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تــقــديــم

ــة النشــاأة،  ــى واقعي ــة،  المســتند اإل ــن ضــرورات الحال ــع م ــي الناب ــي العلم ــه المدخــل العقلان ــوي باأن صــلاح الترب يتصــف ال�إ

أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الِفَلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الِفَلســطينية وال�حتياجــات  ال�

ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم 

آمــال،  علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.    ويلامــس ال�

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علًمــا لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة 

عــداد  متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ

لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، 

وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــوًل� لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار واٍع لعديــد 

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الِفَلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع ِفَلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان ليتحقــق لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــًرا عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفًيــا وتربوًيــا وفكرًيــا.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس لتــوازن 

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا  اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفًيــا، وفكرًيــا، ووطنًيــا، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى  وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الِفَلســطيني، بال�إ

مجمــل المخرجات.

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة، 

شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقــون  والتدقيــق، وال�إ

مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم  

مــركــز الــمـنـاهـج الِفَلسطينية

اآب / ٢٠١٨



مــقــدمــة

أفاضل اأخواتنا المعلمات الفضليات ....، اأبناءنا الطلبة،  اأولياء ال�أمور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اإخواننا المعلمين ال�

يسعدنا اأن نقدم لكم الجزء ال�أول من كتاب جغرافية ِفَلسطين وتاريخها الحديث والمعاصر للصف العاشر ال�أساسي )الفرع المهني( 

الذي يعكس جهود وزارة التربية والتعليم الِفَلسطينية؛ لتطوير نظام التعليم في ِفَلسطين ومخرجاته عند اأبنائنا الطلبة، انطلاقاً من رؤيتها 

نسان والديمقراطية  بما ينسجم مع الموروث  ورسالتها التربوية، وخطتها ال�ستراتيجية الهادفة اإلى غرس المعرفة والقيم الوطنية وحقوق ال�إِ

الوطني والثقافي والديني والحضاري للشعب الِفَلسطيني وحقه في اإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقد اعتمدنا في تاأليف هذا الجزء من الكتاب منهجيًة تقوم على ال�أنشطة الفردية والجماعية الهادفة اإلى تنمية مهارات: التفكير، 

وال�ستنتاج، والتحليل، والمقارنة، واإبداء الراأي، والملاحظة من خلال عرض الخرائط، والصور والنصوص، وتنمية التعلم الذاتي والتعامل 

لحقوقها  والواعية  الفاعلة  يجابية  ال�إ بصورتها  الطلبة  شخصية  وبناء  وال�جتماعية،  الوطنية  القيم  وتنمية  المختلفة،  المعرفة  مصادر  مع 

وواجباتها، ليكون لها دور في تحقيق التنمية المستدامة في ِفَلسطين.

اشتمل الفصل ال�أول من الكتاب على ثلاث وحدات هي:

ال�أولى: اأرض ِفَلسطين، وتمثل البعد الجغرافي لِفَلسطين، وتضم دروًسا: ِفَلسطين، الموقع والمساحة والحدود، وتضاريس ِفَلسطين، ومناخ 

ِفَلسطين واأقاليمها المناخية، ومدن ِفَلسطينية.

الثانية: ِفَلسطين في نهاية الحكم العثماني، وتمثل ال�أحداث التاريخية التي شهدتها ِفَلسطين في نهاية الحكم العثماني، وتضم دروًسا: 

ال�ستعمار والصهيونية، والمؤامرات الدولية على ِفَلسطين في الحرب العالمية ال�أولى.

الثالثة: ال�نتداب البريطاني على ِفَلسطين، وتمثل ال�أحداث في ِفَلسطين اأثناء ال�حتلال البريطاني لها، وتضم دروًسا: الهجرة الصهيونية 

وال�ستيلاء على ال�أراضي، والمقاومة الِفَلسطينية ضد ال�حتلال البريطاني، والثورة الِفَلسطينية الكبرى عام )١٩٣6 - ١٩٣٩م(، 

وقرار تقسيم ِفَلسطين رقم )١٨١( عام ١٩47م .

اأما الفصل الثاني من الكتاب فيشتمل على اأربع وحدات هي:  

دارّي في ِفَلسطين  الرابعة: النّكبة الِفَلسطينّية عام ١٩4٨م، وتداعياتها، وتضم دروًسا: حرب عام ١٩4٨م )النكبة(، والوضع الّسياسّي وال�إ

بعد انتهاء حرب عام ١٩4٨م، ونشاأة منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية، والثّورة الِفَلسطينّية المعاصرة.

الخامسة: النّكسة الِفَلسطينّية عام ١٩67م، وتداعياتها، وتضم دروًسا: حرب حزيران عام ١٩67م )النكسة(، ومعركة الكرامة عام ١٩6٨م، 

هيونّي في ِفَلسطين بعد عام ١٩67م. وال�ستيطان الصُّ

هيونّي على لبنان  السادسة: الثورة الِفَلسطينّية، ومشاريع التّسوية الّسلمّية، وتضم دروًسا: الثورة الِفَلسطينّية )١٩7٠-١٩7٨م(، والعدوان الصُّ

)١٩7٨-١٩٨٢م(، وال�نتفاضة الِفَلسطينّية ال�أولى عام ١٩٨7م، وعملّية الّسلام، وتاأسيس الّسلطة الوطنّية الِفَلسطينّية، وال�نتفاضة 

الِفَلسطينّية الثّانية )انتفاضة ال�أقصى( عام ٢٠٠٠م.

السابعة: الشعب الِفَلسطيني، واأنشطته ال�قتصاديّة، وتضم دروًسا: النّمّو السكّانّي في ِفَلسطين، والّزراعة، والّسياحة، والّصناعة، والتّجارة 

في ِفَلسطين.

ناأمل اأن يحقق هذا الكتاب ال�أهداف التي نسعى اإلى بلوغها تحقيقاً للفائدة التي تعود على اأبنائنا الطلبة.

فريق التاأليف 



٢-٣٥اأرض فَِلسطينالوحدة ال�أولى

رُس ال�أّول 4ِفَلسطين، الموقع والحدود والمساحة الدَّ

رُس الثّاني ١٠تضاريس ِفَلسطين الدَّ

رُس الثّالِث ١٨مناخ ِفَلسطين الدَّ

رُس الّرابِع ٢٢مدن ِفَلسطينية الدَّ

٣6-46فَِلسطين في نهاية الحكم العثمانيالوحدة الثانية

رُس ال�أّول ٣٨ال�ستعمار والصهيونّية الدَّ

رُس الثّاني 4٢المؤامرات الدولية على ِفَلسطين في الحرب العالمية ال�أولى الدَّ

47-64ال�نتداب البريطاني على فَِلسطينالوحدة الثالثة

رُس ال�أّول 4٩الهجـــرة الصهيونيـــة والســـيطرة علـــى ال�أراضي الدَّ

رُس الثّاني ٥٣المقاومة الِفَلســـطينية ضـــد ال�نتداب البريطاني الدَّ

رُس الثّالِث ١٩٣٩م(  الدَّ  -  ١٩٣6( الكبـــرى  الِفَلســـطينية  ٥7الثـــورة 

رُس الّرابِع ١٩47م  الدَّ عـــام   )١٨١( رقـــم  ِفَلســـطين  تقســـيم  6١قـــرار 
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6٥-٨٢ النّكبة الِفَلسطينّية عام ١٩48م، وتداعياتهاالوحدة الرابعة

67حرب عام ١٩4٨م )النكبة(  الّدرس ال�أّول

دارّي في ِفَلسطين بعد انتهاء حرب عام ١٩4٨م   الّدرس الثّاني 7٢الوضع الّسياسّي وال�إ

77نشاأة منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية، والثّورة الِفَلسطينّية المعاصرة  الّدرس الثالث

٨٣-١٠٠النّكسة الِفَلسطينّية عام ١٩67م، وتداعياتهاالوحدة الخامسة

٨٥حرب حزيران عام ١٩67م )النكسة(  الّدرس ال�أّول

٩١معركة الكرامة عام ١٩6٨م  الّدرس الثّاني

هيونّي في ِفَلسطين بعد عام ١٩67م  الّدرس الثّالث ٩٥ال�ستيطان الصُّ

١٠١-١٢٢الثورة الِفَلسطينّية، ومشاريع التّسوية الّسلمّيةالوحدة السادسة

١٠٣الثورة الِفَلسطينّية )١٩7٠-١٩7٨م(  الّدرس ال�أول

هيونّي على لبنان )١٩7٨-١٩٨٢م(  الّدرس الثّاني ١٠6العدوان الصُّ

١٠٩ال�نتفاضة الِفَلسطينّية ال�أولى عام ١٩٨7م  الّدرس الثّالث

١١٣عملّية الّسلام، وتاأسيس الّسلطة الوطنّية الِفَلسطينّية  الّدرس الّرابع

١١7ال�نتفاضة الِفَلسطينّية الثّانية )انتفاضة ال�أقصى( عام ٢٠٠٠م  الّدرس الخامس

١٢٣-١٢١الشعب الِفَلسطيني، واأنشطته ال�قتصادّيةالوحدة السابعة

١٢٥النّمّو السكّانّي في ِفَلسطين  الّدرس ال�أول

١٣٠الّزراعة في ِفَلسطين  الّدرس الثّاني

١٣٣الّسياحة في ِفَلسطين  الّدرس الثّالث

١٣٩الّصناعة في ِفَلسطين  الّدرس الّرابع

١4٢التّجارة في ِفَلسطين  الّدرس الخامس



نتاأمل ونناقش:
ــن  ــن َحضــارٍة، وَع ــا نتحــّدث عــن فَِلســطين فَنحــن نتحــّدث َع عندم

وطــٍن َجميــل.

الَوْحَدة ال�أولى

 اأرُض فِلسطين
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ُيتوقّع من الطّلبة بعد دراَسة هذه الوحدة، والتَّفاعِل مَع اأنشِتطها اأن يكونوا قادرين على التفكيِر والتحليِل 
للظَّواهر الطبيعيَّة في البيئِة الِفَلسطينيَّة، وتفسير العلاقاِت الَمكانية بينها، وتعزيز اكتسابِهم مهارات التعاُمل  
الخرائِط  على  الُجغرافية  َظواهرها  وتحديِد  اأرضهم،  َمع  التعاقدية  َعلاقاتهم  وتعميِق  بيئتهم،  َمع  باإيجابية 

آتية: وتفسيرها، ويتم تحقيق ذلك من ِخلال ال�

تحديد موقع ِفَلسطين وحدودها وِمساحتها على الخريطة. - ١

البحث، وكتابة التقارير، واإنجاز المشاريع.- ٢

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

تصميم الجداول لتحديد اأطوال حدود فلسطين.- 4

تعيين المواقع على خريطة فلسطين.  - ٥

ور في التحليل وال�ستنتاج.  - 6 شكاِل والصُّ استخدام النصوص التاريخية وال�أ
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:
٢. تبيان موقع ِفَلسطين بالنسبة للعاَلم والوطن العربي. ١. استنتاج مفهوم الموقع الجغرافّي.  

4. تحديد حدود ِفَلسطين. يَّة موقع ِفَلسطين الجغرافّي.           ٣. توضيح اأَهمِّ

مفهوم الموقع الجغرافّي: 

آتية:      نشاط )١(: نلاحظ خريطة ِفَلسطين، ثّم نجيب عن ال�أسئلة ال�

كيف يمكن معرفة الموقع الجغرافّي لمدينة القدس على الخريطة؟	 

ُد الموقع الجغرافّي لمدينة القدس.	  نَُحدِّ

خريطة فلسطين

الدرس ال�أول: فَِلسطين، الموقع، والحدود، والِمساحة
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 اأنا َتَعلَّْمت:

ُيقصد بالموقع الجغرافّي المكان بالنسبة لما يجاوره من مظاهر طبيعية وغير طبيعية. وما يساعد على تحديد 
الموقع الجغرافّي ل�أي مكان على سطح ال�أرض معرفة اأسماء المظاهر الّتي تجاوره من مختلف الجهات.

الموقع الجغرافّي لِفَلسطين بالنسبة للعاَلم:

نشاط )٢(: نتوّزع في مجموعات، ونُلاحظ خريطة العالَم، ثّم نقوم بما ياأتي: 

نحدد القارة الّتي تقع فيها ِفَلسطين.	 

نسّمي اأقرب القارات لِفَلسطين.      	 

نعلِّل: موقُع ِفَلسطين الُجغرافي َجعلها جسًرا بريًّا وبحريًّا بين القارات في اآٍن واحد.	 

 اأنا َتَعلَّْمت:

اآسيا، واإفريقيا،  اآسيا، ويشكّل موقعها الجغرافّي ملتقى ثلاث قارات هي:  ِفَلسطين اإحدى دول قارة 
ط،  رقّي للبحر الُمَتَوسِّ واأوروبا، فهي تقع في الجزء الجنوبّي الغربّي لقارة اآسيا، على الساحل الجنوبّي الشَّ

مدار السرطان
)٢٣٫٥ْ ش(

خط ال�ستواء )∴ (

مدار الجدي
 )٢٣٫٥ْ ج(

خريطة الموقع الجغرافي لِفَلسطين بالنسبة للعالم

الدائرة القطبية الشمالية

الدائرة القطبية الجنوبية

المحيط الهادئ

ش
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رقّي لقارة اإفريقيا. اأّما بالنسبة لقارة اأوروبا، فموقع ِفَلسطين على البحر  مالّي الشَّ وتقع قُْرَب الجزء الشَّ
ط جعله جسًرا بحريًّا يصل بين ِفَلسطين وقارة اأوروبا. الُمَتَوسِّ

 نشاط تطبيقّي: نتوّزع في مجموعات، وعلى خريطة العالَم الّصّماء:

نُحّدد موقع ِفَلسطين الجغرافّي بالنسبة للعالَم.	 

نكتُب اأسماء القارات الّتي تتوّسطها ِفَلسطين. 	 

الموقع الجغرافّي لِفَلسطين بالنسبة للوطن العربي:

 

نشاط )٣(: نلاحُظ خريطة الوطن العربي، ثّم نحّدد:

خط ال�ستواء

سي
طل
أ  ال�

المحيط البحر المتوسط

ليبيا مصر السعودية

العرب
حر 

ب
اليمن

السودان

الصومال
دي

لهن
ط ا

حي
الم

موريتانيا

الجزائر

س
تون

سوريا

اإيران
العراق

الخليج العربي

جيبوتي

مان
ُع

حمر البحر ال�أ

لبنان
لمغرب

 ا

 قارة اإفريقيا

ردن
أ ال�

∴ خط ال�ستواء

ِفَلسطين

كم ٠4٠٠٨٠٠

قارة اآسيا

مدار السرطان
)٢٣٫٥ْ ش(

الكويت

مارات
طرال�إ

ق

البحرين

قارة اأوروبا

الجناح ال�آسيوي من الوطن العربي

فريقي من الوطن العربي الجناح ال�إ

موقع ِفَلسطين الجغرافّي بالنسبة لبلاد الشام والوطن العربي.	 

َوَل الّتي تتكّون منها بلاد الشام.	  الدُّ

 اأنا َتَعلَّْمت: 

تقع ِفَلسطين في الجناح ال�آسيوي من الوطن العربي، ضمن المنطقة المعروفة ببلاد الشام الّتي تضّم 
ُدَوَل: ِفَلسطيَن، وال�أردِن، وسوريا، ولبنان، حيث تقع ِفَلسطين في الجزء الجنوبّي الغربّي من بلاد الشام، 
ط غرًبا، ونهر ال�أردن شرًقا، وهذا الَموقع َجعل ِفَلسطين َحلقَة وصٍل بيَن الَجناِح ال�آسيوي  بين البحر الُمَتَوسِّ

فريقي في الَوطن الَعربي.  والَجناح ال�إ
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نشاط تطبيقّي: على خريطة الوطن العربي الّصّماء:

نَُظلِّل موقع ِفَلسطين.	 

نكتُب اأسماء ُدَوٍل عربية اآسيوية، وُدَوٍل عربية اإفريقّية مجاورة لِفَلسطين. 	 

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

يَّة بين اآسيا واإفريقيا؛ بفعل ال�تّصال  يَّة موقع فَِلسطين الجغرافّي في اأنّها تشكّل َحْلَقة وصل برِّ تنُبع اأَهمِّ

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

أمريكيتين من جهة، وبعض الدول ال�آسيوية، مثل العراق، واإيران،  جعلها َحْلَقة وصل، وممرًّا بحريًّا بين اأوروبا وال�

َل اتّصالها مع  منطقة  وَمْنِطَقة الخليج العربي من جهة اأخرى. واإشرافها على البحر ال�أحمر من الجنوب، سهَّ

جنوب اآسيا وشرقها، من خلال بحر العرب، والمحيط الهندي. وقد ترتّب عن موقع ِفَلسطين الجغرافّي ما ياأتي:

يَّة استراتيجية: * اأَهمِّ
والمستعمرين؛  الغزاة  تنافس  اإلى  ط  الُمتوسِّ الُجغرافي  فَلسطين  موقُع  اأّدى 
عليها  والفراعنة  ال�أشوريون  سيطر  ذلك:  على  أمثلة  ال� ومن  عليها،  للسيطرة 
لحكم  ثم خضعت  الَمغول،  احتلها  ثّم  الِفَرنجة،  ثّم  القديمة،  العصور  منذ 
للاأطماع  وتعرضت  ميلادي،  السادس عشر  القرن  العثمانية في مطلع  الدولة 

ال�ستعمارية البريطانية والّصهيونية قبل الحرب العالَمية ال�أولى وبعدها.

يَّة تجارّية: * اأَهمِّ
تجاريًّا  ممرًّا  العصور  مّر  على  ِفَلسطين  شكّلت 
يَّة تجاريّة مع  َول؛ ما اأكسبها اأَهمِّ بين الحضارات والدُّ
جوارها من جهة، والعالَم الخارجي من جهة اأخرى. 
فمثًلا كانت القوافل التجارية المتجهة من مكة المكرمة 
اإلى بلاد الشام تمر فيها، وظلّت موانئ ِفَلسطين حتّى 
عام ١٩4٨م بوابة تجاريّة لسوريا، وال�أردن، والعراق، 
وما يدل على ذلك اأن بِترول العراق كان ُينَقل بوساطة 
اأنبوب من حقل كركوك في شمال العراق اإلى محطة 

َر للخارج. تكرير البترول في ميناء حيفا؛ لُيَصدَّ
خريطة امتداد اأنبوب نقل البترول من العراق اإلى فلسطين

الَموقِع ال�ستراتيجي:

ــز بَمكانــٍة  هــو الَموقــع الــذي يتميَّ
ِسياســيٍة اأو اقتصاديــٍة اأو َعســكريٍة 
اأو  المحلــيِّ  عيــِد  الصَّ علــى 

العالمــي.  اأو  قليمــيِّ  ال�إ

بطاقة تعريفية
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حدود فَِلسطين: 

نشاط )4( نتوّزع في مجموعات ثنائية، وعلى 
خريطة بلاد الشام نقوم بما ياأتي:

المائّية 	  والُمَسطَّحات  َول  الدُّ اأسماء  نذكر 
أربع. الّتي َتُحدُّ ِفَلسطين من الجهات ال�

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

نعرُض ما توّصلنا اإليه عن حدود ِفَلسطين.	 

 اأنا َتَعلَّْمت:

تتمثل حدود فَِلسطين على النّحو ال�آتي:

مال لبنان، وسوريا: يبلغ طول الحّد الفاصل بين ِفَلسطين، ولبنان في الشمال 7٩كم، اأّما  	 يحدها من الشَّ

  حدُّ ِفَلسطين مع سوريا في الشمال الشرقي، فيبلغ 76كم. 

رق ال�أردن: يبلغ طول حّد ِفَلسطين مع ال�أردن ٣6٠كم، يبداأ من التقاء نهر اليرموك مع  	 يحدها من الشَّ
  نهر ال�أردن، مروًرا بوسط البحر الميت، ووادي عربة، وينتهي بساحل خليج العقبة. 

	 يحدها من الجنوب خليج العقبة، وتشرف ِفَلسطين على ساحله بطول ١٠,٥كم، ويمثل البوابة البحريّة 
  الجنوبّية لها. ومن الجنوب الغربّي ِمْصر، ويبلغ طول حّد ِفَلسطين معها٢4٠كم، يبداأ من منطقة طابا على 

ط.    خليج العقبة حتّى رفح على البحر الُمَتَوسِّ

ط، بساحل طوله ٢٢4كم. 	 يحدها من الغرب البحر الُمَتَوسِّ
	 تبلغ ِمساحة ِفَلسطين ) ٢7,٠٢7كم٢(.

السعودية

اق
لعر

ا

كم

خريطة فلسطين وبلاد الشام
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   نشاط تطبيقي:

نَُعيِّن على خريطة العالَم الّصّماء: 	 

ط.                - بحر العرب.           - المحيط الهندي          - البحر الُمَتَوسِّ
مالّية.   - العراق.                         - ِفَلسطين.              - اأمريكا الشَّ

- اأمريكا الجنوبّية.

  ال�أسئلة:

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ١- اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأضُع دائرة حول رمز ال�إ
ما المفهوم الذي ُيْطَلُق على موقع ِفَلسطين بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول؟	 

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

ولة التي َيمتد َبينها وبيَن فلسطين اأطول َحدٍّ برّي؟ 	  ما الدَّ
ب- سوريا.          اأ - ِمْصر.                        

ج- لبنان.              د- ال�أردن.
ماذا ُيْطَلُق على مفهوم الَوْحَدة الجغرافّية الّتي تضّم ِفَلسطين، وال�أردن، وسوريا، ولبنان؟	 

 اأ - بلاد الرافدين.                      ب- المغرب العربي.        
د- بلاد الشام. ج- الجزيرة العربية.            

َكم تبلُغ ِمساَحة فلسطين؟	 
اأ - ) ٢6,٠٢7كم٢(.                     ب- ) ٢7,٠٢7كم٢(.        

د- ) ٢٩,٠٢7كم٢(. ج- ) ٢٨,٠٢7كم٢(.            

٢- اأبين موقع ِفَلسطين بالنسبة لكل من:
ب -العالَم.      اأ - الوطن العربي.                         

يَّة موقع ِفَلسطين الجغرافّي استراتيجًيا وتجاريًّا. ح النتائج المترتبة على اأَهمِّ ٣- اأوضِّ
َول والُمَسطَّحات المائّية المجاورة لها. 4- اأرسُم خريطة ِفَلسطين، واأعيُِّن عليها الدُّ
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

٢. تتبع امتداد تضاريس ِفَلسطين.  ١. تصنيف اأشكال تضاريس ِفَلسطين.     

تنوّع تضاريس فَِلسطين:

نشاط )١(: نلاحُظ خريطة ِفَلسطين الطّبيعّية، ثّم نقوم بما ياأتي:

نحّدد الجهة الّتي يمتّد فيها كّل مظهر من مظاهر تضاريس 	 
ِفَلسطين.

نَِصُف طبيعة ال�أرض، من حيث ال�نخفاض وال�رتفاع عند 	 
السفر من منطقة البحر الميت شرًقا اإلى الجهة المقابلة له 

ط غرًبا. على البحر الُمَتَوسِّ

آثار المترتّبة عن تنّوع تضاريس ِفَلسطين.	  آراء حول ال� نتبادل ال�

خريطة تضاريس فلسطين

الدرس الثاني: تضاريس فَِلسطين

طبريا

هضبة
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 اأنا َتَعلَّْمت:

والمرتفعات  الّسهول  تضّم  فهي  ِمساحتها،  ِصَغر  من  الّرغم  على  تضاريسها،  بتنّوع  ِفَلسطين  تمتاز 
أنهار. الجبلّية، والِهضاب، وال�أغوار، وعدًدا من ال�أودية، وال�

هل الّساحلّي في الغرب، والمرتفعات الجبلّية  مال اإلى الجنوب: فالسَّ تمتّد تضاريس ِفَلسطين بشكل طولي من الشَّ
رق، اأّما هضبة النََّقب، فهي تمثّل الجزء الجنوبّي من ِفَلسطين، وتتراوُح ارتفاعات  في الشمال والوسط، والغور في الشَّ
ة جبل الُجرمق الذي ُيَعد اأعلى  الَمظاهِر التَّضاريسية في ِفَلسطين بين ١٢٠٨ اأمتار فوق ُمستوى سطح الَبحر عند قمَّ
جبال فلسطين،  و4١6 متراً تحت مستوى َسطح البحر في منطقة الَبحر الميِّت التي تُعد اأخفض منطقة في العالَم.

اأول�ً. سهول فلسطين:

نشاط )٢(: نتوّزع في مجموعات، ونلاحُظ الخريطة، ثّم نستنتج 
هل الّساحلّي الِفَلسطينّي: آتية المتعلّقة بالسَّ الحقائق ال�

هل الّساحلّي.                             	  امتداد السَّ

هل الّساحلّي تارة، وضيقه تارة اأخرى.	  اتّساع السَّ

نذكر اأسماء مدن ساحلّية.	 

خريطة امتداد السهل الساحلي في فلسطين

السهل الساحلي



١٢

 اأنا َتَعلَّْمت:

هل الّساحلّي الفلسطيني: ١- السَّ
ط، من راأس الناقورة شماًل� اإلى رفح  هل الّساحلّي الِفَلسطينّي بشكل مواٍز لساحل البحر الُمَتَوسِّ يمتد السَّ
مال؛ بسبب قرب الجبال  جنوًبا بطول )٢٢4 كم(، وتبلغ ِمساحته )٣٢44 كم٢(. ويمتاز بضيقه في الشَّ
من ساحل البحر، بينما يزداد اتّساًعا كلما اتجهنا نحو الجنوب. كما َيمتاز بتنوِع تربِته، مثل الترَبة الرَّمليِة، 

والتربة الُبنيَّة، والحمراء، ومن مدنه: عكا، ويافا، وعسقلان، وغزة، وطولكرم، وقلقيلية.

٢- الّسهول الّداخلّية:
أمثلة عليها   َتْكثُر السهول الداخلية في فلسطين، وتختلف في ِمساحتها، من منطقة اإلى اأخرى، ومن ال�

سهول: مرج ابن عامر، والبطّوف، وصانور، وعّرابة، وحّوارة.

  

نشاط تطبيقي: على خريطة ِفَلسطين الّصّماء: 

هل الّساحلّي.  	  نَُظلِّل منطقة امتداد السَّ

نحّدد مواقع اأربع مدن ساحلّية، ونكتُب اأسماَءها.	 

سهل البطّوف: يقع شمال شرق مدينة الناصرة، 
وتبلغ مساحته ٥٢كم٢.

سهل مرج ابن عامر: يقع بين جبال الجليل 
وجبال نابلس، وتبلغ مساحته ٣٥١كم٢.

هل الّساحلّي.   نَُظلِّل منطقة امتداد السَّ
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ثانيًا - المرتفعات الجبلّية:

آتية المتعلّقة بالمرتفعات  نشاط )٣( نلاحُظ الخريطة، ثّم نستنتُج الحقائق ال�
الجبلّية الِفَلسطينّية:

امتداد المرتفعات الجبلّية الِفَلسطينّية.                             	 

نناقُش، ونعطي راأينا فيما ياأتي:	 
يَّة المرتفعات الجبلّية الِفَلسطينّية.. ١  اأَهمِّ

التّحّديات الّتي تواجهها من ال�حتلال الصهيوني. . ٢

اأشهر المدن الواقعة عليها.. ٣

 اأنا َتَعلَّْمت:

هل الّساحلّي  مال اإلى الجنوب، وتنحصر بين السَّ تمتّد المرتفعات الجبلّية في َوَسِط ِفَلسطين من الشَّ
غرًبا، وال�أغوار شرًقا، ويمكن تقسيمها اإلى:

مالّية )جبال الجليل(: * الجبال الشَّ
تمتّد من الحدود اللّبنانية حتّى سهل مرج ابن عامر، ويوَجُد فيها 
جبل الجرمق، اأعلى ِقَمِم ِفَلسطين، حيث يرتفع حوالي )١٢٠٨م( 
عن مستوى سطح البحر. وتَُعدُّ جبال الجليل َمنطقة مهّمة؛ نظراً 
لوجود الغابات الّتي تكسوها، ووفرة اأمطارها، وكثرة ينابيعها. ومن 

المدن الّتي تقع فيها: صفد، وشفا عمرو.  
جبل الجرمق

خريطة امتداد الجبال في فلسطين

الجبال
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* الجبال الُوسطى: وتتكّون من:
جبال نابلس، وُيَعدُّ جبل عيبال اأعلى جبالها )٩4٠ م(، ثّم جبل جرزيم،)٨٨١م(.	 

جبال رام الله، والقدس: ُيَعدُّ جبل تل العاصور الواقع في الشمال الشرقي من مدينة رام الله اأعلى جبالها 	 
)١٠١٥م(.

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

جبال الخليل: ومن اأشهر جبالها جبل النّبي يونُس الواقع في حلحول، ويبلغ ارتفاعه )١٠٢7م(. 	 

ثالثًا- ال�أغوار:

آتية المتعلّقة  نشاط )4(: نلاحُظ الخريطة، ثّم نستنتج الحقائق ال�
بال�أغوار الِفَلسطينّية:

امتداد ال�أغوار الِفَلسطينّية.  	 

نستنتج تسمية ال�أغوار بهذا ال�سم.	 

التحديات الّتي تواجه ال�أغوار من ال�حتلال الصهيوني. 	 

خريطة امتداد ال�أغوار في فلسطين

ال�أغوار

جبل 
الجرمق

مرتفعات 
الجليل
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 اأنا َتَعلَّْمت:

رقّي من ِفَلسطين، وتمتّد من  تقع ال�أغوار في الجزء الشَّ
سهل الحولة شماًل� حتّى خليج العقبة جنوًبا، وتمتاز بدفئها 
عن  انخفاضها  بفعل  صيًفا؛  حرارتها  درجة  وارتفاع  شتاًء، 
مستوى سطح البحر، وُبْعِدها عن تاأثير الُمَسطَّحات المائّية. 

ويمكن تقسيم منطقة ال�أغوار اإلى ثلاث مناطق، هي:

جففها  التي  الحولة  بحيرة  سهل  ويضم  ردن:  ال�أ نهر  حوض  اأ- 

ونهر  طبريا،  وبحيرة  ١٩٥١م،  عام  الصهيوني  ال�حتلال 

ردن، وتقع فيه مدن طبريا وبيسان واأريحا. ال�أ

ب- البحر الميت: ُيَعدُّ البحر الميت الواقع جنوب مدينة اأريحا ظاهرة طبيعّية نادرة في العاَلم؛ فهو اأخفض 
رضّية )4١6 متًرا تحت مستوى سطح البحر(، واأعلى مياه ِبحار العاَلم ملوحة. منطقة على سطح الكرة ال�أ

تبلغ ِمساحة البحر الميت حواَلي ٨٠٠كم٢، وطوله حواَلي 7٨كم، واأقصى عرض له حواَلي ١6كم. 
ردن اّلتي  يَّة مياه نهر ال�أ ر، وانخفاض َكمِّ يواجه البحر الميت مشكلة الجفاف؛ بفعل ارتفاع معّدل التَّبخُّ
ملاح، حيث قام ال�حتلال الصهيوني بتحويل  تصّب فيه، واستغلال مياه البحر الميت في استخراج ال�أ
انخفض  انخفاض مستمر حيث  الميت في  البحر  مياه  اأن مستوى  ويلاحظ  النقب.  اإلى صحراء  مياهه 

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

 نفّكر، ونناقش: 

المخاطر الناجمة عن التراجع المستمر في منسوب مياه البحر الميت.	 

طرق حماية البحر الميت من الجفاف.	 

ال�أغوار

"تراجع مياه البحر الميت"
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ج- وادي الجيبّي، ووادي عربة: 
ويمتدان من جنوب البحر الميت حتّى خليج العقبة، التي تقع فيه مدينة اأمّ الّرشراش.

 نشاط تطبيقّي: نتوّزع في مجموعات، وعلى خريطة ِفَلسطين الّصّماء:

نَُظلِّل مناطق امتداد ال�أغوار الِفَلسطينّية.	 

عربة، 	  ووادي  الميت،  والبحر  ال�أردن،  ونهر  طبريا،  وبحيرة  الحولة،  سهل  من:  كلٍّ  موقع  نحّدُد 
وبيسان، واأريحا، واأمّ الّرشراش.

رابعاً - هضبة النََّقب:

آتية: نشاط )٥(: نلاحُظ الخريطة، ونجيُب عن ال�أسئلة ال�

نَِصُف شكل هضبة النََّقب. 	 

ُر ما تمثِّلُه ِمساحة النََّقب من ِمساحة ِفَلسطين.	  نَُقدِّ

خريطة امتداد هضبة النقب في فلسطين

هضبة النقب
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 اأنا َتَعلَّْمت:

تشكّل هضبة النََّقب نصف ِمساحة ِفَلسطين تقريًبا وهي تشغل النِّصف الجنوبّي منها، متخذًة الّشكل القريب 
مالّي، وراأسه في خليج العقبة.  للمثلّث الّذي قاعدته في الجزء الشَّ

تمتاز هضبة النََّقب بُمناخها الّصحراوّي، وتنّوع مظاهر سطحها،  
وتقع فيها مدن رئيسة، مثل مدينتي بئر الّسبع، ورهط. 

عات البدويّة في النََّقب من انتهاكات  يعاني سكّان القرى والتّجمُّ
بقراهم، وهدم مساكنهم،  ال�عتراف  ال�حتلال بحّقهم، مثل: عدم 

هضبة النقبومصادرة اأراضيهم، وترحيلهم عنها.

  ال�أسئلة:

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ١- اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأضُع دائرة حول رمز ال�إ

ما اأعلى جبال ِفَلسطين، الذي يبلغ ارتفاعه ١٢٠٨م؟	 

اأ- المكّبر.             ب- الجرمق.             جـ- تل العاصور.      د- النّبي يونُس. 

ما المدينة الّتي تقع في هضبة النََّقب؟	 

اأ- صفد.               ب- اأريحا.               جـ- بئر الّسبع.       د- طولكرم.

ما اسم المظهر التّضاريسّي الّذي ُيَمثُِّل نِْصَف ِمساحة ِفَلسطين تقريبًّا؟	 

هل الّساحلّي.    ب- المرتفعات الجبلّية.   جـ- الَغْور.           د- هضبة النََّقب. اأ- السَّ

٢- على ضوء دراستي لتضاريس ِفَلسطين:

اأ- اأصنُِّف اأسماء مظاهر تضاريس ِفَلسطين.      

ب- اأحّدُد الجهة الّتي يمتّد فيها كّل مظهر. 

مالّية والجبال الُوسطى في ِفَلسطين، من حيُث: ٣ - اأقارُن بين الجبال الشَّ

يَُّتها. اأ- امتداُدها.                ب- اأعلى جبٍل فيها.      جـ- اأَهمِّ

4- اأَعلِّل: تمتاز ال�أغوار بدفئها شتاًء، وارتفاع درجة حرارتها صيًفا.
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نهاية الدرس اأن يكونوا قادرين على:

قاليم الُمناخّية الّسائدة في ِفَلسطين. ١. استنتاج ُمناخ ِفَلسطين، والعوامل المؤثِّرة فيه.       ٢. تبيان ال�أ

ُمناخ فَِلسطين والعوامل المؤثرة فيه:

نشاط )١(: نتوّزُع في مجموعات، ونلاحُظ الشكل، ثم نقوُم بما ياأتي:

نصنّف المناطق الحراريّة في العالَم.	 

ُمناخها 	  الفلكي على  ِفَلسطين  اأثر موقع  نبيُِّن 

بصفة عامة.

موقعها 	  كان  لو  ِفَلسطين  ُمناخ  يكون  كيف 

الفلكّي بين دائرَتي عرض ) ٠ْ - ٥ْ (.

نستنتج اأثر البحر المتوسط على ُمناخ ِفَلسطين.	 

 اأنا َتَعلَّْمت: 

يتّصف ُمناخ ِفَلسطين بالتنّوع، على الّرغم من ِصَغر ِمساحتها؛ بفعل عّدة عوامل، منها:  

* الموقع الفلكّي:
اأّدى الموقع الفلكّي لِفَلسطين ضمن المنطقة المدارية والمعتدلة بين دائرَتي عرض )٣٠َ، ٢٩ْ ( و )١٥َ، ٣٣ْ( 
شماًل� اإلى اعتدال ُمناخها صيًفا وشتاًء بشكل عامّ. ومع ذلك تختلف الظروف الُمناخية في فلسطين 

من ِمنطقة اإلى اأخرى.

* الموقع الجغرافّي:
اإلى جعل المناطق الّساحلّية، والّسفوح الغربّية من جبال  ط  الُمَتَوسِّ اأّدى امتداد ِفَلسطين على ساحل البحر 
ط المعتدل الّذي يتمّيز بصيفه الجاّف الحار المعتدل، وشتائه الماطر المعتدل. ِفَلسطين ضمن ُمناخ البحر الُمَتَوسِّ

* التّضاريس: 
مال اإلى الجنوب، وارتفاعها عن سطح البحر جعَل سفوحها وجود الّسلاسل الجبلّية وامتدادها من الشَّ

اأثر الموقع الفلكي والجغرافي لفلسطين على مناخها

الدرس الثالث: ُمناخ فَِلسطين
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السفوح  العكس من  عليها. على  الساقطة  ال�أمطار  وزيادة كمية  ومنخفضة شتاًء،  الحرارة صيًفا،  معتدلة  الغربّية 
رقّية، ومنطقة ال�أغوار التي تمتاز بقلّة اأمطارها، وارتفاع درجة حرارتها، بسبب وقوعهما في منطقة ظل المطر. الشَّ

 نلاحظ الشكل المجاور، ثّم نفكُّر ونستنتج:

 مفهوم منطقة ظل المطر.	 

ُمناخ المناطق الشرقية )الغور( فيما لو كان	 
   امتداد جبال ِفَلسطين من الشرق اإلى الغرب.

ال�أقاليم الُمناخّية في فَِلسطين:

أقاليم الُمناخّية في ِفَلسطين: نشاط )٢(: نلاحُظ الخريطة ثم نصنّف ال�

 نفّكر ونناقش: 
قليم الُمناخّي.	  المقصود بال�إ

أقاليم الُمناخّية في ِفَلسطين.	  آثار المترتبة على تنوع ال� ال�

   

ظّل المطر

منطقة ظل المطر
رياح رطبة

أقاليم المناخية في فلسطين خريطة ال�
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 اأنا َتَعلَّْمت:

يوَجد في ِفَلسطين اأقاليم ُمناخيَّة ُمتنّوعة، ويمتاُز كلُّ اإقليم ُمناخي بِخصائَص ُمناخيَّة ونَباتية وَحيوانية 
أقاليم هي:  أقاليم، وهذه ال� تُمّيزه عن غيرِه ِمن ال�

ط: ١- اإقليم البحر الُمَتَوسِّ
بُمناخ  ويتّصف  للمرتفعات،  الغربّية  والسفوح  الّساحلّية  الّسهول  ويشمل 
بين      اأمطاره  ّية  َكمِّ وتتراوح  شتاًء،  معتدل  وماطر  صيًفا،  معتدل  حاّر  جاّف 
َتِويّة، وال�أشجار  )4٠٠ - ٩٠٠ ملم سنويًّا(؛ ما يساعد على زراعة المحاصيل الشَّ

المثمرة.

قليم )شبه الجاّف( شبه الّصحراوّي: ٢- ال�إ

مالّي وال�أوسط من الغور، وشمال النََّقب، والسفوح الشرقية من جبال ِفَلسطين، ويتمّيز  ويسود في الجزء الشَّ
بالُمناخ الحاّر والجاّف صيًفا وشبه الجاّف والّدافئ شتاًء، واأمطاره قليلة تتراوح بين )١٥٠ – ٣٠٠ ملم سنويًّا(؛ 

لذا تعتمد الزراعة فيه على مياه الرِّّي.

قليم الجاّف )الّصحراوّي(: 3- ال�إ

ويتّصف  الجنوبي،  والغور  واأريحا  الميت،  البحر  ومنطَقتي  النََّقب، ووادي عربة،  ويسود في صحراء 
ا )٥٠ – ١٥٠ ملم سنويًّا(، وهي مناطق شبه  بُمناخه الحاّر الجاّف صيًفا، والّدافئ شتاًء، واأمطاره قليلة جدًّ

قاحلة، تنتشر فيها بعض النّباتات الّصحراويّة.

قليم الُمناخّي: ال�إ

جغرافيًّــا  محــّددة  منطقــة  هــو 
ــة  ــص ُمناخّي ــا خصائ ــا، له وفلكيًّ
ــن  ــا م ــن غيره ــا ع ــة تُميِّزه ونباتّي

المناطــق. 

بطاقة تعريفية
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  ال�أسئلة:

( للعبارة الّصحيحة واإشارة )×( للعبارة غير الّصحيحة فيما  ١- اأنقل اإلى دفتري، ثم اأضُع اإشارة )
ياأتي: 

ّن ِفَلسطين تقع في المنطقة ال�ستوائّية.            )    ( اأ- الّصفة العاّمة لُمناخ ِفَلسطين معتدل؛ ل�أ
قليم الُمناخّي هو منطقة محّددة جغرافيًّا وفلكيًّا، لها خصائص ُمناخّية ونباتّية معّينة.  )    (  ب- ال�إ
جزاء الشمالية من الغور.                            )    ( قليم شبه الّصحراوّي في ال�أ جـ- يسود ال�إ

ُح اأثر جبال ِفَلسطين على ُمناخها. ٢- اأَوضِّ

٣- اأذكر العوامل المؤثرة في مناخ فلسطين.
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

معرفة اأسماء المدن الِفَلسطينّية وتوزيعها من خلال خريطة ِفَلسطين. - ١

يَّة الّدينّية والّتاريخّية والحضارّية لبعض المدن الِفَلسطينّية.   - ٢ َهمِّ استنتاج ال�أ

تبيان انتهاكات ال�حتلال الصهيوني تجاه المدن الِفَلسطينّية.- ٣

المدن الِفَلسطينّية، وتوزّعها الجغرافّي:

نشاط )١(:  نقراأ، ونلاحُظ الخريطة، ثّم نُجيب:

خريطة فلسطين

الدرس الرابع: مدن فَِلسطينّية

التاريخ، فمعظم المدن  الِفَلسطينية منذ فجر  نشاأت المدن 
التي نعرفها اليوم اأنشاأها اأجدادنا الكنعانيون واليبوسيون.

منها  متعددة،  التاريخ حضارات  عبر  ِفَلسطين  على  تعاقب 
لبعض  اأضاف  ما  والرومانية،  والبيزنطية  والفارسية  الفرعونية 
أثرية  ال� المعالم  في  تمثّلت  بصمات حضارية،  المدن  هذه 

التي خلّفتها تلك الحضارات.
سلامية بشكل كبير في اإعمار كثير  اأسهمت الحضارة العربية ال�إ
زالت  وما  الرملة،  مدينة  مثل  وتطورها،  الِفَلسطينية  المدن  من 
سلامية التاريخية، والدينية ماثلة فيها حتى اليوم، شاهدة  اآثارها ال�إ

على اإسلاميتها وعروبتها.

ما دل�لة وجود المدن الِفَلسطينية منذ الِقَدم؟	 
نذكُر اأسماء مدن ِفَلسطينية.	 
نحّدُد الجهة التي تقع فيها محافظتنا بالنسبة لمدينة القدس.	 
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 اأنا َتَعلَّْمت:

هل الّساحلّي توجد مدن: عكا،  اأنشئت المدن الِفَلسطينّية في جميع اأقاليم ِفَلسطين، فعلى امتداد السَّ
وقيسارية، وحيفا، ويافا، وطولكرم، وقلقيلية، وعسقلان، وخان يونُس، ورفح. وعلى امتداد المناطق الجبلّية 
توجد مدن: القدس، والخليل، وبيت لحم، ونابلس، وجنين، والنّاصرة، وصفد. وتوجد في ال�أغوار مدن: 
يَّة تاريخية  طبريّا، وبيسان، واأريحا. وقامت في صحراء النََّقب مدينة بئر الّسبع. ولكل مدينة ِفَلسطينّية اأَهمِّ

وحضاريّة تميزها عن غيرها من المدن.

مدينة القدس:

نشاط )٢(: نلاحُظ الخريطة، والّصورة، ثّم نقوم بما ياأتي:

                          مدينة القدس

ُد الجهة الّتي تقع فيها مدينة القدس. 	  نَُحدِّ

نذكر اأسماء المدن ال�أقرب لمدينة القدس.	 

 اأنا َتَعلَّْمت:

ط حوالَي )٥٥ كم(،  الُمَتَوسِّ تقع مدينة القدس عاصمة ِفَلسطين في المنطقة الجبلّية الُوسطى، وتبعد عن البحر 
وترتفع عن مستواه بنحو )7٥4 م(، وتبعد عن البحر الميت حوالَي )٢٢ كم(، وترتبط مع جميع المدن الِفَلسطينّية 

خريطة فلسطين
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رق والغرب. مال والجنوب، ومن الشَّ بشبكة طرق برية رئيسة تمتّد اإليها من الشَّ

مال  رق مدينة اأريحا، ومن الغرب مدينتي اللُّّد والّرملة، ومن جهة الشَّ تُجاِوُر مدينة القدس من جهة الشَّ

مدينتي رام الله والبيرة، ومن جهة الجنوب مدينة بيت لحم. 

قبل ٥٠٠٠ سنة،  َبَنْوها  الّذين  اليبوسّيين  العرب  اإلى  )يبوس(؛ نسبة  باسم مدينة  القدس  ُعِرفْت مدينة 

وعندما احتلّها الّرومان اأطلقوا عليها اسم )اإيلياء(، ثّم اأصبحت تُْعَرف بالقدس، وبيت المقدس بعد اأن فتحها 

المسلموَن على يد الخليفة عمر بن الخطاب عام 6٣7م / ١٥ هـ، ودخلها بنفسه، وتسلّمها من الرومان 

واأعطى ال�أمان للمسيحّيين فيها، من خلال العهدة العمرية.

تعرضت مدينة القدس للاحتلال عّدة مّرات، فمثًلا: احتلّها الفرنجة، وقاوم المسلمون هذا ال�حتلال 

١١٨7م،  عام  حطّين  معركة  في  عليهم  ال�نتصار  بعد  منهم  تحريرها  وتّم  أيوبي،  ال� الدين  صلاح  بقيادة 

القدس تحت  اأعقاب حرب عام ١٩67م وقعت مدينة  البريطانّي عام ١٩١7م، وفي  للاحتلال  وخضعت 

ال�حتلال الّصهيونّي، وما زالت تعاني من اإجراءاته التعسفية وسياساته ال�حتلالية.

يَّة مدينة القدس: اأَهمِّ

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

القدس عاصمة فلسطين، لها اأهمّية دينّية عظيمة، حيث ارتبطت هذه ال�أهمّية بالّديانات الّسماويّة، 
أثريّة فيها. زارها  وال�أماكن الّدينّية المقّدسة، كما تنبع اأهمّيُتها الحضارية من وجود المعالم التّاريخّية وال�
من  وعدد  دريسّي،  وال�إ والمقدسّي،  حوقل،  وابن  بطوطة،  ابن  منهم  والمؤرخين،  الّرحالة  من  كثير 
المعماريّة  للوقوف على كنوزها  العصور،  عبر  المناطق  أدباء من مختلف  وال� والمعماريين،  الرسامين 

سلامية والمسيحّية، وما زالت تستقطب اآل�ف الّزّوار اإليها كّل عام. أثريّة ال�إ الّدينّية، وال�

 اأنا َتَعلَّْمت:

تُعّد مدينة القدس اأرًضا مباركة، بارك الله فيها وما حولها، فيها المسجد ال�أقصى: اأولى القبلتين، 
وثاني المسجدين، وثالث الحرمين، اإليه اأسري بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه بداأت رحلة 
وال�أماكن  أثريّة،  ال� الحضاريّة  المعالم  العديد من  القدس  مدينة  وتحتضن  الُعلى.  السماوات  اإلى  معراجه 

الّدينّية المقّدسة، ومن اأهّمها:
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اأول�ً- المسجد ال�أقصى )الحرم القدسّي الّشريف(:

يطلق اسـم المسـجد ال�أقصى على كّل منطقة 
وتبلـغ  بالّسـور،  المحاطـة  القدسـّي  الحـرم 
ِمسـاحتها )١44( دونًمـا، وتشـمل مـا ياأتـي:

الحالي، - ١ بناؤه  يعود  اّلذي  القبلّي،  الجامع 
عبد  الخليفة  زمن  موّي،  ال�أ العهد  اإلى 
الملك بن مروان عام  7٠٨م، كما يؤّكد 

بعض المؤرخين. 

زمن - ٢ ُبِنَي  الذي  الّصخرة  قّبة  مسجد 
الخليفة عبد الملك بن مروان عام 6٩١م 
منها  عرج  اّلتي  المشّرفة  الّصخرة  فوق 
الّنبّي محمد، عليه الصلاة والسلام، اإلى 

السماوات الُعلا.

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

تّم ترميمه، وافتتاحه للمصّلين عام ١٩٩6م.

المصلى المروانيمسجد قبة الصخرةالجامع القبلي

سباط، - 4 بواب المفتوحة المؤدية اإلى منطقة الحرم، وهي: باب ال�أ اأبواب الحرم القدسي: هناك عدد من ال�أ
وباب المغاربة، وباب حّطه، وباب العتم )فيصل(، وباب الغوانمة، وباب الّناظر، وباب الحديد، وباب 
بواب المغلقة فهي: الّثلاثّي، والمزدَوج، والجنائز،  لسلة، اأّما ال�أ القّطانين، وباب المطهرة، وباب السِّ

والذهبي )بابّي الرحمة، والتوبة(.

المسجد ال�أقصى
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اأبواب الحرم القدسي

ثانيًا- كنيسة القيامة: 

المسيحيين،  عند  المقدسة  ال�أماكن  من  القدس  مدينة  تَُعدُّ 
الّتي  القيامة  اأشهرها كنيسة  الكنائس،  فيها عدد من  حيث يوجد 
ُه الملكة هيلانة عام ٣٣٥م. مبراطور الّرومانّي قسطنطين، واأمُّ بناها ال�إ

تَُعــّد كنيســة القيامــة مــن اأهــّم الكنائــس فــي العالــم، حيــث يزورهــا، 
ويحــّج اإليهــا اآل�ف المســيحيين مــن ُمَخَتِلف اأنحــاء العالم كّل عام، 
ــة، والزخــارف  ــتها المعماري ــال هندس ــذه الكنيســة بجم ــاز ه وتمت

التــي تزيّنهــا، كمــا تحتضــن القبــر المقــدس.

ثالثًا- اأسواق مدينة القدس:

وهي من معالم البلدة القديمة، وتُجاِور المسجد ال�أقصى، ومن هذه ال�أسواق: القطّانين، وباب خان 
الّزيت، والعطّارين، وباب العمود، وغيرها.

سوق القطّانين     سوق العطّارين      

ّياح على شرائها، مثل: ال�أقمشة،  ُيْقِبُل السُّ َلع المتنّوعة الّتي  تشتهر اأسواق القدس ببيع عدد من السِّ
والعطور، والتَُّحف، والمطّرزات، وغيرها.

كنيسة القيامة
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رابًعا- السور، واأبوابه:

يحيط سور القدس بالبلدة القديمة، وتعود بداية بنائه اإلى العهد الكنعاني، تعّرض للخراب عّدة مّرات بفعل 
غارات الجيوش التي َغَزْت مدينة القدس عبر تاريخها، وفي العهد العثمانّي، اأمر الّسلطان سليمان القانوني 
ببنائه، حيث استمر العمل فيه خمس سنوات. يبلغ محيط الّسور حوالَي )4 كم(، ويرتفع في بعض مناطقه 
اإلى )١١م(، وله سبعة اأبواب مفتوحة هي: باب العمود، وباب الساهرة، وباب الخليل، والباب الجديد، وباب 
النبي داود، وباب ال�أسباط وباب المغاربة اللذان يتّصلان مباشرة بالحرم القدسي، علًما اأّن هناك اأربعَة اأبواب 

مغلقة تتّصل مباشرة بالحرم القدسي، وهي: باب الرحمة، وباب الزاوية، والباب المثلّث، والباب الُمْزَدَوج.

 نفّكر، ونُجيب:
ما اأهمّية بناء سور القدس؟	 

علاَم يدل تعرُّض سور القدس عّدة مرات للتدمير قديًما؟	 

خامًسا- المعالم العلمية والثقافية:

يوَجُد في مدينة القدس عدد من المعالم العلمية والثقافية، مثل: بيت الشرق، ومسرح الحكواتي، وجامعة 
ضافة اإلى المدارس، وعدد من المؤسسات الصحية، مثل مشافي المقاصد، والمطلع، والعيون. القدس بال�إ

 اإجراءات ال�حتلال الصهيونّي لتهويد مدينة القدس: 

َورتين، ثّم نناقش ما ياأتي:  نشاط )4(: نتوّزع في مجموعات، ونلاحُظ الصُّ

   
                    جدار الضم والتوسع العنصري     الحفريات تحت المسجد ال�أقصى

آثار المترتّبة عليها.	  انتهاكات ال�حتلال الصهيونّي بحّق اأراضي مدينة القدس، وال�
اأهداف الحفريات الصهيونّية المستمّرة تحت المسجد ال�أقصى، والمخاطر المترتّبة عليها.	 
الّصعوبات الّتي يعاني منها المواطنون المقدسّيون بفعل ال�حتلال الصهيونّي.	 
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 اأنا َتَعلَّْمت:

عليها  للسيطرة  يسعى  وهو  ١٩67م،  عام  القدس  مدينة  باحتلال  الصهيونّي  ال�حتلال  قام  اأن  منذ 
اأعداد المستوطنين فيها، ولتحقيق ذلك، استخدم  الِفَلسطينّيين، وزيادة  وتهويدها، وتفريغها من مواطنيها 

كثيًرا من الوسائل وال�أساليب ضّد سكّانها، مثل:
وتحويلها 	  منها،  اأصحابها  واإخلاء  البيوت،  على  وال�ستيلاء  ال�أراضي،  ومصادرة  ال�ستيطان،  سياسة 

القيود  وفرض  المغاربة،  لحي  حدث  كما  وال�أحياء  البيوت،  هدم  اإلى  ضافة  بال�إ استيطانية،  ل�أحياء 
والضرائب والّرسوم الباهظة على تراخيص البناء.

بناء جدار الضم والتوسع العنصري الّذي عزل مدينة القدس وضواحيها عن بقية ال�أراضي الِفَلسطينية، 	 
وحّد من حرية الفلسطينيين في الدخول اإليها. 

أنفاق تحته، وتحت اأحياء الَبلدِة القديمة، ما اأّدى 	  ال�قتحامات المتكررة للمسجد ال�أقصى، وحفر ال�
هيوني باإنشاء  دة بال�نِهيار، كما يقوُم ال�حِتلال الصُّ اإلى َتصدُّعها وَتقويِض اأساساتِها، حيث باتت ُمهدَّ

سلامّية في المدينة.       أثريّة اليهوديّة؛ لتغيير المعالم العربّية وال�إ المؤّسسات الّدينّية، والمتاحف ال�

ل في المناهج الدراسّية وتحريفها، واإجراء تعديلات عليها؛ لتفريغها 	  السيطرة على التّعليم، من خلال التّدخُّ
سرائيلّية بصورة تدريجّية في المدارس العربّية. من ُبعديها الّدينّي والوطنّي، وتطبيق البرامج التّعليمية ال�إ

مثل 	  المقدسة،  ال�أماكن  اإلى  الوصول  واإعاقة  الفلسطينين،  والمسيحيين  للمسلمين  العبادة  حرية  تقييد 
المسجد ال�أقصى وكنيسة القيامة وغيرها.

تقع مدينة الخليل في المنطقة الُوسطى من ِفَلسطين، ضمن سلسلة جبال الخليل، وتبعد عن مدينة 
القدس حوالي )٣7 كم(، وترتفع عن مستوى سطح البحر حوالَي )٩4٠ متًرا(، وتقع جنوب غرب مدينة 

ط جعل منها مركزاً للتّجارة منذ الِقَدم.  بيت لحم، وشمال شرق مدينة بئر الّسبع. وموقع الخليل الُمَتَوسِّ
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آتية:  جابة الّصحيحة للعبارات ال� ١- اأنقُل اإلى دفتري، ثم اأضُع دائرة حول رمز ال�إ
ما اأهم المدن الّتي اأقيمت على جبال ِفَلسطين؟	 

ب- بئر الّسبع.               اأ-  غّزة، ويافا.               
د- اأريحا، وبيسان. جـ- القدس، والخليل.              

اأين تقع مدينة القدس؟	 

ب- وسط ِفَلسطين. اأ- غرب ِفَلسطين.     

د- جنوب ِفَلسطين. جـ- شمال ِفَلسطين.    

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

ب- معاوية بن اأبي سفيان.     اأ-  يزيد بن معاوية.       
د- عمر بن عبد العزيز.  جـ- عبد الملك بن مروان.       

٢- اأذكُر المواقع وال�أماكن الّتي يضّمها المسجد ال�أقصى. 

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

4-  اأَسّمي اأربعة اأبواب مفتوحة للمسجد ال�أقصى.

ُح سياسة ال�حتلال الصهيونّي الهادفة اإلى تهويد مدينة القدس. ٥-  اأَوضِّ

6- اأَعلُِّل ما ياأتي:
يَّة دينّية عظيمة عند المسلمين، والمسيحيين.	  للقدس اأَهمِّ

آتية: 7- نعبِّر عن راأينا في المواقف ال�
ع العنصري حوَل مدينِة الُقدس.	  هيوني ببناِء ِجدار الضم والتوسُّ ِقيام ال�حِتلال الصُّ

تقييد ُحريَّة الِفَلسطينيين في الوصوِل اإلى مدينة الُقدس.	 

ال�قتحامات الُمتكررة للمسجد ال�أقصى في َمدينة الُقدس.	 

  ال�أسئلة:

نشاط: نبحث ونعد تقريًرا عن حائط البراق.    
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مدينة بيت لحم:

نشاط )١(: نلاحُظ، ثّم  نقوُم بما ياأتي:

                                                                      مدينة بيت لحم
ُد الموقع الجغرافي لمدينة بيت لحم.     	  نَُحدِّ
ُر زيارة اأعداد كبيرة من المسيحّيين في العالَم مدينة بيت لحم.	  نَُفسِّ
نستنتُج اأثر ال�أهمّية الّدينّية لمدينة بيت لحم على اقتصادها.	 

 اأنا َتَعلَّْمت:

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

سطح البحر حوالَي )76٠م(، وهي تتصل جغرافًيا وسكانًيا مع مدينتي بيت ساحور وبيت جال�.

أْديَِرة والكنائس اأهمها  يَّة دينّية كبيرة عند المسيحيين، حيث يوجد فيها عدد من ال� لمدينة بيت لحم اأَهمِّ

كنيسة المهد، التي ُولَِد فيها الّسّيد المسيح، عيسى عليه الّسلام، كما يوجد فيها كنيسة مغارة الحليب، 

لهذا تشكّل مزاًرا للمسيحّيين من ُمْخَتِلِف اأنحاء العالَم.

أثريّة بَِرُك سليمان الواقعة في قرية اأرطاس جنوب غرب المدينة، وهي ثلاث بَِرٍك كبيرة،  ومن معالمها ال�

ُبِنَيْت زمَن الّسلطان العثمانّي سليمان القانونّي.  

خريطة فلسطين
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ا، فهي تشتهر بالّصناعات الّسياحّية، مثل التَُّحف الخشبّية،  تشكل مدينة بيت لحم مركًزا سياحيًّا مهمًّ

والمطّرزات، اإضافة اإلى وجود الفنادق، والمطاعم؛ ما جعل اقتصادها يعتمد بشكل كبير على الّسياحة، 

َذِت الحكومة الِفَلسطينّية فيها عام ١٩٩٨م )مشروع بيَت لحَم ٢٠٠٠(؛  ونظًرا لهذه ال�أهمية السياحية، نفَّ

بهدف المحافظة على المواقع التّراثّية، والحضاريّة، والتّاريخية في المدينة. 

  نفكُِّر، ونُناقش:

ِمْن مظاهر العيش المشترك مشاركة الرئيس الِفَلسطيني، ورئيس الوزراء في احتفال�ت اأعياد الميلاد 	 
المجيد في كل عام.

نذكُر مظاهر اأخرى على العيش المشترك بين المسلمين والمسيحّيين.	 

مدينة يافا:

نشاط )١(: نلاحُظ الخريطة، والصورة، ثّم نقوم بما ياأتي:

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

خريطة فلسطين
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 اأنا َتَعلَّْمت:

ط قرب مصّب نهر العوجا، واإلى الشمال الغربي من مدينة  تقع مدينة يافا على شاطئ البحر الُمَتَوسِّ
القدس بنحو )٥٥ كم(، ويبلغ ارتفاعها حوالَي )4٠م( عن مستوى سطح البحر، وهذا الموقع جعل منها 
بوابة بحريّة وتجاريّة تصل ِفَلسطين بالعالَم الخارجي، وقد ساعد على ذلك ميناؤها الّشهير الّذي اأنِْشئ عام 
وها )يافي(؛ اأي الجميلة، ومّر على المدينة فيما  ١٩٣6م. يعود تاريخ اإنشاء المدينة اإلى الكنعانّيين الّذين َسمَّ
سلامّية. ومن اأشهر معالمها التّاريخّية، مسجد  بعد عدد من الحضارات، كان اآخرها الحضارة العربّية ال�إ
المحموديّة اأو مسجد يافا الكبير، ومسجد حسن بك اللّذان ُبِنيا زمن الّدولة العثمانّية، وساحة برج الّساعة، 

ومن اأشهر اأحيائها: المنشّية، والعجمّي، ورشيد، والنُّْزهة.

ساحة برج الساعةمسجد حسن بك

اسمها.  وتحمل  العالَم،  لُدَول  ُر  تَُصدَّ الّتي  الَحمضّيات  وزراعة  ال�أسماك،  بصيد  يافا  مدينة  تشتهر 
وشكّلت يافا قبل النكبة مركًزا ثقافيًّا، فُوِجَدْت فيها دور الطّبع والنَّشر، اإلى جانب احتوائها على اأهم دور 
أندية الثّقافّية، التي كان ُيصدُر بعُضها الّصحف والمجّلات الِفَلسطينّية الّتي نّبهت  السينما، والمسارح، وال�

اإلى مخاطر الهجرة الّصهيونّية اإلى ِفَلسطين في وقت مبكر.
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مدينة غزّة:

نشاط )١(: نلاحُظ الخريطة، والصورة، ثّم نقوم بما ياأتي:

                                                                      مدينة غزة

ُد الموقع الجغرافي لمدينة غّزة.  	  نَُحدِّ

ـــا 	  ـــلاد الشـــام التـــي قالهـــا عـــن غـــّزة: )اإنّه ـــاء حملتـــه الفرنســـية علـــى مصـــر وب ـــارة نابليـــون اأثن نناقـــُش عب
بّوابـــة اآســـيا، ومدخـــل اإفريقيـــا(.

 اأنا َتَعلَّْمت:

ط، وترتفع عنه حوالَي ٨٥ متًرا  تقع مدينة غّزة في الطّرف الجنوبّي للّساحل الِفَلسطينّي على البحر الُمَتَوسِّ
في حّي المنطار، وتبعد عن مدينة القدس حوالي )7٨ كم(، وغّزة مدينة كنعانّية، ُعِرَفْت باسم )هزاتي(؛ اأي 
ا للجيوش  الَمَنَعة، اأو القّوة. جعل منها موقعها مدينة استراتيجية على مّر التّاريخ، فاأرضها شكّلت معبًرا ومقرًّ
غريق، والّرومان، والبيزنطّيين.  والتّّجار بين قاّرَتي اآسيا واإفريقيا، فتصارع للسيطرة عليها كل من: الفراعنة، وال�إ
سلام، شهدت مدينة غّزة تطّوًرا تجاريًّا وثقافيًّا، واأْطِلَق عليها اسم )غّزة هاشم(، حيث  وفي عهد ال�إ
مام الشافعّي.  ُدِفَن فيها هاشم بن عبد مناف، الجّد الثّاني للنِّبّي محمد، صلى الله عليه وسلم، وفيها ُولَِد ال�إ
سرائيلي عام ١٩67م، وفيها تم تاأسيس  خضعت مدينة غزة للاحتلال البريطانّي عام ١٩١7م، ثّم للاحتلال ال�إ
السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث دخلها الرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ ١٩٩4/7/١م بعد انسحاب 

قوات ال�حتلال منها.

خريطة فلسطين
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َرج، وحّي الّشيخ رضوان، وحّي الّزيتون. ويوَجُد في  تتكّون مدينة غّزة من عّدة اأحياء، منها: حي الدَّ
أثريّة، مثل: المسجد العمرّي الكبير، ومسجد الّسّيد هاشم، ويقع بالقرب  اأحياء المدينة عدٌد من المعالم ال�
منها مخّيم الّشاطئ، وجباليا. كما يوجد في مدينة غزة عدد من المراكز التعليمية والثقافية، مثل: جامعة 

سلامية، وجامعة ال�أقصى، ومركز رشاد الشّوا الثقافي. ال�أزهر، والجامعة ال�إ
 وتعرضت اأحياء غزة اإلى تدمير البنية التحتية فيها بفعل الحروب التي شنّها ال�حتلال الصهيوني عليها 
عمار غزة من خلال  خاصة خلال الفترة ما بين )٢٠٠٨ - ٢٠١4م(، وعلى اأثر ذلك تم تشكيل لجان ل�إ

الحكومة الفلسطينية.

العدوان الصهيوني على مدينة غزةمسجد السيد هاشم

  ال�أسئلة:

آتية بما هو صحيح: ١- اأنقُل اإلى دفتري، ثم اأملاأ فراغات الجمل ال�

ثرّية ............. الواقعة في قرية اأرطاس جنوب غرب المدينة. اأ- من معالم مدينة بيت لحم ال�أ

ب- اأطلق الكنعانّيون اسم ............ على مدينة يافا، بينما اأطلقوا اسم ........على غّزة. 

جـ- من مخّيمات الّلاجئين القريبة من مدينة غّزة مخيم ...............

* مدينة يافا.             * مدينة غّزة. ٢- اأذكُر اأهّم المعالم التّاريخّية في كل من:  

* يافا.                   * بيت لحم. ٣- اأَبيُِّن اأهّم ما تشتهر في اإنتاجه كّل من:  

آتية: 4 - اأرسُم خريطة ِفَلسطين، واأَعيُِّن عليها المدن الِفَلسطينّية ال�
* غّزة. * يافا.   * الخليل   * بيت لحم.   * القدس  
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نشاط: نعد تقريًرا عن واحدة من المدن الِفَلسطينية ال�آتية: 

١- صفد        ٢- نابلس        ٣- طولكرم        4- عكا   ٥- الخليل    6- اأريحا   

آتية:   مشروع الوحدة: نختاُر اأحد المشاريع ال�

١ .: نلاحظ الشكل المجسم لخريطة ِفَلسطين، ثمَّ

نفكّر في اإنجاز مشروع مماثل لخريطة تضاريس ِفَلسطين.	 

نفكّر في المواد وال�أدوات التي يمكن اأن نستخدمها.	 

نوزِّع ال�أدوار بيننا، لننجز هذا المشروع.	 

نجاز المشروع ال�آتي:. ٢ د اأدوارنا، ل�إ نتوّزع في مجموعات، ونحدِّ

نُِعـــدُّ لوحـــات تعريفيـــة عـــن النباتـــات والحيوانـــات البريـــة التـــي تعيـــش فـــي بيئتنـــا تشـــمل صـــوًرا لهـــا، 	 
ومعلومـــات عنهـــا.

اأقّيم ذاتي 

اأعّبر بلُغتي عن المفاهيم ال�أساسية التي اكتسبتها من هذه الوحدة، بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.



نتاأمل ونناقش:

فَِلسطين من رعاية عثمانية اإلى فريسة استعمارية.

الَوْحَدة الثّانية

فَِلسطين في نهاية الحكم العثماني
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ُيتوقّع من الطّلبة بعد دراَسة هذه الوحدة، والتَّفاعِل مَع اأنشِتطها اأن يكونوا قادرين على تتبع ال�حداث 
التاريخية في ِفلسطين في نهاية الحكم العثماني وتحليلها وتقييمها في سياقها التاريخي وربطها مع ال�أحداث 

آتية: المعاصرة ل�ستخلاص العبر والتنبؤ بال�أحداث المستقبلية، ويتم تحقيق ذلك من ِخلال ال�

عداد التقارير.- ١  البحث في مصادر المعرفة ل�إ

شكال في ال�ستنتاج والتحليل. - ٢  توظيف الّنصوص الّتاريخية، والجداول، وال�أ

 تحديد المواقع على خريطة ِفلسطين.- ٣

اإنجاز المشاريع. - 4

رسم خرائط لفلسطين مرتبطة بقرارات التقسيم. - ٥
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على: 

توضيح ظروف نشاأة فكرة الصهيونية.                                    - ١
تعليل مساندة اأوروبا للصهيونية.  - ٢
تبيان نشاطات هرتسل لتحقيق اأهداف الصهيونية، وتاأسيس حركتها.        - ٣

ذكر قرارات مؤتمر بازل عام ١٨٩7م. - 4

ظروف نشاأة فكرة الصهيونية في اأوروبا:

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

الفرق بين مفهوم اليهودية، ومفهوم الصهيونية.        	 
مخاطر ظهور فكرة الصهيونية في اأوروبا على ِفَلسطين.	 

 اأنا تعلّمت:

ظهرت فكرة الصهيونية في اأوروبا في النصف الثّاني من القرن التاسع عشر، وقد ساعد على ظهورها 
عدة عوامل، منها:

أوروبّيــِة، حيــُث كانــوا يعيشــوَن فــي . ١ فشــُل حركــة التّنويــر الّتــي دَعــْت اإلــى دمــِج اليهــود فــي المجتمعــاِت ال�
أوروبــي لليهــود فــي روســيا، واتهامهــم باغتيــاِل القيصــِر  ضافــِة اإلــى ال�ضطهــاد ال� اأحيــاٍء خاّصــٍة بِِهــْم، بال�إ
عــام ١٨٨١م، وكذلــك فــي األمانيــا بعــد وصــوِل النازيــة للحكــم فيهــا عــاَم ١٩٣٣ م، وفشــل كافــة بلــدان 
ــذي  ــذا كان وعــد بلفــور ال ــن فيهــا، ل ــي الحقــوق كمواطني ــي اســتيعاب اليهــود ومســاواتهم ف ــا ف اأوروب

اأصدرتــه بريطانيــا كحــّل للتخلــص مــن اليهــود باإقطاعهــم اأرَض ِفَلســطين. 
تنامي الشعور الصهيوني بضرورة اإيجاد وطن قومي لهم في ِفَلسطين، وقد عّبر عن ذلك الصهيوني - ٢

نجليزي شافتيسبري بقوله: "هناك اأرض بلا شعب، اإلى شعب بلا اأرض". ال�إ

تُعرَّف الصهيونية باأنّها حركة سياسية استعمارية ارتبط ظهورها بظهور حركة ال�ستعمار والفكر القومي 
في اأوروبا الذي نادى بتاأسيس دولة على اأساس قومي، وفصل اليهود من سائر المجتمع ال�أوروبي، واإقامة 
وطن قومي لهم في ِفَلسطين، وهي بذلك تختلف عن اليهودية التي تَُعّد واحدة من الديانات السماوية. 

ويعد كل من موشيه هس، وليوبنسكر، وثيودور هرتسل من اأشهر دعاة الفكر الصهيوني. 

الّدرس ال�أول: ال�ستعمار والصهيونية
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أمثلِة على ذلك: سعُي فرنسا ١.  َوِل ال�ستعماريَِّة َمَع مصالِح الحركِة الّصهيونّيِة، وِمَن ال� التقاُء مصالِح الدُّ
لدعِم الفكرِة الّصهيونّيِة؛ لتضمَن فرنسا دعَم الحركِة الّصهيونّيِة لها ماديًّا وسياسيًّا في تنفيِذ مشاريِعها 
َه نابليوُن نداًء ليهوِد العالِم عام ١7٩٩م، اأعلَن فيِه استعداَد  ال�ستعماريِّة في الَمْنِطَقة، وِمْن اأجِل ذلك، وجَّ
قامِة وطٍن قوميٍّ لهم في ِفَلسطين، اأّما بريطانيا فراأْت اأنَّ ِمْن مصلحِتها توطيَن  فرنسا تقديَم الّدعِم لهم؛ ل�إ
الّصهاينِة في ِفَلسطيَن؛ ليساعدوها في ضماِن بقاِء قناِة الّسويِس تحَت سيطرتِها؛ لضماِن تاأميِن طريِقها 
الول�ياِت  على  الّضغِط  في  الّصهيونّيِة  الحركِة  ِمَن  وال�ستفادِة  الّشرق،  في  مستعمراتِها  اإلى  التّجاريِّ 

أمريكّيِة؛ للّدخوِل في الحرِب العالميَِّة ال�أولى. المتّحدِة ال�
ظهور الجمعيات الصهيونية التي تعهدت بدعم المشروع ال�ستيطاني في ِفَلسطين، مثل جمعية اأحّباء صهيون.- ٢

تاأسيس الحركة الصهيونية

نشاط )٢(: نُلاِحُظ الشكل، ثّم نناقُش، ونستنتج:

قامة وطن قومي للصهاينة في ِفَلسطين.	  المحاول�ت التي بذلها هرتسل ل�إ

 اأنا تعلّمت: 

بعد تبلور فكرة مشروع الصهيونية، بداأ هرتسل بعدة اأنشطة وخطوات عملية لتاأسيس الحركة الصهيونية 
بشكل رسمي؛ لتنفيذ اإقامة الوطن القومي الصهيوني في ِفَلسطين، فقام بما ياأتي:
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اأوًل�: مؤتمر بازل عام ١8٩7م:
قام هرتسل بعقد المؤتمر الصهيوني ال�أول في مدينة بازل في سويسرا عام ١٨٩7م، وكان ميلاًدا للحركة 

الصهيونية العالمية، ومن اأهم قراراته ما ياأتي:

اإيجاد وطن للشعب اليهودي في ِفَلسطين.	 

اليهودي؛ 	  القومي  التنفيذية، والصندوق  اليهودية، واللجان  الوكالة  المؤسسات الصهيونية، مثل  اإنشاء 

بهدف استعمار ِفَلسطين، وربطها بالحركة الصهيونية.

اإنشاء المنظمة الصهيونية العالمية، وانتخاب ثيودور هرتسل رئيًسا لها.	 

ثانًيا: ال�تصال باألمانيا:
قناعهــا بتاأييــده،   قــام هرتســل بال�تصــال مــع األمانيــا؛ ل�إ
مســتغلًّا وجــود اأعــداد كبيــرة مــن اليهــود فيهــا، وعــرض 
عليهــا مقابــل ذلــك ضمــان عــدم مشــاركة اليهــود فــي 
األمانيــا، ومســاعدتها فــي نشــر  الثوريــة ضــد  الحــركات 
ألمانــي فــي الشــرق، وطلــب مــن األمانيــا  الثقافــة والنفــوذ ال�
علــى  للحصــول  العثمانــي؛  الســلطان  عنــد  لــه  التوســط 
ــة  ــة اأرض ِفَلســطين، مســتغلًّا صداق ــح الصهاين ــه بمن موافقت
األمانيــا للدولــة العثمانيــة. لــم ينجــح هيرتســل فــي محاولتــه، 
يعتــزم  ل�  باأنــه  هرتســل  علــى  ألمانــي  ال� مبراطــور  ال�إ فــرّد 

الضغــط علــى الســلطان العثمانــي.

ثالًثا: ال�تصال المباشر بالسلطان عبد الحميد الثّاني: 
بعد محاول�ت عديدة، تمكّن هرتسل من ال�تصال مباشرة بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني وطلب 
منه السماح للصهاينة بالهجرة اإلى ِفَلسطين، مقابل تسديد ديون الدولة العثمانية، ولكنه فشل في مساعيه؛ 

بسبب رفض السلطان، ومات هرتسل قبل اأن يحّقَق اأهدافه.

مؤتمر بازل
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 نفكر ونناقش: موقف السلطان العثماني من طلب هرتسل. 
  

  ال�أسئلة:

١- اأَعرِّف مفهوم الصهيونية.

٢- اأبيِّن الظروف التي اأسهمت في ظهور فكرة الصهيونية في اأوروبا.

٣- اأذكُر الخطوات التي قام بها هرتزل؛ لتحقيق اأهداف الحركة الصهيونية.

4-  اأبيُِّن اأهم قرارت مؤتمر بازل عام ١٨٩7م.

٥- اأعلِّل:

كانت ِفَلسطين ورقة مساومة، وضحية التقاء مصالح الدول ال�ستعمارية، ومصالح الحركة الصهيونية.

6- اأستنتُج اأوراق الضغط التي استخدمها هرتسل على السلطان العثماني.

السلطان عبد الحميد الثاني

بل  لي،  ليست  أنها  ل� البلاد؛  من  واحًدا  قدًما  ولو  اأبيع  اأن  اأستطيع  "ل� 
بدمائهم، وغّذوها  مبراطورية  ال�إ اأبناء شعبي على هذه  لقد حصل  لشعبي، 
بدمائهم، وسنغطّيها بدمائنا، قبل اأن نسمَح ل�أحد باغتصابها منا. ليوفِّر اليهود 
َمت اإمبراطوريتي، فهم قد يحصلون على ِفَلسطين دون  ذا قُسِّ ميلياراتهم، فاإ
مقابل، اإنّما لن تقسم اإل� على جثتنا، اأنا لن اأقبل بتشريحنا، ونحن اأحياء".
)بيان الحوت، ِفَلسطين القضية الشعب الحضارة ص ٣6١(.
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على: 

ولى.            - ١ تبيان المؤامرات الدولية على ِفَلسطين خلال الحرب العالمية ال�أ

ولى على ِفَلسطين. - ٢ تبيان اأثر الحرب العالمية ال�أ

المؤامرات الدولية على فَِلسطين خلال الحرب العالمية ال�أولى:

١- اتفاقية سايكس بيكو عام ١٩١6م:

نشاط )١(: نََتَوزَُّع في مجموعات، ونُلاِحُظ 
الخريطة، ونحلِّل محتواها، ثّم نستنتج:

التغيرات التي اأحدثتها اتفاقية سايكس 	 
بيكو في بلاد الشام والعراق.

 اأنا تعلّمت:

على الرغم من تعهدات بريطانيا المستمرة للعرب بقيام دولة عربية كبرى، اإلّ� اأنّها اأجرت مفاوضات 

واتفاقيات سرية مع فرنسا وروسيا، تناولت اقتسام ال�أملاك العثمانية بما فيها البلاد العربية التي كانت قد 

وعدت الشريف حسين بها، وقد نتج عن هذه المفاوضات اتفاقية سرية، ُعِرَفت باتفاقية سايكس - بيكو 

عام ١٩١6م؛ نسبة اإلى المندوب البريطاني مارك سايكس، والمندوب الفرنسي فرانسوا جورج بيكو.  

خريطة اتفاقية سايكس - بيكو عام ١٩١6م

اأ

ج ب

اأ
ب
ج

الّدرس الثّاني: المؤامرات الدولية على فَِلسطين خلال الحرب العالمية ال�أولى
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نّصت اتفاقية سايكس - بيكو على تقسيم بلاد الشام والعراق اإلى ثلاث مناطق، هي: المنطقة )اأ( ذات 

اللون ال�أزرق، وهي سوريا، ولبنان، وتخضع للسيادة الفرنسية، وتشمل مناطق ذات سيطرة فرنسية مباشرة، 

ِفَلسطين،  وال�أردن، وجنوب  العراق،  ال�أحمر، وهي  اللون  ذات  والمنطقة )ب(  لها،  تابعة  نفوذ  ومناطق 

دارة البريطانية، وتشمل مناطق ذات سيطرة بريطانية مباشرة، ومناطق نفوذ تابعة لها، اأما المنطقة  وتخضع للاإ

دارة دولية، ويكون ميناءا حيفا وعكا تحت سيطرة بريطانيا،  )ج( فتضم شمال ِفَلسطين ووسطها، وتخضع ل�إ

وياأتي ذلك كمقدمة لتحقيق المطامع الصهيونية في ِفَلسطين.

٢- وعد بلفور عام ١٩١7م:

م، ونحلِّلُها ثّم نستنتج:نشاط )٢(: نقراأ نص الرسالة المعروفة بوعد بلفور عام ١٩١7م، ونحلِّلُها ثّم نستنتج:

عزيزي اللورد روتشيلد

ا اأن اأبلَغكــم بالنيابــة عــن حكومــة جلالتــه التصريــح التالــي الــذي ينطــوي علــى العطــف  يســّرني جــدًّ
علــى اأمانــي اليهــود الصهاينــة، وقــد ُعــِرَض علــى الــوزارة، واأقّرتــه:

ــي ِفَلســطين،  ــود ف ــي لليه ــى تاأســيس وطــن قوم ــن العطــف اإل ــة تنظــر بعي ــة صاحــب الجلال "اإّن حكوم
وســتبذل جهدهــا لتســهيل تحقيــق هــذه الغايــة، علــى اأن ُيفَهــم جلًيــا اأنـّـه لــن يؤتــى بعمــل مــن شــاأنه اأْن 
يغّيــر مــن الحقــوق المدنيــة والدينيــة التــي تتمتــع بهــا الطوائــف غيــر اليهوديــة المقيمــة فــي ِفَلســطين، ول� 

الحقــوق والوضــع السياســي الــذي يتمتــع بــه اليهــود فــي اأي بلــد اآخــر".

عبد الوهاب الكيالي، تاريخ ِفَلسطين الحديث، ص ٨4

دل�لة وعد بلفور.	 

ل� يوجد اأي ذكر للعرب في وعد بلفور.	 

 اأنا تعلّمت:

اآرثر جيمس  بتاريخ ٢/ ١٩١7/١١م  على شكل تصريح من وزير خارجية بريطانيا  صدر وعد بلفور 

قامة وطن قومي لهم في ِفَلسطين، وكان من دوافع بريطانيا  بلفور، اإلى اللورد روتشيلد اأحد اأثرياء اليهود، باإ

في اإصدار هذا الوعد التقاء المصالح البريطانية ال�ستعمارية والصهيونية، فدخول بريطانيا في الحرب العالمية 

ال�أولى )١٩١4-١٩١٨م( جعلها بحاجة لدعم الصهاينة لها في مختلف اأنحاء العالم سياسيًّا وماديًّا، ولمن 

يدعمها في حماية قناة السويس، وفي الوقت نفسه، كانت الحركة الصهيونية تبحث عّمن يدعم مشروعها 
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ضافة اإلى  قامة وطن قومي لليهود على اأرض ِفَلسطين، فراأت في بريطانيا خير َمْن يساعدها في ذلك، وبال�إ باإ

حاجة بريطانيا لليهود الروس للضغط على روسيا؛ ل�ستمرارها في الحرب العالمية ال�أولى بعد انسحابها منها؛ 

بسبب قيام الثورة الروسية عام ١٩١7م ضد القيصر.    

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

ّن ِفَلسطين في هذه الفترة كانت تحت سيادة الدولة العثمانية، - ١ ل� يحق لبريطانيا اإصدار هذا الوعد؛ ل�أ

وليس ملكًا لبريطانيا. 

تجاهل الوعد مصطلح العرب، واستخدم مصطلح )الطوائف غير اليهودية(، وذلك في اإشارة منه اإلى - ٢

اأّن العرب )مسلمين ومسيحّيين( يشّكلون اأقّلية داخل المجتمع الِفَلسطيني، علًما اأّن العرب في ذلك 

رض ما نسبته ٩٨,٥٪،  الوقت كانوا يشكلون ٩٢٪ من الشعب الِفَلسطيني، وكانوا يملكون من ال�أ

بينما شكل اليهود ما نسبته حوالي ٨٪ من مجموع السكان الذي بلغ 6٨٩ األف نسمة عام ١٩١7م. 

يحمي الوعد الحقوق والوضع السياسي لليهود في فلسطين وخارجها، ولم يعترف باأي حقوق - ٣

سياسية للعرب باستثناء حقوق مدنية ودينية فقط.

كان الوعد رسالة سرية اأصدرها بلفور اإلى شخص ليس له صفة دولية، وهو روتشيلد اأحد اأثرياء اليهود. - 4

الوعد جاء مناقًضا لوعود بريطانيا مع الشريف حسين، واعترافها باأن تكون ِفَلسطين جزًءا من الدولة - ٥

ولى. العربية المستقلة بعد نهاية الحرب العالمية ال�أ

رّد فعل العرب على اتفاقية سايكس - بيكو، ووعد بلفور: 

ف المؤامرات ال�ستعمارية ضدهم في سايكس - بيكو، ووعد بلفور،  تمثلت مواقف العرب بعد تكشُّ

بالغضب، واإرسال مذكّرة لبريطانيا؛ لتوضيح سياستها نحو البلاد العربية، خاصة سوريا وِفَلسطين، ورّدت 

بريطانيا؛ للحّد من غضب العرب في اأنّها ماضية نحو ال�عتراف بسيادة العرب واستقلالهم، وتحرير الشعوب 

أتراك، واأنّها لن تسمَح بال�ستيطان الصهيوني في ِفَلسطين، اإلّ� بقدر ما يتلاءم مع  الراضخة تحت سيطرة ال�

مصلحة السكان العرب من الناحيتين ال�قتصادية والسياسية.

م راأينا حول: مصداقّية بريطانيا في رّدها على موقف العرب من اتفاقية سايكس - بيكو، ووعد بلفور.  نقدِّ
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اأثر الحرب العالمية ال�أولى على فَِلسطين:

نشاط )٥(: نقراأ النّّص ال�آتي، ونناقُش، ثّم نستنتج:

انتهت الحرب العالمية ال�أولى بانتصار قوات الحلفاء على قوات الوسط، وهزيمة الدولة العثمانية، 
وانسحابها من ِفَلسطين، وقامت بريطانيا باحتلالها سنة ١٩١7م، وتاأّمل الِفَلسطينيون والعرب باأن 
تنّفَذ بريطانيا وعودها وتطميناتها لهم، اإلّ� اأنّها تنكّرت لذلك، على الرغم من اأّن ِفَلسطين كانت من 

ضمن المنطقة العربية المستقلة التي وعدت بها الشريف حسين.

آثار المترتبة على هزيمة الدولة العثمانية، وخروجها من ِفَلسطين.      	  ال�

الهدف من مماطلة بريطانيا، وتنكرها لما وعدت به الشريف حسين.	 

 اأنا تعلّمت:

كان من نتائج انتهاء الحرب العالمية ال�أولى انسحاب الدولة العثمانية من ِفَلسطين، ودخول القوات 
البريطانية اإليها عام ١٩١7م، واحتلال مدينَتي بئر السبع وغزة، واحتلال الجنرال اللنبي مدينة القدس في ٩ 
كانون ال�أول عام ١٩١7م. واأنشاأ الجيش البريطاني في ِفَلسطين حكومة عسكرية، يديرها الجنرال كلايتون 
ضافة اإلى تعيين عدد قليل من العرب  الذي عيََّن ضّباًطا بريطانّيين في المدن الِفَلسطينية تحت اإدارته، بال�إ

دارية. في الوظائف ال�إ

دارة المدنية على ِفَلسطين عام ١٩٢٠م، واأعّدت صّك ال�نتداب في مؤتمر  لجاأت بريطانيا اإلى تطبيق ال�إ
سان ريمو؛ لتعرَضُه على عصبة ال�أمم المتحدة؛ لشرعنة اإجراءاتها الرامية اإلى تاأسيس وطن قومي لليهود. 
وعلى الرغم مّما شهدته ِفَلسطين طيلة فترة الحكم العسكري، وفترة ال�نتداب البريطاني، من احتجاجات 
ومظاهرات وثورات؛ للمطالبة بالحرية وال�ستقلال، اإلّ� اأّن عصبة ال�أمم المتحدة اأصدرْت قراَرها بالموافقة 

على صّك ال�نتداب البريطاني على ِفَلسطين بتاريخ 7/٢4/ ١٩٢٢م.
ومارست برطانيا سياسات عدة، منها: 

دارات 	  ال�إ قامت بتعيين الصهيوني هربرت صموئيل مندوًبا سامًيا لها على ِفَلسطين، الذي عيَّن على 

نجليز المتعصبين للصهيونية، مثل اإدارة القضاء، والتّجارة، والزراعة،  الحكومية رؤساء من الصهاينة اأو ال�إ

والهجرة؛ ما اأدى لفتح باب الهجرة الصهيونية اإلى ِفَلسطين على مصراعيه، وجعل اللغة العبرية لغة 

ْق َتُسْد(، والتنافس بين العائلات  نكليزية، واتّبع سياسة )َفرِّ رسمية ثالثة اإلى جانب اللغتين العربية وال�إ
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دارات الِفَلسطينية،  الِفَلسطينية الكبيرة، من خلال تعيين ممثليها واإقالتهم وتبديلهم في المجالس وال�إ

وفي عهده، شهدِت القدس معالم التهويد ال�أولى، حيث وضع حجر ال�أساس للجامعة العبرية في القدس 

عام ١٩١٨م بمبادرة من الحركة الصهيونية، وتّم افتتاحها عام ١٩٢٥م.

 

 

  ال�أسئلة:

( للعبارة الّصحيحة، واإشارة )×( للعبارة غير الّصحيحة فيما ياأتي: ١- اأضُع اإشارة )

) اأ- كانت ِفَلسطين جزًءا من الدولة العربية في مراسلات الشريف حسين- مكماهون.   ) 

) َمت بلاد الشام والعراق بموجب اتفاقية سايكس - بيكو بين بريطانيا وفرنسا.  )  ب- قُسِّ

) جـ- دخلت القوات البريطانية بقيادة اللنبي مدينة القدس بتاريخ ٩ /١٢/ ١٩١7 م.     ) 

٢- اأبيِّن رّد فعل العرب على اتفاقية سايكس - بيكو، ووعد بلفور.

٣- اأوّضُح اأثر اتفاقية سايكس - بيكو عام ١٩١6م على ِفَلسطين.

4- اأفند بطلان وعد بلفور الصادر بتاريخ  ١٩١7/١١/٢ م. 

٥- اأعلِّل: اتفاقية سايكس - بيكو، ووعد بلفور مؤامرتان ضد العرب، والشعب الِفَلسطيني.

نشاط: نبحث، ونعّد تقريًرا عن اأحقّية الشعب الفلسطيني في مقاضاة بريطانيا على اإصدارها وعد 
بلفور.

اأقّيم ذاتي 

اأعّبر بلُغتي عن المفاهيم ال�أساسية التي اكتسبتها من هذه الوحدة، بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.
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نتاأمل ونناقش:

حين التقى ال�ستعمار والصهيونية كانت فَِلسطين هي الضحية.

الَوْحَدة الثالثة

ال�نتداب البريطاني على فَِلسطين
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ُيتوقع من الطّلبة بعد دراَسة هذه الوحدة، والتَّفاعِل مَع اأنشطتها اأن يكونوا قادرين على تتبع ال�أحداث 
مع  وربطها  التاريخي  سياقها  في  وتقييمها  وتحليلها  البريطاني  ال�حتلال  فترة  في  ِفلسطين  في  التاريخية 

آتية: ال�أحداث المعاصرة ل�ستخلاص العبر والتنبؤ بال�أحداث المستقبلية، ويتم تحقيق ذلك من ِخلال ال�

البحث، وكتابة التقارير، واإنجاز المشاريع.- ١

نترنت، ومواد من البيئة المحلّية.      - ٢ استخدام ال�إ

تصميم الجداول لتحديد موجات الهجرة الصهيونية اإلى فلسطين في فترة ال�نتداب البريطاني.- ٣

تعيين مناطق ال�نتداب الفرنسي والبريطاني على خريطة بلاد الشام.  - 4

ور في التحليل وال�ستنتاج. - ٥ شكاِل والصُّ استخدام النصوص التاريخية وال�أ

رسم خرائط لفلسطين مرتبطة بقرارات التقسيم. - 6
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الّدرس ال�أول: الهجرة الصهيونية، والسيطرة على ال�أراضي

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

راضي في فترة ال�نتداب.  - ١ توضيح دور بريطانيا في تسهيل هجرة الصهاينة اإلى ِفَلسطين، وسيطرتهم على ال�أ
تبيان موجات الهجرة الصهيونية اإلى ِفَلسطين خلال ال�حتلال البريطاني.- ٢

استنتاج سياسة بريطانيا في تمكين مهاجري الحركة الصهيونية من دخول ِفَلسطين. - ٣

دور ال�نتداب البريطاني في تسهيل هجرة الصهاينة، واستيطانهم في فَِلسطين:    

نشاط )١(: نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نناقش ما ياأتي:

مقّومات المشروع الصهيوني.      	 

الظروف التي ساعدت الحركة الصهيونية في تسريع تحقيق مشروعها في ِفَلسطين زمن ال�نتداب البريطاني.	 

 اأنا تعلّمت: 

لعبت سلطة ال�نتداب البريطاني في ِفَلسطين دوًرا اأساسيًّا في تسهيل الهجرة الصهيونية اإليها، من خلال 
اإعطاء المهاجرين الصهاينة الجنسية الِفَلسطينية، واأصدرت قانون الهجرة عام ١٩٢٠م الذي سّهَل الهجرة اإليها 
عن طريق تزوير جوازات السفر، والدخول كسّياح، اأو رجال دين، اأو بطريقة التهريب بحًرا، اأو عبر الحدود 
العبرية، والمشاركة في  الزراعية، والجامعة  المدارس  التعليم في  الحصول على  اأو بحّجة  واللبنانية،  السورية 
واحتجت  والحدود،  السواحل  لحراسة  الِفَلسطينية؛  الكّشافة  بتاأسيس  الِفَلسطينيون  وقام  الرياضية.  ال�أنشطة 

حكومة ال�نتداب، واعتبَرْت اأّن هذه المهمة من اختصاصها. 

تمّيزت فترة ال�نتداب البريطاني على ِفَلسطين من عام ١٩٢٢ - ١٩4٨م، بتوفير مقّومات تنفيذ 
اإلى هجرة  يحتاج  الذي  ِفَلسطين،  في  اليهودي  القومي  الوطن  قامة  باإ الصهيونية  الحركة  مشروع 
الصهاينة اإلى ِفَلسطين، والسيطرة على اأرضها، واقتصادها. وقد تحّقق ذلك بشكل سريع في ظل 
ضافة اإلى اإصدار صّك  قيام سلطة بريطانّية يتراأسها مندوب سامي بريطاني من اأصل صهيوني، بال�إ

ال�نتداب البريطاني الذي تضمنت مواده وعد بلفور.
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الهجرات الصهيونية اإلى فَِلسطين في فترة ال�نتداب البريطاني:

 اأنا تعلّمت:

شهدت موجات الهجرة الصهيونية اإلى ِفَلسطين تزايًدا ملحوًظا في فترة ال�نتداب، وكانت على النحو ال�آتي:

الهجرة الثّالثة )١٩١٩ـ١٩٢3م(: بلغ عدد المهاجرين فيها حوالي ٣٥ األف مهاجر، جاء معظمهم من 	 

روسيا، ورومانيا، وبولونيا )بولندا(. 

الهجرة الّرابعة )١٩٢4-١٩3٢م(: بلغ عددهم ٨٩ األف مهاجر، نصفهم جاء من بولونيا.	 

الهجرة الخامسة )١٩33ـ ١٩38م(: وصل اإلى ِفَلسطين حوالي ٢١٥ األف مهاجر، معظمهم من دول 	 

وسط اأوروبا.

الهجرة السادسة )١٩3٩-١٩48م(: تّم اإدخال نحو ١٢٠ األف مهاجر، وعلى الرغم من هذه الهجرات 	 

اإلّ� اأّن عدد السكان العرب الِفَلسطينيين بقي هو ال�أعلى. 

نشاط )٢(: نحلل الّرسم البيانّي، ثّم نناقُش ما ياأتي:

كبيرة 	  زيادة  شهدت  التي  الزمنية  الفترة 

الصهاينة  المهاجرين  اأعداد  في  ومتتالية 

اإلى ِفَلسطين.

اأسباب هذه الزيادة في اأعداد المهاجرين.	 

نعطي راأينا، فيما اإذا بقي عدد السكان 	 

ال�أعلى،  هو  ١٩4٨م  عام  الِفَلسطينيين 

الصهيونية  الهجرات  من  الرغم  على 

المتتالية.
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سياسة بريطانيا في تمكين مهاجري الحركة الصهيونية في فَِلسطين:

نشاط )٣(: نقراأ، ثّم نجيب:

كيف يؤدي اإنشاء المشاريع ال�قتصادية، واستثمار الموارد اإلى السيطرة على ال�أرض؟	 

آثار المترتبة على ما ورد في صّك ال�نتداب على الموارد ال�قتصادية الِفَلسطينية. نناقش: ال�

 اأنا تعلّمت: 

تمثلت سياسة بريطانيا في تمكين الحركة الصهيونية في فلسطين من خلال:

منح التسهيلات للصهاينة في ال�ستثمار في الشركات؛ لتنفيذ المشاريع في ِفَلسطين، مثل: 	 

قامة محطات لتوليد الكهرباء، وقدمت  اأ- مشروع شركة كهرباء ِفَلسطين: منحته بريطانيا للصهاينة؛ ل�إ
    سلطة ال�نتداب تسهيلات عديدة للشركة، من خلال السيطرة على ِمساحات من ال�أراضي الِفَلسطينية؛ 

   لتنفيذ المشروع، وجلب مزيد من المهاجرين وتشغيلهم.  

ب- مشروع استخراج ال�أملاح والمعادن من البحر الميت، وبموجب هذا المشروع احتكر الصهاينة 
   عملية ال�ستخراج، والتصنيع، وبيع المنتجات.

ال�أراضي عام ١٩٢٠م، 	  انتقال  قانون  اليهود، عن طريق سّن  ال�أراضي لصالح  ال�ستيلاء على  تسهيل 

أميرية )اأملاك دولة(، حيث فرضت الضرائب الباهظة على الفلاحين الِفَلسطينيين،  وتوطينهم في ال�أراضي ال�

واستْخَدَمت القوة العسكرية ضد العرب؛ من اأجل اإجبارهم على ترك اأراضيهم، والرحيل عنها.

عملت سلطة ال�نتداب البريطاني على تسخير المشاريع ال�قتصادية في ِفَلسطين، وال�ستثمار 
دارة  فيها لصالح الحركة الصهيونية، واستناًدا لما تضمنه صّك ال�نتداب الذي ورد فيه: "يجوز ل�إ
البلاد اأن تتّفَق مع الهيئة اليهودية على اأن تستثمَر ال�أعمال والمصالح العمومية، وترقي مرافق البلاد 
ضافة اإلى ذلك، مكّنت سلطة  الطبيعية، حيث ل� تتولى الحكومة هذه ال�أمور مباشرة بنفسها"، بال�إ

ال�نتداب الحركة الصهيونية من السيطرة على ال�أراضي، واستغلالها.
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  ال�أسئلة:

( للعبارة الّصحيحة، واإشارة )×( للعبارة غير الّصحيحة فيما ياأتي: ١- اأنقُل اإلى دفتري، واأضُع اإشارة )

اأ- شكّل الِفَلسطينيون الكّشافة الِفَلسطينية؛ لمنع تهريب الصهاينة زمن ال�نتداب اإلى ِفَلسطين.     )    (

ب- تمّيزت فترة ال�نتداب البريطاني بزيادة اأعداد المهاجرين الصهاينة اإلى ِفَلسطين بشكل متسارع.)    (

جـ- منَع قانون انتقال ال�أراضي عام ١٩٢٠م الذي اأصدرته بريطانيا امتلاك الصهاينة للاأرض.        )    (

د- منُح بريطانيا الصهاينة ال�ستثمار في المشاريع ال�ستثمارية في ِفَلسطين يعني سيطرتهم على ال�قتصاد الِفَلسطيني.   )     (

أميرية هي اأراضي الملكيات الخاصة.          )    ( هـ- ال�أراضي ال�

٢- اأذكُر ثلاثة طرق اّتبعها الصهاينة في الهجرة اإلى ِفَلسطين، وسّهلتها بريطانيا لهم.

٣- اأبين موجات الهجرة الصهيونية اإلى ِفَلسطين في فترة ال�نتداب البريطاني.

4- اأعطي اأمثلة تثبت دور ال�نتداب البريطاني في تمكين الحركة الصهيونية في اأرض ِفَلسطين. 

نشاط: نناقش المخاطر الناجمة عن الهجرات الصهيونية اإلى فلسطين. 
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على: 

استنتاج اأسباب المقاومة الِفَلسطينية للانتداب البريطاني والحركة الصهيونية.- ١

توضيح اأساليب المقاومة الِفَلسطينية واأشكالها في فترة ال�نتداب.- ٢

تبيان خصائص ثورة عز الدين القسام عام ١٩٣٥م.- ٣

تبيان سياسة بريطانيا ُتجاه المقاومة الِفَلسطينية.- 4

اأسباب ظهور المقاومة الِفَلسطينية في فترة ال�نتداب البريطاني:

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

اأسباب ظهور المقاومة الِفَلسطينية زمن ال�نتداب البريطاني.	 

اأنا تعلّمت:

اتخذت المقاومة الِفَلسطينية في فترة ال�نتداب البريطاني عدة اأساليب واأشكال، منها:

١- المظاهرات وال�حتجاجات الشعبية: 

قامت في ِفَلسطين عدد من التحركات الشعبية ضد سياسة ال�نتداب البريطاني، بداأت في مدينة القدس 
عام ١٩٢٠م، ومظاهرات موسم النبي موسى التي اأسفرت عن وقوع اإصابات بين المتظاهرين.

اأدرك الِفَلسطينيون مخاطر السياسة البريطانية التي اتّبعتها اأثناء انتدابها على ِفَلسطين، ما دفعهم 
للمقاومة بطرق مختلفة؛ بهدف الحصول على الحرية، ومواجهة دعم بريطانيا للهجرة الصهيونية، 

وال�ستيلاء على ال�أرض. 
تنوعت اأشكال المقاومة الِفَلسطينية ضد سياسة ال�نتداب البريطاني على ِفَلسطين، ودعمها للحركة 
التي  الشعبية  ضرابات والثورات  المظاهرات وال�حتجاجات وال�إ المقاومة في  الصهيونية، وتمثلت هذه 

تحّولت اإلى تنظيمات عسكرية تمارس الكفاح المسلح، وعقد المؤتمرات، وتشكيل ال�أحزاب. 

الّدرس الثّاني: المقاومة الِفَلسطينية ضد ال�نتداب البريطاني
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ــي  ــق ف ــن(؛ للتحقي ــة )بال ــا لجن ــى اإثرهــا شــكّلت بريطاني وعل
ــة  دامــات، كمــا تجــّددت ال�شــتباكات بيــن الصهاين اأســباب الصِّ
ــة  ــا بتاريــخ ١٩٢١/٥/١م، حيــث هاجــم الصهاين والعــرب فــي ياف
حــي المنشــية فــي مدينــة يافا، وَتمكن اأهلهــا من صد المهاجمين، 
وتكبيدهــم خســائر كبيــرة، ومهاجمــة مســتوطنة بتــاح تكفــا التــي 
اأقيمــت علــى اأراضــي قريــة ملّبــس، وتصــدت لهــا قــوات ال�حتــلال 

البريطانيــة باإطــلاق نــار كثيــف اأوقــع حوالــي )6٠( شــهيداً وعشــرات الجرحــى، وقامــت بريطانيــا بتشــكيل 
قامــة وطــن  لجنــة )هيكرفــت( للتحقيــق، وقــررت اأن اأســباب اأحــداث ثــورة يافــا تعــود اإلــى انحيــاز بريطانيــا ل�إ

قومــي لليهــود، وحرمــان العــرب مــن حقهــم فــي حكــم اأنفســهم.

٢- الثورات الِفَلسطينية، مثل:
اأ- ثــورة البــراق ١٩٢٩م: قامــت علــى خلفيــة تنظيــم الصهاينــة مظاهــرات فــي القــدس، والتوّجــه اإلــى 
حائــط البــراق، وعلــى اإثرهــا عّمــت المظاهــرات والِصدامــات معظــم المناطــق الِفَلســطينية، وشــنّت ســلطات 
ال�نتــداب حملــة اعتقــال�ت، وشــكّلت محاكــم عســكرية وحكمــت بالســجن علــى اأكثــر مــن ٨٠٠ عربــي، 
عــدام علــى محمــد جمجــوم، وفــؤاد حجــازي، وعطــا الّزيــر فــي ســجن عــكا، وُعــِرَف يــوُم  وحكمــت بال�إ
اإعدامهــم بالثلاثــاِء الحمــراء. قامــت بريطانيــا 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 حائ ــي تقريرهــا اأّن ملكي ف

أمــم لجنــة البــراق الدوليــة التــي اعتبــرْت حائــط البــراق ِملــًكا للمســلمين، َوَوْقًفــا لهــم.   ال�

ب- ثورة عز الدين القسام عام ١٩35م:
الحركــة  تاريــخ  فــي  منعطًفــا  القســام  ثــورة  َشــكَّلت 
اأول تنظيــم عســكري منظّــم  الفلســطينية، فهــي  الوطنيــة 
ضــّد ســلطات ال�نتــداب، والحركــة الصهيونيــة، واعتمــد 
القســام فــي تشــكيلها علــى اأبنــاء القــرى. جــاءت هــذه 
ا علــى تدفُّــق الهجــرة الصهيونيــة، وتســليح بريطانيــا  الثــورة ردًّ
الصهاينــة، وتســريب ال�أراضــي لهــم، وانتشــار الِبطالــة والفقــر 

فــي المجتمــع الِفَلســطيني. 
وخــاَض القســام عــدًدا مــن المعــارك ضــد القــوات البريطانيــة، والمســتعمرات الصهيونيــة، انتهــت باستشــهاده 
واثنيــن مــن رفاقــه فــي اأحــراش يعبــد قــرب مدينــة جنيــن عــام ١٩٣٥م، واأســر اآخريــن، واختفــى الباقــون فــي الجبــال.

مظاهرات في القدس

بطاقة تعريفية

الشيخ عز الدين القسام:

ُولَِد الّشيخ عز الدين القسام في 
في  شارك  ١٨7١م،  عام  سوريا 
الفرنسي،  ال�ستعمار  الثورة ضد 

عدام، فلجاأ اإلى مدينة حيفا  وكان مطلوًبا لحكم ال�إ
لتحرير  اأسلوًبا  المسلّح  الكفاح  وقاد  ١٩٢٢م،  عام 

ِفَلسطين من ال�ستعمار البريطاني.
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نفكِّر، ونعطي راأينا في: دل�لة قيام عز الدين القسام بالكفاح المسلح؛ لتحرير ِفَلسطين، على 
الرغم من جنسيته السوريّة.

ممارسات سلطة ال�نتداب تُجاه الشعب والمقاومة الِفَلسطينية:

حاولت سلطات ال�نتداب اإخماد ال�حتجاجات والثورات الِفَلسطينية بطرق عدة، منها:
منع المظاهرات وال�حتجاجات، بعد حدوث مظاهرات موسم 	 

النبي موسى، وثورة يافا، وشّن حملات ال�عتقال، وتنفيذ اأحكام 
عدام، كما حدث في ثورة البراق، وتشكيل محاكم عسكرية،  ال�إ
الِفَلسطينيين،  والنشطاء  القادة  بحّق  جائرة  اأحكام  واإصدار 
الجماعية  العقوبات  وتطبيق سياسة  المالية،  الغرامات  وفرض 

على المدن والقرى الِفَلسطينية.

اإصدار ما يعرف 	  الِفَلسطينيين، وامتصاص غضبهم، مثل  البيانات؛ بهدف تهدئة  اأصدرت عدًدا من 
أبيض ال�أول عام ١٩٢٢م الذي ورد فيه: اأّن اإقامة وطن قومي لليهود لن يكوَن على اأراضي  بالكتاِب ال�
أبيض الثّاني عام ١٩٣٠م، ومن القضايا التي تناولها: منح حكم  ِفَلسطين كافة، واأصدرِت الكتاب ال�

ذاتي، وتحديد الهجرة الصهيونية.

اعتقال فَِلسطينيين
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  ال�أسئلة:

تية بما هو صحيح:- ١ اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأملاأ فراغات الجمل ال�آ

اأ- شّكلت بريطانيا لجنة )بالن(؛ للتحقيق في اأسباب حدوث صدامات ومظاهرات ...........      

بطال: محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الّزير،  عدام على ال�أ ب- نفذت بريطانيا حكم ال�إ

على خلفية نضالهم في ثورة ............. عام ١٩٢٩م.

جـ- ترتبط اأحراش يعبد قرب جنين باستشهاد ................. عام ١٩٣٥م.

ُد اأشكال المقاومة التي اّتبعها الشعب الِفَلسطيني ضد الحركة الصهيونية، وسلطات ال�نتداب.- ٢ اأَعدِّ

اأقارُن بين توصيات لجنة )شو(؛ للتحقيق في اأحداث ثورة البراق، وقرار لجنة البراق الدولية عام  ١٩٢٩م.- ٣

اأعلل: شّكلت ثورة القسام عام ١٩٣٥م منعطًفا في تاريخ الحركة الوطنية الِفَلسطينية.- 4

ساليب والوسائل التي اّتبعتها سلطات ال�نتداب البريطاني للقضاء على المقاومة الِفَلسطينية.- ٥ ُح ال�أ اأَوضِّ

نشاط: نبحث، ونعد تقريراً عن دور ال�أحزاب الفلسطينية في مقاومة الحركة الصهيونية في فترة 
ال�نتداب البريطاني. 
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على: 

توضيح الظروف التي اأسهمت في قيام الثورة الِفَلسطينية الكبرى.   - ١

تبيان المراحل التي مّرت بها الثورة الِفَلسطينية عام ١٩٣6م. - ٢

ذكر قرار لجنة بيل الملكية عام ١٩٣7م لتقسيم ِفَلسطين.- ٣

توضيح سياسة بريطانيا في قمع الثورة الِفَلسطينية.- 4

 تعليل اأسباب توقف الثورة الِفَلسطينية الكبرى عام ١٩٣٩م.- ٥

حداث في ِفَلسطين.- 6 استنتاج اأثر الحرب العالمية الّثانية على مجريات ال�أ

الظروف التي اأّدت اإلى اندل�ع الثورة الِفَلسطينية الكبرى:

نشاط )١(: نقراأ، ونناقُش ما ياأتي، ثّم نستنتج:

الظروف التي اأّدت اإلى قيام الثورة الِفَلسطينية الكبرى عام ١٩٣6م.	 

اأنا تعلّمت: 

اندلعت الثورة الِفَلسطينية الكبرى عام ١٩٣6م، واستمّرت حتى عام ١٩٣٩م، وتَُعّد من اأهم محطّات 

الثورة  هذه  اتّسمت  حيث  لِفَلسطين،  البريطاني  وال�حتلال  الصهيونية،  ضد  الِفَلسطيني  الوطني  النضال 

(: نقراأ، ونناقُش ما ياأتي، ثّم نستنتج:

علان الثورة الِفَلسطينية الكبرى عام ١٩٣6م، التي تمثّلت في فقدان  تهّياأِت الظروف المواتية ل�إ
الِفَلسطينيين والعرب الثقة في سلطة ال�نتداب البريطاني، وتصريحاتها، ووعودها نحو ال�أحدات التي 
ضافة اإلى ذلك  أنّها كانت مجرد مماطلة لتهدئتهم، وكسب الوقت لصالح الصهاينة. بال�إ وقعت؛ ل�
قيام ثورة عز الدين القسام التي زادت الحماس عند الِفَلسطينيين بضرورة الكفاح في ظّل استمرار 
زيادة اأعداد المهاجرين الصهاينة، واتّساع سيطرتهم على الشؤون ال�قتصادية، وزيادة تسليحهم، 

وتدريبهم، واعتداءاتهم على الِفَلسطينيين.

الّدرس الثّالث: الثورة الِفَلسطينية الكبرى عام )١٩36 - ١٩3٩م(
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ضراب والعصيان المدني والكفاح المسلح، واأثرها الكبير في اإلحاق الخسائر  بالتنظيم، واتّباع اأسلوب ال�إ

ضراب الكبير جميع المدن الِفَلسطينية، وشّل ُمْخَتِلَف مناحي  بالصهاينة وقوات ال�نتداب البريطاني. وعّم ال�إ

اللجان  تاأسيس  تّم  ثم  ِفَلسطين،  في  الحياة 

الوطنية  والقوى  ال�أحزاب  ممثلي  من  القومية 

الِفَلسطينية، ومنها تشكّلت )اللجنة العربية العليا 

لِفَلسطين( برئاسة الحاج محمد اأمين الحسيني، 

ا لها، ودعِت الشعب  واتّخذت من القدس مقرًّ

الذي  العام  ضراب  ال�إ مواصلة  اإلى  الِفَلسطيني 

بوقف  مطالبهم  تتحّقَق  حتى  اأشهر؛   6 استمر 

الهجرة الصهيونية وال�ستقلال، ثّم تطّورت اإلى 

تنفيذ العمليات الثورية المسلحة ضد القوات البريطانية، والتجمعات الصهيونية ومراكز الشرطة، ودخول 

فوزي  العسكري  القائد  راأسها  على  وكان  ِفَلسطين،  اإلى  ال�أردن  وشرق  وسوريا  العراق  من  العرب  الثوار 

القاوقجي الذي تولّى بنفسه القيادة العامة للثورة.

خــاض الثــوار معــارك عنيفــة ضــد القــوات البريطانيــة والصهاينــة، مــا دفعهــم للشــعور بفقــدان الســيطرة 

علــى الوضــع، وخشــيتهم مــن ســيطرة الثــوار علــى بعــض المــدن، فلجــاأت بريطانيــا لتعزيــز قواتهــا، وفرضــت 

حالــة الحصــار وطّبقتهــا علــى العــرب.

قاد  الجنسية،  لبنانّي  القاوقجي:  فوزي 
حملة من المتطوعين للجهاد في ِفَلسطين 
العسكري  نشاطه  مارس  ١٩٣6م،  عام 
ضد ال�نتداب البريطاني في منطقة نابلس 
وجنين، انسحب اإلى ال�أردن، بعد توقف 

قيادة  تولى  ثّم  ١٩٣٩م،  عام  الكبرى  الِفَلسطينية  الثورة 
نقاذ الذي دخل ِفَلسطين عام ١٩47م. جيش ال�إ

بطاقة تعريفية
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الثورة الِفَلسطينية الكبرى، ولجنة بيل الملكية عام ١٩37م:

نشاط )٢(: نقراأ النص ال�آتي، ثّم نناقش ما ياأتي، ونستنتج:

على 	  الموافقة  بعد  الِفَلسطينيين  طموحات  كانت  هل 
لجنة  به  اأوصت  ما  مع  تتوافق  الكبرى  ثورتهم  اإيقاف 

)بيل(؟ لماذا؟

 اأنا تعلّمت: 

اأعلنــت اللجنــة العربيــة العليــا رفضهــا لتوصيــات لجنــة )بيــل(، ودعــت لمقاومتهــا، كمــا رفضتهــا الحركــة 
ــلاَد موجــٌة مــن الســخط والعمليــات العســكرية  ــة، وعــادت الصدامــات مــن جديــد، واجتاَحــِت الب الصهيوني

التــي اســتهدفت الجســور، والمطــارات، وســكة الحديــد، اغتيــل 
الجنــرال )اأنــدروز( حاكــم الجليــل، واأْعــِدَم علــى اأثرهــا الشــيخ 
فرحــان الســعدي، وفقــدت بريطانيــا الســيطرة علــى الوضــع، 
ــذه  ــن ه ــورة، وم ــاد الث خم ــا ل�إ ــت به ــي قام ــم اإجــراءات الت رغ
جــراءات تجنيــد اأكثــر مــن األَفــي رجــل بوليــس مــن الصهاينة؛  ال�إ

اأرسلت بريطانيا لجنة )بيل( الملكية؛ لتقصي الحقائق، 
اتصال�ت،  بعّدة  وقامت  ضراب،  ال�إ اأسباب  ومعرفة 
واستمعت اإلى مئات الشهادات، ثم وضعت تقريرها، 
وجاء  فيه اأّن سبب ال�أحداث يعود اإلى رغبة العرب في 
ال�ستقلال، وكره العرب وسخطهم من موقف بريطانيا 

نشاء وطن قومي للصهاينة في ِفَلسطين. الهادف ل�إ

وقد اأوصت اللجنة الملكية في خلاصة تقريرها الذي 
العام ١٩٣7م،  في  البريطانّية  الحكومة  اإلى  رفعته 
بتقسيم ِفَلسطين اإلى دولتين: واحدة عربية، واأخرى 
يهودية، على اأن تبقى ال�أماكن المقّدسة، وممّر اإلى 

يافا تحت ال�نتداب البريطاني.

خريطة تقسيم ِفَلسطين عام ١٩٣7م

في  ولد  السعدي:  فرحان  الشيخ 
القادة  من  وهو  جنين،  قضاء  المزار  قرية 
المؤثرين في ثورة عز الدين القسام والثورة 

الِفَلسطينية الكبرى عام ١٩٣6م.

بطاقة تعريفية



6٠

لحمايــة المســتوطنات، وملاحقــة نشــطاء الثــورة، وتفتيــش البيــوت، وال�عتقــال�ت، وفــرض الغرامــات، وحــّل 
اللجنــة العربيــة العليــا، ونفــي بعــض اأفرادهــا اإلــى جــزر )سيشــل( فــي المحيــط الهنــدي. 

توقّفــت الثــورة الِفَلســطينية ضــد بريطانيــا والحركــة الصهيونيــة؛ بســبب قلــة الذخيــرة والســلاح، ونشــوب 
الحــرب العالميــة الثّانيــة، وضغــوط الزعمــاء العــرب.

  ال�أسئلة:

اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأضُع دائرة حول رمز ال�إجابة الّصحيحة فيما ياأتي:- ١
* متى اندلعت الثورة الِفَلسطينية الكبرى ضد سلطة ال�نتداب البريطاني، والصهاينة ؟

  اأ- ١٩٣٠م.          ب- ١٩٣٩م.             جـ- ١٩٢6م.               د- ١٩٣6م.
* كم استمر اإضراب الثورة الِفَلسطينية عام ١٩٣6م ؟

   اأ- 4 اأشهر.           ب- 6 اأشهر.             جـ- شهر.              د- ٩ اأشهر.

اأذكُر اأسماء القيادات البارزة في الثورة الِفَلسطينية الكبرى.- ٢

ساليب التي اّتبعتها سلطة ال�نتداب البريطاني ل�إخماد الثورة الِفَلسطينية الكبرى.- ٣ اأبّيُن ال�أ

اأعّلُل ما ياأتي: - 4
 اأ- ُتَعدُّ الثورة الفلسطينية عام ١٩٣6م من اأهم محطات النضال الوطني الِفَلسطيني ضد الصهيونية، 

   وال�حتلال البريطاني لِفَلسطين.
ب- توقُّف الثورة الِفَلسطينية الكبرى عام ١٩٣٩م.
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الّدرس الرابع: قرار تقسيم فَِلسطين رقم )١8١( عام ١٩47م 

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على: 

تعليل اأسباب اإصدار قرار التقسيم رقم ١٨١.            - ١
تبيان النتائج التي ترّتبت على قرار التقسيم رقم ١٨١.- ٢
توضيح الموقف الفلسطيني، والعربي، والصهيوني، والدولي ُتجاه قرار التقسيم رقم ١٨١.- ٣

تدويل بريطانيا ملّف فَِلسطين في ال�أمم المتحدة، وصدور قرار التقسيم رقم )١8١( عام ١٩47م:

نشاط )١(: نََتَوزَُّع في مجموعات، ونقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نناقُش، ونبدي راأينا فيما ياأتي:

اأسباب َتعقيد ال�أمور في ِفَلسطين في ظّل ال�نتداب، مع تقديم اأمثلة على ذلك.  	 

دل�لة تحويل بريطانيا ملّف ِفَلسطين للاأمم المتحدة عام ١٩47م.	 

   اأنا تعلّمت: 

قامت بريطانيا برفع ملف القضية الِفَلسطينية عام ١٩47م اإلى هيئة ال�أمم المتحدة، بصفتها منظمة دولية 
تهتم بالسلم وال�أمن العالميَّْين، فقامت بتشكيل لجنة دولية؛ لدراسة قضية ِفَلسطين. قررت اللجنة العربية 
أّن مهمتها  الِفَلسطينية العليا التي تمثّل الِفَلسطينيين - زمن ال�نتداب - مقاطعة اللجنة الدولية للتحقيق؛ ل�
اإلى القدس بتاريخ ١٩47/6/١7م،  ضراب يوم وصولها  ال�إ ِفَلسطين، واأعلنت  اإعلان استقلال  ل� تتضّمن 

ودعمت ال�حتجاجات في ِفَلسطيَن، وبعض البلاد العربية.
القضية  لحل  مشروعين  المتحدة  للاأمم  قّدمت  ِفَلسطين،  في  مهمتها  من  الدولية  اللجنة  انتهاء  بعد 
اإلى دولتين: عربية، ويهودية. ومشروع  ِفَلسطين  ال�أكثريّة، ونّص على تقسيم  الِفَلسطينية، هما: مشروع 
أقلية، واْقُتِرَح اأْن تقوَم في ِفَلسطين حكومتان مستقلّتان استقلاًل� ذاتيًّا، وتتاألّفان من دولة اتّحاديّة مستقلة،  ال�
وتبنّت هيئُة ال�أمم المتحدة مشروَع ال�أكثرية، واأصدَرْت قرار التقسيم رقم )١٨١( بتاريخ ١٩47/١١/٢٩م.

على  بريطانيا  انتداب  من  عاًما  ثلاثين  ومرور  ١٩4٥م،  الثانية  العالمية  الحرب  انتهاء  بعد 
ِفَلسطين، وتمكين الصهاينة منها، واندل�ع المواجهات بين الِفَلسطينيين والصهاينة، وقيام الثورة 
الِفَلسطينية الكبرى عام ١٩٣6م، راأت بريطانيا اأّن ال�أمور اأصبحت معّقدة في ِفَلسطين، وقامت 
باإحالة ملف القضية الِفَلسطينية اإلى هيئة ال�أمم المتحدة؛ للبتِّ فيه عام ١٩47م، وصدر عنها قرار 

التقسيم رقم ١٨١. 
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تقسيم فَِلسطين حسب قرار رقم )١8١(، والنتائج المترتبة عنه:

        نشاط )٢(: نُلاِحُظ الخريطَتْين، ثّم نناقُش ما ياأتي، ونستنتج: 

خريطة تقسيم فَِلسطين حسب قرار رقم )١8١(خريطة فَِلسطين قبل قرار التقسيم

التغيرات التي اأدخلها قرار التقسيم رقم )١٨١( على ِفَلسطين.                	 
مبررات تقسيم ِفَلسطين بهذا الشكّل.        	 
المستفيد ال�أكبر من قرار التقسيم. ولماذا؟  	 

 نناقش: هل سيقبل الِفَلسطينيون والعرب قرار التقسيم )١٨١(؟ لماذا؟

ام الرشراش

ش ش
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  اأنا تعلّمت: 

اأصدرت هيئة ال�أمم المتحدة بتاريخ ١١/٢٩/ ١٩47م قرار التقسيم رقم )١٨١( الذي اأوصى بتقسيم 
ِفَلسطين اإلى ما ياأتي:

على، والمنطقة الوسطى التي تمتد من شمال جنين اإلى بئر السبع، - ١ دولة عربية: تشمل الجليل ال�أ
والساحل الجنوبي، بما فيه غزة، واأجزاء من النقب.

وسط من - ٢ دولة يهودية: تشمل الجليل الشرقي، ويضم طبريا، وصفد، ومرج ابن عامر، والقسم ال�أ
السهل الساحلي بين حيفا في الشمال، واأشدود في الجنوب، والجزء المحاذي للبحر الميت من 

منطقة الخليل، ومعظم اأجزاء النقب.
تدويل منطقة القدس. - 3

المواقف الدولية والعربية والِفَلسطينية من قرار التقسيم رقم )١8١(:

فقدوا جزًءا كبيًرا من  الِفَلسطينيين، حيث  البالغ على  أثر  ال� القرار  لهذا  الِفَلسطيني: كان  الموقف   *

ضرابات رفًضا  ِت المظاهرات وال�إ وطنهم لصالح الصهاينة الذين جاؤوا من ُمْخَتِلِف اأنحاء العالم، فعمَّ
لهذا القرار، واأصّروا على مقاومته، فشكَّل عبد القادر الحسيني قّوة الجهاد المقّدس التي كان هدفها 

الدفاع عن القدس اأوًل�.   

أّن هذا القرار شكَّل اعتراًفا دوليًّا  * الموقف الصهيوني: عّبرت الحركة الصهيونية عن موقفها بالفرحة؛ ل�

بطموحاتهم، وبداأت العصابات الصهيونية، مثل: اشتيرن، ال�أرغون والهاجناه في تهجير العرب، وارتكاب 
عدد من المجازر، مثل مجرزة دير ياسين ١٩4٨م. 
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  ال�أسئلة:

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ١-  اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأضُع دائرة حول رمز ال�إ

* ما اسم المشروع الذي نّص على تقسيم ِفَلسطين اإلى دولتين عربية ويهودية عام ١٩47م ؟

د- المشروع العربي. أقلية.  جـ- ال� ب- ال�أكثرية.   اأ- موريسون.  

* ما موقف اللجنة العربية العليا من اللجنة الدولية للتحقيق عام ١٩47م؟

د-  تسهيل عملها. جـ- الحياد.   ب- الترحيب.   ضراب.  اأ- المقاطعة وال�إ

٢- اأَبيُِّن نّص قرار التقسيم رقم )١٨١(.

٣ - اأقارُن بين الموقف الِفَلسطينيي والموقف الصهيوني تجاه قرار التقسيم. 

 4- اأَعلُِّل ما ياأتي:  

اأ -  اإحالة بريطانيا ملّف القضية الِفَلسطينية اإلى هيئة ال�أمم المتحدة.

ب- عدَّ الِفَلسطينيون والعرب قرار التقسيم رقم )١٨١( قراًرا خطيًرا.

   

اأقّيم ذاتي 

اأعّبر بلُغتي عن المفاهيم ال�أساسية التي اكتسبتها من هذه الوحدة، بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر:



الَوْحَدة الّرابعة

 النّكبة الِفَلسطينّية عام ١٩48م، وتداعياتها

نفّكر، ونناقش:

روا من وطنهم، فاأصبحوا ل�جئين، ولكنّهم لم يفقدوا حق العودة،  ُهجِّ
وِمفتاح البيت.
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ُيَتَوقَُّع من الطّلبة بعد ال�نتهاء من دراسة الَوحدة، والتَّفاعِل مَع اأنشطتها اأن يكونوا قادرين على: تتبُّع 

النّكبة  ِفَلسطين بعد الحرب، وتداعيات  الّتي حدثت في  التّغيُّرات  مجريات حرب عام ١٩4٨م، واإدراك 

ك بها، وحّق عودة الّلاجئين، واإكسابهم  على الّشعب الِفَلسطينّي، وتنمية وعيهم بحقوقهم الوطنّية، والتّمسُّ

َور، والنّصوص التّاريخّية، والبحث  مهارات التّحليل، وال�ستنتاج، والحوار، من خلال قراءة الخرائط، والصُّ

آتية:  في مصادر المعرفة، ويتم تحقيق ذلك من ِخلال ال�

عداد التقارير.- ١ البحث في مصادر المعرفة ل�إ

توظيف النّصوص التّاريخّية، والخرائط، وال�أشكال في ال�ستنتاج والتحليل.- ٢

رسم خرائط فسطين التي تمثّل ال�أحداث والتغّيرات التاريخية.- ٣

تحديد المواقع على خريطة فلسطين.- 4

اإنجاز المشاريع. - ٥

تنفيذ ال�أنشطة التطبيقية. - 6
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ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
١- تتبُّع مجريات حرب عام ١٩4٨م.

٢- تبيان النّتائج المترتّبة عن حرب عام ١٩4٨م )النكبة(.
ولّي رقم )١٩4(. ٣- تحليل القرار الدَّ

الّدرس ال�أّول: حرب عام ١٩48م )النكبة(

نشوب حرب عام ١٩48م، ومجرياتها:

نشاط )١(: نلاحظ الخريطة، ثّم نقوم بما ياأتي:

نذكر القّوات العربية المشاركة في الحرب.– 

نحّدد المناطق التي سيطرت عليها الجيوش العربّية في بداية – 

حرب عام ١٩4٨م.

اأنا تعلّمت:

اأيار عام ١٩4٨م  قبل ١٥  الدفاع عن فلسطين     وقع عبء 

نقاذ  على المقاومة الفلسطينية، والمتطوعين العرب بقيادة جيش ال�إ

والجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني الذي استشهد في 

معركة القسطل، وكانت العصابات الصهيونية قد ارتكبت مجازر 

عديدة بحق الفلسطينيين، ومن هذه المجازر ما يبّينه الجدول. 

تاريخهااسم المجزرة

3١-١٢- ١٩47مبلد الشيخ

٩-4- ١٩48مدير ياسين

١4- 4- ١٩48مناصر الّدين

١4- 5- ١٩48ماأبو شوشة
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نقاذ ِفَلسطين، ودخلت الجيوش العربّية اإليها، والّتي بلغ عدد   قّررت الحكومات العربّية اإعلان الحرب ل�إ

مقاتليها حوالي )١٥٠٠٠( مقاتل من ِمصر، وال�أردن، والعراق، ولبنان، وسوريا، بقيادة الملك عبد الله ال�أول 

ضافة اإلى المتطّوعين من ُدَول عربّية اأخرى اإلى جانب المقاومة الِفَلسطينّية، في  بن الحسين ملك ال�أردن، بال�إ

هيونية حوالي 67 األفاً. حين بلغ عدد اأفراد العصابات الصُّ

    تمكّنت الجيوش العربّية من الّسيطرة على معظم مناطق ِفَلسطين بعد )٢6( يوماً من العمليات القتالية، 

واأجبرت الّصهاينة على اإخلاء عدد من المستوطنات، وتحويل قدراتهم العسكرية من الهجوم اإلى الّدفاع. 

اأصدر مجلس ال�أمن الدَّولّي قراراً بوقف القتال، واإعلان الهدنة ال�أولى الّتي دخلت حيز التنفيذ في ١١/6/ 

ال�أمريكية وبريطانيا،  المتحدة  الول�يات  المساعدة من  الّصهاينة خلالها  اأسابيع، طلب  اأربعة  ١٩4٨م لمدة 

واستغلوا هذه الهدنة في تعزيز قدراتهم العسكرية، بينما التزم العرب بالهدنة، ولم يحصل اأّي تطور على تسليح 

الجيوش العربّية، وقدراتها العسكرية. 

نفّكر، ونقّيم: النتائج المتوقّعة حال رفض العرب قبول الهدنة ال�أولى.

    خرق الّصهاينة الهدنة، وتمكّنوا من الّسيطرة على اللُّّد والّرملة، واإخراج الجيش ال�أردني منها، كما 

نقاذ، وسيطروا اأيضاً  سيطروا على معظم المستوطنات الشمالية بعد تقهقر الجيش السوري، وقّوات جيش ال�إ

على مدينة اأسدود في الجنوب. ومع استمرار هذه التطورات، اأصدر مجلس ال�أمن قراراً بفرض هدنة ثانية 

في تموز عام ١٩4٨م، ولم يلتزِم الّصهاينة بها، وكان نتيجة ذلك سيطرتهم على معظم ال�أراضي الّتي كان 

يتمركز فيها الجيش الِمصرّي، وانسحبت الجيوش العربّية من ِفَلسطين، وتّم توقيع هدنة رودس عام ١٩4٩م 

هيونّي، وبين كّل من ال�أردن، ومصر، وسوريا، ولبنان، واأعطت هذه الهدنة  بشكل منفرد بين ال�حتلال الصُّ

ال�حتلال ِمساحة اأكبر من ال�أراضي الّتي ُخّصصت له في قرار التقسيم.
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نشاط تطبيقي:

نبحث، ونُِعّد تقريراً عن مقبرة شهداء الجيش العراقي، من 

حيث:

المدينة الِفَلسطينّية التي توجد بالقرب منها. – 

دور الجيش العراقي في حرب عام ١٩4٨م.– 

 

مقبرة شهداء الجيش العراقّي – فلسطين

النّتائج المترتّبة عن حرب عام ١٩48م )النكبة(:

نشاط )٢(: نتوزع في مجموعات، ونلاحظ الصورة، والخريطة، ثّم نجري حوارًا حول ما ياأتي:  

    

اأوضاع الِفَلسطينّيين في اأعقاب حرب عام ١٩4٨م. – 

التّغيُّرات الّسياسّية في ِفَلسطين نتيجة حرب عام ١٩4٨م.– 
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اأنا تعلّمت:     

ترتّب على حرب عام ١٩48م عدد من النّتائج، منها: 

ِفَلسطينّي 	  مليون  هيونّي، وتشريد نحو حوالي  الصُّ ال�حتلال  ِفَلسطينّي تحت  األف  وقوع حوالي ١٥6 

اأْجِبروا على العيش في مخيمات اللّجوء في الّضّفة الغربّية وقطاع غّزة، والدول العربّية المجاورة )ال�أردن، 

وسوريا، ولبنان(، وغيرها من الُدَول العربّية وُدَول العالم.

سرائيلّي على حوالي 7٨٪ من ِمساحة ِفَلسطين، والذي زاد عن الِمساحة الّتي 	  قيام دولة ال�حتلال ال�إ

اقترحها قرار التقسيم رقم )١٨١( المقدرة بحوالي ٥6٪ من ِمساحتها. 

ارتكاب الّصهاينة اأكثر من 6٠ مجزرة وقعت بحق الِفَلسطينّيين، وتدمير ٥٣١ قرية وخربة ومزرعة ِفَلسطينّية، 	 

مثل: المنصورة في الجليل، وصفورية شمال الناصرة، ودير ياسين غرب القدس، والفالوجة شمال شرق 

غّزة، وغيرها.

ال�عتراف دولياً بـاإسرائيل، وانضمامها اإلى هيئة ال�أمم المتحدة عام ١٩4٩م، حيث اعترفت بها الول�يات 	 

المتحدة ال�أمريكية بعد اإعلانها مباشرة، وتبعها ال�تحاد السوفيتي بال�عتراف بعد اإعلان قيامها بثلاثة اأيام.

دارة الِمصريّة.	  ضّم الّضّفة الغربّية بما فيها القدس الشرقية اإلى ال�أردن، ووضع قطاع غّزة تحت ال�إ

قرار حق العودة للاجئين الِفَلسطينّيين رقم )١٩4(: 

نشاط )3(: نقراأ نّص قرار حّق العودة للاجئين الفلسطينيين رقم )١٩4(، ثّم نستنتج:

))تقرر وجوب السماح بالعودة، في اأقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة اإلى ديارهم، والعيش بسلام 

مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة اإلى ديارهم وكذلك عن كّل 

فقدان اأو خسارة اأو ضرر للممتلكات، بحيث يعود الشيء اإلى اأصله، َوفقاً لمبادئ القانون الدولي، والعدالة، 

بحيث يعوِّض عن ذلك الفقدان اأو الخسارة اأو الضرر من قبل الحكومات اأو السلطات المسؤولة((.

             الفقرة )د( من قرار الجمعية العامة للاأمم المتحدة، رقم ١٩4، الصادر في ١١/ ١٢ /١٩4٨.

اأهمية صدور قرار حق العودة رقم )١٩4( الصادر عن الجمعية العامة للاأمم المتحدة عام ١٩4٨م.– 

عدم تطبيق قرار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين رقم )١٩4(.– 
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           اأنا تعلّمت:	 

اأصدرت الجمعية العامة للاأمم المتحدة القرار رقم )١٩4( في اأعقاب حرب عام ١٩4٨م، الذي 

روا منها، وحّقهم في التعويض عما لحق  اأكّد على حق الّلاجئين الِفَلسطينّيين بالعودة اإلى ديارهم الّتي ُهجِّ

هيونّي.   بهم من خسائر؛ نتيجة لممارسات ال�حتلال الصُّ

َرفض ال�حتلال قرار حق العودة رقم )١٩4(، وترتّب عليه اإجبار الّلاجئين الِفَلسطينّيين العيش في  

المتحدة،  ال�أمم  اللجوء في ظروف اجتماعية، واقتصاديّة، وسياسية صعبة، واأنشاأت لهم هيئة  مخيمات 

شراف على اأمورهم  أونروا )UNRWA( عام ١٩4٩م؛ للاإ وكالة غوث وتشغيل الّلاجئين الِفَلسطينّيين / ال�

الصحية، والتّعليمية، وتوفير فرص العمل لهم.

  ال�أسئلة:

آتية: جابة الصحيحة للعبارات ال�  ١- اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأضع دائرة حول رمز ال�إ
ما المعركة الّتي اسُتشهد فيها القائد عبد القادر الحسينّي؟	 

       اأ- باب الواد.            ب- اللّطرون.            جـ- القسطل.        د- جنين.
ما الكارثة الّتي تعّرض لها الّشعب الِفَلسطينّي، ويحيي ذكراها بتاريخ ٥/١٥  من كّل عام؟ 	 

       اأ- وعد بلفور.           ب- يوم ال�أرض.           جـ- النّكسة.        د- النّكبة.
ما الهدنة الّتي ُوقِّعت عام ١٩4٩م، واأّدت اإلى توقّف الحرب؟ 	 

       اأ - رودس.   
      ب - قبرص.    

      جـ - الهدنة ال�أولى.   
       د - الهدنة الثّانية.

ما اسم الجهة التابعة للاأمم المتحدة الّتي تُشرف على  اأوضاع اللاجئيين الِفَلسطينّيين؟	 
أونروا.            ب- اليونسكو.         جـ- اليونسيف.          د- الفاو.          اأ- ال�

 ٢- اأوّضح النّتائج المترتّبة عن حرب عام ١٩4٨م.

 ٣- اأناقش نّص قرار حّق العودة رقم )١٩4( عام ١٩4٨م، واأبدي راأيي في مضمونه.

ــوث  ــة لغ ولّي ــة الدَّ ــى الوكال ــق عل ــى التضيي ــا اإل ــدول المســاندة له ــلال وال ــة ال�حت ــر: ســعي دول 4- اأفّس

.)UNRWA( وتشــغيل الّلاجئيــن الِفَلســطينّيين
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ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
تبيان سياسات ال�حتلال في ال�أراضي الِفَلسطينّية الّتي احتلتها في اأعقاب حرب عام ١٩4٨م.. ١
توضيح اإجراءات ضّم الّضّفة الغربّية للاأردن وقطاع غزة اإلى مصر بعد انتهاء حرب عام ١٩4٨م.. ٢

سياسات ال�حتلال في ال�أراضي الِفَلسطينّية المحتلّة في اأعقاب حرب عام ١٩48م )النّكبة(:

       

         اأنا تعلّمت:

سرائيلّي سياسات بحّق الّشعب الِفَلسطينّي في المناطق المحتلة عام  اتّبعت سلطات ال�حتلال ال�إ

من  لتهجيرهم  الفلسطينيين؛  على  والضغط  الِفَلسطينّية،  ال�أرض  على  وجودها  تكريس  بهدف  ١٩4٨م؛ 

اأراضيهم، ومن هذه السياسات:

ممارسة العنف، وارتكاب المجازر، مثل مجزرة كفر قاسم عام ١٩٥6م الّتي راح ضحيتها 4٩ شهيداً 	 

من  بعدد  ال�عتراف  وعدم  عليها،  والّسيطرة  واأراضيهم  بيوتهم  من  الّسكّان  وطرد  القرية،  من سكان 

التجمعات والقرى الِفَلسطينّية، كما حصل في منطقة النقب.

شراف على 	  ال�ستيلاء على ال�أراضي الِفَلسطينّية بوسائل مختلفة، مثل: تاأسيس دائرة اأملاك الغائبين؛ للاإ

اليهودّي،  القومّي  الصندوق  اإلى  ملكيتها  وتحويل  تركها،  على  اأجبروا  الذين  الِفَلسطينّيين  ممتلكات 

  نشاط )١(: نقراأ النّّص، ثّم نناقش، ونستنتج:

التي  السياسات  من  عدداً  ١٩4٨م  عام  احتلّتها  التي  ال�أراضي  في  سرائيلّي  ال�إ ال�حتلال  سلطة  نّفذت 

التضييق على  ال�حتلال دولة يهودية، من خلال  اليهودي عليها، وجعل دولة  الطابع  من شاأنها فرض 

السكان الفلسطينيين، وتحويلهم اإلى اأقلّّية، وعزلهم عن محيطهم العربي، ومحاولة دمجهم في المجتمع 

سرائيلي، وطمس ُهويّتهم العربية. ال�إ

اإجراءات دولة ال�حتلال التي اتبعتها في ال�أراضي المحتلة عام ١٩4٨م بهدف:– 

    اأ -  تحويل الفلسطينيين اإلى اأقلّية.          ب-  فرض الطابع اليهودي.

دارّي في فَِلسطين بعد انتهاء حرب عام ١٩48م الّدرس الثّاني: الوضع الّسياسّي وال�إ
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اأراٍض حكومية، فاأصدرت عدداً  اأنها  اأو بحجة  ال�أراضي؛ ل�أغراض عسكرية واأمنية،  وال�ستيلاء على 

من القوانين، منها: قانون عام ١٩4٩م الذي يعطي الحق للجيش بمصادرة اأيّة اأراٍض ِفَلسطينّية؛ بغرض 

التّدريبات العسكرية، وقانون اأملاك الغائبين عام ١٩٥٠م. 

حداث اإنقلاب ديموغرافي، ولتحقيق ذلك، اأصدرت قانون العودة عام ١٩٥٠م 	  تشجيع هجرة الّصهاينة؛ ل�إ

الذي يسمح بهجرة اليهود من مختلف اأنحاء العالم اإلى ِفَلسطين، وقانون الجنسية عام ١٩٥٢م الذي 

روا من العودة اإلى ديارهم. سرائيلّية، في المقابل، ُحِرم الِفَلسطينّيون الذين ُهجِّ يمنحهم الجنسية ال�إ

سرائيلّية على الِفَلسطينّيين داخل ال�أراضي المحتلة عام 	  فرض الحكم العسكري، ثم تم فرض الجنسية ال�إ

مة للِفَلسطينّيين. مة للّصهاينة، وتلك المقدَّ ١٩4٨م، واتّباع سياسة التمييز بين الخدمات المقدَّ

سرائيلّية في المدارس العربّية، وسرقة التّراث الِفَلسطينّي؛ بهدف طمس الُهويّة 	  فرض تدريس المناهج ال�إ

الِفَلسطينّية.

ضم الّضّفة الغربّية اإلى ال�أردن وقطاع غزة اإلى مصر:

نشاط )٢(: نقراأ، ثّم نستنتج: 

أردنية الهاشمية على ضّم الّضّفة الغربية، وتّم عقد مؤتمرات عّدة لهذا الغرض،  عملت المملكة ال�

وحضرتها شخصّيات فلسطينية من مناطق الّضّفة الغربية في عام ١٩4٨م، ومن هذه المؤتمرات: مؤتمر 

عّمان الذي ُعِقَد بتاريخ ١-١٠- ١٩4٨م، ومؤتمر اأريحا بتاريخ ١- ١٢ - ١٩4٨م.

 كان لواء غّزة قبل حرب عام ١٩4٨م يضّم منطقة غزة، وبئر السبع، والنقب، وبعد نكبة عام ١٩4٨م، 

بقي بيد العرب المنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية في ِفَلسطين، وهي ما ُعِرَفت فيما بعد بقطاع 

دارة المصرية، وبتكليف من الجامعة العربية. غزة الّذي تبلغ ِمساحته ٣6٥كم٢، وقد تّم وضعه تحت ال�إ

الهدف من عقد مؤتمري عمان واأريحا.– 

دارة المصرية.–  اأسباب وضع قطاع غزة تحت ال�إ

نفّكر، ونناقش:

آثار المترتّبة عنها.  انتهاكات سياسة ال�حتلال الصهيوني لحقوق الفلسطينيين في اأعقاب حرب عام ١٩4٨م، وال�
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        اأنا تعلّمت:

بضّم  الهاشمية  أردنية  ال� المملكة  قامت   

جوازات  الِفَلسطينّيون  وَمنحت  الغربّية،  الّضّفة 

اأردنية، واأجريت انتخابات؛ لتشكيل مجلس  سفر 

جلسته  في  صادق  الذي  د،  موحَّ اأردني  نواب 

ال�أولى بتاريخ ١٩٥٠/١/4م على قرار الَوحدة بين 

أردنية  ال� والتشريعات  القوانين  وُطبِّقت  الضفتين، 

في الّضّفة الغربّية، في ُمختِلف المجال�ت، فمثلاً: 

اأصبح التعليم في المدارس الحكومية تحت اإشراف 

أردنية فيها. ال�أردن، وُطبِّقت المناهج ال�

دارة  للاإ رسمياً  غّزة  قطاع  األحق  بينما   

الِمصريّة  الِمصريّة عام ١٩4٩م، فقامت الحكومة 

الشؤون  على  يشرف  عامّ  اإدارّي  حاكم  بتعيين 

أمنية، والقانونّية، واأصبح التّعليم في المدارس الحكومية تحت اإشراف مديرية  الّسياسّية، وال�قتصاديّة، وال�

التّربية والثقافة الِمصريّة، اأّما مدارس الّلاجئين الِفَلسطينّيين، فاأصبحت تحت اإشراف وكالة غوث وتشغيل 

الّلاجئين الِفَلسطينّيين، واعُتِمَد تدريس المناهج الِمصريّة في مدارس قطاع غّزة كافّة.   

حرصت الحكومة الِمصريّة على اأن يحتفَظ قطاع غّزة بُهويته الِفَلسطينّية، باعتباره جزءاً ل� يتجّزاأ   

من ِفَلسطين، واأّن قطاع غّزة وديعة بيد ِمصر؛ حتى يتّم تحرير ِفَلسطين. وقد عاش الّسكان في قطاع غّزة 

ظروفاً صعبة، مثل انتشار البطالة، وصعوبة ظروف السكن، خاّصة في المخيمات، وارتفاع كثافته الّسكانّية 

بعد تدفُّق اأعداد كبيرة من الّلاجئين اإليه؛ بفعل تهجيرهم اأثناء نكبة عام ١٩4٨م، وبعدها.

خريطة ضم  الضفة الغربية  لألردن
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ال�أحداث الّتي شهدتها فَِلسطين اأثناء العدوان الثلاثّي عام ١٩56م:

اأول�ً- احتلال قطاع غزّة، والمجازر الّتي ارتُِكَبت فيه:

الجرحىالمفقودونالشهداءالمنطقة

١4٢ ٢56١٠8مدينة غزّة

4١557388مدينة خانيونس وجوارها

6٢٢73٠دير البلح والبريج والنصيرات

١٩7٢3١56مدينة رفح ومخيم رفح للاجئين

٩3٠٢١57١6المجموع

هيونّي قطاع غّزة في ١٩٥6/١٠/٢٩م، ثّم زحفت اإلى سيناء، وقامت بعزل        احتلت قّوات ال�حتلال الصُّ

قطاع غّزة عن ِمصر، وفي ٢٩/ ١٠/ ١٩٥6م، بداأ الهجوم على القطاع من جهة الجنوب من رفح باتّجاه 

مدينة غّزة، حيث تمكّنت من احتلاله، وفرضت نظام منع التجول على الّسكان، وانتهجت سياسة التفتيش 

الّسلاح، والفدائيين، وارتكبت المجازر بحق سكان القطاع،  وال�عتقال، والتحقيق؛ بحجة البحث عن 

مثل: مجزرة غزة، وخانيونس، ودير البلح، وغيرها. وذهب ضحية هذه المجازر حوالي ٩٣٠ شهيد.

قّوات  يد  ١٩٥6م مجزرة على  بتاريخ ٢٩/ ١٠/  الثلاثّي على ِمصر  العدوان  وشهدت كفر قاسم عشّية 

هيونّي الّتي قامت بمنع التجوال على القرية، في الوقت الذي كان فيه عمالها وفّلاحوها خارج  ال�حتلال الصُّ

بيوتهم يعملون في اأراضيهم، مع العلم اأّن مختار القرية قد نبه قّوات ال�حتلال لذلك، وقدموا له وعداً بعدم 

اإيذائهم، وبعد عودتهم، قام جنود ال�حتلال بارتكاب مجزرة بحقهم، راح ضحيتها 4٩ شهيداً.

نشاط )3(: نلاحظ الجدول، ثّم نناقش:

اأهداف ال�حتلال من ارتكاب المجازر في قطاع غّزة عام ١٩٥6م. – 
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نشاط تطبيقي:

نرسم خريطة ِفَلسطين.	 

داريّة الّتي طراأت عليها بعد انتهاء حرب عام ١٩4٨م، ونلّونها. 	  نحّدد مناطق التّغيُّرات الّسياسّية وال�إ

نبين دل�لة كل لون في مفتاح للخريطة.  	 

  ال�أسئلة:

١- اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأضع اإشارة )⎷( للعبارة الصحيحة، واإشارة )×( للعبارة غير الصحيحة: 

  اأ-  صدر عن مؤتمر اأريحا بتاريخ ١٩4٨/١٢/١م قرار ضّم الّضّفة الغربّية اإلى ال�أردن.    )    (
دارة الِمصريّة عام ١٩47م.                                  )    (   ب-  األحق قطاع غّزة للاإ

  جـ-  اأكدت ِمصر عند اإلحاق قطاع غّزة تحت اإدارتها اأّن القطاع سيبقى جزءاً 
      من ِفَلسطين.                                                                     )    (  

                                                                

هيونّي في ال�أراضي المحتلة عام ١٩4٨م. ٢ - اأبّين السياسة الّتي اتّبعها ال�حتلال الصُّ

أردنية الهاشمية عام ١٩4٨م. جراءات الّتي من خلالها تّم ضّم الّضّفة الغربّية للمملكة ال� ٣- اأوّضح ال�إ

4- اأستنتج الظروف الصعبة الّتي عاشها سكان قطاع غّزة عام ١٩4٩م. 

أردنيــة عــام ١٩4٨م، واألحــق قطــاع غــّزة تحــت   ٥- اأبــدي راأيــي فــي ضــّم الّضّفــة الغربّيــة للمملكــة ال�

دارة الِمصريـّـة عــام ١٩4٩م. ال�إ

6- اأبّين ال�أحداث الّتي شهدها قطاع غّزة عام ١٩٥6م.

7- اأوّضح مجريات مجزرة كفر قاسم بتاريخ ٢٩ / ١٩٥6/١٠م.  
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الّدرس الثّالث: نشاأة منّظمة التّحرير الِفَلسطينّية، والثّورة الِفَلسطينّية المعاصرة

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

توضيح المقصود بمنظّمة التّحرير الِفَلسطينّية.. ١
استنتاج ظروف تاأسيس منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية عام ١٩64م.. ٢

تبيان مؤسسات منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية.. ٣

توضيح دور منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية في الحفاظ على الُهوية الِفَلسطينّية.. 4

نشاط )١(:  نقراأ، ثّم نلاحظ شعار منظمة التحرير الِفَلسطينّية، ونستنتج:

    حّدد اأحمد الشقيري هدف الِكيان الِفَلسطينّي في اأّول خطاب له اأمام مجلس جامعة الدول العربية: 

))يصبح اأهل ِفَلسطين قوة وطنية عاملة، تسهم في تحرير فلسطين... 

واإنما هو  الفلسطيني ليس حكومة، ول� يمارس سيادة،  الكيان  اإّن 

تنظيم للشعب الفلسطيني، يتعاون مع جميع الدول العربية، ويهدف 

اإلى تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني عسكرياً وسياسياً واإعلامياً في 

معركة فلسطينية((.

المقصود بمنظمة التحرير الفلسطينية.              – 

تحليل مضمون شعار منظمة التحرير الفلسطينية.– 

الهدف من تاأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.– 

 

 

منّظمة التّحرير الِفَلسطينّية، والظروف الّتي اأدت اإلى تاأسيسها عام ١٩64م:

اأنا تعلّمت:   

        دعا الرئيس الِمصرّي جمال عبد الناصر اإلى عقد مؤتمر القمة العربّي ال�أول بتاريخ ١٩64/١/١٣م، 

وكان من قراراته: اإنشاء ِكيان ِفَلسطينّي يعّبر عن اإرادة شعب ِفَلسطين، ويقيم هيئة تطالب بحقوقه؛ لتمكينه من 

تحرير وطنه، وتقرير مصيره، وكلّف المؤتمر اأحمد الشقيري ممثل ِفَلسطين في جامعة الدول العربّية ال�تصال 

باأبناء ِفَلسطين لهذه الغاية، واإبلاغ مؤتمر القمة بالنتيجة.

    ُعِقَد المؤتمر الوطنّي ال�أول للشعب الِفَلسطينّي في القدس بتاريخ ١٩64/٥/٢٨م بحضور الملك حسين 
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أردنية الهاشمية، وممثلين عن رؤساء الدول العربّية: مصر، وتونس ولبنان، وسوريا،  ابن طلال ملك المملكة ال�

والعراق، والسودان، والكويت، وتّم انتخاب اأحمد الشقيري رئيساً للمؤتمر، واأعلن عن تاأسيس منظّمة التّحرير 

ال�أساسي  الِفَلسطينّي والنظام  اإقرار الميثاق الوطنّي  الِفَلسطينّية، واتّخذ المؤتمر مجموعة قرارات، منها: 

للمنظّمة، وتشكيل اللجنة التنفيذية لها برئاسة اأحمد الشقيري، كما تقّرر اإنشاء صندوق قومّي ِفَلسطينّي، 

ضافة اإلى اإنشاء مركز ال�أبحاث. وتشكيل جيش التّحرير الِفَلسطينّي، واتّخذت من مدينة القدس مقّراً لها، بال�إ

التّحرير  منظّمة  قيام  اأّن  فيه  اأكّد  بياناً،  جلساته  ختام  في  ال�أول  الِفَلسطينّي  الوطنّي  المؤتمر  اأصدر 

اإلى  وطريقاً  واأمانّيه،  ِفَلسطين  لحقوق شعب  درعاً  ولتكون  التّحرير،  معركة  اإنّما هو لخوض  الِفَلسطينّية، 

تولى  ثّم  الِفَلسطينّي،  للشعب  استقالته  الشقيري  اأحمد  قّدم  ١٩67م،  عام  هزيمة  اإثر  وعلى  النصر. 

يحيى حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظّمة التّحرير الِفَلسطينّية حتى عام ١٩6٩م، حيُث تسلّم ياسر عرفات 

رئاسة منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية.

ظهرت على الساحة العربّية فصائل فدائية، وتنظيمات متعددة تشكلت منها المنظّمة، وهي حركة التّحرير 

الوطنّي الِفَلسطينّي )فتح( الّتي انطلقت بتاريخ ١/١/ ١٩6٥م، وقامت بتنفيذ اأول عملّية عسكرية ضد ال�حتلال 

لتحرير  الّشعبية  الجبهة  ضّمت  كما  المعاصرة،  الفلسطينية  الثورة  انطلاق  معلنًة  ِفَلسطين  شمال  عيلبون  في 

ِفَلسطين، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الّشعبية لتحرير ِفَلسطين )القيادة العامة(، وطلائع حرب التّحرير الّشعبية 

الِفَلسطينّية،  التّحرير  وجبهة  الِفَلسطينّي،  الّشعبي  النّضال  وجبهة  العربّية،  التّحرير  وجبهة  الصاعقة(،  )قّوات 

والحزب الّشيوعّي الِفَلسطينّي الذي اأصبح يعرف بـ )حزب الّشعب(. وضمت منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية عدداً 

من ال�تحادات، مثل: ال�تحاد العامّ لطلبة ِفَلسطين، وال�تحاد العامّ لعمال ِفَلسطين، وال�تحاد العامّ للمراأة.

  نشاط تطبيقي )اأ(: نلاحظ، ثّم نبحث، َونُِعّد تقريرًا عن رؤساء منظمة التحرير الفلسطينية: 

أحمد الشقيري )1964 - 1967م (   يحيى حمودة  )1967 - 1969م(   ياسر عرفات )1969 - 2004م(   محمود عباس )2004م(

)ب(:  نبحث، ونُِعّد جدول�ً، يبّين تواريخ تاأسيس الفصائل والتنظيمات التي تشّكلت منها 
منظمة التحرير الفلسطينية.
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المؤسسات الّسياسّية لمنّظمة التّحرير الِفَلسطينّية:

         

   نشاط: )٢(: نلاحظ الّشكل، ثّم نستنتج:

اأهمية وجود مؤسسات سياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.– 

مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية 

ــّي ــس الوطن  المجل
     الِفَلســطينّي

)٢()١()3(

 اللّجنة التنفيذية
 لمنظمة التحرير

الفلسطينية

المجلس المركزّي
الِفَلسطينّي 

 اأنا تعلّمت:

نة لها، والعلاقات  حدد النظام ال�أساسي لمنظّمة التّحرير الِفَلسطينّية المؤسسات الّسياسّية المكوِّ   

المنظّمة  قاعدة  بين  الوثيق  والترابط  والتنظيم  الوطنّي،  والعمل  بالنّضال  ال�لتزام  اأساس  على  بينها،  فيما 

وقيادتها الجماعية. وتتمثّل المؤسسات الّسياسّية لمنّظمة التّحرير الِفَلسطينّية بما ياأتي:

المجلس الوطنّي الِفَلسطينّي:

هو الهيئة التمثيلية التشريعية للشعب الِفَلسطينّي داخل ِفَلسطين وخارجها، والمرجعية القانونّية والّسياسّية 

العليا لمؤسسات منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية، ويضع سياسة المنظّمة ومخططاتها. 

اللجنة التنفيذية لمنّظمة التّحرير الِفَلسطينّية:

الوطنّي  المجلس  من  اأعضائها  انتخاب  ويتم  الِفَلسطينّية،  التّحرير  منظّمة  في  تنفيذية  سلطة  اأعلى  وهي   

الِفَلسطينّي، وهم متفّرغون للعمل، وعددهم بين )١٥-١٨( عضواً، وتقوم اللجنة بتنفيذ القرارات والتشريعات 

والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطنّي، وهي مسؤولة اأمامه. 
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الِفَلسطينّي، ويتكون من: رئيس  المجلس المركزي الِفَلسطينّي:هو هيئة منبثقة عن المجلس الوطنّي 

واتحاد  الطّّلابية،  وال�تحادات  الِفَلسطينّية،  والقوى  الفصائل  عن  وممثلين  واأعضائها،  التنفيذية،  اللجنة 

ضافة اإلى ستّة مراقبين  المراأة، واتحاد المعلمين، واتحاد الُعّمال، وممثلين عن الكفاءات الِفَلسطينّية، بال�إ

من المجلس الوطنّي الِفَلسطينّي، ويكون رئيس المجلس الوطنّي رئيساً للمجلس المركزي.

ومن المهام الّتي يقوم بها المجلس المركزي الِفَلسطينّي: مساعدة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات    

ال�أمور والقضايا  الِفَلسطينّية، والبّت في  القضّية  بتطورات  المتعلقة  التوجيهات  الوطنّي، واإصدار  المجلس 

العاجلة والطارئة، بما ل� يتعارض واأحكاَم الميثاق الوطنّي الِفَلسطينّي.

نفّكر، ونعطي راأينا في: الجوانب الديمقراطية التي مارستها منظمة التحرير الفلسطينية. 

دور منّظمة التّحرير الِفَلسطينّية في الحفاظ على الُهوية الِفَلسطينّية:

 نشاط )3(: نلاحظ، ثّم نستنتج:

المقصود بـ )منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية ممثّل شرعّي ووحيد للّشعب الِفَلسطينّي(.– 

ولــّي بمنظّمــة التّحريــر الِفَلســطينّية عــام ١٩74م كممثـّـل شــرعّي ووحيــد –  دل�لــة ال�عتــراف العربــّي والدَّ

للّشــعب الِفَلسطينّي. 

منظمة التحرير الفلسطينية في الجمعية 
العامة للاأمم المتحدة عام ١٩74م

منظمة التحرير الفلسطينية في القمة 
العربية في مؤتمر الرباط عام ١٩74م
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      اأنا تعلّمت:  

شكّلت منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية منذ تاأسيسها عام ١٩64م الكيان المعنوّي للشعب الِفَلسطينّي 

داخل الوطن والشتات، واأصبحت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الِفَلسطينّي في اأماكن تواجده كافة، 

ومن اإنجازاتها:

شراف على جميع 	  للاإ لها؛  التابعة  الدوائر  وعدد من  الِفَلسطينّية،  التّحرير  منظّمة  تشكيل مؤسسات 

ال�أنشطة في مختلف المجال�ت، مثل الدائرة الّسياسّية، والعسكرية، والصندوق القومّي الِفَلسطينّي، 

الّشعبي،  والتنظيم  والثقافة،  علام  وال�إ الّلاجئين،  وشؤون  والتّعليم،  والتّربية  المحتل،  الوطن  وشؤون 

والشؤون ال�جتماعّية، ودائرة شؤون المفاوضات.  

تنظيم القادرين على حمل الّسلاح في الداخل والخارج، وافتتاح معسكرات لتدريبهم، وتوفير الّسلاح 	 

والّدعم المالي؛ لخدمة النّضال الوطنّي الِفَلسطينّي.

النّضال ضّد محاول�ت تصفية القضّية الِفَلسطينّية، والحفاظ على الُهوية الوطنّية الِفَلسطينّية والثراث 	 

الِفَلسطينّي، فحصلت على ال�عتراف العربّي بها كممثّل شرعّي ووحيد للشعب الِفَلسطينّي في مؤتمر 

الرباط )عاصمة المملكة المغربية( عام ١٩74م. وفي العام نفسه، اعترفت بها الجمعية العامة للاأمم 

المتحدة ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الِفَلسطينّي، وحصلت على صفة مراقب كحركة تحرر وطني 

تشارك في ُمْخَتِلف جلسات هيئة ال�أمم المتحدة، باستثناء حّق التصويت وال�نتخاب، ونجحت في 

اإقناع الدول المؤيدة لنضال الّشعب الِفَلسطينّي في اإعادة اإدراج بند القضّية الِفَلسطينّية على جدول 

ال�أعمال في هيئة ال�أمم المتحدة.  

قليمية، بما يخدم القضّية الِفَلسطينّية.	  ولّية وال�إ التّنسيق مع الدول العربّية سياسياً  في المحافل الدَّ

هيونّي على ال�عتراف بمنظّمة التّحرير الِفَلسطينّية بعد ال�نتفاضة ال�أولى عام ١٩٨7م، 	  اإجبار ال�حتلال الصُّ

الغربّية  الّضّفة  اإلى  الِفَلسطينّية ومؤسساتها عام ١٩٩4م  التّحرير  اأسهمت في عودة كوادر منظّمة  الّتي 

وقطاع غّزة، وتاأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
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  ال�أسئلة:

جابة الصحيحة فيما ياأتي:  ١- اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأضع دائرة حول رمز ال�إ

اأين ُعِقَد المؤتمر الوطنّي الِفَلسطينّي ال�أول عام ١٩64م؟	 

       اأ- في القدس.        ب- في غّزة.          جـ- في القاهرة           د- في عّمان.

ما الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الِفَلسطينّي داخل منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية؟ 	 

       اأ- اللجنة التنفيذية.                                     ب- المجلس المركزّي.  

      جـ- المجلس الوطنّي الِفَلسطينّي.                        د- الصندوق القومّي الِفَلسطينّي.

ما اسم الّرئيس الثّاني لمنظّمة التّحرير الِفَلسطينّية؟	 

       اأ- اأحمد الشقيرّي.    ب- يحيى حمودة.    جـ- ياسر عرفات.    د- اأحمد حلمي عبد الباقي.

متى حصلت منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية على عضو مراقب في هيئة ال�أمم المتحدة؟	 

       اأ-١٩7١م.              ب- ١٩7٢م.            جـ- ١٩7٣م.             د- ١٩74م.      

٢- اأذكر قرارات المؤتمر الوطنّي الِفَلسطينّي ال�أول عام ١٩64م؟

٣- اأوازن بين مهامّ كّل من المجلس الوطنّي، واللجنة التنفيذية، والمجلس المركزي لمنظّمة التّحرير 

4- اأعّدد الفصائل الّتي تشكلت منها منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية.

٥- اأبّين دور منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية واإنجازاتها.

6- اأبدي راأيي في دل�لة تعّدد الفصائل والتنظيمات في منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية منذ تاأسيسها. 

الِفَلسطينّية. 

اأقّيم ذاتي 

اأعّبر بلُغتي عن المفاهيم ال�أساسية التي اكتسبتها من هذه الوحدة، بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.



 

نفّكر، ونناقش:

واستمّر الّصراع، فتبّدد الُحُلم العربّي في ستّة اأيام...

الَوْحَدة الخامسة

النّكسة الِفَلسطينّية عام ١٩67م، وتداعياتها
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ُيَتَوقَُّع من الطّلبة بعد ال�نتهاء من هذه الَوحدة، والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا قادرين على: تتّبع اأهّم 

مجريات ال�أحداث التّاريخّية الّتي مرت بها ِفَلسطين منذ حرب حزيران عام ١٩67م، حتّى عام ١٩7٣م، 

وقراءة  الحوار،  على  قدراتهم  وتنمية  ِفَلسطين،  باقي  احتلاله  بعد  هيونّي  الصُّ ال�حتلال  بسياسة  والوعي 

العبر، وتوظيفها في مواقف حياتية، في  التّاريخّية، وتحليلها، وتفسيرها، ونقدها، واستخلاص  ال�أحداث 

نسان الِفَلسطينّي، واأرضه، وتنمية تمّسكهم  ظل استمرار ال�حتلال، وسياسته ال�ستيطانية الظالمة بحق ال�إ

آتية:   باأرضهم، وحقوقهم الوطنّية، والّدفاع عنها. ويتم تحقيق ذلك من ِخلال ال�

البحث في مصادر المعرفة.- ١

توظيف النّصوص التّاريخّية والخرائط، في ال�ستنتاج والتحليل.- ٢

رسم خريطة فلسطين، وتحديد التغيرات السياسية والتاريخية عليها.- ٣

اإنجاز المشاريع الواردة في الكتاب.- 4

تحديد، ورسم جبهات القتال لحرب عام ١٩67م وحرب عام ١٩7٣م.- ٥

تحديد مصادر المياه على خريطة فلسطين.- 6
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الّدرس ال�أّول: حرب حزيران عام ١٩67م )النكسة( 

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

تتبُّع مجريات حرب حزيران عام ١٩67م.. ١

تبيان نتائج حرب حزيران ١٩67م.                                                   . ٢

هيونّي في ال�أراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩67م. . ٣ توضيح سياسة ال�حتلال الصُّ

نشاط )١(:  نلاحظ الخريطة، ثّم نُبّيْن: 

جبهات حرب حزيران عام ١٩67م.	 

ال�أطراف المشاركة.	 

مجريات حرب حزيران عام ١٩67م، ونتائجها:

       اأنا تعلّمت:

هيونّي            تصاعدت العمليات الفدائية الِفَلسطينية من داخل ِفَلسطين وخارجها ضد ال�حتلال الصُّ

أمنه، وتوتّر الوضع بين ال�أردن و)اإسرائيل(، بعد  في مطلع عام ١٩6٥م، الذي اعتبر هذه العمليات تهديداً ل�

استهداف جنود اإسرائيلّيين قرب قرية الّسموع في محافظة الخليل على خط الهدنة جنوب الّضّفة الغربّية 

ولّية منها،  عام ١٩66م، ودخول الجيش الِمصرّي اإلى شبه جزيرة سيناء بعد انسحاب قّوات الطوارئ الدَّ

سرائيلّية؛ ما اأّدى اإلى نشوب حرب  واإغلاق ِمصر مضيق تيران في خليج العقبة عام ١٩67م اأمام الّسفن ال�إ

حزيران عام ١٩67م.      
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أحد المطارات المصرية المدمرة عام 1967م

نفّكر، ونناقش:
سرائيلية التي اأسهمت في اإضعاف قدرات الجيوش العربية في بداية الحرب. الخطة العسكرية ال�إ

أردنّية،  هيونّي صباح يوم ٥ حزيران عام١٩67م بقصف مفاجئ للمطارات الِمصريّة، وال�   بداأ الطيران الصُّ

والسوريّة، بما فيها من طائرات، معلنة الحرب الّتي استمرت ستّة اأيام على الجبهات ال�آتية:

هيونّي تمكّن 	  الجبهة السورية: شهدت مقاومة عنيفة ضد قّوات ال�حتلال، اإل� اأّن الطيران الحربي الصُّ

من تدمير المواقع الّدفاعية الّسوريّة؛ ما سّهل على القّوات البرية احتلال هضبة الجول�ن الّسوريّة.

هيونّية 	  الصُّ الطائرات  شنّت  الِمصرّية:   الجبهة 

مطار  باستثناء  المطارات،  على  جّويّة  غارات 

العريش؛ بهدف ال�ستفادة منه في عملياتها، وقصف 

مواقع الجيش الِمصرّي، وتجّمعاته، فنجحت في 

شّل القدرات العسكرية الِمصريّة، فمكنها ذلك من 

احتلال قطاع غّزة، وصحراء سيناء.

الجبهة ال�أردنية: زحفت قّوات ال�حتلال اإلى مدينة القدس، وتمكنت من احتلالها، على الرغم من 	 

آليات، ودخلت باحات  مقاومة الجيش ال�أردني، وساعد في ذلك استخدام ُمْخَتِلف اأنواع ال�أسلحة وال�

المسجد ال�أقصى، وحائط البراق. وفي الوقت نفسه، تّم احتلال باقي المدن والقرى الِفَلسطينّية في 

الّضّفة الغربّية. 
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  نشاط )٢(: نلاحظ الخريطة، والجدول، ثّم نقوم بما ياأتي:

هيونّيالعربالخسائر ال�حتلال الصُّ

6٥٠ - ١٥٨٠٠ -٢٥  األف  الّضحايا 

٢٠٠٠ - 4٠٢٥٠٠ - 4٥ األف    جرحى

١٥ - 4٠٠٠٢٠ - ٥٠٠٠     اأسرى

٢ -  ٥ ٪7٠ - ٨٠ ٪    عتاد حربي

  نتائج حرب حزيران عام ١٩67م:

عام –  هزيمة  عقب  والّسياسّية  العسكريّة  التّغيُّرات  نستنتج 

١٩67م.

هيونّي باحتلال مناطق في دول –  نبّين دل�لة قيام ال�حتلال الصُّ

عربّية مجاورة.

هيونّي، –  الصُّ ال�حتلال  وخسائر  العرب،  خسائر  بين  نوازن 

ونفسر ذلك.

        اأنا تعلّمت:

    انتهت حرب حزيران بتاريخ ١٠ حزيران عام ١٩67م، وكان من نتائجها: وقوع باقي ِفَلسطين )الّضّفة 

العربّية  الدول  اإلى  ِفَلسطينّي  مليون  ُرْبع  ونزوح حوالَي  هيونّي،  الصُّ ال�حتلال  تحت  غّزة(  وقطاع  الغربّية، 

المجاورة، واأْطِلق عليها )النّكسة(. كما تّم احتلال صحراء سيناء الِمصريّة، ومرتفعات الجول�ن الّسوريّة، 

والّسيطرة على مياه نهر ال�أردن، وفتح مضيق تيران وخليج العقبة، واستشهاد ال�آل�ف من المقاتلين العرب 

ولّي قرار رقم )٢4٢(، ومن بنوده: والِفَلسطينّيين، كما صدر عن مجلس ال�أمن الدَّ
سرائيلية المسلحة من اأراٍض )ال�أراضي( احُتلّت في النـزاع ال�أخير.	  سحب القوات ال�إ
المنطقة، 	  في  دولة  كّل  ل�أراضي  والوحدة  السيادة  واحترام  حال�تها،  اأو  الحرب،  اّدعاءات  جميع  اإنهاء 

وال�عتراف بذلك، وكذلك استقلالها السياسي، وحقها في العيش بسلام، ضمن حدود اآمنة ومعتَرف بها.

ــة  ــة القضي ــي تصفي ــه يعن أن ــن صــدوره؛ ل� ــم )٢4٢( حي ــرار رق ــر الفلســطينية الق ــة التحري     رفضــت منظم
ــه ال�أردن، ومصــر. ــن قبلت ــي حي ــر، ف ــراق، والجزائ ــه ســوريّا، والع ــا رفضت الفلســطينية، كم
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نشاط )3(: نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نستنتج:
سرائيلي  قررت حكومة ال�حتلال بتاريخ ١٩67/6/7م في منشور صادر لها عن الحاكم العسكري ال�إ

للضفة الغربية وقطاع غزة جاء فيه:
دارة مّما يتعلق بالمنطقة، اأو بسكانها  ))كّل صلاِحَية من صلاِحيات الحكم، والتشريع، والتعيين، وال�إ  
تَُحّول منذ ال�آن اإلّي فقط، وتمارس من ِقَبلي، اأو من ِقَبل َمْن اأعّينه لذلك، اأو َمْن يعمل بالنيابة عنّي((.

دارة التي ستتولى اإدارة ال�أمور في الضفة الغربية وقطاع عام ١٩67م. –  شكل ال�إ

هيونّي في ال�أراضي المحتلة بعد حرب عام ١٩67م: سياسة ال�حتلال الصُّ

اأنا تعلّمت:

دارّية: *  السياسة ال�إ

سرائيلّي عام ١٩67م، واأصدرت قراراً بضّم القدس،  خضعت الّضّفة الغربّية وقطاع غّزة للحكم العسكري ال�إ

دارات العربية، والمحاكم، وربطت مرافق الخدمات  واتخاذها عاصمة لها، وحلّت اأمانة القدس، واألغت ال�إ

العامة في الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غّزة بدولة ال�حتلال، واستمر الوضع كذلك حتى عام ١٩7٨م، 

شراف على الشؤون المدنية للِفَلسطينّيين، من خلال اإصدار التشريعات،  حيث تّم اإنشاء اإدارة مدنية؛ للاإ

والموافقة على تعيين كبار المسؤولين والموظفين في القطاعات الِخَدِمّية المختلفة من قائد الجيش. وقام 

الدائمة  قامة  ال�إ اأّن حق  واعتبر  عام ١٩67م،  القدس  مدينة  في  المقدسيين  المواطنين  باإحصاء  ال�حتلال 

حصاء فقط، وبذلك اأصبح الِفَلسطينّيون المقدسيون الذين كانوا في  للِفَلسطينّيين في القدس لَِمْن َشِمَلهم ال�إ

ّن ممتلكاتهم اأصبحت عرضة  حصاء غرباَء عن مسقط راأسهم القدس، وبالتّالي، فاإ الخارج لحظة اإجراء ال�إ

سرائيلّية اإليها. وفي عام ١٩٨٠م، اأصدر ال�حتلال قانون  للمصادرة. اإضافة اإلى ذلك تم نقل الوزارات ال�إ

القدس الذي نّص على: توحيد القدس الشرقية والغربية، واإعلانها عاصمة له، كما عزل مدينة القدس عن 

ع العنصري، وفرض قيود على دخول اأبناء الضفة الغربية وقطاع  محيطها العربي، ببناء جدار الّضّم والتّوسُّ

غّزة اإليها.

السياسة ال�قتصادّية: * 

هيونّي في الضفة وقطاع غّزة عام ١٩67م سياسة تدميرية ضّد ال�قتصاد الِفَلسطينّي، تمثّلت  اتّبع ال�حتلال الصُّ

والتحكم  والمياه،  والصناعّية،  والتجارية،  والّزراعية،  ال�قتصاديّة  الموارد  على  والّسيطرة  باقتصاده،  بربطه 
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نفّكر، ونناقش:

- نُعّد تقريراً محكّماً عن انتهاكات ال�حتلال بحّق الِفَلسطينّيين في مجال التّعليم، ونناقشه.

بال�أيدي العاملة، وال�ستيراد، والتصدير، وفرض الضرائب الباهظة على ُمْخَتِلف ال�أنشطة ال�قتصاديّة، واإغلاق 

سرائيلّية. ما اأدى اإلى  البنوك العربّية، وتحويل الّضّفة الغربّية وقطاع غّزة اإلى سوق استهلاكّية للمنتجات ال�إ

خلل في ال�قتصاد الِفَلسطينّي وتدميره.

السياسة التّعليمية والثقافّية:* 

هيونّي سياسة ممنهجة ضّد التّعليم في الّضّفة الغربّية، وقطاع غّزة منذ عام ١٩67م؛  مارس ال�حتلال الصُّ

أمثلة على ذلك: حذف كّل ما يتعلق  بهدف تجهيل الّشعب الِفَلسطينّي، واإِضعاف الثقافة الوطنية، ومن ال�

أردنية الّتي كانت تدرَّس في الّضّفة الغربّية، والمناهج الِمصريّة  بالقضّية الِفَلسطينّية في المناهج التّعليمية ال�

الّتي تحمل الصبغة الوطنّية، واعتقال كثير من  الّتي كانت تدرَّس في قطاع غّزة، ومنَعت تداول الكتب 

الطّلبة، والمعلمين، وفصلهم من وظائفهم، واإغلاق كثير من المدارس والمؤسسات التّعليمية الّتي تقوم باأّي 

فعالّيات وطنية.
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  ال�أسئلة:

جابة الصحيحة: ١- اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأضع دائرة حول رمز ال�إ

اأين يقع مضيق تيران؟ 	 

      اأ- بين الخليج العربّي والمحيط الهندّي.          ب- بين البحر المتوسط والمحيط ال�أطلسّي.

      ج- بين البحر ال�أحمر وبحر العرب.               د- بين خليج العقبة والبحر ال�أحمر.

سرائيلّية اأثناء حرب حزيران عام ١٩67م؟	  ما المطار الِمصرّي الذي استثنته الغارات الجّويّة ال�إ

       اأ- العريش.                ب- الغردقة.              جـ- طابا.                 د- اأسوان.

على ماذا نّص قانون القدس عام ١٩٨٠م الصادر عن دولة ال�حتلال؟	 

       اأ- تقسيم القدس اإلى شرقية وغربية.       ب- توحيد القدس، واعتبارها عاصمة لـ )اإسرائيل(.

سرائيلّية.        جـ- تسهيل حياة المقدسّيين.              د- منح مواطني القدس الجنسية ال�إ

أردنّية. ٢- اأتتبع مجريات حرب حزيران عام ١٩67م على الجبهة الّسوريّة، والِمصريّة، وال�

٣- نذكر بعض بنود قرار مجلس ال�أمن رقم )٢4٢( عام ١٩67م.

4- اأذكر النّتائج الّتي ترتّبت على حرب حزيران عام ١٩67م.

داريّة الّتي مارسها ال�حتلال في الّضّفة الغربّية وقطاع غّزة منذ عام ١٩67م.  ٥- اأبّين السياسة ال�إ

6- اأعطي اأدلّة على سياسة ال�حتلال لتهويد القدس بعد حرب عام ١٩67م.

7 - اأعلّل: سرعة الحسم العسكري في حرب عام ١٩67م لصالح الّصهاينة.

٨- اأبدي راأيي في اأسباب رفض منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية للقرار رقم )٢4٢( حين صدوره عام ١٩67م.
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نشاط )١(: نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نفّكر، ونستنتج:

 من تصريحات مندوب دولة ال�حتلال في ال�أمم المتحدة عام ١٩67م:

))اإّن ال�أردن ل� يفعل شيئاً لوضع حّد ل�أعمال الفدائيين التي تنطلق من اأراضيه، وسنضطّر نحن 

لحماية اأمننا((.

الموسوعة الفلسطينية،ج٣، ص6٣6.
دل�لة ما ورد في التصريح.– 

الّدرس الثّاني:  معركة الكرامة عام ١٩68م   

نفّكر، ونناقش: مبررات ال�حتلال من التخطيط لعدوانه على ال�أردن عام ١٩6٨م. 

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
توضيح الظروف الّتي اأدت اإلى نشوب معركة الكرامة عام ١٩6٨م.  . ١
تتبُّع مجريات معركة الكرامة عام ١٩6٨م.. ٢
تبيان نتائج معركة الكرامة على الصعيدين الِفَلسطينّي والعربّي.. ٣

الظروف الّتي اأدت اإلى نشوب معركة الكرامة عام ١٩68م:

هيونّي عقب حرب عام ١٩67م،       تصاعدت عمليات الثورة الفلسطينية ومقاومة الفدائّيين ضّد ال�حتلال الصُّ

أردنية عبر ال�أغوار؛ ما اأّدى اإلى توتُّر ال�أوضاع بين الجيش ال�أردني وجيش ال�حتلال الذي  انطلاقاً من ال�أراضي ال�

اإثر ذلك، قام جيش  اإذا استمرت نشاطات الفدائيين، وعلى  هّدد في مطلع عام ١٩6٨م بالعدوان العسكري 

هيونّي بتكثيف نشاطه العسكري، البرّي والجوّي، في منطقة ال�أغوار على  طول نهر ال�أردن. ال�حتلال الصُّ

     وفي المقابل، راقبت المقاومة الِفَلسطينّية تحرُّكات جيش ال�حتلال، وتدارست التّدابير وال�أساليب 

أردنية باستعداداتها للتصدي للعدوان العسكرّي،  والخطط الحربية الواجب اتّخاذها، وقامت القيادة العسكرية ال�

فوضعت قّواتها في حالة استنفار واستعداد للتطورات المتوقعة.

        اأنا تعلّمت: 
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نشاط )٢(: نلاحظ الخريطة، ثّم نقوم بما ياأتي:

* نحّدد الموقع الجغرافي لبلدة الكرامة.

* نسّمي الجسور التي تربط بين ال�أردن وفلسطين.

*  نحّدد المناطق التي دارت فيها مجريات المعركة.

سرائيلية على الجبهة  * نستنتج تعّدد محاور العملية العسكرية ال�إ

أردنية في معركة الكرامة عام ١٩6٨م. ال�

ُمجريات معركة الكرامة عام ١٩68م:

         اأنا تعلّمت:

    بداأت معركة الكرامة صباح يوم الخميس ٢١ اآذار عام ١٩6٨م، واستمرت ١6 ساعة من القتال العنيف على 

طول الجبهة الشرقية لنهر ال�أردن، وقام جيش ال�حتلال الصهيونّي بالهجوم من عّدة محاور رئيسة، هي: جسر 

أمير محمد )دامية(، وجسر الملك حسين، وجسر الملك  ال�

المحاور  هذه  وقد شهدت  الّصافي،  الله، ومحور غور  عبد 

اشتباكات عنيفة، تمكّنت فيها المقاومة الِفَلسطينّية، والجيش 

ال�حتلال خسائر  وتكبيد جيش  العدوان،  من صّد  ال�أردني 

كبيرة، وكانت اأبرز تلك المعارك الّتي دارت في الكرامة اأن 

أردنية  التحمت المقاومة الِفَلسطينّية، وبعض قّوات الّدفاع ال�

سرائيلّي الّتي تّم اإنزالها  بالّسلاح ال�أبيض مع قّوات الجيش ال�إ

بالمظّلات، وما حدث اأيضاً في الّشونة الجنوبية؛ اإذ كّبدت 

ال�حتلال  جيَش  الِفَلسطينّية  والمقاومُة  أردنية،  ال� القّواُت 

ال�أردن رفض ذلك، واضطر  النار، لكّن  اإطلاق  اإلى طلب وقف  خسائر فادحة؛ ما دفع العدّو الصهيوني 

أردنّي، مخلّفاً وراءه  جيش ال�حتلال للانسحاب غير المنظّم تحت ضربات المقاومة الِفَلسطينّية، والجيش ال�

عدداً من اآلياته، وقتلاه في اأرض المعركة. 
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نشاط )3(: نقراأ  تصريح الرئيس ياسر عرفات بعد ال�نتصار في معركة الكرامة، ثّم نستنتج:  

ل في التّاريخ النّضالّي العربّي،  ))اإّن معركة الكرامة شكّلت نقطة انقلاب بين الياأس وال�أمل، ونقطة تحوُّ

ْولِّي((.           وتاأشيرة عبور القضية الفلسطينية لعمقيها العربّي، والدَّ

                                                                                  صحيفة الحياة الجديدة، العدد ٢66٢

الفكرة العامة الواردة في تصريح الرئيس ياسر عرفات عام ١٩6٨م بعد معركة الكرامة.– 

 نتائج معركة الكرامة:

        اأنا تعلّمت:

ل بالنسبة للمقاومة الِفَلسطينّية، والساحة العربّية، حيث ازداد انضمام          تَُعّد معركة الكرامة نقطة تحوُّ

العربّية  الصحافة  واهتمام  لها،  والمعنوّي  المادي  والّدعم  الِفَلسطينّية،  للثورة  والعربّي  الِفَلسطينّي  الشباب 

والعالمية بها، وبرز اسم ياسر عرفات كقائد ثورّي اإلى جانب عدد اآخر من الثوار، كما رفعت من معنويّات 

الّشعب الِفَلسطينّي والعربّي، واأعادت له الكرامة والثقة بالنفس بعد هزيمة عام ١٩67م، واأسقطت المقولة 

اأهدافها  تحقيق  في  )اإسرائيل(  واأخفقت  يقهر((،  ل�  جيش  سرائيلّي  ال�إ الجيش  ))اأّن  سائدة:  كانت  الّتي 

العسكرية وال�ستراتيجية في القضاء على المقاومة الِفَلسطينّية، واإقامة مناطق اآمنة لها شرقي نهر ال�أردن.

     قّرر الِفَلسطينّيون، من خلال المجلس الوطنّي الِفَلسطينّي في دورته الخامسة الّتي ُعِقَدت في القاهرة 

عام ١٩6٩م، التصدي لكّل المشاريع وال�تّفاقّيات الّتي تتعارض مع حقوق الّشعب الِفَلسطينّي في وطنه، 

التّحرير  لمنظّمة  رئيساً  عرفات  ياسر  اختيار  وتّم  ومعنويّاً،  مادياً  ودعمه  النّضالّي،  العمل  على  والتاأكيد 

الِفَلسطينّية، وفي دورته الّسادسة في العام نفسه، قّرر الخدمة العسكرية للِفَلسطينّيين المتواجدين في جميع 

الدول العربّية في جيش التّحرير الِفَلسطينّي، وتطوير تدريبه وتسليحه. 

 نشاط: نتحاور، ثم نستلخص الِعَبر المستفادة من معركة الكرامة. 
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  ال�أسئلة:

جابة الصحيحة: ١- اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأضع دائرة حول رمز ال�إ

اأين تقع بلدة الكرامة؟ 	 

أردنّي.     اأ- شرق نهر ال�أردن قرب جسر الملك حسين.    ب- على البحر الميت في الجانب ال�

أردنّية عّمان.     جـ- غرب نهر ال�أردن قرب اأريحا.                 د- قرب العاصمة ال�

متى بداأت معركة الكرامة؟ 	 

     اأ- ١ كانون اأول عام ١٩6٥م.                   ب- ٢١ اآذار عام ١٩6٩م.  

     جـ- ٢١ اآذار عام ١٩6٨م.                       د- ٢١ اآذار عام ١٩67م.

٢- اأبّين الظروف الّتي اأدت اإلى حدوث معركة الكرامة عام ١٩6٨م.

٣- األّخص مجريات معركة الكرامة.

4- نناقش نتائج معركة الكرامة.
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 نشاط )١(: نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نناقش:  

    استمّرت سياسة ال�ستيطان الصهيوني بعد عام ١٩67م، من خلال ال�ستيلاء على ال�أراضي الِفَلسطينّية 

ومصادرتها، وطرد سكّانها منها، وتدميرها، والّسيطرة على ثرواتها الطبيعية، وتجميع اأكبر عدد ممكن من 

أمر الواقع. المستوطنين في ال�أراضي الفلسطينية، وفرض سياسة ال�

ُيعّد ال�ستيطان انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني.– 

أمر الواقع.                –  المقصود بسياسة ال�

هيونّي في فَِلسطين بعد عام ١٩67م: الّدرس الثّالث: ال�ستيطان الصُّ

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:
توضيح الوسائل الّتي اتّبعها ال�حتلال للسيطرة على ال�أراضي الِفَلسطينّية عام ١٩67م، وال�ستيطان فيها.١. 
ال�نتشار الجغرافي للاستيطان بعد عام ١٩67م.٢. 
سرائيلّي من سياساته ال�ستيطانية في ال�أراضي المحتلة.٣.  تفسير دوافع ال�حتلال ال�إ
هيونّي.4.  توضيح موقف القانون الدَّولّي من ال�ستيطان الصُّ

الوسائل الّتي اتّبعها ال�حتلال للسيطرة على ال�أراضي الِفَلسطينّية عام ١٩67م، وال�ستيطان فيها:

         اأنا تعلّمت:

     اتبع ال�حتلال الصهيونّي سياسة مصادرة ال�أراضي الِفَلسطينّية، تمثّلت في سّن القوانين، مثل قانون 

شرائها،  اأو  تاأجيرها  اأو  باإدارتها،  الغائبين  اأملاك  في  بالتصرف  للاحتلال  يسمح  الذي  الغائبين  اأملاك 

أردنية كاأراضي دولة،  وقانون اأراضي الدولة؛ بهدف ال�ستيلاء على ال�أراضي المسّجلة باسم الحكومة ال�

واإعلان ال�أراضي غير المسجلة باأنها اأراضي دولة، ومصادرة ال�أراضي؛ بحّجة ال�ستخدام العامّ، وال�أغراض 

والقرى  للمدن  هيكلية  خرائط  بوضع  هيونّي  الصُّ ال�حتلال  قام  كما  ال�لتفافية،  الطرق  وشّق  العسكرية، 

الِفَلسطينّية؛ لتحديد حدودها، ومنع البناء خارج نطاق هذه المخططات الهيكلية، وقام بتنفيذ بناء جدار 

ع العنصري عام ٢٠٠٢م. الّضّم والتّوسُّ



٩6

 نشاط )٢(: نلاحظ، ثّم نستنتج: 

ال�نتشار الجغرافي للاستيطان بعد عام ١٩67م: 

امتداد ال�أحزمة ال�ستيطانية في الّضّفة الغربّية. - 
تقوم المستوطنات بدور الفصل والوصل.                        	 
مخاطر ال�ستيطان في َمْنِطَقتي.                               	 

        اأنا تعلّمت: 

       شرعت حكومة ال�حتلال بعد حرب حزيران عام ١٩67م ببناء المستوطنات، وتوسيعها في ِفَلسطين، 

هيونّي في الّضّفة الغربّية ١٥٥ مستوطنة، يعيش فيها  حيث بلغ عدد المستوطنات الّتي شّرعها ال�حتلال الصُّ

حوالي )7٥٠( األف مستوطن، حتى عام ٢٠١6م.

اأّما بالنسبة لقطاع غّزة، فقد تّم اإزالة المستوطنات واإخلائها اأثناء ال�نسحاب ال�أحادّي الجانب للاحتلال 

عام ٢٠٠٥م. وتنتشر المستوطنات وال�أحزمة ال�ستيطانية في ُمْخَتِلف اأنحاء الّضّفة الغربّية، على النحو ال�آتي: 

	  مستوطنات الحزام الشرقي: وتضّم منطقة ال�أغوار وطوباس.
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* مستوطنات الحزام الَجَبلي: وتضّم سلسلة جبال وسط الّضّفة الغربّية، في محافظات نابلس، ورام الله، 

والقدس، وبيت لحم، والخليل.

* مستوطنات حزام التّلال الغربية: وتضّم التلال الواقعة غرب الّضّفة الغربّية )تلال جنين، وطولكرم، 

وقلقيلية، وسلفيت(.

* مستوطنات حزام القدس: يتمثّل ال�ستيطان في مدينة القدس بال�أحياء ال�ستيطانية في قلب المدينة، 

للمستوطنين، وعزل  العددي  التفوق  المدينة وغربها؛ بهدف تحقيق  الممتدة شرق  ال�ستيطانية  وال�أحزمة 

القدس عن ضواحيها، وعن باقي المدن الِفَلسطينّية؛ ولتحقيق ذلك، قام ال�حتلال منذ عام ١٩67م بهدم 

حارة المغاربة، وحارة الشرف التي تم تدمير معظم منازلها، والتضييق على الّسكان المقدسيين بمصادرة 

اأراضيهم، وطردهم من بيوتهم، وال�ستيلاء عليها، اأو هدمها، وتحديد منح تراخيص البناء ضمن حدود بلدية 

القدس، وفرض الضرائب الباهظة، واإغلاق عدد من المؤسسات الِفَلسطينّية، مثل بيت الشرق. 

  نشاط )3(: نلاحظ، ثّم نفّكر فيما ياأتي، ونستنتج: 

تشكّل قمم الجبال الِفَلسطينّية مواقَع استراتيجية يستهدفها ال�ستيطان. – 

الموارد الطّبيعّية الِفَلسطينّية المستهدفة من ال�ستيطان.– 

هيونّي بعد حرب عام ١٩67م، وال�آثار الناجمة عنها:  دوافع ال�ستيطان الصُّ

         اأنا تعلّمت:
هيونّية ال�ستيطانّية في ال�أراضي الِفَلسطينّية المحتلة عام ١٩67م، الّتي تقوم           استمرت المشاريع الصُّ

على عّدة دوافع، هي:
هيونّي في ال�أراضي الِفَلسطينّية الّتي احُتلّت عام ١٩67م َوْفق مزاعمه *  دينّية: حيث يقوم المشروع الصُّ

الّدينية على اإقامة المستوطنات، وتوسيعها، وزيادة اأعداد مستوطنيها، وتكريس الطّاَبع اليهودّي فيها.  
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أمثلة على ذلك: مشروع األون *  اأمنية: يهدف ال�ستيطان اإلى تاأمين الحدود والقدرات الّدفاعية، ومن ال�

عام ١٩67م، حيث تقوم خطّته على بناء حزام استيطاني على طول الحدود الشرقية للضفة الغربية، 

واختيار مواقع ال�ستيطان ال�ستراتيجية، والنقاط العسكرية في المرتفعات.

سياسية: يهدف التوزيع الجغرافي للمستوطنات اإلى تقطيع اأوصال الّضّفة الغربّية، وفصل مدينة القدس عن * 

محيطها الِفَلسطينّي وعزل الفلسطينيين في كنتونات؛ ما يجعل فرص اإقامة دولة ِفَلسطينّية مستحيلة في ظل 

هذا الوضع الذي تفرضه المستوطنات.

تسيطر 	  اإذ  الزراعية؛  وال�أراضي  المياه  وخاّصة  الِفَلسطينّية،  الموارد  على  الّسيطرة  في  يتمثّل  اقتصاديّة: 

قّوات ال�حتلال على ٨6٪ من مخزون مياه الّضّفة الغربّية، كما اأنّها وضعت يدها على معظم ال�أراضي 

ضافة اإلى بناء مصانع تدعم مشاريع  ع ليؤكّد هذا الدافع، بال�إ الّصالحة للّزراعة، وقد جاء جدار الّضّم والتّوسُّ

ال�ستيطان، ما اأسهم كل ذلك في تدمير ال�قتصاد الفلسطيني. 

نشاط )4(: نقراأ النّّص، ثّم نقوم بما ياأتي: 

سرائيلي على:  نّص قرار مجلس ال�أمن رقم )٢٣٣4( الصادر عام ٢٠١6 ضّد ال�ستيطان ال�إ

مطالبة اإسرائيل باأن توِقَف فوراً، وعلى نحو كامل جميع 

المحتلة  الفلسطينية  ال�أرض  في  ال�ستيطانية  ال�أنشطة 

اإنشاء  اأّن  واأكد من جديد  الشرقية،  القدس  فيها  بما 

اإسرائيل للمستوطنات في ال�أرض الفلسطينية المحتلة 

منذ عام ١٩67م، بما فيها القدس الشرقية، ليس له 

بموِجب  انتهاكاً صارخاً  قانونية، ويشكّل  اأّي شرعية 

القانون الدولي، وعقبة كبرى اأمام تحقيق حّل الّدولتين، 

واإحلال الّسلام العادل، والدائم، والّشامل.

نستنتج اأهمية صدور قرار رقم ) ٢٣٣4 ( عن مجلس ال�أمن عام ٢٠١6م المتعلق بال�ستيطان. – 

هيونّي:   ولّي من ال�ستيطان الصُّ الموقف الدَّ
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نشاط تطبيقي: من مناسباتنا الوطنية )يوم ال�أرض(:     

 نبحث، ونُِعّد تقريراً عن يوم ال�أرض، من حيث:

-  اأسباب اأحداث يوم ال�أرض بتاريخ ٣٠/ ٣/ ١٩76م.

- دل�لة اإحياء الّشعب الِفَلسطينّي يوَم ال�أرض في ٣٠/ ٣ من كّل عام.

       اأنا تعلّمت:

ولّية سياسات ال�حتلال ال�ستيطانية، باعتبار اأن ال�ستيطان يخالف           اأدانت المنظمات والمؤسسات الدَّ

نساني، واتفاقيات ل�هاي، ومعاهدة جنيف الّرابعة، التي تحظر  ولّي ال�إ ولّية ومبادئ القانون الدَّ القرارات الدَّ

حتلال نقل سكانها اإلى ال�أراضي التي تحتلها.  على دولة ال�إ

ع  ولّية عام ٢٠٠4م راأيها ال�ستشاري بشاأن جدار الّضّم والتّوسُّ      كما اأصدرت محكمة العدل الدَّ

العنصري، بناء على طلب الجمعية العامة للاأمم المتحدة، وقضت المحكمة باأّن اإسرائيل تنتهك القانون 

ولّي ببنائها للجدار في ال�أراضي الِفَلسطينّية المحتلة. الدَّ

  وقد اأوّضح مجلس ال�أمن في مناسبات عديدة اأّن المستوطنات ل� تتمتّع بشرعية قانونية، وهي تخالف 

واتخذ   السياسات،  ال�أمن  مجلس  اأدان  كما  ١٩67م،  عام   )٢4٢( رقم  قرار  وخاّصة  ال�أممّية،  القرارات 

نهاية  وضع  على  حّث  الذي  ٢٠١6م،  عام   )٢٣٣4( رقم  القرار  اآخرها   كان  القرارات،  من  مجموعة 

سرائيلّية في ال�أراضي الِفَلسطينّية، ومطالبة ال�حتلال بوقف ال�ستيطان في الّضّفة الغربّية،  للمستوطنات ال�إ

بما فيها القدس الشرقية. وصدر القرار باأغلبية ١4 صوتاً من اأصل ١٥، حيث امتنعت الول�يات المتحدة 

ال�أمريكية عن التّصويت.
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  ال�أسئلة:

جابة الصحيحة:   ١- اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأضع دائرة حول رمز ال�إ

ع العنصري؟ 	  ما العام الذي بداأ فيه بناء جدار الّضّم والتّوسُّ

        اأ- ١٩67م.       ب- ١٩6٨م.              جـ- ٢٠٠٢م.           د- ٢٠٠٨م.

ما الحارات التي دّمرها ال�حتلال في مدينة القدس عام ١٩67م؟	 

       اأ- ال�أرمن.          ب- السعدية.             جـ- النصارى           د-  المغاربة والّشرف.

ما المنطقة الّتي استهدفها مشروع )األون( ال�ستيطاني عام ١٩67م؟ 	 

        اأ- وسط الّضّفة الغربّية.                        ب- الحدود الّشرقية للّضّفة الغربّية.     

        جـ- شمال الّضّفة الغربّية.                      د-  جنوب الّضّفة الغربية.

  ٢-  اأوّضح الطرق الّتي من خلالها يتّم مصادرة ال�أراضي لصالح ال�ستيطان.  

هيونّي في الّضّفة الغربّية بعد احتلالها عام ١٩67م.   ٣- اأحّدد المناطق الجغرافّية للاستيطان الصُّ

هيونّي في ال�أراضي الِفَلسطينّية.    4- اأناقش دوافع ال�ستيطان الصُّ

  ٥- اأذكر انتهاكات ال�حتلال في مدينة القدس؛ لتكريس ال�ستيطان فيها.

ع العنصري، وال�ستيطان، وعدم شرعيتهما. ولّي لجدار الّضّم والتّوسُّ   6- اأعطي اأدلّة على الّرفض الدَّ

  7- اأعلّل: يشكّل ال�ستيطان خطراً على الِفَلسطينّيين في الجوانب: ال�قتصاديّة، والّسياسّية، وال�جتماعّية.

اأقّيم ذاتي 

اأعّبر بلُغتي عن المفاهيم ال�أساسية التي اكتسبتها من هذه الوحدة، بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.



الَوحدة الّسادسة

الثورة الِفَلسطينّية، ومشاريع التّسوية الّسلمّية

نفّكر، ونناقش:

تزاحمــِت ال�أحــداث، فاأجدادنــا عاشــوا النّكبــة، واآباؤنــا عاشــوا 

النّكســة، ونحــن ُبنــاة فَِلســطين الّدولــة. 



١٠٢

على:  قادرين  يكونوا  اأن  اأنشطتها  مع  والتفاعل  الَوحدة،  دراسة  من  ال�نتهاء  بعد  الطّلبة  من  ُيَتَوقَُّع   

وتنمية  الوطنّية،  لحقوقهم  انتمائهم  وتعزيز  بعدها،  وما  السبعينيات  فترة  الِفَلسطينّي  النّضال  اأشكال  معرفة 

َور،  قدراتهم على تقييم ال�أحداث التّاريخّية، وتحليلها، ونقدها، من خلال ال�ستنتاج، وقراءة الخرائط، والصُّ

آتية:   والنّصوص التّاريخّية، ويتم تحقيق ذلك من ِخلال ال�

توظيف النصوص التاريخية، والصور، والخرائط في ال�ستنتاج والتحليل.- ١

البحث من مصادر المعرفة وكتابة التقارير.- ٢

تنفيذ المشاريع.- ٣

تحديد مناطق اأ. ب. ج. في الضفة الغربية على الخريطة.- 4
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الّدرس ال�أول: الثورة الِفَلسطينّية )١٩7٠-١٩78م(:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

تتبُّع دور المقاومة الِفَلسطينّية على الّساحة اللّبنانية ١٩7٠ - ١٩7٨م.- ١
تبيان النّضال الّسياسّي الِفَلسطينّي في فترة السبعينيات.- ٢
استنتاج اأهمية خطاب الرئيس ياسر عرفات في ال�أمم المتحدة عام ١٩74م.- ٣

مقاطع من خطاب الرئيس ياسر عرفات )اأبو عمار( اأمام الجمعية العامة للاأمم المتحدة عام ١٩74م:

نشاط )١(: نقراأ، ونحلل، ثّم نستنتج:

   اإنّني ثائر من اأجل الحرية، واأعرف اأّن كثيرين من الجالسين في هذه القاعة، كانوا مثلي في المواقع النضالية التي اأقاتل 
منها ال�آن، من هنا اأساألهم اأن نمضَي في تحويل الحلم المشترك بمستقبل 

السلام في هذه ال�أرض الفلسطينية المقدسة اإلى حقائق ساطعة.

  اإنّني كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكقائد للثورة الفلسطينية، اأعلُن 
هنا اأنّنا ل� نريد اإراقة نقطة دم، ول� نستعذب استمرار القتال دقيقة واحدة اإذا 

حل السلام العادل المبنّي على حقوق شعبنا، وتطلعاته، واأمانّيه.

  اإنّني كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكقائد للثورة الفلسطينية، 
اأتوّجه اإليكم اأن تقفوا مع نضال شعبنا؛ من اأجل تطبيق حّقه في تقرير 
مصيره، هذا الحّق الذي كّرسه ميثاق منظمتكم، واأقّرته جمعيتكم في 
منفاه  من  العودة  في  شعبنا  تمكّنوا  اأن  اإليكم  اأتوجه  واإنّني  مناسبات، 

جباري؛ ليعيش في وطنه ودياره، وتحت ظلال اأشجاره حّراً سّيداً، متمتعاً بحقوقه القومية كافة؛ ليشاركوا في ركب  ال�إ
نساني، بكل ما فيه من اإمكانات وطاقات، وليحمي قدسه الحبيبة، كما  الحضارة البشرية، وفي مجال�ت ال�بداع ال�إ

رهاب والقهر. أديان، بعيداً عن ال�إ فعل دائماً عبر التاريخ، ويجعلها قبلة لجميع ال�

   كما اأتوّجه باأن تمكنوا شعبنا من اإقامة سلطته الوطنية المستقلة، وتاأسيس كيانه الوطني على اأرضه.

لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون وبندقية الثائر في يدي، فلا تسقطوا الغصن ال�أخضر من يدي، الحرب تندلع 
من فلسطين والسلام يبداأ من فلسطين. 

  مهدي عبد الهادي، المساألة الفلسطينية ومشاريع الحلول السلمية، ١٩٣4 - ١٩74م، ص٥7٣- ص٥74

ال�أفكار العامة التي تناولها الخطاب.– 
الخيارات التي طرحها الرئيس عرفات في خطابه بخصوص حل القضية الفلسطينية.– 
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 اأنا تعلّمت:

هيونّية على القواعد والتجمعات الِفَلسطينّية في لبنان، وبعض القرى            استمرت ال�عتداءات الصُّ

والمدن والمراكز ال�قتصاديّة اللبنانية، واغتيال�ت ممنهجة للعديد من الشخصيات والقيادات الفلسطينّية 

على الساحة الدولية في اأوروبا، واأمريكا، والدول العربية، فمثلاً في عام ١٩7٢م، اغتالت ال�أديب والكاتب 

ال�حتلال  اغتال  ١٩7٣م  عام  وفي  زعيتر،  وائل  الفلسطيني  والدبلوماسي  كنفاني،  غسان  الفلسطيني 

هيونّي ثلاثة من قادة منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية، هم: كمال ناصر، وكمال عدوان، واأبو يوسف النّّجار  الصُّ

في بيروت، واأطَلَق عليها عملّية )فردان( نسبة للشارع الذي نُّفذت فيه.

برنامج  القاهرة عام ١٩74م  ُعِقَدت في  التي  الثّانية عشرة  الِفَلسطينّي في دورته  الوطنّي  المجلس  اأقّر 

النقاط العشر )البرنامج الّسياسّي المرحلّي(، وقد اأوجد هذا البرنامج مجال�ً للتحرك الّسياسّي الِفَلسطينّي على 

ولّي اأّن منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية  ولّية، واأعطى انطباعاً لدى الدول العربّية والمجتمع الدَّ الساحة العربّية والدَّ

قد اأصبحت اأكثر اإيجابّية وواقعية، وكان من نتائج ذلك اعتراف الجامعة العربّية، وال�أمم المتحدة عام ١٩74م 

بمنظّمة التّحرير الِفَلسطينّية الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الِفَلسطينّي. واألقى الرئيس ياسر عرفات )اأبو عمار( 

خطابه الشهير في ال�أمم المتحدة بتاريخ ١١/١٣/ ١٩74م، تناول فيه مطالب منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية.

ُوِصف َخطاب الرئيس ياسر عرفات باأنّه مهّم للقضّية الِفَلسطينّية، حيث اأّدى اإلى تزايد ال�عتراف بمنظّمة 

اإدانة دولة  التّحرير الِفَلسطينّية كممثّل شرعي ووحيد للّشعب الِفَلسطينّي على الّصعيد الدَّولّي، كما حّقق 

ال�حتلال في الجمعية العامة للاأمم المتحدة في قرار رقم )٣٣7٩( عام ١٩7٥م، الذي جاء فيه: ))الجمعية 

هيونّية شكل من اأشكال العنصرية والتمييز العنصري((. العامة للاأمم المتحدة تُِقّر باأّن الصُّ

نفّكر، ونناقش:  

لماذا َعّدِت الجمعيُة العامُة الصهيونّيَة شكلاً من اأشكال العنصرية؟

اأّما على الّصعيد العربّي، فقد حصلت منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية على عضوية كاملة في الجامعة العربّية 

عام ١٩76م، فاأصبحت تشارك في جميع جلسات الجامعة ومؤتمراتها، ولجانها ومنظماتها ومؤسساتها على 

قدم المساواة مع سائر الدول العربّية ال�أعضاء.

وقعت مصر واإسرائيل اإتفاقية السلام )كامب ديفيد( عام ١٩7٨م، وقدمت مقترحاً للحكم الذاتي في 

الضفة الغربية وقطاع غزة ورفضها الفلسطينيين بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
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  ال�أسئلة:

 

آتية: جابة الصحيحة للعبارات ال� ١- اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأضع دائرة حول رمز ال�إ

ما الدولة الّتي استقبلت منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية بعد خروجها من ال�أردن عام ١٩7١م؟	 

اأ- ِمصر.              ب- تونُس.             جـ-  لبنان.           د- العراق. 

مــا اســم العملّيــة الّتــي اغتالــت فيهــا اإســرائيل كمــال ناصــر، وكمــال عــدوان، واأبــا يوســف النّّجــار 	 

فــي لبنــان عــام ١٩7٣م؟

  اأ- سلامة الجليل.     ب- فردان.          جـ- الّسهم ال�أسود.      د- الّساق الخشبية. 

٢- اأستنتج اأهمية خطاب الرئيس ياسر عرفات عام ١٩74م في الجمعية العامة للاأمم المتحدة.

٣- اأفّسر رفض الفلسطينيين اتفاقية السلام )كامب ديفيد( عام ١٩7٨م.
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  نشاط )١(: نقراأ، ثّم نستنتج:

    واصلت منظمة التحرير الِفَلسطينّية عملّيات المقاومة، انطلاقاً من قواعدها العسكرية من ال�أراضي 

)عملية  الساحل  عملية  المغربي  دل�ل  بقيادة  مجموعة  فنفذت  اللبنانية، 

على  لعدوانه  ذريعة  هيوني  الصُّ العدوان  منها  اتخذ  التي  عدوان(  كمال 

جنوب لبنان عام ١٩7٨م.
الهدف من العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عام ١٩7٨م.– 

هيونّي على لبنان )١٩78-١٩8٢م( الّدرس الثّاني: العدوان الصُّ

        اأنا تعلّمت:

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

هيونّي على لبنان عام ١٩7٨م. ١- استنتاج اأسباب العدوان الصُّ

هيونّي على لبنان عام ١٩٨٢م. ٢- توضيح اأسباب العدوان الصُّ

هيونّي على لبنان عام ١٩٨٢م. ٣- تبيان النّتائج المترتّبة على العدوان الصُّ

هيونّي على لبنان عام ١٩78م: العدوان الصُّ

هيونّي على جنوب لبنان بتاريخ ١٩7٨/٣/١4م،        بداأ العدوان الصُّ

اإلى  قّواته  ووصلت  لبنانية،  وقرية  بلدة   ١٥٠ من  اأكثر  واحتّل 

مشارف نهر الليطاني.

ولّي القرار رقم )4٢٥( الذي طالب       واأصدر مجلس ال�أمن الدَّ

هيونّية من ال�أراضي  فيه بوقف اإطلاق النار، وانسحاب القّوات الصُّ

اللبنانية، وقّرر اإنشاء قوة مراقبة دولية )اليونيفيل( في جنوب لبنان. 

انسحبت  المشتركة،  واللبنانية  الِفَلسطينّية  المقاومة  وبفعل 

الموالي  الجنوبي  لبنان  جيش  محلّها  وحّل  ال�حتلال،  قّوات 

سرائيل.  جنوب لبنان  عام 1978مل�إ
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 نشاط )٢(: نقراأ، ثّم نستنتج:

هيونّي  العدوان الصُّ اأسباب   *

على لبنان عام ١٩٨٢م.

      اأنا تعلّمت:

هيونّي اجتياحه للبنان في ١٩٨٢/6/4م، واأطلق عليه اسم عملّية )سلامة الجليل(؛ بهدف       بداأ العدّو الصُّ

التخلص من وجود المقاومة الِفَلسطينّية في لبنان الّتي اأصبحت صواريخها تطال مستوطنات الجليل، واتخذ 

من محاولة اغتيال سفيره في لندن ذريعة لشّن عدوانه. 

الصمود  في  أمثلة  ال� اأروع  وضربت  هيونّي،  الصُّ للعدوان  واللبنانية  الِفَلسطينّية  المقاومة  تصّدت      

والتضحية الّتي تجلّت ُصَورها في قلعة الشقيف، وبعد ذلك في حصار بيروت، حيث تقّدم جيش ال�حتلال، 

ودخل بيروت الشرقية، وفرض حصاراً استمر )٨٠( يوماً على الجزء الغربي منها، الذي يشكّل معقل المقاومة 

الِفَلسطينّية، فتّم قطع الكهرباء، ومنع وصول المواد الغذائية والتموينية، والطبية، والوقود اإليها، وتعرضت 

للقصف بُمْخَتِلِف اأنواع ال�أسلحة.

أيام ال�أخيرة من حصار بيروت، واأرسلت مبعوثها الخاص  تدّخلت الول�يات المتحدة ال�أمريكية في ال�

قناع القيادة الِفَلسطينّية بَقبول ال�نسحاب من بيروت، واستجابة لنداء الزعامات اللبنانية  )فليب حبيب(؛ ل�إ

والعربّية، وافقت منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية على الخروج من لبنان، وتّم توزيع قّواتها على سوريا، والعراق، 

والّسودان، والجزائر، وتونُس الّتي اأصبحت مقّراً لمنظّمة التّحرير الِفَلسطينّية.

هيونّي مخيمي صبرا وشاتيلا في بيروت، بعد خروج قوات الثورة الِفَلسطينية  حاصرت قوات ال�حتلال الصُّ

من لبنان، وقامت بقصفهما بالمدفعية عّدة مّرات، وفي الوقت نفسه، سمحت لعناصر من حزب الكتائب 

هيونّي على لبنان عام ١٩8٢م: اأسباب العدوان الصُّ
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استمرت  مجزرة  ارتكبت  هيونّي،  الصُّ ال�حتلال  جيش  من  وبتغطية  المخيمين،  اإلى  بالدخول  اللبناني 

لثلاثة اأيام من ١6 - ١٩٨٢/٩/١٨م، وتشير التقديرات لعدد ضحايا المجزرة ما بين ٩٥٠ - ٣٥٠٠ من 

واللّبنانيين. الِفَلسطينّيين  المدنيين 

نشاط تطبيقي: 

نبحث من خلال مصادر المعرفة عن قلعة الشقيف، ونكتب تقريراً عن 

اأهميتها ال�ستراتيجية، وارتباطها بالمقاومة الفلسطينية عام ١٩٨٢م.

 

 
قلعة الشقيف

  ال�أسئلة:

هيونــّي علــى لبنــان عــام ١٩7٨م، وعــام ١٩٨٢م، مــن حيــث المســميات، . ١ اأوازُن بيــن العــدوان الصُّ
وال�أهــداف، والذرائــع.

اأعطي ما يدلّل على بسالة المقاومة وصمودها في وجه العدوان على لبنان عاَمي ١٩7٨ و١٩٨٢م.. ٢

هيونّي للبنان عام ١٩٨٢م.. ٣ اأبّين النّتائج المترتّبة عن ال�جتياح الصُّ

اأبدي تصّوري حول اأثر خروج قوات الثورة الِفَلسطينّية من لبنان على مسار حّل القضّية الِفَلسطينّية.. 4
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ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على: 
١- استنتاج اأسباب اندل�ع ال�نتفاضة الِفَلسطينّية عام ١٩٨7م.              

٢- توضيح اأهداف ال�نتفاضة الِفَلسطينّية عام ١٩٨7م. 
هيونّي في قمع ال�نتفاضة.                    ٣- تبيان سياسة ال�حتلال الصُّ

4- تعداد اإنجازات ال�نتفاضة الِفَلسطينّية.   

   نشاط )١(: نقراأ، ونفّكر، ثّم نجيب:

كبيرة  بمكانة  الفلسطينية  ال�نتفاضة  حظيت     

على المستوى العالمي، فقد دخل لفظ )مصطلح( 

انتفاضة باللغة العربية معاجم السياسة العالمية ل�أول 

مرة في القرن العشرين، كما لقيت ال�نتفاضة تاأييداً 

من شعب  جاءت  أنّها  ل� العالم؛  من شعوب  واسعاً 

اأعزل، واجه باأساليبه البسيطة سياسة قمعية،  مدنّي 

مدعومة باأحدت الوسائل وال�آل�ت العسكرية.

دل�لة دخول كلمة ال�نتفاضة بلفظها العربي اإلى معاجم السياسة العالمية.– 

 تعاطف شعوب العالم مع ال�نتفاضة ال�أولى.– 

الّدرس الثّالث: ال�نتفاضة الِفَلسطينّية ال�أولى عام ١٩87م

       اأنا تعلّمت:
شعال انتفاضته          هّياأ عدد من ال�أسباب غير المباشرة الّشعب الِفَلسطينّي في الضفة الغربية وغّزة ل�إ
عام ١٩٨7م، منها: اإخراج منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية من لبنان، واستمرار ال�حتلال في سياسة ال�غتيال، 
حباط  مثل اغتيال فنان الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي في لندن عام ١٩٨7م، وشعور الِفَلسطينّيين بال�إ
ولّي بالقضّية الِفَلسطينّية، واستمرار سياسة ال�حتلال تُجاه ال�أرض الِفَلسطينّية  من فتور ال�هتمام العربّي والدَّ
واأصحابها، مثل مصادرة ال�أراضي، وال�ستيطان، وهدم المنازل، واإغلاق المدارس والجامعات، واإنشاء 

روابط القرى؛ لتكون بديلاً للِفَلسطينّيين عن منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية.

   اأّما الشرارة التي اأّدت  الى اندل�ع ال�نتفاضة، فكان بتاريخ ١٢/٨/ ١٩٨7م، عندما دهست شاحنة اإسرائيلّية 

اأسباب اندل�ع ال�نتفاضة الِفَلسطينّية عام ١٩87م:
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عّمال�ً ِفَلسطينّيين من جباليا في قطاع غّزة، ما اأدى اإلى استشهاد اأربعة منهم، وجرح تسعة اآخرين. وفي اليوم 

التالي، وعند تشييع جثامين الشهداء، قامت حشود المتظاهرين باإلقاء الحجارة على موقع لجنود ال�حتلال في 

جباليا، ورّد الجنود باإطلاق النار عليهم، وتوالت ال�حتجاجات والمواجهات الّتي اأخذت تنتشر يوماً بعد يوم 

حتى عّمت ُمْخَتلَف اأنحاء قطاع غّزة، والّضّفة الغربّية. 

     كان من اأهداف ال�نتفاضة الِفَلسطينّية المطالبة بالحقوق، والثوابت الوطنّية للشعب الِفَلسطينّي المتمثلة 

هيونّي، واإقامة دولته المستقلّة، وعاصمتها القدس، واإطلاق سراح ال�أسرى، ووقف  في اإنهاء ال�حتلال الصُّ

الِفَلسطينّي،  الّشعب  اأبناء  ضّد  الحديدية  القبضة  سياسة  ووقف  المستوطنات،  وبناء  ال�أراضي،  مصادرة 

الّدينية،  بعاد، وسياسة تكسير العظام، واإغلاق الطرق، وانتهاك حرمة المقدسات  ال�إ المتمثّلة في قرارات 

ومداهمة المؤسسات التّعليمية والنقابية، واإغلاقها، وهدم البيوت، ومنع التّجّول، وال�غتيال�ت الّتي طالت 

رموز القيادات الِفَلسطينّية، مثل:

 فتحي الشقاقي: 
- سنة ال�غتيال: ١٩٩5م.

- المكان: مالطا.

 خليل الوزير)اأبو جهاد(: 
- سنة ال�غتيال: ١٩88م.

- المكان: تونس.

فخري العمريهايل عبد الحميد )اأبو الهول(اأبو اإياد )صلاح خلف(

- سنة ال�غتيال:١٩٩١م.  - المكان: تونس    

      انخرط في ال�نتفاضة ال�أولى على مدار سّت سنوات  فئات الّشعب الِفَلسطينّي كافّة، ولعبت المراأة 

الِفَلسطينية دوراً كبيراً في فعالّيتها. وكانت ال�نتفاضة في بدايتها عفويّة، وغير منظّمة، ثّم ظهرت قيادة سّريّة 

لها، ُعِرَفت )بالقيادة الوطنّية الموحدة  للانتفاضة(، وضّمت حركة فتح، والجبهة الّشعبية لتحرير ِفَلسطين، 

والجبهة الديمقراطية، والجبهة الّشعبية- القيادة العامة، والحزب الشيوعي، حيث عملت هذه القيادة على 

المقاومة،  ووسائل  ضرابات،  ال�إ مواعيد  لتحديد  البيانات  اإصدار  طريق  عن  وتنظيمها،  فعالياتها،  توجيه 

والعصيان المدنّي، وفضح اأساليب ال�حتلال. ومارست حركات ِفَلسطينّية اأخرى  نشاطها في ال�نتفاضة 

ست عام ١٩٨7م.  سلامية )حماس( الّتي اأسِّ سلامي، وحركة المقاومة ال�إ ال�أولى، مثل حركة الجهاد ال�إ

  نشاط: 
نبحث، وُنِعّد تقريرًا مختصرًا عن دور المراأة الفلسطينية في انتفاضة الشعب الفلسطيني.
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 نشاط )٢(: نلاحظ، ونقراأ وثيقة اإعلان ال�ستقلال عام ١٩88م في الجزائر، ثّم نستنتج:

الله،  باسم  يعلن،  الفلسطيني  الوطني  المجلس  ))...فاإّن   
وباسم الشعب العربّي الفلسطينّي، قياَم دولة ِفَلسطين فوق اأرضنا 
الِفَلسطينّية، وعاصمتها القدس الشريف. اإّن دولة ِفَلسطين هي 
للفلسطينيين اأينما كانوا. فيها يطورون ُهويتهم الوطنية والثقافية، 
ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم 
نسانية، في ظّل نظام ديمقراطّي  الدينية والسياسية وكرامتهم ال�إ
برلمانّي، يقوم على اأساس حرية الراأي، وحرية تكوين ال�أحزاب، 

أقلية قرارات ال�أغلبية، وعلى العدل ال�جتماعّي والمساواة وعدم  أقلية، واحترام ال� ورعاية ال�أغلبية حقوق ال�

التمييز في الحقوق العامة على اأساس الِعرق، اأو الدين، اأو اللّون، اأو بين المراأة والرجل، في ظّل دستور 

يؤّمن سيادة القانون والقضاء المستقل، وعلى اأساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في 

أديان عبر القرون. اإّن دولة فلسطين دولة عربية، وهي جزء ل� يتجزاأ من  التسامح والتعايش الّسمح  بين ال�

أمة العربية،... بميثاق جامعة الدول العربية،...  وتعلن دولة ِفَلسطين التزامها بمبادئ ال�أمم المتحدة،  ال�

نسان...(( علان العالمّي لحقوق ال�إ واأهدافها، وبال�إ

نسانية التي كفلتها وثيقة اإعلان ال�ستقلال.   –  الحقوق الوطنية، والحقوق ال�إ

البعدين القومي والدولي في الوثيقة.   – 

الضمانات التي قدمتها الوثيقة للمجتمع الدولي.– 

اإنجازات ال�نتفاضة الِفَلسطينّية:

        اأنا تعلّمت:
ولّي، منها: اإعادة ال�عتبار لمنظّمة التّحرير  نجازات على الصعيد الدَّ          حّققت ال�نتفاضة عدداً من ال�إ
الِفَلسطينّية كممثّل شرعّي ووحيد للشعب الِفَلسطينّي، فقامت ال�أردن بفّك ال�رتباط مع الّضّفة الغربّية قبل اأربعة 
اأشهر من اإعلان ياسر عرفات رئيس منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية وثيقة ال�ستقلال في ١١/١٥/ ١٩٨٨م، وفتحت 
هيونّي على قبول التفاوض معها.  الول�يات المتحدة حواراً مع منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية، واأجبرت ال�حتلال الصُّ
هيونّي؛ بسبب مقاطعة بضائعه،  اأّما على الصعيد المحلّّي، فاألحقت ال�نتفاضة خسائر كبيرة في ال�قتصاد الصُّ

قبال على المنتجات الوطنية البديلة، وزادت من التكافل والتضامن بين اأفراد الّشعب الِفَلسطينّي. وال�إ
     وفي الوقت نفسه، اسُتشِهد ما بين )١٢٠٠ - ١٥٥٠( ِفَلسطينّي، وتم اأسر اأكثر من ١٠٠ األف اأسير، 

ووصل عدد الجرحى اإلى 7٠ األف جريح، خلال سنوات ال�نتفاضة الّسّت.
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 نشاط: نقراأ، ثّم نستنتج:    
يحتفل الشعب الفلسطيني بتاريخ )١١/١٥( من كّل عام باإعلان استقلال دولة ِفَلسطين.

اأهّمّية اإحياء هذه المناسبة.                     	 
مظاهر ال�حتفال بيوم اإل�علان ال�ستقلال.	 

من مناسباتنا الوطنّية )يوم اإعلان ال�ستقلال(:

جابة الصحيحة: ١-  اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأضع دائرة حول رمز ال�إ

ما الكلمة الّتي دخلت بلفظها العربّي اإلى معاجم السياسة العالمية ل�أول مرة في القرن العشرين؟	 

     اأ- مقاومة.             ب- انتفاضة.                جـ- ثورة.         د- نضال.

متى اندلعت ال�نتفاضة الفلسطينية ال�أولى )انتفاضة الحجارة(؟	 

اأ- ١٩7٨/١٢/٨م.     ب- ٨/١٢ /١٩٨٠م     جـ- ١٩٨7/١٢/٩م       د- ٢١/ ١٢/ ١٩٨٣م.

ما الذي مّيز ال�نتفاضة الِفَلسطينّية ال�أولى، من حيُث المشاركُة فيها؟	 

 اأ- اقتصارها على الشباب.              ب- اقتصارها على المراأة.              

ّن.           د- مشاركة فئات الّشعب الِفَلسطينّي كافّة فيها. جـ- اقتصارها على كبار السِّ

٢- اأناقش ال�أسباب المباشرة، وغير المباشرة، ل�ندل�ع ال�نتفاضة الفلسطينية عام ١٩٨7م. 

٣- اأذكر اأهداف ال�نتفاضة الِفَلسطينّية عام ١٩٨7م.

4- اأوّضح الدور الذي قامت به القيادة الوطنّية الموّحدة للانتفاضة.

هيونّية للقضاء على ال�نتفاضة الفلسطينية عام ١٩٨7م. ٥- اأعطي اأمثلة على ما شملته سياسة القبضة الحديدية الصُّ

ولّي. 6- اأبّين اإنجازات ال�نتفاضة ال�أولى على المستويين المحلّّي والدَّ

  ال�أسئلة:
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ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد ال�نتهاء من الّدرس اأن يكونوا قادرين على: 
١ - معرفة اتفاقية اأوسلو، والنتائج التي ترتبت عنها.

٢- استنتاج اأهم اإنجازات الّسلطة الوطنية الِفَلسطينّية.  

اتّفاقّية اأوسلو عام ١٩٩3م:

 نشاط )١(: نقراأ المواّد ال�آتية من اتفاقية اأوسلو، ثّم نقوم بما ياأتي:  
اإطار عملية  الفلسطينية ضمن   – سرائيلية  ال�إ المفاوضات  المفاوضات: اإّن هدف  هدف   :)١( المادة 
السلام الحالية في الشرق ال�أوسط هو اإقامة سلطة حكم ذاتي انتقالية في الضفة الغربية، وقطاع غزة، 

خلال فترة ل� تتجاوز الـ ٥ سنوات.  
المادة )5(: الفترة ال�نتقالية، ومفاوضات الوضع الدائم:

-  تبداأ فترة السنوات الخمس ال�نتقالية فور ال�نسحاب من قطاع غزة، ومنطقة اأريحا.
-   سوف تبداأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة اإسرائيل، وممثلي الشعب الفلسطينّي في اأقرب وقت 

ممكن.
والمستوطنات  واللاجئون،  القدس،  فيها:  بما  المتبقية،  القضايا  تغطّي  المفاوضات سوف  -   اإّن هذه 

أمنية، والحدود، والمياه. والترتيبات ال�
-  نناقش، ونُفّسر: قيام اإسرائيل بتاأجيل قضايا الحل النهائي.

         اأنا تعلّمت: 

وال�أردن  ولبنان، وسوريا،  )اإسرائيل(،  اإلى كّل من  ال�أمريكية دعوات  المتحدة  الول�يات        وّجهت 

ومنظّمة التّحرير الفسطينية لحضور مؤتمر مدريد - عاصمة اإسبانيا - عام ١٩٩١م؛ من اأجل تحقيق تسوية 

سلمية شاملة ترتكز على قراَرْي مجلس ال�أمن رْقم )٢4٢ و ٣٣٨(، من خلال مفاوضات مباشرة بين ال�أطراف، 

سرائيلّي على ذلك، اإل� اأنّه كان  على اأن يكون الوفد الِفَلسطينّي ضمن الوفد ال�أردني؛ بسبب اإصرار الطرف ال�إ

من حّق الِفَلسطينّيين طرح قضاياهم على نحو منفصل عند عقد جلسات المفاوضات الِفَلسطينّية مع الجانب 

سرائيلّي. وبعد مؤتمر مدريد، دارت المفاوضات بين منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية، و)اإسرائيل( اأسفرت عن  ال�إ

ال�عتراف المتبادل، وتوقيع اتّفاقّية اأوسلو عام ١٩٩٣م.

الّدرس الّرابع: عملّية الّسلام، وتاأسيس الّسلطة الوطنّية الِفَلسطينّية
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سرائيلّي في العاصمة النرويجية اأوسلو،        اأجرت منظّمة التّحرير الِفَلسطينّية مفاوضات سّريّة مع الجانب ال�إ

استمرت عاماً ونصف، واأّدت اإلى اتفاق اإعلان المبادئ )اأوسلو(، الذي تّم توقيعه في البيت ال�أبيض في 

واشنطن، بتاريخ ١٩٩٣/٩/١٣م، بحضور كّل من ياسر عرفات واإسحق رابين، وبرعاية الرئيس ال�أمريكي 

بيل كلينتون.

قامة حكومة انتقالية       عرفت وثيقة اإعلان المبادئ )غّزة - اأريحا اأول�ً(، ونّصت على الّسماح للِفَلسطينّيين باإ

ِفَلسطينّية خلال خمس سنوات، تؤّدي اإلى تسوية دائمة، على اأساس قراَرْي ال�أمم المتحدة )٢4٢ و٣٣٨(، 

وبعد ستّة اأشهر، تبداأ المرحلة الثّانية من الفترة ال�نتقالية. 

الشرطة  قّوات  مكانه  وحلّت  ١٩٩4م،  عام  وغّزة  اأريحا  من  سرائيلّي  ال�إ ال�حتلال  جيش  انسحب      

داريّة لمنظّمة التّحرير الِفَلسطينّية من تونُس اإليها، وتاأسست السلطة الوطنّية  الِفَلسطينّية، وانتقلت ال�أجهزة ال�إ

الِفَلسطينّية، ودخل ياسر عرفات غّزة بتاريخ ١٩٩4/7/١م، واأصبح رئيساً للسلطة الوطنّية الِفَلسطينّية.

     واكتسبت عملّية التّسوية زخماً في توقيع اتّفاقّية اأوسلو الثانية )طابا( بتاريخ ١٩٩٥/٩/٢٨م، الّتي اأسفر عنها 

تقسيم الّضّفة الغربّية وقطاع غّزة اإلى ثلاث مناطق، هي:

مناطق )A(: وتخضع اأمنّياً واإداريّاً بالكامل للسلطة الوطنية الِفَلسطينّية، وهي مراكز المدن الرئيسة في الضفة 

الغربية، ما عدا الخليل، وِمساحتها ل� تتجاوز ٣٪.

القرى  مناطق  وهي  سرائيلّية،  ال�إ للسيطرة  واأمنياًّ  الِفَلسطينّية  الوطنية  للسلطة  اإداريّاً  وتخضع   :)B( مناطق 

والّريف الِفَلسطينّي، وهي نحو ٢6-٢7٪.

سرائيلّية فقط، وتشمل المستوطنات، والمناطق الحدودية،  مناطق )C(: وتخضع اأمنّياً واإداريّاً للسيطرة ال�إ

وغيرها، وهي نحو ٪7٠.
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اإنجازات الّسلطة الوطنّية الِفَلسطينّية، وبناء مؤسسات الدولة:

  نشاط )٢(: نلاحظ، ثّم نفكر، ونجيب:

دل�لة اإنشاء الّسلطة الوطنّية للمؤسسات الِفَلسطينّية. – 

        اأنا تعلّمت: 

       عملت الّسلطة الوطنّية الِفَلسطينّية منذ تاأسيسها على بناء مؤسسات الّشعب الِفَلسطينّي؛ لتكون نواة 

الدولة الِفَلسطينّية المستقلّة، ومن مؤسساتها: 

	 المجلس التشريعي: وهو يمثّل الّسلطة التشريعية للشعب الِفَلسطينّي، تشكّل بعد انتخابات عام ١٩٩6م. 

* مجلس الوزراء: تّم تشكيله عام ٢٠٠٣م، ويعّين رئيس مجلس الوزارء بموجب مرسوم من رئيس الّسلطة 

الوطنّية الِفَلسطينّية.

	 ال�أجهزة ال�أمنية: ومهمتها تحقيق النظام، وال�أمن العامّ.

	 الّسلطة القضائية: وتشمل اأنواع المحاكم كافّة، وتّم استحداث محكمة اأمن الدولة الّتي نشاأت بقرار 

نة من خمسة  من رئيس الّسلطة الوطنّية الِفَلسطينّية في عام ١٩٩٥م، ومحكمة العدل العليا الِفَلسطينّية المكوَّ

قضاة ِفَلسطينّيين.

التّعليم والثقافة، والصحة، والتنمية  الِفَلسطينّية تشرف على مجال�ت  الوطنّية  الّسلطة  اأصبحت      كما 

المحلّّي،  والحكم  والعمل،  والتّجارة،  والّصناعة،  كالّزراعة،  الِفَلسطينّي،  ال�قتصاد  وقطاعات  ال�جتماعّية 

شراف عليها، وتطويرها. دارتها، وال�إ وال�أسرى، واأنشاأت لهذا الغرض الوزارات والهيئات؛ ل�إ
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جابة الصحيحة: ١- اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأضع دائرة حول رمز ال�إ

متى ُعِقَد مؤتمر مدريد للّسلام؟	 

د- ١٩٩6م ب- ١٩٩٥م.               جـ-  ١٩٩١م.        اأ- ١٩٩٠م.  

ما الهدف من المفاوضات في المرحلة ال�أولى بين الِفَلسطينّيين واإسرائيل؟	 

      اأ- اإقامة دولة ِفَلسطينّية مستقلّة.       ب- اإقامة حكم ذاتّي.

د- اإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية فقط.       جـ- ال�نسحاب من الّضّفة وغّزة.   

عن ماذا اأسفر توقيع اتّفاقّية واشنطن بتاريخ ١٩٩٥/٩/٢٨م بين الِفَلسطينّيين واإسرائيل؟	 

     اأ- وقف ال�ستيطان.       

    ب- بسط صلاحيات الِفَلسطينّيين على الّضّفة الغربّية وغّزة كافّة.    

  .)C(و )B(و )A( ج - تقسيم الضفة اإلى مناطق    

     د- اعطاء صلاحيات واسعة للسلطة الوطنية في مدينة القدس.

٢- اأبّين الهدف من اتّفاقّية اأوسلو عام ١٩٩٣م، َوْفق المادة )١(، والمادة )٥(.  

٣- اأذكر قضايا الحّل النّهائّي الّتي ُطِرَحت في اتّفاقّية اأوسلو.

سرائيلّي التفاوض حول قضايا الحل النّهائّي، وتاأجيله.  4- اأعلّل: مراوغة ال�حتلال ال�إ

داريّة. أمنّية وال�إ ٥- اأوازُن بين مناطق )A( و)B( و)C(، من حيُث الّصلاحّياُت ال�

6-  اأوّضح اأهّم اإنجازات الّسلطة الوطنّية الِفَلسطينّية.

  ال�أسئلة:
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ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

١- استنتاج اأسباب اندل�ع ال�نتفاضة الِفَلسطينّية الثانية )انتفاضة ال�أقصى( عام ٢٠٠٠م. 

هيونّي في قمع انتفاضة ال�أقصى عام ٢٠٠٠م.   ٢- توضيح سياسة ال�حتلال الصُّ

٣- تتبُّع اأهّم ال�أحداث بعد رحيل الرئيس عرفات.

اأسباب اندل�ع ال�نتفاضة الِفَلسطينّية الثانية )انتفاضة ال�أقصى( عام ٢٠٠٠ - ٢٠٠5م:

  نشاط )١( نقراأ، ونلاحظ، ثّم نستنتج:

     استمّرت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني 

سرائيلي خلال ال�أعوام ١٩٩٣ - ٢٠٠٠م، ولكنّها  وال�إ

لم تحّقْق اأّي تقدُّم في قضايا الوضع النهائي؛ بفعل 

مماطلة ال�حتلال.

تعاطيه    – عدم  على  سرائيلي  ال�إ ال�حتلال  اإصرار 

مع قضايا الوضع النهائي.

رّد فعل الفلسطينيين تُجاه ذلك. –

تسمية ال�نتفاضة الثانية عام ٢٠٠٠م انتفاضة ال�أقصى. –

الّدرس الخامس- ال�نتفاضة الِفَلسطينّية الثّانية )انتفاضة ال�أقصى( عام ٢٠٠٠م 

انتفاضة ال�أقصى )٢٠٠٠ - ٢٠٠٥م(

        اأنا تعلّمت: 

ال�حتلال  التزام  الّسلام؛ بفعل عدم  الِفَلسطينّي من عملّية  حباط في الشارع  ال�إ  سادت حالة من 

المتحدة  الول�يات  ومحاولة  اأوسلو،  في  عليه  التوقيع  تّم  وبما  الِفَلسطينّية،  الوطنّية  بالحقوق  سرائيلّي،  ال�إ

ولّية )١٩4 و٢4٢ و ٣٣٨(.  و)اإسرائيل( فرض حّل على الِفَلسطينّيين، بعيداً عن قرارات الشرعية الدَّ

سياسته  في  ال�حتلال  استمرار  اإلى  بال�ضافة  المفروضة،  الحلول  هذه  عرفات  ياسر  الرئيس  رفض 

وال�قتحامات  ال�أسرى،  فراج عن  ال�إ ورفض  وال�عتقال�ت،  القدس،  وتهويد  ال�أرض،  في مصادرة  القمعية 

المتكررة للاأقصى، ومناطق الّسلطة الوطنّية الِفَلسطينّية. وبتاريخ ٢٠٠٠/٩/٢٨م، اقتحم زعيم حزب الليكود 
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الصهيوني اأرئيل شارون ساحات المسجد ال�أقصى، فكان السبب المباشر في اندل�ع شرارة ال�نتفاضة الثّانية 

)انتفاضة ال�أقصى(، حيث شهدت ساحاته صدامات بين المصلّين، وجيش ال�حتلال، اأوقعت عدداً من 

الشهداء والجرحى، ثّم امتدت اإلى ال�أراضي الِفَلسطينّية كافّة.

   تميزت ال�نتفاضة الثّانية بطابعها العسكري، حيث شهدت عدداً من المواجهات والعمليات المسلحة 

بين المقاومة، وقّوات ال�حتلال، ووّحدت مقاومة الّشعب الِفَلسطينّي، فتشكّلت لجنة المتابعة العليا للقوى 

سلامية.  الوطنّية وال�إ

هيونّي في قمع انتفاضة ال�أقصى عام ٢٠٠٠م:    سياسة ال�حتلال الصُّ

 نشاط )٢(: نلاحظ، ثّم نستنتج:

* ممارسات ال�حتلال ضد انتفاضة ال�أقصى.

تدمير مقر المقاطعة - رام هللااالعتقاالت

ع العنصري مجزرة مخيم جنينجدار الّضّم والتّوسُّ

        اأنا تعلّمت:

هيونّي اأشكال القمع كافّة ضّد الّشعب الِفَلسطينّي خلال فترة انتفاضته الثّانية؛          مارس ال�حتلال الصُّ

لكسر صموده، واإخضاعه، ومن الممارسات وال�نتهاكات الّتي قام بها: 

* اإغلاق الطرق الواصلة بين المدن والقرى بالسواتر الترابية، اأو البوابات الحديدية اأو تجريفها، اأو نصب 

أقدام لمسافات طويلة عبر الجبال وال�أودية من  الحواجز العسكرية عليها، فلجاأ الِفَلسطينّيون للسير على ال�

طلاق النار، والتفتيش، واإجبارهم على ال�نتظار، اأو العودة.  خلال طرق ترابية، وتعّرضهم ل�إ



١١٩

* تدمير الِبنية ال�قتصاديّة للشعب الِفَلسطينّي، من خلال تجريف ال�أراضي الّزراعية، واأشجار الّزيتون، وشّل 

الحركة التّجاريّة، والّصناعّية، والّسياحّية، ومنع وصول الموظفين ل�أماكن اأعمالهم، واإعاقة وصول الطّلبة 

بناء  في  وال�ستمرار  وتهويدها،  القدس،  الِفَلسطينّيين، وعزل  الُعّمال  اآل�ف  لمدارسهم وجامعاتهم، وطرد 

ع العنصري. المستوطنات حولها، وفي الّضّفة الغربّية، وبناء جدار الّضّم والتّوسُّ

الحركة  قادة  طالت  الّتي  وال�عتقال�ت  التجول،  حظر  وفرض  والمخيمات،  والمدن،  القرى،  اقتحام   *

اأبي  اغتيال  مثل:  ال�غتيال�ت،  وتنفيذ  سلامية،  وال�إ الوطنّية 

علي مصطفى، اأمين عامّ الجبهة الّشعبية لتحرير ِفَلسطين في 

س حركة  رام الله عام ٢٠٠١م، والشيخ اأحمد ياسين، مؤسِّ

ضافة  سلامية )حماس( عام ٢٠٠4م في غّزة. بال�إ المقاومة ال�إ

الِفَلسطينّية،  الوطنّية  الّسلطة  ومقرات  المنازل،  هدم  اإلى 

واإغلاقها، وارتكاب مجزرة مخيم جنين عام ٢٠٠٢م الذي خاض معركة باسلة ضّد جنود ال�حتلال.

* حصار الرئيس ياسر عرفات في مقّر المقاطعة في مدينة البيرة - رام الله نحو ثلاثة اأعوام؛ ما اأدى الى 

تدهور حالته الصحية، ونقل اإلى مستشفى بيرسي العسكري 

في فرنسا لتلقي العلاج، حتى استشهاده في ظروف غامضة 

في  تشييع جثمانه  مراسم  واأقيمت  بتاريخ ٢٠٠4/١١/١١م، 

فرنسا، ومصر حضرها كثير من زعماء دول العالم، ثم شيع 

مقر  في  ودفن  الله،  رام  مدينة  في  مهيبة  جنازة  في  جثمانه 

المقاطعة.

نفّكر، ونتحاور:  
- دل�لة حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات.                     
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 نشاط )3(: نلاحظ، ثّم نستنتج:

دل�لة اإجراء ال�نتخابات الفلسطينية.– 
معنى انسحاب اأحادي الجانب.– 
انسحاب ال�حتلال، واإخلاء المستوطنات من قطاع غزة عام ٢٠٠٥م.– 
اأهمية انضمام فلسطين للاأمم المتحدة ومنظماتها الدولية.– 

انتخابات الرئاسة عام ٢٠٠٥م، وانتخابات 
المجلس التشريعي عام ٢٠٠6م

فلسطين في المحافل الدوليةانسحاب ال�حتلال اأحادي الجانب من غزة عام ٢٠٠٥م

محطات تاريخية بعد رحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات:

        اأنا تعلّمت:

         اأجريت انتخابات رئاسية  في عام ٢٠٠٥م، واأصبح السيد محمود عباس رئيساً للسلطة الوطنّية الِفَلسطينّية، 

وبناًء على برنامجه ال�نتخابّي المعروف ببرنامج العمل الوطنّي الذي قدمه قبل ال�نتخابات، والذي اأكّد فيه على 

ك بخيار  ك بالثوابت الوطنّية، وتعزيز الَوحدة الوطنّية، وبناء دولة القانون، والتّمسُّ عدد من القضايا، منها: التّمسُّ

الّسلام ال�ستراتيجّي، وترسيخ العلاقات الِفَلسطينّية الدَّولّية، واستنهاض طاقات الّشعب الِفَلسطينّي في الحصول على 

ال�ستقلال، والّدفاع عن القدس عاصمة الدولة الِفَلسطينّية، ومتابعة قضية ال�أسرى، ووضع خطط لتطوير ال�قتصاد، 

ّحة، والرعاية ال�جتماعّية، والتاأكيد على مبادئ المساواة والتسامح وحماية حقوق المراأة. والتّعليم، والصِّ

واأخلى  الجانب من قطاع غّزة،  اأحادّي  بال�نسحاب  هيونّي  الصُّ ال�حتلال  قام  نفسه،  العام         وفي 

هيونّي على قطاع غّزة، فشّن عليه عّدة  المستوطنات، وهدمها، وعلى الرغم من ذلك، استمّر العدوان الصُّ

حروب، وفرض الحصار عليه منذ عام ٢٠٠٨م.

وشهدت الساحة الفلسطينية عام ٢٠٠7م اإنقساماً داخلياً اأدى اإلى نشوء سلطتين اإحداهما في قطاع غزة، 

واأخرى في الضفة الغربية، ما نعكس سلبياً على ال�أوضاع السياسية، وال�قتصادية، وال�جتماعية. وجرت عدة 

نهاء ال�نقسام وكان اآخرها عام ٢٠١7م، وتوج بزيارة حكومة الوفاق اإلى قطاع غزة. محاول�ت ل�إ
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نشاط تطبيقي: 
   نبحث من خلال مصادر المعرفة عن قضية ال�أسرى، ونُِعّد تقريراً عن اأعدادهم، وال�نتهاكات بحقهم.

ولّية والقانونّية، فقد اأصبحت عضواً كاملاً في منظّمة ال�أمم المتحدة        ولتعزيز مكانة فَِلسطين الدَّ

للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( بتاريخ ٢٠١١/١٠/٣١م، ودولة مراقب؛ غير عضو في الجمعية العامة 

للاأمم المتحدة عام ٢٠١٢م. 

ولّية، تتعلّق بقانون       ووقّعت دولة ِفَلسطين عام ٢٠١4م على مجموعة من ال�تّفاقّيات والمعاهدات الدَّ

واتّفاقّيات  العامّ،  ولّي  الدَّ والقانون  ولّي،  الدَّ الجنائّي  والقانون  نسانّي،  ال�إ ولّي  الدَّ والقانون  نسان،  ال�إ حقوق 

ولّية التي تتيح فرصة محاكمة  بيئية تخّص الموارد الطّبيعّية، والتّسلح، ومعاهدة روما للمحكمة الجنائية الدَّ

ولّية للقضاء على جميع اأشكال التّمييز ضد  ال�حتلال على جرائمه بحق الشعب الِفَلسطينّي، وال�تّفاقّية الدَّ

المراأة، واتّفاقّية حقوق الطفل، واتّفاقّية ال�أمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما تّم ال�عتراف بدولة ِفَلسطين 

نتربول( عام ٢٠١7م. عضواً في الشرطة الدولية )ال�إ
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جابة الصحيحة فيما ياأتي: - ١ اأنقل اإلى دفتري، ثّم اأضع دائرة حول رمز ال�إ

ما السبب المباشر ل�ندل�ع انتفاضة ال�أقصى عام ٢٠٠٠م؟	 

ع العنصري.              ب- اقتحام شارون المسجَد ال�أقصى.     اأ- بناء جدار الّضّم والتّوسُّ

  جـ- فرض الضرائب على المقدسّيين.                د- اإغلاق المسجد ال�أقصى. 

بماذا تمّيزت انتفاضة ال�أقصى الّتي اندلعت عام ٢٠٠٠م؟	 

    اأ-  طابعها الّسلمّي.                               ب-  طابعها العسكرّي.  

    جـ-  قلّة الخسائر.                                 د-  توقّفت في العام نفسه الذي اندلعت فيه.

ما المخيم الذي ارتُِكَبت فيه المجزرة اأثناء ال�نتفاضة الثّانية؟	 

اأ- بلاطة.             ب- الشاطئ.              جـ- الّدهيشة.               د- جنين.

متى حصلت ِفَلسطين على دولة مراقب؛ غير عضو في الجمعية العامة للاأمم المتحدة؟ 	 

اأ- ٢٠١٠م.           ب- ٢٠١١م.               جـ- ٢٠١٢م.         د- ٢٠١6م.

٢- اأعطي اأمثلة على ظروف اأسهمت في اندل�ع انتفاضة ال�أقصى عام ٢٠٠٠م.

سرائيلّي في قمع انتفاضة ال�أقصى عام ٢٠٠٠م.    ٣- اأبّين سياسة ال�حتلال ال�إ

4- اأستنتج اأهمية انضمام دولة ِفَلسطين اإلى المؤسسات الدَّولّية، والتوقيع على ال�تّفاقّيات المرتبطة بها.

  ال�أسئلة:

اأقّيم ذاتي 

اأعّبر بلُغتي عن المفاهيم ال�أساسية التي اكتسبتها من هذه الوحدة، بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.
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نفّكر، ونناقش:
فَِلسطين عامرة بشعبها، وفي اأرضها كّل الخير والعطاء.

الَوْحَدة الّسابعة

الشعب الِفَلسطيني، واأنشطته ال�قتصادّية
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قادرين على:  يكونوا  اأن  اأنشطتها  مع  والتفاعل  الَوحدة،  دراسة  من  ال�نتهاء  بعد  الطّلبة  من  ُيَتَوقَُّع 

الوعي بالخصائص الديمغرافية للشعب الِفَلسطيني، وتنمية ال�نتماء للاأرض، والعمل في المهن وال�أنشطة 

ال�قتصاديّة، والمحافظة على الموارد الطّبيعّية واستغلالها بشكل صحيح ومدروس، والوعي بسياسة ال�حتلال 

والتفسير،  والتّحليل  الحوار،  على  قدراتهم  وتنمية  الطّبيعّية،  وثرواته  الِفَلسطيني  الشعب  تُجاه  هيونّي  الصُّ

آتية:   وال�ستنتاج، وتوظيف المعرفة في مواقف حياتية، ويتم تحقيق ذلك من ِخلال ال�

حصائيات الّسكّانّية الِفَلسطينّية، وتحليلها.- ١ البحث في ال�إ

استخدام الجداول الديمغرافية المتعلقة بالشعب الِفَلسطيني، للاستنتاج والتحليل.- ٢

تصميم جداول تبّين اأعداد المخيمات الفلسطينية وتوزيعها الجغرافي.- ٣

تحديد المناطق السياحية على خريطة فلسطين.- 4

توزيع المناطق الزراعية، واأشهر المحاصيل على خريطة فلسطين.- ٥
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

 ١- تبيان مفهوم النمّو السكّانّي، والعوامل المؤثِّرة فيه.
 ٢- استنتاج التّوزيع الجغرافّي للشعب الِفَلسطيني.  

 ٣- توضيح طبيعة التّركيب السكّانّي في ِفَلسطين، حسب الُعُمر، والنّْوع.

النّمّو السّكانّي، والعوامل المؤثرة فيه:

نشــاط )١(: نتــوزّع  فــي مجموعــات، ونلاحــُظ جــدول النمــّو 

الســّكانّي فــي فَِلســطين فــي ســنوات مختلفــة، ثــّم نســتنتج:

التّغيُّرات في معّدل النّمّو السكّانّي في ِفَلسطين.– 

المقصود بالنّمّو السكّانّي.– 

الّدرس ال�أول: النّمّو السّكانّي في فَِلسطين

معّدل النّمّو السّكانّيالّسنة

٢%٢٠٠٩,8

٢,٩%٢٠١٠
٢٠١3%٢,٩
٢٠١5%٢,٩
٢٠١8%٢,8

        اأنا تعلّمت:

         ُيقصد بالنّمّو الّسكّانّي: الفرق في عدد السكّان، من حيث الّزيادة، اأِو النّقصان، خلال فترة زمنّية 

معّينة؛ نتيجًة للّزيادة الطّبيعّية: )الفرق بين معّدل�ت المواليد والَوَفيات(، والزيادة غير الطّبيعّية: 

)صافي الهجرة = الفرق بين عدد المهاجرين من الّدولة وعدد المهاجرين اإليها(.

تَُعّد ِفَلسطين من الدُّول ذات معّدل�ت النمّو السكّانّي المرتفعة في العالَم؛ فقد بلغ معّدل النّمّو 

السكّانّي فيها )٢,٨٪( عام ٢٠١٨م، ويتاأثر النّمّو السكّانّي في ِفَلسطين بالّزيادة الّطبيعّية النّاجمة عن ارتفاع 

معّدل المواليد ال�أحياء الّتي بلغت )٣٠,٩ لكّل األف من السكّان( للعام نفسه.ويعود ارتفاع معّدل المواليد 

في فَِلسطين اإلى عّدة عوامل، منها: 

الّزواج المبكّر: فكلّما كان ُعُمُر المراأة اأْصَغَر عند الّزواج، تكون حال�ت الحمل والول�دة عندها اأكثر في - 

نجاب. الفترة الّتي تكون فيها قادرة على ال�إ

ّي الوقائّي والعلاجّي، والغذائّي؛ ما اأّدى اإلى انخفاض معّدل الَوَفيات بين المواليد. -  حِّ ارتفاع المستوى الصِّ

أبناء يشكّلون ُعْزَوًة، وقّوة اقتصاديّة للاأسرة.-  النّظرة ال�جتماعّية: ترى فئات من المجتمع الِفَلسطينّي اأّن ال�
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قامة عدد السّكانمكان ال�إ

٢,٩٩٠,٠٠٠الّضّفة الغربّية

١,٩٩٠,٠٠٠قطاع غزّة

١,57٠,٠٠٠ال�أراضي المحتلّة عام ١٩48م

َول العربّية  5,85٠,٠٠٠الشتات في الدُّ

َول ال�أجنبّية 7١7,٠٠٠الشتات في الدُّ

١3,١١7,٠٠٠مجموع الِفَلسطينّيين

 كمــا يتاأثــر النّمــّو الســكّانّي فــي ِفَلســطين بالّزيــادة غيــر الّطبيعّيــة )الهجــرة(، وتوَجــُد عــّدة دوافــع 

ــي: ــا ياأت ــل فيم ــرة، تتمثّ للهج

*  دوافع سياسّية )التّهجير(:  

    تعــّرض الِفَلســطينّيون للتّهجيــر الَقْســِرّي فــي اأعقــاب حــرب عــام ١٩4٨م؛ بفعــل المجــازر الّتــي ارتكبتهــا 

ــة بحّقهــم، مــا اأّدى اإلــى تهجيــر حوالــي مليــون ِفَلســطينّي، ُهّجــروا مــن ِفَلســطين اإلــى  هيونّي الِعصابــات الصُّ

َول العربّيــة المجــاورة، واأصبحــوا ل�جئيــن فــي مخّيماتهــا، كمــا اأّدت حــرب عــام ١٩67م  داخلهــا، واإلــى الــدُّ

ــل، اأســهمت الهجــرات  ــة. فــي المقاب ــة وال�أجنبي َول العربّي ــدُّ ــون ِفَلســطينّي لل ــِع ملي ــر مــن ُرْب ــزوح اأكث ــى ن اإل

هيونّيــة المتتاليــة مــن ُدول العالــم اإلــى ِفَلســطين اإلــى زيــادة اأعــداد اليهــود فيهــا، اأنظــر الجــدول الــذي يبيــن  الصُّ

التوزيــع الجغرافــي لمخّيمــات الّلاجئيــن الِفَلســطينّيين.

مجموع المخيمات الّتي تشرف عليها وكالة الغوثال�أردنسوريالبنانقطاع غّزةالّضّفة الغربّية

١٩8١٢٩١٠58

* دوافع اقتصادّية:

     تتمثّل في هجرة اأعداد من الِفَلسطينّيين اإلى الدول العربّية، خاّصة دول الخليج، والدول ال�أجنبية، مثل 

أمريكّية، ودول اأمريكا اللاتينية وغيرها؛ رغبة منهم في تحسين مستواهم ال�قتصادّي،  الول�يات المتّحدة ال�

وال�جتماعّي؛ بسبب توافر فرص العمل.

التّوزيع الجغرافّي للشعب الِفَلسطينّي:

قامة، ثّم نقوم بما ياأتي:  نشاط )٢(: نلاحُظ اأعداد الّشعب الِفَلسطينّي، َوْفَق مكان ال�إ

نَُحلُِّل البيانات الواردة في الجدول، ثّم نعرُض ما – 

توّصلنا اإليه من نتائج.

حصاء الِفَلسطينّي عام ٢٠١٩م الجهاز المركزي للاإ
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        اأنا تعلّمت:
        اأصبح الّشعب الِفَلسطينّي بعد نكبة عام ١٩4٨م موزَّعاً على عّدة مناطق جغرافّية، هي: 

الّضّفة الغربّية: يتوزع سكّانها في مدن محافظاتها، وقراها، ومخيماتها، وباديتها.- 
قطاع غّزة: يتوزع سكّانه في ُمْخَتِلِف محافظات القطاع، بمدنه، ومخّيماته، وقُراه.- 
ال�أراضي المحتلّة عام ١٩4٨: يتركّز سكّانها في عّدة مناطق، مثل: الجليل، والمثلّث، والنّقب.- 
َول العربّية، مثل ال�أردن، وسوريا، ولبنان، وغيرها من الدول العربية، وعدد -  خارج ِفَلسطين )الّشتات(: في الدُّ

َول ال�أجنبّية، في اأوروبا واأمريكيا الشمالية، والجنوبية، مثل تشيلي الّتي يوجد فيها اأكبر جالية ِفَلسطينّية.  من الدُّ

توزيع السّكان في الّضّفة الغربّية وقطاع غزّة، َوْفَق مكان الّسَكن:

 نشاط)3(: نلاحظ الّشكلين، ثّم:

حصاء الِفَلسطينّي عام ٢٠١٩م الجهاز المركزي للاإ

نستنتُج الفرق في مدلول الّشكل )١(، ومدلول الّشكل )٢(.– 

نُعطي تفسيراً ل�ختلاف النَِّسب الواردة في الّشكلين )١( و)٢(.– 

الّشكل )١(

٪6٣٩,٢٪٠,٨

الّشكل )٢(

٪7٣,٩

٪١6,6

٪٩,٥

        اأنا تعلّمت:

         تختلف نسبة السكّان بين الّضّفة الغربّية وقطاع غّزة؛ فقد بلغت نسبتهم في الّضّفة الغربّية حوالَي 

6١٪، بينما بلغت نسبتهم في قطاع غّزة حوالَي ٣٩٪. كما تختلف نسبة السكّان َوْفَق منطقة سكنهم، حيث 

ُترتفُع نسبتهم في المدن الِفَلسطينّية اإلى حوالَي 74٪، والقرى اإلى حوالَي ١7٪، والمخيمات اإلى حوالَي ٩٪.

      اأّما قطاع غّزة، فبسبب ِصَغر ِمساحته البالغة ٣6٥ كم٢، وعدد سكّانه الكبير )١,٩٩٠,٠٠٠( جعل منه 

اأعلى المناطق كثافة بالسكّان على مستوى العالَم؛ اإذ تصل اإلى )٥4٥٣ نسمة/ كم٢(.
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التّركيب النّوْعي والُعُمِرّي لسّكان فَِلسطين:

  نشاط )4(: نتوزّع في مجموعات، ونلاحُظ الّشكلين ال�آتيين، ثّم نستنتج:

حصاء الِفَلسطينّي عام ٢٠١٩م الجهاز المركزي للاإ

 * الفرق في مدلول الّشكلين )١( و)٢(.

 * تحليل بيانات الّشكلين )١( و)٢(، وعرض النّتائج الّتي توّصلنا اإليها.

  

       اأنا تعلّمت:

        التّركيب النّوْعي للسّكان: هو توزيع السكّان َوْفَق الجنس )ذكور، واإناث(؛ اإذ بلغت نسبة الّذكور 

ناث )4٩%( من مجموع السكّان؛ اأي اأّن كّل ١٠٣ ذكور  في ِفَلسطين عام ٢٠١٩م )5١%(، ونسبة ال�إ

يقابلهم  ١٠٠ اأنثى تقريباً.

اأّما التّركيب الُعُمِريُّ للسّكان، فهو توزيع السكّان َوْفق الفئات الُعُمِريّة، ويمكن تقسيم سكّان ِفَلسطين   

َوْفَق فئاتهم الُعُمِريّة، ونسبة كلٍّ منها في عام ٢٠١٩م على النحو ال�آتي:

٪٥١ ٪4٩

٪٣٨

٪٥٩

٪٣

نفّكُر، ثّم نطّبق:

ّفة الغربّية الّتي تبلغ ِمساحتها ٥6٥٥ كم٢، وعدد سكّانها  كّانّية العاّمة في الضِّ -  كم تبلغ الكثافة السُّ

)٢,٩٩٠,٠٠٠( عام ٢٠١٩م؟
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* فئة صغار الّسّن )٠-١4( سنة: تشكّل هذه الفئة حوالَي )٣٨٪( من سكّان ِفَلسطين.

	 فئة الّشباب من )١5-64( سنة: تشكّل هذه الفئة حوالَي )٥٩٪( من سكّان ِفَلسطين.

* فئة كبار الّسّن من )65 سنة فاأعلى(: تشكل فئة كبار الّسّن حوالَي )٣٪( من سكّان ِفَلسطين.

    تَُعدُّ معرفة التّركيب الُعُمِرّي والنّْوعّي مهّمة، فمن خلالهما نحّدد مدى احتياجات السكّان من التّعليم، 

ة، والعمل، وغيرها، والتخطيط لتوفيرها في المستقبل. حَّ والصِّ

نشاط  تطبيقي:

- اأحّدد ال�حتياجات، والمسؤوليات في عائلتي، َوْفَق التّركيب الُعُمرّي والنّوعّي.

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:- ١ اأنقل اإلى الدفتري، واأضُع دائرة حول رمز ال�إ

كم بلغ معّدل النّمّو السكّانّي في ِفَلسطين عام ٢٠١٨م؟	 

     اأ- )4,٨٪(.             ب- )٢,٨٪(.       جـ- )١,4٪(.           د- )٪4(.

اأين يتركّز معظم سكّان ِفَلسطين؟	 

    اأ- في المخّيمات.       ب- في الُقرى.     جـ- في الُمُدن.           د- في البادية.

ما المفهوم الذي ُيْطَلُق على توزيع سكّان ِفَلسطين، َوْفَق الجنس )ذكور، واإناث(؟	 

   اأ- ال�قتصادّي.            ب- النّْوعّي.         جـ- الُعُمِرّي.             د- ال�جتماعّي.

٢- اأذكُر اأسباب ارتفاع معّدل المواليد في ِفَلسطين.

٣- اأوّضح التّوزيع الجغرافّي للّشعب الِفَلسطينّي، َوْفَق مناطق تواجده. 

4- اأَصنُِّف سكّان ِفَلسطين، َوْفَق فئاتهم الُعُمِريَّة. 
٥- اأعلّل ما ياأتي:

    اأ- انخفاض عدد سكّان ِفَلسطين في عاَمْي ١٩4٨ و١٩67م.
   ب- قطاع غّزة من اأعلى المناطق كثافة في السكّان على مستوى العالَم.

َول الَفِتّية.    جـ- تُعّد ِفَلسطين من الدُّ

  ال�أسئلة:
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ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

معرفة اأهمية الّزراعة واأنماطها في ِفَلسطين.       ٢- استنتاج المشكلات الّتي تواجه الّزراعة في ِفَلسطين.- ١

يَّة الزّراعة الِفَلسطينّية: اأَهمِّ

  نشاط )١(: نقراأ، ونجيُب، ثّم نستنتج:
أّن الّزراعة جزء من اأرضه التي توارثها عن اأجداده، وتَُمثُِّل     مارس الفلسطينّي زراعة اأرضه منذ الِقَدم، ل�
ُهويّته الوطنّية، وموروثه الثّقافّي، فعمل على تهيئة ال�أرض، وحراثتها، وزراعتها بالمحاصيل وال�أشجار، 

وربّى الَحَيوانات، واستخدم ال�أدوات الّزراعّية المتنّوعة. 
مفهوم الّزراعة.  * نناقش: مسؤولياتنا تُجاه الزراعة الِفَلسطينّية.  –

       اأنا تعلّمت:
           تَُعّد الّزراعة من ال�أنشطة الّرئيسة والمهّمة في ِفَلسطين، فهي من النّاحية ال�قتصاديّة توفّر جزءاً 
كبيراً من الغذاء النّباتّي، والغذاء الَحَيوانّي، لسكّان ِفَلسطين، وتسهم في تشغيل ال�أيدي العاملة، والدخل، 
حيث يتّم تصدير عدد من المنتجات الّزراعّية اإلى خارج ِفَلسطين، ويحمل عدد منها اسم ِفَلسطين اإلى دول 
ر اإليها تلك المنتجات. كما تشكُِّل المحاصيل الّزراعّية مواّد تقوم عليها الّصناعات الغذائّية  العالَم الّتي تُصدَّ
الِفَلسطينّية. كما اإّن للّزراعة ُبعداً وطنّياً وتراثّياً، فهي وسيلة الِفَلسطينّي في حماية اأرضه من ال�حتلال، وتعّبر 
كثير من ال�أدوات الّزراعّية القديمة الّتي استخدمها الفّلاح الِفَلسطينّي عن الُهِويّة التّراثّية الّزراعّية للّشعب 

الِفَلسطينّي، مثل: المنجل، والمحراث، ومعاصر الّزيتون.

اأنماط الزّراعة في فَِلسطين:

َور، ثّم نستنتج: نشاط )٢(: نتوزّع في مجموعات، ونلاحُظ الصُّ

  

  
* اأنماط الّزراعة في ِفَلسطين.            * النمط الزراعي السائد في منطقتي، وما السبب في ذلك؟

الّدرس الثّاني: الزّراعة في فَِلسطين 
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      اأنا تعلّمت:

يسود في ِفَلسطين نمطان من الّزراعة، َحَسَب المياه المستخدمة في ِريّها، وهما:

الّزراعة في معظم  الّزراعة البعلّية على مياه ال�أمطار، ويسود هذا النّمط من  ١- الزّراعة البعلّية: تعتمد 

المناطق الجبلّية من ِفَلسطين، ومن اأهّم محاصيلها البعلّية: الحبوب، والِقثّائّيات، وال�أشجار المثمرة. وتمتاز 

ّية ال�أمطار من عام ل�آخر، ول� تسمح بزراعة ال�أرض  الّزراعة البعلّية باإنتاجيتها غير الثّابتة؛ بسبب تذبذب َكمِّ

اأكثر من مّرة في العام. 

المياه الجوفّية، اأو  الّزراعة على ِرّي المزروعات باستخدام  النّمط من  ٢- الزّراعة المروّية: يعتمد هذا 

أنهار والينابيع، اأو تجميع مياه ال�أمطار، ويسود هذا النّمط في منطقة الّسهول الّساحلّية، ومنطقة  مياه ال�

المرويّة:  المحاصيل  اأهّم  ومن  ِفَلسطين،  وسط  في  المناطق  وبعض  النََّقب،  وشمال  الِفَلسطينّي،  الَغْور 

الَخضراوات، والَحمضّيات، والَمْوز، وال�أزهار، والنّخيل.

اأنّها تماَرس على مدار العام، خاصة في زراعة الَخضراوات باستخدام البيوت  تمتاز الّزراعة المرويّة في 

الّزراعّية البلاستيكّية، واإنتاجّيتها الثّابتة والمرتفعة.

المشكلات الّتي تواجه الزّراعة في فَِلسطين:  

        

نشاط )3(: نلاحظ، ثم نقوم بما ياأتي:

  

نستنتج مشكلات تواجه الزراعة الفلسطينية مرتبطة بظروف سياسية، واأخرى ُمناخية.– 

نعطي اأمثلة على مشكلات تواجه الزراعة في بيئتنا.– 
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        اأنا تعلّمت:

        تواجه الّزراعة في ِفَلسطين مشكلات عّدة، منها:

قامة  هيونّي: تتمثّل هذه الّسياسة في مصادرة ال�أراضي الِفَلسطينّية، وتجريفها؛ ل�إ * سياسة ال�حتلال الصُّ

ع العنصري، والّسيطرة على  المستوطنات والمعسكرات، وشّق الطُّرق ال�لتفافية، واإقامة جدار الّضّم والتّوسُّ

مصادر المياه اللازمة للّزراعة، والّسيطرة على المعابر الّتي تتحكّم في تجارة المنتجات الزراعية الِفَلسطينّية، 

واعتداءات المستوطنين المتكّررة على المزارعين، وطردهم من اأراضيهم؛ ما اأّدى ذلك اإلى تقليص الِمساحة 

الّزراعّية والّرعويّة، واأعداد ال�أشجار، والثَّروة الَحَيوانّية.

ّية ال�أمطار؛ ما اأّدى  *  مشكلات بيئية: تتمثّل هذه المشكلات في ظروف الجفاف؛ بسبب تذبذب َكمِّ

ضافة اإلى انجراف التّربة في الّسفوح الجبلّية، والتوسع العمراني  اإلى فقر المراعي، وضعف الّزراعة البعلّية، بال�إ

ث التربة والمحاصيل بالمياه العادمة من المستوطنات. اللّذين يؤديان اإلى تناقص الِمساحات الّزراعّية، وتلوُّ

نَُفكُِّر، ونقترح حلول�ً للمشكلات ال�آتية:

 - نقص كّمّية ال�أمطار اللازمة للّزراعة، وتذبذبها.      - انجراف التّربة في السفوح الجبلّية.

نتاج الّزراعّي: من بذور،  * مشكلات اقتصادّية: تتمثّل هذه المشكلات في ارتفاع اأسعار مستلزمات ال�إ

واأشتال، ومياه، ومبيدات، واآل�ت، وِخَدمات بيطريّة؛ ما يرفع من تكلفة اإنتاج المنتجات الّزراعّية الِفَلسطينّية، 

سرائيلّية في ال�أسواق، وبالتالي، اإلحاق الخسائر في  واأسعارها، وتصبح غير قادرة على منافسة المنتجات ال�إ

الّزراعة الِفَلسطينّية.

  ال�أسئلة:

١- اأعلّل: الّزراعة الِفَلسطينّية مهّمة من النّاحية:

    اأ- ال�قتصاديّة.        ب- الوطنّية والتّراثّية.

٢- اأوازن بين نمط الّزراعة البعلّية، والّزراعة المرويّة في ِفَلسطين، من حيث:

   * المفهوم.      * المناطق الّتي تسود فيها.     * اأهّم محاصيل كّل منهما.     

هيونّي تُجاه الّزراعة الِفَلسطينّية. ٣- اأستنتج اإجراءات ال�حتلال الصُّ

4- اأوّضح المشكلات البيئّية وال�قتصاديّة الّتي تؤثّر في الّزراعة الِفَلسطينّية.

٥-  اأذكُر اأسماء اأدوات تراثّية زراعّية ِفَلسطينّية.
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  نشاط )١(: نتوزّع في مجموعات، ونقراأ النَّّص، ثّم نناقش:

    على الّرغم من ِصَغِر ِمساحة ِفَلسطين، اإلّ� اأنّها من ُدَوِل العالم ذاِت الجاذبّية الّسياحّية، فهي تجمع 

تعاقبت  الّتي  القديمة  الحضارات  َخلََّفتها  الّتي  أثريّة  ال� والمعالم  المقّدسة،  الّدينّية  ال�أماكن  بين وجود 

ضافة اإلى وجود المتاحف الّتي تضّم  عليها، اإلى جانب ذلك، تنُّوع تضاريسها واأقاليمها الُمناخّية. بال�إ

التّراث الّشعبي الِفَلسطيني. 

ّياح من ُمْخَتِلِف اأنحاء العالَم. –  تشكُِّل ِفَلسطين َمْتَحفاً سياحّياً جاذباً للسُّ

الّدرس الثّالث: الّسياحة في فَِلسطين 

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على: 

مات الجاذبية السياحّية لِفَلسطين.- ١ تبيان مقوِّ

استنتاج التحديات الّتي تواجه الّسياحة الِفَلسطينّية في ظّل ال�حتلال.- ٢

ماتها.- ٣ توضيح طرق النّهوض بالّسياحة الِفَلسطينّية، والحفاظ على مقوِّ

مقوِّمات الجاذبية السياحّية لِفَلسطين:

       اأنا تعلّمت:

مات الّسياحة فيها، وهي على النحو ال�آتي:      تتمّيز ِفَلسطين بجاذبّيتها الّسياحّية العالية؛ بفعل توافر مقوِّ

اأول�ً- توافر المقوِّمات الّسياحّية الّطبيعّية، وتشمل:

١- تنوّع تضاريسها وُمناخها، فجبال الجليل، ورام الله، والقدس 

الربيع  ّياح والمتنزِّهون في فصَلي  السُّ تَُعدُّ مصايف يقصدها  والخليل 

ْيف؛ للاستمتاع بمنظرها الجميل، وبطقسها المعتدل اللطيف.  والصَّ

وعلى النّقيض من وجود الجبال، توَجُد ال�أغوار الِفَلسطينّية الّتي تَُعّد 

تاء فيها،  ّياح والمتنزِّهون؛ بفعل دفء فصل الشِّ مشاتَي يقصدها السُّ

وجمال طبيعتها، وتنّوعها.



١34

٢- البحر الميت: يشكل منطقة سياحية؛ كونه اأخفض نقطة على 

سطح ال�أرض، وطبيعة مياهه وطينته الّتي تحوي عدداً من ال�أملاح 

التي تستخدم في علاج بعض ال�أمراض كال�أمراض الجلديّة.

3- ينابيــع الميــاه الحــارّة، مثــل: ينابيــع وادي المالــح الواقعــة شــرق 

َفها ال�حتلال  مدينــة طوبــاس الّتــي كانت تســتخدم للعلاج قبــل اأن يجفِّ

هيونــّي، وينابيــع الَحّمــة الّتــي تقــع  عنــد ملتقى الحدود الِفَلســطينّية  الصُّ

أردنّيــة، وتتكــّون مــن ثلاثــة ينابيــع، هــي: المقلــى، والّريــح،  الّســورِيَّة ال�

والبلسم.

ــط وال�أحمــر، مــا جعــل المــدن الّشــاطئّية  4- الّشــواطئ البحرّيــة: لِفَلســطين شــواطئ علــى  البحريــن الُمَتَوسِّ

ــّياح؛ بهــدف ال�ســتجمام، وممارســة رياضــة الّســباحة، والتّزلُّــج علــى الميــاه. مناطــق جاذبــة للسُّ

أثريـّـة في ِفَلســطين  يَّــة وال� 5- المحمّيــات الّطبيعّيــة: اأســهم وجــود المحمّيــات الطّبيعّيــة الخاّصــة بالحيــاة البرِّ

ــرُِّف  ــّزّوار الّذيــن يقصدونهــا؛ للاســتمتاع بطبيعتهــا الجميلــة، والتّع ــّياح وال اإلــى جعلهــا مناطــق تجــذب السُّ

أمثلــة عليهــا: محمّيــة اأمّ الّريحــان غــرب مدينــة  يَّــة فيهــا، ومــن ال� اإلــى اأنــواع النّباتــات والَحَيوانــات والطيــور البرِّ

جنيــن، ومحمّيــة البــاذان شــمال شــرق نابلــس، ومحمّيــة وادي الِقْلــط غــرب اأريحــا، ومحمّيــة وادي القــّف 

غــرب الخليــل، ومحمّيــة وادي غــّزة.

ياحّية الحضارّية: ثانيًا- توافر المقوِّمات السِّ

ال�أماكن ال�أثرية والتّاريخّية:   –

أثريّة التّاريخّية، ويشهد على ذلك معالم اآثار اأجدادنا العرب الكنعانّيين  تَُعّد ِفَلسطين كنزاً بمعالمها ال�

أمثلة عليها: اأريحا، وتّل العجول  الّتي قام عليها، اأو بالقرب منها عدد من المدن والقرى الِفَلسطينّية، ومن ال�

في غّزة، وتّل المتسلم )مجّدو( غرب جنين، وتّل )تعنك( الّذي يقع شمال غرب مدينة جنين، وتّل )دوثان( 

أثرية الرومانية، مثل قصر هريديون  الواقع اإلى الجنوب منها، )وتّل الّصارم( جنوب بيسان، اإضافة اإلى المعالم ال�

)جبل الفريديس( شرقّي مدينة بيت لحم، واآثارهم في مدينة نابلس وبلدة سبسطية الواقعة شمال غرب مدينة نابلس، 

أثريّة: شارع ال�أعمدة، والمدرج الّرومانّي. ومن معالمها ال�
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ياحّية لما خلّفته  يَّة ِفَلسطين السِّ سلامّية التّاريخّية المعمارّية، فقد زادت من اأَهمِّ اأّما الحضارة العربّية ال�إ

أمويّة الواقعة في الّزاوية الجنوبّية الغربّية من الحرم القدسّي  من اأشكال الِعمارة، كالقصور، ومنها: القصور ال�

الّشريف في القدس، وقصر هشام بن عبد الملك في اأريحا الّذي يحتوي على اأكبر اأرضّية لوحة فسيفساء 

في العالَم، وال�أبراج، مثل: برج الّرملة )مئذنة الّرملة( في مدينة الّرملة، والقلاع، مثل قلعة برقوق في خان 

يونُس في غّزة.

 

سلامّية، واأهّمها قّبة الّصخرة المشّرفة، والمسجد القبلي ذو الُقّبة الّرصاصّية في مدينة  وال�أماكن الّدينّية ال�إ

براهيمي في الخليل. القدس، والمسجد ال�إ

برج الّرملةفسيفساء قصر هشامالقصور ال�أموية

المسجد القبلي من الداخل المسجد القبلي من الخارج

قبة الصخرة من الداخل قبة الصخرة من الخارج
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ثالثًا- المتاحف: وما تحويه من مقتنيات اأثريّة، ومنحوتات، ورسومات، ومخطوطات ذات قيمة تاريخّية، 

وِعْلمّية، تُْسِهُم في الحفاظ على ُهِويَّة الّشعب الِفَلسطينّي، وتراثه الحضارّي، وتاريخه، وكّل ما ُيْثِبُت اأحّقّيته 

سرائيلّي اإلى طمسها واإنكارها. ومن المتاحف الِفَلسطينّية في مدينة القدس  في اأرضه الّتي يسعى ال�حتلال ال�إ

هيونّي عام ١٩67م، وغّيرت اسمه  آثار التابعة للاحتلال الصُّ متحف فَِلسطين ال�أثرّي، وقد احتلّته دائرة ال�

سلامّي الّذي يقع في الّزاوية الجنوبّية الغربّية للمسجد ال�أقصى المبارك.  اإلى متحف روكفلر، والمتحف ال�إ

كما توجد عدد من المتاحف في معظم المدن الِفَلسطينّية.

اأريحا،  الواقع غرب مدينة  التّجربة(  الّدينّية المسيحّية، مثل: دير قرنطل )جبل  ال�أماكن  اإلى  ضافة  بال�إ

والَمْغَطس شمال شرق اأريحا على نهر ال�أردن، والكنائس: مثل: كنيسة المهد في بيت لحم، وكنيسة القيامة 

في القدس، وكنيسة البشارة في النّاصرة.

كنيسة المهد دير قرنطل

أثري متحف فلسطين ال� سلامي المتحف ال�إ
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       اأنا تعلّمت:

ماتها، ل� بّد من اأن تقوَم المؤّسسات    لكّي يتّم النّهوض بالّسياحة الِفَلسطينّية، والحفاظ على مقوِّ

أثريّة والّدينّية، وتنفيذ مشاريع  ياحّية الثّقافّية وال� الّرسمّية الِفَلسطينّية في تخصيص ال�أموال؛ لتطوير المواقع السِّ

الكشف عنها وَترميمها؛ لجعلها مناطق جذب سياحّي، والّسعي لتسجيل مزيد منها ضمن التّراث العالَمّي؛ 

الِفَلسطينّية،  ياحّية  السِّ بالمواقع  التّعريف  في  علام  ال�إ وسائل  وتفعيل  ال�حتلال،  انتهاكات  من  لحمايتها 

لكترونّية. وُهِويَِّتها التّاريخّية على المستويين المحلّّي والعالَمّي، من خلال النََّشرات والمواقع ال�إ

ماتها، مثل: عدم  الِفَلسطينّية، والحفاظ على مقوِّ الّسياحة  تُجاه تطوير  المواطنين مسؤولّية  كما تقع على 

أثريّة، اأو ال�تّجار بها، وال�هتمام بكّل ما  أثريّة، اأو المساهمة في تسريب الِقَطع ال� ياحّية وال� تخريب المواقع السِّ

ّياح، ومعاملتهم معاملة حسنة،  ياحّية التّقليديّة، وتوفيرها للسُّ يشّجع على الّسياحة، مثل: تطوير الّصناعات السِّ

آثار الفلسطينية من السرقة والتهويد والتزوير من قبل ال�حتلال الصهيوني. والحفاظ على ال�

نشاط )٢(: نقراأ، ثّم نستنتج:

  يحتاج تطوير الّسياحة الِفَلسطينية؛ للتغلب على التّحّديات التي تواجهها اإلى تضافر الجهود الحكومّية 

أثريّة  ال� التّراث والمعالم  أفراد بضرورة الحفاظ على  ال� علامية، وزيادة وعي  الّسياحّية وال�إ والمؤّسسات 

الّسياحة  وعماد  اأرضه،  على  الِفَلسطينّي  للّشعب  والتّاريخية  الوطنّية  الُهِويّة  تشكّل  أنّها  ل� التّاريخّية؛ 

الِفَلسطينية.

نتحاور في اأهمية تطوير القطاع السياحّي الِفَلسطينّي.– 

النّهوض بقطاع الّسياحة في فَِلسطين:

ــي،  ــي منطقت ــع الســياحية ف ــي اأحــد المواق ــة ســياحية ف ــاً لجول ــط مع ــي:  نخطّ  نشــاط تطبيق

ــي: ــار مــا ياأت ــن ال�عتب ــن بعي اآخذي

– الهدف من هذه الجولة السياحية.              – مستلزمات تحقيق هدف الجولة.     

– تقييم نتائج الجولة السياحية.                   – توثيق الجولة السياحية.
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  ال�أسئلة:

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ١- اأنقُل اإلى دفتري، واأضُع دائرة حول رمز ال�إ

أردنّية؟	  ما الينابيع الِفَلسطينّية الّتي تقع عند التقاء الحدود الِفَلسطينّية الّسوريَّة ال�

ب- الباذان.               جـ- الَحّمة.           د- الكابري.            اأ- المالح.              

ياحّية الّرومانّية في ِفَلسطين؟	  ما اأشهر المعالم التّاريخّية السِّ

ب- تّل الّصارم.    جـ-  قصر هريديون.         د- قصر هشام.       اأ- برج الّرملة. 

ما المتحف الّشهير الذي سيطر عليه ال�حتلال الصهيوني في القدس؟	 

أثرّي.   سلامّي.                     ب-  متحف ِفَلسطين ال�     اأ- المتحف ال�إ

    جـ- متحف الّشهيد ياسر عرفات.            د- متحف التراث الّشعبي.

ياحّية. مات ِفَلسطين الطّبيعّية السِّ ٢- اأذكر مقوِّ

ياحّية في ِفَلسطين.  أثريّة الكنعانّية السِّ ٣- اأعّدد اأهّم المواقع ال�

4- اأعلّل ما ياأتي: 

يَِّتها الّدينّية. ياحّية في ِفَلسطين باأهمِّ يَّة السِّ أَهمِّ        اأ- ارتبطت ال�

يَّة وجود المتاحف الِفَلسطينّية، وال�هتمام بها.        ب-اأَهمِّ

ماتها. ٥- اأبّين دور المواطن الِفَلسطينّي في تطوير الّسياحة الِفَلسطينّية، والمحافظة على مقوِّ
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الّدرس الّرابع: الّصناعة في فَِلسطين

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

١- توضيح اأنواع الّصناعات الِفَلسطينّية، وتوزيعها الجغرافّي.

٢- استنتاج التّحّديات الّتي تواجه الّصناعة الِفَلسطينّية.

َور في العمودين )اأ( و)ب(، ثّم:   نشاط )١(: نلاحُظ الصُّ

     )اأ(                                            )ب(

َور في العمودين )اأ( و)ب(. –  نستنتُج اأنواع الّصناعات، من خلال الصُّ

نعطي اأمثلة اأخرى على صناعات تندرج تحت هذا النّْوع في العمودين )اأ( و)ب(.– 

اأنواع  الّصناعات الِفَلسطينّية، وتوزيعها الجغرافّي:

      اأنا تعلّمت:

       يوَجُد في ِفَلسطين نوعان من الّصناعة، هما:

- الّصناعة ال�ستخراجّية: وهي الّصناعة الّتي تقوم على استخراج المواّد الخام من البيئة الطّبيعّية، مثل: صناعة 

استخراج الُكَتل الّصخريّة من مقالع الحجارة، واستخراج المعادن، والبترول من باطن ال�أرض.
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- الّصناعة التّحويلّية: وهي الّصناعة الّتي تقوم على تحويل المواّد الخام، سواء كانت معدنّية اأو نباتّية، اأو 

نسان. َحَيوانّية اإلى مواّد جديدة، تلّبي احتياجات ال�إ

تشتهر فَِلسطين في عدد من الّصناعات، اأهمها: 

الّصناعة حديثاً، فظهرت  ِفَلسطين، تطّورت هذه  الّصناعات في  اأقدم  الغذائية: وهي من  الّصناعات   -

للمجتمع  ال�أساسّية  الّصناعّية  الغذائّية  َلِع  السِّ معظم  توفّر  واأصبحت  واسع،  نطاق  على  الغذائّية  المصانع 

ألبان،  الِفَلسطينّي، مثل: الزيوت النّباتّية، وتعليب الخضار، والفواكه، والعصائر، والحليب، وال�أجبان، وال�

والَحَلويّات، وتشتهر بها مدن نابلس، والخليل، واأريحا، وغّزة.

- صناعة الحجر والرّخام: تَُعّد هذه الّصناعة ثروة من الثّروات الطّبيعّية الِفَلسطينّية الُمهّمة، ويطلق عليه 

نتاج من الحجر  يَّة في ال�قتصاد الوطنّي الِفَلسطينّي، حيث بلغ حجم ال�إ )الِبترول ال�أبيض(؛ لما له من اأَهمِّ

نتاج العالَمّي، وبذلك تحتّل ِفَلسطين المرتبة )١٢( عالمياً من  والّرخام الِفَلسطينّي )4٪( من الحجم الُكلِّّي للاإ

حيُث اإنتاُج الحجر، ومن المدن الّتي تشتهر بصناعة الحجر، والّرخام: الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين.

- الّصناعات الّدوائّية: وهي صناعة حديثة العهد، ومن المدن الّتي تشتهر بها مدينتا رام الله، وبيت جال�. 

- صناعة ال�أحذية: وتشتهر بها مدينتا نابلس، والخليل.

- الّصناعات الِحْرفِيَّة، مثل صناعة الُبُسط الّتي تعتمد على صوف ال�أغنام، ويشتهر في صناعتها قطاع غّزة، 

والّصناعات الّزجاجّية والَفّخاريّة، وتشتهر بها مدينتا الخليل، وغّزة.

ياحّية: وتتمثّل في المطّرزات، والَحْفر على الخشب، وتتركّز هذه الّصناعات في معظم  - الّصناعات السِّ

ياحّية، مثل القدس، وبيت لحم، والخليل، واأريحا، والنّاصرة. المدن الِفَلسطينّية السِّ

  نشاط )٢(:  نناقش:

– اإجراءات ال�حتلال الصهيوني تجاه الصناعة الفلسطينية. 

– واجبنا في دعم صناعاتنا الوطنّية.

مة للمواطن.  َلع الّصناعية الُمَقدَّ – َدْور الُمْنِتج للسِّ

– َدْور الّدولة تُجاه الّصناعات الوطنّية.

التّحّديات الّتي تواجه الّصناعة الِفَلسطينّية
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      اأنا تعلّمت:

اإبقاء  اإلى         وبعد ال�حتلال الصهيوني للضفة الغربية وقطاع غزة عام ١٩67م، اتبع سياسة تهدف 

الّسوق الِفَلسطينّية سوقاً استهلاكّية لمنتوجاته الّصناعّية، فعمل على اإغراق ال�أسواق الِفَلسطينّية بالّصناعات 

قامة المصانع الِفَلسطينّية. وبعد عام  هيونّية، ومنع استيراد المواّد الخام، ومنع اإعطاء التّراخيص اللازمة ل�إ الصُّ

ة الغربّية وقطاع غّزة تطّوراً  فَّ ١٩٩4م، ومع قدوم الّسلطة الوطنّية الِفَلسطينّية، شهد قطاع الّصناعة في الضِّ

ملموساً، من حيث تنّوع المنتوجات الّصناعّية، وظهور عدد من المصانع، والمناطق الّصناعّية في معظم 

المدن الِفَلسطينّية، وازداد عدد العاملين فيها.

    وعلى الّرغم من ذلك كلّه، ما زالت الّصناعة الِفَلسطينّية تواجه عدداً من المشكلات، منها: سيطرة 

وارتفاع  والتّصدير،  الخام،  المواّد  استيراد  بالخارج، وصعوبة  ِفَلسطين  َتِصُل  الّتي  المعابر  على  ال�حتلال 

مات الّصناعة، كالطّاقة، والخبرة، والتّكنولوجيا الّصناعّية. الّرسوم الجمركّية المفروضة عليها، وضعف مقوِّ

  ال�أسئلة:

١- اأنقل اإلى دفتري، واأضُع اإشارة )⎷( للعبارة الّصحيحة، واإشارة )x( للعبارة غير الّصحيحة فيما ياأتي:

  اأ- تعد مشتّقات الِبترول من الّصناعات التّحويلّية.                        )     (

نتاج مواّد جديدة.            )    (     ب-الّصناعة: هي العملّيات الّتي تجري على المواّد الخام؛ ل�إ

ياحّية: قلقيلية، وجنين، وبئر الّسبع.      )    (    جـ- من مدن ِفَلسطين الّتي تشتهر بالّصناعات السِّ

  د- من مدن ِفَلسطين الّتي تشتهر في صناعة حجر البناء: الخليل، ونابلس، ورام الله.       )    ( 

٢- اأوازُن بين الّصناعة ال�ستخراجّية، والّصناعة التّحويلّية في ِفَلسطين، من حيُث المفهوم.

هيونّي عائقاً اأمام تطّور الّصناعة الِفَلسطينّية. ٣- اأعلّل، يشكّل ال�حتلال الصُّ

  مشروع الدرس: 

نتاج فيه.        - نقوم بزيارة ل�أحد المصانع في منطقتنا، ونُِعّد تقريراً عن اآلية العمل، وخطوط ال�إ
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الّدرس الخامس: التّجارة في فَِلسطين

ُيَتَوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية الّدرس اأن يكونوا قادرين على:

١-  تعريف مفهوم التّجارة، واأنواعها.                                  

يَّة التّجارة بالنّسبة لِفَلسطين.                 ٢- استنتاج اأَهمِّ

٣- تبيان المشكلات الّتي تواجه التّجارة الِفَلسطينّية.          

مفهوم التّجارة، واأنواعها:

نشاط )١(: نقراأ النَّّص ال�آتي، ونجيُب، ثّم نستنتج:

لِفَلسطين علاقات  فكان  الِقَدم،  منذ  ِفَلسطين  مارسها سكّان  الّتي  المهّمة  ال�قتصاديّة  ال�أنشطة  التِّجارة من  تَُعّد 

بين  ما  بلاد  في  قامت  الّتي  القديمة  الحضارات  مع  المختلفة  َلع  السِّ ِمَن  والواردات  الّصادرات  تشمل  تجاريّة، 

َلع والمنتوجات الّتي يتّم تبادلها بين المناطق الِفَلسطينّية. ضافة اإلى السِّ النّهرين، وِمْصر، وشبه الجزيرة العربّية، بال�إ

التِّجارة نشاط اقتصادّي ل� يمكن ال�ستغناء عنه.  – 

        اأنا تعلّمت:

َلع، من خلال تصدير المنتوجات، واستيرادها، والِخَدمات بين           التّجارة: هي عملّية تبادل السِّ

نتاج وال�ستهلاك. مناطق ال�إ

وتقسم التّجارة في فَِلسطين اإلى نوعين، هما:

َلع والِخَدمات وشرائها داخل حدود ِفَلسطين. ومن  - التّجارة الّداخلّية الِفَلسطينّية: وهي حركة بيع السِّ

اإنتاجها، مثل منطقة  الّتي تشتهر في  المناطق  والتّمور من  أمثلة عليها: تصدير الخضار، والَحمضّيات،  ال�

هل الّساحلّي، والَغْور، ومحصول الَمْوز من اأريحا، والِعَنب من الخليل، وزيت الّزيتون من مناطق نابلس،  السَّ

وبيت لحم، وال�أسماك من غّزة.

العالَم.  ِفَلسطين ودول  َلع والِخَدمات وتصديرها بين  السِّ الِفَلسطينّية: هي استيراد  التّجارة الخارجية   -

المتّحدة  مارات، والول�يات  للاأردن، وال�إ ر  ُيَصدَّ الِفَلسطينّية: الحجر والرّخام الّذي  الّصادرات  اأهّم  ومن 

أوروبّية،  َول ال� أمريكّية، والمنتجات الزّراعّية الّتي تَُصّدر اإلى ال�أردن، وُدَول الخليج العربّي، وبعض الدُّ ال�

مارات العربّية المتّحدة، والمملكة العربّية  ّيات الفائضة منها مباشرًة اإلى دولة ال�إ ر الَكمِّ وال�أحذية الّتي تُصدَّ

الّسعوديّة، وقطر، وال�أردن، وتركيا.
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  نشاط )٢(: نتوزّع في مجموعات، ونقراأ النَّّص، ثّم نستنتج:

      بلغت قيمة اإجمالّي الّصادرات الِفَلسطينّية حوالَي )6٩٥,7( مليون دول�ر اأمريكي، بينما بلغت قيمة 

اإجمالّي الواردات الِفَلسطينّية حوالي )6,٥٣٩( مليارات دول�ر لعام ٢٠١٨م، كما ساهم قطاع التِّجارة في 

توفير فرص العمل، وزيادة الّدخل، وتطّور ال�أنشطة ال�قتصاديّة ال�أخرى.

نقيم واقع التجارة الفلسطينية، على ضوء قيمة الصادرات والواردات.– 

لكترونّية، والّسّيارات،  َلع المصنوعة، كال�أجهزة الكهربائّية، وال�إ اأّما واردات ِفَلسطين فهي كثيرة، منها السِّ

ومواّد الوقود، كالبترول، والغاز، ومواّد البناء.

يَّة التّجارة في فَِلسطين: اأَهمِّ

       اأنا تعلّمت:

َلع والِخَدمات لجميع            تَُعّد التّجارة الِفَلسطينّية من ال�أنشطة ال�قتصاديّة المهّمة؛ اإذ اإنّها توفّر السِّ

الّزراعة  الّصعبة، وتُْسِهم في تطوير قطاع  العملات  الِفَلسطينّية، وتشكّل مصدراً للّدخل، وتوفير  ال�أسواق 

َلع الّزراعّية والّصناعّية، وحاجة الّسوق منها، وتُْسِهم في  أّن التّجارة تعتمد على الفائض من السِّ والّصناعة؛ ل�

تنشيط الحركة التّجاريّة، من خلال اإنشاء  شبكات الطُُّرق الّتي تربط بين المناطق الِفَلسطينّية، وبناء الموانئ 

والمطارات الّتي تربط ِفَلسطين مع ُدَول العالَم، مثل مطار اللُّّد، ومطار القدس )قلنديا(، ومطار غّزة، وموانئ 

عكّا، ويافا، وغّزة الّتي لعبت دوراً مهّماً في التّجارة الِفَلسطينّية.

نشاط )3(: نلاحظ، ثّم نناقش:

- اأمثلة من واقعنا على اإجراءات ال�حتلال الّصهيونّي تجاه التِّجارة الِفَلسطينّية.
- المقصود بالعجز في الميزان التجارّي.   - التّغلُّب على العجز في الميزان التجارّي.

المشكلات الّتي تواجه التّجارة في فَِلسطين:
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         اأنا تعلّمت:

         تعاني التّجارة الِفَلسطينّية مشكلات متعّددة، تعيق نمّوها وتطّورها، ومن هذه المشكلات:

فّية، مثل: الّسيطرة على المعابر الِفَلسطينّية، والتّحكُّم في حركة البضائع *  اإجراءات ال�حتلال التّعسُّ

الواردة والصادرة، وفرض الّرسوم الباهظة عليها، واإغلاق الطُُّرق، ونصب الحواجز؛ ما يعيق الحركة 

ال�أنشطة  تدهور  اإلى  اأّدى  الّذي  غّزة  قطاع  على  الحصار  وفرض  الِفَلسطينّية،  المناطق  بين  التّجاريّة 

ال�قتصاديّة فيه كافّة.

مات *  ال�أوضاع ال�قتصادّية، مثل ضعف اإنتاج القطاع الّزراعّي والّصناعّي، على اعتبارهما من المقوِّ

َلع التّجاريّة ال�أجنبّية. ال�أساسّية للتّجارة، وعدم قدرتها على منافسة السِّ

العجز الكبير في الميزان التّجاري الِفَلسطينّي.* 

لكترونّية الِفَلسطينّية، فهي من الوسائل المهّمة في تجارة كثير من ُدَول العالَم، فمن *  ضعف التّجارة ال�إ

خلالها يتّم بيع البضائع وشرائها، والِخَدمات، وتبادل المعلومات التّجاريّة بوسائل اإلكترونية.

         نَُفكُِّر، ونناقُش ما ياأتي: 

كيفية النّهوض بالتِّجارة الِفَلسطينّية، وتطويرها.  – 

لكترونّية.–  يجابّية للتّجارة ال�إ الجوانب ال�إ

  ال�أسئلة:

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:  ١- اأنقُل اإلى دفتري، ثّم اأضُع دائرة حول رمز ال�إ

َلِع بالبيع والّشراء؟	  ما المفهوم الذي ُيْطَلق على تبادل السِّ

جـ- الميزان التّجارّي.    د- الّسياحة.    اأ-الّصناعة.          ب-التّجارة.    
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ما اأشهر موانئ ِفَلسطين التّجاريّة؟	 

د-رفح، والنّاصرة. جـ- يافا، وغّزة.      اأ- اأريحا، وصفد.     ب- الّرملة، والقدس. 

ما اأشهر صادرات ِفَلسطين؟	 

   اأ- الحجر والّرخام، والَخضراوات.              ب- البترول، والغاز.    

د- مواّد البناء.    جـ- ال�أجهزة الكهربائّية.              

متى تكون التّجارة الِفَلسطينّية الخارجّية مهّمة في الّدخل الِفَلسطينّي؟	 

    اأ- قيمة الواردات اأكبر من قيمة الّصادرات.  

   ب- قيمة الّصادرات تساوي قيمة الواردات.

   جـ- قيمة الّصادرات اأكبر من قيمة الواردات.   

٢- اأوازُن بين مفهوَمي التّجارة الّداخلّية، والخارجية في ِفَلسطين.

يَّة التّجارة الِفَلسطينّية. ٣- اأوّضح اأَهمِّ

4- اأعلّل ما ياأتي: 

- يرتبط ضعف التّجارة الِفَلسطينّية بوجود ال�حتلال.    

لكترونية الِفَلسطينّية. يَّة تفعيل التّجارة ال�إ - اأَهمِّ

مشروع الوحدة: 
نفكّر في القيام بمشروع اقتصادّي، ونضع خطة له، تشمل:

– الهدف من المشروع.    
– مستلزماته.   

– الجدوى ال�قتصادية منه.   
– التحديات والمعيقات المتوقَّعة.

اأقّيم ذاتي 

اأعّبر بلُغتي عن المفاهيم ال�أساسية التي اكتسبتها من هذه الوحدة، بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر:



المشروع:

شكل من اأشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموعات( بسلسلة من األوان النشاط التي يتمكنون خلالها من 

تحقيق اأهداف ذات اأهمية للقائمين بالمشروع.

ويمكن تعريفه على اأنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد اأو الجماعة لتحقيق اأغراض واضحة ومحددة في محيط 

اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:

١. قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.

٢. ينّفذه فرد اأو جماعة.

٣. يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.

4. ل� يقتصر على البيئة المدرسية واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.

٥. يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:

اأول�ً: اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:	 

١. اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.

٢. اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.

٣. اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.

4. اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، ل� تغلّب مجال�ً على ال�آخر.

٥. اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.

6. اأن ُيخطّط له مسبقاً.



ثانياً: وضع خطة المشروع:	 

يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.

يقتضي وضع الخطة ال�آتية:

١. تحديد ال�أهداف بشكل واضح.

٢. تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.

3. تحديد خطوات سير المشروع.

4. حديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن يشترك جميع اأفراد المجموعة في المشروع من خلال المناقشة 

والحوار واإبداء الراأي، باإشراف وتوجيه المعلم(.

5. تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.

ثالثاً: تنفيذ المشروع:	 

مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ل�كتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره من الحرية، 

نجاز حيث يكون اإيجابياً متفاعلاً خّلاقاً مبدعاً، ليس  والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ

اإلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على  المهم الوصول 

حياتهم العامة.

دور المعلم: 

١. متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.

٢. اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.

٣. ال�بتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.

4. التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.



دور الطلبة:

١. القيام بالعمل باأنفسهم.

٢. تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.

٣. تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.

4. تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.

رابعاً: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:	 

١. ال�أهداف التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحّقق لكل هدف، العوائق في تحقيق 

ال�أهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.

٢. الخطة من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة اأثناء التنفيذ، التقّيد بالوقت المّحدد للتنفيذ، ومرونة الخطة.

مكانات اللازمة، التقيد بالوقت المحدد. 3. ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنّوعها، اإقبال الطلبة عليها، توافر ال�إ

قبال على تنفيذه بدافعّية، التعاون في عملية التنفيذ، الشعور بال�رتياح،  4. تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ

اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

	 اأهداف المشروع وما تحقّق منها.

	 الخطة وما طراأ عليها من تعديل.

	 ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.

	 المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.

	 المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.

	 ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.
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