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الممخص 
 
 

ففي حين تنكر .ىناك روايتان في إسرائيل حول المذبحة،الرواية الرسمية ورواية المؤرخين الجدد
،كشف المؤرخون الجدد عن عدد من المذابح 1948الرواية الرسمية حدوث مذابح إبان حرب 

. التي اقترفيا الجيش اإلسرائيمي
  

 لمنشقين الى إسئوليتيا محممت واسين يير دذبحة من عقط فإلسرائيمية الرسمية الرواية اتحدثت
 لك ذي فلرسمية المؤسسات اأدانت وشجبت وبربريتو، ولمنشقين الوك سحشية ولى عركزتو.
 ذابح من علكشف اتم  نفسيا،ولمذبحة  ان عخرى أواية رلجدد المؤرخون اقدمو.صرفاتيم تلوقتا
.  فسيا نلرسمية المؤسسة اثائق والل خن مإلسرائيمي الدفاع ايش جقترفيا اخرىأ

 لك ذراء جتحققيا سلتي االمنفعة ولفائدة لحجم المذبحة ان ملمؤسسة اوقف مي فباينويعود الت
 زء جأنو بلك ذبرير تلى إاسين يير دي فصل حما كاالستنكار وإلدانة ان مرواح تقد فلموقف،ا
 ثل مردية فعل فدة رنيا أو أمرد تأنيا بصفت ويث حلمد اذبحة مثل ملعسكرية المواجية انم
. يمبونع

ان تجاىل المذابح أو اعتبارىا ناجمة عن تصرفات فردية وغير مسؤولة ،وأن قادة الجيش كانوا 
 القتصاريحثون جنودىم عمى عدم ارتكاب مثل ىذه األعمال التي تمس فكرة طيارة السالح، وا

 جاىل تتم ولرواية اىذه للبارز الشكل او هلرسمية  الرواية اتاب كي فقط فاسين يير دكر ذلىع
 عمومات مي أشر نظرت حانما والصمت بلمؤسسة اكتف تم لعد بلمذابح،وفيما اقية بتغيبو
. لمثال ابيل سلى عابين رسحق اذكرات مع مدث حا مىذا ولرسمية الرواية اناقضت
 ن مبتداء، ااسين يير دذبحة مي فلياجاناه اعبتو للذي الدور ابيعة طن عوريس مني بشفك   

 تسميم بلياجاناه اوات قامت أن قلى،  إليحي واالتسل ولياجاناه اادة قين بنسيقي تجتماع اولأ
 . لبريطاني االنتداب احكومة لاسين يير دسرىأ
 يارتين سمشاركة ولجرحى اإخالء باسين يير دي فلبالماخ اوات قشاركة ماىية موريس ميوضحو
 سائل وخمت ضقدو.لمذبحة اقوع وقبل وقط فلقرية ااخل دلقتال اعمميات ولمواجية اي فسكريتينع
 كان سن ملعديد اجرة هلى إدت أيث حلفمسطيني الجانب الى ،مما اثر سمبيا علعربية األعالما
. لفمسطينية االقرى ولمدنا

 ن مدرعات ميام قعد بدثت حالتي ،ولمدينة اكان سانتفاضة ومرد تتيجة نكانت ،فلمد اذبحة مماأ   
 دينة مكان سعتقد اإلسرائيمي،حيث الدفاع ايش جن منود جلى علنار اإطالق بألردني الجيشا
 اءت جنيا أعتقدوا ايث حلحماس اأصابيم وألردني الجيش ابل قن مضاد مجوم هجود ولمدا



 يادة قفع دما ،ملوضع اخطورة بعروا شالذين  اإلسرائيميين ،لجنود الى علنار اأطمقوا ،فتنقذىمل
. تحرك ميء شل كلى علنار اإطالق بمر أصدار إلى إلوحدةا

   

 لقرية اين بعتداء ادم عتفاق اجود وغم روحشية بفذت ناسين يير دذبحة من أالبن فرىي   
 لعسكرية العممية انفيذ تي فتعاونيا ولياجاناه اصادقة مؤكد تالرغون اصادر ملييود،وان اجيرانيمو
 لى إدى أدوره بىذا ولفمسطينيين اوساط أي فاالرتباك ولذعر اشر نلي إدت أد قلمذبحة اانو
 . لسكان لماعي جروبه
 نفذىا تانت كلتي اليجمات اشرات عن ممثيالتيا كردية،بل فادثة حاسين يير دذبحة مكن تمل  
 الشيوخ واألطفال بأىولة منازل مسف نالليا خن مم تالتي، ولوقت الك ذي فالبالماخ ولياجاناها
 ن مأرية ثمميات على إؤدي تانت كالميحي والرغون انفذىا تانت كلتي القتل امميات عان،والنساءو
 ين بلمية سالقات عضمن تتفاقات اجود وغم رنفذ تذه هلقتل امميات عانت كقدو.يضا ألعرب ابلق
 رد ولفعل اائرة دمن ضدخل تن ألياجاناه الى عفرض يان كدوره بىذاو.الييود ولعرب العمالا
 لياجاناه اوان ،الرغون امارسة من عالفظائع ولنتائج ايث حن مختمف تم لالتي والنتقامي الفعلا

  إلىجاء للون أيغال إادتيا قحد أن أال إاسين يير دثل ممجازر بلقيام ازئي جشكل بجنبتت

 فيد تالتي وإلشاعة  اشر نلى عستندت االتي ،ولشييرة اليمس اممة حطار إي فلمذبحة استخداما
 . لسكان لماعي جروب إلى هلك ذدى أقد، وكانيا سقتل ولقرى ارق حلى علياجاناه انيةب
 

 الل خن ملجنود ارتكبيا التي االفظائع ولوحشي السموك ارعت شالت دطة  أن خابيو برىي
 لقادة اسموك لمصدر وعيار مكمت شنيا أأي ،ألعداء لواعد قعتبره تا مإبادة ودمير إلى تعوتياد
 رغونألا باص خصرف تو هاسين يير دذبحة منا.لميدان افي ولعميا القيادة اي فلعسكريينا
 طبيقو تكيفية ولعسكري القرار لىميما فن مابع نلمنظمتين اىاتين بلخاص التصرف اىذا والميحيو

 لذي العسكري القرار ليداني منفيذ تو هجرائم وحشية وعمال أن مرتكابو ام تا من أأي ،لواقع ايف
 الرغون اتأويل وفسير تلى عناء باءت جلمذبحة اكن للياجاناه اقرتو ألتدمير ان أالفتراض امكني
. لعسكري القرارل
 ثائق إلى و،باالستناد عدةذابح مرتكب اإلسرائيمي الدفاع ايش جن الى علثالث المؤرخون اتفقي
 دم على عصر تالن أتى حازالت مالتي ولرسمية الرواية لدمير تعني يلرسمية،وىذا المؤسسةا

 م لنيا ألمذبحة للثالث المؤرخين اؤية ري فلجوىرية النقطةا.لطنطورة اذبحة ملك ذمثال ودوثياح
. ركزية مطة خمن ضكنت
 

 


