
 أربع وستون عاما على النكبة
 تطورات وتحوالت

 0091حتى نهاية حرب  0011الفترة من 
المنطقة في العصهههههههههههههر الحخث ة   هههههههههههههق ط ال  فة  تهربما ال نبالغ اذا قلنا أن أكبر حدث شههههههههههههه د

،  ما ترتب  لى ةذا الحدث من تغخرات  تط رات  تح الت شههههههههه دت ا  ال 4291اال ههههههههه مخة  ا  
 تزال تش دةا منطقة ما خ مى بالشرق األ  ط. 

ضههههههههعات األمبراط رخة العيمانخة في القرنخن التا ههههههههد  شههههههههر  العشههههههههرخن لدر ة ا ههههههههتاحال التد ل 
ن ا  اصههههههههة من قبل  دد من الد ل األ ر بخة   لى رأ هههههههه ا برخطانخا  فرن هههههههها ال ار ي في شهههههههه   

 اخطالخا،  صههههههعد ن   ةذل الد ل باالضههههههافة الى المانخا،  ات ههههههد نا ذةا األقتصههههههاد   ال ههههههخا ههههههي 
 ال غرافي، في حخن تقلص نا ذ د لة ال  فة العيمانخة،  ل  تعد تحك  ال ههههههههههخطري  لى أراضههههههههههخ ا 

االنتماء الدخني العقائد ،  القت ةذل الق مخة  ال طنخة لتحل محل  الشهههههههههههها ههههههههههههعة،    رت النعرات
 النعرات تش خعا من قبل أ ر با   لى رأ  ا برخطانخا.

 قات الد لة العيمانخة الى  انب د ل المح ر بقخادي المانخا ضههد د ل الحلااء،  ا ههتمالت برخطانخا 
خا له يمانخن بعد   د قطعته برخطانالشهههههههرخب ح ههههههههخن بن  لي  قاد الي ري العربخة الكبر  ضههههههههد الع

قامة الد لة العربخة، مما أضعب  خطري العيمانخخن  لى المنطقة، اال ان برخطانخا نكيت  بالتحرر  ا 
   دةا الذ  قطعته للشرخب ح خن بن  لي  د مت الخ  د    لت ل   ال  ري الى فل طخن.

،  أصههههدر  زخر  ار خت ا 4249 قعت فل ههههطخن في قبضههههة اال ههههتعمار البرخطاني في ا ا ر  ا  
 .4249-44-9  دل المشئ   القاضي بإقامة  طن ق مي للخ  د في فل طخن بتارخخ

،  ارتاعت ةذل الن ههههههبة الى 4248من م م ع  ههههههكان فل ههههههطخن  ا   %8قدرت ن ههههههبة الخ  د ب 
 ا  ب ههههههبب الد   ال محد د الذ  قدمته برخطانخا لل  ري الخ  دخة الى فل ههههههطخن، في حخن  14%
خقت  ههبل العخأ أما  الال ههطخنخخن  اتبعت  ههخا ههة فرق ت ههد بخن ابناء الشههعب الال ههطخني من ضهه

  ل شههههههراء ذم  بعئ العائ ت الكبخري. أما بالن ههههههبة لل ههههههخطري  لى األرئ، فقد  ههههههخطر الخ  د 
فقط من الم ههاحة،  ذلع  ن طرخق ال ههخطري  لى بعئ االراضههي الحك مخة أ   ن  %5.6 لى 

 القطا خخن ببخد اراضخ   للخ  د.طرخق قخا  بعئ ا
سليح شجعت سرًّا ت منعت السللطات البريطانية الفلسلطينيين امت أ أن نوم من االسلحةف  ح حين
أكثر من  8491رب اليهود ألنفسله،ف وتشلكيله، اوات عسكرية وتدريبهاف بلع عدد ا مع اندالم ح

،  ح حين لف ويمتلأ أحدث االسللللحةسلللبعين ألق ملاتم جميعه، من الشلللباب المدرب تدريبا جيدا 
عن عشللرين الفا بلسلللحة 8491الجيوش العربية السللبعة التح شللاركت  ح حرب  يزد عدد ملاتلح

ص حيات واسعة. وأاا، اليهود بف والتح تمتعت 8494وأسس اليهود الوكالة اليهودية سنة  اديمة.



د العمام( وا تتحت الجامعة الهسللللتدروت ااتحا أبرز اف سللللات ااتصللللادية واجتماعية وتعليميةمؤسلللل
كم ذلأ ما كان ليحدث لوال الرعاية  .وغير ا من المؤسلللللللللسلللللللللات8492 العبريلة باللدس سلللللللللنة
 االستعمارية البريطانية.

ش دت فل طخن م م  ة من االحداث ال امة  4218   4292في الاتري ال اقعة بخن  امي 
 لى الص اخنة الذخن ق خت  حخث يار العرب 4292كان  لى رأ  ا ي ري البراق في ش ر اب 

ا تش د  4216 في  ا  ش كت    زاد  ددة  باعل ال  ري  م ا دي الم تعمر البرخطاني. 
ا   الي ري التي اطلق  لخ ا  الي رياندلعت  4215الم اةد  ز الدخن الق ا ،  في  ا  

 .4212 ا تمرارةا حتى  ا   ات اع نطاق ا، ، لشم لخته، الال طخنخة الكبر 
  بدأت الي ري بإ  ن اإلضراب العا  الذ  ا تمر  تة أش ر. قد 

أخا  من إ  ن اإلضراب ترأس الحاج أمخن الح خني احت ا ا لر  اء األحزاب   ديبعد 
نتج  نه تشكخل قخادي  امة لشعب فل طخن  رفت با   الل نة العلخا ، الال طخنخة في القدس

 ا.أصبحت الحقا تعمل با   ال خئة العربخة العلخ
  

ال  ري   قب   قرر الم تمع ن ا تمرار اإلضراب إلى أن تبدل الحك مة البرخطانخة  خا ت ا 
 الخ  دخة إلى فل طخن.

بعد  تة أش ر    اطة من    ، ر ان ما انطلقت العملخات الم لحة مترافقة مد اإلضراب
أن تا رت  الي ري ما لبث  لكن،  ر  اإل  ن  ن  قب اإلضراب، المل ع  األمراء العرب

غخر أن الي ري  أل باب  دخدي انح رت  ا  ت عة  ي يخن  ،بعد تبخن كذب ال   د البرخطانخة
. 

 ا تمرت ال  ري الخ  دخة الى فل طخن  بت  خ ت  4212اندلعت الحرب العالمخة اليانخة  ا  
بلغ  ثمن حك مة االنتداب البرخطاني،  لى الرغ  من المعارضة ال اةرخة لتلع ال  رات، حخ

 انشغل  الب م ا ر خ  د . 491ح الي  4218   4212 دد الم ا رخن الخ  د بخن  امي 
الخ  د بت لخح انا    في فتري الحرب العالمخة اليانخة، في حخن تعلق العرب  الال طخنخخن 

 بأمل ال   د التي قطعت ا برخطانخا  الم تمد الد لي ل  .
مشر ع قرار تقدمت به  لطة االنتداب البرخطاني ص تت ال معخة  لى  92/44/4219 في 

القاضي بتق خ  فل طخن الى د لتخن  484 لل معخة العامة ل م  المتحدي،  قد ت  ا تماد القرار
للد لة الخ  دخة    %56,47للد لة العربخة    %42.88، من ا احدي  ربخة  اال ر  للخ  د

الخ  د  به قد رفضه العرب،  قبل ،  من الم احة بقخت تحت ال صاخة الد لخة 0,65%



 اةرخا مراةنخن  لى الرفئ العربي،  اندلعت المعارع بخن العرب  الخ  د من  دخد،  كان 
الخ  د قد ا د ا العدي للحرب،  بلغ  دد المقاتلخن الخ  د ح الي  بعخن الاا، مقابل  شرخن الاا 

 من المقاتلخن العرب القادمخن من د ل ال  ار.
د في الحرب  ضم ا أراضي  دخدي الى ما  صص ل    فق قرار التق خ ، بحخث انتصر الخ   

تحت  %99االنتدابخة،  بقي ما ن بته من م احة فل طخن  %98 خطر ا  لى ما ن بته 
أ لنت برخطانخا انت اء انتداب ا  لى فل طخن  أ لن  4218-6-41ال خطري العربخة.  في 

، الذ  ميل نكبة كبر  للشعب 4218-6-46الخ  د  ن اقامة د لة ا رائخل بتارخخ 
 الال طخني.

 

ألب إلى  ارج األرئ التي أقا   811تشهههههههههههرخد ح الي  4218 كان من النتائج المباشهههههههههههري لحرب 
الخ  د  لخ ا كخان  ، بخنما شههههههههريد ا ي يخن ألااإ ى رخن إلى مناطق أ ر  في دا ل األرئ المحتلة 

 11قرخة كانت قائمة قبل الحرب،  ارتكب ا  686ل قرخة من أصههههههه 198نا ههههههه ا.  دمير الصههههههه اخنة 
بمدنخخن فل طخنخخن في أيناء  ملخة الت  خر 4218م زري   ل حرب 

 خمكن ت  خل الم ح ات التالخة  لى ةذل الاتري:
  ق ط ال  فة اال  مخة .4
 غلبة البعد ال طني  الق مي  لى البعد الدخني .9

االمبراط رخههة العيمههانخههة حتى منتصههههههههههههههب    ر برخطههانخهها  فرن ههههههههههههههها كق     مى محههل  .1
 االربعخنات من القرن العشرخن

فرن ا في برخطانخا     ترا د د ر كق     مى بر ز ال الخات المتحدي  االتحاد ال  فخختي  .1
 منتصب االربعخنات من القرن الماضي.

 ق ب الق   الغربخة  االتحاد ال ههههههههه فخختي الى  انب الخ  د في اقامة  طن ق مي ل   في  .6
 فل طخن.

 ق ع الال ههههههطخنخخن بشههههههكل  اص  العرب بشههههههكل  ا  فرخ ههههههة لل داع  المماطلة من قبل  5
 الق   الع مى   اصة برخطانخا.

)قرار تق خ  فل طخن(، اال ان ا  484كان بمقد ر برخطانخا ا هت دا  الق ي في فرئ القرار  9
 ندما رأت الغلبة للخ  د تركت   خ خطر ن  لى مزخد من االراضي. 

 



  0091-ابعد الحرب( 0091الفترة 

تمت ال حدي بخن   الال طخنخة  األردنخة بعد م تمر أرخحا الذ  حضرل الكيخر من الز امات
 ،ال اشمخة المملكة األردنخة إ  ن ا كبلٍد  احٍد با    ت  1950  ا ة الضاتخن الشرقخة    الغربخ

  ا تمرت ،المصرخة  ل  خت  ضمه إلخ ا ، أدخر قطاع غزي من قبل االداري 4218بعد حرب  ا    
 .4259االداري المصرخة لقطاع غزي حتى احت له من قبل ا رائخل  ا  

 ارت الحرب اخضا  ن اقامة  شرات الم خمات في الضاة الغربخة  قطاع غزي  االردن  لبنان  أ
. خارة د    رخا  مصر  العراق الخ اء ال  ئخن الال طخنخخن الذخن ت  تشرخدة   طردة  من

 4212 تأ  ت ال كالة الد لخة الغاية  تشغخل ال  ئخن الال طخنخخن )اال نر ا( في مطلد  ا  
 ل ذا الغرئ،  ما زالت ال كالة تعنى بش  ن ال  ئخن الال طخنخخن حتى االن.

 من التط رات االقلخمخة التي ش دت ا المنطقة في ةذل الاتري ي ري الضباط االحرار في مصر 
  زل الملع فار ق  ناخه  ارج الب د،  انتشار المد  4269 مال  بد الناصر في تم ز  بقخادي

.  ت لت الن ضة الق مخة في ا  ن  بد الناصر  ن الق مي العربي  الد  ي الى ال حدي العربخة
، مما حدا ببرخطانخا شن الحرب  لى مصر بالتعا ن مد فرن ا 4265تأمخ  قناي ال  خس  ا  

حخث قامت ا رائخل ، ا  العد ان الي يي  لى مصر فخما  رب بحرب ال  خس ا رائخل، 
باحت ل قطاع غزي  الق ات البرخطانخة  الارن خة باحت ل قناي ال  خس،   لى اير ةذا العد ان 

تأ  ت حركة فتح في ن اخة ال م خنات من القرن الماضي لمقا مة االحت ل الص خ ني 
االتحاد ال  فخختي  ال الخات المتحدي  حبت الق   المعتدخة   لكن  بضغط ق   منلال طخن. 

د .  بذلع تك ن كل من برخطانخا  فرن ا ق،   حبت ا رائخل ق ات ا من قطاع غزيق ات ا من القناي
 فقدتا لقب ما كق     مى في العال . 

  رخة م   رخا  تشكلت ال  في المنطقة ا لنت ال حدي بخن مصر  الي ر   تر مة للمد الق مي
العربخة المتحدي، مما اد  انز اج برخطانخا بشكل  اص من ةذل ال حدي،  شنت حربا تحرخضخة 
 لخ ا  حذرت د ل ال  ار من االنضما  لد لة ال حدي،  قد ن حت  خا ة برخطانخا القائمة  لى 

  .4254التارخق بخن اال  ي في ان اء ال حدي  ا  

ت رط مصر في الحرب االةلخة في الخمن الشمالي في  من التط رات التي حديت في المنطقة 
بقرار من القمة  4251،  تأ خس من مة التحرخر الال طخنخة  ا  4259حتى  ا   4259 ا  

  العربخة،  أصبحت المن مة المميل الشر ي  ال حخد للشعب الال طخني.



 

 خمكن ت  خل الم ح ات التالخة  لى ةذل الاتري:

 ق مخا  ا عا بقخادي مصر.ش دت ةذل الاتري مدا  .4
 تد ل الد ل الكبر  في ش  ن المنطقة ب بب اةمخت ا ال خ  تراتخ خة  الناط. .9

 الع قات العربخة العربخة  ادةا الصراع  لخس التعا ن. .1

 تبل ر التنافس الد لي  لى المنطقة  اصة بخن االتحاد ال  فخختي  ال الخات المتحدي. .1

 خات المتحدي.ت يخق الع قة بخن ا رائخل  ال ال .6

 تأ خس حركة فتح  من مة التحرخر الال طخنخة. .5

 0001 -0091الفترة من 

بخن مصر    رخا  االردن من   ة  ا رائخل من   ة  4259-5-6اندلعت الحرب بتارخخ 
ا ر ، ا تمرت  تة اخا  فقط، تمكنت ا رائخل فخ ا من ا تكمال احت ل ما تبقى من 

ة  قطاع غزي، كما احتلت ا رائخل شبه  زخري  خناء المصرخفل طخن، فاحتلت الضاة الغربخة 
فل طخني من الضاة  911111،  أدت الحرب الى نز ح ح الي  ةضبة ال  الن ال  رخة

 الغربخة بما فخ ا القدس الشرقخة الى االردن،  ازداد الصراع تعقخدا.

ا رائخل من  الذ  خد   الى ان حاب 4259-44-99بتارخخ  919صدر قرار االم  المتحدي 
االراضي ا  اراضي احتلت ا في الحرب اال خري مقابل اتااقخة     مد العرب. اال ان العرب 

 ا رائخل كانت ل   تا خرات م تلاة للقرار،  اصبح م قب ا رائخل اق    لى الحد د ا  
 الت    ال دخدي. 

، كما شن 4291الى  4258بادرت مصر بشن حرب ا تنزاب ضد اال رائخلخخن في الاتري 
ربا  شنت ا رائخل حالادائخ ن الال طخنخ ن  ملخات فدائخة في  مق االراضي المحتلة، 

، 4258في اذار الغ ر االردني  منطقة الكرامة في ئخخن الال طخنخخن فيمحد دي ضد الادا
 انتصرت فخ ا المقا مة الال طخنخة  ال خأ االردني الذ  شارع بق ي في المعارع.

حديت اشتباكات م لحة بخن ال خأ االردني  الادائخخن الال طخنخخن في  4291في اخل ل 
 ردن الى لبنان.االردن ادت الى  ر ج الادائخخن  من مة التحرخر من اال



ت في الرئخس المصر   مال  بد الناصر أل باب غخر  4291في ناس الاتري من  ا  
لى المصرخة تم خدا لشن حرب  ا اد ت لخح ال خأ  تن خ  الق ات الم لحة  معر فة، بعد أن

  ا رائخل  تحرخر االراضي التي احتلت.

فشلت ال   د الدبل ما خة لحل الصراع ب بب تعنت ا رائخل  رفض ا االن حاب الى حد د 
بتش خد من االداري االمرخكخة بز امة نخك  ن   زخر  ار خته ةنر   4259ما قبل  ا  

الى ت حخد العرب  تط ر ن  ي في الق ي العربخة كخ ن ر. أد  الم قب المتعنت ال رائخل 
 متميلة في مصر    رخا.

-41-5فا أت مصر    رخا ا رائخل بال     الكا ح  لى الق ات اال رائخلخة بتارخخ 
، ا ار  ن ا تعادي ا زاء من  خناء  ةضبة ال  الن،  شاركت في الحرب ق ات من 4291

ل طخنخة،  ا ت د  العرب   ح الناط للضغط  من مة التحرخر الا  ق ات د ل  ربخة ا ر 
  لى امرخكا  ا ر با  خا خا.

اندلعت الحرب االةلخة اللبنانخة،  ترا ح الم قب الال طخني من الحرب بخن  4296في  ا  
الحاا   لى التزامات ا الي رخة،  الحاا   لى ق ات ا الضاربة  مركزةا ال خا ي، فكانت طرفا 

 .التقدمخة احخانا،  مدافعة  ن نا  ا  ند الضر ري احخانا ا ر رئخ خا الى  انب الق   
 تعرئ م خ  تل الز تر الال طخني الى مذبحة رةخبة قادةا ق ات كمخل شمع ن  الكتائب، 

ضحخة من  1111فح صر الم خ  لمدي  م ة اش ر  ارتكبت ال رخمة بعد ذلع م لاة 
 الال طخنخخن  اللبنانخخن الم لمخن. 

ا تاحت ا رائخل ال ن ب اللبناني،  تحالب مع ا ضابط لبناني خد ى  عد  4298 في  ا  
د لة لبنان الحر في الشرخط الحد د  في ال ن ب اللبناني  4292حداد الذ  انشأ في  ا  

ك  مربد مد  ما من ا رائخل،  ةذا زاد فعالخة الد ر اال رائخلي في لبنان.  511 لى م احة 
ا  لى ال ن ب اللبناني  لق حزا  امني  لى الحد د،  قد ةدفت ا رائخل من  خطرت 

  ال خطري  لى الم ارد المائخة اللبنانخة.

 قعت مصر اتااقخة     مد مصر  رفت باتااقخة كامب دخاد، ان حبت  4292 في  ا  
بم  ب ا ا رائخل ص رخا من  خناء، فبقخت  خناء  فق ةذل االتااقخة ضمن الم ال الحخ   

، مما ختخح ال رائخل ا ادي  خناء منز  ة ال  ح مع     ل االبقاء  لىاال رائخلي من 
احت ل ا في أ   قت. ان ةذل االتااقخة ا ر ت مصر من معادلة الصراع العربي 



اال رائخلي،  ق ت ش كة ا رائخل في المنطقة،  أصبحت الق ي االقلخمخة ال حخدي في تلع 
 الاتري.

 لى  لاخة ت قخعه اتااقخة كامب دخاد مد ا رائخل،  ت لى ت  اغتخال ال ادات  4284في  ا  
 نائبه ح ني مبارع.منصب الرئخس 

تعرئ لبنان الى ة    ا رائخلي شامل ةدب الى القضاء  لى  4289 ا   حزخران من في
من مة التحرخر الال طخنخة تم خدا لض  الضاة الغربخة الى ا رائخل،  تق خة حلااء ا رائخل في 

رأ    بشخر ال مخل  تش خعه  لى  قد اتااقخة     مد ا رائخل،  اما ال دب لبنان   لى 
  ر من . بعد ح الي ي ية شلث ف   ةزخمة   رخا   ضد لبنان تحت الحماخة اال رائخلخةاالي

حصار بخر ت تمكنت ا رائخل من ا راج ق ات من مة التحرخر الال طخنخة من بخر ت الى 
خادي الى ت نس،  بدأت ا ادي ترتخب صا ف ا من  دخد.  قب  دي د ل  ربخة،  انتقلت الق

 ر ج ق ات المن مة من بخر ت ارتكبت ا رائخل  بالتعا ن مد حزب الكتائب اللبناني م زري 
مر  ة في م خمي صبرا  شاتخ  راح ضحخت ا ح الي ي ية االب فل طخني مع م   من 

  ر ت  ق في حركة فتح بلبنان،حدث انشقا 4281 في  ا  الن اء  االطاال  الشخ خ. 
 اطلق المنشق ن  لى انا    ا   "فتح االنتااضة"  لقي  المن مة من شمالي لبنان،

  المنشق ن الد    الم اندي من الن ا  ال  ر .

في  ل االحت ل اإل رائخلي ل ن ب لبنان    ط د امة  حزب اهللتأ س   4289  ا في 
حزب اللعب   قد. الحرب األةلخة اللبنانخة. لعب د را كبخرا  لى ال احتخن الدا لخة  اإلقلخمخة

د را كبخرا في فتري اليمانخنات    ر كق ي مقا مة لبنانخة كبخري تقاتل ضد االحت ل اال رائخلي 
، مما 0222باالن حاب اإل رائخلي من  ن ب لبنان  ا   ل ن ب لبنان.  كلل كااح الحزب

 اك به رصخدا كبخرا في الشارع اللبناني،  زاد من التااب اللبنانخ ن ح له. 

فراغا كبخرا  لى ال احة الال طخنخة  4289   4281ش دت الاتري ال اقعة بخن  امي 
القان ني االرتباط االدار      العربخة،  ل  تعد القضخة الال طخنخة في  ا  ة االحداث،  ت  فع

 بخن الضاة الشرقخة  الضاة الغربخة.

بميابة ط ق الن اي لمن مة  4289-49-8 اءت االنتااضة الال طخنخة اال لى بتارخخ 
را الى  ا  ة االحداث،  كان ل ا صد  كبخ التحرخر الال طخنخة،  أ ادت القضخة الال طخنخة

 من مة التحرخر الال طخنخة تدخر االنتااضة من ت نس لى الم ت   االقلخمي  الد لي،  بدأت 



بعد  دي اش ر من اندال  ا،   ببت االنتااضة حر ا كبخرا ال رائخل  قامت بم ا  ت ا بالق ي 
  القمد  تك خر الع ا ، مما ايار الرأ  العا  الد لي ضد ا رائخل.

طخنخة من ال زائر ا لنت من مة التحرخر الال  4288-44-46في ذر ي االنتااضة بتارخخ 
اال تق ل  اقامة الد لة الال طخنخة الم تقلة في الضاة الغربخة  قطاع غزي   اصمت ا القدس 

 الشرخب.

قا  العراق باحت ل الك خت  ا تبرت ا  زء ال خت زأ من العراق،  ترتب  4224في مطلد  ا  
قات العراقخة من الك خت.    لى ذلع قخا  تحالب د لي بقخادي ال الخات المتحدي  ا راج الق ات 

من مة التحرخر الال طخنخة الى  انب العراق، مما اد  الى طرد العاملخن الال طخنخخن من 
الم خت  بعئ د ل ال لخج العربخي اال ر ،  ةذا اير بشكل كبخر  لى ال ضد االقتصاد  

 للال طخنخخن في كل مكان.

   رج ب أ األب األمخركيبمبادري من الرئخس  م تمر لل    في مدرخد قد 4224في ن فمبر  
لذ  ا  االتحاد ال  فخاتي ال الخات المتحديخة كل من ،  ذلع بر احرب ال لخج اليانخةفي أ قاب 

 "األرئ مقابل ال   ت  التأكخد أن الم تمر  خعقد  لى أ اس مبدأ " .تاكع في ناس العا 
في الماا ضات  خن الال طخنخ األردن ار كل من  .196  118  919 قرارات م لس األمن 

 .إلتزمتا ب حدي م ارخ ما التاا ضخخن  لبنان   رخا لى حدي  لكن 

 الاتري: خمكن ت  خل الم ح ات التالخة  لى ةذل

 .4259ل  خكن العرب م تعدخن لحرب  .4
قدري العرب  لى شن حرب  االنتصار اذا ت فرت االرادي ال خا خة  ت  اال داد ل ا  .9

  خدا.
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  االن -0001الفترة من 

ذل ا  ل  مد ا رائخل،  تقضي ة قعت من مة التحرخر الال طخنخة اتااقخة  4221-2-41في 
الخة ال تزخد لمرحلة انتق االتااقخة باقامة  لطة ذاتخة فل طخنخة في الضاة الغربخة  قطاع غزي

 ن  مس  ن ات.  تقضي االتااقخة با تئناب ماا ضات ال ضد الن ائي بعد ي ث  ن ات 
  ئخن، الحد د، ال من ت قخد االتااقخة، خت    ل ا التاا ئ  لى القضاخا الرئخ خة  ةي:

القدس، المخال،  الم ت طنات.  صنات االراضي الال طخنخة ح ب االتااق الى ي ية اصناب 
ةي: المنطقة أ  تشمل المدن  بعئ ا لمناطق اال ر   ت ضد ةذل المناطق لل خطري 
الال طخنخة الكاملة، المنطقة ب  تشمل القر   بعئ المناطق اال ر ،  ت ضد ةذل 

ارخا لل لطة الال طخنخة،  ت ضد امنخا ل حت ل اال رائخلخة، اما مناطق ج المناطق اد
من الم احة الكلخة،  %11فت ضد كلخا لل خطري اال رائخلخة. شكلت مناطق أ   ب ح الي 

 من الم احة. %51ح الي ب ت تأير مناطق ج 

ضاة الغربخة ال في اال تخطانخة تحت غطاء ةذل االتااقخة ناذت ا رائخل الكيخر من المشارخد
  اصة في القدس لارئ  قائد  دخدي  لى االرئ ت ت د  في ا  ماارضات مد 

 اتبعق ا رائخل  خا ة ا راء انت ابات مبكري لعدي مرات ت ربا من تطبخق  الال طخنخخن.
االتااقات المرحلخة التي ابرمت   ل ةذل الاتري،  تنكرت الحك مات اال رائخلخة المتعاقبة 

  تع دات الحك مات التي  بقت ا.اللتزامات 

 ندما فشلت ماا ضات  9111 صل الت تر بخن الال طخنخخن  اال رائخلخن ذ رته في  ا  
كامب دخاد اليانخة بر اخة امرخكخة نتخ ة التعنت اال رائخلي   د  ال ص ل لحل ا  من قضاخا 

ال ضد الن ائي.  في  ط ي ا تازازخة قا  ارئخل شار ن بد  ل باحات الم  د االقصى 
 رائخلخة، مما اد  الى تا ر االنتااضة اليانخة )انتااضة االقصى( التي بم افقة الحك مة اال

بدأت  لى شكل ت اةرات  احت ا ات، ي  تح لت  زئخا الى انتااضة م لحة نتخ ة امعان 



اضة . قامت ا رائخل في ةذل النتاق ات االحت ل في قتل المدنخخن الال طخنخخن د ن مبرر
 ال طخنخة، كما دمرت مقرات ال لطة الال طخنخة،   قط االالببتدمخر البنخة التحتخة للمدن ال

من الال طخنخخن بخن ش خد   رخح،  ح صر الرئخس الال طخني خا ر  رفات في مقرل برا  
في  ر ب غامضة ل  خت  الكشب  ن اال باب  9111-44-44اهلل حتى ا تش د بتارخخ 

 حتى االن.

لى اراضي الضاة الغربخة، مما اد  الى  شر ت ا رائخل ببناء  دار الاصل العنصر   
مصادري م احة  ا عة من االراضي   زل ت معات  كانخة فل طخنخة  ال خطري  لى  دد 

اصدرت محكمة الةا  قرارا بعد  شر خة  9111من االبار ال  فخة الال طخنخة،  في تم ز 
 ال دار  ضر ري ازالته.

في رئا ة من م  التحرخر،  انت ب  لب محم د  باس )اب  مازن( الش خد خا ر  رفات 
من اص ات النا بخن،  %59.6حخث حصل  لى  9116رئخ ا لل لطة الال طخنخة  ا  

 ا لن ان ال بخل القامة الد لة الال طخنخة   اصمت ا القدس الشرقخة ة  التاا ئ  المقا مة 
 الشعبخة ال لمخة  لخس الكااح الم لح.

اال رائخلخة ان حاب ا من قطاع غزي من طرب  احد د ن بدأت الق ات  9116اب  46في 
االتااق مد ال لطة الال طخنخة حتى ال تعطي شر خة الن حاب ا  حتى تتمكن من احت له اذا 

 اقتضت الضر ري.

  ائ الرئخس  باس   الت  دخدي من الماا ضات مد الحك مات اال رائخلخة المتعاقبة، 
ل ال ترخد ال   ،  ا لن  ن  قب الماا ضات مد  ت صل الى نتخ ة ماادةا ان ا رائخ

 ا رائخل طالما ان ا ماضخة في بناء الم ت طنات.

دخم قراطخة في الضاة الغربخة  قطاع غزي،   رت انت ابات تشرخعخة  محلخة 9115في  ا  
،  تعرضت ةذل الحك مة فازت فخ ا حركة حماس  شكلت حك مة برئا ة ا ما خل ةنخة

،  ل  تعد الحك مة قادري  لى دفد الر اتب ل ا رائخل  ال الخات المتحديلحصار شدخد من قب
  ارتاعت معدالت الاقر بشكل كبخر.

شنت ا رائخل حربا  لى لبنان، تصد  ل ا حزب اهلل بش ا ة  ب الة  9115في تم ز 
ةا قخا  ر  تمكن من الحاق   ائر كبخري في ال خأ اال رائخلي.  ما خمخز ةذل الحرب  ن غخ

تلي حزب اهلل بقصب م اقد في المدن اال رائخلخة، مما شكل الغاء لن رخة االمن التقلخدخة، مقا



 دفد با رائخل البحث  ن حل ل بالتعا ن مد ال الخات المتحدي، فأقامت ما خ مى بالقبة 
 الحدخدخة التي خشكع كيخر من ال براء ب د اةا.

لغربخة  قطاع غزي ب خطري حركة حدث االنق ا  الال طخني بخن الضاة ا 9119 في تم ز 
حماس  لى قطاع غزي بالق ي الم لحة،  تشكخل حماس حك مة  اصة ب ا،  ال خزال االنق ا  

 قائما رغ  المحا الت المتكرري الن ائه.

 4611،   قط ما خزخد  لى شنت ا رائخل ة  ما شام   لى قطاع غزي 99/49/9118في 
 انطلقت  48/4/9112ل،  ا تمر ال     حتى ش خد  االب ال رحى  ةدمت مئات المناز 

 القدس  البلدان العربخة  اال  مخة  4218التطاةرات في الضاة الغربخة  فل طخن المحتلة 
  العال  منددي بالم زي التي ارتكبت بحق المدنخخن الال طخنخخن.

 ةت  ه الرئخس الال طخني محم د  باس الى م لس االمن طالبا العض خ 9144في اخل ل 
الكاملة لال طخن في المن مة الد لخة، بعد ان خئس من  د   التاا ئ مد اال رائخلخخن، اال 

 ان الطلب الال طخني ق بل بالاخت  االمرخكي كالمعتاد. 

ا تاحت بعئ بلدان ال طن العربي احت ا ات  ارمة تطالب با قاط  9141في ا ا ر  ا  
االحت ا ات م تمري في بعئ الد ل،   رفت ةذل ان مت ا الدكتات رخة،  ال زالت ةذل 

االحت ا ات بالربخد العربي،  ل  ت  ر حتى االن ا  انعكا ات لتلع االحت ا ات  لى 
 القضخة الال طخنخة، اال انه من المت قد ان ت ير في الم تقبل المت  ط  البعخد  لخ ا.

 ت  خل الم ح ات التالخة:من   ل االحداث التي ش دت ا المنطقة في ةذع الاتري، خمكن 

 .شكلت اتااقخة ا  ل  منعطااا حادا في تارخخ القضخة الال طخنخة .4

تضا ب اال تخطان اال رائخلي في الضاة الغربخة   اصة القدس الشرقخة في  ل ةذل  .9
 .االتااقخة

 . ق ب ال الخات المتحدي بكل طاقت ا الى  انب االحت ل اال رائخلي .1

 .ا ر با بممار ة ا  ضغط  لى ا رائخل د  قدري ا   د  رغبة  .1

 . ر ج االتحاد ال  فخختي من معادلة الصراع في المنطقة .6
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للشع قي  د  رغبة ا رائخل بال     حل م اضخد ال ضد الن ائي،  بالتالي فانه  فق 
م ازخن الق   الحالخة لن خت  الت صل الى اتااقخة     تحقق الحد االدنى من الحق ق 

 نخة.الال طخ

 :التوصيات

 ان اء حالة االنق ا  الال طخني .4

ا راء انت ابات دخم قراطخة شاملة في الضاة الغربخة  قطاع غزي  القدس الشرقخة،  .9
  لى طرخق ان اء االنق ا .

العمل  لى ا تن ائ الق   الاا لة في الم تمد الال طخني في  مخد اماكن ت ا دل  .1
 ل حت ل اال رائخلي.  لق حالة من الربخد الال طخني مقا مة 

 ا تن ائ العمل الدبل ما ي الال طخني  لى كافة الصعد. .1

د   صم د الشعب  لى ارضه   اصة في القدس،  حث العرب  لى ال فاء  .6
 الشعب الال طخني.بالتزامات   ت ال 

 ا ادي الن ر في اتااقخة ا  ل . .5

 بحث م ض ع م تقبل ال لطة الال طخنخة من كافة ال  انب. .9

 والمراجع: المصادر

الم    ة الال طخنخة، الق   العا ، الم لد الياني، دمشق، ةخئة الم    ة  .4
 4281الال طخنخة 

الخاس  عد، ال  ري الخ  دخة الى فل طخن المحتلة، بخر ت، مركز االبحاث  .9
 4252لمن مة التحرخر الال طخنخة 

ل طخنخة، الاابراةخ  اب   ابر، الم تمد لعربي في ا رائخل، المد ل الى القضخة  .1
) مات، مركز درا ات الشرق  94، رق  تحر ي   اد الحمد،  ل لة درا ات

 (4229اال  ط، 

 4229 امعة القدس المات حة،  غرافخة فل طخن،  .1

 9115 امعة القدس المات حة، تارخخ القدس،  .6

اال رائخلخة لت  خد القدس  ح   مصخر ا غضخة، احمد رأفت، اال راءات  .5
 9116ت باحث، لبنان، ال خا ي، م لة درا ا
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