
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (دراسات فلسطينيةتوزيع مفردات مساق )

 .دراسات فلسطينية اسم المساق:

 POLS 3220رقم المساق:

 .د. وليد المدلل مدرس المساق:

 الموضوعات ذات األهمية بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي: مجموعة من لمساق ايتناول وصف المساق: 

  ؛كذلك التاريخ اإلسالمي لها منذ الفتح وحتى العهد العثمانيلتاريخ فلسطين القديم، و موجز 

 الرئيسية؛وتياراتها رموزها  ؛التها المختلفةيتشك :نيةو يالحركة الصه  

 ؛تقييم لكل مرحلةمع  ؛اتها ووسائلهاوأدو  ؛المراحل التي مرت بها: المقاومة الفلسطينية  

 مشياريع التيوطين  ؛العودة وتقرير المصيير حقوقهم في :خريطة توزعهم :نيقضية الالجئين الفلسطيني
 ؛تصفية قضيتهم تستهدفالتي 

 سياسيات ميع تنياول  ،تحت االحيتالل الصيهيونيكيفية وقوعها وتتناول أهمية المدينة و  :قضية القدس
األخطييار  ؛ضييع المدينيية فييي القييانون الييدوليو و التمييزييية بحييم المدينيية وسييكانها؛ التهويدييية و االحييتالل 

  ؛لمدينةالمحتملة لمستقبل اوالسيناريوهات ؛ سات اإلسالميةالمحدقة بالمقد

  واألخطار المترتبة عليه والمحتملة.جدار الفصل العنصري 

 .منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني 

 يهدف هذا المساق إلى:  المساق: ذاأهداف ه 

 فلسطين منذ أقدم العصور.في والتاريخي صيل لحقنا الديني أالت (1
 فلسطين.أرض تنبيه للتحالف الغربي/ الصهيوني على ال (2
 .المنحازة لصالح المشروع الصهيونيالسياسة البريطانية كشف  (3
 .العبرية دور الحركة الصهيونية في بناء الدولةالوقوف على  (4
والمراحاال التااي  والصااهيونية المقاومااة السلسااطينية لسياسااة ا نتااداا البريطااانيأدوار تناااول  (5

 .مرت بها
 يف بعدالة قضية الالجئين السلسطينيين وحقهم في العودة.التعر (6
 .الصهيونية بحق مدينة القدسوالممارسات  نتهاكات افضح  (7
 .هامآ تتناول العملية السياسية و (8
 التعريف بمنظمة التحرير السلسطينية وفصائل العمل الوطني. (9

 توزيع مفردات المساق:

 
 



 المفردات األسبوع الشهـر

 األول

 األول

 تاريخ فلسطين عبر العصورجز لمو 

 فلسطين الحضارة. (1

 الحضارة الكنعانية (2

فلسييطين فييي ظييل امبراطوريييات ثييالة  الفارسييية، اليونانييية،  (3
 الرومانية( 

د الحضييارة العرةييية اإلسييالمية  الفييتح اإلسييالمي وحتييى العهيي (4
 العثماني. 

 الثـانـي

 الحركة الصهيونية 

، االتجاهيييات ونيخلفيييات المشييروص الصييهي –شييوا الصييهيونية ن
الروحييية،  -الصييهيونية الثقافييية الصييهيونية الدينييية،  الصييهيونية

البراغماتيييييييييية، الصيييييييييهيونية السياسيييييييييية، -الصيييييييييهيونية العمليييييييييية
 الصهيونية العمالية  االشتراكية(، 

  .قيادة المشروص الصهيونيمؤتمر بازل و هرتزل و 

 الثـالـث

  التشكيالت الصهيونية السياسية والعسكرية.

لتشييكيالت السياسييية  أحبيياا صييهيون، المنظميية الصييهيونية ا
العالمييية، جمعييية االسييتعمار اليهييودي، الحالوتسيييم، الكيييرين 
كاييميييييت، الكييييييرين هايسيييييود، المجليييييس اليييييوطني الهييييييودي، 

 الوكالة اليهودية(
 

التشيييييكيالت العسيييييكرية:  هاشيييييومير، الهاغانيييييا ، اإلرغيييييون، 
ا الحركيية الصييهيونية: ليحييي، اللييواا اليهييودي، البالما (زعمييا

 يهيييييودا القيييييالعي، تسيييييفي كاليشييييير، لييييييون بنسيييييكر، ثييييييودور 
 هرتزل، حاييم وايزمن، زئيف جابوتنسكي(

 الـرابـع
 فكرة وفلسفة االستيطان

 1948اليهود في فلسطين قبل العام 
  فلسطين مؤشرات التحول الجغرافي والديموغرافي في



 المفردات األسبوع الشهـر

 الثـانــي

 االستيطان في الضفة الغرةية وقطاص غزة ولاأل 

 الثـانـي

 91منـذ النصـف الثـاني مـن القـرن لمقاومة الفلسـطينية ا
 وحتى اآلن

( هجييييييييرة اسييييييييتراتيجية 1917-1897المرحليييييييية األولييييييييى:  
 ومقاومة عفوية
 أشكال المقاومة

 أواًل: التعبئة الصحفية والثقافية
 ثانيًا: خط العمل السياسي والنضالي

( وعييييييد بلفييييييور وتبلييييييور 1929-1917ة الثانييييييية:  المرحليييييي
 الطماص الصهيونية

أشكال المقاومة في المرحلة الثانية:  الميؤتمرات، المشياريع 
 االقتصادية، المظاهرات، االتصاالت الخارجية، 

 1948( حييييييرم العييييييام 1949-1941المرحليييييية الرابعيييييية:  
 وسقوط فلسطين. 
 .الكبرى ( الثورة 1939-1931المرحلة الثالثة:  

 الثـالـث

( مرحلييييييية ميييييييا بعيييييييد 1963-1949المرحلييييييية الخامسييييييية:  
 الحرم، اتجاهات المقاومة في المرحلة الخامسة

( من المقاومية المسيلحة 1993-1964المرحلة السادسة:  
 الى التسوية السياسية

 وسييييييييييائل وأدوات ورمييييييييييوز  2111، 1987االنتفاضييييييييييتين 
 وةرامج المقاومة(

 الـرابـع

 فلسطينيون بين التوطين والعودةالالجئون ال

 من هم الالجئون  (1

 خارطة اللجوا الفلسطيني (2

 طبيعة حم العودة  (3

 امتحان نصف الفصل.

 الثـالــث

 األول
 ؟هل العودة ممكنة (1

 المواقف الدولية واإلسرائيلية من قضية الالجئين. (2
 

 الثـانـي

 القدس
 1967، 1948سقوط شطري المدينة في حرةين 

 ئيلي في القدساالستيطان اإلسرا
 

 السياسيات التمييزية بحم سكان القدس الثـالـث
 القدس في القانون الدولي

 الـرابـع

 منظمة التحرير الفلسطينية
 نشأة منظمة التحرير الفلسطينية
 دوائر منظمة التحرير الفلسطينية

 ، الدائرة العسكريةالدائرة السياسية
 ؤون الوطن المحتل، دائرة الصندوق القومي الفلسطيني، دائرة ش



 الـرابــع

 األول
دائيرة الترةييية والتعليييم العيالي، دائييرة العالقييات القوميية، دائييرة اإلعييالم 
والثقافييية، دائيييرة التنظييييم الشيييعبي، دائيييرة الشيييؤون االجتماعيييية، دائيييرة 
 الشؤون اإلدارية، دائرة شؤون المفاوضات، دائرة شؤون الالجئين،   

الفلسيييطيني، المجليييس المركيييزي، اللجنييية التنفيذيييية، المجليييس اليييوطني  الثـانـي
 فصائل العمل الوطني الفلسطيني

 مراجعة. الثـالـث
 

 إختبار نهائي الـرابـع
 

  مراجع الدراسة:

 .1971صالح أبو يصير، جهاد شعب فلسطين خالل نصف قرن، بيروت: دار الفتح،  .1

التاريخ السياسي من عهد الكنعانيين حتى د. بيان نويهض الحوت، فلسطين، القضية الشعب، لحضارة،  .2

 . 1991، بيروت: دار االستقالل للدراسات والنشر، الطبعة األولى 1917القرن العشرين 

القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية باالشتراك مع وزارة الدفاع اللبناني،  .3

 . 1977الطبعة الثانية 

، طرابلس: المنشأة العامة للنشر 1929 -1922لسطين واالنتداب البريطاني د. كامل محمود خلة، ف .4

 م.1982والتوزيع واإلعالن، 

القرن العشرين  د. حسن صبري الخولي: سياسة االستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف األول من .5

 .1971، دار العارف بمصر، القاهرة 119، المجلد الثاني، ص

، 1925-1921التأسيس البريطاني للوطن القومي اليهودي فترة هربرت صامويل، سحر هنيدي الصبحي،  .6

 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الطبعة األولى، )مترجم(

 .1995ايميل توما، جذور القضية الفلسطينية )األعمال الكاملة( المجلد الرابع، حيفا  .7

 .1987وثائق فلسطين، دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية،  .8

 .1983فلسطين: تاريخها وقضيتها، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  .9

 أسلوب تدريس المساق:

سيييعتمد المييدرس أسيياليم متعييددة فييي التييدريس يييأتي فييي مقييدمتها أسييلوم المحاضييرة، والمناقشيية، واالسييتقراا 
وسيييائل العييير   واالسيييتنتاا، الحيييوار، وأسيييلوم حيييل المشيييكالت، والعميييل الجمعيييي  الزميييري(. كميييا ستسيييتخدم

 واإليضاح التقليدية واإللكترونية.

 األنشطة:
 عن بلدته األصلية. اً مختصر  اً تقرير  الطالم إعداد .1
 م.1948إعداد قائمة بأسماا خمسين قرية مدمرة، وخمس مدن تم االستيالا عليها عام  .2
 بإعداد بحة مختصر حول أحد مفردات المساق. ميقوم الطال .3

 توزيع الدرجات:
 درجات. 13 نصفي:االمتحان ال .1
 درجات. 5 البلدة األصلية:القرى المدمرة & عن  /بحة:تقرير .2

 درجات  5المشاركة:  .3
 درجة. 61 االمتحان النهائي: .4

 
 
 

 مــدرس المسـاق
 د. وليد المدلل

 
 
 


