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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

   12. ال�ست�س�رات والتدريب.
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الأعمال والإجنازات
اأوًل: الإ�صدارات:

اأ�سدر مركز الزيتونة ت�سعة كتب خالل �سنة 2018، 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 2018:

العنوانم

التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2016–12017

2
التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2016–2017 )الن�سخة الإجنليزية(

The Palestine Strategic Report 2016–2017

اليومي�ت الفل�سطينية ل�سنة 32017

قواعد ال�سيوخ: مق�ومة الإخوان امل�سلمني �سد امل�سروع ال�سهيوين 1968–41970

5
 الأ�سولية الدينية يف اجلي�ص الإ�سرائيلي: الأ�سب�ب والتداعي�ت على “الدميوقراطية يف اإ�سرائيل”

2014–1995

حوارات يف ت�ريخ احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني املحتلة 1948 مع ال�سيخ رائد �سالح6

منهجية حركة حم��ص يف العالق�ت اخل�رجية: �سورية منوذجً� 2000–72015

اأزمة الأونروا 2016–82018

9
مع�ن�ة الفل�سطينيني من احلواجز الإ�سرائيلية يف ال�سفة الغربية )الن�سخة الإجنليزية(

The Suffering of Palestinians From Israeli Roadblocks in the West Bank
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1. التقرير ال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2016–2017:

ُيعّد التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني من اأهم الدرا�س�ت العلمية 

التي ت�سدر عن مركز الزيتونة، ب�للغتني العربية والإجنليزية منذ �سنة 

الق�سية  تطورات  و�س�مل  ومو�سوعي  ب�سكل علمي  وي�ستعر�ص   ،2005
تقدمي  ويح�ول  ع�مني،  مدار  على  جوانبه�،  مبختلف  الفل�سطينية، 

حتليلية  قراءة  �سمن  الدقيقة،  املحدثة  والإح�س�ءات  املعلوم�ت  اآخر 

وا�ست�سراف م�ستقبلي.

نخبة  وتعّده  واملهنية،  العلمية  ب�ملع�يري  بدقة  يلتزم  تقرير  وهو 

الفل�سطيني، وي�س�رك يف  ال�س�أن  والب�حثني يف  اأبرز املتخ�س�سني  من 

مراجعته عدد من كب�ر امل�ست�س�رين. وقد اأخذ التقرير موقعه املتميز 

عنه  غنى  ل  الفل�سطينية،  الدرا�س�ت  مراجع  من  اأ�س��سي  كمرجع 

اأ�س�تذة  فيهم  مبن  الفل�سطيني،  ب�ل�س�أن  واملهتمني  املتخ�س�سني  لكل 

والكّت�ب  والجتم�ع،  والت�ريخ  ال�سي��سية  العلوم  وطلبة  اجل�مع�ت 

وال�سحفيون.

الفل�سطينية، والقت�س�دية  ال�سك�نية  واملوؤ�سرات  الداخلي،  الفل�سطيني  الو�سع  ف�سول  ثم�نية  يف  التقرير   ويع�لج 

امل�سهد  ويدر�ص  ال�سلمّية،  والت�سوية  واملق�ومة  العدوان  وم�س�رات  واملقد�س�ت،  القد�ص  اأو�س�ع  على  ال�سوء  وي�سلط 

الإ�سرائيلي الفل�سطيني وت�س�بك�ته، مب� يف ذلك اجلوانب املتعلقة ب�لو�سع الإ�سرائيلي الداخلي، كم� ين�ق�ص العالق�ت 

الفل�سطينية العربية والإ�سالمية والدولية، ب�لإ�س�فة لأبرز امل�س�رات املحتملة ل�سنتي 2019-2018. 

حترير: د. حم�سن حممد �س�لح

امل�صاركون:

د. جوين من�سور ب��سم جالل الق��سم    اإقب�ل وليد عمي�ص   

زي�د حممد ابحي�ص ربيع حممد الّدن�ن    ح�سن حممد ابحي�ص   

عبد اهلل عبد العزيز جّن�ر اأ. د. طالل عرتي�سي    د. �سعيد وليد احل�ج   

ه�ين حممد عدن�ن امل�سري اأ. د. معني حممد عط� رجب   موؤمن حممد غ�زي ب�سي�سو  

اأ. د. وليد عبد احلي وائل اأحمد �سعد   

عدد ال�صفحات: 490 �سفحة

2. التقرير ال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2016–2017 )الن�صخة الجنليزية(:

حترير: د. حم�سن حممد �س�لح  

حترير الن�س الإجنليزي: رن� �سع�دة

مراجعة الن�س الإجنليزي: توم �س�رلز   

عدد ال�صفحات: 521 �سفحة

اإ�س�فة  الفل�سطيني  ال�سرتاتيجي  التقرير  من  الإجنليزية  الن�سخة  ل  ُت�سكِّ

القّيمة  معلوم�ته  اإىل  ب�لإ�س�فة  فهو  الفل�سطيني،  ب�ل�س�أن  املعنية  للكتب  نوعّية 

يع�لج  وهو  �س�رمة.  اأك�دميية  مع�يري  وفق  الإجنليزية  ب�للغة  لتحرير  يخ�سع 

الف�سول نف�سه� التي تن�ق�سه� الن�سخة العربية من التقرير.
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3. اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2017:

ُيعدُّ جملد “اليومي�ت الفل�سطينية” اأحد اأهم الإ�سدارات الدورية ملركز الزيتونة، 

ق يومي�ته�، التي ُتعربِّ عن  ويعر�ص اأبرز الأحداث املتعلقة ب�لق�سية الفل�سطينية وُيوثِّ

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

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

واأمنيً�  واجتم�عيً�  واقت�س�ديً�  و�سك�نيً�  و�سي��سيً�  داخليً�  والإ�سرائيلي،  الفل�سطيني 

وع�سكريً�. ويك�سف م� يتعلق ب�ل�ستيط�ن، وبرامج التهويد، والعتداء على القد�ص 

واملقد�س�ت، وم�س�ر الت�سوية ال�سلمية، واأداء املق�ومة الفل�سطينية.

�سنة  خالل  اأ�سدر،  قد  املركز  وك�ن  ال�سل�سلة،  هذه  من  الرابع  املجلد  هو  وهذا 

2015، املجلد الأول منه� ويغطي اأحداث �سنة 2014.

اإعداد وحترير: د. حم�سن حممد �س�لح، وربيع حممد الدّن�ن، ووائل عبد اهلل وهبة

عدد ال�صفحات: 582 �سفحة

4. قواعد ال�صيوخ: مقاومة الإخوان امل�صلمني �صد امل�صروع ال�صهيوين 1968–1970:

ي�سعى هذا الكت�ب اإىل توثيق وت�أريخ اإحدى العالم�ت الف�رقة يف م�سرية الإخوان 

امل�سلمني يف العمل لق�سية فل�سطني. وُيعّد حم�ولة لالإ�سه�م يف ت�سليط ال�سوء على 

مراحل  من  مهمة  مبرحلة  التعريف  خالل  من  الفل�سطيني،  الت�ريخ  من  ج�نب 

الذي  الكت�ب  يتمّيز هذا   .1970–1968 الفرتة  ال�سهيوين يف  العدو  ال�سراع مع 

تن�ول مع�سكرات الإخوان امل�سلمني وقواعدهم يف الأردن ودوره� اجله�دي، والذي 

ق�م مبراجعته وحتريره د. حم�سن حممد �س�لح؛ ب�ملو�سوعية يف الكت�بة وب�لعتم�د 

على م�س�در معلوم�ت موثوقة، وخ�سو�سً� الت�ريخ ال�سفوي، من خالل رواي�ت �سهود 

العي�ن. واختتمت ف�سول هذا الكت�ب بعدد من املالحق الوث�ئقية.

تاأليف: غ�س�ن حممد دوعر

عدد ال�صفحات: 302 �سفحة

 5. الأ�صولية الدينية يف اجلي�س الإ�صرائيلي: الأ�صباب والتداعيات على “الدميوقراطية يف اإ�صرائيل”
:2014–1995            

هذا الكت�ب يف اأ�سله ر�س�لة م�ج�ستري تبحث يف الأ�سولية الدينية داخل اجلي�ص 

من  اجلي�ص،  ط�لت  التي  واملنهجية  العق�ئدية  التغيريات  وي�ستعر�ص  الإ�سرائيلي، 

على  �س�عدت  التي  الظروف  وي�سرح  موؤ�س�س�ته.  يف  الديني  املد  ت�س�عد  خالل 

ح�لة  على  ذلك  وانعك��ص  قي�دته،  على  �سيطرتهم  وت�أثري  فيه،  املتدينني  تغلغل 

الدور  يف  الكت�ب  ل  ويف�سّ ودولته.  اجلي�ص  هذا  به�  ى  يتغنَّ التي  “الدميوقراطية” 
الكت�ب  ال�سي��سي. ويخل�ص  امل�ستوى  وثقله� وهيمنته� على  ملوؤ�س�سة اجلي�ص  الكبري 

نتيجة  �ستت�س�عد  م�  غ�لبً�  والفل�سطينيني  الحتالل  جي�ص  بني  املواجه�ت  اأن  اإىل 

التغرّي يف عقيدة اجلي�ص “املتدين”.

تاأليف: قتيبة وليد غ�من

عدد ال�صفحات: 160 �سفحة
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6. حوارات يف تاريخ احلركة الإ�صالمية يف فل�صطني املحتلة �صنة 1948 مع ال�صيخ رائد �صالح: 

ي�سعى هذا الكت�ب اإىل اأن يكون مدخاًل لكت�بة ت�ريخ احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني 

املحتلة �سنة 1948، حيث اإنه خال�سة حوارات اأجراه� الك�تب مع ال�سيخ رائد �سالح، 

فيه� عن  رائد  ال�سيخ  الفل�سطيني. وقد حتدث  الداخل  الإ�سالمية يف  زعيم احلركة 

الإ�سالمي  العمل  ن�سوء  وكيفية   ،48 الـ  فل�سطينيي  بني  الإ�سالمية  ال�سحوة  بداي�ت 

هن�ك، وكيف نقلت احلركة الإ�سالمية، بعمله� املنظم واأن�سطته� املتنوعة، فل�سطينيي 

امل�سجد  عن  والدف�ع  املقد�س�ت  تهويد  مواجهة  يف  وفع�لة  حقيقية  قوة  اإىل   48 الـ 

حققته�  التي  للنج�ح�ت  الكت�ب  ووّثق  ولفل�سطني.  للدين  النتم�ء  وحتقيق  الأق�سى 

احلركة الإ�سالمية يف بن�ء املوؤ�س�س�ت، على الرغم من كرثة العتق�لت والإغالق�ت 

وه��سم اخلطيب  كم�ل  ال�سيخني  �سه�دتي  اأي�سً�  الكت�ب  �سّم  وقد   وال�سعوب�ت. 

عبد الرحمن تعليقً� على �سه�دة ال�سيخ رائد.

اإعداد: وائل خ�لد اأبو هالل

عدد ال�صفحات: 155 �سفحة

7. منهجية حركة حما�س يف العالقات اخلارجية: �صورية منوذجًا 2000–2015: 

وهو  الدكتوراه،  �سه�دة  املوؤلف  به  ن�ل  بحث  اأ�سله  يف  هو  الكت�ب  هذا 

يهدف اإىل بي�ن الأ�س�ص واملب�دئ التي اأق�مت عليه� حركة حم��ص عالق�ته� 

كم�  وتطوره�،  وحم��ص،  �سورية  بني  العالقة  منوذج  ويدر�ص  اخل�رجية، 

ين�ق�ص اخلالف الذي ح�سل بينهم�، اإثر الأحداث التي وقعت يف �سنة 2011 

وم� تاله�، وانعك��س�ت ذلك على الطرفني. 

تاأليف: عبد احلكيم عزيز حنيني

عدد ال�صفحات: 264 �سفحة

8. اأزمة الأونروا 2016–2018:

املركز،  التي ت�سدر عن  �سل�سلة ملف معلوم�ت )24(  الإ�سدار �سمن  ج�ء هذا 

خ�سو�سً�  املتعلقة  املهمة  الأحداث  حول  ووا�سعة  �س�ملة  معلوم�تية  م�دة  توفر  والتي 

ب�ل�س�أن الفل�سطيني.

يتن�ول امللف تطورات الأزمة امل�لية التي تع�ين منه� الأونروا؛ وي�سلط ال�سوء على 

الوك�لة وتداعي�ت ذلك على الالجئني، كم�  التي واجهت  اأهم الأحداث والتحدي�ت 

ويغطي  التطورات.  رافقت هذه  التي  والدولية  والعربية  الفل�سطينية  املواقف  يتن�ول 

الفرتة من 2016/1/1 اإىل 2018/4/16.

�س�مر  الدّن�ن،  حممد  ربيع  زيدان،  �سليم  براء  الق��سم،  جالل  ب��سم  اإعداد: 

م�سطفى ح�سني، �س�لح حممود عثم�ن، وائل عبد اهلل وهبة.

اإ�صراف: د. حم�سن حممد �س�لح

عدد ال�صفحات: 324 �سفحة
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9. معاناة الفل�صطينيني من احلواجز الإ�صرائيلية يف ال�صفة الغربية )الن�صخة الإجنليزية(:

The Suffering of Palestinians From Israeli Roadblocks in the West Bank:

يتن�ول هذا الكت�ب مع�ن�ة الفل�سطينيني من احلواجز الإ�سرائيلية يف ال�سفة 

الغربية، واأبرز النته�ك�ت التي يرتكبه� الحتالل بحق الفل�سطينيني من خالل 

الكت�ب  هو  الكت�ب  وهذا  اأ�سك�له�.  بك�فة  الغربية  ال�سفة  املنت�سرة يف  احلواجز 

اإىل  وت�سعى  املركز،  ت�سدر عن  التي  اإن�س�نً�”  “اأول�ست  �سل�سلة  الث�لث ع�سر من 

تقدمي �سورة متك�ملة عن مع�ن�ة الإن�س�ن الفل�سطيني حتت الحتالل الإ�سرائيلي.

اإعداد: ف�طمة عيت�ين، وحممد داود

حترير: د. حم�سن حممد �س�لح ورن� �سع�دة

ترجمة: �سلمى احلوري

مراجعة ترجمة: توم �س�رلز

عدد ال�صفحات: 108 �سفح�ت
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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 109 تقديرات ا�سرتاتيجية حتى نه�ية �سنة 2018، من بينه� 6 تقديرات 

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

1. خمطط�ت ت�سفية الأونروا: اإىل اأين؟! )اأي�ر/ م�يو 2018(.

2. م�ستقبل م�سريات العودة واملق�ومة ال�سعبية يف ذكرى �سبعينية النكبة )اأي�ر/ م�يو 2018(. 

3. منظمة التحرير الفل�سطينية: اإىل اأين؟! )متوز / يوليو 2018(.

4. التهدئة بني قط�ع غزة و“اإ�سرائيل”: اآف�قه� وفر�ص جن�حه�؟ )اأيلول / �سبتمرب 2018(.

5. تطورات �سفقة القرن وم�س�راته� املحتملة )اأيلول / �سبتمرب 2018(.

6. م�ستقبل الوجود الفل�سطيني يف لبن�ن )ت�سرين الث�ين / نوفمرب 2018(.
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ثالثًا: الرتجمة:

اللغة  اإىل  ومنتج�ته  املركز  اإ�سدارات  من  الكثري  ترجمة  اأ�س��سي يف  بدور  الزيتونة  مركز  الرتجمة يف  ق�سم  يقوم 

الإجنليزية، كم� يقوم بنقل درا�س�ت ومق�لت واأن�سطة املركز لالإجنليزية لطالع اجلمهور الوا�سع من املتخ�س�سني 

واملهتمني الن�طقني وامل�ستخدمني بهذه اللغة على اآخر تطورات ال�س�أن الفل�سطيني. ويعمل الق�سم على تزويد الن�سخة 

الإجنليزية للموقع الإلكرتوين للمركز ب�ملواد العلمية املختلفة.

وقد مّت خالل �سنة 2018 اإ�سدار ترجم�ت لـ 17 مق�ًل ولـ 6 تقديرات ا�سرتاتيجية. كم� ق�م ق�سم الرتجمة خالل �سنة 

2018 ب�إعداد الن�سخة الإجنليزية من “التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2016-2017” ب�لإ�س�فة لرتجمة درا�ستني، 
ك�نت الأوىل بعنوان: “ال�سي��سة اخل�رجية لل�سلطة الفل�سطينية 1993-2013” من اإعداد اأ. د. وليد عبد احلي، اأم� 

الث�نية فك�نت “اأزمة الأونروا الراهنة: ال�سي�ق والأبع�د والآف�ق و�سبل املواجهة” وهي من اإعداد اأ. ج�بر �سليم�ن. هذا 

ب�لإ�س�فة اإىل تغطيته لك�فة اأخب�ر واأن�سطة املركز.
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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. وقد 

عمل الق�سم على ت�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.

وتتوفر هذه الن�سرة الإلكرتونية جم�نً� من خالل املوقع الإلكرتوين ملركز الزيتونة، وقد �سدر منه� 4,826 عددًا حتى 

نه�ية �سنة 2018، من بينه� 316 عددًا خالل تلك ال�سنة.
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:alzaytouna.net خام�صًا: املوقع الإلكرتوين

�سهد املوقع الإلكرتوين للمركز جملة حتديث�ت خالل �سنة 2018، فقد مّت تطوير �سكل وتبويب ال�سفحة الرئي�سية، 

ب�لإ�س�فة لبع�ص ال�سفح�ت الداخلية، كم� �سهد بع�ص التح�سين�ت يف بنيته التحتية اأ�سهمت يف رفع �سرعة الت�سّفح، 

الإلكرتونية  املركز  اإ�سدارات  �سراء  اإمك�نية   2018 �سنة  لرواده خالل  املوقع  ووّفر  والأم�ن.  احلم�ية  م�ستوى  وتعزيز 

ب�سكل مب��سر منه. 

 103 2018 رفع  اأخب�ر املركز ون�س�ط�ته واإ�سداراته، فقد مّت خالل �سنة    ويتيح املوقع لزواره الطالع على اآخر 

من  وا�سعة  جمموعة  على  الطالع  لهم  يتيح  كم�  اليوم”.  “فل�سطني  ن�سرة  من  عددًا  و316  املوقع،  على  علمية  مواد 

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 حتميل ع�سرات اآلف من الن�سخ الإلكرتونية، وب�ت املوقع بذلك املوقع الرائد فل�سطينيً�، بني املواقع ومراكز 

التفكري املعنية ب�ل�س�أن الفل�سطيني، من حيث عدد الزوار وحتميل املعلوم�ت. 

وقد ت�بع املركز خالل �سنة 2018 توا�سله مع جمهوره من خالل �سفح�ته املختلفة على مواقع التوا�سل الجتم�عي: 

في�سبوك، وتويرت، ولينكد اإن، ويوتيوب، و�س�وند كالود.
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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.

وقد عقد املركز 51 موؤمترًا وحلقة نق��ص حتى نه�ية �سنة 2018، من بينه� ثالث فع�لي�ت خالل تلك ال�سنة، حملت 

العن�وين الت�لية:

1. حلقة نقا�س: “دور مراكز التفكري الإقليمية يف عملية �صنع القرار: ق�صية فل�صطني منوذجًا”:

)2018/1/30 – مركز الزيتونة – بريوت(

ب�لتن�سيق  احللقة  هذه  وال�ست�س�رات  للدرا�س�ت  الزيتونة  مركز  عقد 

مع معهد لودر الت�بع جل�معة بن�سلف�ني� الأمريكية، وب�لتزامن مع اإطالقه 

نت�ئج الت�سنيف الع�ملي ملراكز التفكري يف الع�مل، الذي يقوم به. �س�رك يف 

احللقة عدد من روؤ�س�ء ومدراء مراكز التفكري املعنية بق�سية فل�سطني، 

الق�عة،  داخل  من  مداخالت  عدة  خالل  من  املو�سوع  تن�ول  مت  حيث 

ف�ساًل عن مداخلتني من خ�رجه�، اإحداهم� من ال�سفة الغربية والث�نية 

من تركي�. ومن ثم ك�ن نق��ص مفتوح بني امل�س�ركني وطرح ملو�سوع�ت 

خمتلفة كدور اجل�مع�ت وال�سب�ب يف البحث والتفكري ال�سرتاتيجي، ودور مراكز التفكري الغربية، وم� 

يرتبط ب�لت�سنيف العلمي للمراكز و�سلبي�ته واإيج�بي�ته، و�سبل الرتق�ء بعمل مراكز التفكري يف املنطقة، وخ�سو�سً� م� 

يتعلق بفل�سطني،… .

2. حلقة نقا�س: “خمططات ت�صفية الأونروا: ال�صياق والأبعاد والآفاق و�ُصُبل املواجهة”:

)2018/4/26 – مركز الزيتونة – بريوت(

ومنتدى  وال�ست�س�رات  للدرا�س�ت  الزيتونة  مركز  احللقة  هذه  عقد 

احلوار اللبن�ين - الفل�سطيني يف “مب�درة امل�س�حة امل�سرتكة” مب�س�ركة 

عدد من اخلرباء واملتخ�س�سني يف ال�س�أنني الفل�سطيني واللبن�ين. وراأى 

الفل�سطيني  ال�سعب  لإ�سع�ف  يهدف  الأونروا  ا�ستهداف  اأن  امل�س�ركون 

ت�سفيته  ميكن  ل  العودة  حق  اأن  واأكدوا  الالجئني،  ق�سية  وت�سفية 

املحتملة  ال�سين�ريوه�ت  النق��ص حول  ودار  اأ�سيل.  لأنه حق  واإ�سع�فه، 

والتو�سي�ت، حيث �سدد اخلرباء امل�س�ركون يف احللقة على �سرورة اإعداد �ُسبل مواجهة لكل �سين�ريو. ومّت الت�سديد 

على اأهمية حتديد الأولوي�ت، وح�سم الجت�ه�ت، والذه�ب اإىل اجلوانب التي ميكن اإجن�زه� على املدى القريب.
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3. ندوة بحثية: “�صبعون عامًا على النكبة… مراجعة ا�صرتاتيجية”:

)2018/5/10 – فندق رم�دا – بريوت(

اجلزيرة  ومركز  وال�ست�س�رات،  للدرا�س�ت  الزيتونة  مركز  عقد 

للدرا�س�ت، وقن�ة اجلزيرة مب��سر، هذه الندوة البحثية امل�سرتكة مبن��سبة 

ذكرى مرور �سبعني ع�مً� على النكبة الفل�سطينية، وذلك مب�س�ركة نخبة 

اأربعة حم�ور  الندوة على  توّزعت موا�سيع  والأك�دمييني.  الب�حثني  من 

تن�ولت جن�ح�ت واإخف�ق�ت الق�سية الفل�سطينية، واإ�سه�م الدور العربي 

“�سفقة  مالمح  واأهم  اإع�قته�،  اأو  الق�سية  هذه  دعم  يف  والإ�سالمي 

وال�سين�ريوه�ت  الفل�سطينية،  الق�سية  م�س�ر  على  وت�أثريه�  القرن” 

املتوقعة مل�ستقبل الق�سية الفل�سطينية.

اأي�سً�  وتخلله�  الفل�سطينية،  ب�لق�سية  املتعلقة  لالأحداث  الزمني  ا�ستعر�ص اخلط  بفيديوجرافيك  الندوة  افتتحت 

و“اإ�سرائيل”.  الفل�سطينية  الق�سية  من  وم�سرية  فل�سطينية  ت�ريخية  قي�دات  مواقف  حول  تلفزيوين  تقرير  عر�ص 

واختتمت الندوة ب�أ�سئلة احل�سور واإج�ب�ت الأ�س�تذة امل�س�ركني.

�صابعًا: ال�صت�صارات والتدريب:

2018 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 اأربع 

دورات حملت العن�وين الت�لية:

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

 2018/9/8-5 الفرتة  اإ�سطنبول خالل  الدورة يف  ُعقدت هذه 

ب�ل�سراكة مع موؤ�س�سة رواق، و�س�رك فيه� 34 متدربً�. قّدم الدورة 

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

مّت  كم�  امل�ستقبلية،  وم�س�راته  املع��سر  للع�مل  املتحركة  املتداخلة 

اخلريطة  ل  ت�سكُّ اإىل  اأدت  التي  الت�ريخية  ب�خللفي�ت  التعريف 

وخريطة  النفوذ  دوائر  ذلك  يف  مب�  املع��سر،  للع�مل  ال�سي��سية 

القوى الع�ملية، وخرائط الإمك�ن�ت والتوازن�ت، وعن��سر الت�أثري يف 

م�س�ر الأحداث. ومّت التطرق لجت�ه�ت التغيري امل�ستقبلي، والقوى 

العربي  للع�مَلني  املحتملة  وامل�س�رات  والهبوط،  لل�سعود  املر�سحة 

والإ�سالمي.

2. فّن اإعداد التحليل ال�صيا�صي:

 ُعقدت هذه الدورة يف اإ�سطنبول خالل الفرتة 2018/10/20-18

ب�ل�سراكة مع موؤ�س�سة رواق، و�س�رك فيه� 34 متدربً�. وقّدمه� الدكتور 

حم�سن حممد �س�لح، حيث مّت خالله� تعريف املتدربني ب�أ�س��سي�ت 

التحليل ال�سي��سي، والآلي�ت املتبعة يف �سي�غة التحليل، كم� ت�سمنت 

عر�سً� للعن��سر املوؤثرة يف احلدث ال�سي��سي وانعك��س�ته� على كت�بة 

التحليل، واختتمت ب�لتدريب العملي على كت�بة التحليل ال�سي��سي.

ب
ري

د
لت

وا
ت 

را
صا

ت�
�ص

ل
ا



18

20
18

ة 
ون

يت
ز

ال
د 

صا
�

ح

3. فّن اإعداد تقدير املوقف:

 2018/11/25-24 الفرتة  خالل  اإ�سطنبول  يف  الدورة  هذه  ُعقدت 

�س�لح،  حممد  حم�سن  الدكتور  وقّدمه�  رواق،  موؤ�س�سة  مع  ب�ل�سراكة 

و�س�رك فيه� 25 متدربً�. مّت خالله� العمل على تطوير اإمك�ن�ت امل�س�ركني 

ال�سي��سية، وتعزيز قدرتهم على فهم الأحداث وحتليله� وبن�ء ال�سين�ريوه�ت 

والكت�بة  ال�سي�غة  جم�ل  يف  مه�راتهم  تنمية  اإىل  ب�لإ�س�فة  والتوقع�ت، 

ال�سي��سية لتقدير املوقف.

4. دورة يف تاريخ املقاومة الفل�صطينية 1918–2018:

ُعقدت هذه الدورة يف عّم�ن بت�ريخ 2018/12/15 ب�لتع�ون مع ملتقى القد�ص الثق�يف �سمن الدورة املتقدمة للعلوم 

ت ت�ريخ املق�ومة الفل�سطينية منذ  املقد�سية، و�س�رك فيه� 70 متدربً�. قّدم الدورة الدكتور حم�سن حممد �س�لح، وغطَّ

ه� اجل�نب الإ�سرائيلي على قط�ع غزة،  عهد الحتالل الربيط�ين لفل�سطني و�سوًل اإىل احلروب الثالث الأخرية التي �سنَّ

مرورًا ب�أبرز املحط�ت الت�ريخية على مدار قرن من الزم�ن؛ مب� يف ذلك تغطية ثورة فل�سطني الكربى 1936–1939، 

واحلروب   ،2005–2000 الأق�سى  وانتف��سة   ،1993–1987 املب�ركة  والنتف��سة  الإ�سرائيلية،  العربية  واحلروب 

الثالث على قط�ع غزة، وانتف��سة القد�ص، وهّبة ب�ب الأ�سب�ط 2017.

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 2018 على ا�ستمرار 

اإطالعهم على  الع�مل، من خالل  القرار يف املنطقة، من خمتلف دول  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 

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

ورموز جمتمعية، عربية واإ�سالمية ودولية، خالل �سنة 2018. 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 واإلقاء املحا�صرات:

�س�رك مركز الزيتونة خالل �سنة 2018 يف العديد من املوؤمترات وحلق�ت النق��ص يف خمتلف من�طق الع�مل. ومن 

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

ة
ام

لع
ت ا

قا
ال

ع
ال

 و
ي

م
عل

ال
ن 

او
تع

ال



20
18

ة 
ون

يت
ز

ال
د 

صا
�

ح

19

تقدمي ورقة اأك�دميية حتت عنوان “خم�طر ومف��سد التطبيع مع الكي�ن ال�سهيوين” يف موؤمتر بعنوان “القد�ص   .1
اأق�سى م�ي  موؤ�س�سة  عقدته  ال�سهيوين”،  الكي�ن  مع  التطبيع  “حكم  الأوىل  اجلل�سة  �سمن  الأمة”،   هوية 

MYAQSA Foundation ب�لتع�ون مع وزارة التنمية الإ�سالمية مب�ليزي� JAKIM، وب�مل�س�ركة مع هيئة علم�ء 
فل�سطني يف اخل�رج، والحت�د الع�ملي للعلم�ء امل�سلمني، بوتراج�ي� Putrajayaا، م�ليزي�، 2018/1/28-26.

امل�س�ركة يف جل�سة حوارية خ��سة بعنوان “الق�سية الفل�سطينية يف �سي�ق العرتاف الأمريكي ب�لقد�ص ع��سمة   .2
لإ�سرائيل وترتيب�ت �سفقة القرن”، خالل اجلل�سة اخل�م�سة يف اليوم الث�ين من منتدى اجلزيرة الـ 12 “اخلليج، 

العرب والع�مل يف �سي�ق التطورات اجل�رية”، الدوحة، 2018/4/29-28.

“الربيع العربي يف �سي�ق التحولت الت�ريخية يف املنطقة خالل امل�ئة ع�م الأخرية”،  تقدمي مداخلتني بعنوان   .3
و“الق�سية الفل�سطينية يف فكر تي�ر الإ�سالم ال�سي��سي – النظرية والتطبيق”، وذلك �سمن “املنتدى الفكري” 

الذي نّظمه مركز درا�س�ت ال�سرق الأو�سط، الأردن، 2018/5/5.

تقدمي حم��سرة حول “�سفقة القرن”، بدعوة من جمعية الإر�س�د والإ�سالح، بريوت، 2018/8/8.  .4

تقدمي حم��سرة حول “�سفقة القرن” بدعوة من ملتقى القد�ص الثق�يف، عّم�ن، الأردن، 2018/8/19.  .5

تقدمي حم��سرة بعنوان “القد�ص وحتدي�ت املرحلة” �سمن ندوة عقدته� هيئة علم�ء امل�سلمني يف لبن�ن، ووقف   .6
القد�ص للرع�ية والتنمية يف بريوت بعنوان “عهدن� لأجل القد�ص”، بريوت، 2018/9/11. 

امل�س�ركة يف حلقة نق��ص بعنوان “ق�نون القومية اليهودية: املفهوم والأثر”، من خالل تقدمي ورقة بعنوان “الأثر   .7
فندق  اخل�رج،  لفل�سطينيي  ال�سعبي  املوؤمتر  تنظيم  اليهودية”،  القومية  الدولة  لق�نون  والإن�س�ين  الجتم�عي 

كراون بالزا، بريوت، 2018/9/13. 

8. امل�س�ركة يف “املنتدى الأورو-متو�سطي ملراكز التفكري” الذي نظمه برن�مج مراكز التفكري واملجتمع�ت املدنية 
)TTCSP( يف ج�معة بن�سلف�ني� واملعهد الإيط�يل للدرا�س�ت ال�سي��سية الدولية )ISPI( برع�ية وزارة ال�سوؤون 

اخل�رجية والتع�ون الدويل؛ والذي ُعقد يف روم� يف 2018/11/22. وقد مّت اختي�ر مركز عن كل دولة، حيث مّت 

اختي�ر مركز الزيتونة ممثاًل لفل�سطني.

l)MED( 2018، والذي نظمته وزارة ال�سوؤون اخل�رجية والتع�ون  9. امل�س�ركة يف حوار البحر الأبي�ص املتو�سط 
يف   2018/11/24–22 الفرتة  يف   ،)ISPI( الدولية  ال�سي��سية  للدرا�س�ت  الإيط�يل  واملعهد  الإيط�لية  الدويل 

روم�، حتت عنوان: “م� وراء ال�سطراب�ت: جدول اأعم�ل اإيج�بي”، ومب�س�ركة روؤ�س�ء وزراء ووزراء و�سخ�سي�ت 

�سي��سية وعلمية واقت�س�دية من نحو 56 بلدًا.

10. تقدمي حم��سرة بعنوان “خطوط ع�مة يف التحليل ال�سي��سي” بدعوة من ملتقى القد�ص الثق�يف �سمن الدورة 
ال�سي��سي  التحليل  بعملية  املتعلقة  اجلوانب  اأبرز  وغطت  متدربً�،   70 فيه�  �س�رك  املقد�سية،  للعلوم  املتقدمة 

ومه�رات �سي�غة التحليل، عّم�ن، الأردن، 2018/12/16.
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ال�صت�صارات والدعم العلمي:

2018 تقدمي خدم�ته يف جم�لت ال�ست�س�رات والدعم العلمي. حيث قّدم هذه اخلدم�ت  ت�بع املركز خالل �سنة 

لـ 29 جهة خمتلفة، ك�ن من بينه� ا�ست�س�رات لأبح�ث م�ج�ستري ودكتوراه عديدة. كم� مّت حتكيم وتقييم 40 درا�سة، 

اأر�سله� اأ�سح�به� للن�سر لدى مركز الزيتونة خالل �سنة 2018. 

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 2018 يف ثالثة مع�ر�ص دولية للكت�ب، هي:

1. معر�ص تون�ص الدويل الـ 34 للكت�ب )6–2018/4/15(.
2. معر�ص طهران الدويل الـ 31 للكت�ب )2–2018/5/22(.

3. معر�ص عّم�ن الدويل الـ 18 للكت�ب )9/26–2018/10/6(.
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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�.

ووّثق  واأعم�له،  املركز  اأن�سطة  م�دة �سحفية عن   68 والإعالم  الع�مة  العالق�ت  ق�سم  اأ�سدر   ،2018 �سنة  وخالل 

ع�سرات  ن�سر  وّثق  كم�  اإلكرتونية.  ومواقع  اأنب�ء  ووك�لت  وجمالت  �سحفً�  �سملت  متنوعً�،  م�سدرًا   111 يف  ن�سره� 

 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 2018 م�س�ركة اثنني 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.

وفيم� يلي نورد اأبرز 100 و�سيلة اإعالم غطت وتغطي اأن�سطة املركز: 
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الإذاعات والقنوات التلفزيونية الف�صائية واملحلية:

قن�ة فل�سطني اليومقن�ة القد�ص الف�س�ئيةقن�ة اجلزيرة مب��سر

قن�ة املن�رقن�ة احلوارقن�ة الأق�سى الف�س�ئية

اإذاعة الفجر )لبن�ن(اإذاعة الب�س�ئر )لبن�ن(قن�ة مكملني

اإذاعة راديو َعَلم )فل�سطني(

ال�صحف واملجالت العربية املحلية والدولية:

�سوت الدبلوم��سية )لبن�ن(�سحيفة البن�ء )لبن�ن(�سحيفة الأخب�ر )لبن�ن(

�سحيفة فل�سطني )فل�سطني(�سحيفة ال�سبيل )الأردن(�سحيفة الغد )الأردن(

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

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

�سحيفة القد�ص العربي )بريط�ني�(اليوم ال�س�بع )م�سر(امل�سري اليوم )م�سر(

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

وك�لة جم�ل الإخب�ريةوك�لة �سوا الإخب�ريةوك�لة قد�ص نت لالأنب�ء

وك�لة الأن��سول لالأنب�ء )تركي�(وك�لة الأنب�ء الأردنية “برتا”الوك�لة الوطنية لالإعالم )لبن�ن(

راأي اليومعربي 21اجلزيرة.نت

املوؤمتر ال�سعبي لفل�سطينيي اخل�رج�سبكة قد�ص الإخب�ريةاملركز الفل�سطيني لالإعالم

جريدة زم�ن الرتكيةهربلر عربيموقع TRT عربي

مركز الن�طور للدرا�س�ت والأبح�ثمركز الدرا�س�ت الإقليميةجمموعة التفكري ال�سرتاتيجي

بوابة الالجئني الفل�سطينينيمركز م�س�راتمركز اأمية للبحوث والدرا�س�ت

فل�سطني نتاملجموعة 194�سبكة العودة الإخب�رية

اأمد لالإعالمفل�سطني اأون ليندني� الوطن

غزة الآنالر�س�لة نتموقع قن�ة فل�سطني اليوم

نقطة واأول ال�سطرالنج�ح الإخب�ريرام اهلل الإخب�ري

البو�سلةعموناحلقيقة الدولية

القلعة نيوزهال اأخب�رال�سو�سنة

جملة الأم�نالأنب�ء اأون ليناأحداث اليوم

لبن�ن 360مدينة �سيداليب�نون �سريي� نيوز

�س�م بر�صاليمن الآنالوطن اأون لين

اخلليج اجلديدبوابة ال�سرقاإرم نيوز

اأوروب� ب�لعربيالعمق املغربياأفريقي� 2050

كت�ب�تالبوابة نيوزرادار

ب�س�ئراإ�س�ءاتاإ�سراق�ت

عالم�ت اأون ليناإ�سالم اأون ليناإ�سالم ويب

حتولتجريدة الأمة الإلكرتونيةموقع مدينة القد�ص

ن�فذة العرب�سب�بيكك�سك 24
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