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قمدقة

ر ملركز الزيت�نة اأن يحتل مركزه املتقدم بني م�ؤ�س�سات الدرا�سات  نحمد اهلل �سبحانه اأن ي�سَّ

ومراكز التفكري، التي تعنى بالدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية املتعلقة بال�ساأن الفل�سطيني، 

بعد �سبع �سن�ات على اإن�سائه.

بالق�سية  املتخ�س�سة  العلمية  للدرا�سات  النا�سرين  اأكرب  اأحد  الزيت�نة  مركز  اأ�سبح  لقد 

اأ�سب�عني  كل  كتاب  معدله  ما  ي�سدر  املركز  اأ�سبح  املا�سيني  العامني  وعلى مدى  الفل�سطينية، 

من  وامل�ستفيدين  الزوار  معدالت  اأعلى  باأحد  االإنرتنت  �سبكة  على  املركز  م�قع  ويتمتع  تقريبًا. 

التي  الي�م”،  “ فل�سطني  الي�مية  االإلكرتونية  ن�سرته  اأما  التخ�س�ص.  امل�سابهة يف  املراكز  بني 

�سدر منها نح� 2300 عدد )حتى 2011/10/22(، فهي اإحدى اأغنى الن�سرات املتخ�س�سة 

واأكادمييًا  اإعالميًا  اإعداد مادتها من ح�ايل �ستني م�سدرًا  الفل�سطينية، حيث يتم  يف الق�سية 

ز يخدم اخلرباء والباحثني واملهتمني. وبالطبع، فاإن  خمتلفًا، ويتم تن�سيقها ب�سكل منهجي متميِّ

املركز من امل�ؤ�س�سات الن�سطة يف عقد الندوات وحلقات النقا�ص وامل�ؤمترات. كما ين�سط املركز 

يف اإ�سدار التقديرات اال�سرتاتيجية والرتجمات املتخ�س�سة والدورات التدريبية... وغريها.

ال�سديد على  واأ�سهمت يف جناحاته، حر�سه  املركز،  بها  ات�سف  التي  املعامل  اأهم  ولعل من 

االلتزام بامل��س�عية والدقة العلمية، وتطبيق معايري الدرا�سات العليا يف اجلامعات، واالنفتاح 

ن  على كافة االجتاهات. كما تهياأ للمركز بف�سل اهلل فريق عمل جاد دوؤوب متعاون طم�ح، متكَّ

من جتاوز العديد من العقبات، ومن و�سع املركز يف م��سعه املتقدم خالل فرتة زمنية ق�سرية 

ن�سبيًا.

وي�سعد املركز اأن ي�سع بني يدي القارئ الكرمي عددًا من ال�سهادات التي تلقاها يف الذكرى 

واالأكادمييني،  واخلرباء  ال�سيا�سيني  من  جمم�عة  من  اأخرى،  منا�سبات  ويف  الإن�سائه،  ال�سابعة 

مبا يعك�ص املكانة املتميزة التي يحظى بها املركز يف اأو�ساطهم. وهذه ال�سهادات هي مقاطع من 

الر�سائل الكاملة التي تلقاها املركز، والتي ن�سعها على امل�قع لياأخذ القارئ الكرمي فكرة عن 

االنطباعات والر�سائل التي جاءتنا. واملركز اإذ ي�سكر كل من را�سله، واإذ يعتز بال�سهادات التي 

اء. و�سلته، فاإنه يرحب باأية ر�سائل واآراء ح�ل عمله واأدائه ويفتح �سدره لكل مالحظة اأو نقد بنَّ

وبالتاأكيد، فاإن املالحظات واالنطباعات الت�سجيعية التي ت�سلنا لن تك�ن مدعاة لال�سرتخاء 

وحماولة  والعطاء،  البذل  من  ملزيد  حافزًا  �ستك�ن  واإمنا  والن�اق�ص،  العي�ب  عن  االن�سغال  اأو 

ال�سع�د يف �ُسّلم االإتقان، وبناء عمل علمي م�ؤ�س�سي على اأ�س�ص ثابتة ورا�سخة.

واهلل امل�ستعان

اإدارة املركز
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الذي نظمه مركز  الدويل  والقان�ن  اإ�سرائيل  لقد �ساركت يف م�ؤمتر 

الزيت�نة يف بريوت �سنة 2009، كان لدي الفر�سة لزيارة املركز نف�سه. 

من  والفعال  الدقيق  التنظيم  بف�سل  كبريًا  جناحًا  امل�ؤمتر  �سكل  لقد 

اأن  اأريد  املركز.  انطباعًا جيدًا عن هذا  ترك يل  الزيت�نة، مما  جانب 

للبح�ث  واإجنازاته، فه� داعم رئي�سي  روؤيته  الزيت�نة على  اأهنئ مركز 

االجتماعية وال�سيا�سية والقان�نية يف املنطقة.

اأ. د. جون دوغارد

خبري قان�ين عاملي،

املقرر اخلا�ص ال�سابق لالأمم املتحدة حلق�ق االإن�سان يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

رئي�ص جلنة تق�سي احلقائق امل�ستقلة التي انتدبتها اجلامعة العربية ح�ل 

العدوان االأخري على غزة التي تاأ�س�ست يف �سباط/ فرباير 2009

متيزت جتربة مركز الزيت�نة للدرا�سات واال�ست�سارات منذ انطالقه 

والتجرد  امل��س�عية  ق�اعد  والتزام  واملثابرة  باجلدية  �سن�ات  �سبع  قبل 

وال�فاء للحقيقة. اإننا نتمنى للمركز دوام الفالح يف املهام التي يت�الها، 

اإمكاناته على ال�جه املر�س�م  الدور املن�س�د يف تنمية  له  اأن يك�ن  ع�سى 

له يف هذا البلد الذي عرف باحت�سانه امل�ؤ�س�سات اال�ست�سارية املتميزة. 

جمال  يف  م�ستقباًل  لبنان  دور  يعزز  مبا  اجل�سيمة  مهامه  اأداء  يف  الت�فيق  كل  للمركز  نتمنى 

الدرا�سات واال�ست�سارات ال�ازنة على م�ست�ى املنطقة العربية جمعاء.

د. �سليم احل�ص

كاتب ومفكر

رئي�ص وزراء لبنان االأ�سبق



م
ه

ون
عي

يف 
ة 

ون
ت

زي
ال

7

ا�
ا��

� 
�

�ا
ه�

��
ملركز  اال�ست�سارية  الهيئة  يف  بع�س�يتي  و�سعدت  ت�سرفت  فقد   ...

امل�سلم  العربي  العامل  يراأ�سه  والذي  واال�ست�سارات،  للدرا�سات  الزيت�نة 

الفل�سطينية  الدرا�سات  يف  املتخ�س�ص  �سالح  حم�سن  الدكت�ر  االأ�ستاذ 

وتاريخ العرب احلديث. كما نحيي جه�ده يف اإدارته لهذا املركز واإجنازاته 

العلمية يف مدى زمني ق�سري، والتحية ممتدة اإىل العاملني معه يف املركز 

واإىل العلماء والباحثني الذين قدم�ا درا�سات علمية و�ساهم�ا يف اإجناح 

ر�سالة املركز يف خدمة الق�سية الفل�سطينية التي تهم كل فل�سطيني وعربي وم�سلم، كما تعترب 

بحق من الق�سايا االإن�سانية العاملية املعا�سرة،...

وجمع  العلمي  والبحث  واالإعالم  املعل�مات  جماالت  يف  املركز  اإجنازات  يف  ينظر  والذي 

ال�ثائق املتعلقة باالأحداث اجلارية، والن�سرات الي�مية ال�رقية واالإلكرتونية، واإ�سدار  ع�سرات 

مبجريات  العالقة  ذات  وامل�ؤمترات  النقا�ص  وحلقات  الندوات  واإقامة  املتخ�س�سة،  الكتب 

 ،2004 عام  تاأ�س�ص يف  الذي  املركز  باإجنازات  ي�سيد  اأن  اإال  الفل�سطينية، ال ميلك  االأحداث 

ودعاوؤنا اإىل اهلل  تعاىل، اأن يلهم جميع املعنيني من ر�سميني و�سعبيني، دعم هذا املركز معن�يًا 

وماديًا، ليحقق املزيد من االإجنازات... 

اأ. د. اإ�سحق الفرحان 

وزير الرتبية والتعليم االأردين االأ�سبق

رئي�ص اجلامعة االأردنية �سابقًا

واالإ�سالمية...  العربية  االأمة  كاهل  تثقل  التي  الق�سايا  هي  كثرية 

وكثرية هي التحديات التي تعرت�ص طريق احلل العادل لهذه الق�سايا... 

املقد�سة  وهي  الق�سايا...  ق�سية  هي  الفل�سطينية  الق�سية  تظل  لكن 

احلل  تعرت�ص  التي  التحديات  تظل  كما  الق�سايا...  تلك  كل  بني  من 

العادل للق�سية الفل�سطينية هي اأ�سر�ص التحديات التي ت�اجه ق�سايانا 

ال�طنية... والق�مية... واالإ�سالمية.

للق�سية  الفكرية  الرعاية  على  القائم  ه�  واال�ست�سارات،  للدرا�سات  الزيت�نة  مركز  والأن 

الفل�سطينية... كان مبثابة م�ؤ�س�سة ال�سناعة الفكرية الثقيلة الأقد�ص ق�سايا العرب وامل�سلمني.

اإنه املنارة التي ينع�ص �سياوؤها ذاكرة االأمة بحقائق الق�سية االأم، ليظل ال�عي باحلق العربي 

واالإ�سالمي يف هذه الق�سية �سالحًا ال�سرتداد احلق... وم�اجهة التحديات...

اأ. د. حممد عمارة

مفكر وم�ؤرخ - م�سر
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ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ ۈئ  ۆئ  چۆئ 
ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ  جئ  ی  ی 

ڀ ڀ ڀچ 
ق�سية  اإىل  انتمت  اإذ  ثابت  “الزيت�نة” اأ�سلها  هنا  الطيبة  وال�سجرة 

االأمة املركزية فل�سطني، وفرعها )بالعلم والبحث( يف ال�سماء، ت�ؤتي اأكلها 

اإنتاجًا غزيرًا يخدم كل عامل من اأجل فل�سطني.

مركز الزيت�نة لي�ص مركزًا بحثيًا وح�سب بل ه� مدر�سة ت�سعى ال�ستعادة ما فقد يف امل�سار 

واملركز يف  ال�سحيح.  العلمي  والتقدير  الدقيقة  باملعل�مة  القرار  ارتباط �سناعة  ال�طني، من 

هذا امل�سار جمع الكل رغم تباين االنتماء، الأن فل�سطني حتت�سن اجلميع، وكان كزيت�نة ال ينقطع 

ثمرها، وال متنع ظّلها.

مركز الزيت�نة جتربة رائدة يف العمل ال�طني الفل�سطيني، ذلك اأّن حفظ الذاكرة، وت�جيه 

الراأي، وربط املفكر واملثقف ب�ساحب القرار هي من �سرورات اال�ستمرار حتى حتقيق اأهداف 

ال�سعب الفل�سطيني ال�طنية.

اأبارك للمركز والقائمني عليه هذه اجله�د، �سائاًل امل�ىل عز وجل اأن يبارك يف جه�دكم واأن 

يجعله مركز منارة وهداية يف الطريق اإىل فل�سطني.

اأ. اأ�سامة حمدان

م�س�ؤول العالقات الدولية يف حركة حما�ص

ممثل حركة حما�ص يف لبنان �سابقًا

تع�د �سلتي مبركز الزيت�نة للدرا�سات واال�ست�سارات اإىل ب�سع �سن�ات، 

جتمع لدي خاللها �ستة ع�سر كتابًا من اإ�سدارات املركز... 

وعلمي  ثقايف  بدور  واال�ست�سارات...  للدرا�سات  الزيت�نة  مركز  يق�م 

املركز  ويحظى  به.  القيام  عن  العربية  والدول  احلك�مات  تعجز  مميز 

التزام  يت�سم به من  ملا  العرب واالأجانب،  واالأكادمييني  الباحثني  بتقدير 

بالروح العلمية وامل��س�عية واجلدية. اأمتنى للمركز مزيدًا من التقدم والنجاح، وملديره الدكت�ر 

حم�سن حممد �سالح مزيدًا من العطاء.

اأ. د. علي حمافظة

رئي�ص جامعة م�ؤتة وجامعة الريم�ك يف االأردن �سابقًا

اأ�ستاذ �سرف يف ق�سم التاريخ يف اجلامعة االأردنية
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احلمد هلل ذي الف�سل الذي وفقكم اإىل ما و�سلتم اإليه مبا اأجنزمت�ه 

يف  االأهمية  من  كبري  قدر  على  معريف  كم  من  وم��س�عية  مب�سداقية 

للذاكرة  اجلديد  العاملي  اال�ستعمار  ق�ى  من  املتعمد  الت�س�يه  م�اجهة 

ال�طنية الأبناء االأمة.

ي�سرفني اأن اأ�سجل عظيم امتناين وتقديري للقائمني على املركز الذي 

�سار يف فرتة ق�سرية ميثل معلمًا لليقظة ال�طنية لق�سايا ال�طن واالأمة 

اأخذ هذا املركز بقيادتكم م�قعه املتميز كاأكادميية علمية خا�سة  يف الدرا�سات  عامة، حيث 

الفل�سطينية ومرجع لطالب البحث عن حقيقة ال�سراع يف فل�سطني وحميطها.

اأ. د. اأحمد مبارك اخلالدي 

وزير العدل الفل�سطيني االأ�سبق

عميد كلية احلق�ق بجامعة النجاح ال�طنية �سابقًا - نابل�ص

اأ�ستاذ القان�ن الدويل والنظم ال�سيا�سية بجامعة النجاح ال�طنية - نابل�ص

ال�عي  تعميق  يف  ت�سهم  باملح�سلة،  الزيت�نة،  مركز  اإ�سدارات  اإن 

الدميقراطي ويف ن�سر ثقافة حق�ق االإن�سان، وت�سجع امل�ساركة ال�سيا�سية، 

دور  وتعزيز  وال�سيا�سية  الدميقراطية  الت�سريعات  تط�ير  يف  واالإ�سهام 

لتعميق  الرئي�سة  ال�سمانة  باعتباره  املختلفة  مب�ؤ�س�ساته  املدين  املجتمع 

االختيار الدميقراطي. 

ال�سراع  �ساحات  التط�رات اجلارية على  ي�اكب  اأنه  الزيت�نة،  اأكرب مميزات مركز  اإحدى 

تقدمي  يف  وي�سهم  خا�ص،  ب�سكل  االإ�سرائيلي  الفل�سطيني  وال�سراع  عامة،  االإ�سرائيلي  العربي 

قراءة عميقة ملجريات ال�سراع والتح�الت اجلارية داخل اأطرافه،...

اأ. د. اأ�سعد عبد الرحمن 

اأ�ستاذ العل�م ال�سيا�سية

ع�س� اللجنة التنفيذية يف منظمة التحرير الفل�سطينية �سابقًا – االأردن
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ن�ساأته،  الزيت�نة منذ  اأك�ن ل�سيقًا مبركز  اأن  قّدر اهلل تبارك وتعاىل 

وُقّدر يل اأن اأعاي�سه وه� يخط� خط�اته االأوىل، فقد ع�ست اأفكاره االأوىل، 

وقت  اإىل  يحتاج  ما  وقت ق�سري  وقد منا يف  ويكرب،  ينم�  وه�  و�ساهدته 

اأ�سبح م�ؤ�س�سة �سخمة تعمل للق�سية الفل�سطينية برمتها يف  ط�يل، وقد 

ما�سيها وحا�سرها وم�ستقبلها، واأ�سبحت بع�ص م�ساريعه الرائدة معلمًا 

دورها  الفل�سطينية  للق�سية  واأعاد  العامل،  اأنحاء  �ستى  يف  منت�سرًا  بارزًا 

االإ�سالمي الرائد، وبداأ العامل العربي واالإ�سالمي بل العامل كله يتلقى ما ينتجه مركز الزيت�نة، 

ة الطيبة التي تتدفق من مركز الزيت�نة، ويزيل ال�سباب العفن  واأ�سبحنا نرى هذه اجله�د اخلريِّ

الذي كان يحيط بالق�سية الفل�سطينية.

ومتثل ذلك يف التخطيط ال�س�ّي الأعمال املركز، وامل�ؤمترات الهادفة، والندوات املتخ�س�سة، 

الفل�سطينية  بالق�سية  املهتم�ن  واأ�سبح  الق�سية،  اأبعاد  تعالج  التي  والكتب  املتقنة،  والتقارير 

يتطلع�ن اإىل ما ي�سدره املركز بفارغ ال�سرب، لقد اأ�سبح مركز الزيت�نة بحق �سعلة ن�ر تهدي 

الطريق،  امل�سار، وال ينحرف بهم  الفل�سطينية، وتر�سدهم حتى ال ي�سّل بهم  للق�سية  العاملني 

واإنني الأدع� اهلل تبارك وتعاىل اأن يبارك يف جه�د العاملني يف مركز الزيت�نة، حتى يت�ساعف 

عطاوؤه، ويرتفع بناوؤه، ويبلغ الغاية فيما ي�سب� اإليه، واحلمد هلل رّب العاملني.

العالمة اأ. د. عمر �سليمان الأ�سقر

عامل وعميد كلية ال�سريعة بجامعة الزرقاء )االأردن( �سابقًا

الزيت�نة،  مركز  تاأ�س�ص  على  �سن�ات  �سبع  مرور  مبنا�سبة  اأهنئكم 

والذي بدون �سك ذو ن�عية متميزة، فيه املفيد والهادف ور�سالة وا�سحة 

مبا  والدويل،  االإقليمي  وحميطها  فل�سطني  على  ال�س�ء  ملقيًا  وجلية؛ 

وع�دة  القد�ص  وعا�سمتها  الفل�سطينية  دولتنا  واإقامة  حتريرها  يخدم 

الجئينا.

مع متنياتنا للمركز العمر املديد كما زيت�ن فل�سطني.

د. حممد ا�ستية

ع�س� اللجنة املركزية حلركة فتح

رئي�ص املجل�ص االقت�سادي الفل�سطيني للتنمية واالعمار )بكدار(
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للدرا�سات  الزيت�نة  مركز  يقدمه  ما  اأن  تامة  قناعة  على  اإنني 

واال�ست�سارات من درا�سات واأبحاث خمت�سة يعترب اأحد اأهم االإجنازات 

الق�سايا  الأكرث  كبريًا  اهتمامًا  ت�يل  التي  املعا�سرة  الفكرية  العربية 

العربية والفل�سطينية اأهمية... 

بفعل  ا�ستقالليته  من  كثرية  ج�انب  على  الزيت�نة  مركز  اأكد  فقد 

اآلية معاجلته لكثري من الق�سايا العربية وخ�س��سًا الفل�سطينية بعيدًا 

عن احلزبية اأو الف�سائلية اأو العرقية، معززًا وج�ده وم�سداقيته بثلة من اخلرباء واملفكرين 

والباحثني الذين ي�سار لهم بالبنان باختالف م�ساربهم وحر�سهم على معاجلة اأهم الق�سايا 

واأكرثها ح�سا�سية بعقل بارد وبتجرد م�سه�د.

اإن ما يقدمه هذا ال�سرح من درا�سات مت�ص ال�اقع والق�سايا العالقة على كافة االأ�سعدة 

ال �سيما ال�سراع العربي االإ�سرائيلي والفل�سطيني االإ�سرائيلي على وجه اخل�س��ص يعزز مبداأ 

اآخر  بالتحرر من نري  تقرير م�سرينا  واإرادتنا يف  وج�د مدافع فكري حقيقي عن ق�سايانا، 

احتالل يف العامل، فرناه ي�سلط ال�س�ء بعمق على كافة االأحداث التي يتم �سناعتها يف عامل 

واحد تت�سابك وتتقاطع فيه امل�سالح العليا لل�سع�ب، ويتم معاجلتها يف ماكينة خبرية وواقعية 

م�ستقلة هدفها اأخذ الدرو�ص وا�ستنتاج الِعرْب.

اإن اإفرازات هذه الدرا�سات الكثرية وال�ساملة واملخت�سة تتيح اأمام ال�سيا�سي و�سانع القرار 

العربي والفل�سطيني اال�ستفادة، وحتدد االجتاه وال�سل�ك يف اتخاذ القرار املنا�سب،... 

اللواء جربيل الرجوب

ع�س� اللجنة املركزية حلركة فتح 

تقديري  عن  املركز  يف  وللعاملني  �سخ�سيًا  لكم  اأعرّب  ان  اأود   ...

الكبري للجهد الذي تق�م�ن به يف ن�سر املعرفة املتعلقة بج�انب الق�سية 

الفل�سطينية.

لدرا�ساته،  الرفيع  العلمي  امل�ست�ى  ه�  املركز  به  يتميز  ما  اأهم  اإن 

االأ�س�ص ملحاربته، وهذا  و�س�ؤون ق�سيتنا هي من  باأم�ر عدونا  فاملعرفة 

ما يق�م به املركز. وكذلك اأود ان اأنّ�ه بامل�ؤمترات التي يعقدها املركز 

الإلقاء ال�س�ء على بع�ص اجل�انب املتخ�س�سة للق�سية الفل�سطينية.

وبهذه املنا�سبة اأمتنى للمركز دوام التقّدم والنجاح يف عمله الرائد هذا.

د. �سالح الدين الدباغ

خبري قان�ين

ع�س� املجل�ص ال�طني الفل�سطيني واللجنة التنفيذية يف م.ت.ف. �سابقًا
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اأهنئكم  اأن  تاأ�سي�ص املركز  ي�سرين مبنا�سبة مرور �سبع �سن�ات على 

باحلرفية  متتاز  الدورية  ون�سراتكم  تقاريركم  اإن  االإجناز.  هذا  على 

اأن  كما  بامل�سداقية.  االإنطباع اجليد  يعطي  والر�سانة مما  االأكادميية 

معاجلتها الأم�ر ال�ساعة يف الق�سية الفل�سطينية يزود ال�سيا�سي والباحث 

والقارئ العادي مبادة د�سمة و�سادقة واأنية.

اإنتاجكم واأ�ستفيد منه كمرجع خ�س��سًاً التقرير اال�سرتاتيجي  اأطلع با�ستمرار على  اإنني 

والتقارير التي ترتجم وتناق�ص التقارير االأجنبية الهامة.

وفقكم اهلل يف هذا امل�سعى اجلليل. واأمتنى لكم املزيد من هذا االإنتاج املفيد.

د. �سلمان اأبو �ستة

خبري يف �س�ؤون الالجئني الفل�سطينيني

رئي�ص وم�ؤ�س�ص هيئة اأر�ص فل�سطني - لندن

للدرا�سات  الزيت�نة  مركز  تاأ�سي�ص  على  �سن�ات  �سبع  مّرت 

خط�ة...،  وخط�ة  خط�ة...  اأول  مع  معكم  م�سيناها  واال�ست�سارات، 

اأكادميي  مبنهج  امل�ستقبليات  نح�  العلمي  والبحث  املعرفة  ن�ر  منحت 

وببعد م�ستقبلي، �سن�ات رغم ق�س�تها على امل�ست�ى الفل�سطيني والعربي؛ 

من  العلمية  باأبحاثها  متكنت  وامل�ستقبليات”،  “ال�سراع  م��س�عه  يف 

يف  الن�ر،  هذا  اإىل  بحاجة  نحن  وكم  مهتم،  لكل  نرّية  اإ�ساءة  تقدمي 

الزمن العربي الظماآن لقطرات من ماء املعرفة... 

لقد اأجنزمت ذلك بذخرية معرفية جمربة، واإرادة اأ�سط�رية، كي يك�ن العربي - الفل�سطيني 

رائيًا للم�ستقبل من م�قع التاريخ وال�اقع الراهن، بدايات تك�ين عقل جماعي معريف مثقف؛ 

نتاجًا لتجليات البح�ث يف �ستى املراكز والتي ا�سطلع بها مركز الزيت�نة نح� طاقة التغيري، 

مل�اجهة  امل�ستقبلية  واالأبحاث  املعرفة  جبهة  اأهمية  باإدراك  الفعل،  لرافعات  اجلبارة  الطاقة 

الغ�ل ال�سهي�ين،... 

نهنئ مركز الزيت�نة للدرا�سات واال�ست�سارات مبنا�سبة مرور �سبع �سن�ات على تاأ�سي�سه، 

نهنئ بنائي �سرحه ومعماره املعريف... ونهنئه برحابة املنظ�ر املعريف ال�طني الفل�سطيني يف 

ال�سراع مع ال�سهي�نية، فاأي ن�ساط ه� حمك�م باإنتاجه وثماره واجتاه ن�ساطه، كما اأنه حمك�م 

ومعرفية  علمية  مب�س�ؤولية  ال�سبعة،  ال�سن�ات  يف  الكثري  قدم  وقد  وظرفه،  التاريخية  بلحظته 

اإنتاجه  بعم�م  واالأرقى،  واالأ�س�ب  االأف�سل  نح�  حم�س�ب  معريف  وتناغم  تن�يرية،  ووطنية 

وروافده على تن�عها...

اأ. نايف حوامتة

االأمني العام للجبهة الدمي�قراطية لتحرير فل�سطني
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ي�م اأن�سئ مركز الزيت�نة للدرا�سات واال�ست�سارات �سنة 2004 يف 

بريوت، كان العامل العربي عم�مًا، ولبنان خ�س��سًا، يف مرحلة جزر مل 

ي�سبق لها مثيل يف عمليتي الت�ثيق والتاأريخ للق�سية الفل�سطينية. 

وال�س�ؤال: ملاذا؟

ذلك اأنه منذ االجتياح االإ�سرائيلي للبنان يف �سيف 1982، و�سياع 

يف  ت�سريدها  ثم  اأواًل؛  االإ�سرائيليني،  قبل  من  مكتبته  ب�سرقة  الفل�سطيني  االأبحاث  مركز 

�سحاري اجلزائر بعد ا�سرتداد بقاياها، ثانيًا؛ كانت االأنباء تت�اىل عن اإقفال مركز ما، اأو 

ت�قف جامعة ما عن تدري�ص الق�سية الفل�سطينية، وما كان اأحد ليت�قع نباأ عن افتتاح مركز 

علمي جديد... 

ا�ستمرت  كما  ت�قف،  بال  الراية  الفل�سطينية حتمل  الدرا�سات  م�ؤ�س�سة  ا�ستمرت  وحدها 

مكتبتها املتط�رة واحة اأمان للباحث عن فل�سطني وق�سيتها. وال اأن�سى ي�مًا كنت فيه يف تلك 

املكتبة حني �ساألني اأحد الزمالء: “هل �سمعت عن قرب افتتاح مركز علمي جديد علمي ُيعنى 

بالكتاب الفل�سطيني؟” قلت: “ال.. مل اأ�سمع. ما ا�سمه؟” قال: “مركز الزيت�نة كما اأعتقد.” 

حم�سن  “الدكت�ر  عنه؟” اأجابني:  امل�س�ؤول  من  لكن  و�سلت.  ور�سالته  رائع  “اال�سم  فقلت: 

�سالح. هل تعرفينه؟” واأجبت: 

�سالح من خرية االأكادمييني والباحثني الفل�سطينيني، وه�  الدكت�ر حم�سن  اأعرفه.  “نعم. 
من الذين اأر�س�ا ق�اعد املعرفة عن فل�سطني وق�سيتها يف البلدان التي قادتهم اإليها احلياة،...”.

ها قد مرت �سن�ات على قيام مركز الزيت�نة، وب�سرعة فائقة اأثبت املركز وج�دًا اأكادمييًا 

متميزًا وحي�ية فكرية لي�ص عرب اإ�سداراته فح�سب، بل اأي�سًا من خالل حر�سه املت�ا�سل على 

عقد الندوات الفكرية والنقا�سات وتبادل االآراء، فه� مركز م�ستقل، واأب�ابه مفت�حة للتيارات 

والعقائد ال�سيا�سية على اختالفها.  

ثالث نقاط فقط اأود االإ�سارة اإليها، وهي يف قناعتي ما مييز مركز الزيت�نة اأكادمييًا:

ني العربي واالإ�سالمي، فاملركز واإن تكن معظم  ت��سيع دائرة البحث بحيث ت�سمل العاملمَ  .1
يف  فال�سم�ل  وم�ستقباًل...  وقد�سًا  و�سعبًا  وتاريخًا  ق�سيًة  فل�سطني  تتناول  اإ�سداراته 

الروؤية ي�سع فل�سطني حيث يجب... 

التن�ع يف امل�ا�سيع بحيث ت�سمل امل�سهد الفل�سطيني ال�سيا�سي متكاماًل،...   .2
االهتمام الكبري باملنحى اال�سرتاتيجي وامل�ستقبلي عرب الدرا�سات والتقارير، واالهتمام   .3
“ال�ثائق  بعن�ان  �سن�ية  وثائقية  كتبًا  ُي�سدر  فاملركز  اأي�سًا،  ال�ثائقي  باملنحى  الكبري 

الفل�سطينية”،... 

اأ. د. بيان نويه�ص احلوت

اأ�ستاذة يف اجلامعة اللبنانية �سابقًا

خبرية التاريخ الفل�سطيني احلديث
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ي�سّرين اأن اأعرب لكم عن تقديري الكبري للدور الذي قام ويق�م به 

مركز الزيت�نة للدرا�سات واال�ست�سارات يف بناء ج�سر معريف مع الباحثني 

والكتاب املهتمني ب�سكل خا�ص بالق�سية الفل�سطينية وتط�راتها.

لقد كان اإنتاج املركز ط�ال ال�سن�ات ال�سبع املا�سية اإنتاجًا ثمينًا كّمًا 

ون�عًا وكان له ف�سل يف اأمرين اأ�سا�سيني:

االأمر االأول ه� م�اكبة التط�رات عن كثب وبكثري من االأمانة والدقة.

اأما االأمر الثاين فه� اال�ستنارة باالأبحاث والدرا�سات التي ات�سمت دائمًا بالعمق والر�سانة.

الهام الذي تق�م�ن به والذي ي�سدي خدمات جليلة لق�سيتنا  الدور  اأهنئكم على  اإنني... 

الفل�سطينية خا�سة ولق�سايا اأمتنا العربية عامة،... 

د. حممد ال�سماك

كاتب ومفكر لبناين

اإن امل�اد التي ت�سلني بانتظام من مركز الزيت�نة غنية باملعل�مات 

اأ�ستفيد منها يف كتاباتي واأحاديثي. التحليالت ال�اردة يف  القيمة واأنا 

تلك امل�اد مدرو�سة، وعميقة. باالإ�سافة اإىل ذلك، اإن كتب الزيت�نة قد 

اأعجبتني جدًا، اإذ هي درا�سات قيمة. واأنا لدي الف�س�ل ح�ل امل�ؤمترات 

التي يخطط املركز الإقامتها...

ثابروا على اأعمالكم اجليدة.

اأ. د. نورتون ميزفن�سكي 

باحث وم�ؤرخ اأمريكي

اأ�ستاذ �سرف يف التاريخ يف جامعة ك�نكتيكيت

رئي�ص املعهد الدويل لدرا�سات ال�سرق االأو�سط - وا�سنطن
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للدرا�سات  الزيت�نة  مركز  عن  ي�سدر  ما  كبري  باهتمام  نتابع 

واال�ست�سارات ون�سعر بفائدة عميقة عندما نقراأ اإ�سدارات املركز الذي 

يقدم درا�سات واأبحاث وتقارير على درجة عالية من الر�سانة العلمية.

اإن مركز الزيت�نة للدرا�سات واال�ست�سارات قدم اإ�سافة ن�عية وجادة 

للقارئ العربي املهتم بق�سايا االأمة ويف القلب منها ق�سية فل�سطني.

د. ماهر الطاهر

ع�س� املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني

م�س�ؤول قيادتها يف اخلارج

اإن�ساء  جاء  والتاريخية،  الق�مية  امل�س�ؤولية  ح�ص  من  انطالقًا   ...

املركز،  جتربة  اأكدت  لقد  واال�ست�سارات.  للدرا�سات  الزيت�نة  مركز 

والنخبة املتميزة التي تعمل فيه بقيادة ال�سديق الدكت�ر حم�سن �سالح، 

العزم،  و�سدق  النيات  �سحت  اإذا  ال�عي،  و�سالمة  االإرادة،  �سالبة  اأن 

اأي�سًا،  تثبت  املركز  جتربة  اأن  يف  �سك  وال  املعجزات.  ب�سنع  كفيالن 

مبعيار النتائج امل�ؤكدة وحدها، اأن اأفراد هذه النخبة املتميزة كان�ا على 

وتت�سارع  وتتعدد  تتبل�ر  املركز  اأن�سطة  اأخذت  الأمانتها. فقد  االأوفياء  وكان�ا  امل�س�ؤولية  م�ست�ى 

اخلطى، باأ�سكال وم��س�عات �ستى، يف االإطار الكبري ملعاجلة الق�سية الفل�سطينية وال�سراع 

العربي االإ�سرائيلي؛ من الكتب املتخ�س�سة، اإىل الندوات العلمية، ومن التقارير اال�سرتاتيجية 

اإىل الكتيبات امل�سل�سلة... 

ف�ساًل عن ما تقدم كانت اأن�سطة املركز مبثابة �ساحة مفت�حة لتفاعل االآراء وتبادلها، بني 

امل�ساركني يف هذه االأن�سطة، بكل احلرية واالنفتاح، وبغري قيد اإال ما تقت�سيه متطلبات احرتام 

احلقيقة واملنهج العلمي، واملعل�مات املت�افرة. ويف ال�سياق ذاته اأثبتت جتربة املركز اأن ال�طن 

العربي يفي�ص باالخت�سا�سات واخلربات، التي ال تكتفي بتف�سري العامل، اإمنا ت�سعى اإىل تغيريه 

ب�سكل جذري.

ثم جاءت الث�رات واالنتفا�سات العربية، رغم اأنها مل تبح بعد بكل اأ�سرارها، لتحقق ما دعا 

اإليه املركز من اأن “�سرورات” احلكام ال ت�سع قيدًا على اختيارات ال�سع�ب.

هكذا ي�ؤكد املركز اأنه مل يجئ لكي ي�سد فراغًا، رغم اأن مفه�م الفراغ يكت�سب “قدا�سة” يف 

لبنان، اإمنا ليقدم ت�جهات جادة واأ�سيلة، تتفق مع تطلعات اأمة مثابرة �سامدة.

اأ. د. جمدي حماد

رئي�ص اجلامعة اللبنانية الدولية
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كان ذلك قبل �سبع �سن�ات، وبعد قليل من تاأ�سي�ص مركز الزيت�نة، 

قلياًل  حتدثنا  حيث  القاهرة،  يف  �سالح  حم�سن  د.  االأخ  التقيت  اأن 

اأط�ل  ل�قت  حتدثنا  ولكننا  عليه.  املعلقة  واالآمال  املركز  فكرة  ح�ل 

والق�سية  بفل�سطني  املخت�ص  ال�سن�ي  اال�سرتاتيجي  التقرير  ح�ل 

كان  عمله.  بداية  منذ  الإطالقه  املركز  خطط  الذي  الفل�سطينية، 

م�سروع التقرير طم�حًا بالتاأكيد، ولكن امل�سروع االأكرث طم�حًا بال �سك كان امل�سروع االأم، 

املركز ذاته. وبالرغم من م�ساركتي يف حترير التقرير اال�سرتاتيجي االأول، مل اأكن ي�مها 

قد  املركز  اأطلقت  التي  الطم�حات  واأن  يرام  ما  على  �ست�سري  االأم�ر  باأن  كاملة  ثقة  على 

ال�طن وخارجه،  البحثية، داخل  امل�ساريع  العديد من  الفل�سطينية  ال�ساحة  تتحقق. عرفت 

1982، ولكن قلة  للبنان يف  االإ�سرائيلي  الفاكهاين” بعد االجتياح  “جمه�رية  انهيار  منذ 

منها تركت اأثرًا يعتد به. 

بات  النجاح  واأن  الفكرة،  ل�سالح  كان  الت�قيت  اأن  حال،  اأية  على  حينها،  اعتقدته  ما 

�سروريًا، نظرًا للفراغ الكبري يف الدائرة البحثية الفل�سطينية... 

لتط�رات  الرئي�ص  الر�سد  مركز  الزيت�نة  اأ�سبح  املا�سية،  ال�سبع  ال�سن�ات  خالل 

ال�سيا�سية  ولتجلياتها  املختلفة،  والدولية  واالإقليمية  ال�طنية  واأبعادها  الفل�سطينية  الق�سية 

تط�رًا  الفل�سطينية  الق�سية  ت�سهد  مل  املقاومة.  حقل  ويف  واالجتماعية  واالقت�سادية 

للمركز،  االإلكرتونية  الن�سرة  �س�اء يف  ال�س�ء،  عليه  ي�سلط  ال�سن�ات مل  هذه  واحدًا خالل 

وقد  ال�سن�ي.  اال�سرتاتيجي  التقرير  يف  اأو  الندوات،  اأعمال  يف  اأو  البحثية  املطب�عات  يف 

اأحد  االأول،  اإ�سداره  معاناة  ن�سيان  اأ�ستطيع  ال  الذي  التقرير على وجه اخل�س��ص،  اأ�سبح 

البداية،  يف  ومتعرثة  بطيئة  بخط�ات  الفل�سطينية.  للق�سية  ال�ساملة  ال�سن�ية  املراجع  اأهم 

الن�سج  باجتاه  كبريًا  �س�طًا  ال�سبع  ال�سن�ات  ابن  امل�سروع  قطع  ومثابرة،  بت�سميم  ولكن 

واالحرتاف، لي�ؤكد وج�ده كمركز بحثي بالغ اجلدية والعمق، جدير مب�اكبة الق�سية االأكرب 

يف امل�سرق العربي – االإ�سالمي ويف العامل.

د. ب�سري نافع

باحث واأكادميي - فل�سطيني
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من  الزيت�نة  مركز  اأن�سطة  من  كثري  يف  امل�ساركة  يل  اأتيحت  لقد 

وثمة  املختلفة.  اال�سرتاتيجية  التقارير  اإىل  النقا�ص  وحلقات  الندوات 

ما ينبغي الب�ح به هنا يف هذه املنا�سبة من االحتفاء بذكرى التاأ�سي�ص 

مل�س�ؤويل هذا املركز والعاملني فيه. فاإىل املن�س�رات املهمة التي �سدرت 

عن املركز يف ال�سن�ات املا�سية يف املجاالت الفل�سطينية واالإ�سرائيلية، 

كانت اإدارة املركز حري�سة اأ�سد احلر�ص خ�س��سًا يف ندواتها ويف حلقات النقا�ص التي تعقدها 

على م�ساركة “اجلميع”. واملق�س�د بذلك وجهات النظر الفل�سطينية املختلفة حتى يف اأ�سد 

حلظات االحتدام ال�سيا�سي اأو االأمني بني هذا الطرف الفل�سطيني اأو ذاك. بحيث كنت ت�سهد 

الدميقراطية  اأو اجلبهة  ال�سعبية  اأو اجلبهة  فتح  ي�ؤيد  اإىل جانب من  اإىل حما�ص  ينتمي  من 

فيه  عجزت  الذي  ال�قت  ويف  والفل�سطيني�ن.  اللبناني�ن  واخلرباء  امل�ستقل�ن  وبينهم  ومعهم 

م�سر على �سبيل املثال عن م�ساحلة فتح وحما�ص كانت ندوات املركز جتمع بينهما وعلى اأعلى 

امل�ست�يات القيادية والفكرية. لتكر�ص ندوات املركز وحلقات النقا�ص فيه تقليدًا غري معه�د يف 

االأو�ساط الفل�سطينية خا�سة اأو حتى العربية عامة من القدرة على اال�ستماع اإىل من يخالفنا 

اآراء جمم�عة من  الراأي، ومن حماولة بل�رة ا�ستنتاجات حتليلية لق�سية معينة هي ح�سيلة 

امل�ساركني من اجتاهات خمتلفة. وهذا ما حر�ص مركز الزيت�نة على االلتزام به كما ت�سهد 

النقا�ص” التي  اال�سرتاتيجي” اأو“حلقات  “التقدير  خ�س��سًا  الكثرية  من�س�راته  ذلك  على 

يعقدها، عندما يريد البحث يف ق�سية مهمة لها تاأثريها على ال��سع االإقليمي اأو على ال��سع 

من  اأو  التقدير  هذا  من  ي�ستفيد  اأن  املفرت�ص  من  يك�ن  بحيث  مبا�سر...  ب�سكل  الفل�سطيني 

حلقات النقا�ص �سانع القرار اأو اأي باحث مهتم يف هذا املجال. من دون اأن نن�سى دماثة خلق 

الفتة ت�سيع يف عالقة م�س�ؤويل املركز ب�سي�فهم الباحثني... 

مادة  تقدمي  يف  جدية  جتربة  بداياتها  يف  تزال  ال  التي  رحلته  يف  الزيت�نة  جتربة  كانت 

علمية من جهة، ويف االنفتاح على اآراء االآخرين من جهة ثانية... 

وكل  واالحرتام.  التقدير  كل  عنه  وامل�س�ؤولني  فيه  والعاملني  الزيت�نة  مركز  ي�ستحق  لذا 

الدعاء والتمنيات بالت�فيق واال�ستمرار.

وت�ستحق فل�سطني مثل هذه الزيت�نة... 

اأ. د. طالل عرتي�سي

اأ�ستاذ علم االجتماع الرتب�ي وعلم النف�ص االجتماعي يف اجلامعة اللبنانية

ع�س� املجل�ص العلمي للمعهد العايل للدكت�راه يف االآداب والعل�م االإن�سانية واالجتماعية 

يف اجلامعة اللبنانية
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جمم�عة  من  واحدًا  اأك�ن  اأن  وت�سّرفُت،  الفر�سة،  يل  اأتيحت  لقد 

من الباحثني الذين تعاون املركز معهم يف م��س�عات حمددة، ال �سيما 

التقرير اال�سرتاتيجي ال�سن�ي... 

ما  اأن مير  على  املركز حري�سًا  كان  كم  لتلم�ص  فر�سة  كانت  ولقد 

ي�سدر عنه من تقارير ومن تقديرات يف اأكرث من “م�سفاة” تتيح اأكرب 

قدر من امل��س�عية والدقة يف الت��سيف واال�ست�سراف.

وما كان املركز ي�مًا مغلقًا على الراأي االآخر �سمن ال�سقف ال�احد. ولقد كنت �ساهدًا على 

اأطراف املجم�عات الفل�سطينية املختلفة يف  الكثري من املجادالت والنقا�سات احل�سا�سة بني 

مناخ كامل من احلرية وتقبل االآخر.

لقد جمع الدكت�ر حم�سن �سالح ما بات نادرًا يف “القيادات” العلمية للم�ؤ�س�سات العلمية. 

لقد اأعطى احلرية حيزًا وا�سعًا جدًا اإن مل نقل كاماًل يف عمل املركز ويف تعاونه مع الباحثني. 

ُحل التزامه االإمياين الكامل دون التزامه العلمي الكامل بنتاجات املركز... . ومل يمَ

الباحثني  من  ك�كبة  معه  فكانت  العمل.  بفردية  اأي�سًا  ي�ؤمن  حم�سن  الدكت�ر  كان  وما 

املتفرغني الذين كان�ا على قدر امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم.

وعلم،  اإميان  من  وارفة  �سجرة  الرفيع...  العلمي  بنتاجه  للدرا�سات،  الزيت�نة  مركز 

العلمية  ال�ساحة  يف  اأكيدًا  فراغًا  وميالأ  والعربي  الفل�سطيني  الن�سال  يف  م�سيئة  وعالمة 

الفل�سطينية كما العربية... 

د. حممد نور الدين

اأ�ستاذ التاريخ واللغة الرتكية يف كلية االآداب والعل�م االإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية

خبري يف ال�س�ؤون الرتكية

رئي�ص حترير جملة “�س�ؤون االأو�سط”

مدير مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والبح�ث والت�ثيق - لبنان

املراكز  واأهم  اأبرز  من  واال�ست�سارات  للدرا�سات  الزيت�نة  مركز 

املنت�سرة يف وطننا العربي.

يتميز بفريقه املتخ�س�ص والذي على قدر عاٍل من الكفاءة واخلربة 

والعمل اجلاد، وهذا ما ترتجمه لنا ب��س�ح كافة االإ�سدارات والن�سرات 

التي ت�سدر عنهم.

كما ويتميز املركز بامل�ست�ى العلمي العايل والدقة يف الطرح والرقي 

يف التحليل وهذا ما الحظته.

د. طارق ال�سويدان

مفكر وخبري اإداري

مدير عام قناة الر�سالة الف�سائية
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منذ �سنة 1982 والأكرث من عقدين ظلت �ساحة الفكر والثقافة، بل 

مالأه  تتلم�ص  الفراغ،  من  حالة  تعي�ص  الفل�سطينية  اال�سرتاتيجية  حتى 

عرب حماوالت فردية وم�ؤ�س�ساتية متباينة يف الروؤى واالجتهادات، لكنها 

حمدودة الطاقات والقدرات... 

منذ  انطلقت  ع�سرّية،  كم�ؤ�س�سة  الزيت�نة،  مركز  ظهر  واأخريًا 

بداياتها فتية واثقة اخلطى، متتلك اأدوات الع�سر، وتتعاطى ب�سم�لية �سبه كاملة مع خمتلف 

وحتليالت،  وبح�ث  درا�سات  من  انقطع  ما  و�سل  تعيد  ال�سهي�ين،  العربي  ال�سراع  ج�انب 

جتعلنا  عالية  بن�سبة  الذاتي  االنحياز  عن  بعيدًا  متعددة،  بخيارات  م�ستقبلية  روؤى  وتقدمي 

نغامر بالق�ل اإنها رفيعة امل��س�عية، وهذا اأهم ما نن�سده يف حلظة زمنية م�سطربة من تاريخ 

ال�سراع العربي ال�سهي�ين، مع رجحان للجانب الفل�سطيني.

امل�جزة  ال�سال�سل  وكذلك  اال�سرتاتيجي،  التقرير  اإ�سدار  منجزاتها  اأهم  من  وكان   ...

التي تعالج حاالت وق�سايا بعينها، وت�سجل للمركز -وه� يقدم لنا على مدى ال�سن�ات ال�سبع 

من عمره هذه املكتبة �سبه ال�ساملة والكاملة- اأنه حّدد منذ انطالقته الفئات امل�ستهدفة من 

اأو الف�سائل والق�ى الفل�سطينية، اأو  اأعماله، فهي ال تت�قف عند املهتم الفل�سطيني والعربي 

ال�طن  خارج  بال�سراع  املعني  ال�سيا�سي  املجتمع  اإىل  امتدت  بل  العربية،  الدرا�سات  مراكز 

اإنني  هامة جدًا...  نقلة  وهذه  عامليًا،  البحث  ومراكز  االأكادميية  االأو�ساط  �سيما  ال  العربي، 

اأ�ستطيع اجلزم باأّن مركز الزيت�نة مبا يقدمه، قد طرق اأب�اب املراكز العاملية للدرا�سات بت�ؤدة 

اأّن مركز الزيت�نة باأدواته وو�سائله )ال  اأن تت�ا�سل، لكن خال�سة هذا  واأناة، اأح�سب واأمتنى 

�سيما الندوات وامل�ؤمترات العلمية( دخل -من حيث اأراد اأو مل يرد- جبهة ال�سراع الفكري 

واال�سرتاتيجي مع العدو ال�سهي�ين واأن�ساره على امل�ست�ى العاملي، ما ي�ستلزم من كل املعنيني 

بذلك يف املقاومة الفل�سطينية ال�ق�ف بق�ة وراء هذا املركز ال�اعد، واالإفادة مما يق�م به 

ويقدمه، وحماية م�سريته دون اأدنى حماولة للتاأثري عليه،... 

اأ. عبد العزيز ال�سيد

االأمني العام للم�ؤمتر العام لالأحزاب العربية
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يبذل�ن  الذين  ه�ؤالء  راأ�ص  على  لكنت  �سيء  االأمر  من  يل  كان  ل� 

اجلهد لكي يك�ن ملركز الزيت�نة للدرا�سات واال�ست�سارات مكتب يف كل 

الع�ا�سم العربية واالإ�سالمية الكربى، كي ميتد ن�ساطه البحثي وينت�سر 

عن قرب يف كل تلك ال�ساحات. اأق�ل ذلك من واقع ما اأمل�سه واأعاينه 

بنف�سي يف ال�ساحة امل�سرية، من تعط�ص �سديد لالإملام الدقيق مبلفات 

ال�سيا�سية  والق�ى  االإ�سالمية،  احلركات  داخل  امل�ؤطرين  ه�ؤالء  بني  الفل�سطينية،  الق�سية 

االأخرى، من ق�ميني، وي�ساريني، وحتى ليرباليني... حيث يجمع بني ه�ؤالء جميعًا التعط�ص 

ال�سديد لتلك املعرفة، يف ذات ال�قت الذي ال ت�سعفهم فيه مراكز اأخرى ادعت العمل من اأجل 

الق�سية... و�سبقت يف ذلك مركز الزيت�نة باأكرث من ع�سر �سن�ات. بيد اأنها مل تقدم �سيئًا 

ذا بال طيلة كل تلك ال�سن�ات،... 

اأما مركز الزيت�نة فقد اأ�سبح بعد �سن�ات ثالث فقط من تاأ�سي�سه من اأهم املراكز البحثية 

التي تعالج وتتابع الهم الفل�سطيني. واأ�سبح كذلك م�سدرًا مهمًا وثريًا للمعل�مات،... ولهذا 

ال ي�سع االآن اأي باحث اأكادميي اأو كاتب �سيا�سي مهتم بالق�سية الفل�سطينية اأن يتجاوز تلك 

الدرا�سات واملطب�عات التي اأ�سدرها املركز منذ تاأ�سي�سه وحتى االآن.

اأو ور�سة عمل ملركز الزيت�نة، فه� يدرك  اأتيحت له فر�سة امل�ساركة يف ندوة،  اأما من    

لل�هلة االأوىل اأنه اأمام مركز فخيم، اجلدية هي اأوىل �سماته. وه� يكت�سف ذلك ويعاينه �س�اء 

حمل  للم��س�ع  الدقيق  االختيار  خالل  من  اأو  الندوة،  ملجريات  املحكم  التنظيم  خالل  من 

النقا�ص، اأو من خالل حر�ص اإدارة املركز على ت��سيع قاعدة امل�ساركة،... 

... اإنني اأق�ل –وبحق- اإن مركز الزيت�نة يعد مك�سبًا كبريًا، لي�ص لف�سيل اأو اجتاه بعينه 

اأن جتربة  واأح�سب  الفل�سطينية.  ال�طنية  احلركة  ملجمل  واإمنا  الفل�سطينية،  ال�ساحة  داخل 

ناجحة كتجربة هذا ال�سرح الكبري لهي االأوىل بالرعاية والدعم من كل املعنيني واملخل�سني 

للق�سية الفل�سطينية،... 

اأ. حممد جمعة

خبري ال�س�ؤون الفل�سطينية مبركز االأهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
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اأتقدم لكم، وجلميع العاملني معكم بخال�ص التهنئة مبنا�سبة مرور 

�سبع �سن�ات على تاأ�سي�ص مركز الزيت�نة، �ساحب االإ�سدارات املتميزة 

خا�ص  وب�سكل  اأمتنا  تهم  التي  الق�سايا  لكل  وتطرقت  عاجلت  والتي 

الق�سية الفل�سطينية ويف طليعتها ق�سية القد�ص ب�سكل علمي م��س�عي 

م�ثق ا�ستفاد منه كل دار�ص وباحث ومن يعمل�ن يف جماالت االإعالم.

بكل  نتلقى  املحتلة(  العربية  واالأرا�سي  فل�سطني  )قطاع  العربية  الدول  جامعة  يف  نحن 

تقدير كل اإ�سداراتكم ون�ستفيد بها فيما نق�م به من جهد خلدمة الق�سية الفل�سطينية.

ال�سفري حممد �سبيح

االأمني العام امل�ساعد ل�س�ؤون فل�سطني واالأرا�سي العربية املحتلة يف اجلامعة العربية

ي�سعدين اأن اأك�ن ممن يدل�ن ب�سهادتهم اأمام اهلل تعاىل والتاريخ، 

وذلك تقديرًا مني للدور االأ�سا�سي والفاعل الذي ينه�ص به املركز جلهة 

ا�ستيعاب ق�سايا االأمة امل�سريية، وعلى راأ�سها الق�سية املركزية -كما 

كان ي�سميها الداعية الراحل فتحي يكن رحمه اهلل- والتي ت�ستنه�ص 

الثقافة والفكر يف فعل مقاوم لالحتالل ال�سهي�ين لفل�سطني احلبيبة.

اإن هذا املركز وه� ي�سم النخبة من اأ�سماء معروفة بانتمائها ونهجها، قد اأ�س�ص النتفا�سة 

داخل  اإخ�اننا  منه  يعاين  ومما  والقهر،  والذل  اخل�س�ع  رف�ص  على  قائمة  جديدة،  فكرية 

بال�سكل  الفل�سطينية  للق�سية  االإخراج احل�ساري  فعاًل يف  �ساهم  قد  وه�  املحتلة.  االأرا�سي 

الفاعل وامل�ؤثر للعامل، كل العامل.

اأملي اأن يحافظ هذا املركز على خط �سريه الت�ساعدي و�س�اًل اإىل حتقيق تطلعات االأمة 

وعزتها وكرامتها. ونحن نثمن غاليًا، عرب مركز االأبحاث يف جامعة اجلنان، هذا احلراك 

امل�ؤ�س�ص والفاعل ملركز الزيت�نة املبارك.

اأ. د. منى حداد يكن

رئي�سة جامعة اجلنان - لبنان
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ما يعجبني يف الزيت�نة...

اإىل اال�ستمرارية  ي�ستند  العالية، مبا هي تطّلب  امل�ؤ�س�ساتية  املهنية 

واملراكمة واجلماعية واالإتقان. كان اكت�ساف هذه اخلا�سية يف طريقة 

�سعة  مالحظة  اإليها  اأ�سيفت  بحق.  يل  مفاجاأة  الزيت�نة،  واإنتاج  عمل 

لقناعات  املركز  امتالك  )رغم  املختلف  قب�ل  على  حتمل  التي  االأفق 

لعلها هي جميعًا ممار�سة  النقدية،  امل�اقف  وتقّبل  متكامل(،  وم�قف 

امل��س�عية �سبه امل�ستحيلة يف ميدان االأفكار واالإعالم، والتي ال تعني بحال احليادية.

قناعتي ق�ية باأن ذلك حتديدًا ه� ما نحتاجه يف املنطقة،... 

واأ�ستفيد  والن�سايل.  املهني  عملي  الي�م” يف  “فل�سطني  ن�سرة  عن  اأ�ستغني  ال  �سخ�سيًا، 

كثريًا من �سائر االإ�سدارات. 

رمبا كانت تلك البنية الناجحة هي ما ي�سمح بل ويحث على التفكري باقرتاحات لتح�سني 

وتط�ير العمل، مما اأعرف اأنه هاج�ص اأهل الزيت�نة، اخلا�سة منهم، والعامة.

د. نهلة ال�سهال

نائب مدير وزميل باحث متقدم يف مركز درا�سات مبادرة االإ�سالح العربي، ومن�سقة 

حلماية ال�سعب الفل�سطيني”)CCIPPP(، وع�س� نا�سط بارز  العاملية  املدنية  “احلملة 
يف حركة املنتدى االجتماعي - فرن�سا

يف  امل�ساهمة  �سرف  يل  الذي  الزيت�نة  ملركز  العلمي  االإنتاج  يت�سم 

امل��س�عية  راأ�سها  على  يقف  ال�سمات  من  بعدد  العلمي  اإنتاجه  بع�ص 

يدخل يف  ما  لكل  وا�سح  وبداأب  واملتابعة احلثيثة  ناحية،  العلمية، من 

العربي  نطاق تخ�س�ص املركز ال �سيما ما يتعلق بكل ج�انب ال�سراع 

اإنتاجه  اإي�سال  حماولة  وهي  الثالثة  ال�سمة  عن  ناهيك  ال�سهي�ين، 

العلمي اإىل اأكرب قدر من القراء بخا�سة من االأوروبيني، �س�اء من خالل 

الرتجمة اأو من خالل امل�قع االإلكرتوين للمركز.

ال �سك اأن مركز الزيت�نة ميثل اأحد اأعمدة تر�سيد الفكر ال�سيا�سي العربي وحماولة جتنيب 

االأدبيات ال�سيا�سية العربية لغة اخلطابة اأو اللغة ال�عظية.

اأ. د. وليد عبد احلي

خبري الدرا�سات امل�ستقبلية

اأ�ستاذ يف ق�سم العل�م ال�سيا�سية يف جامعة الريم�ك – االأردن

ع�س� جمل�ص اأمناء جامعة الزيت�نة يف االأردن
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رئي�سًا  �سببًا  متثل  املتخ�س�سة  الغربية  العلمية  املراكز  كانت  اإذا 

مركز  فاإن  املتقدمة،  الدول  يف  احل�ساري  واالزدهار  العلمي  للتقدم 

اأماميًا يف  اأن يحتل مقعدًا  الزيت�نة للدرا�سات واال�ست�سارات، ا�ستطاع 

ال�سف االأول لعامل املراكز العلمية العاملية املتقدمة.

اإىل مركز الزيت�نة ه� املهنية  انتباهي و�سدين  اأثار  اأكرث ما  اإن  اإذ 

العالية التي متيز بها هذا املركز يف عمله، ليقدم لالأمة العربية مثااًل 

اأبناء االأمة على اإخراج مركز علمي تفخر وتعتز به امل�ؤ�س�سات التعليمية العربية  حيًا ملقدرة 

وامل�سلمة، من دون دعم حك�مي.

ورمبا جاز للعامِل امل�سلم الي�م اأن يرفع جبينه عاليًا ب�ج�د مركز الزيت�نة الذي ا�ستطاع 

اأن يحقق مكانة مرم�قة بني املحافل العلمية العاملية املتميزة يف فرتة وجيزة، �سهد له بذلك 

يت�سابق�ن يف ح�س�ر ندواته  الذين  التعليمية  وامل�ؤ�س�سات  الغربي يف اجلامعات  العامل  علماء 

وم�ؤمتراته. ولعله بهذا ي�سق الطريق لالأمة العربية وامل�سلمة يف اقتفاء اأثره العلمي املبارك، 

الذي من خالله ت�س�د االأمم.

د. حممود املبارك

اأ�ستاذ القان�ن الدويل يف جامعة امللك في�سل- ال�سع�دية

�سنة  واال�ست�سارات يف  للدرا�سات  الزيت�نة  مركز  تاأ�سي�ص  كان  لقد 

2004م خربًا �سعيدًا بالن�سبة يل ولكل املنا�سرين للق�سية الفل�سطينية 
والدرا�سة  واملعل�مة  والت�ثيق  الكلمة  �سالح  اإىل  اأي�سًا  حتتاج  التي 

والتقرير.

اأول تقرير ا�سرتاتيجي اأعده املركز  اأثلج �سدري االطالع على  كما 

وما احت�اه من متابعة حتليلية م��س�عية لتط�رات الق�سية الفل�سطينية، 

�ص امل�سروع ط�يل و�سي�ستمر  فمَ فاأدركت عندئذ اأن وراء املركز كفاءة علمية واإدارية مقتدرة واأن نمَ

عطاوؤه باإذن اهلل، ولن مي�ت كبقية امل�ساريع التي ن�سمع عنها ونرى باك�رة اإنتاجها ثم تختفي 

فجاأة اإما ب�سبب نق�ص املال اأو نق�ص الروؤية اأو نق�ص ال�سرب وامل�سابـرة...

اأملي اأن ي�ستمر هذا اجلهد اجلهادي ويزداد عل� هذا ال�سرح البحثي االإعالمي يف اإ�سناد 

الن�سال الفل�سطيني حتى تتحرر القد�ص وفل�سطني.

اأ. عبد املجيد منا�سرة

نائب بالربملان اجلزائري، ووزير �سابق

الرئي�ص ال�سابق للمنتدى العاملي للربملانيني االإ�سالميني
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للدرا�سات  الزيت�نة  مركز  مع  وتعاملت  تعرفت  اأن  منذ  اإنني 

والتحقيق  البحث  جمال  يف  به  يحتذى  مثااًل  وجدته  واال�ست�سارات 

وت�ثيق املعل�مات وحتليلها. اإن ما اأعده املركز من الدرا�سات والتقارير 

خا�سة التقارير ال�سن�ية وما اأ�سدره من الكتب و�سل�سلة البح�ث وما 

به  لتن�ء  وجيزة  فرتة  خالل  ويف  امل�ستفي�سة  التحقيقات  من  ن�سره 

ع�سبة من امل�ؤ�س�سات احلك�مية ذات امليزانيات ال�سخمة.

والدقة  احليادية  اأهمها  كثرية  وفنية  علمية  بج�انب  الزيت�نة  مركز  اأعمال  تتميز 

وامل��س�عية واأرى اأن االهتمام الكبري بهذا اجلانب اأك�سب مركز الزيت�نة احرتام واهتمام 

اجلميع. اإن العامل االإ�سالمي وق�سايا االأمة االإ�سالمية حتتاج وتفتقد اإىل ع�سرات من مراكز 

الزيت�نة ويا ليت احلك�مات وال�سلطات يف العامل االإ�سالمي ت�يل عنايتها ملثل هذا الن�ساط 

البحثي واالأكادميي والعلمي الكبري... 

اأ. عبد الغفار عزيز

م�س�ؤول ال�س�ؤون اخلارجية يف اجلماعة االإ�سالمية – باك�ستان

بال�ساأن  للمهتمني  غنى  ال  والذي  الزيت�نة  ملركز  وحتية  تهنئة 

الفل�سطيني عن تقاريره والتي جتمع بني املعل�مة والتحليل.

ونحن يف املنتدى العاملي للربملانيني االإ�سالميني والذي من اأهدافه 

“االنت�سار لق�سايا االأمة االإ�سالمية وعلى راأ�سها الق�سية الفل�سطينية 
العدوان” قد  و�سد  االحتالل  مقاومة  ال�سع�ب يف  والتاأكيد على حق 

ا�ستفدنا كثريًا من اإنتاج املركز وندع� كل منا�سري الق�سية الفل�سطينية اإىل اال�ستفادة من 

االإنتاج الغزير واملتميز لهذا املركز... 

أ. ح�سني اإبراهيم

رئي�ص املنتدى العاملي للربملانيني االإ�سالميني
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... تابعت عن كثب تط�ر هذا املركز اإىل اأن اأ�سبح يف فرتة وجيزة 

اأهّم  من  اإنَّه  قلت  اإن  مبالغًا  اأح�سبني  ال  بل  �ساخمًا،  علميًا  �سرحًا 

املراكز للدرا�سات الفل�سطينية امل��س�عية اجلادة يف املنطقة والعامل 

اأجمع، بل لعله اأهمها جميعًا. ويع�د هذا الف�ز البنيِّ يف املقام االأول 

هج  اللتزام مديره امل�ؤ�س�ص منذ االنطالقة االأوىل التزامًا �سارمًا بالنَّ

وللراأي  البناء  امل��س�عي  للح�ار  وا�سعًا  املجال  يفتح  الذي  العلمي، 

التي  العلمية  واللقاءات  امل�ؤمترات  ويف  الكرث  املركز  اإ�سدارات  يف  وذلك  االآخر.  والراأي 

ينظمها ويرعاها يف داخل وخارج مقره يف بريوت. وقد �سعدت كثريًا بزيارة قمت بها م�ؤخرًا 

العاملني فيه، كلٌّ يف  باإعجاب �سديد جترد واإخال�ص وتفاين  لهذا املركز، الحظت خاللها 

بينهم. وهذا بال �سك  ت�س�د  التي  املتناغم  املتجان�ص  ال�احد  والفريق  االأخ�ة  جماله، وروح 

عامل ج�هري اآخر لنجاح املركز وتط�ره امل�سطرد.

اأ. د. ح�سن اأحمد اإبراهيم

خبري تاريخ اأفريقيا وال�سرق االأو�سط

عميد املعهد العاملي للفكر االإ�سالمي واحل�سارة يف اجلامعة االإ�سالمية العاملية مباليزيا

من وجهة نظري كباحث ومتخ�س�ص يف جمال الق�سية الفل�سطينية 

الزيت�نة  مركز  تاأ�سي�ص  باأن  اأرى  فاإنني  االإ�سرائيلية،  والدرا�سات 

الدرا�سات  جمال  يف  ن�عية  نقلة  ميثل  واال�ست�سارات  للدرا�سات 

قدم  وقد  الفل�سطينية،...  الق�سية  م��س�عات  يف  اجلادة  ال�سيا�سية 

املن�س�رات  من  جمم�عة  واال�ست�سارات  للدرا�سات  الزيت�نة  مركز 

راأ�سها  وعلى  الفل�سطينية  الق�سية  جمال  يف  واجلادة  امل�ثقة  العلمية 

ال��سع  جمريات  الأهم  علميًا  حتلياًل  يقدم  والذي  الفل�سطيني  اال�سرتاتيجي  التقرير 

الفل�سطيني خالل كل عام.

... باالإ�سافة اإىل الرتجمات الأهم التقارير االأجنبية واالإ�سرائيلية والتي تعد مرجعًا لكل 

دار�ص اأو باحث يف جمال الق�سية الفل�سطينية، وقد اأ�سبحت من�س�رات املركز من امل�سادر 

الهامة يف جمال الق�سية الفل�سطينية والدرا�سات االإ�سرائيلية.

اأ. د. نظام بركات

اأ�ستاذ العل�م ال�سيا�سية يف جامعة الريم�ك 
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يف  العربي  ال�طن  يف  انت�سرت  التي  الدرا�سات  مراكز  هي  كثرية 

ح�س�ر  له  واأ�سبح  ا�ستمر  الذي  منها  قلة  ولكن  املا�سيني،  العقدين 

للدرا�سات  الزيت�نة  مركز  وياأتي  العربية.  الثقافية  ال�ساحة  يف  فعلي 

الزيت�نة  ا�ستطاع مركز  املراكز،... ولقد  تلك  راأ�ص  واال�ست�سارات على 

الدرا�سات  مراكز  اأهم  من  ي�سبح  اأن  الق�سرية،  عمله  �سن�ات  خالل 

امللتزمة يف ال�طن العربي واملتخ�س�سة بال�سراع العربي االإ�سرائيلي. 

ن�ساطاته املختلفة  العلمية، من خالل  ن�ساطاته  بالر�سانة واجلدية يف  املركز  وقد متيز عمل 

بعقد الندوات وامل�ؤمترات ون�سر الكتب والرتجمات ذات العالقة بالق�سية الفل�سطينية، بجميع 

اأبعادها ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية. ولهذا ا�ستطاع  مركز الزيت�نة اأن يبني لنف�سه 

ا�سمًا متميزًا يف مراكز الدرا�سات العربية )Think Tanks( وي�سبح مرجعًا مهمًا للباحثني 

واالأكادمييني وال�سيا�سيني العرب. 

اأ. د. اأحمد �سعيد نوفل 

اأ�ستاذ العل�م ال�سيا�سية يف جامعة الريم�ك - االأردن

الزيت�نة  مركز  واأداء  م�سرية  وباهتمام  قرب  عن  نتابع  ونحن 

اإنتاجه  وغزارة  املتمر�ص،  كادره  حي�ية  اأن  باعتزاز  ن�سجل  للدرا�سات، 

وتن�ع العناوين املطروقة مبا غطى م�ساحات وا�سعة من حماور الق�سية 

واأثرى  االأكادميي  البحث  ملجال  ن�عية  اإ�سافة  �سكل  قد  الفل�سطينية. 

و�سيا�سييه و�سناع  ومثقفيه  الفل�سطيني  ال�سعب  والنقا�ص داخل  احل�ار 

القرار بل وكل املهتمني بال�ساأن الفل�سطيني يف ال�طن العربي وخارجه. 

اأم�ص  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  عمره.  من  ال�سبع  ال�سنني  ط�ل  حجمه  يف  يف�ق  اإجنازه  مت  ما 

احلاجة ملثل هذه املراكز اجلادة اأمتنى الت�فيق للمركز ومديره العام الدكت�ر حم�سن �سالح 

وكادره واإىل االأمام.

اأ. ماجد الزير

مدير عام مركز الع�دة الفل�سطيني – لندن
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اإنه ملن دواعي �سروري اأن اأك�ن اأحد الذين تعامل�ا مع مركز الزيت�نة 

من   ي�مي  وم�ستفيد  كم�ستخدم  و  كباحث  واال�ست�سارات   للدرا�سات 

اإ�سداراته...

ي�ؤدي املركز دورًا فاعاًل يف ن�سر ال�عي لدى الراأي العام الفل�سطيني 

والعربي بالق�سية الفل�سطينية وامتداداتها العربية والدولية، وه� بذلك 

ال�سيا�سية  والتنظيمات  القرار  و�سانعي  ال�سيا�سيني  القادة  يخاطب 

خلق  على  ويعمل  املهتمني،   من  وغريهم  واالإعالم  وال�سحافة  والباحثني  العلمية  والدوائر 

الت�ا�سل بينهم.

ا�ستقالل املركز عن اأي �سلطة �سيا�سية والتزامه بالق�سية الفل�سطينية، جعله يحافظ على 

القيم واالأ�س�ص الرا�سخة لل�سعب الفل�سطيني والعربي.

د. اأحمد م�سعل 

خبري اقت�سادي

نائب رئي�ص اجلامعة العربية املفت�حة - االأردن

�سايغ،  اأني�ص  الدكت�ر  العالمة  مركزكم  وعن  عنكم  يحدثني  كان 

جهة  من  له،  اأهل  واملركز  اأنتم  مبا  ومركزكم  ميتدحكم  اهلل،  رحمه 

الدقة العلمية وح�سن التعامل. بارك اهلل جه�دكم من اأجل ن�سرة احلق 

بالكلمة ال�س�اء، واإىل �سنني عديدة حافلة بالعطاء. ثم اإن ما و�سلني من 

مطب�عاتكم لقي مني كل الرتحيب. مركزكم يحرتم القارئ الأنه يقدم 

له كتابًا دقيق املعل�مة ح�سن االإخراج.

د. جورج جبور

اأ�ستاذ العل�م ال�سيا�سية يف جامعة دم�سق - �س�ريا

رئي�ص الرابطة ال�س�رية لالأمم املتحدة

خبري م�ستقل، جمل�ص حق�ق االإن�سان يف االأمم املتحدة: 2008-2002

م�ست�سار رئا�سي وع�س� يف جمل�ص ال�سعب �سابقًا
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... املركز ووفقًا ملا يق�م بن�سره با�ستمرار منذ تاأ�سي�سه ه� منظ�مة 

اعترب  املنطلق  هذا  ومن  القرار.  �سناع  وعلى  العام  الراأي  على  تاأثري 

املهتم  العربي  والباحث  للقارئ  املعل�مات  ت�فري  يف:  مرجعية  املركز 

خا�سة.  العربي   - االإ�سرائيلي  وال�سراع  عامة،  العربية  بال�س�ؤون 

اأدوات  م�ستخدمًا  املنطقة  يف  اجلاري  لل�اقع  حتليل  مرجعية  واملركز 

ومتعاطي  وال�سيا�سي  االأكادميي  ت�ساعد  وتطبيقية  وحتليلية  فكرية 

ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية والثقافية على فهم معمق لتط�رات وحت�الت االأحداث يف 

العربية عم�مًا. املنطقة 

وال�س�ؤال االأهم املطروح هنا: هل يرتك نتاج املركز اأثرًا يف امليادين التي ي�جه اإليها اأبحاثه 

ودرا�ساته؟ اإجابة اأولية ولكنها جذرية، اأن م�ستفيدي املركز وما يقدمه كرث، واأن دوائر املهتمني 

مبا ينتجه ويقدمه املركز اآخذ بالزيادة. وهذا باعتقادنا دليل قاطع على رقي العمل ور�سانته 

وجديته.

د. جوين من�سور

م�ؤرخ وحما�سر يف ق�سم الدرا�سات التاريخية يف الكلية االأكادميية يف بيت بريل

نائب مدير كلية مار اليا�ص يف اجلليل

فقط  لي�ص  جدًا  هام  بدور  يق�م  اأنه  الزيت�نة  مركز  مييز  ما  اأهم 

بل  الفل�سطينية  والق�سية  بفل�سطني  املتعلقة  االأ�سيلة  البح�ث  باإجراء 

اأي�سًا بالتعريف مبا يكتبه االآخرون وما يدور يف اأروقة مراكز االأبحاث 

االأخرى ح�ل هذه الق�سية.

ويتم كل ذلك انطالقًا من جذور الق�سية الفل�سطينية متخذين من 

اإىل  ينظر  الذي  ال�سيا�سي  دور  ولي�ص  منطلقًا  االأمة  �سمري  ي�سكل  اأن  يجب  الذي  املثقف  دور 

الت�ازنات وغالبًا ما يتجاهل احلق�ق.

اأ. د. اإياد الربغوثي 

اأ�ستاذ العل�م ال�سيا�سية يف جامعة بريزيت - فل�سطني

مدير عام مركز رام اهلل لدرا�سات حق�ق االإن�سان
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ترحيب  حمل  واال�ست�سارات  للدرا�سات  الزيت�نة  مركز  اإن�ساء  كان 

درون  ُيقمَ الذين  اأولئك  وخ�س��سًا  الفل�سطيني،  بال�ساأن  املعنيني  جميع 

باملبداأ اأهمية ومكانة الكلمة والفكر يف ال�سراع املت�ايل ف�س�اًل مع العدو 

الفل�سطيني  العلمي  البحث  اأن  يدرك�ن  والذين  ناحية،  من  ال�سهي�ين 

يعاين منذ عق�د من اأزمة بني�ية عميقة من ناحية اأخرى. متثلت االأزمة 

حمل احلديث من خالل مظاهر �ستى لي�ص اأقلها �سم�ر دور “م�ؤ�س�سة 

الدرا�سات الفل�سطينية” وتقلي�ص حجم ن�ساطها وعدد كادرها البحثي 

الأ�سباب �ستى لي�ص من مهام هذه العجالة تناولها.

اإ�سافية هي تع�ي�ص النق�ص الكمي والن�عي  األقي ما تقدم على مركز الزيت�نة م�س�ؤولية 

“م�ؤ�س�سة الدرا�سات”، ناهيك عن تزايد  “مركز االأبحاث” و�سم�ر دور  اإغتيال  املتاأتي عن 

االأ�سئلة التي يطرحها ال�سراع املتزايد تعقيدًا، وحاجته الأج�بة فكرية نا�سجة لعلها ت�سهم يف 

جعل الرد على التحديات اأكرث ن�سجًا وجناعة... 

مل يعد من �سك يف اأن مركز الزيت�نة �سار يحتل مكانه املعروف وامللم��ص يف عامل البحث 

ين؛ اأوالهما حجم املقتطفات  ربِّ والن�سر، وه� ما جند دلياًل قاطعًا عليه من خالل م�ؤ�سرين ُمعمَ

وعدد املرات التي ي�سار بها ملن�س�رات املركز يف االأبحاث املختلفة. اأ�سري هنا اإىل اأنه قلما خلى 

اأو اأكرث ملركز الزيت�نة. اأما امل�ؤ�سر الثاين فه� عدد مطب�عاته حتت  اإ�سارة  بحث له �سلة من 

خمتلف العناوين، التي جتعل من مركز الزيت�نة �ساحب امل�قع االأول عربيًا على هذا ال�سعيد، 

وبذلك يك�ن، خالل �سن�ات معدودة، تخطى على �سعيد احلجم، الكم االإنتاجي مل�ؤ�س�سات عريقة 

مثل “م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية” و“مركز درا�سات ال�حدة العربية”، رمبا.

د. ح�سني اأبو النمل

باحث وخبري اقت�سادي فل�سطيني

الذي  ال�سن�ي  الكتاب  وبخا�سة  تن�سرون  مما  الكثري  اأقراأ  اأنا   ...

عالقة  لها  اأبحاث  من  كثريًا  ا�ستفدت  لقد  ا�سرتاتيجية.  عن  يعرب 

بال��سع ال�سكاين واملائي والزراعي، وكذلك من اأبحاث تتعلق ب�سيا�سات 

االأبحاث  من  العديد  اأن  واأرى  اال�سرتاتيجي.  وتخطيطهم  ال�سهاينة 

املن�س�رة من مركزكم ت�سكل قاعدة معل�مات هامة للباحثني والدار�سني 

و�سانعي القرار...

د. عبد ال�ستار قا�سم

اأ�ستاذ العل�م ال�سيا�سية يف جامعة النجاح ال�طنية – فل�سطني
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مركز الزيت�نة:

ن�ر على طريق امل�ستقبل...

بريوت  يف  واال�ست�سارات  للدرا�سات  الزيت�نة  مركز  اإن�ساء  جاء 

الق�سية  ث�ابت  بتاأ�سيل  تعنى  جدية  م�ؤ�س�سة  اإىل  فعلية  حلاجة  تلبية 

امل�ستقبل  على  كما  احلا�سر  على  تاأثريًا  واالأخطر  االأوىل  العربية 

فل�سطني. ق�سية  العربي: 

وبالتاأكيد فاإن اإن�ساء مركز الزيت�نة �سيجتهد يف تع�ي�ص الدور الذي كان مركز االأبحاث 

العريقة  الفل�سطينية  الدرا�سات  الدور الذي تق�م به م�ؤ�س�سة  للقيام به، معززًا بذلك  مهيئًا 

والتي ت�ا�سل تقدمي اجلهد يف هذا املجال.

والعلم عرب البحث اجلدي وال�ثيقة م�ؤكدة احلق وال�عي مب�سرية التاريخ ومعطيات ال�سراع 

الدويل واملناف�سات االإقليمية، وم�قع ق�سية فل�سطني منها، كل ذلك يقرب ي�م الن�سر.

دورها  واال�ست�سارات  للدرا�سات  الزيت�نة  مركز  مثل  مل�ؤ�س�سات  يك�ن  فل�س�ف  وبالتاأكيد 

احلي�ي يف خدمة ذلك الهدف.

اأ. طالل �سلمان

نا�سر جريدة ال�سفري

يف  رائدًا  اأعتربه  الذي  املركز  حق  يف  �سهادة...  اأقدم  اأن  اأود   ...

ومن  املركز  ا�ستطاع  حيث  والت�فيق  الدوام  له  واأمتنى  العربي  املجال 

خالل متابعاتي اأن يقدم التايل:

وامل��س�عي  ال�طني  البعد  وذات  املعرفية  الن�ساطات  يف  التن�ع  اأواًل: 

املنحاز اإىل هم�م اأمته وق�ساياها.

عمر  من  الق�سرية  املدة  هذه  وخالل  يك�ن  اأن  املركز  ا�ستطاع  ثانيًا: 

هكذا م�ؤ�س�سات اأحد اأبرز روافد الفكر واملعرفة العلمية وامل��س�عية ملتابعي ال�ساأن 

الفل�سطيني.

النخب  من  عري�ص  قطاع  اأنظار  حمط  املركز  جعل  الن�ساطات  طبيعة  يف  التعدد  ثالثًا: 

واملثقفني.

التن�ع يف امل�ساهمني يف الن�ساطات جعل املركز ه�ية للكل الفل�سطيني بغ�ص النظر  رابعًا: 

عن االنتماء والل�ن.

اأعتقد اأن املركز ي�سكل الي�م للطلبة الباحثني ومن خالل متابعاتي مل�ساريع التخرج  خام�سًا: 

يف اجلامعات ور�سائل املاج�ستري م�سدر اأويل للمعل�مات.

د. رائد نعريات

اأ�ستاذ العل�م ال�سيا�سية يف جامعة النجاح ال�طنية – فل�سطني
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ال�ساحة  يف  وح�س�ره  وج�ده  ر�سخ  قد  الزيت�نة  مركز  اأن   ...

والتقارير  والدرا�سات  االأبحاث  يف  متخ�س�ص  كمركز  الفل�سطينية 

اخلا�سة بالق�سية، واأ�سبح م�سدرًا مهمًا للمعل�مات ال ميكن اال�ستغناء 

عنه لدى الباحثني واملتابعني للق�سية.

الي�مي  االإخباري  التقرير  اأهمها  عدة،  بج�انب  املركز  متيز  وقد 

الي�م”،... “فل�سطني 
كما متيز املركز بالتقرير اال�سرتاتيجي، الذي يبحث بعمق يف العديد من الق�سايا املهمة 

واملح�رية،... 

... وقد اأ�سدر املركز... العديد من الكتب التي تناولت الق�سايا املختلفة من كافة اجل�انب. 

وهي كتب ممتازة، وذات قيمة �سيا�سية وتاريخية ال ميكن جتاهلها. بل اإنها تعد ر�سيدًا مهمًا 

للق�سية... .

ي�سيء  م�سعاًل  يبقى  اأن  واأمتنى  واالزدهار،  التقدم  من  املزيد  الزيت�نة  ملركز  اأمتنى 

امل�ساحات ال�ا�سعة يف الق�سية التي �سادها التعتيم لعق�د ط�يلة. واأنا على ثقة باأن اإجنازات 

مركز الزيت�نة �سترتك ب�سمات وا�سحة يف م�ستقبل الق�سية،... .

د. فريد اأبو �سهري

اأ�ستاذ يف كلية االإعالم يف جامعة النجاح ال�طنية - فل�سطني

اأود تقدمي الثناء والعرفان ملركز الزيت�نة للدرا�سات واال�ست�سارات 

يف بريوت وللقائمني عليه وعلى راأ�سهم املدير العام الدكت�ر الفا�سل 

البحثي  املنرب  هذا  تفعيل  يف  الكبرية  جه�دهم  على  �سالح  حم�سن 

واملحللني  والباحثني  املخت�سني  جلميع  املرثي  العلمي  وال�سرح 

جميع  اأحث  كما  الفل�سطينية...  الق�سية  خا�سة  العربية  للق�سايا 

املتاحة  ال��سائل  ب�ستى  لدعمه  للمبادرة  املركز  هذا  من  امل�ستفيدين 

الأهميته العلمية ومكانته يف املنطقة.

اأ. �سعيد اجلابري

�سلطنة عمان
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اأهنئ مركز الزيت�نة على اإجنازاته العديدة والتي ت�ا�سل فيها مع 

فرتة  يف  والدرا�سات  الفكر  ومراكز  العام  الراأي  من  وا�سعة  قطاعات 

وجيزة. اإن هذا يدلل على جدّية العمل والبحث وعلى جدّية القائمني 

على املركز وعلى اإدارته.

املركز  اأ�سدرها  التي  واالأبحاث  التقارير  جمم�عة  اأن  �سك  وال 

وحلقات البحث التي نّظمها كانت تت�سف بامل��س�عية والتقيد مبنهجية 

الت�سدي  �سيما يف جمال  ال  الفل�سطيني،  ال�ساأن  الباحثني يف  لدى  فراغًا  �سّدت  وقد  علمية، 

مل�سائل وم�ا�سيع وق�سايا اآنّية وملّحة.

ناأمل املزيد من املركز.

د. اأني�ص فوزي قا�سم

خبري يف القان�ن الدويل

ع�س� جمل�ص اإدارة �سندوق الع�ن القان�ين للفل�سطينيني 

رئي�ص حترير الكتاب ال�سن�ي الفل�سطيني للقان�ن الدويل 

زرت مركزمَ الزيت�نة للدرا�سات واال�ست�سارات مرات عدة، و�ساركت 

الكتب  معظم  على  واطلعت  املركز،  نظمها  كثرية  وم�ؤمترات  بندوات 

تباعًا،  املركز  التي ي�سدرها  القّيمة  املختلفة  والن�سرات  واالإ�سدارات 

وب�سكل يثري الفخر واالإعجاب، ويبعث على الثقة واالأمل مب�ستقبل زاهر 

لفل�سطني ولالأجيال القادمة.

اأ�سا�سي على االإن�سان وق�اعد  اإن مركز الزيت�نة بحق يركز ب�سكل 

نتائج  اإىل  به  ولي�سل  وم�ؤثر،  فاعل  ب�سكل  مبهمته  القيام  على  قادرًا  ليك�ن  وتدريبه  تاأهيله 

متميزة واآثار مباركة على الق�سية الفل�سطينية بخا�سة وعلى االأمة االإ�سالمية بعامة.

اإن فقه الت�عية بالق�سية التي يق�م به مركز الزيت�نة يف ج�انبها املتعددة يعطي للنخبة 

االأمة،  مل�ستقبل  الدقيق  التخطيط  بدهيات  من  وهي  النظر،  يف  وبعدًا  الروؤية،  يف  تكاماًل 

وتطلعات االأجيال.

فهنيئًا للمركز واإدارته وباحثيه وم�ظفيه هذا اجلهد وهذا االإنتاج الغزير...

د. حافظ الكرمي

رئي�ص املنتدى الفل�سطيني يف بريطانيا

مدير املركز االإ�سالمي القطري يف لندن
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بقدر ما تتيح يل معرفتي باملركز ومراكز اأخرى، اأعتقد اأن مركز 

الفكري،  اإنتاجه  يف  متميزة  مكانة  يحتل  اأن  بداأب  ا�ستطاع  الزيت�نة 

�س�اء من خالل الن�سرات الدورية التي ي�سدرها اأو من خالل االأبحاث 

والكتب التي ين�سرها. ومن ال�سعب عند روؤية حجم اإ�سدارات املركز 

ون�عيتها خالل ال�سن�ات القليلة املا�سية عدم الثناء على فعله ون�ساطه.

كلي اأمل اأن ي�ا�سل املركز ن�ساطه بالروحية القائمة ويط�ر فعله مبا يحقق الهدف املرج�، 

وه� تك�ين م�ؤ�س�سة بحثية حتاول اأن تدفع النخبة الفكرية وال�سيا�سية اإىل بناء م�اقفها على 

اأن يك�ن جناح املركز وتط�ره دافعًا ملناف�سة �سريفة يف ال�ساحة  اأمنت. واأمتنى  اأ�س�ص معرفية 

الفل�سطينية تعلي �ساأن العقل واالنفتاح وتنبذ اجلهل واالنغالق وتق�د اإىل اإن�ساء مراكز اأخرى 

تخدم الغاية نف�سها.

وعلى اأمل اأن ين�سئ املركز فروعًا معرفية له يف كل مدن فل�سطني.

اأ. حلمي مو�سى

حمرر ال�س�ؤون االإ�سرائيلية يف جريدة ال�سفري



م
ه

ون
عي

يف 
ة 

ون
ت

زي
ال

33

�
ر

س�
اا

ق
قااس�ر�

اإ�سداركم  لنا  اإهدائكم  على  “ن�سكركم 
الفل�سطيني  اال�سرتاتيجي  “التقرير  القّيم 

ل�سنة 2009”.

اأن نثني على جه�دكم املثمرة  لنا  ويطيب 

ما  وعلى  والدرا�سات،  البح�ث  جمال  يف 

هذا  يف  الفل�سطينية  الق�سية  يتم�ه  خ�سّ

ال�ساأن”.

ال�سيخ د. �سلطان بن حممد القا�سمي

حاكم اإمارة ال�سارقة

االإهداء  هذا  على  ن�سكركم  واإذ   ...“
القيم، ال ي�سعنا اإال اأن ن�ساأل اهلل لكم الت�فيق 

وال�سداد واملزيد من العطاء الفكري واالأدبي 

املتميز”.

ال�سيخ د. �سلطان بن حممد القا�سمي

حاكم اإمارة ال�سارقة
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“... فقد تلقينا بيد ال�سكر والعرفان ما اأر�سلتم�ه 
اإلينا من درا�سات حديثة �سادرة عن مركز الزيت�نة 

للدرا�سات. اإن هذه الدرا�سات القيمة ت�سكل بال �سك 

اإ�سافة ن�عية لالإجنازات البحثية والفكرية الهامة 

التي مل تت�قف م�ؤ�س�ستكم عن تقدميها.

البحثي  جهدكم  اأخرى  مرة  اأثمن  اإذ  اإنني 

ح�ل  ال�عي  ن�سر  يف  م�ؤ�س�ستكم  ودور  والفكري 

يف  ي�فقكم  اأن  اهلل  اأدع�  فاإنني  فل�سطني،  ق�سية 

من  املزيد  روؤية  اإىل  واأتطلع  اجلليل  دوركم  اأداء 

غزير اإنتاجكم”.

“اأنتهز هذه ال�سانحة لكي اأثمن على عطائكم الثنّي، واأن اأ�سيد مبا يق�م به مركز الزيت�نة 
للدرا�سات من جهد مثمر يف دعم الق�سية الفل�سطينية، ودعم الثقافة االإ�سالمية، ذلك بن�سره 

لكل ما ه� مفيد وجديد، وقد ال اأخفي اإعجابي كذلك مبا ه� متاح من معل�مات يف م�قعكم 

على االإنرتنت.

مد  �سعادتكم  من  اأرج�  اخل�س��ص  وبهذا 

العامة  االأمانة  مكتبة  وتزويد  الت�ا�سل  ج�س�ر 

ملنظمة امل�ؤمتر االإ�سالمي النا�سئة وحديثة العهد 

حتتفظ  واإذ  من�س�رات...  من  لديكم  يت�افر  مبا 

التي  القيمة  اإ�سداراتكم  من  ي�سري  بجزء  املكتبة 

تعترب م�قعكم على  ت�سب يف ج�هر اهتماماتها، 

يف  االأ�سا�سية  معيناتها  ومن  منها  جزء  ال�سبكة 

نرفق  اأن  ي�سرنا  لذلك  املعل�مات،  على  احل�س�ل 

املت�افرة  اإ�سداراتكم غري  طي خطابنا مناذج من 

يف  اجلادة  رغبتنا  على  بذلك  م�ؤكدين  باملكتبة، 

احل�س�ل عليها �س�اء عن طريق ال�سراء اأو االإهداء”.

اأكمل الدين اإح�سان اأوغلو 

االأمني العام ملنظمة التعاون االإ�سالمي
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“... اأود اأن اأنقل لكم حتيات االأمني العام وتقديره للجهد 
املبذول يف اإعداد هذه االإ�سدارات القيمة وما ت�سمنته من 

الفل�سطينية  الق�سية  لتط�رات  معمق  وحتليل  هام  ت�ثيق 

واأو�ساع الالجئني الفل�سطينيني...”.

ه�سام يو�سف

رئي�ص مكتب االأمني العام جلامعة الدول العربية

�سباح  ال�سيخ  البالد  اأمري  ال�سم�  �ساحب  ح�سرة  �سيدي  حتيات  لكم  اأنقل  اأن  “ي�سرين 
و�سكره  ورعاه،  اهلل  حفظه  ال�سباح  اجلابر  االأحمد 

)التقرير  من  ن�سخة  اهلل  حفظه  �سم�ه  اإهدائكم  على 

عن  ال�سادر   )2010 ل�سنة  الفل�سطيني  اال�سرتاتيجي 

واملت�سمن  واال�ست�سارات،  للدرا�سات  الزيت�نة  مركز 

العادلة  الق�سية  �سهدتها  التي  امل�ستجدات  الأهم  �سرحًا 

لفل�سطني وتط�رات ال��سع فيها خالل العام املا�سي.

م�سيدًا �سم�ه باجله�د املبذولة يف اإعداد هذا التقرير، 

ومتمنيًا لكم دوام الت�فيق والنجاح”.   

خالد عبد اهلل بودي

وزير �س�ؤون الدي�ان االأمريي باالإنابة )الك�يت(

“ي�سرين اإفادة �سعادتكم باأن معايل رئي�ص جمل�ص 
املركز  اإ�سداري  على  اطلع  اخلارجية  وزير  ال�زراء 

“التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة  امل��س�مني 

اللذين  الفل�سطيني”  الالجئ  ومعاناة   ،2009
تف�سلتم باإهدائهما اإىل معاليه.

اأنقل  اأن  يل  يطيب  معاليه،  تعليمات  على  وبناء 

مركز  اإ�سهام  على  وتقديره  �سكره  ل�سعادتكم 

بالدرا�سات اجلادة، ومتنياته لكم بدوام  الزيت�نة 

الت�فيق والنجاح”.

عبد اهلل بن عيد ال�سليطي 

مدير مكتب رئي�ص جمل�ص ال�زراء القطري
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و�سلتني  التي  الن�سخة  على  اأ�سكركم  اأن  “اأود 
ل�سنة  الفل�سطيني  اال�سرتاتيجي  التقرير  كتاب  من 

2008. اإين اأتطلع لقراءته. 
�سكرًا الهتمامكم”.

جورج ميت�سل

املبع�ث االأمريكي ال�سابق اخلا�ص لل�سالم يف 

ال�سرق االأو�سط

اال�سرتاتيجي  التقرير  كتاب  اإر�سال  على  “ن�سكركم 
الفل�سطيني لل�سيد ت�ين بلري. ال�سيد بلري ي�سعر باالمتنان 

للح�س�ل على ن�سخة منه”.

كيتي كاي

مكتب ت�ين بلري - املبع�ث اخلا�ص للجنة الرباعية 

لل�سرق االأو�سط

“اأقدر لكم تلطفكم باطالعي على العدد ال�ساد�ص 
 2010 ل�سنة  الفل�سطيني  اال�سرتاتيجي  التقرير  من 

يف  الفل�سطينية  الق�سية  تط�رات  ي�ستعر�ص  الذي 

خمتلف ج�انبها.

اأن  اأود  الكرمية،  االلتفاتة  هذه  عاليًا  اأثمن  واإذ 

اأبارك لكم هذا االإ�سدار القيم واأ�ساأل اهلل عز وجل 

�سدور  ا�ستمرارية  على  املحافظة  يف  ي�فقكم  اأن 

الذي  االهتمام  مدى  يعك�ص  الذي  التقرير  هذا 

امل�ساهمة  يف  اجلاد  و�سعيه  امل�قر  مركزكم  ي�ليه 

يف ت�ثيق تط�رات الق�سية الفل�سطينية يف خمتلف 

ج�انبها”.

مراد مدل�سي

وزير ال�س�ؤون اخلارجية اجلزائري
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“اأهنئ مركز الزيت�نة للدرا�سات واال�ست�سارات على 
الثقايف  الرتاث  يف  “درا�سات  النفي�ص  امل�ؤلف  اإ�سدار 

اهتمام  ه�  بالقد�ص  االهتمام  اإن  القد�ص”.  ملدينة 

بالق�سية الفل�سطينية قلب الق�سايا العربية وحم�رها. 

بارك اهلل بجه�دكم.

مع حمبتي واحرتامي”.

�سعد احلريري

رئي�ص جمل�ص ال�زراء اللبناين ال�سابق

الزيت�نة  اأتقدم منكم ومن مركز  اإذ  واإين   ...“
على هذا  التهنئة  بخال�ص  واال�ست�سارات  للدرا�سات 

مبادرتكم  على  ال�سكر  لكم  اأجزل  القيم،  النتاج 

الكرمية، مثنيًا على جه�دكم املبذولة لت�سليط ال�س�ء 

الإيجاد  وال�سعي  القد�ص،  ملدينة  الثقايف  الرتاث  على 

ال�سبل االآيلة اإىل حمايته واحلفاظ عليه”.

�سليم وردة

وزير الثقافة اللبناين ال�سابق

القيم  اإهدائكم  على  اأ�سكركم  اأن  يل  “يطيب 
الرتاث  يف  )درا�سات  الكتاب  من  ن�سخة  يف  املتمثل 

مع  خرية  جه�د  هي  والتي  القد�ص(  ملدينة  الثقايف 

متنياتي لكم مب�ف�ر ال�سحة والعافية”.

الأمري غازي بن حممد

املبع�ث ال�سخ�سي وامل�ست�سار اخلا�ص للملك 

عبد اهلل الثاين


