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الهوية:

تعريف باملركز

مركز الزيتونة هو م�ؤ�س�سة درا�سات وا�ست�شارات م�ستقلة ،ت�أ�س�ست يف بريوت ،يف منت�صف �سنة  ،2004وهو ّ
مرخ�ص
ك�شركة م�ساهمة حمدودة.

الر�سالة والر�ؤية:
ُيعنى املركز بالدرا�سات اال�سرتاتيجية وا�ست�شراف امل�ستقبل ،و ُي ِّ
جمال عم ِل ِه َ
غطي ُ
العالني العربي والإ�سالمي ،ويعطي
اهتمام ًا خا� ًصا بالق�ضية الفل�سطينية ،وبدرا�سات ال�صراع مع امل�شروع ال�صهيوين والكيان الإ�سرائيلي ،وكل ما يرتبط
بذلك من �أو�ضاع فل�سطينية وعربية و�إ�سالمية ودولية.

ال�سيا�سات العامة:
 .1هو مركز علمي م�ستقل ،غري حكومي وغري منتم ٍ �إلى � ّأي جهة �أو جماعة.
ُ .2
عمل الدرا�سات واال�ست�شارات على قاعدة خدمة الأمة ،ودعم احلقوق والق�ضايا الوطنية والعربية والإ�سالمية.
 .3االلتزام باملنهجية العلمية واملو�ضوعية ،وحتري الدقة يف جمع املعلومات وحتليلها وتوظيفها ،والرتكيز على العمل
النوعي اجلاد.

تعريف باملركز

وي�سعى املركز �إلى بناء قاعدة معلومات وا�سعة ،وت�صنيفها وفق �أحدث الطرق والأ�ساليب العلمية والتقنية،
والتعاون مع العلماء واخلرباء واملتخ�ص�صني لإ�صدار الدرا�سات والأبحاث العلمية الر�صينة .كما ُيعنى املركز ب�إقامة
الدورات التدريبية والت�أهيلية للمهتمني ،وتقدمي اال�ست�شارات الفنية املتخ�ص�صة يف جماالت عمله؛ �إلى جانب الندوات
واملحا�ضرات وامل�ؤمترات.
ويهتم املركز ،من جهة �أخرى ،ببثّ الوعي حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا حول حقائق الواقع وتفاعالت الأحداث يف املنطقة،
كما ي�سعى ال�ستقطاب الباحثني وت�أهيلهم و�إبرازهم خلدمة الق�ضايا الوطنية والعربية والإ�سالمية.

 .4االنفتاح والتعاون والتكامل مع املراكز وامل�ؤ�س�سات ذات الطبيعة امل�شابهة لعمل املركز.
 .5االنفتاح على كافة الأفكار وامل�ستجدات والتوجهات الفكرية وال�سيا�سية يف العامل.
 .6عدم قبول � ّأي معونات مالية �أو عينية م�شروطة ،ت�ؤثر �سلب ًا على توجهات املركز ور�سالته و�أهدافه.
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الهيئة اال�ست�شارية:
وزير العدل الفل�سطيني الأ�سبق ،عميد كلية احلقوق بجامعة النجاح �سابق ًا
		
�أ .د� .أحمد مبارك اخلالدي
�أ .د� .إ�سحق الفرحان
وزير الرتبية والتعليم الأردين الأ�سبق ،رئي�س اجلامعة الأردنية �سابق ًا
			
وزير الثقافة الأ�سبق ،وزير التعليم العايل يف الأردن �سابق ًا
د� .أمني حممود عبد اهلل		
�أ .د� .أني�س ال�صايغ
مدير مركز الأبحاث يف م.ت.ف� .سابق ًا
			
خبرية التاريخ الفل�سطيني احلديث
		
�أ .د .بيان نويه�ض احلوت
خبري تاريخ �إفريقيا وال�شرق الأو�سط
		
�أ .د .ح�سن �أحمد �إبراهيم
وزير الإعالم امل�صري ال�سابق ،مدير مركز الإعالم العربي �سابق ًا
			
�أ� .صالح عبد املق�صود
ع�ضو املجل�س الوطني الفل�سطيني واللجنة التنفيذية يف م.ت.ف� .سابق ًا
د� .صالح الدين الدباغ 		
مفكر وخبري �إداري
			
د .طارق �سويدان
مفكر وخبري ال�ش�ؤون ال�صهيونية
		
�أ .د .عبد الوهاب امل�سريي
الرئي�س ال�سابق للجامعة اللبنانية ،وزير الدولة اللبناين �سابق ًا
		
�أ .د .عدنان ال�سيد ح�سني
مفكر وم�ؤرخ
			
�أ .د .عماد الدين خليل
�أ .د .عمر الأ�شقر
عامل وعميد كلية ال�شريعة بجامعة الزرقاء (الأردن) �سابق ًا
			
الرئي�س ال�سابق للجامعة الإ�سالمية يف غزة
			
�أ .د .كمالني �شعث
مفكر وم�ؤرخ
			
�أ .د .حممد عمارة
خبري التاريخ العربي والإ�سالمي
		
�أ .د .حممد عي�سى �صاحلية
			�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة قطر
�أ .د .حممد امل�سفر
			�أ�ستاذ القانون الدويل يف جامعة امللك في�صل (ال�سعودية)
د .حممود املبارك
�أ .د .منى حداد يكن
رئي�سة جامعة اجلنان (لبنان) �سابق ًا
			
مفكر ،رئي�س الأمانة العامة للم�ؤمتر ال�شعبي لفل�سطينيي اخلارج،
				
�أ .منري �شفيق
مدير دائرة التخطيط يف م.ت.ف� .سابق ًا
					
____
*

*

*

*

*

*

*

* متوفى

تعريف باملركز

خطوط عمل املركز:
 .1الأر�شيف واملعلومات
 .2البحوث والدرا�سات
 .3التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني
 .4الوثائق الفل�سطينية ال�سنوية
 .5التقديرات اال�سرتاتيجية و�أوراق ال�سيا�سات
� .6سل�سلة تقرير املعلومات

 .7ن�شرة “فل�سطني اليوم
.8املوقع الإلكرتوين
 .9الرتجمات املتخ�ص�صة
 .10امل�ؤمترات وحلقات النقا�ش
 .11امل�شاركة يف املعار�ض وامل�ؤمترات
 .12اال�ست�شارات والتدريب.
”

�أق�سام املركز:
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 .1الأر�شيف واملعلومات
 .2البحوث والدرا�سات
 .3الرتجمة
 .4اال�ست�شارات والتدريب

 .5املوقع الإلكرتوين
 .6العالقات العامة والإعالم
 .7ال�ش�ؤون الإدارية
 .8ال�ش�ؤون املالية

�أ�صدر مركز الزيتونة  12كتاب ًا خالل �سنة  ،2019باللغتني العربية والإجنليزية ،حر�ص فيها على االلتزام ّ
بخطه
املعتمد يف �إ�صدار الأبحاث العلمية الر�صينة ،التي ُتراعي �أف�ضل معايري امل�صداقية واملو�ضوعية ،وتلتزم �ضوابط البحث
العلمي والتوثيق الأكادميي الدقيق.
و�إلى جانب ذلك ،فقد حر�ص املركز على �إخراج مطبوعاته وت�صميمها وطباعتها وفق �أف�ضل املوا�صفات الفنية،
مراعي ًا يف الوقت نف�سه ،يف ت�سعري تلك الكتب� ،سيا�سة تهدف لتحقيق �أو�سع انت�شار ،ومتكني �أكرب عدد من املهتمني من
اقتناء الكتب واال�ستفادة منها.
وفيما يلي قائمة بعناوين �إ�صدارات مركز الزيتونة ل�سنة :2019
العنوان

م
1

اليوميات الفل�سطينية ل�سنة 2018

2

توجهات النخبة ال�سيا�سية الفل�سطينية نحو ال�صراع العربي  -الإ�سرائيلي

3

د .مو�سى �أبو مرزوق :م�شوار حياة ،ذكريات اللجوء والغربة و�سنوات الن�ضال

4

ا�ستغالل الغاز الطبيعي يف حو�ض �شرق البحر املتو�سط

5

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

6

�صناعة القرار الإ�سرائيلي :الآليات والعنا�صر امل�ؤثرة (الن�سخة الإجنليزية)

7

مدخل �إلى ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني (الن�سخة الإجنليزية)

8

تفكيك اخلطاب املوايل لإ�سرائيل :الهند منوذج ًا

9

ر�أي ا�ست�شاري يف حل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني

10

ح�صاد العملية الت�شريعية للكني�ست الع�شرين :القوانني وم�شاريع القوانني 2019–2015

11

الوحدة الإ�سرائيلية  8200ودورها يف خدمة التكنولوجيا التج�س�سية الإ�سرائيلية

12

اال�سرتاتيجية الإ�سرائيلية جتاه الأزمة ال�سورية 2018–2011
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�أو ًال :الإ�صدارات:

الأعمال والإجنازات

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

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

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

الإ�صدارات
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وفيما يلي نبذة خمت�صرة عن كل كتاب من هذه الكتب:
 .1اليوميات الفل�سطينية ل�سنة :2018
ُيع ُّد جملد “اليوميات الفل�سطينية” �أحد �أهم الإ�صدارات الدورية ملركز
الزيتونة ،ويعر�ض �أبرز الأحداث املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية و ُيو ِّثق يومياتها،
التي ُت ِّعب عن طبيعة املرحلة� ،أو تعك�س التحوالت يف امل�سارات ال�سيا�سية.
ويعر�ض الكتاب للمعلومات والإح�صائيات ذات الداللة املتعلقة باجلانبني
الفل�سطيني والإ�سرائيلي ،داخلي ًا و�سيا�سي ًا و�سكاني ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا
و�أمني ًا وع�سكري ًا .ويك�شف ما يتعلق باال�ستيطان ،وبرامج التهويد ،واالعتداء
على القد�س واملقد�سات ،وم�سار الت�سوية ال�سلمية ،و�أداء املقاومة الفل�سطينية.
وهذا هو املجلد اخلام�س من هذه ال�سل�سلة ،وكان املركز قد غطى يف املجلد
الأول �أحداث �سنة .2014
�إعداد وحترير� :أ .د .حم�سن حممد �صالح ،وربيع حممد الد ّنان،
ووائل عبد اهلل وهبة
عدد ال�صفحات� 622 :صفحة
 .2توجهات النخبة ال�سيا�سية الفل�سطينية نحو ال�صراع العربي  -الإ�سرائيلي:
هذا الكتاب يف �أ�صله ر�سالة دكتوراه ،وهو يهدف �إلى تقدمي بحث متكامل
عن �آليات تَ�ش ُّكل النخب ،يف �إطار النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وي�سعى
لتحليل توجهات �أع�ضاء النخبة ال�سيا�سية الفل�سطينية نحو م�ستقبل ال�صراع
الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي .كما يهدف �إلى الك�شف عن طبيعة دور النخبة
ال�سيا�سية الفل�سطينية يف �إدارة ال�صراع ،ومعرفة اجتاهات هذه النخبة
نحو الأهداف الوطنية الفل�سطينية؛ و�آليات ح ّل ال�صراع الفل�سطيني -
الإ�سرائيلي؛ و�آليات احلل الدولية والإقليمية لل�صراع.

الإ�صدارات

ت�أليف :د .عزام عبد ال�ستار �شعث
عدد ال�صفحات� 288 :صفحة
 .3د .مو�سى �أبو مرزوق :م�شوار حياة ...ذكريات اللجوء والغربة و�سنوات الن�ضال:
يعر�ض هذا الكتاب اجلزء الأول من م�شوار حياة الدكتور مو�سى
�أبو مرزوق ،من الن�ش�أة يف املخيم� ،إلى �سنوات الدرا�سة والعمل داخل الوطن
وخارجه .وبال �شك ،كانت املحطة الأهم يف هذه ال�سرد ّية ،هي �سنوات العمل،
ثم االعتقال يف �أمريكا ،على خلفية قيادة املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س.
عامان كان فيهما الكثري من الأحداث واملعاناة والفر�ص لإبراز الق�ضية
الفل�سطينية ،وجت�سيد خطاب حما�س ال�سيا�سي ك�أحد �أهم معادالت ال�صراع
مع االحتالل ،وف�ضح جرائمه.
�إعداد� :شاكر اجلوهري
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عدد ال�صفحات� 556 :صفحة

ت�سعى هذه الدرا�سة ،التي هي يف �أ�صلها ر�سالة ماج�ستري� ،إلى تو�ضيح وتف�سري
ال�سلوك والتوجهات وال�سيا�سات والتغريات الإ�سرائيلية املتعلقة باكت�شافات
الغاز اجلديدة يف �شرق البحر املتو�سط وكيفية ا�ستغاللها اقت�صادي ًا� ،أو على
�صعيد فر�ض الوقائع اجلديدة على املنطقة �ضمن مفهوم �سيا�سة الأمر الواقع،
التي عملت عليها “�إ�سرائيل” منذ ن�ش�أتها.
ت�أليف� :شادي �سمري عوي�ضة
عدد ال�صفحات� 222 :صفحة

 .5ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية :درا�سات يف التجربة والأداء ( 2013–1994الن�سخة الإجنليزية):
The Palestinian National Authority, Studies of Experience & Performance 1994–2013:
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 .4ا�ستغالل الغاز الطبيعي يف حو�ض �شرق البحر املتو�سط وعالقته بالنفوذ الإ�سرائيلي يف املنطقة:

يقدم هذا الكتاب الن�سخة الإجنليزية لدرا�سة علمية منهجية موثقة حول
ال�سلطة الفل�سطينية وجتربتها .ويتوزع الكتاب على  13ف�ص ًال تدر�س جوانب
ت�أ�سي�س ال�سلطة وم�ؤ�س�ساتها الت�شريعية والق�ضائية والرئا�سية ،كما تدر�س �أداء
احلكومات املختلفة .ويتناول الكتاب الو�ضع الداخلي الفل�سطيني ،والأجهزة
الأمنية ،وموقف ال�سلطة الفل�سطينية من قوى املقاومة ،والأو�ضاع االقت�صادية
وال�سكانية والتعليمية وال�صحية يف ال�ضفة والقطاع؛ كما يتناول �إ�شكالية الف�ساد
يف ال�سلطة ،وتعامل ال�سلطة مع و�سائل الإعالم وعالقاتها اخلارجية.
حترير� :أ .د .حم�سن حممد �صالح
امل�شاركون:
			
ح�سن حممد ابحي�ص

ربيع حممد ال ّدنان		

عزيز هارون كايد

غنى �سامي جمال الدين		

		
فاطمة ح�سان عيتاين

فرا�س خالد �أبو هالل

		
			�أ .د .حم�سن حممد �صالح
د .فريد �أبو �ضهري

د .نادية �سعد الدين

							�أ.د .وليد عبد احلي
وائل �أحمد �سعد
حترير الن�ص الإجنليزي :رنا �سعادة

الإ�صدارات

		�إقبال وليد عمي�ش			
�أ.د� .أحمد مبارك اخلالدي

با�سم جالل القا�سم

مراجعة الن�ص الإجنليزي :توم �شارلز
عدد ال�صفحات� 616 :صفحة
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� .6صناعة القرار الإ�سرائيلي :الآليات والعنا�صر امل�ؤثرة (الن�سخة الإجنليزية):
The Process of Israeli Decision Making: Mechanisms, Forces, and Influences:

متثل هذه الدرا�سة حماولة لفهم عملية �صناعة القرار الإ�سرائيلي
احلالية ،وحتديد �أهم عنا�صر القوة وال�ضعف فيها .كما حتاول �شرح كيفية
ت�شابك العوامل والقوى داخل منظومة املجتمع الإ�سرائيلي لت�ضغط على
�آلية �صناعة القرار ،وعلى الطريقة التي ت�ؤخذ بها القرارات املتعلقة بالأمن
القومي وال�سيا�سة اخلارجية .وتتطرق �إلى طبيعة العالقة بني “�إ�سرائيل”
والواليات املتحدة الأمريكية ،وكيف ت�ؤثر هذه العالقة على عملية �صناعة
القرار الإ�سرائيلي ،و�إلى العالقة بني “�إ�سرائيل” واملجتمعات اليهودية يف
اخلارج.
ت�أليف :كرمي اجلندي
عدد ال�صفحات� 272 :صفحة
 .7مدخل �إلى ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني (الن�سخة الإجنليزية):
Introduction to the Issue of Palestinian Refugees (e-book):

وهو الن�سخة الإجنليزية من كتاب ي�س ّلط ال�ضوء على ق�ضية الالجئني
الفل�سطينيني ،ويعر�ض للخلفيات التاريخية املتعلقة بفل�سطني و�شعبها،
مدعم بالكثري
ون�شوء ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني وواقعهم املعا�صر .وهو َّ
من اجلداول والر�سوم البيانية .وقد �صدر عن مركز الزيتونة باال�شرتاك مع
�أكادميية درا�سات الالجئني .وهو يف �أ�صله حما�ضرات قدمها �أ .د .حم�سن
حممد �صالح ،م�ؤلف الكتاب ،يف الأكادميية ،و ُيع ّد مادة غنية للدار�سني
واملخت�صني بال�ش�أن الفل�سطيني.

الإ�صدارات

ت�أليف� :أ .د .حم�سن حممد �صالح
عدد ال�صفحات� 72 :صفحة
 .8تفكيك اخلطاب املوايل لإ�سرائيل :الهند منوذج ًا:
بحثت هذه الدرا�سة يف اخلطاب الإ�سرائيلي الذي م ّهد و�أ�س�س للعالقة
الإ�سرائيلية الهندية ،وعمل على اخرتاق النخب احلاكمة و�صناعة الر�أي.
بد�أت الدرا�سة بتعداد م�ضامني اخلطاب املوايل لـ“�إ�سرائيل” يف الهند
وحججه ،وحللت هذه امل�ضامني وفككتها ،وحاولت نق�ض اخلطاب على �أ�س�س
مادية و�أخالقية وقانونية .ثم تناولت الدرا�سة اجلانب القانوين للعالقة مع
“�إ�سرائيل” وق�ضية التزام الدول بواجباتها جتاه االتفاقيات الدولية.
ت�أليف :د .حممد مكرم بلعاوي ،وح�سان عمران
عدد ال�صفحات� 102 :صفحة
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ي�ضم هذا الكتاب درا�ستني؛ حيث ناق�شت الدرا�سة الأولى م�شروعية
قرار املحكمة الد�ستورية يف ح ّل الت�شريعي و�آثاره ،وعر�ض املناخ القانوين
وال�سيا�سي لعمل ال�سلطة الوطنية واخلروج على الد�ستور� .أما الدرا�سة
الثانية فتناولت قانونية القرار الرئا�سي بح ّل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني،
وعر�ضت بع�ض التعليقات التي �صدرت من بع�ض الف�صائل وال�شخ�صيات
حول قرار احلل ،وع َّرفت �صالحيات املحكمة الد�ستورية ،وناق�شت القرار
التف�سريي الذي �صدر عن هذه املحكمة.
�إعداد� :أ .د� .أحمد مبارك اخلالدي ،ود� .أني�س فوزي قا�سم
عدد ال�صفحات� 48 :صفحة
 .10ح�صاد العملية الت�شريعية للكني�ست الع�شرين :القوانني وم�شاريع القوانني :2019–2015
ت�سعى هذه الدرا�سة ،التي �صدرت �ضمن �سل�سلة درا�سات علم َّية حم َّكمة� ،إلى
التعريف ب�آليات العملية الت�شريعية يف الكني�ست و�أهدافها ،وطرق �سنّ القوانني
ذات املو�ضوعات املتعددة .وتتمحور الدرا�سة حول �آليات عملية �صناعة “قانون
املُحتل” و�أهدافه ،من خالل عر�ض ح�صاد عملية �سن القوانني يف فرتة والية
الكني�ست الع�شرين  ،2019–2015واملراحل وامل�سارات التي ت�سلكها القوانني.
وقد خ ُل�صت الدرا�سة �إلى �أن رزمة القوانني املقرة وم�شاريع القوانني التي مل
ت�صل �إلى مرحلة القراءة النهائية ،مبجملها ال ت�ستند �إلى مبادئ احلق والعدل
واحلرية ،وال �إلى القانون الإن�ساين الدويل ،وال �إلى القوانني الدولية الإن�سانية
التي تنظم قوانني الدول العادية.

ح�صاد الزيتونة 2019

 .9ر�أي ا�ست�شاري يف حل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني:

ت�أليف :م�أمون كيوان
عدد ال�صفحات� 66 :صفحة

الإ�صدارات

 .11الوحدة الإ�سرائيلية  8200ودورها يف خدمة التكنولوجيا التج�س�سية الإ�سرائيلية:
حتاول هذه الدرا�سة ،التي �صدرت �ضمن �سل�سلة درا�سات علم َّية حم َّكمة،
ت�سليط ال�ضوء على اخللفية التاريخية للن�شاط اال�ستخباراتي ال�صهيوين،
وخ�صو� ًصا ن�ش�أة وحدة املخابرات الع�سكرية الإ�سرائيلية  ،8200املتخ�ص�صة
يف جمال تقنيات التج�س�س التكنولوجي ،مرور ًا بتطورها و�أن�شطتها يف البيئات؛
الفل�سطينية ،والعربية ،والدولية .و�سعت هذه الدرا�سة �إلى �إبراز �أهداف
“�إ�سرائيل” غري املعلنة ،بتطويرها وا�ستغاللها للتطور التكنولوجي؛ بهدف
حتقيق مكا�سب �أمنية و�سيا�سية واقت�صادية على ال�صعيد الدويل.
ت�أليف :فاطمة ح�سان عيتاين
عدد ال�صفحات� 60 :صفحة
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 .12اال�سرتاتيجية الإ�سرائيلية جتاه الأزمة ال�سورية :2018–2011
حتاول هذه الدرا�سة ،التي �صدرت �ضمن �سل�سلة درا�سات علم َّية حم َّكمة،
ت�سليط ال�ضوء على اال�سرتاتيجية الإ�سرائيلية جتاه الأزمة ال�سورية من خالل
ر�صد تطورات الأزمة ال�سورية وانعكا�ساتها على الأمن القومي الإ�سرائيلي .وهي
تتناول اال�سرتاتيجية الإ�سرائيلية يف مواجهة التحديات والتهديدات يف ال�ساحة
ال�سورية ،ومتيط اللثام عن الطريقة التي �أدارت “�إ�سرائيل” بها العالقات مع
الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة يف الأزمة ال�سورية.
ت�أليف :با�سم جالل القا�سم
عدد ال�صفحات� 90 :صفحة

هو تقدير دوري يتميز بكثافة مادته وتركيزها ،ويحاول درا�سة حدث �أو ق�ضية معينة ،والنظر يف م�ساراتها امل�ستقبلية
مع ترجيح ال�سيناريو الأقوى ،ثم تقدمي االقرتاحات للتعامل معه بال�شكل الأف�ضل .وعادة ما تتناول موا�ضيع التقدير
ال�ش�أن الفل�سطيني ،وما يتعلق بذلك من �أبعاد عربية و�إ�سالمية ودولية؛ بالإ�ضافة �إلى اهتمامه باخلطوط الأخرى التي
تدخل �ضمن عمل املركز .وقد �أ�صدر املركز  116تقدير ًا ا�سرتاتيجي ًا حتى نهاية �سنة  ،2019من بينها  7تقديرات خالل
هذه ال�سنة ،تناولت العناوين التالية:
 .1الآفاق امل�ستقبلية لـ“�صفقة القرن” الأمريكية (�شباط /فرباير .)2019
 .2م�سريات العودة بعد عام على انطالقتها ...تقييم الأداء و�سيناريوهات امل�ستقبل (�آذار /مار�س .)2019
 .3انعكا�س االنتخابات الإ�سرائيلية على الو�ضع الفل�سطيني (�أيار /مايو .)2019
 .4م�ستقبل ه�ضبة اجلوالن ال�سورية بني املنظور الواقعي واملنظور القانوين (�أيار /مايو .)2019
 .5االنتخابات الهندية وانعكا�ساتها على الق�ضية الفل�سطينية (حزيران /يونيو .)2019
� .6إجراءات وزارة العمل اللبنانية واحلراك الفل�سطيني :اخللفيات وال�سيناريوهات املحتملة (�آب� /أغ�سط�س .)2019
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ثاني ًا :التقدير اال�سرتاتيجي:

 .7العالقات ال�صينية – الإ�سرائيلية و�آفاقها (ت�شرين الثاين /نوفمرب .)2019
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ثالث ًا :الرتجمة:
يقوم ق�سم الرتجمة يف مركز الزيتونة بدور �أ�سا�سي يف ترجمة الكثري من �إ�صدارات املركز ومنتجاته �إلى اللغة
الإجنليزية ،كما يقوم بنقل درا�سات ومقاالت و�أن�شطة املركز للإجنليزية لإطالع اجلمهور الوا�سع من املتخ�ص�صني
واملهتمني الناطقني وامل�ستخدمني بهذه اللغة على �آخر تطورات ال�ش�أن الفل�سطيني .ويعمل الق�سم على تزويد الن�سخة
الإجنليزية للموقع الإلكرتوين للمركز باملواد العلمية املختلفة.
وي�صدر الق�سم �سل�سة “ترجمات الزيتونة” ،والتي تهدف �إلى ت�سليط ال�ضوء على �أبرز املقاالت والدرا�سات ال�صادرة
عن مراكز الدرا�سات الإ�سرائيلية والغربية ،والتي لها ت�أثري مبا�شر على عملية �صناعة القرار يف “�إ�سرائيل” ويف الغرب.
وقد �صدر منها  83ترجمة حتى نهاية �سنة  ،2019بينها ترجمتان خالل تلك ال�سنة ،تناولتا العناوين التالية:
 .1االبتكار و�سل�سلة الكتل والذكاء اال�صطناعي يف “�إ�سرائيل”.
 .2العالقة املتطورة بني “�إ�سرائيل” وال�صني.
وقد ّمت خالل �سنة � 2019إ�صدار ترجمات لـ  36مق ً
اال ولـ  6تقديرات ا�سرتاتيجية .كما قام ق�سم الرتجمة خالل �سنة
 2019ب�إعداد الن�سخة الإجنليزية من درا�سة بعنوان“ :ر�أي ا�ست�شاري يف قانونية القرار الرئا�سي بح ّل املجل�س الت�شريعي
الفل�سطيني” وهي من �إعداد د� .أني�س فوزي قا�سم .هذا بالإ�ضافة �إلى تغطيته لكافة �أخبار و�أن�شطة املركز.

مي ّثل ق�سم الأر�شيف واملعلومات يف مركز الزيتونة ركن ًا �أ�سا�سي ًا لعمل املركز� ،إذ يعمل الق�سم يومي ًا على متابعة
ع�شرات امل�صادر الإلكرتونية التي ت�شمل �أهم ال�صحف اليومية العربية والأجنبية والإ�سرائيلية ،واملواقع الإخبارية،
ومراكز الدرا�سات.
ويقوم الق�سم مب�ساعدة الباحثني واملتخ�ص�صني على �إجناز درا�ساتهم ،خ�صو� ًصا املتعلقة بال�ش�أن الفل�سطيني .وقد
عمل الق�سم على ت�أمني معلومات وتقارير داعمة لكثري من الباحثني من داخل املركز وخارجه .ويقوم الق�سم ب�إعداد
�سل�سلة ملف معلومات.
كما ي�صدر الق�سم ن�شرة “فل�سطني اليوم” وهي ن�شرة �إخبارية يوميةُ ،تعنى بكل ما له عالقة بالق�ضية الفل�سطينية
وال�صراع العربي الإ�سرائيلي ،وهي ت�صدر دون انقطاع على مدار �أيام ال�سنة ،حيث حتوي نتاج متابعات يومية لع�شرات
امل�صادر الإخبارية .وتقدم الن�شرة مادة غنية تهم الباحثني واملتخ�ص�صني ،وتخت�صر عليهم الوقت واجلهد .وهي متتاز
بتن�سيقها املتنا�سب مع اهتمامات وتخ�ص�صات الباحثني ،وب�سهولة ت�صفح �أخبارها؛ حيث ت�ص ّنف الأخبار ،بعد �أن ُيعاد
حتريرها مع املحافظة على م�ضمونها الأ�سا�سي ،يف تبويب �سهل و�شامل.
وتتوفر هذه الن�شرة الإلكرتونية جمان ًا من خالل املوقع الإلكرتوين ملركز الزيتونة ،وقد �صدر منها  5,124عدد ًا حتى
نهاية �سنة  ،2019من بينها  298عدد ًا خالل هذه ال�سنة.
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خام�س ًا :املوقع الإلكرتوين :alzaytouna.net
�شهد املوقع الإلكرتوين للمركز جملة حتديثات خالل �سنة  ،2019فقد ّمت تطوير �شكل وتبويب ال�صفحة الرئي�سية،
كما �شهد بع�ض التح�سينات يف بنيته التحتية �أ�سهمت يف رفع �سرعة الت�ص ّفح وخ�صو� ًصا لن�سخة اجلوال .كما مت �إطالق
خدمة الإخطارات بق�صد تعزيز التوا�صل مع جمهور املوقع .بالإ�ضافة لإطالق خدمة القراءة ال�صوتية للن�صو�ص بهدف
ت�سهيل و�صول املحتوى ملتابعي املوقع.
ويتيح املوقع لزواره االطالع على �آخر �أخبار املركز ون�شاطاته و�إ�صداراته ،فقد ّمت خالل �سنة  2019رفع
 101مادة علمية على املوقع ،و 298عدد ًا من ن�شرة “فل�سطني اليوم” .كما يتيح لهم االطالع على جمموعة وا�سعة من
املواد واخلدمات اخلا�صة باملركز ،كالتقدير اال�سرتاتيجي ،و�سل�سلة ترجمات الزيتونة� ،إ�ضافة �إلى جمموعة وا�سعة من
املقاالت ،والدرا�سات ،والتقارير ،والوثائق ،واخلرائط ،والكتب املختارة .ويكون موقع مركز الزيتونة بذلك �أحد �أغنى
املواقع العربية ملراكز التفكري من حيث عر�ض املواد العلمية.
كما يوفر املوقع لزواره �إمكانية التحميل املجاين لعدد من �إ�صدارات املركز ،من باب احلر�ص على تعميم الفائدة
ون�شرها ،ومن بينها التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ،و�سل�سلة تقارير املعلومات ،وجمموعة �أخرى من الكتب الق ّيمة،
حيث ّمت تنزيل ع�شرات �آالف من الن�سخ الإلكرتونية ،وبات املوقع بذلك املوقع الرائد فل�سطيني ًا ،بني املواقع ومراكز
التفكري املعنية بال�ش�أن الفل�سطيني ،من حيث عدد الزوار وتنزيل املعلومات.
و�أطلق املركز خالل �سنة  2019تطبيقه اخلا�ص لأجهزة اجلوال التي تدعم نظام �أندرويد .ويعر�ض التطبيق �أبرز
اخلدمات التي يقدمها املركز ويتيح التعامل معها ب�سهولة �أكرب.
وقد تابع املركز خالل �سنة  2019توا�صله مع جمهوره من خالل �صفحاته املختلفة على مواقع التوا�صل االجتماعي:
في�سبوك ،وتويرت ،ولينكد �إن ،ويوتيوب ،و�ساوند كالود .ومت خالل �سنة  2019ا�ستحداث متجر لعر�ض وبيع كتب املركز
على �صفحة في�سبوك.
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يهتم املركز ببث الوعي حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا حول حقائق الواقع وتفاعالت الأحداث يف املنطقة .ويف �إطار �سيا�سة
املركز يف االنفتاح على كافة الأفكار وامل�ستجدات والتوجهات الفكرية وال�سيا�سية يف العامل ،يعقد املركز حلقات نقا�ش
علمية ومتخ�ص�صة تتناول �أبرز الق�ضايا واملو�ضوعات� ،ضمن �أف�ضل �أجواء احلوار العلمي املو�ضوعي الهادف ،و�ضمن
مناخ ح ٍّر للنقا�ش ،للو�صول �إلى النتائج التي تخدم �أهداف �إقامة هذه احللقات.
وي�شارك يف حلقات النقا�ش التي يعقدها املركز نخبة من املتخ�ص�صني واخلرباء والباحثني واملهتمني بال�ش�أن
الفل�سطيني .وهي تتميز مب�ستوى تنظيمها ،وم�ستوى الأوراق املقدمة فيها ،وبتوفر التغطية الإعالمية لها حني يلزم
ذلك.
ويعمل املركز على اال�ستفادة من هذه احللقات بكافة الأ�شكال املمكنة ،يف �إعداد الكتب والتقارير والتقديرات
اال�سرتاتيجية ،وعلى تعميم الفائدة بن�شر هذه املواد� ،أو ن�شر حما�ضر اجلل�سات على موقعه الإلكرتوين.
وقد عقد املركز  54م�ؤمتر ًا وحلقة نقا�ش حتى نهاية �سنة  ،2019من بينها ثالث فعاليات خالل هذه ال�سنة ،حملت
العناوين التالية:
 .1حلقة نقا�ش“ :انعكا�س االنتخابات الإ�سرائيلية على الو�ضع الفل�سطيني”:
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�ساد�س ًا :امل�ؤمترات وحلقات النقا�ش:

( – 2019/5/2مركز الزيتونة – بريوت)

 .2ندوة حوارية�“ :صفقة القرن وانعكا�ساتها على لبنان”:
( – 2019/7/16فندق رمادا – بريوت)
عقد مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ومركز اجلزيرة
للدرا�سات ندوة حوارية م�شرتكة بالتعاون مع قناة اجلزيرة مبا�شر ،وذلك
مب�شاركة باحثني ومفكرين متخ�ص�صني ومهتمني بالق�ضية الفل�سطينية.
حيث ركزوا على ال�سياق ال�سيا�سي والتاريخي الذي تندرج �ضمنه “�صفقة
القرن” ،و�سلطوا ال�ضوء على ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية جتاه لبنان
واملنطقة عموم ًا .كما ا�ستعر�ضوا �أبرز م�ضامني “�صفقة القرن” و�آخر
التطورات وامل�ستجدات املتعلقة بها ،وحللوا مواقف الأطراف املعنية
بال�صفقة وحتوالتها املحتملة� ،سواء على ال�صعيد الداخلي اللبناين،
�أم على ال�صعيدين العربي عموم ًا والفل�سطيني خ�صو� ًصا .واختتمت الندوة �أعمالها با�ست�شراف م�آل هذه ال�صفقة على
لبنان ب�شكل عام ،وعلى الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ب�شكل خا�ص.

امل�ؤمترات وحلقات النقا�ش

عقد مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات هذه احللقة مب�شاركة
عدد من الباحثني واملتخ�ص�صني يف الق�ضية الفل�سطينية .افتتح النقا�ش
با�ستعرا�ض �أبرز املعلومات واملعطيات حول نتائج انتخابات الكني�ست
الإ�سرائيلي الواحد والع�شرين ،وتوقع الباحثون �أن يظفر بنيامني نتنياهو
بوالية خام�سة لرئا�سة الوزراء ،ور�أوا �أن امل�سار العام لالنتخابات يف
الع�شرين عام ًا املا�ضية ،ي�ؤكد ازدياد ميينية وتطرف املجتمع ال�صهيوين
يف الكيان الإ�سرائيلي� .أما فيما يخ�ص اجلبهة ال�شمالية فر�أى امل�شاركون
�أن ما جرى يف االنتخابات الإ�سرائيلية لي�س له ت�أثري على طريقة �إدارة ال�صراع معها؛ حيث �سيتم موا�صلة ال�سيا�سة
نف�سها.
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 .3حلقة نقا�ش“ :انعكا�سات الأزمة اللبنانية على الالجئني الفل�سطينيني و�سبل جتاوزها”:
( – 2019/12/3مركز الزيتونة – بريوت)
عقد مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات هذه احللقة التي
امتدت على جل�ستني وات�سمت بغنى امل�ضمون واحلوار البناء .وقد قدم
الأ�ستاذ جابر �سليمان ،خبري �ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني ،مداخلة
حول انعكا�سات الأزمة على الالجئني .كما قدم الدكتور �شفيق
�شعيب ،الأ�ستاذ يف اجلامعة اللبنانية ،مداخلة حول ال�سلوك اللبناين
جتاه الالجئني .وعلى �ضوء هذه الأر�ضية تابع اخلرباء واملخت�صون
نقا�شاتهم وخل�صوا �إلى جمموعة من التو�صيات ن�شرها املركز ُبعيد
احللقة ،ولقيت اهتمام ًا من اجلهات املعنية واملخت�صني.

�سابع ًا :اال�ست�شارات والتدريب:
تابع املركز خالل �سنة  2019تقدمي خدماته يف جماالت اال�ست�شارات والتدريب .وق َّدم خدمات ا�ست�شارية ودعم
علمي لـ  21م�ؤ�س�سة وباحث ًا ومتخ�ص� ًصا ،كان من بينها ا�ست�شارات لأبحاث ماج�ستري ودكتوراه عديدة .كما ّمت حتكيم
وتقييم  52درا�سة� ،أر�سلها �أ�صحابها للن�شر لدى مركز الزيتونة خالل �سنة .2019
كما وا�صل املركز ن�شاطه يف جمال الدورات التدريبية ،وعقد دورة تدريبية حتت عنوان:
�ضد االحتالل الربيطاين
املقاومة الفل�سطينية ّ
وامل�شروع ال�صهيوين :2018–1918
ُعقدت هذه الدورة يف يلوا  -تركيا خالل الفرتة
� ،2019/7/18–17ضمن �أعمال امللتقى العلمي الدويل الأول
لل�شباب ،الذي نظمته هيئة علماء فل�سطني بالتعاون مع جامعة
يلوا ،و�شارك فيه � 220شاب ًا من  37دولة .وقد ق ّدم الدورة
�أ .د .حم�سن حممد �صالح.

يف �إطار �سيا�سة مركز الزيتونة يف االنفتاح على اجلهات وامل�ؤ�س�سات املرتبطة ب�صناعة القرار ،واالنفتاح والتعاون
والتكامل مع اجلامعات واملراكز وامل�ؤ�س�سات ذات الطبيعة امل�شابهة لعمله ،حر�ص املركز خالل �سنة  2019على ا�ستمرار
التوا�صل مع خمتلف اجلهات املعنية ب�صناعة القرار يف املنطقة ،من خمتلف دول العامل ،من خالل �إطالعهم على
�أعماله و�إ�صداراته ذات الطبيعة اال�سرتاتيجية ،ومن خالل النقا�ش وتبادل الآراء حول ق�ضايا حمددة مع املهتمني بعمل
املركز من ال�سيا�سيني والديبلوما�سيني العرب والأجانب.
وقد �أولى املركز يف هذا ال�سياق اهتمام ًا خا� ًصا بالو�صول �إلى �صانعي القرار الفل�سطيني يف الداخل واخلارج،
يف م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية ،وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وخمتلف الف�صائل والقوى ال�سيا�سية
الفل�سطينية الفاعلة� ،إلى جانب التوا�صل مع قادة الدول والربملانيني ووزراء اخلارجية وال�سفراء وممثلي البعثات
الديبلوما�سية ،وغريهم من ال�شخ�صيات العاملة يف جمال �صناعة ال�سيا�سات العامة املتعلقة مبنطقة ال�شرق الأو�سط
عموم ًا ،وبالق�ضية الفل�سطينية خ�صو� ًصا.
كما حر�ص املركز على التوا�صل مع الباحثني والأكادمييني من خمتلف اخللفيات الفكرية وال�سيا�سية ،وذلك من
خالل دعوتهم للم�ؤمترات وحلقات النقا�ش التي عقدها ،وم�شاركته يف امل�ؤمترات الأكادميية التي دُعي �إليها ،ومن
خالل ا�ستكتاب الباحثني وا�ست�شارتهم وا�ست�ضافتهم ،و�إطالعهم على �أخبار املركز و�أعماله ،ومن خالل الإهداءات
وبرامج التوا�صل العلمي .وقد توا�صل املركز يف هذا الإطار مع نحو �ألف �شخ�صية علمية و�أكادميية و�سيا�سية و�إعالمية
ورموز جمتمعية ،عربية و�إ�سالمية ودولية ،خالل �سنة  .2019هذا ،بالإ�ضافة �إلى التوا�صل مع �آالف امل�شرتكني يف قوائم
املرا�سالت الإلكرتونية ملنتجات و�إ�صدارات املركز.

�شارك مركز الزيتونة خالل �سنة  2019يف العديد من امل�ؤمترات وحلقات نقا�ش يف خمتلف مناطق العامل .ومن �أبرز
الفعاليات التي �شارك فيها املركز:
.1

تقدمي ورقة بعنوان “مقومات امل�شروع الوطني الفل�سطيني يف مواجهة التحديات الدولية� ”،ضمن اجلل�سة الأولى
“واقع ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني وحقوقهم والتحديات الإقليمية والدولية”� ،ضمن ندوة بعنوان “ق�ضايا
الالجئني الفل�سطينيني وحق العودة يف ظل التحديات الدولية والإقليمية” ،تنظيم امل�ؤمتر ال�شعبي لفل�سطينيي
اخلارج ،بريوت ،فندق رادي�سون بلو.2019/1/31 ،

.2

تقدمي ورقة حول “م�ستقبل املنطقة يف �ضوء التطورات اجلديدة وموقع الإ�سالميني فيه” ،تنظيم موقع �آفاق نيوز
للخدمات املعرفية ،واملنتدى العاملي للو�سطية ،خلدة ،لبنان.2019/3/1 ،

.3

تقدمي مداخلة يف اجلل�سة الأولى من حمور “التحديات املرتبطة باحلالة الفل�سطينية”� ،ضمن فعاليات م�ؤمتر
الأمن القومي الفل�سطيني ال�ساد�س“ :م�شروع ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية وحتديات املواجهة” ،تنظيم �أكادميية
الإدارة وال�سيا�سة للدرا�سات العليا ،قطاع غزة ،فل�سطني.2019/6/12 ،

.4

�إلقاء حما�ضرة بعنوان “�صفقة القرن ..امل�سارات والتحديات” ،تنظيم �أكادميية العالقات الدولية� ،إ�سطنبول،
.2019/7/19

.5

�إلقاء حما�ضرة بعنوان “الو�ضع اال�سرتاتيجي للم�شروع ال�صهيوين” ،تنظيم املعهد الأفرو �آ�سيوي� ،إ�سطنبول،
.2019/8/26

.6

تقدمي ورقة بعنوان “متو�ضع التيار الإ�سالمي املعتدل” ،يف اجلل�ستني الأولى والثانية من اليوم الثاين لور�شة
التفكري اال�سرتاتيجي ،تنظيم ملتقى العدالة والدميوقراطية� ،إ�سطنبول.2019/8/31–30 ،

التعاونالعلميوالعالقاتالعامة

امل�شاركة يف امل�ؤمترات وحلقات النقا�ش و�إلقاء املحا�ضرات:
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.7

تر�ؤ�س جل�سة بعنوان “الأونروا والالجئون الفل�سطينيون – واقع وحتديات”� ،ضمن م�ؤمتر “الأونروا �ضمانة دولية
حلقوق الالجئني” ،تنظيم امل�ؤمتر ال�شعبي لفل�سطينيي اخلارج ،والهيئة  302للدفاع عن حقوق الالجئني ،فندق
رادي�سون بلو ،بريوت.2019/10/10 ،
تقدمي ورقة بعنوان “�صفقة القرن وتداعياتها” ،م�ؤمتر رواد ورائدات بيت املقد�س “ 11مع ًا �ض ّد ال�صفقة
والتطبيع” ،تنظيم م�ؤ�س�سة رواد العاملية ،واالئتالف العاملي لن�صرة القد�س وفل�سطني ،واالئتالف العاملي لل�شباب
والريا�ضة للت�ضامن مع القد�س وفل�سطني ،ومركز عالقات تركيا والعامل الإ�سالمي ،وهيئة علماء فل�سطني يف
اخلارج ،واالئتالف الك�شفي العاملي لن�صرة القد�س وفل�سطني� ،إ�سطنبول ،فندق كايا – رامادا.2019/11/2–1 ،

.9

امل�شاركة يف “املنتدى الأورو-متو�سطي ملراكز التفكري” الذي نظمه برنامج مراكز التفكري واملجتمعات املدنية
( )TTCSPيف جامعة بن�سلفانيا واملعهد الإيطايل للدرا�سات ال�سيا�سية الدولية ( )ISPIبرعاية وزارة ال�ش�ؤون
اخلارجية والتعاون الدويل؛ والذي ُعقد يف روما يف  .2019/11/5وقد ّمت اختيار مركز عن كل دولة ،حيث ّمت
اختيار الزيتونة ممث ًال لفل�سطني.

.8

.10امل�شاركة يف حوار البحر الأبي�ض املتو�سط  ،(MED) 2019والذي نظمته وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون
الدويل الإيطالية واملعهد الإيطايل للدرا�سات ال�سيا�سية الدولية ( ،)ISPIيف الفرتة  2019/11/7–6يف روما ،حتت
�شعار “ما وراء اال�ضطرابات :جدول �أعمال �إيجابي” ،ومب�شاركة ر�ؤ�ساء ووزراء و�شخ�صيات �سيا�سية وعلمية
واقت�صادية من نحو  50بلد ًا.

يحر�ص املركز على امل�شاركة يف معار�ض للكتاب ،حملية ودولية ،وذلك بهدف التعريف ب�أعماله و�إجنازاته ب�شكل
عام ،وعر�ض �إ�صداراته وت�سويقها ب�شكل خا�ص� ،إ�ضافة �إلى حتقيق التوا�صل املبا�شر مع جمهور املركز يف خمتلف �أماكن
تواجدهم.
وقد �شارك املركز خالل �سنة  2019يف معر�ضني دوليني للكتاب ،هما:
 .1معر�ض طهران الدويل للكتاب ( .)2019/5/4–4/24ومتت امل�شاركة من خالل وكيل.
 .2معر�ض ع ّمان الدويل الـ  18للكتاب (.)2019/10/5–9/26

يف �إطار حر�ص املركز على حتقيق �أكرب قدر ممكن من التوا�صل مع جمهوره ،ف�إنه يتوا�صل من خالل ق�سم العالقات
العامة والإعالم ب�صورة دائمة مع خمتلف الف�ضائيات ووكاالت الأنباء وال�صحف العربية ،املحلية والدولية ،واملواقع
ال�صحفية الإلكرتونية ،للتعريف ب�أن�شطته و�إ�صداراته ،وتوفري التغطية الإعالمية للفعاليات التي يعقدها؛ حيث يزود
تلك امل�ؤ�س�سات ب�أخبار �صدور الكتب وعرو�ضها ،وملخ�صات حول حلقات النقا�ش وامل�ؤمترات وغريها من الفعاليات التي
يعقدها .و�إلى جانب ذلك ،ف�إن املركز يزود و�سائل الإعالم ب�أحدث التقارير املعلوماتية والتقديرات اال�سرتاتيجية التي
ي�صدرها.
كما يحر�ص على تلبية الدعوات املوجهة �إليه من قبل و�سائل الإعالم ،للتعريف ب�أعمال املركز و�أن�شطته� ،أو للتعليق
على �أبرز الأحداث التي تقع �ضمن اخت�صا�صه ،وامل�شاركة يف الندوات واحلوارات التي تناق�ش �أبعاد الأحداث وخلفياتها.
وخالل �سنة � ،2019أ�صدر ق�سم العالقات العامة والإعالم  79مادة �صحفية عن �أن�شطة املركز و�أعماله ،وو ّثق ن�شرها
يف  170م�صدر ًا متنوع ًا� ،شملت �صحف ًا وجمالت ووكاالت �أنباء ومواقع �إلكرتونية .كما و ّثق ن�شر ع�شرات املواد ال�صحفية
الأخرى التي تتحدث عن ن�شاط املركز و�أعماله ،من غري املواد التي �أ�صدرها ق�سم العالقات العامة والإعالم.
وقد ر�صد ق�سم العالقات العامة والإعالم خالل �سنة  2019م�شاركة ثالثة من باحثي املركز وممثليه يف ع�شرات
الربامج واملقابالت ،مع حمطات تلفزيونية و�إذاعات و�صحف ووكاالت �أنباء ومواقع �إلكرتونية ،وتركزت معظم هذه
الفعاليات على ق�ضية فل�سطني وال�صراع العربي ال�صهيوين.

املعار�ض/الزيتونةيفالإعالم

عا�شر ًا :الزيتونة يف الإعالم:
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وفيما يلي نورد �أبرز  100و�سيلة �إعالم ّ
غطت وتغطي �أن�شطة املركز:
الإذاعات والقنوات التلفزيونية الف�ضائية واملحلية:
قناة اجلزيرة مبا�شر
قناة فل�سطني اليوم
�إذاعة لبنان
�إذاعة �صوت القد�س (فل�سطني)

قناة امليادين
قناة القد�س الف�ضائية
�إذاعة الب�شائر (لبنان)

قناة احلوار
التلفزيون العربي
�إذاعة الر�سالة (لبنان)
�إذاعة راديو َع َلم (فل�سطني)

ال�صحف واملجالت العربية املحلية والدولية:
�صحيفة الأخبار (لبنان)
�صحيفة ال�شرق (لبنان)
�صحيفة ال�سبيل (الأردن)
جملة املجتمع (الكويت)
يومية الرائد (اجلزائر)

�صحيفة البناء (لبنان)
�صحيفة الغد (الأردن)
�صحيفة فل�سطني (فل�سطني)
�صحيفة الراية (قطر)

�صحيفة القد�س العربي (بريطانيا)
�صحيفة اللواء (لبنان)
�صحيفة الأنباط (الأردن)
�صحيفة الر�سالة (فل�سطني)
�صحيفة الوطن (قطر)

وكاالت الأنباء واملواقع الإلكرتونية:
وكالة قد�س بر�س للأنباء
وكالة مع ًا الإخبارية
وكالة قد�س نت للأنباء
الوكالة الوطنية للإعالم (لبنان)
اجلزيرة.نت
املركز الفل�سطيني للإعالم
موقع  TRTعربي
موقع قناة الأق�صى الف�ضائية
جمموعة التفكري اال�سرتاتيجي

وكالة �سما الإخبارية
وكالة القد�س للأنباء
وكالة �سند للأنباء
وكالة مهر للأنباء (�إيران)
عربي 21
�شبكة قد�س الإخبارية
يني �شفق
موقع قناة فل�سطني اليوم
مركز الدرا�سات الإقليمية

م�ؤ�س�سة الدرا�سات العلمية

مركز الناطور للدرا�سات والأبحاث

مركز العودة الفل�سطيني

دائرة �ش�ؤون الالجئني  -حما�س

ب�صائر

موقع مدينة القد�س

دنيا الوطن
دار احلياة
فل�سطني الآن
عمون
كتائب الق�سام
الأمان
بوابة فيتو
ال�شعب اجلديد
البوابة
�شبابيك
الإ�سالميون
�إن�سان �أون الين
جريدة الأمة الإلكرتونية

فل�سطني �أون الين
�صوت فتح الإخباري
نقطة و�أول ال�سطر
البو�صلة
حركة التوحيد والإ�صالح
اليمن الآن
بوابة �آخر خرب
بوابة ال�شرق الإلكرتونية
�شبكة الإنرتنت العربي � -أمني
الديوان
الإ�صالح
عالمات �أون الين
منتدى العلماء

وكالة ال�صحافة الفل�سطينية “�صفا”
وكالة �شهاب للأنباء
وكالة فل�سطني  24الإخبارية
وكالة الأنا�ضول للأنباء (تركيا)
اخلليج �أون الين
ر�أي اليوم
هربلر
موقع قناة NBN
مركز ال�صحراء للدرا�سات واال�ست�شارات
املركز ال�سوري للعالقات الدولية والدرا�سات
اال�سرتاتيجية
امل�ؤمتر ال�شعبي لفل�سطينيي اخلارج
املو�سوعة اجلزائرية للدرا�سات ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية
�أمد للإعالم
الر�سالة نت
اجلديد الفل�سطيني
ال�سبيل
جماعة الإخوان امل�سلمني  -الأردن
�سام بر�س
بوابة القليوبية
اخلليج 365
�شبكة املدار الإعالمية الأوروبية
�إ�ضاءات
جملة �آفاق الفل�سطينية
�إ�سالم ويب
رابطة املثقفني العرب
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