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  الفلسطينية الدراسات مؤسسة ومنشورات كتب يف 1967 نكسة
  
  

  مرتبة بحسب تاريخ الصدور من األحدث إىل األقدم
  

  :الكتب الصادرة باللغة العربية
  

 وحماضرات، مقاالت جمموعة:  وإسرائيل الصهيوينة مع وصراعنا فلسطين
1957 -2009  

  2009صفحة،  479وليد اخلالدي، 
  

 األبعاد يف ومقاالت حماضرات من بالعربية املؤلف كتبه ما أهم اجملموعة هذه تشكل
 منذ الصهيوين - العربي والصراع الفلسطينية للقضية واالستراتيجية والعسكرية السياسية

 الصراع هذا تطورات أخطر تواكب بحيث احلاضر، يومنا إىل املاضي القرن خمسينيات أواخر
 فعل ردات ذاته الوقت يف وتسجل ودوليًا، وإقليمياً حملياً وذيولها املديدة الفترة هذه خالل

  للمزيد.. .التطورات لهذه الثاقبة وحتليالته املؤلف
  

  1993- 1949احلركة الوطنية الفلسطينية، : الكفاح املسلح والبحث عن الدولة 
  2002صفحة،  1315يزيد صايغ، 

  
 قيام من املعاصرة، الفلسطينية الوطنية احلركة تاريخ من كاملة مرحلة الكتاب هذا يتناول

 سنة وإسرائيل الفلسطينية التحرير منظمة بين أوسلو اتفاق عقد حتى 1948 سنة إسرائيل دولة
 وتطور ظهور يف الدولة بناء فكرة مركزية الكتاب يؤكد املعهودة، لألطروحات وخالفاً. 1993

 واالقتصادية اجلغرافية القاعدة غياب يف حتى التحرير، ملنظمة السياسية املؤسسات
 لـِ والتنظيمي والعقائدي السياسي التطور تتبع خالل من ذلك ويظهر املستقلة؛ واالجتماعية

 حول التطور ذلك يتمحور وإذ. لوائها حتت املنضوية املسلحة الفدائية وللفصائل. ف.ت.م
 تعبئة أجل من واملواجهة الصراع حالة استخدام كيفية يظهر فإنه ،"املسلح الكفاح" موضوعة

 وبناء والوطنية، للثورة حمددة ومصطلحات مفاهيم هيمنة وحتقيق جماهيرية، قاعدة وحشد
 ويستند هذا،. جديدتين بيروقراطية ونخبة سياسية طبقة شرعية وتأكيد الدوالنية، املؤسسات

 الفصائل خملتلف الرسمية واملطبوعات الداخلية الوثائق وإىل ،.ف.ت.م أرشيفات إىل الكتاب
. ف.ت.م وضباط وكوادر أعضاء مع املؤلف أجراها مقابلة 400 على يزيد ما وإىل الفدائية،

  للمزيد.. .وفصائلها
  

  : صدر أيضاً باإلنكليزية
  

http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C-1949-1993
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Armed Struggle and the Search for State : the Palestinian National 
Movement, 1949‐1993 
Yezid Sayigh, 953 pages, 1997 

  
This book spans an entire epoch in the history of the contemporary Palestinian 
national movement, from the establishment of Israel at the end of the British 
Mandate of Palestine in 1948, to the PLO‐Israel accord of 1993. The book draws 
extensively on PLO archives, official publications and internal documents of the 
various guerrilla groups, and on over 400 interviews conducted by the author with 
PLO rank‐and‐file. Its span, primary sources, and conceptual framework make this 
the definitive work on the subject. This work was originally published in English as 
a copublication between the Institute for Palestine Studies and Oxford 

moreUniversity…   
  

  2000 – 1967سياسة التوسع، : إسرائيل الكبرى والفلسطينيون 
  2001صفحة،  399نور الدين مصاحلة، 

    
 السكان طرد إىل الهادفة التوسعية اإلسرائيلية السياسات تاريخ املؤلف يعرض الكتاب هذا يف

. احلاضر الوقت حتى 1967 يونيو/حزيران حرب من املمتدة الفترة على مركزاً األصليين،
 األرض: دائماً جوهره كان اليهود واملستوطنين الفلسطينيين بين احملتدم الصراع أن ويوضح
 والطرد القمع اجتاهات الكاتب يوثق وتاريخها األفكار لهذه عرضه ويف. واملياه والسكان

 يف الكامنة التوسعية النزعات عن بالتفصيل، ويكشف، اإلسرائيلية، الدولة لدى واملصادرة
 للمزيد.. .سواء حد على واليمينية الدينية التيارات ويف العمالية الصهيونية التيارات

  
  السائح احلميد عبد الشيخ مذكرات:  احلراب حتت صالة ال فلسطين،

  2001، 2صفحة، ط 170عبد احلميد السائح، 
  

 عبر شعبها وكفاح لفلسطين، الذاتية السيرة يف السائح احلميد عبد للشيخ الذاتية السيرة تندمج
 املشاركين ومن السياسية، القرارات يف املؤثرين من املذكرات هذه صاحب كان فلقد. األجيال

 التي الوقائع فتروي تقريباً، قرن أرباع ثالثة أحداث املذكرات هذه وتغطي.  منها الكثير يف
 الوطني اجمللس رئاسة من استقالته حتى السائح احلميد عبد الشيخ والدة منذ جرت

  للمزيد... الفلسطيني
  

  حتاللىل االإالطريق : اجلوالن 
  2000صفحة،  136حممد مصلح، 

  
 ـ السوري للصراع تفسيرية سياسية ودراسة اجلوالن، مشكلة يف معمق بحث الكتاب هذا

 ضوءاً تلقي حاالت ثالث تفحص خالل من املشكلة لهذه تاريخية خلفية يقدم وهو. اإلسرائيلي

http://www.palestine-studies.org/node/161226
http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-1967-%D9%80-2000
http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%8C-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD
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 وسنة 1949 سنة بين ما الفترة يف األخرى، جتاه الواحدة وإسرائيل، سورية سياسة على
 حرب بعد اجلوالن إزاء واإلسرائيلية السورية السياستين أيضاً الدراسة وتعالج. 1967
  للمزيد.. .1996 ـ 1991 فترة يف اجلوالن بشأن املفاوضات ثم ،1967 يونيو/حزيران

  

  :صدر أيضاً باإلنكليزية

The Golan: The Road to Occupation  
Muhammad Muslih, 91 pages, 1999 

    
This monograph surveys Syrian‐Israeli relations leading up to the Israeli conquest 
of the Golan in the 1967 war. It also analyzes Syrian and Israeli policies towards 
the Golan after the June 1967 war. Finally, it addresses the negotiations that 

more1996…‐91occurred from 19   
  

  1967 –بدايات العمل املسلح يف الضفة والقطاع : رفض الهزيمة 
  1992صفحة،  81يزيد صايغ، 

  
 ويعالج ،1967 يونيو/حزيران حرب بعد املسلح الفلسطيني العمل مسيرة البحث هذا يتناول

 الفلسطينية السياسية، العوامل ويحلل الفلسطينية، الفدائية املنظمات لنشوء األوىل املراحل
 إىل اإلسرائيلي، االحتالل ضد شاملة ثورة إىل املسلح الكفاح تطور دون حالت التي والعربية،

  للمزيد...1987 ديسمبر/األول كانون 9 يف الفلسطينية االنتفاضة انفجار حين
  

 1967 حرب من والفلسطينيون إسرائيل:  الغربية الضفة يف الواقع األمر سياسة
  االنتفاضة إىل

  1990صفحات،  404جيفري أرونسون، 
  

 هذا عن املؤسسة أصدرتها كانت التي الدراسة عن ومزيدة حمدثة نسخة هي الدراسة هذه
 :Creating Facts عنوان حتت اإلنكليزية، باللغة نفسه، للمؤلف 1987 سنة املوضوع

Israel, the Palestinians and the West Bank  .التي التطورات التحديث يتناول 
 الدراسة عاجلتها التي اجلوانب من جانب كل يف أعوام ثالثة طوال الغربية الضفة شهدتها
 وممارساته، اإلسرائيلي، االحتالل سياسات بشأن أساسية جديدة مادة مضيفاً السابقة،
 حتى الفلسطينية الوطنية واملقاومة واالستيطان، االحتالل، حتت الفلسطيني الشعب وأوضاع

  للمزيد.. .االنتفاضة من األول العام
  

  :صدر أيضاً باإلنكليزية

  

http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://www.palestine-studies.org/node/161072
http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%80-1967
http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-1967-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9
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 Israel, Palestinians and the Intifada: Creating Facts on the West Bank 
Geoffrey Aronson, 376 pages, 1990 

  
This study is a revised and expanded edition of one by the same author that was 
published by the IPS in 1987, under the title Creating Facts: Israel and the 
Palestinians and the West Bank. This edition covers developments in the West 
Bank from 1987‐1990. This is the most authoritative and best documented work 
available in English on Israel's policies and practices in the West Bank and of 
Palestinian conditions under occupation from the 1967 June war until the 

moreoutbreak of the first Intifada in 1987… .  
  

  1979- 1967ستيطان اإلسرائيلي يف اجلوالن، اال
  1982صفحة،  52وليم ولسون هاريس، 

  

 يف اإلسرائيلي لالستيطان اخملصص الثالث، للفصل اإلنكليزية عن ترجمة هو امللف هذا
 غزة وقطاع الغربية الضفة يف اإلسرائيلي االستيطان جممل حول املؤلف كتاب من اجلوالن،
 يف املؤلف مع تتفق ال املؤسسة أن ومع. 1979 ـ 1967 الفترة خالل وسيناء واجلوالن

 إىل كتابه من باجلوالن املتعلق القسم تقديم رأت إنها إّال واالستنتاجات، والتحليل املنطلقات
 سير لكيفية الدقة إىل قريباً وصفاً يتضمن كونه العربي، الوطن يف املعنيين من ضيق إطار

 اجلوالن بيئة يف أحدثها التي وللتغييرات ومراحلها، اإلسرائيلي، االستيطان عملية
.. .اجلوالن يف باالستيطان تتعلق وجداول توضيحية رسوم على امللف ويشتمل. الديموغرافية

  للمزيد
  

  دراسة توثيقية نقدية:  1978-1967مشاريع التسوية اإلسرائيلية، 
  1981، 2صفحة، ط  155

  
 القوى طرحتها التي التسوية مشاريع ألبرز نقدياً توثيقياً عرضاً املهمة الدراسة هذه تقدم

 قيام إىل 1967 حرب من املمتدة الفترة يف أعوام عشرة طوال إسرائيل يف اخملتلفة السياسية
 بيغن مشروع: وحتلل الدراسة تعرض السياق هذا ويف ،1977 سنة إسرائيل يف الليكود سلطة

 الرئيس زيارة بعد دارت التي املفاوضات إطار يف وطرح املشاريع هذه آخر كان الذي للتسوية،
 حزب ومشروع غليلي، ووثيقة ألون، مشروع ومنها العمل حزب ومشاريع إلسرائيل، السادات

  للمزيد...اليهودية الوكالة يف االستيطان قسم رئيس فايتس، رعنان ومشروع مبام،
  

  1980- 1967اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة، ستيطانية املستعمرات اال
  1981صفحة،  183وليد اجلعفري، 

  

http://www.palestine-studies.org/node/161561
http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-1967-1979
http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%8C-1967-1978-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 أصلية، عبرية مصادر معظمها املراجع من كثير عدد إىل استناداً املوثقة، الدراسة هذه تقدّم
 ـ 1967 املعراخ عهد يف اإلسرائيلي االستيطاين االستعمار حركة لتطور شامالً دقيقاً عرضاً

 أقامتها التي االستيطانية املستعمرات الدراسة وترصد. 1980 ـ 1977 الليكود وعهد ،1977
 كل عارضة وسيناء، رفح ومشارف غزة، وقطاع واجلوالن، الغربية، الضفة يف إسرائيل

 وحجمها اجلغرايف، وموقعها عليه، أقيمت الذي العربي املوقع واسم اسمها: حيث من مستعمرة
 السياسية وأهميتها االقتصادية، وقاعدتها احلزبي، وانتمائهم وأصولهم مستوطنيها وعدد

 االستيطانية للخريطة متكاملة صورة بذلك راسمة نموها، رافقت التي والتطورات واألمنية،
  للمزيد.. .املدروسة الفترة خالل الفلسطيني الواقع أرض على جتسيدها تم التي اإلسرائيلية

  
 الوضع حول املنظمة أعمال عن األمن جملس إىل املتحدة لألمم العام األمين تقرير

 مايو/أيار 18 يف) S/10929 رقم( 1967 يونيو/حزيران من األوسط الشرق يف
1973  

  1973صفحة،  151بالعربية واإلنكليزية، 
  

 18 بتاريخ األمن جملس إىل املتحدة لألمم العام األمين قدمه الذي للتقرير الكامل النص
 الشرق يف بالوضع يتعلق فيها املتحدة األمم بها قامت التي اجلهود بشأن ،1973 مايو/أيار

 معينة نواح معاجلة املتحدة األمم حماوالت التقرير يعالج. 1967 سنة منتصف منذ األوسط
 باإلضافة العام، األمين مالحظات على ويشتمل. تسوية عن والبحث األوسط الشرق وضع يف
 يارينغ غونار اخلاص، العام األمين ممثل بين املتبادلة واملذكرات الرسائل تتضمن مالحق إىل

 سبعين نحو على التقرير ويشتمل. 242 رقم األمن جملس بقرار القبول أعلنت التي واحلكومات
 وخمالفات بانتهاكات معظمها يتعلق الفلسطينية، القضية عن املتحدة األمم أصدرتها اراًقر

.. .هيئاتها بمختلف الدولية املنظمة قِبل من مرة عشرين أجلها من وأدينت إسرائيل ارتكبتها
  للمزيد

  
 الكنيست حماضر من خمتارة نصوص: 1967/ 1966 الكنيست حماضر

  )4/10/1967 ـ 15/9/1966( الثانية الدورة السادس،
  1971صفحة،  1020

  
 الفترة خالل عقدت التي السادس، اإلسرائيلي الكنيست أعمال من السنوية الدورة تتميز
 الفلسطينية القضية تطورات إىل بالنسبة اسـتثنائية بأهمية ،4/10/1967 ـ 15/9/1966

/ حزيران من اخلامس حرب وقوع شهدت التي الدورة كونها اإلسرائيلي، ـ العربي والصراع
 من حرفية ومقتطفات كاملة نصوصاً حملاضرها اخملتارة الترجمات يف وجند. 1967 يونيو

 الظروف على كاشفاً ضوءاً تلقي التي واملواقف النظر ووجهات واالستجوابات املناقشات
 األُخرى الكثيرة املسائل جانب إىل تلتها، التي وتلك احلرب، سبقت التي والعسكرية السياسية
 احلكومة رئيس بيان احملاضر هذه يف ونقرأ. وسياساته اإلسرائيلي اجملتمع بشؤون املتعلقة

 عرض وفيهما وقوعها، من أسبوع بعد وبيانه احلرب، اندالع عن الكنيست يف أشكول ليفي

http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%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%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9-1967-1980
http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%86
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 يونيو،/ حزيران 6 و 5 يومي ومعارك العسكري وللوضع والدويل، اإلقليمي السياسي للوضع
 والكتل األحزاب ومواقف وتصريحات نظر وجهات ونطالع. ونتائجها احلرب وجمريات
 واحلرب النار، إطالق بوقف األمن جملس وقرار املستجد، الوضع بشأن الكنيست يف السياسية

 التي واالستيطان والضم اإلحلاق سياسات تقنين لعملية املبكرة البدايات ونتتبع. والسالم
 ضد التنكيل وممارسات احلرب، نتيجية احتلتها التي العربية األراضي يف إسرائيل باشرتها
 الغائبين أموال قانون احملتلة؛ العربية األراضي إعادة من اإلسرائيلي املوقف: ومنها سكانها،

 نازحي قضية احملتلة؛ األراضي يف العسكري احلكم الزراعي؛ ستيطاناال قانون وتعديالته؛
 إغالق املقدسة؛ األماكن وضع والبلديات؛ والقضاء السلطة أنظمة قوانين تعديالت ؛1967
 الرعي وحظر البدو ترحيل وإنتقالهم؛ العرب السكان دخول ومنع اإللكترونية باألجهزة احلدود

 االحتالل؛ ضد والعربية الفلسطينية الوطنية املقاومة أعمال للمصادرة؛ معدة معينة مناطق يف
 املناقشات من بالكثير احملاضر حتفل كما. واألمني السياسي الوضع عن احلكومة بيانات

 واالجتماعية االقتصادية األوضاع إزاء اإلسرائيلية السياسات بشأن واملواقف واالستجوابات
 مواجهة كيفية تتناول متشعبة موضوعات جانب إىل احملتلة، األراضي يف للعرب والتربوية

 وتسليح النامية، والدول إسرائيل بين والتعاون العربية، والتلفزيون اإلذاعة حمطات تأثير
 ومساعدة اخلارج، بيهود إسرائيل وعالقات اإلفريقية، الوطني التحرر حلركات املعادية األنظمة
. وغيرها اخلارج، يف اإلسرائيلي واإلعالم املتحدة، بالواليات املقيمين اإلسرائيليين العلماء

 إليها، ينتمون التي السياسية والكتل السادس، الكنيست بأعضاء قوائم على اجمللد ويشتمل
 كما. أعضائها وعدد املمثلة االنتخابية والقوائم واألحزاب الرئاسة، وهيئة الكنيست، وجلان

  للمزيد.. .واألعالم باملوضوعات مفصالً كشافاً اجمللد يتضمن
  

  جتماعية علميةادراسة  - قتالع ونفي ا: النازحون 
  1971، 2صفحة، ط  59حليم بركات وبيتر ضود، 

  
 الضفة من النزوح إىل اضطروا الذين الفلسطينيين الالجئين عن علمية اجتماعية دراسة أدل

 أجراها التي امليدانية املقابالت نتائج الدراسة تشمل. 1967 حرب نتيجة األردن إىل الغربية
 عينات مع ضود، وبيتر بركات حليم بيروت، يف األميركية اجلامعة يف االجتماع علم أستاذا
 إىل دفعتهم التي والعوامل لألسباب حتليلياً وثائقياً عرضاً وتشكل اجلدد، النازحين من كبيرة

 ومشاعرهم، ،1967 حرب أثناء يف عاشوها التي واألحداث ومنازلهم، أرضهم تاركين النزوح
 الدراسة، وتبين. العالقة ذات اخملتلفة واألطراف املستجدة والتطورات أوضاعهم جتاه ومواقفهم
 ترجع، 1967 سنة الفلسطينيين لنزوح املباشرة األسباب أن امليداين، اإلجتماعي بالتحليل

 اإلرهاب وذكريات أهلها، وطرد العربية واملنازل القرى تهديم إىل إسرائيل، الدعاءات خالفاً
  للمزيد.. .النفسية واحلرب االقتصادي، والضغط ياسين، دير جمزرة يف الدموي الصهيوين

  
  :صدر أيضاً باإلنكليزية

  
River Without Bridges : A Study of the Exodus of the 1967 Palestinian 
Arab Refugees 

http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-1966-1967-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1591966-%D9%80-4101967
http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%80-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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Peter Dodd, Halim Barakat, 64 pages, 1968 

  
A survey of the situation of refugees in Jordan and their reasons for leaving the 
West Bank during the war. The monograph is based on field research and 

more… interviews with refugees   
  

كانون األول  -  1967) يونيو(املسؤولين اإلسرائيليين ، حزيران تصريحات 
  1969) ديسمبر(

  1970صفحة،  139
  

 احلكومة أعضاء من اإلسرائيليون، املسؤولون بها أدىل التي التصريحات أهم امللف هذا يتضمن
 املتعلقة املسائل أبرز عن السياسية، القوى وزعماء الوزارات مسؤويل وكبار اجليش وقادة

 سنة منتصف من الفترة خالل اإلسرائيلي، ـ العربي والصراع الفلسطينية القضية بتطورات
 اإلسرائيلية والدوريات الصحف عن حرفياً ترجمتها تمت. 1969 سنة نهاية إىل 1967
 من إسرائيل موقف عن حية صورة تعطي وهي األجنبية، واجملالت الصحف وبعض العبرية،
  للمزيد.. .املنطقة يف املستقبلية وخمططاتها ،1967 حرب عن الناجمة القضايا

  
  :صدر أيضاً باإلنكليزية

  
Statements of Israeli Officials Between June, 1967 and December, 
1969 as Reported in the Hebrew Press 
47pages, 1970 

 
A collection from the Hebrew press of statements made by Israeli leaders 
between 1967 and 1969. The statements cover most aspects of the Arab‐Israeli 
conflict, including the future of Israeli‐occupied territories, the rate of Jewish 
immigration to Israel, and the Israeli attitude towards international peacemaking 
efforts in the Middle East… more  

  
 األراضي يف العرب معاملة يف تنظر دولية إنسانية بعثة إرسال من إسرائيل موقف

 املؤتمر إىل مقدمة ورقة): 1967( 237 رقم األمن جملس قرار بموجب احملتلة
  ديسمبر/ األول كانون 10 ـ 2 بيروت اإلنسان، حلقوق العربي اإلقليمي

  1970صفحة،  46
  

 بعثة إستقبال األمن جملس طلب املتكرر رفضها يف وأساليبها إسرائيل ذرائع الدراسة هذه تبين
 احملتلة األراضي يف للعرب إسرائيل معاملة يف للنظر املتحدة، لألمم تابعة خاصة دولية

 تأمين" إىل إسرائيل حكومة يدعو الذي ،)1967( 237 رقم اجمللس قرار بموجب وذلك ،1967
 الذين أولئك عودة وتسهيل عسكرية، عمليات فيها جرت التي املناطق سكان وأمن وخير سالمة
  للمزيد... ."القتال نشوب منذ املناطق هذه هجروا

http://www.palestine-studies.org/node/161044
http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%8C-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-1967-%D9%80-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-1969
http://www.palestine-studies.org/node/161050
http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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  :صدر أيضاً باإلنكليزية

  
Memorandum  on  the  United  Nations  and  the  Human  Rights  of  the 
Palestine  Arabs.1.  The  Attitude  of  Israel  to  the  Dispatch  of  a  UN 
Humanitarian  Mission  to  Look  into  the  Treatment  of  Arabs  in  the 
Occupied Territories Pursuant to Security Council Resolution 237 (1967) 
George Dib, 62 pages, 1970 

 
Reprint of paper presented at the Arab Regional Conference on Human Rights, Beirut, 
1968. Security Council Resolution 237 (1967) asked the Special Representative of the 
Secretary‐General to look into: "… the situation of the population in areas now under 
Israeli control; the measures taken to shelter and to facilitate the return of those who 
had  fled;  the  treatment  of  prisoners  of war  and  the  protection  of  civilians".  This 
memorandum  describes  Israel’s  violations  of  human  rights  in  the  Arab  occupied 
territories and the UN resolutions that have been taken in this regard… more  

  
  العرب لالجئين القانونية األوضاع

  1969صفحة،  28جورج طعمه، 
  

 إىل استناداً ووطنه، أرضه يف والقانونية الشرعية الفلسطيني الشعب حقوق البحث هذا يبين
 تفاقم ويعزو. الدويل القانون ومبادىء املتحدة، األمم وقرارات الدولية، واالتفاقيات االلتزامات

 وجتاهلها العرب، السكان طرد يف إسرائيل اتبعته الذي والتنكيل القوة نهج إىل الالجئين مشكلة
  للمزيد.. .اخلصوص هذا يف الدولية للشرعية املستمر

  
  : صدر أيضاً باإلنكليزية

  
Legal Status of Arab Refugees 
George J. Tomeh, 26 pages, 1969 

  
This study deals with the rights of the Palestinian refugees, based on international 
safeguards and conventions, UN resolutions, and principles of international law... 

more  
 

  : فرنسيةأيضاً بال صدر
  

Le statut légal des réfugiés arabes 
George J. Tomeh, 26 pages, 1969 

  

http://www.palestine-studies.org/node/160993
http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.palestine-studies.org/node/161197
http://www.palestine-studies.org/books/le-statut-l%C3%A9gal-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-arabes-0
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 الضفة يف اإلنسان حلقوق العاملي لإلعالن إسرائيل خمالفات حول ميداين بحث

  غزة وقطاع الغربية
  1968صفحة،  150

  
 سلطات مارستها التي اإلنسان حلقوق املنافية القمعية األعمال بالوثائق تثبت ميدانية دراسة

 وقطاع وسيناء السويس قناة منطقة من جلأوا الذين العرب السكان ضد اإلسرائيلي االحتالل
 وبورسعيد وبنها اإلسكندرية مدن من لسكان حاالت فيها بما ،1967 حرب نتيجة غزة

 نهب االغتصاب؛ املنازل؛ حرمة انتهاك التعذيب؛: املمارسات هذه وتشمل. والقاهرة والسويس
 املساجد حرمة تدنيس النابامل؛ قنابل إستخدام العمل؛ من احلرمان التجول؛ منع املمتلكات؛
 والتربية التاريخ مادتي يف الدراسة مناهج تغيير واملدارس؛ املستشفيات قصف والكنائس؛

 اإلنسان حلقوق العاملي لإلعالن انتهاكاً األعمال هذه تشكل وكيف أين الدراسة وتبيّن. الوطنية
 والصحة الفكر، وحرية األساسية، اإلنسان بحقوق يتصل فيما الرابعة جنيف والتفاقية
  للمزيد.. .العمل وحق االجتماعية، واخلدمات

  
  1967) يوليو( تموز 27 ـ 22 اجلزائر العرب، القانونيين ندوة ـ الفلسطينية القضية

  1968صفحة،  198
  
  

 يف العرب القانونيين من بارزة جمموعة عقدتها التي الندوة وقائع على الدراسة هذه تشتمل
 لتلك السياسية والنتائج القانونية اجلوانب وحتليل لدراسة ،1967 حرب بعيد اجلزائر مدينة

. اإلسرائيلي ـ العربي والصراع الفلسطينية القضية وتطورات لعوامل األشمل اإلطار يف احلرب،
 الصهيوين التزييف مفنداً" التاريخية احلقوق" مسألة األول يتناول: أقسام ثالثة يف الدراسة تقع

 والقومية، لألمة الصهيونية ومفهوم فلسطين، يف لليهود تاريخي حق بادعاء للتاريخ املتعمد
 لتحقيق واإلنسانية الدينية للعاطفة االحتيايل واالستغالل العربي، فلسطين طابع ديمومة مبيناً

 كذرائع اعتمدت التي املزعومة القانونية األسانيد الثاين القسم ويناقش. الصهيوين املشروع
 وعد الرئيسية، الثالث الصهيوين املشروع لدعام القانونية األسس بطالن مبيناً إسرائيل، إلنشاء
 الدائم الالشرعي إسرائيل وضع ثم فلسطين، بتقسيم املتحدة األمم وقرار االنتداب وصك بلفور

 واملشكالت ومضاعفاته اإلسرائيلي ـ العربي الصراع الثالث القسم ويدرس. 1948 سنة منذ
 مستعرضاً والدويل، اإلقليمي واألمن للسلم متعاظم تهديد من تشكل وما منه، املتفرعة اخلطرة

 األردن، نهر مياه إسرائيل وحتويل الفلسطينيين، والالجئين القدس، قضايا السياق هذا يف
 العمل يف جميعاً أساسها جتد مشكالت وهي. السويس وقناة تيران، ومضيق العقبة وخليج

  للمزيد.. .إسرائيل دولة إىل العربية فلسطين لتحويل املنطقة شهدته الذي املستمر
  

 

http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-22-%D9%80-27-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-1967
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: القدس املبكى، حائط عند الراهنة الدينية لألوضاع إسرائيل خرق حول مذكرة
 كانون 10 ـ 2 بيروت اإلنسان، حلقوق العربي اإلقليمي املؤتمر إىل مقدمة ورقة
  1968 ديسمبر/ األول

  1968صفحة،  24
  

 الدولية التحقيق بعثة حددتها كما القدس يف املبكى حائط منطقة أوضاع املذكرة هذه تعرض
 األصلية الوثائق إىل باالستناد وتبين،. 1930 سنة املسألة هذه يف بالنظر كُلّفت التي

 بعد األوضاع هذه على بالقوة إسرائيل أدخلتها التي التغييرات نفسها، اإلسرائيلية واملصادر
 يف املتضمنة فلسطين عرب حلقوق صريحة خمالفة يف وذلك ،1967 يونيو/ حزيران حرب

  للمزيد.. .الدولية البعثة توصيات
  

   :صدر أيضاً باإلنكليزية
  

Memorandum on the Israeli Violation of the Religious Status Quo at 
the Wailing Wall, Jerusalem  
24pages, 1968   

 
Reprint of paper presented at the Arab Regional Conference on Human Rights, 
Beirut, 1968. It describes the condition of the Wailing Wall in Jerusalem as 
specified by the international fact‐finding commission charged with this issue in 
1930. It demonstrates, using original documents and Israeli sources, that Israel 
altered these conditions by force following the June 1967 war, in clear violation of 
the rights of Palestinian Arabs, as spelled out in the recommendations of the 
international commission… more 

  
  

  1967 - اإلسرائيلي لالحتالل لألردن الغربية الضفة مقاومة وثائق
  1968صفحة،  128

  
 الفترة يف اإلسرائيلي لالحتالل الغربية الضفة مقاومة وثائق من جمموعة الكتاب هذا يتضمن

. 1967 نوفمبر/الثاين تشرين منتصف إىل يوليو/تموز أول من ،1967 حرب تلت التي
 وأطباء الغربية، الضفة مدن يف ووجهاء القدس، أمانة جملس عن صادرة وثائق على وتشتمل

 نسائية، وهيئات دين، وعلماء قانون ورجال ومهندسين وصيادلة ومدرسين وحمامين
  للمزيد.. .العاصفة لقوات عسكرية بالغات إىل باإلضافة جتارية، وغرف ونقابات،

  

  :صدر أيضاً باإلنكليزية
  

http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D9%89%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1
http://www.palestine-studies.org/node/161092
http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%80-1967
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The Resistance of the Western Bank of Jordan to Israeli Occupation, 
1967 
104 pages, 1967 
 
This book is a collection of documents regarding the West Bank resistance to 
Israeli occupation in the period immediately following the 1967 war (July 1967 ‐ 
November 1967). It includes statements, communiqués and reports issued by the 
Jerusalem Muslim Council, officials of West Bank cities, doctors, lawyers, school 
teachers, pharmacists, engineers, jurists, religious scholars, women’s committees, 
unions, chambers of commerce, and Palestinian underground forces…more 

  

  :الكتب الصادرة باللغة اإلنكليزية
  

U.S. Official Statements ‐ The Palestinian Refugees 
Norbert Scholz (Editor), 172 pages, 1994 
 
This book contains official statements by U.S. State Department, White House, 
and United Nations personnel concerning Palestinian refugees. Statements are 
arranged topically. Within each topic they are arranged in chronological 
order…more 

 
U.S. Official Statements ‐ The Golan Heights 
 Jody Boudreault and Eric Fortin (Editors), 137 pages, 1993 
 
This book contains official statements by U.S. State Department, White House and 
United Nations personnel concerning the status of the Golan Heights. The 
statements are arranged chronologically in two sections. The first section contains 
statements issued prior to the 1967 Israeli occupation of the Golan Heights. The 
second section contains statements from June 1967 to the present, regarding 
occupation issues. Among the Appendices is a list of U.N. General Assembly and 
Security Council resolutions referring to the Golan for which the U.S. either voted 
in favor or abstained…more 

 
U.S. Official Statements ‐ Israeli Settlements / The Fourth Geneva 
Convention 
 Jody Boudreault, Emma Naughton, Yasser Salaam (Editors), 193 pages, 1992 
 
This book contains official public statements by U.S. State Department, United 
Nations, and White House officials concerning Israeli settlements and the Geneva 
Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 
12, 1949, which are treated as two distinct sections. Statements are arranged 
topically; within each topic they are placed in reverse chronological order. 
Although the research began with government documents as of June 1967, the 
first explicit government statement found regarding settlements is dated March 
23, 1976; the first statement regarding the Geneva Convention is dated June 13, 
1967. The most recent statement is dated February 25, 1992. Among the 

http://www.palestine-studies.org/node/161036
http://www.palestine-studies.org/books/us-official-statements-palestinian-refugees-0
http://www.palestine-studies.org/books/us-official-statements-golan-heights-0
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Appendices are lists (but not the texts) of UN resolutions referring to 
"Settlements" and "The Fourth Geneva Convention" that the U.S. either voted for 
or abstained on…more 
 
U.S. Official Statements : U.N. Security Council Resolution 242 
Jody Boudreault, Emma Naughton, Yasser Salaam (Editors), 186 pages, 1992 
 
This booklet contains official public statements by U.S. officials in the White 
House, the State Department, and the United Nations, concerning UN Security 
Council Resolution 242. The research covers the period 1967 through 1991. 
Statements are arranged topically; within each topic they are arranged 
chronologically in descending order…more 

 
The Judaization of Jerusalem, 1967‐1972 
58 pages, 1972 
   
An account of Israeli measures to change the status of Jerusalem in the five years 
after the 1967 war…more 

 
To Whom Does Palestine Belong? 
Henry Cattan, 8 pages, 1969 
 
For Cattan, the principal juridical aspect which dominates the whole problem of 
the Middle East concerns the question: to whom does Palestine belong? In this 
book, he examines the question in relation to sovereignty from the standpoint of 
international law and in relation to ownership from the standpoint of private 
law…more 

  
  :صدر أيضاً بالفرنسية

  
A qui donc appartient la Palestine? 
Henry Cattan, 8 pages, 1967 

  
 

The Desecration of Christian Cemeteries and Church Property in 
Israel 
25  pages, 1968 
 
During the Arab‐Israeli war of June 1967, Christian property in the Israeli‐occupied 
sector of Jerusalem, belonging to the three major sects, the Latins, Greeks and 
Armenians, has been subject to desecration, vandalism and destruction. This 
booklet, with the evidence of recent photographs and reports, proves that this 
conjecture is correct. The pillage and destruction was carried out over a period of 
years…more 

 

http://www.palestine-studies.org/books/us-official-statements-israeli-settlements-fourth-geneva-convention-0
http://www.palestine-studies.org/books/us-official-statements-un-security-council-resolution-242-0
http://www.palestine-studies.org/books/judaization-jerusalem-1967-1972-0
http://www.palestine-studies.org/books/whom-does-palestine-belong-0
http://www.palestine-studies.org/books/qui-donc-appartient-la-palestine-0
http://www.palestine-studies.org/books/desecration-christian-cemeteries-and-church-property-israel-0
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Israel and the Geneva Conventions 
63  pages, 1968 
   
A collection of memoirs, letters and documents from Israeli and non‐Arab 
sources…more 

 
Memorandum on the Treatment of Arab Civilians in Israel Occupied 
Territory: Field Study of Israeli Violations of the Declaration of 
Human Rights in the Suez Canal Area and the UAR Occupied 
Territories in Sinai and in the Gaza Strip 
101  pages, 1968 
 
Reprint of paper presented at the Arab Regional Conference on Human Rights, 
Beirut, 1968. This study covers refugees from the occupied territories of the Gaza 
Strip and Sinai, and residents of the Suez Canal zone, who have been subjected to 
repeated Israeli aggressions. It proves that Israel has violated the Declaration of 
Human Rights…more 

 
Memorandum on the Treatment of Arab Civilians in the Occupied 
Territories: Report on the Treatment of Arab Civilians in the 
Occupied Territories of the West Bank of Jordan and the Gaza Strip 
George Dib, Fuad Jabber, George K. Nasrallah, 110 pages, 1968 
 
Based on Institute Survey Teams, this is a report on the treatment of civilians in 
some of the Arab territories occupied by Israel during the war of 5‐11 June 1967 
— the West Bank of the Jordan and the Gaza Strip. The report consists of two 
parts: an analysis of the data collected from different sources on the situation of 
the civilian population in these areas; and a selection of the documents on which 
the analysis was based…more  
 
 
Whose Suez?: Aspects of Collusion, 1967 
Godfrey H. Jansen, 36 pages, 1968 
 
Different types of collusion are discussed: political, moral, technological, 
diplomatic and military…more 

 

The Dimensions of the Palestine Problem, 1967 
Henry Cattan, 15 pages, 1967 
   
An abridged study of the war of June 1967. The author develops the injustices to 
which the Palestinians have been exposed to, starting with the Balfour declaration 
of November 2, 1917. For Cattan, these are the dimensions of the problem. The 
injustices done to the Palestinian Arabs uprooted from their homes and the land 
of their ancestors by a Zionist conspiracy…more 

http://www.palestine-studies.org/books/israel-and-geneva-conventions-0
http://www.palestine-studies.org/books/memorandum-treatment-arab-civilians-israel-occupied-territory-field-study-israeli-violations-0
http://www.palestine-studies.org/books/memorandum-treatment-arab-civilians-occupied-territories-report-treatment-arab-civilians-1
http://www.palestine-studies.org/books/whose-suez-aspects-collusion-1967-0
http://www.palestine-studies.org/books/dimensions-palestine-problem-1967-0
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  :الكتب الصادرة باللغة الفرنسية

 
La profanation des cimetières chrétiens et des biens d’église en Israël 
26 pages, 1968 

 
Les thèmes juridiques du Colloque d’Alger sur le problème 
palestinien, 1967 
Edmond Rabbath, 23 pages, 1967 

 
 

  
  :دراسات ومقاالت

  
وموقف  1967يونيو /حرب حزيران": أريدهم أن يرحلوا جميعًا، ولو إىل القمر": توم ،سيغف

، )2007خريف ( 72عدد ال، 18لد اجملجملة الدراسات الفلسطينية، . إسرائيل من مشكلة الالجئين
  .104 – 89ص 

  
  

جملة  .مئير عميت) احتياط(حديث صحايف مع اجلنرال : حرب األيام الستة يف نظرة إىل الوراء
  .122 – 113، ص )2007خريف ( 72عدد ال، 18لد اجملالدراسات الفلسطينية، 

  
  

Forty Years without Resolve: Tracing the Influence Omar M.:  ,Dajani
of Security Council Resolution 242 on the Middle East Peace Process. 
Journal of Palestine Studies, Vol. 37, No. 1 (Fall 2007), pp. 24-38.  

  
  

 Forty Years after 242: A “Canonical” Text in Disrepute.Richard:  ,Falk  
Journal of Palestine Studies, Vol. 37, No. 1 (Fall 2007), pp. 39-48.  

  
  

People without Borders for Borders without People: : Jamil ,Dakwar
under Security Council  Land, Demography, and Peacemaking

(Fall  o. 1NJournal of Palestine Studies, Vol. 37,  Resolution 242.
2007), pp. 62-78. 

  
  
Segev, Tom: The June 1967 War and the Palestinian Refugee Problem.  
Journal of Palestine Studies, Vol. 36, No. 3 (Spring 2007), p. 6-22. 
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Parker, Richard B.: USAF in the Sinai in the 1967 War: Fact or Fiction.  
Journal of Palestine Studies, Vol. 27, No. 1 (Autumn 1997), p. 67-76.  

  
  
Parker, Richard B.: The June War: Whose Conspiracy. Journal of 
Palestine Studies, Vol. 21, No. 4 (Summer 1992), p. 5-21. 

  
   

German Perceptions of the Middle East Conflict: : Friedemann ,Büttner
Journal of Palestine  Images and Identifications during the June War.

Studies, Vol. 6, No. 2 (Winter 1977), p. 66-81.  
  
  
Hirst, David: Rush to Annexation: Israel in Jerusalem. Journal of Palestine 
Studies, Vol. 3, No. 4 (Summer 1974), p. 3-31. 

  
  

Journal of . The Fall of Jerusalem, 1967: S. Abdullah ,Schleifer
Palestine Studies, Vol. 1, No. 1 (Autumn 1971), p. 68-87. 
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