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تعريف باملركز
الهوية:

مركز الزيتونة هو موؤ�س�سة درا�س�ت وا�ست�س�رات م�ستقلة، ت�أ�س�ست يف بريوت، يف منت�سف �سنة 2004، وهو مرّخ�ص 

ك�سركة م�س�همة حمدودة.

الر�صالة والروؤية:
ُيعنى املركز ب�لدرا�س�ت ال�سرتاتيجية وا�ست�سراف امل�ستقبل، وُيغطي جم�ُل عمِلِه الع�ملني العربي والإ�سالمي، ويعطي 

اهتم�مً� خ��سً� ب�لق�سية الفل�سطينية، وبدرا�س�ت ال�سراع مع امل�سروع ال�سهيوين والكي�ن الإ�سرائيلي، وكل م� يرتبط 

بذلك من اأو�س�ع فل�سطينية وعربية واإ�سالمية ودولية.

والتقنية،  العلمية  والأ�س�ليب  الطرق  اأحدث  وفق  وت�سنيفه�  وا�سعة،  معلوم�ت  ق�عدة  بن�ء  اإىل  املركز  وي�سعى 

والتع�ون مع العلم�ء واخلرباء واملتخ�س�سني لإ�سدار الدرا�س�ت والأبح�ث العلمية الر�سينة. كم� ُيعنى املركز ب�إق�مة 

الدورات التدريبية والت�أهيلية للمهتمني، وتقدمي ال�ست�س�رات الفنية املتخ�س�سة يف جم�لت عمله؛ اإىل ج�نب الندوات 

واملح��سرات واملوؤمترات.

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

كم� ي�سعى ل�ستقط�ب الب�حثني وت�أهيلهم واإبرازهم خلدمة الق�س�ي� الوطنية والعربية والإ�سالمية.

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

عمُل الدرا�س�ت وال�ست�س�رات على ق�عدة خدمة الأمة، ودعم احلقوق والق�س�ي� الوطنية والعربية والإ�سالمية.  .2
اللتزام ب�ملنهجية العلمية واملو�سوعية، وحتري الدقة يف جمع املعلوم�ت وحتليله� وتوظيفه�، والرتكيز على العمل   .3

النوعي اجل�د.

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

النفت�ح على ك�فة الأفك�ر وامل�ستجدات والتوجه�ت الفكرية وال�سي��سية يف الع�مل.  .5
عدم قبول اأي معون�ت م�لية اأو عينية م�سروطة توؤثر �سلبً� على توجه�ت املركز ور�س�لته واأهدافه.  .6
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اأق�صام املركز:
الأر�سيف واملعلوم�ت  .1

البحوث والدرا�س�ت  .2

الرتجمة  .3

ال�ست�س�رات والتدريب  .4

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

وزير الرتبية والتعليم الأردين الأ�سبق، رئي�ص اجل�معة الأردنية �س�بقً� اأ. د. اإ�سحق الفرح�ن   

وزير الثق�فة الأ�سبق، وزير التعليم الع�يل يف الأردن �س�بقً� د. اأمني حممود عبد اهلل  

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

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

خبري ت�ريخ اإفريقي� وال�سرق الأو�سط اأ. د. ح�سن اأحمد اإبراهيم  

وزير الإعالم امل�سري ال�س�بق، مدير مركز الإعالم العربي �س�بقً� اأ. �سالح عبد املق�سود   

ع�سو املجل�ص الوطني الفل�سطيني واللجنة التنفيذية يف م.ت.ف. �س�بقً� د. �سالح الدين الدب�غ   

مفكر وخبري اإداري د. ط�رق �سويدان   

مفكر وخبري ال�سوؤون ال�سهيونية   
*
اأ. د. عبد الوه�ب امل�سريي

الرئي�ص ال�س�بق للج�معة اللبن�نية، وزير الدولة اللبن�ين �س�بقً� اأ. د. عدن�ن ال�سيد ح�سني  

مفكر وموؤرخ اأ. د. عم�د الدين خليل   

ع�مل وعميد كلية ال�سريعة بج�معة الزرق�ء )الأردن( �س�بقً�    
*
اأ. د. عمر الأ�سقر

الرئي�ص ال�س�بق للج�معة الإ�سالمية يف غزة اأ. د. كم�لني �سعث   

مفكر وموؤرخ اأ. د. حممد عم�رة   

خبري الت�ريخ العربي والإ�سالمي   
*
اأ. د. حممد عي�سى �س�حلية

اأ�ست�ذ العلوم ال�سي��سية يف ج�معة قطر اأ. د. حممد امل�سفر   

اأ�ست�ذ الق�نون الدويل يف ج�معة امللك في�سل )ال�سعودية( د. حممود املب�رك   

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

مفكر، رئي�ص الأم�نة الع�مة للموؤمتر ال�سعبي لفل�سطينيي اخل�رج، اأ. منري �سفيق    

مدير دائرة التخطيط يف م.ت.ف. �س�بقً�      

____

 متوفى
*

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

البحوث والدرا�س�ت  .2

التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني  .3

الوث�ئق الفل�سطينية ال�سنوية  .4

التقديرات ال�سرتاتيجية واأوراق ال�سي��س�ت  .5

�سل�سلة تقرير املعلوم�ت  .6

املوقع الإلكرتوين  .5

العالق�ت الع�مة والإعالم  .6

ال�سوؤون الإدارية  .7

ال�سوؤون امل�لية  .8

7. ن�سرة “فل�سطني اليوم”

     8.املوقع الإلكرتوين

     9. الرتجم�ت املتخ�س�سة

املوؤمترات وحلق�ت النق��ص  .10   

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

كز   12. ال�ست�س�رات والتدريب.
املر

ف ب
ري

تع



20
17

نة 
يتو

الز
اد 

ح�ص

7

الأعمال والإجنازات
اأوًل: الإ�صدارات:

اأ�سدر مركز الزيتونة ع�سر كتب خالل �سنة 2017، ب�للغتني العربية والإجنليزية، حر�ص فيه� على اللتزام بخّطه 

املعتمد يف اإ�سدار الأبح�ث العلمية الر�سينة، التي ُتراعي اأف�سل مع�يري امل�سداقية واملو�سوعية، وتلتزم �سوابط البحث 

العلمي والتوثيق الأك�دميي الدقيق.

اأف�سل املوا�سف�ت الفنية،  اإخراج مطبوع�ته وت�سميمه� وطب�عته� وفق  واإىل ج�نب ذلك، فقد حر�ص املركز على 

مراعيً� يف الوقت نف�سه، يف ت�سعري تلك الكتب، �سي��سة تهدف لتحقيق اأو�سع انت�س�ر، ومتكني اأكرب عدد من املهتمني من 

اقتن�ء الكتب وال�ستف�دة منه�.

وفيم� يلي ق�ئمة بعن�وين اإ�سدارات مركز الزيتونة ل�سنة 2017:

العنوانم

اليومي�ت الفل�سطينية ل�سنة 12016

الوث�ئق الفل�سطينية ل�سنة 22011

املق�ومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�ص 1987–32015

حركة املق�ومة الإ�سالمية )حم��ص(: درا�س�ت يف الفكر والتجربة )الن�سخة الإجنليزية(4

Islamic Resistance Movement (Hamas): Studies of Thought & Experience

كيف نق��سي اإ�سرائيل؟: املق��س�ة الدولية لإ�سرائيل وق�دته� على جرائمهم بحق الفل�سطينيني5

�سيدي عمر: ذكري�ت ال�سيخ حممد اأبو طري يف املق�ومة وثالثة وثالثني ع�مً� من العتق�ل6

العالق�ت الرتكية الإ�سرائيلية 2002–72016

اجلم�عة الإ�سالمية يف لبن�ن 1975–82000

مع�ن�ة الط�لب الفل�سطيني حتت الحتالل الإ�سرائيلي )الن�سخة الإجنليزية(9

The Suffering of the Palestinian Student under the Israeli Occupationات
دار

لإ�ص
ا
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1. اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2016:
ُيعدُّ جملد “اليومي�ت الفل�سطينية” اأحد اأهم الإ�سدارات 

املتعلقة  الأحداث  اأبرز  ويعر�ص  الزيتونة،  ملركز  الدورية 

طبيعة  عن  ُتعربِّ  التي  يومي�ته�،  ق  وُيوثِّ الفل�سطينية  ب�لق�سية 

املرحلة، اأو تعك�ص التحولت يف امل�س�رات ال�سي��سية. 

وهذا هو املجلد الث�لث من هذه ال�سل�سلة، ويعر�ص املعلوم�ت 

الفل�سطيني  ب�جل�نبني  املتعلقة  الدللة  ذات  والإح�س�ئي�ت 

واقت�س�ديً�،  و�سك�نيً�،  و�سي��سيً�،  داخليً�،  والإ�سرائيلي، 

واجتم�عيً�، واأمنيً�، وع�سكريً�. ويك�سف م� يتعلق ب�ل�ستيط�ن، 

وم�س�ر  واملقد�س�ت،  القد�ص  على  والعتداء  التهويد،  وبرامج 

الت�سوية ال�سلمية، واأداء املق�ومة الفل�سطينية.

اإعداد وحترير: د. حم�سن حممد �س�لح، وربيع الدّن�ن، ووائل وهبة
عدد ال�صفحات: 572 �سفحة

2011، والتي �سهدت تطورات مهمة على ك�فة  339 وثيقة متعلقة ب�لق�سية الفل�سطينية ل�سنة  ويعر�ص هذا املجلد 

امل�ستوي�ت الداخلية والإقليمية والدولية.

وقد متت مراع�ة عدة مع�يري يف اختي�ر الوث�ئق، من اأبرزه� اأهمية تلك الوث�ئق، ودوره� يف ت�سكيل خريطة ال�سنة 

مو�سع التوثيق، مع احلر�ص على مراع�ة التوازن للقوى املوؤثرة والف�علة فل�سطينيً� وعربيً� واإ�سرائيليً� ودوليً�، ومراع�ة 

الوزن الن�سبي للقوى وال�سخ�سي�ت الف�علة، ودرج�ت ت�أثريه� واأدواره�، ومدى بعده� وقربه� من عملية �سن�عة اأحداث 

ال�سنة.

كم� حر�ست هيئة التحرير خالل اإعداد الكت�ب على اللتزام بدقة ب�ملع�يري العلمية، كم� مّت تدقيق ن�سو�ص الوث�ئق 

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

اإعداد وحترير: د. حم�سن حممد �س�لح ووائل اأحمد �سعد
عدد ال�صفحات: 714 �سفحة

2. الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2011:

ُيعّد م�سروع اإ�سدار الوث�ئق الفل�سطينية ب�سكل �سنوي اأحد 

اأهم امل�س�ريع التي ينفذه� املركز، خ�سو�سً� واأن الوث�ئق ُتعّد 

ب�حث  لأي  عنه�  غنى  ل  التي  املعلوم�ت  م�س�در  اأهم  اإحدى 

املركز  اأ�سدر  وقد  احلق�ئق.  مبعرفة  مهتم  اأو  متخ�س�ص  اأو 

لل�سنوات الفل�سطينية  الوث�ئق  من  جملدات  �سبعة  الآن   حتى 

املتعلقة الوث�ئق  اإ�سدار  ب�سدد  وهو   ،2011-2005 

ب�سنة 2012.
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3. املقاومة الفل�صطينية لالحتالل الإ�صرائيلي يف بيت املقد�س 1987–2015:

ال�سعب  مق�ومة  يف  م�ج�ستري،  ر�س�لة  اأ�سله  يف  هو  الذي  الكت�ب،  هذا  يبحث 

 ،2015–1987 الفرتة  القد�ص، خالل  الإ�سرائيلي يف مدينة  الفل�سطيني لالحتالل 

اإ�سرار  وراء  والدوافع  والنتف��س�ت،  للهب�ت  الت�ريخي  الت�سل�سل  وي�ستعر�ص 

التهويد  اإع�قة  يف  الأول  ال�سبب  ك�نت  والتي  الحتالل،  مق�ومة  على  الفل�سطينيني 

املق�ومة  اأن  مقدمته�  يف  النت�ئج،  من  عدد  اإىل  الكت�ب  ويخل�ص  للمدينة.  املطلق 

يف املدينة ُتطّور اأداءه� تبعً� للم�ستجدات الأمنية الإ�سرائيلية، كم� اأنه� تنتقل عرب 

الأجي�ل دون توقف. 

تاأليف: خ�لد اإبراهيم اأبو عرفة
عدد ال�صفحات: 400 �سفحة

4. حركة املقاومة الإ�صالمية )حما�س(: درا�صات يف الفكر والتجربة )باللغة الإجنليزية(:

Islamic Resistance Movement (Hamas): Studies of Thought & Experience

�س�رك يف كت�بته نخبة من  املتخ�س�سة يف فكر حركة حم��ص وجتربته�. وقد  املراجع  اأبرز  اأحد  الكت�ب  ُيعّد هذا 

الأ�س�تذة املتخ�س�سني يف الق�سية الفل�سطينية وخم�سة من كب�ر ق�دة حم��ص. يتوزع الكت�ب على جزاأين؛ اجلزء الأول 

منه ي�سمل 11 درا�سة حمّكمة، ت�ستعر�ص ن�س�أة حركة حم��ص وتطوره�؛ تن�ق�ص الروؤية ال�سي��سية للحركة، وتو�سح نظرته� 

للعدو ال�سهيوين، وموقفه� من م�س�ريع الت�سوية ال�سلمية، ومن الف�س�ئل الفل�سطينية، وروؤيته� لعملية الإ�سالح ال�سي��سي 

والجتم�عي؛ كم� تن�ق�ص عالق�ت حم��ص العربية والإ�سالمية والدولية.

اأم� اجلزء الث�ين، في�سمل اإ�سه�م�ت خلم�سة من كب�ر ق�دة حم��ص يف الإج�بة عن العديد من الت�س�وؤلت يف موا�سيع 

متنوعة حول احلركة؛ وتت�سمن م�س�رك�ت لرئي�ص املكتب ال�سي��سي حلركة حم��ص خ�لد م�سعل، ولإ�سم�عيل هنية، ن�ئب 

رئي�ص املكتب ال�سي��سي حلم��ص ورئي�ص احلكومة الفل�سطينية املق�لة، كم� تت�سمن 

والرئي�ص  احلركة  يف  الإعالمي  املكتب  رئي�ص  مرزوق،  اأبو  مو�سى  للدكتور  اإ�سه�مً� 

والقي�دي  حمدان  اأ�س�مة  القي�دي  اإ�سه�م  اإىل  ب�لإ�س�فة  ال�سي��سي.  ملكتبه�  ال�س�بق 

�س�مي خ�طر بورقتني اأخريني.

منذ  وجتربته�؛  بحم��ص  املتعلقة  الوث�ئق  لأبرز  جمموعة  بعر�ص  الكت�ب  وختم 

امل�س�حلة  اتف�ق  اإنف�ذ  بي�ن  ن�ّص  حتى   1987 �سنة  حلم��ص  الأول  البي�ن  �سدور 

الفل�سطينية بني حركتي فتح وحم��ص )اتف�ق ال�س�طئ( �سنة 2014، مرورًا ب�لعديد 

من الوث�ئق املهمة التي �سدرت خالل تلك ال�سنوات.

حترير: د. حم�سن حممد �س�لح
امل�صاركون:

اإ�سم�عيل هنية اأ�س�مة حمدان    اأ.د. اأحمد �سعيد نوفل   

د. ح�فظ الكرمي بالل ال�سوبكي    د. اإ�ستي�ق ح�سني   

�س�مي خ�طر د. رائد نعريات    خ�لد م�سعل    

د. عدن�ن اأبو ع�مر اأ.د. طالل عرتي�سي   �سميح حمودة    

د. مو�سى اأبو مرزوق اأ.د. م�سطفى اأبو �سوي   د. حم�سن حممد �س�لح  

اأ.د. يو�سف رزقة    يو�سف اأبو ال�سعود       

ترجمة: براءة درزي، وكرمي طرابل�سي، و�سلمى احلوري
عدد ال�صفحات: 704 �سفح�ت

ات
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بحق  جرائمهم  على  وقادتها  لإ�صرائيل  الدولية  املقا�صاة  اإ�صرائيل؟:  نقا�صي  كيف   .5

الفل�صطينيني
اأو خريطة طريق، مل� هو مطلوب  يهدف هذا الكت�ب اإىل ر�سم امل�س�ر الق�س�ئي، 

“اإ�سرائيل” وق�دته�. وتتلخ�ص م�سكلة  عمله فل�سطينيً�، وعربيً�، واإ�سالميً� ملق��س�ة 

البحث مبدى اإمك�نية مق��س�ة “اإ�سرائيل” كدولة، وق�دته� ك�أفراد وكم�سوؤولني، على 

جرائمهم بحق الفل�سطينيني، وكيف يتم حتقيق ذلك. مع تقدمي مقرتح�ت ل�س�نعي 

القرار الفل�سطيني، نحو الآلي�ت الأكرث ف�علية ملالحقة جمرمي احلرب الإ�سرائيليني.

تاأليف: د. �سعيد طالل الده�س�ن
عدد ال�صفحات: 335 �سفحة

من  عامًا  وثالثني  وثالثة  املقاومة  يف  طري  اأبو  حممد  ال�صيخ  ذكريات  عمر:  �صيدي   .6

العتقال: 
اإ�سالمية وطنية، برزت يف  ي�سجل هذا الكت�ب ذكري�ت م�سرية طويلة ل�سخ�سية 

�سبعيني�ت القرن الع�سرين ك�أحد رموز املق�ومة من اأبن�ء حركة فتح، ثم اأ�سبحت اأحد 

الإ�سرائيلي.  الحتالل  �سجون  وحركة حم��ص يف  الإ�سالمية  موؤ�س�سي اجلم�عة  اأبرز 

ومواقفه  الحتالل،  �سجون  يف  ع�مً�   33 جتربة  طري  اأبو  حممد  ال�سيخ  ي�سرح  حيث 

ل جزءًا  ومواقف احلركة الأ�سرية من الق�س�ي� الوطنية وهموم الأمة املختلفة. وي�سجِّ

رافق  وم�  حم��ص،  اأ�سرى  وخ�سو�سً�  الحتالل،  �سجون  يف  الأ�سرى  ت�ريخ  من  مهمً� 

ذلك من مع�ن�ة يف ال�سجون ومواجه�ت مع ال�سّج�نني. كم� يتعر�ص لعالق�ت اأ�سرى 

حم��ص ب�لأ�سرى من ب�قي الف�س�ئل الفل�سطينية، وم� رافق ذلك من ح�لت تع�ون اأو 

�سدٍّ واحتك�ك. 

حترير: بالل حممد �سل�ص
عدد ال�صفحات: 608 �سفح�ت

7. العالقات الرتكية الإ�صرائيلية 2002–2016: 

التي  واملراحل  الإ�سرائيلية   - الرتكية  العالق�ت  على  ال�سوء  الكت�ب  هذا  ي�سلط 

من  �س�رت  التي  املج�لت  ملختلف  يعر�ص  حيث  2016؛  حتى   2002 منذ  به�  مرت 

اأم  القت�س�دية،  اأم  منه�،  وال�سي��سية  الديبلوم��سية  �سواء  العالق�ت،  هذه  خالله� 

العالق�ت  اأ�س�بت  التي  والرتاجع  التوتر  ح�لة  الكت�ب  ويحلل  والع�سكرية.  الأمنية 

الرتكية من  له �سفينة مرمرة  الذي تعر�ست  بعد العتداء  بني تركي� و“اإ�سرائيل”، 

للمق�ومة  الفل�سطينية، ودعم تركي�  ب�لق�سية  الإ�سرائيلية؛ وعالقة ذلك كله  القوات 

الفل�سطينية، وحر�سه� على اأن تكون لعبً� �سي��سيً� ف�عاًل يف املنطقة من خالل امللف 

الفل�سطيني.

تاأليف: اأحمد خ�لد الزعرتي
عدد ال�صفحات: 110 �سفح�ت
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8. اجلماعة الإ�صالمية يف لبنان 1975–2000:

ى مرحلة ت�أ�سي�ص اجلم�عة وحتى  ي�أتي هذا الكت�ب ا�ستكم�ًل جلهد �س�بق غطَّ

�سنة اأخرى من عمره�، خالل مرحلة حرجة من   25 1975، ويت�بع ت�أريخ  �سنة 

اإىل  ب�لإ�س�فة  ال�سفوّي،  الت�ريخ  على  كبري  ب�سكل  الكت�ب  اعتمد  لبن�ن.  ت�ريخ 

الوث�ئق املتوفرة، واملعلوم�ت املن�سورة، حيث اأجريت مق�بالت مع اأكرث من �ستني 

�سخ�سية من رموز اجلم�عة وق�دته� وكوادره� الف�علة، والذين ع�ي�سوا معظم 

الأحداث واملواقف التي حتت�ج اإىل توثيق.

اإعداد: اأمل عيت�ين، ورن� �سع�دة، وف�طمة عيت�ين
اإ�صراف وحترير: د. حم�سن حممد �س�لح

عدد ال�صفحات: 382 �سفحة

9. معاناة الطالب الفل�صطيني حتت الحتالل الإ�صرائيلي )الن�صخة الإجنليزية(:

The Suffering of the Palestinian Student under the Israeli Occupation:

زمن  يف  التعليم  بحق  اخل��سة  الدولية  الت�سريع�ت  اأبرز  الكت�ب  هذا  يتن�ول 

جتهيل  اإىل  ال�س�عية  الإ�سرائيلية  ال�سي��س�ت  ت�أثري  وي�ستعر�ص  واحلرب،  ال�سلم 

العن�سري،  الف�سل  اليومية واحل�س�ر وجدار  العتداءات  وت�أثري  الفل�سطينيني، 

على الط�لب الفل�سطيني. وهذا الكت�ب هو الت��سع من �سل�سلة “اأول�ست اإن�س�نً�” 

الإن�س�ن  مع�ن�ة  متك�ملة عن  �سورة  تقدمي  اإىل  وت�سعى  املركز،  ت�سدر عن  التي 

الفل�سطيني حتت الحتالل الإ�سرائيلي.

اإعداد: حي�ة الدادا
ترجمة: �سلمى احلوري

حترير: د. حم�سن حممد �س�لح ورن� �سع�دة
عدد ال�صفحات: 94 �سفحة
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ثانيًا: التقدير ال�صرتاتيجي:
هو تقدير دوري يتميز بكث�فة م�دته وتركيزه�، ويح�ول درا�سة حدث اأو ق�سية معينة، والنظر يف م�س�راته� امل�ستقبلية 

مع ترجيح ال�سين�ريو الأقوى، ثم تقدمي القرتاح�ت للتع�مل معه ب�ل�سكل الأف�سل. وع�دة م� تتن�ول موا�سيع التقدير 

ال�س�أن الفل�سطيني، وم� يتعلق بذلك من اأبع�د عربية واإ�سالمية ودولية؛ ب�لإ�س�فة اإىل اهتم�مه ب�خلطوط الأخرى التي 

تدخل �سمن عمل املركز. وقد اأ�سدر املركز 103 تقديرات ا�سرتاتيجية حتى نه�ية �سنة 2017، من بينه� 9 تقديرات 

خالل تلك ال�سنة، تن�ولت العن�وين الت�لية:

1. قراءة يف امل�آلت ال�سرتاتيجية للتحولت يف هوية ودور فتح )ك�نون الث�ين/ ين�ير 2017(.

2. �سين�ريوه�ت ترامب لنقل ال�سف�رة الأمريكية للقد�ص )ك�نون الث�ين/ ين�ير 2017(.

3. خميم عني احللوة … اإىل اأين؟ )اآذار/ م�ر�ص 2017(.

4. م�سروع توطني الفل�سطينيني يف �سين�ء.. اإىل اأين؟  )اآذار/ م�ر�ص 2017(.

5. م�ستقبل متو�سع حركة حم��ص الإقليمي يف �سوء وثيقته� ال�سي��سية وانتخ�ب�ته� الداخلية )اأي�ر/ م�يو 2017(.

6. تداعي�ت الأزمة اخلليجية على الق�سية الفل�سطينية )متوز/ يوليو 2017(.

7. م�ستقبل العالقة بني حم��ص وم�سر يف �سوء تف�هم�ت الق�هرة الأخرية )اآب/ اأغ�سط�ص 2017(.

8. القمة الإفريقية - الإ�سرائيلية وم�ستقبل العالق�ت املتب�دلة )اآب/ اأغ�سط�ص 2017(.

9. م�ستقبل فل�سطينيي �سورية )اأيلول/ �سبتمرب 2017(.
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ثالثًا: الرتجمة:
يعمل ق�سم الرتجمة يف مركز الزيتونة على تزويد الن�سخة الإجنليزية من موقع املركز الإلكرتوين ب�ملواد، فقد مّت 

خالل �سنة 2017 اإ�سدار ترجم�ت لـ 11 مق�ًل ولـ 9 تقديرات ا�سرتاتيجية، ب�لإ�س�فة لرتجمة 6 درا�س�ت. 

كم� مّت هذه ال�سنة اإ�سدار الرتجمة رقم 81 من �سل�سة “ترجم�ت الزيتونة” التي ت�سدر دوريً� عن مركز الزيتونة، 

وهي ترجمة من اإعداد الدكتور ج�ن ك�سب اأوغلو من مركز درا�س�ت القت�س�د وال�سي��سة اخل�رجية يف اإ�سطنبول، حتت 

املتقدمة  النت�س�ر  عملي�ت  ب�لتف�سيل  وتبحث  املتقدمة”.  الع�سكرية  القواعد  ب�إن�س�ء  املتمثل  الرتكي  “املوقف  عنوان: 

لرتكي� يف ال�سوم�ل، وقطر، وقرب�ص ال�سم�لية، جنبً� اإىل جنب مع قواعد العملي�ت املتقدمة يف �سم�ل العراق، والوحدة 

الع�سكرية املتن�مية املتمركزة يف مدينة الب�ب ال�سورية، ب�لإ�س�فة اإىل م�سروع من�سة هبوط ط�ئرات الهليكوبرت اأو م� 

يعرف مبفهوم “الق�عدة الع�ئمة”.
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رابعًا: الأر�صيف واملعلومات:
مت�بعة  يوميً� على  الق�سم  يعمل  اإذ  املركز،  لعمل  اأ�س��سيً�  ركنً�  الزيتونة  واملعلوم�ت يف مركز  الأر�سيف  ق�سم  ميّثل 

الإخب�رية،  واملواقع  والإ�سرائيلية،  والأجنبية  العربية  اليومية  ال�سحف  اأهم  ت�سمل  التي  الإلكرتونية  امل�س�در  ع�سرات 

ومراكز الدرا�س�ت.

ويقوم الق�سم مب�س�عدة الب�حثني واملتخ�س�سني على اإجن�ز درا�س�تهم، خ�سو�سً� املتعلقة ب�ل�س�أن الفل�سطيني، بت�أمني 

معلوم�ت وتق�رير داعمة لكثري من الب�حثني من داخل املركز وخ�رجه. ويقوم الق�سم ب�إعداد �سل�سلة ملف معلوم�ت.

كم� ي�سدر الق�سم ن�سرة “فل�سطني اليوم” وهي ن�سرة اإخب�رية يومية، ُتعنى بكل م� له عالقة ب�لق�سية الفل�سطينية 

وال�سراع العربي الإ�سرائيلي، وهي ت�سدر دون انقط�ع على مدار اأي�م ال�سنة، حيث حتوي نت�ج مت�بع�ت يومية لع�سرات 

امل�س�در الإخب�رية. وتقدم الن�سرة م�دة غنية تهم الب�حثني واملتخ�س�سني، وتخت�سر عليهم الوقت واجلهد. وهي متت�ز 

بتن�سيقه� املتن��سب مع اهتم�م�ت وتخ�س�س�ت الب�حثني، وب�سهولة ت�سفح اأخب�ره�؛ حيث ت�سّنف الأخب�ر، بعد اأن ُيع�د 

حتريره� مع املح�فظة على م�سمونه� الأ�س��سي، يف تبويب �سهل و�س�مل.

4,510 اأعداد  وتتوفر هذه الن�سرة الإلكرتونية جم�نً� من خالل املوقع الإلكرتوين ملركز الزيتونة، وقد �سدر منه� 

حتى نه�ية �سنة 2017، من بينه� 355 عددًا خالل تلك ال�سنة.

ات
وم

ملعل
 وا

ف
�صي

لأر
ا



20
17

نة 
يتو

الز
اد 

ح�ص

15

:alzaytouna.net خام�صًا: املوقع الإلكرتوين
2017، فقد مّت تطوير  �سهد املوقع الإلكرتوين للمركز، بن�سختيه العربية والإجنليزية، جملة حتديث�ت خالل �سنة 

�سكل ال�سفحة الرئي�سية وبع�ص ال�سفح�ت الداخلية واإع�دة تبويب املحتوى. كم� �سهد املوقع بع�ص التح�سين�ت يف بنيته 

التحتية جلهة زي�دة �سرعة ت�سّفح املوقع، ورفع م�ستوى احلم�ية والأم�ن.

 100 رفع   2017 �سنة  خالل  مّت  فقد  واإ�سداراته،  ون�س�ط�ته  املركز  اأخب�ر  اآخر  على  الطالع  لزواره  املوقع  ويتيح 

من  وا�سعة  جمموعة  على  الطالع  لهم  يتيح  كم�  اليوم”.  “فل�سطني  ن�سرة  من  عددًا  و355  املوقع،  على  علمية  م�دة 

املواد واخلدم�ت اخل��سة ب�ملركز، ك�لتقدير ال�سرتاتيجي، و�سل�سلة ترجم�ت الزيتونة، اإ�س�فة اإىل جمموعة وا�سعة من 

املق�لت، والدرا�س�ت، والتق�رير، والوث�ئق، واخلرائط، والكتب املخت�رة. ويكون موقع مركز الزيتونة بذلك اأحد اأغنى 

املواقع العربية ملراكز التفكري من حيث عر�ص املواد العلمية.

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

ون�سره�، ومن بينه� التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني، و�سل�سلة تق�رير املعلوم�ت، وجمموعة اأخرى من الكتب القّيمة، 

حيث مّت تنزيل ع�سرات الآلف من الن�سخ الإلكرتونية، وب�ت املوقع بذلك الأول فل�سطينيً�، بني املواقع ال�سبيهة، من حيث 

عدد الزوار وتنزيل املعلوم�ت. 

وقد بداأ موقع الزيتونة عمله يف �سهر ت�سرين الأول/ اأكتوبر �سنة 2005، وجنح يف بلوغ مرتبة متميزة بني مواقع مراكز 

الدرا�س�ت املعنية ب�ل�س�أن الفل�سطيني، يف الداخل واخل�رج، وحققت �سفح�ت املركز على مواقع التوا�سل الجتم�عي 

تقدمً�، حيث بلغ عدد املعجبني ب�سفحة الفي�سبوك اأكرث من 68 األف مت�بع مع نه�ية 2017. 
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�صاد�صًا: املوؤمترات وحلقات النقا�س:
يهتم املركز ببث الوعي حمليً� واإقليميً� ودوليً� حول حق�ئق الواقع وتف�عالت الأحداث يف املنطقة. ويف اإط�ر �سي��سة 

املركز يف النفت�ح على ك�فة الأفك�ر وامل�ستجدات والتوجه�ت الفكرية وال�سي��سية يف الع�مل، يعقد املركز حلق�ت نق��ص 

علمية ومتخ�س�سة تتن�ول اأبرز الق�س�ي� واملو�سوع�ت، �سمن اأف�سل اأجواء احلوار العلمي املو�سوعي اله�دف، و�سمن 

من�خ حرٍّ للنق��ص، للو�سول اإىل النت�ئج التي تخدم اأهداف اإق�مة هذه احللق�ت.

ب�ل�س�أن  واملهتمني  والب�حثني  واخلرباء  املتخ�س�سني  من  نخبة  املركز  يعقده�  التي  النق��ص  حلق�ت  يف  وي�س�رك 

التغطية  وبتوفر  فيه�،  املقدمة  الأوراق  وم�ستوى  تنظيمه�،  مب�ستوى  تتميز  وهي  الع�مل،  اأنح�ء  �ستى  من  الفل�سطيني 

الإعالمية له� حني يلزم ذلك.

والتقديرات  والتق�رير  الكتب  اإعداد  يف  املمكنة،  الأ�سك�ل  بك�فة  احللق�ت  هذه  من  ال�ستف�دة  على  املركز  ويعمل 

ال�سرتاتيجية، وعلى تعميم الف�ئدة بن�سر هذه املواد، اأو ن�سر حم��سر اجلل�س�ت على موقعه الإلكرتوين.

ال�سنة، حملت  5 فع�لي�ت خالل تلك  2017، من بينه�  48 موؤمترًا وحلقة نق��ص حتى نه�ية �سنة  وقد عقد املركز 

العن�وين الت�لية:

1. موؤمتر “ق�صية فل�صطني: تقييم ا�صرتاتيجي 2016 – تقدير ا�صرتاتيجي 2017”:

)2017/2/15 - فندق كروان بالزا - بريوت(

مب�س�ركة  املوؤمتر  هذا  وال�ست�س�رات  للدرا�س�ت  الزيتونة  مركز  عقد 

نخبة من املتخ�س�سني واملهتمني ب�ل�س�أن الفل�سطيني، وجرى خالله تقييم 

التطورات املتعلقة ب�لق�سية الفل�سطينية مبختلف حم�وره� يف �سنة 2016، 

اإ�س�فة اإىل حم�ولة ا�ست�سراف اجت�ه�ته� املتوقعة يف �سنة 2017.

وقد �س�رك يف املوؤمتر، الذي توزعت اأعم�له على ثالث جل�س�ت، نخبة 

من املتخ�س�سني واملهتمني ب�ل�س�أن الفل�سطيني، ن�ق�سوا خالله� اجلوانب 

املتعلقة ب�ل�س�أن الفل�سطيني الداخلي، واجلوانب العربية والإ�سالمية والدولية للق�سية الفل�سطينية، ب�لإ�س�فة 

اإىل ال�س�أن الإ�سرائيلي.

ب�لق�سية  املتعلقة  للتطورات  ال�سرتاتيجي  والتقدير  التقييم  ندوات  �سل�سلة  اإط�ر  �سمن  املوؤمتر  هذا  ويندرج 

الفل�سطينية، والتي يعقده� املركز على راأ�ص كل �سنة، وهو ينعقد لل�سنة الت��سعة على التوايل.

2. حلقة نقا�س “املخيمات الفل�صطينية يف لبنان نحو معاجلة �صاملة”:

)2017/4/19 – مركز الزيتونة - بريوت(

يف  الفل�سطينية  “املخيم�ت  بعنوان  نق��ص  حلقة  الزيتونة  مركز  عقد   

واملتخ�س�سني  الب�حثني  من  نخبة  مب�س�ركة  �س�ملة”،  مع�جلة  نحو  لبن�ن 

ب�ل�س�أن الفل�سطيني واللبن�ين. وقد مّت خالله� ا�ستعرا�ص اأو�س�ع الالجئني 

الفل�سطينيني يف املخيم�ت الفل�سطينية، وم� يع�نونه من اأو�س�ع اقت�س�دية 

ومّت  الأمنية.  ال�سطراب�ت  اإىل  ب�لإ�س�فة  �سعبة،  واجتم�عية  ومعي�سية 

طرح اإمك�نية العمل ب�سكل منهجي وحقيقي، يف اجت�ه حّل �س�مل وك�مل مل� 

تواجهه املخيم�ت الفل�سطينية يف لبن�ن من م�س�كل واأزم�ت. 
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3. حلقة نقا�س “تداعيات الأزمة اخلليجية على الق�صية الفل�صطينية”:

)2017/7/27 - مركز الزيتونة – بريوت(

ُعقدت هذه احللقة يف بريوت، و�س�رك فيه� على مدى يوم ك�مل 

والعربي  الفل�سطيني  ب�ل�س�أن  واملتخ�س�سني  الب�حثني  من  نخبة 

الدكتور  الزيتونة  مركز  ع�م  مدير  النق��ص  حلقة  اأدار  والدويل. 

الأزمة  خلفي�ت  ا�ستعرا�ص  خالله�  ومّت  �س�لح،  حممد  حم�سن 

اخلليجية وتطوراته� وم� نتج عنه� من ت�أثريات على منطقة اخلليج 

العربي ب�سكل ع�م وعلى الق�سية الفل�سطينية ب�سكل خ��ص. تركزت 

مداخالت امل�س�ركني يف اجلل�سة الأوىل على حتليل الأزمة، فيم� ركزت اجلل�سة الث�نية على الأبع�د امل�ستقبلية 

لالأزمة وانعك��س�ته� على الق�سية الفل�سطينية.

4. موؤمتر “وعد بلفور: مئوية م�صروع ا�صتعماري.. اأي م�صتقبل للم�صروع ال�صهيوين؟!”:

)2017/11/17 - فندق كروان بالزا - بريوت(

للدرا�س�ت  الزيتونة  مركز  من  بدعوة  املوؤمتر  هذا  انعقد 

مع  ب�لتع�ون  اخل�رج  لفل�سطينيي  ال�سعبي  واملوؤمتر  وال�ست�س�رات 

املركز العربي الدويل للتوا�سل والت�س�من، وجرى خالله بحث البيئة 

ال�سي��سية العربية والدولية عند �سدور وعد بلفور، وت�أثري هذا الوعد 

م�ستقبل  تن�ول  كم�  الفل�سطيني،  لل�سعب  امل�سروعة  احلقوق  على 

والإقليمية  الفل�سطينية  التطورات  �سوء  يف  ال�سهيوين  امل�سروع 

والدولية، ب�لإ�س�فة اإىل اآلية مواجهة نت�ئج الوعد ومف�عيله. 

حلقة نقا�س “تقييم الأثر لربامج التمكني القت�صادي والت�صغيل على الالجئني الفل�صطينيني   .5

يف لبنان”:
)2017/12/28 - فندق كروان بالزا - بريوت(

متميزة من اخلرباء  نخبة  فيه�  و�س�رك  املركز هذه احللقة  عقد 

يف اجلوانب القت�س�دية وم�س�ريع الدعم والت�سغيل والعمل الإن�س�ين 

يف  الفل�سطينيني  الالجئني  وخ�سو�سً�  الالجئني  وق�س�ي�  واخلريي 

الت�سغيلية  وامل�س�ريع  والقت�س�دية  ال�سي��سية  البيئة  وتن�ولت  لبن�ن. 

يف اأو�س�ط الالجئني الفل�سطينيني يف لبن�ن، وقّيم املتحدثون جت�رب 

املوؤ�س�س�ت الفل�سطينية والعربية والدولية الع�ملة يف هذا املج�ل، ومّت 

البحث يف الحتي�ج�ت احلقيقية ملجتمع الالجئني، وكيف حُتقق ف�ئدة اأكرب واأثرًا اأعلى، �سمن الإمك�ن�ت 

املت�حة. وح�ول الب�حثون اخلروج بروؤية ا�ست�سرافية ت�ستفيد من منهجية تقييم الأثر يف هذا العمل، مب� يخدم تطوير 

�سامل�س�ريع الت�سغيلية يف اأو�س�ط الالجئني الفل�سطينيني يف لبن�ن، وحتقيقه� فع�لية ونت�ئج اأف�سل.
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�صابعًا: ال�صت�صارات والتدريب:
2017 تقدمي خدم�ته يف جم�لت ال�ست�س�رات والتدريب. وقدم خدم�ت ا�ست�س�رية ودعم  ت�بع املركز خالل �سنة 

علمي للعديد من ب�حثي امل�ج�ستري والدكتوراه. كم� وا�سل املركز ن�س�طه يف جم�ل الدورات التدريبية، حيث عقد خم�ص 

دورات حملت العن�وين الت�لية:

1. مدخل اإىل الق�صية الفل�صطينية:

الإجنليزية  ب�للغة  بريوت  يف  الدورة  هذه  ُعقدت 

العلمية  امل�دة  وقّدم   ،2017/5/19–15 الفرتة  خالل 

ورن�  �س�لح  حممد  حم�سن  الدكتور  من  كل  للدورة 

ب�أبرز  امل�س�ركني  تعريف  خالله�  مّت  وقد  �سع�دة. 

ت�سمن  كم�  وخلفي�ته�.  الفل�سطينية  الق�سية  جوانب 

برن�مج الدورة زي�رة ميدانية للمتدربني اإىل خميمي 

برج الرباجنة و�س�تيال بهدف تعريفهم ب�لأو�س�ع التي 

وكذلك  لبن�ن،  يف  الفل�سطينيون  الالجئون  يعي�سه� 

زي�رة عدد من املوؤ�س�س�ت املعنية ب�ل�س�أن الفل�سطيني.

2. عني الن�صر: الت�صكل ال�صيا�صي للعامل املعا�صر واجتاهاته امل�صتقبلية:

الفرتة يف  الكويت  يف  والث�نية   ،2017/1/7–5 الفرتة  خالل  اإ�سطنبول  يف  الأوىل  مرات؛  اأربع  الدورة  هذه   ُعقدت 

27–2017/4/29 ب�لتع�ون مع مركز اأفق امل�ستقبل للدرا�س�ت ال�سي��سية وال�سرتاتيجية، والث�لثة يف مقر املركز ببريوت 

خالل الفرتة 17–2017/8/19، والرابعة يف اإ�سطنبول 

مع  ب�لتع�ون   2017/12/16–14 الفرتة  خالل 

جمموعة التفكري ال�سرتاتيجي. قّدم الدورة الدكتور 

ال�سورة  فيه�  وا�ستعر�ص  �س�لح  حممد  حم�سن 

ال�س�ملة املتداخلة املتحركة للع�مل املع��سر وم�س�راته 

امل�ستقبلية، كم� مّت التعريف ب�خللفي�ت الت�ريخية التي 

ل اخلريطة ال�سي��سية للع�مل املع��سر،  اإىل ت�سكُّ اأدت 

الع�ملية،  القوى  وخريطة  النفوذ  دوائر  ذلك  يف  مب� 

الت�أثري  وعن��سر  والتوازن�ت،  الإمك�ن�ت  وخرائط 

التغيري  لجت�ه�ت  التطرق  ومّت  الأحداث.  م�س�ر  يف 

والهبوط،  لل�سعود  املر�سحة  والقوى  امل�ستقبلي، 

وامل�س�رات املحتملة للع�ملني العربي والإ�سالمي.
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ثامنًا: التعاون العلمي والعالقات العامة:
يف اإط�ر �سي��سة مركز الزيتونة يف النفت�ح على اجله�ت واملوؤ�س�س�ت املرتبطة ب�سن�عة القرار، والنفت�ح والتع�ون 

والتك�مل مع اجل�مع�ت واملراكز واملوؤ�س�س�ت ذات الطبيعة امل�س�بهة لعمله، حر�ص املركز خالل �سنة 2017 على ا�ستمرار 

اإطالعهم على  الع�مل، من خالل  املنطقة، من خمتلف دول  القرار يف  املعنية ب�سن�عة  التوا�سل مع خمتلف اجله�ت 

اأعم�له واإ�سداراته ذات الطبيعة ال�سرتاتيجية، ومن خالل النق��ص وتب�دل الآراء حول ق�س�ي� حمددة، مع املهتمني بعمل 

املركز من ال�سي��سيني والديبلوم��سيني العرب والأج�نب.

واخل�رج،  الداخل  يف  الفل�سطيني  القرار  �س�نعي  اإىل  ب�لو�سول  خ��سً�  اهتم�مً�  ال�سي�ق  هذا  يف  املركز  اأوىل  وقد 

ال�سي��سية  والقوى  الف�س�ئل  وخمتلف  الفل�سطينية،  الوطنية  وال�سلطة  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  موؤ�س�س�ت  يف 

البعث�ت  وممثلي  وال�سفراء  اخل�رجية  ووزراء  والربمل�نيني  الدول  ق�دة  مع  التوا�سل  ج�نب  اإىل  الف�علة،  الفل�سطينية 

الديبلوم��سية، وغريهم من ال�سخ�سي�ت الع�ملة يف جم�ل �سن�عة ال�سي��س�ت الع�مة املتعلقة مبنطقة ال�سرق الأو�سط 

عمومً�، وب�لق�سية الفل�سطينية خ�سو�سً�.

كم� حر�ص املركز على التوا�سل مع الب�حثني والأك�دمييني من خمتلف اخللفي�ت الفكرية وال�سي��سية، وذلك من 

خالل دعوتهم للموؤمترات وحلق�ت النق��ص التي عقده�، وم�س�ركته يف املوؤمترات الأك�دميية التي ُدعي اإليه�، ومن خالل 

ا�ستكت�ب الب�حثني وا�ست�س�رتهم وا�ست�س�فتهم، واإطالعهم على اأخب�ر املركز واأعم�له، ومن خالل الإهداءات وبرامج 

التوا�سل العلمي. وقد توا�سل املركز يف هذا الإط�ر مع اأكرث من 1,230 �سخ�سية علمية واأك�دميية و�سي��سية واإعالمية 

ورموز جمتمعية، عربية واإ�سالمية ودولية، خالل �سنة 2017. هذا، ب�لإ�س�فة اإىل التوا�سل مع اآلف امل�سرتكني يف قوائم 

املرا�سالت الإلكرتونية ملنتج�ت واإ�سدارات املركز.

امل�صاركة يف املوؤمترات وحلقات النقا�س:
�س�رك مركز الزيتونة خالل �سنة 2017 يف العديد من املوؤمترات وحلق�ت النق��ص يف خمتلف من�طق الع�مل. ومن 

اأبرز الفع�لي�ت التي �س�رك فيه� املركز:

1. امل�س�ركة يف ور�سة التفكري “روؤيتن� امل�ستقبلية يف �سوء التحدي�ت واملتغريات”، تنظيم ملتقى العدالة والدميوقراطية، 
اإ�سطنبول، 24–2017/2/25.

2. تقدمي ورقة اأك�دميية حتت عنوان “دور فل�سطينيي اخل�رج يف �سن�عة القرار الفل�سطيني” يف ندوة �سمن املوؤمتر 

ال�سعبي لفل�سطينيي اخل�رج بعنوان “حجم وقدرات فل�سطينيي اخل�رج”، اإ�سطنبول، 25–2017/2/26.

3. امل�س�ركة يف موؤمتر “العرب: من مرج دابق اإىل �س�يك�ص-بيكو )1516–1919(: حتولت ُبنى ال�سلطة واملجتمع من 
الكي�ن�ت والإم�رات ال�سلط�نية اإىل الكي�ن�ت الوطنية”، املوؤمتر ال�سنوي الرابع للدرا�س�ت الت�ريخية، تنظيم املركز 

العربي لالأبح�ث ودرا�سة ال�سي��س�ت، بريوت، 21–2017/4/22.

4. امل�س�ركة ورئ��سة اجلل�سة الأوىل من موؤمتر �سيخ الإ�سالم م�سطفى �سربي )الروؤية والدولة(، تنظيم املنتدى اللبن�ين 
الرتكي، بريوت، 2017/5/14. 

“حّل الدولتني وم�  “قراءة يف اأزمة احلركة الوطنية الفل�سطينية”، يف موؤمتر  تقدمي ورقة اأك�دميية حتت عنوان:   .5
للدرا�س�ت  الت�سوية”، تنظيم مركز القد�ص  واإمك�ني�ت  الفل�سطينية  الت�سورات املوازية مل�ستقبل الق�سية  ي�ستتبعه: 

ال�سي��سية )الأردن(، ومركز بيت امل�ستقبل )لبن�ن(، بكفي� - لبن�ن، 9–2017/6/10.

اإ�سطنبول،  التطبيع،  مق�ومة  حركة  تنظيم  احتالل”،  ا�سرتاتيجية  “التطبيع...  ندوة  يف  الأوىل  اجلل�سة  تروؤ�ص   .6
.2017/9/16

7. تقدمي ورقة اأك�دميية حتت عنوان: “التنفيذ الربيط�ين لوعد بلفور 1918–1948”، يف موؤمتر “فل�سطني وبريط�ني� 
ووعد بلفور بعد م�ئة ع�م”، والذي عقده مركز ميدل اإي�ست مونيتور، لندن، 2017/10/7.
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تقدمي ورقة اأك�دميية بعنوان: “نحو بن�ء حي�ة م�سرتكة مع امله�جرين والالجئني وط�لبي اللجوء”، يف املوؤمتر الع�ملي   .8
ملنظمة املدينة وموؤ�س�س�ت املجتمع املدين، اإ�سطنبول، 20–2017/10/22.

لقيت يف اجلل�سة الث�نية 
ُ
تقدمي ورقة �سمن حمور “ح�س�ر غزة والق�سية الفل�سطينية”، مداخلة م�سجلة ب�لفيديو اأ  .9

من اليوم الث�ين من موؤمتر الأمن القومي الفل�سـطيني اخل�م�ص: “الق�سية الفل�سطينية 2017 م: حتدي�ت وم�آلت”، 

تنظيم اأك�دميية الإدارة وال�سي��سة للدرا�س�ت العلي�، قط�ع غزة، فل�سطني، يف الفرتة 1–2017/11/2.

امل�س�ركة يف املوؤمتر القومي - الإ�سالمي ) املوؤمتر الع��سر(، 2017/11/19، بريوت – لبن�ن.  .10

املدنية  واملجتمع�ت  التفكري  برن�مج مراكز  الذي نظمه  التفكري”  ملراكز  الأورو-متو�سطي  “املنتدى  امل�س�ركة يف   .11

ال�سوؤون  وزارة  الدولية )ISPI( برع�ية  ال�سي��سية  للدرا�س�ت  الإيط�يل  واملعهد  بن�سلف�ني�  )TTCSP( يف ج�معة 

اخل�رجية والتع�ون الدويل، روم�، 29–2017/11/30. وقد مّت اختي�ر مركز عن كل دولة، حيث مّت اختي�ر الزيتونة 

ممثاًل لفل�سطني.

امل�س�ركة يف حوار البحر الأبي�ص املتو�سط )MED( 2017، والذي نظمته وزارة ال�سوؤون اخل�رجية والتع�ون الدويل   .12

عنوان:  حتت   ،2017/12/2–11/30 روم�،   ،)ISPI( الدولية  ال�سي��سية  للدرا�س�ت  الإيط�يل  واملعهد  الإيط�لية 

اإيج�بي”، ومب�س�ركة روؤ�س�ء وزراء، ووزراء، و�سخ�سي�ت �سي��سية وعلمية  اأعم�ل  “م� وراء ال�سطراب�ت: جدول 
واقت�س�دية من نحو 55 بلدًا.

ال�صت�صارات والدعم العلمي:
العلمي. حيث قّدم هذه اخلدم�ت 2017 تقدمي خدم�ته يف جم�لت ال�ست�س�رات والدعم   ت�بع املركز خالل �سنة 

45 درا�سة،  31 جهة خمتلفة، ك�ن من بينه� ا�ست�س�رات لأبح�ث م�ج�ستري ودكتوراه عديدة. كم� مّت حتكيم وتقييم  لـ 

اأر�سله� اأ�سح�به� للن�سر لدى مركز الزيتونة خالل �سنة 2017. 
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تا�صعًا: امل�صاركة يف املعار�س:
يحر�ص املركز على امل�س�ركة يف مع�ر�ص للكت�ب، املحلية والدولية، وذلك بهدف التعريف ب�أعم�له واإجن�زاته ب�سكل 

ع�م، وعر�ص اإ�سداراته وت�سويقه� ب�سكل خ��ص، اإ�س�فة اإىل حتقيق التوا�سل املب��سر مع جمهور املركز يف خمتلف اأم�كن 

تواجدهم.

وقد �س�رك املركز خالل �سنة 2017 يف ثالثة مع�ر�ص دولية للكت�ب، هي:

1. معر�ص اإ�سطنبول الدويل الرابع للكت�ب )2/24–2017/3/5(.

2. معر�ص تون�ص الدويل الـ 33 للكت�ب )3/25–2017/4/3(.

3. معر�ص عّم�ن الدويل الـ 17 للكت�ب )10/5–2017/10/14(.
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عا�صرًا: الزيتونة يف الإعالم:
يف اإط�ر حر�ص املركز على حتقيق اأكرب قدر ممكن من التوا�سل مع جمهوره، ف�إنه يتوا�سل من خالل ق�سم العالق�ت 

الع�مة والإعالم ب�سورة دائمة مع خمتلف الف�س�ئي�ت ووك�لت الأنب�ء وال�سحف العربية، املحلية والدولية، واملواقع 

ال�سحفية الإلكرتونية، للتعريف ب�أن�سطته واإ�سداراته، وتوفري التغطية الإعالمية للفع�لي�ت التي يعقده�؛ حيث يزود 

تلك املوؤ�س�س�ت ب�أخب�ر �سدور الكتب وعرو�سه�، وملخ�س�ت حول حلق�ت النق��ص واملوؤمترات وغريه� من الفع�لي�ت التي 

يعقده�. واإىل ج�نب ذلك، ف�إن املركز يزود و�س�ئل الإعالم ب�أحدث التق�رير املعلوم�تية والتقديرات ال�سرتاتيجية التي 

ي�سدره�.

اأو  واأن�سطته،  املركز  ب�أعم�ل  للتعريف  الإعالم،  و�س�ئل  قبل  من  اإليه  املوجهة  الدعوات  تلبية  على  يحر�ص  كم� 

 للتعليق على اأبرز الأحداث التي تقع �سمن اخت�س��سه، وامل�س�ركة يف الندوات واحلوارات التي تن�ق�ص اأبع�د الأحداث

وخلفي�ته�.

وخالل �سنة 2017، اأ�سدر ق�سم العالق�ت الع�مة والإعالم 60 م�دة �سحفية عن اأن�سطة املركز واأعم�له، ووّثق ن�سره� 

يف 124 م�سدرًا متنوعً�، �سملت �سحفً� وجمالت ووك�لت اأنب�ء ومواقع اإلكرتونية. كم� وّثق ن�سر ع�سرات املواد ال�سحفية 

الأخرى التي تتحدث عن ن�س�ط املركز واأعم�له، من غري املواد التي اأ�سدره� ق�سم العالق�ت الع�مة والإعالم.

كم� ر�سد ق�سم العالق�ت الع�مة والإعالم خالل �سنة 2017 م�س�ركة اأربعة من ب�حثي املركز وممثليه يف ع�سرات 

اإلكرتونية، وتركزت معظم هذه  اأنب�ء ومواقع  واإذاع�ت و�سحف ووك�لت  تلفزيونية  واملق�بالت، مع حمط�ت  الربامج 

الفع�لي�ت على ق�سية فل�سطني وال�سراع العربي ال�سهيوين. 
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وفيم� يلي نورد اأبرز 100 و�سيلة اإعالم غّطت وتغطي اأن�سطة املركز:

الإذاعات والقنوات التلفزيونية الف�صائية واملحلية:
قن�ة فل�سطني اليومقن�ة القد�ص الف�س�ئيةقن�ة اجلزيرة مب��سر

التلفزيون العربيقن�ة املي�دينقن�ة الأق�سى الف�س�ئية

قن�ة وطنقن�ة احلوارقن�ة املن�ر

موؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون )اإيران(قن�ة الع�ملقن�ة الريموك

اإذاعة النور )لبن�ن(اإذاعة الفجر )لبن�ن(اإذاعة الب�س�ئر )لبن�ن(

اإذاعة راديو َعَلم )فل�سطني(

ال�صحف واملجالت العربية املحلية والدولية:
�سحيفة الأم�ن )لبن�ن(�سحيفة امل�ستقبل )لبن�ن(�سحيفة اللواء )لبن�ن(

�سحيفة ال�سبيل )الأردن(�سحيفة الد�ستور )الأردن(�سحيفة الغد )الأردن(

�سحيفة ال�ستقالل )فل�سطني(�سحيفة القد�ص )فل�سطني(�سحيفة فل�سطني )فل�سطني(

�سحيفة النب�أ )البحرين(جملة املجتمع )الكويت(�سحيفة الر�س�لة )فل�سطني(

�سحيفة الوطن )قطر(�سحيفة ال�سرق )قطر(�سحيفة الراية )قطر(

�سحيفة القد�ص العربي )بريط�ني�(�سحيفة احلي�ة )بريط�ني�(�سحيفة الوطن )اجلزائر(

�سحيفة ال�سرق الأو�سط )بريط�ني�(

وكالت الأنباء واملواقع الإلكرتونية: 
وك�لة ال�سح�فة الفل�سطينية “�سف�”وك�لة �سم� الإخب�ريةوك�لة قد�ص بر�ص لالأنب�ء

وك�لة �سه�ب لالأنب�ءوك�لة القد�ص لالأنب�ءوك�لة الراأي الفل�سطينية

الوك�لة الوطنية لالإعالم )فل�سطني(وك�لة �سوا الإخب�ريةوك�لة قد�ص نت لالأنب�ء

وك�لة اأنب�ء �سينخوا )ال�سني(وك�لة اأخب�ر لبن�ن و�سوريةالوك�لة الوطنية لالإعالم )لبن�ن(

وك�لة اآكي لالأنب�ء )اإيط�لي�(وك�لة الأن��سول لالأنب�ء )تركي�(
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املواقع الإلكرتونية:

نون بو�ستعربي 21اجلزيرة.نت

ترك بر�صاخلليج اأوناليناملركز الفل�سطيني لالإعالم

�سبكة العودة الإخب�ريةالبو�سلةراأي اليوم

املوؤمتر ال�سعبي لفل�سطينيي اخل�رجلجئ نتبوابة الالجئني الفل�سطينيني

جمموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سوريةموقع هيئة علم�ء فل�سطني يف اخل�رجرابطة املراأة الفل�سطينية يف اخل�رج

مركز الن�طور للدرا�س�ت والأبح�ثمركز الدرا�س�ت الإقليميةمركز اأمية للبحوث والدرا�س�ت

موقع قن�ة املي�دينموؤ�س�سة فل�سطني للثق�فةجمموعة التفكري ال�سرتاتيجي

موقع قن�ة الأق�سى الف�س�ئيةموقع قن�ة فل�سطني اليومموقع قن�ة الع�مل

عالم�ت اأون لينالر�س�لة نتفل�سطني اأون لين

ب�س�ئراإ�س�ءاتا�سراق�ت

حتولتالأمةفل�سطني نت

معلومة مقد�سيةمنرب الأق�سىموقع مدينة القد�ص

دني� الوطناأمد لالإعالم�سجون عربية

جنوبيةاملجهر الإخب�رينقطة واأول ال�سطر

اأفرا�سي� نتموقع فل�سطني اليوم�سبكة قد�ص الإخب�رية

احلي�ة بر�صلبن�ن 24الأنب�ء اأون لين

النج�ح الإخب�ريال�س�رع ال�سي��سيبوابة �سيدا


