
   عرب التاريخفلسطني
ــسطين ــة أو فل ــسطين التاريخي ــة ( فل ــسية باإلنجليزي ــة ؛ Palestine: والفرن : باليوناني

Παλαιστίνη   بالالتينية ؛ :Palaestina   حسب الـسياق   פלסטין أو   ּפלׂשתינה:  بالعبرية ؛ .(
 وهي محاطة اليـوم     ق األوسط، الشر ومنطقة تاريخية في قلب      بالد الشام هي جزء طبيعي من     

أما الجزء اآلخر من سكانها هم مـن        . العرب وكذلك جزء كبير من سكانها من        ببلدان عربية 
 تصل بين غربـي     البحر األبيض المتوسط  تقع شرق   .  المهاجرين وأبناء شعوب أخرى    اليهود
 . عند نقطة إلتقاء القارتينسيناء، بوقوعها، وشبه جزيرة أفريقيا وشمالي آسيا

نسبة للديانات التوحيدية   وتحتوي هذه المنطقة على عدد كبير من المدن الهامة تاريخياً ودينياً بال           
تمتلـك المنطقـة    . وطبريا وأريحا والناصرة وبيت لحم  الخليل و   القدسالثالث، وعلى رأسها    

أرضاً متنوعة جداً، وتقسم جغرافياً إلى أربع مناطق، وهي من الغرب إلـى الـشرق الـسهل                 
واألغـوار  ) لجليل، جبال نابلس، جبال القدس ووجبال الخليل      جبال ا (الساحلي، التالل، الجبال    

بين جبال نابلس وجبال الجليل يقـع       . النقبفي أقصى الجنوب هناك صحراء      ). غور األردن (
. اال غربا، السهل الـساحلي   الذي يمتد من جبال نابلس شم      جبل الكرمل،  ويقطع   مرج بن عامر  

وهي أخفض نقطـة    ( متراً تحت مستوى البحر في البحر الميت         ٤١٧تتراوح االرتفاعات من    
جبل  (جبل الجرمق  متراً فوق مستوى البحر في قمة        ١٢٠٤إلى  ) على سطح اليابسة في العالم    

  ).ميرون كما يسمى في إسرائيل

 لتـشمل المنطقـة     واألردن لبنـان من ناحية جغرافية ونباتية تمتد منطقة فلسطين عبر حدود          
 من الشرق، ولكن منذ عشرينات القـرن        لنهر األردن  والمنطقة المجاورة    نهر الليطاني جنوبي  

 يستخدم مصطلح فلـسطين إشـارة إلـى         االنتداب البريطاني على فلسطين   العشرين، أي منذ    
 والبحر األبيض المتوسـط    األردن شرقاً     كم مربع، ما بين نهر     ٢٦٩٩٠المنطقة الممتدة على    

.  جنوبـاً  خليج العقبة  شماالً ورأس    ١٩٢٣المرسومة عام   غرباً، وبين الحدود اللبنانية الجنوبية      
عرب  مليون نسمة تقريباً، وتقدر نسبة ال      ١١يقدر عدد السكان القاطنين اليوم ضمن هذه الحدود         

  ]١[%٤٧من بينهم بنحو 

 فإن اسم فلسطين قد يستخدم دوليـاً        ،١٩٩٣عام السلطة الوطنية الفلسطينية  سياسياً، منذ تأسيس    
أما لقـب فلـسطيني     . ]٢[ السياقات لإلشارة أحياناً إلى أراضي السلطة الفلسطينية       ضمن بعض 

بينما يفـضل   (قة  ، إلى السكان العرب في جميع أنحاء المنط       ١٩٤٨فيشير اليوم، وخاصة منذ     
من الناحية التاريخية أشار اسـم      . ]٣[)السكان اليهود عدم استخدام هذا اللقب إشارة إلى أنفسهم        



أو المحافظات اإلدارية التي وقعت في هذه المنطقة منذ         فلسطين إلى عدد من الكيانات السياسية       
لإلمبراطوريـة  التي كانت تابعة    " والية سوريا الفلسطينية  "وكانت أوالها   . القرن الثاني للميالد  

االنتـداب البريطـاني علـى       أشار اسم فلسطين إلى منطقـة        ١٩٤٨ و ١٩١٧بين  . الرومانية
 كان اسم فلسطين يستخدم كمصطلح جغرافي فقط في حـين تـم             الدولة العثمانية أيام  . فلسطين

  .تقسيم فلسطين إدارياً إلى عدة وحدات إدارية

  التاريخ

يرتبط تاريخ فلسطين إلى حد بعيد بالنصوص الدينية اليهودية والمسيحية واإلسالمية ، ويرتبط             
 .تاريخ فلسطين بالواقع السياسي والسكاني

 خيةلمحة تاري

فلسطين أرض الرساالت ومهد الحضارات اإلنسانية،وقبلة المسلمين األولى حيث مرت علـى            
وفـي  .  إحدى وعشرون حضارة منذ األلف الثامن قبـل المـيالد          أريحا،أقدم مدينة فيها وهي     

. تتكلم الشواهد التاريخية عن تاريخ هذه األرض الطويل والمتشابك منذ ما قبل التاريخ            فلسطين  
 وغيره مـن    هيرودوتس كان   . أول من استوطن هذه األرض     والكنعانيونحيث كان اليبوسيون    

كتّاب اليونانية والالتينية، هم الذين أطلقوا اسم فلسطين على أراضي الساحل الفلسطيني، وفي             
. األردنلك األراضي الواقعة بين الـساحل ووادي        بعض األحيان كانوا يشملون باالسم أيضا ت      

وفي مستهل عهد اإلمبراطورية الرومانية، أطلق اسم فلسطين على المنطقـة الواقعـة حـول               
 كما استخدم االسم نفسه أيضا زمن البيزنطيين للتدليل على األراضي الواقعة غربـي              القدس،

  .في الجنوب وغزةنهر األردن، والممتدة بين جبل الكرمل 

 ألـف  ٦٠٠ هي ترقى إلى نحـو   بحيرة طبريا، وجدت آثار الوجود البشري في منطقة جنوبي        
أنـشأت  . ) م. ق ٥٠٠٠ - .م.ق ١٠٠٠٠ (العصر الحجري الحـديث   سنة قبل الميالد، وفي     

وجـدت  .) م. ق ٣٠٠٠ -. م. ق ٥٠٠٠ (العصر النحاسـي  ة، ومن   المجتمعات الزراعية الثابت  
 مـن   الكنعـانيون ووصل   والبحر الميت،  وبئر السبع  أريحاأدوات نحاسية وحجرية في جوار      

. م. ق ١٢٥٠في نحـو    ، و .م. ق ٢٥٠٠ و   .م.ق ٣٠٠٠شبه الجزيرة العربية إلى فلسطين بين       
 ٩٢٨و  . م. ق ٩٦٥استولى بني إسرائيل على أجزاء من بالد كنعان الداخلية، وما بين عامي             

 إلى  دولة بني إسرائيل  قسمت  . م. ق ٩٢٨بنى الملك سليمان هيكالً في القدس، وفي عام         . م.ق
 على مملكة إسرائيل، وفي عـام       اآلشوريوناستولى  . م. ق ٧٢١ وفي   ويهودا إسرائيلمملكتي  
.  وهدموا الهيكـل   بابل وسبوا أهلها إلى     مملكة يهوذا  بختنصر بقيادة   البابليونهزم  . م. ق ٥٨٦



 على بابل ويسمحون لليهود بالعودة، ويبنى الهيكل الثاني، وفي عام           الفرسيستولي  . م. ق ٥٣٩
 على بالد فارس ويجعل فلسطين تحت الحكم اليونـاني،          اإلسكندر األكبر يستولي  . م. ق ٣٣٣

 المصريين والسلوقيين الـسوريين علـى حكـم         البطالسةيتناوب  . م. ق ٣٢٣وبموته وبحدود   
 ١٦٥ولكن فـي عـام      ) اليونانية( فرض الدين والثقافة الهلينيستية      السلوقيونحاول  . فلسطين  

حسب التاريخ اليهودي يثور المكابيون على انطيوخس ابيفانس السلوقي حاكم سـوريا،            . م.ق
اإلمبراطوريـة  تضم فلسطين إلى  . م. ق ٦٣ويمضون في إقامة دولة يهودية مستقلة، وفي عام         

م، ثـم أعيـد بنائهـا فـي عهـد           ٧٠ عام   تيتوسدمر الرومان مدينة القدس بقيادة      . الرومانية
 م، أحرقهـا الفـرس عـام        ١٣٥ عام   ايليا كابيتولينا  وأطلق عليها اسم     هادريانساإلمبراطور  

 حيث اسـتلم    عمر بن الخطاب   م في عصر الخليفة      ٦٣٨ عام   المسلمونم، وسيطر عليها    ٦١٤
 عـام   الـصليبيون  وأسماها العرب القدس، سيطر عليها       صفرونيوس مفاتيحها من بطريركها  

. م١١٨٧ عـام    معركة حطين  بعد   صالح الدين األيوبي   م واسترجعها المسلمون بقيادة      ١٠٩٩
من القرن الـسادس عشر وحتى بداية القرن الـعشرين خضعت القدس لـسيطرة العثمـانيين              

ـ   . األتراك ثماني بترميم المدينة وإعادة بنـاء سـورها         قام السلطان الع   ١٥وفي بداية القرن ال
 .الذي ال تزال تحيط البلدة القديمة

 وكانت الدولة العثمانية سيطرت     ١٥١٧في العصر الوسيط هزم العثمانيون المماليك في حدود         
 حاكما محليا عليها، كانت البالد قد قسمت إلى         القسطنطينية، وعينت   ١٥١٦على فلسطين عام    

هي سنجق القدس وغزة وصفد ونابلس واللجون، وكان الحكـم          " سناجق"خمسة مناطق تسمى    
القدس علـى يـد     وتم إعادة إعمار المرافق العامة في       . إلى حد بعيد في أيدي السكان المحليين      

 .١٥٣٧ عام سليمان القانوني

نات متعـددة فـي     وقعت أجزاء فلسطين المختلفة وعموم بالد الشام تحت سيطرة عائالت وكيا          
 ظـاهر العمـر،   راجـع   . (فترة الدولة العثمانية تراوحت بين الوالء والعداء للدولة المركزية        

  ).معنيون

 بمد نفوذه على فلسطين ولبنـان، وأدت        مصر حاكم   محمد علي  قام   ١٨٤٠ و ١٨٣١بين عامي   
سياساته إلى تعديل النظام اإلقطاعي، زادت الزراعة وتحسن التعليم، استردت اإلمبراطوريـة            

 وبقيت فلسطين تحت الحكم العثماني حتى شـتاء  ١٨٤٠العثمانية نفوذها على فلسطين في عام    
اتفاقية سـايكس   ية األولى، قسمت بعدها بحسب       أي حتى الحرب العالم    ١٩١٨-١٩١٧عامي  
  . كغيرها من مناطق الشام والعراقبيكو



 يهودية بتنظيم الهجرات ال   صهيونية بدأت الحركة ال   القرن العشرين، ت األولى من    خالل السنوا 
 لهم، فقامو   النازيإلى فلسطين، ومن ثم تلى ذلك هجرات متالحقة لليهود هربا من االضطهاد             

بممارسة أبشع أنواع االضطهاد على سكان فلسطين، وارتكبوا العديد من جـرائم الحـرب و               
بعد ذلك أعلن   ، التطهير العرقي، و قاموا بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالسالح و اإلجرام          

 والتي لم   ٤٨ قيام دولة إسرائيل على األرض التي يطلق عليها اليوم أراضي            المجلس اليهودي 
تم اإلعالن عن تأسيس دولـة      . ة إسرائيل  وأغلب دول العالم بها كدول     األمم المتحدة تعترف بها   

في هذا العام وبعده نشبت عدة مواجهات مـع الفلـسطينيين والجيـوش             . ١٩٤٨ عام   إسرائيل
م األرض إلـى أراضـي عربيـة وأراضـي          العربية التي رفضت قرار األمم المتحدة بتقسي      

  .إسرائيلية

  مكانة فلسطين الدينية

وخـالل   . اليهوديـة  و المسيحية و اإلسالم:  لفلسطين أهمية دينية في الديانات السماوية الثالث      
 كما يعطي الـبعض     الحروب الصليبية ثل  تاريخها اتخذت بعض النزاعات عليها طابعا دينيا م       

 . طابعا دينياالصراع العربي اإلسرائيلي

 إسالميا

 اهللاتي ذكرهـا    لفلسطين مكانة كبيرة عند المسلمين، فهي بحسب معتقداتهم األرض المباركة ال          
سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المـسجد        : "سورة اإلسراء  في عدة سور كما في       القرآنفي  

وذكر اهللا أرض فلسطين المباركة أيضا فـي        ". الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله      
، وأيضا حينما   )٧١ آيةاألنبياء،  " (رض التي باركنا فيها للعالمين    نجيناه ولوطاً إلى األ   : " كتابه
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى األرض التي باركنا فيهـا وكنـا بكـل شـيء                "قال  

النبي موسى وبني إسرائيل بدخول فلسطين قـال        ، وعندما أمر اهللا     )٨١األنبياء، آية   " (عالمين
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطّة نغفر                "

يـا قـوم    " وفي قولـه     أريحا،، والقرية هي    )٥٨البقرة، آية   " (لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين   
المائـدة،  " (ادخلوا األرض المقدسة التي كتب اهللا لكم وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين            

مـريم  " (فحملته فانتبذت به مكانا قصياً    " في كتابه    مريم العذراء وذكر اهللا عن قصة     ). ٢١آية  
 أهميـة خاصـة     للقـدس و. ]٤[ القـدس  و   بيت لحم والمكان المقصود هو وادي يقع بين       ) ٢٢

 كما هو معروف بأنه أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومنه عـرج            المسجد األقصى  و للمسلمين
إلى السماء وبقي مسجد هذه المدينة قبلة للمسلمين مدة ستة عـشر أو سـبعة                النبي محمد 



قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضـاها فـول            " عشر شهراً ، حتى قال تعالى       
فتحولت قبلة المسلمين بعدها    ". وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره        

علـى المدينـة    " القدس"أو  " بيت المقدس "ويطلق المسلمون اسم     . مكة المكرمة عبة في   إلى الك 
 إسـماعيل  وأبنائه وأحفـاده األنبيـاء       للنبي إبراهيم كما يؤمن المسلمون بوجود مقام      . لقدسيتها

وفي فلـسطين العديـد مـن       . الخليل في   الحرم اإلبراهيمي  وزوجاتهم داخل    يعقوب و   إسحقو
الجـامع   في القـدس و    مسجد البراق  و مسجد عمر المساجد التاريخية والشواهد اإلسالمية مثل      

مقام النبـي    و مقام الخضر  باإلضافة لكثير من مقامات األنبياء مثل        بيت لحم  و غزة في   العمري
  .مقام النبي صالح ومقام النبي داوود والياس

 ،  المسجد الحرام :  ال تُشد الرحال إالّ إلى ثالثة مساجد      " : وفي السيرة النبوية قال النبي محمد     
  "المسجد األقصى، و) المسجد النبوي(ومسجدي هذا 

وما يزيد تشريفا ألرض الشام وبيت المقدس هو فرض الصلوات الخمس على المسلمين مـن               
 حسب المعتقد اإلسالمي ، وقد أحياهم اهللا تلـك          -فوق أرضها ، وصالة النبي إماماً باألنبياء        

حيث حدّث رسول اهللا أصحابه المؤمنين ، وأخبرهم ما شاهده          . الليلة تحت صخرتها المشرفة     
. ات من بديع اآليات ، وما تلقاه من األمر اإللهي بفرض الصلوات الخمس اليوميـة           في السمو 

]٥[  

  مسيحيا

 إذ بحسب اإليمان المسيحي، ولد وعاش فيهـا         الديار المقدسة، تسمى فلسطين عند المسيحيين ب    
 والعديد من األحـداث     العهد الجديد  وحدثت معظم األحداث المذكورة في       رسله و يسوع المسيح 
 الجليـل وحسب التراث المسيحي انطلقت البشارة المـسيحية مـن          . العهد القديم المذكورة في   

لذا تحتـوي فلـسطين     . وانتشرت في أنحاء العالم   ويهوذا، أي من شمالي فلسطين وأوساطها،       
 مسقط رأس المـسيح  بيت لحم،على العديد من األماكن المقدسة للمسيحيين وعلى رأسها مدينة          

الروح  من   المسيح البشارة بوالدة    مريم العذراء  حيث تلقت    الناصرة ومدينة   كنيسة المهد، حيث  
 وحيث ترعرع المسيح بعد عودة أهله من بيت لحم، ومدينة القدس، أو أورشليم باسمها               القدس

ى خطواته األخيرة على    المسيحي التقليدي، حيث دعا المسيح أهل يهوذا إلى اتباعه إلى أن خط           
 كنيسة القيامة  ومن ثم تم صلبه ودفنه، إذ يؤمن المسيحيون بوجود قبر المسيح في              طريق اآلالم 

 وعلـى   بحيرة طبريا  وخاصة حول    الجليلوكذلك يقدس المسيحيين أماكن مختلفة في       . بالمدينة
وكذلك يقدس المسيحيون بعض األماكن المذكورة في العهد القـديم والتـي            . نهر األردن ضفة  



.  وغيرهمـا  الخليل في   الحرم اإلبراهيمي  و الحرم القدسي يقدسها اليهود والمسلمون أيضا مثل      
كانت المسيحية في فلسطين متأثرة منذ البداية باتجاهات مختلفة، فمنذ القرن األول المـيالدي              

ينقطـع  ولـم   . تعايشت في األراضي المقدسة عدة طوائف مسيحية مختلفة مع بعضها البعض          
 .الوجود المسيحي في فلسطين إلى يومنا هذا

 إحدى أهم الكنائس في العـالم، ويحـج إلـى فلـسطين آالف              القدس في   كنيسة القيامة تعتبر  
  .الناصرة والقدس وبيت لحمالمسيحيين سنويا قادمين إلى 

 يهوديا

 أو  األرض المقدسـة  أو  ") بالد إسرائيل "أي  " (إيرتس يسرائيل "يطلق اليهود على فلسطين اسم      
األرض التي أقـسم    ): " في المسيحية  العهد القديم  (التناخأرض الميعاد، نسبة لما يقال عنها في        

 سـفر التثنيـة،   " (الرب آلبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعـدهم           
مملكة ن األرض التي أقيمت فيها      بحسب االيمان اليهودي، كانت فلسطي    ). ٨األصحاح األول،   

 وينـسب اليهـود المعاصـرين       يهوذا، و إسرائيل الشمالية  قبل انفصالها إلى مملكتي      إسرائيل،
والتـي  ) أي مدينة القدس  (أنفسهم إلى أبناء مملكة يهوذا القديمة التي كانت عاصمتها أورشليم           

وتقدس طائفة السامريين القريبـة مـن       .  وهو المركز اليهودي القديم    هيكل سليمان، وقف فيها   
  .نابلس قرب جبل جرزيماليهود دينيا وثقافيا، 

 المدن المقدسة األربع إذ توجـد فيـه         صفد و ياطبرفي التراث اليهودي تعتبر القدس، الخليل،       
 حائط المبكى ويعتبر  . أماكن ذات أهمية خاصة في الديانة اليهودية وفي تاريخ الشعب اليهودي          

أكثر مـصلى يهـودي     ) عند المسلمين " حائط البراق "، أو ب  "الحائط الغربي "المسمى أيضا ب  (
. األعياد اليهودية أهمية في أيامنا ويحتشد أمامه المصلين اليهود على مدار السنة، وخاصة في             

ويقدس اليهود الحرم اإلبراهيمي في الخليل كما يقدسونه المسلمون والمسيحيون، وكذلك أماكن            
  .مختلفة في الجليل

 هناك وصايا يمكن تطبيقها في األرض المقدسة فقط، ويتعلق معظم هـذه             الشريعة اليهودية في  
  .شميتاومن أبرز هذه الوصايا هي وصية ال. الوصايا باألعمال الزراعية

  التسمية والحدود



 اإلغريقـي  هـو المـؤرخ   بـالد الـشام  كان أول من استخدم اسم فلسطين إشارة إلى جنوبي        
فلـسطين كمـصطلح    وقد استخدم هيرودوت اسم     . م. ق ٥ في مؤلفاته من القرن ال     هيرودوت

" فلسطين"وإلى جنوبها ك  " سوريا" ك بالد الرافدين جغرافي، حيث أشار إلى منطقتي بالد الشام و       
)Παλαιστινη" لَيِتيِنيهپوعلى ما يبدو استعار هيـرودوت هـذا        ". سوريا الفلسطينية "أو  ") س

 حيث وقعت   العريش ووادي   يافاالذي أشار إلى الساحل الجنوبي ما بين        " پلشت"االسم من اسم    
 ومن أبرز الشعوب التـي عاشـت فـي          شعوب البحر وكان الفلستينيون من    . الفلستينيةالمدن  

 . عام على األقل٥٠٠ولمدة . م. ق١٢منطقة فلسطين من القرن ال

مـيالد  ولم يستخدم اسم فلسطين كاسم منطقة ذات حدود سياسية معينة إال في القرن الثـاني لل               
التمرد إثر ) Provincia Iudaea" (والية يهوذا "اإلمبراطورية الرومانيةعندما ألغت سلطات 
 Provincia Syria" (واليـة سـوريا الفلـسطينية   " للميالد وإقامة ١٣٢اليهودي عليهم عام 

Palestinae (بحاجة لمصدر[.محلها[  

 يمكن استخدام معايير مختلفة لتحديد منطقة فلسطين، ولكنـه          نباتية و الطوبوغرافيةمن الناحية   
خلـيج   شماال إلـى رأس      لبنان في   نهر الليطاني يمكن بشكل عام وصفها كالمنطقة الممتدة من        

 فـي   للبادية الـسورية  ضواحي الغربية    غربا إلى ال   البحر األبيض المتوسط   جنوبا، ومن    العقبة
 جزءا طبيعيا من شبه جزيرة سيناء وعـدم         صحراء النقب أيضا اعتبار   ويمكن  .  شرقا األردن

  .شموله بمنطقة فلسطين جغرافيا

اريخية هي نتيجـة سلـسلة مـن المفاوضـات          والحدود المشار إليها اليوم كحدود فلسطين الت      
 ٢٠ في مطلع القرن الــ       الشرق األوسط واالتفاقيات بين اإلمبراطوريات التي سيطرت على       

  .ذلك إلى تصميم الحدود السياسية في عموم الشرق األوسطوالتي أدت ك

خط رفح  " غربا،   البحر األبيض المتوسط  هي  ") من النهر إلى البحر   ("حدود فلسطين التاريخية    
 وادي عربـه،   من الجنوب الغربي، رأس خليج العقبة جنوبـا،          سيناءالذي يفصلها عن    " العقبة

 الشرقية  بريابحيرة ط  قرب شواطئ    هضبة الجوالن  شرقا، ومنحدر    نهر األردن  و البحر الميت 
 في خط متعـرج     لبنانويحد فلسطين شماال    . ومسار نهر األردن الشمالي في الشمال الشرقي      

 قريـة يـارون،    على البحر األبيض المتوسط، ثم يتجه شرقا إلى          رأس الناقورة يبتديء غربا ب  
 وحيث تقـع بلـدة      قَدس و المالكيةفينعطف شماال حتى المكان حيث وقعت في الماضي قريتي          

يشكل مـسار الحـدود     و. منبع بانياس  وغربا إلى نقطة قرب      تل القاضي  ثم شرقا إلى     المطلة
  ".لجليلإصبع ا"الشمالي الشرقي صورة إصبع حيث أطلق على هذه المنطقة اسم 



  جغرافيا

 :تتكون فلسطين جغرافيا من أربعة مناطق طبيعية واضحة هي

  السهل الساحلي  •
  ) الخليل والقدس ونابلس والجليلجبال ( المرتفعات  •
   غور األردن •
   صحراء النقب •

 ومن السهل الـساحلي األكبـر،       حيفا، و ناقورة بين ال  عكايتكون السهل الساحلي من من سهل       
 وهو يزداد اتساعا في     رفح، و غزة الذي يمتد منها إلى      جبل الكرمل  عكاالذي تفصله عن سهل     

 النقب التي تبلغ مـساحتها      هضبةحو الثالثين كم، ويتصل ب     ن غزة فيصبح عند    جنوب،اتجاهه لل 
ـ الجبالنحو نصف مساحة فلسطين، اما       زداد ارتفاعـا باالتجـاه جنوبـا،     فانها على العموم ت

ويمتد غور األردن   . ويفصل بين جبال الجليل وجبال نابلس مرج بن عامر المتسع والخصب            
  .البحر الميت إلى بحيرة طبرية جنوبا عبر مرج الحولةمن منطقة 

 حيفـا،  عكا،: وتحوي فلسطين على عدة مدن ساحلية على شاطئ البحر المتوسط ومن اهمها           
 والتي تعتبر مـن     غزة،، و )المجدل (عسقالن أشدود، يافا تل أبيب،  هرتسليا، نتانيا، الخضيرة،

 حيث يتركـز فـي المـدن        الديمغرافيةأهم مدن فلسطين من الناحية الجغرافية واالقتصادية و       
مـن  % ٤٠من السكان اليهود، ونحـو      % ٧٥نحو  (من السكان   % ٦٠والبلدات الساحلية نحو    

وتعتبر هذه المنطقة الساحلية،    . مراكز الصناعية والتجارية  ، وتوجد فيها أكبر ال    )السكان العرب 
  .وبشكل خاص محافظة تل أبيب وقطاع غزة، من أكثر مناطق العالم كثافة

تمتلك فلسطين عدة مناطق خصبة، أهمها المروج الشمالية بين جبال الجليل، مرج بن عـامر               
فيرة، وهي معتمدة على ميـاه      إمدادات المياه للمنطقة ليست و    . وبعض المروج في وسط البالد    
بحيـرة  تعد ). من نوفمبر إلى مارس( أشهر سنويا ال غيرها ٥األمطار التي تهطل خالل فترة   

مياه الطبيعية للشرب والري في المنطقة، إذ كانت بحيـرة المـاء             أهم وأكبر مصادر ال    طبريا
ويكون مصدر مياه البحيرة هو مياه األمطار الهاطلة عليها مباشرة أو مياه            . العذبة الوحيدة فيه  

نهر األردن هو أكبر األنهـر      . موسم الربيع  المذوبة في    جبل الشيخ  المغذَّى بثلوج     األردن نهر
كذلك يتم ضخ   .  الشديد الملوحة  البحر الميت في المنطقة، يتدفق جنوبا خالل بحيرة طبريا إلى         

بقات تحت األرضية الحاملة لمياه األمطار المتغلغلـة فـي          الط (اإلكويفيراتمياه الشرب من    
، وفي اآلونة األخيرة تعرضت هذه الخزانات الطبيعية تحت األرضية للتمليح والتلوث            )األرض



بسبب زيادة جلب المياه منها ونقص مياه األمطار التي تغذيها، وكذلك بـسبب دفـن النفايـة                 
 .الصناعية في أرض المنطقة الساحلية

  رافياالديمغ

  اللغات

 ١٠ في فلسطين كلغة أم لسكانها حيث تم التحدث بها طيلة مـا يقـارب                العربيةانتشرت اللغة   
وذلـك  (تاريخية كلغة أم    فقط من السكان داخل فلسطين ال     % ٤٧ولكن حالياً يتحدث بها     . قرون

 ،  اللهجة الفلـسطينية  ويتكلم الفلسطينيون ب  ).  وتهجير قرابة نصف الفلسطينيين    النكبةعلى إثر   
ويمكـن تقـسيم اللهجـة      . اللهجات الـشامية  وهي إحدى اللهجات العربية العامية تتبع طائفة        

الفلسطينية إلى لهجات فرعية، فاللهجات الفلسطينية الريفية أو الفالحية مزايا وسمات مختلفـة             
 أما لهجات المدن فهي بشكل عام شبيهة      . كنطق القاف كاف تميزها عن باقي اللهجات العربية       

 .وهناك أيضاً اللهجة البدوية. باللهجات الشامية الشمالية والوسطى

 تم اعتبار اللغتين العربية والعبرية كلغات رسمية لمنطقة         االنتداب البريطاني على فلسطين   منذ  
 بالتـسرب إلـى     للعبريـة هذا وقد بدأت اللغة     . ١٩٤٨فلسطين التاريخية الواقعة داخل حدود      

فلسطين خالل القرنين التاسع عشر والعشرين بالتزامن مع الهجرات اليهودية المكثفة وإقامـة             
فيما سبق كان التحدث بالعبرية محدوداً جـداً فـي          . المستوطنات اليهودية على أرض فلسطين    

بعـد  .  اليهود المتوزعين في مناطق فلسطين المختلفـة    فلسطين يقتصر على مستوى حاخامات    
كما يمكن  .  أصبحت اللغة العبرية اللغة الرسمية و األساسية للسكان داخل إسرائيل          ١٩٤٨سنة  

علماً بـأن هنـاك     . بشكل عام التمييز بين لكنة اليهود الشرقيين والغربيين عن النطق بالعبرية          
ة و العبرية الحديثة القياسية، واألخيرة هي اللغة الرسمية         اللغة العبرية تنقسم إلى العبرية القديم     
 .في إسرائيل بالترافق مع اللغة العربية

 كلغـة   للغة األنجليزيـة  يشار إلى أن جزء كبير من الشعبين يتحدث اللغتين بطالقة، باإلضافة            
 وهم الفلسطينيون المنحدرون مـن أصـول        األرمنيةكما توجد أقليات تتحدث اللغات      . أجنبية

 وهـم أبنـاء المهـاجرين       األمهرية و اليديشية و الرومانية و الروسيةأرمنية، فضالً عن اللغات     
  .اليهود

  السكان



 وامتزجـت فيهـا     العبرانيين، و ينالكنعاني و الفلستينيين الشعوب منهم    سكن فلسطين العديد من   
 .شعوب الدولة اإلسالمية والدول واإلمبراطوريات األخرى التي سيطرت عليها

ينية في بداية القرن الماضـي وحتـى        وقبل ان تبدأ عمايات الهجرة المنظمة لألراضي الفلسط       
.  يشكلون األغلبية الساحقة لسكان فلـسطين        الفلسطينيونظل   ،   إسرائيل وتأسيس   النكبةوقوع  

وانقسم المجتمع الفلسطيني لثالث فئات هم المدن والفالحون والبدو ، حيث أسهم كل في موقعه               
لق ثقافة فلسطينية خاصة ميزت الدولة الفلسطينية عن بقية الدول المجاورة لها التي ارتبطت              بخ

شعوبها مع الشعب الفلسطيني بعالقات ثقافية وتجارية وفنية شأنها في ذلـك شـأن كـل دول                 
  ]٦[. المنطقة

 في حـدود    دولة إسرائيل وفي الوقت الحالي، يسكن في مناطق فلسطين التاريخية التي شكلت           
 من السكان الموجودين قبل قيام دولـة إسـرائيل والهجـرة            العربية أقلية تتحدث    ١٩٤٨عام  

أوروبـا   و ألمانيـا  وأغلبية يهودية هاجرت من مختلف بقاع العالم، وباألساس مـن            اليهودية،
 ويقطن في المنطقـة المـسماة       المغرب، و العراق و اليمن ومن بلدان عربية ك    روسيا و الشرقية

 أغلبية من السكان األصليين والالجئين والنازحين مـن المنـاطق           قطاع غزة  و الضفة الغربية ب
التي تأسست عليها دولة إسرائيل المتحدثين بالعربية، كما أن هناك أقليـة مـن المـستوطنين                

  .اإلسرائيليين في تجمعات سكانية متفرقة في الضفة الغربية ، وقطاع غزة سابقا

 يعيشون خـارج   الجئ فلسطيني ير بالذكر أن هناك اليوم ما يزيد على خمسة ماليين           ومن الجد 
  .لبنان و سوريا و األردنويتمركز أغلبيتهم في حدود األراضي الفلسطينية 

باإلضافة إلى مئات اآلالف من ذوي األصول الفلسطينية الموزعين في الشتات حول العـالم و               
  .باألخص دول الخليج واألمريكيتين

االنتداب  المكونة لفلسطين زمن     ١٦الجدول اآلتي يبين تركيبة السكان في كل من األقضية ال           
  : البريطاني

 ١٩٤٥فلسطين عام  سكان

 المجموعبالمئةمسيحيونبالمئة يهودبالمئة مسلمونالقضاء

 73,600%11,80016%4 3,030%69 51,130 عكا

 7,000%3 210%7 510%90 6,270 بئر



 السبع

 24,950%3 680%30 7,590%67 16,660 بيسان

 150,540%1 1,300%2 3,540%97 145,700 غزة

 253,450%33,71013%47 119,020%38 95,970 حيفا

 93,120%1> 170%1> 300%99 92,640 الخليل

 409,290%17,7904%72 295,160%24 95,980 يافا

 Negligible<1%1,210 2%61,210%98 60,000 جنين

 253,270%46,13018%40 102,520%42 104,460 القدس

 Negligible<1%1,560 2%94,600%98 92,810 نابلس

 49,910%11,77024%16 7,980%60 30,160الناصرة

 Negligible<1%8,410 17%48,930%83 40,520 رام اهللا

 134,030%4 5,840%24 31,590%71 95,590 الرملة

 56,970%3 1,630%13 7,170%83 47,310 صفد

 41,470%6 2,470%33 13,640%58 23,940 طبريا

 93,220%1 380%17 16,180%82 76,460طولكرم

1,845,560%145,0609%33 608,230%1,076,78058المجموع

Data from the Survey of Palestine[7] 

  
  السياسة

. بدأ الوعي السياسي في فلسطين مبكرا وكان هذا الوعي ملحوظا في فترة الدولـة العثمانيـة               
 حيث كان ألهل فلسطين ممثلون في مجلس المبعوثـان  الدولة العثمانيةوكان لفلسطين دور في  

ي وحافظ الـسعيد   الذي انتخب في اعقاب صدورالدستور إذ كان روحي الخالدي وسعيد الحسين          
 .عكاي عن لواء  وأسعد الشقيرنابلس و الشيخ أحمد الخماش عن لواء القدسمندوين عن لواء 



وكان للمثقفين الفلسطينيين دور هاما في التصدي لسياسة التتريك ومواجهة الهجرة اليهوديـة             
 من المنظمات واألحزاب السياسية للتعبير عن آرائهم والـدفاع          ١٧إلى بالدهم وقد أسسوا نحو    

  .األمة العربيةن حقوقهم الوطنية وارتبطت كثير منها بقضايا المنطقة وع

قة متنـازع عليهـا ، تعرضـت    اليوم، كمنطقة تحت سيطرة جهة سياسية، تعتبر فلسطين منط     
ويوجـد فـي فلـسطين      . ١٩٤٧ والثانية عام    ١٩٣٧للتقسيم أكثر من مرة، األولى كانت عام        

 عـام   النكبةالتي نشأت على أرض فلسطين بعد        (إسرائيلالتاريخية كيانان سياسيان هما دولة      
الـضفة  المتواجدة في المناطق المدنية الفلسطينية فـي         السلطة الوطنية الفلسطينية  و  ) ١٩٤٨
إال أنه من الوجهة الدولية، تعتبر إسرائيل دولة معترف         . ١٩٩٤ منذ عام    قطاع غزة  و   الغربية

  .بها دوليا، أما فلسطين فليس معترف بها كدولة مستقلة إلى حد اآلن

 معاهدة جنيف طرفا محتل ألراض عربية هي الضفة الغربية وقطاع غزة طبقا ل          تعتبر إسرائيل   
 ويطالب معظم الفلسطينيون بإنهاء احتاللها ألراضيهم التي احتلتها         ،٢٤٢قرار مجلس األمن    و  

 في انتفاضتيه   الشعب الفلسطيني وألجل هذا هب    .  مقابل إقامة السالم معها    ١٩٦٧حرب  عشية  
.  التي أطلق عليها إنتفاضة األقصى     ٢٠٠٠ عام   الثانيةو) ارةإنتفاضة الحج  (١٩٨٧ عام األولى

 عنـد تأسـيس     ١٩٦٤واللتان كانتا امتدادا للثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في عام           
 و  االنتداب البريطاني وقبل ذلك في منتصف الثالثينات للقتال ضد        . منظمة التحرير الفلسطينية  

 وعد بلفور ، حيث اليزال الشعب الفلسطيني منذ إعالن        موجات المهاجرين اليهود إلى فلسطين      
 تعـد أكبـر     ١٩٣٦ عـام    الثورة الفلسطينية الكبـرى   مستمراً بثورته ضد االحتالل، إذ كانت       

لقد قاوم الفلـسطينيون بـاختالف      . دولة إسرائيل رات التي قام بها الفلسطينيون قبل إعالن        الثو
ل الوسائل المدنية والعـسكرية، ففاوضـت القيـادة         انتمائاتهم السياسية و العقائدية االحتالل بك     

 اتفاق اوسلو  مرورا ب  كامب ديفيد،  وانتهاءا ب  مؤتمر مدريد للسالم  الفلسطينية إسرائيل ابتداءاً من     
. الحتالل و إقامة السالم، إال أن إسرائيل تنصلت من معظم هذه االتفاقيـات              على وضع حد ل   

وفي فلسطين اليوم كثير من الفصائل و األحزاب التي تجمعها أهداف كبرى كتحريـر األرض          
  .و إخراج المستوطنين و عودة الالجئين لديارهم 

  الهجرة

ين منذ نهاية القرن التاسع      يهودياً إلى فلسط   ٣،٣٧٤،٢٧٥حسب اإلحصائيات الرسمية، هاجر     
 ١٩٤٥ و   ١٩٢٠ هاجروا من الناحية القانونيـة ، بـين          ٣٣٣٠٤، منهم   ٢٠٠٦عشر إلى سنة    
 وعدد قليل من غير اليهود، بطريقـة غيـر          ]١٠[ من اليهود،    ٦٠٠٠٠-٥٠٠٠٠هاجر حوالي   



أدت الهجرة لمعظم الزيادة في عدد السكان اليهود، في حين أن غير            . قانونية خالل هذه الفترة   
ال توجد معطيـات وثيقـة بـشأن        . زيادة إلى حد كبير الزيادة السكانية الطبيعية      اليهود أتت ال  

بما أن تعداد سكان فلسطين في عهد الدولة العثمانيـة          . الهجرة إلى فلسطين من البلدان العربية     
وبينما يعتبر التعداد السكاني    . لم يكن شامالً ولم يتم بطرق عصرية، ال يعده الباحثون مصداقيا          

ي أكثر مصداقيةً، واجهت السلطات البريطانية مشاكل في عـد الـسكان البـدو فـي                البريطان
كذلك كانت مراقبة الحدود البرية في ذلك الحين ضعيفة، ولم يتم تسجيل            . المناطق الصحراوية 

هناك محاوالت غير ناجحة بشكل تام لتقدير عدد المهاجرين         . المهاجرين عن طريق البر بدقة    
يقة غير مباشرة، عن طريق مقارنة المعطيات بشأن عـدد الـسكان            العرب إلى فلسطين بطر   

العرب عبر السنوات، إذا كانت الزيادة في عدد السكان العرب حسب المتوقـع مـن التكـاثر                 
 ]١١[الطبيعي أو أكثر منه 

وقد تنامى الشعور في العديد من الدول العربية لمقاتلة البريطانيين وبعض المنظمات اليهودية             
اعتمد اليهـود مـن     . التي هاجمت السكان العرب ردا على الهجمات على الجماعات اليهودية         

التي كانت ميليشيا شبه سرية تعاونـت مـع الـسلطات           " الهجاناه"ناحية عسكرية على منظمة     
. البريطانية خالل الحرب العالمية الثانية، ثم قاتلت البريطانيين والعرب عشية إلغاء االنتـداب            

" شـتيرن مجموعـة   "و" إرجون"ا مثل   في تلك الفترة نشطت أيضا منظمات يهودية أكثر تطرف        
  .األهداف العربية والبريطانيةالتي قامت بعمليات إرهابية وشنت حملة عنيفة ضد ) ليحي(

. ]١٢[ عربي فلسطيني عن بلداتهم    ٧٥٠٠٠٠ نزح حوالي    ١٩٤٨حرب   مرورا ب  ١٩٤٧بين عام   
 حيث منحت إسرائيل الجنسية     مصر و األردن و إسرائيلبعد نهاية الحرب تقسمت فلسطين بين       

ن العـرب مـن خـارج هـذه     اإلسرائيلية لمن بقي داخل حدودها فقط ورفضت عودة النازحي 
أمـا  . أما األردن فمنحت جنسيتها لسكان الضفة الغربية بما في ذلك الالجئـين إليهـا   . الحدود

سكان قطاع غزة والالجئين إليها فبقوا دون مواطنـة إذ رفـضت مـصر مـنحهم الجنـسية                  
 مليون نـسمة    ٤،٦يشكل الالجئون اليوم قرابة نصف الشعب الفلسطيني أي حوالي          . المصرية

)١٣[) . ١٩٩٥[  

  تقسيم فلسطين

 القـائم   للنزاع العربي اإلسرائيلي   بمحاولة إليجاد حل     ١٩٤٧ في عام    األمم المتحدة قامت هيئة   
 المتألّفة من دول متعددة باسـتثناء       UNSCOPعلى فلسطين، وقامت هيئة األمم بتشكيل لجنة        

 .الدول دائمة العضوية لضمان الحياد في عملية إيجاد حّل للنزاع



طرح مشروعين لحل النزاع، تمثّل المشروع األول بإقامة دولتـين مـستقلّتين،            قامت اللجنة ب  
وتمثّل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كـال     . وتُدار مدينة القدس من ِقبل إدارة دولية      

 تجـاه المـشروع األول      UNSCOPومال معظم أفراد لجنة     . من الدولتين اليهودية والعربية   
وقامت هيئة األمم بقبـول مـشروع       .  مستقلّتين بإطار اقتصدي موحد    والرامي لتأسيس دولتين  

 الداعي للتقسيم مع إجراء بعض التعديالت على الحـدود المـشتركة بـين              UNSCOPلجنة  
الدولتين، العربية واليهودية، على أن يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنـسحب فيـه                

  .قوات االنتداب البريطاني من فلسطين

من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصة اليهود من أرض          % ٥٥قرار التقسيم   أعطى  
وأغلبيـة  ) من إسدود إلى حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا        (فلسطين على وسط الشريط البحري      

ولـم تكـن    ). ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المـصري         (مساحة صحراء النّقب    
قت صالحة للزراعة وال للتطوير المدني، واستند مـشروع تقـسيم           صحراء النّقب في ذاك الو    

األرض الفلسطينية على أماكن تواجد التّكتّالت اليهودية بحيث تبقى تلك التكتّالت داخل حدود             
  .الدولة اليهودية

  الضفة الغربية و قطاع غزة

 حيث تأسست دولة إسرائيل على األراضي       ،١٩٤٨حرب  بدأ هذان المصطلحان بالظهور بعد      
 وعلـى أراض إضـافية اسـتولى الجـيش          فلسطينخطة تقسيم   الموعودة للدولة اليهودية في     

 أما باقي األراضي فانقـسمت      اتفاقيات رودس، اإلسرائيلي عليها أو تسلمتها إسرائيل بموجب       
 بناءا على االتفـاق     - الضفة الغربية    -إلى جزءين غير متواصلين، ضم األردن األكبر منهما         

 حيث اجتمعت زعامات فلسطينية من الضفة       ١٩٤٩ وذلك في عام     مؤتمر أريحا الذي ابرم في    
الغربية وطالبت بالوحدة مع األردن فكان ذلك وجرت انتخابات نيابية، بينما فرضـت مـصر               

 احتل الجيش اإلسرائيلي    ١٩٥٦في  . الحكم العسكري على األصغر منهما، أي على قطاع غزة        
 ثم أعادها إلى الحكم     أزمة سويس،  أشهر ضمن العمليات العسكرية المتعلقة ب      ٥ة  قطاع غزة لمد  

 احتل الجيش اإلسرائيلي الضفة الغربية وقطـاع غـزة          ١٩٦٧حرب  في  . العسكري المصري 
وفرضت إسرائيل عليهما الحكم العسكري، ما عدا الجزء الشرقي من مدينة القدس وضواحيها             

العالقات السرية بين إسرائيل واألردن اسـتمرت       وبفضل  . التي ضمتها إسرائيل إلى أراضيها    
قـرار فـك     حسين بن طالل  العالقات بين األردن والضفة الغربية حتى أعلن العاهل األردني          

 أكملـت   ١٩٨٢فـي   . ات األردن بها   عن الضفة الغربية وفك عالق     بتنازله١٩٨٨ في   األرتباط



إسرائيل انسحابها من شبه جزيرة سيناء بموجب معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية، ولكـن             
 .قطاع غزة بقيت تحت الحكم العسكري اإلسرائيلي

، على قيام دولة فلسطينية مـستقلة       ١٩٩٤ اليوم ومنذ تأسيسها عام      السلطة الفلسطينية تفاوض  
مـن مـساحة فلـسطين      % ٢٢ نـسبته    الذين يشكالن معاً ما   (في الضفة الغربية وقطاع غزة      

 رام اهللا  و غـزة  الشرقية و  القدستقع في هاتين المنطقتين مدن فلسطينية كبيرة مثل         ). التاريخية
 مقرا مؤقتا لمؤسساتها، ريثما تصل      غزة و   رام اهللا وتتخذ السلطة من مدينتي     . الخليل و نابلسو

  .المفاوضات لحل

في الوقت الراهن تخضع منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة لطريقة حكم مختلطـة، وبينمـا               
تتمتع أجزاء معينة منها من حكم ذاتي، ما زالت أجـزاء أخـرى منهـا تخـضع لالحـتالل                   

ياسية معقدة بشكل خـاص منـذ انـسحاب الجـيش           وتعتبر مكانة قطاع غزة الس    . اإلسرائيلي
 دون اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على طبيعة الـسلطة           ٢٠٠٥اإلسرائيلي منها عام    

  .فيه، وكذلك بسبب استيالء حركة حماس عليه رغم معارضة السلطة الفلسطينية لذلك

 ، وإن إسرائيل هـي      للدولة الفلسطينية ولياً هناك إجماع ضمني بأنها أراضي ستؤول مستقبال         د
قي من مدينة القدس إلى إسرائيل،      ليس هناك اعتراف دولي بضم الجزء الشر      . طرف محتل لها  

تعتبر القدس مكانا ذا أهمية خاصة الذي مـن         ) باستثناء الدول العربية  (ولكن معظم دول العالم     
وفي أساس الموقف الدولي تجاه هاتين المنطقتين يوجد القرار         . شأنه أن يخضع لتسوية خاصة    
إقرار مبادي سالم   : "  والذي ينص على   ٢٤٢ والمرقم ب  ١٩٦٧األممي الذي صدر في نوفمبر      

 الشرق األوسط القرار حيث ان مجلس األمن إذ يعرب عن قلقـه المتواصـل               عادل ودائم في  
بشان الوضع الخطر في الشرق األوسط وإذ يؤكد عدم القبول باالستيالء علي اراض بواسطة              

والحاجة إلي العمل من أجل سالم دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش               . الحرب
ع الدول األعضاء بقبولها ميثاق األمم المتحـدة قـد التزمـت            فيه بأمن وإذ يؤكد أيضاً أن جمي      

وقد اتفق الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي على تبني نـص         ".  من الميثاق  ٢بالعمل وفقاً للمادة    
  .اتفاقيات أوسلو كأساس التسوية بينهما ضمن ٢٤٢قرار 

بما في ذلك الجزء الشرقي مـن       (تشمل الضفة الغربية جغرافيا على جبال نابلس، جبال القدس          
وقد سمتها الـسلطات األردنيـة بالـضفة        . ، جبال الخليل و غربي غور األردن      )مدينة القدس 

اقعة إلى الغرب من نهر األردن بينما يقع معظم أراضـي المملكـة األردنيـة               الغربية ألنها و  
اما قطاع غزة فهو شريط ضيق يمتد جنوب الشاطئ الفلسطيني علـى            . الهاشمية شرقي النهر  



البحر المتوسط ذو الكثافة السكانية األعلى بالعالم نتيجة لجوء أعداد كبيـرة مـن فلـسطينيي                
  .سنويا% ٣ والتكاثر الطبيعي السريع الذي يبلغ أكثر من النكبة،الداخل إليه بعد 

  الدولة الفلسطينية

هي الدولة التي يطالب حاليا الفلسطينيون بإنشائها على جزء من أرض فلـسطين التاريخيـة               
. ية و قطاع غزة و عاصمتها القدس، والتي طالما حلم بها الشعب الفلسطيني            وهي الضفة الغرب  

يمثل مشروع قيام دولة فلسطين المشروع الرابع خالل تاريخ فلسطين إلقامة دولة، واألول من              
حيث قامت لفلسطين ثالث دول في العصر القديم وكان لها تـأثير            . نوعة في العصر الحديث   

. م لها دولة في العصر الحديث وهو ما يطالب به الفلسطينيين اليوم           عظيم في حكم العالم ولم يق     
ـ  المجلس الوطني الفلـسطيني    من طرف واحد في      إعالن الدولة الفلسطينية  تم    عـام   الجزائر ب

الـسلطة  ، لكن دون أن يلقى ذلك أي تداعات عملية على األرض، لكن بعـد تأسـيس                 ١٩٨٨
 أصبح هناك حكم ذاتي في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حين             ١٩٩٤ عام   الفلسطينية

 .فاوضاتاإلعالن التام لحدود األرض النهائية بعد الم

  المدن والقرى

  المدن الفلسطينية في إسرائيل

، تـم التوقيـع علـى       )النكبة (١٩٤٨اإلسرائيلية األولى عام    -بعد االنتهاء من الحرب العربية    
وتم .  التي فرضت الهدنة بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا واألردن ولبنان           اتفاقيات رودس 
 الذي تم تحديده رسميا كخط وقف إطالق النـار،          الخط األخضر تفاقيات رسم   بموجب هذه اال  

بقيـت  . يثة آنذاك والدول العربية المجـاورة    ولكنه أصبح بالفعل حدودا بين دولة إسرائيل الحد       
داخل الخط األخضر، أي في إسرائيل، عدد من البلدات والمدن العربية الفلـسطينية والمـدن               

كذلك بقي داخل الخط األخضر الجزء الغربي من مدينـة          . المختلطة التي يسكنها يهود وعرب    
ويطلق على السكان العرب الذين بقـوا فـي هـذه    .  إذ مر الخط األخضر وسط المدينة   القدس

 اإلسـرائيلية بموجـب قـانون        وهم حازوا على الجنـسية     ،٤٨فلسطينيو  المدن والبلدات لقب    
 يوليـو   ١٤ في   الخط األخضر المواطنة اإلسرائيلي، الذي ينص على اعتبار كل من أقام داخل           

من ناحية أخرى، أغلق    . مواطنا إسرائيليا )  اإلسرائيلي القانون  أي عندما أقر الكنيست    (١٩٥٢
هذا القانون الباب أمام الالجئين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم حتى هـذا                

وأهم المدن الفلسطينية أو    . التأريخ، حيث يمنع منهم الدخول في دولة إسرائيل كمواطني الدولة         
 :إسرائيل بحدود الخط األخضر هيالمختلطة الواقعة في 



 المدن المختلطة

   حيفا •
   يافا •
• اللد   
   بئر السبع •
   عكا •
   الرملة •

 المدن العربية

   الناصرة •
   أم الفحم •
   الطيرة •
   الطيبة •
  ) ١٩٧٢أقيمت عام  (رهط •

وهناك عدد من المدن الذي كانت أغلبية سكانها من العرب الفلسطينيين وأصبحت مدن يهودية              
  :١٩٤٨بعد تهجير السكان العرب منها خالل حرب 

  ) كانت مدينة مختلطة وأصبحت يهودية (طبريا •
  ) كانت مدينة مختلطة وأصبحت يهودية (صفد •
  ) كانت مدينة عربية وأصبحت يهودية (بيسان •
بلدة عربية دمرت في الحرب وأقيمت من جديـد كمدينـة يهوديـة اسـمها               (المجدل   •

  ) عسقالن
بلدة عربية دمرت في الحرب وأقيمت من جديد كمدينة ميناء يهوديـة اسـمها               (إسدود •

  ) أشدود

  الضفة الغربيةالمدن الفلسطينية في 

أو ما يطلـق     (١٩٦٧حرب   احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة خالل         ١٩٦٧في عام   
 فسقطت كامل مدن الضفة الغربية التي كانـت تابعـة           ]١٤[،  ) النكسةعليها في العالم العربي ب    



% ٢١تشكل الضفة مانـسبته      . (القدسوعلى رأسها الجزء الشرقي من مدينة       .  ادريا   لألردن
 ). كم مربع٥٨٦٠من مساحة فلسطين ، أي قرابة 

   القدس •
   بيت لحم •
   الخليل •
   اريحا •
   رام اهللا •
   قلقيلية •
   نابلس •
   طولكرم •
   جنين •

  قطاع غزةالمدن الفلسطينية في 

و يتركز  .  كم مربع  ٣٦٠من مساحة فلسطين، أي حوالي      %  ١اما قطاع غزة فيشكل ما نسبته       
 .جئ الداخل وخاصة مدن الساحل مما يجعله المنطقة األكثف سكانا في العالمفيه معظم ال

   غزة •
   رفح •
   الزوايدة •
   دير البلح •
ـًدر •    المـص
   خانيونس •
   جباليا •
   بيت الهيا •
   بيت حانون •

  القرى الفلسطينية المدمرة

النكبة حسب التسمية الفلـسطينية أو       (١٩٤٨في فترة نشوء دولة إسرائيل وخاصة في حرب         
ـ        ) حرب االستقالل حسب التسمية اإلسرائيلية     وات واألشهر التي سبقتها ولحقتهـا، دمـرت الق



تتبع هذه القـرى أقـضية      .  قرية من قرى فلسطين التاريخية     ٤١٨الصهيونية معالم وحضارة    
الخليل، والرملة، والقدس، والناصرة، وبئر السبع، وبيسان، وجنين، وحيفا، وصفد، وطبريـة،            

 ). لقائمة جزئية لها١٩٤٨قرى مدمرة عام راجع تصنيف . (وطولكرم، وعكا، وغزة، ويافا

  الثقافة

 على مر التاريخ والعصور     الشعب الفلسطيني تشكل الثقافة في فلسطين جزءا اليتجزأ من هوية         
كمـا  . ، حيث كانت فلسطين حاضرة في وجدان مثقفيها من فنانين و تشكيليين و مـسرحيين                

لما في ذاكرة الشعب الفلسطيني ومازال حاضـرا فـي وجـدان    كان جرح فلسطين عميقا ومؤ    
مما البد من اإلشارة إليه أن بدء ظهور المجالت والمالحق الثقافيـة            . فنانيه على امتداد العالم     

؛ حيث االهتمام بنشر كتابـات المثقفـين الفلـسطينيين فـي         ١٩٠٥في فلسطين يعود إلى عام      
 ما ينتجه الكثير مـن المثقفـين وكبـار الكتـاب            األراضي المحتلة وفي الشتات، إضافة إلى     

 ]١٥[. والشعراء واألدباء العرب المناصرين للقضية الفلسطينية

تجزأ من األوساط الفكرية العربية، ممثلة في األفراد مثل         يعتبر المثقفين الفلسطينيين جزءا ال ي     
حيث كانت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القـرن العـشرين ،             . خليل بيدس  و مي زياد 

في الضفة الغربية توجد نسبة أعلى مـن        . مستويات التعليم بين الفلسطينيين عالية بشكل كبير      
 حتـى منـذ ثالثـين عامـا ،          ]١٦[. علـيم الثـانوي     المراهقين من السكان المسجلين فـي الت      

 ]١٧[. ربما كانوا بالفعل أكبر نخبة من المتعلمين بين جميع الـشعوب العربيـة            ) الفلسطينيون(
الثقافة الفلسطينية هي األوثق صلة مع تلك الثقافات الشرقية القريبة وباألخص بلدان مثل لبنان،              

لثقافية لمجـاالت الفـن واألدب      المساهمات ا . سوريا، واألردن، وكثير من بلدان العالم العربي      
والموسيقى والمالبس والمطبخ أعربت عن تميز التجربة الفلسطينية، و هي الزالت تزدهـر،             
على الرغم من الفصل الجغرافي الذي حدث في فلسطين التاريخية بين األراضي الفلسطينية و              

  .إسرائيل والشتات

ا التي نشرت في دورية لمجتمعـات       إن المساهمات التي تتحدث عن كنعان الفلسطينية وغيره       
الثقافة الوطنيـة مـن     "كان الدافع من وراءها القلق من أن        ) ١٩٤٨-١٩٢٠(فلسطين الشرقية   

  .، وخاصة في مجتمع الفالحين، قد يمكن تقويضها"فلسطين



  من فلسطين















 


