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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()13
الفصل األول موجة القومية واالشتراكية ()1945-1956
 ) 13( 7-1ضباط يونغ استيقظ النكبة
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
إن العرب الذين يعيشون في فلسطين ال يستطيعون الصمت إزاء إعالن استقالل الدولة اليهودية في إسرائيل .وكانت الدول العربية
المجاورة مثل مصر واألردن هي نفسها .من حيث عدد السكان ،كان اليهود في وقت إعالن االستقالل حوالي ستة إلى سبعمائة ألف .من
ناحية أخرى ،تجاوز عدد العرب  100مرة .يتحدث عن أساطير العهد القديم ،بدا وكأنه معركة بين ديفيد وجالوت العمالق .وبالتالي،
توقع القادة على الجانب العربي أنهم سيبددون الجيش اليهودي في غضون  11يوما.
ومع ذلك ،انتهت الحرب العربية اإلسرائيلية األولى من  1948إلى  1949بانتصار إسرائيل الساحق .هاجم العرب هزيمة كارثية.
واعتبر اليهود الحرب حربا مستقلة .والسبب هو الفرق بين القوة العسكرية وروح القتال.
ومن المؤكد أن عدد الجنود من الدول العربية كان أعلى من المئات من الجنود اليهود ،ولكن في الواقع كانت القوة العسكرية المرسلة إلى
ساحة المعركة من مصر واألردن والعراق وسوريا ولبنان حوالي  10،000و  4،500و  3000و  2000و  1،000على التوالي.
وبلغ ال عدد اإلجمالي للمقاتلين ،بما في ذلك  2 000جندي من بلدان عربية أخرى وفلسطين 23 000 ،جندي فقط .من ناحية أخرى ،كان
للجانب اليهودي حوالي  35،000من قوات الهاغاناه العادية وحدها ،فضال عن اآلالف من المقاتلين مثل إرغون والمستعمرين
المسلحين .من حيث التسلح كانوا مسلح ين باألسلحة الحديثة وكان ثروة من األموال المرسلة من المجتمعات اليهودية األوروبية
واألمريكية .كان الفرق في قوة كل جانب واضح.

من ناحية أخرى ،وعلى الرغم من أن الجانب العربي هاجم إسرائيل من جميع االتجاهات في نفس الوقت الذي بدأت فيه الحرب ،إال أن
وحدة جيش التحالف العربي كانت اسمية ،ولم يكن هناك نظام موحد ألوامر القيادة .كانوا فقط حشد من الفوضى .أجبر الجنود األفراد
على االنخراط ضد اليهود بأسلحة قديمة وفقا ألمر ضباطهم المتفوقين ،دون أن يعرفوا ما كانوا يقاتلون من أجله ولمن .هزم الجنود
العرب في كل مكان في الجبهة .وصفوا هذه الحرب "النكبة (كارثة كبيرة)".
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كما عمل الرائد ناصر الذي أصبح رئيسا مصريا في وقت الحق في حرب وجرح .ولد جمال عبد الناصر في عام  . 1918بعد تخرجه
من األكاديمية العسكرية في عام  ، 1939انتقل إلى السودان .ثم أل قى نفسه في حركة تحرير مصر خالل الحرب العالمية الثانية .كان
عمره  30عاما في وقت الحرب العربية اإلسرائيلية األولى .في هذا العصر ،الطريقة الوحيدة التي األوالد الذين لم يتمكنوا من الذهاب
إلى الكلية بسبب الفقر على الرغم من وجود الدماغ ممتازة كان لالنضمام إلى األ كاديميات العسكرية .وفي األكاديمية العسكرية ،لم تكن
هناك حاجة للقلق بشأن الطعام والملبس والمسكن .حصلوا على راتب .وعالوة على ذلك ،يمكن السيطرة على أحدث التقنيات ،وإذا كان
قد حقق درجات ممتازة لديهم فرصة للدراسة في الخارج .وبالنسبة للشباب الطموحين ولكن الفقرا ء ،لم تكن هناك وظيفة تتجاوز الخدمة
العسكرية.
بعد تخرجه من المدرسة العسكرية ،ومع ذلك ،كانت هناك حرب صعبة في الوطن األم تراهن على حياته .عندما هزمت الحرب العربية
اإلسرائيلية األولى ،كانت خيبة األمل ضد الوط ن األم في قلب ناصر الذي كان يقاتل من أجل مصر.
شوجي تيراياما ،الشاعر ا لياباني ،كشف عن الشعور عدم اإلحساس في قصيدته.
"ضرب مباراة  /لحظة  /أرى المحيط الضبابي  / -هل هناك وطن  /أستطيع أن أخصص نفسي؟"
لكن الرائد ناصر كان مختلفا .جنبا إلى جنب مع الجنرال نجيب ،شكلت جمعية سرية من الوطنية المناهضة لبريطانيا" ،رابطة الضباط
األحرار" ،وتهدف إلى ثورة.
(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
العرب الذين يعيشون في الفلسطينيين الذين ال يستطيعون الصمت تجاه إعالن استقالل الدولة اليهودية إسرائيل ،وحتى الدول العربية
المحيطة مثل مصر واألردن .من حيث حجم السكان ،وعدد اليهود في وقت إعالن االستقالل حوالي  700-60ألف .من ناحية أخرى،
تجاوز العرب الذين يعيشون في مصر المجاورة وغيرها  100مرة .يتحدث عن أساطير العهد القديم ،بدا وكأنه معركة بين ديفيد
وجالوت العمالق .في الواقع ،توقع مخططو الحرب على الجانب ا لعربي أنهم سيبددون الجيش اليهودي في غضون  11يوما.
على الرغم من أن الحرب في الشرق األوسط األولى أن الدول العربية وإسرائيل حاربت من عام  1948نحو  ،1949هزم في نهاية
عربية النتصار إسرائيل الساحق ،الذي كان وضعه على أنها حرب االستقالل للدولة اليهودية .وكان السبب في هذا الفرق بين القوات
والروح القتالية .بالتأكيد  ،ولكن العرب إذا نظرتم فقط في نسبة السكان كان مائة مرة أكثر من اليهود ،ولكن في الواقع في جميع أنحاء
الدول العربية إرسالها إلى القوات ساحة المعركة في مصر حوالي  1مليون شخص ،األردن  ،4500العراق  3000وسوريا 2000
شخص ،وليس فقط في مجموعه  23000شخصا تضاف الناس ا آلالف من الناس في لبنان للمتطوعين  2آالف المقاتلين الفلسطينيين
وباإلضافة إلى ذلك  Irugunاآلخرين من الدول العربية .الجانب اليهودي هو المستوطنين الذين لديهم منظمة عسكرية ومسلحين ،مثل
في حوالي  35،000شخص فقط منتظم جيش الهاغاناه زيارتها اآلالف من الناس ضد هذا .وعالوة على ذلك ،وقد حصلت الفرق بين
قوى هيجا أحدث األسلحة واألموال وفيرة من اإلخوة اليهودية في الغرب من حيث المعدات كان واضحا.
وعالوة على ذلك ،كان معنويات الجنود أيضا اختالف الغيوم .اليهود يحرقون باستقاللية ورغبة عالية .إذا كان ت هناك أشياء يمكن أن
تهزمها الحرب بدال من ذلك ،فإنها تنتظر مرة أخرى مصير "الشتات (المنفصل)" .بالنسبة لليهود كانت حرب ال يمكن هزيمتها على
اإلطالق .كما استولى الرجال والنساء على أسلحتهم وقفت .وبالمناسبة ،ال تزال إسرائيل ملزمة بالخدمة العسكرية للمرأة .الخدمة
العسكرية الحالية في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم هو نظام المتطوعين ،وليس هناك بلدان كثيرة وضعت .وحتى في البلدان التي
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يلزم فيها التوظيف كما هو الحال في كوريا الجنوبية ،فإن الرجال هم فقط من الرجال ،ونادرا في البلدان التي تكون فيها الخدمة العسكرية
ملزمة للنساء مثل إسرائيل.
من ناحية أخرى ،هاجم الجانب العربي إسرائيل من جميع االتجاهات في نفس الوقت الذي كانت فيه الحرب ،ولكن مع جيش التحالف
العربي لم يكن هناك نظام موحد ألوامر القيادة اسميا ،لم يكن سوى حشد من الحشود .أجبر الجنود األفراد على إشراك اليهود بأسلحة
قديمة وفقا ألمر الضباط المتفوقين ،دون أن يعرفوا ما كانوا يقاتلون من أجله ولمن .اختفى الجنود العرب في كل مكان في الجبهة.
وصفوا هذه الحرب "النكبة (كارثة كبيرة)".
كما أن الرائد ناصر الذي سيصبح رئيسا مصريا في وقت الحق أيضا في حرب وجرح .انتقل ناصر المولود في عام  1918إلى السودان
بعد تخرجه من األكاديمية العسكرية في عام  ، 1939وألقى نفسه في حركة تحرير مصر خالل الحرب العالمية الثانية وكان صغيرا كبيرا
في سن الثالثين في وقت حرب الشرق األوسط األول ى .في هذه الحقبة ،الطريقة التي كان أطفال األسرة الذين ال يستطيعون الذهاب إلى
الكلية ألنها ممتازة الدماغ ولكن الفقراء تقتصر على األكاديميات العسكرية .إذا ذهبت إلى أكاديمية عسكرية ،لم يكن لديك ما يدعو للقلق
الغذاء والملبس والمأوى ،وحتى يدفع الراتب .وعالوة عل ى ذلك ،يمكنك إتقان أحدث التقنيات ،وإذا كان لديك درجات ممتازة يمكنك
الدراسة في الخارج أيضا في بلدان أخرى .وبالنسبة للشباب الذين يملكون الطموح ،لن يكون هناك احتالل أمل.
ولكن بعد تخرجه من المدرسة العسكرية كانت هناك حرب صعبة تنتظر الحياة في الوطن األم .عندما هزمت الحرب ،هل كان خيبة
األمل ضد مصر في الوطن الذي توفي في عهد عبد الناصر الذي كان يقاتل من أجل الوطن حتى ذلك الحين؟ هو الشاعر شوجي تيراياما
الذي كشف عن شعور الفراغ بأن "هناك وطن يكفي لرمي غامض بعيدا في البحر على مباريات فرك الضباب" ،ولكن الرائد ناصر كان
مختلفا .جنبا إلى جنب مع ناغيف عامة ،وقال انه شكلت جمعية سرية من الوطنية المناهضة لبريطانيا في الجيش ،وتهدف إلى مسار
ثوري.
(تتمة)
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