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   دير ياسين
  1948أبريل / نيسان 9اجلمعة، 
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  قائمة اخلرائط

  
  تبيّن موقع دير ياسين وما يحيط بها  1948خريطة القدس وضواحيها عام   :1اخلريطة رقم 

  من مستعمرات يهودية وقرى عربية 
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  ير ياسين ـ خريطة عامة تبين باألرقام جميع منازل وأبنية القرية د  :2اخلريطة رقم 
  ) 1948أبريل / نيسان 9(

  
  11ـ10

  24  ) 1947نوفمبر / تشرين الثاين 29(توصية األمم املتحدة بالتقسيم   :3اخلريطة رقم 
  26  حدود مقترحة، اقترحتها اللجنة اخلاصة بالقضية الفلسطينية : مدينة القدس  :4اخلريطة رقم 
  35   1948أبريل / نيسان 9حماور الهجوم على دير ياسين يوم اجلمعة   :5اخلريطة رقم 
  خريطة دير ياسين يوم الهجوم تبين مواقع جميع منازل وأبنية القرية البالغ   :6اخلريطة رقم 

   إىل املنازل التي يرد ذكرها يف النص وتشير األرقام. مبنى 144عددها 
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