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حرب 48 هي الحدث الأخطر في تاريخ 

الق�صية الفل�صطينية وال�صراع العربي ــ 

ال�صهيوني، وهي تحتل مكانة مركزية 

في الوعي والذاكرة الجماعية، �صواء لدى 

الفل�صطينيين اأو الإ�صرائيليين. وقد اهتمت 

القيادة ال�صهيونية العليا بعد اأعوام 

قليلة من انتهاء الحرب بدرا�صتها 

وتدوين وقائعها وا�صتخال�ص رواية لها،

وجرى اإن�صاء فرع متخ�ص�ص في هيئة 

اأركان الجي�ص الإ�صرائيلي لكتابة تاريخ 

الحرب، وُعّين المقدم ِنتانئيل لوْرخ 

رئي�صًا له وُكّلف القيام بهذه المهمة، 

وقام فعاًل بها، واأعّد مخطوطة اأر�صل 

ن�صخًا منها اإلى كبار ال�صباط الذين 

اأداروا المعارك، اأماًل بال�صتفادة من 

مالحظاتهم. فماذا كانت النتيجة؟ تروي 

هذه المقالة ق�صة التاأليف، وما جرى 

للمخطوطة التي اأر�صلها، وما اأُدخل 

عليها، بعد اإق�صائه عن رئا�صة فرع 

التاريخ في هيئة الأركان واإبعاده اإلى 

الخارج، من حذف واإ�صافة وتحرير، 

كانت مح�صلته مخطوطة مختلفة كليًا 

في كثير من الأمور المهمة.

واأ�صاف رئي�ص الحكومة ووزير الدفاع 

اآنذاك دافيد بن ــ غوريون اإلى المخطوطة 

مقالة طويلة ُن�صرت في كتاب �صّكل 

الرواية الر�صمية للحرب، الم�صادق عليها 

مردخاي بار ــ اأون

ال�صراع على ذكريات الحرب

من طرف ال�صلطات العليا، والتي ر�صمت 

�صورة بطولية للجي�ص الإ�صرائيلي 

فة اأخالقيًا له وللم�صروع 
ّ
وم�صر

ال�صهيوني واأهدافه، وفي المقابل �صورة 

كاذبة وم�صوهة لل�صعب الفل�صطيني 

ودفاعه عن وطنه.

هذه ال�صورة الأ�صطورية ف�صحها ومّزقها 

لحقًا موؤرخون اإ�صرائيليون جدد من 

اأجيال لحقة، ر�صموا �صورة للحرب 

ومجرياتها واأهدافها اأقرب اإلى الحقيقة.

وما ُيك�صب هذه المقالة اأهمية ا�صتثنائية 

هو اعتراف لوْرخ بالذات باأن الرواية 

الر�صمية التي اعُتمدت كانت تفتقر اإلى 

الأمانة وال�صتقامة والدقة العلمية، واأنه 

جرى تطهيرها من جميع الوقائع 

والأمور غير المريحة للجي�ص اأو الدولة 

اأو القادة الع�صكريين. وهذا كله، 

بالمنا�صبة، لي�ص غريبًا عن اأدبيات 

الحركة ال�صهيونية باأ�صرها.

* موؤرخ وع�صو كني�صت �صابق، وال�صابط الذي كان 
م�صوؤوًل عن تثقيف الجي�ص الإ�صرائيلي.
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درا�صتها وقعت قبل اأقل من خم�صة اأعوام. 

فالذكرى كانت ل تزال حية، والنفعالت 

والموؤثرات ال�صيا�صية التي تعتري نفو�ص المعنيين 

خ من 
ْ
بالأمر كانت في اأوجها، مثلما اكت�صف لور

معاناته ال�صخ�صية التي اآلمته واأحبطته.

خ مو�صوعه 
ْ
ولم يكن غريبًا اأن يقارب لور

بحذر، واأن يق�صر جهده على معالجة ''التاريخ 

العمالني'' فقط، ويتفادى بحث اأحداث الحرب 

بمختلف وجوهها، ومع ذلك، فاإنه قرر تقليب 

عدد من المو�صوعات ''غير العمالنية''، لأنه 

اعتبر اأنها اأّثرت مبا�صرة في مجريات الأمور 

الع�صكرية. و�صملت هذه المو�صوعات م�صائل مثل 

قرارات الأمم المتحدة، و�صراء ال�صالح، وتعبئة 

القوى الب�صرية، والتدريب، وما �صابه ذلك. وكان 

خ طموحًا اأكثر من الالزم، 
ْ
م�صروع ِنتانئيل لور

وتاأثر من دون �صك بموؤلفات م�صابهة بداأت 

3
ت�صدر في ذاك الوقت عن الجيو�ص الغربية.

وفي �صوء تجارب جيو�ص اأُخرى، قّدر 

خ اأن تدوين ''التاريخ الع�صكري 
ْ
ِنتانئيل لور

لحرب ال�صتقالل يحتاج اإلى �صتة اأو �صبعة 

مجّلدات، ي�صم كل منها ما يتراوح بين 200 

فتر�ص في المجلدات اأن 
ُ
و400 �صفحة''، وكان ي

ترتكز على بحوث تغو�ص في مو�صوعات 

تف�صيلية، وت�صكل اأ�صا�صًا لخال�صات �صاملة. 

خ اأن اإنجاز كل مجلد يتطلب فريق عمل 
ْ
وراأى لور

يرئ�صه �صابط كبير اأو موؤرخ ''بم�صتوى محا�صر 

4
في الجامعة.''

ن فريق 
ّ
ولم تتم ال�صتجابة لطلبه هذا، وتكو

البحث القيادي في فرع التاريخ، في نهاية الأمر، 

ي ق�صمين: الرائد مو�صيه اإيالن، الذي 
َ
من رئي�ص

عمل اأ�صا�صًا على ت�صجيل وقائع ''الأمن الجاري'' 

للجي�ص الإ�صرائيلي في تلك الأعوام، وغابرييل 

)غابي( كوهين، من قدامى فريق البحث في مجلة 

''معراخوت''، الذي رّكز على درا�صة تاريخ حرب 

 اإلى الفريق اأي�صًا، المالزم اأول 
ّ
م ال�صتقالل. و�صُ

يهو�صواع بن ــ اأرييه، الذي اأ�صبح فيما بعد 

بروف�صوراً في الجغرافيا التاريخية في الجامعة 

 فرع التاريخ في هيئة

الأركان العامة

قررت هيئة الأركان العامة في الجي�ص 

الإ�صرائيلي، في اأوا�صط �صنة 1952، اإن�صاء فرع 

متخ�ص�ص غايته درا�صة اأحداث حرب ال�صتقالل 

]1948 - 1949[ واإر�صاوؤها على قاعدة بحثية 
�صاملة. وعندما �صرع الفرع في مهمته، كان قد 

ع لديه كمية ل ي�صتهان بها من التحقيقات 
ّ
تجم

والموؤلفات بقلم ''موؤرخي'' تلك الفترة، و�صهادات 

نت في خ�صم المعارك، وكمية 
ّ
ووثائق كثيرة تكو

ل ي�صتهان بها من الكتب والمقالت التي راأت 

النور اأو ُن�صرت في �صياق عمل الفرع في 

  لكن ]....[ طابع هذه الكتابات كان 
1
بداياته،

مجتزءاً ومنقو�صًا وعفويًا.

ووقع الختيار على مقدَّم �صاب من هيئة 

ن بذل ق�صارى جهده 
َ
الأركان العامة، كان اأول م

ّفق 
ُ
في كتابة رواية �صاملة لتاريخ الحرب، وو

في اإعالء درا�صة الحرب اإلى منزلة البحث المنظم 

ر بح�صب اأف�صل التقاليد العلمية في 
َّ
والمحر

خ، الذي خا�ص حرب 
ْ
العالم. اإنه ِنتانئيل لور

ة في لواء ''ِعْت�صيوني''، ثم 
ّ
ال�صتقالل كاآمر �صري

خدم كم�صاعد للجنرال يغئيل يادين، ثاني رئي�ص 

لالأركان في الجي�ص الإ�صرائيلي )1950 - 

1951(. وفي مطلع ني�صان/اأبريل 1952، 

خ من وظيفته في مكتب رئي�ص 
ْ
ا�صتقال الرائد لور

2
الأركان واأن�صاأ ''فرع التاريخ''.

خ معه خلفية ثقافية وا�صعة، وكل 
ْ
وجلب لور

ما اأخذه عن اأ�صاتذته في الجامعة العبرية قبل 

اندلع حرب ال�صتقالل، فقد تتلمذ على يد عدد 

من الموؤرخين الم�صهورين عالميًا، الذين طوروا 

في نهاية الثالثينيات وفي اأربعينيات القرن 

 التاريخ في الجامعة العبرية في 
َ
الما�صي ق�صم

ا الآن فكان عليه معالجة 
ّ
جبل الم�صارف. اأم

م�صكالت مختلفة عن تلك التي �صمعها من 

 عليها 
ّ
اأ�صاتذته الذين اهتموا بدرا�صة اأحداث مر

خ 
ْ
قرون، ذلك باأن الأحداث التي ق�صد لور
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عاتقه كتابة تاريخ الحرب في القد�ص، بينما 

رّكز اآدم �صتكاي على تاريخ �صالح الجو، في حين 

ا 
ّ
اأُنيطت ق�صة �صالح البحر باإليعيزر طال، اأم

ع لكتابة 
ّ
ال�صابط الكهل ولفغانغ فون فيزل فتطو

تاريخ �صالح المدفعية. ولم يكن لهوؤلء 

الباحثين، في معظمهم، اأي خبرة بحثية �صابقة، 

اإّل اإنهم ُعرفوا بقدرتهم التحليلية والكتابية.

ونجح فرع التاريخ، خالل �صنة 1953، حتى 

اأوا�صط �صنة 1954، في تجنيد 50 باحثًا تقريبًا 

در�صوا الحرب بمختلف وجوهها، بدءاً بالعمليات 

الع�صكرية المحلية و�صوًل اإلى العمليات الأو�صع 

مدى، مثل البحث ال�صامل عن ''معارك الجبهة 

غال األون وغابي  الجنوبية''، والذي اأنجزه ِيِ

كوهين معًا، ودرا�صة عملية ''حيرام'' ]في الجليل 

الأو�صط[، والتي اأنجزها يت�صحاق موداعي، 

8
ورواية كتيبة المدرعات بقلم يعقوب اإلياف.

وف�صاًل عن الأبحاث التي حاولت تق�صي 

وقائع الأحداث من منظور الجي�ص الإ�صرائيلي، 

خ اأدرك اأن من الحيوي اإظهار وجهة نظر 
ْ
فاإن لور

العدو بقدر الم�صتطاع، ولهذا كّلف عدداً من �صباط 

ال�صتخبارات بالمهمة. وبديهي اأن يكون ا�صتطالع 

وجهة نظر ''العدو'' عوي�صًا ل�صعوبة الح�صول على 

ذل لك�صف ون�صر 
ُ
م�صادر، اإّل اإن جهداً هائاًل ب

وثائق اأ�صلية �صادرة عن الجانب العربي.

وفي �صباط/ فبراير 1953، اأ�صبح في حيازة 

الفرع مجموعة وثائق كانت موجودة لدى �صعبة 

  
9
�صعت في ت�صرف الباحثين.

ُ
ال�صتخبارات، وو

اغ، في تلك 
ّ
فقد ترجم �صموئيل �صيِغف )�صب

الأيام(، وهو من قدامى رجال ال�صتخبارات، 

ثالثَة موؤلفات باللغة العربية �صدرت اآنذاك في 

البالد العربية، وموؤّلفوها هم: الحاج نمر 

الخطيب، من زعماء اللجنة القومية في حيفا، 

وقد روى اأ�صباب هزيمة العرب في حيفا في 

ربيع �صنة 1948؛ كمال اإ�صماعيل ال�صريف، 

�صابط م�صري قاد وحدة الإخوان الم�صلمين 

ّندت في م�صر، وروى هجومهم على كفار 
ُ

التي ج

داروم، وو�صف المعارك التي دارت في جبل 

اهو، الذي 
َّ
العبرية، والمالزم اأول مردخاي ني�صي

ق وحدة الدرا�صة والتفكير 
ّ
اأ�صحى فيما بعد من�ص

في مقر حزب العمل في بيت بيرل، ف�صاًل عن 

5
بع�ص الباحثين المبتدئين.

مواد البناء ]تجميع الوثائق[

خ الأول تجميع ''مواد البناء'' 
ْ
 لور

ّ
كان هم

ال�صرورية لموا�صلة المهمة، وقد مّكنته عالقاته 

الطيبة بهيئة الأركان العامة من و�صع يده على 

بع�ص الملفات المهمة ل�صعبة العمليات، 

والمتعلقة بفترة حرب ال�صتقالل. واأهم الملفات 

كان ملف البرقيات الواردة اإلى هيئة الأركان 

العامة من وحدات القتال الميدانية، وملف 

الأوامر والتعليمات التي �صدرت عن هيئة 

الأركان العامة اإلى الميدان، وقد �صّكلت هذه 

البرقيات الداخلة والخارجة تدوينًا متوا�صاًل 

َد 
َ
ع

ْ
لمعظم العمليات الع�صكرية خالل الحرب. واأ�ص

اكت�صاُف هذه الملفات رجاَل فرع التاريخ اإلى 

6
حّد اإطالقهم عليها ت�صمية ''المعجزة الكبيرة''.

لقد اأ�صبح ممكنًا الآن و�صع �صجل بالأحداث 

نت تف�صيالتها على 
ِّ
وفق ت�صل�صلها الزمني، وُدو

بطاقات م�صّنفة بح�صب الزمان والمكان 

والمو�صوع، كما �ُصرع في البحث عن وثائق 

موجودة لدى وحدات في الجي�ص الإ�صرائيلي لم 

تكن اأَر�صلت بعد ما لديها اإلى الأر�صيف، اأو عن 

تلك التي كانت في يد اأفراد وجماعات من 

معت في مكتبة 
ُ

  وج
7
خارج الجي�ص الإ�صرائيلي.

الفرع جميع الأبحاث والكتب والمقالت التي 

اأُنجزت �صابقًا، والتي يمكن اأن ُت�صتخدم كنقاط 

انطالق لموا�صلة العمل.

وكانت الخطوة التالية تكليف باحثين 

متعددين درا�صَة المعارك الحربية، اأو جوانب 

اأُخرى من الحرب، ب�صورة منظمة ومعمقة، وكان 

حين من 
ّ
الباحثون، في اأغلبيتهم، �صباطًا م�صر

الجي�ص، وم�صتعدين لتكري�ص وقتهم لهذا العمل. 

فعلى �صبيل المثال، اأخذ نكديمون روغل على 
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نفت الأحداث عبر 
ُ

عملية. عالوة على ذلك، �ص

ترميز خا�ص بح�صب الطابع المحدد للعملية: 

دفاع؛ كمين؛ اإغارة؛ هجوم بمبادرة اإ�صرائيلية؛ 

اإلخ، واأ�صار ترميز اآخر اإلى كيف انتهت المعركة، 

بالنجاح اأو بالف�صل. وبعد ا�صتكمال الخرائط، 

ب 
ّ
معت المعلومات كلها التي ت�صمنتها في ُكتي

ُ
ج

عنوانه: ''فهر�ص خريطة المعارك'' )''اإندك�ص 

 log ات َهْكرافوت''(، والذي �صّكل نوعًا من
ّ
ب

َ
م

book، اأي �صجّل جاٍر ي�صتمل على اأحداث الحرب 

كافة. وا�صتخدم رجال الفرع هاتين الوثيقتين 

ك�صقالة اأ�صا�صية يرّكبون عليها مختلف الأبحاث 

التي يعّدونها، اإلى اأن يحين اأوان رواية تاريخ 

13
الحرب ب�صورة �صاملة.

ت�صاوؤلت مبدئية

بينما كان فريق فرع التاريخ يوّزع مهمات 

البحث على المكلفين بالقيام بها، ويرّكز على 

المعطيات، راودته مجموعة من الت�صاوؤلت كان 

من الحيوي تو�صيحها للقيام بعمل تاأريخي 

  وكان اأولها: ما هو 
14

على م�صتوى اأكاديمي.

ال�صم الذي يجب اإطالقه على حرب 1948؟ فقد 

كان �صباط الفرع واعين لحقيقة اأن ا�صم الحرب 

يها، فالعرب لديهم 
ّ
ن ي�صم

َ
مرتبط بمنظور م

لة بمعاٍن خا�صة بهم، مثل ''نكبة 
ّ
ت�صميات محم

فل�صطين''، ولم يكن هناك �صك في اأن اليهود 

لة بالمعاني اأي�صًا، 
ّ
�صي�صتخدمون ت�صميات محم

واأن م�صطلح ''حرب التحرير'' الذي انت�صر على 

األ�صنة النا�ص كان خطاأً لأن اليهود لم يخو�صوا 

حرب 1948 لتحرير البلد من البريطانيين. 

وتبّنت ]دار ن�صر[ ''معراخوت'' ال�صم الذي 

اقترحه بن ــ غوريون: ''حرب ال�صتقالل'' 

)''ميْلحيمت َهكوميميوت''(،*  وكان الق�صد من 

العنوان اإبراز خ�صو�صية تلك الحرب بت�صمية 

رة. واآثر فرع التاريخ منذ البداية ا�صتخدام 
ّ
معب

م�صطلح ''حرب ال�صتقالل'' )''ميْلحيمت 

وؤوت''(،*  لأن ال�صتقالل ال�صيا�صي لليهود 
َ
م

ْ
ت�ص

َ
َهع

الخليل في م�صارف رامات راحيل؛ الرائد محمود 

الرو�صان، ال�صابط في الفيلق العربي، والذي 

  وكانت تلك اأول 
10

و�صف ''معارك باب الواد''.

مرة يتمكن فيها القارئ العبري من اإلقاء نظرة 

على ''ما وراء الأكمة.''

وفي الوقت نف�صه، ن�صرت �صعبة ال�صتخبارات 

في الجي�ص الإ�صرائيلي مقتطفات م�صهبة من 

وثيقة مهمة وقعت بين يديها، وهي: تقرير لجنة 

برلمانية عراقية با�صرت التحقيق في اأ�صباب 

  فعلى 
11

الحرب في فل�صطين فور انتهاء المعارك.

الرغم من الكالم الكثير الذي قيل عن ''نكبة 

فل�صطين''، فاإن النخب ال�صيا�صية العربية لم ُت�صرع 

اإلى اإجراء مراجعة ذاتية �صادقة لأ�صباب 

الهزيمة، واإنما كان العراق الدولة الوحيدة التي 

 
ّ
�صّكلت لجنة تحقيق في اأ�صباب الكارثة. وينم

عمل اللجنة عن مقدار غير قليل من ال�صتقامة، 

ُد العراق الجغرافي 
ْ
ع

ُ
وعن مدح للذات اأي�صًا. فب

عن �صاحة الحرب، وحقيقة اأنه كان الدولة 

الوحيدة التي انخرطت في النزاع من دون توّقع 

�صيء في المقابل لم�صلحتها المبا�صرة، �صمحا 

لقادتها باتخاذ موقف نقدي تجاه زعماء الدول 

العربية الأُخرى، وبو�صف الأحداث من دون 

12
تزيين وبدرجة كبيرة من ال�صدق.

ومّكنت المادة المتراكمة في فرع التاريخ 

رجاَل الفرع من اأن ياأخذوا على عاتقهم القيام 

بعملية بحث اأ�صا�صية بغاية الأهمية. فقد �صرع 

فريق عمل الفرع في و�صع اإ�صارات، الواحدة تلو 

الأُخرى، ب�صاأن مواقع العمليات الكبيرة 

وال�صغيرة التي حدثت في اإبان الحرب، على 

منظومة من 16 خريطة طوبوغرافية بمقيا�ص 

ميت المنظومة التي ُطبع منها 
ُ

1: 100.000. و�ص

ع�صرات الن�صخ في النهاية: ''خريطة المعارك'' 

ات َهْكرافوت''(، وكان ثمة �صرورة للعودة 
ّ
ب

َ
)''م

والتحقق بمنتهى الدقة من المواقع الجغرافية 

التي ُنفذت فيها العمليات، ومن تاريخ كل 

* الكلمتان »كوميميوت« و«عت�صموؤوت« تفيدان بالمعنى 
نف�صه.
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القوى لالأطراف كلها التي ا�صتركت في مختلف 

مراحل حرب 1948. واأظهرت خال�صة المادة 

المقّدمة اإلى رئي�ص الأركان، ال�صورة الجلية 

التالية: ل تكمن معجزة اليي�صوف في حرب 

1948 في انت�صار القلة على الكثرة، واإنما في 

قدرة القلة على تجنيد طاقات من داخلها، فاقت 

16
في نهاية الأمر قوة اأعدائها ''الُكُثر''.

كتاب الدولة

خ ما�صيًا في تكوين 
ْ
بينما كان ِنَتانئيل لور

فريقه وتح�صير اأدوات عمله، ا�صتعداداً لبحث 

�ص له ما يحتاج اإليه من وقت، 
َّ

خ�ص
ُ
ق ي

ّ
معم

اأُلقيت على كاهله مهمة اأربكت العمل لأنها 

تطلبت اإعداد نوع من الخال�صة المرحلية باأ�صرع 

مما هو متوقع. ففي نهاية �صنة 1953، قرر 

يانوت''، التابعة 
َ
الم�صرفون على دار الن�صر ''ع

باي(، اإعداد �صل�صلة 
َ
لحزب عمال اأر�ص اإ�صرائيل )م

كتب للن�صر تلّخ�ص اإنجازات دولة اإ�صرائيل في 

اأعوامها الأولى، على اأن ت�صدر بمنا�صبة مرور 5 

�صنوات على اإعالن الدولة. واأخذ دافيد بن ــ 

غوريون، الذي كان يم�صي فترة اإجازة في �صديه 

بوكر، على عاتقه تحرير ال�صل�صلة. وكان الكالم 

يدور على اإعداد ''كتاب الدولة'' )''�صيِفر َهِمدينا''(، 

�ص اأحد المجلدات ل�صرد رواية حرب 
ّ

وُخ�ص

ال�صتقالل، واأوكلت المهمة، بموافقة رئي�ص 

خ. ومنعًا لت�صغيل 
ْ
الأركان، اإلى ِنَتانئيل لور

فق على  �صابط في الجي�ص في موؤ�ص�صة حزبية، اتُّ

17
راخوت''.

َ
ع

َ
اأن يكون هذا المجلد من اإ�صدار ''م

خ بحما�صة لإنجاز العمل، 
ْ
 ِنَتانئيل لور

ّ
هب

عت في الفرع، ومن 
ّ
فغرف من المادة التي تجم

تلك التي وا�صلت تدّفقها، وبداأ باإمالء رواية 

الحرب على �صكرتيرته، الف�صل تلو الآخر. 

وعندما اكتملت المخطوطة، اأر�صل ن�صخًا اإلى 

كبار ال�صباط الذين اأداروا المعارك خالل 

الحرب، طالبًا منهم مالحظاتهم عليها. ونظراً 

اإلى اأنه لم يتمكن من ا�صتجواب ومقابلة جميع 

في اأر�ص اإ�صرائيل كان الدافع الرئي�صي الذي 

ر الحرب، واأف�صى اإلى نتيجتها الرئي�صية.
ّ
فج

 هذا �صل�صلة من الت�صاوؤلت الإ�صافية 
ّ
وجر

ذات ال�صلة بم�صكلة تاريخ ابتداء الحرب 

ّقع 
ُ
وانتهائها: هل انتهت الحرب فعاًل عندما و

اتفاق وقف اإطالق النار الأخير مع �صورية، في 

1949/6/20، اأم اأنها انتهت قبل هذا التاريخ؟ 

هل يجب التمييز المطلق بين المراحل التي 

�صبقت اإعالن الدولة والمراحل التي اأعقبتها، اأم 

يجب النظر اإلى مختلف المراحل ككٍل مترابط 

الأجزاء؟

خ في كيف يروي 
ْ
عالوة على ذلك، احتار لور

''رواية يتوفر فيها اإلى حد كبير الت�صل�صل 

المت�صل وال�صببية الوا�صحة''، اإذ كان عليه 

الختيار بين ثالثة مناهج لتنظيم المادة 

الوفيرة والمعقدة: تنظيم بح�صب المو�صوع 

)thematical(؛ تنظيم بح�صب الت�صل�صل الزمني 

)chronological(؛ تنظيم جغرافي. وكان ال�صوؤال 

المطروح هو التالي: هل يجب �صرد رواية 

المعركة في كل منطقة على حدة، منذ البداية 

حتى النهاية، اأم اّتباع الت�صل�صل الزمني وو�صف 

الأحداث المتعددة التي وقعت في فا�صل زمني 

محدد في اأنحاء البلد كافة؟ وفي النهاية، ا�صطر 

جماعة الفرع اإلى دمج تلك المناهج: ''التنظيم 

بح�صب المو�صوع في المرحلة الأولى، ثم البناء 

الكرونولوجي والجغرافي في المراحل الأخيرة.''

وف�صاًل عن ذلك، �صغلت م�صاألُة موازين القوى 

  اإذ حثه 
15

فريَق الفرع في مراحل مبكرة جداً،

الجنرال مو�صيه دايان، رئي�ص هيئة الأركان 

العامة اآنذاك، على اإجراء ح�صاب دقيق لموازين 

القوى خالل الحرب. وكان دايان يعتقد، خالفًا 

للراأي ال�صائع، اأن معظم معارك 1948 اأُدير 

بطريقة �صيئة، كما اأنه لم يكن يطيق الأو�صاف 

المثيرة لل�صفقة، وعار�ص ا�صتخدام عبارات 

الوت 
َ

مجازية مثل: ''انت�صر دافيد ال�صغير على ج

ه في مطلع �صنة 1955 اإلى 
ّ

العربي.'' وقد توج

رئي�ص الفرع طالبًا منه جميع تف�صيالت موازين 
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اإ�صراف من جهات عليا. ورفع دوري هذه 

ال�صكاوى اإلى رئي�ص الأركان، ولخيبة اأمل المقّدم 

خ الكبيرة، فاإن دايان ا�صتجاب لطلب رئي�ص 
ْ
لور

اأركان الحرب، و�صّكل لجنة تقويم لم�صمون 

يا 
ْ
الكتاب ت�صّكلت من كل من: اللواء دوري؛ ِل�ص

غاليلي من ''معراخوت''؛ ي�صرائيل بار؛ �صاوؤول 

اأفيغور الذي كان ي�صارك اآنذاك اأي�صًا في تحرير 

كتاب ''تاريخ الهاغاناه'' )''�صيفر تولدوت 

َهَهاغاناه''(. وكان فحوى توجيهات دايان اإلى 

اللجنة هو ''اأن الأوامر ب�صاأن المو�صوعات 

الح�صا�صة التي يجب ت�صمينها في الكتاب اأو 

حذفها منه �صت�صدر عن وزير الدفاع اأو رئي�ص 

الأركان'' ــ اأي اأن ثمة �صالحية تفوق �صالحية، 

واأن هناك رقابة اإدارية و�صيا�صية على الكتابة 

21
التاريخية.

ن اأن يعقوب دوري ل ينوي 
ّ
وب�صرعة تبي

الكتفاء بحذف فقرات قليلة، واإنما اإعادة تحرير 

الكتاب بمجمله، وقد ''اأعطى نف�صه الحق غير 

القابل للطعن في تحديد ما �صيحتويه الكتاب.'' 

خ �صد هذه المقاربة ليقينه باأنه ل 
ْ
وانتف�ص لور

يجوز ''لأولئك الذين كان لهم عالقة مبا�صرة 

بالأحداث اأن يقرروا ما الذي يجب ن�صره. )...( 

فهذا مبداأ يتعار�ص مع طريقة الكتابة التاريخية 

از على جودة 
ّ
الممنهجة، اإذ ل يجوز اأن ي�صهد خب

خبزه، كما اأن ال�صخ�ص الذي لديه م�صلحة عليا 

في هذا ال�صاأن، بمعنى اأن �صورته اأو جزءاً مهمًا 

من �صورته يتوقفان على الأمور التي �صتو�صف، 

ن يقرر ماذا يتعين اأو ل 
َ
ل يجوز اأن يكون هو م

خ، فاإن 
ْ
  وبح�صب �صهادة لور

22
يتعين ن�صره.''

هه اأع�صاء اللجنة اإلى 
ّ

معظم النقد الذي وج

الكتاب لم يدر حول عدم الدقة في �صرد الوقائع، 

اأو حول اأخطاء في عر�ص هذه الوقائع، واإنما 

كان مالحظات من قبيل: ''ل تقولوا: في جت''؛ 

وكقولهم للموؤرخ: ''لي�ص �صاأنك اأن تروي كذا 

وكذا...'' ــ والمق�صود بذلك عدم �صرد حوادث 

وق�صايا لي�صت في م�صلحة �صورة الدولة، اأو 

الجي�ص، اأو قادته.

ن �صارك بفاعلية في الحرب، فاإنه كان ياأمل 
َ
م

با�صتخراج معلومات اإ�صافية من المالحظات، 

18
وبتفادي اأخطاء ممكنة في المخطوطة.

واأبدى عدد كبير من قراء المخطوطة 

مالحظات تت�صل بدقِة الوقائع المروية، في حين 

طالب اآخرون بتقوية وتعزيز ''حقوقهم ]دورهم[ 

في الرواية.'' وهكذا، مثاًل، اعتر�ص ِيَغئيل يادين 

ر من اأهمية م�صاهمة فرع 
َّ
على التقليل غير المبر

تخطيط واإدارة العمليات الذي اأ�صرف عليه، بينما 

راأى مئير َعميت، الذي خدم كقائد الكتيبة ]15[ 

ِملي 
ْ
ي َكر

َ
في لواء ''غولني''، اأن ''�صرايا من لواء

وغولني �صاركت اأي�صًا في عملية ِم�ْصمار 

َهعيمك''، كما اأن يادين، الذي خدم لحقًا كرئي�ص 

لالأركان، كان ح�صا�صًا اأكثر من ال�صباط الأدنى 

رتبة لما ''�صيقولونه عنا في جت.'' ونذكر، على 

�صبيل المثال، بين المالحظات التي اأر�صلها 

خ، المالحظة 
ْ
يادين كتابة اإلى ِنَتانئيل لور

التالية: ''اإن م�صاألة الأمالك ]الفل�صطينية[ 

 ب�صورة الرواية''؛ اأو 
ّ
المتروكة من �صاأنها اأن ت�صر

قوله: ''لأ�صباب اأمنية ــ �صيا�صية، ثمة �صك في اأن 

يكون من المفيد التاأكيد، ر�صميًا، منذ الآن، اأننا 

احتللنا قرية بيت جبرين بعد الهدنة... من 

ل ا�صتخدام  ف�صّ
ُ
الأف�صل اأن ن�صكت عن هذا الآن، وي

19
اأ�صلوب دبلوما�صي اأكثر.''

خ ن�صخة من مخطوطته 
ْ
واأر�صل ِنَتانئيل لور

اأي�صًا اإلى رئي�ص اأركان الحرب، الجنرال يعقوب 

دوري، رئي�ص معهد التخنيون في حيفا اآنذاك. 

خ هذه اللحظة، يقول: ''كان 
ْ
وعندما ي�صتذكر لور

ذلك اأحد اأفدح القرارات الم�صيرية خطاأً التي 

20
اتخذتها في حياتي.''

لقد اعتبر يعقوب دوري اأن ال�صرح المعرو�ص 

خ لكثير من المو�صوعات ''بعيد عن 
ْ
في كتاب لور

ال�صواب'' اأو لي�ص �صحيحًا، وكتب راأيه هذا في 

خ. عالوة على ذلك، كان 
ْ
هة اإلى لور

ّ
ر�صالة موج

لديه اأي�صًا مالحظات على المخطوطة برمتها، 

خ في 
ْ
بل اإنه ذهب اإلى حد الطعن ب�صالحية لور

اأن يكون محدِّد محتوى رواية المعركة، من دون 
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خ من فر�ص 
ْ
وفي مطلع �صنة 1955، يئ�ص لور

 وزير الخارجية باأن 
ُ
وجهة نظره، وُقبل اقتراح

خ اإلى طاقم وزارته كملحق اإعالمي 
ْ
ين�صم لور

في ال�صاحل الغربي للوليات المتحدة الأميركية، 

فا�صتقال ِنَتانئيل من الجي�ص، تحّز في نف�صه 

الخيبة والمرارة، وتاركًا خلفه اللجنة ومخطوطة 

الكتاب الذي تمكن من ا�صتكماله في الأيام 

الأخيرة قبيل �صفره.

وعقدت اللجنة اجتماعات اأُخرى، بيد اأن 

اأع�صاءها يئ�صوا ب�صرعة من اإمكان اإجراء 

خ لالأحداث، ووافقوا على 
ْ
تعديالت على �صرد لور

اقتراح ي�صرائيل بار اإعادة كتابة كل �صيء من 

ن بار، الذي كان اآنذاك يحظى بثقة 
ّ
جديد. وُعي

رئي�ص الحكومة به، معلقًا ع�صكريًا مخت�صًا، 

 
ّ
  فانكب

26
وموظفًا في مكتب وزير الدفاع،

�صعت 
ُ
بحما�صة على مهمته في الأ�صهر الأولى، وو

في متناوله اأي�صًا وثائُق من محفوظات بن ــ 

غوريون ال�صخ�صية، وبينها يومياته التي لم يكن 

اأحد اّطلع عليها حتى ذلك التاريخ.

وفي نهاية تلك ال�صنة، ن�صر ي�صرائيل بار 

باكورة اأعماله: تحليل وو�صف �صامل لمعارك 

اللطرون في فترة �صّد ]هجوم الفيلق العربي[، 

  وكان 
27

.)1948/11/6 - 1948/5/25(

العنوان الفرعي لمقالته: ''م�صودة اأولى من داخل 

كتاب تاريخ حرب ال�صتقالل )كوميميوت(''، بيد 

اأنها كانت، في الواقع، الأولى والأخيرة. ويجوز 

الفترا�ص اأنه اعتباراً من �صنة 1956، انغم�ص 

ي�صرائيل بار في م�صاغل اأُخرى، ولم ي�صتكمل 

يومًا عمله فيما يتعلق بحرب 1948.

كتاب واحد ــ روايتان

خ وراءه 
ْ
لم تبَق المخطوطة التي خّلفها لور

خ حذراً جداً في �صوغ المخطوطة، 
ْ
وكان لور

وامتنع في اأغلب الأحيان من عر�ص حوادث 

موؤ�صفة مثل ت�صفية الأ�صرى، واأعمال النهب 

ح 
ّ
والطرد المنهجي للعرب من منازلهم، لكنه لم

هنا وهناك اإلى اأمور من هذا القبيل. فمثاًل، كتب 

على هام�ص و�صف احتالل النا�صرة:

''منذ المراحل الأولى للحرب وقعت بين 

اأيدينا اأماكن مقد�صة بالن�صبة اإلى الن�صارى 

في حيفا، وفي يافا، وخ�صو�صًا في القد�ص ــ 

في جبل �صهيون وفي نوتردام، ووقعت 

حوادث اعتداء من جنودنا على هذه الأماكن، 

اء قلة 
ّ
�صواء من قبيل قلة الحترام اأو جر

الن�صباط. ]كان هذا ف�صاًل و[ ف�صلنا اأي�صًا 

هذه المرة في م�صكلة الغنائم والأمالك 

المتروكة في الأحياء، في القرى، وفي المدن 

التي احتللناها ]في اإطار عملية ''ديِكْل''[، 

23
وكان هذا الف�صل خطراً في بع�ص الأحيان.

ولم يكتف اللواء دوري ورفاقه في اللجنة 

خ على نف�صه، بل 
ْ
بم�صتوى الحذر الذي فر�صه لور

طالبوا باإخفاء، اأو على الأقل ''�صرح'' )ولعله 

يجوز القول ''تبيي�ص''( الأخطاء العمالنية للقادة 

الع�صكريين ولهيئة الأركان العامة. كما اأنهم لم 

يكونوا متعاطفين مع المنظمتين المن�صقتين 

خ و�صف 
ْ
)اإيت�صل وليحي(، اللتين حاول لور

م�صاركتهما في المواجهات بقدر من 

24
المو�صوعية.

خ، وعبثًا حاول 
ْ
 ِنَتانئيل لور

ّ
وعبثًا احتج

اإقناع رئي�ص الأركان ووزير الدفاع بتحريره من 

خ اإن الم�صاألة غدت 
ْ
غ�صب اللجنة. ويقول لور

كابو�صًا نّغ�ص حياته، اإذ كان عليه اأن ''يذهب 

اإلى كانو�صا''*  مرة في الأ�صبوع، بح�صب ما رواه 

عنه ال�صحافي ي�صرائيل لندر�ص. وكانت جل�صات 

اللجنة ُتعقد في حيفا )في مكتب دوري(، حيث 

كان ِنَتانئيل يو�صع في ''قف�ص التهام''. وفي 

هذه المرحلة اأ�صركت اللجنة ي�صرائيل بار، طالبة 

25
خ بتف�صير.''

ْ
منه ''تذييل كل ف�صل يكتبه لور

* ا�صم ح�صن اإيطالي ذهب اإليه قي�صر األمانيا هنريخ 
الرابع في �صنة 1077، لمقابلة البابا غريغورو�ص ال�صابع 

لأخذ ال�صفح منه واإلغاء التحريم �صده على كفره 

بالكاثوليكية. )المترجمة(
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من اإعداد فرع التاريخ في هيئة الأركان العامة، 

خ. ومن اأجل 
ْ
 حذف ا�صم ِنَتاْنئيل لور

ّ
لكن تم

تعزيز �صدقية الكتاب، جرت اإ�صافة مقالة 

طويلة كتبها رئي�ص الحكومة ووزير الدفاع 

دافيد بن ــ غوريون. الذي اآثر التوا�صع، فجعل 

عنوان مقالته: ''من روؤيا الدولة اإلى حرب 

  
31

ال�صتقالل )كوميميوت(: تاأمالت وذكريات''.

و�صّكل هذا الكتاب في تلك المرحلة ال�صرديَة 

الر�صمية للجي�ص الإ�صرائيلي، الم�صادق عليها من 

طرف اأعلى �صلطة ]اأي بن ــ غوريون نف�صه[.*

خ من لو�ص 
ْ
وبعد اأن عاد ِنَتاْنئيل لور

اأنجلو�ص، ا�صتاأنف العمل على مخطوطته، فحرر 

ع 
ّ
ر فقرات في بع�ص الأمكنة، وو�ص

ّ
الكتاب، وق�ص

فقرات في اأمكنة اأُخرى، و�صاغ كل �صيء من 

جديد، واأ�صاف مقدمة للكتاب بقلم الجنرال 

)احتياط( ِيَغئيل يادين، الذي كان اآنذاك اأ�صتاذ 

علم الآثار في الجامعة العبرية. لكن الكتاب من 

الناحية القانونية، كان ملَك الجي�ص الإ�صرائيلي، 

ان فترة خدمته ك�صابط 
ّ
لأن موؤلفه كتبه في اإب

خ كان بحاجة اإلى 
ْ
في الجي�ص، وعليه، فاإن لور

موافقة ال�صلطات اإذا كان يريد ن�صر كتابه ب�صفة 

�صخ�صية. وقد واجه هذا الم�صار �صعوبات كثيرة، 

خ اأب�صر النور اأخيراً في ربيع �صنة 
ْ
لكن كتاب لور

1958، في الذكرى العا�صرة لإعالن الدولة، 

وحمل عنوان: ''وقائع حرب ال�صتقالل'' )''كوروت 

  وهكذا اأ�صبح بين 
32

ميْلحيمت هعت�صماوؤوت''(.

يدي القارئ الإ�صرائيلي روايتان من الكتاب 

نف�صه: رواية ال�صلطة، ورواية الموؤلف.

ول�صنا معنيين الآن باأن نقارن بين روايَتي 

  لكن ن�صتطيع القول 
33

خ،
ْ
كتاب ِنَتانئيل لور

ب�صورة عامة، اإن محرري رواية الجي�ص 

الإ�صرائيلي حذفوا معظم النقاط الح�صا�صة، ولذا 

فاإن الكتاب تعتريه ت�صوهات وثغرات غير قليلة، 

خ ا�صتعداد اأكبر 
ْ
بينما يظهر بجالء في رواية لور

للتحليل الم�صتقل، مع اأنه لم يتن�صل من القيود 

والتحفظات التي فر�صها ذاك الجيل كله على 

نف�صه، في و�صف المعركة وتف�صيرها.

في اأدراج فرع التاريخ مدة طويلة، اإذ ازداد 

الطلب على محا�صرات ب�صاأن حرب ال�صتقالل، 

واأ�صبحت الحاجة اإلى مادة مكتوبة وخرائط 

ه 
ّ

تو�صيحية اأكثر اإلحاحًا. وفي �صنة 1957توج

�صباط المدر�صة الحربية في هيئة الأركان 

العامة اإلى فرع التاريخ طالبين اإعداد ''كتاب 

الدولة'' )''�صيفر َهِمدينا''( ب�صكل ''خطوط عري�صة 

معّدة لل�صرح''، واأُوكلت المهمة اإلى يهو�صواع بن ــ 

اأرييه، الذي نّظم الكتاب ب�صكل �صل�صلة من 12 

محا�صرة.

ب ''حرب ال�صتقالل'' )''ميلحيمت 
ّ
و�صدر ُكتي

ْت�صماوؤوت''( في منا�صبة ذكرى ال�صتقالل 
َ
َهع

  واأ�صار النا�صرون في مقدمته اإلى اأن 
28

التا�صعة،

محتواه هو تلخي�ص لـ ''ما كان في البدء عماًل 

خ، 
ْ
كاماًل و�صاماًل اأكثر، كتبه المقّدم ِنَتاْنئيل لور

الذي كان رئي�ص فرع التاريخ في هيئة الأركان 

  و�صمحت الحاجة اإلى الخت�صار 
29

العامة.''

بالقفز فوق معظم الق�صايا الخالفية، فمثاًل، 

ذفت ق�صة دير يا�صين بالكامل، ولم ُتذكر 
ُ

ح

ق�صية الباخرة اأَْلَتلينا، وغني عن القول اأنه ل 

يرد ذكر الأزمة الخطرة التي ن�صبت في القيادة 

30
العليا خالل فترة الهدنة الأولى.

ومع اأن ''الخطوط العري�صة'' لم تكن م�صنفة 

�صرية، اإّل اأن توزيعها اقت�صر على وحدات 

َتح للجمهور العري�ص 
ُ
الجي�ص الإ�صرائيلي، ولم ي

الّطالع عليها على الرغم من الطلب المتزايد 

على مادة ''معتمدة''. ولذا، اأخذت هيئة تحرير 

خ، فاأعادت 
ْ
دار ''معراخوت'' مخطوطة كتاب لور

تحريرها، ثم قامت بن�صرها في طبعة مخ�ص�صة 

للجمهور العري�ص، حملت عنوان: ''تاريخ حرب 

ال�صتقالل: رواية المعركة'' )''تولدوت ميلحيمت 

هكوميميوت''(. وُذكر في المقدمة اأن الكتاب هو 

* تجدر الإ�صارة اإلى اأن موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية 
قامت في اأوا�صط الثمانينيات بترجمة ون�صر هذه الرواية 

الر�صمية. راجع كتاب: »حرب فل�صطين 1947 – 1948: 

الرواية الر�صمية الإ�صرائيلية«، ترجمة اأحمد خليفة 

)بيروت: موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية، 1984(.
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خ نف�صه فلم يزعم تقديم كتابة 
ْ
ا لور

ّ
اأم

تاريخية ''مو�صوعية''، وهو ي�صت�صهد بقول 

للموؤرخ ]الفرن�صي اليهودي[، الذائع ال�صيت 

مارك بلوخ:*  ''يكفي اأن تكون اأقوالنا �صادقة، 

ومن خالل المقارنة بين كثير من الأقوال 

ال�صادقة... �صتظهر الحقيقُة في نهاية الأمر.'' 

خ، فاتحًا قلبه وكا�صفًا نقطة 
ْ
وي�صيف لور

انطالقه ومنظوره، قائاًل: ''اأنا ع�صو في 

الهاغاناه، ابن ع�صو فيها، رافق اأباه اإلى نوبات 

الحرا�صة الليلية خالل اأحداث 1936 - 1939، 

وان�صم اعتباراً من �صنة 1941 اإلى �صفوف 

الهاغاناه، فاللواء اليهودي المقاتل، ثم اإلى 

  الأمر الذي يعني اأنه 
34

الجي�ص الإ�صرائيلي''،

ينتمي اإلى منظور المع�صكر ال�صهيوني المركزي. 

وثمة �صك فيما اإذا كان في الإمكان توّقع قدر 

 ال�صراع الم�صتمر 
ّ
اأكبر من النقد الذاتي في خ�صم

 ال�صعور بالفرح والعتزاز 
ّ
مع العرب، وو�صط جو

بالإنجاز الكبير ل�صنة 1948.

ومع مرور الأيام والأعوام ظهر جيل جديد 

من الموؤرخين حاول تقويم اأحداث �صنة 1948، 

و�صرح مغزاها بدرجة اأكبر من البتعاد 

والحيادية، لكن تقويم عمل هوؤلء ل عالقة له 

35
بمقالتنا هذه.

وي�صعنا في الختام اأن ن�صيف ما يلي: اإن 

خ وم�صاعديه في فرع التاريخ 
ْ
عمل ِنَتانئيل لور

في هيئة الأركان العامة، في بداية م�صوار هذا 

 Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier *
 d’historien (Paris: Librairie Armand Colin, 1ère

édition, 1949).

الفرع، ومن اأجل اإفادة الأجيال القادمة، اأر�صى 

بنية تحتية بحثية كان �صي�صعب من دونها 

درا�صة حرب ال�صتقالل بالمقدار الالئق من الدقة 

والتف�صيل. لكن اأع�صاء فريق الفرع لم تتح لهم 

ميزة المنظور المالئم لتقويم �صحيح لالأحداث، 

واإنما كانوا واقعين تحت �صغوط الآراء 

والت�صورات التي طبعت ''الجيل الأول'' كله، 

وكانت تواجههم عوامل ق�صرية �صيا�صية 

ودعائية وتثقيفية حالت دون روؤيتهم الأحداث 

بالقدر نف�صه من النقد والحرية المتاحة لباحثي 

الجيلين الثاني والثالث. غير اأنهم تمتعوا 

باأف�صلية لن تتوفر لالأجيال التالية، وهي: 

القدرة على ا�صتعادة تف�صيالت المعارك في 

الميدان، من اأَْل�ِصَنة الذين �صاركوا فيها، وعلى 

الفهم المبا�صر للجو ال�صائد اآنذاك ولمغزى 

الأحداث في نظر اأبناء الجيل الأول.

اإن الموؤرخين ال�صباب، وعن حق، ي�صتندون 

اأوًل وقبل اأي �صيء، اإلى الوثائق الموجودة في 

الأر�صيفات التي يتم فتحها اأمامهم، لكن من 

الأف�صل لهم اأن يعودوا، مت�صّلحين بملكَتي ال�صك 

والح�ص النقدي اللذين يجدر بكل موؤرخ اأن 

يتحلى بهما، اإلى تفح�ص المادة المهمة 

المحفوظة في ملفات فرع التاريخ، واإلى 

n .الأبحاث التي قام بها الفرع في اأعوام البداية
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الم�صادر

اإذا تاأملت في المراجع والم�صادر الواردة في هام�ش كتاب نتانئيل لوْرخ، ف�صتجد اأنه ا�صتخدم جيداً   1

ميْلحيمت  )''كوروت  ال�صتقالل''  حرب  ''وقائع  لوْرخ،  نتانئيل  انظر:  التاأريخي.  المخزون  هذا 

هعت�صماوؤوت''(، )تل اأبيب: م�صادا، 1958(.

13؛  رقم  الملف   ،79/45 الع�صكري''،  ''الأر�صيف   ،1952/7/31 ال�صنوي،  ن�صف  التقدم  تقرير  انظر   2

''الأر�صيف الع�صكري''، 63/55، الملف رقم 71. واعتبر نتانئيل لوْرخ اأن هذا الفرع هو ا�صتمرار لق�صم 

اإعادة تنظيم �صعبة التوجيه  اأن�صئ في �صعبة العمليات في �صنة 1949. ومع  درو�ش المعارك الذي 

وثيقة  انظر  التوجيه.  �صعبة  في  الحرب  نظرية  بدائرة  التاريخ  فرع  األحق  رابين،  يت�صحاق  بقيادة 

''الأر�صيف   ،1954/6/22 التوجيه''،  �صعبة  بنية  في  ''تغييرات   ،451 رقم  العامة  الأركان  هيئة 

الع�صكري''، المجموعة التنظيمية.

العالمية  الحرب  في  الأميركي  للجي�ش  الر�صمي  للتاريخ  الأولى  المجلدات  الأعوام  تلك  في  �صدرت   3

الثانية، كما بداأت ُتن�صر �صل�صلة تاريخية ر�صمية للجي�ش البريطاني، وا�صتح�صل نتانئيل لوْرخ على 

بع�صها، وكانت مو�صوعة على مكتبه.

انظر وثيقة فرع التاريخ، ''اإعداد التاريخ الع�صكري لحرب ال�صتقالل''، 1953/1/2، ''الأر�صيف الع�صكري''،   4

79/54، الملف رقم 124. و�صمت ملفات نائب رئي�ش الأركان ورئي�ش �صعبة العمليات في تلك الأيام 

المونوغرافات  فيها  يف�ّصل  والتي  م�صواره،  بداية  في  لوْرخ  نتانئيل  اأعّدها  التي  الوثائق  من  بع�صًا 

حرب  ''مونوغرافات  بعنوان:  وثيقة  المثال،  �صبيل  على  انظر  طلبها.  ينوي  كان  والتي  طلبها  التي 

ال�صتقالل''، التي اأُر�صلت اإلى مكتب �صعبة العمليات في 1953/4/17، ''الأر�صيف الع�صكري''، 63/55، 

الملف رقم 71.

انظر رواية نتانئيل لوْرخ ب�صاأن كيف تراأ�ش فرع التاريخ في �صيرته الذاتية: ''في اأواخر العمر: �صنوات   5

حياتي ال�صبعون الأولى'' )بالعبرية(، )تل اأبيب: وزارة الدفاع 1977(، �ش 162 - 173.

انظر ملفات ''المعجزة الكبيرة''، برقيات خارج/داخل في ''الأر�صيف الع�صكري''.  6

''الأر�صيف  و1952/5/8،   ،1952/4/21 في  الأركان  رئي�ش  نائب  اإلى  لوْرخ  نتانئيل  ر�صائل  انظر   7

اأر�صيف  اإلى  البلماح  اأر�صيف  �صّم  لوْرخ  نتانئيل  وعبثًا حاول   .124 رقم  الملف   ،79/54 الع�صكري''، 

الجي�ش، لكن في النهاية �ُصمح له بت�صوير هذا الأر�صيف الذي اأعيد اإلى عين حرود، وبعد مرور اأعوام 

ال�صاأن  الأركان في هذا  انظر ر�صالة نائب رئي�ش  الإ�صرائيلي.  الجي�ش  عديدة تم و�صعه تحت �صلطة 

في 1952/11/5؛ لوْرخ، ''في اأواخر العمر...''، م�صدر �صبق ذكره، �ش 170.

انظر القائمة الكاملة الموجودة في وثائق فرع التاريخ بعنوان: ''برنامج عمل كانون الأول/دي�صمبر   8

''اأر�صيف الجي�ش الإ�صرائيلي''، 435/56،  1954''، وفي تقرير تقّدم الأبحاث في حزيران/يونيو 1954، 

الملف رقم 6.

انظر وثيقة �صعبة العمليات في 1953/2/19، التي تت�صمن اأمراً بنقل الوثائق، ''الأر�صيف الع�صكري''،   9

63/55، الملف رقم 71.

انظر كتاب: ''في نظر العدو: ثالثة اإ�صدارات عربية عن حرب ال�صتقالل'' )بالعبرية(، ترجمة �صموئيل   10

فرع  من  بمبادرة  الكتاب  �صدر  وقد   .)1954 )اآب/اأغ�صط�ش  الإ�صرائيلي  الجي�ش  ''معراخوت''،  �صيغف، 

التاريخ.

)بالعبرية(، ترجمة  اإ�صرائيل''  الحرب في  ب�صاأن  برلمانية عراقية  الأكمة: لجنة  وراء  ''ما  انظر كتاب:   11

�صموئيل �صيغف، ''معراخوت''، الجي�ش الإ�صرائيلي، )اأيار/مايو 1954(.

الم�صدر نف�صه، �ش 10 - 16.  12

ل تزال ن�صخ خريطة العمليات موجودة في اأماكن متعددة، وبع�صها موجود لدى البروف�صور يهو�صواع   13
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الإ�صرائيلي،  الجي�ش  اأر�صيف  في  وبع�صها  حيفا،  جامعة  في  اإ�صرائيل  اأر�ش  دائرة  في  اأرييه،  ــ  بن 

وبع�صها لدى البروف�صور غابرييل كوهين. ومن اأجل و�صف تف�صيلي وتحليلي لخريطة المعارك، انظر 

مقالة يو�صي بن ــ اأرت�صي، ''يهو�صواع بن ــ اأرييه وخرائط معارك حرب ال�صتقالل''، في كتاب: ''م�صهد 

م�صقط راأ�صه'' )''نوف موَلْدتو''( )كتاب تحية لذكرى يهو�صواع بن ــ اأرييه(، تحرير يو�صي بن ــ اأرت�صي، 

ي. برطال، اأ. ريند )القد�ش، 1999(، �ش 46 - 58.

و�صلتني المعلومات المت�صمنة في الفقرة التالية عن طريق م�صدر خا�ش، لأني �صغلت مركز نتانئيل   14

اأنني ا�صتقيت معلومات من مقالة لنتانئيل لوْرخ  اآخر �صنة 1954، كما  لوْرخ في رئا�صة الفرع في 

كتبها بعد عدة اأعوام، وعك�صت كثيراً من م�صاعبه في بداية م�صواره، والقتبا�صات الواردة في هذه 

يلي:  )فيما  ال�صتقالل''  حرب  تاأريخ  ''م�صكلة  لوْرخ،  نتانئيل  انظر:  المقالة.  تلك  من  ماأخوذة  الفقرة 

لوْرخ، التاأريخ(، ''كاتيدرا'' العدد 1 )اأيلول/�صبتمبر 1976(، �ش 61 - 74.

تطرّق ي�صرائيل بار اإلى المو�صوع منذ �صنة 1950. انظر: ي�صرائيل بار، ''الأطراف المت�صارعة في بداية   15

النزاع على اأر�ش اإ�صرائيل''، في: ''من اأجل فكر ع�صكري'' )''ِب�ْصفيل َمَح�صفاه ْت�صفائيت''(، �ش 5 - 15.

اأنا ممتن للبروف�صور يهو�صواع بن ــ اأرييه الذي �صمح باأن تو�صع تحت ت�صرفي الوثيقة الأ�صلية. انظر   16
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