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املقدمة

�لفل�صطينية  �ليوميات  جملد  �لكرمي  �لقارئ  يدي  بني  ي�صع  �أن  �لزيتونة  مركز  ي�رش 

هذه  وُتقدِّم  دفَّتني.  بني  �ليوميات  لهذه  �ملركز  ي�صدره  �لذي  �لثالث  �ملجلد  وهو   .2016 ل�صنة 

�صورة  وتكوين  كلها،  �ل�صنة  م�صار  متابعة  ي�صهل  بحيث  مكثفة،  بطريقة  �الأحد�ث  �ليوميات 

�صاملة عنها؛ كما يقدم هذه �ليوميات مطبوعة ورقياً، ومن�صورة �إلكرتونياً.

�أخبار  حترير  يتم  �أن  2016؛  ل�صنة  �لفل�صطينية  �ليوميات  جملد  يف  ��صتطعنا،  ما  حاولنا، 

عنه  تعطي  “عادلة“،  وبطريقة  �أهميتها  وفق  وتكثيفها  و�خت�صارها  �لو�حد،  �ليوم  و�أحد�ث 

�صورة كاملة �صاملة، ولكن مبا ال يزيد عن 300-400 كلمة تقريباً. وحتى يتحقق ذلك، �صعينا 

�إىل �لرتكيز على �الأخبار �ملوؤثرة على م�صار �الأحد�ث، وعلى جوهر �خلب وم�صمونه، وحذفنا 

�أن  كما حر�صنا  �لن�صو�ص.  و�ملت�صابه من  �ملكرر  مع حذف  �ملهمة،  و�لتعليقات غري  �حلو��صي 

غري  �مل�صادر  جتنب  على  حر�صنا  فقد  نف�صه،  �لوقت  ويف  �صهلة.  و��صحة  بلغة  �لن�ص  ُيكتب 

طريقة  �صبط  مّت  فقد  وبالطبع  و�لدعايات.  �ل�صائعات  تن�رش  �لتي  تلك  �أو  و�ملنحازة،  �ملوثوقة 

كتابة �الأ�صماء و�لتو�ريخ و�الأرقام، يف ن�صٍق و�حد.

كما جتدر �الإ�صارة �إىل �أن معظم �مل�صادر �لتي رجعت �إليها �ليوميات هي �ملو�قع �الإلكرتونية 

لل�صحف ووكاالت �الأنباء و�ملو�قع �الإخبارية، ولي�ص �ملطبوعات �لورقية. وبالتايل فاإن �الإ�صارة 

يف �لهو�م�ص �إىل �صحيفة معينة، تعني �الطالع عليها من موقعها؛ وهذ� ما �صيتم تو�صيحه الأول 

مرة، ثم ُي�صار ال�صم �ل�صحيفة بعد ذلك عند �لتكر�ر.

خالل  �لفل�صطينية  بالق�صية  �ملتعلقة  �الأحد�ث  �أبرز  �لكتاب  هذ�  يعر�ص  عام،  وب�صكل 

يف  �لتحوالت  تعك�ص  �أو  �ملرحلة،  طبيعة  عن  ُتعب  �لتي  يومياتها  يوثِّق  وهو   .2016 �صنة 

و�إ�صالمياً  وعربياً  و�إ�رش�ئيلياً  فل�صطينياً  �لفاعلة  �لقوى  مو�قف  وحتديد�ً  �ل�صيا�صية،  �مل�صار�ت 

�لفل�صطيني  باجلانبني  �ملتعلقة  �لداللة  ذ�ت  و�الإح�صائيات  �ملعلومات  �لكتاب  ويقدم  ودولياً. 

و�الإ�رش�ئيلي. وتت�صمن �ملعلومات فل�صطينياً خمتلف جو�نب �الأد�ء �ل�صيا�صي، و�القت�صادي، 

و�لثقايف، و�الجتماعي، و�لتعليمي، و�أد�ء �ملقاومة، و�لو�صع �لد�خلي... وغريها. كما يغطي ما 

وبر�مج  باال�صتيطان،  يتعلق  وما  وع�صكرياً،  و�أمنياً  و�جتماعياً  �قت�صادياً  بـ“�إ�رش�ئيل“  يتعلق 

�لتهويد، و�العتد�ء على �لقد�ص و�ملقد�صات؛ باالإ�صافة �إىل تغطيته مل�صار �لت�صوية �ل�صلمية.



6

اليوميات الفل�سطينية

�لزمالء  وكل  �الإعد�د،  يف  �صاعدت  �لتي  برغوت  �إيان  �الأخت  �صكر  من  بّد  ال  �خلتام  ويف 

و�لزميالت �لذين �أ�صهمو� يف جمع �ملادة وجتهيزها.

�إ�صافة نوعية يف خدمة �لق�صية  �أن يبارك يف هذ� �لعمل، و�أن يجعل منه  ن�صاأل �هلل �صبحانه 

�لفل�صطينية.
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