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Прочкарук Дмитро Олександрович, студент І курсу магістратури історичного 

факультету  

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

Науковий керівник: к.і.н., доц. Л.М. Ямпольська 

 

ФАТХ (Рух за національне визволення Палестини) – ліва політична партія 

Палестинської автономії. Саме за Ясіра Арафата вона була головною провладною партією 

Палестини. Офіційним днем її заснування вважається 1 січня 1965 року, коли відбулася 

невдала спроба диверсії на Загальноізраїльському водогоні [1]. 

Завдання нашої доповіді: проаналізувати шлях становлення та розвитку ФАТХ як 

політичної партії Палестини, а також Ясіра Арафата як лідера цієї організації, з‘ясувати 

еволюцію його поглядів (від ідеї знищення Держави Ізраїль до визнання права на її 

існування).   

ФАТХ став домінуючою організацією після Шестиденної війни в 1967 році. ФАТХ 

приєднався до Організації визволення Палестини (ОВП) у 1967 році та отримав 33 із 105 

місць у Виконавчому комітеті ОВП. Ясір Арафат став Головою ОВП в 1969 році, після 

того, як посаду йому передав Яхья Хаммуда [2].  

Першою серйозною операцією ФАТХ стала битва при Караме 21 березня 1968 

року. У йорданському місті Караме знаходився штаб ФАТХ і табір палестинських 

біженців, воно стало об‘єктом операції армії Ізраїлю. Операція була відповіддю ізраїльтян 

на постійні ракетні удари ФАТХ та інших повстанських загонів по Західному берегу 

Йордану. Про операцію було відомо заздалегідь: уряд Йорданії повідомив Арафата про 

масштабну військову підготовку Ізраїлю. Дізнавшись про це, частина повстанських 

загонів на чолі з Джорджем Хабашем «Народний фронт визволення Палестини» та 

розбита організація Наєфа Хаватмеха «Демократичний фронт визволення Палестини» 

вивели свої сили з містечка. Керівництво ФАТХ порадило йорданській армії вийти з 

містечка, за наказом Ясіра Арафата загони ФАТХ залишились для оборони. Йорданська 

армія повинна була прийти, коли настане найтяжчий етап битви та допомогти повстанцям 

[3].  

У ніч на 21 березня Ізраїль атакував Караме важкою зброєю, бронетехнікою та 

винищувачами. ФАТХ тримався, дивуючи ізраїльських військових. Коли Армія оборони 

Ізраїлю активізувала свої основні сили, йорданська армія вступила в битву, змусивши 

ізраїльтян відступити, щоб уникнути повномасштабної війни. Наслідком битви стало 150 
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вбитих членів ФАТХ, а також 20 йорданських військових і 28 ізраїльтян. Незважаючи на 

більші втрати, ФАТХ заявив про свою перемогу [4].  

Наприкінці 1960-х років напруженість між палестинцями та йорданським урядом 

відчутно зросла. Палестинські повстанці створили у Йорданії «державу в державі», 

контролювали кілька важливих стратегічних об‘єктів. Після перемоги в битві при Караме 

ФАТХ та інші палестинські загони почали контролювати громадське життя в Йорданії. 

Вони встановлювали блокпости, публічно принижували йорданську поліцію, знущалися 

над жінками і стягували незаконні податки – все це Ясір Арафат або потурав, або 

ігнорував. Король Хусейн вважав це зростаючою загрозою суверенітету та безпеці 

королівства й намагався роззброїти ополчення. Однак, щоб уникнути військового 

протистояння з палестинцями, Хусейн звільнив кількох посадових осіб кабінету міністрів, 

включаючи деяких членів своєї родини та запропонував Ясіру Арафату стати віце-

прем‘єр-міністром Йорданії. Ясір Арафат відмовився, посилаючись на свою віру в 

необхідність створення палестинської держави з палестинським керівництвом [5]. 

У 1970 році уряд Йорданії перейшов до відновлення контролю над своєю 

територією, король Хусейн оголосив воєнний стан. До 25 вересня армія Йорданії досягла 

переваги, а через два дні Арафат і Хусейн домовилися про припинення вогню в Аммані. 

Армія Йорданії завдала важких втрат палестинцям: близько 3500 загиблих, включаючи 

мирних жителів. Після неодноразових порушень режиму припинення вогню як з боку 

ОВП, так і з боку армії Йорданії, Ясір Арафат закликав скинути короля Хусейна. 

Відповідаючи на погрози, у червні 1971 року Хусейн наказав своїм силам витіснити всі 

залишки палестинських повстанців. Ясір Арафат і низка його командирів, в тому числі 

Абу Іяд і Абу Джихад, були вимушені відступити на північ Йорданії. За допомогою 

Муніба Масрі, члена пропалестинського йорданського кабінету, та Фахда аль-Хомеймі, 

посла Саудівської Аравії в Йорданії, Арафату вдалося увійти в Сирію з майже 2 тис. своїх 

бійців. Однак, через ворожість відносин між Арафатом і сирійським президентом 

Хафезом аль-Асадом, палестинські бійці перетнули кордон з Ліваном, щоб приєднатися 

до сил ФАТХ у цій країні, де вони створили свій новий штаб [6]. 

15 листопада 1988 року Організація визволення Палестини проголосила незалежну 

державу Палестина. У виступах 13 і 14 грудня Ясір Арафат «відмовився від тероризму у 

всіх його формах, включаючи державний тероризм». Він прийняв Резолюцію Ради 

Безпеки ООН № 242 та право Ізраїлю «існувати в мирі та безпеці». Висловлювання 

Арафата  отримали схвалення в адміністрації США, яка довго наполягала на цих заявах як 

на необхідній відправній точці для офіційних дискусій між США та ОВП. Ці заяви Ясіра 

Арафата вказували на відмову від одного з головних завдань ОВП – знищення Ізраїлю, як 

це було передбачено Палестинським національним пактом. 2 квітня 1989 року Ясір 

Арафат був обраний Центральною радою Палестинської національної ради, керівним 

органом Організації визволення Палестини, президентом проголошеної держави 

Палестина [7]. 

На початку 1990-х років Ясір Арафат і провідні діячі ФАТХ залучили ізраїльський 

уряд до низки таємних переговорів, які привели до угоди 1993 року в Осло. Угода 

закликала впровадити палестинське самоврядування у частинах Західного берегу Йордану 

та сектору Газа протягом п‘ятирічного періоду разом із негайним припиненням і 

поступовим перенесенням ізраїльських поселень у цих районах. Домовленості дозволили 

сформувати палестинську поліцію з місцевих новобранців і палестинців за кордоном, щоб 

патрулювати райони автономії. Керівництво у різних галузях влади, включаючи освіту та 

культуру, соціально-економічний розвиток, пряме оподаткування і туризм було передане 

тимчасовому уряду Палестини. Обидві сторони домовились також про створення 

комітету, який би налагодив співпрацю та координацію, що стосуватиметься конкретних 

галузей економіки, включаючи комунальні послуги, промисловість, торгівлю та 

комунікації [8; 9]. 
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До підписання угоди Ясір Арафат ‒ як голова ОВП та її офіційний представник – 

підписав два листи про відмову від насильства та офіційне визнання Ізраїлю. Натомість 

прем‘єр-міністр Іцхак Рабін від імені Ізраїлю офіційно визнав ОВП. Наступного року 

Я. Арафату та І. Рабіну разом із Шимоном Пересом було присуджено Нобелівську премію 

миру. 

Таким чином, Ясір Арафат і ФАТХ пройшли довгий шлях боротьби за визнання 

незалежності Палестини, хоча не завжди методи досягнення можна назвати 

цивілізаційними. ФАТХ під керівництвом Ясіра Арафата на початку ставив за мету 

знищення Ізраїлю, але за кілька десятиліть відбулася еволюція поглядів: від знищення до 

примирення.    
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ВОСТОЧНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ГРЕЧЕСКУЮ АРХИТЕКТУРУ  

В ПЕРИОД ЭЛЛИНИЗМА 

Савченко Татьяна Алексеевна, студентка 3 курса 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 
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В период эллинизма традиционный греческий уклад жизни начинает обретать 

новые черты. Восточное влияние становится более явным. Данный факт можно 

подтвердить с помощью анализа архитектурных сооружений, а также их элементов. 

Цель исследования заключается в анализе греческих построек периода эллинизма, 

обнаружении в них тенденций, которые характерны для «восточного мира».  

Новизна состоит в комплексном рассмотрении вопроса восточного влияния на 

деятельность греческих зодчих. Кроме того, оно базируется как на сведениях 

исторической науки, так и знаниях архитектурной сферы. 

В работе использованы сравнительно-исторический, типологический методы. 

Кроме того, задействован метод архитектурного анализа.  

Основу исследования составляют нарративные источники, труды греческих и 

римских авторов (Павсаний «Описание Эллады», Страбон «География», Геродот 

«История», Витрувий «Десять книг об архитектуре», Дж. Стюарт «Древности Афин»). 
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Сходознавство. Актуальність та перспективи. Тези доповідей  

І Міжнародної науково-методичної конференції 
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