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קידום

 בין הזרמים דעותחילוקי ה .1

מפלגות אשר קיומם ופעילותם ביטאו את הפלורליזם / פעלו מספר זרמיםבתנועה הציונית
  .שבתנועה הציונית

ראה במדינת לאום יהודית כדרך היחידה להצלת  בראשותו של הרצל הזרם המדיני �
הדגיש את דרך הדיפלומטיה הרצל . העם מפני סכנת האנטישמיות שהחריפה באירופה

יש , כלומר. ישראל-  של העם היהודי בארץכאמצעי חיוני למימוש השאיפות הלאומיות
 משא ומתן עם המעצמות להן היה אינטרס באזור על מנת לקבל מהן את תמיכתן לקיים

- לאומיות של העם היהודי ובקיומה של התיישבות יהודית חוקית בארץההרשמית ברעיון 
   .ישראל

אל כאמצעי ישר- הדגיש את הפעילות העצמית של עלייה והתיישבות בארץהזרם המעשי �
זרם זה דגל במדיניות של . ישראל-ת בארץיחשוב ביותר למימוש הלאומיות היהודה
ביעת עובדות בשטח אשר עשויה להביא בשלב מאוחר יותר בהכרה בינלאומית בזכותו ק

  .של העם היהודי על הארץ

ישראל אשר יהווה מרכז ץ  באר תרבותי-רוחני טען כי יש להקים מרכז הזרם הרוחני �
מרכז זה  . לכלל היהודים בעולם לעלות לארץ ולנהל אורח חיים יהודי מסורתימשיכה
 וכך ייפסק תהליך ההתבוללות  דגש על זהות לאומית משותפת לכלל היהודיםישים

  .  בקרב היהודים ותימנע סכנת הכחדתם של היהודים כעם

יניות של מד, כלומר.  דגל בשילוב רעיונות הזרם המעשי והזרם המדיניהזרם הסינתטי �
סיונות השגת הכרה בינלאומית ברעיון הלאומי היהודי יעלייה והתיישבות במקביל לנ

.ובקיומה של התיישבות יהודית חוקית

 : עם מנהיגי המעצמותשא ומתן ניהול מ–בתחום המדיני  .2

הגנה , שיבטיח עלייה חופשית) תעודת זיכיון(רטר 'בהשגת צ הרצל ראה  חשיבות רבה
פנה אל מנהיגי הוא  .ישראל- פנימית למתיישבים היהודיים בארץ ות ואוטונומיהעצמא, עצמית

המעצמות שלהן היו אינטרסים ברורים באזור על מנת לשכנע אותן לאפשר התיישבות 
  ).רטר'צ(יהודית תחת חסותן 

במסגרת מאמציו הדיפלומטיים פנה הרצל בין היתר אל השליטים הטורקיים והציע  �
חלק מן ) ישלם(ישראל כי העם היהודי יפדה -רטר בארץ' לצלהם בתמורה להסכמתם

מאנית ואף יפתח את הארץ לתועלתה הכלכלית של 'החובות של האימפריה העות
אולם הסולטן שחשש מתסיסה פוליטית סרב והציע להרצל מקום . האימפריה

.התיישבות באזורים אחרים באימפריה



שהייתה בעלת השפעה , לגרמניהפנה הרצל , רטר המיוחל'במאמציו להשיג את הצ �
הוא ניהל מגעים עם אנשים בצמרת ההנהגה . מאנית'אימפריה העות רבה על
, ישראל- יצא למסע בתורכיה ובארץ, קיסר גרמניה, וכאשר וילהלם השני, הגרמנית

כי התיישבות יהודית , הוא ניסה לשכנע את הקיסר. נפגש עמו הרצל בירושלים
אליזם הגרמני באמצעות הנחת יסודות של תרבות ישראל תפיץ את האימפרי-בארץ

בנוסף הדגיש הרצל כי גרמניה תיפטר . גרמנית בשטחי האימפריה העותמאנית
מהיהודים שבה אשר נשאו אופי סוציאליסטי מהפכני מעבר לתדמיתם כגזע מושחת 

  . הקיסר הגרמני סרב לבקשתו. ומאיים על התרבות והכלכלה הגרמנית

כינס הרצל את , המדינאים ודעת הקהל בבריטניה לציונותלשם גיוס אהדתם של  �
הוא בא בדברים עם ממשלת בריטניה .  בלונדון1900-הציוני הרביעי  ב הקונגרס

האי סיני ובחבל הסמוך -בחצי, להתיישבות יהודית בקפריסין בעניין השגת זיכיון
-לארץשהיו נתונים בחסותה של בריטניה וקרובים   חבלי ארץ–עריש -לוואדי אל

ישראל תניע את השלטון -בשכנות לארץ הרצל קיווה כי התיישבות יהודים. ישראל
בריטניה להסכים ליישב יהודים  מאמציו להניע את, ואולם. הטורקי לוויתורים

  .במקומות אלו לא נשאו פרי

זה   ארגון".השומר"אנשי העלייה השנייה הקימו מסגרת ביטחונית שנקראה בשם ארגון  .3

  . בגלוי" השומר"אך בניגוד לו פעל ,  שפעל בחשאי"בר גיורא" ארגון מתוךצמח 

את השמירה על המושבות מידי ) ליטול(הוקם על מנת לכבוש " השומר"ארגון  �

. הערבים וליצור כוח מגן עברי בארץ ישראל

" השמירה העברית"ו" העבודה העברית"בדרך זו ביקש הארגון לממש את עקרונות  �

פעילותם הצבאית של אנשי הארגון . יון העברי בארץ ישראל על מנת לחזק את הצב

אשר מסוגל להגן על עצמו , אנטי גלותי, יהודי עברי, ביטאה את רעיון היהודי החדש

. ועל מולדתו

.להגביר את הביטחון של המתיישבים היהודים במושבות �

ת במושבות תחילה פעל הארגון לביסוס השמירה העברית בגליל ולאחר מכן רוכזה הפעילו

  :השומר נקטו במספר פעולות לקדם מטרתואנשי . ורחובות, ראשון לציון – הוותיקות

.הכשרה ואימון של חברי הארגון למשימות הגנה ושמירה, קביעת תקנון לארגון �

.כיבוש הדרגתי של שמירה במושבות היהודיות �

 .הקמת גדודי עבודה למילוי משימות העבודה וההכשרה �

 :ם הראשונה היו מספר מאפייניםמלחמת העולל. 4

   :מלחמה טוטאלית 



הייתה זו המלחמה הגדולה . המלחמה הייתה טוטאלית בעובדה שחזית ועורף לחמו יחדיו

הנשים תפסו את מקומם של הגברים : הראשונה בה נטל העורף חלק פעיל ביותר במלחמה

שייה וענף מפעלי התע: הכלכלה גויסה למען המאמץ המלחמתי. בתעשייה ובחקלאות

המלחמה התנהלה בכל . החקלאות גויסו על מנת לספק תוצרת צבאית למערכת הביטחון

המדינות הנהיגו שיטת גיוס חובה של כלל  הגברים . היבשות ונטלו בה חלק עשרות ארצות

 רבים מבין החיילים היו – מיליון איש 60 - הכשירים ובסך הכל השתתפו במלחמה למעלה מ

 מיליון הרוגים ועוד 8 -למעלה מ: ות הנפגעים במלחמה הייתה עצומהכמ .בני אותה משפחה

במלחמה נעשה שימוש בכלי נשק חדישים . נעדרים ושבויים, עשרות מיליונים של פצועים

, המטוס, אמצעי הנשק החדישים כללו את הצוללת. אשר זרעו קטל רב ונזקים עצומים ברכוש

  . נשק הכימיתותחים כבדים רבי עוצמה וה, מכונת הירייה 

: מלחמת חפירות

בגבול שבין גרמניה לבלגיה וצרפת התאפיינה במלחמת התשה סטטית , החזית המערבית

  . בה התחפרו שני הצדדים מאחורי תעלות מוגנות היטב בשדות מוקשים וגדרות תיל

אף אחד מהצדדים לא הצליח להכניע את האויב על פי השיטות המסורתיות של הסתערות 

השימוש שעשו שני הצדדים במכונות הירייה ובתותחים רבי עוצמה . לים ופרשיםכוחות רג

  . מנעו כל הסתערות מוצלחת להכנעתו של האויב

הן עדות , בהן נהרגו למעלה ממיליון חיילים משני הצדדים, הקרבות באזור וורדן שבצרפת

  .לעוצמת הקטל במלחמת החפירות בחזית המערבית

 : מלחמת הסברה-יכולוגית מלחמה פס–מלחמת תעמולה 

במלחמת העולם הראשונה הכירו שני הצדדים בחשיבות המורל של החיילים ושל העורף 

שני הצדדים ביקשו לחזק את המורל בקרב החיילים . כאמצעי חשוב להכרעת המלחמה

ניסו , במקביל. והאזרחים שלהם על מנת לשכנעם לתמוך במאמץ המלחמתי ולהתגייס לצבא 

לפגוע ברמת המוטיווציה של התושבים והחיילים של האויב וכך ליצור שני הצדדים 

התעמולה ההדדית .  על מנת שאלו יפסיקו לתמוך בהמשך הלחימה) ייאוש(דמורליזציה 

פרסום דברי תעמולה ברדיו ובעיתונות , פיזור מנשרים, כללה פרסום קריקטורות בעיתונות

  ואף הפצת שמועות

 במתן ההצהרה האינטרסים של בריטניה.  5



 :בפרסומה של האיגרת ביקשו הבריטים לממש את המטרות הבאות

בריטניה  :תעלת סואץ והדרך להודו, על האינטרסים האסטרטגיים באזור" הגנה" �
-ביקשה להעמיק את מרחב ההגנה סביב תעלת סואץ באמצעות השתלטות על ארץ

כי יישוב יהודי , יסטיותבהתאם לתפיסותיה הקולוניאל, ממשלת בריטניה העריכה. ישראל
ביקשה בריטניה להצטייר , בנוסף. אוהד ונאמן יוכל לסייע בשמירה על האינטרסים באזור

כאימפריה הרואה לנגד עיניה גם את טובתם ושאיפתם הלאומית של העמים ובכך לזכות 
.ישראל- במעין צידוק מוסרי לשליטתה העתידית בארץ

יקפה את הראייה הבריטית כי היהודים יהיו העדפת הצד היהודי על פני זה הערבי ש
.נאמנים יותר מן הערבים לשמירת הדרך להודו

ביקשו הבריטים ,  נחשבה כמכרעת במלחמה ולכן1917 שנת :ב"רתימת יהדות ארה �
פרסמה בריטניה , לשם כך. ב להצטרף למלחמה לצידה"לשכנע את ממשלת ארה

והשפעתם של יהודי המדינה על ציונית שנועדה להביא לגיוס תמיכתם - הצהרה פרו
. הממשל האמריקאי להצטרף למלחמה

 התרחשה מהפכה במשטר ברוסיה והשלטון 1917 בשנת :רתימת יהדות רוסיה �
בריטניה ביקשה . הקומוניסטי החדש עמד להכריז על פרישת המדינה מן המלחמה

יך למנוע צעד זה באמצעות גיוס תמיכתם של היהודים בשלטון הקומוניסטי להמש
.בלחימה

בריטניה חששה כי אויבתה גרמניה : ציונית מצד גרמניה- ניסיון להקדים הצהרה פרו �
הבריטים העריכו כי מטרתם של הגרמנים הייתה . ציונית-עמדה לפרסם הצהרה פרו

לכרות ברית עם התנועה הציונית והיישוב היהודי כאמצעי לחזק את אחיזתה של גרמניה 
 את הבריטים משליטתם באזור האסטרטגי והנכסים במזרח התיכון ואגב כך לנשל

ביקשה בריטניה לסכל את מזימתה לכאורה של , לכן). תעלת סואץ(החיוניים שבו 
 . גרמניה ולשמור על אחיזתה האיתנה בנכסים האסטרטגיים באזור

 בשנים הראשונות למלחמה ביקשה בריטניה :ניסיון להתחמק מהתחייבויות קודמות �
. ה במזרח התיכון באמצעות ניהול הסכמים עם בעלי ברית באזורלהבטיח את שליטת

מאנית בתמורה 'בריטניה עודדה את ערביי המזרח התיכון למרוד באימפריה העות
"הסכם סייקס פיקו""). מקמהון-מכתבי חוסיין("להקמת ממלכה ערבית עצמאית באזור 

באזורים נרחבים שנחתם עם הצרפתים נועד גם הוא להבטיח את שליטתה של בריטניה 
, הצהרת בלפור הייתה אמצעי עבור בריטניה להתחמק מההסכמים הללו. במזרח התיכון

 .ישראל-לדחוק את צרפת מהאזור ולהבטיח את שליטתה של בריטניה בארץ



 'אפשרות א

 ישראל-ארץפעילות הנציבים הבריטים ב. 6

 :פעולותיו של הנציב העליון הרברט סמואל. א

ישראל -דות ציבוריות לפיתוח הארץ שמשמעותן הקמת תשתית כלכלית בארץייזום עבו �
. תוך יצירת מקומות עבודה וצמצום האבטלה בקרב העולים ובקרב האוכלוסייה הערבית

והנחת , עפולה-כמו כביש נצרת ,העבודות הציבוריות כללו בין השאר סלילת כבישים
גדוד "ל אישר את פעילותו של סמוא. מסילות ברזל בהם הועסקו אלפים מתושבי הארץ

בדרך זו מימש סמואל את . לפיתוח הארץ תוך יצירת מקומות עבודה לעולים" העבודה
  .ההתחייבות הבריטית ליצירת תנאים כלכליים אשר יבטיחו את הקמת הבית הלאומי

תמיכה במערכת החינוך העברי באמצעות הקמת האוניברסיטה העברית בירושלים  �
בדרך זו מימש סמואל את התחייבות . בחיפה" הטכניון"ילות ובתמיכה כלכלית בפע

  .הבריטית בכתב המנדט לפתח את הבית היהודי תוך יצירת תשתיות להקמתו
ישראל על בסיס השיטה הבריטית תוך ביטול מערכת -  המשפט בארץמערכתארגון  �

, בנוסף הוקמה מערכת פקידות ממשלתית בה כיהנו יהודים. מאנית'המשפט העות
צעדים אלה ביטאו את . ם ובריטים אשר הוסמכה לטפל בנושאים מנהלתיים שוניםערבי

מחויבותה של בריטניה ליצור תנאים מנהליים כבסיס להקמת הבית הלאומי היהודי 
  .ולשמור על החוק והסדר

פעולה זו מימשה את .  קרקעות של יהודים מידי הערביםלרכישתמתן אישור  �
  .ת יהודית צפופה ברחבי הארץ להתיישבובריטניהההתחייבות של 

ישראל לצד השפה הערבית והאנגלית כפי -הכרה בשפה העברית כשפה רשמית בארץ �
  .  שהתחייבה לכך בריטניה בכתב המנדט

בדרך זה מימש . של ירושלים) המנהיג הדתי העליון(אמין אל חוסייני למופתי ' מינוי חאג �
-  אוטונומיה דתית לערביי ארץבריטניה בכתב המנדט לקייםשל סמואל את ההתחייבות 

  . ישראל

 :ארלס פלומר'פעולותיו של הנציב העליון צ

, הוועד הלאומי: על מוסדותיו הלאומיים" כנסת ישראל"הכרה רשמית בתקנות מוסדות  �
צעד זה מימש את ההתחייבות של בריטניה בכתב . אסיפת הנבחרים והרבנות הראשית

 כחלק מהבטחתה של להקים בית לאומי המנדט להקמת שתיות מנהלתיות ומדיניות
.ליהודים

ידי בניית שדרת פיקוד בריטית ומינויים -ישראל על-ארגון מחדש של כוחות השיטור בארץ �
. של שוטרים יהודים וערבים לתפקידים שונים ובכללם שמירת הסדר והביטחון בארץ

החוק לומר את התחייבויותיה של בריטניה בכתב המנדט לשמירת פבדרך זו מימש 
.ישראל- והסדר בארץ

שהבטיח אזרחות ארצישראלית לכל מי שהתגורר בארץ " חוק האזרחות"חקיקה של  �
פעולה זו מימשה את ההתחייבות של בריטניה בכתב המנדט . במשך שנתיים רצופות

.לקביעת שלטון אזרחי לתושבים תוך שמירה על זכויות אלו
. קריטריונים והתנאים לעלייה לארץישראל אשר קבעו את ה-גיבוש תקנות העלייה לארץ �

-פעולה זו מימשה את התחייבותה של בריטניה בכתב המנדט לעודד עלייה יהודית לארץ
.ישראל כחלק ממחויבותה להקים בה בית לאומי יהודי



.20-גורמים שעיכבו את בניין הבית הלאומי היהודי בשנות ה  .ב

א "מאורעות תרפ: ודימאבק התושבים הערבים בארץ ישראל נגד הישוב היה �
התחזקות התנועה הלאומית , "הוועד הפועל הערבי"הקמת , ט"ותרפ

.חוסייני-אמין אל' הערבית בראשותו של חאג
עם "ומיעוט עולים שהגיעו באופן יחסי , 20-משברים כלכלים רבים בשנות ה �

".ישראל אייכך
ה לאחר יהפסקה זמנית של העלי: צעדים של הנציבים הראשונים שכללו �

הענקת , חוסייני למופתי של ירושלים- אמין אל' מינוי חאג, א"מאורעות תרפ
יל שהגביל עליה 'רצ'הראשון של צ" הספר הלבן"פרסום , אדמות לערבים

.בהתאם ליכולת הכלכלית בארץ ישראל
. המאבקים בתוך היישוב היהודי על הדרכים לבניין הבית הלאומי היהודי �

 :פאספילדשל "  הספר בלבן"עיקרי . א. 7

.למנדט יש מחויבות כלפי היהודים וכלפי הערבים �
.יש להקים מועצה מחוקקת שתשקף את מבנה האוכלוסייה בארץ ישראל �
העלייה תצומצם בהתאם למצב התעסוקה של הערבים ולפי היכולת הכלכלית  �

.בארץ ישראל לקלוט עולים חדשים
מידי ערבים אך הפסקת העברת קרקעות , פיתוח חקלאי וכלכלי של הארץ �

.ליהודים

  :מה רצו הבריטים להשיג במגבלות אלו
.בארץ ישראל אין עוד שטחים פנויים להתיישבות חקלאית �

הבריטים חששו כי העלייה היהודית לארץ ישראל יוצרת בעיה של אבטלה או  �
  .מחמירה אותה

לבחון את הגורמים שהביאו לפרוץ המהומות ולהציע דרכים ומסקנות למניעת  �
.ת אי הסדר בעתידהישנו

 איגרת מקדונלד. ב

בריטית חריפה בקרב התנועה הציונית והלובי -פרסום הספר הלבן השני הביא למחאה אנטי
שלא העריכה את עוצמת הלחץ שהופעל , ממשלת בריטניה. ב"היהודי בבריטניה ובארה

ל מיהרה לחדש את המשא ומתן עם התנועה הציונית ע, כלפיה לסגת ממדיניותה החדשה
בסופם של מגעים קדחתניים בין גורמי ממשל בבריטניה לבין נציגה של . מנת להביא לפיוסה

, באיגרת זו. פורסמה איגרת הבהרה לספר הלבן השני, חיים ויצמן' הדר, התנועה הציונית
חזרה והכריזה ממשלת , שווה למעמדו של הספר הלבן שקיבלה לפי דרישתו של ויצמן מעמד

חזרו בהם , כמו כן. ישראל- היהודי בית לאומי בארץ ה להקים לעםבריטניה על מחויבות
הדגישה ממשלת , בנוסף. ערבים הבריטים מהאשמתם את הצד היהודי על נישול חקלאים

כפי , את מדיניות העלייה המבוססת על עקרון כושר הקליטה הכלכלי בריטניה כי תאמץ
  . שנקבע בספר הלבן הראשון

 :בתחום הכלכלה. 8



כלכלת היישוב התפתחה .  חלה התפתחות מרשימה ביישוב בתחום הכלכלי30-הבשנות 
ההסכם איפשר את עלייתם של . שנחתם עם ממשלת גרמניה" הסכם ההעברה"הודות ל

בתמורה התחייבו המוסדות . ישראל תוך הוצאת חלק מרכושם מגרמניה- יהודי גרמניה לארץ
וא הון רב ממדינה זו אשר נוצל הסכם זה איפשר יב. הציוניים לרכוש סחורה גרמנית

ידע וניסיון , שהיו בעלי השכלה, העולים מגרמניה. להתפתחותה הכלכלית של הארץ
 בין העולים היה .תרמו תרומה מכרעת לשגשוג הכלכלה ביישוב, בתחומים מדעיים שונים

הם רבים מ. מהנדסים ואנשי מדע, עורכי דין, רופאים: אחוז גבוה של בעלי מקצועות חופשיים
סייעה מאד מדיניותו של הנציב , בנוסף. היו בקיאים במסחר ובתעשייה והצטיינו בכושר ארגון

בצל : העליון להרחבת התשתית הכלכלית באזור האסטרטגי בימי שלום ובעיקר בימי מלחמה
ההתעצמות הנאצית באירופה ביקשה בריטניה להבטיח ולהגדיל את דרכי אספקת הנפט 

יזם הנציב העליון ווקופ את , לכן. דרך נמל חיפה ומשם לאירופה) עיראק(מהמפרץ הפרסי 
, הנחת צינור נפט מעיראק לחיפה, השלמת נמל מים בחיפה: הפרויקטים הכלכליים הבאים

פיתוח מערכת כבישים מסועפת וסיוע להקמת מפעלי תעשייה כמו , השלמת בתי זיקוק
נסיבות אלו הביאו לגידול של . מתכתחומרי בניין ותעשיית ה, מזון, טקסטיל, מפעלי ים המלח

  . פי ארבעה בתעשייה היהודית לעומת העשור הקודם

: בתחום התרבות והחינוך

:  תרמו העולים מגרמניה להתפתחות מרשימה של החינוך והתרבות ביישוב30-בשנות ה
, מוסדות ההשכלה הגבוהה הקיימים: מערכת החינוך ביישוב עברה מהפכה דרמטית

התרחבו מאד בזכות הצטרפותם של , בחיפה" הטכניון"בירושלים ו" ה העבריתהאוניברסיט"
חלה עלייה דרמטית ברמת החינוך בבתי הספר , בנוסף. מרצים חוקרים וסטודנטים רבים

  .בזכות קליטתם של מורים אקדמיים מגרמניה

 בשנים אלו הוקמה: עולי העלייה החמישית מגרמניה תרמו מאד לתרבות הבילוי ביישוב
שגשגו והוקמו בתי קפה ומסעדות " האהל"ו" תיאטראות הבימה, התזמורת הפילהרמונית

  .מפוארים בנוסח מרכז ומערב אירופה

 הסיבות למרד. 9

ישראל מרד שכוון כלפי ממשלת המנדט והיישוב - יזמה הנהגת ערביי ארץ1936בשנת 
   :המרד הערבי פרץ בנסיבות הבאות. ישראל-היהודי בארץ

ישראל מאות אלפי - עלו לארץ1938 ועד שנת 1933משנת : יה החמישיתגלי העלי �
ויצרו רצף טריטוריאלי , התיישבו בכל רחבי הארץ, העולים רכשו אדמות. יהודים

התפתחה , בעידודם של הבריטים. באזורים שונים כמו עמק חפר) התיישבות צפופה(
.  לעשור הקודםישראל וצמחה פי ארבעה בהשוואה-מאוד התעשייה היהודית בארץ

 .מגמה זו יצרה תחושות תסכול וחרדה בקרב הערבים מפני נישולם ממולדתם

אמין אל חוסייני ' ט חיזקו את מעמדו של חאג" מאורעות תרפ:הקצנה במחנה הפלסטיני �
באמצעות הסתה דתית הצליח להשריש בקרב הציבור הערבי את . מנהיג הפלסטינים

. יין האיסלאם ולעניין האינטרס הלאומי הפלסטיניהתפיסה כי הציונות מהווה סכנה לענ
חוסייני ייצג את הגישה הקיצונית ששללה את זכות היהודים - אמין אל' המופתי חאג

המופתי גייס פעילים רבים . ישראל וסירבה לנהל כל הדברות בנושא- להתיישב בארץ



ים והפיץ חומרי תעמולה במטרה להסית את כלל האוכלוסייה הערבית כנגד הבריט
 .והיישוב

הייתה זו . מפלגת העצמאות, "אסתקלאל-מפלגת אל "1930כמו כן הוקמה בשנת 
מפלגה זו . מפלגה מודרנית אשר ההצטרפות אליה הייתה על בסיס אישי ולא חמולתי

אי הכרה : עקרונות היסוד שלה היו. ייצגה בעיקר את הצעירים העירוניים המשכילים
-דט ודרישה להקמת ממשלה לאומית ערבית בארץתביעה לביטול המנ, בהצהרת בלפור

. ישראל

המנדט . אלא הבריטים, האויב הראשי של הפלסטינים לא היה הציונות, לפי תפיסתם
. תחוסל הציונות, הוא עץ שאחד משורשיו היא הציונות ואם ייכרת העץ

 בארצות ערב בהן שלטו הצרפתים והבריטים :תמורות שהתחוללו בארצות הערביות �
הם זכו לכך . ו העמים המקומיים באוטונומיה מוגבלת תוך הבטחה לעצמאות בעתידזכ

 1922- העם המצרי זכה בעצמאות מוגבלת ב(לאחר שמרדו בשלטון הבריטי או הצרפתי 
ישראל שאבו עידוד מהתסיסה בעולם - ערביי ארץ). 1930וכן גם העם בעיראק בשנת 

הם , לכן. בהכרח להישגים מדינייםהערבי ומהמסקנה אליה הגיעו כי אלימות מביאה 
. אימצו את דרך הפעולה של העמים סביבם כדי לדרוש עצמאות

ישראל פרשו את - עמי ערב וערביי ארץ:מדיניות הפיוס של מעצמות המערב באירופה �
, כלפי מדיניותן התוקפנית של גרמניה ואיטליה, מדיניות הפיוס של בריטניה וצרפת

רו כי אין בכוחן של הדמוקרטיות הגדולות לשלוט לאורך הם  סב, יתרה מכך. כחולשה
המשטר הנאצי בגרמניה וזה הפשיסטי באיטליה הציגו עצמם כידידי . זמן במזרח התיכון

  . האיסלאם ועודדו את עמי ערב לדרוש עצמאות באמצעים כוחניים

 הצעת הבריטים להקים : דחיית ההצעה להקים מועצה מחוקקת–הסיבה המיידית  �
, ט בו ייוצגו כלל הצדדים על מנת לדון בעניינים המדיניים והכלכליים של הארץפרלמנ

. ידי הצד הערבי אשר טען כי הנציגות הציונית גדולה מדי- נדחתה על

, תחנות משטרה, הכנופיות הערביות פעלו גם כנגד תשתיות בריטיות ובהן מסילות ברזל �
 1938בשנת . חיפה-הנפט עיראקרותי טלגרף ופגיעות חוזרות ונשנות בקו צינור יש

.הצליחו הכנופיות הערביות להתנקש בחייו של המושל הבריטי בגליל

 :ביטחוןבתחום ה. 10

 ניסה היישוב היהודי להתמודד עם הטרור ,1939-1936 בשנים ,בתקופת המרד הערבי
  :הערבי בדרכים הבאות

בפעילות הביטחונית  עוצמת הטרור הערבי הביאה לשינוי אסטרטגי ":הנודדת"הקמת  �
כלומר לא , "יציאה מן הגדר"האסטרטגיה הצבאית החדשה נקראה בשם . של היישוב

. עוד התגוננות בתוך היישובים היהודיים אלא ניסיון לפגוע בתוקפים ביציאתם מבסיסיהם
פעילותה כללה ". נודדת"הוקמה יחידת עילית בארגון ההגנה שנקראה ה, לשם כך

פעילות זו ביטאה את האסטרטגיה . הם מצאו הפורעים מסתורתקיפת כפרים ערביים ב
" ההבלגה"הגישה החדשה עדיין שיקפה את מדיניות , יחד עם זאת. החדשה ביישוב

אלא , לא לנקום בערבים ללא הבחנה: אותה אימצה הנהגת היישוב בתקופת המרד
.להגיע לקני הכנופיות ולפגוע באשמים



כתוצאה מהסכם , שפעל באישור שלטונות המנדט, הקמת כוח שיטור יהודי :הנוטרות �
השלטונות הכירו בכוח זה כחטיבה . שהושג בין הממשלה הבריטית לסוכנות היהודית

לצד הכוחות  פעלהו" משטרת היישובים עבריים"שם בארצית קבועה ויציבה שנקראה 
הנוטרות היוותה .  איש22,000- בסוף תקופת המרד הגיע מספר הנוטרים לכ. הבריטיים

  ".ההגנה"למעשה הכרה חוקית ורשמית של ארגון 

 במפקדת 1937-הוחלט ב" הנודדת"פי הדוגמה של -  על"):ש"פו" ("פלוגות השדה" �
.  הקמת יחידה גדולה שתפעל באופן כלל ארצי-"פלוגות השדה"על הקמת " ההגנה"

הערבים לידי היהודים פעילותן של הפלוגות תרמה להעברת היוזמה ההתקפית מידי 
ידי פלוגות - הפיכתן של הכנופיות לנרדפות עלעקבבשל העובדה שהטרור הערבי פחת 

  .השדה

שאומנו והונהגו , בריטים ויהודים,  איש60- בפלוגות שירתו כ:פלוגות הלילה המיוחדות �
. לילהבסיסן של הפלוגות היה בעין חרוד והן אומנו ללחימת . ידי הקצין הבריטי וינגייט- על

. הן תקפו בסיסי כנופיות רבות והצליחו להדוף אותן מאזור הצפון, במסגרת פעילותן
 חשמל מתחנת הכוח נהריים ועד תל אביב ואף הגנו על צינור יהן אבטחו קוו, בנוסף

. הנפט שאותו נהגו הערבים לנקב ביריות ולהצית את הנפט שפרץ ממנו

.  משיתוף פעולה בין היהודים לבריטיםהקמת הגדר נוצרה כתוצאה: הקמת גדר הצפון �
את הגדר בנתה . ישראל-הגדר נועדה לחסום מעבר נשק וקבוצות מזוינות מלבנון לארץ

 איש גויסו לבנייה ולשמירה מפני הכנופיות הערביות שלא 1000- וכ" סולל בונה"קבוצת 
 .  נוטרים300להגנת הבונים גויסו . פסקו מלהתקיפם

 יישובים יהודיים חקלאיים מבוצרים אשר הוקמו 52-היא כינוי ל "חומה ומגדל"התיישבות  �
". ההגנה"ידי ארגון -בתקופת המרד הערבי הגדול על

. היישובים הוקמו על שטח אשר סביבו נמתחה גדר תיל ובתוכו נבנו צריף ומגדל שמירה
) בקרבת הגבול(מטרת הקמת היישובים הייתה לחזק את ההגנה על יישובי הספר 

ידי חוליות -ידי הכנופיות הערביות המקומיות ועל-ם אשר הותקפו תכופות עלהמבודדי
מטרות נוספות בהקמת היישובים הללו . מתנדבים ערביים שמקורן היה בסוריה ומלבנון

היו יצירת רצף טריטוריאלי בין יישובים באזורים דלילים מאוכלוסייה יהודית ועיצוב 
  . שר תחולק הארץ במסגרת הסכם מדיניגבולות המדינה היהודית העתידית אם וכא

  .  דוגמאות ליישובי חומה ומגדל הם ניר דוד וכפר נחום

 :השלישי" הספר הלבן"עיקרי . 11

.  שנים10ישראל המערבית תוך - התחייבות הקמת מדינה פלסטינית בארץ �
  . המדינה תכלול רוב ערבי של שני שליש מן האוכלוסייה

 של האוכלוסייה הערבית והמכירה הבלתי כי עקב הריבוי הטבעי, קביעה �
תיאסר מכירת קרקעות , פוסקת בשנים האחרונות של קרקע ערבית ליהודים

 פורסם חוק הקרקעות שהיווה 1940בשנת . ליהודים במרבית אזורי הארץ



ידי יהודים בשטח -עדכון למדיניות הבריטית וקבע כי תותר רכישת קרקע על
  . בלבד מכלל השטח של הארץ5%של 

 עולים בחמש השנים שלאחר 75,000העלייה היהודית תהיה בהיקף של  �
פרסום הספר הלבן וזאת על מנת לשמור על היחס הדמוגרפי הקיים בין 

  ). יהודים30% ערבים מול 70%(שתי האוכלוסיות  

 'אפשרות ב

  :בוטינסקי 'העמדה של ז.   א.12
שיך האויב משום שבהעדר תגובה צבאית ימ" ההתקפה"תמך בשיטת  �

.לתקוף את היהודים
.לא הוכיחה את עצמה ורק עודדה את הערבים להמשיך לתקוף" המגננה" �
. נתפסת אצל הערבים כחולשה"המגננה" �
 יוקם כוח צבאי בחסות במסגרתו" קיר ברזל"יש לנקוט במדיניות של  �

יוכח לערבים כי לישוב היהודי עוצמה צבאית והבית היהודי זו ש בריטניה
מדיניות התקפית תשים סוף לניסיונות הערבים להשתלט . גמרתמועובדה 

הבחנה חפים מפשע ועל הישוב  אין להתיר לאויב לרצוח ללא, על הדרכים
  .היהודי לשמור על כבודו

  :עמדתו של בן גוריון. ב

עמד בראש מחנה הפועלים וטען כי הזכות היהודית על ארץ ישראל היא  �
 יהודית בה היא על ידי יצירת רוב זכות היסטורית והדרך להשגת מדינה
.יהודי מוצק והפיכת הערבים למיעוט

על בסיס , לא פסל אפשרות של דו קיום וחיים משותפים בארץ ישראל �
.הכרה הדדית ושוויון זכויות מלא לערבים

.האמין כי ניתן להגיע להסדר עם הערבים באמצאות משא ומתן �
דה זו יכולה לקרב בין  שני העמים בבסיסם סוציאליסטים ועוב,לדעתו �

.העמים
רק תחמיר את המתיחות בארץ ישראל ותביא לחיזוק " התקפה"לדעתו  �

.הגורמים הלא מתונים בקרב הערבים
.התנועה הציונית מתנגדת לאלימות ולא יהיה נכון לשנות מדיניות זו �
.הבריטים לא יקבלו אלימות יהודית בארץ ישראל �

 מחנה זה תמך בקבלת תכנית החלוקה למרות : הציוניתעמדת מחנה הפועלים והתנועה .א.13
, הם קבלו כנגד שטחה הקטן שהוקצב למדינה היהודית. שראשיה לא ראו בה  פתרון אידיאלי

הם ראו בתוכנית החלוקה , יחד עם זאת. וכנגד הגבולות הקשים להגנה,  מן הארץ17%-כ
ית לעם היהודי ולכן כדאי לקבל הזדמנות היסטורית מכיוון שלראשונה מוצעת מדינה עצמא

הוא .  ראה בקבלתה צעד טקטי חשוב בדרך להקמת מדינה יהודיתשרת. עקרונית את הרעיון
טען כי יש לראות בשטח המוצע למדינה היהודית שלב ראשון בלבד ממנו תתפתח המדינה 

בים לא מן הנמנע כי ייסוד מדינה יהודית יאלץ את הער, שרתמבחינתו של . העברית בעתיד
-ערבי בכל שטחה של ארץ-להתפשר עם המפעל הציוני ולהגיע בסופו של דבר להסכם יהודי



ראה בהקמת מדינה יהודית צעד שיביא תועלת ליהודי העולם וזאת על רקע שרת . ישראל
במזרח אירופה גברה מאד האנטישמיות ובגרמניה התבסס : מצוקת היהודים באירופה

 חריפים כנגד יהודי המדינה כולל חקיקת חוקי גזע מפלים השלטון הנאצי והחל לנקוט בצעדים
 הדגיש כי הדאגה ליהודי העולם מחייבת את התנועה הציונית לקבל את שרת. הםכלפי

, יחד עם זאת. תכנית החלוקה שתוביל להקמת מדינה בה יוכלו להיקלט פליטים יהודים רבים
, העברית העתידה את ירושליםהתומכים בהצעה ביקשו לערוך בה שינויים ולכלול במדינה 

  .  האשלגן שבים המלח ותחנת הכוח בנהרייםייישובי עמק הירדן ואת מפעל

עמדת מחנה זה לגבי סעיפי התכנית  :בוטינסקי'עמדת המחנה הרביזיוניסטי בראשות זאב ז .ב
  . הייתה שלילית

כיוון בוטינסקי טען כי הבית הלאומי לא יוכל להתקיים אם תמומש התכנית וזאת מ'ז �
שבשטח המיועד למדינה היהודית אין מקום להתיישבותם של מיליוני היהודים 

  .המיועדים לעלות למדינה היהודית החדשה
בוטינסקי טען כי גבולותיה המצומצמים של המדינה היהודית לא יוכלו להגשים 'ז �

עלייה של מיליוני יהודים העתידים לעלות ארצה בעקבות החרפת האנטישמיות 
בוטינסקי הייתה כי קבלת 'מסקנתו של ז, לכן. רופה ובגרמניה הנאציתבמזרח אי

היסוד החשוב שישראל מאחר - התכנית משמעותה קצו של הבית הלאומי בארץ
  .ביותר בפעילות הציונית ובהגשמתה הינו עלייה יהודית

בוטינסקי טען כי גבולות המדינה היהודית הינם צרים מדי וכי האויב 'ז, יתרה מזו �
מיועד לשלוט בהרי יהודה ושומרון יוכל בקלות לתקוף את היישוב היהודי הערבי ה

המדינה היהודית לא , כלומר. בשפלה ובמישור החוף תוך ניצול יתרונו הטופוגרפי
 . תוכל לשרוד את ההתקפה הערבית וסופה שתובס

  .20-  צורות התיישבות בשנות ה.14
למהפך   הביאה20- נות ההעלייה הגדולה בש:  בתחום ההתיישבות החקלאית. �

אדמות רבות נקנו בעמק . ישראל-בפריסת היישובים היהודיים החקלאיים בארץ
פי אורח חיים - חלק מבני העלייה השלישית בחרו לחיות על. יזרעאל ובעמק חפר

צורת התיישבות נוספת ". קיבוץ "–סוציאליסטי והקימו צורת התיישבות חדשה 
  ". שב העובדיםמו" נקראה בשם 20- שהוקמה בשנות ה

התיישבות , כלומר. להתיישבות פרטיתחלק קטן מאנשי העלייה הרביעית פנה  �
המושבות . קרקעות שנרכשו בהון פרטי ללא קשר עם המוסדות הלאומיים על

ופותח בהן ענף המטעים ) כדוגמה, רעננה והרצליה( התרכזו במרכז הארץ
   .ובעיקר הפרדסנות

ייה הרביעית הביאה לשינוי חשוב במשקלה העל:  העירוניתההתיישבותבתחום  �
של ההתיישבות העירונית במפעל הציוני אשר התבסס עד כה באופן מוחלט על 

. העיר תל אביב אשר קלטה רבים מן העולים התפתחה מאד. ההתיישבות בכפר
-והגיעה ל) 1925שנת (אוכלוסייתה גדלה פי שתיים תוך שנה אחת בלבד 

הבנקאות והאשראי ,  מאד בתחום הסחרתל אביב התפתחה.  איש40,000
  . והפכה למרכז הכלכלי של הארץ



 1925נבנו בה מרכזי תעשייה ושכונות חדשות ובשנת , גם חיפה התפתחה במהירות
נקנו , בעיר ירושלים הוקמה האוניברסיטה העברית.  איש14,000- כבר מנתה העיר כ

  .אדמות בסביבתה אדמות והורחבו שכונות העיר

 :כללה את הגופים הבאים" ת ישראלכנס".15

 גוף זה היה המוסד העליון של היישוב אשר שימש ":אסיפת הנבחרים" �
המוסד העליון "גוף זה היה . ישראל-כפרלמנט בו יוצגו המפלגות השונות בארץ

ישראל וכנציגתו -לשיפור ענייניו הציבוריים והלאומיים של העם העברי בארץ
סמכויותיה של האסיפה היו גביית מסים למטרת . "היחידה כלפי פנים וכלפי חוץ

תמיכה ברבנות הראשית , טיפול בחולים, תרומות למען חינוך, פרנסת נזקקים
  ".הוועד הלאומי"מתוך אסיפת הנבחרים נבחר . ובמוסדות הוועד הלאומי

אשר ) הרשות המבצעת( מוסד זה שימש כגוף הביצועי ביישוב :"הוועד הלאומי �
ידי הבריטים כגוף הרשמי המטפל -הוא הוכר על. הנבחריםנבחר מתוך אסיפת 

ייצג , בנוסף. סעד ובריאות, תרבות, בכל ענייני הפנים של היישוב כמו חינוך
בפני הממשל הבריטי וניהל את תחומי " כנסת ישראל"את " הוועד הלאומי"

. רכישת האדמות וההתיישבות

  : הצד הבריטי .16

הקפאת העלייה נציב העליון סמואל על א הורה ה"בעקבות מאורעות תרפ �
") ועדת הייקרפט("הקימו ועדת חקירה הבריטים אף . ישראל-היהודית לארץ

. על מנת לברר את הסיבות לפרוץ המאורעות וכדי למנוע את הישנותן בעתיד
הוועדה קבעה כי המאורעות היו התפרצות ספונטנית של הערבים המבטאים את 

עוינות זו ביטאה את חששם של הערבים .  היהודירגשות העוינות כלפי היישוב
מהעלייה היהודית בעקבות הצהרת בלפור ומהסכנה כי היהודים מנשלים אותם 

עוד קבעה הוועדה כי כל עוד ימשיכו הבריטים . פרנסתם ומולדתם, מאדמותיהם
על בריטניה , לכן. תימשך האלימות מצד הערבים, ציונית-לנהל מדיניות פרו
ישראל באמצעות הגבלת העלייה ורכישת -ת מדיניותה בארץלבחון מחדש א

  .ידי היהודים-הקרקעות על

 ישראל-ארץפרסמה בריטניה את מדיניותה החדשה ב" ועדת הייקראפט"בעקבות מסקנות 
  .1922בשנת " יל'רצ'הספר הלבן של צ"באמצעות 

 :היו" יל'רצ'הספר הלבן של צ"עיקרי 

ישראל והפיכתו של האזור ממערב -רץניתוקה של עבר הירדן משטחה של א �
ישראל ושל -בדרך זו צומצמו גבולותיה של ארץ. נפרדת) אזור(לירדן לישות 

.הבית הלאומי לשטח שממזרח לירדן בלבד
כלומר בהקמת בית לאומי , "הצהרת בלפור"ממשלת בריטניה המשיכה לתמוך ב �

ישראל ולא -ארץהיא הדגישה כי הבית הלאומי יקום ב, אולם. ישראל-יהודי בארץ
ישראל תהיה - יל הדגיש שאין כוונה שארץ'רצ'צ. יכלול את כל שטחה של הארץ

סעיף זה מהווה צמצום של גבולות הבית . יהודית כפי שאנגליה היא אנגלית



ישראל כולה כבית הלאומי של - הלאומי מאחר שבריטניה סירבה להכיר בארץ
. היהודים

יכולת "ישראל תהיה תלויה ב-ארץעוד קבע הספר הלבן כי עלייה יהודית ל �
כלומר העלייה היהודית תהיה תלויה ברמת האבטלה ". הכלכלית של הארץ

. ישראל-ואפשרויות התעסוקה בארץ



 :צעדים שעיכבו את בניין הבית הלאומי. 17

א "מאורעות תרפ: מאבק התושבים הערבים בארץ ישראל נגד הישוב היהודי �
התחזקות התנועה הלאומית , " הערביהוועד הפועל"הקמת , ט"ותרפ

.חוסייני-אמין אל' הערבית בראשותו של חאג
עם "ומיעוט עולים שהגיעו באופן יחסי , 20-משברים כלכלים רבים בשנות ה �

".ישראל אייכך
הפסקה זמנית של העלייה לאחר : צעדים של הנציבים הראשונים שכללו �

הענקת , ופתי של ירושליםחוסייני למ- אמין אל' מינוי חאג, א"מאורעות תרפ
יל שהגביל עליה 'רצ'הראשון של צ" הספר הלבן"פרסום , אדמות לערבים

.בהתאם ליכולת הכלכלית בארץ ישראל
. המאבקים בתוך היישוב היהודי על הדרכים לבניין הבית הלאומי היהודי �
פרסום הספרים הלבנים והמגבלות שחלו בעקבותיהם על השאיפה להקים  �

.בארץ ישראלמדינה יהודית 

 דרכי השליטה של בריטניה בארצות האיסלאם .א. 18

סלאם נבע משאיפתה העליונה להגן על האינטרסים א בארצות האופי השליטה של בריטניה
 היעד המרכזי של –אבטחת הדרך להודו , כלומר. אסטרטגים באזור-הכלכליים והצבאים

שוב עבור בריטניה משום קרבתה כך הפכה מצרים ליעד אסטרטגי ח. בריטניה במזרח אסיה
הראייה הקולוניאליסטית של בריטניה .  העורק הכלכלי הראשי להודו והמזרח–לתעלת סואץ 

ראתה בשמירה ובאבטחת הדרך להודו כמטרה אסטרטגית ואילו השליטה בעמים ובארצות 
טח סלאם כל עוד הובאנמנעה בריטניה מניהול ישיר של ארצות ועמי ה, לכן. נתפסה כאמצעי

השליטה . הסדר והביטחון במדינה באמצעות אנשי צבא ומנהל ששלחה בריטניה למקום
העקיפה של בריטניה באה לידי ביטוי בהסתמכותה על השושלות המקומיות ובשאיפה להגיע 

בריטניה העריכה כי השליטה . להסכמים עם התנועות הלאומיות שהתפתחו באותה עת
, לכן. י אשר עלול היה לסכן את שליטתה באזורהעקיפה מקטינה את הסיכון למרד מקומ

העניקה בריטניה עצמאות לארצות שנשלטו כל עוד הובטחו האינטרסים של בריטניה במקום 
אמצעי שליטה נוסף שביטא את התפיסה הקולוניאלית של בריטניה היה ). מצרים כדוגמה(

-ארץ( עצמאי כלומר מתן אפשרות לאוכלוסייה המקומית להתפתח באופן, שלטון המנדט
  ).ישראל כדוגמה

 .ועבר הירדן) תימן(עדן , ישראל- ארץ, מצרים, בריטניה שלטה בעיראק �

 דרכי השליטה של צרפת בארצות האיסלאם .ב

שלה בצפון אפריקה כחלק בלתי נפרד ) מושבות(ראתה צרפת בקולוניות , בשונה מבריטניה
הייתה השליטה בארצות צפון , עבורה. מהאימפריה הצרפתית ולכן שלטה שם באופן ישיר

ביקשה צרפת להנחיל , לכן). בניגוד לבריטניה(אפריקה מטרה בפני עצמה ולא רק אמצעי 
המנהגים ומערכת , השפה הצרפתית: באזורים אלו את התרבות הצרפתית על כל יסודותיה

צבא ולא רק אנשי , צרפת יישבה בקולוניות אזרחים צרפתיים תושבי קבע, מעבר לכך. החינוך
המעורבות הצרפתית בחיי התושבים הייתה ישירה ומלאה עד . ומנהל כפי שעשתה בריטניה

דרכי השלטון של צרפת היו באמצעות שטחי . כדי דיכויין של תנועות לאומיות בקולוניות



) סוריה ולבנון(בארצות המזרח התיכון . יר'כמו באלג, וסיפוח מוחלט, כמו במרוקו, חסות
  .פק בשלטון מנדטוריו הצרפתים להסתנאלצ

. סוריה ולבנון, מרוקו תווניסיה, יריה'אלג: צרפת שלטה על הארצות הבאות ����

 :הגורמים השונים שהשפיעו על הפעילות הציונית בארצות האיסלאם .א. 19

ליחס השלטון המקומי אל הציונות הייתה : יחס השלטון המקומי אל הפעילות הציונית �
במדינות מסוימות כמו . ל הציונות בארצות האיסלאםהשפעה רבה על דרכי פעילותה ש

. יריה התיר השלטון המקומי את פעילותה החוקית של התנועה הציונית'תוניסיה ואלג
, בארצות אלו איפשר השלטון המקומי לפעילים הציוניים לייסד אגודות ומפלגות ציוניות

גרסים הציוניים לקיים בחירות לקונ, לשמור על הקשר עם התנועה הציונית העולמית
  .ולפרסם עיתונים ציוניים

בחלק מהארצות כמו עיראק ותימן הייתה הפעילות הציונית אסורה וקיומה , לעומת זאת
בארצות אלו התקשו הפעילים הציונים לארגן , לכן. עלול היה לפגוע בפעילים הציונים

.  העולמיתלהוציא לאור עיתונים ולשמור על קשר עם התנועה הציונית, תנועה ציונית
 . עיקר הפעילות הציונית בארצות אלו התמקדה בלימוד השפה העברית ובאיסוף תרומות

עם חדירת רעיונות הגזע מאיטליה וגרמניה הנאצית יחד עם הסכסוך , 30-בשנות ה
החמירו השלטונות את יחסם כלפי היהודים ובכללם הפעילים , ישראל-לאומי בארץ-הדתי

  .הציוניים

 לא הייתה התנגדות 20-בשנות ה: ומית כלפי הפעילות הציוניתיחס החברה המק �
 גברה ההתנגדות לציונות בעיקר בגלל 30-בשנות ה, אולם. ממשית לפעילות הציונית

- אמין אל' חאג, המופתי של ירושלים: ישראל-יהודי בארץ-ההתפתחויות בסכסוך הערבי
אמצעות תעמולה הצליח ב, שהתמנה לשומר המקומות הקדושים לאיסלאם, חוסייני

ישראל לסכסוך בינלאומי בין העולם הערבי -והסתה להפוך את הסכסוך המקומי בארץ
בדרך זו גברה אי הסובלנות כלפי הפעילות הציונית ). ט"מאורעות תרפ(והישות הציונית 

. בארצות האיסלאם

בתוך הקהילה : יחס של גורמים וקבוצות בקהילה היהודית כלפי הרעיונות הציוניים �
חברי התנועה הסוציאליסטיות התנגדו : יהודית התגלעה התנגדות לפעילות הציוניתה

לעומת . לרעיונות הציוניים מאחר שהציונות ייצגה והדגישה את הלאום היהודי בלבד
קומוניסטיים שוללים את הדגשתו של עם זה או אחר -הרעיונות הסוציאליסטיים, זאת

 קבוצה נוספת שהתנגדה לרעיונות הציוניים .ומטיפים לאחוות פועלים בני כל הלאומים
הכלכלי , יקשו לשמור על מעמדם המשפטי שבכללה את המתמערבים והמתבוללים

הם ראו עצמם כחלק מהלאום של המעצמה אשר שלטה בארצם וחלקם אף . והחברתי
.התכחש ללאומיותו היהודית

יסלאם עדיין היה היות שבארצות הא, ליחס הממסד הרבני לציונות נודעה חשיבות רבה
התייצבות הרבנים נגד הציונות הייתה יכולה לעכב את , היסוד המסורתי חזק למדי

בחלק מהארצות כמו בתוניסיה התייצבו הרבנים לצד הציונות . התפתחות הציונות
שפעל , בעיני הרב גוייטע). אליאנס(ח "במאבקם בתרבות המערבית ובבתי הספר של כי

לה היו מרכיבים משותפים ליהדות כמו השפה העברית , בתוניסיה עדיפה הציונות



, הוא הדגיש כי התרבות המערבית). אליאנס(מאשר התרבות הנלמדת , ואהבת הארץ
  . מובילה את העם היהודי לכדי חילון, ח"כפי שהיא מושרשת בבתי הספר של כי

בתקופה שבין שתי : סלאםאיחסה של התנועה הציונית באירופה אל יהודי ארצות ה �
סלאם בראש מעייניה של התנועה הציונית אמלחמות העולם לא הייתה יהדות ארצות ה

מיעוט אמצעים והעדר של חומרי הסברה בשפות המדוברות , מיעוט שליחים. העולמית
צמצמו את יכולת ההתפתחות של התנועה , סלאםאוהמקובלות על יהודי ארצות ה

. הציונית בארצות אלה

 :כולל דוגמאות, סלאםת בארצות האדרכי הפעילות הציוני . ב

החל . סלאם בין שתי מלחמות עולםא יהודיות רבות החלו לפעול בארצות התנועות נוער �
 פעלו בתוניסיה תנועות נוער מגוונות שייצגו קשת רחבה של רעיונות 1924משנת 
שדגלה ברעיונות " השומר הצעיר"מגמה זו השתקפה בפעילות של . חברתיים- פוליטיים

תנועת . של התנועה הרוויזיוניסטית" ר"בית"אליסטיים ובפעילות תנועת הנוער סוצי
הנוער פעלה כהתארגנות חברתית חינוכית שביקשה להתמודד עם תרבות שעות הפנאי 

הקולוניאליזם האירופאי הביא לתהליכי חילון בקרב אוכלוסייה היהודית . של הילד היהודי
קהילה היהודית לאורך כל היום ללימוד בבתי שבאו לידי ביטוי במעבר מלימוד תורה ב

תפסו תנועות הנוער , בחלל הזמן הפנוי. ספר שבהם למדו עד אחר הצהרים המוקדמים
לימודית לבין פעילות בחיק הטבע -פעילותן כללה שילוב בין פעילות חינוכית. מקום נכבד

  .כמו סיורים וטיולים

 אגודות ספורט –הסוג האחד : ערסלאם פעלו שלושה סוגים של תנועות נואבארצות ה �
 התארגנויות מקומיות –הסוג השני . שפתחה סניפים בחלק מהארצות, "מכבי"דוגמת 

 תנועות נוער קלאסיות כמו –הסוג השלישי ). אליאנס(ח "של בוגרי בתי הספר של כי
חשיבותן של תנועות הנוער היה בעובדה שהם יצרו אחידות ". ביתר"ו" שומר הצעיר"ה

יתרה . ברעיונות ובדרכי הפעולה, בהופעה החיצונית,  בגיל החברים– הציונית בפעילות
-פעילותן של תנועות הנוער חיזקה את הפעילות הציונית שהתנהלה בדרך כלל על, מכך

.ידי מבוגרים והיוותה כלי חשוב להפצת הרעיונות הציוניים גם לדורות הבאים

 מרדנות בהנהגת הקהילה ובאורח גילם הצעיר של החברים הפעילים ביטא יסוד של �
ביטוי נוסף למרדנות היה נעוץ בעובדה שגם נערות נטלו חלק פעיל . החיים היהודי בגולה

 אגודה ציוניתדוגמה לכך הייתה בתוניסיה שם הקימה מרסל ולנסי . בתנועות הנוער
חשיבות נוספת בפעילותן של תנועות הנוער הייתה בעובדה שהן ". התקווה"לנשים בשם 

. הכשירו והוציאו מתוכן את ההנהגה הציונית בעתיד

 .העיתונותאחד האמצעים בהם נקטו תנועות הנוער להפצת הרעיונות הציוניים היה  �
 שייצג את תנועת "החלוץ"בתוניסיה פעלו מספר עיתונים בעלי נטיות ציוניות שונות כמו 

 "ר"מחברות בית"ו, י שייצג את הזרם הרביזיוניסט"היקיצה היהודית", "השומר הצעיר"
, כמו תוניסיה, בארצות בהן הייתה הציונות מותרת". ר"בית"שייצג את תנועת הנוער 

העיתונות שימשה אמצעי קשר בין . התאפיינה העיתונות הציונית במסרים גלויים וברורים
הקוראים לבין הסניפים ברחבי המדינה ובמה לניהול מאבקים על דברים שנכתבו 

. סלאם יצאו לאור עיתונים ציוניים מובהקיםארק בחלק קטן מארצות ה. בעיתונות אחרת



מהם אפילו עיתון ,  שבעה עיתונים ציוניים במקבילבתוניסיהבשנות השלושים יצאו לאור  �
 "העתיד המאויר"ציוני החשוב -במרוקו יצא לאור העיתון הפרו. שפה העבריתאחד ב

תו למפעל הציוני בשל האיסור במדינה שלא יכול היה לפרסם בגלוי ובאופן ישיר את אהד
  . על כל פעילות ציונית




