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املقدمة

الفل�سطينية  اليوميات  جملد  الكرمي  القارئ  يدي  بني  ي�سع  اأن  الزيتونة  مركز  ي�رش 

هذه  وُتقدِّم  دفَّتني.  بني  اليوميات  لهذه  املركز  ي�سدره  الذي  الثاين  املجلد  وهو   .2015 ل�سنة 

�سورة  وتكوين  كلها،  ال�سنة  م�سار  متابعة  ي�سهل  بحيث  مكثفة،  بطريقة  االأحداث  اليوميات 

�ساملة عنها؛ كما يقدم هذه اليوميات مطبوعة ورقياً، ومن�سورة اإلكرتونياً.

اأخبار  حترير  يتم  اأن  2015؛  ل�سنة  الفل�سطينية  اليوميات  جملد  يف  ا�ستطعنا،  ما  حاولنا، 

عنه  تعطي  “عادلة“،  وبطريقة  اأهميتها  وفق  وتكثيفها  واخت�سارها  الواحد،  اليوم  واأحداث 

�سورة كاملة �ساملة، ولكن مبا ال يزيد عن 300-400 كلمة تقريباً. وحتى يتحقق ذلك، �سعينا 

اإىل الرتكيز على االأخبار املوؤثرة على م�سار االأحداث، وعلى جوهر اخلب وم�سمونه، وحذفنا 

اأن  الن�سو�ص. كما حر�سنا  من  واملت�سابه  املكرر  املهمة، مع حذف  غري  والتعليقات  احلوا�سي 

غري  امل�سادر  جتنب  على  حر�سنا  فقد  نف�سه،  الوقت  ويف  �سهلة.  وا�سحة  بلغة  الن�ص  ُيكتب 

طريقة  �سبط  مّت  فقد  وبالطبع  والدعايات.  ال�سائعات  تن�رش  التي  تلك  اأو  واملنحازة،  املوثوقة 

كتابة االأ�سماء والتواريخ واالأرقام، يف ن�سٍق واحد.

كما جتدر االإ�سارة اإىل اأن معظم امل�سادر التي رجعت اإليها اليوميات هي املواقع االإلكرتونية 

لل�سحف ووكاالت االأنباء واملواقع االإخبارية، ولي�ص املطبوعات الورقية. وبالتايل فاإن االإ�سارة 

يف الهوام�ص اإىل �سحيفة معينة، تعني االطالع عليها من موقعها؛ وهذا ما �سيتم تو�سيحه الأول 

مرة، ثم ُي�سار ال�سم ال�سحيفة بعد ذلك عند التكرار.

خالل  الفل�سطينية  بالق�سية  املتعلقة  االأحداث  اأبرز  الكتاب  هذا  يعر�ص  عام،  وب�سكل 

يف  التحوالت  تعك�ص  اأو  املرحلة،  طبيعة  عن  ُتعب  التي  يومياتها  يوثِّق  وهو   .2015 �سنة 

واإ�سالمياً  وعربياً  واإ�رشائيلياً  فل�سطينياً  الفاعلة  القوى  مواقف  وحتديداً  ال�سيا�سية،  امل�سارات 

الفل�سطيني  باجلانبني  املتعلقة  الداللة  ذات  واالإح�سائيات  املعلومات  الكتاب  ويقدم  ودولياً. 

واالإ�رشائيلي. وتت�سمن املعلومات فل�سطينياً خمتلف جوانب االأداء ال�سيا�سي، واالقت�سادي، 

والثقايف، واالجتماعي، والتعليمي، واأداء املقاومة، والو�سع الداخلي... وغريها. كما يغطي ما 

وبرامج  باال�ستيطان،  يتعلق  وما  وع�سكرياً،  واأمنياً  واجتماعياً  اقت�سادياً  بـ“اإ�رشائيل“  يتعلق 

التهويد، واالعتداء على القد�ص واملقد�سات؛ باالإ�سافة اإىل تغطيته مل�سار الت�سوية ال�سلمية.

املقدمة
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وال بّد من �سكر االأ�ستاذين ربيع الدنان ووائل وهبة اللذين بذال جهداً كبرياً يف جمع املادة 

واخت�سارها وترتيبها، وال�سكر مو�سول اأي�ساً مل�ساعدي االإعداد الذين قاموا بجهد م�سكور يف 

جمع املادة وجتهيزها.

اإ�سافة نوعية يف خدمة الق�سية  اأن يبارك يف هذا العمل، واأن يجعل منه  ن�ساأل اهلل �سبحانه 

الفل�سطينية.

 

واحلمد هلل رب العاملني

            املحرر

د. حم�سن حممد �سالح
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