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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:

ي جم�ُل عمِلِه الع�َلني العربي والإ�سالمي، ويعطي  ُيعنى الركز ب�لدرا�س�ت ال�سرتاتيجية وا�ست�سراف ال�ستقبل، وُيغطِّ
اهتم�مً� خ��سً� ب�لق�سية الفل�سطينية، وبدرا�س�ت ال�سراع مع ال�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  اإلى  الركز  وي�سعى 
والتع�ون مع العلم�ء واخلرباء والتخ�س�سني لإ�سدار الدرا�س�ت والأبح�ث العلمية الر�سينة. كم� ُيعنى الركز ب�إق�مة 
الدورات التدريبية والت�أهيلية للمهتمني، وتقدمي ال�ست�س�رات الفنية التخ�س�سة يف جم�لت عمله؛ اإلى ج�نب الندوات 

والح��سرات والوؤمترات.

ويهتم الركز، من جهة اأخرى، ببّث الوعي حمليً� واإقليميً� ودوليً� حول حق�ئق الواقع وتف�عالت الأحداث يف النطقة، 
كم� ي�سعى ل�ستقط�ب الب�حثني وت�أهيلهم واإبرازهم خلدمة الق�س�ي� الوطنية والعربية والإ�سالمية.

ال�صيا�صات العامة:

1. هو مركز علمي م�ستقل، غري حكومي وغري منتمٍ  اإلى اأّي جهة اأو جم�عة.

2. عمُل الدرا�س�ت وال�ست�س�رات على ق�عدة خدمة الأمة، ودعم احلقوق والق�س�ي� الوطنية والعربية والإ�سالمية.

3. اللتزام ب�لنهجية العلمية والو�سوعية، وحتري الدقة يف جمع العلوم�ت وحتليله� وتوظيفه�، والرتكيز على العمل 
النوعي اجل�د.

4. النفت�ح والتع�ون والتك�مل مع الراكز والوؤ�س�س�ت ذات الطبيعة ال�س�بهة لعمل الركز.

5. النفت�ح على ك�فة الأفك�ر وال�ستجدات والتوجه�ت الفكرية وال�سي��سية يف الع�مل.

6. عدم قبول اأّي معون�ت م�لية اأو عينية م�سروطة، توؤثر �سلبً� على توجه�ت الركز ور�س�لته واأهدافه.
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اأق�صام املركز:

الأر�سيف والعلوم�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 ال�سري ال�س�بق، مدير مركز الإعالم العربي �س�بقً� اأ. �سالح عبد الق�سود   
ع�سو الجل�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 ال�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 ال�سفر   
اأ�ست�ذ الق�نون الدويل يف ج�معة اللك في�سل )ال�سعودية( د. حممود الب�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 والعلوم�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 العلوم�ت  .6

الوقع الإلكرتوين  .5
العالق�ت الع�مة والإعالم  .6

ال�سوؤون الإدارية  .7
ال�سوؤون ال�لية  .8

7. ن�سرة “فل�سطني اليوم”
     8.الوقع الإلكرتوين

     9. الرتجم�ت التخ�س�سة

الوؤمترات وحلق�ت النق��ص  .10   

   11. ال�س�ركة يف الع�ر�ص والوؤمترات

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

2019، ب�للغتني العربية والإجنليزية، حر�ص فيه� على اللتزام بخّطه  12 كت�بً� خالل �سنة  اأ�سدر مركز الزيتونة 
العتمد يف اإ�سدار الأبح�ث العلمية الر�سينة، التي ُتراعي اأف�سل مع�يري ال�سداقية والو�سوعية، وتلتزم �سوابط البحث 

العلمي والتوثيق الأك�دميي الدقيق.

اأف�سل الوا�سف�ت الفنية،  اإخراج مطبوع�ته وت�سميمه� وطب�عته� وفق  واإلى ج�نب ذلك، فقد حر�ص الركز على 
مراعيً� يف الوقت نف�سه، يف ت�سعري تلك الكتب، �سي��سة تهدف لتحقيق اأو�سع انت�س�ر، ومتكني اأكرب عدد من الهتمني من 

اقتن�ء الكتب وال�ستف�دة منه�.

وفيم� يلي ق�ئمة بعن�وين اإ�سدارات مركز الزيتونة ل�سنة 2019:

العنوانم

اليومي�ت الفل�سطينية ل�سنة 12018

توجه�ت النخبة ال�سي��سية الفل�سطينية نحو ال�سراع العربي - الإ�سرائيلي2

د. مو�سى اأبو مرزوق: م�سوار حي�ة، ذكري�ت اللجوء والغربة و�سنوات الن�س�ل    3

ا�ستغالل الغ�ز الطبيعي يف حو�ص �سرق البحر التو�سط4

5
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية: درا�س�ت يف التجربة والأداء 1994–2013 )الن�سخة الإجنليزية(

The Palestinian National Authority, Studies of Experience & Performance 1994–2013

6
�سن�عة القرار الإ�سرائيلي: الآلي�ت والعن��سر الوؤثرة )الن�سخة الإجنليزية( 

The Process of Israeli Decision Making: Mechanisms, Forces, and Influences

7
مدخل اإلى ق�سية الالجئني الفل�سطينيني )الن�سخة الإجنليزية(

Introduction to the Issue of Palestinian Refugees (e-book) 

تفكيك اخلط�ب الوايل لإ�سرائيل: الهند منوذجً�8

راأي ا�ست�س�ري يف حل الجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني9

ح�س�د العملية الت�سريعية للكني�ست الع�سرين: القوانني وم�س�ريع القوانني 2015–102019

الوحدة الإ�سرائيلية 8200 ودوره� يف خدمة التكنولوجي� التج�س�سية الإ�سرائيلية11

ال�سرتاتيجية الإ�سرائيلية جت�ه الأزمة ال�سورية 2011–122018
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عدد ال�صفحات: 622 �سفحة

2. توجهات النخبة ال�صيا�صية الفل�صطينية نحو ال�صراع العربي - الإ�صرائيلي:

هذا الكت�ب يف اأ�سله ر�س�لة دكتوراه، وهو يهدف اإلى تقدمي بحث متك�مل 
وي�سعى  الفل�سطيني،  ال�سي��سي  النظ�م  اإط�ر  يف  النخب،  ل  َت�سكُّ اآلي�ت  عن 
لتحليل توجه�ت اأع�س�ء النخبة ال�سي��سية الفل�سطينية نحو م�ستقبل ال�سراع 
النخبة  دور  طبيعة  عن  الك�سف  اإلى  يهدف  كم�  الإ�سرائيلي.   - الفل�سطيني 
النخبة  هذه  اجت�ه�ت  ومعرفة  ال�سراع،  اإدارة  يف  الفل�سطينية  ال�سي��سية 
 - الفل�سطيني  ال�سراع  حّل  واآلي�ت  الفل�سطينية؛  الوطنية  الأهداف  نحو 

الإ�سرائيلي؛ واآلي�ت احلل الدولية والإقليمية لل�سراع. 

تاأليف: د. عزام عبد ال�ست�ر �سعث

عدد ال�صفحات: 288 �سفحة
ت

ارا
صد

لإ�
ا

وفيم� يلي نبذة خمت�سرة عن كل كت�ب من هذه الكتب:

1. اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2018:

الدورية لركز  الإ�سدارات  اأهم  اأحد  الفل�سطينية”  “اليومي�ت  ُيعدُّ جملد 
ق يومي�ته�،  الزيتونة، ويعر�ص اأبرز الأحداث التعلقة ب�لق�سية الفل�سطينية وُيوثِّ

التي ُتعربِّ عن طبيعة الرحلة، اأو تعك�ص التحولت يف ال�س�رات ال�سي��سية. 

ويعر�ص الكت�ب للمعلوم�ت والإح�س�ئي�ت ذات الدللة التعلقة ب�جل�نبني 
واجتم�عيً�  واقت�س�ديً�  و�سك�نيً�  و�سي��سيً�  داخليً�  والإ�سرائيلي،  الفل�سطيني 
واأمنيً� وع�سكريً�. ويك�سف م� يتعلق ب�ل�ستيط�ن، وبرامج التهويد، والعتداء 
على القد�ص والقد�س�ت، وم�س�ر الت�سوية ال�سلمية، واأداء الق�ومة الفل�سطينية.

وهذا هو الجلد اخل�م�ص من هذه ال�سل�سلة، وك�ن الركز قد غطى يف الجلد 
الأول اأحداث �سنة 2014.

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

3. د. مو�صى اأبو مرزوق: م�صوار حياة... ذكريات اللجوء والغربة و�صنوات الن�صال:

مو�سى الدكتور  حي�ة  م�سوار  من  الأول  اجلزء  الكت�ب  هذا   يعر�ص 
اأبو مرزوق، من الن�س�أة يف الخيم، اإلى �سنوات الدرا�سة والعمل داخل الوطن 
وخ�رجه. وبال �سك، ك�نت الحطة الأهم يف هذه ال�سردّية، هي �سنوات العمل، 
ال�سي��سي حلركة حم��ص.  الكتب  قي�دة  اأمريك�، على خلفية  العتق�ل يف  ثم 
الق�سية  لإبراز  والفر�ص  والع�ن�ة  الأحداث  من  الكثري  فيهم�  ك�ن  ع�م�ن 
الفل�سطينية، وجت�سيد خط�ب حم��ص ال�سي��سي ك�أحد اأهم مع�دلت ال�سراع 

مع الحتالل، وف�سح جرائمه.

اإعداد: �س�كر اجلوهري

عدد ال�صفحات: 556 �سفحة
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4. ا�صتغالل الغاز الطبيعي يف حو�س �صرق البحر املتو�صط وعالقته بالنفوذ الإ�صرائيلي يف املنطقة:

ت�سعى هذه الدرا�سة، التي هي يف اأ�سله� ر�س�لة م�ج�ستري، اإلى تو�سيح وتف�سري 
ب�كت�س�ف�ت  التعلقة  الإ�سرائيلية  والتغريات  وال�سي��س�ت  والتوجه�ت  ال�سلوك 
اأو على  الغ�ز اجلديدة يف �سرق البحر التو�سط وكيفية ا�ستغالله� اقت�س�ديً�، 
�سعيد فر�ص الوق�ئع اجلديدة على النطقة �سمن مفهوم �سي��سة الأمر الواقع، 

التي عملت عليه� “اإ�سرائيل” منذ ن�س�أته�.

تاأليف: �س�دي �سمري عوي�سة

عدد ال�صفحات: 222 �سفحة

5. ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية: درا�صات يف التجربة والأداء 1994–2013 )الن�صخة الإجنليزية(:

The Palestinian National Authority, Studies of Experience & Performance 1994–2013: 

حول  موثقة  منهجية  علمية  لدرا�سة  الإجنليزية  الن�سخة  الكت�ب  هذا  يقدم 
جوانب  تدر�ص  ف�ساًل   13 على  الكت�ب  ويتوزع  وجتربته�.  الفل�سطينية  ال�سلطة 
ت�أ�سي�ص ال�سلطة وموؤ�س�س�ته� الت�سريعية والق�س�ئية والرئ��سية، كم� تدر�ص اأداء 
والأجهزة  الفل�سطيني،  الداخلي  الو�سع  الكت�ب  ويتن�ول  الختلفة.  احلكوم�ت 
الأمنية، وموقف ال�سلطة الفل�سطينية من قوى الق�ومة، والأو�س�ع القت�س�دية 
وال�سك�نية والتعليمية وال�سحية يف ال�سفة والقط�ع؛ كم� يتن�ول اإ�سك�لية الف�س�د 

يف ال�سلطة، وتع�مل ال�سلطة مع و�س�ئل الإعالم وعالق�ته� اخل�رجية.

حترير: اأ. د. حم�سن حممد �س�لح

امل�صاركون:

ب��سم جالل الق��سم اإقب�ل وليد عمي�ص    اأ.د. اأحمد مب�رك اخل�لدي  

عزيز ه�رون ك�يد ربيع حممد الّدن�ن   ح�سن حممد ابحي�ص   

فرا�ص خ�لد اأبو هالل ف�طمة ح�س�ن عيت�ين   غنى �س�مي جم�ل الدين  

د. ن�دية �سعد الدين اأ. د. حم�سن حممد �س�لح   د. فريد اأبو �سهري   

اأ.د. وليد عبد احلي وائل اأحمد �سعد       

حترير الن�س الإجنليزي: رن� �سع�دة

مراجعة الن�س الإجنليزي: توم �س�رلز 

عدد ال�صفحات: 616 �سفحة
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6. �صناعة القرار الإ�صرائيلي: الآليات والعنا�صر املوؤثرة )الن�صخة الإجنليزية(: 

The Process of Israeli Decision Making: Mechanisms, Forces, and Influences:

الإ�سرائيلي  القرار  �سن�عة  عملية  لفهم  حم�ولة  الدرا�سة  هذه  متثل 
احل�لية، وحتديد اأهم عن��سر القوة وال�سعف فيه�. كم� حت�ول �سرح كيفية 
على  لت�سغط  الإ�سرائيلي  الجتمع  منظومة  داخل  والقوى  العوامل  ت�س�بك 
اآلية �سن�عة القرار، وعلى الطريقة التي توؤخذ به� القرارات التعلقة ب�لأمن 
“اإ�سرائيل”  بني  العالقة  اإلى طبيعة  وتتطرق  وال�سي��سة اخل�رجية.  القومي 
�سن�عة  عملية  على  العالقة  هذه  توؤثر  وكيف  الأمريكية،  التحدة  والولي�ت 
يف  اليهودية  والجتمع�ت  “اإ�سرائيل”  بني  العالقة  واإلى  الإ�سرائيلي،  القرار 

اخل�رج.

تاأليف: كرمي اجلندي

عدد ال�صفحات: 272 �سفحة

7. مدخل اإلى ق�صية الالجئني الفل�صطينيني )الن�صخة الإجنليزية(:

Introduction to the Issue of Palestinian Refugees (e-book): 

وهو الن�سخة الإجنليزية من كت�ب ي�سّلط ال�سوء على ق�سية الالجئني 
و�سعبه�،  بفل�سطني  التعلقة  الت�ريخية  للخلفي�ت  ويعر�ص  الفل�سطينيني، 
م ب�لكثري  ون�سوء ق�سية الالجئني الفل�سطينيني وواقعهم الع��سر. وهو مدعَّ
من اجلداول والر�سوم البي�نية. وقد �سدر عن مركز الزيتونة ب�ل�سرتاك مع 
اأك�دميية درا�س�ت الالجئني. وهو يف اأ�سله حم��سرات قدمه� اأ. د. حم�سن 
للدار�سني  غنية  م�دة  وُيعّد  الأك�دميية،  يف  الكت�ب،  موؤلف  �س�لح،  حممد 

والخت�سني ب�ل�س�أن الفل�سطيني. 

تاأليف: اأ. د. حم�سن حممد �س�لح

عدد ال�صفحات: 72 �سفحة

8. تفكيك اخلطاب املوايل لإ�صرائيل: الهند منوذجًا:

بحثت هذه الدرا�سة يف اخلط�ب الإ�سرائيلي الذي مّهد واأ�س�ص للعالقة 
الراأي.  و�سن�عة  النخب احل�كمة  الهندية، وعمل على اخرتاق  الإ�سرائيلية 
الهند  يف  لـ“اإ�سرائيل”  الوايل  اخلط�ب  م�س�مني  بتعداد  الدرا�سة  بداأت 
وحججه، وحللت هذه ال�س�مني وفككته�، وح�ولت نق�ص اخلط�ب على اأ�س�ص 
م�دية واأخالقية وق�نونية. ثم تن�ولت الدرا�سة اجل�نب الق�نوين للعالقة مع 

“اإ�سرائيل” وق�سية التزام الدول بواجب�ته� جت�ه التف�قي�ت الدولية.

تاأليف: د. حممد مكرم بلع�وي، وح�س�ن عمران

عدد ال�صفحات: 102 �سفحة
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9. راأي ا�صت�صاري يف حل املجل�س الت�صريعي الفل�صطيني:

م�سروعية  الأولى  الدرا�سة  ن�ق�ست  حيث  درا�ستني؛  الكت�ب  هذا  ي�سم 
الق�نوين  واآث�ره، وعر�ص الن�خ  الت�سريعي  الد�ستورية يف حّل  قرار الحكمة 
الدرا�سة  اأم�  الد�ستور.  على  واخلروج  الوطنية  ال�سلطة  لعمل  وال�سي��سي 
الث�نية فتن�ولت ق�نونية القرار الرئ��سي بحّل الجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني، 
وال�سخ�سي�ت  الف�س�ئل  بع�ص  من  �سدرت  التي  التعليق�ت  بع�ص  وعر�ست 
القرار  ون�ق�ست  الد�ستورية،  الحكمة  فت �سالحي�ت  حول قرار احلل، وعرَّ

التف�سريي الذي �سدر عن هذه الحكمة.

اإعداد: اأ. د. اأحمد مب�رك اخل�لدي، ود. اأني�ص فوزي ق��سم

عدد ال�صفحات: 48 �سفحة

10. ح�صاد العملية الت�صريعية للكني�صت الع�صرين: القوانني وم�صاريع القوانني 2015–2019:

مة، اإلى  ت�سعى هذه الدرا�سة، التي �سدرت �سمن �سل�سلة درا�س�ت علميَّة حمكَّ
التعريف ب�آلي�ت العملية الت�سريعية يف الكني�ست واأهدافه�، وطرق �سّن القوانني 
ذات الو�سوع�ت التعددة. وتتمحور الدرا�سة حول اآلي�ت عملية �سن�عة “ق�نون 
الُحتل” واأهدافه، من خالل عر�ص ح�س�د عملية �سن القوانني يف فرتة ولية 
القوانني.  ت�سلكه�  التي  وال�س�رات  والراحل   ،2019–2015 الع�سرين  الكني�ست 
التي مل  القوانني  القرة وم�س�ريع  القوانني  اأن رزمة  اإلى  الدرا�سة  وقد خُل�ست 
ت�سل اإلى مرحلة القراءة النه�ئية، مبجمله� ل ت�ستند اإلى مب�دئ احلق والعدل 
واحلرية، ول اإلى الق�نون الإن�س�ين الدويل، ول اإلى القوانني الدولية الإن�س�نية 

التي تنظم قوانني الدول الع�دية.

تاأليف: م�أمون كيوان

عدد ال�صفحات: 66 �سفحة

11. الوحدة الإ�صرائيلية 8200 ودورها يف خدمة التكنولوجيا التج�ص�صية الإ�صرائيلية:

مة،  علميَّة حمكَّ درا�س�ت  �سل�سلة  التي �سدرت �سمن  الدرا�سة،  حت�ول هذه 
ال�سهيوين،  ال�ستخب�راتي  للن�س�ط  الت�ريخية  اخللفية  على  ال�سوء  ت�سليط 
التخ�س�سة   ،8200 الإ�سرائيلية  الع�سكرية  الخ�برات  وحدة  ن�س�أة  وخ�سو�سً� 
يف جم�ل تقني�ت التج�س�ص التكنولوجي، مرورًا بتطوره� واأن�سطته� يف البيئ�ت؛ 
اأهداف  اإبراز  اإلى  الدرا�سة  هذه  و�سعت  والدولية.  والعربية،  الفل�سطينية، 
بهدف  التكنولوجي؛  للتطور  وا�ستغالله�  بتطويره�  العلنة،  غري  “اإ�سرائيل” 

حتقيق مك��سب اأمنية و�سي��سية واقت�س�دية على ال�سعيد الدويل.

تاأليف: ف�طمة ح�س�ن عيت�ين

عدد ال�صفحات: 60 �سفحة
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12. ال�صرتاتيجية الإ�صرائيلية جتاه الأزمة ال�صورية 2011–2018:ح

مة،  �سل�سلة درا�س�ت علميَّة حمكَّ التي �سدرت �سمن  الدرا�سة،  حت�ول هذه 
ت�سليط ال�سوء على ال�سرتاتيجية الإ�سرائيلية جت�ه الأزمة ال�سورية من خالل 
ر�سد تطورات الأزمة ال�سورية وانعك��س�ته� على الأمن القومي الإ�سرائيلي. وهي 
تتن�ول ال�سرتاتيجية الإ�سرائيلية يف مواجهة التحدي�ت والتهديدات يف ال�س�حة 
ال�سورية، ومتيط اللث�م عن الطريقة التي اأدارت “اإ�سرائيل” به� العالق�ت مع 

الأطراف الدولية والإقليمية الف�علة يف الأزمة ال�سورية.

تاأليف: ب��سم جالل الق��سم

عدد ال�صفحات: 90 �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� ال�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 اإلى اهتم�مه ب�خلطوط الأخرى التي 
تدخل �سمن عمل الركز. وقد اأ�سدر الركز 116 تقديرًا ا�سرتاتيجيً� حتى نه�ية �سنة 2019، من بينه� 7 تقديرات خالل 

هذه ال�سنة، تن�ولت العن�وين الت�لية:

1. الآف�ق ال�ستقبلية لـ“�سفقة القرن” الأمريكية )�سب�ط/ فرباير 2019(.

2. م�سريات العودة بعد ع�م على انطالقته�... تقييم الأداء و�سين�ريوه�ت ال�ستقبل )اآذار/ م�ر�ص 2019(. 

3. انعك��ص النتخ�ب�ت الإ�سرائيلية على الو�سع الفل�سطيني )اأي�ر/ م�يو 2019(.

4. م�ستقبل ه�سبة اجلولن ال�سورية بني النظور الواقعي والنظور الق�نوين )اأي�ر/ م�يو 2019(. 

5. النتخ�ب�ت الهندية وانعك��س�ته� على الق�سية الفل�سطينية )حزيران/ يونيو 2019(.

6. اإجراءات وزارة العمل اللبن�نية واحلراك الفل�سطيني: اخللفي�ت وال�سين�ريوه�ت الحتملة )اآب/ اأغ�سط�ص 2019(.

7. العالق�ت ال�سينية – الإ�سرائيلية واآف�قه� )ت�سرين الث�ين/ نوفمرب 2019(.
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ثالثًا: الرتجمة:ح
اللغة  اإلى  ومنتج�ته  الركز  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 الركز لالإجنليزية لإطالع اجلمهور الوا�سع من التخ�س�سني 
والهتمني الن�طقني وال�ستخدمني بهذه اللغة على اآخر تطورات ال�س�أن الفل�سطيني. ويعمل الق�سم على تزويد الن�سخة 

الإجنليزية للموقع الإلكرتوين للمركز ب�لواد العلمية الختلفة.

وي�سدر الق�سم �سل�سة “ترجم�ت الزيتونة”، والتي تهدف اإلى ت�سليط ال�سوء على اأبرز الق�لت والدرا�س�ت ال�س�درة 
عن مراكز الدرا�س�ت الإ�سرائيلية والغربية، والتي له� ت�أثري مب��سر على عملية �سن�عة القرار يف “اإ�سرائيل” ويف الغرب.

وقد �سدر منه� 83 ترجمة حتى نه�ية �سنة 2019، بينه� ترجمت�ن خالل تلك ال�سنة، تن�ولت� العن�وين الت�لية:

البتك�ر و�سل�سلة الكتل والذك�ء ال�سطن�عي يف “اإ�سرائيل”.  .1
العالقة التطورة بني “اإ�سرائيل” وال�سني.  .2

وقد مّت خالل �سنة 2019 اإ�سدار ترجم�ت لـ 36 مق�ًل ولـ 6 تقديرات ا�سرتاتيجية. كم� ق�م ق�سم الرتجمة خالل �سنة 
2019 ب�إعداد الن�سخة الإجنليزية من درا�سة بعنوان: “راأي ا�ست�س�ري يف ق�نونية القرار الرئ��سي بحّل الجل�ص الت�سريعي 

الفل�سطيني” وهي من اإعداد د. اأني�ص فوزي ق��سم. هذا ب�لإ�س�فة اإلى تغطيته لك�فة اأخب�ر واأن�سطة الركز.
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رابعًا: الأر�صيف واملعلومات:
مت�بعة  يوميً� على  الق�سم  يعمل  اإذ  الركز،  لعمل  اأ�س��سيً�  ركنً�  الزيتونة  والعلوم�ت يف مركز  الأر�سيف  ق�سم  ميّثل 
الإخب�رية،  والواقع  والإ�سرائيلية،  والأجنبية  العربية  اليومية  ال�سحف  اأهم  ت�سمل  التي  الإلكرتونية  ال�س�در  ع�سرات 

ومراكز الدرا�س�ت.

ويقوم الق�سم مب�س�عدة الب�حثني والتخ�س�سني على اإجن�ز درا�س�تهم، خ�سو�سً� التعلقة ب�ل�س�أن الفل�سطيني. وقد 
عمل الق�سم على ت�أمني معلوم�ت وتق�رير داعمة لكثري من الب�حثني من داخل الركز 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 
ال�س�در الإخب�رية. وتقدم الن�سرة م�دة غنية تهم الب�حثني والتخ�س�سني، وتخت�سر عليهم الوقت واجلهد. وهي متت�ز 
بتن�سيقه� التن��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 الح�فظة على م�سمونه� الأ�س��سي، يف تبويب �سهل و�س�مل.

وتتوفر هذه الن�سرة الإلكرتونية جم�نً� من خالل الوقع الإلكرتوين لركز الزيتونة، وقد �سدر منه� 5,124 عددًا حتى 
نه�ية �سنة 2019، من بينه� 298 عددًا خالل هذه ال�سنة.
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خام�صًا: املوقع الإلكرتوين alzaytouna.net:ح
�سهد الوقع الإلكرتوين للمركز جملة حتديث�ت خالل �سنة 2019، فقد مّت تطوير �سكل وتبويب ال�سفحة الرئي�سية، 
كم� �سهد بع�ص التح�سين�ت يف بنيته التحتية اأ�سهمت يف رفع �سرعة الت�سّفح وخ�سو�سً� لن�سخة اجلوال. كم� مت اإطالق 
خدمة الإخط�رات بق�سد تعزيز التوا�سل مع جمهور الوقع. ب�لإ�س�فة لإطالق خدمة القراءة ال�سوتية للن�سو�ص بهدف 

ت�سهيل و�سول الحتوى لت�بعي الوقع.

رفع  2019 �سنة  خالل  مّت  فقد  واإ�سداراته،  ون�س�ط�ته  الركز  اأخب�ر  اآخر  على  الطالع  لزواره  الوقع   ويتيح 
101 م�دة علمية على الوقع، و298 عددًا من ن�سرة “فل�سطني اليوم”. كم� يتيح لهم الطالع على جمموعة وا�سعة من 

الواد واخلدم�ت اخل��سة ب�لركز، ك�لتقدير ال�سرتاتيجي، و�سل�سلة ترجم�ت الزيتونة، اإ�س�فة اإلى جمموعة وا�سعة من 
الق�لت، والدرا�س�ت، والتق�رير، والوث�ئق، واخلرائط، والكتب الخت�رة. ويكون موقع مركز الزيتونة بذلك اأحد اأغنى 

الواقع العربية لراكز التفكري من حيث عر�ص الواد العلمية. 

   كم� يوفر الوقع لزواره اإمك�نية التحميل الج�ين لعدد من اإ�سدارات الركز، من ب�ب احلر�ص على تعميم الف�ئدة 
ون�سره�، ومن بينه� التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني، و�سل�سلة تق�رير العلوم�ت، وجمموعة اأخرى من الكتب القّيمة، 
اآلف من الن�سخ الإلكرتونية، وب�ت الوقع بذلك الوقع الرائد فل�سطينيً�، بني الواقع ومراكز  حيث مّت تنزيل ع�سرات 

التفكري العنية ب�ل�س�أن الفل�سطيني، من حيث عدد الزوار وتنزيل العلوم�ت. 

واأطلق الركز خالل �سنة 2019 تطبيقه اخل��ص لأجهزة اجلوال التي تدعم نظ�م اأندرويد. ويعر�ص التطبيق اأبرز 
اخلدم�ت التي يقدمه� الركز ويتيح التع�مل معه� ب�سهولة اأكرب. 

وقد ت�بع الركز خالل �سنة 2019 توا�سله مع جمهوره من خالل �سفح�ته الختلفة على مواقع التوا�سل الجتم�عي: 
في�سبوك، وتويرت، ولينكد اإن، ويوتيوب، و�س�وند كالود. ومت خالل �سنة 2019 ا�ستحداث متجر لعر�ص وبيع كتب الركز 

على �سفحة في�سبوك.
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�صاد�صًا: املوؤمترات وحلقات النقا�س:
يهتم الركز ببث الوعي حمليً� واإقليميً� ودوليً� حول حق�ئق الواقع وتف�عالت الأحداث يف النطقة. ويف اإط�ر �سي��سة 
الركز يف النفت�ح على ك�فة الأفك�ر وال�ستجدات والتوجه�ت الفكرية وال�سي��سية يف الع�مل، يعقد الركز حلق�ت نق��ص 
علمية ومتخ�س�سة تتن�ول اأبرز الق�س�ي� والو�سوع�ت، �سمن اأف�سل اأجواء احلوار العلمي الو�سوعي اله�دف، و�سمن 

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

ب�ل�س�أن  والهتمني  والب�حثني  واخلرباء  التخ�س�سني  من  نخبة  الركز  يعقده�  التي  النق��ص  حلق�ت  يف  وي�س�رك 
يلزم  له� حني  الإعالمية  التغطية  وبتوفر  فيه�،  القدمة  الأوراق  وم�ستوى  تنظيمه�،  تتميز مب�ستوى  وهي  الفل�سطيني. 

ذلك.

والتقديرات  والتق�رير  الكتب  اإعداد  يف  المكنة،  الأ�سك�ل  بك�فة  احللق�ت  هذه  من  ال�ستف�دة  على  الركز  ويعمل 
ال�سرتاتيجية، وعلى تعميم الف�ئدة بن�سر هذه الواد، اأو ن�سر حم��سر اجلل�س�ت على موقعه الإلكرتوين.

وقد عقد الركز 54 موؤمترًا وحلقة نق��ص حتى نه�ية �سنة 2019، من بينه� ثالث فع�لي�ت خالل هذه ال�سنة، حملت 
العن�وين الت�لية:

1. حلقة نقا�س: “انعكا�س النتخابات الإ�صرائيلية على الو�صع الفل�صطيني”:

)2019/5/2 – مركز الزيتونة – بريوت(

مب�س�ركة  احللقة  هذه  وال�ست�س�رات  للدرا�س�ت  الزيتونة  مركز  عقد 
عدد من الب�حثني والتخ�س�سني يف الق�سية الفل�سطينية. افتتح النق��ص 
الكني�ست  انتخ�ب�ت  نت�ئج  حول  والعطي�ت  العلوم�ت  اأبرز  ب��ستعرا�ص 
الإ�سرائيلي الواحد والع�سرين، وتوقع الب�حثون اأن يظفر بني�مني نتني�هو 
يف  لالنتخ�ب�ت  الع�م  ال�س�ر  اأن  وراأوا  الوزراء،  لرئ��سة  خ�م�سة  بولية 
الع�سرين ع�مً� ال��سية، يوؤكد ازدي�د ميينية وتطرف الجتمع ال�سهيوين 
يف الكي�ن الإ�سرائيلي. اأم� فيم� يخ�ص اجلبهة ال�سم�لية فراأى ال�س�ركون 

اأن م� جرى يف النتخ�ب�ت الإ�سرائيلية لي�ص له ت�أثري على طريقة اإدارة ال�سراع معه�؛ حيث �سيتم موا�سلة ال�سي��سة 
نف�سه�.

2. ندوة حوارية: “�صفقة القرن وانعكا�صاتها على لبنان”:

)2019/7/16 – فندق رم�دا – بريوت(

اجلزيرة  ومركز  وال�ست�س�رات  للدرا�س�ت  الزيتونة  مركز  عقد 
للدرا�س�ت ندوة حوارية م�سرتكة ب�لتع�ون مع قن�ة اجلزيرة مب��سر، وذلك 
مب�س�ركة ب�حثني ومفكرين متخ�س�سني ومهتمني ب�لق�سية الفل�سطينية. 
حيث ركزوا على ال�سي�ق ال�سي��سي والت�ريخي الذي تندرج �سمنه “�سفقة 
القرن”، و�سلطوا ال�سوء على ال�سي��سة اخل�رجية الأمريكية جت�ه لبن�ن 
والنطقة عمومً�. كم� ا�ستعر�سوا اأبرز م�س�مني “�سفقة القرن” واآخر 
العنية  الأطراف  مواقف  وحللوا  به�،  التعلقة  وال�ستجدات  التطورات 
اللبن�ين،  الداخلي  ال�سعيد  على  �سواء  الحتملة،  وحتولته�  ب�ل�سفقة 

اأم على ال�سعيدين العربي عمومً� والفل�سطيني خ�سو�سً�. واختتمت الندوة اأعم�له� ب��ست�سراف م�آل هذه ال�سفقة على 
لبن�ن ب�سكل ع�م، وعلى الالجئني الفل�سطينيني يف لبن�ن ب�سكل خ��ص.
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3. حلقة نقا�س: “انعكا�صات الأزمة اللبنانية على الالجئني الفل�صطينيني و�صبل جتاوزها”:ح

)2019/12/3 – مركز الزيتونة – بريوت(

التي  احللقة  هذه  وال�ست�س�رات  للدرا�س�ت  الزيتونة  مركز  عقد 
البن�ء. وقد قدم  ال�سمون واحلوار  بغنى  وات�سمت  امتدت على جل�ستني 
مداخلة  الفل�سطينيني،  الالجئني  �سوؤون  خبري  �سليم�ن،  ج�بر  الأ�ست�ذ 
�سفيق  الدكتور  قدم  كم�  الالجئني.  على  الأزمة  انعك��س�ت  حول 
اللبن�ين  ال�سلوك  اللبن�نية، مداخلة حول  الأ�ست�ذ يف اجل�معة  �سعيب، 
والخت�سون  اخلرباء  ت�بع  الأر�سية  هذه  �سوء  وعلى  الالجئني.  جت�ه 
ُبعيد  الركز  ن�سره�  التو�سي�ت  من  جمموعة  اإلى  وخل�سوا  نق��س�تهم 

احللقة، ولقيت اهتم�مً� من اجله�ت العنية والخت�سني.

�صابعًا: ال�صت�صارات والتدريب:
ا�ست�س�رية ودعم  م خدم�ت  والتدريب. وقدَّ ال�ست�س�رات  2019 تقدمي خدم�ته يف جم�لت  �سنة  الركز خالل  ت�بع 
علمي لـ 21 موؤ�س�سة وب�حثً� ومتخ�س�سً�، ك�ن من بينه� ا�ست�س�رات لأبح�ث م�ج�ستري ودكتوراه عديدة. كم� مّت حتكيم 

وتقييم 52 درا�سة، اأر�سله� اأ�سح�به� للن�سر لدى مركز الزيتونة خالل �سنة 2019. 

كم� وا�سل الركز ن�س�طه يف جم�ل الدورات التدريبية، وعقد دورة تدريبية حتت عنوان:

الربيطاين  الحتالل  �صّد  الفل�صطينية   املقاومة 
      وامل�صروع ال�صهيوين 1918–2018:

الفرتة خالل  تركي�   - يلوا  يف  الدورة  هذه   ُعقدت 
الأول  الدويل  العلمي  اللتقى  اأعم�ل  �سمن   ،2019/7/18–17

ج�معة  مع  ب�لتع�ون  فل�سطني  علم�ء  هيئة  نظمته  الذي  لل�سب�ب، 
الدورة  قّدم  وقد  دولة.   37 من  �س�بً�   220 فيه  و�س�رك   يلوا، 

اأ. د.  حم�سن حممد �س�لح.

ب
ري

تد
وال

ت 
ارا

ت�ص
ل�ص

ا



20
19

ة 
ون

يت
لز

د ا
�صا

ح

19

ثامنًا: التعاون العلمي والعالقات العامة:
يف اإط�ر �سي��سة مركز الزيتونة يف النفت�ح على اجله�ت والوؤ�س�س�ت الرتبطة ب�سن�عة القرار، والنفت�ح والتع�ون 
والتك�مل مع اجل�مع�ت والراكز والوؤ�س�س�ت ذات الطبيعة ال�س�بهة لعمله، حر�ص الركز خالل �سنة 2019 على ا�ستمرار 
اإطالعهم على  الع�مل، من خالل  النطقة، من خمتلف دول  القرار يف  العنية 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 الهتمني بعمل 

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

واخل�رج،  الداخل  يف  الفل�سطيني  القرار  �س�نعي  اإلى  ب�لو�سول  خ��سً�  اهتم�مً�  ال�سي�ق  هذا  يف  الركز  اأولى  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  والربل�نيني  الدول  ق�دة  مع  التوا�سل  ج�نب  اإلى  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 التعلقة مبنطقة ال�سرق الأو�سط 

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

كم� حر�ص الركز على التوا�سل مع الب�حثني والأك�دمييني من خمتلف اخللفي�ت الفكرية وال�سي��سية، وذلك من 
ومن  اإليه�،  ُدعي  التي  الأك�دميية  الوؤمترات  يف  وم�س�ركته  عقده�،  التي  النق��ص  وحلق�ت  للموؤمترات  دعوتهم  خالل 
الإهداءات  واأعم�له، ومن خالل  الركز  اأخب�ر  واإطالعهم على  وا�ست�س�فتهم،  وا�ست�س�رتهم  الب�حثني  ا�ستكت�ب  خالل 
وبرامج التوا�سل العلمي. وقد توا�سل الركز يف هذا الإط�ر مع نحو األف �سخ�سية علمية واأك�دميية و�سي��سية واإعالمية 
ورموز جمتمعية، عربية واإ�سالمية ودولية، خالل �سنة 2019. هذا، ب�لإ�س�فة اإلى التوا�سل مع اآلف ال�سرتكني يف قوائم 

الرا�سالت الإلكرتونية لنتج�ت واإ�سدارات الركز.

امل�صاركة يف املوؤمترات وحلقات النقا�س واإلقاء املحا�صرات:
�س�رك مركز الزيتونة خالل �سنة 2019 يف العديد من الوؤمترات وحلق�ت نق��ص يف خمتلف من�طق الع�مل. ومن اأبرز 

الفع�لي�ت التي �س�رك فيه� الركز:

تقدمي ورقة بعنوان “مقوم�ت ال�سروع الوطني الفل�سطيني يف مواجهة التحدي�ت الدولية،” �سمن اجلل�سة الأولى   .1

“ق�س�ي�  بعنوان  ندوة  �سمن  والدولية”،  الإقليمية  والتحدي�ت  وحقوقهم  الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  “واقع 
الالجئني الفل�سطينيني وحق العودة يف ظل التحدي�ت الدولية والإقليمية”، تنظيم الوؤمتر ال�سعبي لفل�سطينيي 

اخل�رج، بريوت، فندق رادي�سون بلو، 2019/1/31.

تقدمي ورقة حول “م�ستقبل النطقة يف �سوء التطورات اجلديدة وموقع الإ�سالميني فيه”، تنظيم موقع اآف�ق نيوز   .2

للخدم�ت العرفية، والنتدى الع�لي للو�سطية، خلدة، لبن�ن، 2019/3/1.

تقدمي مداخلة يف اجلل�سة الأولى من حمور “التحدي�ت الرتبطة ب�حل�لة الفل�سطينية”، �سمن فع�لي�ت موؤمتر   .3

الأمن القومي الفل�سطيني ال�س�د�ص: “م�سروع ت�سفية الق�سية الفل�سطينية وحتدي�ت الواجهة”، تنظيم اأك�دميية 
الإدارة وال�سي��سة للدرا�س�ت العلي�، قط�ع غزة، فل�سطني، 2019/6/12. 

اإلق�ء حم��سرة بعنوان “�سفقة القرن.. ال�س�رات والتحدي�ت”، تنظيم اأك�دميية العالق�ت الدولية، اإ�سطنبول،    .4

.2019/7/19

اإ�سطنبول،  اآ�سيوي،  “الو�سع ال�سرتاتيجي للم�سروع ال�سهيوين”، تنظيم العهد الأفرو  اإلق�ء حم��سرة بعنوان   .5

.2019/8/26

لور�سة  الث�ين  اليوم  والث�نية من  الأولى  العتدل”، يف اجلل�ستني  الإ�سالمي  التي�ر  “متو�سع  بعنوان  تقدمي ورقة   .6

التفكري ال�سرتاتيجي، تنظيم ملتقى العدالة والدميوقراطية، اإ�سطنبول، 30–2019/8/31.
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تروؤ�ص جل�سة بعنوان “الأونروا والالجئون الفل�سطينيون – واقع وحتدي�ت”، �سمن موؤمتر “الأونروا �سم�نة دولية ح  .7

حلقوق الالجئني”، تنظيم الوؤمتر ال�سعبي لفل�سطينيي اخل�رج، والهيئة 302 للدف�ع عن حقوق الالجئني، فندق 
رادي�سون بلو، بريوت، 2019/10/10. 

ال�سفقة  �سّد  “معً�   11 القد�ص  بيت  ورائدات  رواد  موؤمتر  وتداعي�ته�”،  القرن  “�سفقة  بعنوان  ورقة  تقدمي   .8

والتطبيع”، تنظيم موؤ�س�سة رواد الع�لية، والئتالف الع�لي لن�سرة القد�ص وفل�سطني، والئتالف الع�لي لل�سب�ب 
والري��سة للت�س�من مع القد�ص وفل�سطني، ومركز عالق�ت تركي� والع�مل الإ�سالمي، وهيئة علم�ء فل�سطني يف 

اخل�رج، والئتالف الك�سفي الع�لي لن�سرة القد�ص وفل�سطني، اإ�سطنبول، فندق ك�ي� – رام�دا، 1–2019/11/2.

ال�س�ركة يف “النتدى الأورو-متو�سطي لراكز التفكري” الذي نظمه برن�مج مراكز التفكري والجتمع�ت الدنية   .9

)TTCSP( يف ج�معة بن�سلف�ني� والعهد الإيط�يل للدرا�س�ت ال�سي��سية الدولية )ISPI( برع�ية وزارة ال�سوؤون 
مّت  اختي�ر مركز عن كل دولة، حيث  مّت  وقد   .2019/11/5 ُعقد يف روم� يف  والذي  الدويل؛  والتع�ون  اخل�رجية 

اختي�ر الزيتونة ممثاًل لفل�سطني.

والتع�ون  اخل�رجية  ال�سوؤون  وزارة  نظمته  والذي   ،)MED( 2019 التو�سط  الأبي�ص  البحر  حوار  يف  10. ال�س�ركة 

الدويل الإيط�لية والعهد الإيط�يل للدرا�س�ت ال�سي��سية الدولية )ISPI(، يف الفرتة 6–2019/11/7 يف روم�، حتت 
وعلمية  �سي��سية  و�سخ�سي�ت  ووزراء  روؤ�س�ء  ومب�س�ركة  اإيج�بي”،  اأعم�ل  ال�سطراب�ت: جدول  وراء  “م�  �سع�ر 

واقت�س�دية من نحو 50 بلدًا.
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تا�صعًا: امل�صاركة يف املعار�س:
يحر�ص الركز على ال�س�ركة يف مع�ر�ص للكت�ب، حملية ودولية، 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 اإلى حتقيق التوا�سل الب��سر مع جمهور الركز يف خمتلف اأم�كن 

تواجدهم.

وقد �س�رك الركز خالل �سنة 2019 يف معر�سني دوليني للكت�ب، هم�:

1. معر�ص طهران الدويل للكت�ب )4/24–2019/5/4(. ومتت ال�س�ركة من خالل وكيل.

2. معر�ص عّم�ن الدويل الـ 18 للكت�ب )9/26–2019/10/5(.
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امل عا�صرًا: الزيتونة يف الإعالم:

يف اإط�ر حر�ص الركز 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، الحلية والدولية، والواقع 
ال�سحفية الإلكرتونية، للتعريف ب�أن�سطته واإ�سداراته، وتوفري التغطية الإعالمية للفع�لي�ت التي يعقده�؛ حيث يزود 
تلك الوؤ�س�س�ت ب�أخب�ر �سدور الكتب وعرو�سه�، وملخ�س�ت حول حلق�ت النق��ص والوؤمترات وغريه� من الفع�لي�ت التي 
يعقده�. واإلى ج�نب ذلك، ف�إن الركز يزود و�س�ئل الإعالم ب�أحدث التق�رير العلوم�تية والتقديرات ال�سرتاتيجية التي 

ي�سدره�.

كم� يحر�ص على تلبية الدعوات الوجهة اإليه من قبل و�س�ئل الإعالم، للتعريف ب�أعم�ل الركز واأن�سطته، اأو للتعليق 
على اأبرز الأحداث التي تقع �سمن اخت�س��سه، وال�س�ركة يف الندوات واحلوارات التي تن�ق�ص اأبع�د الأحداث وخلفي�ته�.

وخالل �سنة 2019، اأ�سدر ق�سم العالق�ت الع�مة والإعالم 79 م�دة �سحفية عن اأن�سطة الركز واأعم�له، ووّثق ن�سره� 
يف 170 م�سدرًا متنوعً�، �سملت �سحفً� وجمالت ووك�لت اأنب�ء ومواقع اإلكرتونية. كم� وّثق ن�سر ع�سرات الواد ال�سحفية 

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

وقد ر�سد ق�سم العالق�ت الع�مة والإعالم خالل �سنة 2019 م�س�ركة ثالثة من ب�حثي الركز وممثليه يف ع�سرات 
اإلكرتونية، وتركزت معظم هذه  اأنب�ء ومواقع  واإذاع�ت و�سحف ووك�لت  تلفزيونية  والق�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 الركز:
الإذاعات والقنوات التلفزيونية الف�صائية واملحلية:

قن�ة احلوارقن�ة الي�دينقن�ة اجلزيرة مب��سر
التلفزيون العربيقن�ة القد�ص الف�س�ئيةقن�ة فل�سطني اليوم 

اإذاعة الر�س�لة )لبن�ن(اإذاعة الب�س�ئر )لبن�ن(اإذاعة لبن�ن
اإذاعة راديو َعَلم )فل�سطني(اإذاعة �سوت القد�ص )فل�سطني(

ال�صحف واملجالت العربية املحلية والدولية:

�سحيفة القد�ص العربي )بريط�ني�(�سحيفة البن�ء )لبن�ن(�سحيفة الأخب�ر )لبن�ن(
�سحيفة اللواء )لبن�ن(�سحيفة الغد )الأردن(�سحيفة ال�سرق )لبن�ن(

�سحيفة الأنب�ط )الأردن(�سحيفة فل�سطني )فل�سطني(�سحيفة ال�سبيل )الأردن(
�سحيفة الر�س�لة )فل�سطني(�سحيفة الراية )قطر(جملة الجتمع )الكويت(
�سحيفة الوطن )قطر(يومية الرائد )اجلزائر(

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 معً� الإخب�رية

وك�لة فل�سطني 24 الإخب�ريةوك�لة �سند لالأنب�ءوك�لة قد�ص نت لالأنب�ء
وك�لة الأن��سول لالأنب�ء )تركي�(وك�لة مهر لالأنب�ء )اإيران(الوك�لة الوطنية لالإعالم )لبن�ن(

اخلليج اأون لينعربي 21اجلزيرة.نت
راأي اليوم�سبكة قد�ص الإخب�ريةالركز الفل�سطيني لالإعالم

هربلريني �سفقموقع TRT عربي
موقع قن�ة NBNموقع قن�ة فل�سطني اليومموقع قن�ة الأق�سى الف�س�ئية

مركز ال�سحراء للدرا�س�ت وال�ست�س�راتمركز الدرا�س�ت الإقليميةجمموعة التفكري ال�سرتاتيجي

مركز الن�طور للدرا�س�ت والأبح�ثموؤ�س�سة الدرا�س�ت العلمية
الركز ال�سوري للعالق�ت الدولية والدرا�س�ت 

ال�سرتاتيجية
الوؤمتر ال�سعبي لفل�سطينيي اخل�رجدائرة �سوؤون الالجئني - حم��صمركز العودة الفل�سطيني

موقع مدينة القد�صب�س�ئر
الو�سوعة اجلزائرية للدرا�س�ت ال�سي��سية 

وال�سرتاتيجية
اأمد لالإعالمفل�سطني اأون ليندني� الوطن
الر�س�لة نت�سوت فتح الإخب�ريدار احلي�ة

اجلديد الفل�سطينينقطة واأول ال�سطرفل�سطني الآن
ال�سبيلالبو�سلةعمون

جم�عة الإخوان ال�سلمني - الأردنحركة التوحيد والإ�سالحكت�ئب الق�س�م
�س�م بر�صاليمن الآنالأم�ن

بوابة القليوبيةبوابة اآخر خرببوابة فيتو
اخلليج 365بوابة ال�سرق الإلكرتونيةال�سعب اجلديد

�سبكة الدار الإعالمية الأوروبية�سبكة الإنرتنت العربي - اأمنيالبوابة
اإ�س�ءاتالديوان�سب�بيك

جملة اآف�ق الفل�سطينيةالإ�سالحالإ�سالميون
اإ�سالم ويبعالم�ت اأون ليناإن�س�ن اأون لين

رابطة الثقفني العربمنتدى العلم�ءجريدة الأمة الإلكرتونية
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