
اإعداد

ق�سم العالقات العامة والإعالم
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كررلاب فيرعت

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�سالة 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 

مة. كم� ُيعنى املركز ب�إق�مة  واخلرباء واملتخ�ش�شني لإ�شدار الدرا�ش�ت والأبح�ث العلمية الر�شينة، ب�لإ�ش�فة اإىل جملته العلمية املحكَّ

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 ق�ش�ي�ن� الوطنية والعربية والإ�شالمية.

ال�سيا�سات 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

النوعي  العمل  على  والرتكيز  وتوظيفه�،  وحتليله�  املعلوم�ت  جمع  يف  الدقة  وحتري  واملو�شوعية،  العلمية  ب�ملنهجية  اللتزام   .3

اجل�د.

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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الهيئة ال�ست�سارية:

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 اأفريقي� وال�شرق الأو�شط اأ.د. ح�شن اأحمد اإبراهيم   

مدير مركز الإعالم العربي، وكيل نق�بة ال�شحفيني مب�شر 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

وزير الدولة اللبن�ين، اأ�شت�ذ العلوم ال�شي��شية يف اجل�معة اللبن�نية اأ.د. عدن�ن ال�شيد ح�شني   

مفكر و موؤرخ 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( 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 ال�شنوي  .3

الوث�ئق الفل�شطينية ال�شنوية  .4

تقرير املعلوم�ت  .5

ن�شرة “فل�شطني اليوم”  .6

اأق�سام املركز:

الأر�شيف واملعلوم�ت  -

البحوث والدرا�ش�ت  -

الرتجمة  -

ال�شت�ش�رات والتدريب  -

املوقع الإلكرتوين  .7

التقدير ال�شرتاتيجي  .8

الرتجم�ت املتخ�ش�شة  .9

املوؤمترات وحلق�ت النق��ص  .10

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

ال�شت�ش�رات والتدريب  .12

املوقع الإلكرتوين  -

العالق�ت الع�مة والإعالم  -

�شوؤون املوظفني  -

ال�شوؤون امل�لية  -
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اأوًل: الإ�سدارات:

يف  املعتمد  بخّطه  اللتزام  على  فيه�  حر�ص  والإجنليزية،  العربية  ب�للغتني   ،2011 �شنة  خالل  كت�بً�   17 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 2011:

العنوانم

التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 12010

الوث�ئق الفل�شطينية ل�شنة 22008

اإ�شرائيل والق�نون الدويل3

�شن�عة القرار الإ�شرائيلي4

اجلرائم الإ�شرائيلية خالل العدوان على قط�ع غزة5

ال�شي��شة اخل�رجية الإ�شرائيلية جت�ه اإفريقي�: ال�شودان منوذجً�6

الأوق�ف الإ�شالمية يف فل�شطني ودوره� يف مواجهة الحتالل الإ�شرائيلي7

حق عودة الالجئني الفل�شطينيني بني حل الدولتني ويهودية الدولة8

الداخل الفل�شطيني ويهودية الدولة9

املوقف الرو�شي جت�ه حركة حم��ص 102010-2006

اأول�شت اإن�ش�نً� )7(: مع�ن�ة القد�ص واملقد�ش�ت حتت الحتالل الإ�شرائيلي11

اأول�شت اإن�ش�نً� )10(: مع�ن�ة الع�مل الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�شرائيلي12

اأول�شت اإن�ش�نً� )11(: مع�ن�ة املري�ص الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�شرائيلي13

تقرير معلوم�ت )18(: اإ�شك�لية اإعط�ء الالجئني الفل�شطينيني يف لبن�ن حقوقهم املدنية14

تقرير معلوم�ت )19(: حزب العمل الإ�شرائيلي15

تقرير معلوم�ت )20(: قوافل ك�شر احل�ش�ر عن قط�ع غزة16

17Am I not a Human? (4): The Suffering of the Palestinian Prisoners & Detainees
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1. التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة 2010:

ُيعّد التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني من اأهم الدرا�ش�ت العلمية التي ت�شدر ب�شكل �شنوي 

عن مركز الزيتونة، ب�للغتني العربية والإجنليزية، منذ �شنة 2005. وهو ي�شتعر�ص ب�شكل علمي 

الفل�شطينية، مبختلف جوانبه�، طوال �شنة ك�ملة، ويح�ول  الق�شية  ومو�شوعي و�ش�مل تطورات 

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

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

يف ال�ش�أن الفل�شطيني، وي�ش�رك يف مراجعته عدد من امل�شت�ش�رين الكب�ر، وي�شدر ب�للغتني العربية 

والإجنليزية. وقد 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.

العربية  واملواقف  وت�ش�بك�ته،  الفل�شطيني  الإ�شرائيلي  وامل�شهد  الداخلي،  الفل�شطيني  الو�شع  ف�شول  ثم�نية  يف  التقرير  ويع�لج 

القد�ص  اأو�ش�ع  على  ال�شوء  ي�شلط  كم�  الفل�شطيني،  والقت�ش�دي  ال�شك�ين  والو�شع  الفل�شطينية،  الق�شية  من  والدولية  والإ�شالمية 

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

حترير: د. حم�شن حممد �ش�لح

م�ست�سارو التقرير:

اأ. منري �شفيق اأ. د. جمدي حّم�د   د. ح�شني اأبو النمل   اأ. اأحمد خليفة  

امل�ساركون:

اأ. �شهيل خليلية اأ. زي�د ابحي�ص   د. جوين من�شور   د. ج�د اإ�شحق  

اأ. م�جد اأبو دي�ك اأ. عبد اهلل جّن�ر   اأ. عبد احلميد الكي�يل  اأ. د. طالل عرتي�شي 

اأ. ه�ين امل�شري اأ.د. معني رجب   د. حممد نور الدين   اأ. حممد جمعة  

اأ.د. وليد عبد احلي اأ. وائل �شعد  

2. الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2008:

اأهم امل�ش�ريع التي ينفذه�  اأحد  ُيعّد م�شروع اإ�شدار الوث�ئق الفل�شطينية ب�شكل �شنوي 

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 الوث�ئق الفل�شطينية 

لل�شنوات 2005-2008، وهو ب�شدد اإ�شدار الوث�ئق املتعلقة ب�شنتي 2009 و2010.

ويعر�ص هذا الكت�ب 382 وثيقة من الوث�ئق املتعلقة ب�لق�شية الفل�شطينية ل�شنة 2008، 

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� 

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

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 هذا الكت�ب على اللتزام بدقة ب�ملع�يري العلمية، كم� مت 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.

وائل اأحمد �شعد عبد احلميد فخري الكي�يل  حترير: د. حم�شن حممد �ش�لح 
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اإن�ساناً”: 3. �سل�سلة “اأول�سُت 

ت�شعى هذه ال�شل�شلة اإىل اإبراز البعد الإن�ش�ين يف الق�شية الفل�شطينية، من خالل الرتكيز على جوانب مع�ن�ة ال�شعب الفل�شطيني.

وجتمع كتب هذه ال�شل�شلة بني التق�رير والدرا�ش�ت واجلداول الإح�ش�ئية وبني ال�شور وق�ش�ص املع�ن�ة، مع التزام الطرح العلمي 

املو�شوعي املوّثق للن�شو�ص والأرق�م. وهي تخ�طب �شرائح املجتمع املختلفة، وحت�ول اأن ت�شل ب�شكل موؤثر اإىل العقل والوجدان العربي 

والإ�شالمي والدويل.

العربية  ب�للغتني  وت�شدر  الفل�شطيني،  ب�ل�ش�أن  املهتمني  والب�حثني  املتخ�ش�شني  من  جمموعة  ال�شل�شلة  هذه  اإعداد  يف  وي�ش�رك 

والإجنليزية.

وقد �شدر منه� ع�شرة عن�وين حتى نه�ية �شنة 2011، وقد �شدرت من هذه ال�شل�شلة خالل �شنة 2011 العن�وين الت�لية:

اأول�سُت اإن�ساناً )4(: معاناة الأ�سري الفل�سطيني حتت الحتالل الإ�سرائيلي )الن�سخة الإجنليزية(:

�شهورًا  وُيعذبون  ُيَغّيبون  الإ�شرائيلي،  الحتالل  �شجون  يف  الفل�شطينيون  الأ�شرى 

و�شنوات ليعودوا بعد ذلك، اإن ع�دوا، اإىل اأهل اأتعبهم النتظ�ر والبعد، ولتحكي �شه�داتهم 

اإنهم اأحد  اأو ق�ش�ص، بل  اأرق�م  اإنهم لي�شوا جمرد  ظلم الحتالل ولاإن�ش�نيته؛ ولتقول 

اأنبل ظواهر ال�شرب وال�شمود والعزة والكربي�ء، التي يقدمه� ال�شعب الفل�شطيني. 

اإن مع�ن�ة الأ�شر �شورة اأخرى ق��شية من مم�ر�ش�ت الحتالل، يجب ت�شليط ال�شوء 

عليه�، نظرًا مل� حتر�ص عليه �شلط�ت الحتالل من تغليفه� به من تعتيم و�شرّية. 

ي�شتند هذا الكت�ب على م� هو متوفر من تق�رير ومعلوم�ت فل�شطينية وعربية ودولية 

يف هذا املج�ل، وعلى �شه�دات الأ�شرى اأنف�شهم، ويح�ول الإح�طة ب�جلوانب املختلفة من 

هذه املع�ن�ة.

اإعداد: فرا�ص اأبو هالل

حترير: د. حم�شن حممد �ش�لح        مرمي عيت�ين        رن� �شع�دة

ترجمة: براءة درزي

اأول�سُت اإن�ساناً )7(: معاناة القد�س واملقد�سات حتت الحتالل الإ�سرائيلي )الن�سخة العربية(:

القد�ص واملقد�ش�ت يف فل�شطني حتت الحتالل  الكت�ب نبذة عن مع�ن�ة  م هذا  يقدِّ

ال�شهيوين، وهي مع�ن�ة مت�ص ك�فة من�حي احلي�ة كم� تو�شح هذه الدرا�شة.

يف  واملقد�ش�ت  القد�ص  مدينة  تهويد  وترية  بت�شريع  يقوم  الإ�شرائيلي  ف�لحتالل 

الأق�شى  امل�شجد  حتت  تق�م  التي  احلفري�ت  من  بدءًا  الأ�شعدة،  ك�فة  على  فل�شطني 

وحم�ولت حرقه وهدمه وبن�ء الكن�ص اليهودية حتته وحوله، مرورًا بتهويد ال�شك�ن عن 

طريق الت�شييق على اأبن�ء املدينة الأ�شليني وحم�ولت طردهم، والقي�م ب��شتقدام يهود 

�شة عن طريق  املقدَّ املدينة  اإىل تهويد مالمح  لتوطينهم، و�شوًل  الأر�ص  بق�ع  من �شتى 

هدم املن�زل وردم الآث�ر واملق�بر الإ�شالمية وامل�شيحية وبن�ء امل�شتوطن�ت على اأنق��شه�، 

اعتب�رات  وفق  وال�شوارع  الأم�كن  ت�شمية  واإع�دة  العن�شري،  الف�شل  جدار  واإن�ش�ء 

�شهيونية اأو ت�ريخية مزعومة.

اإعداد: د. حم�شن حممد �ش�لح
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اأول�سُت اإن�ساناً )10(: معاناة العامل الفل�سطيني حتت الحتالل الإ�سرائيلي )الن�سخة العربية(:

يقّدم هذا الكت�ب نبذة عن مع�ن�ة الع�مل الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�شرائيلي، 

طبيعة  حيث  من  ا�شتثن�ئية،  مع�ن�ة  يعي�ص  الفل�شطيني  ف�لع�مل  املختلفة.  بجوانبه� 

ال�شتهداف، ومن حيث املخ�طر التي تواجهه من الحتالل الإ�شرائيلي، فهو �شحية 

�شي��شة  وبني  الأ�ش��شية،  منه ح�ج�ته�  تنتظر  اأ�شرة  بني  اإن�ش�ين، وحم��شر  ل  لواقع 

اإ�شرائيلية تقهره، وتفر�ص عليه البط�لة.

يف  ال�شرعي”  “غري  للعمل  ي�شطرون  الفل�شطينيني  العم�ل  من  كثريًا  اإن 

القت�ش�دي  النهي�ر  ظّل  يف  لع�ئالتهم  والدواء  الطع�م  لتوفري  �شعيً�  “اإ�شرائيل”، 
املتوا�شل  والهرب  اأ�شرهم،  عن  بعيدًا  العي�ص  جحيم  من  الرغم  وعلى  الفل�شطيني، 

خوفً� من اإلق�ء القب�ص عليهم.  

اإعداد: اأمني اأبو وردة           مرمي عيت�ين           و�ش�ح عيد

حترير: د. حم�شن حممد �ش�لح

اأول�سُت اإن�ساناً )11(: معاناة املري�س الفل�سطيني حتت الحتالل الإ�سرائيلي )الن�سخة العربية(:

يقّدم هذا الكت�ب نبذة عن مع�ن�ة املري�ص الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�شرائيلي 

بجوانبه� املختلفة.

الفل�شطيني  ف�ملري�ص  يرحم.  ل  احتالل  ق�شوة  تنك�شف  املري�ص،  مع�ن�ة  اأم�م 

رهني املحَب�شني، وهو يعي�ص بني مع�ن�ته من اآلمه، ومع�ن�ته من مم�ر�ش�ت الحتالل 

العن�شرية، التي تقطع عنه دواءه، ومتنعه يف الوقت ذاته من الو�شول اإىل اأم�كن تلقي 

الرع�ية ال�شحية الالزمة. ويف مع�يري الحتالل الإ�شرائيلي، ل فرق كبري بني امراأة 

ورجل و�شيخ وطفل؛ ول ا�شتثن�ءات حل�لت حرجة اأو خطرة. ول يخفى يف هذا ال�شي�ق 

تع�ر�ص ذلك مع احلق الأ�ش��شي للمري�ص حتت الحتالل يف تلقي الرع�ية ال�شحية.

اإعداد: ف�طمة عيت�ين           ع�طف دغل�ص

حترير: د. حم�شن حممد �ش�لح

4. �سل�سلة تقرير املعلومات:

هي �شل�شلة من التق�رير الدورية التي يعّده� ق�شم الأر�شيف واملعلوم�ت يف مركز الزيتونة. وتهدف هذه التق�رير اإىل ت�شليط ال�شوء، 

يف كل اإ�شدار، على اإحدى الق�ش�ي� املهمة، التي ت�شغل املهتمني واملت�بعني لق�ش�ي� املنطقة العربية والإ�شالمية، وخ�شو�شً� فيم� يتعلق 

ثة، وموثقة، ومكثفة يف عدد حمدود من ال�شفح�ت. ب�ل�ش�أن الفل�شطيني. وتزود هذه التق�رير القراء مبعلوم�ت حمدَّ

اإعداد: ق�شم الأر�شيف واملعلوم�ت

رئي�س التحرير: د. حم�شن �ش�لح

مدير التحرير: ربيع الدن�ن

وقد �شدرت من هذه ال�شل�شلة خالل �شنة 2011 العن�وين الت�لية:
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تقرير معلومات )18(: اإ�سكالية اإعطاء الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان حقوقهم املدنية

اأو�ش�عهم  وتطور  لبن�ن  اإىل  الفل�شطيني  اللجوء  بداي�ت  على  ال�شوء  التقرير  هذا  ي�شلط 

ال�شك�نية، وم� هي احلقوق التي اأقرته� القوانني واملواثيق الدولية، ثم يتعر�ص التقرير اإىل اأهم 

اأقرته� الدولة اللبن�نية املتعلقة ب�لالجئني الفل�شطينيني من ت�أ�شريات الدخول  الت�شريع�ت التي 

والإق�مة، وحق التملك، وق�نون العمل...اإلخ، ويتحدث عن مواقف الأحزاب والقوى اللبن�نية جت�ه 

الالجئني الفل�شطينيني وحقوقهم.

متثل  والذي  احلقوق،  تلك  عن  الدف�ع  يف  الفل�شطيني  الدور  عن  احلديث  التقرير  ويتن�ول 

كم�  الفل�شطينية،  والف�ش�ئل  الفل�شطينية،  الوطنية  وال�شلطة  الفل�شطينية،  التحرير  منظمة  يف 

ويعر�ص لدور منظم�ت املجتمع املدين الفل�شطيني يف لبن�ن. ويختم التقرير ب�لتعريج على املوقف 

العربي والدويل من حقوق الالجئني الفل�شطينيني يف لبن�ن.

تقرير معلومات )19(: حزب العمل الإ�سرائيلي

اإن�ش�ء  قبل  اأي   ،1930 �شنة  يف  العمل  حزب  ت�أ�شي�ص  بداية  على  ال�شوء  التقرير  هذا  ي�شلط 

ب�حلزب.  ع�شفت  التي  الداخلية  وامل�ش�كل  للخالف�ت  يعر�ص  ثم   ،1948 �شنة  يف  “اإ�شرائيل” 
دور  على  يعّرج  ثم  ال�شي��شية،  وروؤيته  العمل  حزب  برن�مج  عن  احلديث  اأي�شً�  التقرير  ويتن�ول 

ويفرد  كم�  الإ�شرائيلية،  احلكوم�ت  يف  وم�ش�رك�ته  الإ�شرائيلية،  الداخلية  ال�شي��شة  يف  احلزب 

العربية  دوره يف احلروب  الأول:  �شقني:  الإ�شرائيلي، يف  العربي  ال�شراع  لدور احلزب يف  جزءًا 

الإ�شرائيلية، والث�ين: موقفه من عملية الت�شوية ال�شلمية.

تقرير معلومات )20(: قوافل ك�سر احل�سار عن قطاع غزة

)املع�بر(  الربي  احل�ش�ر  لفر�ص  الإ�شرائيلية  الإجراءات  على  ال�شوء  التقرير  هذا  ي�شلط 

ال�شلطة  ملوقف  ويعر�ص  رفح،  معرب  على  امل�شرية  الإجراءات  اإىل  اإ�ش�فة  واجلوي،  والبحري 

والع�مل  الدويل  املجتمع  موقف  على  ويعرج  كم�  الفل�شطينية،  والف�ش�ئل  الفل�شطينية  الوطنية 

�شقني:  على  غزة  قط�ع  عن  احل�ش�ر  ك�شر  قوافل  التقرير  يتن�ول  ثم  ومن  والإ�شالمي.  العربي 

القوافل الربية، والقوافل البحرية.

وي�شرد اأبرز تلك القوافل، ويف�شل كل م� يتعلق به� من جه�ت منظمة، وحمولت، واأهداف، 

وم�شريه�، وردود الأفع�ل.
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4. كتب اأخرى:

اإ�سرائيل والقانون الدويل:

يقدم هذا الكت�ب نحو ع�شرين بحثً� علميً� موثقً� يف الق�نون الدويل، ويك�شف على يد 

خرباء ق�نونيني كب�ر الكثري من اأوجه انته�ك�ت “اإ�شرائيل” للق�نون الدويل؛ لي�ص فقط يف 

بحق  املرتكبة  اأي�شً� يف جم�ل اجلرائم  واإمن�  والحتالل،  والعدوان  جم�ل جرائم احلرب 

وم�ش�درة  ح�ش�رهم،  ونتيجة  العودة،  حق  من  ومنعهم  تهجريهم  نتيجة  الفل�شطينيني 

وتهويده�.  القد�ص  و�شم  العن�شري،  الف�شل  جدار  واإق�مة  امل�شتوطن�ت،  وبن�ء  اأرا�شيهم 

كم� يك�شف اجلرائم املرتكبة بحق الأطف�ل والن�ش�ء، وبحق الأ�شرى، وتلك املرتكبة نتيجة 

عملي�ت الغتي�ل املتعمد.

ال�شعب  بحقوق  املعنيني  لكل  وحمّدثً�  اأ�ش��شيً�  مرجعً�  يعّد  الكت�ب  هذا  ف�إن  �شك  وبال 

الفل�شطيني، ولكل املهتمني ب�لق�نون الدويل، ولكل املت�بعني والن��شطني يف جم�لت حقوق 

الإن�ش�ن.

وي�شدر هذا الكت�ب تتويجً� جلهد ا�شتمر نحو ع�م يف حتديث وحترير اأوراق العمل التي ُقّدمت يف املوؤمتر الدويل الذي عقده مركز 

الزيتونة يف بريوت يف 4-2009/11/5، بعنوان “اإ�شرائيل والق�نون الدويل”، ومب�ش�ركة نخبة من اأبرز اخلرباء يف الق�نون الدويل، كم� 

متت اإ�ش�فة عدد من الف�شول املهمة اإليه�.

حترير: د. عبد الرحمن حممد علي

امل�ساركون:

اأ. د. بول دي ف�رت اأ. د. اإي�ن �شكوبي   د. اأني�ص فوزي ق��شم   اأ. د. اآلن بيليه  

اأ. �شيلفي� نيكولو ج�ر�شي� اأ. ح�شن اأحمد عمر   اأ. د. جون دوغ�رد    اأ. د. ج�ن �شلمون 

اأ. د. فريا جولند دب��ص د. عبد اهلل الأ�شعل   د. عبد الرحمن حممد علي   اأ. د. �شفيق امل�شري 

اأ. د. حممد املجذوب د. حممد مو�شى اأبو الهيج�  د. م�هر اإدري�ص البن�   د. كريت�ص دوبلر  

د. هيثم مّن�ع د. جنوى ح�ش�وي   اأ. د. مونيك �شوميليي جوندرو   د. حممود املب�رك 

�سناعة القرار الإ�سرائيلي )الن�سخة العربية(:

اأهم  وحتديد  الإ�شرائيلي،  القرار  �شن�عة  عملية  لفهم  حم�ولة  الدرا�شة  هذه  متثل 

عن��شر القوة وال�شعف فيه�. وهي ت�شعى بذلك اإىل �شّد ثغرة يف الدرا�ش�ت املتعلقة بهذا 

املو�شوع، من خالل ا�شتقراء منظومة العوامل الداخلية واخل�رجية وتداخالته�. 

وحت�ول الدرا�شة �شرح كيفية ت�ش�بك العوامل والقوى داخل املجتمع الإ�شرائيلي، والتي 

اآلية �شن�عة القرار، وعلى الطريقة التي توؤخذ به� القرارات املتعلقة ب�لأمن  ت�شغط على 

“اإ�شرائيل”  بني  العالقة  طبيعة  اإىل  الدرا�شة  وتتطرق   اخل�رجية.  وال�شي��شة  القومي 

والولي�ت املتحدة الأمريكية، وكيف توؤثر هذه العالقة على عملية �شن�عة القرار الإ�شرائيلي، 

واإىل العالقة بني “اإ�شرائيل” واملجتمع�ت اليهودية يف اخل�رج.

دون  القرار،  لعملية �شن�عة  �ش�ملة  اعتم�د مق�ربة  ب�أنه� حت�ول  الدرا�شة  وتتميز هذه 

الرتكيز فقط على عملية �شن�عة القرار يف اأثن�ء الأزم�ت.

تاأليف: كرمي اجلندي
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اجلرائم الإ�سرائيلية خالل العدوان على قطاع غزة:

الق�نون  يف  الأ�شت�ذ  علي،  حممد  الرحمن  عبد  الدكتور  ب�إعداده�  ق�م  ق�نونية  درا�شة 

الدويل واحل�ئز على �شه�دة من مركز اأبح�ث اأك�دميية له�ي للق�نون الدويل، حول اجلرائم 

وفقً�   2009/1/18-2008/12/27 يف  غزة  على  الإ�شرائيلي  العدوان  خالل  ارتكبت  التي 

�شة للمحكمة اجلن�ئية الدولية يف له�ي. ملع�هدة روم� املوؤ�شِّ

ففي حني تدعي “اإ�شرائيل” اأنه� بداأت عدوانه� بحجة وقف ال�شواريخ الفل�شطينية التي 

الفل�شطينية  املق�ومة  ا�شتهدفت يف هجومه� مع�قل لأفراد  واأنه�  اإ�شرائيل”،  “جنوب  دكت 

فقط، اإل اأن جميع التق�رير ال�ش�درة عن مراكز حقوق الإن�ش�ن توؤكد اأن اجلي�ص الإ�شرائيلي 

قد اأفرط يف ا�شتخدام القوة، وق�م بتنفيذ حوايل 2,500 �شربة جوية، واأن غ�لبية املن�ش�آت 

اأحي�ء �شكنية مكتظة،  التي ا�شُتهِدَفت هي من�ش�آت مدنية ع�مة واأمالك خ��شة، تقع و�شط 

مم� اأدى اإىل اإب�دة اأ�شر بك�مل اأفراده�. وهو م� ي�شكل انته�كً� جلميع القوانني الدولية.

وي�شم الكت�ب ثالثة مب�حث، تتن�ول جرائم احلرب واجلرائم �شّد الإن�ش�نية املرتكبة يف قط�ع غزة خالل العدوان الإ�شرائيلي، 

ح�شب ن�شو�ص مع�هدة روم�، وطرق مالحقة جمرمي احلرب الإ�شرائيليني.

تاأليف: د. عبد الرحمن حممد علي

ال�سيا�سة اخلارجية الإ�سرائيلية جتاه اإفريقيا: ال�سودان منوذجاً:

يعترب ال�شودان اأكرب دولة عربية من حيث امل�ش�حة وهو بوابة للعديد من الدول العربية 

واأرا�شيه  وامل�ئية  القت�ش�دية  برثواته  ويتميز  الوا�شعة،  حدوده  خالل  من  والإفريقية 

اخل�شبة وتنوعه العرقي والديني، وهذا م� و�شعه يف دائرة الهتم�م الإ�شرائيلي، وجعل 

خلدمة  واإث�رته�  الداخلية  م�شكالته  وتوظيف  وتفتيته  اإ�شع�فه  اإىل  ت�شعى  “اإ�شرائيل” 
م�ش�حله� عرب النزاع�ت وال�شراع�ت، وب�لت�يل ت�شدير الأزم�ت اإىل دول اجلوار.

مت�ر�شه  الذي  اخلطري  الدور  تعر�ص  م�ج�شتري،  ر�ش�لة  اأ�شله  يف  الكت�ب  هذا 

“اإ�شرائيل” جت�ه اإفريقي� ع�مة وال�شودان خ��شة، وتك�شف خلفي�ت الهتم�م الإ�شرائيلي 
ب�لدول الإفريقية.

جت�ه  الإ�شرائيلية  اخل�رجية  ال�شي��شة  اأهداف  تتن�ول  ف�شول  خم�شة  الكت�ب  وي�شم 

الأمن  على  وتداعي�ته�  ال�شي��شة،  هذه  تنفيذ  وو�ش�ئل  مراحله�  تطور  �شوء  يف  اإفريقي� 

ا�شتنت�ج�ت  اإىل  لل�شودان كدولة، ب�لإ�ش�فة  “اإ�شرائيل”  ال�شودان، وروؤية  الإ�شرائيلية جت�ه  العربي، وحمددات ال�شرتاتيجية  القومي 

البحث وتو�شي�ته.

تاأليف: ع�مر خليل اأحمد ع�مر
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الأوقاف الإ�سالمية يف فل�سطني ودورها يف مواجهة الحتالل الإ�سرائيلي:

حتتل الأوق�ف الإ�شالمية مك�نة مهمة يف فل�شطني، حيث تغطي م�ش�ح�ت وا�شعة من هذه 

الأر�ص املب�ركة.

ويتن�ول هذا الكت�ب واقع الأوق�ف الإ�شالمية يف فل�شطني، وكيف �شّكلت ذراعً� اقت�ش�ديً� 

الفل�شطينية  الوطنية  احلركة  خدمت  كم�  فل�شطني،  لأهل  داعمً�  واإن�ش�نيً�  واجتم�عيً� 

اأن تكون هذه  اأثن�ء الحتالل الربيط�ين لفل�شطني. لذا، مل يكن من الغريب  خ�شو�شً� يف 

الأوق�ف مو�شع ا�شتهداف احلركة ال�شهيونية والكي�ن الإ�شرائيلي.

الإ�شالمية،  لالأوق�ف  الإ�شرائيلي  ال�شهيوين  ال�شتهداف  اآلي�ت  الكت�ب  هذا  ويو�شح 

وكيف مّت جتيري القوانني وا�شتخدام القرارات الع�شكرية لال�شتيالء على هذه الأوق�ف، ونزع 

ملكيته�، وحتويله� ملنفعة امله�جرين وامل�شتوطنني ال�شه�ينة.

تاأليف: د. �ش�مي حممد ال�شالح�ت

حق عودة الالجئني الفل�سطينيني بني حل الدولتني ويهودية الدولة:

الإ�شرائيلية،  الروؤية  وفق  الدولتني”،  “حل  خطورة  ك�شف  عند  الكت�ب  هذا  يتوقف  ل 

من ن�حية اإ�شق�ط حق العودة فح�شب،  واإمن� يربط بينه� و بني “يهودية الدولة” من حيث 

تتنـ�قـ�ص  النه�ئي”،  “الو�شع  عن  بديلة  اإ�شك�لية  �شيغً�  ب�عتب�ره�  والتبع�ت؛  الإره��ش�ت 

بنيويـً� مع حـق العـودة، وتختزل احلقوق الفل�شطينية امل�شروعة، وت�شفي امل�شروعية الت�ريخية 

والدينية والق�نونية املزعومة على الكي�ن الإ�شرائيلي.

لالأيديولوجية  املكّونة  ولالأفك�ر  املحتل،  الكي�ن  لبنية  حتلياًل  يقدم  الكت�ب  هذا  اإن 

ال�شهيونية ال�ش�ئدة، واملتن�ق�شة مع م�شروع الت�شوية ال�شلمية، مق�بل �شطوة التي�رات اليمينية 

والدينية املتطرفة، ويدر�ص م�شوغ�ت هدف وتوقيت ا�شرتاط العرتاف الفل�شطيني بـ“يهودية 

التي تلغي حق العودة وحقوق الفل�شطينيني يف فل�شطني املحتلة 1948. كم� يح�ول  الدولة”، 

واملوقف من  الق�ئمة،  ال�شي��شية  واخلريطة  الإ�شرائيلي،  الداخل  فهم  علـمي  ب�شـكل  الكـت�ب 

قي�م الدولة الفل�شطينية، ومن احلقوق الوطنية الفل�شطينية.

تاأليف: د. ن�دية �شعد الدين

املوقف الرو�سي جتاه حركة حما�س 2010-2006:

ي�شّلط هذا الكت�ب ال�شوء على تطّور عالقة رو�شي� بحركة حم��ص، اإثر فوزه� يف انتخ�ب�ت 

املجل�ص الت�شريعي الفل�شطيني �شنة 2006، وحتى نه�ية �شنة 2010، ويبنيِّ خلفي�ت وحمددات 

املوقف الرو�شي جت�ه هذه العالقة، واأهم املحط�ت التي مّرت به�.

ويو�شح الكت�ب اأن رو�شي� التي ت�شعى للعب دور متزايد يف ال�شرق الأو�شط وجت�ه الق�شية 

وتع�ملت معه� ب�نفت�ح، وقّدرت له� حجمه�  الفل�شطينية، مل تعترب حم��ص حركة “اإره�بية”، 

ال�شعبي و�شرعيته� النتخ�بية؛ كم� ق�م عدد من الزعم�ء الرو�ص ب�للتق�ء بق�دة حم��ص.

وي�شري الكت�ب اإىل اأنه يف الوقت الذي ك�نت فيه رو�شي� تط�لب بفـك احل�شـ�ر عن قط�ع 

غزة، ف�إنه� ك�نت ت�شعى لدفع حم��ص ب�جت�ه امل�ش�ركة يف م�شروع الت�شوية وحّل الدولتني.

اإعداد: و�ش�م اأبي عي�شى
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الداخل الفل�سطيني ويهودية الدولة:

املحتلة  الفل�شطيني )فل�شطني  الداخل  العربي يف  املجتمع  واقع  الكت�ب  يعر�ص هذا 

�شنة 1948( منذ رفع “اإ�شرائيل” �شع�ر “يهودية الدولة”، وتداعي�ت هذا الأمر خ�شو�شً� 

لت�شفية  ال�شع�ر  ويهدف هذا  ة احلكم.  �شدَّ اإىل   2009 �شنة  نتني�هو  بعد و�شول حكومة 

وتهويده�  اأرا�شيهم  وم�ش�درة  الفل�شطينيني  من  تبقى  م�  وتهجري  الفل�شطينية  الق�شية 

وتهويد مع�مله�، وامل�ص ب�ملقد�ش�ت واملع�مل الأثرية واقتالع قرى ك�ملة واإزالته� عن الوجود، 

وتغيري اأ�شم�ء اأم�كن وم�شمي�ت مواقع من عربية اإىل عربية، واإلغ�ء حق العودة.

على  وت�أثريه�  الدولة”  “يهودية  م�ش�ريع  تن�ولت  ف�شول  ع�شرة  الكت�ب  هذا  وي�شم 

التطهري  و�شي��ش�ت  العربي،  املحلي  احلكم  واأزمة  الفل�شطيني،  الداخل  يف  العرب  هوية 

العرقي، ب�لإ�ش�فة اإىل طم�ص الآث�ر العربية والإ�شالمية، وتهويد الرتبية والتعليم.

 امل�ساركون:

ال�شيخ رائد �شالح اأ. ح�ش�ن طب�جة   اأ. د. اإبراهيم اأبو ج�بر  

اأ. عبد عنبت�وي اأ. عبد الرازق مت�ين  اأ. زكي اغب�رية   

د. مو�شى حجريات اأ. مهند م�شطفى   د. م�شعود اغب�رية  



ثانياً: التقدير ال�سرتاتيجي:

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 40 تقديرًا ا�شرتاتيجيً� حتى نه�ية �شنة 2011، من بينه� 13 خالل تلك ال�شنة، تن�ولت العن�وين الت�لية:

اأثر التغريات يف البالد العربية على الق�شية الفل�شطينية )ني�ش�ن/ اأبريل 2011(.  .1

امل�ش�حلة بني فتح وحم��ص.. التطورات والحتم�لت )ني�ش�ن/ اأبريل 2011(.  .2

م�شتقبل املوقف الإ�شرائيلي من م�شر بعد ثورة 25 ين�ير )اأي�ر/ م�يو 2011(.  .3

م�شتقبل املق�ومة الفل�شطينية يف �شوء التطورات العربية )اأي�ر/ م�يو 2011(.  .4

الفل�شطينيون وحق العودة .. 2011/5/15 منوذجً� )حزيران/ يونيو 2011(.  .5

التحولت العربية والت�شوية ال�شي��شية )متوز/ يوليو 2011(.  .6

ال�شي��شة الأمريكية جت�ه الق�شية الفل�شطينية يف �شوء التطورات العربية )متوز/ يوليو 2011(.  .7

اإعالن الدولة الفل�شطينية: الحتم�لت والتداعي�ت )اآب/ اأغ�شط�ص 2011(.  .8

ال�شلوك الإ�شرائيلي جت�ه امل�ش�حلة وا�شتحق�ق�ته� )اآب/ اأغ�شط�ص 2011(.  .9

حم�ولت فك احل�ش�ر عن قط�ع غزة... اإىل اأين؟ )اأيلول/ �شبتمرب 2011(.  .10

الحتج�ج�ت يف “اإ�شرائيل” وتداعي�ته� )ت�شرين الأول/ اأكتوبر 2011(  .11

الو�شع الداخلي الفل�شطيني يف �شوء تطورات الدولة وامل�ش�حلة وتب�دل الأ�شرى )ك�نون الأول/ دي�شمرب 2011(.  .12

م�شتقبل طلب ع�شوية فل�شطني يف جمل�ص الأمن )ك�نون الأول/ دي�شمرب 2011(.  .13
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ثالثاً: ترجمات الزيتونة:

هي �شل�شلة من الرتجم�ت التي ت�شدر دوريً� عن مركز الزيتونة للدرا�ش�ت وال�شت�ش�رات. تهدف هذه الرتجم�ت اإىل ت�شليط ال�شوء 

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

الغرب، وخ�شو�شً� الولي�ت املتحدة الأمريكية. ويحر�ص مركز الزيتونة على اختي�ر الدرا�ش�ت واملق�لت املهمة التي  “اإ�شرائيل” ويف 
مت�ص ب�شكل مب��شر ق�ش�ي� الع�ملني العربي والإ�شالمي ب�شكل ع�م، وال�ش�أن الفل�شطيني ب�شكل خ��ص؛ وا�شعً� بني يدي الب�حثني واملهتمني 

بجدته�  الزيتونة  ترجم�ت  القرار. ومتت�ز  التفكري يف مراكز �شن�عة  وا�شحة عن اجت�ه�ت  وتقدم �شورة  العلمي  البحث  م�دة ترثي 

وتوخيه� الدقة واملهنية الع�لية يف الرتجمة.

وقد اأ�شدر املركز 72 ترجمة حتى نه�ية �شنة 2011، من بينه� 10 خالل تلك ال�شنة، تن�ولت العن�وين الت�لية:

اأزمة النف�ش�ل يف ال�شودان: هل ميكن اأن يفرتق اجلنوب عن ال�شم�ل دون حرب؟ )ك�نون الث�ين/ ين�ير 2011(.  .1

العالق�ت الإ�شرائيلية املتوترة مع تركي� واإيران: ُبعد “�شّد الأطراف” )�شب�ط/ فرباير 2011(.  .2

م�شر بعد الثورة: وجهت� نظر )اآذار/ م�ر�ص 2011(.  .3

وجه�ت نظر يف اأحداث �شورية )ني�ش�ن/ اأبريل 2011(.  .4

�شرق اأو�شط قدمي جديد: التطورات اجل�رية وانعك��ش�ته� على “اإ�شرائيل” )ني�ش�ن/ اأبريل 2011(.  .5

اأينبغي اأن ت�شبح “اإ�شرائيل” دولة “طبيعية”؟ )حزيران/ يونيو 2011(.  .6

اأولوي�ت خ�طئة: التقييم�ت الرتكية للقوة الأمريكية )متوز/ يوليو 2011(.  .7

اخلي�رات ال�شي��شية ل�شتبدال منظمة التحرير الفل�شطينية ب�ل�شلطة الفل�شطينية )اأيلول/ �شبتمرب 2011(.  .8

احلرب املقبلة: كيف �شيبدو �شراع اآخر بني حزب اهلل و“اإ�شرائيل”-1 )ت�شرين الث�ين/ نوفمرب 2011(.  .9

احلرب املقبلة: كيف �شيبدو �شراع اآخر بني حزب اهلل و“اإ�شرائيل”-2 )ك�نون الأول/ دي�شمرب 2011(.  .10
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رابعاً: الأر�سيف واملعلومات:

من  اأكرث  مت�بعة  على  يوميً�  الق�شم  يعمل  اإذ  املركز،  لعمل  اأ�ش��شيً�  ع�شبً�  الزيتونة  مركز  يف  واملعلوم�ت  الأر�شيف  ق�شم  ميّثل 

65 م�شدرًا اإلكرتونيً� موثوقً�؛ ي�شمل اأهم ال�شحف اليومية العربية والأجنبية والإ�شرائيلية، واملواقع الإخب�رية، ب�لإ�ش�فة اإىل مت�بعة 

اأ�شبوعية مل� ي�شدر عن 35 من اأهم مراكز الدرا�ش�ت والأبح�ث العربية والأجنبية والإ�شرائيلية. ويقوم بحفظ املواد التي تدخل �شمن 

جم�ل عمل املركز و�شمن دائرة اهتم�مه، وتوثيقه�، وت�شنيفه�؛ بهدف بن�ء اأر�شيف معلوم�ت غني لال�شتف�دة منه يف خمتلف اأعم�ل 

املركز، ومن اأبرزه� الن�شرة اليومية “فل�شطني اليوم”، والتقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ال�شنوي، و�شل�شلة تقرير املعلوم�ت، و�شل�شلة 

ترجم�ت الزيتونة، وغريه� من الأعم�ل.

خام�ساً: ن�سرة فل�سطني اليوم:

الإ�شرائيلي، ت�شدر  العربي  وال�شراع  الفل�شطينية  ب�لق�شية  له عالقة  م�  بكل  ُتعنى  يومية،  اإخب�رية  ن�شرة  اليوم” هي  “فل�شطني 
دون انقط�ع على مدار الأ�شبوع. وهي نت�ج مت�بع�ت يومية لأكرث من 65 م�شدرًا اإلكرتونيً� موثوقً�؛ ي�شمل اأهم ال�شحف اليومية العربية 

والأجنبية، واملواقع الإخب�رية، ب�لإ�ش�فة اإىل اأهم مراكز الدرا�ش�ت والأبح�ث، وُي�شتخدم فعليً� يف داخل العدد الواحد يوميً� حوايل 

25 م�شدرًا.

و�شهولة  بف�علية ت�شميمه�،  الوقت واجلهد. وهي متت�ز  واملتخ�ش�شني، تخت�شر عليهم  الب�حثني  تهم  الن�شرة م�دة غنية  وتقدم 

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� 2,366 عددًا حتى نه�ية �شنة 

2011، من بينه� 355 عددًا خالل تلك ال�شنة.
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:alzaytouna.net ساد�ساً: املوقع الإلكرتوين�

�شهد املوقع الإلكرتوين للمركز، بن�شختيه العربية والإجنليزية، جملة من التحديث�ت خالل �شنة 2011، �شملت حت�شني �شكل املوقع، 

اأف�شل خدمة  تقدمي  بهدف  وذلك  امليزات واخلدم�ت اجلديدة؛  واإ�ش�فة عدد من  املحتوى،  اإدارة  نظ�م  وتطوير  فيه،  املواد  وتق�شيم 

 ،2011 يونيو  �شهر حزيران/  الإجنليزية يف مطلع  ال�شفحة  من  الن�شخة اجلديدة  اإطالق  مّت  وقد  ومت�شفحيه.  املوقع  لزوار  ممكنة 

والن�شخة املحّدثة من ال�شفحة العربية يف ك�نون الأول/ دي�شمرب 2011.

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 

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

اإىل 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.

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

بني مواقع مراكز الدرا�ش�ت املعنية  ب�ل�ش�أن الفل�شطيني، يف الداخل واخل�رج، وب�ت الآن اأحد املواقع الأكرث زي�رة بينه�.

وعلى الرغم من الرتاجع الذي �ُشّجل خالل �شنة 2011 على م�شتوى مت�بعة اأحداث الق�شية الفل�شطينية ب�شبب الثورات والتغريات 

التي ي�شهده� الع�مل العربي، اإل اأن املوقع متّكن من حتقيق زي�دة بن�شبة 5% يف عدد الزي�رات، ليبلغ عدده� اأكرث من 466 األف زي�رة. 

علمً� اأن هذه الزي�رات ك�نت قد حققت يف �شنة 2010 زي�دة بن�شبة 30%.فيم� بلغ عدد النقرات خالل �شنة 2011 حوايل 20 مليون 

و130 األف نقرة.
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�سابعاً: 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 22 موؤمترًا وحلقة نق��ص حتى نه�ية �شنة 2011، من بينه� اأربعة خالل تلك ال�شنة، حملت العن�وين الت�لية:

الق�شية الفل�شطينية: تقييم ا�شرتاتيجي 2010 - تقدير ا�شرتاتيجي 2011.  .1

التغريات العربية واأثره� على الو�شع الفل�شطيني.  .2

الالجئون الفل�شطينيون وحق العودة... 2011/5/15 منوذجً�.  .3

الو�شع الفل�شطيني الداخلي... ا�شتحق�ق�ت امل�ش�حلة والدولة وحترير الأ�شرى.  .4

حلقة نقا�س “الق�سية الفل�سطينية”: تقييم ا�سرتاتيجي 2010 - تقدير ا�سرتاتيجي 2011:  .1

)2011/1/13 - فندق كراون بالزا - بريوت(

ُعقدت هذه احللقة يف 2011/1/13، مب�ش�ركة نخبة من املتخ�ش�شني واملهتمني ب�ل�ش�أن الفل�شطيني، وجرى خالله� تقييم تطورات 

ال�شرتاتيجي  التقييم  املركز يف  ع�دة  مع  وذلك جريً�   .2011 ل�شنة  املتوقعة  التقديرات  وعر�ص   ،2010 ل�شنة  الفل�شطينية  الق�شية 

للتطورات املتعلقة ب�لق�شية الفل�شطينية على راأ�ص كل �شنة، وحم�ولة ال�شت�شراف امل�شتقبلي لل�شنة الق�دمة، ويف اأجواء اإعداد املركز 

لتقريره ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ال�شنوي.
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2. حلقة نقا�س “التغريات العربية واأثرها على الو�سع الفل�سطيني”:

)2011/3/10 - مركز الزيتونة - بريوت(

املفكرين  من  نخبة  و�شمت   ،2011/3/10 يف  احللقة  هذه  ُعقدت 

الت�أثريات  ون�ق�شت  والفل�شطيني،  العربي  ال�ش�أنني  يف  واملتخ�ش�شني 

الو�شع  على  العربية  املنطقة  �شهدته�  التي  والتغريات  للثورات  املحتملة 

الفل�شطيني وجمري�ت الق�شية الفل�شطينية.

وقد انق�شمت احللقة اإىل جل�شتني، ركزت الأوىل على عر�ص املعلوم�ت 

ال�شين�ريوه�ت  فتن�ولت  الث�نية  اجلل�شة  اأم�  الق�ئم،  الو�شع  وحتليل 

اإعداد  النق��ص يف  ال�شتف�دة من جُمري�ت حلقة  وقد متت  والإ�شرائيلي.  الفل�شطيني  ال�شعيدين  الأحداث على  لت�أثريات  امل�شتقبلية 

التقدير ال�شرتاتيجي الذي �شدر عن مركز الزيتونة يف ني�ش�ن/ اأبريل 2011، بعنوان “اأثر التغريات يف البالد العربية على الق�شية 

الفل�شطينية”.

3. حلقة نقا�س “الالجئون الفل�سطينيون وحق العودة... 2011/5/15 منوذجاً”:

)2011/5/25 - مركز الزيتونة - بريوت(

ال�شعبية  التحرك�ت  ون�ق�شت   ،2011/5/25 يف  احللقة  هذه  ُعقدت 

بحق  مط�لبة  للنكبة  وال�شتني  الث�لثة  الذكرى  اأحيت  التي  الفل�شطينية 

العودة، وُنّظمت يف عدة دول ب�شكل متزامن، و�شقط فيه� ع�شرات ال�شهداء 

واجلرحى. وقد �ش�رك فيه� نخبة من املفكرين واملتخ�ش�شني يف ال�ش�أن 

العودة  مل�شرية  والإعداد  التن�شيق  يف  امل�ش�همني  من  واثن�ن  الفل�شطيني 

التي انطلقت يف لبن�ن ب�جت�ه بلدة م�رون الرا�ص على احلدود مع فل�شطني 

املحتلة.

وقد انق�شمت احللقة اإىل جل�شتني، ركزت اأولهم� على اأبع�د التحرك�ت ال�شعبية ودللته� ودوافعه�، مع الرتكيز على التحرك�ت التي 

جرت يف لبن�ن و�شوري�، والتي �شقط خالله� اأكرث من ع�شرة �شهداء ومئ�ت اجلرحى، وردود الفعل املختلفة التي اأث�رته� يف “اإ�شرائيل”، 

وعلى امل�شتويني العربي والدويل كذلك. فيم� ركزت اجلل�شة الث�نية على من�ق�شة ال�شين�ريوه�ت امل�شتقبلية املحتملة للتحرك�ت ال�شعبية 

الفل�شطينية املط�لبة بحق العودة، واإمك�نية البن�ء على هذه التحرك�ت وتطويره� وا�شتثم�ره�، والآلي�ت والإجراءات املقرتحة لذلك.

وقد متت ال�شتف�دة من جُمري�ت حلقة النق��ص يف اإعداد التقدير ال�شرتاتيجي الذي �شدر عن مركز الزيتونة يف حزيران/ يونيو 

2011، ب�لعنوان نف�شه.
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4. حلقة نقا�س “الو�سع الفل�سطيني الداخلي... ا�ستحقاقات امل�ساحلة والدولة وحترير الأ�سرى”:

)2011/10/27 - مركز الزيتونة - بريوت(

ُعقدت هذه احللقة يف 2011/10/27، مب�ش�ركة جمموعة متميزة من 

الب�حثني واملتخ�ش�شني يف ال�ش�أن الفل�شطيني. ون�ق�شت اأبرز امللف�ت التي 

�شهدت حراكً� على ال�ش�حة الفل�شطينية يف تلك الفرتة؛ وهي: امل�ش�حلة 

يف  كدولة  فل�شطني  ع�شوية  قبول  بطلب  والتقدم  الفل�شطينية،  الوطنية 

الأمم املتحدة، و�شفقة تب�دل الأ�شرى التي حملت ا�شم “وف�ء الأحرار”.

املف�و�ش�ت وجمود  املتمثلة يف ف�شل  الفل�شطينية،  الأزمة  للخروج من  الأ�ش��شي  املدخل  اأن  امل�ش�ركني على  �شّددت مداخالت  وقد 

امل�شروع  اأر�شية م�شرتكة وبرن�مج وطني فل�شطيني موحد، يعيد تعريف  اإىل ج�نب عدم حتقق امل�ش�حلة، هو التف�ق على  املق�ومة، 

الوطني الفل�شطيني، ويحدد اأهدافه واآلي�ت تطبيقه.

 وقد متت ال�شتف�دة من جُمري�ت حلقة النق��ص يف اإعداد التقدير ال�شرتاتيجي الذي �شدر عن مركز الزيتونة يف ك�نون الأول/ 

دي�شمرب 2011، بعنوان “الو�شع الداخلي الفل�شطيني يف �شوء تطورات الدولة وامل�ش�حلة وتب�دل الأ�شرى”.
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ثامناً: الدورات التدريبية:

التدريبية،  الدورات  ن�ش�طه يف جم�ل   2011 �شنة  املركز يف  ت�بع 

ال�شت�شراف  درا�ش�ت  “فن  يف  تدريبيتني  دورتني  املركز  عقد  حيث 

الدورة  وك�نت  متدربً�.  خم�شني  نحو  فيهم�  �ش�رك  امل�شتقبلي”، 

فُعقدت  الث�نية  الدورة  اأم�   ،2011/6/3-2 الفرتة  خالل  الأوىل 

.2011/9/9-7 الفرتة  خالل 

وقّدم الدورتني خبري الدرا�ش�ت امل�شتقبلية اأ.د. وليد عبد احلي، ومّت 

خاللهم� تعريف املتدربني على اأ�ش��شي�ت الدرا�ش�ت امل�شتقبلية، وتقني�ته� املعتمدة. كم� ت�شمنت الدورت�ن ا�شتعرا�ص من�ذج تطبيقية 

واإط�ره�  الدرا�شة  بدءًا من حتديد مو�شوع  الدرا�ش�ت،  العمل يف مثل هذه  اآلية �شري  تو�شيح  امل�شتقبلية، بهدف  الدرا�ش�ت  لعدد من 

الزمني، ومرورًا بتحديد املوؤ�شرات املطلوب قي��شه�، وجمع البي�ن�ت الالزمة، ودرا�شته� وحتليله�، و�شوًل اإىل اإخراج النت�ئج ب�شورته� 

النه�ئية.

وقد لقيت الدورت�ن تف�عاًل اإيج�بيً� من ِقبل املتدربني، الذين اأجروا خاللهم� مت�رين اأولية على كيفية تطبيق املن�هج املعتمدة يف 

الدرا�ش�ت امل�شتقبلية.

تا�سعاً: امل�ساركة يف املعار�س:

يحر�ص املركز على امل�ش�ركة يف مع�ر�ص الكت�ب املحلية والدولية، وذلك 

بهدف التعريف ب�أعم�له واإجن�زاته ب�شكل ع�م، وعر�ص اإ�شداراته وت�شويقه� 

يف  املركز  جمهور  مع  املب��شر  التوا�شل  حتقيق  اإىل  اإ�ش�فة  خ��ص،  ب�شكل 

خمتلف اأم�كن تواجدهم.

منه�  للكت�ب،  معر�شً�   12 يف   2011 �شنة  خالل  املركز  �ش�رك  وقد 

4 مع�ر�ص حملية، و8 مع�ر�ص عربية ودولية هي:

معر�ص م�شقط الدويل ال�ش�د�ص ع�شر للكت�ب )2011/3/4-2/22(.

معر�ص الري��ص الدويل للكت�ب )2011/3/11-1(.

معر�ص اأبو ظبي الدويل احل�دي والع�شرون للكت�ب )2011/3/20-15(.

معر�ص طهران الدويل الرابع والع�شرون للكت�ب )2011/5/14-4(.

دم�شق   - للكت�ب  والع�شرون  ال�ش�بع  الدويل  الأ�شد  مكتبة  معر�ص 

.)2011/9/18-8(

معر�ص ال�ش�رقة الدويل الثالثون للكت�ب )2011/11/26-16(.

للكتــــ�ب  واخلم�شـــون  اخلــ�مـــ�ص  الدولـــي  العـــربي  بيـــروت  معر�ص 

.)2011/12/15-2(

معر�ص الدوحة الدويل الث�ين والع�شرون للكت�ب )2011/12/22-12(.
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عا�سراً: العالقات العامة:

والتك�مل مع  والتع�ون  القرار، والنفت�ح  واملوؤ�ش�ش�ت املرتبطة ب�شن�عة  الزيتونة يف النفت�ح على اجله�ت  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 2011 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 والدبلوم��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 الدبلوم��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 

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

وا�شت�ش�رتهم وا�شت�ش�فتهم، واإبق�ءهم على اطالع على اأخب�ر املركز واأعم�له.

الث�من  ال�شنوي  املوؤمتر  اأعم�ل  الع�م د. حم�شن حممد �ش�لح يف  2011، م�ش�ركة مديره  اأبرز م�ش�رك�ت املركز خالل �شنة  ومن 

ملوؤ�ش�شة القد�ص الدولية املنعقد يف اخلرطوم يف الفرتة 6-2011/3/7، حتت رع�ية الرئي�ص ال�شوداين عمر الب�شري، ومب�ش�ركة عدد 

كبري من ال�شخ�شي�ت والعلم�ء واملفكرين من عدة دول عربية واأجنبية. وم�ش�ركته اأي�شً� يف اأعم�ل منتدى اجلزيرة ال�ش�د�ص الذي انعقد 

يف الع��شمة القطرية الدوحة حتت عنوان “الع�مل العربي والتغيري: هل و�شل امل�شتقبل؟”، يف الفرتة 2011/3/14-12.

ت��ش�م  موؤ�ش�شة  نظمته  والذي  الإ�شالمي،  املوؤمتر  منظمة  بلدان  يف  التفكري  خزان�ت  ملنتدى  الث�ين  املوؤمتر  يف  املركز  �ش�رك  كم� 

)Tasam( الرتكية يف مدينة ا�شت�نبول يف الفرتة 30-2011/3/31، من خالل وفد �شّم د. حم�شن حممد �ش�لح والزميل وائل �شعد.

وا�شت�ش�ف املعهد الدبلوم��شي الت�بع لوزارة اخل�رجية يف �شلطنة ُعم�ن مدير ع�م املركز، خالل الفرتة 16-2011/4/18، لإعط�ء 

دورة تدريبية حول الق�شية الفل�شطينية لعدد من طالب املعهد وال�شخ�شي�ت الدبلوم��شية والع�ملني يف الوزارة.

و�ش�رك املدير الع�م للمركز يف املوؤمتر الث�ين الذي نظمه “املنتدى الع�ملي للربمل�نيني الإ�شالميني” بجزيرة لنك�وي مب�ليزي� يف 

الفرتة 10-2011/7/11، حتت عنوان “�شرعية التغيري... والإ�شالح الدميوقراطي”. كم� األقى الكلمة الرئي�شية يف منتدى فل�شطني 

الأك�دميي الذي اأق�مه املعهد الع�ملي للفكر الإ�شالمي واحل�ش�رة يف م�ليزي� يف 2011/8/26.

ويف �شي�ق تعزيز توا�شل املركز مع مت�بعيه واملهتمني بعمله من خمتلف الفئ�ت، فقد اأ�شدر ق�شم العالق�ت الع�مة والإعالم كتيبً� 

تذك�ريً� مبن��شبة مرور �شبع �شنوات على ت�أ�شي�ص املركز، حتت عنوان “الزيتونة يف عيونهم”، �شّم جمموعة من ال�شه�دات التي تلق�ه� 

بتلك املن��شبة، اإىل ج�نب مقتطف�ت من ر�ش�ئل تلق�ه� يف من��شب�ت اأخرى، من جمموعة من ال�شي��شيني واخلرباء والأك�دمييني، تعك�ص 

املك�نة املتميزة التي يحظى به� املركز يف اأو�ش�طهم.
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حادي ع�سر: الزيتونة يف الإعالم:

اأكرب قدر من الو�شول اإىل جمهوره، ف�إنه يتوا�شل من خالل ق�شم العالق�ت الع�مة والإعالم  اإط�ر حر�ص املركز على حتقيق  يف 

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

ب�أن�شطته واإ�شداراته، وتوفري التغطية الإعالمية للفع�لي�ت التي يعقده�؛ حيث يزود تلك املوؤ�ش�ش�ت ب�أخب�ر �شدور الكتب، 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 2011، اأ�شدر ق�شم العالق�ت الع�مة والإعالم 33 م�دة �شحفية عن اأن�شطة املركز واأعم�له، ووّثق ن�شره� 383 مرة يف 

اأكرث من 120 م�شدرًا متنوعً�، �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 2011 م�ش�ركة خم�شة من ب�حثي املركز وممثليه يف اأكرث من �شبعني مق�بلة 

مع نحو 18 موؤ�ش�شة اإعالمية، �شمت حمط�ت تلفزيونية واإذاع�ت و�شحفً� ووك�لت اأنب�ء ومواقع اإلكرتونية.

ومن اأبرز و�ش�ئل الإعالم التي ن�شرت عن املركز حتى نه�ية �شنة 2011:

الإذاعات والقنوات التلفزيونية الف�سائية واملحلية:

القد�ص،  قن�ة  احلوار،  قن�ة  مب��شر،  اجلزيرة  قن�ة  اجلزيرة،  قن�ة 

قن�ة الع�مل، قن�ة بر�ص تي يف Press TV، قن�ة الأق�شى، قن�ة الر�ش�لة، 

قن�ة ال�شروق، قن�ة فل�شطني اليوم، تلفزيون امل�شتقبل، قن�ة املن�ر، ال�شبكة 

اللبن�نية،  الإذاعة  لبن�ن،  تلفزيون   ،)NBN )قن�ة  لالإر�ش�ل  الوطنية 

الب�ش�ئر )لبن�ن(،  اإذاعة  النور )لبن�ن(،  اإذاعة  الفجر )لبن�ن(،  اإذاعة 

اإذاعة حي�ة اأف اأم )الأردن(، راديو 786 )جنوب اإفريقي�(، وغريه�...

ال�سحف واملجالت العربية املحلية والدولية:

احلي�ة، القد�ص العربي )لندن(/ ال�شفري، النه�ر، امل�شتقبل، الأخب�ر، اللواء، البلد، الأم�ن الأ�شبوعية )لبن�ن(/ الد�شتور، الغد، 

الراأي، العرب اليوم، ال�شبيل، اللواء الأ�شبوعية )الأردن(/ القد�ص، الأي�م، احلي�ة اجلديدة، فل�شطني، الر�ش�لة الأ�شبوعية )فل�شطني(/ 

)ال�شعودية(/  املدينة  عك�ظ،  الوطن،  )البحرين(/  الأ�شبوعية  النب�أ  اخلليج،  اأخب�ر  الأي�م،  )الإم�رات(/  البي�ن  الحت�د،  اخلليج، 

امل�شلمة،  فل�شطني  جملة  )الكويت(/  املجتمع  جملة  اأوان،  القب�ص،  الراي،  الوطن،  )قطر(/  العرب  الراية،  الوطن،  ال�شرق، 

جملة العودة )لندن(/ وغريه�...

املواقع ال�سحفية الإلكرتونية ووكالت الأنباء:

)وف�(،  الفل�شطينية  الأنب�ء  وك�لة  لالإعالم،  الفل�شطيني  املركز   ،48 عرب  لين.نت،  اأون  اإ�شالم  العربية.نت،  اجلزيرة.نت، 

العربية )حميط(،  الإعالم  �شبكة  )اأمني(،  العربي  لالإعالم  الإنرتنت  �شبكة  معً�،  وك�لة  الإلكرتونية،  �شم�  وك�لة  بر�ص،  قد�ص  وك�لة 

ال�شبكة الفل�شطينية لالأنب�ء PNN، الإ�شالم اليوم، اإ�شالم ت�مي، وغريه�...






