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كلمة الزيتونة بمناسبة الذكرى العاشرة للتأسيس

احلمد هلل الذي بف�شله وكرمه يحتفل مركز الزيتونة بالذكرى العا�شرة لإن�شائه.

خالل ع�شر �شنوات من العمل اجلاد املبدع منت “الزيتونة” وا�شتد عودها، واأ�شبحت وارفة الظالل، تفي�ض باخلري 

والعطاء، واأخذت موقعها الرائد يف الدرا�شات الفل�شطينية، وغدت مرجعًا ل غنى عنه للباحثني واملتخ�ش�شني وطلبة 

الدرا�شات العليا؛ فال تكاد توجد ر�شالة ماج�شتري اأو دكتوراه اإل وت�شتفيد من مركز الزيتونة يف جمال تخ�ش�شه.

متيَّز مركز الزيتونة واأبدع كمركز معلومات، ف�شدر من ن�شرته اليومية “فل�شطني اليوم” اأكرث من 3,300 عدد، واأ�شدر 

22 ملف معلومات يزيد امللف الواحد منها عن 200 �شفحة يف اأحيان عديدة... .

ومتيَّز مركز الزيتونة واأبدع كمركز درا�شات واأبحاث فاأ�شدر اأكرث من 120 كتابًا باللغتني العربية والإجنليزية؛ تن�شبط 

بدقة مبناهج البحث العلمي ومعايري الدرا�شات العليا يف اجلامعات.

وحلقة  موؤمترًا   30 من  اأكرث  واأقام  ال�شرتاتيجية،  التقديرات  ع�شرات  فاأ�شدر  تفكري  كمركز  الزيتونة  مركز  ومتيَّز 

نقا�ض... .

ومتيَّز مركز الزيتونة يف جمال التاأهيل والدورات التدريبية، كما متيَّز برتجماته املتخ�ش�شة، و�شبكة عالقاته الوا�شعة، 

وح�شوره الإعالمي النوعي امل�شتمر.

وقدم املركز من خالل موقعه الإلكرتوين، الذي يعدُّ الأبرز والأكرث زوارًا بني اأقرانه املتخ�ش�شني بال�شاأن الفل�شطيني، 

طائفة وا�شعة من املعلومات والدرا�شات والتقارير والكتب املتوفرة للتنزيل املجاين، لتلبية احتياجات اأهلنا يف الداخل 

الفل�شطيني وخمتلف اأرجاء العامل.

يحتفل مركز الزيتونة يف ذكراه العا�شرة وهو يفخر بالنخبة املتميزة من الباحثني الذين �شاركوه امل�شرية والعطاء، 

ويحمد اهلل اأن كان وما زال مظلة للجميع، واأنه ا�شتفاد من كفاءات واأدمغة الأمة يف داخل فل�شطني وخارجها.
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كما ويفخر املركز بفريق عمله ال�شاب الن�شط املحرتف، والذي بالرغم من مرور ع�شر �شنوات ما زال نحو ثلثي باحثيه 

دون الـ 35 عامًا.

بيئة م�شطربة وغري  اأحيان عديدة يف  العمل يف  يتم  والتحديات، حيث  ال�شعاب  العديد من  الزيتونة  واجهت رحلة 

اأن املركز متتع، بعد ال�شتعانة باهلل، بحيوية  الورقية؛ غري  للدرا�شات واملطبوعات  الت�شويق  اإ�شكالت  م�شتقرة، وحيث 

ودينامية عالية، وبقدرة كبرية على التكيُّف، وبتطوير اأ�شاليب الت�شويق، والتوا�شل الإعالمي والجتماعي والإلكرتوين.

بالن�شح  منه،  ون�شتفيد  منه،  ا�شتفدنا  من  لكل  وال�شكر  معه،  ووقف  الزيتونة،  مركز  دعم  من  لكل  ال�شكر  واأخريًا، 

والتوجيه والنقد البناء.

وهلل احلمد من قبل ومن بعد،

اإدارة املركز  
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مركز الزيت�نة ه� م�ؤ�س�سة درا�سات وا�ست�سارات م�ستقلة، 

وه� مرّخ�ص   ،2004 تاأ�س�ست يف بريوت، يف منت�سف �سنة 

ك�سركة م�ساهمة حمدودة.

تعريف بالمركز

الرسالة والرؤية:
ُيعنى املركز بالدرا�شات ال�شرتاتيجية وا�شت�شراف امل�شتقبل، وُيغطي جماُل عمِلِه العاملني العربي والإ�شالمي، ويعطي 

اهتمامًا خا�شًا بالق�شية الفل�شطينية، وبدرا�شات ال�شراع مع امل�شروع ال�شهيوين والكيان الإ�شرائيلي، وكل ما يرتبط 

بذلك من اأو�شاع فل�شطينية وعربية واإ�شالمية ودولية.

وي�شعى املركز اإىل بناء قاعدة معلومات وا�شعة، وت�شنيفها وفق اأحدث الطرق والأ�شاليب العلمية والتقنية، والتعاون 

باإقامة الدورات  ُيعنى املركز  العلمية الر�شينة. كما  الدرا�شات والأبحاث  العلماء واخلرباء واملتخ�ش�شني لإ�شدار  مع 

التدريبية والتاأهيلية للمهتمني، وتقدمي ال�شت�شارات الفنية املتخ�ش�شة يف جمالت عمله؛ اإىل جانب الندوات واملحا�شرات 

واملوؤمترات.

ويهتم املركز، من جهة اأخرى، ببّث الوعي حمليًا واإقليميًا ودوليًا حول حقائق الواقع وتفاعالت الأحداث يف املنطقة. 

كما ي�شعى ل�شتقطاب الباحثني وتاأهيلهم واإبرازهم خلدمة الق�شايا الوطنية والعربية والإ�شالمية.
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السياسات العامة:
1. هو مركز علمي م�شتقل، غري حكومي وغري منتمٍ  اإىل اأي جهة اأو جماعة.

2. عمُل الدرا�شات وال�شت�شارات على قاعدة خدمة الأمة، ودعم احلقوق والق�شايا الوطنية والعربية والإ�شالمية.

3. اللتزام باملنهجية العلمية واملو�شوعية، وحتري الدقة يف جمع املعلومات وحتليلها وتوظيفها، والرتكيز على العمل

     النوعي اجلاد.

4. النفتاح والتعاون والتكامل مع املراكز واملوؤ�ش�شات ذات الطبيعة امل�شابهة لعمل املركز.

5. النفتاح على كافة الأفكار وامل�شتجدات والتوجهات الفكرية وال�شيا�شية يف العامل.

6. عدم قبول اأي معونات مالية اأو عينية م�شروطة توؤثر �شلبًا على توجهات املركز ور�شالته واأهدافه.

خطوط عمل المركز:
  الأر�شيف واملعلومات

  البحوث والدرا�شات

  ال�شت�شارات املكتبية وامليدانية املتخ�ش�شة

  التدريب والتاأهيل

  الندوات واملوؤمترات وحلقات النقا�ض

  املوقع الإلكرتوين

  ال�شتفتاء وا�شتطالعات الراأي

  الن�شرات والتقارير الدورية

  الرتجمات املتخ�ش�شة
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وزير العدل الفل�شطيني الأ�شبق، عميد كلية احلقوق بجامعة النجاح �شابقًا  اأ.د. اأحمد مبارك اخلالدي

وزير الرتبية والتعليم الأردين الأ�شبق، رئي�ض اجلامعة الأردنية �شابقًا  اأ.د. اإ�شحق الفرحان

وزير الثقافة الأ�شبق، وزير التعليم العايل يف الأردن   د. اأمني حممود عبد اهلل

مدير مركز الأبحاث يف م.ت.ف. �شابقًا  اأ.د. اأني�ض ال�شايغ  

خبرية التاريخ الفل�شطيني احلديث  اأ.د. بيان نويه�ض احلوت

خبري تاريخ اإفريقيا وال�شرق الأو�شط  اأ.د. ح�شن اأحمد اإبراهيم

مدير مركز الإعالم العربي، وزير الإعالم مب�شر �شابقًا  اأ. �شالح عبد املق�شود

ع�شو املجل�ض الوطني الفل�شطيني واللجنة التنفيذية يف م.ت.ف. �شابقًا  د. �شالح الدين الدباغ

مفكر وخبري اإداري  د. طارق �شويدان

مفكر وخبري ال�شوؤون ال�شهيونية  اأ.د. عبد الوهاب امل�شريي   

وزير الدولة اللبناين، رئي�ض اجلامعة اللبنانية  اأ.د. عدنان ال�شيد ح�شني

الهيئة االستشارية:
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مفكر وموؤرخ  اأ.د. عماد الدين خليل

عامل وعميد كلية ال�شريعة بجامعة الزرقاء )الأردن( �شابقًا  اأ.د. عمر الأ�شقر 

رئي�ض اجلامعة الإ�شالمية يف غزة  اأ.د. كمالني �شعث

مفكر وموؤرخ  اأ.د. حممد عمارة

خبري التاريخ العربي والإ�شالمي  اأ.د. حممد عي�شى �شاحلية 

اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية يف جامعة قطر  اأ.د. حممد امل�شفر

اأ�شتاذ القانون الدويل يف جامعة امللك في�شل )ال�شعودية(  د. حممود املبارك

رئي�شة جامعة اجلنان )لبنان(  اأ.د. منى حداد يكن 

مفكر، مدير دائرة التخطيط يف م.ت.ف. �شابقًا  اأ. منري �شفيق

  متوفى



الزيتونة: الذكرى العاشرة للتأسيس

8

: اإلصدارات:
ً
أوال

اأ�سدر مركز الزيت�نة 124 كتاباً حتى نهاية ت�سرين الأول/ اأكت�بر 2014 باللغتني العربية والإجنليزية، حر�ص فيها 

على اللتزام بخّطه املعتمد يف اإ�سدار الأبحاث العلمية الر�سينة، التي ُتراعي اأف�سل معايري امل�سداقية وامل��س�عية، 

وتلتزم �س�ابط البحث العلمي والت�ثيق الأكادميي الدقيق املعتمد يف الدرا�سات العليا يف اجلامعات.

األعمال واإلنجازات
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ومن اأبرز اإ�صدارات املركز:

  �سل�سلة التقرير 

اال�سرتاتيجي الفل�سطيني:

ُيعّد التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 

التي  العلمية  الدرا�شات  اأهم  من 

باللغتني  الزيتونة،  مركز  عن  ت�شدر 

العربية والإجنليزية، وقد �شدرت منه 

�شنوي  ب�شكل  غطت  جملدات  ثمانية 

يغطي  بينما  2005–2011؛  الفرتة 

 .2013–2012 �شنتي  الثامن  املجلد 

علمـــي  ب�شكل  التقرير  وي�شتعر�ض 

الق�شية  تطورات  و�شامــــل  ومو�شـوعي 

الفل�شطينية، مبختلف جوانبها، ويحاول 

والإح�شاءات  املعلومات  اآخر  تقدمي 

قراءة  �شمن  الدقيقة،  املحدثة 

ويقوم  م�شتقبلي.  وا�شت�شراف  حتليلية 

اأبرز  من  نخبة  التقرير  باإعداد 

الباحثني املتخ�ش�شني، وللتقرير هيئته 

ال�شت�شارية العلمية، ويقـــــوم بتحريره 

د. حم�شن حممد �شالح.
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  �سل�سلة الوثائق الفل�سطينية: 

ُيعّد م�شروع اإ�شدار الوثائق الفل�شطينية ب�شكل �شنوي اأحد اأهم امل�شاريع التي ينفذها املركز، خ�شو�شًا واأن الوثائق ُتعّد 

اإحدى اأهم م�شادر املعلومات التي ل غنى عنها لأي باحث اأو متخ�ش�ض اأو مهتم مبعرفة احلقائق. وقد اأ�شدر املركز 

حتى نهاية اأيار/ مايو 2013 خم�شة جملدات غطت الوثائق الفل�شطينية لل�شنوات 2009–2005، ويقوم باإعداده وحتريره 

د. حم�شن حممد �شالح والأ�شتاذ وائل �شعد. 
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  �سل�سلة “اأول�سُت اإن�سانًا”: 

ال�شعب  الرتكيز على جوانب معاناة  الفل�شطينية، من خالل  للق�شية  الإن�شاين  البعد  اإبراز  اإىل  ال�شل�شلة  ت�شعى هذه 

الفل�شطيني. وجتمع كتب هذه ال�شل�شلة بني التقارير والدرا�شات واجلداول الإح�شائية وبني ال�شور وق�ش�ض املعاناة، 

مع التزام الطرح العلمي املو�شوعي املوّثق للن�شو�ض والأرقام. ت�شدر ال�شل�شة باللغتني العربية والإجنليزية، وقد اأب�شر 

النور منها 11 جزءًا حتى نهاية اآب/ اأغ�شط�ض 2014. 
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  �سل�سلة تقرير معلومات: 

التقارير  هذه  وتهدف  الزيتونة.  مركز  يف  واملعلومات  الأر�شيف  ق�شم  يعّدها  التي  الدورية  التقارير  من  �شل�شلة  هي 

اإىل ت�شليط ال�شوء، يف كل اإ�شدار، على اإحدى الق�شايا املهمة، التي ت�شغل املهتمني واملتابعني لق�شايا املنطقة العربية 

ثة، وموثقة، ومكثفة  والإ�شالمية، وخ�شو�شًا فيما يتعلق بال�شاأن الفل�شطيني. وتزود هذه التقارير القراء مبعلومات حمدَّ

يف عدد حمدود من ال�شفحات. وقد �شدر 26 تقرير معلومات حتى نهاية اآب/ اأغ�شط�ض 2014.
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  اإ�سدارات علمّية اأخرى: 

واأ�شالتها  باأهميتها  تتميز  كتب  وهي  اأعاله.  اإليها  امل�شار  ال�شال�شل  اآخر من غري  اإ�شدارًا   58 الزيتونة  اأ�شدر مركز 

اجلامعات  يف  العليا  الدرا�شات  يف  املعتمدة  والتوثيق  العلمي  البحث  مناهج  وموا�شفات  ل�شروط  ومبراعاتها  العلمية، 

العاملية. ويرتكز جمال اهتمام هذه الكتب على الدرا�شات ال�شيا�شية وال�شرتاتيجية الفل�شطينية. وتعّد هذه الكتب مراجع 

معتمدة لدى اجلامعات والباحثني املتخ�ش�شني؛ كما اأن العديد من هذه الكتب هو يف اأ�شله ر�شائل ماج�شتري ودكتوراه. 
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: التقدير االستراتيجي:
ً
ثانيا

م�ساراتها  يف  والنظر  معينة،  ق�سية  اأو  حدث  درا�سة  ويحاول  وتركيزها،  مادته  بكثافة  يتميز  دوري  تقدير  ه� 

امل�ستقبلية، مع ترجيح ال�سيناري� الأق�ى، ثم تقدمي القرتاحات للتعامل معه بال�سكل الأف�سل.

وعادة ما تتناول م�ا�سيع التقدير ال�ساأن الفل�سطيني وما يتعلق بذلك من اأبعاد عربية واإ�سالمية ودولية. وقد 

اأ�سدر املركز 72 تقديراً ا�سرتاتيجياً حتى نهاية ت�سرين الأول/ اأكت�بر 2014.
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: ترجمات الزيتونة:
ً
ثالثا

التي  الرتجمات  من  �شل�شلة  هي 

الرتجمة يف  ق�شم  دوريًا عن  ت�شدر 

ال�شوء  ت�شليط  اإىل  وتهدف  املركز، 

والدرا�شات  املقالت  اأبرز  على 

الدرا�شات  مراكز  عن  ال�شادرة 

الإ�شرائيلية والغربية، التي لها تاأثري 

مبا�شر على عملية �شناعة القرار يف 

وخ�شو�شًا  الغرب،  ويف  “اإ�شرائيل” 

الأمريكية.  املتحدة  الوليات 

ويحر�ض مركز الزيتونة على اختيار 

التي  املهمة  واملقالت  الدرا�شات 

العاملني  ق�شايا  مبا�شر  ب�شكل  مت�ض 

عام،  ب�شكل  والإ�شالمي  العربي 

خا�ض؛  ب�شكل  الفل�شطيني  وال�شاأن 

واملهتمني  الباحثني  يدي  بني  وا�شعًا 

وتقدم  العلمي  البحث  ترثي  مادة 

�شورة وا�شحة عن اجتاهات التفكري 

ومتتاز  القرار.  �شناعة  مراكز  يف 

وتوخيها  بجدتها  الزيتونة  ترجمات 

الرتجمة،  يف  العالية  واملهنية  الدقة 

اأيلول/ نهاية  حتى  منها  �شدر  وقد 

�شبتمرب 78 عددًا.
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: األرشيف والمعلومات:
ً
رابعا

يعمل ق�سم الأر�سيف واملعل�مات يف املركز 

ال�سحف  اأه���م  متابعة  ع��ل��ى  ي���م��ي  ب�سكل 

العربية والأجنبية والإ�سرائيلية،  الي�مية 

متابعة  اإىل  بالإ�سافة  الإخبارية،  وامل�اقع 

اأ����س���ب����ع���ي���ة مل����ا ي�������س���در ع����ن اأه������م م���راك���ز 

والأجنبية  العربية  والأب��ح��اث  ال��درا���س��ات 

امل����اد التي  والإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، وي��ق���م بحفظ 

تدخل �سمن جمال عمل املركز. كما ي�سدر 

وه��ي  الي�م”؛  “فل�سطني  ن�����س��رة  ال��ق�����س��م 

ت�سدر  ي�مية،  اإخ��ب��اري��ة  ن�سرة  ع��ن  ع��ب��ارة 

وُتعنى  ان��ق��ط��اع،  دون  الأ���س��ب���ع  م���دار  على 

الفل�سطينية  بالق�سية  عالقة  له  ما  بكل 

وال�سراع العربي الإ�سرائيلي. تقدم الن�سرة 

واملتخ�س�سني،  الباحثني  تهم  غنية  م��ادة 

ال���ق��ت واجل���ه���د. وه��ي  وت��خ��ت�����س��ر عليهم 

ت�سفح  و�سه�لة  ت�سميمها،  بفاعلية  متتاز 

اأخبارها؛ حيث ت�سّنف الأخبار، بعد اأن ُيعاد 

ع��ل��ى م�سم�نها  امل��ح��اف��ظ��ة  م��ع  حت��ري��ره��ا 

وقد  و���س��ام��ل.  �سهل  تب�يب  يف  الأ���س��ا���س��ي، 

�سدر منها 3,384 عدداً حتى نهاية ت�سرين 

الأول/ اأكت�بر 2014.
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:alzaytouna.net الموقع اإللكتروني :
ً
خامسا

واإ�ــشــداراتــه،  ون�شاطاته  املركز  اأخــبــار  اآخــر  على  الطــالع  لـــزواره  والإجنليزية  العربية  بن�شختيه  املوقع  يتيح 

الن�شرة  بينها:  ومــن  بــاملــركــز،  اخلــا�ــشــة  واخلــدمــات  ــواد  املـ مــن  وا�ــشــعــة  جمموعة  على  ــالع  الطـ لهم  يتيح  كما 

وا�شعة  جمموعة  اإىل  اإ�شافة  الزيتونة،  ترجمات  و�شل�شلة  ال�شرتاتيجي،  والتقدير  اليوم”،  “فل�شطني  اليومية 

التحميل  اإمكانية  لهم  يوفر  كما  املــخــتــارة.  والكتب  واخلــرائــط  والــوثــائــق  والتقارير  والــدرا�ــشــات  املــقــالت  مــن 

ومت�شفحيه.  املوقع  ــزوار  ل ممكنة  خدمة  اأف�شل  تقدمي  بهدف  ذلــك  وكــل  املــركــز.  اإ�ــشــدارات  من  لعدد  املجاين 

بغريه  مــقــارنــًة  وزوارًا  ت�شفحًا  املــواقــع  اأكــرث  مــن   ،Alexa األيك�شا  موقع  اإح�شائيات  ووفــق  املــركــز،  موقع  يعد 

وخــارجــهــا. فل�شطني  ــل  داخـ يف  الفل�شطينية  بالق�شية  املتخ�ش�شة  وال�ــشــتــ�ــشــارات  ــات  ــش ــدرا� ال مــراكــز   مــن 

  Facebook وين�شــط املركز على �شفحات مواقع التوا�شل الجتماعي من خالل ح�شاباته الر�شمية على موقـــعي الـ  

YouTube الت�شجيالت املرئية لأن�شطة املركز املختلفة. Twitter، كما وتعر�ض قناته الر�شمية على الـ  والـ 
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: المؤتمرات وحلقات النقاش:
ً
سادسا

يهتم املركز ببث الوعي حمليًا واإقليميًا ودوليًا حول حقائق الواقع وتفاعالت الأحداث يف املنطقة. ويف اإطار �شيا�شة 

املركز يف النفتاح على كافة الأفكار وامل�شتجدات والتوجهات الفكرية وال�شيا�شية يف العامل، يعقد املركز حلقات نقا�ض 

علمية ومتخ�ش�شة تتناول اأبرز الق�شايا واملو�شوعات، �شمن اأجواء احلوار العلمي املو�شوعي الهادف، و�شمن مناخ حرٍّ 

للنقا�ض، للو�شول اإىل النتائج التي تخدم اأهداف اإقامة هذه احللقات.

وي�شارك يف حلقات النقا�ض التي يعقدها املركز نخبة من املتخ�ش�شني واخلرباء والباحثني واملهتمني بال�شاأن الفل�شطيني 

من �شتى اأنحاء العامل، وهي تتميز مب�شتوى تنظيمها، وم�شتوى الأوراق املقدمة فيها، وبتوفر التغطية الإعالمية لها.

والتقديرات  والتقارير  الكتب  اإعداد  يف  املمكنة،  الأ�شكال  بكافة  احللقات  هذه  من  ال�شتفادة  على  املركز  ويعمل 

ال�شرتاتيجية، وعلى تعميم الفائدة بن�شر هذه املواد، اأو ن�شر حما�شر اجلل�شات على موقعه الإلكرتوين.

وقد عقد املركز 33 موؤمترًا وحلقة نقا�ض حتى نهاية ت�شرين الأول/ اأكتوبر 2014.
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: الدورات التدريبية:
ً
سابعا

يف �شياق دوره ال�شت�شاري، يقدم املركز خدمة التدريب، 

وينظم دورات تدريبية يف جمالت اخت�شا�شه، من خالل 

مدربي املركز، اأو بالتعاون مع نخبة من اخلرباء واملدربني 

مراكز  مع  بامل�شاركة  اأو  املركز،  خارج  من  املعتمدين 

وموؤ�ش�شات التدريب وال�شت�شارات العاملة يف املجال نف�شه.

ومن  التدريبية،  الدورات  من  الكثري  املركز  نّظم  وقد 

اأمثلة الدورات التي يقوم املركز بتقدميها:

1. مدخل اإىل الق�شية الفل�شطينية.

2. فن اإعداد التحليل ال�شيا�شي.

3. فن اإعداد تقدير املوقف.

4. فن ال�شت�شراف امل�شتقبلي.

5. فن ومهارات التفاو�ض.

6. عني الن�شر: الّت�شكل ال�شيا�شي للعامل املعا�شر  

     وم�شاراته امل�شتقبلية.

7. مناهج البحث العلمي، وتطبيقاتها يف العلوم الإن�شانية.
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د. �سليم احل�ص

كاتب ومفكر، رئي�ص وزراء لبنان الأ�سبق

قواعد  والتزام  واملثابرة  باجلدية  انطالقه  منذ  وال�شت�شارات  للدرا�شات  الزيتونة  مركز  جتربة  “متيزت 

املو�شوعية والتجرد والوفاء للحقيقة. اإننا نتمنى للمركز دوام الفالح يف املهام التي يتولها، ع�شى اأن يكون 

له الدور املن�شود يف تنمية اإمكاناته على الوجه املر�شوم له، يف هذا البلد الذي عرف باحت�شانه املوؤ�ش�شات 

ال�شت�شارية املتميزة. نتمنى للمركز كل التوفيق يف اأداء مهامه اجل�شيمة مبا يعزز دور لبنان م�شتقباًل يف 

جمال الدرا�شات وال�شت�شارات الوازنة على م�شتوى املنطقة العربية جمعاء”. 

اأ. د. علي حمافظة
رئي�ص جامعة م�ؤتة وجامعة الريم�ك يف الأردن �سابقاً

“يقوم مركز الزيتونة للدرا�شــات وال�شت�شــارات... بدور ثقايف وعلمــي مميز تعجز احلكومات والدول 

العربيــة عــن القيــام به. ويحظى املركــز بتقدير الباحثــني والأكادمييني العرب والأجانب، ملا يت�شــم به 

مــن التــزام بالــروح العلمية واملو�شوعية واجلديــة. اأمتنى للمركز مزيدًا مــن التقدم والنجاح”.

: قالوا في المركز:
ً
ثامنا

ن�ستعر�ص جمم�عة من ال�سهادات بحق املركز، وردت من نخبة من ال�سيا�سيني واخلرباء والأكادمييني، عك�ست 

املكانة املتميزة التي يحظى بها املركز يف اأو�ساطهم. وهذه املقاطع قد مّت اختيارها من الر�سائل الكثرية التي تلقاها 

املركز، نعر�سها لياأخذ القارئ الكرمي فكرة عنها.
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اأ. د. جون دوغارد

خبري قان�ين عاملي، املقرر اخلا�ص ال�سابق لالأمم املتحدة حلق�ق الإن�سان يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

“لقد �شاركت يف موؤمتر اإ�شرائيل والقانون الدويل الذي نظمه مركز الزيتونة يف بريوت �شنة 2009، 

وكان لدي الفر�شة لزيارة املركز نف�شه. لقد �شكل املوؤمتر جناحًا كبريًا بف�شل التنظيم الدقيق والفعال 

من جانب الزيتونة، ما ترك يل انطباعًا جيدًا عن هذا املركز. اأريد اأن اأهنئ مركز الزيتونة على روؤيته 

واإجنازاته، فهو داعم رئي�شي للبحوث الجتماعية وال�شيا�شية والقانونية يف املنطقة”.

اأ. د. اأحمد مبارك اخلالدي
وزير العدل الفل�سطيني الأ�سبق، عميد كلية احلق�ق بجامعة النجاح ال�طنية �سابقاً

“احلمد هلل ذي الف�شل الذي وفقكم اإىل ما و�شلتم اإليه مبا اأجنزمتوه مب�شداقية ومو�شوعية من كّم 

معريف على قدر كبري من الأهمية. ي�شرفني اأن اأ�شجل عظيم امتناين وتقديري للقائمني على املركز 

الذي �شار يف فرتة ق�شرية ميثل معلمًا لليقظة الوطنية لق�شايا الوطن والأمة عامة، حيث اأخذ هذا 

الفل�شطينية، وكمرجع لطالب  الدرا�شات  املركز بقيادتكم موقعه املتميز كاأكادميية علمية خا�شة يف 

البحث عن حقيقة ال�شراع يف فل�شطني وحميطها”.

اأ. د. حممد عمارة

مفكر وم�ؤرخ

“ولأن مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، هو القائم على الرعاية الفكرية للق�شية الفل�شطينية... 

كان مبثابة موؤ�ش�شة ال�شناعة الفكرية الثقيلة لأقد�ض ق�شايا العرب وامل�شلمني. اإنه املنارة التي ينع�ض 

الق�شية  والإ�شالمي يف هذه  العربي  باحلق  الوعي  ليظل  الأم،  الق�شية  بحقائق  الأمة  ذاكرة  �شياوؤها 

�شالحًا ل�شرتداد احلق... ومواجهة التحديات...”.
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اأ. د. نورتون ميزفن�سكي

باحث وم�ؤرخ اأمريكي

يف  منها  اأ�شتفيد  واأنا  القيمة،  باملعلومات  غنية  الزيتونة  مركز  من  بانتظام  ت�شلني  التي  املواد  “اإن 

اإن كتب  كتاباتي واأحاديثي. التحليالت الواردة يف تلك املواد مدرو�شة، وعميقة. بالإ�شافة اإىل ذلك، 

الزيتونة قد اأعجبتني جدًا، اإذ اإنها درا�شات قيمة. واأنا لدي الهتمام مبتابعة املوؤمترات التي يخطط 

املركز لإقامتها... ثابروا على اأعمالكم اجليدة”.

د. ب�سري نافع

باحث واأكادميي فل�سطيني

“خالل ال�شنوات املا�شية، اأ�شبح الزيتونة مركز الر�شد الرئي�ض لتطورات الق�شية الفل�شطينية واأبعادها 

الوطنية والإقليمية والدولية املختلفة، ولتجلياتها ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية ويف حقل املقاومة. 

مل ت�شهد الق�شية الفل�شطينية تطورًا واحدًا خالل هذه ال�شنوات مل ي�شلط عليه ال�شوء، �شواء يف الن�شرة 

الإلكرتونية للمركز، يف املطبوعات البحثية اأو يف اأعمال الندوات، اأو يف التقرير ال�شرتاتيجي ال�شنوي. وقد 

اأ�شبح التقرير ال�شرتاتيجي على وجه اخل�شو�ض، اأحد اأهم املراجع ال�شنوية ال�شاملة للق�شية الفل�شطينية. 

بت�شميم ومثابرة، قطع امل�شروع �شوطًا كبريًا باجتاه الن�شج والحرتاف، ليوؤكد وجوده كمركز بحثي بالغ 

اجلدية والعمق، جدير مبواكبة الق�شية الأكرب يف امل�شرق العربي - الإ�شالمي ويف العامل”. 

د. طارق ال�سويدان

مفكر وخبري اإداري

مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات من اأبرز واأهم املراكز املنت�شرة يف وطننا العربي. يتميز بفريقه 

املتخ�ش�ض والذي على قدر عاٍل من الكفاءة واخلربة والعمل اجلاد، وهذا ما ترتجمه لنا بو�شوح كافة 

الإ�شدارات والن�شرات التي ت�شدر عنهم. كما ويتميز املركز بامل�شتوى العلمي العايل والدقة يف الطرح 

والرقي يف التحليل، وهذا ما لحظته. 
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د. نهلة ال�سهال

اأ�ستاذة جامعية، كاتبة ونا�سطة اإعالمية

ما يعجبني يف الزيتونة... املهنية املوؤ�ش�شاتية العالية، مبا هي تطّلب ي�شتند اإىل ال�شتمرارية واملراكمة 

واجلماعية والإتقان. كان اكت�شاف هذه اخلا�شية يف طريقة عمل واإنتاج الزيتونة، مفاجاأة يل بحق. 

اأ�شيفت اإليها مالحظة �شعة الأفق التي حتمل على قبول املختلف )رغم امتالك املركز لقناعات وموقف 

متكامل(، وتقّبل املواقف النقدية، لعلها هي جميعًا ممار�شة املو�شوعية �شبه امل�شتحيلة يف ميدان الأفكار 

والإعالم، والتي ل تعني بحال احليادية. قناعتي قوية باأن ذلك حتديدًا هو ما نحتاجه يف املنطقة،...

اأ. طالل �سلمان

نا�سر جريدة ال�سفري

مركز الزيتونة: نور على طريق امل�شتقبل.. جاء اإن�شاء مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات يف بريوت 

تلبية حلاجة فعلية اإىل موؤ�ش�شة جدية تعنى بتاأ�شيل ثوابت الق�شية العربية الأوىل والأخطر تاأثريًا على 

احلا�شر كما على امل�شتقبل العربي: ق�شية فل�شطني. وبالتاأكيد فاإن اإن�شاء مركز الزيتونة �شيجتهد يف 

موؤ�ش�شة  به  تقوم  الذي  الدور  بذلك  به، معززًا  للقيام  مهيئًا  الأبحاث  كان مركز  الذي  الدور  تعوي�ض 

الدرا�شات الفل�شطينية العريقة والتي توا�شل تقدمي اجلهد يف هذا املجال. والعلم عرب البحث اجلدي 

والوثيقة موؤكدة احلق والوعي مب�شرية التاريخ ومعطيات ال�شراع الدويل واملناف�شات الإقليمية، وموقع 

ق�شية فل�شطني منها، كل ذلك يقرب يوم الن�شر. وبالتاأكيد فل�شوف يكون ملوؤ�ش�شات مثل مركز الزيتونة 

للدرا�شات وال�شت�شارات دورها احليوي يف خدمة ذلك الهدف. 








