
 

 

 القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي
 

ٔ . ثؼذ انؾشة انؼبنًٛخ انضبَٛخ رأعغذ إعشائٛم فمبو انصشاع انؼشثٙ اإلعشائٛهٙ، ٔ رصبػذد انًمبٔيخ انفهغطُٛٛخ : يمذيخ

. اَطهمذ انًفبٔظبد انفهغطُٛٛخ  اإلعشائٛهٛخ20فٙ أٔاخش انمشٌ   

يب ْٙ ظشٔف لٛبو إعشائٛم ؟ -   

 1973؟ ٔ انزؾٕل انز٘ ػشفّ ْزا انصشاع ثؼذ عُخ 1973 -1948يب ْٙ يظبْش انصشاع انؼشثٙ اإلعشائٛهٙ فٙ انفزشح - 

 ؟

 يبرا ػٍ اَزفبظخ أغفبل انؾغبسح، ٔ انًفبٔظبد انفهغطُٛٛخ اإلعشائٛهٛخ ؟  - 

  :لٛبو إعشائٛم ٔاَذالع انصشاع انؼشثٙ اإلعشائٛهٙ ثؼذ انؾشة انؼبنًٛخ انضبَٛخ  

  

 :يٓذ رمغٛى فهغطٍٛ نمٛبو إعشائٛم  

 أصذسد ْٛأح األيى انًزؾذح يششٔع رمغٛى فهغطٍٛ إنٗ دٔنزٍٛ األٔنٗ ػشثٛخ فهغطُٛٛخ ٔانضبَٛخ ٕٚٓدٚخ 1947فٙ عُخ * 

ٔ لذ سفط انفهغطٌُٕٛٛ ٔعبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ْزا انًششٔع انز٘ لجهّ . صَٕٓٛٛخ يغ ٔظغ انمذط رؾذ انُفٕر انذٔنٙ

 انصٓبُٚخ 

 أػهٍ انصٓبُٚخ ػٍ رأعٛظ دٔنخ إعشائٛم فٙ 1948ثًغشد اَزٓبء االَزذاة انجشٚطبَٙ ػهٗ فهغطٍٛ فٙ يُزصف يب٘ * 

  .1947انغضء انًخصص نهٕٛٓد ؽغت رمغٛى 

ٚؼزجش ثٍ غٕسٌٕٚ انًؤعظ انفؼهٙ نذٔنخ إعشائٛم انزٙ اػزشفذ ثٓب انذٔل انغشثٛخ ٔفٙ يمذيزٓب انٕالٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ *

انؼُصشٚخ : ٔيُز انزأعٛظ لبيذ دٔنخ إعشائٛم ػهٗ صالس أعظ . انزٙ انزضيذ ثذػًٓب الزصبدٚب ٔػغكشٚب ٔدثهٕيبعٛب 

 .ٔانزٕعغ (انًزاثؼ ٔاالغزٛبالد  )ٔاإلسْبة 

  

 :1973-1948لبيذ ػذح ؽشٔة ثٍٛ انؼشة ٔإعشائٛم فٙ انفزشح  

 (انؼشاق ٔنجُبٌ- عٕسٚب– األسدٌ – يصش  )أػهُذ ثؼط انذٔل انؼشثٛخ  :(َكجخ أٔ َكغخ فهغطٍٛ ) 1949-1948ؽشة * 

انؾشة ػهٗ إعشائٛم غٛش أٌ ْزِ األخٛشح ؽظٛذ ثذػى غشثٙ ٔ خبصخ أيشٚكٙ، ٔثبنزبنٙ رًكُذ يٍ انخشٔط يُزصشح يٍ 

   % 77 إنٗ  % 57ْزِ انؾشة ٔسفؼذ ؽصخ اؽزالنٓب نألساظٙ انفهغطُٛٛخ يٍ 

 .  ثؼذيب أيًذ ْزِ األخٛشح ششكخ لُبح انغٕٚظ 1956ػهٗ يصش عُخ  (االَغهٛض٘ انفشَغٙ اإلعشائٛهٙ  )انؼذٔاٌ انضالصٙ * 

 لبيذ انؾشة ثٍٛ دٔل انطٕق ٔإعشائٛم انزٙ 1967فٙ َٕٕٚٛ  : (ؽشة ؽضٚشاٌ– ؽشة انغزخ أٚبو  ) 1967ؽشة * 

ؽممذ َصشا كبعؾب ؽٛش اعزكًهذ عٛطشرٓب ػهٗ األساظٙ انفهغطُٛٛخ ثبعزٛالئٓب ػهٗ انعفخ انؼشثٛخ ٔلطبع غضح 

ٔ فٙ أػمبة ْزِ انؾشة ألش يغهظ األيٍ انمشاس . ثبإلظبفخ إنٗ اؽزالل يُطمخ عُٛبء فٙ يصش ْٔعجخ انغٕالٌ ثغٕسٚب

242. 

انزٙ شٓذد َٕػب يٍ انزٕاصٌ ثٍٛ يكزغجبد انمٕٖ انًزؾبسثخ خبصخ ثٍٛ انغٛش انًصش٘ انز٘  : 1973ؽشة أكزٕثش * 

 .ؽطى عذاس ثشنٛف ٔ انغٛش االعشائٛهٙ انز٘ أؽذس صغشح انذفشعٕاس

  

 : رأعغذ يُظًخ انزؾشٚش انفهغطُٛٙ نًٕاعٓخ االؽزالل اإلعشائٛهٙ  

ٔػهٗ .  رُظٛى انشؼت انفهغطُٛٙ ٔرًكُّٛ يٍ انمٛبو ثذٔسِ فٙ رؾشٚش ٔغ1964ُّلشس انًؤرًش انؼشثٙ انًُؼمذ ثبنمبْشح عُخ 

ظٕء رنك رأعغذ فٙ َفظ انغُخ يُظًخ انزؾشٚش انفهغطُٛٙ انزٙ ػًهذ ػهٗ رؼجئخ انشؼت انفهغطُٛٙ ٔإششاكّ فٙ انضٕسح 

ٔلذ ظًذ ْزِ انًُظًخ ؽُٛئز ثؼط . ٚبعش ػشفبد 1969انًغهؾخ ظذ االؽزالل اإلعشائٛهٙ ،ٔانزٙ رٕنٗ سئبعزٓب يُز عُخ 

 .انفصبئم يُٓب ؽشكخ فزؼ ٔانغجٓخ انشؼجٛخ ٔانغجٓخ انذًٚمشاغٛخ

  

  : 1973انزؾٕل انز٘ ػشفّ انصشاع انؼشثٙ اإلعشائٛهٙ ثؼذ ؽشة    

  

 : رى االػزشاف انذٔنٙ ثؾمٕق انشؼت انفهغطُٛٙ 

ؽٛش أصذسد لشاساد يٍ أثشصْب االػزشاف ثًُظًخ :ػمذد انذٔل انؼشثٛخ ػذح يؤرًشاد نًغبَذح انمعٛخ انفهغطُٛٛخ *

انزؾشٚش انفهغطُٛٙ كًًضم ششػٙ ٔٔؽٛذ نهشؼت انفهغطُٛٙ ٔيٕاعٓخ انزٕعغ االعزٛطبَٙ اإلعشائٛهٙ ٔانًطبنجخ ثبَغؾبة 

 .1967إعشائٛم يٍ األساظٙ انزٙ اؽزهزٓب فٙ ؽشة 

ػهٗ ظٕء رنك، أصذسد ْٛأح األيى انًزؾذح لشاسا ؽٕل لعٛخ فهغطٍٛ ٚؤكذ ػهٗ ؽك انشؼت انفهغطُٛٙ فٙ رمشٚش *

ٔ لذ اَعًذ يُظًخ انزؾشٚش انفهغطُٛٛخ . يصٛشِ ٔفٙ االعزمالل ٔانغٛبدح ٔؽك انالعئٍٛ انفهغطٍُٛٛٛ فٙ انؼٕدح إنٗ ٔغُٓى 

 . إنٗ ْٛأح األيى انًزؾذح ثصفخ يشالت1974عُخ 

  

 :أثشيذ ارفبلٛخ كبيت دٚفٛذ ثٍٛ يصش ٔإعشائٛم   

  رى انزٕلٛغ ػهٗ ارفبلٛخ كبيت دٚفٛذ انزٙ رعًُذ1978فٙ شزُجش *



 

 

ٔرطجٛغ  (كمُبح انغٕٚظ ) اَغؾبة إعشائٛم يٍ عُٛبء انًصشٚخ ٔؽك يشٔس انغفٍ اإلعشائٛهٛخ فٙ انًًشاد  انجؾشٚخ انذٔنٛخ 

 .انؼاللبد ثٍٛ يصش ٔإعشائٛم

  

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

  

 : رؼضصد اَزفبظخ أغفبل انؾغبسح ثئػالٌ لٛبو انذٔنخ انفهغطُٛٛخ  

ؽٛش رًذ يٕاعٓبد ثٍٛ انفهغطٍُٛٛٛ :  اَزفبظخ أغفبل انؾغبسح فٙ لطبع غضح ٔانعفخ انغشثٛخ1987اَذنؼذ فٙ دعُجش * 

 . شٓٛذ سثؼٓى يٍ األغفبل1400ٔاعزغشلذ ْزِ االَزفبظخ عجغ عُٕاد يخهفخ يب ُٚبْض . ٔلٕاد األيٍ ٔانغٛش اإلعشائٛهٙ 

ػٍ لٛبو دٔنخ  ( 1988فٙ ََٕجش)أدد ْزِ االَزفبظخ إنٗ رأعٛظ ؽشكخ ؽًبط ثضػبيخ انشٛخ أؽًذ ٚبعٍٛ ، ٔ اإلػالٌ * 

  .فهغطُٛٛخ  سفعذ انذٔل انغشثٛخ  االػزشاف ثٓب 

  

  : 1991اَطهمذ يفبٔظبد األساظٙ يمبثم انغالو فٙ يؤرًش يذسٚذ  

 :رهخصذ انظشٔف انزبسٚخٛخ الَطالق ػًهٛخ انغالو فٙ انُمػ اٜرٛخ* 

 .1982انزشاعغ اإلعزشارٛغٙ انؼشثٙ ثؼذ رطجٛغ انؼاللبد انًصشٚخ اإلعشائٛهٛخ ٔخشٔط انًمبٔيخ انفهغطُٛٛخ يٍ نجُبٌ عُخ - 

 .1991ؽشة انخهٛظ انضبَٛخ انزٙ أدد إنٗ إظؼبف انؼشاق ثؼذ غضْٔب يٍ غشف انؾهفبء عُخ - 

 ثشٔص َظبو انمطجٛخ انٕاؽذح ثؼذ آَٛبس انكزهخ انششلٛخ ٔرفكك االرؾبد انغٕفٛبرٙ - 

 .انعغٕغ األيشٚكٛخ إلٚغبد ؽم عهًٙ نهصشاع انؼشثٙ اإلعشائٛهٙ- 

 اَؼمذ يؤرًش يذسٚذ رؾذ سػبٚخ انٕالٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ ٔاالرؾبد انغٕفٛبرٙ ثًشبسكخ أغشاف 1991 أكزٕثش 30فٙ * 

 :ٔلشس ْزا انًؤرًش إعشاء يفبٔظبد صُفذ إنٗ َٕػٍٛ ًْب . (فهغطٍٛ ٔاألسدٌ ٔعٕسٚب ٔنجُبٌ ٔإعشائٛم  )انصشاع      

 ٔإنٗ 1994 أدد إنٗ رٕلٛغ يؼبْذح انغالو ثٍٛ األسدٌ ٔإعشائٛم عُخ 1991يفبٔظبد صُبئٛخ اَطهمذ ثًذسٚذ فٙ ََٕجش - 

 .1993ػمذ ارفبلٛخ أٔعهٕ انفهغطُٛٛخ اإلعشائٛهٛخ عُخ 

 ٔاْزًذ ثذساعخ انمعبٚب انشبئكخ كمعٛخ انالعئٍٛ انفهغطٍُٛٛٛ 1992ثذأد فٙ يٕعكٕ عُخ : يفبٔظبد يزؼذدح األغشاف- 

 .ٔانًٛبِ ٔاأليٍ ٔانزغهؼ

  

  : ٔايزذادارٓب انشاُْخ 1991رطٕساد انمعٛخ انفهغطُٛٛخ ثؼذ  

  

 ( :1993عُخ )ػمذ ارفبق أٔعهٕ ثٍٛ انفهغطٍُٛٛٛ ٔإعشائٛم  

 ْزا االرفبق يششٔع انؾكى انزارٙ فٙ عضء يٍ انعفخ انغشثٛخ ٔلطبع غضح ، َٔمم ثؼط االخزصبصبد االعزًبػٛخ  رعًٍ

،ٔركٍٕٚ ششغخ فهغطُٛٛخ رؼًم ػهٗ يٕاعٓخ يب عًٙ ثبنؼُف ٔاإلسْبة، يغ رأعٛم (ثشنًبٌ)ٔانًبنٛخ نهًغهظ انفهغطُٛٙ 

 .انزفبٔض ثشأٌ انمذط ٔانالعئٍٛ انفهغطٍُٛٛٛ ٔانًغزٕغُبد 

  

 : ػمذ ارفبلبٌ ثٍٛ انفهغطٍُٛٛٛ ٔإعشائٛم 1999 -1998فٙ عُزٙ  

َص ػهٗ رُفٛز يشؽهزٍٛ يٍ انًشاؽم انضالصخ إلػبدح االَزشبس  ششٚطخ ٔلف انؼًهٛبد  :  Way riverارفبق ٔا٘ سٚفش * 

 .انفذائٛخ ٔإنغبء أؽذ ثُٕد انًٛضبق انٕغُٙ انفهغطُٛٙ انز٘ ٚذػٕإنٗ انمعبء ػهٗ دٔنخ إعشائٛم

رعًٍ  رُفٛز انًشؽهزٍٛ األٔنٗ ٔانضبَٛخ يٍ إػبدح االَزشبس ٔرغٓٛم انزُمم ثٍٛ انعفخ  : ( 1999شزُزجش  )ارفبق ششو انشٛخ *

 انغشثٛخ ٔلطبع غضح

  

 :اَذنؼذ اَزفبظخ األلصٗ، ٔآَبسد يغٛشح انغالو  

اسرجطذ اَزفبظخ األلصٗ ثزؼضش يغٛشح انغالو أيبو ػذو رُفٛز إعشائٛم انزضايبرٓب ٔلٛبيٓب ثؼًهٛخ االعزٛطبٌ ٔانمًغ ٔإغالق * 

 .انعفخ انغشثٛخ ٔلطبع غضح  ٔيؼبسظزٓب إللبيخ دٔنخ فهغطُٛٛخ يغزمهخ

نهًغغذ  (صػٛى ؽضة انهٛكٕد  ) ثؼذ انضٚبسح انزٙ لبو ثٓب ألاير شبسٌٔ 2000 شزُجش عُخ 28اَذنؼذ اَزفبظخ األلصٗ فٙ * 

 .األلصٗ

 شخص ثٍٛ ػغكش٘ ٔيذَٙ ،ثبإلظبفخ إنٗ آالف انغشؽٗ 1500فمذاٌ إعشائٛم ألصٚذ يٍ : يٍ َزبئظ اَزفبظخ األلصٗ* 

 .انشٙء انز٘ عؼم إعشائٛم رفكش فٙ االَغؾبة يٍ لطبع غضح. ٔإنؾبق خغبئش ثباللزصبد اإلعشائٛهٙ

ٔصٕل ؽضة انهٛكٕد إنٗ انؾكى، ٔاَطالق انؾًهخ انذٔنٛخ ظذ : عبًْذ ػذح ػٕايم فٙ آَٛبس يغٛشح انغالو يٍ أثشصْب* 

 فٙ انٕالٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ، ثبإلظبفخ إنٗ انصشاػبد انذاخهٛخ ثٍٛ فهغطٍُٛٛٛ ثؼذ 2001 شزُجش 11اإلسْبة ثؼذ أؽذاس 

 .2006فٕص ؽشكخ ؽًبط فٙ االَزخبثبد انزششٚؼٛخ نغُخ 

  

ٔنؼم انغجت انشئٛغٙ فٙ رنك ْٕ انذػى األيشٚكٙ .انذٔنٛخ ال رضال انمعٛخ انفهغطُٛٛخ لبئًخ سغى انزؾٕالد:  خبرًخ 

 .انًطهك إلعشائٛم انز٘ ٚغزٓذف ركشٚظ انًُٓٛخ انغشثٛخ ػهٗ انًششق انؼشثٙ



 

 

  

 

 :ششػ انؼجبساد 

عٕسٚب ٔنجُبٌ– األسدٌ –  يصش :دٔل انطٕق   

 ٔثزؾمٛك رغٕٚخ ػبدنخ نًشكم 1967 انز٘ ٚطبنت إعشائٛم ثبالَغؾبة يٍ األساظٙ انزٙ اؽزهزٓب فٙ ؽشة   :242انمشاس 

انالعئٍٛ انفهغطٍُٛٛٛ ٔإَٓبء ؽبنخ انؾشة كًب ٚزعًٍ ؽشٚخ انًالؽخ فٙ انًًشاد انجؾشٚخ انذٔنٛخ ٔاالػزشاف ثغٛبدح 

 ٔاعزمالل كم دٔنخ يٍ دٔل انًُطمخ فٙ إغبس انزؼبٚش انغهًٙ

. يُزغغ عٛبؽٙ ثبنٕالٚبد و األيشٚكٛخ :كبيت دٚفٛذ   

  االَغؾبة انزذسٚغٙ اإلعشائٛهٙ يٍ ثؼط أعضاء  انعفخ انغشثٛخ:إػبدح االَزشبس 
 


