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املقدمة

املقدمة
ي�رس مركز الزيتونة �أن ي�ضع بني يدي القارئ الكرمي جملد اليوميات الفل�سطينية
ل�سنة  .2020وهو املجلد ال�سابع الذي ي�صدره املركز لهذه اليوميات بني د َّفتني .و ُتق ِّدم هذه
اليوميات الأحداث بطريقة مكثفة ،بحيث ي�سهل متابعة م�سار ال�سنة كلها ،وتكوين �صورة
�شاملة عنها؛ كما يقدم هذه اليوميات مطبوعة ورقياً ،ومن�شورة �إلكرتونياً.
حاولنا ،ما ا�ستطعنا ،يف جملد اليوميات الفل�سطينية ل�سنة 2020؛ �أن يتم حترير �أخبار
و�أحداث اليوم الواحد ،واخت�صارها وتكثيفها وفق �أهميتها وبطريقة “عادلة“ ،تعطي عنه
�صورة كاملة �شاملة ،ولكن مبا ال يزيد عن  400-300كلمة تقريباً .وحتى يتحقق ذلك� ،سعينا
�إىل الرتكيز على الأخبار امل�ؤثرة على م�سار الأحداث ،وعلى جوهر اخلرب وم�ضمونه ،وحذفنا
احلوا�شي والتعليقات غري املهمة ،مع حذف املكرر واملت�شابه من الن�صو�ص .كما حر�صنا �أن
تكون لغة الن�ص وا�ضحة �سهلة ،مع �ضبط االقتبا�سات �ضمن عالمات التن�صي�ص .ويف الوقت
نف�سه ،فقد حر�صنا على جتنب امل�صادر غري املوثوقة واملنحازة� ،أو تلك التي تن�رش ال�شائعات
والدعايات .وبالطبع فقد ّ
ن�سق واحد.
مت �ضبط طريقة كتابة الأ�سماء والتواريخ والأرقام ،يف
ٍ
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن معظم امل�صادر التي رجعت �إليها اليوميات هي املواقع الإلكرتونية
لل�صحف ووكاالت الأنباء واملواقع الإخبارية ،ولي�س املطبوعات الورقية .وبالتايل ف�إن الإ�شارة
يف الهوام�ش �إىل �صحيفة معينة ،تعني االطالع عليها من موقعها؛ وهذا ما �سيتم تو�ضيحه لأول
مرة ،ثم ُي�شار ال�سم ال�صحيفة بعد ذلك عند التكرار.
وب�شكل عام ،يعر�ض هذا الكتاب �أبرز الأحداث املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية خالل �سنة
 .2020وهو يو ِّثق يومياتها التي ُتعرب عن طبيعة املرحلة� ،أو تعك�س التحوالت يف امل�سارات
ال�سيا�سية ،وحتديدا ً مواقف القوى الفاعلة فل�سطينيا ً و�إ�رسائيليا ً وعربيا ً و�إ�سالميا ً ودولياً.

ويقدم الكتاب املعلومات والإح�صائيات ذات الداللة املتعلقة باجلانبني الفل�سطيني والإ�رسائيلي.
وتت�ضمن املعلومات فل�سطينيا ً خمتلف جوانب الأداء ال�سيا�سي ،واالقت�صادي ،والثقايف،
واالجتماعي ،والتعليمي ،و�أداء املقاومة ،والو�ضع الداخلي ...وغريها .كما يغطي ما يتعلق
بـ“�إ�رسائيل“ اقت�صاديا ً واجتماعيا ً و�أمنيا ً وع�سكرياً ،وما يتعلق باال�ستيطان ،وبرامج التهويد،
واالعتداء على القد�س واملقد�سات؛ بالإ�ضافة �إىل تغطيته مل�سار الت�سوية ال�سلمية.
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اليوميات الفل�سطينية
ويف اخلتام ال ب ّد من �شكر الأخت �إميان برغوت التي �ساعدت يف الإعداد ،وكل الزمالء
والزميالت الذين �أ�سهموا يف جمع املادة وجتهيزها.
ن�س�أل اهلل �سبحانه �أن يبارك يف هذا العمل ،و�أن يجعل منه �إ�ضافة نوعية يف خدمة الق�ضية
الفل�سطينية.
واحلمد هلل رب العاملني
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