
 

 

  :إشكايل متهيد

م، 1948 سنة "إسرائيل دولة" إنشاء على ومساعدا الصهيونية احلركة مع التحالف إىل العريب الشرق يف اإلمربيالية املصاحل أملت

 معها لتصبح تطورت ودبلوماسية مسلحة مواجهات يف تبلور إسرائيلي عريب صراع برز الغربية باإلمربيالية األخرية هذه ارتباط وبتزايد

 .دولية قضية الفلسطينية القضية

  ؟"إسرائيل دولة" قيام يف الصهيوين اإلمربيايل التحالف ساهم فكيف 

 اإلسرائيلي؟ العريب والصراع الفلسطينية املقاومة مظاهر وما 

  إسرائيل؟ ضد والعريب الفلسطيين الصراع يف السالم مسار وما 

I - اإلسرائيلي العريب الصراع انطالق ويف ،"إسرائيل دولة" قيام يف الصهيوين اإلمربيايل التحالف دور:  

 :املتحدة األمم من فلسطني تقسيم قرار صدور يف الغربية اإلمربيالية دور -  1

 املدعمان وبريطانيا املتحدة األمريكية الواليات من كل وكانت الصهيونية، احلركة مساندة إىل الكربى الغربية الدول سعت

 وهكذا األوىل، بالدرجة اليهود منها استفاد توصيات عدة م1945 نونرب يف األمريكية / الربيطانية التحقيق جلنة أصدرت فقد هلا، الرئيسيان

 الشديد أسفها عن فيها أعربت األمريكية احلكومة إىل املوضوع يف مذكرة فأرسلت جديد، حتدي أمام نفسها العربية الدول جامعة وجدت

 ذلك ورغم املصري، تقرير يف الشعوب حق إىل دف اليت مبادئها مع الفعلية سياستها ولتناقض الصهيونية، للحركة الغريب اإلمربيايل للدعم

 تقسيم قرار على صادقت األخرية هذه األمم، هيئة على الفلسطينية القضية بريطانيا عرضت الكربى القوى على الصهيوين الضغط وبتزايد

 االنتداب وإلغاءالقدس،  منطقة تدويل مع ،إسرائيلية وأخرى عربية دولة إىل فلسطني بتقسيم يقضي الذي م1947 نونرب 29 يوم فلسطني

 .السوفيايت واالحتاد املتحدة الواليات ا واعترفت ،إسرائيل دولة قيام عن أعلن ،م1948 ماي 14 يف بريطانيا انسحاب وبعد ،الربيطاين

 :اإلسرائيلي العريب الصراع وبداية املتحدة الواليات فعل ورد إسرائيل دولة قيام إعالن -  2

 األمريكي الرئيس وجه اليوم نفس ويف م،1948 ماي 14 يف إسرائيل دولة قيام عن ليعلنوا بريطانيا انسحاب الصهاينة استغل

 الدعم تقدمي وعن بإسرائيل، املتحدة األمريكية  الواليات اعتراف عن فيه أعلن خطابا) Harry S. Truman" (ترومان هاري"

 مذابح، بعدة وقاموا السكان، على غارات شنوا مث ومن التسوية، حماوالت كل إحباط الصهاينة قرر وهكذا هلا، والعسكري االقتصادي

 يف العربية اجليوش تدخل أن على فيها أكدت املتحدة األمم إىل املوضوع يف مذكرة العربية الدول جامعة وجهت التحديات هذه وأمام

 إسرائيلية / عربية حرب نشبت العربية اجليوش وبتدخل بالدهم، إىل والسلم األمن إعادة على الفلسطينيني مساعدة أجل من جاء فلسطني

 هي النتيجة فكانت املتحدة، األمم عليها أشرفت هدنة اتفاقيات ما أعقبتها سرعان م1949 يناير 6 إىل م1945 ماي 15 من دامت باملنطقة

 .)السكان وجري املتحدة، األمم رمستها اليت احلدود خارج إسرائيل توسع( م1948 نكبة حدوث

II - م1973 سنة حىت اإلسرائيلي العريب والصراع الفلسطينية املقاومة تطور:  

  :مصر على الثالثي العدوان -  1

 بيانا األمريكية وفرنسا املتحدة والواليات بريطانيا من كل فأصدرت باملنطقة، اإلسرائيلي الوجود تدعم االستعمارية الدول بقيت

 وكان ،العربية البلدان على غارات بعدة القيام على إسرائيل ذلك فشجع إلسرائيل، العسكرية القوة تعزيز هو منه اهلدف م1950 سنة

 وهكذا ،السويس قناة تأميم املصرية احلكومة قررت أن بعد جاء الذي م1956 سنة مصر على الثالثي العدوان يف مشاركتها هو أخطرها

 يف والفرنسية الربيطانية القوات نزلت حني يف ،سيناء وصحراء ،غزة قطاع واحتلت ،العقبة خليج عند الشيخ شرم على إسرائيل استولت

 السوفيايتاالحتاد  وهدد ،الغزو هذا املتحدة األمم واستنكرت ،مصر مع العربية الدول كل فتضامنت ،القناة على لالستيالء "سعيد بور"

  .أهدافها حتقيق يف وفشلها املعتدية القوات انسحاب هي النتيجة فكانت ،العدوان إيقاف عدم حالة يف النووي السالح باستعمال

  :)الثالثي العدوان( الثانية اإلسرائيلية العربية احلرب بعد اإلسرائيلي العريب والصراع الفلسطينية املقاومة تطور -  2

 الإسرائيلي العربي والصراع الفلسطينية القضية



 العمل م، وتأطري1964 سنة "الفلسطينية التحرير منظمة" تأسيس عن فأعلنت صفوفها تنظيم الفلسطينية الوطنية احلركة قررت

 سنة يونيو 11 إىل 5 من( "أيام الستة حرب" يف العربية الدول على جديد عدوان شن من الصهاينة مينع مل ذلك أن إال الفلسطيين، املسلح

 األردن لنهر الغربية الضفة على إسرائيل سيطرة هي النتيجة وكانت أخرى، مرة وإسرائيل العرب بني العالقات تأزمت أن بعد) م1967

 استعادة دف) م1973 أكتوبر 25 إىل 6 من( أكتوبر حرب سوريا، مث جاءت يف واجلوالن مبصر، وسيناء فلسطني، يف غزة وقطاع

 توسعت مث ،)القناة( املصرية واجلبهة) اجلوالن( السورية اجلبهة على احلرب هذه واقتصرت ،"أيام الستة حرب" يف احملتلة العربية األراضي

 مغربيتان كتيبتان بينها من عربية عسكرية بوحدات أيضا ولتعزز فلسطينية قوات ترابط كانت حيث اللبنانية، احلدود على ثالثة جبهة لتشمل

 املوالية الدول على البترول حظر إىل للبترول املنتجة العربية الدول بادرت كما سيناء، جبهة يف والثانية اجلوالن جبهة يف إحدامها شاركت

 الدول مع مفاوضات يف الدخول على وإجبارها احلرب، هذه يف احتلتها اليت األراضي من إسرائيل انسحاب هي النتيجة وكانت إلسرائيل،

  .العربية

III  - اإلسرائيلي العريب الصراع يف السالم مسار:  

  :)أكتوبر حرب( الرابعة اإلسرائيلية احلرب منذ الفلسطينية القضية تطورات -  1

 والوحيد الشرعي املمثل الفلسطينية املنظمة أصبحت ومبوجبه م،1973 سنة أكتوبر يف باملغرب السابع العربية القمة مؤمتر انعقد

 مفاوضات يف الدخول على إسرائيل أرغمت اليت "احلجارة أطفال انتفاضة" انطالق عن م1987 سنة "أبو جهاد" فأعلن الفلسطيين، للشعب

 "أوسلو اتفاقية" على التوقيع عنه متخض األوسط الشرق يف السالم عملية لتدارس م1991 سنة مدريد مؤمتر انعقد وهكذا الفلسطينيني، مع

 واضحا بدا فقد ذلك ورغم أوال، "أرحيا" ومدينة غزة قطاع يف الذايت احلكم من الفلسطينيني متكني على االتفاقية هذه وتنص م،1993 سنة

 وقعت اليت االلتزامات تنفيذ من والتنصل املمارسات بسبب صعبا أمرا أصبح القدس وعاصمتها الفلسطينية الدولة إقامة أن للفلسطينيني

 ومادية، بشرية خسائر إسرائيل كبدت اليت م2000 سنة األقصى انتفاضة اندالع إىل أدى ما وهو املتعاقبة، الصهيونية احلكومات عليها

 إسرائيليا اجتياحا عرفت كما الفلسطينيني، من العشرات استشهاد عن أسفر م2002 سنة جينني ملخيم شامال إسرائيليا اجتياحا وعرفت

  .شخص 1400من  أكثر استشهاد عن أسفر م2008 شتنرب 27 يوم غزة قطاع على آخر

  :)أكتوبر حرب( الرابعة اإلسرائيلية احلرب بعد اإلسرائيلي العريب الصراع تطورات -  2

 كامب اتفاقية" على التوقيع مت م1979 سنة ففي تطورات، عدة اإلسرائيلي العريب الصراع عرف م1973 سنة أكتوبر حرب بعد

 مقابل أيام الستة حرب يف احتلها اليت سيناء من اإلسرائيلية القوات انسحاب على نصت وقد أمريكية، برعاية ومصر إسرائيل بني "ديفيد

 م،1982 سنة لبنان على احلرب هي خامسة إسرائيلية عربية حرب اندالع من مينع مل ذلك أن إال إسرائيل، مع العالقات بتطبيع مصر إلتزام

 وقعت أخرى جهة ومن ،اجلنوب يف وبقيت انسحبت مث بريوت إىل إثرها على دخلت "اجلليل يف السالم" اسم إسرائيل عليها أطلقت اليت

 عن واإلفراج ،الغربية الضفة من أجزاء يف هلا تدرجيي انسحاب على ونصت ،واألردن وفلسطني مصر من كل مع "الشيخ شرم اتفاقية"

 القوات انسحبت م2000 سنة ويف، "الفلسطينيني املشبوهني" اعتربم ما واعتقال ،املشروعة غري األسلحة مجع إىل إضافة ،املعتقلني

 اجليش قام عندما م2006 سنة صيف يف الطرفني بني االشتباكات جتددت مث م،1978 عام منذ احتلته الذي اللبناين اجلنوب من اإلسرائيلية

  .األسرى بعض لتحرير أسرهم عن أعلن قد "اهللا حزب" كان جنود أسر على ردا لبنان على عسكري هجوم بشن اإلسرائيلي

  :خامتة 

 معظم وطرد جديد كيان تأسيس عنها صهيوين، نتج إمربيايل حتالف عن نتجت اليت القضايا من الفلسطينية القضية تعترب

 .اإلسرائيلية املواقف بسبب تتعثر اليت السالم عملية م انطالق20ق  اية الفلسطينيني، وشهدت


