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  التطهير العرقي يف فلسطين
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

 XV    قائمة الصور واخلرائط واجلداول

 XVII    شكر وعرفان

 1    مقدمة

  
  

  ؟"مزعوم"تطهير عرقي : األولالفصل 
  

  
  

9  
  9    تعريفات التطهير العرقي

  9  التعريفات الشعبية ـ
  12    تطهير العرقي كجريمةلا

  15    استحضار وقائع التطهير العرقي
  
  

  19    نحو دولة يهودية حصراً : الثاينالفصل 
  19    الدافع الصهيوين األيديولوجي

  24    التحضيرات العسكرية
  26    ملفات القرى

  31    1947 - 1945: يف مواجهة البريطانيين
  32    املهندس: غوريون -دافيد بن 

  
  

  39    ياتهوتداع 181قرار األمم املتحدة : التقسيم والتدمير: ثالثالفصل ال
  39    سكان فلسطين

  41    خطة التقسيم الصادرة عن األمم املتحدة
  43    املواقف العربية والفلسطينية

  45    ردة الفعل اليهودية
  46    الهيئة االستشارية تبدأ عملها
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  49    بلورة اخلطة الرئيسية: لرابعاالفصل 
  49    أساليب التطهير

  51  حتديد املكان  ـ
  54  لإيجاد الوسائ ـ
  59  اختيار الوسائل  ـ

  62    من الرد االنتقامي إىل بث الذعر: تغير املزاج يف الهيئة االستشارية
  65    نشاطات مبكرة: 1947ديسمبر / كانون األول
  70    وداعاً للردود االنتقامية: 1948يناير / كانون الثاين

  72   1948يناير / نون الثاينكا 2 -1947ديسمبر / كانون األول 31: احللقة الدراسية الطويلة
  82    صدمة ورعب: 1948فبراير / شباط

  91    وضع اللمسات األخيرة على اخملطط الرئيسي: 1948مارس / آذار
  
  

  97    اخلطة دالِتْ : خمطط التطهير العرقي: امسالفصل اخل
  98    أول عملية يف خطة دالت : عملية نحشون

  101  دير ياسين ـ
  103    يةتدمير املدن الفلسطين

  104  تطهير حيفا من العرب  ـ
  108  صفد التالية ـ
  109  القدس مدينة أشباح ـ
  111  عكا وبيسان ـ
  114  خراب يافا ـ

  115    التطهير يستمر
  117  قرية سيرين  ـ
  118  جيش اإلنقاذ يف مرج ابن عامر  ـ
  123  عين الزيتون  ـ
  125  إجناز املهمة يف الشرق ـ

  126    قةاخلضوع لقوة متفو
  127    ردات فعل العرب

  135    "احلرب احلقيقية"نحو 
  137  املسؤولية البريطانية  ـ
  138  خيانة األمم املتحدة  ـ

  
  

  احلرب املزيفة واحلرب احلقيقية على : السادسالفصل 
   1948مايو / أيار: فلسطين

  
139  

  143    )طيهور(أيام التطهير 
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  145    اجملزرة يف الطنطورة
  150    األثر الدموي للواء
  153    حمالت انتقامية

  
  

  -يونيو/ حزيران: تصاعد عمليات التطهير: الفصل السابع
  سبتمبر/ أيلول

  
175  

  177    الهدنة األوىل
  183    عملية النخلة

  184    ما بين الهدنتين
  188  عملية الشرطي ـ
  194  عملية داين ـ
  198  عملية ديكل تستمر  ـ

  201     تكن هدنةالهدنة التي مل
  203  انهيار الهدنة الثانية  ـ

  
  

   -  1948أكتوبر / تشرين األول: إجناز املهمة: الفصل الثامن
   1949يناير / كانون الثاين

  
207  

  208    عملية حيرام
  211  جرائم حرب خالل العملية ـ
  213  عمليات التخلص ممن تبقى ـ

  215    ديارهم سياسة إسرائيل املعارضة لعودة الالجئين إىل
  219    إمبراطورية مصغرة يف طور التكوين

  221    التطهير النهائي للجنوب والشرق
  223    جمزرة الدوايمة

  
  

  227     االحتالل ووجهه القبيح: التاسعالفصل 
  228    اعتقال ال إنساين

  232    إساءة املعاملة حتت االحتالل
  235  حصر فلسطينيي حيفا يف غيتو  ـ
  236  االغتصاب  ـ

  239    اقتسام الغنائم
  244    تدنيس األماكن املقدسة

  247    ترسيخ االحتالل
  248   2000 -  1950: سرقة األرض ـ
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  حمو ذكرى النكبة: عاشرالفصل ال
  

  
  

253  
  253    إعادة ابتكار فلسطين

  255    االستعمار االفتراضي والصندوق القومي اليهودي
  257    القومي اليهودي يف إسرائيلحدائق االستجمام التابعة للصندوق 

  258  غابة بيريا  ـ
  259  حديقة رامات منشيه  ـ
  260  تخضير القدس  ـ
  261  صطاف  ـ

  
  

  263    "عملية السالم"إنكار النكبة و : احلادي عشرالفصل 
  265    احملاوالت األوىل للتوصل إىل سالم

  265  نحو سالم أميركي  ـ
  لميةعن العملية الس 1948استبعاد 

  حق العودة
  

  
267  
269  

  
  

  277    إسرائيل القلعة: الثاين عشرالفصل 
  278    "املشكلة الديموغرافية"
  

  287    خاتمة
  287    البيت األخضر

  293    املصادر
  317    قائمة بتواريخ مهمة

  327    خرائط
  337    جداول

  341    املراجع
  349    فهرست

 


