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  كي ال ننسى
  

  رتها إسرائيلقرى فلسطين التي دمَّ ّ
  وأسماء شهدائها 1948سنة 

  
  

  احملتويات
  

  صفحة    
 xvii    قائمة اخلرائط

 xix    قائمة اخملتصرات

 xxi    تمهيد

 xxxvii    مقدمة

      القرى املدمَّرة مرتَّبة بحسب األقضية
  3   بئر السبع  

  11  بيسان  
  51   جنين 
  65  حيفا  
  147   اخلليل 
  179  الرملة  
  273   فدص 

  385   طبرية  
  431  طولكرم  
  459  عكا  

  505  غزة   
  589  القدس  
  669  الناصرة  

  683  يافا   
      مالحق

  727  مسرد املصطلحات : امللحق األول 
  730  1949التسلسل الزمني ألهم األحداث يف التاريخ الفلسطيني منذ أقدم العصور حتى سنة : امللحق الثاين 
  744  العدد اإلجمايل لالجئين من املدن والريف : امللحق الثالث 
  748  مقارنة بين املصادر : 1948لتي هُجِّر سكانها يف سنة القرى الفلسطينية ا :لحق الرابعامل 
  762  املستعمرات اإلسرائيلية على أراضي القرى وانتماءاتها السياسية : امللحق اخلامس 
  776   1948/ 1947أسماء الشهداء واجلرحى الفلسطينيين يف حرب : امللحق السادس 
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  791    مصادر الصور
  799    قائمة املصادر واملراجع

  809    فهرست
  
  
  

  قائمة اخلرائط
  

 xxxi  خريطة فلسطين الطوبوغرافية   ـ1

 xxxii  األقضية ومراكزها : 1947فلسطين   ـ2

 xxxiii  أهم الطرق وخطوط سكة احلديد : 1948فلسطين   ـ3

 xxxiv  زُّع السكان بحسب األقضية مبيّناً النسبة املئوية لكل من الفلسطينيين واليهود تو: 1946فلسطين   ـ4

 xxxv  ملكية األرض لكل من الفلسطينيين واليهود يف كل قضاء، بالنسبة املئوية : 1945فلسطين   ـ5

 xxxvi  ) 1947نوفمبر  /تشرين الثاين 29(توصية األمم املتحدة بالتقسيم   ـ6

 48  خريطة تاريخية للتقسيمات اإلدارية يف فلسطين يف أوائل العهد العثماين   ـ7

مم املتحدة بالتقسيم العمليات العسكرية الصهيونية خارج نطاق الدولة اليهودية املقترحة يف توصية األ  ـ8
  ) 1948مايو / أيار 15ـ  1947ديسمبر / كانون األول(

  
663  

العمليات العسكرية الصهيونية خارج نطاق الدولة اليهودية املقترحة يف توصية األمم املتحدة بالتقسيم   ـ9
  ) 1948مايو / أيار 15ـ  1947ديسمبر / كانون األول(

  
664  

يونيو / حزيران 11مايو ـ / أيار 15(العمليات العسكرية اإلسرائيلية من نهاية االنتداب حتى الهدنة األوىل   ـ10
1948 (  

  
665  

  666  ) 1948يوليو / تموز 18ـ  8(العمليات العسكرية اإلسرائيلية خالل فترة األيام العشرة بين الهدنتين   ـ11
  667  ) 1948نوفمبر / يوليو ـ تشرين الثاين/ تموز 18(العمليات العسكرية اإلسرائيلية   ـ12
  747  الالجئون الفلسطينيون املهجَّرون من املناطق املدنية والريفية   ـ13
  847  خريطة فلسطين العامة، مبيِّنة كل القرى املهجَّر سكانها   ـ14

  
 


