
 

 

 

ملخص درس القضية الفلسطينية   

جذور القضية وأشكال التمركز  

 الصهيوني السنة   ثانية  بكالوريا
  :مقدمة

نشأت الحركة الصهيونية الَّتِي تعتبر المسؤول الرئيسي َعْن ظهور    19ِفي أواخر القرن 

 .المشكلة الفلسطينية

 َفكَيَْف نشأت المنظمة الصهيونية ؟ 

 وكيف تحالفت َمَع بريطانيا لاستعمار فلسطين؟

 وما ِهَي أشكال التمركز الصهيوني ِفي فلسطين والمقاومة الَّتِي واجهته؟ 

 بريطانيا َمعَ  وتحالفها  الصهيونية المنظمة نشأة|. 

 فلسطين لاستعمار
 نشأة المنظمة الصهيونية وأهدافها .1

الصهيونية حركة سياسية عالمية استهدفت إنشاء وطن قومي لليهود، ويعتبر تيودور   *

ة  هيرتزل ) نمساوي الأصل( مؤسس الحركة الصهيونية َوَقد َدَعا ِفي كتابة الدولة اليهودي 

 .إَِلى ضرورة تكوين وطن قومي لليهود 

المؤتمر الصهيوني الأول الَِّذي انبثقت َعْنُه   Bâle انعقد ِبَمِديَنِة بال  1897ِفي سنة   *

 .المنظمة الصهيونية العالمية

 : اعتمدت المنظمة الصهيونية العالمية َعَلى الأجهزة التالية  *

 .هجرة إَِلى فلسطين واستيطانهم َلَها الوكالة اليهودية الَّتِي تشرف َعَلى تنظيم ال 

 .المصرف الاستعماري اليهودي الَِّذي يتولى نفقات الخدمات العامة

 .الصندوق القومي اليهودي الَِّذي يقوم بشراء الأراضي ِفي فلسطين 

 .الصندوق التأسيسي الَِّذي يتولى جمع التبرعات وتمويل الهجرة 

 .ر الأراضي وتوطين اليهود مكتب فلسطين الَِّذي يشرف َعَلى استعما

مليشيات عسكرية : َوِهَي مجموعات مسلحة تستعمل العنف ضد الفلسطينيين من  

 .أبرزها الهاغانا

 التحالف الصهيوني البريطاني لاستعمار فلسطين  .2
ِفي الطور الأول من الحرب العالمية الأُْوَلى كَاَنت دول الوسط متفوقة عسكريا َعَلى   *

َذا َدَخَلت بريطانيا ِفي مساومات سياسية َمَع الحركة الصهيونية الَّتِي  دول الحلفاء. ِلهَ 

أقنعت الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة ِفي الحرب العالمية الأُْوَلى لقلب موازين  

وعد ” بلفور ” )   1917القوى العسكرية . ِفي المقابل أصدرت بريطانيا ِفي ثاني نونبر  



ارجية البريطاني ( الَِّذي التزمت ِمْن ِخلَاِلِه ببذل الجهود ِمْن أَْجِل  نسبة إَِلى َوِزير الخ

 .تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي ِفي فلسطين 

للصهاينة عدة امتيازات من أهمها    1920منح صك الانتداب البريطاني الموقع سنة  *

يل هجرة  ضمان إنشاء الوطن القومي اليهودي ، والاعتراف بالوكالة اليهودية ، وتسه

 . اليهود،وتخويل الجنسية الفلسطينية لليهود، واتخاذ العبرية لغة رسمية ِفي فلسطين 

  والمقاومة فلسطين ِفي  الصهيوني التمركز أشكال.|| 

 واجهته  الَِّتي
 أشكال التمركز الصهيوني ِفي فلسطين  .1

 : مر تطور هجرة اليهود إَِلى فلسطين ِفي فترة َما بَيَْن الحربين بالمراحل الآتية *

 1920تزايد عدد المهاجرين اليهود ِخلَاَل المرحلة 

 .بفعل دعم الاستعمار البريطاني للوكالة اليهودية  1925-

 .تراجع الهجرة اليهودية أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية 

دية َنْحَو فلسطين ِخلَاَل الثلاثينات ِبَسبَِب اضطهاد اليهود ِمْن َطرَِف  تصاعد الهجرة اليهو

 .النظام النازي الألماني بقيادة هتلر 

حصل اليهود َعَلى عدة امتيازات ِفي فلسطين من بينها: إقامة المستوطنات الزراعية ،   *

ة ،وتشجيع  وتأسيس صناعات جديدة، َوِحَمايَة َهِذِه الصناعات من المنافسة الأجنبي 

الاستثمارات اليهودية ِفي مختلف المجالات، بالِإَضاَفِة إَِلى احتكار اليهود لعمليات  

 .التصدير والاستيراد

 نشأة وتطور المقاومة الفلسطينية .2
 : يمكن تصنيف المقاومة الفلسطينية ِفي فترة َما بَيَْن الحربين إَِلى قسمين ُهَما *

اليهودي تمثلت ِفي : تأسيس بعض الجمعيات   مقاومة سلمية مناهضة للاستيطان 

الفلسطينية . فكان رد فعل الاستعمار البريطاني هو إصدار الكتاب الأبيض الأول سنة  

1922 

مقاومة مسلحة : تميزت بمناهضتها للاستيطان اليهودي وللانتداب البريطاني وتمثلت  

  1935وثورة القسام سنة   1933وثورة   1929ِفي عدة ثورات من أبرزها ثورة البراق لسنة  

 1935، والثورة الكبرى ِفي الفترة 

َحيُْت َقاَم الفلسطينيون بإضرابات عامة وقاطعوا المنتوجات الصهيونية   1939-

 . والإنجليزية ودخلوا ِفي مواجهة مسلحة ضد الصهاينة والإنجليز

،   1930ض الثاني سنة  كَاَن رد فعل بريطانيا ِخلَاَل َهِذِه المرحلة هو إصدار الكتاب الأبي  *

وأخيرا إصدار الكتاب الأبيض الثالث سنة   1937وتقديم مشروع تقسيم فلسطين سنة 

1939. 

 :خاتمة
ـانِيَة ، شهدت القضية الفلسطينية تطورات جديدة أدَّْت إَِلى   باندلاع الحرب العالمية الثَّ

 .تأسيس إسرائيل 
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