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ماســــة لــــدى الكثيــــرين مــــن املعنيــــين بالشــــأن التــــاريخي يلبــــي هــــذا الكتــــاب حاجــــة 
وذلــك ألنــه مل يتــوافر، حتــى اآلن، كتــاب شــامل . الفلســطينيوالثقــايف، وال ســيما التــاريخ 

إن جل ما يجده الباحث . يحوي بين دفتيه تاريخ فلسطين والتاريخ السياسي بالتحديد
هــو موضــوعات شــتى موجــودة يف كتــب متفرقــة؛ وعليــه أن يقــوم بجهــد حثيــث للوصــول 

ل هــذا لهــذه األســباب حــاو. إىل حاجتــه مــن املعلومــات واملعــارف يف املصــادر واملراجــع
. الكتــاب أن يســد فجــوة يف املصــادر التاريخيــة التــي تناولــت فلســطين ماضــياً وحاضــراً

توطئـة للبحـث يف ) العصـر احلجـري(فتناول تاريخ فلسطين منذ عصور ما قبـل التـاريخ 
ثــــم ركــــز علــــى عصــــور التــــاريخ القــــديم وظهــــور املســــيحية قبــــل . عصــــور التــــاريخ األوىل

فــتح العربــي، لينتقــل بعــدها إىل العصــر العثمــاين الــذي االنتقــال إىل العصــور الوســطى وال
ثـــم يركـــز الكتـــاب، بعـــد ذلـــك، علـــى . امتـــد حتـــى وقـــوع فلســـطين حتـــت االنتـــداب البريطـــاين

بشــــــأن فلســــــطين،  الصــــــهيوين - ونشــــــوء الصــــــراع العربــــــيالصهيونيةبــــــدايات الهجــــــرة 
ـــ. ١٩٤٩ســـنة اإلسرائيلية - ويتوقـــف عنـــد توقيـــع اتفاقـــات الهدنـــة العربيـــة ا املرحلـــة أمّ

التي تلت ذلك فهي ما زالـت ذات أفـق مفتـوح مـن غيـر املمكـن الـتكهن بالنتـائج التـي مـن 
  .احملتمل أن تتوقف عندها، أو التي ربما تصل إليها

ويُعَــد هــذا الكتــاب بحثــاً مــوجزاً يف تــاريخ فلســطين السياســي، ويمتــاز بتقديمــه هــذا 
القـــارئ والباحـــث والطالـــب يف التـــاريخ مـــرة واحـــدة ويف كتـــاب واحـــد، وهـــو مـــا يســـاعد 

الوصــــول إىل املعلومــــات واملعــــارف املتعلقــــة بهــــذا الشــــأن، ويســــهل علــــيهم التفتــــيش يف 
ويف األحـوال كلهـا، فـإن الكتـاب يحيـل البـاحثين الـراغبين يف املزيـد . املصادر املتعددة

 .من املعلومات على عشرات املراجع املوثوق بها واملصادر ذات الصدقية
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