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خيالتار ملساقاملقررالكتاب



طنييرصد أعداد اليهود يف فلسغرياهتايعرض خريطة فلسطني وت

ء يربز دور االستعمار يف نشو 
.قضية فلسطني

يت جتعل جيمع بعض الصور األرشيفية ال
معلومات الكتاب أكثر وضوحا  

ية يدحض الرواايت الصهيون
الكاذبة

تصرة يعرض املعلومات بطريقة خم
فاصل جدا  وبسيطة ويركز على امل

.  التارخيية اهلامة

مسات 
الكتاب



فلسطني
القدمية

عد فلسطني ب
الفتح  
االسالمي

تبلور 
األيديولوجيا
الصهيونية

فلسطني يف
أواخر العهد 

العثماين

:محاور املحاضرة



فلسطين عبر الزمان واملكان: مدخل تاريخي



اتريخ فلسطني القدمي-فلسطني عرب الزمان واملكان: مدخل اترخيي

ما أمهية دراسة
ني اتريخ فلسط
القدمي؟

ما هي مصادر 
دمي؟التاريخ الق



التسلسلللللل اللللللزم  للللللدحض
االدعلللللللللللللاءات الصلللللللللللللهيونية 

سطني أبحقيتهم يف أرض فل

اتريخ فلسطني القدمي-فلسطني عرب الزمان واملكان: مدخل اترخيي
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اتريخ فلسطني القدمي-فلسطني عرب الزمان واملكان: مدخل اترخيي
يةاحلضارة الكنعان: أوال  

قدسسكنوا الاليبوسيون 
د سكككككككنوا سككككككوا    نككككككو   ككككككاالكنعللللللانيون

الشام 
مالية سككككككنوا ال كككككوا   الشككككك: الفينيقيلللللون
. لباد الشام

؟من أين جاء الكنعانيون



اتريخ فلسطني القدمي-فلسطني عرب الزمان واملكان: مدخل اترخيي

رجوع

يةاحلضارة الكنعان: أوال  
حكللللللللللللم الكنعللللللللللللانيون 
فلسللللللللللللللللطني بن للللللللللللللللام 

دويالت املدن

أنشللللللللللو الكنعللللللللللانيون 
مئات املدن والقرى

سللللللللاهم الكنعللللللللانيون يف
طريق تطوير الكتابة عن

اخرتاع احلرف

شلللللللللللكل األ ديلللللللللللة 
نية اهلجائية الكنعا



اتريخ فلسطني القدمي-فلسطني عرب الزمان واملكان: مدخل اترخيي
لسالمملكة داوود وسليمان عليهما ا: اثنيا  

رجوع

مملكللللللللللللللللللللللة 
داوود 

وسليمان
األجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللزاء 
السللللاحلية كانلللل 

ينيمع الفلسطين

اجلزء الشلماي
كللللللللللللان مللللللللللللع 

الكنعانيني

هللل   انقسلللم  فلسلللطني يف
:الفرتة كالتاي



اتريخ فلسطني القدمي-فلسطني عرب الزمان واملكان: مدخل اترخيي

 أ  زمن؟ملاذا مسي  فلسطني هب ا االسم؟ ومن أطلق عليها ه ا االسم؟ ويف

مرة أطلق االحتالل الروماين ألول
لهااسم فلسطني على البالد ك .البالس نسبة إىل قبائل 

"ونالفلسطيني"هريودوتمساهم 



اتريخ فلسطني القدمي-فلسطني عرب الزمان واملكان: مدخل اترخيي
سطني ودحضهااالدعاءات الصهيونية أبحقيتهم يف أرض فل: اثلثا  

اء كمكا  ك:احلق الدي 
ابلتكككككككككوواه     ككككككككك ووهم
دان تعكككككود ء  يككككك ء سكككككي

نيء راهيم ء  فل ط

قيكككككام  :احللللللق التلللللارخيي
، مملككككة داوود وسكككليما 

واعتباوهكككككككككككككككككككا  ساسكككككككككككككككككككا  
طنيللحضاوه يف فل 

يللللة خالفلسللللطني أرض 
منللللللل  فجلللللللر التلللللللاريخ 

ود َعمرهلللللا فقللللل  اليهللللل
وأصلللللللللللبح  خرابلللللللللللة 

.بعدهم



اتريخ فلسطني القدمي-فلسطني عرب الزمان واملكان: مدخل اترخيي
رض فلسطنيالرد على ادعاء الصهيونية أن بنو إسرائيل هم الوحيدين ال ين عمروا أ

رجوع

علللى دللل  كللل احلفللرايت األ ريللة
وجود حضارات قدمية عللى أرض

انينيفلسطني قبل دخول العرب 
لكنعانيةوحىت االنطوفيةبدءا ابحلضارة •

الكنعلللللللانيون هلللللللم أول  موعلللللللة 
.طنيبشرية كبرية دخل  فلس

وأ   موعللللللة بشللللللرية أتلللللل  بعللللللدهم م•
دا  استيعاهبا وأصبحوا شعبا  واح

يهم مللا عللدا اليهللود و ينللد واف وأدى نفلل•
.أعدادهمإىل تقليص 

رض استمر وجود الكنعانيني على أ
م وحىت .ق4000فلسطني من  

.يومنا ه ا
جد على العكس من حمدودية فرتة توا•

ب  إسرائيل على أرض فلسطني



اتريخ فلسطني القدمي-فلسطني عرب الزمان واملكان: مدخل اترخيي

 فلسطنيالرّد على ادعاء الصهيونية حبقهم الدي  يف

رجوع

ه دخللللول سلللليدم إبللللراهيم عليلللل
السالم إىل أرض فلسطني

كا  دخوال  فردي  •
 ، مكككف في ككا  والد  مكك   عككد•

( ي ءسكرا ) ىت غكادو ععقكو  
مصرعليه ال ام و  ناؤ  ء 

هيم تتجاهللللللل التللللللوراة أّن إبللللللرا
اعيلعليه السالم هو والد إمس

  ء كككككراهيم  والكككككد العكككككر  الككككك ع•
ر يكككككة، سككككككنوا جلكككككبه ا  عكككككره الع
سكككرا ي  ولكككيق فقكككل  اب  لبككك  ء

.و دهم

  املسلمون هم أوىل من ب
إسرائيل أبنبيائهم

دعوه اإلسام ه  استمراو •
قنيلدعوه ك  ا نبياء ال ا 



اتريخ فلسطني القدمي-فلسطني عرب الزمان واملكان: مدخل اترخيي

ي يف فلسطنيالرّد على ادعاء الصهيونية حبقهم التارخي
وعاشوا ب  إسرائيل كانوا أقليةف

يةعالة على احلضارة الكنعان

 ريلة ال يوجد بكل احلفرايت األ•
ملللللا يلللللدل عللللللى وجلللللود مملكلللللة 

.داوود وسليمان
نيف ملكهم و يشلمل كلل فلسلط•

.وكان لفرتة صغرية جدا  

قلللللللللللللللادة احلركلللللللللللللللة الصلللللللللللللللهيونية 
ىل ال تعللللود أصللللوهلم إ" األشللللكناز"

ب  إسرائيل

مللللن يهللللود % 5أقللللل مللللن •
م إىل العاو رمبلا تعلود أصلوهل

.ب  إسرائيل

يف انقطاع وجود ب  إسرائيل
فلسطني لسنوات

ن قد يف القرن العشرين كا•
مضى على هناية مملكة
ن سليمان تسعة وعشري

. قرم  



اتريخ فلسطني القدمي-فلسطني عرب الزمان واملكان: مدخل اترخيي

حمددات إ بات
ا احلق لشعب م
يف ملكية أرض

جود أن يكون األسبق يف الو 
وصاحب الوجود املتواصل

أن يكون األكثر يف
العدد

ز أن يكون صاحب اإلجنا
.احلضار  الواضح

ني؟ من هو صاحب احلق األصيل يف أرض فلسط: وبناء على ه   احملددات



د فلسطين من الفتح اإلسالمي إلى بداية العه
العثماني



إابن الفتح اإلسالميالتن يم اإلدار  لفلسطني-فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

ح اإلسالميالتن يم اإلدار  لفلسطني إابن الفت: أوال  

:لثةفلسطني الثا
: ةمدينها الرئيس
البرتاء

:نيلللةفلسلللطني الثا
: ةملللللللدينتها الرئيسللللللل

بيسان

:فلسللللللطني األوىل
: ةملللللللدينتها الرئيسللللللل

قيسارية



لفاء الراشدينفتح فلسطني يف عهد اخل-فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

فاء الراشدينفتح فلسطني يف عهد اخلل: اثنيا  

فتح القدسمعركة الريموكمعركة أجنادين



لفاء الراشدينفتح فلسطني يف عهد اخل-فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

اركاملعأوىلأجنادينمعركة-
.الشامفتوحيفالبارزة

.نيفلسطأرضعلىوقع -
فتحنتائجهاأهممن-

.فلسطنيجنوب

معركلللللللللللللة 
أجنادين

رجوع



لفاء الراشدينفتح فلسطني يف عهد اخل-فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

إحدىتعتربالريموكمعركة-
.اريخالتيفاحلامسةاملعارك

مالرو شوكةكسرإىلأدت-
.الشاميف
كللفتحالطريقفتح -

فلسطنيمدن

معركلللللللللللللة 
الريموك

رجوع



لفاء الراشدينفتح فلسطني يف عهد اخل-فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

حاصر املسلمون القدس عدة: فتح القدس
أن أشلللهرف وبعلللد ذلللل  استسللللم  املدينلللة ولكلللن اشلللرتط 

(ريةالعهدة العم)يكتب بنود الصلح عمر بن اخلطاب 
:أهم بنود العهدة العمرية

.منح أهل القدس األمان وحرية التنقل والعبادة-
عدم السماح لليهود ابلسكن يف القدس-

فلللللللللللللللتح 
القدس        



ني بعد الفتح االسالميالرتكيبة السكانية يف فلسط-فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

الرتكيبة ال كانية
ةاألغلبية عربية مسلم

دن سكنوا امل/ أقلية من النصارى

غزةسكنوا مبلس والرملة و / أقلية من السامرة

ناء بي  املقدستشتتوا يف بعض املدن ابستث/ أقلية من اليهود

د الفتح االسالميالرتكيبة السكانية يف فلسطني بع: اثلثا  



ني بعد الفتح االسالميالرتكيبة السكانية يف فلسط-فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

الفتح اإلسالمي و أيت بصيغة 

احلللللللللللتالل أجنللللللللللل  
للللللللشرض والشلللللللعب 

(بصيغة اليوم)

الفتح اإلسالمي و أيت بصيغة 

احلكلللللللللللللم واهليمنلللللللللللللة 
وابللللللللللللتالع املنطقللللللللللللة 

مبفهللللللللللللوم األمللللللللللللس )
البعيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد 

(كاإلمرباطورايت

الفتح اإلسالمي و أيت بصيغة 

احللللللللللتالل إحللللللللللالي 
يغة بصلللللل)اسللللللتيطاين 

  االحللللتالل الصلللللي
(والصهيوين

ربية الفتح اإلسالمي حلقة من اهلجرات الع

ريخ بدأت من  فجر التا
هللللللل  ابلكنعللللللانينيف وانت

ابهلجلللللللللللللللللرة العربيلللللللللللللللللة 
د اإلسللللالمية أ نللللاء وبعلللل

الفتح اإلسالمي



تقسلللللللللليم بللللللللللالد 
:الشام إىل

بعد الفتح اإلسالميالتن يم اإلدار  لفلسطني-فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

تح اإلسالميالتن يم اإلدار  لفلسطني بعد الف: رابعا  
جند  
محص
جند 
جنددمشق
األردن

جنللللللللللللللللللد 
فلسطني



طنياالحتالل الصلي  لفلس-فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

لسطنياالحتالل الصلي  لف: خامسا  

ام  متكنوا من احتالل فلسطني واستيطان القدس  ع
م1099

وم على بالد استغل الصليبيون ه   الفرصة وقاموا ابهلج
الشام

انية يزداد أضحى الشقاق واخلالف يف الدولة العباسية الث
يوما  بعد يوم



طنياالحتالل الصلي  لفلس-فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

ملللللللللاذا قلنللللللللا عللللللللن احللللللللتالل 
؟يطاناستالصليبني للقدس 



فلسطنيجهود املسلمني يف حترير-فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

سملقدابي خطة صالح الدين لتحرير : سادسا  

بتوحيد الشام ومصر وأجزاء من العراق: االنطالق من قاعدة قوية ومومونة
الوقائيةاهلجمات /ةالتشتيتياحلرب /املباغتة:  تبّ  اسرتاتيجيات أساسية يف القتال مثل

(الفاصلةمعركة حطني املواجهة يف )تنفيُ  الضربة القاضية 
الساحل الشماي حترير مدن 

م1187حصار بي  املقدس وحترير  على يد صالح الدين صلحا   عام 



فلسطنيجهود املسلمني يف حترير-فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

معركة حطني 

ل طنيء دى املعاوك الفاصلة يف التاوعخ اإلسام  واتوعخ ف

ة على الصليبينيتعد تتوجيا  النتصاوات صاح الدع  املتتالي

، وقد مت فتحت الطرعق لتحرعر ابق     اء فل طني
فق بلغ الشهرينالتحرعر  عدها   م  قياس  

رجوع



فلسطنيجهود املسلمني يف حترير-فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

ايحترير مدن الساحل الشم

.إلضعاف الصليبيني مادي  ومعنوي  

.لع ل  يت املقدس ومنع وصول اإلمدادات ءليه

.دسلضما  االستقراو التام  عد حترعر  يت املق

رجوع



فلسطني يف عهد املمالي -فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

ملمالي  فلسطني يف عهد ا: سابعا  
وقع  على أرض فلسطني معركة عني
سطني جالوت يف املكان ال   يصل مشال فل

بغور األردن
ا  على يد م يف عهدهم إهناء الوجود الصلي  هنائي

ا املل  األشرف خليل بن قالوون عندما حرر عك
(م1291/ه690)



فلسطني يف عهد املمالي -فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

املمالي التن يم اإلدار  لفلسطني يف عهد

مملكة 
صفد

مملكة غزة

مملكة 
دمشق

قع كان  فلسطني ت
:يةضمن املمال  التال



(م1918-1516)فلسطني يف العهد العثماين -فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

د العثماينفلسطني يف العه: اثمنا  
ية حكم  اخلالفة العثمان
4ال اإلسالمية فلسطني طو 

قرون

تصدت للحملة 
الفرنسية



(م1918-1516)فلسطني يف العهد العثماين -فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

لشاماحلملة الفرنسية على ا

حتطم  آمال 
مبليون على
أسوار عكا

:  واي عكا
أمحد ابشا
اجلزار



:خالل العصور اإلسالميةو تمعا  فلسطني اند رت امسا  دعاء الصهيوين أبن دحض اال-فلسطني يف العصور العربية اإلسالمية األوىل

و يكلللللللللن للتقسللللللللليمات
اإلداريللللللللللللللللة املتغللللللللللللللللرية 
لفلسللللللللطني أ  أ للللللللر يف

سكانطبيعة اجملتمع وال

عتلللرب التقسللليمات اإلداريلللة ت
دة برهلللللام  قلللللواي  عللللللى وحللللل
الد اجملتملللللللع العلللللللر  يف  بللللللل

.الشام

يففلسطنيإىلاإلشارةكان 
أايمالرمسيةوالرسائلاألوراق

ماسبتحديددوما  العثمانيني
فلسطني

حدةو ُتكّونووإن  فلسطني
دةوحتؤلفكان فقدإداريةف

كليفجغرافيةوحقيقةسكانيةف
اإلسالميةالعهود



التحوالت الهامة يف التاريخ األوروبي الحديث 
وتبلور األيديولوجيا الصهيونية



وتستانيت يف القرن السادس عشر حركة اإلصالح الرب ظهور /التحوالت اهلامة يف التاريخ األورو  احلديث وتبلور األيديولوجيا الصهيونية 

:ستانتيةالربوتالدينيةاإلصالحيةاحلركة•
تابالكإىلالعودة"علىترك  ركةه 

عاملر هوالقدميالع دو    ،"املقدس
ميانلإلءضافةواالعتقاد،لل لوكا على
لعودةادلإلعدفلسطنيإىلاليهودبعودة
.املنت راملسيح

ربيعتوال  :لو رمارتن
حاإلصالحركةوزعيممؤسس"

"الربوتستانيت

همومعاليهودعودة"كتا انتشرم،1621عام•
يف"املسيحيالدينإىلاألرضوممال أممكل

القانوينوامل تشا)فنشهنر ملؤلفه رعطانيا
توطني ضرووهفيهطالبوال ي،(ءجنلرتامللك
وقد،طانيةالربعاحلماعةحتتفل طنييفالي ود
ملثقفنياأوساطيفاستحسامالكتابه االقى

الربيطانينيوالقادة
ريبا ف هناية القرن السادس عشر تق
ظهر أول أ ر أد  مطبوع عن

"بعث اليهود"التفكري بل 



ئ اإلنسانية يف أورواب يف القرن الثامن عشرعصر النهضة وانتشار املبادالتحوالت اهلامة يف التاريخ األورو  احلديث وتبلور األيديولوجيا الصهيونية 

للمنلاداة 1789انطلق  الثورة الفرنسلية علام 
.ابملساواة

 أورواببعد ذل  بدأت تتنشر أفكار الثورة يف

.درجة الثانيةمواطنني من الالغيتوكان اليهود يعيشون يف 

من الدرجة جاءت الثورة الفرنسية فرفعتهم إىل مواطنني
.ألوروبيةأدى ه ا الندماج اليهود يف اجملتمعات ا/ األوىل



ليهود  إىل فلسطنينداء مبليون ابلبعث ا-التحوالت اهلامة يف التاريخ األورو  احلديث وتبلور األيديولوجيا الصهيونية 

: مإهنللللللقللللللال هلللللللم فيلللللله وجلللللله مبليللللللون نللللللداء لليهللللللود 
ر للللللة الو : "ف وإهنللللللم"اإلسللللللرائيليون الشللللللعب املتميللللللز"

يللللاهنم إحيللللاء ك: "ف ودعللللاهم إىل"الشللللرعيون لفلسللللطني
"السياسي كشعب بني الشعوب



 أورواب يف القرن التاسع عشرانتشار ظاهرة القومية يف-التحوالت اهلامة يف التاريخ األورو  احلديث وتبلور األيديولوجيا الصهيونية 

ُصنفابلتايو فقوميتهعلىعؤكد ووويبيتمعك  صبح
.غرابءأهنمعلىأوروابيفاليهود
 فض يةا ووو القوميةظاهرهاليهودالصهاينةاستغل

حن موجلالي ودفكرتو يهمبحاولةوذلكاستغال،
الي ودعةيةالقومدولت مليكونوافل طني؛يفللتجمع



م1881شكلة اليهودية مع بداية ونشوء امل" الالسامية"ظاهرة : التحوالت اهلامة يف التاريخ األورو  احلديث وتبلور األيديولوجيا الصهيونية 

:أوروابيفالساميةمعاداةمشكلةنشوء
نتيجة،1881عامالثاين لك ندوووسياقيصرابغتيالالي وداهتام

:التايحصلل ل 
.لي ودعةااملشكلةوتفجرتالي ودضدالقيصرعةامل ا ح صلت-
.الي ودهلاتعرضاليتلل اميةاملعادعةاملو اتظ رت-

ولك   ،ريةالقيصامل ابحبعدفلسطنيإىلاألوىلاهلجرةبدأت-
.دهاملتحالواليتء ها رواابل ع مقاونة دا ،قليلةأبعداد



الصهيونية اليهودية-التحوالت اهلامة يف التاريخ األورو  احلديث وتبلور األيديولوجيا الصهيونية 

اليهوديةالصهيونية

وديةاليهغريالصهيونية



ةالصهيونية اليهودي-التحوالت اهلامة يف التاريخ األورو  احلديث وتبلور األيديولوجيا الصهيونية 

عشلللر  يف السلللتينات ملللن القلللرن التاسلللع
اداة بلللدأ زعملللاء اليهلللود ومفكلللروهم ابملنللل

.إبقامة دولة يهودية يف فلسطني

علام " ديلةالدوللة اليهو "نشر هرتزل كتابه 
ة وتبللللللللور فكلللللللرة الصلللللللهيوني/  1896

السياسية اليهودية 

آب 29ملللللؤمتر ابزل بسويسلللللرا )امللللللؤمتر الصلللللهيوين األول 
ي ودعكككككككة،ععتكككككككرب مكككككككيادا  للصككككككك يونية ال ياسكككككككية ال(: م1897

 سككق املشككرو  وضككع. / ومنعطفككا   ساسككيا  يف اتوعككخ الصكك يونية
.الص يوين وخطوات تنفي  



(1907)بنرمانر كامبل فكرة الدولة احلاجزة ومؤمتالتحوالت اهلامة يف التاريخ األورو  احلديث وتبلور األيديولوجيا الصهيونية 

:(1907)بنرمانكامبلاالستعمار املؤمتر

ليبيةصقاعدةفلسطنيجعلضرورةخمرجاتهمنكان
ود اليهالشعبزرعخاللمنللغربفاستعمارية

.فيها



فلسطين يف أواخر العهد العثماني
1831-1918



1918-1831فلسطني يف أواخر العهد العثماين 

احلكم املصر  لفلسطني 
(م1841–م 1831)

عصر التن يمات 
(1876-1841)العثماين

العهد احلميد  
(م1909–م 1876)

ة للهجر املوجة األوىل 
اليهودية

االحتاد عهد مجاعة 
-1909)والرتّقي 

1914)
رة للهجاملوجة الثانية 
اليهودية



(  م1841–م 1831(: )احلكم املصر )فلسطني حت  حكم حممد علي -فلسطني يف أواخر العهد العثماين

أفسللللللللللللح اجملللللللللللللال 
للمؤسسللللللللللللللللللللللللات 
األجنبيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة 

لعملللل والتبشلللريية ل
عللللللللللللللللللللللللللللللللى أرض 
فلسلللللللللطني بكلللللللللل

.أرحيية

مسلللللللللللللح ابفتتلللللللللللللاح
العديللللللللللللللللد مللللللللللللللللن 
القنصلللللللللللللللللللللللللللللليات 

ف وكانللللل األجنبيلللللة
يطانيلة القنصلية الرب 

أوهلللللللللا يف القللللللللدس
م1838سنة 

القنصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللية 
هللل  وجالربيطانيلللة 

كلللللللللللل أنشلللللللللللطتها 
حلمايللللللللللة اجلاليللللللللللة

ى أقصللللل)اليهوديلللللة 
9700تقللللللللللللللللدير 
(نسمة فق 

اسلللللتغل األجانلللللب
االمتيللللللللللللللللللللللللللللللازات 

ون لِتكللللللاملمنوحللللللة 
يللة كللل جاليللة أوروب

كيللللللللللام  مسللللللللللتقال
.لحيكمها القنص

رجوع



1876-1841فلسطني يف عصر التن يمات العثمانية -فلسطني يف أواخر العهد العثماين

علم اآلاثر التورايت اإلصالحات العثمانية 



علم اآلاثر التورايت/ 1876-1841فلسطني يف عصر التن يمات العثمانية -فلسطني يف أواخر العهد العثماين

صللللللللللللللندوق استكشللللللللللللللاف 
مؤسسللللللاتأول : فلسللللللطني

أ ريللللللللة معنيللللللللة ابلدراسللللللللات
التوراتيللللللللللةف  سللللللللللس عللللللللللام 

.م1865

سلات اهلدف املعللن هلل   املؤس
غرافيللا هللو البحللث يف اآلاثر واجل
طنيف والتلللللاريخ الطبيعلللللي لفلسلللللل

ف ولكن انطلوى حتل  هل ا اهللد
!!!أغراض سياسية وعسكرية

يف: لعبلللللللللل  دورا  أساسلللللللللليا  
لليهود عملية االستيطان املبكر

ت يف فلسللللللطنيف حيللللللث صللللللور 
اليهلللودف فلسلللطنيف لشوروبيلللني و 

أبهنا أرض خراب



علم اآلاثر التورايت/ 1876-1841فلسطني يف عصر التن يمات العثمانية -فلسطني يف أواخر العهد العثماين

وهو من إنتاج إل راء املعلومات نرجو مشاهدة الفيديو التاي ألمهيته
قناة اجلزيرة الفضائية 

:الواثئقيالفيلماسم
التاوعخسرقة -فل طني حتت اجمل ر

:الفيلمراب 
https://www.youtube.com/watch?v=NgwLbcn-iws

https://www.youtube.com/watch?v=NgwLbcn-iws


علم اآلاثر التورايت/ 1876-1841فلسطني يف عصر التن يمات العثمانية -فلسطني يف أواخر العهد العثماين

:إل راء املعلومات نرجو قراءة الكتاب التاي

:الكتاباسم
واعنامف كي/ الفل طي ءسكات التاوعخ .. اختاق ءسرا ي  القدمية

:راب  الكتاب
http://www.foraqsa.com/library/books/palestine_books/inve

nting_old_israel/inventing_old_israel.pdf



1876-1841فلسطني يف عصر التن يمات العثمانية -فلسطني يف أواخر العهد العثماين

مانيني يف أقّر القانون للمرة األوىل حق مجيع الرعااي العث•
ظائف املدارس والو )املساواة بصرف الن ر عن داينتهم 

(احلكومية والتجنيد
(م 1856صدر عام)قانون اإلصالح 

قضى القانون بتحديد ملكية األراضي• م1858قانون تسجيل األراضي 

على صدر بعد الضغوط اليت مارستها الدول األجنبية•
الدولة العثمانية

م1867قانون بيع األراضي لشجانب 

الصهيويناإلصالحات العثمانية اليت سامه  يف مساعدة املشروع



1876-1841فلسطني يف عصر التن يمات العثمانية -فلسطني يف أواخر العهد العثماين

1868وضع اليهود يف فلسطني حىت عام 
نسبة السكان

الفل طينيني  الي ود

ملكية األراضي الزراعية

الفل طينيني  الي ود

رجوع



(م1909–م 1876)(:العهد احلميد )فلسطني يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين -فلسطني يف أواخر العهد العثماين

وة أشهر سالطني آل عثمان قهو : احلميدالسلطان عبد 
غوط الدول وانفرادا  ابحلكمف و يَنَصع  إلغراءات اليهود وض
عرشه قد وفف االستعمارية مبنحهم أ  شرب من أرض فلسطني

بسبب فلسطني

شوهةف إىل اليوم على جعل صورته محرص اإلعالم األورو  
دماءف وبعنوان حيث نَعَته هبتام  ابلسلطان األمحر مصاص ال
.الدولة العثمانيةاجلهل والتخلفف ومَحَّله ظلما  مسؤولية تدمري



(م1909–م 1876)(:العهد احلميد )فلسطني يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين -فلسطني يف أواخر العهد العثماين

ا التلللللللللللدابري الللللللللللليت ا للللللللللل ه
يف السلللللطان لتكللللون عقبللللة
وجه املشروع الصهيوين

االمتيلللللللللللازات األجنبيلللللللللللة ودور
القنصلللللللللللللللليات األجنبيلللللللللللللللة يف

مساعدة املشروع الصهيوين

السلللللللطان عبللللللد احلميللللللد
وهريتزل



(م1909–م 1876)(:العهد احلميد )فلسطني يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين -فلسطني يف أواخر العهد العثماين

لسطنيففعداالعثمانيةفاإلمرباطوريةأجزاءمنجزءأ إىلاليهودهبجرةابلسماحأعلن:م1881عامأواخريف
العثمانيةابجلنسيةجنسياهتماستبدالبشرط

.ة  ال ة شهورقام بفرض قوانني متنع اليهود دخول فلسطني  إال يف حالة احلج والزايرة املقدسة وملد: م1882عام 

احتفاظ السلطات  واز فرض الو يقة احلمراء وهي و يقة مؤقتة تُلع طى لليهودّ  القادم إىل فلسطنيف مع:  م1887عام 
.سفر ف لضمان خروجه بعد  ال ة شهور يف أقصى تقدير

.ولقام  بتحويل القدس إىل سنجق مستقلف ويتبع إىل الباب العاي يف إسطنب:م 1887عام 

أصدر قانون حي ر إسكان اليهود املهاجرين يف فلسطني واملناطق اجملاورة هلا1897عام 

أصدر قوانني جديدة تقضي مبنع اليهود من الدخول إىل القدس:  م1898عام 

الصهيوينالتدابري اليت ا  ها السلطان لتكون عقبة يف وجه املشروع



(م1909–م 1876)(:العهد احلميد )فلسطني يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين -فلسطني يف أواخر العهد العثماين

طان هل منع  فعال  سياسات السل
عبد احلميد استيطان اليهود يف

فلسطني؟؟



(م1909–م 1876)(:العهد احلميد )فلسطني يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين -فلسطني يف أواخر العهد العثماين
وع الصهيويناالمتيازات األجنبية ودور القنصليات األجنبية يف مساعدة املشر 

احل تكلللللا رت القنصلللللليات وتشلللللاب  مصللللل
داي  األجانللللبف ومللللوظفي القناصللللل اقتصللللا

.وجتاراي  داخل فلسطني

أصلللبح  كلللل قنصلللللية دوللللة ضللللمن
:الدولة بسبب

يةحصانتها الدبلوماس

نونيللللا ف االمتيللللازات املعللللرتف هبللللا قا
.م1856من  فرمان اإلصالح 

ا  يف لعبلللللللل  القنصللللللللليات دورا  رئيسلللللللل
 إىل تسلللهيل دخلللول اليهلللود األوروبيلللني

فلسطني
بعللني ابعتبللارهم مللواطنني ات
ل هل   القنصلية أو ت

عنوداليهلتنازلداع  هنال يَلُعدو
العثمانيةةاجلنسيوا اذاألجنبيةاجلنسية

يا  قانونمالحقتهمعلىالدولةمقدرةعدم

ات لعبلللل  القنصلللللي
دور أساسلللللللللللللللللي يف 

نمرحلة االستيطا

بشراء األرض

احلصللللللللللللول علللللللللللللى 
اللللللللللرخص الرمسيلللللللللة 
إلنشللللللللللللللاء وبنللللللللللللللاء 

املستعمرات



(م1909–م 1876)(:العهد احلميد )فلسطني يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين -فلسطني يف أواخر العهد العثماين

مفتوح يف عام كل ابلسماح هبجرة اليهود إىل فلسطني بشحاول هريتزل  إقناع السلطان عبد احلميد  
:يف مقابل العديد من املغرايت منهاف 1901

املنهارةكفالة ديون الدولة العثمانية ودفع مبالغ مالية طائلة إلنقاذ سلطته

.مساعدة السلطان يف سياسته األوروبية

.املساعدة يف إنشاء أسطول عثماين حبر ف ويف املشاريع العمرانية

.إنشاء جامعة عثمانية يف بي  املقدس



(م1909–م 1876)(:العهد احلميد )فلسطني يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين -فلسطني يف أواخر العهد العثماين

رب واحد من ال أستطيع أن أ لى عن شأن  الدكتور هرتزل أخربوا "
ملة اإلسلالميةف األمللُ  ميي ف بل ملَ  أرض فلسطنيف فهي ليس  

ليحللتف  ولقللد جاهللد شللع  يف سللبيل هلل   األرض ورواهللا بدمللهف ف
م يسللتطيعون اليهللود مبالييللنهمف وإذا مزقلل  دولللة اخلالفللة يومللا  فلل هن

املبضلع آن اك أن أيخ وا فلسطني بال مثنف أملا وأم حلّي فل ن عملل
ولللللة يف بللللدين ألهللللون علللللي مللللن أن أرى فلسللللطني قللللد بللللرتت مللللن د

ى تشللريح إين ال أسللتطيع املوافقللة عللل. اخلالفللةف وهلل ا أمللر ال يكللون
".أجسادم وحنن على قيد احلياة



(م1909–م 1876)(:العهد احلميد )فلسطني يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين -فلسطني يف أواخر العهد العثماين

حيل أيقلللن اجلميلللع أنللله يسلللت
ميلد إقناع السلطان عبد احل
دابلسماح هبجرة اليهو 

لهاالستعماريةالدولحاك 
لقياملاالحتادينيودعموااملكائدف

موقدمف1908عامضد بثورة
بدعالسلطانخلعومذل فهلم

.1909عاماحلكمعناحلميد

رجوع



1904–1882املوجة األوىل للهجرة اليهودية : العهد احلميد فلسطني يف -فلسطني يف أواخر العهد العثماين

1904–1882املوجة األوىل للهجرة اليهودية  م 1882الدفعة األوىل من سنة 
1884إىل 

هكككككا ر  غلكككككب م ء  الكككككواليت•
طني املتحكككككده، و  عصككككك  فل ككككك

مكككككككككككككككك  امل ككككككككككككككككا رع  % 2ءال 
400الي كككككككككككود وهكككككككككككم قرا كككككككككككة 

م ا ر

الدفعة الثانية خالل سنيت 
م1891م و1890

   غلككككب امل ككككا رع  عبككككاوه عكككك•
.عا ات ع ودعة

هكم و : البيللوعدد من شباب •
 صكككككحا  عقيكككككده تكككككر ل  كككككني

قيكككق اإلصكككاح االجلكككرتاك  وحت
الوطنية

يونيةاملستوطنات الصه

ووش "، و"لت كككيو وعشكككو ": أبرزهلللا•
تككاح  "، و"ععقككوفزخككرو "و، " ينككا 
"تكفا 

ت جابللللللللله اليهلللللللللود يف املسلللللللللتعمرا•
اليكككة، قلكككة املكككواود امل:صلللعوابت منهلللا

ة، واالفتقكككككككككاو ء  امل كككككككككاوات ال واعيككككككككك
اع ا، مما وا     رت ة فل طني و وض
.قادهم ء   زمة اقتصادعة



1904–1882املوجة األوىل للهجرة اليهودية : فلسطني يف العهد احلميد -فلسطني يف أواخر العهد العثماين

ألف 350االستيالء على 
دومن من األراضي

ات إال و تسللللتقطب املسللللتعمر 
عددا  ضئيال  من القادمني

ليهوديةااألوىل للهجرة نتائج املوجة 

رجوع



م1914-1909: فلسطني يف عهد مجاعة االحتاد والرتّقي-فلسطني يف أواخر العهد العثماين

ونية وفلسطنياإلجراءات اليت اتبعها االحتاديون فيما خيص الصهي
ون زايرة القدسال   فرضه السلطان عبد احلميدف على َمن يرغب-البطاقة احلمراء–قاموا إبلغاء تصريح الدخول 

لشراء األراضي يف فلسطنيمصراعيهفتح االحتاديون الباب على 

عبدسلطانالعهديفمفروضةكاناليتالقيودتطبيقإعادةبضرورةقراراالحتاديونأصدرمف1909سبتمرب28
حزمبكلالثايناحلميد
فالتمل حقاألجانبمتنحواليتالربيطانيةفاحلكومةمنبضغ م1911عامقواننياالحتاديونأصدر

احلجازعداما–العثمانيةالدولةأراضيبكلوالتصرف
فلسطنيفإىليهوديةالاهلجرةعنالقيودرفعمناالحتادينياألتراكقادةمعابالتفاقالصهيونيةجنح م1913عام

رجوعفيهاأراض  ابمتالكهلموالسماح



م1914-1905املوجة الثانية للهجرة اليهودية -فلسطني يف أواخر العهد العثماين
ممي ات امل ا رع  يف ه   ا

أغللللللللللللللللللللللللللللللللللللب هلجره
  املهللاجرين هلل 
امللللرة مللللن أبنللللاء

طىالطبقة الوس
ممي ات امل ا رع  يف ه   ا

محلللللللللوا معهللللللللم هلجره
األفكلللللللللللللللللللللللللللللار 
الليرباليلللللللللللللللللللللللللللة 

والعلمانية

مي ات امل ا رع  يف ه   اهل
كلللللللللان هللللللللللؤالء جره

فضلللللللللللللللللللللللللللل يف 
م  سللليس دعلللائ
ديةالدولة اليهو 

ممي ات امل ا رع  يف ه   ا
كللللللللللللللان مللللللللللللللن هلجره

ضللللمنهم مللللثالف
بن غوريون 



إجنازات اهلجرة اليهودية الثانية/ م1914-1905املوجة الثانية للهجرة اليهودية -فلسطني يف أواخر العهد العثماين
على صعيد األمن ال ايت
والدفاع عن املستعمرات

" هاشومري"م إنشاء من مة 
م1909عام 

تعمراتف تكمن وظيفتها يف حراسة املس
.وتدريب الشباب اليهود

"  اهلاغام"تعترب نواة من مة 
العسكرية

على الصعيد العمراين

كللان أبللرز مللا ُشلليد يف
تلل ه   املرحلة مدينة

1909أبيب عام 

يف" مكتب فلسطني"إنشاء 
م1908ايفا عام 

اء بغلللرض شلللراء األراضللليف وبنللل
املسللللللللللللللللتعمرات ومسللللللللللللللللاعدة 

ايتهماملهاجرين وتوطينهم ورع



إجنازات اهلجرة اليهودية الثانية/ م1914-1905املوجة الثانية للهجرة اليهودية -فلسطني يف أواخر العهد العثماين
ماعية إنشاء املستعمرات الزراعية اجل
والتعاونية الصهيونية

ملالعشعاراهلجرةهب  ارتب 
.اجلماعيالعرب 

يقتضيوينالصهياملشروعحتقيقأنّ الصهيونيةاحلركةوجدت
طاناالستيحركةعلىالصارماملركز اإلشرافمننوعإجياد

مماملساكنفوااإلنتاجوسائلالمتالكللمهاجرينالفرصةإاتحةبعدم
األصليةبالدهمإىلوالعودةفلسطنيتركمنميّكنهم

نيإنشاء من مات العمال الزراعي

تطللللللللللللللللللللورت لتصللللللللللللللللللللبح 
د يف عهللللللل" اهلسلللللللتدروت"

.االنتداب الربيطاين



:  حمصلة موجة اهلجرة الثانية/م1914-1905املوجة الثانية للهجرة اليهودية -فلسطني يف أواخر العهد العثماين

85هجلللللللللللللللرة 
ألف يهود 

األراضيمساحة
ليهاعاستولوااليت
ألف418إىل

دومن

أصلللللللبح للللللللديهم
44حنللللللللللللللللللللللللللللللو 

مسللللللللللللللللللللللللللللتعمرة 
.زراعية

جةاملو ه  انته 
رباحلقيامبسبب
عاماألوىلالعاملية
1914.

:  انيةحمصلة موجة اهلجرة الث



:الواجب املطلوب منكم حىت احملاضرة القادمة

دمي واحلديثقراءة ابقي كتاب حمطات فاصلة يف اتريخ فلسطني الق
:راب  الكتاب

http://refugee-academy.org/upload/library/publications/files/
pdf.فل طني_اتوعخ_يف_فاصلة_حمطات_كتا 

http://refugee-academy.org/upload/library/publications/files/


أشكركم على
حسن 
االصغاء 

وصربكم 
معلى التعل


