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  2007 لسنة الفلسطينية الوثائق
  سعد ووائل صالح حمسن
  .صفحة 892. 2009 واالستشارات، للدراسات الزيتونة مركز: بيروت

   
 يغطي وهو ،2008 سنة منذ إصدارها يف" الزيتونة مركز" شرع التي الفلسطينية الوثائق سلسلة من جملد ثاين هذا

 اجلهد هذا أن يف شك وال. 2006 لسنة الفلسطينية الوثائق األول اجمللد ضم بينما ،2007 لسنة الفلسطينية الوثائق
 مركز تدمير بعد سيما وال ،1982 سنة بعد كبير حد إىل توقف الذي الفلسطيني التوثيق يف كبيرة ثغرة يسد املتراكم
 الدراسات مؤسسة وتوقف الفلسطيني، التوثيق مركز وسرقة الفلسطينية، التحرير ملنظمة التابع األبحاث

 بعد وذلك ،"الدولية – الفلسطينية الوثائق" وسلسلة" العربية – الفلسطينية الوثائق" سلسلة نشر عن الفلسطينية
  .1982 سنة يف للبنان اإلسرائيلي االجتياح

 املؤسسات؛ فهرس األماكن؛ فهرس األسماء؛ فهرس: هي فهارس أربعة على عالوة وثيقة، 354 اجمللد هذا ويضم
 الكتاب، نهاية يف مستقل مسرد يف الوثائق هذه مصادر وُضعت وقد. واملبادرات واالتفاقات املؤتمرات فهرس
 هكذا هامشها؛ يف وإمّا الصفحة، رأس يف إمّا ما، مكان يف وثيقة كل مصدر يوضع أن واملستحب األفضل من وكان
 واملقابالت واخلطب والتصريحات البيانات برصد قمنا عابرة، مالحظة ويف. كهذا عمل يف األقل على العادة جرت

 ومنظمة" فتح" وحركة*  اإلسالمية، واجلماعات اإلسالمي، اجلهاد وحركة ،"حماس" حركة من لكل واملقاالت
 هو اإلسالمي اجلهاد حركة نصيب بينما وثيقة، 70 كان" حماس" حركة نصيب أن فوجدنا الفلسطينية، التحرير

 اإلسالمية اجلماعات ونصيب وثيقة، 28 فهو معاً الفلسطينية التحرير ومنظمة" فتح" نصيب أمّا وثيقة، 13
. الكتاب هذا يف السياسية الوثائق نشر يف التوازن مقدار عن التساؤل يثير الذي األمر وثيقة، 26 أدناه املذكورة

 مل وفيما الوثائق، من أُغفل فيما مدقِّقة جولة إىل عنها اجلواب ويحتاج أولية، مالحظة هي إنما املالحظة وهذه
 اجلهد من اإلطالق، على املالحظة، هذه تنتقص وال. االختيار معيار بدقة، يتضح، كي أُغفل، ما وأهمية يُغفل،

  .الكبير احلجم من كتاب يف إصدارها ثم للنشر، وإعدادها وحتريرها الوثائق هذه جمع يف املبذول
   
  

 يف الله حزب املغرب؛ يف واإلحسان العدل جماعة مصر؛ يف املسلمون اإلخوان: هي اإلسالمية اجلماعات  (*)
 العاملي االحتاد اإلسالمي؛ املؤتمر منظمة السودان؛ يف األمة حزب فلسطين؛ يف اإلسالمية احلركة لبنان؛
  .اإلسالمي – القومي املؤتمر القدس؛ مؤسسة األقصى؛ مؤسسة املسلمين؛ لعلماء

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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