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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�سالة 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�سيا�سات 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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الهيئة ال�ست�سارية:

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�ساء �سابقون 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�
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الأعمال والإجنازات
اأوًل: الكتب:

بخّطه  اللتزام  على  فيه�  حر�ص  والإجنليزية،  العربية  ب�للغتني   ،2021 �سنة  خالل  كتب   8 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 كتب مركز الزيتونة ل�سنة 2021:

العنوانم
اليومي�ت الفل�سطينية ل�سنة 12020

2
The Palestine Strategic Report 2018–2019

التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2018–2019 )الن�سخة الإجنليزية(

دور تي�رات ال�سهيونية الدينية يف احلي�ة ال�سي��سية يف اإ�سرائيل 2000–32019

4
ال�سوؤولية اجلن�ئية الفردية عن النته�ك�ت اجل�سيمة بحق الأ�سرى والعتقلني الفل�سطينيني مبوجب الق�نون 

الدويل الع�م
الق�سية الفل�سطينية: خلفي�ته� الت�ريخية وتطوراته� الع��سرة )طبعة مزيدة ومنقحة(5

النظ�م الأبوي يف ال�سلطة الفل�سطينية6

تقلي�ص ال�سراع والتحول من “ال�سم الزاحف” اإلى “النف�س�ل الزاحف”7

8
The Palestinian Muslim Brothers (1949–1967)

الإخوان ال�سلمون الفل�سطينيون: التنظيم الفل�سطيني – قط�ع غزة 1949–1967 )الن�سخة الإجنليزية(
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وفيم� يلي نبذة خمت�سرة عن كل كت�ب من هذه الكتب:

1. اليوميات الفل�سطينية ل�سنة 2020:

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

التي ُتعربِّ عن 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�  الفل�سطيني والإ�سرائيلي، داخليً� و�سي��سيً� و�سك�نيً� واقت�س�ديً� واجتم�عيً� 
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 ال�س�بع 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�سفحات: 592 �سفحة

The Palestine Strategic Report 2018–2019 .2

التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2018–2019 )الن�سخة الإجنليزية(

ُيعّد التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني من اأهم الدرا�س�ت العلمية التي ت�سدر 
عن مركز الزيتونة، ب�للغتني العربية والإجنليزية منذ �سنة 2005.

علمي  ب�سكل  ي�ستعر�ص  والذي  ف�سول،  ثم�نية  من  الوؤلف  الإ�سدار،  وهذا 
مدار  على  جوانبه�،  مبختلف  الفل�سطينية،  الق�سية  تطورات  و�س�مل  ومو�سوعي 
�سنتني، ويح�ول تقدمي اآخر العلوم�ت والإح�س�ءات الحدثة الدقيقة، �سمن قراءة 
حتليلية وا�ست�سراف م�ستقبلي، هو ن�سخة مرتجمة عن الن�سخة العربية التي �سدرت 

عن مركز الزيتونة �سنة 2020.

حترير: د. حم�سن حممد �س�لح
حترير الن�س الإجنليزي: رن� �سع�دة

ترجمة الن�س الإجنليزي: براءة درزي – كرمي طرابل�سي – م�رلني �سبري
مراجعة الن�س الإجنليزي: توم �س�رلز

عدد ال�سفحات: 487 �سفحة
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3. دور تيارات ال�سهيونية الدينية يف احلياة ال�سيا�سية يف اإ�سرائيل 2000–2019:

يتن�ول الكت�ب دور ال�سهيونية الدينية يف “اإ�سرائيل” يف الفرتة 2000–2019، واأثره� 
على التحولت الجتم�عية وال�سي��سية يف الجتمع الإ�سرائيلي. و�سعى الك�تب اإلى تو�سيح 
تغريات  من  �سهدته  وم�  الدولة،  ت�أ�سي�ص  يف  وم�س�ركته�  الدينية،  ال�سهيونية  حقيقة 
اآلية �سعي ال�سهيونية الدينية لل�سيطرة على نظ�م احلكم يف  كثرية، كم� عمد اإلى بي�ن 
نتيجة منو هذا  العلم�نية  الأحزاب  واإظه�ر �سعف  الدولة،  “اإ�سرائيل” وحتديد م�ستقبل 
التي�ر. مع الإ�س�رة اإلى اأن هذا التي�ر ي�سغط ب�جت�ه �سّم ال�سفة الغربية اإلى “اإ�سرائيل”؛ 

يف �سوء الدعم الأمريكي، وال�سعف الفل�سطيني، وح�لة الرتاجع العربي.
تاأليف: �سعيد حممد ب�س�رات

عدد ال�سفحات: 166 �سفحة

امل�سوؤولية اجلنائية الفردية عن النتهاكات اجل�سيمة بحق الأ�سرى واملعتقلني  .4

الفل�سطينيني مبوجب القانون الدويل العام:

ي�سعى الكت�ب اإلى حتديد ال�سوؤولية اجلن�ئية الفردية لالإ�سرائيليني؛ مرتكبي اجلرائم 
الدولية اخلطرية بحق الحتجزين الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية مبوجب قواعد 
الق�نون الدويل الع�م، وتقدمي ال�سوؤولني الإ�سرائيليني للمح�كمة اأم�م الحكمة اجلن�ئية 
الدولية. ويتن�ول الكت�ب �سبل توفري احلم�ية اجلن�ئية الدولية للمحتجزين الفل�سطينيني، 
تن�ول  خالل  من  وذلك  الدويل،  اجلن�ئي  والق�نون  الإن�س�ين،  الدويل  الق�نون  مبوجب 
الركز الق�نوين للمحتجزين الفل�سطينيني، وال�سروط الواجب توافره� مبوجبه، لإ�سب�غ 
الق�نون  التي مينحه�  اإلى احلقوق  التطرق  ثَمّ  اأو معتقل عليهم، ومن  اأ�سري حرب  �سفة 
الدويل الإن�س�ين لهم، وال�سروط الواجب توافره� لنعق�د الخت�س��ص للمحكمة اجلن�ئية 

الدولية، لح�كمة الإ�سرائيليني مرتكبي اجلرائم الدولية بحق الأ�سرى الفل�سطينيني.
تاأليف: �سريين ط�رق عي�س�وي
عدد ال�سفحات: 156 �سفحة

5. الق�سية الفل�سطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�سرة )طبعة مزيدة ومنقحة(:

الق�سية  على  ع�م  ب�سكل  التَّعرف  يريدون  الذين  للقراء  مهمً�  الكت�ب م�سدرًا  ُيعدُّ 
ذلك  بعد  يحب  لن  مدخاًل  ُي�سّكل  ومب�  متوازن،  علمي  ب�سكل  واإدراكه�  الفل�سطينية، 
تغطي  ومنقحة  مزيدة  طبعة  يف  الكت�ب  وي�أتي  والتف�سيالت.  التخ�س�ص  يف  الدخول 

الفرتة حتى �سنة 2021، كم� ي�أتي مدعمً� ب�ل�سور واخلرائط التو�سيحية. 

ويح�ول الكت�ب تقدمي �سورة �س�ملة عن الق�سية الفل�سطينية من خالل ا�ستعرا�ص 
خلفي�ته� الت�ريخية وتطوراته� الع��سرة، وي�ستعر�ص ب�أ�سلوب علمي موثق وبلغة �سهلة، 
ز وخمت�سر، ت�ريخ فل�سطني يف ع�سوره� الأولى مرورًا ب�لعهد الإ�سالمي،  وب�سكل ُمركَّ
وقي�م  لفل�سطني،  الربيط�ين  الحتالل  ومرحلة  ال�سهيوين،  ال�سروع  ن�سوء  وخلفي�ت 
ال�سوء على  الفل�سطينية وتطوره�، م�سلطً�  الق�سية  الإ�سرائيلي. ويدر�ص ظهور  الكي�ن 

كف�ح ال�سعب الفل�سطيني وانتف��س�ته وثوراته، والتطورات يف الكي�ن ال�سهيوين، وم�س�ر الت�سوية ال�سلمية، ودور منظمة 
التحرير الفل�سطينية وف�س�ئله�، ودور التي�ر الإ�سالمي الفل�سطيني.

تاأليف: اأ. د. حم�سن حممد �س�لح
عدد ال�سفحات: 310 �سفحة
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6. النظام الأبوي يف ال�سلطة الفل�سطينية:

ت�سعى الدرا�سة اإلى درا�سة نظ�م احلكم يف ال�سلطة الفل�سطينية وحتليله، كم� تعر�ص 
مع�ن�ة ال�سلطة و�سكل نظ�مه� ال�سي��سي، والعوامل التي توؤثر على بنية نظ�مه� ال�سي��سي 
�سواء ك�نت ذاتية اأم مو�سوعية، ومرجعيته�، واأهدافه�. وُتظهر الدرا�سة ب�أّن ال�أزق الذي 
تعي�سه ال�سلطة؛ هو م�أزق بنيوي ميتد اإلى م� قبل اإن�س�ئه�، وهو ن�جت عن تغليب النمط 
ال�سلطوي. وللخروج من هذا ال�أزق، يجب تغيري “نهج” ال�سلطة وب�لت�يل تغيري “بنيته�”، 
لتعود مرة ث�نية حركَة حتّررٍ وطني. وهذا الكت�ب هو رقم 13 يف �سل�سلة درا�س�ت علمية 

حمكمة التي ت�سدر عن الركز.
موقع  على  علمية  كورقة  وُن�سرت  الإجنليزية  اللغة  اإلى  الدرا�سة  هذه  ُترجمت  وقد 
Neopatrimonialism in the Palestinian Authority :مركز الزيتونة الإجنليزي بعنوان

تاأليف: اأ�سرف عثم�ن بدر
عدد ال�سفحات: 46 �سفحة

7. تقلي�س ال�سراع والتحول من “ال�سم الزاحف” اإلى “النف�سال الزاحف”

يف منظومة ال�ستعمار ال�ستيطاين ال�سهيوين بال�سفة الغربية: 

ت�سعى الدرا�سة اإلى حتليل مفهوم “تقلي�ص ال�سراع” لدى اجل�نب الإ�سرائيلي من 
خالل البحث يف ن�س�أته، وتطوره، وانعك��س�ته؛ وتك�سف �سي��سته يف اإع�دة هند�سة العالقة 
بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني يف فل�سطني الحتلة �سنة 1967 )ال�سفة الغربية وقط�ع 
غزة(، ومب� يالئم التغريات والتحولت يف م�سروع ال�ستعم�ر ال�ستيط�ين ال�سهيوين، 
وخ�سو�سً� يف منطقة ال�سفة الغربية، ويف مقدمته� التحول من فكرة “ال�سم الزاحف” 

اإلى “النف�س�ل الزاحف”. 
عن  ال�سي��سي  النف�س�ل  على  تقوم  ال�سراع”  “تقلي�ص  خطة  ب�أّن  الدرا�سة  وُتبنّي 
يف  فهي  القت�س�دية،  وتبعيتهم  ارتب�طهم  تعزيز  مع  ب�لتزامن  الغربية،  ال�سفة  �سك�ن 
اإلى  “ال�سم الزاحف” التي تبن�ه� اليمني الإ�سرائيلي �س�بقً�  جوهره� حَتوٌُّل من فكرة 

التمثلة   ،1967 من�طق  م�سيدة  من  اخلروج  بهدف  وذلك  الأر�ص،  عن  ل  ال�سك�ن  عن  الزاحف”  “النف�س�ل  فكرة 
ب�خلطر الدميوجرايف الفل�سطيني، وال�سعي لتحقيق الأمن. وهذا الكت�ب هو رقم 14 يف �سل�سلة درا�س�ت علمية حمكمة 

التي ت�سدر عن الركز.
وقد ُترجمت هذه الدرا�سة اإلى اللغة الإجنليزية وُن�سرت كورقة علمية على موقع مركز الزيتونة الإجنليزي بعنوان:
”Reducing the Conflict and the Shift from ”Creeping Annexation“ to ”Creeping Separation“ in the Zionist 
Settler-Colonial System in the West Bank“

تاأليف: اأ�سرف عثم�ن بدر
عدد ال�سفحات: 56 �سفحة
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The Palestinian Muslim Brothers (1949–1967) .8

الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون: التنظيم الفل�سطيني – قطاع غزة 1949–1967
)الن�سخة الإجنليزية(

غزة  قط�ع  يف  الفل�سطينيني  ال�سلمني  الإخوان  جتربة  درا�سة  على  الكت�ب  يركز 
الفل�سطيني”،  بـ“التنظيم  الذي ُعرف  ن�س�أة تنظيمهم  1949–1967؛ وعلى  الفرتة  يف 
علمية  درا�سة  وهو  الأردن.  عدا  العربية  البالد  يف  الفل�سطينيني  لي�سمل  وات�س�عه 
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 
الإخوان  وجلم�عة  الفرتة،  تلك  يف  الفل�سطيني  للو�سع  ع�مة  �سورة  تقّدم  ف�سول 
يف  ال�سلمني  الإخوان  جم�عة  على  ال�سوء  وت�سلط   .1948 حرب  يف  ودوره�  ال�سلمني 
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. وهذا الإ�سدار هو ن�سخة مرتجمة عن الن�سخة العربية التي �سدرت عن مركز الزيتونة �سنة 2020.

تاأليف: اأ. د. حم�سن حممد �س�لح
حترير الن�س الإجنليزي: رن� �سع�دة

ترجمة الن�س الإجنليزي:  اأمني خراز - براءة درزي - رن� �سع�دة
مراجعة الن�س الإجنليزي: توم �س�رلز

عدد ال�سفحات: 351 �سفحة
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ثانيًا: الأوراق العلمية:

اأ�سدر مركز الزيتونة 39 ورقة علمية خالل �سنة 2021، ب�للغة العربية، ومّت ترجمة 16 ورقة منه� اإلى اللغة الإجنليزية. 
وقد متيزت هذه الأوراق ب�لتزامه� ب�سوابط البحث العلمي والتوثيق الأك�دميي الدقيق، وب�إخراج داخلّي مميز.

وفيم� يلي ق�ئمة ب�لأوراق العلمية الن�سورة ح�سب ترتيب �سدوره�:

النظور العربي جلدلية العالق�ت الرتكية الإ�سرائيلية 2002-2020، اأ. د. وليد عبد احلي.  .1

وقد ُترجمت اإلى اللغة الإجنليزية حتت عنوان:
The Arab Perspective on the Dialectics of Turkish-Israeli Relations 2002–2020

ة لل�سلطة الفل�سطينية يف �سي�قه� ال�سي��سي وتداعي�ته� القت�س�دية، اأ. رائد حل�ص. اأزمة اإيرادات الق��سّ  .2

راأي ق�نوين و�سي��سي يف اإجراء انتخ�ب�ت الجل�ص الت�سريعي لل�سلطة الفل�سطينية، اأ. د. اأحمد مب�رك اخل�لدي.   .3

وقد ُترجمت اإلى اللغة الإجنليزية حتت عنوان:
Constitutional Law Expert Warns: Holding Legislative Elections Violates the Palestinian Basic Law

م�س�رات ال�س�حلة.. جذور الأزمة وبدائل التجربة، اأ. �س�ري عرابي.  .4

النتخ�ب�ت الإ�سرائيلية البكرة: الأ�سب�ب والنت�ئج، د. عدن�ن اأبو ع�مر.  .5

الق�سية الفل�سطينية وفريق ال�سي��سة اخل�رجية الأمريكي اجلديد، اأ. د. وليد عبد احلي. وقد ُترجمت اإلى اللغة   .6

الإجنليزية حتت عنوان:
The Palestine Issue and the New Foreign Policy Team

الث�لث، الفل�سطيني  الت�سريعي  الجل�ص  انتخ�ب�ت  بعد  م�  والق�نونية  الد�ستورية  الإ�سك�لي�ت  حول  ت�س�وؤلت   .7 

د. عثم�ن يحيى اأبو م�س�مح واأ. عمران يحيى اأبو م�س�مح.
من دي�ن حتى ترامب... اكتم�ل انزي�ح “اليمني”الإ�سرائيلي نحو “الي�س�ر” يف منظومة ال�ستعم�ر ال�ستيط�ين   .8

الإ�سرائيلي، اأ. اأ�سرف بدر.
درا�سة مق�رنة يف العتداءات الإ�سرائيلية على قط�ع غزة قبل ان�سم�م فل�سطني للمحكمة اجلن�ئية الدولية وبعد   .9

ذلك، د. �سعيد الده�س�ن. وقد ُترجمت اإلى اللغة الإجنليزية حتت عنوان:
Comparative Study on Israeli Attacks on Gaza Strip Before and After Palestine’s Accession to the 
International Criminal Court
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13

التطبيع الإ�سرائيلي الوريت�ين واجت�ه�ته ال�ستقبلية، د. اإله�م جرب �سم�يل.  .10

الدرا�س�ت النف�سية ل�سخ�سية بني�مني نتني�هو، اأ. د. وليد عبد احلي. وقد ُترجمت اإلى اللغة الإجنليزية حتت   .11

عنوان:
The Psychological Studies of the Personality of Benjamin Netanyahu

الفو�سى ال�سي��سية يف “اإ�سرائيل” والتحذيرات من احلرب الأهلية، د. عدن�ن اأبو ع�مر.  .12

العالق�ت الإ�سرائيلية مع اأمريك� الالتينية، اأ. د. وليد عبد احلي. وقد ُترجمت اإلى اللغة الإجنليزية حتت عنوان:   .13

Israeli Relations with Latin America

“فل�سطني  اإح�لته� من ِقبل الدائرة التمهيدية  اأم�م الحكمة اجلن�ئية الدولية بعد  اإمك�نية �سحب ال�سكوى من   .14

منوذجً�”، اأ. م�سطفى ن�سر اهلل.
ت�أثري انتخ�ب جو ب�يدن على العالق�ت الرتكية – الإ�سرائيلية، د. �سعيد احل�ج.  .15

ين الع�م لل�سلطة الفل�سطينية يف �سي�قه ال�سي��سي والقت�س�دي، اأ. خ�لد اأبو ع�مر. وقد ُترجمت اإلى  تطور الدَّ  .16

اللغة الإجنليزية حتت عنوان:
Public Debt Development of the Palestinian Authority in its Political and Economic Context

الوؤ�س�سة ال�لية الفل�سطينية وال�سندوق القومي اليهودي، اأ. �س�بر رم�س�ن.  .17

ال�سين�ريوه�ت الإ�سرائيلية يف مواجهة الربن�مج النووي الإيراين، اأ. د. وليد عبد احلي. وقد ُترجمت اإلى اللغة   .18

الإجنليزية حتت عنوان:
Israeli Scenarios of Facing the Iranian Nuclear Program

الق�ومة ال�سعبية يف القد�ص: الهّب�ت واحِلَراك�ت وولدة احل�لة ال�سعبية 2012-2019، اأ. كم�ل اجلعربي.  .19

اأ. ع�طف  الفل�سطيني،  الداخلي  البيت  ترتيب  القد�ص على م�س�ر  النتخ�ب�ت ومعركة �سيف  انعك��س�ت تعطيل   .20

اجلولين.
عدن�ن د.  وال�سين�ريوه�ت،  والنت�ئج  الأ�سب�ب  غزة:  على  والعدوان  القد�ص  �سيف  معركة  يف  اإ�سرائيلية  قراءة   .21 

اأبو ع�مر.
وزن اللوبي اليهودي يف القرار ال�سرتاتيجي الأمريكي بني الب�لغة وال�سته�نة، اأ. د. وليد عبد احلي.  .22

حتليل كف�ءة القرارات التعلقة ب�إ�سراب حركة حم��ص يف �سجن رميون الإ�سرائيلي، الأ�سري اأمين �سدر.  .23

تركي� ومعركة �سيف القد�ص: الوقف والتداعي�ت ال�ستقبلية، د. �سعيد احل�ج.  .24

اللغة  اإلى  ُترجمت  وقد  عبد احلي.  وليد  د.  اأ.  العربية،  الدول  الأمنية يف  وال�سرتاتيجي�ت  الع�سكرة  موؤ�سرات   .25

الإجنليزية حتت عنوان:
Militarization Indices and Security Strategy in the Arab Countries

اإع�دة الإعم�ر، د. رائد حل�ص. وقد  2021 على قط�ع غزة وملف  اأي�ر/ م�يو  الإ�سرائيلي يف  العدوان  انعك��س�ت   .26

ُترجمت اإلى اللغة الإجنليزية حتت عنوان:
Repercussions of the Israeli Aggression in May 2021 on Gaza Strip and the Reconstruction File

“اإ�سرائيل” يف اأدبي�ت الفكر الرو�سي األك�سندر دوغني، اأ. د. وليد عبد احلي.  .27

ات التي طراأت على اأو�س�ع احلرك�ت والجت�ه�ت الإ�سالمية ال�س�ركة يف ال�سلطة ال�سي��سية واأثره� على  التَّغريُّ  .28

حرك�ت الق�ومة الإ�سالمية الفل�سطينية، د. اأ�س�مة جمعة الأ�سقر.
ا�سرتاتيجية التوظيف الإ�سرائيلي لـ“مع�داة ال�س�مية”، اأ. د. وليد عبد احلي. وقد ُترجمت اإلى اللغة الإجنليزية   .29

حتت عنوان:
Israel’s Employment of ”Anti-Semitism“
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حتّولت مرتكزات ال�سرعية لدى ال�سلطة الفل�سطينية من الوعد ال�سي��سي اإلى الع�مل اخل�رجي، اأ. �س�ري عرابي.   .30

وقد ُترجمت اإلى اللغة الإجنليزية حتت عنوان:
 The Transformations of the Pillars of Legitimacy of the Palestinian Authority: From the Political
Promise to the External Factor

التن�ف�ص الإم�راتي – ال�سيني يف منطقة القرن الإفريقي: ال�سي�ق والتوقع�ت وتب�ين الأجندات، اأ. اإ�سالم زعبل.  .31

الرتتيب العربي يف من�ذج القي��ص الدولية وتداعي�ته ال�ستقبلية، اأ. د. وليد عبد احلي. وقد ُترجمت اإلى اللغة   .32

الإجنليزية حتت عنوان:
Arab Ranking in Global Indices and Its Projected Impacts

روؤية حركة حم��ص للنهو�ص ب�ل�سروع الوطني الفل�سطيني، اأ. اإ�سم�عيل هنية. وقد ُترجمت اإلى اللغة الإجنليزية   .33

حتت عنوان:
Paper by Isma‘il Haniyyah: Hamas’s Future Vision For the Advancement of the Palestinian National 
Project

القد�ص: م� بعد معركة �سيف القد�ص؛ م� العمل؟ الوق�ئع اليدانية يف القد�ص الحتلة وفل�سطني، واآف�ق التطور   .34

الحتملة، وخي�رات مواكبته� والبن�ء عليه�، اأ. زي�د ابحي�ص.
الأزمة اللبن�نية.. التوقع�ت وال�س�رات، د. عم�د احلوت. وقد ُترجمت اإلى اللغة الإجنليزية حتت عنوان:  .35

The Lebanese Crisis: Forecasts and Pathways

�سحر الأل��ص وم�س�ر العالق�ت الإ�سرائيلية الإم�راتية، اأ. ه�ين ط�لب.  .36

اللغة  اإلى  ُترجمت  وقد  احلي.  عبد  وليد  د.  اأ.  الجتم�عي،  والندم�ج  الإثني  التن�زع  بني  الإ�سرائيلي  اجلي�ص   .37

الإجنليزية حتت عنوان:
The Israeli Army Between Ethnic Conflict and Social Integration

قراءة يف روؤية حركة حم��ص ال�ستقبلية للنهو�ص ب�ل�سروع الوطني الفل�سطيني التي طرحه� الأ�ست�ذ اإ�سم�عيل   .38

هنية، اأ. وائل البحوح.
حتليل ال�سي��سة الأمريكية جت�ه مدينة القد�ص من 1982-2020، اأ. وائل البحوح.  .39
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ثالثًا: التقدير ال�سرتاتيجي:
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 128 تقديرًا ا�سرتاتيجيً� �سمن هذه ال�سل�سلة حتى نه�ية �سنة 2021. وخالل 
هذه ال�سنة اأ�سدر الركز 7 تقديرات، من بينه� 5 تقديرات �سمن �سل�سلة التقدير ال�سرتاتيجي، تن�ولت الع�وين الت�لية:

ت�أثري تطورات الأزمة اللبن�نية على الالجئني الفل�سطينيني يف لبن�ن )ك�نون الث�ين/ ين�ير 2021(.  .1
اآف�ق العالقة بني الأردن وحم��ص يف �سوء التغريات ال�سي��سية )اأيلول/ �سبتمرب 2021(.   .2

م�ستقبل احلكومة الإ�سرائيلية بعد مرور اأي�مه� الئة الأولى )اأيلول/ �سبتمرب 2021(.  .3
ال�سين�ريوه�ت الحتملة للو�سع الداخلي الفل�سطيني )ت�سرين الأول/ اأكتوبر 2021(.  .4

الإره�بية” “النظم�ت  قوائم  على  ب�لك�مل  حم��ص  حركة  ت�سنيف  بعد  الربيط�ين  ال�سي��سي  الوقف  حتولت   .5 
)ك�نون الأول/ دي�سمرب 2021(. 

كم� �سدر عن الركز خالل �سنة 2021 تقديرين اآخرين تن�ول العنوانني الت�ليني:

الآف�ق ال�ستقبلية لعركة “�سيف القد�ص” )اأي�ر/ م�يو 2021(.  .1

حكومة بينيت – لبيد: اأجندة اجتم�عية اقت�س�دية، وتعزيز لال�ستيط�ن بال اأفق �سي��سي )متوز/ يوليو 2021(.  .2
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رابعًا: الرتجمة:
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.
وقد مّت خالل �سنة 2021 اإ�سدار ترجم�ت لـ 18 ورقة علمّية ولـ 24 مق�ًل ولـ 5 تقديرات ا�سرتاتيجية ب�لإ�س�فة لتقدير 
موقف واحد. كم� ق�م ق�سم الرتجمة خالل �سنة 2021 ب�إعداد الن�سخة الإجنليزية لكت�ب الق�سية الفل�سطينية: خلفي�ته� 

الت�ريخية وتطوراته� الع��سرة )طبعة مزيدة ومنقحة(، وم� زالت 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� 87 ترجمة حتى نه�ية �سنة 2021، بينه� ثالث ترجم�ت خالل هذه ال�سنة، تن�ولت العن�وين الت�لية:

�سن�عة الط�ئرات الرتكية بدون طي�ر وت�أثريه� من النظورين الرتكي والإ�سرائيلي.   .1

اإع�دة ت�سكيل ال�سرتاتيجية الأمريكية يف ال�سرق الأو�سط: �سراك�ت م�ستدامة وا�ستثم�رات ا�سرتاتيجية.   .2

درا�سة لل�ست�ت الفل�سطيني يف األ�ني�.  .3
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خام�سًا: الأر�سيف 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� 5,722 عددًا حتى 

نه�ية �سنة 2021، من بينه� 300 عددٍ خالل هذه ال�سنة.
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بة،  فة ومبوَّ لة وم�سنَّ كم� ي�سدر ق�سم الأر�سيف والعلوم�ت �سل�سلة “ملف معلوم�ت”، وهو عب�رة عن م�دة علمية مف�سَّ
ال�س�در  من  كبريًا  عددًا  تغطي  والتي  والوّثقة،  والدقيقة  الوا�سحة  العلوم�ت  من  خ�سبً�  كّمً�  والهتم  للب�حث  تقدم 

والراجع. وقد �سدر منه� 29 ملفً� حتى نه�ية �سنة 2021، بينه� ملف�ن خالل هذه ال�سنة، تن�ول العنوانني الت�ليني:
معركة “�سيف القد�س” وتداعياتها فل�سطينيًا واإ�سرائيليًا وعربيًا ودوليًا )10-21 اأيار/ مايو 2021(:  .1

والعربي  والإ�سرائيلي  الفل�سطيني  ال�ستوى  القد�ص” وتداعي�ته� على  “�سيف  اأحداث وجمري�ت معركة  ويتن�ول 
على  ال�سوء  التقرير  ي�سلط  كم�  العركة.  هذه  عن  نتجت  التي  والب�سرية  ال�دية  اخل�س�ئر  ويعر�ص  والدويل، 
ال�سي��سية،  الواقف  وب�لق�بل يعر�ص  وال�سعبية خالله.  الر�سمية  والواقف  الفل�سطينية،  الف�س�ئل  واأداء  موقف 
والإ�سالمية  العربية  الواقف  عن  احلديث  يغفل  ول  الإ�سرائيلية،  ال�سعبية  والتحرك�ت  والأمنية،  والع�سكرية، 

والدولية. وقد خ�س�ص الف�سل الأخري منه للتق�رير، وتقديرات الوقف، والق�لت ذات العالقة.
تطور ملف امل�ساحلة والنتخابات الفل�سطينية )1 اأيار/ مايو 2020 – 30 اأيلول/ �سبتمرب 2021(:  .2

ملف  تطور  على  ال�سوء  ي�سلط  كم�  الفل�سطينية،  ال�س�حلة  مبلف  تتعلق  التي  والتطورات  الأحداث  ويتن�ول 
والوقف  الأداء  عن  احلديث  يغفل  ول  الفل�سطيني،  الو�سع  على  ت�أجيله�  وتداعي�ت  الفل�سطينية  النتخ�ب�ت 
الفل�سطيني من هذه التطورات. كم� يتعر�ص للمواقف الإ�سرائيلية والعربية والإ�سالمية والدولية من هذا اللف 

وتطوراته. ويغطي هذا اللف اأهم الأحداث والواقف يف الفرتة من 2020/5/1 اإلى 2021/9/30.

وجتدر الإ�س�رة اإلى اأن اأ.د. حم�سن حممد �س�لح يتولى رئ��سة حترير ملف العلوم�ت، بينم� يتولى د. ب��سم الق��سم 
اإدارة التحرير.
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:alzaytouna.net ساد�سًا: املوقع الإلكرتوين�

�سهد الوقع الإلكرتوين للمركز بن�سخَتْيه العربية والإجنليزية جملة حت�سين�ت تقنية وفنية خالل �سنة 2021، �سّكلت 
قفزة نوعية يف ت�سهيل عملية ت�سّفح الواد، واإبراز حمتوى الوقع ب�سكل اأف�سل. فقد مت اإع�دة تبويب الق�ئمة الرئي�سية 
للموقع، بحيث تتبعه� تق�سيم�ت فرعية جتعل الو�سول اإلى الحتوى الوا�سع والتنّوع للموقع اأمرًا اأكرث �سهولة ومتعة. وقد 
�سمل التطوير اأي�سً� اإع�دة اإطالق �سفحة ن�سرة “فل�سطني اليوم” ب�إخراج فني جديد ي�سهل ت�سفحه� ويعر�ص اأبوابه� 
ب�سكل عملي وجذاب. كم� مت ا�ستحداث خ�ن�ت اإ�س�فية يف اأ�سفل ال�سفحة الرئي�سية للموقع، تعر�ص اأبرز خطوط عمل 
نت�ج  اآخر  على  الطالع  فر�سة  الزائر  ومينح  البحث،  عن�ء  الت�سفح  على  يخفف  ب�سكٍل  اأعم�له،  اآخر  وتربز  الركز، 

واأعم�ل الركز بزمن قي��سي.  
رفع  2021 �سنة  خالل  مّت  فقد  واإ�سداراته،  ون�س�ط�ته  الركز  اأخب�ر  اآخر  على  الطالع  لزواره  الوقع   ويتيح 

151 م�دة علمية على الوقع، و300 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 
الزيتونة  موقع مركز  ويكون  الخت�رة.  والكتب  والنفوغراف،  واخلرائط،  والوث�ئق،  والتق�رير،  والدرا�س�ت،  الق�لت، 

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 2021 تطويرًا لزاي� 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 2021 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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�سابعًا: 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  ي�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   6 بينه�  2021، من  �سنة  نه�ية  نق��ص حتى  موؤمتراً وحلقة   63 الركز  وقد عقد 

العن�وين الت�لية:

1. حلقة نقا�س: “ق�سية فل�سطني: تقييم ا�سرتاتيجي 2020 – تقدير ا�سرتاتيجي 2021”:

)1/12، و1/19، و2021/2/2 – عرب نظ�م موؤمترات الفيديو(
من  نخبة  مب�س�ركة  نق��ص  حلقة  الفيديو  موؤمترات  نظ�م  عرب  وال�ست�س�رات  للدرا�س�ت  الزيتونة  مركز  عقد 
كاًل  و2021/2/2  و1/19   1/12 يف  جل�س�ت  ثالث  مدى  على  ن�ق�سوا  حيث  الفل�سطيني.  ب�ل�س�أن  والهتمني  التخ�س�سني 

وم�س�ر  الداخلي،  الإ�سرائيلي  والحور  الداخلي،  الفل�سطيني  الحور  من 
الت�سوية ال�سلمية، والبيئة العربية والإ�سالمية والدولية وتطوراته� الوؤثرة 
يف  ال�سراع  حول  النق��ص  خالله�  جرى  كم�  الفل�سطينية.  الق�سية  يف 
بنية  يف  اأثَّرت  التي  والتغريات  الفل�سطينية،  الق�ومة  وواقع  القد�ص، 
ال�س�ركة يف  فل�سطينيي اخل�رج يف  الإ�سرائيلي وقدراته، وحّق  اجلي�ص 
الغربية  ال�سفة  يف  القت�س�دية  والأو�س�ع  الفل�سطيني،  القرار  �سنع 

وقط�ع غزة، والتطورات وال�س�رات الحتملة له�.

2. حلقة نقا�س: “م�ستقبل الو�سع الفل�سطيني يف �سوء تعطل النتخابات ومعركة �سيف القد�س”:

)2021/5/26 – عرب نظ�م موؤمترات الفيديو(
عقد مركز الزيتونة للدرا�س�ت وال�ست�س�رات يف 2021/5/26 حلقة نق��ص عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، �س�رك فيه� 
عدد من اخلرباء التخ�س�سني يف ال�س�أن الفل�سطيني. ودار النق��ص حول التداعي�ت التوقعة لتعطل النتخ�ب�ت ومعركة 
الحتملة  وال�سين�ريوه�ت  الفل�سطيني،  البيت  ترتيب  م�س�ر  وعلى  الداخلية  الفل�سطينية  العالق�ت  على  القد�ص  �سيف 

لذلك.

3. حلقة نقا�س: “خيارات خط املقاومة يف اخلروج من املاأزق الفل�سطيني”:

)2021/10/6 – عرب نظ�م موؤمترات الفيديو(
�س�رك  الفيديو،  موؤمترات  نظ�م  عرب  نق��ص  حلقة   2021/10/6 يف  وال�ست�س�رات  للدرا�س�ت  الزيتونة  مركز  عقد 
الفل�سطيني. حيث مّت عر�ص عدة  ال�س�أن  التخ�س�سني يف  الب�حثني واخلرباء  على مدى جل�ستني، جمموعة من  فيه� 
التحدثون  طرح  كم�  الأقوى.  ال�سين�ريو  ترجيح  ومّت  الفل�سطيني،  للو�سع  ومتو�سطة،  قريبة  م�ستقبلية،  �سين�ريوه�ت 

الأولوي�ت والفر�ص الت�حة للتقدم يف الق�سية الفل�سطينية. 
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4. ندوة علميّة: “روؤية حما�س امل�ستقبلية للنهو�س بامل�سروع الوطني الفل�سطيني”:

)2021/11/3 – عرب نظ�م موؤمترات الفيديو(
يف  الأربع�ء  م�س�ء  وال�ست�س�رات  للدرا�س�ت  الزيتونة  مركز  عقد 
2021/11/3، ندوة عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، ا�ست�س�ف فيه�، الأ�ست�ذ 

األقى  حيث  حم��ص،  حلركة  ال�سي��سي  الكتب  رئي�ص  هنية،  اإ�سم�عيل 
ورقة بعنوان: “روؤية حركة حم��ص ال�ستقبلية للنهو�ص ب�ل�سروع الوطني 
اأدار الندوة الأ�ست�ذ الدكتور حم�سن حممد �س�لح  الفل�سطيني”. وقد 
الأ�ست�ذ  الندوة،  هنية خالل  كلمة  على  وعّقب  الزيتونة،  مركز  مدير 
ال�سي��س�ت  لأبح�ث  الفل�سطيني  الركز  ع�م  مدير  ال�سري،  ه�ين 

والدرا�س�ت ال�سرتاتيجية – م�س�رات، والأ�ست�ذ الدكتور وليد عبد احلي، خبري يف الدرا�س�ت ال�ستقبلية وال�ست�سرافية، 
والأ�ست�ذ ع�طف اجلولين، الك�تب والب�حث ورئي�ص حترير موقع ال�سبيل الإلكرتوين، اإلى ج�نب نخبة من التخ�س�سني 

ب�ل�س�أن الفل�سطيني وال�سرتاتيجي. 

5. ندوة علمّية: “الأزمة اللبنانية: التوقعات وامل�سارات”:

)2021/11/17 – عرب نظ�م موؤمترات الفيديو(
عقد مركز الزيتونة للدرا�س�ت وال�ست�س�رات ندوة علمية بحثت يف 
الظروف ال�سعبة التي يع�نيه� لبن�ن والتي تهّدد ا�ستقراره ال�سي��سي 
مب�س�ركة  2021/11/17؛  يف  الأربع�ء  يوم  �سب�ح  وذلك  والجتم�عي، 
نخبة من التخ�س�سني واخلرباء والهتمني ب�ل�س�أن اللبن�ين. وا�ستهلت 
اأعده�  التي  ال�سي��س�ت  لورقة  احلوت  عم�د  الدكتور  بعر�ص  الندوة 
الندوة،  ومتيزت  وال�س�رات”.  التوقع�ت  اللبن�نية:  “الأزمة  بعنوان: 
مدى  على  للورقة،  والعميق  الرثي  ب�لنق��ص  ُبعد،  عن  ُعقدت  التي 

�س�عة ون�سف؛ حيث متت الإ�س�دة مب�سمون الورقة، واختتمت الندوة بردود الدكتور احلوت وتو�سيح�ته على اأ�سئلة 
ومداخالت ال�س�دة ال�س�ركني. 

6. حلقة نقا�س: “الرتتيب العربي يف مناذج القيا�س الدولية وتداعياته امل�ستقبلية”:

)2021/12/7 – عرب نظ�م موؤمترات الفيديو(
نّظم مركز الزيتونة للدرا�س�ت وال�ست�س�رات حلقة نق��ص، م�س�ء 
ق�م  التي  الهمة  الدرا�سة  نت�ئج  حول   ،2021/12/7 يف  الثالث�ء  يوم 
ب�إعداده� الربوفي�سور وليد عبد احلي، اأحد اأبرز خرباء الدرا�س�ت 
ال�ستقبلية يف الع�مل العربي، والتي ق�م الركز حديثً� بن�سره� حتت 
وتداعي�ته  الدولية  القي��ص  من�ذج  يف  العربي  “الرتتيب  عنوان 
�س�لح  حممد  حم�سن  الدكتور  الأ�ست�ذ  احللقة  اأدار  ال�ستقبلية”. 
خرباء  من  وا�سعة  مب�س�ركة  ومتيزت  الزيتونة،  لركز  الع�م  الدير 

ومراكز تفكري عربية وع�لية. واختتمت احللقة بردود وتو�سيح�ت الدكتور عبد احلي.
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ثامنًا: ال�ست�سارات والتدريب:
ا�ست�س�رية ودعم  م خدم�ت  وقدَّ والتدريب.  ال�ست�س�رات  2021 تقدمي خدم�ته يف جم�لت  �سنة  الركز خالل  ت�بع 
مّت  كم�  ودكتوراه.  لأبح�ث م�ج�ستري  ال�ست�س�رات  العديد من  بينه�  ك�ن من  وب�حثً� متخ�س�سً�،  موؤ�س�سة   18 لـ  علمي 

حتكيم وتقييم 61 درا�سة، اأر�سله� اأ�سح�به� للن�سر لدى مركز الزيتونة خالل �سنة 2021.
من ن�حية ث�نية، قدم الركز 7 برامج تدريبية خالل �سنة 2021، هي: 

برن�جمني  الركز  قدم  الأردن،  يف  الثق�يف  القد�ص  ملتقى  تنظيم  التقدم،  ال�ستوى   – القد�ص  بيت  علوم  دورة   .1

تدريبيني بعنوان:
اأ. “التحرر يف الإ�سالم”، يف 2021/2/17.

ب. “الق�ومة الفل�سطينية �سّد الحتالل الربيط�ين وال�سروع ال�سهيوين 1918-2018”، يف 2021/2/24.
دورة تدريبية بعنوان “دور العلم�ء يف الق�ومة”، تنظيم معهد �سراج، هيئة علم�ء فل�سطني يف اخل�رج، اإ�سطنبول،   .2

يف 2021/4/10.
التخ�س�س�ت  متعدد  البحوث  معهد  مع  ب�لتع�ون  ال�سرتاتيجي”،  التقرير  “اإعداد  بعنوان  تدريبي  برن�مج   .3

وال�سرتاتيجية الدولية - Interdisciplinary Research & International Strategy Institute (IRIS)، م�ليزي�، 
يف 2021/6/29.

الدويل  العلمي  اللتقى  فع�لي�ت  �سمن   ،2021-1918 الفل�سطينية  الق�ومة  ت�ريخ  حول  تدريبية  دورة   .4

الفرتة خالل  تركي�،  بلدًا،   26 من  متدربً�   125 مب�س�ركة  اخل�رج،  يف  فل�سطني  علم�ء  هيئة  تنظيم   لل�سب�ب، 
27 اآب/ اأغ�سط�ص - 3 اأيلول/ �سبتمرب 2021.

دورة تدريبية حول خال�س�ت وخربات مرتاكمة يف اإعداد التق�رير والكت�بة ال�سي��سية التعلقة ب�ل�س�أن الفل�سطيني،   .5

و�س�رك فيه� نحو 50 متدربً� من قط�ع غزة، يف 2021/9/22.
�سمن  متكني  مب�درة  تنظيم  ال�سنوية،  الدورية  والتق�رير  ال�سرتاتيجي  التقرير  اإعداد  حول  تدريبي  برن�مج   .6

برن�جمه� لدعم الب�حث�ت، يف 2021/10/11.
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تا�سعًا: 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 2021 على ا�ستمرار 
التوا�سل مع خمتلف اجله�ت العنية ب�سن�عة القرار يف النطقة، من خمتلف دول الع�مل، من خالل اطالعهم على 
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 
ووزراء  والربل�نيني  الدول  ق�دة  مع  التوا�سل  ج�نب  اإلى  الف�علة،  الفل�سطينية  ال�سي��سية  والقوى  الف�س�ئل  وخمتلف 
ال�سي��س�ت  الع�ملة يف جم�ل �سن�عة  ال�سخ�سي�ت  الديبلوم��سية، وغريهم من  البعث�ت  وال�سفراء وممثلي  اخل�رجية 

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  وم�س�ركته يف  التي عقده�،  النق��ص  وحلق�ت  للموؤمترات  دعوتهم  خالل 
خالل ا�ستكت�ب الب�حثني وا�ست�س�رتهم وا�ست�س�فتهم، واطالعهم على اأخب�ر الركز واأعم�له، ومن خالل الإهداءات 
وبرامج التوا�سل العلمي. وقد توا�سل الركز يف هذا الإط�ر مع اأكرث من األف ومئتي �سخ�سية علمية واأك�دميية و�سي��سية 
واإعالمية ورموز جمتمعية، عربية واإ�سالمية ودولية، خالل �سنة 2021. هذا، ب�لإ�س�فة اإلى التوا�سل مع اآلف ال�سرتكني 

يف قوائم الرا�سالت الإلكرتونية لنتج�ت واإ�سدارات الركز.
يزيد عن م�  بعر�ص  فق�م  التخ�س�سة،  الن�س�ت  للب�حثني عرب  اأبح�ثه  لتوفري  الركز  �سعى   ،2021 الع�م   وخالل 
من�ستي  عرب  العلمي  نت�جه  عر�ص  الركز  وا�سل  كم�   ،”ResearchGate“ من�سة  عرب  اأعم�له  من  علميً�  بحثً�   150

“EBSCO” و“النهل”.
ويف جم�ل التع�ون العلمي اأي�سً�، دخل مركز الزيتونة ال�س�بقة البحثية الدولية “ل للتطبيع”، يف �سراكة مع الهيئة 
والتدريب”،  للدرا�س�ت  ال�سريي  و“اأك�دميية  فل�سطني،   – )ق�طع(  الق�طعة  وحملة  بغزة،  والثق�فة  لل�سب�ب  الع�مة 
و“مركز الب�درة ال�سرتاتيجية فل�سطني م�ليزي�”، وقد �سهدت ال�س�بقة م�س�ركة وا�سعة وتف�عاًل من ع�سرات الب�حثني 
من فل�سطني ومن عدد كبري من الدول العربية. وك�ن لركز الزيتونة دور اأ�س��ص يف تقدمي ال�ست�س�رات العلمية و�سبط 
الع�يري التعلقة ب�لأبح�ث وحتكيمه�، ويف تغطية ن�سبة كبرية من اجلوائز ال�لية للم�س�بقة؛ ب�لإ�س�فة اإلى تبني طب�عة 
الأبح�ث الف�ئزة يف كت�ب �سي�سدر عن الزيتونة. وقد اأقيم الحتف�ل ب�إعالن النت�ئج وتوزيع اجلوائز على الف�ئزين يف 

حزيران/ يونيو 2021.
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امل�ساركة يف املوؤمترات وحلقات النقا�س:

�س�رك مركز الزيتونة خالل �سنة 2021 يف العديد من الوؤمترات وحلق�ت نق��ص يف خمتلف من�طق الع�مل. ومن اأبرز 
الفع�لي�ت التي �س�رك فيه� الركز:

اإلق�ء حم��سرة حول التطبيع ال�سهيوين الغربي وتداعي�ته على الق�سية ومنطقة �سم�ل اإفريقي�، بح�سور طالب   .1
معهد التدريب والت�أهيل ال�سي��سي، اجلزائر، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2021/1/2.

اإلق�ء حم��سرة بعنوان “ال�سي��سة الأمريكية يف النطقة العربية وم�ستقبله� حتت اإدارة ب�يدن”، بح�سور نخبة من   .2
الهتمني والتخ�س�سني من اأبن�ء العراق ال�سقيق، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2021/1/26. 

الث�نية من  العربية” يف اجلل�سة  والهرولة  ال�سهيونية  ال�سرتاتيجية  العربي بني  “التطبيع  بعنوان  ورقة  تقدمي   .3
الوؤمتر الدويل لق�ومة التطبيع، والذي نّظمه الوؤمتر ال�سعبي لفل�سطينيي اخل�رج، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 

.2021/3/3-2/27

تقدمي ورقة بعنوان “م�س�ركة فل�سطينيي اخل�رج �سرورة وطنية و�سرعية انتخ�بية”، �سمن اليوم الأول من موؤمتر   .4
احلوار الوطني لفل�سطينيي اخل�رج يف 2021/3/5، الذي نظمه الوؤمتر ال�سعبي لفل�سطينيي اخل�رج، 2021/3/7-5، 

عرب نظ�م موؤمترات الفيديو. 
تقدمي ورقة بعنوان “الإ�سالميون وال�سين�ريوه�ت ال�ستقبلية للمنطقة العربية”، �سمن اليوم الث�ين من موؤمتر   .5
والدرا�س�ت  للبحوث  احل�س�رة  مركز  عقده  الذي  ال�ستقبل”،  واأ�سئلة  التحدي�ت  خريطة  الإ�سالمي:  “ال�سروع 

والتدريب ب�إ�سطنبول، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2021/3/28-27. 
تقدمي ورقة بعنوان “الوقف العربي من النتخ�ب�ت الفل�سطينية”، �سمن فع�لي�ت موؤمتر الأمن القومي الفل�سطيني   .6

الث�من، الذي نظمه مركز غزة للدرا�س�ت وال�سرتاتيجي�ت، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2021/5/7.
“م�ذا بعد وقف اإطالق الن�ر؟ تقدير موقف وروؤية ا�ست�سرافية”، تنظيم ق�سم القد�ص  اإلق�ء حم��سرة بعنوان   .7

بهيئة علم�ء فل�سطني، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2021/5/31.
مداخلة يف حلقة نق��ص بعنوان “معركة �سيف القد�ص”، تنظيم مركز ب�حث للدرا�س�ت الفل�سطينية وال�سرتاتيجية،   .8

  .2021/6/2

روحه�  وتفجري  واإله�مه�  الأمة  وحدة  يف  ودوره�  الإ�سالمية،  الأمة  لدى  القد�ص  “مركزية  بعنوان  ورقة  تقدمي   .9
الق�ومة �سّد العدو ال�سهيوين” ب�للغة الإجنليزية، �سمن ندوة حول م�ستقبل ال�سجد الأق�سى والقد�ص يف �سوء 
الواجهة الأخرية مع العدو ال�سهيوين ومعركة �سيف القد�ص، نّظمته� وحدة الدرا�س�ت ال�ستقبلية يف كلية مع�رف 

الوحي والدرا�س�ت الإن�س�نية يف اجل�معة الإ�سالمية الع�لية مب�ليزي�، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2021/6/5.
بعد  “م�  موؤمتر  من  الرابعة  اجلل�سة  يف  العمل؟”،  م�  اأين؟،  اإلى  الفل�سطيني  “ال�ستقبل  بعنوان  ورقة  تقدمي   .10

الواجهة: ال�ستقبل الفل�سطيني اإلى اأين؟”، الذي نظمه معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�س�ت الدولية، الت�بع جل�معة 
بريزيت يف فل�سطني الحتلة، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2021/6/10-7.

لق�ء حواري مع اأ.د. حم�سن حممد �س�لح بعنوان “قراءة يف التداعي�ت ال�ستقبلية لنت�س�ر الق�ومة يف معركة   .11

الفيديو،  نظ�م موؤمترات  “تف�عل”، عرب  لبن�ن  الفل�سطينيني يف  الإعالميني  بدعوة من جتمع  القد�ص”،  �سيف 
 .2021/6/11

يف  لفل�سطني  العمل  يف  لن��سطني  الطلوب”،  والدور  التداعي�ت  القد�ص:  �سيف  “معركة  حول  حم��سرة  اإلق�ء   .12

الأردن، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2021/7/3.
تقدمي ورقة عمل يف اجلل�سة الث�لثة “ال�سروع الوطني الفل�سطيني والتحدي�ت الداخلية واخل�رجية” من الوؤمتر   .13

نّظمه مركز اجلزيرة  والذي   ،”2021 القد�ص  وهّبة  بعد حرب غزة  م�  الفل�سطيني:  الوطني  “ال�سروع  البحثي 
للدرا�س�ت، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2021/8/17-16. مة
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اإلق�ء حم��سرة بعنوان “دور الراأة ال�سلمة جت�ه ق�سية فل�سطني” �سمن فع�لي�ت ملتقى ال�س�ب�ت العلمي   .14

الدويل الث�لث، والذي نظمته هيئة علم�ء فل�سطني، اإ�سطنبول، 2021/8/30.
غزة،  الآخرة،  وعد  هيئة  نظمته  الذي  اإ�سرائيل”،  وزوال  الآخرة  “وعد  موؤمتر  يف  رة  م�سوَّ مداخلة   .15

.2021/9/16

تقدمي ورقة بعنوان “نحو دور �سيني لتحقيق ال�ستقرار يف ال�سرق الأو�سط”، يف الوؤمتر الدويل الأول الذي   .16

نظمه منتدى اآ�سي� وال�سرق الأو�سط حول “ال�سني والق�سية الفل�سطينية”، اإ�سطنبول، 2021/10/30. 
تقدمي ورقة بعنوان “ا�سرتاتيجية ف�س�ئل الق�ومة الفل�سطينية يف اإدارة ال�سراع مع العدو ال�سهيوين   .17

وم�آلته� خالل الفرتة 2011-2021”، يف اجلل�سة الث�نية من الندوة ال�سنوية “ال�سرتاتيجي�ت العربية 
يف التع�مل مع ق�س�ي� ال�سرق الأو�سط وحتولته: نحو مالمح ا�سرتاتيجية عربية جديدة لواجهة ال�سروع 

ال�سهيوين”، التي نظمه� مركز درا�س�ت ال�سرق الأو�سط، الأردن، 2021/11/21-20.
اإلق�ء حم��سرة بعنوان “الربيع العربي يف �سي�ق التحولت الت�ريخية للمنطقة خالل القرن ال��سي”،   .18

والتي نظمه� النتدى الفكري ال�سب�بي يف مركز درا�س�ت ال�سرق الأو�سط، الأردن، 2021/11/22.
مته� هيئة  تقدمي ورقة عمل بعنوان “التطبيع مع العدو ال�سهيوين و�سبل مق�ومته برل�نيً�” يف ندوة نظَّ  .19

“برل�نيون لأجل القد�ص”، 2021/11/30.
تقدمي مداخلة يف ور�سة عمل “الثغرات البحثية يف الق�سية الفل�سطينية”، تنظيم مركز معراج للبحوث   .20

والدرا�س�ت، هيئة علم�ء فل�سطني، 2021/12/31.
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عا�سرًا: 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�.

ووّثق  واأعم�له،  الركز  اأن�سطة  عن  �سحفية  م�دة   111 والإعالم  الع�مة  العالق�ت  ق�سم  اأ�سدر   ،2021 �سنة  وخالل 
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، اإلى ج�نب الواد التي اأ�سدره� ق�سم العالق�ت 

الع�مة والإعالم.
2021 م�س�ركة اثنني 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�سائية واملحلية:

قن�ة فل�سطني اليومقن�ة الأق�سىقن�ة اجلزيرة مب��سر

قن�ة الإمي�نقن�ة احلوارقن�ة الي�دين

اإذاعة راديو َعَلم )فل�سطني(اإذاعة الب�س�ئر )لبن�ن(

ال�سحف واملجالت العربية املحلية والدولية:

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

جملة الجتمع )الكويت(الو�سط )اجلزائر(الحت�د )اجلزائر(

العرب )لندن(ال�سرق الأو�سط )لندن(القد�ص العربي )لندن(

وكالت الأنباء واملواقع الإلكرتونية: 

الوك�لة الوطنية لالإعالم وك�لة �سه�ب لالأنب�ء )فل�سطني(
)فل�سطني(

وك�لة ال�سح�فة الفل�سطينية “�سف�” 
)فل�سطني(

وك�لة ال�سح�فة الوطنية “نب�أ” 
)فل�سطني(

وك�لة قد�ص نت لالأنب�ء 
وك�لة فل�سطني 24 الإخب�رية )فل�سطني()فل�سطني(

وك�لة الأن��سول لالأنب�ء )تركي�(وك�لة �سوا الإخب�رية )فل�سطني(وك�لة �سم� الإخب�رية )فل�سطني(

وك�لة قد�ص بر�ص لالأنب�ء )لندن(وك�لة �سند لالأنب�ء )لندن(
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الركز الفل�سطيني لالإعالم�سبكة قد�ص الإخب�ريةعربي 21

جريدة ال�سبيلالإ�ستقاللدني� الوطن

القد�ص ويب تي يفموقع قن�ة الع�ملموقع قن�ة فل�سطني اليوم

اجلمعية الفل�سطينية لالإعالم )فيميد(يني �سفقموقع قن�ة TRT عربي

الرابطة الدولية للخرباء والحللني جمموعة التفكري ال�سرتاتيجيموقع مدينة القد�ص
ال�سي��سيني

مركز فل�سطني للدرا�س�ت مركز الت�أريخ والتوثيق الفل�سطيني
والبحوث

مركز القد�ص لدرا�س�ت ال�س�أن الإ�سرائيلي 
والفل�سطيني

مركز ال�سمود للتوا�سل ال�سي��سي 
مركز الن�طور للدرا�س�ت والأبح�ثمركز الدرا�س�ت الإقليميةوالإعالمي

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

مركز اأمية للبحوث والدرا�س�ت 
ال�سرتاتيجية

مركز حري�ت للدرا�س�ت ال�سي��سية 
وال�سرتاتيجية

الوؤمتر ال�سعبي لفل�سطينيي اخل�رجالجموعة 194الركز الفل�سطيني لق�ومة التطبيع

لجئ نتبوابة الالجئني الفل�سطينينيمركز العودة الفل�سطيني

منتدى التوا�سل الأوروبي ملتقى فل�سطني
�سبكة الدار الإعالمية الأوروبيةالفل�سطيني

دار احلي�ةفل�سطني اأون لينالر�س�لة نت

فل�سطني الآننقطة واأول ال�سطراأمد لالإعالم

حرية نيوزالبي�در ال�سي��سيموطني 48

اأخب�ر البلداحلقيقة الدوليةالبو�سلة

123 نيوزمر�سد ال�س�مجريدة الأمة الإلكرتونية

�س�م بر�صجريدة اللواء الإلكرتونيةاخلليج اجلديد

الأم�نبريوت نيوزالوقف

اأخب�ر تون�صال�سدى نت�سبكة ال�سودان نيوز

�سحيفة الوطن اجلزائري الإلكرتونيةاجلزائر دبلوم�تيكال�سروق اأون لين

جملة الع�سر الدولية�سبكة الإنرتنت العربي  )اأمني(فل�سطني نت

جم�عة الإخوان ال�سلمني اإخوان اأون لين
حركة التوحيد والإ�سالح )الغرب()الأردن(

اإ�س�ءاتاإن�س�ن اأون لينالديوان

الإ�سالميونمنتدى العلم�ءب�س�ئر
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