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املقدمة

و�صحبه  �آله  وعلى  �ملر�صلني،  �صيد  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رّب  هلل  �حلمد 

�أجمعني.

حتاول هذه �لدر��صة تقدمي روؤية عامة للق�صية �لفل�صطينية من خالل َتتبُّع مفا�صل 

�ل�صورة  ��صتيعاب  �لقارئ  على  ُييَ�رشِّ  �ل�صياق  هذ�  الأن  للق�صية؛  �لتاريخي  �ل�صياق 

ترتيب  ويف  �ملر�حل،  من  مرحلة  �أي  يف  بالق�صية،  �ملتعلقة  �ملتد�خلة  و�لعو�مل  �ل�صاملة 

منطقي، و�صوالً �إىل �ملرحلة �حلالية. وكان من �ملمكن �لتعريف بالق�صية �لفل�صطينية من 

خالل تق�صيمها �إىل مو��صيع )�الأر�ص، �ل�صعب، �لعدو، �ملقاومة... �إلخ(، لكننا وجدنا �أن 

هذ� �لتق�صيم، على مز�ياه، ي�صعب �لتعامل معه يف �لدر��صات �ملخت�رشة، ويقدم �ل�صورة 

�لعامة لكل مو�صوع، دون �أن يقدمها جلميع �ملو��صيع يف �صياق و�حد.

�لذين يرغبون يف �حل�صول على فكرة عامة عن ق�صية  �أولئك  �لدر��صة تخاطب  هذه 

فل�صطني، وتغّطي حاجة �أولئك �لذين ال يجدون وقتاً للدر��صات �لتف�صيلية �ملتخ�ص�صة. 

غري �أن �لتاريخ �لقريب و�لو�قع �ملعا�رش،  قد عولج ببع�ص �لتف�صيل، ليت�صنّى للقارئ �أن 

يجد �إجابة للعديد من �الأحد�ث و�ملتغري�ت و�لتعقيد�ت �لتي جتري من حوله.

يف  فل�صطني  �أبناء  بحق  توؤمن  روؤية  خالل  من  �لدر��صة  هذه  ُكتبت  فقد  وبالطبع، 

�إ�صالمية. وقد �صيغت هذه �لدر��صة ب�صيغة علمية  �أر�صهم، و�أن فل�صطني �أر�ص عربية 

�أكاديية موثقة، وجاءت -قدر �الإمكان- مكتوبة بلغة �صهلة، حافلًة باملعلومات، �ملحدَّثة 

حتى �صيف 2021، بعيدة عن �خلطاب �لعاطفي �الإن�صائي.

بعنو�ن   2002 �صنة  �صدرت  �لتي  �الأ�صلية  لن�صخته  وتنقيحاً  حتديثاً  �لكتاب  وياأتي 

م�رش  يف  طبعت  و�لتي   ،”2001 �صنة  حتى  وتطور�تها  خلفياتها  �لفل�صطينية:  “�لق�صية 
طبعت  و�لتي   ،2012 �صنة  �صدرت  �لتي  للن�صخة  وتنقيحاً  وثحديثاً  وماليزيا،  و�لكويت 

يف بريوت. وقد �أ�صيف �إىل هذه �لطبعة �جلديدة ف�صل �صابع غّطى �لفرتة 2012–2021.

ن�صاأل �هلل �صبحانه �أن يكون هذ� �لعمل خال�صاً لوجهه �لكرمي

�أ. د. حم�صن حممد �صالح

متوز/ يوليو 2021

املقدمة




