
موضوع عن العلم الفلسطیني
نظًرا ألن علم فلسطین یعد بمثابة أھم رموز الدولة الفلسطینیة بل وإنھ المظلة التي یستظل بھا الشعب الفلسطیني، والوسیة الدالة على

مقاومة االحتالل إلى جانب التضحیة في سبیل الوطن، لذا ومن ھذا المنطلق فإن المعلمین یطلبون بشكل شائع من الطالب كتابة موضوع
كامل وشامل عن العلم الفلسطیني وتوضیح تاریخھ وما یرمز إلیھ كل لون فیھ، فإلیكم فیما یلي ببحث عن العلم الفلسطیني واضح ومفصل.

مقدمة موضوع عن العلم الفلسطیني
إن العلم الفلسطیني ھو الرایة التي قام باستعمالھا الفلسطینیین في بدایة العقود األولى التابعة للقرن الماضي وذلك إلبراز غایاتھم الوطنیة،

واألخضر،واألبیضاألسودتكونلألسفلاألعلىمنوھيألوان3علىتحتويأفقیةمتماثلةخطوط3منتتكونالرایةھذهإنحیث
كما أنھ یوجد في الزاویة مثلث متساوي الساقین ولونھ أحمر، إذ إن قاعدة ھذا المثلث تمتد بشكل عامودي وتقع عند بدایة العلم، في حین

ِقبلمنوتبنیھبھالعربیةالدولجامعةاعترافعقبم1964سنةالعلمھذااعتمادتمولقدالعلم،طولثلثعلىأفقًیایقعرأسھأن
م.1988سنةالفلسطینیةالتحریرمنظمة

نبذة تاریخیة عن العلم الفلسطیني
لقد تم استخدام العلم الفلسطیني عدة مرات بأغراض مختلفة كما سنبین لكم في النقاط التالیة:

الفلسطینیة.الوطنیةالحركةعلىللداللةوكاناألولىللمرةالعالمھذافيالفلسطینيالعلماستعمل:1917●
العربیة.الوحدةوكذلكللحریةكرمزالفلسطینيبالعلمباالستعانةالعربيالبعثحزبقام:1947●
الفلسطینیة.لدولتھمكرمزغزةفيكانالذيالفلسطینيالمؤتمرفيالفلسطینيالعلمالفلسطینیونتبني:1948●
ومن الجدیر بالذكر أن جامعة الدول العربیة اعترفت في النھایة بالعلم الفلسطیني على أنھ رمز الدولة الفلسطینیة ورمز شعبھا.●
م.1964سنةالفلسطینيالمؤتمرفياألمرعلىوأكدتالفلسطینیةالتحریرمنظمةأتتولقد●
م.1988سنةالفلسطینیةالدولةعلمواعتبارهالعلمتبنيتمالنھایةوفي●

رمزیة العلم الفلسطیني



التالیة:النقاطفيلكمسنینكمامحددشيءإلىیرمزمنھملونكلإنحیثألوان،4منالحاليالفلسطینيالعلمیتكّون

من قبل في عھد سیدنا محمد - صلى هللا علیھ وسلم- إلى جانب الرایة: یدل على الرایة السوداء والتي تم رفعھااللون األسود●
البیضاء.

حیث إنھا كانت بالنسبة للمسلمین النصر األول والنقطة الحاسمة في: استعملھ األمویین إلعالء رایة غزوة بدر،اللون األبیض●
التاریخ اإلسالمي، فإن الرایة البیضاء ترمز إلى النصر.

على والئھم لعلي بن أبي طالب - رضي هللا عنھ- وذلك بعدما تلحّف: لقد اعتمد الفاطمّیون اللون األخضر للداللةاللون األخضر●
بھذا اللون خالل نومھ في فراش سیدنا محمد - صلى هللا علیھ وسلم- عندما خرج مھاجًرا إلى یثرب في الخفاء، فاللون األخضر

یدل على الوالء التام للغایة للدولة الفلسطینیة.
من أجل الوطن.: یرمز إلى الدماء والقیام بتضحیة المواطنیناللون األحمر●

علم فلسطین على مر التاریخ
كان علم فلسطین على مر التاریخ لھ أشكال عدیدة قبل أن یتخذ الشكل النھائي والمعروف حالًیا، فمن ھذه األشكال ما یلي:

م.1936سنةفلسطینثورةفياستخدامھاتمالتيفلسطینعلمنسخة●



النسخة التي تم استعمالھا أثناء حكومة عموم فلسطین، فھي تشبھ قلیًال علم الثورة العربیة.●

م.1964سنةإلىم1948سنةبینالواقعةالفترةفيالفلسطینيالعلم●

العلم بمثلث أقصر، فلقد استعملتھ منظمة التحریر الفلسطینیة إلى فترة الثمانینات.●



حظر العلم الفلسطیني
ألواناألربعةمنتتشكلفنیةأعمالأيإنتاجمنعإلىباإلضافةفلسطینعلمحظرعلىینصقانونبوضعإسرائیلقامتم1967سنة

یطبقزالماالمؤسفمنولكنھشّدة،أقلمانوًعاالمنعھذاأصبحلقدم،.1993سنةأوسلوتفاھماتعقدعقبولكنفیھ،الموجودة
في كثیر من األحیان.

أماكن رفع العلم الفلسطیني
ھناك مجموعة من الدولة والمناطق قامت برفع العلم الفلسطیني واعتبرتھ بمثابة علمھا الوطني كما سنبین لكم في السطور التالیة:

علم االنتداب البریطاني

الرایةبمثابةواعتبارهالفلسطینيالعلماستعمالتملقدم،1948سنةإلى1920سنةمنذاستمروالذيالبریطانيالحكمأثناء●
بالنسبة لبریطانیا.



حیث كان اللون األحمر حینھا یرمز إلى االتحاد في كانتون.●
وكان ھناك دائرة بیضاء تم كتابة اسم الوالیة أي فلسطین داخلھا باللون األسود وباللغة اإلنجلیزیة.●
واعتبر البعض ھذا األمر غیر عادي على اإلطالق ألن أغلب األراضي البریطانیة التي كانت موجودة في أفریقیا وآسیا امتلك●

أعالم ذات رایة زرقاء.
فالرایة الحمراء كانت تستخدم بشكل شائع في أمریكا الشمالیة وأوربا.●
فإن الفلسطینیون لم یعتبروا بالعلم خالل االنتداب البریطاني على دولة فلسطین ال شعبًیا وال حتى رسمًیا، حیث كان ال ُیرفع●

سوى فوق المؤسسات الحكومیة التي تنتمي لحكومة االنتداب.
م.1948سنةأيالبریطانياالنتدابحكمفترةانتھتعندمااستخدامانتھيالعلمھذاأنبالذكرالجدیرومن●

العلم في األمم المتحدة

نیویورك.فيفلسطینعلمربععلىبالموافقةقراربإصدارالمتحدةلألممالعامةالجمعیةقامتم2015سنةسبتمبر11یوم●
التصویت.عنامتنعوادولة45ھناكأنحینفيدولة،119ِقبلمنالقرارھذاعلىالتصویتتمبعدماوذلك●
وھم:8عددھابلغفإنھالقرارھذاعارضتالتيالدولعنأما●

باالو.○
إسرائیل.○
أسترالیا.○
كندا.○
الوالیات المتحدة.○
توفالو.○
جزر مارشال.○
والیات میكرونیسیا المتحدة.○

أماكن أخرى

سنةإلىم1921سنةمنوذلكنجد،إمارةمعتوحیدھابسببالسعودیةتكوینیتمأنقبلفلسطینعلمرفعت:الحجاز●
م.1926

تمبعدماأي1928سنةحتىوذلكاألردنفياإلمارةإنشاءعندأيم1921سنةالفلسطینيالعلمتبنت:األردنشرقإمارة●
اعتماد العلم األردني الموجود حالًیا.

1958سنةوذلكلھ،بالنسبةحیاديكعلمالفلسطینيالعلماستخدمفلقدوالعراقاألردنبیناالتحادھذاكان:االندماجياالتحاد●
م عندما تكون بین المملكتین االتحاد الھاشمي العربي والذي دام ألشھر فقط.

الفلسطینيالعلماتخذولقدم،1947سنةتكّونأنمنذوالعراقسوریاالحزبھذاحكم:االشتراكيالعربيالبعثحزب●
كعالمة موحدة للقومیة العربیة.

كلمات عن العلم الفلسطیني
سنوضح لكم في النقاط التالیة أبرز الكلمات عن العلم الفلسطیني والتي یمكن طرحھا في اإلذاعة المدرسیة:

إن رایة علمك یا وطني یا فلسطین عالیة ترفرف في كل سماء، فال ینبغي أن تحزني من كید األعداء.●
كیف لنا أال نفخر بعلم فلسطین وھو رمز المجد والعزة والذي التفت ألوانھ الجمیلة حول الشھداء.●
یحمل علم فلسطین كل من النكبات واالنتصارات، كما یحمل دموع الحزن والفرح سوًیا.●
لم تكن القضیة الفلسطینیة بمثابة قضیة لیوم واحد، فھي قضیة مستمر إلى أن یتم تحریرھا ورفع رایة العلم الفلسطیني مرة●

أخرى.
شعار كل شخص حر على وجھ األرض فھو العلم الفلسطیني فلقد جعلھ الفدائیون مثابة أبرز رموز الثورة.●



ال یحتاج العلم الفلسطیني الھواء لكي یرفرف فھو یعد الھواء الذي یتنفسھ المواطن، وھو ما نضحي من أجلھ بكل ما ھو غالي●
ونفیس.

سیظل دائًما العلم الفلسطیني مستفًزا لألعداء ألنھ رمز القوة والمواجھة.●

خاتمة موضوع عن العلم الفلسطیني
على الرغم من قیام االحتالل اإلسرائیلي ببذل الكثیر من الجھود لمنع رفع رایة العلم الفلسطیني إال أن المواطنین الفلسطینیین ما زالوا

یعرضون حیاتھم للخطر من أجل رفع ھذا العلم ولو لدقائق في وجھ األعداء، وذلك لحاجتھم إلى التعبیر عن إنتمائھم لھذا الوطن العظیم
واألرض المباركة وقدرتھم على مقاومة مختلف أشكال االحتالل.


