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تــقــديــم

ــة  ــى واقعي ــة،  المســتند اإل ــن ضــرورات الح�ل ــع م ــي الن�ب ــي العلم ــه المدخــل العقلان ــوي ب�أن صــلاح الترب يتصــف ال�إ

أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــ�م التعليمــي الِفَلســطيني فــي محــ�ك�ة الخصوصيــة الِفَلســطينية  النشــ�أة، ال�

وال�حتي�جــ�ت ال�جتم�عيــة، والعمــل علــى اإرســ�ء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــ�ركة فــي بنــ�ء دولــة الق�نــون، مــن خــلال 

عقــد اجتم�عــي ق�ئــم علــى الحقــوق والواجبــ�ت، يتف�عــل المواطــن معهــ�، ويعــي تراكيبهــ� واأدواتهــ�، ويســهم فــي صي�غــة 

أم�نــي، ويرنــو لتحقيــق الغ�يــ�ت وال�أهــداف.    آمــ�ل، ويلامــس ال� برن�مــج اإصــلاح يحقــق ال�

ولمــ� ك�نــت المن�هــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــ� علًمــ� لــه قواعــده ومف�هيمــه، فقــد جــ�ءت 

ضمــن خطــة متك�ملــة ع�لجــت اأرك�ن العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــ�، بمــ� يســهم فــي تجــ�وز تحديــ�ت النوعيــة 

عــداد لجيــل قــ�در علــى مواجهــة متطلبــ�ت عصــر المعرفــة، دون التــورط ب�إشــك�لية التشــتت بيــن العولمــة  بــكل اقتــدار، وال�إ

والبحــث عــن ال�أص�لــة وال�نتمــ�ء، وال�نتقــ�ل اإلــى المشــ�ركة الف�علــة فــي ع�لــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســ�نية وعدالــة، وينعــم 

ب�لرف�هيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــ�وز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــوًل� لمــ� يجــب اأن يكــون مــن اإنت�جهــ�، وب�ســتحض�ر 

واٍع لعديــد المنطلقــ�ت التــي تحكــم رؤيتنــ� للط�لــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة المتوّخــ�ة، جــ�ء تطويــر 

المن�هــج الِفَلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة ب�إطــ�ر قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع ِفَلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثق�فــة، 

والتكنولوجيــ�، وتلبيــة المتطلبــ�ت الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــ� ك�ن ليتحقــق لــول� التن�غــم بيــن 

ال�أهــداف والغ�يــ�ت والمنطلقــ�ت والمرجعيــ�ت، فقــد ت�آلفــت وتك�ملــت؛ ليكــون النتــ�ج تعبيــًرا عــن توليفــة تحقــق المطلــوب 

معرفًيــ� وتربوًيــ� وفكرًيــ�.

ثّمــة مرجعيــ�ت تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــ� يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــ�ج دورهــ� الم�أمــول فــي الت�أســيس 

طــ�ر جــ�ءت المرجعيــ�ت التــي تــم ال�ســتن�د  لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفًيــ�، وفكرًيــ�، ووطنًيــ�، وفــي هــذا ال�إ

ض�فــة اإلــى وثيقــة المنهــ�ج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه  اإليهــ�، وفــي طليعتهــ� وثيقــة ال�ســتقلال والق�نــون ال�أس�ســي الِفَلســطيني، ب�ل�إ

الجهــد، وتعكــس ذاتهــ� علــى مجمــل المخرجــ�ت.

ومــع اإنجــ�ز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــ�ء الشــكر للطواقــم الع�ملــة جميعهــ�؛ مــن فــرق الت�أليــف والمراجعــة، 

ــر،  ــة الحديــث عــن التطوي ــ� مرحل ــ� اأقــل مــ� يمكــن تقديمــه، فقــد تج�وزن ــة العلي شــراف، والتصميــم، وللجن والتدقيــق، وال�إ

ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الح�لــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـ�هـج الِفَلسطينية

اآب / ٢٠١٧



مــقــدمــة

أف�ضل اأخواتن� المعلم�ت الفضلي�ت ....، اأبن�ءن� الطلبة،  اأولي�ء ال�أمور الكرام،  السلام عليكم ورحمة  اإخوانن� المعلمين ال�

الله وبرك�ته،

يسعدن� اأن نقدم لكم الجزء ال�أول من كت�ب جغرافية ِفَلسطين وت�ريخه� الحديث والمع�صر للصف الع�شر ال�أس�سي الذي 

يعكس جهود وزارة التربية والتعليم الِفَلسطينية؛ لتطوير نظ�م التعليم في ِفَلسطين ومخرج�ته عند اأبن�ئن� الطلبة، انطلاق�ً من رؤيته� 

نس�ن والديمقراطية بم� ينسجم مع  ورس�لته� التربوية، وخطته� ال�ستراتيجية اله�دفة اإلى غرس المعرفة والقيم الوطنية وحقوق ال�إِ

الموروث الوطني والثق�في والديني والحض�ري للشعب الِفَلسطيني وحقه في اإق�مة دولته المستقلة وع�صمته� القدس الشريف .

وقد اعتمدن� في ت�أليف هذا الجزء من الكت�ب منهجيًة تقوم على ال�أنشطة الفردية والجم�عية اله�دفة اإلى تنمية مه�رات: 

التفكير، وال�ستنت�ج، والتحليل، والمق�رنة، واإبداء الراأي، والملاحظة  من خلال عرض الخرائط، والصور والنصوص، وتنمية 

يج�بية  التعلم الذاتي والتع�مل مع مص�در المعرفة المختلفة، وتنمية القيم الوطنية وال�جتم�عية، وبن�ء شخصية الطلبة بصورته� ال�إ

الف�علة والواعية لحقوقه� وواجب�ته�، ليكون له� دور في تحقيق التنمية المستدامة في ِفَلسطين.

اشتمل الجزء ال�أول من الكت�ب على ثلاث وحدات هي:

وتض�ريس  والحدود،  والمس�حة  الموقع  ِفَلسطين،  دروًس�:  وتضم  لِفَلسطين،  الجغرافي  البعد  وتمثل  ِفَلسطين،  اأرض  ال�أولى: 

ِفَلسطين، ومن�خ ِفَلسطين واأق�ليمه� المن�خية، والتنوع الحيوي في فلسطين، ومدن ِفَلسطينية.

الث�نية: ِفَلسطين في نه�ية الحكم العثم�ني، وتمثل ال�أحداث الت�ريخية التي شهدته� ِفَلسطين في نه�ية الحكم العثم�ني، وتضم 

دارة العثم�نية المركزية،والنفوذ ال�أجنبي في ِفَلسطين في القرن الت�سع عشر، وال�ستعم�ر والصهيونية، والهجرة،  دروًس�: ال�إ

الحرب  ِفَلسطين في  الدولية على  العثم�ني، والمؤامرات  الحكم  اأواخر  ِفَلسطين  الصهيوني في  ال�ستيط�ني  وال�ستعم�ر 

الع�لمية ال�أولى.

دارة  ال�إ البريط�ني له�، وتضم دروًس�:  ال�حتلال  اأثن�ء  ِفَلسطين  ال�أحداث في  ِفَلسطين، وتمثل  البريط�ني على  ال�نتداب  الث�لثة: 

الِفَلسطينية ضد  ال�أراضي، والمق�ومة  ِفَلسطين )١9١٧ - ١9٢٢م (، والهجرة الصهيونية والسيطرة على  البريط�نية في 

ال�حتلال البريط�ني، والثورة الِفَلسطينية الكبرى ع�م )١9٣6 - ١9٣9م(، وقرار تقسيم ِفَلسطين رقم )١8١( ع�م ١94٧م .

ن�أمل اأن يحقق هذا الكت�ب ال�أهداف التي نسعى اإلى بلوغه� تحقيق�ً للف�ئدة التي تعود على اأبن�ئن� الطلبة.

فريق التاأليف



2اأرض فَِلسطينالوحدة ال�أولى

رُس ال�أّول 4ِفَلسطين، الموقع والحدود والمس�حة الدَّ

رُس الثّ�ني ١٢تض�ريس ِفَلسطين الدَّ

رُس الثّ�لِث ٢4من�خ ِفَلسطين الدَّ

رُس الّرابِع ٣١التنوع الحيوي في ِفَلسطين الدَّ

رُس الخ�ِمس 4١مدن ِفَلسطينية الدَّ

٦٧فَِلسطين في نهاية الحكم العثمانيالوحدة الث�نية

رُس ال�أّول 69ال�دارة العثم�نيـــة المركزيـــة فـــي ِفَلســـطين في القرن الت�ســـع عشـــر الدَّ

رُس الثّ�ني ٧٥النفـــوذ ال�أجنبـــي في ِفَلســـطين في القرن الت�ســـع عشـــر الدَّ

رُس الثّ�لِث والصهيونيـــة الدَّ 8٠ال�ســـتعم�ر 

رُس الّرابِع 84الهجرة وال�ستعم�ر ال�ستيط�ني الصهيوني في ِفَلسطين اأواخر الحكم العثم�ني الدَّ

رُس الخ�ِمس 9١المؤامرات الدولية على ِفَلسطين في الحرب الع�لمية ال�أولى الدَّ

٩٨ال�نتداب البريطاني على فَِلسطينالوحدة الث�لثة

رُس ال�أّول ١٠٠ال�دارة البريط�نية على ِفَلسطين ) ١9١٧ - ١9٢٢م ( الدَّ

رُس الثّ�ني ١٠٥الهجرة الصهيونية والسيطرة على ال�أراضي الدَّ

رُس الثّ�لِث ١٠9المق�ومة الِفَلســـطينية ضـــد ال�نتداب البريط�ني الدَّ

رُس الّرابِع ١١4الثورة الِفَلســـطينية الكبـــرى )١9٣6 - ١9٣9م(  الدَّ

رُس الخ�ِمس ١٢٠قرار تقســـيم ِفَلســـطين رقـــم )١8١( عـــ�م ١94٧م  الدَّ

الصفحةالمحتويات



عندما نتحّدث عن فَِلسطين
 فَنحن نتحّدث َعن َحضارٍة، وَعن وطٍن َجميل.

 الَوْحَدة ال�أولى

 اأرُض فِلسطين
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اأرض فَِلسطين

فَِلسطين، الموقع، 
والحدود، والمساحة

ُمناخ فَِلسطينتضاريس فَِلسطين
التنوع الحيوي في 

فَِلسطين
مدن فَِلسطينية

ُيتوقع من الطّلبة بعد دراَسة هذه الوحدة، والتَّف�عِل مَع اأنشِتطه� اأن يكونوا ق�درين على التفكيِر والتحليِل 
للظَّواهر الطبيعيَّة في البيئِة الِفَلسطينيَّة، وتفسير العلاق�ِت الَمك�نية بينه�، وتعزيز مه�رات التع�ُمل ب�إيج�بية َمع 
بيئتهم، وتعميِق َعلاق�تهم التع�قدية َمع اأرضهم، وتحديِد َظواهره� الُجغرافية على الخرائِط وتفسيره�، ويتم 

آتية: تحقيق ذلك من ِخلال ال�

تحديد موقع ِفَلسطين وحدوده� وِمس�حته� على الخريطة. - ١

البحث، وكت�بة التق�رير، واإنج�ز المش�ريع.- ٢

نترنت، ومواد من البيئة المحلّية.      - ٣ استخدام ال�إ

تصميم الجداول لتحديد اأطوال حدود فلسطين.- 4

تعيين المواقع على خريطة فلسطين.  - ٥

ستنت�ج.  - 6 ور في التحليل وال�إ شك�ِل والصُّ استخدام النصوص الت�ريخية وال�أ
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:
١. استنت�ج مفهوم الموقع الجغرافّي.                   ٢. تبي�ن موقع ِفَلسطين ب�لنسبة للع�َلم والوطن العربي.

يَّة موقع ِفَلسطين الجغرافّي.             4. تحديد حدود ِفَلسطين. ٣. توضيح اأَهمِّ
٥. استنت�ج موقع ِفَلسطين الفلكّي، وِمس�حته�.

مفهوم الموقع الجغرافّي: 

نش�ط )١- اأ(: نلاحُظ مخطّط ال�أراضي، ثّم نقوم بم� ي�أتي:

نعطي وصًف� يس�عد على تحديد موقع قطعة ال�أرض رقم )٢96(.	 
اأيهم� اأفضل، موقع قطعة ال�أرض رقم )٢96(، اأم موقع قطعة 	 

ال�أرض رقم )٣١٧(؟ لم�ذا؟

  نش�ط )١- ب(: نلاحظ خريطة ِفَلسطين، ثّم نجيب عن   
آتية:      ال�أسئلة ال�

كيف يمكن معرفة الموقع الجغرافّي لمدينة القدس على الخريطة؟	 

ُد الموقع الجغرافّي لمدينة القدس.	  نَُحدِّ
خريطة فلسطين

)١(
قم 

ع ر
ش�ر
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 اأنا َتَعلَّْمت:

ُيقصد ب�لموقع الجغرافّي المك�ن ب�لنسبة لم� يج�وره من مظ�هر طبيعية وغير طبيعية. وم� يس�عد على تحديد 
الموقع الجغرافّي ل�أي مك�ن على سطح ال�أرض معرفة اأسم�ء المظ�هر الّتي تج�وره من مختلف الجه�ت.

الموقع الجغرافّي لِفَلسطين بالنسبة للعاَلم:

نش�ط )٢(: نتوّزع في مجموع�ت، ونُلاحظ خريطة الع�لَم، ثّم نقوم بم� ي�أتي: 

نحدد الق�رة الّتي تقع فيه� ِفَلسطين.	 

نسّمي اأقرب الق�رات لِفَلسطين.      	 

نعلِّل: موقُع ِفَلسطين الُجغرافي َجعله� جسًرا بريًّ� وبحريًّ� بين الق�رات في اآٍن واحد.	 

 اأنا َتَعلَّْمت:

اآسي�، واإفريقي�،  اآسي�، ويشكّل موقعه� الجغرافّي ملتقى ثلاث ق�رات هي:  ِفَلسطين اإحدى دول ق�رة 
ط،  رقّي للبحر الُمَتَوسِّ واأوروب�، فهي تقع في الجزء الجنوبّي الغربّي لق�رة اآسي�، على الس�حل الجنوبّي الشَّ

مدار السرط�ن
)٢٣.٥ْ ش(

خط ال�ستواء )∴ (

مدار الجدي
 )٢٣.٥ْ ج(

الدائرة القطبية الشم�لية

الدائرة القطبية الجنوبية

المحيط الهادئ

ش

موقع فلسطين ب�لنسبة للع�لَم
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ط  رقّي لق�رة اإفريقي�. اأّم� ب�لنسبة لق�رة اأوروب�، فموقع ِفَلسطين على البحر الُمَتَوسِّ م�لّي الشَّ وتقع قُْرَب الجزء الشَّ
جعله جسًرا بحريًّ� يصل بين ِفَلسطين وق�رة اأوروب�.

 نش�ط تطبيقّي: على خريطة الع�لَم الّصّم�ء:

نُحّدد موقع ِفَلسطين الجغرافّي ب�لنسبة للع�لَم.	 

نكتُب اأسم�ء الق�رات الّتي تتوّسطه� ِفَلسطين. 	 

ط، والبحر ال�أحمر.	  يَّة الموقع الجغرافّي لِفَلسطين على البحر الُمَتَوسِّ نن�قُش اأَهمِّ

الموقع الجغرافّي لِفَلسطين بالنسبة للوطن العربي:

 

نش�ط )٣(: نلاحُظ خريطة الوطن العربي، ثّم نحّدد:

خط ال�ستواء
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الجن�ح ال�آسيوي من الوطن العربي

فريقي من الوطن العربي الجن�ح ال�إ

موقع ِفَلسطين الجغرافّي ب�لنسبة لبلاد الش�م والوطن العربي.	 

َوَل الّتي تتكّون منه� بلاد الش�م.	  الدُّ
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 اأنا َتَعلَّْمت: 

تقع ِفَلسطين في الجن�ح ال�آسيوي من الوطن العربي، ضمن المنطقة المعروفة ببلاد الش�م الّتي تضّم 
ُدَوَل: ِفَلسطيَن، وال�أردِن، وسوري�، ولبن�ن، حيث تقع ِفَلسطين في الجزء الجنوبّي الغربّي من بلاد الش�م، 
ط غرًب�، ونهر ال�أردن شرًق�، وهذا الَموقع َجعل ِفَلسطين َحلقَة وصٍل بيَن الَجن�ِح ال�آسيوي  بين البحر الُمَتَوسِّ

فريقي في الَوطن الَعربي.  والَجن�ح ال�إ

نش�ط تطبيقّي: على خريطة الوطن العربي الّصّم�ء:

نَُظلِّل موقع ِفَلسطين.	 

نكتُب اأسم�ء ُدَوٍل عربية اآسيوية، وُدَوٍل عربية اإفريقّية مج�ورة لِفَلسطين. 	 

نق�رُن بين الموقع الجغرافّي لكلٍّ من ِفَلسطيَن، وِمْصَر، وال�أردن.	 

يَّة بين اآسي� واإفريقي�؛ بفعل ال�تّص�ل  يَّة موقع فَِلسطين الجغرافّي في اأنّه� تشكّل َحْلَقة وصل برِّ تنُبع اأَهمِّ

ط غرًب�  الطّبيعّي للاأرض الِفَلسطينّية مع ال�أرض الِمْصِريّة، كم� اأّن الموقع البحرّي لِفَلسطين على البحر الُمَتَوسِّ

أمريكيتين من جهة، وبعض الدول ال�آسيوية، مثل العراق،  جعله� َحْلَقة وصل، وممرًّا بحريًّ� بين اأوروب� وال�

َل اتّص�له�  واإيران، وَمْنِطَقة الخليج العربي من جهة اأخرى. واإشرافه� على البحر ال�أحمر من الجنوب، سهَّ

مع  منطقة جنوب اآسي� وشرقه�، من خلال بحر العرب، والمحيط الهندي. وقد ترتّب عن موقع ِفَلسطين 

الجغرافّي م� ي�أتي:

يَّة استراتيجية: * اأَهمِّ
ـــط بيـــن الق�رات واإشـــراِفه� على  اأّدى موقـــُع فَلســـطين الُجغرافـــي الُمتوسِّ
المســـطَّح�ت الم�ئيَّـــة اإلـــى جعِل َموقعهـــ� ذا اأَهميَّة اســـتراتيجيَّة، مـــ� اأدى اإلى 
أمثلة على ذلك: ســـيطر  تن�فس الغزاة والمســـتعمرين؛ للســـيطرة عليه�، ومن ال�
ال�أشـــوريون والفراعنـــة عليهـــ� منـــذ العصـــور القديمة، ثـــّم الِفَرنجـــة، وحرره� 
أيوبي في معركـــة حطّين، ثّم احتله�  ِمْنُهُم المســـلمون بقي�دة صـــلاح الدين ال�
الَمغـــول حتّـــى حررهـــ� المســـلمون بقي�دة ســـيف الدين قطز فـــي معركة عين 
ج�لـــوت، ثم خضعت لحكم الدولة العثم�نية في مطلع القرن الســـ�دس عشـــر 

ميـــلادي، وتعرضـــت للاأطمـــ�ع ال�ســـتعم�رية البريط�نية والّصهيونية قبـــل الحرب الع�لَميـــة ال�أولى وبعده�.

الَموقِع ال�ستراتيجي:

هـــو الَموقع الذي يتميَّـــز بَمك�نٍة 
ِسي�ســـيٍة اأو اقتص�ديٍة اأو َعسكريٍة 
اأو  المحلـــيِّ  عيـــِد  الصَّ علـــى 

قليمـــيِّ اأو الع�لمـــي.  ال�إ

بطاقة تعريفية
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يَّة تجارّية: * اأَهمِّ
تج�ريًّ�  ممرًّا  العصور  مّر  على  ِفَلسطين  شكّلت 
يَّة تج�ريّة مع  َول؛ م� اأكسبه� اأَهمِّ بين الحض�رات والدُّ
جواره� من جهة، والع�لَم الخ�رجي من جهة اأخرى. 
فمثًلا ك�نت القوافل التج�رية المتجهة من مكة المكرمة 
اإلى بلاد الش�م تمر فيه�، وظلّت موانئ ِفَلسطين حتّى 
ع�م ١948م بوابة تج�ريّة لسوري�، وال�أردن، والعراق، 
وم� يدل على ذلك اأن بِترول العراق ك�ن ُينَقل بوس�طة 
اأنبوب من حقل كركوك في شم�ل العراق اإلى محطة 

َر للخ�رج. تكرير البترول في مين�ء حيف�؛ لُيَصدَّ

 نُفّكر، ونناقِش: م� زالت ِفَلسطين تتمتَّع بموقٍع استراتيجّي في ظلِّ التَّطوِر العلميِّ والُتكنولوجي.

حدود فَِلسطين: 

نش�ط )4( نتوّزع في مجموع�ت ثن�ئية، وعلى 
خريطة بلاد الش�م نقوم بم� ي�أتي:

الم�ئّية 	  والُمَسطَّح�ت  َول  الدُّ اأسم�ء  نذكر 
أربع. الّتي َتُحدُّ ِفَلسطين من الجه�ت ال�

ُد الحدود ال�أطول وال�أقل طوًل� لِفَلسطين. 	  نَُحدِّ

نعرُض م� توّصلن� اإليه عن حدود ِفَلسطين.	 

خريطة امتداد اأنبوب نقل البترول من العراق اإلى فلسطين

خريطة فلسطين وبلاد الش�م

السعودية
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 اأنا َتَعلَّْمت:

ُرسمت حدود ِفَلسطين خلال فترة ال�نتداب البريط�ني بت�أثير من الحركة الّصهيونية في تلك الفترة؛ 
لتحقيق مص�لحه�، خ�ّصة في شم�ل ِفَلسطين؛ للسيطرة على من�بع نهر ال�أردن، وبحيرَتي طبري� والحولة.  

َدت حدود فَِلسطين على النّحو ال�آتي: وُحدِّ

م�ل لبن�ن، وسوري�: يبلغ طول الحّد الف�صل بين ِفَلسطين، ولبن�ن في الشم�ل ٧9كم، اأّم�   * يحده� من الشَّ

  حدُّ ِفَلسطين مع سوري� في الشم�ل الشرقي، فيبلغ ٧6كم. 

رق ال�أردن: يبلغ طول حّد ِفَلسطين مع ال�أردن ٣6٠كم، يبداأ من التق�ء نهر اليرموك مع   * يحده� من الشَّ
  نهر ال�أردن، مروًرا بوسط البحر الميت، ووادي عربة، وينتهي بس�حل خليج العقبة. 

 * يحده� من الجنوب خليج العقبة، وتشرف ِفَلسطين على س�حله بطول ١٠,٥كم، ويمثل البوابة البحريّة 
   الجنوبّية له�. ومن الجنوب الغربّي ِمْصر، ويبلغ طول حّد ِفَلسطين معه�٢4٠كم، يبداأ من منطقة ط�ب� على 

ط.    خليج العقبة حتّى رفح على البحر الُمَتَوسِّ

ط، بس�حل طوله ٢٢4كم. * يحده� من الغرب البحر الُمَتَوسِّ

آث�ر المترتبة على وجوِد الُحدود بيَن ُدول بِلاد الَش�م.  نُفّكر، ونناقِش: ال�

   نش�ط تطبيقي:

م َجدوًل� يشتمُل على الدوِل الُمج�ورِة لِفَلسطين، واأطواِل الُحدود َبينه�.	  نُصمِّ
نَُعيِّن على خريطة الع�لَم الّصّم�ء: 	 

ط.                - بحر العرب.           - المحيط الهندي          - البحر الُمَتَوسِّ
م�لّية.   - العراق.                         - ِفَلسطين.              - اأمريك� الشَّ

- اأمريك� الجنوبّية.
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الموقع الفلكّي لِفَلسطين، وِمساحتها:

نش�ط )٥(: نلاحُظ خريطة الوطن العربي، وخريطة ِفَلسطين، ثّم:

نحّدُد الموقع الفلكّي لِفَلسطين.	 

نستنتُج مفهوم الموقع الفلكّي.	 

 اأنا َتَعلَّْمت: 

ُيقصُد ب�لَموقِع الَفلكي ُخطوط الطِّول َودوائر الَعرض التي َتمتد بيَنه� منطقة م�، وم� ينتج َعن ذلك ِمن 
م�ل اإلى الجنوب، وتقع  َخص�ئص ُمن�خيٍَّة ونَب�تيٍَّة وفُروق�ٍت َزمنيٍة وَغير ذلك. تمتّد ِفَلسطين بشكل طولي من الشَّ
فلكيًّ� بين دائرتي عرض )٣٠َ,٢9ْ( و )١٥َ,٣٣ْ( شم�ل خط ال�ستواء، وبين خطَّي طول )١٥َ,٣4ْ( و)4٠َ,٣٥ْ( 

شرق خط غرينتش. اأّم� ِمس�حة ِفَلسطين، فتبلغ )٢٧,٠٢٧كم٢(.

 نُفّكر ونناقِش: اأهميَّة َمعرفِة الَموقع الفلكّي لِفَلسطين.
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  ال�أسئلة:

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: ١- اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأضُع دائرة حول رمز ال�إ
م� المفهوم الذي ُيْطَلُق على موقع ِفَلسطين ب�لنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول؟	 

 اأ - الموقع الجغرافّي.                     ب- الموقع الفلكّي.        
د- الموقع ال�ستراتيجي. ج- الموقع البحرّي.               

ولة التي َيمتد َبينه� وبيَن فلسطين اأطول َحدٍّ برّي؟ 	  م� الدَّ
ب- سوري�.          اأ - ِمْصر.                        

ج- لبن�ن.              د- ال�أردن.
م�ذا ُيْطَلُق على مفهوم الَوْحَدة الجغرافّية الّتي تضّم ِفَلسطين، وال�أردن، وسوري�، ولبن�ن؟	 

 اأ - بلاد الرافدين.                      ب- المغرب العربي.        
د- بلاد الش�م. ج- الجزيرة العربية.            

َكم تبلُغ ِمس�َحة فلسطين؟	 
اأ - ) ٢6,٠٢٧كم٢(.                     ب- ) ٢٧,٠٢٧كم٢(.        

د- ) ٢9,٠٢٧كم٢(. ج- ) ٢8,٠٢٧كم٢(.            

٢- اأبين موقع ِفَلسطين ب�لنسبة لكل من:
ب -الع�لَم.      اأ - الوطن العربي.                         

٣- اأعلِّل: الموقع الجغرافّي لِفَلسطين جعله� تتصل بريًّ� مع ق�رة اإفريقي�.
يَّة موقع ِفَلسطين الجغرافّي تج�ريًّ� واستراتيجًي�. ح النت�ئج المترتبة على اأَهمِّ 4- اأوضِّ
َول والُمَسطَّح�ت الم�ئّية المج�ورة له�. ٥- اأرسُم خريطة ِفَلسطين، واأعيُِّن عليه� الدُّ
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

٢. تتبع امتداد تض�ريس ِفَلسطين.  ١. تصنيف اأشك�ل تض�ريس ِفَلسطين.     
4. تسمية اأشهر المدن الموجودة في كّل مظهر تض�ريسّي.        يَّة تض�ريس ِفَلسطين.             ٣.توضيح اأَهمِّ

تنوّع تضاريس فَِلسطين:

نش�ط )١(: نلاحُظ خريطة ِفَلسطين الطّبيعّية، ثّم نقوم بم� ي�أتي:

نحّدد الجهة الّتي يمتّد فيه� كّل مظهر من مظ�هر تض�ريس 	 
ِفَلسطين.

نَِصُف طبيعة ال�أرض، من حيث ال�نخف�ض وال�رتف�ع عند 	 
السفر من منطقة البحر الميت شرًق� اإلى الجهة المق�بلة له 

ط غرًب�. على البحر الُمَتَوسِّ

آث�ر المترتّبة عن تنّوع تض�ريس ِفَلسطين.	  نن�قش ال�

الدرس الثاني: تضاريس فَِلسطين

طبريا

هضبة
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 اأن� َتَعلَّْمت:

والمرتفع�ت  الّسهول  تضّم  فهي  ِمس�حته�،  ِصَغر  من  الّرغم  على  تض�ريسه�،  بتنّوع  ِفَلسطين  تمت�ز 
أنه�ر. الجبلّية، والِهض�ب، وال�أغوار، وعدًدا من ال�أودية، وال�

هل الّس�حلّي في الغرب، والمرتفع�ت الجبلّية  م�ل اإلى الجنوب: ف�لسَّ تمتّد تض�ريس ِفَلسطين بشكل طولي من الشَّ
رق، اأّم� هضبة النََّقب، فهي تمثّل الجزء الجنوبّي من ِفَلسطين، وتتراوُح ارتف�ع�ت  في الشم�ل والوسط، والغور في الشَّ
ة جبل الُجرمق الذي ُيَعد اأعلى  الَمظ�هِر التَّض�ريسية في ِفَلسطين بين ١٢٠8 اأمت�ر فوق ُمستوى سطح الَبحر عند قمَّ
جب�ل فلسطين،  و4١6 متراً تحت مستوى َسطح البحر في منطقة الَبحر الميِّت التي تُعد اأخفض منطقة في الع�لَم.

هل الّداخلّي: هل الّساحلّي، والسَّ سهول فَِلسطين: مفهوم السَّ

آتيتين، ثّم نستنتج: َورتين ال� نش�ط )٢-اأ(: نلاحُظ الصُّ

هل الّساحلّي الشمالي                            سهل صانور )جنوب شرق جنين( السَّ

هل الّداخلّي.	  هل الّس�حلّي، ومفهوم السَّ مفهوم السَّ

نعطي اأمثلة على اأسم�ء سهول داخلية اأو س�حلية في منطقتن�.	 

 نناقش: الخص�ئص الّتي تَُميُِّز الّسهول عن غيره� من المظ�هر التّض�ريسّية.
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هول: اأول�ً. السُّ

نش�ط )٢-ب(: نتوّزع في مجموع�ت، ونلاحُظ الخريطة، ثّم نستنتج 
هل الّس�حلّي الِفَلسطينّي: آتية المتعلّقة ب�لسَّ الحق�ئق ال�

هل الّس�حلّي.                             	  امتداد السَّ

هل الّس�حلّي ت�رة، وضيقه ت�رة اأخرى.	  اتّس�ع السَّ

نذكر اأسم�ء مدن س�حلّية.	 

 اأنا َتَعلَّْمت:

هل الّساحلّي الفلسطيني: 1- السَّ
ط، من راأس الن�قورة شم�ًل� اإلى رفح  هل الّس�حلّي الِفَلسطينّي بشكل مواٍز لس�حل البحر الُمَتَوسِّ يمتد السَّ
م�ل؛ بسبب قرب الجب�ل  جنوًب� بطول )٢٢4 كم(، وتبلغ ِمس�حته )٣٢44 كم٢(. ويمت�ز بضيقه في الشَّ
من س�حل البحر، بينم� يزداد اتّس�ًع� كلم� اتجهن� نحو الجنوب. كم� َيمت�ز بتنوِع تربِته، مثل الترَبة الرَّمليِة، 

هل الّس�حلّي اإلى ثلاثة اأقس�م، هي: والتربة الُبنيَّة، والحمراء، وينقسم السَّ

مالّي: هل الّساحلّي الشَّ اأ- السَّ

أنه�ر، منه� نهر النّع�مين، ونهر المقطّع. يبداأ من راأس الن�قورة حتّى جبل الكرمل، وتجري فيه عدد من ال�أودية وال�

خريطة امتداد السهل الس�حلي في فلسطين

السهل الساحلي
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هل الّساحلّي ال�أوسط: ب- السَّ

أنه�ر الّتي تجري فيه نَْهرا الّزرق�ء، والعوج�. يبداأ من جبل الكرمل حتّى مدينة ي�ف�، ومن ال�

هل الّساحلّي الجنوبّي: ج- السَّ

أنه�ر وال�أودية الّتي تجري فيه نهر روبين، ووادي غّزة. يمتّد من ي�ف� حتّى رفح، ومن ال�
يَّة اقتص�ديّة كبيرة، فهو منطقة زراعّية مهّمة؛ بسبب خصوبة  هل الّس�حلّي الِفَلسطينّي ب�أَهمِّ ويتمتع السَّ
ط. ويوجد فيه  تربته، وتوافر المي�ه، كم� ُيَعّد منطقة تج�ريّة وصن�عّية وسي�حّية؛ نظًرا لقربه من البحر الُمَتَوسِّ

عدٌد من المدن، مثل: عك�، وي�ف�، وعسقلان، وطولكرم، وقلقيلية، وغّزة، ورفح.

2- الّسهول الّداخلّية:
أمثلة عليه�   َتْكثُر السهول الداخلية في فلسطين، وتختلف في ِمس�حته�، من منطقة اإلى اأخرى، ومن ال�

سهول: مرج ابن ع�مر، والبطّوف، وص�نور، وعّرابة، وحّوارة.

  

نش�ط تطبيقي: على خريطة ِفَلسطين الّصّم�ء: 

هل الّس�حلّي.  	  نَُظلِّل منطقة امتداد السَّ

نَُعيِّن مواقع: نهر النّع�مين، ونهر العوج�، ووادي غزة.	 

نحّدد مواقع اأربع مدن س�حلّية، ونكتُب اأسم�َءه�.	 

سهل البطّوف: يقع شم�ل شرق مدينة الن�صرة، 
وتبلغ مس�حته ٥٢كم٢.

سهل مرج ابن ع�مر: يقع بين جب�ل الجليل 
وجب�ل ن�بلس، وتبلغ مس�حته ٣٥١كم٢.
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ثانيًا - المرتفعات الجبلّية:

آتية المتعلّقة ب�لمرتفع�ت  نش�ط )٣( نلاحُظ الخريطة، ثّم نستنتُج الحق�ئق ال�
الجبلّية الِفَلسطينّية:

امتداد المرتفع�ت الجبلّية الِفَلسطينّية.                             	 

نن�قُش، ونعطي راأين� فيم� ي�أتي:	 
يَّة المرتفع�ت الجبلّية الِفَلسطينّية.. ١  اأَهمِّ

التّحّدي�ت الّتي تواجهه� من ال�حتلال الصهيوني. . ٢

اأشهر المدن الواقعة عليه�.. ٣

 اأنا َتَعلَّْمت:

هل الّس�حلّي  م�ل اإلى الجنوب، وتنحصر بين السَّ تمتّد المرتفع�ت الجبلّية في َوَسِط ِفَلسطين من الشَّ
َمقة(، ويمكن تقسيمه� اإلى: غرًب�، وال�أغوار شرًق�، وتسود فيه� تربة البحر المتوسط الحمراء )السَّ

مالّية )جبال الجليل(: * الجبال الشَّ
تمتّد من الحدود اللّبن�نية حتّى سهل مرج ابن ع�مر، ويوَجُد 
حوالي  يرتفع  حيث  ِفَلسطين،  ِقَمِم  اأعلى  الجرمق،  جبل  فيه� 
اإلى جبل حيدر،  ض�فة  ب�ل�إ البحر،  مستوى سطح  )١٢٠8م( عن 
لوجود  نظراً  مهّمة؛  َمنطقة  الجليل  جب�ل  وتَُعدُّ  كنع�ن.  وجبل 
الغ�ب�ت الّتي تكسوه�، ووفرة اأمط�ره�، وكثرة ين�بيعه�. ومن المدن 

جبل الجرمقالّتي تقع فيه�: صفد، وشف� عمرو.  

خريطة امتداد الجب�ل في فلسطين

الجبال

جبل 
الجرمق

مرتفعات 
الجليل
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* الجبال الُوسطى: 
وتمتّد على شكل سلسلة من سهل مرج ابن ع�مر شم�ًل� حتّى بئر الّسبع جنوًب�، وتتكّون من:

جب�ل ن�بلس، وُيَعدُّ جبل عيب�ل اأعلى جب�له� )94٠ م(، ثّم جبل جرزيم،)88١م(.	 

جب�ل رام الله، والقدس: ُيَعدُّ جبل تل الع�صور الواقع في الشم�ل الشرقي من مدينة رام الله اأعلى جب�له� 	 
)١٠١٥م(، بينم� ُيَعدُّ جبل النبي صموئيل اأعلى جب�ل القدس، ويبلغ ارتف�عه حوالي )88٥م(، ثّم جبل 

المكّبر، وجبل الطور )جبل الزيتون(.

ي جبل المكبر بهذا ال�سم؟   نفّكر ونُجيب: لم�ذا ُسمِّ

جب�ل الخليل: ومن اأشهر جب�له� جبل النّبي يونُس الواقع في حلحول، ويبلغ ارتف�عه )١٠٢٧م(. 	 

ل�ستخراج  مصدًرا  تشكّل  فهي  وسي�حّية،  اقتص�ديّة،  يَّة  ب�أَهمِّ الِفَلسطينّية  الجبلّية  المرتفع�ت  تتمتّع 
ْيف. أنه�ر وال�أودية، ومص�يف ومن�طق؛ للتنّزه في فصَلي الّربيع، والصَّ الحج�رة، ومن�بع لمي�ه ال�

 نش�ط تطبيقّي: نتوّزع في مجموع�ت، وعلى خريطة ِفَلسطين الّصّم�ء:

نَُظلِّل من�طق امتداد الجب�ل الشم�لية، والجب�ل الُوسطى في ِفَلسطين.  	 

د مواقع اأربع مدن جبلّية، ونكتب اأسم�َءه�.	  نحدِّ
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ثالثًا- ال�أغوار:

آتية المتعلّقة  نش�ط )4(: نلاحُظ الخريطة، ثّم نستنتج الحق�ئق ال�
ب�ل�أغوار الِفَلسطينّية:

امتداد ال�أغوار الِفَلسطينّية.  	 

اأسم�ء مدن تقع في منطقة ال�أغوار. 	 

نستنتج تسمية ال�أغوار بهذا ال�سم.	 

  نناقُش:

يَّة منطقة الَغْور. ١.   اأَهمِّ
التحدي�ت الّتي تواجه ال�أغوار من ال�حتلال الصهيوني. ٢. 

 اأنا َتَعلَّْمت:

رقّي من ِفَلسطين، وتمتّد من  تقع ال�أغوار في الجزء الشَّ
سهل الحولة شم�ًل� حتّى خليج العقبة جنوًب�، وتمت�ز بدفئه� 
عن  انخف�ضه�  بفعل  صيًف�؛  حرارته�  درجة  وارتف�ع  شت�ًء، 
مستوى سطح البحر، وُبْعِده� عن ت�أثير الُمَسطَّح�ت الم�ئّية. 
تقسيم  ويمكن  ملوحته�،  نسبة  ب�رتف�ع  ال�أغوار  تربة  وتتميز 

منطقة ال�أغوار اإلى ثلاث من�طق، هي:

ردن: ويضم سهل بحيرة الحولة، وبحيرة طبري�،  اأ- حوض نهر ال�أ

ردن، وتقع فيه مدن طبري� وبيس�ن واأريح�. ونهر ال�أ

خريطة امتداد ال�أغوار في فلسطين

ال�أغوار

ال�أغوار
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ب- البحر الميت: ُيَعدُّ البحر الميت الواقع جنوب مدينة اأريح� ظ�هرة طبيعّية ن�درة في الع�َلم؛ فهو اأخفض 
رضّية )4١6 متًرا تحت مستوى سطح البحر(، واأعلى مي�ه ِبح�ر الع�َلم ملوحة. منطقة على سطح الكرة ال�أ

تبلغ ِمس�حة البحر الميت حواَلي 8٠٠كم٢، وطوله حواَلي ٧8كم، واأقصى عرض له حواَلي ١6كم. 
ردن اّلتي  يَّة مي�ه نهر ال�أ ر، وانخف�ض َكمِّ يواجه البحر الميت مشكلة الجف�ف؛ بفعل ارتف�ع معّدل التَّبخُّ
ملاح، حيث ق�م ال�حتلال الصهيوني بتحويل  تصّب فيه، واستغلال مي�ه البحر الميت في استخراج ال�أ
انخفض  انخف�ض مستمر حيث  الميت في  البحر  مي�ه  اأن مستوى  ويلاحظ  النقب.  اإلى صحراء  مي�هه 

خيرة حوالي ٢٥ متًرا.  مستوى مي�هه خلال العقود الثلاث ال�أ

 نفّكر، ونناقش: 

المخ�طر الن�جمة عن التراجع المستمر في منسوب مي�ه البحر الميت.	 

طرق حم�ية البحر الميت من الجف�ف.	 

ج- وادي الجيبّي، ووادي عربة: 
ويمتدان من جنوب البحر الميت حتّى خليج العقبة، ويفصل بينهم� جبل الخريج، ويصّب وادي الجيبّي 

في البحر الميت، بينم� يصّب وادي عربة في خليج العقبة، وتقع فيه مدينة اأمّ الّرشراش.

تراجع مي�ه البحر الميت



20

الجوفية،  المي�ه  فيه�  الِفَلسطينّية في كونه� منطقة زراعّية وسي�حّية مهّمة، وتتوافر  ال�أغوار  يَّة  اأَهمِّ تنُبع 
َول العربية والع�لَم. لذلك تقوم سلط�ت ال�حتلال ب�إجراءات تهدف  يَّة للاأردن، ومنه� للدُّ ومنطقة عبور برِّ
واإق�مة  مغلقة،  عسكريّة  لمن�طق  وتحويله�  ال�أراضي،  مص�درة  مثل:  المنطقة،  هذه  على  سيطرته�  لتعزيز 
المتكررة لضم  الِفَلسطينيين منه�، والتّضييق عليهم، ومح�ول�ته  المواطنين  المستوطن�ت، ومح�ولة ترحيل 
هذه ال�أراضي. ولمواجهة هذه السي�س�ت اأق�مت الحكومة الفلسطينية العديد من المش�ريع التنموية، مثل 

المنطقة الزراعية الصن�عية في اأريح�.

 نش�ط تطبيقّي: على خريطة ِفَلسطين الّصّم�ء:

نَُظلِّل من�طق امتداد ال�أغوار الِفَلسطينّية.	 

عربة، 	  ووادي  الميت،  والبحر  ال�أردن،  ونهر  طبري�،  وبحيرة  الحولة،  سهل  من:  كلٍّ  موقع  نحّدُد 
وبيس�ن، واأريح�، واأمّ الّرشراش.

* نقراأ البط�قة التعريفية، ثّم نن�قش: 

بحيرة الحولة
بتنفيذ  ١9٥١م  ع�م  سرائيلي  ال�إ ال�حتلال  ق�م 
مشروع تجفيف مي�ه بحيرة الحولة الّتي ك�نت تبلغ 
ِمس�حته� حوالي ١4كم٢، وتحويله� لسهل زراعّي 
َفْت عن طريق حفر قنوات م�ئّية عميقة؛  بعد اأن ُجفِّ

لسحب مي�هه� اإلى بحيرة طبري�.
ك�نــت بحيــرة الحولــة تشــكّل منطقــة بيئيــة 
ــون  ــون الِفَلســطينّيون الق�طن ــة، وك�ن المواطن جميل
قربهــ� يســتغلّون مي�ههــ� العذبــة فــي ِرّي مزروع�تهم، 

وفــي صيــد ال�أســم�ك.

آث�ر النّ�جمة عن تجفيف مي�ه  نناقُش ال�
بحيرة الحولة.  
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رابعاً - هضبة النََّقب:

آتية: نش�ط )٥(: نلاحُظ الخريطة، ثّم نجيُب عن ال�أسئلة ال�

نَِصُف شكل هضبة النََّقب. 	 

ُر م� تمثِّلُه ِمس�حة النََّقب من ِمس�حة ِفَلسطين.	  نَُقدِّ

 نن�قُش: الخص�ئص الع�مة للصحراء .

 اأنا َتَعلَّْمت:

تشغل  وهي  تقريًب�  ِفَلسطين  ِمس�حة  نصف  النََّقب  هضبة  تشكّل 
النِّصف الجنوبّي منه�، متخذًة الّشكل القريب للمثلّث الّذي ق�عدته في 

م�لّي، وراأسه في خليج العقبة.  الجزء الشَّ
تمتـــ�ز هضبـــة النََّقـــب بُمن�خهـــ� الّصحـــراوّي، وتنـــّوع مظ�هر 
ســـطحه� الذي يشـــمل مرتفعـــ�ت جبليـــة، ومنخفضـــ�ت، واأودية، 
وِمســـ�ح�ت تَُغطّيهـــ� الرِّم�ل، وتقـــع فيه� مدن رئيســـة، مثل مدينتي 
بئـــر الّســـبع، ورهط، وعـــدد كبير من القـــرى والقب�ئـــل البدويّة الّتي 
تعتمـــد على تربية ال�أغن�م، مثل: قب�ئـــل التّرابين، والتّي�ه�، والعزازمة، 

والقديرات. 

خريطة امتداد هضبة النقب في فلسطين

هضبة النقب

هضبة النقب
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ع�ت البدويّة في النََّقب من انته�ك�ت ال�حتلال بحّقهم، مثل: عدم ال�عتراف  يع�ني سكّ�ن القرى والتّجمُّ
بقراهم، وهدم مس�كنهم، ومص�درة اأراضيهم، وترحيلهم عنه�.

يَّة كبيرة؛ بسبب وجود  وعلى الّرغم من الظّروف الّصحراويّة الّصعبة في منطقة النََّقب، اإلّ� اأنّه� ذاُت اأَهمِّ
الصهيوني  ال�حتلال  ويقوم  الثمينة،  ال�أحج�ر  وبعض  والنح�س،  الفوسف�ت،  مثل  فيه�،  المعدنّية  الثََّروات 

ب�ستغلاله� واستغلال ِمس�ح�ت منه� في الزراعة بعد توفير مي�ه الّرّي له�.
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  ال�أسئلة:

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: ١- اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأضُع دائرة حول رمز ال�إ

هل الّس�حلّي ال�أوسط؟ 	  م� اسم النهر الذي يجري في السَّ

اأ- العوج�.             ب- النّع�مين.             جـ- روبين.           د- المقطع.

م� اأعلى جب�ل ِفَلسطين، الذي يبلغ ارتف�عه ١٢٠8م؟	 

اأ- المكّبر.             ب- الجرمق.             جـ- تل الع�صور.      د- النّبي يونُس. 

م� المدينة الّتي تقع في هضبة النََّقب؟	 

اأ- صفد.               ب- اأريح�.               جـ- بئر الّسبع.       د- طولكرم.

م� المظهر التّض�ريسّي الّذي ُيَمثُِّل نِْصَف ِمس�حة ِفَلسطين تقريبًّ�؟	 

هل الّس�حلّي.    ب- المرتفع�ت الجبلّية.   جـ- الَغْور.           د- هضبة النََّقب. اأ- السَّ

٢- على ضوء دراستي لتض�ريس ِفَلسطين:

اأ- اأصنُِّف مظ�هر تض�ريس ِفَلسطين.      

ب- اأحّدُد الجهة الّتي يمتّد فيه� كّل مظهر. 

م�لّية والجب�ل الُوسطى في ِفَلسطين، من حيُث: ٣ - اأق�رُن بين الجب�ل الشَّ

يَُّته�. جـ- اأَهمِّ اأ- امتداُده�.                ب- اأعلى جبٍل فيه�.   

4- اأرسُم مقطًع� يبّيُن امتداد ال�أغوار الِفَلسطينية، واأسّمي اأشهر مظ�هره. 

هل الّداخلّي.  هل الّس�حلّي، والسَّ ٥- اأعرُِّف مفهوم كلٍّ من: السَّ

6- اأَعلِّل: تمت�ز ال�أغوار بدفئه� شت�ًء، وارتف�ع درجة حرارته� صيًف�.

٧ - اأَبيُِّن:

اإجراءات ال�حتلال الصهيوني في ال�أغوار، والنََّقب.	 

جراءات.	  ال�أهداف من هذه ال�إ
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:

٢. استنت�ج ُمن�خ ِفَلسطين، والعوامل المؤثِّرة فيه. ١. تبي�ن الفرق بين مفهومي الُمن�خ والّطقس.           
ق�ليم الُمن�خّية الّس�ئدة في ِفَلسطين. 4. تبي�ن ال�أ ٣. توضيح عن�صر الُمن�خ في ِفَلسطين.    

الُمناخ والطقس:

نش�ط )١(: نقراأ البط�قة التعريفية، ثّم نستنتج:

ُمناخ فَِلسطين والعوامل المؤثرة فيه:

نش�ط )٢(: نتوّزُع في مجموع�ت ثن�ئية، ونلاحُظ الشكل، ثم نقوُم بم� ي�أتي:

نصنّف المن�طق الحراريّة في الع�لَم.	 
نبيُِّن اأثر موقع ِفَلسطين الفلكي على ُمن�خه� بصفة 	 

ع�مة.
كيف يكون ُمن�خ ِفَلسطين لو ك�ن موقعه� الفلكّي 	 

بين دائرَتي عرض )٠ْ - ٥ْ(.
نستنتج اأثر البحر المتوسط على ُمن�خ ِفَلسطين.	 

0ْ
5ْ

5ْ

23,5ْ

23,5ْ

66.5ْ

66.5ْ

90ْ

90ْ

المنطقة الب�ردة القطبية

المنطقة المعتدلة

المنطقة المدارية

المنطقة ال�ستوائية

المنطقة المعتدلة

المنطقة المدارية

المنطقة الب�ردة القطبية

اأثر الموقع الفلكي والجغرافي لفلسطين على من�خه�

الفرق بين الُمن�خ والطقس.	 
اأهمية معرفة ُمن�خ ِفَلسطين.	 
التغيرات التي قد تطراأ على ُمن�خ ِفَلسطين.	 

الُمن�خ، هو معدل ح�لة عن�صر الجّو لمنطقة م�، لفترة زمنّية طويلة، تزيد عن ٣٥ ع�ًم�، اأّم� 
ُر ببضعة اأيّ�م. الطّقس فهو ح�لة عن�صر الجّو لمنطقة محّددة، لفترة زمنّية قصيرة، تَُقدَّ

الدرس الثالث: ُمناخ فَِلسطين
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 اأنا َتَعلَّْمت: 

يتّصف ُمن�خ ِفَلسطين ب�لتنّوع، على الّرغم من ِصَغر ِمس�حته�؛ بفعل عّدة عوامل، منه�:  

* الموقع الفلكّي:
اأّدى الموقع الفلكّي لِفَلسطين ضمن المنطقة المدارية والمعتدلة بين دائرَتي عرض )٣٠َ، ٢9ْ ( و )١٥َ، ٣٣ْ( 
شم�ًل� اإلى اعتدال ُمن�خه� صيًف� وشت�ًء بشكل ع�مّ. ومع ذلك تختلف الظروف الُمن�خية في فلسطين 

من ِمنطقة اإلى اأخرى.

* الموقع الجغرافّي:
اإلى جعل المن�طق الّس�حلّية، والّسفوح الغربّية من  ط  اأّدى امتداد ِفَلسطين على س�حل البحر الُمَتَوسِّ
المعتدل، وشت�ئه  الح�ر  الج�ّف  يتمّيز بصيفه  الّذي  المعتدل  ط  الُمَتَوسِّ البحر  ُمن�خ  ِفَلسطين ضمن  جب�ل 

الم�طر المعتدل.

* التّضاريس: 
م�ل اإلى الجنوب، وارتف�عه� عن سطح البحر جعَل سفوحه�  وجود الّسلاسل الجبلّية وامتداده� من الشَّ
من  العكس  على  عليه�.  الس�قطة  ال�أمط�ر  كمية  وزي�دة  شت�ًء،  ومنخفضة  صيًف�،  الحرارة  معتدلة  الغربّية 
اأمط�ره�، وارتف�ع درجة حرارته�، بسبب وقوعهم� في  ال�أغوار التي تمت�ز بقلّة  رقّية، ومنطقة  السفوح الشَّ

منطقة ظل المطر.

 نلاحظ الشكل المج�ور، ثّم نفكُّر ونستنتج:

 مفهوم منطقة ظل المطر.	 

ُمن�خ المن�طق الشرقية )الغور( فيم� لو ك�ن	 
   امتداد جب�ل ِفَلسطين من الشرق اإلى الغرب.

ظّل المطر

منطقة ظل المطر
ري�ح رطبة
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عناصر ُمناخ فَِلسطين:

نش�ط )٣(: نقراأ، ثّم نستنتج:

يَّة مت�بعة ح�لة الطّقس. 	  يَّة.          	  اأَهمِّ عن�صر الطقس والُمن�خ الّتي وردت في النَّشرة الَجوِّ

        نفّكر ونناقش: علاَم يدلُّ تخصيص يوم )٣/٢٣( من كل ع�م يوًم� ع�لمًي� للاأرص�د الجوية.

اأنا َتَعلَّْمت: 

ي�ح وال�أمط�ر من اأهم عن�صر المن�خ، وهي تختلف من منطقة  ّي والرِّ غط الَجوِّ تُعد درجة الحرارة والضَّ
يَّة والُمن�خّية فيه�. اإلى اأخرى في ِفَلسطين َحَسَب العوامل المؤثِّرة فيه�، م� ينعكس على تب�ُين ال�أحوال الَجوِّ

1- درجة الحرارة:
الحرارة  درجة  ط  فُمَتّوسِّ ل�أخرى،  منطقة  ومن  ل�آخر،  شهر  من  ِفَلسطين  في  الحرارة  درج�ت  تتب�ين 
ط درجة الحرارة الّسنوّي  ط، وُمَتّوسِّ هل الّس�حلّي ٢٠ْم؛ بسبب ت�أثّره بمؤثِّرات البحر الُمَتَوسِّ الّسنوّي في السَّ
ط الّسنوّي  في المن�طق الجبلّية حوالَي ١6 ْم؛ بسبب ال�رتف�ع، اأّم� في الَغْور، وهضبة النََّقب فيبلغ الُمَتَوسِّ
للحرارة حوالَي ٢٣ ْم؛ بسبب الُبْعد عن المؤثِّرات البحريّة. وُيَعدُّ شهر ك�نون الث�ني اأبرد شهور الّسنة في 

ِفَلسطين، اأّم� شهر تّموز فُيَعدُّ اأكثر شهور الّسنة ارتف�ًع� في درج�ت الحرارة.

يهتّم اأحمد بمت�بعة النشرة الجوية الص�درة عن دائرة ال�أرص�د الجوية الِفَلسطينية، وقد اطّلع 
أربع�ء على ح�لة الجّو لليوم الت�لي، الّتي اأف�دت اأّن يوم غد الخميس من المتوقَّع اأن يكون  مس�ء ال�
الع�م  معّدله�  اأدنى من  لتصبح  الحرارة؛  اآخر على درج�ت  انخف�ض  ويطراأ  غ�ئًم� جزئًي�،  الجّو 
السنوّي بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيَّ�أة لسقوط اأمط�ر خفيفة فوق بعض المن�طق، 
والّري�ح  شم�لّية غربّية اإلى جنوبّية غربّية معتدلة اإلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتف�ع الموج.

نقراأ الَمَثَل الشّعبّي، ثّم نقوُم بم� ي�أتي:

في كانون ِكّن ببيتك، وكثّر من َحَطبك وزيتك.
ر دل�لة المثل الشعبي.	  نفسِّ
نذكر اأمث�ل�ً شعبيًة اأخرى ترتبط ب�لُمن�خ.	 
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غط الَجوِّّي: 2- الضَّ
ْيف تخضع ِفَلسطين  ت�ء، ففي فصل الصَّ ْيف والشِّ ّي في ِفَلسطين بين فصَلي الصَّ غط الَجوِّ يتب�ين الضَّ

م�لّي المرتفع ال�آزوري )نسبة اإلى جزر اآزور في المحيط ال�أطلسي(،  ّي المدارّي الشَّ غط الَجوِّ لت�أثير مركز الضَّ

الّذي يحول دون وصول المؤثِّرات البحريّة والمحيطّية الق�دمة من الغرب، وهذا يؤّدي اإلى الجف�ف. اأّم� في 

ّي المدارّي المرتفع نحو الجنوب، فتندفع كتل هوائّية من مص�در مختلفة  غط الَجوِّ ت�ء فيتراجع مركز الضَّ الشِّ

يَّة، تَُسبُِّب عدم استقرار ال�أحوال الُمن�خّية. ويمكن تقسيم الُكَتل  اإلى ِفَلسطين، يص�حبه� منخفض�ت َجوِّ
الهوائّية الّتي تتاأثّر بها فَِلسطين اإلى:

رقّي، من ي�بس ق�ّرَتي اآسي� واأوروب�، ويكون هواؤه� 	  م�ل الشَّ م�ل والشَّ كَُتل هوائّية ق�ّريّة ب�ردة ق�دمة من الشَّ
ب�رًدا وج�فًّ�.

م�لّية.	  كَُتل هوائّية قطبّية، مصدره� المنطقة القطبّية الشَّ

م�ل الغربّي، وهي كَُتٌل بحريّة محيطّية ب�ردة، تَُسبُِّب سقوط ال�أمط�ر. 	  كَُتل هوائّية ق�دمة من الشَّ

ياح: 3- الرِّ
ت�ء، وهي على النحو ال�آتي: ْيف والشِّ ي�ح الّتي تهب على ِفَلسطين بين فصلي الصَّ تختلف اأنواع الرِّ

ْيف، وتشمل: * ري�ح فصل الصَّ
ط، وتعمل على  م�لّية الغربّية: تهّب نه�ًرا على شكل اأنسمة ق�دمة من البحر الُمَتَوسِّ ي�ح الغربّية والشَّ اأ- الرِّ

تلطيف الجّو، خ�ّصة في المنطقة الجبلّية.

ْيف، وهي ري�ح ج�فّة وح�ّرة نسبيًّ�، تؤّدي  رقّية: تهبُّ في اأواخر فصل الصَّ م�لّية الشَّ رقّية والشَّ ي�ح الشَّ ب- الرِّ

اإلى رفع درجة حرارة الجّو.

ي�ح الخم�سينّية: تتمّيز ب�أنّه� ح�ّرة وج�فّة، ومحّملة ب�لُغب�ر، تهبُّ من المن�طق الّصحراويّة الجنوبّية؛  جـ- الرِّ

فتعمل على رفع درج�ت الحرارة. 

ت�ء، وتشمل: * ري�ح فصل الشِّ

رقّية الب�ردة، تهّب قبل مرور المنخفض�ت  رقّية: وهي ري�ح ب�ردة وج�فّة ق�دمة من المن�طق الشَّ ي�ح الشَّ اأ- الرِّ
يَّة، وتعمل على خفض درج�ت الحرارة. الَجوِّ

يَّة: تكون مصحوبة بعواصف رعديّة، يصحبه� سقوط ال�أمط�ر.  ي�ح الجنوبّية الغربّية المرافقة للمنخفض�ت الَجوِّ ب- الرِّ

اإلى  ب�ردة نسبيًّ�، تؤدي  يَّة: وهي ري�ح  الَجوِّ المنخفض�ت  َتْعُقُب  التي  الغربّية  م�لّية  الشَّ ي�ح  الرِّ جـ- 
تصفية الجّو من الغيوم. 
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4- ال�أمطار: 
ُيقسم موسم سقوط ال�أمط�ر على ِفَلسطين اإلى ثلاث فترات، هي: 

ال�أمط�ر المبكِّرة )الخريفّية(: تسقط في فصل الخريف، خ�ّصة على المن�طق الجبلّية والّس�حلّية.	 
ت�ء، 	  يَّة، وتسقط ال�أمط�ر على ِفَلسطين في فصل الشِّ َتِويّة: وهي مص�حبة للمنخفض�ت الَجوِّ ال�أمط�ر الشَّ

وخ�صة في اأشُهر ك�نون ال�أول، وك�نون الث�ني، وشب�ط، حيث يسقط في هذه ال�أشهر م� نسبته ٧٢% 
من المجموع الُكلِّّي للاأمط�ر الّسنويّة.

رة )الّربيعّية(: هي ال�أمط�ر الّتي تسقط في فصل الّربيع.	  ال�أمط�ر المت�أخِّ
ّي�ت ال�أمط�ر الّس�قطة من منطقة ل�أخرى على ِفَلسطين، فمثًلا: يزداد معّدل سقوط ال�أمط�ر على  تتف�وت َكمِّ
ي�ح الّرطبة المص�حبة للمنخفض�ت  المن�طق الّس�حلّية والجبلّية  )4٠٠ - 9٠٠ ملم/ سنة(؛ بسبب ت�أثّره� ب�لرِّ
رقّية والجنوبية، حيث  ّية ال�أمط�ر الّس�قطة على المن�طق الشَّ ط، بينم� تقّل َكمِّ يَّة الق�دمة من البحر الُمَتَوسِّ الَجوِّ

ي�ح الّرطبة اإليه�.  تتراوح بين )٥٠ - 4٠٠ ملم/ سنة(؛ بسبب وجود الحواجز الجبلّية الّتي تُعيق وصول الرِّ

ال�أقاليم الُمناخّية في فَِلسطين:

أق�ليم الُمن�خّية في ِفَلسطين: نش�ط )4(: نلاحُظ الخريطة ثم نسّمي ال�

 نفّكر ونناقش: 
قليم الُمن�خّي.	  المقصود ب�ل�إ

أق�ليم الُمن�خّية في ِفَلسطين.	  آث�ر المترتبة على تنوع ال� ال�

   

أق�ليم المن�خية في فلسطين خريطة ال�
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 اأنا َتَعلَّْمت:

يوَجد في ِفَلسطين اأق�ليم ُمن�خيَّة ُمتنّوعة، ويمت�ُز كلُّ اإقليم ُمن�خي بِخص�ئَص ُمن�خيَّة ونَب�تية وَحيوانية 
أق�ليم هي:  أق�ليم، وهذه ال� تُمّيزه عن غيرِه ِمن ال�

ط: 1- اإقليم البحر الُمَتَوسِّ
بُمن�خ  ويتّصف  للمرتفع�ت،  الغربّية  والسفوح  الّس�حلّية  الّسهول  ويشمل 
ّية اأمط�ره بين )4٠٠ - 9٠٠  ح�ّر ج�ّف صيًف�، ومعتدل م�طر شت�ًء، وتتراوح َكمِّ

َتِويّة، وال�أشج�ر المثمرة. ملم سنويًّ�(؛ م� يس�عد على زراعة المح�صيل الشَّ

قليم )شبه الجاّف( شبه الّصحراوّي: 2- ال�إ
م�لّي وال�أوسط من الغور، وشم�ل النََّقب، والسفوح الشرقية من جب�ل ِفَلسطين،  ويسود في الجزء الشَّ
ويتمّيز ب�لُمن�خ الح�ّر والج�ّف صيًف� وشبه الج�ّف والّدافئ شت�ًء، واأمط�ره قليلة تتراوح بين )١٥٠–٣٠٠ ملم 

سنويًّ�(؛ لذا تعتمد الزراعة فيه على مي�ه الرِّّي.

قليم الجاّف )الّصحراوّي(: 3- ال�إ

ويتّصف  الجنوبّي،  والغور  واأريح�  الميت،  البحر  ومنطَقتي  النََّقب، ووادي عربة،  ويسود في صحراء 
ا )٥٠–١٥٠ ملم سنويًّ�(، وهي من�طق شبه  بُمن�خه الح�ّر الج�ّف صيًف�، والّدافئ شت�ًء، واأمط�ره قليلة جدًّ

ق�حلة، تنتشر فيه� بعض النّب�ت�ت الّصحراويّة.

قليم الُمناخّي: ال�إ

جغرافيًّــ�  محــّددة  منطقــة  هــو 
ــة  ــص ُمن�خّي ــ� خص�ئ ــ�، له وفلكيًّ
ــن  ــ� م ــن غيره ــ� ع ــة تُميِّزه ونب�تّي

المن�طــق. 

بطاقة تعريفية
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  ال�أسئلة:

١- اأنقل اإلى دفتري، ثم اأضُع اإش�رة )✓( للعب�رة الّصحيحة واإش�رة )×( للعب�رة غير الّصحيحة فيم� 
ي�أتي: 

ّن ِفَلسطين تقع في المنطقة ال�ستوائّية.            )    ( اأ- الّصفة الع�ّمة لُمن�خ ِفَلسطين معتدل؛ ل�أ
ب- ُيَعدُّ شهر ك�نون الّث�ني اأبرد شهور الّسنة، اأّم� شهر تّموز فُيَعدُّ اأكثر شهور الّسنة حرارة في ِفَلسطين.)     (

قليم الُمن�خّي هو منطقة محّددة جغرافيًّ� وفلكيًّ�، له� خص�ئص ُمن�خّية ونب�تّية معّينة.  )    (  جـ- ال�إ
د- تمت�ز ري�ح الخم�سين ب�أنه� رطبة.                                                      )    ( 
جزاء الشم�لية من الغور.                            )    ( قليم شبه الّصحراوّي في ال�أ هـ- يسود ال�إ

٢- اأذكُر عن�صر ُمن�خ ِفَلسطين. 

ُح اأثر جب�ل ِفَلسطين على ُمن�خه�. ٣ - اأَوضِّ

ت�ء. ْيف والشِّ ي�ح التي تهّب على ِفَلسطين في فصَلي الصَّ 4 - اأَسّمي اأنواع الرِّ

مط�ر التي تسقط على ِفَلسطين، َحَسَب فترات سقوطه�. ٥- اأَصنُِّف ال�أ

6- اأَعلِّل م� ي�أتي: 
ط درجة الحرارة الّسنوّي في المن�طق الجبلّية )حوالَي ١6 ْم(، وارتف�عه في 	  انخف�ض ُمَتوسِّ

غوار وصحراء النََّقب )حوالَي ٢٣ ْم(.  ال�أ

ت�ء، وعدم سقوطه� عليه� في فصل الّصْيف. 	  سقوط ال�أمط�ر على ِفَلسطين في فصل الشِّ

غوار. 	  هل الّس�حلّي عنه� في منطقة ال�أ ّية ال�أمط�ر في منطقة السَّ اختلاف َكمِّ

نشاط:

نُِعدُّ تقريًرا حول التغّيرات الُمناخية، واأثرها في مظاهر الحياة المختلفة.	 
ــُم زيــارة لدائــرة ال�أرصــاد الجويــة؛ لنتعــرَف اإلــى ال�أدوات وال�أجهــزة المســتخدمة فــي رصــد عناصــر 	  ننظِّ

الُمناخ.
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الدرس اأن يكونوا ق�درين على:
٢- تفسير التنّوع الّنب�تّي الّطبيعّي في ِفَلسطين.  ١- استنت�ج مظ�هر التنّوع الحيوّي في ِفَلسطين.   
يَّة في ِفَلسطين. 4- تعليل تنّوع الَحَيوان�ت البرِّ يَّة الّنب�ت الطبيعيّ.                             ٣- توضيح اأَهمِّ

٥- استنت�ج المخ�طر اّلتي تهّدد الّنب�ت�ت والَحَيوان�ت البرّية الِفَلسطينّية.
يَّة، وطرق تحقيق ذلك. يَّة المح�فظة على الحي�ة البرِّ 6- بي�ن اأَهمِّ

مظاهر التنوّع الحيوّي في فَِلسطين:

نش�ط )١(: نلاحُظ الّصور، ثّم نستنتج:

معنى التنوع الحيوي.	 

يَّة الِفَلسطينّية.	  اأنواع الحي�ة البرِّ

الدرس الرابع: التنوّع الحيوّي في فَِلسطين
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 اأنا َتَعلَّْمت:

نس�ن، وتشمل النّب�ت  ل ال�إ يَّة الّتي تعيش فيه�، دون تدخُّ تمت�ز ِفَلسطين بتنّوع مظ�هر الحي�ة الطّبيعّية البرِّ
يَّة، والحي�ة البحريّة.   الطّبيعّي، والَحَيوان�ت البرِّ

وتعّد ِفَلسطين من اأكثر دول الع�لَم تنّوًع� في الغط�ء النب�تّي الطبيعّي على الّرغم من ِصَغر ِمس�حته�، 
جيرات، وال�أعش�ب الُمْزِهَرة،  يَّة، ك�ل�أشج�ر، والشُّ حيث يوجد فيه� حوالَي )٢٧٥٠( نوًع� من النّب�ت�ت البرِّ

وغير الُمْزِهَرة.
يعود تنّوع النّب�ت�ت الطّبيعّية في ِفَلسطين اإلى تنّوع اأق�ليمه� الُمن�خّية، وتنّوع التّض�ريس، والتربة، وعليه 

يمكن تقسيم ِفَلسطين اإلى اأق�ليم نب�تّية، لكّل منه� نب�ت�ته المتنّوعة الخ�ّصة به، وهي:

ط: * اإقليم نباتات البحر الُمَتَوسِّ

فيه�  وينمو  ِفَلسطين،  في  والُوسطى  م�لّية  الشَّ الجبلّية  والمرتفع�ت  الّس�حلّي  هل  السَّ من�طق  ويشمل 
الّشجيرات،  فيه�  تنمو  كم�  َنْوَبر،  والصُّ ندي�ن(،  )السِّ والَبلّوط  الزُّعرور،  مثل:  ال�أشج�ر،  من  عديدة  اأنواع 
الُمْزِهَرة  ال�أعش�ب  من  كثيرة  اأنواع  ظهور  ج�نب  اإلى  )النّتش(،  والبلان  والزعتر،  والميرمّية،  الُقّض�ب،  مثل: 
قليم  وغير الُمْزِهَرة، مثل: اللّوف، والجْعدة، والعكّوب، وشق�ئق النُّعم�ن، وغيره�، وهي تتلاءم مع ُمن�خ هذا ال�إ

المعتدل والّرطب.

الزعرور البلان )النّتش(

شق�ئق النعم�ن العكّوب



33

* اإقليم النّباتات شبه الّصحراوّية:

الّسبع،  بئر  المحيطة بمدينة  ال�أراضي  النََّقب خ�صة  ويتمثَُّل في شم�ل 
ومن اأشهر نب�ت�ته�: الّرتم، والقطف.

* اإقليم النّباتات الّصحراوّية:

نب�ت�ته� والتي  اأهّم  القدس، والخليل، ومن  النََّقب وجنوبه، ومن�طق شرق  اأراضي وسط  ويضّم معظم 
تتلاءم مع الُمن�خ الّصحراوّي الح�ّر والج�ّف: الطلح، والّشيح، وال�أثل.

* اإقليم نباتات ال�أغوار:

ويتمثَُّل في منطقة ال�أغوار الممتّدة من الحولة شم�ًل� حتّى خليج العقبة جنوًب�، ومن اأشهر نب�ت�ت هذه المنطقة: 
آراك، والحلف�. ال�

الشيح أثل ال� الطلح

الحلف� آراك ال�

الرتم
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يَّة النبات الطبيعي: اأَهمِّ

َور، ثّم نستنتج:  نش�ط )٢(: نتوّزع في مجموع�ت، ونلاحُظ الصُّ

اأسم�ء بعض النّب�ت�ت الطّبيعّية الِفَلسطينّية.	 

فوائد النّب�ت�ت الطّبيعّية في ِفَلسطين.	 

 اأنا َتَعلَّْمت:

يَّة النّب�ت�ت الطّبيعّية فيم� ي�أتي: تتمثَُّل اأَهمِّ
يَّة النّبات الّطبيعّي للبيئة الِفَلسطينّية:	  اأَهمِّ

ُيْسِهُم النّب�ت الطّبيعّي في تلطيف درج�ت الحرارة، ويعمل 
على امتص�ص غ�ز ث�ني اأكسيد الكربون، واإطلاق ال�أكسجين؛ 
من  كثيٍر  لعيش  من�سبة  بيئة  ويوفّر  الهواء،  ث  تلوُّ من  يقلُِّل  م� 
ض�فة اإلى ذلك تعمل جذور النّب�ت�ت الطّبيعّية على  الَحَيوان�ت. ب�ل�إ
الطّبيعّي  النّب�ت  انجرافه�. ويعطي  وتمنع  التّربة،  ذّرات  تم�سك 

ْيف.  جم�ل�ً للبيئة الِفَلسطينّية، خ�ّصة في فصَلي الرَّبيع والصَّ

الّسم�قالخّروب

الزعتر البريالخبيزة

النب�ت الطبيعي في جب�ل الجليل
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نسان:	  يَّة النّبات الّطبيعّي لل�إ اأَهمِّ
ّم�ق،  نس�ن الِفَلسطينّي، مثل: الَخّروب، والسُّ يَّة في غذاء ال�إ تُستخَدم كثير من ثم�ر ال�أشج�ر والنّب�ت�ت البرِّ
واللّسّينة، والّزعتر البري، والُخّبيزة، والفرفحينة، ومنه� م� ُيستخَدم ك�أعش�ب طّبّية، مثل: الميرمّية، والب�بونج، 
والجعدة، وغيره� من الّزهورات النّب�تّية الّتي ُيستخَلص من مكّون�ته� المستحضراُت الّدوائّية والتّجميلّية والِعطريّة.

النّب�تّي،  الفحم  واإنت�ج  والتّدفئة،  الطّهي،  في  للطّ�قة  يَّة كمصدر  البرِّ ال�أشج�ر  اأخش�ب  تُستخَدم  كم� 
والّصن�ع�ت الخشبّية.

يَّة والبحرّية في فَِلسطين: الَحَيوانات البرِّ

َور، ثّم نُجري حواًرا حول م� ي�أتي: نش�ط )٣(: نلاحُظ  الصُّ

يَّة في ِفَلسطين.	  اأصن�ف الَحَيوان�ت البرِّ

يَّة تعيش في منطقتن�.	  اأسم�ء َحَيوان�ت برِّ

اأنواع الك�ئن�ت البحرية في ِفَلسطين.	 

 اأنا َتَعلَّْمت:

التنّوع موقعه�  يَّة والبحريّة المتنّوعة، وم� س�عد على هذا  البرِّ الَحَيوان�ت  يعيش في ِفَلسطين كثير من 

اأفعى ِفَلسطينالتيس الجبليالحرذونالدوري

الجندبالسمكالوبر الصخريالحجل )الشن�ر(
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ط، وتنّوع ُمن�خه� وتض�ريسه�. ويمكن تصنيف الحيوان�ت البرية والبحرية في ِفَلسطين على  الجغرافّي الُمَتَوسِّ
أمثلة عليه�: النّحو ال�آتي، مع بعض ال�

يَّة الِفَلسطينّية: المخاطر الّتي تهّدُد الحياة البرِّ

َور، ثّم نستنتج:  نش�ط )4(: نلاحُظ الصُّ

المخ�طر التي تهّدد الحي�ة البرية الِفَلسطينية.	 

يَّة النّب�تّية والَحَيوانية الِفَلسطينّية.	  اأثر انته�ك�ت ال�حتلال الصهيوني على الحي�ة البرِّ

الّديدان والحشراتالّطيور الّزواحف ال�أسماكالثّديّياتالبرمائّيات

الحجل )الّشن�ر(
الّدوري
الّصْقر

الَحم�م البرّي

الّضف�دع
الّسرط�ن�ت البحريّة

أف�عي ال�
الّسح�لي
الِحرب�ء 
الحرذون
الّسلاحف

دودة ال�أرض
الجن�دب
الَفراش
النّمل
الّدبور

الّسردين
البوري
البلطي
المشط

الغزال
التّيس الجبلّي
ال�أرنب البرّي
الوبر الصخري

النّيص

تلوث البيئة البحرية

تدمير ال�حتلال الصهيوني للبيئة الِفَلسطينية جدار الضم والتوسع العنصري

حرائق الغ�ب�ت
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 اأنا َتَعلَّْمت:

يَّة النّب�تّية والَحَيوانية في ِفَلسطين منذ زمن، وم� زالت تتعرض لعدد من ال�نته�ك�ت  تعّرضت الحي�ة البرِّ

اأو الحّد من انتش�ره�  يَّة،  البرِّ النّب�ت�ت والَحَيوان�ت  اأنواع من  والمم�رس�ت الّسّيئة الّتي نجم عنه� انقراض 

يَّة الِفَلسطينّية: وتك�ثره�. ومن ال�نته�ك�ت والمم�رس�ت الّتي له� اآث�ر سلبّية على الحي�ة البرِّ

انته�ك�ت ال�حتلال الصهيونّي، من تجريف لِمس�ح�ت واسعة من ال�أراضي؛ بهدف اإنش�ء المستوطن�ت، 	 

وشّق الطّرق ال�ستيط�نية ال�لتف�فّية، وبن�ء جدار الضم والتوسع العنصري، وتسييج ال�أراضي ب�ل�أسلاك، 

يَّة، وتقليل انتش�ره�، م� يؤثر سلًب� على البيئة  كلُّ ذلك اأّدى اإلى القض�ء على اأنواع كثيرة من النّب�ت�ت البرِّ

ل.  يَّته� في التَّنقُّ يَّة، والحّد من حرِّ المن�سبة لعيش الَحَيوان�ت البرِّ

مم�رس�ت المواطنين المتمثّلة بقطع ال�أشج�ر؛ للحصول على ال�أخش�ب، ل�أغراض التّدفئة، والطّهي، 	 

ض�فة للّزحف الُعمرانِّي والّزراعّي على ال�أراضي الطّبيعّية، واستخدام المبيدات،  والّصن�ع�ت الخشبّية، ب�ل�إ

النّب�تّية في  أنواع  ال� اإلى تراجع انتش�ر بعض  اأّدى  والّرعي الج�ئر غير المنظَّم للاأغن�م في المراعي، م� 

يَّة، خ�ّصة في  من�طق، واختف�ء نمّوه� في من�طق اأخرى. كم� اأّن مم�رسة الّصيد للطّيور والَحَيوان�ت البرِّ

موسم تك�ثره� يؤّدي اإلى تن�قص اأعداده� بشكل مستمّر، وانقراضه� في المستقبل. 

هم�ل اأو التّخريب، مثل اإشع�ل النيران في الغ�ب�ت وال�أعش�ب، م� يؤّدي اإلى 	  المم�رس�ت النّ�جمة عن ال�إ

القض�ء عليه�، وعلى الَحَيوان�ت، والطيور، وتدمير البيئة الّتي تعيش فيه�.

     نُفكُِّر، ونُناقش: اأسب�ب انِقراض َبعض اأنواِع النَّب�ت�ت والَحيوان�ت البريَّة في بيئتي.
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يَّة، والمحافظة عليها: حماية النّباتات والَحَيوانات البرِّ

آتية من ق�نون البيئة الِفَلسطينّي، ثّم نستنتج: نش�ط )٥(: نقراأ المواد ال�

 اأنا َتَعلَّْمت:

أّن  ل� الِفَلسطينّية؛  س�ت  والمؤسَّ والجم�ع�ت،  أفراد،  ال� الِفَلسطينّية من واجب  البيئة  الحف�ظ على  يَعدُّ 
أفراد المح�فظة على النّب�ت الطّبيعّي،  البيئة الفلسطينية جزء من الموروث الطّبيعّي والوطنّي. فمن واجب ال�
يج�بّية، مثل: المش�ركة في زراعة ال�أشج�ر الحرجّية، والحرص على عدم  من خلال مم�رسة الّسلوك�ت ال�إ

يَّة، وتجنّب م� ُيِضّر ب�لبيئة البحرية. اإشع�ل النّيران الّتي تهّدد حي�ة النّب�ت�ت والَحَيوان�ت البرِّ
س�ت، فمن واجبه� سّن القوانين الّتي تمنع قطع ال�أشج�ر، والّرعي الج�ئر في المراعي،  اأّم� دور المؤسَّ
الِفَلسطينّية،  يَّة  البرِّ ب�أنواع الحي�ة  المواطنين  يَّة، وعليه� نشر الوعي؛ لتعريف  البرِّ الَحَيوان�ت والطيور  وصيد 

ع في اإق�مة المحمّي�ت الطّبيعّية. يَّته�، والحف�ظ عليه�، والتَّوسُّ واأَهمِّ

عن�صر البيئة الِفَلسطينّية الّتي يكفل الق�نون حم�يته�.	 

يَّة ال�لتزام بقوانين البيئة الِفَلسطينّية، وتطبيقه�.	  اأَهمِّ

مفهوم المحمّية الطّبيعّية.	 

يَّة والبحريّة وال�أسم�ك المحددة ب�للائحة  )م�ّدة 4١(: ُيْحَظُر صيد الطيور والَحَيوان�ت البرِّ
الطّيور  مس�ك به�، وُيْحَظُر حي�زة هذه  ال�إ اأو  اأو قتله�،  الق�نون،  التنفيذية لهذا 
والَحَيوان�ت، اأو نقله�، اأو التّجوال به�، اأو بيعه�، اأو عرضه� للبيع، حّية اأو ميتة، 

كم� ُيْحَظُر اإتلاف اأوك�ره�، اأو اإعدام بيضه�.

يَّة الّتي ُيْمَنُع قطفه�، اأو حصده�، اأو  )م�ّدة 4٣(: تحديد النّب�ت�ت وال�أشج�ر الحرجّية والبرِّ
اإتلافه�، اأو قطعه� منًع� مؤقًّت�، اأو ُمستديًم�، بم� يضمن بق�ءه� اأو استمراره�.

ضرار  ال�إ اإلى  تؤّدي  اأنشطة  اأو  اأعم�ل  ب�أّي  القي�م  شخص  اأّي  على  ُيحظر   :)44 )م�ّدة 
المواقع  اأو  الع�ّمة،  المتنّزه�ت  اأو  الحرجّية،  المن�طق  اأو  الطّبيعّية،  ب�لمحمّي�ت 

أثريّة، والتّ�ريخّية، اأو المس�س ب�لمستوى الجم�لّي لهذه المن�طق. ال�



3٩

المحمية الطبيعية:

يَّة، اأو اأم�كن اأثريّة، تكون محمّية بقوانيَن ص�درٍة عن  هي ِمس�حة من ال�أرض تشتهر بنب�ت�ت وَحَيوان�ت برِّ
الحكومة؛ بهدف المح�فظة عليه�. ومن المحمّي�ت الطّبيعّية الِفَلسطينّية م� ي�أتي:

بطاقة تعريفية

اأمّ الريّح�ن: غرب مدينة جنين

برك سليم�ن: في اأرط�س جنوب غرب مدينة بيت لحم

الب�ذان: شم�ل شرق مدينة ن�بلس

وادي القلط: شرق مدينة القدس الجليل ال�أعلى

عين قيني� شم�ل غرب مدينة رام الله

 نش�ط تطبيقّي:

* نقدم مقترًح� للمجلس القروي اأو البلدي، نبين فيه:

اأ- منطقة من بيئتن� لتكون محمية طبيعية.
ب- ال�أسب�ب التي تدعو لجعل هذه المنطقة محمية طبيعية.
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  ال�أسئلة:

١ - اأبيُِّن المقصود بكلٍّ من:
التنوع الحيوي.   	

المحمية الطبيعية.    	

ط، واإقليم النّب�ت�ت شبه الّصحراوّي، واإقليم النّب�ت�ت   ٢- اأق�رُن بين كلٍّ من: اإقليم نب�ت�ت البحر الُمَتَوسِّ
   الّصحراويّة، من حيُث: 

المنطقُة الّتي توَجُد فيه�.  	

ذكُر مث�لَْيِن على النّب�ت�ت الّتي تعيش فيه�.   	

يَّة والبحرية الِفَلسطينّية، مع ذكِر  ثلاثة اأسم�ء لَحَيوان�ٍت من كّل صنف. ٣- اأَصنُِّف الَحَيوان�ت البرِّ

4- اأَعلُِّل م� ي�أتي: 

يَّة في ِفَلسطين. تنّوع النّب�ت�ت والَحَيوان�ت البرِّ  	

نس�ن الِفَلسطينّي والبيئة الِفَلسطينّية. يَّة للاإ يَّة النّب�ت�ت البرِّ اأَهمِّ  	

٥- اأذكُر اأسم�ء ثلاث محمّي�ت طبيعّية ِفَلسطينّية.

يَّة الِفَلسطينّية. ُح ال�نته�ك�ت الخطيرة للاحتلال الّصهيوني على الحي�ة البرِّ 6- اأَوضِّ

٧- اأستنتُج م� ي�أتي:    

يَّة المحمّي�ت الطّبيعّية. اأَهمِّ  	

يَّة الِفَلسطينّية.   ال�لتزام بقوانين البيئة المتعلّقة ب�لحي�ة البرِّ  	

8- اأبيُِّن دوري في المح�فظة على الحي�ة البرية في بيئتي.    
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الّدرس اأن يكونوا ق�درين على اأن:

معرفة اأسم�ء المدن الِفَلسطينّية وتوزيعه� من خلال خريطة ِفَلسطين. - ١

يَّة الّدينّية والّت�ريخّية والحض�رّية لبعض المدن الِفَلسطينّية.   - ٢ َهمِّ استنت�ج ال�أ

تبي�ن انته�ك�ت ال�حتلال الصهيوني تج�ه المدن الِفَلسطينّية.- ٣

المدن الِفَلسطينّية، وتوزّعها الجغرافّي:

نش�ط )١(: نقراأ، ونلاحُظ خريطة فلسطين، ثّم نُجيب:

خريطة فلسطين - المدن

الدرس الخامس: مدن فَِلسطينّية

الت�ريخ، فمعظم المدن  الِفَلسطينية منذ فجر  نش�أت المدن 
التي نعرفه� اليوم اأنش�أه� اأجدادن� الكنع�نيون واليبوسيون.

منه�  متعددة،  الت�ريخ حض�رات  عبر  ِفَلسطين  على  تع�قب 
لبعض  اأض�ف  م�  والروم�نية،  والبيزنطية  والف�رسية  الفرعونية 
أثرية  ال� المع�لم  في  تمثّلت  بصم�ت حض�رية،  المدن  هذه 

التي خلّفته� تلك الحض�رات.
سلامية بشكل كبير في اإعم�ر كثير  اأسهمت الحض�رة العربية ال�إ
زالت  وم�  الرملة،  مدينة  مثل  وتطوره�،  الِفَلسطينية  المدن  من 
سلامية الت�ريخية، والدينية م�ثلة فيه� حتى اليوم، ش�هدة  اآث�ره� ال�إ

على اإسلاميته� وعروبته�.

م� دل�لة وجود المدن الِفَلسطينية منذ الِقَدم؟	 
نذكُر اأسم�ء مدن ِفَلسطينية.	 
نحّدُد الجهة التي تقع فيه� مح�فظتن� ب�لنسبة لمدينة القدس.	 
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 اأنا َتَعلَّْمت:

هل الّس�حلّي توجد مدن: عك�،  اأنشئت المدن الِفَلسطينّية في جميع اأق�ليم ِفَلسطين، فعلى امتداد السَّ
وقيس�رية، وحيف�، وي�ف�، وطولكرم، وقلقيلية، وعسقلان، وخ�ن يونُس، ورفح. وعلى امتداد المن�طق الجبلّية 
توجد مدن: القدس، والخليل، وبيت لحم، ون�بلس، وجنين، والنّ�صرة، وصفد. وتوجد في ال�أغوار مدن: 
يَّة ت�ريخية  طبريّ�، وبيس�ن، واأريح�. وق�مت في صحراء النََّقب مدينة بئر الّسبع. ولكل مدينة ِفَلسطينّية اأَهمِّ

وحض�ريّة تميزه� عن غيره� من المدن.

مدينة القدس:

نش�ط )٢(: نلاحُظ الخريطة، والّصورة، ثّم نقوم بم� ي�أتي:

                          مدينة القدس

ُد الجهة الّتي تقع فيه� مدينة القدس. 	  نَُحدِّ

نذكر اأسم�ء المدن ال�أقرب لمدينة القدس.	 

خريطة فلسطين
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 اأنا َتَعلَّْمت:

ط حوالَي )٥٥ كم(،  تقع مدينة القدس ع�صمة ِفَلسطين في المنطقة الجبلّية الُوسطى، وتبعد عن البحر الُمَتَوسِّ
وترتفع عن مستواه بنحو )٧٥4 م(، وتبعد عن البحر الميت حوالَي )٢٢ كم(، وترتبط مع جميع المدن الِفَلسطينّية 

رق والغرب. م�ل والجنوب، ومن الشَّ بشبكة طرق برية رئيسة تمتّد اإليه� من الشَّ
م�ل  رق مدينة اأريح�، ومن الغرب مدينتي اللُّّد والّرملة، ومن جهة الشَّ تُج�ِوُر مدينة القدس من جهة الشَّ

مدينت� رام الله والبيرة، ومن جهة الجنوب مدينة بيت لحم. 
قبل ٥٠٠٠ سنة،  َبَنْوه�  الّذين  اليبوسّيين  العرب  اإلى  )يبوس(؛ نسبة  ب�سم مدينة  القدس  ُعِرفْت مدينة 
وعندم� احتلّه� الّروم�ن اأطلقوا عليه� اسم )اإيلي�ء(، ثّم اأصبحت تُْعَرف ب�لقدس، وبيت المقدس بعد اأن فتحه� 
الروم�ن  المسلموَن على يد الخليفة عمر بن الخط�ب ع�م 6٣٧م / ١٥هـ، ودخله� بنفسه، وتسلّمه� من 

واأعطى ال�أم�ن للمسيحّيين فيه�، من خلال العهدة العمرية.

العهدة العمرية
بسم                 اهلل                      الرحمن الرحيم

أنفســهم واأموالهــم ولكن�ئســهم وصلب�نهــم  أمــ�ن. اأعط�هــم اأم�نــ�ً ل� هــذا مــ� اأعطــى عبــد اللــه، عمــر، اأميــر المؤمنيــن، اأهــل اإيليــ�ء مــن ال�

وســقمه� وبريئهــ� وســ�ئر ملتهــ�.. اأنــه ل� تســكن كن�ئســهم  ول� تهــدم، ول� ينقــص منهــ� ول� مــن حيِّزهــ� ول� مــن صليبهــم ول� مــن 

يليــ�ء معهــم اأحــد مــن اليهــود.. شــيء مــن اأموالهــم، ول� ُيكرهــون علــى دينهــم، ول� يضــ�ّر اأحــد منهــم، ول� يســكن ب�إ

نــه  وعلــى اأهــل اإيليــ�ء اأن ُيعطــوا الجزيــة كمــ� ُيعطــي اأهــل المدائــن. وعليهــم اأن ُيخِرجــوا منهــ� الــروم واللصــوص. فمــن خــرج منهــم ف�إ

اآمــن علــى نفســه وم�لــه حتــى يبلغــوا اأمنهــم. ومــن اأقــ�م منهــم فهــو اآمــن، وعليــه مثــل مــ� علــى اأهــل اإيليــ�ء مــن الجزيــة. ومــن اأحــب 

نهــم اآمنــون علــى اأنفســهم وعلــى بَِيعهــم وصلبهــم حتــى  مــن اأهــل اإيليــ�ء اأن يســير بنفســه وم�لــه مــع الــروم ويخلــي بَِيعهــم وصلبهــم، ف�إ

يبلغــوا اأمنهــم. فمــن شــ�ء منهــم قعــد وعليــه مثــل مــ� علــى اأهــل اإيليــ�ء مــن الجزيــة. ومــن شــ�ء ســ�ر مــع الــروم. ومــن شــ�ء رجــع اإلــى 

نــه ل� يؤخــذ منهــم شــيء حتــى يحصــد حص�دهــم. وعلــى مــ� فــي هــذا الكتــ�ب عهــد اللــه وذمــة رســوله وذمــة الخلفــ�ء  اأهلــه، ف�إ

وذمــة المؤمنيــن، اإذا اأعطــوا الــذي عليهــم مــن الجزيــة.

كتب وحضر سنة خمس عشرة هجرية.
شهد على ذلك: خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن أيب سفيان. 

تعرضت مدينة القدس للاحتلال عّدة مّرات، فمثًلا: احتلّه� الفرنجة، وق�وم المسلمون هذا ال�حتلال 
١١8٧م،  ع�م  حطّين  معركة  في  عليهم  ال�نتص�ر  بعد  منهم  تحريره�  وتّم  أيوبي،  ال� الدين  صلاح  بقي�دة 
القدس تحت  اأعق�ب حرب ع�م ١96٧م وقعت مدينة  البريط�نّي ع�م ١9١٧م، وفي  للاحتلال  وخضعت 

ال�حتلال الّصهيونّي، وم� زالت تع�ني من اإجراءاته التعسفية وسي�س�ته ال�حتلالية.
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يَّة مدينة القدس: اأَهمِّ

يَّة مدينة القدس. نش�ط )٣(: نقراأ النَّّص ال�آتي، ثّم نستنتج الدل�ئل على اأَهمِّ

 اأنا َتَعلَّْمت:

تُعّد مدينة القدس اأرًض� مب�ركة، ب�رك الله فيه� وم� حوله�، فيه� المسجد ال�أقصى: اأولى القبلتين، 
وث�ني المسجدين، وث�لث الحرمين، اإليه اأسري ب�لرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه بداأت رحلة 
وال�أم�كن  أثريّة،  ال� الحض�ريّة  المع�لم  العديد من  القدس  مدينة  وتحتضن  الُعلى.  السم�وات  اإلى  معراجه 

الّدينّية المقّدسة، ومن اأهّمه�:

اأول�ً- المسجد ال�أقصى )الحرم القدسّي الّشريف(:

    يطلق اسم المسجد ال�أقصى على كّل منطقة الحرم 
القدسّي المح�طة ب�لّسور وم� في داخله، وتبلغ ِمس�حته� 

)١44( دونًم�، وتشمل م� ي�أتي:
الج�مع القبلّي، اّلذي يعود بن�ؤه الح�لي، اإلى العهد - ١

ع�م   مروان  بن  الملك  عبد  الخليفة  زمن  موّي،  ال�أ
٧٠8م، كم� يؤّكد بعض المؤرخين. 

عبد - ٢ الخليفة  زمن  ُبِنَي  الذي  الّصخرة  قّبة  مسجد 
الملك بن مروان ع�م 69١م فوق الّصخرة المشّرفة 
اّلتي عرج منه� الّنبّي محمد، عليه الصلاة والسلام، 

اإلى السم�وات الُعلا.

القدس ع�صمة فلسطين، له� اأهمّية دينّية عظيمة، حيث ارتبطت هذه ال�أهمّية ب�لّدي�ن�ت الّسم�ويّة، 
أثريّة فيه�. زاره�  وال�أم�كن الّدينّية المقّدسة، كم� تنبع اأهمّيُته� الحض�رية من وجود المع�لم التّ�ريخّية وال�
من  وعدد  دريسّي،  وال�إ والمقدسّي،  حوقل،  وابن  بطوطة،  ابن  منهم  والمؤرخين،  الّرح�لة  من  كثير 
المعم�ريّة  للوقوف على كنوزه�  العصور،  عبر  المن�طق  أدب�ء من مختلف  وال� والمعم�ريين،  الرس�مين 

سلامية والمسيحّية، وم� زالت تستقطب اآل�ف الّزّوار اإليه� كّل ع�م. أثريّة ال�إ الّدينّية، وال�

المسجد ال�أقصى
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قصى، بن�ه عبد الملك بن - ٣ رقّية من المسجد ال�أ مسجد المصلى المروانّي، ويقع في الجهة  الجنوبّية الشَّ
مروان كمدرسة فقهّية، واأثن�ء ال�حتلال الصليبّي للقدس، استعملوه اإسطبًلا للخيول، ومخزنً� للّذخيرة. 

تمّ ترميمه، وافتت�حه للمصّلين ع�م ١996م.

سب�ط، - 4 بواب المفتوحة المؤدية اإلى منطقة الحرم، وهي: ب�ب ال�أ اأبواب الحرم القدسي: هن�ك عدد من ال�أ
وب�ب المغ�ربة، وب�ب حّطه، وب�ب العتم )فيصل(، وب�ب الغوانمة، وب�ب الّن�ظر، وب�ب الحديد، وب�ب 
بواب المغلقة فهي: الّثلاثّي، والمزدَوج، والجن�ئز،  لسلة، اأّم� ال�أ القّط�نين، وب�ب المطهرة، وب�ب السِّ

والذهبي )ب�بيّ الرحمة، والتوبة(.

ثانيًا- كنيسة القيامة: 

تَُعدُّ مدينة القدس من ال�أم�كن المقدسة عند المسيحيين، حيث يوجد فيه� عدد من الكن�ئس، اأشهره� 
ُه الملكة هيلانة ع�م ٣٣٥م. مبراطور الّروم�نّي قسطنطين، واأمُّ كنيسة القي�مة الّتي بن�ه� ال�إ

المصلى المروانيمسجد قبة الصخرةالجامع القبلي

اأبواب الحرم القدسي
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تَُعــّد كنيســة القي�مــة مــن اأهــّم الكن�ئــس فــي الع�لــم، حيــث يزورهــ�، 
ويحــّج اإليهــ� اآل�ف المســيحيين مــن ُمَخَتِلف اأنحــ�ء الع�لم كّل ع�م، 
ــ�رف  ــة، والزخ ــته� المعم�ري ــ�ل هندس ــذه الكنيســة بجم ــ�ز ه وتمت

التــي تزيّنهــ�، كمــ� تحتضــن القبــر المقــدس.

ثالثًا- ال�أسواق:

وهي من مع�لم البلدة القديمة لمدينة القدس، وتُج�ِور المسجد ال�أقصى، ومن هذه ال�أسواق: القطّ�نين، 
وب�ب خ�ن الّزيت، والعطّ�رين، وغيره�.

     
سوق القطّ�نين سوق العطّ�رين          

ّي�ح على شرائه�، مثل: ال�أقمشة،  ُيْقِبُل السُّ َلع المتنّوعة الّتي  تشتهر اأسواق القدس ببيع عدد من السِّ
والعطور، والتَُّحف، والمطّرزات، وغيره�.

رابًعا- السور، واأبوابه:

يحيط سور القدس ب�لبلدة القديمة، وتعود بداية بن�ئه اإلى العهد الكنع�ني، تعّرض للخراب عّدة مّرات 
بفعل غ�رات الجيوش التي َغَزْت مدينة القدس عبر ت�ريخه�، وفي العهد العثم�نّي، اأمر الّسلط�ن سليم�ن 
الق�نوني ببن�ئه، حيث استمر العمل فيه خمس سنوات. يبلغ محيط الّسور حوالَي )4كم(، ويرتفع في بعض 
اأبواب مفتوحة هي: ب�ب العمود، وب�ب الس�هرة، وب�ب الخليل، والب�ب  اإلى )١١م(، وله سبعة  من�طقه 
الجديد، وب�ب النبي داود، وب�ب ال�أسب�ط وب�ب المغ�ربة اللذان يتّصلان مب�شرة ب�لحرم القدسي، علًم� اأّن 
هن�ك اأربعَة اأبواب مغلقة تتّصل مب�شرة ب�لحرم القدسي، وهي: ب�ب الرحمة، وب�ب الزاوية، والب�ب المثلّث، 

والب�ب الُمْزَدَوج.

كنيسة القي�مة
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 نفّكر، ونُجيب:
م� اأهمّية بن�ء سور القدس؟	 

علاَم يدل تعرُّض سور القدس عّدة مرات للتدمير قديًم�؟	 

خامًسا- المعالم العلمية والثقافية:

يوَجُد في مدينة القدس عدد من المع�لم العلمية والثق�فية، مثل: بيت الشرق، ومسرح الحكواتي، وج�معة 
ض�فة اإلى المدارس، وعدد من المؤسس�ت الصحية، مثل مش�في المق�صد، والمطلع، والعيون. القدس ب�ل�إ

 اإجراءات ال�حتل�ل الصهيوني لتهويد مدينة القدس: 

َورتين، ثّم نن�قش م� ي�أتي:  نش�ط )4(: نتوّزع في مجموع�ت، ونلاحُظ الصُّ

   
                    جدار الضم والتوسع العنصري     الحفري�ت تحت المسجد ال�أقصى

آث�ر المترتّبة عليه�.	  انته�ك�ت ال�حتلال الصهيونّي بحّق اأراضي مدينة القدس، وال�

اأهداف الحفري�ت الصهيونّية المستمّرة تحت المسجد ال�أقصى، والمخ�طر المترتّبة عليه�.	 

الّصعوب�ت الّتي يع�ني منه� المواطنون المقدسّيون بفعل ال�حتلال الصهيونّي.	 

 اأنا َتَعلَّْمت:

عليه�  للسيطرة  يسعى  وهو  ١96٧م،  ع�م  القدس  مدينة  ب�حتلال  الصهيونّي  ال�حتلال  ق�م  اأن  منذ 
اأعداد المستوطنين فيه�، ولتحقيق ذلك، استخدم  الِفَلسطينّيين، وزي�دة  وتهويده�، وتفريغه� من مواطنيه� 

كثيًرا من الوس�ئل وال�أس�ليب ضّد سكّ�نه�، مثل:
وتحويله� 	  منه�،  اأصح�به�  واإخلاء  البيوت،  على  وال�ستيلاء  ال�أراضي،  ومص�درة  ال�ستيط�ن،  سي�سة 

ض�فة اإلى هدم البيوت، وال�أحي�ء، مثل حي المغ�ربة، وفرض القيود والضرائب  ل�أحي�ء استيط�نية، ب�ل�إ
والّرسوم الب�هظة على تراخيص البن�ء.
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بن�ء جدار الضم والتوسع العنصري الّذي عزل مدينة القدس وضواحيه� عن بقية ال�أراضي الِفَلسطينية، 	 
وحّد من حرية الفلسطينيين في الدخول اإليه�. 

اأّدى 	  القديمة، م�  الَبلدِة  اأحي�ء  أنف�ق تحته وتحت  ال� ال�أقصى، وحفر  المتكررة للمسجد  ال�قتح�م�ت 
هيوني ب�إنش�ء  دة ب�ل�نِهي�ر، كم� يقوُم ال�حِتلال الصُّ اإلى َتصدُّعه� وَتقويِض اأس�س�تِه�، حيث ب�تت ُمهدَّ

سلامّية في المدينة.       أثريّة اليهوديّة؛ لتغيير المع�لم العربّية وال�إ المؤّسس�ت الّدينّية، والمت�حف ال�

ل في المن�هج الدراسّية وتحريفه�، واإجراء تعديلات عليه�؛ لتفريغه� 	  السيطرة على التّعليم، من خلال التّدخُّ
سرائيلّية بصورة تدريجّية في المدارس العربّية. من ُبعديه� الّدينّي والوطنّي، وتطبيق البرامج التّعليمية ال�إ

مثل 	  المقدسة،  ال�أم�كن  اإلى  الوصول  واإع�قة  الفلسطينين،  والمسيحيين  للمسلمين  العب�دة  حرية  تقييد 
المسجد ال�أقصى وكنيسة القي�مة وغيره�.

آتية:  ج�بة الّصحيحة للعب�رات ال� ١- اأنقُل اإلى دفتري، ثم اأضُع دائرة حول رمز ال�إ
م� اأهم المدن الّتي اأقيمت على جب�ل ِفَلسطين؟	 

ب- بئر الّسبع.               اأ-  غّزة، وي�ف�.               
د- اأريح�، وبيس�ن. جـ- القدس، والخليل.              

اأين تقع مدينة القدس؟	 

ب- وسط ِفَلسطين. اأ- غرب ِفَلسطين.     

د- جنوب ِفَلسطين. جـ- شم�ل ِفَلسطين.    

م� اسم الخليفة الذي ُبِنَي مسجُد قّبة الّصخرة، والمسجد الِقْبِلّي في عهده؟	 

ب- مع�وية بن اأبي سفي�ن.     اأ-  يزيد بن مع�وية.       
د- عمر بن عبد العزيز.  جـ- عبد الملك بن مروان.       

  ال�أسئلة:



4٩

٢- اأذكُر المواقع وال�أم�كن الّتي يضّمه� المسجد ال�أقصى. 

أبواب المفتوحة في سور القدس. ُد ال� ٣- اأَعدِّ

4-  اأَسّمي اأربعة اأبواب مفتوحة للمسجد ال�أقصى.

ُح سي�سة ال�حتلال الصهيونّي اله�دفة اإلى تهويد مدينة القدس. ٥-  اأَوضِّ

6- اأَعلُِّل م� ي�أتي:
يَّة دينّية عظيمة عند المسلمين، والمسيحيين.	  للقدس اأَهمِّ

آتية: ٧- نعبِّر عن راأين� في المواقف ال�
ع العنصري حوَل مدينِة الُقدس.	  هيوني ببن�ِء ِجدار الضم والتوسُّ ِقي�م ال�حِتلال الصُّ

تقييد ُحريَّة الِفَلسطينيين في الوصوِل اإلى مدينة الُقدس.	 

ال�قتح�م�ت الُمتكررة للمسجد ال�أقصى في َمدينة الُقدس.	 

آتية، ثم اأقّيم تعلُّمي بوضع اإش�رة )✓( في الخ�نة المن�سبة: 8. اأقراأ كّل عب�رة من العب�رات ال�

منخفضمتوسطمرتفعالعبارات

تعييني للمدن الفلسطينية على خريطة فلسطين.

سلامية التي تن�ولته� العهدة العمرية. استنت�جي المب�دئ والقيم ال�إ

تفسيري للاأهمية الت�ريخية والدينية لمدينة القدس.

معرفتي بمظ�هر اإجراءات ال�حتلال لتهويد مدينة القدس.

نشاط: نبحث ونُعّد تقريًرا عن ح�ئط البراق.    
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مدينة الخليل: 

نش�ط )١(: نلاحُظ الخريطة، والّصورة، ثّم نقوم بم� ي�أتي:

                                                                   مدينة الخليل

ُد موقع مدينة الخليل. 	  نَُحدِّ

نذكر اأسم�ء المدن ال�أقرب لمدينة الخليل.	 
نصف طبيعة المنطقة الجغرافّية لمدينة الخليل.	 

 اأنا َتَعلَّْمت:

تقع مدينة الخليل في المنطقة الُوسطى من ِفَلسطين، ضمن سلسلة جب�ل الخليل، وتبعد عن مدينة 
القدس حوالي )٣٧ كم(، وترتفع عن مستوى سطح البحر حوالَي )94٠ متًرا(، وتقع جنوب غرب مدينة 

ط جعل منه� مركزاً للتّج�رة منذ الِقَدم.  بيت لحم، وشم�ل شرق مدينة بئر الّسبع. وموقع الخليل الُمَتَوسِّ

خريطة فلسطين
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يَّة مدينة الخليل: اأَهمِّ

نش�ط )٢(: نلاحظ الصور، ثّم نستنتج:

البلدة القديمة في مدينة الخليل

الصناعة في مدينة الخليل كروم العنب

براهيمي الشريف المسجد ال�إ

تسمية الخليل بهذا ال�سم.	 
اأهمية مدينة الخليل.	 
اإصدار الرئيس الراحل ي�سر عرف�ت مرسوًم� رئ�سًي� ينص على اإنش�ء لجنة اإعم�ر الخليل بت�ريخ 	 

١996/8/١٢م.

 اأنا َتَعلَّْمت:

تَُعدُّ مدينة الخليل مدينة ت�ريخّية ودينّية مهّمة، بن�ه� الكنع�نّيون حوالي ٣٥٠٠ ق.م، ُعِرَفت ب�سم )حبري(، 
أثريّة الدالّة على ت�ريخه� العربّي  ْحبة. وُيَعّد تّل الّرميدة، والبلدة القديمة من اأهم المواقع ال� وتعني ب�لكنع�نّية: الصُّ

العريق، ُعِرَفِت ب�سم )خليل الرحمن(؛ نسبة اإلى سيدن� اإبراهيم، عليه الّسلام. ومن اأهم مع�لمه�:

سلامّي، حيث ق�م ال�أمويون ببن�ء  براهيمّي الّشريف: يعود اإنش�ء هذا المسجد اإلى العهد ال�إ * المسجد ال�إ
جدران علويّة مع الّسقف على سور قديم اأق�مه الّروم�ن حول هذا المك�ن؛ ل�رتب�طه بسّيدن� اإبراهيم، عليه 

السلام؛ بهدف حم�يته.
براهيمي، ُشيَِّدت هذه الِبْركة في العهد المملوكّي زمن  * ِبْركة الّسلطان: تقع جنوب غرب المسجد ال�إ

الّسلط�ن سيف الّدين قلاوون؛ لتجميع المي�ه، وهي على شكل مربّع، يبلُغ طوُل ضلعه حوالَي )4٠م(.
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* المعالم العلمية والثقافية: منه� ج�معة الخليل، وج�معة بوليتكنيك فلسطين، وَمْتَحف الخليل الذي يقع 
َل اإلى َمْتَحٍف وطنيٍّ في عهد الّشهيد ي�سر عرف�ت.  في ح�رة الّداريّة، وك�ن في ال�أصل حّم�ًم� تركيًّ�، ثّم ُحوِّ

ُم هذه التَِّكيَُّة الطّع�م المج�نّي للاأَسِر المحت�جة  براهيمّي، وتَُقدِّ براهيمَية: تقع قرب المسجد ال�إ * التَِّكيَّة ال�إ
طوال الع�م، وتنشط في شهر رمض�ن المب�رك. 

�، فهي تشتهر بعدد من الّصن�ع�ت التّقليديّة، مثل: الزج�ج،  وتَُشكُِّل مدينة الخليل مركًزا تج�ريًّ� مهمًّ
ض�فة اإلى صن�عة الّدبس، والّزبيب؛ بسبب اشته�ره� ب�لِعَنب. والفّخ�ر، ودب�غة الجلود، والتَُّحف، ب�ل�إ

المتنّوعة،  الّصن�ع�ت  معه�  فتطّورت  الحديثة،  ال�آل�ت  استخدام  مع  الخليل  في  الّصن�عة  تطّورت 
مثل: صن�عة ال�أحذية، والّصن�ع�ت البلاستيكّية، والخشبّية، والكرتون، والورق، وصن�عة صي�غة الّذهب، 

والّصن�ع�ت الغذائّية، وصن�عة الحجر والّرخ�م.

انتهاكات ال�حتل�ل الصهيوني في مدينة الخليل:

ورتين، ثّم نستنتُج: نش�ط )٣(: نلاحُظ الصُّ

 
مم�رس�ت ال�حتلال الصهيونّي في مدينة الخليل.	 
اأهداف ال�حتلال الصهيوني من اإجراءاته التعسفية في مدينة الخليل.	 
نس�ن في مدينة الخليل.	  انته�ك�ت ال�حتلال الصهيوني لحقوق ال�إ

 اأنا َتَعلَّْمت:

تع�ني مدينة الخليل من السي�سة ال�حتلالّية الصهيونية المتمثّلة في اإق�مة ال�أحزمة ال�ستيط�نّية حوله�، 
وال�أحي�ء ال�ستيط�نّية في قلبه�، واإغلاق عدد من شوارعه�. وق�مت سلط�ت ال�حتلال الصهيوني بتقسيم 
براهيمّي، ومنع ال�أذان، وسمحت للمستوطنين ب�أداء شع�ئرهم الدينية فيه، وارتكبت فيه مجزرة بحّق  الحرم ال�إ
المصلّين من مواطني الخليل بت�ريخ ١994/٢/٢٥م في شهر رمض�ن، عندم� ق�م اأحد المستوطنين بفتح النّ�ر 

عليهم اأثن�ء اأدائهم صلاة الفجر، وراح ضحّيته� تسعة وعشرون شهيًدا من المصلّين.
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مدينة بيت لحم:

نش�ط )١(: نلاحُظ الخريطة والصورة، ثّم نقوُم بم� ي�أتي:

                                                                      مدينة بيت لحم
ُد الموقع الجغرافي لمدينة بيت لحم.     	  نَُحدِّ
ُر زي�رة اأعداد كبيرة من المسيحّيين في الع�لَم مدينة بيت لحم.	  نَُفسِّ
نستنتُج اأثر ال�أهمّية الّدينّية لمدينة بيت لحم على اقتص�ده�.	 

خريطة فلسطين

  ال�أسئلة:

١- اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأضُع اإش�رة )✓( للعب�رة الّصحيحة، واإش�رة )×( للعب�رة غير الّصحيحة فيم� ي�أتي:
 )  ( اأ- تقع مدينة الخليل ضمن المرتفع�ت الوسطى.     
 )  ( براهيمي بت�ريخ ١994/٢/٢٥م.     ب- حدثت مجزرة الحرم ال�إ
)  ( جـ- تَُعّد مدينة الخليل من المدن التّج�ريّة الّرئيسة في ِفَلسطين.   
)  ( ُم الطّع�م للمحت�جين ب�أسع�ر قليلة.    د- تشتهر مدينة الخليل ب�لتَّك�ي� الّتي تَُقدِّ

٢- اأذكُر اأهّم المع�لم الّدينّية، والتّ�ريخّية، والثق�فية في مدينة الخليل.
ُح انته�ك�ت ال�حتلال الصهيوني في مدينة الخليل. ٣- اأَوضِّ

آث�ر المترتبة عن انته�ك�ت ال�حتلال الصهيوني في مدينة الخليل. 4- اأستنتُج ال�
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 اأنا َتَعلَّْمت:

تقع مدينة بيت لحم اإلى الجنوب من مدينة القدس، وتبعد عنه� حوالَي )١٠كم(، وترتفع عن مستوى 

سطح البحر حوالَي )٧6٠م(، وهي تتصل جغرافًي� وسك�نًي� مع مدينتي بيت س�حور وبيت ج�ل�.

أْديَِرة والكن�ئس اأهمه�  يَّة دينّية كبيرة عند المسيحيين، حيث يوجد فيه� عدد من ال� لمدينة بيت لحم اأَهمِّ

كنيسة المهد، التي ُولَِد فيه� الّسّيد المسيح، عيسى عليه الّسلام، كم� يوجد فيه� كنيسة مغ�رة الحليب، 

لهذا تشكّل مزاًرا للمسيحّيين من ُمْخَتِلِف اأنح�ء الع�لَم.

أثريّة بَِرُك سليم�ن الواقعة في قرية اأرط�س جنوب غرب المدينة، وهي ثلاث بَِرٍك كبيرة،  ومن مع�لمه� ال�

ُبِنَيْت زمَن الّسلط�ن العثم�نّي سليم�ن الق�نونّي؛ بغرض توفير المي�ه لممدينة القدس.  

�، فهي تشتهر ب�لّصن�ع�ت الّسي�حّية، مثل التَُّحف الخشبّية،  تشكل مدينة بيت لحم مركًزا سي�حيًّ� مهمًّ

والمطّرزات، اإض�فة اإلى وجود الفن�دق، والمط�عم؛ م� جعل اقتص�ده� يعتمد بشكل كبير على الّسي�حة، 

َذِت الحكومة الِفَلسطينّية فيه� ع�م ١998م )مشروع بيَت لحَم ٢٠٠٠(؛  ونظًرا لهذه ال�أهمية السي�حية، نفَّ

بهدف المح�فظة على المواقع التّراثّية، والحض�ريّة، والتّ�ريخية في المدينة. 

  نفكُِّر، ونُناقش:

ِمْن مظ�هر العيش المشترك مش�ركة الرئيس الِفَلسطيني، ورئيس الوزراء في احتف�ل�ت اأعي�د الميلاد 	 
المجيد في كل ع�م.

نذكُر مظ�هر اأخرى على العيش المشترك بين المسلمين والمسيحّيين.	 
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مدينة يافا:

نش�ط )١(: نلاحُظ الخريطة والصورة، ثّم نقوم بم� ي�أتي:

                                                         مدينة ي�ف�
ُد الموقع الجغرافي لمدينة ي�ف�.   	  نَُحدِّ
نستنتُج اأهمية موقع مدينة ي�ف�.      	 
نعلُِّل: ُيْطَلُق على مدينة ي�ف� عروس البحر.   	 

 اأنا َتَعلَّْمت:

ط قرب مصّب نهر العوج�، واإلى الشم�ل الغربي من مدينة  تقع مدينة ي�ف� على ش�طئ البحر الُمَتَوسِّ
القدس بنحو )٥٥ كم(، ويبلغ ارتف�عه� حوالَي )4٠م( عن مستوى سطح البحر، وهذا الموقع جعل منه� 
بوابة بحريّة وتج�ريّة تصل ِفَلسطين ب�لع�لَم الخ�رجي، وقد س�عد على ذلك مين�ؤه� الّشهير الّذي اأنِْشئ ع�م 
وه� )ي�في(؛ اأي الجميلة، ومّر على المدينة فيم�  ١9٣6م. يعود ت�ريخ اإنش�ء المدينة اإلى الكنع�نّيين الّذين َسمَّ
سلامّية. ومن اأشهر معالمها التّاريخّية، مسجد  بعد عدد من الحض�رات، ك�ن اآخره� الحض�رة العربّية ال�إ
المحموديّة اأو مسجد ي�ف� الكبير، ومسجد حسن بك اللّذان ُبِني� زمن الّدولة العثم�نّية، وس�حة برج الّس�عة، 

ومن اأشهر اأحي�ئه�: المنشّية، والعجمّي، ورشيد، والنُّْزهة.

خريطة فلسطين
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ساحة برج الساعةمسجد حسن بك

اسمه�.  وتحمل  الع�لَم،  لُدَول  ُر  تَُصدَّ الّتي  الَحمضّي�ت  وزراعة  ال�أسم�ك،  بصيد  ي�ف�  مدينة  تشتهر 
وشكّلت ي�ف� قبل النكبة مركًزا ثق�فيًّ�، فُوِجَدْت فيه� دور الطّبع والنَّشر، اإلى ج�نب احتوائه� على اأهم دور 
أندية الثّق�فّية، التي ك�ن ُيصدُر بعُضه� الّصحف والمجّلات الِفَلسطينّية الّتي نّبهت  السينم�، والمس�رح، وال�

اإلى مخ�طر الهجرة الّصهيونّية اإلى ِفَلسطين في وقت مبكر.

مدينة غزّة:

نش�ط )١(: نلاحُظ الخريطة والصورة، ثّم نقوم بم� ي�أتي:

                 خريطة فلسطين                                           مدينة غزة

ُد الموقع الجغرافي لمدينة غّزة.  	  نَُحدِّ

نن�قُش عب�رة ن�بليون اأثن�ء حملته الفرنسية على بلاد الش�م ومصر التي ق�له� عن غّزة: )اإنّه� بّوابة اآسي�، 	 
ومدخل اإفريقي�(.
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 اأنا َتَعلَّْمت:

حوالَي  عنه  وترتفع  ط،  الُمَتَوسِّ البحر  على  الِفَلسطينّي  للّس�حل  الجنوبّي  الطّرف  في  غّزة  مدينة  تقع 
)8٥ متًرا( في حّي المنط�ر، وتبعد عن مدينة القدس حوالي )٧8 كم(، وغّزة مدينة كنع�نّية، ُعِرَفْت ب�سم 
)هزاتي(؛ اأي الَمَنَعة، اأو القّوة. جعل منه� موقعه� مدينة استراتيجية على مّر التّ�ريخ، ف�أرضه� شكّلت معبًرا 
غريق،  وال�إ الفراعنة،  من:  كل  عليه�  للسيطرة  فتص�رع  واإفريقي�،  اآسي�  ق�ّرَتي  بين  والتّّج�ر  للجيوش  ا  ومقرًّ

والّروم�ن، والبيزنطّيين. 
سلام، شهدت مدينة غّزة تطّوًرا تج�ريًّ� وثق�فيًّ�، واأْطِلَق عليه� اسم )غّزة ه�شم(، حيث  وفي عهد ال�إ
م�م الش�فعّي.  ُدِفَن فيه� ه�شم بن عبد من�ف، الجّد الثّ�ني للنِّبّي محمد، صلى الله عليه وسلم، وفيه� ُولَِد ال�إ
سرائيلي ع�م ١96٧م، وفيه� تم ت�أسيس  خضعت مدينة غزة للاحتلال البريط�نّي ع�م ١9١٧م، ثّم للاحتلال ال�إ
السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث دخله� الرئيس الراحل ي�سر عرف�ت بت�ريخ ١994/٧/١م بعد انسح�ب 

قوات ال�حتلال منه�.
َرج، وحّي الّشيخ رضوان، وحّي الّزيتون. ويوَجُد في  تتكّون مدينة غّزة من عّدة اأحي�ء، منه�: حي الدَّ
أثريّة، مثل: المسجد العمرّي الكبير، ومسجد الّسّيد ه�شم، ويقع ب�لقرب  اأحي�ء المدينة عدٌد من المع�لم ال�
منه� مخّيم الّش�طئ، وجب�لي�. كم� يوجد في مدينة غزة عدد من المراكز التعليمية والثق�فية، مثل: ج�معة 

سلامية، وج�معة ال�أقصى، ومركز رش�د الشّوا الثق�في. ال�أزهر، والج�معة ال�إ
 وتعرضت اأحي�ء غزة اإلى تدمير البنية التحتية فيه� بفعل الحروب التي شنّه� ال�حتلال الصهيوني عليه� 
عم�ر غزة من خلال  خ�صة خلال الفترة م� بين )٢٠٠8 - ٢٠١4م(، وعلى اأثر ذلك تم تشكيل لج�ن ل�إ

الحكومة الفلسطينية.

العدوان الصهيوني على مدينة غزةمسجد السيد ه�شم
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  ال�أسئلة:

آتية بم� هو صحيح: ١- اأنقُل اإلى دفتري، ثم اأملاأ فراغ�ت الجمل ال�

ثرّية ............. الواقعة في قرية اأرط�س جنوب غرب المدينة. اأ- من مع�لم مدينة بيت لحم ال�أ

ب- اأطلق الكنع�نّيون اسم ............ على مدينة ي�ف�، بينم� اأطلقوا اسم ........على غّزة. 

جـ- من مخّيم�ت الّلاجئين القريبة من مدينة غّزة مخيم ...............

	 مدينة ي�ف�.             	 مدينة غّزة. ٢- اأذكُر اأهّم المع�لم التّ�ريخّية في كل من:  

	 ي�ف�.                   	 بيت لحم. ٣- اأَبيُِّن اأهّم م� تشتهر في اإنت�جه كّل من:  

آتية: 4 - اأرسُم خريطة ِفَلسطين، واأَعيُِّن عليه� المدن الِفَلسطينّية ال�
	 غّزة. 	 ي�ف�.   	 الخليل   	 بيت لحم.   	 القدس  

مدينة نابلس:

نش�ط )١(: نلاحُظ الخريطة والصورة، ثم نقوم بم� ي�أتي:

                خريطة فلسطين                               مدينة ن�بلس

ُد الموقع الجغرافي لمدينة ن�بلس.	  نحدِّ
نعلُِّل: ُيطلق على مدينة ن�بلس وقض�ئه� )جبل الن�ر(.	 
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 اأنا َتَعلَّْمت:

تقع مدينة ن�بلس شم�ل وسط فلسطين، وتبعد عن مدينة القدس حوالي )69 كم(، وهي تشكّل حلقة 
وصل بين مدن شم�ل ِفَلسطين وجنوبه�. بن�ه� الكنع�نيون فوق تل بلاطة شرقي المدينة الح�لية، واأطلقوا عليه� 
اأي المك�ن المرتفع. سيطر عليه� الروم�ن ع�م 6٣ ق.م، واأطلقوا عليه� اسم )ني�بولس(؛ اأي  اسم )شكيم(؛ 
أيوبي بعد اأن احتله�  المدينة الجديدة، وفتحه� المسلمون على يد عمرو بن الع�ص، ثم حرره� صلاح الدين ال�
الصليبيون، وحكمه� من بعده المم�ليك والعثم�نيون، ثّم خضعت للاحتلال البريط�ني ع�م ١9١٧م، وال�حتلال 

الصهيوني ع�م ١96٧م. وتتميز المدينة بوجود الط�ئفة الس�مرية فيه�، والتي تَُعُد جزًءا من تركيبته� السك�نية.

كلمة س�مري محّرفة عن الكلمة العبرية )ش�مري(، وتعني المح�فظ؛ اأي المح�فظين على الدي�نة العبرية 
الح�ضر،  الع�لم في عصرن�  في  واأقدمه�  الدينّية  الطوائف  اأصغر  الس�مريين من  وتُعد ط�ئفة  القديمة، 
ويبلغ  ن�بلس.  مدينة  في  جرزيم  جبل  تسكن  وح�لي�ً  ِفَلسطين،  اأرض  على  تعيش  زالت  وم�  ع�شت 
تعدادهم حوالي )88٠( نسمة، )٣8٣( منهم يسكنون في جبل جرزيم في مدينة ن�بلس، والب�قي جنوب 

شرق مدينة ي�ف�.
َيُعّد الس�مريون اأنفسهم السلالة الحقيقّية لبني اإسرائيل القدم�ء ال�أصليين اأتب�ع سيدن� موسى، عليه السلام، 
ثني عشر سبط�ً الذين ينتسب  الذين ح�فظوا على نق�ئهم العرقّي، وينسبون اأنفسهم اإلى ثلاثة اأسب�ط من ال�إ
اإليهم بنو اإسرائيل، وهم سبط ل�وي من اأبن�ء سيدن� يعقوب الذي تنتمي اإليه ع�ئلة الكهنة، وسبط� منشي 
اإليهم� بقية الع�ئلات الس�مرية ال�أخرى )دنفي، وصدقة،  واإفرايم ابن� سيدن� يوسف عليه السلام وتنتمي 
وتقوم   سلامية،  ال�إ اأو  المسيحّية،  الدي�نة  اعتنقوا  اأو  اندثروا،  فقد  ال�أسب�ط  ب�قي  اأم�  وسراوي(.  ومفرج، 
الدي�نة الس�مرية على خمسة اأرك�ن هي وحدانية الله الواحد ال�أحد، ونبّوة موسى عليه السلام، والتوراة 
)خمسة اأسف�ر موسى: التكوين، والخروج، واللاويين، والعدد، والتثنية(، وقدسية جبل جرزيم الذي 

ُيعّدونه قبلتهم، وم�أوى اأفئدتهم، واليوم ال�آخر يوم الحس�ب والعق�ب.
وللس�مريين سبعة اأعي�د منه� عيد الفسح، والفطير، والحص�د، والعرش، وليس للس�مريين اأية اأعي�د وطنية اأو قومية.
ويراأس الط�ئفة الس�مرية الك�هن ال�أكبر، ويس�عده في مه�مه الدينية مجلس كهنوتي، اأم� الشؤون الدنيوية 

يديره� لج�ن منتخبة بشكل ديمقراطي كل ع�م.
ُيعّد الس�مريون جزءاً من الشعب الِفَلسطينّي، وهم منخرطون في الحي�ة الِفَلسطينّية بكل مكون�ته�، وقد 

منحهم الرئيس الراحل الشهيد اأبو عم�ر مقعداً في المجلس التشريعي الِفَلسطينّي ع�م ١996م.

بطاقة تعريفية: الطائفة السامرية
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اأهمية مدينة نابلس:
وتضم  القديم،  الُعمراني  بنمطه�  تمت�ز  والتي  للمدينة  الت�ريخية  المع�لم  اأبرز  من  القديمة  البلدة  تَُعدُّ 
أبنية السكنية المتلاصقة وال�أسواق المسقوفة والممرات الضيقة، والس�ح�ت كس�حة المن�رة، والمس�جد  ال�
م  بين ع�مي ٢٠٠٢ و٢٠٠4  القديمة  البلدة  التركية. تعرضت  الحم�م�ت  الكبير، وعدد من  الج�مع  مثل 

أثرية فيه�.  للاجتي�ح�ت الصهيونية، م� اأدى اإلى تدمير عدد من المن�زل، والمس�جد الت�ريخية وال�
كم� تَُعدُّ مدينة ن�بلس مركًزا تج�رًي� وصن�عًي� رئيًس� في ِفَلسطين، وتشتهر بعدد من الصن�ع�ت، مثل: 
والحلوي�ت،  والزيوت،  والص�بون،  الكيم�وية،  والمنظف�ت  والبلاط،  والمعدني،  الخشبي  أث�ث  ال� صن�عة 
خ�صة الكن�فة الن�بلسية. وتحتضن المدينة عدًدا من المؤسس�ت التعليمية، واأهمه� ج�معة النج�ح الوطنية، 

ض�فة اإلى العديد من المؤسس�ت الصحية ك�لمش�في الحكومية والخ�صة. ب�ل�إ

  ال�أسئلة:

١- اأستنتج اأهمية الموقع الجغرافي لمدينة ن�بلس.

٢- اأتتبع الفترات الت�ريخية التي مرت به� مدينة ن�بلس.

٣- اأذكر اأهم المع�لم الت�ريخية للبلدة القديمة في مدينة ن�بلس.

4- اأعلل ال�أهمية ال�قتص�دية لمدينة ن�بلس.
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 اأنا تعلَّْمت:

تقع مدينة اأريح� في الجهة الشرقية من ِفَلسطين في منطقة الغور شم�ل البحر الميت، وتبعد عنه حوالَي 
)١٠ كم(، وتبعد عن مدينة القدس حوالَي )٣8 كم(، وتتمّيز مدينة اأريح� ب�نخف�ضه� عن مستوى سطح 

البحر بحوالَي )٢٥8 متًرا(، وهي بذلك تَُعّد اأخفض مدينة في الع�لم. 

  نَُفكُِّر، ونُناقش:

ط.	  سبَب انخف�ض مدينة اأريح� عن مستوى سطح البحر المتوسِّ

آث�َر المترتَِّبَة َعِن انخف�ِض اأريح� دوَن مستوى سطح البحر.	  ال�

اأهّمّيَة الموقع الجغرافّي لمدينة اأريح�.	 

نش�ط )١(: نلاحُظ الخريطَة والّصورة، ثّم نقوم بم� ي�أتي:

                                                           مدينة اأريح�

ُد الموقع الجغرافّي لمدينة اأريح�. 	  نحدِّ
نَِصُف طبيعة الَمْنِطَقِة الجغرافّية لمدينة اأريح�.	 

خريطة فلسطين

مدينة اأريحا:
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آتية، ثّم نُن�ِقُش، ونَستنتج: َوَر ال� نش�ط )٢(: نلاحُظ الصُّ

                         تل السلط�ن                                             قصر هش�م

                     دير قرنطل                                                    استراحة اأريح�  

َع المع�لم الحض�ريّة في مدينة اأريح�.	  تنوُّ
أردنّية اله�شمّية.	  تشكُِّل مدينة اأريح� َحْلقة وصل بين ِفَلسطين والمملكة ال�

اأهّمّية مدينة اأريحا:

 اأنا تعلَّْمت:

تَُعّد مدينة اأريح� من اأقدم مدن ِفَلسطين الكنع�نّية، تقع اآث�ره� على تّل الّسلط�ن الذي َيْبُعُد نحو )٢ كم( 

آث�ر اأّن ت�ريخه�  شم�لّي المدينة الح�لّية، واأطلق عليه� الكنع�نّيون اسم )يريحو(؛ اأي مدينة القمر، ويرّجح علم�ء ال�

يعود اإلى العصر الحجرّي؛ اأي اإلى م� قبل سبعة اآل�ف ع�م ق.م، وهذا دفع بعضهم اإلى القول: اإنّه� اأقدم مدينة 

في التّ�ريخ.

يقع في الجهة المق�بلة للتّّل نبُع عين السلط�ن الذي ُيَعدُّ من اأهّم ين�بيع اأريح�؛ بسبب غزارة مي�هه، مق�رنة 

مع الين�بيع ال�أخرى القريبة من المدينة، مثل: نبع النويعمة، والّديوك، والعوج�، والِقلط.
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تع�قبت على مدينة اأريح� عدد من الحض�رات عبر ت�ريخه� الطويل، م� اأدى اإلى غناها بالمعالم ال�أثرية 

أمثلة عليه�: اآث�ر تّل الّسلط�ن، ودير قرنطل، وقصر هش�م. كم� يوجد جنوب غرب المدينة  والحضارية، ومن ال�

مق�م النبي موسى الذي يبعد عنه� حوالَي )8 كم(، ووادي الِقلط في الجنوب، ويبعد عنه� حوالي )6 كم(.

 نَُفكُِّر، ونُناقش: اأسب�َب ال�ستقرار البشري في اأريح�، وظهوره� ك�أقدم مدينة في الت�ريخ.

خضعت المدينة للاحتلال البريط�ني ع�م ١9١٧م، ثّم للاحتلال الصهيوني ع�م ١96٧م كب�قي المدن 

الِفَلسطينية، ثّم اأصبحت تحت السي�دة الِفَلسطينية ع�م ١994م، ودخله� الرئيس الِفَلسطيني الراحل ي�سر 

عرف�ت بت�ريخ ١994/٧/٣م.

تتمتع مدينة اأريح� ب�أهّمّية اقتص�دية؛ كونه� مدينة سي�حية؛ اإذ يؤّمه� كثير من الّسّي�ح، كم� اأنّه� تَُعّد سلّة 

ِفَلسطين الغذائية، وتشتهر بزراعة الحمضي�ت، والموز، والخض�ر، والنخيل، ومن اأهّم المش�ريع ال�قتص�دية 

نش�ئّي العربّي الذي ت�أّسس ع�م ١94٥م؛ بهدف تطوير القط�ع الزراعّي فيه�. فيه�: جمعية المشروع ال�إ

تنبع اأهمية اأريح�؛ كونه� َحْلقة وصل بين ِفَلسطين وال�أردن، وقد اأولْت دولة ِفَلسطين اهتم�ًم� كبيًرا بمعبر 

الكرامة، حيث عملت على تطوير استراحة اأريح� التي تستقبل ال�آل�ف من الوافدين والمغ�درين كل يوم. 

ومن اأشهر مؤسس�ت مدينة اأريح� التعليمية: ج�معة ال�ستقلال الحكومية التي تقّدم التعليم الع�لي في مج�ل 

أمنية، والعسكرية، والّشرطّية.  العلوم ال�
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نش�ط )١(: نلاحُظ الخريطَة، والصورَة، ثّم نقوُم بم� ي�أتي:  

                                                           مدينت� رام الله واليرة

ُد الموقع الجغرافّي لمدينتي رام الله والبيرة. 	  نحدِّ
نَُعلُِّل: تَُعدُّ رام الله مصيًف� مهًم� في ِفَلسطين.	 

خريطة فلسطين

مدينتا رام الله والبيرة:

اأنا َتَعلَّمت:
تقع مدينة رام الله على بعد )١6 كم( شم�ل مدينة القدس، ضمن سلسلة جب�ل القدس، على الطريق 

الواصل بين شم�ل ِفَلسطين وجنوبه�، وترتفع المدينة حوالي )8٧٠ م( عن مستوى سطح البحر.
أقدم ت�ريخًي� وتتداخل مب�ني المدينتين بعضهم�  اأّم� مدينة البيرة فهي المدينة التواأم لمدينة رام الله، وهي ال�
مع بعض، بحيث تظهران مدينة واحدة. ومن اأبرز المع�لم السي�حية والت�ريخية في مدينة رام الله: البلدة 
فرنجي، والمعصرة )الَبّد(، والمحكمة العثم�نية، وهن�ك اآث�ر قديمة في مدينة البيرة، مثل  القديمة، والبرج ال�إ

خ�ن البيرة، ومع�لم اأثرية روم�نية.
�، حيث  ًرا كبيًرا، ف�أصبحت� تشكّلان مركًزا سي�سيًّ� واقتص�ديًّ� مهمًّ شهدت مدينت� رام الله والبيرة تطوُّ
توَجُد فيهم� المؤسس�ت الحكومية المتمثلة في مقر المق�طعة، ومقر رئ�سة الوزراء، والوزارات، والمجلس 
علامية، ومقرات الممثلي�ت ال�أجنبية، والمنظم�ت  أمنية، والمؤسس�ت ال�إ التشريعي الِفَلسطيني، والمقرات ال�

الدولية الع�ملة في فلسطين.

آث�َر المترتّبة عن وجود المقرات الحكومية الّرئيسة على ال�أوض�ع ال�قتص�دية،    نَُفكُِّر، ونُناقش: ال�
         والّسكّ�نية لمدينتّي البيرة، ورام الله.
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تتمتع مدينت� رام الله والبيرة ب�أهّمّية علمّية وثق�فّية، حيث ت�أّسست فيهم� اأول اإذاعة ِفَلسطينية ع�م ١9٣6م، 
ُعِرَفت ب�سم )هن� القدس(، ويوَجُد فيهم� عدد من المع�هد والكلّّي�ت الج�معية، حيث توَجُد ب�لقرب منه� ج�معة 
بير زيت، كم� يوَجُد فيه� عدد من المس�رح، كمسرح القصبة، وقصر الثق�فة، ومتحف محمود درويش الثق�في، 
ض�فة اإلى حديقة ال�ستقلال. تعرضت المدينت�ن للاجتي�ح الصهيونّي ع�م ٢٠٠٢م، حيث عمد ال�حتلال  ب�ل�إ
المق�طعة حتى  مقر  في  عرف�ت  ي�سر  الراحل  الِفَلسطيني  الرئيس  فيهم�، وحص�ر  التحتّية  الِبنية  تدمير  اإلى 

استشه�ده ع�م ٢٠٠4م، وتّم دفن جثم�نه في ذلك المقّر.

نشاط: نعد تقريًرا عن اإحدى المدن الِفَلسطينية ال�آتية: 
١- صفد.        ٢- جنين.        ٣- طولكرم.        4- عك�.   

  ال�أسئلة:

ج�بة الصحيحة فيم� ي�أتي: ١- اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأضُع دائرة حول رمز ال�إ
 	 م� المدينة التي ُتَعّد ال�أخفض في الع�لم عن مستوى سطح البحر؟

د- اأريح�. جـ- اأمّ الّرشراش.      ب- جنين.                  اأ- بيس�ن.        

	 م�ذا يعني ال�سم الكنع�نّي )يريحو( الذي اأْطِلق على مدينة اأريح�؟

د- الخصوبة. جـ- ال�أرض المنخفضة.         ب- القمر.               اأ- البحر.      

َنة التي ح�صر ال�حتلال الّصهيونّي فيه� الرئيس الراحل ي�سر عرف�ت في مدينتّي رام الله والبيرة؟ 	 م� السَّ

د- ٢٠٠4م. جـ- ٢٠٠٢م.                   ب- ٢٠٠٠م.          اأ- ١99٣م.     

أثرية الت�ريخية الحض�رية في مدينة اأريح�. ٢- اأذكُر اأهّم المع�لم ال�

٣ - اأَسّمي اأهّم المؤسس�ت العلمية والثق�فية في مدينة اأريح�، ومدينة رام الله.

4- اأوازُن بين اأهّمّية الموقع الجغرافي لمدينة اأريح�، ومدينتّي رام الله والبيرة.

٥- اأَعلُِّل م� ي�أتي:  اأ- تَُعّد رام الله مصيًف�، بينم� اأريح� مشًتى. 

                  ب- ال�أهّمّية ال�قتص�دية لمدينة اأريح�.

                  جـ- التطور الُعمرانّي وال�قتص�دّي في مدينتّي رام الله والبيرة في الوقت الح�ضر.
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آتية:   مشروع الوحدة: نخت�ُر اأحد المش�ريع ال�

١ .: نلاحظ الشكل المجسم لخريطة ِفَلسطين، ثمَّ
نفكّر في اإنج�ز مشروع مم�ثل لخريطة تض�ريس ِفَلسطين.	 

نفكّر في المواد وال�أدوات التي يمكن اأن نستخدمه�.	 

نوزِّع ال�أدوار بينن�، لننجز هذا المشروع.	 

نج�ز المشروع ال�آتي:. ٢ د اأدوارن�، ل�إ نتوّزع في مجموع�ت، ونحدِّ

نُِعدُّ لوح�ت تعريفية عن النب�ت�ت والحيوان�ت البريّة التي تعيش في بيئتن� تشمل صوًرا له�، ومعلوم�ت عنه�.	 

آتية، ثم اأقّيم تعلُّمي بوضع اإش�رة )✓( في الخ�نة المن�سبة: 6- اأقراأ كّل عب�رة من العب�رات ال�

منخفضمتوسطمرتفعالعبارات

تحديدي لمدينة اأريح� على خريطة فلسطين.

تفسيري ال�أهمية ال�قتص�دية لمدينة اأريح�.

أثرية في مدينة اأريح�. اإعط�ئي اأمثلة ل�أهم المع�لم الت�ريخية وال�

تفسيري التطّور الكبير لمدينتي رام الله والبيرة بعد ع�م ١994م.

تعليلي اعتب�ر مدينة رام الله مصيف�ً.

اأقّيم ذاتي:

اأعّبر بلُغتي عن المف�هيم ال�أس�سية التي اكتسبته� من هذه الوحدة، بم� ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.



 فَِلسطين
من رعاية عثمانية اإلى فريسة استعمارية

 الَوْحَدة الثّانية

فَِلسطين في نهاية الحكم العثماني
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ُيتوقع من الطّلبة بعد دراَسة هذه الوحدة، والتَّف�عِل مَع اأنشطته� اأن يكونوا ق�درين على تتّبع ال�أحداث 
الت�ريخية في ِفلسطين في نه�ية الحكم العثم�ني وتحليله� وتقييمه� في سي�قه� الت�ريخي وربطه� مع ال�أحداث 

آتية: المع�صرة ل�ستخلاص العبر والتنبؤ ب�ل�أحداث المستقبلية، ويتم تحقيق ذلك من ِخلال ال�

عداد التق�رير.- ١  البحث في مص�در المعرفة ل�إ

شك�ل. - ٢  تحليل الّنصوص الّت�ريخية، والجداول، وال�أ

 تحديد المواقع على خريطة ِفلسطين.- ٣

اإنج�ز المش�ريع التربوية. - 4

رسم خرائط لفلسطين مرتبطة بقرارات التقسيم. - ٥

فَِلسطين في نهاية الحكم العثماني

دارة العثمانية  ال�إ
المركزية في القرن 

التاسع عشر

النفوذ ال�أجنبي في 
فَِلسطين في القرن 

التاسع عشر

ال�ستعمار 
والصهيونية

المؤامرات الدولية 
خل�ل الحرب 
العالمية ال�أولى

الهجرة وال�ستيطان 
الصهيوني في 

فَِلسطين في اأواخر 
الحكم العثماني
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الّدرس اأن يكونوا ق�درين على: 

استنت�ج الظروف التي اأّثرت على اأوض�ع ِفَلسطين في اأواخر الحكم العثم�ني.- ١

وض�ع ال�جتم�عية وال�قتص�دية والسي�سية التي س�دت ِفَلسطين في اأواخر الحكم العثم�ني. - ٢ تبي�ن ال�أ

دارية في ِفَلسطين، وت�أسيس متصرفّية القدس في اأواخر الحكم العثم�ني.- ٣ استنت�ج التقسيم�ت ال�إ

الظروف التي اأثّرت على ال�أوضاع في فَِلسطين في اأواخر الحكم العثماني:

نش�ط )١(: نقراأ النص ال�آتي، ثم نن�قش:  

 	

 	

 	

 	

اأثر هذه ال�أحداث المحلية والدولية على ال�أوض�ع الع�مة في ِفَلسطين في اأواخر الحكم العثم�ني.	 

 اأنا تعلّمت: 

اإلى  العثم�نية  الدولة  التي شهدته�  والدولية  المحلية  ال�أحداث  اأدت 
صلاح�ت التي تمثّلت في: القي�م بعدد من ال�إ

صلاح�ت الواردة   * مرحلة التنظيمات الخيرية: )خط شريف كلخانة( عام 1٨3٩م: شملت ال�إ
فيه منح الّرعية ال�أمن على الروح والعرض والم�ل، واإلغ�ء نظ�م ال�لتزام، والقض�ء على الرشوة التي ك�نت اأحد 

داري في الدولة العثم�نية. اأسب�ب فس�د الجه�ز ال�إ

لِفَلسطين  استمر حكمه�  اأي  العثم�نية من ع�م )١٥١6 - ١9١8م(؛  الدولة  ِفَلسطين لحكم  خضعت 
ال�أوض�ع  على  اأثّرت  ودولية  محلية  واأحداث  ظروف  عشر، حدثت  الت�سع  القرن  وفي  ع�م.   4٠٠ حوالي 
السي�سية وال�قتص�دية وال�جتم�عية للدولة العثم�نية بم� فيه� ِفَلسطين، مثل: مح�ولة اإبراهيم ب�ش� ع�م ١8٣١م 
العثم�ني ع�م ١84٠م.  ثّم انسح�به منه�، وعودته� للحكم  الش�م،  العثم�نية في بلاد  الدولة  ال�نفص�ل عن 
ض�فة اإلى التن�فس ال�ستعم�ري ال�أوروبي على المشرق العربي، وشّق قن�ة السويس ع�م ١869م، والتغلغل  ب�ل�إ

الصهيوني في ِفَلسطين، ك�ن له� ت�أثير على ال�أوض�ع في ِفَلسطين.

بطاقة تعريفية

نظام ال�لتزام:
هو نظ�م ق�ئم على تكليف بعض موظفي 
الدولة بتحصيل الضرائب من الفلاحين، 
الملتزم،  ب�سم  الموظف  يلقب  وك�ن 
وقد تميز هذا النظ�م بظلمه للفلاحين.

دارة العثمانية المركزية في القرن التاسع عشر الدرس ال�أول: ال�إ
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صل�حات الواردة فيه: السم�ح لمختلف الطوائف   * خط شريف همايون عام 1٨5٦م، ومن ال�إ
    في الدولة العثم�نية بم� فيه� ِفَلسطين بمم�رسة شع�ئره� الدينية، والمس�واة في المع�ملة بين جميع الطوائف 
سلامية، واإنش�ء المح�كم الخ�صة بهم، والمح�كم المختلطة للفصل في القض�ي� المدنية والجن�ئية.     غير ال�إ

 * مرحلة القانون ال�أساسي )الدستور العثماني( عام 1٨٧٦م: اأصدر السلط�ن عبد الحميد الثّ�ني 
    الدستور العثم�ني ع�م ١8٧6م؛ بهدف تعزيز سي�دة الدولة العثم�نية، ووضع حد لتدخل الدول ال�ستعم�رية 
والصهيوني،  ال�ستعم�ري  للتغلغل  هدًف�  اأصبحت  التي  ِفَلسطين  ومن ضمنه�  وممتلك�ته�،  في شؤونه�     

   وبدعم من الدول ال�ستعم�رية، خ�صة بريط�ني�.

داري(:   قضية للنقاش )الفساد ال�إ

نقراأ الممارسات ال�آتية ل�أحد الموظفين،ثم نناقش، ونستنتج:
* ت�أخير مص�لح المواطنين وتعطيله�.       * عدم ال�لتزام بمواعيد العمل.

*  تق�ضي الرشوة.                         * اإفش�ء اأسرار العمل. 

* ال�ستعم�ل الخ�ص لممتلك�ت المؤسسة.

داري.   داري.             *  اأمثلة اأخرى على الفس�د ال�إ * المقصود ب�لفس�د ال�إ

داري.       داري واأضراره.      * دورن� كمواطنين ص�لحين في مك�فحة الفس�د ال�إ *  اأسب�ب الفس�د ال�إ

* دور السلطة التشريعية والتنفيذية والقض�ئية في مك�فحة الفس�د.

ال�أوضاع العامة في فَِلسطين في اأواخر الحكم العثماني:

نش�ط )٢(: نقراأ النص ال�آتي، ثم نستنتج: 

صلاح�ت.	   اأسب�ب قي�م الدولة العثم�نية ب�ل�إ

اأيهم� اأفضل، قي�م الدولة ب�إصلاح اأوض�عه� بنفسه�، اأم القي�م به� تحت ضغوط�ت خ�رجية؟ ولم�ذا؟	 

صلاح�ت العثم�نية،  ت�أثّرت اأوض�ع ِفَلسطين ال�قتص�دية وال�جتم�عية والسي�سية ب�لتنظيم�ت وال�إ
وتحسين  الفس�د،  على  والقض�ء  وال�أمن،  العدل،  تحقيق  منه�  العثم�نية  الدولة  هدف  ك�ن  التي 
صلاح�ت التي ج�ءت تحت ت�أثيرات خ�رجية؛ بهدف اإضع�ف الدولة  اأوض�ع السك�ن، اأو تلك ال�إ

العثم�نية، وتحقيق مط�معه� ال�ستعم�رية. 
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 اأنا تعلّمت: 

تمثلت ال�أوض�ع الع�مة في ِفَلسطين في نه�ية الحكم العثم�ني بم� ي�أتي:

ال�أوضاع ال�قتصادية في فَِلسطين: 

التنظيم�ت،  فترة  في  الزراعة  قطاع  ازده�ر  من  الرغم  على      
ومنح  ال�أراضي،  من  المستصلحة  الِمس�ح�ت  اتّس�ع  بعد  وخ�صة 
المزارعين تسهيلات واسعة، وتزايد الطلب ال�أوروبي على منتوج�ت 
ِفَلسطين الزراعية، وخ�صة الزيتون والعنب والقمح والحمضي�ت، اإلّ� 
اأنّه في اأواخر الحكم العثم�ني، وبفعل الضرائب المرتفعة المفروضة 
رهنه�  اأو  بيعه�،  اإلى  دفعهم  م�  اأحوالهم،  المزارعين، س�ءت  على 
لكب�ر ُمّلاك ال�أراضي والتّّج�ر. اأما التّجارة، فقد ازدهرت، وس�عد 

على ذلك شق الطرق البرية بين المدن والقرى الِفَلسطينية، مثل مّد سكة حديد تربط بين القدس وي�ف� ع�م 
١86٧م، وبن�ء القلاع؛ لحم�ية الطرق التّج�رية، مثل القلعة الكبيرة ب�لقرب من برك سليم�ن على طريق 
القدس - الخليل، كم� نشطت الحركة التّج�رية عبر الموانئ الِفَلسطينية مع الع�لم الخ�رجي، حيث ك�ن 
لِفَلسطين علاق�ت تج�رية متطورة مع فرنس� واإنجلترا والنمس�، وت�أسس عدد من المص�رف ال�أجنبية والبنوك 
العثم�نية، مثل: البنك الِفَلسطيني التّج�ري، والغرفة التج�رية في ي�ف�، والغرفة التج�رية في القدس؛ لتنظيم 
الصفق�ت التّج�رية. وظهرت في ِفَلسطين صناعات عديدة، منه�: صن�عة الص�بون، والنسيج، وصن�عة 
العطّ�رين،  اأسواق  مثل:  الِفَلسطينية،  المدن  في  ال�أسواق  وانتعشت  الفّخ�ر،  والّسلال، وصن�عة  الُحُصر، 

والجّزارين )اللّح�مين(، وغيره�، وم� زالت هذه ال�أسواق ق�ئمة حتى ال�آن.

ال�أوضاع ال�جتماعية في فَِلسطين: 

   انقسم المجتمع الِفَلسطيني اأواخر الحكم العثم�ني اإلى ثلاث 
الفلاحين والبدو والحرفيين،  العامة، وتضم  طبق�ت، هي: طبقة 
وك�نت هذه الطبقة تشكل النسبة الكبرى من بين الطبق�ت ال�أخرى، 
والطبقة الوسطى، وتضم موظفي الدوائر الرسمية، والمهن، وطبقة 
الشؤون  على  تسيطر  وك�نت  ال�أراضي،  وَمّل�كي  التّّجار  كبار 
ال�قتص�دية والتّج�رية. اأما التعليم في ِفَلسطين خلال هذه الفترة، 
فك�ن يتم في الكت�تيب والمس�جد، وقد تبنت الحكومة العثم�نية 

العمومية، والخ�صة،  المدارس، هم�:  التعليم، فظهر نوع�ن من  سي�س�ت تعليمية جديدة؛ بهدف تطوير 

محطة قط�ر القدس - ي�ف�

الكت�تيب زمن الدولة العثم�نية
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التعليم وتطويره، مثل مدرسة المطران  المدارس، ونشر  بن�ء عدد من  التبشيرية في  رس�لي�ت  ال�إ واأسهمت 
في القدس. وفي المج�ل القض�ئي، تّم سّن القوانين والتشريع�ت التي تتن�سب مع م� ورد في خط شريف 
كلخ�نة، وخط هم�يون، واأسفر ذلك عن ظهور النظ�م القض�ئي المدني اإلى ج�نب القض�ء الشرعي، وُعيَِّن 

لهذه المح�كم قض�ة اأتراك واأوروبيون.

ال�أوضاع السياسية في فَِلسطين: 

شهدت فَِلسطين اأواخر الحكم العثماني اأوضاًعا سياسية تمثلت فيما ياأتي:  
تن�فس الدول ال�ستعم�رية على ممتلك�ت الدولة العثم�نية، وت�أسيس عدد من القنصلي�ت ال�أجنبية في ِفَلسطين. 	 

ظهور ال�أحي�ء والمستعمرات الصهيونية عن طريق مجموعة من المؤسس�ت الصهيونية، مثل مستعمرة 	 
)بت�ح تكف�( التي اأقيمت على اأراضي قرية مَلبِّس العربية ع�م ١88٢م. 

هم�: 	  مجلسين،  من  الُمَؤلَّف  العمومي  المجلس  اأّسس  الذي  ع�م ١8٧6م  العثم�ني  الدستور  اإصدار 
مجلس ال�أعي�ن، ومجلس المبعوث�ن )النواب(، وك�ن لِفَلسطين ن�ئب وحيد في مجلس المبعوث�ن هو 

يوسف ضي�ء الخ�لدي. 

وبعد حفر قن�ة السويس ع�م ١869م، زادت ال�أهمية ال�ستراتيجية لمصر وِفَلسطين ب�لنسبة لبريط�ني�، 
فراأت من مصلحته� تشجيع الهجرة الصهيونية اإلى ِفَلسطين؛ لحم�ية قن�ة السويس التي تصله� ب�لشرق.

 نُل�ِحُظ، الشكل، ونقراأ النص، ونستنتج: 

البحرَيِن اللذين تصل بينهم� قن�ة السويس.       اأهمية قن�ة السويس ب�لنسبة لبريط�ني�.	 

قناة السويس:
١8٥6م  ع�م  بحفره�  العمل  بداأ  اصطن�عية،  قن�ة  هي 
على يد المهندس الفرنسي فردين�ند دلسبس في عهد 
والي مصر محمد سعيد، واستغرق حفره� ١٠ سنوات، 
وتّم  مليون مصري،  يقرب من  م�  في حفره�  واشترك 

افتت�حه� اأم�م الملاحة الع�لمية ع�م ١869م.
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دارية العثمانية في فَِلسطين: التقسيمات ال�إ

نش�ط )٣(: نُلاِحُظ الخريطتين، ونستنتج، ثّم نجيُب:

دارية العثمانية لفلسطين في القرن 1٩ التقسيمات ال�إ

نبّيُن الهدف من تقسيم الدولة اإلى األوية اأو )مح�فظ�ت(.	 

دارية في ِفَلسطين.	  نُفسر سبب تغير التقسيم�ت ال�إ

اأنا تعلّمت: 

بعد استع�دة الدولة العثم�نية سيطرته� على بلاد الش�م من الحكم المصري ع�م ١84٠م، اأعيد تقسيم 
بلاد الش�م من جديد اإلى اأربع ول�ي�ت هي: الش�م، وطرابلس، وحلب، وصيدا، بينم� بقي لواءا عك� ون�بلس 
داري  ت�بعين لول�ية صيدا، وظلّت من�طق ِفَلسطين ال�أخرى ت�بعة لول�ية الش�م )سوري�(، وبقي هذا التقسيم ال�إ
معموًل� به حتى ع�م ١864م، عندم� صدر ق�نون الول�ي�ت العثم�ني الجديد، الذي قُّسمت بموجبه بلاد 
الش�م اإلى ول�يتين فقط، هم�: الش�م، وحلب، حيث اأدرجت كل من�طق ِفَلسطين ضمن ول�ية الش�م، وفي 
ع�م ١88٧م، تم اإنش�ء ول�ية ث�لثة، هي ول�ية بيروت التي ضّمت لوائَي ن�بلس، وعك�. وقد تمّيز النظ�م 
داري في الدولة العثم�نية ب�لتغيُّر المستمر، تبًع� للظروف السي�سية التي مّرت به� الدولة العثم�نية، بغية  ال�إ

اإحك�م سيطرته� على ممتلك�ته�.



٧4

   اأما فَِلسطين كانت اأواخر الحكم العثماني تقع في قسمين اإداريين، هما:
ال�أول - متصرفية القدس: ك�نت تتبع الع�صمة اإست�نبول مب�شرة، ويعود السبب في ذلك اإلى:

م�كن الدينية للمسلمين والمسيحيين. - ١ همية الدينية والت�ريخية المستمدة من وجود ال�أ ال�أ
جنبية فيه�.- ٢ الحف�ظ على القدس من خطر التن�فس ال�ستعم�ري، وانتش�ر القنصلي�ت ال�أ
 الحّد من مخ�طر ازدي�د هجرة الّصه�ينة اإلى القدس.- ٣

 الثّاني - لواء نابلس: ك�ن يضم طولكرم، وجنين، وطوب�س، وبيس�ن، ولواء عك�، ويضم صفد، وطبرية، 
والن�صرة، وحيف�، وك�ن� ت�بعين لول�ية صيدا.

  ال�أسئلة:

١- اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأضُع اإش�رة )   ( للعب�رات الّصحيحة واإش�رة )×( للعب�رات غير الصحيحة:

) اأ. ضّمت الطبقة الوسطى للمجتمع الِفَلسطيني اأواخر العهد العثم�ني الفلاحين والبدو والحرفيين  ) 

) ب. اأصدر السلط�ن عبد الحميد الّث�ني الدستور العثم�ني ع�م ١8٧6م؛ للحد من التدخل ال�ستعم�ري. ) 

) جـ. اأصبح لِفَلسطين اأول تمثيل سي�سي في مجلس المبعوث�ن اأواخر الحكم العثم�ني.     ) 

) د.اأسهم نظ�م ال�لتزام في ِفَلسطين في تطور الزراعة اأواخر العهد العثم�ني.       ) 

٢- اأق�رن بين خط شريف كلخ�نة ع�م ١8٣9م وخط شريف هم�يون ع�م ١8٥6م. 

٣- اأوضح اأهم التطورات التي طراأت على التّج�رة في ِفَلسطين اأواخر الحكم العثم�ني.

4- اأعلل: اأ. ربطت الدولة العثم�نية متصرفية القدس ب�لع�صمة اإست�نبول مب�شرة.
دارية اأواخر الحكم العثم�ني بم� فيه� ِفَلسطين. ب. عدم ثب�ت التقسيم�ت ال�إ

نشاط:
داري في ِفَلسطين في وقتنا الحاضر يشمل: ُنِعّد تقريًرا عن التقسيم ال�إ

مح�فظ�ت، ِفَلسطين وعدده�.  	

مسؤولي�ت المح�ِفظ فيه�.  	

الهدف من تقسيم ِفَلسطين اإدارًي� اإلى مح�فظ�ت.   	
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الّدرس اأن يكونوا ق�درين على: 

جنبي في ِفَلسطين اأواخر الحكم العثم�ني.       - ١ ذكر اأهم مظ�هر التدخل ال�أ
جنبية على ِفَلسطين اأواخر الدولة العثم�نية.- ٢ تبي�ن اأثر ال�متي�زات ال�أ
وروبية في ِفَلسطين اأواخر الحكم العثم�ني.    - ٣ توضيح اأثر القنصلي�ت ال�أ
رس�لي�ت التبشيرية على ِفَلسطين اأواخر الحكم العثم�ني.  - 4 استنت�ج اأثر ال�إ

مظاهر التدخل ال�أجنبي في فَِلسطين اأواخر الحكم العثماني:

نش�ط )١(: نُلاِحُظ الشكل، ثّم نقوم بم� ي�أتي: 

نُعبُِّر عن الفكرة الع�مة.	 
آث�ر المترتبة عن التدخل ال�أجنبي في دولة م�.	  نن�قُش ال�

قنصليات اأجنبية

امتيازات اأجنبية
مظاهر التدخل ال�أجنبي في 
فَِلسطين اأواخر الدولة العثمانية

المؤسسات 
والجمعيات الخيرية

مؤسسات تبشيرية

الّدرس الثّاني: النفوذ ال�أجنبي في فَِلسطين في القرن التاسع عشر
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 اأنا تعلّمت: 

اأدى ضعف الدولة العثم�نية في اأواخر حكمه� اإلى زي�دة تدخل الدول ال�ستعم�رية في شؤونه� الداخلية، 
وبضغوط من الحركة الصهيونية ومس�ندة منه�؛ بهدف تحقيق مط�معه� في ِفَلسطين، وك�ن من مظ�هر هذا 
التدخل ال�ستعم�ري ال�متي�زات والقنصلي�ت ال�أجنبية، والمؤسس�ت التبشيرية والخيرية والثق�فية ال�أجنبية التي 
مخطط�ته�  تنفيذ  في  ال�ستعم�رية  الدول  استخدمته�  ثم  ِفَلسطين،  في  بت�أسيسه�  العثم�نية  الدولة  سمحت 

ال�ستعم�رية.

ال�متيازات ال�أجنبية واأثرها السلبي على فَِلسطين نهاية الحكم العثماني:

نش�ط )٢(: نقراأ النص ال�آتي، ونن�قش، ثّم نستنتج: 

مفهوم ال�متي�زات ال�أجنبية.                      	 

ك�نت ال�متي�زات ال�أجنبية نعمة ونقمة على الدولة العثم�نية في اآن واحد.	 

  

 اأنا تعلّمت: 

استغلت الدول ال�ستعم�رية والصهيونية ال�متي�زات ال�أجنبية؛ لتعزيز اأطم�عه� ونفوذه� في ِفَلسطين، فقد 
أقلي�ت والطوائف غير المسلمة في ِفَلسطين. اأعطت هذه ال�متي�زات للدول ال�ستعم�رية الحق في حم�ية ال�

اأدى منح الدولة العثم�نية ال�متي�زات ال�أجنبية اإلى تغلغله� في ال�أنشطة ال�قتص�دية في ِفَلسطين، والتحكم 
أمثلة على ذلك: منح الدولة العثم�نية تسهيلات لفرنس� ب�إنش�ء مين�ئَي حيف�، وي�ف�، ومد خط  فيه�، ومن ال�

سكة حديد بين ي�ف� والقدس.

منحت الدولة العثم�نية تسهيلات تج�رية، وحم�ية شخصية لرع�ي� الدول ال�أجنبية المتواجدين على 
اأراضيه�، ومنه� ِفَلسطين؛ بهدف تطوير ال�أوض�ع ال�جتم�عية، مثل التعليم، والصحة، وتحسين ال�أوض�ع 
أوروبيين اإلى  ال�قتص�دية، مثل التّج�رة، والتشجيع على ال�ستثم�ر، فتدفق كب�ر التّّج�ر ورج�ل ال�أعم�ل ال�
ِفَلسطين، ونشطت التّج�رة بين الموانئ ال�أوروبية، وموانئ ِفَلسطين، مثل مين�ئَي عك� وي�ف�. ك�نت هذه 
ال�متي�زات اإيج�بية عندم� ك�نت الدولة العثم�نية في اأوج قّوته�، واأصبحت سلبّية نه�ية القرن الت�سع عشر، 
عندم� ضعفت الدولة العثم�نية، ف�أس�ء ال�أج�نب استعم�له�، واأصبحت حقوًق� لهم تلتزم الدولة العثم�نية 

بتحقيقه�.
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القنصليات ال�أجنبية واأثرها السلبي على فَِلسطين في نهاية الحكم العثماني:

نش�ط )٣(: نقراأ النص ال�آتي، ثّم نستنتج:

هدف بريط�ني� من اإنش�ء قنصلي�ت له� في ِفَلسطين.	 

اأنا تعلّمت: 

   ظهر في ِفَلسطين اأواخر الحكم العثم�ني عدد من القنصلي�ت ال�أجنبية 
خ�صة في مدينة القدس، ك�ن اأوله� اإنش�ء القنصلية البريط�نية ع�م ١8٣8م، 
ألم�ني�، وفرنس�، واأمريك�، وروسي�، ثم ق�مت هذه  وقنصلي�ت اأخرى ت�بعة ل�
الدول بفتح فروع لقنصلي�ته� في حيف�، وي�ف�، وعك�. ومن ال�أدوار السلبية 

التي ق�مت به� القنصلي�ت ال�أجنبية في ِفَلسطين م� ي�أتي:  
ومراجعة 	  لهم،  والتسهيلات  الخدم�ت  وتقديم  ال�أج�نب،  الرع�ي�  حم�ية 

القوانين العثم�نية ومت�بعته� لتخدم مص�لحهم في ِفَلسطين. 

لعبت دوًرا كبيًرا في اإنج�ح الهجرة الصهيونية اإلى ِفَلسطين، من خلال 	 
تخفيف القيود التي فرضته� الدولة العثم�نية على هجرتهم اإلى ِفَلسطين، 

واإضع�ف المق�ومة العربية للمشروع ال�ستيط�ني الصهيوني.

ق�مة 	  ل�إ الرافضة  العثم�نية  القرارات  تج�وز  اأجل  من  العثم�نية،  الدولة  موظفي  بين  الرش�وي  انتش�ر  استغلت 
التملك  ق�نون  اإصدار  العثم�نية على  الدولة  اإجب�ر  ِفَلسطين، ونجحوا في  ال�أراضي في  الصه�ينة، وشرائهم 

ال�أجنبي ع�م ١86٧م الذي سمح للاأج�نب بتملك ال�أراضي الِفَلسطينية، وتسريبه� للصه�ينة.  

يقول وزير خ�رجية بريط�ني� في رس�لة وجهه� اإلى القنصل الع�م في القدس ع�م ١8٥8م:
» اإّن حكومــة بريط�نيــ� تحــ�ول ج�هــدة تكريــس الوجــود البريط�نــي فــي القــدس والمــدن ال�أخــرى؛ 
لحم�يــة مص�لحهــ� الحيويــة ورع�ي�هــ�...، وعليكــم القيــ�م بواجبكــم لحم�يــة اليهــود الوافديــن اإلــى 
ِفَلســطين؛ بذريعــة الرحــلات المقّدســة التــي ُســِمَح لهــم بهــ�، واأن تحولــوا دون قيــ�م البــ�ب الع�لــي 

ق�مــة، وهــذا واجــب عســكرّي تُســ�ألون عنــه«. بمنعهــم مــن ال�إ
ن�ئلة الوعري، دور القنصلي�ت ال�أجنبية، ص ١٣8- ص١٣9

بطاقة تعريفية

القنصلية:
هي بعثة دبلوم�سية ترسله� دولة م� اإلى 
دولة اأخرى؛ لتمثيله� في مت�بعة مواطنيه� 
المقيمين في الدولة المضيفة، وتسهيل 
جوازات  ك�إصدار  وشؤونهم،  اأعم�لهم 
التّج�رية  المع�ملات  وتسهيل  السفر، 

والثق�فية، وغيره� لهم.

الباب العالي:
اسم المك�ن الذي ك�ن يقيم فيه الصدر 

ال�أعظم )رئيس الوزراء( العثم�ني.



٧٨

رساليات التبشيرية واأثرها على فَِلسطين اأواخر الدولة العثمانية:  ال�إ

نش�ط )4(: نقراأ النص ال�آتي، ثّم نستنتج:

رس�لي�ت التبشيرية بعد منتصف القرن الت�سع عشر، وقد بداأت ب�لبعث�ت البروتست�نتية،  نشطت ال�إ
الدول  تزّعمته�  حرك�ت  وهي  اأرثوذكسية،  وجمعي�ت  ك�ثوليكية  تبشيرية  جمعي�ت  ذلك  وتلا 
اإحدى صور  التبشيرية  رس�لي�ت  ال�إ المسيحي، وك�نت  الدين  ال�ستعم�رية؛ بحجة نشر  أوروبية  ال�

سلامية، تمهيًدا ل�ستعم�ره�. الغزو الثق�في للمجتمع�ت العربية ال�إ

رس�لي�ت التبشيرية.                      * مفهوم ال�إ
رس�لي�ت التبشيرية من اأخطر وس�ئل ال�ستعم�ر.  *  تَُعّد ال�إ

رس�لي�ت التبشيرية في القرن الت�سع عشر. * براأيك، لم�ذا انتشرت ظ�هرة ال�إ

 اأنا تعلّمت: 

الدول  لمختلف  الت�بعة  التبشيرية  رس�لي�ت  للاإ كبيًرا  نش�ًط�  العثم�ني  الحكم  اأواخر  ِفَلسطين  شهدت 
ال�ستعم�رية، وك�ن هدفه� المعلن هو نشر الدين المسيحي، اأّم� هدفه� الحقيقي، فتمثل في تحقيق المص�لح 

ال�ستعم�رية في ِفَلسطين.
رس�لي�ت التبشيرية على ِفَلسطين في تلك الفترة اأنّه� اأسهمت في نقل كثير من  آث�ر السلبية للاإ ومن ال�
اإلى  تُْرَسل  التبشيرية التي ك�نت  رس�لي�ت  ال�إ اإلى ِفَلسطين، حيث دخلوا ضمن وفود  المه�جرين الصه�ينة 
رس�لي�ت التبشيرية في ِفَلسطين ك�أداة للحصول على معلوم�ت مختلفة  ِفَلسطين، واستغلت القن�صل وجود ال�إ

عن سك�ن ِفَلسطين، واأسم�ء المواقع وال�أراضي.
رس�لي�ت التبشيرية في ِفَلسطين، اإلّ� اأّن له� اآث�ًرا اإيج�بية تمثلت في  آث�ر السلبية للاإ وعلى الرغم من ال�
أدب�ء الِفَلسطينيين، مثل  تنشيط الحركة التعليمية، مثل اإنش�ء المدارس والمع�هد التي تخّرج منه� عدد من ال�
نجيب نص�ر ومحمد اإسع�ف النش�شيبي، واأدخلت عدًدا من المط�بع اإلى ِفَلسطين، م� اأدى اإلى طب�عة عدد 

أدبية، واإصدار صحف ِفَلسطينية، مثل صحيفة الكرمل في حيف�. من الكتب الدينية والت�ريخية وال�
الجمعيات والمؤسسات ال�أوروبية:

ظهرت في ِفَلسطين؛ نتيجة للتن�فس ال�ستعم�ري عدٌد من المؤسس�ت والجمعي�ت ال�أوروبية، مثل:
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 التجمع�ت الُعمرانية: ومنه� المجمع الروسي في القدس )المسكوبية(، 	 
ألم�نية في حيف�، حيث ك�نت تشتمل هذه التجمع�ت  والمستوطنة ال�
على الكن�ئس والمستشفي�ت والمدارس والقن�صل التي ك�نت تحقق 

مص�لحه� ال�ستعم�رية في ِفَلسطين.

الِفَلسطينية، مثل 	  المدن  المستشفي�ت في مختلف  اإنش�ء عدد من 
مستشفى العيون البريط�ني، والمستشفى الفرنسي في القدس، كم� 

تّم بن�ء عدد من المدارس، مثل راهب�ت القديس يوسف، والراهب�ت الوردية في القدس وبيت لحم ورام 
الله وي�ف� والن�صرة.

آث�ر في 	  اآث�ر ِفَلسطين، ومنه� الجمعية البريط�نية للتنقيب عن ال� ت�أسيس جمعي�ت خ�صة للتنقيب عن 
 ِفَلسطين، والجمعية ال�أمريكية ل�ستكش�ف ِفَلسطين. 

آث�ر في ِفَلسطين.  نفّكر، دل�لة اإنش�ء جمعي�ت اأوروبية للتنقيب عن ال�

  ال�أسئلة:

١- اأعّرُف م� ي�أتي:
اأ- التبشير.

ب- ال�متي�زات ال�أجنبية.
جـ- القنصلية.

د- الب�ب الع�لي.
رس�لي�ت التبشيرية. هـ- ال�إ

٢- اأذكُر اأهم مظ�هر التدخل ال�أجنبي في ِفَلسطين اأواخر الحكم العثم�ني.
٣- اأعطي مث�لين على تجمع�ت ُعمرانية، ومث�ًل� على جمعي�ت اأوروبية ظهرت في ِفَلسطين اأواخر 

الحكم العثم�ني.  
4- اأعلِّل م� ي�أتي: 

اأ- اأثّرت القنصلي�ت ال�أجنبية سلًب� على ِفَلسطين في اأواخر الدولة العثم�نية. 
ب- اإس�ءة استغلال الدول ال�ستعم�رية للامتي�زت الممنوحة له� في ِفَلسطين.

رس�لي�ت التبشيرية على ِفَلسطين اأواخر الحكم العثم�ني. آث�ر السلبية للاإ ُح ال� ٥- اأوضِّ

جزء من مبنى مجمع المسكوبية
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الّدرس اأن يكونوا ق�درين على: 

توضيح ظروف نش�أة فكرة الصهيونية.                                    - ١
تعليل مس�ندة اأوروب� للصهيونية.  - ٢
تبي�ن نش�ط�ت هرتسل لتحقيق اأهداف الصهيونية، وت�أسيس حركته�.        - ٣

ذكر قرارات مؤتمر ب�زل ع�م ١89٧م. - 4

ظروف نشاأت فكرة الصهيونية في اأوروبا:

نش�ط )١(: نقراأ النص ال�آتي، ثّم نستنتج: 

الفرق بين مفهوم اليهودية، ومفهوم الصهيونية.        	 
مخ�طر ظهور فكرة الصهيونية في اأوروب� على ِفَلسطين.	 

 اأنا تعلّمت:

ظهرت فكرة الصهيونية في اأوروب� في النصف الثّ�ني من القرن الت�سع عشر، وقد س�عد على ظهوره� 
عدة عوامل، منه�:

أوروبّيــِة، حيــُث ك�نــوا يعيشــوَن فــي . ١ فشــُل حركــة التّنويــر الّتــي دَعــْت اإلــى دمــِج اليهــود فــي المجتمعــ�ِت ال�
أوروبــي لليهــود فــي روســي�، واته�مهــم ب�غتيــ�ِل القيصــِر  ض�فــِة اإلــى ال�ضطهــ�د ال� اأحيــ�ٍء خ�ّصــٍة بِِهــْم، ب�ل�إ
عــ�م ١88١م، وكذلــك فــي األم�نيــ� بعــد وصــوِل الن�زيــة للحكــم فيهــ� عــ�َم ١9٣٣ م، وفشــل ك�فــة بلــدان 
ــذي  ــذا ك�ن وعــد بلفــور ال ــن فيهــ�، ل ــي الحقــوق كمواطني ــي اســتيع�ب اليهــود ومســ�واتهم ف ــ� ف اأوروب

اأصدرتــه بريط�نيــ� كحــّل للتخلــص مــن اليهــود ب�إقط�عهــم اأرَض ِفَلســطين. 
تن�مي الشعور الصهيوني بضرورة اإيج�د وطن قومي لهم في ِفَلسطين، وقد عّبر عن ذلك الصهيوني - ٢

نجليزي ش�فتيسبري بقوله: "اأرض بلا شعب، اإلى شعب بلا اأرض". ال�إ

تُعرَّف الصهيونية ب�أنّه� حركة سي�سية استعم�رية ارتبط ظهوره� بظهور حركة ال�ستعم�ر والفكر القومي 
في اأوروب� الذي ن�دى بت�أسيس دولة على اأس�س قومي، وفصل اليهود من س�ئر المجتمع ال�أوروبي، واإق�مة 
وطن قومي لهم في ِفَلسطين، وهي بذلك تختلف عن اليهودية التي تَُعّد واحدة من الدي�ن�ت السم�وية. 

ويعد كل من موشيه هس، وليوبنسكر، وثيودور هرتسل من اأشهر دع�ة الفكر الصهيوني. 

الّدرس الثّالث: ال�ستعمار والصهيونية
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 على ضوء مقولة شافتيسبري السابقة، نفّكُر ثّم:

نحلّل مضمون المقولة.     نفنُّد عدم صحة المقولة، وبطلانه�.	 

أمثلِة على ذلك: سعُي فرنس� لدعِم ٣.  َوِل ال�ستعم�ريَِّة َمَع مص�لِح الحركِة الّصهيونّيِة، وِمَن ال� التق�ُء مص�لِح الدُّ
الفكرِة الّصهيونّيِة؛ لتضمَن فرنس� دعَم الحركِة الّصهيونّيِة له� م�ديًّ� وسي�سيًّ� في تنفيِذ مش�ريِعه� ال�ستعم�ريِّة 
َه ن�بليوُن نداًء ليهوِد الع�لِم ع�م ١٧99م، اأعلَن فيِه استعداَد فرنس� تقديَم  في الَمْنِطَقة، وِمْن اأجِل ذلك، وجَّ
ق�مِة وطٍن قوميٍّ لهم في ِفَلسطين، اأّم� بريط�ني� فراأْت اأنَّ ِمْن مصلحِته� توطيَن الّصه�ينِة في  الّدعِم لهم؛ ل�إ
ِفَلسطيَن؛ ليس�عدوه� في ضم�ِن بق�ِء قن�ِة الّسويِس تحَت سيطرتِه�؛ لضم�ِن ت�أميِن طريِقه� التّج�ريِّ اإلى 
أمريكّيِة؛  مستعمراتِه� في الّشرق، وال�ستف�دِة ِمَن الحركِة الّصهيونّيِة في الّضغِط على الول�ي�ِت المتّحدِة ال�
والول�ي�ِت  الّصهيونّيِة،  الحركِة  ِمَن  الم�ليِّ  الّدعِم  ال�أولى، والحصوِل على  الع�لميَِّة  الحرِب  للّدخوِل في 
أمريكيَِّة؛ لدعِم المش�ريِع العسكريِّة البريط�نّية. واأثمَر التق�ُء هذه المص�لِح َعْن اإصداِر بريط�ني�  المتّحدِة ال�

ق�مِة وطٍن قوميٍّ لليهوِد في ِفَلسطين. وعَد بلفوَر في ١9١٧/١١/٢م؛ ل�إ
ظهور الجمعي�ت الصهيونية التي تعهدت بدعم المشروع ال�ستيط�ني في ِفَلسطين، مثل جمعية اأحّب�ء صهيون.- 4

تاأسيس الحركة الصهيونية

نش�ط )٢(: نُلاِحُظ الشكل، ثّم نن�قُش، ونستنتج:

ق�مة وطن قومي للصه�ينة في ِفَلسطين.	  المح�ول�ت التي بذله� هرتسل ل�إ
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 اأنا تعلّمت: 

بعد تبلور فكرة مشروع الصهيونية، بداأ هرتسل بعدة اأنشطة وخطوات عملية لت�أسيس الحركة الصهيونية 
بشكل رسمي؛ لتنفيذ اإق�مة الوطن القومي الصهيوني في ِفَلسطين، فق�م بم� ي�أتي:

اأوًل�- مؤتمر بازل عام 1٨٩٧م:
ق�م هرتسل بعقد المؤتمر الصهيوني ال�أول في مدينة ب�زل في سويسرا ع�م ١89٧م، وك�ن ميلاًدا للحركة 

الصهيونية الع�لمية، ومن اأهم قراراته م� ي�أتي:

اإيج�د وطن للشعب اليهودي في ِفَلسطين.	 

اليهودي؛ 	  القومي  التنفيذية، والصندوق  اليهودية، واللج�ن  الوك�لة  المؤسس�ت الصهيونية، مثل  اإنش�ء 

بهدف استعم�ر ِفَلسطين، وربطه� ب�لحركة الصهيونية.

اإنش�ء المنظمة الصهيونية الع�لمية، وانتخ�ب ثيودور هرتسل رئيًس� له�.	 

ثانًيا- ال�تصال باألمانيا:
قن�عه� بت�أييده، مستغلًّا وجود   ق�م هرتسل ب�ل�تص�ل مع األم�ني�؛ ل�إ
اأعداد كبيرة من اليهود فيه�، وعرض عليه� مق�بل ذلك ضم�ن عدم 
مش�ركة اليهود في الحرك�ت الثورية ضد األم�ني�، ومس�عدته� في نشر 
له  التوسط  األم�ني�  من  وطلب  الشرق،  في  ألم�ني  ال� والنفوذ  الثق�فة 
عند السلط�ن العثم�ني؛ للحصول على موافقته بمنح الصه�ينة اأرض 
العثم�نية. لم ينجح هيرتسل  األم�ني� للدولة  ِفَلسطين، مستغلًّا صداقة 
ألم�ني على هرتسل ب�أنه ل� يعتزم الضغط  مبراطور ال� في مح�ولته، فرّد ال�إ

على السلط�ن العثم�ني.

ثالًثا- ال�تصال المباشر بالسلطان عبد الحميد الثّاني: 
بعد مح�ول�ت عديدة، تمكّن هرتسل من ال�تص�ل مب�شرة ب�لسلط�ن العثم�ني عبد الحميد الث�ني وطلب 
منه السم�ح للصه�ينة ب�لهجرة اإلى ِفَلسطين، مق�بل تسديد ديون الدولة العثم�نية، ولكنه فشل في مس�عيه؛ 

بسبب رفض السلط�ن، وم�ت هرتسل قبل اأن يحّقَق اأهدافه.

مؤتمر بازل
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 نفكر ونناقش: موقف السلط�ن العثم�ني من طلب هرتسل. 
  

  ال�أسئلة:

١- اأَعرِّف مفهوم الصهيونية.

٢- اأبيِّن الظروف التي اأسهمت في ظهور فكرة الصهيونية في اأوروب�.

٣- اأذكُر الخطوات التي ق�م به� هرتزل؛ لتحقيق اأهداف الحركة الصهيونية.

4-  اأبيُِّن اأهم قرارت مؤتمر ب�زل ع�م ١89٧م.

٥- اأعلِّل:

ك�نت ِفَلسطين ورقة مس�ومة، وضحية التق�ء مص�لح الدول ال�ستعم�رية، ومص�لح الحركة الصهيونية.

6- اأستنتُج اأوراق الضغط التي استخدمه� هرتسل على السلط�ن العثم�ني.

السلطان عبد الحميد الثاني

بل  لي،  ليست  أنه�  ل� البلاد؛  من  واحًدا  قدًم�  ولو  اأبيع  اأن  اأستطيع  "ل� 
بدم�ئهم، وغّذوه�  مبراطورية  ال�إ اأبن�ء شعبي على هذه  لقد حصل  لشعبي، 
بدم�ئهم، وسنغطّيه� بدم�ئن�، قبل اأن نسمَح ل�أحد ب�غتص�به� من�. ليوفِّر اليهود 
َمت اإمبراطوريتي، فهم قد يحصلون على ِفَلسطين دون  ذا قُسِّ ميلي�راتهم، ف�إ
مق�بل، اإنّم� لن تقسم اإل� على جثتن�، اأن� لن اأقبل بتشريحن�، ونحن اأحي�ء".
)بي�ن الحوت، ِفَلسطين القضية الشعب الحض�رة ص ٣6١(.

نشاط: نبحث، ونعد تقريًرا عن الوعي الفلسطيني بمخ�طر الحركة الصهيونية.
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الّدرس اأن يكونوا ق�درين على: 

ذكر المؤسس�ت الصهيونية التي لعبت دورًا في الهجرة وال�ستيط�ن في ِفَلسطين.  - ١

تبي�ن موج�ت الهجرة الصهيونية اإلى ِفَلسطين وال�ستيط�ن فيه�.   - ٢

س�ليب والوس�ئل التي اّتبعته� الحركة الصهيونية في الهجرة وال�ستيط�ن اإلى ِفَلسطين.  - ٣ استنت�ج ال�أ

توضيح اإجراءات الدولة العثم�نية؛ للحّد من الهجرة الصهيونية اإلى ِفَلسطين. - 4

توضيح الموقف العربي من الهجرة الصهيونية اإلى ِفَلسطين.- ٥

المؤسسات الصهيونية التي اأسهمت في الهجرة وال�ستيطان في فَِلسطين اأواخر الحكم العثماني: 

نش�ط )١(: نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نن�قش م� ي�أتي، ونستنتج:

اأهمية اإنش�ء المؤسس�ت الم�لية ب�لنسبة للحركة الصهيونية.	 

اهتم�م مؤسس�ت الحركة الصهيونية بزراعة ال�أرض الِفَلسطينية.	 

 اأنا تعلّمت: 

الهجرة  تسهيل  في  اأسهمت  التي  له�  الت�بعة  المؤسس�ت  من  مجموعة  الصهيونية  الحركة  اأّسست 
وال�ستيط�ن الصهيوني في ِفَلسطين، ومن هذه المؤسس�ت:

شراف  * الوكالة اليهودية: تَُعّد بمث�بة الحكومة التي تمثل الصه�ينة في تلك الفترة، وك�نت تقوم ب�ل�إ
على الشؤون ال�قتص�دية وال�جتم�عية والم�لية للصه�ينة في الع�لم، وتسهيل هجرتهم واستيط�نهم في 

ِفَلسطين، وتقديم التدريب العسكري لحّراس المستوطن�ت.

اأصبحت الحركة الصهيونية بعد مؤتمر ب�زل ١89٧م حركة منظمة، له� اأهداف واضحة حول 
تحقيق اإق�مة وطن قومي لليهود، كم� اأصبح له� رئيس، وهيئة علي�، ومجلس ع�م، ولجنة تنفيذية، 
ومؤسس�ت م�لية واإدارية متنوعة، ضّمت الكف�ءات والخبرات الصهيونية؛ من اأجل تحقيق الهجرة، 
لحراسته�،  العسكري؛  والتدريب  اأراضيه�،  وزراعة  ِفَلسطين،  في  وال�ستيط�ن  ال�أراضي،  وشراء 

والسيطرة عليه�.

الّدرس الّرابع: الهجرة وال�ستعمار ال�ستيطاني الصهيوني في فَِلسطين اأواخر الحكم العثماني
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* صندوق ال�ئتمان الصهيوني لل�ستعمار: وهو اأول مصرف صهيوني اأنشىء ع�م ١899م، وك�ن يقدم
المعون�ت الم�لية للمه�جرين الصه�ينة اإلى ِفَلسطين.  

* الهستدروت )ال�تحاد العام للعمال في اأرض اإسرائيل(: ومهمته اإنش�ء المستعمرات الزراعية في 
ِفَلسطين، والقي�م ب�لتعليم، وتشجيع الهجرة الصهيونية.

فيه�  والمستوطنون  والعسكرية،  الزراعية  الصهيونية  المستوطن�ت  اأشك�ل  من  هو شكل  الكيبوتس:   *
يعيشون ويعملون مًع� بشكل تع�وني.

* صندوق التاأسيس الصهيوني )الكيرن هايسود( وصندوق )الكيرن كاييميت(: ك�ن� يجمع�ن ال�أموال 
لتشجيع هجرة الصه�ينة، وتوفير العمل لهم، وتزوير مستندات ال�أراضي الِفَلسطينية؛ لتسريبه� للصه�ينة.

ال�ستيطان والهجرة الصهيونية اإلى فَِلسطين في اأواخر الحكم العثماني )1٨٨2- 1٩1٧م(:  

نش�ط )٢(: نُلاِحُظ الخريطة، ثّم نن�قُش م� ي�أتي:

الِفَلسطينية 	  والقرى  المدن  كثرة  دل�لة 
الظ�هرة على الخريطة.

نَُسّمي مدنً� ِفَلسطينّية.	 

المن�طق التي تركَّز فيه� ال�ستعم�ر ال�ستيط�ني 	 
الصهيوني في ِفَلسطين. 

نعلل اأسب�ب التركُّز للاستعم�ر ال�ستيط�ني 	 
الصهيوني في هذه المن�طق.
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 اأنا تعلّمت: 

تعود البداي�ت ال�أولى للاستعم�ر ال�ستيط�ني الصهيوني في ِفَلسطين اأواخر الحكم العثم�ني اإلى جهود 
فردية بذله� اأثري�ء صه�ينة، حيث اأق�موا الحي الصهيوني خ�رج اأسوار القدس ع�م ١8٥٧م، ومستوطنة بت�ح 
تكف� على جزء من اأراضي ْمَلبِّس القريبة من مدينة ي�ف� ١88٢م، ومستوطنة زخرون يعقوب على اأراضي 

زم�رين قرب حيف� ثّم شهدت ِفَلسطين موج�ت من الهجرة الصهيونية، على النحو ال�آتي: 
الموجة ال�أولى )1٨٨2- 1٩03م(: اأسهمت في وصول حوالي )٢٥ األف( مه�جر صهيوني اإلى ِفَلسطين، 

اأغلبهم من روسي�، وتم اإنش�ء عدة مستوطن�ت في هذه الفترة، مثل: ريشون ليتسيون. 

الموجة الثّانية )1٩03 - 1٩1٧م(: اأسهمت في وصول نحو )4٠ األف( مه�جر اإلى ِفَلسطين، معظمهم من 
روسي� وروم�ني� واليمن. وتم اإنش�ء عدد من المستوطن�ت الجم�عية والتع�ونية )الكيبوتس�ت(، ومستوطن�ت 

اأخرى اأقيمت على اأراضي مدن ِفَلسطينية، ك�لقدس، وي�ف�، وحيف�، وعك�، وصفد، وبيس�ن، والخليل.

آث�ر المترتبة عن الهجرة الصهيونية على سك�ن ِفَلسطين، واأرضه�.  نفّكُر، ونناقش ال�

ال�أساليب والوسائل التي اتبعتها الحركة الصهيونية لتحقيق الهجرة وال�ستيطان في فَِلسطين: 

نش�ط )٣(: نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نن�قُش، ونستنتج:   

مقوم�ت نج�ح المشروع الصهيوني في ِفَلسطين اأواخر الحكم العثم�ني.	 

نج�ح المشروع الصهيوني في تحقيق الهجرة وال�ستيط�ن، على الرغم من مع�رضة السلط�ن العثم�ني.	 

ارتكزت الحركة الصهيونية في تحقيق مشروعه� في ِفَلسطين اأواخر الحكم العثم�ني ونج�حه 
والوس�ئل ك�فة،  ب�لطرق  اإليه�  الصهيونية  الهجرة  والسيطرة عليه�، وتحقيق  ال�أراضي  امتلاك  على 
رس�لي�ت  وال�إ ال�أجنبية،  والجمعي�ت  القنصلي�ت  ل  وتدخُّ العثم�نية،  الدولة  ظروف ضعف  مستغلة 
السلط�ن  رفض  من  الرغم  على  ذلك،  له�  تحّقق  وقد  ال�متي�زات،  ومنح  شؤونه�،  في  التبشيرية 

العثم�ني عبد الحميد الثّ�ني الهجرة وال�ستيط�ن الصهيوني في ِفَلسطين.
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 اأنا تعلّمت: 

لج�أت الحركة الصهيونية في اأواخر الحكم العثم�ني اإلى مجموعة من الوس�ئل وال�أس�ليب؛ لتحقيق اإق�مة 
وطن قومي للصه�ينة في ِفَلسطين، منه�: 

داري، 	  ال�إ الفس�د  وث�ئق ملكي�ته�، مستغلة  تزوير  اأو  اإّم� بشرائه�،  وامتلاكه�،  راضي  ال�أ السيطرة على 
جنبية.  وانتش�ر الرشوة بين الموظفين العثم�نيين، وس�عده� في ذلك القنصلي�ت ال�أ

لتسهيل 	  لهم؛  والحم�ية  موال  ال�أ وتقديم  جنبية،  ال�أ والمؤسس�ت  القنصلي�ت،  في  الصه�ينة  توظيف 
هجرتهم، واستيط�نهم في ِفَلسطين.

موال الصهيونية في اإق�مة المش�ريع الزراعية والصن�عية، 	  تدمير ال�قتص�د الِفَلسطيني، من خلال استثم�ر ال�أ
ومح�ربة المنتوج�ت الِفَلسطينية. 

التح�يل على القوانين العثم�نية التي تمنع هجرتهم واإق�متهم في ِفَلسطين، من خلال حصولهم على جنسي�ت 	 
جنبية، ودخولهم اإلى ِفَلسطين بصفتهم اإنجليز اأو اأمريك�ن، اأو غير ذلك، ثم تمّكن الصه�ينة من  الدول ال�أ

اإلغ�ء القوانين ك�فة التي ح�لت دون تحقيق اأهدافهم بعد وصول جمعية ال�تح�د والّترّقي اإلى الحكم.

اإجراءات الدولة العثمانية للحّد من الهجرة الصهيونية اإلى فَِلسطين:

نش�ط )4(: نقراأ نص الق�نون الذي اأصدره السلط�ن عبد الحميد الثّ�ني ع�م ١9٠٠م، ثّم نستنتج: 

     

        
سبب اإصدار السلط�ن العثم�ني ق�نون ع�م ١9٠٠م.	 

 اأنا تعلّمت: 

جراءات  اأدركت الدولة العثم�نية مط�مع المشروع الصهيوني في ِفَلسطين، واتخذت مجموعة من ال�إ
اإنش�ء  والقوانين:  جراءات  ال�إ هذه  ومن  فيه�،  وال�ستيط�ن  لِفَلسطين  الصهيونية  الهجرة  لمنع  والقوانين؛ 

"كن� شّددن� على منع دخول اليهود اإلى اأرض ِفَلسطين، الموظفون تراخوا في تطبيق ال�أمر، واأس�ءوا اإلى 
ت�أويله، واليهود ي�أتون بحجة الزي�رة ويستوطنون، كم� اأشعرن� متصرف القدس اأّن مكثهم ل� يجوز ب�أيٍّ من 
أمر بدقة، وحتى اليهود من اأتب�ع  ال�أحوال، اإّن م�أموري الدولة مسؤولون بشّدة فوق الع�دة على تنفيذ هذا ال�
أوامر ل� تم�نع في زي�رة اليهود للاأراضي المقدسة  ق�مة بصفة دائمة، اإّن هذه ال� الدولة العلية ل� يجوز لهم ال�إ
ق�متهم الدائمة، ويجب اأخذ تعهد من القنصلي�ت  منفردين ك�نوا اأو جم�ع�ت، ولكنه� ل� تسمح لهم ب�إ
أمر بقرار مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء، وصدر فيه اإرادة  التي ج�ؤوا عن طريقه�، وقد اتخذ هذا ال�

سنية من الخليفة".
)بي�ن نويهض الحوت، ِفَلسطين القضية الشعب الحض�رة، ص ٣9٢(
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متصرفية القدس ع�م ١8٧4م، واإتب�عه� مب�شرة للع�صمة العثم�نية، واإصدار ق�نون ع�م ١88٣م الذي نص 
على جعل )8٠%( من اأراضي ِفَلسطين اأراضي وقف ت�بعة للدولة، و)٢٠%( اأرض ُملٍك خ�ص، وق�نون ع�م 
١88٧م الذي صدر بعد الصدام�ت التي وقعت بين الفلاحين الِفَلسطينيين والصه�ينة في الخضيرة وملبس 
وي�زور، وبموجبه يمنع اليهود من المكوث في ِفَلسطين اأكثر من ثلاثة اأشهر، ومنحهم الوثيقة الحمراء )جواز 
ثّم  ِفَلسطين عند مخ�لفتهم ذلك،  ال�أصلي؛ لتسهيل ملاحقتهم واإخراجهم من  سفر(، بدًل� من جوازهم 

اإصدار ق�نون ع�م ١9٠٠م  الذي اأكّد على منع هجرة الصه�ينة واإق�متهم في ِفَلسطين.

جراءات والقوانين التي اتخذه� السلط�ن عبد الحميد الث�ني،   نفّكُر، ونناقش: على الرغم من ال�إ
اإلّ� اأنّه� لم تمنع الهجرة الصهيونية اإلى ِفَلسطين.

عل�قة الحركة الصهيونية بحكومة ال�تحاد والتّرقّي: 

نش�ط )٥(: نقراأ البط�قة التعريفية، ثّم نستنتج:

جمعية ال�تحاد والترقي العثمانية: 
نش�أت في البداية كجمعية طلابية سرية ع�م ١889م، هدفه� تتريك الشعوب الخ�ضعة للحكم العثم�ني، 
وهي اأول حزب سي�سي مع�رض للسلط�ن عبد الحميد الث�ني، وفي ع�م ١9٠9م، وتمكنت من عزله، وك�ن من 
سلام، وُعِرفوا بجم�عة الدونمة. وقد رّحبت الصحف الصهيونية  بين اأعض�ئه� عدد من الصه�ينة الذين اّدعوا ال�إ

بم� حّققته جمعية ال�تح�د والتّرقّي.

ترحيب الحركة الصهيونية بنج�ح جمعية ال�تح�د والتّرقّي في عزل السلط�ن العثم�ني عبد الحميد الث�ني.  	 

 اأنا تعلّمت: 

المشروع  لتحقيق  الثّ�ني  الحميد  عبد  السلط�ن  عزل  بعد  والتّرقّي  ال�تح�د  حكومة  سي�سة  مهدت 
الصهيوني في ِفَلسطين، واتخذت قرارات داعمة له، من اأهمه�:

فتح مقر للوك�لة اليهودية في اإست�نبول؛ لمراقبة النّواب العرب ونش�طهم في البرلم�ن العثم�ني، وُشيَِّدت 	 
مستوطنة صهيونية كبيرة في ِفَلسطين هي )تل اأبيب( على اأجزاء من اأراضي مدينة ي�ف� ع�م ١9٠9م.

تعطيل عدد من الصحف الِفَلسطينية المع�رضة للهجرة الصهيونية، مثل صحيفة )الكرمل( التي ك�نت 	 
تصدر في حيف�، وصحيفة )ِفَلسطين( التي ك�نت تصدر في ي�ف�. 

اإلغ�ء بعض القوانين العثم�نية التي َحدَّت من هجرة الصه�ينة اإلى ِفَلسطين، واإق�متهم فيه�، مثل الوثيقة الحمراء.	 
التعهد بمس�عدة الصه�ينة على الهجرة الحّرة، وال�ستيط�ن ضمن قدرة البلاد على ال�ستيع�ب.	 
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موقف الِفَلسطينيين والعرب من الهجرة الصهيونية:

نش�ط )6(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتج:  

علام والُكتّ�ب والمثقفين في خدمة القض�ي� الوطنية.	  اأهمية وس�ئل ال�إ

ظهور المق�ومة والمع�رضة الِفَلسطينية للهجرة الصهيونية اأواخر الحكم العثم�ني.	 

الطرق التي اتبعه� الِفَلسطينيون لمق�ومة الهجرة وال�ستيط�ن الصهيوني.	 

 اأنا تعلّمت: 

جراءات وال�عتداءات  تنّبه الِفَلسطينيون والعرب اإلى مخ�طر الحركة الصهيونية منذ فترة مبكرة، وق�وموا ال�إ
الصهيونية على ال�أراضي الِفَلسطينية، وك�نت هذه المق�ومة على عدة مستوي�ت، هي:

مثل *  والصه�ينة،  الِفَلسطينيين  الفلاحين  بين  وقعت  التي  ب�لصدام�ت  وتمثَّل  الشعبي:  المستوى 

الصدام�ت التي وقعت في الخضيرة، وملبِّس ع�م ١886م.

الهجرات *  الوعي حول مخ�طر  التي عملت على نشر  عل�مي: من خلال الصحف  ال�إ المستوى 
الصهيونية وال�ستيط�ن في ِفَلسطين، والدعوة  للمق�ومة، والتمسك ب�ل�أرض، مثل صحيفَتي الكرمل 
وِفَلسطين، كم� ظهرت جمعي�ت سي�سية، بعضه� سرية؛ لمق�ومة مشروع الحركة الصهيونية، منه� 

)جمعية المنتدى ال�أدبي(.

المستوى الرسمي والسياسي: وتمثَّل بقي�م وجه�ء القدس في ع�م ١89١م بتقديم عريضة للصدر * 
في  للتدقيق  محلية  هيئة  تشكيل  وتّم  ِفَلسطين،  اإلى  الصهيونية  الهجرة  بمنع  فيه�  ط�لبوا  ال�أعظم، 
طلب�ت نقل ملكية ال�أراضي في متصرفية بيت المقدس، كم� تم ت�أسيس الحزب الوطني العثم�ني 
اإلى  الصهيوني  للمشروع  المع�رضة  امتدت  الصهيوني. وقد  الخطر  الذي حّذر من  ع�م ١9١١م، 
داخل مجلس النواب )المبعوث�ن(، حيث لعب النواب العرب الِفَلسطينيون دوًرا في اإظه�ر خطر هذا 

المشروع، وط�لبوا ب�لقي�م ب�إجراءات فّع�لة لمواجهته.

ك�فة،  لهم  المت�حة  ب�لوس�ئل  العثم�ني  الحكم  اأواخر  الصهيونية  الهجرة  والعرب  الِفَلسطينيون  ق�وم 
حيث لعب الُكتّ�ب، مثل روحي الخ�لدي في كت�به )ت�ريخ الصهيونية(، واإسع�ف النش�شيبي في كت�به 
)الس�حر اليهودي(، والصحف، مثل: المن�ر، والكرمل دوًرا في نشر الوعي بين الن�س حول  مخ�طر الهجرة 

الصهيونية لِفَلسطين، ومط�لبة السي�سيين بوقفه�، واستنه�ض الهمم؛ لمق�ومته�.
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  ال�أسئلة:

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: ١- اأنقُل اإلى دفتري، واأضُع دائرة حول رمز ال�إ

* م� القرية التي اأقيمت على اأراضيه� مستوطنة بت�ح تكف�؟

   اأ- ي�زور.           ب- ملبِّس.           جـ- عمواس.           د- قيس�رية.

* كم بلغت نسبة ال�أراضي الِفَلسطينية التي اأصبحت وقًف� للدولة العثم�نية حسب ق�نون ع�م ١88٣م؟ 

   اأ-  ٥٠%.           ب- 6٠%.           جـ- ٧٠%.           د- %8٠.

* م� الصحيفة الِفَلسطينية التي صدرت في حيف�، ونّبهت لمخ�طر الحركة الصهيونية؟ 

أي�م.           ب- الحي�ة.           ج- الكرمل.           د- الجديدة.    اأ- ال�

٢- اأذكُر الجمعي�ت والمؤسس�ت الصهيونية التي دعمت تنفيذ المشروع الصهيوني في ِفَلسطين.

٣- اأتتّبُع موج�ت الهجرة الصهيونية اإلى ِفَلسطين بين ع�مي ١88٢- ١9١٧م.

4- اأستنتُج المقصود بـم� ي�أتي:   

- جمعية ال�تح�د والتّرقّي.          -  يهود الدونمة.

جراءات التي اتبعته� الدولة العثم�نية؛ للحّد من الهجرة الصهيونية اإلى ِفَلسطين. ُح ال�إ ٥- اأوضِّ

6- اأبّيُن الموقف العربي والِفَلسطيني من الهجرة الصهيونية اإلى ِفَلسطين.

ق�مة وطن قومي له� في ِفَلسطين. ٧- اأذكُر الوس�ئل وال�أس�ليب التي لج�أت اإليه� الحركة الصهيونية؛ ل�إ
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الّدرس اأن يكونوا ق�درين على: 

ولى. - ١ تقييم موقف الدولة العثم�نية، والموقف العربي في الحرب الع�لمية ال�أ

ولى.            - ٢ تبي�ن المؤامرات الدولية على ِفَلسطين خلال الحرب الع�لمية ال�أ

ولى على ِفَلسطين. - ٣ تبي�ن اأثر الحرب الع�لمية ال�أ

موقف الدولة العثمانية من الحرب العالمية ال�أولى:

نش�ط )١(: نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نستنتج:

المواقف التي ظهرت في الدولة العثم�نية من دخوله� الحرب الع�لمية ال�أولى.	 

  اأنا تعلّمت: 

التق�رب  اإلى  األم�ني�، ويعود ذلك  اإلى ج�نب  ال�أولى ع�م ١9١4م  الع�لمية  الحرب  العثم�نية  الدولة  دخلت 
األم�ن، اإض�فة  لم�ني العثم�ني في المج�ل العسكري، وتمّثل في تدريب ضب�ط عثم�نيين على اأيدي ضب�ط  ال�أ
اإلى اأّن الدولة العثم�نية ك�نت قد عقدت مع�هدة عسكرية مع األم�ني� بداية ع�م ١9١4م التزمت بموجبه� كلٌّ من 
خرى، ب�ل�إض�فة اإلى المص�لح ال�قتص�دية بين الدولتين المتمثلة في ال�متي�زات ال�قتص�دية  الدولتين بمس�عدة ال�أ
التي منحته� الدولة العثم�نية اإلى األم�ني�، مثل امتي�ز مّد خط سكة حديد برلين- بغداد، ووعود األم�ني� بمس�عدة 

وروبي. الدولة العثم�نية في استع�دة اأملاكه�، مثل مصر وشم�ل اإفريقي� التي فقدته� بسبب ال�ستعم�ر ال�أ

ــة  ــ�م ثلاث ــة نفســه� اأم ــة العثم�ني ــى عــ�م ١9١4م، وجــدت الدول أول ــة ال� ــدل�ع الحــرب الع�لمي ــع ان م
ــن  ــي(  الذي ــراك )ال�تحــ�د والتّرقّ أت ــل ب�لعســكريين ال� ــ� الحــرب: ال�أول تمثّ ــة تُجــ�ه دخوله مواقــف داخلي
أنّهــم تدربــوا علــى يــد ضبــ�ط األمــ�ن،  اأيــدوا دخــول الحــرب اإلــى ج�نــب دول الوســط بزع�مــة األم�نيــ�؛ ل�
وك�نــت الدولــة العثم�نيــة تحصــل علــى الســلاح منهــ�. اأّمــ� الموقــف الثانــي فهــو الــراأي العــ�م، ودعــ� اإلــى 
أّن وضعهــ� ال�قتصــ�دي ل� يســمح لهــ� الدخــول فــي حــرب ضــد دول اأوروبــ�.  حيــ�د الدولــة العثم�نيــة؛ ل�
والموقــف الثالــث تمثـّـل فــي المثقفيــن الذيــن ت�أثــروا ب�لثق�فــة البريط�نيــة والفرنســية، واأيــدوا دخــول الدولــة 

العثم�نيــة الحــرب اإلــى ج�نــب الحلفــ�ء )بريط�نيــ� وفرنســ�(.

الّدرس الخامس: المؤامرات الدولية على فَِلسطين خل�ل الحرب العالمية ال�أولى
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موقف العرب من الحرب العالمية ال�أولى:

نش�ط )٢(: نََتَوزَُّع في مجموع�ت، ونقراأ النّّص ال�آتي ونحلِّله، ثّم نستنتج: 

رّد فعل بريط�ني� على دخول الدولة العثم�نية الحرب الع�لمية ال�أولى.	 

قن�عة بريط�ني� قبول العرب لفكرته� ب�لثورة ضد الدولة العثم�نية.	 

 اأنا تعلّمت:

تبنّت بريط�ني� فكرة ال�تص�ل ب�لعرب، ودفعهم 
العربية  الثورة  أّن  ل� العثم�نية؛  الدولة  ضد  للثورة 
ستجبر الدولة العثم�نية على اإبق�ء جزء كبير من 
قواته� في البلاد العربية؛ م� يضعف قواته� العسكرية 
قن�ة  عن  ويشغله�  الرئيسة،  القت�ل  على جبه�ت 
السويس. بداأت ال�تص�ل�ت بين الشريف حسين 
وبريط�ني� منذ ع�م ١9١٥م عن طريق ابنه عبد الله 
مع المعتمد البريط�ني في مصر اللورد )كتشنر(، 
تطورت  ال�أولى،  الع�لمية  الحرب  اندل�ع  وبعد 
هذه ال�تص�ل�ت، واأخذت شكل مراسلات سّرية 
للعرب،  ممثًلا  علي  بن  الحسين  الشريف  بين 
البريط�ني  الس�مي  المندوب  مكم�هون  وهنري 
 - الحسين  مراسلات  ب�سم  وُعِرَفت  مصر،  في 

مكم�هون. 

أولــى اإلــى ج�نــب األم�نيــ� ب�أنــه يعنــي  راأت بريط�نيــ� فــي دخــول الدولــة العثم�نيــة الحــرب الع�لميــة ال�
ألم�نــي فــي المنطقــة العربيــة، مــ� يشــكّل تهديــًدا لمص�لحهــ�، وهــذا دفــع بريط�نيــ�  مزيــًدا مــن النفــوذ ال�
أتــراك؛  اإلــى ال�تصــ�ل ب�لعــرب؛ للقيــ�م ب�لثــورة ضــد الدولــة العثم�نيــة، مســتغلّة ح�لــة النفــور بيــن العــرب وال�
ــة للول�يــ�ت العربيــة، وسي�ســة  ــة العثم�ني نتيجــة لسي�ســة التتريــك العنصريــة ضــد العــرب، واإهمــ�ل الدول
ــروت، وبــروز التيــ�ر القومــي العربــي المنــ�دي  عدامــ�ت التــي نّفذهــ� جمــ�ل ب�شــ� فــي دمشــق، وبي ال�إ

ب�ل�ســتقلال عــن الدولــة العثم�نيــة.

خريطة الدولة التي طالب بها الشريف حسين

 نُل�ِحُظ ونستنتج المناطق التي تشملها 
الدولة العربية.
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أولى اإلى السير مكم�هون بت�ريخ ١4 تموز ١9١٥م، م� يشترطه  اأوضح الشريف حسين في الرس�لة ال�
العرب لدخول الحرب اإلى ج�نب بريط�ني�، وهذه الشروط تتلخص في استقلال البلدان العربية، واإق�مة دولة 

عربية كبرى في بلاد الش�م والعراق والجزيرة العربية تحت خلافته، كم� ج�ء في بروتوكول دمشق.
وك�ن رد بريط�ني� من خلال مكم�هون غ�مًض�، وح�ول اإقن�ع الشريف حسين بن علي عدم الخوض 
في بحث مس�ألة الحدود، اإلّ� اأّن الشريف حسين اأصّر على بحث مس�ألة الحدود وال�تف�ق بش�أنه�، وك�ن 

الخلاف يدور حول اإدخ�ل ول�ي�ت مرسين، واأضنة، وحلب، وبيروت ضمن حدود الدولة العربية. 
 

 نَُفكُِّر، ونُعطي راأَينا: مم�طلة مكم�هون وعدم وضوح رّده حول حدود الدولة العربية التي طلبه� الشريف حسين.

العربية  الدولة  من  يتجّزاأ  ل�  جزًءا  اعتب�ره�  خلال  من  المراسلات  هذه  في  ِفَلسطين  اأهمية  وظهرت 
الكبرى، على الرغم من اأّن بريط�ني� ح�ولت ال�ّدع�ء اأّن المراسلات لم تُْدِرْج ِفَلسطين ضمن حدود الدولة 
العربية التي ط�لب العرب ب�ستقلاله�. وفي ع�م ١9٣9م، نُِشَرِت المراسلات، وتشكّلت لجنة عربية بريط�نية 
لبحث ذلك، واتّضح اأّن ِفَلسطين ك�نت من ضمن حدود الدولة العربية التي ط�لب به� الشريف حسين.  

اأعلن الشريف حسين بن علي الثورة العربية الكبرى في ١٠ حزيران ١9١6م على العثم�نيين، وق�د اأبن�ؤه 
قوات الثورة العربية في كلٍّ من الحج�ز، وشرقّي ال�أردن، وسوري�، وتمكنوا من السيطرة على مدينة العقبة؛ 

م القوات العثم�نية، وشّل حركته�. م� اأع�ق تقدُّ

المؤامرات الدولية على فَِلسطين خل�ل الحرب العالمية ال�أولى:

1- اتفاقية سايكس بيكو عام 1٩1٦م:

نش�ط )٣(: نََتَوزَُّع في مجموع�ت، ونُلاِحُظ 
الخريطة، ونحلِّل محتواه�، ثّم نستنتج:

التغيرات التي اأحدثته� اتف�قية س�يكس 	 
بيكو في بلاد الش�م والعراق.

خريطة اتفاقية سايكس - بيكو عام 1٩1٦م

اأ

ج ب

اأ
ب
ج
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 اأنا تعلّمت:

على الرغم من تعهدات بريط�ني� المستمرة للعرب بقي�م دولة عربية كبرى، اإلّ� اأنّه� اأجرت مف�وض�ت 

واتف�قي�ت سرية مع فرنس� وروسي�، تن�ولت اقتس�م ال�أملاك العثم�نية بم� فيه� البلاد العربية التي ك�نت قد 

وعدت الشريف حسين به�، وقد نتج عن هذه المف�وض�ت اتف�قية سرية، ُعِرَفت ب�تف�قية س�يكس - بيكو 

ع�م ١9١6م؛ نسبة اإلى المندوب البريط�ني م�رك س�يكس، والمندوب الفرنسي فرانسوا جورج بيكو.  

نّصت اتف�قية س�يكس - بيكو على تقسيم بلاد الش�م والعراق اإلى ثلاث من�طق، هي: المنطقة )اأ(  ذات 

اللون ال�أزرق، وهي سوري�، ولبن�ن، وتخضع للسي�دة الفرنسية، وتشمل من�طق ذات سيطرة فرنسية مب�شرة، 

ِفَلسطين،  وال�أردن، وجنوب  العراق،  ال�أحمر، وهي  اللون  ذات  والمنطقة )ب(  له�،  ت�بعة  نفوذ  ومن�طق 

دارة البريط�نية، وتشمل من�طق ذات سيطرة بريط�نية مب�شرة، ومن�طق نفوذ ت�بعة له�، اأم� المنطقة  وتخضع للاإ

دارة دولية، ويكون مين�ءا حيف� وعك� تحت سيطرة بريط�ني�،  )ج( فتضم شم�ل ِفَلسطين ووسطه�، وتخضع ل�إ

وي�أتي ذلك كمقدمة لتحقيق المط�مع الصهيونية في ِفَلسطين.

2- وعد بلفور عام 1٩1٧م:

نش�ط )4(: نقراأ نص الرس�لة المعروفة بوعد بلفور ع�م ١9١٧م، ونحلِّلُه� ثّم نستنتج:

دل�لة وعد بلفور.	 

ل� يوجد اأي ذكر للعرب في وعد بلفور.	 

عزيزي اللورد روتشيلد

ا اأن اأبلَغكــم ب�لني�بــة عــن حكومــة جلالتــه التصريــح الت�لــي الــذي ينطــوي علــى العطــف  يســّرني جــدًّ
علــى اأم�نــي اليهــود الصه�ينــة، وقــد ُعــِرَض علــى الــوزارة، واأقّرتــه:

ــي ِفَلســطين،  ــود ف ــي لليه ــى ت�أســيس وطــن قوم ــن العطــف اإل ــة تنظــر بعي ــة ص�حــب الجلال "اإّن حكوم
وســتبذل جهدهــ� لتســهيل تحقيــق هــذه الغ�يــة، علــى اأن ُيفَهــم جلًيــ� اأنـّـه لــن يؤتــى بعمــل مــن شــ�أنه اأْن 
يغّيــر مــن الحقــوق المدنيــة والدينيــة التــي تتمتــع بهــ� الطوائــف غيــر اليهوديــة المقيمــة فــي ِفَلســطين، ول� 

الحقــوق والوضــع السي�ســي الــذي يتمتــع بــه اليهــود فــي اأي بلــد اآخــر".

عبد الوه�ب الكي�لي، ت�ريخ ِفَلسطين الحديث، ص 84
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 اأنا تعلّمت:

اآرثر جيمس  بت�ريخ ٢/ ١9١٧/١١م  على شكل تصريح من وزير خ�رجية بريط�ني�  صدر وعد بلفور 

ق�مة وطن قومي لهم في ِفَلسطين، وك�ن من دوافع بريط�ني�  بلفور، اإلى اللورد روتشيلد اأحد اأثري�ء اليهود، ب�إ

في اإصدار هذا الوعد التق�ء المص�لح البريط�نية ال�ستعم�رية والصهيونية، فدخول بريط�ني� في الحرب الع�لمية 

ال�أولى )١9١4-١9١8م( جعله� بح�جة لدعم الصه�ينة له� في مختلف اأنح�ء الع�لم سي�سيًّ� وم�ديًّ�، ولمن 

يدعمه� في حم�ية قن�ة السويس، وفي الوقت نفسه، ك�نت الحركة الصهيونية تبحث عّمن يدعم مشروعه� 

ض�فة اإلى  ق�مة وطن قومي لليهود على اأرض ِفَلسطين، فراأت في بريط�ني� خير َمْن يس�عده� في ذلك، وب�ل�إ ب�إ

ح�جة بريط�ني� لليهود الروس للضغط على روسي�؛ ل�ستمراره� في الحرب الع�لمية ال�أولى بعد انسح�به� منه�؛ 

بسبب قي�م الثورة الروسية ع�م ١9١٧م ضد القيصر.    

وعد بلفور باطل من الناحية القانونية والتاريخية لعدة اأسباب، هي:

ّن ِفَلسطين ك�نت تحت سي�دة الدولة العثم�نية، وليس ملكً� - ١ ل� يحق لبريط�ني� اإصدار هذا الوعد؛ ل�أ

لبريط�ني�. 

منه - ٢ اإش�رة  في  وذلك  اليهودية(،  غير  )الطوائف  واستخدم مصطلح  العرب،  الوعد مصطلح  تج�هل 

اإلى اأّن العرب )مسلمين ومسيحّيين( يشّكلون اأقّلية داخل المجتمع الِفَلسطيني، وهذا يعد شكًلا من 

اأشك�ِل التمييز العنصري علًم� اأّن العرب في ذلك الوقت ك�نوا يشكلون 9٢% من الشعب الِفَلسطيني، 

ل اليهود م� نسبته 8% من مجموع السك�ن  رض م� نسبته 98,٥%، بينم� شكَّ وك�نوا يملكون من ال�أ

الذي بلغ ع�م ١9١٧م )689 األف نسمة(. 

يحمي الوعد الحقوق والوضع السي�سي لليهود في فلسطين وخ�رجه�، ولم يعترف ب�أي حقوق سي�سية - ٣

للعرب ب�ستثن�ء حقوق مدنية ودينية فقط.

ك�ن الوعد رس�لة سرية اأصدره� بلفور اإلى شخص ليس له صفة دولية، وهو روتشيلد اأحد اأثري�ء اليهود. - 4

الوعد ج�ء من�قًض� لوعود بريط�ني� مع الشريف حسين، واعترافه� ب�أن تكون ِفَلسطين جزًءا من الدولة - ٥

ولى. العربية المستقلة بعد نه�ية الحرب الع�لمية ال�أ
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رّد فعل العرب على اتفاقية سايكس - بيكو، ووعد بلفور: 

ف المؤامرات ال�ستعم�رية ضدهم في س�يكس - بيكو، ووعد بلفور،  تمثلت مواقف العرب بعد تكشُّ

ب�لغضب، واإرس�ل مذكّرة لبريط�ني�؛ لتوضيح سي�سته� نحو البلاد العربية، خ�صة سوري� وِفَلسطين، ورّدت 

بريط�ني�؛ للحّد من غضب العرب في اأنّه� م�ضية نحو ال�عتراف بسي�دة العرب واستقلالهم، وتحرير الشعوب 

أتراك، واأنّه� لن تسمَح ب�ل�ستيط�ن الصهيوني في ِفَلسطين، اإلّ� بقدر م� يتلاءم مع  الراضخة تحت سيطرة ال�

مصلحة السك�ن العرب من الن�حيتين ال�قتص�دية والسي�سية.

م راأينا حول: مصداقّية بريط�ني� في رّده� على موقف العرب من اتف�قية س�يكس - بيكو، ووعد بلفور.  نقدِّ

اأثر الحرب العالمية ال�أولى على فَِلسطين:

نش�ط )٥(: نقراأ النّّص ال�آتي، ونن�قُش، ثّم نستنتج:

آث�ر المترتبة على هزيمة الدولة العثم�نية، وخروجه� من ِفَلسطين.      	  ال�

الهدف من مم�طلة بريط�ني�، وتنكره� لم� وعدت به الشريف حسين.	 

 اأنا تعلّمت:

ك�ن من نت�ئج انته�ء الحرب الع�لمية ال�أولى انسح�ب الدولة العثم�نية من ِفَلسطين، ودخول القوات 
البريط�نية اإليه� ع�م ١9١٧م، والسيطرة على مدينَتي بئر السبع وغزة، ودخول الجنرال اللنبي مدينة القدس 
في 9 ك�نون ال�أول ع�م ١9١٧م. واأنش�أ الجيش البريط�ني في ِفَلسطين حكومة عسكرية، يديره� الجنرال 
ض�فة اإلى تعيين عدد قليل من  كلايتون الذي عين ضّب�ًط� بريط�نّيين في المدن الِفَلسطينية تحت اإدارته، ب�ل�إ

دارية. العرب في الوظ�ئف ال�إ
 

انتهت الحرب الع�لمية ال�أولى ب�نتص�ر قوات الحلف�ء على قوات الوسط، وهزيمة الدولة العثم�نية، 
وانسح�به� من ِفَلسطين، وق�مت بريط�ني� ب�حتلاله� سنة ١9١٧م، وت�أّمل الِفَلسطينيون والعرب ب�أن 
تنّفَذ بريط�ني� وعوده� وتطمين�ته� لهم، اإلّ� اأنّه� تنكّرت لذلك، على الرغم من اأّن ِفَلسطين ك�نت من 

ضمن المنطقة العربية المستقلة التي وعدت به� الشريف حسين.
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  ال�أسئلة:

١- اأضُع اإش�رة )✓( للعب�رة الّصحيحة، واإش�رة )×( للعب�رة غير الّصحيحة فيم� ي�أتي:

) اأ- ك�نت ِفَلسطين جزًءا من الدولة العربية في مراسلات الشريف حسين- مكم�هون.   ) 

) َمت بلاد الش�م والعراق بموجب اتف�قية س�يكس - بيكو بين بريط�ني� وفرنس�.  )  ب- قُسِّ

) جـ- دخلت القوات البريط�نية بقي�دة اللنبي مدينة القدس بت�ريخ 9 /١٢/ ١9١٧ م.     ) 

 ) د- وافقت بريط�ني� على حدود الدولة العربية التي طلبه� العرب، ونّفذته�.   ) 

٢- اأبيِّن رّد فعل العرب على اتف�قية س�يكس - بيكو، ووعد بلفور.

٣- اأوّضُح اأثر اتف�قية س�يكس - بيكو ع�م ١9١6م على ِفَلسطين.

4- اأفند بطلان وعد بلفور الص�در بت�ريخ  ١9١٧/١١/٢ م. 

٥- اأعلِّل م� ي�أتي:  

اأ- دخول الدولة العثم�نية الحرب الع�لمية ال�أولى ع�م ١9١4م اإلى ج�نب األم�ني�.

ب- ح�جة بريط�ني� لقي�م الثورة العربية ضد الدولة العثم�نية.

جـ- اتف�قية س�يكس - بيكو، ووعد بلفور مؤامرت�ن ضد العرب، والشعب الِفَلسطيني.

نشاط: نبحث، ونُعّد تقريًرا عن اأحّقية الشعب الفلسطيني في مق�ض�ة بريط�ني� على اإصداره� وعد 
بلفور.

اأقّيم ذاتي 

اأعّبر بلُغتي عن المف�هيم ال�أس�سية التي اكتسبته� من هذه الوحدة، بم� ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر:
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حين التقى ال�ستعمار والصهيونية 

كانت فَِلسطين هي الضحية.

 الَوْحَدة الثالثة

ال�نتداب البريطاني على فَِلسطين
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 ال�نتداب البريطاني
على فَِلسطين

دارة البريطانية على  ال�إ
فَِلسطين )1٩1٧-1٩22م(

الهجرة الصهيونية، 
والسيطرة على 

ال�أراضي

المقاومة الِفَلسطينية 
ضد ال�نتداب 

البريطاني

الثورة الِفَلسطينية 
الكبرى عام )1٩3٦-

1٩3٩م(

قرار تقسيم فَِلسطين 
رقم )1٨1( عام 1٩4٧م

 
ُيتوقع من الطّلبة بعد دراَسة هذه الوحدة، والتَّف�عِل مَع اأنشطته� اأن يكونوا ق�درين على تتّبع ال�أحداث 
مع  وربطه�  الت�ريخي  سي�قه�  في  وتقييمه�  وتحليله�  البريط�ني  ال�حتلال  فترة  في  ِفلسطين  في  الت�ريخية 

آتية: ال�أحداث المع�صرة ل�ستخلاص العبر والتنبؤ ب�ل�أحداث المستقبلية، ويتم تحقيق ذلك من ِخلال ال�

البحث، وكت�بة التق�رير، واإنج�ز المش�ريع.- ١

نترنت، ومواد من البيئة المحلّية.      - ٢ استخدام ال�إ

تصميم الجداول لتحديد موج�ت الهجرة الصهيونية اإلى فلسطين في فترة ال�نتداب البريط�ني.- ٣

تعيين من�طق ال�نتداب الفرنسي والبريط�ني على خريطة بلاد الش�م.  - 4

ور في التحليل وال�ستنت�ج. - ٥ شك�ل والصُّ استخدام النصوص الت�ريخية وال�أ

رسم خرائط لفلسطين مرتبطة بقرارات التقسيم. - 6
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الّدرس اأن يكونوا ق�درين على: 
وصف اأحوال ِفَلسطين في فترة ال�حتلال العسكري البريط�ني )١9١٧ - ١9٢٢م(.١- 

استنت�ج ال�نتداب البريط�ني على ِفَلسطين ع�م ١9٢٢م.- ٢
مم.٣-  توضيح وضع ِفَلسطين في ميث�ق عصبة ال�أ
تفسير تعيين هربرت صموئيل ك�أول مندوب س�مي على ِفَلسطين.4- 
على.٥-  استنت�ج اأسب�ب تشكيل المجلس ال�إسلامي ال�أ

فترة ال�حتل�ل العسكري البريطاني لِفَلسطين )1٩1٧م- 1٩22م(: 

نش�ط )١(: نقراأ، ثّم نبيُِّن مفهوم الحكم العسكري.

   نناقُش: اأثر ال�حتلال العسكري على اأوض�ع الشعب الذي يخضع له.

 اأنا تعلّمت:

من  بعدد  وق�مت  ١9١٧م،  ع�م  احتلاله�  بعد  مب�شرة  ِفَلسطين  على  العسكري  الحكم  بريط�ني�  فرضت 
مت ِفَلسطين اإلى مق�طع�ت، وعّينت على كّل مق�طعة ح�كًم� عسكريًّ� يدير شؤونه�، واأجرت  جراءات، حيث قسَّ ال�إ
تعديلات على بعض القوانين العثم�نية التي ك�نت س�ئدة، وعطّلت المح�كم المدنية حتى ع�م ١9١8م، واأبقت 
على المح�كم الشرعية التي ك�نت موجودة، واأّسست محكمة ال�ستئن�ف في القدس؛ للنظر في الجرائم المهمة. 
الوضع  تدهور  استمّر  ال�أولى،  الع�لمية  الحرب  انته�ء  بعد  البريط�ني  العسكري  الحكم  فترة  وفي ظل 
ال�قتص�دي في ِفَلسطين، حيث تراجع النش�ط الزراعي، وانتشر الجوع، وارتفعت ال�أسع�ر، وزادت نسبة 

البط�لة، وعجز الفلاحون عن دفع الضرائب.

اتبعت الدول ال�ستعم�رية في سيطرته� على الشعوب اأشك�ًل� متعددة، منه� ال�حتلال العسكري، وفيه 
يتم اإخض�ع الشعب واإدارته بشكل مب�شر من خلال ضّب�ط عسكريين، وقوانين عسكرية ص�رمة تُفرض 
عليه، ول� ُيسمح للشعب الواقع تحت ال�حتلال العسكري اإق�مة مؤسس�ت ومح�كم مدنية، وهذا م� فعلته 

بريط�ني� عند احتلاله� العسكري لِفَلسطين ع�م ١9١٧م؛ م� اأدى اإلى تدهور اأوض�ع ِفَلسطين ع�مة. 

دارة البريطانية على فَِلسطين )1٩1٧-1٩22م( الّدرس ال�أول: ال�إ
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دارة العسكرية مب�شرة، واقتصر في السنوات ال�أولى على الكت�تيب في المدن  اأّم� التعليم فك�ن ت�بًع� للاإ
ِم الدعم الم�لّي لتوفير الكتب، والمستلزم�ت المدرسية.  والقرى، وتّم اإهم�له، ولم ُيقدَّ

ال�نتداب البريطاني على فلسطين عام 1٩22م: 

نش�ط )٢(: نقراأ، ونُلاِحُظ الخريطة، ثّم نقوم بم� ي�أتي:

 	
نعلّل: ال�نتداب في حقيقته ليس في مصلحة الشعب الذي يخضع له.  	 
نستنتُج: ك�نت مع�هدة س�ن ريمو ع�م ١9٢٠م مشروًع� استعم�رًي� استهدف بلاد الش�م والعراق.	 

اأنا تعلّمت: 

ُعِقَد مؤتمر س�ن ريمو في اإيط�لي� ع�م ١9٢٠م، بمش�ركة فرنس�، وبريط�ني� التي مثّله� بلفور، وبحضور 
وفد صهيوني، وبموجب هذا المؤتمر، تّم وضع ِفَلسطين وال�أردن والعراق تحت ال�نتداب البريط�ني، اأّم� 
سوري� ولبن�ن فوضعت تحت ال�نتداب الفرنسي. وخّيب هذا المؤتمر اآم�ل العرب وقراراتهم التي اأعلنوه� في 
�، بم� فيه�  المؤتمر السوري الع�م )ع�م ١9١9م( والذي ن�دى ب�ستقلال سوري� بحدوده� الطبيعية استقلاًل� ت�مًّ

ِفَلسطين، ورفض ال�نتداب، واّدع�ء الصهيونية في اإنش�ء وطن قومي لهم في ِفَلسطين.

أمــم المتحــدة نظــ�م ال�نتــداب  اأقــّر ميثــ�ق عصبــة ال�
علــى المن�طــق التــي انُتِزَعــت مــن الدولــة العثم�نيــة بعــد 
أولــى؛ بهــدف مســ�عدته� علــى  الحــرب الع�لميــة ال�
تطويــر نفســه�، وتمكينهــ� مــن ال�ســتقلال، واأصبــح 
ــًدا للاســتعم�ر؛ للســيطرة علــى الشــعوب،  شــكًلا جدي
ونهــب َثَرواتِهــ�، وجعلهــ� ســوًق� اســتهلاكّية لمنتج�تهــ�. 
مدنيــ�ً،  شــكلاً  ال�ســتعم�ري  الشــكل  هــذا  ي�أخــذ 
فُيســمح للشــعوب التــي وقــع عليهــ� ال�نتــداب تشــكيل 
الدولــة  وب�إشــراف  نفســه�،  دارة  ل�إ مدنيــة  مؤسســ�ت 
ال�ســتعم�رية عليهــ� مب�شــرة، وهــذا مــ� فرضتــه بريط�نيــ� 
وفرنســ� علــى ِفَلســطين وســوري� ولبنــ�ن وال�أردن والعــراق 

ــ�م ١9٢٠م. ــو ع ــ�ن ريم ــدة س ــي مع�ه ف
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دارة المدنية على ِفَلسطين ع�م ١9٢٠م، واأعّدت صّك ال�نتداب في مؤتمر  لج�أت بريط�ني� اإلى تطبيق ال�إ
س�ن ريمو؛ لتعرَضُه على عصبة ال�أمم المتحدة؛ لشرعنة اإجراءاته� الرامية اإلى ت�أسيس وطن قومي لليهود. 
وعلى الرغم مّم� شهدته ِفَلسطين طيلة فترة الحكم العسكري، وفترة ال�نتداب البريط�ني، من احتج�ج�ت 
ومظ�هرات وثورات؛ للمط�لبة ب�لحرية وال�ستقلال، اإلّ� اأّن عصبة ال�أمم المتحدة اأصدرْت قراَره� ب�لموافقة 

على صّك ال�نتداب البريط�ني على ِفَلسطين بت�ريخ ٧/٢4/ ١9٢٢م.

صّك ال�نتداب البريطاني:

آتيين، ونق�رُن بين محتواهم�، ثّم نستنتُج م� ي�أتي:  نش�ط )٣(: نقراأ النّّصْيِن ال�

من مواد صّك ال�نتداب البريطاني:
المادة 2:

تكــون الدولــة المنتدبــة مســؤولة عــن جعــل البــلاد 
فــي اأحــوال سي�ســية واإداريــة واقتص�ديــة تكفــل اإنشــ�ء 
الوطــن القومــي اليهــودي، وضمــ�ن الحقــوق المدنيــة 

ــة لجميــع ســك�ن ِفَلســطين. والديني

المادة ٦:
َل هجــرة اليهــود اإلــى  علــى اإدارة ِفَلســطين اأْن تســهِّ
ِفَلســطين، ب�ل�تفــ�ق مــع الهيئــة اليهوديــة، وتنشــيط 
أراضــي  ــة، وال� أميري أراضــي ال� ــي ال� ــود ف ــتقرار اليه اس

المــوات غيــر المطلوبــة للمق�صــد العموميــة. 

من بنود المادة 22 لميثاق عصبة ال�أمم المتحدة:
الدولــة ١.  تتبــع  ك�نــت  التــي  الجم�عــ�ت  بعــض 

ِقــّي والتقــّدم  العثم�نيــة قــد بلغــت درجــة مــن الرُّ
تُجيــز ال�عتــراف بهــ� اأمًمــ� مســتقلة، بشــرط اأن 
ــة،  ــة النُّصــح والمعون ــة المنتدب ــ� الدول تســدَي اإليه
ــه اأن تعتمــَد  ــَي الوقــت الــذي تســتطيع في ــى ي�أت حت

علــى نفســه�.
الجم�عــ�ت التــي ك�نــت تتبــع الدولــة العثم�نيــة فيمــ� ٢. 

ــت  ــد وصل ــع الِفَلســطينيون(، ق ــ� ب�لطب مضــى )ومنه
فــي تقدمهــ� اإلــى مرحلــة تؤّهلهــ� اأْن تكــوَن اأمًمــ� 
مســتقلة، يجــب اأن يكــون لرغبــ�ت هــذه الجم�عــ�ت 

ــة. ــة المنتدب ــ�ر الدول ــي اختي ــ�ر ال�أس�ســي ف ال�عتب

الجهة التي ستتحّقق مص�لحه� من صّك ال�نتداب البريط�ني.  	 
حق الِفَلسطينيين كم� ورد في بنود الم�دة ٢٢ لميث�ق عصبة ال�أمم المتحدة.	 
العلاقة بين وعد بلفور، وصّك ال�نتداب البريط�ني على ِفَلسطين.	 
دل�لة موافقة عصبة ال�أمم المتحدة على صّك ال�نتداب البريط�ني، على الرغم من تع�رضه مع بنود 	 

الم�دة ٢٢ من ميث�قه�.

 نفّكر، ونناقش: دل�لة مش�ركة الوفد الصهيوني في مؤتمر س�ن ريمو ١9٢٠م.
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 اأنا تعلّمت: 
دارة المدنية على ِفَلسطين، وفرض صّك ال�نتداب  انتقلت بريط�ني� من تطبيق الحكم العسكري اإلى ال�إ

عليه�، وم�رست سي�س�ت عدة، منه�: 
دارات 	  ال�إ ق�مت بتعيين الصهيوني هربرت صموئيل مندوًب� س�مًي� له� على ِفَلسطين، الذي عيَّن على 

نجليز المتعصبين للصهيونية، مثل اإدارة القض�ء، والتّج�رة، والزراعة،  الحكومية رؤس�ء من الصه�ينة اأو ال�إ
والهجرة؛ م� اأدى لفتح ب�ب الهجرة الصهيونية اإلى ِفَلسطين على مصراعيه، وجعل اللغة العبرية لغة 
ْق َتُسْد(، والتن�فس بين الع�ئلات  نكليزية، واتّبع سي�سة )َفرِّ رسمية ث�لثة اإلى ج�نب اللغتين العربية وال�إ
دارات الِفَلسطينية،  الِفَلسطينية الكبيرة، من خلال تعيين ممثليه� واإق�لتهم وتبديلهم في المج�لس وال�إ
وفي عهده، شهدِت القدس مع�لم التهويد ال�أولى، حيث وضع حجر ال�أس�س للج�معة العبرية في القدس 

ع�م ١9١8م بمب�درة من الحركة الصهيونية، وتّم افتت�حه� ع�م ١9٢٥م.

للعرب 	  اأّن  ثب�ت  ول�إ الِفَلسطينيين؛  غضب  ل�متص�ص  ال�أعلى؛  الشرعي  سلامي  ال�إ المجلس  ت�أسيس 
الح�ج  المفتي  وُعّيَن  ب�أنفسهم،  يديرونه�  مؤسس�ٍت 
شؤونهم  دارة  ل�إ له؛  رئيًس�  الحسيني  اأمين  محمد 
في  دور  له  وك�ن  الشرعية،  ومح�كمهم  الدينية، 
مواجهة الخطر الصهيوني، مثل تنظيم شؤون ال�أوق�ف، 
وت�أسيس مدارس في عدة من�طق من ِفَلسطين، وق�م 
بشراء ِمس�ح�ت كبيرة من ال�أراضي، وجعله� وقًف�؛ 
لمنع بيعه�، اأو تسريبه� للحركة الصهيونية، واإصدار 
تدخلت  ثم  بذلك،  يقوم  من  تكّفر  التي  الفت�وى 
شراف عليه، واعتبرته يشّكل  سلطة ال�نتداب في ال�إ

خطًرا على اإدارته�.

سلامي الشرعي ال�أعلى في المح�فظة   نناقُش، ونُعطي راأين� في العبِر المستف�دة من دور المجلس ال�إ
على ال�أرض الِفَلسطينية.

المفتي الحاج محمد اأمين الحسيني:
١89٥م،  ع�م  ُولَِد  ِفَلسطيني،  قي�دي 
وترعرع في القدس، ودرس في ال�أزهر 

في مصر، انضم اإلى الجيش العثم�ني ١9١4 - ١9١6م، 
وحكمت عليه بريط�ني� غي�بًي� ب�لسجن بتهمة التحريض. 
المحكمة،  قرار  اإلغ�ء  بعد  القدس ع�م ١9٢١م  اإلى  ع�د 
سلامي  ال�إ المجلس  تراأّس  ثّم  للقدس،  مفتًي�  واأصبح 

الشرعي ال�أعلى، ثّم اللجنة العربية العلي� ع�م ١9٣6م.

بطاقة تعريفية
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  ال�أسئلة:

اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأضُع دائرة حول رمز ال�إج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: - ١

متى فرضت بريط�ني� الحكم العسكري على ِفَلسطين؟	 

اأ-   ١9١٥م.            ب- ١9١٧م.          جـ- ١9١9م.          د- ١9٢٠م.   

َم بلاد الش�م بين بريط�ني� وفرنس�؟	  اأين ُعِقَد مؤتمر س�ن ريمو ع�م ١9٢٠ الذي َقسَّ

اأ-   اإيط�لي�.            ب- فرنس�.            جـ- بريط�ني�.             د- روسي�.  

م� الذي تحققه موافقة عصبة ال�أمم على صّك ال�نتداب البريط�ني على ِفَلسطين؟ 	 

ب- وحدة العرب.       اأ-   استقلال الشعب الِفَلسطيني.      

د- العدل والسلام.   جـ- وعد بلفور المشؤوم.           

على في مواجهة المخّطط�ت الصهيونية. - ٢ ُح دور المجلس ال�إسلامي الشرعي ال�أ اأوضِّ

اأفّرُق بين مفهوم الحكم العسكري، ومفهوم ال�نتداب الذي م�رسته بريط�ني� على ِفَلسطين.- ٣

اأبّيُن ح�ل ِفَلسطين في قرارات مؤتمر س�ن ريمو ع�م ١9٢٠م.- 4

دارة ِفَلسطين.- ٥ اأعّلل: قّدمت بريط�ني� خدمة كبيرة للحركة الصهيونية عندم� عّينت هربرت صموئيل ل�إ

اأِصُف مظ�هر التدهور ال�قتص�دي والتعليمي في ِفَلسطين في فترة الحكم العسكري البريط�ني.- 6

نشاط: اأِعُد تقريًرا عن الدور الذي لعبته العائل�ت الِفَلسطينية الكبرى في فترة ال�نتداب البريطاني.
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الّدرس الثّاني: الهجرة الصهيونية، والسيطرة على ال�أراضي

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الّدرس اأن يكونوا ق�درين على:

راضي في فترة ال�نتداب.  - ١ توضيح دور بريط�ني� في تسهيل هجرة الصه�ينة اإلى ِفَلسطين، وسيطرتهم على ال�أ
تبي�ن موج�ت الهجرة الصهيونية اإلى ِفَلسطين خلال ال�حتلال البريط�ني.- ٢

استنت�ج سي�سة بريط�ني� في تمكين مه�جري الحركة الصهيونية من دخول ِفَلسطين. - ٣

دور ال�نتداب البريطاني في تسهيل هجرة الصهاينة، واستيطانهم في فَِلسطين:    

نش�ط )١(: نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نن�قش:

مقّوم�ت المشروع الصهيوني.      	 

الظروف التي س�عدت الحركة الصهيونية في تسريع تحقيق مشروعه� في ِفَلسطين زمن ال�نتداب البريط�ني.	 

 اأنا تعلّمت: 

لعبت سلطة ال�نتداب البريط�ني في ِفَلسطين دوًرا اأس�سيًّ� في تسهيل الهجرة الصهيونية اإليه�، من خلال 
اإعط�ء المه�جرين الصه�ينة الجنسية الِفَلسطينية، واأصدرت ق�نون الهجرة ع�م ١9٢٠م الذي سّهَل الهجرة اإليه� 
عن طريق تزوير جوازات السفر، والدخول كسّي�ح، اأو رج�ل دين، اأو بطريقة التهريب بحًرا، اأو عبر الحدود 
العبرية، والمش�ركة في  الزراعية، والج�معة  المدارس  التعليم في  الحصول على  اأو بحّجة  واللبن�نية،  السورية 
واحتجت  والحدود،  السواحل  لحراسة  الِفَلسطينية؛  الكّش�فة  بت�أسيس  الِفَلسطينيون  وق�م  الري�ضية.  ال�أنشطة 

حكومة ال�نتداب، واعتبَرْت اأّن هذه المهمة من اختص�صه�. 

تمّيزت فترة ال�نتداب البريط�ني على ِفَلسطين من ع�م ١9٢٢ - ١948م، بتوفير مقّوم�ت تنفيذ 
اإلى هجرة  يحت�ج  الذي  ِفَلسطين،  في  اليهودي  القومي  الوطن  ق�مة  ب�إ الصهيونية  الحركة  مشروع 
الصه�ينة اإلى ِفَلسطين، والسيطرة على اأرضه�، واقتص�ده�. وقد تحّقق ذلك بشكل سريع في ظل 
ض�فة اإلى اإصدار صّك  قي�م سلطة بريط�نّية يتراأسه� مندوب س�مي بريط�ني من اأصل صهيوني، ب�ل�إ

ال�نتداب البريط�ني الذي تضمنت مواده وعد بلفور.
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الهجرات الصهيونية اإلى فَِلسطين في فترة ال�نتداب البريطاني:

نش�ط )٢(: نحلل الّرسم البي�نّي، ثّم نن�قُش م� ي�أتي:

كبيرة 	  زي�دة  شهدت  التي  الزمنية  الفترة 

الصه�ينة  المه�جرين  اأعداد  في  ومتت�لية 

اإلى ِفَلسطين.

اأسب�ب هذه الزي�دة في اأعداد المه�جرين.	 

نعطــي راأينــ�، فيمــ� اإذا بقي عدد الســك�ن 	 

الِفَلســطينيين عــ�م ١948م هــو ال�أعلــى، 

علــى الرغــم مــن الهجــرات الصهيونيــة 

المتت�ليــة.
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الھجرات الصھیونیة إلى فلسطین   

یة الفترة العثمان فترة اإلنتداب البریطاني 

الهجرات الصهيونية اإلى ِفَلسطين في فترة ال�نتداب البريط�ني

 اأنا تعلّمت:

شهدت موج�ت الهجرة الصهيونية اإلى ِفَلسطين تزايًدا ملحوًظ� في فترة ال�نتداب، وك�نت على النحو ال�آتي:

الهجرة الثّالثة )1٩1٩ـ1٩23م(: بلغ عدد المه�جرين فيه� حوالي ٣٥ األف مه�جر، ج�ء معظمهم من 	 

روسي�، وروم�ني�، وبولوني� )بولندا(. 

الهجرة الّرابعة )1٩24-1٩32م(: بلغ عددهم 89 األف مه�جر، نصفهم ج�ء من بولوني�.	 

الهجرة الخامسة )1٩33ـ 1٩3٨م(: وصل اإلى ِفَلسطين حوالي ٢١٥ األف مه�جر، معظمهم من دول 	 

وسط اأوروب�.

الهجرة السادسة )1٩3٩-1٩4٨م(: تّم اإدخ�ل نحو ١٢٠ األف مه�جر، وعلى الرغم من هذه الهجرات 	 

اإلّ� اأّن عدد السك�ن العرب الِفَلسطينيين بقي هو ال�أعلى. 
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سياسة بريطانيا في تمكين مهاجري الحركة الصهيونية في فَِلسطين:

نش�ط )٣(: نقراأ، ثّم نجيب:

كيف يؤدي اإنش�ء المش�ريع ال�قتص�دية، واستثم�ر الموارد اإلى السيطرة على ال�أرض؟	 

آث�ر المترتبة على م� ورد في صّك ال�نتداب على الموارد ال�قتص�دية الِفَلسطينية. نناقش: ال�

 اأنا تعلّمت: 

تمثلت سي�سية بريط�ني� في تمكين الحركة الصهيونية في فلسطين من خلال:

 منح التسهيلات للصه�ينة في ال�ستثم�ر في الشرك�ت؛ لتنفيذ المش�ريع في ِفَلسطين، مثل: 	 

ق�مة محط�ت لتوليد الكهرب�ء، وقدمت   اأ- مشروع شركة كهرب�ء ِفَلسطين: منحته بريط�ني� للصه�ينة؛ ل�إ
     سلطة ال�نتداب تسهيلات عديدة للشركة، من خلال السيطرة على ِمس�ح�ت من ال�أراضي الِفَلسطينية؛ 

   لتنفيذ المشروع، وجلب مزيد من المه�جرين وتشغيلهم.  

 ب- مشروع استخراج ال�أملاح والمع�دن من البحر الميت، وبموجب هذا المشروع احتكر الصه�ينة 
   عملية ال�ستخراج، والتصنيع، وبيع المنتج�ت.

ال�أراضي ع�م ١9٢٠م، 	  انتق�ل  ق�نون  اليهود، عن طريق سّن  ال�أراضي لص�لح  ال�ستيلاء على  تسهيل 

أميرية )اأملاك دولة(، حيث فرضت الضرائب الب�هظة على الفلاحين الِفَلسطينيين،  وتوطينهم في ال�أراضي ال�

واستْخَدَمت القوة العسكرية ضد العرب؛ من اأجل اإجب�رهم على ترك اأراضيهم، والرحيل عنه�.

عملت سلطة ال�نتداب البريط�ني على تسخير المش�ريع ال�قتص�دية في ِفَلسطين، وال�ستثم�ر 
دارة  فيه� لص�لح الحركة الصهيونية، واستن�ًدا لم� تضمنه صّك ال�نتداب الذي ورد فيه: "يجوز ل�إ
البلاد اأن تتّفَق مع الهيئة اليهودية على اأن تستثمَر ال�أعم�ل والمص�لح العمومية، وترقي مرافق البلاد 
ض�فة اإلى ذلك، مكّنت سلطة  الطبيعية، حيث ل� تتولى الحكومة هذه ال�أمور مب�شرة بنفسه�"، ب�ل�إ

ال�نتداب الحركة الصهيونية من السيطرة على ال�أراضي، واستغلاله�.
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  ال�أسئلة:

١- اأنقُل اإلى دفتري، واأضُع اإش�رة )✓( للعب�رة الّصحيحة، واإش�رة )×( للعب�رة غير الّصحيحة فيم� ي�أتي:

اأ- شكّل الِفَلسطينيون الكّش�فة الِفَلسطينية؛ لمنع تهريب الصه�ينة زمن ال�نتداب اإلى ِفَلسطين.     )    (

ب- تمّيزت فترة ال�نتداب البريط�ني بزي�دة اأعداد المه�جرين الصه�ينة اإلى ِفَلسطين بشكل متس�رع.)    (

جـ- منَع ق�نون انتق�ل ال�أراضي ع�م ١9٢٠م الذي اأصدرته بريط�ني� امتلاك الصه�ينة للاأرض.        )    (

د- منُح بريط�ني� الصه�ينة ال�ستثم�ر في المش�ريع ال�ستثم�رية في ِفَلسطين يعني سيطرتهم على ال�قتص�د الِفَلسطيني.   )     (

أميرية هي اأراضي الملكي�ت الخ�صة.          )    ( هـ- ال�أراضي ال�

٢- اأذكُر ثلاثة طرق اّتبعه� الصه�ينة في الهجرة اإلى ِفَلسطين، وسّهلته� بريط�ني� لهم.

٣- اأبين موج�ت الهجرة الصهيونية اإلى ِفَلسطين في فترة ال�نتداب البريط�ني.

4- اأعطي اأمثلة تثبت دور ال�نتداب البريط�ني في تمكين الحركة الصهيونية في اأرض ِفَلسطين. 

نشاط: نن�قش المخ�طر الن�جمة عن الهجرات الصهيونية اإلى فلسطين. 
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الّدرس الثّالث: المقاومة الِفَلسطينية ضد ال�نتداب البريطاني

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الّدرس اأن يكونوا ق�درين على: 

استنت�ج اأسب�ب المق�ومة الِفَلسطينية للانتداب البريط�ني والحركة الصهيونية.- ١

توضيح اأس�ليب المق�ومة الِفَلسطينية واأشك�له� في فترة ال�نتداب.- ٢

تبي�ن خص�ئص ثورة عز الدين القس�م ع�م ١9٣٥م.- ٣

تبي�ن سي�سة بريط�ني� ُتج�ه المق�ومة الِفَلسطينية.- 4

اأسباب ظهور المقاومة الِفَلسطينية في فترة ال�نتداب البريطاني:

نش�ط )١(: نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نستنتج:

اأسب�ب ظهور المق�ومة الِفَلسطينية زمن ال�نتداب البريط�ني.	 

اأنا تعلّمت:

اتخذت المق�ومة الِفَلسطينية في فترة ال�نتداب البريط�ني عدة اأس�ليب واأشك�ل، منه�:

1- المظاهرات وال�حتجاجات الشعبية: 

ق�مت في ِفَلسطين عدد من التحرك�ت الشعبية ضد سي�سة ال�نتداب البريط�ني، بداأت في مدينة القدس 
ع�م ١9٢٠م، ومظ�هرات موسم النبي موسى التي اأسفرت عن وقوع اإص�ب�ت بين المتظ�هرين.

اأدرك الِفَلسطينيون مخ�طر السي�سة البريط�نية التي اتّبعته� اأثن�ء انتدابه� على ِفَلسطين، م� دفعهم 
للمق�ومة بطرق مختلفة؛ بهدف الحصول على الحرية، ومواجهة دعم بريط�ني� للهجرة الصهيونية، 

وال�ستيلاء على ال�أرض. 
تنوعت اأشك�ل المق�ومة الِفَلسطينية ضد سي�سة ال�نتداب البريط�ني على ِفَلسطين، ودعمه� للحركة 
التي  الشعبية  ضراب�ت والثورات  المظ�هرات وال�حتج�ج�ت وال�إ المق�ومة في  الصهيونية، وتمثلت هذه 

تحّولت اإلى تنظيم�ت عسكرية تم�رس الكف�ح المسلح، وعقد المؤتمرات، وتشكيل ال�أحزاب. 
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ــي  ــق ف ــن(؛ للتحقي ــة )ب�ل ــ� لجن ــى اإثرهــ� شــكّلت بريط�ني وعل
ــة  دامــ�ت، كمــ� تجــّددت ال�شــتب�ك�ت بيــن الصه�ين اأســب�ب الصِّ
ــة  ــ� بت�ريــخ ١9٢١/٥/١م، حيــث ه�جــم الصه�ين والعــرب فــي ي�ف
حــي المنشــية فــي مدينــة ي�ف�، وَتمكن اأهلهــ� من صد المه�جمين، 
وتكبيدهــم خســ�ئر كبيــرة، ومه�جمــة مســتوطنة بتــ�ح تكفــ� التــي 
اأقيمــت علــى اأراضــي قريــة ملّبــس، وتصــدت لهــ� قــوات ال�حتــلال 

البريط�نيــة ب�إطــلاق نــ�ر كثيــف اأوقــع حوالــي )6٠( شــهيداً وعشــرات الجرحــى، وق�مــت بريط�نيــ� بتشــكيل 
ق�مــة وطــن  لجنــة )هيكرفــت( للتحقيــق، وقــررت اأن اأســب�ب اأحــداث ثــورة ي�فــ� تعــود اإلــى انحيــ�ز بريط�نيــ� ل�إ

قومــي لليهــود، وحرمــ�ن العــرب مــن حقهــم فــي حكــم اأنفســهم.

2- الثورات الِفَلسطينية، مثل:
اأ- ثــورة البــراق 1٩2٩م: ق�مــت علــى خلفيــة تنظيــم الصه�ينــة مظ�هــرات فــي القــدس، والتوّجــه اإلــى 
ح�ئــط البــراق، وعلــى اإثرهــ� عّمــت المظ�هــرات والِصدامــ�ت معظــم المن�طــق الِفَلســطينية، وشــنّت ســلط�ت 
ال�نتــداب حملــة اعتقــ�ل�ت، وشــكّلت مح�كــم عســكرية وحكمــت ب�لســجن علــى اأكثــر مــن 8٠٠ عربــي، 
عــدام علــى محمــد جمجــوم، وفــؤاد حجــ�زي، وعطــ� الّزيــر فــي ســجن عــك�، وُعــِرَف يــوُم  وحكمــت ب�ل�إ
اإعدامهــم ب�لثلاثــ�ِء الحمــراء. ق�مــت بريط�نيــ� بتشــكيل لجنــة )شــو(؛ للتحقيــق فــي ال�أحــداث التــي اأكّــدت 
ــة  ــة )شــو(، اأوفــدت عصب ــة لجن ــًذا لتوصي ــراق تعــود للِفَلســطينيين، وتنفي ــط الب ــة ح�ئ ــي تقريرهــ� اأّن ملكي ف

أمــم لجنــة )البــراق الدوليــة( التــي اعتبــرْت ح�ئــط البــراق ِملــًك� للمســلمين، َوَوْقًفــ� لهــم.   ال�

توالَــِت المظ�هــراُت والثّــوراُت الّرافضــُة لسي�ســِة الحكومــِة الُمْنَتَدَبــِة ِمــْن جهــة، والتّصــّدي للحركــِة 
الّصهيونّيــِة ِمــْن جهــٍة اأخــرى، فظهــَرْت مجموعــ�ٌت عســكريٌّة ِمــَن الّشــب�ِب الَّذيــَن فــّروا ِمــَن القــّواِت البريط�نيَّــِة 
ــداِب، والمســتعمراِت  ــّد ســلط�ِت ال�نت ــ�ٍت عشــوائّيٍة ِض ــوا بعملّي ــ�َم ١9٢9م، وق�م ــراِق ع ــَد اأحــداِث الُب َبْع
الّصهيونّيــِة عــ�َم ١9٣٠م. وفــي عــ�ِم ١9٣٣م، نظَّمــِت ال�أحــزاُب والجمعّيــ�ُت الِفَلســطينّيُة مظ�هــراٍت ضخمًة؛ 
ــَن  ــْن عــدٍد ِم ــِة، اأســفَرْت َع ــّواِت البريط�نّي ــَع الق ــ�ٌت َم ــْت ِصدام ــِة، وحدَث بســبِب موجــِة الهجــرِة الّصهيونّي

الّشــهداِء، والجرحــى.

ب- ثورة عز الدين القسام عام 1٩35م:
َشــكَّلت ثــورة القســ�م منعطًفــ� فــي ت�ريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، فهــي اأول تنظيــم عســكري منظـّـم 
ضــّد ســلط�ت ال�نتــداب، والحركــة الصهيونيــة، واعتمــد القســ�م فــي تشــكيله� علــى اأبنــ�ء القــرى. جــ�ءت 

مظ�هرات في القدس
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ــة، وتســليح  ــق الهجــرة الصهيوني ــى تدفُّ ا عل ــورة ردًّ ــذه الث ه
وانتشــ�ر  لهــم،  أراضــي  ال� وتســريب  الصه�ينــة،  بريط�نيــ� 

ــي المجتمــع الِفَلســطيني.  ــر ف ــة والفق الِبط�ل
القــوات  المعــ�رك ضــد  القســ�م عــدًدا مــن  وخــ�َض 
ــة، انتهــت ب�ستشــه�ده  ــة، والمســتعمرات الصهيوني البريط�ني
واثنيــن مــن رف�قــه فــي اأحــراش يعبــد قــرب مدينــة جنيــن عــ�م 

ــ�ل. ــي الجب ــون ف ــى الب�ق ــن، واختف ١9٣٥م، واأســر اآخري

نفكِّر، ونعطي راأينا في: دل�لة قي�م عز الدين القس�م ب�لكف�ح المسلح؛ لتحرير ِفَلسطين، على 
الرغم من جنسيته السوريّة.

3- عقد المؤتمرات:
بعقد  تمثّل  الصهيونية،  والحركة  البريط�ني،  ال�نتداب  ضد  للمق�ومة  اآخر  اأسلوًب�  الِفَلسطينون  اتّبع 

المؤتمرات، مثل:

وط�لبوا 	  لندن،  اإلى  ِفَلسطيني  وفد  اإرس�ل  اأعض�ؤه  وقرر  ١9٢١م:  ع�م  القدس  في  الّرابع  المؤتمر 

ب�ستقلال ِفَلسطين، واإلغ�ء وعد بلفور. 

سلامي ال�أول ع�م ١9٣١م: ُعِقَد في القدس، واأكّد على اإسلامية ح�ئط البراق، وط�لب 	  المؤتمر ال�إ

ِفَلسطين،  في  العربية  ال�أراضي  نق�ذ  ل�إ شركة  واإق�مة  القدس،  في  ال�أقصى  المسجد  ج�معة  ب�إنش�ء 

ْذ؛ بسبِب سي�سة ال�نتداب البريط�ني. واإيج�د دائرة مع�رف اإسلامية، اإلّ� اأّن هذه القرارات لم تنفَّ

ُم بيع ال�أراضي، اأو تسريبه� 	  مؤتمر العلم�ء ال�أول ع�م ١9٣٥م: ُعِقَد في القدس، واأصدر فتوى تحرِّ

للحركة الصهيونية، واأيّدت الّصحف العربية الفتوى، كم� اأصدر المسيحيون الِفَلسطينيون بي�نً� اأكّدوا 

فيه تحريَم بيع اأراضيهم للّصه�ينة.

 نَُفكُِّر، ونُناقُش: اأيَّد الِفَلسطينيون المسيحيون تحريم بيِع ال�أراضي للّصه�ينة.

بطاقة تعريفية

الشيخ عز الدين القسام:

ُولَِد الّشيخ عز الدين القس�م في 
في  ش�رك  ١8٧١م،  ع�م  سوري� 
الفرنسي،  ال�ستعم�ر  الثورة ضد 

عدام، فلج�أ اإلى مدينة حيف�  وك�ن مطلوًب� لحكم ال�إ
لتحرير  اأسلوًب�  المسلّح  الكف�ح  وق�د  ١9٢٢م،  ع�م 

ِفَلسطين من ال�ستعم�ر البريط�ني.
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4- تشكيل ال�أحزاب الِفَلسطينية:
تشكّلت عدد من ال�أحزاب الِفَلسطينية التي اأسهمت في توعية الشعب الِفَلسطيني لمخ�طر الحركة 
الِفَلسطيني، وحزب  العربي  الحزب  ِفَلسطين، ومنه�  ب�ستقلال  البريط�ني، والمط�لبة  الصهيونية وال�نتداب 

الدف�ع الوطني.

ممارسات سلطة ال�نتداب تُجاه الشعب والمقاومة الِفَلسطينية:

ح�ولت سلط�ت ال�نتداب اإخم�د ال�حتج�ج�ت والثورات الِفَلسطينية بطرق عدة، منه�:
مظ�هرات 	  حدوث  بعد  وال�حتج�ج�ت،  المظ�هرات  منع 

ال�عتق�ل،  حملات  وشّن  ي�ف�،  وثورة  موسى،  النبي  موسم 
عدام، كم� حدث في ثورة البراق، وتشكيل  وتنفيذ اأحك�م ال�إ
مح�كم عسكرية، واإصدار اأحك�م ج�ئرة بحّق الق�دة والنشط�ء 
وتطبيق سي�سة  الم�لية،  الغرام�ت  وفرض  الِفَلسطينيين، 

العقوب�ت الجم�عية على المدن والقرى الِفَلسطينية.

اإصدار م� يعرف 	  الِفَلسطينيين، وامتص�ص غضبهم، مثل  البي�ن�ت؛ بهدف تهدئة  اأصدرت عدًدا من 
أبيض ال�أول ع�م ١9٢٢م الذي ورد فيه: اأّن اإق�مة وطن قومي لليهود لن يكوَن على اأراضي  ب�لكت�ِب ال�
أبيض الثّ�ني ع�م ١9٣٠م، ومن القض�ي� التي تن�وله�: منح حكم  ِفَلسطين ك�فة، واأصدرِت الكت�ب ال�

ذاتي، وتحديد الهجرة الصهيونية.

اعتقال فَِلسطينيين
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  ال�أسئلة:

تية بم� هو صحيح:- ١ اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأملاأ فراغ�ت الجمل ال�آ

اأ- شّكلت بريط�ني� لجنة )ب�لن(؛ للتحقيق في اأسب�ب حدوث صدام�ت ومظ�هرات ...........      

بط�ل: محمد جمجوم، وفؤاد حج�زي، وعط� الّزير،  عدام على ال�أ ب- نفذت بريط�ني� حكم ال�إ

على خلفية نض�لهم في ثورة ............. ع�م ١9٢9م.

جـ- ترتبط اأحراش يعبد قرب جنين ب�ستشه�د ................. ع�م ١9٣٥م.

د- ط�لب اأعض�ء وفد المؤتمر الّرابع في القدس ع�م ١9٢١م عند ذه�بهم اإلى لندن بـ............... 

و............. .

ُد اأشك�ل المق�ومة التي اّتبعه� الشعب الِفَلسطيني ضد الحركة الصهيونية، وسلط�ت ال�نتداب.- ٢ اأَعدِّ

اأق�رُن بين توصي�ت لجنة )شو(؛ للتحقيق في اأحداث ثورة البراق، وقرار لجنة البراق الدولية ع�م  ١9٢9م.- ٣

اأعلل: شّكلت ثورة القس�م ع�م ١9٣٥م منعطًف� في ت�ريخ الحركة الوطنية الِفَلسطينية.- 4

س�ليب والوس�ئل التي اّتبعته� سلط�ت ال�نتداب البريط�ني للقض�ء على المق�ومة الِفَلسطينية.- ٥ ُح ال�أ اأَوضِّ

نشاط: نبحث، ونعد تقريراً عن دور ال�أحزاب الفلسطينية في مق�ومة الحركة الصهيونية في فترة 
ال�نتداب البريط�ني. 
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الّدرس اأن يكونوا ق�درين على: 

توضيح الظروف التي اأسهمت في قي�م الثورة الِفَلسطينية الكبرى.   - ١

تبي�ن المراحل التي مّرت به� الثورة الِفَلسطينية ع�م ١9٣6م. - ٢

ذكر قرار لجنة بيل الملكية ع�م ١9٣٧م لتقسيم ِفَلسطين.- ٣

توضيح سي�سة بريط�ني� في قمع الثورة الِفَلسطينية.- 4

 تعليل اأسب�ب توقف الثورة الِفَلسطينية الكبرى ع�م ١9٣9م.- ٥

حداث في ِفَلسطين.- 6 استنت�ج اأثر الحرب الع�لمية الّث�نية على مجري�ت ال�أ

الظروف التي اأّدت اإلى اندل�ع الثورة الِفَلسطينية الكبرى:

نش�ط )١(: نقراأ، ونن�قُش م� ي�أتي، ثّم نستنتج:

الظروف التي اأّدت اإلى قي�م الثورة الِفَلسطينية الكبرى ع�م ١9٣6م.	 

اأنا تعلّمت: 

اندلعت الثورة الِفَلسطينية الكبرى ع�م ١9٣6م، واستمّرت حتى ع�م ١9٣9م، وتَُعّد من اأهم محطّ�ت 

الثورة  هذه  اتّسمت  حيث  لِفَلسطين،  البريط�ني  وال�حتلال  الصهيونية،  ضد  الِفَلسطيني  الوطني  النض�ل 

ضراب والعصي�ن المدني والكف�ح المسلح، واأثره� الكبير في اإلح�ق الخس�ئر  ب�لتنظيم، واتّب�ع اأسلوب ال�إ

علان الثورة الِفَلسطينية الكبرى ع�م ١9٣6م، التي تمثّلت في فقدان  تهّي�أِت الظروف المواتية ل�إ
الِفَلسطينيين والعرب الثقة في سلطة ال�نتداب البريط�ني، وتصريح�ته�، ووعوده� نحو ال�أحدات التي 
ض�فة اإلى ذلك  أنّه� ك�نت مجرد مم�طلة لتهدئتهم، وكسب الوقت لص�لح الصه�ينة. ب�ل�إ وقعت؛ ل�
قي�م ثورة عز الدين القس�م التي زادت الحم�س عند الِفَلسطينيين بضرورة الكف�ح في ظّل استمرار 
زي�دة اأعداد المه�جرين الصه�ينة، واتّس�ع سيطرتهم على الشؤون ال�قتص�دية، وزي�دة تسليحهم، 

وتدريبهم، واعتداءاتهم على الِفَلسطينيين.

الّدرس الّرابع: الثورة الِفَلسطينية الكبرى عام )1٩3٦ - 1٩3٩م(
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ضراب من مدينة ي�ف� بعد قي�م  ب�لصه�ينة وقوات ال�نتداب البريط�ني. بداأت المرحلة ال�أولى من الثورة ب�ل�إ

ضراب الكبير جميع المدن الِفَلسطينية، وشّل ُمْخَتِلَف من�حي  الصه�ينة بقتل اثنين من سكّ�نه�، ثّم عّم ال�إ

الحي�ة في ِفَلسطين، ثم تّم ت�أسيس اللج�ن القومية من ممثلي ال�أحزاب والقوى الوطنية الِفَلسطينية، ومنه� 

ا له�،  تشكّلت )اللجنة العربية العلي� لِفَلسطين( برئ�سة الح�ج محمد اأمين الحسيني، واتّخذت من القدس مقرًّ

ضراب الع�م الذي  ودعِت الشعب الِفَلسطيني اإلى مواصلة ال�إ

استمر 6 اأشهر؛ حتى تتحّقَق مط�لبهم بوقف الهجرة الصهيونية 

وال�ستقلال، ثّم تطّورت اإلى تنفيذ العملي�ت الثورية المسلحة 

ضد القوات البريط�نية، والتجمع�ت الصهيونية ومراكز الشرطة، 

اإلى  ال�أردن  وشرق  وسوري�  العراق  من  العرب  الثوار  ودخول 

ِفَلسطين، وك�ن على راأسهم الق�ئد العسكري فوزي الق�وقجي 

الذي تولّى بنفسه القي�دة الع�مة للثورة.

خــ�ض الثــوار معــ�رك عنيفــة ضــد القــوات البريط�نيــة والصه�ينــة، مــ� دفعهــم للشــعور بفقــدان الســيطرة 

علــى الوضــع، وخشــيتهم مــن ســيطرة الثــوار علــى بعــض المــدن، فلجــ�أت بريط�نيــ� لتعزيــز قواتهــ�، وفرضــت 

ح�لــة الحصــ�ر وطّبقتهــ� علــى العــرب.

ل بعض  وفي ت�ريخ ١9٣6/١٠/١٢م، توقّفت المرحلة ال�أولى من الثورة الِفَلسطينية الكبرى بعد تدخُّ

الدول العربية ومط�لبته� بوقف الثورة، حقًن� للدم�ء، والتعهد بمس�عدة الِفَلسطينيين عند حكومة ال�نتداب، 

الثورة،  واإيق�ف  ضراب،  ال�إ اإنه�ء  اإلى  فيه  بي�نً� دعت  الوس�طة، واأصدرت  العلي� تلك  العربية  اللجنة  قبلت 

وبذلك انتهت المرحلة ال�أولى من الثورة.

ق�د  الجنسية،  لبن�نّي  القاوقجي:  فوزي 
حملة من المتطوعين للجه�د في ِفَلسطين 
العسكري  نش�طه  م�رس  ١9٣6م،  ع�م 
ضد ال�نتداب البريط�ني في منطقة ن�بلس 
وجنين، انسحب اإلى ال�أردن، بعد توقف 

الثورة الِفَلسطينية الكبرى ع�م ١9٣9م، ثّم تولى قي�دة جيش 
نق�ذ الذي دخل ِفَلسطين ع�م ١94٧م. ال�إ

بطاقة تعريفية
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الثورة الِفَلسطينية الكبرى، ولجنة بيل الملكية عام 1٩3٧م:

نش�ط )٢(: نقراأ النص ال�آتي، ثّم نن�قش م� ي�أتي، ونستنتج:

على 	  الموافقة  بعد  الِفَلسطينيين  طموح�ت  ك�نت  هل 
لجنة  به  اأوصت  م�  مع  تتوافق  الكبرى  ثورتهم  اإيق�ف 

)بيل(؟ لم�ذا؟

 اأنا تعلّمت: 

اأعلنــت اللجنــة العربيــة العليــ� رفضهــ� لتوصيــ�ت لجنــة )بيــل(، ودعــت لمق�ومتهــ�، كمــ� رفضتهــ� الحركــة 
الصهيونيــة، وبــداأت المرحلــة الثّ�نيــة مــن الثــورة الِفَلســطينية الكبــرى، فعــ�دت الصدامــ�ت مــن جديــد، 

ــ�ت العســكرية  ــن الســخط والعملي ــٌة م ــلاَد موج ــِت الب واجت�َح
التــي اســتهدفت الجســور، والمطــ�رات، وســكة الحديــد، اغتيــل 
الجنــرال )اأنــدروز( ح�كــم الجليــل، واأْعــِدَم علــى اأثرهــ� الشــيخ 

ــ� الســيطرة علــى الوضــع، فرحــ�ن الســعدي، وفقــدت بريط�ني

خريطة تقسيم ِفَلسطين ع�م ١9٣٧م

اأرسلت بريط�ني� لجنة )بيل( الملكية؛ لتقصي الحق�ئق، 
اتص�ل�ت،  بعّدة  وق�مت  ضراب،  ال�إ اأسب�ب  ومعرفة 
واستمعت اإلى مئ�ت الشه�دات، ثم وضعت تقريره�، 
وج�ء  فيه اأّن سبب ال�أحداث يعود اإلى رغبة العرب في 
ال�ستقلال، وكره العرب وسخطهم من موقف بريط�ني� 

نش�ء وطن قومي للصه�ينة في ِفَلسطين. اله�دف ل�إ

وقد اأوصت اللجنة الملكية في خلاصة تقريره� الذي 
الع�م ١9٣٧م،  في  البريط�نّية  الحكومة  اإلى  رفعته 
بتقسيم ِفَلسطين اإلى دولتين: واحدة عربية، واأخرى 
يهودية، على اأن تبقى ال�أم�كن المقّدسة، وممّر اإلى 

ي�ف� تحت ال�نتداب البريط�ني.

في  ولد  السعدي:  فرحان  الشيخ 
الق�دة  من  وهو  جنين،  قض�ء  المزار  قرية 
المؤثرين في ثورة عز الدين القس�م والثورة 

الِفَلسطينية الكبرى ع�م ١9٣6م.

بطاقة تعريفية
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ون�قشــت اأحــداث الثــورة علــى مســتوى مجلــس الــوزراء البريط�نــي الــذي قــّرر اتّبــ�ع سي�ســٍة لوقــف الثــورة، 
ــورة، وتعزيــز  ــهيل حي�تهــم مق�بــل التّخلّــى عــن الث ــرى، بتس غــراءات لســكّ�ن الق ــي: تقديــم ال�إ تمثلــت ف
ــة؛  ــن الصه�ين ــس م ــي رجــل بولي ــن األَف ــر م ــد اأكث ــورة، وتجني ــع الث ــي ِفَلســطين؛ لقم ــوات العســكرية ف الق
لحم�يــة المســتوطن�ت، وملاحقــة نشــط�ء الثــورة، وتفتيــش البيــوت، وال�عتقــ�ل�ت، وفــرض الغرامــ�ت، وحــّل 
ــورة  ــت الث ــدي. توقّف ــط الهن ــي المحي ــى جــزر )سيشــل( ف ــ� اإل ــض اأفراده ــي بع ــ�، ونف ــة العلي ــة العربي اللجن
الِفَلســطينية ضــد بريط�نيــ� والحركــة الصهيونيــة؛ بســبب قلــة الذخيــرة والســلاح، ونشــوب الحــرب الع�لميــة 

ــة، وضغــوط الزعمــ�ء العــرب. الثّ�ني

اأثر الحرب العالمية الثّانية على مجريات ال�أحداث في فَِلسطين )1٩3٩ - 1٩45م(:

1- توقُّف الثورة الِفَلسطينية الكبرى عام 1٩3٩م:  

اأجبرت اأحداث الثورة المتص�عدة سلط�ت ال�نتداب، على الرغم من سي�سته� القمعية، في اإخم�ده�، 

على التراجع عن قرار التقسيم ع�م ١9٣٧م الذي طرحته لجنة )بيل(، واإع�دة ال�عتراف ب�للجنة العربية العلي�، 

ودعته� مع ممثلي الدول العربية المستقلة، لحضور مؤتمر المائدة المستديرة ع�م ١9٣9م في لندن؛ لبحث 

القضية الِفَلسطينية، ولم يخرْج ب�أّي نت�ئج، ومع ظهور ملامح قي�م حرب ع�لمية ث�نية، اأصدرت بريط�ني� 

الكتاب ال�أبيض الثّالث ع�م ١9٣9م؛ لتهدئة العرب، وتضّمن تشكيل حكومة ِفَلسطينية مستقلة بعد عشر 

سنوات ترتبط مع بريط�ني� بمع�هدات، وتقييد الهجرة الصهيونية وتحديده�، ب�إدخ�ل ٧٥ األف مه�جر خلال 

أبيض الثّ�لث؛ بسبب الغموض في  خمس سنوات، وتنظيم انتق�ل ال�أراضي لليهود. رفض العرب الكت�ب ال�

مس�ألة استقلال ِفَلسطين بعد عشر سنوات، كم� رفضه الصه�ينة؛ بسبب تحديد الهجرة، ووضع قيود على 

انتق�ل ال�أراضي.

2- تغيُّر الموقف الِفَلسطيني تُجاه بريطانيا في الحرب العالمية الثّانية:

اأدرك الِفَلسطينيون اأنّه ل� جدوى من وعود بريط�ني� المتكررة لهم في تحقيق استقلالهم، فشكّل الح�ج 

أمة العربية( الذي ك�ن يهدف اإلى استقلال البلدان العربية  اأمين الحسيني اأثن�ء وجوده في بغداد )حزب ال�

بريط�ني�؛  األم�ني� عدّوة  اتص�ل�ته مع  ف�أجرى  الثّ�نية،  الع�لمية  الحرب  اأمين  الح�ج  واستغّل  ال�ستعم�ر،  من 

للحصول على ال�عتراف ب�ستقلال البلاد العربية، مق�بل قي�م العرب بدعم دول المحور ضد الحلف�ء في 

الحرب الع�لمية الثّ�نية. اأّم� الصه�ينة فط�لبوا بريط�ني� بتشكيل جيش صهيوني في ِفَلسطين، وم� اإن اأشرَفِت 

الحرب الع�لمية الثّ�نية على ال�نته�ء ع�م ١94٥م، حتّى ظهر لواء عسكري صهيوني يح�رب اإلى ج�نبه�.
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3- تحوُّل الصهيونية نحو الول�يات المتحدة ال�أمريكية اأثناء الحرب العالمية الثّانية:  

بداأ الصه�ينة ب�لتحول للول�ي�ت المتحدة ال�أمريكية بعد اإسه�مه� في تحقيق انتص�ر الحلف�ء في الحرب 

الع�لمية الثّ�نية، وظهوره� كدولة عظمى؛ لدعمهم في اإق�مة الوطن القومي في ِفَلسطين، مستغلّين النفوذ 

علامي والسي�سي للصه�ينة في الول�ي�ت المتحدة ال�أمريكية، لذلك عقدوا مؤتمرهم في فندق  الم�لي وال�إ

بيِد  ِفَلسطين  في  للصه�ينة  القومي  الوطن  اإق�مة  دعم  ملف  وقرروا وضع  نيويورك ١94٢م،  في  )بلتيمور( 

الول�ي�ت المتحدة ال�أمريكية، واأصبح الحزب�ن الجمهوري والديمقراطي يتن�فس�ن على مس�ندة الصهيونية في 

انتخ�ب�ت الرئ�سة ال�أمريكية.

4- دخول فَِلسطين جامعة الدول العربية:

اأّن  ميث�قه� على  فنّص  الِفَلسطينية،  ب�لقضية  ع�م ١94٥م  ت�أسيسه�  منذ  العربية  الدول  اهتمت ج�معة 

استقلال ِفَلسطين هو من الحقوق الث�بتة للعرب، واأّن اختي�ر ممثل ِفَلسطين يتّم من الج�معة العربية، وليس 

بتشكيل هيئة عربية علي�، تضّم  ِفَلسطين، وق�مت  العربية وصية على  الدول  ف�أصبحت  الِفَلسطينيين،  من 

ممثّلين عن ال�أحزاب الِفَلسطينية، برئ�سة الح�ج محمد اأمين الحسيني؛ لتوحيد الصف الِفَلسطيني. وفي 

الدورة الثّ�نية لج�معة الدول العربية ع�م ١946م، اتخذت الج�معة عدة قرارات بخصوص ِفَلسطين، منه�:

مق�طعة المنتوج�ت الصهيونية.	 

نق�ذ ال�أراضي المهددة ب�لبيع، وتحسين ح�لة الفلاح الِفَلسطيني، وتشكيل 	  تشكيل صندوق عربي؛ ل�إ
نش�ئي في اأريح�. جمعية المشروع ال�إ

اإنش�ء مك�تب دع�ية؛ لدعم ِفَلسطين في ُمْخَتِلِف عواصم الع�لم.   	 
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  ال�أسئلة:

اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأضُع دائرة حول رمز ال�إج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي:- ١
	 متى اندلعت الثورة الِفَلسطينية الكبرى ضد سلطة ال�نتداب البريط�ني، والصه�ينة ؟

  اأ- ١9٣٠م.          ب- ١9٣9م.             جـ- ١9٢6م.               د- ١9٣6م.
	 كم استمر اإضراب الثورة الِفَلسطينية ع�م ١9٣6م ؟

   اأ- 4 اأشهر.           ب- 6 اأشهر.             جـ- شهر.              د- 9 اأشهر.
	 م� اأهم قرارات الدورة الثّ�نية لج�معة الدول العربية ع�م ١946م، بخصوص ِفَلسطين؟

  اأ- اإعلان ِفَلسطين دولة عربية مستقلة، على الّرغم من ال�نتداب البريط�ني.            
  ب- مق�طعة بريط�ني�.

  جـ- مق�طعة المنتوج�ت الصهيونية.
  د- حرية الِفَلسطينيين في اختي�ر َمْن يمثّلهم في الج�معة العربية. 

اأذكُر اأسم�ء القي�دات الب�رزة في الثورة الِفَلسطينية الكبرى.- ٢

ولى، والمرحلة الّث�نية للثورة الِفَلسطينية الكبرى ع�م ١9٣6. - ٣ اأق�رُن بين اأحداث المرحلة ال�أ

س�ليب التي اّتبعته� سلطة ال�نتداب البريط�ني ل�إخم�د الثورة الِفَلسطينية الكبرى.- 4 اأبّيُن ال�أ

حداث في ِفَلسطين.- ٥ ُد اآث�ر الحرب الع�لمية الّث�نية على مجري�ت ال�أ اأَعدِّ

اأعّلُل م� ي�أتي: - 6
 اأ- ُتَعدُّ الثورة الفلسطينية ع�م ١9٣6م من اأهم محط�ت النض�ل الوطني الِفَلسطيني ضد الصهيونية، 

   وال�حتلال البريط�ني لِفَلسطين.
ب- اإجراء الح�ج محمد اأمين الحسيني اتص�ل�ت مع األم�ني� فترة الحرب الع�لمية الّث�نية.

جـ- توقُّف الثورة الِفَلسطينية الكبرى ع�م ١9٣9م.
ل الصهيونية في حض�نته� اإلى الول�ي�ت المتحدة، بدًل� من بريط�ني� مع نه�ية الحرب الع�لمية الّث�نية. د- تحوُّ
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الّدرس الخامس: قرار تقسيم فَِلسطين رقم )1٨1( عام 1٩4٧م 

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نه�ية الّدرس اأن يكونوا ق�درين على: 

تعليل اأسب�ب اإصدار قرار التقسيم رقم ١8١.            - ١
تبي�ن النت�ئج التي ترّتبت على قرار التقسيم رقم ١8١.- ٢
توضيح الموقف الفلسطيني، والعربي، والصهيوني، والدولي ُتج�ه قرار التقسيم رقم ١8١.- ٣

تدويل بريطانيا ملّف فَِلسطين في ال�أمم المتحدة، وصدور قرار التقسيم رقم )1٨1( عام 1٩4٧م:

نش�ط )١(: نََتَوزَُّع في مجموع�ت، ونقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نن�قُش، ونبدي راأين� فيم� ي�أتي:

اأسب�ب َتعقيد ال�أمور في ِفَلسطين في ظّل ال�نتداب، مع تقديم اأمثلة على ذلك.  	 

دل�لة تحويل بريط�ني� ملّف ِفَلسطين للاأمم المتحدة ع�م ١94٧م.	 

   اأنا تعلّمت: 

ق�مت بريط�ني� برفع ملف القضية الِفَلسطينية ع�م ١94٧م اإلى هيئة ال�أمم المتحدة، بصفته� منظمة دولية 
تهتم ب�لسلم وال�أمن الع�لميَّْين، فق�مت بتشكيل لجنة دولية؛ لدراسة قضية ِفَلسطين. قررت اللجنة العربية 
أّن مهمته�  الِفَلسطينية العلي� التي تمثّل الِفَلسطينيين - زمن ال�نتداب - مق�طعة اللجنة الدولية للتحقيق؛ ل�
اإلى القدس بت�ريخ ١94٧/6/١٧م،  ضراب يوم وصوله�  ال�إ ِفَلسطين، واأعلنت  اإعلان استقلال  ل� تتضّمن 

ودعمت ال�حتج�ج�ت في ِفَلسطيَن، وبعض البلاد العربية.
القضية  لحل  مشروعين  المتحدة  للاأمم  قّدمت  ِفَلسطين،  في  مهمته�  من  الدولية  اللجنة  انته�ء  بعد 
اإلى دولتين: عربية، ويهودية. ومشروع  ِفَلسطين  ال�أكثريّة، ونّص على تقسيم  الِفَلسطينية، هم�: مشروع 
أقلية، واْقُتِرَح اأْن تقوَم في ِفَلسطين حكومت�ن مستقلّت�ن استقلاًل� ذاتيًّ�، وتت�ألّف�ن من دولة اتّح�ديّة مستقلة،  ال�
وتبنّت هيئُة ال�أمم المتحدة مشروَع ال�أكثرية، واأصدَرْت قرار التقسيم رقم )١8١( بت�ريخ ١94٧/١١/٢9م.

على  بريط�ني�  انتداب  من  ع�ًم�  ثلاثين  ومرور  ١94٥م،  الث�نية  الع�لمية  الحرب  انته�ء  بعد 
ِفَلسطين، وتمكين الصه�ينة منه�، واندل�ع المواجه�ت بين الِفَلسطينيين والصه�ينة، وقي�م الثورة 
الِفَلسطينية الكبرى ع�م ١9٣6م، راأت بريط�ني� اأّن ال�أمور اأصبحت معّقدة في ِفَلسطين، وق�مت 
ب�إح�لة ملف القضية الِفَلسطينية اإلى هيئة ال�أمم المتحدة؛ للبتِّ فيه ع�م ١94٧م، وصدر عنه� قرار 

التقسيم رقم ١8١. 
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تقسيم فَِلسطين حسب قرار رقم )1٨1(، والنتائج المترتبة عنه:

        نش�ط )٢(: نُلاِحُظ الخريطَتْين، ثّم نن�قُش م� ي�أتي، ونستنتج: 

خريطة تقسيم فَِلسطين حسب قرار رقم )1٨1(خريطة فَِلسطين التاريخية قبل قرار التقسيم

التغيرات التي اأدخله� قرار التقسيم رقم )١8١( على ِفَلسطين.                	 
مبررات تقسيم ِفَلسطين بهذا الشكّل.        	 
المستفيد ال�أكبر من قرار التقسيم. ولم�ذا؟  	 

 نناقش: هل سيقبل الِفَلسطينيون والعرب قرار التقسيم )١8١(؟ لم�ذا؟

ام الرشراش

ش ش
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  اأنا تعلّمت: 

اأصدرت هيئة ال�أمم المتحدة بت�ريخ ١١/٢9/ ١94٧م قرار التقسيم رقم )١8١( الذي اأوصى بتقسيم 
ِفَلسطين اإلى م� ي�أتي:

على، والمنطقة الوسطى التي تمتد من شم�ل جنين اإلى بئر السبع، - 1 دولة عربية: تشمل الجليل ال�أ
والس�حل الجنوبي، بم� فيه غزة، واأجزاء من النقب.

وسط من - 2 دولة يهودية: تشمل الجليل الشرقي، ويضم طبري�، وصفد، ومرج ابن ع�مر، والقسم ال�أ
السهل الس�حلي بين حيف� في الشم�ل، واأشدود في الجنوب، والجزء المح�ذي للبحر الميت من 

منطقة الخليل، ومعظم اأجزاء النقب.
تدويل منطقة القدس. - 3

المواقف الدولية والعربية والِفَلسطينية من قرار التقسيم رقم )1٨1(:

فقدوا جزًءا كبيًرا من  الِفَلسطينيين، حيث  الب�لغ على  أثر  ال� القرار  لهذا  الِفَلسطيني: ك�ن  الموقف   *

ضراب�ت رفًض�  ِت المظ�هرات وال�إ وطنهم لص�لح الصه�ينة الذين ج�ؤوا من ُمْخَتِلِف اأنح�ء الع�لم، فعمَّ
لهذا القرار، واأصّروا على مق�ومته، فشكَّل عبد الق�در الحسيني قّوة الجه�د المقّدس التي ك�ن هدفه� 

الدف�ع عن القدس اأوًل�.   
في  والمظ�هرات  ضراب�ُت  ال�إ ِت  وعمَّ وال�ستنك�ر،  الّسخُط  العربيَّ  الش�رَع  س�َد  العربي:  الموقف   *

العرب في اجتم�ع  الرؤس�ء  ِفَلسطين، وقّرر  للدف�ع عن  التطوع؛  العربية، وازداد  ِفَلسطين، والبلاد 
الج�معة العربية الذي ُعِقَد في الق�هرة ع�م ١94٧م بطلان قرار التقسيم، وتقديم المس�عدة للشعب 
الِفَلسطيني، وتزويدهم ب�ل�أسلحة؛ لحم�ية اأنفسهم، ودخول المتطوعين العرب اإلى ِفَلسطين، وتشكّلت 
نق�ذ بقي�دة فوزي الق�وقجي، وجمعية اإنق�ذ ِفَلسطين التي  فرق جه�دية عربية، من اأهمه�: جيش ال�إ

تشكّلت في العراق، والتي بلغ عدد المتطوعين فيه� نحو ١٥٠٠٠.
أّن هذا القرار شكَّل اعتراًف� دوليًّ�  * الموقف الصهيوني: عّبرت الحركة الصهيونية عن موقفه� ب�لفرحة؛ ل�

بطموح�تهم، وبداأت العص�ب�ت الصهيونية، مثل: اشتيرن، ال�أرغون واله�جن�ه في تهجير العرب، وارتك�ب 
عدد من المج�زر، مثل مجرزة دير ي�سين ١948م. 

* الموقف الدولي: ضغطت الول�ي�ت المتحدة على بعض الدول ال�أعض�ء في ال�أمم المتحدة؛ للتصويت 

ليبيري� بعدم  َدْت دولَة  المط�ط منه�، وهدَّ دْت دولَة ه�ييتي بعدم شراء  التقسيم، فمثًلا: هدَّ على قرار 
أرز منه�، اأّم� بريط�ني� فلم تصّوت على القرار، وصّرحت ب�أنّه� ستنسحب من ِفَلسطين بت�ريخ  شراء ال�
ل من الدول العربية في ِفَلسطين قبل انسح�به� ُيَعدُّ عدوانً� عليه�. ١٥/اأي�ر/١948م، واعَتبرت اأّن اأّي تدخُّ
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  ال�أسئلة:

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: ١-  اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأضُع دائرة حول رمز ال�إ

	 م� اسم المشروع الذي نّص على تقسيم ِفَلسطين اإلى دولتين عربية ويهودية ع�م ١94٧م ؟

د- المشروع العربي. أقلية.  جـ- ال� ب- ال�أكثرية.   اأ- موريسون.  

	 م� موقف اللجنة العربية العلي� من اللجنة الدولية للتحقيق ع�م ١94٧م؟

د-  تسهيل عمله�. جـ- الحي�د.   ب- الترحيب.   ضراب.  اأ- المق�طعة وال�إ

	 م� الدولة التي ضغطت على ليبيري� وه�ييتي؛ للتصويت على قرار التقسيم رقم ١8١ ؟

د- الهند.  جـ- الول�ي�ت المتحدة.   ب- فرنس�.  اأ- بريط�ني�.  

٢- اأَبيُِّن نّص قرار التقسيم رقم )١8١(.

٣ - اأق�رُن بين الموقف الِفَلسطينيي والموقف الصهيوني تج�ه قرار التقسيم. 

 4- اأَعلُِّل م� ي�أتي:  

اأ -  اإح�لة بريط�ني� ملّف القضية الِفَلسطينية اإلى هيئة ال�أمم المتحدة.

ب- عدَّ الِفَلسطينيون والعرب قرار التقسيم رقم )١8١( قراًرا خطيًرا.

٥- اأستنتُج اأسب�ب عدم تصويت بريط�ني� على قرار التقسيم رقم )١8١( ع�م ١94٧م.

   

اأقّيم ذاتي 

اأعّبر بلُغتي عن المف�هيم ال�أس�سية التي اكتسبته� من هذه الوحدة، بم� ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.



المشروع:
شكل من اأشك�ل منهج النش�ط؛ يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموع�ت( بسلسلة من األوان النش�ط التي يتمكنون خلاله� 

من تحقيق اأهداف ذات اأهمية للق�ئمين ب�لمشروع.
ويمكن تعريفه على اأنه: سلسلة من النش�ط الذي يقوم به الفرد اأو الجم�عة لتحقيق اأغراض واضحة ومحددة في 

محيط اجتم�عي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:
١. قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.

٢. ينّفذه فرد اأو جم�عة.
٣. يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للق�ئمين ب�لتنفيذ.

4. ل� يقتصر على البيئة المدرسية واإنم� يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التف�عل مع البيئة وفهمه�.
٥. يستجيب المشروع لميول الطلبة وح�ج�تهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم ب�لعمل.

خطوات المشروع:

اأول�ً: اختي�ر المشروع: يشترط في اختي�ر المشروع م� ي�أتي:	 
١. اأن يتم�شى مع ميول الطلبة ويشبع ح�ج�تهم.
٢. اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.

٣. اأن يرتبط بواقع حي�ة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
4. اأن تكون المشروع�ت متنوعة ومترابطة وتكمل بعضه� البعض ومتوازنة، ل� تغلّب مج�ل�ً على ال�آخر.

٥. اأن يتلاءم المشروع مع اإمك�ن�ت المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
6. اأن ُيخطّط له مسبق�ً.

ث�ني�ً: وضع خطة المشروع:	 
يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خط�أ يقع فيه الطلبة. يقتضي وضع 

آتية: الخطة ال�
١. تحديد ال�أهداف بشكل واضح.

٢. تحديد مستلزم�ت تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليه�.
٣. تحديد خطوات سير المشروع.

اأفراد المجموعة في المشروع من خلال  اأن يشترك جميع  لتنفيذ المشروع، )شريطة  اللازمة  ال�أنشطة  4. حديد 
المن�قشة والحوار واإبداء الراأي، ب�إشراف وتوجيه المعلم(.

٥. تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.

ث�لث�ً: تنفيذ المشروع:	 
مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ل�كتس�ب الخبرات ب�لمم�رسة العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة لم� توفّره من الحرية، 



نج�ز حيث يكون اإيج�بي�ً متف�علاً خّلاق�ً مبدع�ً، ليس  والتخلص من قيود الصف، وشعور الط�لب بذاته وقدرته على ال�إ
المهم الوصول اإلى النت�ئج بقدر م� يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلوم�ت ومه�رات وع�دات ذات ف�ئدة تنعكس على 

حي�تهم الع�مة.

دور المعلم: 
١. مت�بعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.

٢. اإت�حة الفرصة للطلبة للتعلّم ب�ل�أخط�ء.
٣. ال�بتع�د عن التوتّر مم� يقع فيه الطلبة من اأخط�ء.

4. التدّخل الذكي كلم� لزم ال�أمر.

دور الطلبة:
١. القي�م ب�لعمل ب�أنفسهم.

٢. تسجيل النت�ئج التي يتم التوصل اإليه�.
٣. تدوين الملاحظ�ت التي تحت�ج اإلى من�قشة ع�مة.
4. تدوين المشكلات الط�رئة )غير المتوقعة س�بق�ً(.

رابع�ً: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:	 
1. ال�أهداف التي وضع المشروع من اأجله�، م� تم تحقيقه، المستوى الذي تحّقق لكل هدف، العوائق في تحقيق 

ال�أهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
اأثن�ء التنفيذ، التقّيد ب�لوقت المّحدد للتنفيذ، ومرونة  2. الخطة من حيث وقته�، التعديلات التي جرت على الخطة 

الخطة.
مك�ن�ت اللازمة، التقيد ب�لوقت  اإقب�ل الطلبة عليه�، توافر ال�إ 3. ال�أنشطة التي ق�م به� الطلبة من حيث، تنّوعه�، 

المحدد.
قب�ل على تنفيذه بدافعّية، التع�ون في عملية التنفيذ، الشعور ب�ل�رتي�ح،  4. تج�وب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ

اإسه�م المشروع في تنمية اتج�ه�ت جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:
	 اأهداف المشروع وم� تحقّق منه�.
	 الخطة وم� طراأ عليه� من تعديل.

	 ال�أنشطة التي ق�م به� الطلبة.
	 المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.

	 المدة التى استغرقه� تنفيذ المشروع.
	 ال�قتراح�ت اللازمة لتحسين المشروع.
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