القضية الفلسطينية  :جذور القضية  ،وأشكال التمزكز الصهيىني
يمذيح :
ف ٙأٔاخش انمشٌ َ 19شأخ انذشكح انصَٕٓٛٛح انر ٙذؼرثش انًسؤٔل انشئٛس ٙػٍ ظٕٓس انًشكهح انفهسطُٛٛح.
فكٛف َشأخ انًُظًح انصَٕٓٛٛح ؟ٔكٛف ذذانفد يغ تشٚطاَٛا السرؼًاس فهسطٍٛ؟ ٔيا ْ ٙأشكال انرًشكض انصٓ َٕٙٛفٙ
فهسطٔ ٍٛانًمأيح انرٔ ٙاجٓرّ؟
َشأج انًُظًح انصَٕٓٛٛح ٔذذانفٓا يغ تشٚطاَٛا السرؼًاس فهسط: ٍٛ
َشأج انًُظًح انصَٕٓٛٛح ٔأْذافٓا :
* انصَٕٓٛٛح دشكح سٛاسٛح ػانًٛح اسرٓذفد إَشاء ٔغٍ لٕي ٙنهٕٓٛد ٚٔ.ؼرثش ذٕٛدٔس ْٛشذضل ( ًَسأ٘ األصم) يؤسس
انذشكح انصَٕٓٛٛح ٔلذ دػا ف ٙكراتح انذٔنح انٕٓٛدٚح إنٗ ظشٔسج ذكٕٔ ٍٚغٍ لٕي ٙنهٕٓٛد.
* ف ٙسُح  1897اَؼمذ تًذُٚح تال  Bâleانًؤذًش انصٓ َٕٙٛاألٔل انز٘ اَثثمد ػُّ انًُظًح انصَٕٓٛٛح انؼانًٛح .
* اػرًذخ انًُظًح انصَٕٓٛٛح انؼانًٛح ػهٗ األجٓضج انرانٛح :
 انٕكانح انٕٓٛدٚح انر ٙذششف ػهٗ ذُظٛى انٓجشج إنٗ فهسطٔ ٍٛاسرٛطآَى نٓا. انًصشف االسرؼًاس٘ انٕٓٛد٘ انز٘ ٚرٕنٗ َفماخ انخذياخ انؼايح. انصُذٔق انمٕي ٙانٕٓٛد٘ انز٘ ٚمٕو تششاء األساظ ٙف ٙفهسط.ٍٛ انصُذٔق انرأسٛس ٙانز٘ ٚرٕنٗ جًغ انرثشػاخ ٔذًٕٚم انٓجشج. يكرة فهسط ٍٛانز٘ ٚششف ػهٗ اسرؼًاس األساظٔ ٙذٕغ ٍٛانٕٓٛد. يهٛشٛاخ ػسكشٚح  ْٙٔ :يجًٕػاخ يسهذح ذسرؼًم انؼُف ظذ انفهسط ٍُٛٛٛيٍ أتشصْا انٓاغاَا.انرذانف انصٓ َٕٙٛانثشٚطاَ ٙالسرؼًاس فهسط: ٍٛ
* ف ٙانطٕس األٔل يٍ انذشب انؼانًٛح األٔنٗ كاَد دٔل انٕسػ يرفٕلح ػسكشٚا ػهٗ دٔل انذهفاء .نٓزا دخهد تشٚطاَٛا فٙ
يسأياخ سٛاسٛح يغ انذشكح انصَٕٓٛٛح انر ٙألُؼد انٕالٚاخ انًرذذج األيشٚكٛح تانًشاسكح ف ٙانذشب انؼانًٛح األٔنٗ نمهة
يٕاص ٍٚانمٕٖ انؼسكشٚح  .ف ٙانًماتم أصذسخ تشٚطاَٛا ف ٙثإَََ ٙثش ٔ 1917ػذ " تهفٕس " ( َسثح إنٗ ٔصٚش انخاسجٛح
انثشٚطاَ ) ٙانز٘ انرضيد يٍ خالنّ تثزل انجٕٓد يٍ أجم ذأسٛس ٔغٍ لٕي ٙنهشؼة انٕٓٛد٘ ف ٙفهسط.ٍٛ
* يُخ صك االَرذاب انثشٚطاَ ٙانًٕلغ سُح  1920نهصٓاُٚح ػذج ايرٛاصاخ يٍ أًْٓا ظًاٌ إَشاء انٕغٍ انمٕي ٙانٕٓٛد٘
ٔ ،االػرشاف تانٕكانح انٕٓٛدٚح ٔ ،ذسٓٛم ْجشج انٕٓٛدٔ،ذخٕٚم انجُسٛح انفهسطُٛٛح نهٕٓٛدٔ ،اذخار انؼثشٚح نغح سسًٛح فٙ
فهسط. ٍٛ
أشكال انرًشكض انصٓ َٕٙٛف ٙفهسطٔ ٍٛانًمأيح انرٔ ٙاجٓرّ :
أشكال انرًشكض انصٓ َٕٙٛف ٙفهسط: ٍٛ
* يش ذطٕس ْجشج انٕٓٛد إنٗ فهسط ٍٛف ٙفرشج يا ت ٍٛانذشت ٍٛتانًشادم اٜذٛح :
 ذضاٚذ ػذد انًٓاجش ٍٚانٕٓٛد خالل انًشدهح  1925-1920تفؼم دػى االسرؼًاس انثشٚطاَ ٙنهٕكانح انٕٓٛدٚح. ذشاجغ انٓجشج انٕٓٛدٚح أثُاء األصيح االلرصادٚح انؼانًٛح. ذصاػذ انٓجشج انٕٓٛدٚح َذٕ فهسط ٍٛخالل انثالثُٛاخ تسثة اظطٓاد انٕٓٛد يٍ غشف انُظاو انُاص٘ األنًاَ ٙتمٛادجْرهش.
*دصم انٕٓٛد ػهٗ ػذج ايرٛاصاخ ف ٙفهسط ٍٛيٍ تُٓٛا :إلايح انًسرٕغُاخ انضساػٛح ٔ ،ذأسٛس صُاػاخ جذٚذجٔ ،دًاٚح
ْزِ انصُاػاخ يٍ انًُافسح األجُثٛح ٔ،ذشجٛغ االسرثًاساخ انٕٓٛدٚح ف ٙيخرهف انًجاالخ ،تاإلظافح إنٗ ادركاس انٕٓٛد
نؼًهٛاخ انرصذٚش ٔاالسرٛشاد.
َ .شأج ٔذطٕس انًمأيح انفهسطُٛٛح :
*ًٚكٍ ذصُٛف انًمأيح انفهسطُٛٛح ف ٙفرشج يا ت ٍٛانذشت ٍٛإنٗ لسًًْ ٍٛا :
 يمأيح سهًٛح يُاْعح نالسرٛطاٌ انٕٓٛد٘ ذًثهد ف : ٙذأسٛس تؼط انجًؼٛاخ انفهسطُٛٛح  .فكاٌ سد فؼم االسرؼًاسانثشٚطاَ ْٕ ٙإصذاس انكراب األتٛط األٔل سُح 1922
 يمأيح يسهذح  :ذًٛضخ تًُاْعرٓا نالسرٛطاٌ انٕٓٛد٘ ٔنالَرذاب انثشٚطأَ ٙذًثهد ف ٙػذج ثٕساخ يٍ أتشصْا ثٕسج 1939-1935دٛث لاو
انثشاق نسُح ٔ 1929ثٕسج ٔ 1933ثٕسج انمساو سُح ٔ ، 1935انثٕسج انكثشٖ ف ٙانفرشج
انفهسط ٌُٕٛٛتئظشاتاخ ػايح ٔلاغؼٕا انًُرٕجاخ انصَٕٓٛٛح ٔاإلَجهٛضٚح ٔدخهٕا ف ٙيٕاجٓح يسهذح ظذ انصٓاُٚح
ٔاإلَجهٛض .

* كاٌ سد فؼم تشٚطاَٛا خالل ْزِ انًشدهح ْٕ إصذاس انكراب األتٛط انثاَ ٙسُح ٔ ، 1930ذمذٚى يششٔع ذمسٛى فهسطٍٛ
سُح ٔ 1937أخٛشا إصذاس انكراب األتٛط انثانث سُح .1939
خاذًح  :تاَذالع انذشب انؼانًٛح انثاَٛح  ،شٓذخ انمعٛح انفهسطُٛٛح ذطٕساخ جذٚذج أدخ إنٗ ذأسٛس إسشائٛم.
ششح انؼثاساخ :
يذُٚح تال  : Bâleيذُٚح تسٕٚسشا
انًجهس انرششٚؼ ٙانفهسط : ُٙٛانثشنًاٌ انفهسطُٙٛ
ػض انذ ٍٚانمساو  ْٕ :صػٛى انًمأيح انًسهذح انفهسطُٛٛح خالل انثالثُٛاخ .اسرشٓذ سُح 1935
انكراب األتٛط األٔل  :يششٔع تشٚطاَ ٙألش دك انٕٓٛد ف ٙفهسطٔ ٍٛاسرًشاس ْجشذٓى ف ٙدذٔد انطالح االسرٛؼاتٛح
ٔالرشح إَشاء انًجهس انرششٚؼ ٙانفهسط. ُٙٛ
انكراب األتٛط انثاَ : ٙأكذ ػهٗ ذسٓٛم لٛاو انٕغٍ انمٕي ٙانٕٓٛد٘ ٔألش إلايح انًجهس انرششٚؼ ٙانفهسطُٙٛ
انكراب األتٛط انثانث  :الرشح إَشاء دٔنح يسرمهح ف ٙفهسط ٍٛف ٙظشف ػشش سُٕاخ يغ ذمهٛص انٓجشج انٕٓٛدٚح ٔفشض
لٕٛد ػهٗ تٛغ األساظ ٙنهٕٓٛد.

