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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�مََلني العربي واإلإ�سالمي، ويعطي  ُيعنى امَلركز ب�لدرا�س�ت اإل�سرتاتيجية وا�ست�سراف امَل�ستقبل، وُيغطِّ
اهتم�مً� خ��سً� ب�لق�سية الفل�سطينية، وبدرا�س�ت ال�سراع مع امَل�سروع ال�سهيوين والكي�ن اإلإ�سرائيلي، وكل م� يرتبط 

بذلك من اأو�س�ع فل�سطينية وعربية واإ�سالمية ودولية.
والتقنية،  العلمية  واإلأ�س�ليب  الطرق  اأحدث  وفق  وت�سنيفه�  وا�سعة،  معلوم�ت  ق�عدة  بن�ء  اإىل  امَلركز  وي�سعى 
والتع�ون مع العلم�ء واخلرباء وامَلتخ�س�سني إلإ�سدار الدرا�س�ت واإلأبح�ث العلمية الر�سينة. كم� ُيعنى امَلركز ب�إق�مة 
الدورات التدريبية والت�أهيلية للمهتمني، وتقدمي اإل�ست�س�رات الفنية امَلتخ�س�سة يف جم�إلت عمله؛ اإىل ج�نب الندوات 

وامَلح��سرات وامَلوؤمترات.
ويهتم امَلركز، من جهة اأخرى، ببّث الوعي حمليً� واإقليميً� ودوليً� حول حق�ئق الواقع وتف�عالت اإلأحداث يف امَلنطقة، 

كم� ي�سعى إل�ستقط�ب الب�حثني وت�أهيلهم واإبرازهم خلدمة الق�س�ي� الوطنية والعربية واإلإ�سالمية.
ال�سيا�سات العامة:

1. هو مركز علمي م�ستقل، غري حكومي وغري منتمٍ  اإىل اأّي جهة اأو جم�عة.
2. عمُل الدرا�س�ت واإل�ست�س�رات على ق�عدة خدمة اإلأمة، ودعم احلقوق والق�س�ي� الوطنية والعربية واإلإ�سالمية.

3. اإللتزام ب�مَلنهجية العلمية وامَلو�سوعية، وحتري الدقة يف جمع امَلعلوم�ت وحتليله� وتوظيفه�، والرتكيز على العمل 
النوعي اجل�د.

4. اإلنفت�ح والتع�ون والتك�مل مع امَلراكز وامَلوؤ�س�س�ت ذات الطبيعة امَل�س�بهة لعمل امَلركز.
5. اإلنفت�ح على ك�فة اإلأفك�ر وامَل�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 امَلركز ور�س�لته واأهدافه.
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الهيئة اإل�ست�سارية:
وزير العدل الفل�سطيني اإلأ�سبق، عميد كلية احلقوق يف ج�معة النج�ح �س�بقً� اأ. د. اأحمد مب�رك اخل�لدي 

وزير الثق�فة اإلأ�سبق، وزير التعليم الع�يل يف اإلأردن �س�بقً� د. اأمني حممود عبد اهلل 
خبرية الت�ريخ الفل�سطيني احلديث اأ. د. بي�ن نويه�ص احلوت 

خبري ت�ريخ اإفريقي� وال�سرق اإلأو�سط اأ. د. ح�سن اأحمد اإبراهيم 
وزير اإلإعالم امَل�سري ال�س�بق، مدير مركز اإلإعالم العربي �س�بقً� اأ. �سالح عبد امَلق�سود  

مفكر وخبري اإداري د. ط�رق ال�سويدان  
الرئي�ص ال�س�بق للج�معة اللبن�نية، وزير دولة �س�بق يف اجلمهورية اللبن�نية اأ. د. عدن�ن ال�سيد ح�سني 

مفكر وموؤرخ اأ. د. عم�د الدين خليل  
الرئي�ص ال�س�بق للج�معة اإلإ�سالمية يف غزة اأ. د. كم�لني �سعث  

اأ�ست�ذ العلوم ال�سي��سية يف ج�معة قطر اأ. د. حممد امَل�سفر  
اأ�ست�ذ الق�نون الدويل يف ج�معة امَللك في�سل )ال�سعودية( �س�بقً� د. حممود امَلب�رك  

مفكر، رئي�ص امَلوؤمتر ال�سعبي لفل�سطينيي اخل�رج، اأ. منري �سفيق   
مدير دائرة التخطيط يف م.ت.ف �س�بقً�     

اأع�ساء �سابقون يف الهيئة:
ا�ستمر ال�س�دة اإلأع�س�ء الت�لية اأ�سم�وؤهم يف ع�سوية الهيئة حتى وف�تهم:

وزير الرتبية والتعليم اإلأردين اإلأ�سبق، رئي�ص اجل�معة اإلأردنية �س�بقً� اأ. د. اإ�سحق الفرح�ن  
مدير مركز اإلأبح�ث يف م.ت.ف �س�بقً� اأ. د. اأني�ص ال�س�يغ  

ع�سو امَلجل�ص الوطني الفل�سطيني واللجنة التنفيذية يف م.ت.ف  �س�بقً� د. �سالح الدين الدب�غ  
مفكر وخبري يف ال�سوؤون ال�سهيونية اأ. د. عبد الوه�ب امَل�سريي 

ع�مل وعميد كلية ال�سريعة يف ج�معة الزرق�ء )اإلأردن( �س�بقً� اأ. د. عمر اإلأ�سقر  
مفكر وموؤرخ اأ. د. حممد عم�رة  

خبري الت�ريخ العربي واإلإ�سالمي اأ. د. حممد عي�سى �س�حلية 
رئي�سة ج�معة اجلن�ن )لبن�ن( �س�بقً� اأ. د. منى حداد يكن  
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اإلأعمال واإلإجنازات
اأوإًل: الكتب:

اإللتزام بخّطه  العربية واإلإجنليزية، حر�ص فيه� على  ب�للغتني   ،2022 �سنة  13 كت�بً� خالل  الزيتونة  اأ�سدر مركز 
امَلعتمد يف اإ�سدار اإلأبح�ث العلمية الر�سينة، التي ُتراعي اأف�سل مع�يري امَل�سداقية وامَلو�سوعية، وتلتزم �سوابط البحث 

العلمي والتوثيق اإلأك�دميي الدقيق.
اأف�سل امَلوا�سف�ت الفنية،  اإخراج مطبوع�ته وت�سميمه� وطب�عته� وفق  واإىل ج�نب ذلك، فقد حر�ص امَلركز على 
مراعيً� يف الوقت نف�سه، يف ت�سعري تلك الكتب، �سي��سة تهدف لتحقيق اأو�سع انت�س�ر، ومتكني اأكرب عدد من امَلهتمني من 

اقتن�ء الكتب واإل�ستف�دة منه�.
ومن بني هذه الكتب ع�سرة كتب جديدة، وثالثة كتٍب مرتجمة لالإجنليزية.

وفيم� يلي ق�ئمة بعن�وين الكتب ال�س�درة عن مركز الزيتونة ل�سنة 2022:

العنوانم
التقرير اإل�سرتاتيجي الفل�سطيني 2020–12021

2                                                        The Palestine Strategic Report 2020–2021

اليومي�ت الفل�سطينية ل�سنة 32021

درا�س�ت يف التطبيع مع الكي�ن ال�سهيوين: الدرا�س�ت الف�ئزة يف امَل�س�بقة البحثية الدولية “إل للتطبيع”4

5

The Palestine Issue: Historical Background and Contemporary Developments (Revised 
and Updated Version)

الن�سخة  امَلع��سرة )طبعة مزيدة ومنقحة؛  الت�ريخية وتطوراته�  الفل�سطينية: خلفي�ته�  الق�سية 
اإلإجنليزية(

اإل�ستيط�ن اإلإ�سرائيلي يف ال�سفة الغربية من منظور الق�نون الدويل6

ال�سفق�ت الف�و�ستية: التغلغل اإلإ�سرائيلي يف جمهوري�ت اآ�سي� الو�سطى7

8
خم�سة اآإلف يوم يف ع�مل الربزخ: مذكرات اإلأ�سري ح�سن عبد الرحمن �سالمة يف العزل اإلنفرادي 

داخل ال�سجون اإلإ�سرائيلية
الطريق اإىل �سفقة وف�ء اإلأحرار “�سفقة �س�ليط” 2006–92011
اأوه�م يف العمل الفل�سطيني10

11Illusions in the Palestinian Politics

ال�سلوك اإلأمريكي جت�ه الق�سية الفل�سطينية يف عهد ترامب12

حتى اآخر نف�ص: امَلجموع�ت الع�سكرية امَلق�ومة يف بلدة �سلواد 1967–131971

تب
الك
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وفيم� يلي نبذة خمت�سرة عن كل كت�ب من هذه الكتب:
1. التقرير اإل�سرتاتيجي الفل�سطيني 2020–2021:

ُيعّد التقرير اإل�سرتاتيجي الفل�سطيني من اأهم الدرا�س�ت العلمية التي ت�سدر 
وي�ستعر�ص   ،2005 �سنة  منذ  واإلإجنليزية  العربية  ب�للغتني  الزيتونة،  مركز  عن 
ب�سكل علمي ومو�سوعي و�س�مل تطورات الق�سية الفل�سطينية، مبختلف جوانبه�، 
على مدار ع�مني، ويح�ول تقدمي اآخر امَلعلوم�ت واإلإح�س�ءات امَلحدثة الدقيقة، 

�سمن قراءة حتليلية وا�ست�سراف م�ستقبلي.
اأبرز  من  نخبة  وُتعّده  وامَلهنية،  العلمية  ب�مَلع�يري  بدقة  يلتزم  تقرير  وهو 
مراجعته عدد من  وي�س�رك يف  الفل�سطيني،  ال�س�أن  والب�حثني يف  امَلتخ�س�سني 
اأ�س��سي من مراجع  امَلتميز كمرجع  التقرير موقعه  اأخذ  وقد  امَل�ست�س�رين.  كب�ر 
ب�ل�س�أن  وامَلهتمني  امَلتخ�س�سني  لكل  عنه  غنى  إل  الفل�سطينية،  الدرا�س�ت 
والت�ريخ  ال�سي��سية  العلوم  وطلبة  اجل�مع�ت  اأ�س�تذة  فيهم  مبن  الفل�سطيني، 
واإلجتم�ع، والكّت�ب وال�سحفيون. وقد عقد امَلركز موؤمترًا �سحفيً� يف 2022/1/11، 

اأعلن فيه خال�س�ت ونت�ئج التقرير اإل�سرتاتيجي، حيث غطته العديد من و�س�ئل اإلإعالم.
ويع�لج التقرير يف ثم�نية ف�سول الو�سع الفل�سطيني الداخلي، وامَلوؤ�سرات ال�سك�نية واإلقت�س�دية الفل�سطينية، وي�سلط 
اإلإ�سرائيلي  امَل�سهد  ويدر�ص  ال�سلمّية،  والت�سوية  وامَلق�ومة  العدوان  وم�س�رات  وامَلقد�س�ت،  القد�ص  اأو�س�ع  على  ال�سوء 
الفل�سطيني وت�س�بك�ته، مب� يف ذلك اجلوانب امَلتعلقة ب�لو�سع اإلإ�سرائيلي الداخلي، كم� ين�ق�ص العالق�ت الفل�سطينية 

العربية واإلإ�سالمية والدولية، ب�إلإ�س�فة إلأبرز امَل�س�رات امَلحتملة ل�سنتي 2023-2022.
حترير: اأ. د. حم�سن حممد �س�لح

امل�ساركون:
د. ب��سم جالل الق��سم اإقب�ل وليد عمي�ص    اأ�سرف عثم�ن بدر   

�س�ري عرابي زي�د حممد ابحي�ص   ربيع حممد الّدن�ن   
د. عبد اللطيف خ�سر �سده اأ. د. طالل عرتي�سي   د. �سعيد وليد احل�ج   

د. مهند م�سطفى اأ. د. معني حممد عط� رجب   اأ. د. حم�سن حممد �س�لح  
اأ. د. وليد عبد احلي وائل اأحمد �سعد    ه�ين “حممد عدن�ن” امَل�سري  

عدد ال�سفحات: 480 �سفحة

The Palestine Strategic Report 2020–2021 .2

      التقرير اإل�سرتاتيجي الفل�سطيني 2020–2021 )الن�سخة اإلإجنليزية(:
ل الن�سخة اإلإجنليزية من التقرير اإل�سرتاتيجي الفل�سطيني اإ�س�فة نوعّية  ُت�سكِّ
يخ�سع  القّيمة  معلوم�ته  اإىل  ب�إلإ�س�فة  فهو  الفل�سطيني،  ب�ل�س�أن  امَلعنية  للكتب 
للتحرير ب�للغة اإلإجنليزية وفق مع�يري اأك�دميية �س�رمة. وهو يع�لج الف�سول نف�سه� 

التي تن�ق�سه� الن�سخة العربية من التقرير.
حترير: اأ. د. حم�سن حممد �س�لح  
حترير الن�س اإلإجنليزي: رن� �سع�دة

ترجمة الن�س لالإجنليزية: اأمني خراز – براء زيدان - براءة درزي – 
      كرمي طرابل�سي – م�رلني �سبري 

مراجعة الن�س اإلإجنليزي: توم �س�رلز    
عدد ال�سفحات: 492 �سفحة
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3. اليوميات الفل�سطينية ل�سنة 2021:

مَلركز  الدورية  اإلإ�سدارات  اأهم  اأحد  الفل�سطينية”  “اليومي�ت  جملد  ُيعدُّ     
يومي�ته�،  ق  وُيوثِّ الفل�سطينية  ب�لق�سية  امَلتعلقة  اإلأحداث  اأبرز  ويعر�ص  الزيتونة، 

التي ُتعربِّ عن طبيعة امَلرحلة، اأو تعك�ص التحوإلت يف امَل�س�رات ال�سي��سية. 
ب�جل�نبني  امَلتعلقة  الدإللة  ذات  واإلإح�س�ئي�ت  للمعلوم�ت  الكت�ب  ويعر�ص 
الفل�سطيني واإلإ�سرائيلي، داخليً� و�سي��سيً� و�سك�نيً� واقت�س�ديً� واجتم�عيً� واأمنيً� 
وع�سكريً�. ويك�سف م� يتعلق ب�إل�ستيط�ن، وبرامج التهويد، واإلعتداء على القد�ص 

وامَلقد�س�ت، وم�س�ر الت�سوية ال�سلمية، واأداء امَلق�ومة الفل�سطينية.
وهذا هو امَلجلد الث�من من هذه ال�سل�سلة، وك�ن امَلركز قد غطى يف امَلجلد اإلأول 

اأحداث �سنة 2014.
اإعداد وحترير: اأ. د. حم�سن حممد �س�لح، وربيع حممد الدّن�ن، ووائل عبد اهلل وهبة

عدد ال�سفحات:684  �سفحة

الدولية البحثية  امل�سابقة  يف  الفائزة  الدرا�سات  ال�سهيوين:  الكيان  مع  التطبيع  يف  درا�سات   .4 

“إل للتطبيع”:
امَل�س�بقة  يف  الف�ئزة  اإلأبح�ث  من  انتق�وؤه�  مّت  بحثً�،   13 على  الكت�ب  يحتوي 
مة،  حمكَّ علميَّة  اأبح�ث  هي  امَلن�سورة  واإلأبح�ث  للتطبيع”.  “إل  الدولية  البحثية 
ب�سكل متك�مل  اإلأبح�ث  امَل�س�بقة، وقد غّطت  مت  التي حكَّ اإج�زته� من اجلهة  متّ 
اجلوانب ال�سرعية، والرتبوية، والثق�فية، واحل�س�رية، وال�سي��سية، واإلقت�س�دية، 
واإلإعالمية، واإلأمنية، والع�سكرية امَلتعلقة مبق�ومة التطبيع. وُيعّد هذا الكت�ب اأحد 
اأبرز امَلراجع امَلتعلقة ب�لتطبيع مع الكي�ن ال�سهيوين، والتي إل غنى عنه� للمعنيني 
وامَلتخ�س�سني؛ وقد خ�سع الكت�ب إلإجراءات التحرير العلمي من مراجعة وتدقيق 
و�سبط ن�سو�ص وتوثيق، حتى خرج يف حلته النه�ئية. وقد �سدر ب�لتع�ون مع مركز 
امَلب�درة اإل�سرتاتيجية فل�سطني – م�ليزي�، والهيئة الع�مة لل�سب�ب والثق�فة – غزة، 

واأك�دميية امَل�سريي للبحوث والدرا�س�ت – غزة.
حترير: اأ. د. حم�سن حممد �س�لح  

تبعدد ال�سفحات: 510 �سفح�ت
الك
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The Palestine Issue: Historical Background and Contemporary Developments .5
)Revised and Updated Version(

ومنقحة؛  مزيدة  )طبعة  املعا�سرة  وتطوراتها  التاريخية  خلفياتها  الفل�سطينية:  الق�سية 
الن�سخة اإلإجنليزية(:

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

�سنة 2021، كم� ي�أتي مدعمً� ب�ل�سور واخلرائط التو�سيحية. 
ا�ستعرا�ص  خالل  من  الفل�سطينية  الق�سية  عن  �س�ملة  �سورة  تقدمي  الكت�ب  ويح�ول 
�سهلة،  وبلغة  موثق  علمي  ب�أ�سلوب  وي�ستعر�ص  امَلع��سرة،  وتطوراته�  الت�ريخية  خلفي�ته� 
اإلإ�سالمي،  ب�لعهد  مرورًا  اإلأوىل  ع�سوره�  يف  فل�سطني  ت�ريخ  وخمت�سر،  ز  ُمركَّ وب�سكل 
وخلفي�ت ن�سوء امَل�سروع ال�سهيوين، ومرحلة اإلحتالل الربيط�ين لفل�سطني، وقي�م الكي�ن 

وانتف��س�ته  الفل�سطيني  ال�سعب  ال�سوء على كف�ح  الفل�سطينية وتطوره�، م�سلطً�  الق�سية  ويدر�ص ظهور  اإلإ�سرائيلي. 
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 اإلإ�سالمي الفل�سطيني.
تاأليف: اأ. د. حم�سن حممد �س�لح

حترير الن�س اإلإجنليزي: رن� �سع�دة
ترجمة الن�س لالإجنليزية: رن� �سع�دة – كرمي طرابل�سي – م�رلني �سبري

مراجعة الن�س اإلإجنليزي: توم �س�رلز    
عدد ال�سفحات: 290 �سفحة 

6. اإل�ستيطان اإلإ�سرائيلي يف ال�سفة الغربية من منظور القانون الدويل:

اإلأرا�سي  يف  اإلإ�سرائيلي  اإل�ستيط�ين  الن�س�ط  واقع  عر�ص  اإىل  الكت�ب  ي�سعى 
به، وخم�لف�ت  امَلتعلقة  الق�نونية  واإلأحك�م   ،2017 1967 وحتى  امَلحتلة منذ  الفل�سطينية 
اإلحتالل اإلإ�سرائيلي له�، مع بي�ن اإلآلي�ت والو�س�ئل امَلت�حة مَلواجهة اإل�ستيط�ن، وحتديد 
اإل�ستيط�ن  انته�ك�ت  ودرج�ت  اأ�سك�ل  الكت�ب  وي�سرح  تفعيله�.  متنع  التي  امَلعيق�ت 
ي�سببه�  التي  اإلأ�سرار  ويو�سح  الدولية،  والقرارات  وامَلواثيق  الدويل  للق�نون  اإلإ�سرائيلي 

اإل�ستيط�ن مب�س�لح ال�سعب الفل�سطيني.
تاأليف: د. عبد اللطيف خ�سر �سده

عدد ال�سفحات: 284 �سفحة

7. ال�سفقات الفاو�ستية: التغلغل اإلإ�سرائيلي يف جمهوريات اآ�سيا الو�سطى:

   يتن�ول الكت�ب اإلأهمية اجليو–ا�سرتاتيجية مَلنطقة اآ�سي� الو�سطى وجمهوري�ته� يف الفكر 
اإل�سرتاتيجي اإلإ�سرائيلي، واإلنعك��س�ت اإل�سرتاتيجية الدولية واإلإقليمية للوجود اإلإ�سرائيلي 
فيه�، مع بي�ن مراحل اإلخرتاق اإلإ�سرائيلي ورك�ئزه، ب�إلإ�س�فة اإىل الفر�ص اإل�سرتاتيجية 
ح مك�نة هذه امَلنطقة يف ال�س�حة الع�مَلية،  للوجود اإلإ�سرائيلي يف القلب اإلآ�سيوي. كم� ُيو�سِّ
وامَلحور اجليو–بوليتيكي امَلهم الذي ت�سكله يف اأيّ فكر ا�سرتاتيجي ع�مَلي؛ والذي تنبهت له 
“اإ�سرائيل” فعِمَلت على الولوج اإليه� من عّدة مداخل، واإل�ستف�دة منه� مب� يخدم تطّلع�ته� 

اإل�سرتاتيجية. 
تاأليف: د. حممد بلعي�سة

عدد ال�سفحات: 220 �سفحة
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 8. خم�سة اآإلف يوم يف عامل الربزخ: مذكرات اإلأ�سري ح�سن عبد الرحمن �سالمة يف العزل اإلنفرادي 

           داخل ال�سجون اإلإ�سرائيلية:
ي�سّطر الكت�ب يومي�ت اإلأ�سري الفل�سطيني ح�سن عبد الرحمن �سالمة، امَلحكوم من 
ال�سه�ينة بـ 48 موؤبدًا و35 ع�مً�، ق�سى منه� نحو خم�سة اآإلف يوم يف زن�زين العزل يف 

ال�سجون اإلإ�سرائيلية، التي هي حي�ة اأقرب اإىل ع�مل اإلأموات “الربزخ”. 
وح�سن �سالمة هو الق�ئد الع�سكري الق�س�مي، الذي نّفذ عملي�ت “الث�أر امَلقد�ص” رّدًا 
على اغتي�ل يحيى عي��ص �سنة 1996، واأ�سبح مط�ردًا حتى مّت اعتق�له بعد اإ�س�بته اإ�س�بة 

خطرية، وم� يزال حتى اليوم معتقاًل يف �سجون اإلحتالل. 
اإلأ�سرى  مع�ن�ة  على  ال�سوء  ُت�سّلط  كتب  من  �سدر  م�  اأهم  من  الكت�ب  هذا  وُيعّد 
تك�سف  ت�ريخية  و�سه�دة  وثيقة  مبث�بة  وهو  اإلإ�سرائيلي،  اإلحتالل  �سجون  يف  وجت�ربهم 

ب�س�عة اإلحتالل وظلمه وقمعه وإل اإن�س�نيته.
تاأليف: اإلأ�سري ح�سن عبد الرحمن �سالمة

عدد ال�سفحات: 224 �سفحة

9. الطريق اإىل �سفقة وفاء اإلأحرار “�سفقة �ساليط” 2006–2011: 

ي�سعى الكت�ب اإىل عر�ص مراحل مف�و�س�ت �سفقة وف�ء اإلأحرار، منذ اأ�سر اجلندي 
يف التب�دل  عملية  اإمت�م  وحتى   ،2006 يونيو  حزيران/  يف  �س�ليط  جلع�د   ال�سهيوين 
2011، وحترير مئ�ت اإلأ�سرى الفل�سطينيني من �سجون اإلحتالل.  اأكتوبر  ت�سرين اإلأول/ 
فيه�،  واأّثرت  امَلف�و�س�ت  جوإلت  واكبت  التي  والع�سكرية  ال�سي��سية  الظروف  ويتن�ول 
ب�إلإ�س�فة اإىل العقب�ت واإلإ�سك�إلت التي واجهته� عرب مراحله� امَلتعددة، وكذلك اجلهود 

التي بذلته� الو�س�ط�ت امَلختلفة، يف حم�ولة منه� إلإمت�م ال�سفقة.
تاأليف: حممد عبد ربه مطر

عدد ال�سفحات: 166 �سفحة

10. اأوهام يف العمل الفل�سطيني:

ج�ء هذا الكت�ب لك�سف اأوه�م منت�سرة يف ال�س�حة الفل�سطينية ال�سي��سية واإلإعالمية 
والعلمية والثق�فية على �سكل اأدبي�ت ومف�هيم، ُترّوج لروؤى وت�سورات إل ت�ستند اإىل اأ�س��ص 
و�سوء  الفهم،  يف  اأخط�ء  ب  ُي�سبِّ قد  م�  امَلنهجية،  العلمية  القراءة  اإىل  وإل  التج�رب  من 
يف التقدير، و�سي�ع يف البو�سلة، وم�آزق يف امَل�س�رات وامَل�آإلت، وف�سٍل يف �سن�عة القرار، 
وت�سييع لالأوق�ت واجلهود  واإلإمك�ن�ت. ف�سعى الكت�ب اإىل حتديد امَلع�مل، وو�سع النق�ط 
مكثَّف  واأ�سلوب  �سهلة  بلغة  وامَل�س�رات  وامَل�سطلح�ت  امَلف�هيم  و�سبط  احلروف  على 

خمت�سر. 
تاأليف: اأ. د. حم�سن حممد �س�لح

عدد ال�سفحات: 63 �سفحة
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Illusions in the Palestinian Politics.11

اأوهام يف العمل الفل�سطيني )الن�سخة اإلإجنليزية(:
وقد �سبق التعريف به عند اإلإ�س�رة لطب�عة الن�ص العربي. 

تاأليف: اأ. د. حم�سن حممد �س�لح
عدد ال�سفحات: 52 �سفحة

12. ال�سلوك اإلأمريكي جتاه الق�سية الفل�سطينية يف عهد ترامب:

عهد  يف  الفل�سطينية  الق�سية  جت�ه  اإلأمريكي  ال�سلوك  على  ال�سوء  الكت�ب  ي�سلط 
والتي  اإدارته؛  اتخذته�  التي  والقرارات  اإلإجراءات  وي�ستعر�ص  ترامب،  دون�لد  الرئي�ص 
ك�ن له� ت�أثريات مب��سرة وغري مب��سرة على الق�سية الفل�سطينية. ويبنّي امَلوقف اإلأمريكي 
من عملي�ت اإل�ستيط�ن وم�سروع حّل الدولتني وعملي�ت امَلق�ومة الفل�سطينية، كم� يتن�ول 
التي  معلوم�ت”  “تقرير  �سل�سلة  يف   29 رقم  هو  الكت�ب  وهذا  القرن”.  “�سفقة  م�سروع 

ت�سدر عن امَلركز.
رئي�س التحرير: اأ. د. حم�سن حممد �س�لح

مدير التحرير: د. ب��سم جالل الق��سم
عدد ال�سفحات: 64 �سفحة

13. حتى اآخر نف�س: املجموعات الع�سكرية املقاومة يف بلدة �سلواد 1967–1971:

حت�ول هذه الدرا�سة اإلإ�سه�م يف توثيق الت�ريخ امَلحلي للمق�ومة الفل�سطينية امَل�سّلحة 
يف اإلأر�ص امَلحتلة، عرب تتّبع �ِسرَي جمموعتني حملّيتني من جمموع�ت بلدة �سلواد الفدائية 
يف  اأ�سهمت  التي  والعوامل  ن�س�أتهم�،  ظروف  الدرا�سة  وت�سرد   .1971-1967 �سنتي  بني 
ت�سكيلهم�، واأهدافهم�، واآلي�ت عملهم�، وعالقتهم� ب�مَلق�ومة يف اخل�رج، وُترتجم إلأهم 
�سخو�سهم�. وت�ستعر�ص التحدي�ت التي واجهتهم�، واأهم اإجن�زاتهم�، وتبنّي ال�سي��س�ت 
التي اتبعه� اإلحتالل لقمعهم�، وحت�ول الدرا�سة ا�ستخال�ص �سم�تهم� الع�مة، واإل�ستف�دة 
منه� يف فهم اأعمق للتجربة الكف�حية التي خ��سه� الفل�سطينيون يف اإلأر�ص امَلحتلة يف 
تلك امَلرحلة. وهذا الكت�ب هو رقم 15 يف �سل�سلة درا�س�ت علمية حمكمة التي ت�سدر عن 

امَلركز.  
تاأليف: عوين عبد الغني ف�ر�ص

عدد ال�سفحات: 56 �سفحة
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13

ثانيًا: اإلأوراق العلمية:
اأ�سدر مركز الزيتونة 33 ورقة علمية وورقة �سي��س�ت خالل �سنة 2022، ب�للغة العربية، ومّت ترجمة 15 ورقة منه� 
اإىل اللغة اإلإجنليزية. وهي �سل�سلة درا�س�ت مكثفة تتمّيز ب�لتزامه� ب�سوابط البحث العلمي والتوثيق اإلأك�دميي الدقيق، 

وب�إخراج داخلّي مميز.
وفيم� يلي ق�ئمة ب�إلأوراق العلمية امَلن�سورة ح�سب ترتيب �سدوره�:

دور مراكز اإلأبح�ث يف �سنع القرار ال�سي��سي اإلإ�سرائيلي، اأ. د. وليد عبد احلي.  .1
وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:

The Role of Think Tanks in Israeli Decision–Making

اإلأمنية يف  اإلأق�س�م  العمومي يف  اله�تف  درا�سة حتليلية حول جتربة  واإلإخف�ق:  اإلإجن�ز  بني  العمومي  اله�تف   .2
ال�سجون اإلإ�سرائيلية: �سجن رامون منوذجً�، ليِلي اأبو رجيلة.

دور اأذربيج�ن يف التق�رب الرتكي – اإلإ�سرائيلي امَلحتمل، د. �سعيد احل�ج.  .3
وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:

The Role of Azerbaijan in the Possible Turkish–Israeli Rapprochement

“اإ�سرائيل” يف مراآة ت�يوان، اأ. د. وليد عبد احلي.  .4
وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:

Israel in the Mirror of Taiwan

بدائل القي�دة الفل�سطينّية يف ظّل ف�سل حّل الدولتني، وائل امَلبحوح.  .5
م�ستقبل العالق�ت العربية ال�سينية �سنة 2030، اأ. د. وليد عبد احلي.  .6

وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:
The Future of Arab–Chinese Relations in 2030

امَلوقف اإلإ�سرائيلي من احلرب يف اأوكراني�، ه�ين ط�لب.   .7
اجلرمية يف الو�سط الفل�سطيني يف اإلأرا�سي امَلحتلة 1948: قراءة يف اإلأبع�د اإلجتم�عية وال�سي��سية، ح�سن �سعب.  .8

انعك��س�ت اإلأزمة اإلأوكرانية على الع�مل العربي والق�سية الفل�سطينية، اأ. د. وليد عبد احلي.  .9
وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:

 The Repercussions of the Ukrainian Crisis on the Arab World and the Palestine Issue
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التوارث الدويل للمع�هدات يف فل�سطني يف ح�ل زوال “دولة اإ�سرائيل”، د. �سعيد الده�س�ن.  .10

معركة �سيف القد�ص يف امَليزان )رم�س�ن 1442هـ – اأي�ر/ م�يو 2021(، �س�لح احل�ج ح�سن.  .11

اإلآف�ق امَل�ستقبلية للتحوإلت البنيوية يف النظم ال�سي��سية، اأ. د. وليد عبد احلي.  .12

وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:
The Prospects of Structural Transformations of Political Systems

امَلق�ومة ال�سعبية: قرية بيت� منوذجً�… التجربة و�ُسبل اإل�ستف�دة منه� وتعميمه�، ث�مر �سب�عنه وعبد ال�سالم   .13

عواد.
عون ينتُحون ب�ل�سريعة، �سالح عبد الروؤوف. امَلطبِّ  .14

القتل البطيء: عالقة اإلإهم�ل الطبي ب��ست�سه�د اإلأ�سري الفل�سطيني داخل قالع اإلأ�سر: �سجن جلبوع منوذجً�،  .15 

اأجمد عبيدي وليِلي اأبو رجيلة.
ال�سور الذهنية امَلتق�بلة يف العقل اجلمعي اإلإيراين واإلإ�سرائيلي، اأ. د. وليد عبد احلي.  .16

وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:
The Mirror Mental Images in the Iranian and Israeli Collective Mind

تف�عل اإلأ�سرى الفل�سطينيني مع نبوءة زوال “اإ�سرائيل” �سنة 2022، اإ�سح�ق عرفة.  .17

ق�نون القومية اإلإ�سرائيلي وحق العودة لالجئني الفل�سطينيني: بحث يف جذور الق�نون، وا�ست�سراف امَل�ستقبل،   .18

�س�بر يو�سف رم�س�ن.
اإلعتق�ل اإلإداري واأثره يف اأن�سطة حركة امَلق�ومة اإلإ�سالمية حم��ص يف ال�سفة الغربية، اأجمد اأمني ال�س�يح.  .19

خم�طر الرت�س�نة النووية اإلإ�سرائيلية، اأ. د. وليد عبد احلي.  .20

وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:
The Dangers of the Israeli Nuclear Arsenal

ت�أثريات منظومة احل�س�ر اإلإ�سرائيلي ال�س�مل على قط�ع غزة وانعك��س�ت اآث�ره على ال�سب�ب، د. رائد حممد   .21

حل�ص.
وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:

The Effects of the Total Israeli Siege on Gaza Strip and Their Impact on Youth

دور “النواة التوراتية” يف مدن ال�س�حل يف الكي�ن ال�سهيوين: مدينة اللد منوذجً�، ه�ين رم�س�ن ط�لب.  .22

التغلغل اإلأمني اإلإ�سرائيلي يف اإفريقي� جنوب ال�سحراء، اأ. د. وليد عبد احلي.  .23

وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:
The Security Infiltration of Israel in Sub–Saharan Africa

التطبيع العربي الر�سمي مع الكي�ن ال�سهيوين: اجلوانب واإلآث�ر الق�نونية، عبد اهلل حراح�سة.  .24

م�ستقبل اإل�ستقرار ال�سي��سي يف “اإ�سرائيل” �سنة 2030، اأ. د. وليد عبد احلي.  .25

وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:
The Future of Political Stability in Israel in 2030

نظرية اإلأمن يف منظومة اإل�ستعم�ر اإل�ستيط�ين اإلإ�سرائيلي: اخللفية، والتحوإلت، واإلأ�س�ص، د. اأ�سرف بدر.  .26

القوة العقيمة يف حتديد امَل�ستقبل اإلإ�سرائيلي، اأ. د. وليد عبد احلي.  .27

وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:
The Futile Power and the Determination of Israel’s Future

حرب حج�رة ال�سجيل 2012 وانعك��س�ته� على حركة حم��ص، �سع�ع كممجي.  .28
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م�سكلة اإدارة العالق�ت الدولية يف النظ�م الدويل امَلع��سر، اأ. د. وليد عبد احلي.  .29

وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:
The Problem of Managing International Relations in the Contemporary International System

فر�ص “اإعالن اجلزائر” يف اإجن�ز امَل�س�حلة الفل�سطينية، ع�طف اجلوإلين.  .30

امَلنهج الكمي يف تقييم موؤمترات القمم الدولية، اأ. د. وليد عبد احلي.  .31

وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:
The Quantitative Approach in Evaluating Summits

غ�ز غزة بني الواقع وامَل�أمول، اأ. د. حممد مقداد وحممد ن�س�ر.   .32

امَلق�ومة يف ال�سفة الغربية.. م�س�راته� واآف�قه�، �س�ري عرابي.  .33

وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:
Resistance in the West Bank: Tracks and Prospects
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ثالثًا: التقدير اإل�سرتاتيجي:
هو تقدير دوري يتميز بكث�فة م�دته وتركيزه�، ويح�ول درا�سة حدث اأو ق�سية معينة، والنظر يف م�س�راته� امَل�ستقبلية 
مع ترجيح ال�سين�ريو اإلأقوى، ثم تقدمي اإلقرتاح�ت للتع�مل معه ب�ل�سكل اإلأف�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�إلإ�س�فة اإىل اهتم�مه ب�خلطوط اإلأخرى التي 
تدخل �سمن عمل امَلركز. وقد اأ�سدر امَلركز 130 تقديرًا ا�سرتاتيجيً� �سمن هذه ال�سل�سلة حتى نه�ية �سنة 2022، وخالل 

هذه ال�سنة اأ�سدر امَلركز 8 تقديرات من بينه� تقديرين اثنني �سمن �سل�سلة التقدير اإل�سرتاتيجي:
اأزمة انعق�د امَلجل�ص امَلركزي وتداعي�ته� على النظ�م ال�سي��سي الفل�سطيني )�سب�ط/ فرباير 2022(.  .1

وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:  
The Crisis of Convening the PLO Central Council and its Repercussions on the Palestinian Political System  

معركة “وحدة ال�س�ح�ت”: العدوان اإلإ�سرائيلي على غزة وتداعي�ته اآب/ اأغ�سط�ص 2022 )اآب/ اأغ�سط�ص 2022(.  .2
وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:  

The “Unity of the Arenas” Battle: The Israeli Aggression on Gaza Strip and its Aftermath August 2022  

كم� �سدر عن امَلركز خالل �سنة 2022 �ست تقديرات اأخرى تن�ولت العن�وين الت�لية:
ت�أثريات اإلأزمة اإلأوكرانية على الق�سية الفل�سطينية وخي�رات الت�سرف امَلت�حة )اآذار/ م�ر�ص 2022(.  .1

انعك��س�ت اإلأزمة الرو�سية اإلأوكرانية على اإلقت�س�د يف من�طق ال�سلطة الفل�سطينية )ني�س�ن/ اأبريل 2022(.  .2
اأحداث امَل�سجد اإلأق�سى واحل�لة الكف�حية.. حتليل ال�سين�ريوه�ت وتوّقع امَل�س�رات )ني�س�ن/ اأبريل 2022(.   .3

ال�سين�ريوه�ت اإلإ�سرائيلية امَلحتملة جت�ه قط�ع غزة )اأيلول/ �سبتمرب 2022(.  .4
قراءة يف نت�ئج انتخ�ب�ت الكني�ست الـ 25 وتوجه�ت احلكومة الق�دمة )ت�سرين الث�ين/ نوفمرب 2022(.  .5

وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:  
A Reading of the Results of the 25th Knesset Election and Orientations of the Next Government  

عودة العالق�ت بني تركي� و“اإ�سرائيل”: م� اجلديد هذه امَلرة؟ )ت�سرين الث�ين/ نوفمرب 2022(.  .6
وقد ُترجمت اإىل اللغة اإلإجنليزية حتت عنوان:  

?The Return of Turkey–Israel Relations: What is New  
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رابعًا: الرتجمة:
اللغة  اإىل  ومنتج�ته  امَلركز  اإ�سدارات  من  الكثري  ترجمة  اأ�س��سي يف  بدور  الزيتونة  مركز  الرتجمة يف  ق�سم  يقوم 
اإلإجنليزية، كم� يقوم بنقل درا�س�ت ومق�إلت واأن�سطة امَلركز لالإجنليزية إلإطالع اجلمهور الوا�سع من امَلتخ�س�سني 
وامَلهتمني الن�طقني وامَل�ستخدمني بهذه اللغة على اآخر تطورات ال�س�أن الفل�سطيني. ويعمل الق�سم على تزويد الن�سخة 

اإلإجنليزية للموقع اإلإلكرتوين للمركز ب�مَلواد العلمية امَلختلفة.
وقد مّت خالل �سنة 2022 اإ�سدار ترجم�ت لـ 15 ورقة علمّية ولـ 16 مق�إًل ولـتقديرين ا�سرتاتيجيني اثنني ب�إلإ�س�فة 

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

وقد �سدر منه� 90 ترجمة حتى نه�ية �سنة 2022، بينه� ثالث ترجم�ت خالل هذه ال�سنة، تن�ولت العن�وين الت�لية:
1. ح�س��سية امَلجتمع اإلإ�سرائيلي لقتلى احلروب، واأثره� على قرارات احلمالت الع�سكرية.

2. وف�ق وهمي: اأ�سطورة “امَلحور” الرو�سي ال�سيني اإلإيراين.
3. جتديد �سي��سة الوإلي�ت امَلتحدة اإلأمنية يف ال�سرق اإلأو�سط.
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خام�سًا: اإلأر�سيف واملعلومات:
مت�بعة  يوميً� على  الق�سم  يعمل  اإذ  امَلركز،  لعمل  اأ�س��سيً�  ركنً�  الزيتونة  وامَلعلوم�ت يف مركز  اإلأر�سيف  ق�سم  ميّثل 
اإلإخب�رية،  وامَلواقع  واإلإ�سرائيلية،  واإلأجنبية  العربية  اليومية  ال�سحف  اأهم  ت�سمل  التي  اإلإلكرتونية  امَل�س�در  ع�سرات 

ومراكز الدرا�س�ت.
ويقوم الق�سم مب�س�عدة الب�حثني وامَلتخ�س�سني على اإجن�ز درا�س�تهم، خ�سو�سً� امَلتعلقة ب�ل�س�أن الفل�سطيني. وقد 
عمل الق�سم على ت�أمني معلوم�ت وتق�رير داعمة لكثري من الب�حثني من داخل امَلركز 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 اإلإ�سرائيلي، وهي ت�سدر دون انقط�ع على مدار اأي�م ال�سنة، حيث حتوي نت�ج مت�بع�ت يومية لع�سرات 
امَل�س�در اإلإخب�رية. وتقدم الن�سرة م�دة غنية تهم الب�حثني وامَلتخ�س�سني، وتخت�سر عليهم الوقت واجلهد. وهي متت�ز 
بتن�سيقه� امَلتن��سب مع اهتم�م�ت وتخ�س�س�ت الب�حثني، وب�سهولة ت�سفح اأخب�ره�؛ حيث ت�سّنف اإلأخب�ر، بعد اأن ُيع�د 

حتريره� مع امَلح�فظة على م�سمونه� اإلأ�س��سي، يف تبويب �سهل و�س�مل.
وتتوفر هذه الن�سرة اإلإلكرتونية جم�نً� من خالل امَلوقع اإلإلكرتوين مَلركز الزيتونة، وقد �سدر منه� 6,022 عددًا حتى 

نه�ية �سنة 2022، من بينه� 300 عدٍد خالل هذه ال�سنة.
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بة،  فة ومبوَّ لة وم�سنَّ كم� ي�سدر ق�سم اإلأر�سيف وامَلعلوم�ت �سل�سلة “ملف معلوم�ت”، وهو عب�رة عن م�دة علمية مف�سَّ
امَل�س�در  من  كبريًا  عددًا  تغطي  والتي  وامَلوّثقة،  والدقيقة  الوا�سحة  امَلعلوم�ت  من  خ�سبً�  كّمً�  وامَلهتم  للب�حث  تقدم 

وامَلراجع. وقد �سدر منه� 30 ملف�ً حتى نه�ية �سنة 2022، بينه� ملف واحد خالل هذه ال�سنة، تن�ول العنوان الت�يل:

1. دور تيار ال�سهيونية الدينية وتاأثريه على ال�سيا�سة اإلإ�سرائيلية 2020–2022:

 2020 يتن�ول امَللف تي�ر ال�سهيونية الدينية ودوره يف احلي�ة ال�سي��سية اإلإ�سرائيلية من بداية ك�نون الث�ين/ ين�ير 
اأبرز اإلأخب�ر والتق�رير وامَلق�إلت التي ت�سلط ال�سوء على تي�ر ال�سهيونية  2022. ويعر�ص  اأيلول/ �سبتمرب  وحتى نه�ية 
الدينية وت�أثريه على احلي�ة ال�سي��سية، والق�س�ئية، والع�سكرية يف “اإ�سرائيل”، وكذلك دور التي�ر يف م�س�ريع التهويد 

واإل�ستيط�ن واإلعتداءات، وموقفه من م�س�ر الت�سوية والعالقة مع الفل�سطينيني.

وجتدر اإلإ�س�رة اإىل اأن اأ. د. حم�سن حممد �س�لح يتوىل رئ��سة حترير ملف امَلعلوم�ت، بينم� يتوىل د. ب��سم جالل 
الق��سم اإدارة التحرير.
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:alzaytouna.net ساد�سًا: املوقع اإلإلكرتوين�
�َسِهد امَلوقع اإلإلكرتوين للمركز بن�سخَتيه العربية واإلإجنليزية جملة حت�سين�ت تقنية وفنية خالل �سنة 2022، حيث 
مّت حت�سني اأداء امَلوقع من خالل تعزيز كف�ءة عملي�ته وزي�دة �سرعته�. كم� مّت اإع�دة ت�سنيف بع�ص اإلأبواب يف الق�ئمة 

الرئي�سية للموقع، ب�سكل ي�سهم يف ت�سهيل الو�سول اإىل امَلحتوى الوا�سع وامَلتنّوع للموقع واإبرازه ب�سكل اأف�سل.
ووا�سل فريق امَلوقع جهوده يف اإع�دة �سبط ومراقبة وت�سحيح بع�ص امَل�س�كل التقنية والفنية يف  امَلواد امَلرفوعة على 

امَلوقع يف اأوق�ت �س�بقة، وذلك بهدف رفع جودة اخلدمة. 
ويتيح امَلوقع لزواره اإلطالع على اآخر اأخب�ر امَلركز ون�س�ط�ته واإ�سداراته، فقد مّت خالل �سنة 2022 رفع 170 م�دة 
امَلواد  من  وا�سعة  جمموعة  على  اإلطالع  لهم  يتيح  كم�  اليوم”.  “فل�سطني  ن�سرة  من  عددًا  و300  امَلوقع،  على  علمية 
من  وا�سعة  جمموعة  اإىل  اإ�س�فة  الزيتونة،  ترجم�ت  و�سل�سلة  اإل�سرتاتيجي،  ك�لتقدير  ب�مَلركز،  اخل��سة  واخلدم�ت 
الزيتونة  موقع مركز  ويكون  امَلخت�رة.  والكتب  واإلنفوغراف،  واخلرائط،  والوث�ئق،  والتق�رير،  والدرا�س�ت،  امَلق�إلت، 

بذلك اأحد اأغنى امَلواقع العربية مَلراكز التفكري من حيث عر�ص امَلواد العلمية. 
كم� يوفر امَلوقع لزواره اإمك�نية التحميل امَلج�ين لعدد من اإ�سدارات امَلركز، من ب�ب احلر�ص على تعميم الف�ئدة 
ون�سره�، ومن بينه� التقرير اإل�سرتاتيجي الفل�سطيني، و�سل�سلة تق�رير امَلعلوم�ت، وجمموعة اأخرى من الكتب القّيمة، 
حيث مّت تنزيل ع�سرات اآإلف من الن�سخ اإلإلكرتونية، وب�ت امَلوقع بذلك امَلوقع الرائد فل�سطينيً�، بني امَلواقع ومراكز 

التفكري امَلعنية ب�ل�س�أن الفل�سطيني، من حيث عدد الزوار وتنزيل امَلعلوم�ت. 
واأ�سدر امَلركز خالل �سنة 2022 حتديثً� لتطبيقه اخل��ص إلأجهزة اجلوال التي تدعم نظ�م اأندرويد. ويعر�ص التطبيق 

اأبرز اخلدم�ت التي يقدمه� امَلركز ويتيح التع�مل معه� ب�سهولة كبرية. 
2022 �سفحته على ان�ستغرام، كم� ت�بع توا�سله مع جمهوره عرب �سفح�ته اإلأخرى على  واأطلق امَلركز خالل �سنة 
مواقع التوا�سل اإلجتم�عي: في�سبوك، وتويرت، ولينكد اإن، و�س�وند كالود. واأع�د اإطالق �سفحة جديدة على يوتيوب بعد 

اإغالق �سفحته ال�س�بقة.  
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�سابعًا: املوؤمترات وحلقات النقا�س:
يهتم امَلركز ببث الوعي حمليً� واإقليميً� ودوليً� حول حق�ئق الواقع وتف�عالت اإلأحداث يف امَلنطقة. ويف اإط�ر �سي��سة 
امَلركز يف اإلنفت�ح على ك�فة اإلأفك�ر وامَل�ستجدات والتوجه�ت الفكرية وال�سي��سية يف الع�مل، يعقد امَلركز حلق�ت نق��ص 
علمية ومتخ�س�سة تتن�ول اأبرز الق�س�ي� وامَلو�سوع�ت، �سمن اأف�سل اأجواء احلوار العلمي امَلو�سوعي اله�دف، و�سمن 

من�خ حرٍّ للنق��ص، للو�سول اإىل النت�ئج التي تخدم اأهداف اإق�مة هذه احللق�ت.
ب�ل�س�أن  وامَلهتمني  والب�حثني  واخلرباء  امَلتخ�س�سني  من  نخبة  امَلركز  يعقده�  التي  النق��ص  حلق�ت  يف  ي�س�رك 
الفل�سطيني. وهي تتميز مب�ستوى تنظيمه�، وم�ستوى اإلأوراق امَلقدمة فيه�، وبتوفر التغطية اإلإعالمية له� حني يلزم ذلك.
والتقديرات  والتق�رير  الكتب  اإعداد  يف  امَلمكنة،  اإلأ�سك�ل  بك�فة  احللق�ت  هذه  من  اإل�ستف�دة  على  امَلركز  ويعمل 

اإل�سرتاتيجية، وعلى تعميم الف�ئدة بن�سر هذه امَلواد، اأو ن�سر حم��سر اجلل�س�ت على موقعه اإلإلكرتوين.
ال�سنة، حملت  فع�لي�ت خالل هذه   6 بينه�  2022، من  نه�ية �سنة  69 موؤمترًا وحلقة نق��ص حتى  امَلركز  وقد عقد 

العن�وين الت�لية:

1. حلقة نقا�س: “ق�سية فل�سطني: تقييم ا�سرتاتيجي 2021 – تقدير ا�سرتاتيجي 2022”:

)2022/1/12 – عرب نظ�م موؤمترات الفيديو(
نظ�م  عرب  واإل�ست�س�رات،  للدرا�س�ت  الزيتونة  مركز  عقد 
امَلركز على عقده�  داأب  التي  النق��ص  الفيديو، حلقة  موؤمترات 
مطلع كل ع�م، وقد �س�رك فيه� نخبة من امَلتخ�س�سني وامَلهتمني 
ب�ل�س�أن الفل�سطيني. ن�ق�ص امَل�س�ركون يف اجلل�سة اإلأوىل امَلحور 
وامَلحور  امَلحتلة،  القد�ص  يف  واإلأو�س�ع  الداخلي،  الفل�سطيني 
اجلل�سة  اأم� يف  ال�سلمية.  الت�سوية  وم�س�ر  الداخلي،  اإلإ�سرائيلي 
الكي�ن  مع  التطبيع  ملف  حول  امَل�س�ركون  فيه�  فتحدث  الث�نية، 
اإلإ�سرائيلي، وملف اإيران والق�سية الفل�سطينية، وتركي� والق�سية 
الق�سية  على  واإلأمريكي  الدويل  الت�أثري  وكذلك  الفل�سطينية، 
الفل�سطينية. وقد قدم ال�س�دة امَل�س�ركون العديد من امَلداخالت 

الَغنّية وامَلهمة والتي اأثرت النق��ص. 

“امل�سارات املحتملة للو�سع الداخلي الفل�سطيني يف �سوء انعقاد املجل�س املركزي  2. حلقة نقا�س: 

ملنظمة التحرير وخيارات التعامل معها”:
)2022/2/22 – عرب نظ�م موؤمترات الفيديو(

نق��ص  حلقة  واإل�ست�س�رات  للدرا�س�ت  الزيتونة  مركز  عقد 
عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، �س�رك فيه� جمموعة من الب�حثني 
فل�سطني  من  الفل�سطيني  ال�س�أن  يف  امَلتخ�س�سني  واخلرباء 
امَلحتلة واإلأردن ولبن�ن وقطر وتركي� وم�ليزي�. وقد ق�م اإلأ�ست�ذ 
الو�سع  مَل�ستقبل  �سين�ريوه�ت  خم�سة  بعر�ص  اجلوإلين  ع�طف 
كم�  امَلركزي،  امَلجل�ص  انعق�د  اأزمة  بعد  الفل�سطيني  الداخلي 
ب الب�حثون ب�أي ح�لة  طرح امَلتحدثون �سين�ريوه�ت اأخرى، ورحَّ
واتَّفق  ولكن بخطوات عملية.  الفل�سطيني،  اإلإط�ر  م�س�حلة يف 

اإن�س�ئه،  اأن اخلطوة العملية امَلطلوبة هي حتديد مع�مل اإل�سطف�ف الوطني، وحتديد روؤيته، ومربرات  الب�حثون على 
واإلأهداف التي ي�سعى اإليه�، وم�س�رات عمله، و�سي��س�ته و�سوابطه، وحتويله اإىل برن�مج عمل حقيقي واقعي.
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3. حلقة نقا�س: “انعكا�سات احلرب الرو�سية اإلأوكرانية على الق�سية الفل�سطينية”:

)2022/3/16 – عرب نظ�م موؤمترات الفيديو(
نق��ص  حلقة  واإل�ست�س�رات  للدرا�س�ت  الزيتونة  مركز  عقد 
عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، حيث ا�ست�س�ف اأربعة من اخلرباء 
وم�س�ركة  بح�سور  متخ�س�سة،  عمل  اأوراق  قدموا  الذين 
ع�سرات الب�حثني واخلرباء امَلتخ�س�سني يف ال�س�أن الفل�سطيني 
والعربي والدويل. وقدم ال�س�دة امَل�س�ركون جمموعة من اإلأفك�ر 
التي  الفر�ص  على  ال�سوء  �سلطت  التي  العلمية  وامَلداخالت 
على  فل�سطني  لق�سية  اإلأوكرانية  الرو�سية  احلرب  تتيحه�  قد 
ال�سي��سية واإلقت�س�دية واجليو�سي��سية، كم�  امَل�ستوي�ت الدولية 

حذرت من بع�ص امَلخ�طر.

4. حلقة نقا�س: “العدوان اإلإ�سرائيلي على قطاع غزة وتداعياته امل�ستقبلية”:

)2022/8/10 – عرب نظ�م موؤمترات الفيديو(
نق��ص  حلقة  واإل�ست�س�رات  للدرا�س�ت  الزيتونة  مركز  عقد 
الب�حثني  من  نخبة  مب�س�ركة  الفيديو،  موؤمترات  نظ�م  عرب 
احللقة  و�سعت  الفل�سطيني.  ال�س�أن  يف  امَلتخ�س�سني  واخلرباء 
غزة  قط�ع  على  ال�سهيوين  للعدوان  موقف  تقدير  تكوين  اإىل 
على  والعمل  امَلق�ومة  اإجن�زات  على  والوقوف   ،2022/8/7–5 يف 

ا�ستخال�ص العرب وتقييم اإلأداء.

5. حلقة نقا�س: “التعددية القطبية واآفاق تغريّ التحالفات يف ال�سرق اإلأو�سط”:

)2022/11/15 – عرب نظ�م موؤمترات الفيديو(
عقد مركز الزيتونة للدرا�س�ت واإل�ست�س�رات حلقة نق��ص عرب 
مدراء  من  خمت�رة  نخبة  فيه�  �س�رك  الفيديو،  موؤمترات  نظ�م 
العالق�ت  يف  وامَلخت�سني  واخلرباء  والدرا�س�ت  التفكري  مراكز 
الدولية، من عدد من الدول العربية ومن تركي� وم�ليزي� ورو�سي� 
وجنوب  وبريط�ني�  وبولندا  وفرن�س�  امَلتحدة  والوإلي�ت  وال�سني 
اإىل تكوين تقدير موقف من التطورات  اإفريقي�. و�سعت احللقة 
على  ت�أثريه�  ومدى  الدولية  ال�س�حة  يف  اجل�رية  والتغريات 
التح�لف�ت يف منطقة ال�سرق اإلأو�سط، خ�سو�سً� اأن هذه الندوة 
ت�أتي يف ظروف متداخلة ومعقدة تعي�سه� امَلنطقة. قدم امَلتحدثون 

الرئي�سييون اأربع مداخالت علمية، كم� ك�ن هن�ك مداخالت مهمة من عدد من اخلرباء وامَلخت�سني؛ واخُتتمت اجلل�سة 
ب�إج�ب�ت وتو�سيح�ت مقدمي امَلداخالت على ت�س�وؤإلت ومالحظ�ت امَلن�ق�سني. �س
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6. حلقة نقا�س: “غاز �سرق املتو�سط وتاأثريه على امل�سهد اجليو�سرتاتيجي يف املنطقة”:

)2022/12/13 – عرب نظ�م موؤمترات الفيديو(
نق��ص  حلقة  واإل�ست�س�رات  للدرا�س�ت  الزيتونة  مركز  عقد 
عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، مب�س�ركة نخبة خمت�رة من اخلرباء 
مَلن�ق�سة  والط�قة،  واإلقت�س�د  ال�سي��سة  �سوؤون  يف  وامَلخت�سني 
منطقة  يف  اجليو�سرتاتيجي  امَل�سهد  على  الغ�ز  ا�ستثم�ر  ت�أثري 
�سرق امَلتو�سط، والتداعي�ت امَلرتقبة لذلك على امَل�ستوى الدويل 
قدم  وقد  امَلنطقة.  دول  بني  البينية  العالق�ت  وعلى  واإلإقليمي 
مت مداخالت  ثالثة خرباء ثالث اأوراق عمل مهمة، وبعده� ُقدِّ
يف  واأ�سمهت  احللقة  اأثَرت  وامَلخت�سني  اخلرباء  من  عدد  من 

تغطية امَلو�سوع من جوانبه امَلختلفة. 

ثامنًا: اإل�ست�سارات والتدريب:

ا�ست�س�رية ودعم  م خدم�ت  وقدَّ والتدريب.  اإل�ست�س�رات  2022 تقدمي خدم�ته يف جم�إلت  �سنة  امَلركز خالل  ت�بع 
ودكتوراه  م�ج�ستري  إلأبح�ث  اإل�ست�س�رات  من  العديد  بينه�  من  ك�ن  متخ�س�سً�،  وب�حثً�  موؤ�س�سة   20 من  إلأكرث  علمي 

عديدة. كم� مّت حتكيم وتقييم 80 درا�سة، اأر�سله� اأ�سح�به� للن�سر لدى مركز الزيتونة خالل �سنة 2022.
م امَلركز برن�جمني تدريبيني خالل �سنة 2022، كم� يلي:  من ن�حية ث�نية، قدَّ

برن�مج تدريبي عن ُبعد مَلدة خم�ص �س�ع�ت، وعلى مدار يومني، بعنوان “100 ع�م من امَلق�ومة يف فل�سطني”،   .1
وذلك يومي اإلأربع�ء 2022/1/19 واإلأربع�ء 2022/1/26، �سمن دورة علوم بيت امَلقد�ص – امَل�ستوى امَلتقدم، والتي 

ينظمه� ملتقى القد�ص الثق�يف يف اإلأردن.
دورة تدريبية بعنوان “فن اإعداد التقرير اإل�سرتاتيجي”،  وذلك يوم الثالث�ء 2022/7/26. يب2. 
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تا�سعًا: التعاون العلمي والعالقات العامة:
يف اإط�ر �سي��سة مركز الزيتونة يف اإلنفت�ح على اجله�ت وامَلوؤ�س�س�ت امَلرتبطة ب�سن�عة القرار، واإلنفت�ح والتع�ون 
والتك�مل مع اجل�مع�ت وامَلراكز وامَلوؤ�س�س�ت ذات الطبيعة امَل�س�بهة لعمله، حر�ص امَلركز خالل �سنة 2022 على ا�ستمرار 
الع�مل، من خالل اطالعهم على  امَلنطقة، من خمتلف دول  القرار يف  امَلعنية ب�سن�عة  التوا�سل مع خمتلف اجله�ت 
اأعم�له واإ�سداراته ذات الطبيعة اإل�سرتاتيجية، ومن خالل النق��ص وتب�دل اإلآراء حول ق�س�ي� حمددة مع امَلهتمني بعمل 

امَلركز من ال�سي��سيني والديبلوم��سيني العرب واإلأج�نب.
واخل�رج،  الداخل  يف  الفل�سطيني  القرار  �س�نعي  اإىل  ب�لو�سول  خ��سً�  اهتم�مً�  ال�سي�ق  هذا  يف  امَلركز  اأوىل  وقد 
ووزراء  والربمَل�نيني  الدول  ق�دة  مع  التوا�سل  ج�نب  اإىل  الف�علة،  الفل�سطينية  ال�سي��سية  والقوى  الف�س�ئل  وخمتلف 
ال�سي��س�ت  �سن�عة  الع�ملة يف جم�ل  ال�سخ�سي�ت  من  الديبلوم��سية، وغريهم  البعث�ت  وال�سفراء وممثلي  اخل�رجية 

الع�مة امَلتعلقة مبنطقة ال�سرق اإلأو�سط عمومً�، وب�لق�سية الفل�سطينية خ�سو�سً�.
كم� حر�ص امَلركز على التوا�سل مع الب�حثني واإلأك�دمييني من خمتلف اخللفي�ت الفكرية وال�سي��سية، وذلك من 
خالل دعوتهم للموؤمترات وحلق�ت النق��ص التي عقده�، وم�س�ركته يف امَلوؤمترات اإلأك�دميية التي ُدعي اإليه�، ومن خالل 
ا�ستكت�ب الب�حثني وا�ست�س�رتهم وا�ست�س�فتهم، واطالعهم على اأخب�ر امَلركز واأعم�له، ومن خالل اإلإهداءات وبرامج 
التوا�سل العلمي. وقد توا�سل امَلركز يف هذا اإلإط�ر مع اأكرث من األف وخم�سم�ئة �سخ�سية علمية واأك�دميية و�سي��سية 
واإعالمية ورموز جمتمعية، عربية واإ�سالمية ودولية، خالل �سنة 2022. هذا، ب�إلإ�س�فة اإىل التوا�سل مع اآإلف امَل�سرتكني 

يف قوائم امَلرا�سالت اإلإلكرتونية مَلنتج�ت واإ�سدارات امَلركز.
عن  يزيد  م�  بعر�ص  فق�م  امَلتخ�س�سة،  امَلن�س�ت  عرب  للب�حثني  اأبح�ثه  توفري  امَلركز  وا�سل   ،2022 �سنة  وخالل 
اأعم�له عرب من�سة  340 م�دة علمية من  “Research Gate”، وم� يزيد عن  اأعم�له عرب من�سة  200 م�دة علمية من 

“Academia”، كم� وا�سل امَلركز عر�ص نت�جه العلمي عرب من�سَتي “EBSCO” و“امَلنهل”.

“درا�س�ت يف التطبيع مع  2022 ب�إعداد وطب�عة كت�ب:  ويف جم�ل التع�ون العلمي، ق�م مركز الزيتونة خالل �سنة 
الكي�ن ال�سهيوين” وهو عب�رة عن 13 درا�سة خمت�رة من الدرا�س�ت الف�ئرة يف امَل�س�بقة البحثية الدولية “إل للتطبيع”، 
الع�مة  والهيئة  م�ليزي�”،  فل�سطني  اإل�سرتاتيجية  امَلب�درة  و“مركز  الزيتونة،  مركز  بني  ب�ل�سراكة  تنظيمه�  مّت  والتي 
لل�سب�ب والثق�فة – غزة، و“اأك�دميية امَل�سريي للبحوث والدرا�س�ت”. وقد خ�سع الكت�ب يف مركز الزيتونة إلإجراءات 

التحرير العلمي من مراجعة وتدقيق و�سبط ن�سو�ص وتوثيق، حتى خرج يف حلته النه�ئية.
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امل�ساركة يف املوؤمترات وحلقات النقا�س:
�س�رك مركز الزيتونة خالل �سنة 2022 يف العديد من امَلوؤمترات وحلق�ت نق��ص يف خمتلف من�طق الع�مل. ومن اأبرز 

الفع�لي�ت التي �س�رك فيه� امَلركز:
للمنطقة  ال�سهيوين  اإلخرتاق  مَلواجهة  وا�سرتاتيجي�ت جديدة  “اآلي�ت  بعنوان  ندوة حوارية  مداخلة يف  تقدمي   .1
– فل�سطني ب�لتع�ون مع مركز حوار للدرا�س�ت اإل�سرتاتيجية، غزة،  “التطبيع””، التي عقدته� حملة امَلق�طعة 

عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2022/1/6.
اإلق�ء حم��سرة متخ�س�سة بعنوان “ال�سهيونية: الفكر وامَلم�ر�سة”، مب�س�ركة نحو اأربعني اإعالميً�، عرب نظ�م   .2

موؤمترات الفيديو، 2022/1/29.
 2021–2020 اأ. د. حم�سن حممد �س�لح حول نت�ئج التقرير اإل�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنتي  ندوة حوارية مع   .3
“تف�عل”، ق�عة  2022–2023، بدعوة من جتمع اإلإعالميني الفل�سطينيني يف لبن�ن  والتوقع�ت امَل�ستقبلية ل�سنة 

غولدن فيجني، بريوت، 2022/2/4.
 2021–2020 اأ. د. حم�سن حممد �س�لح حول نت�ئج التقرير اإل�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنتي  ندوة حوارية مع   .4
دبلوم  برن�مج  �سمن  غزة  قط�ع  يف  وب�حثً�  اإعالميً�  �ستني  مب�س�ركة   ،2023–2022 ل�سنة  امَل�ستقبلية  والتوقع�ت 

�سي��سي، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2022/2/12.
“مفهوم حّل الدولة الواحدة وحتقيق الدعم الع�مَلي لفل�سطني”، بح�سور خرباء  امَل�س�ركة يف حلقة نق��ص حول   .5
 Justice for Palestine Action Front وب�حثني م�ليزيني، التي عقدته� جبهة العمل من اأجل العدالة لفل�سطني

)JPAF(، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2022/2/17.
“دور فل�سطينيي اخل�رج يف بن�ء امَل�سروع الوطني”، �سمن فع�لي�ت  تقدمي ورقة عمل يف ندوة �سي��سية بعنوان   .6
من  فل�سطينية  �سخ�سية  األف  من  اأكرث  بح�سور  اخل�رج،  لفل�سطينيي  ال�سعبي  للموؤمتر  الث�ين  الع�م  امَلوؤمتر 

خم�سني دولة حول الع�مل، اإ�سطنبول، 2022/2/25.
اإلق�ء كلمة حول ن�س�أة اإلحتالل ال�سهيوين وعدوانه على اإلإن�س�ن واإلأر�ص وامَلقد�س�ت يف فل�سطني، خالل ندوة   .7
ثق�فية حتت عنوان: “اإلأق�سى وفل�سطني.. حقيقة الق�سية وواجب الن�سرة”، بدعوة من حملة “وتبقى الق�ئد 
والقدوة”، بح�سور ح�سد من العلم�ء وامَلثقفني وطلبة العلم ال�سرعي، ق�عة جمعية العن�ية ب�إلأم والطفل، بريوت، 

.2022/3/12

ا�سحق  الدكتور  “دبلوم�  القد�ص  درا�س�ت  حول  برن�مج  خالل  التحرير”،  طريق  “امَلعرفة  حول  مداخلة  تقدمي   .8
فرح�ن لدرا�س�ت القد�ص”، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2022/4/23.

“حم��ص وامَل�سهد اإلإقليمي والدويل: الدرو�ص امَل�ستف�دة واآف�ق امَل�ستقبل”، يف اجلل�سة  تقدمي ورقة عمل بعنوان   .9
الرابعة “الدرو�ص امَل�ستف�دة واآف�ق امَل�ستقبل” من اليوم الث�ين “فل�سطني: درا�سة جتربة حركة حم��ص”، من ندوة 
ندوات  �سل�سلة  �سمن  امَل�ستف�دة”،  والدرو�ص  نقدية  نظرة  واحلكم:  ال�سي��سة  يف  اإلإ�سالمية  احلرك�ت  “جت�رب 
اإلأمة اإلإ�سالمية 2022، الندوة ال�س�بعة: درا�سة ح�إلت: لبن�ن - فل�سطني – اليمن، والذي عقده مركز درا�س�ت 
اإلإ�سالم وال�سوؤون الع�مَلية CIGA ب�لتع�ون مع كلية الدرا�س�ت اإلإ�سالمية بج�معة حمد بن خليفة يف قطر، ج�معة 

�سب�ح الدين زعيم، اإ�سطنبول، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2022/5/15. 
الت�أهيل  برن�مج  �سمن  ال�سهيوين”،  العدو  مع  ال�سراع  مَل�ستقبل  ا�ست�سرافية  “روؤى  بعنوان  حم��سرة  اإلق�ء   .10

التخ�س�سي القي�دي الن�سوي لن�سرة القد�ص وفل�سطني “ب�سمة”، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2022/5/17.
اإلق�ء حم��سرة بعنوان “روؤى ا�ست�سرافية يف م�ستقبل امَل�سروع ال�سهيوين”، نظمته� حركة التوحيد واإلإ�سالح،   .11

فرع اإقليم ال�سخريات مت�رة، امَلغرب، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2022/5/31.
تقدمي ورقة عمل بعنوان “مع�مل يف مواجهة اإلدع�ءات ال�سهيونية جت�ه اإلأق�سى والقد�ص” يف اجلل�سة اإلأوىل من   .12

موؤمتر “وث�ئق امَللكي�ت والو�سع الت�ريخي للم�سجد اإلأق�سى امَلب�رك )احلرم ال�سريف(”، والذي عقدته اللجنة 
العلي� للقد�ص ووحدة القد�ص يف ديوان الرئ��سة الفل�سطينية، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2022/6/8.
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تقدمي ورقة عمل بعنوان “الُقد�ص وفل�سطني يف فكر الّداعية فتحي يكن”، يف احتف�لية اإحي�ء الذكرى ال�سنوية   .13

لوف�ة الدكتور فتحي يكن رحمه اهلل، والذي عقدته ج�معة اجلن�ن، طرابل�ص، 2022/6/17. 
م�س�ركة اأ. د. حم�سن حممد �س�لح يف حفل اإطالق دبلوم درا�س�ت القد�ص “دبلوم اإ�سحق الفرح�ن” واإلق�ء كلمة   .14

فيه، وتقدمي خال�سة وتو�سي�ت ندوته اإلأك�دميية، والذي عقده ملتقى القد�ص الثق�يف، عّم�ن، 2022/7/2.
اإلق�ء حم��سرة بعنوان “حتوإلت ال�سراع مع اإلحتالل واأولوي�ت العمل”، نظمه� ملتقى القد�ص الثق�يف، بح�سور   .15

نخبة من ال�سخ�سي�ت وامَلتخ�س�سني ب�لقد�ص، عّم�ن، 2022/7/20.
اإلق�ء حم��سرة بعنوان “القد�ص: ثالثية امَلك�ن وامَلك�نة والتمكني”، لطلبة دبلوم درا�س�ت القد�ص، نظمه� ملتقى   .16

القد�ص الثق�يف، عّم�ن، 2022/7/23.
تقدمي ورقة عمل بعنوان “حتوإلت وحمط�ت الق�سية الفل�سطينية، وانعك��سه� على امَل�سروع الوطني الفل�سطيني   .17

واآف�ق واجت�ه�ت امَل�ستقبل 2011-2022”، يف ندوة بعنوان “نحو م�سروع وطني فل�سطيني ج�مع: متطلب�ت واآلي�ت 
التجديد والتعزيز”، والتي عقده� مركز درا�س�ت ال�سرق اإلأو�سط، عّم�ن، 2022/7/30.

اأ. د. حم�سن حممد �س�لح يف اإلجتم�ع الت�أ�سي�سي لالحت�د الع�م للموؤرخني واإلآث�ريني الفل�سطينيني،  م�س�ركة   .18

واإلق�ء كلمة �سمن الكلم�ت اإلفتت�حية، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2022/9/18.
ومن�ه�سة  امَلق�طعة  حملة  عقدته�  والتي  وامَل�س�لح”،  امَلب�دئ  بني  “التطبيع  بعنوان  حوارية  ندوة  يف  امَل�س�ركة   .19

التطبيع – فل�سطني، غزة، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2022/9/20.
والواقع  الرتاثية  القراءات  ال�سهيوين بني  الكي�ن  “م�ستقبل  اإلأول من موؤمتر  اليوم  الث�نية من  رئ��سة اجلل�سة   .20

امَلتغري”، والذي عقدته اجلمعية اللبن�نية للعلوم واإلأبح�ث، وب��ست�س�فة من ج�معة اجلن�ن )طرابل�ص – لبن�ن(، 
وم�س�ركة اجل�معة اإلإ�سالمية )غزة – فل�سطني(، وج�معة �س�مراء، وكلية الدعوة اجل�معية للدرا�س�ت اإلإ�سالمية 

)بريوت – لبن�ن(، عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2022/11/4.
اإلق�ء حم��سرة مبن��سبة اإطالق برن�مج “درو�ص منهجية يف الق�سية الفل�سطينية”، حتت �سع�ر “توعية، تو�سيع،   .21

تكوين”، لت�أهيل قي�دات �سب�بية يف امَلو�سل – العراق، بدعوة من حركة العدل واإلإح�س�ن، ق�سم اإلإ�سن�د )اإلأمة(، 
عرب نظ�م موؤمترات الفيديو، 2022/11/17.

على  الفل�سطينية  الق�سية  وح�سور  ال�سهيوين  العدو  مواجهة  يف  الفل�سطيني  “الُبعد  بعنوان  عمل  ورقة  تقدمي   .22

“من�سة  يف   ،”2022 الع�م  خالل  فل�سطينية  �سي��سية  “جردة  بعنوان  فقرة  �سمن  والدويل”،  العربي  امَل�ستوى 
فل�سطني التع�رفية (6)”، تنظيم امَلوؤمتر ال�سعبي لفل�سطينيي اخل�رج، 2022/12/28.
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عا�سرًا: الزيتونة يف اإلإعالم:
يف اإط�ر حر�ص امَلركز على حتقيق اأكرب قدر ممكن من التوا�سل مع جمهوره، ف�إنه يتوا�سل من خالل ق�سم العالق�ت 
الع�مة واإلإعالم ب�سورة دائمة مع خمتلف الف�س�ئي�ت ووك�إلت اإلأنب�ء وال�سحف العربية، امَلحلية والدولية، وامَلواقع 
ال�سحفية اإلإلكرتونية، للتعريف ب�أن�سطته واإ�سداراته، وتوفري التغطية اإلإعالمية للفع�لي�ت التي يعقده�؛ حيث يزود 
تلك امَلوؤ�س�س�ت ب�أخب�ر �سدور الكتب وعرو�سه�، وملخ�س�ت حول حلق�ت النق��ص وامَلوؤمترات وغريه� من الفع�لي�ت التي 
يعقده�. واإىل ج�نب ذلك، ف�إن امَلركز يزود و�س�ئل اإلإعالم ب�أحدث التق�رير امَلعلوم�تية والتقديرات اإل�سرتاتيجية التي 

ي�سدره�.
كم� يحر�ص على تلبية الدعوات امَلوجهة اإليه من قبل و�س�ئل اإلإعالم، للتعريف ب�أعم�ل امَلركز واأن�سطته، اأو للتعليق 
على اأبرز اإلأحداث التي تقع �سمن اخت�س��سه، وامَل�س�ركة يف الندوات واحلوارات التي تن�ق�ص اأبع�د اإلأحداث وخلفي�ته�.
ووّثق  واأعم�له،  امَلركز  اأن�سطة  عن  �سحفية  مواد   110 واإلإعالم  الع�مة  العالق�ت  ق�سم  اأ�سدر   ،2022 �سنة  وخالل 
ن�سره� يف 130 م�سدرًا اإعالميً� متنوعً� على مدار ال�سنة، �سملت �سحفً� وجمالت ووك�إلت اأنب�ء ومواقع اإلكرتونية. كم� 
وّثق ن�سر ع�سرات امَلواد ال�سحفية اإلأخرى التي تتحدث عن ن�س�ط امَلركز واأعم�له، من غري امَلواد التي اأ�سدره� ق�سم 

العالق�ت الع�مة واإلإعالم.
2022 م�س�ركة اثنني من ب�حثي امَلركز يف ع�سرات الربامج  الع�مة واإلإعالم خالل �سنة  العالق�ت  ت�بع ق�سم  وقد 
وامَلق�بالت، مع حمط�ت تلفزيونية واإذاع�ت و�سحف ووك�إلت 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 امَلركز:

اإلإذاعات والقنوات التلفزيونية الف�سائية واملحلية:
قن�ة فل�سطني اليومقن�ة اإلأق�سىقن�ة اجلزيرة مب��سر

قن�ة الريموكقن�ة احلوارقن�ة امَلي�دين

قن�ة راجعنيقن�ة الرافدين

ال�سحف واملجالت العربية املحلية والدولية:
�سحيفة اإل�ستقالل )فل�سطني(�سحيفة  فل�سطني )فل�سطني(جريدة اإلأخب�ر )لبن�ن(

اإلحت�د )اجلزائر(جملة امَلجتمع )الكويت(جريدة الوطن )قطر(

 القد�ص العربي )لندن(

وكاإلت اإلأنباء واملواقع اإلإلكرتونية: 

وك�لة ال�سح�فة الفل�سطينية وك�لة معً� اإلإخب�رية )فل�سطني(
وك�لة قد�ص نت لالأنب�ء )فل�سطني(“�سف�” )فل�سطني(

وك�لة �سم� اإلإخب�رية )فل�سطني(وك�لة �سوا اإلإخب�رية )فل�سطني(وك�لة الراأي الفل�سطينية )فل�سطني(

وك�لة �سند لالأنب�ء )لندن(وك�لة اأنب�ء التقريب )طهران(وك�لة اإلأن��سول لالأنب�ء )تركي�(

وك�لة قد�ص بر�ص لالأنب�ء )لندن(
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امَلركز الفل�سطيني لالإعالم�سبكة قد�ص اإلإخب�ريةعربي 21

جريدة ال�سبيلاحلي�ة وا�سنطندني� الوطن

موقع قن�ة TRT عربيامَلي�دين نتموقع قن�ة فل�سطني اليوم

الق�نون من اأجل فل�سطنين�س�ء من اأجل القد�صموقع مدينة القد�ص

�سمودالفكر°180 بو�ست

مركز الت�أريخ والتوثيق الفل�سطينيمركز اأفق امَل�ستقبل لال�ست�س�راتمركز القد�ص للدرا�س�ت

الرابطة الدولية للخرباء وامَلحللني جمموعة التفكري اإل�سرتاتيجي
ال�سي��سيني

امَلو�سوعة اجلزائرية للدرا�س�ت 
ال�سي��سية واإل�سرتاتيجية

امَلوؤمتر ال�سعبي لفل�سطينيي اخل�رجمركز العودة الفل�سطينيإلجئ نت

احلدثفل�سطني اأون إلينالر�س�لة نت

فل�سطني اإلآنفل�سطني اليوماأمد لالإعالم

وك�لة اأ�سوار بر�صرام اهلل اإلإخب�ريجملة ن�س�ل ال�سعب

�سبكة انتف��سة فل�سطني�سبكة فل�سطني اإلإخب�رية�سبكة اإلأخب�ر الفل�سطينية

�سحيفة امَلن�رالبي�در ال�سي��سيموطني 48

ال�سو�سنةاحلقيقة الدوليةالبو�سلة

عمونJBC اإلإخب�ريةوك�لة رم لالأنب�ء

ليب�نون �سريي�اإلأم�نالن��سر

اأخب�رك123 نيوزاليوم ال�س�بع

اجلديدة اليوم امَلغربيةامَلغرب اإلأو�سطالعمق امَلغربي

�س�م بر�صالوثيقة نتمو�سوعة الرافدين اإلإخب�رية

�سبكة امَلدار اإلإعالمية اإلأوروبيةجملة الع�سر الدوليةجريدة اإلأمة اإلإلكرتونية

ملتقى فل�سطنيفل�سطني نت�سبكة اإلإنرتنت العربي  )اأمني(

كت�ئب ال�سهيد عز الدين الق�س�مكت�ئب امَلق�ومة الوطنية الفل�سطينيةاخلن�دق

حركة التوحيد واإلإ�سالح )امَلغرب(جم�عة اإلإخوان امَل�سلمني )اإلأردن(اإلإ�سالميون

اإ�س�ءاتالديوانم�ستقبالت اإلأمة

اإ�سراق�تمنتدى العلم�ءب�س�ئر
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