
 

 

 القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي
 :لٍبو إعشائٍم ٔاَذالع انصشاع انؼشثً اإلعشائٍهً ثؼذ انحشة انؼبنًٍخ انثبٍَخ  

  

 : يٓذ رمغٍى فهغطٍٍ نمٍبو إعشائٍم 

األٔنى ػشثٍخ فهغطٍٍُخ ٔانثبٍَخ ٌٕٓدٌخ : أصذسد ٍْأح األيى انًزحذح يششٔع رمغٍى فهغطٍٍ إنى دٔنز1947ٍٍفً عُخ * 

 ..صٍٍَٕٓخ، يغ ٔظغ انمذط رحذ انُفٕر انذٔنً

، أػهٍ انصٓبٌُخ ػٍ رأعٍظ دٔنخ إعشائٍم فً 1948ثًدشد اَزٓبء االَزذاة انجشٌطبًَ ػهى فهغطٍٍ فً يُزصف يبي * 

  .1947اندضء انًخصص نهٍٕٓد حغت رمغٍى 

  

 : يش االحزالل اإلعشائٍهً نألساظً انؼشثٍخ ثبنًشاحم اَرٍخ 

غٍش أٌ ْزِ األخٍشح . انحشة ػهى إعشائٍم (أػهُذ ثؼط انذٔل انؼشثٍخ: (َكجخ أٔ َكغخ فهغطٍٍ ) 1949-1948حشة * 

حظٍذ ثبنذػى انؼغكشي ٔانًبدي يٍ غشف انذٔل انغشثٍخ ٔخبصخ انٕالٌبد انًزحذح األيشٌكٍخ، ٔثبنزبنً رًكُذ يٍ انخشٔج 

   % 77 إنى  % 57يُزصشح يٍ ْزِ انحشة ٔسفؼذ حصخ احزالنٓب نألساظً انفهغطٍٍُخ يٍ 

حٍث اعزكًهذ عٍطشرٓب ػهى : لبيذ انحشة ثٍٍ دٔل انطٕق ٔإعشائٍم انزً حممذ َصشا كبعحب  : 1967حشة *

األساظً انفهغطٍٍُخ ثبعزٍالئٓب ػهى انعفخ انغشثٍخ ٔلطبع غضح، ثبإلظبفخ إنى احزالل يُطمخ عٍُبء فً يصش ْٔعجخ 

 .فً أ. اندٕالٌ ثغٕسٌب

  

 : رأعغذ يُظًخ انزحشٌش انفهغطٍٍُخ نًٕاخٓخ االحزالل اإلعشائٍهً 

.  رُظٍى انشؼت انفهغطًٍُ ،ٔرًكٍُّ يٍ انمٍبو ثذٔسِ فً رحشٌش ٔغ1964ُّلشس انًؤرًش انؼشثً انًُؼمذ ثبنمبْشح عُخ * 

 . ٌبعش ػشفبد1969ٔػهى ظٕء رنك، رأعغذ فً َفظ انغُخ يُظًخ انزحشٌش انفهغطٍٍُخ انزً  رٕنى سئبعزٓب يُز عُخ 

  

  : 1973انزحٕل انزي ػشفّ انصشاع انؼشثً اإلعشائٍهً ثؼذ حشة    

  

 : رى االػزشاف انذٔنً ثحمٕق انشؼت انفهغطًٍُ 

 ػمذد انذٔل انؼشثٍخ ػذح يؤرًشاد نًغبَذح انمعٍخ انفهغطٍٍُخ * 

ػهى ظٕء رنك، أصذسد ٍْأح األيى انًزحذح لشاسا حٕل لعٍخ فهغطٍٍ ٌؤكذ ػهى حك انشؼت انفهغطًٍُ فً رمشٌش * 

ٔ اَعًذ يُظًخ انزحشٌش انفهغطٍٍُخ . يصٍشِ ٔفً االعزمالل ٔانغٍبدح ٔحك انالخئٍٍ انفهغطٍٍٍٍُ فً انؼٕدح إنى ٔغُٓى

 . إنى ٍْأح األيى انًزحذح ثصفخ يشالت1974عُخ 

  

 :ٔلؼذ ارفبلٍخ كبيت دٌفٍذ ثٍٍ يصش ٔإعشائٍم   -2

 رى انزٕلٍغ ػهى ارفبلٍخ كبيت دٌفٍذ  انزً رعًُذ اَغحبة إعشائٍم يٍ عٍُبء انًصشٌخ ، ٔحك يشٔس 1978فً شزُجش * 

 .انغفٍ اإلعشائٍهٍخ فً انًًشاد انذٔنٍخ انجحشٌخ كمُبح انغٌٕظ، ٔرطجٍغ انؼاللبد ثٍٍ يصش ٔإعشائٍم

  

 " :األسض يمبثم انغالو " اَذالع اَزفبظخ أغفبل انحدبسح  ٔاَطالق يفبٔظبد    

  

 :  رؼضصد اَزفبظخ أغفبل انحدبسح ثئػالٌ لٍبو انذٔنخ انفهغطٍٍُخ 

 اَزفبظخ أغفبل انحدبسح فً لطبع غضح ٔانعفخ انغشثٍخ ، ٔانزً اعغشلذ  عجغ عُٕاد يخهفخ يب 1987اَذنؼذ فً دخُجش * 

 . شٍٓذ سثؼٓى يٍ األغفبل1400ٌُبْض 

ٔ فً ظم ْزِ انظشٔف أػهٍ ٌبعش ػشفبد فً . أدد ْزِ االَزفبظخ إنى رأعٍظ حشكخ حًبط ثضػبيخ انشٍخ أحًذ ٌبعٍٍ * 

 . ػٍ لٍبو انذٔنخ انفهغطٍٍُخ ٔاػزجبس انمذط ػبصًخ نٓب 1988ََٕجش 

  

  :1991 اَطهمذ يفبٔظبد األساظً يمبثم انغالو فً يؤرًش يذسٌذ 

رهخصذ انظشٔف انزبسٌخٍخ الَطالق ػًهٍخ انغالو فً انزشاخغ اإلعزشارٍدً انؼشثً  ٔحشة انخهٍح انثبٍَخ ٔ ثشٔص َظبو * 

 .انمطجٍخ انٕاحذح ٔ انعغٕغ األيشٌكٍخ إلٌدبد حم عهًً نهصشاع انؼشثً اإلعشائٍهً

 : اَؼمذ يؤرًشيذسٌذ انزي لشس  إخشاء يفبٔظبد صُفذ إنى َٕػٍٍ ًْب 1991فً أكزٕثش * 

  1994 أدد إنى رٕلٍغ يؼبْذح انغالو ثٍٍ األسدٌ ٔإعشائٍم عُخ 1991اَطهمذ ثًذسٌذ فً ََٕجش : يفبٔظبد ثُبئٍخ - 

 . ٔاْزًذ ثذساعخ انمعبٌب انشبئكخ 1992ثذأد فً يٕعكٕ عُخ : يفبٔظبد يزؼذدح األغشاف - 

  

 : ٔايزذادارٓب انشاُْخ 1991 رطٕساد انمعٍخ انفهغطٍٍُخ ثؼذ 

  



 

 

 ( :1993عُخ ) ػمذ ارفبق أٔعهٕ ثٍٍ انفهغطٍٍٍٍُ ٔإعشائٍم 

رعًٍ  ْزا االرفبق يششٔع انحكى انزارً فً خضء يٍ انعفخ انغشثٍخ ٔلطبع غضح ، َٔمم ثؼط االخزصبصبد *  

، ٔركٌٍٕ ششغخ فهغطٍٍُخ رؼًم ػهى يٕاخٓخ يب عًً ثبنؼُف ٔاإلسْبة (انجشنًبٌ)االخزًبػٍخ ٔانًبنٍخ نهًدهظ انفهغطًٍُ 

. 

  

  :(فً إغبس خبسغخ انطشٌك ) ػمذ ارفبلبٌ ثٍٍ انفهغطٍٍٍٍُ ٔإعشائٍم 1999 -1998 فً عُزً 

رعًٍ رُفٍز يشحهزٍٍ يٍ انًشاحم انثالثخ إلػبدح االَزشبس  ششٌطخ  :  (1998أكزٕثش  )  Way riverارفبق ٔاي سٌفش * 

 .ٔلف انؼًهٍبد انفذائٍخ ٔإنغبء أحذ ثُٕد انًٍثبق انٕغًُ انفهغطًٍُ انزي ٌذػٕ إنى انمعبء ػهى دٔنخ إعشائٍم

َص ػهى  رُفٍز انًشحهزٍٍ األٔنى ٔانثبٍَخ يٍ إػبدح االَزشبس ،ٔرغٍٓم انزُمم ثٍٍ  : ( 1999شزُزجش  )ارفبق ششو انشٍخ * 

 .انعفخ انغشثٍخ ٔلطبع غضح 

  

 : اَذنؼذ اَزفبظخ األلصى  ٔآَبسد يغٍشح انغالو 

اسرجطذ اَزفبظخ األلصى ثزؼثش يغٍشح انغالو أيبو ػذو رُفٍز إعشائٍم انزضايبرٓب، ٔلٍبيٓب ثؼًهٍخ االعزٍطبٌ ٔانمًغ ٔإغالق *

 .انعفخ انغشثٍخ ٔلطبع غضح ، ٔيؼبسظزٓب إللبيخ دٔنخ فهغطٍٍُخ يغزمهخ

نهًغدذ  (صػٍى حضة انهٍكٕد  ) ثؼذ انضٌبسح انزً لبو ثٓب شبسٌٔ 2000 شزُجش عُخ 28اَذنؼذ اَزفبظخ األلصى فً * 

 .األلصى

 شخص ثٍٍ ػغكشي ٔيذًَ ، ثبإلظبفخ إنى آالف اندشحى 1500يٍ َزبئح اَزفبظخ األلصى فمذاٌ إعشائٍم ألصٌذ يٍ * 

 .انشًء انزي خؼم إعشائٍم رفكش فً االَغحبة يٍ لطبع غضح. ،ٔإنحبق خغبئش ثباللزصبد اإلعشائٍهً

ٔصٕل حضة انهٍكٕد إنى انحكى، ٔاَطالق انحًهخ انذٔنٍخ ظذ : عبًْذ ػذح ػٕايم فً آٍَبس يغٍشح انغالو يٍ أثشصْب* 

 اإلسْبة ، ثبإلظبفخ إنى انصشاػبد انذاخهٍخ ثٍٍ انفهغطٍٍٍٍُ 
 


