الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

املقدمة
يرس مركز الزيتونة أن يضع بني يدي القارئ الكريم ،للسنة السابعة عىل التوايل ،الوثائق
الفلسطينية لسنة  ،2011حيث نعرض يف هذا املجلد  339وثيقة ،تغطي أحداث سنة  ،2011بحيث
تعكس صورة موضوعية وشاملة ومتوازنة ومتنوعة عن القضية الفلسطينية لهذه السنة.
كانت سنة  2011سنة فارقة يف التاريخ العريب الحديث ،إذ شهدت للمرة األوىل منذ عرشات
السنني انتفاضات وثورات واضطرابات ،فيام اصطلح عىل تسميته بـ“الربيع العريب” .وسقطت
األنظمة السياسية يف تونس ،ومرص ،وليبيا ،واليمن ،كام شهدت سورية اهتزازاً عنيفاً .وحدثت
حراكات بدرجات متفاوتة يف البحرين ،واملغرب ،والجزائر ،واألردن ،والكويت...؛ وتقدمت التيارات
عبت عن اإلرادة الحرة للجامهري.
اإلسالمية يف قيادة الحراكات ويف الفوز بصناديق االنتخاب التي َّ
كام دخلت املنطقة يف حاالت تجاذب عميقة ورصاعات بني تيارات التغيري وبني األنظمة العربية،
وحدثت تدخالت خارجية إقليمية ودولية ملحاولة توجيه األحداث مبا يخدم ك ًال من هذه القوى .وقد
دخل الكيان اإلرسائييل يف حالة من القلق والشعور بالخطر نتيجة التغريات التي حدثت يف البيئة
االسرتاتيجية املحيطة بفلسطني ،مام انعكس عىل سلوكه السيايس طوال سنة  .2011ومن ناحية أخرى،
شهدت األوضاع الفلسطينية الداخلية بعض التحسن ،حيث تم توقيع اتفاقية املصالحة يف أيار /مايو
2011؛ وإن عانت من الكثري من الت ُّ
تم تخفيف الحصار نسبياً عن قطاع غزة من جهة مرص.
َّعث؛ كام ّ
ويف الوقت نفسه ،اتسع التفاعل الجامهريي العريب اإلسالمي الداعم للقضية الفلسطينية.
لقد سعينا يف اختيارنا للوثائق الفلسطينية لسنة  ،2011إىل ترسيخ املعايري العلمية املعتمدة التي
درجنا عليها ،يف إعداد هذا املجلد من حيث أهمية الوثيقة ،ودورها يف تشكيل خريطة األحداث
والتطورات املتعلقة بقضية فلسطني يف سنة  ،2011ورسم الصورة الكلية لألحداث بشكل موضوعي.
كام حرصنا عىل مراعاة القوى املؤثرة والفاعلة فلسطينياً وعربياً وإسالمياً وإرسائيلياً ودولياً ،مع األخذ
بعني االعتبار مراعاة الوزن النسبي للقوى الفاعلة ،ودرجات تأثريها وأدوارها ،ومدى بعدها وقربها
من عملية صناعة أحداث السنة.
تم االلتزام بد ّقة بنرش النصوص كام هي ،ويف حالة ْأخذنا ملقاطع من الوثيقة ،وعدم نرشها
وقد َّ
نص الوثيقة .ويف املواضع التي جرى حذف كلمة
تم كتابة مصطلح [مقتطفات] يف بداية ّ
كاملة ،فقد ّ
تم وضع قوس فيه ثالث نقاط ( )...للداللة عىل ذلك ،وإذا
أو أكرث مبا ال يزيد عن سطر واحد ،فقد ّ
تم وضع قوس فيه
كان حجم املحذوف يزيد عن سطر واحد ،ولكنه يقل عن أربعة أسطر ،فقد ّ
تم وضع قوس فيه خمس
أربع نقاط ( ،)....أما إذا كان حجم املحذوف أكرث من أربعة أسطر ،فقد ّ
نص .أما املادة املحذوفة
نقاط ( ،).....وبذلك يسهل عىل القارئ تقدير الحجم املحذوف من أي ّ
تم الحرص عىل أن ال ُت ِخ َّل باملعنى املراد ،وهي عادة ما تكون ضمن الديباجات أو الرشوحات
فقد ّ
ً
ً
والتفصيالت ،التي ال ّ
يرض حذفها؛ يف الوقت الذي يوفر لنا هذا الحذف مجاال إضافيا الختيار مزيد من
الوثائق ضمن املساحة املتاحة للمجلد.
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ويف حال وجود أخطاء مطبعية أو لغوية أو معلوماتية بارزة يف النّص األصيل ،وال يستقيم النص
يتم وضع التصحيح أو التوضيح داخلهام،
دون توضيحها ،فقد اعتمد أسلوب فتح قوسني [ ]؛ بحيث ّ
مع إبقاء النص األصيل عىل حاله.
ال ب ّد من اإلشارة إىل أن هذا املجلد ،مل يكن ليصدر لوال الجهود الكبرية التي بذلها اإلخوة
واألخوات يف قسم األرشيف واملعلومات ويف قسم األبحاث ،وهي جهود مشكورة وتستحق َّ
كل تقدير؛
عبت بصدق عن روح الفريق الواحد التي تجمع موظفي املركز.
وقد َّ
وأخرياً ،نأمل أن يستفيد من هذا الجهد الباحثون واملهتمون بالشأن الفلسطيني ،وكذلك الجامعات
ومراكز األبحاث ومؤسسات الدراسات .كام ننوه إىل أن التأخري الذي حصل يف إصدار هذا املجلد
( ِمثل سا ِب ِقه) كان بسبب َتعدُّ د مشاريعنا والتزاماتنا البحثية ،مع محدودية إمكاناتنا ،وبسبب حرصنا
يف الوقت نفسه عىل االلتزام باملعايري العلمية الصارمة .ونحن نؤكد عىل حرصنا عىل استمرار العمل
يف إعداد سلسلة مجلدات الوثائق الفلسطينية للسنوات القادمة بإذن الله.
املحرران
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