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სიონიზმის საფუძვლები და ისრაელის სახელმწიფოს წარმოშობა 

ებრაელთა მოძრაობა სუვერენული, ნაციონალური სახელმწიფოს შესაქმნელად დაიწყო XIX 

საუკუნის ბოლოს ევროპაში და მიიღო სიონიზმის სახელწოდება.პოლიტიკური სიონიზმის 

ძირითადი ამოცანა იყო ებრაული სახელმწიფოს შექმნა. ავსტრიელ ჟურნალისტს თეოდორ ჰერცლს  

(1860-1904) ეკუთვნის ნაშრომი „სახელმწიფო ებრაელებისათვის“, რომელშიც მოცემულია 

პოლიტიკური სიონიზმის იდეოლოგიური ბაზისი.  

1897 წელს თეოდორ ჰერცლის ინიციატივით ქ. ბაზელში მოწვეულ იქნა პირველი სიონისტური 

კონგრესი, სადაც მოხდა სიონიზმის, როგორც ებრაელთა მოძრაობის დაფუძნება. თეოდორ ჰერცლი 

და მისი მომხრეები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ გადასახლებისათვის საერთაშორისო 

იურიდიული ბაზის შექმნას. თეოდორ ჰერცლმა კონგრესზე განაცხადა: „სიონიზმის მიზანია 

პალესტინაში ეროვნული კერის შექმნა ებრაელთათვის, რომელთა უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს 

კანონი“. ბაზელის კონგრესზე შეთანხმდნენ, რომ დაეარსებინათ მსოფლიო სიონისტური 

ორგანიზაცია, როგორც სიონისტური მოძრაობის ცენტრალური ადმინისტრაციული ორგანო 1897 

წლის შემდეგ კონგრესი ყოველწლიურად იკრიბებოდა.  

1889 წლიდან პალესტინაში უკვე ყოველთვიურად ჩადიოდა რამდენიმე ათეული ებრაელი, 1890 

წლის გაზაფხულიდან – რამდენიმე ასეული და XX ს-ის დასაწყისისათვის პალესტინაში ებრაელთა 

რაოდენობა შეადგენდა 50 ათას ადამიანს (ძირითადად რეპატრიანტები აღმოსავლეთ ევროპიდან). 

პალესტინაში ებრაელთა მასობრივი იმიგრაცია აღინიშნება ტერმინით ალია, რომელიც დაიწყო 

1881 წელს სიონისტური ორგანიზაციის ინიციატივით. 1896 წლამდე განხორციელდა 5 ალია. 

XX ს-ის 40-იან წლებში პალესტინაში იყო ორი ნაციონალისტური მოძრაობა: სიონიზმი, რომლის 

მიზანი იყო ებრაელებისათვის ეროვნული კერის შექმნა და პალესტინურ-არაბული ნაციონალიზმი, 

რომელსაც სურდა ბრიტანული მმართველობის გაუქმება და დამოუკიდებელი პალესტინის 

სახელმწიფოს შექმნა. სწორედ ამ ორმა ნაციონალისტურმა ხედვამ გამოიწვია კონფლიქტი 

ებრაელებსა და პალესტინელ არაბებს შორის. 

პალესტინაში ჩასახლებული ებრაელები ქმნიდნენ სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებს – 

კიბუცებს, მოგვიანებით ააშენეს ქალაქი თელ-ავივი. სწრაფად იზრდებოდა არაბული მო-

სახლეობაც.  

ებრაელთა რეპატრიაციის რეალური იურიდიული საფუძველი გახდა ბალფურის დეკლარაცია, 

სადაც ბრიტანეთის მთავრობა აცხადებდა მხარდაჭერას სიონისტური მიზნისადმი. 1917 წლის 2 

ნოემბერს დიდი ბრიტანეთის მთავრობის სახელით საგარეო საქმეთა სახელმწიფო მდივანმა 

ლორდმა ბალფურმა (1848-1930) გაუგზავნა საბოლოოდ შეთანხმებული ტექსტი ბრიტანეთის 

ებრაული თემის წარმომადგენელს ლორდ როტშილდს. წერილის ტექსტის მიხედვით, დიდი 

ბრიტანეთი გამოხატავდა თავის კეთილგანწყობას პალესტინაში ებრაელი ხალხისათვის ეროვნული 

კერის დაფუძნების თაობაზე. 

ბალფურის დეკლარაციას, რომლის საბოლოო რედაქცია გარკვეული კომპრომისების შედეგია, 

იმთავითვე გარკვეული ხარვეზი ახლდა. იქ არ იყო მითითებული ზუსტი ტერიტორია, სადაც 

უნდა დაესახლებინათ ებრაელები. დეკლარაციაში ლაპარაკია პალესტინაში ებრაელი ხალხისათვის 

ეროვნული კერის დაფუძნებაზე და არა მთელი პალესტინის გადაქცევაზე ასეთ კერად.  
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1922 წლის 24 ივლისს სან რემოს საერთაშორისო კონფერენციაზე დიდმა ბრიტანეთმა მიიღო ერთა 

ლიგის მანდატი პალესტინის მართვაზე. მანდატის ტერიტორია უფრო დიდი იყო, ვიდრე 

სიონისტების მიერ განხილული ისტორიული პალესტინა. იმ დროისათვის პალესტინაში 85 ათასი 

ებრაელი ცხოვრობდა. ბრიტანეთისათვის მინიჭებული მანდატი მდინარე იორდანეს აღმოსავლეთ 

ნაპირზე მდებარე ტრანსიორდანიის მთელ ტერიტორიასა და დასავლეთ სანაპიროს მიწებს 

მოიცავდა. სიონისტების ჯგუფი თავს მოტყუებულად თვლიდა, რადგან დიდი ნაწილი იმისა, 

რასაც ისინი „ისტორიულ პალესტინას“ უწოდებდნენ.  

ნაციონალ-სოციალისტთა მიერ ებრაელთა დევნის შედეგად (ჰოლოკოსტი) სიონისტურმა 

მოძრაობამ მთელ მსოფლიოში მოიპოვა მხარდაჭერა, რამაც შედეგადაც მოიტანა ისრაელის 

სახელმწიფოს დაარსება (1948). 

1947 წ. 29 ნოემბერს გაერო-ს გენერალურ ასამბლეაზე მიღებულ იქნა რე-ზოლუცია #181(II) 

პალესტინის დაყოფაზე ებრაულ და არაბულ სახელმწიფოდ, ხოლო იერუსალიმის ცალკე რაიონად 

გამოყოფაზე. ეს უკანასკნელი უნდა გამხდარიყო საერთაშორისო კონტროლის ქვეშ მყოფი ქალაქი. 

როგორც ებრაული, ისე არაბული სახელმწიფო რამდენიმე ნაწილისაგან შედგებოდა და ანკლავები 

უნდა ჰქონოდა .  

ებრაულ სახელმწიფოს გადაეცემოდა სამანდატო პალესტინის ტერიტორიის დაახლ. 56,47%, 

არაბულს – 43,53%. იმ მომენტში პალესტინაში ცხოვრობდა დაახლ. 650 ათასი ებრაელი და 1200 

ათასი არაბი. ამასთან, ებრაულმა სახელმწიფომ მიიღო ეკონომიკურად უფრო განვითარებული 

ტერიტორია, რომელსაც ჰქონდა გასასვლელები ხმელთაშუა ზღვაზე და წითელ ზღვაზე. ამ 

გადაწყვეტილებას ხმა მისცა 33 სახელმწიფომ,   წინააღმდეგი იყო 13. გაერო-ს ამ რეზოლუციას 

დღემდე მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია პალესტინის პრობლემის მოგვარების საერთაშორისო-

სამართლებრივ ისტორიაში. სიონისტური ორგანიზაციების წარმომადგენლები არაოფიციალურ 

საუბრებში გამოხატავდნენ თავიანთ შეხედულებებს ებრაული სახელმწიფოს მომავალ მოწყობაზე 

და მის შესაძლო პოზიციაზე საერთაშორისო ურთიერთობებში. მისი საერთაშორისო პოლიტიკის 

საფუძველი უნდა ყოფილიყო ნეიტრალიტეტი, შვეიცარიის მსგავსი.  

გაერო-ს გადაწყვეტილებით, ინგლისური მანდატის ვადა იწურებოდა 1948 წლის 15 მაისს. 1948 

წლის 14 მაისს (ერთი დღით ადრე მანდატის ვადის ამოწურვამდე) პრემიერ-მინისტრმა დავიდ ბენ 

გურიონმა გამოაცხადა ისრაელის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნა გაერო-ს 181-ე 

რეზოლუციით გათვალისწინებულ ტერიტორიაზე.  

 


