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ينتشر هذه األيام استعمال مصطلح األراضي الفلسطينية ليشير إلى األراضـي المحتلـة عـام        

. ، أو إلى تلك األرض التي تقول السلطة الفلسطينية إنها تريد إقامة دولة فلسطينية عليها              1967
آلن في مختلف وسائل اإلعـالم العربيـة واألجنبيـة، ولـدى            ينتشر استعمال هذا المصطلح ا    

ووصلت حرارة المصطلح إلى كتاب ومحللـين       . أكاديميين ومثقفين ومحللين سياسيين وكتاب    
 .فلسطينيين، وهم يستعملونه دون تمحيص وتدقيق

 
تكون فلسـطين    أن   ل اآلن من أجل تقزيم فلسطين، وبدل      مصطلح األراضي الفلسطينية يستعم   

يكس بيكو ومـا تبعهـا،      ااالنتدابية التي صنعها اإلنكليز والفرنساويون في س      فلسطين  ك  هي تل 
تصبح اآلن الضفة الغربية وغزة، وربما أقل مـن ذلـك إذا بقيـت التكـتالت االسـتيطانية                  

 .الصهيونية في الضفة الغربية
 

 يفكـر   الهدف من استعمال هذا المصطلح هو التأثير على الوعي الفلسطيني بحيـث ال يعـود              
موجود في الـوعي الفلسـطيني      .  من المساحة التي يشملها التعريف     ن وإنما بهذا القدر   بفلسطي

، 1948اآلن كلمة فلسطين والتي تعني وطن الفلسطينيين الذي تم طردهم وتشريدهم منه عـام               
 يعمل علـى إلغـاء      ة، ومصطلح األراضي الفلسطيني   1967وذلك الجزء الذي تم احتالله عام       

الوعي بفلسطين لصالح األراضي الفلسطيني والتي يتم تفسيرها اآلن بوضـوح فـي مختلـف     
 .67/وسائل اإلعالم ولدى كتاب كثر على أنها األرض المحتلة

 
غدا ستصبح فلسطين بالنسبة لألجيال الناشئة الضفة وغزة، وسيسقط البعد الفلسطيني االنتدابي            

سون أبناءهم في   رومن المحتمل أن أهل فلسطين سيد     . طه من الذاكرة  من الوعي، تمهيدا إلسقا   
هذا ليس غريبا ألن الذي جعل جبل       . المدارس حول األراضي الفلسطينية وليس حول فلسطين      

لـى األراضـي    ين بدل جبل الجرمق سـيقلص فلسـطين إ        يونس في الخليل أعلى جبال فلسط     
 .الفلسطينية

 
في رؤوسنا ويلغي وعينـا     هذا المصطلح، وأال ندعه يمر      أرى أنه من الضروري االنتباه إلى       
الفلسـطينيين  والمحللـين    جميع الكتاب    ىإنني أتوجه إل  . بوطننا وبقضية شعبنا المشرد المعذب    

 التـي تسـتخدم     الجزيـرة لالنتباه إلى هذا األمر، وكذلك أتوجه إلى قنـاة          والعرب والمسلمين   
اصة أنها تبث لقطات يومية عن مأساة الالجئـين         المصطلح اآلن بكثافة أن تنتبه إلى األمر بخ       

 .الفلسطينيين وتمسكهم بوطنهم


