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 .دمشقيقيم في ، ١٩٥١ ولد عام ،ـ عربي فلسطيني

  ). ١٩٧٩منذ عام ( في مؤسسة األرض للدراسات الفلسطينيةورئيس التحرير، ، باحثـ
  . عضو اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين و).جمعية البحوث والدراسات( عضو اتحاد الكتّاب العربـ 

  ).٢٠٠٢منذ عام " (كلية الدفاع الوطني"ر في ـ محاض
  . وأجرى دراسات متقدمة باللغة الفرنسية .)١٩٧٥عام منذ (مدرساً للفيزياءسابقاً عمل ـ 
  .الصهيوني/والصراع العربي اإلسرائيلية شؤونال للدراسات المتخصصة في  منذ أواخر السبعيناتتوجهـ 
ومجالت مقاالت في صحف    و مجالت عربية متخصصة أو محكمة،       فيواألبحاث  له عدد كبير من الدراسات      ـ  

  . داخل سورية وخارجها،متفرقة، ومساهمات في بعض الندوات والمؤتمرات البحثيةومواقع إنترنت عربية 
  :أبرزها  ، عن مؤسسات أبحاث ونشر،له كتب وكراسات عدةت ـ صدر

  ).١٩٨٠دمشق ( دراسة عامة / القطر العربي الفلسطيني) ١
  ).١٩٨٢دمشق ( الجليل في مواجهة السياسة والوقائع اإلسرائيلية ) ٢
  ).١٩٨٣دمشق ( المياه والمشروع الصهيوني ) ٣
  ).١٩٨٥دمشق ( روابط القرى في الضفة الغربية) ٤
  ).١٩٨٦دمشق ( التوجهات االقتصادية للحل اإلسرائيلي ـ األميركي ) ٥
  ).١٩٩٢دمشق( األركان العامة في الجيش اإلسرائيلي) ٦
  ).١٩٩٣عمان ( االستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل ) ٧
  ). ١٩٩٧بيروت ( حدود فلسطين مع سورية ولبنان ) ٨
  ).١٩٩٩دمشق( تجمعات العرب في فلسطين المحتلة ) ٩
  ). ٢٠٠٠وظبيأب( االستراتيجية اإلسرائيلية إزاء شبه الجزيرة العربية ) ١٠
  ).٢٠٠٠دمشق ( تهويد األرض وأسماء المعالم الفلسطينية ) ١١
  ). ٢٠٠١ليبيا ( اآلثار والمعالم اإلسالمية في القدس القديمة ) ١٢
  ).٢٠٠١ليبيا ( معاناة وصمود / القدس تحت االحتالل ) ١٣
  ).٢٠٠١ليبيا( الملكية اإلسالمية واالنتحال اليهودي / حائط البراق ) ١٤
  ).٢٠٠١باريس  (مالمح بنية الدولة الفلسطينية ) ١٥
  ). ٢٠٠١أبوظبي (الهوية ـ األجهزة ـ األداء/ السياسة الخارجية اإلسرائيلية ) ١٦
  ).٢٠٠٢دمشق  (العمق االستراتيجي واألمن والتسلح لدى إسرائيل ) ١٧



  ).٢٠٠٣ان عم (االنتخابات اإلسرائيلية ـ الخريطة السياسية واالنعكاسات المستقبلية) ١٨
  ).٢٠٠٤ظبي  أبو (الصناعات العسكرية اإلسرائيلية ) ١٩
 .)٢٠٠٧ ـ أبو ظبي (..)دراسة حالة في الخارطة السياسية اإلسرائيلية(  كديما وحكومته االئتالفيةحزب )٢٠

  .)قيد النشر (التعديات الصهيونية على األوقاف والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين )٢١
************** 


