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املقدمة

املقدمة
رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني ،وعلى �آله و�صحبه
احلمد هلل ّ
�أجمعني.
حتاول هذه الدرا�سة تقدمي ر�ؤية عامة للق�ضية الفل�سطينية من خالل َتت ُّبع مفا�صل
�س على القارئ ا�ستيعاب ال�صورة
ال�سياق التاريخي للق�ضية؛ لأن هذا ال�سياق ُييَ ِّ
ال�شاملة والعوامل املتداخلة املتعلقة بالق�ضية ،يف �أي مرحلة من املراحل ،ويف ترتيب
منطقي ،و�صوالً �إىل املرحلة احلالية .وكان من املمكن التعريف بالق�ضية الفل�سطينية من
خالل تق�سيمها �إىل موا�ضيع (الأر�ض ،ال�شعب ،العدو ،املقاومة� ...إلخ) ،لكننا وجدنا �أن
هذا التق�سيم ،على مزاياه ،ي�صعب التعامل معه يف الدرا�سات املخت�رصة ،ويقدم ال�صورة
العامة لكل مو�ضوع ،دون �أن يقدمها جلميع املوا�ضيع يف �سياق واحد.
هذه الدرا�سة تخاطب �أولئك الذين يرغبون يف احل�صول على فكرة عامة عن ق�ضية
فل�سطني ،وتغ ّطي حاجة �أولئك الذين ال يجدون وقتا ً للدرا�سات التف�صيلية املتخ�ص�صة.
غري �أن التاريخ القريب والواقع املعا�رص ،قد عولج ببع�ض التف�صيل ،ليت�سنّى للقارئ �أن
يجد �إجابة للعديد من الأحداث واملتغريات والتعقيدات التي جتري من حوله.
وبالطبع ،فقد ُكتبت هذه الدرا�سة من خالل ر�ؤية ت�ؤمن بحق �أبناء فل�سطني يف
�أر�ضهم ،و�أن فل�سطني �أر�ض عربية �إ�سالمية .وقد �صيغت هذه الدرا�سة ب�صيغة علمية
�أكادميية موثقة ،وجاءت -قدر الإمكان -مكتوبة بلغة �سهلة ،حافل ًة باملعلومات ،املح َّدثة
حتى �صيف  ،2021بعيدة عن اخلطاب العاطفي الإن�شائي.
وي�أتي الكتاب حتديثا ً وتنقيحا ً لن�سخته الأ�صلية التي �صدرت �سنة  2002بعنوان
“الق�ضية الفل�سطينية :خلفياتها وتطوراتها حتى �سنة  ،”2001والتي طبعت يف م�رص
والكويت وماليزيا ،وثحديثا ً وتنقيحا ً للن�سخة التي �صدرت �سنة  ،2012والتي طبعت
يف بريوت .وقد �أ�ضيف �إىل هذه الطبعة اجلديدة ف�صل �سابع غ ّطى الفرتة .2021–2012
ن�س�أل اهلل �سبحانه �أن يكون هذا العمل خال�صا ً لوجهه الكرمي
�أ .د .حم�سن حممد �صالح
متوز /يوليو 2021
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