معارك ال ّنكبة

معركة جدين:
في  ،1948/1/22تمقى أديب الشيشكمي (قائد فوج اليرموؾ األوؿ) برقية مف قائد جيش اإلنقاذ ،يطمب منو
فييا مياجمة مستعمرة صييونية في الخميؿ لمتغطية عمى عبور فوج اليرموؾ الثاني لنير األردف ،والحصوؿ
عمى معمومات حوؿ تحصينات المستوطنات.
قاـ الشيشكمي باختيار مستعمرة "جديف" ىدفاً لميجوـ؛ وتـ اليجوـ؛ ودافع الصياينة بعناد عف المستوطنة؛ لكف
المياجميف استطاعوا احتالؿ المراكز األمامية ،ولـ تنجح قوافؿ اإلمداد الصييونية في فؾ الحصار عف
المستوطنة ،إلى أف وصمت قوة بريطانية لنجدتيـ يوـ 1948/1/23؛ فتراجعت قوات اليرموؾ بناء عمى
تجنبا لمصداـ مع البريطانييف .وكانت خسائر فوج اليرموؾ  18شييداً (ىـ أوؿ شيداء جيش
التعميمات؛ ً
اإلنقاذ).

معارؾ باب الواد:
1

باب الواد ممر يربط السيؿ الساحمي بجباؿ القدس ،وتتشعب منو طرؽ كثيرة مثؿ :القدس ،والرممة ،وبيت
جبريف ،وعرطوؼ ،وغزة ،وراـ اهلل .تطؿ عميو قرى مثؿ :عمواس ،والمطروف ،وتؿ الجزر ،وأبو شوشة،
وبيت نوبا ،ويالو .وألنو مفتاح القدس؛ فإف لو أىمية عسكرية عظيمة ،ودارت فوقو معارؾ عظيمة عبر
القروف؛ فعنده قاـ صالح الديف بصد ىجوـ ريكاردوس قمب األسد( ،ؽ12ـ) ،وفي موقعو وقؼ المقدسيوف
في وجو إبراىيـ باشا سنة 1834ـ ،ودارت فوقو معارؾ دامية في الحرب العالمية األولى بيف األتراؾ
واإلنجميز .1917
عمؿ العرب عمى قطع الطريؽ عمى الصياينة الذيف أرادوا احتالؿ باب الواد بعد قرار التقسيـ؛ فتجمع
المقاتموف مف القرى المجاورة لباب الواد ،وكانوا في البداية  300مقاتؿ ،عمى رأسيـ الشيخ ىاروف بف جازي
(أحد شيوخ قبيمة الحويطات شرقي األردف) ،وقد انضموا إلى قوات جيش الجياد المقدس بقيادة عبد القادر
الحسيني.
قامت القوات العربية بتخريب الطريؽ واتالؼ أنابيب المياه التي توصؿ الماء لألحياء الييودية؛ ثـ أخذوا
يتصدوف لمقوافؿ الييودية المحروسة التي تمر كؿ أسبوع بباب الواد؛ فقد ىاجموا القافمة يوـ 1948/3/1
وقتموا  4مف رجاليا ،وفجروا األلغاـ تحت السيارات الصييونية يومي  ،3/12،13وقتموا  5مف ركابيا ،وفي
 3/19قتموا  15رجالً بعد أف ىاجموا القافمة ،مع اشتداد وطأة اليجمات استنجد ييود القدس بسمطات
االنتداب التي وضعت في عرطوؼ قوة بريطانية ( )200جندي لحماية القوافؿ الصييونية.
حاولت القوات الصييونية ليمة  ،3/31احتالؿ التالؿ المشرفة عمى باب الواد؛ لكف العرب اشتبكوا مع القافمة
قرب مستعمرة خمدة؛ ما خمؼ قتمى كثيريف في الجانبيف؛ ولكف األىـ أف العرب استطاعوا دحر الصياينة
واعادتيـ إلى خمدة وغنموا بعض السيارات.
في  16نيساف ىاجـ العرب بقيادة أحمد زونا والشيخ ىاروف بف جازي قافمة مف  250سيارة عسكرية عند دير
عصر؛ وانتيت بتدمير  60سيارة ،واالستيالء عمى  15سيارة
ًا
أيوب .استمرت المعركة حتى الساعة الرابعة

أخرى وكمية مف األسمحة.

يوـ  10أيار حدثت معركة كبيرة أيضاً يوـ  13أيار بمقتؿ  300صييوني ،وتمسؾ العرب بالموقع حتى تسمـ
الجيش األردني الموقع في.1948/5/15
2

معركة بيت سوريك
قاـ عبد القادر الحسيني ببث العيوف لجمع المعمومات عف األنشطة العسكرية لمصياينة ،فعمـ ،أف الصياينة
سيرسموف إلى القدس قافمة مف السيارات تحمؿ التمويف يوـ  ،1948/1/19وأفادت المعمومات أف القافمة
سيحرسيا الصياينة والبريطانيوف.
عقد عبد القادر الحسيني اجتماعاً مع قادة قطاعات قرى ساريس والقسطؿ وقالونيا وصوبا ،وكاف في
االجتماع كامؿ عريقات وابراىيـ أبودية ،وتـ في ىذا االجتماع وضع خطة لتدمير القافمة والقوات التي تتولي
حراستيا ،عمى أف يقود اليجوـ بنفسو.
تغيرت الخطة ألف القافمة غيرت مسارىا إلى بيت سوريؾ؛ فانتقؿ المقاتموف العرب إلى تمؾ القرية ،وعند
الظير وصمت القافمة إلى الكميف الجديد؛ فانقض عمييا المياجموف العرب مف كؿ الجيات ،وقاموا بتفجير
األلغاـ تحت العربات ،فأخذ الصياينة يتركوف العربات ويفروف باتجاه مستعمرة الخمس ،فانتيت المعركة
بتدمير القافمة وقتؿ عدد كبير مف الصياينة واإلنجميز وفرار األحياء منيـ.
أصدر الحسيني أم اًر لقواتو بعدىا بالتراجع ،وقد كانت خسائر الجانب العربي في ىذه المعركة سبعة شيداء؛
لكنيـ غنموا كمية كبيرة مف الذخيرة والبنادؽ والرشاشات.
معركة بئر السبع
تشكمت في بئر السبع حامية مف الشرطة واليجانة قواميا  60رجالً بعد إعالف بريطانيا عف نيتيا في
االنسحاب مف فمسطيف ،وأضيؼ إلى ىذه الحامية عدد مف المتطوعيف مف أبناء البدو ،وتولى قيادتيـ عبد اهلل
أبو ستة.
لجأ الصياينة بمجرد انسحاب بريطانيا مف منطقة بئر السبع في  1948/5/14إلى بسط سيطرتيـ عمى
الطرؽ اليامة مف الناحية العسكرية ،فيما قاـ العرب بدعـ الحامية بعدد مف المتطوعيف المصرييف والميبييف،
وفي  5/18دخمت كتيبة مشاة مصرية بقيادة أحمد عبد العزيز إلى قطاع بئر السبع ،وما لبثت القيادة
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المصرية أف سحبت معظـ ىذه الوحدة بسبب أف الوضع العاـ يتطمب ذلؾ حسب قوليا .وبذلؾ أصبح الدفاع
عف المدينة ضعيفاً.
في  1948/10/18شف الجيش اإلسرائيمي ىجومو عمى بئر السبع ،فطمب قائد الحامية النجدة مف الحكومة
المصرية فمـ تنجده ،في الوقت الذي كاف فيو الجيش اإلسرائيمي يممؾ الطائرات ويياجـ المدينة بخمسة آالؼ
مقاتؿ.
بدأت المعركة بقصؼ جوي بدأ يوـ  10/18إلى يوـ  ،10/21نجـ عنو تدمير عشرة منازؿ وقتؿ  7أشخاص
عدا عف الذعر الذي خمفو في المدينة.
يوـ  ،1948/10/20ميدت المدفعية لميجوـ البري مف الشماؿ والشماؿ الغربي لتدخميا يوـ 1948/10/21
وتقضي عمى ما تبقي مف مقاومة داخميا لتسيطر عمييا تماماً.
معركة بيسان
ضمف إطار خطة "داؿ" التي تقضي باحتالؿ أكبر عدد مف المدف والقرى العربية قبؿ االنسحاب بريطانيا،
قامت "الياغاناة" بشف ىجوـ عمى بيساف فجر .1948/5/1
تسمؿ  300مقاتؿ مف "الياغاناة" إلى تؿ الحصف واحتموه ومف ىذا الموقع بدأوا بقصؼ بيساف تمييداً لميجوـ
عمييا.
بدأ اليجوـ عمى بيساف فجر  ،1948/5/12ولـ يكف في حانية بيساف غير  175رجالً أردنييف وفمسطينييف،
ومع تمكنيـ مف صد اليجوـ األوؿ كثؼ الصياينة مف اليجوـ الثاني فدخموا البمدة وقاموا بجمع أسمحة
المناضميف.
ابمغ قائد اليجوـ السكاف بأف بإمكانيـ البقاء في منازليـ عمى أال يبدوا أي مقاومة ،فبقي سكانيا جمعياً ،وبعد
شير طمب مف الجميع مغادرة البمدة فنزح بعض السكاف عنيا ،أما مف أصر عمى البقاء فقد وضعتو السمطات
الصييونية في عربات بقوة السالح إلى الحدود السورية.
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معارك حيفا:
إف وجود مصفاة لمنفط في حيفا عاـ  1947جعميا مف أكبر الموانئ في البحر المتوسط بعد اإلسكندرية ،ىذا
طبعاً عدا عف وقوعيا عمى عقده طرؽ حديدية وبرية؛ فكاف ىذا سبباً لتكوف حيفا محؿ اىتماـ السمطات
البريطانية؛ فخططت إلجالء قواتيا عبر ميناء حيفا.
بالنسبة لمصياينة لـ تكف المدينة تفؿ أىمية ،لكونيا تربط خطوط مستعمراتيـ ،وألنيـ يطمعوف في جمب
المياجريف عبر مينائيا .أما العرب فكانوا ببساطة يعتبروف حيفا جزءاً مف وطنيـ التاريخي لو أىميتو
االقتصادية.
كاف في حيفا قوة عسكرية مدربة مف "الياغاناة" و"األرغوف" تبمغ  5000رجؿ ،ضمف تشكيالت نظامية
مجيزة ومسمحة ليا قيادات؛ فيما افتقر العرب إلى السالح والعتاد؛ أضؼ إلى ذلؾ أف العرب كانوا يقطنوف
أسفؿ سفح الكرمؿ؛ فيما الصياينة يقطنوف أعاله "ىادار الكرمؿ" وكذلؾ يطوقوف األحياء العربية بعدد مف
المستعمرات.
تألفت لجنة وطنية مرجعيا السياسي الييئة العربية العميا ،بعد تمقييا وعود بالدعـ مف المجنة العسكرية في
دمشؽ ،ترأس المجنة رشيد الحاج إبراىيـ ،وكمؼ المالزـ محمد حمد الحنيطي بقيادة الحرس الوطني وتنظيـ
الدفاع عف المدينة.
بدأت االشتباكات فور صدور قرار التقسيـ؛ وازداد توتر الموقؼ بعد أف فجر الصياينة قنبمة في الجانب
الغربي مف المدينة في  ،1947/12/30فقتؿ  6عماؿ عرب وجرح  ،41وىـ مف عماؿ مصفاة النفط،
فانقض العماؿ العرب في المصفاة عمى الصياينة العامميف فييا ،فقتموا  41منيـ .فجر العرب عربة بريد في
القطاع الصييوني بتاريخ  1948/1/14فأصيب  45صييونياً؛ ولكف المعارؾ التي دارت بعد ذلؾ أدت إلى
استشياد المالزـ محمد الحنيطي في كميف صييوني وىو عائد بالسالح مف لبناف في  .1948/3/18وتولي
أميف عز الديف القيادة مكانو.
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في أواخر آذار  1948قضي العرب عمى قافمة صييونية بالكامؿ.

وفي  1948/4/21أبمغ الحاكـ

البريطاني المسؤوليف العرب ق ارره إخالء حيفا ،وكاف قد أبمغ الصياينة بذلؾ يوـ  ،4/17وكاف ىذا إشارة
لمصياينة لبدء خطتيـ لالستيالء عمى حيفا والمعروفة باسـ "سباراييـ" (المقص).
فجر يوـ  4/22اندفعت سرية صييونية واستولت عمى بيت النجادة الذي يشرؼ عمى وادي رشمية؛ لكف
العرب حاصروىا طواؿ اليوـ وقتموا كثي ار مف أفرادىا ،ولـ تستطع التعزيزات الصييونية أف تفؾ الحصار
عنيا؛ لكف ىذه العممية جذبت الكثير مف المناضميف نحوىا؛ ما أدى إلى تسييؿ عمؿ لواءيف آخريف مف
مقسما إلى  3أقساـ حسب الخطة اإلسرائيمية.
الصياينة ،فما أف جاء  4/23حتى كاف الحي العربي
ً

طمب الجنراؿ البريطاني ستوكويؿ مف الطرفيف عقد ىدنة ،ونقؿ لمعرب عشرة مطالب صييونية ،مف ضمنيا

أف يسمموا أسمحتيـ خالؿ  3ساعات ،ويزيموا الحواجز عف الطرؽ ،ويسمموا إدارة المدينة لمصياينة لتقوـ بمنع
التجوؿ والتفتيش بحثاً عف أسمحة.
بالطبع قرر العرب رفض الشروط ،القتناعيـ بأنيـ سيتعرضوف لمذبح إذا قاموا بتسميـ أسمحتيـ .وفي نفس
الوقت قاـ الصياينة بقمب المساجد التي استولوا عمييا إلى اسطبالت ونزعوا شواىد القبور الرخامية
الستعماليا في البناء ،وكي يشيعوا الرعب في المدينة ألقو جثث الشيداء عمى األرصفة؛ ما أدى إلى مغادرة
حوالي  70ألؼ عربي لممدينة .فكانت لخسارة حيفا ،وسقوطيا في أيدي الصياينة أكبر األثر في سير
الحرب بكامميا.
معركة ظهر الحجة:
ظير الحجة جبؿ يقع شماؿ قرية صوريؼ في الخميؿ ،وكانت مستعمرة كفار عتصيوف مركز تيديد لممسافريف
العرب بيف بيت لحـ والخميؿ.
في  1948/1/13أخمت بريطانيا مراكز البوليس مف الجنود في جبؿ الخميؿ يوـ  ،1948/1/13وفي نفس
اليوـ أطمقت النار مف مستعمرة كفار عتصيوف عمى سيارة القنصؿ العراقي وىو في طريقو إلى الخميؿ ،فيب
أبناء الخميؿ والقرى المجاورة ومعيـ أفراد مف القدس والسبع وىاجموا المستوطنة؛ ولكف االقتحاـ فشؿ ألف
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اليجوـ كاف بناء عمى الحماسة وليس عمى خطة عسكرية ،وكانت النتيجة أف استشيد  14مف المياجميف
وجرح .24
في  1948/1/16تصدي سكاف صوريؼ لقوة صييونية متجية إلى كفار عتصيوف ،فاعتصـ مف في القوة
الصييونية بجبؿ الحجة ،وطوؽ المناضموف الجبؿ وأخذوا يقتحمونو حتى أبادوا القوة الصييونية عف بكرة أبييا
واستشيد خمسة مناضميف في ىذه المعركة ،فيما ذكرت تقارير صييونية الحقة أف قتالىـ بمغوا  35قتيالً
نشرت أسماءىـ في صحيفة حيروزالـ بوست.
في  1/18جاءت قافمة صييونية لنقؿ جثث القتمى ،فتصدى ليا المناضموف واشتبكوا معيا لمدة  7ساعات،
فارتدت القافمة عمى أعقابيا ،واستشيد في ىذا االشتباؾ  3مناضميف ،وقتؿ  13صييونياً ،وتدخمت حكومة
االنتداب ونقمت جثث القتمى في معركة ظير الحجة.
بعد ىذه المعركة انقسـ الرأي العاـ في إسرائيؿ حوؿ ضرورة إبقاء المستوطنات البعيدة؛ لكف ىذه المستوطنات
بقيت حتى تـ تدميرىا تدمي اًر كامالً بيف 10و  1948/5/13مف قبؿ حرس القوافؿ في الجيش األردني
بمشاركة أبناء الخميؿ .واقتيد األسرى إلى معسكر اعتقاؿ األسرى.
معركة خربة المحم:
تقع خربة المحـ بيف قرية قطنة وقرية بيت عناف قضاء القدس.
في صباح يوـ  ،1948/5/26قامت سرية مف الجيش األردني باحتالؿ معسكر لمرادار مقابؿ مستوطنة
الخمس ،وتمركزت فيو .وكانت بقية الكتيبة التي تتبع ليا السرية موجودة في القرى المحيطة لمنع تقدـ القوات
اإلسرائيمية مف تيديد الطريؽ الرئيس راـ اهلل /القدس .راـ اهلل  /المطروف .في أوائؿ اليدنة األولى ،استممت
كتيبة المشاة الخامسة المواقع المذكورة.
وفي يوـ 1948/7/9ـ استؤنؼ القتاؿ فعاد اإلسرائيميوف يركزوف ىجماتيـ عمى مواقع الجيش األردني في
المطروف وباب الواد.
وفي صباح  ،1948/7/17تقدمت سرية مف اإلس ارئيمييف باتجاه موقع الرادار فتصدى ليا أىالي بيت عناف،
فقتمت اثنيف منيـ .وحيف وصؿ الخبر إلى خربة المحـ تصدى لمسرية اإلسرائيمية مناضموف مف القرى المجاورة
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بقيادة فخرى إسماعيؿ .ودارت االشتباكات بيف الفريقيف؛ فأرسؿ فخري إسماعيؿ طمباً لمنجدة إلى الكتيبة
األردنية؛ فأرسمت فئة مشاة بمدفع ىاوف ورشاشات لمساندة المناضميف.
أطبؽ المناضموف عمى القوة اإلسرائيمية في خربة المحـ واقتحموا مواقعيا ،وخالؿ ساعات أبادوا معظـ أفرادىا
وفر الباقوف ،واستشيد مناضؿ واحد ،وجرح  3آخروف.
معركة الدهيشة:
بفعؿ الحراسة المشددة مف "الياغاناة" والجيش البريطاني ،تمكف الصياينة مف تمرير قافمة كبيرة مف الساحؿ
إلى القدس مساء  ،1948/3/27وجيزوا قافمة مكونة مف  100سيارة شحف و 19مصفحة وجرافة وخمسة
باصات مع قوة مف الياغاناه مسمحة بالرشاشات والبنادؽ ومدافع الياوف والقنابؿ اليدوية ،وذلؾ لنقؿ ىذه
القافمة إلى مستعمرة كفار عتصيوف عمى طريؽ القدس الخميؿ ،فوصمت القافمة إلى كفار عتصيوف
في.1948/3/28
عممت قوات الجياد المقدس أف ىذه القافمة ستعود إلى القدس صباح 1948/3/29؛ فتـ حشد قوات كبيرة مف
المجاىديف بقيادة كامؿ عريقات نائب قائد الجيش؛ وكمف المجاىدوف عمى جوانب الطريؽ في المنطقة بيف
برؾ سميماف والدىيشة ،وجرى تجييز األلغاـ واقامة الحواجز.
تابعت القافمة سيرىا إلى أف وصمت إلى الكميف ،فانقض عمييا المجاىدوف مف جميع الجيات كما قاموا بقطع
طريؽ العودة عمييا ،وحيف حاولت الدبابات شؽ طريقيا إلى األماـ تصدر لممصفحة األمامية المناضؿ
يوسؼ الرشماوي بقنبمة عطمت المصحفة وأوقفتيا ،واستشيد يوسؼ .وبعد أف ضيؽ المجاىدوف الخناؽ عمى
القافمة الصييونية ،أخذت الطائرات تحاوؿ مساعدة القافمة فألقت بعض المؤف والذخائر؛ لكف معظميا وقع في
أيدي المجاىديف.
وفي ساعات المساء أقبمت نجدات مف بيت ساحور وبيت جاال وبيت لحـ والخميؿ والتعامرة كي تدعـ
المجاىديف ،وظؿ القتاؿ محتدماً بعد أف تسمؿ الصياينة ليحتموا داخؿ بناية "النبي دانياؿ".
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في صباح  3/30طمب المجاىدوف مف الصياينة االستسالـ ،وطمبت القيادة الصييونية مف البريطانييف
والصميب األحمر التدخؿ؛ ولكف البريطانييف رفضوا؛ وأرسموا عارؼ العارؼ وعيسى البندؾ إلقناع المجاىديف
بالسماح لمصياينة المحاصريف بالمغادرة؛ لكف القائد كامؿ عريقات رفض ،وأصر عمى استسالميـ.
وجاءت قوة بريطانية عمى رأسيا الكولونيؿ ىاربر لنجدة الصياينة؛ لكف المجاىديف فجروا األلغاـ في طريقيا
فعادت إلى القدس .وفشمت مفرزة بريطانية أخرى في الوصوؿ إلى المكاف ،وجاء ىربر مع ممثؿ الصميب
األحمر ،وتفاوضوا مع عريقات الذي أصر عمى استسالميـ؛ فجرى اتصاؿ السمكي بالمفتي أميف الحسيني
الذي أجاب بأف العرب يكتفوف بأف يسمـ الصياينة جميع أسمحتيـ ثـ يتولى الصميب األحمر نقميـ إلى
القدس.
بدا مف قبولو؛ فألقى الصياينة أسمحتيـ كاممة،
عرض عريقات اقتراح المفتي عمى الكولونيؿ ،الذي لـ يجد ً
وسممت إلى عريقات مع المصفحات التي لـ تحرؽ ،وحضرت سيا ارت مف القدس لنقؿ الصياينة تحت إشراؼ

البريطانييف والصميب األحمر.
استشيد في ىذه المعركة ثالثة مف المجاىديف؛ أما خسائر الصياينة فكانت  15قتيالً وعشرات الجرحى و16
أسي اًر سمموا إلى الجيش البريطاني والصميب األحمر ،وغنـ المجاىدوف  3مصفحات و 8سيارات سحب30 ،
سيارة شحف وباص.
معارك جبل الرادار:
جبؿ الرادار سمي بيذا االسـ ألف الجيش البريطاني أقاـ فيو موقعاً لمرادار ،ويقع الجبؿ عمى طريؽ القدس ػ
تؿ أبيب بجوار مستعمرة "معاليو ميشاه" .نظرياً كاف مف يحتؿ ىذا الجبؿ يسيطر سيطرة تامة عمى طريؽ
القدس ػ تؿ أبيب.
وفي ليمة  1948/4/28شف الصياينة ىجوماً واسعاً عمى مرتفعات شماؿ القدس ،ومف ضمنيا جبؿ الرادار،
فقاموا باحتاللو ،إضافة إلى احتالؿ قريتي بيت أكسا وبيت سوريؾ ،إلى مشارؼ قرية بدو؛ وكادت تسيطر
عمى مقاـ النبي صمويؿ .وىنا ىب المناضموف مف بدو القوى المجاورة لمتصدي بعنؼ لمقوة المياجمة،
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واستمرت المعركة طواؿ الميؿ ،واشترؾ في المعركة فوج اليرموؾ الثالث التابع لجيش اإلنقاذ بقيادة عبد الحميد
الراوي ،وشف الراوي ىجوماً معاكساً عمى المواقع التي احتميا الصياينة فأجبرىـ عمى التراجع بعد أف تكبدوا
 185قتيالً.
استولى فوج اليرموؾ عمى كمية كبيرة مف األسمحة والذخائر ،واسترد العرب سيطرتيـ عمى الطريؽ الرئيس
ومنعوا التحركات الصييونية عمييا .وفي شير  1948/5عاود الصياينة الكرة بمرافقة الطيراف؛ لكف اليجوـ
أخفؽ مجدداً.
معركة رأس العين:
رأس العيف قرية إلى الشماؿ مف القدس عمى بعد 60كـ منيا ،تميزت بعذوبة مياىيا.
تمركز في رأس العيف  500جندي مف جيش اإلنقاذ في  ،1948/3/8وطردوا الموظفيف الصياينة مف
مؤسسة المياه واستبدلوىـ بموظفيف عرب.
عندما سقطت دير ياسيف والقسطؿ بيد الصياينة أوائؿ نيساف  ،1948قرر المناضموف نسؼ األنابيب التي
توصؿ مياه رأس العيف إلى األحياء الييودية في القدس .ودمروىا عند باب الواد؛ ما نتج عنو تضرر
األحياء الييودية ودوائر الحكومة وقوات الجيش البريطاني في القدس .وأخذت الييئات الصييونية توزع الماء
عمى السكاف الييود مف اآلبار والصياريج.
بعد سقوط يافا في  ،1948/5/17دمر العرب األنابيب في  4مواضع أخرى؛ كي ال يصؿ إلييا الصياينة
ويستولوا عمييا؛ لكف محاوالت الصياينة استمرت لالستيالء عمى رأس العيف ،ودارت حوليا معارؾ عنيفة كاف
أشدىا تمؾ التي وقعت في آخر ثالثة أياـ مف أيار.
تمكف الصياينة يوـ  /30أيار مف االستيالء عمى رأس العيف؛ ولكف في صباح  5/31ىب المناضموف مف
القرى المجاورة لرأس العيف لنجدة الشيخ حسف سالمة (قائد القطاع األوسط)؛ فشنوا ىجوماً مضاداً كاسحاً
عمى مراكز العدو في رأس العيف ،وأصيب الشيخ حسف سالمة وظؿ رجالو يقاتموف حتى طردوا الصياينة مف
رأس العيف بعد ساعات فقط عمى احتالليا.
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أعاد الصياينة تنظيـ قواتيـ بيجوـ مضاد ففشؿ اليجوـ وعادوا أدراجيـ .وفي يوـ  1948/6/1استممت قوة
عراقية الموقع فتراجع الصياينة دوف أف يشتبكوا معيا ،وظمت راس العيف بيد العراقييف حتى سقوط المد
والرممة.
معركة بيت داراس:
تقع بيت داراس عمى طريؽ تربط مجموعة مف المستعمرات؛ لذا فقد كانت تتعرض لمكثير مف اليجمات ،مثؿ
ىجوـ  ..1948/4/13 ،1948/3/16الخ.
في  1948/5/1وصمت قوة مف المستعمرات المجاورة لمقرية ،وبدأت بقصؼ القرية مف الخارج تمييداً
لمياجمتيا ،ثـ تحركت القوة فاحتمت مدرسة القرية ،فيما كانت قذائؼ الياوف تقصؼ شرقي القرية.
انسحبت الموجة األولى مف اليجوـ الستبساؿ المدافعيف عف القرية؛ ولكف بعد أف تكبدت القوة المياجمة
بعض الخسائر ،ووصمت نجدات مف القرى المجاورة إلى بيت داراس وحاولوا مطاردة المعتديف الياربيف الذيف
استنجدوا بالجيش البريطاني ،فجاءت  3مصفحات منعت العرب مف مطاردة الفاريف.
بعد  3أسابيع ىاجـ الصياينة القرية مرة أخرى في  1948/5/21مف جياتيا األربع ،بدأت القوى المياجمة
بقصؼ القرية.
شعر المناضموف بحرج الموقؼ فقرروا الصمود واخالء القرية مف النساء والشيوخ واألطفاؿ ،وتحرؾ ىؤالء
عبر جنوب القرية؛ وما أف بمغوا مشارفيا حتى تصدى ليـ الصياينة بالرصاص ،ليضيفوا مذبحة جديدة إلى
قائمتيـ.
قاـ الصياينة بإحراؽ بيادر القرية وبعض منازليا ،ونسفوا البعض اآلخر .ورغـ ذلؾ استبسؿ المدافعوف عف
القرية حتى نجحوا في رد المعتديف واخراجيـ مف بيت داراس.
أثرت المذبحة عمى المعنويات ،ونفاذ الذخيرة كذلؾ؛ فبدأ الناس يغادروف القرية ما عدا القميؿ منيـ؛ ورغـ ذلؾ
لـ يدخؿ الصياينة القرية إال بعد أف تأكدوا مف عدـ وجود مقاومة .وكاف ذلؾ يوـ .1948/6/5
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الزراعة:
معركة ّ

طمب فوزي القاوفجي قائد جيش اإلنقاذ مف المقدـ محمد صفا "السوري" أف يقوـ باليجوـ عمى إحدى

المستعمرات في المن طقة الوسطى لتغطية عبور قوات أخرى مف جيش اإلنقاذ تحمؿ معدات ثقيمة .اختار
محمد صفا مستعمرة الزراعة جنوب شرؽ بيساف ،ويطمؽ عمييا الصياينة مستوطنة "طيرة تسفي" وأىميتيا
تكمف في وجود محطة لتوليد الكيرباء داخميا ،وآالت ضخ المياه وبرؾ لتربية األسماؾ .وكانت محصنة
تحصيناً جيداً ،عدا عف األبراج التي أقيمت فييا؛ كما كانت قد أحيطت باألسالؾ الشائكة؛ وفييا برؾ لتربية
األسماؾ لتطمؽ مياىيا في خنادؽ مجيزة لذلؾ بغرض الدفاع عف المستوطنة.
كاف غور بيساف قد تحوؿ إلى ما يشبو المستنفع بعد شير مف األمطار المستمرة ،فانتيز محمد صفا تحسف
الجو ليمة  1948/2/17-16لتنفيذ العممية ،وكانت الخطة تقضي بالتظاىر باليجوـ عمى مستوطنيف
متجاورتيف لتغطية العممية األساسية.
بدأ اليجوـ عند منتصؼ الميؿ ،وكاف مفاجأة لمصياينة ،وبعد البدء بقميؿ عاد المطر ليتساقط بشدة ،فقطع
المجاىدوف األسالؾ وتراجع الصياينة .وعند الفجر حاوؿ المغاوير تفجير برج المراقبة؛ ولـ يفمحوا بسبب
المطر؛ ولكف المشاة تقدموا ودمروا بعض بيوت المستوطنة تحت غطاء المدفعية ،ففتحت عمييـ البرؾ
وغمرت الخنادؽ فمـ يستطع المناضموف التقدـ ،ورغـ ذلؾ اشتبكوا في قتاؿ عنيؼ مع مواقع العدو ،وازدادت
فييـ اإلصابات بعد وصوؿ نجدات صييونية ،خصوصاً وىـ يغوصوف في الوحؿ إلى الركب.
أصدر القائد أم اًر باالنسحاب ،فانسحبت فوج اليرموؾ بعد أف خسر  37شييداً وعدداً مف الجرحى ،أما
الصياينة فقتؿ منيـ  112قتيالً .ولـ تحقؽ ىذه المعركة اليدؼ منيا.
معارك سممة:
سممة قرية محاطة بالمستعمرات الصييونية ،تقع عمى طريؽ يافا ػ المد التي كانت التي كانت تسمكيا القوات
البريطانية مف والى معسكر ليتفنسكي.
منذ  1947/12/1والصياينة يتحرشوف بأىالي سممة ،حيث اعتدى سكاف ىتيكفا عمى مزارع عربي فما كاف
مف شباف سممة إال الرد بقتؿ اثنيف مف الصياينة في نفس اليوـ والمكاف.
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شف الصياينة ىجوماً قوياً بمجرد مغادرة البريطانييف ،فتصدى ليـ األىالي وكبدوىـ خسائر فادحة ،فأجبروا
ىجوما آخر مف شمالي القرية؛ لكف مناضمي سممة استطاعوا صد
عمى التراجع؛ لكف المفاجأة كانت أف ىناؾ
ً
اليجوـ وقاموا في الميمة نفسيا بيجوـ معاكس عمى مستوطنة ىيتكفا وأشعموا النار في بعض المنازؿ ،ففر

سكاف المستوطنة تاركيف  26طفالً وراءىـ؛ سمميـ المجاىدوف لمسمطات البريطانية.
جاءت قوات جديدة لنجدة ىتيكفا ،ووصؿ مناضموف مف المد والعباسية لنجدة سممة ،فطاردوا الصياينة حتى
مشارؼ تؿ أبيب وأحرقوا بعض منازؿ مستعمرة "شابيرو"؛ فتدخمت السمطات البريطانية وأجبرت المناضميف
عمى التراجع بعد طمب مف رئيس بمدية تؿ أبيب ،وأحاطت القوات البريطانية بسممة مف كؿ جانب بحجة
الفصؿ بينيا وبيف المستعمرات المجاورة .فاستغؿ الصياينة الظرؼ لتحصيف مستعمراتيـ ،ولما انتيوا مف
التحصيف انسحبت القوات البريطانية.
تمكف سكاف سممة مف الصمود حتى أواسط نيساف  ،1948وظموا يقاوموف حتى نفذت منيـ الذخيرة ،ووصميـ
خبر سقوط يافا  1948/4/28فبدأوا بمغادرة القرية ،ولـ يجرؤ الصياينة عمى دخوؿ القرية إال بعد أياـ مف
ىجرة أىالييا.
معارك الشجرة:
الشجرة قرية بيف الناصرة وطبريا ،شكمت عقدة مواصالت حيوية لطرفي النزاع مف األساس ،في 1948/6/9
احتؿ الصياينة مجموعة مف القرى أدت إلى عزؿ مدينة الناصرة ،فقاـ قائد جيش اإلنقاذ بتجييز جيش حطيف
قاصداً القضاء عمى القوات الصييونية في منطقة الشجرة .وبدأ اليجوـ يوـ  ،6/10اندفع المشاة بمساندة
المدفعية والمصفحات؛ ولكف القوات العربية منيت بخسائر كبيرة لمرورىـ في أرض مكشوفة لمنيراف
اإلسرائيمية.
جذب صوت المدفعية المجاىديف مف كؿ المناطؽ المجاورة ،وكاف ىجوميـ عنيفاً وسريعاً ،فبدأت قوات
الصياينة باالنسحاب باتجاه قرية الشجرة .وطاردتيا القوات العربية ،وقصفت مستعمرة الشجرة بالمدفعية
ودخمت القوات العربية الناصرة؛ ولكف في ىذه األثناء توقؼ إطالؽ النار بعد إعالف اليدنة األولى.
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قامت القوات الصييونية بمياجمة قرية الشجرة وقرى أخرى أثناء اليدنة؛ لكف قوات جيش اإلنقاذ أحبطت
اليجوـ في  ،6/11وقاـ الصياينة باحتالؿ خربة راس عمي يوـ 6/20؛ لكف ىجوماً مضاداً مف جيش اإلنقاذ
استطاع إخراجيـ منيا.
صباح  ،1948/7/8بادر الصياينة باليجوـ ،وقد انتيت اليدنة ،واحتدمت المعركة في الشجرة .وألوؿ مرة
ظير الطيراف الحربي اإلسرائيمي ،وكذلؾ المدفعية الثقيمة.
استمرت المعركة دوف انقطاع ،وبدأت الذخائر تتناقص بسرعة في أيدي القوات العربية ،وأخذ الصياينة
يصعدوف جبية الشجرة ،وكاف انسحاب القوات العربية مف الشجرة يعني سقوط الناصرة ،لذا فقد قاـ جيش
اإلنقاذ بمحاولة يائسة زج فييا جميع قطاعاتو ،تمثمت في اليجوـ عمى قاعدة الشجرة لإلفادة مما يتوفر فييا
مف عتاد وأسمحة ،وذلؾ ليؿ  ،1948/7/13تقدمت القوات العربية حتى الشجرة وسط كثافة نيراف ىائمة؛
لكنيـ استولوا عمى الشجرة يوـ  1948/7/13بعد أف تكبدوا خسائر فادحة.
أعاد الصياينة تنظيـ أنفسيـ وىاجموا مف كفر سبت في نفس اليوـ  ،7/13ورغـ ارتفاع عدد الشيداء إال أف
العرب استطاعوا في  7/15استرجاع قرية تؿ التيف .وما لبثت الناصرة أف سقطت في يد اإلسرائيمييف،
7/16؛ ما ىدد بتطويؽ جيش اإلنقاذ الذي انسحب بغطاء مف فرقة يمنية وفرقة بدوية يوـ  .7/18وتوقؼ
القتاؿ يوـ  1948/7/19بسبب مف اليدنة الثانية.
معركة شعفاط
قا ـ المناضموف باليجوـ عمى قافمة صييونية تحمؿ اإلمدادات مف القدس إلى مستوطنة النبي يعقوب،
وتحمييا مصفحتاف ،ىذا اليجوـ تـ عند منطقة شعفاط في  ،1948/3/24وقاـ بو مناضموف مف جيش
الجياد المقدس ،وتوقفت القافمة فتوافد إلى المكاف مناضموف مف القدس والقرى المجاورة ،واقتحموا سيارات
القافمة وقتموا [ ]14صييونياً وجرحوا [ ]10منيـ ،كما قاموا بإحراؽ المصحفتيف واالستيالء عمى األسمحة التي
كانت فييما.
صادؼ الحادث مرور الجنراؿ ماكميالف قائد القوات البريطانية وغموب باشا وأحمد صدقي الجندي ،فتدخموا
لوقؼ المعركة ،فأبقى المناضموف عمى حياة الستة الباقيف مف القافمة وسمحوا بإخالء الجرحى .شارؾ في
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ىذه المعركة ثالثة مف قواد ثورة  ،1939-1936وأشرؼ عمييا عبد القادر الحسيني .جرح مف العرب في
ىذه المعركة إثناف.
معارك الشيخ جراح:
حي الشيخ جراح مف األحياء العربية في القدس ،وكاف الصياينة يعتمدوف عمى الخط المار بو إلمداد ييود
القدس والمستعمرات شماليا باألسمحة .وبسبب ىذا الموقع شيد حي الشيخ جراح الكثير مف المعارؾ بيف
العرب والقوات الصييونية.
بسبب تعرض القوافؿ الصييونية لممياجمة؛ أقاـ البريطانيوف موقعاً يسيطر عمى الشيخ جراح.
وفي  1948/4/13قامت عناصر مف جيش الجياد المقدس بتفجير ألغاـ تحت قافمة صييونية أسفرت عف
تدمير سيارتيف وفتؿ  38صييونياً ،انتقاماً لمصرع قائدىـ عبد القادر الحسيني قبؿ أسبوع؛ فتحرؾ
البريطانيوف لمساعدة القافمة؛ فسمع المجاىدوف في أنحاء القدس؛ فتوافدوا إلى حي الشيخ جراح ليخوضوا
معركة ضد الصياينة والبريطانييف معاً.
شعر الصياينة بقوة اليجوـ؛ فطمبوا االستسالـ والقاء السالح ،فوافؽ المجاىدوف عمى ذلؾ وأرسموا مندوباً
إلبالغيـ بالشروط؛ لكف الصياينة قتموا المندوب العربي ،فتجدد القتاؿ بعنؼ أكبر ،واستمر حتى ساعات
المساء وقتؿ مف الصياينة  120صييونياً ،وخسر الجيش البريطاني ستة جنود بيف قتيؿ وجريح ،ولـ ينج مف
القافمة إال  8أشخاص ،بينما خسر المجاىدوف  12شييداً.
وفي  4/18استولى المجاىدوف عمى مستشفى اوغستا فكتوريا في جبؿ المكبر وقرية العيسوية قرب الجامعة
العبرية والمدينة القديمة؛ فطمب القائد الصييوني الدعـ ،فحركت "الياغاناة" لواء "ىاريؿ" وانطمقت قافمة مف
 350سيارة إلى القدس بقيادة ديفيد بف غوريوف؛ ووقعت القافمة في كميف عربي؛ لكف القافمة استطاعت
المرور بعد عدة ساعات بعد قدوـ نجدة كبيرة ليا.
في  4/24ىاجـ الصياينة حي الشيخ جراح ووقعت معركة استمرت طواؿ الميؿ وتراجع المياجموف لبسالة
المدافعيف.
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استمرت معارؾ الشيخ جراح حتى بعد انسحاب القوات البريطانية مف القدس في  ،1948/5/13أىميا
المعركة التي جرت يوـ  1948/5/19والتي استطاع المجاىدوف فييا مع بقية مف جيش اإلنقاذ منع القدس
مف السقوط الكامؿ في يد الصياينة.
حاولت القوات اإلسرائيمية بعد ذلؾ اختراؽ حي الشيخ جراح واالستيالء عميو؛ لكف محاوالتيا فشمت؛ ما
اضطرىا لشؽ طرؽ بديمة بعيداً عنو.
معركة الصبيح:
الصبيح عشيرة تقيـ بيف كفر كنا والناصرة وقرية الشجرة .وقد حدث اشتباؾ مع  8رجاؿ مف أبناء ىذه العشيرة
في  ،1948/1/3أفر عف مقتؿ  7صياينة وفرار الباقيف؛ فأصدرت "الياغاناة" أمرىا لممستعمرات المجاورة
لميجوـ عمى العرب لسحب القتمى الصياينة ،فشعر رجاؿ عشيرة الصبيح باألمر فطمبوا النجدة مف القرى
المجاورة.
بدأ الصياينة المعركة في مساء ذلؾ اليوـ بإطالؽ المدافع لساعتيف ثـ باليجوـ مستخدميف السيارات
والجرافات لغ ازرة األمطار وكثرة الوحوؿ ،وكاف العرب يكمنوف ليـ ،ولما صار الصياينة في مرمى نيرانيـ
فتحوا عمييـ النار ،فبدأوا يفروف باتجاه المستعمرات والجرافات تنقؿ قتالىـ وجرحاىـ.
خسر الصياينة في ىذه المعركة  20قتيالً و 20جريحاً ،ولـ يتكبد العرب أي خسارة في األرواح.
معركة صفد:
خطط الصياينة الحتالؿ صفد عبر عممية عسكرية أطمقوا عمييا رمز "يفتاح" .فبعد أف تسمـ الصياينة حيفا
مف البريطانييف في  ،1948/4/22أصبحت الطريؽ أماميـ مفتوحة إلى صفد .وقبؿ ذلؾ ،أي ما بيف كانوف
أوؿ  1947ونيساف  ،1948كاف القتاؿ في صفد مستم اًر عمى شكؿ اشتباكات خفيفة وأعماؿ قنص وكمائف.
كاف أديب الشيشكمي قائد فوج اليرموؾ األوؿ التابع لجيش اإلنقاذ ىو قائد القطاع الذي يضـ صفد ،وفي
 1948/4/16انسحبت القوات البريطانية مف صفد ،فدخميا العرب واحتموا القسـ األكبر منيا ،وكاف فصيؿ
مف "البالماخ" قد تسمؿ في  1948/4/14إلى الحي الييودي في صفد لتنظيـ المقاومة فيو.
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قاـ ىذا الفصيؿ بعدة محاوالت لالستيالء عمى أماكف حيوية في صفد؛ لكف القوات العربية أفشمت جميع ىذه
المحاوالت وفي أحدىا خسر الصياينة  28قتيالً .وىنا قررت القيادة الصييونية تنفيذ عممية "يفتاح"؛ وذلؾ
بيدؼ االستيالء عمى المواقع العربية اليامة وتحقيؽ السيطرة عمى المحاور الرئيسة وتنظيـ الجميؿ لمدفاع ضد
أي ىجوـ عربي محتمؿ.
تولى ايغاؿ ألوف (قائد "البالماخ") قيادة العممية بنفسو ،فقاـ باحتالؿ بيريا وعيف الزيتوف؛ ما ساىـ في عزؿ
صفد عف بقية القرى العربية؛ وفتح طريقاً إلى الحي الييودي .وفي  5/3وصمت كتيبة بالماخ ثانية إلى
صفد وتدفقت النجدات الصييونية؛ في حيف بدأت ذخائر العرب تتناقص ،ولـ تفمح جيود الوفد الذي أرسمو
الصفديوف إلى دمشؽ لطمب الدعـ.
تقدمت القوات الصييونية إلى صفد نفسيا في  ،5/6وىاجمتيا؛ ولكنيا لـ تحرز إال تقدماً بسيطاً ،وتكرر
اليجوـ يوـ  ،5/8وأحبط العرب ىذا اليجوـ ،وقاـ العرب بقصؼ المواقع الصييونية يومي  5/10-9وفي
العاشر مف أيار ىاجـ الصياينة مرة أخرى والتحـ الفريقاف ،واستمر القتاؿ مف دار إلى دار ،فسقطت عمارة
البوليس في  ،5/11وسقطت بقية المواقع تباعاً نتيجة قوة األسمحة بيد الصياينة.
في  5/12أخمى العرب مركز الشرطة وسقطت المدينة ،بعد أف تكبد الصياينة  850فتيالً ،أما العرب فبمغ
عدد شيدائيـ مئة شييد.
معركة صور باهر:
حيا مف أحياء
صور باىر قرية عربية تقع جنوب مدينة القدس .وبعد امتداد مدينة القدس أصبحت تعد ً

المدينة .في عاـ  1948كاف يقطنيا  2450نسمة ،ولـ يكف لمييود فييا غير  540دونماً مف مجمؿ
مساحتيا البالغة  9471دونماً؛ أي حوالي  %6فقط ،وكانت القرية محاطة بثالث مستوطنات مف الشماؿ
والجنوب والغرب ىي :تؿ بيوت ،ورامات راحيؿ ،وميكور حاييـ.
في يوـ  1948/1/26تمكف المناضموف العرب مف محاصرة الحي الييودي في البمدة القديمة ،ودمروا ثالثة
منازؿ وأخذوا يطمقوف النار عمى الحي وعمى الجنود البريطانييف المكمفيف بحراستو ،وضيقوا الخناؽ عمى
معظـ األحياء الييودية خارج السور ،حتى منعوا وصوؿ المواد التموينية ليـ .واستمر ىذا الحصار إلى أف
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بمغ ذروتو يوـ  ،1948/2/4فأشرؼ الصياينة عمى الموت ،ولـ يستجب الصياينة لنصيحة البريطانييف
بإخالء الحي؛ ولـ يستجيب العرب لطمب فؾ الحصار ،واشترطوا أف يسمـ الصياينة أنفسيـ.
وفي يوـ  2/17نشب قتاؿ عنيؼ عند مدخؿ الحي الييودي في البمدة القديمة ،استشيد فيو عربي وجرح
آخر ،وجرح عدد مف الصياينة والبريطانييف ،وتحت حماية البريطانييف تمكف الصياينة مف نسؼ منزؿ آؿ
نمر وأطمقوا الرصاص عمى ساحة الحرـ ،ليتضح فيما بعد أف إطالؽ الرصاص عمى الحرـ كانت تغطية
ليجوـ عمى قرية صور باىر انطمؽ مف المستعمرات الثالث.
تصدى مناضمو صور باىر لميجوـ ومنعوا الصياينة مف احتالليا ،رغـ أف الصياينة قاموا بحرؽ مطحنة
وقتؿ حارسيا ونسؼ منزؿ في طرؼ القرية.
معركة طبريا:
في عاـ  1947كاف أغمب سكاف طبرية مف الييود ،بمغ عددىـ  6000نسمة ،فييـ عدد كبير مف المحاربيف
المدربيف ،وكاف العرب يعدوف  5000نسمة؛ ولكنيـ تقريباً بدوف سالح.
تألفت في العاشر مف نيساف  1948لجنة قومية لتدبير شؤوف الدفاع عف األحياء العربية ،وانتدب كامؿ
الطبري لقيادة المناضميف ،ووصؿ عدد مف المجاىديف مف دمشؽ يقودىـ صبحي شاىيف وىو مف أصؿ
طبراني أيضاً.
نشب القتاؿ يومي  ،1948/3/14-13ثـ تيادف الطرفاف شي اًر ،وفي األسبوع الثاني مف نيساف تأزـ
الموقؼ؛ فبدأت المناوشات وحاوؿ الصياينة القياـ بيجمات محدودة صدىا العرب؛ لكف الصياينة قاموا ليمة
 4/16-15بيجوـ كبير ،واستمر القتاؿ حتى صباح  4/16حيف تدخؿ اإلنجميز وفرضوا حظر التجوؿ في
المدينة ،وأمروا بيدنة لمدة  3أياـ.
في اليوـ الثالث لميدنة شف الصياينة ىجوماً مرك اًز عمى األحياء العربية؛ فتغمبوا عمى المدافعيف واحتموا فندؽ
كروسماف ،ومعظـ البنايات الضخمة مثؿ بنؾ باركميس ،وقتموا عدداً مف العرب؛ لكف المقاومة استؤنفت
صباح 4/19؛ ولكف القتاؿ لـ يدـ طويالً فدخؿ الصياينة األحياء العربية وقاموا باالستيالء عمييا فراح
السكاف العرب يرحموف مف المدينة.
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معركة عطروت:
عطاروت :مستوطنة صييونية عمى طريؽ راـ اهلل /القدس.
في أوائؿ آذار  ،1948أراد سكاف عطاروت قطع طريؽ راـ اهلل القدس؛ فعممت قوات الجياد المقدس أف
بعض المسمحيف الصياينة تحصنوا في المحاجر الواقعة شرؽ المستعمرة وىـ يطمقوف النار عمى المارة
والسيارات في طريؽ راـ اهلل /القدس.
توجيت قوة مف جيش الجياد المقدس بقيادة كامؿ عريقات وقوة أخرى مف جنيف بقيادة فوزي جرار وقوة أخرى
مف السورييف بقيادة مصطفى السباعي إلى قرية الراـ شرؽ المستعمرة.
بدأ المجاىدوف في  1948/3/15بقصؼ منطقة المحاجر ،واستمر االشتباؾ بضع ساعات ومف ثـ تقدـ
المجاىدوف عمى المحاجر وطردوا الصياينة منيا ،ثـ وجيوا نيرانيـ إلى المستعمرة نفسيا ،وظؿ إطالؽ النار
اصال حتى الصباح ،وعاد المجاىدوف وقد أصيب منيـ شخص واحد بجراح.
متو ً
قاـ العرب بقطع أي اتصاؿ لممستوطنة بالقدس حتى أوائؿ أيار ،فتكدست محاصيميـ ومنتجاتيـ ،وكاف سكاف
المستعمرة يتوقعوف سقوطيا فوجيوا نداء إلى البريطانييف الذيف قاموا بنقؿ النساء واألطفاؿ مف المستوطنة إلى
القدس.
انسحب الجيش البريطاني مف تمؾ المنطقة في  ،1948/5/14وأخموا مطار قمنديا ،فاحتمو سكاف المستعمرة؛
لكف قيادة "الياغاناة" أمرتيـ باالنسحاب مف المستوطنة فو اًر.
معركة عكا:
أرسؿ جيش اإلنقاذ قوة لمدفاع عف عكا؛ لكف المجنة القومية قالت :إف ىذا سيكوف سبباً يجعؿ الصياينة
يعتدوف عمى المدينة؛ ولكف المجنة عدلت عف رأييا حيف كمف الصياينة لقافمة عربية تحمؿ سالحاً مف لبناف
بتاريخ  ،1948/3/17وأطمؽ الصياينة النار عمى القافمة بجوار مستعمرة موتسكيف وقتموا  14رجالً مف
رجاليا ،مف بينيـ الشييد أحمد الحنيطي قائد منطقة حيفا.
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في صباح  3/18كمف عدد مف سكاف عكا لسيارة صييونية وقتموا ركابيا األربعة .وبعد أياـ أحرؽ العرب
سيارة نقؿ صييونية مصفحة وأحرقوىا.
بعد سقوط حيفا في  ،1948/4/21استتب األمر لمصياينة ،وبدأوا بتنفيذ "خطة بف عامي" الحتالؿ عكا،
وذلؾ بتطويؽ المدينة واحتالؿ تؿ الفخار شرؽ عكا .وبعد قصفيا بالمدافع ىاجـ الصياينة المدينة يوـ 4/25
واحتموا المقبرة اإلسالمية جنوب شرؽ عكا؛ فبدأ سكاف عكا بالنزوح فزاد الصياينة ضغطيـ عمى المدينة
ولوثوا مياه نبع الكابري بجراثيـ التيفوئيد.
وفي صباح  5/15شف مناضمو عكا ىجوماً عمى الصياينة؛ لكف المدفعية أجبرتيـ عمى االنسحاب بعد أف
خسروا  60شييداً.
انسحبت وحدة جيش اإلنقاذ مف المدينة يوـ  5/16فمـ يبؽ فييا إال قميؿ مف المقاتميف الذيف استسمموا في
مساء نفس اليوـ؛ فدخؿ الصياينة المدينة وارتكبوا مجزرة راح ضحيتيا  91شخصاً بينيـ نساء وأطفاؿ
وشيوخ .وبنى الصياينة نصباً كتب عميو "تخميداً لذكرى  750مف المقاتميف الذيف سقطوا أماـ أسوار عكا".
معركة غور الصافي:
غور الصافي يقع جنوب شرؽ البحر الميت ،عمى بعد  8كـ مف المستعمرة التي أنشأتيا شركة البوتاس
الصييونية.
بعد أف أخمى اإلسرائيميوف كامؿ منشآت شركة البوتاس بناء عمى اتفاؽ مع السمطاف البريطانية واألردنية،
ىاجموا غور الصافي فجر  ،1948/6/2بعد أف زرعوا األلغاـ في طريؽ الغور ػ الكرؾ ،وبعد أف قطعوا
أسالؾ الياتؼ لمحيمولة دوف وصوؿ النجدات األردنية.
بعد أف استولت القوة المياجمة عمى مساحة واسعة مف الغور ،قامت بتطويؽ مخفر الدرؾ األردني ،وكاد
المخفر يسقط في أيدييـ لوالء وصوؿ مفرزة مف الجنود األردنييف قامت بإصالح خطوط اليواتؼ وطمبت
النجدة ونظفت الطريؽ مف األلغاـ وبعد ذلؾ راحت تصب نيرانيا عمى القوات المياجمة.
وبوصوؿ الخبر إلى عماف ،قامت  3طائرات أردنية بالتحميؽ فوؽ مكاف القتاؿ ،فانسحب المياجموف تحت
كثافة نيراف المعركة التي اشتدت بسبب ارتفاع معنويات الجنود األردنييف برؤيتيـ الطائرات ،وقد تكبد العدو
حوالي  40إصابة وطاردىـ الجنود حتى مداخؿ المستعمرة.
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معركة قاقون:
قاقوف قرية عربية شماؿ غرب طولكرـ .في النصؼ األوؿ مف عاـ  1948جرت عدة معارؾ بيف أىالي
قاقوف والصياينة انتصر فييا أىالي قاقوف؛ ولـ يخسروا غير  3شيداء وبعض الجرحى.
بعد انسحاب الجيش العراقي مف معركة "غيشر" ،حط رحالو في مدينة طولكرـ ،وأخذ يقصؼ المستوطنات
القريبة بالمدفعية.
قرر الصياينة زيادة عمؽ منطقتيـ؛ فاختاروا قرية قاقوف ليجوميـ ،وكمفوا أحد األلوية باحتالليا.
في مساء  1948/6/4بدأ اإلسرائيميوف بقصؼ القرية فاستشيد  10مف سكانيا وجرح  10آخروف ،فرحمت
النساء واألطفاؿ إلى البيارات شرؽ القرية واستعد الرجاؿ لمقتاؿ.
صباح  6/5بدأ اإلسرائيميوف بالتحرؾ باتجاه القرية مستفيديف مف ساتر السكة الحديد الترابي؛ ولكف ما إف
تجاوزوا ىذا الساتر حتى تعرضوا لمقاومة عنيفة؛ لكف المياجميف وصموا إلى مشارؼ القرية ،ورغـ تحرؾ
بعض وحدات الجيش إال أنيا لـ تتمكف مف صد اليجوـ اإلسرائيمي ،فسقطت قرية قاقوف بعد استشياد 40
مف رجاليا و  17مف المفرزة العراقية .وحاولت القوات العراقية استرداد القرية بعد ذلؾ؛ لكنيا فشمت فقامت
بقصفيا.
معركة القسطل:
ربما تكوف معركة القسطؿ ،وبغض النظر عف نتائجيا ،مف أىـ المعارؾ التي جرت عمى أرض فمسطيف في
عاـ  ،1948لذا ،سنتحدث عنيا بقميؿ مف التفصيؿ.
القسطؿ قرية عمى بعد 10كـ إلى الغرب مف مدينة القدس ،تمتعت بموقع استراتيجي لتحكميا بطريؽ القدس/
يافا ،وترتفع عف الطريؽ حوالي 200ـ .وكانت تعد البوابة الغربية لمقدس.
استعد الصياينة لمقياـ بعمميات واسعة الحتالؿ أكبر مساحة مف األرض التي تنسحب منيا القوات البريطانية،
ومف ضمف خططيـ كانت خطة "خشوف" التي تيدؼ إلى فتح طريؽ القدس ػ تؿ أبيب وفؾ الحصار عف
ييود القدس ،وقد جيزوا ليذه العممية  5000رجؿ مزوديف بأحدث األسمحة ،وشمؿ ىذا العدد قوات مف
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"الياغاناة" و"البالماخ" و"األرغوف" و"شتيرف" وشممت األسمحة دبابات خفيفة ومصفحات وبنادؽ آلية مف
تشيكوسموفاكيا وسمطات االنتداب البريطاني .وقد قرر أف تبدأ الخطة في .1948/4/6
توجو عبد القادر الحسيني قائد جيش الجياد المقدس إلى دمشؽ أواخر آذار  1948لالتصاؿ بالمجنة
العسكرية التابعة لجامعة الدوؿ العربية لمحصوؿ عمى أسمحة ومعدات لمتصدي لميجوـ الذي كاف عمى عمـ
بو ،وتولى القيادة مكانو كامؿ عريقات.
وصمت إلى قيادة جيش الجياد المقدس أنباء بقرار الصياينة تقديـ موعد اليجوـ إلى  4/2بدالً مف ،4/6
فعقد كامؿ عريقات مجموعة مف االجتماعات ووضعت فييا خطة لمجابية اليجوـ الصييوني وذلؾ بمشاركة
الشيخ حسف سالمة.
حشدت قيادة جيش الجياد قواتيا عمى مراكز باب الواد وبيت محسير والقسطؿ وساريس ،ولـ تغفؿ عف طريؽ
بيت لحـ الذي قد يفكر الصياينة فيو لموصوؿ إلى القدس .وحشد الشيخ حسف سالمة القوات في دير
محيسف قضاء الرممة.
بدأ الصياينة تنفيذ خطتيـ ظير يوـ 1948/4/2؛ فاتجو قسـ مف قواتيـ إلى دير المحيسف والقسـ اآلخر إلى
باب الواد القتحامو واالستيالء عمى القسطؿ ،فتمكف الشيخ سالمة مع قواتو بعد معركة عنيفة مف صد اليجوـ
عمى دير المحيسف ،وتأىب لمسير إلى باب الواد لنجدة المقاتميف ىناؾ؛ لكف نجدات صييونية وصمت إلى
دير المحيسف فمنعت ذىابو .اضطر الشيخ حسف سالمة لخوض معركة أخرى استمرت حتى منتصؼ الميؿ
وانتيت بانتصار المجاىديف مرة أخرى.
أما القسـ الثاني مف القوات الصييونية ،فقد اشتبؾ معو المجاىدوف في معركة عنيفة دامت ساعتيف ونصؼ،
تمكف بعدىا الصياينة مف اقتحاـ باب الواد نتيجة تفوقيـ الساحؽ في العدد والعدة ،وتقدموا في المساء إلى
مشارؼ قرية القسطؿ ،وىاجموىا عند منتصؼ الميؿ فدافع عنيا أبناؤىا حتى نفذت ذخيرتيـ فتمكف الصياينة
مف احتالليا وبدأوا في تحصينيا عمى الفور.
كانت القسطؿ أوؿ قرية عربية يحتميا الصياينة عاـ  ،1948سقطت بعدىا دير المحيسف وخمدة ،فاىتز
الشعب الفمسطيني لمحادثة ،وانطمؽ المئات مف الشباف يطمبوف مف قيادات جيش الجياد المقدس إرساليـ إلى
جبية القسطؿ ،فقامت قيادة جيش الجياد باإلعداد ليجوـ مضاد سريع؛ فحشدت القوات مف مختمؼ
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القطاعات في القدس ،وتقدمت ىذه القوات بقيادة كامؿ عريقات عبر بيت صفافا إلى عيف كارـ فانضـ شبابيا
بقيادة خميؿ منوف إلى القوات ،وتابع الجميع التقدـ باتجاه القسطؿ ليالً ،ووصموا إلى بعد 2كـ عنيا صباح
.4/4
تقدـ المجاىدوف فاحتموا كاجر الياشار ،ثـ تقدموا تحت وابؿ النيراف الصييونية؛ لكف ضغط اليجوـ مف قبؿ
المجاىديف وتواصمو أجبر الصياينة عمى إخالء عدد مف المراكز األمامية وتراجعوا نحو القرية .حاصر
المجاىدوف القرية واستمر تبادؿ النار طواؿ الميؿ ،فيما استمرت النجدات في الوصوؿ طيمة يوـ  ،4/5حيث
شف المجاىدوف ىجوماً عاماً عمى القرية؛ فتمكنوا ،بعد مقاومة عنيدة ،مف حشر الصياينة في مركز القرية،
وأصبح المجاىدوف عمى بعد 200ـ مف مركز القرية .واصؿ المجاىدوف حصارىـ لمقرية بمعنويات مرتفعة.
وفي صباح  4/6أصيب كامؿ عريقات بشظية فاضطربت صفوؼ المجاىديف ،خصوصاً وأف ذخيرتيـ بدأت
بالنفاذ.
قاـ إبراىيـ أبو دية بنقؿ كامؿ عريقات عمى ظيره إلى قرية صوبا ثـ عاد ليجمع شمؿ المجاىديف منيياً حالة
الفوضى وقادىـ عمى ىجوـ جديد يعاونو عبد الحميـ الجيالني.
ماؿ الموقؼ لصالح الصياينة بعد وصوؿ نجدات إلييـ؛ لكف إبراىيـ أبو دية استطاع مع عدد مف الرجاؿ
اختراؽ القرية ونسؼ بعض البيوت والعودة بسالـ.
صباح  4/7وصؿ عبد القادر الحسيني مف دمشؽ ،وتوجو إلى القسطؿ ظير نفس اليوـ ،وأمسكؾ بزماـ
الموقؼ وأعاد تنظيـ المجاىديف .وزع الحسيني القوات عمى أربعة محاور بقيادتو ونيابة كؿ مف حافظ بركات
وىاروف بف جازي وعبد اهلل العمري وعمي الموسوس ،كؿ شخص عمى جية وبقيادتو العامة .ورابطت
مجموعات مقابمة لإلسناد بقيادة صبحي أبو جبارة وعبد الفتاح المزرعاوي.
بدأ اليجوـ عمى القسطؿ منتصؼ ليمة  ،4/7وتمكنت قوات القمب والميسرة مف اكتساح مواقع العدو
واستحكاماتو األمامية ،واتصمت قوات الفريقيف وكادت تدخؿ القرية؛ ولكف تقدـ القوات مف الناحية الشرفية
كاف صعباً ،إذ نفذت ذخيرة كثير مف المجاىديف ،وأصيب إبراىيـ أبو دية و 16مف رجالو؛ ما جعؿ
المجاىديف يتراجعوف أماـ كثافة نيراف العدو وقمة ذخيرتيـ.
اندفع الحسيني لينقذ الموقؼ ،واقتحـ القرية تحت وابؿ مف نيراف الصياينة ،واستمر القتاؿ طواؿ الميؿ.
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وفي صباح  4/8أعمنت القيادة أف عبد القادر الحسيني ورفاقو مطوقوف في القرية ،فأسرعت النجدات مف
جميع المدف والقرى المجاورة إلى القسطؿ وبينيـ مجموعة مف حراس الحرـ وشباب القدس وجيش اإلنقاذ
وأخرى مف الخميؿ وغيرىا.
بدأ االقتحاـ مجدداً لمقرية بقيادة رشيد عريقات ،صباح  ،4/8وبعد ثالث ساعات تمكف مف دخوؿ القرية
وتحريرىا؛ وفر الصياينة باتجاه القدس وغادروا القسطؿ .وبعد قميؿ وجد المجاىدوف عبد القادر الحسيني
شييداً في أحد بيوت القسطؿ؛ ما جعؿ االرتباؾ يسود صفوؼ المجاىديف؛ وفقد القادة سيطرتيـ عمى األفراد
وأخذت النجدات تغادر القسطؿ ،وبقي فقط رشيد عريقات وعبد الحميـ الجيالني وقواتيما .ولـ يستجب أحد
لطمبيما التعزيزات النشغاؿ الناس باستشياد الحسيني.
غادر عريقات والجيالني القرية ليمة  ،4/9فعاد الصياينة واحتموىا في .1948/4/9
معركة القطمون:
حي القطموف جنوب غرب القدس ،عمى رابية تشرؼ عمى معظـ األحياء الييودية فييا ،والحي مقر الكرسي
البطريركي الصيفي لمروـ االرثوذوكس ،ولذا فقد كاف لمحي قيمة عسكرية كبرى جعمت الصياينة يحاولوف
احتاللو منذ أواخر نيساف .1948
كاف في الحي قمة مف المجاىديف بقيادة إبراىيـ أبو دية ،وىـ غير مزوديف بذخيرة كافية .فقاـ الصياينة
باالستيالء عمى معظـ المباني والمرتفعات المشرفة عمى الحي .وبعد عدة مناوشات قطع الصياينة الكيرباء
عف الحي واليواتؼ كذلؾ وىاجموا الحي يوـ  1948/3/10ونسفوا  3منازؿ عربية؛ لكف المجاىديف دافعوا
ببسالة وأجبروا المياجميف عمى التراجع ،وتكرر ذلؾ أكثر مف مرة خالؿ شيري آذار ونيساف .1948
مع اقتراب موعد انسحاب القوات البريطانية ،وضعت القوات الصييونية خطة رمز ليا باسـ "يبوس" وىو اسـ
القدس الكنعاني؛ وكاف ىدؼ الخطة األساسي فؾ الحصار عف ييود القدس واالستيالء عمى مجموعة مناطؽ
في المرحمة األولى مف الخطة مف ضمنيا القطموف.
بدأ اليجوـ يوـ  4/27عمى بيت اكسا وشعفاط ،وفي  4/28ىاجـ الصياينة حي الشيخ جراح ،واحتمت دير
مار سمعاف في ليمة  4/30-29بعد معركة قصيرة مع عراقييف مف جيش الجياد المقدس ،إال أف العراقييف
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تمركزوا في البنايات المجاورة وأخذوا يطمقوف النار ومنعوا الصياينة مف توسيع رقعة احتالليـ ،ثـ عاود
العرب اليجوـ عمى الدير في  4/30بعد الظير ،وذلؾ بعد فشؿ محاولة في الصباح ،وفشؿ ىذا اليجوـ
أيضاً؛ ولكف الصياينة خسروا الكثير مف األرواح فيو.
في مساء  4/30وصمت قوات لواء عتصيوني إلى الدير ،وفي صباح  5/1تابع المواء تقدمو مف بيت إلى
بيت حتى سيطر عمى حي القطموف بكاممو.
معركة كفار عتصيون:
كفار عتصيوف مستوطنة تقع عمى طريؽ القدس -الخميؿ ،وقد أنشئت باألساس كي تؤدي دو اًر عسكرياً منذ
صدور قرار التقسيـ.
قاـ سكاف المستوطنة باحتالؿ بناية تابعة لمكنيسة األرثوذوكسية وأخذوا يطمقوف النار عمى السيارات العربية،
ومف ضمف ىذه السيارات كانت سيارة القنصؿ العراقي التي أصابوىا في  .1948/1/13ىاجـ مناضمو
المناطؽ المجاورة المستوطنة فاستشيد منيـ  14وجرح  24لقمة تنظيميـ.
ىاجـ المناضموف أيضاً في  1948/2/13قافمة بيف كفار عتصيوف والقدس فقتموا اثنيف وجرحوا اثنيف وأحرقوا
سيارتيف وأنقذىا الجيش البريطاني.
تعرض صياينة كفار عتصيوف في  5/6لقافمة عربية متجية إلى الخميؿ فحضرت نجدة مف الجيش األردني
وأمطرت كفار عتصيوف بالنيراف فاضطر الصياينة إلى التراجع؛ لكنيـ تعرضوا في اليوـ التالي لقافمة قادمة
مف الخميؿ فتصدى ليا الجيش األردني؛ ولكف الصياينة استمروا في عدوانيـ.
في  1948/5/13ىاجـ الجيش األردني ومجموعة مف المناضميف باليجوـ عمى كفار عتصيوف والمستوطنات
المجاورة ،فأرسؿ الصياينة نجدات لممستوطنة وأنزلوا جنودا بالمظالت؛ لكف المياجميف فتحوا ثغرات في
األسالؾ الشائكة وعبروا إلى المستوطنة.
سقطت المستعمرات األربع وقتؿ  200صييوني وأخذ  287أسي اًر ،وخسر الجيش األردني  14شييداً
واستشيد عدد كبير مف األىالي في حقوؿ األلغاـ المحيطة بالمستوطنات قبؿ اقتحاميا.
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معركة كفر كنا
معركة عين ماهل
في  1948/1/13حدثت معركة بيف رجاؿ عشيرة صبيح وقوة مف "الياغاناة"  ،وقد ىب لنجدة آؿ صبيح
مجموعة مف المناضميف كبدوا القوة الصييونية خسائر كبيرة.
عمـ الصياينة أف المنجديف يتمركزوف في قرية كفر كنا شماؿ شرؽ الناصرة؛ فعزموا عمى احتالليا؛ فقاموا في
 1948/1/15بالتقدـ نحو القرية ،وقسموا اليجوـ إلى قسميف :قسـ يتجو مباشرة عمى القرية؛ وقسـ يمتؼ
حوليا؛ فنجح جنود القسـ األوؿ بالتسمؿ حتى مدخؿ معسكر المناضميف؛ لكنيـ لـ يتقدموا أكثر ألف
المناضميف انتبيوا ليـ واشتبكوا معيـ في قتاؿ عنيؼ؛ وأجبروىـ عمى التراجع سريعاً ،فوصؿ الخبر إلى القسـ
الثاني الذي توقؼ قبؿ أف يتصدى لو أحد.
قررت القيادة الصييونية القضاء عمى المعسكر العربي قي عيف ماىؿ؛ فياجمت القرية فرقة مف "الياغاناة"؛
وما أف أغار جنود العدو عمى القرية حتى سقطوا الواحد تؿ اآلخر بنيراف المناضميف .واخفؽ اليجوـ عمى
عيف ماىؿ.
معركة كوكب الهوا:
كاف الصياينة يمتمكوف حاميتيف قويتيف في كؿ مف مشروع كيرباء روتنبرغ ومستعمرة جيشر ،وبعد اإلنذار
الذي وجيتو الحكومة األردنية إلى ىيئة إدارة المشروع ،انسحب الصياينة عمى مستعمرة جيشر وعززوا
دفاعاتيا ،وكاف مف ضمف دفاعات المستعمرة حصنيا المنيع الذي أقامو البريطانيوف خالؿ الحرب العالمية
الثانية.
بعد دراسة الواقع الجغرافي لممنطقة ،استنتج الصياينة أف الدفاع عف المستعمرة يستوجب احتالؿ قرية كوكب
اليوا؛ وذلؾ لمنع المناضميف مف معاونة الجيش العراقي في ىجومو المرتقب عمى المستعمرة.
نسؼ الصياينة جسر المجامع عمى نير األردف ،إلعاقة تقدـ القوات العراقية .وفي يوـ 1948/5/15
طوقت القوات الصييونية كوكب اليوا بقوات كبيرة ،فتصدى ليا رجاؿ القرية وأوقعوا بيا خسائر كبيرة؛ إال
أنيـ اضطروا لالنسحاب لنفاذ ذخيرتيـ؛ فدخؿ الصياينة القرية فور إخالئيا .وفي تمؾ األثناء تمكنت سرية
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عراقية مف عبور النير واقامة جسر تحت جنح الظالـ ،وتوالي عبور القوات العراقية بقصد مياجمة جيشر،
وتيقف القائد العراقي أنو ال يمكف مياجمة المستوطنة دوف استعادة كوكب اليوا ،فكمؼ سرية بمياجمتيا،
ونجحت السرية في تحرير القرية ،بعد معركة عنيفة تكبد فييا الطرفاف خسائر كبيرة.
ىاجمت القوات العراقية المستعمرة عدة مرات دوف أف تتمكف مف احتالليا ،وقد استمر وصوؿ النجدات إلى
جيشر مف قبؿ الصياينة ،وىاجموا العراقييف بعنؼ؛ فسقط منيـ  23شييداً بينيـ الرئيس األوؿ طالب
العزاوي .وانسحب العراقيوف بعدىا مف القرية في 1948/5/18؛ وبعدىا سيطر الصياينة عمى القرية نيائياً.
معركة المد والرممة:
إف وجود مطار عسكري صغير وآخر مدني ومحطة الياتؼ الرئيسة في فمسطيف في مدينتي المد والرممة
إضافة إلى بعدىما 15كـ عف تؿ أبيب عند ممتقى خطوط المواصالت ،جعال مف ىاتيف المدينتيف ىدفاً مغريا
لمصياينة .وضع الصياينة خطة لالستيالء عمى المدينتيف في وقت مبكر؛ فيما أدرؾ سكاف المدينتيف
الخطر المحدؽ بيـ فبدأوا بتحصيف الدفاعات بالتعاوف مع قوات جيش الجياد المقدس بقيادة الشيخ حسف
سالمة.
قامت المجنة القومية بإشراؼ الشيخ حيف أبو السعود بمساع لتنظيـ وتوحيد جيود الدفاع والتسمح؛ فيما انضـ
لحامية المدينتيف مف شرؽ األردف ،وأصدرت المجنة العسكرية في دمشؽ في  1948/2/16أم اًر عمى سرية
مف جيش اإلنقاذ بالتوجو إلى المد والرممة مع فصيؿ مف المتطوعيف المصرييف .نشبت عدة اشتباكات بيف
الصياينة ومناضمي المدينتيف بعد صدور قرار التقسيـ ،انتصر العرب فييا ،كما أسقطوا طائرة واستولوا عمى
المطار ومحطة السكة الحديد ومخزف لموقود ومعسكر بيت نباال.
ظؿ األمر عمى حالة حتى إعالف اليدنة األولى ،ويوـ  1948/6/18وفي أثناء اليدنة ،تحركت سرية مشاة
أردنية إلى المد والرممة لمساعدة الحكـ العسكري األردني في إدارة المدينتيف.
بعد استئناؼ القتاؿ في  ،1948/7/9سعت إسرائيؿ عمى احتالؿ المد والرممة ،لفتح طريؽ القدس بالقوة،
وأعطوا ليذه الخطة األسبقية ،وقد أطمؽ عمى الخطة رمز (داني) وخصص ليا نخبة مف الجيش اإلسرائيمي
ىي "البالماخ".
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بدا اليجوـ يوـ  ،1948/7/9ودخؿ اإلسرائيميوف قرية عنابة يوـ  7/10ثـ قرية جمزو .واحتموا مطار المد.
وىكذا تـ تطويؽ المدينتيف وعزليما .وتعرضت المدينتاف لقصؼ جوي ثقيؿ موجو إلى مركز شرطة الرممة
بشكؿ خاص ،وقصؼ مدفعي لألحياء اآلىمة بالسكاف ،وألقت الطائرات يوـ  7/11منشورات تدعو األىالي
لمتسميـ ،وطمبت منيـ إرساؿ وفد عنيـ لمقيادة اإلسرائيمية.
شف اإلسرائيميوف ىجوماً قوياً عمى المد أوالً؛ لكف مجاىدي المدينة صدوا اليجوـ وخسر اإلسرائيميوف 60
قتيالً ،ثـ عاود اإلسرائيميوف ىجوميـ ودخموا المدينة واحتموىا وىـ يطمقوف النار في شوارعيا ،فسقط عدد كبير
مف الشيداء.
في  7/11استطاعت قوة مف الجيش األردني طرد اإلسرائيمييف مف قرية جمزو وقتموا  10مف أفرادىا؛ لكف
اإلسرائيمييف عادوا إلى القرية بعد انسحاب األردنييف منيا.
تمكف الصياينة مف احتالؿ المد بعد أف قتموا  426مواطناً منيـ  176في مذبحة في مسجد المدينة.
أحكـ اإلسرائيميوف الطوؽ عمى الرممة وحشدوا مزيداً مف القوات وزادوا مف قصفيـ الجوي والمدفعي ليا ،فذىب
وفد مف أىالي المدينة ليعرض التسميـ لإلسرائيمييف بعد انسحاب السرية األردنية ،واستمرت المفاوضات في
مستعمرة النعاني مف  7/11عمى  ،7/12وتـ االتفاؽ عمى تسميـ المدينة بشروط مكتوبة منيا عدـ التعرض
لألىالي وعدـ المساس باألمالؾ.
في  13تموز طمب اإلسرائيميوف مف السكاف إخالء الرممة فرفضوا؛ لكف العدو لـ يمتزـ باالتفاؽ ووضع
السكاف في شاحنات ونقميـ إلى جية الشرؽ في عممية ترحيؿ استمرت  3أياـ.
معركة الماصيون:
عبر عشروف صييونياً مف مستوطنة عطاروت جنوب راـ اهلل في  1948/3/1إلى شماؿ قرية رافات وكمنوا
أحدا مف ركابيا؛ فانسحبوا عف
لسيارة نقؿ ركاب وقذفوىا بالقنابؿ وأطمقوا عمييا الرصاص؛ لكنيـ لـ يصيبوا ً

طريؽ وادي الدير ،وفيما ىـ يتسمقوف سفح تؿ الماصيوف تصدى ليـ أبناء البيرة وراـ اهلل ،فنشبت معركة قتؿ

خالليا خمسة صياينة وفر الباقوف.
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وصؿ إلى المكاف عدد كبير مف سكاف القرى العربية المجاورة فحاصروا الفاريف وقتموا ستة منيـ ،فاستسمـ مف
تبقى مف الصياينة ،ولما اقترب المناضموف منيـ ألقوا عمييـ قنبمة يدوية ،ففتح المناضموف النار عمييـ
وقتموىـ جمعياً.
تـ تسميـ جثث القتمى إلى القوات البريطانية ،وتبيف أف خمسة مف القتمى ىـ مف موظفي مصمحة البريد.
معارك المالكية:
تقع قرية المالكية عمى بعد نصؼ كـ مف الحدود المبنانية مع فمسطيف ،شماؿ مدينة صفد ،وقد كانت حتى
عاـ  1923تابعة لمبناف.
وحسب خطة وضعتيا القيادة العامة لمقوات العربية في عماف ،كاف مقر اًر أف يدخؿ الجيش السوري مف
الحدود المبنانية لالستيالء عمى صفد وعزؿ مستوطنات الحولة عف طبريا والقياـ بيجوـ مشترؾ عمى حيفا مع
الجيش المبناني وجيش اإلنقاذ .وصمت ىذه المعمومات إلى الصياينة ،فأصدر قائد لواء "يفتاح" وايغاؿ ألوف
أم اًر في  1948/5/13إلى قائد الكتيبة بالتقدـ الحتالؿ المالكية والتالؿ المحيطة بيا إلغالؽ الطريؽ أماـ
الجيش السوري والمبناني ،وقاـ قائد الكتيبة ليمة  5/15-14باحتالؿ قدس والمعسكر البريطانييف خارج
المالكية؛ لكف مفرزتيف مف الجيش السوري والمبناني قامت بيجوـ معاكس أجبر القوات الصييونية عمى
التراجع بعد أف خسرت عدداً كبي اًر مف رجاليا ،وبذا تـ استرداد المالكية والمعسكر وقدس؛ لكف القوات
الصييونية المنسحبة أعادت تجميع نفسيا وىاجمت النبي يوشع بعد قصفيا وتمكنت مف احتالليا .وفي
 5/19تحركت قوة إسرائيمية معززة إلى داخؿ األراضي المبنانية والتفوا عمى المالكية واستطاعوا احتالليا رغـ
المقاومة العنيفة لمقوات المبنانية ،واحتؿ قدس ونسؼ الجسور التي تؤدي إلى تمؾ المنطقة.
ألقيت عمى عاتؽ فوزي القاوقجي ميمة استرداد المالكية ،وبدأت مدفعية جيش اإلنقاذ ظير يوـ 1948/6/6
بقصؼ الصييونية في المالكية ودارت معارؾ عنيفة بيف الجانبيف اشترؾ فييا أيضاً الطيراف السوري،
واستطاع العرب استعادة المالكية وفي اليوـ التالي تـ استعادة قدس أيضاً.
معركة مشمار هعيميك "حامية المرج"
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كانت خطة جيش اإلنقاذ في اليجوـ عمى مستوطنة مشمار ىمعيميؾ تيدؼ إلى اختبار مناعة المستعمرات
وقياس قدرتيا الدفاعية ومعرفة أساليب التنسيؽ بيف المستعمرات ومدى قدرة الصياينة عمى خوض معركة في
العراء بعد استدراجيـ.
سبقت عممة اليجوـ عمى المستعمرة عممية ىجوـ مخادعة عمى مستعمرة زراعيـ ليمة  4/4ودمرت مجموعة
مف المنازؿ وبرؾ المياه ،وتمكف أفراد وحدة جيش اإلنقاذ مف أخذ مواقعيـ بسرية جوار مشمار ىعيميؾ ،وذلؾ
ألف األنظار اتجيت إلى زراعيـ.
في مساء نفس اليوـ  ،4/4فتحت مدافع جيش اإلنقاذ نيرانيا عمى المستعمرة ،وتقدمت سرية مف المشاة إلى
األسالؾ الشائكة وبدأوا يقطعونيا ،اقتربت مصفحات جيش اإلنقاذ مف أبراج الحراسة وقصفتيا بكثافة حتى
أسكنتيا نيائياً.
انسحب القاوقجي بعد حموؿ الميؿ إلى التالؿ المجاورة ووجو إنذا اًر إلى المستعمرة بإرساؿ وفد لمتفاوض لوضع
المستعمرة تحت حماية جيش اإلنقاذ ،فأرسمت المستعمرة مندوباً يعمميـ بأف ىيئة تمثؿ المستعمرة يصحبيا
ضباط بريطانيوف سيصموف لممفاوضة ظي اًر.
اضطر القاوقجي إلرساؿ نجدات إلى القسطؿ بسبب تطورات الموقؼ ىناؾ ،وجاء وفد مف المستوطنة إلى
القاوقجي الذي أميميـ  24ساعة لنقؿ قتالىـ والتقرير بشأف االستسالـ.
لكف السيارات التي كانت تنقؿ جثث القتمى كانت تعود محممة بالرجاؿ والسالح ،وفي صباح  10نيساف قاـ
الصياينة بأعنؼ ىجوـ عرؼ حتى تمؾ الفترة ،فطوقوا قوات جيش اإلنقاذ وعزلوىا عف مواقعيا واضطروىا
لمعودة مسافة 4كـ عف مواقعيا.
أعادت قوات جيش اإلنقاذ تنظيـ نفسيا ،وفي صباح  4/11فتحت المدفعية العربية نيرانيا عمى المستعمرة
وقاـ المشاة بيجوـ قوى عمييا فبدأ أفراد "الياغاناة" بالتراجع باتجاه المستوطنة والمستوطنات المجاورة ،وراح
جيش اإلنقاذ يتقدـ متجاو از الجثث واألسمحة المتروكة ،وعادت في ىذه األثناء القوة التي شاركت في معركة
القسطؿ ،وفي نفس الوقت وصمت قوات دعـ صييونية جديدة ،وقاـ الصياينة بيجوـ مضاد ،فنجح مأموف
البيطار في إحباط اليجوـ؛ لكنو استشيد في المعركة ،وتوقفت قوات جيش اإلنقاذ عند قرية منسي وأعادت
تنظيـ نفسيا ،وقامت بيجوـ ثاف واستردت المواقع التي خسرتيا وألحقت اليزيمة بالقوات الصييونية ،واستمر
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القتاؿ  7أياـ دوف انقطاع تـ خالليا تحرير التالؿ المحيطة بالمستعمرة وقتؿ قائد الحامية الصييونية ،وىاجر
عمى إثر ذلؾ عدد كبير مف سكاف المستوطنة إلى مناطؽ أخرى.
معركة مشمار هايردين:
بعد تولي حسني الزعيـ قيادة األركاف السورية ،قرر تحقيؽ نصر عسكري في فمسطيف ميما كاف الثمف،
السيما وأف مجمس األمف كاف عمى وشؾ اتخاذ قرار بوقؼ إطالؽ النار.
وقع اختيار الزعيـ عمى مستعمرة مشمار ىيرديف وىي مستوطنة عمى نير األردف قريبة مف جسر بنات
يعقوب أقيمت عاـ  ،1890وىي موشاؼ زراعي محصف.
نصت الخطة عمى إبقاء منطقة المستعمرة ىادئة والقياـ في نفس الوقت بيجمات مخادعة يميف ويسار
المستعمرة ،وبالفعؿ في صباح  1948/6/7عبرت الوحدة السورية نير األردف وتمركزت باتجاه المستعمرة
دوف أف يشعر ليا أحد.
تحركت القوة باتجاه األسالؾ الشائكة المحيطة بالمستوطنة وفتحت فييا عدة ثغرات فتنبو ليا الصياينة وراحوا
يطمقوف النار؛ لكف ذلؾ لـ يكسر حدة اليجوـ ،وتابعت القوة تقدميا وأسكتت أبراج الحراسة وانتشرت بيف أبنية
المستوطنة وخاضت معركة بالسالح األبيض ،وفي ىذه األثناء عبرت قوة سورية أخرى نير األردف فساىمت
في القض اء عمى فموؿ المنسجيف ،وقد وصمت القوات السورية إلى مستعمرة روشينا ثـ عادت بعد أف كبرت
المسافة بينيا وبيف المشاة.
سيطرت القوات السورية عؿ المستوطنة وتحت تصفية جيوب مقاومة صغيرة بقيت فييا ،وفي صباح  6/8قاـ
اإلسرائيميوف بيجوـ معاكس ،فتصدت ليـ القوات السورية بقيادة النقيب عدناف المالكي وطاردوىـ حتى تؿ أبو
الريش ،وقد دعي ىنا التؿ في ما بعد "تؿ المالكي" .وقد فشمت كؿ المحاوالت اإلسرائيمية الالحقة في إجالء
أي جندي سوري عف موقعو .وظؿ الوضع ىكذا حتى دخوؿ اليدنة األولى .1948/6/11
وضعت القيادة اإلسرائيمية خطة رمزىا "بيروش" تنص عمى تطويؽ القوات السورية التي تحتؿ المستعمرة ،وما
أف انتيت اليدنة األولى في  ،1948/7/8بدأ اإلسرائيميوف في  7/9برمايات غزيرة مف النيراف وبقصؼ
مدفعي بعيد ،وحمقت  4طائرات إسرائيمية فوؽ المواقع السورية ،وأخذت تقصؼ بالقنابؿ ،وفي العاشرة ليالً
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نجح رت ؿ ميادي في عبور النير إلى الضفة الشرقية وبدأت مف ىناؾ عممية قصؼ مدفعي لمقوات السورية
مما قطع اتصاؿ القوات مع القيادة.
فتحت القوات السورية نيرانيا عمى األرتاؿ التي ىاجمت مواقعيا وأجبرتيا عمى التراجع مما دعا القائد
اإلسرائيمي إلى االنسحاب السريع ،وفي  7/10تحركت الدبابات السورية وطاردت المنسجيف ،فدب الذعر في
صفوفيـ وأخذوا يفروف؛ ما اضطر القائد اإلسرائيمي إلى تيديد الفاريف بإطالؽ النار عمييـ كي يجبرىـ عمى
البقاء في مواقعيـ.
استمرت المعركة ستة أياـ خسر خالليا المواء اإلسرائيمي المياجـ نصؼ قواتو بيف جريح وقتيؿ قبؿ أف تنتيي
عممية "بيروش" بالفشؿ التاـ رغـ النجدات التي وصمت يوـ .1948/7/14
لـ تنسحب القوات السورية مف مواقعيا إال بموجب اتفاقية اليدنة النيائية ،بشرط أف تبقي مشمار ىيرديف
منطقة مجردة مف السالح.
معركة المصرارة
في  ،1948/2/24قاـ الصياينة بقصؼ المص اررة بالياوف؛ ما أدى إلى استشياد بعض سكانو؛ وكاف ذلؾ
رداً عمى االنفجار الذي وقع في حي بف ييودا.
رد العرب عمى النار بالمثؿ ،فتدخمت القوات البريطانية وفرضت اليدنة ،ووصمت أخبار ىزيمة "الياغاناة"
في كفار عتصيوف يوـ  ،1948/3/27فقاـ يعود القدس باالنتقاـ وأطمقوا قذائؼ الياوف عمى حي المص اررة؛
مئاشعارية بمئة قنبمة أشعمت
ا
ما أدى إلى قتؿ سبعة مف العرب وجرح  ،40وقد قاـ العرب بقصؼ حي
الحرائؽ فيو ،وقتؿ وجرح كثيروف؛ فبدأ أىؿ الحي الييودي بالنزوح عنو .فاندفع المناضموف العرب القتحاـ
الحي؛ لكف تدخؿ القوات اإلنجميزية منعيـ مف ذلؾ.
بعد سقوط حيفا ويافا ،عاد المياجروف إلى الحي الييودي ،وعاودت القوات الصييونية قصؼ حي المص اررة
طواؿ ليمة  4/27األمر الذي جعؿ سكانو يرحموف عنو.
ولـ يبؽ في الحي سوى  130مناضالً مف جيش اإلنقاذ وجيش الجياد المقدس حيف احتؿ الصياينة
المستشفى اإليطالي يوـ  ،5/14وسيطرت "الياغاناة" عمى مبنى النوترداـ فأصبحوا يشرفوف عمي حي
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المص اررة واألحياء المجاورة ،فراحوا يطمبوف مف السكاف العرب االنسحاب عمى البمدة القديمة بمكبرات
الصوت ،وادعوا أنيـ احتموا القطموف والبقعة والشيخ جراح.
فشؿ المناضموف في استعادة المباني التي احتميا الصياينة ،وفض قائد جيش الجياد المقدس االنسحاب الذي
أمر بو قائد جيش اإلنقاذ العراقي ،وعندما تقدمت القوات الصييونية يوـ  5/15وطوقت القوات العربية ،قاـ
المناضموف بيجوـ معاكس أدى إلى طرد القوة الصييونية مف األماكف التي احتمتيا لتطوؽ القوات العربية؛
فدب الذعر في صفوؼ اإلسرائيمييف ،ولما تأكدوا أف الجيش األردني لـ يدخؿ كما كانوا يتوقعوف ،قاموا بيجوـ
معاكس واحتموا المواقع التي أخموىا.
في  5/16شف العرب ىجوماً معاكساً وطردوا الصياينة مف الحي وبمغوا حي مئا شعرايـ؛ ولكف في 5/17
قاـ الصياينة بيجوـ واسع عمى الحي ونسفوا كثي ار مف منازلو وعادوا ،وبقي الحي عربياً كامالً حتى
 1948/6/8حيف اشتبؾ الصياينة مع الجيش األردني واحتموا قسماً مف الحي.
معركة جبل المكبر:
يشرؼ جبؿ المكبر في جنوب القدس عمى معظـ أحيائيا ،وليذا فإف لو ميزة عسكرية فريدة.
قاـ المندوب السامي بوضع دار الحكومة ومبنى الكمية العربية والمدرسة الزراعية الييودية تحت تصرؼ
منظمة الصميب األحمر ،وقبؿ العرب ىذا التريوـ تيب .1948/5/9
تسمـ الصميب األحمر مباني جبؿ المبكر ،وقد اشترط يوميا أال يقيـ في المنطقة المسمحة أي شخص في سف
الجندية.
انتيؾ اإلسرائيميوف يوـ  1948/8/17االتفاؽ ،وتسمموا إلى جبؿ المبكر فتصدي ليـ المناضموف العرب
وساندتيـ مدفعية الجيش األردني ،ومدفعية الجيش المصري ،فتراجع اإلسرائيميوف إلى مبنى المدينة الزراعية،
وعاد الصياينة في نفس اليوـ واحتموا مبنى الكمية العربية ،وفي  8/18تجمع أبناء شرؽ القدس وانضـ إلييـ
مجموعة مف اإلخواف المسمميف المصرييف وسرية مف الجيش األردني وقاموا بيجوـ مضاد عنيؼ؛ فاندحر
اإلسرائيميوف واحتموا بدار الحكومة؛ فطوقيا المجاىدوف وىددوا بتدميرىا ،فقاـ مراقبو اليدنة بترتيب وقؼ
إطالؽ النار.
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حاوؿ اإلسرائيميوف استعادة المواقع التي احتميا المجاىدوف يوـ 8/19؛ لكنيـ فشموا ،وتـ تقدير خسائر
الطرفيف بمئتي قتيؿ ومئتي جريح.
يوـ  8/22عقد الجنراؿ رايمي كبير المراقبيف الدولييف اجتماعاً بيف القيادات العربية واإلسرائيمية ،وأضيفت بناء
عمى االجتماع منطقة جديدة تحت إشراؼ الصميب األحمر ،وسحب الفريقاف العسكرييف وأزالوا المنشآت مف
المناطؽ التي حددت وتـ تسميميا لمصميب األحمر .وجدد اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار في .1948/11/20
معركة ميكورحاييم:
أحاطت بحي صور باىر جنوب القدس ثالث مستعمرات ىي :ميكور حاييـ ،تؿ بيوت ،ورامات راحيؿ.
عندما وصؿ خبر إلى المناضميف العرب بقياـ الصياينة بقتؿ امرأة وطفميا مف سكاف بيت صفافا ،قرروا
مياجمة تمؾ المستعمرات.
اقتحـ المناضموف تمؾ المستعمرات بقيادة عبد القادر الحسيني ودارت بينيـ وبيف سكانيا معارؾ قاسية ،كاف
أعنفيا معركة ميكور حاييـ في 1948/3/13ـ .واستطاع المجاىدوف تدمير كثير مف منازليا بعد احتالؿ
الجزء األكبر منيا ،وقتموا وجرحوا كثير مف سكانيا واستولوا عمى كمية مف األسمحة والذخيرة ،واقتربوا مف
احتالؿ كامؿ المستعمرة ولوال تدخؿ القوات البريطانية مف معسكر العمميف جنوبي القدس ،وىددت بقصؼ
المجاىديف بالمدفعية ،فاضطر المجاىدوف إلى االنسحاب؛ ولكنيـ فرضوا حصا اًر عمى ميكورحاييـ وتصدوا
لمنجدات القادمة إلييا ،ولـ تتخمص المستوطنة مف الحصار إال بعد سقوط حي القطموف في .1948/5/1
معارك الناصرة:
وضعت القيادة الصييونية مخططاً عسكرياً باسـ "ديكؿ" كاف اليدؼ منو مياجمة قوات جيش اإلنقاذ
المتمركزة في الجميؿ الغربي واحتالؿ مواقع دفاعية وشؿ خطوط المواصالت.
كمؼ حاييـ السكوؼ بقيادة عممية احتالؿ الناصرة ضمف الخطة ،وكانت حامية الناصرة قوية في الجانب
العربي ،قياساً إلى الوضع العاـ لمحاميات العربية.
بتاريخ  1948/7/9استولى الصياينة عمى مخفر أمامي يسيطر عمى أسفؿ التالؿ؛ وفي  7/11عمى عدد
مف القرى العربية؛ فقامت قوات جيش اإلنقاذ بشف ىجوـ مضاد باتجاه نياريا وعكا ،وركز السكوؼ ىجومو
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باتجاه شفا عمرو؛ فتأكد مف عدـ قياـ الجيش المبناني بأي ىجوـ ،سقطت شفا عمرو صباح  ،7/14وىي
بالطبع الطريؽ المؤدي لمناصرة ،وخطط السكوؼ لالندفاع نحو الناصرة قبؿ أف يدرؾ القاوقجي األمر
ويحصف دفاعاتو ،وفي نفس القوت قامت قوة مف لواء غوالني باإليياـ بيجوـ عمى الناصرة مف الجنوب
لتشتيت تركيز قوات جيش اإلنقاذ.
وصمت قوات السكوؼ إلى صفورية صباح  ،7/16فأرسؿ أىؿ صفورية برقية إلى القاوقجي يطمبوف النجدة،
فأرسؿ سرية لحماية الناصرة؛ لكنو تسمـ برقية أخرى تفيد بخطورة الحالة في طبريا ،استعداداً لمياجمة المغار،
واحتالؿ المغار كاف يعني عزؿ جيش اإلنقاذ في وحدتيف والفصؿ بينيما ،فسحب القاوقجي سرية مف ترشيحا
وأرسميا إلى المغار ثـ الناصرة ،واشتبكت السرية مع الدبابات اإلسرائيمية ،وتـ صد اليجوـ؛ ولكف المقاومة
اإلسرائيمية كانت عنيفة.
قاـ اإلسرائيميوف بيجوـ مضاد فدمروا مصفحات جيش اإلنقاذ؛ ولكف بعد أف توفر الدعـ ،فشؿ اليجوـ
اإلسرائيمي ،وأخذت مقاومة القوات العربية تضعؼ تحت وطأة التفوؽ اإلسرائيمي ،وفي المساء دخمت القوات
الصييونية المدينة مف الغرب والجنوب ،فانسحبت قوات جيش اإلنقاذ وسقطت الناصرة.
معركة النبي يوشع:
النبي يوشع قرية شماؿ مدينة صفد ،قريبة مف الحدود المبنانية ،وسميت بيذا االسـ لوجود مزار فييا يعتقد بأنو
قبر يوشع بف نوف.
كاف لمقرية أىمية عسكرية خاصة لوقوعيا عمى الحدود ،واشرافيا عمى طريؽ يؤدي إلى مرتفعات الجميؿ
وجبؿ عامؿ في لبناف؛ وتشرؼ كذلؾ عمى وادي الحولة وعمى الطريؽ العاـ لوحيد في الوادي.
في  1948/4/15انسحب الجيش البريطاني مف مركز شرطة بجوار القرية ،فتصارع الصياينة والعرب عمى
احتاللو ،واستطاع المالزـ السوري شفيؽ عيسى احتاللو مع قوة صغيرة مف جيش اإلنقاذ؛ غير أف الصياينة
ىاجموا المركز ليمة  1948/4/19وحدثت معركة كانت نتيجتيا ارتداد القوة الصييونية ،بعد أف خمفت وراءىا
عدداً مف القتمى وكمية مف الذخائر واألسمحة.
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في  5/13ىاجمت المركز سرية مف "البالماخ" واستطاع المناضموف ردىا وقتموا  10مف رجاليا .وعاد
"البالماخ" لميجوـ ليمة  5/15معززيف بقوات إضافية فاستشيد المالزـ عيسى ،وانسحبت القوة العربية مف
المركز صباح  5/15ودخمت القوات الصييونية المركز يوـ .1948/5/17
معركة وادي الجوز:
فشؿ الصياينة عدة مرات في احتالؿ وادي الجوز بعد عدة ىجمات في  1/28وفي  2/22و1948/2/23؛
ولكف ىذه اليجمات دفعت سكاف الحي إلى مغادرتو ،ولـ يبؽ غير عدد قميؿ مف سكانو؛ لكف مف بقي فيو
صمـ عمى الدفاع عنو وقاموا بتحصينو بشكؿ جيد لمتعويض عف نقص المقاتميف .اعتقد الصياينة أف
االستيالء عمى الحي أصبح سيالً ،فشنوا عميو ىجوماً يوـ  1948/2/26منطمقيف مف مستشفى ىداسا
والجامعة العبرية ،وتمكنوا مف احتالؿ تؿ العفيفي ونسؼ منزليف عربييف؛ ما أدى عمى استشياد  3أطفاؿ
تحت األنقاض.
حاولت القوة الصييونية التقدـ داخؿ الحي فتصدى ليـ شباف الحي والمجاىدوف العرب ،وكبدوىـ خسائر
أجبرتيـ عمى التوقؼ ،وطاردىـ العرب حتى أخرجوىـ مف الحي كامالً ،بعد أف سقط منيـ  12قتيالً و18
جريحاً ،ولـ يخسر المقاوموف غير األطفاؿ الثالثة الذيف نسفت البيوت فوقيـ.
تصدى المناضموف ليجوـ ثاف في منتصؼ آذار وأفشموه أيضاً.
معارك يافا:
كانت يافا مف الناحية العسكرية ساقطة دفاعياً ،بسبب وجود مدينة تؿ أبيب شماليا ومستعمرة بيت ياـ جنوبيا
وكذلؾ أجرو بانؾ وحولوف ،أما في الشرؽ فتوجد مستعمرة نيتر األلمانية والبحر المتوسط مف جية الغرب.
بعد صدور قرار التقسيـ جرى تشكيؿ لجنة قومية لممدينة باقتراح مف الييئة العربية العميا وكانت ميمة المجنة
اإلشراؼ عمى الدفاع واإلعداد وجمع السالح.
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بدأت المعارؾ باشتباؾ بيف مجموعة مف المناضميف والصياينة بيف تؿ الريش ومستعمرة حولوف ،قتؿ فييا
عدد مف الصياينة فييـ قائد المجموعة ،ثـ قاـ الصياينة في  1948/1/4بنسؼ دار الحكومة؛ فقتؿ عشرات
العرب وجرح كثيروف ،فأثار ىذا الحادث أىالي يافا فتوحدوا وأزالوا الخالفات.
كاف الشيخ حسف سالمة ىو المسؤوؿ العسكري عف منطقة يافا ،وقد دارت معارؾ بيف المجاىديف والصياينة
استمرت شيريف ونصؼ بدأت في  ،1947/12/4وقد اعترؼ مناحيـ بيغف زعيـ "األرغوف" في تمؾ الفترة
بشدة معاناة تؿ أبيب مف يافا وحي المنشية ووطأة الضرب مف ىاتيف المنطقتيف ،وقد سقط مف سكاف تؿ
أبيب حوالي ألؼ قتيؿ وجريح ،وقد أقر بيغف أف القناصة العرب كانوا يرسموف الموت إلى كؿ مكاف ،حتى أف
رصاصيـ وصؿ إلى البناية التي تعمؿ فييا بمدية تؿ أبيب.
قاـ الصياينة يوـ  1948/3/20بيجوـ كبير عمى ثكنة "أبي كبير ودمروا بعض المنازؿ العربية؛ لكف ىذا
اليجوـ كمفيـ  36قتيالً ،وحاولوا بعد يوميف اقتحاـ يافا بعد قصفيا؛ لكنيـ فشموا.
ذىبت وفود كثيرة إلى دمشؽ لتوضح عدـ تكافؤ قوة المدينة مع قوة الصياينة؛ لكنيا جميعيا عادت دوف أف
تحصؿ عمى شيء.
قاـ الصياينة يوـ  4/28بيجوـ كبير مف جية تؿ الريش وآخر مف جية المنشية ودارت معارؾ طاحنة،
فاستطاع المجاىدوف رد اليجوـ األوؿ في تؿ الريش بعد أف خسر الصياينة  25قتيال وبعض الجرحى ،أما
ىجوـ المنشية فقد نحج فيو الصياينة واحتموا الحي فأخذ السكاف يغادرونو؛ لكف قائد جيش اإلنقاذ أقاؿ قائد
حامية يافا المقدـ عادؿ نجـ الديف وعيف مكانة الرئيس ميشيؿ العيسي ،فوصؿ إلى يافا يوـ 1948/4/28
واستطاع دحر الصياينة عمى طريؽ تقدمو؛ ولكف بدا واضحاً أف ميزاف القوى يميؿ لصالح الصياينة الذيف
احتموا عدداً مف القرى حوؿ يافا.
في أوائؿ أيار بدأ الناس يغادروف إلى غزة بعد أف عـ االضطراب ،فشدد الصياينة مف ىجوميـ عمى المدينة
وأخذت المقاومة تنيار وازداد القتمى والجرحى.
في  1948/5/13سمـ الحاكـ اإلنجميزي مفاتيح الدوائر الحكومية إلى الحاج أحمد أبو لبف باعتباره مسؤوالً
عف شؤوف المدينة .وقدـ الحاكـ اقتراحاً باعتبار يافا منطقة مفتوحة فوافؽ العرب والصياينة عمى االقتراح،
ووقعت اتفاقية في  5/13بيف وفد مف أىالي يافا و"الياغاناة" في تؿ أبيب.
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بمجرد انسحاب اإلنجميز يوـ  ،5/14قاـ الصياينة باقتحاـ المدينة وسقطت يافا.
حرب :8491
ىي الحرب األولى بيف الجيوش العربية الخمسة التابعة لمصر وسوريا واألردف والعراؽ ولبناف مف جية
والقوات الصييونية مف جية ،فيما عرؼ بحرب  ،1948بيف جيش الجياد المقدس وجيش الصياينة الذي بمغ
عدده حوالي  67ألؼ مقاتؿ مقابؿ  24ألؼ مقاتؿ لمجيوش العربية مجتمعة.
أعمف بف غوريوف يوـ  1948/5/14قياـ دولة إسرائيؿ وشكؿ حكومة مؤقتة ليا ،واعترفت بيا كؿ مف
الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي عمى الفور.
انسحبت القوات البريطانية يوـ  1948/5/15مخمفة وراءىا عتادىا وأسمحتيا ،وكانت الياغاناه قد أكممت
استعداداتيا لالستيالء عمى أكبر مساحة ممكنة مف فمسطيف ،ورمزت لخطتيا برمز "داؿ" ،وأعمنت التعبئة
العامة بيف القوات الصييونية منذ مطمع نيساف  .1948وخالؿ شير ونصؼ تمكنت ىذه القوات مف
السيطرة عمى الجزء المخصص إلسرائيؿ حسب قرار التقسيـ وأجزاء خارج القسمة أيضاً ،وأصبحت جاىزة
لمواجية أي ىجوـ عربي محتمؿ.
دخمت الجيوش العربية؛ ولكف أقؿ بكثير مما كاف متوقعاً وبدوف خطة واضحة ،وقد أجمع رؤساء أركاف
الجيوش في ذلؾ الوقت عمى أف جيوشيـ غير جاىزة لخوض حرب .ولـ يقتصر األمر عمى غموض المياـ
بؿ تعداه إلى تغيير المياـ في الساعات األخيرة.
في منتصؼ ليمة  1948/5/15دخمت الجيوش العربية عمى فمسطيف ،ورغـ النواقص التي عانتيا إال أنيا
حققت نجاحات في األياـ األولى لدخوليا؛ ما دعا أمريكا ألف تطمب مف مجمس األمف إصدار قرار لوقؼ
إطالؽ النار.
عمنت أمريكا وبريطانيا أف الحالة في فمسطيف تيدد السمـ العالمي ،وضغطتا عمى الدوؿ العربية وبذلتا
الوعود ،فقبمت جامعة الدوؿ العربية قرار مجمس األمف رقـ  50في 1948/5/29القاضي بوقؼ إطالؽ النار
لمدة  4أسابيع .وصمت إلى إسرائيؿ خالؿ اليدنة كميات كبيرة مف األسمحة ،عاد الجانباف لمقتاؿ يوـ
1948/7/9؛ لكف مجمس األمف ما لبث أف أصدر ق ار اًر آخر باليدنة الثانية ،يوـ  ،1948/7/15بدأت عممياً
يوـ  ،1948/7/18بعد أف تمكنت إسرائيؿ في األياـ العشرة مف احتالؿ مساحات أخرى مف األرض.
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انيمؾ الكونت برنادوت في تمؾ الفترة في إعداد خارطة لفمسطيف عازماً عمى تعديؿ قرار التقسيـ ،فأعد
مشروعاً عرؼ باسـ "مشروع الكونت برنادوت"؛ لكف اإلسرائيمييف لـ يعجبيـ المشروع فقاموا باغتيالو في
القدس يوـ .1948/9/17
تابعت إسرائيؿ خرؽ اليدنة ،ونظمت ىجوماً عمى القوات المصرية في الفالوجة 1948/7/28-27؛ لكنو
أحبط وىاجمت عراؽ المنشية وأخفقت في السيطرة عمييا؛ ولكنيا نفذت عدة عمميات عمى طريؽ النقب أدت
عمى احتاللو والوصوؿ إلى مرفأ "أـ الرشراش" الذي سماه اإلسرائيميوف بعد ذلؾ "ميناء إيالت" وىو مف خميج
العقبة.
قاـ الطيراف اإلسرائيمي يوـ  1948/10/15بقصؼ مطار العريش وغزة وبيت حانوف والمجدؿ والفالوجة
إلخراج القوات المصرية مف المعركة ،وفي  10/16قطعت خطوط المواصالت المصرية ودارت معركة أخرى
حوؿ عراؽ المنشية تمكنت المدفعية المصرية فييا مف صد اليجوـ اإلسرائيمي ،وفي  10/19احتمت القوات
اإلسرائيمية الحميقات وأصبح بإمكانيا التقدـ نحو الجنوب مما دفع القوات المصرية إلخالء المجدؿ خوفاً مف
التطويؽ.
أصدر مجمس األمف مجدداً قر اًر في  1948/12/29بوقؼ إطالؽ النار ،وأعمنت بريطانيا أنيا ستقوـ
بمساعدة مصر إف لـ تمتزـ إسرائيؿ باليدنة ،وبعد ىذا توقفت االشتباكات واستمر الصراع السياسي حتى
انتيي األمر بعقد اتفاقات ىدنة دائمة فردية فيما عرؼ باتفاقيات رودس ،وكانت ىذه نياية الحرب في تمؾ
الفترة .تمت االتفاقية برعاية األمـ المتحدة في جزيرة رودس في شباط .1949
معركة رامات هكوفتش:
آخر معارؾ الجيش العراقي قبؿ انسحابو مف فمسطيف ،وقد خاضيا بمشاركة فمسطينيي قمقيمية والطيرة.
قاـ لواء جفعاتي في  1949/1/2باليجوـ عمى قرية الطيرة مف الشماؿ ،فتصدى لو مناضمو القرية القميموف؛
ولكف اإلسرائيمييف تغمبوا عمييـ ،وقامت قوة أخرى إسرائيمية باحتالؿ التالؿ الثالثة شرؽ رامات ىكوفتش ،وفي
الفجر شنت القوات العراقية ىجوماً معاكساً وتمكنت مف استرداد بعض المواقع؛ ولكف وصوؿ نجدات
لمصياينة أوقؼ ىذا اليجوـ وحولو إلى مجرد مناوشات يومي 3و ،1949/1/ 4وحاوؿ العدو بعدىا احتالؿ
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كفار سابا؛ لكف محاوالتو أحبطت.

وفي صباح  1949/1/7استطاعت كتيبة عراقية معززة بالمدافع

والمدرعات مفاجأة المواقع الجنوبية لمعدو وطردت منيا قوات"يفتاح"؛ ومف ثـ أخذت تركز القصؼ المدفعي
عمى المواقع الشمالية وعمى مستعمرة كميمانية ورامات ىكوفتش ،وفي المساء تمكف العراقيوف مف استعادة
جميع األماكف التي احتميا العدو.
لـ تنسحب القوات العراقية إال بعد توقيع اتفاقية اليدنة الدائمة بيف األردف واسرائيؿ في نيساف  ،1949وذلؾ
بعد شيريف مف معاىدة رودس.
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