




20
15

نة 
يتو

الز
اد 

ح�ص

3

فهر�س املحتويات

فهر�س املحتويات .......................................................................................................3

تعريف باملركز ..........................................................................................................5

الأعمال والإجنازات: ................................................................................................7 

اأوًل: الإ�صدارات ....................................................................................................7

ثانيًا: التقدير ال�صرتاتيجي ..................................................................................13

ثالثًا: ترجمات الزيتونة ......................................................................................14

رابعًا: الأر�صيف واملعلومات ....................................................................................15

خام�صًا: املوقع الإلكرتوين .....................................................................................16

�صاد�صًا: املوؤمترات وحلقات النقا�س ..........................................................................17

�صابعًا: ال�صت�صارات والتدريب ................................................................................19

ثامنًا: امل�صاركة يف املعار�س ....................................................................................20

تا�صعًا: العالقات العامة ........................................................................................20

عا�صرًا: الزيتونة يف الإعالم ..................................................................................21

3

ات
توي

ملح
س ا

ر�
فه





20
15

نة 
يتو

الز
اد 

ح�ص

55

تعريف باملركز

الهوية:
ك�شركة  مرّخ�ص  وهو   ،2004 �شنة  منت�شف  يف  بريوت،  يف  ت�أ�ش�شت  م�شتقلة،  وا�شت�ش�رات  درا�ش�ت  موؤ�ش�شة  هو  الزيتونة  مركز 

م�ش�همة حمدودة.

الر�صالة والروؤية:
ُيعنى املركز ب�لدرا�ش�ت ال�شرتاتيجية وا�شت�شراف امل�شتقبل، وُيغطي جم�ُل عمِلِه الع�ملني العربي والإ�شالمي، ويعطي اهتم�مً� خ��شً� 

فل�شطينية  اأو�ش�ع  بذلك من  يرتبط  م�  وكل  الإ�شرائيلي،  والكي�ن  ال�شهيوين  امل�شروع  مع  ال�شراع  وبدرا�ش�ت  الفل�شطينية،  ب�لق�شية 

وعربية واإ�شالمية ودولية.

اأحدث الطرق والأ�ش�ليب العلمية والتقنية، والتع�ون مع العلم�ء  اإىل بن�ء ق�عدة معلوم�ت وا�شعة، وت�شنيفه� وفق  وي�شعى املركز 

واخلرباء واملتخ�ش�شني لإ�شدار الدرا�ش�ت والأبح�ث العلمية الر�شينة. كم� ُيعنى املركز ب�إق�مة الدورات التدريبية والت�أهيلية للمهتمني، 

وتقدمي ال�شت�ش�رات الفنية املتخ�ش�شة يف جم�لت عمله؛ اإىل ج�نب الندوات واملح��شرات واملوؤمترات.

ويهتم املركز، من جهة اأخرى، ببّث الوعي حمليً� واإقليميً� ودوليً� حول حق�ئق الواقع وتف�عالت الأحداث يف املنطقة. كم� ي�شعى 

ل�شتقط�ب الب�حثني وت�أهيلهم واإبرازهم خلدمة الق�ش�ي� الوطنية والعربية والإ�شالمية.

ال�صيا�صات العامة:
هو مركز علمي م�شتقل، غري حكومي وغري منتمٍ  اإىل اأي جهة اأو جم�عة.  .1

عمُل الدرا�ش�ت وال�شت�ش�رات على ق�عدة خدمة الأمة، ودعم احلقوق والق�ش�ي� الوطنية والعربية والإ�شالمية.  .2
اللتزام ب�ملنهجية العلمية واملو�شوعية، وحتري الدقة يف جمع املعلوم�ت وحتليله� وتوظيفه�، والرتكيز على العمل النوعي اجل�د.  .3

النفت�ح والتع�ون والتك�مل مع املراكز واملوؤ�ش�ش�ت ذات الطبيعة امل�ش�بهة لعمل املركز.  .4

النفت�ح على ك�فة الأفك�ر وامل�شتجدات والتوجه�ت الفكرية وال�شي��شية يف الع�مل.  .5
عدم قبول اأي معون�ت م�لية اأو عينية م�شروطة توؤثر �شلبً� على توجه�ت املركز ور�ش�لته واأهدافه.  .6
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اأق�صام املركز:
الأر�شيف واملعلوم�ت.  .1

البحوث والدرا�ش�ت.  .2

الرتجمة.  .3

ال�شت�ش�رات والتدريب.  .4
6

الهيئة ال�صت�صارية:
وزير العدل الفل�شطيني الأ�شبق، عميد كلية احلقوق بج�معة النج�ح �ش�بقً� اأ. د. اأحمد مب�رك اخل�لدي  

وزير الرتبية والتعليم الأردين الأ�شبق، رئي�ص اجل�معة الأردنية �ش�بقً� اأ. د. اإ�شحق الفرح�ن   

وزير الثق�فة الأردين الأ�شبق د. اأمني حممود عبد اهلل   

مدير مركز الأبح�ث يف م.ت.ف. �ش�بقً�    
*
اأ. د. اأني�ص ال�ش�يغ

خبرية الت�ريخ الفل�شطيني احلديث اأ. د. بي�ن نويه�ص احلوت   

خبري ت�ريخ اإفريقي� وال�شرق الأو�شط اأ. د. ح�شن اأحمد اإبراهيم   

وزير الإعالم امل�شري ال�ش�بق، مدير مركز الإعالم العربي �ش�بقً� اأ. �شالح عبد املق�شود   

ع�شو املجل�ص الوطني الفل�شطيني واللجنة التنفيذية يف م.ت.ف. �ش�بقً� د. �شالح الدين الدب�غ   

مفكر وخبري اإداري د. ط�رق �شويدان   

مفكر وخبري ال�شوؤون ال�شهيونية   
*
اأ. د. عبد الوه�ب امل�شريي

رئي�ص اجل�معة اللبن�نية، وزير الدولة اللبن�ين �ش�بقً� اأ. د. عدن�ن ال�شيد ح�شني   

مفكر وموؤرخ اأ. د. عم�د الدين خليل   

ع�مل وعميد كلية ال�شريعة بج�معة الزرق�ء )الأردن( �ش�بقً�    
*
اأ. د. عمر الأ�شقر

رئي�ص اجل�معة الإ�شالمية يف غزة اأ. د. كم�لني �شعث   

مفكر وموؤرخ اأ. د. حممد عم�رة   

خبري الت�ريخ العربي والإ�شالمي   
*
اأ. د. حممد عي�شى �ش�حلية

اأ�شت�ذ العلوم ال�شي��شية يف ج�معة قطر اأ. د. حممد امل�شفر   

اأ�شت�ذ الق�نون الدويل يف ج�معة امللك في�شل )ال�شعودية( د. حممود املب�رك   

رئي�شة ج�معة اجلن�ن )لبن�ن( �ش�بقً�    
*
اأ. د. منى حداد يكن

مفكر، مدير دائرة التخطيط يف م.ت.ف. �ش�بقً� اأ. منري �شفيق    

____

 متوفى
*

خطوط عمل املركز:
الأر�شيف واملعلوم�ت.  .1

البحوث والدرا�ش�ت.  .2

التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني.  .3

الوث�ئق الفل�شطينية ال�شنوية.  .4

�شل�شلة تقرير املعلوم�ت.  .5

ن�شرة “فل�شطني اليوم”.  .6

املوقع الإلكرتوين.  .5

العالق�ت الع�مة والإعالم.  .6

ال�شوؤون الإدارية.   .7

ال�شوؤون امل�لية.  .8

     7. املوقع الإلكرتوين.

     8. التقدير ال�شرتاتيجي.

     9. الرتجم�ت املتخ�ش�شة.

املوؤمترات وحلق�ت النق��ص.  .10   

   11. امل�ش�ركة يف املع�ر�ص واملوؤمترات.

   12. ال�شت�ش�رات والتدريب.
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الأعمال والإجنازات

اأوًل: الإ�صدارات:
يف  املعتمد  بخّطه  اللتزام  على  فيه�  حر�ص  والإجنليزية،  العربية  ب�للغتني   ،2015 �شنة  خالل  كت�بً�   12 الزيتونة  مركز  اأ�شدر 

اإ�شدار الأبح�ث العلمية الر�شينة، التي ُتراعي اأف�شل مع�يري امل�شداقية واملو�شوعية، وتلتزم �شوابط البحث العلمي والتوثيق الأك�دميي 

الدقيق.

واإىل ج�نب ذلك، فقد حر�ص املركز على اإخراج مطبوع�ته وت�شميمه� وطب�عته� وفق اأف�شل املوا�شف�ت الفنية، مراعيً� يف الوقت 

نف�شه يف ت�شعري تلك الكتب �شي��شة تهدف لتحقيق اأو�شع انت�ش�ر، ومتكني اأكرب عدد من املهتمني من اقتن�ء الكتب وال�شتف�دة منه�.

وفيم� يلي ق�ئمة بعن�وين اإ�شدارات مركز الزيتونة ل�شنة 2015:

العنوانم

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية: درا�ش�ت يف التجربة والأداء 1994–12013

الوث�ئق الفل�شطينية ل�شنة 22010

اليومي�ت الفل�شطينية ل�شنة 32014

م�شر وقط�ع غزة منذ ثورة 25 ين�ير 2011 وحتى �شيف 42014

واقع الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية 2011–52015

مع�ن�ة الط�لب الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�شرائيلي6

مع�ن�ة الفل�شطينيني من احلواجز يف ال�شفة الغربية7

الربن�مج النووي الإيراين8

�شواريخ املق�ومة يف غزة: �شالح الردع الفل�شطيني9

العدوان الإ�شرائيلي على قط�ع غزة: عملية “الع�شف امل�أكول” – عملية “اجلرف ال�ش�مد” 2014/7/7–102014/8/26

التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2012–2013 )الن�شخة الإجنليزية(11

The Palestinian Strategic Report 2012–2013

12

م�شر و�شورية واحلرب على غزة: درا�شة حول تف�عالت ال�شي��شة اخل�رجية امل�شرية وال�شورية جت�ه حرب غزة 2009/2008 

)ب�للغة الإجنليزية(

Egypt, Syria and the War on Gaza: A Study on the Egyptian and Syrian Foreign Policy Responses to the 
Gaza War 2008/2009  
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1. ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية: درا�صات يف التجربة والأداء 1994–2013:

ات
دار

لإ�ص
ا

هذا الكت�ب هو من الكتب العلمية الأوىل التي ت�شعى اإىل تقدمي درا�شة �ش�ملة 

حول ال�شلطة الفل�شطينية وجتربته�. ويتوزع الكت�ب على 15 ف�شاًل تدر�ص جوانب 

اأداء  تدر�ص  كم�  والرئ��شية،  والق�ش�ئية  الت�شريعية  وموؤ�ش�ش�ته�  ال�شلطة  ت�أ�شي�ص 

احلكوم�ت املختلفة. ويتن�ول الكت�ب الو�شع الداخلي الفل�شطيني، والأجهزة الأمنية، 

وال�شك�نية  القت�ش�دية  والأو�ش�ع  املق�ومة،  قوى  من  الفل�شطينية  ال�شلطة  وموقف 

ال�شلطة،  اإ�شك�لية الف�ش�د يف  والتعليمية وال�شحية يف ال�شفة والقط�ع؛ كم� يتن�ول 

وتع�مل ال�شلطة مع و�ش�ئل الإعالم وعالق�ته� اخل�رجية.

خ�شع  وقد  ال�شلطة،  لتجربة  موثقة  منهجية  علمية  درا�شة  الكت�ب  ويقدم 

و�شبط  ن�شو�ص  و�شبط  وتدقيق  مراجعة  من  املعت�دة  العلمي  التحرير  لإجراءات 

توثيق، حتى خرج يف حلته النه�ئية.

حترير: د. حم�شن حممد �ش�لح

امل�صاركون:
ح�شن ابحي�ص ب��شم الق��شم   اإقب�ل عمي�ص   اأ.د. اأحمد مب�رك اخل�لدي  

عزيز ك�يد �ش�لح ال�شّن�ط   ربيع الّدن�ن   حي�ة الددا    

د. فريد اأبو �شهري فرا�ص اأبو هالل   ف�طمة عيت�ين   غنى جم�ل الدين   

اأ.د. وليد عبد احلي وائل �شعد    د. ن�دية �شعد الدين   د. حم�شن حممد �ش�لح   

عدد ال�صفحات: 757 �شفحة

2. الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2010:
التي  امل�ش�ريع  اأهم  اأحد  �شنوي  ب�شكل  الفل�شطينية  الوث�ئق  اإ�شدار  م�شروع  ُيعّد 

ينفذه� املركز، خ�شو�شً� واأن الوث�ئق ُتعّد اإحدى اأهم م�ش�در املعلوم�ت التي ل غنى 

عنه� لأي ب�حث اأو متخ�ش�ص اأو مهتم مبعرفة احلق�ئق. وقد اأ�شدر املركز حتى الآن 

�شتة جملدات من الوث�ئق الفل�شطينية لل�شنوات 2005-2010، وهو ب�شدد اإ�شدار 

الوث�ئق املتعلقة ب�شنة 2011.

ويعر�ص هذا املجلد 305 وث�ئق متعلقة ب�لق�شية الفل�شطينية ل�شنة 2010، والتي 

�شهدت تطورات مهمة على ك�فة امل�شتوي�ت الداخلية والإقليمية والدولية.

وقد متت مراع�ة عدة مع�يري يف اختي�ر الوث�ئق، من اأبرزه� اأهمية تلك الوث�ئق، 

ودوره� يف ت�شكيل خريطة ال�شنة مو�شع التوثيق، مع احلر�ص على مراع�ة التوازن 

للقوى املوؤثرة والف�علة فل�شطينيً� وعربيً� واإ�شرائيليً� ودوليً�، ومراع�ة الوزن الن�شبي 

للقوى وال�شخ�شي�ت الف�علة، ودرج�ت ت�أثريه� واأدواره�، ومدى بعده� وقربه� من 

عملية �شن�عة اأحداث ال�شنة.

كم� حر�شت هيئة التحرير خالل اإعداد الكت�ب على اللتزام بدقة ب�ملع�يري العلمية، كم� مّت تدقيق ن�شو�ص الوث�ئق من الن�حية 

اللغوية والأك�دميية، ب�لإ�ش�فة اإىل اإعداد فه�ر�ص الأعالم والأم�كن واملوؤ�ش�ش�ت واملوؤمترات.

حترير: د. حم�شن حممد �ش�لح ووائل اأحمد �شعد
عدد ال�صفحات: 752 �شفحة
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3. اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2014:
ملركز  الدورية  الإ�شدارات  اأهم  اأحد  الفل�شطينية”  “اليومي�ت  جملد  ُيعدُّ 

يومي�ته�،  ق  وُيوثِّ الفل�شطينية  ب�لق�شية  املتعلقة  الأحداث  اأبرز  ويعر�ص  الزيتونة، 

التي ُتعربِّ عن طبيعة املرحلة، اأو تعك�ص التحولت يف امل�ش�رات ال�شي��شية. 

ب�جل�نبني  املتعلقة  الدللة  ذات  والإح�ش�ئي�ت  للمعلوم�ت  الكت�ب  ويعر�ص 

واأمنيً�  والإ�شرائيلي، داخليً� و�شي��شيً� و�شك�نيً� واقت�ش�ديً� واجتم�عيً�  الفل�شطيني 

وع�شكريً�. ويك�شف م� يتعلق ب�ل�شتيط�ن، وبرامج التهويد، والعتداء على القد�ص 

واملقد�ش�ت، وم�ش�ر الت�شوية ال�شلمية، واأداء املق�ومة الفل�شطينية.

�ش�ماًل  ال�شل�شلة  هذه  من  الأول  املجلد   2015 �شنة  خالل  املركز  اأ�شدر  وقد 

اأحداث �شنة 2014.

اإ�صراف وحترير: د. حم�شن حممد �ش�لح
اإعداد: ربيع الدّن�ن ووائل وهبة
عدد ال�صفحات: 499 �شفحة

4. م�صر وقطاع غزة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى �صيف 2014:
وتطوراته�،  غزة  بقط�ع  م�شر  عالقة  حمددات  على  ال�شوء  التقرير  ي�شلط 

وخ�شو�شً� يف الفرتة التي تلت ثورة 25 ين�ير 2011، وحتى نه�ية العدوان الإ�شرائيلي 

على القط�ع �شيف 2014. ويربز التقرير الدور امل�شري يف ملف�ت احلوار الوطني 

كم�  الأحرار”.  “وف�ء  الأ�شرى  تب�دل  و�شفقة  والتهدئة،  واحل�ش�ر،  الفل�شطيني، 

 2012 �شنتي  القط�ع يف  “اإ�شرائيل” على  الكت�ب موقف م�شر من عدوايَنْ  يعر�ص 

و2014، وم� تبعهم� من ملف�ت فّك احل�ش�ر، وفتح معرب رفح، واإع�دة الإعم�ر. وهذا 

الكت�ب هو التقرير الـ 27 من �شل�شلة تقرير معلوم�ت ال�ش�درة عن املركز.

رئي�س التحرير: د. حم�شن حممد �ش�لح
مدير التحرير: ب��شم الق��شم

عدد ال�صفحات: 104 �شفح�ت

5. واقع الالجئني الفل�صطينيني يف �صورية 2011–2015:
ي�شلط التقرير ال�شوء على واقع الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية، وخ�شو�شً� يف 

الفرتة التي تلت الأحداث التي وقعت يف �شورية منذ 2011/3/15، وحتى منت�شف 

�شهر ني�ش�ن/ اأبريل 2015. ويربز التقرير انعك��ش�ت الأحداث يف �شورية على واقع 

الالجئون من قتل، وتهجري، وتدمري  له  تعر�ص  ويو�شح م�  الفل�شطينيني،  الالجئني 

جت�ه  الفل�شطينية  الأطراف  خمتلف  واأداء  موقف  التقرير  يتن�ول  كم�  ملن�زلهم. 

وبع�ص  ال�شورية  الأطراف  مواقف  اإىل  اإ�ش�فة  ال�شوريني،  الفل�شطينيني  الالجئني 

الدول العربية والأجنبية. وهذا الكت�ب هو التقرير الـ 28 من �شل�شلة تقرير معلوم�ت 

ال�ش�درة عن املركز.

رئي�س التحرير: د. حم�شن حممد �ش�لح
مدير التحرير: ب��شم الق��شم

عدد ال�صفحات: 103 �شفح�ت
9
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6. معاناة الطالب الفل�صطيني حتت الحتالل الإ�صرائيلي:
يتن�ول الكت�ب اأبرز الت�شريع�ت الدولية اخل��شة بحق التعليم يف زمن ال�شلم واحلرب، 

وت�أثري  الفل�شطينيني،  جتهيل  اإىل  ال�ش�عية  الإ�شرائيلية  ال�شي��ش�ت  ت�أثري  وي�شتعر�ص 

العتداءات اليومية واحل�ش�ر وجدار الف�شل العن�شري، على الط�لب الفل�شطيني. وهذا 

الكت�ب هو الكت�ب الت��شع من �شل�شلة اأول�شت اإن�ش�نً� التي ت�شدر عن املركز.

اإعداد: حي�ة الددا

حترير: د. حم�شن حممد �ش�لح

عدد ال�صفحات: 95 �شفحة

7. معاناة الفل�صطينيني من احلواجز الإ�صرائيلية يف ال�صفة الغربية:
اأعداد  لتطور  وعر�شً�  ق�نونيً�،  ومتهيدًا  معلوم�تيً�،  متهيدًا  الكت�ب  هذا  ي�شتعر�ص 

اأنواع ومن�ذج احلواجز  يتن�ول  2001–2014. كم�  الفرتة  الإ�شرائيلية خالل  احلواجز 

يف ال�شفة الغربية، ومع�ن�ة الفل�شطينيني منه�. وهذا الكت�ب هو الكت�ب الث�لث ع�شر من 

�شل�شلة اأول�شت اإن�ش�نً� التي ت�شدر عن املركز.

اإعداد: ف�طمة عيت�ين وحممد داود

حترير: د. حم�شن حممد �ش�لح

عدد ال�صفحات: 111 �شفحة

8. الربنامج النووي الإيراين:
يتن�ول هذا الكت�ب امللف النووي الإيراين، ويعر�ص الطموح�ت والدوافع الإيرانية 

املرتبطة به متتبعً� تداعي�ته وتطوراته. ويتطرق الكت�ب لت�شوية امللف بني اإيران والغرب 

النظر  وجه�ت  وتب�ين  اجل�نبني  م�ش�لح  ت�ش�رب  و�شط  اإزاءه�،  طرف  كل  ومفهوم 

حوله�، ن�هيك عن اإ�شك�لية الثقة املفقودة. كم� يطلعن� الكت�ب على جوانب اخلي�رات 

الديبلوم��شية يف التع�مل مع هذا امللف، وم� ميكن ت�شوره فيم� يتعلق مب�شتقبله.

تاأليف: اأ. د. عط� حممد زهرة

عدد ال�صفحات: 104 �شفح�ت
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9. �صواريخ املقاومة يف غزة: �صالح الردع الفل�صطيني:

الفل�شطينية  ال�ش�روخية  القدرات  تطور  املوثقة  العلمية  الدرا�شة  هذه  تتن�ول 

ال�ش�روخية  القدرات  تطور  مراحل  وتعر�ص   ،2014–2001 الفرتة  خالل 

الفل�شطينية، وجه�ت الت�شنيع، ثم تعّرج على تطور الو�ش�ئل الإ�شرائيلية ملواجهته�. 

خالل  من  الفل�شطينية،  املق�ومة  يف  ودوره�  ال�شواريخ  هذه  اأثر  الكت�ب  ويتن�ول 

عر�ص الإجن�زات التي حققته� هذه ال�شواريخ، خ�شو�شً� خالل الت�شدي للحروب 

م�دية،  خ�ش�ئر  العدو  وتكبيده�  غزة،  قط�ع  على  �ُشنت  التي  الثالث  الإ�شرائيلية 

هذه  تطور  الكت�ب  يعر�ص  الأخري  الق�شم  ويف  و�شي��شية.  واقت�ش�دية،  وب�شرية، 

ال�شواريخ من حيث الكم والنوع واملدى خالل فرتة الدرا�شة.

تاأليف: ب��شم الق��شم

عدد ال�صفحات: 92 �شفحة

ال�صامد”  “اجلرف  عملية   – املاأكول”  “الع�صف  عملية  غزة:  قطاع  على  الإ�صرائيلي  العدوان   .10
:2014/8/26–2014/7/7

عن  ت�شدر  التي   )22 )رقم  معلوم�ت  ملف  �شل�شلة  �شمن  الإ�شدار  هذا  ج�ء 

املتعلقة  املهمة  الأحداث  حول  ووا�شعة  �ش�ملة  معلوم�تية  م�دة  توفر  والتي  املركز، 

خ�شو�شً� ب�ل�ش�أن الفل�شطيني.

ي�شلط امللف ال�شوء على احلرب التي �شنه� الكي�ن الإ�شرائيلي على قط�ع غزة يف 

الفل�شطيني  ال�شعب  على  اعتداءاته  اأ�شر�ص  اأحد  لكونه�   2014/8/26–7/7 الفرتة 

منذ حرب 1948؛ بينم� قدمت املق�ومة الفل�شطينية اأحد اأبرز واأرقى من�ذج ال�شمود 

والبطولة يف مواجهة القوات الإ�شرائيلية.

على  وانعك��ش�ته  وتبع�ته  غزة،  على  الإ�شرائيلي  العدوان  اأحداث  امللف  ويغطي 

الق�شية الفل�شطينية، وم� رافقه من مواقف عربية واإ�شالمية ودولية.

رئي�س التحرير: د. حم�شن حممد �ش�لح

نائب رئي�س التحرير: ربيع الدّن�ن

مدير التحرير: وائل وهبة

عدد ال�صفحات: 679 �شفحة
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11. التقرير ال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2012–2013 )الن�صخة الإجنليزية(

ُيعّد التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني من اأهم الدرا�ش�ت العلمية التي ت�شدر عن مركز 

الزيتونة، ب�للغتني العربية والإجنليزية منذ �شنة 2005، وي�شتعر�ص ب�شكل علمي ومو�شوعي 

و�ش�مل تطورات الق�شية الفل�شطينية، مبختلف جوانبه�، على مدار ع�مني، ويح�ول تقدمي 

اآخر املعلوم�ت والإح�ش�ءات املحدثة الدقيقة، �شمن قراءة حتليلية وا�شت�شراف م�شتقبلي.

املتخ�ش�شني  اأبرز  نخبة من  وتعّده  واملهنية،  العلمية  ب�ملع�يري  بدقة  يلتزم  تقرير  وهو 

وقد  امل�شت�ش�رين.  كب�ر  من  عدد  مراجعته  يف  وي�ش�رك  الفل�شطيني،  ال�ش�أن  يف  والب�حثني 

اأخذ التقرير موقعه املتميز كمرجع اأ�ش��شي من مراجع الدرا�ش�ت الفل�شطينية، ل غنى عنه 

لكل املتخ�ش�شني واملهتمني ب�ل�ش�أن الفل�شطيني، مبن فيهم اأ�ش�تذة اجل�مع�ت وطلبة العلوم 

ال�شي��شية والت�ريخ والجتم�ع، والكّت�ب وال�شحفيون.

الإ�شرائيلي  وامل�شهد  الداخلي،  الفل�شطيني  الو�شع  ف�شول  �شبعة  يف  التقرير  ويع�لج 

الفل�شطينية،  الق�شية  من  والدولية  والإ�شالمية  العربية  واملواقف  وت�ش�بك�ته،  الفل�شطيني 

اأو�ش�ع  واملوؤ�شرات ال�شك�نية والقت�ش�دية والتعليمية الفل�شطينية، كم� ي�شلط ال�شوء على 

القد�ص واملقد�ش�ت، ومع�ن�ة الأر�ص والإن�ش�ن حتت الحتالل الإ�شرائيلي. 

حترير: د. حم�شن حممد �ش�لح
امل�صاركون:

ه�ين امل�شري د. عبد احلميد الكي�يل    اأ. د. اإبراهيم ح�شن اأبو ج�بر  

وائل اأحمد �شعد عبد اهلل عبد العزيز جّن�ر    د. جوين من�شور    

اأ. د. وليد عبد احلي  موؤمن حممد ب�شي�شو     ح�شن ابحي�ص     

حممد زاهد جول   زي�د ابحي�ص     

اأ. د. معني حممد عط� رجب   اأ. د. طالل عرتي�شي   

حترير الن�س الإجنليزي: رن� �شع�دة
مراجعة الن�س الإجنليزي: توم �ش�رلز    

عدد ال�صفحات: 400 �شفحة

12. م�صر و�صورية واحلرب على غزة: درا�صة حول تفاعالت ال�صيا�صة اخلارجية امل�صرية وال�صورية 
جتاه حرب غزة 2009/2008 )باللغة الإجنليزية(

Egypt, Syria and the War on Gaza: A Study 
on the Egyptian and Syrian Foreign Policy 
Responses to the 2008/2009 Gaza War:

امل�شرية  اخل�رجية  ال�شي��شة  فعل  ردود  يف  والختالف  الت�ش�به  اأوجه  الكت�ب  يدر�ص 

وال�شورية على حرب غزة 2008/2009. وقد اعتمد املوؤلف خم�شة عوامل داخلية وخ�رجية 

والهموم  الأمنية،  واملخ�وف  والإ�شالم،  العربية،  القومية  وهي:  هذه،  الفعل  ردود  ملق�رنة 

م�شر،  يف  للم�شوؤولني  الر�شمية  الت�شريح�ت  الك�تب  ويحلل  التح�لف.  ونوع  القت�ش�دية، 

ويق�رن  وي�شنف  ليفهم  الفل�شطينية،  وال�شلطة  حم��ص،  وحركة  و“اإ�شرائيل”،  و�شورية، 

ال�شي��ش�ت املعتمدة.

تاأليف: م�شلم عمران اأبو عمر
عدد ال�صفحات: 103 �شفح�ت
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ثانيًا: التقدير ال�صرتاتيجي:
هو تقدير دوري يتميز بكث�فة م�دته وتركيزه�، ويح�ول درا�شة حدث اأو ق�شية معينة، والنظر يف م�ش�راته� امل�شتقبلية مع ترجيح 

ال�شين�ريو الأقوى، ثم تقدمي القرتاح�ت للتع�مل معه ب�ل�شكل الأف�شل. وع�دة م� تتن�ول موا�شيع التقدير ال�ش�أن الفل�شطيني، وم� يتعلق 

بذلك من اأبع�د عربية واإ�شالمية ودولية؛ ب�لإ�ش�فة اإىل اهتم�مه ب�خلطوط الأخرى التي تدخل �شمن عمل املركز. وقد اأ�شدر املركز 85 

تقديرًا ا�شرتاتيجيً� حتى نه�ية �شنة 2015، من بينه� 12 تقديرًا خالل تلك ال�شنة، تن�ولت العن�وين الت�لية:

1. م�شتقبل التن�شيق الأمني بني ال�شلطة الفل�شطينية و“اإ�شرائيل” )اأي�ر/ م�يو 2015(.

2. اخلالف�ت الداخلية يف جم�عة الإخوان امل�شلمني يف الأردن وانعك��ش�ته� على الق�شية الفل�شطينية )اأي�ر/ م�يو 2015(.

3. احتم�لت عقد �شفقة لإطالق �شراح الأ�شرى من �شجون الحتالل الإ�شرائيلي )حزيران/ يونيو 2015(.

4. احتم�لت جن�ح تهدئة طويلة املدى بني املق�ومة الفل�شطينية يف قط�ع غزة والحتالل الإ�شرائيلي )حزيران/ يونيو 2015(.

5. م�شتقبل فل�شطينيي �شورية )متوز/ يوليو 2015(.

6. الت�ش�لت الأوروبية احلم�ش�وية وجهود التهدئة يف غزة )اأيلول/ �شبتمرب 2015(.

7. ال�شلطة الفل�شطينية ... بعد حممود عب��ص )ت�شرين الأول/ اأكتوبر 2015(.

8. م�شتقبل انتف��شة القد�ص )ت�شرين الأول/ اأكتوبر 2015(.

9. اجلم�ع�ت ال�شلفية اجله�دية... وفر�ص النت�ش�ر يف الو�شط الفل�شطيني )ت�شرين الث�ين/ نوفمرب 2015(.

10. اأثر الإجراءات امل�شرية على م�شتقبل العالقة مع املق�ومة يف قط�ع غزة )ت�شرين الث�ين/ نوفمرب 2015(.

11. تركي� والق�شية الفل�شطينية بعد النتخ�ب�ت الربمل�نية )ت�شرين الث�ين/ نوفمرب 2015(.

12. م�شتقبل العالقة بني حركة حم��ص والحت�د الأوروبي )ك�نون الأول/ دي�شمرب2015(.
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ثالثًا: ترجمات الزيتونة:
اأ�شدر مركز الزيتونة هذه ال�شنة ترجمة للعربية عن الن�ص العربي لـ“ا�شرتاتيجية اجلي�ص الإ�شرائيلي” يف اأيلول/ �شبتمرب 2015. 

والطوارئ  ال�شلم  اأوق�ت  به� يف  �شيت�شرف  التي  والطريقة  الق�دمة،  ا�شرتاتيجيته  فيه�  يحدد  الإ�شرائيلي  للجي�ص  وثيقة  تن�ولت  وقد 

اجلي�ص  وعالقة  والردع،  النف�ص  والدف�ع عن  والإنذار،  بـ�حل�شم،  املتمثلة  الإ�شرائيلية  الأمنية  النظرية  اأ�ش�ص  على  م�شتملة  واحلرب، 

ب�مل�شتوى ال�شي��شي، وحتديد العدو الرئي�شي لـ“اإ�شرائيل” ح�ليً�، وغريه� من النق�ط.

وهذه الرتجمة هي ترجمة رقم 79 من �شل�شة ترجم�ت الزيتونة التي ت�شدر دوريً� عن مركز الزيتونة، والتي تهدف اإىل ت�شليط 

ال�شوء على اأبرز املق�لت والدرا�ش�ت ال�ش�درة عن مراكز الدرا�ش�ت الإ�شرائيلية والغربية، والتي له� ت�أثري مب��شر على عملية �شن�عة 

القرار يف “اإ�شرائيل” ويف الغرب.
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رابعًا: الأر�صيف واملعلومات:
ميّثل ق�شم الأر�شيف واملعلوم�ت يف مركز الزيتونة ركنً� اأ�ش��شيً� لعمل املركز، اإذ يعمل الق�شم يوميً� على مت�بعة ع�شرات امل�ش�در 

الإلكرتونية التي ت�شمل اأهم ال�شحف اليومية العربية والأجنبية والإ�شرائيلية، واملواقع الإخب�رية، ومراكز الدرا�ش�ت.

ويقوم الق�شم مب�ش�عدة الب�حثني واملتخ�ش�شني على اإجن�ز درا�ش�تهم، خ�شو�شً� املتعلقة ب�ل�ش�أن الفل�شطيني. وقد عمل الق�شم على 

ت�أمني معلوم�ت وتق�رير داعمة لكثري من الب�حثني من داخل املركز وخ�رجه. ويقوم الق�شم ب�إعداد �شل�شلة تقرير معلوم�ت و�شل�شلة ملف 

معلوم�ت اللتني �شبقت الإ�ش�رة اإليهم� عند احلديث عن اإ�شدارات الزيتونة.

كم� ي�شدر الق�شم ن�شرة “فل�شطني اليوم” وهي ن�شرة اإخب�رية يومية، ُتعنى بكل م� له عالقة ب�لق�شية الفل�شطينية وال�شراع العربي 

الإ�شرائيلي، وهي ت�شدر دون انقط�ع على مدار اأي�م ال�شنة، حيث حتوي نت�ج مت�بع�ت يومية لع�شرات امل�ش�در الإخب�رية. وتقدم الن�شرة 

م�دة غنية تهم الب�حثني واملتخ�ش�شني، وتخت�شر عليهم الوقت واجلهد. وهي متت�ز بتن�شيقه� املتن��شب مع اهتم�م�ت وتخ�ش�ش�ت 

الب�حثني، وب�شهولة ت�شفح اأخب�ره�؛ حيث ت�شّنف الأخب�ر، بعد اأن ُيع�د حتريره� مع املح�فظة على م�شمونه� الأ�ش��شي، يف تبويب �شهل 

و�ش�مل.

وتتوفر هذه الن�شرة الإلكرتونية جم�نً� من خالل املوقع الإلكرتوين ملركز الزيتونة، وقد �شدر منه� 3,799 عددًا حتى نه�ية �شنة 

2015، من بينه� 354 عددًا خالل تلك ال�شنة.
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:alzaytouna.net خام�صًا: املوقع الإلكرتوين
ثة ملوقعه الإلكرتوين ب�للغتني العربية والإجنليزية.  حقق املركز اإجن�زًا كبريًا يف �شنة 2015، من خالل اإطالق الن�شخة املطورة واملحدَّ

وت�شّهل  الإلكرتوين،  الف�ش�ء  التطور احل��شل يف  اإىل مواكبة  ن�شخته اجلديدة مبزاي� برجمية وب�شرية عديدة، تهدف  اإثراء  مّت  وقد 

ا�شتف�دة القراء والب�حثني والأك�دمييني من خدم�ت املوقع.

ويقدم الت�شميم اجلديد عدة مزاي�، ك�إبراز املواد �شمن تق�شيم�ت جديدة تتوزع ح�شب املو�شوع ونوع املحتوى ونوع الإ�شدار، مم� 

يتيح للمت�شفحني اإمك�نية احل�شول على املعلومة ب�شكل �شل�ص وفع�ل. كم� اأنه يتن��شق وجميع اأحج�م ال�ش��ش�ت، وميّكن من عر�ص مواد 

اأكرث بروؤية اأو�شح. ويت�أقلم املوقع تلق�ئيً� ليقدم طريقة عر�ص متن��شبة، يف ح�ل مّت عر�شه عرب الأجهزة اللوحية اأو الهواتف املحمولة.

ويتيح املوقع لزواره الطالع على اآخر اأخب�ر املركز ون�ش�ط�ته واإ�شداراته، كم� يتيح لهم الطالع على جمموعة وا�شعة من املواد 

اإىل  اإ�ش�فة  الزيتونة،  ترجم�ت  و�شل�شلة  ال�شرتاتيجي،  والتقدير  اليوم”،  “فل�شطني  اليومية  ك�لن�شرة  ب�ملركز،  اخل��شة  واخلدم�ت 

جمموعة وا�شعة من املق�لت، والدرا�ش�ت، والتق�رير، والوث�ئق، واخلرائط، والكتب املخت�رة.

كم� يوفر املوقع لزواره اإمك�نية التحميل املج�ين لعدد من اإ�شدارات املركز، من ب�ب احلر�ص على تعميم الف�ئدة ون�شره�، ومن 

بينه� التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني، و�شل�شلة تق�رير املعلوم�ت، وجمموعة اأخرى من الكتب القّيمة.

مرتبة  بلوغ  يف  انطالقه  من  �شنتني  خالل  وجنح   ،2005 �شنة  اأكتوبر  الأول/  ت�شرين  �شهر  يف  عمله  الزيتونة  موقع  بداأ  وقد 

التوا�شل  الداخل واخل�رج، وحققت �شفح�ت املركز على مواقع  الفل�شطيني، يف  ب�ل�ش�أن  الدرا�ش�ت املعنية  متميزة بني مواقع مراكز 

مت�بٍع األف   41 اأكرث من  اإىل   2013 �شنة  نه�ية   16,083 بوك من  في�ص  املعجبني ب�شفحة  ف�رتفع عدد  ملمو�شً�،  تقدمً�   الجتم�عي 

يف نه�ية 2015. 
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�صاد�صًا: املوؤمترات وحلقات النقا�س:
املركز يف  �شي��شة  اإط�ر  ويف  املنطقة.  الأحداث يف  وتف�عالت  الواقع  ودوليً� حول حق�ئق  واإقليميً�  الوعي حمليً�  ببث  املركز  يهتم 

النفت�ح على ك�فة الأفك�ر وامل�شتجدات والتوجه�ت الفكرية وال�شي��شية يف الع�مل، يعقد املركز حلق�ت نق��ص علمية ومتخ�ش�شة تتن�ول 

اأبرز الق�ش�ي� واملو�شوع�ت، �شمن اأف�شل اأجواء احلوار العلمي املو�شوعي اله�دف، و�شمن من�خ حرٍّ للنق��ص، للو�شول اإىل النت�ئج التي 

تخدم اأهداف اإق�مة هذه احللق�ت.

وي�ش�رك يف حلق�ت النق��ص التي يعقده� املركز نخبة من املتخ�ش�شني واخلرباء والب�حثني واملهتمني ب�ل�ش�أن الفل�شطيني من �شتى 

اأنح�ء الع�مل، وهي تتميز مب�شتوى تنظيمه�، وم�شتوى الأوراق املقدمة فيه�، وبتوفر التغطية الإعالمية له� حني يلزم ذلك.

ويعمل املركز على ال�شتف�دة من هذه احللق�ت بك�فة الأ�شك�ل املمكنة، يف اإعداد الكتب والتق�رير والتقديرات ال�شرتاتيجية، وعلى 

تعميم الف�ئدة بن�شر هذه املواد، اأو ن�شر حم��شر اجلل�ش�ت على موقعه الإلكرتوين.

وقد عقد املركز 39 موؤمترًا وحلقة نق��ص حتى نه�ية �شنة 2015، من بينه� ثالث فع�لي�ت خالل تلك ال�شنة، حملت العن�وين الت�لية:

1. موؤمتر “امل�صاحلة الفل�صطينية: الآفاق والتحديات”:

)25–2015/3/26 - فندق كروان بالزا - بريوت(

عقد مركز الزيتونة للدرا�ش�ت وال�شت�ش�رات هذا املوؤمتر ب�ل�شرتاك 

اأكرث من مئة من اخلرباء  الأو�شط، بح�شور  وال�شرق  اإفريقي�  مع مركز 

واملفكرين و�شّن�ع القرار يف ال�ش�حة الفل�شطينية والدولية. ون�ق�ص املوؤمتر 

م�شتقبل امل�ش�حلة الفل�شطينية والتحدي�ت التي تقف يف طريق اإجن�زه�، 

وتوزعت اأعم�له على اأربع جل�ش�ت يف اليوم الأول، وثالثة يف اليوم الث�ين؛ 

حيث مّت تقدمي 25 ورقة عمل.

وهدف املوؤمتر اإىل و�شع النق�ط على احلروف فيم� يتعلق ب�لنق�ش�م 

اإيج�بية  اأجواء  وتوفري  لتج�وزه،  العملية  واحللول  واأ�شب�به،  الفل�شطيني 

مثمرة وج�ّدة للتق�ء قي�دات �شي��شية فل�شطينية وخرباء ومتخ�ش�شني ومهتمني ب�ل�ش�أن الفل�شطيني، وال�شتف�دة من اخلربة اجلنوب 

اإفريقية والع�ملية يف حّل النزاع�ت، وتفعيل دور موؤ�ش�ش�ت التفكري والدرا�ش�ت يف دعم �ش�نع القرار الفل�شطيني.

2. حلقة نقا�س “م�صتقبل الالجئني الفل�صطينيني يف �صورية”:

)2015/5/21 - مركز الزيتونة - بريوت(

يف  واملتخ�ش�شني  الب�حثني  من  نخبة  مب�ش�ركة  احللقة  هذه  ُعقدت 

ال�ش�أن الفل�شطيني، ومّت خالله� ا�شتعرا�ص اأو�ش�ع الالجئني الفل�شطينيني 

خالل  ومع�ن�ة  واعتق�ل،  وتهجري،  قتل،  من  بهم  حلق  وم�  �شورية،  يف 

�شرورة  على  امل�ش�ركني  مداخالت  واأكدت  �شورية.  الدائرة يف  الأحداث 

من  احلي�د،  �شي��شة  �شورية  يف  والالجئني  الفل�شطينية  الف�ش�ئل  اتب�ع 

على �شرورة  اأكدت  كم�  الالجئني،  على  الأحداث  انعك��ص  تخفيف  اأجل 

ملق�ربة  واحدة  �شي��شية  روؤية  متلك  موحدة  فل�شطينية  مرجعية  اإيج�د 

و�شع الالجئني هن�ك، والعمل على حم�يتهم وحتييدهم. كم� مّت التطرق 

ا�شتمرت  ح�ل  يف  �شورية  يف  الالجئني  مب�شتقبل  املتعلقة  لل�شين�ريوه�ت 

الأزمة هن�ك، اأو مّت اإيج�د خمرج له�. 
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3. حلقة نقا�س “م�صتقبل الوجود الفل�صطيني يف لبنان”:

)2015/10/29 - مركز الزيتونة - بريوت(

الب�حثني  من  نخبة  مب�ش�ركة  احللقة  هذه  ُعقدت 

اأو�ش�ع  ا�شتعرا�ص  وبعد  الفل�شطيني،  ب�ل�ش�أن  واملتخ�ش�شني 

منع  جّراء  يع�نونه  وم�  لبن�ن،  يف  الفل�شطينيني  الالجئني 

اإعط�ئهم حقوقهم املدنية والإن�ش�نية، ومدى انعك��ص الأو�ش�ع 

والتطورات الواقعة يف البيئة املحلية، والإقليمية، والدولية، على 

الوجود الفل�شطيني يف لبن�ن. اأكدت مداخالت امل�ش�ركني على 

�شرورة �شي�غة روؤية واأجندة فل�شطينية لبن�نية موحدة هدفه� 

حم�ية وحت�شني الوجود الفل�شطيني من ارتدادات وانعك��ش�ت 

موحدة  روؤية  بلورة  على  والعمل  املنطقة،  يف  الواقعة  الأحداث 

ملواجهة التحدي�ت واملخ�طر التي يواجهه� الوجود الفل�شطيني، 

وبن�ء ثقة متب�دلة لبن�نية فل�شطينية مم� ي�شكل �شبكة اأم�ن للطرفني. كم� مّت عر�ص لل�شين�ريوه�ت التي من املمكن اأن ي�شلكه� امللف 

الفل�شطيني يف لبن�ن.
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�صابعًا: ال�صت�صارات والتدريب:
ت�بع املركز خالل �شنة 2015 تقدمي خدم�ته يف جم�لت ال�شت�ش�رات والتدريب. وقدم خدم�ت ا�شت�ش�رية ودعم علمي للعديد من 

ب�حثي امل�ج�شتري والدكتوراه. كم� وا�شل املركز ن�ش�طه يف جم�ل الدورات التدريبية، حيث عقد �شّت دورات حملت العن�وين الت�لية:

1. فّن اإعداد التحليل ال�صيا�صي:
الفرتة  والتدريب”، يف  للدرا�ش�ت  الأفق  “تنظيم مركز  ب�لتع�ون مع  لبن�ن،   – الأوىل يف مدينة �شيدا  الدورة مرتني؛  ُعقدت هذه 

14–2015/3/15، والث�نية يف عّم�ن يف الفرتة 9–2015/4/10؛ وقّدمه� الدكتور حم�شن حممد �ش�لح. وت�شمنت الدورة 10 �ش�ع�ت 

تدريب، مّت خالله� تعريف املتدربني ب�أ�ش��شي�ت التحليل ال�شي��شي، والآلي�ت املتبعة يف �شي�غة التحليل، كم� ت�شمنت عر�شً� للعن��شر 

املوؤثرة يف احلدث ال�شي��شي وانعك��ش�ته� على كت�بة التحليل، واختتمت ب�لتدريب العملي على كت�بة التحليل ال�شي��شي.

2. فّن اإعداد تقدير املوقف:
 ،2015/4/18–16 الفرتة  والدرا�ش�ت، يف  الأفق لال�شت�ش�رات  ب�لتع�ون مع مركز  الكويت  الأوىل يف  الدورة مرتني؛  ُعقدت هذه 

والث�نية يف عّم�ن ب�لتع�ون مع ملتقى القد�ص الثق�يف، يف الفرتة 28–2015/5/30، وقّدمه� الدكتور حم�شن حممد �ش�لح. وت�شمنت 

الدورة 12 �ش�عة تدريب، مّت خالله� العمل على تطوير اإمك�ن�ت امل�ش�ركني ال�شي��شية، وتعزيز قدرتهم على فهم الأحداث وحتليله� وبن�ء 

ال�شين�ريوه�ت والتوقع�ت، ب�لإ�ش�فة اإىل تنمية مه�راتهم يف جم�ل ال�شي�غة والكت�بة ال�شي��شية لتقدير املوقف.

3. عني الن�صر: الت�صكل ال�صيا�صي للعامل املعا�صر واجتاهاته امل�صتقبلية:
ُعقدت هذه الدورة مرتني؛ الأوىل يف عّم�ن ب�لتع�ون مع ملتقى القد�ص الثق�يف يف الفرتة 28–2015/1/31، والث�نية يف الكويت 

يف الفرتة 8–2015/10/10. قّدم الدورة الدكتور حم�شن حممد �ش�لح وت�شمنت 18 �ش�عة تدريب، ا�شتعر�ص فيه� ال�شورة ال�ش�ملة 

ل اخلريطة ال�شي��شية  املتداخلة املتحركة للع�مل املع��شر وم�ش�راته امل�شتقبلية، كم� مّت التعريف ب�خللفي�ت الت�ريخية التي اأدت اإىل ت�شكُّ

للع�مل املع��شر، مب� يف ذلك دوائر النفوذ وخريطة القوى الع�ملية، وخرائط الإمك�ن�ت والتوازن�ت، وعن��شر الت�أثري يف م�ش�ر الأحداث. 

ومّت التطرق لجت�ه�ت التغيري امل�شتقبلي، والقوى املر�شحة لل�شعود والهبوط، وامل�ش�رات املحتملة للع�ملني العربي والإ�شالمي.
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 ثامنًا: امل�صاركة يف املعار�س:

املحلية  للكت�ب،  مع�ر�ص  يف  امل�ش�ركة  على  املركز  يحر�ص 

ع�م،  ب�شكل  واإجن�زاته  ب�أعم�له  التعريف  بهدف  وذلك  والدولية، 

حتقيق  اإىل  اإ�ش�فة  خ��ص،  ب�شكل  وت�شويقه�  اإ�شداراته  وعر�ص 

التوا�شل املب��شر مع جمهور املركز يف خمتلف اأم�كن تواجدهم.

وقد �ش�رك املركز خالل �شنة 2015 يف خم�شة مع�ر�ص للكت�ب، 

هي:

1. معر�ص الق�هرة الدويل الـ 46 للكت�ب )1/28–2015/2/12( - )توكيل(.
2. معر�ص ال�ش�رقة الدويل الـ 34 للكت�ب )4–2015/11/14( - )توكيل(.

3. املعر�ص الأول للكت�ب العربي يف اإ�شطنبول )6–2015/11/15( - )توكيل(.
4. معر�ص بريوت العربي الدويل الـ 59 للكت�ب )11/27–2015/12/10(.

5. معر�ص جدة الدويل للكت�ب )12/11–2015/12/22(.

تا�صعًا: العالقات العامة:
والتك�مل مع  والتع�ون  القرار، والنفت�ح  الزيتونة يف النفت�ح على اجله�ت واملوؤ�ش�ش�ت املرتبطة ب�شن�عة  اإط�ر �شي��شة مركز  يف 

اجل�مع�ت واملراكز واملوؤ�ش�ش�ت ذات الطبيعة امل�ش�بهة لعمله، حر�ص املركز خالل �شنة 2015 على ا�شتمرار التوا�شل مع خمتلف اجله�ت 

املعنية ب�شن�عة القرار يف املنطقة، من خمتلف دول الع�مل، من خالل اإطالعهم على اأعم�له واإ�شداراته ذات الطبيعة ال�شرتاتيجية، 

ومن خالل النق��ص وتب�دل الآراء حول ق�ش�ي� حمددة مع املهتمني بعمل املركز من ال�شي��شيني والديبلوم��شيني العرب والأج�نب.

وقد اأوىل املركز يف هذا ال�شي�ق اهتم�مً� خ��شً� ب�لو�شول اإىل �ش�نعي القرار الفل�شطيني يف الداخل واخل�رج، يف موؤ�ش�ش�ت منظمة 

التحرير الفل�شطينية، وال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، وخمتلف الف�ش�ئل والقوى ال�شي��شية الفل�شطينية الف�علة، اإىل ج�نب التوا�شل مع 

ق�دة الدول والربمل�نيني ووزراء اخل�رجية وال�شفراء وممثلي البعث�ت الديبلوم��شية، وغريهم من ال�شخ�شي�ت الع�ملة يف جم�ل �شن�عة 

ال�شي��ش�ت الع�مة املتعلقة مبنطقة ال�شرق الأو�شط عمومً�، وب�لق�شية الفل�شطينية خ�شو�شً�. 

كم� حر�ص املركز على التوا�شل مع الب�حثني والأك�دمييني من خمتلف اخللفي�ت الفكرية وال�شي��شية، وذلك من خالل دعوتهم 

للموؤمترات وحلق�ت النق��ص التي عقده�، وم�ش�ركته يف املوؤمترات الأك�دميية التي ُدعي اإليه�، ومن خالل ا�شتكت�ب الب�حثني وا�شت�ش�رتهم 

وا�شت�ش�فتهم، واإطالعهم على اأخب�ر املركز واأعم�له.

�ش�رك مركز الزيتونة خالل �شنة 2015 يف العديد من املوؤمترات وحلق�ت نق��ص يف خمتلف من�طق الع�مل. ومن اأبرز الفع�لي�ت 

التي �ش�رك فيه� املركز:

كلمة للمدير الع�م يف حفل الفتت�ح يف موؤمتر “فل�شطينيو اأوروب� الث�لث ع�شر”، يف برلني يف 2015/4/25.  -

ورقة عمل يف منتدى اجلزيرة الت��شع “ال�شراع والتغيري يف الع�مل العربي” الذي انعقد يف الدوحة يف الفرتة 4–2015/5/6.  -

ورقة عمل يف حلقة نق��ص “احلكم ال�شرعي لزي�رة القد�ص يف ظّل الحتالل ال�شهيوين”، من تنظيم هيئة علم�ء فل�شطني يف اخل�رج   -

يف اإ�شطنبول يف 2015/6/12.

ورقة عمل يف امللتقى العلمي “اللجوء واأبع�ده الأمنية وال�شي��شية والجتم�عية”، من تنظيم كلية العلوم ال�شرتاتيجية بج�معة ن�يف   -

العربية للعلوم الأمنية ب�لتع�ون مع املفو�شية ال�ش�مية لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني يف الري��ص يف الفرتة 1–2015/9/3.

ورقة عمل يف موؤمتر “فل�شطني واأمريك� الالتينية يف القرن الـ 21: بن�ء الت�ش�من مع احلقوق الوطنية”، يف لندن يف 2015/8/22،   -

الذي نظمته موؤ�ش�شة “ميدل اإي�شت مونيتور”.

ورقة عمل يف موؤمتر “م�شتقبل امل�شروع الوطني الفل�شطيني”، يف الدوحة يف الفرتة 14–2015/11/15، الذي عقده املركز العربي   -

لالأبح�ث ودرا�شة ال�شي��ش�ت. 
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العربية  البحثية  املوؤ�ش�ش�ت  التوا�شل مع  لبن�ء ج�شور  النق��ص حمليً� وع�مليً�  املوؤمترات وحلق�ت  العديد من  املركز يف  �ش�رك  كم� 

2015/8/6، ويف ور�شة عمل التي نظمه�  والإ�شالمية والدولية، وك�ن من بينه� لق�ء جمموعة التفكري ال�شرتاتيجي يف اإ�شطنبول يف 

املركز الفل�شطيني لأبح�ث ال�شي��ش�ت والدرا�ش�ت ال�شرتاتيجية - م�ش�رات يف الأردن يف 2015/12/12،... وغريه�. 

عا�صرًا: الزيتونة يف الإعالم:
الع�مة  العالق�ت  ق�شم  خالل  من  يتوا�شل  ف�إنه  جمهوره،  مع  التوا�شل  من  ممكن  قدر  اأكرب  حتقيق  على  املركز  حر�ص  اإط�ر  يف 

والإعالم ب�شورة دائمة مع خمتلف الف�ش�ئي�ت ووك�لت الأنب�ء وال�شحف العربية، املحلية والدولية، واملواقع ال�شحفية الإلكرتونية، 

الكتب  �شدور  ب�أخب�ر  املوؤ�ش�ش�ت  تلك  يزود  حيث  يعقده�؛  التي  للفع�لي�ت  الإعالمية  التغطية  وتوفري  واإ�شداراته،  ب�أن�شطته  للتعريف 

وعرو�شه�، وملخ�ش�ت حول حلق�ت النق��ص واملوؤمترات وغريه� من الفع�لي�ت التي يعقده�. واإىل ج�نب ذلك، ف�إن املركز يزود و�ش�ئل 

الإعالم ب�أحدث التق�رير املعلوم�تية والتقديرات ال�شرتاتيجية التي ي�شدره�.

اأبرز  على  للتعليق  اأو  واأن�شطته،  املركز  ب�أعم�ل  للتعريف  الإعالم،  و�ش�ئل  قبل  من  اإليه  املوجهة  الدعوات  تلبية  على  يحر�ص  كم� 

الأحداث التي تقع �شمن اخت�ش��شه، وامل�ش�ركة يف الندوات واحلوارات التي تن�ق�ص اأبع�د الأحداث وخلفي�ته�.

وخالل �شنة 2015، اأ�شدر ق�شم العالق�ت الع�مة والإعالم 58 م�دة �شحفية عن اأن�شطة املركز واأعم�له، ووّثق ن�شره� يف اأكرث من 

مئة م�شدر متنوع، �شملت �شحفً� وجمالت ووك�لت اأنب�ء ومواقع اإلكرتونية. كم� وّثق ن�شر ع�شرات املواد ال�شحفية الأخرى التي تتحدث 

عن ن�ش�ط املركز واأعم�له، من غري املواد التي اأ�شدره� ق�شم العالق�ت الع�مة والإعالم.

كم� ر�شد ق�شم العالق�ت الع�مة والإعالم خالل �شنة 2015 م�ش�ركة �شتة من ب�حثي املركز وممثليه يف ع�شرات الربامج واملق�بالت، 

مع حمط�ت تلفزيونية واإذاع�ت و�شحف ووك�لت اأنب�ء ومواقع اإلكرتونية، وتركزت معظم هذه الفع�لي�ت على ق�شية فل�شطني وال�شراع 

العربي ال�شهيوين.
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ومن اأبرز و�ش�ئل الإعالم التي غّطت وتغطي اأن�شطة املركز:

الإذاعات والقنوات التلفزيونية الف�صائية واملحلية:

قن�ة القد�ص، قن�ة الأق�شى، قن�ة فل�شطني اليوم، قن�ة اجلزيرة مب��شر، قن�ة احلوار، قن�ة املي�دين، قن�ة الريموك، قن�ة الع�مل، 

قن�ة املن�ر، اإذاعة الفجر)لبن�ن(، اإذاعة النور )لبن�ن(.

ال�صحف واملجالت العربية املحلية والدولية:

ال�شفري، امل�شتقبل، البن�ء، الأم�ن )لبن�ن(. الغد، الد�شتور، ال�شبيل، العرب اليوم، امل�شتقبل العربي )الأردن(. فل�شطني، الر�ش�لة، 

احلي�ة اجلديدة، الأي�م، القد�ص )فل�شطني(. اليوم ال�ش�بع، ال�شعب، جملة ال�شي��شة الدولية )م�شر(. ال�شرق، الراية، الوطن )قطر(. 

الوطن )ال�شعودية(. اخلليج، البي�ن )الإم�رات(. جملة املجتمع )الكويت(.  ال�شرق الأو�شط، القد�ص العربي )بريط�ني�(.

وكالت الأنباء واملواقع الإلكرتونية: 

اأخب�ر اليوم )اجلزائر(،  “اإيرن�”، الوك�لة الوطنية لالإعالم )لبن�ن(، وك�لة  اأنب�ء اجلمهورية الإ�شالمية  وك�لة الأن��شول، وك�لة  

وك�لة قد�ص بر�ص، وك�لة الراأي الفل�شطينية، وك�لة ال�شح�فة الفل�شطينية “�شف�”، وك�لة معً� الإخب�رية، وك�لة �شم� الإخب�رية، وك�لة 

قد�ص نت لالأنب�ء، وك�لة وطن لالأنب�ء، وك�لة اخلرب ال�ش�بع، وك�لة �شوا، وك�لة احلي�ة بر�ص، وك�لة القد�ص لالأنب�ء، وك�لة نب�أ الإخب�رية 

امل�شتقلة، وك�لة نون لالأنب�ء.

اليوم،  راأي   ،48 بو�شت، عرب  تركي�  بو�شت،  �ش��شة   ،21 الو�شط، عربي  ف�يلز،  ليب�نون  بو�شت عربي،  نت، ه�فينغتون  اجلزيرة 

الن�ش�ل  جبهة  موقع  الفل�شطيني،  ال�شعب  حزب  موقع  فل�شطني،  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  موقع  حم��ص،  حركة  موقع  الأمني،  املجد 

ال�شعبي الفل�شطيني، موقع جمموعة العمل من اأجل فل�شطينيي �شورية، موقع تي�ر العزم، موقع قن�ة فل�شطني اليوم، موقع قن�ة القد�ص 

الف�ش�ئية، موقع قن�ة الأق�شى الف�ش�ئية، موقع تلفزيون الفجر اجلديد، موقع قن�ة اأم تي يف اللبن�نية، املركز الفل�شطيني لالإعالم، 

املركز الدميقراطي العربي، مركز اأمية للبحوث والدرا�ش�ت، مركز العودة الفل�شطيني، مركز الن�طور للدرا�ش�ت والأبح�ث، اجل�معة 

الإ�شالمية يف غزة، فل�شطني اأون لين، الر�ش�لة نت، الإ�شالم اليوم، اإ�شالم اأون لين، عالم�ت اأون لين،  ب�ش�ئر، مفكرة الإ�شالم، 

اإن�ش�ن اأون لين، لجئ نت، �شبكة العودة الإخب�رية، �شبكة �ش�م الإخب�رية، الدرر ال�ش�مية، موقع مدينة القد�ص، موقع بوابة �شيدا، 

اليوم،  اأخب�ر  لل�شعب،  الراأي  كلمتي،  العربية،  م�شر  موقع  الأحداث،  وراء  ال�شطر،  اأول  نقطة  اجلديد،  اخلليج  اأونالين،  اخلليج 

 املونيتور، ب�نورام� ال�شرق الأو�شط، �شبكة ب�لعربي، اآي نيوز عربية، الأمة، اأمد لالإعالم، الرا�شد، املخت�شر، موقع فل�شطني اليوم،

بر�ص، الكرامة  الإخب�ري،  فتح  �شوت  الوطن،  دني�  الروا�شي،  ني�ش�ن،  الوطن،  �شدى  الفل�شطينية،  الأنب�ء  �شبكة   ،48  فل�شطينيو 

ميدل اإي�شت مونيتور )ميمو(، برن�م� ب�لعربية، موقع جملة اخلليج.
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