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 :ملخصال
سياسية  اآثارً  جمبتالتي التاريخ الحديث محطات  أىممن م 8491 حرب تعد 

 ةالل السنوات العشر خف .يالعالم العرب عمى كبيرةوعسكرية واقتصادية واجتماعية 
بشكل شبو المنطقة واألنظمة السياسية  تغيرت، ، ونتيجة لمعواقب التي خمفتيالياالتالية 
يوليو  32واندلعت في مصر ثورة  ،وقعت عدة انقالبات عسكرية في سوريافقد : كامل

لما كان يسمى  العامالقائد ، "Glubb Pashaرد جموب باشا "، وط  8493

م 8491يوليو  89وقامت ثورة ، م8491من عمان سنة  ،العربي آنذاك بالفيلق
بالسودان. احتمت إسرائيل بيذه الحرب  م8491عن حركة نوفمبر  فضاًل  ،بالعراق

 جزًءا كبيًرا من األراضي الفمسطينية، بما في ذلك الجزء الغربي من القدس.

نسمط الضوء عمى تفاصيل الحرب العربية اإلسرائيمية األولى  البحثفي ىذا 
باإلضافة إلى الصحافة المجرية  وزارة الخارجية المجرية،ى وثائق معتمدين عم

 Magyar" وماجار نامزات "Szabad Nép" وصاباد نيب "Népszavaنيبصافا ")
Nemzet وبعض المصادر العربية األخرى. تابعت الخارجية المجرية عبر سفارتيا )"

ار والتحميالت الصحافة المجرية اليومية باستمرار األحداث واألخب أيًضابالقاىرة، و 
في  م8491حرب ( 8ين: يأساس محورينمن  البحث اىذ يتألفالمتعمقة بيذه الحرب. 

 في الصحافة المجرية.م 8491( حرب 3وثائق الخارجية المجرية؛ 
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Abstract: 

 

The War of 1948 is one of the most important foci of modern 

history as it had serious effects on the politics, military, economy and 

society of the Arab world, as well as the entire Middle East region. 

During the ten years following the war, owing to the emerging 

consequences, the region and the political systems of that time almost 

completely transformed. As a result of the War of 1948, Israel 

occupied most of the territory of Palestine including West Jerusalem.  

In this research, we present the major details of the First Arab-

Israeli War from the Hungarian perspective based on archival 

documents from the State Archives of Hungary, articles from 

Hungarian newspapers (Magyar Nemzet, Népszava, Szabad Nép), and 

some Arab sources. How Hungarian diplomats, journalists and editors 

saw the War and reflected on the contemporary events. The Hungarian 

diplomacy and press continually followed the news and gave detailed 

reports on developments. This piece is composed of two principal 

points: 1) Traces of the War of 1948 in the Hungarian archive records 

2) The Arab-Israeli War of 1948 in the Hungarian Press. 
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  :في وثائق الخارجية المجرية م8491حرب 

ممحق السفارة المجرية بالقاىرة والقائم  Péter Nagy،"(8)يذكر بيتر ناج "
أنو  Erik Molnár"(3)مولنار "باألعمال المؤقت، في تقريره إلى وزير خارجيتو أريك 

التي تميزت  –بدأت مشاورات جامعة الدول العربية في القاىرة م 8491ديسمبر  1في 
سيم فمسطين، والتي حول سبل ووسائل الدفاع العربي ضد تق –بالطابع العسكري 

لمحادثات قادة أركان الجيوش العربية التي اختتمت في العاصمة  تعتبر استكماًل 
ا لتصريحات الزعماء العرب المشاركين في . وفقً م8491نوفمبر  34في بغداد العراقية 

جامعة الدول العربية ورؤساء األركان الذين حضروا محادثات بغداد، فإن المحادثات 
ن الحقيقة إلحممة عمى فمسطين بالكامل." إل "قادت إلى اتفاق تام وتناولت تفاصيل ا

فمصر لم تقبل التدخل ضد فمسطين ألسباب  ا في الجامعة العربية.أظيرت انقسامً 
سياسية وعسكرية واقتصادية، بينما أيد العراق وشرق األردن والسعودية الحرب. 
توصمت جامعة الدول العربية إلى نتيجتين ممموستين في الجتماعات: مقاطعة 
المنتجات الصييونية والتوصل إلبرام اتفاقية مساعدة قانونية متبادلة. "... يدلي 

محقيقة: وفًقا لرئيس ل لكنيا مغايرة ، عضاء جامعة الدول العربية بتصريحات رائعةأ
يمكنيم الدفع بمميوني شخص لمقتال، وبحسب القائم باألعمال  (2)الوزراء العراقي،

في  (9)ا مستعد لمقتال ... كما قال فوزي القاوقجياليمني، فإن كل يمني يحمل سالحً 
 (9)تصريح صحفي أن عدد المتطوعين العرب يتضاعف يوما بعد يوم."

 Viktor Csornoky"(1)وصل السفير المجري بالقاىرة فيكتور تشورنوكي "
إلى القاىرة عندما كان الوضع المتوتر في المنطقة قد أوشك عمى النفجار حسبما 

في لقائو الخاص مع تشورنوكي  –عمى قناعة  (1)ذكر في تقريره. كان الممك فاروق
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بأن الحرب حتمية وستندلع قريًبا في الشرق األوسط، وأن "ىذه  –م8491يناير  9في 
 (1)الحرب قد بدأت قبل أن تنتيي سابقتيا )الحرب العالمية الثانية(."

تؤيد وجية نظر السفير المجري األمر الواقع التالي: أمرت الجمعية العامة 
 8491نوفمبر  34وفي فمسطين بالتصويت عمى خطة تقسيم  (4) المتحدةلألمم 

 81ا بال، وامتناع صوتً  82صوًتا بنعم مقابل  22بأغمبية  818اتخذت القرار رقم 
 مساحتيا أن يقيم الشعبان دولتين: دولة ييودية 818عن التصويت. أقر القرار رقم 

( في المنطقة الواقعة بين 3كم 88.111)مساحتيا ( ودولة عربية 3كم 89.111)
والمناطق المجاورة  (81)، مع بقاء مدينتي القدس وبيت لحماألردن ونيرالبحر المتوسط 

ليما تحت الوصاية الدولية. رفضت الدول العربية خطة التقسيم، فأرسل الممك فاروق 
ت وزير الحربية حينيا محمد حيدر باشا إلى مدينة العريش الحدودية لمراجعة الوحدا

ووضع خطة تكتيكية واستراتيجية متكاممة لحماية الحدود  ،العسكرية المتمركزة ىناك
مداده باألسمحة والمعدات العسكرية  الشرقية والقيام عمى توفير احتياجات الجيش وا 
الناقصة، وكذلك تحميل وبحث الدور المتوقع لمنطقة قناة السويس في العمميات 

مصرية نفسيا عمى عمم باألمر الممكي الموجو إلى اإلستراتيجية. لم تكن الحكومة ال
  (88)وزير الحربية أو الميمة السرية المكمف بيا.

فإن  م،8491يونيو  38وطبقا لتقرير السفير المجري الصادر بالقاىرة في 
القضية الفمسطينية تتحكم في توتر العالم العربي وكذلك في تطوره السياسي. "... إنيا 

، وليس من المبالغة القول بأنيا أكثر أىمية بكثير مما وأكثر شموًل  أكثر قوة بكثير، بل
دراكً قد ي تصور في أوروبا. حتى أجعل القضية أكثر قربً  ا أود التأكيد عمى ما يمي: ا وا 

بالنسبة إلى الطبقات الحاكمة العربية: فالقضية الفمسطينية تمثل مسألة وجود أو ل 
نيا  ...وجود،  بمثابة أداة سياسية تستخدميا القوة البريطانية في الشرق  أيًضاوا 
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عالوة عمى قضية  (83)."آخر األوسط حينما تريد، وىي تبدو أكثر فعالية من أي شيء
فإن مسألة النفط ربما تكون أحد أقوى األمور المحركة لالىتمام السياسي،  ،فمسطين

 (82)"كل الرتباطات والطرق تؤدي في النياية إلى النفط".

، انتيت فترة النتداب البريطاني عمى فمسطين، ولم م8491مايو  89في 
واحدة من أخطر مشكالت الوضع  نشأتتستطع األمم المتحدة حل ىذه القضية، لذا "

 (89)السياسي الدولي وأحد أخطر التيديدات لمسالم".

 ، فقد8491مايو  89وفًقا لمذكرة وزارة الخارجية المصرية المؤرخة بتاريخ 
دخمت الوحدات والتشكيالت العسكرية المصرية فمسطين بانتياء النتداب البريطاني 
عمييا إلعادة النظام والسالم واألمن إلييا. بحسب المذكرة: "... في فمسطين تسود 
الفوضى وترتكب العصابات اإلرىابية الصييونية مجازر في حق السكان المدنيين 

في الساعات األولى  (89)يين األلمان ضد الييود."العرب، ويشبو سموكيم تجاوزات الناز 
، دخمت القوات العربية فمسطين. في البداية، كانوا م8491مايو  89من صباح يوم 

يتقدمون بوتيرة سريعة في المناطق المأىولة بالسكان العرب. بدأت المعارك الشديدة 
 يود. والخسائر الكبيرة عندما أرادوا اقتحام المناطق التي يقطنيا الي

منطقة بارزة من مناطق  ةيمكن القول بأن "العرب لم ينجحوا في احتالل أي
الدولة الييودية عمى أرض الواقع ... في الوقت ذاتو يجب اإلقرار بأن القوات 

 إمكانياتيمالمصرية قاتمت بتفان وشجاعة وبراعة أكبر من المتوقع بالنظر إلى 
مبعوث األمم المتحدة البارز  Bernadotte،"(81)العسكرية المحدودة." توسط برنادوت "

لوقف إطالق النار بين العرب والييود  –ا الحفاظ عمى الوضع الراىن وقتيا مستيدفً  –
  (81)يونيو. 88لمدة أربعة أسابيع بدأت في 
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فقد تم استدعاء السفير المصري بموسكو، كامل  ،عمى الصعيد الدبموماسي
واستغرقت مشاوراتو في القاىرة وقتًا أطول  8491باشا البنداري إلى البالد في مارس 

من المعتاد، ولم ينطمق إلى موسكو إل في السابع من يونيو لشغل مكانو مرة أخرى. 
ة الييودية بقدر فقد أثرت األحداث في فمسطين والعتراف السوفيتي السريع بالدول

كما  (81)معين عمى قرار الحكومة المصرية في تأخير قرار عودة السفير إلى موسكو.
القيادة المصرية، لكن  أدى العتراف األمريكي الفوري بإسرائيل إلى استياء واستنكار

تحاشى المجريون ىذا الموقف. فقد قدم السفير المجري بالقاىرة تحميالت ونصائح 
ا في تحديد التصريحات المجرية بشأن توقيت فمسطين ولعب دورً حول الوضع في 

اعتراف بالده بالدولة الييودية: "نظًرا لمصالحنا القتصادية الميمة ىنا وردود أفعال 
الدول العربية المتوقعة بشكل مسبق واألصداء الدولية الكبيرة، أوصي بالحذر والتحفظ 

لدولة الييودية المستقمة المحتمل يوم في تصريحات المسؤولين فيما يتعمق بإعالن ا
وذلك حتى يتم اتخاذ قرار في مسألة العتراف بناء عمى دراسة الوضع  ؛مايو 89

قبمت الحكومة المجرية نصيحة سفيرىا بالقاىرة في ىذ الشأن، ولم تعترف  (84)برمتو."
قد ذكر ذلك بالفعل ا في القاىرة، و ا، مما أثار انطباًعا إيجابي  بالدولة الجديدة إل متأخرً 

المصري في حديثو مع السفير المجري. باإلضافة ذلك، لم يظير  وكيل وزارة الخارجية
العتراف الرسمي المجري بقيام دولة إسرائيل في الصحافة المصرية سوى في أماكن 

 (31)قميمة، وبشكل غير واضح. وىكذا ظمت المجر تحظى بثقة واحترام مصر.

السفير األمريكي بالقاىرة، بعد أسبوع  Tuck،"(38)توك "كما جاء خبر استقالة 
ربطت الصحف المصرية العتراف بإسرائيل فواحد فقط من اعتراف أمريكا بإسرائيل. 

ترومان الرئيس األمريكي باستقالة توك، مدعية أنو كان ىناك خالف بين 
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"Truman"(33) فإن توك  ،قطةوتوك في ىذه المسألة. وفًقا لمرد األمريكي عمى ىذه الن
 (32)"يستبدل منصبو كسفير بمنصب آخر أفضل من الناحية المادية."

ا كبيًرا ومصاعب لمصر. فقد صّوت تحدًيا اقتصادي   8491مثمت حرب 
جنيو مصري لتغطية النفقات  21.111.111مجمس النواب لصالح قرض بقيمة 

مما زاد من حجم  العسكرية في فمسطين، والذي أرادوا تأمينو من خالل قرض داخمي،
ن كانت المبالغ المخصصة لإلنفاق يمكن توفيرىا عبر الضغط  التضخم: "حتى وا 
الشرعي أو غير الشرعي عمى الييود المصريين األثرياء، وعبر مصادرة أمالك 

  (39)..." المعتقمين منيم

إلى مرحمتين زمنيتين  8491من الناحية العسكرية، يمكن تقسيم مسار حرب 
 81مايو إلى  89رحمة بداية الحرب، وتمتد من الساعات األولى من يوم منفصمتين: م

، أي حتى وقف إطالق النار األول الذي تم التوصل إليو بصعوبة. 8491يونيو 
حتى توقيع اتفاقية رودس  8491يونيو  88والمرحمة الثانية من الحرب، وتمتد من 

لعديد من الدول العربية عمى . لم توقع ا8494فبراير  39لوقف إطالق النار، أي إلى 
عممياتيا  8494التفاقية إل في وقت لحق، بينما واصمت إسرائيل في شير مارس 

لحتالل المزيد من المناطق. لعبت القوات البرية الدور الحاسم لدى كال الجانبين 
 (39)خالل الحرب، ولم تستخدم القوات الجوية والبحرية سوى مرات قميمة.

عددية من الناحية العسكرية لصالح العرب: فبحسب المصادر كانت النسب الو 
فرد، بينما كان يقدر قوام المسمحين  391.111العربية، بمغ تعداد المقاتمين العرب 

 (31)فرد. 49.111اإلسرائيميين بـ

ومالءمة قبل الحرب. ذكر أنور  اكما قامت إسرائيل باستعدادات أكثر تنظيمً 
السادات عن ىذه الحرب في كتابو "أسرار الثورة المصرية" أن الذين ذىبوا لمقتال في 
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ل غنى عنيما: اإللمام  متسمحين بسالحي المقاتمين الذين فمسطين لم يكونوا
بالمعمومات الحقيقية عن العدو واستعدادات جيشيم الواقعية، والتكنولوجيا العسكرية 

لمناسبة. لم يكن الجنود الذين قادوىم إلى فمسطين يعرفون شيًئا عن الجيش الييودي. ا
دخل المصريون الحرب عمى عجل وبال تفكير. ولعبت المؤامرات داخل البالد والقيادة 

ا. كما افتقدت الدوافع والمحفزات الالزمة لمقتال. أدت ىذه غير المتمرسة دوًرا سمبي  
يمة مخزية في ساحة المعركة تسببت في سخط عمى القيادة ا إلى ىز العوامل جميعً 

 (31).8493وأصبحت في الوقت ذاتو أحد األسباب التي أدت إلى ثورة  ،المصرية

 :في الصحافة المجرية 8491حرب 

، حيث مثمت المصدر العشرينفي القرن  ازاد دور الصحافة المطبوعة تدريجي  
الناس عمى األحداث الجارية في محيط األول الذي يطمع منو السواد األعظم من 

بيئتيم األضيق واألوسع. من الصحف ما ييتم بالمواضيع العسكرية أو القتصادية أو 
في  (31)السياسية، ومنيا ما ييتم بمواضيع الحياة العامة أو الثقافة أو القضايا المينية.

ون تمك في الصحافة المجرية. كيف رأى المجري 8491ىذا الجزء نركز عمى حرب 
" وصاباد نيب Népszavaاألحداث؟ نعرض ىنا ما كتب في جرائد نيبصافا "

"Szabad Nép" وماجار نامزات "Magyar Nemzet حول الحرب والتي حرصت "
 الصحف عمى نشرىا في كل أعدادىا تقريبا.

، تسارعت م8491مايو  89مع إنياء النتداب البريطاني عمى فمسطين في 
صحيفة صاباد نيب في عددىا الصادر  فقد اىتمت (34)فمسطين.وتيرة األحداث في 

أن الييود أعمنوا نيتيم إصدار بيان  وذكرتمايو بمسألة النتداب،  89بتاريخ 
في التخطيط لبناء إدارة  أيًضااستقالليم. بالتوازي مع ذلك، بدأت جامعة الدول العربية 
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 (21)القوات الييودية والعربية.تجري مواجيات واشتباكات بين كما مدنية في فمسطين. 
عدد صاباد نيب الصادر في اليوم التالي عن أن المجمس القومي الييودي  وتحدث

(Vaad Leumi)(28)  ًا لصياغة قد أعمن قيام دولة إسرائيل، وحدد شير أكتوبر موعد
إلى أن القيادة اإلسرائيمية قد صرحت: "إسرائيل تفتح  أيًضاالصحيفة  أشارتالدستور. 

أبوابيا لجميع المياجرين الييود وتمنح جميع مواطنييا حقوقا سياسية متساوية بدون 
، إذا توقفوا عن أيًضاتمييز عرقي أو ديني أو جنسي، بما في ذلك السكان العرب 

لبت إسرائيل بالحصول عمى طا واستكمال لخطواتيا نحو بناء الدولة الجديدة، "القتال.
أعمنت مصر في تمك األثناء أنيا بانتياء النتداب كما عضوية األمم المتحدة. 

صحيفة  نشرتفيما يتعمق بقيام الدولة الييودية،  (23)البريطاني ستدخل قواتيا فمسطين.
مقال عمى  –مستشيدة بالعديد من المصادر اإلخبارية األجنبية  –ماجار نامزات 

مايو عن الوضع المتوتر الذي تشكل في المنطقة، والذي  81الرئيسة بتاريخ صفحتيا 
فاقمو تشكيل حكومة إسرائيمية مؤقتة والعتراف األمريكي غير المتوقع بيا. كما 
أخبرت الصحيفة أن مصر قد حشدت قواتيا عمى الحدود الفمسطينية، وقصفت تل 

ت إلى تل أبيب أول سفينة من معارك عنيفة شمال فمسطين، بينما وصم وتدورأبيب، 
 (22)قبرص تقل ييوًدا مياجرين.

 مايو بالتفصيل المعارك الدائرة والنتائج 84تناولت نفس الصحيفة في 
، مع التركيز عمى إسرائيل، التي تقاتل من أجل وجود الدولة التي قامت المتصمة

بإصرار ضد ثالثة جيوش عربية. حاصرت القوات العربية  يدافعون الييود كانا. حديثً 
من الجنوب والشمال المدافعين الييود عن القدس، الذين استسمموا في النياية. في 
جنوب فمسطين، احتل المصريون غزة وتأىبوا لمدفاع بالقرب من الخميل. في شرق 

. ل يوجد بالماء فمسطين، قام الييود  بـ"فتح سد وادي األردن" وغمروا سيل األردن
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أخبار عن اشتباكات كبيرة في شمال فمسطين. تقصف القوات الجوية المصرية تل 
الييود  يشنا لمتقارير اإلخبارية، المطار والميناء بأضرار جسيمة. وفقً  فأصابت أبيب

جوية ضد العرب. ىناك أخبار عن ىجمات خطيرة لجيش شرق األردن عمى  غارات
دس. من خالل احتالل مدينة عكا العربية، يمكن لمييود أن الطريق بين تل أبيب والق

 االصحيفة إلى أن التحاد السوفيتي اعترف بإسرائيل ردً  أشارتا. كما يسجموا نجاحً 
 Moshe Shertok"(29)وزير الخارجية اإلسرائيمي موشيو شرتوك "وطمب عمى مذكرة 

كما لفت إصدار اليوم  (29)سياسة الضرب في الظير البريطانية.الذي كان دائم النقد ل
بنبرة معادية لمعرب والبريطانيين بشكل واضح  –نفسو من صحيفة صاباد نيب النتباه 

إلى أن العرب يشنون ىجماتيم عمى المستعمرات الييودية بمساعدة ضباط إنجميز  –
الوليات المتحدة وبريطانيا "تدعمان بكل الوسائل العناصر  وأن وبأسمحة إنجميزية

عبدالعزيز  (21)والممك عبداهلل بن الحسين (21)اعية الرجعية والمفتي العام لمقدساإلقط
العربية عن القتال ضد الستعمار  الشعوبوآخرين، فقط لصرف انتباه  (21)بن سعود

صحيفة صاباد نيب في  تحدثت (24)الييود...." ضد" الحرب المقدسة"عبر رفع شعار 
وتواصل الحديث في الصفحة  (91)مايو 31الصفحة األولى من عددىا الصادر بتاريخ 

أن البريطانيين  والتأكيد عمىعن الوضع في فمسطين،  (98)الثانية من طبعتيا التالية
 بالسالح في قتاليم ضد الييود. العربيمدون 

ماجار نامزات، معتمدة عمى  ذكرت، 8491مايو  38في عددىا الصادر في 
تقارير أجنبية جديدة، أن المعارك تتركز عمى القدس حيث يتقدم جنود الفيمق العربي 

 ، في حينإلى األمام بالدبابات والمدافع الثقيمة، بينما يدافع الييود بإصرار ومثابرة
يتواصل القصف المصري لجنوب فمسطين، وتقرر مصر واليمن مواصمة دعم القوات 

عمى إذن من مجمس الدولة  (93)يحصل رئيس الوزراء بن جوريونفي المقابل، ربية. الع
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بريطانيا بـأن ل ةالييوديوتواصمت اإلتيامات حالة الطوارئ.  بفرضالمؤقت في إسرائيل 
"ضباطيا ىم من وضعوا خطط العمميات العسكرية لمفيمق العربي" من أجل أن "تحافظ 

 تحدثت (92)."أيًضاعسكرية في فمسطين فيما بعد بريطانيا العظمى عمى مواقعيا ال
م 8491مايو  89في الصفحة األولى من عددىا الصادر بتاريخ  أيًضاصاباد نيب 

بإيجاز عن المحافظة عمى المصالح العسكرية والقتصادية البريطانية التي تأخذ ذلك 
التأكيد عمى معاداة اإلنجميز:  أيًضامايو  33 فيواصل نيبصافا ت (99)التجاه.

"بريطانيا تستمر في تقديم الدعم المادي والمسمح لشرق األردن في معاركو ضد 
إسرائيل، ولن تسحب جنودىا من الفيمق العربي حتى توضح األمم المتحدة مشروعية 

  (99)اليجوم الذي أطمقو شرق األردن."

التابع لألمم المتحدة  أن مجمس األمن 881أفادت صاباد نيب في عددىا رقم 
قد طمب من الكونت برنادوت السويدي التوسط بين أطراف الحرب. كما أخبرت 

الصحيفة  نوىت (91)الصحيفة أن ضابطين إنجميزيين وقعا أسيرين في قبضة إسرائيل.
وقع في يد  (91)عن أنو عند احتالل مدينة صفد 881عينيا في عددىا التالي رقم 

لذي ينص عمى أن تقوم القوات البريطانية بتسميم العرب قواعد الياجاناه ذلك العقد ا
 أشارت (94)في أيدييم. (91)عسكرية، والتي يمكنيم بمساعدتيا الحتفاظ بالجميل األعمى

مايو إلى ذلك العقد الرسمي الذي وقعو السوريون والعراقيون  32في  أيًضانيبصافا 
ا إلى ا شديدً الصحيفة انتقادً  توجيبخصوص تسمم القواعد التي تركيا اإلنجميز. 

بريطانيا العظمى: "بريطانيا العظمى، التي أجبرت عمى التراجع في اليند ول يمكنيا 
عا غير متكافئ مع الوليات المتحدة في استغالل مستعمراتيا اإلفريقية وتخوض صراً 

كقوة غرب أوروبا، تمقي اآلن بكل آماليا عمى الشرق األوسط لمحفاظ عمى مكانتيا 
يحقق الييود نتائج جيدة عمى الحدود و  عظمى." المعارك الرئيسة تتركز عمى القدس

  (91)السورية، في حين قد تجني مصر نجاحات في الخميل وبيت لحم.
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مايو عن وضع خطير في القدس القديمة،  39ماجار نامزات في  تحدثت
، لسيما وأن كبيرةة عربيفعمى الرغم من نقص الغذاء والماء، يواجو الياجاناه قوة 

باتت عمى مقربة من بيت لحم ولم يعد يفصميا عن أن تتحد مع فرق القوات المصرية 
في تصريحو أن ثمة  (98)جامعة الدول العربية سوى بضعة كيمومترات. أكد عزام باشا

يقاتمون في صفوف الفرق العربية. في ىذه األثناء، كانوا  أيًضامتطوعين بريطانيين 
الضباط البريطانيين المقاتمين في صفوف  بإعدام (93)إلى قوات اإلرجونوصل أمر 

 (99)متنفيذ.لوحدات منفصمة  (92)الفيمق العربي، وأرسل بيجن

 8491األخبار الواردة في أعداد الصحف الصادرة في أواخر مايو  تضمنت
وفقا  دعوة مجمس األمن الدولي إلى وقف إطالق النار، والتي رفضتيا مصر والسعودية،

مايو من صحيفة نيبصافا، مشيرتين إلى أن "القوات العربية  31عدد يوم ما ورد في ل
بين  جدل ىناكالصحيفة  فبحسبدخمت فمسطين من أجل استعادة النظام والسالم." 

يعزي البريطانيون رفض العرب دعوة مجمس األمن إلى  ، حيثاإلنجميز واألمريكيين
في حين يفسر األمريكيون الوضع السياسي بانتياك  سياسة اإلنحياز التام إلسرائيل،

اإلنجميز لمسالم. وفي الوقت ذاتو يتفاوض التحاد السوفيتي مع إسرائيل بشأن إنشاء 
مايو،  34وفي أثناء ذلك، وبحسب ما نشرتو ماجار نامزات في  (99)تمثيل دبموماسي.

أبيب والقدس، بينما تستعد القوات اإلسرائيمية لمعركة مصيرية عمى الطريق بين تل 
يحاولون في مجمس األمن التوصل إلى نتيجة من خالل اقتراحات لوقف إطالق النار من 

يونيو  3نيبصافا في  ذكرت (91)أجل حماية المقدسات الدينية في القدس وعممية السالم.
ة بدولة إسرائيل كنقطة تحول ميم اأن المجر اعترفت رسمي   وكالة األنباء المجريةنقال عن 

فيي تميل إلى  –بحسب ذات الصحيفة  –في العالقات المجرية اإلسرائيمية. أما مصر 
 (91)إذا كان ذلك يؤدي إلى نياية إسرائيل. ،وقف إطالق النار
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يوليو أن  4بعد فشل محاولت وقف دائم إلطالق النار ذكرت نيبصافا بتاريخ 
نفس كما ذكرت  (91)،منزوعة السالحمنطقة ىدف برنادوت ينصب عمى جعل القدس 
أعمال القتال في  باستمرارتنبأ يبرنادوت أن  الصحيفة في عددىا الصادر في اليوم التالي

نما من استعادة قريتين عربيتين، بي يةمصر القوات التمكنت  وعمى صعيد المعارك .فمسطين
الواردة وفقا لألخبار  (94)أكثر أىمية. تين لمسكك الحديديةسسيطر الييود عمى نقطتين رئي

القتال يقوده  ل يزال العرب يرفضون بشدة عرض برنادوت وتمديد وقف إطالق النار.
وفي الوقت  تستمر النجاحات اإلسرائيمية عمى الحدود السورية.كما   (11).ىناك المصريون

  (18)فإن شرق األردن شكل حكومة مؤقتة في فمسطين. ،نفسو

، تعرضت 8491خالل أعياد الميالد في عام فل يزال القتال العنيف مستمًرا، 
إسرائيل ليجمات متكررة: تعرضت المستوطنات الييودية المحيطة بالناصرة، الواقعة 
خارج تل أبيب، ألضرار جسيمة، في حين اندلعت اشتباكات جديدة في جنوب 
فمسطين في الجو والبر والبحر. عاود اإلسرائيميون اليجوم في اتجاه مصر من جية 

قبالة السواحل، بينما تم قصف حيفا وتل أبيب مرة أخرى. في عددىا المتوسط ر البح
  (13) .الممموسةالنجاحات والتقدمات اإلسرائيمية  إلىنيبصافا  أشارت 344رقم 

سرائيل. فبحسب  واضح كان ىناك تقارب م،8494في يناير  بين العرب وا 
سرائيل في رودس. وأشار  نيبصافا، بدأت مفاوضات وقف إطالق النار بين مصر وا 
وايزمان إلى أنو "لم يعد ىناك المزيد من الجنود اإلسرائيميين في مصر، في حين لم 
تغادر القوات المسمحة العربية إسرائيل بالكامل." تواصل الصحيفة إلقاء الموم عمى 

نجمترا الذي سبب تأزم الوضع في فمسطين. صراع  المصالح بين الوليات المتحدة وا 
ألنيم قاموا بحماية  ؛الصحيفة عمى قناعة بأن الييود خاضوا حرًبا لمدفاع عن النفس

بحمول منتصف يناير اتخذت إسرائيل  (12)المنطقة التي منحتيا إياىم األمم المتحدة.
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سالح جيشيا. قامت فقط بتعيين فرق لميام  خطوة أخرى نحو السالم وبدأت في نزع
، نشرت الصحف، بما م8494وفي فبراير  (19) حرس الحدود بأعداد ليست بالكبيرة.

سرائيل قد وقعتا اتفاقية لوقف إطالق النار في رودس،  (19)فييا نيبصافا، أن مصر وا 
واستكمال لالتفاقية، والتي بموجبيا يمتزم الطرفين بتسوية سممية لمقضية الفمسطينية. 

  (11)أعمنت دول عربية أخرى استعدادىا لمجموس من أجل التوصل إلى تسوية.

في  (11)أثبتت التقارير السياسية التي أعدىا الدبموماسيان المجريان ا،وختامً 
ذلك الوقت، وكذلك البحث في الصحف اليومية المجرية الثالثة المذكورة أعاله أن 

يحصمون عمى معمومات وتحميالت بشكل منتظم حول الوضع في المجريين كانوا 
بأن الدبموماسية المجرية كانت محايدة إلى حد يمكننا القول  ،خالصةالو  .فمسطين

 إلى جانب إسرائيل منحازةكانت التي الصحافة المجرية كبير، عمى النقيض من 
صراع  إلى الفمسطينيالسبب في الوضع الصحافة عزت و وأ، وبعيدة عن مبدأ الحياد

نجمترا  عمى قناعة بأن  ، كما كانتفي المقام األولالمصالح بين الوليات المتحدة وا 
الييود خاضوا ىذه الحرب لمدفاع عن النفس، ولحماية المنطقة التي منحتيا إياىم 

 .األمم المتحدة
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 الهوامش

- This paper was supported by Tempus Public Foundation. 
، ثم أرسل لمعمل 8491و 8499عمل بيتر ناج في القسم السياسي بوزارة الخارجية بين عامي  (8)

 كممحق دبموماسي بالسفارة المجرية بالقاىرة عندما أ نشئت. 
(http://www.rev.hu/ords/f?p=101:12:0::NO:RP:P12_RECENZIO_ID:448 – 

 (3184يوليو 88تاريخ الدخول: 
( وزير خارجية ومؤرخ واقتصادي وسياسي وأستاذ بجامعة لوراند م8411–8149ريك مولنار )أ  (3(

 ". Kossuth-díjأوتفوش لمعموم وعضو األكاديمية المجرية لمعموم الحاصل عمى جائزة كوشوت "
 .8491و 8491( منصب رئيس الوزراء بين عامي م8491–8141شغل صالح جبر )  (2(
( ضابط عسكري سوري، وقائد جيش اإلنقاذ العربي الذي م8411–8141فوزي القاوقجي )  (9(

 .8491شارك في حرب 
)5) MNL OL KÜM–XIX–J–11–a, Egyiptom, 17. d. Tárgy: Az Arab-liga 

kairói ülése, Kairó, 1947. december 13. 

عمى  م8493( دبموماسي وسياسي مجري حصل في عام 8491–8484فيكتور تشورنوكي )   (1(
درجة الدكتوراه في القانون، ثم حصل بعدىا بعام عمى دكتوراه في العموم السياسية. بدأ العمل 

 Függetlenفي حزب صغار المالك المستقل " م8493السياسي في عام 
Kisgazdapártbanشارك في حركة  8499ني لممجر في مارس ". بعد الحتالل األلما
"، ابنة زولتان تيمدي Tildy Erzsébetتزوج بأرجيبت تيمدي " م8499المقاومة. في أبريل 

"Tildy Zoltán السياسي الكبير في حزب صغار المالك المستقل ورئيس الدولة لحًقا. في ،"
العميا الوطنية  شغل منصب األمين العام لمحزب ببودابست، وعضو المجنةم 8499عام 

تولى منصب السكرتير األول لمسفارة المجرية بواشنطن، ولكن تم  8499لمحزب. في ديسمبر 
بسبب تعامالتو المالية المشبوىة. مارس مينة  م؛8491استدعاؤه إلى أرض الوطن في ديسمبر 
ولبضعة أشير شغل منصب سكرتير المجنة  م8491المحاماة لفترة قصيرة، ثم من فبراير 

". Demokráciaسياسية لحزب صغار المالك المستقل، ورئيس تحرير صحيفة ديموقراتسيا "ال
عين سفيرا بمصر. خالل فترة عممو بالقاىرة كان عمى اتصال بالمخابرات  8491في نوفمبر 

، احتجزتو سمطات 8491يوليو  21. في 8491يوليو  32األمريكية، لذا استدعتو بالده في 
ة الخيانة والتجسس. اضطر زولتان تيمدي، رئيس الدولة، إلى التنحي في أمن الدولة ىناك بتيم

http://www.rev.hu/ords/f?p=101:12:0::NO:RP:P12_RECENZIO_ID:448
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حكم عميو  8491نوفمبر  89نفس اليوم بسبب فضيحة التجسس التي ألصقت بصيره. في 
ديسمبر. )لمزيد من  1باإلعدام من قبل محكمة الشعب وتم تنفيذ حكم اإلعدام بالفعل في 

 المعمومات انظر:
Sík Endre: Egy diplomata feljegyzései. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 

1966, pp. 74–82;  

Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája 1944–1947. Akadémiai 

kiadó, Budapest, 1976, pp. 44–91; J. Nagy László: Magyar–egyiptomi 

kapcsolatok a második világháború után (1947–1955). Belvedere 

Meridionale, (27) 3. pp. 17. (2015); 

http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/kislex/biograf/csornoky.htm –           

  (9112يوليو  11: تاريخ الدخول

الشاب إلى سدة الحكم في سن السادسة عشر، وباشر الحكم تحت إشراف وصل الممك فاروق  )1(
. رحب الشعب المصري بالممك الجديد وأبدى تعاطفا 8421مجمس وصاية العرش حتى يوليو 

معو. اكتسب شعبية كبيرة واصطفت األحزاب الصغيرة حولو. كانت ىناك خالفات وصراعات 
ا ضد النحاس باشا إل عندما اكتسب شعبية ودعمً بين الممك والوفد. ولم يتخذ الممك أي خطوة 

كبيرين لمغاية بين الشعب. أقال الممك النحاس باشا من منصب رئيس الوزراء وحل البرلمان، 
ا لنتخابات جديدة. كانت خطوة فاروق ناجحة، حيث فاز الوفد وفًقا موعدً  8421وحدد عام 

، تدخل الجيش وأجبر الممك م8493يوليو  32ا برلمانيا فقط. في مقعدً  83لنتائج النتخابات بـ 
  فاروق عمى الستقالة.

J. C. B. Richmond: Egypt 1798‒ 1952. Methuen, London, 1977, pp.)202‒
203(. 

(8)MNL OL KÜM–XIX–J–11–a, Egyiptom, 17. d. Tárgy: Magánkihallgatás 

Fárúk királynál, Kairó, 1948. január 7. 

 (.UNا: ، اختصارً United Nationsمنظمة األمم المتحدة )باإلنجميزية:  )4(
ا. طبقا لمكتاب المقدس، ىي مسقط رأس المسيح عيسى كم جنوبً  81تبعد عن القدس بمقدار ) 81(

 بن مريم.   
، أسماء محمد محمود: موقف مصر من حرب فمسطين. المجمس األعمى لمثقافة المصري( 88(

 .  318–399. ص 3181القاىرة، 
(12) MNL OL KÜM–XIX–J–11–a, Egyiptom, 17. d. Tárgy: Általános 

helyzetkép, különös tekintettel a palesztin kérdésre, Kairó, 1948. június 

21. 

http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/kislex/biograf/csornoky.htm
http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/kislex/biograf/csornoky.htm
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(13)MNL OL KÜM–XIX–J–11–a, Egyiptom, 17. d. Tárgy: A palesztinai 

kérdés, Kairó, 1948. május 16. 

 السابق. نفس المصدر (89(

(15)MNL OL KÜM–XIX–J–11–a, Egyiptom, 17. d. Tárgy: A palesztinai 

kérdés, Kairó, 1948. május 16. 

" دبموماسي سويدي ومبعوث األمم المتحدة المتيم  Folke Bernadotteفولك برنادوت "( 81(
الييود. حاول التوسط بين األطراف بالتعاطف مع العرب والذي قتل برصاص المتطرفين 

 :Róbert Péter) المتصارعة، وطمب تمديد وقف إطالق النار مما يصب في مصمحة العرب.

Bethlen-téri füzetek – Célegyenesben: siker és betiltás – A cionista sajtó 

története Magyarországon 1947–1949. Magyarországi Cionista 

Szövetség, Budapest, 2016, pp. 107) 

(17)MNL OL KÜM–XIX–J–11–a, Egyiptom, 17. d. Tárgy: Általános 

helyzetkép, különös tekintettel a palesztin kérdésre, Kairó, 1948. június 

21. 

(18) MNL OL KÜM–XIX–J–11–a, Egyiptom, 17. d. Tárgy: Egyiptom 

moszkvai követének visszautazása állomáshelyére, Kairó, 1948. június 

8. 

(19) MNL OL KÜM–XIX–J–11–a, Egyiptom, 17. d. Rejtjeltávirat, Kairó, 

1948. május 10. 

(20) MNL OL KÜM–XIX–J–11–a, Egyiptom, 17. d. Tárgy: Független zsidó 

állam proklamálásával kapcsolatban teendő  nyilatkozat óvatossága, 

Kairó, 1948. június 22. 

(. قضى 8148–8411" ).Somerville Pinkney Tuck Jrسومرفيل بينكني توك البن "( 38(
شبابو في مصر، وعمل فييا وفي فرنسا عدة مرات خالل مسيرتو المينية الدبموماسية. الوزير 

يونيو  89ماد: ؛ تسميم أوراق العت8499مايو  9المفوض األمريكي بالقاىرة )تاريخ التعيين: 
؛ تسميم أوراق العتماد: 8491سبتمبر  84(. السفير األمريكي بالقاىرة )تاريخ التعيين: 8499

في مجمس  ا(. كان عضوً 8491مايو  21؛ آخر يوم لعممو سفيرا بالقاىرة: 8491أكتوبر  81
 إدارة قناة السويس في الخمسينيات.

(https://history.state.gov/departmenthistory/people/tuck-somerville-pinkney 
3184يوليو  83تاريخ الدخول:  – ) 

يات المتحدة األمريكية ( نائب رئيس الول8119–8413" )Harry S. Trumanىاري ترومان "( 33(
 (.8492–8499الرابع والثالثين والرئيس الثالث والثالثين لموليات المتحدة األمريكية )

https://history.state.gov/departmenthistory/people/tuck-somerville-pinkney
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(24)  MNL OL KÜM–XIX–J–11–a, Egyiptom, 17. d. Tárgy: A palesztinai 

események hatása az egyiptomi belpolitikára, Kairó, 1948. június 15. 

(25) Horváth J. Csaba alezredes: Az arab-izraeli háborúk tapasztalatai a 

haderő nemek és fegyvernemek alkalmazásának tükrében (elektronikus 

jegyzet a Hadtudományi Doktori Iskola hallgatói részére) Bp. 2010, 5–7, 

és Interneten megtalálható az alábbi linken: https://www.uni-

nke.hu/document/uni-nke-hu/arab_izraeli_haboruk.pdf – Utolsó hozzáférés: 2019. 

július 12) 

(26) MNL OL KÜM–XIX–J–11–a, Egyiptom, 17. d. Tárgy: Az Arab-liga 

kairói ülése, Kairó, 1947. december 13. 

، ص 8419أنور السادات: أسرار الثورة المصرية. الدار القومية لمطباعة والنشر، القاىرة،  (31)
324–392. 

(28) Abdallah Abdel-Ati Abdel-Salam Mohamed: Az Egyiptomi-magyar 

kapcsolatok a két világháború közötti idő szakban. JatePress, Szeged, 

2015, pp. 107. 

(29)  J. Nagy László – Ferwagner Péter Ákos: Az arab országok története. 

JATEpress, Szeged, 2004, pp. 73. 

(30)  Szabad Nép, Heves harcok Palesztinában. 1948. május 14/110, 

fő oldal. 

بفمسطين قبل إعالن دولة إسرائيل. قرأ بيان الستقالل اإلسرائيمي رئيس  لمييودأعمى ىيئة  (28(
 المجمس ديفيد بن جوريون.

(32)  Szabad Nép, Kikiáltották a zsidó államot. 1948. május 15/111, 

fő oldal. 

(33)   Magyar Nemzet, Amerika elismerte a zsidó államot. 1948. május 

16/112, fő oldal. 

( أو موشيو شاريت سياسي ودبموماسي إسرائيمي، وىو أول م8419–8149موشيو شرتوك ) (29(
 وزير خارجية إلسرائيل ورئيس وزرائيا لوقت قصير.

(35)  Magyar Nemzet, A zsidó csapatok négy fronton küzdenek a benyomult 

arab hadseregekkel. 1948. május 19/113, fő oldal 

( قائد إسالمي وقومي عربي فمسطيني. انتقده كثيرون م8419–8141محمد أمين الحسيني )(21(
 بسبب عالقتو بيتمر.

ا. أحد أعضاء األسرة ( حاكم شرق األردن، ثم األردن لحقً م8498–8113عبد اهلل الحسين )(21(
 الياشمية.  

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/arab_izraeli_haboruk.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/arab_izraeli_haboruk.pdf
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 ( مؤسس المممكة العربية السعودية الثالثة وأول مموكيا.م8492–8111عبد العزيز بن سعود )(21(
(39)   Szabad Nép, Vannak-e arab fegyveres erő k Palesztinában? Ha igen, 
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 ( سياسي إسرائيمي وأول رئيس وزراء لدولة إسرائيل. م8412–8111ديفيد بن جوريون ) (93(
(43)  Magyar Nemzet, Nagy csata folyik Jeruzsálem falai között. 1948. 

Május 21/115, fő oldal. 

(44)  Szabad Nép, Heves harcok Palesztinában. 1948. május 14/110, 

fő oldal.  

(45)  Népszava, Anglia továbbra is segíti az arabokat. 1948. május 22/116. 
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(46)  Szabad Nép, A palesztinai zsidó hadsereg elfogta az Arab Légió két 

vezető jét. 1948. május 22/116, fő oldal. 

 .كم من القدس شماًل  829قع عمى بعد مدينة بارزة من مدن فمسطين التاريخية. ت (91(
 .الجميلالجزء الشمالي لمنطقة  (91(
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