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اإ�سدارات مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات

اأوًل: الإ�سدارات باللغة العربية:

�سل�سلة التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني 

ب�سري نافع وحم�سن حممد �سالح، حمرران، التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة 2005،   .1

.2006
حم�سن حممد �سالح، حمرر، التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة 2006، 2007.  .2

حم�سن حممد �سالح، حمرر، التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة 2007، 2008.  .3

حم�سن حممد �سالح، حمرر، التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة 2008، 2009.  .4

حم�سن حممد �سالح، حمرر، التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة 2009، 2010.  .5

حم�سن حممد �سالح، حمرر، التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة 2010، 2011.  .6

حم�سن حممد �سالح، حمرر، التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة 2011، 2012.  .7

حم�سن حممد �سالح، حمرر، التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2012–2013، 2014.  .8

�سل�سلة الوثائق الفل�سطينية 

الفل�سطينية  الوثائق  من  خمتارات  حمرران،  �سعد،  ووائل  �سالح  حممد  حم�سن   .9

.2006  ،2005 ل�سنة 

حم�سن حممد �سالح ووائل �سعد، حمرران، الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2006، 2008.  .10

حم�سن حممد �سالح ووائل �سعد، حمرران، الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2007، 2009.  .11

الوثائق  حمررون،  الكيايل،  فخري  احلميد  وعبد  �سعد  ووائل  �سالح  حممد  حم�سن   .12

الفل�سطينية ل�سنة 2008، 2011.

حم�سن حممد �سالح ووائل �سعد، حمرران، الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2009، 2012.  .13

حم�سن حممد �سالح ووائل �سعد، حمرران، الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2010، 2015.  .14

�سل�سلة اليوميات الفل�سطينية 

.2015  ،2014 ل�سنة  الفل�سطينية  اليوميات  وحترير،  اإ�رشاف  �سالح،  حممد  حم�سن   .15

.2016  ،2015 ل�سنة  الفل�سطينية  اليوميات  وحترير،  اإ�رشاف  �سالح،  حممد  حم�سن   .16
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�سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً 

عبا�ص اإ�سماعيل، عن�رشية اإ�رشائيل: فل�سطينيو 48 منوذجاً، �سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً؟ )1(،   .17

.2008

حتت  الفل�سطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  ال�سالحات  و�سامي  ابحي�ص  ح�سن   .18

الحتالل الإ�رشائيلي، �سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً؟ )2(، 2008.

الإ�رشائيلي،  الحتالل  حتت  الفل�سطيني  الطفل  معاناة  عيتاين،  ومرمي  احليلة  اأحمد   .19

�سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً؟ )3(، 2008.

�سل�سلة  الإ�رشائيلي،  الحتالل  �سجون  يف  الفل�سطيني  الأ�سري  معاناة  هالل،  اأبو  فرا�ص   .20

اأول�ست اإن�ساناً؟ )4(، 2009.

يا�رش علي، املجازر الإ�رشائيلية بحق ال�سعب الفل�سطيني، �سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً؟ )5(،   .21

.2009

 ،)6( اإن�ساناً؟  اأول�ست  �سل�سلة  الفل�سطيني،  الالجئ  معاناة  منّاع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .22

.2010

�سل�سلة  الإ�رشائيلي،  الحتالل  حتت  واملقد�سات  القد�س  معاناة  �سالح،  حممد  حم�سن   .23

اأول�ست اإن�ساناً؟ )7(، 2011.

ح�سن ابحي�ص وخالد عايد، اجلدار العازل يف ال�سفة الغربية، �سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً؟ )8(،   .24

.2010

اأول�ست  �سل�سلة  الإ�رشائيلي،  الحتالل  حتت  الفل�سطيني  الطالب  معاناة  الددا،  حياة   .25

اإن�ساناً؟ )9(، 2015.

مرمي عيتاين واأمني اأبو وردة وو�ّساح عيد، معاناة العامل الفل�سطيني حتت الحتالل   .26

الإ�رشائيلي، �سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً؟ )10(، 2011.

فاطمة عيتاين وعاطف دغل�ص، معاناة املري�س الفل�سطيني حتت الحتالل الإ�رشائيلي،   .27

�سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً؟ )11(، 2011.

الحتالل  حتت  الفل�سطيني  والفالح  البيئة  معاناة  عطايا،  ونظام  عيتاين  فاطمة   .28

الإ�رشائيلي، �سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً؟ )12(، 2013.

ال�سفة  الإ�رشائيلية يف  الفل�سطينيني من احلواجز  معاناة  داود،  فاطمة عيتاين وحممد   .29

الغربية، �سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً؟ )13(، 2015.
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�سل�سلة تقرير معلومات 

احل�سار  حتت  غزة  قطاع  معاناة  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�سيف  ق�سم   .30

الإ�رشائيلي، �سل�سلة تقرير معلومات )1(، 2008.

اأداة  اأم  معابر قطاع غزة: �رشيان حياة  الزيتونة،  ق�سم االأر�سيف واملعلومات، مركز   .31

ح�سار، �سل�سلة تقرير معلومات )2(، 2008.

ق�سم االأر�سيف واملعلومات، مركز الزيتونة، اأثر ال�سواريخ الفل�سطينية يف ال�رشاع مع   .32

الحتالل الإ�رشائيلي، �سل�سلة تقرير معلومات )3(، 2008.

ق�سم االأر�سيف واملعلومات، مركز الزيتونة، م�سار املفاو�سات الفل�سطينية الإ�رشائيلية   .33

2008(، �سل�سلة  – ربيع   2007 “اأنابولي�س“ والقمة العربية يف دم�سق )خريف  ما بني 

تقرير معلومات )4(، 2008.

الف�ساد يف الطبقة ال�سيا�سية الإ�رشائيلية،  الزيتونة،  ق�سم االأر�سيف واملعلومات، مركز   .34

�سل�سلة تقرير معلومات )5(، 2008.

وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  املائية  الرثوة  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�سيف  ق�سم   .35

الفل�سطينية والنتهاكات الإ�رشائيلية، �سل�سلة تقرير معلومات )6(،  غزة بني احلاجة 

 .2008

ق�سم االأر�سيف واملعلومات، مركز الزيتونة، م�رش وحما�س، �سل�سلة تقرير معلومات )7(،   .36

.2009

غزة  قطاع  على  الإ�رشائيلي  العدوان  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�سيف  ق�سم   .37

)2008/12/27–2009/1/18(، �سل�سلة تقرير معلومات )8(، 2009.

ق�سم االأر�سيف واملعلومات، مركز الزيتونة، حزب كادميا، �سل�سلة تقرير معلومات )9(،   .38

.2009

الفكر  يف  الفل�سطينيني(  )طرد  الرتان�سفري  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�سيف  ق�سم   .39

واملمار�سات الإ�رشائيلية، �سل�سلة تقرير معلومات )10(، 2009.

الفل�سطينية  ال�سلطة  بني  الأمني  امللف  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�سيف  ق�سم   .40

واإ�رشائيل، �سل�سلة تقرير معلومات )11(، 2009.

ق�سم االأر�سيف واملعلومات، مركز الزيتونة، الالجئون الفل�سطينيون يف العراق، �سل�سلة   .41

تقرير معلومات )12(، 2009.
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تقرير  �سل�سلة  البارد،  نهر  خميم  اأزمة  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�سيف  ق�سم   .42

معلومات )13(، 2010.

املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني يف ال�سفة  الزيتونة،  ق�سم االأر�سيف واملعلومات، مركز   .43

الغربية وقطاع غزة 1996–2010، �سل�سلة تقرير معلومات )14(، 2010.

الأداء،  وتقييم  العمل  برامج  الأونروا:  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�سيف  ق�سم   .44

�سل�سلة تقرير معلومات )15(، 2010.

الت�سوية  م�سار  يف  الأوروبي  الحتاد  دور  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�سيف  ق�سم   .45

ال�سلمية للق�سية الفل�سطينية، �سل�سلة تقرير معلومات )16(، 2010.

ق�سم االأر�سيف واملعلومات، مركز الزيتونة، تركيا والق�سية الفل�سطينية، �سل�سلة تقرير   .46

معلومات )17(، 2010.

الفل�سطينيني يف  الالجئني  اإعطاء  اإ�سكالية  الزيتونة،  االأر�سيف واملعلومات، مركز  ق�سم   .47

لبنان حقوقهم املدنية، �سل�سلة تقرير معلومات )18(، 2011.

تقرير  �سل�سلة  الإ�رشائيلي،  العمل  حزب  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�سيف  ق�سم   .48

معلومات )19(، 2011.

ق�سم االأر�سيف واملعلومات، مركز الزيتونة، قوافل ك�رش احل�سار عن قطاع غزة، �سل�سلة   .49

تقرير معلومات )20(، 2011.

ال�ستيطان الإ�رشائيلي يف ال�سفة الغربية  الزيتونة،  ق�سم االأر�سيف واملعلومات، مركز   .50

1993–2011، �سل�سلة تقرير معلومات )21(، 2012.

اإىل  املتبدد“  “الوهم  عملية  من  �ساليط:  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�سيف  ق�سم   .51

�سفقة “وفاء الأحرار“، �سل�سلة تقرير معلومات )22(، 2012.

25 يناير  الإ�رشائيلي من ثورة  املوقف  الزيتونة،  االأر�سيف واملعلومات، مركز  ق�سم   .52

امل�رشية، �سل�سلة تقرير معلومات )23(، 2012.

2000–2012، �سل�سلة  الإ�رشائيلي  اجلي�س  الزيتونة،  االأر�سيف واملعلومات، مركز  ق�سم   .53

تقرير معلومات )24(، 2013.

ق�سم االأر�سيف واملعلومات، مركز الزيتونة، الأحزاب العربية يف فل�سطني املحتلة 1948،   .54

�سل�سلة تقرير معلومات )25(، 2014.

ق�سم االأر�سيف واملعلومات، مركز الزيتونة، املقاومة ال�سعبية يف فل�سطني، �سل�سلة تقرير   .55

معلومات )26(، 2014.
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يناير   25 ثورة  منذ  غزة  وقطاع  م�رش  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�سيف  ق�سم   .56

2011 وحتى �سيف 2014، �سل�سلة تقرير معلومات )27(، 2015.

�سورية  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  واقع  الزيتونة،  مركز  واملعلومات،  االأر�سيف  ق�سم   .57

2011-2015، �سل�سلة تقرير معلومات )28(، 2015.

كتب عامة 

اإ�سقاط  وحماولت  الفل�سطيني  ال�سعب  ح�سار  حول  درا�سة  احل�سار:  �سعد،  وائل   .58

حكومة حما�س، 2006.

الإجنيليني  امل�سيحيني  �سعود  اأمريكا:  يف  وال�سيا�سة  الدين  اهلل،  زكاء  عارف  حممد   .59

واأثرهم، ترجمة اأمل عيتاين، 2007.

اأحمد �سعيد نوفل، دور اإ�رشائيل يف تفتيت الوطن العربي، 2007، ط 2، 2010.  .60

واإعادة  التجربة  تقييم  الفل�سطينية:  التحرير  منظمة  حمرر،  �سالح،  حممد  حم�سن   .61

البناء، 2007.

حم�سن حممد �سالح، حمرر، قراءات نقدية يف جتربة حما�س وحكومتها 2006–2007،   .62

.2007

خالد وليد حممود، اآفاق الأمن الإ�رشائيلي: الواقع وامل�ستقبل، 2007.  .63

 ،2007–2006 التطورات الأمنية يف ال�سلطة الفل�سطينية  ح�سن ابحي�ص ووائل �سعد،   .64

ملف االأمن يف ال�سلطة الفل�سطينية )1(، 2008.

حم�سن حممد �سالح، حمرر، �رشاع الإرادات: ال�سلوك الأمني لفتح وحما�س والأطراف   .65

املعنية 2006–2007، ملف االأمن يف ال�سلطة الفل�سطينية )2(، 2008.

الفل�سطينية  ال�سلطة  اإدارة  يف  وحما�س  فتح  بني  ال�سالحيات  �رشاع  عيتاين،  مرمي   .66

.2008 ،2007–2006

واملفاو�سات  الدولية  ال�رشعية  بني  الفل�سطينيني  الالجئني  حقوق  ح�ساوي،  جنوى   .67

الفل�سطينية – الإ�رشائيلية، 2008.

حم�سن حممد �سالح، حمرر، اأو�ساع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان، 2008، ط 2، 2012.  .68

اإبراهيم غو�سة، املئذنة احلمراء، 2008.  .69

عدنان اأبو عامر، مرتجم، درو�س م�ستخل�سة من حرب لبنان الثانية )متوز 2006(:   .70

تقرير جلنة اخلارجية والأمن يف الكني�ست الإ�رشائيلي، 2008.
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عدنان اأبو عامر، ثغرات يف جدار اجلي�س الإ�رشائيلي، 2009.  .71

ق�سي اأحمد حامد، الوليات املتحدة والتحول الدميوقراطي يف فل�سطني، 2009.  .72

اأمل عيتاين وعبد القادر علي ومعني منّاع، اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان منذ الن�ساأة حتى   .73

.2009 ،1975

�سمر جودت البغوثي، �سمات النخبة ال�سيا�سية الفل�سطينية قبل وبعد قيام ال�سلطة   .74

الوطنية الفل�سطينية، 2009.

عملية  غزة:  قطاع  على  الإ�رشائيلي  العدوان  يف  درا�سات  حمرر،  الكيايل،  احلميد  عبد   .75

الر�سا�س امل�سبوب/ معركة الفرقان، 2009.

عدنان اأبو عامر، مرتجم، قراءات اإ�رشائيلية ا�سرتاتيجية: التقدير ال�سرتاتيجي ال�سادر   .76

عن معهد اأبحاث الأمن القومي الإ�رشائيلي، 2009.

�سامح خليل الوادية، امل�سوؤولية الدولية عن جرائم احلرب الإ�رشائيلية، 2009.  .77

حممد عي�سى �ساحلية، مدينة القد�س: ال�سكان والأر�س )العرب واليهود( 1275–1368هـ/   .78

1858–1948م، 2009.

راأفت فهد مرة، احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان: الن�ساأة –   .79

الأهداف – الإجنازات، 2010.

 2 ط  الإ�سالمية،  ال�رشيعة  مقا�سد  منظور  من  درا�سات  فل�سطني:  ال�سالحات،  �سامي   .80

)مّت الن�رش بالتعاون مع موؤ�س�سة فل�سطني للثقافة(، 2010.

حم�سن حممد �سالح، حمرر، درا�سات يف الرتاث الثقايف ملدينة القد�س، 2010.  .81

مـاأمون كـيوان، فل�سطينيون يف وطنهم ل دولتهم، 2010.  .82

طبعة  اإ�سالمية،  روؤية  الفل�سطينية:  الق�سية  يف  وثوابت  حقائق  �سالح،  حممد  حم�سن   .83

مزيدة ومنقحة )مّت الن�رش بالتعاون مع موؤ�س�سة فل�سطني للثقافة(، 2010.

عبد الرحمن حممد علي، حمرر، اإ�رشائيل والقانون الدويل، 2011.  .84

اأمل  ترجمة  املوؤثرة،  والعنا�رش  الآليات  الإ�رشائيلي:  القرار  �سناعة  اجلندي،  كرمي   .85

عيتاين، 2011.

و�سام اأبي عي�سى، املوقف الرو�سي جتاه حركة حما�س: 2006–2010، 2011.  .86

الأوقاف الإ�سالمية يف فل�سطني ودورها يف مواجهة الحتالل  �سامي حممد ال�سالحات،   .87

الإ�رشائيلي، 2011.

نادية �سعد الدين، حق عودة الالجئني الفل�سطينيني بني حل الدولتني ويهودية الدولة،   .88

.2011
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ال�سودان  اإفريقيا:  جتاه  الإ�رشائيلية  اخلارجية  ال�سيا�سة  عامر،  اأحمد  خليل  عامر   .89

منوذجاً، 2011.

اإبراهيم اأبو جابر واآخرون، الداخل الفل�سطيني ويهودية الدولة، 2011.  .90

العدوان على قطاع غزة: درا�سة  الإ�رشائيلية خالل  اجلرائم  الرحمن حممد علي،  عبد   .91

قانونية، 2011.

حم�سن حممد �سالح، الق�سية الفل�سطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�رشة،   .92

طبعة مزيدة ومنقحة، 2012. 

نائل اإ�سماعيل رم�سان، اأحكام الأ�رشى يف �سجون الحتالل الإ�رشائيلي: درا�سة فقهية   .93

مقارنة، 2012.

ح�سني حممد البوريني، مرج الزهور: حمطة يف تاريخ احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني،   .94
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