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فاكس +970-2-2983250

هاتف +970-2-2983280

تـقـديــم
يتصــف ال�إ صــلاح التربــوي ب�أنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة ،المســتند �إلــى واقعيــة النشـ�أة ،ال�أمــر الــذي
انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي ال ِف َلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة ال ِف َلســطينية والاحتياجــات الاجتماع ّيــة،
والعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون ،مــن خــلال عقــد اجتماعـ ّـي قائــم علــى الحقــوق

والواجبــات ،يتفاعــل المواطــن معهــا ،ويعــي تراكيبهــا و�أدواتهــا ،ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق ال�آمــال ،ويلامــس ال�أمانــي،
ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.
ولمــا كانــت المناهــج �أداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي ،بوصفهــا عل ًمــا لــه قواعــده ومفاهيمــه ،فقــد جــاءت ضمــن خطــة
متكاملــة عالجــت �أركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا ،بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار ،وال�إ عــداد
لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة ،دون التــورط ب�إشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة والانتمــاء،
والانتقــال �إلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعدالــة ،وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تل ّقــي المعرفــة ،وصــو ًلا لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا ،وباســتحضار وا ٍع لعديــد
المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد ،وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة المتو ّخــاة ،جــاء تطويــر المناهــج ال ِف َلســطينية وفــق رؤيــة

محكومــة ب�إطــار قوامــه الوصــول �إلــى مجتمــع ِف َلســطيني ممتلــك للقيــم ،والعلــم ،والثقافــة ،والتكنولوجيــا ،وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة

بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة ،وهــو مــا كان لــه ليتحقــق لــولا التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات،
معرفيــا وتربو ًيــا وفكر ًيــا.
فقــد ت�آلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيـ ًـرا عــن توليفــة تحقــق المطلــوب ً
ثُ َّ ّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر ،بمــا يعـ ّزز �أخــذ جزئيــة الكتــب المقــر ّرة ِمـ َـن المنهــاج دورهــا الم�أمــول فــي الت�أســيس لتــوازن �إبداعي
ووطنيــا ،وفــي هــذا ال�إ طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم الاســتناد �إليهــا ،وفــي طليعتهــا وثيقــة
معرفيــا ،وفكر ًيــا،
ً
خ ـلّاق بيــن المطلــوب ً
الاســتقلال والقانــون ال�أساســي ال ِف َلســطيني ،بال�إ ضافــة �إلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتو ّجــه الجهــد ،وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل
المخرجات.
ومــع �إنجــاز هــذه المرحلــة ِمـ َـن الجهــد ،يغــدو �إزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق الت�أليــف والمراجعــة ،والتدقيــق،
وال�إ شــراف ،والتصميــم ،وللجنــة العليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر ،ونحــن واثقــون مــن تواصــل
هــذه الحالــة ِمـ َـن العمــل.
وزارة التربية والتعليم
مــركــز تطوير الــمـنـاهـج
كانون ال�أول ٢٠١٧ /م

مقدمة
ـف التاســع ال�أساسـ ّـي ،الّــذي
نضــع بيــن �أيديكــم الجــزء الثانــي مــن كتــاب الدراســات الاجتماع ّيــة للصـ ّ
جــاء منســجماً مــع �أهــداف وزارة التربيــة والتعليــم ،ورؤيتهــا فــي ال�إ صــلاح التربــوي ،وتطويــر نظــام التعليــم
ـطيني؛ لــذا فقــد جــاءت مكوناتــه شــاملة للمعــارف والمهــارات الّتــي تعــزز قــدرات الطلبــة علــى قــراءة
الفلسـ ّ
والصـ َور والجــداول ال�إ حصائيــة ،وفهمهــا وتحليلهــا
النصــوص التاريخ ّيــة والخرائــط الجغراف ّيــة وال�أشــكال البيانيــة ُّ
ومقارنــة ال�أحــداث التاريخ ّيــة ،واســتخلاص العبــر منهــا؛ لل�إ فادة منها في فهم الحاضر ،واستشــراف المســتقبل،
وتنميــة اتّجاهــات تســهم فــي صقــل شــخص ّياتهم ،وتعـ ّزز انتماءهــم لوطنهــم ،و�أ ّمتهــم العرب ّيــة وال�إ ســلامية ،ومــن
ـطيني الصالــح القــادر علــى الدفــاع عــن �أرضــه مطالبـاً بحقوقــه ،مســتنداً �إلــى مبادئ
�أجــل �إيجــاد المواطــن الفلسـ ّ
ـاني.
الديمقراطيــة ،وحقــوق ال�إ نســان ،والقانــون الدولـ ّـي ال�إ نسـ ّ
ولتحقيــق ذلــك؛ فقــد ركــز الكتــاب علــى �أنشــطة متن ّوعــة وشــاملة ،تعـ ّزز التعلّــم الذاتـ ّـي لــدى الطلبــة ،وفــي الوقت
نفســه ،تســهم فــي تعزيــز التعلــم التعاونــي والتشــاركي فيمــا بينهــم ،واعتمــدت هذه ال�أنشــطة على النصــوص التاريخ ّية،
والصـ َور ،والجــداول ال�إ حصائيــة التوضيحيــة؛ ل�أهمتيهــا في فهــم المعلومات
والخرائــط الجغراف ّيــة ،وال�أشــكال البيانيــةُّ ،
مــن مصادرهــا؛ كــي تســاعده فــي اتخــاذ مواقــف �إيجاب ّيــة ،وقــرارات تســهم فــي بنــاء شــخصيته الوطن ّيــة.
احتوى الكتاب على ثلاث وحدات دراسية على النحو ال�آتي:
الرابعــة :بعنــوان عالــم متنـ ّوع ومتغ ِّيــر ،وتتكـ ّون مــن �أربعــة دروس هــي :تنـ ّوع البيئــة الطبيع ّيــة ،وتنـ ّوع الخصائص
السـكّان ّية ،والتنـ ّوع الحضار ّي ،والتنـ ّوع الاقتصاد ّي.
والخامســة :بعنــوان تحدّيــات العصــر والتعــاون الدولـ ّـي ،وتتكـ ّون مــن �أربعــة دروس ،هــي :الحــروب ،والانفجــار
ـاني.
اني ،والمجاعــات ،وحمايــة التــراث
الثقافي ال�إ نسـ ّ
ّ
السـكّ ّ
والسادسة :بعنوان نماذج من ال َمواطنة الكونية ،وتتكون من درسين ،هما :الفقر ،والتمييز العنصري.
ويبقــى هــذا الكتــاب عمــلا ً متواضعـاً فــي مجــال الدراســات الاجتماع ّيــة ،فـ�إن �أحسـنّا الصنــع فيــه ،فمــن
اللــه ،و�إن �أخطانــا فمــن �أنفســنا� ،آمليــن منكــم تزويدنــا بملحوظاتكــم حولــه؛ للاســتفادة منهــا فــي تطويــره فــي
الطبعــات القادمــة.
والله ولي التوفيق

فريق الت�أليف

المحتويات
رقم الصفحة

الوحدة /ال ّدرس

الوحدة الرابعة :عالم متنوع ومتغير
الدّرس ال�أول:

تن ّوع البيئة الطبيع ّية		
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الدّرس الثاني :تن ّوع الخصائص السكّان ّية

١٨

		
الدّرس الثالث :التنوع الحضار ّي

٢٨

				
الدّرس الرابع :التنوع الاقتصاد ّي

٣٥

الدولي
الوحدة الخامسة :تحد ّيات العصر والتعاون
ّ
الدّرس ال�أول:

٤٧

			
الحروب

اني
الدّرس الثاني :الانفجار السكّ ّ

٥٨

الدّرس الثالث :المجاعات

٦٨

الدّرس الرابع:

حماية التراث الثقافي ال�إ نساني

٧٦

الوحدة السادسة :نماذج من المواطنة الكون ّية
الدّرس ال�أول :الفقر

٨٩

		

الدّرس الثاني :التمييز العنصري
قائمة المصادر والمراجع

٩٥
		

١٠٣

ال َو ْحدَ ُة الرابعة

عالم متن ّوع ومتغ ّير

عالم متنوّع و

نت أا ّمل ،ونف ّكر:
التقدّم يحتاج اإلى التغيير ،واأولئك الّذين ل� يستطيعون تغيير
عقولهم ل� يستطيعون تغيير اأ ّي شيء.

ســيتمكن الطلبــة بعــد دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع �أنشــطتها مــن فهــم التغيــرات والتحدّيــات
والتن ـ ّوع الحاصــل فــي العالــم؛ وذلــك بهــدف تحليلهــا ومناقشــتها ،واقتــراح الحلــول المناســبة
ـطيني ،وتنميــة قدراتــه فــي التحليــل والتفكيــر
لمواجهــة نتائجهــا الســلب ّية ،و�إبــراز دور الطالــب الفلسـ ّ
والبحــث والنقــاش ،واحتــلال مكانتــه المرموقــة فــي بنــاء صــرح الحضــارة والتقـدّم.

ويتم ذلك من خلال تحقيق ال�آتي:
 -١ممارسة التعلم الذاتي من خلال ال�أنشطة ومصادر المعرفة المختلفة.
 -٢تنظيم حملات تط ّوع ّية للعناية بالبيئة.
� -٣إدارة حلقات نقاش عبر الوسائل المختلفة لدراسة التحدّيات ووضع الحلول المناسبة.
 -٤توظيف مهارات التعاون والعمل الجماعي ،والحوار والنقاش في مواقف حيات ّية مختلفة.
 -٥التخطيط لبناء المدرسة الفلسطين ّية الخضراء لمواجهة التحدّيات البيئ ّية.
� -٦إعــداد مشــاريع و�أبحــاث حــول التحدّيــات الّتــي تواجــه المجتمــع المحلّـ ّـي فــي منطقتهــم
والحلــول المناســبة لهــا.
 -٧عقد ندوات محلِّ ّية حول ترشيد الاستهلاك ،والاستغلال ال�أمثل للموارد الاقتصاديّة المتاحة.
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ال
ّدرس

تن ّوع البيئة الطبيع ّية

١

يتوقع من الطلبة بعد نهاية الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
 -١تعريف مفهوم البيئة الطبيع ّية.
 -٢تصنيف �أنواع البيئات الطبيع ّية في العالم.
البيئي في ال�أنشطة الاقتصاديّة.
 -٣توضيح �أثر التن ّوع ّ

مفهوم البيئة الطبيع ّية:

نشاط ()١

نُلاحظ الصُّ َور ال�آتية ،ثُ َّم نستنتج:

()1
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()3
 -١مفهوم البيئة الطبيع ّية.
� -٢أسماء بيئات طبيع ّية في العالم.

()2

()4

أ�نا

تعلّمت

تُع ـ ّرف البيئــة الطبيع ّيــة ب�أنهــا الوســط الّــذي تعيــش فيــه الكائنــات الحيــة مــن �إنســان ،وحيــوان،
ونبــات .وتتفاعــل بعضهــا مــع بعــض فــي علاقــات متبادلــة.

أ�نواع البيئات الطبيع ّية في العالم:
نشاط ( /٢أ�)

نُلاحظ الخريطة ال�آتية ،ثُ َّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:

خريطة ( :)١البيئات الطبيع ّية في العالم

 -١نَذكر �أنواع البيئات الرئيسة في العالم.
 -٢نُع ِّين على خريطة العالم المناطق التي تسود فيها هذه البيئات.
 -٣نُس ّمي دوائر العرض الظاهرة على الخريطة.
 -٤نُحدِّد البيئة الطبيع ّية الّتي تقع فلسطين ضمنها.
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أ�نا تعلّمت
يختلــف المنــاخ مــن مــكان ل�آخــر ،ومــن وقــت ل�آخــر ،وحتــى يســهل علــى علمــاء الجغرافيــا
دراســة المنــاخ؛ قامــوا بتصنيــف منــاخ ال�أرض �إلــى بيئــات مناخيــة (�أقاليــم) ،لــكل بيئــة منهــا خصائــص
مناخيــة (درجــة حــرارة ،و�أمطــار ،وريــاح) ،ونباتــات طبيعيــة ،وحيوانــات تم ّيزهــا عــن غيرهــا مــن
البيئــات ،ويقســم ســطح ال�أرض �إلــى بيئــات طبيع ّيــة حســب مناخهــا ،وهــي :البيئــة الحــا ّرة ،والبيئــة
المعتدلــة ،والبيئــة البــاردة.
 -١البيئة الحا ّرة:

نشاط (/٢ب)

نُلاحظ الخريطة ال�آتية ،ثُ َّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:

خريطة ( :)٢البيئات الحارة في العالم

 -١نستنتج القا ّرات الّتي تسود فيها البيئة الحا ّرة.
 -٢نذكر ال�أقاليم المناخ ّية الّتي تمثلها البيئة الحا ّرة.
نفسر سبب تسمية كل �إقليم من �أقاليم البيئة الحارة.
ِّ -٣
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أ�نا تعلّمت
تمتـ ّد البيئــة الحــا ّرة بيــن دائرتــي عــرض ( )°30-°0شــمال خــط الاســتواء وجنوبــه ،وتضـ ّم عــدداً
ـتوائي ،وال�إ قليــم المــدار ّي ،وال�إ قليــم الص ّحــراو ّي،
مــن البيئــات الفرعيــة (ال�أقاليــم) هــي :ال�إ قليــم الاسـ ّ
ـمي .ولــكل مــن هــذه ال�أقاليــم خصائــص طبيع ّيــة تم ّيــزه عــن غيــره .وفيمــا يلــي
وال�إ قليــم الموسـ ّ
تفصيــل للبيئــة الاســتوائ ّية.

خريطة ( :)٣البيئة ال�إ ستوائية في العالم

دائرتي عرض ( ،)°5 - °0وقد تمت ّد �إلى ( )°8شــمال خط الاســتواء
تمت ّد البيئة الاســتوائية بين
ّ
وجنوبــه ،وتتمثــل فــي حــوض نهــر الكنغــو فــي �إفريقيــا وحــوض ال�أمــازون فــي �أمريــكا الجنوب ّيــة ،وفــي
جنــوب شــرق �آســيا كالجــزر ال�إ ندونيســية .ويتم ّيــز مناخهــا ب�أنــه حــا ّر ممطــر طــوال العــام ،حيــث يبلــغ
معـدّل درجــات الحــرارة ( ْ 27م ) ،فــي حيــن يبلــغ معـدّل المطــر الســنوي (  2000ملــم).
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وتتم ّيــز �أمطارهــا ب�أنهــا تصعيديــة (حمليــة) تتشــكّل نتيجــة لصعــود الهــواء الرطــب �إلــى أ�علــى
بســبب ارتفــاع درجــة حرارتــه ،ثُـ َّم يبــرد فــي طبقــات الجــو العليــا ،فيتكاثــف بخــار المــاء فيــه ،ويســقط
علــى شــكل �أمطــار قويــة وعاصفــة ،وتتم ّيــز البيئــة الاســتوائية بغطــاء نباتــي كثيــف ،وبغابــات ذات
�أشــجار متن ّوعــة ،ومرتفعــة ،ومتشــابكة ودائمــة الخضــرة ،ومــن �أهــم �أشــجارها :ال�أبانــوس ،والكينيــا،
والنباتــات المتسـلِّقة ،وتكثــر فيهــا الحيوانــات المتسـلِّقة (كالقــرود ،والســناجب) ،وبعــض �أنــواع الطيــور
والزواحــف والحشــرات .وتتم ّيــز �أراضــي البيئــة الاســتوائ ّية بانبســاطها واتّســاعها كمــا فــي ســهول حــوض
ال�أمــازون وحــوض نهــر الكونغــو ،كمــا ترتفــع نســبة المــوا ّد العضويّــة فــي تربتهــا (الدوبــال) بســبب
تحلّــل �أوراق ال�أشــجار.

الغابات الاستوائ ّية في حوض ال�أمازون

قضية للنقاش
ُت َع ُّد الغابات الاستوائ ّية رئة العالم.
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 -٢البيئة المعتدلة:

نشاط (/٢جـ)

نُلاحظ الخريطة ال�آتية ،ثُ َّم نجيب:

خريطة ( :)٤البيئات المعتدلة في العالم

 -١نستنتج القا ّرات الّتي تسود فيها البيئة المعتدلة.
 -٢ما ال�إ قليم ال ُمناخي الذي تنتمي له فلسطين؟

أ�نا تعلّمت
تمت ـ ّد البيئــة المعتدلــة بيــن دائرتــي عــرض ( )°60-°30شــمال خــط الاســتواء وجنوبــه ،وتض ـ ّم
مجموعــة مــن (البيئــات) ال�أقاليــم المعتدلــة الدافئــة تمتـ ّد بيــن دائرتــي عــرض ( )°40-°30شــمال خــط
الصحــاري المعتدلــة ،وال�إ قليــم الصينــي ،و�أقاليم
الاســتواء وجنوبــه ،مثــل �إقليــم البحــر المتوســط ،و�إقليــم
ّ
معتدلــة بــاردة تمتـ ّد بيــن دائرتــي عــرض ( )°60- °45شــمال خــط الاســتواء وجنوبــه ،مثــل� :إقليــم غــرب
�أوروبــا ،وال�إ قليــم القــا ّري البــارد ،وال�إ قليــم اللورنســي ،وفيمــا يلــي تفصيــل لبيئــة البحــر المتوســط.
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تمتـ ّد بيئــة البحــر المتوســط بيــن دائرتــي عــرض ( )°٤٠-°30شــمال خــط الاســتواء وجنوبــه،
وتشــمل المناطــق المطلــة علــى البحــر المتوســط مــن قــارات (�أفريقيــا ،و�أوروبــا ،و�آســيا) ،وكاليفورنيا في
�أمريــكا الشــمال ّية ،وســاحل وســط تشــيلي فــي �أمريــكا الجنوب ّيــة ،وجنــوب غــرب �أســتراليا ،وفــي �إقليــم
الــكاب بجنــوب �إفريقيــا ،وتمت ـ ّد فــي فلســطين علــى طــول ســاحل البحــر المتوســط ،وفــي الســفوح
الغربيــة للجبــال الفلســطين ّية ،ويتم ّيــز مناخهــا ب�أنــه حــار جــاف صيف ـاً ،ومعتــدل ماطــر شــتاء؛ حيــث
لا يزيــد معـدّل درجــة الحــرارة صيفـاً عــن (ْ 27م) ،ولا يقـ ّل هــذا المعـدّل عــن (ْ 10م) شــتاء ،لكنهــا
قــد تنخفــض �إلــى �أقــل مــن (ْ 5م) فــي بعــض �أيــام الشــتاء عندمــا تتعــرض بيئــة البحــر المتوســط �إلــى
منخفضــات جويــة قطبيــة ،وتتعــرض بيئــة البحــر المتوســط �إلــى نوعيــن مــن الريــاح همــا :الريــاح
الغربيــة العكســية الّتــي تتســبب فــي ســقوط ال�أمطــار شــتاء؛ بســبب مرورهــا علــى المسـطّحات المائ ّيــة،
ـب علــى
ـب عليهــا ريــاح محلِّ ّيــة مثــل ريــاح الخماســين الجافــة الّتــي تهـ ّ
وتشــبعها ببخــار المــاء ،كمــا تهـ ّ
الصحــراء.
فلســطين ،ويعــود ســبب جفــاف تلــك الريــاح لهبوبهــا مــن
ّ

خريطة (� :)٥إقليم البحر المتوسط

وتتنـ ّوع مظاهــر الســطح فــي بيئــة البحــر المتوســط ،فيوجــد بهــا الجبــال كجبال �أطلــس في المغرب
العربـ ّـي وجبــال بــلاد الشــام ،كمــا يوجــد بهــا بعــض الهضــاب مثــل هضبــة الــكاب فــي جنــوب �أفريقيــا،
ـطيني .وتنمــو فيها �أشــجار البلــوط ،والبطم،
كمــا تنتشــر فيهــا بعــض الســهول كالســهل الســاحلي الفلسـ ّ
وال�أرز ،والزيتــون الب ـ ّر ّي والصنوبــر .ويعيــش بهــا كثيــر مــن الحيوانــات الب ِّر َّيــة مثــل الغــزلان وال�أرانــب
والطيور.
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شجرة ال�أرز

شجرة البلّوط

غزال

قضية للنقاش
وجود بيئة البحر المتوسط في كاليفورنيا وساحل تشيلي في ال�أمريكيتين على
المتوسط.
الرغم من بعدها عن البحر
ّ
 -٣البيئة الباردة:

نشاط (/٢د)

نُلاحظ الخريطة ال�آتية ،ثُ َّم نقوم بما ي أ�تي:

خريطة ( :)٦البيئة الباردة

 -١نُحدِّد المناطق الّتي تتمثّل فيها البيئة الباردة.
والفلكي.
الجغرافي
 -٢نستنتج الخصائص المناخ ّية للبيئة الباردة بناء على موقعها
ّ
ّ
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أ�نا تعلّمت
تمت ّد البيئة الباردة (�إقليم التندرا) بين دائرتي عرض ( )°90 - °60شمال خط الاستواء وجنوبه،
في ال�أطراف الشمال ّية من سيبيريا في قا ّرة �آسيا ،وجرينلند ،وشبه جزيرة �إسكندنافيا (السويد ،والنرويج،
وفنلندا ،والدنمارك) في ال�أطراف الشمال ّية من قا ّرة �أوروبا ،وال�أطراف الشمال ّية من كندا و�ألاسكا في
�أمريكيا الشمال ّية ،كما تتمثّل في القا ّرة القطب ّية الجنوب ّية ،وتقسم مناخ ّياً وجغراف ّياً �إلى قسمين هما
الصحاري الجليدية ،وتسود في المناطق ال�أقرب �إلى البيئات الدافئة ،ويعرف القسم ال�آخر ب�أراضي
ّ
الجليد الدائم ،ويسود في المناطق القريبة للقطبين ،ومناخها شديد البرودة ،ويمتد فيها فصل الشتاء
تسعة �أشهر ،وتنخفض فيه درجة الحرارة �إلى ( )40 - 30درجة مئوية تحت الصفر ،وتسقط ال�أمطار
والثلوج في فصل الصيف .وتعيش فيها حيوانات �آكلة ال�أعشاب ،مثل :الرن ّة ،وثور المسك ،وحيوانات
�آكلة اللحوم ،مثل :الدببة ،والذئاب القطب ّية ،وبومة الثلج ،وينمو فيها الغابات الصنوبرية كما في سيبيريا،
وبعض النباتات المزهرة ،مثل :حشيشة البحر ،وزهرة القطن.

ثور المسك

زهرة القطن
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بومة الثلج

الرنة

غابات �إبرية

نشاط تطبيقي
باستخدام شبكة المعلومات ال�إ لكترون ّية نشاهد مقطع فيديو عن البيئة القطبية الطبيعية.
أاثر تن ّوع البيئة الطبيع ّية على ال�أنشطة ال�قتصاد ّية:
نُلاحظ الصُّ َور ،ونستنتج ،ثُ َّم نقوم بما ي أاتي:

نشاط ()٣

()١

()٢

()٣

()٤

الص َور.
 -١نُحدِّد البيئة الطبيع ّية الّتي تمارس فيها ال�أنشطة ال�قتصاديّة الواردة في ُّ
 -٢نستنتج مدى تاأثير ظروف البيئة الطبيع ّية على ال�أنشطة ال�قتصاديّة.

١٣

أ�نا تعلّمت
تُ َعـ ُّد ال�أنشــطة الاقتصاديّــة انعكاسـاً لظــروف البيئــة الّتــي تســود فيهــا ،حيــث تت�أثّــر هــذه ال�أنشــطة
بظــروف المنــاخ ،والغطــاء النباتـ ّـي ،والتضاريــس ،وغيرهــا.

فالبيئــة الاســتوائ ّية ورغــم صعوبــة ظروفهــا بســبب؛ كثافــة الغابــات ،وصعوبــة المواصــلات،
وانتشــار ال�أمــراض والحشــرات ،وارتفــاع الحــرارة طــوال العــام� ،إلا �أن بعــض س ـكّانها مــن القبائــل
البدائيــة ،مثــل جماعــة الزانــدي الّذيــن يعيشــون فــي �إفريقيــا الوســطى وحــوض الكنغــو ،ويمارســون
عــدداً مــن ال�أنشــطة التقليديــة الّتــي تســتخدم فيهــا ال�أدوات البســيطة ،ومــن �أمثلتهــا حرفــة :الجمــع
والالتقــاط ،والصيــد البـ ّر ّي ،والزراعــة المتن ّقلــة ،وانتشــرت الزراعــة الحديثــة فــي بعــض المناطــق ،حيــث
حلّــت مــزارع المطّــاط ،وقصــب الســكر ،ونخيــل الزيــت مــكان الغابــات بعــد اجتثاثهــا .كمــا ظهــرت
بهــا مناجــم لاســتخراج الثــروة المعدن ّيــة كاليورانيــوم والنحــاس والذهــب .وشــهدت بعــض دول البيئــة
الاســتوائ ّية نهضــة صناعيــة ،مثــل دولــة �إندونيســيا الّتــي تط ـ ّورت فيهــا الصناعــات الغذائ ّيــة والنســيج ّية
وال�إ لكترون ّيــة ،كمــا تط ـ ّورت فيهــا الزراعــة ف�أقامــوا المد ّرجــات الزراع ّيــة علــى الســفوح الجبل ّيــة فــي
جزيــرة جــاوة.

مد ّرجات زراع ّية في جزيرة جاوة
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زراعة بدائية

اني؛ بســبب غناهــا
وتُ َع ـ ُّد البيئــة المعتدلــة مثــل بيئــة البحــر المتوســط منطقــة تركّــز س ـكّ ّ
بالحيــاة النبات ّيــة والحيوان ّيــة والمعــادن ،واعتــدال مناخهــا ،ومــن �أمثلــة �أنشــطتها الاقتصاديّــة ،حرفــة:
صيــد ال�أســماك ،فــي الــدول الّتــي تطـ ّل علــى ســواحل البحــر المتوســط ،وزراعــة محاصيــل الزيتــون،
والحبــوب ،والخضــراوات ،والفواكــه ،والحمضيــات ،والقطــن ،وال�أرز ،والصناعــة ،مثــل :اســتخراج
الزيــوت ،وتعليــب الخضــار والفواكــه وال�أســماك ،و إ�نتــاج ال�أجهــزة وال�آلات مثــل :الســفن،
والسـ ّيارات ،وال�أجهــزة الكهربائ ّيــة وال�إ لكترون ّيــة ،والمنســوجات والجلــود ،ومــواد البنــاء ،كمــا تشــتهر
بالنشــاط الســياحي حيــث تُ َع ـ ُّد مركــز جــذب للســياح؛ بســبب اعتــدال المنــاخ ،ووفــرة المناظــر
الطبيع ّيــة الجذابــة ،ووجــود ال�آثــار التاريخ ّيــة والدين ّيــة ،كمــا تنشــط التجــارة فــي تلــك البيئــة؛ نتيجــة
لتوافــر البحــار والمحيطــات ،والموانــئ ،وكثــرة المنتجــات الزراع ّيــة والصناع ّيــة.

زراعة حديثة

مصنع س ّيارات

موقع سياحي

وتتم ّيــز فلســطين بتن ـ ّوع بيئاتهــا الطبيع ّيــة مناخ ّي ـاً وتضاريســياً مــا انعكــس علــى طبيعــة ال�أنشــطة
الاقتصاديّــة فيهــا كالزراعــة والتجــارة والنقــل� ،إذ انتشــرت زراعة الحمضيات في الســهل الســاحلي؛ نظراً
لوفــرة ال�أمطــار ،واعتــدال المنــاخ ،وخصوبــة التربــة ،و�أقيمــت الموانــئ فــي مــدن حيفــا وغــزة و�أســدود.
بينمــا انتشــرت زراعــة النخيــل فــي ال�أغــوار؛ نتيجــة ارتفــاع درجــة الحــرارة ،وســادت حرفــة الرعــي وتربية
الماشــية فــي صحــراء النقــب والســفوح الشــرقية لجبــال القــدس والخليــل.
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بيارة برتقال في يافا

مزرعة نخيل في �أريحا

أ�مــا البيئــة البــاردة :فتتم ّيــز بكثافــة س ـكّان ّية قليلــة؛ بســبب مناخهــا شــديد البــرودة ،وفقرهــا
بالحيــاة النبات ّيــة والحيوان ّيــة ،ورغــم ذلــك ت�أقلمــت قبائــل ال�أســكيمو ،وقبائــل فــي شــمال ســيبيريا مــع
المنــاخ البــارد ،واقتصــر نشــاطهم الاقتصــاد ّي علــى حرفــة :جمــع بيــض الطيــور ،وصيــد ال�أســماك،
والحيتــان ،وفيــل البحــر فــي الصيــف بعــد ذوبــان جليــد ال�أنهــار والبحيــرات والبحــار� ،أ ّمــا فــي الشــتاء
فيقومــون بصيــد الحيوانــات الب ِّر َّيــة ذات ال ِفــراء ،وتربيــة حيوانــات الرنــة ،والكاريبــو للحصــول علــى
لحومهــا ،واســتخدام جلودهــا فــي صناعــة ملابســهم وخيامهــم ،كمــا تســتخدم كوســائل نقــل لج ـ ّر
العربــات الزلّاجــة� ،أ ّمــا �أرض هــذه البيئــة فــلا تصلــح للزراعــة؛ لتج ّمــد تربتهــا معظــم �أيــام الســنة ،ويعمــل
بعــض سـكّانها فــي التعديــن للبحــث عــن النفــط ،والحديــد ،والفحــم ،وممارســة الصناعات البســيطة.
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أاختبر نفسي
ال�جابة الصحيحة فيما ي أاتي:
السؤال ال�أول :أانقل إالى دفتري ،ثُ َّم أاضع دائرة حول رمز إ
 -١اأي البيئات ال�آتية تمت ّد بين دائرتي عرض ( )°٦٠- °٣٠شمال خط ال�ستواء وجنوبه؟
اأ) المعتدلة.

ب) الحا ّرة.

ج) الباردة.

 -٢اأ ّي من النباتات ال�آتية ينمو في البيئة الباردة؟
ج) الصبار.
ب) ال�أبانوس.
اأ) زهرة القطن.

د) ال�ستوائ ّية.
د) ال�أرز.

 -٣اأ ّي الزراعات ال�آتية تمارس في البيئة ال�ستوائ ّية؟
اأ) المتن ِّقلة.

ب) الواسعة.

ج) الكثيفة.

 -٤ما الحيوان الّذي يعيش في البيئة ال�ستوائ ّية؟

ج) ثور المسك.
ب) الغزال.
أا) الرن ّة.
السؤال الثاني :اأع ِّرف المفاهيم والمصطلحات ال�آتية:

د) التجاريّة.
د) السنجاب.

 -الدوبال.

 الص ّحاري الجليدية. البيئة الطبيع ّية.السؤال الثالث :أا ِّ
وضح أاهم ال�أنشطة ال�قتصاد ّية في البيئة ال�ستوائ ّية.
السؤال الرابع :اأ َع ِّلل ما يلي:
اأ -سقوط ال�أمطار على بيئة البحر المتوسط شتاء.
الفلسطيني.
ب -انتشار زراعة الحمض ّيات في السهل الساحلي
ّ
جـ -وجود الحيوانات المتسلقة في البيئة ال�ستوائية.

نشاط تطبيقي
نُع ّد األبوماً يتض ّمن صوراً لنباتات وحيوانات في البيئات المختلفة.
١٧

ال
ّدرس

تن ّوع الخصائص الس ّكان ّية

٢

يتوقع من الطلبة بعد نهاية الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
اني في العالم و�أه ِّم َّية.
 -١توضيح المقصود بالنم ّو السكّ ّ
اني في العالم.
 -2تصنيف معدّلات النم ّو السكّ ّ
 -3استنتاج �أسباب تباين توزيع السكّان في العالم.
اني في العالم.
 -4بيان �أنواع التركيب السكّ ّ
 -٥وصف السلالات البشريّة في العالم.
اني ،و أ�هميته:
مفهوم النم ّو الس ّك ّ

نشاط ()١

نت أ�مل الجدول ،ثُ َّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:

الفترة الزمن ّية
1955-1950م
1960-1955م

معدّل المواليد الخام
47,9
47,6

معدّل الوفيات الخام
24,3
21,9

معدّل الزيادة الطبيع ّية بال�ألف
23,6
25,7

1965-1960م

47,6

19,6

28

1970-1965م
1975-1970م
1980-1975م
1985-1980م

46,9
46,4
44,1
42,7

16,7
13,4
10
7,5

30,2
33
34,1
35,2

جدول رقم ( :)1معدّلات المواليد والوفيات الخام ،والزيادة الطبيع ّية في العالم في فترات زمن ّية مختارة
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 -1نستنتج مفهوم النمو السكاني من الجدول.
 -2نُب ِّين كيفية احتساب معدّل الزيادة الطبيع ّية الوارد في الجدول.
نفسر �أسباب الزيادة السكّان ّية في العالم.
ِّ -3

أ�نا تعلّمت
اني التغ ّيــر فــي عــدد سـكّان منطقــة مــا خــلال فتــرة زمن ّيــة مع ّينــة نتيجــة
يقصــد بالنمـ ّو السـ ّك ّ
للتغ ّيــر فــي معـدّلات المواليــد ،ومعـدّلات الوفيــات ،والهجــرة .وكانــت الزيــادة السـكّان ّية فــي الماضــي
بطيئــة ل�أســباب منهــا :كثــرة ال�أمــراض ،وانتشــار ال�أوبئــة ،وفــى الســنوات ال�أخيــرة شــهد العالــم زيــادة
سـكّان ّية كبيــرة ومســتمرة؛ بســبب التقـدّم الص ّحــي والاقتصــاد ّي ،وزيــادة دخــل الفــرد ،وتختلــف هــذه
الزيــادة فــي �أعــداد الس ـكّان مــن مــكان ل�آخــر لســببين همــا :الزيــادة الطبيع ّيــة :وهــي الفــرق بيــن
عــدد المواليــد والوفيــات ،والزيــادة غيــر الطبيع ّيــة المتمثلــة بصافــي الهجــرة ،وهــي الفــرق بيــن عــدد
اني فــي الدولــة
المهاجريــن المغادريــن وعــدد المهاجريــن الوافديــن .وتنبــع �أهميــة دراســة النمـ ّو السـكّ ّ
علــى تحديــد احتياجاتهــا مــن الخدمــات :صحــة ،وتعليــم ،ومــاء ،وكهربــاء ،وتحديــد احتياجاتهــا
مــن المــدارس ،وال�أغذيــة ،كمــا �أنهــا تمكّــن الدولــة مــن التن ّبــؤ بمــا قــد يصــل �إليــه عــدد السـكّان فــي
المســتقبل والاســتعداد لذلــك.
اني في العالم:
تصنيف معدّلات النم ّو الس ّك ّ

نشاط ()٢

نُلاحظ الخريطة ،ثُ َّم نقوم بما ي أ�تي:

خريطة ( :)٧معدلات النمو السكاني في العالم

اني في العالم.
 -١نُحدِّد �أنواع معدّلات النم ّو السكّ ّ
اني.
 -٢نُس ّمي ثلاث دول بمعدّلات مختلفة في النم ّو السكّ ّ
اني في فلسطين.
 -٣نستنتج سبب ارتفاع معدّل النم ّو السكّ ّ

19

أ�نا تعلّمت
اني متبايــن فــي دول العالــم� ،إذ وصــل فــي دول العالــم الناميــة �إلــى
�إن معــدّل النمــ ّو الســكّ ّ
 %1,7بينمــا فــي الــدول المتقدّمــة �إلــى  ،%1وفــي فلســطين تشــير بيانــات الجهــاز المركــزي لل�إ حصــاء
اني بلــغ مــا يقــارب  %٢,٨فــي عــام 2019م.
ـطيني �إلــى �أن مع ـدّل النم ـ ّو الس ـكّ ّ
الفلسـ ّ
ويمكن تصنيف دول العالم حسب معدلات النمو السكاني ،على النحو ال�آتي:
اني مرتفع :يزيد عن ( ،)%2مثل �أوغندا والباكستان.
 دول ذات معدّل نمو سكّ ّاني متوسط :يتراوح بين ( ،)%2-1مثل مصر والهند والبرازيل.
 دول ذات معدّل نمو سكّ ّاني منخفــض� :أقــل مــن ( ،)%1تشــمل جميــع الــدول ال�أوروب ّيــة ،واليابــان،
 دول ذات نمــو سـكّ ّوالصيــن ،والولايــات المتحــدة ال�أمريكيــة ،و�أســتراليا.
قضية للنقاش
نتحاور في �أسباب اختلاف معدلات النمو السكاني حسب التصنيف السابق.
تباين توزيع الس ّكان في العالم:

نشاط ()٣
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

نحلّل الجدول ،ثُ َّم نجيب عن السؤالين اللّذين يليه:
القا ّرة
�آسيا
�إفريقيا
�أوروبا
�أمريكا الجنوب ّية
�أمريكا الشمال ّية
�أوقيانوسيا
القا ّرة القطب ّية الجنوب ّية
العالم

عدد السكّان /مليون نسمة
٤٥٨٦
١٣٠٥
٧٤٥
٦٤٤,٥
٤٩٢
٤٢,5
,004
٧٦٣٦

النسبة المئويّة %
٩٥,٦
١٦,٥
9,9
٨,٦
٤,٩
٠,٥
%100

جدول رقم ( )٢التوزيع العددي ،ونسبة السكّان في قارات العالم �أواخر عام ٢٠١٩م
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اني كبير في العالم.
 -1نذكر قارتين فيهما تركّز سكّ ّ
 -٢ن َعلِّل :تباين توزيع السكّان في العالم.

أ�نا تعلّمت
اني فــي العالــم ،وفــي أ�ي منطقــة مــن مناطقــه علــى عــدة عوامــل
يعتمــد التوزيــع الســ ّك ّ
طبيعيــة ،منهــا :التضاريــس ،والمنــاخ ،والميــاه .وعوامــل بشــرية ،مثــل :النشــاط الاقتصــادي ،وطــرق
المواصــلات ،وسياســة الدولــة والحــروب.
قضية للنقاش

نختار عاملا ً طبيع ّياً ،و�آخر بشريّاً ،ونناقش �أثرهما على توزيع السكان وكثافتهم في منطقتنا.

يتباين توزيع الس ّكان في العالم حسب القا ّرات كما ي أ�تي:

قــا ّرة آ�ســيا :يتركّــز س ـكّانها فــي الســهول الفيض ّيــة الخصبــة ،ويق ـ ّل الس ـكّان فــي ســهول ســيبيريا بســبب
الصحراويّــة.
البــرودة الشــديدة ،ومناطــق الجبــال والهضــاب الوعــرة فــي وســط القــا ّرات ،والمناطــق
ّ

قــا ّرة إ�فريقيــا :يتركّــز ســكّانها فــي الســهول الفيض ّيــة والســهول الســاحل ّية والمناطــق المرتفعــة ،حيــث
والصحــارى الحــا ّرة،
يعتــدل المنــاخ ،ويقـ ّل السـكّان فــي المناطــق الاســتوائ ّية ذات الغابــات الكثيفــة،
ّ
والجبــال الوعــرة.
قــا ّرة أ�وروبــا :يتركّــز سـكّانها فــي المــدن الصناع ّيــة ،والســهل ال�أوروبـ ّـي العظيــم ،بينمــا يقـ ّل عــدد السـكّان
فــي المناطــق الشــمال ّية مثــل فنلنــدا والنرويــج ذات المناطــق الوعــرة وشــديدة البــرودة.
قــا ّرة أ�مريــكا الجنوب ّيــة :يتركّــز سـكّانها فــي الســهول الســاحلية ،والســهول الفيض ّيــة ،بينمــا يقـ ّل السـكّان
فــي ســهول نهــر ال�أمــازون ،وقمــم جبــال ال�أنديــز ،وهضبــة بتاجونيــا.
قــا ّرة أ�مريــكا الشــمال ّية :يتركّــز س ـكّانها فــي المــدن ،وحــول المــوارد الاقتصاديّــة ،والســهول الزراع ّيــة،
ومنطقــة البحيــرات العظمــى ،بينمــا يق ـ ّل الس ـكّان فــي شــمال كنــدا لقربهــا مــن المناطــق القطب ّيــة
شــديدة البــرودة.
قــا ّرة أ�وقيانوســيا :يتركّــز سـكّانها فــي المــدن الكبــرى ،والمــدن الصناع ّيــة ،وال�أراضــي الزراع ّيــة ،بينمــا يقـ ّل
السـكّان فــي وســط القــا ّرة وغربهــا؛ بســبب الظــروف الص ّحراويّــة ،ووجــود مناطــق حشــائش الســافانا
والغابــات المداريّــة.
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اني:
أ�نواع التركيب الس ّك ّ

نشاط ( /٤أ�)

نُلاحظ الشكلين ،ثُ َّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليهما:

شكل (� :)١أنواع التركيب السكاني

السن (الطفولة)
صغار
ّ

السن
متوسطي
ّ

(الشباب)

شكل ( :)٢توزيع التركيب العمري

السن
كبار
ّ

اني.
نوعي التركيب السكّ ّ
 -١نب ّين ّ
 -٢نستنتج حرص جهاز ال�إ حصاء المركزي الفلسطيني على توفير بيانات دورية عن
التركيب النوعي ،والعمري للسكان في فلسطين.
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أ�نا تعلّمت
اني :توزيع السكّان حسب بعض الخصائص مثل النوع ،والعمر ،و ُيمثَّل هذا
يقصد بالتركيب ّ
الس ّك ّ
اني.
التوزيع عادة بشكل رسم بياني ُيعرف بالهرم السكّ ّ
النوعي :هو توزيع السكّان حسب النوع (ذكور ،و�إناث) ،ونسبة كل منهم �إلى �إجمالي عدد السكّان.
التركيب
ّ

وعادة تزيد نسبة ال�إ ناث قليلا ً عن نسبة الذكور في المجتمعات كافة ،ويعود ذلك �إلى عدّة
عوامل منها :ارتفاع نسبة مقاومة ال�أمراض عند ال�إ ناث ،مقارنة مع الذكور ،وهجرة الشباب الذكور
من الريف �إلى المدينة� ،أو للعمل في دول �أخرى؛ ما يقلل نسبتهم في المناطق التي هاجروا منها،
وزيادة نسبتهم في المناطق التي هاجروا �إليها ،والحروب الّتي تؤدي �إلى زيادة عدد وفيات الذكور
بفعل مشاركتهم المباشرة فيها.
العمري :هو تصنيف السكّان حسب �أعمارهم �إلى �أطفال من عمر (١٤ - 0سنة) ،وشباب
التركيب
ّ
الس ّن الذين تزيد �أعمارهم عن ٦٥سنة.
من عمر (64-١٥سنة) ،وكبار ّ

نشاط (/٤ب)

نُلاحظ الجدول ،ثُ َّم نستنتج:

المجموعة الدول ّية

نسبة ال�أطفال ()%

نسبة الشباب ( )%نسبة كبار ال ّس ّن ()%

العالم

31

62

7

الدول المتقدّمة

19

67

14

الدول الناميـة

34

61

5

جدول رقم ( :)3التوزيع العمر ّي في العالم عام 2000م

 -1سبب ارتفاع نسبة كبار ال ّس ّن في الدول المتقدّمة.
الس ّن عن نسبة الشباب في الدولة.
 -2النتائج المترتبة على زيادة نسبة صغار الس ّن ،وكبار ّ
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أ�نا تعلّمت
ُيقسم سكّان العالم حسب العمر �إلى ثلاثة مجتمعات:

السـ ّن الّذيــن تقـ ّل �أعمارهــم عــن
المجتمعــات الفت ّيــة :المجتمعــات الّتــي ترتفــع فيهــا نســبة صغــار ّ
الرضــع ،وتتم ّيــز
( )١٤ســنة ،كمــا فــي الــدول الناميــة فــي قــا ّرة �إفريقيــا بســبب الانخفــاض فــي وفيــات َّ
هــذه الفئــة ب�أنهــا ُمســته ِلكة �أكثــر منهــا من ِتجــة ،وتقـ ّل فــي الــدول المتقدّمــة مــن قــا ّرة �أوروبــا؛ بســبب
قلــة ال�إ نجــاب� ،أو اتبــاع سياســة تحديــد النســل كمــا فــي الصيــن ،وقــد بلغــت نســبة هــذه الفئــة فــي
فلســطين  %3٨مــن مجمــل الس ـكّان لعــام ٢٠١٩م.
المجتمعــات الشــابة :ترتفــع فيهــا نســبة الشــباب ،وتتــراوح �أعمارهــم بيــن ( )٦٤ -١٥ســنة ،وترتفــع
نســبة هذه الفئة في بعض دول �أمريكا الشــمال ّية والجنوب ّية ،و�إفريقيا و�آســيا و�أســتراليا ،وتتم ّيز مجتمعات
هــذه الفئــة بانخفــاض معـدّل المواليــد والوفيــات ،وزيــادة ال�أيــدي العاملة ،وميل سـكّانها للهجــرة ،بينما
تنخفــض هــذه الفئــة فــي دول �أوروبــا .وقــد بلغــت نســبتهم فــي فلســطين  %٥٩مــن مجمــل السـكّان
لعــام ٢٠١٩م.
المجتمعــات الهرمــة (المسـنّة) :وترتفــع فيهــا نســبة كبــار الســن ،وتزيــد �أعمارهــم عــن ( (٦٥ســنة،
ونجــد �أن نســبة كبــار ال ّسـ ّن تــزداد فــي الــدول المتقدّمــة مــن قــا ّرة �أوروبــا ،و�أســتراليا ،و�أمريكا الشــمال ّية،
واليابــان ،وتنخفــض فــي الــدول الناميــة فــي قــا ّرة �إفريقيــا ،وبعض دول �آســيا ،و�أمريكا الوســطى والجنوب ّية
(�أمريــكا اللاتينيــة) .وقــد بلغــت نســبتهم فــي فلســطين  %٣مــن مجمــل السـكّان لعــام ٢٠١٩م.
تكمــن أ�ه ِّم َّيــة دراســة التركيــب العمــري والنوعــي للســكان فــي فهــم كثيــر مــن المشــكلات
والصح ّيــة ،والتعليم ّيــة،
الاقتصاديّــة والاجتماع ّيــة ،وخصائــص المجتمــع ،و�إعــداد الخطــط الاقتصاديّــة،
ّ
وغيرهــا ،فالتركيــب العمــر ّي لــه �أه ِّم َّيــة لــدى المخطّطيــن ،ومتّخــذي القرار لكونه يعطــي صورة واضحة
عــن فئــات �أعمــار السـكّان ،ويســاعد فــي تحديــد نــوع الخدمــات المقدّمــة للفئــات العمريّــة المختلفــة،
كمــا �أنــه يســاعد فــي التعــرف علــى الفئــة العمريّــة المنتجــة الّتــي يعتمــد عليهــا فــي رعايــة بقيــة الفئــات
و�إعالتهــا.
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السلالات البشر ّية في العالم:

نشاط ()٥

�أبيض

نُلاحظ الصُّ َور والخريطة ،ثُ َّم نقوم بما ي أ�تي:

�آسيوي

�أسود

خريطة ( :)٨توزيع السلالات البشريّة في العالم

 -١نُس ّمي السلالات البشريّة في العالم.
 -٢نع ِّين �أماكن انتشار هذه السلالات على خريطة العالم.
 -٣نستنتج �أسس تصنيف سكّان العالم �إلى سلالات بشرية.
قضية للنقاش
لا علاقة للدين واللغة في تقسيم البشر �إلى سلالات.
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أ�نا تعلّمت
الســلالة البشــر ّية :هــي مجموعــة بشــرية تتشــابه فــي صفاتهــا الجســم ّية الخارج ّيــة مثــل :لــون البشــرة،
وشــكل ال�أنــف والــر�أس والّتــي تم ّيزهــا عــن باقــي البشــر .ويمكــن تقســيم الســلالات البشــريّة فــي العالــم
�إلــى ال�آتيــة:
 -1الســلالة الســوداء :يمثــل الزنــوج حوالــي ( )%10مــن س ـكّان العالــم ،وينتشــرون بالقــرب
مــن خــط الاســتواء فــي �إفريقيــا ،حيــث تمثّــل حوالــي ( )%70مــن س ـكّان القــا ّرة ،وقــد تع ـ ّرض
عــدد كبيــر منهــم للتهجيــر ال�إ جبــار ّي �إلــى ال�أمريكيتيــن ضمــن تجــارة العبيــد للعمــل فــي مــزارع
ال�أوروب ّييــن ،وتمتــاز هــذه الســلالة بالبشــرة الداكنــة ،والشــعر ال�أجعــد ،والشــفاه الغليظــة ،وال�أنــف
العريــض ،كالزنــوج الســودانيين ،وال�أقــزام ،والبوشــمن.
 -2الســلالة ال�آســيوية (المغول ّيــة) :تمثــل حوالــي �أكثــر مــن ( )%40مــن سـكّان العالــم ،وتنتشــر
فــي الصيــن واليابــان وكوريــا ومنغوليــا شــرق وجنــوب شــرق �آســيا ،وقبائــل ال�أســكيمو فــي شــمال
كنــدا و�ألاســكا ،وتمتــاز هــذه الســلالة بالبشــرة الصفــراء ،والعيــون المنحرفــة ،والشــعر ال�أســود
المسترســل.
 -3الســلالة البيضــاء (القوقازيــة) :تمثــل هــذه الســلالة حوالــي نصــف سـكّان العالــم ،وتنتشــر
فــي شــمال �إفريقيــا ،ومعظــم دول �أوروبــا ،ومجموعــة مــن سـكّان الهنــد والصيــن وتركيــا فــي �آســيا،
ومعظــم س ـكّان الــدول العرب ّيــة ،وتمتــاز بالبشــرة البيضــاء الورديّــة� ،أو البنّ ّيــة الناعمــة ،والشــعر
المتمـ ِّوج ،والشــفاه الرفيعــة.
قضية للنقاش
لا توجد دولة واحدة في العالم يتك ّون شعبها من سلالة واحدة.
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أ�ختبر نفسي
ال�جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
السؤال ال�أول :أ�نقل إ�لى دفتري ،ثُ َّم أ�ضع دائرة حول رمز إ
اني متوسط؟
� -١أي من الدول ال�آتية ذات نمو س ّك ّ
�أ) اليابان.

ب) الصين.

د) نيجيريا.

ج) مصر.

اني الّذي يصنّف السكّان �إلى ذكور و�إناث؟
 -٢ما التركيب السكّ ّ
�أ) نوعي.

ب) عمري.

ج) عرقي.

د) ديني.

 -٣ما السلالة البشريّة الّتي تشكّل حوالي نصف سكّان العالم؟
�أ) السلالة ال�آسيوية.

ب) السلالة البيضاء.

ج) السلالة السوداء.

د) سلالة البحر المتوسط.

السؤال الثاني :أ�ع ِّرف المفاهيم والمصطلحات ال�آتية:
 -الزيادة الطبيع ّية.

 -صافي الهجرة.

اني.
 -التركيب السكّ ّ

اني.
 -النم ّو السكّ ّ

السؤال الثالث :أ� ِّ
والنوعي لس ّكان الدولة.
العمري
وضح أ�ه ِّم َّية دراسة التركيب
ّ
ّ
السؤال الرابع :أ� َع ِّلل العبارات ال�آتية:
�أ -قلة الس ّكان في وسط قا ّرة �أستراليا وغربها.
الس ّن في الدول ال�أوروب ّية.
ب -انخفاض نسبة صغار ّ

السؤال الخامس :على ضوء دراستي للسلالات البشرية:
�أ� -أعرف مفهوم السلالة البشرية.
ب� -أذكر �أنواع السلالات البشرية في العالم.
جـ� -أوزع السلالات البشرية في العالم حسب مناطق انتشارها.
د� -أقارن بين السلالتين المغول ّية والقوقازيّة من حيث :لون البشرة وشكل العيون.
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ال
ّدرس

الحضاري
التن ّوع
ّ

٣

يتوقع من الطلبة بعد نهاية الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
 -١تعريف مفهوم التن ّوع الحضار ّي ،ومجالاته.
 -٢استنتاج �آثار التن ّوع الحضار ّي.
 -٣بيان الجهود الدول ّية في تعزيز التعاون الحضار ّي في العالم.
الحضاري ،ومجالاته:
مفهوم التن ّوع
ّ
الحضاري:
نُلاحظ الصُّ َور ،ثُ َّم نستنتج مفهوم التن ّوع
ّ

نشاط ()١
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()١

()٢

()٣

()٤

أ�نا تعلّمت
ـاري :هــو التنـ ّوع والتعـدّد بيــن مختلــف الحضــارات والثقافــات؛ كالتنـ ّوع فــي اللغــات،
التنـ ّوع الحضـ ّ
وال�أديــان ،وال�أعــراق ،والعــادات ،والتقاليــد.
الحضاري في العالم ،وهي على النحو ال�آتي:
تختلف مجالات التن ّوع
ّ
التن ّوع الديني:
يديــن سـكّان العالــم بالديانــات الســماوية الثلاثــة :ال�إ ســلامية ،والمســيحية ،واليهوديــة ،وغيرهــا من
المعتقــدات ،وقــد تنتشــر فــي الدولــة �أو المجتمــع �أكثــر مــن ديانــة ،وتعـ ّد الهنــد �أكثــر الــدول تعـدّداً فــي
المعتقدات وال�أديان ،و�أشــهرها :المســيحية ،وال�إ ســلامية ،واليهودية ،الهندوســية ،والبوذية.

اليهود �أقل
من %١

شكل ( :)٣نسبة ال�أديان في العالم

التن ّوع اللغوي:

تعـدَّدت اللغــات الّتــي يتحـدّث بهــا سـكّان العالــم ،وهــو مــا �أوجــد �أكثــر مــن وســط معنــوي للتبــادل
الثقافـ ّـي فيمــا بينهــم ،وتبعـاً لســعة انتشــار اللغــات يتّصــف بعضهــا بالمحلِّ ّيــة ،حيــث تنتشــر فــي دولــة �أو
�إقليــم مع ّيــن ،كاللغــة اليابانيــة الّتــي يتحــدث بهــا سـكّان اليابــان دون غيرهــم ،ويتّصــف بعضهــا ال�آخــر
بالعالم ّيــة ،حيــث تنتشــر فــي �أكثــر مــن دولــة و�إقليــم كالعرب ّيــة ،وال�إ نجليزيّــة ،والروســية ،والفرنســية،
والصينيــة ،وال�إ ســبانية؛ ولذلــك اعتمدتهــا ال�أمــم المتحــدة لغــات رســمية فــي مداولاتهــا الداخل ّيــة.
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قضية للنقاش
�أهمية تعلم لغات المجتمعات ال�أخرى.
التن ّوع العرقي:

يتبايــن سـكّان العالــم فــي ال�أصــول العرقيــة �أو القوميــة ،فهنــاك دول تتعـدّد فيهــا ال�أعــراق والقوميــات
كالولايــات المتحــدة ال�أمريكيــة ،ولكنهــم يعيشــون معـاً فــي ظــل نظــام سياســي موحد.
تن ّوع العادات والتقاليد:
تختلــف العــادات والتقاليــد وتتن ـ ّوع مــن مجتمــع ل�آخــر ،كعــادات الطعــام ،والشــراب ،والــز ّي،
وال�أفــراح ،وال�أحــزان ،وطــرق التحيــة ،وغيرهــا ،وبالرغــم مــن ذلــك �أدى الحــوار الحضــار ّي بيــن ال�أمــم
ـض النظــر عــن نظرتهــا �إليهــا.
والشــعوب �إلــى تبــادل بعضهــا ،وتناقلهــا بغـ ّ

()١
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تن ّوع غذائي

()٢

الحضاري في العالم:
آ�ثار التن ّوع
ّ

نشاط ()٢

نُلاحظ الشكل ال�آتي ،ثُ َّم نستنتج:

أ�ثر التنوع الحضاري
ال�آثار السلبـية

ال�يجابية
ال�آثار إ

شكل ( :)٤التنوع الحضاري في العالم

� -١أثر التن ّوع الحضار ّي في تقدّم الشعوب وتط ّورها.
� -٢أثر التن ّوع الحضار ّي في تفكك المجتمعات.

أ�نا تعلّمت
يؤثّــر التنـ ّوع الحضــار ّي فــي المســيرة التاريخ ّيــة لل�أمــم والشــعوب والــدول علــى مــر العصــور فــي
جانبيــن :ال�أول �إيجابــي ،والثانــي ســلبي ،كمــا ي�أتــي:
الثقافــي،
ال�يجاب ّيــة :يعمــل التنــ ّوع الحضــار ّي علــى تقــدّم المجتمعــات ،و�إثــارة التفاعــل
ال�آثــار إ
ّ
وتبــادل الخبــرات والمشــاركة فــي بنــاء صــرح الحضــارة ال�إ نســان ّية وازدهارهــا اقتصاديّـاً ،واجتماعي ـاً،
وفكريــاً ،ومواجهــة التحدّيــات الّتــي تعتــرض ســبيلها ،ومــن الشــواهد الدالــة علــى ذلــك الحضــارة
العرب ّيــة ال�إ ســلامية ،الّتــي قدّمــت للعالــم رســالتها الســامية ،وتســامحت مــع ال�أديــان ،و�أكّــدت علــى
ح ّريّــة العبــادة ،وحريــة التعبيــر والــر�أي ،و�أتقــن مثقفوهــا كثيــراً مــن اللغــات ،وترجمــوا �أمهــات الكتــب،
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و�أقامــوا حــوارات مســتفيضة مــع الفلاســفة ال�أجانــب ،و�أخــذت عــن الحضــارات ال�أخــرى مــا يتوافــق
مــع قواعدهــا الشــرعية مــن عــادات وتقاليــد ال�أمــم والشــعوب الّتــي تحــاورت معهــا ،دون ترفّــع وازدراء،
وتصاهــر �أبناؤهــا مــع كثيــر مــن ال�أعــراق.
ال�آثــار الســلب ّية :ترتّــب علــى التنـ ّوع الحضــار ّي بمجالاتــه المختلفــة �آثــار ســلبية علــى مــر العصــور،
وتختلــف فــي ت�أثيرهــا علــى مســيرة الحضــارة ال�إ نســان ّية مــن حيــن ل�آخــر ،وهــو مــا جعل ال�أمم والشــعوب
عاجــزة عــن مواكبــة مســيرة التقـدّم ،والازدهــار ،ومواجهــة التحدّيــات الّتــي تعتــرض ســبيلها ،ويتجلّــى
ذلــك فــي الانغــلاق اللغــوي ،والدينـ ّـي ،والفكــري ،والعرقــي ،ودفعهــا نحــو �إثــارة النعــرات الطائفيــة� ،أو
الحــروب ال�أهل ّيــة� ،أو الدين ّيــة �أو العرقيــة ،وتبنــي النزعــة الانفصاليــة ،وتفتيــت الــدول ،وانتهــاك حقــوق
ال�إ نســان؛ ومــن الشــواهد الدالــة علــى ذلــك تفـكّك ال�إ مبراطوريــات والــدول العظمــى عبــر التاريــخ.
�إن سـكّان الوطــن العربـ ّـي بمــا فيــه فلســطين يمتلكــون �إرثـاً حضاريّـاً متن ّوعـاً فــي الديــن ،واللغــة،
والعــادات ،والتقاليــد ،والعــرق يعــود �إلــى �أقــدم العصــور ،تعـ ّززه وحــدة الجغرافيــا ،والتاريــخ ،والمصيــر
المشــترك ،وهــو مــا �أفشــل كثيــراً مــن مخططــات الــدول الاســتعمارية ،الّتــي ســعت �إلــى �إثــارة الفرقــة بين
�أبنائــه تحــت شــعار (فـ ِّرق َت ُســد).
الحضاري في العالم:
الجهود الدول ّية في تعزيز التعاون
ّ

نشاط ()٣

نقر أ� النص ال�آتي ،ثُ َّم نجيب عن السؤالين اللّذين يليه:

�أصــدرت منظّمــة ال�أمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة (اليونســكو) عــام 2001م بباريــس
�إعلان ـاً عالم ّي ـاً َي ُع ـ ّد التن ـ ّوع الحضــار ّي مصــدراً للتّبــادل والتّجديــد وال�إ بــداع ،وهــو ضــروري ّللجنــس
البشــر ّي ،وقامــت المنظّمــة ال�إ ســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة (ال�إ يسيســكو) عــام 1982م فــي مؤتمرها
الت�أسيســي بمدينــة فــاس بالمصادقــة علــى قــرار تشــجيع التفاعــل الثقافـ ّـي ،ودعــم مظاهــر تن ّوعــه بيــن
الــدول ال�أعضــاء ،مــع الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة.
 -١نستنتج دور المنظّمات الدول ّية في تعزيز التعاون الحضار ّي في العالم.
 -٢نُسـ ّمي بعــض المنظّمــات العالم ّيــة الّتــي تســهم فــي تعزيــز التعــاون الحضــار ّي والثقافـ ّـي
بيــن الشــعوب.
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أ�نا تعلّمت
تُ َعـ ّد ال�إ نســان ّية جمعــاء مســؤولة عــن حمايــة التنـ ّوع الحضــار ّي ،وترســيخه ،وتعزيــزه ،وذلــك مــن خــلال
دور الجهــات ال�آتية:
المن ّظمــات الدول ّيــة :تعمــل علــى تعزيــز التعــاون الحضــار ّي بيــن ال ـد َُّول لوضــع برامــج اقتصاديّــة
وماليــة ،بهــدف تقليــص الفجــوة بيــن الــدول الغنيــة والــدول الفقيرة الّتــي تهدّد التن ّوع الحضــار ّي ،وعقد
لقــاءات بيــن المفكريــن والمبدعيــن ،وترجمــة ال�أعمــال ال�إ بداعيــة لمختلف الشــعوب ،وتشــجيع التبادل
التجــار ّي والعلمـ ّـي والتقنـ ّـي والثقافـ ّـي والفنّـ ّـي الهــادف �إلــى التعريــف بحضــارات الشــعوب ال�أخــرى،
وبــذل الجهــود؛ لتحقيــق كرامــة ال�إ نســان وحفــظ حقوقــه ،و�إقامــة العــدل.
�أ ّمــا الجهــود الّتــي تقــوم بهــا الــدول فــي تعزيــز التعــاون الحضــار ّي فتتمثّل في ال�أعمــال ال�آتية:
عقــد المؤتمــرات والنــدوات حــول �أه ِّم َّيــة التنـ ّوع الحضــار ّي ،و�إرســال بعثــات طلاب ّيــة للخــارج للتعـ ّرف
علــى حضــارات الشــعوب ال�أخــرى ،وصناعــة ال�أفــلام الوثائق ّيــة للتعريــف بحضــارات الشــعوب ،وتعليــم
اللغــات ال�أجنب ّيــة للانفتــاح علــى الحضــارات ،وتطبيــق القوانيــن الّتــي تمنــع العبــث بالتــراث� ،أو ســرقته،
�أو الاتّجــار بــه ،و�إنشــاء بنــك معلومــات �إلكترونـ ّـي عــن تاريــخ الحضــارات ،ودعــم وســائل ال�إ عــلام.

قضية
بحثية

نبحث ،ونع ّد تقريراً عن:
� -١أه ّم ّية عضوية دولة فلسطين في اليونسكو.
العالمــي،
 -٢المواقــع الحضاريــة الفلســطينية التــي �أدرجــت ضمــن قائمــة التــراث
ّ
و�أهميــة ذلــك.
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أ�ختبر نفسي
ال�جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
السؤال ال�أول :أ�نقل إ�لى دفتري ،ثُ َّم أ�ضع دائرة حول رمز إ
 -1ما اللغات غير المستخدمة في ال�أمم المتحدة؟
�أ) العرب ّية وال�إ نجليزيّة.

ب) الروسية والفرنسية.

ج) الصينية وال�إ سبانية.

د) ال�ألمانية والهندية.

 -2ما اللغة الّتي تسود في دولة واحدة من بين اللغات ال�آتية؟
�أ) العرب ّية.

ب) ال�إ نجليزيّة.

ج) الفرنسية.

د) اليابانية.

 -3ما �أكثر العقائد الدين ّية انتشاراً في العالم؟
�أ) البوذية.

ب) المسيحية.

ج) الهندوسية.

د) ال�إ سلامية.

السؤال الثاني :أ�ع ِّرف ما ي أ�تي:
 -التن ّوع الحضار ّي.

 -اليونسكو.

 -ال�إ يسيسكو.

الحضاري.
المؤسسات الدول ّية لتعزيز التعاون
السؤال الثالث :أ�عدّد الجهود الّتي تبذلها
ّ
ّ
الحضاري في تماسك المجتمع وقوته.
السؤال الرابع :أ�بين دور التن ّوع
ّ
ال�سلامي المسيحي المشترك في
السؤال الخامس :أ�ستنتج مظاهر تدل على العيش إ
فلسطين.
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ال
ّدرس

الاقتصادي
التن ّوع
ّ

٤

يتوقع من الطلبة بعد نهاية الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
 -1توضيح مفهوم التن ّوع الاقتصاد ّي.
 -2بيان �أنواع ال�أنشطة الاقتصاديّة في العالم.
 -3تحديد مجالات التعاون الاقتصاد ّي في العالم.
 -4تفسير ضعف ال�أنشطة الاقتصاديّة في فلسطين.
الاقتصادي:
مفهوم التن ّوع
ّ

نشاط ()١

نُلاحظ الشكل ال�آتي ،ثُ َّم نستنتج:

نسبة مساهمة ال�أنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي
لدولة ال�إ مارات العربية المتحدة

نسبة مساهمة ال�أنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي
لدولة الفلبين

الشكل ( :)٥مفهوم التنوع الاقتصادي

 مفهوم التن ّوع الاقتصاد ّي.35

أ�نا تعلّمت
يشــير مفهــوم التنـ ّوع الاقتصــاد ّي فــي العالــم �إلــى تعـدّد ال�أنشــطة الاقتصاديّــة الّتــي يمارســها السـكّان
مــن زراعــة ،وصناعــة ،وتجــارة ،وخدمــات ،وغيرهــا ،وتعتمد هذه ال�أنشــطة على مــواد اقتصادية متنوعة
وتصنــف �إلــى عــدة �أســس ،منهــا:
�أ -حســب ال�أصل :تصنّف �إلى موارد طبيع ّية كال�أرض ،والمياه ،والتربة ،والهواء ،والثروة المعدن ّية،
وغيرها ،وموارد بشرية :كالزراعة ،والصناعة وغيرها.
ـي :تصنّــف �إلــى مــوارد متج ـدّدة ،كميــاه ال�أمطــار ،والطاقــة الشمســية،
ب -حســب العمــر الزمنـ ّ
وطاقــة المــد والجــزر ،والهــواء ،ومــوارد غيــر متجـدّدة ،مثــل :المعــادن ،والنفــط.
أ�نواع ال�أنشطة الاقتصاد ّية:
نُلاحظ الصُّ َور ال�آتية ،ثُ َّم نجيب عن السؤالين اللّذين يليها:

نشاط ()٢

()١

()٣
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الص َور.
 -١نُحدِّد القطاعات الاقتصاديّة في ُّ
 -٢نقترح تصنيفاً للقطاعات الاقتصاديّة.

()٢

()٤

أ�نا تعلّمت
تصنّف ال�أنشطة الاقتصاد ّية الّتي يمارسها س ّكان العالم على النحو التالي:
الصيد :ويضم الصيد الب ّر ّي حيث يقوم على صيد الحيوانات والطيور لت�أمين الاحتياجات الغذائ ّية
لل�إ نسان ،والصيد البحر ّي كصيد ال�أسماك.
الرعــي وتربيــة الحيوانــات :ويقــوم علــى تربيــة الثــروة الحيوان ّيــة كال�أغنــام ،والماشــية ،والدواجــن؛
بهــدف �إنتــاج اللحــوم� ،أو الحليــب والبيــض؛ مــن �أجــل س ـ ّد الحاجــة الغذائ ّيــة �أو للتجــارة.
الزراعــة :تطـ ّورت ال ّزراعــة نتيجــة التقـدّم العلمـ ّـي والتكنولوجـ ّـي؛ �إذ اعتمــدت علــى ال�أســاليب العلم ّيــة
وال�آلات الحديثــة ،وتصنّــف ال ّزراعــة إ�لــى:
�أ -من حيث اعتمادها على المياه :زراعة مرو ّية ،وزراعة بعلية.
ب -من حيث الهدف من ال�إ نتاج :تجار ّية؛ بهدف التصدير ،ومعاش ّية؛ بهدف س ّد الحاجة.
جـــ -مــن حيــث المســاحة المزروعــة :زراعــة كثيفــة وهــي الزراعــة الّتــي تنتشــر فــي المناطق ذات
ال ِمســاحات الصغيــرة ،والكثافــات الس ـكّان ّية المرتفعــة ،حيــث تعتمــد علــى ال�أيــدي العاملــة،
وتقــوم علــى زراعــة ال�أرض �أكثــر مــن مــرة فــي الســنة .وزراعــة واســعة ،وهــي الزراعــة الّتي تنتشــر
فــي المناطــق ذات المســاحات الزراع ّيــة الكبيــرة.
الصناعــة :وهــي بمعناهــا الواســع التغييــر فــي شــكل المــواد الخــام ،وجعلهــا �أكثــر ملاءمــة لحاجــات
ال�إ نســان ومتطلباتــه الصناعيــة ،وتحتــل درجــة عاليــة مــن ال�أهميــة في الاقتصــاد ،حيث توفر فرص
العمــل ،وتســهم فــي تنميــة ال�أنشــطة الاقتصاديــة ال�أخــرى ،وتع ـ ّد مقياســا للتقــدم الاقتصــادي
فــي الدولــة ،كمــا هــو الحــال فــي معظــم دول �أوروبــا ،والولايــات المتحــدة ال�أمريكيــة ،واليابــان،
والصيــن ،والهنــد ،والبرازيــل ،وهنــاك نوعــان مــن الصناعــة ،هما:
 -١الصناعــة الاســتخراج ّية :وتقــوم علــى اســتخراج خامــات المعــادن ومصــادر الطاقــة مــن
باطــن ال�أرض مثــل النفــط ،والفحــم ،والغــاز ،وتنقيتهــا بهــدف تصنيعهــا ،وينتشــر هــذا النشــاط
فــي دول �أوروبــا ،ودول الوطــن العربـ ّـي.
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خريطة (� :)٩أهم الخامات المعدنية وتوزيعها الجغرافي في العالم.

 -٢الصناعــة التحويليــة :هــي عمليــة تحويــل �أو تغييــر فــي شــكل المــواد الخــام لزيــادة قيمتهــا،
وجعلهــا منتجــات �أكثــر ملاءمــة لحاجــات ال�إ نســان ومتطلباته ،مثل :الصناعــات الغذائية ،وال�أثاث،
والس ّيارات وال�أجهزة الكهربائ ّية وال�إ لكترون ّية ،وغيرها.

خريطة (� :)١٠أشهر ال�أقاليم الصناعية في قارات العالم
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ال�أنشطة الخدمات ّية ،وتشمل:
 -١الســياحة :هــي حركــة ال�إ نســان وانتقالــه مــن مــكان �إلــى �آخــر ،وهــي نوعــان :الســياحة الداخل ّيــة
وهــي انتقــال ال�أفــراد داخــل حــدود دولتهــم فقــط ،والســياحة الخارج ّيــة وهــي انتقــال ال�أفــراد خــارج
حــدود دولتهــم ،وتتنـ ّوع الســياحة بيــن ســياحة ترفيه ّيــة ،ودين ّيــة ،وعلم ّيــة ،وعلاج ّيــة ،وغيرهــا.
 -٢المواصــلات والاتّصــالات ،وتشــمل :الوســائل الب ِّر َّيــة ،والبحريّــة ،والجويــة� ،أ ّمــا الاتصــالات فهــي
خدمــات تقدّمهــا شــركات فــي مجــال الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات ،الّتــي تمكّــن ال�أفــراد من
التواصــل والحصــول علــى المعلومــات بســهولة ويســر مــن خــلال :الهاتف ،والفاكــس ،وال�إ نترنت.

خريطة ( :)١١المواصلات العالمية

 -٣التجــارة :هــي حركــة البيــع والشــراء ،والربــط بيــن المنتج (البائع) والمســتهلك (المشــتري) بوســاطة
الســلع المنتجــة ،وتقســم التجــارة �إلــى قســمين همــا :التجــارة الداخل ّيــة :وهي مجمــوع المبادلات
الّتــي تتــم داخــل الدولــة ،والتجــارة الخارج ّيــة :وهــي مجمــوع المبــادلات التجاريّــة الّتــي تتــم بيــن
الدولــة وغيرهــا مــن الــدول ،مــن خــلال عمليتــي الاســتيراد والتصدير.
 -٤الص ّحــة والتعليــم :تُ َعـ ُّد مــن ال�أنشــطة الخدمات ّيــة الحيويّــة ،فالص ّحــة تقــوم علــى تقديــم الخدمــات الط ّب ّية
للسـكّان كالعــلاج وصناعــة ال�أدويــة� .أ ّمــا التعليــم ف�أساســه �إعــداد �أجيــال قــادرة علــى البنــاء ،والمضـ ّـي نحــو
ال�أفضــل بــك ّل الســبل المتاحــة ،واســتث َّمار جميــع الخبــرات والمهــارات لتحقيــق التنمية المســتدامة.
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الاقتصادي في العالم:
مجالات التعاون
ّ

نشاط ()٣

النص ال�آتي ،ثُ َّم نجيب عن السؤالين اللّذين يليها:
نقر أ�
ّ

شـهد العالـم بعـد انتهـاء الحـرب العالم ّيـة الثانيـة تعاونـاً فـي المجـال الاقتصاد ّي بهـدف تحقيق التكامل
الاقتصـاد ّي ،وزيـادة ال�إ نتـاج ،والاسـتفادة مـن المـوارد المختلفـة ،علـى الصعيديـن ال�إ
والدولـي فـي
قليمـي
ّ
ّ
مختلـف ال�أنشـطة الاقتصاديّـة مـن زراعـة ،وصناعـة ،وتجـارة ،وقد ظهرت منظّمـات وهيئات عالمية تهدف
الدولـي مثـل الاتفاقيـة العا ّمـة للتعريفـات الجمركية والتجـارة ( (GATTالّتي
�إلـى تعزيـز التعـاون الاقتصـاد ّي
ّ
ت�أسسـت فـي عـام 1948م للتخفيـف مـن قيـود التجـارة الدول ّية والجمارك ،وتشـجيع التجـارة الح ّرة.
 -١نستنتج ال�أهداف الّتي يمكن للد َُّول �أن تح ّققها عبر التعاون الاقتصاد ّي فيما بينها.
 -٢نُب ِّين �أهداف اتفاقية الجات (.)GATT

أ�نا تعلّمت
ُيع ـ ّد التعــاون الاقتصــاد ّي �أمــراً ضروري ـاً بيــن دول العالــم لتبــادل المنافــع الاقتصاديّــة المشــتركة،
ويكمــن هــذا التعــاون فــي المجــالات الزراع ّيــة ،والصناع ّيــة ،والتجار ّيــة ،والنقــل ،والاتصــالات،
والســياحة؛ بهــدف تحقيــق ال�أمــن الغذائـ ّـي ،وتبــادل المعلومــات الزراع ّيــة والصناع ّيــة والتكنولوجيــة،
والتصحــر ،وتطويــر الصناعــات ،وتوفيــر الحوافــز للصناعــات الوطن ّيــة ،و�إقامــة المراكز
ومحاربــة الجفــاف
ّ
التجاريّــة.
و ُيع ـ ّد الاتحــاد ال�أوروبـ ّـي ( )EU( )European Unionمــن التجــارب العالم ّيــة الناجحــة علــى طريــق
التعــاون الاقتصــاد ّي ،حيــث تش ـكّل لجعــل �أوروبــا ســوقاً موحــدة ،وتنشــيط التبــادل التجــار ّي بيــن
الــدول ال�أوروب ّيــة ،و ُيع ـ ّد ثانــي قــوة زراع ّيــة وصناعيــة فــي العالــم بعــد الولايــات المتحــدة ال�أمريكيــة.
و ُيعـ ّد مجلــس التعــاون الخليجـ ّـي الّــذي ت�أ ّســس عــام 1981م ،وضـ ّم عـدّة دول �أه ّمهــا الســعودية،
والكويــت ،وقطــر فــي محاولــة لتحقيــق التعــاون والتكامــل بيــن دول المجلــس فــي شــتى المجــالات،
و�إنشــاء مراكــز للبحــوث العلم ّيــة فــي المجــالات الاقتصاديّــة ،مــع تنفيــذ مشــاريع اقتصاديّــة مشــتركة.
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ـطيني فقــد وقّعــت الحكومــة الفلســطين ّية عـدّة اتّفاقيــات اقتصاديّــة بهــدف
�أمــا علــى الصعيــد الفلسـ ّ
تعزيــز التعــاون الاقتصــاد ّي مــع دول العالــم ،مثــل اتّفاقيــة الشــراكة ال�أوروب ّية المتوســط ّية للتجارة والتعاون
بيــن دول المجموعــة ال�أوروب ّيــة وفلســطين ،وعقــد اتّفاقيــات اقتصاديّة وتجاريّة مــع الدول العرب ّية كمصر
وال�أردن.
أ�سباب ضعف ال�أنشطة الاقتصادية في فلسطين:

نشاط ()٤

نُلاحظ الشكل ال�آتي ،ثُ َّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:

شكل ( :)٦نسبة مساهمة ال�أنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي لدولة فلسطين

 -١نوازن بين القطاعات الاقتصاديّة من حيث نسبة مساهمتها في الناتج المحلّ ّي ال�إ
الفلسطيني.
جمالي
ّ
ّ
والصناعي في الناتج ال�إ
الفلسطيني.
جمالي للاقتصاد
الزراعي
 -٢نستنتج �أسباب ضعف مساهمة النشاط
ّ
ّ
ّ
ّ
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أ�نا تعلّمت
ـطيني لــه خصوص ّيــة تم ّيــزه عــن باقــي اقتصاديّــات دول العالــم ،حيــث
إ�ن الاقتصــاد الفلسـ ّ
تعـ ّرض �إلــى �أوضــاع قســريّة �أضعفــت قدرتــه علــى النمـ ّو والتطـ ّور؛ نتيجــة سياســة الاحتــلال الصهيونـ ّـي
الّــذي يتحكــم فــي جميــع مــوارده ،وســعيه بشــكل دائــم �إلــى �إضعافــه ،وجعلــه تابعـاً لاقتصــاده؛ وقــد
نتــج عــن ذلــك ضعــف ال�أنشــطة الزراع ّيــة والصناع ّيــة والخدمات ّيــة ،وذلــك لعــدّة أ�ســباب منهــا:
مصــادرة الاحتــلال الصهيونـ ّـي مســاحات شاســعة مــن ال�أراضــي الزراع ّيــة والاســتيلاء علــى مصــادر
الميــاه ،وعرقلتــه دخــول المــواد الخــام ،وكذلــك صعوبــة تصديــر المنتجــات الصناع ّيــة مــن ال�أراضــي
الكهربائــي ،وفــرض
المحتلّــة للخــارج ،وقصــف عــدد مــن المنشــ�آت الصناع ّيــة ،وانقطــاع التيــار
ّ
الحصــار البحــر ّي علــى شــواطئ غــزة ،وعــدم توافــر المعـدّات الحديثــة ،وهيمنــة الاحتــلال الصهيونـ ّـي
علــى المعابــر الدول ّيــة ،ووضــع العراقيــل �أمــام الــواردات والصــادرات الفلســطين ّية ،واعتمــاد خدمــات
المؤسســات الفلســطين ّية المســتقلّة؛
الكهربــاء علــى شــركة كهربــاء الاحتــلال الصهيونـ ّـي ،ومنــع تطـ ّور
ّ
حتــى لا تكــون �أساس ـاً لقيــام الدولــة الفلســطين ّية.
قضية للنقاش
طرق تطوير ال�أنشطة الاقتصادية في فلسطين.

أ�ختبر نفسي
ال�جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
السؤال ال�أول :أ�نقل إ�لى دفتري ،ثُ َّم أ�ضع دائرة حول رمز إ
 -١ما تصنيف الزراعة حسب المساحات المزروعة ووسائل النقل؟
ب) المرويّة.
أ�) الكثيفة.
الخدماتي؟
 -٢ما ال�أنشطة الّتي يشملها القطاع
ّ
�أ) نقل واتصالات وسياحة.
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ج) زراعة واتصالات ومواصلات.

ج) التجاريّة.

د) البعلية.

ب) زراعة واتصالات وسياحة.
د) تعدين واتصالات وسياحة.

 -٣متى تاأسس مجلس التعاون الخليجي؟
اأ) ١٩٥٧م.

ب) ١٩٧٥م.

ج) ١٩٧٠م.

د) ١٩٨١م.

السؤال الثاني :أاع ِّرف ما ي أاتي:
 -التن ّوع ال�قتصاد ّي.

 -الصناعات التحويلية.

 -اتفاقية الجات.

السؤال الثالث :أاب ِّين تصنيف الموارد ال�قتصاد ّية.

السؤال الرابع :أاعدّد أانواع التجارة.

السؤال الخامس :أا ِّ
ال�قتصادي بين الدول.
وضح أاه ِّم َّية التعاون
ّ

الفلسطيني.
جمالي للاقتصاد
السؤال السادس :أا َع ِّلل ضعف مساهمة الزراعة والصناعة في الناتج إال�
ّ
ّ

اأق ّيم ذاتي:

ﹸﺃﻋ ﹼﺒ ﹸﺮ ﺑ ﹸﻠﻐﺘﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﹼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ،ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﻄﺮ.

مشروع الوحدة
نُع ّد مشروعاً عن الخصائص السكّان ّية في منطقتنا باتباع الخطوات ال�آتية:
 الحصــول علــى بيانــات سـكّان ّية ،مثــل :اأعــداد المواليــد ،واأعــداد ال َو َفيــات ،والفئــات العمريّــة،واأعــداد الذكــور وال�إ نــاث ،مــن دائــرة ال�أحــوال المدن ّيــة.
 تحليل البيانات ،وحساب ما ياأتي:النوعي.
 -١الزيادة الطبيعية ،التركيب العمر ّي ،التركيب
ّ
 -٢كتابة النتائج الّتي ت ّم التوصل اإليها.
 -٣اقتراح توصيات مرتبطة بالنتائج.
٤٣

ال َو ْحدَ ُة الخامسة
الدولي
تحدّيات العصر والتعاون
ّ

نت أا ّمل ،ونف ّكر:
نتحدى الحاضر لنبني المستقبل.

ســيتمكن الطلبــة بعــد دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع �أنشــطتها مــن التعــرف علــى التحدّيــات
اني ،والمجاعــات ،والمخاطــر الّتــي تواجــه التــراث الثقافـ ّـي
الّتــي تفرضهــا الحــروب ،والانفجــار السـكّ ّ
فــي العالــم ،والمســاهمة علــى الصعيــد المحلّـ ّـي وال�إ قليمـ ّـي والدولـ ّـي فــي وضــع الخطــط والحلــول
المناســبة لمواجهــة تلــك التحدّيــات ،الّتــي تعتــرض ســبيل المجتمــع ال�إ
والعربــي
نســاني عا ّمــة،
ّ
ّ
ـطيني ،وتنميــة قدراتــه في التحليــل والتفكير والبحث
ـطيني
ّ
بخاصــة ،و�إبــراز دور الطالــب الفلسـ ّ
والفلسـ ّ
والنقــاش ،و�أخــذ مكانتــه المرموقــة فــي بنــاء صــرح الحضــارة والتقـدّم.

ويتم تحقيق ذلك من خلال ال�آتي:
 -١ممارسة التعلم الذاتي وتوظيف مهارات المعرفة المختلفة.
� -٢إعداد وتنفيذ مشاريع تربوية حول انتهاكات الاحتلال الصهيوني للقانون الدولي ال�إ نساني.
الفلسطيني الما ّد ّي والمعنو ّي وحمايته من ال�أخطار المحدقة به.
 -٣توثيق التراث
ّ

 -٤التخطيط لمواجهة مشاكل الزيادة السكّان ّية ،ونقص الغذاء والمياه في فلسطين.
 -٥كتابة ال�أبحاث والتقارير العلمية حول موضوعات الوحدة.
 -٦تنظيم حلقة نقاش حول التحدّيات الّتي تواجه العالم عبر الوسائط التكنولوجية.
� -٧إدارة حوار مع مسؤول حول التحدّيات الّتي تواجه بيئتهم المحلِّ ّية.
� -٨إعداد مطويات (علمية) عن موضوعات اختارها الطلبة من الوحدة.
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ال
ّدرس

الحروب

١

يتوقع من الطلبة بعد نهاية الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
 -٢ذكر �أسباب اندلاع الحروب.
 -١استنتاج مفهوم الحرب.
 -٤بيان نتائج الحروب على العالم.
 -٣تصنيف �أنواع الحروب.
 -٥توضيح �أهم الاتّفاقيات الّتي يجب الالتزام بها �أثناء الحروب.
مفهوم الحرب:

نشاط ()١

نُلاحظ الصُّ َور ال�آتية ،ثُ َّم نقوم بما ي أ�تي:

الحروب الفرنجية

القصف الجوي ال�أمريكي على فيتنام عام 1973م

وروبي في الحرب العالم ّية الثانية
ال�إ نزال ال�أمريكي على البر ال� أ ّ
عام ١٩٤٥م

عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة عام 2014م

 -1نستنتج مفهوم الحرب.
 -2نتحاور حول ال�أدوات المستخدمة في الحرب و�آثارها.
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أ�نا تعلّمت
الحــرب :ظاهــرة عالميــة قديمــة ،مارســتها ال�أمــم والشــعوب والـد َُّول عبــر مســيرتها التاريخيــة.
والحــرب نقيــض الســلم ،وهــي صــراع بيــن طرفيــن ،يســتخدم ك ّل طرف �أســلحته الماديــة ،وغير المادية
فــي ســبيل تحقيــق �أهدافــه ،وتحقيــق النصــر علــى الطــرف ال�آخــر.
أ�سباب الحروب:

نشاط ()٢

نت أ�مل الشكل ال�آتي ،ونُلاحظ الصُّ َور ،ونستنتج:

أ�سباب الحروب
اقتصادية

دينية

قومية

سياسية

شكل (� :)٧أسباب الحروب

جيش المسلمين في معركة حطين

حرب القرم بين روسيا والدولة الع ُث َّمانية (1856-1853م).

حرب الثلاثين عاماً في �أوروبا (1648-1618م)

السيطرة على حقول النفط في كركوك

 �أسباب الحروب ،مع ال�أمثلة.47

أ�نا تعلّمت
يرجع سبب الحروب الّتي قامت في العالم عبر التاريخ �إلى عدّة �أسباب ،ويمكن �إجمالها فيما ي�أتي:
ال�أسباب الاقتصاد ّية:
�إن �أقــدم �أســباب الحــروب ترجــع �إلــى عوامــل اقتصاديّــة تتمثّــل فــي الصــراع علــى المــوارد الاقتصاديّــة
للســيطرة علــى ال�أســواق العالم ّيــة ،والحصــول علــى المــوارد ال�أوليــة؛ لمــا لهــا مــن دور مهــم فــي مســيرة
الحضــارة البشــريّة ،كالحربيــن العالميتين ال�أولــى والثانية.
ال�أسباب الدين ّية:
�أســهم التطــرف الدينـ ّـي ،والبعــد عــن التســامح وقيمــه الســامية ،الّتــي ســادت بعــض �أقاليــم العالــم ،في �إشــعال
الحروب المد ّمرة ،كحروب الفرنجة الّتي شـنّتها �أوروبا على المشــرق ال�إ ســلامي في العصور الوســطى.
ال�أسباب القومية:
وهي �أحدث �أسباب الحروب ،وبد�أت في القا ّرة ال�أوروب ّية بقيام الثورة الصناع ّية؛ ما ك َّرس الدولة القومية،
ون ّمى الصراعات فيما بينها كالنزاع بين بلغاريا ويوغسلافيا واليونان على �إقليم مقدونيا ،والصراعات
القوم ّية بين �أقاليم شبه جزيرة البلقان الّتي عملت على تفتيت وحدتها السياسية ،وتفكيك الاتحاد
اليوغسلافي �إلى عدّة دول منها :صربيا ،وكرواتيا ،والبوسنة.
ال�أسباب السياسية:
جاءت نتيجة للتضارب في العلاقات الدول ّية كالحرب العربية الصهونية عام ١٩٤٨م ،وعام ١٩٦٧م.
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أ�نواع الحروب:

نشاط ()٣

نُلاحظ الشكل والصُّ َور ،ونستنتج ،ثُ َّم نجيب:

أ�نواع الحروب
ال�أهلية

ال�قليمية
إ

العالمية

الحرب ال�أهل ّية ال�أمريكية (1865-1861م).

الحرب العراقية ال�إ يرانية (١٩٨٨-١٩٨٠م).

الحرب العالم ّية الثانية (1945-1939م).
شكل (� :)٨أنواع الحروب

الصور.
 -١نُحدِّد �أطراف النزاع في ّ
 -٢نذكر �أمثلة �أخرى على حروب نعرفها.
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أ�نا تعلّمت
الجغرافي �إلى ثلاثة أ�نواع ،تتمثّل فيما ي�أتي:
تقسم الحروب وفق �أطرافها وامتداد نطاقها
ّ

الحروب ال�أهل ّية:
ـض النظــر عــن
الحــروب الداخل ّيــة الّتــي تقــوم بيــن طرفيــن محلييــن �أو �أكثــر فــي الدولــة �أو المجتمــع ،بغـ ّ
دوافعهــا السياســية والاقتصاديّــة والاجتماع ّيــة والتدخــلات الخارج ّيــة فيهــا ،كالحــرب ال�أهل ّيــة اللبنانيــة
الّتــي اشــتعلت بيــن (1978-1975م) ،والحــرب ال�أهل ّيــة الروســية (1922-1917م) ،والحــرب ال�أهل ّيــة
الصينيــة (1949-1945م) كمــا يشــهد الوطــن العربـ ّـي فــي الوقــت الحاضــر حروب ـاً �أهليــة ،كمــا فــي
الســودان ،والعــراق ،وســوريا ،وليبيا ،واليمــن ،والصومال.
ال�قليم ّية:
الحروب إ
تقــوم بيــن طرفيــن �أو �أكثــر فــي منطقــة جغراف ّيــة محدّدة النطاق ،كالحرب العراقيــة ال�إ يرانية عام ١٩٨٠م ،والحروب
العرب ّيــة مــع الاحتــلال الصهيونـ ّـي مثــل حــرب عام 1948م ،والعدوان الصهيونــي على لبنان عام ١٩٨٢م.
الحروب العالم ّية:
وهــي �أكبــر �أنــواع الحــروب نظــراً لتع ـدّد المشــاركين فيهــا ،واتســاع نطاقاتهــا الجغراف ّيــة ،وغالب ـاً مــا
طالــت عملياتهــا معظــم قــارات العالــم ،ولــم تعــرف البشــريّة حروب ـاً عالميــة غيــر الحربيــن العالم ّيتيــن
ال�أولــى بيــن عامــي (1918-1914م) والثانيــة بيــن عامــي (1945-1939م).
وقــد عــرف العالــم نوعـاً �آخــر مــن الحــروب كالحــرب البــاردة ،ومــن ال�أمثلــة عليهــا حالــة التنافــس
والصــراع والتوتــر الّتــي خاضهــا الاتحــاد الســوفييتي والولايــات المتحــدة ال�أمريكيــة بعد الحــرب العالم ّية
الثانيــة فــي كثيــر مــن المياديــن ،كتصريحــات القــادة والزعمــاء ،وتبــادل الاتهامــات في وســائل ال�إ علام،
وســباق التســلح ،وغــزو الفضــاء ،وتجــارب ال�أســلحة ،وتنظيــم المنــاورات ،والمعــارض والعــروض
العســكرية ،وتجنيــد الجواســيس والعمــلاء ،واســتمرت حتــى انهيــار الاتحــاد الســوفييتي عــام 1991م.
قضية للنقاش
كيف يمكن تجنّب الحروب ال�أهلية؟
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نتائج الحروب:

نشاط ()٤

نُلاحظ الصُّ َور ال�آتية ،ثُ َّم نستنتج:

تدمير المصانع

الحرب ال�أهل ّية

الدولي
الصهيوني على مطار غزة
ال ُعدوان ّ
ّ

لاجئون

 ال�آثار الناجمة عن الحروب.51

أ�نا تعلّمت
يترتب على الحروب مجموعة من النتائج منها:
 النتائــج الاقتصاد ّيــة :تؤثــر نتائــج الحــروب فــي جميــع القطاعــات الاقتصاديّــة والزراع ّيــة والصناع ّيــةوالتجاريّــة بصــورة مؤقتــة �أو دائمــة؛ لمــا تتطلبــه مــن نفقــات ما ّديّــة وبشــرية ،ومــا تحدثــه مــن خســائر
بوســائل ال�إ نتــاج والبنــى التحتيــة اللازمــة لهــا كالموانــئ ،والمطــارات ،والبنــوك ،والطــرق ،والجســور،
وشــبكات الميــاه والكهربــاء.
 النتائــج الاجتماع ّيــة :تظهــر النتائــج الاجتماع ّيــة للحــروب فــي كثيــر مــن المجــالات ،وفــي مقدمتهــا�أعــداد القتلــى ،والجرحــى ،وال�أســرى ،والمفقوديــن وغيرهــم ،واختــلال التركيــب العمــر ّي والنوعـ ّـي بين
الس ـكّان ،وانتهــاك حقــوق ال�إ نســان وال�أعــراف والقوانيــن الدول ّيــة ،وانخفــاض مســتويات المعيشــة،
والخدمــات الص ّحيــة والتعليــم ،وشــيوع الفقــر ،والمجاعــات وال�أوبئــة ،وعمالــة ال�أطفــال.
 النتائــج السياســية :وتتمثّــل بانهيــار �إمبراطوريــات ودول ،وســقوط �أنظمــة سياســية وقيــام �أخــرى،وانــدلاع الثــورات ،والانقلابــات العســكرية ،ونتيجــة للحــروب الّتــي خاضتهــا حــركات التحـ ّرر الوطنــي
فــي مواجهــة الاســتعمار؛ حصلــت علــى حــق تقريــر المصيــر و�إقامــة الدولــة المســتقلّة ،كحركــة التحريــر
الوطنــي الجزائــري فــي مواجهــة الاحتــلال الفرنســي ،والثــورة الفلســطين ّية مــا زالــت تكافــح الاحتــلال
الصهيونـ ّـي؛ للحصــول علــى الاســتقلال الكامــل.
قضية للنقاش
ال�أطفال ،والنساء ،وكبار السن �أكثر الفئات تضرراً من الحروب.
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الاتّفاقيات الدول ّية الخاصة بالحروب:

نشاط ()٥

ص ال�آتي ،ثُ َّم نستنتج:
نقر أ� النّ ّ

انبثقــت فكــرة وضــع ح ـ ّد للمعانــاة الّتــي تســببها الحــروب علــى يــد هنــري دونــان بعــد معركــة
ســولفرينو عــام 1859م؛ لحفــظ حقــوق ال�أســرى والجرحــى والمدنييــن �أثنــاء الحــروب ،والســماح
للمنظّمــات ال�إ نســان ّية المحايــدة بالعمــل علــى تخفيــف معاناتهــم.
 -الحاجة �إلى وجود قوانين لتنظيم الحروب.

أ�نا تعلّمت

الدولــي ال�إ
نســاني قامــت ال�أســرة الدول ّيــة بعقــد الاجتماعــات ،و�إبــرام
بظهــور فكــرة القانــون
ّ
ّ
الاتّفاقيــات؛ لحمايــة حقــوق ال�إ نســان مــن الانتهــاكات الّتــي قــد تتعــرض لهــا علــى يــد المتحاربيــن،
والمؤسســات الدول ّيــة المحايــدة العاملــة للتخفيــف مــن
وشــملت ال�أســرى ،والجرحــى ،والمدنييــن،
ّ
معاناتهــم ،ومــن �أبرزهــا:
 الاجتمــاع ال�أول للجنــة الدول ّيــة لنجــدة العســكريين المجروحيــن الّــذي عقــد عــام 1863م ،الّتــي�أصبحــت تعــرف عــام 1876م باللجنــة الدول ّيــة للصليــب ال�أحمــر.
 اتّفاقيــات جنيــف ال�أربعــة عــام 1949م ،ونصــت علــى حمايــة الجنــود الجرحــى والمرضــى فــي البــروالبحــر ،والطواقــم الط ّب ّيــة ،و�أســرى الحــرب ،والمدنييــن ،وحظيــت ب إ�جمــاع العالــم ،وفــي عام 1977م
�ألحــق بها البروتوكــولان :ال�أول ،والثاني.
 معاهــدة �أوتــاوا (العاصمــة الكنديــة) عــام 1997م ،وتحظــر اســتخدام ال�ألغــام ال�أرضيــة المضــادةلل�أفــراد �أو نقلهــا وتخزينهــا ،وتُلــزم كل الدولــة بالتعهــد ب إ�زالتها وتدميرها بعد انتهاء النزاعات المســلحة،
علــى �أن لا يتعــدى ذلــك عشــر ســنوات مــن بــدء الاتّفــاق ،وتبــذل ك ّل دولــة جهدهــا لتحديــد جميــع
المناطــق المشــمولة ،الّتــي يشــتبه فــي �أنهــا مزروعــة بال�ألغــام.
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قضية للنقاش
وص ّية أ�بي بكر الصّ ديق لجيش المسلمين

«يــا �أيّهــا النــاس ،قفــوا �أوصيكم بعشــر فاحفظوها عنــي :لا تخونوا ،ولا تغلّوا ،ولا تغدروا،
ولا تمثّلــوا ،ولا تقتلــوا طفــلا ً صغيــراً ،ولا شــيخاً كبيــراً ،ولا امــر�أة ،ولا تعقــروا نخــلا ً ولا
تحرقوه ،ولا تقطعوا شجرة مثُ َّمرة ،ولا تذبحوا شا ًة ولا بقرة ولا بعيراً �إلا لم�أكلة ،وسوف
تمـ ّرون ب�أقــوام قــد ف ّرغــوا �أنفســهم فــي الصوامــع؛ فدعوهــم ومــا ف ّرغوا �أنفســهم له.
 -١الجوانب ال�إ نسانية الواردة في وصية �أبي بكر لجيش المسلمين.
 -٢هل التزم المسلمون في حروبهم بهذه الوصايا ،ولماذا؟
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أ�ختبر نفسي
ال�جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
السؤال ال�أول :أ�نقل إ�لى دفتري ،ثُ َّم أ�ضع دائرة حول رمز إ
 -١متى اندلعت الحرب العالم ّية ال�أولى؟
ب) 1922م.
�أ) 1914م.

ج)1920م.

د) 1919م.

 -٢متى انتهت الحرب الباردة؟
�أ) مع انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991م .ب) مع اندلاع الحروب البلقانية عام 1916م.
ج) بعد اندلاع الثورة البلشفية عام 1917م .د) بعد ت�أسيس هيئة ال�أمم المتّحدة عام1945م.
� -٣أي الحروب ال�آتية تع ّد مثالا ً على الصراعات الّتي حملت طابعاً دين ّياً؟
ب) الحروب الفرنجية.
�أ) حرب الخليج الثانية.
د) الحروب ال�ألمانية الفرنسية.
ج) الحروب العثُ َّمانية الروسية.
 -٤ما الاتّفاقية الدول ّية الّتي تلزم الدول بالتعهد على �إزالة ال�ألغام بعد نهاية الحروب؟
د) ال�أمم المتحدة.
ج) جنيف.
ب) �أوتاوا.
�أ) لاهاي.
السؤال الثاني :أ�ع ِّرف ما ي أ�تي:
 -الحرب.

 -الحرب العالمية.

 -الحرب الباردة.

السؤال الثالث :أ�عدّد أ�نواع الحروب ،ونعطي أ�مثلة على كل منها.
السؤال الرابع :أ� ِّ
وضح مظاهر الحرب الباردة.
السؤال الخامس :أ�ناقش نتائج الحروب الاقتصاد ّية.
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ال
ّدرس

السكاني
الان ِفجار ُّ

2

يتوقع من الطلبة بعد نهاية الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
اني.
 -١توضيح المفهوم الانفجار السكّ ّ
اني.
 -٢ذكر �أسباب الانفجار السكّ ّ
اني على العالم.
-٣استنتاج �آثار الانفجار السكّ ّ
اني في العالم.
 -٤اقتراح طرق للحد من مشكلة الانفجار السكّ ّ
 -٥تحليل �أبعاد مشكلة السكّان في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).
اني:
مفهوم الانفجار الس ّك ّ

نت أ�مل الجدول ،ثُ َّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:

نشاط ( /١أ�)
السنة
 210م
1650م
1820م
1930م
1975م
1990م
2000م
2010م
2015م
٢٠٢٠م

اني بالمليون
العدد السكّ ّ
250
500
1000
2000
4000
5310
6127
6900
7350
٧٧٩١

الزيادة السكّان ّية بالمليون
250
500
1000
2000
1310
817
773
450
٤٤١

جدول ( :)٤تط ّور عدد سكّان العالم خلال فترات زمن ّية مختلفة
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اني.
 -1نستنتج من الجدول دليلا ً على سرعة التزايد السكّ ّ
اني للمرة ال�أولى.
 -2نُحدِّد السنة الّتي تضاعف فيها العدد السكّ ّ
اني ليتضاعف للمرة ال�أولى ،والمدة الّتي
 -3نوازن بين المدة الّتي احتاجها العدد السكّ ّ
احتاجها ليتضاعف للمرتين الثانية والثالثة.
نت أ�مل الجدول ،ثُ َّم نقوم بما ي أ�تي:

نشاط (/١ب)
الفترة الزمن ّية ال�أولى
الس ّكان
الغذاء

1
1

الثانية

الثالثة

الرابعة

2
2

4
3

8
4

الخامسة السادسة
16
5

جدول( :)٥طبيعة تزايد كل من السكّان والغذاء

32
6

السابعة
64
7

 -1نستنتج المتوالية الّتي يتزايد بها كل من السكّان والغذاء في العالم.
 -2نف ّسر سبب ظهور مصطلح الانفجار السكاني.

أ�نا تعلّمت
اني المتســارع نتيجة لارتفاع معدّل المواليد،
يشــير مصطلح الانفجار السـ ّك ّ
اني �إلى التزايد السـكّ ّ
وانخفــاض معـدّل الوفيــات ،ووصــول السـكّان حــداً يختـ ّل فيــه التــوازن بيــن �أعدادهــم وبيــن حاجاتهــم مــن
المــوارد الغذائ ّيــة والاقتصاديّــة .وهــذا مــا تعانــي منــه معظم دول �آســيا ،و�إفريقيا ،و�أمريــكا اللاتينية.
اهتــم العلمــاء بالعلاقــة بيــن السـكّان والمــوارد ،وكان مــن �أبرزهــم تومــاس مالثــوس ()Thomas Malthus
ـص علــى �أن السـكّان يتزايــدون وفــق متوالية هندسـ ّية،
الّــذي قـدّم معادلــة تختلــف عــن معادلــة الزيــادة الســكانية ،وتنـ ّ
بينمــا يتزايــد الغــذاء وفــق متواليــة حســاب ّية؛ مــا يــؤدي �إلــى انتشــار المجاعــات والفقــر والمــرض ،وقــد نظــر �إلــى التزايد
اني نظــرة تشــاؤمية ،ور�أى بـ�أن حــل تلــك المشــكلة يكمــن فــي الحــروب وتفشــي ال�أمــراض الّتــي تــؤدي �إلــى
السـكّ ّ
القضــاء علــى كثيــر مــن السـكّان .لكــن نظريتــه تعرضــت �إلــى كثيــر مــن الانتقــادات؛ ل�أنهــا �أغفلــت دور التقـدّم
العلمـ ّـي فــي زيــادة �إنتــاج الغــذاء.
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قضية للنقاش
اني في الدول النامية ،بينما لا تظهر في الدول المتقدمة.
تبرز مشكلة الانفجار السكّ ّ
اني:
أ�سباب الانفجار الس ّك ّ
نت أ� ّمل الصُّ َور ال�آتية ،ثُ َّم نجيب عن السؤالين اللّذين يليها:

نشاط ()٢

()٢

()١

اني في العالم بشكل كبير.
 -١نستنتج العوامل الّتي ساهمت في التزايد السكّ ّ
اني.
 -٢نعطي �أمثلة �أخرى تسهم في سرعة التزايد السكّ ّ

أ�نا

تعلّمت

اني:
ومن ال�أسباب التي أ� ّدت إ�لى الانفجار الس ّك ّ
 ارتفــاع معـدّل الزيــادة الطبيع ّيــة الناتــج عــن ارتفــاع معـدّل المواليــد وانخفــاض معـدّل الوفيات �إلىاني ،حيــث يولــد ثلاثــة
تزايــد السـكّان بصــورة كبيــرة ،ووصــول �أعدادهــم �إلــى مرحلــة الانفجــار السـكّ ّ
مواليــد كل ثانيــة ،وهــذا يعنــي �أ َّن حوالــي ربــع مليــون مولــود يضافــون �إلــى عــدد سـكّان العالــم يوم ّياً.
 تحســن مســتوى الرعايــة الصّ ّح ّيــة ،والتوســع فــي �إنتــاج ال�أدويــة واللقاحــات والمضــا ّدات الحيويّــة؛مــا �أ ّدى �إلــى خفــض عــدد الوفيــات ،الناجمــة عــن ال�أمــراض وال�أوبئــة مثــل الكوليــرا والســل والملاريــا.
 وفــرة الغــذاء ك ّمـ ًا ونوعـ ًا؛ مــا �أ ّدى �إلــى تقليــل ظاهــرة الجــوع ،وتح ّســن الص ّحــة العا ّمــة ،وتناقــص�أعــداد الوفيات.
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 العــادات والتقاليــد الاجتماع ّيــة :كالــزواج المبكــر؛ الــذي يــؤ ّدي �إلــى زيــادة فــي عــدد المواليــد خلالفتــرة ال�إ نجــاب ،كمــا يع ـ ّد عــدد ال�أطفــال مظهــراً مــن مظاهــر الوجاهــة عنــد بعــض المجتمعــات
الناميــة� ،إضافــة �إلــى �أنهــم ُيعـدّون �أيــدي عاملــة تُســهم فــي رفــع دخــل ال�أســرة.
 انخفــاض المســتوى التعليمــي� :أســهم فــي زيــادة وعــي المــر�أة ،وت�أخُّ ــر سـ ّن زواجهــا بســبب الدراســة؛ مــاقلّــل فتــرة الخصوبــة وال�إ نجــاب لديهــا.
اني:
آ�ثار الانفجار الس ّك ّ

نشاط ()٣

نُلاحظ الصُّ َور ال�آتية ،ثُ َّم نستنتج:

الفقر وسوء التغذية

					
الضغط على الموارد الطبيع ّية

اني.
 -ال�آثار الناجمة عن مشكلة الانفجار السكّ ّ

حجم ال�أسرة

الازدحام والتلوث
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أ�نا

تعلّمت

خاص ًة في الد َُّول النامية مجموعة من ال�آثار السلبية ،منها:
اني في العالم ّ
نتج عن الانفجار السكّ ّ
ـي الفقــر والجــوع :حيــث يوجــد �أكثــر مــن ( )800مليــون شــخص فــي العالــم لا
 انتشــار ظاهرتـ ّيحصلــون علــى غــذاء كاف ،ومعظمهــم يتركــز فــي الــدول النّامية.
ال�عالــة؛ وذلــك نتيجــة لارتفــاع �أعــداد السـكّان ممــن هــم خــارج ســن العمــل
 ارتفــاع معـدّلات إمــن ال�أطفــال دون ســن الخامســة عشــرة ،وكبــار ال ّسـ ّن الّذيــن تزيــد �أعمارهــم عــن  64ســنة مقارنة
ب�أعــداد السـكّان م ّمــن هــم فــي ســن العمــل.
ّ
تضخــم أ�عــداد ســكان المــدن؛ مــا �أ ّدى �إلــى حــدوث �أزمــات �إســكان ّية ،وازدحامــات مروريّــة،
وارتفــاع معـدّلات التلــوث الهوائــي والمائــي ،والتربــة ،والضجيــج.
 تركيــز انفــاق ميزانيــة الــدول :علــى توفيــر الخدمــات والاحتياجــات الاســتهلاكية ،و�إهمــالالمشــاريع ال�إ نتاجيــة ،وانخفــاض مســتوى المعيشــة ،وصعوبــة تحقيــق التنميــة المســتدامة.
 اســتنزاف المــوارد الطبيع ّيــة :مثــل اجتثــاث الغابــات ،والزحــف ال ُعمراني على حســاب ال�أراضيالزراع ّيــة ،مــا �أ ّدى �إلــى خفــض ال�إ نتــاج الزراعــي ،والمســاحات الخضــراء ،والنبــات الطبيعـ ّـي،
و�إحــداث خلــل فــي النظــم البيئ ّيــة ،وقــد اتخــذ العالــم يــوم الحــادي عشــر مــن تمــوز مــن كل عــام
اني المفرط
يومـاً للسـكّان العالمـ ّـي؛ للاهتمــام بقضايــا السـكّان الملحــة الناتجــة عــن التزايــد السـكّ ّ
وعلاقاتهــا بالبيئــة والتنمية.
قضية للنقاش
ال�أعباء الّتي تتحملها وزارة التربية والتعليم الفلسطين ّية في توفير فرص التعليم لل�أعداد المتزايدة
الفلسطيني.
من �أبناء الشعب
ّ
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اني في العالم:
طرق الحد من الانفجار الس ّك ّ
نقر أ� ال�آية الكريمة ،ونُلاحظ الصُّ َور ،ث ّم نستنتج:

نشاط ()٤
قال تعالى:

(سورة لقمان�:آية)١٤

توفر الدواء

الزحف ال ُعمراني

التعليم

التوسع الزراعي
ُّ

 -١الفرق بين تنظيم النسل ،وتحديد النسل.
اني.
 -٢طرقاً لمواجهة مشكلة الانفجار السكّ ّ
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أ�نا

تعلّمت

الســكاني يتطلّــب تبنّــي سياســات ســكان ّية وتنمويــة
�إن مواجهــة ال�آثــار الســلبية لل�إ نفجــار
ّ
اني ،وتخطيــط الخدمــات ،وال�إ نتــاج بمــا يتوافــق مــع احتياجــات المجتمــع
مثــل تخطيــط النمـ ّو السـكّ ّ
و�إمكانياتــه الحاليــة والمســتقبلية ،وتحــاول كثيــر مــن الــدول والمجتمعــات تحقيــق ذلــك مــن خــلال:
نشــر الوعــي حــول تنظيــم النســل� ،أو تطبيــق سياســة تحديــد النســل كمــا فــي الصيــن ،والتوســع الر�أســي
فــي ال�إ نتــاج الزراعــي وتخزينــه �أو ت�أميــن اســتيراده ،باســتخدام الوســائل الحديثــة ،والتوســع ال�أفقــي عــن
التوســع فــي �إنتــاج ال�أدويــة واللقاحــات الط ّب ّيــة لرفــع
طريــق اســتصلاح ال�أراضــي الزراعيــة ،بال�إ ضافــة �إلــى ّ
الصحي ،ومحاربة ال�أمراض السارية والمعدية مثل :الكوليرا ،والحصبة ،والجدري ،وغيرها.
المستوى
ّ
أ�بعاد المشكلة الس ّكان ّية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة):

نشاط ( /٥أ�)

نفسر:
نُلاحظ الصُّ َورتين ،ونستنتج ،ثُ َّم ِّ

نكبة فلسطين عام 1948م

مخيم الشاطئ في قطاع غزة

اني في قطاع غزة.
 -١مشكلة الاكتظاظ السكّ ّ
 -٢يع ّد قطاع غزة من �أعلى مناطق العالم كثافة بالسكّان.
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أ�نا

تعلّمت

يع ّد قطاع غزة من �أكثر مناطق العالم كثافة بالسكّان؛ حيث بلغ عدد سكّانه ( )١,990,000نسمة
حتى عام ٢٠١٩م يعيشون في ِمساحة ()365كم ،٢وبذلك تصل الكثافة السكّان ّية فيه ( )٥٤٥٣نسمة/كم،٢
ويعود سبب هذا الازدحام �إلى ارتفاع معدّلات الزيادة الطبيع ّية فيه؛ حيث بلغ هذا المعدّل  ٢٣مولوداً
سنوياً لك ّل �ألف من السكّان ،وبذلك يرتفع معدّل الزيادة الطبيع ّية في غ ّزة عن نظيره في الض ّفة الغربية،
والبالغ  25مولوداً لك ّل �ألف من السكّان.
اني في غزة فيعود �إلى عمليات التهجير القسري الّتي مارستها
�أ ّما السبب الحقيقي للاكتظاظ السكّ ّ
العصابات الصهيون ّية بحق الفلسطين ّيين �إثر احتلالها لفلسطين عام 1948م ،وتشريدها للسكّان من
مدنهم وقراهم ،مثل الرملة واللد وبيت جبرين ويازور والمجدل وعسقلان ،وغيرها من المدن والقرى
مهجر ،وعاشوا في
والبلدات والقبائل البدوية ،فقد وصل منهم �إلى قطاع غزة �أكثر من � 190ألف ّ
مخيمات �أقامتها لهم ال�أمم المتحدة.
الص ّح ّيــة،
ـكاني فــي قطــاع غــزة �إلــى عـدّة نتائــج ســلبية فــي المجــالات ّ
وقــد �أ ّدى الاكتظــاظ السـ ّ
والص ّح ّية ،وارتفاع
والاجتماع ّيــة ،والبيئ ّيــة ،والاقتصاديّــة ،مثــل :الضغــط الكبيــر علــى المرافــق التعليم ّيــة ّ
خاصــة بعــد العــدوان الصهيونـ ّـي وحصــاره منــذ
معـدّلات البطالــة ،والفقــر المدقــع ،و�أزمــات �إســكان ّية ّ
عــام ٢٠٠٨م.
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نشاط (/٥ب)

ص ،ونستنتج ،ثُ َّم نقترح:
نُلاحظ الصُّ َورتين ،ونقر أ� النّ ّ

فلسطيني يحمل مفتاح العودة

شهادة تسجيل  -حكومة عموم فلسطين

«تق ـ ّرر وجــوب الســماح بالعــودة ،فــي �أقــرب وقــت ممكــن للاجئيــن الراغبيــن فــي العــودة �إلــى
ديارهــم ،والعيــش بســلام مــع جيرانهــم ،ووجــوب دفــع تعويضــات عــن ممتلــكات الّذيــن يقـ ّررون عــدم
العــودة �إلــى ديارهــم ،وكذلــك عــن كل فقــدان �أو خســارة �أو ضــرر للممتلــكات ،بحيــث يعــود الشــيء
�إلــى �أصلــه وفقـاً لمبــادئ القانــون الدولـ ّـي والعدالــة ،بحيــث يعـ ّوض عــن ذلــك الفقــدان �أو الخســارة �أو
(قــرار ال�أمــم المتحــدة رقــم )194
الضــرر مــن قبــل الحكومــات �أو الســلطات المســؤولة».
اني في قطاع غ ّزة.
 -حلولا ً لمشكلة الاكتظاظ السكّ ّ

أ�نا

تعلّمت

اني فــي قطــاع غــزة يكمــن بالدرجــة ال�أولــى فــي عــودة السـكّان
�أ ّن حــل مشــكلة الاكتظــاظ السـكّ ّ
المهجريــن �إلــى بيوتهــم الّتــي لا يزالــون يحملــون مفاتيحهــا فــي بئــر الســبع ،وعراق المنشـ ّية ،والفالوجة،
ّ
ويِبنــا ،وغيرهــا مــن المــدن والقــرى والبلــدات والديــار البدويــة ،وعودتهــم �إلــى زراعــة �أراضيهــم الّتــي لا
يزالون يحتفظون بشــهادات تســجيلها في ســهول المســم ّية ،وســلمة ،وعاقر ،وقطرة ،وخلدا ،وغيرها،
وبذلــك تحــل مشــكلاتهم الســكن ّية والغذائ ّيــة.
قضية للنقاش
عجز ال�أمم المتحدة في حل مشكلة اللاجئين الفلسطين ّيين.
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أاختبر نفسي
ال�جابة الصحيحة فيما ي أاتي:
السؤال ال�أول :أانقل إالى دفتري ،ثُ َّم أاضع دائرة حول رمز إ
اني؟
 -١ماذا يطلق على سرعة التزايد السكّ ّ
اني.
اأ) النم ّو السكّ ّ

ب) الزيادة الطبيع ّية.
د) الخصوبة السكّان ّية.

اني.
ج) ال�نفجار السكّ ّ

 -٢ما المناسبة الّتي يحتفل بها العالم سنوياً في الحادي عشر من شهر تموز؟
العالمي.
اأ) يوم السكّان
ّ

العالمي.
ب) يوم المراأة
ّ

العالمي.
ج) يوم البيئة
ّ

العالمي.
د) يوم التراث
ّ

ينص على عودة اللاجئين الفلسطين ّيين اإلى ديارهم؟
 -٣اأ ّي من قرارات ال�أمم المتحدة ال�آتية ّ
اأ) .٢٤٢

ب) .٣٣٨

د) .١٨١

ج) .١٩٤

السؤال الثاني :أاع ِّرف المقصود بالمفاهيم والمصطلحات ال�آتية:
اني.
 -ال�نفجار السكّ ّ

العمراني.
 الزحفّ

 -الزيادة الطبيع ّية.

اني.
السؤال الثالث :أاب ِّين ال�أسباب الّتي أادت إالى ارتفاع معدّل�ت النم ّو الس ّك ّ
اني.
السؤال الرابع :أاعدّد طرق مواجهة ال�آثار الناجمة عن ال�نفجار الس ّك ّ

السؤال الخامس :أاناقش الحلول الممكنة للمشكلات التي يعاني منها الس ّكان في قطاع غزة.

أانشطة تطبيقية

نُع ّد تقريراً عن اأحد ال�أنشطة ال�آتية:
 قرية فلسطين ّية مه ّجرة عام ١٩٤٨م. زيارة ميدانية ل�أحد مراكز ال�أمومة والطفولة في محافظتنا ،والخدمات الّتي يقدّمها.٦٥

ال
ّدرس

المجاعات

٣

يتوقع من الطلبة بعد نهاية الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
 -1توضيح المقصود بمفهوم المجاعة.
 -2استنتاج �أسباب حدوث المجاعات ،ومخاطرها.
 -٣بيان طرق مواجهة المجاعات في العالم.
مفهوم المجاعة:

نشاط ()١

النص ال�آتي ،ونُلاحظ الصّ ورتين ،ثُ َّم نستنتج مفهوم المجاعة:
نقر أ� ّ

تع ـ ّرض المغــرب ال�أقصــى (مراكــش) عــام 1779م لموجــة جفــاف حــادة ،فانحبــس المطــر،
وغــزت �أســراب الجــراد �أراضيــه ،ورعــت حقولــه ومحاصيلــه ،وانعدمــت ال�أقــوات وال�أغذيــة ،وحلّــت
المجاعــة ،وعـ ّم البــلاء ،وهلــك بهــا مــا يقــارب خمســة ملاييــن نســمة ،وانتشــرت الســلوكات الســيئة
كالســرقة والتســول.

انخفاض وزن ال�أطفال بسبب سوء التغذية
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تعـ ّرف المجاعــات :ب�أن ّهــا النقــص الشــديد الكامــل �أو الجزئــي فــي المرك ّبــات الغذائ ّيــة الضروريــة
المتوازنــة ،لبقــاء الجســم ،وصحتــه ،وعــدم قدرتــه علــى الحصــول عليهــا فــي منطقــة مــا ،خــلال فتــرة
زمن ّيــة مع ّينــة.
أ�سباب المجاعات ،ومخاطرها:

نشاط ()٢

نستنتج:
نُلاحظ الصّ ورتين ،ثُ َّم
ُ

الحروب

الجفاف

� -أسباب المجاعات.

أ�نا

تعلّمت

يرجع �أسباب المجاعات �إلى مجموعة من ال�أسباب الطبيع ّية والبشريّة ،والمتمثلة فيما ي�أتي:
أ�ولاً :ال�أســباب الطبيع ّيــة :وهــي الّتــي لا دخــل لل�إ نســان فيهــا ،وتؤثّــر عليــه بصــورة مفاجئة ،وقــد يتن ّب�أ
بهــا ،ولا يســتطيع مكافحتهــا �أو منعهــا ،ومنها:
 الجفــاف :يحــدث نتيجــة لانحبــاس ال�أمطــار �أو نقــص معدّلاتهــا عــن الطبيعـ ّـي بشــكل كبيــر؛مــا يــؤدي �إلــى تعــذر الزراعــة� ،أو تلــف المحاصيــل والمراعــي ،ونفــوق الحيوانــات ،وتفشــي ال�أمــراض
وال�أوبئــة ،ومــن ال�أمثلــة علــى ذلــك مــا شــهدته �إثيوبيــا والســودان والصومــال.
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 موجــات البــرد والصقيــع� :إن حــالات الانجمــاد والصقيــع ،وتســاقط الثلــوج والبــرد تــؤدي �إلــىوتكســر ال�أشــجار؛ بفعــل تراكــم الثلــوج ،كمــا حصــل فــي فلســطين
هــلاك المحاصيــل الزراع ّيــة،
ُّ
فــي شــباط عــام1951م.
 ال�آفــات الزراع ّيــة وال�أمــراض التــي تصيــب المحاصيــل الزراع ّيــة وتعمــل علــى تدميرهــا،كانتشــار الجــراد الّــذي هاجمــت بعــض مناطــق �إفريقيــا ،وبعــض مناطــق فلســطين عــام 1916م.
ثاني ًا :ال�أسباب البشر ّية :التي يكون سببها ال�إ نسان ،ومنها:
 الحــروب :تعمــل علــى انعــدام ال�أمــن ،والاســتقرار ،حيــث تــؤدي انتهــاكات القــوات المتحاربــةفــي منــع وصــول المــواد الغذائيــة �إلــى المنكوبيــن والنازحيــن بســبب الحــرب.
 الاســتعمار والاحتــلال :تقــوم سياســته علــى نهــب الخيــرات فــي المســتعمرات ،وربطهــا بــه،وتكريــس الفقــر ،والجهــل ،والمــرض ،وســوء التغذية.
ال�نســان للبيئــة ،واســتغلال مواردهــا الطبيع ّيــة؛ مــا �أدى �إلــى اســتنزاف
 ســوء اســتخدام إالمــوارد الطبيع ّيــة ،وظهــور كثيــر مــن المشــكلات البيئ ّيــة :كالتص ّحــر ،والاحتبــاس الحــراري،
والتلـ ُّوث ،الّتــي �أصبحــت تهـدّد البشــريّة علــى كوكــب ال�أرض.
قضية للنقاش
تواجه الدُّول التي تتع ّرض للمجاعات �إلى خطر المديون ّية ،والتّبع ّية السياسية والاقتصادية.
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مواجهة المجاعات:

نشاط ()٣

نُلاحظ الصُّ َور ال�آتية ،ونستنتج ،ثُ َّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:

منظمة ال�أغذية والزراعة للا أمم المتحدة (الفاو)
المنظّمة العرب ّية للتنمية الزراع ّية

العالمي للغذاء  -روما عام ١٩٩٦م
مؤتمر القمة
ّ
منظمة ال�أمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

 -١نُس ّمي المؤ ّسسات ال�إ قليم ّية والدول ّية الّتي تسهم في الح ّد من المجاعات وال�أمراض في العالم.
 -٢نقترح حلول� ً اأخرى لمواجهة خطر المجاعات.
نساني.
ِّ -٣
نفسر :مواجهة المجاعات واجب اإ ّ
٦٩

أ�نا

تعلّمت

�إ ّن مواجهــة المجاعــات مســؤول ّية جماع ّيــة ووقائ ّيــة تســتدعي تضافــر الجهــود الوطن ّية وال�إ قليم ّيــة والدول ّية
لمواجهــة هــذه الظاهرة.
ـي عملــت جامعــة الــدول العرب ّيــة علــى �إنشــاء المنظّمــة العرب ّيــة للتنميــة،
فعلــى الصعيــد العربـ ّ
الّتــي تهــدف �إلــى تحقيــق تنميــة عربيــة زراع ّيــة؛ لمواجهــة المشــكلات الزراع ّيــة الّتــي يعانــي منهــا
الوطــن العربـ ّـي ،ومنهــا المجاعــات ،والتنســيق مــع المنظّمــات ال�إ قليم ّيــة والدول ّيــة ذات العلاقــة.
ـي هنــاك منظّمــات دول ّيــة تســعى �إلــى �إيجــاد حلــول لضحايــا المجاعــات،
وعلــى الصعيــد الدولـ ّ
عــن طريــق تقديــم المســاعدات الدول ّيــة ،مثــل منظمــة (الفــاو) ،والتــي تهــدف �إلــى التوســع فــي التنميــة
التصحــر ،والجفــاف،
الزراع ّيــة ،والتنقيــب عــن مصــادر الميــاه لحــل مشــكلة العجــز المائـ ّـي ،ومقاومــة
ّ
اني فــي الــدول الّتــي تعانــي مــن ارتفاعهــا.
وضبــط معـدّلات النمـ ّو السـكّ ّ
وهنــاك عــدد مــن المنظّمــات الدول ّيــة وال�إ قليميــة التــي تقــدم المســاعدات العاجلــة لضحايــا
المجاعــات ،كاللجنــة الدول ّيــة للصليــب ال�أحمــر ،والهــلال ال�أحمــر ،ومنظمــة اليونيســيف الّتــي تقـدّم
مســاعداتها العاجلــة والطارئــة لل�أطفــال فــي المناطــق الّتــي تتع ـ ّرض للحــروب والحصــار �أو الكــوارث
الطبيع ّيــة ،وهنــاك مســؤول ّية مجتمع ّيــة يجــب �أن يتح ّمــل ال�إ نســان مســؤولياته تجاههــا ،وهــي النظــرة
ال�أخلاقيــة الّتــي يجــب �أن يتحلــى بهــا كل فــرد فــي الدولــة الواحــدة ،والتكافــل مــن �أجــل تقديــم
المســاعدة لضحايــا هــذه الكــوارث.
قضية للنقاش
الفلسطيني في مساعدة المواطنين في حالات الحصار والكوارث
دور الدفاع المدني
ّ
الطبيع ّية.
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أ�ختبر نفسي
ال�جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
السؤال ال�أول :أ�نقل إ�لى دفتري ،ثُ َّم أ�ضع دائرة حول رمز إ
 -1ما �أسباب تعرض المغرب ال�أقصى (مراكش) للمجاعة عام 1779م؟
ب) الزلازل.
�أ) الجفاف والجراد.
د) ال�أعاصير.
ج) ال�أمطار الشديدة.
 -2ما اسم المنظّمة الّتي �أنش�أتها جامعة الدول العرب ّية بهدف تحقيق التنمية؟
ب) منظمة اليونيسيف.
�أ) منظمة الفاو.
د) منظمة اليونسكو.
ج) المنظّمة العرب ّية للتنمية.
السؤال الثاني :أ�ع ِّرف ما ي أ�تي :المجاعة ،ومنظمة الفاو.
السؤال الثالث :أ�عدِّد العوامل البشر ّية المسببة للمجاعات.
السؤال الرابع :أ�ناقش العبارة ال�آتية:
(مواجهة المجاعات مسؤول ّية وقائية وجماعية تستدعي تكاثف الجهود الوطنية وال�إ قليم ّية).
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ال
ّدرس

الثقافي
حماية التراث
ّ
نساني
ال�
إ
ّ

4

يتوقع من الطلبة بعد نهاية الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
الثقافي ال�إ
نساني ،و�أقسامه.
 -1توضيح مفهوم التراث
ّ
ّ
الثقافي ال�إ
نساني في العالم.
 -2ذكر �أه ِّم َّية الحفاظ على التراث
ّ
ّ
الثقافي ال�إ
نساني في العالم وفلسطين.
 -3تفسير المخاطر الّتي تهدّد التراث
ّ
ّ
الثقافي ال�إ
نساني في العالم وفي
 -٤تقييم دور الاتفاقيات والمنظّمات الّتي تهتم بحماية التراث
ّ
ّ
مدينة القدس.

ال�نساني ،و أ�قسامه:
مفهوم التراث إ
نُلاحظ الصُّ َور ال�آتية ،ثُ َّم نقوم بما ي أ�تي:

نشاط ()١
عمود(�أ)

عمود (ب)
يا ظريف الطول يا حلو يا دلوع ...واللي يطيح البير يحسب للطلوع
واحنــا تفرقنــا وعلــى اللــه الرجوع...والمفــرق والمجمــع ربنــا
يــا ظريــف الطــول مالــي وماليكــو ...وابتليتــو بالهــوى ويــش حالكــو
وان كان عشــرة غيرنــا طابــت ليكو...خبرونــا تندبــر حالنــا
يــا ظريــف الطــول وقــف تقلــك ...رايــح عالغربة وبلادك احســنلك
خايــف يــا ظريــف تــروح وتتملــك ...وتعاشــر الغيــر وتنســاني �أنــا

كنيسة المهد  -بيت لحم
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�أغنية يا ظريف الطول

لغز

مصحف مكتوب بخط اليد

الثقافي.
 -١نستنتج المقصود بالتراث
ّ
الثقافي.
 -٢نصنف �أقسام التراث
ّ

أ�نا

تعلّمت

ال�نســاني :هــو الموروثــات مــن المقتنيــات الما ّديّــة والمعنويّــة مــن ال�أجيال الســابقة،
ـي إ
التــراث الثقافـ ّ
ويتــم تناقلهــا عبــر ال�أجيــال اللاحقة.
ال�نساني إ�لى قسمين رئيسيين ،هما:
قسم التراث الثقافي إ
ُي َ
المــا ّد ّي :هــو التــراث الملمــوس ،والمرئـ ّـي بالعيــن ،مثــل ال�أماكــن ال�أثريــة والتاريخيــة ،وال�أدوات،
والعمــلات القديمــة ،وال�أشــجار المع ّمــرة ،والمحميــات الطبيع ّيــة النبات ّيــة ،والحيوان ّيــة .
ـوي :هــو التــراث غيــر الملمــوس ،وتتناقلــه ال�أجيــال بوســائط ما ّديّــة وغيــر ما ّديّــة ،مثــل :اللغــة،
المعنـ ّ
وال�أغانــي ،والشــعر ،والحكايــات ،وال�أمثــال ،وال�ألغــاز الشــعبية ،والعــادات والتقاليــد.
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نشاط تطبيقي
نساني ،حسب الجدول:
ال�
ننقل إالى دفاترنا ،ونصنّف ما تمثّله ال�آتية من التراث الثقافي إ
ّ
صنــع الــورق ،ال�أمثــال الشــعبية ،ال ّربابــة ،ســور القــدس ،ملحمــة اأبــي زيــد الهلالــي ،الدّبكــة الشــعبية،
ـطيني ،الحكاية الشــعب ّية ،الطابون ،قصة الزير ســالم ،الغناء والموسيقى،
السـ ّ
ـجاد اليدو ّي ،الزجل الفلسـ ّ
لعبــة حجــر النــرد ،المعلقــات الشــعريّة ،الثوب الفلســطيني.
الرقم

تراث ما ّد ّي

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧

الرقم

(معنوي)
تراث غير ما ّد ّي
ّ

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧

أاه ِّم َّية المحافظة على التراث:

نشاط ()٢

نقر أا النص ال�آتي ،ثُ َّم نجيب عن السؤالين اللّذين يليه:

يحــرم اإهمــال التــراث ،والتفريــط بــه ال�أجيــال القادمــة منــه ،ويقطــع صلتهــا الوجدانيــة بماضيهــا،
ويجعلهــا اأدوات ط ِّيعــة للغــزو الفكــر ّي ،والتبع ّيــة ال�أجنب ّية ،وتطبيق سياســتها ال�ســتعمارية الســاعية لتزويره
ـطيني،
وتشــويهه وطمســه ،وتغيير ملامحه وســرقته كممارســات ال�حتلال
الصهيوني بحق التراث الفلسـ ّ
ّ
الّــذي لــم تســلم منــه الطيــور والمحم ّيــات الطبيع ّيــة ،والطــرق ،والممرات ،والمخطوطــات ،وغيرها.
الثقافي.
 -١نستنتج اأه ِّم َّية الحفاظ على التراث
ّ
الفلسطيني.
الثقافي
 -٢نذكر اأمثلة على محاول�ت طمس التراث
ّ
ّ
٧٤

أ�نا

تعلّمت

حظــي التــراث الثقافـ ّـي ال�إ نســاني باهتمــام ال�أمــم والشــعوب؛ لمــا لــه مــن نتائــج ما ّديّــة ومعنويّــة فــي
حاضرها ومســتقبلها ،فقد خصصت (اليونســكو) يوم  4/18من كل عام يوماً للتراث ،وخصصت فلســطين
ـطيني؛ للت�أكيــد علــى هويّتهــا الوطن ّيــة فــي الداخــل والشــتات،
يــوم  10/7مــن كل عــام يوم ـاً للتــراث الفلسـ ّ
ولمواجهــة التحدّيــات ،وفــي مقدمتهــا سياســة الاحتــلال الصهيونـ ّـي ،الّتــي تحــاول تشــويهه وطمســه .وتتمثّــل
�أهميــة المحافظــة علــى التــراث فيمــا ي�أتــي:
 رمــز الهو ّيــة و إ�ثبــات الحــق التاريخــي :اتّخــذ التــراث الثقافـ ّـي شــعاراً وطني ـاً للتعريــف بالهويــةالوطن ّيــة والحفــاظ عليهــا مــن محــاولات الطمــس والتزويــر؛ ولهــذا نجــد صــوره حاضــرة فــي المناســبات
الوطن ّيــة والدين ّيــة .والعملــة ،وطوابــع البريــد ،والمهرجانــات ،وغيرهــا.
 الارتبــاط الروحــي :يوثّــق علاقــة ال�إ نســان بالقيــم الروح ّيــة ،مثــل :علاقــة ال�أماكــن الدين ّيــة المقدّســة فــيمدينــة القــدس بمــا يفــوق نصــف سـكّان العالــم مــن المؤمنيــن بالرســالات الســماوية.
 إ�ثــراء الثقافــة العالم ّيــة :وتكمــن �أهميتــه باطّــلاع السـكّان علــى تجــارب الشــعوب فــي العالــم وخبراتهــم؛ـاني مــن مصــادر المعرفــة التاريخ ّيــة التــي تع ّد شــاهداً ورمزاً
وتبــادل الثقافــات ،كمــا يعـ ّد التــراث الثقافـ ّـي ال�إ نسـ ّ
ـاني وفنونــه وجمالــه و�أصالته.
صادقـاً علــى ال�إ بــداع ال�إ نسـ ّ
 التنميــة الاقتصاد ّيــة :يع ـ ّد �أحــد العناصــر ال�أساس ـ ّية لتنشــيط الســياحة ،ورفــد خزينــة الدولــة بالعملــةالصعبــة.
 حمايــة البيئــة :يــؤدي الحفــاظ علــى بعــض النباتــات ،والحيوانــات ،والطيــور ،وال�أســماك المهــدّدةبالانقــراض (المحميــات الطبيعيــة) �إلــى تنشــيط البيئــة المحلِّ ّيــة ،و�إعــادة ترميمهــا.

قضية للنقاش
دورنا في الحفاظ على تراثنا الثقافي.
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ال�نساني:
المخاطر الّتي تهدّد التراث الثقافي إ
نُلاحظ الصُّ َور ال�آتية ،ثُ َّم نستنتج:

نشاط ()٣

الحروب

الحفريات الصهيونية في محيط المسجد ال�أقصى

الثقافي.
 المخاطر التي يتعرض لها التراثّ
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المناخ

�إغلاق بيت الشرق /مقر منظمة التحرير الفلسطين ّية في
القدس

أ�نا

تعلّمت

يتعــرض التــراث الثقافـ ّـي ال�إ نســاني لكثيــر مــن المخاطــر الّتــي تؤثّــر عليــه ســلبياً ،ووفقـاً لطبيعــة تكوينهــا
يمكــن تصنيفهــا �إلــى مجموعتيــن همــا:
 -أ�ولاً :المخاطر الطبيع ّية :ومن �أهمها:

*المنــاخ :يؤثّــر بعناصــره المختلفــة كارتفــاع الحــرارة وانخفاضهــا؛ لمــا تحدثــه مــن تمـدّد وتقلّــص
وتشــ ّقق بالمبانــي ،وتســاقط الزخــارف ،كمــا تعمــل ال�أمطــار والســيول والفيضانــات علــى تــ�آكل
النقــوش وتح ـ ّول ال�ألــوان وتدميرهــا ،و�أيض ـاً الصواعــق الّتــي �أحرقــت نطاقــات واســعة مــن الغابــات
والطيــور والحيوانــات الب ِّر َّيــة.
* الــزلازل :تلعــب دوراً مهم ـاً فــي تقويــض �أســس المبانــي ال�أثريّــة وتحويلهــا �إلــى �أطــلال� ،أو هــدم
�أجــزاء منهــا.
* ال�آفــات :وتشــمل الفطريّــات والحشــرات والديــدان مــن خــلال ت�أثيرهــا علــى التــراث المــا ّد ّي ،بمــا
فيهــا المخطوطــات ،وال�أشــجار المع ّمــرة ،وال�أثــاث وال�أخشــاب.
 -ثاني ًا :المخاطر البشر ّية :ومن �أهمها:

ـاني للقصــف والتدميــر،
* الحــروب والتدميــر المتع َّمــد :مــن خــلال تعــرض مظاهــر التــراث ال�إ نسـ ّ
كمــا حــدث فــي الحــروب التــي تعرضــت لهــا العــراق وســوريا ،وتع ّمــد الاحتــلال الصهيونــي الســيطرة
علــى كثيــر مــن ال�أماكــن ال�أثريّــة والتاريخ ّيــة الفلســطينية� ،أو تدميــره لكثيــر منهــا �أثنــاء اجتياحاتــه
المتكــررة للمــدن والقــرى الفلســطينية ،وعدوانــه علــى قطــاع غــزة.
* الســرقة والتزويــر :يتـ ّم مــن خــلال تهريــب �آلاف القطــع ال�أثريّــة للخــارج ،وبيعهــا كمــا حــدث فــي
العــراق ،وقيــام الاحتــلال الصهيونــي بســرقة التــراث الفلســطيني وتزويــره علــى �أنــه مــن تراثــه ،وتســمية
كثيــر مــن المواقــع ال�أثريــة ب�أســماء عبريــة بهــدف طمــس الهويــة الوطنيــة الفلســطين ّية.
ـي ب أ�ه ِّم َّيــة التــراث :كتجريــف المبانــي القديمــة والمعالــم ال�أثريّــة،
* الجهــل وغيــاب الوعــي الثقافـ ّ
وعــدم ترميمهــا ،والتنقيــب عــن ال�آثــار بطــرق غيــر مشــروعة بهــدف الحصــول علــى المال.
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نساني:
ال�
الاتفاقيات الدول ّية تجاه التراث
الثقافي إ
ّ
ّ

نشاط ()٤

نقر أ� النص ال�آتي ،ثُ َّم نقوم بما ي أ�تي:

نصــت المــادة الرابعــة مــن اتّفاقيــة لاهــاي لعــام 1954م علــى حمايــة الممتلــكات الثقاف ّيــة،
ّ
و�أن تتع ّهــد ال�أطــراف الموقّعــة علــى الاتّفاق ّيــة بضــرورة تحريــم ســرقتها ،ونهبهــا وتبديدهــا� ،أو تدميرهــا،
ووقايتهــا مــن ال�أعمــال الّتــي تض ـ ّر بهــا ،وتحريــم �أ ّي عمــل تخريبـ ّـي مو ّجــه ضــد هــذه الممتلــكات.
وعــدم الاســتيلاء علــى الممتلــكات الثقاف ّيــة المنقولــة القائمــة فــي �أراضــي �أ ّي مــن ال�أطــراف المتعاقــدة،
ـطيني المنقــول وغيــر المنقــول ،وفــي مقدّمتــه مدينــة القــدس.
وينطبــق هــذا علــى التــراث الفلسـ ّ
الانساني.
الثقافي
 -١نستنتج دلالة وجود اتفاقيات دولية لحماية التراث
ّ
ّ
 -٢نب ِّين �أهم عناصر حماية التراث وفق اتّفاقية لاهاي لعام 1954م.

أ�نا

تعلّمت

تع ـ ّد حمايــة التــراث الثقافـ ّـي مســؤولية �إنســانية علــى المســتويين الدولــي والشــخصي؛ لذلــك
ظهــرت مجموعــة مــن الطــرق الهادفــة لحمايتــه منهــا :إ�صــدار التشــريعات والقوانيــن الّتــي تكفــل
حمايتــه ،كقوانيــن حمايــة ال�آثــار والمخطوطــات والوثائــق التاريخ ّيــة ،والالتــزام بالاتّفاقيــات الدول ّيــة،
وفــي مقدمتهــا اتّفاقيــة لاهــاي عــام 1954م لحمايــة الممتلــكات الثقاف ّيــة �أثنــاء النزاعــات المســلحة،
ومنــع توريــد الممتلــكات الثقاف ّيــة وتصديرهــا ونقــل ملكيتهــا ،وتوثيــق التــراث فــي الســجلات
ـي والحفــاظ عليــه ،مــن خــلال ترميــم المبانــي
المح ِّل ّيــة والعالم ّيــة ،والتوعيــة ب أ�ه ِّم َّيــة التــراث الثقافـ ّ
ال�أثريّــة وت�أهيلهــا ،و�أرشــفتها ،و�إقامــة المتاحــف ،والحمــلات ال�إ علاميــة.
ـاني �إلى قســمين �أساسـ ّيين،
يمكــن تقســيم المؤ ّسســات العاملــة فــي مجــال حمايــة التــراث
الثقافي ال�إ نسـ ّ
ّ
هما:
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المؤسسات الدول ّية ال�أجنب ّية:
ّ
ومن �أهمها منظمة هيئة ال�أمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) )،(UNESCO
الثقافي على مســتوى العالــم ،فعلى الصعيد
حيــث �إنهــا تضــع البرامــج الّتــي تهتــم بالحفــاظ علــى التــراث
ّ
ـطيني ،وبعــد حصــول فلســطين علــى العضويــة الكاملــة فــي اليونســكو بتاريــخ 2011/10/13م
الفلسـ ّ
ـطيني ضمــن لائحــة التــراث العالمـ ّـي ،مثــل البلــدة القديمــة
تــم �إدراج كثيــر مــن التــراث الثقافـ ّـي الفلسـ ّ
فــي مدينــة القــدس عاصمــة دولــة فلســطين و�إبقــاء القــدس علــى لائحــة التــراث المهـدّد بالخطــر ،ومــن
القــرارات الّتــي صــدرت عنهــا قــرار عــام 2007م ،الّــذي طالــب الاحتــلال الصهيونـ ّـي بوقــف الحفريــات
فــي طريــق بــاب المغاربــة ،بعــد �أن قامــت بهــدم التلــة المؤ ّديــة لبــاب المغاربــة ،و�إدراج المســجد
ال�إ براهيمــي الشــريف فــي مدينــة الخليــل ،وقريــة بتيــر ،غــرب مدينــة بيــت لحــم المهـدّدة بجــدار الضـ ّم
العالمي.
والتو ّســع العنصــر ّي ،وكنيســة المهــد ،وطريــق الحجــاج �إلــى قائمــة التــراث
ّ

بتّير  /بيت لحم

المسجد ال�إ براهيمي/الخليل

وال�سلام ّية:
المؤسسات العرب ّية إ
ّ

ومــن �أهمهــا :المن ّظمــة العرب ّيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم (ال�ألكســو)  ALECSOالّتــي
�أ ّسســتها الجامعــة العرب ّيــة عــام 1970م ،وتهت ـ ّم بنشــر التــراث ،وثقافــة الحفــاظ عليــه داخــل الوطــن
ال�ســلام ّية للتربيــة
العربـ ّـي ،واختــارت القــدس عاصمــة الثقافــة العرب ّيــة عــام 2009م .والمن ّظمــة إ
والعلــوم والثقافــة ( إ�يسيســكو)  ISESCOومــن �أهدافهــا :المحافظــة علــى الثقافــة والهويّــة ال�إ ســلام ّية
ودعمهــا ،والحفــاظ علــى معالــم الحضــارة ال�إ ســلام ّية ،ويتجلّــى دورهــا فــي �إنتــاج �أفــلام وثائق ّيــة عــن
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ـلامي ،والدعــم المــاد ّي
ـلامي ،ومؤسســة �إحيــاء التــراث ال�إ سـ ّ
القــدس ،وت�أهيــل مشــروع المتحــف ال�إ سـ ّ
ـطيني لتطويــر الثقافــة والفنــون.
للمركــز الفلسـ ّ
قضية للنقاش
الثقافي لمدينة القدس.
التحدّيات الّتي تعيق المؤ ّسسات الّتي تهتم بحماية التراث
ّ
وانطلاقـاً ممــا يتعــرض لــه التــراث الثقافـ ّـي ال�إ نســاني فــي مدينــة القــدس ،مــن تزويــر وســرقة ،فـ إ�ن
الواقــع يســتدعي طــرح الحلــول لحمايــة تراثهــا �أبرزهــا :التنســيق بيــن الجهــات الداخل ّيــة والخارج ّيــة الّتــي
متخصصــة بحمايــة التــراث ،و�إجــراء دراســات
تُعنــى بتــراث المدينــة ،وتنظيــم مؤتمــرات وورش عمــل
ّ
علم ّيــة مع ّمقــة حيــال كل مــا يتعـ ّرض لــه التــراث مــن انتهــاكات ،وحفــظ تراثهــا ،و�إنشــاء مركز متخصص
فــي التــراث ُيعنــى بالتدريــب وت�أهيــل القيــادات والخبــراء ،و�إدراج موضــوع التــراث في المناهج المدرسـ ّية
والجامعــات الفلســطين ّية ،و�إنشــاء صنــدوق مالـ ّـي لحمايــة تــراث المدينــة ،و�إثــارة مسـ�ألة الانتهــاكات الّتي
يتعــرض لهــا التــراث فــي المحافــل الدول ّيــة الّتــي تهتــم بحمايــة التــراث الثقافـ ّـي لمدينــة القــدس.

أ�ختبر نفسي
ال�جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
السؤال ال�أول :أ�نقل إ�لى دفتري ،ثُ َّم أ�ضع دائرة حول رمز إ
العالمي من كل عام؟
خصصته اليونسكو يوماً عالمياً للتراث
 -١ما التاريخ الّذي ّ
ّ
�أ) .2/ 18

ج) .4/18

ب) .3/ 18

العالمي؟
 -٢ما المؤ ّسسة العالم ّية الّتي تُعنى بالتراث
ّ
�أ) اليونيسيف.
ج) اللجنة الدول ّية للصليب ال�أحمر.
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ب) اليونسكو.
د) منظمة الفاو.

د) .6/ 18

العالمي؟
الثقافي
 -٣ما المخاطر البشريّة الّتي تهدّد التراث
ّ
ّ
ب) ال�آفات.

�أ)الزلازل.

ج) البراكين.

د) الحروب.

� -٤أين توجد كنيسة المهد؟
�أ) بيت لحم.

ب) الناصرة.

ج) القدس.

د) الخليل.

الثقافي في العالم.
السؤال الثاني :أ�ذكر خمسة مخاطر طبيع ّية وبشرية تهدّد التراث
ّ

السؤال الثالث :أ� ِّ
وضح دور المن ّظمة العرب ّية للتربية والثقافة والعلوم ( أ�ليكسو) في حماية
والمعنوي في مدينة القدس.
التراث الما ّد ّي
ّ

ال�جراءات الّتي يمكن أ�ن تتّخذها الحكومات والشعوب لحماية
السؤال الرابع� :أب ِّين إ
العالمي.
الثقافي
التراث
ّ
ّ

الثقافي في القدس.
السؤال الخامس� :أعدّد خمسة معالم من التراث
ّ
السؤال السادس :أ� َع ِّلل:

الثقافي في مدينة القدس.
الصهيوني طمس التراث
�أ -محاولة الاحتلال
ّ
ّ
العالمي.
الثقافي
ب -المناخ من العوامل الطبيع ّية الّتي تؤثّر على التراث
ّ
ّ

الثقافي لمدينة القدس.
السؤال السابع :أ�ق ّيم دور منظمة اليونسكو في حماية التراث
ّ
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أانشطة تطبيقية
الصـ َور اأو ال�أدوات التراثيــة وال�أغانــي والدبــكات
 ننظّــم معرضـاً تراثيـاً فــي مدرســتنا ،مــن خــلال جمــع ُّالشــعبية.
 -نشكّل محكمة صورية نحاكم فيها ال�حتلال الصهيوني على انتهاكاته للتراث الفلسطيني.

اأق ّيم ذاتي:

ﹸﺃﻋ ﹼﺒ ﹸﺮ ﺑ ﹸﻠﻐﺘﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﹼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ،ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﻄﺮ.

مشروع الوحدة
الصهيوني على قطاع غزة عام ٢٠١٤م ،بحيث
ننقسم اإلى مجموعات ،ونناقش انتهاكات ال�حتلال
ّ
تناقش كل مجموعة اأحد المحاور ال�آتية:
المجموعة ال�أولى :اأسباب الحرب.
المجموعة الثانية :جمع البيانات حولها والنتائج المترتبة عليها.
الصهيوني خلالها.
المجموعة الثالثة :ربطها بال�تّفاقيات الدول ّية ،وال�نتهاكات الّتي مارسها ال�حتلال
ّ
المجموعة الرابعة :كتابة النتائج والتوصيات.

٨٢

ال َو ْحدَ ُة السادسة

نماذج من الموا َطنة الكون ّية

نت أا ّمل ،ونف ّكر:
يولَد جميع الناس اأحراراً متساوين في الكرامة ،والحقوق.

ســيتمكّن الطلبــة بعــد الانتهــاء مــن دراســة ال َوحــدة ،والتفاعــل مــع �أنشــطتها ،مــن التعـ ّرف �إلــى
مفهــوم الفقــر ،و�أســبابه ،واقتــراح الحلــول؛ لمعالجــة مشــكلته علــى الصعيديــن الوطنــي ،والد َّْولــي،
باعتبارهــا مشــكلة كونيــة ليســت خاصــة بدولــة دون غيرهــا� ،إضافــة �إلــى ال�آثــار ال�إ يجابيــة والســلبية
لاســتخدام ال�إ نترنــت ،وعلاقــة ال�إ نترنــت بالموا َطنــة ال َّر ْقميــة ،وكيفيــة التوظيــف ال�آمــن لــه علــى
الصعيديــن الشــخصي وال�أســري؛ لحمايــة المواطــن مــن عمليــات القرصنــة ،والتجســس ،والابتــزاز؛
ل�أغــراض مختلفــة.

ويتم تحقيق ذلك من خلال ال�آتي:
 -١توظيف مهارات التعاون ،والعمل الجماعي ،والحوار والنقاش ،و�إبداء الر�أي ،واحترام الر�أي
ال�آخر في قضايا حياتية مختلفة.
 -٢ممارسة التعليم الذاتي ،من خلال الرجوع �إلى مصادر المعرفة المختلفة.
 -٣تنفيذ مشاريع تربوية تهدف �إلى الح ّد من ظاهرة الفقر في المجتمع.
 -٤كتابة تقارير ،و�أبحاث علم ّية ذات علاقة بموضوعات ال َوحدة.
 -٥تنظيم مقابلات مع المسؤولين في المؤسسات العا ّمة.
 -٦تنظيم حملات توعية في المجتمع المحلي.
 -٧عمل مطويّات تعليمية (بروشورات) حول موضوعات ال َوحدة التعليمية.
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الفقر

١

يتوقّع من الطلبة بعد نهاية الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
 -١توضيح مفهوم الفقر ،ومؤشراته -٢ .استنتاج �أسباب الفقر -٣ .اقتراح حلول لمكافحة الفقر.

مفهوم الفقرّ ،
ومؤشراته:

نشاط ()١

ص ال�آتي ،ونُلاحظ الجدول ،ثُ َّم نقوم بما ي أ�تي:
نقر أ� النّ ّ

توجد في جميع �أنحاء العالم ،وتختلف نسبة الفقر ،ومقاييسه من دولة �إلى
الفقر ظاهرة قديمة حديثة َ
�أخرى على �أساس مستوى دخل الفرد ،واستهلاكه من السلع ،ومستوى معيشته ،فمن ُي َع ّد فقيراً في
الولايات المتحدة ال�أمريكية قد ُي َع ّد غنياً في �إحدى الدول ال�إ فريقية �أو غيرها.
لل�نسان
أ� -الحاجات ال�أساسية إ

ب -خط الفقر

ج -الفقر المدقع

عبارة عن السلع الغذائية وغير
الغذائية اللازمة لل�إ نسان بحيث
يبقى ح ّياً وتحفظ كرامته وتحقق
قدرته على مزاولة نشاطاته
الاعتيادية بصورة مقبولة.

يحسب على �أساس :السل ّة
ال�أساسية بال�إ ضافة �إلى التعليم
والنقل ،والاتصالات والصحة،
ومستلزمات المنزل.

لا يستطيع ال�إ نسان معه
الحصول على الحد ال�أدنى من
الحاجات الغذائية ال�أساسية
اللازمة للحصول على الحد
ال�أدنى من السعرات الحرارية
لبقائه ح ّياً وليزاول نشاطاته.

�أسرة مك ّونة من � ٥أشخاص

خط الفقر ( ٢٤٧٠شيكلاً)

خط الفقر المدقع
( ١٩٧٤شيكلاً)
الجهاز المركزي لل�إ حصاء الفلسطيني٢٠١٨ ،م

 نستنتج مفهوم الفقر من العمود (�أ). ما المؤشرات التي تدل على الفقر من خلال العمودين (ب و ج)؟85
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ُيع َّرف الفقر :ب�أن ّه عدم قدرة الفرد على بلوغ الح ّد ال�أدنى من الاحتياجات ال�أساسية ،كالملبس،
والم�أكل ،والم�أوى ،والتعليم ،والصحة ،والحرية ،والكرامة ال�إ نسانية .وقد حدّدت تقارير هيئة ال�أمم
المتحدة ،ووثائقها عدداً من ّ
المؤشرات التي تد ّل على وجود الفقر في �أ ّي مجتمع ،ومن هذه المؤشرات:
حصته من الدخل القومي.
 -١تدن ّي دخل الفرد ،وتدن ّي ّ
 -٢تدن ّي المستوى الصحي ،وانتشار ال�أمراض السارية.
 -٣معدل ال َو َفيات عند المواليد.
 -٤ارتفاع نسبة الخصوبة عند المر�أة.
 -٥ضعف ال�إ لمام بالقراءة ،والكتابة.
أ�سباب الفقر:

نشاط ()٢

نقر أ� النص ال�آتي ،ثُ َّم نُناقش:

تختلف �أسباب الفقر باختلاف الزمان ،والمكان ،والظروف المحيطة التي يم ّر بها المجتمع ،وتنتشر ظاهرة
الفقر بشكل واسع في بعض الدول العربية مع وجود تباينات واسعة بينها ،تتراوح بين ( )%3من السكان في
ال�إ مارات العربية المتحدة �إلى نحو نصف السكان في اليمن ،ويبلغ معدل َم ْن يعيشون تحت خ ّط الفقر في
السكان
العالم العربي بين ()%38 - %34؛ �أي �أ ّن �أكثر من ثُلُث العرب يعيشون تحت خ ّط الفقر .وثلث ّ
في ِف َلسطين ( ،)%29,2يعيشون تحت خط الفقر الوطني ،و�أن تعيش �أسرة فلسطينية مك ّونة من خمسة
�أفراد يعيشون على ( )2,4شيكل يومياً للفرد الواحد.
خاصة؟
� -١أسباب الفقر عا ّمة ،وفي ِف َلسطين ّ
 -٢ترتفع نسبة الفقر في المحافظات الجنوبية عنها في المحافظات الشمالية في ِف َلسطين.
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تتعدّد �أسباب الفقر ،منها:
 -١الدخل المتدن ّي غير المنتظم ،كالعمل الموسمي ،والمياومة.
 -٢تفشّ ي البطالة بين �أفراد المجتمع.
 -٣ال�أسر كبيرة العدد ،ومحدودة الدخل.
 -٤انخفاض ال�إ تفاق الحكومي على الصحة ،والتعليم ،وغيرها في الدول النامية؛ بسبب الديون المتراكمة عليها.
 -٥التجزئة ال�إ قليمية للوطن العربي ،وغياب التكامل الاقتصادي بين دوله.
 -٦تبع ّية الاقتصاد العربي للغرب ،و�إغراق ال�أسواق العربية بالمنتجات ال�أجنبية.
 -٧يلعب الفساد دوراً مؤثّراً في ارتفاع نسبة المنحدرين تحت خ ّط الفقر.
وفي ِف َلسطين ،تفاقمت ظاهرة الفقر؛ بسبب النكبات السياسية المتلاحقة للشعب ال ِف َلسطيني
منذ منتصف القرن الماضي حتّى ال�آن ،وازدادت في السنوات ال�أخيرة مع تصاعد ال�إ جراءات التعسفية
للاحتلال الصهيوني ،ك إ�غلاق المناطق ال ِف َلسطينية ،وحصارها ،وتقييد حرية تن ّقل السلع ،و�إلحاق �أضرار
جسيمة بالقطاعات ال�إ نتاجية ،وخاصة الزراعة ،من خلال �إغراق السوق ال ِف َلسطينية بالمنتجات الزراعية
الصهيونية� ،إضافة �إلى مصادرة ال�أراضي؛ لتوسيع المستوطنات ،وبناء مستوطنات جديدة ،وش ّق الطرق
والتوسع العنصري ،وهدم ال ِبنية التحتية ال�أساسية ،وضرب شبكات المياه،
الالتفافية ،وبناء جدار الض ّم
ّ
والكهرباء ،والمؤسسات ،وكذلك تحكّم سلطات الاحتلال في المعاملات التجارية ال ِف َلسطينية ،من
خلال سيطرتها على الموانئ البحرية ،والجوية ،والمعابر والحدود ،والسياسات التجارية ال ِف َلسطينية.

قضية
بحثية

نبحث عن نسبة الفقر في ك ٍّل من الض ّفة الغربية ،وقطاع غ ّزة ،ثُ َّم نقارن �أسباب
التفاوت بينهما ،ونحلِّله.
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طرق مكافحة الفقر:

نشاط ()٣

نُلاحظ الشكل ال�آتي ،ثُ َّم نجيب في مجموعات عمل
تعاونية عن ال�أسئلة التي تليها:

شكل (� :)٩أهداف التنمية المستدامة (٢٠٣٠ - ٢٠١٥م)

 -١ما الفرق بين الفقر ،والقضاء على الجوع؟
 -٢لو كنت في موقع صناعة القرار في دولتك ،كيف يمكن الح ّد من الفقر في مجتمعك؟
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تُ َع ّد �أهداف التنمية المستدامة التزاماً جريئاً ب إ�نهاء المسيرة التي بد�أها العالم مع مطلع ال�ألفية الثالثة
ل�إ نهاء الفقر بجميع �أشكاله ،و�أبعاده بحلول عام 2030م.
ونظراً لتسارع دائرة الفقر في العالم ،والمخاطر الناجمة عنه ،لا ب ّد من حشد الجهود الوطنية،
والعالمية لمكافحته ،من خلال :تنمية الموارد البشرية ،كالاهتمام بالصحة والتعليم ،وتمكين المر�أة
والشباب ،وتعزيز الديمقراطية ،والمشاركة في اتخاذ القرار ،وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية،
والقضاء على الفقر ،من خلال توفير فرص عمل ،وزيادة الدخل ،وتحقيق ال�أهداف التي حدّدها
مؤتمر التنمية المستدامة ،مثل:
 -١تقليص نسبة الفقراء الذين يعيشون على �أق ّل من دولار واحد في اليوم.
 -٢تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم ،و�إتمام مرحلة التعليم ال�أساسي بالكامل.
 -٣تقليل نسبة َوفيات ال�أمهات عند الولادةَ ،ووفيات ال�أطفال دون س ّن الخامسة.
 -٤وقف تفشّ ي ال�أمراض الخطيرة ،مثل ال�إ يدز ،والملاريا.
وتسـهم المؤسسـات ب�أشـكالها المختلفـة فـي ِف َلسـطين دوراً فـي مكافحـة الفقـر ،ومـن �أبـرز هـذه
المؤسسـات :المؤسسـات الحكوميـة ،كـوزارة الشـؤون الاجتماعيـة التـي ترعـى ال�أسـر المحتاجـة،
والمؤسسـات ال�أهليـة ،كلجـان الـزكاة ،والجمعيـات الدينيـة الخيريـة ،والفصائل وال�أحزاب السياسـية
التـي تقـدّم المسـاعدات العينيـة ،والمؤسسـات الدوليـة ،كوكالة الغوث الدولية التي تقدّم مسـاعدات
لل�أفـراد وال�أسـر الفقيـرة مـن اللاجئيـن ،وبرنامـج ال�أمـم المتحـدة ال�إ نمائـي الـذي لعـب دوراً كبيـراً فـي
خصصـت ال�أمـم المتحدة يوم  ١٧تشـرين ال�أول
مكافحـة الفقـر ،مـن خـلال المشـاريع ال�إ نتاجيـة ،وقـد ّ
مـن ك ّل عـام يومـاً دوليـاً للقضـاء علـى الفقـر.

قضية
بحثية

نبحث في شبكة ال�إ نترنت عن غايات الهدف الرابع للتنمية المستدامة (التعليم الجيد)،
ونُلاحظ علاقته بالهدف ال�أول (القضاء على الفقر).
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أ�ختبر نفسي
ال�جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
السؤال ال�أول :أ�ختار رمز إ
 -١كم تبلغ نسبة َم ْن يعيشون تحت خ ّط الفقر في الوطن العربي؟
�أ) ال ُّر ْبع.

الخمس.
ج) ُ

ب) الثُّلث.

د) النصف.

 -٢ما الهدف ال�أول من �أهداف التنمية المستدامة؟
�أ) التعليم الجيد.

ب) القضاء على الجوع.

ج) الصحة الجيدة.

د) القضاء على الفقر.

المختصة بمساعدة ال�أفراد وال�أسر الفقيرة من اللاجئين؟
 -٣ما المؤسسة ال�أممية
ّ
�أ) اليونسكو.

ب) اليونيسيف.

ج) الفاو.

د) ال�أونروا.

 -٤متى يصادف اليوم الدولي للقضاء على الفقر؟
�أ)  17تشرين ال�أول.

ب)  17تشرين الثاني.

ج)  17كانون ال�أول.

د)  17كانون الثاني.

السؤال الثاني :أ� ّ
وضح المقصود بالفقر ،والفقر المدقع.
السؤال الثالث :أ�ذكر ّ
مؤشرات الفقر.
السؤال الرابع :أ�وضح أ�ثر الاحتلال الصهيوني في انتشار الفقر في فِ َلسطين.
الســؤال الخامــس :أ�قتــرح بعــض السياســات علــى الحكومــة؛ للحـ ّد مــن انتشــار ظاهــرة الفقــر فــي
فِ َلسطين .
السؤال السادس :هل ظاهرة الفقر ظاهرة محلّية أ�م كون ّية تستدعي تكاتف جهود جميع الدول؟
لماذا؟
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٢

يتوقع من الطلبة بعد نهاية الدّرس أ�ن يكونوا قادرين على:
 -1تعريف التمييز العنصري.
 -2بيان مجالات التمييز العنصري في المجتمع.
 -3توضيح حقوق ال�إ نسان التي تت�أثّر؛ بسبب ممارسة التمييز العنصري في المجتمع.
مفهوم التمييز العنصري:

نشاط ()١

نقر أ� الحالة ال�آتية ،ونُناقش ال�أسئلة التي تليها:

لاحظت طالبة تدرس تكنولوجيا المعلومات في السنة الثالثة في �إحدى الجامعات ال ِف َلسطينية �أ ّن
ال ِف َلسطينيين يواجهون عنصرية من نوع �آخر باستخدام التكنولوجيا الحديثة ،من خلال ال�إ نترنت التي تُ َع ّد
الوسيلة ال�أسرع انتشاراً في الترويج ل�أفكار ،ومبادئ من ش�أنها �أن تؤلّب العالم الغربي على ال ِف َلسطينيين
�أينما كانوا ،وباختلاف �أديانهم السماوية .وتشير الفتاة التي تبحر في عالم ال�إ نترنت َوفقاً لطبيعة دراستها،
�أن ّها تتع ّرض ل�أشكال مختلفة من التمييز العنصري ،تتراوح بين النعت بال�إ رهابية� ،أو حظر مشاركتها في
المنتديات ال�أجنبية ،كما تؤكّد �أن ّها تتل ّقى رسائل عنصرية من جهات مجهولة عبر بريدها ال�إ لكتروني،
تحمل صورة غير صحيحة عن ال ِف َلسطينيين ،والسبب �أ ّن ملف التعريف الشخصي الخاص بها يشير �إلى
الص َورة الحقيقية لل�إ نسان ال ِف َلسطيني.
�أن ّها عربية ِف َلسطينية� ،إلّا �أن ّها تحاول ال ّر ّد عليها ،وتقديم ُّ
 -1نستنتج �أشكال التمييز ضد ال ِف َلسطينيين ،كما برزت في الحالة.
 -2لو كنت مكان الطالبة ،هل تتصرف بالطريقة نفسها؟ لماذا؟
 -3ما ال�أساس الذي استند عليه التمييز العنصري ،كما ورد في الحالة؟
 -4نستنتج المقصود بالتمييز العنصري.
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قصــد بالتمييــز العنصــري ،كمــا ورد فــي المــادة ( )1مــن اتفاقيــة القضــاء علــى �أشــكال التمييــز
ُي َ
العنصــري كافّــة ،التــي ت ـ ّم التوقيــع عليهــا فــي الجمعيــة العامــة لل�أمــم المتحــدة ،و�أصبحــت ســارية
المفعــول منــذ كانــون الثانــي عــام 1969م� :أ ّي تمييــز� ،أو اســتثناء� ،أو تقييــد� ،أو تفضيــل يقــوم علــى
�أســاس العــرق� ،أو اللّــون� ،أو النســب� ،أو ال�أصــل القومــي� ،أو ال�إ ثنــي ،ويســتهدف� ،أو يســتتبع تعطيــل،
�أو عرقلــة الاعتــراف بحقــوق ال�إ نســان ،والحريــات ال�أساســية� ،أو التمتّــع بهــا� ،أو ممارســتها ،علــى قــدم
المســاواة فــي الميــدان السياســي� ،أو الاقتصــادي� ،أو الاجتماعــي� ،أو الثقافــي� ،أو فــي �أ ّي ميــدان �آخــر
مــن مياديــن الحيــاة العامــة.
وبموجب هذا التعريف ،تتع ّهد الدول ال�أطراف الموقّعة على الاتفاقية بال�آتي:
 -١عــدم ممارســة التمييــز العنصــري وتشــجيعه وحظــره ضــد ال�أشــخاص� ،أو الجماعــات� ،أو
المؤ ّسســات ،و�إنهــاؤه بالوســائل الممكنــة كافّــة.
 -٢تعديل السياسات ،والقوانين ،وال�أنظمة التي تؤ ّدي �إلى التمييز العنصري في الدولة� ،أو �إلغاؤها.
 -٣تشــجيع المنظمــات ال�إ نســانية التــي تهــدف �إلــى �إزالــة الفــروق ،والحواجــز بيــن ال�أجنــاس،
ودعمهــا ،ومنــع الانقســام فــي المجتمــع علــى �أســاس عنصــري.
 -٤اتخــاذ التدابيــر ،وال�إ جــراءات السياســية ،والاقتصاديــة ،والثقافيــة ،وغيرهــا؛ لحمايــة الجماعــات
العرقيــة فــي الدولــة ،وضمــان تمتّعهــا بحقــوق ال�إ نســان ،والحريــات ال�أساســية.
وقــد انض ّمــت دولــة ِف َلســطين �إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع �أشــكال التمييــز العنصــري فــي
نيســان 2014م ،دون �أ ّي تحفظــات علــى موا ّدهــا ،وجــاء التوقيــع تعبيــراً عــن الاحتــرام لمبــادئ
الاتفاقيــة ،وروحهــا.
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مجالات التمييز العنصري:

نشاط ()٢

نُلاحظ الصُّ َور ال�آتية ،ثُ َّم نقوم بما ي أ�تي:

التهجير الفلسطيني عام ١٩٤٨م

مدينة القدس

النوع الاجتماعي

ال�إ عاقة

المناطق المه ّمشة

ال�أقليات العرقية
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 -١نستنتج مجالات التمييز التي يتعرض لها ال�إ نسان في المجتمع.
 -٢نكمل الجدول ال�آتي:
�أشكال التمييز

مجال التمييز
الشعوب الواقعة تحت الاحتلال
المر�أة
ال�أشخاص ذوو ال�إ عاقة
المناطق المه ّمشة� ،أو البعيدة
ال�أقليات العرقية
الطوائف الدينية
ال�أحزاب والتنظيمات السياسية

 -٣نُناقش �أشكال التمييز العنصري الذي تتع ّرض له مدينة القدس عاصمة دولة ِف َلسطين.

أ�نا

تعلّمت

تبنّى الانتداب البريطاني سياسات استعمارية عنصرية �أ ّدت �إلى �إنكار وجود الشعب ال ِف َلسطيني،
ِ
ديني �إلى مجموعتين ،هما :ال�أولى الطوائف غير اليهودية المقيمة
وتقسيم سكان ف َلسطين على �أساس ّ
في ِف َلسطين (المسلمون ،والمسيحيون) ،والثانية اليهود الصهاينة ،وظهر ذلك جلياً في تنفيذها وعد
بلفور ،ب إ�قامة الوطن القومي لليهود الصهاينة في ِف َلسطين ،في الوقت الذي �أنكر فيه الحقوق السياسية
لل ِف َلسطينيين ،كما �أن ّها لم تعمل على تمكين الشعب ال ِف َلسطيني من ح ّقه في تقرير المصير ،وتحقيق
استقلال ِف َلسطين كدولة متعددة ال�أعراق ،وال�أديان ،والطوائف ،وفي المقابل ،تعاونت بريطانيا مع الحركة
الصهيونية على استجلاب المهاجرين اليهود الصهاينة ،وتمكينهم على حساب حقوق ال ِف َلسطينيين
السكان ال�أصليين.
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وكانت الكارثة العنصرية الكبرى التي حلّت بالشعب ال ِف َلسطيني سنة 1948م ،عندما احتلّت العصابات
الصهيونية المسلّحة ( )%77من ِف َلسطين ،وارتكبت المجازر بح ّق ال ِف َلسطينيين ،وتدمير ( )531قرية
ِف َلسطينية ،وتهجير مليون ِف َلسطيني �إلى �أماكن اللجوء فيما تب ّقى من ِف َلسطين� ،أو �إلى دول الجوار ،كال�أردن،
وسوريّة ،ولبنان ،وغيرها من �أماكن الشتات .و�أكملت احتلالها لما ت ّبقى من ِف َلسطين في َحزيران سنة
1967م ،وما زال الاحتلال الصهيوني يتنكّر لحقوق الشعب العربي ال ِف َلسطيني في الحرية ،والاستقلال،
و�إقامة الدولة ال ِف َلسطينية على ال�أراضي ال ِف َلسطينية المحتلة سنة 1967م� ،إضافة �إلى �إنكاره القرار الدولي
بح ّق عودة اللاجئين ال ِف َلسطينيين ،ويستمر في �إجراءاته العنصرية التي طالت مناحي حياة ال ِف َلسطينيين كافة،
كالقتل ،والتشريد ،والاعتقال ،والحواجز العسكرية ،والبوابات ال�إ لكترونية ،وهدم المنازل ،وبناء المستوطنات
الض ّم والتو ّسع العنصري.
الصهيونية ،وجدار ّ
لقد أ�ق ّرت التشريعات ال ِف َلسطينية التي ج ّسدتها وثيقة الاستقلال ال ِف َلسطينية ،والقانون ال�أساسي
ال ِف َلسطيني احترام الكرامة ال�إ نسانية ،وح ّق المساواة ،والعدالة ،والمشاركة السياسية ،وحقوق المواطنة
لجميع ال ِف َلسطينيين دون تمييز على �أساس العرق� ،أو الدين� ،أو الجنس� ،أو المكانة الاقتصادية� ،أو
الاجتماعية� ،أو السياسية� ،أو ال�إ عاقة .وصادقت دولة ِف َلسطين على جميع اتفاقيات حقوق ال�إ نسان
التي تصون الكرامة ال�إ نسانية ،كال�إ علان العالمي لحقوق ال�إ نسان ،واتفاقية القضاء على �أشكال التمييز
العنصري كافة ضد المر�أة ،واتفاقية حقوق الطفل ،وغيرها .وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك بعض
الفئات مع ّرضة للتمييز ،كالمر�أة ،وال�أشخاص ذوي ال�إ عاقة ،والمناطق البدوية ،والمناطق المه ّمشة
والتوسع العنصري ،وال�أقليات العرقية� ،أو الطائفية.
الض ّم
المحاذية لجدار ّ
ّ
لقد اتّخذت دولة ِف َلسطين تدابير استثنائية لبعض ال�أقليات المشمولة بحماية دولة ِف َلسطين ،مثل
طائفة السامريين المقيمة على جبل جرزيم في نابلس ،واعتبرتهم مواطنين ِف َلسطينيين ،وفتحت المجال
�أمامهم لتولّي الوظائف في الدولة ،وبناء المدارس ،وتزويدها بالكادر التربوي ،مثل مدرسة جرزيم
ال�أساسية المختلطة .وكذلك الحال بالنسبة لل�أرمن ،والسريان ،والغجر (الدوم) الّذين يتركزون في قطاع
غ ّزة ،والبلدة القديمة في القدس ،وغيرها من ال�أقليات العرقية.

قضية بحث ّية :نبحث ،ونكتب تقريراً عن واحدة من ال�أقليات العرقية ،والطائف ّية المشمولة بحماية دولة ِف َلسطين ،والتدابير،
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ال�نسان التي تت أ�ثّر نتيجة التمييز العنصري:
حقوق إ

�أ

نشاط ()٣

و ال�إ جراءات الخا

نقر أ� الحالات ال�آتية ،ثُ َّ ّم نُحدد أ� ّي ًا منها عنصرية:

 -١شركة ت�أمين وطنية ترفض توظيف شخص تجاوز عمره  60عاماً.
 -٢تعديل قانون التقاعد ،ليصبح سن التقاعد عن العمل للمر�أة  50عاماً ،وهو �أق ّل من سن التقاعد للرجل.
 -٣بعض الجامعات تمنح الطلبة المتوفقين �إعفاء من ال�أقساط الجامعية.
خاصة تمتنع عن مواءمة مم ّراتها لتلبية احتياجات ال�أشخاص ذوي ال�إ عاقة.
 -٤مؤ ّسسة ّ
� -٥إقرار كوتا نسائية ( )%20في انتخابات المجلس التشريعي ال ِف َلسطيني عام 2006م.
 -٦يرفض سائق تكسي عمومي نقل شخص من ذوي البشرة السوداء في سيارته.
�-٧أحد المصانع في محافظة ما �أعلن عن وظيفة �إدارية ،بشرط �أن يكون المتقدم من المحافظة نفسها.
� -٨أحد ال�أحزاب� ،أو التنظيمات السياسية في �إحدى التجمعات السكانية يو ّزع مساعدات عينية على
مخصصة لل�أهالي جميعاً.
�أعضائه فقط ،علماً �أ ّن المساعدات ّ
توجد فيها
 -٩مجموعة من الطالبات في �إحدى المدارس
يمتنعن عن المشاركة في مجموعات عمل َ
َ
طالبات بدويات.
 -١٠لاعب يرفض مشاركة لاعب �آخر من �أصول غير عربية في المنتخب الوطني لكرة القدم.

أ�نا

تعلّمت

تؤ ّدي ممارسة التمييز العنصري في المجتمع �إلى المساس بكرامة ال�إ نسان؛ �إذ �إن ّه يجب احترام ك ّل
شخص بسبب �إنسانيته ،ويجب معاملته باحترام ،وهذا هو ال�أساس في حقوق ال�إ نسان .وممارسة التمييز
تؤ ّدي �إلى انتهاك حقوق المر�أة ،وحقوق ال�أطفال ،وحقوق ال�أشخاص ذوي ال�إ عاقة ،والمناطق المه ّمشة،
نصت عليها التشريعات الدولية ،والوطنية� ،إضافة �إلى
ويحرمها من الحصول على الحقوق ال�أساسية التي ّ
�أ ّن التمييز يؤ ّدي �إلى انتهاك حرية الر�أي والتعبير ،وح ّق المشاركة في الحياة العا ّمة ،و�إدارة الش�أن العامّ،
وتولّي الوظائف العا ّمة ،والح ّق في العمل ،والح ّق في التعليم.
التعصب ،والكراهية في المجتمع بدل الانسجام ،والتسامح؛ ما يؤ ّدي
يقود التمييز العنصري �إلى ّ
�إلى ضعف المجتمع ،وتفكّكه ،وانتشار الخوف ،والقلق ،وال�أنانية بين �أفراده ،وظهور النزاعات،
والحروب ال�أهلية.
96

تنتهك ممارسات الاحتلال الصهيوني ،و�إجراءاته العنصرية ح ّق الحياة لل ِف َلسطينيين ،وح ّقهم في
التملّك ،والعمل ،والتعليم ،وتح ّد من حرية الحركة ،والتنقل ،وغيرها من الحقوق التي �أق ّرتها المواثيق،
والتشريعات الدولية لحقوق ال�إ نسان.
أ�ختبر نفسي

ال�جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
السؤال ال�أول :أ�ختار رمز إ
 -١متى �أصبحت اتفاقية القضاء على جميع �أشكال التمييز العنصري سارية المفعول؟
د) 1976م.
ج) 1969م.
ب) 1958م.
�أ)  1948م.
 -٢متى وقّعت دولة ِف َلسطين اتفاقية القضاء على جميع �أشكال التمييز العنصري؟
ج) 201٢م.
ب) 1994م.
�أ) 1988م.

د) 2014م.

السؤال الثاني� :أ َو ّضح المقصود بال�آتي :التمييز العنصري ،والتدابير الاستثنائية.
السؤال الثالث :ما التزامات الدول ال�أطراف الموقّعة على اتفاقية القضاء على جميع أ�شكال التمييز
العنصري؟
السؤال الرابع� :أعطي أ�مثلة على أ�شكال التمييز العنصري لك ّل من :المر أ�ة ،وال�أشخاص ذوي
ال�عاقة ،وال�أقلّ ّيات العرقية ،أ�و الطائفية.
إ
السؤال الخامس� :أناقش العبارة ال�آتيةُ :ي َع ّد وعد بلفور أ� ّول وثيقة عنصرية في تاريخ فِ َلسطين
الحديث.
السؤال السادس :أ�ذكر أ�مثلة على إال�جراءات العنصرية للاحتلال الصهيوني في فِ َلسطين.
السؤال السابع :أ� ّ
وضح الحقوق التي تُنتهَ ك في المجتمع؛ نتيج ًة لممارسة التمييز العنصري.
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المشروع :شكل من أ�شكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة
(�أفراداً �أو مجموعات) بسلسلة من �ألوان النشاط التي يتمكنون
خلالها من تحقيق �أهداف ذات �أهمية للقائمين بالمشروع.
ويمكن تعريفه على �أنه :سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد
�أو الجماعة لتحقيق �أغراض واضحة ومحددة في محيط اجتماعي
برغبة ودافعية.
ميزات المشروع:
 -1قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ولا يتم دفعة
واحدة.
 -2ين ّفذه فرد �أو جماعة.
 -3يرمي �إلى تحقيق �أهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.
 -4لا يقتصر على البيئة المدرسية و�إنما يمتد �إلى بيئة الطلبة
لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.
 -5يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافع ّيتهم
ورغبتهم بالعمل.
خطوات المشروع:
�أولاً -اختيار المشروع :يشترط في اختيار المشروع ما ي�أتي:
� -1أن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.
� -2أن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.
� -3أن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة
والمجتمع.
� -4أن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض
ومتوازنة ،لا تغلّب مجالا ً على ال�آخر.
� -5أن يتلاءم المشروع مع �إمكانات المدرسة وقدرات الطلبة
والفئة العمرية.
� -6أن ُيخطّط له مسبقاً.
ثاني ًا -وضع خطة المشروع:
يتم وضع الخطة تحت �إشراف المعلم حيث يمكن له �أن
يتدخّ ل لتصويب �أي خط�أ يقع فيه الطلبة.
يقتضي وضع الخطة ال�آتية:
 -1تحديد ال�أهداف بشكل واضح.
 -2تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع ،وطرق الحصول عليها.
 -3تحديد خطوات سير المشروع.
-4تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع( ،شريطة �أن يشترك
جميع �أفراد المجموعة في المشروع من خلال المناقشة
والحوار و�إبداء الر�أي ،ب�إشراف وتوجيه المعلم).
 -5تحديد دور كل فرد في المجموعة ،ودور المجموعة بشكل كلّي.
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ثالث ًا -تنفيذ المشروع:
مرحلة تنفيذ المشروع فرصة لاكتساب الخبرات بالممارسة
العملية ،وتع ّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره من الحرية ،والتخلص
من قيود الصف ،وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ نجاز حيث
يكون �إيجابياً متفاعلا ً خ ّلاقاً مبدعاً ،ليس المهم الوصول �إلى النتائج
بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات
ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.
دور المعلم:
 -1متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدخّ ل.
� -2إتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.
 -3الابتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من �أخطاء.
 -4التدخّل الذكي كلما لزم ال�أمر.
دور الطلبة:
 -1القيام بالعمل ب�أنفسهم.
 -2تسجيل النتائج التي يتم التوصل �إليها.
 -3تدوين الملاحظات التي تحتاج �إلى مناقشة عامة.
 -4تدوين المشكلات الطارئة (غير المتوقعة سابقاً).
رابع ًا -تقويم المشروع :يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:
 -1ال�أهداف التي وضع المشروع من �أجلها ،ما تم تحقيقه،
المستوى الذي تح ّقق لكل هدف ،العوائق في تحقيق
ال�أهداف �إن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
 -2الخطة من حيث وقتها ،التعديلات التي جرت على الخطة �أثناء
التنفيذ ،التق ّيد بالوقت الم ّحدد للتنفيذ ،ومرونة الخطة.
 -3ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث ،تن ّوعها� ،إقبال الطلبة عليها،
توافر ال�إ مكانات اللازمة ،التقيد بالوقت المحدد.
 -4تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث ،ال�إ قبال على تنفيذه
بدافع ّية ،التعاون في عملية التنفيذ ،الشعور بالارتياح� ،إسهام
المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.
يكتب المعلم تقرير ًا تقويمي ًا شاملاً عن المشروع ،من
حيث:
•	�أهداف المشروع وما تح ّقق منها.
الخطة وما طر�أ عليها من تعديل.
•
أ
ال�نشطة التي قام بها الطلبة.
•
المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.
•
المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.
•
الاقتراحات اللازمة لتحسين المشروع.
•
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ال�إ مــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية2010 ،م.
3 .3البزاز ،حرب تلد حرب ،ال�أهل ّية للنشر والطباعة ،عمان ،دون تاريخ.
4 .4بيير رونوفن ،تاريخ القرن العشرين ،تعريب نور الدين حاطوم ،دار الفكر المعاصر ،بيروت ،دار الفكر ،دمشق1980 ،م.
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1111صباريني ،رشيد الحمد محمد سعيد .البيئة ومشكلاتها ،الكويت ،عالم المعرفة1978 ،م.
1212عز الدين� ،أحمد ،عصر انحطاط ال�إ مبريالية العودة �إلى منطق موازين القوى العسكرية ،مكتبة مدبولي ،القاهرة2006 ،م.
العربي2007 ،م.
1313الفالوجي ،فريد� ،أسرار الحرب العالم ّية الثانية ،دار الكتاب
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1414القادري ،سمير ،ماستر البيئة والتنمية المستدامة ،ظاهرة الجفاف :مفهومها و�أسبابها ونتائجها2014-2013 ،م.
ـاني والشــريعة ال�إ ســلامية ،ط ،1
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1616نــوار ،عبــد العزيــز ســليمان ،ونعنعــي ،عبــد المجيــد ،التاريــخ المعاصــر �أوروبــا مــن الثــورة الفرنســية �إلــى الحــرب العالم ّيــة الثانيــة ،دار
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1717اتفاقية القضاء على جميع �أشكال التمييز العنصري.
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لجنة المناهج الوزاريّة:
د .صبري صيدم
د .بصري صالح
م .فواز مجاهد

أ� .ثروت زيد
أ� .عزام أ�بو بكر
أ� .عبد الحكيم أ�بو جاموس

د .شهناز الفار
د .سمية النخالة
م .جهاد دريدي

لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج الدراسات الاجتماعية والتاريخية والجغرافية
أ
أ
		� .محمود أ�بو شمة
د .موسى سرور
		
		� .جمال سالم
أ� .منير عايش (منسق ًا)
أ
د .نعيم بارود
		
		� .بشار دوابشة
د .أ�سامة أ�بو نحل
			
د .خميس العفيفي
أ
أ
		� .أ�كرم حلاحلة
		� .محمد عريدي
د .حسان القدومي
			
د .حسين الريماوي
أ
		� .عطية أ�بو نمر
د .أ�مين أ�بو بكر
		
د .خالد دعوس
			
د .عث َُّمان الطل
أ
أ
		� .زكي سلمان
			� .محمد حاتم عبد الرحمن د .أ�سامة عياد
أ� .هدى عليان
أ
أ
أ
		� .ڤينا الديك
		� .سمر قعقور
		� .فتحية ياسين
أ� .عبد الباسط يوسف
أ� .شازمة كامل
أ� .خالدة ياسين
أ� .طه عجوة
ف التاسع ال�أ
ساسي:
المشاركون في ورشات عمل الجزء ال�أول من كتاب الدّراسات الاجتماع ّية للصّ ّ
ّ
�أ� .إبراهيم علقم

�أ .رسمي العمري

�أ .ليندا بدوي

�أ� .أسامة عياد

�أ� .إلهام شنطي

�أ .صقر �أبو ليلى

�أ .مراد تعامرة

�أ� .أيمن قرم

�أ .دلال بني عودة

�أ .قاسم غفري

�أ .هانية الحلو

�أ .رائد �أبو فرح

�أ .رزق نشوية

�أ .محمد حاتم عبد الرحمن

�أ� .إسماعيل عيسى

�أ .رائد جواعدة

�أ .سميرة فرحات

�أ .مؤمن دراغمة

�أ .عاهدة خضر

�أ .ظريفة شقير

�أ .عمار جرار

�أ .اسماعيل النمروطي

�أ .لينا الديك

�أ .سامية حج محمد

�أ .مجدولين فرحان

�أ .جمال رمضان

�أ .معين العطار

�أ .هشام �أبو ذيب

�أ.د .باسم رعد

