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بسم اهلل الرحمن الرحيم

كلمة ترحيبية

نرحب بكم في مدرسة القاسمي األهلية – فوق االبتدائية للمشاركة والتفاعل في 
 12 اخلميس  يوم  العشرين«،  القرن  ذاكرة  في  »بالدنا  بعنوان  املمّيز  القطري  املهرجان 

جمادى اآلخرة، 1439 هـ، املوافق 1.3.2018م
مت جتسيد األحداث التاريخية البارزة، السياسية واالجتماعية واالقتصادية والرياضية 
التي عاشها شعبنا في بالدنا هذه خالل القرن العشرين، عن طريق منتجات ومحطات 

قّيمة وطريقة تعّلم شائقة.
وانتهاًء  1900م  العام  من  بدًءا  تصاعدي  زمني  بتسلسل  احملطات  بني  التجوال  يتم 
بالعام 1999م، حيث مت تخصيص عقد واحد لكل صف. مت إدخال العديد من احملطات 
والسوق  الشعبية  كاملأكوالت  األصيلة  التراثية  املتعة  من  جًوا  تضفي  التي  األخرى 
العربية  القرية  واقع  الذي يحاكي  القرية  والدبكة الشعبية ومجّسم  الفلسطيني 

من منتصف القرن املاضي.
أشرف على إخراج هذا املهرجان إلى حّيز التنفيذ األستاذ أمجد أبومخ مرّكز موضوع 
الثقافة العامة والتقييم في املدرسة، واألستاذ وجيه كبها مرّكز التداخل االجتماعي، 

وطالب الصفوف التاسعة والعاشرة ومربوهم.

نرجو لكم الفائدة وأهاًل وسهاًل بكم...
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املدخل
العربية  والقهوة  الفلسطينية  اللهجة  بكلمات من  بالضيوف  وترحيب  - استقبال 

باللباس الفلسطيني.
- مشاهدة مجسم القرية العربية الفلسطينية، مجّسم كبير يحاكي واقع القرية 

العربية وحياة السّكان من منتصف القرن املاضي.
- محطة املأكوالت الشعبية الفلسطينية واحللويات.

احملطات حسب التسلسل الزمني:

1900: تقدمي شرح عن بالدنا في هذه الفترة
الفترة  البالد في هذه  ومن يحكم  للشرح  الضيوف  استقبال  يتم  وبها  أول محطة 
وشرح عام عن األوضاع السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية وعدد السكان )نسبة 
العرب واليهود( وملكية األراضي. يقدم الفقرة طالبات يلبسن اللباس الفلسطيني 

اخلاص بتلك الفترة وطالب يلبس لباس عثماني )كونهم حكام البالد بتلك الفترة(.

1901: بناء أبراج الساعات
السلطات العثمانية تقوم ببناء أبراج الساعات بعدد من املدن الفلسطينية. وذلك 

إحتفااًل مبرور 25 عاًما إلعتالء السلطان عبد احلميد الثاني العرش العثماني.

1905: والدة الشاعر الفلسطيني ابراهيم طوقان
شرح عن حياته وإبراز نشيد موطني الذي ألفه.

1909: تأسيس مدينة تل أبيب
التي أصبحت مع الوقت أكبر مدينة يهودية في بالدنا.

1913: والدة الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود
شرح عن حياته، إجنازاته، بعضا من قصائده.
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1916:  إتفاقية سايكس بيكو وتأثيرها على فلسطني
الدول التي شملتها االتفاقّية، تقسيم الدولة العثمانّية، بنود االتفاقّية واآلثار املترّتبة 

عليها.

1917: إنشاء العلم الفلسطيني
كيف تقّبل اليهود والعرب العلم الفلسطيني؟  إلى ماذا ترمز ألوان هذا العلم؟

1917: وعد بلفور
من الذي كتبه؟ نّص الوعد، ماذا منح هذا الوعد لليهود من تسهيالت إلقامة الدولة، 

وما مدى تأثيره على القضية الفلسطينية؟

1917: االنتداب البريطاني – انتهاء العهد العثماني في فلسطني وسقوط القدس
القّوات  قاد  الذي  من  عليها؟  وسيطر  فلسطني  إلى  البريطاني  االنتداب  دخل  كيف 

البريطانّية؟ كيف سقطت القدس في يد اجليش البريطانّي؟

1917: والدة الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان
والنثرّية،  الشعرّية  ومؤلفاتها  آثارها  طوقان،  فدوى  للشاعرة  الشخصّية  السيرة 

مجاالت ومواضيع كتاباتها، اجلوائز التي حصلت عليها.

1921: تأسيس الهاجاناه )منظمة عسكرية صهيونية( 
املعارك التي خاضوها ضد العرب وكيف أصبحت هذه

املنظمة احلجر األساس للجيش اإلسرائيلي؟

1921: ثورة يافا
ما هي أسباب املواجهات العنيفة بني العرب واليهود في يافا وما دور اإلنتداب البريطاني 

في هذه الثورة؟
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1921: البدء بتداول الطوابع الفلسطينية
حيث استمر تداولها حتى العام 1947 

1925: إقامة اجلامعة العبرية في القدس

1927: بدء العصر الذهبي لطريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة في فلسطني
في  الطريقة  نشر  في  بارز  دور  لهم  كان  الذين  القاسمي  آل  من  الطريقة  مشايخ 
التربوية  واملؤسسات  زاوية،   43 إلى  وصلت  التي  الطريقة  زوايا  واألردن،  فلسطني 

والعلمية التي أنشأتها الطريقة.

1927: التداول باجلنيه الفلسطيني

1928: تأسيس املنتخب الفلسطيني لكرة القدم

1929: ثورة البراق

1929: والدة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات

1930: نهضه فلسطينية في الصحافة واألدب والفكر الفلسطيني، إدوارد سعيد 
كنموذج

أنشئت قنوات إذاعية وإعالمية عديدة وأصدرت في تلك الفترة عدة جرائد، لكن قّيدت 
الصحافة الفلسطينية بسبب قوانني االحتالل البريطاني.
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1933: إنشاء ميناء حيفا
الذي أصبح أكبر ميناء في بالدنا في القرن العشرين

1935: مقتل عز الدين القسام قرب بلدة يعبد

1936: انشاء أول مطار جوي – بن غوريون

1936: إندالع الثورة الفلسطينية الكبرى.

1938: عام النسف وثورة النساء في باقة الغربية
 في هذه السنة قام اجليش البريطاني بنسف 53 بيًتا في باقة الغربية، واعتقل الرجال 

وناضلت النساء ورمت اجليش باحلجارة ورماد احلطب “الّسَكن” حتى انسحب اجليش

1939: والدة الشاعر سميح القاسم

1941: والدة الشاعر محمود درويش

1942: تقرير شامل عن باقة الغربية
قام بإعداده رجل يهودي بعد أن تفّقد األرض والسكان وأحوالهم، فشمل التقرير أمور 

دقيقة جدا في حياة القرية آنذاك.
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1947:  قرار تقسيم فلسطني

1948: اندالع احلرب واستقالل إسرائيل

1948-1947: اجملازر 

1948-1947: القرى املهجرة وخارطة فلسطني التاريخية 

1948-1947: أحداث النكبة 

1949-1940: ما لم يكن ظاهًرا للعلن
مجسم عن أهم األحداث في فلسطني

1950: سنة الثلجة
حدث تاريخي ترك بصمة عميقة في ذكريات الناس. توقفت احلياة العادية ألربعة أيام 

متتالية بني 7-4 شباط 1950
نادرة  الذاكرة؟! مجموعُة صورٍ  الثلجة” ماذا تبقى في  ستون عاًما وأكثر بعد “سنة 

تروي احلكاية...

1950: وحدة الضفتني

1951: بداية ازدياد التمثيل العربي في الكنيست اإلسرائيلي

1952: انتهاء التداول بعملة اجلنيه الفلسطيني داخل إسرائيل

1952: إصدار أبرز املؤلفات للكاتبة الفلسطينية فدوى طوقان

1953: تأسيس جامعة بير زيت
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1956: مجزرة كفر قاسم
مذبحة ارتكبتها قوات اجليش اإلسرائيلي بحق العشرات من

سكان بلدة كفر قاسم داخل اخلط األخضر عام 1956 وقد القى
49 شهيًدا حتفهم بدم بارد.

1960: التقومي الغروبي – التوقيت العربي اإلسالمي
لوحة التقومي العربي اإلسالمي الذي كتب بخط اليد في سنوات الستني، يبدأ اليوم 

حسب هذا التوقيت من أذان املغرب

1965: نهاية احلكم العسكري على األقلية العربية في إسرائيل

1967: النكسة، ضياع القدس والنزوح

1969: حرق املسجد األقصى

1969: وفاة األديبة الفلسطينية سميرة عزام

1974: تأسيس مكتبة أكادميية القاسمي
أكبر مكتبة في الوسط العربي، تضم اليوم أكثر من 80 ألف عنوان

1976: يوم األرض اخلالد
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1977: تأسيس جامعة النجاح في نابلس
زاهرًا  وأمتها مستقبال  لوطنها  فانطلقت تصنع  العصر،  بتحديات  متازجت عراقتها 

يعبق بعبير التراث، جامعة النجاح الوطنية، عني تاريخ فلسطني وحضارتها.

1985: بدء تداول عملة الشيكل
هي العملة الرسمية في إسرائيل. بدأ التداول بها ألول مرة في 4 سبتمبر 1985 كجزء 

من خطة االستقرار االقتصادي لعام 1985، ثم بدأ تداولها رسمًيا في 1 يناير 1986.

1987: االنتفاضة الفلسطينية األولى

1987: اغتيال ناجي العلي وشخصية حنظلة
شخصية  هي  من  السياسي،  الوضع  على  وتأثيرها  أعماله  العلي؟  ناجي  هو  من 

حنظلة؟

1988: إعالن قيام دولة فلسطني
اجمللس  اجتماع  خالل  القدس  وعاصمتها  فلسطني  دولة  قيام  يعلن  عرفات  ياسر 
الوطني الفلسطيني التاسع عشر الذي أقيم في اجلزائر، لكن الدولة لم يتم االعتراف 

بها من قبل األمم املتحدة
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1989: افتتاح أكادميية القاسمي
احلرم اجلامعي األكبر في الوسط العربي

1990: مجزرة املسجد األقصى
مجزرة األقصى األولى ... يوم أن سال الدم بغزارة

1991: مؤمتر السالم في مدريد

1991: إقامة احتاد ابناء سخنني
 أول فريق عربي يفوز بكأس الدولة وأول فريق عربي يشارك في البطوالت األوروبية.

1993: اتفاق أوسلو 
واملعروف رسميا بإسم إعالن املبادئ حول ترتيبات احلكم الذاتي االنتقالي

1994: جائزة نوبل للسالم متنح لعرفات بيرس ورابني
عرفات يستحق جائزة نوبل للسالم

1994: قيام السلطة الوطنية الفلسطينية
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1994: مجزرة احلرم اإلبراهيمي
التي ارتكبها باروخ جولدشتاين

1996: مصادرة أراض عربية من أجل تعبيد شارع 6
األراضي  أصحاب  تعويض  مت  الشارع،  لصالح  املثلث  من  دومن   2000 قرابة  مصادرة  مت 

بأراض بديلة

1996: فلسطني تشترك للمرة األولى في األلعاب األولومبية 

1999: مسابقة أسئلة تاريخية
مسابقة مباشرة من خالل موقع كويزيز تشمل أسئلة عن احملطات اخملتلفة من خالل 

الهواتف النقالة

- في نهاية املسار يتم التجّول في معرض السوق الشعبي الفلسطيني.
وسط  في  املسرحية  والعروض  الشعبية  والدبكة  الفلسطينية  اإلذاعة  محطة   -

امللعب.

شكرًا ملشاركتكم
مدرسة القاسمي األهلية - فوق االبتدائية

باقة الغربية

1439 هـ / 2018 م


