
 

 

جذور القضية ، وأشكال التمزكز الصهيىني: القضية الفلسطينية   
 :َشأج انًُظًح انصَٕٓٛٛح ٔذحانفٓا يغ تشٚطاَٛا السرؼًاس فهسطٍٛ  

  

يؤسس  (ًَسأ٘ األصم )ٔٚؼرثش ذٕٛدٔس ْٛشذضل .انصَٕٓٛٛح حشكح سٛاسٛح ػانًٛح اسرٓذفد إَشاء ٔطٍ قٕيٙ نهٕٛٓد * 

 1897انحشكح انصَٕٓٛٛح انرٙ اَٛثقد ػٍ انًؤذًش  انصَٕٓٛٙ األٔل انًُؼقذ تًذُٚح تال سُح 

- انًصشف االسرؼًاس٘ انٕٛٓد٘  - انٕكانح انٕٛٓدٚح : اػرًذخ انًُظًح انصَٕٓٛٛح انؼانًٛح ػهٗ أجٓضج يرُٕػح يُٓا * 

 .يهٛشٛاخ ػسكشٚح - يكرة فهسطٍٛ  - انصُذٔق انرأسٛسٙ 

  

 :انرحانف انصَٕٓٛٙ انثشٚطاَٙ السرؼًاس فهسطٍٛ   

دخهد تشٚطاَٛا فٙ يسأياخ سٛاسٛح يغ انحشكح انصَٕٓٛٛح انرٙ أقُؼد انٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح تانًشاسكح فٙ * 

تهفٕس  "  ٔػذ 1917فٙ انًقاتم أصذسخ تشٚطاَٛا فٙ ثاَٙ ََٕثش . انحشب انؼانًٛح األٔنٗ نقهة يٕاصٍٚ انقٕٖ انؼسكشٚح 

 .انز٘ انرضيد يٍ خالنّ تثزل انجٕٓد يٍ أجم ذأسٛس ٔطٍ قٕيٙ نهشؼة انٕٛٓد٘ فٙ فهسطٍٛ

ضًاٌ ذسٓٛم ْجشج انٕٛٓد،ٔذخٕٚم :  نهصٓاُٚح ػذج ايرٛاصاخ يٍ أًْٓا1920يُح صك االَرذاب انثشٚطاَٙ انًٕقغ سُح * 

 .انجُسٛح انفهسطُٛٛح نهٕٛٓد، ٔاذخار انؼثشٚح نغح سسًٛح فٙ فهسطٍٛ 

  

 : أشكال انرًشكض انصَٕٓٛٙ فٙ فهسطٍٛ ٔانًقأيح انرٙ ٔاجٓرّ 

  

 : أشكال انرًشكض انصَٕٓٛٙ فٙ فهسطٍٛ 

 :يش ذطٕس ْجشج انٕٛٓد إنٗ فهسطٍٛ فٙ فرشج يا تٍٛ انحشتٍٛ تانًشاحم اٜذٛح * 

  1925-1920ذضاٚذ ػذد انًٓاجشٍٚ انٕٛٓد خالل انًشحهح - 

 .ذشاجغ انٓجشج انٕٛٓدٚح أثُاء األصيح االقرصادٚح انؼانًٛح- 

 ذصاػذ انٓجشج انٕٛٓدٚح َحٕ فهسطٍٛ خالل انثالثُٛاخ - 

إقايح انًسرٕطُاخ انضساػٛح ، ٔذأسٛس صُاػاخ جذٚذج، ٔذشجٛغ : حصم انٕٛٓد ػهٗ ػذج ايرٛاصاخ فٙ فهسطٍٛ يٍ تُٛٓا* 

 .االسرثًاساخ انٕٛٓدٚح فٙ يخرهف انًجاالخ

  

 : َشأج ٔذطٕس انًقأيح انفهسطُٛٛح 

 :ًٚكٍ ذصُٛف انًقأيح انفهسطُٛٛح فٙ فرشج يا تٍٛ انحشتٍٛ إنٗ قسًٍٛ ًْا * 

فكاٌ سد فؼم االسرؼًاس . ذأسٛس تؼض انجًؼٛاخ انفهسطُٛٛح : يقأيح سهًٛح يُاْضح نالسرٛطاٌ انٕٛٓد٘ ذًثهد فٙ - 

  1922انثشٚطاَٙ ْٕ إصذاس انكراب األتٛض األٔل سُح 

ذًٛضخ تًُاْضرٓا نالسرٛطاٌ انٕٛٓد٘ ٔنالَرذاب انثشٚطاَٙ ٔذًثهد فٙ ػذج ثٕساخ يٍ أتشصْا ثٕسج : يقأيح يسهحح - 

  .1939-1935 ، ٔانثٕسج انكثشٖ فٙ انفرشج 1935 ٔثٕسج انقساو سُح 1933 ٔثٕسج 1929انثشاق نسُح 

 ، ٔذقذٚى يششٔع ذقسٛى فهسطٍٛ 1930كاٌ سد فؼم تشٚطاَٛا خالل ْزِ انًشحهح ْٕ إصذاس انكراب األتٛض انثاَٙ سُح * 

 .1939 ٔأخٛشا إصذاس انكراب األتٛض انثانث سُح 1937سُح 

  
 


