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تــقــديــم

ــة �لنشــاأة،  ــى و�قعي ــة،  �لمســتند �إل ــن ضــرور�ت �لحال ــع م ــّي �لناب ــي �لعلم ــه �لمدخــل �لعقلان ــوي باأن صــلاح �لترب يتصــف �ل�إ

أمــر �لـّـذي �نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنّيــة �لمطــورة للنظــام �لتّعليمــّي �لِفَلســطينّي فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لِفَلســطينّية و�ل�حتياجــات  �ل�

�ل�جتماعّيــة، و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــّي قائــم 

آمــال،  علــى �لحقــوق و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحّقــق �ل�

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.    ويلامــس �ل�

ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتّربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علًمــا لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة 

عــد�د  متكاملــة عالجــت �أركان �لعملّيــة �لتّعليمّيــة �لتّعلّميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل �قتــد�ر، و�ل�إ

لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء، 

و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانّية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق �لحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي �لمعرفــة، وصــوًل� لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا، وباســتحضار و�ٍع لعديــد 

�لمنطلقــات �لّتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لـّـذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريـّـة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لِفَلســطينّية َوْفــَق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع ِفَلســطينّي ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثّقافــة، و�لتّكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــًر� عــن توليفــة تحّقــق �لمطلــوب معرفًيــا وتربوًيــا وفكريًّــا.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــرّرة ِمــَن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس لتــو�زن 

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لّتــي تــم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا  �إبد�عــي خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفًيــا، وفكريًّــا، ووطنيًّــا، وفــي هــذ� �ل�إ

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــّي �ل�أول؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى  وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لِفَلســطينّي، بال�إ

مجمــل �لمخرجات.

ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة ِمــَن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة، 

شــر�ف، و�لتصميــم، وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث عــن �لتطويــر، ونحــن و�ثقــون  و�لتدقيــق، و�ل�إ

مــن تو�صــل هــذه �لحالــة ِمــَن �لعمــل.     

وزارة التّربية والتّعليم 

مــركــز �لــمـنـاهـج �لِفَلسطينّية

�آب / ٢٠١٨م



مــقــدمــة

ــة للّصــّف �لتّاســع �ل�أساســّي �لّــذي جــاء منســجًما  نضــع بيــن �أيديكــم �لجــزء �ل�أول مــن كتــاب �لّدر�ســات �ل�جتماعّي

صــلاح �لتربــوي، وتطويــر نظــام �لتّعليــم �لِفَلســطينّي؛ لــذ� فقــد جــاءت  مــع �أهــد�ف وز�رة �لتّربيــة و�لتّعليــم، ورؤيتهــا فــي �ل�إ

ــا،  ــا، وتحليله ــة، وفهمه ــوص �لتّاريخّي ــر�ءة �لنّص ــى ق ــة عل ــدر�ت �لطّلب ــّزز ق ــي تع ــار�ت �لّت ــارف و�لمه ــه شــاملة للمع مكّونات

فــادة منهــا فــي فهــم �لحاضــر، و�ستشــر�ف �لمســتقبل، وتنميــة  ــة، و�ســتخلاص �لعبــر منهــا؛ للاإ ومقارنــة �ل�أحــد�ث �لتّاريخّي

ســلامّية، ومــن �أجــل �إيجــاد �لمو�طــن  �تّجاهــات تُســهم فــي صقــل شــخصّياتهم، وتعــّزز �نتماءهــم لوطنهــم، و�أّمتهــم �لعربّيــة و�ل�إ

نســان.  �لِفَلســطينّي �لّصالــح �لقــادر علــى �لّدفــاع عــن �أرضــه، مطالًبــا بحقوقــه، مســتنًد� �إلــى مبــادئ �لديّمقر�طّيــة، وحقــوق �ل�إ

ــّي لــدى �لطّلبــة، وفــي �لوقــت  ــز �لكتــاب علــى �أنشــطة متنوعــة وشــاملة، تعــّزز �لتّعلّــم �لّذ�ت ولتحقيــق ذلــك، فقــد ركّ

أنشــطة علــى �لخر�ئــط، و�لنّصــوص  نفســه، تُســهم فــي تعزيــز �لتّعلّــم �لتّعاونــّي و�لتّشــاركّي فيمــا بينهــم، و�عتمــدت هــذه �ل�

أهّمّيِتهــا فــي فهــم �لمعلومــات مــن مصادرهــا؛ لمســاعدته فــي �تخــاذ مو�قــَف  ــة؛ ل� ــَور �لتّوضيحّي ــة، و�لوثائــق، و�لصُّ �لتّاريخّي

ــة. ــة، وقــر�ر�ت تُســهم فــي بنــاء شــخصّيته �لوطنّي �إيجابّي

آتي: �حتوى �لكتاب على ثلاث وحد�ت در�سية على �لنّحو �ل�

ــّية،  ــة �لّسياس ــي: �لتّجزئ ــة دروس، ه ــن �أربع ــون م ــّي، وتتك ــن �لعرب ــي �لوط ــتعماريّة ف ــة �ل�س ــو�ن �لّسياس ــى: بعن أول �ل�

ــتعماريّة فــي �لوطــن �لعربــّي، وسياســة �لتّجهيــل، وسياســة �لَقْمــع. ــة �ل�قتصاديّــة �ل�س و�لّسياس

و�لثّانية: بعنو�ن �لمقاومة و�لتَّحرُّر في �لوطن �لعربّي، وتكونّت من خمسة دروس، هي: ظهور حركات �لتَّحرُّر، و�أشكال 

َول �لعربّية  َول �لعربّية، و�لتّحديات �لّتي و�جهتها �لدُّ مقاومة �ل�ستعمار، ونماذج من حركات �لتَّحرُّر �لعربّية، و�ستقلال �لدُّ

بعد �ل�ستقلال.

و�ل�نتخاب  �لسياسّية،  �لمشاركة  هما:  درسين  من  وتكونت  �لمدنّي،  �لمجتمع  بناء  في  �لمشاركة  بعنو�ن  و�لثّالثة: 

و�لترّشح.

ــَن �للّــه، و�إْن  ْن �أحســنّا �لّصنــع فيــه، فِم ــاإ ــة، ف ــا فــي مجــال �لّدر�ســات �ل�جتماعّي ويبقــى هــذ� �لكتــاب عمــًلا متو�ضًع

ــره فــي �لطّبعــات �لقادمــة. ــه؛ للاســتفادة منهــا فــي تطوي ــا بملاحظاتكــم حول ــا فمــن �أنفســنا، �آمليــن منكــم تزويدن �أخطان

و�للّه ولّي �لتّوفيق

فريق �لتّاأليف
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٢

الّسياسُة الاستعمارّيُة في 
الوطِن العربّي

الَوْحَدُة 
الاأولى

        نتاأّمل، ونفّكر:  

أّمة �لّتي ل� تاأكل مّما تزرع، ول� تلبس مّما تصنع �أّمة محكوم عليها بالتّبعّية و�لفناء. �ل�



٣

ســيتمكن �لطلبــة بعــد �ل�نتهــاء مــن در�ســة هــذه �لوحــدة و�لتفاعــل مــع �أنشــطتها مــن توضيــح �لّسياســة 

َول �ل�ســتعماريّة فــي �لوطــن �لعربــّي منــذ �أْن  �ل�ســتعماريّة، وتحليلهــا، ومناقشــتها، تلــك �لّتــي مارســتها �لــدُّ

ســلامّي،  ــة ببعديهــا: �لعربــّي، و�ل�إ ــة �لوطنّي وطئــت �أقد�مهــا تر�بــه؛ مــن �أجــل تعزيــز �أو�صــر �ل�نتمــاء، و�لُهِويَّ

و�إبــر�ز شــخصّية �لطّالــب �لِفَلســطينّي، وتنميــة قدر�تــه فــي �لتّحليــل، و�لتّفكيــر، و�لبحــث، و�لنّقــاش؛ مــن �أجــل 

تجــاوز �لعقبــات �لّتــي تعتــرض ســبيل �لوطــن �لعربــّي، وتمنعــه مــن مو�كبــة ركــب �لحضــارة، ويتــم ذلــك مــن 

خــلال تحقيــق الاآتــي:

ممارسة �لتعلم �لذ�تي بالرجوع �إلى مصادر �لمعرفة �لمختلفة.- 1

توظيف مهار�ت �لتعاون، و�لعمل ضمن فريق في سياقات حياتية مختلفة.- 2

قر�ءة �لنّصوص �لتّاريخّية، وتحلّيلها، و�ستنتاج �ل�أفكار �لرئيسة منها.- 3

رث �ل�ستعمارّي.- 4 �قتر�ح �لحلول �لمناسبة؛ للتّخلُّص ِمَن �ل�إ

�عد�د مشاريع �أبحاث حول �لّسياسات �ل�ستعماريّة، و�آليات �لتّغلُّب عليها.- 5

كتابة تقارير عن �نتهاكات �ل�حتلال �لصهيوني في فلسطين.- 6



٤

                              التّجزئة الّسياسّية

 ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة َبْعَد نِهاَيِة �لّدْرِس �أْن يكونو� قادرين على:

• مفهوم التجزئة الّسياسية:	

  نشاط )1(   
آتيتين، ونستنتُج، ثمَّ نقوُم بما ياأتي:  نلاحُظ �لخريطَتين �ل�

  

الّدرس الاأّول

٢- �ستنتاج �آثار �لتّجزئة �لّسياسّية. ١- توضيح �لمقصود بالتّجزئة �لّسياسّية.    

٤- توضيح �لمو�قف �لعربّية تجاه �لتّجزئة �لّسياسّية. ٣- تبيان �إجر�ء�ت �ل�حتلال �لّصهيونّي تجاه �ل�أر�ضي �لِفَلسطينّية.  

االستعمــــــــار اإلجنـــلـيـــزي 

ـرنــســـي  االستعمــــــــار الـفــ

االستعمــــــــار اإليـطـــــــالي 

االستعمــــــــار اإلســــــبانـــي 

احمليط 

األطلسي 

خريطة )١(: �لوطن �لعربّي قبل �لتجزئة. 

خريطة )٢(: �لتوسع �ل�ستعماري في �لوطن �لعربّي

نصف �لحالة �لّتي وصل �إليها - 1

�لوطن �لعربّي في �لخريطة )٢(، 

مقارنة مع �لخريطة رقم )١(.

نذكر بعض �لمؤ�مر�ت - 2

�ل�ستعمارية �لتّي �أدت �إلى 

تقسيم �لوطن �لعربّي.

ننتظـــــم فـــــي مجموعـــــات، . 3

مستعينيَن بالخريطة )٢(، وكّل 

�لعربّية  َول  �لدُّ تمثّل  مجموعة 

َحَسَب �لّدولة �لّتي �ستعمرتها، 

ونصنفها في جدول.



٥

اأنا تعلَّمت:

ــية(،  ــدة ُدَول )وحــد�ت سياس ــى ع ــه �إل ــّي، وتفتيت ــن �لعرب ــية تقســيم �لوط ــة السياس ــد بالتجزئ ُيقَص

َول.  ــدُّ ــن �ل ــم ترســيم �لحــدود بي ــى معال ــة، ل� تســتند �إل ــا حــدود مصطنع تفصــل بينه

ــا،  ــلاث: �آســيا، و�إفريقي ــم �لث ــاّر�ت �لعال ــن ق ــّي �لمهــم بي ــّي؛ بفعــل موقعــه �لجغر�ف تعــّرض �لوطــن �لعرب

ضافة �إلى غنــاه بالمو�رد �لطبيعّيــة و�ل�قتصاديّة  و�أوروبــا، و�إشــر�فه علــى مســطحات ومضائــق بحريـّـة مهمــة، بال�إ

ــَم بموجــب هــذه  �إلــى �لعديــد مــن �لمؤ�مــر�ت �ل�ســتعمارية �لتــي رّســخت شــعار )فــرِّق َتُســْد(، حيــث قُسِّ

فريقــّي، تتفــاوت  �لمؤ�مــر�ت �إلــى �ثنتيــن وعشــرين دولــة، موّزعــة علــى جناحــَي �لوطــن �لعربــّي �ل�آســيوّي و�ل�إ

فــي ِمســاحتها، وشــكلها، ونظــام �لحكــم فيهــا.

ومــن الاأمثلــة علــى المؤامــرات الاســتعمارية �لتــي �أســهمت فــي �لتجزئــة �لسياســية للوطــن �لعربــّي، 

�تفاقيــة ســايكس بيكــو عــام ١9١٦م، �لتــي جــز�أت بــلاد �لشــام و�لعــر�ق وفــق �ل�أطمــاع �ل�ســتعمارية، و�إصــد�ر 

وعــد بلفــور بتاريــخ ١9١٧/١١/٢م، �لــذي نــص علــى �إقامــة �لوطــن �لقومــي �لصهيونــي فــي فلســطين، 

و�تفاقيــة ســان ريمــو عــام ١9٢٠م، �لتــي وضعــت فلســطين و�ل�أردن و�لعــر�ق تحــت �ل�نتــد�ب �لبريطانــي، 

وســوريا ولبنــان تحــت �ل�نتــد�ب �لفرنســي.

وعلــى �لّرغــم مّمــا حّققتــه �لمؤ�مــر�ت �ل�ســتعماريّة �لمبكــرة مــن نتائــج مريــرة علــى �لوطــن �لعربــّي، وعلــى 

ّن �لعقــد �لماضــي شــهد تدبيــر مؤ�مــر�ت ومشــاريع تجزئــة جديــدة �ســتهدفت  مســيرته �لتّاريخّيــة �لمعاصــرة، فــاإ

ــتعد�دهم  ــتعمار، و�س ــد�ف �ل�س ــه ل�أه ــي �أبنائ ــرة، �إلّ� �أّن وع ــلات صغي ــى ُدوي ــت و�لتّقســيم �إل ــه بالتّفتي ُدَول

للّدفــاع عــن �لوطــن �لعربــّي بالوســائل �لمشــروعة كافـّـة، وفضــح �أســاليبها عبــر �لوســائل �لمتاحــة، وقــف عائًقــا 

�أمــام هــذه �لّسياســات �لمبرمجــة، و�أفشــل عــدًد� مــن بر�مجهــا، وتطلُّعاتهــا.

نبحــث: عــن نمــاذج مــن �لتجزئــة �لسياســية، و�لمشــكلات �لحدوديــة �لناجمــة عــن �لتجزئــة �لسياســية 
فــي �لوطــن �لعربــّي، ونســتعين بخريطــة �لوطــن �لعربــّي �لسياســية لتحديــد ذلــك.



٦

اآثار التجزئة السياسية:	•

  نشاط )2(    

  نقر�أ �لنَّصَّ �ل�آتي، ثمَّ نقوُم بما ياأتي: 

ــق  ــرة؛ بغــرض تحقي ــى دول صغي ــّي سياســياً �إل ــة �لوطــن �لعرب ــى تجزئ ــدول �ل�ســتعمارية �إل لجــاأت �ل

مصالحهــا �ل�ســتعمارية، وتفوقهــا فــي �لحاضــر و�لمســتقبل، وزعزعــة �ســتقر�ر �لوطــن �لعربــّي، ومنــع تحقيق 

وحدتــه، وهــذه �لتجزئــة تركــت �آثارهــا �لســلبية علــى مختِلــف مجــال�ت �لحيــاة فــي �لوطــن �لعربــّي. 

نُناِقُش مخاطر �لتّجزئة �لسياسية على �لوطن �لعربّي.- 1

نستشرُف و�قع �لوطن �لعربّي عند تخلُّصه من �آثار �لتّجزئة �لّسياسّية.- 2

اأنا تعلَّمت:

نتج عن التجزئة السياسية للوطن العربّي اآثار عديدة منها:

الاآثار الماّدّية: - 1

نفاق  و�ل�إ ثرو�تها،  وتبديد  �لعربّية،  َول  �لدُّ في  و�لعملات  و�ل�أعلام،  �لّسفر،  جو�ز�ت  تعّدد  في  تتمثل 

�لعسكرّي �لكبير؛ لحمايتها، و�لعجز عن مو�جهة �ل�أخطار �لخارجّية، و�لكو�رث �لطّبيعّية.

الاآثار المعنوّية:- 2

ب للُهوية �لوطنّية على حساب �ل�نتماء �لو�سع  آثار �أشّد وقًعا ِمَن �لماّديّة، وتتمثّل: بالتّعصُّ كانت هذه �ل�

بال�أجنبّي،  و�ل�ستقو�ء  �لعربّية،  َول  �لدُّ من  �لعديد  بين  �لخلافات  وظهور  �لّسامية،  ورسالتها  �لعربّية  للاأّمة 

نسان. و�لضعف، في مختلف �لمجال�ت، وغياب �لديمقر�طية، وهجرة �لكفاء�ت �لعلمية، و�نتهاك حقوق �ل�إ



٧

اإجراءات الاحتلال الصهيوني في فلسطين:	•

  نشاط )٣(   

، ثم نُجيب عن �ل�أسئلة �لتي تليه:   نَقر�أ �لنَّصَّ

 

نعطي �أمثلة على �إجر�ء�ت �ل�حتلال �لّصهيونّي في ِفَلسطين.- 1

جر�ء�ت على �إقامة �لّدولة �لِفَلسطينّية.- 2 نستنتُج �أثر هذه �ل�إ

ــة بـــ  ــوب غــرب ســور �لقــدس �لمعروف ــى مســتوطناتها جن ــة �أول ــذ �أْن �أقامــت �لحركــة �لّصهيونّي من

ــة( عــام ١٨٥٦م، وسياســة �لتّجزئــة فــي ِفَلســطين لــم تتوقّــْف، فاأقامــت �لمســتوطنات �لّتــي  )�لمنتفيوريّ

تشــتمل علــى معســكر�ت �لتّدريــب، ومســتودعات �ل�أســلحة، وبعــد نكبــة عــام ١9٤٨م، ســيطرت علــى 

مــا يزيــد عــن ٧٨% مــن ِمســاحة ِفَلســطين، وتهجيــر حو�لــي مليــون فلســطيني عاشــو� هــم وعائلاتهــم 

فــي مخّيمــات �للّجــوء فــي ِفَلســطين، و�لّشــتات، ولــم يتبــقَّ منهــا �إلّ� قطــاع غــّزة، و�لّضّفــة �لغربّيــة �للّتــان 

تــّم �حتلالهمــا عــام ١9٦٧م. 

اأنا تعلَّمت:

ــى ضــّم الاأرض،  ــدف اإل ــي ته ــراءات الّت ج ــَن الاإ ــًة ِم ــّي مجموع ــلال الّصهيون ــارس الاحت يم

ــن خــلال:  ــا، م وتهويده

ضّم �لقدس وفصلها عن محيطها �لعربّي، وتطبيق �لقانون �لّصهيونّي عليها، وبناء �لمستعمر�ت �ل�ستيطانية، 

للاأر�ضي  �لمتكررة  و�ل�جتياحات  �ل�لتفافية،  �لطرق  وشّق  �لعسكرية،  �لحو�جز  و�إقامة  �ل�أر�ضي،  ومصادرة 

ع �لعنصرّي؛ بحجة منع عمليات  �لفلسطينية، كما حدث عام ٢٠٠٠م وما بعده، وبناء جد�ر �لضّم و�لتّوسُّ

�لمقاومة �لِفَلسطينّية، و�ل�نسحاب �أحادي �لجانب من قطاع غزة عام ٢٠٠٥م.



٨

المواقف العربّية تجاه التجزئة السياسية:	•

 نشاط )٤(   

أتية، ثمَّ نُجيب عن �ل�أسئلة �لتي تليها: ور �ل� نلاحُظ �لصُّ

  
     شعارجامعة �لدول �لعربّية         شعار �لجمهوريّة �لعربّية �لمتّحدة

   

 

          شعار مجلس �لتّعاون لُدَول �لخليج �لعربّي                 شعار �ل�تّحاد �لمغاربّي

نناقُش �لمقومات �لتي تساعد على تحقيق �لوحدة �لعربّية.- 1

َول �لعربّية.- 2 نستنتُج �ل�أهد�ف �لّتي تاأّسست ل�أجلها جامعة �لدُّ

هل كانت �لتجارب �لوحدوية �لعربّية كافية للرد على �لتجزئة �لسياسية للوطن �لعربّي؟ ولماذ�؟- 3
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اأنا تعلَّمت:

�أدرك �لعــرب مــا ُيحــاك لهــم ولوطنهــم مــن مؤ�مــر�ت �أجنبّيــة ل� يمكــن �لخــلاص منهــا، �إل� بالَوْحــَدة، 

ــة، �أنشــئت  ــة �إقليمّي ــي منظم ــة: وه َول العربّي ــدُّ ــة ال ــة جامع ــا �لَوْحَدِويّ ــن تجاربه ــل �لمشــترك، فم و�لعم

َول �لعربّيــة �لـّـذي ُوقِّــَع عــام ١9٤٥م؛ بهــدف تحقيــق �لَوْحــَدة �لعربّيــة و�لمحافظــة  بمقتضــى ميثــاق جامعــة �لــدُّ

علــى �ســتقلالها �لّسياســّي، ودعــم �لقومّيــة �لعربّيــة، وتحقيــق �لتّعــاون �لمشــترك بينهمــا، وعلــى �لّرغــم مــن �أّن 

َول �لعربّيــة �أظهــرت �لحاجــة �لمتمثّلــة فــي �لتَّحــرُّر و�ل�ســتقلال، وتحقيــق �آمــال �لّشــعوب �لعربّيــة  جامعــة �لــدُّ

بالَوْحــَدة، �إلّ� �أنّهــا لــم تحّقــق تطلّعــات شــعوبها؛ مــا �أبــرز جو�نــب �لّضعــف، و�لقصــور فــي ميثاقهــا.

ولّيــة منــذ  َول �لعربّيــة دور مهــّم فــي دعــم القضّيــة الِفَلســطينّية فــي المحافــل الدَّ وكان لجامعــة �لــدُّ

تاأسيســها عــام ١9٤٥م، مؤكّــدة فــي ذلــك علــى حــّق �لّشــعب �لِفَلســطينّي فــي تقريــر مصيــره، و�لـّـذي لــن 

ــل بحــّق �لعــودة،  ــتات و�لمتمثّ ــي �لّد�خــل و�لّش ــَق �إلّ� بحــلٍّ عــادل، وُمْنِصــف للّشــعب �لِفَلســطينّي ف يتحّق

و�لتّعويــض، و�إقامــة �لّدولــة �لِفَلســطينّية �لمســتقلّة علــى تر�بــه �لوطنــّي، وعاصمتهــا �لقــدس، كمــا �أولَــِت مدينــة 

ــا  ــد، وتســجيلها �إرًث ــس، و�لتّهوي ــْن �أخطــار �لطّم ــِه ِم ــا؛ لحمايِت ــا خاصًّ ــا �لحضــارّي �هتماًم �لقــدس، وتر�ثه

أمــم  د بال�أخطــار فــي منظمــة اليونســكو )منظمــة �ل� نســانّي �لمهــدَّ ــر�ث �ل�إ ــا علــى قائمــة �لتّ ــا عالميًّ حضاريًّ

�لمتحــدة للتربيــة و�لتعليــم و�لثقافــة(.

كمــا تشــكّلت وحــدة بيــن مصــر وســوريا فــي دولــة و�حــدة �تّخــذت �ســم الجمهورّيــة العربّيــة 

ــرة؛ �إذ �نتهــت بال�نفصــال عــام ١9٦١م، وكذلــك  ــرة قصي ــدْم �إل� فت ــم ت ــا ل ــدة عــام ١9٥٨م، لكنّه المتّح

ــة المتّحــدة �لـّـذي ضــّم ســبع �إمــار�ت ومــا ز�ل؛ ومجلــس التعــاون الخليجــي  مــارات العربّي اتّحــاد الاإ

عــام ١9٨١م، والاتحــاد المغاربــي عــام ١9٨9م.

1-  نبحث: عن �لدول �ل�أعضاء في كل من:

مجلس �لتعاون �لخليجي. -

�ل�تحاد �لمغاربي. -

مار�ت �لعربّية �لمتحدة. - �تحاد �ل�إ

ــدول �ل�أعضــاء فــي: مجلــس �لتعــاون �لخليجــي، �ل�تحــاد  ــّي �ل ــن علــى خريطــة �لوطــن �لعرب ٢-   نعي

ــي. �لمغارب
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 اأختبُر نفسي:

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي:  �أنقل �إلى دفتري، ثّم �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

• كم يبلغ عدد ُدَول �لوطن �لعربّي؟

د- ٢٦ دولة.  ج- ٢٤ دولة.    ب- ٢٣ دولة.    �أ- ٢٢ دولة.    

ــة  ــد نكب ــّي بع ــلال �لّصهيون ــا �ل�حت ــيطر عليه ــي س أر�ضــي �لِفَلســطينّية �لّت ــاحة �ل� ــغ ِمس ــم تبل •  ك

ِفَلســطين عــام ١9٤٨م؟

د- ٧٨%. ج- ٦٠%.    ب- ٤٠%.    �أ- ٢٠%.   

َول �لعربّية؟ • ما �لّصفة �لّتي تُطلق على جامعة �لدُّ

د- �جتماعّية.  ج- �قتصاديّة.    ب- �إقليمّية.    �أ- دولّية.   

• ما �سم �لَوْحَدة �لّتي تشكّلت بين مصر وسوريا عام ١9٥٨م؟

ب- �ل�تّحاد �لِمصرّي �لّسورّي.  �أ- �لجمهوريّة �لِمصريّة �لسوريّة.    

د- �ل�تّحاد �لعربّي �لديّمقر�طّي.  ج- �لجمهوريّة �لعربّية �لمتّحدة.    

 �أعّرف مفهوم �لتجزئة �لسياسّية.

آثار �لّتي ترتّبت على �لتجزئة �لسياسّية للوطن �لعربّي بموجب �لمؤ�مر�ت �ل�ستعماريّة. ٣ �أبّين �ل�

جر�ء�ت �لّتي يمارسها �ل�حتلال �لّصهيونّي في ِفَلسطين؛ بهدف تهويدها. ٤ �أذكر ثلاثًة ِمَن �ل�إ

٥ �أعطي �أمثلة على تجارب َوْحَدِويّة عربية، تُعبر عن �لمو�قف �لعربّية �تجاه �لتجزئة �لسياسّية.

َول �لعربّية. ٦ �أناقش �ل�أهد�ف �لّتي تاأّسست من �أجلها جامعة �لدُّ

َول �لعربّية في دعم �لقضّية �لِفَلسطينّية. ٧ �أوضح دور جامعة �لدُّ

نشاط تطبيقي

َول �لعربّية. نستخدم خريطة �لوطن �لعربي �لصّماء، ونُعّين عليها �أسماء �لدُّ

الّسياسة الاقتصادّية الاستعمارّية 
في الوطن العربّي

 ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة َبْعَد نِهاَيِة �لّدْرِس �أْن يكونو� قادرين على:

توضيح مفهوم �لّسياسة �ل�قتصاديّة �ل�ستعماريّة.- 1

تبيان مظاهر �لّسياسة �ل�قتصاديّة �ل�ستعماريّة في �لوطن �لعربّي.- 2

توضيح ردة �لفعل �لعربّية تجاه �لّسياسة �ل�قتصاديّة �ل�ستعماريّة في �لوطن �لعربّي.- 3

�ستنتاج �إجر�ء�ت �ل�حتلال �لّصهيونّي تجاه �ل�قتصاد �لِفَلسطينّي.- 4

• مفهوم السياسة الاقتصادية الاستعمارية :	

  نشاط )1(   
نقر�أ �لنَّصَّ �ل�آتي، ثمَّ نُجيب عن �لسؤ�ل �لذي يليه:

َول �ل�ستعماريّة �ل�أجنبّية للسيطرة على �لوطن  يَّة في دفع �لدُّ ُيَعّد �لعامل �ل�قتصادّي �لعامل �ل�أكثر �أهمِّ

�لطّبيعّية،  وغير  �لطّبيعّية،  ثرو�ته  مصادر  عن  و�لتنقيب  للبحث،  �ل�ستكشافّية؛  بعثاتها  وتوجيه  �لعربّي، 

و�إرسال جيوشها و�أساطيلها؛ للّسيطرة عليه. 

- نستنتُج مفهوم �لّسياسة �ل�قتصاديّة �ل�ستعماريّة.

 اأنا تعلَّمت:
جـر�ء�ت و�لقو�نيـن �لتـي تقوم بهـا �لدولة  ُيقَصـد بالسياسـة الاقتصاديـة الاسـتعمارية مجموعـة مـن �ل�إ

�ل�سـتعمارية للسـيطرة علـى �لثـرو�ت �ل�قتصاديـة فـي �لمسـتعمرة، وتسـخيرها لصالحهـا، وحرمـان سـكان 

أولّيـة، و�إغـر�ق �أسـو�قها بالمنتجـات �ل�سـتعماريّة.  �لمسـتعمرة مـن �ل�سـتفادة منهـا، كاحتـكار �لمـو�رد �ل�

الّدرس الثّاني
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الّسياسة الاقتصادّية الاستعمارّية 
في الوطن العربّي

 ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة َبْعَد نِهاَيِة �لّدْرِس �أْن يكونو� قادرين على:

توضيح مفهوم �لّسياسة �ل�قتصاديّة �ل�ستعماريّة.- 1

تبيان مظاهر �لّسياسة �ل�قتصاديّة �ل�ستعماريّة في �لوطن �لعربّي.- 2

توضيح ردة �لفعل �لعربّية تجاه �لّسياسة �ل�قتصاديّة �ل�ستعماريّة في �لوطن �لعربّي.- 3

�ستنتاج �إجر�ء�ت �ل�حتلال �لّصهيونّي تجاه �ل�قتصاد �لِفَلسطينّي.- 4

• مفهوم السياسة الاقتصادية الاستعمارية :	

  نشاط )1(   
نقر�أ �لنَّصَّ �ل�آتي، ثمَّ نُجيب عن �لسؤ�ل �لذي يليه:

َول �ل�ستعماريّة �ل�أجنبّية للسيطرة على �لوطن  يَّة في دفع �لدُّ ُيَعّد �لعامل �ل�قتصادّي �لعامل �ل�أكثر �أهمِّ

�لطّبيعّية،  وغير  �لطّبيعّية،  ثرو�ته  مصادر  عن  و�لتنقيب  للبحث،  �ل�ستكشافّية؛  بعثاتها  وتوجيه  �لعربّي، 

و�إرسال جيوشها و�أساطيلها؛ للّسيطرة عليه. 

- نستنتُج مفهوم �لّسياسة �ل�قتصاديّة �ل�ستعماريّة.

 اأنا تعلَّمت:
جـر�ء�ت و�لقو�نيـن �لتـي تقوم بهـا �لدولة  ُيقَصـد بالسياسـة الاقتصاديـة الاسـتعمارية مجموعـة مـن �ل�إ

�ل�سـتعمارية للسـيطرة علـى �لثـرو�ت �ل�قتصاديـة فـي �لمسـتعمرة، وتسـخيرها لصالحهـا، وحرمـان سـكان 

أولّيـة، و�إغـر�ق �أسـو�قها بالمنتجـات �ل�سـتعماريّة.  �لمسـتعمرة مـن �ل�سـتفادة منهـا، كاحتـكار �لمـو�رد �ل�

الّدرس الثّاني
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مظاهر الّسياسة الاقتصادية الاستعمارية  في الوطن العربّي: 	•

  نشاط )2(   

نلاحُظ �لّشكَل �ل�آتي، ثمَّ نقوُم بما ياأتي:

شكل )١(: مظاهر �لّسياسة �ل�قتصادية �ل�ستعمارية 

نُعطي �أمثلة �أخرى على مظاهر �لّسياسة �ل�قتصاديّة �ل�ستعماريّة، وندّونها في �لشكل �أعلاه.- 1

نبّين �أثر �لقروض و�لمساعد�ت على �ل�قتصاد �لعربّي.- 2

 

اأنا تعلَّمت:

منها  وتنّوعت،  �لعربّي،  �لوطن  �ستهدفت  �لّتي  الاستعمارّية  الاقتصادّية  الّسياسة  تعّددت مظاهر 

علام، بحّقهم في �لسيطرة على  تصريحات �لقادة و�لّزعماء و�لمسؤولين، وهو ما عّبرو� عنه في وسائل �ل�إ

قو�عد  و�أقامو�  جيوشهم،  فحّركو�  و�لغاز،  �لنّفط،  و�أهّمها  �ل�قتصاديّة،  �لمو�رد  و�متلاك  �لمائّية،  �لمضائق 

متقّدمة؛ لحمايتها، وضمان تدفُّقها ل�أسو�قهم.

بحيث  �ل�أجنبّي،  للاقتصاد  تابًعا  �لعربّي  �ل�قتصاد  جعل  على  �ل�ستعماريّة  �ل�قتصاديّة  �لّسياسة  قامِت 

�ستقطبت �لبنوك �ل�أجنبّية �لود�ئع �لمالّية �لعربّية، و�أغرقتها بالّديون، وفرضت عليها �لعقوبات و�لّرقابة �لمالّية؛ 

رهاب، ما جعلها عرضة للاأزمات �لمالّية. بحجج مختلفة كمحاربة �ل�إ

َول �ل�ستعماريّة على �إضعاف �لمنتجات �لوطنّية، وجعلها غير قادرة على منافسة ِسَلعها  وحرصت �لدُّ

�ل�أجنبّية على  َلع  �لسِّ تفضيل  تقوم على  �لعربّي،  �لوطن  ُسكّان  بين  �ستهلاكّية  ثقافة  و�إنشاء  �ل�ستعماريّة، 

نتاجّية، وتوقُّفها. �لوطنّية؛ كونها تتمتّع بمو�صفات عالية �لجودة، ما �أّدى �إلى �إضعاف عدد ِمَن �لمشاريع �ل�إ
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ردود الفعل العربّية تجاه السياسات الاقتصادية الاستعمارية: 	•

  نشاط )٣(   
نلاحُظ �لّشكَل �ل�آتي، ثمَّ نقوُم بما ياأتي:

سحب �ل�ستثمار�ت، وفرض 
�لعقوبات �ل�قتصادية على �لدول 

�ل�ستعمارية

�لتّاأميم

نتاج �لوطنّي تعزيز �ل�نتماء للاإ

شكل )٢(: ردود �لفعل �لرسمية و�لشعبية تجاه �لسياسات �ل�قتصادية �ل�ستعمارية

جر�ء �لذي يعبّر عنها �لعمود )ب(.- 1 نصل بين �لعبارة في �لعمود )�أ(، و�ل�إ

نستنتج وسائل و�أدو�ت �أخرى لمو�جهة �لّسياسات �ل�قتصاديّة �ل�ستعماريّة.- 2

 

اأنا تعلَّمت:

تباينت ردود �لفعل �لعربّية تجاه �لّسياسات �ل�قتصاديّة �ل�ستعماريّة، فكانت على �لنّحو �ل�آتي:

َول �لعربّية بعد حصولها على �ل�ستقلال �لتخلّص من �لتّبعّية �ل�قتصاديّة،  المستوى الرّسمّي: حاولت �لدُّ

أفر�د �أو �لشركات �لخاّصة �إلى �لّدولة،  وهيمنتها، وبناء �قتصاد وطنّي، كالتّاأميم، ويعني نقل �لملكية ِمَن �ل�

جر�ء �لّذي قام به �لّرئيس �لِمصرّي جمال عبد �لنّاصر بتاأميم شركة قناة �لّسويس  �أو �لعاّمة، �أو �لّشعب، كال�إ

عام ١9٥٦م، ونقل ملكيتها و�إد�رتها ِمَن �لّشركة �لبريطانّية - �لفرنسّية �إلى �لِمصريّة.

العمود )ب(العمود )اأ(
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َول �لعربّية �إلى وضع خطط طموحة للتّنمية المستدامة، وهي �ل�ستغلال �ل�أمثل للمو�رد  عمدت �لدُّ

اإنشاء صناديق  و �لقادمة،  �ل�أجيال  بحاجات  �لمساس  دون  �لحاضر  �حتياجات  لتلبي  و�لبشريّة  �لطّبيعّية 

َول �لنّاهضة في �لمجال �ل�قتصادّي و�لعلمّي و�لتّكنولوجّي،  للتّمويل الوطنّي، و�لتّعاون فيما بينها وبين �لدُّ

مثل �لّصين، و�لهند، و�لبر�زيل. 

المستوى الّشعبّي: رفضت �لّشعوب �لعربّية �لّسياسات �ل�قتصاديّة �ل�ستعماريّة، بوسائل عديدة منها، 

َلع و�لبضائع و�لشركات �ل�ستعماريّة، ومحاربة �لغزو �لثقافّي �ل�ستعمارّي، وكسب ُوّد �لّشعوب  مقاطعتها �لسِّ

أوروبّية �لّصديقة لبضائع �لمستوطنات  �لّصديقة �إلى جانبها، كما هو �لحال في �لمقاطعة �لّتي �أبدتها �لّشعوب �ل�

�لّصهيونّية في �لّسنو�ت �ل�أخيرة، باعتبارها ُمقامًة على �أر�ٍض ِفَلسطينّية محتلّة، مما �أدى �إلى �إلحاق خسائر فادحة 

في عائد�ت �لمستوطنات. 

اإجراءات الاحتلال الصهيوني تجاه الاقتصاد الفلسطيني:	•

  نشاط )٤(   
نلاحُظ �لّشكَل �ل�آتي، ثمَّ نقوُم بما ياأتي:

الّسيطرة على 
الخدمات

...........
اإجراءات 
الاحتلال 

الّصهيونّي تجاه 
الاقتصاد الِفَلسطينّي

التّخريب 
والتّدمير

...........

القوانين 
والاتّفاقّيات 

الجائرة

...........

شكل )٣(: �إجر�ء�ت �ل�حتلال �لصهيوني تجاه �ل�قتصاد �لفلسطيني

نكتب سياسات �قتصادية �أخرى للاحتلال �لّصهيونّي تجاه �ل�قتصاد �لِفَلسطينّي في �لشكل )٣(.- 1
نقترح طرًقا لمقاومة سياسة �ل�حتلال �لّصهيونّي تجاه �قتصادنا �لِفَلسطينّي.- 2
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اأنا تعلَّمت:

عمـل �ل�حتـلال �لّصهيونـّي منـذ �حتلالـه �لّضّفـة �لغربّيـة وقطاع غّزة عام ١9٦٧م علـى �إضعاف �ل�قتصاد 

نتـاج، وحـّول  �لِفَلسـطينّي، و�إلحاقـه باقتصـاده، عـن طريـق الّسـيطرة علـى الاأرض �لّتـي تَُعـّد �أهـّم وسـائل �ل�إ

شـعاعّية و�لكيماويّـة  �ل�حتـلال ِمسـاحات و�سـعة ِمـَن �لّضّفـة �لغربّيـة وقطـاع غـّزة �إلـى مكّبـات للنُّفايـات �ل�إ

أمـر�ض �لَخِطـرة، و�إطـلاق  صابـة بال� �لّسـاّمة، �لملِّوثـة للبيئـة �لِفَلسـطينّية، مـا �أّدى �إلـى �رتفـاع معـّدل�ت �ل�إ

نتاجّيـة. وفصل روابطه  ـكّان، ومحاصيلهـم، وتدميـر �لمشـاريع �ل�إ قطعـان �لخنازيـر �لّتـي �ألحقـت �لّضـرر بالسُّ

الاقتصادّيـة عـِن الوطـن العربـّي، والعالـِم الخارجـّي، عـن طريـق فـرِض قيود علـى �لـو�رد�ت و�لّصادر�ت 

َول �لعربّيـة، مـن خـلال �لجمـارك، وسـيطرته علـى �لحـدود، و�لمعابـر، و�إغـر�ق �ل�أسـو�ق �لفلسـطينية  مـع �لـدُّ

ـَلع كالّسـّيار�ت، و�لمـو�ّد �لغذ�ئّيـة، كمـا سـيطر علـى الخدمـات �لّتـي تَُعـّد �لّشـريان �لمهـّم لحركـة  بالسِّ

�ل�قتصـاد �لِفَلسـطينّي، كالميـاه، و�لكهربـاء، و�لطاقة، و�ل�تّصال�ت، ونهـب ثرو�ته �لطّبيعّية، كالمياه، و�لغاز، 

أثرية، و�لكتـب �لقديمة، و�لمخطوطات، وطمس مسـّمياتها  والسـيطرة علـى التـراث الثقافـي، كالكنـوز �ل�

�لعربّية.

ضعـاف �ل�قتصـاد �لِفَلسـطينّي، لا بـّد مـن اتّخـاذ  وللتّصـّدي لسياسـة �ل�حتـلال �لّصهيونـّي �لر�ميـة ل�إ

جراءات مثل حماية �ل�أرض، و�إقامة �لمشـاريع �لزر�عية عليها، وتشـجيع �ل�سـتثمار، و�إقامة  مجموعة ِمَن الاإ

أمثـل للمـو�رد �لطّبيعّيـة و�لبشـريّة �لِفَلسـطينّية، ومقاطعـة �لبضائـع �لّصهيونّيـة،  مشـاريع �إنتاجّيـة، و�ل�سـتغلال �ل�

َول �ل�أجنبّيـة �لّصديقـة. وتشـجيع �لمنتـج �لوطنـّي، وتعزيـز �لتعـاون �ل�قتصـادي مـع �لـدول �لعربّيـة، و�لـدُّ

فو�ئد �لمقاطعة �لّشعبّية لمنتوجات �ل�حتلال �لّصهيونّي. نُناقُِش:
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 اأختبُر نفسي:

( للعبارة غير �لّصحيحة فيما ياأتي: ( للعبارة �لّصحيحة، و�إشارة ) 1 �أنقل �إلى دفتري، ثّم �أضع �إشارة )

سعى �ل�ستعمار �ل�أجنبّي �أثناء �ستعماره �لوطن �لعربّي �إلى تنمية �ل�قتصاد �لعربّي، و�لنّهوض - 1

    بقدر�ته �ل�قتصاديّة.

قامت �لّسياسة �ل�قتصاديّة �ل�ستعماريّة  على جعل �ل�قتصاد �لعربّي تابًعا للاقتصاد �ل�أجنبّي.- 2

َلع �ل�أجنبّية على �لوطنّية.- 3 َول �ل�ستعماريّة في سياستها �ل�قتصاديّة على تفضيل �لسِّ َحَرَصِت �لدُّ

جر�ء�ت �لّتي �تّبعتها �لمقاومة �لّشعبّية لمقاومة - 4 مقاطعة بضائع �لمستوطنات �لّصهيونّية ِمَن �ل�إ

    �ل�حتلال �لّصهيونّي.

آتية: �لّسياسة �ل�قتصاديّة �ل�ستعماريّة، �لتاأميم، �لتنمية �لمستد�مة. 2 �أعّرف �لمفاهيم �ل�

٣ �أوّضح �لسياسة �ل�قتصادية �ل�ستعمارية لجعل �ل�قتصاد �لعربّي تابًعا للاقتصاد �ل�أجنبّي. 

َول �لعربّية للتّخلُّص ِمَن �لتّبعّية �ل�قتصاديّة على �لمستوى �لّشعبّي. جر�ء�ت �لّتي �تّبعتها �لدُّ ٤ �أستنتج �ل�إ

ضعاف �ل�قتصاد �لِفَلسطينّي. جر�ء�ت �لّتي �ستخدمها �ل�حتلال �لّصهيونّي ل�إ ٥ �أذكر �ل�إ

٦ �أناقش ما ياأتي:

�أ- �رتفاع معّدل �لو�رد�ت في �لوطن �لعربّي على حساب �لّصادر�ت.

نتاج، و�لخدمات في ِفَلسطين. ب- هيمنة �ل�حتلال �لّصهيونّي على حركة �ل�ستير�د، و�لتّصدير، و�ل�إ

اأنشطة تطبيقية 

• ننظّم زيارة ميد�نّية ل�أحد �لمصانع �لوطنّية، ونطّلع على كفاءة �لمنتج �لوطنّي، ونكتب تقريًر� عن ذلك.

• نعقد محكمة ُصَوِريَّة لمحاكمة �ل�حتلال �إز�ء �ل�نتهاكات �لّتي يمارسها بحّق �لبيئة �لِفَلسطينّية.

)         (

)         (

)         (

)         (
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سياسة التّجهيل

 ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة َبْعَد نِهاَيِة �لّدْرِس �أْن يكونو� قادرين على:
تعريف سياسة �لتّجهيل. - 1

ذكر �أهد�ف �ل�ستعمار من ممارسة سياسة �لتّجهيل في �لوطن �لعربّي. - 2

تبيان �أساليب �لتّجهيل �لّتي �ستخدمها �ل�ستعمار في �لوطن �لعربّي.- 3

�ستنتاج �آثار سياسة �لتّجهيل في �لوطن �لعربّي.- 4

تبيان �نتهاكات �ل�حتلال �لّصهيونّي لقطاع �لتّعليم في ِفَلسطين. - 5

مفهوم سياسة التجهيل: 	•

  نشاط )1(   
نقر�أ �لنّصَّ �ل�آتي، ثّم نُجيب عن �ل�أسئلة �لتي تليه:

�أصــدرت فرنســا عــام ١9٣٨م مرســوماً يمنــع �ســتخد�م �للغــة �لعربّيــة فــي �لجز�ئــر، و�عتبارهــا لغــة �أجنبيــة، 

ونــصَّ �لمرســوم، علــى �إغــلاق �لمــد�رس �لعربّيــة �لحــّرة �لتــي ل� تملــك رخصــًة للعمــل، ومنــع كّل معلــم مــن 

مز�ولــة �لتعليــم فــي �لمــد�رس �إل� بعــد �أن يحصــل علــى رخصــة تعليــم تقّدمهــا لــه �لســلطات �لفرنســية �لمعنّيــة.

كيف تتّم سياسة �لتجهيل؟- 1

نســتنتج مــن و�قعنــا �إجــر�ء�ت يقوم بهــا �ل�حتلال �لّصهيوني لفرض سياســة �لتجهيل. - 2

اأنا تعلَّمت:

أفــر�د لترســيخ �لجهــل  ُيقَصــد بسياســة التجهيــل: �أنهــا سياســة متعمــدة تُْفــَرض علــى �لشــعوب و�ل�

و�لتخلــف، وتحقيــق مصالــح َمــْن َيْفــِرض هــذه �لسياســة. 

الّدرس الثّالث



١٨

اأهداف الاستعمار من ممارسة سياسة التجهيل في الوطن العربّي: 	•

  نشاط )2(   
نلاحُظ �لّشكَل �ل�آتي، ونستنتُج، ثمَّ نُجيب:

نناقش �لعبارة: سياسة �لتجهيل تجعل �لشعب جسد�ً بلا روح.- 1
كيف يمكن مو�جهة سياسة �لتجهيل �لمرتبطة بسرقة �لتر�ث وتشويهه؟- 2

اأنا تعلَّمت:

عمل �ل�ستعمار على تنفيذ سياسة �لتّجهيل؛ ليتمكَن من:

•  وقف عجلة التّنمية والتقّدم في �لوطن �لعربّي، ولفرض سيطرته �ل�قتصاديّة �ل�ستعماريّة  و�ل�جتماعّية 	

و�لّسياسّية و�لعسكريّة؛ ومنعه من �متلاك �لقدر�ت �لعلمّية �لّتي تمكّنه من �ستغلال ثرو�ته ومو�رده 

�لمختلفة، و�لّدفاع عنها حاضًر� ومستقبًلا. 

• نشر ثقافته الاستعمارّية؛ بغية �إبعاد �لمجتمع �لعربّي عن حضارته �ل�أصيلة، فغز�ه بكّل ما يهدم 	

�ل�أخلاق، و�لقيم، ويحّط ِمَن �لعاد�ت و�لتّقاليد و�لتّر�ث، وحال بينه وبين �متلاك ُسبل �لعلم و�لمعرفة 

نتاجه �لتّكنولوجّي. و�لتقّدم؛ ليظلَّ مستهلكاً ل�إ

سرقة 
التّراث، 
وتشويهه نشر 

الثّقافة 
اأهداف الاستعمارّية

سياسة 
التّجهيل

طمس الُهِويَّة، 
وزعزعة الانتماء 

الوطنّي

وقف 
عجلة التّنمية 

والتقّدم

ضرب 
المقاومة 
الوطنّية

شكل )١(: �أهد�ف سياسة �لتجهيل
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• طمـس الُهِويَّـة وضـرب المقاومـة الوطنيَّـة، لزعزعـة �لّشـعور بال�نتمـاء، وحتّـى ل� يعـّزز �لمقاومـة 	

باأشـكالها �لمختلفـة، كمـا حـدث فـي �لجز�ئـر، عندمـا حـاول �ل�سـتعمار �لفرنسـّي طمـس �لُهِويَّـة 

شـاعة بـاأّن �لجز�ئـر جـزء مـن فرنسـا، مـا �أّدى �إلـى ظهـور مجموعـة ِمـَن �لجز�ئريّيـن  �لجز�ئريّـة، و�ل�إ

تنـادي بال�ندمـاج فـي �لثّقافـة �لفرنسـّية، وعلـى �لرغم من ذلك تشـكّلت في �لوطـن �لعربّي �لنقابات، 

أمّيـة.  و�لجمعيـات، و�ل�تحـاد�ت �لتـي كان لهـا دوٌر فـي مو�جهـة سياسـة �لتجهيـل، ومحاربـة �ل�

�لمحاول�ت �لّصهيونية لسرقة �لتّر�ث �لماّدّي و�لمعنوّي �لِفَلسطينّي. نُناقُِش:

اأساليب التجهيل التي استخدمها الاستعمار في الوطن العربّي: 	•

  نشاط )٣(   

 

نناقش  ثّم  �ل�ستعمارية،  �لتجهيل  سياسات  من  سياسة  مجموعة  كّل  وتختار  مجموعات،  في  نتوّزع 

جر�ء�ت �لتي لجاأت �لدول �ل�ستعمارية لتنفيذها، وندّونها في �لعمود )ب( من �لجدول �ل�آتي: �ل�إ

العمود )ب( العمود )اأ(

اإجراءات تنفيذ سياسة التجهيل الاستعمارية لكّل مجال مجالات سياسة التجهيل الاستعمارية

�لمناهج

�لمؤسسات �لتعليمية

�لهوية �لتاريخية و�لوطنية

علام وسائل �ل�إ
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اأنا تعلَّمت:

َول �ل�ستعماريّة قبضتها على قطاع �لتّعليم في �لوطن �لعربّي، لتمرير سياسة �لتّجهيل �لّتي  �أحكمت �لدُّ
و�لديّمقر�طّية،  �لحّريّة،  �لرنّانة في  تنسجم مع شعار�تها  ول�  �ل�ستعماريّة،  وتطلّعاتها  �أهد�فها،  تنسجم مع 

و�لعد�لة، و�لتقّدم في �لوطن �لعربّي. 

�لّتي باتت قاعدة لنشر �لوعي،  َول �ل�ستعماريّة �لخناق على المؤّسسات التّعليمّية  كما ضّيقت �لدُّ
وثقافة �لمقاومة، كالمساجد، و�لّزو�يا، و�لمقامات، و�لمد�رس، و�لمعاهد، و�لجامعات، كما صادرت �أوقاف 
�لمؤّسسات �لتّعليمّية، وقلّصت ميز�نّية �لتّعليم، وعملت على تفريغ �لتّعليم من محتو�ه وغاياته، باستهد�ف 
�لمناهج، وطرق تدريسها، و�إغلاق �لمؤّسسات �لتّعليمّية لفتر�ت طويلة، و�عتقال �لقياد�ت �لطُّّلابّية، ونفيها، 

وفرض �لّرقابة �لمشّددة على جميع �أنشطتها.

اآثار سياسة التجهيل في الوطن العربّي: 	•

  نشاط )٤(   
نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ثمَّ نُجيب عن �لسؤ�ل �لذي يليه: 

َول �ل�ستعماريّة �إلى �جتثاث �لثّقافة �لوطنّية، وتجريد �لّشعوب �لعربّية من تر�ثها �لقومّي؛  عمدت �لدُّ

بهدف �لقضاء على كّل ما هو وطنّي، �أو شعورهم باأنّهم جزء من شعب له ثقافته وحضارته �لخاّصة، وعلى 

أّمّية �لّتي شّجعها �ل�ستعمار.  �لّرغم ِمَن �لجهود �لمبذولة للنّهوض بو�قع �لتّعليم في �لبلاد �لعربّية، �ستمرت �ل�

آثار �لّتي ترتّبت على سياسة �لتّجهيل �ل�ستعماريّة في �لوطن �لعربّي. - نستنتُج �ل�

اأنا تعلَّمت:

�آثاًر� ماّدّية ومعنوّية سلبّية مدّمرة  تركت سياسة التّجهيل �لّتي مارسها �ل�ستعمار في �لوطن �لعربّي 

�لعربّية، ما جعله عاجًز� عن مو�جهة  �لطّاقات  الماّدّية في هدر  الاآثار  �لحضاريّة، وتمثّلت  على مسيرته 

ر، و�لبطالة، وهجرة  �لتّحديات �لطّبيعّية و�لبشريّة �لّتي تعترض سبيله، كمو�جهة موجات �لجفاف، و�لتّصحُّ

َول �لعربّية في حروب  نجاز�ت �لحضاريّة �لعالمية، ودخول بعض �لدُّ �أبنائه للخارج، وضعف مساهمته في �ل�إ

نجاز�ت �لّتي تحّققت خلال �لّسنو�ت �لماضية.  �أهلّية دّمرت �ل�إ
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أّمّية، و�ل�أمر�ض �ل�جتماعّية �لّتي نشرها في �أوساط  �أّما الاآثار المعنوّية، فتمثّلت بتكريس �لجهل و�ل�

�لّرئيس  �لمدخل  �لتّجهيل خطورة؛ كونها  �آثار  �أشّد  تَُعّد من  �لّتي  �لثّقافّية  و�لتّبعّية  �لفكري  �لنّاشئة، و�لغزو 

للتّبعّية �ل�قتصاديّة.

 وعلى �لرّغم من تعثُّر قطاعات �لتّعليم في �لدَُّول �لعربّية �لّتي تعرّضت للاستعمار، فاإّن �لحكومات في تلك 

�ل�أقطار كانت، ول� تز�ل تفرض رقابة مشّددة على �لتّعليم؛ بهدف تنشئة �أجيال مؤمنة بفلسفة �لحكم �لّسائدة، �أو 

منسجمة معها تحت شعار �إعد�د �لمو�طن �لّصالح، ما جعل عدًد� منها جسًد� بلا روح. 

   

   

انتهاكات الاحتلال الصهيوني للتعليم في فلسطين: 	•

  نشاط )٥(   
ورتين، ثمَّ نُجيب عن �ل�أسئلة �لتي تليهما:  نقر�أ �لنّصَّ �ل�آتي، ونلاحُظ �لصُّ

"تكفل دولة �ل�حتلال، بال�ســتعانة بالســلطات �لوطنية و�لمحلية، حســن تشــغيل �لمنشــاآت �لمخصصة 
لرعايــة �ل�أطفــال وتعليمهــم، َووجــب علــى دولــة �ل�حتــلال �أن تتخــذ �إجــر�ء�ت لتاأميــن �إعالــة �ل�أطفــال �لذيــن 
تيتّمــو� �أو �فترقــو� عــن و�لديهــم، وتعليمهــم بســبب �لحــرب، فــي حالــة عــدم وجود قريب، �أو صديق يســتطيع 

رعايتهــم، علــى �أن يكــون ذلــك مــا �أمكــن، بوســاطة �أشــخاص مــن جنســيتهم، ولغتهــم، ودينهم". 

لكترونية      �عتد�ء�ت �ل�حتلال �لّصهيونّي على طلبة �لمد�رس                    �لحو�جز �ل�إ

نذكر �أمثلة على ممارسات �ل�حتلال �لصهيوني تجاه �لتعليم في فلسطين.- 1

نستنتُج �أهد�ف سياسة �لتّجهيل �لّتي مارسها �ل�حتلال بحق �لّشعب �لِفَلسطينّي.- 2

هل يلتزم �ل�حتلال �لّصهيونّي بمضمون �لمادة )٥٠( من �تفاقية جنيف �لر�بعة؟ ولماذ�؟- 3

�لمادة )٥٠( من �تفاقية جينيف �لر�بعة
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اأنا تعلَّمت:

جراءات التّعسفّية بحق التّعليم،  �تّبعت سلطات �ل�حتلال منذ �حتلالها ِفَلسطين مجموعة ِمَن الاإ

�لتّعليم وتطلّعاته �لوطنّية، و�إقامة �لحو�جز  أو�مر �لعسكريّة �لمقيِّدة لحّريّة  ومن اأهمها: �إصد�ر �لقو�نين و�ل�

ع �لعنصرّي، وهدم �لمد�رس، و�عتقال �لطلبة و�لمعلمين، وموظّفي  و�لبّو�بات �لعسكريّة، وجد�ر �لضّم و�لتّوسُّ

�لتّربية و�لتّعليم في محافظات �لوطن، كما مارست تهويد �لتّعليم في �لقدس عاصمة دولة ِفَلسطين؛ لطمس 

سلامّية، و�لتّزوير و�لّدّس على �لجغر�فيا و�لتّاريخ، من خلال فرض �لمناهج �لّصهيونّية،  ُهويتها �لعربّية و�ل�إ

ل في �لمناهج �لِفَلسطينّية منذ عام ٢٠٠٠م، و�لتّضييق على مد�رس �ل�أوقاف  ومحاول�تها �لمستمّرة للتّدخُّ

�لتّابعة لوز�رة �لتّربية و�لتّعليم، �إضافة �إلى تعّدد �لجهات �لمشرفة على �لتّعليم، ومنعت �لمعلمّين ِمَن �لّضّفة 

�لغربّية �لعمل في مد�رس �لقدس، �إلّ� �إذ� حصلو� على تصاريح خاّصة.

وبقيـام �لسـلطة �لوطنّيـة �لِفَلسـطينّية علـى �أرض ِفَلسـطين عـام ١99٤م، نشـاأت وز�رة �لتّربيـة و�لتّعليـم 

�لِفَلسـطينّية مباشـرة، وتحّملـت مسـؤوليتها �لوطنّيـة، فعملـت علـى تاأهيل �لمد�رس �لقائمة، و�إنشـاء �لمد�رس 

د�ريّـة �لمدّربـة، و�إعـد�د �أّول  �لجديـدة، وتزويدهـا بالمختبـر�ت، و�لمكتبـات، ورفدهـا بالكـو�در �لتّعليمّيـة و�ل�إ

ـد عـام ٢٠٠٠م باأيـٍد وخبـر�ت ِفَلسـطينّية، ووضعـت �لخطـط �لتّطويريّـة �لطّموحـة �لّتـي  منهـاج ِفَلسـطينّي ُمَوحَّ

أمـام، و�لمسـاهمة بقـّوة و�قتـد�ر فـي �إعـد�د �أجيـال مؤمنـة بحقوقها،  تتطلّـع �إلـى دفـع �لمسـيرة �لتّعليمّيـة �إلـى �ل�

وعد�لـة قضّيتهـا، وسـمّو رسـالتها �لحضاريّـة، وبنـاء �لّدولـة �لِفَلسـطينّية �لمسـتقلّة وعاصمتهـا �لقـدس.

سياسة �ل�حتلال �لّصهيونّي تجاه �لتعليم في فلسطين، وخاصة في مدينة �لقدس. نُناقُِش:

 اأختبُر نفسي:

آتية بما هو صحيح: 1 �أنقل �إلى دفتري، ثم �أملاأ فر�غات �لجمل �ل�
�أ- تمكّن �ل�ستعمار من نشر ثقافته �ل�ستعماريّة عن طريق ....................................

َول �ل�ستعماريّة على تفريغ �لتّعليم من محتو�ه عن طريق ................................... ب- عملت �لدُّ

جـ - من �ل�أسس �لّتي �نتهجها �ل�حتلال �لّصهيونّي تجاه �لتّعليم في ِفَلسطين:

. ......................................... ، .........................................      
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2 �أعّرف سياسة �لتجهيل.

٣ �أعّدد �ل�أهد�ف �لّتي سعى �إليها �ل�ستعمار من �تّباع سياسة �لتّجهيل.

٤ �أناقش نجاح �ل�ستعمار بحرف �لمجتمع �لعربّي عن حضارته �ل�أصلية. 

٥ �أعلِّل عمد �ل�ستعمار �إلى ضرب �لمقاومة �لوطنّية �لعربّية، من خلال �ستهد�فه �لتّعليم.

٦ �أوّضح �ل�أساليب �لّتي �تّبعها �ل�ستعمار في تجهيل �لوطن �لعربّي.

َول �ل�ستعماريّة في �لوطن �لعربّي. آثار �لماّديّة �لّتي ترتّبت على سياسة �لتّجهيل �لّتي �ستخدمتها �لدُّ ٧ �أبّين �ل�

٨ �أناِقش: �إجر�ء�ت �ل�حتلال �لّصهيونّي تجاه �لتعليم في �لقدس منذ �حتلالها عام ١9٦٧م.

٩ �أوّضح �لنتائج �لتي ترتبت على تولي وز�رة �لتربية و�لتعليم �لعالي قطاع �لتعليم في فلسطين.

 
نشاط تطبيقي

• نُوثّق �ل�نتهاكات �لّصهيونّية للتّعليم في منطقتي، ونشكُِّل محكمة ُصَوِريَّة؛ لمحاكمة �ل�حتلال على 	
هذه �ل�نتهاكات.
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سياسة الَقْمع

 ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة َبْعَد نِهاَيِة �لّدْرِس �أْن يكونو� قادرين على:
تعريف �لمقصود بسياسة �لَقْمع. - 1

توضيح �أساليب �لَقْمع �لّتي �ستخدمها �ل�ستعمار في �لوطن �لعربّي.- 2

تبيان �إجر�ء�ت �لَقْمع �لّتي يمارسها �ل�حتلال �لّصهيونّي في ِفَلسطين.- 3

  نشاط )1(   

نركّب �لكلمات و�لعبار�ت �لو�ردة في �لّشكل؛ لنخرَج بمفهوم و�ضح لسياسة �لَقْمع. -

اأنا تعلَّمت:

سياسة الَقْمع: هي سياسة مارسها �ل�ستعمار؛ بهدف �لقضاء على �لثّور�ت و�لمقاومة �لوطنية، و�إخضاع 

كّان باستخد�م �لقّوة، كالتعذيب، و�لتّرحيل �لقسرّي. �لسُّ

الّدرس الّرابع

شكل: مفهوم سياسة �لقمع

مفهوم سياسة الَقْمع: 	•

نلاحُظ �لّشكَل �ل�آتي، ثمَّ نقوُم بما ياأتي:
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  نشاط )2(    

اأنا تعلَّمت:

�ستخدم �ل�ستعمار مجموعة ِمَن الاأساليب الَقْمعية تجاه ُسكّان �لوطن �لعربّي؛ كالاعتقالات بحّق 

�لوطنّيين، و�أصحاب �لفكر �لّسياسّي �لمعادي له، كما ارتكبت المجازر �لّتي تَُعّد من �أبشع �أساليب �لَقْمع 

�ل�ستعماريّة �لّتي ذهب ضحّيتها �ل�آل�ف من �أبناء �لوطن �لعربّي، من خلال عملّيات �لقتل �لجماعّية، كمجزرة 

اأساليب الَقْمع الّتي استخدمها الاستعمار في الوطن العربّي: 	•

آتية، ثمَّ نُجيب عن �ل�أسئلة �لتي تليها: َور �ل� نلاحُظ �لصُّ

               �عتقال�ت بريطانّية في مصر                          �إعد�م شيخ �لمجاهدين عمر �لمختار في ليبيا

نستنتج �ل�أساليب �لقمعية �لتي مارسها �ل�ستعمار في �لوطن �لعربّي.- 1

نذكر �أساليب �أخرى لسياسة �ل�ستعمار �لقمّعية في �لوطن �لعربّي.- 2

نُناِقُش طرق سيطرة �ل�ستعمار على �ل�أر�ضي، ومصادرتها، و�إقامة �لمستعمر�ت عليها.- 3

�ل�ستيطان �لصهيوني ومصادرة �ل�أر�ضي
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قسنطينة في �لجز�ئر عام ١9٤٥م، وقد برَز في �لّذ�كرة �لِفَلسطينّية بشكل خاّص مجازر عّدة، �أبرزها مجزرة 

عدام،  الاإ سياسة  �إلى  ضافة  بال�إ عام ١9٥٦م،  قاسم  ومجزرة كفر  عام ١9٤٨م،  و�لطّنطورة  ياسين،  دير 

كّان، كما �ستخدمته  �لسُّ �أمام مر�أى  ليبيا  �لمجاهدين في  �لمختار شيخ  يطالي عمر  �ل�إ �ل�ستعمار  كاإعد�م 

بريطانيا �أثناء �نتد�بها على ِفَلسطين، عندما �أعدمت ثلاثة ِمَن �لثّّو�ر �لِفَلسطينّيين، وهم: محمد جمجوم، 

وعطا �لّزير، وفؤ�د حجازي بتاريخ ١9٣٠/٦/١٧م في �أعقاب ثورة �لبر�ق عام ١9٢9م.

ومصادرة الاأراضي بانتز�عها من �أصحابها �لّشرعّيين بالقّوة، �إّما بترحيلهم عنها، �أو باإصد�ر �لقو�نين؛ 

لمصادرتها، ومثال ذلك: ما قاَمْت به فرنسا من �إصد�ر مجموعة ِمَن �لقو�نين في �لجز�ئر؛ بهدف مصادرة 

�ل�أر�ضي، كقانون �لغابات �لّذي يهدف �إلى منع �ستغلال �لغابات ِمَن �لمو�طنين �لجز�ئريّين، و�عتبارها تابعة 

للحكومة �لفرنسّية.

والتّمييز العنصرّي بين السكان على �أساس �لجنس، و�لِعرق، و�للّغة، و�لّدين، و�لثّقافة، و�للّون، مثل 

قانون �لظّهير �لبربرّي �لّذي �أصدرته فرنسا، و�لّذي يهدف �إلى �إيجاد نزعة �نفصالّية بين �لعرب و�لبربر في 

�لمغرب �لعربّي.

والتّعّدي على المقدسات، كما فعلت فرنسا في �لجز�ئر، باإغلاق مساجد عدة، وتحويل بعضها �إلى 

�إسطبلات، ومستودعات. �أّما في فلسطين، فقد �أحِرَق �لمسجد �لقبلي في �لقدس بتاريخ ١9٦9/٨/٢١م 

بعد �ل�حتلال �لصهيوني للضفة �لغربية، وقطاع غزة، وعدم قيامه بمسؤولياته تجاه حماية �ل�أماكن �لدينية 

�لمقّدسة ِوْفَق ما نّصت عليه �ل�تفاقيات �لدولية، وتدمير �أكثر من سبعين مسجًد� خلال عدو�نه على قطاع غّزة 

عام ٢٠١٤م، كما �أقّر �لكنيست �لّصهيونّي بالقر�ءة �ل�أولى بتاريخ ٢٠١٧/٣/٨م قانون منع �ل�أذ�ن في �لقدس.

نبحث: عن �أساليب وممارسات �ستعمارية عنصريه تهدف �إلى زعزعة �ل�ستقر�ر و�لسلم �ل�أهلي في 

�لمجتمع �لعربّي.
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َور، ونستنتُج، ثمَّ نُجيب عن �لسؤ�ل �لذي يليهما: نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ونلاحظ �لصُّ

"ل� يجوز معاقبة �أّي شخص محمّي عن مخالفة لم يقترْفها هو شخصيًّا، وتحظر �لعقوبات �لجماعّية، 

رهاب".  وبالمثل جميع تد�بير �لتّهديد و�ل�إ

لكترونية في ِفَلسطين                             �أسرى ِفَلسطينّيون                                  �لحو�جز �ل�إ

       �لّسيطرة على �ل�أر�ضي، و�إقامة جد�ر �لّضّم و�لتوسع �لعنصرّي                  هدم �لبيوت في �لقدس �لمحتلّة 

جر�ء�ت �لقمعية �لتي يمارسها �ل�حتلال �لصهيوني  -  نو�زن بين نّص �لمادة ٣٣ من �تّفاقّية جنيف �لرّ�بعة، و�ل�إ

في فلسطين.

    

   

اأنا تعلَّمت:

مارس الاحتلال الّصهيونّي في فَِلسطين مجموعة ِمَن الاأساليب الَقْمعية، منها:

• مصادرة الاأراضي: �إّما بحجٍج �أمنّية، و�ستخد�ماٍت عسكريّة، �أِو �لتّذرُّع بالمصلحة �لعاّمة، كشّق �لطّرق 	

�ل�لتفافية، وبناء �لجسور، �أو عن طريق �إصد�ر �لقو�نين، ففي عام ١9٥٠م، صادق �لكنيست �لّصهيونّي 

اجراءات القمع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في فلسطين: 	•

  نشاط )٣(    

 )نّص �لماّدة ٣٣ من �تّفاقّية جنيف �لّر�بعة(
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رو� من  على قانون )اأملاك الغائبين(، يتّم بموجبه وضع يد �لّدولة على �أر�ضي �لِفَلسطينّيين �لّذين ُهجِّ

وطنهم عام ١9٤٨م، وقانون الغائب الحاضر �لّذي يحظر على �أّي مو�طن ِفَلسطينّي خرج من قريته �لعودة 

�إليها، على �لّرغم من �إقامته على مقربة منها، كما هو �لحال مع �أهالي قرية عين حوض )قضاء حيفا( �لّذين 

ف منظمات �لهاجاناه، وعندما �نتهت حرب  خرجو� من قريتهم؛ للاختباء في غابة �لكرمل خوفاً من تعسُّ

عام ١9٤٨م، لم ُيسمح لهم بالعودة �إلى قريتهم، على �لّرغم من �إقامتهم على ُبعد �أمتار معدودة منها.

• الاعتقال والتعذيب: فمنذ �حتلاله للّضّفة �لغربّية وقطاع غّزة عام ١9٦٧م، زّج �ل�حتلال ما يزيد عن نصف 	

مليون ِفَلسطينّي في �لمعتقلات و�لّسجون، ومر�كز �لتحقيق، وشمل مختلف فئات �لمجتمع �لفلسطيني بما 

قامة �لجبرية، و�لحبس �لبيتي  د�ري دون محاكمة وفرض �ل�إ عتقال �ل�إ فيهم �لنساء و�ل�أطفال، ومارست �ل�إ

للاأطفال خاصة في مدينة �لقدس؛ ما ترتب على ذلك �أعباء و�آثار نفسية صعبة على �ل�أسرة �لفلسطينية. 

قون  نسانية، فانتهج �لمحقِّ �أثناء �ل�عتقال لمعاملة تفتقر �إلى �أدنى مقومات �لحياة �ل�إ ويتعرض �ل�أسرى 

سياسة تحقيق وتعذيب بطرق محّرمة قانونيًّا ودوليًّا، ونتيجة لذلك �ستشهد ٢٢٠ �أسير فلسطيني حتى 

حزير�ن عام ٢٠١9م، و�أصيب عدد كبير من �ل�أسرى باأمر�ض مزمنة، و�إعاقات د�ئمة، وغالًبا ما �قترنت 

�أحكامهم بدفع �لغر�مات �لمالية �لباهظة، وفي سبيل حريتهم وتحسين ظروف �عتقالهم �أضرب �ل�أسرى 

عن �لطعام مّر�ت عّدة، وقامو� بانتفاضات شاملة د�خل �لمعتقلات، قمعها �ل�حتلال بوحشية.

• عدام: فتمثّلت باغتيال �لّسياسّيين، وقادة �لّشعب �لِفَلسطينّي، �أو بحّق �ل�أشخاص �لمدنّيين 	 سياسة الاإ

�لُعزَّل، بذر�ئع و�هية.

• ع �لعنصرّي، و�لحو�جز 	 تقييدحّرّية التّنقُّل: من خلال �لفصل بين �لمدن، و�إقامة جد�ر �لّضّم و�لتَّوسُّ

جر�ء�ت �لّتي يفرضها  لكترونية، وغيرها؛ بذر�ئع �أمنية؛ وتركت �ل�إ �لعسكريّة �لثابتة و�لمتنّقلة، و�لبو�بات �ل�إ

ل تاأثير�ت جسيمة على مجمل �لحياة �لِفَلسطينّية، وخاّصة في مجال  �ل�حتلال على حرّيّة �لحركة و�لتّنقُّ

ة، و�لعلاج، و�لحياة �لعائلّية، و�لعلاقات �ل�جتماعّية، علًما �أّن �لحّق في  حَّ �ل�قتصاد، و�لّزر�عة، و�لتّعليم، و�لصِّ

ل حّق ر�سخ كفلته جميع �لقو�نين و�ل�أعر�ف �لدَّولّية، وُيَعّد �لحّد منها عقاًبا جماعيًّا، وخرًقا و�ضًحا  حرّيّة �لتّنقُّ

قليم �لمحتّل. لاتّفاقّية جنيف الّرابعة �لّتي تمنع فرض عقوبات جماعية على ُسكّان �ل�إ

نبحث: عن �أعد�د �ل�أسرى �لفلسطينين في سجون �ل�حتلال �لصهيوني، وعن عدد �ل�أسرى من �لنساء، 

و�ل�أطفال، وعدد �لشهد�ء �ل�أسرى في سجون �ل�حتلال.
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 اأختبُر نفسي:

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي:  1 �أنقل �إلى دفتري، ثّم �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ
عد�م في ليبيا؟ يطالي فيه حكم �ل�إ َمِن �لقائد �لّذي نّفذ �ل�ستعمار �ل�إ  •

�أ- عطا �لزير.            ب- عمر �لمختار.  

د- عبد �لكريم �لخطابّي.  ج- عبد �لقادر �لجز�ئرّي.    

ما �لقانون �لّذي �أصدرته فرنسا لمصادرة �ل�أر�ضي في �لجز�ئر؟  •

د- �لميريّة.  ج- قانون �لغابات.   ب- �أملاك �لغائبين.   �أ- قانون �لعودة.     

ما �لمجزرة �لّتي �رتكبها �ل�حتلال �لّصهيونّي عام ١9٥٦م؟  •

د- صبر� وشاتيّلا.  ج- عيون قارة.    �أ- كفر قاسم.         ب- دير ياسين.   

متى �أقّر �لكنيست �لّصهيونّي بالقر�ءة �ل�أولى قانون منع �ل�أذ�ن في �لقدس؟  •
د- ٢٠١٧/٣/٨م. ج- ٢٠٠٠/٣/٨م.   �أ- ١9٤٨/٣/٨م.       ب- ١9٦٧/٣/٨م. 

2 �أعّدد ثلاثًة من �أساليب �لَقْمع �لّتي �ستخدمها �ل�ستعمار في �لوطن �لعربّي. 

ل د�خل ِفَلسطين، مع �إعطاء �أمثلة  جر�ء�ت �لّتي فرضها �ل�حتلال �لصهيوني لتقييد حّريّة �لتّنقُّ ٣ نبّين �ل�إ
و�قعية على ذلك.

٤ �أعّرف ما ياأتي: �لظّهير �لبربرّي، قانون �أملاك �لغائبين.

٥ �أوّضح �ل�أساليب �لّتي �ستخدمها �ل�حتلال �لّصهيونّي لمصادرة �ل�أر�ضي �لِفَلسطينّية. 

اأقّيم ذاتي:

 �أعّبُر بلُغتي عن �لمفاهيم �ل�أساسّية �لتي �كتسبتها من هذه �لوحدة، بما ل� يزيد عن ثلاثة �أسطر.

نشاط تطبيقي 

•  نُِعدُّ تقريًر�، نبّيُن فيه فّعالّيات دعم قضّية �ل�أسرى في معتقلات وسجون �ل�حتلال �لّصهيونّي.
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المقاومة والتَّحرُّر في 
الوطن العربّي

   

        نتاأّمل، ونفّكر:  

�لثّورة ليست بندقيَة ثائر فَحسب، بل هي ِمْعَوُل فّلاح، وِمْشَرُط طبيب، وقلم كاتب، وريشة فنّان. 

الَوْحَدة
الثّانية
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ســيتمكن �لطلبــة بعــد در�ســة هــذه �لَوْحــَدة، و�لتفاعــل مــع �أنشــطتها مــن تعزيــز �لّشــعور �لقومــّي و�لوطنّي، 

وتنميتــه، وتنشــئة جيــل ُمِحــّب لوطنــه، ومد�فــع عــن قضايــاه �لعادلــة حاضــًر� ومســتقبًلا، يحمــل ســلاح �لقلــم 

بيــد، ور�يــة �لتقــّدم و�ل�زدهــار بيــد �أخــرى، ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خــلال الاآتــي:

�إعد�د تقارير عن حركات �لتَّحرُّر في كّل من ليبيا، و�لعر�ق، وسوريا.- 1

�قتر�ح حلول للمشكلات �لّتي يعاني منها �لوطن �لعربّي نتيجة �ل�ستعمار.- 2

ممارسة �لتعلم �لذ�تي بالرجوع �إلى مصادر �لمعرفة �لمختلفة.- 3

توظيف مهار�ت �لتعاون، و�لعمل ضمن فريق في سياقات حياتية مختلفة.- 4

قر�ءة �لنّصوص �لتّاريخّية، وتحلّيلها، و�ستنتاج �ل�أفكار �لرئيسة منها.- 5

رث �ل�ستعمارّي.- 6 �قتر�ح �لحلول �لمناسبة؛ للتّخلُّص ِمَن �ل�إ

�إعد�د مشاريع �أبحاث حول �لّسياسات �ل�ستعماريّة، و�آليات �لتّغلُّب عليها.- 7

كتابة تقارير عن �نتهاكات �ل�حتلال �لصهيوني في فلسطين.- 8
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ظهور حركات التَّحرُّر في الوطن العربّي

 ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطلبة بعد نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:          

معرفة مفهوم حركات �لتَّحرُّر.- 1

تفسير �أسباب ظهور حركات �لتَّحرُّر في �لوطن �لعربّي.- 2

ذكر �أهد�ف حركات �لتَّحرُّر في �لوطن �لعربّي.- 3

توضيح حّق �لّشعوب في �لمقاومة، و�لتَّحرُّر، و�ل�ستقلال.- 4

مفهوم حركات التحرر: 	•

  نشاط )1(    
نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ونستنتُج، ثمَّ نُجيب:

�أو  �ل�حتلال و�ل�ستيطان،  �أساسي بوجود  �لوطني بشكل  �لتحّرر  �أو حركات  �لمقاومة  �رتبط ظهور 

وجود �أنظمة حكم عنصرية، فال�حتلال، و�لعنصرية فعل، و�لمقاومة رّدة فعل.

نُناِقُش �لمقصود بحركات �لتَّحرُّر.- 1

نعطي �أمثلة على حركات تحّررية ظهرت في �لوطن �لعربّي.- 2

اأنا تعلَّمت:

حركات التحرّر هي تنظيمات جماهيرية ر�فضة للاسـتعمار باأشـكاله �لمباشـرة وغير �لمباشـرة، تمارس 

�لمقاومـة باأشـكالها �لسـلمية و�لعسـكرية كافـة؛ بهـدف تحقيـق �لتحـرر و�ل�سـتقلال، وبنـاء �لدولـة �لوطنيـة 

�لمستقلة. 

الّدرس الاأول
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اأسباب ظهور حركات التحرر في الوطن العربّي: 	•

  نشاط )2(    
نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ثمَّ نُجيب عن �لسؤ�ل �لذي يليه:

بد�أت حركات �لتَّحرُّر بالظّهور كرّد فعل ضّد �ل�ستعمار �لحديث، و�لّسيطرة �ل�أجنبّية منذ �أن وطئت 

�أقد�مه �لوطن �لعربّي، و�شتّدت هذه �لحركات بعد �لحرب �لعالمّية �لثّانية نتيجة وعي �لشعوب بمساوئ 

�لسياسة �ل�ستعماريه و�نتشار مبادئ حق تقرير �لمصير، �لتي نتج عنها �ستقلال بعض �لدول، باستثناء 

فلسطين �لتي ما ز�لت تحت سيطرة �ل�حتلال �لصهيوني. 

وتدرك �لجمعّية �لعاّمة للاأمم �لمتحدة �أّن شعوب �لعالم تحدوها رغبة قوية في �إنهاء �ل�ستعمار بجميع 

ولّي، ويحول دون  مظاهره، وترى عن �قتناع �أّن �ستمر�ر قيام �ل�ستعمار يعيق �إنماء �لتّعاون �ل�قتصادّي �لدَّ

نماء �ل�جتماعّي، و�لثقافّي، و�ل�قتصادّي للّشعوب �لتّابعة، وتعلن رسميًّا ضرورة �لقيام سريًعا، دون �أيّة  �ل�إ

شروط، بوضع حّد للاستعمار بجميع ُصَوِرِه، ومظاهره.

- نستنتُج ِمَن �لنّّص عو�مل �أّدت �إلى قيام حركات �لتَّحرُّر في �لوطن �لعربّي.

اأنا تعلَّمت:

�أسهمت مجموعة ِمَن العوامل في قيام حركات التَّحرُّر في الوطن العربّي، كظهور عدد ِمَن �لقادة 

تنمية  على  عملت  �لّتي  وغيرها  و�لمنشور�ت،  و�لخطب،  و�لمقال�ت،  �لّسياسّية،  و�لمنظّمات  و�ل�أحز�ب 

و�حتكاره  �لخير�ت،  ونهب  �لّسيطرة،  في  و�أساليبه  �ل�ستعمار،  و�لقومّي، وكشف مساوئ  �لوطنّي  �لوعي 

بتر�جع  ولّية،  �لدَّ �لقوى  �ل�ستقلال، وتغّير مو�زين  �لعربّية بمنحهم  �ل�قتصاديّة، ومماطلته �لشعوب  �لمو�رد 

َول  �لّدور �لّذي كانت تقوم به بريطانيا وفرنسا كاأكبر دولتين �ستعماريّتين في �لعالم؛ �إذ خرجت هذه �لدُّ

أمريكّية و�ل�تّحاد  منهكة �لقوى ِمَن �لناحية �لعسكريّة و�لّسياسّية و�ل�قتصاديّة، وظهرت �لول�يات �لمتّحدة �ل�

َول �ل�ستعماريّة في �لحرب �لعالمّية �لثّانية على تجنيد �لّشباب  �لّسوفيتّي كقّوتين عالمّيتين، و�عتمدت �لدُّ

�لّسياسّي، و�إكسابهم خبرة عسكريّة  �إلى زيادة وعيهم  �أّدى  و�إقحامهم في جبهات �لحرب؛ مما  �لعربّي، 

�ستفادو� منها في تحرير بلادهم فما بعد.
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علام �لمختلفة دور في نمّو �لوعي �لثقافّي؛ ما �أّدى �إلى �نتشار  كما كان ل�نتشار �لتّكنولوجيا، ووسائل �ل�إ

�ل�أفكار �لتَّحرُّرية �لّتي تدعو �إلى مقاومة �ل�حتلال، و�لمطالبة بالتَّحرُّر، وتحقيق �لعد�لة و�لمساو�ة، كما �أّن 

َول �لعربّية على �ستقلالها بعد �نتهاء �لحرب �لعالمّية �لثّانية، مثل سوريا، ولبنان، و�ل�أردن،  حصول بعض �لدُّ

َول �لعربّية بال�ستقلال، مثل �لجز�ئر، وليبيا. ولّد حافًز� بمطالبة باقي �لدُّ

اأهداف حركات التحرر في الوطن العربّي: 	•

  نشاط )٣(    

نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ثمَّ نُجيب عن �ل�أسئلة �لتي تليه:

�لّد�خلّي،  �ستقلال مصر  مبادئه  �أهّم  �لوطنّي عام ١9٠٧م، وكانت  �لحزب  �أّسس مصطفى كامل 

ولّية و�ل�تّفاقات، ونشر �لتّعليم على  نجليز عنها، ووضع دستور للبلاد، و�حتر�م �لمعاهد�ت �لدَّ وجلاء �ل�إ

�أساس وطنّي، و�لنّهوض بالّزر�عة و�لّصناعة و�لتّجارة، وبّث �لّشعور �لوطنّي بين طبقات �لّشعب، و�لعناية 

بالشؤون �لّصّحّية، وبّث روح �لمحبة بين �لِمصريّين و�ل�أجانب.

نُناِقُش �أهد�ف �لحزب �لوطنّي في مصر.- 1

نستنتُج �ل�أهد�ف �لعاّمة لحركات �لتَّحرُّر في �لوطن �لعربّي.- 2

اأنا تعلَّمت:

هدفت حركات التَّحرُّر والاستقلال في الوطن العربّي �إلى تحقيق �ل�ستقلال �لتّامّ، وبناء �ل�قتصاد 

َول �ل�ستعماريّة، وتحسين �لظروف �لمعيشّية، ورفع �لمستوى  �لوطنّي، و�لتّخلُّص ِمَن �لتّبعّية �ل�قتصاديّة للدُّ

�لثقافّي للُسكّان، وتنظيم �لحياة �ل�جتماعّية و�لّسياسّية على �أسس ديمقر�طّية.
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حق الشعوب في المقاومة، والتحرر، والاستقلال: 	•

  نشاط )٤(    
نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ثمَّ نُجيب عن �لسؤ�ل �لذي يليه:

�ل�أمم �لمتّحدة،  �أو مظاهره جريمة وخرق لميثاق  "�إّن �ستمر�ر �ل�ستعمار باأّي شكل من �أشكاله، 

و�إعلان �ل�ستقلال للبلد�ن و�لّشعوب �لمستعمرة، ولها حق �لكفاح بجميع �لوسائل �لّضروريّة �لّتي في 

َول �ل�أعضاء بالجمعّية �لعامة للاأمم �لمتحدة مساعدتها ماّديًّا  َول �ل�ستعماريّة، وعلى �لدُّ متناولها ضّد �لدُّ

)قر�ر �لجمعّية �لعاّمة للاأمم �لمتّحدة رقم١٦٢١ لسنة ١9٧٠م( ومعنويًّا في كفاحها؛ لنيل �لحّريّة و�ل�ستقلال.   

نستنتُج موقف �لجمعّية �لعاّمة حول حّق �لّشعوب في �لمقاومة و�لتَّحرُّر. -

اأنا تعلَّمت:

ُيَعدُّ حّق الّشعوب في تقرير مصيرها، وحّقها في مقاومة الاحتلال والهيمنة الاأجنبّية، بما في ذلك 

ولّي �لعامّ �ل�حتلال. �للّجوء �إلى �ستعمال �لقّوة �لمسلّحة �أمًر� طبيعيًّا ومشروًعا، وخاّصة بعد �أن حّرم �لقانون �لدَّ

ا  كما �أكّد على ذلك قر�ر �لجمعّية �لعاّمة للاأمم �لمتّحدة لعام ١9٧٠م، �لّذي تضّمن تصريًحا خاصًّ

�لمساو�ة، وحّق  مبد�أي  �أساس  �لمتّحدة، على  �ل�أمم  لميثاق  َوفًقا  َول،  �لدُّ بين  و�لتّعاون  �لُوّدية  بالعلاقات 

ل  َر مركزها �لّسياسّي دون تدخُّ �لّشعوب و�ل�أمم في تقرير مصيرها، كما �أّن لكّل �لّشعوب �لحّق في �أْن تقرِّ

�أجنبّي، و�أن تسعى لتاأمين نمّوها �ل�قتصادّي، و�ل�جتماعّي، و�لثقافّي، وعلى كّل دولة و�جب �حتر�م هذ� 

�لحّق.

 اأختبُر نفسي:

( للعبارة غير �لّصحيحة فيما ياأتي: ( للعبارة �لّصحيحة، و�إشارة ) 1 �أنقل �إلى دفتري، ثّم �أضع �إشارة )

َول �ل�ستعماريّة في �لبلاد �لعربّية.        )          ( �أ- تتشابه �لّسياسة �ل�ستعماريّة �لّتي مارستها �لدُّ

َول �لعظمى. )        ( َول �لعربّية تخضع ِمَن �لنّاحية �ل�قتصاديّة لسيطرة �لدُّ ب- ما ز�لت بعض �لدُّ
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ج- �تّخذت حركات �لتَّحرُّر في �لبد�ية طابًعا سياسيًّا، وتطّورت بعد �لحرب �لعالمّية �لثّانية، و�تّخذت

    طابًعا عسكريًّا في معظم �ل�أحيان.            )        (

َول �لعربّية على �ستقلالها بعد �نتهاء �لحرب �لعالمّية �ل�أولى. )         ( د- حصلت بعض �لدُّ

آتية بما هو صحيح: 2 �أنقل �إلى دفتري، ثّم �أملاأ فر�غات �لجمل �ل�

باستثناء  بالحّريّة و�ل�ستقلال،  للاستعمار على حّقها  �لتي خصعت  �لعربّية  �لدول  �أ- حصلت جميع 

.......................... �لّتي ما ز�لت ترزح تحت سيطرة �ل�حتلال �لّصهيونّي. 

ب- �أسهمت �ل�أحز�ب و�لمنظّمات �لّسياسّية في .......................... و...........................

ج- ظهرت ............................. و.............................. كقّوتين عالمّيتين بعد خروج بريطانيا،

    وفرنسا، وهما منهكتا �لقوى ِمَن �لنّاحية �لعسكريّة، و�لّسياسّية، و�ل�قتصاديّة. 

د- هدفت حركات �لتَّحرُّر �لعربّية �إلى �لتّخلُّص من .......................... و..........................، 

   مهما كان مصدره.

٣ �أعرُِّف مفهوم حركات �لتَّحرُّر. 

َول �ل�ستعماريّة في �لحرب �لعالمّية �لثّانية على تجنيد �لّشباب �لعرب. ٤ �أبّين �لنّتائج �لّتي ترتّبت على �عتماد �لدُّ

٥ �أذكر ثلاثة ِمَن �لعو�مل �لّتي �أّدت �إلى قيام حركات �لتَّحرُّر في �لوطن �لعربّي.

٦ �أوّضح �أهد�ف حركات �لتَّحرُّر في �لوطن �لعربّي.

٧ �أبّين موقف هيئة �ل�أمم �لمتّحدة في حّق �لّشعوب بالتَّحرُّر.

               نشاط تطبيقي 

لكترونية، نشاهُد مقطع فيديو لخطاب �لّرئيس �لِفَلسطينّي �لّر�حل ياسر  • باستخد�م شبكة �لمعلومات �ل�إ

عرفات في �ل�أمم �لمتّحدة عام ١9٧٤م، ونُناِقُش ما ورد فيه.
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اأشكال مقاومة الاستعمار
  ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطلبة بعد نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:         

توضيح مفهوم �لمقاومة.- 1

تبيان �أشكال مقاومة �ل�ستعمار في �لوطن �لعربّي وفِلسطين.- 2

�ستنتاج �أهّم �لتّحديات �لّتي و�جهت �لمقاومة في �لوطن �لعربّي.- 3

  نشاط )1(    
نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ثمَّ نُجيب عن �لسؤ�ل �لذي يليه:

خاضت �لشعوب �لتي خضعت للاستعمار مقاومة ضّده؛ بهدف �لمحافظة على �لوجود، و�لكيان، 

أنّها تد�فع عن �لوجود و�لُهِويَّة، ووسيلة؛ ل�أّن  و�لُهِويَّة ِمَن �لخطر �لُمحتمل، فهي غاية ووسيلة؛ غاية؛ ل�

�لجماعات تستخدمها للتّحصين، و�لّدفاع، وردِّ �ل�أذى. 

- نستنتج مفهوم �لمقاومة.

اأنا تعلَّمت:

�أو كليهما؛ لرّد �ل�أذى، و�لمحافظة  المقاومة: تعني مو�جهة �لمستعمر بالطُّرق �لّسلمّية و�لعسكريّة، 

ولّية.  على �لوجود، و�لُهِويَّة، ونيل �لحّريّة، وهو حّق مشروع، �أقّرته جميع �لّشر�ئع �لّسماويّة، و�لمو�ثيق �لدَّ

  نشاط )2-اأ(    

نقر�أ �لنّّص �ل�آتي ونلاحظ �لّصور، ثمَّ نُجيب عن �ل�أسئلة �لتي تليها: 

"يحّق للّشعوب �لّر�زحة تحت نير �ل�حتلال �ل�أجنبّي �أن تمارَس �لكفاح �لمسلّح؛ من �أجل حّريّتها، 

و�ستقلالها، وحّقها في تقرير مصيرها."
)قر�ر �لجمعّية �لعاّمة للاأمم �لمتّحدة رقم )٣٣١٤( لسنة ١9٧٤م(

الّدرس الثّاني

مفهوم المقاومة: 	•

 اأشكال مقاومة الاستعمار في الوطن العربّي وفلسطين: 	•
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نذكُر شكل �لمقاومة �لّذي ورد في �لنّّص و�لصور.- 1

نستنتُج موقف �لجمعّية �لعاّمة ِمَن �لكفاح �لمسلّح للّشعوب �لّر�زحة تحت نير �ل�حتلال. - 2

نُناِقُش مدى �نسجام �لقر�ر مع �ستمر�ر �ل�حتلال �لّصهيونّي لِفَلسطين. - 3

آثار �لتي تركتها �لمقاومة �لفلسطينية على �ل�حتلال �لصهيوني.- 4 نستنتج �ل�

اأنا تعلَّمت:

تَُعّد المقاومة المسلّحة عملّيات قتال تقوم بها عناصر وطنّية، دفاًعا عن �لمصالح �لوطنّية �أو �لقومّية 

ضّد قوى �ل�ستعمار و�لهيمنة، ومن شو�هدها �لمقاومة �لجز�ئريّة ضّد �ل�ستعمار �لفرنسّي �لّتي �شتعل فتيلها 

يطالي بقيادة عمر �لمختار �لتي �أجبرت �لدول  بقيادة عبد �لقادر �لجز�ئرّي، و�لمقاومة �لليبية ضد �ل�ستعمار �ل�إ

�ل�ستعمارية على �ل�عتر�ف بالحقوق �لوطنية، فاستقلّت كّل من �لجز�ئر، وليبيا. 

�إلى ِفَلسطين في نهايات �لقرن  وبداأت المقاومة الِفَلسطينّية المسلحة مع بد�ية �لهجرة �لّصهيونّية 

�لتّاسع عشر، وتصاعدت مع تز�يدها، ثّم تحولت �إلى عمل سياسّي عسكرّي، وثور�ت مع بد�ية �ل�نتد�ب 

�لبريطانّي، ومن �أبرز �لثور�ت �لفلسطينية:ثورة �لبر�ق عام ١9٢9م، وثورة �لشيخ عز �لدين �لقسام عام ١9٣٥م، 

�لمقاومة  وتو�لت عمليات  تاريخي،  �إضر�ب  �أطول  يعد  �لذي  �لكبير  ضر�ب  �ل�إ و�إعلان  وثورة عام ١9٣٦م 

)1(

)٣(

)2(

)٤(
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بعد صدور قر�ر �لتقسيم و�ل�حتلال �لصهيوني لفلسطين عام ١9٤٨م، وقد تبنّت منظمة �لتحرير �لفلسطينية 

�لمقاومة �لمسلحة منذ نشاأتها عام ١9٦٥م.

  نشاط )2-ب(    

ور، ونستنتج، ثمَّ نُجيب عن �ل�أسئلة �لتي تليهما: نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ونلاحظ �لصُّ

"يا من تجّسدون بوحدة �إر�دتكم، وبزخم عطائكم وتضحياتكم، وبتصعيدكم �لمتجّدد للانتفاضة �لّرّد 
ّن �ل�نتفاضة تحّقق  �لحاسم على �ّدعاء�ت �أعد�ئكم باأّن �ل�نتفاضة تخبو، و�أن نََفسكم �لنّضالّي قد ضعف، فاإ
�أنتم بتعزيزكم �لمتصاعد بمقاطعة �أجهزة  نجاز�ت على طريق نيل حّريّتنا، وها  يوًما بعد يوم مزيًد� ِمَن �ل�إ
د�رة �لمدنية، وعدم دفع �لّضر�ئب للمحتّل، وتعزيز مقاطعة  �لمحتلّين، كال�ستقال�ت �لمتز�يدة من دو�ئر �ل�إ
�لّزر�عة  وتكثيف  �لمستوطنات،  في  �لعمل  ومقاطعة  �لوطنّية،  �لّصناعات  ودعم  �لّصهيونّية،  �لمصنوعات 
ل�أرضنا، �أو �لتّربية �لحيو�نّية �لبيتّية، وترشيد �ل�ستهلاك، وتحقيق مضمون �لتّكافل و�لتّضامن �ل�جتماعّي، 
وتعزيز بناء �أجهزة سلطة �لّشعب بالتّصعيد �لنّضالّي في وجه �لمحتّل، و�لخارجّين عن �إر�دة شعبنا، وفي 

�ل�لتز�م �لتّامّ لقطاعات شعبنا بالبرنامج �لنّضالّي، و�لقر�ر�ت �لّصادرة عن منظّمة �لتّحرير �لِفَلسطينّية". 
                                          )�لقيادة �لوطنّية �لموّحدة ، ند�ء رقم ١9، عام ١9٨٨م(

َور �أعلاه.- 1 نُصنِّف �أشكال �لمقاومة �لّسلمّية من خلال �لنّّص، و�لصُّ

نذكُر �أشكاًل� �أخرى للمقاومة �لّسلمّية.- 2

)1(

)٣(

)2(

)٤(
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اأنا تعلَّمت:

جر�ء�ت �لمسـتمّرة  المقاومة الّسـلمّية: هي نوع ِمَن �لّسـلوك �لّلاعنيف �لّذي يشـمل سلسـلة ِمَن �ل�إ  

و�لّدؤوبـة ضـّد قـّوٍة �أو سـلطٍة معينـة، وقـد تُسـّمى بالمقاومـة �لمدنيـة �أو �لشـعبية؛ ل�رتباطهـا بالمو�طنيـن، 

وبالمجتمع، ومن جهة �أخرى كونها سـلمّية غير عسـكريّة، لنيل �لحّريّة و�ل�سـتقلال، ومن اأسـاليبها: طرح 

ولّية، وفّك �أشـكال �لتّبعّية �ل�قتصاديّة  �لمطالـب �لوطنّيـة، وفضـح جر�ئـم �لمحتـّل فـي �لمحافل و�لمحاكـم �لدَّ

َول �ل�سـتعماريّة كافّـة، وتنميـة �ل�قتصـاد �لوطنـّي، وتنظيـم �لجبهـات �ل�جتماعّيـة �لّد�خليـة، وحشـد  مـع �لـدُّ

ضر�بـات، و�لمسـير�ت، ورعايـة  طاقاتهـا �لّشـعبّية؛ للضغـط علـى �ل�حتـلال، بال�عتصـام، و�ل�حتجـاج، و�ل�إ

علام �لمختلفة؛ لفضح جر�ئم �ل�سـتعمار، وحشـد �لّر�أي �لعامّ،  �أسـر �ل�أسـرى و�لّشـهد�ء، وتسـخير وسـائل �ل�إ

و�ل�هتمـام بالمؤّسسـات �لتّعليمّيـة، وتخريـج جيـل و�ٍع ُمْنَتـٍم.

وتمثّلـت المقاومـة السـلمية الفلسـطينية بال�نتفاضـات �لشـعبية، كانتفاضـة �لحجـارة عـام ١9٨٧م، 

ولّية؛ للمطالبة بحق �لّشـعب  و�ل�عتصامـات، و�لمظاهـر�ت، و�لمهرجانـات �لوطنيـة، و�لظّهور في �لمحافل �لدَّ

�لِفَلسـطينّي في تقرير �لمصير، وعودة �لّلاجئين �إلى �أر�ضيهم، كما �تّخذ بعضها �أشـكاًل� �قتصاديّة، كاإنشـاء 

�لبنـوك �لوطنّيـة، و�لّدعـوة �إلـى مقاطعـة �لبضائـع �لّصهيونّية، سـو�ٌء في �ل�أر�ضي �لِفَلسـطينّية �لمحتلّة، �أو �لعالم 

َول �لّصديقة. �لعربـّي، �أو �لـدُّ

كان للمـر�أة �لعربّيـة دور بـارز فـي مقاومـة �ل�سـتعمار، فلـم تتـو�َن عـن �ل�لتحـاق بقو�عـد �لثّـّو�ر ومر�كـز 

�لتدريـب، كمـا قـادت �لعمليـات �لفد�ئيـة ضـد �ل�حتـلال، فتصـّدرت قو�ئـم �لّشـهد�ء و�لجرحـى و�ل�أسـرى، 

مثـل جميلـة بوحيـرد �لجز�ئريـة �لتـي قاومـت �ل�سـتعمار �لفرنسـي فـي �لجز�ئـر، ودلال المغربـي �لتي قادت 

عملية السـاحل )عملية كمال عدوان( �لفد�ئية على �لّسـاحل �لفلسـطينّي عام ١9٧٨م، وغيرهما �لعديد 

مـن �لنسـاء �للو�تـي حملـن شـعار �لمقاومـة و�لتحـرر فـي وجـه �ل�سـتعمار.
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  نشاط )٣(    
نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ونستنتُج، ثمَّ نُجيب عن �لسؤ�ل �لذي يليه: 

ة، ووحدة �لقيادة، و�لتّنظيم، و�لتّخطيط، وُبعد خطوط  عانت �لمقاومة �لعربّية من نقص �لعدد، و�لُعدَّ

َول �لعربّية  َول �لعربّية �لّتي �ستقلّت، وعدم حصول بعض �لدُّ مد�د�ت ِمَن �لدُّ مو�صلاتها، وصعوبة وصول �ل�إ

على �ل�ستقلال �لكامل.

- نُناِقُش �لتّحديات �لّتي و�جهت �لمقاومة �لعربّية.

اأنا تعلَّمت:

و�جهت �لمقاومة �لعربّية �لمسلّحة مجموعة ِمَن �لتّحديات، من اأهمها:

َول �ل�ستعماريّة �لمصنِّعة للّسلاح. - 1 ا ونوًعا، بخلاف �لدُّ نقص �ل�أسلحة كمًّ

غياب �لتّخطيط، و�لتّنسيق بين وحد�ت �لمقاومة. - 2

و�جهت - 3 �لّتي  �لتّحديات  �أهّم  من  بال�ستعمار  علاقتها  وثّقت  �لّتي  �لعربّية  و�لّزعامات  �لقياد�ت  كانت 

�لمقاومة �لعربّية، حيث ر�أت فيها خطًر� يهّدد بقاءها في �لحكم.

ضعافها، �إضافًة �إلى �لتّخلُّف، و�لتّجزئة، - 4 َول �ل�ستعماريّة �ختر�ق صفوف �لحركة �لوطنّية؛ ل�إ محاول�ت �لدُّ

و�لتّبعّية �ل�قتصاديّة �لّتي يعيشها �لوطن �لعربّي.

التحديات التي واجهت المقاومة في الوطن العربّي: 	•



٤٢

 اأختبُر نفسي:

آتية بما هو صحيح: 1 �أنقل �إلى دفتري، ثم �أملاأ فر�غات �لجمل �ل�
�أ- قائد �لثّورة �لجز�ئريّة هو ...........................

ب- تَُعّد مقاطعة �لبضائع �لّصهيونّية شكًلا من �أشكال �لمقاومة ........................... 

2 �أعرِّف ما ياأتي: �لمقاومة، �لمقاومة �لمسلّحة، �لمقاومة �لسلمية.

٣ �أناقش �أشكال �لمقاومة �لّسلمّية.

٤ �أذكر �أسماء �أبرز �لثور�ت �لِفَلسطينّية �لمسلّحة.

د �لتّحديات �لّتي و�جهت �لمقاومة �لعربّية �لمسلّحة. ٥ �أعدِّ

٦ �أرسم خريطة مفاهيمّية، تبّين �أشكال �لمقاومة في �لوطن �لعربّي، مع ذكِر �أمثلة على كّل شكل.

              اأنشطة تطبيقية 

ع �لعنصرّي. نُِعدُّ تقريًر� عن جهود �لمقاومة �لّسلمّية �لِفَلسطينّية ضّد جد�ر �لّضّم و�لتّوسُّ  •

نستمُع لمقطع من قصيدة )ِفَلسطين( للّشاعر علي محمود طه، من تلحين محّمد عبد �لوهاب، وغنائه،   •

�لتي مطلعها )�أخي جاوز �لظالمون �لمدى(.

نماذج من حركات التَّحرُّر في الوطن العربّي
 ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطلبة بعد نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:           

ذكر مر�حل تطّور �لحركة �لوطنّية في ليبيا.- 1

تبيان تطّور �لحركة �لوطنّية و�لمقاومة �لّسوريّة ضّد �ل�نتد�ب �لفرنسّي.- 2

تتبع مر�حل تطّور �لحركة �لوطنّية في �لعر�ق.- 3

توضيح مر�حل تطّور �لحركة �لوطنية في فلسطين.- 4

�ستنتاج �لّدروس �لمستفادة من قيام حركات �لتَّحرُّر �لعربّية ضّد �ل�ستعمار.- 5

  نشاط )1(    
نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ونستنتُج، ثمَّ نُجيب عن �لسؤ�ل �لذي يليه:

�أعلنت �إيطاليا �لحرب على �لّدولة �لعثمانية عام ١9١١م؛ بحجة حماية رعاياها ومصالحها �ل�قتصاديّة، 

يطالي طر�بلس مّدة ثلاثة �أيّام، فسقطت �لمدينة بعد قتال غير متكافئ، ثّم وّسعت  فحاصر �ل�أسطول �ل�إ

يطالّي مو�نئ بيروت، و�لحديدة، وغّزة، و�حتّل جزيرة رودس،  �إيطاليا د�ئرة عدو�نها، فضرب �ل�أسطول �ل�إ

يطالّي، �ضُطّرت �لّدولة �لعثمانية �إلى عقد �تّفاقّية لوز�ن عام  وهاجم مضيق �لّدردنيل. و�أمام هذ� �لعدو�ن �ل�إ

يطاليا. ١9١٢م، تنازلت فيها عن ليبيا ل�إ

نُناِقُش دو�فع توسيع �إيطاليا د�ئرة �لحرب على �لّدولة �لعثمانية. -

اأنا تعلَّمت:

�حتلت �إيطاليا ليبيا عام ١9١٢م، فثار �لّشعب �للّيبي ضّد �ل�ستعمار، وقد تزّعمت �لحركة �لّسنوسّية 

حركة �لمقاومة بقيادة �لّشيخ �أحمد �لّسنوسّي، وبعد خروج محمد �إدريس �لّسنوسّي �إلى مصر، �نتقلت قيادة 

�لمقاومة �إلى عمر �لمختار عام ١9٢٣م.

يطالي، و�أوقع فيهم خسائر كبيرة، على �لّرغم من �أّن  خاض عمر �لمختار معارك عّدة ضّد �ل�حتلال �ل�إ

مد�د�ت من  يطالي، �إضافة �إلى �نقطاع �ل�إ �لظّروف لم تكْن في صالح �لثّّو�ر؛ بسبب �لتفّوق �لعسكرّي �ل�إ

ِمْصر، ما �أّدى في �لنهاية �إلى تضييق �لخناق على عمر �لمختار، ووقوعه �أسيًر�، ومن َثّم �إعد�مه عام ١9٣١م.

الّدرس الثّالث



٤٣

نماذج من حركات التَّحرُّر في الوطن العربّي
 ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطلبة بعد نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:           

ذكر مر�حل تطّور �لحركة �لوطنّية في ليبيا.- 1

تبيان تطّور �لحركة �لوطنّية و�لمقاومة �لّسوريّة ضّد �ل�نتد�ب �لفرنسّي.- 2

تتبع مر�حل تطّور �لحركة �لوطنّية في �لعر�ق.- 3

توضيح مر�حل تطّور �لحركة �لوطنية في فلسطين.- 4

�ستنتاج �لّدروس �لمستفادة من قيام حركات �لتَّحرُّر �لعربّية ضّد �ل�ستعمار.- 5

  نشاط )1(    
نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ونستنتُج، ثمَّ نُجيب عن �لسؤ�ل �لذي يليه:

�أعلنت �إيطاليا �لحرب على �لّدولة �لعثمانية عام ١9١١م؛ بحجة حماية رعاياها ومصالحها �ل�قتصاديّة، 

يطالي طر�بلس مّدة ثلاثة �أيّام، فسقطت �لمدينة بعد قتال غير متكافئ، ثّم وّسعت  فحاصر �ل�أسطول �ل�إ

يطالّي مو�نئ بيروت، و�لحديدة، وغّزة، و�حتّل جزيرة رودس،  �إيطاليا د�ئرة عدو�نها، فضرب �ل�أسطول �ل�إ

يطالّي، �ضُطّرت �لّدولة �لعثمانية �إلى عقد �تّفاقّية لوز�ن عام  وهاجم مضيق �لّدردنيل. و�أمام هذ� �لعدو�ن �ل�إ

يطاليا. ١9١٢م، تنازلت فيها عن ليبيا ل�إ

نُناِقُش دو�فع توسيع �إيطاليا د�ئرة �لحرب على �لّدولة �لعثمانية. -

اأنا تعلَّمت:

�حتلت �إيطاليا ليبيا عام ١9١٢م، فثار �لّشعب �للّيبي ضّد �ل�ستعمار، وقد تزّعمت �لحركة �لّسنوسّية 

حركة �لمقاومة بقيادة �لّشيخ �أحمد �لّسنوسّي، وبعد خروج محمد �إدريس �لّسنوسّي �إلى مصر، �نتقلت قيادة 

�لمقاومة �إلى عمر �لمختار عام ١9٢٣م.

يطالي، و�أوقع فيهم خسائر كبيرة، على �لّرغم من �أّن  خاض عمر �لمختار معارك عّدة ضّد �ل�حتلال �ل�إ

مد�د�ت من  يطالي، �إضافة �إلى �نقطاع �ل�إ �لظّروف لم تكْن في صالح �لثّّو�ر؛ بسبب �لتفّوق �لعسكرّي �ل�إ

ِمْصر، ما �أّدى في �لنهاية �إلى تضييق �لخناق على عمر �لمختار، ووقوعه �أسيًر�، ومن َثّم �إعد�مه عام ١9٣١م.

الّدرس الثّالث

مراحل تطور الحركة الوطنية في ليبيا: 	•



٤٤

وبهزيمة �إيطاليا في �لحرب �لعالمّية �لثّانية، وقعت ليبيا تحت �ستعمار فرنسّي وبريطانّي جديد، لكّن 

�للّيبّيين رفضو� هذ� �ل�ستعمار، ول�قى هذ� �لّرفض تاأييًد� ِمَن �ل�أمم �لمتّحدة �لّتي وضعت ليبيا تحت �لوصاية 

ولّية �إلى حين �ل�ستقلال عام ١9٥١م.  �لدَّ

  نشاط )2-اأ(    

نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ثمَّ نُجيب عن �ل�أسئلة �لتي تليه:

بدخول �لجيوش �لفرنسّية سوريا، قُِضَي على سيادة �لّدولة �لمستقلّة، وعلى مظاهر �لحكم �لوطنّي 

فيها، فقد �أنزل �لفرنسّيون �لَعَلم �لعربّي، ورفعو� �لَعَلم �لفرنسّي مكانه، وفرضو� �لحكم �لعسكرّي على 

َم كّمّية ِمَن �ل�أسلحة، وكان على دمشق وحدها   �لبلاد، ونزعو� سلاح �ل�أهالي، و�أجبرو� كّل مدينة �أن تقدِّ

�أن تقدم عشرة �آل�ف بندقية.

نُناِقُش �لممارسات �لفرنسّية في سوريا بعد �حتلالها.- 1

نستنتُج رّدة فعل �لّسوريّين تجاه هذه �لممارسات.- 2

  نشاط )2-ب(   
آتية، ثمَّ نقوُم بما ياأتي: نلاحُظ �لخريطَة �ل�

خريطة )١(: تقسيم سوريا بعد �ل�حتلال �لفرنسي لها عام ١9٢٠م

١- نبّين �أثر هذ� �لتّقسيم على تماسك سوريا، ووحدتها.

٢- نستنتُج موقف �لّسوريّين من هذ� �لتّقسيم. 

مراحل تطور الحركة الوطنية في سوريا: 	•



٤٥

 

اأنا تعلَّمت:
بعد �حتلال فرنسا لسوريا �إثر معركة ميسلون عام ١9٢٠م، �لذي �ستشهد فيها وزير �لحربية �لسوري يوسف 

�لعظمة وحو�لي ٨٠٠ من رفاقه، قامت بمجموعة ِمَن الممارسات منها: تقسيم سوريا �إلى ُدويلات عّدة 

كدولة �لعلويين، ودولة �لدروز، ودولة حلب، و�تّباع سياسة �لَقْمع ضّد �لّسوريّين، و�إثارة �لنّز�عات �لطّائفية، 

وسيطرة �لفرنسّيين على �لمناصب �لعليا في �لّدولة.

بد�أت �لحركة �لوطنّية في سوريا، وقامت بكثير ِمَن �لثّور�ت ضد �لفرنسّيين، مثل ثورة �إبر�هيم هنانو في 

جبل �لّز�وية، وثورة �لّشيخ صالح �لعلي في جبال �لعلويّين، وثورة سلطان باشا �ل�أطرش �لّتي ُعِرَفت باسم 

�لقضاء عليها،  ِمَن  �لفرنسّيون  �لكبرى، و�ستمّرت عاَمْيِن )١9٢٥-١9٢٧م(، حيث تمكّن  �لّسوريّة  �لثّورة 

و�إخمادها.

�أدركت فرنسا �أّن سياسة �لعنف مع �لّسوريّين ل� تجدي نفًعا، فاتّبعت سياسة �للّين، حيث سمحت 

باإجر�ء �نتخابات حّرة، و�إقامة جمهوريّة بدستور جديد، ووقّعت مع سوريا معاهدة عام ١9٣٦م، �عترفت 

بموجبها فرنسا باستقلال سوريا، ولبنان، �إلّ� �أّن فرنسا نقضت تلك �لمعاهدة، وبقيت تستعمر سوريا، حتّى 

تّم عرض �لقضّية على مجلس �ل�أمن �لّذي قّرر جلاء �لقّو�ِت �لفرنسّية عن سوريا، و�ستقلالها عام ١9٤٦م.

مراحل تطور الحركة الوطنية في العراق: 	•

  نشاط )٣(    

نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ثمَّ نُجيب عن �لسؤ�ل �لذي يليه:

�حتلت بريطانيا �لعر�ق عام ١9١٨م، ومن َثّم وضعته تحت �ل�نتد�ب عام ١9٢٠م، وحكمه حكًما 

عسكريًّا مباشًر�، ما �أّدى �إلى قيام ثورة وطنّية، بد�أت من جنوب �لعر�ق، وعّمت �أرجاءه كافّة.

مارست بريطانيا سياسة قمعّية ضّد �لعر�قّيين، فنكّلت بال�أحر�ر، وفرضت �لّضر�ئب �لباهظة، وحظرت 

جبارّي، وهذه �لسياسات  تجارة �لمو�ّد �لغذ�ئّية، �إلّ� بعد تاأمين حاجة �لجيش، وجنّدت �لفّلاحين للعمل �ل�إ

�أدت �إلى �إشتعال �لثور�ت �لتي كانت بد�يتها في ثورة �لعشرين جنوب �لعر�ق.

- نستنتُج �ل�أسباب �لّتي مّهدت لقيام �لثّورة �لعر�قية عام ١9٢٠م.



٤٦

اأنا تعلَّمت:

بعد خضوع �لعر�ق للّسيطرة �لبريطانّية، تجّمعت عو�مل عّدة كانت سبًبا لقيام �لعر�قيين بالثّورة على 

نجليز عام ١9٢٠م، ومن تلك العوامل ما ياأتي: �ل�إ

قيام �ل�أحز�ب و�لجمعّيات �لّسياسّية �لوطنّية بنشر �لوعي �لوطنّي ضّد �لمحتلّين، و�إعلان �لحلفاء صيغة - 1

َول �لعربّية في )سان ريمو( في �إيطاليا عام ١9٢٠م.  �ل�نتد�ب على �لدُّ

د�رة �لبريطانية �لعسكريّة �لمحتلّة للعر�قّيين، و�ستخد�م �لّسياسات �لَقْمعّية.- 2 سوء �ل�إ

كثرة �لّضر�ئب �لّتي فرضتها �لّسلطات �لبريطانّية على �لعر�قّيين. - 3

نجليز �إلى تغيير سياستهم في �لعر�ق؛ بسبب �لثّورة، فاأّسسو� حكومة وطنّية مؤقّتة، وتّم تنصيب  �ضطّر �ل�إ

بريطانيا،  بعقد عّدة معاهد�ت مع  قام  و�لّذي  �لعر�ق عام ١9٢١م،  ملًكا على  �لحسين  بن  فيصل  أمير  �ل�

كان �أهمها: معاهدة عام ١9٣٠م، �لّتي مهدت ل�ستقلال �لعر�ق، ودخوله عصبة �ل�أمم عام ١9٣٢م. وقد 

�نتهى �لعهد �لملكي في �لعر�ق عام ١9٥٨م 

على يد عبد �لكريم قاسم، عندما قام بانقلاب 

ليبد�أ  �لثّاني؛  فيصل  �لملك  على  عسكرّي 

عندما  عام ٢٠٠٣م،  �لجمهورّي حتّى  �لعهد 

أمريكّية �لعر�ق، و�أنهت حكم  غزِت �لقّو�ت �ل�

�لّرئيس �لعر�قي صّد�م حسين، و�أعدمته في �أّول 

١٤٢٧هـ  �لحجة  ذو   ١٠ �ل�أضحى  عيد  �أيّام 

�لمو�فق ٣٠ كانون �ل�أول ٢٠٠٦م. 



٤٧

مراحل تطور الحركة الوطنية في فلسطين: 	•

  نشاط )٤(    
نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ونلاحُظ �لّصورة، ونستنتُج، ثمَّ نُجيب عن �لسؤ�لين �للّذين يليهما:

عزم �لّشعب �لِفَلسطينّي على تاأسيس منّظمة التّحرير الِفَلسطينّية 

في �لمؤتمر �لعربّي �لِفَلسطينّي �لُمْنَعِقد في �لقدس بتاريخ ١9٦٤/٥/٢٨م، 

يمان بحّق  قيرّي؛ بهدف خوض معركة �لتّحرير، و�ل�إ برئاسة �أحمد �لشُّ

وتاأكيًد� على حتمّية  ِفَلسطين،  �لِفَلسطينّي في وطنه  �لعربّي  �لّشعب 

�إبر�ز كيانِه �لثّورّي، وتعبئِة  تحرير �لجزء �لُمْغَتَصِب منه، وعزِمِه على 

طاقاته، و�إمكاناتِِه، وقو�ه �لماّديّة و�لعسكريّة.

نوضح �أهد�ف منظمة �لتحرير �لفلسطينية.- 1

تحليل دل�ل�ت شعار منظمة �لتحرير �لِفَلسطينية.- 2

اأنا تعلَّمت:

تُعـّد منظّمـة �لتّحريـر �لِفَلسـطينّية �لممثّـل لقـوى �لثّـورة �لِفَلسـطينّية، ومسـؤولة عـن حركة �لّشـعب �لعربّي 

�لِفَلسـطينّي فـي نضالـه؛ مـن �أجـل �سـترد�د وطنـه، وتحريـره، و�لعـودة �إليه، وممارسـة حّقه فـي  تقرير مصيره، 

وتُعـّد مـن �لنّاحيـة �لقانونّيـة هيئـة مسـتقلّة لـم تنشـاأْ بقـر�ر حكومـّي، �أو معاهـدة دولّيـة، و�إنّما �أعلن عـن �إقامتها 

ر�دتها �لمسـتقلّة، و�لُمْنَفِردة، وتّم �ل�عتر�ف بها عربيًّا و�إقليميًّا ودوليًّا بصفتها الممثّل الّشـرعّي  بنفسـها، وباإ

والوحيـد للّشـعب الِفَلسـطينّي، وُيَعـدُّ �لمجلـس �لوطنـّي �لِفَلسـطينّي، ومقـّره �ل�أساسـّي �لقدس هو �لّسـلطة 

�لعليـا لمنظمـة �لتّحريـر �لِفَلسـطينّية، وقـد تسـلّم رئاسـة �لمنظّمـة ياسـر عرفـات )�أبـو عمار( منذ عـام ١9٦9م، 

حتّـى �ستشـهاده عـام ٢٠٠٤م، ثـم تولـى رئاسـة �لمنظّمـة مـن بعـده محمود عباس )�أبـو مازن(.



٤٨

  نشاط )٥(    

اأنا تعلَّمت:

خاضت الّشعوب العربّية �لّتي وقعت تحت نير �ل�ستعمار ثور�ت متعددة؛ بهدف دحر �ل�حتلال، 

ع في  ونيل �لحّريّة و�ل�ستقلال، مؤمنًة بعد�لة قضيتها، ومتسلّحة بوحدتها، فقد تد�عى �لّشباب �لعربّي للتّطوُّ

دو� مبد�أً مفاُده �أّن �لَوْحَدة طريق �لنّصر، و�أّن �لّشعب هو �لحاضنة �لكبرى للمقاومة،  صفوف �لمقاومة ليجسِّ

وقد تجلّى ذلك في حركات �لتَّحرُّر �لليبّية، و�لعر�قّية، و�لسوريّة، و�لِفَلسطينّية.

كما عملت �لثّور�ت �لعربّية على �لتّخلُّص من عقدة �لخوف ِمَن �لمستعِمر؛ فقد وقفت �لّشعوب �لعربّية 

باإمكاناتها �لماّديّة �لمتو�ضعة، وعز�ئمها �لقويّة �أمام قوى �ستعماريّة تفوقهم عدًد� وُعّدة.

�أظهرت �لثّور�ت �لعربّية �ل�ستعمار على حقيقته؛ فهو خائن مخادع، فقد وقف �لعرب �إلى جانب �لحلفاء 

ضّد �لعثمانّيين، لكنّهم خذلوهم، و�ستعمرو� وطنهم، كما حصل مع �لّشريف حسين.

آتية، ثمَّ نُجيب عن �لسؤ�ل �لذي يليه: أبيات �لشعرية �ل� نقر�أ �ل�

         �إذ� �لّشعــــــــــــــُب يوًما �أر�د �لحيـــــاة       فلا بّد �أن يستجيــــــــــَب �لقــــــدر

ْخــــَر �إْن لْم يفهِم �لبشــُر                 �أّن �لّشعــوَب �إذ� هّبْت ستـنـتـصــــُر سُنْفِهـــُم �لصَّ

ـــــــــرْت �آحــــــاد� ــــــر�        و�إذ� �فترقـــَن تكسَّ          تاأبى �لّرماُح �إذ� �جتمعَن تكسُّ

أبيات �لّشعريّة �لّسابقة. - نستنتُج �لعبر �لمستفادة ِمَن �ل�

�أبو �لقاسم �لشابي

ر�شد حسين

�لمهلب بن �أبي صفرة

الدروس المستفادة من قيام حركات التحرر العربّية: 	•
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 اأختبُر نفسي:

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي:  1 �أنقل �إلى دفتري، ثم �أختار رمز �ل�إ
• من قاد �لثّورة �لسوريّة �لكبرى؟

ب- سلطان باشا �ل�أطرش.   �أ- �إبر�هيم هنانو.      

د- يوسف �لعظمة.  ج- صالح �لعلي.      

• ما �ل�ستعمار �لّذي خضعت له ليبيا؟

سبانّي.  د- �ل�إ يطالّي.    ج- �ل�إ �لبريطانّي.          ب- �لفرنسّي.    �أ- 

• ما �لمعركة �لتي �ستشهد فيها �لقائد يوسف �لعظمة؟

د- �لجسر.  ج- بغد�د.    ب- ميسلون.    �لكوت.    �أ- 

آتية بما هو صحيح:  2 �أنقل �إلى دفتري، ثّم �أملاأ فر�غات �لجمل �ل�

�أ- �نسحبت �لقو�ت �لعثمانّية ِمَن �ل�أر�ضي �للّيبية بموجب �تّفاقّية ...........................

ب- قامت ثورة �لّشيخ صالح �لعلي في جبل ...........................

ج- ُعِرَفت �لثّورة �لعر�قية �ل�أولى ضّد �ل�ستعمار �لبريطانّي بثورة ...........................

د- �نتهى �لعهد �لملكي في �لعر�ق سنة ١9٥٨م على يد عبد �لكريم قاسم، ليبد�أ �لعهد  ...............

ست منظمة �لتحرير �لفلسطينية عام ....................... هـ - �أسِّ

٣ �أعلِّل: قيام �لعر�قيين بالثّورة عام ١9٢٠م.

٤ بناًء على در�ستي لمنظّمة �لتّحرير �لِفَلسطينّية:

ب- �لقادة �لذين تعاقبو� على ترؤسها.      �أ - �أهد�فها.  

٥ �أناقش �لِعَبَر �لمستفادة من حركات �لتَّحرُّر �لعربّية. 

               نشاط تطبيقي 
  
َول �ل�ستعماريّة. 	• ا بالقادة و�لّزعماء �لوطنّيين �لّذين رفعو� ر�ية �لمقاومة في وجه �لدُّ نُِعدُّ �ألبوًما خاصًّ



٥٠

َول العربّية استقلال الدُّ

 ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطلبة بعد نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:           

توضيح مفهوم �ل�ستقلال.- 1

تبيان مظاهر �ل�ستقلال في �لوطن �لعربّي.- 2

ذكر �أشكال �أنظمة �لحكم �لّسياسّية في �لوطن �لعربّي.- 3

  نشاط )1(    
نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ثمَّ نُجيب عن �ل�أسئلة �لتي تليه:

�أْن  دولة  لكّل  يحّق  �لّذي  �لطّبيعّي  و�لوضع  بالحّريّة،  لتمتُّعها  �لّرئيس  �لمظهر  �لّدولة  �ستقلال  يعد 

تتمّسَك به، متى تو�فرت لها مقّومات �لّدولة، من شعب، و�إقليم، وسلطة حاكمة، ولم يدخْل مفهوم 

�لعربّية تحت  �لبلد�ن  �لعثمانّية، وخضوع معظم  �لّدولة  �إلّ� بعد سقوط  �لعربّي  �إلى مجتمعنا  �ل�ستقلال 

�ل�ستعمار. 

١- نستنتج مفهوم �ل�ستقلال. 

٢- نستخرج مقّومات �لّدولة �لِفَلسطينّية.

اأنا تعلَّمت:

الاستقلال: تحرُّر �لّدولة ِمَن �ل�ستعمار، وتمتُّعها بالحقوق �لّتي تجيز لها �لتّصرُّف في شؤونها بمحض 

�إر�دتها، و�لّسيادة على �أر�ضيها، و�إقامة نظام سياسّي يمارس صلاحّياته �لكاملة د�خليًّا وخارجيًّا، وهو ما تمتّعت 

به �أقطار �لوطن �لعربّي بعد �لحرب �لعالمّية �لثّانية، باستثناء ِفَلسطين �لّتي تسعى حتّى �ل�آن ل�نتز�ع �ل�عتر�ف فيها 

كدولة مستقلّة، على �لّرغم من �إعلان الرّئيس الّراحل ياسر عرفات وثيقة اإعلان الاستقلال في الجزائر 

بتاريخ 11/1٥/ 1٩٨٨م. 

الّدرس الّرابع

مفهوم الاستقلال: 	•



٥١

  نشاط )2(    
َور، ثمَّ نُجيب عن �ل�أسئلة �لتي تليها: نلاحُظ �لصُّ

                           �لقانون �ل�أساسي �لفلسطيني                                     علم دولة ِفَلسطين

   
 جيش نظامّي                                          �لمجلس �لتّشريعي �لِفَلسطينّي

�لسفارة �لِفَلسطينّية في �لفاتيكان                                  وز�رة �لتّربية و�لتّعليم

َور �أعلاه.- 1 نُوضح مظاهر �ل�ستقلال �لمبّينة في �لصُّ

نُفّسر: بالرغم من وجود جميع هذه �لمظاهر في فلسطين �إل� �أنها لم تحصل على �ل�ستقلال �لتام.- 2

   

   

مظاهر الاستقلال في الوطن العربّي: 	•



٥٢

اأنا تعلَّمت:

من �أهّم مظاهر �ل�ستقلال في �لوطن �لعربّي تشكيل �لحكومة �لوطنّية، و�إجر�ء �ل�نتخابات �لحّرة، َوْفق 

�لّدستور، �لذي ُيَعّد �لركيزة �ل�أولى لهذه �لمظاهر، حيث يهدف �إلى تنظيم شؤون �لبلاد في �لمجال�ت كافّة، 

�آلّيات تشكيل �لمؤّسسات �لمدنّية )�قتصاديّة،  وتكوين �أسس �لّسلطة �لتّشريعّية، وقو�عدها، كما يتضّمن 

و�جتماعّية، وسياسّية(، �إضافة �إلى �لَعَلم، وجو�ز�ت �لسفر، و�لعملة، وبناء �لمطار�ت، و�لمو�نئ، و�ل�تّحاد�ت، 

تتمثّل في  �لّتي  أمنّية  �ل� �لمؤّسسات  تَُعّد  �لّسياسّية، كما  �ل�أحز�ب  �لّرياضّية، وتشكيل  أندية  و�لنّقابات، و�ل�

أمِن �لّدولة �لخارجّي و�لّد�خلّي. أنّها �لحامية ل� أمنّية؛ ل� �لجيش، و�لّشرطة، و�ل�أجهزة �ل�

وقد تو�فرت هذه �لعناصر في جميع �لدول �لعربّية بعد �ستقلالها باستثناء فلسطين �لتي لم تحصل على 

�ل�ستقلال �لتام رغم �ل�عتر�ف �لدولي بها بصفتها دولة غير عضو مر�قب بهيئة �ل�أمم �لمتحدة، ورقم عضويتها 

1٩٤؛ بسبب تعنّت �ل�حتلال �لصهيوني.

اأنظمة الحكم السياسية في الوطن العربّي: 	•

  نشاط )٣(    
نلاحُظ �لّشكَل �ل�آتي، ثمَّ نُجيب عن �لسؤ�ل �لذي يليه: 

�لرئيس محمود عباس قطر

�أنظمة �لحكم �لسياسية في �لوطن �لعربّي

َول �لعربّية. - نستنتُج �أنو�ع �أنظمة �لحكم �لسياسية في �لدُّ  



٥٣

اأنا تعلَّمت:

تسلُّمه  َحَسَب  وُيقسم  �لحاكمة،  �لّسياسّية  بالّسلطة  ويتمثّل  �لّدولة،  �أركان  �أحد  هو  الحكم:  نظام 

للحكم في �لوطن �لعربّي �إلى قسمين:

أمير �أو �لّسلطان رئاسة �لّدولة لفترة غير محّددة، - 1 النّظام الوراثّي: هو �لنّظام �لّذي يتولّى فيه �لملك �أو �ل�

وغالًبا ما تمتّد حتّى �لوفاة، ويرثه ولي عهده، وهو �أقدم �أنظمة �لحكم في �لوطن �لعربّي، و�أوسعه �نتشاًر�، 

�إلّ� �أنّه تقلّص بعد �ل�ستقلال؛ بفعل �ل�نقلابات �لعسكريّة، وقيام �ل�أنظمة �لجمهوريّة.

رئيس جمهوريّة، - 2 لقب  يحمل  �لّدولة شخًصا  ر�أس  فيه  يكون  �لّذي  �لنّظام  هو  الجمهورّي:  النّظام 

�أو عن طريق  �ل�نتخابات،  �لحكم عن طريق  �إلى  َمْن وصل  فمنهم  للحكم،  وتختلف طريقة وصوله 

�ل�نقلابات �لعسكريّة. 

 اأختبُر نفسي:

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: 1 �أنقل �إلى دفتري، ثّم �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ
• متى صدرت وثيقة �إعلان �ستقلال دولة ِفَلسطين؟

ب- ١9٦٤م.   ١9٨٨م.             �أ- 

د- ١99١م. ج- ١9٧٤م.      

• بَِم تُْعَرف �لمؤّسسة �لتّشريعّية في ِفَلسطين؟

ب- مجلس �لّشورى.   �أ- مجلس �لّشعب.    

د- �لمجلس �لتّشريعّي.  أّمة.     ج- مجلس �ل�

َول �لعربّية �لّتي حمل حاكمها لقب سلطان؟ • �أّي �لدُّ

ب- قطر.  �ل�أردن.      �أ- 

د- ُعمان.  ج- �لمغرب.     



٥٤

آتية بما هو صحيح: 2 �أنقل �إلى دفتري، ثّم �أملاأ فر�غات �لجمل �ل�

�أ- من مظاهر �ل�ستقلال .......................... و ...........................

ب- تختلف طريقة وصول رئيس �لجمهوريّة للحكم، فهناك َمْن يصل عن طريق ..........................، 

     �أو عن طريق ...........................

٣ �أعّرف ما ياأتي: �ل�ستقلال، ونظام �لحكم.

٤ �أفّرق بين نظام �لحكم �لور�ثي، ونّظام �لحكم �لجمهورّي.

                  نشاط مقترح:   
  

 

• نُناِقُش: ُيَعّد �ل�ستيطان �لّصهيونّي خطًر� على �لّدولة �لِفَلسطينّية، ومقّوماتها.	

َول العربّية  تحديات واجهت الدُّ
بعد الاستقلال

 ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطلبة بعد نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:           
َول �لعربّية بعد �ل�ستقلال.- 1 توضيح �لتّحديات �ل�قتصاديّة �لّتي و�جهت �لدُّ

َول �لعربّية بعد �ل�ستقلال.- 2 تبيان �لتّحديات �لّسياسّية �لّتي و�جهت �لدُّ

َول �لعربّية بعد �ل�ستقلال.- 3 �ستنتاج �لتّحديات �لّتي و�جهت �لتعليم في �لدُّ

  نشاط )1-اأ(    
نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ثمَّ نقوُم بما ياأتي:

تَُعّد �لبطالة من �أشّد �لمخاطر �لّتي تهّدد �ستقر�ر �لمجتمعات �لعربّية، وتماسكها، كما �أّن �أسبابها 

ل�أخرى. ويمكن  نفسه من منطقة  �لمجتمع  تتباين د�خل  �إنّها  ل�آخر، حتّى  تختلف من مجتمع عربّي 

�إرجاعها �إلى �أسباب �قتصاديّة، و�جتماعّية، وسياسّية.

َول �لعربّية. - نُناِقُش �أسباب �لبطالة في �لدُّ

اأنا تعلَّمت:

و�جهت �لدَُّول �لعربّية بعد �ل�ستقلال تحديات �قتصادية كثيرة، من �أهّمها: مشكلة البطالة �لّتي تعني، َحَسَب 

تعريف منظمة �لعمل �لدَّولّية: عدم تو�فر �لعمل لشخص ر�غب فيه، وقادر على �أد�ء مهنة تتّفق مع �ستعد�ده.

هناك جملة ِمَن �ل�أسباب �لّتي �أسهمت في تفاقم مشكلة �لبطالة في �لوطن �لعربّي، يتمثّل �أهّمها في 

أمر �لّذي �أّدى �إلى تفاقم �أزمة �لمديونّية �لخارجّية، وهروب  فشل خطط التّنمية الاقتصادّية العربّية، �ل�

َول �لعربّية مع حاجات سوق �لعمل،  رؤوس �ل�أمو�ل �لعربّية للخارج، وعدم تطابق بر�مج �لتّعليم في معظم �لدُّ

�إلى �لقطاع �لخاّص(، وما  وتنفيذ بر�مج الخصخصة، )وُيقَصد بها تحويل �لمؤّسسات من �لقطاع �لعامّ 

الّدرس الخامس
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َول العربّية  تحديات واجهت الدُّ
بعد الاستقلال

 ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطلبة بعد نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:           
َول �لعربّية بعد �ل�ستقلال.- 1 توضيح �لتّحديات �ل�قتصاديّة �لّتي و�جهت �لدُّ

َول �لعربّية بعد �ل�ستقلال.- 2 تبيان �لتّحديات �لّسياسّية �لّتي و�جهت �لدُّ

َول �لعربّية بعد �ل�ستقلال.- 3 �ستنتاج �لتّحديات �لّتي و�جهت �لتعليم في �لدُّ

  نشاط )1-اأ(    
نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ثمَّ نقوُم بما ياأتي:

تَُعّد �لبطالة من �أشّد �لمخاطر �لّتي تهّدد �ستقر�ر �لمجتمعات �لعربّية، وتماسكها، كما �أّن �أسبابها 

ل�أخرى. ويمكن  نفسه من منطقة  �لمجتمع  تتباين د�خل  �إنّها  ل�آخر، حتّى  تختلف من مجتمع عربّي 

�إرجاعها �إلى �أسباب �قتصاديّة، و�جتماعّية، وسياسّية.

َول �لعربّية. - نُناِقُش �أسباب �لبطالة في �لدُّ

اأنا تعلَّمت:

و�جهت �لدَُّول �لعربّية بعد �ل�ستقلال تحديات �قتصادية كثيرة، من �أهّمها: مشكلة البطالة �لّتي تعني، َحَسَب 

تعريف منظمة �لعمل �لدَّولّية: عدم تو�فر �لعمل لشخص ر�غب فيه، وقادر على �أد�ء مهنة تتّفق مع �ستعد�ده.

هناك جملة ِمَن �ل�أسباب �لّتي �أسهمت في تفاقم مشكلة �لبطالة في �لوطن �لعربّي، يتمثّل �أهّمها في 

أمر �لّذي �أّدى �إلى تفاقم �أزمة �لمديونّية �لخارجّية، وهروب  فشل خطط التّنمية الاقتصادّية العربّية، �ل�

َول �لعربّية مع حاجات سوق �لعمل،  رؤوس �ل�أمو�ل �لعربّية للخارج، وعدم تطابق بر�مج �لتّعليم في معظم �لدُّ

�إلى �لقطاع �لخاّص(، وما  وتنفيذ بر�مج الخصخصة، )وُيقَصد بها تحويل �لمؤّسسات من �لقطاع �لعامّ 

الّدرس الخامس

التحديات الاقتصادية التي واجهت الدول العربّية بعد الاستقلال: 	•
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نتج عنها من تسريح ل�أعد�د كبيرة ِمَن �لعمال في مؤّسسات �لقطاع �لعامّ، وتوّجه �أغلب �لمؤّسسات �إلى 

�ستخد�م �لتّكنولوجيا في ميادين �لعمل، ما �أّدى �إلى �نخفاض �لطّلب على �لعنصر �لبشرّي، و�لتّقليل من 

شاأن �لعمالة �ليدويّة.

  نشاط )1-ب(   
نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ثمَّ نُجيب عن �ل�أسئلة �لتي تليه:

َول �لر�أسمالّية �لمتقّدمة  َول �لعربّية على �ل�ستقلال �لّسياسّي، فقد سعت �لدُّ على �لّرغم من حصول �لدُّ

�إلى تطوير �آليات جديدة؛ لتجعل ِمَن �ل�ستقلال �لّسياسّي �لعربّي �ستقلاًل� صوريًّا فارغ �لمضمون، من 

َول �لعربّية في تصدير �لمو�ّد �لخام،  َول �لعربّية باقتصادها، بحيث تتخصص �لدُّ خلال ربط �قتصاد �لدُّ

َول �لغربّية، وقد تنّوعت مظاهر �لربط، فمنها �لتجارّي، و�لغذ�ئّي، و�لمالّي. وتبقى سوًقا لمنتجات �لدُّ

نستنتُج ِمَن �لنّّص مفهوم �لتّبعّية �ل�قتصاديّة.- 1

نعّدد مظاهر �لتّبعّية �ل�قتصاديّة �لعربّية للخارج.- 2

 

اأنا تعلَّمت:

َول �لعربّية �لقائمة على  َول �ل�ستعماريّة و�لدُّ تشير التّبعّية الاقتصادّية �إلى �لعلاقة غير �لمتكافئة بين �لدُّ

�ل�ستغلال، و�لتبادل غير �لمتكافئ، و�أسلوب �ل�ستثمار�ت و�لمعونات �لّتي تُعّد شكًلا من �أشكال �ل�ستعمار 

�لجديد.

تتخذ �لتّبعّية �ل�قتصاديّة �أشكاًل� متعددة، كّل منها يسهم في تكريس تبعية �لدَُّول �لعربّية �قتصاديًّا للخارج، 

وتعميقها. ومن �أهم �أشكالها: �لتّبعّية �لتّجاريّة، و�لتّبعّية �لغذ�ئّية، و�لتّبعّية �لمالّية.

أولية، و�ستير�د  ففي مجال التّبعّية التّجارّية، نجد �أّن �لتّجارة �لخارجّية �لعربّية قائمة على تصدير �لمو�ّد �ل�

َلع �لّصناعّية ِمَن �لدَُّول �لمتقّدمة، وتتمثّل التّبعّية الغذائّية في �عتماد �لدَُّول �لعربّية على �لغرب في تاأمين  �لسِّ

لمقايضتها  سلاًحا  رة  �لمصدِّ �لدَُّول  تستخدمه  �لّذي  �لقمح  مثل  �ل�أساسّية،  َلع  �لسِّ ِمَن  �لغذ�ئّية  �حتياجاتها 

بمكاسب سياسية، حيث تستورد �لدَُّول �لعربّية ٦٠% من �حتياجاتها ِمَن �لقمح، وتتمثّل التّبعّية المالّية في 

�لّديون �لخارجّية �لّتي �أصبحت سلاًحا تستخدمه �لدَُّول �لغربّية؛ للحصول على تنازل�ت سياسّية ِمَن �لدَُّول 
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�لعربّية، �إضافة �إلى �إيد�ع �لدَُّول �لعربّية �لغنّية �أمو�لها في �لبنوك �ل�أجنبّية؛ ما يجعلها عرضة للاأزمات و�لتقلبات 

�لّسياسّية.

تركت �لتّبعّية �ل�قتصاديّة �لعربّية للخارج مجموعة ِمَن الاآثار الّسلبّية، مثل تدنّي مستوى �لدخل �لفردي، 

و�إعاقة خطط �لتّنمية؛ نتيجة لتر�كم �لديون �لخارجّية، كما �أثّرت على �ستقلال �لقر�ر �لّسياسّي، وعلى �إضعاف 

�لتّكامل �ل�قتصادّي، وترسيخ مفهوم �لُقطرية، وتكريس حالة �لتّجزئة �لّسياسّية.

  نشاط )2-اأ(    

آتية، ثمَّ نُجيب عن �لسؤ�ل �لذي يليها: نلاحُظ �لخريطة �ل�

خريطة )١(: �لحدود �لسياسية في �لوطن �لعربّي

- هل تَُعّد �لحدود �لسياسية في �لوطن �لعربّي تحدياً للدولة بعد �ستقلالها؟ ولماذ�؟

التحديات السياسية التي واجهت الدول العربّية بعد الاستقلال: 	•
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اأنا تعلَّمت:

تعّرض �لوطن �لعربّي لتحديات �ستهدفت وجوده �ل�ستر�تيجي، عن طريق �لّسيطرة على �لمناطق �لعربّية 

�لو�قعة على خطوط �لتماس بين �لدَُّول �لعربّية و�لدَُّول �لمجاورة، و�قتطاعها منها، كاقتطاع �إير�ن جزر �أبي 

مار�ت �لعربّية �لمتحدة، و�إقامة حاجز بشرّي دخيل، هو �لوطن  موسى، وطنب �لكبرى، وطنب �لّصغرى من �ل�إ

�لقومّي �لّصهيونّي في ِفَلسطين؛ للفصل بين شطَري �لوطن �لعربّي، وتجزئة �لبلاد �لعربّية، وتفتيتها؛ لتبقى مصدر 

خلاف، كاإقامة �لحدود �لمصطنعة، �إّما َوْفق خطوط �لطول ودو�ئر �لعرض، �أو �ل�أشكال �لهندسية، �أو عن طريق 

�ل�تّفاقّيات، وتدعيم �لنعر�ت �لطائفية و�لِعرقية بين ُسكّانه، و�لتجاوز عن �لمصالح �لحيوية �لعربّية، باستيلاء �لدَُّول 

�ل�ستعماريّة على مصادر �لمياه، و�لمو�صلات �لبحريّة.

نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ثمَّ نُجيب عن �ل�أسئلة �لتي تليه:

نسانّيته،  نسان قيمة في ذ�ته، ول�إ �لديّمقر�طّية تعني حكم �لّشعب للشعب، وياأتي في �إطارها �ل�لتز�م باأّن للاإ

قر�ر بحكم �ل�أغلبية، يفتقر �لوطن �لعربّي �إلى هذ� �لنّظام؛ بسبب  ولحّريّة �لتّعبير، و�لقبول بالتغيير و�لتنّوع، و�ل�إ

ما ترتّب على �ل�ستعمار من تجزئة وتخلُّف، وما تعّرض له من �أخطار خارجّية ود�خلية، �أسهمت في �إيجاد 

حالة ِمَن �لّرعب لدى �لمو�طن �لعربّي، وبدوره لم يكن له �لمقدرة على �لمشاركة في �لحياة �لّسياسّية.

نبّين �لمقصود بالديّمقر�طّية.- 1

نستنتُج �أسباب غياب �لديّمقر�طّية في �لدول �لعربّية.- 2

نناقش �أهمية تطبيق �لديّمقر�طّية في �لدولة.- 3

اأنا تعلَّمت:

حصلت غالبية �لدَُّول �لعربّية في �لنّّصف �لثّاني ِمَن �لقرن �لعشرين على �ستقلالها، وكان ِمَن �لمفروض 

�أن يطبََّق فيها نظام �لحكم �لديّمقر�طّي؛ لتحقيق طموحات شعوبها �لّتي عانت من ويلات �ل�ستعمار، فلا 

يز�ل �لوطن �لعربّي يعيش مجموعة ِمَن �ل�أزمات و�لتّحديات �لخارجّية و�لّد�خلية، ر�فقها وجود �أزمة في تطبيق 

�إليه بال�نقلابات �لعسكريّة، كما في مصر، وسوريا،  �لديّمقر�طّية؛ نظًر� لحد�ثة عهدها بالحكم، ووصولها 

  نشاط )2-ب(   
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وضعف مستوى �لوعي لدى �ل�أحز�ب �لّسياسّية، و�لقبلّية �لموجودة في �لوطن �لعربّي، وضعف �لعمل �لّدستوري 

و�لنّيابّي، عن طريق تهميش دور �ل�أحز�ب �لّسياسّية، و�لضغوط �لخارجّية، و�لظروف �ل�ستثنائية �لّتي تعيشها 

علام  �لبلاد �لعربّية، �إضافة �إلى �لتفاوت �ل�قتصادّي، و�لتطّور �لتّنموّي فيما بينها، كما �أّن غياب دور وسائل �ل�إ

ومنظّمات �لمجتمع �لمدني، و�لخوف ِمَن �لفوضى �لّتي غرقت فيها �لعر�ق، وسوريا، و�ليمن، وتونس، وليبيا 

نتيجة �لثّور�ت �لّشعبّية �لمعاصرة.

  نشاط )٣(    
نقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ونستنتُج، ثمَّ نُجيب عن �لسؤ�لين �للّذين يليه:

"يكون هدف �لتّعليم: تنشئة جيل عربّي و�ٍع، مستنير، مؤمن باللّه، مخلص للوطن �لعربّي، و�أمته �لعربّية 

نسانّية، ويستمسك بمبادئ �لحق و�لخير و�لجمال، يستهدف �لمثل  سلامية، ويدرك رسالته �لقومّية و�ل�إ و�ل�إ

أفر�ده �أن تنمَو شخصّياتهم بجو�نبها �لمختلفة،  نسانّية في �لسلوك �لفردي و�لجماعي، جيل يهّيئ ل� �لعليا و�ل�إ

أّمة �لعربّية  ويملكو� �إر�دة �لنضال �لمشترك، و�لسير به قُُدًما في معارج �لتطّور و�لرُِّقّي، وفي تثبيت مكانة �ل�

�لمجيدة، وتاأمين حقها في �لحّريّة و�ل�أمن و�لحياة �لكريمة".        
     ميثاق �لَوْحَدة �لثقافّية �لعربّية )�لمادة �ل�أولى( 

كيف يمكن �لنّهوض بالتّعليم في �لبلاد �لعربّية؟- 1

نُو�زن بين ما ورد في ميثاق �لَوْحَدة �لثقافّية، وما تعاني منه �لبلاد �لعربّية في مجال �لتّعليم.- 2

اأنا تعلَّمت:

�رتبط �لتّعليم في �لوطن �لعربّي بالنّظام بالّسياسّي، ويخضع لقو�نين و�أنظمة وتعليمات موضوعة ِمَن �لجهات 

�لحاكمة؛ �إذ تذهب �أغلبها �إلى �ل�نحياز �إلى فكر �لحاكم وتمجيده، ما �أّدى �إلى تدني مستوى �لتّعليم في �لوطن 

�لعربّي، وتر�جعه، كما �أّن �إهمال �لحكومات �لعربّية لقطاع �لتّعليم يتّضح من خلال تخفيض معدل �إنفاقها على 

�ل�أبحاث �لعلمّية، و�بتعاد �لنشاط �لمدرسي عن حياة �لمجتمع �لو�قعية، وطغيان �لنّزعة �لكّمّية على �لمناهج، 

بد�ع و�ل�بتكار و�لتجديد، فتصبح عاجزة عن مو�كبة تطّور�ت  و�تّباع �أساليب �لتلقين و�لحفظ، و�ل�بتعاد عن �ل�إ

أمر �لّذي يؤدي �إلى �إضعاف  �لعصر في �لحقل �لتّعليمّي، وعدم �لتجانس في منظومة �لتّعليم في �لبلاد �لعربّية، �ل�

�لوحدة �لمجتمعية، وتضييق فرصة نشوء مجال عام، تكون �لمو�َطنة قاسمه �لمشترك.

التحديات التي واجهت التعليم في الدول العربّية بعد الاستقلال: 	•
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 اأختبُر نفسي:

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: 1 �أنقل �إلى دفتري، ثّم �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أين تقع جزيرتّي طنب �لكبرى، وطنب �لّصغرى؟  •

ب- �لبحر �لمتوسط. �لمحيط �لهندّي.      �أ- 

د- �لبحر �ل�أحمر.  ج- �لخليج �لعربّي.     

ما �لمصطلح �لّد�ّل على �لّربط غير �لمتكافئ للاقتصاد �لعربّي بالخارج؟  •

�ستعمار �قتصادّي.           ب- تبعية �قتصاديّة.  �أ- 

د- كساد �قتصادّي. ج- تبادل تجاري.     

2 �أعّرف ما ياأتي: �لبطالة، �لتّبعّية �ل�قتصادية، �لديّمقر�طّية.

٣ �أبّين �أشكال �لتّبعّية �ل�قتصاديّة في �لوطن �لعربّي.

٤ �أعلِّل ما ياأتي:

�أ- تَُعّد �لبطالة من �أهم �لتّحديات �لّتي تو�جه �لمجتمعات �لعربّية.

َول �لعربّية. ب- عدم �ستقلالّية �لقر�ر �لّسياسّي في �لدُّ

٥ �أوضح �لعو�مل �لّتي �أدت �إلى غياب �لنّظام �لديمقر�طّي في �لبلاد �لعربّية.

٦ �أحاكم �لّسياسات �لعربّية في مجال �لتّعليم، وعلاقتها بسوق �لعمل.

           نشاط مقترح: 
نناقش جهود وز�رة �لتربية و�لتعليم �لفلسطينية في تحسين جودة �لتعليم.	•  
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        نتاأّمل، ونفّكر:  

�أنا �أشارك، �إذ�ً �أنا موجود!!

الَوْحَدُة 
الثّالثة

المشاركة في بناء المجتمع 
المدني
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يتوقــع مــن �لطلبــة بعــد در�ســة هــذه �لوحــدة، و�لتفاعــل مــع �أنشــطتها �أن يكونــو� قادريــن علــى توظيــف 

�لمعــارف و�لمهــار�ت �لــو�ردة فــي حياتهــم �ليوميــة، وتعزيــز �لوعــي �لسياســي، لبنــاء مجتمــع مدنــي قائــم علــى 

�أســاس ســيادة �لقانــون، و�لحيــاة �لكريمــة، وصــون �لحقــوق و�لو�جبــات، وتنميــة ممارســة حــق �لمشــاركة 

آتيــة:  �لسياســية، و�لوعــي باأهميتهــا ويتــم ذلــك مــن خــلال �ل�

قر�ءة وفهم �لنصوص و�لرسومات و�لصور �لمرتبطة بالمشاركة �لسياسية.- 1

�لنقاش و�لتفكير و�ل�ستنتاج للقضايا �لمتعلقة بالمشاركة �لسياسية.- 2

�لتمثيل ولعب �ل�أدو�ر لمر�حل �لعملية �ل�نتخابية.- 3

�لبحث من مصادر �لمعرفة عن �لتشريعات �لفلسطينية �لتي تضمن حق �ل�نتخاب و�لترشح في فلسطين .- 4

تصميم لوحة للتشريعات �لفلسطينية �لتي تضمن حق �ل�نتخاب و�لترشح في فلسطين. - 5

�إبد�ء �لر�أي، وحّرية �لتعبير.- 6

عرض مو�قف حياتية ترتبط بالمشاركة �لسياسية �أو �لمجتمعية.- 7

عقد لقاء�ت مع ممثلين عن لجنة �ل�نتخابات �لمركزية.- 8

�لبحث عن عدد �لنساء �ل�أعضاء في �لمجالس �لمحلّية في منطقة سكنانا، وتقييم دورهّن في صنع �لقر�ر.- 9
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       المشاركة السياسية
 ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطلبة بعد نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:

�ستنتاج  مفهوم �لمشاركة �لسياسية و�أشكالها.      - 1

بيان �أهمية �لمشاركة �لسياسية.    - 2

�ستنتاج دور �لمر�أة �لفلسطينية في �لمشاركة �لسياسية.- 3

                 نشاط )1(    

الّدرس الاأول

 مفهوم المشاركة السياسية واأشكالها:

نقر�أ، ثمَّ نقوُم بما ياأتي: 

شاركت ريم في ترشيح نفسها لعضوية �لجمعية �لخيرية في منطقة سكناها. -

شارك ناصر في �ل�نتخابات �لرئاسية و�لتشريعية. -

شارك علي و�أصدقاؤه في وقفة تضامنية مع �ل�أسرى في سجون �ل�حتلال. -

شاركت خلود في �ل�نضمام ل�أحد �ل�أحز�ب. -

شارك خليل في �نتخابات �لمجلس �لمحلي. -

-  نستنتج ونعبر بلغتنا عن �لمقصود بالمشاركة �لسياسية من خلال �لفعاليات �لسابقة.

اأنا تعلَّمت:

ر�دية �لتى يشارك بها �لمو�طنون في �لحياة �لسياسية كاختيار  المشاركة السياسية: تعني �ل�أنشطة �ل�إ

�لتى  و�لسياسات  �لقر�ر�ت  فى  و�لتاأثير  �إليها،  �ل�نضمام  �أو  �ل�أحز�ب  وتشكيل  �لقر�ر،  و�أصحاب  �لرؤساء 

يتخذونها بشكل مباشر �أو غير مباشر.

  نبحث: في نّص �لقانون �ل�أساسي �لفلسطيني �لمعّدل في �لمادة )٢٦( حول �أشكال �لمشاركة �لسياسية،

           ثّم نناقشها.
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نعرض مو�قف من حياتنا �ليومية ترتبط بالمشاركة �لسياسية �أو �لمجتمعية.	•

اأهمية المشاركة السياسية:
نشاط )2(    

وّجهت لنا دعوة من �لمجلس 
�لمحلي في منطقة سكننا 

لحضور مناقشة �لخطة �لتنموية

مدى تفاعلنا مع قضايا سياسية 
ومجتمعية من خلال شبكة 

�لتو�صل �ل�جتماعي بشكل �إيجابي 
وحضاري

مشاركتنا في 

�ل�نتخابات

نقر�أ، ثمَّ نقوُم بما ياأتي:

�لفعالية )جـ(�لفعالية )ب(�لفعالية )�أ(

نبدي ر�أينا في �أهمية مشاركتنا في �لفعاليات )�أ( و)ب( و)جـ(. -

اأنا تعلَّمت:

�لمجتمـع  مبـادئ  مـن  مبـد�أ  و�ل�جتماعيـة، وهـي  �لسياسـية  بالحيـاة  �لسياسـية  �لمشـاركة  ترتبـط      

سـهام في تنمية  �لمدنـي �لديمقر�طـي، فالمشـاركة �لسياسـية تتيـح للاأفـر�د �لمشـاركة في صنـع �لقر�ر�ت، و�ل�إ

شـخصيتهم �لمسـتقلة، وتنميـة مجتمعهـم باأفكارهـم وخبر�تهـم، كمـا تـؤدي �إلـى زيـادة وعيهم تجـاه ما يدور 

حولهـم مـن �أحـد�ث، وتعـزز روح �لتضامـن، و�ل�نتمـاء، و�حتـر�م �لتعدديـة. 

نشاط تطبيقي  
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اأنا تعلَّمت:

المراأة الفلسطينية والمشاركة السياسية:

نشاط )٣(    

نقر�أ، ونحلّل، ثمَّ نقوُم بما ياأتي:

 �لعدد �لكلي للاأعضاءعدد �لنساء  نوع �لمؤسسة

من �أصل  ٧٤٤ عضو�٥٦  �لمجلس �لوطني

من �أصل ١٢٤ عضو�٥  �لمجلس �لمركزي

من �أصل ١٣٢ عضو�١٧ في �نتخابات ٢٠٠٦�لمجلس �لتشريعي

نقّيم و�قع �لمر�أة �لفلسطينية في مؤسسات صنع �لقر�ر.  -

    منذ بد�ية �لقرن �لعشرين و�لمر�أة �لفلسطينية تشارك في معركة �ل�ستقلال �لسياسي �لفلسطيني، 

من خلال دورها �لوطني �لنضالي بكافة صوره و�أشكاله ضد �ل�حتلال �لصهيوني وممارساته، بال�ضافة �إلى 

نساني. ونتيجة للظروف �لتي مّر بها �لشعب �لفلسطيني من حروب وتشريد ودمار  نشاطها �ل�جتماعي و�ل�إ

وقتل وفقر تشكّلت �لعديد من �لمؤسسات �لنسائية �لتي تعمل في مجال �ل�أعمال �لخيرية، كما نشطت 

مؤسسات �لمجتمع �لمدني �لمتعلقة بالمر�أة وحقوقها �لسياسية و�ل�جتماعية. وعلى �لرغم من �أهمية دور 

�لمر�أة �لفلسطينية �إل� �أن تمثيلها في مر�كز صنع �لقر�ر ما ز�ل ضعيفاً. 

الكوتا النسائية:
 ناضلت �لمر�أة �لفلسطينية عبر �لمؤسسات �لنسائية من �أجل مشاركة سياسية فاعلة، ففرضت نظام 

�لكوتا �لنسائية في حصولها على مقعدين كحد �أدنى في �لهيئات �لمحلية �لتي عدد مقاعدها ثلاثة عشر 

مقعد�ً،  عشر  مقاعدها خمسة  عدد  �لتي  �لمحلية  �لهيئات  في  �أدنى  مقاعد كحد  وثلاثة  �أقل،  �أو  مقعد�ً 

وفرضت ٢٠% من تمثيلها �لنسبي في قو�ئم �ل�أحز�ب �لسياسية في �نتخابات �لمجلس �لتشريعي، وتو�صل 

�لمؤسسات �لنسائية نضالها لرفع هذه �لنسبة �إلى ٣٠% �أو �أكثر لتحقيق مشاركة سياسية نسائية �أوسع.
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آثار �لمترتبة عليها.	• نقّيم مشاركة �لنساء في �لهيئات �لمحلية، و�ل�

 اأختبُر نفسي:

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: 1 �أنقل �إلى دفتري، ثّم �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

• ر�دية �لتى يقوم بها �لمو�طنون بهدف �لتاأثير بشكل مباشر �أو غير مباشر 	 ماذ� يطلق على �ل�أنشطة �ل�إ

فى �ختيار �أصحاب �لقر�ر و�لتاأثير فى �لقر�ر�ت و�لسياسات �لتي يتّخذونها؟

ب- �لمشاركة �لسياسية. �أ- �لمشاركة �ل�جتماعية.   

د- �لتضامن.   ج - �لتطوع.    

• ما تقييم و�قع �لمشاركة �لسياسية للمر�أة �لفلسطينية في مر�كز صنع �لقر�ر؟	

ب- متوسط. �أ-كبير.     

د- كبير جد�ً.    ج-ضعيف.    

• في 	 �لكوتا  نظام  �لسياسية حسب  �ل�أحز�ب  قو�ئم  في  �لفلسطينية  للمر�أة  �لنسبي  �لتمثيل  بلغ  كم 

�نتخابات �لمجلس �لتشريعي؟

ب- ١٠%      �أ- ٥%     

د- ٢٠% ج- ١٥%     

2 كيف حافظ �لقانون �ل�أساسي �لفلسطيني �لمعدل على حق �لفلسطينيين في �لمشاركة �لسياسية؟

٣  �أذكر �أهمية �لمشاركة �لسياسية.

٤  �أعِطي �أمثلة على دور �لمر�أة �لفلسطينية في مختلف �أشكال �لمشاركة �لسياسية. 

نشاط تطبيقي
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آتية، ثم �أقيم تعلمي بوضع �إشارة ) √ ( في �لخانة �لمناسبة: ٥ �أقر�أ كل عبارة من �لعبار�ت �ل�

اأعارضاأوافق بشدة اأوافقالعبارات

أندية �لرياضية و�ل�جتماعية. دعوتي للانضمام �إلى �أحد �ل�

أفر�د �لمجتمع �لمشاركة في صنع �لقر�ر. تتيح �لمشاركة �لسياسية ل�

ل� �أتردد في �لمشاركة في �أي عمل تطوعي.

�أشارك في �ل�نتخابات عندما تتاح لي �لفرصة لذلك.

�أناقش �ل�أحد�ث �لسياسية مع �أفر�د عائلتي.

�أرفض �لدخول في حو�ر�ت سياسية مع �أصدقائي.

�أهتم بحضور ندو�ت و�جتماعات لمناقشة قضايا تخص منطقتي.

يعطي نظام �لكوتا �لنسائية �لحالي �لمر�أة �لحق �لكافي في �لتمثيل 
وصنع �لقر�ر.
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       الانتخاب والترشح
 ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطلبة بعد نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:

�ستنتاج مفهوم �ل�نتخاب و�لترشح.- 1

تتبع �لمر�حل �لتي تمر فيها �لعملية �ل�نتخابية.   - 2

محاكاة �لعملية �ل�نتخابية.- 3

                 نشاط )1(    

الّدرس الثّاني

 مفهوم الانتخاب والترشح:

اأنا الُمَرشح ........

�لهيئة  �نتخابات  في  منافساً  ُمَرشحاً  نفسي  �أقّدم 

د�رية للمجلس �لمحلي في بلدتي، لدي طموح  �ل�إ

كافة  ُمسّخر�ً  وتطويرها  �لبلدة،  هذه  خدمة  في 

مسؤولياتي، وجهدي وخبر�تي من �أجل ذلك.

اأنا الناخب .......

�أشـارك فـي �لتصويـت وفـق قناعاتـي، 

�أو  غـر�ء  �ل�إ �أو  �لتعّصـب،  وبعيـد�ً عـن 

�لتهديـد، ل�ختيـار �ل�أفضـل لمـن يتولّى 

قيـادة هـذه �لبلـدة لمـا فيـه خيـر �لجميـع.

١- نستنتج �لفرق بين عملية �لتََّرُشح، وعملية �ل�نتخاب.           

٢- نناقش �لفرق بين دور �لُمَرّشح، ودور �لناخب.

اأنا تعلَّمت:

     التََّرُشح:

عملية يقوم بها �أفر�د، �أو �أعضاء حزب سياسي، �أو مؤسسة حكومية �أو �أهلية، للتنافس على 

تولّي منصب �لرئاسة �أو �لعضوية فيها.

نقر�أ، ثمَّ نقوُم بما ياأتي : 
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• شروط الترّشح لمنصب الرئيس: 	

أربعين من �لعمر �أو �أكثر  أبوين فلسطينيين، و�أن يكون قد �أتّم �ل� �أن يكون �لمرشح فلسطينياً مولود�ً ل�

جر�ء �ل�قتر�ع، و�أن يكون مقيماً �إقامة د�ئمة في �ل�أر�ضي �لفلسطينية، و�أن يكون  في �ليوم �لمحدد ل�إ

مسجلاً في جدول �لناخبين �لنهائي.

• شروط الترّشح لعضوية المجلس التشريعي:	

جر�ء �ل�قتر�ع،  �أن يكون فلسطينياً، و�أتّم �لثامنة و�لعشرين عاماً من �لعمر �أو �أكثر في �ليوم �لمحدد ل�إ

و�أن يكون �سمه مدرجاً في سجل �لناخبين �لنهائي، و�أن ل� يكون محكوماً في جناية �أو في جنحة مخلّة 

أمانة، و�أن يكون مقيماً �إقامة د�ئمة في �ل�أر�ضي �لفلسطينية. بالشرف و�ل�

• شروط الترّشح لعضوية المجالس المحلية: 	

�أكثر في يوم �ل�قتر�ع، ويكون �سمه  �أو  �أتَّم بلوغ سن �لخامسة و�لعشرين  �أن يكون �لمرشح قد 

مدرجاً في سجل �لناخبين �لنهائي للهيئة �لمحلية �لتي يترشح عنها، و�أن ل� يكون محكوماً في جناية 

أمانة، و�أن ل� يكون موظفاً �أو مستخدماً في وز�رة �لحكم �لمحلي �أو  �أو في جنحة مخلّة بالشرف و�ل�

في �أي من �أجهزة �ل�أمن �لعام �إل� �إذ� قدم �ستقالته و�أرفق ما يفيد قبولها، و�أن يكون مقيماً ضمن �لهيئة 

�لمرّشح لمجلسها لمدة ل� تقل عن سنة من تاريخ �إجر�ء �ل�نتخابات، و�أن ل� يكون مرشحاً في هيئة 

محلية �أو قائمة �أخرى.

الانتخاب:

عملية يقوم بها �لشعب، �أو �أفر�د ل�ختيار رئيس �أو �أعضاء مؤسسة حكومّية �أو �أهلّية بشكل دوري 

وعلني عبر �ل�قتر�ع �لسري.

ل� يستطيع �أي شخص ممارسة حّقه في �ل�نتخاب �إل� �إذ� سّجل بياناته �لشخصية مسبقاً في سجل 

�لناخبين في منطقة  تجمعه �لسكني، و�أن يكون فلسطينياً، وعمره تجاوز ١٧ عاماً. 
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مراحل العملية الانتخابية:
نشاط )2(

نتوزع في مجموعات، ثمَّ نقوُم بما ياأتي:

أولوية من ١ �إلى ٧ في   بترقيمها حسب �ل� نرتب مر�حل �لعملية �ل�نتخابية ترتيباً منطقياً وصحيحاً 

�لدو�ئر �لمخصصة لكل مرحلة:

نشر �لسجل �ل�بتد�ئي 

للناخبين

تسجيل �لبيانات �لشخصية في  

سجل �لناخبين

�لدعاية �ل�نتخابيةفرز �ل�أصو�ت

�ل�قتر�ع

�لترشح

�لدعوة �إلى 

�ل�نتخابات

نصّمم لوحة تمثّل مر�حل �لعملية �ل�نتخابية.     -

 
اأنا تعلَّمت:

تمر العملية الانتخابية بعدة مراحل هي:

• ول�ية 	 �أو  ول�يته  �نتهاء  من  �أشهر  ثلاثة  وقبل  �لرئيس  من  بقر�ر  وتكون  �لعامة  للانتخابات  �لدعوة 

جر�ء �نتخابات رئاسية وتشريعية، حيث ُيحّدد فيها موعدي �لترشيح و�ل�قتر�ع،  �لمجلس �لتشريعي ل�إ

�أما �لدعوة للانتخابات �لمحلية فتجري  �ليومية.  وتُنشر في �لجريدة �لرسمية، و�لصحف �لمحلية 

بقر�ر يصدر عن مجلس �لوزر�ء.
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• تسجيل  �لناخبين في سجل �لناخبين، لتحديد من تنطبق عليهم شروط حق ممارسة �ل�قتر�ع.	

• نشر �لسجل �ل�بتد�ئي للناخبين؛ ليطلع �لناخبون على ورود �أسمائهم، و�لتاأكد من صحة بياناتهم 	

�لشخصية.

• و�لمرشحون 	 �ل�نتخابية،  �لقو�ئم  بها  تقوم  �لتي  و�لفعاليات  �لنشاطات  تشمل  �ل�نتخابية،  �لدعاية 

لشرح بر�مجهم �ل�نتخابية، خلال فترة محددة لحث �لناخبين على �لتصويت لصالحهم، بشرط �أن 

ل� تتعارض مع �لقو�نين و�ل�أنظمة. 

• �ل�قتر�ع في يوم 	 �ل�نتخابية لممارسة حقهم في  �لمر�كز  �إلى  �لناخبين  �ل�قتر�ع وتتّم بتوّجه  عملّية 

محدد، ويكون �ليوم �لذي تُجرى فيه �ل�نتخابات �لعامة يوم عطلة رسمية.

• عملّية �لفرز، و�إعلان �لنتائج تتم د�خل مر�كز �ل�قتر�ع، حيث يتم فتح صناديق �ل�قتر�ع، و�ستخر�ج 	

وسائل  وممثلي  ودوليين،  محليين  ومر�قبين  �ل�قتر�ع،  مركز  لجنة  بحضور  وفرزها  �ل�قتر�ع  �أور�ق 

علام، وبعد �نتهاء مرحلة �لفرز يتم �إعلان نتيجة �ل�نتخابات. �ل�إ

• نمثّل مر�حل �لعملية �ل�نتخابية في مدرستنا.	

 نبحث: 

من خلال مصادر �لمعرفة عن �لتشريعات �لفلسطينية �لتي تضمن حق �ل�نتخاب و�لترشح في فلسطين، 

ونصّمم لوحة لها.

نشاط تطبيقي
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 اأختبُر نفسي:

1  �أعّرف ما ياأتي:
        �أ-  �لترشح.           ب- �ل�نتخاب.

2 �أوضح ما ياأتي:
�أ- شروط �لترّشح لمنصب �لرئيس.

ب - شروط �لترّشح لعضوية �لمجلس �لتشريعي.

ج- شروط �لترّشح لعضوية �لمجالس �لمحلية.

٣ �أذكر مر�حل �لعملية �ل�نتخابية بالترتيب. 

آتَِيِة، ثُمَّ �أقيم تعلّمي بوضع �إِشاَرَة ) √ ( في �لخانَِة �لُمناِسَبِة: ٤ �أْقَر�أ كُلَّ ِعباَرٍة ِمَن �لِعبار�ِت �ل�

ٌطُمْرَتِفٌعالِعباراُت ُمْنَخِفٌضُمَتَوسِّ

�ْسِتْنتاجي لمفهوم �ل�نتخاب ومفهوم �لترشح.

ذكري لشروط �لمرشح للهيئات �لمحلية.

ترتيبي لمر�حل �لعملية �ل�نتخابية.

مشاركتي في تمثيل �لعملية �ل�نتخابية.

اأقّيم ذاتي:

 ُأعّبُر بُلغتي عن المفاهيم األساسّية التي اكتسبتها من هذه الوحدة، بما ال يزيد عن ثالثة أسطر.
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  المشــروع: شــكل مــن �أشــكال منهــج �لنشــاط؛ يقــوم �لطلبــة )�أفــر�د�ً �أو مجموعــات( بسلســلة مــن �ألــو�ن �لنشــاط �لتــي 

يتمكنــون خلالهــا مــن تحقيــق �أهــد�ف ذ�ت �أهميــة للقائميــن بالمشــروع.

ويمكــن تعريفــه علــى �أنــه: سلســلة مــن �لنشــاط �لــذي يقــوم بــه �لفــرد �أو �لجماعــة لتحقيــق �أغــر�ض و�ضحــة ومحــددة 

فــي محيــط �جتماعــي برغبــة ود�فعيــة.

ميزات المشروع:

قد يمتد زمن تنفيذ �لمشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة و�حدة.- ١

ينّفذه فرد �أو جماعة.- ٢

يرمي �إلى تحقيق �أهد�ف ذ�ت معنى للقائمين بالتنفيذ.- ٣

ل� يقتصر على �لبيئة �لمدرسية و�إنما يمتد �إلى بيئة �لطلبة لمنحهم فرصة �لتفاعل مع �لبيئة وفهمها.- ٤

يستجيب �لمشروع لميول �لطلبة وحاجاتهم ويثير د�فعّيتهم ورغبتهم بالعمل.- ٥

خطوات المشروع:

�أول�ً- �ختيار �لمشروع: يشترط في �ختيار �لمشروع ما ياأتي:

�أن يتماشى مع ميول �لطلبة ويشبع حاجاتهم.- ١

�أن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبر�ت متنوعة.- ٢

�أن يرتبط بو�قع حياة �لطلبة ويكسر �لفجوة بين �لمدرسة و�لمجتمع.- ٣

�أن تكون �لمشروعات متنوعة ومتر�بطة وتكمل بعضها �لبعض ومتو�زنة، ل� تغلّب مجال�ً على �ل�آخر.- ٤

�أن يتلاءم �لمشروع مع �إمكانات �لمدرسة وقدر�ت �لطلبة و�لفئة �لعمرية.- ٥

�أن ُيخطّط له مسبقاً.- ٦

ثانيًا- وضع خطة المشروع:

يتم وضع �لخطة تحت �إشر�ف �لمعلم حيث يمكن له �أن يتدّخل لتصويب �أي خطاأ يقع فيه �لطلبة.
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آتية: يقتضي وضع �لخطة �ل�

تحديد �ل�أهد�ف بشكل و�ضح.- ١

تحديد مستلزمات تنفيذ �لمشروع، وطرق �لحصول عليها.- ٢

تحديد خطو�ت سير �لمشروع.- ٣

أنشــطة �للازمــة لتنفيــذ �لمشــروع، )شــريطة �أن يشــترك جميــع �أفــر�د �لمجموعــة فــي �لمشــروع مــن خــلال - ٤ تحديــد �ل�

�لمناقشــة و�لحــو�ر و�إبــد�ء �لــر�أي، باإشــر�ف وتوجيــه �لمعلــم(.

تحديد دور كل فرد في �لمجموعة، ودور �لمجموعة بشكل كلّي.- ٥

ثالثًا- تنفيذ المشروع:

مرحلــة تنفيــذ �لمشــروع فرصــة ل�كتســاب �لخبــر�ت بالممارســة �لعمليــة، وتعــّد مرحلــة ممتعــة ومثيــرة لمــا توفّــره مــن 

نجــاز حيــث يكــون �إيجابيــاً متفاعــلاً خّلاقــاً  �لحريــة، و�لتخلــص مــن قيــود �لصــف، وشــعور �لطالــب بذ�تــه وقدرتــه علــى �ل�إ

مبدعــاً، ليــس �لمهــم �لوصــول �إلــى �لنتائــج بقــدر مــا يكتســبه �لطلبــة مــن خبــر�ت ومعلومــات ومهــار�ت وعــاد�ت ذ�ت 

فائــدة تنعكــس علــى حياتهــم �لعامــة.

دور المعلم: 

١- متابعة �لطلبة وتوجيههم دون تدّخل.

٢- �إتاحة �لفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.

٣- �ل�بتعاد عن �لتوتّر مما يقع فيه �لطلبة من �أخطاء.

٤- �لتدّخل �لذكي كلما لزم �ل�أمر.

دور الطلبة:

١- �لقيام بالعمل باأنفسهم.

٢- تسجيل �لنتائج �لتي يتم �لتوصل �إليها.
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٣- تدوين �لملاحظات �لتي تحتاج �إلى مناقشة عامة.

٤- تدوين �لمشكلات �لطارئة )غير �لمتوقعة سابقاً(.

رابعًا- تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع الاآتي:

�ل�أهــد�ف �لتــي وضــع �لمشــروع مــن �أجلهــا، مــا تــم تحقيقــه، �لمســتوى �لــذي تحّقــق لــكل هــدف، �لعو�ئــق فــي - ١

تحقيــق �ل�أهــد�ف �إن وجــدت وكيفيــة مو�جهــة تلــك �لعو�ئــق.

�أثناء �لتنفيذ، �لتقّيد بالوقت �لمّحدد للتنفيذ، ومرونة - ٢ �لخطة من حيث وقتها، �لتعديلات �لتي جرت على �لخطة 

�لخطة.

مكانات �للازمة، �لتقيد بالوقت �لمحدد.- ٣ �ل�أنشطة �لتي قام بها �لطلبة من حيث، تنّوعها، �إقبال �لطلبة عليها، تو�فر �ل�إ

ــذ، �لشــعور - ٤ ــة �لتنفي ــي عملي ــاون ف ــة، �لتع ــذه بد�فعّي ــى تنفي ــال عل قب ــث، �ل�إ ــن حي ــع �لمشــروع م ــة م تجــاوب �لطلب

ــة. ــدى �لطلب ــدة ل ــات جدي ــة �تجاه ــي تنمي ــاح، �إســهام �لمشــروع ف بال�رتي

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

�أهد�ف �لمشروع وما تحّقق منها.  •

�لخطة وما طر�أ عليها من تعديل.  •

�ل�أنشطة �لتي قام بها �لطلبة.  •

�لمشكلات �لتي و�جهت �لطلبة عند �لتنفيذ.  •

�لمدة �لتى �ستغرقها تنفيذ �لمشروع.  •

�ل�قتر�حات �للازمة لتحسين �لمشروع.  •
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• سلامّية �لّصناعّية، �لقدس، ١9٤٧م.	 أيتام �ل�إ �لعارف،عارف، تاريخ �لحرم �لقدسي،مطبعة د�ر �ل�

• �لعقاد،صلاح،�لمغرب �لعربّي، مكتبة �ل�أنجلو مصرية،�لقاهرة،١9٨٠م.	

• �لقرن �لعشرين �لطويل،�ل�ستعمار �ل�قتصادّي �ل�أمريكي لدول �لعالم �لثّالث،تحرير جوموكو�مي سوتدر�م.	

• �لمحامي، محمد فريد بك، تاريخ �لّدولة �لعلية �لعثمانية، د�ر �لنفائس، بيروت، ١9٨٣م.	

• سلامّي، مكتبة �لرشد، �لرياض، ٢٠٠٦م.	 َول �لعربّية وعلاجها في �ل�قتصاد �ل�إ �لمرزوقي، عمر، �لتّبعّية �ل�قتصاديّة في �لدُّ

• �أنطونيوس،جورج،يقظة �لعرب،د�ر �لعلم للملايين،بيروت،١9٧٤م.	

• بروشين، تاريخ ليبيا من نهاية �لقرن١9 وحتّى عام ١9٦9م، د�ر �لكتب �لجديدة �لمتّحدة، بيروت،١999م.	

• حمد�ن، جمال، �ستر�تيجية �ل�ستعمار و�لتحرير، د�ر �لشروق، بيروت،١9٨٣.	

• حور�ني،�لبرت،�لفكر �لعربّي في �لعصر عصر �لنّهضة ١٧9٨-١9٣9م،د�ر �لنهار للنشر، بيروت،١9٧٧م.	

• عــلان، طر�بلــس، 	 خلــة، كامــل محمــد، ِفَلســطين و�ل�نتــد�ب �لبريطانــي١9٢٢-١9٣9م، ط٢، �لمنشــاأة �لعاّمــة للنشــر و�لتوزيــع و�ل�إ

١9٨٢م.

• رهــاب و�لمقاومــة و�أثــر ذلــك علــى �لمقاومــة �لِفَلســطينّية بيــن عــام ٢٠٠١-٢٠٠٤م،رســالة ماجســتير غيــر 	 خنفر،نهاد،�لتّمييــز بيــن �ل�إ

منشــورة،كلية �لّدر�ســات �لعليــا، جامعــة �لنجــاح �لوطنّيــة، ٢٠٠٥م.

• ديب، كمال، تاريخ سوريا �لمعاصر، د�ر �لنهار للنشر و�لتوزيع، بيروت،٢٠١١م.	

• زوزو، عبد �لحميد، تاريخ �ل�ستعمار و�لتَّحرُّر في �إفريقيا و�آسيا، ديو�ن �لمطبوعات �لجامعية،معهد �لتّاريخ جامعة �لجز�ئر.	

• زيادة نقول�،ليبيا في �لعصور �لحديثة،�لقاهرة،منشور�ت معهد �لبحوث و�لّدر�سات �لعربّية،١9٦٦م.	

• سلامّي بالحرم �لشريف )�لقدس(،د�ر غارنت للنشر،باريس،٢٠٠١م.	 سلامة،خضر،�لمخطوطات �لقر�آنية في �لمتحف �ل�إ

• أردنيــة، عمــان 	 شــولش،�لكز�ندر، تحــول�ت جذريــة فــي ِفَلســطين ١٨٥٦-١٨٨٢م، ترجمــة كامــل �لعســلي، منشــور�ت �لجامعــة �ل�

�ل�أردن، ١9٨٨م.

• صيقلي، مي �إبر�هيم،حيفا �لعربّية ١9١٨-١9٣9م، بيروت،١99٧م.	



• عبد �لرحيم،عبد �لرحمن عبد �لرحيم،تاريخ �لعرب �لحديث و�لمعاصر،د�ر �لكتاب �لعربّي، �لقاهرة،١9٨٦م.	

• عبد �لكريم، �أحمد عزت، در�سات في تاريخ �لعرب �لحديث، د�ر �لنّهضة، بيروت، ١9٧٠م.	

• عثمان، هاشم، تاريخ سوريا �لحديث، رياض �لريس للكتب و�لنشر، بيروت،٢٠١٢م.	

• عمر،عمر عبد �لعزيز،تاريخ �لعرب �لحديث و�لمعاصر،د�ر �لنّهضة �لعربّية، �لقاهرة،١9٧٥م.	

• نكلــو �أمريكيــة �لمشــتركة حــول قضيــة ِفَلســطين ،جمــع 	 مجموعــة �لشــهاد�ت و�لمذكــر�ت �لمتقّدمــة �إلــى لجنــة �لتحقيــق �ل�إ

�لنجاح،يافــا،١9٤٦م. مطبعــة  �لشــقيري،  وتحرير،جميــل 

• محافظة، علي، �ل�تجاهات �لفكريّة عند �لعرب في عصر �لنّهضة ١٧9٨-١9١٤م، �ل�أهلية للنشر و�لتوزيع، بيروت، ١9٨٧م.	

• مناع، عادل، �أعلام ِفَلسطين في �أو�خر �لعهد �لعثماني )١٨٠٠-١9١٨م(، مؤسسة �لّدر�سات �لِفَلسطينّية، �لقدس، ١9٨٦م.	

• ــة 	 د�ری ــوم �ل�إ ــة �لقادســیة للعل ــر، مجل ــم متغي ــة �لو�قــع و�ل�أســباب فــي ظــل عال َول �لعربّي ــدُّ ــة فــي �ل مهــدي ، صائــب حســن،  �لبطال

ــر�ق،٢٠١٠م. ــدد ٣، �لع ــد ١٢ �لع ــة  �لمجل و�ل�قتصادی

• نجم، ر�ئف، و�آخرون،كنوز �لقدس،عمان،١9٨٣م.	

• سلامّية، �لقدس معالم ووثائق، �لقدس، ٢٠٠9م.	 وز�رة �ل�أوقاف و�لشؤون و�لّدينّية، مؤسسة �إحياء �لتّر�ث و�لبحوث �ل�إ

• ياغي، �إسماعيل، تاريخ �لعالم �لعربّي �لمعاصر، مكتبة �لعبيكان للنشر و�لتوزيع، �لرياض، �لّسعوديّة، ٢٠٠٠م.	

• محمد نبيل �لشيمي، �لمشاركة �لسياسية، �لحو�ر �لمتمدن، �لعدد ٢٥٥١، ٨ فبر�ير٢٠٠9.	

• �إيمان �لقفاص، �لمشاركة �لمجتمعية في نطوير �لتعليم، ورقة، جمعية �لمر�أة و�لمجتمع، ديسمبر ٢٠٠٣ �لقاهرة. 	

• �لعهد �لدولي �لخاص بالحقوق �لمدنية و�لسياسية١- 	

• قر�ر مجلس �لوزر�ء رقم )٣( لسنة ٢٠١١م بنظام �إجر�ء�ت �نتخاب مجالس �لهيئات �لمحلية - ثوثيق لنظام �لكوته.	



تمَّ بحمد اللّه



لجنة المناهج الوزارية:

المشاركون في ورشات عمل الجزء الاأول من كتاب الّدراسات الاجتماعية للصف التاسع الاأساسي: 

د. صبري صيدم

�أ. �أيمن قرم

�أ. ختام جاد �لّله

�أ. عايشة حنون

�أ. �بر�هيم علقم

�أ. شرين عاروري

�أ. ر�ئدة رشيد

�أ. �إسماعيل �لنمروطي

�أ. ر�ئد �أبو فرح 

�أ. جمال رمضان

�أ. صقر �أبو ليلى

�أ. سامية سمارة

�أ. �إبر�هيم �لخطيب

�أ. دل�ل بشار�ت

�أ. بشار دو�بشة

�أ. شفاء �لقشقيش

�أ. رزق نشوية

�أ. �إلهام شنطي

�أ. ر�ئدة رباع

�أ. جمال سالم

�أ. ظريفة شقير

�أ. سليمان �أبو مسعود

م. فو�ز مجاهد

د. بصري صالح

�أ. ثروت زيد

�أ. علي مناصرة

�أ. عز�م �أبو بكر

د. شهناز �لفار

م. جهاد دريدي

د. سمية �لنخالة

�أ. مؤمن در�غمة�أ. علاء قويدر�أ. عبد �لكريم زقوت

سطل�أ. مجدولين مرجان �أ. مر�د تعامرة�أ.  محمد حاتم عبد �لرحمن�أ. محمد �ل�أ

�أ. شازمة كامل�أ. هشام �أبو ذيب�أ. هانية حلو�أ. مهند �لزعتري

لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج الدراسات الاجتماعية والتاريخية والجغرافية:

�أ. محمود �أبو شمة د. موسى سرور   �أ. جمال سالم   �أ. منير عايش )منسقًا(  

د. نعيم بارود �أ. بشار دو�بشة   د. �أسامة �أبو نحل   د. خميس �لعفيفي   

�أ. �أكرم حلاحلة �أ. محمد عريدي   د. حسان �لقدومي   د. حسين �لريماوي   

�أ. عطية �أبو نمر د. �أمين �أبو بكر   د. خالد دعوس   د. عثمان �لطل   

�أ. زكي سلمان د. �أسامة عياد   �أ. محمد حاتم عبد �لرحمن  �أ. هدى عليان   

�أ. ڤينا �لديك �أ. سمر قعقور   �أ. فتحية ياسين   �أ. عبد �لباسط يوسف  

�أ. طه عجوة �أ. خالدة ياسين   


