ه وذ ك ندـ أماف لادكلة،

كشنؿ ":إف مذا ا ص انؿ اهب ههيه بنظ انر لاح ا ة الكاضحة يأف الاكرد مكاف شد بنذر بنفىه طكاؿ

اللنـ اهند حؿ لامىألة الو،اكبناة ،كأف الا،كد فذ فاىطاف لـ اف دكا ودا ن أفضؿ ك أمثر درااة

مبنه إ بنند انر"(.)3
()1

الكثا ة رشـ (ؾ :)2/3/4-5مااة اص انؿ الاكرد مكاف( ،عبري).

()3

طرياف ،أحمد :فاىطاف فذ طط الو،اكبناة كا ى لمنر ،ص160-159؛

()2

البنهنر ،ويحذ :مف هرائـ الو،اكبناة ،ص.37

Blumberg, Arnold: The History of Israel,p.65.
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كشنؿ هرهؿ ينهمئزاز ف الو،اكبناة ":يأبن،ن مهمك ة مف اللونينت هدارةن يأف مكف
نذ دايار نياة ضد الاهكؼ،
بننزاة ،كمدد يإ ندة البنظر فذ مكشفه مبن،ـ" ،كلمبنه لـ اى هب
إ أف أص انؿ الاكرد مكاف منف بن طة حكؿ ح ا اة ينلبنىية ل هرهؿ؛ أبنه ف د مؿ البنكاان الحىبنة
هنف الو،اكبناة حاث شنـ ي طع سشن ه مل،ن(.)1

ممن كهه كايرؿ بن ر كؾ " "Wabrel Netertokمف حزب المحنفظاف اليراطنبنذ اى هكاي ن

لكزار نرهاة يراطنبنان ابنطكبنذ أادف ""Antoni Aiden

()2

فذ اكـ ا ص انؿ من إذا منبنت الحمكمة

اليراطنبناة ى ودر م ني ن أياض ف من كوات إلاه أ منؿ ا رمنب فذ فاىطاف ،كذلؾ ا ضكا

ا هن نت ال ذ راهت فذ لبندف كؿ يأف الحمكمة ردد فذ إودار مثؿ مذا الم نب كف ن مف شانـ
حرمة مضندة لاا،كد فذ يراطنبنان بنفى،ن ،ك هاة أف ضرر اللسشنت ياف يراطنبنان كأمرامن ال ذ
لطؼ ا الو،نابنة(.)3

ممن كه،ت راثيكف " "Rathbonمف المى ااف اى هكاي ن فذ الهاىة بنفى،ن

ف مكشؼ

الكمنلة الا،كداة مف م ؿ الاكرد مكاف فرد أادف ":هؾ بندم أف ال وراحنت ال ذ ودرت ف
الكمنلة الا،كداة فذ فاىطاف ى بنهر ا

البننس ،صار أبنذ أرهك مف مذف ال،ائة كصارمن ممف

ابنطككف ا مثؿ مذا الهلكر لاس مهرد إودار وراحنت كيانبننت ،يؿ ال لنكف ال نـ"(.)4

مهؼ كزار نرهاة يراطنبنان أادف -بندمن شنـ مهاس اللمكـ يمبننشهة الحندث فذ  9هراف

الثنبنذ "بنكفمير" 1944ـ -البن نب ف أف الرهااف الاذاف بنفذا مااة ا ص انؿ شدمن ا راف ن ينل نمرة":
إبنبنن ضكاف فذ مبنظمة المحنرياف مف أهؿ حراة إىرائاؿ ،كمك ملركؼ ينىمه الليرم (لاحذ)

كملركؼ يهمن ة ه ارف ،كمنف من شمبنن يه يبننا

ا

لاامنت مذف المبنظمة" ،كذمر إادف أف

;Roger-Loui: Churchill, A Major New Assessment of his life in peace and war.p.164
Sofr, Sasson: Zionism and the Foundations of Israeil Diplomacy.p37.

()2

)(1

ابنطكبنذ أادف1977-1897( :ـ) مؿ ضنيط أرمنف فذ الحرب اللنلماة اأكل  ،مثٌؿ الحمكمة وية اأمـ

ياف (1935-1925ـ) ،ثـ ي ٌاف كزا انر لا نرهاة نـ 1935ـ ،كاى نؿ مبن،ن نـ 1938ـ؛ يىيب ىانىة
هميرلاف الم،ندبنة ل ،ار ،ك ى ٌابنه هرهؿ كزا انر لا نرهاة ياف نمذ (1945-1940ـ) ،منف له دكر فذ إشنمة
هنملة الدكؿ اللرياة ،ك ي ٌاف لامرة الثنلثة كزا انر لا نرهاة نـ (1955-1951ـ) ،كحاف اى نؿ هرهؿ أويح
رئاىن لاكزراا ،اه رؾ فذ اللدكاف الثسثذ ا مور ،كيفهؿ اللدكاف ابنىحب مف الحانة الىانىاة منمن،

كأويح ضكان فذ مهاس الاكردات يا ب لكرد أفكف(.المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ج،1

()3
()4

ص421؛ اليلايمذ ،مبنار :مكىك ة المكرد ،ج ،4ص.)26
البنهنر ،ويحذ :مف هرائـ الو،اكبناة ،ص.38

البنهنر ،ويحذ :مف هرائـ الو،اكبناة ،ص.39
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الرهااف هناا إل ال نمرة واو ن ل ؿ الاكرد مكاف ،يىيب بنفاذف ىانىة ملنداة ك لنرض الا،كد،
مكف ه مذا لفت ابن ينف همن ة ه ارف ال ذ شررت ش اه"(.)1

كفذ  10هينط "بنكفمير" أودرت حمكمة ا بن داب اليراطنبنذ كشنئد ال كات اليراطنبناة فذ

الهرؽ اأكىط ،يانبنن رىمان مه رمن هنا فاه ":إف فاىطاف بنهت فذ الىبنكات ال مس المنضاة مف
أمكاؿ الحرب ،يىيب اله،كد كال ضحانت ال ذ شدم ،ن ال كات اليراطنبناة كالم حنلفة ،كلمف مبنذ أكائؿ
نـ 1944ـ ،أويحت فاىطاف مىرح ن لىاىاة ا

دااات كهرائـ اللبنؼ ال ذ ا كـ ي،ن ا رمنياكف

الو،نابنة مف أهؿ إهراا اارات ينل كة ،ال،دؼ مبن،ن ح اؽ صنان ،ـ الىانىاة ...إف المهرماف فذ
فاىطاف كمف اؤادمـ الا كف المه،كد الحريذ ليراطنبنان إ نشة مينهرة ،إبن،ـ اىن دكف اللدك"...
كبننهد اليانف الهمن ة الا،كداة ملنكبنة شكات البنظنـ كال نبنكف يإ طنا الملاكمنت ال ذ ؤدم إل

كشؼ ال اة ،كأف ل رؼ يمىؤكلا ،ن هنف ا رمنب كا رمنيااف حرو ن ا حىف ىملة الا،كد"(.)2

أثنر م ؿ الاكرد مكاف صضب رئاس كزراا يراطنبنان ،بنوار الو،اكبناة ،كبنى كف هرهؿ

كأودر حذا انر هداد الا،هة إل شاندة المبنظمة الو،اكبناة ،فأل

طني ن فذ مهاس اللمكـ فذ 17

هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1944ـ ،كممن هنا فاه ":إف مذف الهرامة الم هاة شد مزت اللنلـ ،كلـ

ا أثر ي،ن ه ص أمثر مبنذ؛ أبنذ مبنت فذ المنضذ ودا ن كفان مف أودشنا الا،كد ،كمف

الم ططاف الدائماف لمى يا،ـ ،كاذا منف أحسمبنن الو،اكبناة أف يدد مع د نف مىدىنت ال اة،
كاذا منف لمىن د بنن مف أهؿ مى يا،ن أف بنهب مهمك ة هدادة مف اأه انا الذاف واح ل،ـ
ألمنبنان البننزاة ،فإف المثاراف مثاذ ىكؼ ا لاف اا،ـ أف الادكا البنظر فذ المكشؼ الذم ال زمبننف
ينى مرار ،كلكشت طكاؿ فذ المنضذ ،كلئف منف مبننؾ أمؿ ينلىسـ كيمى يؿ بننهح لاو،اكبناة،

فسيد ل،ذف اأ منؿ الهرارة مف أف كشؼ ،كمف أف ا ض

ا المىؤكلاف بن،ن ،أوسن كفر ن"(.)3

ككوؼ ىنامس كمك من ب يراطنبنذ ا لنطؼ مع الو،اكبناة ،ا ص انؿ فذ ىن ة هاذ

فا،ن ى طه ميراطنبنذ ا مذف الهرامة البنمراا ،ف نؿ":كراحت الكمنلة الا،كداة

رج ف ىانى ،ن

الىني ة ف لرض اآلف لنكف ال،نصنبننف المنمؿ مع يكلاس الدكلة المبن دية فذ ل ي،ن لإلرمنيااف ،ك ـ

فذ صضكف اله،كر الى ة الىني ة ا

نؿ  279مف أ ضنا لاحذ كا ىؿ كايلندمـ ف فاىطاف إل

أر اران ثـ الىكداف كطايت الكمنلة مف الو،نابنة الم اماف فذ فاىطاف أف ايا كا

ف أ ضنا

()1

الكثا ة رشـ(ؾ :)2/3/4-5مااة اص انؿ الاكرد مكاف(،عبري)؛ يكهذ،كاوؼ :فاىطاف شيؿ الضانع،ص.295

()3

الحكت ،يانف :ال اندات كالمؤىىنت الىانىاة فذ فاىطاف ،ص425؛ ا  ،فسح :فاىطاف كا بن داب اليراطنبنذ،

()2

ا  ،فسح :فاىطاف كا بن داب اليراطنبنذ ،ص.152-151
ص153؛ طبنكس ،زت :الفاىطابناكف ،ص272؛

Malamat ,Avraham: A History of the Jewish People, p.1044.
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اللوني اف إل ال،نصنبننف ،كأف ارفضكا إاكاامـ ،كلمف فذ كىع الا،كد ح

لاحذ كا ىؿ إطن ة مذا اأمر ،ف د منف ال يااغ بن،ـ البنذ ا
إل

مف اليلاداف ف ا هنف

نل،ـ ،كمك البنذ يدكرف ىااـ ا،كد

نب اأصانر ،ممن ا لنرض مع الركح اللبنوراة الم أواة فذ بنفكس الا،كد ،كمع طرا ،ـ فذ

الحانة ،كأدل مذا المكشؼ الذم مثؿ فذ رفض داـ المىن دة الفلااة إل اليكلاس فذ حما ،ـ ضد

لاحذ كا ىؿ ،إل إشبننع الىاطنت المبن دية ا هماع المى كانت ،ين ىنع اللبنور ا هرامذ ياف
الا،كد ،كأبنه اا

كبن ن أكىع مف هماع الا،كد"(.)1

الهبنكد الا،كد اللنمااف فذ وفكؼ ال كات اليراطنبناة فذ مور

كمنف كشع ال ير ا

هدادان ،فكوف ه مهبندة ا،كداة ،مف أ ضنا لاحذ ي كل،ن ":فذ ذلؾ الاكـ ف ط أدرمت منم ن مدل
مؽ ال،كة الكاىلة يابنبنن كياف ا،كد الاهكؼ كهبنكدف فذ الهاش اليراطنبنذ ،منبنكا اىاركف دا ؿ

الملىمر ا مام،ـ ال كؼ ،ك امفكف ف ىب أ ينع ه ارف الذاف ابنزلكف ا

رؤكى،ـ مكارث

فظالة كه م،ـ ،ك مت الي،هة وفكف،ـ يىيب أىر ا ثبناف ،كلـ امف يلادان ف ذلؾ رهنؿ إ ىؿ
الذاف مبنت أزكدمـ يمكادبنن ا

سماة ،ل د كهدت مراماة مانا اذ مف حكلذ ،كال كؼ المى ر

منف ايرز مف كراا مؿ ه امة كمؿ مامة"(.)2

ب) موقف قيادة اليشوف من اغتيال المورد موين:
حبن ت شاندة الاهكؼ مثا انر مف مااة ا ص انؿ ،ك كاف ت مكاشؼ الكمنلة الا،كداة ،كالمبنظمة

الو،اكبناة ،كال،ى دركت ،كاأحزاب اللمنلاة ،كال،نصنبننف ،الدا اة لضركرة الرد ي كة ا المبنه اف،
كمبنع اى مرارمـ فذ أ منل،ـ ال ذ ؤدم إل

إه،نض المهركع الو،اكبنذ( ،)3فمنف بنفاذ مهركع

ال وفاة (الىازكف) الذم ى ـ دراى ه فذ مذا الميحكث.
ت) موقف إتسل من اغتيال المورد موين:
مد الاهكؼ الا،كدم إل

لماـ مىؤكلاة حندثة ا ص انؿ ا المبنه اف ممؿ ،كأف الى،نـ

مكه،ة بنحك إ ىؿ ال ذ منل،ن الحندث ،ككه،ت يدكرمن ى،نم،ن الحندة بنحك لاحذ ينلذات ،ف د
فكهئت إ ىؿ يحدكث اللمااة دكف ام،ن ،إذ منبنت كشع أف كـ لاحذ ينل بنىاؽ مل،ن شيؿ ال انـ

ي،ن ،كمهنرم ،ن فا،ن ،فنح هت إ ىؿ ا اص انؿ مكاف؛ أف لاحذ لـ

()1
()2
()3

يرمن ف ماا ،ن شيؿ أريع

طرياف ،أحمد :فاىطاف فذ طط الو،اكبناة كا ى لمنر ،ص.161
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص .183

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص 184-183؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.314
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ك هراف ىن ة مف حدكث،ن ،ممن منف م ف ن ااه ياف المبنظم اف ،كا يرت اللمااة رش ن لس فنؽ،

ال نص ي بنىاؽ البنهنط اللىمرم ياف الطرفاف(.)1
يابنمن اد

المىؤكلكف فذ لاحذ أف طة اللمااة شد أ دت شيؿ ا فنؽ مع إ ىؿ ،كال اندة

لرؼ ال كشات الدشاؽ ل بنفاذمن ،كأف مفلكؿ ا فنؽ اىرم ا

اللماانت دا ؿ فاىطاف ف ط

كلاس نره،ن ،فاـ يرض اؾ ا د ناات شاندة إ ىؿ ك دت يلد ثسثة أانـ مف الحدث اه من ن،
ٌيرت فاه ف صضي،ن مف لاحذ ،كبننشهت فاه اللمااة ،كالكضع الىانىذ ،كفهؿ مىن ذ الكحدة
مع لاحذ ،ك يلنت الحندث ا الاهكؼ الا،كدم ،كا ير ،ه مسن دائان ونر ن ادفع الىاطنت

إل هف حرب

مكادة فا،ن ضدمن كضد لاحذ ،كابنطسش ن مف ذلؾ ،ا ذت إ ىؿ ش ار انر اضع لاحذ

أمنـ انر ولب ،إمن حؿ بنفى،ن ،أك ابنضمنم،ن إل إ ىؿ ،كا سف دة أكامر هدادة حكؿ الحذر
مف ال،نصنبننف ،ك رر فذ الهاىة يبنذ من طرحه يا ف ،يإودارمن يانبن ن ي،ذا الهأف(.)2
أبن،ـ

هنا فاه  ":مذف مااة لاىت فذ كش ،ن كىامكف ل،ن أيلند كبن نئج طارة اابنن ك ا لاحذ؛
افرشكف يابنبنن يلد اآلف ،كاآلف بنحف

اللمااة ،لمبنبنن لف بنىنمح لاحذ ،ا أبن،ن لـ

بنى طاع أف بن ا

ف لاحذ ك اابنن حمؿ با مذف

يربنن ي،ذا اأمر ،كفذ الكشت الذم د ابنن فاه مرحاة

ال بنىاؽ المه رؾ لالماانت ،مذف دالة يمؿ من حمؿ المامة مف ملبن  ،ك ا

إ ىؿ أف ضع

لاحذ أمنـ انراف :كشؼ اللماانت كا ندة أ ضنا لاحذ لمبنظم بنن كشاند بنن ،أك كشؼ ال بنىاؽ كمنفة
المفنكضنت كاللسشنت مل،ـ ،كلف امكف يلد ذلؾ أم لنكف مل،ـ" (.)3

أدل اى بنمنر إ ىؿ اص انؿ الاكرد مكاف إل شطع اللسشنت ياف لاحذ كا ىؿ لف رة شوارة(.)4
كيذلؾ مكف لاحذ شد ف دت إ ىؿ؛ الطرؼ الم هدد اآل ر الذم المؿ مل،ن فذ الماداف

ضد الكهكد اليراطنبنذ فذ فاىطاف.

()1

لفبنئذ ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص111؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص
184؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص314؛ يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص259؛

Malamat ,Avraham: A History of the Jewish People, p.1044.

()2

اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص98؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ،

()3

اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص.98

()4

لاحذ،ص184؛ يدر،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف،ص260؛ إلانب،ال كب:هرائـ اأرهكف كلاحذ،ص.182

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص50؛

Blumberg, Arnold: The History of Israel, p.65.
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ث) موقف الصحف الصييونية من الغتيال:
أدابنت الوحؼ الو،اكبناة

ا

الفكر الهرامة ،كهبنت حماة

بنافة مف ال حراض

كا ،نمنت ضد لاحذ ،كطنليت ي وفاة ال كل ا رمنياة ،ك يرت دافنر ال،ى درك اة ف ى ط
الااهكؼ ي كل،ن ":إف الذم ا نؿ يأ منله أمؿ (الهلب) ،كالرض لا طر موار (الهلب)،
(الهلب) ،ك أيبننا (الهلب) مىؤكلكف بنه ،فمف

مىؤكلاة له ا

()1

الكاهب ال اذ بنه"

ا

ف أمؿ إىرائاؿ مف

.

حكؿ (أرض
أمن وحافة منمهماؼ ال وحاحاة ف د بنددت ينللمااة ،كذمرت ":إف ٌ
إىرائاؿ) مدكلة يراة ذات فكائد همة لمونلح ا ميراطكراة ،ل د ريط ال در موار الهلياف ،لاس
ينح راـ م نب ال كراة ف ط ،يؿ ينلمواحة المه رمة" ،كشنلت :ل د شدـ اللمؿ ا هرامذ فذ ال نمرة
دمة ىائة لاحرمة الو،اكبناة(.)2

ا ضح ممن ىيؽ أف المكشؼ الو،اكبنذ؛ اللمنلذ كال وحاحذ-رصـ ال سؼ الحند يابن،من-

ا فؽ ا ملنرضة حندثة ا ص انؿ ،كأمدا أف ذلؾ ىامكف ضد مواحة المهركع الو،اكبنذ فذ

فاىطاف.

ج) موقف ليحي من ردود الفعل عمى عممية الغتيال:

ال زمت لاحذ الومت ،كام فت يبنهر لماـ دا اذ ا

بننورمن ،ا ،مت فاه الاكرد مكاف

أثبننا ىامه مبنوب رئنىة المى لمرات فذ نمذ 1942- 1941ـ ،يكضع اللراشاؿ أمنـ الكافداف
الا،كد ،كال ىيب فذ منرثة ى ركمن ،ككىط أهكاا ردكد الفلؿ اللبنافة مف م اؼ ال انرات الىانىاة،

كواح نت ال ،داد كالك اد فذ الكىط الا،كدم ،ال زمت لاحذ الومت ،كلـ كضح أمداؼ اللمااة
كمكشف،ن ،أك بنىي ،ن إلا،ن ،ككاه،ت لاحذ فذ اللمااة أمراف :أكل،من مك بنهنح،ن فذ إاونؿ اىم،ن
كىنئؿ ا

إل

سـ ،كمك أمر هاد ل،ن ،ياد أف اين ميا انر منف ال راه مذا ا ىـ كمك اكف مف

اأمداؼ ،كالثنبنذ ال ،دادات المحاطة ي،ن مف أطراؼ دة ،هلا،ن

ذ الحاطة كالحذر أمنـ اح منؿ

اليدا فذ وفا ،ن ،كا ندة وفاة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ) فذ ،د ه ارف ،كذمر هنمار أبنه شاص
ظ،كرف حابن،ن ا

الىنحة ،كهدد البنظنـ الىرم ال نص يه ،كشاص دد اأه نص الذاف منبنكا

ا ا ونؿ يه ،كا مد ا ىمر ار ه ملبنور ا ونؿ يابنه كياف اللنلـ ال نرهذ(.)3

()1

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص314؛ لفبنئذ ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص109؛ محنرب،

()2

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.264

()3

يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.182

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص185؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.73
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حكمـ ال ن سف أمنـ محممة موراة شضت يإ دام،من هبن ن ،كدافع الو،نابنة بن،من ملاااف
أف ال ؿ منف مف أهؿ (كطبن،ـ) ،فاهب ملنما ،ـ مأىرل حرب ،كا رؼ يف صكراكف أبنه ىنمـ فذ
ال ى ر ا ال اة رصـ ظنمرف يإدابنة الحندث(.)1
كاى ؿ ال ن سف المحممة ممبنير إ سمذ لحرمة لاحذ ،ا مرآم مف الوحؼ مف هماع
دكؿ اللنلـ ،كأرادت المحممة كالماؾ فنركؽ ا فراج ف حماـ كيا ىكرم ،لمف هرهؿ رفض،
كأكضح هنمار أف من هنا فذ طنب هرهؿ أمنـ اليرلمنف ،الطذ إهنرة ل بنفاذ الحمـ ،ي كله ":إف
بنفاذ اأحمنـ الوندرة يحؽ مف أدابنكا ي ،مة ال ؿ الىانىذ ،اهب أف امكف ىرال ن كراد ن"(.)2
كحكممن فذ المحممة اللىمراة ين داـ فذ  22منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1945ـ ،كبنفذ الحمـ
فذ  23آذار "منرس" 1945ـ ،كههيت ا دارة الو،اكبناة ،كالحزب ال وحاحذ كمبنظمة إ ىؿ
إ داـ حماـ كيا ىكرم(.)3
كيذلؾ ا ٌياف أبنه رصـ ملنرضة ال انرات الو،اكبناة مااة ا ص انؿ ،إ أبن،ن رفضت أف
وؿ كية المبنفذاف لدرهة ا داـ.

 )2مشروع التصفية (السيزون) (:)Season

ا يرت ال اندة اللىمراة اليراطنبناة أف ماانت لاحذ كا ىؿ ضد الم نب اأياض فذ مطاع
نـ  1944ـ ،يدااة مرد مىاح ضدمن؛ فزادت كاهدمن اللىمرم ،كحنكلت كثاؽ ال لنكف مع
مؤىىنت الاهكؼ المبنظـ لضمنف ال ضنا ا ال كل ال ذ كشلت مردمن اللىمرم ( ،) 4كمنبنت
البنهنطنت اللىمراة كالىانىاة كا سماة لمبنظمة إ ىؿ لنرض يهمؿ نـ مع مكاشؼ مؤىىنت
ا ى اطنف كا دارة الو،اكبناة ،كزادت مف صضب الاهكؼ كمبنظمة ال،نصنبننف(.)5

أ) مفاوضات الياغاناه مع إتسل إلنياء التمرد قبل اغتيال المورد موين:

شيؿ هركع ال،نصنبننف يحماة ال وفاة كىط ا داد ل،ن ،كفذ أهكاا مهحكبنة يحرب إ سماة
بنافة ،ا ذت إدارة الكمنلة الا،كداة ش ار انر ا ض يإا نؼ بنهنط المبنظمنت المبنه ة ،ىكاا ف طراؽ
المفنكضنت ،أـ طراؽ ال كة يكاىطة الاهكؼ المبنظـ ،ككاه،ت الكمنلة الا،كداة مهماة ولية فذ
يدااة مرد إ ىؿ ضد اليراطنبنااف ،مذ حداد مف ا كـ يملنشية إ ىؿ ،ال،نصنبننف أـ ىاطة ا بن داب،
( )1المىارم ،يد الكمنب :مكىك ة الا،كد ،ج ،7ص135؛ انصذ ،إىمن اؿ :فاىطاف كال ضاة الفاىطابناة ،ص
261؛ ال،بندم ،منبنذ :ال كاـ الفاىطابنذ ،ص.190
( )2الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة( ،عبري)؛ هنمار،
إىحنؽ :مذمرات ،ص73؛
()3

()4
()5

Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.22.
ال ااؿ ،هفاؽ :يبنك إىرائاؿ ير ال نرا  ،ص 402؛ رافنئاؿ ،اكآؿ :الو،اكبناة ،ص121؛
Lapidot, Yehuda: The Irguna,a Short History, p.60.

هاير ،اكاؼ :الىانىة اليراطنبناة كالا،كداة( ،عبري) ،ص.379-377

فاف ،إااذ :الهي،ة الثنبناة( ،عبري) ،ص44؛ رافنئاؿ ،اكآؿ :الو،اكبناة ،ص.119
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كيلد مبننشهنت ولية شررت الكمنلة فذ هاى ،ن المبنل دة فذ  2بناىنف "أيراؿ" 1944ـ ،اليدا يحماة
إ سماة؛ مف أهؿ زؿ المبنه اف همنمارا ن لكضع حد ي زازمـ ،كشنؿ يف صكراكف اكم ن  ":اكهد
أم مبننص ،إبنبنن مضطركف أف بنكاهه ال كة ،ىامكف ذلؾ منرثة ،كلمبن،ن منرثة أو ر مف ىاط
مهمك ة و ارة ا الاهكؼ"(.)1
كفذ واؼ نـ 1944ـ يدأت ،دادات ال،نصنبننف زااد بندمن مرر إلانمك صكلكمب دة

مرات ،دادا ه ي وفاة المبنه اف ،كشيؿ يدا مرحاة الىازكف (ال وفاة) ،منبنت مبننؾ محنك ت
لا فنكض ياف المبنظمنت الثسث ،ففذ راؼ نـ 1944ـ ا

دت شاندة ال،نصنبننف أبنه مت الىاطرة

ا لاحذ ،فأرادت رماز ال مع ا إ ىؿ ،كلمف ال،نصنبننف ا نرت ال فنكض مع إ ىؿ؛ شبنن ،ن

لكشؼ بنهنط،ن المىاح(.)2

كيدأت الا ناات اله واة ياف ال اند اف فذ ال،نصنبننف كا ىؿ ،ك رضت ال،نصنبننف ا

إ ىؿ كلاحذ ال لنكف ،ككشؼ محنرية يراطنبنان كبنهنط،من ا رمنيذ مى دمة الدياكمنىاة ،كم،ددةن
فذ الكشت بنفىه يكشفه ي كة الىسح ،ينل لنكف مع أه،زة اأمف الحمكماة ،يحهة إىنا ه لمىنر
ح اؽ المهركع الو،اكبنذ ك رشا ه ،كفذ الم نيؿ حنكلت إ ىؿ إيراز ممنىب ال مرد كفكائدف ا

المهركع الو،اكبنذ ،مع ال ،داد يأبن،ن لف ؼ مم كفة الاداف فذ حنؿ اليدا ي وفا ،ن (.)3

ففذ الا نا اأكؿ الذم هرل فذ يدااة آب "أصىطس" نـ 1944ـٌ ،ياف شنئد إ ىؿ مبننحاـ
يا ف كمكه دانف( )4ف ال،نصنبننف الذم شنؿ ":يأبنه اليِّر ف بنفىه ،كلمبنه شنـ يذلؾ يمكاف ة شندة
ال،نصنبننف ،كأهنر مف البننحاة الىانىاة أبنه افضؿ أف كشؼ إ ىؿ

ماان ،ن ،كاذا ا ضح يأف

اليراطنبنااف ىاى مركف ي طياؽ ىانىة الم نب اأياض ،فإبن،ـ ىاضطركف لالمؿ ي كات مه رمة،
لمف يا ف رفض ا ش راح َّ
كرمز حداثه حكؿ شضاة ال لنكف ال نئـ ياف ال،نصنبننف كأه،زة اأمف
()1

يدر،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص261-260؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.176

( )2يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص202 ،197؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.52
( ) 3دركف-كهرؼ :شاـ كمفنماـ-شنمكس الو،اكبناة( ،عبري) ،ص176؛ لفبنئذ ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة،
(عبري) ،ص112؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.176
( )4مكه دانف1981-1915( :ـ) كلد فذ فاىطاف ،فذ نـ 1939ـ ا ؿ مع  42مف رفنشه فذ ال،نصنبننف،
كأطاؽ ىراحه نـ 1941ـ .ك ي ٌاف ا رأس شكات بنفذت مااة فذ ىكران ،بنظم،ن ا بنهااز ضد ال كات
الفربنىاة ال نيلة لحمكمة فاهذ ،كينل رب مف بن،ر الااطنبنذ هرح كف د ابنه الاىرل ،ثـ أويح شنئدان لامبنط ة
الهبنكياة من ياف نمذ 1953-1951ـ ،كلامبنط ة لهمنلاة فذ أكا ر نـ  ،1953كوات ه،ر ه الحرياة
ذرك ،ن سؿ اللدكاف الثسثذ نـ 1956ـ ،كفذ نـ 1959ـ كزا انر لاز ار ة ،ك ي ٌاف كزا انر لادفنع نـ 1967ـ
فيرزت ه وا ه ال كاة سؿ حرب حزاراف "اكبناك" نـ 1967ـ ،ك لرض لابن د الهداد يىيب دكرف فذ حرب
هراف اأكؿ "أم كير" 1973ـ ،اللنهر مف رمضنف ،كفذ نـ 1977ـ ي ٌاف كزا انر لا نرهاة كال ير أحد
م،بندىذ ا فنؽ المورم (ا ىرائااذ) الذم كشع فذ منمب دافاد ،كفذ ينلىرطنف(.منكزمنف ،دفبنه ،كآ ركف:
مكىك ة أطاس منر ن( ،عبري) ،ص34؛ مرئاؿ ،ا،كدا:ال نئد الىانىذ مكهاه دانف(،عبري)،ص.)29 ،16
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اليراطنبناة ،كىأؿ داانف  ":أبنت مع الكهناة أـ ضدمن؟" أهنب داانف "أبنن ضد الكهناة" شنؿ يا ف

مضطر ل بنفاذ اأمر"(.)1
":كاذا من ا ات أم انر ينلكهناة؟ "أهنب داانف ":حابنذاؾ أىفذ
ه
ثـ شدـ داانف را انر إل شاند ه حكؿ من أىمنف لبنت إ ىؿ ك واي،ن فذ مكشف،ن ،كفذ أااكؿ

"ىي مير"  1944ـ
ال حراض ا

دت دة ل ناات ياف يف صكراكف كيا ف ،كحنكؿ إشبننع يف صكراكف ينى مرار

ال مرد كملنرضة اليراطنبنااف فذ فاىطاف ا

الولاد اللىمرم ،كأف الاهكؼ

المبنظـ ش ندر أف اض ط اا،ـ كفؽ اأمداؼ الو،اكبناة ،كطردمـ مف فاىطاف ،لمف يف صكراكف لـ

اكافؽ ،كحنكؿ ا نذ دة إهرااات لكشؼ حراض إ ىؿ ا ال مرد ،كأ اف فذ  27أااكؿ "ىي مير"

1944ـ ،فذ اه منع الكمنلة الا،كداة أف إ ىؿ همؿ ط انر ا مى يؿ الاهكؼ ،كأف المبنظمنت

المبنه ة ؤثر ىاين ا موار الاهكؼ الىانىاة(.)2

كشيؿ اليدا ينللماانت ضد المبنه اف ،هرت محنك ت دة؛

شبنن ،ـ يإا نؼ ماان ،ـ،

ككاه،ت الكمنلة الا،كداة مهماة ملنرضة شىـ مبن،ن اللمؿ ىمرم ضد المبنه اف ،ك رض

د

ل نا ياف يف صكراكف كيا ف؛ شبنن ه يكشؼ بنهنط مبنظم ه ،ياد أف يف صكراكف فضَّؿ دـ ا ه منع

ييا ف ،كأكفد يد ن بنه مكهاه ىبناه( ،)3ك ـ الا نا فذ  8هراف اأكؿ "أم كير" 1944ـ ،مع مبننحاـ
يا ف ،كالد مف أ طر الا ناات ال ذ مت ياف الطرفاف ،إذ هرل فذ أهكاا ال ،داد ينلحرب

اأمااة(.)4

منرىت الىاطنت اليراطنبناة ض كطنت ا

المؤىىنت ا ى اطنبناة لكضع حد أبنهطة

المبنه اف ،إمن مف ا نا أبنفى،ـ ،أك يمىن دة الهرطة اليراطنبناة ( ،) 5كفذ اكـ  23هراف اأكؿ
"أم كير" 1944ـ ،كه،ت الاهبنة ال كماة (فلند لائكمذ) إبنذا انر أ ا انر هنا فاه ":إذا لـ ا كشؼ ا رمنب
يمؿ وكرف كأهمنله ا

الفكر ،فإف الاهكؼ ىابن،ض يمؿ شكاف لكضع حد له" كفذ الاكـ ال نلذ

وندشت الاهبنة ال بنفاذاة الو،اكبناة ،ا

شرار الكمنلة لمحنرية ا رمنب ،مف سؿ ال أماد أف

اللماانت ىا كـ ي،ن الااهكؼ دكف د ؿ مف الحمكمة(.)6
() 1

يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص261؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص312؛ محنرب ،يد
الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.177-176

()3

يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص 177؛ يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص261؛ ياؿ ،يكاار:

()2

يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص 177؛ ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.127
و،اكف المحنرية ( ،يرم) ،ص.127

( )4ل نا مكهاه ىبناه شنئد ال اندة ال طراة لا،نصنبننف مع مبننحاـ يا ف شنئد إ ىؿ (كثا ة مبنهكرة فذ م نب ،بنافاه،
اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف)( ،عبري) ،ص.104-103
)(5
Malamat, Avraham: A History of the Jewish People, p.1044.
( )6يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.262- 261
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أمن محنكلة الا نا اأ ارة ف د هرت اكـ  31هراف اأكؿ "أم كير"

نـ 1944ـ ،ياف

إلانمك صكلكمب كمكهاه ىبناه مف ه،ة ،كيا ف كالانمك لبنماف " "Ilyahau Linkeenمف ه،ة ثنبناة
( ،) 1فمرر صكلكمب كىبناه مطنلي ،من يإا نؼ اللماانت ا رمنياة مؤش ن ،كال فرغ لمحنرية ال طر

البننزم كال لنكف مع مؤىىنت ا ى اطنف ،كابن ظنر ابن ،نا الحرب؛ أف هرهؿ شدـ ك كدان لكاازمنف
أبنه ىا ـ ال كوؿ لحؿ فذ فاىطاف ،كطاب صكلكمب مف يا ف ابن ظنر ا بن نينت اليراطنبناة؛ أبن،ـ

ا كشلكف فكز حزب اللمنؿ ،ك اار الىانىة اليراطنبناة هنف الحرمة الو،اكبناة ،لمف شاندة إ ىؿ

رفضت مطنلب ال،نصنبننف؛ ف،دد صكلكمب فذ بن،ناة الهاىة ي وفاة إ ىؿ كشنؿ":إف الاهكؼ مضطر

أف اى دـ منفة الكىنئؿ؛ مف أهؿ إا نؼ بنهنط إ ىؿ كمك ىافلؿ ذلؾ" ،كرفض يالف ال ،داد(،)2
ار من بنكت ال انـ يه ضد الىاطنت اليراطنبناة ،كحنكؿ ال كضاح يأف اآلمنؿ

كياف أف إ ىؿ لف
ٌ
الميارة ال ذ الا كبن،ن ا يراطنبنان يلد الحرب لف ح ؽ ،ممن أكوؿ المبنظم اف لمرحاة ال وفاة
(الىازكف) ،ال ذ هنات ل وفاة إ ىؿ ،بن اهة رفض شنئدمن مطنلب ال،نصنبننف ،كأدت إل
بننور إ ىؿ ،ك ىااـ دد مبن،ـ لاىاطنت(.)3

مسح ة

كان إلتسل أسباب عدة تمنعيا من التراجع عن التمرد ىي:
-1

دـ رصية إ ىؿ فذ الحوكؿ ا الىاطة حاث أ ابنت م ار انر ل اندة ال،نصنبننف كالمؤىىنت

(ال كماة) أبن،ن

ىل لاىاطة.

 -2كأف حرب إ ىؿ ضد الىاطنت اليراطنبناة كلاس ضد الاهكؼ المبنظـ.
 -3دـ الرصية فذ إحداث حرب أمااة دا ااة فذ فاىطاف.
 -4إبنهنح ال مرد الذم منف فذ مراحاه اأكل (.)4

كفذ اأكؿ مف هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1944ـ ،أودرت شاندة إ ىؿ أم انر لمنفة أ ضنئ،ن

امبنع الرد

ا

أ ضنا الينلمنخ كال،نصنبننف فذ حنؿ شانم،ـ يمحنك ت ا

طنؼ ،أك

ورفنت اى ف اززاة مف أحزاب الاىنر ،كأمرت أ ضنامن ين ى مرار فذ محنرية الىاطنت(.)5

()1

()2

()3

()4
()5

ا

أم

ل نا إلانمك صكلكمب كمكهاه ىبناه ممثااف ف ال،نصنبننف مع مبننحاـ يا ف كالانمك لبنماف( ،كثا ة مبنهكرة فذ م نب
 ،بنافاه ،اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف( )،عبري) ،ص.110-109
من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص53؛ رافنئاؿ ،اكآؿ:الو،اكبناة ،ص119؛ لفبنئذ ،إا نف:
ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.112
فاف ،إااذ :الهي،ة الثنبناة( ،عبري) ،ص44؛ هاير ،اكاؼ :الىانىة اليراطنبناة كالا،كداة( ،عبري) ،ص379؛
ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص130؛ يا ف،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص .199

يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص.190

اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص.97
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لـ هنمؿ ال اندة اللىمراة اليراطنبناة ماانت لاحذ كا ىؿ ،فأرادت ال ضنا ا

إ ىؿ

كلاس لاحذ؛ أف إ ىؿ أمير كأشكل ،ك ا اى لداد لا حنلؼ أك ال كحد مع ال،نصنبننف ،أك لاحذ(.)1

ب) البدء بالتصفية بعد اغتيال المورد موين:

أحدث اص انؿ الاكرد مكاف نوفة دا ؿ الاهكؼ ،فنلىاطنت اليراطنبناة منبنت أمب
لسبن نـ ،كادارة الكمنلة الا،كداة ،كالاهكؼ المبنظـ ،ا ذت ش ار انر فذ اه من ،ن الذم د فذ اكـ
ا ص انؿ بنفىه ،أدابنت فاه ا رمنب الم طرؼ ،كد ت إل ال لنكف مع الىاطنت اليراطنبناة لا ضنا
ا أ منؿ ا رمنب ،كاى ئونؿ لاحذ كا ىؿ( ،)2كا ف ت ا ضركرة اه ثنث ا رمنب مف هذكرف
دا ؿ الاهكؼ ،ك حماؿ المبنه اف كلاس لاحذ ف ط مىؤكلاة الحدث () 3؛ فىنرع حنااـ كاازمنف،
يإيسغ اليراطنبنااف أف لاحذ ىا ـ ال ضنا اا،ن ،كأ اف أف مكؿ ودمة اص انؿ الاكرد مكاف يأادم
ا،كداة منف أهد كشلن ا بنفىه مف مورع ايبنه الطانر الذم منف المؿ فذ ىسح الهك
اليراطنبنذ ،بندمن أواب فذ ملرمة هكاة فكؽ يراطنبنان ،أمن رئاس الكمنلة الا،كداة دافاد يف
صكراكف فاـ اكفر فذ لاا ن ه ا الحندث ،أيهع الوفنت ضد مف أىمنمـ (المهنبناف كالم،ككىاف
كالدهنلاف) الذاف مدؼ ل،ـ إ (ال ؿ كالىرشة كالبن،ب كالفىند)َّ ،
كهف حري ن مكادة فا،ن ضدمـ،
كشنؿ ":إف ال لرض لايراطنبنااف زمف الحرب مك صرس ىماف فذ ظ،ر حااؼ"(.)4
()5

كأرىؿ يف صكراكف إل رئاس الكزراا المورم محمكد ف،مذ البن راهذ

يرشاة اى بنمر فا،ن

مااة ا ص انؿ كال ير ال ن ااف نئبناف ل ضاة (هلي،من) ،كطاب بنهر اليرشاة فذ الوحؼ الموراة

 ،كبنهرت فلسن فذ  13هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1944ـ (.)6
()1
()2

هاير ،اكاؼ :الىانىة اليراطنبناة كالا،كداة( ،عبري) ،ص.384

ماار :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص216 ،211؛ المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص99؛
إاسف ،م ىكر :بنيؤة الدكلة الا،كداة( ،عبري) ،ص26؛

Weinberg- Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism, p.111.

()3
()4

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.184
هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص72؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ص314؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة
الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص264؛

()5

Roger-Loui: Churchill, A Major New Assessment of his life in peace and war.p.164.

محمكد ف،مذ البن راهذ1948-1888( :ـ) ابنضـ لاكفد فذ ثكرة نـ 1919ـ ،ا ار محنفظن لا نمرة ثـ كماسن
لك ازرة الدا ااة ،ثـ كزا انر لامكاوست فذ

،د ك ازرة البنحنس

نـ 1937ـ ،أىس مع أحمد منمر حزب

الىلدااف ،فن ار كزا انر لادا ااة نـ 1938ـ ،ككزا انر لاملنرؼ نـ 1940ـ ،ثـ الدا ااة ثـ المنلاة ،ككلذ

ك ازرة ال نرهاة نـ 1944ـ ،كرئنىة الكزراا نـ 1945ـ ،كى طت كزار ه نـ 1946ـ (.المانلذ ،يد

()6

الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ج ،6ص.)114-113

ال ااؿ ،هفاؽ :يبنك إىرائاؿ ير ال نرا  ،ص402؛ ا  ،فسح :فاىطاف كا بن داب اليراطنبنذ ،ص.154
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ممن بنفذ كاازمنف طاب هرهؿ ي وفاة الم مرداف ا رمنيااف مف سؿ زانر ه لفاىطاف ،ك

ذلؾ فذ إحدل ل ناات كاازمنف المف كحة مع (الهينب الليرم) فذ الاهكؼ الا،كدم ،ال ذ
رمنت هنف

() 1

ف د حرض الهينب ا

دت فذ

اليدا فذ محنرية ا رمنب ،كشنؿ ":إف إرمنب المبنظمنت

مكهه ضد الىاطنت اليراطنبناة كمذا اأمر ا دـ أ داا (هلب إىرائاؿ) ،ف،ك دك (لهلب
المبنه ة ٌ
إىرائاؿ) ،كأف محدثذ ا رمنب ...لاحذ كا ىؿ ،مـ كبنة ،اامـ أا،ن الهينب (الليرم) محنرية

ا رمنب كطرد ال كبنة مف الاهكؼ ،كطردمـ مف م ن د الدراىة كالبنكادم كالهكارع"(.)2

كاى بن ج ز منا الو،نابنة يأف البنهنطنت ا رمنياة ال ذ بنفذ ،ن المبنظم نف أ افت اللسشة مع

الحمـ اليراطنبنذ ا المدل ال راب مف بننحاة ،كمف بننحاة أ رل فرض اا،ـ ىاندة ىانىاة ا

المدل اليلاد(.)3

كفذ المؤ مر الىندس لبن نية اللمنؿ "ال،ى دركت" المبنل د من ياف 21-10هراف الثنبنذ
"بنكفمير" 1944ـ ،أ ابنت اأحزاب المهنرمة فذ المؤ مر أف لاحذ كا ىؿ مذ مبنظمنت إرمنياة
اهب محنري ،ن ،فمنف مف بن نئج ا ص انؿ ،أف ىندت حنلة مف الحرب اأمااة دا ؿ الاهكؼ ،الذم
أ ابنت فاه المؤىىنت أف "ا رمنب الفنهذ فذ (أرض إىرائاؿ) مك أمير طر ا الا،كد ،كاهب
دـ ال بنكع له ،ح لك أدل إل حرب أمااة"(.)4
كفذ هاىة الكمنلة الا،كداة المبنل دة ي نرا  20هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1944ـ ،ا ضح
ابنفلنؿ شندة الكمنلة ينلحندث فذ طنب رىمذ أل نف يف صكراكف ف نؿ  ":ل د حنف كشت اللمؿ،
كلاس لامامنت مف أثر ،إبن،ن طا نت فنرصة ،إ أبنبنن زمبنن ا طردمـ مف كىطبنن فا طردمـ مذف
المامنت ك ي مهرد ينرات هكفنا ،إف ا رمنيااف ا أثركف ينللينرات ...إف مذف اللونينت
اآلف بن ظر من ابنفض بنه مؤ مربنن ،فابن رهـ اللزـ ا طردمـ مف كىطبنن إل ل ة أ منؿ ا كـ ي،ن
مؿ كاحد مبنن...كمن دامت الحمكمة اليراطنبناة كالهرطة د ن البناة ا محك ا رمنب ،فإبنبنن
ىبن لنكف مل،ن إل ذلؾ المدل ...فمف صار مىن د بنن لاحمكمة اليراطنبناة ،كمف صار مىن د ،ن لبنن
لف بنى طاع أف بنه ث مذا الكينا الملدم حاند يابنبنن كياف ا رمنيااف ،إمن ونينت إرمنياة كامن
ا،كداة مبنظمة ،كلاس مف مبننص لا انر"(.)5
()1

()2

رمنت هنف :مدابنة و،اكبناة لبنذ الحداثة المر فلة ،أيىىت نـ 1914ـ ،ك ع همنؿ هرؽ ؿ أياب (.هراب،
محمد :ملهـ ياداف فاىطاف ،ص.)409
يا ف ،مبننحاـ :ال مرد ( ،يرم ) ،ص205؛ اكبنا ش :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص.101

)(3

()4
()5

Weinberg-Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism,p.111.
ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.217
مطنلب يف صكراكف اأريلة لا ضنا ا ماانت اللونية( ،كثا ة مبنهكرة فذ م نب ،بنافاه ،اكىؼ :مف طرد
اليراطنبنااف)( ،عبري) ،ص114-113؛ أيك صزالة ،يىنـ :الهذكر ا رمنياة لحزب حاركت ا ىرائااذ ،ص
.54-53
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تم اتخاذ خطة النقاط األربع التي أعمن عنيا بن غوريون لكافة أبناء اليشوف وىي:
دـ داـ ماهأ أك مىن دة أك حمناة أم مف أ ضنا المبنظمنت المبنه ة.

-1

دـ ال كؼ مف ،دادا ،ـ أك ال ضكع أكامرمـ أيدان ،كا يسغ بن،ـ.

-2

 -3طردمـ مف اللمؿ كالبنكادم كالمدارس.

 -4ال لنكف مع الىاطنت اليراطنبناة لا ضنا ا المبنظمنت المبنه ة.

كيذلؾ منبنت يدااة ا

سف الرىمذ ف مرحاة الىازكف اأمير (ال وفاة)(.)1

أراد يف صكراكف اللمؿ اللابنذ؛ أف بنهنطنت المبنظمنت المبنه ة ضع الاهكؼ كالمهركع

الو،اكبنذ فذ
لا ضنا

ا

طر ،ف لنكبنت الكمنلة الا،كداة كال،نصنبننف مع الىاطنت ل وفاة إ ىؿ كلاحذ

شدر ،من اللىمراة ،ككشؼ إرمني،من فذ فاىطاف () 2؛ أف المىألة لاؽ ينأركاح،

كامس الاهكؼ فذ الوماـ( ،)3كمنف لكاازمنف دكر ك أثار ميار فذ ال لنكف مع الىاطنت اليراطنبناة

فذ و ار ،ن لا ضنا ا لاحذ كا ىؿ(.)4

ففذ نرا  15هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1944ـ ،كوؿ حنااـ كاازمنف إل فاىطاف ،كيلد
أريلة أانـ مف كوكله هنرؾ فذ اه من نت الكمنلة الا،كداة ثسث مرات ،ي،دؼ داـ موداشاة
ل طة الحرب الراماة إل " وفاة إ ىؿ كلاحذ" ،كال لنكف مع الىاطنت اليراطنبناة فذ فاىطاف
ل ى،اؿ م،نـ ال ضنا اا،من ،كرأل يف صكراكف أف مكشؼ الو،نابنة أويح حره ن ،كأف اا،ـ
مىنبندة يراطنبنان ضد ا رمنيااف ،كشدـ ط ه لمحنرية المبنظمنت المبنه ة لاموندشة اا،ن ،فذ
اه منع الكمنلة الا،كداة كالاهبنة ال بنفاذاة لاحرمة الو،اكبناة ،ك ـ رفع ال طة فذ  20هراف الثنبنذ
"بنكفمير" 1944ـ ،لاموندشة اا،ن فذ إدارة البن نية اللنمة لالمنؿ "ال،ى دركت"ؾ كحوات ا
المكاف ة ،فأ اف الحرب ا اللونينت فذ الاكـ بنفىه(.)5
يذلؾ حوات يراطنبنان ا مدف،ن ،كمك ال لنكف مل،ن ل وفاة المبنظمنت المبنه ة ك حدادان
إ ىؿ ،كذمر اااف-مكر أف ملظـ انرات الاهبنة ال بنفاذاة لاحرمة الو،اكبناة حنكلت إشبننع يف
()1

يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص202؛ اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص
99؛ البنهنر ،ويحذ :مف هرائـ الو،اكبناة ،ص40؛

() 2

ماانت الحرمة

()3
()4
() 5

Lapidot, Yehuda: The Irguna,a Short History, p.60-61.

يف ا،كدا-كهكحط :الوراع
الىراة( ،عبري) ،ص.109

ا

همؿ اليات ال كمذ( ،عبري) ،ص154؛ لفبنئذ ،إا نف:

يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص260؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.184
هاير ،اكاؼ :الىانىة اليراطنبناة كالا،كداة( ،عبري) ،ص.392

اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص202 ،100؛ ماىة، ،نبنذ :دافاد يف
صكراكف ،ص.64
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صكراكف يكشؼ ال لنكف مع اليراطنبنااف ،لمبنه رفض ،كهلؿ ا رمنب مهماة مرمزاة دا ؿ الاهكؼ،
كأ اف حريه ضد إ ىؿ كلاحذ الا اف ا يرممن اللدك الرئاس ،ير طة البن نط اأريع ،ممن أف
إ سف يلض شاندات ال،نصنبننف ل وفاة المبنظمنت ا رمنياة ،هىد رماز اللمؿ ضد إ ىؿ ،كأف
صضب الىازكف منف مكه،ن ضدمن ،مف سؿ إ سف يف صكراكف الحرب ضد إ ىؿ ،ال ذ لـ مف
بنكم كشؼ ال مرد اللىمرم ضد الىاطنت اليراطنبناة فذ فاىطاف(.)1
كرفضت ا ى ىسـ كشررت ا ى مرار فذ ماان ،ن كمنف مكشؼ يا ف مك دـ ا ش راب
طة يف صكراكف ،ح لك شنمت ال،نصنبننف
مف الحرب اأمااة ،ك ٌير ف إ ىؿ يلدـ الرد ا
ي طؼ أ ضنا إ ىؿ ك ىاام،ـ ،ك ا الرصـ ا حفظ إ ىؿ ا اص انؿ الاكرد مكاف ،إ أف
الحماة لا ضنا ا ا رمنب منبنت مكه،ة ضدمن ،أمن لاحذ ال ذ اص نلت الاكرد مكاف فاـ لرض
لاحماة ال ذ لرضت ل،ن إ ىؿ ،كذمر يا ف أف سشة إ ىؿ مع لاحذ منبنت أحد اأىينب ال ذ
هلات إ ىؿ لرض لحماة هرىة مف الىاطنت اليراطنبناة كال،نصنبننف ،ا الرصـ مف دـ اـ
إ ىؿ أف لاحذ ى كـ ينص انؿ الاكرد مكاف ،ممن أف شاندة لاحذ لـ مف ضع إ ىؿ فذ وكرة
حرمن ،ن(.)2
كممذا ا ياف أف لاحذ مذ ال ذ بنفٌذت مااة اص انؿ الاكرد مكاف فذ ال نمرة ،إ أف إ ىؿ
نؿ كالضرب ،فامن ي رؼ ينىـ (الىازكف)؛ أم ال وفاة ،كالىيب
مذ ال ذ لرضت لامسح ة كا
أورت ا مكاواة
فذ ذلؾ أف لاحذ كاف ت مع ال،نصنبننف ا كشؼ ماان ،ن ،كلمف إ ىؿ
ٌ
ال مرد.
ت) تنفيذ السيزون:
كشلت ردكد فلؿ اص انؿ الاكرد مكاف ا إ ىؿ ،كمنبنت ذرالة ل وفا ،ن؛ ف حمات إ ىؿ
يلنت الىازكف ،ك ير يف صكراكف ف رصي ه فذ وفا ،ن ،كلـ ام ً
ؼ يم نطل ،ن؛ فأ ط الضكا
ٌ
اأ ضر لا،نصنبننف كمهنم لا لنكف المنمؿ مع الىاطنت اليراطنبناة فذ اليحث ف أ ضنا إ ىؿ،
ك ىااـ شكائـ يأىمنئ،ـ كمكاوفن ،ـ لايكلاس الىرم ،كمهؼ م نزبن،ن كأىاح ،ن كمطنيل،ن ،اأمر
الذم ىيب فذ ا نؿ المثاراف مبن،ـ كايلندمـ(.)3
ك كلٌت مبنظمة ال،نصنبننف بنفاذ الىازكف ،ي،دؼ وفاة إ ىؿ كشررت شاندة ال،نصنبننف بنفاذ
اللمااة يوكرة طك اة إلزاماة ،فألٌفت مهمك ة مف رهنؿ مواحة الملاكمنت مهنم (الم نيرات
()1

يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص208 ،190؛ اااف-مكر ،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص242؛

() 2

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص55؛ اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص
243؛ يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص.207
لفبنئذ ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص111؛ اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف
اأمير( ،عبري) ،ص206؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص54؛
Malamat ,Avraham: A History of the Jewish People, p.1044.

() 3

يف نمذ ،هاكمك :ثأثار ا ىؿ كال مرد ا الىانىنت اليراطنبناة( ،عبري) ،ص.350
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ال نيلة لا،نصنبننف) ،منبنت بنحك  300بنور ،مف يابن،ـ  180بنو انر مف االينلمنخ ،كالينشذ مف
سان ضـ مؿ كاحدة أريلة أك مىة
ه،نز م نيرات ال،نصنبننف كم طك اف آ راف ،شيىمكا إل
أفراد ،ك ـ كزال،ـ ا ثسثة أفرع :فرع الم نيلة كال هىس ،كفرع الحمناة ،كفرع ا طنؼ
نؿ(.)1
كا
ك ممبنت كحدة الم نيلة كال هىس مف ام هنؼ شنئمة يأىمنا الم ير اف الرئاىااف ىؿ،
ك فنهأكا أبن،ن همؿ مؤىىنت مل دلة ،كأىمنا يلادة هدان ف إ ىؿ ،كمنف يلض،ـ مف أ ضنا
ال،نصنبننف ،الذاف أيهيركا ا ال يرع ،كىامكا الهرطة شنئمة يأىمنا  640ه و ن كمؤىىة فذ ؿ
أياب كحدمن ،كا ؿ المئنت ك ـ ال ح اؽ مل،ـ ،كطيرد  30طنلي ن مف المدارس؛ يىيب بنهنط،ـ فذ
إ ىؿ ،كا ي ؿ أمثر مف ألؼ ه ص فذ يدااة نـ 1945ـ ،كيبنفذ  25أىا انر مف إ ىؿ إل أر اران،
يؽ مف م ن اذ إ ىؿ أمثر مف  400م ن ؿ ،كطرد منؿ مف أمنمف ما،ـ(.)2
كلـ ا ى
كياف يا ف أف ال،نصنبننف فذ مرحاة الىازكف شدمت لاىاطنت اليراطنبناة شكائـ ف 1500
ٌ
مف أ ضنا إ ىؿ كملاكمنت بن،ـ ،ك ف أمنمف كاهدمـ كأ منرمـ كمكاوفن ،ـ؛ ل حىاف سشن ،من

مع الىاطنت اليراطنبناة ،كذمر هنمار "أف ال لنكف ياف ال،نصنبننف كالم نيرات اليراطنبناة ضد

المبنه اف أ ذت أهمن ن م افة ح
ال،نصنبننف

يا ت اؾ المكهة ذرك ،ن نـ 1944ـ ...إذ ا طؼ رهنؿ

بننور المبنه اف ،كاح فظكا ي،ـ فذ ا

نؿ ثـ ىامكمـ مينهرة إل

الم نيرات

اليراطنبناة ،ال ذ منبنت بن ظرمـ ا أحر مف الهمر ،كمنبنت اؾ أمير ي لة ىكداا فذ اؾ اأانـ

الم افة" (.)3

ث) اعتقال قيادات إتسل:
ا

ؿ فذ مبن وؼ منبنكف اأكؿ "داىمير" نـ 1944ـ ،إلانمك لبنماف ضك شاندة إ ىؿ

كشنئد مبنط ة ال دس ,كا
نـ 1945ـ ،كا

ؿ هاكمك لافذ " "Shlomo Liviرئاس أرمنف إ ىؿ فذ الاكـ اأكؿ مف

ؿ المكؼ مرادكر بننئب شنئد إ ىؿ فذ  13هينط "فيراار" 1945ـ ،كالمكؼ

فاف " "Yaacov Tavinشنئد شىـ الملاكمنت فذ  27هينط "فيراار" 1945ـ ،الذم لـ ياىاـ

لايراطنبنااف؛ لرصية ال،نصنبننف فذ الحوكؿ ا ملاكمنت مبنه ف إ ىؿ ،كبن ؿ إل
()1
() 2

اف حنركد(،)4

يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص263؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.164

يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص264-263؛ يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص199؛ اكبنا ش،
المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص67؛

()3
() 4

Lapidot, Yehuda: The Irguna,a Short History,p.64.

يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص205؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.54

اف حنركد :أكؿ المايك ىنت الميرل فذ فاىطاف ال ذ همع ياف الوبنن ة كالز ار ة ،كأيىس نـ1921ـ،

ينل رب مف بنيع حنركد (.امذ،مبننحاـ كأفرااـ:ملهـ الموطاحنت،ص.)329
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كأد ؿ فذ م زف لا يف ،كأمض مبننؾ ى ة أه،ر مريكط ن يىرار حدادم ،ك لرض ل لذاب هىدم

مف ىهنبنه ،فأضرب ثسث مرات ف الطلنـ اح هنه ن ا ذلؾ ،كلـ اطاؽ ىراحه إ مع يدااة

()1
ايؽ طاا ن مف شاندة إ ىؿ ىكل يا ف كلافبنه(.)2
حرمة اللوانف الليرم  ،كلـ ى
كياف يا ف أف لنكف ال،نصنبننف كمؤىىنت الاهكؼ مع الىاطنت اليراطنبناة لا ضنا ا
ٌ

المبنظمنت المبنه ة ،أدل إل ا طنؼ أ ضنا إ ىؿ ،ك سؿ ماانت ال لذاب ا ـ همع الملاكمنت
مبن،ـ ف ينشذ أ ضنا المبنظمة ،ك ف أمنمف كاهدمـ كم نيئ،ـ كم نزف ىسح،ـ ،ك ىاـ لاىاطنت

اليراطنبناة أك ف طراؽ ضينط "مهنم" أك ال،نصنبننف مينهرةن ،كاوؼ يا ف الملنماة فذ
المل ست":يأبن،ن منبنت م افة ،حاث منبنت اأانـ ينردة ،ككضع اأه نص فذ الم،كؼ المظامة
كالرطية ،ك سؿ أانـ مثارة لـ اذكشكا الطلنـ ،كمنبنت مبننؾ ماانت لذاب م افة ،كأف ددان مف

يأىر ،ـ طكاؿ أانـ دادة ،دكف الىمنح ل،ـ ي ضنا حنه ،ـ...منبنت مبننؾ
الم طكفاف مياكا كريطكا َّ
ح ا نت مى مرة...منف المح ىؽ مل،ـ الا كف مف أادا،ـ أك أرها،ـ ىن نت طكااة"(.)3
كمرىت مهنم مه،كدان ميا انر لامهؼ ف م نزف الىسح كارىنؿ الملاكمنت لايكلاس الىرم
َّ
ىؿ كلاحذ ا اد

كضيط فذ ف رة الىازكف ثسثة أطبننف مف المكاد الم فهرة
اليراطنبنذ بن،ن ،ي
الهرطة الىراة ،كا نؿ %90مف أ ضنا إ ىؿ ،ك ا الرصـ مف مذف الضنئ ة ال ذ نبن ،ن إ ىؿ،
فإبن،ن إ ىؿ لـ ىرع فذ الرد ،كحنفظت سؿ ه،كر الىازكف ا

دـ الد كؿ فذ حرب أمااة

ياف المبنظمنت اللىمراة الو،اكبناة ،كشنمت إ ىؿ يبنهر مكشف،ن الرىمذ ير وحافة حاركت فذ

 3منبنكف اأكؿ "ابننار" 1945ـ ،يمامنت يىاطة"
ج ) نياية السيزون:

لحرب أمااة دا ؿ الاهكؼ الا،كدم"(.)4

ظ،ر اى انا مف ال لنكف مع الىاطنت اليراطنبناة ،فوحافة فاىطاف يكىت" Palestine

 "Postطنليت ي هماؿ كحدات دفن اة ،ضد طؼ الرهنؿ مف ياف نئس ،ـ ،كأهنر رئاس حرار

()1

()2

حرمة اللوانف الليرم :ينرة ف حنلؼ ونيذ ياف ال،نصنبننف كا ىؿ كلاحذ فذ (1946-1945ـ) ،لمكاه،ة
مه رمة لىاطة ا بن داب اليراطنبنذ فذ فاىطاف (.مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص.)195
يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص263؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص54؛
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ،ص198-196؛

()3
()4

Lapidot, Yehuda: The Irguna,a Short History,p.64-65.
يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص202؛ يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.264
لفبنئذ ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص113؛ يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص204؛ اكبنا ش،
المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص.203
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وحافة ميكمر "الوينح" إل أف الحماة ضد إ ىؿ ،من مذ إ مؤامرة مف الاىنر؛ لا ضنا ا
مف اممف أف الرشؿ ىاطرة الاىنر ال نمة ا الاهكؼ(.)1

ممن د ن رئاس ياداة ؿ أياب ،اىرائاؿ ركماح ""Yesrael Rokih

اللمااة فك انر ،ال ذ اى مرت ح

() 2

إل

إا نؼ مذف

هينط "فيراار" 1945ـ ،كفذ الم نيؿ زاد ا ى انا فذ وفكؼ

رهنؿ الينلمنخ ال نئماف ينللمااة ،بن اهة لا لنكف مع الىاطنت اليراطنبناة ،كفذ مذف اأهكاا ابن ،ت
مااة الىازكف فذ يدااة آذار "منرس" 1945ـ(.)3

د اه منع مه رؾ لاذاف هنرمكا فذ اللمااة ،فذ مى كطبنة انصكر

() 4

أ اف فاه ىبناه

كصكلكمب ف ابن ،نا البنهنط ضد المبنه اف يلد أف هات حرم ،ـ ،كمنف مبننؾ مف طنلب يمكاواة

محنرية إ ىؿ ح
ضد إ ىؿ

وفا ،ن ،لمف يدكف اه راؾ الىاطنت ،ياد أف بنهنط ال،نصنبننف لـ ا كشؼ منمن

ب ذلؾ ا ه منع ،يؿ كشؼ بنهنط الينلمنخ ف ط(.)5

كظات م نيرات ال،نصنبننف (مهنم) مى مرة فذ ما،ن فذ وفاة إ ىؿ إل أف مفَّت فذ

أكا ر أانر "مناك" نـ 1945ـ ،ككز ت ال،نصنبننف حابن،ن مبنهك انر مكشلن ينىـ الهياية الطسئلاة الاف
ف بنهنح،ن فذ ال ضنا ا ا رمنب ،كاى لدادمن لا ضنا ااه فذ حنؿ هددف( ،)6كاف ر إلانمك

صكلكمب يلد بنوؼ ىبنة مف الىازكف مف أف الاهكؼ اى طنع أف ا رس أ منؿ ا رمنب ،كأضنؼ

شنئسن":ل د شمبنن ي ىااـ دد مف ال نرهاف ف ال نبنكف لاىاطنت ،كاى دمبنن منفة كىنئؿ ال كة الم نحة
لبنن ،كلك ند ا رمنب ىبنلكد لالمؿ مرة أ رل"(.)7

()1
()2

يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.264

اىرائاؿ ركماح1959-1896( :ـ) ضك المهاس اليادم اأكؿ فذ ؿ أياب نـ 1924ـ ،ك كل رئنى ،ن فذ
الف رة الكاشلة ياف 1937ك 1953ـ ،ك كل

رئنىة مبنظمة ممنيذ ،كك ازرة الدا ااة

نـ 1955-1952ـ.

(مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص.)250

()3

هك منف ،ا،كهع كآ ركف :المكىك ة الليراة( ،عبري) ،ج ،6ص559؛ رافنئاؿ ،اكآؿ :الو،اكبناة ،ص119؛

()4

انصكر :ع ا يلد  8مااك م ر هبنكب هرشذ حافن ،كمذ مف هماة ال رل ال ذ ين ،ن رمان نـ 1872ـ،

يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.264

لىرىؽ ،كىااـ ال كرم ،فنه رامن الو،نابنة ،كأشنمكا اا،ن نـ 1922ـ مى كطبنة كحمات ا ىـ بنفىه ،كمنف
فذ ال راة اللرياة نـ 1945ـ ،حكالذ  610ريان (.هراب ،محمد :ملهـ ياداف فاىطاف ،ص.)724
()5

يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف  ،ص264؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.200

()6

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.200

()7

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.54
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ا ياف ممن ىيؽ أف ال،نصنبننف اى ات مااة اص انؿ الاكرد مكاف ال ذ بنفٌذ ،ن لاحذ ِّ
لهف
حماة وفاة ضد إ ىؿ–ين ينرمن الملنرض اأمير–ممن ضمبنت كشِّؼ لاحذ ف اللمؿ ضد
يراطنبنان.

ثالثاً :أوضاع ليحي في مرحمة التصفية "السيزون" (7014-7011م).
إف ا ون ت ياف ال،نصنبننف كلاحذ ،مبنذ ا

سف ف شانم،ن مف هداد ،منبنت شنئمة؛

فهرت ياف شاند ذ المبنظم اف ل ناات ىراة دة ،ك نوةن ياف صكلكمب كبنن نف اااف-مكر؛ أف
ل ير لاحذ مبننفىة ل،ن دا ؿ الاهكؼ؛ فل يدت ا ه من نت لحؿ أم إهمنؿ ياف

ال،نصنبننف

المبنظم اف ،من همنؿ الذم بنهـ

ف الحندث الذم كشع ياف مهمك ة مف لاحذ ك بننور مف

منهكمار من ىلار حكؿ مىألة كزاع المبنهكرات ،كم ،داد لاحذ للبننور الهرطة الا،كد ،أك
محنكل ،ن الفنهاة ص انؿ المبندكب الىنمذ اليراطنبنذ(.)1

 )7مفاوضات غولومب والياب:
أثبننا المفنكضنت ياف صكلكمب كال كب إلانب بنفٌذ حماـ كيا ىكرم اص انؿ الاكرد مكاف،

كيلد اكـ كاحد مف ا ص انؿ هنا صكلكمب إل

إلانب فذ مايك س هفلنت زااد ،كأيا ه يلمااة

ا ص انؿ ،كأف هرهؿ أمر ينل ضنا بن،نئان ا

لاحذ ،كأف المؤىىنت اللاان اى بن هت ضركرة

ال ضنا ا ا رمنب مف هذكرف(.)2
فأدرؾ إلانب مف حداث صكلكمب أف المؤىىنت (الكطبناة) شد اهأ بن اهة ،داد
اليراطنبنااف إل

هف حماة ،داد طارة ضد لاحذ؛ ممن شد اؤدل إل

فرد
ابند ع حرب أمااةٌ ،

إلانب ا صكلكمب يأف هرهؿ لاس أب الو،اكبناة ،كلف الطذ اأرض ،كالحكار مله ينلىسح،
كح ٌذر صكلكمب مف م ية اليدا يحرب أمااة ،كح ٌذر إلانب مبنظم ه مف الضرية اأكل  ،كأمد ا
ضركرة الرد اا،ن يهدة ،ينص انؿ ز منا الطرؼ المضند (.)3

()1
()2

()3

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.181

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة،ص314؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص178؛ اكبنا ش ،المكؼ:
شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص.69

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص 179-178؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.314
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 )2مفاوضات غولومب ومور:

منف بنن نف اااف-مكر اا ذ شاندات ال،نصنبننف فذ أكشنت اأزمنت ،ك ب اص انؿ الاكرد
مكاف ،شنمت ال،نصنبننف ي طؼ بنور لاحذ فذ ال دس كدم فسم " )1("Todi Flyفذ  14منبنكف
اأكؿ "داىمير" 1944ـ ،كمنف م طف،ن الكحاد فذ ف رة الىازكف ،كا ير ذلؾ يدااة حرب أمااة،
حنكلت لاحذ يمؿ اأهمنؿ ا ي لند بن،ن ،كأويحت أمنـ مهماة مؿ ى رد يضلؼ ،أـ ى كض
حري ن أمااة مع الاهكؼ المبنظـ كال،نصنبننف ،ممن اراد اليراطنبناكف ،كماؼ ى رد؟ ،كحابن،ن منبنت هرل
ينل نمرة محنممة حماـ كيا ىكرم ،كلاحذ رصب ال انـ يأاة ماانت سؿ ف رة المحنممة(.)2
ممن أف الكمنلة الا،كداة ككاازمنف منبنن شد كاف ن ا

ال لنكف مع الىاطنت ضد لاحذ

كا ىؿ ،كلاحذ صار ملبناة ينلد كؿ فذ وراع مع ال،نصنبننف ،كمع ذلؾ الكضع الم هنيؾ شررت
شاند ،ن ا ل نا ي اندات ال،نصنبننف؛ لمحنكلة مبنع إراشة الدمنا كااونؿ رىنلة المبنظمة

لانمك

صكلكمب ،فل د اه منع يابنه كياف اااف-مكر لاس لحؿ ا همنؿ الطنرئ فذ ال دس ف ط ،كابنمن
لا كوؿ

فنؽ ىرم حكؿ كشؼ بنهنط،ن اللىمرم ضد اليراطنبنااف ،م نيؿ ال زاـ ال،نصنبننف يلدـ

ال لرض أ ضنئ،ن(.)3

كيدأ الحكار يابن،ـ ي كؿ مكر ل كلكمب":بنحف لف بنى،ؿ اامـ الم،مة" ،كأشبنع مكر صكلكمب

يأبنه ا كـ ي ،دئة أ ضنا المبنظمة لحاف كضاح اأمر ،كأبنه

اممف اللكدة أانـ نـ 1942ـ،

كأف لاحذ شررت حمناة بنفى،ن كأ ضنئ،ن كىسح،ن ينل كة ،كلك أ طات ا هنرة فىكؼ ا كـ
بننورمن ينل د ؿ ل حرار زماا،ـ ،كأبن،ن

صكلكمب يمامنت يىاطة "إل مذا الحد.)4( "...

راد ف ح أيكاب الحرب الدا ااة كاراشة الدمنا ،رد

كفذ ذلؾ الا نا طاب صكلكمب مف اااف-مكر كشؼ ماانت لاحذ ،كمدد يأف ال،نصنبننف

ى كـ يملنشي ،ن فذ حنؿ دـ ال زام،ن؛ فرد اااف-مكر ا

،دادف مؤمدان من شنله له":لف مكف مبننؾ

كدة لىبنة  1942ـ ،كلف بنىمح يحدكث حرب أمااة دا ؿ الاهكؼ ،لمبنبنن ىكؼ بنرد ي كة ا أم

()1

كدم فسم( :فسم "فاكمىت" م انمك ادم) ،كلد فذ ؿ أياب نـ 1926ـ ،أىس كحدة ليا نر فذ مفنر ىنين
نـ  1938ـ ،كابنضـ إل لاحذ مع ا بن ىنـ ،ك درب ا اد ا،كهع مكماف ،كمنف كدم اايذ طاينت مكماف

بندمن منف مطنردان فذ اليانرات ،كهنرؾ مكماف فذ ا

ه اص فااماف ،ا طف ه ال،نصنبننف كا

داد ص انؿ المبندكب الىنمذ منؾ منامؿ ،كىنمـ فذ

ا ه ثمنبناة أانـ ،كأفرج بنه يلد محندثنت ولية ياف اااف-مكر

كالانمك صكلكمب ،ك مؿ مىؤكؿ كحدة الهياية كال هبناد فذ ال دس نـ 1947ـ ،ممن مؿ مىؤك ن ف فركع
()2
()3
()4

الهبنكب ،راهكف ل ىاكف.) http://www.lehi.org.il(.

اااف-مكر،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ(،عبري)،ص234-233؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.211
اااف-مكر ،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.233

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.235
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ه ص احنكؿ ملنشي بنن أك ىاامبنن لاىاطنت كالبن اهة ملركفة لمـ هادان؛ أف من
كال انرات مف كحة أمنمبنن ،كأبن ـ مف ى مكبنكف ف ح ـ مهن ن

(اليسد)"(.)1

بندمـ بندبنن،

راشة الدـ الا،كدم الم يندؿ فذ

كطنلب مكر يإطسؽ ىراح اللبنور الم طؼ فك انر كذلؾ ":مذ امكف يكىلبنن ال فنكض مف

مكاشع م ىنكاة ،كريمن بنضطر لارد ا ال طؼ كفؽ طرا بنن" كرفض صكلكمب ال ،داد كأطاؽ ىراح

ض
الم طؼ يلد مضذ أانـ ا ا ه منع ،كاى ك ب أف ،داد لاحذ ح ا ذ ،كأف ال،نصنبننف ى ي ىل ًر ٍ
أ ضنامن لا طر فذ حنؿ ا ى مرار ين طنؼ أ ضنا لاحذ ،كلـ ا ـ بنفاذ أم ماانت ا طنؼ
أك ىااـ ضد أفراد لاحذ يلد اؾ المرة مف ال،نصنبننف ،كا فؽ الطرفنف ا الىار فذ ط الكحدة

فامن يابن،من ،كاى ات لاحذ فروة اى ثبننئ،ن مف الىازكف ،كأ ذت لزز بنفى،ن دا اان ك نرهان ،ممن

أف ا حند لـ امف ىكل مبننكرة شنـ ي،ن مكر لا ركج مف اأزمة(.)2

كمنف مدؼ مكر مف ا فنؽ مىب الكشت ك دـ ىنرة أم ضك ،كأف

اأزمة شكاة ،ك دـ إصراش،ن فذ الىازكف ،ك

ا

رج لاحذ مف

ف فمرمن كطرا ،ن فذ اللمؿ ضد

الىاطنت( ،)3كاؤمد مكر أف ىيب دـ لرض لاحذ لامسح نت مثؿ إ ىؿ الكد ل ،دادات شاندة
لاحذ ل اندة ال،نصنبننف ،يأبنه لك ـ المىنس يأ ضنا المبنظمة ىا ـ الرد يهمؿ مىاح ا أم مف

أ ضنا ال،نصنبننف ينل وفاة اله واة(.)4
ممن أف

ددان مف أ ضنا كشندة إ ىؿ ا كلكف أف ال،نصنبننف منبنت

نؼ مف لاحذ

كأ ضنئ،ن؛ أبن،ن مددت يهمؿ هند ،كأف شاندة ال،نصنبننف أرادت ال ضنا ا مؿ مبنظمة ا حدة،

كيدأت ينأشكل( ،)5يابنمن ا كؿ أ ضنا ال،نصنبننف":أف لاحذ رض ت لا ،دادات ،كال زمت يلدـ ال انـ
يأاة مااة ضد الىاطنت اليراطنبناة ،م نيؿ ل،د صكلكمب يلدـ المىنس يأ ضنئ،ن(.)6
كأمد اىرائاؿ إلداد أف ىيب

ال،نصنبننف شيؿ يدا الىازكف،
()1
() 2

()3
() 4

()5
()6

دـ لرض لاحذ لامسح نت ،أبن،ن كوات

ير مكر يأف

فنؽ مع

كـ ال،نصنبننف ينلمىنس يأ ضنئ،ن أك مىن دة

اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص.82

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص237؛ مرئاؿ ،ا،كدا :ال نئد الىانىذ مكهاه دانف،
(عبري) ،ص74؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.187-185

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.212-211

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص55؛ اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير،
(عبري) ،ص.82

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.55

اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص.83-82
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الحمكمة اليراطنبناة ضدمـ م نيؿ أف كشؼ لاحذ بنهنطن ،ن ،ال ذ منبنت ىل لمىب الكشت مف
سؿ إشبننع ال،نصنبننف ين حند مل،ن ،كأبن،ن شندرة ا إشبننع إ ىؿ ينل كحد مع ال،نصنبننف(.)1

كا ير إلداد بن نئج ا فنؽ مع ال،نصنبننف ىاياة؛ أبن،ن أدت لزاندة حدة الفهكة ياف لاحذ

كا ىؿ ،كابنلداـ الث ة يابن،من ،كصضب إ ىؿ مف لاحذ؛ أبن،ن لـ مف يا ،ن يبنهنطن ،ن؛ ممن هلؿ

إ ىؿ مىؾ يمكشف،ن الرافض لا كحد مع أحد نوةن لاحذ ،يابنمن رفض مكر فمر إلداد ،كا ير
ال ركج مف اأزمة يدكف ىنئر مك بنهنح(.)2

لد رشن لك كدات لاحذ لا،نصنبننف يكشؼ
كا ير مااة اص انؿ الاكرد مكاف ،أبن،ن
ي
اللمااة؛ أف الك كدات منبنت يكشف،ن فذ فاىطاف ،كمذف اللمااة منبنت نره،ن ،كمنف صكلكمب مف
الذاف كاف كا ا ذلؾ كدافلكا بنه ،كأمنـ ا فنؽ صكلكمب  -مكر شنمت ال،نصنبننف ي داـ ى،است
فنا ال كب إلانب أحد شاندات لاحذ ،يلد مركيه مف الىهف أهؿ ا ى مرار فذ مفنكضنت
ال لنكف ياف لاحذ كال،نصنبننف ،ك بندمن شنمت شاندة الاهكؼ المبنظـ ي ىااـ شنئمة يأىمنا إ ىؿ
لاىاطنت اليراطنبناة ،لـ ا ـ اللثكر ا أم مف أىمنا لاحذ ،كا كؿ اىرائاؿ إلداد":إف ال،نصنبننف
منبنت نؼ مف لاحذ؛ لذلؾ لـ لاف الحرب اا،ن"(.)3
كذمر إلداد أاضن"...بنهحبنن فذ فرض ال كؼ ا ال،نصنبننف ،مف ردات الفلؿ اللبنافة فذ

حنؿ ودا،ن لااحذ" ( ،) 4كذمر إلداد":ل د مبنن يحنهة لكشؼ اللماانت

ندة ر اب الوفكؼ

الدا ااة ،كا ي لند شااسن ف ال طر؛ أف إشحنـ أبنفىبنن فذ حرب أمااة ،اهمؿ ط انر ا مبنظم بنن
مف الىاطنت ،ل د مبنن يحنهة ل بنظاـ ك هبناد أبننس هدد ،كاللمؿ

لسى مرار فذ الحرمة"(.)5
كأمد هنمار ا

ال،نصنبننف ا

ا

ال نرب مع ال،نصنبننف فذ ف رة الىازكف ي كله":

دراب المحنرياف الهدد

لدم هؾ يأف
اكهد َّ

دت ينلفلؿ أف لاحذ لاىت هيا،ة يإ ىؿ ،كأبن،ن شراية مف ال،نصنبننف ا

اأاداكلكهذ الطي ذ"(.)6

الولاد

ا ضح ممن ىيؽ دـ وحة من ذمب إلاه إىحنؽ هنمار مف أف لاحذ كال،نصنبننف منبن ن
كاىر ،مف سؿ
م نري اف مف البننحاة اأاداكلكهاة ،كاممف أم ينحث اى اضنح ذلؾ يى،كلة ي
()1

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.55

()3

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص211؛ اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري)،
ص.83-81
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.186
اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ،ص.83
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.186

()2

()4
()5
()6

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص211؛ فاف ،إااذ :الهي،ة الثنبناة( ،عبري) ،ص.44
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دراىة اأاد اكلكهاة لدل المبنظم اف ،لمف ايدك أف إىحنؽ هنمار أراد أف ايرر بنهنة لاحذ مف
الىازكف يابنمن لرضت إلاه إ ىؿ ،رصـ أف لاحذ مذ ال ذ بنفذت مااة اص انؿ الاكرد مكاف
1944ـ.
كيلد أف حادت ال،نصنبننف لاحذ كاى ثبنات مف الىازكف ،اد ذ هنمار أف رهنله" كهدكا
راشبنن مف
أبنفى،ـ فذ كضع نص" مبنن حرمة ىراة و ارة ،مبنظمة هادان ،مبنن أشؿ رضة
ال نرج ،ممن منبنت ااه إ ىؿ ،أضؼ إل ذلؾ أبنبنن أكضحبنن يهمؿ ا يؿ ال أكاؿ يأبنبنن لف بن ردد
فذ وفاة ال كبنة ،فذ أاة لحظة بنم هؼ فا،ن كهكدمـ يابنبنن" ،كمك يذلؾ الزم بنهنة لاحذ مف
ال وفاة لبن نا الوؼ مف ا راؽ(.)1
كذمر يا ف الذم طنرد ه ال،نصنبننف ك ل يت رهنله ،من ااذ":ل د منف رهنلبنن مبندمهاف آبنذاؾ،
كمـ اركف بننور لاحذ ا هكلكف صار آي،اف فذ هكارع ؿ أياب .ل د اطالت فذ هراف الثنبنذ
"بنكفمير"  1944ـ ،يأف مبنظمة لاحذ ك دت صكلكمب يأبن،ـ ىاكشفكف ماان ،ـ ضد اليراطنبنااف؛ فاـ
لرض ل،ـ ال،نصنبننف فذ اؾ الف رة"(.)2
كأدرؾ يا ف أف أىينب مذف الملندلة ف ط يلد ابن ،نا ف رة الىازكف ،كالد كؿ فذ مرحاة

سف ف حرمة وانف يرم مه رمة( ،)3حاث أيا ه دد مف شاندات ال،نصنبننف أف لاحذ فذ

ا

مراحؿ الىازكف اأكل ك دت ال،نصنبننف يكشؼ ماان ،ن اللىمراة ضد الىاطنت اليراطنبناة ،كلـ ـ
يلد اص انؿ الاكرد مكاف يلمااة كاحدة؛ بن اهة لاظركؼ ال ذ بنهمت هراا مااة ا ص انؿ ،فأ ابنت
ف إا نؼ ماان ،ن اللىمراة(.)4

كيرر مكر ذلؾ ،يأف اللماانت أكشفت لحاف ابن ،نا محنممة أ ضنئ،ن فذ ال نمرة ،ممن لـ ـ

ال،نصنبننف يإرىنؿ أىمنا لاحذ لايكلاس الىرم ،ممن فلات مع إ ىؿ فذ الاىزكف ،كشيكؿ ال،نصنبننف
يند نا لاحذ يأف ا ل زاـ يكشؼ اللماانت منف دا ؿ فاىطاف؛ يىيب الوف ة الىراة ال ذ

لاحذ مع ال،نصنبننف ،حاث اى مرت لاحذ يبنهنط،ن ال درايذ كا

فذ دراب بننورمن(.)5

()1

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.318-317

()3

ى ـ دراى ه فذ الفوؿ الثنلث مف مذف الدراىة.

د ،ن

سمذ دكف إز نج ،كمثفت ه،كدمن

()2

يا ف ،مبننحااـ :ال مرد( ،عبري)،ص208؛ أيكها،كـ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.264

()4

يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص208-207؛ فاف ،إااذ :الهي،ة الثنبناة( ،عبري) ،ص44؛ محنرب ،يد

() 5

لاحذ( ،عبري) ،ص53؛ اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف

الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص188-187؛ مبنوكر-كبنحنس :المؤىىة اللىمراة ،ص.59

من س،

مبنكئاؿ :م ور نرا

اأمير( ،عبري) ،ص84-83؛ رافنئاؿ ،اكآؿ :الو،اكبناة ،ص.121
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ممن ٌياف مكر أبنه لك بنفذت ال،نصنبننف البن نط اأريع ماؼ ىامكف موار المبنظمة فيدأكا
ينلىلذ لكضع حدكد ل،ـ شيؿ اليدا فذ اللمؿ ،كشنمكا ي حذار منفة أفراد لاحذ ،كمحنكلة إبن،نا
اأم ر مع ال،نصنبننف ،ممن أف يلض شاندات ال،نصنبننف لـ مف مكاف ة ا ال طة ،كأمثر مف مرة شنـ
دد مبن،ـ ي حذارمـ المىيؽ يبناة المؤىىنت (ال كماة) كالكمنلة فذ الاهكؼ؛ ينل انـ يأمر من ضد

لاحذ ،أك إ ىؿ(.)1

ممن أراد مكر أف اكضح مف سؿ ل ناا ،ـ أف بنهنطنت ال،نصنبننف اهب أف ؼ؛ أف

وير أ ضنا إ ىؿ ىابنفذ ،كشرار يا ف اممف أف

ابنفذ ،كشد هنكب صكلكمب مع مكر ،لمف

المحندثنت ابن ،ت دكف ا فنؽ؛ يىيب كفنة إلانمك صكلكمب نـ  ،1945كأرهع ال كب يبننم؛ شنئد

لاحذ اللىمرم دـ اى مرار ال،نصنبننف ي وفاة إ ىؿ إل

حذار لاحذ ل،ن ف طراؽ ال حااؿ

البنظرم مف اح منؿ مرد بننور إ ىؿ ضد ىانىة ضيط البنفس ال ذ ابن ،ه ،ن شاندة إ ىؿ(.)2

 )9إعالم ليحي في فترة السيزون:

ظ،رت وحافة محزات (الهي،ة)؛ أم :الهي،ة لمدة نماف ف ط ،كمنف آ ر محررا،ن بنن نف

اااف–مكر يلد إونية إلداد أثبننا محنكل ه ال،رب مف الهرطة اليراطنبناة بندمن ا

ا ه ،مع ذلؾ

اى مر فذ المهنرمة فذ بنهر م ن ت محزات مف ىهف الاطركف ،ير اليراد الىرم ،ك كشفت
محزات ف الظ،كر يلد أف شنمت الهرطة اليراطنبناة ينل يض ا آلة الطين ة الىراة لامبنظمة،

كفذ نـ 1945ـ ـ هداد وحافة يمح ارت؛ أم :اللمؿ الىرم(.)3

كفذ هراف اأكؿ (أم كير) 1945ـ ،أودرت لاحذ وحافة مملاس( الفلؿ) ،كمنبنت

وحاف ،ن الرىماة ،كمنبنت مطيك ة ،كوفحن ،ن فذ اليدااة لاؽ ا الهدراف ،كمنبنت رىؿ ير

اليراد للدد مف البننس ،كفذ اليدااة منف محررمن بنن نف اااف-مكر ،ثـ اىرائاؿ إلداد ،كا يرت

مملاس بنفى،ن مبني انر إ سما ن ىانىا ن لمبننشهة أمـ ال ضنان الىانىاة المحااة ا ىنحة الاهكؼ(.)4

ك ـ طين ة مملاس فذ مطيلة لاحذ ال ذ منبنت دائمة ال بن ؿ ،كام مت يبن ؿ أ ينر

الوراع مع اليراطنبنااف ،كال حراض لالمؿ اللىمرم ضدمـ ،كملظـ اللنمااف فا،ن ا

()1
() 2

()3
()4

ا ،ـ

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.243

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص244-243؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ،
لاحذ ،ص186؛ مرئاؿ ،ا،كدا :ال نئد الىانىذ مكهاه دانف( ،عبري) ،ص .74

مبنلنف ،حياب :حرب الوحنفة( ،عبري) ،ص.54

امذ ،أفرااـ :الدرع كالحرب( ،عبري) ،ص87؛ مبنلنف ،حياب :حرب الوحنفة( ،عبري) ،ص 54؛ هابنكىنر،
يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.25
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الىاطنت اليراطنبناة ،كأرىاكا لىهف الاطركف ،كيبنهرت مملاس يلدة ل نت نرج فاىطاف؛ أصراض
(.)1
د نئاة كا سماة ،كمنف ل،ذف الوحافة بنهرة فربنىاة كابنهاازاة كركىاة
ظ،ر لارأم اللنـ

فذ ف رة الىازكف اى ات لاحذ المحنمـ اللىمراة لاد ناة ال بنظاماة ح

شضاة (حرب ال حرار الليراة) ،كمنبنت مف أمـ المحنمـ ال ذ بنهرت أ ينر (ال حرر الا،كداة)

محنممة أ ضنا لاحذ فذ ال نمرة؛ إلانمك حماـ كالانمك يا ىكرم ال ذ هرت فذ منبنكف الثنبنذ
"ابننار" 1945ـ ،ك مت

طا ،ن فذ الوحنفة اللنلماة ،حاث يابنت رصية الوحفااف

هراا

،ماف ،كأظ،رت لارأم اللنـ اللنلمذ مطنلب الا،كد ،كابن ،ت المحممة يودكر حمـ
م نيست مع الم ٍ
،ماف (.)2
ا داـ ا الم ٍ

خالصة:

بنفذت لاحذ فمرة أيرامـ ه ارف فذ اص انؿ الاكرد مكاف فذ ال نمرة،

،نم،ن له يمبننمضة

الو،اكبناة ،كملنرض ه لا،هرة الو،اكبناة ،كملندا ه لاىنماة ،كابنحانزف لالرب؛ فأرىات اثبناف مف
بننورمن فنص نل ه يمىن دة بننورمن المهبنداف فذ وفكؼ الهاش اليراطنبنذ،

أثنر م ؿ الاكرد مكاف نوفة ميارة فذ أكىنط الحمكمة اليراطنبناة ،نوة رئاس الكزراا

كبنى كف هرهؿ؛ فكهه حذا انر إل شاندة الحرمة الو،اكبناة مف كاشب ا رمنب الو،اكبنذ ،فىنرع
حنااـ كاازمنف يإيسغ اليراطنبنااف أف لاحذ ىا ـ ال ضنا اا،ن ،كاى ؿ يف صكراكف مااة اص انؿ

الاكرد مكاف ل وفاة إ ىؿ مبننفىة ال،نصنبننف ا الرصـ مف ملنرض ،ن للمااة ا ص انؿ كادابن ،ن ل،ن؛
ف لرضت لا وفاة مف بننور الينلمنخ ال نيلة لا،نصنبننف.

كبنهت لاحذ مف ال وفاة ا الرصـ مف ار مني،ن مااة ا ص انؿ؛ يىيب كشال،ن ا فنش ن

ىران مع ال،نصنبننف لكشؼ ماان ،ن ضد اليراطنبنااف ،م نيؿ دـ المىنس يلبننورمن؛ ممن ر ب ااه

كشؼ حكار الكحدة ياف لاحذ كا ىؿ؛ أبن،ن لـ يا ،ن شيؿ بنفاذ اللمااة يأريلة ك هراف ىن ة،

كف داف الث ة فذ لاحذ ،كلـ الد الحكار ياف ال بنظامنت الثسث ،ح

اش راب حرمة اللوانف

الليرم.

()1
()2

مبنلنف ،حياب :حرب الوحنفة( ،عبري) ،ص .54

بنافاه ،اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف( ،عبري) ،ص66؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.72
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انفصم انثانث:

دور نيحي يف حزكة انعصيان انعربي
(0491 -0492م)

المبحوث األول :دور ليحي في المرحمة األولى من حركة العصيان العبري
(األول من تشرين ثان 21 – 7014آذار 7016م).

المبحوث الثاني :دور ليحي في المرحمة الثانية من حركة العصيان العبري
( 20آذار  - 7016آب 7016م).

املبحوث األول

دور ليحي يف املرحلة األوىل مو حركة العصياى العربي

(األول مو تصريو ثاى 28 – 1945آرار 1946م)
أولً :عوامل ظيور حركة العصيان العبري.
ثانياً :الخطوط العريضة لعمل ليحي في المرحمة األولى من العصيان العبري
(.)7016-7014
ثالثاً :أبرز عمميات ليحي في المرحمة األولى من العصيان العبري
(.)7016-7014

أدت ا فنشاة لاحذ الىراة مع ال،نصنبننف إل

ال ذ كشلت ا

إ ىؿ ا

ركه،ن ىاامة مف أثنر ال وفاة (الىازكف)،

الرصـ مف أف لاحذ مذ ال ذ ار ميت مااة اص انؿ الاكرد مكاف،

ك بندمن ابن ،ت ال،نصنبننف مف الىازكف ،كيدأت أبنظنرمن هه بنحك لاحذ ل طنلي،ن ينل كحد مل،ن ممن

ك دت ،ا يرت لاحذ اأمر اي س ن ل،ن؛ فف حت سشنت هدادة مع إ ىؿ ل ؤمد ا اى سل،ن،
كاه رطت ا

ال،نصنبننف المكاف ة كلمف يكهكد إ ىؿ ،فيدأت المفنكضنت ياف ال بنظامنت الثسثة

يكىنطة لاحذ ياف ال،نصنبننة كا ىؿ ،لا كحد فذ حرمة كاحدة

الم نب اأياض ،ا

هينر يراطنبنان الم مىمة يىانىة

اار ىانى ،ن هنف الاهكؼ الا،كدم ،فرفض يا ف ال كحد مع ال،نصنبننف،

ك ا الفكر رفض بنن نف اااف-مكر فمرة الكحدة ،كلمف ا ف كا ا ال لنكف المه رؾ فامن يابن،ـ ضد

الىانىة اليراطنبناة ،مف سؿ حرمة اللوانف الليرم.

أولً :عوامل ظيور حركة العصيان العبري:

 )7انتياء السيزون وتيرب ليحي من الوحدة مع الياغاناه:

فذ آذار "منرس" 1945ـ ،كشؼ بنهنط الينلمنخ فذ الىازكف ضد إ ىؿ ،ك كشؼ بنهنط

ال،نصنبننف كم ني ار ،ن (مهنم) فذ أكا ر أانر "مناك" 1945ـ ،فاليت لاحذ دكر حا ة الكوؿ ياف
ال بنظاماف الم بننفىاف ال،نصنبننف كا ىؿ؛ يىيب ض كطنت ال،نصنبننف
اف ندمن طنرمن ال بنظامذ ،ففضات ال انـ يدكر حا ة الكوؿ(.)1

اا،ن ،ك كف،ن مف اح منؿ

يدأت المفنكضنت ياف لاحذ كال،نصنبننف فذ يدااة نـ 1945ـ ،فذ م نيست ياف مكهاه

ىبناه كالانمك صكلكمب بنانية

ف ال،نصنبننف ،كبنن نف اااف-مكر

المبنظم اف ،كلـ ً
ؤد المفنكضنت إل ا فنؽ ح ا ذ ح

ف لاحذ لا ينحث فذ كحاد

واؼ 1945ـ(.)2

كرأت لاحذ فذ الكحدة الم رحة ،اي س ن كاذايةن ل،ن ،ياد أبن،ن كهدت ولكية فذ رفض،ن؛

أبن،ن شطلت فذ ف رة الىازكف هكطن يلادان فذ ال نرب مع ال،نصنبننف ،بندمن أ ابنت م طكة م اماة

مبن،ن حابن،ن ف اى لدادمن لحؿ بنفى،ن ،كأف همؿ مبني انر دا ؿ ال،نصنبننف ،فاـ امف أمنـ شنئد لاحذ
بنن نف اااف-مكر إ

المكاف ة ( ،) 3كفذ إحدل الا ناات ىأؿ ىبناه" :مؿ أبن ـ مى لدكف

بن،نا

ا بنه نؽ كا بنضمنـ لااهكؼ كال،نصنبننف لالمؿ ضد يراطنبنان ،فأهنيه مكر أف ذلؾ ىامكف أىلد
()1
()2

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.221 ،200
فاف ،إااذ :الهي،ة الثنبناة( ،عبري) ،ص44؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص77؛ يا ف ،مبننحاـ:
ال مرد( ،عبري) ،ص258؛

()3

Weinberg- Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism ,p.111.

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.221
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لحظنت لاحذ لالمؿ فذ إطنر كاحد ،كلاس لدل لاحذ ملنرضة لالمؿ المه رؾ ،كلمف يهرط أف
مكف إ ىؿ ملبنن ،كرأل بنن نف اااف-مكر أف حنلة ا بنفونؿ كال طياة المكهكدة ياف ال،نصنبننف كلاحذ

مف ه،ة كا ىؿ مف ه،ة أ رل صار م يكلة ،كاهب إشبننع إ ىؿ ينل كحد؛ أف كحدمن مع لاحذ
كال،نصنبننف ىاىن د فذ ح اؽ اأمداؼ"(.)1

اى يلدت ال،نصنبننف إممنبناة حدكث الا نا الثسثذ ،ا ضكا أحداث الىازكف كملنرض ،ن
اى ئبننؼ بنهنط إ ىؿ ،ك لنكبن،ن كش ،ن كلك يهمؿ م فؼ مع ىاطنت ا بن داب ضد إ ىؿ ،كلمبن،ن

أم فت ينلحكار الكحدكم مع لاحذ( ،)2كلمف كافؽ ممثاك ال،نصنبننف ا
إ ىؿ لبنىانف ذمرانت الىازكف ،كطايكا مف لاحذ أف
شبنن ،ـ ينلكحدة(.)3

رض لاحذ يإشبننع شاندة

كـ يدكر الكىاط ياف ال،نصنبننف كا ىؿ

 )2رغبة ليحي في تأكيد استقالليا بتقاربيا من إتسل:
ض ط ال،نصنبننف ا

لاحذ هلا،ن حنكؿ مااؼ بنفى،ن مع اأكضنع المى هدة ،ك أماد

ذا ،ن كاى سلا ،ن ،ف حرمت كمدت ادمن بنحك إ ىؿ ،يلد أف منبنت ا ون ت شد شطلت يابن،من
ب مورع الاكرد مكاف ،كطرحت اا،ن شيكؿ فمرة م ؿ المبنظمنت الثسث فذ البنضنؿ ضد

الىانىة اليراطنبناة ي اة دفع الحمكمة اليراطنبناة إل ابن ،نج ىانىة مكالاة أمثر لاو،اكبناة(.)4
أدل الىازكف  -الذم منف مكه ،ن فذ اأىنس ضد إ ىؿ  -إل

حنلة مف ال نرب ياف

لاحذ كا ىؿ ،ممن دفلت ىانىة الحمكمة اليراطنبناة الرىماة كمؤىىنت الاهكؼ المبنظـ مسن مف
المبنظم اف لحنلة حرب مه رمة ،أمن ا حند يابن،من فمنف مى يلدان ،لمف الكضع الىانىذ أدل إل

حنلة مف ال فنمـ كال لنكف يابن،من( ،)5كيلد ركج إ ىؿ مف الىازكف أ ابنت ال مرد مف هداد ضد

ا بن داب اليراطنبنذ فذ أانر"مناك" 1945ـ ،ك ممبنت مف

راب أ مدة ال،ن ؼ ا طكؿ فاىطاف،

كأطا ت شذائؼ ال،نكف ين هنف أمداؼ حمكماة دادة فذ ال دس ك ؿ أياب ،كاى ،دفت فذ ال دس

مكاشع م نيؿ فبندؽ الماؾ داكد ،ممن اى ،دفت مطيلة هرادة حمكماة(.)6

()1

اااف -مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.270-269

()3

اااف -مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص270

()5

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص.220

()2

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.222-221

()4

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.222

()6

الىبنكار ،زمران:مبنظمة ال،نصنبننة ،ص323؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.268
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ممن أ ابنت لاحذ

ف رفض،ن لىانىة يراطنبنان فذ ال،هرة ،كاليحث

المى كطبننت ،كهف حماة مف ا

ف الىسح دا ؿ

ن ت ( ،) 1كيدأت لاحذ كا ىؿ مبنذ آذار "منرس" ينل طاط

ل فهار ممن ب الهرطة الىراة فذ ال دس كانفن( ،)2كا فؽ ال بنظامنف فذ  14أانر "مناك" 1945ـ،
ا ال لنكف المه رؾ فذ المى يؿ ىانىا ن ك ىمرا ن ،ك هماؿ مهاس ىانىذ مه رؾ احدد الحنهة
لالماانت ال نلاة كطيال ،ن ،كشاندة مه رمة لالماانت ،ا

أف اي

مؿ مبن،من ادار ماه يهمؿ

مبنفرد( ،)3كأف ا مكف المهاس الىانىذ مف اثبناف مف مؿ بنظاـ يا ف كحنااـ لبنداك " Hayeem
"Lidwa

()4

مف إ ىؿ ،كاااف-مكر كهنمار مف لاحذ؛ مف أهؿ

طاط اللماانت كا هراؼ ا

بنفاذمن المه رؾ ياف ال بنظاماف ،كمنبنت م،مة المهاس حداد مكا اد اللمااة ،كممنبن،ن ،كحهم،ن،
حىب الحنهة الىانىاة الم ارة ،أمن كىنئؿ ال مكاؿ كال هبناد ف،ذ نوة يمؿ مبنظمة(.)5
كا فؽ الطرفنف ا اى ثبننا ماانت الىطك ا الىسح أك المنؿ مف ا فنؽ الذم حرون
ا إي نئه طذ الم منف؛ هاة أثر ا ون ت المح ماة مع ال،نصنبننف مف أهؿ كحدة ال بنظامنت
الثسث(.)6

() 1

ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص120؛ انصذ ،إىمن اؿ :الهذكر ال نرا اة لا ضاة الفاىطابناة،

ص119؛ امذ ،أفرااـ :الدرع كالحرب( ،عبري) ،ص.77

()2
()3

ياؿ ،يكاار:و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.121-120
الكثا ة رشـ (ؾ )10/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،اللسشنت ياف لاحذ كا ىؿ( ،عبري) ،ص1؛ ماار ،اكىؼ:

لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص ،222-221ج ،2ص298؛ يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص-259

()4

260؛ هك ف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص77؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.222

حنااـ لبنداك1981-1916( :ـ) كلد فذ يكلبندا ،كفد إل

فاىطاف نـ 1935ـ ،كمك م،بندس ملمنرم ،كمنف

بنهطن فذ إ ىؿ مبنذ نـ 1935ـ ،كشنئد ط يا نر فذ حافن نـ 1940ـ ،كىمر ار مم ب إ ىؿ نـ ،1944
كابنضـ ل اندة ال بنظاـ كه ؿ مبنوب رئاس مم ب إ ىؿ نـ1945ـ ح

فمم،ن نـ 1948ـ ،ابن ب ضك

فذ المبناىت اأكل مف شيؿ حرمة حاركت ،كاى مر فذ المبناىت ا مدار  28نـ إل أف اى نؿ نـ

1977ـ ،ك ي ٌاف نـ 1969ـ كزار لا طكار ،ك بندمن اى نؿ مف المابنىت ٌابنه يا ف كزا انر يدكف ح اية ،ككزا انر
لامكاوست نـ 1979ـ ،كفذ نـ 1981ـ اى نؿ مف اللمؿ الىانىذ ك كفذ يلد دة أه،ر.
() 5

()6

(http://he.wikipedia.org/wiki؛ مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص.)382
الكثا ة رشـ (ؾ )10/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،اللسشنت ياف لاحذ كا ىؿ( ،عبري) ،ص1؛ هك ف ،
هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.77

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.222
151

كفذ واؼ 1945ـ اى لندت إ ىؿ شكامن يلد الضرينت ال ذ كه، ،ن إلا،ن ال،نصنبننف ،كفذ

حزاراف "اكبناك" 1945ـ ،أادت لاحذ إ ىؿ ك ضنمبنت مل،ن فذ حري،ن ضد يراطنبنان كال،نصنبننف،
كأادت إ سف ك مرد ك وانف إ ىؿ ا المؤىىنت (ال كماة) الا،كداة(.)1

هددت المفنكضنت يابن،من فذ مكز "اكلاك" 1945ـ ،أهؿ إبنهنا هي،ة مه رمة ضد

الىاطنت اليراطنبناة ،كهنرؾ فا،ن مف طرؼ إ ىؿ مبننحاـ يا ف ،كال كؼ فاف شنئد اى ينرات

إ ىؿ ،كشنئد ماانت إ ىؿ اركحنـ لفبنذ "" "Yourham Livniإا نف"( ،)2كهنرؾ مف طرؼ لاحذ
ا ىحنؽ هنمار ،كبنن نف اااف-مكر ،ك د الا نا فذ ؿ أياب فذ إحدل مسهئ إ ىؿ( ،)3كمف بن نئج
ذلؾ الا نا :إبنهنا شاندة مه رمة دارة اللماانت كال بنىاؽ ياف المبنظم اف ،ك ـ مااؼ هاكمك يكزبنر

لامكف ممثؿ لاحذ فذ م ر ال اندة المه رمة كمله ال كب إلانب شنئد ماانت لاحذ ،كمف طرؼ

إ ىؿ منف ممثؿ المبنظمة فذ ال اندة المه رمة ي ىسؿ نمذ " ،)4( "Bitslal Amiكشنئد ماانت

إ ىؿ اركحنـ لفبنذ(.)5

يدأ أ ضنا ال اندة المه رمة ينلا نا اأكؿ ،كال طاط لالمااة المه رمة اأكل ك ـ كضع

ميندئ ال لنكف ياف المبنظم اف ،ك مثؿ ذلؾ فذ مكاف ة لاحذ ا

يبنذ طرا ة إ ىؿ ال نلاة فذ

اللمؿ اللىمرم ،كا فنؽ مع ال كب إلانب ين ي لند ف طرا ه المه،كرة فذ ال طاط لسص انؿ
()1
()2

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،1ص221؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.56

اركحنـ لفبنذ( :اركحنـ يزكزكيا ش) إا نف اىمه ال بنظامذ ثـ أويح اىمه اله وذ ح ن ،كلد فذ هركدبنك نـ
1925ـ ،كفد إل

فاىطاف كمك فذ ىف الىندىة ،كابنضـ نـ 1938ـ ليا نر ثـ إ ىؿ كه ؿ فا،ن دة

مبننوب مبن،ن أماف م زف شطرم ،كشنئد اللماانت الرئاس ،ك ضك ال اندة فذ ال نرج (ال رية)،ك ضك ال اندة
ال طراة لحرمة اللوانف الليرم ،ا

ا ه الهرطة اليراطنبناة نـ  ،1946كأفرج بنه سؿ اش حنـ ىهف من

نـ 1947ـ ،كشنئد لم اية  57فذ لكاا هفلن ذ فذ حرب نـ 1948ـ ،كياف نمذ 1948-1947ـ ه ؿ

مبنوب ميلكث إ ىؿ فذ أكركين ،ك ضك فذ حرمة حاركت كيلدمن الاامكد فذ نـ 1965ـ،ثـ رئاس حرمة
()3
()4

حاركت 1971-1970ـ.) http://he.wikipedia.org/wiki( .
لفبنئذ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة(،عبري)،ص132؛ من س ،مبنكئاؿ:م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.56

ي ىسؿ نمذ( م ىكر) :كلد فذ نـ 1916ـ فذ لاطن ينىـ (ي ىسؿ ى كلبنا ىمذ) ،كفذ 1938ـ كفد إل
فاىطاف ،كابنضـ لكحدات يا نر فذ مر ىااان كصار اىمه لي ىسؿ هت ،ثـ ابنضـ

ىؿ كه ؿ فا،ن دة

مبننوب ،ممبنوب شنئد لكاا الهبنكب ،كشنئد لكاا محاط ؿ أياب ،كفذ نـ 1945ـ ابنضـ لا اندة ال طراة
ي اندة مبننحاـ يا ف ،كهنرؾ ال طاط للماانت دادة أحدمن ال،هكـ ا مطنر الاد كهنرؾ فا،ن ،إشنـ م حؼ

إ ىؿ فذ يات هنيك بنىمذ ،صار اىـ نئا ه إل
()5

م ىكر.

(.)http://www.deet.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1
لفبنئذ ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.133-132
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كال ؿ أفراد الهرطة كالهبنكد اليراطنبنااف ( ،) 1كفذ أثبننا المينحثنت ياف ال بنظاماف لا لنكف فامن
يابن،من اى مرت المفنكضنت يابن،من حكؿ ال كحد ،كلمف لـ ا ـ ا فنؽ ،فمس الطرفاف لـ ا بننزؿ ف

مكشفه مف بن نط ال سؼ الرئاىة يابن،من ،إذ مىمت شاندة إ ىؿ يمكشف،ن فذ ا ي لند ف ا رمنب
اله وذ ،كا ورار

ا

ا

راؼ يهنيك بنىمذ مأب لاثكرة كال مرد ،ك رفضت لاحذ ذلؾ،

ك مىمت يمكشف،ن حكؿ لراؼ ال مرد ا أبنه حرب ضد ا ميرانلاة اليراطنبناة ك وكو ن ىاطنت

ا بن داب فذ فاىطاف ،ك دـ ا راف،ن ي اندة هنيك بنىمذ ( ،) 2كالكد ىيب دـ بنهنح ال كحد ياف
المبنظم اف إل ال سفنت اأىنىاة يابن،ن ،فمبنظمة لاحذ ل ير بنفى،ن "حرمة حرر شكمذ" كحرمة

ىانىاة ل،ن أمداؼ ىانىاة كاضحة كحرمة ريكاة صار مر يطة يحزب ىانىذ ،يابنمن حرمة إ ىؿ،

مذ مبنظمة ىمراة يح ة ،كل،ن ار ينط بنظامذ يحرمة يا نر كالحرمة ال وحاحاة(.)3

 )9عدم تغيير الحكومة البريطانية سياستيا في فمسطين:

مع ابن ،نا الحرب اللنلماة الثنبناة فذ  8أانر "مناك" 1945ـ كشع الاهكؼ الا،كدم فذ

فاىطاف

ا انر فذ مكاشؼ يراطنبنان مف الحرمة الو،اكبناة كيلد د ـ الا،كد لامه،كد الحريذ

اليراطنبنذ سؿ الحرب ( ،) 4ك كشع الو،نابنة الحوكؿ ا

ممنىب ىرالة ،كيلد أىيك اف مف

ا ح فنؿ يلاد البنور ،ا ت الحمكمة اليراطنبناة مذمرة مف الكمنلة الا،كداة طاب مكاف ،ن ا

مضمكف يربننمج ياا مكر(.)5

كطايت الكمنلة فذ حزاراف "اكبناك" 1945ـ مف يراطنبنان ه،ندات لمنئة ألؼ كافد ل زكاد مف

ي ذ مف الا،كد ا شاد الحانة فذ ملىمرات البننزاة ينلمأكل( ،)6ك ا

هرهؿ مف كاازمنف مذمرة

طاب فا،ن ا نذ شرار فكرم يإشنمة الدكلة الا،كداة فذ فاىطاف ،كبن ؿ وسحاة بنظاـ ال،هرة ،ك بنماة
()1

لفبنئذ ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.133

()5

يلد ودكر الم نب اأياض كشنبنكف اأراضذ ،كمحنرية الىاطنت اليراطنبناة لا،هرة الىراة كياع اأراضذ ،ار أت
ال اندة الو،اكبناة ضركرة اليحث ف يداؿ دا ـ لاو،اكبناة ،ك رر د مؤ مر فذ ياا مكر فذ بناكاكرؾ فذ
أانر "مناك" 1942ـ ،كأ اف فاه ضركرة إشنمة الدكلة الا،كداة يىر ة ،كرفض الم نب اأياض ،كاطسؽ ال،هرة
الا،كداة ،كابنهنا هاش ا،كدم له راا ه ال نوة ،كا راؼ يه (.الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف،
ص.)322
)(6
Blumberg, Arnold: The History of Israel, p.65.

( ) 2هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص78-77؛ لفبنئذ ،إا نف:
ص133؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.223-222
( )3ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.307-306
( )4بننؤكر-كهالندم :أرض إىرائاؿ فذ ال رف اللهراف( ،عبري) ،ص367؛ هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف
الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.17
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ماانت الحرمة الىراة( ،عبري)،

مكارد فاىطاف إل

الكمنلة الا،كداة ،لمف رئاس الكزراا اليراطنبنذ هرهؿ لـ اى هب لامطنلب

الو،اكبناة ،نوة فذ اه داد الحماة ا بن نياة فذ يراطنبنان(.)1

لـ ٌار الحمكمة اليراطنبناة مف ىانى ،ن ،كاى مرت ح بن،ناة الحرب اللنلماة الثنبناة
ينللمؿ يىانىة الم نب اأياض ،كفرض ال اكد فذ مهن ت ال،هرة كا ى اطنف كاأراضذ،
ك هنمات المطنلب الو،اكبناة شنمة دكلة ا،كداة فذ فاىطاف()2؛ ممن أدل إل حنلة مف ا حينط
ك اية اأمؿ ال ذ ىندت مؤىىنت الاهكؼ ،ين ضنفة إل فهؿ مااة وفاة إ ىؿ ال ذ أويحت
المؤىىة الو،اكبناة فذ حؿ مبن،ن ،اأمر الذم أدل إل ف ح أيكاب الحكار ياف ال،نصنبننف كلاحذ
اار ىانىن ،ن(.)3
كا ىؿ لا لنكف فذ اللمؿ ضد الىاطنت اليراطنبناة كاهينرمن ا

 )1خيبة أمل اليشوف من صعود حزب العمال لمحكم في بريطانيا:

أىفرت الحماة ا بن نياة ف بنهنح حزب اللمنؿ كولكدف لاىاطة ،فذ 5مكز "اكلاك"

1945ـ ( ،)4ك ٌير الو،نابنة ف فرح ،ـ الهدادة يفكز حزب اللمنؿ ،وكو ن كأبنه ير ف ماكله
الو،اكبناة سؿ حما ه ا بن نياة( ،)5كيلد فكز حزب اللمنؿ يكوكؿ ماامبنت أ اذ " Chlemant

"Etlli

() 6

"Bevin

إل

() 7

رئنىة الكزراا فذ يراطنبنان ممنف كبنى كف هرهؿ ،ك ىاـ أربنىت يافف " Ernist

ح اية ك ازرة ال نرهاة ،راكد المبنظمة الو،اكبناة أمؿ ميار ي ىراع إبن،نا ا بن داب

يبننا ا م ررات مؤ مر حزب اللمنؿ الىبنكم ،الذم ي د فذ حزاراف "اكبناك" 1944ـ،
اليراطنبنذ ن
()1

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.322
إاسف ،م ىكر :بنيكاة الدكلة الا،كداة( ،عبري) ،ص26؛
Weinberg- Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism, p.111; Blumberg,
Arnold: The History of Israel, p.64.

()3

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص77؛ يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص258؛

()2

() 4

()5
()6

Weinberg- Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism ,p.111.

يف نمذ ،هاكمك :ثأثار ا ىؿ كال مرد( ،عبري) ،ص357؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص75؛ هك منف،
ا،كهع كآ ركف :المكىك ة الليراة(،عبري) ،ج ،6ص.561

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.267
ماامبنت أ اذ1967-1883( :ـ) ز اـ حزب اللمنؿ ،رأس حزب اللمنؿ نـ 1925ـ ،كأويح بننئب رئاس
الكزراا ( )1945-1942فذ ك ازرة هرهؿ ا ئ سفاة أثبننا الحرب اللنلماة الثنبناة ،كرئاس كزراا يراطنبنان نـ
1945ـ ،كشند الملنرضة فذ اليرلمنف يلد فكز المحنفظاف نـ 1951ـ ،كابن ،ت رئنى ه لحزب اللمؿ نـ

() 7

1955ـ (.المانلذ ،يد الكمنب  ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ج ،1ص.)62
أربنىت يافف1951-1881( :ـ) ،ز اـ

منلذ امابنذ ،أويح

ضكان فذ ا حند اللنـ لالمنؿ (-1925

1940ـ) ،كأويح كزا انر لا نرهاة نـ 1945ـ(.المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة،ج ،1ص.)652
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كأاد كفكد الا،كد كشانـ دكلة ل،ـ فذ فاىطاف ،كال نا الم نب اأياض ،كاودار اليانبننت المؤادة

لاو،اكبناة(.)1

كيلد فكز حزب اللمنؿ اليراطنبنذ ،م يت وحافة دافنر الو،اكبناة

ف ابن ونر حزب

اللمنؿ اليراطنبنذ" :إبنبنن ا ا اف مف أبنمـ ىكؼ لماكف مف فكرمـ ا إبن نذ (هليبنن) مف ي نان

ملنبنن ه ،ك ا

إشنمة كطف مى ؿ ل،ذا الهلب" ( ،)2كلمف مذف ال كشلنت لـ ح ؽ ،حاث ٌيرت

الحمكمة الهدادة فذ يراطنبنان ف مكاشؼ صار و،اكبناة كمضندة لاا،كد فذ فاىطاف ،مف سؿ
وراحن ،ن ينللمؿ يىانىة الم نب اأياض ،كرفض المطنلب الو،اكبناة فذ إشنمة دكلة ا،كداة،

ك هنمؿ منفة ا ل زامنت ال ذ ك د ي،ن هرهؿ الا،كد فذ فاىطاف( ،)3كأورت ا اى مرار اللمؿ
يىانىة الم نب اأياض ،كشنمت ي ااص

دد ار اص ال،هرة الا،كداة إل

الحمكمة ينل حراض ضد لاحذ ،حاث ىم ،ن مهمك نت ه ارف(.)4

فاىطاف ،كشنمت

أدل إ سف حمكمة اللمنؿ الهدادة ف ىانى ،ن هنف فاىطاف إل حنلة مف ا حينط دا ؿ

الاهكؼ ك وكو ن لدل حزب منينم""Mabay

() 5

كال،نصنبننف الذاف كشلكا المثار مف يراطنبنان،

كىندت حنلة مف ال يط هنف فاىطاف ،حكؿ مافاة الرد المبننىب ا ىانىة مبنع ال،هرة الا،كداة

فذ فاىطاف(.)6

()1

()2
()3

م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص200؛ رضن ،ممدكح :ا رافنت هكلدا منئار ،ص158؛
ال ااؿ ،هفاؽ :يبنك إىرائاؿ ير ال نرا  ،ص.405
م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص.200
بننؤكر-كهالندم :أرض إىرائاؿ فذ ال رف اللهراف( ،عبري) ،ص367؛ هياط -كهامر :نرا هلب إىرائاؿ،
(عبري) ،ج ،2ص159؛ بنافاه ،اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف( ،عبري)  ،ص10-9؛

Beekett,Ian F.W:Modern Insurgencies and Counter– Insurgencies, p.87.

()4

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري)،ص56؛ هك ف،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص80؛

()5

حزب منينم :حزب و،اكبنذ منلذ أيىس نـ 1930ـ ،كمف أيرز شند ه دافاد يف صكراكف ،كهكلدا منئار،

Beekett,Ian F.W: Modern Insurgencies and Counter-Insurgencies, p.87.

كىاطر المنينم ا ال،ى دركت نـ 1942ـ ،ك ا المبنظمة الو،اكبناة ،ك ا ال ىـ الىانىذ مف الكمنلة
الا،كداة ،كللب دك انر فذ شاندة ال،نصنبننف ،كال طاط أ منؿ إرمنياة

أوحني،ن مبن،ن ،كفذ

ص ونب اأرض الفاىطابناة كطرد

نـ 1948ـ ،ك حنلؼ حزب المنينم مع حزب ا حند اللمؿ

نـ 1965ـ ،كابنضـ

إلا،من نـ 1968ـ حزب رافذ ،كأىس الثسثة حزب اللمؿ (ا ىرائااذ) نـ 1968ـ( .المانلذ ،يد الكمنب

()6

،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ج ،5ص.)620-619
لفبنذ ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.138
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 )4تقارب مواقف المنظمات الثالث ضد حزب العمال البريطاني:

منف مكشؼ لاحذ مف فكز حزب اللمنؿ فذ يراطنبنان من ذمرف هنمار ":بنىذ (ا،كد فاىطاف)

أبنفى،ـ مف هدة الفرح ،إذ أويحت دفة الحمـ يأادم الحزب الذم أشىـ ينلك ا لاو،اكبناة ،طااة

ىبنكات دادة مضت ،كبندد ينلم نب اأياض ،ككوفه يأبنه كثا ة إهراماة ،فاـ امف لدابنن أدبن هؾ
يأف الحمكمة اليراطنبناة الهدادة ى فؼ،

(أرض إىرائاؿ) ،أك ا ا،ن"(.)1

ا

اأشؿ ال اكد المهددةى ا

ال،هرة الا،كداة إل

كذمر هنمار":إبنبنن فذ لاحذ لـ بنهنرؾ فذ مذف اآلمنؿ ،أبنن ه وان مبنت أ كشع أف مكف

اية اأمؿ شنىاة ،مثامن حدث فلسن ،لـ كاف مثا انر حمكمة لبندف الهدادة ،ال ذ ارأى،ن مامبنت أ اذ،

كمنف كزار نرها ،ن أربنىت يافف ،فذ كضاح بنكاانمن (لا،كد فاىطاف) .ل د يرمبنت أكؿ ال طنينت
ال ذ أل نمن يافف ا مدل دائه لاو،اكبناة ،كمهؼ دفلة كاحدة مدل اح نرف لاا،كد ،ف د أ اف أف

حمكم ه الهدادة لف

ار شاد أبنماة من كرد فذ الم نب اأياض نـ 1939ـ ،رصـ مؿ ال ل،دات

ال ذ شطل ،ن ا بنفى،ن شيؿ ا بن نينت ،ممن منف يافف مو انر ا مكشفه مف دـ
ال،هرة ،ح

أبنه رفض كىست الرئاس اأمرامذ ،منرم ركمنف ""Hari Troman

()2

فاؼ شاكد

ي،ذا الهأف،

الذم اش رح إد نؿ منئة ألؼ مف ا،كد ألمنبنان كالبنمىن ،كشد ل ذ اش راح ركمنف رحاب الز نمنت

الو،اكبناة ...كمنف الرفض يمثنية ا هنرة يضركرة الحرب ضد يراطنبنان(.)3

ارل الينحث أف منرم ركمنف لـ امف فذ كضع ا كىؿ فاه مف يراطنبنان إد نؿ منئة ألؼ

ا،كدم إل فاىطاف؛ أف الك انت الم حدة لـ مف طرفن مبن و انر فحىب فذ الحرب اللنلماة الثنبناة،

يؿ منبنت أشكل المبن وراف.

كذمر مبننحاـ يا ف فذ إحدل محندثن ه مع إلانمك صكلكمب" :إذا كوؿ حزب اللمنؿ إل

الىاطة فذ يراطنبنان ىكؼ بنح ؽ مطنليبنن" كلـ امف ذلؾ ا

ند نو ن يإلانمك صكلكمب ،يؿ منف

فمر شاندات كمؤىىنت الاهكؼ همالن ،حاث أبن،ـ منبنكا مؤمبناف اار الىانىنت اليراطنبناة ،كال ذ
ىر نف من ا ضحت ل اندة المؤىىنت (ال كماة) كال،نصنبننف أف الحمكمة اليراطنبناة لف اِّر ىانىن ،ن

( )1هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.75
( ) 2منرم ركمنف1972-1884( :ـ) كلد فذ ك اة ماىكرم فذ الك انت الم حدة اأمراماة ،كالرئاس الثنلث
كالثسثكف ل،ن ،ا نرف الرئاس ركزفات لمبنوب بننئب الرئنىة اأمراماة نـ 1944ـ ،ك افه يلد ممن ه فذ
اللنـ ال نلذ ،كأاد فمرة إبنهنا اأمـ الم حدة ،كا ذ شرار اى داـ ال بنياة الذراة ضد الانينف فذ واؼ
1945ـ ،كللب دك انر فذ أاادف لاحرمة الو،اكبناة ،كد ـ شانـ (إىرائاؿ) يمؿ الكىنئؿ ،كمنف أكؿ مف ا رؼ
ي،ن ،كفذ ،دف أيىس حاؼ اأطاىذ "البنن ك" نـ 1949ـ؛ لم نكمة الهاك اة فذ أكركين ال رياة ،ك ن د نـ
1952ـ (.المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ج ،1ص.)724
( )3هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.76-75
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هنف الا،كد فذ فاىطاف"( ،)1ممن أف هكلدا منئار رأت أف يلد ابن ،نا الحرب ىكؼ راهع يراطنبنان
ف ىانىن ،ن ك ىمح يد كؿ ا،كد أكركين إل فاىطاف ،ك ا ذ الم نب اأياض ،كزاد مف اش بنن ،ن

يذلؾ كوكؿ حزب اللمنؿ لاحمـ فذ يراطنبنان ،كلمف ثيت طأ كشل،ن ،ك رل أف الىانىة اليراطنبناة
ارت إل اأىكأ ،فاـ م ً
ؼ يإل نا الم نب اأياض ،كلمبن،ن لـ ؼ يك كدمن ال ذ شطل ،ن ،كمنف
لدل أربنىت يافف كزار ال نرهاة "حؿ بن،نئذ آ ر لا،كد أكركين ...كمك ا ى رار فذ أكركين" ،كذمر

أبنه منف مى حاسن أف اودشكا أف أ ذ حمكمة منلاة فذ يراطنبنان
يافف لاى ط مطنلي،ـ ي اظة

مثاؿ ل،ن(.)2

بنفذ ك كدمن لاا،كد ،يؿ اأ ذ

اى ات الحرمة الو،اكبناة ركج الك انت الم حدة اأمراماة مف الحرب اللنلماة الثنبناة

شكاة ،ا صار من رهت يه يراطنبنان ،فنزدادت سشن ،ن مع أمرامن ،كأشبنلت حمكم ،ن ينلمطنلب
الو،اكبناة ،فيلث الرئاس اأمرامذ ركمنف فذ أكا ر آب "أصىطس" 1945ـ ،رىنلة إل أ اذ؛

رئا س كزراا يراطنبنان ،طنليه فا،ن يف ح أيكاب ال،هرة الو،اكبناة إل فاىطاف ،كاش رح مبنح،ـ منئة
ألؼ ه،ندة فكراة(.)3

هلر أ اذ ي زااد ا م منـ اأمرامذ ينلو،اكبناة كرد ا

طاب ركمنف ي ذمارف ينلل،كد

اللرياة ال ذ شطلت لاهلكب اللرياة ،كحنكؿ ال اص مف ض كطن ه ،فنش رح فذ  19هراف اأكؿ

"أم كير" 1945ـ ،هماؿ لهبنة ح اؽ أبنهاك-أمراماة ،لدراىة مهماة فاىطاف ،كىيؿ حا،ن ،فأدل

،رب يراطنبنان مف الطاب اأمرامذ الو،اكبنذ ،كا ى مرار فذ ىانىة الم نب اأياض ،إل حنلة

مف ا حينط

بند الو،نابنة ،كاى ؿ بنن نف اااف مكر ال اندم فذ لاحذ المكشؼ فم ب فذ

مذم ار ه ":كشؼ ال نؿ( ،)4كأل ذ الىسح دكف أف ا ل،د اليراطنبناكف يفلؿ هذا ،يؿ كاى مركا فذ

ىانى ،ـ الملنداة (لاهلب الليرم) ،كظاكا اطردكف الم،نهراف يوكرة كحهاة ،دكف م ار نة أبن،ـ
هئك حرب ،كظؿ اللمؿ ينلم نب اأياض ،كشنبنكف مبنع ابن نؿ اأراضذ ،كلـ اا زمكا يمامة كاحدة

يهأف موار مى يؿ اليسد ،ف،ؿ اى حؽ كضع م،ذا ا

سف ف إل نا الىسح(.)5

كيدأت ظ،ر ىانىة حمكمة حزب اللمنؿ فذ مبن وؼ أااكؿ "ىي مير" 1945ـ ،الدا اة
إل ا ى مرار ا ىانىة الم نب اأياض ،فمنف مكشؼ لاحذ اد ك لمحنرية يراطنبنان يمؿ الكىنئؿ
كالطرؽ ،ك دـ ال لنكف أك ال فنكض مل،ن أم ىيب؛ أف الطرؽ الىاماة لف ار مف مكشف،ن،

()1
()2
()3
()4
()5

يا ف ،مبننحااـ :ال مرد( ،عبري) ،ص.256
رضن ،ممدكح :ا رافنت هكلدا منئار ،ص.159-158
ط،يكب ،فنئؽ :الحرمة اللمنلاة ،ص425؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.221
الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.324 -323
الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.324
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كا يرت شاندة المانف أف مذف المىألة رؽ لاك كد اليراطنبناة ال ذ هنات مف حزب الاايرالااف شيؿ
ولكدف لاىاطة سؿ ىبنكات الحرب(.)1

 )6العالقات الشخصية بين قادة التنظيمات الثالث في جامعة وارسو:

نضت الكمنلة الا،كداة ف ال سفنت يابن،ن كياف إ ىؿ كلاحذ( ،)2ممن ىن د شدـ الزمنلة

ياف مكهاه ىبناه ،كمبننحاـ يا ف ،كبنن نف اااف-مكر فذ هنملة كارىك إل إشنمة هىر ال فنمـ ياف

المبنظمنت الثسث ( ،) 3ممن اش رح مكهاه ىبناه

ضك اأمف فذ بنفاذاة الكمنلة الا،كداة كشنئد

ال،نصنبننف من ياف (1946 -1940ـ) ،أف كـ شكا ه ين ه راؾ مع لاحذ كا ىؿ يلمااة ض مة
كوف،ن (ينلحندث الفرد ال طار) حظ يأض ـ د ناة مممبنة ،ك مكف يمثنية حذار لايراطنبنااف فذ

فاىطاف(.)4

ك ظ،ر الملاكمنت أبنه من ياف  23أااكؿ "ىي مير" كح

 3هراف الثنبنذ "بنكفمير"

1945ـ يكدلت ىيع يرشانت ياف لبندف كال دس ياف لنكف ال،نصنبننف مع لاحذ كا ىؿ ،بندمن أرىؿ
مكهاه ىبناه فذ  23أااكؿ "ىي مير" 1945ـ ،رىنلة ينلهافرة حمؿ اش راحه إل مم ب الكمنلة فذ
لبندف ،ك ممبنت أه،زة الم نيرات مف ال نط يرشا ه كحات رمكزمن ،كأمدت كاطؤ الكمنلة الا،كداة مع

لاحذ كا ىؿ ،كاه دت ملنرضة الحمكمة اللمنلاة لامطنلب الو،اكبناة(.)5

كشد أمر دافاد يف صكراكف ال،نصنبننف سؿ كهكدف فذ لبندف ينليدا ين

ضد يراطنبنان ح

داد لالمؿ اللىمرم

ؤمد ل،ـ دـ ال يكؿ يىانى ،ـ الهدادة ،كالد كؿ فذ مفنكضنت مينهرة مع

لاحذ كا ىؿ ،ا أىنس ال كحد كأف مكف ال اندة لاكمنلة كال،نصنبننف هينر يراطنبنان ا

اار

ىانى ،ن ،لظ،كر حرمة اللوانف الليراة ،ممن كافؽ ا ا بن نؿ مف مرحاة اللوانف المدبنذ إل

ال مرد اللىمرم المىاح(.)6
()1

هافذ ،هيرائاؿ :الىانىة اليراطنبناة( ،عبري) ،ص113؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص324؛ ماار:
لاحذ(،عبري) ،ج ،2ص299؛ يف ا،كدا-كهكحط :الوراع ا همؿ اليات ال كمذ( ،عبري) ،ص.154
Beekett,Ian F.W:Modern Insurgencies and Counter-Insurgencies ,p.87.

)(2

()3

يدر ،حمداف :نرا مبنظمة ال،نصنبننف ،ص265؛ أيك صزالة ،يىنـ :الهذكر ا رمنياة لحزب حاركت ا ىرائااذ،

()4

طرياف ،أحمد :ا ح سؿ كا بن داب اليراطنبنذ ،ص ،498فاىطاف فذ ،د ا بن داب اليراطنبنذ ،ص.1068

()5

() 6

ص.57-56

الىبنكار،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص325؛ يد المبنلـ ،أحمد :أىرار ،1948ص 107-106 ،104-103؛
طرياف ،أحمد :فاىطاف فذ ،د ا بن داب اليراطنبنذ ،ص1068؛ اللكرم ،منلة :فاىطاف ،ص.196
بننؤكر-كهالندم :أرض إىرائاؿ فذ ال رف اللهراف( ،عبري)،ص368؛ هافذ ،هيرائاؿ :الىانىة اليراطنبناة،
(عبري) ،ص113؛ ال نلدم ،كلاد :يبننا الدكلة الا،كداة ،الدراىنت الفاىطابناة ،اللدد ،39ص.85
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 )1تصريح بيفن حول السياسة البريطانية في فمسطين:

أدل الض ط اأمرامذ ا الحمكمة اليراطنبناة ،كال حكؿ فذ مكشؼ الحرمة الو،اكبناة،
كا فنؽ بنظامن ،ن ا ضركرة مهني،ة الىاطنت اليراطنبناة إل هدد حمكمة اللمنؿ اليراطنبناة،
كاودار كزار ال نرهاة اليراطنبنذ أربنىت يافف فذ  13هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1945ـ ،يانبنن سف
أمنـ مهاس اللمكـ ،حكؿ ىانىة حمكم ه فذ فاىطاف( ،)1ا ص فامن ااذ:
 -1اممف أف ىنمـ فاىطاف فذ حؿ مهماة الا،كد البنن هة فذ أكركين ف مطنردة البننزااف
لاا،كد ،لمبن،ن ى طاع حمؿ اللبا كحدمن ،ف،ذ ى ك ب ا،كد أكركين همال ن.
 -2ار أت الحمكمة الىمنح ي،هرة  1500ا،كدم ه،را ن محد أشو .
 -3ا الا،كد المىنممة فذ يبننا دكل،ـ فذ أكركين.
 -4ويح فاىطاف دكلة حت كوناة اأمـ الم حدة ،كفذ الكشت المبننىب امكف ل،ن حمكمة
ذا اة فاىطابناة حمكمة ا،كداة.
 -5ل،د يراطنبنان يإشنمة الكطف ال كمذ الا،كدم ،ك

ل،د يإبنهنا الدكلة الا،كداة(.)2

ك بند ودكر يانف يافف ،أ ابنت (الاهبنة ال كماة) فذ ؿ أياب ا ضراب لمدة  24ىن ة ،كبنظمت

مظنمرات أحرشت سل،ن و
مينف حمكماة ،كى ط ى ة ش ا ك هرات الهرح  ،كا يرت إ ىؿ كلاحذ

مذف اأحداث ابن ون انر أاداكلكها ،من ،كأ ابنت إذا ة مكىمك مينرم ،ن لاملنرضة الو،اكبناة اللنرمة
لاىانىة اليراطنبناة ،ككوات ال،نصنبننف إل

شبنن ة أف الكشت حنف لالمؿ ا

المونلح اليراطنبناة كمؤىىن ،ن فذ فاىطاف،دكف المس ينلمكظفاف كالهبنكد(.)3

بنطنؽ كاىع ضد

حركة العصيان العبري:

أثنرت ىانىة الحمكمة اليراطنبناة ،حفاظة ال انرات الو،اكبناة ،كيإ سف كزار نرها ،ن،

أربنىت يافف شررت الحرمة الو،اكبناة يم اؼ كه،ن ،ن ،ضركرة المكاه،ة اللىمراة لاىاطنت

اليراطنبناة فذ فاىطاف ،فذ الكشت الذم منبنت الحمكمة اليراطنبناة شد شررت فذ يدااة أااكؿ
"ىي مير" 1945ـ ،إ سف حنلة الطكارئ فذ فاىطاف ،كأرىات الفرشة الىندىة المحمكلة هكان مف
يراطنبنان  -كمنبنت أفضؿ فرؽ الهاش اليراطنبنذ -ي،دؼ ال ودم لابنهنط الو،اكبنذ(.)4

كفذ  5هراف ثنف "بنكفمير" 1945ـ ،ابن هرت ال كات اليراطنبناة يهمؿ ميار فذ م اؼ

أبنحنا فاىطاف ،ك مات

ا

زاندة ا هرااات اأمبناة كالدفن اة لم اؼ المؤىىنت اللىمراة

()1

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.325

()3

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص326؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري)،ج ،2ص.301

()2

()4

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحذ ،ص.268

أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.254
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كالمدبناة ،كازاا اؾ ا هرااات يدأت ال،نصنبننف كا ىؿ كلاحذ ال بنىاؽ فامن يابن،ن لم،نهمة اأمداؼ

اليراطنبناة(.)1

اى ات لاحذ إ سف الحمكمة اليراطنبناة كزادت بنهنط،ن ا

سمذ لا حراض ضد يراطنبنان

لالمؿ اللىمرم ضدمن ،كأهرات ا ون ت يابن،ن ك ياف ال،نصنبننف ي،دؼ بنىاؽ المكاشؼ ،كاللمؿ
ا

كحاد اله،كد ضد الىاطنت اليراطنبناة ،ف نـ مكهاه دانف يدكر الكىاط ياف إلانمك صكلكمب

كبنن نف اااف-مكر ،كمنف اىرائاؿ صنلااذ أحد شندة ال،نصنبننف مف أهد الد نة

بن ،نج الوسية

كالض ط ضد ا دارة اليراطنبناة ،كمكهاه ىبناه شنئد ال،نصنبننف اد ك إل ضرب المونلح اليراطنبناة

فذ فاىطاف ،مف سؿ مؿ همن ذ ه رؾ فاه ال،نصنبننف مع صارمن مف ال بنظامنت الو،اكبناة،

ممن منبنت ال،نصنبننف

ه

ا ح هنج الافظذ ف ط(.)2

زااد بنفكذ لاحذ كا ىؿ فذ الكىط الا،كدم إذا اى مرت مذ فذ

منبنت لاحذ ىلادة ينل حكؿ الذم ط أر ا

ال،نصنبننف ،كذمر ا ىحنؽ هنمار شنئد لاحذ

1945ـ ":منف ام منمذ مبنوي ن ا محنكلة ال كهه إل ال،نصنبننف كا ىؿ ،ينش راح لس حند مع لاحذ

فذ إطنر حرمة (الثكرة الليراة) ،مإطنر مكحد ا كض و ار ن مىاح ن ضد ا بن داب ،كأهرابنن
ا ون ت مع شندة ال،نصنبننف ،ا الرصـ مف ال ك ر الدا اذ ،ك د رهنلبنن اه من نت مبنن كمبننؾ مع

ه وانت مثؿ إلانمك صكلكمب ،ك اىرائاؿ صنلااذ ،كمكهاه ىبناه ،كهنؤكؿ افا كر "أياهادكر"(،)3
ي،دؼ ال لنكف يدكف ال طرؽ إل

الحىنينت ال دامة ياف الحرمنت الثسث ( ،) 4كذمر هنمار أف

مكاف ه ا ا بندمنج بننيلة مف زمه ا مبنع ا بنه نؽ فذ حرمة الم نكمة ،ي كله ":بنحف بنحنرب

ضد المح ؿ اأهبنيذ ،كلاس ا ىاطة دا ؿ الحرمة الو،اكبناة"(.)5

()1
()2
() 3

أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.254
الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص327؛ اااف-مكر ،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.269
هنؤكؿ افا كر(أياهادكر-مئاركؼ) :كلد نـ 1899ـ فذ

فان ،كفد إل

فاىطاف نـ 1912ـ ،كمك أحد

مؤىىذ ال،نصنبننف ككاضلذ طط،ن ك طكال،ن لرهنؿ الىانىة فا،ن ،كله دكر ينرز ضمف بنهنط ال،نصنبننف فذ
نـ 1948ـ ،ك ي ٌاف بننئين لكزار الحرب (ا ىرائااذ) نـ 1955ـ ،كشنـ
هراا اأىاحة كفذ ا ى ينرات ح
يم،نـ ىانىاة كاى ينراة فذ ،د حمكمة دافاد يف صكراكف كمكهاه هنرات ،كبنهط فذ ى ابننت ال رف
اللهراف فذ ،هار الا،كد الىكفات إل
()4

فاىطاف ،كمنت نـ 1978ـ (.مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ،

ص44؛ امذ ،أفرااـ :منذا كمف فذ الدفنع كالوراع( ،عبري) ،ص.)23

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص74؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.327

Abadi, Jacob: Israel's Leadership, p.149.
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)(5

كيلد

كال،نصنبننف

ا

دة ل ناات كمهنكرات مع ممثاذ ال،نصنبننف ،ـ ال كوؿ إل

ا فنؽ ياف لاحذ

إشنمة هي،ة مه رمة لالمؿ ضد يراطنبنان ،كأبنهز ا فنؽ فذ أااكؿ "ىي مير"

 1945ـ ،كهنا فاه " ا أف أم مؿ ىا ـ يلد المهنكرات كالمكاف ة المه رمة ياف مس المبنظم اف،
كينل بنىاؽ كال لنكف المنمؿ يابن،من ،حىب الحنهة كالظركؼ الىانىاة ،كىا ـ ل،ذا ال رض إبنهنا

مرمز بنفاذ مه رؾ مف مس ال بنظاماف"( ،)1أمن ا ولاد اللمؿ ال نرهذ فا ـ اللمؿ يهمؿ مى ؿ
سـ ف اللماانت ،كيلد ل ناات مع ال،نصنبننف ،ـ

لمؿ بنظاـ مع يندؿ الملاكمنت كاليانبننت كا

ال كوؿ إل ا فنؽ مهنيه مع إ ىؿ(.)2

كيدأت المفنكضنت ياف ال،نصنبننف كا ىؿ كلاحذ

مبنىؽ ياف الطرفاف ،ك كل

ير شاندة لاحذ ال ذ أويحت يمثنية

بنن نف اااف-مكر مىؤكلاة ال بنىاؽ ياف إ ىؿ كال،نصنبننف لا كوؿ إل

ا فنؽ لنكف مه رؾ ياف المبنظمنت الثسث ،كحنكؿ إشبننع يا ف ينل لنكف مع ال،نصنبننف كهرح له

كضع ال،نصنبننف الدا اذ يلد وراحنت حمكمة لبندف الهدادة ،كبنا ،ن محنرية يراطنبنان ،فليَّر يا ف
ف فرح ه ينأمر كشنؿ":مف اأفضؿ أف لمؿ مؿ مبنظمة لكحدمن"( ،)3كلمف بنن نف اااف-مكر أور
ا

المطنلية ينل كحد فذ ل ناا ه الم لددة مع يا ف ،كأشبنله يإاهنيانت اللمؿ المه رؾ كىايانت

كياف له يأبن،ن فروة اهب اى سل،ن لا لنكف مع ال،نصنبننف ،يابنمن منف يا ف م كف ن
اللمؿ المبنفردٌ ،
مف أف امكف فذ ذلؾ ال لنكف مهؼ لامبنظمة ،كأ ضنئ،ن كشاندا ،ن ،كلمبنه فذ بن،ناة اأمر كافؽ
ا ال لنكف المه رؾ(.)4

اه رطت إ ىؿ شيؿ اليدا ينلمفنكضنت ،أف ا ـ حرار آ ر مل ؿ مف ف رة الىازكف ،كمك
المكؼ فاف المىؤكؿ ف اله،نز ا ى ينرم
بنه ـ

ىؿ الذم منبنت ل اه ال،نصنبننف ،كيلد ا فراج

د ل نا مه رؾ ياف شاندات المبنظمنت الثسث(.)5

رٌمزت ال،نصنبننف

ا

الكحدة ا بندمنهاة ،كال ضكع لز نمة الاهكؼ المبنظـ ىلا ن مبن،ن

ي سع ال بنظاماف اآل راف ،كال اص مف ال كة اللىمراة ال ذ لمؿ يهمؿ مى ؿ ،كالىاطرة

()1
()2
()3

()4
()5

اااف -مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.271
اااف -مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.271

فاف ،إلذ :الهي،ة الثنبناة( ،عبري) ،ص44؛ اااف -مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص270؛
هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص78؛ يف نمذ،هاكمك:ثأثار ا ىؿ كال مرد(،عبري)،ص .353

اااف -مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.270

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص80؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.224
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اا،من لاكوكؿ إل

أمداف،ن الىانىاة ،كفذ الم نيؿ رمز ال بنظامنف اآل راف -مع ال فنكت فذ

ال رماز -ا هركط الكحدة ،حفنظ ن مبن،من ا مانبن،من(.)1

ك رض مكهاه ىبناه كاىرائاؿ صنلااذ ال كحد المنمؿ دا ؿ ال،نصنبننف ،كاللمؿ ا

اؽ

هي،ة ش نلاة مه رمة ممكبنة مف منفة المبنظمنت المىاحة ضد يراطنبنان كىانى ،ن فذ ا ى مرار

ينللمؿ كفؽ الم نب اأياض ،كطنلين ال بنظاماف اآل راف ين بن راط فذ وفكف،ن ،ك حدثن ف إممنبناة
مبنح كحدا ،ـ ،فذ ف رة ابن نلاة ،بنك ن مف ا ى سؿ الذا ذ دا ؿ ال،نصنبننف ،ف د ىلت ال،نصنبننف أف
لمؿ إ ىؿ كلاحذ مف سل،ن ك ا

مبن،ن اأكامر(.)2

منف ممثاك لاحذ منبنكا هيه مكاف اف ا م رح ال كحد ،كلمف شاندة إ ىؿ رفضت أف لمؿ
حت شاندة ال،نصنبننف فذ إطنر بنظامذ مكحد ،حاث ا يركا أف المبنظمة اللىمراة اهب أف
مكف نضلة لىاطة ىانىاة(.)3
أيدل بنن نف اااف-مكر اى لدادان ل يكؿ المهركع ،إ أف يا ف كشؼ ضدف ي كة ،كا يرف يمثنية
اممف
بنكع مف ال وفاة حت صطنا الكحدة ،كشدـ اش راح ن لاكحدة ا بندمنهاة م ركبن ن يهرط
لا،نصنبننف شيكله؛ إذ أبنه اد ك إل إل نا يلا ،ن لامؤىىنت الو،اكبناة ،مثؿ الكمنلة الا،كداة
كال،ى دركت مكضح ن ذلؾ ي كله ":الاكـ أمرمـ المؤىىنت (ال كماة) ينل نؿ ي،ذف الطرا ة ،أك اؾ
ضد اليراطنبنااف ،كأمس أمر مـ ي نلبنن؛ أم أف ن اكا إل هنبنب اليراطنبنااف ،كمف اضمف لبنن منذا
ىامكف أمر ال د؟ إف ال رار لاس يأادامـ ،يؿ ياد اآل راف الذاف ا رركف بنمـ يد ن مبنمـ ،كلك حدث
كصار مؤ ا مكشف،ـ ،منذا ىاحدث لبنن كلمـ ،كاأمـ مف ذلؾ ،من مك موار الملرمة؟ مف المح مؿ
ٌ
أف ضلكا لػاىاندة" ،يابنمن بنحف ممن أ ابنن كمرربنن ذلؾ ،بنراد م ن اة اليراطنبنااف طنلمن مـ اىاطركف
ا يسدبنن ،كالبن اهة ابنه نؽ آ ر ب الكحدة؟ منلبنن كلمـ ي،ذف ال ل ادات؟" ،كيذلؾ لـ ا م ض
الا نا الثسثذ اأكؿ ف بن نئج بن،نئاة(.)4
ممن ٌياف يا ف أف إ ىؿ لـ مف لدا،ن مهماة فذ اليدا ينل مرد كاللمؿ اللىمرم ضد
الىاطنت اليراطنبناة ينل لنكف مع ال،نصنبننف ،كلمبن،ن رفضت ال بننزؿ ف كهكدمن المى ؿ كا بنضمنـ
لا،نصنبننف(.)5
()1
()2

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص224؛ ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.146

يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص260؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص80؛ ماار ،اكىؼ:

لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص299؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص225؛ يف نمذ ،هاكمك:
ثأثار ا ىؿ كال مرد( ،عبري) ،ص.357

()3هك ف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص81؛ أيك صزالة ،يىنـ :الهذكر ا رمنياة لحزب حاركت ا ىرائااذ ،ص.57
()4
()5

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.225-224
يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص.261-260
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كياف يا ف أف بنن نف اااف-مكر منف مى لدان لامكاف ة ا مذا الم رح ينلبنىية لااحذ ،كأف
ٌ
رض مذف الم رحنت ا شاندة المبنظمة ،كالحوكؿ ا مكاف ،ن،
إ ىؿ منبنت يحنهة إل
كينل نلذ منبنت إ ىؿ مى لدة لامحنرية مع ال،نصنبننف مف سؿ شاند ،ن ،كلمبن،ن لـ مف مى لدة بنفىان

لا كحد مع مف منف اسح ،ن ينأمس كاراد وفا ،ن ،ين ضنفة بنلداـ الث ة ينى مرار ال،نصنبننف فذ
مااة حرب ال حرر (ال كمذ)(.)1

أمنـ رفض إ ىؿ ال كحد مع ال،نصنبننف رفضت لاحذ م رح ال كحد؛ يىيب هدد يا ف،

كرفضه ا بندمنج مع ال،نصنبننف ف د راهع اااف-مكر ،كشررت مؿ مف لاحذ كا ىؿ الحفنظ ا

اى سلا ،من ،مع ا فنؽ ا الكحدة فذ حرمة اللوانف الليرم(.)2

كفذ ه،ر هراف اأكؿ "أم كير" 1945ـ ،د اه منع آ ر ،ـ فاه ال كوؿ فنؽ،
كضلت فاه لاحذ ث ا،ن إل هنبنب إ ىؿ ،ك كوات ال بنظامنت الثسثة فذ بن،ناة اأمر إل ا فنؽ،
كشٌله مكهاه ىبناه شنئد ال،نصنبننف كاىرائاؿ صنلااذ ،ك ف لاحذ بنن نف اااف-مكر ،ك ف إ ىؿ مبننحاـ
يا ف ،حكؿ ضيط اللماانت اللىمراة ك بنىا ،ن ي اندة حرمة اللوانف الليرم ،ار مز ا ثمنبناة
يبنكد ،ا ف ت اأطراؼ ا إي نئ،ن هف،اة كلـ ـ يوانص ،ن م نية ،كد ات ا فنشاة حاز ال بنفاذ فذ
هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1945ـ( ،)3إ أف يا ف حددمن منل نلذ:
 .1د ؿ مبنظمة ال،نصنبننف الملرمة اللىمراة ضد الىاطنت اليراطنبناة ،كممذا شنمت حرمة
الثكرة.
 .2اهب ا مبنظم ذ إ ىؿ كلاحذ ،دـ بنفاذ طط،من ال نلاة ،إ يمكاف ة شاندة حرمة
الثكرة.
 .3بنفذ مبنظم ن لاحذ كا ىؿ ال طط ال نلاة ال ذ مافنف ي،ن مف شاندة حرمة الثكرة(.)4
 .4اهب أف امكف البن نش حكؿ اللماانت الم رحة هماان ،يؿ اه مع مبندكيك المبنظمنت
الثسث فذ هاىنت ثني ة ،أك حىب الحنهة ،كا ـ سؿ اؾ الهاىنت مبننشهة ال طط مف
البننحا اف الىانىاة كاللمااة.
 .5يلد أ ذ المكاف ة الميدئاة ا اللماانت الم رحة ،ابننشش يراا المبنظمنت الثسث فنواؿ
بنفاذ اللماانت.
()1
()2

()3

()4

يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص.264
أيك صزالة ،يىنـ :الهذكر ا رمنياة لحزب حاركت ا ىرائااذ ،ص58؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص
329؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع(،عبري)،ص81؛ ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.146
ىااـ،محمد :بنهنط الكمنلة الا،كداة،ص525؛ محنرب ،يد الحفاظ:منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص225؛ اااف-مكر،
بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ(،عبري) ،ص273، 271؛مارثبنياكـ،همهكف :نرا إىرائاؿ(،عبري) ،ص.252
إلانب،ال كب:هرائـ اأرهكف كلاحذ،ص183؛ يا ف،مبننحاـ :فذ الحرمة الىراة(،عبري) ،ج ،2ص8؛ محنرب،
يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ،ص226-225؛ المىارم ،يد الكمنب :مكىك ة الا،كد ،ج ،7ص.132
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 .6ضركرة الحوكؿ ا مكاف ة شاندة حرمة اللوانف ل بنطيؽ ا اللماانت ال ذ بنفذ ضد
المم امنت مثؿ :ا ى اسا ا اأىاحة مف أادم اليراطنبنااف ،كاحؽ ىؿ كلاحذ ال انـ
ي،ن ي رار ا ذ مف شيا،من.
 .7ا فنؽ ياف المبنظمنت الثسث ار مز ا أمر (افلؿ).
 .8إذا أيمرت مبنظمة ال،نصنبننف فذ اكـ مف اأانـ ينل اذ ف الحرب ضد اليراطنبنااف ،كاوؿ
مبنظم ن لاحذ كا ىؿ حري،من(.)1
كح اويح ا فنؽ ىنرم المفلكؿ ،منف يحنهة لاموندشة ااه مف ال اندات الىانىاة
لا بنظامنت ،كمنف ذلؾ ى،سن ينلبنىية لمؿ مف إ ىؿ كلاحذ؛ أبن،من صار نضل اف طنر ىانىذ،
كلمف ظ،رت ا راضنت شيؿ ال وداؽ مف ياف وفكؼ حزب منينم ،كملنرضة هدادة مف ياف
وفكؼ الينلمنخ ،ين ند شندة الكحدات أبنه الاذ هأف المبنه اف فذ وفكؼ الاهكؼ الا،كدم ،إل
هنبنب أبنه البنذ "ا راؼ يح ،من فذ الكهكد ممبنظم اف ىمرا اف؛ أم الرضكخ لكاشع احمؿ ياف
طان ه مكارث لمى يؿ (الهلب) ،كشد ىحب مف حت (أشدامبنن) أرضاة البنضنؿ مل،من ،حاف
رراف ابن ،نؾ حرمة ا فنؽ"(.)2
كمنف مؿ طرؼ اىل

ل ح اؽ طالن ه ضد يراطنبنان ،فنل،نصنبننف منبنت أمؿ ي اار

ىانىذ ،كلاحذ ىلت بنىحنب يراطنبنان كال اص مبن،ن ماا ن ،أمن إ ىؿ فمنبنت ،دؼ لاض ط ا
الىاطنت لبناؿ ا ى سؿ ،ثـ ا ـ ال لنكف مع يراطنبنان ا أراضا،ن(.)3

كيذلؾ كحدت ال بنظامنت الثسثة الم ونر ة ،كالمبنه ة ف يلض،ن أوسن فذ هي،ة كاحدة،

لالمؿ ضد يراطنبنان ،فمنف وكـ كأ داا اأمس؛ ال،نصنبننف كا ىؿ فذ هي،ة كاحدة ،رصـ ا سؼ
اأمداؼ ال ذ ىل ل،ن مؿ بنظاـ؛ اأمر الذم البنذ دـ كفر الث ة كالموداشاة ياف اأطراؼ ال ذ

يدت لاهم،كر كمأبن،ن مكحدة.

قيادة حركة العصيان العبري:
لـ مف حرمة اللوانف الليرم مكحدة يهمؿ ح ا ذ ،لمف منبنت مبننؾ يلض ال كاىـ
المه رمة ،كيلض الممازات الم افة ،مثؿ :اللدد ،كالىسح ،كمى كل ال درة اللىمراة ،كا

داد،

ك ـ إ داد طنشـ دارة حرمة اللوانف الليرم مف المى كل اأكؿ ل اندة المبنظمنت الثسث ،ا ف ت

شاندا ،ن ا
()1

()2
()3
()4

هماؿ لهبن اف ل بنىاؽ اللمؿ فذ حرمة اللوانف الليرم( ،)4ممن:

المىارم ،يد الكمنب:مكىك ة الا،كد،ج،7ص132؛ إلانب،ال كب:هرائـ اأرهكف كلاحذ،ص184؛يا ف،مبننحاـ
:فذ الحرمة الىراة(،عبري)،ج،2ص8؛ دركف-كهرؼ :شاـ كمفنماـ -شنمكس الو،اكبناة( ،عبري) ،ص.249

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص227؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.346
الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص328؛ ماار،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.299

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص57؛ ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية(،عبري) ،ص.146
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أ – المجنة السياسية:ي ِّ
همات مف أريلة أ ضنا ،مـ :بنن نف اااف-مكر ف لاحذ ،كمكهاه ىبناه،
كاىرائاؿ صنلااذ ف ال،نصنبننف ،كمبننحاـ يا ف ف إ ىؿ ،م،م ،ن دراىة المكضك نت الىانىاة

الم لا ة يبنهنط الحرمة ( ،) 1كلاموندشة

اللماانت لضينط اللماانت شيؿ ال انـ ي،ن ( ،) 2كمبنذ

ا

الاحظة اأكل أ طات اأفضااة لا،نصنبننف ،ال ذ منف ل،ن ممثسف فذ ال اندة ،م نيؿ كاحد ف مؿ

مف لاحذ كا ىؿ(.)3

مكبنت مف ال ندة اللىمرااف لا بنظامنت
ب – المجنة العسكرية :كم،م ،ن إ داد ال طط اللىمراة ،ك ٌ
الثسثة ،كمـ ال كب إلانب ف لاحذ ،كا ىحنؽ ىنداه ف ال،نصنبننف ،كاركحنـ لفبنذ" Yourham
" "Livniإا نف" ف إ ىؿ ،كيلد ا

نله حؿ محاه ماحنم فنهااف " ،)4("Amihay vagleenكمنف

ممثؿ إ ىؿ فذ مذف الاهبنة ابنكب ،فذ مثار مف اأحانف ،ف ممثؿ لاحذ يحمـ ا فنؽ الذم أيرـ

ياف المبنظم اف ال نص ي بنىاؽ اللماانت(.)5

د ا ه من نت المه رمة يهمؿ ىرم كيحذر هداد،

حرص المىؤكلكف فذ الاهبن اف ،ا

كاى لنبنكا مف أهؿ ذلؾ يوبندكؽ يراد كضلكف فذ أحد ياكت ؿ أياب ،حاث منف اى يؿ الرىنئؿ
الم يندلة ياف اأطراؼ؛ لا كـ يبن ا،ن أ ضنا مف ال بنظامنت شيؿ

ذلؾ إطسؽ أىمنا ىراة حرماة هدادة

ا

د ا ه من نت الىراة ،كشد فرض

شندة ال بنظامنت ( ،) 6فمنف اىرائاؿ صنلااذ"آرامان"،

كمبننحاـ يا ف " زشاؿ" ،كبنن نف اااف-مكر"هامكف" ( ،) 7كمنبنت الا ناات ياف شاندات المبنظمنت

() 1

()2
()3
() 4

مارثبنياكـ ،همهكف :نرا

إىرائاؿ( ،عبري) ،ص252؛ م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة،

ص205؛ هك منف ،ا،كهع كآ ركف :المكىك ة الليراة( ،عبري) ،ج ،6ص.561
يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص.265

لفبنئذ ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.139

ماحنم فنهااف(:هادم) (1978-1922ـ) كلد فذ ؿ أياب ،كابنضـ لا،نصنبننف فذ ىف و ارة ،ثـ ابن ؿ
ىؿ ،كهنرؾ فذ

دة

ماانت

اليراطنبناة) فذ ؿ أياب ،كيلد ا

ىؿ م فهار شىـ ال،هرة فذ حافن ،ميبن

الهرطة الىراة (الم نيرات

نؿ إا نف لافبنذ نـ 1946ـ ،ضمه يا ف ل اندة ال بنظاـ ،ك طط لمن ا نرب

مف  200مااة ضد اللرب الفاىطابنااف ،كأويح ضنيط اللماانت فذ إ ىؿ ،ك رأس كحدة ال طاط فا،ن،
كشند ملرمة اح سؿ انفن نـ 1948ـ ،ك مؿ مى هنر رئاس الحمكمة ل ضنان ا رمنب سؿ ف رة حمـ مبننحاـ

يا ف.) http://he.wikipedia.org/wiki( .
()5

()6
()7

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص332؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص226؛ لفبنئذ،
إا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص139؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.299

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.226
الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.333
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الىانىاة ل د مرة مؿ أىيك اف ،كالا نا ياف ضينط اللماانت ل د مؿ أىيكع ،كمنف م ر ال اندة فذ

هفلنت مهاكهنة ينل رب مف ي نح مفن(.)1

كيىيب ولكية ا نذ ال اررات فذ الاهبن اف الىانىاة كاللىمراة ،ـ هماؿ لهبنة أ رل
رفت ياهبنة إمس( ،)Xمكبنت فذ اليدااة مف دافاد يف صكراكف رئاس الكمنلة الا،كداة ،كمكهاه
ىبناه ،شنئد ال،نصنبننف ،كمكهاه هنيا ار " ،)3()2("Moshaih Shabeeraثـ كىلت الاهبنة فأويحت
ممكبنة مف ى ة أفراد مف أحزاب كمبنظمنت م افة منبنت م،م ،ن حرمة اللوانف الليراة( ،)4كضمت
الاهبنة الحن نـ فاهمنف "" "Vishmanمامكف"( )5رئاى ن ،كمكهاه ىبناه ،كيار س ياربنه ناف " Pirets
 ،) 6( "Pairneshtneكلافذ همكلابناؾ "" "Livi Shkolineekأهمكؿ ،) 7( "Ashko-كاىرائاؿ
( )1يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص265؛ بننؤكر-كهالندم :أرض إىرائاؿ فذ ال رف اللهراف( ،عبري) ،ص
368؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.188
( )2حنااـ مكهاه ي ىائاؿ هنيارا1970-1902( :ـ) كلد فذ ركىان ،كفد إل فاىطاف نـ 1925ـ ،ك مؿ مدار
شىـ ال،هرة لاكمنلة الا،كداة ياف نمذ 1948-1946ـ ،كه ؿ مبنوب كزار ال،هرة كالوحة فذ الحمكمة المؤش ة،
ككزار الدا ااة من ياف نمذ 1955-1949ـ ،كرئاى ن لامرمز اللنلمذ لامزراحذ كمنيك اؿ منمزراحذ(اللنمؿ
الهرشذ) من ياف نمذ 1970-1951ـ ،كالحزب الدابنذ الكطبنذ ،ك مؿ ضكان فذ ا دارة الو،اكبناة ،كفذ نـ
1957ـ أواب إونية طرة بندمن ابنفهرت شبنياة فذ شن ة المبناىت( .منكزمنف ،دفبنه ،كآ ركف :مكىك ة أطاس
منر ن( ،عبري) ،ص100؛  http://he.wikipedia.org/wiki؛ امذ ،مبننحاـ كأفرااـ :ملهـ الموطاحنت،
ص.)440
( ) 3م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص205؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ،
ص227- 226؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص332؛ هك ف:ىاندة كوراع ( ،عبري) ،ص.117
( )4يف ا،كدا-كهكحط :الوراع ا همؿ اليات ال كمذ( ،عبري) ،ص155؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،
إ ىؿ ،لاحذ ،ص226؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.117
( )5ا،كدا اؼ فاهمنف مامكف1962-1875( :ـ) كلد فذ وريان ،كفد إل فاىطاف نـ 1913ـ ،كمبنذ نـ
1935ـ منف ضكان فذ الكمنلة الا،كداة ،أاد اللوانف ضد يراطنبنان ،ك لنمؿ ينح راـ ك ههاع مع إ ىؿ كلاحذ،
نرض بنهنط ال،نصنبننف ضد إ ىؿ سؿ ف رة الىازكف ،ا ؿ نـ 1946ـ سؿ أحداث الىيت اأىكد ،مف
مؤىىذ حرمة مزراحذ ،ككزار اأدانف اأكؿ ( ىرائاؿ).) wikihttp://he.wikipedia.org/( .
( )6يار س ياربنه ناف1971-1890( :ـ) كلد فذ ألمنبنان ينىـ هاكمك يرا ىس يربنه ناف ،دـ فذ الهاش األمنبنذ شيؿ
الحرب اللنلماة اأكل  ،كه ؿ مبنوب رئاس إدارة ال،ى دركت الو،اكبناة فذ مكلبندا ،كرئاس المؤ مر الو،اكبنذ
منياف نمذ 1934-1930ـ ،كفد إل فاىطاف نـ 1935ـ ،كابن ب لالضكاة فذ لهبنة الو،نابنة اللنمة نـ
1943ـ ،كرئاس شىـ ال هنرة كالوبنن ة فذ الكمنلة الا،كداة نـ 1946ـ ،كيلد إشنمة الدكلة ه ؿ مبنوب كزار
ال هنرة كالوبنن ة ،كمبنوب رئاس حزب الو،نابنة اللنماف كرئاس الحزب الاايرالذ(.
.)http://he.wikipedia.org/wiki
( )7لافذ همكلابناؾ (أهمكؿ)1969-1895( :ـ) كلد فذ يركىان ،كفد إل فاىطاف نـ 1914ـ ،ي اِّف ضكان فذ
الكمنلة الا،كداة نـ 1949ـ ،كمدا انر نم ن لك ازرة الدفنع ياف نمذ 1951- 1950ـ ،ككزا انر لاز ار ة كال طكار ،ثـ
كزا انر لامنلاة ،كي ذ فذ مبنويه ح ي اِّف رئاى ن لاحمكمة نـ 1963ـ؛ ف اؼ يف صكراكف فذ رئنىة الكزراا ح
كفن ه نـ 1969ـ (.اسـ ،ا آؿ :ألؼ ا،كدم فذ ال نرا الحداث ،ص.)67
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إادلىكف "ينر ا،كدا" " ،)1("Yesrel Eidesonكال كب رف اف " ،)2("Jacqub Rafteenثـ ضـ
إلا،ن دافاد رامز" )3("David Rimzرئاس إدارة الاهبنة ال كماة مى هن انر(.)4
ام مؿ يذلؾ يبننا أه،زة حرمة اللوانف الليرم ،كأويح ال رار اونغ فذ الاهبنة الرين اة
ال ذ ضـ شندة ال بنظامنت ،ثـ ابن اه رئاس ال اندة ال طراة لا،نصنبننف مكهاه ىبناه إل الاهبنة ()X
لا وداؽ ااه ،دكف إطس ،ن ا فواؿ اللمااة ،يؿ ا م فنا ي حداد الطنيع اللنـ ل،ن ،يلد ذلؾ
يبن ؿ لرؤىنا اللماانت فذ ال بنظامنت لا بنفاذ(.)5
فضات ال،نصنبننف أف بنفذ

ماان ،ن يهمؿ مبنفرد ،كأف

كـ لاحذ كا ىؿ ينللمؿ يهمؿ

مه رؾ( ،)6ك ـ ا فنؽ ا أف مكف اللماانت المبنفردة لمؿ مبنظمة ف ط فذ همع المنؿ ،كهراا
الىسح ،ك حرار اأىرل مف الىهكف اليراطنبناة فذ فاىطاف ،كينشذ اللماانت

ال بنىاؽ مع لهبنة (.)7()X

ـ مف

سؿ

( ) 1اىرائاؿ إادلىكف (إاد)1965-1895( :ـ) كلد فذ أكمرابنان ، ،كفذ ىف الرايلة هر ابنضـ ل بنظاـ هينف
و،اكف كهنرؾ فذ مؤ مرمـ نـ 1917ـ ،كمنف ه واة رئاىة لحزب الو،نابنة ا ه رامااف فذ ا حند
الىكفا ذ ،ك مؿ ىمر ا انر لاحزب نـ 1922ـ ،ك مؿ ا أشنمة حنلؼ اللمنؿ (الليرابنااف) فذ يرلاف نـ
 1926ـ ،ثـ كفد إل فاىطاف ك مؿ ىمر ار مهاس منؿ يا ح مفن ،ك ضك الاهبنة ال كماة ،كابن ب
لامبناىت اأكل مرهحن ف حزب منينـ ،ك مؿ كزا انر لادا ااة كلامكاوست. http://he.wikipedia( .
.)org/ wiki
( )2ال كب رف اف (مكين)1978-1907( :ـ) كلد فذ يكلبندا ابنضـ لاحنرس الهينب (منهكمار م ىلار) ،كفد إل
فاىطاف نـ 1929ـ ،دـ فذ لهبنة أمف المى كطبننت ،كمنف ضمف أ ضنا يلثة المى كطبننت الا،كداة

يمهاس اأمف نـ 1947ـ ،ابنضـ لهي،ة الاىنر فذ منينـ ،كابن ب ضك مبناىت من ياف نمذ -1948
 1954ـ ،كمنف الىمر ار الىانىذ لحزب منينـ ،كىل إل حكاؿ حزب منينـ لحزب اىنرم مف سؿ
إضلنؼ سشة منينـ ينلحرمة الو،اكبناة ك لزاز ا هنف بنحك ا حند الىكفا ذ ،كاى نؿ مف الحزب كأىس
حزب اللمؿ http://he.wikipedia.org/wiki(.؛ اذ ،اذ :فذ دا ؿ إىرائاؿ ،ص.)338
( )3دافاد مكهذ رامز1951-1886( :ـ) كلد فذ ياسركىان ،كفد إل فاىطاف نـ 1913ـ ،رأس مم ب اللمؿ
الهمنمارم من ياف نمذ (1927-1921ـ) ،ك كل ىمر نراة ال،ى دركت ياف نمذ (1945-1935ـ)،
ك كل مبنوب رئاس الاهبنة ال كماة (مفن ند مائكمذ) منياف نمذ (1948-1944ـ) ،منف مف المل دلاف
فذ ال لنمؿ مع ا بن داب اليراطنبنذ ،كيلد نـ 1948ـ منف ضكان فذ المبنىت ،كل ك ازرة ال رياة كال لااـ(.
مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص251؛ اسـ ،ا آؿ :ألؼ ا،كدم فذ ال نرا الحداث ،ص.)477-476
( ) 4أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص270-269؛ مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ،
()5
()6
()7

ص.195
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص227؛ الىبنكار،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.333-332
يف نمذ ،هاكمك :ثأثار ا ىؿ كال مرد( ،عبري) ،ص.357
من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص57؛ بننؤكر-كهالندم :أرض إىرائاؿ فذ ال رف اللهراف،
(عبري) ،ص368؛ اااف-مكر:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص296؛ يبننم :هبنكد مه،كلكف (،عبري)،
ص.346
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رأل يف صكراكف كادارة الكمنلة الا،كداة ضركرة فرض رشنية ا لاحذ كا ىؿ؛ لضمنف دـ

اى سل،من لحنلة ال مرد ،كال ورؼ يمن اؤدم إل

إحداث

طر

ا

حانة الاهكؼ الىانىاة

كاللىمراة كا ه من اة ،ممن هنات بننز ت إ ىؿ كلاحذ كشيكل،ـ أف مكف الىاطة كشاندة حرمة

اللوانف ياد مؤىىنت الاهكؼ المبنظـ بنهنح حرمة اللوانف ،فاك كهكد ال،نصنبننف لمن منبنت
حرمة اللوانف فلنلة ،ممن أدل اي لند ال،نصنبننف كشاندة الاهكؼ ف الطرؽ اللىمراة ال ذ كـ ي،ن

لاحذ كا ىؿ مف ا رمنب اله وذ فذ اللماانت ،ك لمد ال ؿ المينهر ا زاندة نري،من ،ك كاة

هليا ،من سؿ ف رة اللوانف(.)1

ثانياً :الخطوط العريضة لعمل ليحي في العصيان العبري (:)7016-7014

فذ مرحاة اللوانف الليرم كضلت لاحذ ال طكط اأىنىاة لىانىن ،ن ،كشد ا وت فامن ااذ:
– 1

اكهد أم هلب حوؿ ا

( سف ن لمكشؼ الو،اكبناة الرىماة).

حرا ه ير المفنكضنت ف ط ،يؿ ينل ضحانت كالدـ أاض ن،

 – 2لاىت ا دارة اليراطنبناة فذ فاىطاف مذ اللدك لاهلب الليرم ،يؿ اللدك الرئاىذ مك حمكمة
يراطنبنان ذا ،ن ( سفن

ىؿ).

 - 3لف بنثؽ يأاة ىاطنت أهبنياة فذ فاىطاف ،ك اهب ا

إل الحمـ فذ يراطنبنان ( سف ن لمكشؼ الكمنلة الا،كداة) (.)2

أسباب مشاركة ليحي في حركة العصيان العبري:

مند ا اأودشنا الذاف ىاواكف

رأت لاحذ أف مهنرم ،ن فذ حرمة اللوانف الليرم لكد لألىينب ال نلاة:
 - 1الهد ا أادم الراصياف فذ الحرب رصـ الملنرضة الدا ااة.
 – 2ا ثينت لاهم،كر أف اأىنس مك ال حرر ،كأف اللماانت اللىمراة لاىت إ كىااة.
 – 3الحوكؿ ا الهر اة ،فااحذ بند لنكبن،ن مع ال،نصنبننف ى حوؿ ماان ا هرامة فذ
حرمة ىراة مى اة ،كابن ،نا حرمة اللوانف الليرم هلؿ لاحذ أمثر شكة؛ أف من شنمت يه حرمة
اللوانف أ ط هر اة هدادة للمؿ لاحذ ،كيذلؾ ى ط ميرر ال حراض ضدمن.
 – 4الحفنظ ا ا حند ،رصـ كلذ الااهكؼ شاند ه.
 - 5شاندة اللوانف منبنع بنهر أاداكلكهاة لاحذ.
 – 6إذا حوات ابن نينت هدادة  -حىب شكابناف المؤىىنت  -ىا لذر ا ال،نصنبننف كالينلمنخ
ال كؿ يأف المبنه اف صار مبننىياف(.)3
()1

يف نمذ ،هاكمك :أثار ا ىؿ كال مرد( ،عبري) ،ص.358-357

()3

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.328

()2

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.300
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كما طالبت ليحي أن يشتمل التمرد عمى نواح عدة ,ىي:
أ – ال،دؼ المرمزم مك زاندة الض ط اللىمرم الا،كدم المه رؾ ضد يراطنبنان؛ هينرمن ا
ا بنىحنب مف فاىطاف يأىرع كشت ،كدفع ال،نصنبننف لمذ يبن ىانىة أمثر طرفن.

ب – ال،هكـ ا

وب الىاطة ،كلاس ف ط ا محطنت الهرطة المكهكدة ا الهكاطئ.

ت – ملنشية المهرماف المبنفذاف لألكامر ف ماانت (ا ضط،ند) ضد ال،هرة الا،كداة ،ينى ،داؼ
ال ندة كالمىؤكلاف المينر ،كلاس الهبنكد المبنفذاف لألكامر.

ث – ال مرد المدبنذ ،ككشؼ ال لنمؿ مع الىاطنت ،كا م بننع ف دفع الضرائب ،كا ح هنهنت،
كا ينع ال نبنكف الليرم ف ط؛ مف أهؿ ااص ف رة الحرب(.)1

متطمبات تحقيق النتصار عمى الحكم األجنبي:

رأت لاحذ أف اح منلاة ح اؽ ا بن ونر ا الحمـ اأهبنيذ فذ إطنر حرمة ال مرد ا طاب

أريلة أمكر:

 – 1الحوكؿ ا

أااد صنلياة (الهلب) لا بنظاـ مف البننحاة المنداة كاأ سشاة كبنظرة الهلب

ليراطنبنان يأبن،ن اللدك اأكؿ.

 – 2كهكد شن دة كبنكاة لهي،ة م ن اة ،لدا،ن ال درة ا اللمؿ اللىمرم.
 – 3ز ز ة اى رار البنظنـ كالحمـ اللىمرم لالدك.

 – 4اى سؿ اأزمنت ال ذ امر ي،ن اللدك ،ك دـ الىمنح له ي رماز شكا ه همال،ن فذ فاىطاف (.)2

حرب (التحرير) والحرب الشعبية عند ليحي:

موطاح الحرب اهمؿ مؿ الظركؼ كالهركط الضركراة ال ذ ىن د

ا

ا بن ونر،

كاى ،داؼ اللدك ،ك ك اة الهمنمار ،كاشنمة سشنت مع ه،نت نرهاة ،كحرب (ال حرار) ل مد
ا ثسثة أىس ،مذ:

 - 1دـ ا م فنا يأف الفمرة وحاحة ،ك دـ ا م فنا ينل حراض ،يؿ اهب ال انـ ي طيا ه ماا ن.
 - 2ال اص مف اله وانت المرمزاة لاىاطة ممن حدث فذ م ؿ مكاف.

 – 3الحرب كاللماانت الم لددة ل ،ائة الظركؼ ل ح اؽ ا بن ونر ،مف سؿ الحرب الهلياة ،

ال ذ ل مد ا ثسثة أمكر:

أ – ال طاة كحمناة ال كة الم ن اة ير إ سؼ اليطنشنت اله واة.

ب – دـ ا ل زاـ يحظر ال هكاؿ كم نكمة ا
()1
()2

ن ت.

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.330
ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.305
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ت – م نطلة اليضنئع اليراطنبناة (.)1

تغيير موقف المنظمات من ليحي.
إل

اى طن ت لاحذ أف

ار مكشؼ المبنظمنت اللىمراة هنم،ن ،ك مىب أاادمن؛ ممن أدل

ابن ،نا حنلة اللزلة الهلياة ضدمن ،ككحدت الهماع ير ىانى ،ن كفمرمن ،حاث يدأت مرحاة

اللوانف ،كابنىحنب

دد مف المبنظمنت ،كا بنضمنـ إل

لاحذ؛ اأمر الذم لـ

كشله شاندة

الحرمة ،ك وكون أف لاحذ منبنت المبنىؽ ياف المبنظم اف ال،نصنبننف كا ىؿ سؿ مااة اللوانف

الليرم ()2؛ ممن أدل إل

طكر المبنظمة ا

الولاد اللىمرم كال بنظامذ كا

مف هك الحونر البنفىذ كالهىدم الذم نه ه يلد م ؿ مؤىى،ن أيرامنـ ه ارف(.)3

سمذ ،كال ركج

أساليب عمل ليحي في العصيان العبري:

ا يلت لاحذ ددان مف اأىنلاب فذ مرحاة اللوانف الليرم منف أمم،ن:
 )7تصعيد الصراع ضد بريطانيا:

أرادت لاحذ كا ىؿ ولاد الوراع ضد يراطنبنان ،ال ذ ا ي يرت اللدك اأكؿ ل،من فذ
فاىطاف ،كزاندة الض ط اللىمرم اا،ن لاس ف ط ل اار ىانى ،ن هنف الا،كد ،كمن هنا فذ الم نب
اأياض ممن أرادت ال،نصنبننف كمؤىىنت الاهكؼ المبنظـ ،كابنمن اى لهنؿ ابنىحني،ن المنمؿ مف
فاىطاف ،كذلؾ يلماانت مينهرة ضد الىاطنت اليراطنبناة ،ؤدم إل

إونينت فذ المينبنذ،

كاأبنفس ،كالمونلح المدبناة كاللىمراة كالىانىاة كا ش ونداة اليراطنبناة؛ لطردمـ مف فاىطاف،

كاشنمة دكلة

يراة ( ،) 4فنأمر الذم منف شيؿ أريع ىبنكات ال ير هبنكبن ن ىانىا ن ،كمك محنرية

يراطنبنان ،أويح كاشلن

ماان ،ك اـ الاهكؼ يمؿ مبنظمن ه كشاندا ه أف يراطنبنان اللدك الرئاس

(لاهلب الا،كدم) فذ فاىطاف ،ف حرمكا ين هنف كه،نت لاحذ ،يلد إ سف حمكمة يراطنبنان الهدادة
ين ى مرار يبنفس بن،ج الحمكمة ال دامة كاللمؿ يىانىة الم نب اأياض ،فذ مكضكع ال،هرة

كال كه،نت بنحك اللرب يلد الحرب( ،)5كيذلؾ شدمت حرمة اللوانف موداشاة مطنلب لاحذ كا ىؿ
()1

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.306-305

()2

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.17

()4

الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري)؛ مكماف،

()3

الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري).

ما نؿ :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري) ،ص59؛ ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري)،

()5

ص146؛ إاسف ،م ىكر :بنيكاة الدكلة الا،كداة( ،عبري) ،ص.27

الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري)؛ شااكيذ،
ظنمر أداب:الو،اكبنذ اليهع ،ص.143-142
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يطرد اليراطنبنااف ينلض ط المىاح(.)1
كذمر هنمار أف ملظـ أ ضنا ":لاحذ أمدكا أبن،ن ن ؿ لاس مف أهؿ مهرة حرة ،أك مف

أهؿ بننزؿ آ ر مف هنبنب اليراطنبنااف ،يؿ إف مدؼ لاحذ مك طرد اليراطنبنااف مف فاىطاف ،كأف
أاة وف ة ،أك حؿ كىط ،أك مدبنة لـ مف فذ الحىنب"( ،)2فمنبنت لاحذ رل أف ولاد اللداا ياف
المؤىىة الو،اكبناة كالحمـ اليراطنبنذ مك يرمنف ا

يبننمن مبنذ أىاى،ن ،كا يرت ذلؾ ابن ون انر لىانى ،ن(.)3

وحة أاداكلكها ،ن كىانى ،ن ال ذ منبنت

 )2بريطانيا العدو الرئيس (لمشعب) العبري:
أرادت المبنظمة إهراا إ ندة حىنينت ا

المى كل اأاداكلكهذ كالىانىذ ،فذ أ نب

ال طكرات الىانىاة ،كلمبن،ن اى مرت فذ رض الميندئ كاأفمنر الىانىاة ،كا ينر يراطنبنان اللدك
الرئاس (لاهلب الليرم) ،مس ال،نصنبننف كالكمنلة الا،كداة الذاف لـ ال يركمن دكان رئاى ن ،كأبن،ن
المىؤكلة ف أحداث المنرثة (ال،كلكمكىت)؛ يىيب إصسش،ن أيكاب فاىطاف أمنـ الكافداف ال،نرياف

مف ىطكة ألمنبنان ،كأف يراطنبنان طر ا

الىسـ اللنلمذ ،كأبن،ن ى مر فذ داع المؤىىنت

(ال كماة) فذ الاهكؼ الا،كدم كلف كـ يإ سا فاىطاف ىمران؛ لذا اهب ا ى مرار فذ محنري ،ن
يس مكادة ،كاى مرت المبنظمة فذ ا ينر يراطنبنان اللدك الرئاس لاا،كد منمن ،مثؿ م ار كألمنبنان

البننزاة(.)4

 )9استيداف األرواح.
لـ كافؽ الكمنلة الا،كداة كشاندة ال،نصنبننف ا إهراا ماانت ش ؿ ،كطنليكا يلدـ المىنس
ينأركاح ،كام فت يلماانت ىمراة محدكدة ضد المؤىىنت اليراطنبناة ،يابنمن أورت لاحذ ا

ال انـ يلماانت

ىنماة(.)5

ىمراة ي،دؼ ش ؿ اأه نص ،ممن كوفت حمكمة اللمنؿ اليراطنبناة أبن،ن

()1

ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص147؛ شااكيذ،ظنمر :الو،اكبنذ اليهع ،ص.143-142

()3

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص301؛

()4

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص299 ،297؛ ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.146

()2

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.76

Weinberg-Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism,p.111.

() 5

مكماف ،ما نؿ :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري) ،ص61-60؛ ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية،
(عبري) ،ص.146
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()1

كرمزت لاحذ فذ وحاف ،ن مملاس ا من أثنر ه مااة حكلكف

ضد أىاكب ال،نصنبننف المل مد
اههع -كفؽ ا
ا هكا ا

ا

ضد الهبنكد ا بنهااز،

دـ المس يأركاح الهبنكد اليراطنبنااف يىكا؛ اأمر الذم

ندمن -مؤ ا ا ال ودم لام،نهماف ،كالحنؽ ال ىنئر ياف وفكف،ـ ،دكف أف

أركاح،ـ ،ككوات إل

كهاه ا ،نـ لا،نصنبننف ي كل،ن ":مذا اأمر البنذ ضحانت

مهنبناة ياف وفكؼ الم ن ااف؛ لذا فإبنبنن بنح ج؛ لذا فإبنبنن بنحذر؛ لذا فإبنبنن بنكهه مذف المرة إويع

ا ،نـ ابن ن"(.)2

 )1تفعيل اإلعالم العسكري:
رمزت لاحذ فذ ف رة اللوانف الليرم ا البننحاة ا
لى،كلة كزاع إودا ار ،ن ا

الهنبنب فذ:

سماة ،ف د كهدت فروة مبننىية

سماة ،يلادان ف مضنا نت الاهكؼ الا،كدم ،ك مثؿ ما،ن فذ ذلؾ

أ – الصحف:
أمرت شاندة لاحذ يزاندة اللمؿ ا

سمذ ،كاى داـ ل نت م افة فذ وحافة المبنظمة،

ك كضاح مدؼ المبنظمة ،كطين ة آ ؼ البنى اكما ن ك كزال،ن فذ اللنلـ( ,)3كىن دت ف رة اللوانف

الليرم فذ طكار اأدكات ا

سماة لمبنظمة لاحذ ،حاث أويحت هرادة محزات اله،راة

()4
فلات إ سم،ن يهمؿ ميار يإودارمن وحافة مملاس ال ذ منف اهرؼ
أىيك اة  ،إ أف المبنظمة ٌ
اا،ن بنن نف اااف-مكر ،كاىرائاؿ إلداد ،موحافة أىيك اة؛ لبنهر الد ناة ضد اليراطنبنااف لا ليار

()1

مااة حكلكف :فذ  6هينط "فيراار" 1946ـ ،شنمت كحدة نيلة لمبنظمة لاحذ يم،نهمة ملىمر الهاش فذ

حكلكف شرب ؿ أياب ،كش ات ضنيطاف كهبندااف ،كىرشت أريلة مدافع منكف ،ك 8رهنهنت يرف ،ك 24رهنهن

و ا انر ،ك 70يبندشاة ،كيلد اللمااة منهمت ال كات اليراطنبناة حكلكف ،كش ات ثسثة ا،كد ،كهرحت آ راف،
كمذف اللمااة رفلت ملبنكانت بننور لاحذ يلد ىاىاة مف اللماانت الفنهاة فذ حرمة اللوانف (.إلانب،

ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص250؛ الكثا ة رشـ (ؾ )2/7–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ال كب
هرابنؾ (دكؼ)( ،عبري) ،ص14؛ كثا ة رشـ (ؾ )5/9-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،أرهاؼ رشـ 6/4-3/1

مااة الموندرة سؿ الملرمة فذ حكلكف( ،عبري) ،ص ،4لمف أراد ال فنواؿ البنظر فذ الكثا ة (ؾ-5

()2
()3
()4

 )5/9ص.) 8-4

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.240-239
اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.261

الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة(،عبري).
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ف فمر كىانىة لاحذ ( ،) 1كيدأت يبن ؿ أ ينر اللوانف لاهم،كر الا،كدم ،كال ذ منف مف أمـ

بن نئه،ن اؽ حنلة مف الكحدة الدا ااة لااهكؼ(.)2

كحاٌت الوحؼ محؿ الماو نت الهداراة ،كأويحت بن ؿ مكاشؼ الحرمة كآراا المبنظمة،

فأ دت لاحذ ير وحاف ،ن مملاس أبنه لف امكف مبننؾ مدكا فذ فاىطاف( ،)3كأ ابنت فذ اللدد

الثنبنذ ف حكادث هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1945ـ "،ل د منبنت حكادث أكؿ ه،ر هراف الثنبنذ

ليا انر ياا ن ف زامة الا،كد الواية لامفنح مف أهؿ حراة كطبن،ـ ،كشد أثيت ال،هكـ أف الا،كد

شندركف ا اللمؿ فذ أولب الظركؼ ...ياد أف أ ظـ بنهنح فذ اؾ الاااة مكف ال،هكـ لامرة
اأكل

منف مبنى ن كمرم انز ،ف د ضمت "حرمة الم نكمة الا،كداة" هماع شكل (الم نكمة) الا،كداة

ل كدمن ىاطة كاحدة ضيط (مفنح،ن) المه رؾ"(.)4
كاى ات لاحذ كىنئؿ ا

بننور لاحذ كا ىؿ إل

سـ لارد ا ممنرىنت الىاطنت اليراطنبناة مف ا

ىهكف أفرا ان ،كأ ابنت المبنظمة فذ كىنئؿ إ سم،ن

الىاطنت اليراطنبناة  55أىا انر مف لاحذ كا ىؿ إل

يضرينت ولية يدكف أم ام منـ ينأ سؽ كاأ راؼ"(.)5

أر اران ":بنحف ىبنرد

ا

نؿ كايلند
بندمن أيلدت

مذف اللذاينت

ب – اإلذاعة:

محطة ا رىنؿ لمؿ مبنذ نـ شيؿ حرمة اللوانف الليرم ،كاى مرت ينللمؿ دكف كشؼ،

كمع يدااة حرمة اللوانف ازدادت بنهنطنت لاحذ ا

سماة ضد اليراطنبنااف ،كلـ مف لامحطة

أمنمف ثني ة لإلرىنؿ ،حاث منف ا ار ممنف ا رىنؿ دة مرات؛ للدـ ضيط،ن(.)6

ك ي رفت محطة إرىنؿ المبنظمة ينىـ وكت الحرمة الىراة (وكت محنريذ حراة إىرائاؿ)،
كمنف مىؤكؿ ه اؿ المحطة ال كب فايىمذ "ألمس" " ،)7("Yaacouf Phlipiskiكيلد ف رة شوارة
()1

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.359

()3

الكثا ة رشـ(ؾ)1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة( ،عبري)؛ يبننم ،ال كب

() 4

محمكد ،ملاف :الو،اكبناة كالبننزاة ،ص182؛ يد المبنلـ ،أحمد :إىرار ،1948ص111؛ طرياف ،أحمد:

()5

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.295
يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.368-367
ا ىحنؽ ال كب فايىمذ"ألمس" :كلد فذ يكلبندا نـ 1924ـ ،كفد إل فاىطاف نـ 1933ـ ،لاـ ا لم ركبنانت
كالراداك كال راطة ،كابنضـ لهياية يا نر نـ 1937ـ ،ك هبند فذ إ ىؿ نـ  ،1940كمع ا بن ىنـ ابنضـ إل
لاحذ ،ماؼ يإشنمة محطة يث لاحذ ال ذ مات نـ 1945ـ فذ رمنت هنف ،كفذ هينط "فيراار" 1946ـ=

()2

()6
()7

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.57
 :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.361

فاىطاف فذ طط الو،اكبناة كا ى لمنر ،ص.259
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أويح الراداك اأداة المثا لبنهر فمر المبنظمة ،كالذم أ ط إممنبناة الرد الىراع ا أم حدث

()1

إذ منبنت يث المبنظمة أ ين انر ير الراداك مر اف فذ اأىيكع ،فذ اكمذ ا ثبناف كال ماس ،الىن ة

مىنا ،كمنف اف ح البنهرة يألحنف شوادة هبنكد مه،كلكف ال ذ بنظم،ن أيرامنـ
الىنيلة كالبنوؼ
ن
ه ارف(.)2
ئاىاف؛ كمـ هئك مكماف " Jeoula
كالكد ىيب بنهنح إذا ة لاحذ إل
المذالاف الر ٍ
ٍ
 ) 3( "Kohainكبنن نف فراش " ،) 4( "Natan Freshك ا الرصـ مف اد نا المبنظمة يأبنه لـ الد
ين ممنف كوكؿ ال كات اليراطنبناة لإلذا ة؛ أف الميا اف مف الا،كد لـ الكدكا ا لنكبنكف مع

الىاطنت اليراطنبناة ضد لاحذ( ،)5إ أف اليراطنبنااف ممبنكا فذ  18هينط "فيراار" 1946ـ ،فذ

نؿ المذالة هئك مكماف

مىنا ،فذ هنرع منهكمار  3فذ ؿ أياب ،مف ا
الىن ة الثنمبنة كالريع
ن
بندمن منبنت فذ يث مينهر ،كبنن نف فراش ،كالمكؼ فايىمذ ،ممن ثر اليراطنبناكف ا أىاحة(.)6

ثالثاً :أبرز عمميات ليحي في المرحمة األولى من العصيان العبري (.)7016-7014
يدأ اللمؿ فذ حرمة اللوانف الليرم فذ 31هراف اأكؿ "أم كير" 1945ـ ،لااة اأكؿ مف

هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1945ـ ،يبنهنطنت

()1

()2
()3

راياة لامونلح ا ش ونداة كا داراة لاىاطنت

= ثر اليراطنبناكف ا محطة اليث فذ ؿ أياب ،كا ؿ ال كب كبنفذ إل أر اران ك ند إل فاىطاف نـ
 1948ـ ،كأىس للبننور لاحذ فذ ال دس هيمة ا ون ت ،كيلد اص انؿ الكىاط الدكلذ يربنندكت هبند فذ
الهاش فذ ىسح ا ون ت ،كيلد ذلؾ فذ كحدة ا ونؿ فذ مائة اأرمنف اللنمة.
(.) http://www.lehi.org.il
الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري)؛ اااف -
مكر،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.291

اااف-مكر :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص291؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.367

هئك مكماف :منبنت حمؿ مكاة ينىـ "هكهنبنن لافذ" كلدت فذ ؿ أياب 1925ـ ،مف أب امبنذ كأـ م رياة،
كمنبنت مف بنهطنا يا نر ،كابنضمت
1943ـ ،ا

ىؿ

نـ1942ـ ،كهنرمت فذ اللمؿ الىرم ضمف لاحذ

ا،ن ا بنهااز ،كحمـ اا،ن ينلىهف ىيع ىبنكات ،لمبن،ن مريت ،كيلد شانـ (إىرائاؿ) مات فذ

وحافة ملنراؼ (مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص366؛ الينين،

يد الحماد :ه وانت إىرائاااة،

ص196-195؛ الكثا ة رشـ (ؾ )2/5–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ا ى اسا
()4
()5
()6

نـ

ا

محطة ا ذا ة

ال نيلة لااحذ( ،عبري).

اااف–مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.291
الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري).

الكثا ة رشـ (ؾ )2/5–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ا ى اسا ا محطة ا ذا ة ال نيلة لااحذ( ،عبري)؛
ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص159؛ اااف–مكر :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.293
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اليراطنبناة فذ فاىطاف ( ،) 1يأكؿ

مااة مه رمة لامبنظمنت الثسث،

رفت ينىـ "مىاينة" لااة

ال طنرات ،بندمن شنمت  53مهمك ة ضـ حكالذ  800بنور ينى ،داؼ ط الىمة الحداداة فذ
 153مكشلن(.)2

كمافت لاحذ كا ىؿ يضرب المف رؽ المرمزم لاىمؾ الحداداة فذ الاد( ،)3كمذ أكؿ مااة

مهرمة ياف ال بنظاماف فذ إطنر حرمة اللوانف الليرم( ،)4كشد طط ل اؾ اللمااة ال كب إلانب

كارحنـ لفبنئذ(إا نف) ،كاه رؾ فذ اللمااة كحدات مف إ ىؿ كلاحذ ،كشند بننور لاحذ هنؤكؿ

مهاااذ " ،)5("Shaoul Hajleeliكبننئيه دافاد هكمركف" ،"David Shomrounكهنرؾ فذ اللمااة
ثسثكف ضكان ،كمنبنت البن اهة فهار ىمة الحداد ،ك ثسثة شطنرات ،كميبن

المحطة كا هنرات

كالم زف المهنكر ل،من ،كشي ؿ هبندانف يراطنبنانف ،كأريلة مف الحراس اللرب ،كأحد بننور إ ىؿ،

مك اىمنر فاهمف(.)6

تفجير معامل تكرير البترول في حيفا:

رضت مااة فهار ملنمؿ مرار الي ركؿ لهرمة البنفط اللراشاة فذ حافن ا

الاهبنة،

كرفضت المكاف ة اا،ن ،ك ا الرصـ مف ملنرضة اااف-مكر ل بنفاذ اللمااة كشؼ هنمار إل هنبنب
() 1

يبننم،المكؼ :هبنكد مه،كلكف(،عبري) ،ص345؛ طبنكس ،زت :الفاىطابناكف ،ص274؛ هياط -كهامر:
نرا هلب إىرائاؿ( ،عبري) ،ج ،2ص176؛

()2

هنمار،إىحنؽ:مذمرات ،ص76؛ هافذ،هيرائاؿ :الىانىة اليراطنبناة( ،عبري) ،ص113؛ مكماف ،ما نؿ :أثار
اأحداث فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري)،ص59؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.233-232

Ben Yehuda, Nahman: Political Assassinations by Jews: A Rhetorical
Device for Justice, p.98.

()3

الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري)؛ اااف-مكر،

()4

يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص.265

()5

بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص274؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.95

هنؤكؿ مهاااذ (فكرمنف) :كاىمه ال بنظامذ أربنكف (1946-1918ـ) كلد فذ يكلبندا ،كابنضـ
يكلبندا نـ 1938ـ ،كفد إل فاىطاف نـ 1939ـ ،كيلد ا بن ىنـ ابنضـ إل لاحذ ،كا

ىؿ كمك فذ
ؿ نـ 1941ـ

كأفرج بنه يىيب مرضه ،كيلد كشت شوار ا

ؿ كىهف فذ الاطركف ،كمرب فذ اأكؿ مف هراف الثنبنذ

"بنكفمير" 1943ـ ،كفذ بن،ناة نـ 1945ـ ا

ؿ كأيلد إل ىهف ىنميؿ فذ أر اران ضمف مهمك ة ممكبنة

مف  55مل سن ،كفذ أكائؿ نـ 1946ـ ش ؿ هنؤكؿ كمله إلانمك از ار بندمن أطاؽ هبنكد ىكدابناكف البننر
() 6

ا المل ااف ،كهرح أثبنن هر.) http://www.lehi.org.il(.

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص190-189؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري)،
ص57؛ يبننم ،المكؼ :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.346
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إلانب ل بنفاذمن( ،)1كفذ  31هراف اأكؿ "أم كير" لااة اأكؿ مف هراف الثنبنذ 1945ـ ،شنمت
كحدة مف لاحذ يمحنكلة مهكماة ا ملنمؿ مرار الي ركؿ فذ حافن( ،)2يلد أف زكد أحد اللنمااف
فذ المونفذ ابن مذ إل

لاحذ اد

يملاكمنت كافاة ف المونفذ؛ ح

مكهاه آر ؿ " ىفذ" " ،) 3( "Moshai Artilال كب إلانب

ا ممبنكا مف بنىف،ن ،فلرفكا أاف ا ـ مرار اليبنزاف كال نز كأمنمف

زابن،من ،ك البن نط الحىنىة ،كابن حؿ إلانب ه واة نمؿ مونفذ كذمب يوحية مكهاه آر ؿ
المونفذ؛ ل حداد البن نط ال ذ ى ،نهـ ،كطراؽ ال،هكـ كا بنىحنب ،كمماة الم فهرات كأاف

إل

كضع ،كأد ؿ مكهاه آر ؿ الم فهرات إل

المونفذ ،كشيؿ بنفاذ اللمااة ال

مكهاه ينرهاك ار

"اىرائاؿ" شنئد اللمااة ،كىن دف مكهاه أر ؿ ،كأيرامنـ ا،كدام "الحبننف" ""Abraham Yahouda
( ،)4كال كب صرابنيرغ "" "Jacqub Ghrinbreghداف" ،ك ـ حداد ىن ة ا بنفهنر الىن ة الىنيلة
كالبنوؼ وينح ن(.)5

كذمر إلانب أبنه "يلد أف بنهح مبنفذك اللمااة اأريلة فذ د كؿ مبنط ة المونفذ ،اه ملكا

فذ ماهأ ينل رب مف الهىر الذم أ فات ح ه الليكات البننىفة كالم فهرات ،لمف اىرائاؿ ض ط
ا الح اية يهدة ،فكشع ابنفهنر منئؿ...ف ؿ اىرائاؿ فك انر ،كأواب الحبننف كف د ابنه ،ممن أواب

داف ،كىن د ىفذ داف"
() 1

() 6

كابنىحب الحبننف إل

ممنف آمف فذ حافن ح

هفذ ،كأرىؿ إل

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص274؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري)،
ص95؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.233

() 2

أيك زمرل ،كهاه :ا رمنياف اأكائؿ ،ص49؛ محمكد ،ملاف :الو،اكبناة كالبننزاة ،ص 182 ،178؛ يد
المبنلـ،أحمد :أىرار ،1948ص105؛ طرياف ،أحمد :فاىطاف فذ طط الو،اكبناة كا ى لمنر ،ص.256

()3

مكهاه ىفذ آر ؿ1946-1923(:ـ) كلد فذ البنمىن ،كفد إل فاىطاف نـ 1925ـ ،كفذ نـ 1936ـ مؿ
لاحذ ،ش ؿ أثبننا مهنرم ه فذ مااة

مىنا ،كابنضـ إل
فذ مراهنت الهاش اليراطنبنذ ،كفذ مونفذ حافن
ن
مبنهآت الىمؾ الحداداة فذ حافن فذ  17حزاراف (اكبناك) 1946ـhttp//www.zanhanim. ( .
.)org.il/Info/n_show.aspx?id=332
()4

أيرامنـ ا،كدم (الحبننف)1946—1921( :ـ) كلد فذ الامف ،كفد إل فاىطاف نـ 1926ـ ،كابنضـ

ىؿ نـ

 1937ـ ،كمع ا بن ىنـ ابنضـ إل لاحذ ،ا ذ مف مبنزؿ أ ه فذ يا نح مفن شن دة أفراد لاحذ ،هنرؾ فذ
مااة ال،هكـ ا مبنهآت الىمة الحداداة نـ 1946ـ ،ك سؿ ا بنىحنب اوطدمكا يحنهز مدر نت ف حت
اا،ـ البننر ف ؿ أيرامنـ.)http://he.wikipedia.org/wiki( .
()5

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.191-190

()6

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.335
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المبنظمة أبنه هنمز لالمؿ( ،)1اللمااة فهات ،ممن نرض ،ن ال،نصنبننف؛ أف الممنف المؿ يه مئنت

اللمنؿ الا،كد(.)2

ممن شنمت لاحذ فذ ال دس ي فهار مم ب مدار مواحة ال طنرات ،ك فهار محطة إرىنؿ

ال ا راؼ ا المااك  61ا طراؽ ال دس الاد(.)3

كفذ  2منبنكف اأكؿ "داىمير" 1945ـ ،ىرؽ رهنؿ لاحذ أشمهة فذ ؿ أياب ي امة

 3000هبناه( ،)4كفذ  21منبنكف أكؿ "داىمير" 1945ـ ،ـ ام هنؼ م زف أىاحة لمبنظمة لاحذ

كهرح اثبننف مف رهنؿ لاحذ ،كمرين شيؿ كوكؿ
فذ أ نب ابنفهنر فذ هنرع دازبنمكؼ فذ ؿ أياب ،ي
الهرطة اليراطنبناة ،كذمر يكاار ياؿ " ،"Pwayar Billأف الهرطة اليراطنبناة شنمت ي ف اش الممنف
كا

نؿ  30رهسن مف المبنظمة(.)5
كا

إثر اؾ اللماانت ،اى د

المبندكب الىنمذ يف صكراكف كهنرات ،مممثااف ف

الكمنلة الا،كداة ،كطاب مبن،من مىن د ه فذ اليحث ف بننور إ ىؿ كلاحذ ،إ أبنه لـ اىمع

مبن،من ىكل ا

راب ف اأىؼ لكشكع الضحنان ،كال حفظ هنف بنهنط المبنظم اف ،مع ال كضاح له

أبنه" مف الولب كهاه بنداا إل الاهكؼ الا،كدم لاحفنظ ا ال نبنكف اأىنىذ لايسد الكارد فذ

ا بن داب الفاىطابنذ"( ،)6فاـ امف أمنـ الىاطنت اليراطنبناة ،إزاا ال ىنئر فذ اأركاح ،مبننص مف
وااب مكشف،ن هنف إ ىؿ كلاحذ ،فأل ت ال يض ا أ داد مف مبننورا،من ،كبنفت فذ  22منبنكف

اأكؿ "داىمير" 1945ـ 55 ،ه ون مبن،ـ إل أرا ران(.)7

عمميات القدس ويافا وحيفا:

شدـ ارحنـ لفبنذ "إا نف" مف إ ىؿ ،كال كب إلانب مف لاحذ طة مهكـ ي طكط راضة

لاموندشة

اا،ن مف شاندة حرمة اللوانف ،درس ا ىحنؽ ىبناة رئاس ال اندة ال طة هادان ،ثـ

وندؽ اا،ن ،لمبنه طاب أف ا ـ ال فهار فذ ال دس فذ الميبن اأمنمذ لمرمز الهرطة ،فذ هنرع

انفن ،مف أهؿ دمار اأضنيار المكهكدة مبننؾ كالم لا ة ينل،نصنبننف ،كرهنل،ن .كافؽ إلانب كاا نف(،)8
()1

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.193

()3

ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.149

()5

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص366؛ ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.155

()7

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص336؛ م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة  ،ص.206

( )2من س ،مبنكئاؿ:م ور نرا لاحذ(،عبري)،ص57؛اااف-مكر،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ(،عبري)،ص.274
()4

()6

()8

أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص266؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.249

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.234
إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.196
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ف نمت إ ىؿ كلاحذ فذ لااة  27منبنكف أكؿ "داىمير" 1945ـ ،ينل طاط لثسث ماانت مه رمة
ا ـ بنفاذمن فذ ال كشات بنفىه ،كمذ ضرب م رات الهرطة الىراة " "C. I.Dفذ ال دس كانفن كحافن،

ردان ا أيلند اأىرل( ،)1ف نـ إلانمك مار "Ilyahoo Timler

"()2

مف إ ىؿ ك مبنكئاؿ مبن فذ مف

لاحذ كمل،من مهمك ة مف ال بنظاماف ي فهار م ر الهرطة الىراة فذ انفن؛ ممن أدل إل

مدـ

اليبننا ،كبنهح أ ضنا المهمك ة مف موندرة  250رهنه ن مف بنكع " ميىكف" مف الممنف يلد
فهارف ،ك سؿ يندؿ إطسؽ البننر كش ؿ ضك إ ىؿ داؼ ه نرلهبنس ".)3("Dav Shtarlegnes

كفذ ال دس ـ بنفاذ اللمااة يكاىطة إا نف لفبنئذ كههرم ااىف " "Shejri Alisenمف

إ ىؿ كال كؼ دكؼ -صرابنؾ "ياكبندابنذ" ""Jacqub Dof-Grank

() 4

مف لاحذ ،ك ـ م،نهمة

مرامز الم نيرات فذ هنرع انفن فذ ال دس ،الىن ة الىنيلة كالريع وينحن ،ي فهار اليكاية يليكة
بننىفة ،كيلد د كؿ ال ااة لاممنف كضلت يكة آ رم حت الميبن ؛ ممن أدل إل ابن،انرف ،كش ؿ
مىة مف رهنؿ الهرطة منبنكا مكهكداف دا اه كاونية آ راف(.)5

ك ا إثر اؾ اللماانت أ اف فذ ال دس ف حنلة الطكارئ ،ك ـ فرض مبنع ال هكاؿ أريلة

أانـ م كاواة ،كا
()1

ؿ  682رهسن لا ح اؽ مل،ـ ،كىهف مبن،ـ  ،38كفذ ؿ أياب ا

ؿ 59

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص77؛ لفبنئذ ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص 153؛ هك ف ،هملكف:
ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص123؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص336؛

Beekett,؛ Weinberg, Leonard: Political Parties and Terroist Groups,p.67

()2

()3
()4

() 5

Ian F. W: Modern Insurgencies and Counter- Insurgencies, p.88.

كىهف نـ فذ ىهف مزر ة،
إلانمك مار1948-1919( :ـ) كلد فذ ركمنبنان ،كفد إل فاىطاف نـ 1939ـ ي
كشند كحدة ش نلاة فذ حرمة اللوانف فذ ؿ أياب ،ك ي ٌاف ضك فذ شىـ ال طاط ،كا ؿ نـ 1946ـ فذ
ينت انـ ،كمرب مف الىهف ير بنفؽ نـ 1948ـ ،كمك مف م ططذ اح سؿ انفن كمف شندة الملرمة ،ش ؿ
فذ الاكـ ال نمس ي ذافة فذ  29بناىنف (أيراؿ) 1948ـ.
(.)http//www.gal-co.il/etzel/info/n_show.aspx?id=19805
ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص154؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.234
ال كؼ دكؼ1948-1923( :ـ) كلد فذ يكلبندا ،ابنضـ ليا نر نـ 1935ـ ،كابنضـ نـ 1936ـ ىؿ فذ
يكلبندا ،ك بند الحرب اللنلماة الثنبناة نـ 1939ـ طكع مع مهبندم كارىك كمنف مرف ىت هرة نم ن،
كابنضـ لكحدة المكمنبندك ،كفد إل فاىطاف نـ 1940ـ  ،ك بندمن اـ ين بن ىنـ فضؿ ا بنضمنـ إل ه ارف،

ك مؿ فذ إلونؽ اليانبننت ،كشند اللداد مف ماانت لاحذ ،كاه رؾ فذ حرب نـ 1948ـ ،كش ؿ فذ ه،ر
منبنكف اأكؿ "داىمير" 1948ـ ا هي،ة اللكهن ال فار http://he.wikipedia.org/wiki(.؛الكثا ة رشـ
(ؾ )2/7–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ال كب هرابنؾ (دكؼ)( ،عبري) ،ص20 ،9 ،7-6؛ كثا ة رشـ
(ؾ )5/9-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،أرهاؼ رشـ  ،6/4-3/1ص.)10
يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص277؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص58؛ ياؿ،
يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص154؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.197
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رهسن ،كاى مر مبنع ال هكاؿ كال ف اش كالمطنردات كال رحاؿ نرج فاىطاف ،ح

ال دس فذ  15منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1946ـ(.)1
كشلت

دة أحداث فذ

نـ 1945ـ ،أدت إل

ـ رفع ال هكاؿ ف

ش ؿ  10أفراد مف الهرطة كالهبنكد

اليراطنبنااف كاونية  11آ راف ،كشررت الحمكمة اليراطنبناة فذ اأكؿ مف منبنكف الثنبنذ "ابننار"
1946ـ ،اش حنـ ميبن الكمنلة الا،كداة ،كا

نؿ أ ضنا إدار ،ن(.)2

كفذ اكـ الىيت  17منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1946ـ ،فذ الىن ة  12:10رهت كحدات

مف إ ىؿ كلاحذ؛ لا انـ يلماانت مينهرة ضد المؤىىنت ا داراة كاللىمراة لاىاطنت اليراطنبناة فذ
ال دس ،كشيؿ اللمااة اوطدمت ال كات الم،نهمة ي كات مف الهاش اليراطنبنذ لمدة ىن ة أدت إل
إونينت مثارة كولية فذ اليراطنبنااف ،كاونينت كش ا فذ وفكؼ الم،نهماف(.)3

فشل اقتحام سجن القدس المركزي.

شنـ ىهبننا لاحذ فذ ال رفة رشـ  18مف ىهف ال دس المرمزم ،يإ داد ث رة فذ الىهف،

اى رؽ إ دادمن ىبنة لا،رب مف الىهف ،فأياغ ا،كهع ز ار ،ال كب إلانب أف الث رة أويحت

هنمزة( ،)4كشيؿ بنفاذ اللمااة طايت إ ىؿ مف لاحذ دـ المهنرمة فذ اللمااة؛ يىيب شاة ير ،ـ

فذ مثؿ مذف اللماانت ،رفض أ ضنا لاحذ دـ المهنرمة كأوركا ا
إ ىؿ راد المحنفظة

ا

بنفاذمن مل ن ،كبنظ انر أف

سشن ،ن مع لاحذ اه رمن مل ن فذ بنفاذمن ( ،) 5ف نمت كحدات مف

ال بنظاماف فذ  19منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1946ـ ،يمحنكلة ا راؽ ىهف ال دس؛ ل حرار أىرامـ
ين راؽ ال رفة  18لىهبننا لاحذ كال رفة  19لىهبننا إ ىؿ ،كاذمر يبننم أبنه كرهنله

فكا يزم

رهنؿ ا طفنا ،كمزكداف يكثنئؽ ثيت ذلؾ ،ك ـ ال بنىاؽ مع أ ضنا لاحذ ينف لنؿ حراؽ ،كشنمت

مهمك ه يد كؿ الممنف طفنا الحراؽ ،ك سؿ كهكدمـ فذ الممنف ـ ماازمـ ،كيدأ يبننم يإطسؽ
البننر ،كأل ت مهمك ه شبنيا اف ادكا اف ،كابنىحب مع بننورف اأريلة هر يدكف ىنئر(.)6

يلد الفهؿ فذ مااة اش حنـ ىهف ال دس اح ج شنئد إ ىؿ ل نئد ماانت لاحذ ،كأ يرف أبنه

لف ا ـ ال لنكف يلد ذلؾ فذ ماانت اش حنـ كا راؽ الىهكف؛ ل اة يرة أ ضنا لاحذ ،كلك أف
()1

ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص .155
مكماف ،ما نؿ :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.60

()4

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص200؛ لفبنئذ ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.173

()2
()3

يا ف ،مبننحاـ :فذ الحرمة الىراة( ،عبري) ،ج ،2ص.61-60

()5

لفبنئذ ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.173

()6

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص201؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص375 ،373؛
اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.296
111

اللمااة شندمن رهؿ مف إ ىؿ لبنهحت ،كأفرج ف الىهبننا مف ال بنظاماف ،كا رؼ ال كب إلانب

شنئد ماانت لاحذ يذلؾ ،كذمر أف ىيب الفهؿ  -ا الرصـ مف ال طاط الهاد  -الكد إل

مى كل شنئد اللمااة المكؼ يبننم(.)1

دبنذ

كفذ  20منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1946ـ ،أ ابنت لاحذ كا ىؿ فذ يانف مه رؾ ل،من أف شكات

مبن،من شنمت يم،نهمة ىهف ال دس المرمزم ل حرار أىراممن ،كلمف اللمااة فهات ،كالبن اهة ش ؿ
أيرامنـ أمكى ك " " "Abraham Akostouنمكس" مف إ ىؿ ،كهرح أريلة آ راف ،كش ؿ ضنيطنف
يراطنبنانف ،كهرح صارممن ،كأ اف مبنع ال هكاؿ فذ ال دس ،كفذ الاكـ بنفىه ،الذم بنفذت فاه مااة

الىهف ،المكافؽ  19منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1946ـ ،شنمت شكة مف لاحذ كا ىؿ يم،نهمة شطنر
أمكاؿ يراطنبنذ لموندرة اأمكاؿ مبنه ( ،) 2كأ اف الراداك اليراطنبنذ فذ  22منبنكف الثنبنذ "ابننار"

1946ـ "أبنه فذ لااة  20-19مف اله،ر الحنلذ مت م،نهمة ىهف ال دس المرمزم يكاىطة

مهمك نت مف لاحذ كا ىؿ ...كأدت إل هرح أريلة ا،كد كش ؿ كاحد ،كش ؿ ضنيط يراطنبنذ كهرح

اثبناف آ راف"(.)3

عمميات أخرى:

فذ  3هينط "فيراار" 1946ـ ،منهمت لاحذ ملىمر الهاش اليراطنبنذ ال نيع لىسح الهك

المامذ اليراطنبنذ ،الكاشع ا هنطئ ؿ أياب ،كيلد أف بنمرت المهمك ة يزم الهاش اليراطنبنذ،

كا رشكا الممنف وندركا الىسح ك رهكا دكف أف اه و،ـ أحد(.)4

كفذ  5هينط "فيراار" 1946ـ ،شنمت شكة مف لاحذ يم،نهمة ملىمر لاهاش اليراطنبنذ

فذ حكلكف

() 5

هبنكب انفن ،مائ ينلهبنكد الىكد مف شيااة الىك ك فذ أفرا ان ،ك سؿ اللمااة ش ؿ

ضنيط يراطنبنذ كهبندم أفرا ذ ،كىرشت  4مدافع منكف ،ك 8رهنهنت يرف ،ك 24رهنه ن و ا انر،
كا

إثر اللمااة شنـ الهبنكد الىكد ينش حنـ الحذ الا،كدم فذ انفن ،ف اكا سؿ مهكم،ـ ثسثة

ا،كد ،كهرحكا  4آ راف (.)6
()1
()2

()3
()4
()5

()6

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص201؛ لفبنئذ ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.175
الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص336؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص378 ،375؛ اااف-
مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.297-296
يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص.276
اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.298
حكلكف :مى كطبنة و،اكبناة أيىىت نـ 1934ـ ،إل الهبنكب مف طراؽ ؿ أياب ال دس ( .اذ ،اذ :فذ
دا ؿ إىرائاؿ ،ص.)345
ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص159؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص 336؛ يبننم ،ال كب:
هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص388؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.135
111

أمر المبندكب الىنمذ آ ف هكردكف مابنه،نـ ""Alan Gordon Cunningham

دد الهرطة كالهبنكد فذ فاىطاف ،ح
كهرطذ ،كأويحت فاىطاف مبنط ة

()1

يزاندة

كوؿ ددمـ أكائؿ نـ 1946ـ ،ثمنبناف ألؼ هبندم

ىمراة ميارة ،ما،ن ملىمرات كدكرانت كحكاهز

ىمراة

كبن نط مراشية فذ مؿ ممنف ،ك ـ كضع اليراطنبنااف فذ مريلنت أمبناة م ا ة ،ك وكون فذ ال دس،

كشنمت يإودار أمثر مف مىاف لداسن فذ ال كابناف اأمبناة(.)2
كفذ  18هينط "فيراار" 1946ـ ،ال

مبننحاـ يا ف مع بنن نف اااف-مكر ،كأكضح اأكؿ

أف اليراطنبنااف يلد إ سئ،ـ لابنىنا كاأطفنؿ اى لدكف لا ركج مف فاىطاف ،كا فؽ الطرفنف ا
ولاد اللمؿ اللىمرم كزاندة الض ط ل ىراع ا بنىحنب(.)3
كوندشت الاهبنة ()X

ا

مااة مكه،ة ضد طنئرات ا ى طسع اليراطنبنذ يحهة

لرض،ن لاىفف ال ذ بن ؿ الم،نهراف الم ىاااف ،كذلؾ يلد اكماف مف م،نهمة الينلمنخ شىـ الهرطة

فذ هفن مرك(.)4

كفذ  25هينط "فيراار" 1946ـ ،حرمت هنحبن نف محما نف يأ ضنا مف لاحذ كا ىؿ

لضرب ثسثة مطنرات فذ الاد كشىطابنة كشراة ىرماف ،م فاف ينلاينس اللريذ ا

أبن،ـ هنر

رب( ،)5كل شاندة ااة لاحذ فذ مااة المطنرات ال كب هرابنؾ "دكؼ" ،كا فؽ ا م،نهمة

المطنرات الثسثة فذ ىن ة كاحدة (الىن ة  ،)8:30كهنرؾ فذ اللمااة  30بنو انر مف لاحذ ،ك5

مف إ ىؿ( ،)6فدمرت الطنئرات كمذ هنثمة ا

اأرض ،فدمرت إ ىؿ فذ مطنر ال ىطابنة 20

طنئرة اى طسع و ارة مف بنكع منلافنمس ,كفذ مطنر الاد دمرت إ ىؿ  4طنئرات منبنىكف ذكات
() 1

آ ف هكردكف مابنه،نـ1983-1887( :ـ) كلد فذ أارلبندا ،ك رج مف اأمنداماة اللىمراة الحمكماة ير ية
ضنيط فذ الهاش اليراطنبنذ نـ 1906ـ ،مؿ فذ ىسح المدر نت فذ الحرب اللنلماة اأكل  ،كفذ نـ
 1937ـ كل شاندة الفرشة اأكل لامدفلاة الماماة ،كيلدمن شند شكات الدفنع ضد الطنئرات ،كفذ يدااة الحرب
اللنلماة الثنبناة كل شاندة الفااؽ الهبنكيذ لا كات اليراطنبناة فذ ملرمة هرؽ أفرا ان ،ك ممف مف اح سؿ أداس

أينين مف ا اطنلااف ،ثـ كل شاندة الهاش الثنمف فذ همنؿ أفرا ان نـ 1941ـ ،كفذ بن،ناة نـ 1945ـ
ي ٌاف مبندكين ىنمان فذ فاىطاف ،كمك آ ر مبندكب ىنـ فذ فاىطاف.) http://he.wikipedia.org/wiki(.
( )2ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.155
( )3ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.316
( )4يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ,ص275؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص388؛ محنرب ،يد
الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.236
( )5ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص159؛ محمكد ،ملاف أحمد :الو،اكبناة كالبننزاة ،ص184؛
Weinberg-Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism,P.111.
( )6يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري)،ص391-390؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص252؛
الكثا ة رشـ (ؾ )2/7–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ال كب هرابنؾ (دكؼ)( ،عبري) ،ص.15
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أريلة محرمنت ك 7طنئرات اى طسع ،كدمرت لاحذ فذ مطنر ىارمف  8طنئرات م ن اة مف بنكع

ىي فنار ،كيا ت ىنئر اللماانت  755,000هبناه () 1؛ اأمر الذم دفع اليراطنبنااف لبن ؿ ملظـ

طنئ ار ،ـ اللىمراة إل ال نمرة(.)2

ا ضح ممن ىيؽ أف لاحذ شنمت يلدد مف اللماانت ضد اأمداؼ اليراطنبناة ،كمثار مبن،ن

منبنت مه رمة مع إ ىؿ ،كأف ددان مف اؾ اللماانت منبنت بنك اة مثؿ مااة المطنرات ،كشد
أكشلت ىنئر يهراة كمنداة ميارة بند اليراطنبنااف.

الموقف من المجنة أنجمو-أمريكية:

يلد مااة بنىؼ الطنئرات ،كمع كوكؿ الاهبنة اليراطنبناة– اأمراماة ،فذ  6آذار "منرس"

1946ـ ،يدأ ا

سؼ فذ حرمة اللوانف الليرم ( ،) 3إذ أمرت الكمنلة الا،كداة ال بنظامنت

المبنضكاة حت لكاا حرمة اللوانف يكشؼ بنهنطن ،ن طكاؿ ف رة ممكث الاهبنة فذ فاىطاف،

ينى ثبننا بنهنطنت و ارة كاف ت اا،ن لهبنة( )Xلاؽ يمكضك ذ ال،هرة كا ى اطنف( ،)4كبنهب
سؼ ياف ال بنظامنت حكؿ ال لنمؿ مع الاهبنة اأبنهاك  -أمراماة فنل،نصنبننف رل ضركرة ال لنكف

مع الاهبنة ،يابنمن رأت مؿ مف إ ىؿ كلاحذ أف كشؼ اللماانت البنذ ال ضنا ا
الههن ة) كأبنه

اهب المثكؿ أمنـ الاهبنة؛ أبن،ن مثؿ ىاطة

انر (الم نكمة

اؼ ف ىاطة البننزاة ،ممن لـ

يهر الاهبنة أاة ا ون ت مع الم طرفاف الو،نابنة(.)5
نرضت لاحذ الاهبنة ،كحؿ (ال ضاة الا،كداة) فذ فاىطاف ير لهنف ال ح اؽ ،كطنليت
ل رؼ ينلاهبنة كوسحان ،ن ،كأبن،ن لـ ً
أت إ لكشؼ
إ ىؿ يزاندة الض ط اللىمرم؛ أبن،ن

اأحداث ضد الىاطنت فك انر ،كاضلنؼ اللوانف الليرم المىاح(.)6

()1

() 2

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص337؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص 252-251؛ الكثا ة
رشـ (ؾ )5/9-5فذ مل،د هنيك بنىمذ أرهاؼ رشـ  :6/4-3/1الطنئرات ح رؽ( ،عبري) ،ص7؛ هنمار،
إىحنؽ :مذمرات ،ص.77
الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري)؛ لفبنئذ،
إا نف :ماانت الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.184 ،181

()3

بننؤكر-كهالندم :أرض إىرائاؿ فذ ال رف اللهراف( ،عبري) ،ص368؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ،

()4

م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص.208-207

() 5

()6

لاحذ ،ص236؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.157

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص276؛ أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة
اأمبناة ،ص.255

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص294؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.301
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ك كفت لاحذ مف إ ندة انر المفنكضنت مع اللدك ،وكو ن كأف ال،نصنبننف كمؤىىنت

الاهكؼ ،شدمت مذمرة لاهبنة اى بنمرت فا،ن ضرب المونلح المدبناة اليراطنبناة فذ فاىطاف كاللنلـ
ف

دـ

ك نرض ،ن ،ك ٌيرت فا،ن
اليراطنبناة ،كلـ ا ـ رض المذمرة ا شاند ذ لاحذ كا ىؿ؛ ممن أدل إل
حرمة اللوانف ،فلندت لاحذ كا ىؿ إل

دائ،ن ليراطنبنان ،كأمدت

ا

ال نا المونلح الو،اكبناة
ك ر اللسشنت دا ؿ

بنفاذ ماانت مبنفردة ضد المونلح اليراطنبناة(.)1

خالصة:
لليت لاحذ دكر الكىاط ياف ال،نصنبننف كا ىؿ ح
مل،ن ،كلمبن،ن م،دت
اليراطنبناة ال ذ لـ

اص مف ك كدمن لا،نصنبننف ينل كحد
الىانىة

فنؽ المبنظمنت الثسث لظ،كر حرمة اللوانف الليرم ،ردان ا

ار هنف الاهكؼ الا،كدم ،الذم أواب ي اية اأمؿ مف الىانىة اليراطنبناة،

نوة يلد فكز حزب اللمؿ فذ ا بن نينت الذم كشع الاهكؼ مبنه إل نا اللمؿ ينلم نب اأياض،

كالىمنح لاا،كد ينل،هرة إل فاىطاف كأشنمت دكلة ل،ـ ،كلمف مذف ال كشلنت لـ ح ؽ ،حاث يرت
الحمكمة الهدادة مف

سؿ وراحن ،ن ينللمؿ يىانىة الم نب اأياض ،كرفض المطنلب

كحد فذ حرمة اللوانف
الو،اكبناة فذ إشنمة دكلة ا،كداة؛ ممن دفع ال،نصنبننف كا ىؿ كلاحذ لا ٌ
الليرم ،ال ذ رأت فا،ن لاحذ ابن ون انر أاداكلكها ،ن ،فمنبنت شاند ،ن مه رمة كلمف يأصاياة لا،نصنبننف،
سؼ اظ،ر ياف

كبنفٌذت لاحذ اللداد مف اللماانت لكحدمن ،أك ين ه راؾ مع إ ىؿ ،كيدأ ا
ال بنظامنت بندمن حضرت الاهبنة اأهاك – أمراماة إل فاىطاف ،يلد أف أمرت الكمنلة يكشؼ

اللماانت أثبننا كهكدمن ،يابنمن رأت لاحذ كا ىؿ أف كشؼ اللماانت البنذ ال ضنا

ا

حرمة

اللوانف الليرم.

()1

ماار،اكىؼ:لاحذ(،عبري)،ج،2ص303؛ بننؤكر-كهالندم:أرض إىرائاؿ فذ ال رف اللهراف(،عبري),ص.368
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املبحوث الجاني

دور ليحي يف املرحلة الجانية مو حركة العصياى العربي
( 29آرار (مارس)  -1946آب (أغسطس) 1946م).

أولً :أبرز عمميات ليحي في المرحمة الثانية من العصيان العبري.
ثانياً :موقف ليحي من انسحاب الياغاناه من العصيان.
ثالثاً :العالقة بين ليحي واتسل في المرحمة الثانية من العصيان.

ا

الرصـ مف ال سفنت ياف ال بنظامنت اللىمراة الو،اكبناة

أبنهاك–أمراماة إل

فاىطاف لدراىة اأكضنع فا،ن ،إ

بندمن حضرت الاهبنة

أف اللماانت فذ حرمة اللوانف ضد

الىاطنت اليراطنبناة اى مرت كاه دت ضراك ،ن ،كفذ الم نيؿ ون دت ضرينت الهاش اليراطنبنذ
لااهكؼ الا،كدم فذ ىلذ لكشؼ اللوانف.

أولً :أبرز عمميات ليحي في المرحمة الثانية من العصيان العبري:

بنفٌذت لاحذ ددان مف اللماانت فذ المرحاة الثنبناة مف اللوانف الليرم ،كال ذ ام دت مف
آذار "منرس" 1946ـ ،ح آب "أصىطس" 1946ـ ،كمنف أيرز اؾ اللماانت:

عممية تفجير جسر نعمان:

شنمت لاحذ فذ المرحاة الثنبناة مف حرمة اللوانف الليرم يلدة

ماانت مبن،ن،

مااة

فهار هىر بنلمنف لاىمة الحداد ،ي نرا  2بناىنف "أيراؿ" 1946ـ ،ينل رب مف من ،كهنرؾ فا،ن

 12بنو انر ،ي اندة مبننحاـ هاؼ "زئاؼ" " ،) 1( "Manaheim Shifكا يأ اأفراد ياف اأههنر،

كمنف ال همع من ياف ال نمىة ح الثنمبنة؛ يىيب حظر ال هكاؿ ،كيبنفذت اللمااة منياف الثنمبنة
مىنا ،دكف ا ه ينؾ مع شكات اأمف؛ أبن،ـ ممبنكا مف الىاطرة ا الحنرىاف كبنزع
كال نىلة
ن
ىسح،من(.)2
كحىب ه،ندة أحد المهنرماف مكهاه رمكبنذ " ،"Moshai Armoniبنفذت لاسن لولكية

بنفاذمن بن،ن انر بنظ انر لحظر ال هكاؿ كولكية اللمؿ شيؿ حاكؿ الظسـ ،ككضلت الم فهرات حت

الهىر فذ كىطه ،ك ـ ال فهار ف طراؽ ف اؿ اىمح ين بنىحنب لمىنفة آمبنة ،ك ـ بن ؿ الحنرىاف

إل الهنبنب اآل ر لاهىر كأيم ار ين بنيطنح ح
بننراة صار مؤثرة ،ك مت

اونين ،كأثبننا ا بنىحنب ىملكا أوكات طا نت

مااة ا بنىحنب ك ـ ىااـ الىسح لمىئكؿ الم زف فذ لاحذ الذم

ابن ظرمـ فذ ممنف ـ ا فنؽ ااه مىي ن(.)3
()1

مبننحاـ هاؼ :كلد نـ 1923ـ ،كفد إل فاىطاف نـ 1930ـ ،كابنضـ إل إ ىؿ ،كمع ا بن ىنـ فذ ابنضـ إل
لاحذ ،كيلد م ؿ أ ضنا لاحذ فذ هنرع دازبنمكؼ ،مرب فذ الح كؿ يلادان ف أ اف الم يراف ،كلمف
ال،نصنبننف ا

ا ه ف،رب مبن،ن ،كيلد أىيك اف ا

ؿ كىهف فذ الاطركف؛ فمنف مف اللهراف ال،نرياف نـ

1943ـ ،كهنرؾ فذ محنك ت اص انؿ المبندكب الىنمذ ،كا داـ الضنيط فااماف ،كمنف مف الميلداف إل

أر ارا ،كفهؿ فذ محنكلة مرب نـ 1946ـ ،ك ند إل فاىطاف نـ 1948ـ ،ك هبند فذ الهاش نـ ،1950
ك مؿ مدرس مبنكلكهان نـ 1962ـ.)http://www.lehi.org.il(.

()2

كثا ة رشـ (ؾ  )4/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :دمار هىر بنلمنف( ،عبري)؛ محنرب ،يد الحفاظ:

()3

كثا ة رشـ (ؾ  )4/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :دمار هىر بنلمنف( ،عبري).

منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.238
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كفذ الثنلث مف بناىنف "أيراؿ" 1946ـ ،شنمت مهمك نت مف لاحذ كا ىؿ ،ي فهار دة

مىنرات لاىمؾ الحداداة كمحطنت لا طنرات فذ فاىطاف ،كفذ الرايع مف بناىنف "أيراؿ" 1946ـ،

شنمت مهمك ة مف لاحذ ي فهار محطة شطنر ايبنن(.)1

طنؼ هبنكد يراطنبنااف ،ف نمت
ممن ططت لاحذ فذ بناىنف "أيراؿ" نـ 1946ـ،
ينى ئهن ر موبنع أللنب ميار فذ مبنط ة بننئاة؛ لا ـ اى دامه لس ينا ،ككضع الهبنكد الم طفاف،
ك ـ إرىنؿ أحد بننور لاحذ ،ا أبنه نهر أللنب م كاضع كارصب فذ هراا أك اى ئهنر موبنع
أللنب ،ككشع ا انر ا موبنع أللنب أكشؼ بنهنطه فذ هنرع ىامة فذ ؿ أياب ،حاث الممنف
يلاد كحكله دد ىمنف شااؿ هدان ،كشيؿ مااة ال طؼ ـ اى لمنؿ ذلؾ الموبنع مممنف لطين ة
المبنهكرات كاأكراؽ ا سماة لامبنظمة ،كمم زف لاذ ارة كالىسح ،كمنف اكهد دا ؿ الموبنع 5
صرؼ ـ إصسؽ كاحدة مبن،ن ،ك ـ ف ح ينب ىرم لاد كؿ لا رفة المراد كضع الضينط فا،ن بند
ا طنف،ـ(.)2
مااة ال طؼ ،حاث منف ابنزؿ الضينط
ـ ه،از الملدات كاللبننور لا كهه إل
اليراطنبناكف فذ فبندؽ الارمكؾ فذ حافن ،كفذ الكشت المحدد كه،ت ىانر نف إل الفبندؽ ،ك بندمن
د ؿ اأ ضنا إل الفبندؽ ،كهه بننور لاحذ إل شن ة الطلنـ ال ذ منف ا كاهد فا،ن الضينط
كمنف ددمـ هراف ،طفكا مىة مبن،ـ ،كبن اكمـ إل الممنف الملد مىي ن ل يئ ،ـ ،ك ـ ال فنكض
مع الىاطنت اليراطنبناة ل حرار دد مف أ ضنا لاحذ م نيؿ ا فراج ف الضينط(.)3
كشنمت شكة مف لاحذ فذ بناىنف "أيراؿ" 1946ـ ،ينل،هكـ ا دكراة هرطة كش ات اثبناف
مف أ ضنئ،ن ،ك ٌيرت اللمااة ف كه،نت لاحذ كا ىؿ لالمؿ يدكف شاكد حرمة اللوانف ،ال ذ
فرضت كشؼ اللماانت لحاف ابن ،نا لهبنة ال ح اؽ اأبنهاك أمراماة ،كأ ابنت لاحذ ف اللمااة،
كشنلت إبن،ن ابن نـ لمن فلاه الىاطنت فذ الاهكؼ(.)4
كفذ  23بناىنف "أيراؿ" 1946ـ ،يلد مضذ ثسثة أانـ ا ودكر رار الاهبنة هبنت
لاحذ كا ىؿ حمست ىمراة كاىلة ،اى مرت مىة أانـ م واة ،ممن هلؿ يافف ا هدد فذ
المطنلية يبنزع ىسح الاهكؼ ،ك وفاة المبنظمنت ا رمنياة ،م نيؿ الىمنح يد كؿ منئة ألؼ
ا،كدم(.)5

()1

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.163

()3

أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.268-267

()2

أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.267

()4

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.312

()5

اللكرم ،منلة :فاىطاف ،ص.208
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كفذ  25بناىنف "أيراؿ" 1946ـ ،شنمت كحدة مف لاحذ ي اندة المكؼ يبننم يم،نهمة
مكشؼ لاىانرات اللىمراة اليراطنبناة فذ ؿ أياب ال نيع لىسح المهنة الىندس المحمكؿ هكان(،)1
ف ات ىيلة هبنكد مف ثمنبناة ،شيؿ أف ا ممبنكا مف حمؿ ىسح،ـ ،كلـ هد المهمك ة من أ ذف ىكل
كفرت ي،ن دكف أف كاهه م نكمة ذمر(.)2
 12يبندشاةٌ ،
كمنبنت ردة الفلؿ ياف وفكؼ ال كات اليراطنبناة ،ىـ يرصية فذ ا بن نـ ،إزاا ىانىة ألااف

ال ذ يل،ن حمكم ،ـ ،ىكل ا

كاه،نت حكابنا ،ـ(.)3

داا

ا

الا،كد المدبنااف فذ

دد مف المى كطبننت ،ك ،هاـ

ممن اح هت ال،نصنبننف ي كة ا مهكـ لاحذ ا الهاش اليراطنبنذ الذم أطاؽ ااه اىـ

"ه نئؽ البنلمنف" ""Kalaniot؛ أبن،ـ منبنكا ار دكف شيلنت حمراا ،كمنبنكا ىائذ الىملة ى دام،ـ
كىنئؿ ش نلاة شكاة ،فأطاؽ بننور لاحذ البننر كال بننيؿ اا،ـ كمـ بننئمكف ،كدافع رهنؿ لاحذ ف
ماا ،ـ يأف الهبنكد لـ امكبنكا بننئماف ،كأف ىيلة مف أ ضنئ،ن ش اكا سؿ يندؿ طسؽ البننر ،كشد

حضرت ىانرة يراطنبناة مدر ة إل ممنف الحندث ،كيلد دشنئؽ كوات لزازات لاممنف؛ ممن أهير
بننور لاحذ ا الفرا ،كل ات اللمااة اى بنمن انر كاىلن ،ك زاد الحندث مف هلكر شندة اللوانف

يأبن،ـ ف دكا الىاطرة(.)4

منف رار لهبنة ال ح اؽ اأبنهاك  -أمراماة م ا ن ل اندة لاحذ؛ أبنه اح كل ا إصرااات

مثارة ل اندة الاهكؼ كال،نصنبننف( ،)5مبن،ن مبنح ه،ندات مهرة فكراة إل فاىطاف لمنئة ألؼ ا،كدم
مف ضحنان البننزاة كالفنهاة ،كال نا شنبنكف اأراضذ الوندر نـ  ،1940كالىمنح لاا،كد يحراة

هراا اأراضذ كااهنرمن كا بن فنع ي،ن(.)6

منبنت شاندة لاحذ شا ة مف شرار الاهبنة الذم أكو أف مكف فاىطاف رياة أك ا،كداة،
كملبننف اى مرار ال كاهد اليراطنبنذ ،ف ررت لاحذ اللمؿ لا راب ا لهبنة ال ح اؽ؛ لمبنع هنكب
ال،نصنبننف كالاهكؼ مع الاهبنة( ،)7ممن أف بن نئج لهبنة ال ح اؽ كش ار ار ،ن لـ مف مف ام منمنت لاحذ
()1
()2

مؤىىة الدراىنت اللرياة :مف مـ ا رمنياكف اأكائؿ ،ص5؛ هك ف ،هملكف:ىاندة كوراع(،عبري)،ص 158؛
Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.24.
مكماف ،ما نؿ :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري) ،ص61؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري)،
ص158؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.58

( )3محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.239
)(4
Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel,p. 24.
( )5ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص313؛ ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.165
( ) 6زشكت ،بننمض :كثنئؽ ال ضاة الفاىطابناة ،ج ،2ص441 ،433 ،431؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة
الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.277
( )7ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.313
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ال ذ أرادت اى مرار اللمؿ اللىمرم ضد يراطنبنان ،لاس ف ط دا ؿ فاىطاف ،يؿ نره،ن ،كاى مرار
ارج اليراطنبنااف بن،نئا ن مف فاىطاف( ،)1ف د منف يف صكراكف كالكمنلة الا،كداة
الض ط اللىمرم
ال يركف اليراطنبنااف هرام ن فذ اللمؿ الىانىذ كلاس دكان ممن منبنت راف لاحذ ،ح إف حمست
ال،نصنبننف اللىمراة منبنت م ادة كمحدكدة، ،دؼ إل ح اؽ أمداؼ ىانىاة ،أمن لاحذ فاـ امف
البنا،ن كه،نت م،ذف ،كاى مركا فذ حمس ،ـ اللىمراة ضد يراطنبنان(.)2
كفذ اأكؿ مف أانر "مناك"  1946أاد رئاس الكزراا أ اذ " "Chlemant Etlliمكشؼ كزار

نرها ه يلدـ الىمنح يد كؿ منئة ألؼ ا،كدم إ يكشؼ الحمست ا رمنياة ،كبنزع أىاحة الاهكؼ،

ك وفاة إ ىؿ كلاحذ( ،)3فأ اف راداك (وكت إىرائاؿ) ينىـ ال،نصنبننف كا ىؿ كلاحذ ،أف ال،دكا لف

ا ح ؽ إ ينلمكاف ة ا إد نؿ منئة ألؼ ا،كدم إل فاىطاف(.)4
كفذ الا نا الذم

د ياف شاندات المبنظمنت فذ اأكؿ مف أانر "مناك" 1946ـ ،أيا ت

شاندة ال،نصنبننف أبن،ن بنكل ا ى مرار فذ همع الىسح ،كال،هرة ،كا ى اطنف يلد كوكؿ المنئة ألؼ؛

ممن أدل إل مكاف ة لاحذ ا

كشؼ اللمؿ لف رة يىاطة لحاف كوكؿ المنئة ألؼ؛ ح

اـ

ال كؿ إف لاحذ مذ ال ذ مبنلت إد نؿ منئة ألؼ ا،كدم إل فاىطاف ،أك أفهات ال طة( ،)5كأدت

المفنكضنت ال ذ هرت ياف ال،نصنبننف كا ىؿ كلاحذ إل

كشؼ حرمة اللوانف لبنهنطن ،ن يلد أف

كاف ت ال بنظامنت الو،اكبناة ا ميدأ الحفنظ ا اأمف(.)6

كفذ  20أانر "مناك" 1946ـ ،شنـ ثسثة مف أ ضنا لاحذ ي بنفاذ مااة ىطك مىاح ا

يبنؾ يرمااس فرع بننياس ،ك ـ ىرشة  6228هبنا ،ن ،كلمف مذف اأمكاؿ منبنت اا،ن سمة( ،)Cكلـ

ا ـ ا ى فندة مبن،ن ك ـ حرش،ن(.)7

تجدد عمميات العصيان العبري:

لـ اى مر ال،دكا طكاسن ،حاث أ اف رئاس الكزراا اليراطنبنذ "أ اذ" أف ال كوانت اهب أف

طيؽ هماة كاحدة ،فإذا أراد الا،كد الىمنح يإد نؿ منئة ألؼ ا،كدم ،فإف
()1

ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.165

()2

ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.165

()4

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري)  ،ص.58

()3

اا،ـ أف احاكا

اللكرم ،منلة :فاىطاف ،ص.208

() 5

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص76؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص313؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة

()6

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص350؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.241

()7

ال،نصنبننة ،ص.350

ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.165
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بنظامن ،ـ صار المهرك ة ،كاىامكا هماع أىاح ،ـ لاىاطنت الهر اة ،كفذ  12حزاراف "اكبناك"

1946ـ ،أ اف كزار ال نرهاة اليراطنبنذ يافف يكضكح أف حمكم ه
الاهبنة اأبنهاك-أمراماة ،إ

موف ة منماة دكف ال بننزؿ

ماانت حرمة اللوانف ضدمـ ح

رصب فذ طياؽ كوانت

ف أم يبند () 1؛ ممن أدل إل

اى مرار

يا ت ذرك ،ن فذ مبن وؼ ه،ر حزاراف "اكبناك" 1946ـ(.)2

عممية مصانع القطارات ,وورش السكك الحديدية في حيفاً ,ومعامل تكرير البترول:
كمف أيرز اللماانت منبنت

مااة لااة الهىكر ال ذ هنات فذ إطنر اللماانت اأكلاة

لحرمة اللوانف فذ لااة 17 -16حزاراف "اكبناك" 1946ـ( ،)3ف د شنمت ال،نصنبننف ي فهار هىكر
الىمؾ الحداداة ا حدكد فاىطاف ،ف ممبنت فذ اكـ كاحد مف دمار هرة هىكر مف أحد هر،
ريط فاىطاف ينلياداف المهنكرة ،بند الحدكد الايبننبناة ،كد ات المهمك ة فذ ملرمة مع الحراس

اللرب ،كش ؿ بنور مف الينلمنخ ،كأثبننا ا ه ينؾ بند الهىر الثنبنذ ابنفهر الا ـ الملد لبنىؼ

الهىر فأحدث ابنفهن انر بنافن ش ؿ فاه  13بنو انر مف الينلمنخ(.)4

كفذ الاااة ذا ،ن بنفذت لاحذ أمير ماان ،ن فذ حرمة اللوانف الليرم ،كمذ م،نهمة

مونبنع ال طنرات ،ككرش الىمؾ الحداداة فذ حاف ن ،كملنمؿ مرار الي ركؿ( ،)5ال ذ منبنت أمير

مااة فذ نرا لاحذ كهنرؾ فا،ن  44بنو انر ي اندة يف نمذ اكلكيا ش "يك ز" " Bin Ami

 ،)6("Yolopeatchكمنبنت هرائة هدان()7؛ ك ىامن كأف المبنهآت منبنت محنطة مف هماع اله،نت

( )1الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص350؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.313
( )2هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.77
( )3ماار ،اكىؼ :مف الىيت اأىكد إل ال ىاـ( ،عبري) ،ص315؛ هافذ ،هيرائاؿ :الىانىة اليراطنبناة( ،عبري)
 ،ص113؛ اللكرم ،منلة :فاىطاف ،ص.201
( )4دركف-كهرؼ :شاـ كمفنماـ( ،عبري) ،ص136؛ الهرع ،الوندؽ :حركيبنن مع إىرائاؿ ،ص32؛ الىبنكار ،زمران:
مبنظمة ال،نصنبننة ،ص338؛ ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية (،عبري) ،ص.167
( ) 5مكماف ،ما نؿ :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري) ،ص62؛ ماار،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج،2
ص313؛ رافنئاؿ ،اكآؿ :الو،اكبناة ،ص122؛ طرياف ،أحمد :ا ح سؿ كا بن داب اليراطنبنذ ،ص.507
( ) 6يف نمذ اكلكيا ش :ا ىـ ال بنظامذ (يك ز) (1946 -1924ـ) ،كلد فذ ألمنبنان ،كفد إل فاىطاف نـ
1926ـ مع كالداه ،كابنضـ ليا نر ك مرف  11ىبنه ،كابنضـ ىؿ نـ 1940ـ ،ك هبند يأمر شاند ه فذ الهاش
اليراطنبنذ ،ك دـ فاه ثسث ىبنكات فذ مور ير ية رشاب ،كفذ يدااة نـ 1945ـ مرب مف الهاش اليراطنبنذ
كابنضـ إل لاحذ ،كهنرؾ فذ دة ماانت أيرزمن ال،هكـ ا ملىمر الهاش فذ حكلكف ،كشند ال،هكـ ا
هبنكد الفرشة المحمكلة (الطانراف) فذ ؿ أياب ،كهنرؾ فذ ال،هكـ ا مطنر مفنر ىرماف ،كشند مااة
ال طنرات فذ ااج حافن كش ؿ فا،ن نـ 1946ـ.)http:www.lehe.org.il(.
( )7لبنهيكاـ ،هاكمات :شرااة لمىني ة دا ؿ إىرائاؿ يمبننىية مركر منئة نـ ا ك دة أيرامنـ ه ارف( ،عبري)،
ج ،3ص.28
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يمكاشع ىمراة يراطنبناة ،فمف اىنر المبنهآت مطنر ىمرم ،كم نزف لاهاش كالمونفذ ا كاهد

فا،ن شكات يراطنبناة كهبنكد الفااؽ اللريذ ،كلاس يلادان منبنت هرطة مرانت حنااـ كملىمر

مدفلاة(.)1

كفذ طراؽ ا بنىحنب منبنت ملىمرات لاهاش كالهرطة الم حرمة فذ هفر نـ

() 2

فذ

المبنط ة الم نياة كمذ مزكدة يمدر نت( ،)3كمنف ضك لاحذ ال كب هنؾ ال الذ " Yaqoub Jack

 "Alqaleyالمؿ فذ مذف المبنهآت ،كبن ؿ الملاكمنت السزمة حكؿ المبنهآت ل فهارمن ،كهرح ال كب
يبننم كيف نمذ اكلكيا ش طة ال،هكـ ،كمنف هلنر اللمااة إحداث ال راب لالدك(.)4
يدأت الىانرات ال ذ حمؿ األ نـ ي كزال،ن ا
السزمة ،كمنبنت الكحدات ينبن ظنر الظسـ ح

كحدات زرع األ نـ كزكد ،ن ينلملدات

اسحظ،ـ أحد ،كيدأت اللمااة الىن ة الثنمبنة

كمنبنت كحدة ا ش حنـ ر دم زم الهرطة اليراطنبناة ،كمىاحاف يمدافع رهنهة كشبننيؿ ش حنـ اليكاية

كال اب ا الحراس المىاحاف ،كاش رب اثبننف مف الم،نهماف مف اليكاية مها ن ا اأشداـ لمذ

اف حكا الينب يدكف م نكمة؛ إ أف الحراس هلركا يأف مبننؾ أمر صار ندم فأطا كا البننر ،كمنف
الم،نهمكف ارصيكف ينش حنـ المبنهآت يدكف م نكمة أك إطسؽ بننر؛ لزرع الليكات دكف أف اهلر

الهاش أك الهرطة ينل،هكـ؛ ممن أهيرمـ ا اليدا ينل،هكـ(.)5
إل

ك دـ أحد الم،نهماف كزرع ل م ن ينل رب مف اليكاية كفهرمن ،فف حت كمرب الحراس كد اكا

المبنهآت ،كمنف اا،ـ كزاع أبنفى،ـ كحدة

طاة ككحد اف ل فهار المبنهآت ،فأىر ن ين هنف

ال طنرات كهىر ال طنر ،ك بند اش راي،ـ مف ال طنر أطا ت اا،ـ البناراف؛ فرد بننور لاحذ إطسؽ

البننر كال بننيؿ ،كيدأت كحدات الم فهرات يكضع يكة زبنة  20مااكهرام ن ا الرافلة ،ك يكة 25

مااكهرام ن حت هىر ال طنرات ،كزرع أل نـ حت رينت ال طنر كاللرينت ال ذ حمؿ ملدات
ثمابنة ،كيلد أف فرصت مف أ منؿ البنىؼ ،أودرت اأكامر لاكحدات لا همع فذ ممنف كاحد

()1
()2

كثا ة رشـ (ؾ )5/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف ال،هكـ ا مبنهآت الىمة الحداد( ،عبري) ،ص.3

هفر نـ :مى كطبنة :ع همنؿ فاىطاف ا ىيع سؿ ،ك يلد ف اليحر  13مااكم ر ،ك ف البننورة كحافن

ك من من ا نرب  20مااكم ر ،كمذ مثؿ بن طة ال نا ياف هينؿ الهااؿ كاأصكار.
(.)http://he.wikipedia.org/wiki

()3

كثا ة رشـ (ؾ )5/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف ال،هكـ ا مبنهآت الىمة الحداد( ،عبري) ،ص.3

()4

لبنهيكاـ ،هاكمات :شرااة لمىني ة دا ؿ إىرائاؿ يمبننىية مركر منئة نـ ا

()5

كثا ة رشـ (ؾ )3/2-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :لاحذ كالمراىنت( ،عبري) ص.6-3

ج ،3ص .28
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ك دة أيرامنـ ه ارف( ،عبري)،

لسبنىحنب ،ك بندمن كهدكا أف ددان مف بننورمـ صار مكهكد ،أمر شنئد اللمااة كحدة لايحث بن،ـ،
كلف ايدأكا ين بنىحنب ح

اهدكمـ؛ ف أ ر ا بنىحنب هر دشنئؽ لايحث ف المف كداف(.)1

كابنىحيت ال كة يكاىطة هنحبنة منبنت ؼ ينبن ظنر الم،نهماف ،كأثبننا ىارمن اى كشف ،ـ

دكراة يراطنبناة ،فأهني ،ـ المهمك ة يإطسؽ البننر اا،ـ ،ك ذت ينلفرار كلمبن،ن من ليثت ،أف كهدت
بنفى،ن أمنـ حنهز يراطنبنذ أطاؽ بنحكمن بناراف أىاح ه ،ممن أدل إل ابنحراؼ الهنحبنة إل الاىنر،
كاوطدمت ي كة ينلدينية ال ذ أصا ت الطراؽ أمنم،ن ،كطاب شنئد اللمااة مف بننورف ال فز مف

الهنحبنة؛ فأىفرت اللمااة ف مورع ىلة بننور آ راف أثبننا ا بنىحنب مبن،ـ شنئدمـ ،فأىفرت

اللمااة ف  11ش اسن ك 22هراح ن ،كاى ىاـ الينشكف كيبن اكا إل ىهف من( ،)2كمنبنكا  18رهسن كأريع
بنىنا ،كودرت ضد الرهنؿ أحمنـ ين داـ ،كضد البنىنا أحمنـ ينلمؤيد ،منبنت أحدامف اى ريممنف

" ،"Asterpkamanكأدلت ين فندة ال نلاة ":ك بند المحنممة كشؼ أحد أ ضنا المهمك ة كشنؿ ":إبنه

لاس مف حؽ المحممة محنمم بنن ،كابنبنن بنطنلب يملنما بنن مأىرل حرب ،كيلد الضهة ال ذ أثارت فذ
المحممة رر بن ؿ المحممة إل

ك ا البنىنا ينلىهف المؤيد"(.)3

من ،كحنممكبنن صانيان ،ك امبنن أبن،ـ حممكا ا الرهنؿ ين

داـ

ممن شنمت لاحذ ينل،هكـ ا مرامز الهرطة فذ حافن كانفن( ،)4كارهع إلانب أىينب فهؿ
رهنؿ لاحذ فذ يلض اللماانت ،إل أبن،ـ منبنكا ا دريكف ا حرب ا رمنب ف ط ،أك ا ماانت
أضرب كامرب(.)5
شدرت ىنئر الىاطنت اليراطنبناة فذ مذف اللمااة يريع مااكف هبناه؛ يىيب كشؼ ال هنرة
يهمؿ نـ ،ك هنرة البنفط اللراشذ يهمؿ نص( ،)6كش ؿ أمثر مف هراف يراطنبنان( ،)7كذمر مبننحاـ
يا ف أف لاحذ"لـ ياٌغ ي كشات مهكـ ال،نصنبننف ا الهىكر ،ك ز ـ لاحذ أبنه بندمن رج رهنل،ن
()1

كثا ة رشـ (ؾ )5/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف ال،هكـ ا مبنهآت الىمة الحداد( ،عبري) ،ص7-6؛

لبنهيكاـ ،هاكمات :شرااة لمىني ة دا ؿ إىرائاؿ يمبننىية مركر منئة نـ ا ك دة أيرامنـ ه ارف( ،عبري) ،ج،3

ص .28
() 2

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص78-77؛ كثا ة رشـ (ؾ )5/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف ال،هكـ ا
مبنهآت الىمة الحداد( ،عبري) ،ص14-7؛ لبنهيكاـ ،هاكمات :شرااة لمىني ة دا ؿ إىرائاؿ يمبننىية مركر

()3

منئة نـ ا ك دة أيرامنـ ه ارف( ،عبري) ،ج ،3ص 29؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.339

المؤىىة اللرياة لادراىنت كالبنهر :مكد البننر ،ص.140-139

()4

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.58

()6

مكماف ،ما نؿ :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.62

()5

()7

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.202

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.58
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لم،نهمة كرش الىمؾ الحداداة منبنت ال كات الحمكماة فذ حنلة ا ظ ،كاد ذ مكهاه ىبناه أبنه
ا مذمرة مف بنن نف اااف-مكر يا ه أف ال،هكـ ا الكرش شد أيرهئ"(.)1
كذمر اكىؼ ماار" )2("Yousef Hailerأف مااة كرهة الحداد فذ حافن منبنت ضرية
شنىاة ل بنظاـ لاحذ الو ار ددا ن ،كشد يدأ يلض رهنؿ ال بنظاـ افمركف فذ ال اذ ف اللوانف،
كاللكدة لإلرمنب اله وذ ،لمف ال اندة نرضت ذلؾ(.)3
حدث يناف فذ بنظر الهم،كر الا،كدم كز نمة الااهكؼ هنف ال ا

اللوانف الليرم ،ف د حرص شندة الاهكؼ ا

مف بننور حرمة

هااع ش ا الزاب ككرهة الىمة الحداد فذ هبننز اف

مبنفوا اف فذ حافن فذ الاكـ بنفىه ،ف د منبنت الهبننزة اأكل  ،كمذ هبننزة ش اؿ ال،نصنبننف الكحاد

احالنـ فنا س " )4("Yahiam Vaytceم،اية ،يابنمن يدفف ش ا
دكف أف اهلر ي،ـ أحد؛ ممن هلؿ هنمار اهلر أف مذا بنذار ىكا ،كأدرؾ أبن،ـ منزالكا ملزكلاف ف

لاحذ اأحد هر يىراة مطا ة،

اآل راف(.)5

كذمر اىرائاؿ إلداد ،فذ مذم ار ه ،ملرين ف ام لنضه مف ال مااز فذ البنظرة كالملنماة":

حافن (الليراة) اى د ات ما،ن لسه راؾ فذ هااع هبننزة فنا س ،ضحاة هىر الزاب ،كفذ الاكـ

انا ياف وفكؼ
بنفىه ،دفف أحد هر ضحاة دكف أف اىار أحد فذ هبننز ،ـ" ،اأمر الذم أثنر اى ن
كضا ذ اأفؽ،
لاحذ ال ذ منهمت المىؤكلاف فذ "الاهكؼ المبنظـ" ي كل،ن ":إف صسظ ال اكب
ٌ
حنكلكا يث ن ا بن نص مف مرام ،ـ كممنبن ،ـ يمبنل،ـ إهراا هبننزة همنماراة ل،ـ...امازكف ياف دـ
كدـ فذ الكشت الذم

()1
()2

()3

اماز فاه اللدك ،كالد اللدة ل وفاة الهماع"(.)6

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.339

اكىؼ ماار :كلد فذ ؿ أياب نـ 1937ـ ،درس نرا (هلب إىرائاؿ) فذ الهنملة الليراة كحوؿ مبن،ن ا
ه،ندة اليمنلكراكس ،كحوؿ المنهى ار نـ 1971ـ ،كحوؿ ا ه،ندة الدم كراف فذ فاىفة المدرىة
ا ش ونداة فذ لبندف ،مؿ محنض انر فذ الهنملة الليراة فذ اللسشنت الدكلاة نـ 1979ـ ،ثـ يرفاىكر فذ
اللسشنت الدكلاة ،ك مؿ فذ مهنؿ اأيحنث م نرا (دكلة إىرائاؿ) كالو،اكبناة كالوراع اللريذ الو،اكبنذ،
ألؼ م نب لاحذ "أاداكلكهان كىانىة" (1949-1940ـ).)http://he.wikipedia.org/wiki( .
ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.313

()4
احالنـ فنا س1946-1918( :ـ) كلد فذ افبنئاؿ لاـ فذ ال دس ،كىنفر إل لبندف ل لاـ المامانا ،ك مؿ مراشي ن
فذ فهار حىر الزات ،ال ذ أواب سل،ن يطا ة شن اة فذ ودرف.)http://he.wikipedia.org/wiki( .
( )5هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص78-77؛ اااف-مكر ،بنن نف :الفرؽ ياف وراع ال،نصنبننف كحرب إ ىؿ كلاحذ،
(كثا ة مبنهكرة فذ م نب ،بنافاه ،اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف)( ،عبري) ،ص126؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة
ال،نصنبننة ،ص339؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.462
( )6محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.244
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كلـ ا ور ال مااز هنف ش ا حرمة اللوانف ف ط ،يؿ طنؿ هرحنمن ،ف د وندؼ أثبننا
شانـ دد مف المىؤكلاف فذ الاهكؼ المبنظـ يزانرة هرح لااة الهىكر فذ أحدل مى هفانت حافن،
أف د اكا طأ صرفة هرح لاحذ ،ا ندان مبن،ـ أف ال رفة ضـ هرح ال،نصنبننف ،ك بندمن ا ضح
ل،ـ طؤمـ رهكا ا الفكر ،ملرياف أمنـ الوحفااف ف ىكا الف،ـ الذم حدث ،كلـ رؾ لاحذ
الفروة فكت دكف هف ابن ند ذع فذ وحاف ،ن ضد ذلؾ ال ورؼ حت بنكاف "ا ح راـ لاهرح،
كاللنر لامبندكياف"(.)1
كيذلؾ ا ٌياف أبنه رصـ اللمؿ المه رؾ فذ حرمة اللوانف الليرم ياف ال،نصنبننف كا ىؿ
كلاحذ ،إ أف ال،نصنبننف منبنت ماز ياف بننورمن ،ك بننور ال بنظاماف اآل راف؛ اأمر الذم منف
احمؿ فذ طان ه كامؿ ابن،انر اللمؿ المه رؾ فامن يابن،ـ.

السبت األسود " "Broadsideأجاتا:
أ ذت الىاطة اليراطنبناة فمر ي وااب رد فلا،ن إل

الدرهة ال ذ اممف فا،ن كضع حد

لحرمة اللوانف ،مع أشؿ من اممف مف ال ىنئر فذ اأركاح منمن مبن،ج حرمة اللوانف ،فيا ت

ردكد الفلؿ اليراطنبناة اللبنافة ذرك ،ن فذ  29حزاراف "اكبناك" 1946ـ ،ال ذ أطاؽ اا،ن حماة

الىيت اأىكد ،نوة يلد شانـ مهمك ة مف الينلمنخ ي فهار الهىكر ال ذ ريط فاىطاف يهارابن،ن

( ،)2ف رر شنئد ال كات اليراطنبناة فذ الهرؽ اأكىط اليدا يحماة ا
ا

ماانت اللوانف ،يلد أشؿ مف أىيك اف ا

ن ت كاىلة فذ فاىطاف ردان

مااة بنىؼ الهىكر( ،)3ف نمت شكة مف ىيلة

هر ألؼ هبندم كهرطذ يراطنبنذ يحماة ف اش ف أه نص كأىاحة دا ؿ المى كطبننت (.)4

كذمرت الموندر الو،اكبناة أف دد ال كات اليراطنبناة ال ذ هنرمت فذ الىيت اأىكد

منئة ألؼ هبندم ك مىة هر ألؼ هرطذ( ،)5يك ِّه،ت ضد شاندة الكمنلة الا،كداة كحرمة اللوانف،

()1
()2

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.244

هياط-كهامر :نرا هلب إىرائاؿ( ،عبري) ،ج ،2ص177؛ هك منف ،ا،كهع كآ ركف :المكىك ة الليراة،
(عبري) ،ج ،6ص562؛ محنرب،

يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص246؛ يف ا،كدا-كهكحط:

الوراع ا همؿ اليات ال كمذ( ،عبري) ،ص.156

()3

ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص168؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص78؛ هك ف ،هملكف :ىاندة

() 4

مكماف ،ما نؿ :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري) ،ص64؛ م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة

()5

كوراع( ،عبري) ،ص217؛ دركف-كهرؼ :شاـ كمفنماـ( ،عبري) ،ص.234

اليراطنبناة ،ص208؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.246

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص78؛ رضن ،ممدكح :ا رافنت هكلدا منئار ،ص.161
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كمع فهر ذلؾ الاكـ اش حمت شكات ميارة يراطنبناة فذ ال دس ك ؿ أياب المؤىىنت ال نيلة لاكمنلة

الا،كداة ،كاى كلت ا كثنئ ،ن لايرمبنة ا دكرمن فذ شاندة حرمة اللوانف الليرم(.)1
كرافؽ الحماة أ منؿ بنؼ ضد الا،كد ي،دؼ

اأياض ،كه،دت الحماة ا

كمبنع هكاؿ أانـ دادة ا

ني،ـ ا

مردمـ ضد ىانىة الم نب

ن ت دد ميار مف المى كطبناف ،ك ف اش ف الىسح كموندر ه،
دد مف المى كطبننت ،كاطسؽ بننر ا الرافضاف لا ف اش(.)2

كشنمت الىاطنت اليراطنبناة ين

نؿ أ ضنا فذ الكمنلة الا،كداة فذ ال دس ،أمثنؿ مكهاه

هنرات ،رئاس الدائرة الىانىاة فذ الكمنلة الا،كداة ،كالحن نـ فاهمنف رئاس لهبنة ) ،(Xكدافاد

رامز رئاس الاهبنة ال كماة ( ،) 3كا ىحنؽ صرابنيكاـ " ،) 4( "Yetshaq Greenbawكدكؼ اكىؼ

" ،)5("Dove Yousefكلـ طؿ ا

ن ت حنااـ كاازمنف الذم منف مكهكدان فذ فاىطاف ،كلمف

المبندكب الىنمذ اى د نف ،كلمح له إل ضركرة إشنمة إدارة و،اكبناة هدادة كمل دلة لاىمنف الا،كد،
كأمن يف صكراكف ف د منف فذ ينراس ضمف هكل ه فذ أكركين( ،)6كفذ الحماة ا

اليراطنبناة ددان ميا انر مف أ ضنا كضينط ال،نصنبننف (.)7
() 1

ات الىاطنت

م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة،ص209-208؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة

ال وحاحاة،ص271؛ هنمار :مذمرات ،ص78؛ محمكد ،أحمد :المؤىىة اللىمراة ا ىرائاااة،ص.343
( )2هك منف ،ا،كهع كآ ركف :المكىك ة الليراة( ،عبري) ،ج ،6ص562؛ من س :م ور نرا لاحذ( ،عبري)،
ص61؛هك ف :ىاندة كوراع( ،عبري)،ص217؛ دركف-كهرؼ :شاـ كمفنماـ(،عبري)،ص.234
( )3ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص68؛ م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص 209؛
هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص78؛ مكماف ،ما نؿ :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.64
( )4ا ىحنؽ صرابنيكاـ1970-1879( :ـ) كلد فذ يكلبندا ،لاـ الطب ثـ ال نبنكف ،ابن ب ضكان فذ اليرلمنف اليكلبندم
نـ 1919ـ ،كبنهح فذ ابن نينت نـ 1922ـ فذ إدراج شنئمة ابن نياة نوة ينأشاانت اللرشاة ،ك ا
رأى،ن الا،كداة ،ز اـ الحرمة الو،اكبناة سؿ الحرياف اللنلما اف ،ك فد إل فاىطاف نـ 1933ـ ،ا ؿ
فذ ىهف الاطركف نـ 1946ـ ،كمنف أكؿ كزار دا ااة فذ حمكمة (إىرائاؿ) (.امذ ،مبننحاـ كأفرااـ :ملهـ
الموطاحنت ،ص100؛ اسـ ،ا آؿ :ألؼ ا،كدم فذ ال نرا الحداث ،ص.)143
( ) 5دكؼ اكىؼ1980-1899( :ـ) كلد فذ مبندا ،دـ فذ الكحدة الا،كداة فذ الهاش اأمرامذ فذ الحرب
اللنلماة اأكل  ،درس الح كؽ ككفد إل فاىطاف نـ 1921ـ ،كابنضـ لحزب منينم كأويح مف شاند ه،
ك ضك أدارة الكمنلة الا،كداة نـ 1945ـ ،كفذ حرب نـ 1948ـ ي ٌاف حنمم ن ىمرا ن فذ ال دس ،ك كل
دة مبننوب ك ازراة مبن،ن ك ازرة ال مكاف ،ك الز ار ة ،ك المكاوست ،ك اليراد ،ك ال ضنا ،ك ال هنرة ،ك
الوبنن ة ،ك ا زؿ اللمؿ الىانىذ يلد أف ك رت سشن ه مع لافذ أهمكؿ (.مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ
اأ سـ ،ص.)527
( ) 6ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص313؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص246؛
المؤىىة اللرياة لادراىنت كالبنهر :مكد البننر ،ص.141-140
( )7هياط -كهامر :نرا هلب إىرائاؿ( ،عبري) ،ج ،2ص177؛ مكماف :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ،
(عبري) ،ص64؛ يف نمذ ،هاكمك:ثأثار ا ىؿ كال مرد( ،عبري) ،ص.360
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طكؽ الهاش اليراطنبنذ  27مدابنة كمى كطبنة و،اكبناة ،كياغ اللدد ا همنلذ لامل ااف

الو،نابنة  2700مل ؿ ،مبن،ـ حكالذ منئ ذ

بنور مف الينلمنخ ،كاش ادكا إل

اليراطنبناة ( ،) 1كمبننؾ موندر و،اكبناة أ رل ذمر أف
 ،3000كا

المل ست

دد المل ااف  ،2718كأ رل ذمر

ؿ مبن،ـ  2000ككضلكا فذ ىهف الاطركف ،كفذ ملىمر رفح كضلكا ألؼ أىار

ين ضنفة إل الحكاهز اللىمراة ال ذ مألت الطرشنت ،كش ؿ مف المل ااف أريلة كأواب ثمنبنكف(.)2
كهرت أمير مااة ف اش فذ مى كطبنة انصكر ال نيلة لحزب أحدكت ملفكداف ،ك ثر ا

حكالذ  30مى كد ن لألىاحة نيلةن لا،نصنبننف ،منبنت ح كم ا  325يبندشاة ،ك 96مدفع منكف،
ك 78مىدى ن ،ك 425ألؼ رونوة ،ك 5000شبنياة ادكاة ،ك 5200شذافة منكف ،ك 800لايرة مف

المكاد البننىفة(.)3

ردود الفعل الصييوني من السبت األسود:
أدل الىيت اأىكد إل كهكد بننشض فذ اآلراا دا ؿ الحرمة الو،اكبناة كىط أهكاا مف
ألمت ينلاهكؼ الا،كدم مف اللمااة ،فظ،ر انراف أحدممن يز نمة دافاد يف صكراكف
الذمكؿ ال ذ ٌ
(الو كر) الذم د ن إل اى مرار م نكمة ا ح سؿ اليراطنبنذ كا ينرف منلبننزاة ،كال انر الثنبنذ ز مه
حنااـ كاازمنف (الحمنئـ) ،كد ن إل

الو،اكبنذ(.)4

كشؼ حرمة اللوانف؛ لئس حنرب يراطنبنان المهركع

منبنت شاندة لاحذ ىلادة هدان ينلىيت اأىكد ،ك شنلت ":إبنه أفضؿ من اممف لامهؼ ف

الكهه الح ا ذ لامح ؿ اأهبنيذ" ،ك م ب اىرائاؿ إلداد فذ مذم ار ه "ل د ىلدبنن هدان ي،ذا الىيت؛
أبنه بنهح فذ كضاح طيالة اللدك لمؿ الا،كد ،كاآلف أويح مف الضركرم ولاد الحرب

ضدف"(.)5
()1

المؤىىة اللرياة لادراىنت كالبنهر :مكد البننر،ص140؛ يف ا،كدا-كهكحط :الوراع ا همؿ اليات ال كمذ،
(عبري) ،ص156؛ م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص.207

()2

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص247-246؛ ياؿ :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص-168

() 3

يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ،

() 4

()5

169؛ رضن ،ممدكح :ا رافنت هكلدمنئار ،ص161؛ انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص.88

المؤىىة اللرياة لادراىنت كالبنهر:

مكد البننر ،ص140؛ محنرب،

ص247؛ م دادم :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص209؛ هك ف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.217

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص313؛ م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص209؛
هك منف ،ا،كهع كآ ركف :المكىك ة الليراة( ،عبري) ،ج ،6ص.562

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.217
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كمنبنت ردة فلؿ لاحذ مه رمة مع إ ىؿ مف الىيت اأىكد ،فاـ

ف،ـ ردة فلؿ الىاطنت

اليراطنبناة ،كشرركا ا ى مرار فذ اللمؿ ،كطنليت لاحذ اليدا فذ ضرب المونلح ا ش ونداة
ليراطنبنان فذ فاىطاف ،كطنليت المى كطبناف

دـ ا ل زاـ يدفع الضرائب ،ك دـ ا ل زاـ أكامر

الىاطنت ،كاليدا فذ حرب هنماة ضدمن ،كحنكلت أف هلؿ اكـ الىيت اأىكد ىيين لا ولاد(.)1

كد ت لاحذ فذ وحاف ،ن إل ال ودم لايراطنبنااف ،مرمزة ا أف اللدك اأكؿ ا مثؿ فذ

يراطنبنان ،كلاس فذ إدار ه أك حمكم ه فذ فاىطاف ،مبن دة يذلؾ ال،نصنبننف ..." ،ا الدمنر بنهاب

الدمنر ،كال ؿ ينل ؿ ،كالىطك ا الىسح ينلىطك ا الىسح"(.)2
كحنكلت لاحذ كا ىؿ حكاؿ ال،زامة إل

كىااة ل ح اؽ بنور ،كح ٌذر ن مف أف ماانت

اليحث ف الىسح فذ انصكر شد بن هر فذ هماع المى كطبننت ،كشد كاوؿ يراطنبنان ماان ،ن فذ

اليحث ف مزاد مف اأىاحة ،كاف لـ دفع يراطنبنان م نيؿ

راب انصكر أضلنف ن مضن فة فنلكاؿ

لبنن همال ن ،كى فمؾ مؿ المى كطبننت ك دمر مثؿ انصكر ،ممن ا يرت لاحذ أحداث الىيت اأىكد
ىائة أمثر مف أحداث المهنزر نـ 1903ـ ،ال ذ كشلت فذ ركىان؛ أف الا،كد هبنكا حري ن م نيؿ

ا

دااات اا،ـ(.)3

كاد ت لاحذ لك أبن،ـ أداركا حرمة ال مرد كشنمكا يحرب هنماة كشكاة يلد يانف يافف فك انر فذ

 13هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1945ـ لكوؿ دد الكافداف لمنئة ألؼ؛ أم اللدد الذم أكوت ي،ـ
لهبنة ال ح اؽ يإد نل،ـ( ،)4ممن حنكلت لاحذ اص انؿ إفااف ينرمر ""Evelyn Hugh Barker

() 5

الذم منف اىمف فذ حذ الطنلياة فذ ال دس ،كابنىب إلاه شاندة ( مااة أهن ن؛ الىيت اأىكد) ،فذ

بن،ناة حزاراف "اكبناك" 1946ـ(.)6
()1

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص314-313؛ ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.169

()3

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.314

()2

()4
() 5

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.248

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.314

إفااف ينرمر1983-1894( :ـ) هبند فذ الهاش اليراطنبنذ

نـ 1913ـ ير ية م دـ ،كهنرؾ فذ الحرب

اللنلماة اأكل  ،كوؿ فاىطاف نـ 1936ـ م نئد لكاا (رمنة الماؾ) ،كفذ نـ 1938ـ ي ٌاف شنئد لكاا فذ
إبنها را ،ككوؿ إل فاىطاف مرة ثنبناة نـ 1946ـ ،شنئدان أ ا لا كات المىاحة اليراطنبناة فذ فاىطاف
كصرب اأردف ،كأمرف الفااد منرهؿ يربننرد مكبن همرم ي فلاؿ الىاندة اليراطنبناة يلد أف هلر ينل اؽ مف ىاطرة

الا،كد ،كبنفذف فذ لااة  29حزاراف (اكبناك) 1946ـ حماة الىيت اأىكد ،كشنـ يحماة ا

ن ت طات شندة

الاهكؼ ،كشد نرض شرار ال ىاـ ك ركج يراطنبنان مف فاىطاف ،كحنكلت لاحذ كا ىؿ اص انله فذ فاىطاف
()6

كفذ يراطنبنان.)http://he.wikipedia.org/wiki(.

انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص.88
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تيريب يسرائيل إلداد من السجن:

حنكلت مبنظمة لاحذ ،راب اىرائاؿ إلداد أمثر مف مرة كا طنفه مف المى هف رصـ كهكد

الحرس حكله إل

مى هف

هنبنب ىرارف ،كشيؿ أف كضع طط ،رايه ،امكا أف اليراطنبنااف بن اكف إل

الىهف ،فنضطر أ ضنؤمن لا فمار يطرا ة أ رل

طط ل،ن هنمار ،كا مدت

طنؼ ا مكف إلداد ازكر ينى مرار اندة طياب اللظنـ فذ رحفان(.)2()1

ا

طة

كفذ إحدل الزانرات اش حـ رهنؿ لاحذ فذ  6مكز "اكلاك" 1946ـ ،كمـ ار دكف المسيس

كمريكا
الياضنا ،صرفة الطياب ،كاى كلكا ا ىسح الهرطة الذاف منبنكا احرىكبنه ،كا طفكا إلداد ٌ
نرج مى هفذ ال دس إل

ىانرة منبنت بن ظرف فذ ال نرج ،كأ طنف أحد المهنرماف مىدى ن ،لمبنه

رفض أ ذف؛ أبنه لـ امف الرؼ مافاة اى دامه ،فأويح يطسن للمااة مركب مه،كرة مف الىهف
نـ 1946ـ(.)3

احؽ لامرا أف الهب مف ذلؾ المكشؼ ،كا ىناؿ الينحث ماؼ اممف أف امكف أحد أيرز

شندة لاحذ ح

نـ 1946ـ

الحرب ا يراطنبنان!

الرؼ اى داـ المىدس ،مع أبنه شاندم فذ بنظاـ مىاح ،الاف

كارهح ابنه منف ا ه حمؿ الىسح كشيات يه المبنظمة ا

ا ه مذف بنظ انر ل م له يل ااة

ممازة ف ال بنظار كال طاط لهمع امير دد مممف مف المؤاداف لا بنظاـ يم،نر ه ا

تفجير فندق الممك داوود:

سماة.

رضت إ ىؿ طة لاموندشة اا،ن مف شاندة حرمة اللوانف ،كأ يرت هاااذ كىبناه يأبن،ن

ى كـ ي فهار الهزا الحمكمذ لفبندؽ الماؾ داككد ،لمف شاندة ال،نصنبننف ا يرت ال،هكـ ا الفبندؽ
مااة طمكحة هدان ،كالكشت لـ احف يلد لا انـ يذلؾ ( ،) 4كمنبنت إ ىؿ شد ا نرت الممنف؛ أف

الفبندؽ ،أويح أثبننا الحرب اللنلماة الثنبناة م انر لامؤىىنت المرمزاة فذ الىاطة اليراطنبناة(.)5

كاف داككد،
ممن رضت لاحذ مثؿ إ ىؿ شيؿ الىيت اأىكد مااة بنىؼ ميبن منرة اأ ٍ
كلمف اللماا اف لـ حظان فذ حابنه ا الموندشة ،كلمف يلد الىيت اأىكد دارىت ال،نصنبننف

طرؽ الرد ككىنئاه ،كاى ر الرأم ا مكاواة البنضنؿ؛ لا أماد ا أف حرمة اللوانف منزالت
()1
()2
() 3

()4
()5

رحفان (الها ) :ع هرؽ لف ن (ال دس) (.راؼ ،همرم :المكاشع اله رافاة فذ فاىطاف ،ص.)78
هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.62
هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص62؛ ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص169؛ ينركخ ،بنندؿ :م ؿ
يربنندكت( ،عبري) ،ص39-38؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.64

يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص294؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.343

م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص.210-209
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شنئمة ،ف د بنهح ىبناه فذ الحوكؿ

ا

موندشة المؤىىنت الو،اكبناة

ا

ط ه الم لا ة

ينى ئبننؼ اللوانف ،كأ طات اأكامر فذ الاكـ ال نلذ يلد حماة الىيت اأىكد ي بنفاذ ثسث ماانت

م افة(.)1

هنات مااة فبندؽ الماؾ داككد فذ ظؿ حنلة مف ال اانف فذ الاهكؼ الا،كدم ،فذ أ نب

الىيت اأىكد ال ذ منبنت رد فلؿ ا

ماة لااة الهىكر فذ مؿ أبنحنا فاىطاف ،ممن منبنت مااة

فبندؽ الماؾ داككد أ ر اللماانت المه رمة ياف المبنظمنت الثسث سؿ حرمة اللوانف()2؛ يىيب

مف أفراد الاهبنة نرج المل ؿ ،ك حت ض كط اأحداث المى هدة ،كاورار شاندة

اضطرار ىم ٍف ي
ال بنظامنت الثسثة ،كاف ت حرمة اللوانف ا

ماا ذ إ ىؿ كلاحذ الا ٍاف دم ن ي،من يلد لااؽ

بنفاذممن دة أه،ر ،ف طة إ ىؿ ل فهار فبندؽ الماؾ داككد ك طة لاحذ ل فهار م ر حمكمذ كمك
مااة ينت انـ(.)3

كاف داككد ،ك ا
ميبن اأ ٍ
كال طة ضذ يأف كـ الينلمنخ ين صنرة ا مى كد نت الهاش اليراطنبنذ فذ ينت انـ
يحافن ردان ا

ىنرة مى كد نت أىاحة انصكر( ،)4كأ طات أكامر مكهاه ىبناه رئاس ال،نصنبننف

ك ضك لهبنة ) )Xفذ اأكؿ مف مكز "اكلاك" 1946ـ ،أم يلد اكماف مف إ سف الهبنراؿ ينرمر

حما ه اللىمراة ا ال،نصنبننف ،كالاهكؼ يهمؿ نـ()5؛ مف أهؿ ال انـ ي طة ( هاؾ) ال ذ منف
مدف،ن ضرب أمـ المرامز الىانىاة لاىاطنت اليراطنبناة فذ فاىطاف ،كممن ب المبندكب الىنمذ،
كميبن

الىمر نراة لاحمكمة ا بن داياة فذ فبندؽ الماؾ داككد ،كم ر شاندة الهاش اليراطنبنذ

المحوكر فذ ال ىـ الهبنكيذ مف الفبندؽ( ،)6كاه رط ا يا ف بنفاذ اللمااة دكف حدكث ىنئر فذ
حانة اأيرانا؛ فكافؽ يا ف ،ا أف ا ـ بنفاذ اللمااة لاسن ،يحاث
كاللمنؿ فذ الفبندؽ(.)7

امكف دد ميار مف المكظفاف

()1

هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص217؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص249؛

()2

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.366

() 3

()4

المؤىىة اللرياة لادراىنت كالبنهر :مكد البننر ،ص.141

يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص294؛ الىلدم ،صنزم :مهنزر كممنرىنت،ص40؛ أيك زمرل ،كهاه:
ا رمنيااف اأكائؿ ،ص.62

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.249

()5

يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص294؛ ماار ،اكىؼ :مف الىيت اأىكد إل ال ىاـ( ،عبري) ،ص.338

()6

ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص170؛

()7

هك منف ،ا،كهع كآ ركف :المكىك ة الليراة( ،عبري)،ج ،6ص562؛

Blumberg, Arnold: The History of Israel, p.66.
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يبننا ا ذلؾ رىنلة إل مؿ مف لاحذ كا ىؿ كرد فا،ن:
كأرىؿ مكهاه ىبناه ن
أ  -اامـ فذ أشرب فروة مممبنة بنفاذ ( هاؾ) ؛أم  ":مااة فبندؽ الماؾ داككد" ،كيات ( ندمؾ
كاف داككد" أ يركبنن ف المك د ،كمف اأفضؿ أف مكف اللماا نف فذ
كم اوؾ) "؛ أم :مااة اأ ٍ
آف كاحد ،كاهب دـ بنهر مكاة اله،ة المبنفذة وراحة ،أك اماحن.

لد هائ ن من ،كىبن يرمـ ينل فنواؿ فذ الكشت المبننىب.
ب  -إبنبنن يبن ٌ
ت  -اهب اى ثبننا ؿ أياب كمبنط ،ن مف أاة طة مؿ؛ أبنه إذا من يهاَّت ؿ أياب ي ظر هكؿ،
ىاهؿ مابنن ك ططبنن(.)1
كا ن ت ي
كشيؿ بنفاذ اللمااة ىندت حنلة مف ا رينؾ كال كؼ فذ الاهكؼ الا،كدم ،دفلت الاهبنة

( )Xلا راهع ف الموندشة اا،ن ،كحمات مكهاه ىبناه ا

داـ اى نل ه ،ف د أرىؿ كاازمنف

مكفدان إل مكهاه ىبناه طنلي ن كشؼ أم بنهنط ىمرم لحرمة اللوانف ،م،ددان ين ى نلة مف مبنويه

فذ حنؿ دـ ا ى هنية لطايه(.)2

كأمنـ إلحنح كاازمنف طرح ىبناه المكضكع ا لهبنة ( )Xال ذ أ ذت يرأم كاازمنف ،فاـ
اهد ال رار مكل فذ بنفس ىبناه؛ ف دـ اى نل ه مف أحد مبننويه مرئاس لا اندة ال طراة لا،نصنبننف،
كاح فظ يمبنوياف آ راف ،ممن :ضك فذ ال اندة ال طراة لا،نصنبننف ،ك ضك فذ إدارة الكمنلة
الا،كداة ،كيد ن مف ىبناه ـ لااف اىرائاؿ هاااذ شنئم ن يأ منؿ ال،نصنبننف(.)3
كا وات ال اندة الهدادة يإ ىؿ كلاحذ يكاىطة مكهاه ىبناه فذ  19مكز "اكلاك" 1946ـ،
الذم أرىؿ رىنلة ثنبناة طاب فا،ن أهاؿ بنفاذ ماا ذ ال دس يضلة أانـ ":أرهكؾ صناة الرهنا
أهاؿ اللماانت يضلة أانـ أ رل" كلمف إ ىؿ لـ ى هب ،كيلد ثسثة أانـ دكل ابنفهنر ض ـ فذ
فبندؽ الماؾ داككد(.)4
كفذ لااة فهار فبندؽ الماؾ داككد ال

يا ف ي اندة لاحذ؛ هنمار كبنن نف اااف-مكر ،ك ـ

ا فنؽ ا اى مرار اللمؿ م،من زاد حهـ ردكد اأفلنؿ ،أك فذ حنؿ ابنىحنب ال،نصنبننف مف حرمة

اللوانف( ،)5كأياغ أ ضنا لاحذ ا نذ الحاطة كالحذر ح

()1
()2
()3

يلد اللمااة ،كذمر بنن نف اااف-مكر أف

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.344-343
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص249؛ مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص.196
بنافاه ،اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف( ،عبري) ،ص10؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص249؛
يف ا،كدا-كهكحط :الوراع ا همؿ اليات ال كمذ( ،عبري) ،ص.157

()4

هك ف،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري)،ص220؛ محنرب ،يد الحفاظ:منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص250-249؛

()5

ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.174

Lapidot , Yehuda: The Irgun,A Short History,p.86.
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كاف داككد،
ال رماز ا مااة فبندؽ الماؾ داككد أدل إل كشؼ بنفاذ مااة لاحذ فذ ميبن اأ ٍ
يىيب اف نرمن إل ال كة اليهراة ال ذ طاب مفناة هاش ل بنفاذ اللمااة(.)1
كشد أىفرت مااة فهار فبندؽ الماؾ داككد ال ذ بنفذ ،ن إ ىؿ ف م ؿ  40ريا ن ،ك25

يراطنبنا ن ،ك 17ا،كدا ن ،إضنفةن مئنت الهراح (.)2

كفذ أ نب فهار فبندؽ الماؾ داككد فذ  " 22مكز" اكلاك 1946ـ ،الذم منف فاه المرمز
اللويذ لاحمـ اليراطنبنذ فذ فاىطاف ،كاأمنبنة الحمكماة ،كم رات ال اندة الىانىاة كاللىمراة
كالىمر نراة لاىاطنت ا بن داياة فذ فاىطاف كاأردف ،كممن ب ال ح ا نت ال نوة ،كالهرطة

اللىمراة فذ يبنناة مهنكرة لافبندؽ ،رر كشؼ حرمة اللوانف ا

كال،نصنبننف ،كلمف لاحذ كا ىؿ لـ ى هاين لذلؾ اأمر(.)3

الفكر مف الكمنلة الا،كداة،

ا ضح ممن ىيؽ أف إ ىؿ ممبنت مف بنفاذ اللمااة المطاكية مبن،ن ،كلمف لاحذ فهات فذ
م،م ،ن ،ك ذر ت ين بنه نؿ يلمااة فبندؽ الماؾ داككد مع أبن،ن لـ مف طرفن مهنرمن فا،ن.

حممة سمك القرش " "Sharkأو الفك المفترس:
شرر اليراطنبناكف وفاة الحرمنت الىراة الا،كداة دفلة كاحدة ،كيوكرة بن،نئاة ،كال نا

ال يض ا مؿ رهؿ كامرأة كردت أىمنؤمـ فذ شكائـ المطاكياف ،كىحؽ اللوانف يهمؿ اضمف أف
كـ له شنئمة مرة ثنبناة( ،)4فنى ؿ اليراطنبناكف اأزمة ال ذ ىندت حرمنت اللوانف ،يلد بنىؼ

فبندؽ الماؾ داككد ،كمن أىفرت بنه مف ىنئر فذ اأركاح ،كأ دت طة لمحنورة ؿ أياب،

كا ضن ،ن لحماة ف اش كاىلة البنطنؽ ،ففذ وياحة  30مكز "اكلاك" 1946ـ(.)5

()1

اااف-مكر ،بنن نف :محنريذ حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص328، 326-325؛

Blumberg, Arnold: The History of Israel, p.66.

( )2هك ف،هملكف:ىاندة كوراع(،عبري)،ص220؛ ماار،اكىؼ:مف الىيت اأىكد إل ال ىاـ(،عبري)،ص339؛
De Mesquita, Ethan Bueno: Conciliation,Counter-Terrorism,and Patterns of Terrorist
Violence, p.32.
( )3هياط-كهامر :نرا هلب إىرائاؿ(،عبري)،ج،2ص177؛ الهرع،الوندؽ :حركيبنن مع إىرائاؿ،ص32؛ الدينغ،
موطف  :يسدبنن فاىطاف،ؽ ،2ج ،10ص284؛ م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص210؛

Weinberg, Leonard: Political Parties and Terroist Groups, p.67; Abadi, Jacob: Israel's
Leadership, p.149.

()4
()5

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.79

المؤىىة اللرياة لاد ارىنت كالبنهر :مكد البننر،ص142؛م دادم،إىسـ:اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة،ص.212
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يلد ثمنبناة أانـ مف مااة الفبندؽ هف الهاش اليراطنبنذ مهكم ن ميا انر ا مدابنة ؿ أياب،

أطاؽ اا،ن اىـ ىمؾ ال رش " "Sharkأك الفؾ المف رس ،اه رؾ فا،ن  20ألؼ هبندم يراطنبنذ

ينل لنكف مع ال كات المدر ة ،كاح ؿ ؿ أياب فذ الىن ة الرايلة وينحن ،ي،دؼ ال يض ا مبنفذم
م ااة فبندؽ الماؾ داككد ،كال يض

مى كد نت اأىاحة ال نيلة ل،ن(.)1

ا

أمير

دد مف مىؤكلذ ال بنظامنت الثسثة ،كمهؼ

مد اليراطنبناكف فذ وراحن ،ـ فذ ال مااز ياف ال،نصنبننف كمؿ مف إ ىؿ كلاحذ ،ففذ

حداث وحفذ ل نئد الحماة اليراطنبناة الماهر هبنراؿ أفااف ينرمر أمد أف اللمااة" لاىت مكه،ة ضد

ال،نصنبننف ،كابنمن مذ يمثنية طكة ل وفاة اللونينت ا رمنياة ،كلـ ا ردد فذ ا
ىالاؽ إرمنيان ا مؿ مكد م،رينا فذ فاىطاف(.)2

سف ف أبنه

كبنهرت إ ىؿ يانبن ن نم ن فذ  26مكز "اكلاك" 1946ـ ،كضحت فاه رىنلة ينرمر ك نطب

فا،ن الهبنكد ا بنهااز ،كا ،ـ فا،ن الو،نابنة ينلمىؤكلاة ف اأ منؿ الكحهاة ال ذ كوات ذرك ،ن
ي فهار ممن ب الحمكمة فذ فبندؽ الماؾ داككد ،كذمر فا،ن "لك مىن دة الهم،كر الو،اكبنذ

لاهمن نت ا رمنياة لمنف ين ممنف المهؼ

بن،ن ،ف،ـ ا حماكف هزاان مف المىؤكلاة كالهرامة،

كلذلؾ أيور ا ملنشي ،ـ لاهلركا ين ح نر يىيب ورفن ،ـ ،ك ياممف مكاواة ا ى منع
كشررت
لا لنطؼ المبننفؽ مف شند ،ـ...يأبن،ـ ا حماكف المىؤكلاة ك اى طالكف لهـ ا رمنيااف...
ي
كأطنليمـ ين ي لند ف أمنمف لاا،كد مثؿ :الم نمذ كالمطن ـ كالمحست كم نطل ،ن ك دـ د كؿ
ياك ،ـ ،ك دـ إشنمة سشة مع أم ا،كدم ،كأف مكف اللسشنت ف ط ا ال ضنان اللنمة ،...كأ اـ

يأف الهبنكد ىاكاه،كف ولكينت يىيب مذف ال لاامنت ،كلمبنذ

ا

ا اف لك ف،مكا اأىينب

ىادرمكف كاهي،ـ كالنشيكا الا،كد يبنفس الطرا ة ال ذ امرم،ن مذا الوبنؼ مف البننس ،أ

م نطل ،ـ اش وندا ن ،كأف اظ،ر اح نربنن ل،ـ" ( ،) 3كأبنه مزكد يبنى

كمذ

شنئمة المطاكياف مع يلض

فر إل ينراس ى انر ،كمبننحاـ يا ف
الوكر كمنف ا رأس مؤ ا مكهاه ىبناه ف ال،نصنبننف الذم َّ
ف إ ىؿ الذم ممف ا فست مف الحماة ينل هنئه إل م يأ ا ع ينل رب مف مبنزله(.)4

()1
()2
()3

()4

م دادم،إىسـ:اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة،ص212؛المؤىىة اللرياة لادراىنت :مكد البننر،ص.143-142
هنمار ،إىحنؽ :مذمرات،ص79؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.258

رىنلة ينرمر يلد ىن نت ملدكدة مف فهار فبندؽ الماؾ داككد( ،كثا ة مبنهكرة فذ م نب ،يادكت ،ا،كدات:
هلاة اللوانف)( ،عبري) ،ج ،3ص.175

المؤىىة اللرياة لادراىنت كالبنهر :مكد البننر ،ص143؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.347
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كاى مرت أ منؿ ال ف اش كىط حظر ال هكاؿ أريلة أانـ ،ـ اللثكر سل،ن ا هزا يىاط

مف اأىاحة كياغ دد المل ااف  762ه و ن ،ك سؿ ماانت ال ف اش ثرت ال كات اليراطنبناة
ا مى كد اف لألىاحة بند لاحذ فذ ى ؼ مبناس ،منبنن اح كانف ا  16مدفلن رهنهن ،ك ىلة

مىدىنت(.)1

كممن ىيؽ ا ضح أف لاحذ لـ ح رـ حرمة المبناس ،الذم مك دار يندة بند الا،كد،
فهلاكا مف ى فه م زبنن لألىاحة ،كللؿ ذلؾ من افىر شانـ الهاش (ا ىرائااذ) ينى ،داؼ المىنهد
فذ دكابن،ـ الم مرر ا شطنع صزة ،أبن،ـ ياى طكف من فذ أبنفى،ـ ا الم نكمة الفاىطابناة.

لـ كشؼ محنك ت اليحث ف اأىاحة فذ اأمنمف ال ذ اه يه ي،ن اليراطنبناكف فلثركا؛ فذ

مايك س ركحمنة ا يبندشاة كاحدة ،كفذ دكركث همنؿ البن ب ثركا ا م يأ فاه  21رهنهن،

ك 44شبنياة ،ك 10000طا ة مىدس ،كمنف شد ـ بن ؿ اأىاحة ال ذ منبنت مكهكدة فذ مس
يبننا ا
المايك ىاف ،ن

لاامنت ال،نصنبننف شيؿ ذلؾ(.)2

ا ضح ممن ىيؽ أبنه رصـ أف ال،نصنبننف شد بن ات اأىاحة كالذ نئر ،ـ اللثكر ا ممانت
ميارة؛ اأمر الذم البنذ كهكد ممانت ميارة هدان شيؿ ذلؾ ،كذلؾ ادؿ ا كهكد كهناة حكؿ كهكد

الم نزف فذ المايك ىاف.

قادة ليحي وحممة سمك القرش:
أثبننا حونر ؿ أياب منف هنمار كبنن نف اااف-مكر فا،ن لحضكر هاىة ،ككهدا بنفىا،من
ضمف الحونر ،ك بندمن اش حمت الهرطة المدابنة كف هت المى كد نت كالم نزف يدشة ،منف

المح كف الذاف شىمكا إل
الحرمنت الىراة ،ح

مهمك نت رين اة ،مزكداف يأليكمنت وكر لمنفة مينر مىئكلذ

كوؿ رهنؿ الم نيرات إل

أمركف ينل ركج ،كمنف م بنل ن يأبنه منزاؿ شند انر ا

يات ا ىحنؽ هنمار فذ هنرع أكاـ ممكماف

ضااا،ـ ،إذ

ف هنمار ياينس طنلب المل،د

الدابنذ فذ يبنذ يراؾ " ،)3("Bani Brakكمنف ياحاة ىكداا طكااة كهدائؿ ،كي يلة ىكداا كرداا

طكاؿ أىكد(.)4

( )1الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.347
( )2بناؼ ،دافاد :ملنرؾ ال بنظاـ الكطبنذ( ،عبري) ،ج ،5ص.33
( )3يبنذ يراؾ :أيىىت مذف المى كطبنة ا يلد ىيلة مااكم رات هرؽ ؿ أياب نـ 1925ـ ( .اذ ،اذ :فذ
دا ؿ إىرائاؿ ،ص)346
( )4يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص208؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص80؛
Abadi, Jacob: Israel's Leadership, p.150.
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كشؼ هنمار بند ينب مبنزله كشدمت زكه ه ىنرة لافذ "هك مات" ""Sara Lify

()1

ايبن،من

ائار ،كحماه إل ال نرج ي،دكا ،ككشؼ مأبنه حن نـ هنب مله ايبنه مر يماف شااسن ،ظنمر مأبنه

اف،ـ من اهرم حكله ،صار أف أحد رهنؿ الهرطة اليراطنبناة الىراة فذ أؿ طىذ .آم .دم"

الىارهبنت نج منر ف ،لحظه يبنظرة فنحوة يلد أف أماه لف رة شوارة ،ف لرؼ ااه( ،)2مف سؿ

حكاهيه المثافة(.)3
كأي

ؿ هنمار شيؿ حرار اىرائاؿ إلداد ياكـ ،فأدرمت لاحذ طكرة الىارهبنت نج منر ف؛

يىيب ذامر ه ال كاة كذمبنه الحند لاضلكف مدف ن ل،ـ( ،)4كيبنفذ هنمار إل أرا ران مع إرمنيااف آ راف،
لمبنه اى طنع ال،ركب مرة أ رل ،ك ـ مبنحه لهكاان ىانىا ن فذ فربنىن ،ك ند يلد ا سف ف شانـ
الدكلة الو،اكبناة (إىرائاؿ)(.)5

كركل هنمار أبنه يلد ا

نله بن ؿ فذ مبن وؼ ه،ر آب "أصىطس" 1946ـ ،إل أرا ران،

حاث هاس م ادان ينأوفند ،ا أرضاة حهرة الطانر فذ شنذفة شبننيؿ يراطنبناة مف بنكع ماافمس

منبنت فذ طرا ،ن إل أرا ران ،إذ ودر أمر يطردف مف فاىطاف ،كف ن لايبند ال نمس هر مف أبنظمة

الدفنع فذ حن ت الطكارئ ،الذم مبنح المبندكب الىنمذ اليراطنبنذ وسحاة طرد أم ه ص اهمؿ
ط انر ا ىسمة الهم،كر(.)6

ملزك

كذمر هنمار أبنه منف فذ الطنئرة لاس مميسن ف ط ،مدب فذ ىارؾ يكلبندم ،يؿ منف

ف أم إبنىنف آ ر فذ الطنئرة ،كهلر ينل ضب كا حينط ،كىأؿ بنفىه "ماؼ اهرؤ أهبنيذ

( )1ىنرة لافذ (هرامن)2011-1923( :ـ) كلدت فذ يا نران ،مبنا ،ن ال بنظاماة هك مات ،منبنت ضكان فذ يا نر
كمذ هنية و ارة ،كفدت إل فاىطاف نـ 1941ـ ،كا ا،ن اليراطنبناكف يىيب مهر ،ن ى انر ،كا ات ى ة أه،ر
فذ ىهف المزر ة ،كى ة أه،ر أ رل فذ اات ،كمبننؾ لرفت ا ا ىحنؽ هنمار ،كشنمت يدكر حا ة ا ونؿ
ال نص يهنمار؛ ف يمافت يم،مة ملرفة أمنمف كهكدف ،ك همع اليراد ال نص يه ،ك كزاع اليراد الوندر بنه ،ك بنظاـ
هدكؿ م نيس ه ،كأمابنة ىرف ،كيلد أيلند هنمار ـ ا نل،ن ،كوف ،ن مآر س ين رمنياة يلدمن ياكـ ،كحابنمن ه ؿ
هنمار مبننوب رىماة كلت دة كظنئؼhttp://he.wikipedia.org/wiki( .؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات،
ص.)66

()2

ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص169؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.80

()3

يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص208؛

()4

ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص169؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.80

()5

()6

Abadi, Jacob: Israel's Leadership, p.150.

مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص283؛ الينين ،يد الحماد :ه وانت إىرائاااة ،ص143؛
Judiaca encyclopedia, vol 18, p.393.
هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.79
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طردم مف (يسدم) () 1؟ ،كظات مذف اأفمنر سح بنذ" ( ،) 2أمن اىرائاؿ إلداد ف د أفات مف

ا

الحونر؛ أبنه منف اىمف فذ رامنت هنف(.)3
أمن بنن نف اااف-مكر ف د

ااه ،دكف أف ا ممف

رج مف ال ح اؽ ،يلد إل نا ال يض

المح كف مف الكشكؼ ا ح ا ة مكا ه؛ أبنه منف اويغ هلرف ،ك حدث ف ا

نله بندمن أ ذ

لا ه اص ف نؿ ":بندمن هنا دكرم شدمت أكراشذ ال ذ أي دت فذ دائرة ال زااؼ ال نيلة لامبنظمة،
مدكف فذ الكثنئؽ ،ك سؿ
كىئات ف يلض ال فنواؿ اله واة ،كمنبنت إهني ذ مطني ة لمن مك ٌ
مااة ا ى هكاب لـ ارفع المح ؽ ابناه بنذ ،كفهأة ف ح أليكم ن كأ ذ اى لرض الوكر كابنظر فذ

كه،ذ ،كأ ا انر أ ند لذ أكراشذ كأمربنذ ين بنوراؼ(.)4
كيذلؾ ا ٌياف أف شندة لاحذ لهأكا إل
ن ت.

ا

مؿ أىنلاب ال بن ٌمر ،فذ محنكلة مبن،ـ لا اص مف

اغتيال السيرجنت تاج مارتن:

بندمن لرؼ الضنيط اليراطنبنذ منر ف

ا

هنمار ،كا ي ؿ

ا

اداه ،أويح مدفن

لمبنظمة لاحذ ،ك ـ إ دامه فذ  10آب "أصىطس" 1946ـ ،يأكامر مف شاندة لاحذ المرمزاة ،ف د
شنـ اثبننف مف لاحذ ي اه فذ مالب لا بنس اأرضذ فذ حافن فذ كضح البن،نر ،كالىيب الذم أ طذ

لذلؾ مك أف ":ىملة الحرمة ال ذ منبنت حت ا بنهنا م،ددة ينلضانع ( ،) 5كام دح هنمار يدكرف

اللمااة ،شنئسن ":لـ ـ اى هنر ذ فذ شرار اص انؿ منر ف ،كلك حدث لمبنت كاف ت مف فكرم ...مبننؾ
ملىمر ،حرب ونينت...،

َّد ال،هكـ ا
مف ا كؿ يأف ش ؿ منر ف مؿ إرمنيذ ،يابنمن يال ي
أ د أف مبننؾ فرش ن مف البننحاة اأ سشاة ،مؿ إل نا شبنياة ا دكراة أفضؿ مف ش ؿ حفبنة رهنؿ؟
أ

د مذا"(.)6

نياية حركة العصيان العبري:
إحداث
()1

()2
()3
()4
()5

()6

أرادت ال،نصنبننف كشاندة الاهكؼ ح اؽ أمداؼ م اماة مف

سؿ حرمة ال مرد ،أيرزمن:

اار فذ مكشؼ يراطنبنان هنف شضاة الا،كد فذ فاىطاف ،كلـ مف ،دؼ إحداث أضرار

اد هنمار أبنه طيرد مف يسدف ،مع أبنه منف كاحد فذ اأوؿ مف يكلبندا ،كلاس له سشة يأرض فاىطاف ال ذ
احنكؿ أف ااوؽ بنفىه ي،ن.
هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.78
هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.79
المؤىىة اللرياة لادراىنت كالبنهر :مكد البننر،ص143؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.258
ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص169؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص259؛
Abadi, Jacob: Israel's Leadership, p.150.
اللكرم ،منلة :فاىطاف ،ص.203
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ميارة لامونلح اليراطنبناة ،يؿ أرادت ف ط زاندة الض ط ا

الىانىاة(.)1

اليراطنبنااف ل ح اؽ مطنلب الا،كد

كالىيب الح ا ذ كراا طاب الكمنلة الا،كداة كال،نصنبننف كشؼ ماانت اللوانف المىاح ضد

الىاطنت اليراطنبناة فذ فاىطاف ،مك ال بننشض فذ كه،نت البنظر مف اللوانف الليرم ياف لاحذ

كا ىؿ مف ه،ة ،كالكمنلة الا،كداة كال،نصنبننف مف ه،ة أ رل ،ال ذ منبنت رصب فذ الض ط ا
الحمكمة اليراطنبناة؛ هينرمن ا

ال راهع ف مكاشف،ن ال ذ هنمؿ مطنلب الا،كد ،يلد اللمؿ

يىانىة الم نب اأياض ،يابنمن منبنت لاحذ كا ىؿ رصينف يحرب هنماة بن،نا ا ح سؿ اليراطنبنذ،
كاشنمة دكلة و،اكبناة فذ فاىطاف ،ف هات الكمنلة مف شانـ الىاطنت اليراطنبناة مف ال ضنا ا
الاهكؼ كمطنليه الىانىاة ،أك فرض كاشع ىانىذ صار م يكؿ ا الا،كد (.)2
كيلد حماة الىيت اأىكد ابن ،

يهمؿ بنىيذ اللوانف الليرم المىاح ،كمنبنت

مااة

فهار فبندؽ الماؾ داككد فذ  22مكز "اكلاك" 1946ـ ،يدااة بن،ناة اللوانف ،كآ ر اللماانت ل اؾ

الحرمة؛ أف إ ىؿ أاد ت أبن،ن حوات ا مكاف ة ل بنفاذ اللمااة مف شاندة حرمة اللوانف ،يابنمن
أمدت ال،نصنبننف أبن،ن طايت مف إ ىؿ أهاؿ اللمااة؛ ممن دفع ال،نصنبننف لسبنىحنب مف حرمة

اللوانف(.)3

كفذ الاكـ ال نلذ لالمااة وينح  23مكز "اكلاك" 1946ـ ،أ اف راداك وكت (إىرائاؿ)"

أف حرمة ال مرد الليراة ى بنمر مااة ال ؿ الهمن ذ ال ذ حدثت ينأمس فذ فبندؽ الماؾ داككد"

كملبن

ذلؾ ابن ،نا حرمة اللوانف الليرم( ،)4ف د منبنت ال،نصنبننف اللمكد الف رم لاحرمة ،أكشفت

لاامنت شاندة الكمنلة الا،كداة،

يبننا ا
بنهنط،ن ب الضرية اأكل الملركفة ينلىيت اأىكد ،ن
ك مىمت ينل لاامنت ب الضرية الثنبناة الملركفة يىمؾ ال رش ،كا ير ال بنظامنف اآل راف،

هرامنمن فذ الحرمة ،ال كشؼ فذ أديان ،من يمثنية بنكع كاى ىسـ ،كفذ يلض اأحانف انبنة(.)5

كمنبنت ردة فلؿ لاحذ يلد فهار فبندؽ الماؾ داككد م افة منم ن ف ردة فلؿ مؤىىنت

الاهكؼ المبنظـ كال،نصنبننف الذاف اى بنمركا اللمااة( ،)6ف د شت ار انح ن بند لاحذ ،بنىهنم،ن مع
()1

يف نمذ،هاكمك:ثأثار ا ىؿ كال مرد(،عبري)،ص357؛ من س ،مبنكئاؿ:م ور نرا لاحذ(،عبري),ص.57
يف نمذ ،هاكمك :ثأثار ا ىؿ كال مرد( ،عبري) ،ص.359

()4

يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص.307
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص259؛ ماار ،اكىؼ :مف الىيت اأىكد إل ال ىاـ( ،عبري)،
ص.315
ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.315

()2
()3

()5

()6

يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري)،ص303؛ مكماف ،ما نؿ :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.65
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مكاه،ة اليراطنبنااف( ،)1كدافلت لاحذ ف اللمااة ا الرصـ مف كهكد ضحنان من كا يث ن منف مف

المممف مبنع مك ،ـ ،كا يرت أف اللمااة لـ مف منرثة(.)2

ممن شنلت شاندة الاهكؼ المبنظـ ير وحف،ن الاكماة ،كلاىت هرامة ،ففذ مؿ حرب

حرر ع أ طنا كامكف ضحنان ،كمنبنت اللمااة هزاان مف حرمة ال حرر ال كماة ،كلك لـ امف

لاا،كد شاندة كاازمنبناة هينبنة نئبنة لمبنن الاكـ فذ حنلة مرد ك وانف مدبنذ نـ فذ الاهكؼ( ،)3فاـ
أىؼ لاحذ لى كط ال ا  ،أبنه ظنمرة مسزمة أاة حرب،

اأىؼ(.)4

ى د ذ إظ،نر الحزف كا

كاى مرت لاحذ مع إ ىؿ ينللمؿ اللىمرم ضد الىاطنت اليراطنبناة ح

اللوانف الليراة( ،)5ك م ب بنن نف اااف-مكر فذ مذم ار ه ":أاف كم

راب ف

يلد ابن ،نا حرمة

حظذ هلب يحرا ه فذ حرب

ممنلانت ،دكف ملنرؾ ،كدكف ضحانت" ،مكحا ن أف ىر ذلؾ الكد إل

شاندة الكمنلة الا،كداة

كال،نصنبننف ال ذ منف اا،ن فامن لك منبنت حىب رأاه  "،شاندة م ن اة ...إد نؿ ال،دكا كالىمابنة إل

بنفىاة الهم،كر ف طراؽ الهرح يأف ال ضحانت ظنمرة مسزمة ينلضركرة لاحرب"(.)6

كرأل بنن نف اااف-مكر أف اللمااة ىييت فذ إحراج اليراطنبنااف ،كأدرمت حمكمة لبندف أف

ال مع كالل نينت لف فادمـ فذ اأانـ ال ندمة ،كأثي ت اللمااة

ا

المى كل اللىمرم ضلؼ

ا ميراطكراة ،ك ىييت فذ ابن،انر وكر ،ن ال كاة أمنـ اللنلـ ،ممن لـ ا ـ حماؿ المىؤكلاة فذ
اللمااة لامهمك نت ا رمنياة ،يؿ لمؿ الهم،كر الا،كدم ،ف نؿ الهبنراؿ ينرمر ":إف اللمااة لـ مف
ل بنهح لك د ـ الهم،كر الا،كدم لامهمك نت المبنفذة"(.)7

كذمر بنن نف اااف-مكر أف اليراطنبنااف أدرمكا أف ال مع لـ ا ً
هد بنفل ن ،كأف مبننؾ حنلة مف
ي
ال ضب ضدمـ رصـ ال حنكر مع شاندات الاهكؼ المبنظـ ،كلك ـ ا ى مرار فذ مذا الكضع دكف
الكوكؿ الىراع لحاكؿ فذ فاىطاف فى لرض المونلح اللىمراة كالىانىاة كا ش ونداة اليراطنبناة

لا طر(.)8
()1
()2

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.272
ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.315
ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.315

()3
()4

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.273
امذ ،أفرااـ :الدرع كالحرب( ،عبري) ،ص.87

()7

اااف-مكر ،بنن نف :محنريذ حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.329-328

()5
()6

()8

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.251

اااف-مكر ،بنن نف :محنريذ حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.329
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ى رت لاحذ فذ أديان ،ن مف أىاكيذ ال بنظاماف ال،نصنبننف طسش،ن ا أكؿ مكه،ة ياف
الاهكؼ الا،كدم كىاطنت ا بن داب مبناة الىيت اأىكد يدؿ الىيت الىلاد كالونش،ن وفة الهرامة
يلمااة الفبندؽ فذ الكشت الذم ألو ت فاه وفة المأىنة يلمااة ين ران( ،)1ممن أطا ت ى،نم ن أ رل
ضد شاندة إ ىؿ ورارمن ا ا د نا يأبن،ن كه،ت حذا انر من فان سا الممنف ،ل وؿ إل ال كؿ
يأف مكشؼ المبنظم اف اأ رااف بننيع مف ف،ـ مؿ مبن،من لابنضنؿ يهمؿ نـ مف ال،دؼ المحدد مف
اللمااة يهمؿ نص فنل،نصنبننف ،كفؽ رأا،ن ،أرادت إ سؼ الكثنئؽ ف ط ،يابنمن إ ىؿ أرادت دمار
الميبن دكف أف ع ىنئر فذ اأركاح ،فذ الكشت الذم راد فاه لاحذ دمار الميبن ا مف فاه،
كا ىأؿ اىرائاؿ إلداد أحد شاندة لاحذ ،فذ مذم ار ه ىن انر ":كمؿ الميبن مك الذم اى ليد كاضط،د؟
الحهنرة؟ الكثنئؽ؟"(.)2

ثانياً :موقف ليحي من انسحاب الياغاناه من العصيان:

فذ أ نب ابنفهنر فبندؽ الماؾ داككد أودر ال نئد اليراطنبنذ اللنـ فذ فاىطاف ينرمر،
لمام ن دا اا ن إل ضينط الهاش ،ك دمـ فاه ين بن نـ لضحنان مااة فبندؽ الماؾ داككد ،كد ن إل
بنزع الىسح مف أادم الا،كد ،ح لك أدل ذلؾ إل مدـ مؿ المىنمف الا،كداة ،كأمر يمبنع الهبنكد
مف إشنمة سشنت اه من اة مع الا،كد ،كا ،ـ ينرمر الكمنلة الا،كداة ينلمىنممة فذ اأ منؿ
ا رمنياة(.)3

كفذ  24مكز "اكلاك" 1946ـ ،أودرت الحمكمة اليراطنبناة م نين أياض يلبنكاف (يانف

حكؿ اللبنؼ) يرشـ  ،6873ا ضمف إثين نت

ا

اللسشة ال نئمة ياف الكمنلة الا،كداة كالبنهنط

ا رمنيذ فذ فاىطاف ،كمبن،ن رىنلة ىراة مرىاة مف شاندة ال،نصنبننف فذ فاىطاف إل أ ضنا إدارة

الكمنلة الا،كداة فذ لبندف ،ل وؿ إل

أف ال،نصنبننف ،كشكات الينلمنخ ،لمؿ حت إهراؼ أ ضنا

ينرزاف فذ الكمنلة الا،كداة فذ حرمة " راب ك بنؼ ...ك ىم حرمة اللوانف الليراة ،ممن أف
إ ىؿ كلاحذ لمسف فذ إطنر مذف الحرمة يإهراؼ الكمنلة الا،كداة"( ،)4ف بنوؿ حابن،ن يف صكراكف

()1

ين ران :ىفابنة اى دمت لبن ؿ م،نهراف ا،كد مف أكركين إل فاىطاف ،كشررت يراطنبنان أيلند الم،نهراف الذاف
منبنكا ا م ف الىفابنة فذ هراف الثنبنذ "بنكفمير" نـ 1940ـ ،إل هزارة مكراهاكس ،كلمبنع بنفاذ ال رار
اليراطنبنذ شنـ بننور مف ال،نصنبننف ي لطاؿ محرؾ الىفابنة الراىاة فذ مابننا حافن ،كيلد إيحنر الىفابنة صرشت
ف ؿ  260مف رمني،ن ،كالبننهكف ا

() 2

()3
()4

ا ،ـ الىاطنت اليراطنبناة فذ مل ؿ

(مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص.)86

محنرب،

اات ،كأطا ت ىراح،ـ يلد ىبنة.

يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص256؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا

الحرمة الو،اكبناة

ال وحاحاة ،ص.273
الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.345
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص257؛ هرار ،حىبنذ :بنمية فاىطاف ،ص 138؛ الماسبنذ،
ماثـ :ا رمنب ،ص124؛ المكىك ة الفاىطابناة ،ال ىـ اللنـ ،مج ،1ص.190
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كال ،نصنبننف مف حرمة اللوانف ،كأبنمر ملرف ،ـ ي طة هاؾ ال ذ أدت إل

فهار ال ىـ الهبنكيذ مف

فبندؽ الماؾ داككد ،كا وؿ اىرائاؿ صنلااذ ييا ف كطاب مبنه إ سف إ ىؿ مىؤكلا ،ن كحدمن ف

اللمااة(.)1

كيلد أف أ اف يا ف ذلؾ أودرت الكمنلة الا،كداة يانبنن أبنمرت فاه ال ،ـ المبنىكية إلا،ن،

كفذ الكشت ذا ه ،أ ابنت الكمنلة ههب اللمااة ،فذ الوحؼ الليراة "ممهمنر ،كدفنر ،كمآر س"،
كاى بنمرت اللمااة كبنل ،ن ينل انبنة ،كأبن،ن وفلة (لاهلب الا،كدم) ،ك بنوات مبن،ن ،كذمر يف

صكراكف فذ حداث وحفذ فذ ينراس أف "إ ىؿ مذ دكة (الهلب) الا،كدم كمذ دائم ن ضدم"(،)2
ممن كوفت ال،نصنبننف

بننور لاحذ كا ىؿ أبن،ـ شطنع الطرؽ كم،ريك الم درات،

اى ئونؿ ا رمنب" (،) 3

"كورحت أبن،ن ى لمؿ ا
ك ونينت الىطك ،ك هنر الىكؽ الىكداا،
ٌ
حنااـ كاازمنف رئاس المبنظمة الو،اكبناة اللنلماة،
كيلد بنوؼ ىن ة مف مااة الفبندؽ اى د
مكهاه ىبناه ى اضنح مسيىنت اللمااة ،كمنف ا
ا د ه كامذب

ملاكمنت بن،ن ح

ا

ند أف لا،نصنبننف دك انر فا،ن ،كأف ىبناه

ااه ،ك بندمن أيا ه ىبناه أف حرمة اللوانف لـ وندؽ

اا،ن ،كأبن،ن لـ اؽ

اآلف ،اى هنط كاازمنف ،كشنؿ له ":الىن ة اآلف الكاحدة كالبنوؼ ظ ،انر ،كاف لـ

مىنا ،فإبنبنذ ىأى اؿ مف رئنىة الحرمة الو،اكبناة"(.)4
ى ؿ ح الىندىة
ن
اضطر ىبناه ل داـ اى نل ه مف شاندة ال،نصنبننف ،كصندر فاىطاف م ه ،ن إل ينراس ،كال

مبننؾ يف صكراكف كهرح له المكشؼ ،فاـ اودشه ،ف دـ له اى نل ه أاض ن مف ضكاة إدارة الكمنلة

الا،كداة(.)5

لـ اى مر لنكف المبنظمنت فذ حرمة اللوانف؛ نوة

كمذ آ ر ماانت حرمة اللوانف؛ ممن أدل إل

ب فهار فبندؽ الماؾ داككد،

ابن،انرمن ،يىيب ماانت لاحذ كا ىؿ()6؛ أف

اللمااة أحدثت حك ن فذ ىانىة الحرمة الو،اكبناة ،كأثرت مثا انر ا الا،كد فذ فاىطاف ،كشاندة
الاهكؼ كال،نصنبننف ،اأمر الذم دفع شاندة ال،نصنبننف كادارة الكمنلة الا،كداة كالاهبنة ( )Xلإل سف

()1
()2
()3
()4
()5
()6

ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.174
ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص174؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.345
أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.273
الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.345
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.254-253
دركف-كهرؼ :شاـ كمفنماـ( ،عبري) ،ص249 ،134؛ رافنئاؿ ،اآؿ :الو،اكبناة ،ص119؛ يرابنر ،لابنذ :حرمة
ال وحاح الو،اكبناة ،ص208؛ ماار،اكىؼ :مف الىيت اأىكد إل ال ىاـ( ،عبري) ،ص.315
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الفكرم ف ابن ،نا حرمة اللوانف الليراة ،كطايت مف الهم،كر الا،كدم اى بنمنرمن ،كاى دم ،ن

ال،نصنبننف ذرالةن لسبنىحنب مف حرمة اللوانف(.)1

ـ اى د نا شاندة الاهكؼ كالكمنلة الا،كداة إل لبندف ،كاه ملكا مع كاازمنف ،كا يفؽ ا
إبن،نا حرمة اللوانف ،كأ ابنت الكمنلة الا،كداة كشؼ اللماانت اللىمراة ضد الىاطنت اليراطنبناة

فذ فاىطاف( ،)2ف د اى ات ال اندة الو،اكبناة الرىماة ماانت لاحذ كا ىؿ ضد يراطنبنان يذمنا،
يمن ا دـ المونلح الو،اكبناة(.)3

ى طاع شاندة الاهكؼ كالكمنلة الا،كداة حما،ن،
ك بندمن منبنت حدث ماانت ض مة
فإف ال اندة الو،اكبناة منبنت ىنرع إل إدابن ،ن ،كريمن هنرمت مع ا بنهااز فذ إضلنؼ
المبنظم اف () 4؛ يىيب من حدث فذ حماة ىمؾ ال رش ال ذ همات ط انر ح ا ا ن ا مى يؿ
الاهكؼ ،وكو ن ماانت ىحب الىسح كموندر ه مف أادم ال،نصنبننف؛ ممن أدل إل مكاف ة
شاندة الاهكؼ كال،نصنبننف ا كشؼ حرمة اللوانف الليرم م نيؿ دـ ىحب ىسح ال،نصنبننف،
فنضطرت شاندة الاهكؼ إل إ ندة اللسشنت مع الىاطنت اليراطنبناة فذ فاىطاف(.)5
ا اثر ذلؾ أ ابنت إدارة الكمنلة الا،كداة فذ الهاىة اله،راة ا لىنف يف صكراكف فذ

 6آب "أصىطس" 1946ـ،

ف شرارمن لا،نصنبننف ينلكشؼ الفكرم أاة مهمنت

ىمراة ضد

المونلح اليراطنبناة فذ فاىطاف بن،نئا ن؛ أف يف صكراكف م بنع يأف اى مرار حرمة اللوانف ىكؼ
اىيب ضر انر ا الاهكؼ(.)6

كفت شاندة الاهكؼ مف إضلنؼ ال درة اللىمراة لا،نصنبننف فذ حنؿ لرض الاهكؼ

لاحرب ،فأ ابنت فذ مؤ مر ينراس فذ  23آب "أصىطس" 1946ـ ،كشؼ حرمة ال مرد ،كا بنىحنب

مبنه ،كأبن،ن لف اهأ لا انر اللىمرم ،كىحيت ال،نصنبننف  45ألف ن مف أ ضنئ،ن نرمة اللماانت ياد

إ ىؿ ال ذ منبنت ضـ  1500بنور ،كلاحذ ال ذ منبنت ضـ  300بنور()7؛ أف يف صكراكف
() 1

الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة (عبري)؛ ماار،
اكىؼ:مف الىيت اأىكد إل ال ىاـ(،عبري)،ص341؛ هك ف،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.220

()2

يا ف ،مبننحاـ :فذ الحرمة الىراة( ،عبري) ،ج ،2ص.223

()4

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.274

()3

()5
() 6

()7

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.274

إاسف ،م ىكر :بنيكاة الدكلة الا،كداة( ،عبري) ،ص.27
إاسف ،م ىكر :بنيكاة الدكلة الا،كداة( ،عبري) ،ص27؛ هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة
الىراة( ،عبري) ،ص17؛ ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.175 ،169

يف نمذ،هاكمك:ثأثار ا ىؿ كال مرد(،عبري)،ص360 ،357؛ ينركخ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص90؛

Beekett, Ian F.W:Modern Insurgencies and Counter-Insurgencies ,p.87.
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ا نر الطراؽ الدياكمنىاة لاكوكؿ إل حؿ مع الحمكمة اليراطنبناة حكؿ موار فاىطاف ،ممن لـ

ل ير ال،نصنبننف الىاطنت اليراطنبناة دكان رئاى ن ل،ن مثؿ لاحذ ال ذ لـ كافؽ ا مطنلب ال،نصنبننف

كشاندات الاهكؼ كشؼ مهمن ،ن اللىمراة كالىانىاة دا ؿ ك نرج فاىطاف ،كاى مرت فذ و ار ،ن

المىاح ضد يراطنبنان(.)1

منف إ سف ال،نصنبننف كشؼ أ منل،ن ،إهنرة لزاندة ك ارة الحرب مف لاحذ كا ىؿ ،كاى مر ن

فذ ضرب اأمداؼ اليراطنبناة نرج حرمة اللوانف الليراة(.)2
كأدل اى مرار لاحذ كا ىؿ فذ اللوانف إل

اى طني،من اللداد مف اللبننور الهنية

ك هبنادمن ،ممن أف ردكد الفلؿ اليراطنبناة منبنت لونلح إ ىؿ كلاحذ ،ال ذ مات لمهؼ ح ا ة

الىاطنت اليراطنبناة المح اة ك ورفن ،ن لاو،نابنة ،كهبنت لاحذ حماة بنافة ا

كالاهكؼ الليرم الذاف منهمكا المبنه اف(.)3

شندة ال،نصنبننف

يدأت لاحذ م،نهمة ال،نصنبننف كمؤىىنت الاهكؼ ،ف د أ ذت لاحذ ى ر فذ أديان ،ن مف

أىاكب بنضنؿ ال،نصنبننف المل مد  -كفؽ شكل،ن  -ا مكاه،ة اليراطنبنااف يهماع الكىنئؿ ،كلمف
دكف إراشة الدـ اليراطنبنذ ،لـ كرع ف هياه ذلؾ اأىاكب يبنضنؿ هنااكؾ يطؿ مىرحاة نهر

اليبندشاة لهمىيار " "Shekespearالذم أراد اش طنع رطؿ مف لحـ مى داف منله ،ككشؼ أمنـ
الحمـ الوندر"رطؿ لحـ يدكف دـ" ،مثامن ا ؼ شندة الاهكؼ المبنظـ أمنـ م كلة" :البنضنؿ يدكف دـ"،

ل وؿ إل

أمثر مف ذلؾ ف كؿ ":إف هنااكؾ همىيار ا ؼ مبن وب ال نمة ينلبنىية لمؤىىن بنن

الهنااكماة ...كمـ ارادكف وفاة ا رمنب كلاىكا ا اى لداد ل طع لحـ اأصانر الىفاة ،كلمبن،ـ

مى لدكف ل طع لحـ إ كابن،ـ"(.)4
كاد

بنن نف اااف-مكر أبنه لـ ا ع أم ابنحراؼ ف ال طة اأوااة ،كفذ م نؿ له فذ

هرادة ملماس أطاؽ لبنفىه اللبننف مكه،ن ،من إل ا بنهااز حت بنكاف (أصا كا أفكاف المحرضاف)
( ، )5كهف حماة بنافة ضد المؤىىنت كشند ،ن ،يمن فذ ذلؾ شاندة حرمة اللوانف الليرم ،كيدأ

م نله ينل أىؼ ا الضحنان المحاااف ،كالحداث ف ضركرة م،نهمة الىاطنت اليراطنبناة ،ك كحاد

()1

بنافاه ،اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف( ،عبري) ،ص11-10؛ إاسف ،م ىكر :م

()2
()3

هافذ ،هيرائاؿ :الىانىة اليراطنبناة( ،عبري) ،ص114؛الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.394

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص348-346؛ يف نمذ،هاكمك:ثأثار ا ىؿ كال مرد(،عبري)،ص.360

()4

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.232-231

()5

شرر اليراطنبناكف ا بنىحنب،

(عبري) ،ص124-123؛ بننؤكر-كهالندم :أرض إىرائاؿ فذ ال رف اللهراف( ،عبري) ،ص.368

انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص.132
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الهي،ة الدا ااة( ،)1ثـ شنؿ ":إبن،ـ ا فكف مر لدم الفرائص ،منلطفؿ الذم مرد كابن ظر حمم ن ند ن،
كابن،ـ ا فكف ا أمية ا ى لداد ل اع الىراكاؿ ك ا ذ الضرينت ،إذا منف مؤ ا ا اى لداد لذلؾ،
فمف المؤمد أف اللدك ىاضرب...؛ لذا ا كهب ا

ك بن ظركف

الهم،كر أف ا كؿ ل،ـ ":إف مبن ـ ر هفكف،

وذ اللدك ،ك رض كف لاكضع ىافن ،إذا مبن ـ رادكف لراض أبنفىمـ لاضرب،

فضاكا كلمف يأهىندمـ ،اذميكا بند الحنمـ ،كابنيطحكا ا الطنكلة ،كابن ظركا الهاد ينلىكط ،إبنبنن لف

بنبنيطح ،...لف بنكافؽ ا الل كينت الهمن اة ممذا اهب ال كؿ لامؤىىنت(.)2

كذمر هنمار أبنه فذ أ نب بنىؼ فبندؽ الماؾ داككد كشؼ ال لنكف مع ال،نصنبننف ،إذ "

شررت ال،نصنبننف الضلافة ال نئفة ،فذ مذف المرحاة ،أبنه لـ لد مبننؾ فنئدة ميارة مف اى مرار

الكحدة ،أك الم نكمة المىاحة ،ممن راد لاحذ ،كيدأت مراس هؿ ه،كدمن فذ مهنؿ هاب الكافداف

الا،كد"(.)3

شررت الىاطنت اليراطنبناة ا نذ ىاىاة إهرااات هدادة لكشؼ اأحداث ،ففذ  8آب

"أصىطس" 1946ـ ،أ ابنت حمكمة ا بن داب فذ

ير رىمذ أبن،ن لف

كاللبنؼ ،كأ ابنت فذ اله،ر ذا ه ف كشؼ ال،هرة الا،كداة إل

بنع للماانت ا رمنب

فاىطاف ،كأف مؿ الا،كد الذاف

د اكا فاىطاف ى انر ىا ـ إيلندمـ ل يرص ،كيدأ ال بنفاذ فذ  15آب "أصىطس" ،حاث ـ رحاؿ
الم،نهراف الذاف شدمكا ا م ف الىفابنة "مبن راؿ انفن" مف مابننا حافن ،كمبننؾ كضع الم،نهركف فذ

ملىمر ا

الاهكؼ (.)4

نؿ؛ يىيب دـ اش بننع اليراطنبنااف فذ لبندف أف مااة فهار فبندؽ أحدثت

ا انر دا ؿ

ا ضح لااحذ أف الكحدة فذ حرمة اللوانف مف طرؼ ال،نصنبننف ،لـ مف ىكل م اؾ

لاض ط ا

يراطنبنان ،كأف مذف الكحدة صار مازمة لاهماع كأكؿ مف راهع مك ال،نصنبننف ،كذمر

ال كب يبننم أحد شندة

ماانت لاحذ

ف ابنىحنب ال،نصنبننف ":لمنذا شرر ـ كشؼ الوراع ضد

اليراطنبنااف،؟ كاأفضؿ أبنبنن ىألبننمـ لمنذا شم ـ ينل نؿ ضد اليراطنبنااف"(.)5
كلـ اهأ أم مف ال بنظامنت ا

سف رىما ن ف بن،ناة اللوانف الليرم أك مك ،ن ،إذ ي ات

ال،نصنبننف م مىمة يه اىم ن ،ى ر كرااف فذ يلض بنهنطن ،ن ،ك ى دمه ضد حافنا اأمس ،يابنمن
()1

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص327؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.346

()2

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص327؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ،

()3

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.79-78

()4
()5

ص256؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.346

ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.177

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.345
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رج ال بنظامنف اآل راف ف ىاطة شاندة الحرمة دكف أف ا يبنان ا ىـ ،كهر ن فذ ممنرىة بنهنط

مى هد ضد الىاطة اليراطنبناة كفؽ بن،ه،من ،كيذلؾ ـ الفراؽ يلد حكالذ ىلة أه،ر مف الا نا،

كىط أهكاا مهحكبنة ينل ك ر ك يندؿ ا ،نمنت ال نىاة ،حاث ندت ال،نصنبننف ،مف هداد طاؽ
ا

مف ىما،ـ المبنه اف البنلكت المل،كدة ،منللونينت ا رمنياة الفنهاة ال نرهة ا

ىاندة

الاهكؼ المبنظـ كىاط ه ،يابنمن رد المبنه كف يبنلكت شنىاة ضدمن ،كضد شندة الكمنلة الا،كداة،
يبنل ،ـ ينلمى ىاماف كا بن،زامااف كال كبنة(.)1

كا يرت لاحذ فذ وحاف ،ن ملماس"اللمؿ" ،كشؼ ال،نصنبننف لبنهنط،ن فذ إطنر حرمة

اللوانف يمثنية اى ىسـ ك ركج ف ط البنضنؿ ،كأطا ت ا

شاند ،ن مبناة المبنه اف ،كم يت

حت بنكاف "ال زم لامبنه اف" م نطية شاندة ال،نصنبننف" :ل د ابنه ـ

ابنه نؽ م هؿ ،إبنه ابنه نؽ اضنمذ الهرامة ،إبنبنن ابنه بنن

ب الضرية اأكل  ،مذا

ف ا طنر مف أهؿ الحرب ،كأبن ـ

ابنه ـ ف الحرب مف أهؿ ا طنر"( ،)2ممن رفضت لاحذ كا ىؿ طاب ال،نصنبننف كشؼ اللمنلانت

اللىمراة لف رة ابنل ند المؤ مر الو،اكبنذ الثنبنذ كاللهراف فذ منبنكف اأكؿ "داىمير" 1946ـ(.)3

كذمر بنن نف اااف-مكر ":إف شاندة ال،نصنبننف طايت مف إ ىؿ كلاحذ ا بن ظنر ك دـ ال ىرع

فذ بنفاذ ماانت يلد فهار فبندؽ الماؾ داككد ،كأف اا،ـ أف احواكا ا
دا ؿ الاهكؼ ،كا بن ظنر ح

مكاف ة المؤىىنت

ابنل ند المؤ مر الو،اكبنذ" ،كحىب مسـ مكر رفضت إ ىؿ كلاحذ

ذلؾ الطاب ،يلد أف ا ضح أف شاندة الاهكؼ كال،نصنبننف مى لدة لكشؼ الوراع المىاح ،فأ ابن ن

أبن،من صار مازم اف ي اررات حرمة اللوانف الليرم ،كأبن،من ى رراف ماان ،من يهمؿ مى ؿ(.)4

كذمر بنن نف اااف-مكر ":إف ا بنهااز ىكؼ اى اكف الفروة كا كمكف يضرب الاهكؼ،

لذلؾ فأم كشؼ مك لونلح اللدك" ،كفذ الثنمف مف أااكؿ "ىي مير" 1946ـ ،هددت إ ىؿ كلاحذ
ماان ،من نرج إطنر حرمة اللوانف الليرم(.)5

ف د حوات دة ل ناات يلد فهار فبندؽ الماؾ داككد ياف شاندات لاحذ كا ىؿ كال،نصنبننف،

كذمر يا ف " :إف اللسشنت لـ مف فذ حنؿ أفضؿ مف ف رة من يلد فهار فبندؽ الماؾ داككد ،كذلؾ
يىيب اى لداد الهماع لاملرمة...وحاح حنكلت ال،نصنبننف مبنع إ ىؿ كلاحذ بنفاذ ماانت أ رل،

لمف اأمكر لـ لد مثؿ ف رات من شيؿ شانـ حرمة اللوانف الليراة المكحدة ،كيلد م ندرة ىبناه
()1
()2
()3
()4
()5

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.260
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.260
هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.255
هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.255

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص78؛ هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.259
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فاىطاف ،منبنت اللسشنت ال ذ نض،ن صنلااذ مع إ ىؿ كلاحذ أفضؿ مف ىنيؽ ،دمن ،كطايت

ال،نصنبننف مف لاحذ كا ىؿ ،فهار الىفف ال ذ راد يراطنبنان إ ندة الم،نهراف فا،ن إل شيرص يلد
فهار فبندؽ الماؾ داككد"(.)1

شدمت ال،نصنبننف م رحنت ل مرد مدبنذ ،يد ن مف ال مرد اللىمرم(.)2

كمف ذلؾ ا ضح أف ال،نصنبننف ال ذ شندة حرمة اللوانف الليرم ،ىر نف من

فهار فبندؽ الماؾ داككد ،كطنليت إ ىؿ كلاحذ ينل كشؼ أاض ن ،إ

ات بن،ن فكر

أبن،من كاوا ن اللمؿ ضد

اأمداؼ اليراطنبناة ،ك ندت ا ،نمنت ياف الطرفاف مف هداد ،منم ن ممن منبنت شيؿ حرمة اللوانف

الليرم.

ثالثاً :العالقة بين ليحي واتسل في المرحمة الثانية من العصيان:

صارت حرمة اللوانف ىاـ اأكلكانت ياف إ ىؿ كلاحذ ،كأويح اللوانف م و انر اا،من
،ممن أويح المهاس الىانىذ لحرمة اللوانف ه،ة لمؿ ا بنىاؽ اللسشنت ياف ال بنظاماف،
ح يدكف المهنمؿ ال ذ ىيي،ن إشنمة ا طنر الهداد (المهاس الىانىذ)(.)3
أكشفت المبنظم نف بنهنط،من ه ،انر كبنوؼ؛ يىيب ،دادات ىاطنت ا بن داب ،يدأت مرحاة

هدادة يابن،من ا ىمت ي نرب المبنظم اف فذ ال رماز ا اأمداؼ بندمن حدثت إ ىؿ لامرة اأكل

فذ نرا ،ن ف اللدك اليراطنبنذ ،كا يرت الىاطة اليراطنبناة فذ فاىطاف "ىاطة اح سؿ أهبنياة

كي،ذف الوفة حنريبننمن" ،كفؽ من هنا فذ لماـ ىرم ل،ن ،كاف منبنت إ ىؿ ا مدت مذف البن اة ماا ن

،إ أبن،ن لـ لمؿ ا

ركاه،ن إ سمان(.)4

رأت لاحذ أف إ ىؿ اش ريت فذ أاداكلكها ،ن مف مكشف،ن؛ لمف ذلؾ لـ امف منفان لس حند،

كفهات محنك ت الكحدة؛ يىيب ال سفنت اأىنىاة ،ال ذ لك ظ،رت فذ إطنر مكحد فإبن،ن ى ؤدم

إل إ نشة ال طكار ،كى ؤدم إل ال فمؾ ،كال ضرر بنظامذ طار ،كىاؤثر ا الحرب ضد
يراطنبنان ،كلريمن اكشف،ن( ،)5كذمرت لاحذ أبن،ن أرادت أف ؼ ا بنكاان إ ىؿ فلرضت اا،ن كحاد

ال كات الم ن اة ،فمنف الرد ىايانى ،كرأت أف الىيب الكحاد فذ فهؿ الكحدة مك الفمر الذم منبنت

()1

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ(،عبري) ،ص61؛ هك ف،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ،ص.254

()2

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.61

()4

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.288

()3

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.306

()5

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.306
113

يبننف إ ىؿ ،فمف المممف ال كوؿ ل كاىـ مه رمة بنظاماة ك ىمراة ،كلمف الفمر الىانىذ منف

م اف ن ياف ال بنظاماف(.)1
لير ف ركح (اأمة) ال ذ رصب فذ ح اؽ حام،ن ،ك
رأت لاحذ بنفى،ن حرمة مى اة ٌ
اممبن،ن أف مكف هزاان مف مبنظمة ،كمف المحظكر أف بننزؿ ف حؽ ال رار لكحدمن ،ك ف حراة
كيابنت أبنه مبننؾ سشة كثا ة يابن،من(،)2
اللمؿ ،كا يرت لاحذ إ ىؿ هزاان مف الحرمة ال وحاحاةٌ ،
كاممف أف امكف لذلؾ أثار ا إ ىؿ فذ الف رة ال ندمة ،أك ما اا،ن ابن ،نج ورفنت ملابنة،
د ا،ن مى ياا ن فذ بنفؽ الحزياة ،كمكف إ ىؿ نيلة لحزب ،ف،ذ اؼ ف ينشذ الهم،كر ،ك
اممف أف مكف حرمة حرر(.)3
( )4
رفض اااف-مكر الكحدة كطاب مبننشه ،ن مع شدمنا لاحذ ،الذاف نرضكا الكحدة مثاه
ن ت فذ وفكؼ لاحذ؛ من
كلمف إلداد اى مر فذ د ك ه لس حند؛ يىيب كفه مف اى مرار ا
اؤثر اا،ن ،كأهيرت اأصاياة الملنرضة لس حند ،ك هدد الهلكر ينلمراماة مف المنضذ ،إلداد ا
ا ى ىسـ ينأمر الكاشع ين هنف بنحك ه،كد بنن نف اااف-مكر الاىنراة ،كيىيب فهؿ محنك ت
الكحدة ياف ال بنظاماف ىلت لاحذ ظ،نر إبنهن از ،ن يأف أ دادمن زااد كأبن،ن لمؿ ا البنك اة(.)5
بنن نف اااف-مكر أبنه فذ حنؿ شانـ الكحدة ىا كشؼ بنضنؿ إ ىؿ ،دا من همكمه أف
اد
إ ىؿ مضطرة لسى مرار فذ ال نؿ ،مندامت لاحذ شنئمة ،فاـ امف ين ممنف ،أمنـ الوراع المى ر
ياف فرا ذ لاحذ ،كازاا ال كفنت ال ذ أيد ،ن شن د ،ن ،كالمراماة اللما ة ال نئمة ياف المبنظم اف،
ح اؽ مهركع الكحدة ،كممن شنله اااف-مكر ":لاس يكىل،ـ ال راهع ،أف رهنل،ـ ىابن اكف إلابنن .مف
الرؼ إذا منف كراا مهركع الكحدة بناة ميطبنة ل وفاة ال بننفس الدافع لاحرب"(.)6
كمنبنت ركااة إ ىؿ حكؿ مفنكضنت ا حند ىاياة يهمؿ ميار ،فاـ ذمر إاهنيانت لاحذ،

فند ت إ ىؿ أف لاحذ ل،دت مبنذ ا فنؽ  14أانر "مناك" 1945ـ ،اللمؿ كفؽ الميدأاف الاذاف
حدد ،من لاحرب كممن :الحرب يهاش (ال حرار الليرم) ،ال ذ

ل مد ا

اللماانت ا رمنياة

الفرداة ،كال حفظ الكحاد مك أف ـ اللماانت الفرداة يأمر مف ال اندة ال بنظاماة ،أم رفض ا رمنب

اله وذ كا هنف بنحك ا حند الىكفا ذ ،أمن الميدأ الثنبنذ ف،ك أف مدؼ حرب (ال حرار الليراة)

إشنمة ىاطة يراة ا ضف ذ بن،ر اأردف ،مكه،ة ضد البنظنـ اأهبنيذ كلاس ا ى لمنر ،كبن اهة
()1

الكثا ة رشـ (ؾ )10/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،اللسشنت ياف لاحذ كا ىؿ( ،عبري) ،ص.2

()3

الكثا ة رشـ (ؾ )10/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،اللسشنت ياف لاحذ كا ىؿ( ،عبري) ،ص.2

()5

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.310

()2

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.307

()4

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.78

()6

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.298
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ل يكؿ لاحذ الميدأاف ل،دت يلدـ اى داـ المامنت ال ذ حدث يمفردات ملنرضة لسى لمنر،

كلمبن،ن رفضت ا

راؼ يأف هنيك بنىمذ حدد أىس (الثكرة الليراة) ،يابنمن أورت إ ىؿ ا ذلؾ،

ممن ذ ٌمر يا ف لاحذ يأحداث الىازكف ،كا ،م،ن ي انبنة اأمنبنة ،كا ى ىسـ لا،نصنبننف ،كلـ ثؽ إ ىؿ
ي ،دادات لاحذ لا،نصنبننف ا ا طسؽ أبنه إذا اى ،دفت ال،نصنبننف لاحذ فأبن،ن ى ضذ اا،ن(.)1
كذمر يا ف أف لاحذ أكف ت الحرب مع اللدك اليراطنبنذ ،كأف مذا مف ح ،ن ،كلمبن،ن

إ ىؿ يذلؾ ،كأشنمت سشنت هادة مع شندة ال،نصنبننف ،ح

ازـ

أبن،ن ل،دت ل،ـ يأبن،ن ى حد مل،ـ ،يلد

أف شنـ أ ينع يف صكراكف ي ىااـ بننور إ ىؿ لام نيرات اليراطنبناة ،أبن،ـ لـ اى ىامكا ل ،دادات

الكمنلة الا،كداة ك مسئ،ن ككاواكا ماان ،ـ ،ينلرصـ مف ا
حابن،ن اممف الحداث ف اى م ارراة الملرمة(.)2

ن ت كال طؼ كال لذاب كالمسح ة،

ممن ذمر يا ف أف لاحذ أ ابنت شيؿ بنوؼ نـ ف ،دئة ثـ أ ابنت ف بن،نا ،ن ،كلمف

إ ىؿ لـ يلاف ف ،دئة ك حنهة لإل سف ف بن،نا ،ن ككاوابنن ماان بنن ضد اللدك اليراطنبنذ،
ينلىاطرة ا ملىمر كموندرة المدافع الحداثة كىسح سؿ الملرمة المينهرة ،كالىاطرة ا
شطنر ىمرم ي،زامة هرات الهبنكد اليراطنبنااف الذاف اى ىامكا ك مت كموندرة هرات اأطبننف

مف الذ ارة ،مف شذائؼ كراهمنت ينمظة الثمف(.)3

كفذ الم نيؿ منبنت لاحذ ظ،ر فركش ن يابن،ن كياف إ ىؿ ،كلمبن،ن شيات سؿ المفنكضنت

ميندئ إ ىؿ الىانىاة كاللىمراة ،ثـ كه،ت ح دمن

ىؿ كحرضت اا،ن؛ فن ،مت إ ىؿ لاحذ

ينلبنفنؽ؛ أبن،ن يحثت ف بن نط ال سؼ ك دـ الرصية ين حند ،كا ،مت لاحذ أبن،ن بن ضت ،كدمن

ال ذ كوؿ ل،ن ال بنظامنف فذ اأكؿ مف هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1945ـ ،حابنمن حنكلت ال انـ
يلمااة مونفذ الي ركؿ لكحدمن ،ممن ر ب ااه محنكلة إ ىؿ إل نا ا فنؽ ماه(.)4

ثـ راهلت إ ىؿ يلد ل،دات لاحذ كىمحت يمهنرمة لاحذ فذ اللمااة ال ذ يم دكر

إ ىؿ بنفاذمن لكحدمن؛ أف ذلؾ ىاؤدم لس حند حىب ل،دات لاحذ( ،)5كيابنت إ ىؿ أبن،ن ا
الرصـ مف أف لاحذ ه،رت ي،ن إ

أبن،ن مدت ادمن إلا،ن دة مرات كىن د ،ن كأمد ،ن ينلىسح

كال طط كيمؿ من اى طن ت لا ركج مف اأزمة ل ح اؽ الكحدة يابن،من(.)6
()1

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.310

()3

يا ف ،مبننحاـ :فذ الحرمة الىراة( ،عبري) ،مج ،2ج ،4ص.316

()5

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.311

()2

يا ف ،مبننحاـ :فذ الحرمة الىراة( ،عبري) ،مج ،2ج ،4ص.316

()4

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.311-310

()6

يا ف ،مبننحاـ :فذ الحرمة الىراة( ،عبري) ،مج ،2ج ،4ص.316
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لـ اوؿ الطرفنف

فنؽ حكؿ رمزاة كممنبنة هنيك بنىمذ ،فند ت إ ىؿ أف المىألة

ل ير

داى ن ،كابنمن ف رمز كمرهد ركحذ مثؿ منرمس كلابناف لاهاك اة ،كرفضت لاحذ ذلؾ هاة

ف داف أثارمن ا

الهم،كر ،كأف ا

راؼ ا

ذلؾ اى ىسـ ل،ن ( ،) 1لمف لاحذ ا ،مت إ ىؿ

ي داس هنيك بنىمذ ك ارزائاؿ ،كرفضت أف اوؽ بنفى،ن يه ص ملاف حان أك ما ن ،كأف المبنظمة
ل،ن شاندة همن اة اي لدت ف ه واة ال نئد ،المفركضة ا الحرمة( ،)2كمبننؾ المثار مف شاندات
هنما،ـ كلمف

لاحذ ،مبن،ـ ىم ٍف كف كمبن،ـ مف شنـ يإبنهنزات ميارة ،الحرمة
اا
ينلبنىية لااحذ بننور ث افاة كرمكز شكماة ا لامكف مبن،ن ،يابنمن إ ىؿ لاؽ يه وانت ىك ن
منبنت ما ة أك ا شاد الحانة ،كالك ا لا نئد مك ميدأ ينلبنىية ل،ـ كا راؼ ينل نئد هرط ككاهب،
كلاحذ

كاشل،ن(.)3

دى،ـ ،ف،ـ

يؿ أف فرض اا،ن رمكز صراية أك أفمنر صراية ،كرمكزمن كأفمنرمن ضل،ن مف كحذ

هلرت إ ىؿ ينلرضن للدـ ا فنؽ؛ كمهف،ن أ اب لاحذ ،كأمثر من أصضي،ن ا ،نـ لاحذ
يأبن،ن ى لرض يلماان ،ن ،كأف لاحذ كاوؿ ماان ،ن ينى مرار ،ف ىنالت إ ىؿ مؿ :اللماانت
المه رمة مع لاحذ منبنت اى لراضاة ف ط ،كيابنت إ ىؿ أف لاحذ شيات أىنلاي،ن فذ الحرب لا لااـ
شند ،ن ،لا انـ ينللماانت لكحدمن ،ك سؿ المكاه،ة الدا ااة ياف اااف-مكر كهنمار مف ه،ة،
كاىرائاؿ إلداد مف ه،ة أ رل ابن ور ا ثبننف كشر ار الحفنظ ا اى سؿ احذ ،كلـ افم ار مطا ن فذ
ا حند مع ال،نصنبننف ك مع إ ىؿ ،كمنبنت محندثنت ا حند مهرد أ اب ل ىمح ينى مرار لاحذ،
ممن أف اي لند لاحذ ف ال،نصنبننف هلا،ن رب أمثر مف إ ىؿ ،ينلرصـ مف فهؿ محنك ت ال كحد
فذ واؼ 1946ـ ،إ أف لاحذ رأت مف الضركرم ا ش راب أمثر مف إ ىؿ ،ك كشفت ف م،نهمة
هنيك بنىمذ كابن ند فمرف الذم شدى ه إ ىؿ ،كلمف حنفظت لاحذ دا اان ا الفكارؽ ا اداكلكهاة
كالىانىاة يابن،ن كياف إ ىؿ(.)4
خالصة:
بنهحت المبنظمنت الو،اكبناة فذ بنفاذ اللداد مف اللماانت المؤلمة ضد الىاطنت
اليراطنبناة؛ ممن أدل إل حدكث ىنئر ميارة فذ اأركاح كاأمكاؿ؛ ممن أصضب يراطنبنان ال ذ
بنفذت ماا اف ىمرا اف ضد الاهكؼ الو،اكبنذ ،بنفذت سل،من حماة ا ن ت ميارة طنلت
ه وانت ىانىاة ل،ن دكرمن الميار فذ الاهكؼ مرئاس الدائرة الىانىاة فذ الكمنلة الا،كداة،
كرئاس لهبنة ( ،)Xكرئاس الاهبنة ال كماة كرئاس مرمز لاحذ ا ىحنؽ هنمار.

()1

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.312

()3

الكثا ة رشـ (ؾ )10/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،اللسشنت ياف لاحذ كا ىؿ( ،عبري) ،ص.3

()2

()4

الكثا ة رشـ (ؾ )10/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،اللسشنت ياف لاحذ كا ىؿ( ،عبري) ،ص.3

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.315 ،312
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ن ت مؿ مف :بنن نف اااف-مكر لحماه يطنشة مكاة مزكرة ،كالداد شنم ه
كبنهن مف ا
فنئه ك دـ ام هنؼ اليراطنبنااف
نرج بنطنؽ الحماة ،كيف صكراكف لكهكدف نرج فاىطاف ،كيا ف
له ا الرصـ مف أبنه منف شراي ن مبن،ـ.
كشد أدت الحماة إل كشؼ حرمة اللوانف ال ذ اى مرت ىلة أه،ر ،ي سفنت حندة ياف
ال بنظامنت الو،اكبناة ،ك ندت ال،نصنبننف مرة أ رل لا لنكف مع الىاطنت اليراطنبناة ضد إ ىؿ
كلاحذ ،الا اف اى مر ن فذ اللوانف لكحدممن ،كلمف دكف ا حند فامن يابن،من.
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انفصم انزابع:

نيحي مىذ اوتهاء حزكة انعصيان
انعربي حىت تفكيك ادلىظمة
(1615 – 1613م)

المبحوث األول :أوضاع ليحي ما بين انتياء حركة العصيان العبري ,واعالن قيام
(إسرائيل).
المبحوث الثاني :مشاركة ليحي في حرب عام 7011م.

املبحوث األول
أوضاع ليحي ما بني انتًاء حركة العصياى العربي,
وإعالى قيام (إسرائيل)
أولً :أوضاع ليحي حتى صدور قرار التقسيم عام 7011م.
ثانياً :موقف ليحي من قرار التقسيم.
ثالثا :موقف ليحي من مساعي الوحدة مع إتسل.
رابعاً :طبيعة العالقة مع الياغاناه.
خامساً :نظرة ليحي لمعرب.

ابن ،ت حرمة اللوانف الليرم ،يلد فهار فبندؽ الماؾ داككد ،ي ركج ال،نصنبننف مبن،ن،

كاى مرار إ ىؿ كلاحذ فذ ماان ،من ضد الىاطنت اليراطنبناة فذ فاىطاف ك نره،ن ،ك ا الرصـ
مف رفض لاحذ ل رار ال ىاـ ،إ أبن،ن أكشفت ماان ،ن فذ ال نرج ضد يراطنبنان ،كأدل ال بننشض
يابن،ن كياف إ ىؿ إل

كلاس يراطنبنان.

فهؿ الكحدة يابن،من ،ثـ

ارت بنظر ،ن هنف اللرب كا ير ،ـ اللدك اأكؿ

أولً :أوضاع ليحي حتى صدور قرار التقسيم عام 7011م:

يدأت ال،دبنة ال وارة ال ذ حوات فذ ه،ر آب "أصىطس" نـ 1946ـ فذ أ نب مااة

فبندؽ الماؾ داككد فذ ا بن ،نا؛ يىيب طاب لاحذ ال ذ لـ يرد إصضنب اليراطنبنااف ،أثبننا مثكؿ
دد مف بننورمن الذاف ا اكا فذ مااة كرهة ىمة حداد حافن لامحنممة ،كمبنذ ىي مير "أااكؿ"
1946ـ ،ندت لاحذ كا ىؿ لا انـ يلماانت ضد يراطنبنان ،كرفض ن كشؼ ال مرد ،كلمف يمى كل أشؿ
مف ف رة اللوانف( ،)1كا نر ن الطراؽ اللىمرم ،ان انر لاض ط ا
اا،ن مف فاىطاف(.)2

يراطنبنان؛ لفرض ا بنىحنب

يدأت لاحذ ي حراض الهمنمار ل لطاؿ المونلح اليراطنبناة ،يلدـ دفع الضرائب ،ك دـ

ا ل زاـ ينلملنمست المنلاة كا ش ونداة ،ك دـ اللمؿ فذ المونبنع ،كاليدا ينللوانف المدبنذ إل

هنبنب ال مرد اللىمرم المىاح؛ ف نمت مهمك نت مف لاحذ كا ىؿ فذ  13أااكؿ "ىي مير"

1946ـ ،يم،نهمة يبنؾ ثمنف فذ مؿ مف ؿ أياب كانفن ،كاطسؽ بننر ا مرمز هرطة حافن،
كأىفرت اللمااة ف اى ه،ند مكاطف ريذ ،كمورع أحد أفراد لاحذ ،كا ى اسا ا ثسثة آ ؼ

هبناه ،كفذ  24أااكؿ "ىي مير" 1946ـ ،رفضت يراطنبنان ا فراج

ف أىرل الىيت اأىكد،

كرفضت إد نؿ  5100مف الكافداف ى انر ،الذاف أيلدكا مف يحر فاىطاف إل شيرص(.)3

شنمت لاحذ يبنىؼ مم ب ا ى ينرات من ياف انفن ك ؿ أياب ،كأىفر ال،هكـ ف مورع

ضنيط يراطنبنذ ،كرفضت لاحذ طرا ة ال،نصنبننف كالاهكؼ فذ مكاه،ة الىاطنت ير زاندة ال،هرة
الىراة كيبننا المى كطبننت ،فمنبنت ملبناة ي ولاد اللمؿ اللىمرم ضد الىاطنت فذ فاىطاف،

فنى ات فروة شانم،ن يإيلند الكافداف إل

شيرص ل ولاد

ماان ،ن ضدمن ،فمامن زاد الض ط

()1

ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية(،عبري)،ص182؛ يف نمذ ،هاكمك :ثأثار ا ىؿ كال مرد( ،عبري) ،ص361؛

()2

شرر اليراطنبناكف ا بنىحنب؟(،عبري)،ص.124

()3

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.283

ينركخ،بنندؿ:م ؿ يربنندكت(،عبري)،ص91؛ إاسف ،م ىكر:م

ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص178؛ المىارم ،يد الكمنب :مكىك ة الا،كد ،ج ،7ص135؛
ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.320
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اليراطنبنذ

ا

شاندة الاهكؼ لا يكؿ يحاكؿ ىانىاة؛ زاد ض ط لاحذ كا ىؿ اللىمرم لفرض

ا بنىحنب المنمؿ ا يراطنبنان دكف شاد أك هرط(.)1

ضرب شبكة المواصالت:

يدأت لاحذ فذ هراف اأكؿ "أم كير" 1946ـ ،ضرب هيمة المكاوست كملىمرات

الهاش اليراطنبنذ؛ يىيب اى دام،ن فذ حونر المى كطبننت ،ك رشاة حرمة ال،هكـ كا بنىحنب
ا

بننور ال بنظاـ ،فأمرت لاحذ كحدا ،ن ي دمار هيمة المكاوست الدا ااة؛ ل لطاؿ حرمة بن ؿ

الىسح ،ك حرؾ ال كات اليراطنبناة؛ ا نع ضحنان ياف وفكؼ الهاش( ،)2كفذ  9هراف اأكؿ

ىمة حداد حافن -

فهرت لاحذ دة محطنت كمنهمت شطن انر ىمرا ن ا
"أم كير" 1946ـٌ ،
فهرت شطن انر شرب ال دس(.)3
ال بناطرة ،كدمر ينلمنمؿ ،كفذ  22هراف اأكؿ "أم كير" 1946ـٌ ،

كفذ اأكؿ مف هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1946ـ ،ـ دمار شطنر بن ؿ البنفط اليراطنبنذ ا
طراؽ شا اااة  -رأس اللاف ،كأىفرت اللمااة ف م ؿ هرطذ ريذ ،كاونية ثسثة هبنكد
يراطنبنااف ،كا سؼ أريلاف ألؼ هبناه ،كفذ يدااة هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1946ـ ،أطاؽ ىراح
مل اذ حماة الىيت اأىكد ،م نيؿ إ سف ال اندة الو،اكبناة كشؼ اللماانت ا رمنياة ضد
فهرت لاحذ شطن انر فذ
اليراطنبنااف فذ فاىطاف كههي،ن ،كفذ  14هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1946ـٌ ،
فهرت شطن نار فذ محطة الاد ،كفذ لاؿ 17
محطة رأس اللاف ،كفذ  16هراف الثنبنذ 1946ـٌ ،
فهرت لاحذ ىانرة هرطة يراطنبناة أىفرت ف م ؿ أريلة أفراد
هراف الثنبنذ"بنكفمير" 1946ـٌ ،
هرطة(.)4
فهر
كشررت لاحذ ضرب مبنظكمة ا ون ت ،ل لطاؿ حرمة الهاش اليراطنبنذ؛ ف ٌ
بننورمن فذ  16هراف اأكؿ "أم كير" 1946ـ ،مهمع مكايؿ ال،كا ؼ كال ا راؼ فذ فاىطاف،
كفذ 4هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1946ـ ،شطلت طكط ال ا راؼ فذ مبننطؽ ؿ أياب كانفن ،كال دس
فذ الاكـ ال نلذ ،ك نشة ال كات إوسح ال طكط الم،مة ،زر ت أل نم ن فذ المبننطؽ ال ذ شطلت
فا،ن طكط ال ا راؼ؛ ح ا ـ فهارمن مع اش راب ال كة ال ندمة لإلوسح ،كلـ بنهح ىكل مااة
فهار ،كاحدة أىفرت ف م ؿ فبنذ ا ون ت(.)5
( )1يف نمذ ،هاكمك :ثأثار ا ىؿ كال مرد( ،عبري) ،ص362-361؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ،
لاحذ ،ص283؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.318-317
( )2الكثا ة رشـ (ؾ )7/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :المذمرة ال ذ أرىا ،ن لاحذ إل لهبنة اأمـ الم حدة،
(عبري) ،ص42؛ اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.370
( )3اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.371
( )4مكماف ،ما نؿ :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري) ،ص66-65؛ اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة
إىرائاؿ( ،عبري) ،ص371؛ ماار،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.328

()5

اااف -مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.371
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استمرار عمميات ليحي ضد األىداف البريطانية:
مف

كفذ منبنكف اأكؿ "داىمير" 1946ـ ،وندشت لاحذ

ا

بنفاذ

مااة فهار ىانرة

ة ،فذ شاندة ملىمر الهاش اليراطنبنذ فذ ورفبند ،كبنفذت اللمااة فذ  5منبنكف اأكؿ

"داىمير" 1946ـ ،كأىفرت ف دد مف ال ا

كالمونياف ،كشنمت كحدة أي رل ي فهار ىانرة

يهكار بننياس ،أدت إل إونية اللداد مف اليراطنبنااف ،كشنمت كحدة أ رل ،يإل نا شبننيؿ ادكاة ا

الهبنراؿ ينرمر فذ ال دس ،كبنهن مف محنكلة اص انله(.)1

كفذ أكا ر نـ  ،1946كمطاع نـ 1947ـ ،يدأ اليراطنبناكف حنلة

كأويحكا صار شندراف

ا

فرض الىاطة فذ فاىطاف،

يط فذ ش ار ار ،ـ

بندمن أهيرت لاحذ كا ىؿ الىاطنت

اليراطنبناة كشؼ أاة ىانىة ابن نماة ضد بننورممن ،ير ملنشية الهبنكد اليراطنبنااف ينلل نب بنفىه،
بندمن ممف بننور إ ىؿ فذ منبنكف اأكؿ "داىمير" 1946ـ ،مف ا طنؼ ثسثة هبنكد يراطنبنااف

ضرب اثبننف مف أ ضنا إ ىؿ ثمنبنذ هادات ينللون ،فأكشفت الىاطنت اليراطنبناة
لضري،ـ مثامن ي
يلدمن الل نب ينلفامة ،كا ضح لااحذ أف زاندة الض ط ىمران له أثر ميار ا ىانىة الىاطنت

اليراطنبناة فذ فاىطاف(.)2

إف مكهة اللماانت ا رمنياة الهدادة يلد ابن ،نا حرمة اللوانف الليرم ،لـ ىيب ف ط فذ
زاندة الض ط اللىمرم ا

الىاطنت اليراطنبناة فذ فاىطاف ،يؿ أدت إل

زاندة ال أثار ا

ونبنلذ الىانىة فذ لبندف حاث إف شرار ا بنىحنب مف فاىطاف ،يدرس فذ المهاس الكزارم
المو ر فذ بن،ناة هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1946ـ(.)3
يىيب

ا ذ اليرلمنف اليراطنبنذ فذ منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1947ـ ،شرار ا بنىحنب مف فاىطاف؛

دـ كشؼ اللماانت اللىمراة ضد اليراطنبنااف ،كزاندة ال ىنئر فذ وفكف،ـ؛ أبنه مف

هراف اأكؿ "أم كير" 1945ـ ،كح
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()1

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص374؛ ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص184

()2

مكماف ،ما نؿ :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري) ،ص68؛ يف نمذ ،هاكمك :ثأثار ا ىؿ كال مرد،

؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.287-286

(عبري) ،ص363؛ ىاافر ،أراؾ :يا ف ىارة حان ه ،ص102؛
()3

Beekett, Ian F.W:Modern Insurgencies and Counter-Insurgencies, p.87.

مكماف ،ما نؿ :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.67
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هرطا ن كهبندا ن كمكظف ن يراطنبنا ن فذ اللماانت ،ممن لـ لد الكمنلة الا،كداة كال،نصنبننف شندر اف ا
كشؼ ماانت لاحذ كا ىؿ يلد حرمة اللوانف(.)1

ممن أف ماانت لاحذ كا ىؿ بن،ناة نـ 1946ـ ،أشبنل ،من أبنه لف اىمح يإ ندة الكضع إل

ف رة ال وفاة (الىازكف) ،مثامن حدث

بندمن لنكبنت الكمنلة الا،كداة كال،نصنبننف مع الىاطنت

اليراطنبناة ضدممن نـ 1944ـ ،فاـ ارامف اليراطنبناكف ا حؿ مهنيه بن،ناة نـ 1946ـ؛ ممن

دفل،ـ فذ منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1947ـ ،لايدا فذ إ سا ر نانمـ مف فاىطاف ،كا ندة  20ألؼ

فهرت لاحذ طكط ىمة
امرأة كطفؿ يراطنبنذ إل يراطنبنان ،كفذ منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1947ـٌ ،
ال طنر المكواة إل انفن ،كفذ بن،ناة اله،ر بنفىه ،شنـ أحد أ ضنا لاحذ ،ي فهار ىانرة مف ة
فذ مرمز هرطة حافن ،ممن أىفر ف م ؿ أريلة كهرح  140آ راف(.)2

كفذ  12منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1947ـ ،ا طفت لاحذ ىانرة ىمراة فذ ؿ أياب،

كشنمت شكة مبن،ن ينى دام،ن فذ اش حنـ مرمز لاهرطة فذ انفن ،كف حت بناراف أىاح ،ن ا الهرطة

اليراطنبناة كاللرب المكهكداف فذ المرمز ،كفذ  27هينط "فيراار" 1947ـ ،شنمت لاحذ يلدة
ماانت ضد المكاوست اليراطنبناة ،ك وكو ن فذ محطنت الىفف ،كمونبنع وبناع الىفف

كشطنرات كىمؾ الحداد ،كالهكارع فذ حافن كانفن ك ؿ أياب كال دس ،كيلض المؤىىنت

اللىمراة(.)3

كحانؿ لنظـ بنهنط المبنظم اف فرضت شكات اأمف اليراطنبناة بنظنم ن ىمرا ن فذ مبنط ة ؿ

أياب كضكاحا،ن كحونرمن أريلة أانـ م كاواة ،كفذ الهزا الا،كدم مف ال دس ،أ ضلت الطرؽ
المؤداة إل
ا

اؾ المبننطؽ لمراشية ك ف اش ،مبنذ يدااة آذار "منرس" 1947ـ ،كح

سف ف دة مبننطؽ فذ فاىطاف أبن،ن مبننطؽ ىمراة م ا ة(.)4

مبن وفه ،ك ـ

كفذ  14-13آذار "منرس" 1947ـ ،ـ فهار شطنر الاد ،كضرب مم ب الضراية فذ ؿ

أياب كانفن كال دس ،كشد أكضح المبندكب الىنمذ اليراطنبنذ فذ ه،ند ه أمنـ الاهبنة ال نيلة لألمـ
() 1

إاسف،

()2

الكثا ة رشـ (ؾ )7/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :المذمرة ال ذ أرىا ،ن لاحذ إل

م ىكر :م

شرر اليراطنبناكف ا بنىحنب؟( ،عبري) ,ص125 ،121؛ هافذ ،هيرائاؿ :الىانىة

اليراطنبناة( ،عبري) ،ص115؛ مكماف ،ما نؿ :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.67

لهبنة اأمـ الم حدة،

(عبري) ,ص42؛ مكماف ،ما نؿ :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري) ،ص 70 ،68؛
()3
()4

Law, Randall: Terrorism A History, p.186.

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ,ص395؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ,ج ،2ص.328

محنرب ،يد الحفاظ:منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ،ص288؛ من س ،مبنكئاؿ:م ور نرا لاحذ(،عبري) ,ص.72
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الم حدة شنئسن ":لك ىمح ل كات الهاش ينى داـ شكة ىسح،ن هنف الطنئفة الا،كداة...ل كشفت
اأ منؿ ا رمنياة سؿ ىن نت ملدكدة"(.)1

كأمنـ ىاىاة الضرينت ال ذ ا ،ن يراطنبنان مف هنبنب المبنظم اف أزم ت أركاح دد مف
الهبنكد دكف ىنئر ذمر فذ الهنبنب اأ ر ،ينى ثبننا الضرية ال ذ ا ،ن لاحذ حاف أل ت
الم نيرات اليراطنبناة ال يض ا ثمنبناة مف بننورمن ،بندمن بنهحت فذ هبناد أحد بننور لاحذ
لونلح،ن ،كأ ضلت لاحذ بنورمن يلد أف حنمت حكله الهي،نت ل ح اؽ و
شنس فذ أحد م،كؼ
ىفكح هيؿ المرمؿ ،ثـ أ دم ه؛ فأثنر إ دامه ردكد فلؿ ىاياة فذ الوحنفة الو،اكبناة(.)2
كفذ  24آذار "منرس" ىرشت لاحذ  27ألؼ هبناه مف يبنؾ داىمكبنت فذ ؿ أياب ،كفذ

 30آذار "منرس" 1947ـ ،بنهح اثبننف مف

بننور لاحذ فذ فهار أبننياب البنفط اللراشاة-

اليراطنبناة؛ ممن أدل إل إحراؽ  30ألؼ طف ي ركؿ نـ ،كاى مر الحراؽ البننهـ ف ا بنفهنر دة

أانـ؛ ممن أ ا ىملة المبنظمة ،كيا ت ال ىنئر بنحك مااكف هبناه(.)3

كفذ بناىنف "إيراؿ" 1947ـ ،ممبنت لاحذ مف ،راب مذال ،ن هاؤ مكماف مف مل ا،ن

أثبننا كضل،ن فذ إحدل المى هفانت م بنمرة يزم امرأة رياة ،يكاىطة شراة رياة ،كفذ  22بناىنف

"إيراؿ" 1947ـ ،بنىفت لاحذ شطنر ال نمرة – حافن ف ؿ مىة أه نص ،كهرح كاحد ك هركف،
كفذ بن،ناة بناىنف "أيراؿ" 1947ـ ،اش حـ اثبننف مف لاحذ مرمز هرطة ال دس كأد اكا ىانرة ماائة
ينلمكاد الم فهرة ،ا أبن،ـ منؿ ال زمكف إهراا وااحنت ال،ن ؼ ،كيلد ركه،ـ يدكف الىانرة،

حدث ابنفهنر أكدل يحانة أريلة مف الهبنكد اليراطنبنااف(.)4

كفذ يدااة واؼ نـ 1947ـ ،ياف لا كات اليراطنبناة أبن،ن صار شندرة ا الىاطرة ا

فاىطاف ،كأف الكمنلة الا،كداة كال،نصنبننف صار شندر اف ا إ ندة ضيط الكضع الدا اذ؛ ممن دفع
لاحذ كا ىؿ لزاندة ض ط،من اللىمرم؛ هينرمن ا

ا بنىحنب مف فاىطاف ،كمإهراا

نيذ

أ ضنا إ ىؿ كلاحذ ،شنمت يهبنؽ مل ااف ل،من ،كوؿ ددمـ  16ه و ن سؿ نـ 1947ـ،
إ أف الحدث الذم منف له أثار ا

الىاطنت اليراطنبناة فذ فاىطاف كحمكم ،ن فذ لبندف مك

()1

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص328؛ مكماف ،ما نؿ :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري)،

()2

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.289

ص71؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.289

()3

أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص264؛ المىارم ،يد الكمنب :مكىك ة الا،كد ،ج ،7ص

() 4

الكثا ة رشـ (ؾ )2/8–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :اللرب فذ دمة لاحذ( ،عبري)؛ مؤىىة الدراىنت

135؛ ىاافر ،أراؾ :يا ف ىارة حان ه ،ص.113-112

اللرياة :مف مـ ا رمنياكف اأكائؿ ،ص11؛ الياندر الىانىذ :م نياة مع إىحنؽ حىكف ،اللدد ،237ص.27
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ا طنؼ إ ىؿ الرشاياف مافكرد منر ف " "Clifford Martinكمارفابنينس " "Mervynpiceفذ 12
مكز "اكلاك"

نـ 1947ـ ،كا دام،من ردان
()1

الرشاياف ينل رب مف بنن نبنان

ا

إ داـ اثبناف مف

فذ  31مكز "اكلاك" 1947ـ(.)2

بننور إ ىؿ ،ككهدت هث ن

ك ممبنت لاحذ فذ  26أااكؿ "ىي مير" 1947ـ ،مف ا ى اسا ا  45ألؼ هبناه مف يبنؾ

ينرمااس فذ ؿ أياب ،ك اؿ اللمااة اه ينؾ أىفر

ف مورع

مىة يراطنبنااف مف حراس

اليبنؾ( ،)3كفذ  9منبنكف اأكؿ "داىمير" 1947ـ ،أطاؽ رهنؿ لاحذ البننر ا ىانرات لاهرطة
اليراطنبناة فذ ىنحة المكهنفكت فذ ؿ أياب ،كأل كا زهنهة مكلك كؼ ا

إحدامن كمريكا كىط

الهم،كر ،كف ح رهنؿ الهرطة البننر ،كدفع ه ونف مف المنرة حان ،من ثمبن ن لا،هكـ(.)4

ممن منهمت فذ  22هينط "فيراار" 1948ـ كحدات مف لاحذ كا ىؿ الىانرات اللىمراة

ال ذ منبنت مر فذ اأحانا الا،كداة ف ات هرة هبنكد كأواب  25آ ركف ،كفذ  29هينط

فهرت لاحذ ينل رب مف رحفكت شطن انر ىمرا ن ،كش ؿ فذ اللمااة  28هبندا ن،
"فيراار" 1948ـٌ ،
كأواب  35آ ركف( ،)5كبنفذ ال كب هرابنؾ أمير مااة ىطك لرض ل،ن يبنؾ ينرمااس فذ 28
ا مياغ  200ألؼ هبناه(.)6

بناىنف "أيراؿ" 1948ـ ،شياؿ حؿ المبنظمة كشد اى كل

ا ياف ممن ىيؽ أف لاحذ كا ىؿ كاوا ن اللمؿ ،ح

يلد ودكر شرار ىاـ فاىطاف فذ

 29هراف الثنبنذ "بنكفمير 1947ـ ،كظات اللماانت مى مرة حبن بن،ناة بناىنف "أيراؿ" 1948ـ؛
أم فذ الكشت الذم منبنت شد يدأت ال،نصنبننف حري،ن ضد الفاىطابنااف مبنذ أه،ر.
()1

بنن نبنان :مدابنة أىى،ن الو،نابنة نـ 1929ـ ،ع ا الىنحؿ ك يلد ثسثاف مااكم انر إل الهمنؿ مف ؿ أياب،
ك مىة كى اف مااكم انر إل الهبنكب مف حافن ،مذف المدابنة اي الت مع كىل،ن شراة أـ نلد الفاىطابناة المدمرة

()2

نـ 1948ـ (.مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص.)469

مكماف ،ما نؿ :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري) ,ص73-72؛ يف نمذ ،هاكمك :ثأثار ا ىؿ
كال مرد( ،عبري) ،ص363؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري),ص72، 69؛ ىاافر ،أراؾ:
يا ف ىارة حان ه ،ص105؛

Beekett, Ian F. W: Modern Insurgencies and Counter- Insurgencies, p. 88; Law,
Randall: Terrorism A Histor, p.186.

()3
()4
() 5

()6

محنرب ،يد الحفاظ:منصنبننف،إ ىؿ ،لاحذ،ص293؛طلمة،هكرج:موندر دراىة ا رمنب الو،اكبنذ،ص.46
مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف ،ص.437
اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص463-462؛ لافذ ،ا ىحنؽ :ال دس أثبننا حرب
ا ى سؿ( ،عبري) ،ص338؛ مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف ،ص.438

الكثا ة رشـ (ؾ )2/7–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ال كب هرابنؾ (دكؼ)( ،عبري) ،ص18؛ محنرب ،يد
الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص293؛ الىلدم ،صنزم :مهنزر كممنرىنت ،ص.63
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نشاط ليحي خارج فمسطين:

بن اهةن للدـ ح اؽ لاحذ بنهنحن اذمر ضد اليراطنبنااف فذ فاىطاف ،حنكلت لاحذ ف ح

هي،ة ثنبناة فذ أكركين ضد مؤىىن ،ن كرمكزمن كمونلح،ن ا ش ونداة فذ مؿ دكؿ أكركين يمن فا،ن

يراطنبنان ،مى ااف بننور مات ىني ن ضمف ال كات اليراطنبناة فذ إطنر الفرشة الا،كداة؛ فأمرت
لاحذ بننورمن فذ أكركين يزاندة ال ىاح ك دد ال سان كال دراب ل بنفاذ م،منت دشا ة(.)1
أدل اللمؿ ضد لاحذ كا ىؿ مف اليراطنبنااف كال،نصنبننف ،إل

أكركين ،فبنى ت لاحذ كا ىؿ فذ راؼ نـ 1946ـ ،ا
لضرب المونلح اليراطنبناة ( ،) 2فأرىات لاحذ مر ىؿ

زاندة د ـ الا،كد ل،ـ فذ

ركج حرمة اللوانف نرج فاىطاف؛

مامنـ إل

إاطنلان

نـ 1946ـ؛ فكهد

ولكية فذ بنهنطه مف إ ىؿ ال ذ حذر ه ينلطرد مف إاطنلان فذ حنؿ أثر ا أ ضنا إ ىؿ ،كلمبنه
بنهح فذ هبناد ااة لامبنظمة كحوؿ ا المكاف ة لهراا ىسح ،مف سؿ سشن ه مع أ ضنا

الحزب الهاك ذ ا اطنلذ(.)3

كيلد مامنـ أيرىؿ ال كب إلانب فكوؿ إل ا ىمبندراة فذ  7هينط "فيراار" 1946ـ ،ثـ
إل

ينراس ،لمبنه شرر أف ا اـ فر ن لااحذ فذ مور ال ذ منبنت مبنط ة ىمراة م،مة ينلبنىية

ليراطنبنان فذ الهرؽ اأكىط( ،)4كأ د إلانب فذ اأكؿ مف أانر "مناك" 1946ـ ،م طط ن ل دمار
المدمرة اليراطنبناة هفركف فذ ا ىمبندراة ،يكاىطة مسح ا،كدم المؿ فذ اأىطكؿ اليراطنبنذ
يكضع

يكة بننىفة يهكار مى كدع اأىاحة فذ المدمرة ح

ابنفهر؛ ف بنفهر المدمرة ،كيىيب

الحراىة المهددة ثر ا ح اية ح كم ا  20مااكهرامن مف الم فهرات ،كا

فذ محممة حافن ينلىهف ىت ىبنكات(.)5

ؿ المسح كحكمـ

كوؿ إلانب إل ينراس فذ  15أانر "مناك" 1946ـ؛ شنمة فرع لاحذ فذ أكركين ،كيىيب

الفهؿ فذ هبناد دد مف أ ضنا إ ىؿ كيا نر فذ إاطنلان فذ يدااة نـ 1947ـ ،بن ؿ إلانب مرمز
لاحذ مف إاطنلان إل فربنىن ،كطاب مف مر ىؿ مامنـ " "Hertcil Amikamال كهه إلذ ينراس،

كأشنمن سشنت مع يلض اله وانت فذ ينراس ،كفذ نـ1947ـ ،كز ت لاحذ مبنهك انر دا ؿ

يراطنبنان يلبنكاف"ا ميراطكراة الم ،نكاة" ،حذرت فاه يضرب المونلح الىانىاة كا ش ونداة
()1

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.260

()3

اااف-مكر :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.352-351

()5

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص253 ،211؛

()2

()4

فاف ،إااذ :الهي،ة الثنبناة( ،عبري) ،ص83 ،45؛ ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية( ،عبري) ،ص.179

إلانب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.251 ،203

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3268614,00.html .
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اليراطنبناة فذ اللنلـ ،إذا لـ ار ىانىن ،ن مع الو،نابنة ،كال ركج مف فاىطاف ،كأ دت لاحذ فذ

فربنىن ال طط لا انـ يلماانت ،ؤمد أف يراطنبنان نهزة ف حمناة بنفى،ن فذ

ر دارمن(.)1

العالقة مع فرنسا:

بندمن أ رهت يراطنبنان فربنىن مف ىكران كليبننف فذ الحرب اللنلماة الثنبناة منبنت اأهكاا

فا،ن ملنداة ليراطنبنان ،فهلرت بننور لاحذ أف الىاطنت الفربنىاة ى نض
يراطنبنان مف دا ؿ أراضا،ن فذ حنؿ دـ المهؼ بن،ن ،ح

ف أاة مااة ضد

ؤدم إل اح هنج يراطنبنان ،ممن

منبنت ينراس مرم انز لبنهنطنت الا،كد ،كالو،نابنة الذاف لهأكا إلا،ن سؿ الحرب(.)2

ممف ممثؿ لاحذ فذ ياركت هيرئاؿ مكىرم " "Jepraeel Moseryمف ا ه منع يممثؿ

الهبنراؿ دا كؿ ""Al Jeneral Dighol

()3

المكلكبناؿ المىبندرم " ," Alexandreyلا فنكض حكؿ
ال كب إلانب المىبندرم فذ

إممنبناة داـ مىن دات فربنىاة لمبنظمة لاحذ ضد اليراطنبنااف ،كال

فربنىن ،فمنبنت لاحذ فنكض ي اندة إلانب ،كالكفد الفربنىذ ي اندة أبندراه ياكمنؿ " Andraih
دراب بننور لاحذ فذ مدارس

 "Plomalرئاس ا حند الو،اكبنذ فذ فربنىن ،فكاف ت فربنىن ا
ضينط الهاش الفربنىذ(.)4

كيحث الفربنىاكف اأ منؿ ال ذ اممف أف ا كـ ي،ن رهنؿ لاحذ فذ الهزائر ،كيلد أريلة

اه من نت أياغ ياكمنؿ كفد لاحذ ف رصية الفربنىااف فذ ال لنكف مل،ـ ،لمف الحمكمة الفربنىاة،
ى طاع اللمؿ سبناة هاة ملرفة اليراطنبنااف من اؤدم إل

بنزاع ىانىذ ياف الدكل اف ،كلمف

اممف مكاؿ بنهنطنت لاحذ ف طراؽ ال دمنت الىراة الفربنىاة ،كىمحت أه،زة اأمف الفربنىاة

()1

()2
() 3

فاف ،إااذ :الهي،ة الثنبناة( ،عبري) ،ص132 ،83؛ اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص
385 ،352؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ(،عبري) ،ص.71

اااف -مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ,ص.383
هنرؿ دا كؿ1970-1890( :ـ)

رج مف مدرىة ىنف ىار اللىمراة

نـ 1911ـ ،ك مؿ فذ الحرب

اللنلماة اأكل يرئنىة المنرهنؿ يا نف ،كلمع بنهـ دا كؿ يلد اى ىسـ فربنىن أمنـ م ار؛ فحمؿ لكاا مكاواة
ال نؿ مع يراطنبنان سؿ الحرب فامن الرؼ ينىـ الاهبنة الكطبناة الحرة الفربنىاة ،كيلد حرار فربنىن أويح

رئاس الحمكمة المؤشت ،إ أف الهلب الفربنىذ أراد حمكمة يرلمنبناة يد ن مف حمكمة رئنىاة فنى نؿ دا كؿ،
ثـ أ ندف لاحمـ مينر ضينط الهاش نـ 1958ـ لا ضنا ا

ف ا

الثكرة الهزائراة ،إ أبنه أدرؾ أبن،ن مبن ورة

بن،ـ كا رؼ ينى سل،ن نـ 1962ـ ،كمك أكؿ رئاس لاهم،كراة الفربنىاة ال نمىة ،كأكؿ رئاس

مبن ب مف الهلب الفربنىذ نـ 1965ـ ،كا زؿ نـ 1969ـ (.المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة
()4

الىانىة ،ج ،2ص ،742هيراف ،اى  :أ ظـ اله وانت فذ ال نرا  ،ص.)321-320

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.217-216
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أف مكف أراضا،ن شن دة ابنطسؽ لبنهنطن ،ن ضد اليراطنبنااف فذ لبندف ،هرط بنفاذ اللماانت الميارة

مف الدكؿ المهنكرة ،ح

كرط فربنىن فذ بنزاع ىانىذ مع يراطنبنان(.)1

عمميات ليحي في الخارج:

شدـ ألمىبندر أمربنىكف " ،) 2( "Alexander Ahernsonمىن دات لا بنظاـ الملندم
ليراطنبنان ،ف د شدـ أمكا ن لانب ،كملاكمنت ىن د ه فذ بنفاذ ماانت( ،)3كاش رح أمربنىكف اللمؿ
فذ لبندف ،يضرب الز نمنت اليراطنبناة ،كالمؤىىنت الحمكماة ،كمنف أكؿ مدؼ لااحذ فذ لبندف
مر بنىمذ
ك ازرة الدفنع اليراطنبناة ،يإرىنؿ طرد ما كـ إلا،ن ف طراؽ فربنىذ اد
" ،"Mertenskyك بندمن كوؿ إل لبندف زكدف رهنؿ لاحذ يم افنت حمكماة مف البنكع الذم
ى دمه الك ازرات م كـ ي ن ـ ك ازرة الدفنع ،كضع مر بنىمذ ال بنياة فذ الطرد كم ب ااه اىـ
الهبنراؿ رئاس دائرة طكار الكىنئؿ ال نلاة فذ ك ازرة الدفنع ،كوبنؼ الطرد يدرهة ىرم هدان،
ككضع الطرد فذ اليراد ،ك ند مر بنىمذ إل ينراس ،كابنفهر الطرد كهرح الهبنراؿ كمكظفكف
آ ركف(.)4
كفذ  7آذار "منرس" 1947ـ ،بنىفت لاحذ ميبن بنندم الضينط فذ ك ازرة المى لمرات فذ
ؼ ركيار مزراحذ " "Robeir Mazrahiي بنفاذ اللمااة ،ف د اه رل إلانب ملطف ن ،ككضع
لبندف ،ك يماٌ ى
()5
يدؿ ال طف المكهكد فذ م فذ الملطؼ كودرف كظ،رف ،ممانت مف الم فهرات .
ذمب مزراحذ ينلملطؼ إل لبندف فنى ياه الكفد الذم منف شد زار هنملة الىكريكف كمنف
مزراحذ فذ اى ينل،ـ ،ك بند كوكله إل البنندم اؽ الملطؼ فذ الممنف الم وص ل لااؽ
المسيس ،كه،زف لسبنفهنر بندمن ا ندر يراطنبنان إل فربنىن ،كيلد ال داا همر مضافاه ككد ،ـ
نئدان إل فربنىن ،كلـ ابن يه أحد يأبنه صندر ك رؾ الملطؼ الذم ابنفهر ،كأدل إل ش ؿ دد مف مينر
مكظفذ ك ازرة المى لمرات ،كالهبنكد اليراطنبنااف ،ك هرات الهرح  ،كأ ابنت لاحذ مىؤكلا ،ن ف
اللمااة(.)6
( )1إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.218-217
( )2ألمىبندر أمربنىكف (إلمس)1948-1888( :ـ) وحفذ ه اؽ أمركف أمربنىكف ز اـ مبنظمة بنااذ ال ذ ىن دت
اليراطنبنااف فذ ال هىس ا اللثمنبنااف فذ الحرب اللنلماة اأكل  ،كيدأ بنهنطه شنئدان ل بنظاـ الهد كبناـ ،كأ رب
ف اى لدادف ل دمة لاحذ( .إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص219؛
.)http://he.wikipedia.org/wiki

( )3اااف -مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.385
( )4إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.220-219
( )5إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.255 ،221
( )6ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص328؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص222-221؛ اااف-
مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص385؛
Weinberg- Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism, p.113.
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كفذ  16بناىنف "إيراؿ" 1947ـ ،كوات يا ذ مبنكت ""Baiti Knout

()1

إل لبندف حمؿ

يكة بننىفة ،أد ا ،ن إل ك ازرة المى لمرات اليراطنبناة ،إذ ممبنت مف الد كؿ يلد أف أشبنلت الحراس
أف أحد هكاري،ن ىنشط كأبن،ن يحنهة لد كؿ الدكرة وسحه ،فكضلت الليكة فذ أحد دكرات المانف

كىنر ت ينل ركج فك انر إل

ينراس ،ك ـ اللثكر ا

الليكة كلـ احؽ ضر انر؛ يىيب كشؼ أحد

نرب الىن ة يىيب ض ط إي،نـ يا ذ ا زهنج الىن ة(.)2

ك ح ت لاحذ ضنيط اليكلاس الىرم اليراطنبنذ المنهكر ركم إلمىبندر فنراف " Roy

"Alexander Farran

()3

فذ أانر "مناك" 1947ـ،

ىرم فذ ممنف شراب مف ال دس ،كا ضح أف الف

،نمه ي ؿ ف نمن أثبننا شانمه يإلونؽ مبنهكر
ي ِّذب ح منت ،كحكمـ فنراف فذ محممة

ىمراة ي أر ه مف ال ،مة ،ك ٌكؼ ا موارف ،ك ند إل لبندف ،كاى يؿ فذ لافريكؿ فذ يراطنبنان
منأيطنؿ ،فأشىمت لاحذ أف بن ـ لف نمن ف ات أ نف يرىنلة ما مة(.)4
شرر إلانب إرىنؿ ىيلاف طردان ما كمة إل لبندف ،ك دمار المدمرة اليراطنبناة هفركف ال ذ

فهؿ فذ دمارمن فذ ا ىمبندراة ،كاللمؿ ضد الىفنرة كالهاش اليراطنبنذ فذ يركمىؿ؛ اللنومة
الياهاماة ،كشرركا دـ إرىنؿ الطركد مف فربنىن ،كماؼ أحد أ ضنا لاحذ ي ،راي،ن مف فربنىن إل

إاطنلان ،ثـ إرىنل،ن إل يراطنبنان ،يابنمن ذمب إلانب كيا ذ إل ياهامن ،فكضع حكؿ هىد يا ذ 9
()1

يا ذ مبنكت زاركس :كلدت فذ ينراس نـ 1927ـ ،مف نئاة ركىاة ،ابنضمت مذ ككالد ،ن لاحرمة الىراة

الفربنىاة منمذ ك مرمن  14نم ن ،ك مات مراىاة ىمراة ك مرمن  16نم ن لوحافة مكمين ،أ ذت دكرة

ك ه اؿ الليكات البننىفة ,حكممت فذ ياهامن ينلىهف لمدة نـ ك فؼ لثمنبناة أه،ر ،كوات إل

داد

فاىطاف نـ

1951ـ ،كاى كطبنت فذ يئر الىيع ،كمن ت يأزمة شاياة ك مرمن 39نم ن(.الكثا ة رشـ (ؾ )3/7–5فذ مل،د
هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :يا ذ مبنكت زاركس (عبري)؛

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L -3268614,00.html

()2

الكثا ة رشـ (ؾ )3/7–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :يا ذ مبنكت زاركس (عبري)؛

()3

ركم إلمىبندر فنراف2006-1921( :ـ) كلد فذ إبنها ار كمك مف أوؿ إارلبندم ،مؿ كالدف فذ ىسح الهك

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3268614,00.html.

المامذ ،مع يدااة الحرب اللنلماة الثنبناة دـ مع كحد ه فذ مور ،كيلد ابن ،نا الحرب اللنلماة الثنبناة كوؿ إل
فاىطاف ،كيلد كشت شوار ند إل

يراطنبنان ،كفذ ذركة حرمة اللوانف الليرم نـ 1946ـ ،ند ضمف أفراد

الكحدات ال نوة إل

فاىطاف؛ فأكشؼ ف ذ لاحذ إلمىبندر ركفكفاا ش فذ ال دس سؿ شانمه يإلونؽ ماو نت

لاحذ كح ؽ مله ح

منت( ،كمهفت الكثنئؽ اأوااة أكؿ مرة نـ 2004ـ أف الف ذ ش ؿ ا اد فنراف) كأمنـ

،داد لاحذ له ينل ؿ أشنـ فذ مبندا ح

()4

منت.)http://he.wikipedia.org.wiki( .

اللنرؼ ،نرؼ :بنمية فاىطاف كالفردكس المف كد ،ج ،4ص.877-876
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مااك هرامنت مف الم فهرات ،كفذ ح اي ،ن طركدان م فهرة ،ل رىا،ن إل

المدمرة(.)1

يراطنبنان ،ك بنفاذ دمار

كفذ  12حزاراف "اكبناك" 1947ـ ،كوس الحدكد الفربنىاة الياهاماة رىنؿ الطركد
ليلض اله وانت الىانىاة كاللىمراة فذ يراطنبنان ،كضلت الم نيرات اليراطنبناة ادمن اا،ن دكف
حدكث أضرار ،مف سؿ الهرطة الياهاماة ال ذ ام هفت الم فهرات حكؿ هىد يا ذ كشيض اا،ن
مع ال كب إلانب ،فكهدت رىنلة ينىـ الىمر ار الرئاىذ فذ ا دارة اليراطنبناة فذ فاىطاف ،كالثنبناة
لا نئد اللنـ لاهاش اليراطنبنذ فذ الهرؽ اأكىط ،كالثنلثة لاهبنراؿ ينرمر شنئد الهاش اليراطنبنذ فذ
فاىطاف ،كالرايلة ينىـ كزار ال نرهاة أربنىت يافف ،فطايت الهرطة مف هماع المىئكلاف دـ ف ح
أم طرد شيؿ ىاام،ن لا يراا لفحو،ن ،فلثر ا الطركد ال ذ أرىات مف إاطنلان(.)2
مله

ا

أثبننا ال ح اؽ مع إلانب حضر أبندراه ياكمنؿ مف فربنىن إل ياهامن كمله محنماف لس فنؽ
طة الدفنع ،ك ا

إلانب مف شاندة لاحذ لاامنت ينلمثكؿ أمنـ المحممة الياهاماة

كا فونح سبناة ف أمداؼ الحرب ال ذ كض،ن لاحذ ،شىيً ىؿ ياكمنؿ كالمحنمكف اأمر ،كأىياغ
إلانب أف فربنىن طنلب ياهامن ي ىاام،من إلا،ن ،ف د ثيت أبنه مرب م فهرات مبن،ن إل ياهامن؛ أف
الهرـ امكف ار مب فذ فربنىن ،كياف إلانب لامحممة أبنه ضك مف لاحذ ،كأف أمداؼ حري،ن ضد

يراطنبنان مك حرار (كطبنه!) فودر ضدف حمـ ينلىهف ىبنة ،كفذ  11أااكؿ "ىي مير" 1947ـ،
ك بند ابن ،نا ف رة ا

ىراحه(.)3

نؿ بن ؿ إل

فربنىن؛ فن

ا ه الهرطة الفربنىاة ،كيلد ثسثة أانـ أطاؽ

ك حمىت لاحذ ل طة شوؼ لبندف مف الهك ،ال ذ رض،ن حن نـ ا،كدم أمرامذ اد

انركخ مكرؼ " ،"Yarakh Korofالذم د ن لممنرىة أ منؿ

راياة ضد يراطنبنان ،كاللمؿ ضد

لبندف فذ مرحا اف ،اأكل إل نا مبنهكرات حذاراة اا،ن مف الهك ،كالثنبناة إل نا شبننيؿ اا،ن ،ك بند

ىن ة الوفر كهه الحن نـ إل مطنر فرىنم لإلشسع؛ فكهد ينبن ظنرف  25رهسن مف الهرطة شنمكا

()1

الكثا ة رشـ (ؾ )3/7–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :يا ذ مبنكت زاركس (عبري)؛ إلانب ،ال كب :هرائـ

اأرهكف كلاحذ ،ص225-224؛ المىارم ،يد الكمنب :مكىك ة المفنماـ كالموطاحنت الو،اكبناة ،ص 227؛

.http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3268614,00.html
() 2

الكثا ة رشـ (ؾ )3/7–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :يا ذ مبنكت

زاركس (عبري)؛ أفرااـ ،امذ :الدرع

كالحرب( ،عبري) ،ص81؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص227-225؛ المىارم ،يد الكمنب:
مكىك ة المفنماـ كالموطاحنت الو،اكبناة ،ص227؛ http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-

()3

.3268614,00.html

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.230-228
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ين

نله لف رة شوارة دكف محنممة ،كا ضح يلد ركهه أف الم نيرات اليراطنبناة منبنت ا ا ونؿ

مع الطانر الذم ا مد ااه(.)1

كفذ مطاع نـ 1948ـ ،طط إلانب ل اكاث موندر المانف فذ لبندف ي ه،از ألؼ زهنهة

ح كم ا هرثكمة المكلارا ،كا فؽ مع يلض اأطينا الذاف الماكف فذ مل،د فنى ر فذ ينراس،

كاى لد فراؽ ممكف مف هرة رهنؿ لا انـ ينلم،مة ،إ

أف ودكر شرار ال ىاـ كا سف إبن،نا

يراطنبنان ابن داي،ن ،كابنىحني،ن مف فاىطاف هلؿ المبنظمة ورؼ البنظر ف اللمااة ال ذ منبنت شد

يا ت بن،ناة مرحاة ا

داد ،كا ىراع لالكدة إل فاىطاف؛ لمحنرية ال كات اللرياة (.)2

ىروب معتقمي ليحي من المعتقالت األفريقية:
طط

بننور لاحذ المل اكف فذ أحد المل ست المابناة لا،ركب ي نرا

"ىي مير" 1946ـ ،كذلؾ

 19أااكؿ

ف طراؽ حفر حفرة فذ هدار أحد ال رؼ ال راية مف ميبن

إدارة

المل ؿ ،كيلد ام منؿ الحفرة بنهح دد مبن،ـ فذ ال ىاؽ فكؽ يلض ال رؼ كالكوكؿ إل اأمنمف

ال ذ

اكهد ي،ن حراىة ،ثـ ال،رب مف المل ؿ(.)3

كفذ  14منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1947ـ ،بنهح ا ىحنؽ هنمار فذ ال،ركب مف أر اران يرف ة

أريلة مف بننور إ ىؿ ،كشد كضع طة ال،رب ال كب مرادكر ،كيلد رحاة هنشة فذ و،راج
لامحركشنت كواكا أداس أينين ،كفذ مبن وؼ بناىنف "إيراؿ" 1947ـ ،ا

ؿ اليراطنبناكف ثسثة

مبن،ـ ،ككوؿ هنمار ك آراه يف إلا زر " ،)4("Aryeh Bin Aliezerإل هايك ذ( ،)5ثـ أشبنع ممثؿ
إ ىؿ رئاس كزراا فربنىن ركيرت هكمنف " ،) 6( "Robert Shomanالملندم لايراطنبنااف ،يبن ؿ

( )1محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص294؛ الينين ،يد الحماد :ه وانت إىرائاااة ،ص142؛
إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.229-228
( )2المىارم :مكىك ة الا،كد ،ج ،7ص135؛ إلانب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص232-231؛ اااف -مكر ،بنن نف:
محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.386
( )3أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.266
( )4آراه يف إلا زر :كلد نـ 1913ـ فذ يكلبندا ،كفد إل فاىطاف نـ 1920ـ ،وحفذ ،ك ضك شاندة فذ إ ىؿ،
كمنف ميلكث،ن فذ أكركين ،ىهف فذ من ،كال دس ،كيات لحـ ،كالاطركف ،كأييلد إل أر ران كمرب مبن،ن كذمب
إل ينراس ،كمك مف مؤىىذ حزب حاركت ك ضك لهبن ه المرمزاة (.اذ ،اذ :فذ دا ؿ إىرائاؿ ،ص.)343
( )5هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص86-84؛ يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.208
( )6ركيرت هكمنف 1963-1886( :ـ) مف أمـ رهن ت الىانىة الفربنىاة من يلد الحرب اللنلماة الثنبناة ،ابن ب
بننئي ن فذ اليرلمنف ،كأىس الحرمة الهلياة الهم،كراة ك ضكان فا،ن مبنذ نـ 1945ـ ،ىاـ مبننوب حمكماة
دادة مكزار لامنؿ ،كرئاس لاكزراا من ياف نمذ 1948-1947ـ ،ككزا ار لا نرهاة من ياف نمذ -1948
1953ـ ،ك مؿ مف أهؿ الكحدة اأكركياة ،ك رأس اليرلمنف اأكركيذ (ى راىيكرغ) ،ك ن د نـ
1962ـ(.المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ج ،3ص.)504
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ا ثبناف مف هايك ذ إل مابننا طكلكف الفربنىذ ،فذ  20بناىنف "أيراؿ" 1947ـ ،ا ظ،ر حنماة

الطنئرات الفربنىاة هنف دارؾ ،كمبنح يف إلالزر كهنمار ،الاهكا الىانىذ فذ فربنىن ،كيلد يضلة
أه،ر ند هنمار إل فاىطاف( ،)1كفذ آب "أصىطس" 1947ـ ،اى طنع دد مف أ ضنا لاحذ
ال،ركب مف أحد مل ست مابنان ير بنفؽ حت اأرض ،كاريط البنفؽ ياف شىـ ا

اللنـ(.)2

نؿ كالهنرع

ماانت ضد اليراطنبنااف فذ

مف مؿ من ىيؽ ا ٌياف أف مبنظمة لاحذ لـ م ؼ ي بنفاذ
فاىطاف ،ف د لهأت ل بنفاذ ماانت ضدمـ فذ يراطنبنان ذا ،ن ،كشد بنهحت فلسن فذ دد مبن،ن،
كأكشلت ش ا كهرح مف الضينط كالهبنكد اليراطنبنااف فذ لبندف ذا ،ن ،ممن يدأت لاحذ ،راب
بننورمن المل ااف كالميلداف إل مابنان كأر اران.

الوضع المالي لممنظمة:

منبنت مبننؾ بنهنطنت مه رمة ياف لاحذ كا ىؿ فذ ينراس ،مإشنمة مؤىىة لهمع اأمكاؿ

لونلح،من ،ك كزال،ن ينل ىنكم يابن،من ،كاى دم ،ن لاحذ لالمؿ الد نئذ ضد يراطنبنان ،نوةن
حرار أىرامن ،م حرار ا ىحنؽ هنمار نـ1947ـ ،ي لنكبن،ن مع إ ىؿ فذ مهنؿ حرار اأىرل،
مس ال نرج فمنبنت م ع يمينلغ ميارة

كلمف لاحذ فذ فاىطاف لـ مف م اؾ أمكا ن مثارة،
اى دم ،ن فذ ملرم ،ن اللىمراة كا سماة ضد يراطنبنان(.)3

كحوات لاحذ فذ فربنىن ا ممانت ميارة مف اأمكاؿ ف طراؽ ال ير نت ،ال ذ شدم،ن

مؤادكمن ،كلمف اؾ اأمكاؿ منبنت

أىاحة ،ك رىا،ن إل فاىطاف(.)4

مفذ لبنهنطنت المبنظمة فذ أكركين؛ أبن،ن منبنت ه رم ي،ن

العالقات مع التحاد السوفيتي:
ظ،رت فذ لاحذ

نمذ 1947-1946ـ ،موطاحنت م،هبنة مف ا ه راماة كال كماة

ممحنكلة ل أماد فرد لاحذ ،فيدأت يحث ف انرات للمؿ المبنظمة فذ ال نرج؛ فبنهر بنن نف اااف-
مكر ىاىاة م ن ت ير وحافة "محزات" حكؿ رصية ا حند الىكفا ذ فذ الكوكؿ إل

الدافئة؛ لازاد مف أطمن ه لهرف لحرب يراطنبنان فذ فاىطاف(.)5

المانف

()1

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص219-218؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص87-86؛ يرابنر ،لابنذ:

()2

أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.266

()4

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.215

حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص208؛ الحىابنذ  ،يد المراـ :الو،اكبناة ،ص.440

()3

()5

فاف ،إااذ :الهي،ة الثنبناة(,عبري) ,ص.133

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري),ص346؛ بناؼ ،دافاد :طكر أ ىؿ كلاحذ(،عبري)،ص156؛

Kimche, Jon: Seven Fallen Pillars: The Middle East, 1945-1952, p.153; Abadi, Jacob : Israel's
Leadership, p.150.
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كأ ابنت لاحذ وراحةن مكشف ن مكالا ن لاىكفات نوةن بنن نف اااف-مكر الذم ذمر أف لاحذ

ملنداة لسميرانلاة ،ك ياف له أف مذف الحااة لف بنفع؛ أف ا حند الىكفا ذ لـ امف م ه ،ن بنحك
الحرب كش ،ن ،كمنبنت الحااة فذ شكله ":بنحف بنلنرض أم بنكع مف ا ى سؿ ،فبنحف لىبنن ضد
ا ه راماة...ف نلياة (الهلب) الا،كدم فذ فاىطاف مف اللمنؿ ،كبنل د يأبن،ـ ىاحممكف فاىطاف
ا بنحك هاد"(.)1

كمم ن ادلؿ ا اللسشة ياف لاحذ ك الىكفاات مك اه منع يا ذ مبنكت زاركس مع كزار

نرهاة ا حند الىكفا ذ فان ىسؼ مكلك كؼ ""Viatslaf Molotov

() 2

ـ أم،ن أثبننا زانر ه

لينراس ،ك رضت ااه مطنلب لاحذ كمكشف،ن الملندم لسى لمنر اليراطنبنذ ،كطنلي ه يد ـ ا حند

الىكفا ذ ،فاـ ياهب يبنلـ أك ( ،)3كلمبنه ك دمن ينلرد ح ن ،كشد ىنمـ ذلؾ الا نا فذ ال أثار ا
مكشؼ ا حند الىكفا ذ المؤاد شنمة دكلة ا،كداة(.)4

ممن أف مكلك كؼ لـ افنهأ يطاب مىن دة لاحذ مف مكىمك ،كهنا الرد يلد أه،ر بندمن

أ اف أبندراه صركمامك ""Andraih Ghromeiko
()1

()5

فذ مهاس اأمف ف إشنمة الدكلة الا،كداة

يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص209؛ اااف-مكر،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ(،عبري) ,ص346؛

Ginor-Rem: Cold Wer Casualty in Jerusalem, Israel Journal of Foreign Affairs ,vol.4,
p.144.
() 2

فان ىسؼ مكلك كؼ1986-1890( :ـ) كلد فذ ركىان ينىـ فان ىسؼ ما نئااكفا ش ىمرانياف ،كمكلك كؼ
لبنذ المطرشة ينلركىاة ،ي ٌاف لمبنوب رئاس الحمكمة نـ 1930ـ ،ككزا انر لا نرهاة نـ 1939ـ ،كأاد إشنمة
دكلة (إىرائاؿ) ،ك زؿ مف مبنويه نـ 1949ـ ،كيلد مكت ى نلاف رئاس ا حند الىكفا ذ أاد رك هكؼ
فأ ندف لمبنويه كزا انر لا نرهاة

نـ 1956ـ ،كظ،رت ال سفنت يابن،من كىل

لإلطنحة ي رك هكؼ

نـ

1957ـ ،ك سؿ ا ى لدادات لمؤ مر الحزب الهاك ذ اؿ( )22كهه ابن ندات حندة لاحزب فطرد ك ن د نـ
 ،1963كلمبنه ند لاحزب نـ 1984ـ.)http://.wikipedia.org/wiki(.

( )3إلانب،ال كب:هرائـ اأرهكف كلاحذ،ص233؛ اااف-مكر،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ(،عبري)،ص.384-383
()4اااف-مكر،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ(،عبري)،ص384؛المؤىىة اللرياة لادراىنت كالبنهر :مكد البننر،ص.146
( ))5أبندراه صركمامك :كلد فذ ركىان الياضنا نـ 1909ـ ،ك مؿ فذ ك ازرة ال نرهاة نـ 1939ـ ،ممىؤكؿ ف
شىـ أمرامن ،ثـ أرىؿ إل الك انت الم حدة ك مؿ ممى هنر أكؿ الىفنرة الىكفا اة ،ثـ شنئم ن ينأ منؿ نـ
1941ـ ،ثـ ىفا انر نـ 1943ـ ،ك رأس كفد يسدف فذ المؤ مر ال أىاىذ لمبنظمة اأمـ الم حدة المبنل د فذ
ىنف فربنىىمك فذ الك انت الم حدة نـ 1945ـ ،ثـ مبندكب يسدف فذ اأمـ الم حدة نـ 1946ـ ،كهنرؾ
فذ ا نذ شرار ال ىاـ نـ 1947ـ ،كه ؿ نـ  1949مبنوب بننئب كزار ال نرهاة ،ك ي ٌاف ىفا انر فذ
الممامة الم حدة نـ 1952ـ ،كأويح ضكان فذ الاهبنة المرمزاة لاحزب الهاك ذ نـ 1956ـ ،ثـ كزا انر
لا نرهاة نـ 1957ـ ،كابن ب ضكان فذ المم ب الىانىذ لاحزب نـ 1973ـ ،ك ي ٌاف نـ 1983ـ بننئب
رئاس الكزراا ،ثـ رئاى ن لمهاس الىكفات اأ ا (رئاى ن لادكلة) نـ 1985ـ(.المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف
 :مكىك ة الىانىة ،ج ،4ص.)339-338
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فذ فاىطاف( ،)1كايدك أف ال لنكف ياف لاحذ كالىكفات كثؽ كاى مر ح

شانـ (إىرائاؿ) ،بندمن

حوؿ ال بنوؿ اأمرامذ فذ ال دس نـ 1947ـ ،ا يلض الكثنئؽ مف الكمنلة الا،كداة يكاىطة
اليراطنبنااف فاد كهكد سشنت ياف شندة لاحذ ،كياف المفكضانت الىكفا اة كاأكركياة الهرشاة فذ

ياركت ،ككهكد شكا د دراب ار نمن الىكفات ل ندة لاحذ كمىن د ،ـ منلان ،كأف مبننؾ سشنت

كثا ة ياف لاحذ كالحزب الهاك ذ الفاىطابنذ ،كحزب ا وسح الو،اكبنذ ذم الماكؿ الهاك اة(.)2

كفذ  14أانر "مناك" 1947ـ ،كمع إ سف صركمامك ا راؼ ركىان يحؽ (هلب

إىرائاؿ) ،فذ إبنهنا دكلة ا،كداة فذ فاىطاف يلد ملنبنن ه فذ ال،كلكمكىت ،ا يرت لاحذ ذلؾ
ابن ون انر لىانىن ،ن ال نرهاة ،ال ذ مات ا

اى طنب ا حند الىكفا ذ ،كا يرت أف ركىان

ام مت ي ضا ،ن يلد زاندة اللماانت ضد المونلح اليراطنبناة فا،ن(.)3

كدلاؿ آ ر ا ار ينط لاحذ ينلىكفاات مااة اص انؿ ال بنوؿ اللنـ اليكلبندم فذ فاىطاف

فا كلد مك بنىمذ " ،)4("Witold Hulanickiكاص نل ه فذ  27هينط "فيراار" 1948ـ ،كمك وداؽ

أيرامنـ ه ارف الذم د ـ طة اأريلاف ألف ن ل هماؿ هاش ا،كدم فذ يكلبندا ل زك فاىطاف؛ أف

ال بنوؿ منف مدف ن أىنىا ن لاىكفاات؛ كا

د أبنه ضك فذ الم نيرات اليراطنبناة كمك لـ امف مذلؾ،

كلمبنه لنكف مع الم نيرات اأمراماة المبننمضة لاهاك اة ،فأمد ال بنوؿ الفربنىذ فذ ال دس يأف
ا ص انؿ بنفذ ه لاحذ يأكامر مف الىكفاات ( ،) 5كمك من أمد ه م نيرات ال،نصنبننف (مهنم) ،كمنف

اليكلبنداكف ابنظركف لااحذ ا أبن،ن مبنظمة ىكفان اة ،كلـ ا َّ
يف أحد فذ لاحذ اللمااة؛ أبنه مت
يرئ ه مف أم ذبنب فذ ا ذار اااف-مكر ":كوابنذ ال رار فذ كشت م أ ر ،كيىيب زلة ال دس

()1اااف-مكر،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ(،عبري)،ص384؛المؤىىة اللرياة لادراىنت كالبنهر :مكد البننر،ص.154
( )2أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص 235؛ رينيلة ،صنزم :ا ى ار اهاة ا ىرائاااة،
ج ،1ص67؛
Ginor-Rem: Cold Wer Casualty in Jerusalem, Israel Journal of Foreign Affairs vol.4,
p.145; Kimche, Jon: Seven Fallen Pillars: The Middle East, 1945-1952, p.153
()3

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ,ج ،2ص.331

()4

فا كلد مك بنىمذ1948-1890( :ـ) كلد فذ يكلبندا ،كفذ الثسثابننت ه ؿ مبنوب شبنوؿ يكلبندا فذ لبندف ،كفذ
نـ 1937ـ ه ؿ مبنوب شبنوؿ يكلبندا فذ فاىطاف ،ريطه سشنت وداشة مع أيرامنـ ه ارف ،كونصن ملن
ا فنش ن ميدئا ن ياف الحمكمة اليكلبنداة كا ىؿ شنمة ملىمرات دراب لمهبندم إ ىؿ فذ يكلبندا نـ 1938ـ،
كبن ؿ مك بنىمذ طاب إ ىؿ إل الحمكمة اليكلبنداة فذ يدااة نـ 1939ـ كيدأكا ي بنفاذ ا فنؽ ،ه ؿ مبنويه
نـ  ،1943ثـ ه ؿ مبننوب أ رل ي لاامنت مف حمكمة ا بن داب ،طفه أ ضنا لاحذ كأ دمكف.
ح
(.)http://wikipedia.org/wiki

Ginor-Rem: Cold Wer Casualty in Jerusalem, Israel Journal of Foreign Affairs
,vol.4, p.135, 138,145-149.
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)(5

لـ أى طع مؿ هذا حانؿ ذلؾ ل د ضضت هف ذ ف ط مف الحزف أف مذا مك موار الرهؿ

الذم شدـ مىنممة م،مة ل لزاز (المفنح الليرم مف أهؿ ال حرار) ،رهؿ وداؽ "ه ارف" ...كأبنن
ا ا اف مف أف ال ،مة ينطاة"(.)1

تحييد الشرق األوسط:

فذ واؼ نـ 1946ـ ،ا رفت لاحذ أكؿ مرة يفها،ن فذ ال رب مف الىكفاات؛ ميداؿ

فذ الهي،ة ضد يراطنبنان؛ فرفلت هلنر حااد الهرؽ اأكىط يهلاه مبنط ة محنادة يلادة ف مؿ

أشطنب الىانىة فذ اللنلـ ،ك حررمن مف ا ى لمنر( ،)2ك حدث اااف-مكر ف طة حااد الهرؽ

اأكىط ،لاس ف ط ل ولاد اللمؿ اللىمرم ضد يراطنبنان فذ الهرؽ اأكىط ،يؿ فذ أكركين؛
هينرمن ا ا بنىحنب مف المبننطؽ ال ذ ح ا،ن(.)3
َّ
كفمر اااف –مكر يلرض فمر ه ا بنكرم الىلاد فذ اللراؽ ،كالماؾ يد ار فذ اأردف،

كودشذ ينهن رئاس كزراا مور ،ك حراض هلكي،ـ لا مرد كمحنرية ا ح سؿ ل ح اؽ حررمن(,)4
يإ راج الهاكش اليراطنبناة مف مؿ دكؿ المبنط ة ،كأف نـ فادرالاة إشااماة ياف هلكي،ن ،لاس ير ناة
يراطنبناة ،ك ل مد ا ال لنكف المه رؾ لهلكب المبنط ة ،ك مكف زاكاة لاىسـ اللنلمذ ،كلاس أداة

لاحرب ،كمع ابن ،نا الكهكد اليراطنبنذ فذ الهرؽ اأكىط ،ى بن،نر اأبنظمة المى يدة(.)5
ا ضح أف اؾ اأفمنر منبنت مس من منبنت لمؿ يراطنبنان ا

اؾ المرحاة ،لمف أفمنر لاحذ لـ

ح ا ه فذ المبنط ة فذ

رج إل حاز الكهكد.

ثانياً :موقف ليحي من قرار التقسيم:

بنهرت لاحذ فذ وحافة مملاس اللدد 16

نـ 1946ـ ،مكشف،ن مف فمرة ال ىاـ،

كا يرت مف اكافؽ ااه نئبنن (لألمة الليراة) ،ك نهر ياع (الكطف) ،فممبنكع ال بننزؿ ف (أرض

إىرائاؿ) ،كاف لـ ا ممبنكا مف ( حرارمن) ينلطرؽ الىاماة فينلحرب ،كا يرت ال ىاـ فذ مواحة

ا ميرانلاة اليراطنبناة؛ فنل ىاـ البنذ كهكد ىاطة صار ( يراة) مرفكضة؛ أبنه

ال ير حرا انر،

فرؽ ىد ،كلاحذ ى حنرب ال ىاـ أهؿ
كمواحة يراطنبنان ي نا المبنط ة م ونر ة كفؽ ىانىة ِّ
Ginor-Rem: Cold Wer Casualty in Jerusalem, Israel Journal of Foreign Affairs

)(1

,vol.4, p.135-136,149.
()2
()3
()4
() 5

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.318-317
اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.350
اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.350

الكثا ة رشـ (ؾ ) 7/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :المذمرة ال ذ أرىا ،ن لاحذ إل

لهبنة اأمـ الم حدة

((،)Unescopعبري)،ص57؛هايزكف،ركت:ى كف ىبنة ا شرار ال ىاـ كال سؼ حكله(،عبري)،ص.165
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مسااف الا،كد ،ف،ذ مع ىاـ ا ميرانلاة اليراطنبناة ك وفا ،ن ف ط ،كمذا اأمر لاس كىااة ،يؿ
مدؼ ل،ن(.)1

كالد ه،ر هينط "فيراار" 1947ـ ،بن طة حكؿ فذ نرا فاىطاف الىانىذ ي حكاؿ شضا ،ن
ٌ
لألمـ الم حدة ،ف د زادت لاحذ ض ط،ن اللىمرم ا يراطنبنان؛ هينرمن ا ا بنىحنب مف
فاىطاف ،كا يرت أف أم شرار مف اأمـ الم حدة لف ا دـ ىكل يراطنبنان كمونلح،ن ل كاة

ىاطن ،ن ،كرفضت لاحذ كا ىؿ اش راح شاندة الاهكؼ ين بن ظنر ح

ا نذ شرار مبننىب حكؿ

موار فاىطاف ،كأرادكا ا ى مرار فذ اللمؿ اللىمرم ضد الىاطنت اليراطنبناة ،لا أثار

ل اار ىانى ،ن ،كاهينرمن ا إاهند حؿ ا ص فاىطاف(.)2

اا،ن

كرأت أف كهه يراطنبنان لألمـ الم حدة شضاة مينلغ فا،ن؛ أف يراطنبنان ضلافة ا حنفة

ا بنىحنب ،ك ا

ال،نصنبننف زاندة ض ط،ن اللىمرم؛

هينرمن ا

ذلؾ دكف هركط ،ك كفت

لاحذ كا ىؿ مف مكاف ة شاندة الحرمة الو،اكبناة ا شرار ال ىاـ الم رح؛ أبن،من يبن ن إبنهنا دكلة
أك ممامة ا (أرض إىرائاؿ الميرل) ال ذ ضـ ضف ذ بن،ر اأردف ،ك دـ ىاـ المبنط ة لدكل اف
رياة كا،كداة(.)3

كفذ أكاىط حزاراف "اكبناك" 1947ـ ،كوات لهبنة اأمـ الم حدة إل فاىطاف كىط أهكاا
الم نطلة اللرياة ،كابنحورت م،من ،ن فذ ا ى منع إل ه،ندات الحرمة الو،اكبناة ،ك دت
اه من ن ىران فذ ؿ أياب مع شاندة ال،نصنبننف؛ لملرفة شكة ودا،ن لالرب ،فأمدت ال،نصنبننف شدر ،ن
ا ذلؾ ،فأثرت ا ش اررات اأمثراة فذ الاهبنة ذات ال كهه يإشنمة دكلة ا،كداة فأزاات ال كفنت
ا موارمن(.)4
ك دت الاهبنة اه من ن ىرا ن آ ر فذ أكا ر حزاراف "اكبناك" 1947ـ ،مع إ ىؿ ال ذ
طنليت يدكلة ا،كداة فذ فاىطاف كهرؽ اأردف ،ك دـ مبنح اللرب مانبنن مى سن ىكاا ف طراؽ
ال ىاـ أـ الفادرالاة ،كطنليت رئاس الاهبنة يإودار يانف يرفض ال ىاـ( ،)5ممن شررت لاحذ دـ
م نطلة الاهبنة ممن شنطلت الاهنف الىني ة ،كرأت أبنه اهب ال لنمؿ مل،ن ك داـ من اازـ؛ شبنن ،ن
يموداشاة مطنلي،ن ،فزادت مف ما،ن ا سمذ شيؿ كأثبننا كهكد الاهبنة لا أثار اا،ن(.)6
()1

هفاامنف ،أبنهؿ :م نينت محنريذ حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.165

()2

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص328-327 ،324؛ من س :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص76؛

()3

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.329-328

()5

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.270

()4

()6

يف نمذ ،هاكمك :ثأثار ا ىؿ كال مرد( ،عبري) ،ص.364-363

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.270
ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.330
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كلـ ه مع رئنىة الاهبنة ي اندة لاحذ ،إ إبن،ن ا ت مبن،ن مذمرة مطكلة ،زاد ا أريالاف

ألؼ مامة ،فذ ثمنبناة فوكؿ ،يكاىطة أىرامن فذ ىهف ال دس المرمزم فذ اأكؿ مف مكز "اكلاك"
1947ـ ،اى لرضت فاه طكر شضاة فاىطاف ،ي رمازمن ا من أىم ه يحؽ الا،كد ال نرا ذ فذ
(أرض إىرائاؿ) ،ك نرضت المذمرة منفة المهنراع المطركحة ،منل ىاـ كالفادرالاة أك الدكلة ثبننئاة

ال كماة(.)1

كرأت لاحذ أف اأردف ك فاىطاف مذ أىمنا صار وحاحة ،أكهدمن دد مف الدكؿ ال ذ

اح ات (أرض إىرائاؿ) ىني ن ،ك(الهلب الليرم)

اكافؽ اا،ن؛ أبن،ن م افنت المح ؿ اأهبنيذ،

كمك اطنلب يكطبنه (أرض إىرائاؿ) المى اة ال ذ ى كـ فا،ن كلاس فاىطاف كا ندة الهزا الهرشذ

ل،ن ( ،) 2كالحؿ الكحاد الذم

د ه مبننىين ،مك مبنح (أرض إىرائاؿ) فذ حدكدمن (ال نرا اة

ا ى سؿ) ،ك حكاا،ن دكلة دام راطاة اه مع فا،ن الا،كد الراصيكف فذ اللاش حانة منماة(.)3

كيررت لاحذ رفض،ن لدكلة ثبننئاة ال كماة أك ال ىاـ ؛ أبنه لاس لدا،ـ الحؽ فذ ىاـ

(الكطف الليرم) ،كاشنمة

دة دكؿ

ااه ،كالمانف الىانىذ الموطبنع فذ حدكد هرؽ اأردف

مرفكض؛ أبنه مف وبنع ا ى لمنر ،كأف دكل اف رياة كا،كداة صار م يكؿ؛ أف ما ن الدكل اف لف

حوؿ ا اى سؿ ىانىذ أك اش وندم ،كاممف أف بنهب حركب يابن،من ا مكارد فاىطاف(،)4

كال ىاـ لف اؤدل ل حىاف اللسشنت ياف اللرب كالا،كد ،نوةن إذا بنفٌذ ينل كة ،كى بنهأ فذ مؿ دكلة
حرمة مرد لمحنرية اله،ة اأ رل ،ك طنلب ينلىاندة ا ينشذ حدكد الدكلة أك بنوف،ن الثنبنذ؛ ممن
اؤدم إل

اه لنؿ الحرب ال ذ ى بنزؼ طنشنت المبنط ة ،ك لاؽ ال طكر ا ش وندم كالث نفذ،

كى لمؿ ال كل ا ى لمنراة ا

أهاج الوراع؛ أهؿ اى مرار اى ليندمن لاهلكب(.)5

كاى هنيت لاحذ لطاب اأمـ الم حدة ،كأكشفت

فاىطاف؛ أبن،ن المرة اأكل

ماان ،ن أثبننا كهكد لهبنة ال ح اؽ فذ

ال ذ لمؿ فا،ن لهبنة ح اؽ دكف ممثاذ ا ميرانلاة (!) ،ينلم نيؿ

طنليت لاحذ كشؼ إطسؽ البننر ،كال ف اش كموندرة الىسح ،كايلند المى كطبناف الكافداف ى انر،
() 1

() 2

الكثا ة رشـ (ؾ )7/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :المذمرة ال ذ أرىا ،ن لاحذ إل لهبنة اأمـ الم حدة
(( ،)Unescopعبري) ،ص1؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.272-271
الكثا ة رشـ (ؾ ) 7/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :المذمرة ال ذ أرىا ،ن لاحذ إل لهبنة اأمـ الم حدة

(( ،)Unescopعبري) ،ص.53
( )3محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.272
( )4الكثا ة رشـ (ؾ ) 7/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :المذمرة ال ذ أرىا ،ن لاحذ إل لهبنة اأمـ الم حدة
(( ،)Unescopعبري) ،ص63-62؛ هايزكف ،ركت :ى كف ىبنة ا شرار ال ىاـ( ،عبري) ،ص .169
( )5الكثا ة رشـ (ؾ ) 7/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :المذمرة ال ذ أرىا ،ن لاحذ إل لهبنة اأمـ الم حدة
(( ،)Unescopعبري) ،ص63؛ هايزكف ،ركت :ى كف ىبنة ا شرار ال ىاـ( ،عبري) ،ص .169
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نؿ كالمحنمـ ك بنفاذ حمـ ا

كا

داـ يحؽ اأىرل ،كبنددت ينلىانىة اليراطنبناة ،كههيت شاندة

الكمنلة الا،كداة يدائ،ن اى لدادان ل يكؿ ال ىاـ ،كالونؽ ،ـ هبنالة من ى ىسـ كال انبنة(.)1
لاكاشع.

ا ضح مف يانف لاحذ أف ا ميراطكراة

كمع ا

بندمن رمز فذ يراطنبنان كحدمن ،كمذا مبننؼ

سف ف شرار ال ىاـ ي نرا  29هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1947ـ ،رفض ه لاحذ

كا ير ه ابنمر حؽ الا،كد فذ مؿ (أرض إىرائاؿ) ،ك نرضت ىاـ فاىطاف؛ أف أاداكلكها ،ن

كـ ا ا ينر فاىطاف المنماة مام ن لاا،كد دكف مبننزع ،يؿ إف طالن ،ن ال كىلاة فكؽ ذلؾ إذ

منبنكا اطنليكف يفاىطاف الميرل ال ذ وؿ ح

حدكد اللراؽ(.)2

َّ
كياف بنن نف اااف-مكر مكشؼ لاحذ ي كله ":لاس مف حؽ مذا الهاؿ أف ا بننزؿ ف (أرض

إىرائاؿ) ينىـ الا،كد أك اأهانؿ ال ندمة ،كشانـ دكل اف البنذ اى مرار كهكد ا ميرانلاة ك ىاط،ن فذ
المبنط ة ،كد ـ الوراع اللريذ (الليرم) ،ك دـ اؽ اى سلاة ىانىاة كاش ونداة ،مذ مونلح

يراطنبناة؛ لزاندة د ا،ن فذ المبنط ة ،كاليراطنبناكف ىا ،مكف ي أهاج الوراع؛ ل ي

مذ الحنمـ

اأ ا  ،ك ا مؿ طرؼ الاهكا له ،كال ىاـ ملبننف إي نا الا،كد فذ أكركين ك لراض،ـ لا طر ،كفذ

ظؿ فرض ال رار الىايذ مف اأمـ الم حدة ،مف حؽ الهلب الليرم أف ارفض ذلؾ"(.)3

كذمر هنمار ":حدث شرار اأمـ الم حدة ف دكلة ا،كداة ح ا اة ،لمبن،ن دكلة يلادة هدان ف
اؾ الدكلة ال ذ حامت ي،ن ،دكلة ابن و،ن شىـ ميار مف أرض إىرائاؿ ،لـ بنفمر أبنن كزمسئذ فذ
حرمة لاحذ فذ ال مرد ا الحمكمة المبن ية ،كلمبنبنن لـ بنأؿ ه،دان كيمنفة الطرؽ ل وااح ذلؾ
ال طأ"(.)4
كأدابنت لاحذ شيكؿ الكمنلة الا،كداة ينل ىاـ ،كهنا فذ يانبن،ن "إف (الهلب الليرم) الىن ذ
لاحراة لف اكافؽ ا ىاـ (كطبنه) ،كىاب ح ه فذ اى طنب همنمارف فذ (أرضه) ،إف فاىطاف
ح مؿ طاع أكونل،ن ،إف المؤىىنت كال ندة الذاف ابني،رت اكبن،ـ ينلىاطة المز كمة فذ الدكلة
المهزأة امثاكف (مونلح الهلب)(.)5

() 1

()2

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص331؛ هفاامنف ،أبنهؿ :م نينت محنريذ حراة إىرائاؿ( ،عبري)،
ص357؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.282

ػيرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص209؛ منلافذ ،إاسف :إىرائاؿ مف ا رمنب إل مهنزر الدكلة،
ص78؛ الىلدم ،صنزم :اأحزاب كالحمـ فذ إىرائاؿ ،ص.279

()3

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.340

()5

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.284

()4

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.39
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كا يرت لاحذ مكاف ة شاندة الحرمة الو،اكبناة ا

شرار ال ىاـ انبنة كياع أهزاا مف

(الكطف) ،كأبن،ـ ممثاكف لالرب ،فىنات سشن ،ن مع مؤىىنت الاهكؼ ،كأ ابنكا ف رصي ،ـ فذ

ال ضنا اا،ن(.)1

كورحت لاحذ" ل د أراد يف صكراكف مف سؿ مطنردة لاحذ ال ضنا ا

الملنرضة

الدا ااة الا،كداة ،كابن،نا حنلة ا ز نج الىانىذ ال ذ ىييت ي،ن لاحذ ،كي فنمـ مع

يد ار

كاللرب ،لف بنل رؼ يىاطة أك أصاياة ـ ابن ني،ن حت حمناة اللدك اليراطنبنذ ...لف بنل رؼ

(ينى سؿ يرم) هنا حت ظؿ الىاطنت اليراطنبناة ،لـ كلف بنل رؼ يىاطة الحرمة الو،اكبناة ك

مؤىىن ،ن ،لـ بنل رؼ ينلكمنلة الا،كداة كلف بنل رؼ ينلحمكمة ،لف بنل رؼ ينل،نصنبننف ،كاذا لنمابنن
مل،ن ف،ذا يحمـ كهكد مونلح مه رمة ضد يراطنبنان ،ىكؼ بنل رؼ يهاش يرم ف ط ا كـ حت

ظؿ ىاطة يراة دام راطاة ،اىنراة أك امابناة"(.)2

كشنيات لاحذ شرار ال ىاـ يىاىاة ماانت مبن،ن :فهار مم ب الهرمة اليراطنبناة لاهحف
فذ حافن ،كاطسؽ بننر ا الهرطة فذ ال دس ،كال،هكـ ا ش،كة أى كران " "Astoriaفذ حافن،
كمف اؾ الحكادث ال ذ منف مدف،ن ضرب الهبنكد اليراطنبنااف كرهنؿ الهرطة الذاف ا رددكف ا
الم نمذ ،حاث شنـ ثسثة مف أ ضنا لاحذ مه،زاف ييبنندؽ كشبننيؿ ينش حنـ مطلـ فذ  13هراف
الثنبنذ "بنكفمير" 1947ـ فذ حافن ،يدأكا يإطسؽ البننر فذ مؿ ا هنمنت ،كمريكا فذ ىانرة منبنت
بن ظرمـ ،ممن أدل ونية  28هبندا ن ،كفذ الاكـ بنفىه أطاؽ البننر ا أريلة يراطنبنااف ،كفذ اكـ
 15مف اله،ر بنفىه ش ات لاحذ هبندااف آ راف فذ حافن(.)3
هنا شرار ال ىاـ فذ ف رة لـ مف فا،ن لاحذ مى لدة ى النب الم ارات الىانىاة ،كمنبنت
الحرمة الو،اكبناة الكحادة الملنرضة له ،كصار راضاة ف ال رار ،كلـ مف ميبناة ل بننىب ىمران
كىانىا ن مع ال ارات المح ماة(.)4
يىيب شاة مكارد لاحذ المنلاة كاليهراة كالاكهى اة ،منبنت ردة فلا،ـ اأكل إودار شاندة
المبنظمة أم انر يحا،ن فذ  29هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1947ـ ،ممبنظمة ىمراة ،كاى مرار بنهنط،ن
محزب ىانىذ دام راطذ ( ،) 5ك ا أثر مذا ال رار ،ودر أمر إل اأ ضنا يحراة ال هبند فذ
كحدات ال،نصنبننف ،مع اى مرار مؿ لاحذ فذ المبننطؽ اأ رل (الدكؿ اللرياة) ،كىرل مفلكؿ
الحؿ فذ المبننطؽ ال ذ حددت يمكهب شرار اأمـ الم حدة ممبننطؽ نيلة لادكلة الا،كداة فذ يدااة

()1
()2
()3

()4
()5

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.371
ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.373-371
اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص429-428؛
Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.26.
هابنكىنر ،يبنحنس:يحث طاالذ ف لاحذ( ،عبري) ،ص.150
هابنكىنر ،يبنحنس:يحث طاالذ ف لاحذ( ،عبري) ،ص150؛ مبنوكر-كبنحنس:المؤىىة اللىمراة ،ص.60
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اأمر ،كاى مرار ا طنر اللىمرم فذ ال دس ،كلمف مذا ال رار لـ اهد اى حىنبنن لدل أ ضنا
المبنظمة فلدلت بنه شاندة المبنظمة(.)1
كا ضح ممن ىيؽ أف لاحذ منبنت مر يحنلة مف الضلؼ الهداد ،كفهؿ ال طاط فذ

شضنان حنىمة ،فاـ هد من امبنع مف هبند بننورمن فذ ال،نصنبننف ال ذ طنلمن منلت ل،ن ا ،نمنت
ينل انبنة ،كياع (الكطف) ،كصار ذلؾ ،يلد أف شررت فماؾ المبنظمة ىمرا ن ىر نف من دلت ف

شرارمن.

ثالثاً :موقف ليحي من مساعي الوحدة مع إتسل:
حدث لنكف ياف لاحذ كا ىؿ فذ

نمذ 1947-1946ـ؛ يىيب مطنردة مؤىىنت

الاهكؼ لماا،من ،كلمف فذ المهنؿ الىانىذ كال بنظامذ مات مؿ مبنظمة يهمؿ مبنفرد( ،)2كلـ وؿ
سش ،من إل ال كحد ،أك ال لنكف المنمؿ ينلرصـ مف الظركؼ الم هني،ة فذ بنظرا ا،من ،للدة أىينب،

منلركاىب اللما ة البننهمة ف ال طكر الفمرم الم يط لدم لاحذ ،ك كف،ن مف اي س ،ن مف إ ىؿ

اأمير مبن،ن ,فاـ مف الركاىب م لندلة ياف الطرفاف ،فإ ىؿ لـ ى ش مف يلنت الكحدة ،ك ا
اى لداد ل بننىذ مكاشؼ لاحذ الىني ة ،كا فنش،ن الىرم مع ال،نصنبننف نـ 1944ـ( ،)3إ أف لاحذ

بنس "ضمار إ ىؿ المراض" –
هات ف داف إطنرمن ،فاـ فر ىؿ مكاشف،ن الىني ة ضدمن ،كلـ ى
ا حد شكل،ن -الذم لطؿ يهمؿ طر فذ الىبناف (1943-1940ـ) ،كممن شنل ه فذ مذا الودد

":ضماربنن ونؼ ،إذ لـ بنمف بنحف الذاف لنكبنن مع اللدك ك دمه"(.)4

الموقف من التحالفات الدولية:

ا يرت لاحذ ا حند الىكفا ذ حاافن ل،ن ،أمن إ ىؿ فمنبنت فذ مرحاة اليحث ين هنف رمان
كشع المثار مبن،ن ل هنيه المونلح يابن،ن كياف
ال ذ لنرض لراب الهرؽ اأكىط ،كلمبن،ن
اار
يراطنبنان ،ممن اد ت إ ىؿ أبن،ن شنمت يأصاياة اللماانت الميارة ضد يراطنبنان؛ ممن أدل إل
اأكضنع ككضع الو،اكبناة الدكلذ يهمؿ ميار ،كأف صنلياة (الهلب الليرم) ا ؼ إل هنبني،ن،
كحذرت مف أوحنب ا هنمنت الذاف اطنليكف ينل حنلؼ مع ال كل الميرل ،كا ود ا هنف لاحذ
بنحك ا حند الىكفا ذ(.)5
()1
()2
() 3

()4
()5

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.357

هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.21
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص295؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري)،
ص78؛ هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.21

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.295
ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.345
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كفضات إ ىؿ ال كهه بنحك الك انت الم حدة اأمراماة ،يابنمن فضات لاحذ ا حند الىكفا ذ

ككرد ذلؾ فذ دد مف يانبنن ،ن ك لمامن ،ن ،كمف يابن،ن يانف يلبنكاف ":حمكمة الك انت الم حدة نبنت"

( ،)1كأدل ازداند أااد لاحذ لس حند الىكفا ذ إل

أماد مىنر ط ه ارف ( دك دكل ودا ذ)،

ف د اى يدلت لاحذ ى نلاف لاحؿ محؿ م ار كمكىكلابنذ م ،داد أ ظـ لسميراطكراة اليراطنبناة،

كا رض يا ف

ا

ىانىة لاحذ ل أاادمن اللدك اأ ار ضد يراطنبنان ،ملاسن مبننمضة لاحذ

ليراطنبنان لـ دـ د م ن من مف أهؿ الو،اكبناة(.)2

كحذرت لاحذ بننورمن مف الكشكع فذ الفمر اللىمرم الذم اش بنلت يه إ ىؿ ،كفهات فاه؛

أبن،ن صار كاشلاة ،كينلرصـ مف حنلة ال نرب ياف لاحذ كا ىؿ ،إ أف ذلؾ ا بن ند لـ امف حكؿ

منضذ إ ىؿ ف ط ،يؿ ا حنضرمن كمى يا،ن؛ فند ت إ ىؿ أبن،ن ي ُّ
مف ض ابنة ضد اأصبنانا،
كأبن،ن حرمة همنماراة ،كلـ ا رب يا ف اكمنى بنحك ا حند الىكفا ذ ممن حدث فذ منبنكف أكؿ

(ابننار)  ،1948بندمن أ اف يا ف أبنه ا فؽ مع ال طكط اأىنىاة لاىانىة ال نرهاة لااحذ ،ممن لـ
ؤمف إ ىؿ يحانداة الهرؽ اأكىط ،كأف م نكمة الهلكب فذ المبنط ة ضد ا ميرانلاة أمر مه رؾ

يابن،من ،كياف(الهلب الليرم) ،كأف إشنمة دكل ه (!)

الىانىاة كا ه من اة(.)3

ا

ضف ذ اأردف ىاحؿ هماع المهنمؿ

كشلت مؿ مف لاحذ كا ىؿ فذ م نلطة فذ طرح،ن ذلؾ ،حابنمن شنربنت بنفى،ن مع الهلكب

اللرياة كا ىسماة المحاطة يفاىطاف ،كال ذ ىلت لا حرر مف ا ح سؿ اأهبنيذ ،كأرادت يذلؾ أف
ٌياف أبن،ن أاض ن حت ا ح سؿ ،لمف ح ا ة اأمر أبن،ن منبنت اح س ن هدادان ،أ ذ يلدان إحسلا ن،
فمنبنت أهد ك أبنم مف ا ح سؿ الىنيؽ.

أثر العمميات عمى الوحدة:

كينلرصـ مف ال سفنت اأاداكلكهاة كالىانىاة ياف إ ىؿ كلاحذ إ أف ال نرب يابن،من منف
يىيب الحرب ضد يراطنبنان ،وكون يلد حندثة إ داـ أريلة مف إ ىؿ فذ بناىنف "أيراؿ"
1947ـ ،كابن حنر بنوراف فذ  21بناىنف "أيراؿ" 1947ـ ،مف لاحذ كا ىؿ منبنن شد ىهبنن فذ
زبنزابنة كاحدة ينبن ظنر بنفاذ حمـ ا داـ فا،من ،ي بنياة زكد ،من ي،ن لاحذ ل،ذا ال رض(.)4
أثر ال بننفس فذ اللماانت الميارة يابن،من ،نوة اش حنـ إ ىؿ ىهف من ،كال ذ مذ مف

إ داد بنور لاحذ م انمك هماكفا ش ،كمف المف رض أف مكف مااة مه رمة إ أف يا ف ض ط
()1

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.295

()3

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.394 ،345

()2

()4

هبندلر ،مكلف :إىرائاؿ ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ ،ص.51

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.290-289
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ا

بنن نف اااف-مكر ينلىمنح له ينل انـ ي،ن لكحدف ،يند نا أف إ ىؿ أ دت ال طة فذ الىهف

كيذلكا ه،كدان ميارة فذ نرج الىهف ك ابنكا شنئدان لالمااة فرفض مكر يهدة؛ أف اش حنـ ىهف من
ك حرار الىهبننا ىامكف له ضهة إ سماة كضرية لاىاطنت اليراطنبناة ،كأف إ ىؿ ىل أف امكف

هرؼ اللمااة ل،ن ،كشد بننزؿ اااف-مكر لمبننحاـ يا ف ف بنفاذ اللمااة أمراف ،اأكؿ :اد نا يا ف

بنفذ اللمااة يبنهنح اهب أف كـ ي،ن ه،ة كاحدة ،كأف المحمكماف مف إ ىؿ ،كالثنبنذ :فذ حنؿ فهؿ

اللمااة المه رمة أك أهاا،ن يىيب رفض لاحذ ،فاف امكف مبننؾ حدكد لس ،نمنت كال ه،ار ،ك كف ن
ا حانة المحمكماف ين

فذ وفكؼ لاحذ(.)1

داـ بننزؿ مكر ليا ف ي بنفاذ اللمااة ،كالذم أدل إل حنلة مف ال ضب

كيبنفذت اللمااة فذ  4أانر "مناك" 1947ـ ،طسؽ ىراح  82مف مل اذ ال بنظاماف،
ف،رب  41أىا انر ،ك  20أىا انر مف إ ىؿ ،ك 11مف لاحذ ،كبنهح  7مبن،ـ فذ ال،رب ،كش ؿ  6مف
الفنراف ،كثسثة م،نهماف ،مبن،ـ شنئد اللمااة دكؼ مكماف "همهكف" " ،)2("Dove Coheenكا ؿ
 8مف الفنراف مبن،ـ أريلة مف لاحذ يىيب إونين ،ـ يرونص اليراطنبنااف إونية أحدمـ طارة
كا ند ،ـ لاىهف ،كأىر  6مف م،نهمذ إ ىؿ حمـ ا ثسثة مبن،ـ ين داـ كىهف اآل ركف(.)3

أزمة جديدة في العالقات بين إتسل وليحي:

كوات اللسشنت فذ مكز "اكلاك" 1947ـ ،إل أزمة حندة أدت إل أف طع إ ىؿ
سشن ،ن مع لاحذ؛ يىيب انبنة اأمنبنة ك لراض بننور إ ىؿ لا طر ،ك دـ يا،ن أف
حنرب ا ميرانلاة اللنلماة ،يؿ اأ داا اليراطنبنااف ،كأف
هنيك بنىمذ منف أب ال مرد ،كا ىؿ
لاحذ اى ىامت لا،نصنبننف كلـ ممؿ ال مرد ،كلـ ا زـ ين فنشانت صار المراحة ل،ن ،كاورار يا ف
سؼ ىانىذ ياف لاحذ
ا ا راؼ ينلماراث الىانىذ لهنيك بنىمذ أثيت فذ حابنه أبنه ا
كا ىؿ؛ ممن مبنع ال لنكف كال كحد ،كمن اب أمؿ إ ىؿ مف لاحذ بندمن طايت مبن،ن دـ ال انـ
ممف مف أىر يراطنبنااف ل نا حمـ ا داـ ا ثسثة مف بننورمن ،منبنكا شد
يلماانت ح
ا اكا أثبننا اش حنـ ىهف من(.)4
()1
()2

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.415

دكؼ مكماف )1947-1915( :كلد فذ يكلبندا ،كفد إل فاىطاف مطنلب فذ الهنملة الليراة نـ 1936ـ ،ثـ
ابنضـ إل إ ىؿ ،كمع ابند ع الحرب اللنلماة الثنبناة لكحدة المكمنبندك فذ الهاش اليراطنبنذ ،كفكر ىراحه مف

الهاش مؿ فذ وفكؼ إ ىؿ ،ك ـ لاابنه شنئدان لاكحدة الم ن اة فذ يا نح مفن ،شند مااة ال،هكـ ا مطنر

()3

الاد ك ماانت أ رل.)http:// www.daat.ac.il/encyclopedialva(.

لافذ ،ا ىحنؽ :ال دس أثبننا حرب ا ى سؿ( ،عبري)؛ ص 247محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف  ،إ ىؿ ،لاحذ،
ص291-290؛ اااف-مكر :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ,ص416؛

()4

Beekett, Ian F.W:Modern Insurgencies and Counter-Insurgencies,p. 88.
هبندلر،مكلف:إىرائاؿ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ،ص216-215؛ماار،اكىؼ:لاحذ(،عبري)،ج،2ص.346-345
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لاحذ ين

كاف ت لاحذ ا طاب إ ىؿ ،ال ذ اد ت يأبنه حابنمن حمـ ا ثمنبناة هر بنو انر مف
داـ فذ واؼ 1946ـ ،لـ ردد فذ المكاف ة ا طاب لاحذ يكشؼ اللماانت لملرفة

موارمـ ،كلمف لاحذ حنكلت

طؼ يراطنبنااف فن ير ،ن إ ىؿ بن ضن لل،دمن ،كطنلي ،ن كشؼ

ماان ،ن ،لمف لاحذ أ ابنت فذ  28حزاراف "اكبناك" 1947ـ ،حمنا ،ن لمؿ مف ا كـ يإلونؽ

إ سبنن ،ن ،كلك أدل إل مكاه،ة مع اللدك ،كا ،مت إ ىؿ ينل حراض ضدمن ،فن َّ،ـ يا ف لاحذ أف
إ سبن،ن ىيب فذ فهؿ طؼ ضنيطاف يراطنبنااف ،لا ممف مف إبن نذ أ ضنئه الثسثة ،ك كوؿ إل

أف ابنفون ن نم ن ف لاحذ ،أفضؿ مف الد كؿ فذ أكمنـ(.)1
َّ
كردت لاحذ يحرب شنىاة ا إ ىؿ ،كذمر ،ن ي لنكبن،ن مع يراطنبنان من ياف نمذ-1940
1942ـ ،كأبن،ن ىمىر يدـ ا،كد ال دس ،ككشؼ اللماانت

حمـ ا

ميرر له ىانىان ك يلدد اأىرل؛ أف

داـ مدفه يث ال كؼ كا طاب ردان ،كأضنفت لاحذ أبن،ن مظمت صاظ،ن كام بنلت ف

اللماانت ،كلمف بند لرض أفرادمن الذاف ا كمكف يإلونؽ ا

سبننت لألذل ،فإبن،ن ى رد ،ك أههت

ال سفنت يىيب طرا ة الحرب ضد يراطنبنان فاـ رب يابن،من ،كا يرت لاحذ بنفى،ن نيلة لملىمر
الاىنر ،كا ىؿ نيلة لملىمر الاماف ،كلمف بنن نف اااف-مكر؛ الرهؿ ال كم فذ ال بنظاـ سؿ ف رة
ا

ا

نؿ هنمار هلر يضركرة رفض ا حند مع إ ىؿ سفن لرأم إلداد ،الذم ذمر أف يا ف كافؽ
ٌيبنذ ال طكط اأىنىاة ال نرهاة لااحذ ،فذ ال كهه بنحك ا حند الىكفا ذ(.)2
كمنهمت لاحذ إ ىؿ فذ آذار "منرس" 1948ـ؛ أبن،ن ى كحذ فمرمن مف اأاداكلكهاة

ال وحاحاة ،رصـ ا ش راب مف ط الىانىة ال نرهاة لااحذ ،كا يرت المف،كـ الىانىذ
لاس أفضؿ مف ىانىة الكمنلة الا،كداة؛ أف إ ىؿ مىمت يبن،ناة نرا الكوناة ،كا

أف حؿ المهماة الا،كداة ىا ـ حدادف ين ينر ال كة ياف اللرب كالا،كد يلد
كا يرت لاحذ أف ا
ا

ىؿ

دت لاحذ

ركج يراطنبنان،

سؼ ياف ىانى ذ إ ىؿ ك الكمنلة مك فذ الل ااة كفذ ال م اؾ ،من ادلؿ

دـ كهكد اى ار اهاة إاهنياة ىانىاة ك ىمراة(.)3

أثر اتفاق الياغاناه واتسل عمى العالقات مع ليحي:

فذ  7آذار "منرس" 1948ـ ،كشلت إ ىؿ كال،نصنبننف ا فنش ن ماا ن وندشت ااه الاهبنة

الو،اكبناة اللاان فذ  12بناىنف "إيراؿ" 1948ـ ،ك نرضه حزب منينم الذم طنلب ين حند منمؿ
()1
()2

()3

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري)  ،ج ،2ص.346-345

هابنكىنر :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص21؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص346
؛ اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.415

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.394
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لمف إ ىؿ رفضت اأمر طنلمن يكهد الهاش اليراطنبنذ( ،)1يابنمن لـ كوؿ لاحذ أم ا فنؽ مع
نذ ش اررات لا انـ ينللماانت مثا،ن(.)2
ال،نصنبننف ،كاد ت أف م،م ،ن مذ هر ال،نصنبننف

كفذ بن،ناة المفنكضنت اضطرت لاحذ لسبنضمنـ لس فنؽ ى انر يدكف ال بننزؿ ف مكشف،ن ضد
يراطنبنان ،كلـ ل،د مثؿ إ ىؿ يأبن،ن رل ي اندة الاهكؼ ه،ة رىماة ،إ إذا مات ضد يراطنبنان،
حدث ف
كأدل ا فنؽ ىناة اللسشنت ياف لاحذ كا ىؿ ،ف د طايت إ ىؿ مف لاحذ أف
اى سؿ يراطنبنان لس فنؽ؛ أبن،ن كشٌلت يإراد ،ن(.)3
كذ ٌمرت لاحذ يف رة بنوؼ اللنـ ال ذ لـ ـ فا،ن ينللماانت ،يلد أف ل،د بنن نف اااف-مكر،
لانمك صكلكمب يلدـ م،نهمة يراطنبنان ،كرفضت إ ىؿ ا د نا يأف ا فنؽ مع ال،نصنبننف ىا ـ
يا ف أبنه كشٌع ا فنؽ يإراد ه ،كلاحذ لاـ يه ،كأف ا فنؽ ار يط
اى سله مف يراطنبنان ،كاد
ينلكضع الىانىذ ،ك سؿ ى ة هر اكـ ىبنلرؼ مؿ ى كـ دكلة يراة مى اة ،أـ أف الكمنلة
ى ى ىاـ ليراطنبنان(.)4
كياف يا ف أف لاحذ ار ميت أ طنا هىامة ي دا ار ،ن الىانىاة شيؿ مىة أه،ر ،حابنمن
منبنت ا شبنن ة يأف ال ىاـ أمر ح مذ ،كأف اليراطنبنااف اى لدكف لارحاؿ ،كشررت ال حكؿ لحزب
ىانىذ هر ذ ،يابنمن كشلنت إ ىؿ ح ت ،كمف أهؿ ،دئة لاحذ ل،د يا ف يأبنه ىاكاوؿ
م،نهمة يراطنبنان(.)5

رابعاً :طبيعة العالقة مع الياغاناه:

منهمت لاحذ ال،نصنبننف كشاندات الاهكؼ المبنظـ ا مكشف،ن لكشؼ ال نؿ ضد يراطنبنان،

فذ الم نيؿ اى بنمرت ال،نصنبننف كشاندات الاهكؼ اللماانت ا رمنياة لااحذ كا ىؿ فذ فاىطاف ،كفذ
م نب رىمذ أرىا ه لاحذ لا،نصنبننف ذمرت أبن،ن "مى لدة لكشؼ اللمؿ اللىمرم ه ،انر أك ه،راف
لمذ؛ ا ممف المؤ مر الو،اكبنذ مف ا بنل ند يأراحاة ،كلمبن،ن رفض الد كؿ فذ مدبنة مع اللدك

اليراطنبنذ ،طنلمن ظؿ مكهكدان فذ (يسدبنن كأرضبنن)"(.)6

كا يرت لاحذ الكمنلة الا،كداة فذ بن،ناة نـ 1946ـ ،ندم ن لإلميرانلاة اليراطنبناة ،كصار

شندرة ا الرد ا ىانى ،ن( ،)7كام نز نـ 1947ـ ،يلدـ شانـ ال،نصنبننف يأم بنهنطنت ملنرضة
()1
()2
()3

()4
()5
()6
()7

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.345-344
لافذ ،ا ىحنؽ :ال دس أثبننا حرب ا ى سؿ( ،عبري) ،ص345؛ ينركخ،بنندؿ:م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص.96
يا ف ،مبننحاـ :فذ الحرمة الىراة( ،عبري) ,ج ،4ص317-316؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ,ج ،2ص
397-396؛ امذ ،أفرااـ :منذا كمف فذ الدفنع كالوراع( ،عبري) ,ص.115
يا ف ،مبننحاـ :فذ الحرمة الىراة( ،عبري) ,ج ،4ص317؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ,ج ،2ص .397
يا ف ،مبننحاـ :فذ الحرمة الىراة( ،عبري) ,ج ،4ص.317-316
هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع( ،عبري) ,ص.281
ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.323
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ضد الىاطنت اليراطنبناة( ،)1ال ذ حنكلت هداد ىانىن ،ن ال دامة فذ رياع نـ 1947ـ ،ينى سؿ

ال سؼ ياف ال،نصنبننف كالكمنلة الا،كداة مف ه،ة ،كياف لاحذ كا ىؿ مف ه،ة ل هداد الوراع
يابن،من ،كا ندة الاهكؼ لف رة الىازكف(.)2

مبنذ اؾ الىبنة لـ امف ين ممنف كدة المبنظمنت الثسث ل اؾ الف رة ،ممن رؾ دد مف
ال،نصنبننف كاليامنخ بنظام،ـ ،كابنضمكا إل لاحذ كا ىؿ ،كأهؿ الىاطرة ا حنلة ا بنىحنب مف
ال،نصنبننف كاف ت شاندة الكمنلة الا،كداة لايامنخ ي فهار الىفف اليراطنبناة ال ذ ل رض ىفف الكافداف
ى انر ك لادمن إل أكركين ،ك دمار الرادار فذ المرمؿ نـ 1947ـ(.)3
كرفضت ال،نصنبننف ال لنكف مع ىاطة ا بن داب؛ يىيب شاة المل ست ،كال كؼ مف إل نا
ال يض ا الىهاف كالىهنف ملن كمنبنت شاندة اليامنخ أمثر هددان فذ ضركرة دـ ال لنكف مع
ىاطنت ا بن داب ،كطنليت يأف مكف المهنرمة فذ الحماة ضد لاحذ كا ىؿ طك اة ،كلاىت
إهينراة(.)4
أدل بنهنط إ ىؿ كلاحذ إل

لنظـ ممنبنة ال بنظاماف فذ الاهكؼ الا،كدم ،فاـ امف مف

الى،ؿ ا ال،نصنبننف الكشكؼ م فرهة أمنـ بنهنط،من ،ك اياة مطاب ىاطنت ا بن داب ضد أ كة
اأمس ،فنبن ،هت طرا ن كىط ن مثؿ ينللمؿ ا

ميح همنح ال بنظاماف دكف ال لنكف الىنفر مع

ىاطنت ا بن داب محنكلة مبن،ن ل ااص بنفكذممن الذم ازداد فذ الاهكؼ الا،كدم ،ك اياة الحد اأدبن
لمطنلب ىاطنت ا بن داب ،ك ندت ل لنكبن،ن مع ا بن داب مع يبنا،ن حرمة اللوانف الليرم؛ أبن،ن لـ
مف ملبناة ينزداند بنفكذ المبنه اف ا حىني،ن يىيب بنهنط،ـ اللىمرم ضد ىاطنت ا بن داب ،ك
فهذ ظنمرة فرض الكهكد ،يإي زاز اأمكاؿ كاهن ة ا رمنب؛ فن ذت ال،نصنبننف مكشفن صار ثنيت؛
يىيب ولاد المبنظم اف لبنهنط،من ،كالض كطنت اليراطنبناة ،كالمبننفىة لا،امبنة
الا،كدم كيىط البنفكذ فاه ،فأويح الاهكؼ فذ رياع نـ 1947ـ ،ا
فذ رياع كواؼ نـ 1947ـ ،كلـ ا،دأ إ شياؿ ودكر شرار ال ىاـ(.)5
()1

هافذ ،حيرئاؿ :الىانىة اليراطنلبناة فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.114

()3

يف نمذ ،هاكمك :ثأثار ا ىؿ كال مرد( ،عبري) ،ص.362

()5

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.300-298

()2

يف نمذ ،هاكمك :ثأثار ا ىؿ كال مرد( ،عبري) ،ص.362

()4

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.396-395
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ا

الكىط

فهر
ية (ىازكف) آ رٌ ،

كفذ  20منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1947ـ،

دت الاهبنة ال كماة (فلند لائكمذ)

() 1

اه من ن

لدراىة شضنان ا رمنب مىت فاه هكلدا منئار المكشؼ الىانىذ مف ماانت المبنه اف كبن نئه،ن
ا الاهكؼ ممؿ لمكبن،ن وندرة مف مبنظمنت لاىت نضلة له ،كودر ف ا ه منع يانف أهنر

إل أف مؤىىنت الاهكؼ

راد حرين أمااة ،كأبن،ن ى ودل ينل كة الذا اة ضد المبنه اف(.)2

كشنلت هكلدا منئار ":مبنت ا الدكاـ – ا ا ن ك م اما ن -أ نرض ا رمنب مف أم بنكع

ضد اللرب أك اليراطنبنااف ،ل د مبنت – كي ات  -مؤمبنة يأف أ ضنا من اف الهمن اف المبنه اف -

رصـ ههن ة اليلض ك فنبنا،ـ -م طئكف ،كينل نلذ طركف ا الاهكؼ ،كمبنت أكشف فذ واؼ
نـ  1946ـ ،أبنبنن من لـ بن ذ رد فلؿ إاهنيذ فإف الهمن اف ى فلسف ذلؾ ،ك هاينف اابنن مكارث

أهد"(.)3

ك م،ادان لاىازكف يدأت ال،نصنبننف يحماة إ سماة ضد المبنه اف( ،)4كأبننطت ىاطنت الاهكؼ

م،مة ميح همنح المبنه اف ينل اندة اللنمة لا،نصنبننف ،ك مدت إل إفراز بننور مف مؿ فرع نيع ل،ن

لا انـ ينلم،نـ المطاكية ينل نلذ:

 .1حمناة المؤىىنت الو،اكبناة كاأفراد ف طراؽ فرض ىاطة ال،نصنبننف يهمؿ ماحكظ فذ

الكىط ،كمبنع لاحذ كا ىؿ مف همع ال ير نت ،كشطع داير ظنمرة ال كة كىرشة الىانرات،
كأفرزت ال،نصنبننف لذلؾ ال رض مهمك ة مبن،ن ي رفت ينىـ حراس اأمة أل ت ال يض ا
دد مف أ ضنا لاحذ كا ىؿ ي ،مة الىرشة.

 .2ال ضنا ا إ سـ المبنظم اف فذ الااهكؼ الا،كدم يهف حماة إ سماة ضدممن كا سؼ
المكاد ا

سماة الوندرة بن،من كحرش،ن.

 .3إحينط اللماانت اللىمراة المكه،ة ضد أمداؼ يراطنبناة ك رشا ،ن ف نـ ه،نز م نيرات
ال،نصنبننف (مهنم) يهمع الملاكمنت ف ال بنظاماف ،كصرس بننور له ياف وفكف،من.

()1

فلند لائكمذ :مذ المؤىىة اللاان لسى اطنف الا،كدم المبنظـ فذ فاىطاف فذ ،د ا بن داب اليراطنبنذ ،ك رأس
الاهبنة ال كماة دافاد انلاف من ياف

نمذ (1929-1920ـ) ،كيبنحنس رك بنيرغ من ياف

نمذ (-1929

1931ـ) ،كا ىحنؽ يف ىفذ من ياف نمذ (1944–1931ـ) ،كدافاد رامز(1948-1944ـ) ( .امذ،

() 2

مبننحاـ كأفرااـ :ملهـ الموطاحنت ،ص.)176
طرياف ،أحمد :فاىطاف فذ

طط الو،اكبناة كا ى لمنر ،ص409؛ الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة،

ص.395-394

()3

رضن ،ممدكح :ا رافنت هكلدا منئار ،ص.163-163

()4

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص .304
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 .4بنظاؼ المى كطبننت الا،كداة مف المبنه اف ،فأودرت لاامنت ينى داـ الىسح ضد
المبنه اف فذ حنؿ محنكل ،ـ اى ئبننؼ أ منل،ـ مبن،ن(.)1
يدأت ال،نصنبننف يمكاه،ة إ ىؿ فذ أكا ر نـ 1947ـ ،بندمن بنىفت إ ىؿ أبنيكب مانف نيع
لمى كطبنة مرانت حنااـ( )2ينل طأ ظبنن مبن،ن أبنه أبنيكب بنفط يراطنبنذ؛ فن ذرت إ ىؿ فذ الوحؼ
الليراة ف ذلؾ ،كلمف ال،نصنبننف ا ير ،ن مااة م لمدة ،كشنمت ي ل ب بننور إ ىؿ فذ
المى كطبننت ال راية ،كأل ت ال يض ا  11ه و ن ،كأ ره ،ـ مف ياك ،ـ ،كأهيل ،ـ ضري ن؛ ممن
أدل إل بن ؿ ثسثة مبن،ـ إل المى هف (.)3
ا يرت إ ىؿ اؾ اأ منؿ م،ادان لحرب أمااة ،كشنمت فذ  9حزاراف "اكبناك" 1947ـ،
ين طنؼ هرطااف يراطنبنااف ،فيحثت ال،نصنبننف بن،من كام هفت م يأ الهرطااف ك ممبنت مف
حرارممن يىر ة ،ف دمت الىاطنت اليراطنبناة ممنفأة ل،ن يإطسؽ ىراح  32مل سن مف بننورمن(.)4
لـ طؿ حماة ال وفاة الهدادة لاحذ إ فذ هنبني،ن ا

سمذ ،إذ أبن،ن كه،ت أىنى ن ضد

إ ىؿ ك رهت مبن،ن لاحذ دكف دش دكف ا فنؽ مع ال،نصنبننف ممن حدث فذ الىازكف الىنيؽ ،كابنمن
يىيب المبننفىة ال نئمة ياف ال،نصنبننف كا ىؿ ليىط بنفكذممن فذ الكىط الا،كدم ،ممن أف لاحذ لـ

مف مبننفىة لا،نصنبننف كا رفت ي،ن ممدافلة ف الاهكؼ ،كطنليت لبنفى،ن ف ط يحؽ كض "حرب
نوة ي،ن"(.)5

فذ  30حزاراف "اكبناك" 1947ـ ،أحيطت ال،نصنبننف فذ ال دس ،محنكلة لاحذ اص انؿ الهبنراؿ

منمماسف " ،) 6( "G-Mac-Millanشنئد ال كات اليراطنبناة فذ ال دس ،حاث أمرت ال،نصنبننف يفؾ
الا ـ ،كابنوراؼ مهمك ة لاحذ مف الممنف دكف أف كـ ين

نل،ـ ،كشد ا ذت أ منؿ ال،نصنبننف فذ

ال وفاة أهمن ن دادة مبن،ن إصسؽ المدارس فذ كهه المبنه اف ،كا سؼ المبنهكرات ،فأدابنت لاحذ
()1

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.396

() 2

()3
()4
()5
() 6

مرانت حنااـ :ك ع فذ أشو

همنؿ حافن ،أيىىت

(.)http://he.wikipedia.org/wiki

نـ 1932ـ ،كضمت إل

حافن

نـ 1951ـ.

م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص.214
م دادم ،إىسـ :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة ،ص.214
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.307

الهبنراؿ هكردف مكلمس إلمىبندر منمماسف1986-1897( :ـ) كلد فذ ىمك ابندا ،كمك أ ر شنئد

ىمرم

ليراطنبنان فذ فاىطاف ،هبند لاهاش اليراطنبنذ سؿ الحرب اللنلماة اأكل كالثنبناة ،منف شنئد لكاا فذ همنؿ
أفرا ان من ياف نمذ (1944-1943ـ) ،كشند دة ألكاة فذ همنؿ صرب أكركين من ياف نمذ (-1944
1945ـ) ،ك ـ لاابنه شنئدان لا كات اليراطنبناة فذ فاىطاف كاأردف يد ن مف الهبنراؿ ينرمر نـ 1947ـ ،كفذ

 30حزاراف "اكبناك" 1948ـ ،أبن،

الهاش اليراطنبنذ ابنىحنيه مف فاىطاف ،كصندر ممماسف مع ال كات

اليراطنبناة مابننا حافن ،ن د نـ 1955ـ.)http://he.wikipedia.org/wiki(.
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ال بنؽ ا ش وندم ،كحذرت مؿ مف اىنمـ فاه يأبنه ىاحنمـ حضكرا ن أك صانيا ن أمنـ محممة
المبنظمة الىراة ي ،مة ال هىس كال انبنة(.)1
اه ينمنت

كابن هر الوراع ياف إ ىؿ كال،نصنبننف فذ المدف كالمى كطبننت الميرل ،كأدل إل

ينأادم كا طنؼ م يندؿ ،كىطك ا م نزف اأىاحة ،كحرب إ سماة بنافة لـ ا كرع فا،ن مؿ

طرؼ مف إلونؽ أيهع ال ،ـ ينآل ر ،فهدد إ سـ ال،نصنبننف ضد مف أىمنمـ ين رمنيااف الىن اف

لفرض ا رمنب الدا اذ ،ف،ددت لاحذ ينى داـ الىسح دفن ن ف بننورمن ،كهبنت حماة ضد
وكم،ن ،فكوف ،ـ ينل كبنة كاللمسا كالمى ىاماف الىن اف لفرض مامبن ،ـ ا الاهكؼ ،كلك
ف طراؽ الحرب اأمااة ،كبننؿ يف صكراكف كهنرات ال ىط اأكفر مف اؾ البنلكت(.)2
أدل د كؿ ال ضاة الفاىطابناة اأمـ الم حدة إل

كهاه الهبننح المدبنذ فذ شاندة ال،نصنبننف

لامطنلية يكشؼ ال وفاة رصـ إورار يف صكراكف ا اى مرار وفاة لاحذ كا ىؿ ،أك إهينرممن
ا حؿ المبنظم اف ،ك بند ودكر شرار ال ىاـ أودرت شاندة ال،نصنبننف لاامنت إل أفرادمن لكشؼ

ا ه ينمنت مع ماو ذ اليانبننت ،كا م فنا يإزال ،ن ،دكف أف هار إل المؼ ف أ منؿ المطنردة

كالم نيلة كام فت ينلد كة إل

ااو،ن( ،)3كورح يف صكراكف "أف الكمنلة الا،كداة لف هرم أاة

ضك مبننىب مف

مفنكضنت مع المبنه اف ،كطنلب يحؿ لاحذ كا ىؿ فك انر ،كينبن راط مؿ
أ ضنئ،من فذ وفكؼ ال،نصنبننف ،كاذا من اى مر المبنه كف فذ بنهنط،ـ ىا ـ اللمؿ ضدمـ

(.)4

كيلد شرار ال ىاـ فذ  29هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1947ـ ،ا ذت لاحذ ش ار انر يحؿ بنفى،ن
ممبنظمة ىمراة كا ى مرار محزب ىانىذ ،فأمر اااف-مكر ي فماؾ الم اية الم ن اة دا لكاا

ال دس( ،)5كال حكؿ إل حزب ىانىذ اى طب ه وانت شراية إل أطنراح المبنظمة ،ف حنلفت مع
أحد أشطنب الحرمة ال وحاحاة يبنانماف لكيك ىمذ ""Bin Yameen Lobotski

() 6

ينىـ "هي،ة

()1

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننة ،ص.398-397

()3

الىبنكار ،زمران :مبنظمة ال،نصنبننف ،ص.398

()5

هابنكىنر ،يبنحنس :يحث طاالذ ف لاحذ( ،عبري) ،ص 150ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.374

()2

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.314

()4

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.329

()6

يبنانماف (ياابنكش) (إلانؼ) لكيك ىمذ1974-1909( :ـ) كلد فذ ألمنبنان ،كفد إل فاىطاف نـ 1925ـ ،ك ند

إل ألمنبنان نـ 1927ـ ك لاـ فذ هنملة يرلاف كفذ هنملة فابنن كحوؿ نـ 1932ـ ا الدم كراف فذ الفاىفة،

كياف نمذ(1935-1932ـ) بنهط فذ يا نر كالحرمة ال وحاحاة فذ أكركين ،ثـ كفد إل فاىطاف نـ 1935ـ،
ىؿ للدة ىبنكات ،رب لاحرمة ال وحاحاة كلحزب

مؿ فذ الوحنفة كمحر انر لم ن ت هنيك بنىمذ ،كابنضـ
اللمؿ يلد كفنة هنيك بنىمذ ،ك مؿ محر انر لوحافة "مدكر" ،كم ب فذ وحافة دفنر كادالكت أحركبنكت ،كفذ

ال مىابننت ه ؿ مبنوب ال بنوؿ كالماحؽ الث نفذ فذ ىفنرة (إىرائاؿ) فذ اأرهبن اف ،كشبنوسن
بناكاكرؾ.)http://he.wikipedia.org/wiki(.
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نم ن فذ

الهلب"( ،)1كلمف ال حنلؼ لـ اى مر ينبنىحنب لكيك ىمذ(.)2

ك ا الرصـ مف ال فمؾ رفضت لاحذ مطنلب ال،نصنبننف ال هبند فذ (هاش يرم) ،يند نا
حىنبن ن لدل شىـ مف أ ضنا
دـ كهكد ىاطة أك دكلة و،اكبناة ،ممن لـ اهد شرار حؿ المبنظمة اى
ن
المبنظمة()3؛ فأل ذ ال رار فذ 11منبنكف اأكؿ "داىمير" 1947ـ؛ يىيب ا ند شىـ ميار مف لاحذ

أف اليراطنبنااف ابننكركف فذ مىألة ا بنىحنب ،ككهكد هي،ة رياة ضد الا،كد( ،)4كضلؼ ال،نصنبننف
فذ ودا،ن لالرب ،ف نمت لاحذ يىاىاة مف اللماانت ضد اللرب كا بنهااز ،كلمف دكف ال طنكؿ
ا ال،نصنبننف مس إ ىؿ(.)5
كمنف حؿ المبنظمة له أثر ميار ا أ ضنئ،ن ،ف د ابنضـ ا،كدا آراه لافذ " Yahouda
 )6("Ariah Lifyالم وص فذ وبنن ة الم فهرات لا،نصنبننف ،كا زـ دم ،ن فذ مهنله ،كيلد
راهع ال اندة ف شرارمن لـ ا راهع ،ف طف ه كأ دم ه لاحذ فذ أكائؿ نـ 1948ـ(.)7

كيررت لاحذ راهل،ن ف حؿ بنفى،ن يىيب سف،ن مع ال،نصنبننف ل يبنا،ن اى ار اهاة ىمراة

دفن اة ف دمن زمنـ الميندرة ،ل ويح ياد اللدك ،كطنليت ال،نصنبننف ي يبنذ أىاكب الدفنع كال،هكـ مل ن،
ممن منف يابن،من يناف فذ كه ،ذ البنظر هنف ال،دؼ كاللدك ،ينلبنىية لا،دؼ رل لاحذ أف شاندة
الكمنلة الا،كداة كال،نصنبننف ،رل ال،دؼ مف الحرب ا مثؿ يإشنمة الدكلة الا،كداة كفؽ

راطة

ال ىاـ ،يابنمن ل د لاحذ أف شانـ الدكلة الا،كداة مدؼ ىنـ( ،)8ك اد الدكلة كفؽ ال ىاـ الد انبنة
ك مزا ن (أرض إىرائاؿ ال نرا اة) ،أمن لراؼ اللدك ف رل لاحذ أف ا ى لمنر اليراطنبنذ اللدك

()1

()2
()3
()4
()5
()6

()7
()8

هي،ة الهلب( :حنزات ملنـ) مع ودكر شرار ال ىاـ يدأت لاحذ يحث ف حافنا ىانىااف ،ال حكؿ إل حزب
ىانىذ اى طب إل هنبنب بننور المبنظمة أكىنط ن شراية فذ فمرمن مف ااداكلكهاة المبنظمة ،كمذا الكىط
حمؿ اىـ هي،ة الهلب(.مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف ،ص437؛ محنرب ،يد الحفاظ:
منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.)330
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص330؛ مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة:حرب فاىطاف ،ص.437
مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة:حرب فاىطاف ،ص.437
ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص375؛ هابنكىنر،يبنحنس :يحث طاالذ ف لاحذ( ،عبري) ،ص.150
مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف ،ص.437
ا،كدا آراه لافذ (لاكف)1948-1916( :ـ) كلد فذ الاكبننف ،كفد نـ 1935ـ ،ثـ ابنضـ ليا نر ،كمع ا بن ىنـ
ابنضـ إل لاحذ ،ك ي ٌاف فذ ؿ أياب مىؤكلاة ال ىـ ال بنذ فذ لاحذ نـ 1945ـ ،وبنع ممانت ميارة مف
الم فهرات اى دم ،ن لاحذ فذ ماان ،ن ،كمع ودكر شرار ال ىاـ كابند ع حرب نـ 1948ـ ،ابنضـ
لا،نصنبننف ف طف ه لاحذ مف مبنزله كأ دـ فذ  15منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1948ـ.
(،)http://he.wikipedia.org/wiki
هبندلر،مكلف:إىرائاؿ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ،ص217؛ مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة:حرب فاىطاف،ص.437
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.332
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اممؿ مؿ مبن،من
اأىنىذ ،يابنمن الكمنلة الا،كداة مىؾ ينللسشة مع ا ى لمنر ،كضركرة أف ٌ
اآل ر(.)1
ا إثر إحدل اللماانت اليراطنبناة فذ ال دس شي ؿ اللهرات مف الا،كد فذ  22هينط
"فيراار" 1948ـ ،ردت لاحذ فذ  29هينط "فيراار" ي فهار شطنر ىمرم يراطنبنذ فذ رحفكت،

كش ات ددان مف الهبنكد اليراطنبنااف ،كد ات فذ حماة ضد ال،نصنبننف ال ذ كـ يضيط البنفس مع

اأ داا ،كطنلي ،ن لاحذ يكشؼ مذف الىانىة كحمناة الا،كد يد ن مف حمناة الهبنكد اليراطنبنااف،

فطايت ال،نصنبننف ي فماؾ لاحذ فك انر يلد اللمااة ،فكضلت لاحذ دة هركط ل فماؾ بنفى،ن ،مبن،ن:

 .1ركج يراطنبنان مف فاىطاف يهمؿ بن،نئذ مع إ سف (اى سؿ الدكلة الليراة) فذ فاىطاف.
 .2إشنمة هاش يرم مبنظـ ،امكف لحمناة الاهكؼ مف مهمنت اأ داا(.)2

أدل طنب مبندكب الك انت الم حدة اأمراماة فذ مهاس اأمف ،فذ  19آذار "منرس"

 1948ـ ،الذم أ اف فاه ابنىحنب يسدف

الكونان ،كا ندة ال ضاة إل

ف أااد شرار ال ىاـ ،كاش راحه كضع فاىطاف حت

مائة اأمـ لابنظر فا،ن ا

مذا اأىنس( ،)3هلؿ لاحذ فذ حنلة

ىلندة كث ة نلاة ينلبنفس ،كأف طرا ،ن اللىمراة ى ؤدم إل (ا ى سؿ) كاشنمة الدكلة(.)4

كينل نلذ رفضت ال كحد مع ال،نصنبننف كا ىؿ ،كا يرت بنفى،ن مبنظمة ىمراة ،كأف لدا،ن

شدرة ا ال طاط ا ى ار اهذ ،يابنمن ال،نصنبننف كا ىؿ ورؼ كفؽ اأحداث ،كالميندرة دكم ن ياد
اللدك كمـ مهرد مدافلاف ،كا يرت فهار ال طنر حك ن كابن ون انر لطرا ،ن فذ حري،ن ضد
ا ميرانلاة ،كأف أم مؿ ىمرم مك ابن ونر ،كأم إ فنشنت ىمراة بند ال،نصنبننف فهؿ فذ
حمناة الاهكؼ ،ك ا

كال كؼ(.)5

الهماع يبنذ طرا ،ن ،كمنهمت شاندات الاهكؼ ،كا ،م ،ـ ينلضلؼ

كشيؿ إ سف شانـ (الدكلة) ،حددت لاحذ بنهنط،ن الملندم لايراطنبنااف ،فذ ضكا اأبنينا ف

لزازات أرىا،ن اليراطنبناكف إل فاىطاف ،كا ير ،ن رش ن مف هنبنب اليراطنبنااف لاك د ينلهسا مف

()1
()2

() 3

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.332
الكثا ة رشـ (ؾ )8/2–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :اللمؿ –بنهرات ا
اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.385-384

همؿ إ سبننت( ،عبري)؛ ماار،

هكفنبنذ ،إلانس :المكهز فذ نرا فاىطاف الىانىذ ،ص522-521؛ المؤىىة اللرياة لادراىنت كالبنهر:
مكد البننر ،ص165-163 ،158-157؛ اللنرؼ ،نرؼ :بنمية فاىطاف كالفردكس المف كد،ج ،1ص.136

()4
()5

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.386-385

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.386-385
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فاىطاف ،ف،نهـ بننور لاحذ فذ  6أانر "مناك" 1948ـ ،ىانرة ىمراة يراطنبناة ،ف ؿ ضنيط
كى ة هبنكد ،ك ـ ا ى اسا ا أىاح ،ـ(.)1
ين

اضطرت ال،نصنبننف إل ا نذ إهرااات لاهـ المبنه اف ،فأودر شنئد ال،نصنبننف فذ حافن أم انر

نؿ شنئد لاحذ فذ المدابنة ،مكهاه مى بناكاـ " " "Moshaih Kestenyowaimرمكبنذ" كثسثة

مف زمسئه ،كموندرة م زف المكاد الم فهرة ال نيع لامبنظمة ،كيلد ثسثة أانـ طفت لاحذ فذ ؿ

أياب أريلة مف ال،نصنبننف مبن،ـ رئاس هلية المى كد نت فذ مائة اأرمنف اللنمة اكىؼ رك اؿ

"" "Jousef Rokhailأفادار"( ،)2كاح هزكا فذ شن دة لاحذ فذ ز ركف ال كب ،كلـ بنهح ال،نصنبننف
فذ اللثكر اا،ـ ،كظاكا مح هزاف إل أف أطاؽ ىراح بننور لاحذ(.)3

كاد ت لاحذ أبن،ن لـ حؿ بنفى،ن ل حد مع وـ اأمس ،كمزئت فذ حداث إذا ذ حكؿ

شانم،ن يحؿ بنفى،ن ،م ،مة اآل راف ي ركاج إهن ة الحؿ ،فذ الكشت الذم أمدت فاه أبن،ن ى بنضـ
لا،نصنبننف الهدادة ال ذ ضـ ياف وفكف،ن بننور ال هبناد ا هينرم ،كهنا أمادمن أف م ن اا،ن "

ابنضمكف،

ىمح ار ،إل ال،نصنبننف ،ال ذ منبنت يمثنية شكة م طك اف لـ ى دـ طك ،ـ لونلح

(الهلب الليرم) ،إبنبنن لف بنبنضـ إل مذف ال كة ال ذ لنكبنت مع اللدك ك طفت هينيبنن ك ذي ،ـ ،مذف

ال كة رهت مف المىرح ال نرا ذ ...مع أاداكلكها ،ن الحم نا ...ال كة الم ن اة المل رؼ ي،ن دكلان،

مذ ال كة البننهمة ف ال هبناد ا هينرم"(.)4

يلدمن حدثت مفنكضنت ياف ال بنظاماف حكؿ الكحدة ،ك كوؿ الطرفنف ل واص مبنوب

شندة ىراان لضينط لاحذ ،كا افن حكؿ طاب لاحذ لمبنوب شنئد م اية أحد ضينط،ن ،ك رمت مذف
المىألة دكف حؿ ل يت ىاطنت الهاش ي،ن فامن يلد ،كا ف ن ا

فراغ مىة كأريلاف مف بننور

لاحذ ل هماؿ حزب ىانىذ ،كدار بن نش دا ؿ وفكؼ لاحذ حكؿ د كؿ أ ضنئ،ن الهاش يهمؿ

فردم أك همن ذ ،يهمؿ فردم ح

امهؼ أ ضنا المبنظمة ،ك حنهذ الظ،كر أمنـ الهم،كر

يمظ،ر الفراؽ الو ار( ،)5كلمف ال ندة اللىمرااف لامبنظمة ال كب يبننم كال كب هربنؾ "دكؼ" شدمن
()1
()2

اااف-مكر :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص475؛ مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف ،ص.439

اكىؼ رك اؿ :كلد فذ أكمرابنان نـ 1906ـ ،كفد إل فاىطاف نـ 1925ـ ،كمنف شنئد ال،نصنبننف فذ ال دس
نـ 1929ـ ،كمف مؤىىذ الوبنن ة اللىمراة نـ 1932ـ ،كرئاس شىـ المى كد نت فذ ال اندة اللنمة فذ

حرب نـ 1948ـ ،كأبن،ذ دم ه مف الهاش نـ 1955ـ ،مرئاس شىـ ماانت (.ينرم ،مبنكئاؿ :مكىك ة
أطاس منر ن( ،عبري) ،ص.)8

()3

اااف-مكر :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص475؛ مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف ،ص.439

()5

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.356

()4

رافنئاؿ ،اكآؿ :الو،اكبناة،ص122؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.356
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اش راح ن اد ك بن راط اللبننور فذ الهاش مم اة كاحدة()1؛ هاة أف ا ع فراىة ا ص راب كاللزلة،
كأ ذ ال بنظاـ يذلؾ ا ش راح(.)2

كفذ  28أانر "مناك" 1948ـ ،بنظـ طنيكر ىمرم منف اأكؿ كاأ ار فذ نرا لاحذ،

ف د اه ملكا ىكان فذ كشت كاحد( ،)3ك فممت م اي ،ن الم ن اة فذ  29أانر "مناك" 1948ـ ،كطايت
لاحذ كا ىؿ أف اي

أ ضنؤممن فذ م نئب مى اة ،ك هبندكا فذ الاكاا الثنمف فذ الهاش

(ا ىرائااذ) ي اندة ا ىحنؽ ىنداه ،كفذ الم اية  89يحكالذ  800هبندم ال ذ أشامت واو ن

لااحذ كأ ىؿ كالينلمنخ ،كاضطرت لسل زاـ يلدـ اللكدة لالمؿ اللىمرم الىرم(.)4

ا ٌياف ممن ىيؽ أف اللسشة ياف لاحذ كال،نصنبننف ظات مر يمة ح ا سف ف إشنمة
(إىرائاؿ) ،كحنكلت لاحذ أف حنفظ ا يبننئ،ن اللىمرم مف سؿ ال كاهد فذ الاكاا الثنمف،
الم اية .89

خامساً :نظرة ليحي لمعرب:

هنمات لاحذ مبنذ شانم،ن نـ 1940ـ ،كح ودكر شرار ال ىاـ اللرب ،كلـ ل يرمـ
هزاان مف الوراع ،كرفضت ا بنضمنـ إل حاؼ مع ال،نصنبننف كا ىؿ ضدمـ ل حنفظ ا بنفى،ن
م حررة فذ ال،همنت ضد يراطنبنان ،كآمبنت أف يراطنبنان لف رؾ فاىطاف ،فمنف اأمر ازاد ال ك ر
ياف لاحذ كالاهكؼ المبنظـ كا ىؿ الذاف منبنكا اى لدكف لا وندـ مع اللرب ،ك كفار الكشت كاله،د
كالىسح لاملرمة ال ندمة ،ف هنمات لاحذ اللرب كلـ ل يرمـ أ داا(.)5
ك يبنت لاحذ ىانىة دـ حدكث حرب رياة و،اكبناة ،كاهب حؿ ال سفنت مع اللرب،
كال كوؿ لىسـ مع الدكؿ اللرياة ،ك أهؿ طياؽ مذف الىانىة اا،ن زاندة حري،ن ضد ا بنهااز،
كاى بنمرت مااة ال،نصنبننف فذ كىط منبنكف اأكؿ "داىمير" 1946ـ ،ضد ال رل اللرياة ،كا يرت
اللمااة دمة لاىاطنت اليراطنبناة ،ال ذ يحث ف زاندة الفىرشة ،ك ولاد وراع ريذ و،اكبنذ
فذ فاىطاف ،فطنليت المؤ مر الو،اكبنذ اللمؿ ضد يراطنبنان لاض ط اا،ن لسبنىحنب الفكرم
كملنما ،ن ملدك ،كهنا فذ وحافة مملاس"اللمؿ" ":لحرب يراة رياة" يىفؾ دـ ريذ ك يرم

()1

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.377

()3

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص96؛ صكهنبنىمذ ،منر :طر الفنهاة فذ إىرائاؿ ،ص.183

()2

()4

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.356

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص477؛ هاير ،اكاؼ :بنكاة هاش يرم مبنظـ( ،عبري),
ص155؛ هابنكىنر ،يبنحنس :يحث طاالذ ف لاحذ( ،عبري) ،ص151؛

Ben Yehuda, Nahman: Political Assassinations by Jews: A Rhetorical Device for
()5

Justice, p.98.

هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ,عبري) ,ص26-25؛ الياندر الىانىذ :م نياة مع
إىحنؽ حىكف ،اللدد  ،237ص.27
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ا حدكد ؿ أياب ،فمف مك المىئكؿ ف ىفؾ مذا الدـ؟ ،المىئكؿ مك المى فاد كالملبنذ ي،ذف
الحرب ،إبن،ن الىاطنت اأهبنياة ،إبن،ن الدىنئس كالمؤامرات ا ى لمنراة" (.)1
آمبنت لاحذ ح

نـ 1947ـ ،أبنه اممف ال كوؿ ل فنمـ مع اللرب فذ فاىطاف فذ ضـ

الملرمة مع ا ميرانلاة ا أىنس:
أ – دـ ا

داا الم يندؿ مف الطرفاف ،كمبنع أحداث مراماة ك حراض.

ب – ا حند فذ هي،ة كاحدة ضد ا ميرانلاة فذ فاىطاف ،كأبنه طنلمن مبننؾ دك مه رؾ لف امكف
حرض  -لاس فذ فاىطاف ،يؿ
مبننؾ وراع ريذ و،اكبنذ فذ فاىطاف ،ممن آمبنت أف اا،ن أف ٌ
فذ الدكؿ اللرياة المهنكرة  -لا مرد ضد يراطنبنان.
كمع زاندة مهمنت اللرب ضد الو،نابنة شررت ال،نصنبننف فذ 20أانر "مناك" 1947ـ ،الرد

ي،همنت

ىمراة؛ فنى بنمرت لاحذ مهكـ ال،نصنبننف

ا

اللرب ،كأمدت أف ال،نصنبننف لـ

ؿ

م ن ااف ري ن ،يؿ أه نو ن يرائاف ،كأبن،ن هرع فذ الد كؿ فذ حرب ضد اللرب ،ممن ىر ت
كد ات فذ ملنرؾ أ كاة ضد لاحذ كا ىؿ(.)2

كشنؿ هنمار":مدؼ (اأمة الليراة) الرئاس مك حرار أرض،ن مف المح ؿ ال نرهذ( ،أرض

إىرائاؿ) مذ أرض (اأمة الليراة) ،اللرب فذ (إىرائاؿ) لاىكا أمة؛ أبن،ـ اف ركف إل

الك ذ

الكطبنذ كالرصية فذ الحراة ،كالحرمنت اللرياة فذ فاىطاف لـ مف ىكل آلة فذ أادم الىاطنت

اليراطنبناة ،كمذف الحرمنت لـ مف شندرة ا مكاه،ة شكة حضنراة لدا،ن الك ذ الكطبنذ ،شكة مه،زة

كمبنظمة يأىاكب أكركيذ كمورة ا البنضنؿ مف أهؿ ا ى سؿ"(.)3

كينل نلذ فإف لاحذ لـ ل ير اللرب ىمنف فاىطاف أمة ،ل،ـ ح كؽ شكماة مثؿ الا،كد.

ك ٌير اىرائاؿ إلداد يهمؿ كاضح فذ أانر "مناك" نـ 1947ـ ،لاحزب الهاك ذ الفاىطابنذ
ف مكاشؼ لاحذ مف ال ضاة اللرياة منل نلذ  ":اكهد فذ فمربنن كم ططن بنن ميدأ طرد اللرب

ىمنف فاىطاف ،مبننؾ ممنف ا ىع لمسااف الا،كد الذاف ارادكف (اللكدة لكطبن،ـ) ،دكف المىنس

ينلىمنف اللرب ،لمف

كهد فذ (أرض إىرائاؿ) أمة رياة فاىطابناة ،كىمنف (أرض إىرائاؿ) مـ

هزا مف اللنلـ اللريذ الميار"(.)4

()1

الكثا ة رشـ (ؾ )8/2–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :اللمؿ –بنهرات ا

همؿ إ سبننت( ،عبري)؛ ماار،

اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.322-321

()2

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.331 ،326

()4

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.361 ،358

Abadi, Jacob: Israel's Leadership, p.149.
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)(3

ثـ شنؿ إلداد":إف البننس الم افاف

اممبن،ـ اللاش شرب يلض،ـ يلض ن ،كاذا لـ ابندمهكا

مل ن ،فإف البن اهة ى مكف حركي ن ،كصار الا،كد الذاف الاهكف فذ فاىطاف ،مبننؾ حؿ ل،ـ فذ ال كراة
كمك ال دمار المنمؿ كا يندة ،أمن الذاف لـ ادمركا فلاا،ـ ا بندمنج"(.)1

ا ،مكف ينى النب اأصراب يابن،ـ ،إبنمن ا ،مكف

ك ـ إلداد شنئسن ":الا،كد فذ فاىطاف

ينللسشنت الىاماة ال ذ مف هأبن،ن حؿ مهنمؿ ال ينئؿ اللرياة ال ذ كوات إل

فاىطاف بن اهة

هكال،ـ (!) ،ينل يداؿ الىمنبنذ لمئنت آ ؼ الا،كد الذاف الاهكف فذ الدكؿ اللرياة"(.)2
كيذلؾ ا ضح أف لاحذ منبنت لنمؿ مع رب فاىطاف ا

السزـ لايحث فذ ال ضنان الكطبناة ،ممن إبنه

اا،ـ ا بندمنج ينلا،كد ،أك ال ؿ فذ مذف اليسد.
كفذ اأكؿ مف مكز "اكلاك"

أبن،ـ دكف المى كل الل اذ

يدك يرحَّؿ ،كأف
سشة ل،ـ ي،ذف اأرض ،كمن مـ إ
ه
لهبنة اأمـ الم حدة

نـ1947ـ ،شدمت لاحذ مذمرة إل

ال نوة يفاىطاف ،يابنت فا،ن أف الوراع ياف اللرب كالا،كد مف لؿ مف المح ؿ؛ ل دمة أمدافه

ا ى لمنراة ،كرفضه كهكد لناش ياف اللرب كالا،كد فذ فاىطاف؛ اهند وراع يابن،ـ لضمنف
دـ طكر الهلكب كاي نئ،ن فذ حنلة حرب ،ف لنكبنت مع الرهلاة اللرياة ،ل اؽ حنلة منذية مف

الر ب مف الا،كد ك ض اـ طرمـ ،فاـ مف مبننؾ حنلة مف ال لنكف ياف اللرب كالا،كد ،فلرب
فاىطاف ل،ـ ار ينطنت شكماة مع الهلكب اللرياة ،كاى طالكف اللكدة لالاش مل،ـ ،كاذا أرادكا
الي نا ىامكبنكف مكاطبناف م ىنكاف ملبنن فذ دكل بنن ا

ي لاام،ـ ك طكار حان ،ـ ا ش ونداة ،كالحفنظ

ا

الولاد المدبنذ ،كى  ،ـ الدكلة (الليراة)

ل ،ـ ،كم ىنكاف فذ الحوكؿ

ا

منفة

ال دمنت اللنمة اأىنىاة ،كاهنرمكف فذ الحانة الىانىاة ،كمبننؾ أه نص مف اللرب ىن دكا

محنريذ المبنظمة ،كشدمكا ل،ـ الماهأ كالحمناة (!) ،كمبننؾ يلض حن ت شدمت مىن دات مااة،

لطرد اللدك المه رؾ مف فاىطاف لبناؿ حرا ،ن كاى سل،ن ،كأشنمت لاحذ سشنت حىف هكار مع
م ن ار رب شر و
اة شرب ال دس(.)3
كاد ت المبنظمة أبن،ن ؤمف أف اللرب ،ىامكبنكف هى انر لاكوكؿ إل

لنكف ك فنمـ مع منفة

هلكب المبنط ة اللرياة ،كلف ا كـ الا،كد يفرض ىاطرة اا،ـ ،أبن،ـ (هلب دام راطذ) ،كا ن اكف
()1
()2

()3

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.312
مونلحة ،بنكر الداف :إىرائاؿ الميرل كالفىطابناكف ،ص76؛
Simons, Chaim: Transfer Arabs from Palestine. P.282.

الكثا ة رشـ (ؾ )7/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :المذمرة ال ذ أرىا ،ن لاحذ إل
(عبري) ،ص60 ،59 ،1؛ هايزكف ،ركت :ى كف ىبنة

مبنوكر-كبنحنس :المؤىىة اللىمراة ،ص.60
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ا

لهبنة اأمـ الم حدة،

شرار ال ىاـ( ،عبري) ،ص168 -167؛

أهؿ ح اؽ الح كؽ كاللدالة ،كال يركف اللرب حافنا ل،ـ فذ بنضنل،ـ (ل حرار الكطف) ،كيابنكا أف

مىألة ال رحاؿ أويحت أشرب مثا انر مف أفمنر هنيك بنىمذ ال ذ بنهرمن فذ أكا ر الثسثابننت ،كأف

صار الراصب مف اللرب فذ الي نا فذ فاىطاف اى طاع ال كهه إل أم ممنف فذ اللنلـ" ،إذا أراد

مؤ ا اللرب اللاش طكا اة فذ الياداف المهنكرة ،فإف حدكد فاىطاف ى مكف مف كحة لم ندر ،ـ،

ف ط ى مكف مف كحة لمئنت اآل ؼ مف الا،كد الذاف ارادكف الد كؿ مف دكؿ الهرؽ اأكىط"(.)1
كابن دت المن ية إى ر كلابنىمن ""Esther Wilenska

()2

 -فذ م نؿ وحافة مكؿ ملنـ،

كمذ وحافة هاك اة اكماة فذ فاىطاف  -لاحذ فامن ا لاؽ ينش راح ال رحاؿ ،الذم دمت يه لاحذ
إل الاهبنة ال نوة يفاىطاف فذ اأمـ الم حدة ،كى رت مف مامة "طكا اة" المى دمة فذ الم رح

شنئاة ":إبنه ا بننمذ لدا،ن يأف اللرب ىاهيركف ا الفرار ،كأضنفت أبنه مف سؿ ال حااؿ لم رح
ال رحاؿ اظ،ر يأف اأمداؼ مف كرائه لاىت حىبنة ،كلمبنه افىح المهنؿ أمنـ مئنت اآل ؼ مف

ا،كد اليسد اللرياة لاكوكؿ إل فاىطاف(.)3

مكف (إىرائاؿ) دكلة ثبننئاة ال كماة،
حرص إلداد ا الطرد الهمن ذ لالرب؛ ح
كامكف ال رحاؿ فذ بنظرف ين هينر يكاىطة ا رمنب ،أك ال بنؽ ا ش وندم المدير ،فن رمنب لاس
كية إبنمن أداة ىانىاة حداث ال رحاؿ ،كشنؿ ":إمن أف مكف الدكلة (أرض إىرائاؿ) يأمثراة
ا،كداة كأشااة رياة و ارة ،كامن أف مكف (أرض إىمن اؿ) ،كايدأ ال ركج الا،كدم مهددان ،إذا لـ
ا ـ طرد اللرب يطرا ة أك يأ رل ،ك ا الرهنؿ الما،ماف أف ايابنكا مافاة ال انـ يذلؾ(.)4
ك ا الرصـ مف شانـ بنن نف اااف-مكر يوانصة بنداا إل اللرب فذ آب "أصىطس"
1947ـ ،شنؿ فاه  ":اكهد يابنبنن مراماة ك حرب ،كال سؼ يابنبنن مف وبنع اليراطنبنااف ،ك اابنن
ف ط إيلندمـ مف فاىطاف ،وحاح مبننؾ سؼ ياف لاحذ كال اندة اللرياة ،لمف اللرب لاىكا
أ داابنن مثؿ اليراطنبنااف ،اللرب هارابنبنن كمـ لاىكا أهنبنب أك صرينا فذ مذف (اليسد) ،كاف ال،نصنبننف
()1

الكثا ة رشـ (ؾ )8/2–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :اللمؿ–بنهرات ا همؿ إ سبننت ( ،عبري)؛ أيكها،كـ،
ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص313؛

()2

Simons, Chaim: Transfer Arabs from Palestine, P.282-283.
إى ر كلابنىمن (إى ر بنكياؾ)1975-1918( :ـ) كلدت فذ يكلبندا ،كفدت إل فاىطاف نـ 1940ـ ،ابنضمت
نـ 1943ـ،

لاحزب الهاك ذ الفاىطابنذ ،كأويحت محررةن لوحافة الحزب الهاك ذ (وكت الهلب)
كمبنلت مف م ندرة فاىطاف نـ 1948ـ لامهنرمة فذ مهاس اأمف مف أهؿ لزاز ال لناش ياف اللرب

كالا،كد ،كفذ 1949ـ ـ ابن ني،ن لمهاس منؿ ؿ أياب ،كفذ ابن نينت المبناىت الثنلثة ه ات

ضك

مبناىت ف الحزب الهاك ذ ،كاى نلت مف الحزب نـ 1973ـ.)http://he.wikipeadia.org.wiki( .
()4

Simons, Chaim: Transfer Arabs from Palestine, p.283.

أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.314-313
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)(3

أ طأت ...بندمن اى دمت ال كة ملمـ ،كاى داـ الىانىة مع اليراطنبنااف ،كال سفنت الا،كداة
كهد أمة فاىطابناة ،كأبن ـ ىمنف
اللرياة اممف حا،ن ،...بنحف لـ بن ار مكاشفبنن هنممـ ،مبنن
()1
(اليسد) ،اكهد يابنبنن حركب رشاة ،كمف حؽ اللرب اللاش مبنن" .
ممن نطيت لاحذ اللرب يمبنهكر بنكابنه (إل إ كابنبنن اللرب) ،ذمرت فاه أبن،ن كـ يطرد
الهاش اليراطنبنذ مف فاىطاف ممن اطردف الموراكف مف مور ،كشنلت ":الىاطة اأهبنياة
ا ى لمنراة مبنع الرشذ كال دـ فذ الكطف ،ك مص دمبنن كأمكالبنن ليبننا ملىمرات كمرامز دراب
ىمراة لاهاش كالهرطة ،ك كطاف اليراطنبنااف ...،كا رمكف هرات آ ؼ أك د الا،كد كاللرب
يدكف لااـ ...ك منؿ رب كا،كد اه اكف فذ دمة الحمكمة كا بننكلكف أهرة هكع ا حىنب
ف رمـ ،كالاش ينل ار آ ؼ المكظفاف اليراطنبنااف...،الىاطة اأهبنياة راد الف بنة كال حراض يابنبنن
ىملكا ل كل،ـ ،ك دمكا المىن دة لسى لمنر...،الىاطة اليراطنبناة صرض،ن أف احرس
كيابنمـ،
الهينب اللريذ شكا دف كمم امن ه كف ن مف مهمنت المحنرب (الليرم) ...،ان هينب أبن ـ أك د أمة
شدامة كذماة كضحنان ا ى لمنر اليراطنبنذ ،...ك طك كا لفرؽ الهرطة كال فراا ،كا رمكا
ـ...كا اكا حت أبن نض راب دكرمـ...لا اكا مـ ينلمحنفظة ا ىمة
اليراطنبنااف احرىكا شكا دم
ي
الحداد...ان هينب اللرب بنحف بنحنرب أهؿ حراة (الكطف ى سلبنن كاى سلمـ)"(.)2
ا ياف مف مذا اليانف أف لاحذ

رب مف اللرب ،كحنكلت إيلندمـ ف يراطنبنان ،كشد مدح

اليانف اللرب ،ككوف،ـ أبن،ـ أيبننا أمة شدامة كذماة ،كفذ حاف بنظرة لاحذ لالرب أبن،ـ يدك يرٌحؿ،
ار كف لمى كل اليحث ف ا ى سؿ الكطبنذ.

ك بندمن شنمت مهمك ة مف اللرب ينل،هكـ ا م  ،منكام يهكار بن،ر اللكهن فذ  8آب

"أصىطس" 1947ـ ،كش ؿ أريلة ا،كد ك ريذ ،كهرح ىيلة أه نص؛ ممن ر ب

ااه حدكث

ا دااات ا اللرب فذ ؿ أياب ،د ت ياداة انفن كا حندات الم،بناة اللرياة إل ال اذ ف

حنلة ضيط البنفس ،ك ٌيرت لاحذ ف ا ه ينمنت ياف اللرب كالا،كد ير وحاف ،ن مملاس حت
بنكاف "أحيطكا مؤامرة اللدك" هنا فاه ":مؿ يراطنبنذ مكهكد فذ (كطبنبنن) مك مهرـ ،إبنه ا كـ يدكر
وداؽ فذ هاش اللدك ،أمن اللرب
ودا اف يابن،ـ؛ أبنه اكهد ٌ
المضط،د المى ليد ،لاس مبننلؾ ٌ
ف،ـ ىمنف مذف (اليسد) ،إف أكلئؾ ا دمكف مف ياف وفكف،ـ رصينت اللدك ،ا حماكف المىئكلاة
كحدمـ ،ىامك كف ي طائ ،ـ ،كاهب أف بنذمر مذا الفنرؽ اأىنىذ ،ك ىامن فذ ىن ة ا
ال طارة مذف ،حاث اممف لادمنا المىفكمة أف حكؿ دكف لااست المبنطؽ"(.)3

()1

ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.365

()3

انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص163؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.317-316

()2

ينر

الكثا ة رشـ (ؾ )6/9–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ملاكمنت ف لاحذ مف سؿ بنهرات م افة( ،عبري).
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إ

أف مكشؼ ال،نصنبننف منف م نا انر ،يىيب كشف،ن لحرمة اللوانف كمن ر ب ااه مف

مهنمؿ دا ااة ،أبنذرت يحرب دا ااة؛ فحكلت الملرمة بنحك اللرب ،ف ات ه واف فذ ه،ر آب

"أصىطس" 1947ـ( ،)1ممن ش ات أمن كأطفنل،ن الى ة فذ يا ،ـ فذ يانرة أيك ليف الكاشلة فذ ضكاحذ
انفن ينل رب مف مى كطبنة يبنذ يراؾ ,فيدأت لاحذ اد ال،نصنبننف (،) 2

نوة بندمن ش ات شكات

يراطنبناة مىة مف بننورمن مف يابن،ـ شنئد المهمك ة ،فذ دكرة دراب لامبنظمة فذ  11هراف

الثنبنذ "بنكفمير" 1947ـ ،ينل رب مف مى كطبنة ر بننبنن ،فبنفذت لاحذ أكؿ مااة ل،ن ضد اللرب ،فذ
مضرب رب الهكيمذ ،ي ا،ن مىة مبن،ـ فذ  19هراف الثنبنذ "بنكفمير" 1947ـ(.)3

كأودرت لاحذ يانبن ن لالرب هنا فاه" :إف اليراطنبنااف أ داؤمـ ىا ندركف(اليسد) مهيراف؛
إ أف مبننؾ مهمك ة مف اللرب كالا،كد منزالكا ا دمكبن،ـ مف يابن،ـ نئاة الهكيمذ ،ال ذ شدمت
ملاكمنت ف ممنف ال دراب لام نيرات اليراطنبناة"(.)4
كيذلؾ ا ضح أف لاحذ يدأت مهمن ،ن ضد اللرب ،كمع ذلؾ ظات نطب اللرب ا أف
اللدك المه رؾ مك يراطنبنان ،ممن منبنت يرر ماان ،ن ي ؿ اللرب ،يأبن،ـ ا دمكف اللدك المه رؾ
(يراطنبنان).
كمنبنت لاحذ حذرة هدان ح ودكر شرار ال ىاـ مف المىنس ينللرب؛ لمبنع ال ولاد مل،ـ
كاي نا الهي،ة مف كحة مع يراطنبنان ،كيلد أف أ ابنت اأمـ الم حدة ،ي نرا  29هراف الثنبنذ
انر أمنم،ـ ،كأف المكاه،ة
"بنكفمير" 1947ـ ،شرار ال ىاـ ،منف مف الكاضح لرهنؿ لاحذ أف
ال نلاة ى مكف مع اللرب ،فلند ال لنكف اللىمرم ياف ال بنظامنت الو،اكبناة مبنذ بن،ناة نـ
1947ـ ،كاش راب الهاكش اللرياة مف فاىطاف ،حاث بنى ت لاحذ كال،نصنبننف لالمؿ ضد اللرب،
كحمناة الاهكؼ ،فبنفذت لاحذ ىاىاة مف ال،همنت ا المدف كال رل اللرياة ،نوة فذ مبنط ة
ال دس(.)5
كفذ  11منبنكف اأكؿ "داىمير" 1947ـ ،شنـ رهنؿ لاحذ ينل،هكـ ا شراة انزكر بندمن
أل كا شبنياة ا

م،

ريذ ،فكشع ش ا

كهرح  ،كيلد ابنوراف،ـ مينهرة ،كوات شنفاة ىانرات

و،اكبناة فرهم،ن اللرب ينلحهنرة ف ؿ ىنئؽ و،اكبنذ ،كفذ  28منبنكف اأكؿ "داىمير" منهمكا
()1
()2

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.317
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.317

()3

ماار،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ,ج،2ص372؛ اااف-مكر،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ(،عبري)،ص.429-426

()5

هابنكىنر ،يبنحنس :يحث طاالذ ف لاحذ( ،عبري) ،ص151؛ مارثبنياكـ ،همهكف :نرا إىرائاؿ( ،عبري)،

()4

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص428؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ,ج ،2ص.372
ص252؛ رافنئاؿ ،اكآؿ :الو،اكبناة ،ص122؛ شااكيذ ،طنمر :الو،اكبنذ اليهع ،ص.142
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حذ ركمامن

() 1

ف اكا مىة رب كأونيكا ىيله ،كفذ 30منبنكف اأكؿ 1947ـ ،منهمكا شراة

انزكر ثنبناة يحهة لرض ىمنبن،ن لحرمة ىار الو،نابنة إل ال دس(.)2
كفذ  30منبنكف اأكؿ "داىمير" 1947ـ ،شنمت لاحذ مع إ ىؿ ي ؿ  6مف منؿ رب
منبنكا الماكف فذ ملنمؿ مرار الي ركؿ فذ حافن ،كهرح 41؛ َّ
فرد اللرب ي ؿ  41و،اكبنا ن فذ
الملمؿ؛ فنى بنمرت ال،نصنبننف اأمر ،ككوف ه إ ىؿ ينلمنرثة ،كفذ  31منبنكف اأكؿ "داىمير"
1947ـ ،دمرت لاحذ

طكط الىمؾ الحداداة ال ذ وؿ إل

الحونر اليرم لامدابنة ،ك راهع بنن نف اااف-مكر

انفن ،كا ير ،ن المبنظمة يدااة

ف فمرة ال لنكف مع اللرب ،كولدت لاحذ

مهمن ،ن ضدمـ فذ محاط ال دس ،كأ ابنت أمنلذ ال رل اللرياة فا،ن ":إذا أرد ـ اللاش يىسـ،
فني كا كاذا أرد ـ ال ركج فن رهكا ،كاذا لـ رصيكا ي،ذا أك ي،ذا ،فىكؼ

رهكف ينل كؼ كالر ب"(.)3

خالصة:
رفضت لاحذ كشؼ ماان ،ن ضد الىاطنت اليراطنبناة ،يلد ابنىحنب ال،نصنبننف مف حرمة
اللوانف الليرم ،كأدابنت ابنىحني،ن ،ك لنكبنت مع إ ىؿ فذ اللماانت اللىمراة ضد الىاطنت
اليراطنبناة ،كلمف الكحدة يابن،من لـ ـ؛ يىيب

دـ رصية لاحذ فا،ن ،ك كف،ن مف ذكينبن،ن فذ

ال بنظاـ اأمير ،كه،دت سشن ،ن مع إ ىؿ ك انر؛ يىيب

او،ن مف ا فنشنت ال ذ

راح،ن مع

إ ىؿ.
ك بند ودكر شرار ال ىاـ رفض ه ،كلمبن،ن ا ذت ش ار انر يحؿ بنفى،ن م بنظاـ ىمرم ىرم،
كىر نف من راهلت بنه ،يحهة دـ ودم ال،نصنبننف لضرينت الثكار اللرب ،كا ى لداد لمكاه،ة
اللرب كف ح هي،ة رياة يراة ،كا ينرمـ اللدك اأكؿ يدؿ يراطنبنان ،ف ارت بنظر ،ن هنف اللرب
ال ذ منبنت

داد اللىمرم ،كا ه راؾ مع ال،نصنبننف كا ىؿ فذ

ل يرمـ أ داا الو،نابنة ،ل يدأ ين

ملنرؾ حرب نـ 1948ـ ،ككشٌلت المبنظمة ا فنشن مع ال،نصنبننف فذ  28أانر "مناك" 1948ـ ،أدل

إل

فمم،ن فذ منفة المبننطؽ من دا ال دس؛أبن،ن نرج الىاندة (ا ىرائاااة).

()1حذ ركمامن :ا ع فذ صرب ال دس ا مد ؿ المدابنة.)http://he.wikipedia.org/wiki(.
()2

لافذ ،ا ىحنؽ :ال دس أثبننا حرب ا ى سؿ( ،عبري) ،ص337؛ مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف،

()3

حمكدة ،أحمد :حافن ،مكىك ة المدف الفاىطابناة ،ص196؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص378؛

ص437؛ الياندر الىانىذ :مبنظمة لاحذ ا رمنياة

نؿ الكىاط الدكلذ يربنندكت  ،ص.51

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.435
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املبحوث الجاني

مصاركة ليحي يف حرب فلسطني عام 1948م

أولً :التدريب والتسميح واإلعداد عند ليحي.
ثانياً :دور ليحي في الحرب ,وأبرز جرائميا.
ثالثاً :تفكيك ليحي ,والنضواء تحت (جيش الدفاع إسرائيمي).

د ات مبنظمة لاحذ فذ مرحاة هدادة مف الوراع مع اللرب الفاىطابنااف ،يلد ودكر شرار

ال ىاـ ،لمكاه، ،ـ كالمىنممة فذ اح سؿ اأراضذ الفاىطابناة ،كل بنفاذ ذلؾ ار ميت أيهع المهنزر

ضد اللرب ين ه راؾ مع مبنظمة إ ىؿ ،ك بندمن شررت الهملاة اللنمة لااف المكبنت يربنندكت

كهبنت فذ
كىاطن دكلان ف اأمـ الم حدة فذ فاىطاف ،كاه ،ه لاحذ يلداا كرفضت م رحن هٌ ،
حماة إ سماة ضدف كطنليت ينبنىحنيه ،كيلد اص انل،ن له ،أودر يف صكراكف ش ار انر رىما ن ي فماؾ

لاحذ فذ ال دس.

أولً :التدريب والتسميح واإلعداد عند ليحي عام 7011م:
ياكرت لاحذ مامااة بنظاماة شكاة،

ى لندة بنهنط،ن كلزاندة أثارمن دا ؿ فاىطاف

مكف اليبننا ال بنظامذ مف ىمر نراة (مائة شانداة) ،كلهبنة مرمزاة ا
ك نره،ن ،ك ٌ
كدائرة الملاكمنت ال ذ أهرفت ا همع الملاكمنت(.)1
كشىمت المبنظمة ه رافان إل

رأس ال بنظاـ،

دة فركع فذ ؿ أياب كال دس كحافن كالهااؿ كالهبنكب

كالى،ؿ المم د مف حافن إل همنؿ ؿ أياب "مهنركف" ،كمبنط ة هينؿ بننياس "الىنمرة" ،كمبنط ة انفن
كالاد كالرماة ،كأبنهأت المبنظمة دكائر ا
ل،ن فذ دكؿ

سـ ،كال هبناد كالهياية كالمنلاة كاأبنونر ،كأىىت فرك ن

دة ،مبن،ن :يراطنبنان ،كالك انت الم حدة كفربنىن كااطنلان كمبن نران ك هامكىاكفنمان

كيا نران كاللراؽ كمور ،كأحانبن ن ضمت اؾ الفركع من ياف  3-2أفراد ف ط ،كام امت المبنظمة
إذا ة ىراة ،كأبنهأت اللداد مف اأشىنـ كالكحدات( ،)2مذ:

 )7الوحدات القتالية:

أ دت المبنظمة سانمن الهدادة مف اللبننور ال دامة ممكبنة مف 3إل  5أه نص ،كأشنمت

دكرات دراب ى داـ الىسح كال بننيؿ الادكاة كاطسؽ البننر ،كيدأت يإ داد دكرات ممثفة أفراد
شىـ اللماانت الم ووة

داد ضينط مادابنااف

فاىطاف ك نره،ن( ،)3كابن ىـ شىـ اللماانت إل :

دارة فركع لاحذ فذ شىـ اللماانت دا ؿ

أ – قسم القوى البشرية:

ممكف مف كحدات و ارة ،كا ،ـ ينلهنبنب ال بنظامذ لاكحدات ال نلاة ،ك هبناد كا داد
كمك ٌ
اللبننور ك كزال،ـ ا الفركع كال سان ،كلمؿ فرع شنئد كم زف ىسح نص يه ،كمسيس فذ ؿ

()1
()2
()3

أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.255
أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.234-233
يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.318-317 ،141-140
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أياب ،ككوؿ

هرة ،كمع مؿ

دد الكحدات فذ ؿ أياب إل

ه وذ ،ك 4يبنندؽ ،كىت شبننيؿ ادكاة(.)1

ااة رهنهنف يرف ،كمىدس

ب – قسم التخطيط:

ام ـ يإ داد ال طط ،لسش حنـ كال،هكـ كال فهار ،كم،م ه المراشية كا داد ال طط كا داد

ال رائط شيؿ اللماانت ،كملظـ مافنت ذلؾ ال ىـ ىراةه هدان ،كيلد إ داد ال طة فذ شىـ ال طاط
بن ؿ إل هنمار فذ مرمز ال اندة؛ لدراى ،ن كالمكاف ة اا،ن ،فا نر هنمار اأه نص المرهحاف

لام،نـ ال طارة ،مف كراا أيكاب م ا ة

الرف،ن إ ثسثة أك أريلة ف ط ،كاحدد شنئد اللمااة كبننئيه

ين ىـ ،كاا ذ ي،من كابننشه،من فذ فنواؿ اللمااة ،كا كـ شنئد اللمااة يهك ت لدراىة الممنف

كالظركؼ ،ثـ احدد دد اأ ضنا المطاكياف ،كا ـ إيسغ المهنرماف شيؿ ال بنفاذ يىن نت ،كاىاـ

شنئد اللمااة منفة أكراشه الرىماة شيؿ ال كهه لالمااة(.)2

ت – قسم اإلرشاد والتدريب:

كم،م ه لاؽ ينل كهاه كا رهند لالمؿ اللىمرم ،كيهمؿ ىرم هدان ،فال د دكرات ى مر

مف أىيكع إل

أريلة أىنياع ،فذ مبننطؽ مف كحة كآمبنة ،منل دراب ا

حمؿ كاى داـ الىسح

يمنفة أبنكا ه ،كاى داـ المكاد الم فهرة ك وبنال،ن ،ك د دكرات ضينط لمؿ هرة بننور؛ لامكبنكا

شندة سان ،كأشامت فذ ملظـ دكؿ أكركين سان ىراة لهينب لاحذ ،كا دادمـ لالمؿ اللىمرم
ك دراي،ـ ا الىسح ،كارىنؿ دد مبن،ـ إل فاىطاف(.)3

ث – قسم المخازن:

كمك مىؤكؿ ف

زاف الىسح كالم فهرات كال بننيؿ ،كهمله كبن اه مف ممنف آل ر ،كمذلؾ

المزكرة( ،)4إذ منف ا ـ إ فنا أىاحة
المسيس اللىمراة ،كالكثنئؽ اللىمراة ،كاليطنشنت اله واة ٌ
المبنظمة مي اة ال بنظامنت فذ أشياة المبنس ،ك حت زابنة الم ب الم دىة ،أف اليراطنبنااف لـ اه أركا
ا

المىنس ي،ن ،كفذ صرؼ ميارة فذ مبنس فذ ال دس ،ك ؿ أياب ،كفذ مىنمف اأا نـ

()1

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص324؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.64
أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص256؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص326؛

كالهملانت ال اراة كمؤىىنت ا صنثة كالمونبنع كاليانرات(.)5

()2

()3

()4
()5

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.63
من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص75؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص122؛
يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.324
أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.256
لبنهيكاـ ،هاكمات :شرااة لمىني ة دا ؿ إىرائاؿ يمبننىية مركر منئة نـ ا ك دة أيرامنـ ه ارف( ،عبري)،
ج ،3ص.36
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ج – القسم الفني:

كمك المىؤكؿ

ف وبناع المكاد الم فهرة منل بننيؿ كاأل نـ كالليكات ،ال ذ أى،مت فذ

كىاع ماانت لاحذ ،نوةن منياف نمذ (1948-1946ـ) ،كم،مة ال ىـ إوسح الىسح ،أك
ااد وبنن ه ،كوبنن ة الرونص ،كلذلؾ ال ىـ م ير مرمزم لا وبناع كا

ينر ،حاث شنمت

الكحدة ي هراب من ـ وكت لايبندشاة كالمىدس ،كمف م،منت ال ىـ أاض ن إ داد الكثنئؽ المزكرة
المطاكية أ ضنا الحرمة مثؿ يطنشنت ال لراؼ اله واة كهكازات الىفر ،كاليطنشنت اللىمراة

اليراطنبناة ،كلكحنت المرمينت المدبناة كاللىمراة ،ك هماؿ الكهكف ل اار هما،ن(.)1

ح – قسم النقل والمواصالت:

له ثسث كحدات لمؿ لاكحدة ال نلاة فذ الحرمة ،ممكبنة مف دة ىنئ ذ هنحبننت كدراهنت

بننراة ،كمـ مىؤكلكف ف بن ؿ الىسح ،كاللبننور ،كاأفراد الم طكفاف ،كمنف لدل كحدات ال ىـ

أىمنا كمماة كيطنشنت لراؼ مزكرة(.)2
خ  -القسم الطبي:

مؿ دة أطينا كممرضاف مؤاداف لامبنظمة ى انر للسج المونياف مف أ ضنئ،ن ،كمنبنت
ل،ـ اندات ىراة ،كم نزف أدكات طياة ،كمنف ما،ـ اللابنذ فذ المى هفانت مك مىن دة
المونياف ،ي،دؼ ،راب المونياف مف أ ضنا لاحذ ،كاودار أكراؽ طياة مزكرة ل،ـ ،مثؿ:
ه،ندة مرض ،أك د كؿ مى هف  ،كمنف لامبنظمة ه ؽ ىراة هراا ماانت هراحاة مى لهاة،
كشنـ ال ىـ الطيذ ينل بنىاؽ مع وبندكؽ المرض اللنـ ال نيع لا،ى دركت ،ف طراؽ إحدل
أ ضنا لاحذ ال ذ منبنت لمؿ فذ الوبندكؽ ودار ونراح هراا ماانت وكار حاف
الحنهة ،كهنرؾ أفراد ال ىـ الطيذ فذ ماانت لاحذ المينهرة ،يمهنرمة ممرض كممرضة مع أفراد
الكحدات ال نلاة ا أبن،ـ هنؽ ا كمكف ينل هكؿ فذ المبنط ة؛ هراا مراشية ،كا ى لنبنة ي،ـ كشت
حمنلة كح اية إىلنفنت أكلاة(.)3
الحنهة ،كمل،ـ ٌ

د  -الخاليا المدنية:

منف بننور لاحذ أثبننا مكاه، ،ـ مع ا بنهااز فذ ؿ أياب كانفن كال دس كحافن،
كـ ينللمؿ
ا لرضكف لحكاهز الهرطة؛ فأمر هنمار ي مكاف سان مدبناة دا ؿ المدف،
اللىمرم ،كم،م ،ن أماف الطرؽ كالمسهئ كالطلنـ كالمىن دات الطياة ،كاأمكاؿ ،كأحانبن ن بن ؿ
الىسح(.)4
()1

من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص75؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.325

()3

هنمار،إىحنؽ :مذمرات ،ص64؛ يبننم،ال كب :هبنكد مه،كلكف(،عبري) ،ص.326-325

()2

()4

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.325

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.153
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ذ  -وحدة األمن الداخمي:
أدل ا ى  ،نر ينأكامر كشكابناف المبنظمة ،إل

ظنمرة ال ىراينت مف الحرمة ،كأهؿ مبنع

مذف الظكامر شرر مرمز شاندة لاحذ إبنهنا كحدة ينىـ كحدة اأمف الدا اذ ،كمف م،من ه:
 -1مراشية أيبننا الحرمة المهبنداف دا ا،ن.

 -2مراشية ىاكؾ ك ورفنت أيبننا المبنظمة ،حىب شكابناف المبنظمة.
-3

داـ م رحنت أمبناة ل لداؿ بنظـ أمبناة فذ مهن ت مؿ المبنظمة(.)1

صالحيات القسم الجديد:
 -1اى د نا أم
كالمى د

بنور لا ح اؽ مله ،ك وكو ن الذاف ا نلفكف ال لاامنت اأمبناة،

اهب أف اا زـ كاهاب ا اأىئاة منفة.

 -2كشاؼ أم ه ص ف اللمؿ فذ حنؿ أيثيت ضدف م نلفة شكابناف المبنظمة.
-3

داـ م رحنت لال كينت ل اندة مرمز المبنظمة ،حىب شكابناف المبنظمة.

 -4بنفاذ الل كينت يلد موندشة مرمز شاندة المبنظمة اا،ن.

ك مكف مذف اله،ة كأفرادمن ه،ة ىراة(.)2

منف لمؿ شىـ مىؤكؿ مينهر نضع لىاطة كأكامر ال اندة ا شااماة الفر اة ،ال ذ ا

مكف مرمز كحدة اللماانت مف شنئد ال ىـ كبننئيه كشندة الفركع
ال لاامنت مف مرمز لاحذ ،ك ٌ
اأ رل(.)3

 )2وحدة الستخبارات ,أو قسم المعمومات:

ا الرصـ مف أف لاحذ مبنظمة و ارة؛ إ أبن،ن شيىِّمت إل مهمك نت ،كمهمك نت فر اة
أو ر ،يحاث أويح أفرادمن شندراف ا اياة م طاينت اللمؿ الىرم ،فمنف لدا،ن كحدة اى ينرات
مدف،ن كفار الملاكمنت ال ذ زكد ي،ن ال سان فذ اأمنمف الم افة ،ككضلت طة دراب مبنظمة

ل كىاع بنطنؽ ا ى ينرات(.)4

كار يطت كحدة ا ى ينرات مينهرةن ي اندة لاحذ ،نوة مىؤكلك المبننطؽ الثسث الرئاىة
فذ ؿ أياب كال دس كحافن ،كيىيب شاة اأ داد كال يرات شنـ شىـ ال كهاه يإهراا دكرات ىرالة
ل ندة ك بننور الكحدة فذ مهنؿ المراشية كال ل ب كال فذ كهمع الملاكمنت ،كارىنل،ن ل نئد المبنط ة،
()1

هفاامنف ،أبنهؿ :م نينت محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ج ،2ص.214

()3

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص.323

()2

()4

هفاامنف ،أبنهؿ :م نينت محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ج ،2ص.214

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص262؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.63
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لذم منف ارىا،ن ل اندة لاحذ ،ك رفت ا ى ينرات ينىـ (كاك) ,أو(مااهن)؛ اللوية) ( ،)1كمنف
ا

مىؤكله ا ىحنؽ حىكف الذم رمز ام منمه

همع الملاكمنت

ف الىاطنت اليراطنبناة،

كال،نصنبننف كشاندا ،ن كمؤىىن ،ن ك حرمن ،ن ل دار شكة ال وـ ،ك كهاه الضرية له بند الضركرة(.)2
كشدـ حىكف ملاكمنت م،مة

ا

كأمنمف ىمبننمـ ،كحوؿ مف ياك ،ـ

ف مهنم (ه،نز ملاكمنت ال،نصنبننف) ,كأىمنا أ ضنئه
ه،ندات ككثنئؽ م،مة ،كأ دادمـ كأمنمف م نيس ،ـ،

كممن ي،ـ كبنهنطن ،ـ كأبنكاع كأرشنـ ىان ار ،ـ ،كحوؿ ا

أىمنا بننور اليامنخ الح ا اة الذاف

ماكا ضد ال بنظاـ ف رة ه ارف ،كزكرت ا ى ينرات ددان مف يطنشنت ال لراؼ للبننور لاحذ؛

ل ى،اؿ ا راؽ يلض اأمنمف ك بنفاذ الم،نـ ،كحذر اله،نز أ ضنا المبنظمة مف المراشية المفركضة
اا،ـ ،كأهمنؿ كأىمنا اأه نص الذاف اراشيكبن،ـ ،فطكرت لاحذ اى ين ار ،ن ،يف ح مهن ت

هدادة( ،)3مبن،ن:

أ – فرع الشرطة السرية:
منبنت م،م ه إاهند كاوؿ ك سشنت ه واة مع أفراد ا،كد الماكف فذ الهرطة الىراة

اليراطنبناة ،كمراشية الطرؽ ال ذ ى دم،ن الم نيرات ضد أفراد لاحذ ،كمراشية ا،كد ا امكف سشنت
اش ونداة مع اليراطنبنااف ،كاى سل،ـ مود انر لاملاكمنت ،كمنبنت طرا ة اللمؿ ـ ينل ،داد ،كملرفة
الم لنكبناف مع الهرطة ،كا طنف،ـ كال ضنا اا،ـ ،كهمع أمير دد مممف مف الكثنئؽ مف الهرطة

الىراة(.)4

ب – فرع الشرطة:
منبنت م،م ،ن ال كوؿ إل

ار ينط مع الرهنؿ الو،نابنة الذاف الماكف فذ الهرطة؛

لاحوكؿ ا ملاكمنت م،مة لاؽ ين

الهرطة(.)5

نؿ كالمداممنت ضد أ ضنا المبنظمة ،كاحينط ماانت

ت – فرع الجيش:
منبنت م،م ه همع الملاكمنت

ف الهاش اليراطنبنذ؛ أ ضنئه ،كضينطه ،كمكاشله

ك حرمن ه ،ك دام،ن ل ىـ اللماانت "ال طاط" ،كمنف ال رماز اأمير حكؿ همع الملاكمنت ير
ال بنوت ا مكا ؼ الضينط كال ا راؼ؛ أهؿ بنفاذ ماانت ،ك مؿ فذ الفرع ا،كد منبنكا الماكف
()1

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ,عبري) ,ص .327

()2

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.266

()4

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ,عبري) ،ص.331

()3اااف-مكر،بنن نف:محنريك حراة إىرائاؿ(،عبري)،ص266؛أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة،ص.258
()5

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص123؛ أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.258
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فذ المكاشع اللىمراة اليراطنبناة ،كممن منف مف م،نـ ذلؾ الفرع بن ؿ الملاكمنت ف م نزف الىسح

ك حرمنت الهاش ،ك دد المرمينت ،كمنبنكا فذ يلض اأحانف احضركف الىسح يأبنفى،ـ ،ك مت

ا ى لنبنة ي،ـ فذ مااة اص انؿ الاكرد مكاف(.)1

ث  -فرع اإلدارة المدنية:
ا

كم،م ه همع الملاكمنت ف مكظفذ ا دارات المدبناة اليراطنبناة ك حرمن ،ـ ،كالحوكؿ

اأكراؽ كالكثنئؽ كالمى بندات كال رائط ،كبنمنذج لملنمست رىماة حمكماة ،كبن ا،ن ل ىـ

الملاكمنت ،كم ر الفرع منف فذ ال دس ف ط(.)2
ج  -فرع البريد:

هبندت لاحذ رهن ن الماكف فذ اليراد ،م،م ،ـ مراشية الرىنئؿ الم،مة كالمراىست ال ذ

ص ال اندة اليراطنبناة اللىمراة ،يىرش ،ن كاحضنرمن لامبنظمة ،أك رىنئؿ ال اندة الىانىاة
لامبنظمنت الو،اكبناة ،كال بنوت

ا

مكا ف،ـ لملرفة بنكاان الهرطة يهأف ال ف اش أك المراشية،

كال لرؼ ا الا،كد الم لنكبناف مع اليراطنبنااف(.)3

ح – فرع القطارات:

أشاـ لالمؿ فذ محطنت ال طنرات ،كهمع الملاكمنت

اليراطنبناة؛ لا انـ ي فهارمن كم،نهم ،ن ،لهؿ حرم ،ن ك ما،ن(.)4

ف مكا اد حرمنت ال طنرات

خ – فرع الموانئ:

زادت أمماة مذا ال ىـ مع هداد يراطنبنان ا
يحاث ـ طكارف لإلى،نـ فذ

ين ضنفة إل

حرمة الكافداف الو،نابنة إل

فاىطاف،

ماانت همع الىسح كبن اه وكو ن ال ندـ مف نرج فاىطاف،

المىن دة فذ بن ؿ الكافداف ى انر ،كمنف المؿ فذ فرع المكابنئ دد مف اللبننور

الو نر ،دكف أم م نيؿ(.)5

د  -فرع الستيطان:

ام ـ يهمع الملاكمنت

ف اأحزاب كالحرمنت الىانىاة فذ الاهكؼ ،ك وكو ن

الملنرضاف لمبنظمة لاحذ ،ك ف مكاشف،ـ كبنكاانمـ هنف المبنظمة كأ ضنئ،ن ،كشد حواكا

()1

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ,عبري) ،ص.332 ،326

()3

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.124

()2

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ,عبري) ،ص.332

()4

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ,عبري) ،ص.332

()5

أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.258
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ا

ف

ملاكمنت م،مة ف يلض اله وانت مف شندة اأحزاب الذاف حنكلكا داـ الملاكمنت لإلضرار

يأحزاب أ رل(.)1

ذ  -القسم المالي:

منبنت م،م ه ال انـ يمنفة البنهنطنت المطاكية لهمع المينلغ المنلاة المطاكية ،لهراا

اأىاحة ،كابنهنا ال كا د ،كاهراا ماانت ك بنفاذمن ،ك مكاؿ ا ذا ة ،كاودار المبنهكرات كالدكرانت
سماة ،كالحوكؿ ا

ا

أشؿ من اممف ل كفار الحانة الاكماة ،كيىيب الظركؼ ال ذ مر ي،ن

المبنظمة ،كشاة هليا ،ن ،كاأ طنر ال ذ ،دد الم ير اف ،لـ امف لدل المبنظمة يداؿ ىكل أ منؿ
الىطك ا اليبنكؾ ،نوة ال ذ اى،ؿ الد كؿ كال ركج مبن،ن يىر ة ،ك ح كل ا ممانت ميارة

مف اأمكاؿ بن دان ،نوة ال ذ ي،ن أى،ـ الهرمنت اليراطنبناة ،ممن اى دـ شىـ المنلاة فذ ملنلهة
اليضنئع المىركشة ،ك زكار أمكاؿ يراطنبناة كبنهرمن فذ فاىطاف ،كلمبنه لـ ابنهح فذ زكار ىبندات

كأى،ـ حمكماة يراطنبناة(.)2

ر  -فرع الصحافة:

لـ امف فرع الوحنفة نضلن يهمؿ رىمذ ل ىـ الملاكمنت ،كمنبنت م،مة الفرع مذ اؽ

سشنت مع وحنفااف فذ فاىطاف ك نره،ن ،كهمع الملاكمنت الم،مة ،كبن ا،ن لمرمز ال اندة
المىؤكؿ مينهرة ف فرع الوحنفة كا

سـ(.)3

كاحنكؿ مؤر ك لاحذ أف اظ،ركا أف ال بنظاـ منف اى ،دؼ أمكاؿ كهرمنت اليراطنبنااف،

دكف إلحنؽ اأذل يأمكاؿ المكد اف الو،نابنة ،كمذا ا لنرض مع مهرانت اأحداث ،كشد ىيؽ يانف
ذلؾ فذ مكاضع مف مذف الدراىة.
ز  -وحدة العرب:

مت المكاف ة ا إشنمة كحدة ل هبناد دد مف اللمسا اللرب ،لالمؿ ضد اللرب ،كبنهحت
الكحدة فذ هبناد دد ضئاؿ مف اللمسا اللرب وكون فذ مدابنة ال دس ،الذاف أى،مكا فذ
يبننا ا ملاكمن ،ـ(.)4
بنهنح يلض ماانت لاحذ ن
س  -فرع التجند:
اى دمت لاحذ طرش ن دة

هىدا ن ،كاللمؿ
()1

ا

فئنت

ى طنب ،ك هبناد بننور هدادة ،ي ك ا ،ن فمرا ن ك دراي،ن

مراة ،كمنف هبناد اللبننور الهدد م،مة ولية؛ يىيب الهركط

يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ,عبري) ،ص.333

( )2هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص64؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ,عبري) ،ص.333
( )3يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ,عبري) ،ص.333
( ) 4الكثا ة رشـ (ؾ )2/8–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :اللرب فذ دمة لاحذ( ،عبري)؛ أيك اانف ،يد
اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.259
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ال نىاة ال ذ فرض ،ن لاحذ ،كمنف شىـ ال هبناد حت مىؤكلاة اىان هنيا ار ال ذ منبنت لمؿ فذ

احكؿ إل شىـ الهينب؛
المدارس الثنبنكاة ل هبناد طسب المدارس ،كمنف مؿ ه ص ا ـ اى طنيه َّ
لاد ؿ دكرة فمراة ،ثـ ىمراة ،ثـ افرز لا ىـ المسئـ للماه ،ك سؿ نـ 1948ـ ،منبنت لاحذ
هبند الم طك اف مف وفكؼ الهاش ال هامذ ،يمكاف ة الىكفات(.)1

ش – فرع الشباب:

منبنت هاؤ مكماف مىؤكلة ف شىـ الهينب الو نر ،كيلد ا

نل،ن ابن ات المىؤكلاة إل

الهنية ركت فر اج " ،"Rote Farteejال ذ منبنت مىؤكلة ف ال ك اة الفمراة لدل الهينب فذ

المبنظمة ،ك ِّ
هبند هيني ن هددان لامبنظمة ،كيلد ا
ا

داد الفمرم كالهىدم ا ـ رض اأ ضنا الهدد

لهبنة ال يكؿ الممكبنة مف أ ضنا شدمنا كشندة محاااف ،كيلض ال يراا الذاف منبنكا ا كمكف

يفرز اأ ضنا الهدد لألشىنـ الم افة فذ المبنظمة ،يهرط د كل،ـ فذ دكرات م،بناة فذ مؿ شىـ

حىب

ووه ،كمنبنت مدة ال دراب ه،راف(.)2

ص  -دائرة المتعاطفين مع المنظمة.

اؤمبنكف ل،ن أمنمف
حنكلت المبنظمة كىاع دائرة الم لنطفاف مل،ن ،الذاف منبنكا ِّ

فاة،

كمود انر لهمع اأمكاؿ ،كهىك انر ياف المبنظمة كالهم،كر الكاىع ،الذم احاط ينلحرمة ،كمنف مف ياف
الم لنطفاف مع المبنظمة يلض اأطينا الذاف منبنكا ا اى لداد ل داـ اللسج أفراد المبنظمة كشت

الضركرة (.)3

 )9النشاطات اإلستخبارية:

أ – التنكر أثناء المقاءات:

منبنت الا ناات ياف شندة ك بننور الحرمة ـ فذ زكاان الهكارع ،فذ البن،نر أك الااؿ ،ك فذ

الحدائؽ اللنمة ،ك فذ اأمنمف كاأكشنت ال ذ شاوت إممنبناة ام هنؼ أ ضنا الحرمة أك وا،ـ،
كمنبنت كىنئؿ ال بنمر يىاطة كر اوة ،ك همؿ هزاان مف المبنظر اللنـ فذ المبنط ة ،ممن بنمر
هنمار يمظ،ر الحن نـ أك طنلب المدرىة الدابناة ،كشنمكا ي ىماة الهكارع يأىمنا حرماة نوة

ينلحرمة ،كمنبنت الا ناات شاااة كملظم،ن لاااة ،كفذ مؿ مرة ا ـ اار ممنف كزمنف الا نا(.)4

() 1

هابنكىنر ،يبنحنس :يحث طاالذ ف لاحذ( ،عبري) ،ص21؛ اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ،
(عبري)  ،ص363 ،361؛ أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة ،ص.235

()2

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.361

()4

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص65؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ,عبري) ،ص.146

()3

إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.123
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ب – التستر والختفاء:

منبنت أ منؿ ال ى ر كا فنا ،أ ذ ال ىط اأكفر مف ه،د أ ضنا الحرمة ،ك مثؿ م دمة
أكلكان ،ن ،م اار أهمنل،ـ ال نرهاة ،مثؿ ويغ هلكرمـ مثؿ بنن نف اااف-مكر الذم ويغ هلرف
ينلكف اأىكد ،ممن منف اأ ضنا حراواف ا ال بنظاـ ،كلـ امف أم ه ص الرؼ أمثر مف
اثبناف أك ثسثة مف زمسئه ،كمنف لمؿ كاحد فذ ال بنظاـ اىـ حرمذ ،ىرم حؿ محؿ اىمه
الح ا ذ(.)1
ت – التنصت:

شنمت مبنظمة لاحذ ينل بنوت ا ممنلمنت الهرطة ،كالهرطة الىراة اليراطنبناة ،لملرفة
بنكاان الهرطة يهأف إهرااات ال ف اش كالمراشية ،كمهؼ اللمسا الا،كد الذاف منبنكا ا نيركف مع
اليراطنبنااف ،كيذلؾ كوات لمبنظمة لاحذ اللداد مف الملاكمنت ف الىاطنت اليراطنبناة ىن دت
بننور
فذ أ نذ إهرااات أمبناة حينط محنك ت الىاطنت اليراطنبناة فذ إل نا ال يض ا
المبنظمة(.)2

 )1التصالت:

لـ طيؽ الحرمة بنظنم ن ثني ن لسه من نت ،كلـ اا ً
ؽ شند ،ن ك بننورمن مل ن ممهمك ة فذ

ممنف نـ أيدان ،كلـ امف أ ضنا الحرمة كال ندة ادشكف الينب أك اطايكف إذبن ن لاد كؿ ،كلـ ى دـ
الحرمة ال،ن ؼ أك اليراد اللندم ،يؿ بنك ت أىنلاب ا ونؿ لدل الحرمة ،ف،بننؾ ا ون ت مبنظمة
ل مد ا ا ونؿ اله وذ بند الضركرة ،كمبننؾ ا ون ت يكاىطة ال وفار ،ك ـ يوفرة أك

اثبن اف م فؽ اا،ن ىافن ياحف ملاف ملركؼ ،ك سؿ ف رة من ،كمرمز فذ ال وفار البنهاد الكطبنذ
الفربنىذ ،كمؿ مف كهه الوفنرة بنحكف ا حرؾ إل

بن طة ا ل نا فك انر ،كمبننؾ ا ونؿ يكاىطة

ا ح منؾ ،كا ـ يكاىطة اأه نص ،إذ منف اثبننف اا انف ين هنف ملنمس ،كاح منف ييلض،من،

كاىامنف يطنشة ملابنة ،أك ا،مس أحدممن هائ ن من لزمااه ،كمنبنت ال لاامنت ودر لألفراد ين ونر
هداد ،أمن اأه نص الذاف ا كمكف يدكر حا ة ا ونؿ م،م ،ـ ملرفة ممنف ككهكد شند ،ـ ،كهمع

اليراد الم وص ي،ـ ،ك كزع اليراد الوندر بن،ـ ،ك بنظاـ هدكؿ م نيس ،ـ ،كا م منـ يطلنم،ـ،
كا كـ يدكر الميلكث ،كمأمكر الم ىـ ،كأماف ىر ،كذمر هنمار أف زكه ه شنمت يدكر حا ة

ا ونؿ ال نص يه(.)3
()1

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص142؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص65؛ يبننم ،ال كب:

()2

أيك اانف ،يد اللزاز :طكر اأه،زة اأمبناة ،ص.269

()3

هبنكد مه،كلكف( ,عبري) ،ص.146

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.66-65
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 )4صناعة األسمحة وتسميح الحركة:

يدأت لاحذ فذ وبنن ة اأىاحة نـ 1947ـ ،يوبنن ة مدفع رهنش مف بنكع ى ف فذ

م رطة ا ىحنؽ هكربنه اف "حزات" " "Yetshaq Gornshaynفذ يبنذ يراؾ كمك محنمنة لامدفع
شانـ المانف الو،اكبنذ

اليراطنبنذ ،كح

نـ 1948ـ وبنلكا  600مبن،ن ،كمنف لدا،ـ

مس

شنذفنت ،ك مىاف رهنش ،ك منئة يبندشاة 500 ،مدفع رهنش 400 ،مىدس ،ك 1000شبنياة،

ك 1000ل ـ ،كمئنت مااكهرامنت مف الم فهرات وبنن ة ذا اة(.)1

ثانياً :دور ليحي في حرب عام 7011م ,وأبرز جرائميا:

همات لاحذ كحد اف مف الم ن ااف ل بنفاذ ماانت فذ ال رل اللرياة فذ الكىط كالهمنؿ،

حدادان فذ ال دس كحافن كانفن كشرامن ،ك ا ،مت لاحذ ال،نصنبننف فذ اأه،ر اأكل لاحرب ينلفهؿ

ك دـ شدر ،ن

ا

حمناة الاهكؼ ،فأرادت كشؼ ىانىة ضيط البنفس ال ذ ا يل ،ن ال،نصنبننف،

كالد كؿ فذ ملرمة هنماة ضد اللرب ،ك دـ ابن ظنر أم طرؼ لا د ؿ ك داـ الحاكؿ ،كملنشية

ال رل اللرياة ،ف،نهمت مع إ ىؿ ال رل اللرياة ال ذ ا ير ،ن مرامز لام نكمة اللرياة ،كشنمت
ي دمار مرامز ال اندات اللرياة ،كمنبنت يدااة اؾ اللماانت فهار مابننا حافن ير إد نؿ هنحبنة

محماة ينلحمضانت ال ذ منف مف يابن،ن م فهرات ،ممن فهرت يات البنهندة ،ك دة هىكر فذ

المدابنة( ،)2ك ا الرصـ مف أف اللنمااف فذ لاحذ لـ امكبنكا مثاراف ممن مك الحنؿ فذ ال،نصنبننف ف د
منف أثارمن ما ن ككاىل ن؛ يىيب فظن ة اأ منؿ ال ذ ار مي ،ن ،إذ رمزت ماان ،ن المىاحة ا
اأحانا كال رل اللرياة مف أهؿ إيندة أمير دد مف اللرب ،كبنهر الر ب ل ،هار مف ي

كشد اى طن ت مع إ ىؿ ح اؽ ذلؾ(.)3

مبن،ـ،

كيدأت ماانت لاحذ فذ مبنط ة الىنحؿ ضد اللرب فذ  4منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1948ـ،

ي فهارمن ميبن

الىراان الحمكمذ فذ كىط مدابنة انفن ال ذ منبنت م انر لدائرة الهئكف ا ه من اة

يكاىطة ىانرة ما كمة ،أىفر ابنفهنرمن ف مورع  26ريا ن كاونية دد آ ر يهراح ،كلمف صنزم

الىلدم كال كب يبننم ذم ار أف ا بنفهنر أىفر ف مورع  70ك هرات الهرح (.)4
()1

لبنهيكاـ ،هاكمات :شرااة لمىني ة دا ؿ إىرائاؿ يمبننىية مركر منئة نـ ا
ج ،3ص.36

ك دة أيرامنـ ه ارف( ،عبري)،

( )2اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص434؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص-379
380؛ مونلحة ،بنكر الداف :طرد الفاىطابنااف ،ص.142
( )3هنمر ،محمكد :مكىك ة نرا الا،كد ،ص.367
( )4صرياة ،ز الداف :انفن ،مكىك ة المدف الفاىطابناة ،ص814؛ أيك زمرل :ا رمنيااف اأكائؿ ،ص55؛ يبننم
ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص616؛ الىلدم ،صنزم :مهنزر كممنرىنت ،ص.48
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كا رفت لاحذ أكؿ مرة يأبن،ن شنمت يلماانت ضد اللرب يلد شانم،ن يم،نهمة يات الىراان
ال ذ كهد فاه ممن ب الاهبنة ال كماة ،كاى دمت م انر لام نكمة اللرياة فذ المبنط ة ،كأكضح إ سـ
لاحذ أف المبنظمة بن ات ماان ،ن لاهي،ة اللرياة(.)1
ممن ىيؽ ا ياف إورار لاحذ ا بنفاذ ماانت إهراماة ضد الفاىطابنااف ميررة اأمر يأبنه
مكهه ضد اللىمرااف ك اى ،دؼ المدبنااف ،كلمف فذ ح ا ة اأمر مك مذلؾ ا نع أمير شدر مف
ال ىنئر فذ اأركاح ل فراغ اأرض مف ىمنبن،ن كالىاطرة اا،ن.
(اد كف) أف مؿ الضحنان مدبناكف صار مىاحاف ،كأف الميبن
كذمر داف انمؼ "أف اللرب ٌ
اى لمؿ طلنـ الف راا كاأا نـ كالملكزاف مف طسب المدارس ،ك كرد الموندر أف شاندة المحنرياف
اللرب أشنمت م انر ل،ن فذ الميبن " ( ،) 2كذمر مبنفذ اللمااة رحماـ حممكب " Rahmee
 )3("Hakmoubأبنه بندمن شررت شاندة لاحذ بنىؼ اليبنناة ،مدفت إل ش ؿ أمير دد مممف مف
اللرب ،لا أثار اا،ـ بنفىا ن ،فهملت م ني ار ،ن الملاكمنت الضركراة ف اليبنناة كالطرؽ المؤداة
إلا،ن ،كشنـ رحماـ ،يمىن دة أيرامنـ مكماف "ألاهع اافزكؼ" " ) 4( "Abrham Koheenيهك ت
اى طس اة فذ انفن ،مر دان الزم اللريذ ،كاحمؿ مكاة رياة مزافة ينىـ محمكد ىنلـ اليحرم ،كشند
هنحبنة حمؿ 500مااك صراـ مف المكاد الم فهرة ،ككضع فكش،ن ممانت مف الير نؿ( ،)5كبنهح فذ
يكر الحكاهز ،كمنف الط س منط انر ،كالمحست م ا ة ينى ثبننا ونلكف حسشة يهنبنب الىراان،
كدارت الهي،نت حكله شيؿ بنفاذ اللمااة ،ف كهه إلاه أحد اللرب كىأله ف ىيب كهكدف ،فأهنيه
يأبنه ايحث ف أي محمد ،كشنؿ له أف الممنف محذكر ،فطاب رحماـ أف ا ؼ دشا ة لاذمنب إل
الم  ،كاللكدة فك انر ،فكضع ه،نز كشات يحاث ا ـ ا بنفهنر يلد ثمنبناف ثنبناة ،كابن ،ز فروة
مطكؿ المطر كمرب(.)6
كأرىات لاحذ فذ منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1948ـ ،رىنئؿ إل مراىاذ الوحؼ اأهبنياة،
الذاف ابن اكف اأحداث فذ فاىطاف ملابناف أف كثنئؽ اللمؿ ال ذ حواكا اا،ن مف ال،ائة اللرياة
( )1ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص378؛ مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف ،ص.437
( )2انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص58-57؛ اللنرؼ ،نرؼ :بنمية فاىطاف كالفردكس المف كد ،ج ،1ص.81
( )3رحماـ حممكب "راهك ك" :كلد فذ ال دس نـ 1927ـ ،ابنضـ ىؿ نـ 1940ـ ،كابنضـ إل لاحذ نـ
1943ـ ،أ ف اللرياة كله ال درة ا ال بنمر يزم اللريذ ،كفذ بن،ناة نـ 1947ـ ـ إرىنله لا هكاؿ فذ انفن
لا طاط ل فهار ميبن ال اندة م بنم انر يزم ريذ ،كمزكد ييطنشة ه واة مزكرة ينىـ محمكد ىنلـ اليمرم،
كمزكد ي وراح د كؿ لمابننا انفن ،ك رؼ ميبن الىراان مبنذ أف منف مل سن فذ هرطة انفن ،ك ممف مف بنفاذ
م،م ه.)http://tourtelaviv.co.il/?page_id=604( .
( )4أيرامنـ مكماف1948-1923( :ـ) كلد فذ ال كشنز ،كفد إل فاىطاف نـ 1924ـ مع كالداه ،هنرؾ فذ اللداد
شاندة ال نكشهذ فذ بننياس.
ماانت لاحذ ،أ دـ يلد محنكل ه فهار ميبن
مف
(.)http://tourteiaviv.co.il/?page_id=604
( )5الىلدم ،صنزم :مهنزر كممنرىنت ،ص.50
( )6اااف-مكر،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري)،ص436-435؛ الىلدم،صنزم :مهنزر كممنرىنت ،ص.51
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اللاان ضر يموداشاة ما،ـ كأ سشانت الم،بنة؛ لذا فإف لاحذ ى رفع بن،ـ الحونبنة ال ذ مبنح ،ن
ل،ـ كى واي،ـ ين ض ارر(. )1
امت ال،نصنبننف أف لاحذ بنكل فهار ممن ب ال بنوااة الىكراة فذ ال دس ،كأف ال ندة
اللرب امكا يذلؾ ،ف،ددكا ي فهار ممن ب ال بنوااة ال هامكىاكفنماة ،فطايت هكلدا منئار رئاىة
الدائرة الىانىاة فذ الكمنلة الا،كداة فذ  11منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1948ـ ،مف اأه نص الذاف
ل،ـ أثار ا لاحذ ،ينللدكؿ ف مذف اللمااة الهبنكبناة ،كدرىت ال،نصنبننف مىألة يىط حمنا ،ن
ا الوحنفااف كال بنواانت اأهبنياة ،كا سف أف مؿ مف اواب مذاف الطرفاف يأذل مأبنه
أونب ال،نصنبننف(.)2
فذ ه،ر منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1948ـ ،ىاؿ رهنؿ لاحذ إل حذ المبنهاة فذ انفن كبنىفكا

مينبنذ فاه ،منبنت ى لمؿ مكاشع لا بننوة اللرب ،ممن ريت ىمة الحداد الم ه،ة إل انفن؛ ف كشفت

حرمة ال طنرات إلا،ن ،كفذ ال دس منف أمير فركع لاحذ كأشكامن ،كمنف مدفه طرد اللرب مف

ال دس ،كشنمت كحدات مف ال،نصنبننف كا ىؿ كلاحذ يلدة ماانت فذ ركمامن ،كشراة الها يدر،
كالها هراح ،كال طمكف ،كلف ن اللاان ،ك اف منرـ ،فبنفذت لاحذ ماانت

راياة فذ حذ ركمامن

رمنب الىمنف كحما،ـ ا الفرار ،ك رج الىمنف مف الحذ بن اهة ماانت ال بنظامنت ال راياة

مؿ ا حد ة ،كأشنـ رهنؿ لاحذ شن دة ل،ـ فذ أحد الياكت الم،هكرة فذ الحذ ،يلد أف مرب أماه

مبنه ،كبنىيكا إل أبنفى،ـ اح سؿ الحذ ،ممن أشنمت لاحذ شن دة ثنبناة فذ الها يدر ،ممن لـ امف
يكىع شاندة المدابنة ا

ال،نصنبننف(.)3

كمنبنت أكل

مند ا ابنضينط،ن ،بن اهة ماان ،ـ ال ذ منبنت ـ دكف بنىاؽ مىيؽ مع

ماانت لاحذ فذ الحرب فذ حذ ركمامن ،كمك حذ م اط ك مر مف سله

الطراؽ ال ذ ريطه مع الطراؽ الىنحااة ،كمنبنت ال كافؿ الا،كداة كاهه مهماة الم يراف اللرب
الذاف منبنكا الطكف إهنرات لاكحدات اللرياة ال ذ مرمز فذ المبنط ة الهيااة فذ طراؽ ال كافؿ

الا،كداة ،فيدأ ىمنف ركمامن الا،كد يإ سئ،ن يىيب
المؤىىنت الو،اكبناة ا

طر الكحدات اللرياة ،ممن لـ لنرض

سا ،ف،نهمت لاحذ الم نمذ اللرياة كا ير ،ن مرم انز ل همع الم يراف

كالكحدات صار البنظنماة اللرياة ،ككضلكا انراف لاىمنف اللرب؛ إمن أهارمن لاا،كد ،أك دمارمن(.)4

()1
()2
()3

()4

انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص.104
انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص.105-104
مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف ،ص438؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص-634
634؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.79

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص.468
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كفذ أكا ر منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1948ـ ،ىهؿ المىئكؿ ف كحدة ا ى ينرات فذ لاحذ

ممنلمة من فاة ياف بنور مف البنهندة فذ انفن كممرضة ا،كداة لمؿ فذ مى هف الحمكمة ينل رب

يكة بننىفة فذ مرمز ؿ أياب ،ف ممبنت م نيرات لاحذ مف

مف ينت انـ ،كا دةن إانف يكضع
الكوكؿ إلا،ن ،كا رفت أف من ك د ه يه لف كـ ي بنفاذف مطا ن ،كيلد م نية ا راف،ن ،أودرت
محممة لاحذ المادابناة حمم ن ينلمكت كبنفذ ا الممرضة ،كأودرت لاحذ مبنهك انر يلد اكماف " ا
منذا حكممت كأ دمت نئبنة"(.)1

شنمت لاحذ فذ ال دس مع ال،نصنبننف يبنىؼ يات الم نر فذ الها يدر ،كياكت أ رل،

كاد ت أف اليات اى دم ه كحدات رياة ضد الا،كد ،كأدل فهارف إل

إ سا ال راة ،كأويح

طراؽ المد ؿ الرئاس لا دس مف المبنط ة الىنحااة حت ىاطرة الو،نابنة ،كفذ  14منبنكف الثنبنذ

"ابننار" دمرت ثسثة ياكت فذ الها هراح(.)2

كفذ 30منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1948ـ فهرت مبنز ن ريا ن فذ حذ ال طمكف ،كفذ 31

منبنكف الثنبنذ "ابننار" 1948ـ ،بنويت لاحذ ممابن ن لحنفاة فذ شاىنراة أدت لم ؿ ريااف كهرح

ثمنبناة ،كفذ  10هينط "فيراار" 1948ـ ،بنويت لاحذ ممابن ن لهنحبنة شرب مى كطبنة ي نح مفن
حمؿ من ن رين ،أدت لم ؿ  8كهرح  11كىرشة مم امن ،ـ ،كفذ  20هينط "فيراار" 1948ـ،

بنىفت لاحذ منرة الىسـ فذ ال دس؛ ممن أدل إل م ؿ  14ريا ن كاونية  26آ راف(.)3
كفذ هينط "فيراار" 1948ـ ،أودرت لاحذ مبنهك انر يلبنكاف (إل

اللرب) هنا فاه ":إبنبنن

المحنريكف ل حرار إىرائاؿ...بن دـ إلامـ ي حذاربنن مذا ،ل د حنريبنن اللدك اليراطنبنذ...كابن وربنن
ااه...كاضطركا إل

الهسا ...كأ ذكا اىلكف لبن ؿ الهي،ة المكه،ة ضدمـ إل

هي،ة رياة-

ا،كداة كأفاحكا...يمىن دة فئة نئبنة مف ز منا اللرب...،ا دمكف ا ى لمنر اليراطنبنذ ...،كيدؿ
مف ال فنمـ مع الا،كد...أكرثكا (اليسد) مأىنة دمنا هبنالة ،يإ سبننت اله،ند ال سية ،أا،ن
بنلرؼ الرحمة ،فإف ا بنفهنر الذم أحدثبننف فذ انفن...من

اللرب...بنبنذرمـ شيؿ فكات اأكاف ...إبنبنن
مك إ يمثنية إبنذار أكلذ ،...كاف ك ً
اواكا ابن اندمـ إل اش راحنت ال،ائة اللرياة اللاان ،ف د مكبنكا
همال ن رضة ل،هكمبنن ،مؿ مدابنة كشراة كيات كشالة اويح مدف ن لبنن بنمطرف يكايؿ شبننيابنن اامـ
همالن ،فس هبناف ك راـ ار ك يئر الىيع كبننياس أك صارمن ...،فس ضاكا كراا اأشكاؿ ف بنهدة
() 1

انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص104-103؛ يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص629-628؛

()2

مونلحة ،بنكر الداف :طرد الفاىطابنااف ،ص150؛ اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري),ص.468

()3

مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف ،ص.439

ممك ،يد المهاد :المهنزر الا،كداة ،ص133؛ مونلحة ،بنكر الداف :طرد الفاىطابنااف ،ص.150
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من مف الدكؿ اللرياة المهنكرة ،إف المذب كال داع شد مأل أفكام،ـ ،...فن نركا من هئ ـ ،كمن شد
َّاربننمـ كأبنذربننمـ"(.)1

كفذ  3آذار "منرس" 1948ـ ،ا رفت لاحذ يمىؤكلا ،ن

ف مهكـ ميار ينلم فهرات

بندمن كوات هنحبنة زبن ،ن ثسثة أطبننف إل يبنناة ىسمة فذ حافن فذ هنرع ى نبن كف ،ك رج مبن،ن

كفر فذ ىانرة ،كيلد مس دشنئؽ ،ابنفهرت الهنحبنة
الىنئؽ الذم منف ار دم يزة ىمراة يراطنبناةٌ ،
كبنىفت يبنناة ىسمه ،كأىفرت ف م ؿ  14كاونية  26آ راف ،يابنمن ذمر آ ركف أبن،ن أىفرت
ف مورع  ،11كهرح  ،27كفذ  7آذار "منرس" 1948ـ ،يابنت لاحذ أف ماان ،ن ضد يراطنبنان

كاللرب بن اهة ال،هكـ ا بنهاازم اللريذ ضد الا،كد(!)؛ لذلؾ فس فرؽ ياف كضع يكات ك فهار

شطنر ىمرم يراطنبنذ كياف ال،هكـ ا اللرب (.)2

كفذ  7آذار "منرس" 1948ـ ،شررت شاندة لاحذ دمار م ر شاندة فكزم شنكشهذ

() 3

فذ

بننياس ،كوات ملاكمنت له،نز الم نيرات ال نيع لااحذ يأف فكزم ال نكشهذ ىاوؿ إل المبنط ة

كشد ا نر بننياس م انر ل اند ه ،كلـ امف ين ممنف ال ىاؿ لامثاث اللريذ مف سؿ كحدة ش نلاة ،كلـ
امف انر ىكل اى داـ ىانرة مف

ة لكبن،ن ير نلذ ا أف يدك ا أبن،ن ىانرة رياة نداة،

رهت الىانرة المحماة يبنوؼ طف مف الم فهرات إل بننياس ،كا كدمن أحد أفراد لاحذ منف اهاد

اللرياة يطسشة كمنف م بنم انر يزم ريذ ،ك يا انر فذ اللندات اللرياة ،كيهنبنيه ريذ ماؿ يلارم
الىنئؽ الممنف المحدد ل فهار الىانرة ( ،) 4كفذ يدااة الطراؽ مف طكلمرـ إل

بننياس ،ابندمهت

الىانرة ياف وفكؼ الىانرات اللرياة ،ككوات إل الممنف؛ ف راهع اللريذ كبندـ كمهؼ ف اللمااة
لحنرس ريذ ،ك ـ أىر الىنئؽ مف الحرس اللىمرم الىكرم ،كمنف شد ثر ا

الىانرة ،ك ـ

()1

الكثا ة رشـ (ؾ )1/2–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :إ سبننت كماو نت( ،عبري)؛ الكثا ة رشـ (ؾ)1/3–5

()2

صنزم ،الىلدم :مهنزر كممنرىنت ،ص53؛ أيك ى ه ،ىامنف :أطاس فاىطاف ،ص93؛ مونلحة ،بنكر الداف:

()3

فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ا

سبننت كالبنهرات يا نت م افة( ،عبري).

طرد الفاىطابنااف ،ص155؛ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.396

فكزم ال نكشهذ1977-1890( :ـ) كلد فذ مدابنة طراياس (ليبننف)،
اه رؾ فذ الحرب اللنلماة اأكل

فذ الهاش اللثمنبنذ ،كال

رج نـ 1912ـ ضنيطن مف اىطبنيكؿ،

هنبنب المحكر فذ الحرب اللنلماة الثنبناة،

كأواب إونية طارة أثبننا دامه المىن دة لثكرة رهاد نلذ الماسبنذ ،ضد اليراطنبنااف فبن ؿ إل

يرلاف

لاملنلهة ،كشيض ااه الىكفات بند د كل،ـ يرلاف ،ثـ أطا كا ىراحه(.المحهكيذ ،اذ :هذكر ا ى لمنر
()4

الو،اكبنذ يفاىطاف ،ص.)90
كثا ة رشـ (ؾ )7/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :محنكلة فهار ال اندة اللرياة فذ بننياس 1948ـ( ،عبري)
؛ كثا ة رشـ (ؾ  )2/7/9-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكف ،ف المكاد لاحذ-هرادة شونونت( ،عبري).
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اى د نا ال يراا اليراطنبنااف ،كشد هنرم،ـ فذ مااة فماؾ الليكة دد مف الضينط اللراشااف المينر
مف شاندة ال نكشهذ ،لمف يرة اليراطنبنااف لـ ىلف،ـ ،كشد حدث ابنفهنر ض ـ أثبننا المحنكلة،

حطمت كش ات ال يراا اليراطنبنااف ك ددان مف اللرب الكاشفاف لا فرج ا اللمؿ ،كبنهرت لاحذ ير

إ داـ مبنفٌذ اللمااة أيرامنـ مكماف ،فذ وحافة ميكمر وينح  11آذار "منرس" 1948ـ(.)1
كبنفٌذت لاحذ يمىن دة ال،نصنبننف ماا اف فذ حذ ال طمكف ينل دس فذ 10آذار "منرس"
 1948ـ ،ف ىاات كحدة مبن،ن ،ككضلت يكات بننىفة فذ ثسثة مبننزؿ مد اة أبن،ن ى دـ مكاشع
ىمراة ،فدمرت مبنزلاف ،كلـ ابنفهر الثنلث ك ندت له اكـ  13آذار "منرس" 1948ـ ،مد اة أبنه

اى دـ مبن طة لامدفلاة ،كمنهمت مدرىة كاد ت أبن،ن ى دـ مبن طة شبننوة ،كفذ  31آذار

"منرس" 1948ـ،

بند الىن ة  13:10فهرت لاحذ شطنر ال نمرة – حافن أثبننا مركرف ياف

مى كطبن ذ يبنانمابنن كز ركف المكؼ فذ الىنحؿ ،ف ؿ 40كهرح ى كف مف اللرب( ،)2كفذ 5بناىنف

"أيراؿ" 1948ـ ،بنىفت 30يا ن فذ يانر دس ،كفذ  30- 22بناىنف "أيراؿ" 1948ـ ،ىنممت
فذ حماة ال وؼ إل هنبنب ال،نصنبننف كا ىؿ لمدابنة حافن؛ ممن أى،ـ فذ ،هار أما،ن(.)3

مجيودات ليحي في الحرب النظامية:

كفذ 14أانر "مناك" 1948ـ ،اكـ إ سا ال كات اليراطنبناة مف ال دس منف أ ضنا لاحذ

فذ ال دس  80ضكان ،كمذا اللدد لـ امف منفا ن ل بنفاذ ماانت ياف ف رة ا

سا كمهذا شكات

الفااؽ اللريذ( ،)4ف ىاؿ  45مف الكحدات الم نرة لااحذ فذ  15أانر "مناك" 1948ـ ،كاح اكا

ددان مف المينبنذ الميارة ك حوبنكا فا،ن مبن،ن يبنؾ يرمااس ،كفبندؽ يكىت مدار ال داـ ،كمبننئس

بنك رداـ ،ين ضنفة ل،دؼ آ ر كمك الكوكؿ إل اليادة ال دامة ،كفؾ الحونر ف الحذ الا،كدم،

كلمبن،ـ أدرمكا أف شك ،ـ لف ىمح ل،ـ ال انـ يذلؾ( ،)5كأواب سؿ ىن نت  20مف أفراد لاحذ،
فذ ماداف الابنيذ كميبن بنرك رداـ ،كاضطركا

سا المبناىة ،ككهدكا ولكية فذ مكاواة الىاطرة

()1

كثا ة رشـ (ؾ )7/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :محنكلة فهار ال اندة اللرياة فذ بننياس 1948ـ( ،عبري)

()2

لافذ ،ا ىحنؽ :ال دس أثبننا حرب ا ى سؿ( ،عبري) ،ص339-338؛ مونلحة ،بنكر الداف :طرد الفاىطابنااف

()3

مونلحة ،بنكر الداف :طرد الفاىطابنااف ،ص173؛ أيك ى ة ،ىامنف :أطاس فاىطاف ،ص.93

()4
()5

؛ كثا ة رشـ (ؾ  )2/7/9-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكف ،ف المكاد لاحذ-هرادة شونونت( ،عبري).
،ص158؛ صنبنـ ،مبنادة :البنمية ،الفاىطابناكف فذ إىرائاؿ ،ص.22

ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص.95
كثا ة رشـ (ؾ  )4/9-5فذ مل،د هنيك بنىمذ،يلبنكاف :المبننضاكف مف أهؿ حراة إىرائاؿ( ،عبري)؛ اااف-مكر:
محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص479؛ لافذ ،ا ىحنؽ :ال دس أثبننا حرب ا ى سؿ( ،عبري) ،ص.345
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ا

يبنؾ يرمااس ،ف كهه اثبننف مبن،ـ إل

المىن دة؛ فرفض مد ا ن أبنه لاس مبننؾ

دافاد هنل ائاؿ ""David Shaltieei
ا

طر

() 1

كطايكا مبنه

الحذ الا،كدم ،ك كه،كا يلد ذلؾ يطاب

المىن دة مف إ ىؿ ،فاـ ا ممبنكا مف مىن د ،ـ؛ هاة أف اؤثر ذلؾ ا

كف دت لاحذ فذ ال،هكـ أريلة ش ا  ،ك 32هراحن مبن،ـ  8يهركح طارة ،ح

سش ،ـ مع ال،نصنبننف،
كوؿ دد ال ا

ىلة ،كبنفذ اللرب مهكم ن ضد الحذ الا،كدم كىاطركا ااه كأىركا الم ن ااف فاه(.)2
كفذ اكـ  21أانر "مناك" 1948ـ،
()3

يميندرة مف كزار الدا ااة (لدكلة إىرائاؿ)

د اه منع ياف شندة لكاا ال دس لا،نصنبننف كلاحذ

لا كوؿ إل ا فنؽ حكؿ ميندئ ال لنكف المه رؾ ياف

ال بنظاماف فذ لكاا ال دس ،ثـ ي د اه منع آ ر لضينط اللماانت مف أهؿ حداد ال طكط
ا ى ار اهاة ك فنواؿ الملرمة ا ال دس لزاندة فن ااة شكة دفنع لاحذ ،ف دمت لاحذ ط اف
لا انـ يلماانت فذ ملنرؾ ال دس ،ك شدـ ضينط ال،نصنبننف اش راحنت للماانت مبنفردة ،كرفضكا مبننشهة

ال طط الهنماة يند نا أبن،ـ لـ ا ا كا أكامر لذلؾ ،فكاه،ت لاحذ مهماة مع ال،نصنبننف مثؿ فذ

ملرفة فنواؿ اللمااة شيؿ بنفاذمن كينلم نيؿ منبنت ال،نصنبننف ،رب(.)4

كفذ  21أانر "مناك" 1948ـ ،شنمت ال،نصنبننف كلاحذ ي بنفاذ مااة مه رمة لطرد أمنلذ

شراة يات دراس ينل كة ،ك ـ ش ؿ يلض البنىنا كاأطفنؿ أثبننا طردمـ مف ال راة( ،)5كفذ اكـ 24
أانر "مناك" كوات رىنلة إل لاحذ مف دافاد ها ائاؿ طنلي ،ـ أف مكف كحدا ،ـ حت ورفه فذ
() 1

دافاد هنل ائاؿ1969-1903( :ـ) كلد فذ ألمنبنان ،كفد إل
1925ـ ،كفذ نـ 1935ـ أرىا ه ال،نصنبننف إل

فاىطاف

نـ 1923ـ ،كابنضـ لا،نصنبننف

أكركين لهراا أىاحة ،ك نـ 1936ـ أ

نـ

اه األمنف ك ـ

ىهبنه ثمنبناة أه،ر ،ثـ أطاؽ ىراحه ،كطرد مف ألمنبنان ،كفد إل فاىطاف شيؿ ابند ع الحرب اللنلماة الثنبناة،
كاوؿ بنهنطه فذ ال،نصنبننف فن

ا ه ال كات اليراطنبناة

نـ 1939ـ ،ي ٌاف شنئد لكاا حافن

نـ 1942ـ،

ك ضك ال اندة لا،نصنبننف كشنئد لكاا ال دس من ياف نمذ (1948-1945ـ) ،شند ملرمة ال دس نـ 1948ـ،
كهمؿ كشند فذ الهاش من اىم

يحرس الحدكد من ياف

نمذ (1952-1950ـ) ،ه ؿ مبنوب ماحؽ

ىمرم فذ ينراس ،كىفار فذ الي ارزاؿ كفبنزكاس من ياف نمذ(1956-1952ـ) ،كىفار فذ الممىاؾ من
ياف
() 2

()3

نمذ (1959 -1956ـ) ،كىفار فذ مكلبندا من ياف

نمذ (1966 -1963ـ).

(.)http://he.wikipedia.org/wiki
اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص480-479؛ لافذ ،ا ىحنؽ :ال دس أثبننا حرب
ا ى سؿ( ،عبري) ،ص346-345؛ أيكاوار ،ونلح :ه،ند هلب فاىطاف ،ص.335

كمنف ذلؾ أثبننا الحرب ،يلد أىيكع مف إ سف إشنمة (دكلة إىرائاؿ).

()4

كثا ة رشـ (ؾ  )1/6-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :لاحذ فذ مبنط ة ال دس ،يندؿ الرىنئؿ مع ال،نصنبننف,

()5

أيك ى ة ،ىامنف :أطاس فاىطاف ،ص.95

(عبري).
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هي،ة بنك رداـ ،الذم اح ا ه فذ  15أانر "مناك" 1948ـ ،كرفض يف صكراكف داـ أم مىن دة ل،ـ

مف أهؿ الىاطرة ا ىكر اليادة ال دامة ،يند نا أف اللمااة مت سف ن لام طط الذم أ دمن،
كأمد دكؼ شنئد لكاا لاحذ فذ (ال دس) ف اى لدادمن أم مااة مه رمة مع ال،نصنبننف حىب
الهركط ال ذ رض ،ن ،ك ممبنكا مف الىاطرة ا حوف بنك رداـ يلد ثسثة أانـ مف ال نؿ(.)1

ك بندمن أمر ا ىحنؽ ىنداه شنئد الاكاا الثنمف فذ الهاش (ا ىرائااذ) مكهاه دانف ي هماؿ
الم اية  89كشاند ،ن ،ابنضـ إلا،ن بننور لاحذ ،كمنف ال كب إلانب بننئين ل نئد الم اية  ،89كمنف
بننور لاحذ اهماكف الفواؿ الثنلث مبن،ن ،كفذ بنطنش،ن اه رمكا فذ اح سؿ الاد كالرماة ،كف ح

الطراؽ إل البن ب ح

،نا ينش حنـ اللراش(.)2
البن ب ال ريذ ك كهن الحفار كابن ن

أرادت لاحذ اح سؿ شراة الها مكبنس ال ذ منبنت محنطة مف ؿ أياب كرمنت هنف كي نح

مفن ،فن يرت لاحذ ال راة

ى طاع ال انـ يلماانت ضدمـ ،كلمبن،ن ى طاع داـ ملاكمنت

لام نكمة اللرياة؛ لذلؾ رأت لاحذ ضركرة إيلندمـ مف المبنط ة كأف اىاطر الو،نابنة ا ال راة،

فمنبنت ال طكة اأكل ل ركاع أمؿ ال راة هينرمـ ا

رم،ن ،ك مثؿ ذلؾ فذ اى لراض ىمرم

هنرؾ فاه ى كف مف بننورمن يأىاح ،ـ ،ثـ يلد ذلؾ كهاه د كة إل م نر ال راة ،ك حدث مل،ـ
ضك لاحذ الذم ا ف اللرياة همكئاؿ ماافذ " "Shamoel Halifiكأمرمـ يهمع اأىاحة ك رمازمن

فذ ممنف كاحد ،فرد الم نر يأبنه

كهد لدا،ـ أىاحة ىكل المىدىنت ال ذ اى دمكبن،ن فذ

الحفست ،فمرر ماافذ من شنله ،ك ـ إ راج أمؿ ال راة ينل كة ،كيلد اكمن مف أما،ن ا ذ ،ن لاحذ

شن دة ىمراة ل،ن ،كأشنمت فا،ن مرم انز لاىانرات ال ذ ىرشكمن مف اليراطنبنااف (.)3

كهنرؾ أ ضنا لاحذ ضمف الم اية  89فذ اللماانت اأكل ضد الفااؽ اللريذ إثر ابن ،نا

ال،دبنة فذ  9مكز "اكلاك" 1948ـ ،سؿ ال،هكـ ا الهي،ة الكىط ي اندة دكؼ هرابنؾ ،الذم
اح ؿ شراة الطارة كا هه بنحك يات بنين  ،كهرت ملنرؾ بنافة هدان اى مرت أانم ن فذ دار طراؼ

()4

ك ىر دكؼ سل،ن كحدة ىمراة ،ـ ال ضنا اا،ن منمن ،كى ط بنوؼ الم ن ااف مف أوؿ

الكحد اف ،كطاب مىن دة مكهاه دانف؛ أف اللرب هبنكا ااه مهكمن ،كاح اكا مبنه المكاشع مرة
( )1كثا ة رشـ (ؾ  )1/6-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :لاحذ فذ مبنط ة ال دس ،يندؿ الرىنئؿ مع ال،نصنبننف,
(عبري)؛ لافذ ،ا ىحنؽ :ال دس أثبننا حرب ا ى سؿ( ،عبري) ،ص.346
( ) 2اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص477؛ دانف ،مكهاه :دانف ال رؼ ،ص72-71؛
مبنوكر-كبنحنس :المؤىىة اللىمراة ،ص60؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.234-233
()3
()4

اااف-مكر :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص478-477؛ ماار ،اكىؼ :لاحذ( ،عبري) ،ج ،2ص.378

دار طراؼ :شراة رياة ع ا يلد  17مااكم انر همنؿ هرشذ الرماة ،دمرمن الو،نابنة نـ 1948ـ ،كطردكا
أما،ن كأشنمكا مى كطبن ذ يات راؼ ،كمفنر ركمنف(.هراب ،محمد :ملهـ ياداف فاىطاف ،ص.)394-393
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أ رل ،فرد دانف ااه يأف مكشفه ولب ك اى طاع المىن دة؛ أبنه ا ن ؿ ش نؿ هكارع فذ الاد،

كطاب مبنه ا ونؿ ي اندة الاكاا(.)1

كفذ لااة  10-9مكز "اكلاك" 1948ـ ،شنمت ىراة مف لاحذ ينل،هكـ ا اة هرؼ
ا طراؽ اف منرـ  -المنلحة ،كاه يمت مع المدافلاف ،كابنىحيت يلدمن ميدت ىنئر فذ
وفكف،ن ،كفذ  16مكز "اكلاك" 1948ـ ،حنكلت مهمك ة أ رل ال دـ بنحك ال ااؿ كمل،ن ل ـ
يىانرة بنحك ينب ال ااؿ ف ودل ل،ـ هبنكد الىراة الثنبناة هرة اأردبناة؛ ممن أدل إل ابنفهنر الا ـ
كدمرت الىانرة كش ؿ مف حكل،ن مف الهبنكد كابنىحب الينشكف(.)2
ممن كوؿ ار ينط لاحذ ينلم اية  ،89أف رفضكا بن ؿ مكهاه دانف فذ  4آب "أصىطس"
1948ـ ،ك لاابنه شنئدان ىمران لمدابنة ال دس ،ك لااف دكؼ اكىؼ حنممن ىمران لامدابنة ،كشنيؿ
دكؼ هرابنؾ يف صكراكف كطاب مبنه ي نا مكهاه دانف مع الم اية أك بن ؿ الم اية ما،ن لا دس ،فىأؿ
اـ يمدل إ سص دكؼ ل نئد الم اية "مؿ ى ا زـ ينل اررات كاأكامر
يف صكراكف الذم منف ا
اذ ضمارم ،كلـ الهب يف
ال ذ ىامافؾ ي،ن دانف فذ ال دس ,فرد دكؼ ااه :حىب من امااه ٌ
صكراكف ا هنية ،فبن ؿ مكهاه دانف لا دس ،كظات الم اية فذ المبنط ة الىنحااة "(.)3

أبرز جرائم ليحي أثناء حرب 7011م:

ار ميت لاحذ – م ارمن مف ال بنظامنت اللىمراة الو،اكبناة – أثبننا حرب فاىطاف نـ

1948ـ ،ددان مف المهنزر ،كشد بنفٌذت يلض،ن يمفردمن ،كهنرمت فذ مهنزر أ رل مع صارمن مف
ال بنظامنت ،كمف أيرز اؾ المهنزر:

مجزرة دير ياسين(:)4

يلد ابند ع الحرب ىند الذ ر أكىنط اللرب ال نطبناف فذ ضكاحذ ال دس ،كاى كهب أماف

الم رج ال ريذ لامدابنة كاهسا اللرب ف ركمامن كالها يدر ،كذلؾ يلد ركج رب لف ن (،) 5
()1

الكثا ة رشـ (ؾ )2/7–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ال كب هرابنؾ (دكؼ)( ،عبري) ،ص21؛ دانف ،مكهاه:

()2

الهرع ،الوندؽ :حركيبنن مع إىرائاؿ ،ص.210-209 ،203-202

دانف ال رؼ ،ص78-77؛ المحهكيذ ،اذ :هذكر ا ى لمنر الو،اكبنذ يفاىطاف ،ص.94

()3

الكثا ة رشـ (ؾ )2/7–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ال كب هرابنؾ (دكؼ)( ،عبري) ،ص21؛ دانف ،مكهاه:

()4

ؿ اريط يابن،ن كياف ؿ أياب ،ك يلد بن،ن مىة أمانؿ منف

دانف ال رؼ ،ص85؛ ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص.97

دار انىاف :شراة رياة ع صرب ال دس ،ا

أما،ن الماكف ينلز ار ة كأ منؿ اليبننا ،ي،ن مدرى نف كمىهداف كبنند لارانضة ،كمنبنت ال راة يمثنية هزارة فذ
كىط محاط ا،كدم(.أيك حرب ،شنىـ :مذيحة دار انىاف ،ص91؛ المىارم ،يد الكمنب :مكىك ة الا،كد،
()5

ج ،7ص137؛ أيكاوار ،ونلح :ه،ند هلب فاىطاف ،ص.)425-424

مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف ،ص.439

111

فطايت المنلحة كدار انىاف

إل

د ا فنؽ ىسـ مع الا،كد ،ك ـ ال كوؿ فذ آذار "منرس" 1948ـ،

فنمـ ياف رهنؿ صفلنت هنؤكؿ ككه،نا دار انىاف ا ضذ يلدـ ا

داا(.)1

منف الكضع اللىمرم شيؿ المهزرة ،اماؿ لونلح اللرب ،الذاف ردكا مهمنت المبنظمنت

الو،اكبناة ،كشد

الو،نابنة فذ ال دس كالمى كطبننت المهنكرة ،مف الحونر الذم فرضه

نبن

المهنمدكف الفاىطابناكف ،كح

ه،ر آذار "منرس" 1948ـ ،هزت ال،نصنبننف ف فؾ الحونر؛

ممن أدل إل ازداند الكضع ىكاان فذ المى كطبننت( ،)2كا ضح ذلؾ فذ يرشاة أرىا ،ن هكلدامنئار

كشامت الكضع
مف ال دس اكـ  29آذار "منرس" 1948ـ ،إل رئاس الكمنلة الا،كداة يف صكراكفٌ ،
فذ ال دس شنئاة  ":فنشمت طكرة الكضع فذ مدابنة ال دس إل أشو حد ،كمزت ال،زامة فذ طراؽ
واكف الهم،كر ،ك ىييت الحنلة اللوياة مف هراا البن ص فذ الحنهانت كالبنفط الذمكؿ ،بنىمع

أوكا ن كؿ ،إبنه مف الضركرم مطنلية ا بنهااز ينلي نا فذ ال دس ،أك اليحث ف ىكاة مع

اللرب"(.)3

كفذ الكشت الذم منبنت دكر فاه ملنرؾ بنافة ،ميدت المبنظمنت الو،اكبناة ىنئر ميارة،

نوة بندمن بنفذت ال،نصنبننف فذ ال دس مهكم ن ا

ال ىطؿ ك م ٌمبنت مف الىاطرة ا

مكشع

اليادة ،ال ذ لـ دـ فا،ن إ كش ن شوا انر ،ثـ اضطرت ال كات الم،نهمة لسبنىحنب كىط ىنئر
فندحة كشلت ياف وفكف،ن

ب ملرمة هرىة مع شكة رياة أ ت لبنهدة اليادة ي اندة يد ال ندر

الحىابنذ ،كيىيب الضرينت الم سح ة كا بن ونرات ال ذ أحرزمن اللرب فذ مكاشل،ـ ،أويح

الو،نابنة يحنهة إل ابن ونر  -حىب شكؿ أحد ضينط،ن " -مف أهؿ مىر الركح الملبنكاة لدل
اللرب ،كرفع الركح الملبنكاة لدل الا،كد ،فمنبنت دار انىاف فراىة ى،اة ،ممن أف المبنظمنت

الو،اكبناة اللىمراة منبنت يحنهة إل مطنر ا دـ الو،نابنة فذ ال دس ،ممن أف ال،هكـ ك ماانت
الذيح كا

سف ف المذيحة مك هزا مف بنمط و،اكبنذ ا،دؼ إل

طراؽ ا يندة كالطرد"(.)4
منف

فراغ فاىطاف مف ىمنبن،ن ف

يد لاو،نابنة ال انـ يلمؿ من م،من منف فظال ن ،لالادكا لبنفكى،ـ الطمأبنابنة كاف ح ل،ـ

ينب اأمؿ كالرهنا ،كلاكشلكا الر ب فذ شاكب اللرب ،كحما،ـ ا

رؾ شرامـ ،فاـ اهدكا أى،ؿ مف

دار انىاف ال ذ منبنت ا ا اف يأف الو،نابنة لف ال دكا اا،ن؛ يىيب ا فنؽ الذم ـ ال كوؿ

()1

()2
()3
()4

ال نلدم ،كلاد :مذ

بنبنى  ،ص621؛ مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف ،ص439؛ انمؼ ،داف:

ط،نرة الىسح ،ص.133
الىلدم ،صنزم :مهنزر كممنرىنت ،ص.58
الىلدم ،صنزم :مهنزر كممنرىنت ،ص.58

المىارم ،يد الكمنب:مكىك ة الا،كد،ج،7ص137؛محنرب ،يد الحفاظ:منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ،ص.347-347
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إلاه فذ آذار "منرس" 1948ـ ،ياف كه،نا ال راة كشندة مى كطبنة صفلنت هنؤكؿ المهنكرة ل،ن يأ

ال دم أحد الفرا اف ا اآل ر ،ممن أبن،ن ال راة الكحادة ال ذ لـ يندر ي نؿ ،كلـ ا كشلكا أف ابن ض

الا،كد ا فنؽ يدكف ىنيؽ إبنذار ،ممن أف ال راة لاس يم دكرمن  -ك دد ىمنبن،ن

 -أف حرش يو،نابنة ازاد ددمـ ا مئة ك مىاف ألفن احاطكف ي،ن(.)1

ازاد ف ىيلمنئة

ا ير يا ف دار انىاف همؿ مكشل ن اى ار اها ن م،م ن فذ مااة حونر ال دس كاصسؽ

طرش،ن ،كأبن،ن ىن دت ال كات اللرياة فذ حونر ال دس مف ه،ة ال رب ،كمف سل،ن منبنت ال كات
لير بنحك ال ىطؿ ،كاد

هنمار أف شراة دار انىاف منبنت مأكل لكحدات مف الم طك اف

اللراشااف ،كالم نكمة الفاىطابناة ،ف طط ا،كهع زطار شنئد لاحذ فذ ال دس بنفاذ مااة مه رمة مع
إ ىؿ ح سؿ دار انىاف مهزا مف محنكل ،من لضمنف طراؽ مف كح بنحك ال دس مف ىنحؿ اليحر

الم كىط ،ك حرؾ بننورممن إل دار انىاف  -لار مين يد ـ ك ههاع مف ال،نصنبننف  -أيهع الهرائـ

ضد المدبنااف(.)2

كفذ  6بناىنف "إيراؿ" 1948ـ ،أ دت المبنظم نف طة اح سؿ دار انىاف كأيا ن شنئد

ال،نصنبننف فذ ال دس دافاد ها ائاؿ ينل طة كىأل،ـ :لمنذا دار انىاف ف،ذ شراة مندئة كمبننؾ ا فنؽ

يلدـ ال،هكـ كمذ

له يأبنه

همؿ طرا! ،ك رض اا،ـ دة مكاشع لالمؿ اللىمرم فرفضكا ،ك بندمن ياف

اى طاع إشبنن ،ـ ،كافؽ ا

ط ،ـ ،كا نر بن ض ا فنشاة دـ ا

داا ال ذ ـ ال كوؿ

إلا،ن ياف ال،نصنبننف ككه،نا دار انىاف ،كأرىؿ ضنيط ن مف اى ينرات ال،نصنبننف ،كمك مئار ين اؿ
إل

ال راة ل كاـ فلنلاة شكات ال بنظاماف كأدائ،ن ،كاه رط اا،ـ ا ح فنظ ينل راة

لضمنف دـ د كؿ شكة صراية إلا،ن(.)3

ب اح سل،ن؛

بنوت ا ":
كا ضح ذلؾ مف الرىنلة ال ذ يلث ي،ن فذ  7بناىنف "إيراؿ" إل المبنظم افٌ ،
أكد أف ألفت ابن ينممـ إل أف اح سؿ دار انىاف كا ح فنظ ي،ن امثسف مرحاة فذ ططبنن اللنمة،

ك منبنع لدم مف أف بنفذكا أبن ـ اللمااة ،هرط أف مكبنكا شندراف ا ا ح فنظ ي،ن ،كاذا لـ امف فذ
()1

اللنرؼ ،نرؼ :بنمية فاىطاف كالفردكس المف كد ،ج ،1ص171-170؛ الطنمرم ،حمدم :الا،كد دكل ،ـ ،ج،1
ص409؛ مراز ،ىلاد :طرد الفاىطابنااف ،ص247؛ الهرع ،الوندؽ :حركيبنن مع إىرائاؿ ،ص44؛

() 2

أيكاوار ،ونلح :ه،ند هلب فاىطاف ،ص.425

الىلدم ،صنزم :مهنزر كممنرىنت ،ص58؛ يا ف ،مبننحاـ :ال مرد( ،عبري) ،ص221؛ هنمار ،إىحنؽ:
مذمرات ،ص90-89؛ مراز ،ىلاد :طرد الفاىطابنااف ،ص247؛

()3

Blumberg, Arnold: The History of Israel, p.66.

المىارم ،يد الكمنب :الو،اكبناة كاللبنؼ ،ص256؛ مونلحة ،بنكر الداف :طرد الفاىطابنااف ،ص178؛ لافذ،
ا ىحنؽ :ال دس أثبننا حرب ا ى سؿ( ،عبري) ،ص.341
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كىلمـ ذلؾ ،فإبنبنذ أحذرمـ مف بنىؼ ال راة ،الذم ىاهر فذ أ نيه رؾ ىمنبن،ن ل،ن كاح سؿ

اأبن نض كالياكت الم،هكرة شكات (صراية) ،كمذا الكضع ىاث ؿ الملرمة اللنمة يد ن مف أف ا فؼ،
كىاماؼ اح سؿ الممنف مرة آ رم ضحنان دادة مف رهنلبنن ،كثمة ىيب آ ر أكد أف أطرحه
اامـ ،كمك أبنه إذا هنات إل الممنف شكات (صراية) ،فىكؼ لرشؿ طة إبنهنا مطنر" (.)1

فذ الىن ة الرايلة كالريع مف وينح اكـ الهملة  9بناىنف "إيراؿ" 1948ـ ،منهمت شكة
ممكبنة مف  120مىاح ن؛  80مف إ ىؿ ،ك 40مف لاحذ مزكداف ينليبنندؽ الرهنهة كالمكاد الم فهرة
ٌ
كممير وكت حماه أ ضنا لاحذ ،كاه رؾ فذ ال،هكـ طنئرة شذفت ال راة يىيع شبننيؿ ،ك دـ
المهنة حما،ـ مس هرة دينية ،ف،نهمكا دار انىاف مف ثسث ه،نت؛ الهمنؿ كالهرؽ
كال رب(.)2
كذمر مراىؿ وحافة بناكاكرؾ نامز أف  20رهسن مف مااهان ال،نصنبننف ال نيلة لاكمنلة
الا،كداة د ـ  55رهسن مف إ ىؿ ،ك 45رهسن مف لاحذ لسى اسا ا ال راة(.)3
كشد كاه،ت ال كة بند مد ؿ ال راة ،م نكمة بنافة اضطرت الم،نهماف إل الي نا نره،ن
كا بن،منؾ يهرحنمـ ،يلد أف ف دكا أريلة ش ا كاثبناف كثسثاف هراحن ،كأثبننا ذلؾ هلر الم،نهمكف
الذاف دريكا ا طرا ة "اضرب كامرب" ،كلـ اهريكا الملنرؾ المادابناة أف ذ ار ،ـ أ ذةن ينلبنفنذ فمن
منف مبن،ـ أمنـ ومكد ال راة( ،)4إ أف كه،كا إل شنئد ال،نصنبننف دافاد هنل ائاؿ فذ ال دس ،كطايكا
المىن دة أف كضل،ـ أويح ولين كذ ار ،ـ بنفذت ،كلـ الكدكا شندراف ا ىحب هرحنمـ،
فأ طنمـ أريلة آ ؼ رونوة ى ف ،كمماة مف رونص اليبنندؽ ،كأودر أم نار لرهنؿ اليامنخ الذاف
منبنكا م مرمزاف فذ ملىمر هبنار ي طا ،ـ أثبننا ىحي،ـ لهرحنمـ ،ك بندمن شنمت اليامنخ ينل طاة
كشنمت يإطسؽ ال،نكف بنحك يات الم نر؛ ابنىحب اللرب الذاف منبنكا فذ الممنف ،ك ندت ال كة
الم،نهمة إل ما،ن يلد أف ابن ،ت مف ماا ،ن ،كاح ات يات الم نر(.)5
يبننا ا ا طاي،ن
كأشر شنئد ال،نصنبننف دافاد هنل ائاؿ ح ن يأبنه زٌكد الكحدات الم،نهمة ن
إينف ال،هكـ؛ ذ نئر لايبنندؽ كلرهنهنت ى ف ،ممن شدـ ل،ن ال طاة مف مدفلاة ال،نكف(.)6

( )1مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف ،ص440؛ المىارم ،يد الكمنب :مكىك ة الا،كد ،ج ،7ص.138
( )2اللنرؼ ،نرؼ :بنمية فاىطاف كالفردكس المف كد ،ج ،1ص171؛ أيك حرب ،شنىـ :مذيحة دار انىاف ،ص92؛
منلمن ،فام كر :مبننحاـ يا ف ال كراة كاليبندشاة ،ص.68
( )3ال نلدم ،كلاد :مذ بنبنى  ،ص.621
( )4محنرب :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص349-348؛ ال نلدم ،كلاد :مذ بنبنى  ،ص.621
( )5اللنرؼ:بنمية فاىطاف كالفردكس المف كد،ج ،1ص171؛ مونلحة :طرد الفاىطابنااف ،ص178؛ مراز ،ىلاد
هماؿ :طرد الفاىطابنااف ،ص247؛ مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف ،ص441-440؛ أحمد،
رفلت :كثنئؽ حرب فاىطاف ،ص103؛ لافذ ،ا ىحنؽ :ال دس أثبننا حرب ا ى سؿ( ،عبري) ،ص.344
( )6ال نلدم ،كلاد :مذ بنبنى  ،ص.621
111

ممن لـ امف فذ ال راة ىكل  85مىاح ن احماكف ى اف يبندشاة مف اليبنندؽ اللنداة ال فافة،

كرهنهاف مف بنكع يرف ،كأريلة مف بنكع ى ف ،كلـ امف لدا،ـ ذ ارة مفا،ـ أمثر مف ىن ة ،كمنف
ا كدمـ هنب اد

اذ ال نىـ ،كشد اى نثكا يهاش ا بن نذ فذ المنلحة ك اف منرـ ،دكف أف اهاب

اى نث ،ـ ،كلـ ازكدكمـ ينلذ ارة كالل ند ،ممن أف الهاش اليراطنبنذ كرهنؿ اليكلاس الفاىطابنذ لـ
ابنهدكمـ ،كمع ذلؾ ف د دافلكا ف شرا ،ـ دفنع المى مات كلـ اى ىامكا إ يلد أف بنفذت ذ ار ،ـ،
كاضطر الم،نهمكف أف احنريكا مف هنرع إل هنرع ،كمف دار إل دار ،إذ حوف أمؿ ال راة فذ

مبننزل،ـ ،كاى دمكا ال بننيؿ الادكاة ،فأكشلكا ىنئر فذ وفكؼ الو،نابنة المل داف(.)1
كمذا من ادلؿ ا

مذب هنمار كمبنظم ه يلدـ كهكد م طك اف راشااف ،كأف المهزرة

م طط ل،ن .يؿ منبنت المهزرة محنكلة

اهند بنور مزاؼ لرفع ملبنكانت الا،كد المبن،نرة أمنـ

ابن ونرات اللرب ،ك وكون أف اللرب شد أحممكا حونرمـ ا ال دس ،ممن مند أف اؤثر ا
راهع الك انت الم حدة ف شرار ال ىاـ ،ككضع فاىطاف حت الكوناة الدكلاة.
كمف هنبنب ا ر ا

د الا،كد أف المهزرة ى رصـ اللرب ا

رؾ أراضا،ـ كمذا من حدث

ينلفلؿ.
كمع حاكؿ الظ،ارة أويحت ال راة نلاة منم ن مف أاة م نكمة ،ف ررت لاحذ كا ىؿ فهار

الياكت ينلدابننمات ،كاى كلكا ا ال راة ف طراؽ فهارمن يا ن يا ن ،ك ذيح  250مكاطبن ن ملظم،ـ

مف البنىنا كالمىبناف كاأطفنؿ ،كشد اى دـ مهرمكا لاحذ كا ىؿ كىنئؿ ش ؿ م افة محود اأمنلذ
ينلرونص يلد إا نف،ـ وفكفن ينل رب مف الحاطنف ،كال نا شبننيؿ

ير البنكافذ؛

زمنؽ أركاح

المكهكداف دا ؿ الياكت كبنىف،ن ا ىم ٍف فا،ن ،كش اكا  34ه و ن منبنكا مكهكداف فذ يات كاحد،
كذيحكا طفسن أمنـ أمه ،كأل ذ  53طفسن كمـ أحانا كراا ىكر المدابنة ال دامة ،كأطا كا البننر ا مؿ
ىم ٍف ا حرؾ دا ؿ المبننزؿ كهكارع ال راة ،كاى مرت أ منؿ ال ؿ كال دمار ا مدل اكماف ،ح
حكلت ال راة إل أبن نض ،كمثٌاكا فذ أمنلذ ال راة ،يي ر اليطكف ك طاع اأادم كاأرهؿ كواـ
اآلذاف كفؽا اللاكف ك حطاـ الهمنهـ ،كبن،يكا الزرع ،ك افكا أمكامن مف هثث ال ا  ،ثـ أل كا هماع

اله،داا فذ شير همن ذ ،مك يئر المدابنة(.)2

() 1

()2

اللنرؼ،

نرؼ :بنمية فاىطاف كالفردكس المف كد ،ج ،1ص173-171؛ مراز ،ىلاد :طرد الفاىطابنااف،

ص248؛ ز ا ر ،أمرـ :ال ضاة الفاىطابناة ،ص210؛ بنكفؿ ،أحمد ىلاد :المؤامرة ا ى لمنراة ،ص.199
المىارم ،يد الكمنب :الو،اكبناة كاللبنؼ ،ص254؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص349؛
الهرع ،وندؽ :حركيبنن مع إىرائاؿ ،ص44؛ أيك حرب ،شنىـ :مذيحة دار انىاف ،ص.92
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كحماكا ىيلة مف اأىرل الذاف كشلكا فذ أادا،ـ ا

ىانرات ،كطنفكا ي،ـ فذ هكارع

ال دس فذ مكمب البنور ،كىط م نفنت الهمنمار الو،اكبناة ،ثـ أ ادكا إل ال راة ،ك ذيكمـ ا

مرأل مف أما،ـ ثـ ش اكمـ ،كفذ إحدل اله،ندات لمن حوؿ بن ات ا ى ينرات إل دافاد هنل ائاؿ
شنئد ال،نصنبننف فذ ال دس ":بن ؿ دد مف البنىنا كاأطفنؿ الذاف أ ذكا فذ اأىر ا اد لاحذ إل

الها يدر ،كياف اأىرل أـ هنية كطفؿ ،حراس الملىمر ش اكا الطفؿ أمنـ ابنذ أمه ،كش اكمن يلد
()1

أف أصمذ اا،ن"

موقف الوكالة الييودية والياغاناه:
أودرت الكمنلة الا،كداة يانبن ن اى بنمرت فاه مهزرة دار انىاف ككوفت من هرل "ينلكحهاة

كاليريراة...

فؽ مع ركحاة (الهلب الا،كدم) ك نلادف الم مدبنة المكركثة...كالكمنلة رفع ذلؾ إل

م نـ هسل مـ (الماؾ يد ار) ،ك مرر مف هداد اى بنمنرمن ل،ذا الحندث الفظاع الذم فنهأ (الهلب

الا،كدم) ،ممن فنهأ ىنئر البننس ،يبنفس الم دار كيبنفس اأىؼ ،كار اه،د ا من بن كؿ"(.)2

كمنهمت ال،نصنبننف فذ يانبن،ن يهدة لاحذ كا ىؿ "وياحة مذا الاكـ مريت ي نان رهنؿ لاحذ

كا ىؿ مف دار انىاف...ينل زم د ابنن الممنف الذم لط فاه المبنه كف (إبنىنبناة الم ن ؿ الليرم)،
كلط كا (هرؼ الىسح الليرم) ،كىامر كشت طكاؿ شيؿ أف ا اب ف الذامرة مه،د مذا الىلذ

كراا البنهنح الر اص ،كف داف ال درة اللىمراة ،كاليريراة ال ذ أظ،ر نمن مبنظم نف ى ر ن يرداا

اليطكلة كال دىاة الىنماة"(.)3

كحرص اليانف ا إبنمنر اه راؾ فواااف مف الينلمنخ فذ اش حنـ ال راة ،كحنكؿ ال أماد
ا

أف مىنممة ال،نصنبننف اش ورت

ا

المىن دات الطياة اأكلاة" أاة كحدات ل كات اأمف

الاهكفاة لـ ىنمـ فذ مذف اللمااة الهرارة ،...ل د شنـ رهنلبنن آ ذاف يلاف ا

ينر طاب مبندكيذ

ا لمبنه اف الذاف اى لطفكا لحمناة أركاح هرحنمـ الذاف ي كا فذ المبنط ة ي طاة أ منؿ المىن دات
اأكلاة ف ط"(.)4

كفذ الح ا ة منف مبننؾ لنكف ياف لاحذ كشكات الينلمنخ فذ ال دس ،إذ شنمت لاحذ ي ىااـ

الينلمنخ مئنت المااك صرامنت مف الم فهرات م نيؿ مىن دة لاحذ فذ مااة دار انىاف( ،)5كمنهـ
() 1

مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف ،ص441؛ انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص134؛ اللنرؼ،
نرؼ :بنمية فاىطاف كالفردكس المف كد ،ج ،1ص173؛ ال نلدم ،كلاد :مذ

()2

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص350؛ ال نلدم ،كلاد :مذ

()4

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.350

()3

()5

مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف ،ػ.442-441
ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص.94
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بنبنى  ،ص. 621
بنبنى  ،ص.622

حنااـ كاازمنف المهزرة ككوف،ن يأبن،ن مؿ إرمنيذ

اااؽ ينلو،نابنة ،كحنكلت يلض ال اندات

الو،اكبناة ال بنوؿ مف مىؤكلا ،ن مف المذيحة ،فكوف،ن دافاد هنل ائاؿ يأبن،ن "إمنبنة (لاىسـ الليرم)
 ،كا يرت الكمنلة الا،كداة مهزرة دار انىاف مهرد اى ثبننا ،كلاىت ال ن دة ،كأف مذف المذيحة
مت دكف أم د ؿ مف هنبنب ال اندة الو،اكبناة ،يؿ ضد رصي ،ن ،إ أف الىبنكات ال نلاة مهفت

البن نب ف أدلة دام ة ثيت أف هماع ال بنظامنت الو،اكبناة منبنت ضنللة فذ ار منب اؾ المهزرة
كصارمن ،ين ه راؾ الفلاذ فذ ال بنفاذ ،أك ي داـ الد ـ الىانىذ كالملبنكم ،كهنا فذ إحدل البنهرات
ا

سماة ال ذ أودر ،ن ك ازرة ال نرهاة ا ىرائاااة من كوؼ يأبنه "الملرمة مف أهؿ دار انىاف

منف هزاان

ا ه أز مف الملرمة مف أهؿ ال دس"(.)1

ك بندمن رؾ رهنؿ لاحذ كا ىؿ ال راة كحؿ محا،ـ فذ البن نط ا ى حمنماة مهمك ة مف

م نئب الهياية ،أمر هنل ائاؿ الضنيط ا،كهكاع أرائااذ ""Yahoowaa Arieyly

()2

إ راج الهثث

كدفبن،ن ،كأكضح له يأبنه ى كـ صدان مبنظمة الوااب اأحمر كال،سؿ اأحمر يزانرة ف داة لا راة،

كا كؿ ا،كهكاع" :مهطت ال راة يا ن يا ن ،منبنت مبننؾ ثسثة أك أريلة هملنت لا ا  ،مؿ همع فذ
زاكاة يات ،كملظـ ال ا

منبنكا مف الهاكخ كالبنىنا كاأطفنؿ ،كمنبنكا فذ مد ؿ ال راة فذ الثاث

اأكؿ مبن،ن ،كفذ الثاث الثنبنذ هثث أشؿ كفذ الثاث اأ ار لـ مف مبننؾ هثث ،طايت مف شندة

مينر ا م منـ ينلدفف ،مابنن طااة الاااة ،منف مف الولب إ راج هثث مف يا اف ،كحوابنن ا

فبنن فذ شير همن ذ حكالذ ىيلاف
موندشة ي فهار الياكت فكؽ الهثث ،بنفٌذبنن اللمااة فذ الوينح ،د ٌ
كفهربنن هملاف فذ مؿ كاحد مبن،ن هراف هثة(.)3
هثةٌ ،
ممن أ ابنت الحن نماة الميرل مكشف،ن مف المهزرة ":هابنن كأىفبنن هدان بندمن كوا بنن مىنا
الىيت المنضذ (الهنئلنت) فامن ا لاؽ يأ منؿ كحهاة هرت فذ دار انىاف ا اد أ ضنا لاحذ

()1
() 2

المىارم ،يد الكمنب :الو،اكبناة كاللبنؼ ،ص.255
ا،كهكاع أرائااذ2008-1916( :ـ) كلد فذ هامكىاكفنمان ،كفد إل
كالفاىفة كالمكىا

كال نرا

فذ الهنملة الليراة ،كيلد أبن،

فاىطاف نـ 1933ـ ،لاـ الز ار ة

لاامه هبند فذ الهاش اليراطنبنذ ،كابنضـ
نمذ

لا،نصنبننف نـ 1940ـ ،ك بند ابن ،نا الحرب اللنلماة الثنبناة ي ٌاف شنئد ىراة فذ ال،نصنبننف ،كمنياف
(1947-1946ـ) منف الحرس اله وذ ليف صكراكف ،كال نئد اأكؿ لكحدة الهدبننع فذ ال دس ،كأبن ،لامه

فذ الهنملة الليراة نـ 1951ـ ،كحوؿ ا الدم كراف نـ 1955ـ ،ك مؿ ضمف طنشم،ن ،كمف مؤىىذ
هنملة حافن كرئاى،ن اأكؿ ،كمك مؤرخ حكؿ الدام راطاة اأمراماة ،كا ير مف أمـ المؤر اف فذ مذا المهنؿ
()3

نرج الك انت الم حدة اأمراماة.)http://he.wikipedia.org/wiki(.

انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح،ص.137-136
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كا ىؿ ...ك أمابنن أف يدد مذف (الهنئلنت) ،لمف اآلف يلد أف أمدت ،مع أىفبنن الهداد ،فإبنبنن بنلرب
هلكربنن اللماؽ ينلودمة كاح هنهبنن الهداد"(.)1

مف مؿ من ىيؽ ا ياف أف هماع اأطراؼ ال ذ منبنت د ك إل طرد الهلب الفاىطابنذ مف

أرضه د مت المهزرة ،كلمف يلد المهؼ بن،ن يدأ الهماع ا بنواكف ،كأ ريكا ف أىف،ـ ،ككوفكا
إبنىنبناة ،ك ماؾ ط،نرة ىسح ،كمأف صارمـ منف صار ذلؾ،

اله،ة المبنفٌذة أبن،ن همن ة يريراة،
كلمف المهنزر ال ذ ار ميت فذ حرب 1948ـ ،كيلد ذلؾ دؿ د لة شنطلة

الو،نابنة فذ مذا المهنؿ.

ا

كحدة فمر

مجزرة قرية ناصر الدين(:)2
اه دت حدة ال نؿ فذ مدابنة طيراة كمنف الو،نابنة ،ا فكشكف ينلرهنؿ كالملدات ،كهرت

محنك ت لبنهدة مهنمدم طيراة مف مدابنة البننورة كمن هنكرمن ،ككوات أبنينا البنهدة إل

أيبننا

اليادة كطاب مبن،ـ ال بنيه ك دـ ف ح البناراف اا،ن ،كلمف مذف اأبنينا ىريت إل اللدك الو،اكبنذ،

الذم اىاطر ا مدا ؿ مدابنة طيراة(.)3

فذ لااة  14-13بناىنف "أيراؿ" 1948ـ ،أرىات لاحذ كا ىؿ شكة اى لمات ال داع م بنمرة
ينأليىة اللرياة الفاىطابناة إل شراة بننور الداف ،فن د اأمنلذ أبن،ـ أفراد البنهدة ال ندمة إل
طيراة فنى ياكمـ ينل رحنب ،ك بندمن د ؿ الو،نابنة ف حكا بناراف أىاح ،ـ ا مى ياا،ـ ،فنر ميكا
مهزرة كدمركا هماع ياك ،ن ،ام ن أف ىمنف ال راة اياغ  90ه و ن ،ك رمكا أريع بنىنا كطفسن
ى دام،ـ كىااة إ سـ ليث الر ب كالذ ر فذ بنفكس ال رل المحاطة ،ك ا إثرمن ـ اح سؿ
ال راة ،ك حكاؿ اىم،ن إل زكر اـ(.)4
مجزرة قرية الدوايمة(:)5

منهمت مهمك ة مف لاحذ شراة الدكاامة ،كش ات من ياف 100 – 80مكاطف فذ هنرع
ال راة فذ هراف اأكؿ "أم كير" 1948ـ ،ا اد م اية  89مف الفرشة الثنمبنة دكف ملرمة ،كشي ؿ
فامن يلد دد آ ر مف اأمنلذ ،كفذ المرحاة الثنبناة مف المهزرة كضع ي اة الرهنؿ كالبنىنا اللرب
فذ ياكت ،دكف داـ طلنـ أك هراب ل،ـ ،كأمر أحد ال ندة يار الم فهرات يإد نؿ مىبن اف

()1

مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف ،ص.442

( )2بننور الداف :شراة ع صرب مدابنة طيراة ،ك يلد بن،ن حكالذ  7مااكم ر (.هراب ،محمد :ملهـ ياداف فاىطاف،
ص.)702
( )3ممك ،يد المهاد :المهنزر الا،كداة ،ص.140
( )4صنبنـ ،مبنادة البنمية ،الفاىطابناكف فذ إىرائاؿ ،ص22؛ ال،بندم ،منبنذ :ال كاـ الفاىطابنذ ،ص72؛ ىمحة،
مكى  :طيران ،مكىك ة المدف الفاىطابناة ،ص441؛ المىارم ،يد الكمنب :مكىك ة الا،كد ،ج ،7ص
137؛ أيكاوار ،ونلح :ه،ند هلب فاىطاف ،ص.428
( )5شراة الدكاامة :شراة ع إل ال رب مف مدابنة ال ااؿ (.هراب ،محمد :ملهـ ياداف فاىطاف ،ص.)377
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ريا اف إل يات ملاف ك فهارف فذ الحنؿ؛ فرفض ال يار ،فأمر ذلؾ ال نئد هبنكدف يإد نؿ هماع
المىبننت كبنفذت اللمااة ا هراماة(.)1
ممن يه ٌ ات امرأة كمل،ن طفا،ن الرضاع اكماف فذ بنظاؼ الىنحة ال ذ اى دمت مممنف
أمؿ الهبنكد ك دم ،ـ ،ثـ أطا كا البننر اا،ن ك ا رضال،ن ،ك ياف فذ ال ح ا نت أف الم اية 89
فذ الفرشة الثنمبنة شنمت يأ منؿ فظالة كمنف مبن،ـ مثاركف مف لاحذ ،كمنف بننئب شنئد الم اية
ال كب إلانب ال نئد اللىمرم فذ لاحذ(.)2
كيذلؾ ا ياف أف لاحذ هنرمت فذ دد مف الملنرؾ ال ذ ىنممت فذ اح سؿ فاىطاف نـ

1948ـ ،كار ميت ددان مف المهنزر–ممن فلؿ صارمن–كذلؾ رصـ و ر حهـ ال بنظاـ،كشاة إممنبنن ه.

ثالثاً :تفكيك ليحي ,والنضواء تحت (جيش الدفاع اإلسرائيمي):

فذ  14أانر "مناك" 1948ـ ،شررت الهملاة اللنمة لااف كىاط دكلذ مف طرؼ اأمـ

الم حدة لمىن دة أطراؼ البنزاع كال كوؿ إل

ىكاة؛ لضمنف ىسمة الىمنف ،كحمناة اأمنمف

الم دىة ،كاش رح الىمر ار اللنـ لألمـ الم حدة راهفنلذ " "Trejvalyلااف المكبنت يربنندكت

() 3

الملابنة مف مهاس اأمف
كىاطن دكلان فذ  20أانر "مناك" 1948ـ ،ك ااه ال لنكف مع لهبنة ال،دبنة
ٌ
فذ  23بناىنف "أيراؿ" 1948ـ ،كالمه ٌماة مف ال بنوؿ اللنـ اأمرامذ كبنظاراه الياهامذ كالفربنىذ،
كوؿ يربنندكت إل

ال دس فذ  24أانر "مناك" 1948ـ؛

هراا محندثنت مع اللرب كالا،كد؛

لا كوؿ إل مدبنة ككشؼ الملنرؾ ،ياف (إىرائاؿ) كالهاكش اللرياة(.)4

بندمن ابنضمت بننور لاحذ لهاش الدفنع (ا ىرائااذ) ظؿ هبننح،ن اللنمؿ فذ ال دس

م مردان كأطاؽ ا بنفىه اىـ (هي،ة الكطف) ،كأشنمكا مهمك نت ىمراة مى اة؛ أبن،ـ لـ اؤمبنكا

أف لاحذ شد

اٌت ف انر اللمؿ الىرم المىاح ،كرفضت ا

راؼ يىاطرة حمكمة (إىرائاؿ)،

طنلمن لـ لاف يأف ال دس هزا مف دكلة (إىرائاؿ) ،ممن نفكا فذ حنؿ فمم،ـ فذ ال دس أف

(إىرائاؿ) بن،ن ،فرفضت ال فمؾ كظات فذ أمير ملىم ار ،ن؛ ملىمر دركر(.)5

ا

( )1انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص.145-144
()2

انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح ،ص145؛ إلانب ،ال كب :هرائـ اأرهكف كلاحذ ،ص.233

() 3

المكبنت يربنندكت1948-1895( :ـ) ضنيط ىكادم ابنحدر مف أىرة ماماة را ة،ه ؿ مبنوب رئاس مائة

()4

اااف-مكر ،بنن نف :محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ،ص476؛ المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة،

الوااب اأحمر الىكىدم نـ 1946ـ(.الحىابنذ ،الحنج أماف :أىينب منرثة فاىطاف ،ص.)114

ج ،1ص524؛ الياندر الىانىذ :مبنظمة لاحذ ا رمنياة

()5

نؿ الكىاط الدكلذ يربنندكت ،ص50؛

Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p27.

ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري)،ص6-5؛ هابنكىنر:يحث طاالذ ف لاحذ(،عبري)،ص252؛ المكىك ة
الفاىطابناة ،ال ىـ اللنـ،مج ،4ص56؛ المانلذ ،يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ج ،5ص.583
115

كهمؿ كاهد لاحذ المى ؿ فذ ال دس يئ ن صار مرصكب فاه ،أبن،ن لـ م ً
ؼ ينلمطنلية
يضـ الهزا الا،كدم مف المدابنة إل (دكلة إىرائاؿ) ،يؿ يضـ الهزا الهرشذ مف ال دس ،مع أمير
شدر مممف مف اأرض ،كأرف ت مطنلي،ن يحمست بنافة ،ف طراؽ المبنهكرات كاليث ا ذا ذ
الىرم ،كا ،مت الىاطنت الحمكماة ينل انبنة كا ى ىسـ(.)1
منف الهلكر الىنئد لدل المى كطبناف هنف يربنندكت هادان؛ أبنه مؿ يإ سص ا إبن نذ
الا،كد مف ملىمرات ا

نؿ األمنبناة فذ الحرب اللنلماة الثنبناة كبن ا،ـ إل

الىكاد ،كاى يؿ

يحفنكة مف الهم،كر الو،اكبنذ ،أمن لاحذ ف د منف ل،ن مكشؼ آ رٌ ،يرت بنه ير وحاف ،ن

ممفراؾ (اليرشاة) فذ اأكؿ مف حزاراف "اكبناك" 1948ـ ،كأظ،رت ملنرض ،ن لميدأ الكىنطة فذ
كشؼ إطسؽ البننر يأف" أم أ منؿ إبنىنبناة ليربنندكت لف ي ً
هد بنفلن مبنن ح

إف شانمه يإبن نذ الا،كد

مف أصسؿ البننزاة كمحرش ،ن ،بندمن منف رئاى ن لاوااب اأحمر الدكلذ" ،ك بندمن بنهح فذ ال كوؿ

إل كشؼ إطسؽ البننر كال ،دئة ياف الطرفاف فذ  11حزاراف "اكبناك" 1948ـ ،لمدة أريلة أىنياع،
رفضت لاحذ ال ،دئة ،كا ير ه حك ن إل حنمـ أهبنيذ ،كشررت ا ينرف دكان ،كمنهم ه ير محطة
اليث ال نيلة لااحذ ،ككوف ه ينللدك ،كيأبنه" ميلكث أ دائبنن( ،)2كاى ياكف يسف نت اا،ن ينرات
دائاة "ى م،كلـ كال دس لبنن"" ،

ه،د بنفىؾ بنحف مبنن""،ل د أ ددبنن لمؿ دك رونوة"(.)3

حنكؿ يربنندكت ا بنطسؽ ل ىكاة المىألة الفاىطابناة مف ثسث مهنمؿ رئاىة ،اأرض،
كالسهئاف ،كال دس ،ك بندمن

رج ي ط ه فذ  27حزاراف "اكبناك" 1948ـ ،ضمبن،ن يم رحنت

هدادة ،مبن،ن ضـ البن ب إل اأراضذ اللرياة ،كبنزع الاد كالرماة مف الدكلة الا،كداة ،كضـ الهااؿ
إل

الدكلة الا،كداة ،كضـ المبنط ة اللرياة إل

هرؽ اأردف لمن يابن،من مف سشنت اش ونداة

ك نرا اة كه رافاة ،كأف امكف مابننا حافن كمطنر الاد يحراف ،كأف كضع ال دس حت إهراؼ مائة

كىييت
اأمـ الم حدة ،ك كدة الذاف هردكا مف ياك ،ـ فذ اللكدة؛ فأثنرت ال طة حفاظة الو،نابنة ٌ

ذ انر يابن،ـ ،كرفض ،ن الحمكمة (ا ىرائاااة) المؤش ة يرئنىة يف صكراكف فذ إهني ،ن المؤر ة فذ 5
مكز "اكلاك" 1948ـ ،كرأت ابنه ابنحراؼ ف شرار الهملاة اللنمة الوندر فذ  29هراف الثنبنذ

()1

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.382

()3

الطنمرم ،حمدم :الا،كد دكل ،ـ ،ج ،2ص.127

()2

ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص93 ،16-15؛ هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.94
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"بنكفمير" 1947ـ ،كلمبن،ن لـ كود ينب المفنكضنت مله؛ ممن أثنر حفاظة لاحذ ال ذ مرمزت فذ
ال دس رصنـ حمكمة (إىرائاؿ) ا ضم،ن(.)1
كا يرت لاحذ محنك ت ال فنكض لكشؼ إطسؽ البننر ياف (إىرائاؿ) كالدكؿ اللرياة ،طكة
لاكراا ،فنلكىنطة ياف الطرفاف كم رح

ىاـ فاىطاف كا سف مكابنئ،ن دكلاة

وممت لد ـ ىاطرة الىاطنت اليراطنبناة ثنبناة
ي
()2
الا،كداة .

ا

طة اى لمنراة،

المبنط ة ،كمف ثـ إبن نص مىنحة الدكلة

منف يربنندكت مبنذ لاابنه فذ "أانر" مناك 1948ـ ،اهلر ي لرضه لا طر ،حاث أيا ه

وحفذ أمرامذ ا،كدم فذ " مكز" اكلاك 1948ـ ،أبنه ا

ملاكمنت مف ينراس يأف مؤامرة ا،كداة

دير ص انله ،فلاف حنرىاف يمسيس مدبناة لحراى ه أثبننا حضكرف مؤ مر الوااب اأحمر الدكلذ

فذ اى م،كلـ(.)3

كياف يربنندكت فذ ل نا يابنه كياف هنرات "هر كؾ" فذ  6آب "أصىطس" 1948ـ ،أف
ٌ
لاا،كد دكاف؛ اللدك الرئاس منزاؿ اللرب ،كأمن اللدك الثنبنذ ف،ك أبنن كالمراشيكف الدكلاكف ،ممن أف
إو اررف ا بنفاذ ط ه أف ادفع حان ه ثمبنن ل،ذا ا ورار ،فاىأله أحدمـ ف هكاله ياف أحانا
ال دس أداا م،م ه مكىاط فاهاب" :إبن،ن ينلطيع ى ًطرة ...ك وابنذ اكما ن رىنئؿ ،داد مف ه،نت
م افة ،كلمف إذا أ ذت مذف الرىنئؿ ا محمؿ الهد
كمنبنت

مهركع ىكاة

أى طاع أف أ نيع ماذ.)4("...

طة يربنندكت فذ بنظر هنمار منرثة ،كأبنه هنكز حدكدف؛ أبنه اىل

ل ح اؽ

نص يه مع يراطنبنان كالك انت الم حدة اأمراماة ،ف ط ه مفااة يف ح الطراؽ

لا ضنا ا الدكلة الا،كداة بن،نئا ن ،لذلؾ شررت لاحذ إيلند يربنندكت ف الحاية ،كأرىات له إبنذا انر
ك حذا انر

ير مبنهكرات د كف إل

فاىطاف(.)5
()1

ا ى نلة مف مبنويه كا بنىحنب مف م،م ه ،كأف ا ندر

رهدم ،مر:الو،اكبناة كرياي ،ن إىرائاؿ ،ص110-108؛ م ف ،مبنرم :ال دس ،ص50-49؛ فكزم ،طنرؽ:

إىرائاؿ دكلة ا ص ان ت ،ص44-43؛

اكاة ،محمد :فاىطاف كهن ار ،ن ،ص171؛ ال،بندم ،منبنذ :ال كاـ

الفاىطابنذ ،ص.53
 Weinberg- Pedahzur: Fundamentalism and Pogitical Extremism, p. 113; PerligerPedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p. 27.
( )3يد المبنلـ ،أحمد :أىرار ،1948ص.423
()4
()5

الحهة ،رهاد :المكبنت فكلمه يربنندكت ،ص.32

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص.95
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)(2

قرار ليحي باغتيال الكونت برنادوت:

شرر ثسثة أه نص ممثاكف شاندة لاحذ اص انؿ يربنندكت ،كمـ بنن نف اااف-مكر ،كا ىحنؽ

هنمار ،كاىرائاؿ إلداد ،كشد اه ملكا فذ يات بنن نف اااف-مكر كشرركا يأبنه شد آف اأكاف ص انؿ
يربنندكت ،كاذمر اىرائاؿ إلداد أبنه أكؿ مرة رر لاحذ أ

لمهمك ة انلاة(.)1

كشد اش رحكا أف ىم

لاف مىئكلا ،ن ف اللمااة ،كابنمن

مهمك ة (هي،ة الكطف)؛ أبن،ن المرة اأكل

ال ذ كـ ي،ن لاحذ

يلمااة يلد إشنمة (الدكلة) ،ك حماؿ المىئكلاة له،ة انلاة لا فاؼ ف حمكمة (إىرائاؿ) ،كأف
حماؿ ه،ة انلاة المىئكلاة امبنع الحمكمة مف ال انـ يلماانت شمع ضد لاحذ ،كذمر إلداد أف شرار

ا ص انؿ ا ذ شيؿ مظنمرة أ ضنا لاحذ فذ  10آب "أصىطس" 1948ـ ،ضد يربنندكت أمنـ مبنزؿ
ال بنوؿ الياهامذ فذ ال دس ،كا كؿ إلداد ":إف ذلؾ منف يمثنية إبنذار أ ار ليربنندكت ،إمن أف ارحؿ

أك ا ؿ" ( ،)2كا كؿ إلداد" :كممذا شررت الاهبنة المرمزاة فذ لاحذ ش اه ،كلـ ىا يد ٍر أم بن نش حكؿ
ذلؾ ياف ال ندة الثسثة فذ لاحذ"(.)3
اي ذ شرار ا ص انؿ فذ يدااة آب "أصىطس" 1948ـ ،يلد أف ياف أف يربنندكت زاد مف

بنهنطه كه،كدف حكؿ دكاؿ ال دس كبنزع الىسح ك هماد ال،هرة ،كذمر هنمار "أف ال رار لـ ا ذ

فذ هاىة محددة ،كلـ بنل د ا هاىنت مبنظمة كيربننمج ملد مىي ن كم نية محضر لاهاىة ،ل د
ياكرت الفمرة سؿ دة هاىنت إل أف شرربنن بنفاذ اللمااة"( ،)4كذمر ا،كهع زطار أف أ ضنا

ال اندة اه ملكا فذ لااة  7أااكؿ "ىي مير" 1948ـ ،فذ حافن فذ ه ة بنن نف اااف-مكر ا هيؿ
كفضؿ إلداد كمكر أف
المرمؿ ،كيحثكا شضاة اص انؿ يربنندكت ينلبنىية لمافاة إ سف اله،ة المىئكلةٌ ،
أ ذ هي،ة الكطف المىئكلاة ف ذلؾ(.)5

تحذيرات ليحي لمكونت برنادوت:
كذمر المراىاكف اأمراماكف فذ  10حزاراف "اكبناك" 1948ـ ،أف لاحذ ى لمؿ ا ابن ،نؾ
كشؼ إطسؽ البننر

ير ش ؿ مراشياف دكلااف؛ أبن،ن أ ابنت يكضكح أف الكىطنا اأهنبنب ىا ـ

ال لنمؿ مل،ـ م زاة ملنداف ،ك بندمن ىأؿ وحفذ أمرامذ الم حدث ينىـ لاحذ ":مؿ ود لاحذ
( )1ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص.40 ،38
()2
()3
()4
()5

ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص.41-40
الحهة ،رهاد :المكبنت فكلمه يربنندكت ،ص.33
ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص.41-40
الياندر الىانىذ :مبنظمة لاحذ ا رمنياة نؿ الكىاط الدكلذ يربنندكت ،ص.50
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يأف مذا ا لاؽ يىسمة كأمف المراشياف اله وذ؟ رد ااه الم حدث :ينلضيط" ،كمنف ذلؾ إهنرة

كاضحة لا ،داد(.)1

كه،ت لاحذ حذا انر لحمكمة فربنىن
كمع بن،ناة ال،دبنة اأكل فذ مكز "اكلاك" 1948ـٌ ،
كياهامن كالك انت الم حدة اأمراماة كالىكاد كا ير ،ـ مسا ليراطنبنان كا كمكف ينلم،نـ اليراطنبناة،

كاهماكف م اة أهبنياة ن ا،ـ ك ىااكا إل (يادمـ) يطرا ة ممكمة ،كأف أ ضنا لاحذ ىاحنريكف مؿ

شكة أهبنياة حت أم ى اىـ ىاظ،ر فذ ال دس ،كا يرت يربنندكت ماسن يراطنبنان ،ممن شنلت وحافة
ممفراؾ فذ م نل،ن الرئاس يلبنكاف (اهب وفاة يربنندكت) ،كشنلت ":إف رفض اش راح يربنندكت

امفذ ،يؿ اهب وفاة يربنندكت بنفىه ممؤىىة،

يربنندكت"(.)2

مفنكضنت ك كىنطة .اهب وفاة مؤىىة

اى مرت لاحذ للدة أه،ر هف حماة مىلكرة ضد يربنندكت( ،)3كرأت أبنه مف الضركرم

ال انـ يلمؿ مثار بند كوكله إل

ممثؿ الحمكمة فذ ال دس ،ك بندمن

ال دس فذ  10أب "أصىطس" 1948ـ ،لا نيؿ دكؼ اكىؼ
د اه منع فذ ال بنوااة الياهاماة ،أ دت لاحذ مظنمرة،

كحماكا ف نت م ب اا،ن ين بنهاازاة "ى م،كلـ لؾ كال دس لبنن ،ه،كدؾ يثاة .بنحف مبنن" ،ي كشاع

(المحنريكف مف أهؿ حراة إىرائاؿ) ،كممن زاد مف المكشؼ إثنرة طاب الوحنفااف مف يربنندكت
الكشكؼ يهنبنب الانفطنت ل وكارف؛ ممن أصضيه ،كشنـ مكهاه دانف ي فراؽ المظنمرة يلد ا ونؿ مف

دكؼ اكىؼ ،كابنورفكا يلد أف كهه دانف إلا،ـ ،كيلد أف مدأت اأكضنع كابن ،ت الضهة كهاس

يربنندكت أمنـ الوحفااف ،ىأله مراىؿ وحافة ممفراؾ "اليرشاة" "يمن أف الكىاط ا رح بنزع الىسح
مف مدابنة ال دس يىيب كهكد مؤىىنت دابناة دكلاة فا،ن ،لمنذا

ال ذ ا كاهد فا،ن مؤىىنت ث نفاة دكلاة ،أيرزمن مؤىىة بنكيؿ"(.)4

ا ـ بنزع ىسح مدابنة ى م،كلـ

كيدا ا يربنندكت هحكب الكهه كالدمهة ،كلـ ا لنمؿ مع الىؤاؿ ا أبنه ىؤاؿ طيالذ،

فمنبنت المظنمرة كالهلنرات ال ذ رفلت سؿ المؤ مر الوحفذ يمثنية إبنذار أ ار لاكىاط لمذ

ارحؿ ،كفذ لااة المظنمرة كالا نا الوحفذ يث راداك لاحذ حذا انر كاضحن "مذف المرة لـ امكبنكا

()1

ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص.62

()3

يرابنر ،لابنذ :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص.209

()2

ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص75 ،70-69؛ الىاد ،حىاف :ال كىع فذ ا ى ار اهاة ا ىرائاااة،
ص37؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص 386-385؛ اأحمد ،بنهاب :فاىطاف نرا ن
كبنضن ن ،ص.531

()4

دانف ،مكهاه :دانف ال رؼ ،ص88-87؛ ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص.100-99
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أ ضنا لاحذ مىاحاف ،كلـ احنكلكا اص انؿ الكىاط ،لمبنه إذا حنكؿ صرس أظنفرف ىبنلنلهه

ينأىاكب المبننىب"(.)1

كفذ  31آب "أصىطس" 1948ـ ،كوؿ يربنندكت إل ال دس ،كيابنمن مك اىار فذ ىانر ه

بند هيؿ الممير أطا ت ااه رونوة ،منبنت موكية ااه مف ه،ة الهنملة الليراة كمى هف

مداىن ،فأوايت هاة الىانرة ال افاة ،كلمبنه اى مر فذ ىارف ،كلـ اوؿ يه ال فمار أف مبننؾ

ه ون كاحدان اممف أف ا ؿ ممثؿ هماع الدكؿ(.)2

فذ الاكـ بنفىه أذا ت وكت إىرائاؿ منااذ ":منف لااؽ الوحؼ اأىيك اة ادكر حكؿ
م،مة يربنندكت ،كشد طاب يلض،ن داـ الهمر له فذ مائة اأمـ الم حدة ،كالمطنلية ينى يداله يرهؿ

محناد؛ أف يربنندكت اهنرم اللرب فذ طاب كشؼ ال،هرة ،كاشنمة حمكمة ا حنداة ،كمبنح الدكؿ

اللرياة مم انر إل مئنت ألكؼ اللرب فذ الدكلة الو،اكبناة البننهئة"(.)3

كفذ اكـ  3أااكؿ "ىي مير" 1948ـ ،شدـ يربنندكت اش راحن ل راب كه،نت البنظر لحؿ

مهماة ال دس ،ا أف مكف حت ىاطرة بنظنـ فربنىذ أمرامذ يمثنية حنمماف ف طراؽ ال بننوؿ
يأف ـ المكاف ة ا ال طة فذ مهاس اأمف سؿ هاى ه ال ندمة ،كىا ـ دام،ن ير يربنندكت

ي أااد أمرامذ ،فبنهرت وحافة ممفراؾ (اليرشاة) فذ الاكـ بنفىه أم انر نهسن يضركرة طرد يربنندكت
كطنشـ المراشياف ،كمؿ مف ا كـ ي،ذا اأمر فاه ال حاة كلاينرمه ار ،ف نمت شكة مف الهرطة فذ 7

أااكؿ "ىي مير" 1948ـ ،يمحنورة ملىمر لاحذ فذ مبنط ة الها مؤبنس ينل رب مف ؿ أياب،
كـ ا

نؿ مف يد اه كا سئه ك فمامه(.)4

كمنهمت وحافة ممفراؾ (اليرشاة) يربنندكت فذ  15أااكؿ (ىي مير) 1948ـ ،ككوف ه

أبنه لاس دشا ن فذ ا انرف الكىنئؿ ،كرصي ه فذ اؽ هك صار وداؽ ىرائاؿ كايرازمن ممل دم
كم نلؼ لا نبنكف فذ الهاىة ال ندمة ه منع اأمـ الم حدة ،ك هنمؿ م نلفنت اللرب ،كأبنه كوؿ

إل مى كل صار مىيكؽ فذ ا ،نمن ه المزافة(.)5

()1

ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ,ص.100

()3

الحىمار ،يد المبنلـ :أهلب ار الم نر أـ لوكص كش اة أهرار؟ ،ص.123

()2

()4

يد المبنلـ ،أحمد :أىرار ،1948ص.423

ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص.102
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)(5

اختيار منفذي عممية الغتيال:

ذمر ا،كهع زطار أف مااة ا ص انؿ فمر ه كمنبنت ى،اة لا ناة؛ أبنه ه ص صار مىاح،

كلاس مبننؾ طر ل نا ال يض اابنن يلد الحندث ،كالمهماة الكحادة الحفنظ ا

اللمااة ،فكشع ا

مكاة مبنفذم

انر ا أه نص الرفكف ماؼ ام مكف الىر ،كمـ :ا،كهع مكماف ،كا ىحنؽ

يف مكهاه " ،"Yetshaq BN moshaihكهكلـ ممكفر ""Sholem Makofer

()1

اغتيال برنادوت:

(.)2

بندمن كهه يربنندكت مف ياركت إل ال دس فذ  17أااكؿ "ىي مير" 1948ـ ،ك ا

يرشاة مف مطنر ال دس أيا ه ينى لداد المطنر

ى ينله ،كلمبنه ا

الىكراة ،بنوحه ينلي نا؛ أبن،ن اطالت  -ممن ز مت  -ا

مىن دف

حذا انر مف ا ى ينرات

ديار (إىرائاؿ) ل اه ،فظف ال حذار

فرد شنئسن ":أبنن لـ أفلؿ من اى حؽ ااه ال ؿ ،ك أراد أف أمكت ،إبنبنذ فذ دمة
هبنال ن مك ك انرٌ ،
أضمر داكة أحد ،كلذ نئاة فذ الىكاد بن ظربنذ ،ىأ كد شراي ن أ اش مل،ـ
ا بنىنبناة

ىلادان"( ،)3كمن أف كوات الطنئرة أهكاا ال دس ح

ا

نمؿ السىامذ إهنرة حذرف مف ال،يكط

فذ مطنر ال دس حاث لدا،ن ملاكمنت أف محنكلة ى ـ لحرؽ الطنئرة كم،نهم ،ن لدل ميكط،ن

كطاب مبنه اار ممنف ال،يكط ،لمبنه ميط فذ مطنر ال دس دكف أف احدث هئ(.)4

ه،دت زانرة يربنندكت اأ ارة لا دس اللداد مف محنك ت ص انله ،سؿ  24ىن ة منبنت

مبننؾ ثسث محنك ت ص انله ،الثنلثة مذ ال ذ بنهحت ف ط ،فمنبنت محنكلة ص انله ينل رب مف

مبنط ة الها هراح ير إطسؽ البننر مف ىانرة مىر ة (.)5

كفذ ال دس أ ير أحد أفراد اأمـ الم حدة لاحذ يكشت كوكؿ يربنندكت( ،)6كفذ طرا ه إل

م ر يلثة اأمـ الم حدة فذ ال دس ا رض ه ىانرة هاب ىمراة إىرائاااة ،رهؿ مبن،ن ثسثة هبنكد
()1

هكلـ ممكفر "مهكلـ"1997-1923( :ـ) كلد فذ يكلبندا ،كفد إل فاىطاف نـ 1927ـ ،كفذ  16ىبنة دـ فذ
ىسح البن ؿ فذ الاكاا الا،كدم ،منف ضك لاحذ فذ ال دس ،هنرؾ فذ مااة اص انؿ يربنندكت ،كمك رفاؽ
ا،كهع مكماف.)http://www.lehi.org.il(.

()2

الياندر الىانىذ :مبنظمة لاحذ ا رمنياة

()3

الطنمرم ،حمدم :الا،كد دكل ،ـ ،ج ،2ص129؛ اأحمد ،بنهاب :فاىطاف نرا ن كبنضن ن ،ص.531

()5

كثا ة رشـ (ؾ  )2/7/9-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكف ،ف المكاد لاحذ-هرادة شونونت ،م ؿ ركزاف فكلمن

()4

()6

نؿ الكىاط الدكلذ يربنندكت،ص51-50؛ فكزم ،طنرؽ :إىرائاؿ

دكلة ا ص ان ت ،ص46؛ .http://www.police.gov.il/history/fullarticle Text.aspx?aid=592

اأحمد ،بنهاب :فاىطاف نرا ن كبنضن ن ،ص.531
يربنندكت (عبري).

ينركخ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص .103
111

احماكف رهنهنت ،كاش ريكا يمؿ مدكا مف ىانرة يربنندكت كيلد أف أمد ا،كهع مكماف مف كهكدف فذ

وكيكا بنحكف يبنندش،ـ ،فور كف فك انر كمله مىن دف ،فمبنذ م ؿ الاكرد
الم لد اأامف فامن يابنكف هادان ٌ
مكاف ،منف ال ،داد ينل ؿ لمؿ مف اى بنمر هراد اللرب ،أك ابندد ين رمنب الو،اكبنذ ،أك اطنلب
يلكدة المهرداف(.)1

بندمن ا ي،ـ ا،كهع مكماف وداؽ يف صكراكف الحماـ لمدة  28نـ ،ينص انؿ يربنندكت لـ
ابنمر بنفاذ اللمااة كلـ ال رؼ ي،ن ،ك ورح منامؿ ينرزكمر من ب ىارة دافاد يف صكراكف ،يأف

مكماف مك الذم اص نؿ يربنندكت حىب ا راؼ يف صكراكف بنفىه يذلؾ( ،)2ممن أ رب مكماف ف
ها ه فذ حداثه مع شندة لاحذ أف اهذ ضنيط ا ر ينط مكهاه ماامف " "Moshaih Hielmenيه

يلد أف حظ كه،ه فم ب له ا شونوة كرؽ ككضل،ن أمنـ ينب مبنزله ":ماامف احذر" ،كحمؿ

شونوة ال كرؽ إل مكهاه دانف الذم شرر فذ الحنؿ إي نا اأمر طذ الم منف ك دـ ا يسغ ينىـ
ال ن ؿ مها انر ا ماامف "لـ ىبنر ،كلـ بنىمع"(.)3
كا رؼ ا،كهع زطار ي اند ه مااة ا ص انؿ بندمن ىئؿ ف ش ؿ لاحذ لامكبنت يربنندكت

فأهنب ":ل د ورؼ كمأف ال دس له ،مذا لـ الهيبنن ،لمبنبنن حذربننف ،كشابنن له ال دس لبنن ،كأبنت نئد

لى كم،كلـ ،كمنف اهب ااه أف اى ك ب الرىنلة" ،مف أودر اأكامر ي ؿ يربنندكت؟ ،أهنب

كياف زطار أف كحدة ا ص انؿ أصا ت الطراؽ ،كشفز ثسثة مف الىانرة ،كي ذ
ز ار ":أبنن" يدكف رددٌ ،
هست الىانرة ،كأمن الثنلث ف ح
كاحد ي،ن ،ك مرمز أثبننف ا هنبنيذ الطراؽ كأطا ن البننر ا
ينب الىانرة كأطاؽ وااة مف الرونص مف مدفله الرهنش كأفرغ مهط ن ،كاى يدله يمهط كأطاؽ

بنوفه ،ك بندمن ىئؿ زطار مف أطاؽ الرونص ا يربنندكت؟ ،أهنب ":ا،كهع مكماف" كأضنؼ

زطار ي ضب ":لمبن،ـ لـ ابنفذكا من أمر ،ـ يه كمك إ راهه مف الىانرة كش اه لكحدف"(.)5()4
() 1

يد المبنلـ ،أحمد :أىرار ،1948ص426-424؛

اكاة ،محمد :فاىطاف كهن ار ،ن ،ص171؛

طنب،

محمكد :اللىمراة ا ىرائاااة ،ص99؛ دانف ،مكهاه :دانف ال رؼ ،ص88؛ الياندر الىانىذ :مبنظمة لاحذ
ا رمنياة

()2

()3
()4

()5

نؿ الكىاط الدكلذ يربنندكت ،ص51؛

Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p. 27-28.
الكثا ة رشـ (ؾ )4/7–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :الم ن ت فذ ذمرل ا،كهع مكماف( ،عبري) ،يرابنر ،لابنذ
 :حرمة ال وحاح الو،اكبناة ،ص210؛ رايابنكفا ش ،أيرامنـ :مف ش ؿ المكبنت يربنندكت ،ص.51

الياندر الىانىذ :مبنظمة لاحذ ا رمنياة

نؿ الكىاط الدكلذ يربنندكت ،ص.51

أهرل المن ب آهر مهر ل نا مع ا،كهع زطار م طط مااة اص انؿ المكبنت يربنندكت ،شيؿ كفنة زطار يأريع
ىبنكات ،كبنهر الم نؿ يلد أىيكع مف مك ه فذ  29أانر (مناك) 2009ـ.

- http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3722102,00.html
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ك سؿ دة أانـ ام هفت الهرطة المىؤكؿ ف ش ؿ يربنندكت ،كمك ا،كهع زطار شنئد لاحذ

فذ ال دس ،كام بنلت ف ا

نله هاة؛ حدكث ضهة دياكمنىاة (.)1

أثر اغتيال برنادوت عمى تفكك ليحي:

حنكؿ يف صكراكف كضع حد لي نان لاحذ فذ ال دس،

وكو ن يلد إ سف الحمكمة

الو،اكبناة ىرانف ال نبنكف ا مذا ال طنع دكف ضهة ،مؤمدان أف ذلؾ ا بننف مع كهكد هاش كاحد
كىاطة كاحدة ،كا ،ـ لاحذ ينر منب أمكر فظالة ،م حىىه لمؤامرة لدمن لاحذ ضد الكىاط الدكلذ

المكبنت فكلمه يربنندكت ،حاث ذمر هاة بنفاذ اللمااة ":منف يربنندكت أمس فذ ال دس ،كأرىات

لاحذ ىانرات هاب لـ يالرؼ ال رض مبن،ن ،كمنف مبننلؾ مف شنلكا إبن،ـ أرادكا ا طنفه ،لىت ممف
امبنكف ال دار ليربنندكت ،كلمبنه ميلكث اأمـ الم حدة.)2("...
لـ اودؽ يف صكراكف أف حرمة هي،ة الكطف مذ ال ذ اص نلت يربنندكت ،كأمنـ اى بنمنر

اللنلـ أ اف أف اللمااة إهراماة ،كأبن،ن ى لنشب ال اة ،ككهد فذ الحندث فروة مبننىية ل وفاة
لاحذ ،كفذ بن،ناة ا ه منع رر الهركع فك انر فذ الاكـ الثنبنذ بنفاذ حماة ا

همال ن ،كمحنورة ملىم ار ،ـ ،كموندرة أىاح ،ـ كاطسؽ البننر

ا

ن ت أ ضنا لاحذ

مؿ مف ا ودل لذلؾ،

كال ضنا ا الكضع الهنذ الذم لـ امف مكهكدان إ فذ ال دس ،حاث كهد مبنظمة ىمراة رفض

ال ضكع لىاطة الحمكمة(.)3

()4

أراد يف صكراكف وفاة المبنه اف ،كلمف الو،اكبنااف اللمكمااف

كالم دابناف

()5

نرضكا

ال وفاة؛ يىيب اأ طنر المحدشة ي،ـ مف الدا ؿ كال نرج ،كاى يلدت الحمكمة ا ش راح ال نص

ي كهاه إبنذار لا بنظاماف لحؿ بنفىا،من سؿ ف رة شوارة
()1
()2

لدل اكم ن كاحدان ،ك كلت كزار الدا ااة

http://www.police.gov.il/history/fullarticle Text.aspx?aid=592.
محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.384

( )3هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص95؛ دانف ،مكهاه :دانف ال رؼ ،ص88؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ،
لاحذ ،ص388؛ اكبنس ،مراـ :الكاشع الىانىذ فذ إىرائاؿ ،ص.74
( ) 4الو،اكبناة اللمكماة :انر فذ ال،ى دركت الو،اكبناة اللنلماة لـ ابنضـ إل أم مف الم ؿ فذ الحرمة
الو،اكبناة ،كمع مركر الزمف أويحت الحزب المرمزم فذ ال،ى دركت الو،اكبناة اللنلماة ،كيلد دة
ابنه نشنت م ض بن،ن الحزب الاايرالذ المى ؿ اللنمؿ (.امذ ،مبننحاـ كأفرااـ :ملهـ الموطاحنت ،ص
.)284
( ) 5الو،اكبناة الدابناة :مذ حرمة دابناة ملنرضة لا انر اللامنبنذ ،ك حكلت إل حزب ىانىذ "ممزراحذ" نـ
1902ـ ،كا ذت هلن انر ل،ن(أرض إىرائاؿ لهلب إىرائاؿ يمكهب هرالة إىرائاؿ) ،كأاضنى هلنر" كراة ك فكدا
" أم (ال كراة كاللمؿ)؛ أم ا امنف كاللمؿ ،كملبننمن أف ا الو،اكبنذ الم داف الحؽ أف ا لاـ الهرالة
الا،كداة ،كالمؿ مف أهؿ يبننا (إىرائاؿ)( .مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص293؛ المىارم ،يد
الكمنب :ا اداكلكهاة الو،اكبناة ج ،1ص.)160-159
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وسحاة كهاه إبنذار ل،من لحؿ ال بنظاماف ،ك ىااـ اأىاحة ،كا بنضمنـ إل

الهاش ،كا

فإف

الحمكمة ى اهأ إل اى داـ ال كة ضدمـ ،كأهرم كزار الدا ااة ا ىحنؽ صرابنينكـ مفنكضنت مع

ال بنظاماف(.)1

كفذ  28آب "أصىطس" 1948ـ ،أ ابنت لاحذ ركه،ن مف ال بنظاـ الىرم ،ك ٌحكلت

لحرمة ينىـ (الم ن ااف مف أهؿ حراة إىرائاؿ) ،مف سؿ رىنلة يلثت ي،ن إل

كزار الدا ااة،

فأرىؿ كزار الدا ااة رىنلة إل لاحذ فذ  5أااكؿ "ىي مير" 1948ـ ،ينلمكاف ة ا شيكؿ هماؿ
الحزب مع مسحظة ا انر اىـ آ ر لاحزب لمذ ا ـ ال مااز يابنه كياف الحرمة الىراة الىني ة(.)2

ىكاة لد كؿ كحدا ،من

كوؿ ال بنظامنف فذ مبن وؼ أااكؿ "ىي مير" 1948ـ ،إل
ك ٌ
الهاش مع ا ح فنظ ي منمؿ الكحدات ،كفذ الي نا مهزا مف ال كات المرايطة فذ ال دس ،طنلمن لـ
احىـ موار ال دس ،إ أف لاحذ رفضت أداة اماف الك ا لاهاش؛ م ذر ة ي ها ،ن مف أف افىر
دـ ابنوان ،ن لاهاش فذ حنؿ ال اذ ف ال طنع الا،كدم فذ ال دس يمثنية مرد مف هنبني،ن(.)3
ددمن الرايع

كبنهرت وحافة ياك اف الاكماة فذ

هر ،م ن ن يلبنكاف " انبنة اأمنمف

الم دىة" ،لاس هيؿ الممير(ال،امؿ) ،أك حنئط اليراؽ (الميم ) ...كذلؾ

بندمن د ن الحنمـ

اللىمرم لمدابنة ال دس يإبنهنا ممر اوؿ المدابنة ينلى،ؿ الىنحاذ ،فد ت لاحذ بنىانف المدابنة
واكف ك طنركت كبنافاه ال كب ،لمنذا ا فت؟...

ال دامة لاحظة ،كىألت الحنمـ منذا ف م اة

ك ـ هنما،ن ...ك ا ـ المطنلية ي،ن ،إف الدكلة

اممف أف كهد مف دكف ال دس،

اممف أف

مكف لبنن ،إ إذا ـ إحنط ،ن يحزاـ نيع لبنن ،ك ويح ال دس لبنن ،كالمبننطؽ المحاطة ي،ن مام ن لبنن ،ك

اممف أف مكف ال دس لبنن مف صار ام سؾ مبننطؽ همنؿ كهبنكب ال دس مثؿ طنركت كبنافاه

ال كب مف ه،ة ،كم اة

واكف مف ه،ة أ رل(.)4

كفذ 20أااكؿ "ىي مير" 1948ـ ،أي ابنت حنلة الطكارئ ،كمنف مف يبنكدمن :مبنع ا رمنب،

كأ ابنت الحمكمة أ ف لاحذ مبنظمة صار شنبنكبناة ،كأويح مؿ ضك فذ بنظاـ إرمنيذ احمـ ااه

ينلىهف مس ىبنكات ،كأم بننهط فذ ال بنظاـ احمـ ينلىهف هراف نم ن ،كىامكف اللمؿ ينلحمـ
يأثر رهلذ مبنذ  14أانر "مناك" 1948ـ ،كشنؿ يف صكراكف ":إف الحمكمة (ا ىرائاااة) حممت

( )1محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.384
( )2الكثا ة رشـ (ؾ )5/5–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :مسح ة حرمة لاحذ مف شيؿ الىاطنت فذ إىرائاؿ،
( يرم).
()3

محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.385
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)(4

ا ال اة ينلىهف المؤيد؛ أف

حان ،ـ ياف شضينف الزبننزاف"(.)1

كية ا

داـ صار كاردة فذ شنبنكف إىرائاؿ ،كىا ضذ المهرمكف

كأودر مكهاه دانف شنئد م اية ال دس أمر فرض حظر ال هكاؿ فذ ال دس ،كأحنطت شكا ه

يملىمرات لاحذ فا،ن( ،)2كا

ؿ  200مف أ ضنا لاحذ فذ ال دس ،ك 62فذ ؿ أياب ،أمن مف
ضكاة إ ىؿ(.)3

هبند فذ الهاش فاـ ال ؿ ،ك مذلؾ مف حوؿ ا
أدت

مااة ا ص انؿ إل

إ مند لاحذ كا نشة

دم،ن بنحك ا هنف الىانىذ ،كا ف

أ ضنؤمن؛ يىيب ماانت اليحث كالمطنردة مف كحدات مىاحة مف الهرطة ،كالهرطة اللىمراة،
كابن ؿ دد مف أفراد هلية الملاكمنت ال نيلة لااحذ إل

ؿ أياب لحمناة اأ ضنا كالحوكؿ ا

ملاكمنت من احدث لامل ااف ،كمنف مؿ كاحد ا ع ياف أادم الكحدات المىاحة ا دـ لامحنممة،

ؿ بنن نف اااف-مكر ،كم انمك همكلفا ش ،كا ف هنمار كالداد ك ندكا لالمؿ الىرم ،مطاكياف

كا

لاىاطنت مومماف ا

ىكاة اأمكر ينلطرؽ الىاماة ،كلـ افمركا فذ محنرية الدكلة(.)4

كهنا فذ يانف أودر ه لاحذ من ااذ ":إف الحرمة لف بننزؿ ف كهكدمن ي رار ا ذف يف

صكراكف ،ك اممف ال ضنا ا حرمة شدمت الدـ كال ضحانت (ل حرار الكطف) ،كبنراد أف امكف

كهكدبنن هر ان ك ابنان ،ك بنراد أف بنمكف بنظامن ىران دا ؿ (دكلة إىرائاؿ) ،كفذ حنؿ حرمبنن مذا

الحؽ ممن ىايكف فذ الىنيؽ ،فاف امكف أمنمبنن انر إ الحفنظ ا حرم بنن كا ى مرار فذ اللمؿ
الىرم ،كمحنك ت إيلندبنن ف ال راطة الىانىاة ينل كة لف بنهح ح

الهكارع ،المطنردة كا

لك أطا كا اابنن البننر فذ

نؿ ى زادبنن إو ار انر كى لزز مف مىؾ أ ضنئبنن ينلحرمة،

طر كهكد بنظاـ ىرم دا ؿ دكلة ،ك بن هنمؿ طر المبننكهنت ،كمذا اأمر ا

بن هنمؿ

كهؾ أف

احدث ك اممف هبنيه ،كىامكف ىفؾ لادمنا ،اهب أااد مطنليبنن كا ندة (الهر اة) لحرمة لاحذ،
كا ى هنية ل،ن ىامبنع كهكد بنظاـ ىرم فذ (دكلة إىرائاؿ) ،ال انر إمن لاحذ هر اة ،كامن بنظاـ

ىرم ،كمذا ال انر ياد الحمكمة"(.)5
()1

()2

()3

()4

()5

الكثا ة رشـ (ؾ )1/11/4–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :شضاة اص انؿ المكبنت يربنندكت( ،عبري)؛ ينركخ،
بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص129 ،127؛ هابنكىنر :يحث طاالذ ف لاحذ( ،عبري) ،ص.152
كثا ة رشـ (ؾ  )2/7/9-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكف ،ف المكاد لاحذ-هرادة شونونت ،م ؿ ركزاف فكلمن
يربنندكت( ،عبري).
ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت(،عبري) ،ص125 ،107؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص388؛
Perliger-Pedahzur: Jewish Terrorism in Israel, p.28.
كثا ة رشـ (ؾ  )2/9-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :شضاة ركيف صرابنيرغ ،كمئار بنكفاؾ( ،عبري)؛ هنمار،
إىحنؽ :مذمرات ،ص96-95؛ هبندلر ،مكلف :إىرائاؿ ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ ،ص.218
كثا ة رشـ (ؾ  )9/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ا
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ن ت كمحنممنت أ ضنا لاحذ( ،عبري).

كا يرت لاحذ أف ا

نؿ المثار مف شاند ،ن ك بننورمن صار ميرر ،أف المل ااف لـ ا كمكا

يأم مؿ م نلؼ لا نبنكف ،كلـ اهنرمكا فذ أم مؿ إرمنيذ ،أك منف لدا،ـ اـ ف أم مؿ
إرمنيذ أك صار شنبنكبنذ ،كأف ال رار الذم ودر فذ  20أااكؿ "ىي مير" 1948ـ الذم بنهر فذ
الوحافة الرىماة رشـ ( )22لاحمكمة المؤش ة ،كأ ير لاحذ بنظاـ إرمنيذ مك شرار صار شنبنكبنذ،
أف أ ضنا ال اندة كالحرمة لـ ا كمكا أك ا ططكا أك اهنرمكا أك ابنوحكا فذ مؿ صار شنبنكبنذ،

كلاس لدا،ـ اـ يأم مؿ صار شنبنكبنذ ،فاهب داـ اأىينب للدـ إل نا من هنا فذ إ سبن،ـ فذ

وحاف ،ـ الرىماة رشـ (.)1()22

ك اـ هنمار يكهكد مااز امنرس ضد رهنؿ لاحذ الىني اف فذ الهاش ،كأف المئنت مبن،ـ

يركا ف دـ ابنضينط،ـ كرصي ،ـ لالكدة لالمؿ الىرم ،فأهرل هنمار ا ون ن يكاىطة الحرمة

ا وسحاة مع الحمكمة ر ب

ااه ل نا ياف هنمار كهنؤكؿ أياهدكر أحد مينر مىن دم يف

صكراكف ،ف نؿ هنمار ":ل د أبن،ت لاحذ دكرمن الىنيؽ ،ريمن ىبند ؿ إل

اللمؿ الىانىذ كريمن

...اهب ف ح وفحة هدادة ...كال نا شرار إ راهبنن مف ال نبنكف ،كا فراج ف المل ااف ،كا لف

بنهلر ينأمنف ،كىاظؿ اللمؿ الىرم مى م انر إل من

بن،ناة" ،كطاب أياهدكر ضمنبننت كأف اأمر

لاس د ة مف لاحذ ل ى مر فذ بنهنطن ،ن الىراة ير ناة الحمكمة ا ىرائاااة ،ف نؿ هنمار  ":إف

المبنظمنت الىراة ى طاع إ فنا اأه نص ،كاأىاحة كال رؼ اأمبناة ،كلمبن،ن

كهكدمن"(.)2

ى طاع إ فنا

كمف أهؿ ااص دد الىهكف ىمحت البنانية اللنمة اللىمراة لامل ااف ينل ركج مف
الىهف ير ال كشاع ا كثا ة الاف المل ؿ يأبنه لـ ابن ًـ إل لاحذ ،كلـ امف ضكان فا،ن ،كلف
ابن مذ إلا،ن فذ المى يؿ ،كأطاؽ ىراح ملظـ أ ضنئ،ن ،كاثبننف مف شند ،ن يحممن ينلىهف ف د حمـ
كحمـ م انمك همكلفا ش ينلىهف مس ىبنكات،
ا بنن نف اااف-مكر ينلىهف ثمنبنذ ىبنكات ،ي

كأطاؽ ىراح،من يلفك نص ،ك نيع دد ميار مف ز منئ،ن الىني كف مثؿ هنمار كالداد للب دكر
بنهاط فذ البنظنـ الىانىذ (ا ىرائااذ)(.)3

()1
()2
() 3

الكثا ة رشـ (ؾ )1/11/4–5فذ مل،د هنيك بنىمذ،يلبنكاف :شضاة اص انؿ المكبنت يربنندكت (عبري).

هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،ص96-95؛ هابنكىنر ،يبنحنس :يحث طاالذ ف لاحذ( ،عبري) ،ص.152

ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ،عبري) ،ص138؛ مؤىىة الدراىنت اللرياة ،كمؤىىنت آ رل :مف مـ
ا رمنياكف اأكائؿ ،ص27؛ الماسبنذ ،ماثـ :ا رمنب ،ص.123

Weinberg- Pedahzur:Fundamentalism and Pogitical Extremism,p.114.
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شررت لاحذ أف ويح حزي ن ينىـ (حزب الم ن ااف) ك د ؿ ا بن نينت لاهملاة ال أىاىاة،

منىـ طاة ا ا ىـ المحظكر (محنريذ حراة إىرائاؿ) لاحذ ،ك ـ
المحنرياف) ح

منبنكف اأكؿ "داىمير" 1948ـ(.)1

اار اىـ الحزب (لمؤ مر

كا رفت الحمكمة اللىمراة فامن يلد يأف ال دمة اللىمراة فذ وفكؼ لاحذ

نضلة

لا ن د فورؼ لهماع الذاف دمكا فا،ن ركا ب ال ن د المى ح ة ،ا أبن،ـ دمكا الدكلة ،كح
شيؿ إ سف شانم،ن ،هراطة حا،ن ك فراؽ أفرادمن ك ىااـ أىاح ،ن إل

الهاش المؤىس حداثن،

كمبنحت يلض،ـ كىنـ محنريذ الدكلة( ،)2ممن حوات أرماة ه ارف ا كهنح ال مراـ الذم أمداف
رئاس إىرائاؿ زلمنف هنزار إل

الدكلة(.)3

مؿ المبنظمنت كالمهمك نت ال ذ هنرمت فذ ه،كد أىاس

خالصة:
أ دت لاحذ بنفى،ن ىمران لمكاه،ة اللرب الفاىطابنااف مع ابند ع الحرب نـ 1948ـ،
كا ير ،ـ اللدك اأكؿ كاهب محنري ،ـ ل لنكف فذ ذلؾ مع إ ىؿ كال،نصنبننف؛ لطردمـ مف أراضا،ـ
كالىاطرة اا،ن ،فهنرمت فذ ار منب مهزرة دار انىاف ،كمهزرة شراة بننور الداف ،كمهزرة شراة

الدكاامة ال ذ ار مي ،ن الم اية  89فذ الفرشة الثنمبنة مف الهاش (ا ىرائااذ) ال ذ منف مف يابن،ـ

مثاركف مف لاحذ ،نوة ال كب إلانب شنئد ماانت لاحذ ،الذم منف بننئب شنئد الم اية.

كلمف المبنظمة ابن ،ت رىمان يلد اص انل،ن المكبنت يربنندكت فذ ال دس؛ فأ ابنت الحمكمة

فذ 20أااكؿ "ىي مير" 1948ـ حنلة الطكارئ ،كأف لاحذ مبنظمة صار شنبنكبناة ،كشد شنـ الهاش
كالهرطة يمطنردة شند ،ن ك بننورمن ح

ـ ال كافؽ ا إبن،نا اللمؿ اللىمرم الىرم ،ك ـ حكاؿ

المبنظمة إل حزب ىانىذ.

()1
()2

()3

هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ،ص.24

المكىك ة الفاىطابناة ،ال ىـ اللنـ ،مج ،4ص56؛ مبنوكر ،هكبنذ :ملهـ اأ سـ ،ص387؛ المانلذ ،يد
الكمنب كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ج ،3ص ،444ج ،5ص.584

المىارم ،يد الكمنب :الو،اكبناة كاللبنؼ ،ص274؛ محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننف ،إ ىؿ ،لاحذ ،ص.389
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اخلامتة

يلد أف أبن،

الخاتمة

الينحث دراى ه ف بنهأة (إ ىؿ فذ إىرائاؿ – لاحذ) ،ك طكرمن مف نـ

1948 – 1940ـ ،اص إل

دد مف البن نئج ،كال كوانت.

أولً :النتائج:
.1

.2
.3

.4

.5

.6

.7

ا حد الو،نابنة ا مدؼ كاحد ،مك إبنهنح المهركع الو،اكبنذ ،كاف اح افكا فذ الكىنئؿ،
اؼ ف حنلؼ
فمحنكلة أيرامنـ ه ارف ال حنلؼ مع دكؿ المحكر نوة ألمنبنان،
ال،نصنبننف كا ىؿ مع الحافنا نوة يراطنبنان فذ الحرب اللنلماة الثنبناة ي،دؼ يبننا دكلة
(إىرائاؿ).
بننشض لاحذ اأاداكلكهذ كالىانىذ فذ سشن ،ن مع المبنظمنت الو،اكبناة اأ رل ،مف
أهؿ ا ى مرار ك دـ الذكينف فذ ال بنظاماف اآل راف الاذاف ا فكشنف اا،ن ددان ك دة.
ل ير اللرب
دـ موداشاة المبنظمة يإد ناا ،ن الم مررة مبنذ ابنه نش،ن ف إ ىؿ أبن،ن
أ داامن يؿ حافنامن مف أهؿ ضرب دكمـ المه رؾ ا بن داب اليراطنبنذ ،ف د ىنمـ أيرامنـ
ه ارف فذ ابنه نؽ إ ىؿ ف ال،نصنبننف يىيب ال زام،ن يىانىة ضيط البنفس (ال،فا نة)،
كطنلب مع أ ضنا ال اندة فذ إ ىؿ ي بنفاذ ماانت ضد اللرب ،كمىر ىانىة ضيط
البنفس.
أرادت المبنظمة مف سؿ اد نئ،ن أف اللرب حافنا ل،ن ،مىب المزاد مف اأبنونر فذ
الدا ؿ كال نرج مف المحاط اللريذ ضد ا بن داب ،كشد اى دمت دة ألفنظ فذ يدااة
مراحا،ن ل فذ بنكاانمن هنف اللرب فذ فاىطاف يكاىطة يندؿ الىمنف ،ف د اى يدؿ ه ارف
مامة اللرب ينل رينا كال رحاؿ ينل يداؿ ،كمك ليار ماطؼ ف طرد اللرب ،ك رحاا،ـ نرج
فاىطاف.
فرؽ ياف لاحذ كىنئر المبنظمنت الو،اكبناة فذ بنظر ،ـ لالرب ،ل كاف ،ـ ا طرد
اللرب مف مدبن،ـ كشرامـ كمىنمبن،ـ يممنرىة ا رمنب كار منب المهنزر ضدمـ؛ كمنف مف
أيرز مذف الهرائـ مهزرة دار انىاف.
و ر حهـ المبنظمة كضلف،ن أمنـ مبننفىا،ن فذ الكىط الو،اكبنذ هلا،ن ل مد أىاكب
ال وفاة الىانىاة كاللىمراة ل وكم،ن ل لير ف شك ،ن ،كلرد ،ـ ف ال فمار فذ أم
إهراا ا ـ ا نذف ضد المبنظمة ك بننورمن.
ا ص ان ت الىانىاة ال ذ بنفذ ،ن المبنظمة منف مدف،ن إ سمان كىانىان ،كمك إرىنؿ رىنئؿ
لادكؿ الميرل وكـ يراطنبنان نوة ا حند الىكفا ذ (ىني ن) ،مف سؿ اص انؿ الاكرد
مكاف لالاـ يكهكد المبنظمة لا حنلؼ مل،ن ،يوكرة صار مينهرة ضد يراطنبنان.
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 .8داا لاحذ لسبن داب اليراطنبنذ لـ اكشؼ المهركع الو،اكبنذ فذ فاىطاف ،يؿ منف له دكر

هنبنب حنلف،ن مع إ ىؿ فذ لهاؿ ركج ا بن داب كظ،كر دكلة (إىرائاؿ) ك ىااـ

إل

م نلاد اأمكر فذ فاىطاف لاكمنلة الا،كداة.

 .9اى فندت ال،نصنبننف مف مااة اص انؿ الاكرد مكاف ال ذ بنفذ ،ن لاحذ ،لا اص مف مبننفى ،ن
فذ الاهكؼ إ ىؿ نـ 1944ـ ،ين فنش،ن مع لاحذ يلدـ بنفاذ أاة مااة ضد ا بن داب،

ل بنفٌذ ال،نصنبننف مااة وفاة (الىازكف) ضد إ ىؿ.
 .10اى ات ال،نصنبننف لاحذ كا ىؿ ي اند ،ن ل،من ضد يراطنبنان فذ حرمة اللوانف الليرم
ل لير ف دـ رضنمن ف ىانىة حزب اللمنؿ الحنمـ فذ يراطنبنان ،ال ذ ا يرت أبنه

،رب أك امأ فذ بنفاذ المهركع الو،اكبنذ ،ممن اى ؿ ال بنظامنف ا فنؽ لاثي ن لااهكؼ

أبن،من لاىن أشؿ هأبنن مف ال،نصنبننف ،فأويح مف الولب
ضدممن؛ يىيب ازداند هليا ،من ح

ا

ال،نصنبننف بنفاذ أم

مؿ

نـ 1948ـ.

 .11م لت لاحذ يحراة نمة يلد كشال،ن ا فنؽ مع ال،نصنبننف ،فذ يبننا بنفى،ن ،ي،دؼ ح اؽ
اى سل،ن ك دـ الذكينف فذ ال بنظاـ الميار ،كأف كشاع ا فنؽ من مك إ اى سؿ لاكشت
ح

ا ضذ اا،ن ،ممن أف ال،نصنبننف ا

م ص صضب ال بنظاـ الميار ح

لاحذ أويحت حت ينا ،ن.

دت أف

 .12ا ضح أمر ا بن داب اليراطنبنذ مف سؿ مهنرمة لاحذ فذ ار منب المهنزر ضد اللرب
الفاىطابنااف لممنرىة فراغ اأرض كطرد الفاىطابنااف بنهنح المهركع الو،اكبنذ ،بندمن

ار ميت لاحذ كا ىؿ كال،نصنبننف المهنزر فذ مبننطؽ دة فذ فاىطاف مثؿ دار انىاف فذ
ف رة

زالت فا،ن فاىطاف حت حمـ ا بن داب اليراطنبنذ ،ممن دلؿ ا رضن يراطنبنان ف

مذف الممنرىنت ،ال ذ لـ ضع حدان لكشف،ن.

 .13اى ات لاحذ المبننفىة ياف ال،نصنبننف كا ىؿ لاىاطرة
الكشت كا ى مرار ،يمراكص ،ن ل،من مف سؿ

د ا فنؽ ال لنكف أك ال كحد مع أحدممن أك

ما ا،من ى انر ،ك بندمن ا لنرض ا فنؽ مع مونلح،ن
اى داـ ال ،داد كالك اد لا وـ ،مف سؿ ا

ا

الاهكؼ الا،كدم؛ لمىب

ا زـ يه ،ف ح مذ ي،ذا أك ذاؾ ،مع

سـ المضند.

 .14ماانت ا ص انؿ الىانىذ ال ذ ا يل ،ن لاحذ منبنت الىيب فذ ه،ر ،ن نلمان ملمااة
اص انؿ كزار المى لمرات اليراطنبنذ الاكرد مكاف فذ مور فذ  6هراف الثنبنذ "بنكفمير"
نـ 1944ـ ،لمف ماانت ا ص انؿ منبنت فذ ا هنف آ ر ملنمس ىيي ن فذ ال ضنا اا،ن

كابن ،نئ،ن ىانىا ن ك ىمرا ن بندمن أودر يف صكراكف شرار وفا ،ن كا ينرمن مبنظمة إرمنياة
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بندمن اى ؿ اص انل،ن لميلكث اأمـ الم حدة المكبنت فكلمة يربنندكت فذ  17أااكؿ

"ىي مير" 1948ـ ،ا الرصـ مف مراماة يف صكراكف لاكىاط الدكلذ.
 .15للب ا

سـ دك انر ينر انز فذ إظ،نر فكؽ لاحذ ا المبنظمنت اأ رل ينى دام،ـ مكاد

إ سماة ،يلدة ل نت ،أظ،رت أف ال بنظاـ

ازاؿ شنئمن كمى م انر ا

الرصـ مف لرض

بننورف كشند ه لامطنردة كالمسح ة فذ مرحاة أيرامـ ه ارف ال ذ ابن ،ت يىهف أصاب

.16

بننور المبنظمة ك وفاة دد مف شند ،ن أيرزمـ ه ارف.

فرؽ ياف المبنظمنت الو،اكبناة فذ دـ ا ل زاـ فامن يابن،ن مف ا فنشنت ال ذ ل د يابن،ن

بندمن

امكف ا فنؽ صار مراح لمواح ،ن ،مثؿ ا فنؽ ال لنكف ياف إ ىؿ كلاحذ نـ

1944ـ ،فاـ ياغ لاحذ إ ىؿ يلمااة اص انؿ الاكرد مكاف كبنفذ ،ن دكف ام،ن كينلم نيؿ يلد
ا ص انؿ كشلت مع ال،نصنبننف ا فنؽ

دـ هف مهمنت

ا

الهبنكد اليراطنبنااف؛ ل فرغ

ال،نصنبننف ل وفاة إ ىؿ ،ممن بن ضت ال،نصنبننف ا فنش،ن مع إ ىؿ كلاحذ ي ركه،ن مف حرمة

اللوانف الليرم يلد مااة فهار فبندؽ الماؾ داككد يلاـ ال،نصنبننف فذ  22مكز "اكلاك"
 1946ـ،

ا

اد إ ىؿ ،ك بندمن هلرت ال،نصنبننف ي طر بن نئج اللمااة

الا،كدم ابنىحيت مف حرمة اللوانف الليرم.

ا

الاهكؼ

ثانياً :التوصيات:

 .1أف  ،ـ مرامز اأيحنث الفاىطابناة كاللرياة ينلهؤكف الو،اكبناة ك(ا ىرائاااة).

 .2أف كلذ الهنملنت ام منم ن ميا انر ينلدراىنت الو،اكبناة ك(ا ىرائاااة) ،ك ههاع الطاية ا

مذا ال كهه ،لملرفة أ دائبنن كأ ذ الدركس كاللير مف ممنرىن ،ـ؛ لمبنع اى مرار حاا،ـ،

كا ى فندة مبن،ن ك كها،،ن ضدمـ.

 .3أف امكف مبننؾ هبننح نص يم ب ال نرا ينلا ة الليراة إف أممف فذ مم ينت الهنملنت
الفاىطابناة؛ ل ى،اؿ الدراىنت اليحثاة مى يس.

 .4حث الينحثاف فذ ال نرا الحداث كالملنور ا إ داد دراىنت ملم ة فذ نرا
الو،اكبناة ،اى بنندان إل الموندر كالمراهع الليراة كا بنهاازاة.
 .5إ داد ه،نز أك مائة لبن يهاب الكثنئؽ كالموندر كالمراهع الليراة كا بنهاازاة ال ذ دـ
دراىة ال ضاة الفاىطابناة.
 .6ضركرة أف امكف مبننؾ ه،نز ا ،ـ ي كزاع الدراىنت ال ذ الدمن الينحثكف فذ الدراىنت
الو،اكبناة.
 .7اى سص اللير مف نرا

المبنظمنت الو،اكبناة ،كدكرمن فذ يبننا الدكلة الو،اكبناة؛

(إىرائاؿ) ،كاممنبناة ا ى فندة مف اؾ ال هرية فذ الكاشع الفاىطابنذ.
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مكه،ة
دـ ال ضاة الفاىطابناة يحاث مكف ٌ

 .8أف امكف مبننؾ كىنئؿ إ سـ ينلا ة الليراة

لاهم،كر الو،اكبنذ ،هف ضدف حري ن بنفىاة ،ك لامه أف فاىطاف حؽ نرا ذ لاهلب
الفاىطابنذ ،الذم لف ا رؾ م نكمة ا ح سؿ ح

ا ـ دحرف ف أرض فاىطاف.

 .9مبنح طسب الدراىنت الو،اكبناة مزادان مف الكشت فذ دراىن ،ـ اليحثاة؛ أبن،ن ل مد ا
ال رهمة مف الا ة الليراة كا بنهاازاة إل

الم ب الليراة ال ذ

الا ة اللرياة ،ين ضنفة إل

دـ مذف الدراىنت مف مم ينت فذ فاىطاف المح اة.

112

ولكية إحضنر

ادلالحق

أولً :المالحق غير المنشورة:

ممحق رقم ()7

()1

قائمة عمميات ليحي

1940 / 7 / 10ـ ،محنكلة موندرة أمكاؿ مف وبندكؽ يبنؾ ال دس ا اد لاحذ.

1940 / 9 / 16ـ ،مت موندرة أمكاؿ مف يبنؾ إافنؾ فذ هنرع يف ا،كدا ا اد لاحذ.
1942 / 1 / 9ـ ،محنكلة لموندرة أمكاؿ مف وبندكؽ يبنؾ اللمنؿ ا اد لاحذ.

1942 / 1 / 20ـ ،ابنفهنر ل ـ أدل لم ؿ ثسثة ضينط يراطنبنااف فذ ؿ أياب ،كضع يكاىطة

لاحذ.

1942 / 2 / 24ـ ،محنكلة اص انؿ شنئد الهرطة اللنـ فذ ال دس ا اد لاحذ.

أااكؿ "ىي مير" 1942ـ ،بنهح اثبننف مف أ ضنا لاحذ فذ ال،رب مف ىهف المزر ة.

1943 / 11 / 1ـ ،بنهح  20مف أفراد لاحذ فذ ال،رب مف ىهف الاطركف ف طراؽ بنفؽ.
1944 / 2 / 3ـ ،محنكلة اص انؿ المبندكب الىنمذ منؾ ماؿ فذ ال دس يكاىطة لاحذ.
1944 / 2 / 24ـ ،فهر ل ـ ىانرة شنئد الهرطة فذ حافن ،ـ كضله يكاىطة أفراد لاحذ.
1944 / 4 / 9ـ ،فهار م ر هرطة ؿ أياب ،يكاىطة لاحذ.
1944 / 4 / 10ـ ،محنكلة اص انؿ الماهكر فكرد شنئد هرطة ؿ أياب ،ا اد لاحذ.
1944 / 8 / 8ـ ،محنكلة أ رل ص انؿ المبندكب الىنمذ فذ ال دس ،ا اد لاحذ.
1944 / 9 / 29ـ ،ـ ش ؿ الضنيط المىؤكؿ ف ش ؿ ائار فااماف فذ ال دس ،ا اد لاحذ.
1945 / 7 / 23ـ ،فهار ىمة الحداد كشطنر ايبنن ،فذ مااة مه رمة ياف لاحذ كا ىؿ.
1945 / 9 / 2ـ ،محنكلة موندرة أمكاؿ مف يبنؾ داىمكبنت فذ ؿ أياب ،ا اد لاحذ.
1945 / 10 / 8ـ ،موندرة  4000هبناه مف يكروة الذمب فذ ؿ أياب ،ا اد لاحذ.
1945 / 11 / 1ـ ،شانـ حرمة ال مرد الليراة ،ك فهار ىمؾ الحداد فذ  153بن طة فذ (اليسد)،
فذ مااة مه رمة ياف إ ىؿ كلاحذ كال،نصنبننف.
1946 / 4 / 2ـ ،فهار هىر بنلمنف فذ من ،ا اد لاحذ.
1946 / 4 / 25ـ ،م،نهمة ملىمر الهاش اليراطنبنذ فذ محاط ؿ أياب ،ا اد لاحذ.
1946 / 7 / 17ـ ،م،نهمة ملنمؿ مرار الي ركؿ فذ حافن ،ا اد لاحذ.
1946 / 9 / 9ـ ،م،نهمة ك فهار م ر الهرطة الىراة فذ ؿ أياب ،ا اد لاحذ.
1946 / 10 / 16ـ ،شطع طكط ال افكبننت كال ا راؼ المرمزاة ،ا اد لاحذ.
1946 / 12/5ـ ،فهار اليبنناة الرئاىة ل اندة الهاش فذ ملىمر لاهاش اليراطنبنذ فذ ورفبند.
()1

الكثا ة رشـ (ؾ )2/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف:شنئمة ماانت لاحذ (عبري).
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ممحق رقم ()2

اليروب من المطرون في ألول من تشرين الثاني "نوفمبر" 7019م

()1

ه،ندة منبنكئاؿ مبن يذ ف مااة ال،ركب مف الاطركف نـ 1943ـ ،كشد أ ذت مذف
اله،ندة فذ اكـ  8بناىنف "أيراؿ" 1947ـ.

ل د ـ ال طاط للمااة ال،ركب مف ىهف مزراع فذ ال ىـ رشـ ( )4الذم منف ا كاهد فاه
أ ضنا لاحذ ،كأثبننا ال طاط كوات ملاكمنت مفنهئة يأبن،ـ ال زمكف بن ؿ الملىمر إل الاطركف،
كمنبنت مبننؾ مهماة فذ إاهند صرفة مسئمة لمذ يدأ مااة الحفر ،منف مبن يذ فذ شىـ محناد مع

همكئاؿ منيسف ،كحابنمن

رج مبن يذ مع المحناداف إل

ىهف الاطركف شيؿ أ ضنا لاحذ

الم كاهداف فذ شىـ ( ،)4منف ا كهب ااه اليحث ف شىـ مسئـ كمراح للمااة ال،ركب ،كمبننىب

لاحفر كشراب مف الهدار ال نرهذ ،كشد ىن دف دافاد أكرلزيىمذ ،كا نر ا ثبننف شىمن مبننىين
كحهزف ...ح
ا

كوؿ أ ضنا لاحذ مف شىـ ( ...)4كشد يدأت مااة الحفر يلد أه،ر ،كمنبنت

ماانت ال ف اش ـ ا ف رات م نرية ،وكو ن فذ المبننىينت الم،مة ،مثؿ :اكـ م ؿ ائار،

كالمظنمرات ال ذ منبنت حدث فذ ال نرج ،كمنف ملاكـ مىي ن يأبن،ـ ىا كمكف يلماانت ال ف اش
سؿ مذف اأزمنت ،كمف أهؿ ال طاة ا

اأرضاة ينلمانف.

ماانت الحفر مبنن بن كـ يلماانت بنظاؼ لا ىـ كصىؿ

أ ضنا لاحذ الذاف مريكا مف ىهف الاطركف

 - 1فبنحنس أكرينخ.
 – 4ايس يكامك.

 – 7هنؤكؿ هاااذ.

 – 10مر ىؿ ف،رف اؾ.
 – 13هاكمك ال كيذ

 – 16بنن نف فرادمنف اااف.
 – 19مبننحاـ هاؼ.

()1

 – 2هنلكـ هكرياف.
 – 5ا،كدا يف دافاد.

 - 8ا،كدا فناس.

 – 3أيرامنـ أريات.
 – 6هاى يرس.

 – 9همكئاؿ فناس.

 – 11هملكف زاؼ.

 – 12أيرامنـ ا،كدام.

 – 14ينركخ مكىفا س.

 – 15ا ىحنؽ ىامنف كؼ.

 – 17بنداؼ مى بنينكـ.

 -18اى حنؽ ركيبنه ناف.

 - 20م انمك همكلفا ش.

كثا ة رشـ (ؾ )2/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :مركب أ ضنا لاحذ مف الاطركف( ،عبري).
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الممحق رقم ()9

الستيالء عمى محطة اإلذاعة التابعة لميحي

()1

مت الىاطرة ا محطة اليث ال نيع لااحذ ا اد الم نيرات اليراطنبناة فذ  18هينط

"فيراار" 1946ـ ،فذ هنرع مهكمار  3فذ ؿ أياب ،يكاىطة ىارهبنت مف الم نيرات اليراطنبناة ،
حابنمن منبنت هاؤ مكماف فذ اليث مينهر ...،هاؤ حممت ىيع ىبنكات ،ين ضنفة إل اليث ثركا
ا أىاحة.

كاوؿ رئاس المحممة شرااة ئحة ا ،نـ :حانزة أريع مىدىنت ،ك 45رونوة ،سف ن

ل نبنكف الطكارئ ،كىأؿ ال نضذ :مؿ مبننؾ محنمذ ادافع ف الم ،مة؟ ،كردت الم ،مة ي ركر :أبنن

أدافع ف بنفىذ".

ال ،مة كطرا ة ا

نؿ الم ،مة ،البننئب اللىمرم اذمر ا ،نمنت دابن ،ن ،كذمر يأبنه ـ

مىنا فذ مبنزؿ فذ هنرع
ا نل،ن فذ  18هينط "فيراار" 1946ـ بند الىن ة الثنمبنة كالريع
ن
مهكمار  3فذ ؿ أياب ،كذمر الىارهبنت يأف هنياف منبنن ا فنف ا ينب المبنزؿ ،كطنردكممن
كلمبن،ـ بنهحن فذ ال،ركب ،ككوؿ حابن،ن إل الطنيؽ الثنبنذ فكهد الهنية ،ك ـ اللثكر ا اأىاحة

كأه،زة اليث ،كمنبنت ل،ن مكاة ه واة ينىـ هكهنبنن لافذ.

()1

الكثا ة رشـ (ؾ )2/5–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ا ى اسا ا محطة ا ذا ة ال نيلة لااحذ( ،عبري).
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ممحق رقم ()1

إعالن نياية ليحي وتحويميا إلى حركة سياسية

()1

 21آب "أغسطس" 7011م

إل الىاد /كزار الدا ااة :أ اف أمنممـ كلىاند مـ يأبنبنن يلد أف رهبنن مف ال بنظاـ الىرم،

حكلبنن إل

حرمة ىانىاة فذ (دكلة إىرائاؿ) ،كيهمؿ رىمذ ينىـ (م ن ااف مف أهؿ حراة

إىرائاؿ) ،كمذ اله،ة ال ذ دار هئككف الحرمة ح

مك د ابنل ند المؤ مر ال أىاىذ ،كأف اله،ة

ال ذ ى دارمن يهمؿ مؤشت مذ ىمر نراة الحرمة الممكبنة مف مافن انركف ،كال كب اردكر ،كأيرامنـ

ىامنف ،كابنهؿ هفامنف ،كالم،بندس دكر ه ارف ،ك كهد ممن ب الىمر نراة فذ ؿ أياب هنرع الابنيذ
 ،27كأبنه

يرم ل ىهاؿ الحزب ح

اكهد شنبنكف

كىبنهلر ينلىلندة لا ىهاؿ حىب شكابناف (إىرائاؿ).

اآلف ،فإبنبنن بنم فذ حنلان ي،ذا (اليانف)،

مؿ ا ح راـ /الىمر نراة

 5أااكؿ "ىي مير" 1948ـ

مافن انركف

()2

لاىاد /حرمة م ن ااف مف أهؿ حراة إىرائاؿ.

الىمر نراة /هنرع الابنيذ  27ؿ أياب

أوندؽ ا شيكؿ رىنل مـ مبنذ نرا  8آب "أصىطس" 1948ـ ،ك ـ ىهاؿ يانبنن مـ حكؿ

هماؿ حزب ينىـ حرمة (م ن ااف مف أهؿ حراة إىرائاؿ) ،كأراد أف ألفت ابن ينممـ إل أف منف مف

اأفضؿ ا انر اىـ آ ر لحزيمـ لمذ ا ـ ال مااز يابنه كياف حرمة (ال حرار).
فضاكا ي يكؿ فنئؽ ا ح راـ

ا ىحنؽ هرابنيكاـ (صرابنينكـ)
كزار الدا ااة

مافن انركف

()1
()2

الكثا ة رشـ (ؾ )5/5–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :مسح ة حرمة مف شيؿ الىاطنت فذ إىرائاؿ( ،عبري).
الكثا ة رشـ (ؾ )5/5–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :مسح ة حرمة مف شيؿ الىاطنت فذ إىرائاؿ( ،عبري).
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ممحق رقم ()4

محاولة تفجير القيادة العربية في نابمس 7011م

()1

صحيفة ىبوكر" الصباح "  77آذار "مارس" عام 7011م
بنكاف ال ير

مزراحذ /مف يات ح مفن الذم ىاؿ ك ـ أىرف ،كلريمن ـ إ دامه ،فهؿ محنكلة هرائة

لااحذ ل فهار ال اندة اللرياة فذ بننياس،

مااة فماؾ ال بنياة ش ؿ ىريهاى ٍذ الهرطة فنات،

سؿ

كى افبنىكف.

فنواؿ ال ير :كوات ملاكمنت م بننشضة ينأمس مف موندر رياة حكؿ موار أيرامنـ مكماف

الهنب الهرما الذم ىاؿ إل المثاث اللريذ ،كالذم ا

ؿ كيحكز ه يكة م فهرات ،كشد ذمرت

أحد الموندر يأف اللونينت اللرياة شنمت يإ دامه ينأمس يلد بن نهنت حندة.

حدث مودر آ ر يأبنه أىار لدل اللدك ،كأف اأىار مك ضك فذ لاحذ ،كشد أرىاه

رفنشه ل ندة اللماانت اللرياة ،كشد مدد لاحذ ينلرد كا بن نـ ال نىذ ،إذا ـ إ داـ أيرامنـ ،كمنف
مدؼ الذمنب إل بننياس مك فهار م ر شاندة فكزم شنكشهذ ،كال ذ منبنت بننياس م ر شاند ه ،كحكؿ
فنواؿ الحندثة ،ذمرت (مفراؾ) اأىيكع المنضذ أف ملاكمنت كوات له،نز الم نيرات ال نيع

لااحذ يأف فكزم ال نكشهذ ىاوؿ إل المبنط ة ،كشد ا نر بننياس ل مكف م ر شاند ه.
شررت شاندة لاحذ دمار ميبن

ا

ال اندة

مف فاه ،كلـ امف ين ممنف ال ىاؿ لامثاث

اللريذ مف سؿ كحدة ش نلاة ،كلـ امف مبننؾ انر ىكل اى داـ ال داع كال راب ير إد نؿ

ىانرة مف

ة ،ا

أف ىانرة رياة نداة ،ا ـ هراؤمن ا

اد ريذ ،كفذ اكـ اأىر رهت

الىانرة المحماة ينلم فهرات فذ طرا ،ن إل  -بننياس منف ا كدمن أحد أفراد الااحذ الذم اهاد اللرياة
يطسشة ،كشد منف يا انر فذ اللندات اللرياة -ح

يدااة الطراؽ لطكلمرـ راف ت الىانرة حراىة

مىاحة مف لاحذ ،كحابنمن ا ه،ت فذ طرا ،ن إل بننياس ىاات ياف الىانرات اللرياة ال ذ منبنت
ف موار الىنئؽ ،ك كؿ

ىار ا الطراؽ ،مبنذ ذلؾ الحاف لـ يالاـ فنواؿ ف الىانرة ،ك
هنئلنت يأبنه منف يهنبنب الىنئؽ الم بنمر يأبنه ريذ ،كمنف يهنبنيه فذ الىانرة ريذ م لنكف مع

لاحذ ،كمنف الدكر المطاكب مبنه أف يارم الىنئؽ الممنف المحدد لكضع الىانرة "الا ـ" ك فهارمن،

() 1

كثا ة رشـ (ؾ  )7/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكف :محنكلة فهار ال اندة اللرياة فذ بننياس 1948ـ،
(عبري)؛ كثا ة رشـ (ؾ  )2/7/9-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكف:
(عبري).
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ف المكاد لاحذ-هرادة شونونت،

كشد ذمر يأف الىانرة كوات إل الممنف ،إ أف اللريذ راهع كبندـ ،كمهؼ ف اللمااة لحنرس
ريذ ،كمنف شد ثر ا الىانرة كمبنع ابنفهنرمن.

كحىب راكاة أ رم أشرب لامبنطؽ مذ أف الىانرة مرت يحكاهز مثارة’ كيدكف أف ثار

الهي،نت ،إ أبنه بند أحد الحكاهز اأ ارة لبننياس ،فممت الليكة كمهفت الوبننداؽ ال ذ منبنت
ح كم ا

بنوؼ طف مف الم فهرات ،منبنت م طنة يثمنر ال فنح ،ك ـ بن ؿ الىنئؽ كالم لنكف

اللريذ لا ح اؽ ،لـ اومد اللريذ أمنـ ال لذاب ،كمهؼ
كا

ف ال طة ،ك ـ إ دامه ا

ند مك أف الىنئؽ ضك مف لاحذ ـ أىرف ا اد اللونينت ،كالحرس الذم ا

مهنرؼ بننياس منف حرى ن ىمرا ن ىكرم ،كحرص أفراد لاحذ أثبننا إ داد الليكة ا

الفكر،

ا،ـ ا

أ ابنهح

اللرب ينى سل،ن ضد الا،كد ،كشد ـ إ داد الليكة ا اد يراا يلدة بننور كمكاد فلنلة ،كشرر

أفراد اللونينت اللرياة فماؾ الليكة لملرفة ىرمن ك رماي،ن ،كشد اى د كا ال ياراف اليراطنبناكف
هكرج فنات ،كهكمىدار ى افبنىكف ،الذاف هنرمن فذ مااة هنرع يف ا،كدا فذ ال دس ،كمرين يلد

ذلؾ إل المثاث اللريذ ،كشد هنرم،من فذ مااة فماؾ الليكة دد مف الضينط اللراشااف المينر مف
شاندة ال نكشهذ ،لمف يرة اليراطنبنااف لـ ىلف،من ،كشد حدث ابنفهنر ض ـ أثبننا المحنكلة ،كش ات

ال يراا اليراطنبنااف كمؿ الم كاهداف.

أمن فامن ا لاؽ ي،كاة أيرامنـ مكماف مزراحذ الذم شند الىانرة ينلم فهرات لبننياس ،اى مرت

ال ح ا نت فذ يات ح مفن لملرفة ممنف ىمبنه ،كحىب الوحنفة اللرياة فأف طة فهار بننياس

طكلمرـ منبنت يكاىطة هنب ريذ م نمر " نف" ال،نصنبننف ،ا كـ يبن ؿ المكاد الم فهرة دا ؿ ىسؿ
ير نؿ م نيؿ  2000لارة إىرائاااة ،كشد اى اـ بنوؼ المياغ ،ك رج ل بنفاذ اللمااة يرف ة دد مف
الا،كد ،كمنبنت لدا،ـ مكانت "يطنشنت" مزافة يأىمنا رياة ،كشد كوؿ اللريذ ينلمكاد الم فهرة

لمرمز ال اندة ل كات ال حرار ،كىام،ن ل،ن.
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ممحق رقم ()6

تقارير وتغطية لعمميات ليحي ونشاطاتو

()1

 29تشرين الثاني "نوفمبر" 7011م
ملاكمنت أ رل

كيبننا ا
كيلد مااة ح اؽ ىرالة – مذف بن نئه،ن –،
ن
كوات ل،ذف البن نئج مبنذ نـ أك أمثر ،كمبنذ أف يدأ أ ضنا لاحذ ينللمؿ كال بنظاـ فذ مور ،منف

مدف،ـ مك الحوكؿ ا

الىسح كالم فهرات كالذ ارة كبن ا،ن إل

ظ،ر مبنن،

فاىطاف ،كشد بنهحكا فذ ذلؾ

يبنىية ملابنة (لاس لدم ملاكمنت ف همع اأمكاؿ مبنن) ،كمبنذ أف يدأت ا ى لدادات لامؤ مر

اللريذ ،كضلكا أبنفى،ـ مدؼ ش ؿ كاحد أك أمثر مف المىؤكلاف ا بنهااز ،حىب من ا نح ل،ـ...

( ـ وكار مذف البنى ة مف أرهاؼ ال ىـ الىانىذ لاكمنلة الا،كداة ماؼ رشـ.)S 25 / 7918/
شيؿ

نـ راين ،حابنمن منبنت هرل ا ى لدادات لامؤ مر اللريذ فذ مور ،ذمر اكفن

نا ىرا ن هدان ىال د فذ مبنزله ،ىاهنرؾ فاه من ياف  7 – 6مف ا،كد اأشور حابنمن
ليبنانماف يأف ل ن
ىملكا اأكامر ي فنواا،ن مف هنبنب ميلكثاف نواف نيلاف لمهمك ة ه ارف مف (إىرائاؿ) ،كشد

ذمر الميلكثاف يأبنه رر فذ كشت ابنل ند المؤ مر اللريذ ال انـ يلمااة ميارة ،ز اللنلـ يأىرف،

كاثي كا يأف مف ا ؼ كراا المؤ مر مـ ا بنهااز ،لذلؾ اهب اص انؿ أحد أمـ المىؤكلاف ا بنهااز فذ
الهرؽ اأكىط ،كطاب مف الميلكثاف ا ونؿ مع ا،كد مور لملرفة كدراىة الظركؼ كاأمنمف

كا

()1

داد كال طاط لالمااة...

الكثا ة رشـ (ؾ )9/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرار ك طاة للماانت لاحذ كبنهنطن ه( ،عبري).
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ممحق رقم ()1

اتفاقية القدس 7019م
ـ ال كوؿ ل،ذا ا فنؽ كال كشاع

ااه ي نرا

الحمكمة ا اطنلاة كممثا،ن الرىمذ الذم ىاىم
الحمكمة الليراة المؤش ة ال ذ ى ىم
"ىي مير"

نـ 1950ـ ا

مدار

()1

 15أااكؿ "ىي مير"

نـ 1940ـ ياف

فذ مذا ا فنؽ الطرؼ اأكؿ مف ه،ة ،كياف

الطرؼ الثنبنذ كىامكف ىنرم المفلكؿ ح

 15أااكؿ

هر ىبناف مبنذ اكـ ال كشاع ااه ،كمذلؾ مؿ الكثنئؽ ذات

اللسشة ين فنؽ ،ال ذ ىا ـ أرفنش،ن فذ المى يؿ كىاىم

ين فنؽ ال دس1940ـ ،كىاهمؿ اليبنكد

ال نلاة:

 -1الاف الطرؼ اأكؿ يأبنه ارل يأحانا اأمة الليراة فذ (كطبن،ن) ضركرة نرا اة ،كأف (أرض
إىرائاؿ أرض يراة) ،كال رؼ ينلحؽ الم دس لألمة الليراة يإشنمة (دكلة) مى اة

رايط مع

أحد فذ حدكدمن.

 -2ا ل،د الطرؼ اأكؿ يمىن دة الطرؼ الثنبنذ يهماع الكىنئؿ ال ذ ام ام،ن لحؿ مهماة ا،كد
الم،هر ،ف طراؽ بن ؿ الا،كد كمم امن ،ـ (لاكطف الليرم) مف المبننطؽ ال ذ ا كاهدكف فا،ن ،كال ذ
ع فذ مبننطؽ البنفكذ ال ذ اىاطر اا،ن ،أك الدكؿ ال ذ ريط،ن سشنت ي،ن.

 -3اضع الطرؼ اأكؿ مؿ الكىنئؿ المطاكية لضمنف بنفاذ اليبنكد حت ورؼ الطرؼ الثنبنذ.
 -4اىن د الطرؼ اأكؿ الطرؼ الثنبنذ يهماع الكىنئؿ ال ذ ام ام،ن فذ بنظاـ كا داد كحدات مف

الهاش الليرم ،كمف أهؿ (الدكلة الليراة) ال ذ ع حت بنفكذمن ،أك فذ الدكؿ ال ذ ر يط ي،ن ،كأف
ايذؿ الطرفنف من يكىل،من لمذ ا كـ مذا الهاش يدكر فلنؿ فذ اح سؿ (ارض إىرائاؿ).

 - 5فكر ابنىحنب شكات اللدك (يراطنبنان) مكف اأرض حت ىاطرة كىاطة الطرؼ الثنبنذ.

 - 6ا ل،د الطرؼ اأكؿ ي داـ مؿ المىن دة الىانىاة كالدياكمنىاة ل طياؽ اليبنكد ،سؿ البن نش
الذم ىا ـ ل ىاـ الىاطة فذ اللنلـ مع ابن ،نا الحرب اللنلماة الحنلاة ،أك شيؿ ذلؾ.

 - 7ا ل،د الطرؼ الثنبنذ يمكاف ة ي اة الدكؿ اللظم ال ذ ار يط مل،ن ين فنشانت م يندلة ل طياؽ

اليبنكد.

 - 8اازـ الطرؼ الثنبنذ كالاف يأبنه ىالمؿ كفؽ البنظنـ ال نئـ لدل الطرؼ اأكؿ فذ (الدكلة)
الليراة ال ذ ى نـ مف هداد ،كأف ا مىؾ يمؿ الكىنئؿ ال ذ ام امكبن،ن لضمنف ي نا مذا البنظنـ،
ا أف مكف إدارة اأمكر الدا ااة ياد الطرؼ الثنبنذ ،كمف أهؿ الحفنظ ا مذا البنظنـ ىاح نج

مىن دة الطرؼ اأكؿ الذم ىا دم،ن حىب الحنهة.
()1

كثا ة رشـ (ؾ )1/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ،يلبنكاف :ا ون ت مع ا اطنلااف كاألمنف( ،عبري).
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 - 9اأىطكؿ الهكم كال هنرم كالمدبنذ كاأىطكؿ اليحرم الذم ىا نـ ا اد الطرؼ الثنبنذ
يمىن دة منماة مف الطرؼ اأكؿ،

بنىي ه زاد ف  %25مف اأىطكؿ الهكم كالمدبنذ كاليحرم

كال هنرم لاطرؼ اأكؿ ،كم نيؿ ذلؾ ا ل،د الطرؼ اأكؿ ينلدفنع كحمناة حدكد (الدكلة الا،كداة)

ينلكىنئؿ الم نحة لداه أمنـ أم دكاف؛ لذلؾ ىامكف مبننؾ كاهد دائـ أىطكؿ كشكات هكاة منفاة

فذ مدابنة كمابننا حافن ،حىب من حددف لهبنة نوة مف مس الطرفاف.

 - 10ا كـ الطرؼ الثنبنذ يإدارة مؿ اأمكر الدا ااة لادكلة الليراة ،مثؿ :اأمكر ا ش ونداة،
كالمنلاة ،كالهرطة ،كالهاش ،كصارمن ،كفؽ رؤا ه ال نوة ،دا من ـ حدادف سؿ ا فنؽ ،ك
احؽ لاطرؼ اأكؿ ا

راض ،أمن فامن ا لاؽ ينلمىنئؿ ال نرهاة ،فا ل،د الطرؼ الثنبنذ ي يكؿ

الىانىة ال نرهاة لاطرؼ اأكؿ.

 - 11الاف الطرؼ الثنبنذ يأف اليحر الم كىط مك يحر إاطنلذ ،كأف لاطرؼ اأكؿ حؽ الىاطرة
ااه ف ط.

- 12

اىمح لاطرؼ الثنبنذ كشاع ا فنشاة ىانىاة أك اش ونداة مع دكؿ أ رل ،يدكف ملرفة

مىي ة مف الطرؼ اأكؿ ،كمكاف ه اا،ن.
- 13

بنطيؽ هركط مذا ا فنؽ ا مداة حافن ،ال ذ ى ي ذ حت ىاطرة الطرؼ اأكؿ.

 -14اليادة ال دامة مف ال دس كأاض ن اأمنمف البنورابناة الم دىة ،ى مكف هزاان

ا ه أز مف

الفن امنف ،حىب ا فنؽ نص ا ـ ال كشاع ااه ياف الفن امنف كالطرفاف اأكؿ كالثنبنذ كم نيؿ ذلؾ
ا ل،د الطرؼ اأكؿ ينلىلذ اذ لاحوكؿ ا مكاف ة المبناىة شنمة (دكلة يراة).

 - 15ا ل،د الطرؼ الثنبنذ ي داـ المىن دة المنماة لاطرؼ اأكؿ ،حىب الكىااة كالمك د الذم

احددف الطرفنف.

 - 16ا ل،د الطرؼ الثنبنذ ينلحوكؿ ا مكاف ة الدكؿ اللرياة ا إشنمة (الدكلة الليراة) م نيؿ
ل،د الطرؼ الثنبنذ ي داـ المىن دة لالرب ،مف سؿ دكرات دراياة فذ مافاة ال طكار ،كا ى فندة

مف المكارد الطيالاة فذ يسدمـ.

 - 17أم رأس منؿ أهبنيذ صار ا،كدم ا ـ اى ثمنرف فذ المهنراع كالمونبنع دا ؿ (الدكلة الليراة)
ىامكف أرس منؿ إاطنلذ ف ط ،كأاة ح كؽ ام انز ا المكارد الطيالاة فذ (الدكلة الليراة) ى مكف
فذ و
أاد يراة أك إاطنلاة.

 - 18ىا كـ الطرؼ اأكؿ ييذؿ مؿ اله،كد شنمة سشنت ىانىة كدياكمنىاة ياف الطرؼ الثنبنذ
كياف الدكؿ ال ذ ار يط ي،ن الطرؼ اأكؿ ين فنشاة م يندلة ،كال كشاع ا ا فنشانت م يندلة مثؿ مذا

ا فنؽ.
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 -19مع ال كشاع ا ا فنؽ ال رؼ الطرؼ اأكؿ رىما ن ينلطرؼ الثنبنذ مممثؿ شنبنكبنذ ككحاد
(لألمة الليراة) كاله،ة الكحادة ال ذ ل،ن وسحاة فذ إدارة أمكر ال،هرة الا،كداة.

 -20مع ال كشاع ا ا فنؽ كالكثنئؽ كا فنشانت مع ي اة الدكؿ ال ذ ر يط فذ الطرؼ اأكؿ ا ـ
ا ينر الطرؼ الثنبنذ طرفن محنرين إل هنبنب الطرؼ اأكؿ.

 -21مع كشاع مذا ا فنؽ مكف هماع ا فنشانت ال ذ همؿ
ا ش ونداة المدبناة ال ذ ـ ال كشاع اا،ن مىي ن

طر
ان

ا

الح كؽ الىانىاة

صاة يهمؿ بن،نئذ ،ىكاا ا فنشانت يل كد أك يدكف

كد ( ل،دات ،كك كد مسماة) ياف الطرؼ اأكؿ أك اله،نت ال ذ ر يط ي،ن كياف أاة ه،نت

مكهكدة ،أك ى كاهد دا ؿ (الدكلة الليراة) ال ذ ى نـ مف هداد.

 -22ى ـ حداد الحدكد ال نرا اة (لادكلة الليراة) فذ راطة نوة ا ـ إرفنش،ن ي،ذا ا فنؽ،
كمذ حدكد ال دس ،كى همؿ هرؽ الهنبنب اأردبنذ كصريه.

كىاهمؿ مذا ا فنؽ  22يبندان ،كىا ـ ال كشاع ااه يبنى اف ،كاهدة لمؿ طرؼ ،كىا ـ ال كشاع

ااه مف الحمكمة المرمزاة لاطرؼ اأكؿ ،كأاض ن رئاس الحمكمة الليراة المؤش ة ،كاهب ال كشاع
ااه يهمؿ بن،نئذ ي نرا  15أااكؿ "ىي مير" نـ 1940ـ.
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ممحق رقم ()1

إلى إخواننا العرب

()1

احنرب (الهينب الليرم) ضد ا ى لمنر اليراطنبنذ.

احنرب (الهينب الليرم) ( ى سؿ كطف إىرائاؿ كلحراة اليسد كاأمـ ال ذ حكل،ن).
بنحف بنراد طرد الهاش اليراطنبنذ مف (كطبنبنن) مثامن اطردف الموراكف مف كطبن،ـ.

الىاطة اأهبنياة ا ى لمنراة مبنع الرشذ كال دـ فذ (الكطف) ،ك مص دمبنن كأمكالبنن ليبننا

ملىمرات ك(شهسشنت ىمراة) مرامز دراب ىمراة لاهاش كالهرطة ،ك كطاف اليراطنبنااف...،

كا رمكف هرات اآل ؼ مف أك د الا،كد كاللرب يدكف لااـ كث نفة ،كمف المرض الا،كد كاللرب

امك كف مؿ ىبنة؛ أبن،ـ

ابننلكف بنناة طياة ،ك منؿ رب كا،كد اه اكف فذ دمة الحمكمة،

كا نضكف أهرة هكع ا حىنب ف رمـ ،كالاش ينل ار آ ؼ المكظفاف اليراطنبنااف.
اراد المهبندكف الليرابناكف

اار مذف الحنلة ،كبنحف بنراد لىمنف مذف (اليسد) أف ا ،بنكا مف

ثركا ،ن ك ارمن لاا،كد كاللرب ا الىكاا ،ك امكبنكا ف راا فا،ن ،ك امكف اأك د فا،ن يدكف اـ
كث نفة ،ك امك ن أمؿ الياد مف الهكع.

ا ح ؽ مذا حاف بنطرد الحمكمة اأهبنياة مف مذف (اليسد) ،كحاف هبن زع شهسشنت الهاش
اليراطنبنذ مف مور كهرؽ اأردف كاللراؽ.
كىاح ؽ ذالؾ فنئدة مه رمة لاا،كد كاللرب مل ن ،أمن الىاطة اليراطنبناة ك يادمن مف الا،كد

كاللرب ف ط ،مـ الذاف احرضكف ا (اأم اف).
(اى سؿ

يرم فذ أرض إىرائاؿ) مع ،د ياف اأمـ المى اة كالياداف المهنكرة ،مك

الضمنف لا دـ ا ش وندم ،كلاث نفة الىانىاة.

راد الىاطة اأهبنياة زرع الف بنة كال حراض يابنبنن كياف اللرب ،فس ىملكا ل كل،ـ ،ك

دمكا

المىن دة لسى لمنر ،كحنريكمـ أبن ـ أاض ن ،فى رج الحمكمة اليراطنبناة كالر نان اليراطنبناكف مف

(أرض إىرائاؿ)؛ كف ن ا حان ،ـ.

د ك الىاطة اليراطنبناة اللرب ك بنندا،ـ لا طكع لفرؽ ال فراا ،كصرض،ن أف احرس الهينب

اللريذ شكا دف كمم امن ه؛ كفن مف مهمنت المحنرب (الليرم) ،كأف ا نطر الهينب اللريذ يحان ه
أها،ن ،كا ؿ فذ ممن ب الحمكمة ،لئس اضطر اليراطنبناكف لامكت يد ن مبن،ـ.
ان هينب اللرب:

()1

الكثا ة رشـ (ؾ )6/9–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ملاكمنت ف لاحذ مف سؿ بنهرات م افة( ،عبري).
114

" أبن ـ أك د أمة شدامة كذماة كضحنان ا ى لمنر اليراطنبنذ مثابنن ،فس ى هايكا لبنداا

اليراطنبنااف ،ك

طك كا لفرؽ الهرطة كال فراا ،كا رمكا اليراطنبنااف احرىكف شكا دمـ كشهسشن ،ـ،

كا اكا كا يركا حت أبن نض راب دكرمـ الم فهرة ينأل نـ ،لا اكا مـ ينلمحنفظة ا ىمة الحداد.
ي
(الهينب الليرم) احنرب أاضن أهامـ ،كأهؿ أك دمـ ،فس ى ُّمدكا ادنا لايراطنبنااف ...ا رمكا
الهرطة اليراطنبناة ،ا رمكا وفكؼ ال ف ارا ،بنحف
بنكشؼ الحرب؟ ،أذف ا رفكا؟ ،فمؿ الذم اي

بنراد أف بن،نهممـ ،ممن بنحف بنثيت دائم ن ،كلمبنبنن

فذ دمة اليراطنبنااف ا نطر يحان ه.

ان أا،ن اللرب بنحف بنحنرب أهؿ حراة (الكطف ى سلبنن كاى سلمـ)"
المحنرياف لحراة إىرائاؿ
(مبنظمة ه ارف)
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ممحق رقم ()0
إلى العرب

()1

إبنبنن المحنريكف ل حرار (إىرائاؿ) "لكحمذ حاركت اىرائاؿ" ،الملركفكف لدامـ ينىـ

مبنظمة ه ارف ،بن دـ إلامـ ي حذاربنن مذا:

ل د حنريبنن اللدك اليراطنبنذ سؿ؛ ىبناف أبنبنن مبنن كاث اف أبنه دكبنن الح ا ذ ،فحنريبننف

كابن وربنن ااه فلسن ،كيفضؿ حريبنن ضد ا بنهااز اضطركا لاهسا ف (اليسد) ،صار أبن،ـ شيؿ أف
هي،ة

رياة-

ارهلكف ،ىى ىل ٍكا يمؿ ه،دمـ لبن ؿ الهي،ة المكه،ة ضدمـ إل
ا رمكمن حاث
ا،كداة ،كشد أفاحكا ينلكوكؿ إل مذف ال ناة يمىن دة فئة نئبنة مف ز منا اللرب ،فراؽ مأهكر
ا دـ ا ى لمنر اليراطنبنذ ا مر الىبناف.

ك كضن ف ا م منـ فذ إاهند ىياؿ لا فنمـ كالىسـ مع الا،كد ،فذ ىياؿ بنضكج

(اليسد) ك مرابن،ن يه،كد مه رمة ،بنرامـ أكرثكا (اليسد) مأىنة دمنا هبنالة ،كمن ف ئكا اىلكف اآلف
هذب اأمنلذ يه،ا،ـ مذف الململة ،نرة ينل حراض ،كأ رل ين صراا ،كيإ سبننت اله،ند

إل

ال سية.

أا،ن اللرب هئبنن ي،ذا بنبنذرمـ شيؿ فكات اآلكاف (أبنبنن المحنريكف ل حرار إىرائاؿ)

بنلرؼ رحمة ،فإف ا بنفهنر الذم أحدثبننف فذ انفن ،كالذم أونب لب شاندة المهرماف ،من مك إ
يمثنية إبنذار أكلذ ،كأف أكلئؾ الز منا الذاف أياكمـ ي،ذا الكينؿ اى ركف كراا اأىكار اليراطنبناة،
يابنمن الهمنمار رمت كهأبن،ن رضة لأل طنر.

ا امكا أا،ن الهمنمار ،أبنمـ إف كاوا ـ ابن اندمـ لم رحنت المأهكراف ال نئبناف مف ال،ائة

اللرياة اللاان ،فىكؼ لف مكف لمـ إشنمة ،كلف ى طالكا إبن نذ أبنفىمـ ،كاه،د يذلؾ آ ؼ السهئاف
مف انفن كحافن كال دس ،كاذا مندا ـ فذ الىار فذ مذف الطراؽ ،فىكؼ لف امكف لمـ مفر ،ف د

مكبنكا همال ن رضة ل،هكمبنن ،كى ويح مؿ مدابنة كشراة ك يات كشالة مدف ن لبنن ،كبنمطر كايؿ شبننيابنن

اامـ همال ن ،فس هبناف ك راـ ار ك يئر الىيع كبننياس أك صارمن ...لف امكف أحدمن م انر آمبن ن كلف

بنكشؼ ضرين بنن ا رؤكىمـ ،كلف مكف هي،ة مبنن كماهأ مبننؾ ،فس ضاكا كراا اأشكاؿ ،ا بنهدة
من مف الدكؿ اللرياة المهنكرة ،فإف المذب كال داع شد مأل أفكام،ـ.

أ فن امكا أف (المحنرياف ل حرار إىرائاؿ) ىاأ كبنمـ فذ ظسـ الااؿ كضكا البن،نر ،كلف

لرفكا لاراحة ىياسن.
()1

الكثا ة رشـ (ؾ )1/2–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :إ سبننت كماو نت( ،عبري)؛ الكثا ة رشـ (ؾ)1/3–5
فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ا

سبننت كالبنهرات يا نت م افة( ،عبري).
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إبنبنن بند كمـ شيؿ ال نـ ،إل الىاـ كا

نا ،إذا هئ ـ أف رمكا ال كبنة الم ز ماف ،فىابنلـ

همالمـ ينلحراة ،ك ارات (اليسد) ،كلمبنمـ إف مندا ـ فذ ا بنه ارر كراا الدىنئس اليراطنبناة
كمأهكرا،ـ ،فاف هدكا لاراحة ملبن .

الحانة كالمكت أمنممـ ،فن نركا من هئ ـ.

كمن شد اربننمـ كأبنذربننمـ!!

(المحنريكف ل حرار إىرائاؿ)
"مبنظمة ه ارف"

ودر فذ فيراار ىبنة 1948ـ ،المكافؽ فذ رياع اأكؿ 1367ق.
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اليجوم عمى منشآت السكة الحديد والقطار في حيفا  71حزيران (يونيو) 7016م ()1
ص :3ـ هرح طة اأمداؼ لام ن ااف ،كمنف ال،دؼ مك فهار المبنهآت ال نيلة لا طنر فذ مؽ
زيكلكف ،ك دمار ال طنرات الم كاهدة فذ الممنف ،كاف شندة الكحدات الرفكف المبنط ة هادان؛ ف د شنمكا
يلدة هك ت لمراشية الممنف كال لرؼ ااه ،كحىب ذلؾ ـ إ داد ال طة ،كفذ الىن ة الىنيلة يدأت
الىانرة ال ذ حمؿ األ نـ ي كزال،ن ا كحدات زرع األ نـ ،كاحدة اك اأ رل ،ممن كز ت اا،ـ

الملدات السزمة ل،ـ فذ مكاشل،ـ.

مذف اللمااة ولية كهرائة؛ فمف اىنر المبنهآت مطنر ىمرم ،كفذ الم نيؿ م نزف الهاش،

كالمونفذ ال ذ كاهد فا،ن شكات يراطنبناة كهبنكد الفااؽ اللريذ ،كلاس يلادان منبنت هرطة مرانت
نااـ ،كملىمر لحنماذ (يرف) ،كفذ الطراؽ الملدة لسبنىحنب منبنت ملىمرات لاهاش كالهرطة

الم حرمة يمدر ن ،ن فذ هفر نـ.

منبنت الكحدات ينبن ظنر حاكؿ الظسـ لمذ

اسحظ،ـ أحد مف الىمنف ،كمنبنت الىن ة الثنمبنة

مذ مك د يدا اللمااة ،حىب الهلنر الم فؽ ااه" :لمذ بنلاـ مف ملبنن ،كمف ضدبنن"؛ أف مىنحة
اللمااة منبنت ميارة ،كولدت الكحدات

ا

الىانرة كاحدة اك اأ رل ،كمنبنت أكل،ن كحدة

الم فهرات؛ أبن،ـ آ ر مف ابنزؿ مف الىانرة؛ أف م،م ،ـ فهار األ نـ ،ك دمار ال طنرات ،كيلد
ذلؾ ولدت كحدة ا ش حنـ كال طاة ،كم،م ،ن ط،ار المبنط ة مف اللدك.

ص :4منبنت كحدة ا ش حنـ ر دم زم الهرطة اليراطنبناة ،كمىاحةن يمدافع رهنهنت كشبننيؿ ،كطياب
مبن،ـ اش حنـ اليكاية كال اب

ا

الحراس المىاحاف ،ف،ذف اللمااة ى ؤثر

ا

اليراطنبنااف،

كى ماف،ـ المثار مف ال ىنئر المنداة ،ك هؿ حرمة ال طنرات ،كمذ المكاوست ال ذ منبنت

ى دم،ن ال كات اليراطنبناة لبن ؿ شكا ،ن ك ندمن مف شكا دمن فذ فاىطاف إل شكا دمن فذ الدكؿ

المهنكرة ،كحابنمن مرربنن ا هىر مفنر ( ىاداـ) ،يدأت كحدة األ نـ ال ذ منبنت م،م ،ن إصسؽ
الطراؽ ا

الهىر ،ككشفت ينل رب مف المونفذ ،كأبنزلت كحد اف مف زار ذ األ نـ ،كم،م ،ن

إصسؽ طراؽ ممراكت كالطراؽ اللىمرم الم نيؿ ،كمنبنت أضكاا المونفذ سحؽ مؿ حرؾ

مهيكف ،ك ا هكابنب الطراؽ كضلبنن أىسمن هنئمة ،ثـ ىاؿ اثبننف مف الم ن ااف بنحك اليكاية مهان

أمر
ا اأشداـ؛ لسش راب مف الحراس ،كف ح اليكاية يدكف م نكمة ،إ أف الحراس هلركا يأف مبننؾ ان

مبنن ا
صار ندم ،كيدأكا يإطسؽ البننر .ل د ٌ

أمؿ أف بن ممف مف د كؿ الممنف يدكف م نكمة،

( )1كثا ة رشـ (ؾ )5/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف ال،هكـ ا مبنهآت الىمة الحداد( ،عبري) ,كثا ة رشـ
(ؾ )3/2-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :لاحذ كالمراىنت( ،عبري).
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كيدكف إطسؽ بننر ،كأف بن ممف مف زرع الليكات يدكف أف اهلر الهاش أك الهرطة ينل،هكـ ،كأف
الامكا يذلؾ يلد كشكع ا بنفهنر ف ط ،لمف ذلؾ أهيربنن ا اليدا ينل،هكـ مينهرة حت صطنا ههر

المنفكر كالحمضانت المكهكد ا هنبنيذ الطراؽ ،ك حت إطسؽ البننر كال بننيؿ ،دـ أحد الم ن ااف

كزرع ل من ص :5ينل رب مف اليكاية ،كشنـ ي فهارف ،كفي حت اليكاية ،كيدأبنن ينلد كؿ ،كمرب الحراس
اللرب ،كمع د كلبنن منف ا كهب اابنن ا بنفونؿ إل كحدات :كحد اف لا طاة ،ككحد اف مف
الم فهرات؛ ل كل م،نـ فهار المبنهآت ،كشد منبنت كحد ن ال طاة فذ مكشلاف فذ اله،ة الاىرل،

كأىر ت كحد ن الم فهرات ين هنف ال طنرات ،كا هنف هىر ال طنرات ،كحابنمن اش ريبنن مف ال طنر،

أطا ت هنمبنن بناراف مدفع رهنش ،كيدأبنن يإطسؽ البننر كال نا ال بننيؿ ،كأواب آراه ،كمنبنت مبننؾ

أضكاا حمراا (إهنرة اى نثة) مف دا ؿ ممن ب ا دارة ،ص :6كيدأت كحدات الم فهرات يزرع

األ نـ مف ممنف آل ر ،كيدأت أوكات ا بنفهنرات ،ككضلكا يكة زف  20مااكهرام ن ا الرافلة،

ك يكة  25مااكهرام ن حت هىر ال طنرات ،كىملبنن وكت ابنفهنر و ار ،كمنف إهنرة ليدا
و ًفار يم طِّع ،كيدأت الكحدات رب مبنن لبن همع فذ ممنف كاحد؛
ا بنىحنب ،كشمت ينلرد ااه يً ى
اى لدادان لسبنىحنب ،كشد شي ً ىؿ اثبننف مف م ن اابنن (آراه ،كف حاة) ،لمف مبننؾ دد آ ر صار مكهكد،
ك اممف ا بنىحنب شيؿ أف بنهدمـ ،ص :7كيلد هر دشنئؽ ندت الكحدة كمل،ن المف كداف ،كفذ

طرا بنن أثبننا ا بنىحنب كهدبنن هبنكدان ا يلد منئة م ر مف م نزف الهاش مف ه،ة الاىنر ،كمنبنكا

ايحثكف

بنن ،لمبنبنن ا يأبنن؛ أبنبنن لـ بنرصب فذ ا ه ينؾ مل،ـ ،ص :8كوابنن لاىانرة ،كمنف

ينبن ظنربنن ىنئ كف كزار ك األ نـ ،ف حرمت الىانرة ك رهبنن مف الممنف ،كفهأة طاب مبنن شنئد اللمااة

ا ى لداد؛ أبنبنن ىبنمر ينل رب مف مكشع ىمرم و ار ،كحاف مركربنن أطاؽ اابنن الهبنكد البننر،
كأطا بنن اا،ـ البننر ينلمثؿ ،كا

دبنن يأبنبنن بنهحبنن ينه انز مذا الحنهز ،كفهأة هلربنن يأف الىانرة

هه بنحك الاىنر ك وطدـ ي كة ينلدينية ال ذ منبنت

اؽ الطراؽ ،كيدأكا يإطسؽ بننر هنمبنن،

كىملبنن أكامر ال نئد ينل فز مف الىانرة ،كيدأبنن بنىمع أوكات الم ن ااف الذاف ا ألمكف يىيب

إوني ،ـ ،كشمبنن يإطسؽ بننر فذ بنفس ا هنف ،كىملت وكت ال نئد يكضكح ،ص :9كطاب مبنذ
ال فز يىر ة ،كلمبنبنذ لـ أى طع يىيب إوني ذ فذ ىنشذ ،كىملبنن وكت ال أكمنت مف المونياف

كالمح ضراف ،ىكيك ِّه،ىت أضكاا المونياح بنحكبنن ،كمنبنت الهثث فكؽ يلض،ن ،كفكش،ن المونيكف،
ص :14ك ـ اش اندبنن دا ؿ الملىمرات همن نت ،مؿ مهمك ة ممكبنة مف ( ،)4 -3كيلد ذلؾ بن ابنن
إل ىهف من.
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الطائرات تحترق ()1
شند دكؼ أمثر اللماانت البننهحة ،كمذ ال،هكـ ا

المطنر اللىمرم ينل رب مف مفنر ىرماف،

ك دمار طنئرات اللدك ،فا د ند دكؼ ىلادان مف اللمااة ،كشنؿ" :إف الحظ ىن دبنن ،فا د بنهحبنن فذ
دمار ثمنبنذ طنئرات لالدك" ،كشد منف دكؼ ا يؿ ال انـ يم،نـ يىاطة ،مثؿ :الحراىة.

ص :9ل د هنرؾ دكؼ فذ المثار مف اللماانت ،ك طط لامثار مبن،ن ،كحابنمن منبنت مبننؾ هاة
يأبنبنن لف بنى طاع ال انـ يلماانت ميارة فذ (اليسد) ،منبنت مبننؾ فمرة لبن ؿ مرمز الثً ؿ لا نرج ،كفذ
مذا ا طنر رر إرىنؿ دكؼ إل إاطنلان ل ،ائة اأهكاا ،ك دراب الم ن ااف ،لمبنه ا ي ؿ ،كممث

ف رة فذ الىهف ا اطنلذ ،كشد منف ه،ر منبنكف اأكؿ (داىمير) ىائن ا
سؿ مااة الىطك ا

دكؼ ،حاث أواب

يبنؾ ؼ -ؾ/أك (اليبنؾ الذم اى دمه اأهنبنب فذ لنمس ،ـ المنلاة)

لموندرة أمكاؿ مف مكظؼ يكلبندم ،ممن أحب مبننحاـ رايبنينخ إبن نذ دكؼ ،حاث منف ا كهب اابنن

إبن نذف مف المى هف شيؿ أف ال اه ا بنهااز ص :10سؿ ا ح سؿ ،ابن طع ا ونؿ فذ ه،ر
منبنكف اأكؿ (داىمير) مع إحدل اآللانت اللىمراة ال ذ منبنت هنرؾ فذ اللمااة ،كمن منف مف

دكؼ إ أف رج مف اآللاة ال ذ منف م كاهدان فا،ن؛ لا ف د اآللاة ال ذ شيطع ا ونؿ مل،ن ،كأثبننا
ابن نله أيواب يطا ة كاحدة ش ا ه.

( )1كثا ة رشـ (ؾ )5/9-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،أرهاؼ رشـ  ،6/4 -3/1الطنئرات ح رؽ ( ،يرم) ،ص.10-7
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ثانياً :المالحق المنشورة:

ممحق رقم ()72

()1

بيان مشترك إلتسل وليحي

شنئد ىاطة ا ح سؿ فذ (أرضبنن) ،مك ال نئد اللنـ لاهاش اليراطنبنذ فذ الهرؽ اأكىط ،كشد
طاب مف ىمنف المى كطبننت ال لنكف مع الم نيرات ك ىااـ ملاكمنت ،ك ىااـ الهينف الا،كد
المحنرياف ،كشد رافؽ مذا الطاب حماة إ سماة ل هكاه الح ا ة حكؿ حرب (ال حرار) ،لذلؾ رأت
إ ىؿ كلاحذ ضركرة إودار يانف اكضح مكشف،من مف ذلؾ لاهم،كر كلالنلـ الحر ،كمذ:
أ -حرب ( حرار الكطف الليرم) لف كشؼ ،إ يلد ح اؽ ال،دؼ ،ك ( حرار اأرض) مف
الىاطنت اأهبنياة ،كاشنمة (حمكمة يراة) ،ك ( كدة الا،كد إل و،اكف) مف ال رية.
ب– هنات الحرب الليراة يإرادة اأمة ،كمف ح ،ن الم دس الذم اممف الهؾ فاه؛ لمذ حوؿ
ا ا ى سؿ.
ت– إشنمة كطف حر كمى ؿ ،مك الذم اضمف كهكد (الهلب) فذ المى يؿ.
ث– اح سؿ (الكطف) ،كاصسؽ الحدكد أمنـ ال،هرة ،أدل إل كشكع ىنئر ،كمكت مسااف الا،كد،
ف د ذيح ،ـ ألمنبنان البننزاة ،كم،د حمنـ إبنها ار ل،ـ الطراؽ.
ج– منف مف الكاهب ا مؿ يرم أف ا هبند (لادفنع ف الكطف) أمنـ الم وب البننزم ،إ أف
الىاطنت لـ فلؿ هائ ن مف أهؿ زاندة كىنئؿ الدفنع ،كمنبنكا ا اى لداد لا اذ ف الا،كد،
كمبنل،ـ مف إشنمة (هاش يرم) لادفنع ف أبنفى،ـ.
ح– فرضت الىاطنت اأهبنياة ىانى ،ن ،سف ن لا نبنكف كالميندئ ،كبنحف ا ا اف يأف مؿ يرم
م اص (لاكطف) ىارفض طاب يراطنبنان ،كىاا ؼ (الهلب الليرم) ماه لحرب (ال حرار
كا ى سؿ).
( كشاع إ ىؿ كلاحذ)

()1

يانف مه رؾ

ىؿ كلاحذ( ،كثا ة مبنهكرة فذ م نب ،بنافاه ،اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف) ،ال مد الم نب ا

كثنئؽ يراطنبناة اثيت المن ب فا،ن يأف يراطنبنان ابنىحيت يىيب اللماانت ال ذ شنمت ي،ن إ ىؿ كلاحذ،
(عبري) ،مؤىىة ملمك ن لبنهر الك ذ ال كمذ1988 ،ـ ،ص.100
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جنود مجيولون ()1

هبنكد مه،كلكف /البنهاد الذم ألفه أيرامنـ ه ارف "انئار" ،كمنبنت أبنهكد إ ىؿ ،كيلدمن أويحت
البنهاد الكطبنذ لمبنظمة لاحذ.
هبنكد مه،كلكف– من بنحف يدكف زم ىمرم
المثار مف الل ينت ل رضبنن مف مؿ ا هنمنت
الر ب كالظسـ الدامس احاط يبنن "اافبنن"
كبن،ناة "موار" ولب ابن ظربنن ا الطراؽ
يهبندبنن " هبندبنن" همالن لمدل الحانة
إ أف "لمف مبننؾ" اأ داا كاللمسا كالىهكف
المكت ف ط مك مف امبنلبنن "ا ؼ فذ طرا بنن"
اى طالكف مبنلبنن أك الكشكؼ فذ طرا بنن
فذ اأانـ الداماة الحمراا مف ال ؿ كاللبنؼ
ح لك ى طبنن فذ الهكارع كالياكت
فذ لانلذ الاأس الىكداا
لادفبنكبنبنن فذ الااؿ ى انر
فذ المدف كال رل ىبنرفع أ سمبنن
ىاأ ذ ممنبنبنن آ ؼ آ ركف
ىبندافع بنه كبنحررف
كبنحنفظ ااه لأليد
لـ يبنهبند ممرماف ينلىكط منللياد
يدمكع اأم،نت الاكا ذ ثمات أيبننامن
و
أرض لاىت لبنن
لمذ بنىفؾ دمنابنن ا
يدمنا اأطفنؿ الطنمرة
ار لأليد
صنا بنن أف بنمكف أحر ان
منأىمبنت ىبناوؽ أهىندبنن ينلحهنرة
حامبنن أف بنمكت مف أهؿ (هليبنن)
كىبن اـ يبنانف (الكطف)
كيبنانف الكطف ىبن اـ
( )1من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.9
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ممحق رقم ()71

()1

البناء التنظيمي لمنظمة ليحي

المركز
الكتيبة المقاتمة

الفروع الخارجية

السكرتاريا
الفروع

قسم األعالم

قسم المعمومات

قسم التجنيد

فرع االتدريب واإلنشاء

قسم القوة البشرية

بريطانيا

قسم الشباب

فرع االتجنيد األول

تل أبيب

قسم التخطيط

أمريكا

القسم المالي

فرع االتجنيد

القدس

المخابرات

قسم التدريب

فرنسا

قسم المناصرين

فرع االتوزيع والنتشار

حيفا

الشرطة

المخازن

انجمت ار

الطباعة

الجميل

الجيش

محطة البحث

ىنغاريا

قسم المؤيدين

جوش دان

المسئولين

المواصالت

بمغاريا

الجنوب

البريد

القسم الطبي
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يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص335؛ من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.80
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قائمة ادلصادر وادلزاجع

أولً :الوثائق غير المنشورة:
 )7الوثائق العبرية:

 -1الكثا ة رشـ (ؾ )1/1/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرا المبنظمة كيبنا ،ن ال بنظاماة،
(عبري) ,إىرائاؿ ،اأرهاؼ ،ب ت.

 -2الكثا ة رشـ (ؾ )2/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :شنئمة

ماانت لاحذ( ،عبري),

إىرائاؿ ،اأرهاؼ1948-1940 ،ـ.
 -3الكثا ة رشـ (ؾ )2/4/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :شنئمة ملنشذ الم نكمة كاللنئست
الثما ( ،عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ

 -4الكثا ة رشـ (ؾ )7/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :المذمرة ال ذ أرىا ،ن لاحذ إل لهبنة
 -اأمـ الم حدة ) (Unescopالميلكثة إل

(أرض إىرائاؿ) ،يكاىطة أىرامن فذ ىهف ال دس

المرمزم( ،عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ ،ي نرا 1947/7/1ـ.

 -5الكثا ة رشـ (ؾ )8/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :نرار ىراة لا،نصنبننف ف أفراد لاحذ،
(عبري) ,ؿ أياب1945 ،ـ.

 -6الكثا ة رشـ (ؾ )9/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف:

نرار ك طاة للماانت لاحذ

كبنهنطن ،ن(،عبري) ،إىرائاؿ ،اأرهاؼ1944 ،ـ.

 -7الكثا ة رشـ (ؾ )10/1–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :اللسشنت ياف لاحذ كا ىؿ( ،عبري)
 ,إىرائاؿ ،اأرهاؼ1946 ،ـ.

 -8الكثا ة رشـ (ؾ )1/2–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :إ سبننت كماو نت( ،عبري) ,إىرائاؿ،
اأرهاؼ ،ب ت.

 -9الكثا ة رشـ (ؾ )3/2-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :لاحذ كالمراىنت( ،عبري) ،ؿ أياب،
اأرهاؼ1948-1944 ،ـ.

 -10الكثا ة رشـ (ؾ )8/2–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :اللمؿ –بنهرات ا همؿ إ سبننت،

(عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ1948-1947 ،ـ.

 -11الكثا ة رشـ (ؾ )1/3–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ا
(عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ ،ب ت.

سبننت كالبنهرات يا نت م افة،

 -12كثا ة رشـ (ؾ  )1/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ا ون ت مع ا اطنلاة األمنبناة،
(عبري)  ,ؿ أياب اأرهاؼ1941-1940 ،ـ.
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 -13كثا ة رشـ (ؾ  )2/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :مركب أ ضنا لاحذ مف الاطركف،
(عبري)  ,ؿ أياب اأرهاؼ1943 ،ـ.

 -14الكثا ة رشـ (ؾ )2/3/4-5مااة اص انؿ الاكرد مكاف ه،ندات مف مافنت ك ازرة ال نرهاة
اليراطنبناة (عبري) ,إىرائاؿ ،اأرهاؼ1944 ،ـ.

 -15كثا ة رشـ (ؾ  )4/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :دمار هىر بنلمنف( ،عبري) ,ؿ
أياب ،اأرهاؼ1946 ،ـ.
 -16كثا ة رشـ (ؾ  )5/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،مهمك ة نرار ف لاحذ ،ال،هكـ ا
مبنهآت الىمة الحداد( ،عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ1946 ،ـ.

 -17كثا ة رشـ (ؾ  )7/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :محنكلة فهار ال اندة اللرياة فذ
بننياس( ،عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ.1948 ،

 -18كثا ة رشـ (ؾ  )9/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ا
(عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ ،ب ت.

ن ت كمحنممنت أ ضنا لاحذ،

 -19كثا ة رشـ (ؾ  )10/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ما ص هكمر لاحذ( ،عبري),
إىرائاؿ ،اأرهاؼ ب ت.

 -20كثا ة رشـ (ؾ  )1/11/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :شضاة اص انؿ المكبنت يربنندكت،
(عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ1949-1948 ،ـ.

 -21كثا ة رشـ (ؾ  )1/11/4-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :اص ان ت أفراد الهرطة،

(عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ1944 ،ـ.

 -22الكثا ة رشـ ( )1/5-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ال ؿ فذ هنرع دازبنمكؼ ( ،30عبري),
ؿ أياب ،اأرهاؼ1944 ،ـ.
 -23الكثا ة رشـ (ؾ )2/5–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ا ى اسا ا محطة ا ذا ة ال نيلة
لااحذ( ،عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ1946 ،ـ.

 -24الكثا ة رشـ (ؾ )5/5–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :مسح ة حرمة لاحذ مف شيؿ
الىاطنت فذ إىرائاؿ( ،عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ1949-1948 ،ـ.

 -25كثا ة رشـ (ؾ  )1/6-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :لاحذ فذ مبنط ة ال دس ،يندؿ
الرىنئؿ مع ال،نصنبننف( ،عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ1948 ،ـ.

 -26الكثا ة رشـ (ؾ )2/7–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ال كب هرابنؾ (دكؼ)( ،عبري) ,ؿ
أياب ،اأرهاؼ ،ب ت.
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 -27الكثا ة رشـ (ؾ )3/7–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :يا ذ مبنكت زاركس( ،عبري) ,ؿ
أياب ،اأرهاؼ1947 ،ـ.

 -28الكثا ة رشـ (ؾ )4/7–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :الم ن ت فذ ذمرل ا،كهع مكماف،
(عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ.1986 ،

 -29الكثا ة رشـ (ؾ )2/8–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :اللرب فذ دمة لاحذ( ،عبري) ,ؿ
أياب ،اأرهاؼ.1948 ،

 -30كثا ة رشـ (ؾ  )2/9-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :شضاة ركيف صرابنيرغ(ركمؾ) ،كمئار
بنكفاؾ (منا ؾ)( ،عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ1957 ،ـ.

 -31كثا ة رشـ (ؾ  )4/9-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :المبننضااف مف أهؿ حراة إىرائاؿ،
هملاة بننور لاحذ( ،عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ1950 ،ـ.

 -32كثا ة رشـ (ؾ )5/9-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،أرهاؼ رشـ  6/4-3/1مااة الموندرة سؿ
الملرمة فذ حكلكف( ،عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ1964-1963 ،ـ.

 -33كثا ة رشـ (ؾ )5/9-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،أرهاؼ رشـ  6/4-3/1الطنئرات ح رؽ،
(عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ1964-1963 ،ـ.

 -34الكثا ة رشـ (ؾ )6/9–5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكاف :ملاكمنت ف لاحذ مف سؿ بنهرات
م افة( ،عبري) ,تل أبيب ,األرشيف ,ب ت

 -35كثا ة رشـ (ؾ  )2/7/9-5فذ مل،د هنيك بنىمذ ،يلبنكف،

ف المكاد لاحذ-هرادة

شونونت ،م ؿ ركزاف فكلمن يربنندكت( ,عبري) ,ؿ أياب ،اأرهاؼ.1948 ،

 )2وثائق بالغة اإلنجميزية:

36-Document No (k5-3/5) in Jabouteniski Inistitute, The
address, Daily Press Bulletin, Tel Aviv, Al-Arshif, 1948.
 )9وثائق عبرية المنشورة:
 -37يانف مه رؾ

ىؿ كلاحذ(كثا ة مبنهكرة فذ م نب ،بنافاه ،اكىؼ :مف طرد

اليراطنبنااف)( ،عبري) ،مؤىىة ملمك ن لبنهر الك ذ ال كمذ1988 ،ـ.

 -38رىنلة ينرمر يلد ىن نت ملدكدة مف فهار فبندؽ الماؾ داككد ،يانف نـ ف إ ىؿ :لاامنت
الهبنراؿ ينرمر لاضينط كالهبنكد ي نرا 1946/7/26ـ ،كثا ة مبنهكرة فذ م نب ،يادكت ،ا،كدات:

هلاة اللوانف ،ج ،3ؿ أياب ،ك ازرة الدفنع ،ب ت.
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 -39ل نا مكهاه ىبناه شنئد ال اندة ال طراة لا،نصنبننف مع مبننحاـ يا ف شنئد إ ىؿ (كثا ة مبنهكرة فذ

م نب ،بنافاه ،اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف( ،عبري) ،مؤىىة ملمك ن لبنهر الك ذ ال كمذ،
1988ـ.

 -40ل نا إلانمك صكلكمب كمكهاه ىبناه ممثااف ف ال،نصنبننف مع مبننحاـ يا ف كالانمك لبنماف،
(كثا ة مبنهكرة فذ م نب ،بنافاه ،اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف)( ،عبري) ،مؤىىة ملمك ن لبنهر
الك ذ ال كمذ1988 ،ـ.

 -41مطنلب يف صكراكف اأريلة لا ضنا ا

ماانت اللونية( ،كثا ة مبنهكرة فذ م نب ،بنافاه،

اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف)( ،عبري) ,مؤىىة ملمك ن لبنهر الك ذ ال كمذ1988 ،ـ.

 - 42هبنكد مه،كلكف( ،البنهاد الكطبنذ مبنظمة لاحذ ألفه أيرامنـ ه ارف ،كثا ة مبنهكرة فذ م نب،
من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ)( ،عبري) ،ؿ أياب ،دائرة ال ااد1983 ،ـ.

 - 43رىنلة ينرمر يلد ىن نت ملدكدة مف فهار فبندؽ الماؾ داككد ( ،كثا ة مبنهكرة فذ م نب،
يادكت ،ا،كدات :هلاة اللوانف)( ،عبري) ،ج ،3ؿ أياب ،ك ازرة الدفنع ،ب ت.

 – 44اليبننا ال بنظامذ لمبنظمة لاحذ (،يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف( ،عبري) ،ص335؛ من س،
مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ،ص.)80

ثانياً :الموسوعات العربية:

 -45أىكد،

يد الرازؽ محمد :المكىك ة الفاىطابناة ،مج ،1مج ،3فاىطاف ،الدار اللرياة

لامكىك نت1978 ،ـ.

 -46اليلايمذ ،مبنار :مكىك ة المكرد ،ج،4ج ،5ياركت ،دار اللاـ لامسااف1981 ،ـ.

 -47أيك حهر ،آمبنه :مكىك ة المدف كال رل الفاىطابناة ،ج ،2منف ،دار أىنمة لابنهر كال كزاع،
2003ـ.

 -48حمكدة ،أحمد يد الرحمف :حافن ،مكىك ة المدف الفاىطابناة ،دمهؽ ،دائرة الث نفة ،مبنظمة
ال حرار الفاىطابناة1990 ،ـ.

 -49الدينغ ،موطف مراد :يسدبنن فاىطاف،ج،3ج ،4مفر شرع1991 ،ـ.

 -50ىمحة ،مكى  :طيران ،مكىك ة المدف الفاىطابناة ،دمهؽ ،دائرة الث نفة ،مبنظمة ال حرار
الفاىطابناة1990 ،ـ.

 -51ىكاد ،انىف :ا ى ار اهاة اللىمراة ا ىرائاااة ،ؽ ،2مج ،6ياركت ،المكىك ة الفاىطابناة،
1990ـ.

 -52هنمر ،محمكد :مكىك ة نرا الا،كد ،منف ،دار أىنمة لابنهر كال كزاع2002 ،ـ.
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 -53هراب ،محمد محمد حىف :ملهـ ياداف فاىطاف ،ط،2
1996ـ.

منف ،اأمااة لابنهر كال كزاع،

 -54طرياف  ،أحمد :فاىطاف فذ ،د ا بن داب اليراطنبنذ ،المكىك ة الفاىطابناة ،ؽ ،2مج،2
ياركت ،ط1990 ،1ـ.

 -55اللنرؼ ،نرؼ :بنمية فاىطاف كالفردكس المف كد ،ج،1ج ،4وادا ،المطيلة اللوراة ،كدار
ال،دل1956 ،ـ.

 -56راؼ ،همرم :المكاشع اله رافاة فذ فاىطاف(اأىمنا اللرياة كال ىمانت الليراة) ،ياركت،
مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة2004 ،ـ.

 -57صرياة ،ز الداف :انفن ،مكىك ة المدف الفاىطابناة ،دمهؽ ،دائرة الث نفة ،مبنظمة ال حرار
الفاىطابناة1990 ،ـ.

 -58المانلذ،

يد الكمنب ،كآ ركف :مكىك ة الىانىة ،ىيع أهزاا ،ط ،2ياركت ،المؤىىة

اللرياة لادراىنت كالبنهر1990 ،ـ.

 -59المىارم ،يد الكمنب محمد :مكىك ة المفنماـ كالموطاحنت الو،اكبناة ،ال نمرة ،مرمز
الدراىنت الىانىاة كا ى ار اهاة ينأمراـ1975 ،ـ.

 -60المىارم،

يد الكمنب محمد :مكىك ة الا،كد كالا،كداة كالو،اكبناة ،ج ،6ال نمرة ،دار

الهركؽ1999 ،ـ.

 -61مبنوكر ،هكف :ملهـ اأ سـ كالموطاحنت الو،اكبناة كا ىرائاااة ،راـ ار ،مدار المرمز
الفاىطابنذ لادراىنت ا ىرائاااة2009 ،ـ.

 -62مائة المكىك ة الفاىطابناة :المكىك ة الفاىطابناة ،ال ىـ اللنـ ،مج ،1مج ،4ياركت دمهؽ،
1984ـ.

ثالثاً :الرسائل العممية:

 -63مراز ،ىلاد هماؿ :طرد الفاىطابنااف فذ الفمر كالممنرىة الو،اكبناة(149-1882ـ)،
(رىنلة منهى ار صار مبنهكرة)  ،صزة ،الهنملة ا ىسماة2013 ،ـ.

 -64أيكها،كـ ،ىنمذ :نرا الحرمة الو،اكبناة ال وحاحاة(1948-1925ـ)( ،رىنلة منهى ار
صار مبنهكرة) ،صزة ،الهنملة ا ىسماة2011 ،ـ.

 –65أيك حاياة ،حىف يد ار اكىؼ :نرا اأحزاب اللمنلاة الو،اكبناة فذ فاىطاف(-1905
1948ـ) ( ،رىنلة منهى ار صار مبنهكرة) ،صزة ،الهنملة ا ىسماة2011 ،ـ.
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 -66أيك ضكرة ،إامنف ركياف يد اللزاز :المبنظمنت اللىمراة كاأمبناة الو،اكبناة فذ فاىطاف
(( ، )1920 -1897رىنلة منهى ار صار مبنهكرة)  ،صزة ،الهنملة ا ىسماة2012 ،ـ.

 -67الىبنكار ،زمران إيراماـ :مبنظمة ال،نصنبننة الو،اكبناة مبنذ إبنهنئ،ن كح
مف  1920إل

اللرياة2006 ،ـ.

 1947ـ(،رىنلة دم كراف صار مبنهكرة)،

 –68أيك اانف،

يد اللزاز محمكد

ودكر شرار ال ىاـ

ال نمرة ،مل،د اليحكث كالدراىنت

يد اللزاز؛ طكر اأه،زة اأمبناة الو،اكبناة (–1897

1948ـ)( ،رىنلة منهى ار صار مبنهكرة) ،صزة ،الهنملة ا ىسماة2012 ،ـ.

 –69م دادم ،إىسـ هكدت اكبنس :اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة فذ فاىطاف ()1948-1936
(رىنلة منهى ار صار مبنهكرة) صزة ،الهنملة ا ىسماة2009 ،ـ.

 -70م،نبنذ ،ا

أمرـ فضؿ ،اللسشنت الو،اكبناة اليراطنبناة فذ فاىطاف(1936 -1918ـ)،

(رىنلة منهى ار صار مبنهكرة) صزة ،الهنملة ا ىسماة2010 ،ـ.

المرجع العربية:
رابعاً :ا

 -71إيراماـ ،مكى مطاؽ :ك د ال كراة مف أيراـ إل مر زؿ ،ياركت ،ا
1994ـ.

داد الطين ذ مبنرا ،

 -72أحمد ،رفلت ىاد :كثنئؽ حرب فاىطاف المافنت الىراة لاهبن ار ت اللرب ،ال نمرة ،مم ية
مديكلذ ،ب ت.

 -73اأحمد  ،بنهاب :فاىطاف أرا ن كبنضن ن ،منف  ،دار الهااؿ لابنهر1985 ،ـ.

 -74الينين ،يد الحماد إىمن اؿ يد الحماد :ه وانت إىرائاااة ،راـ ار ،دار اليانرؽ لابنهر
كال كزاع1992 ،ـ.

 -75يدر ،حمداف :نرا

مبنظمة ال،نصنبننف فذ فاىطاف مف (1945 – 1920ـ) ،ياركت،

مبنهكرات فاىطاف المح اة1981 ،ـ.

 -76يدر ،حمداف :دكر مبنظمة ال،نصنبننف فذ إبنهنا إىرائاؿ ،منف ،دار الهااؿ لابنهر1985 ،ـ.
 -77يدر ،منمااان

راؼ :بنظرة

هملاة الدراىنت اللرياة1985 ،ـ.

ا

اأحزاب كالحرمنت الىانىاة ا ىرائاااة  ،ط ،3ال دس،

 -78اليدارم ،مبند أماف :أراضذ فاىطاف ياف م از ـ الو،اكبناة كح نئؽ ال نرا  ،هنملة الدكؿ
اللرياة2002 ،ـ.

 -79هينرة ،اىار :نرا فاىطاف ،منف ،دار الهركؽ1998 ،ـ.
 -80هيراف ،اى  :أ ظـ اله وانت فذ ال نرا (ىانىاة .اماة .اه من اة .فاىفاة .دابناة) ،
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منف ،اأمااة لابنهر كال كزاع ،ص.2008

 -81هرار :حىبنذ أدمـ :بنمية فاىطاف نـ 1948 -1947ـ" مؤامرات ك ضحانت ،منف ،دار
الفرشنف  ،ط1995 ،1ـ.

 -82هراس ،ويرم :نرا الو،اكبناة (1917 – 1862ـ) ،ج ، 1ياركت ،مرمز أيحنث مبنظمة
ال حرار الفاىطابناة1977 ،ـ.

 -83هراس ،ويرم :نرا

الو،اكبناة (1939 – 1918ـ) الكطف ال كمذ الا،كدم فذ

فاىطاف،ج  ، 2ياركت ،مرمز اأيحنث مبنظمة ال حرار الفاىطابناة1986 ،ـ.

 -84هراس ،ويرم :الىانىة الو،اكبناة كالمه مع الا،كدم فذ فاىطاف

سؿ ا بن داب

اليراطنبنذ 1948-1918ـ ،ال ضاة الفاىطابناة كالو ارع اللريذ الو،اكبنذ ،ي داد ،ا حند
الهنملنت اللرياة  ،ج1983 ،1ـ.

 -85هراس ،ويرم :الاماف الو،اكبنذ بنهأة ك ادة كىانىة ،ياركت ،مرمز أيحنث مبنظمة
ال حرار الفاىطابناة1978 ،ـ.

 -86الحىمار ،يد المبنلـ :أهلب ار الم نر أـ لوكص كش اة أهرار؟ ،ياركت ،ياىنف لابنهر
كال كزاع كا

سـ2001 ،ـ.

 -87حىاف،

يد الرحاـ أحمد :البنهنط الو،اكبنذ

سؿ الحرب اللنلماة الثنبناة (- 1939

1945ـ)  ،ياركت ،المؤىىة اللرياة لادراىنت كالبنهر1984 ،ـ.

 -88الحىابنذ ،الحنج أماف :أىينب منرثة فاىطاف أىرار مه،كلة ككثنئؽ طارة ،ال نمرة ،دار
البنور لاطين ة ا ىسماة2002 ،ـ.

 -89الحىابنذ  ،يد المراـ :الو،اكبناة (ال رب كالم دس كالىانىة) ،ال نمرة ،همس لابنهر كال كزاع،
2010ـ.

 -90الحفبن  ،يد المبنلـ :نلـ يس ا،كد ،ط ،2ال نمرة ،دار الرهند1997 ،ـ -91 .الحكت ،يانف
بنكا،ض :ال اندات كالمؤىىنت الىانىاة فذ فاىطاف(1948-1917ـ) ،ياركت ،مؤىىة الدراىنت

الفاىطابناة1981 ،ـ.

 -91حمداف  ،يد المهاد :إطسلة ا

ال ضاة الفاىطابناة ،راـ ار ،المرمز الفاىطابنذ ل ضنان

الىسـ كالدام راطاة ،يد ـ مف مؤىىة رك از لمىميكرغ األمنبناة2007 ،ـ.

 -92الحكت ،يانف بنكا،ض :فاىطاف .ال ضاة .الهلب .الحضنرة ،ياركت ،دار ا ى سؿ
لادراىنت كالبنهر1991 ،ـ.

 -93نلد ،محمكد :ملىمر الاماف الو،اكبنذ ،منف ،مبنهكرات دار المرمؿ-ونمد1988 ،ـ.
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 -94ال نلدم ،كلاد :مذ بنبنى شرل فاىطاف ال ذ دمر ،ن إىرائاؿ ىبنة 194ـ كأىمنا ه،دائ،ن،
ط ،2ياركت ،مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة199 ،ـ.

 -95طنب ،محمكد هات :اللىمراة ا ىرائاااة ،ياركت ،المؤىىة اللرياة لادراىنت كالبنهر،
1984ـ.
-96

اة ،منمؿ محمكد :فاىطاف كا بن داب اليراطنبنذ (1939-1922ـ) ،طراياس ،المبنهأة

اللنمة لابنهر كال كزاع ا

سف1982 ،ـ.

 -97ال ااؿ ،هفاؽ :يبنك إىرائاؿ ير ال نرا  ،ال نمرة ،همس لابنهر كال كزاع2011 ،ـ.
 -98دار طسس لادراىنت كالبنهر كال رهمة :يداانت الحرمة الو،اكبناة فذ مور اللرياة
( كمحنكلة اح كاا ركية مور يلد ا فنشاة منمب دافاد) ،دمهؽ ،دار طسس لادراىنت كالبنهر
كال رهمة1987 ،ـ.

 -99أيك ذمرل ،كهاه :ا رمنياكف اأكائؿ هارابنبنن الهدد ،ال نمرة ،المم ب المورم الحداث،
1987ـ.

 -100رينيلة ،صنزم إىمن اؿ :ا ى ار اهاة ا ىرائاااة لاف رة مف (1967 -1948ـ) ،الزرشنا-
اأردف ،مم ية المبننر 1983ـ.

 -101رزكؽ ،أىلد :إىرائاؿ الميرل دراىة فذ الفمر ال كىلذ الو،اكبنذ ،ط ،2ياركت ،مرمز
أيحنث مبنظمة (ـ ت ؼ) ،كالمؤىىة اللرياة لادراىنت كالبنهر1973 ،ـ.

 -102رهدم ،مر :الو،اكبناة كرياي ،ن إىرائاؿ ،ط ،3المكات ،دار ال اـ 1976،ـ.
 -103ز ا ر ،أمرـ ،ال ضاة الفاىطابناة ،ال نمرة ،دار الملنرؼ الموراة1955 ،ـ.

 -104زشكت ،بننمض ماس-ك مراز ،ىلاد هماؿ :كثنئؽ ال ضاة الفاىطابناة(،هزاااف) ،صزة،
المرمز ال كمذ لادراىنت كال كثاؽ2005 ،ـ.

 -105أيك ى ه ،ىامنف حىاف :أطاس فاىطاف ،لبندف ،مائة أرض فاىطاف2011 ،ـ.

 -106الىلدم ،صنزم :مهنزر كممنرىنت (1983-1936ـ) ،مف مافنت ا رمنب الو،اكبنذ فذ

فاىطاف ،منف ،دار الهااؿ لابنهر ،ط1985 ،1ـ.

 -107اأحزاب كالحمـ فذ إىرائاؿ ،منف ،دار الهااؿ لابنهر ،الدراىنت كاأيحنث الفاىطابناة،
1989ـ.

 -108الى نؼ ،أيمنر :إىرائاؿ ك ادة اأرض المك كدة ،ال نمرة ،مم ية مديكلذ ،ط1997 ،2ـ.
 -109ىااـ ،محمد يد الرؤكؼ :بنهنط الكمنلة الا،كداة مبنذ إبنهنئ،ن كح
1948-1922ـ ،ياركت ،المؤىىة اللرياة لادراىنت كالبنهر1982 ،ـ.

132

شانـ دكلة إىرائاؿ

 -110الىاد ،حىاف دبننف :ال كىع فذ ا ى ار اهاة ا ىرائاااة ،ياركت ،دار البنفنئس1989 ،ـ.

 -111هنش ،طنمر :الوراع فذ الهرؽ اأكىط مف مر زؿ إل هنركف ،ال نمرة ،مم ية الهركؽ
الدكلاة2008 ،ـ.

 -112الهرع ،وندؽ :حركيبنن مع إىرائاؿ(1997-1947ـ) ،ملنرؾ نىرة كابن ونرات ضنئلة،
منف ،دار الهركؽ1997 ،ـ.

 -113هكفنبنذ ،الانس :المكهز فذ نرا فاىطاف الىانىذ(مبنذ فهر ال نرا ح
ياركت ،مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة1996 ،ـ.

ىبنة ،)1949

 -114الطنمرل ،حمدم :الا،كد كدكل ،ـ ،هزآف ال نمرة ،مم ية اآلداب2001 ،ـ.

 -115طرياف ،أحمد :فاىطاف فذ طط الو،اكبناة كا ى لمنر أمراماة فذ دمة الدكلة الا،كداة
(1947 – 1939ـ) ،ياركت ،مل،د اليحكث كالدراىنت اللرياة1972 ،ـ.

 -116ا ح سؿ كا بن داب اليراطنبنااف كم نكمة الفاىطابنااف ل،من (1948-1918ـ) ،ال ضاة
الفاىطابناة الوراع اللريذ الو،اكبنذ ،ج ،1ي داد ،ا حند الهنملنت اللرياة 1983 ،ـ.

 -117طرياف ،أحمد :نرا المهرؽ اللريذ الملنور ،دمهؽ ،المطيلة الهدادة1986 ،ـ.

 -118طبنكاس ،زت :الفاىطابناكف منض مى يؿ ينمر ،ج ،1ياركت ،مرمز اأيحنث مبنظمة
ال حرار الفاىطابناة 1983 ،ـ.

 -119ط،يكب فنئؽ حمدم :الحرمة اللمنلة كالبن نياة فذ فاىطاف (1948-1920ـ) ،المكات،
هرمة منظمة لابنهر كال رهمة كال كزاع1982 ،ـ.

 -120اللنرؼ  ،نرؼ :المفوؿ فذ نرا ال دس ،ج ،1ط ،5ال دس ،مطيلة الملنرؼ1999 ،ـ.

يد الرحمف :ألمنبنان البننزاة كفاىطاف (1945-1933ـ) ،ياركت ،مؤىىة

-121

يد ال بنذ،

-122

يد المبنلـ ،أحمد فاوؿ :أىرار 1948ـ ،ال نمرة ،مم ية ال نمرة الحداثة ،كدار ال،بنن

الدراىنت الفاىطابناة1995 ،ـ.

لاطين ة1968 ،ـ.

 -123ثمنف ،أحمد :نرا الا،كد ،ج ،3ال نمرة ،مم ية الهركؽ ،ب ت.
-124

1954ـ.

-125

اكاة ،محمد

اذ :فاىطاف كهن ار ،ن أىينب كبن نئج ،ال نمرة ،مطيلة اليانف اللريذ،

اذ ،فسح

نلد :فاىطاف كا بن داب اليراطنبنذ(1948-1939ـ) ،ياركت ،المؤىىة

اللرياة لادراىنت كالبنهر1980 ،ـ.
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 -126الحرب اللرياة ا ىرائاااة (1949-1948ـ) ك أىاس إىرائاؿ ،ياركت ،المؤىىة اللرياة
لادراىنت كالبنهر1982 ،ـ.

 -127اذ ،اذ محمد :فذ دا ؿ إىرائاؿ (دراىة مانبن،ن الىانىذ ا ش وندم) ،ا ىمبندراة،
مطنيع الدار ال كماة لاطين ة كالبنهر ،كمم ية ا ىمبندراة ،ب ت.

 -128اللكرم ،منلة :فاىطاف مهؼ المى كر فامؿ آلت إلاه اأمكر ،ال نمرة ،مم ية مديكلذ،
1997ـ.

 -129ال ندرم ،بن،ند :ال نرا الىرم لالسشنت الهاك اة الو،اكبناة ،ياركت ،مبنهكرات دار الم نب
اللريذ1969 ،ـ.

 -130صنبنـ ،مبنادة :البنمية ،الفاىطابناكف فذ إىرائاؿ ،مدل المرمؿ اللريذ لادراىنت ا ه من اة
ال طيا اة2011 ،ـ.

 -131أيك صزالة ،يىنـ :الهذكر ا رمنياة لحزب حاركت ا ىرائااذ ،ياركت مبنظمة ال حرار
الفاىطابناة1966 ،ـ.

 -132صاكب ،فنرس :الو،اكبناة ا
شيرص ،هرؽ يرس1989 ،ـ.

ط

البننزاة بنهمة داكد كالوااب الملمكؼ ،بنا كىان-

 -133فكزم ،طنرؽ :إىرائاؿ دكلة ا ص ان ت ،ال نمرة ،دار اأحمدم2004 ،ـ.
 -134شااكيذ ،طنمر أدب :الو،اكبنذ اليهع شرااة فذ اأ سؽ كالىاكؾ الو،اكبنذ (فاىطاف
المح اة بنمكذه ن) ،ياركت المؤىىة اللرياة لادراىنت كالبنهر2010 ،ـ.

 -135المانلذ ،يد الكمنب :نرا فاىطاف الحداث ،ط  ،10ياركت ،المؤىىة اللرياة لادراىنت
كالبنهر1990 ،ـ.

 -136الماسبنذ ،ماثـ :ا رمنب اؤىس دكلة بنمكذج إىرائاؿ ،ال نمرة ،دار الهرؽ1997 ،ـ.
 -137الاداكم ،موطف

اكىؼ :ا رمنب الو،اكبنذ

ال،ندم لاطين ة كالبنهر كال كزاع2007 ،ـ.

ادة مه مع ك نرا دكلة ،ياركت ،دار

 -138محنرب ،يد الحفاظ :منصنبننة كا ىؿ كلاحذ ،اللسشنت ياف ال بنظامنت الو،اكبناة المىاحة
1948 - 1937ـ ،ياركت ،مرمز أيحنث مبنظمة ال حرار الفاىطابناة ،ط1981 ،1ـ.

 -139المحهكيذ،
1990ـ.

 -140محىف ،اى

اذ :هذكر ا ى لمنر الو،اكبنذ يفاىطاف ،كبنس ،دار ىراس لابنهر،
ااؿ :فاىطاف اأـ كايبن،ن الينر يد ال ندر الحىابنذ ،منف ،دار الهااؿ

لابنهر ،كالدراىنت كاأيحنث الفاىطابناة1986 ،ـ.
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 -141محمكد ،أحمد إيراماـ :المؤىىة اللىمراة ا ىرائاااة ال درات كاأدكات كا ى ار اهاة
اللىمراة ،مف دا ؿ إىرائاؿ اآلف كمبنذ بنوؼ شرف ،ال نمرة ،مارات لابنهر كالملاكمنت2002 ،ـ.

 -142محمكد ،نلد :ملىمر الاماف الو،اكبنذ ،منف ،مبنهكرات دار المرمؿ-ونمد1988،ـ.

 -143محمكد ،ملاف أحمد :الو،اكبناة كالبننزاة ،ياركت ،المم ب ال هنرم لاطين ة كالبنهر
كال كزاع1971 ،ـ.

 -144المىارم،
2001،ـ.

يد الكمنب :الو،اكبناة كالبننزاة كبن،ناة ال نرا  ،ط ،3ال نمرة ،دار الهركؽ

 -145الو،اكبناة كاللبنؼ ،ال نمرة ،دار الهرؽ ،ط2002 ،2ـ.
 -146مونلحة ،بنكر الداف :طرد الفاىطابنااف مف،كـ ال ربنىفار فذ الفمر كال طاط الو،اكبنذ،
ياركت ،مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة1992 ،ـ.

 -147موطف  ،أحمد يد الرحاـ :يراطنبنان كفاىطاف( 1945ػ ػ 1949ـ) دراىة كثنئ اة ،ال نمرة ،

دار الهركؽ 1986 ،ـ.
 -148م بنـ،

يد البننور محمد :المانف الو،اكبنذ دكلة ال مع كا رمنب ،الرانض ،دار ايف

زامة لابنهر كال كزاع2003 ،ـ.

 -149مؤىىة الدراىنت اللرياة ،ياركت ،لهبنة ىادات ا

سـ اللريانت ،ياركت -مرمز الدراىنت

الفاىطابناة ،هنملة ي داد :مف مـ ا رمنياكف؟ ح نئؽ ف ا رمنب الو،اكبنذ كا ىرائااذ ،ياركت،
مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة1973 ،ـ.

 -150مبنوكر ،هكف-كبنحنس ،فندم :المؤىىة اللىمراة فذ إىرائاؿ( نرا  ،كاشع ،اى ار اهانت
ك حك ت) ،راـ ار ،مدار المرمز الفاىطابنذ لادراىنت ا ىرائاااة2009 ،ـ.

 -151البن هة ،رفاؽ هنمر :ا ى لمنر كفاىطاف إىرائاؿ مهركع اى لمنرم ،منف ،دار الهااؿ
لابنهر1984 ،ـ.

 -152البنهنر ،ويحذ وندؽ :مف هرائـ الو،اكبناة ياف ال نمرة كال دس ،ال نمرة ،مطنيع الدار
ال كماة لاطين ة كالبنهر1961 ،ـ.

 -153بنكفؿ ،أحمد ىلاد :المؤامرة ا ى لمنراةػ ػ ػ الو،اكبناة ا فاىطاف ،المد ؿ إل ال ضاة
الفاىطابناة  ،حرار هكاد الحمد ،دراىنت( ،)21ط ،5منف ،مرمز دراىنت الهرؽ اأكىط
1999ـ.

 -154ماىه، ،نبنذ :دفاد يف هكراكف ،ياركت ،مرمز اأيحنث (ـ ت ؼ)1968 ،ـ.
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 -155ممك ،يد المهاد :المهنزر الا،كداة كا رمنب الو،اكبنذ ،دمهؽ ،اأكائؿ لابنش كال كزاع
كال دمنت الطين اة.2003 ،

 -156ال،بندم ،منبنذ :ال كاـ الفاىطابنذ كمحطنت فذ نرا ال ضاة ،منف ،المم ية الكطبناة،
1997ـ.

 -157ك ازرة الدفنع الكطبنذ -الهاش الايبننبنذ ،كمؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :ال ضاة الفاىطابناة
كال طر الو،اكبنذ ،ياركت ،مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة1973 ،ـ.

 -158انصذ ،أحمد إىمن اؿ :الهذكر ال نرا اة لا ضاة الفاىطابناة ،الرانض ،دار المرا ،
1983ـ.
 -159فاىطاف كال ضاة الفاىطابناة (هذكر ال ضاة الفاىطابناة) ،الرانض ،مم ية الرهاد2005 ،ـ.

 -160أيك اوار ،ونلح مىلكد :ه،ند هلب فاىطاف سؿ بنوؼ شرف ،ط ،4ياركت ،دار الف ح
لاطين ة كالبنهر1971 ،ـ.

 -161اكبنس ،مراـ :الكاشع الىانىذ فذ إىرائاؿ ،بنفحة ،إودار هملاة أبنونر الىهاف1990 ،ـ.

خامساً :المراجع األجنبية المترجمة:

 -162آف ىماث ،ينماس :فاىطاف كالفاىطابناكف(1983-1876ـ) ،ال،نـ يهنرة ال كرم ( رهمة)،
دمهؽ ،دار الحوند لابنهر كال كزاع1991 ،ـ.

 -163إلانب ،ال كب:هرائـ اأرهكف كلاحذ (1948-1937ـ) ،صنزم الىلدم( رهمة) ،منف،
دار الهااؿ1985 ،ـ.

 -164يرابنر ،لابنذ :الو،اكبناة فذ زمف الدام ن كراة (ال نرا المكثؽ للسشنت الو،اكبناة ينلفنهاة
كالبننزاة) ،محهكب مر( رهمة) ،ياركت ،مؤىىة اأيحنث اللرياة1985 ،ـ.

 -165حرمة ال وحاح الو،اكبناة مف ،د هنيك بنىمذ إل

،د هنمار ،دار الهااؿ ( رهمة)،

منف ،دار الهااؿ ،كالدراىنت كاأيحنث الفاىطابناة1990 ،ـ.

 -166امذ ،مبننحاـ ،كأفرااـ :ملهـ الموطاحنت الو،اكبناة ،أحمد يرمنت اللهرمذ ( رهمة)،
منف ،دار الهااؿ لابنهر كالدراىنت كاأيحنث الفاىطابناة1988 ،ـ.

 -167هنركدم ،رهنا :ماؼ إىرائاؿ دراىة لاو،اكبناة الىانىاة ،رهمة موطف
ط ،2ال نمرة ،دار الهركؽ1984 ،ـ.

منمؿ فكدف،

 -168اأىنطار المؤىىة لاىانىة ا ىرائاااة ،رهمة محمد مهنـ ،ط ،4ال نمرة ،دار الهركؽ،
2002ـ.
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 :-169فاىطاف أرض الرىن ت ا ل،اة ،رهمة يد الويكر هنماف ،ال نمرة ،رهمة ،بن،ضة
مور لاطين ة كالبنهر كال كزاع2010 ،ـ.

 -170هاركمذ ،فرد :أابنه ناف حكؿ إىرائاؿ الو،اكبناة (آراؤف المثارة حكؿ الهرؽ اأكىط)،
رهمة منزف الحىابنذ ،صزة ،كمنلة أيك صكش2011 ،ـ.

 -171دكمنؾ ،هنؾ -لكركا ،منرم :ال حدم الو،اكبنذ"أضكاا

ا

إىرائاؿ" ،بنزاه الحماـ

( رهمة)  ،ياركت ،دار اللاـ لامسااف ،كدار اآلداب1968 ،ـ.

 -172دانف ،مكهاه :دانف ال رؼ ،هكشذ إيراماـ (إ داد) ،ال نمرة ،مرمز الدراىنت الوحفاة
يمؤىىة دار ال لنكف لاطيع كالبنهر1977 ،ـ.

زاز

 -173رضن ،ممدكح :ا رافنت هكلدامنئار،
لاطيع كالبنهر1977 ،ـ.

زمذ( رهمة) ،ال نمرة ،مرمز دار ال لنكف

 –174رفنئاؿ ،اكاؿ :الو،اكبناة البنظراة كال طياؽ ،بنكر اليكطاة ( رهمة)،
لابنهر ،كالدراىنت كاأيحنث الفاىطابناة1998 ،ـ.

منف ،دار الهااؿ

 -175ىاافر ،أراؾ :ياهاف ىارة حان ه ،مطنيع ال،ائة اللنمة لسى لسمنت(،د ت)To: www. :
Al mostafa. com

 -176هنمار ،إىحنؽ :مذمرات ،دار الهااؿ لابنهر كالدراىنت ،منف ،ط1994 ،1ـ.
 -177هبندلر ،مكلف :إىرائاؿ ،الاامكد كالحاـ الو،اكبنذ(،الىاطة الىانىاة كا اداكلكهاة مف يا ف
إل بن بنانمك) ،محمد بنهنر( رهمة) ،منف ،اأمااة لابنهر كال كزاع1997 ،ـ.

 -178وناغ ،أبناس كآ ركف :الفمرة الو،اكبناة البنوكص اأىنىاة ،لطفذ اللنيد ،كمكى
( رهمة) ،ياركت ،مرمز أيحنث مبنظمة ال حرار الفاىطابناة1970،ـ.

-179

يكهذ ،كاوؼ :فاىطاف شيؿ الضانع؛ شرااة هدادة فذ الموندر اليراطنبناة،

بنز
اذ

الهرينكم ( رهمة) ،رانض الراس لام ب كالبنهر ،لبندف1985 ،ـ.

 -180اسـ ،ا آؿ :ألؼ ا،كدم فذ ال نرا الحداث ،دبننف أيك نمر( رهمة) ،دمهؽ ،مؤىىة
فاىطاف لاث نفة2006 ،ـ.

 -181صكهنبنىمذ ،منر :طر الفنهاة فذ إىرائاؿ ،دراىنت فذ الو،اكبناة ،ال دس ،مبنهكرات
وسح الداف1976 ،ـ.

 -182م ف ،مبنرم :ال دس ،رهمة إيراماـ الرامب ،دمهؽ ،دار مبنلنف لادراىنت كالبنهر1997 ،ـ.

 -183ماى ار ،آرثر :ال يااة الثنلثة هر كا،كد الاكـ ،أحمد بنهاب منهـ( رهمة) ،ا ىمبندراة،
ال،ائة الموراة اللنمة لام نب2003 ،ـ.
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 -184منلمن ،فام كر :مبننحاـ يا ف ال كراة كاليبندشاة ،ال،ائة اللنمة لسى لسمنت( رهمة) ،ال نمرة،
ال،ائة اللنمة لسى لسمنت ،ب ت.

 -185المذمرة ال ذ شدم ،ن الحمكمة اليراطنبناة ىبنة 1947ـ إل
يفاىطاف :نرا

لهبنة اأمـ الم حدة ال نوة

فاىطاف الىانىذ حت ا دارة اليراطنبناة ،حىاف فنضؿ ( رهمة) ،ي داد ،دار

الملاماف اللنلماة 1956 ،ـ.

 -186مرمز هبناف لادراىنت ا ى ار اهاة :أحنداث هنمار اأ ارة (دراىة بن داة فذ المضمكف)،
ىلاد أيك فرج ( رهمة) ،مرمز هبناف لادراىنت ا ى ار اهاة ،منف ب ت.

 -187مونلحة ،بنكر الداف :إىرائاؿ الميرل كالفاىطابناكف كىانىة ال كىع (2000-1967ـ)،
ااؿ بنونر ( رهمة) ،مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة2001 ،ـ.

 -188مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة :حرب فاىطاف  1947ػ 1948ـ (الراكاة ا ىرائاااة الرىماة)،
رهمة أحمد اافة ،بنا كىان ػ شيرص ،هرمة ال دمنت البنهراة المى اة المحدكدة1984 ،ـ.

 -189المؤىىة اللرياة لادراىنت كالبنهر :مكد البننر اأىطكرة ال ذ شنمت اا،ن إىرائاؿ ،رهمة
صنزم الىلدم ،ياركت -منف ،دار الهااؿ1981 ،ـ.

 -190بن ية مف ال ندة اللىمرااف الفربنىااف 2194 :اكمن مف أانـ الحرب اللنلماة الثنبناة (اكمانت
ملززة ينلوكر كالكثنئؽ الىراة) ،ج ،1الدار اللرياة لامكىك نت ( رهمة) ،ياركت ،الدار اللرياة

لامكىك نت1994 ،ـ.

 -191منلافذ ،إاسف :إىرائاؿ مف ا رمنب إل

مهنزر الدكلة ،رهمة مبن

يد ار  ،ياركت

مؤىىة اأيحنث اللرياة.1985 ،

 -192انمؼ ،داف :ط،نرة الىسح أ سؽ كأىطكرة ككاشع ،هكبنذ مبنوكر( رهمة) ،راـ ار ،مدار
المرمز الفاىطابنذ لادراىنت ا ىرائاااة2004 ،ـ.

سادساً :المراجع العبرية:

 -193إلداد ،اىرائاؿ :دكلة إىرائاؿ مذ الطراؽ إل

ممامة إىرائاؿ( ،عبري) ,ال دس ،ىك ـ،

1948ـ.

 -194المبنطؽ ا ىرائااذ( ،عبري) ,ؿ أياب ،دار انئار1980 ،ـ.
 -195إاسف،

م ىكر :م

شرر اليراطنبناكف ا بنىحنب؟ ،وراع مرد

وانف -1941

1948ـ( ،عبري) ,ال دس ،مرمز زلمنف هزار لدراىة نرا إىرائاؿ1987 ،ـ.

 -196بنيكاة الدكلة الا،كداة ك ح ا ،ن1948-1941ـ( ،عبري) ,وراع مرد وانف – 1941
1948ـ ،ال دس ،مرمز زلمنف هزار لدراىة نرا إىرائاؿ1987 ،ـ.
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 -197يئارك ،حنااـ-كهياط ،ال كؼ :شنمكس ه وانت أرض إىرائاؿ 1948 –1799ـ،
(عبري) ,ؿ أياب ،هلب نمؿ1983 ،ـ.

 -198ينركخ ،بنندؿ :م ؿ يربنندكت( ,عبري) ,ؿ أياب ،صك منف1968 ،ـ.

 -199ينرم ،مبنكئاؿ :مكىك ة أطاس منر ن( ،عبري) ,ال دس ،هرمة منر ن1981 ،ـ.
 -200يبننم ،ال كب :هبنكد مه،كلكف ،م نب

ماانت لاحذ( ,عبري) ,ؿ أياب ،مهمك ة

أودشنا1953 ،ـ.

 -201يا ف ،مبننحاـ :ال مرد-مذمرات شنئد المبنظمة ال كماة فذ إىرائاؿ( ،عبري) ,أ ذ أىنؼ،
ال دس ،ؿ أياب1981 ،ـ.

 -202فذ الحرمة الىراة – مذمرات شنئد المبنظمة ال كماة فذ إىرائاؿ( ،عبري) ,أ ذ أىنؼ ،ؿ
أياب ،ال دس1987 ،ـ.

 -203ياؿ ،يكاار :و،اكف المحنرية-بنضنؿ ا ىؿ كلاحذ لبن،ضة إىرائاؿ( ،عبري) ,إىرائاؿ،
ىفنراـ ،كمل،د هنيك بنىمذ1987 ،ـ.
 -204فاف ،إااذ :الهي،ة الثنبناة-

ماانت المبنظمة اللىمراة ال كماة فذ أكركين -1948

1946ـ( ،عبري) ,ؿ أياب ،ركف1973 ،ـ.

 -205المبنظمة اللىمراة ال كماة فذ أرض إىرائاؿ( ،عبري)( ,مهمك ة كثنئؽ) ،ج (أ) ،ؿ أياب،
مل،د هنيك بنىمذ فذ إىرائاؿ1990 ،ـ.

 -206امذ ،أفرااـ :الدرع كالحرية -مف الحنرس كح

حرب اأانـ الى ة( ،عبري) ,ؿ أياب،

دفنر1968 ،ـ.

 -207منذا كمف فذ الدفنع كالوراع( ،عبري) ,ؿ أياب ،مم ية دفنر1975 ،ـ.

 -208هنرا ،هرهكف :منهكمار( ،عبري) ,ؿ أياب ،ك ازرة الدفنع – شىـ الم نحؼ1985 ،ـ.
 -209هاير ،اكاؼ :بنكاة هاش يرم مبنظـ( ،عبري) ,ال دس ،ا ىحنؽ يف ىفذ1986 ،ـ.

 -210الىانىة اليراطنبناة كالا،كداة فذ أرض إىرائاؿ 1944-1942ـ( ،عبري) ,وراع مرد
وانف  ،1948 - 1941ال دس ،مرمز زلمنف هزار لدراىة نرا إىرائاؿ1987 ،ـ.

 -211هك منف ،ا،كهع -كبن نبنانمك ،د .ب -ماكز ،م -يسم ،أ :المكىك ة الليراة-
ا،كداة ،كأرض إىرائاااة( ,عبري) ,ال دس -ؿ أياب ،هػ1977 ،6ـ.

نمة،

 -212هك ف ،هملكف :ىاندة كوراع فذ أانـ ال مرد 1946-1945ـ( ،عبري) ,إىرائاؿ ،ان
كيبنماف كالمايك س المكحد1988 ،ـ.
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 -213هايزكف ،ركت :ى اف ىبنة

ا

شرار ال ىاـ كال سؼ حكله(،عبري) ,ال دس ،مل،د

"ما هاس" لافمر الا،كدم الو،اكبنذ2009،ـ.

 -214هابنكىنر ،يبنحنس :مع ركج لاحذ مف الحرمة الىراة( ،عبري) ,المؤ مر الكطبنذ اأكؿ
لمحنريذ إىرائاؿ ،حافن ،هنملة ينر إاسف1985 ،ـ.

 -215دركف ،الالازر– كهرؼ ،كمكهاه :شاـ كمفنماـ – شنمكس الو،اكبناة كاىرائاؿ( ،عبري),
ال دس ،أودار رئفكف1983 ،ـ.

 -216هنؤكؿ ،أفا دكر :مع هاؿ ال،نصنبننف ( ،عبري) ,ؿ أياب ،ك ازرة الدفنع ،ط1974 ،4ـ.

 -217هياط ،هاكمك-كهامر ،إلابنن :نرا هلب إىرائاؿ(،عبري) ,ج( ،2عبري) ،إىرائاؿ ،مىندا،
1985ـ.

 -218هفاامنف ،أبنهؿ :م نينت محنريذ حراة إىرائاؿ( ،عبري) ,هزأف ،ؿ أياب ،ائار1982 ،ـ.
 -219هافذ ،هيرائاؿ :الىانىة اليراطنبناة فذ أرض إىرائاؿ(1948-1939ـ) ،أ داد ،المكؼ
هياط( ،عبري) ,ال دس ،مرمز زلمنف هزار لدراىة نرا إىرائاؿ1987 ،ـ.

 -220يف نمذ ،هاكمك :أثار ا ىؿ كال مرد ا الىانىنت اليراطنبناة كا بنىحنب مف أرض
إىرائاؿ ،وراع مرد وانف 1948-1941ـ( ،عبري) ,ال دس ،مرمز زلمنف هزار لدراىة نرا

إىرائاؿ1987 ،ـ.

 -221من س ،مبنكئاؿ :م ور نرا لاحذ( ،عبري) ,ؿ أياب ،دائرة ال ااد1983 ،ـ.
 -222مبنلنف ،حياب :حرب الوحنفة -بنضنؿ الوحنفة الليراة فذ أرض إىرائاؿ ضد الىاطنت
اليراطنبناة( ،عبري) ,ال دس ،المم ية الو،اكبناة1969 ،ـ.

 -223مكماف ،ما نؿ :أثار اأحداث فذ أرض إىرائاؿ

ا

الىانىة اليراطنبناة(-1945

1948ـ) ،وراع مرد وانف(1948 – 1941ـ)( ،عبري) ,ال دس ،مرمز زلمنف هزار لدراىة
نرا إىرائاؿ1987 ،ـ.

 -224مارثبنياكـ ،همهكف :نرا إىرائاؿ فذ اأهانؿ اأ ارة( ،عبري) ,مر ىااان ،مل،د ماهسؼ
لدراىة ال نرا ا ىرائااذ1982 ،ـ.

 -225لفبنئذ ،إا نف :ماانت الحرمة الىراة ،ال وة اله واة ل نئد ماانت ا ىؿ( ،عبري),
ال دس  -ك ؿ أياب ،ادبناـ ،كاد كت أحكبنكت1987 ،ـ.

 -226لبنهيكاـ ،هاكمات :شرااة لمىني ة دا ؿ إىرائاؿ يمبننىية مركر منئة نـ ا ك دة أيرامنـ
ه ارف( ،عبري) ،ج ،3ؿ أياب ،ك ازرة الدفنع ،شىـ الم نحؼ.2007 ،

 -227لافذ ،ا ىحنؽ :ال دايار ال ىلة ،ال دس أثبننا حرب ا ى سؿ 1948ـ( ،عبري) ,ؿ أياب،
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ك ازرة الدفنع1986 ،ـ.

 -228مرادكر ،المكؼ :الطراؽ لاحراة طكااة شوة أحد الميلداف( ،عبري) ،ط ،3ال دس ،أ ذ
أىنؼ1951 ،ـ.
 -229بننؤكر ،مرد نم – كهالندم ،داف :أرض إىرائاؿ فذ ال رف اللهراف – مف ا ى اطنف لادكلة
(1955 – 1900ـ)( ،عبري) ,ؿ أياب ،ك ازرة الدفنع1990 ،ـ.

 -230بناؼ ،دافاد :ملنرؾ المبنظمة اللىمراة ال كماة( 6أهزاا) ،ج( ،5عبري) ,ؿ أياب ،مؤىىة
ماكزبنر1975 ،ـ.

 –231طكر إ ىؿ كلاحذ ح

الحرب اللنلماة الثنبناة( ،عبري) ,هاش الدكلة فذ الطراؽ حا نت

فذ نرا شكة الحمناة الليراة ،ؿ أياب ،ك ازرة الدفنع – كهرمة بناادت المحدكدة1988 ،ـ.

 -232بنافاه ،اكىؼ :مف طرد اليراطنبنااف مف أرض إىرائاؿ ،ح نئؽ كموندر( ،عبري),

,

مؤىىة ملمك ن لبنهر الك ذ ال كمذ1988 ،ـ.

 -233منكزمنف ،دفبنه  -ا ىحنمذ ،آراه  -دكركف ،إلمس :مكىك ة أطاس منر ن( ،عبري) ,ىنرة
فى يىمذ (إ داد) ،ال دس ،هرمة منر ن1983 ،ـ.

 -234مرئاؿ ،ا،كدا :ال نئد كالىانىذ مكهاه دانف(،عبري) ,ؿ أياب ،مطيلة اهئنؿ هكلدفاف،ب ت.
 -235ماار ،اكىؼ :البنضنؿ لادكلة -الىانىنت الو،اكبناة منياف الىبنكات1948-1936ـ،
(عبري) ،ال دس ،مرمز زلمنف هزار1985 ،ـ.

 -236مف الىيت اأىكد إل ال ىاـ ،وراع مرد وانف1948 – 1941ـ  ،ال دس( ،عبري),
مرمز زلمنف هزار لدراىة نرا إىرائاؿ1987 ،ـ.

 -237لاحذ -ااداكلكهاة كىانىة (1948-1940ـ) ،هزآف ،القدس( ,عبري) ,مرمز زلمنف هزار
لدراىة نرا إىرائاؿ ،كما ر1989 ،ـ.

 -238افاف ،ادا أما نؿ :حانة انئار -أيرامنـ ه ارف( ،عبري) ,ؿ أياب ،إودار مطيلة مدار،
1986ـ.

 -239اااف-مكر ،بنن نف :م نينت محنريك حراة إىرائاؿ( ،عبري) ,ؿ أياب ،هممكبنن1974 ،ـ.

 -240اكبنا ش ،المكؼ :شضنان فذ مكضكع الىازكف اأمير( ،عبري) ,ؿ أياب ،مل،د
هنيك بنىمذ1989 ،ـ.

 -241يف ا،كدا ،ب-كهكحط ،اىرائاؿ :الوراع ا
رمنت هنف1973 ،ـ.

همؿ اليات ال كمذ( ،عبري) ,إىرائاؿ،

 -242يف ا،كدا ،ب-كهكحط ،م :البنضنؿ مف أهؿ اأمف ا ى سؿ( ،عبري) ( ،ر اب) انئار
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،نؿ الكىاط الدكلذ يربنندكت

: الدوريات العربية:ًثامنا

 مبنظمة لاحذ ا رمنياة: الياندر الىانىذ-267

.ـ1989 ) أااكؿ (ىي مير24 ،318  اللدد، دار الطين ة اللرياة، ال دس،أحرابنكت

 مف هلية ا ى ينرات فذ مبنظمة لاحذ إل، م نياة مع إىحنؽ حىكف: الياندر الىانىذ-268
 منبنكف اأكؿ24 ،237  اللدد، دار الطين ة اللرياة، ال دس،كفد الاىنر ا ىرائااذ إل ركمنبنان

.ـ1987 )(داىمير
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 -269الحهة ،رهاد :المكبنت فكلمه يربنندكت ،فاىطاف الثكرة ،بنا كىان-شيرص ،مرمز مبنظمة
ال حرار الفاىطابناة ،اللدد1988 ،718ـ.

 -270أيك حرب ،شنىـ :مذيحة دار انىاف ،ا ىراا ،ال دس ،دار الف كل ،اللدد1986 ،4ـ.

 -271ال نلدم ،كلاد :يبننا الدكلة الا،كداة (1948-1897ـ) ،اأداة اللىمراة ،مهاة الدراىنت
الفاىطابناة ،ياركت – ال دس ،مؤىىة الدراىنت الفاىطابناة ،اللدد1999 ،39ـ.

 -272رايابنكفا ش ،أيرامنـ :مف ش ؿ المكبنت يربنندكت؟ ،الياندر الىانىذ ،ف الهركىاـ يكىت،
ال دس ،دار الطين ة اللرياة ،اللدد 4 ،221هراف اأكؿ 1986ـ.

 –273طلمة ،هكرج :موندر دراىة ا رمنب الو،اكبنذ ،هؤكف فاىطابناة ،ياركت ،مرمز أيحنث
مبنظمة ال حرار الفاىطابناة ،اللدد  ،25أااكؿ (ىي مير) 1973ـ.

 -274محنرب،

يد الحفاظ :بنهأة ال بنظامنت الو،اكبناة المىاحة ،هؤكف فاىطابناة ،ياركت،

مرمز أيحنث مبنظمة ال حرار الفاىطابناة ،اللدد ،105آب (أصىطس) 1980ـ.

 -275اللسشنت ياف ال،نصنبننف كا ىؿ ح

ابند ع الحرب اللنلماة الثنبناة ،هؤكف فاىطابناة،

ياركت ،مرمز أيحنث مبنظمة ال حرار الفاىطابناة ،اللدد  ،106أااكؿ (ىي مير) 1980ـ.

 -276اللسشنت ياف المبنظمنت اللىمراة الو،اكبناة

سؿ الف رة اأكل

مف الحرب اللنلماة

الثنبناة ،هؤكف فاىطابناة ،بنا كىان – شيرص ،مرمز اأيحنث مبنظمة ال حرار الفاىطابناة  ،اللدد
 ، 107هراف اأكؿ (أم كير)1980 ،ـ.

 -277اللسشنت ياف ال بنظامنت الو،اكبناة المىاحة ،هؤكف فاىطابناة ،بنا كىان – شيرص ،مرمز
اأيحنث مبنظمة ال حرار الفاىطابناة ،اللدد ،108هراف الثنبنذ (بنكفمير)1980 ،ـ.

 -278المىارم ،يد الكمنب :ا اداكلكهاة الو،اكبناة (دراىة حنلة فذ اـ اه منع الملرفة)،
نلـ الملرفة ،المكات ،المهاس الكطبنذ لاث نفة كالفبنكف كاآلداب ،ج ،1اللدد 1990 ،60ـ.

 -279كاا سـ ،ماث :ا سؽ إىرائاؿ ال دامة ،ىحر ال،بندم( رهمة)،

المهاس الكطبنذ لاث نفة كالفبنكف كاآلداب ،اللدد ،249أااكؿ(ىي مير) 1999ـ.

تاسعاً :الدوريات العبرية:

 -280هابنكىنر ،يبنحنس :يحث طاال

نـ الملرفة ،المكات،

ف لاحذ ،مهاة م د ار "لدراىة نرا

كمى كطبنن ،ن"( ،عبري) ،اللدد  ،64ال دس ،انر ا ىحنؽ يف ىف 1982 ،ـ.
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the inhabitants and dismiss them form Palestine. Yahya assassinated the international
mediator Folke Bernadotte late 1948. They were then considered a terrorist group that
should be combated. After forming the Israeli army, Yahya was dismantled and it
became part of the Israeli army.
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Abstract
The Haganah was founded in 1920, and then the Haganah B seceded from it in 1931 led
by Abraham Tahomi who tried in 1937 to return the original Haganah. This resulted in
secession of Irgun in 1937 led by David Razi’el and Abraham Shtirn. However, the
outbreak of the World War II in 1939 resulted in disputes between Razi’el the leader of
Irgun who support alliance with Britain just like the Jewish agency on the one hand and
his deputy Shtirn who preferred to ally with Germany. Consequently, Shtirn seceded
from Razi’el and established “Irgun in Isreal” in 1940. This organization considered
Britain as a first enemy. Accordingly, it was chased by all. Most of the leaders of this
organization were killed by the British intelligence that assassinated Shtrin in 1942.

Some leaders of the organization such as Yitzhaq Shamir tried to save it late 1942. He
escaped from prison to re-organize it when it was named Yahya. It carried out some
operations. One of these operations was assassinating the British minister of settlements
Lord Muin in 1944 in Cairo. After assassination, this organization agreed with the
Haganah to unite in order to gain time and to avoid any annihilation by the latter that
tried to annihilate Irgun as a result of killing Muin instead of Yahya. In spite of being
minor, this organization tried to deceive the two major organizations, i.e. Haganah and
Irgun by promising them to unite if threatened to dissolve.

The organization contributed to the Hebrew disobedience movement that was led by the
Haganah against the White Paper of 1939. It tried to bridge the gap between Haganah
and Irgun. It also carried out some operations in the disobedience movement that
enabled it to get equipment and arm its members. As a result of increase of Hebrew
disobedience, the British forces carried out the Black Saturday and Shark campaigns.
They arrested Shamir and some leaders of Yishuv. The Haganah withdrew from
disobedience movement. Yahya and Irgun continued in their operations against Britain.
When the United Nations Partition Plan for Palestine was issued in 1947, Yahya
opposed it. They also considered that Arabs are the first enemy. They committed several
crimes; one of these was Deir Yassin massacre in 1948. This massacre led to displace
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