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 بعض املؤلفات التي أصدرتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
 خالل السنوات الفائتة عن فلسطينيي الداخل

 

 خرف هالل، منير جميل:حترير. الفلسطينية القضية جتاه اإلٍسرائيلية السياسات مراجعة 
 .7102 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت. فراج الدين، خالد

 مناع عادل (.0491-0491) واجلليل حيفا يف ظلوا فلسطينيين حكاية: وبقاء نكبة .

 .7101 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت
 ،فلسطين( 0: )املستقبل ستراتيجياتوا احلاضر وحتديات املاضي دروس فلسطين 

 .7107 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت. هالل جميل:حترير. والفلسطينيون
 قبطي الله عطا:حترير. والشعب األرض حمامي نقارة، ديب حنا: فلسطيني حمام مذكرات .

 .7100 ،7 ط الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت
 الدراسات مؤسسة: بيروت. منصور كميل:التحرير رئيس. 7100 العام إسرائيل دليل 

 .7100 الفلسطينية،
 فرسخ ليلى. 7112-0412 الفلسطينية الدولة ومشروع إسرائيل يف الفلسطينية العمالة .

  .7114 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت

 7112 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت. بابه إيالن. فلسطين يف العرقي التطهير.  

 كوهين هليل .0491 سنة منذ اسرائيل يف الفلسطينيون الالجئون: احلاضرون الغائبون .

 .7112 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت
 نور. 0441-0494 التطبيق يف اإلسرائيلية الترانسفير سياسة:  أقل وعرب أكثر أرض 

 .7117 ،7 ط الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت. مصاحله الدين
 بيروت. تماري سليم:حترير. 0491 حرب يف ومصيرها العربية األحياء: 0491 القدس :

 .7117 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 طرد يف النظر يعيدون اإلسرائيليون اجلدد املؤرخون: يةاألصل إسرائيل خطيئة 

 .7117 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت. فيدال دومينيك. الفلسطينيين
 مصاحله الدين نور. 7111 ـ 0412 التوسع سياسة: والفلسطينيون الكبرى إسرائيل .

 .7110 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت
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http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1967-2007
http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D9%86%D8%A9-1948
http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-1949-1996
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http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 اتالدراس مؤسسة: بيروت. حيدر عزيز. أوسلو اتفاقية ظل يف إسرائيل يف الفلسطينيون 
 .0442 الفلسطينية،

 نغرال فيليتسيا احملامية مذكرات: االحتالل تحت الفلسطيني الشعب مسيرة: واألمل الغضب .
 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت. صراص سمير،عايد خالد،خليفة أحمد:ترجمة
0442. 

 0491-0117 الصهيونيين، والتخطيط الفكر يف" الترانسفير" مفهوم: الفلسطينيين طرد .

 .0447 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت. مصاحله الدين نور
 يةواالجتماع واالقتصادية السياسية االنتفاضة خلفيات: الداخل يف يالفلسطين الشعب .

 .0441 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت. منصور كميل:إشراف
 0422 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت. جرجس صبري .إسرائيل يف العرب . 
 ة،الفلسطيني الدراسات مؤسسة: بيروت. جرجس ريصب. إسرائيل يف الديمقراطية احلريات 

0420 . 
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