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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:

اأ. د. اأحمد مب�رك اخل�لدي          وزير العدل الفل�سطيني الأ�سبق، عميد كلية احلقوق يف ج�معة النج�ح �س�بقً�
د. اأمني حممود عبد اهلل          وزير الثق�فة الأ�سبق، وزير التعليم الع�يل يف الأردن �س�بقً�

اأ. د. بي�ن نويه�ص احلوت          خبرية الت�ريخ الفل�سطيني احلديث
اأ. د. ح�سن اأحمد اإبراهيم          خبري ت�ريخ اإفريقي� وال�سرق الأو�سط

اأ. �سالح عبد الق�سود           وزير الإعالم ال�سري ال�س�بق، مدير مركز الإعالم العربي �س�بقً�
د. ط�رق ال�سويدان           مفكر وخبري اإداري

اأ. د. عدن�ن ال�سيد ح�سني          الرئي�ص ال�س�بق للج�معة اللبن�نية، وزير الدولة اللبن�نية �س�بقً�
اأ. د. عم�د الدين خليل           مفكر وموؤرخ

اأ. د. كم�لني �سعث           الرئي�ص ال�س�بق للج�معة الإ�سالمية يف غزة
اأ. د. حممد ال�سفر           اأ�ست�ذ العلوم ال�سي��سية يف ج�معة قطر

د. حممود الب�رك           اأ�ست�ذ الق�نون الدويل يف ج�معة اللك في�سل )ال�سعودية(
اأ. منري �سفيق            مفكر، رئي�ص الأم�نة الع�مة للموؤمتر ال�سعبي لفل�سطينيي اخل�رج، 

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

اأع�صاء �صابقون يف الهيئة:

ا�ستمر ال�س�دة الأع�س�ء الت�لية اأ�سم�وؤهم يف ع�سوية الهيئة حتى وف�تهم:
اأ. د. اإ�سحق الفرح�ن           وزير الرتبية والتعليم الأردين الأ�سبق، رئي�ص اجل�معة الأردنية �س�بقً�

اأ. د. اأني�ص ال�س�يغ           مدير مركز الأبح�ث يف م.ت.ف �س�بقً�
د. �سالح الدين الدب�غ           ع�سو الجل�ص الوطني الفل�سطيني واللجنة التنفيذية يف م.ت.ف �س�بقً�

اأ. د. عبد الوه�ب ال�سريي          مفكر وخبري يف ال�سوؤون ال�سهيونية
اأ. د. عمر الأ�سقر           ع�مل وعميد كلية ال�سريعة يف ج�معة الزرق�ء )الأردن( �س�بقً�

اأ. د. حممد عم�رة           مفكر وموؤرخ
اأ. د. حممد عي�سى �س�حلية          خبري الت�ريخ العربي والإ�سالمي

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

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

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

بخّطه  اللتزام  على  فيه�  حر�ص  والإجنليزية،  العربية  ب�للغتني   ،2020 �سنة  خالل  كتب   6 الزيتونة  مركز  اأ�سدر 
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 2020:

العنوانم

التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2018–12019

اليومي�ت الفل�سطينية ل�سنة 22019

الإخوان ال�سلمون الفل�سطينيون: التنظيم الفل�سطيني – قط�ع غزة 1949–31967

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق... قراءة يف الفكر احلركي وال�سي��سي4

اعتداءات الحتالل الإ�سرائيلي على الراأة يف الأرا�سي الفل�سطينية الحتلة 1967 )1967–2019(5

6
حق�ئق وثوابت يف الق�سية الفل�سطينية: روؤية اإ�سالمية )�سدر ب�للغة العربية والإجنليزية(

 Basic Facts on the Palestine Issue: An Islamic Perspective 
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وفيم� يلي نبذة خمت�سرة عن كل كت�ب من هذه الكتب:

1. التقرير ال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2018–2019:

التي ت�سدر  العلمية  الدرا�س�ت  اأهم  الفل�سطيني من  التقرير ال�سرتاتيجي  ُيعّد 
عن مركز الزيتونة، ب�للغتني العربية والإجنليزية منذ �سنة 2005، وي�ستعر�ص ب�سكل 
علمي ومو�سوعي و�س�مل تطورات الق�سية الفل�سطينية، مبختلف جوانبه�، على مدار 
�سنتني، ويح�ول تقدمي اآخر العلوم�ت والإح�س�ءات الحدثة الدقيقة، �سمن قراءة 

حتليلية وا�ست�سراف م�ستقبلي.

اأبرز  من  نخبة  وُتعّده  والهنية،  العلمية  ب�لع�يري  بدقة  يلتزم  تقرير  وهو 
التخ�س�سني والب�حثني يف ال�س�أن الفل�سطيني، وي�س�رك يف مراجعته عدد من كب�ر 
ال�ست�س�رين. وقد اأخذ التقرير موقعه التميز كمرجع اأ�س��سي من مراجع الدرا�س�ت 
الفل�سطينية، ل غنى عنه لكل التخ�س�سني والهتمني ب�ل�س�أن الفل�سطيني، مبن فيهم 

اأ�س�تذة اجل�مع�ت وطلبة العلوم ال�سي��سية والت�ريخ والجتم�ع، والكّت�ب وال�سحفيون.

ويع�لج التقرير يف ثم�نية ف�سول الو�سع الفل�سطيني الداخلي، والوؤ�سرات ال�سك�نية والقت�س�دية الفل�سطينية، وي�سلط 
الإ�سرائيلي  ال�سهد  ويدر�ص  ال�سلمّية،  والت�سوية  والق�ومة  العدوان  وم�س�رات  والقد�س�ت،  القد�ص  اأو�س�ع  على  ال�سوء 
الفل�سطيني وت�س�بك�ته، مب� يف ذلك اجلوانب التعلقة ب�لو�سع الإ�سرائيلي الداخلي، كم� ين�ق�ص العالق�ت الفل�سطينية 

العربية والإ�سالمية والدولية، ب�لإ�س�فة لأبرز ال�س�رات الحتملة ل�سنتي 2021-2020. 

حترير: اأ. د. حم�سن حممد �س�لح

امل�صاركون:

ب��سم جالل الق��سم اإقب�ل وليد عمي�ص     اأ�سرف عثم�ن بدر   
زي�د حممد ابحي�ص ربيع حممد الّدن�ن    د. جوين من�سور   
اأ. د. طالل عرتي�سي د. �سعيد وليد احل�ج    �س�ري عرابي    

د. وئ�م �سميح حمودة ه�ين “حممد عدن�ن” ال�سري   اأ. د. معني حممد عط� رجب  
اأ. د. وليد عبد احلي وائل اأحمد �سعد   

عدد ال�صفحات: 469 �سفحة

2. اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2019:

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

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

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

والقد�س�ت، وم�س�ر الت�سوية ال�سلمية، واأداء الق�ومة الفل�سطينية.

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

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

عدد ال�صفحات: 627 �سفحة
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3. الإخوان امل�صلمون الفل�صطينيون: التنظيم الفل�صطيني–قطاع غزة 1949–1967:

غزة  قط�ع  يف  الفل�سطينيني  ال�سلمني  الإخوان  جتربة  درا�سة  على  الكت�ب  يركز 
الفل�سطيني”،  بـ“التنظيم  ُعرف  الذي  تنظيمهم  ن�س�أة  وعلى  1949-1967؛  الفرتة  يف 
وات�س�عه لي�سمل الفل�سطينيني يف البالد العربية عدا الأردن. وهو درا�سة علمية حمّكمة، 
اعتمدت على الكثري من الراجع وال�س�در العربية والأجنبية، كم� ا�ستف�دت ب�سكل كبري 

من الت�ريخ ال�سفوي.

يحوي الكت�ب الكثري من العلوم�ت التي تن�سر للمرة الأولى، وي�ستمل على خم�سة ف�سول 
تقّدم �سورة ع�مة للو�سع الفل�سطيني يف تلك الفرتة، وجلم�عة الإخوان ال�سلمني ودوره� 
يف حرب 1948. وت�سلط ال�سوء على جم�عة الإخوان ال�سلمني يف قط�ع غزة وعلى اإن�س�ء 
التنظيم الفل�سطيني. كم� تركز على العمل الع�سكري الإخواين الفل�سطيني يف الن�سف 

الأول من اخلم�سيني�ت، وتدر�ص عالقة الإخوان الفل�سطينيني بن�س�أة حركة فتح. 

تاأليف: اأ. د. حم�سن حممد �س�لح

عدد ال�صفحات: 398 �سفحة

4. د. مو�صى اأبو مرزوق: يف العمق... قراءة يف الفكر احلركي وال�صيا�صي:

يعر�ص الكت�ب اجلزء الث�ين من مذكرات د. مو�سى اأبو مرزوق، اأول رئي�ص للمكتب 
حي�ة  م�سوار  ويت�سمن  وقي�دييه�،  موؤ�س�سيه�  اأبرز  واأحد  حم��ص،  حلركة   ال�سي��سي 
الن�س�لية  وال�سرية  ال�سي��سية،  والواقف  الروؤية  حيث  من  مرزوق،  اأبو  مو�سى  د. 
الفرتة خالل  والدولية  والإ�سالمية  والعربية  الفل�سطينية  بت�سعب�ته�   الوطنية 
ل هذه الذكرات اإ�س�فة نوعية لي�ص فقط لتجربة حركة حم��ص،  1997-2017. وُت�سكِّ

التي جمعت بني �سالبة الح�فظة على الثوابت ومرونة العالق�ت ال�سي��سية، وانفت�حه� 
فل�سطني  لت�ريخ  واإمن�  العتدل،  الو�سطي  الإ�سالمي  وفكره�  الختلفة،  القوى  على 
الداخلية  الأو�س�ع  حول  تف�سيالت  من  الذكرات  تت�سمنه  ل�  والع��سر،  احلديث 
الفل�سطينية، وال�سراع مع العدو ال�سهيوين، والعالق�ت والواقف العربية والإ�سالمية 

والدولية.

اإعداد: د. بالل خليل ي��سني

عدد ال�صفحات: 524 �سفحة

5. اعتداءات الحتالل الإ�صرائيلي على املراأة يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة 1967 )1967–2019(:

يعر�ص الكت�ب، وهو يف اأ�سله ر�س�لة م�ج�ستري، العتداءات الإ�سرائيلية على الراأة 
يف الأرا�سي الفل�سطينية الحتلة �سنة 1967، خالل الفرتة 1967-2019. وت�سم متهيدًا 
يتن�ول حقوق الراأة يف الق�نون الدويل الإن�س�ين، واأربعة ف�سول؛ تتن�ول العتداءات 
الإ�سرائيلي  الحتالل  وامته�ن  الفل�سطينية  الراأة  حي�ة  على  الب��سرة  الإ�سرائيلية 
لكرامته� وتعذيبه� يف ال�سجون. كم� يتن�ول مع�ن�ة الراأة ب�سبب احل�س�ر واحلواجز 
الع�سكرية الإ�سرائيلية، ويتطرق اإلى اأثر انته�ك�ت الحتالل الإ�سرائيلي �سّد الع�ئالت 

الفل�سطينية على الراأة.

تاأليف: اإمي�ن اأحمد اأبو اخلري

عدد ال�صفحات: 192 �سفحة
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6. حقائق وثوابت يف الق�صية الفل�صطينية: روؤية اإ�صالمية:

Basic Facts on the Palestine Issue: An Islamic Perspective:

يقّدم  اإ�سالمية”.  روؤية   - الفل�سطينية  الق�سية  وثوابت يف  “حق�ئق  كت�ب:  من  حة  ومنقَّ ثة  الكت�ب طبعة حمدَّ هذا 
الكت�ب مدخاًل خمت�سرًا و�س�ماًل و�سهاًل لفهم ق�سية فل�سطني، ويعر�ص معلوم�ت وحق�ئق وثوابت ومف�هيم ل غنى عنه� 
م ق�عدة بي�ن�ت مكثفة خمت�سرة ت�سلح اأن تكون منطلقً� للفهم الإ�سالمي  عند التع�مل مع الق�سية الفل�سطينية، ويقدِّ
للق�سية الفل�سطينية. وقد �سدر بن�سختني اإحداهم� ب�للغة العربية والأخرى ب�لإجنليزية، كم� �سدرت منه طبعة مميزة 

دة ب�ل�سور والر�سوم التو�سيحية. مزوَّ

تاأليف: اأ. د. حم�سن حممد �س�لح
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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 123 تقديرًا ا�سرتاتيجيً� �سمن هذه ال�سل�سلة حتى نه�ية �سنة 2020، من 

بينه� 7 تقديرات خالل هذه ال�سنة، تن�ولت العن�وين الت�لية:

1. فل�سطني: تداعي�ت الكورون� يف ظل الحتالل الإ�سرائيلي )ني�س�ن/ اأبريل 2020(.

2. خي�رات الأردن يف مواجهة خطة ال�سم الإ�سرائيلي لأجزاء من ال�سفة الغربية )متوز/ يوليو 2020(. 

3. ال�سجد الأق�سى: ال�س�رات الحتملة يف �سوء �سفقة ترامب والإجراءات الإ�سرائيلية )اآب/ اأغ�سط�ص 2020(.

4. ال�سلطة الفل�سطينية بني احلّل وتغيري الوظيفة... ال�سي�ق�ت وال�سين�ريوه�ت )اأيلول/ �سبتمرب 2020(. 

5. التطبيع ال�سوداين - الإ�سرائيلي واأثره على الق�سية الفل�سطينية )ت�سرين الث�ين/ نوفمرب 2020(.

6. فوز ب�يدن يف انتخ�ب�ت الرئ��سة الأمريكية وانعك��س�ته على الق�سية الفل�سطينية )ت�سرين الث�ين/ نوفمرب 2020(.

7. ال�س�رات الحتملة للتطبيع الغربي الإ�سرائيلي واأثره على الق�سية الفل�سطينية )ك�نون الأول/ دي�سمرب 2020(.

كم� �سدر عن الركز خالل �سنة 2020 تقديرين اآخرين تن�ول العنوانني الت�ليني:

1. �سفقة ترامب توؤ�س�ص لعوا�سف ق�دمة يف النطقة )ك�نون الث�ين/ ين�ير 2020(.

2. اآف�ق ال�سي��سة اجلزائرية بني التغري والتكيف )متوز/ يوليو 2020(.
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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.

ب�لإ�س�فة  ا�سرتاتيجية  تقديرات   7 ولـ  مق�ًل   16 ولـ  علمّية  اأوراق   5 لـ  ترجم�ت  اإ�سدار   2020 �سنة  خالل  مّت  وقد 
كت�ب  هي:  كتب،  لثالثة  الإجنليزية  الن�سخة  ب�إعداد   2020 �سنة  خالل  الرتجمة  ق�سم  ق�م  كم�  موقف.  لتقديري 
الإخوان  وكت�ب   ،2019–2018 الفل�سطيني  ال�سرتاتيجي  التقرير  وكت�ب  الفل�سطينية،  الق�سية  يف  وثوابت  حق�ئق 
الآخران زال  وم�  الأول،  الكت�ب  وقد طبع   .1967–1949 غزة:  قط�ع   - الفل�سطيني  التنظيم  الفل�سطينيون:   ال�سلمون 

قيد الن�سر.

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� 84 ترجمة حتى نه�ية �سنة 2020، بينه� ترجمة واحدة خالل تلك ال�سنة، ك�نت بعنوان: “الإخوة الأعداء 

“اإ�سرائيل” ومم�لك اخلليج”، حيث تن�ولت تلخي�سً� مكثفً� لو�سوع التطبيع الإ�سرائيلي مع دول اخلليج.
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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. 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� 5,422 عددًا حتى 
نه�ية �سنة 2020، من بينه� 298 عددًا خالل هذه ال�سنة.

كم� اأ�سدر ق�سم الأر�سيف ملفي معلوم�ت 26 و27؛ ك�ن الأول بعنوان “انعك��ص ج�ئحة كورون� على الو�سَعني الفل�سطيني 
والإ�سرائيلي”، يف اأيلول/ �سبتمرب 2020. اأم� ملف العلوم�ت الث�ين فك�ن بعنوان “تطور التطبيع العربي الإ�سرائيلي واأثره 
على الق�سية الفل�سطينية”، يف ك�نون الأول/ دي�سمرب 2020. وتربز اأهمية “ملف معلوم�ت” يف كونه م�دة علمية مف�سلة 
وم�سنفة ومبوبة بطريقة علمية ت�سهل على الب�حث والهتم ب�لق�سية الفل�سطينية ال�ستف�دة منه�، كم� يغطي عددًا كبريًا 
من ال�س�در والراجع. وجتدر الإ�س�رة اإلى اأن اأ. د. حم�سن  حممد �س�لح ي�سرف على اإ�سدار هذا اللف، بينم� يتولى 

اأ. ب��سم الق��سم اإدارة التحرير.
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خام�صًا: املوقع الإلكرتوين alzaytouna.net:ح
�سهد الوقع الإلكرتوين للمركز بن�سختيه العربية والإجنليزية جملة حتديث�ت خالل �سنة 2020، 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. كم� مت تطوير 

خدمة الإخط�رات بق�سد تعزيز التوا�سل مع جمهور الوقع. 

رفع  2020 �سنة  خالل  مّت  فقد  واإ�سداراته،  ون�س�ط�ته  الركز  اأخب�ر  اآخر  على  الطالع  لزواره  الوقع   ويتيح 
114 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 2020 ن�سخًة حمّدثة من 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 كبرية. 

وقد ت�بع الركز خالل �سنة 2020 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. 
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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.

ال�سنة، حملت  فع�لي�ت خالل هذه   3 بينه�  2020، من  �سنة  نه�ية  نق��ص حتى  موؤمترًا وحلقة   57 الركز  وقد عقد 
العن�وين الت�لية:

1. ندوة علمّية: “م�صارات م�صتقبلية يف الق�صية الفل�صطينية”:

)2020/1/9 – فندق رم�دا – بريوت(

اخلمي�ص �سب�ح  الزيتونة  مركز  عقده�  الفع�لية التي   ا�ستهّلت 
الجلد احل�دي  نت�ئج  اأبرز  الركز  فيه  اأعلن  2020/1/9 مبوؤمتر �سحفي 

 ،2019-2018 ل�سنتي  الفل�سطيني  ال�سرتاتيجي  التقرير  من  ع�سر 
النت�ئج  العر�ص  وت�سمن   .2021-2020 ل�سنتي  ال�ستقبلية  وال�س�رات 
الفل�سطينية،  الداخلية  الأو�س�ع  من  لكل  ال�ستقبلية  وال�س�رات 
والتطورات ال�سك�نية والقت�س�دية الفل�سطينية، والأر�ص والقد�س�ت، 
ال�سي��سية  واأو�س�عه  الإ�سرائيلي  وال�سهد  الفل�سطينية،  والق�ومة 

والقت�س�دية والع�سكرية، والبيئ�ت العربية والإ�سالمية والدولية وانعك��س�ته� على ال�س�أن الفل�سطيني. مت تال الوؤمتر 
ال�سحفي الندوة العلمّية التي �سعت اإلى ا�ست�سراف ال�س�رات ال�ستقبلية للق�سية الفل�سطينية، وذلك مب�س�ركة نخبة من 
الب�حثني والهتمني. حتّدث يف الندوة اأربعة من اخلرباء التخ�س�سني، ن�ق�سوا م�ستقبل القد�ص وا�ستطلعوا احتم�لت 
الفل�سطينية،  الق�سية  على  الدويل  الو�سع  لنعك��ص  كم� جرى عر�ص  و�سورية.  ولبن�ن  على غزة  الإ�سرائيلي  العدوان 

ب�لإ�س�فة لقراءة يف انعك��س�ت الأزمة اللبن�نية على الالجئني الفل�سطينيني.

2. ندوة حوارّية: “م�صتقبل لبنان يف �صياق الديناميات الداخلية واخلارجية”:

عقد مركز الزيتونة للدرا�س�ت وال�ست�س�رات ومركز درا�س�ت ال�سرق 
الأو�سط ORSAM – اأنقرة، هذه الندوة عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، يف 
2020/8/27 وذلك مب�س�ركة ب�حثني متخ�س�سني ب�ل�س�أن اللبن�ين وق�س�ي� 

النطقة. ومتحورت الندوة حول الو�سع اللبن�ين واإ�سك�لي�ته والجت�ه�ت 
يف  الو�سع  لت�أثري  ب�لإ�س�فة  الأو�س�ع.  لتطورات  الحتملة  ال�ستقبلية 
ال�سرتاتيجية يف  لبن�ن  وموقع  والدويل  الإقليمي  الو�سع  على   لبن�ن 

الرتكية. 
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3. ندوة علمّية: “تاأثري تطورات الأزمة اللبنانية على الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان”:ح

عقد مركز الزيتونة للدرا�س�ت وال�ست�س�رات هذه الندوة عرب نظ�م 
موؤمترات الفيديو، يف 2020/12/23، وقد �س�رك فيه� نخبة من الب�حثني 
والتخ�س�سني والهتمني ب�ل�س�أن الفل�سطيني واللبن�ين. ات�سمت الندوة 
التي  الفل�سطينية  احل�لة  ا�ستعر�ص  مت  حيث  واحلوار،  ال�سمون  بغنى 
الأو�س�ع  جّراء  اللبن�نية  الداخلية  الأزمة  بداية  قبل  تع�ين  ك�نت 
مع�ن�ته�  من�سوب  رفع  وقد  يعي�سونه�،  التي  والجتم�عية  القت�س�دية 

بعد انت�س�ر ج�ئحة كورون� وتف�قم الأزمة اللبن�نية. وقد اأكدت مداخالت 
ال�س�ركني يف الندوة على �سرورة و�سع برامج و�سي��س�ت لت�سليط ال�سوء على اأو�س�ع الالجئني وو�سع اآلية لتن�سيط هذا 

اللف وو�سع خطط ممنهجة تهدف لرفع مع�ن�ة الالجئني وتدعيم �سمودهم. 

�صابعًا: ال�صت�صارات والتدريب:

ا�ست�س�رية ودعم  م خدم�ت  والتدريب. وقدَّ ال�ست�س�رات  2020 تقدمي خدم�ته يف جم�لت  �سنة  الركز خالل  ت�بع 
علمي لـ 16 موؤ�س�سة وب�حثً� متخ�س�سً�، ك�ن من بينه� العديد من ال�ست�س�رات لأبح�ث م�ج�ستري ودكتوراه عديدة. كم� 

مّت حتكيم وتقييم 42 درا�سة، اأر�سله� اأ�سح�به� للن�سر لدى مركز الزيتونة خالل �سنة 2020. 

اإبداع، غزة. و�س�رك فيه� لوؤ�س�سة  الت�بع  الق�دة  اإعداد  ب�لتع�ون مع معهد  التدريبي،  اأ�سهم الركز يف الج�ل   وقد 
30 متدربً�، حيث قّدم الدكتور حم�سن حممد �س�لح برن�جمً� تدريبيً� عرب نظ�م موؤمترات الفيديو يف 2020/1/28 بعنوان 

“فل�سطني والبعد الإ�سالمي والعربي”. 

كم� اأ�سهم الركز يف الربن�مج التدريبي لهيئة علم�ء فل�سطني يف اخل�رج، �سمن فع�لي�ت اللتقى العلمي الدويل الث�ين 
لل�سب�ب، حيث قدم الدكتور حم�سن حممد �س�لح حم��سرة بعنوان “دور العلم�ء يف الق�ومة يف القرن الع�سرين”، عرب 

نظ�م موؤمترات الفيديو يف 2020/7/25.
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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 2020 على ا�ستمرار 
الع�مل، من خالل اطالعهم على  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  وا�ست�س�فتهم، واطالعهم على  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 2020. هذا، ب�لإ�س�فة اإلى التوا�سل مع اآلف ال�سرتكني يف قوائم 

الرا�سالت الإلكرتونية لنتج�ت واإ�سدارات الركز.
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امل�صاركة يف املوؤمترات وحلقات النقا�س واإلقاء املحا�صرات:ح
�س�رك مركز الزيتونة خالل �سنة 2020 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: “روؤية ع�مة لفل�سطينيي اخل�رج ودورهم   .1
اجلل�سة  يف  وح��سرًا”،  ت�ريخيً�  الفل�سطينية  الع�دلة  يف 
الث�لثة من اليوم الأول التي ك�نت بعنوان “الأبع�د الت�ريخية 
الفل�سطيني”  والتمثيل  لالنتخ�ب�ت  والق�نونية  وال�سي��سية 
�سمن ور�سة عمل بعنوان “فل�سطينيي اخل�رج: الدور والتمثيل 
تنظيم مركز درا�س�ت  والتطبيق”،  النظرية  والتحدي�ت بني 
زعيم  الدين  �سب�ح  بج�معة  الدولية  وال�سوؤون  الإ�سالم 
ب�لتع�ون مع الوؤمتر ال�سعبي لفل�سطينيي اخل�رج، اإ�سطنبول، 

.2020/2/2-1

الإ�سالمية يف  للجم�عة  ال�سي��سي  الق�سم  تنظيم  ال�ستقبل”،  النطقة وحتدي�ت  “واقع  بعنوان  اإلق�ء حم��سرة    .2
البق�ع، ق�عة مركز الأبرار الرتبوي، 2020/3/6.

و“ال�ست�سراف  والم�آلت”  الم�سمون  ب�لقد�ص:  المرتبطة  الت�سوية  “م�سروع�ت  بعنوان  مح��سرتين  اإلق�ء   .3
الم�ستقبلي: روؤية لم�ستقبل مدينة القد�ص” �سمن دورة بعنوان “علوم بيت المقد�ص الم�ستوى الع�م 2020 – دورة 

.Zoom الأطب�ء”، تنظيم ملتقى القد�ص الثق�في، 2020/4/20، عبر من�سة زوم
مداخلة يف حلقة نق��ص “ا�سرتاتيجية الوؤمتر ال�سعبي يف الح�فظة على ق�سية فل�سطني وتفعيله� يف ظل ج�ئحة   .4

.Zoom كورون�”، تنظيم الوؤمتر ال�سعبي لفل�سطينيي اخل�رج، 2020/4/22، عرب من�سة زوم
الإلكرتوين  الوؤمتر  يف  والأدوار”،  الخ�طر  الغربية:  ال�سفة  ل�سم  ال�سهيوين  “الخطط  بعنوان:  ورقة  تقدمي   .5
رائدات بيت القد�ص “فل�سطني بو�سلتي”، تنظيم ائتالف الراأة الع�لي لن�سرة القد�ص وفل�سطني، 2020/6/27، 

.Zoom عبر من�سة زوم
اإلق�ء حم��سرة بعنوان “حمط�ت ت�ريخية يف الق�سية الفل�سطينية”، تنظيم ن�دي همم ال�سب�بي، 2020/6/30،   .6

.Zoom عبر من�سة زوم
نظمته  الذي  القد�سي  ال�سب�بي  النتدى  افتت�ح  ندوة  يف  الفل�سطينية  الق�سية  م�ستقبل  حول  مبداخلة  ال�س�ركة   .7
،2020/7/6 الواجهة”،  و�سبل  وال�آلت  الواقع  ال�سم:  وم�س�عي  القد�ص  “تهويد  عنوان  حتت  رب�ط   من�سة 

.Zoom عبر من�سة زوم
اإلق�ء حم��سرة بعنوان “دور العلم�ء يف الق�ومة يف القرن الع�سرين”، تنظيم هيئة علم�ء فل�سطني يف اخل�رج،   .8

.Zoom سمن فع�لي�ت اللتقى العلمي الدويل الث�ين لل�سب�ب، 2020/7/25، عبر من�سة زوم�
تقدمي ورقة بعنوان: “حترير بيت القد�ص - البيئة ال�سرتاتيجية والآف�ق ال�ستقبلية”، يف موؤمتر “بيت القد�ص   .9
البو�سلة احل�س�رية لالأمة”، تنظيم اتئالف الراأة الع�لي ب�ل�سراكة مع جمعية الربكة للعمل اخلريي و الإن�س�ين 

وملتقى كلن� مرمي الع�لي، 2020/8/22.
تقدمي ورقة بعنوان: “ال�سواهد لأفول الكي�ن ال�سهيوين وحركته ب�إجت�ه الزوال”، يف الوؤمتر ال�سنوي لدرا�س�ت   .10

الكي�ن ال�سهيوين، تنظيم موؤ�س�سة اأبرار مع��سر طهران للدرا�س�ت والبحوث الدولية، 2020/8/25. 
ال�س�ركة مبداخلة �سمن ندوة بعنوان “م�ستقبل لبن�ن يف �سي�ق الدين�مي�ت الداخلية واخل�رجية”، التي نظمه�   .11

مركز الزيتونة للدرا�س�ت وال�ست�س�رات ومركز درا�س�ت ال�سرق الأو�سط ORSAM – اأنقرة، 2020/8/27، عبر 
.Zoom من�سة زوم
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م�س�رك يف ندوة حول كت�ب الق�سية الفل�سطينية: خلفي�ته�   .12

الت�ريخية وتطوراته� الع��سرة، الذي األفه د. حم�سن �س�لح، 
والتي نظمته� اجل�معة الإ�سالمية الع�لية مب�ليزي� ب�لتع�ون 
وقد ج�ءت   .2020/9/14 م�ليزي� يف  القد�ص يف  موؤ�س�سة  مع 
افتتح  الذي  الثق�يف  القد�ص  اأ�سبوع  فع�لي�ت  �سمن  الندوة 
بت�ريخ 2020/9/11. وقد مت اإطالق طبعة الن�سخة الإجنليزية 
ن�سره�  مت  حيث  الثق�يف،  الأ�سبوع  هذا  يف  م�ليزي�  يف  منه 

ب�لتع�ون بني موؤ�س�سة القد�ص ومركز الزيتونة.
اإلق�ء حم��سرة بعنوان “الأربعون يف ق�سية فل�سطني: روؤية اإ�سالمية، حق�ئق وثوابت ومعلوم�ت اأ�س��سية”، تنظيم   .13

مركز معراج للبحوث والدرا�س�ت، وهيئة علم�ء فل�سطني يف اخل�رج، ومركز تكوين العلم�ء يف موريت�ني�، ووزارة 
.Zoom الأوق�ف وال�سوؤون الدينية يف غزة، �سمن برن�مج معراج العلم�ء، 2020/9/22، عبر من�سة زوم

تقدمي ورقة بعنوان: “كيف ميكن اأن ن�ستفيد من جتربة �سالح الدين يف حترير بيت القد�ص من ال�سه�ينة”،   .14

�سمن ملتقى �سالح الدين الأيوبي الفكري الدويل الث�ين، تنظيم حزب الدعوة احلرة، اإ�سطنبول، 2020/10/3.
الن�س�يل”، يف  الدور  وانعك��سه على  الوطني  وللم�سروع  “روؤية فل�سطينيي اخل�رج لذاتهم  بعنوان:  تقدمي ورقة   .15

موؤمتر اأولوي�ت الق�سية الفل�سطينية يف الرحلة الق�دمة ودور فل�سطينيي اخل�رج الن�سود، تنظيم الوؤمتر ال�سعبي 
لفل�سطينيي اخل�رج، 2020/10/31.

اإلق�ء حم��سرة بعنوان “روؤى ا�ست�سرافية ل�ستقبل ال�سراع مع العدو ال�سهيوين”، تنظيم ائتالف الراأة الع�لي   .16

وفل�سطني  القد�ص  لن�سرة  الن�سوي  القي�دي  التخ�س�سي  الت�أهيل  برن�مج  �سمن  وفل�سطني،  القد�ص  لن�سرة 
.Zoom ب�سمة”، 2020/11/11، عبر من�سة زوم“

اإلق�ء حم��سرة بعنوان “ثوابت الق�سية الفل�سطينية”، تنظيم التجمع الأهلي الك�سفي الفل�سطيني، �سمن موؤمتر   .17

.Zoom الق�دة الك�سفي اخل�م�ص الإلكرتوين “م�سوار العودة”، 2020/11/20، عبر من�سة زوم
ال�س�ركة يف حوار البحر الأبي�ص التو�سط 2020 (MED)، والذي نظمته وزارة ال�سوؤون اخل�رجية والتع�ون الدويل   .18

الإيط�لية والعهد الإيط�يل للدرا�س�ت ال�سي��سية الدولية )ISPI( عن ُبعد يف الفرتة 2020/12/4-11/25.
تقدمي ورقة بعنوان: “دور مراكز الأبح�ث والدرا�س�ت يف ت�سكيل الوعي اجلمعي ب�لق�سية الفل�سطينية”، �سمن   .19

اجلل�سة الث�نية “الوعي اجلمعي ب�لق�سية الفل�سطينية” من موؤمتر “فل�سطني ال�سعب والأر�ص”، تنظيم اللتقى 
القطري للموؤلفني، مبن��سبة اليوم الدويل للت�س�من مع ال�سعب الفل�سطيني، 2020/11/27.

ندوة حول كت�ب “الطريق اإلى القد�ص” )الن�سخة الرتكية(، مب�س�ركة مرتجم الكت�ب واجلهة الن��سرة، موؤ�س�سة   .20

.Zoom منرب الأق�سى، 2020/11/27، عبر من�سة زوم
وال�سلطة  “احلكم  الدويل  الوؤمتر  يف  احلكم”،  ومعوق�ت  الق�ومة  �سي��سة  “فل�سطني:  بعنوان:  ورقة  تقدمي   .21

ال�سي��سية يف الع�مل الإ�سالمي”، تنظيم مركز درا�س�ت الإ�سالم وال�سوؤون الدولية، يف ج�معة �سب�ح الدين زعيم 
ب�إ�سطنبول، وج�معة حمد بن خليفة ب�لدوحة، 2020/12/16.

ْور الغ�ربّي يف ُمع�دلة  ورقة بعنوان “اأهمية مراكز الدرا�س�ت يف اإدارة احلي�ة”، قدمه� يف الندوة الفتت�حية “الدَّ  .22

للدرا�س�ت  الغ�ربة  ب�ب  لركز  الْنطقة”،  يف  )التَّطبيع(  م�س�ريع  وُمواجهة  ْهيويّن(،  ال�سِّ )الكي�ن  مع  راع  ال�سِّ
2020/12/26، عبر من�سة  وفل�سطني،  القد�ص  لن�سرة  الغ�ربي  الئتالف  اأ�س�سه  الذي  وال�ست�س�رات،  والبحوث 
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تا�صعًا: الزيتونة يف الإعالم:ح
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 2020، اأ�سدر ق�سم العالق�ت الع�مة والإعالم 72 م�دة �سحفية عن اأن�سطة الركز واأعم�له، ووّثق ن�سره� 
يف 150 م�سدرًا متنوعً�، على مدار ال�سنة �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.

2020 م�س�ركة ثالثة من ب�حثي الركز يف ع�سرات الربامج  الع�مة والإعالم خالل �سنة  ت�بع ق�سم العالق�ت  وقد 
والق�بالت، مع حمط�ت تلفزيونية واإذاع�ت و�سحف ووك�لت اأنب�ء ومواقع اإلكرتونية، وتركزت معظم هذه الفع�لي�ت 

على ق�سية فل�سطني وال�سراع العربي ال�سهيوين. 

وفيم� يلي نورد اأبرز 100 و�سيلة اإعالم غّطت وتغطي اأن�سطة الركز:

الإذاعات والقنوات التلفزيونية الف�صائية واملحلية:

قن�ة فل�سطني اليومقن�ة احلوارقن�ة اجلزيرة مب��سر

قن�ة مكملنيقن�ة ال�سرققن�ة الأق�سى

اإذاعة الب�س�ئر )لبن�ن(اإذاعة لبن�نقن�ة الرافدين

اإذاعة راديو َعَلم )فل�سطني(

ال�صحف واملجالت العربية املحلية والدولية:

�سحيفة الغد )الأردن(�سحيفة فل�سطني )فل�سطني(�سحيفة القد�ص )فل�سطني(

يومية الرائد )اجلزائر(يومية الحت�د )اجلزائر(�سحيفة اللواء )لبن�ن(

�سحيفة الوطن )قطر(جملة الجتمع )الكويت(�سحيفة الدينة )ال�سعودية(

وكالت الأنباء واملواقع الإلكرتونية: 

وك�لة ال�سح�فة الفل�سطينية “�سف�”وك�لة �سه�ب لالأنب�ءوك�لة قد�ص بر�ص لالأنب�ء

وك�لة وطن لالأنب�ءوك�لة قد�ص نت لالأنب�ءوك�لة القد�ص لالأنب�ء

الوك�لة الوطنية لالإعالم )لبن�ن(وك�لة مهر لالأنب�ء )اإيران(وك�لة الأن��سول لالأنب�ء )تركي�(

وك�لة الأنب�ء ال�سعودية )وا�ص(
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دني� الوطنعربي بو�ستعربي 21

ال�سبيل الركز الفل�سطيني لالإعالم�سبكة قد�ص الإخب�رية

هربلرموقع TRT عربيموقع قن�ة فل�سطني اليوم

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

الو�سوعة اجلزائرية للدرا�س�ت ال�سي��سية 
وال�سرتاتيجية

مركز اأمية للبحوث والدرا�س�ت 
الركز الفل�سطيني لق�ومة التطبيعال�سرتاتيجية

دائرة �سوؤون الالجئني )حم��ص(بوابة الالجئني الفل�سطينينيمركز العودة الفل�سطيني

الوؤمتر ال�سعبي لفل�سطينيي اخل�رجن�س�ء من اأجل فل�سطنيموقع مدينة القد�ص

ال�سفة الفل�سطينيةالقد�سي لالإعالمموطني 48

دار احلي�ةفل�سطني اأون لينالر�س�لة نت

فل�سطني الآننقطة واأول ال�سطراأمد لالإعالم

البي�در ال�سي��سياخلرب بو�ستفل�سطني اليوم

�سبكة الدار الإعالمية الأوروبيةالبو�سلةعمون

وك�لة رم لالأنب�ءاحلقيقة الدوليةعّم�ن نت

الأم�نبريوت نيوزالو�سط

لبن�ن 360لبن�ن 24الوقف

الع��سمة123 نيوزبوابة احلرية والعدالة

العمق الغربيالط�بيةجريدة الأمة الإلكرتونية

�سب�بيكاخلليج 365�س�م بر�ص

ملتقى القد�ص الثق�يف�سبكة الإنرتنت العربي  )اأمني(فل�سطني نت

حركة التوحيد والإ�سالحجم�عة الإخوان ال�سلمني )الأردن(اأمة واحدة

اإ�س�ءاتاإن�س�ن اأون لينالديوان

ر�س�لة الإخواناإ�سالم ويبب�س�ئر

الإ�سالحالإ�سالميون
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