جامعة القدس

مركز الدراسات اإلقميمية
المذابح في حرب عام ،1948مابين الرواية الرسمية
والمؤرخين الجدد
إعداد
احمد محمد العداربة
إشراف
الدكتور شريف كناعنة
التاريخ

2001

"قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات درجة الماجستير في جامعة القدس،تخصص دراسات
إسرائيمية"

الممخص

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

التي اقترفيا الجيش اإلسرائيمي.

قط ع ن م ذبحة دير ياسين وحممت م سئوليتيا إلى المنشقين
تتحدث الرواية الرسمية اإلسرائيمية ف
.وركزت على وحشية سلوك المنشقين وبربريتو ،و شجبت وأدانت المؤسسات الرسمية في ذلك

الوقت تصرفاتيم.وقدم المؤرخون الجدد رواية أخرى عن المذبحة نفسيا،وتم الكشف ع ن م ذابح

أخرى اقترفيا جيش الدفاع اإلسرائيمي م ن خالل وثائق المؤسسة الرسمية نفسيا.

ويعود التباين في م وقف المؤسسة م ن المذبحة لحجم ا لفائدة والمنفعة التي ستحققيا ج راء ذلك

قد ترواح م ن اإلدانة واالستنكار كما حصل في دير ياسين إلى بترير ذلك بأنو ج زء
الموقف ،ف
ردية م ثل
عل ف
م ن المواجية العسكرية م ثل م ذبحة المد حيث وصفت بأنيا تمرد أو أنيا ردة ف

عيمبون.

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

قط في كتاب الرواية الرسمية هو الشكل البارز لىذه الرواية وتم تجاىل
على ذكر دير ياسين ف
وتغيب بقية المذابح،وفيما بعد لم تكتف المؤسسة بالصمت وانما حظرت نشر أي م عمومات

تناقض الرواية الرسمية وىذا م ا حدث م ع م ذكرات اسحق رابين على سبيل المثال.

كشف بني م وريس ع ن طبيعة الدور الذي لعبتو الياجاناه في م ذبحة دير ياسين  ،ابتداء م ن

أول اجتماع تنسيقي بين قادة الياجاناه واالتسل وليحي  ،إلى أن قامت قوات الياجاناه بتسميم
أسرى دير ياسين لحكومة االنتداب البريطاني .

ويوضح م وريس م اىية م شاركة قوات البالماخ في دير ياسين بإخالء الجرحى ومشاركة سيارتين

قط وقبل وقوع المذبحة.وقد ضخمت وسائل
ي المواجية وعمميات القتال داخل القرية ف
عسكريتين ف

األعالم العربية ،مما اثر سمبيا ع لى الجانب الفمسطيني حيث أدت إلى هجرة العديد م ن سكان
المدن والقرى الفمسطينية.

كانت نتيجة تمرد وانتفاضة سكان المدينة ،والتي حدثت بعد قيام م درعات م ن
أما م ذبحة المد ،ف

الجيش األردني بإطالق النار على جنود م ن ج يش الدفاع اإلسرائيمي،حيث اعتقد سكان م دينة

المد وجود هجوم م ضاد م ن قبل الجيش األردني وأصابيم الحماس حيث اعتقدوا أنيا ج اءت

لتنقذىم ،فأطمقوا النار على الجنود اإلسرائيميين  ،الذين شعروا بخطورة الوضع ،م ما دفع قيادة

الوحدة إلى إصدار أمر بإطالق النار على كل شيء م تحرك.

البن أن م ذبحة دير ياسين نفذت بوحشية رغم وجود اتفاق ع دم اعتداء بين القرية
يرى ف

ي تنفيذ العممية العسكرية
وجيرانيم الييود،وان م صادر االرغون تؤكد م صادقة الياجاناه وتعاونيا ف
وان المذبحة قد أدت إلي نشر الذعر واالرتباك في أوساط الفمسطينيين وىذا بدوره أدى إلى
هروب جماعي للسكان .

ردية،بل كمثيالتيا م ن عشرات اليجمات التي كانت تنفذىا
لم تكن م ذبحة دير ياسين حادثة ف

ت م ن خالليا نسف م نازل م أىولة باألطفال والشيوخ
الياجاناه والبالماخ في ذلك الوقت  ،والتي م

والنساء،وان عمميات القتل التي كانت تنفذىا االرغون والميحي كانت تؤدي إلى عمميات أثرية م ن

قبل العرب أيضا.وقد كانت عمميات القتل هذه تنفذ رغم وجود اتفاقات تضمن عالقات سلمية بين
العمال العرب والييود .وىذا بدوره كان يفرض على الياجاناه أن تدخل ضمن دائرة الفعل ورد
الفعل االنتقامي والتي لم تختمف م ن حيث النتائج والفظائع ع ن م مارسة االرغون ،وان الياجاناه
تجنبت بشكل جزئي القيام بمجازر م ثل دير ياسين إال أن أحد قادتيا إيغال ألون لجاء إلى

ي إطار حممة اليمس الشييرة ،والتي استندت على نشر اإلشاعة والتي تفيد
استخدام المذبحة ف

بنية الياجاناه على حرق القرى وقتل سكانيا ،وقد أدى ذلك إلى هروب جماعي للسكان .

يرى بابيو أن خطة دالت شرعت السموك الوحشي والفظائع التي ارتكبيا الجنود م ن خ الل

دعوتيا إلى تدمير وإبادة م ا تعتبره قواعد لألعداء ،أي أنيا شكمت م عيار ومصدر لسموك القادة

بألرغون
العسكريين في القيادة العميا وفي الميدان .ان م ذبحة دير ياسين هو تصرف خ اص ا
ىميما للقرار العسكري وكيفية تطبيقو
والميحي وىذا التصرف الخاص بىاتين المنظمتين نابع م ن ف

ت ارتكابو م ن أعمال وحشية وجرائم هو تنفيذ م يداني للقرار العسكري الذي
ي الواقع ،أي أن م ا م
ف
يمكن االفتراض أن التدمير أقرتو الياجاناه لكن المذبحة جاءت بناء على تفسير وتأويل االرغون

للقرار العسكري.

يتفق المؤرخون الثالث على ان ج يش الدفاع اإلسرائيمي ارتكب م ذابح عدة،باالستناد إلى وثائق

المؤسسة الرسمية،وىذا يعني تدمير للرواية الرسمية والتي م ازالت حتى أالن تصر على ع دم
حدوثيا ومثال ذلك م ذبحة الطنطورة.النقطة الجوىرية في رؤية المؤرخين الثالث للمذبحة أنيا لم

تكن ضمن خطة م ركزية.

