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 قائمة المحتويات

 
 ح-أمقدمات..................................................................................................

 27-1................................................................دمة في المنهج والهدفالفصل األول: مق
 قصة خروج بني "تارخيني" -مقدمة: عراق املنشية 1.1
 أمهية الدراسة، ومداخلتها األخالقية، وصعوباهتا 1.2
 إشكالية الدراسة وهدفها العام 1.3
 فرضية الدراسة 1.4
 منهجية الدراسة ومصادرها األولية  1.5

 كرة الدراسة: التخلُّق والتحوُّالتف 1.5.1
 املصادر البحثية، وخطوات الدراسة  1.5.2
 املقابلة: أداة الدراسة املركزية 1.5.3
 موقع الباحثة    1.5.4

 مراجعة األدبيات  1.6
 الالجئون الفلسطينيون كسياق حبثي   1.6.1          

لشفوي باخلروج الفلسطيين من احملور األول: األدبيات ذات العالقة املباشرة بتقنيات وفضائل التاريخ ا 1.6.2
 عراق املنشية

 التاريخ الشفوي: ضرورة تارخيية 1.6.1.1
 التاريخ الشفوي: حاالت دراسية 1.6.1.2
 التاريخ الشفوي: مقولة الناس 1.6.1.3
 التاريخ الشفوي: حكايات اخلروج من عراق املنشية مقابل "التاريخ الرمسي" 1.6.1.4

 عراق املنشية يف الرواية الصهيونية (التقليدية والتنقيحية) .1
 ق املنشية يف الرواية العربيةعرا .2
 عراق املنشية يف الرواية الفلسطينية .3

 حملور الثاين: حضور (الغياب) لالجئني يف أدبيات احلركة الوطنية الفلسطينيةا 1.6.3
 (مرجعية خمتارة حول الالجئني الفلسطينيني)                    
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 50-28.............................مية: (حـضور الغيـاب)الالجئون في الوثائق الفلسطينية الرسالفصل الثاني: 
 متهيد 2.1
 مشكلة الالجئني، بداية تشكل 2.2

 وعد بلفور (وعد من َمن ال ميلك ملن ال يستحق) 2.2.1
 صك انتداب بريطانيا على فلسطني (من وعد بلفور إىل حتقيقه) 2.2.2
 خطة تقسيم فلسطني (من القرار إىل الرفض)  2.2.3

 الالجئون يف الوثائق الرمسية الفلسطينية  2.3
 امليثاق القومي الفلسطيين  2.3.1
 امليثاق الوطين الفلسطيين  2.3.2
 قرارات اجملالس الوطنية ملنظمة التحرير الفلسطينية  2.3.3

 الالجئون يف الوثائق الرمسية بعد جميء السلطة الفلسطينية  2.4
 ينيةالسلطة الفلسطكمنظمة التحرير   2.4.1
 )2007تشرين الثاين  29إعالن الدولة الواحدة ( 2.4.2

 خالصة 2.5
 

 78-51..............................................: قصة الخروج من عراق المنشية1949الفصل الثالث: 
 متهيد  3.1                      

 عراق املنشية قبل النكبة 3.2
 تارخيية قرية عراق املنشية: خلفية 3.2.1
 غرافية القرية وجغرافيتها وحدودهاو طوب 3.2.2
 الرتكيبة العائلية وسلطة املختار يف القرية 3.2.3
 احلياة الزراعية يف القرية 3.2.4
 املؤسسة الدينية والرتبوية  والصحية يف القرية  3.2.5
 مقابر القرية 3.2.6
 احلياة الثقافية يف القرية  3.2.7
  يف القريةاألعراس واملآمت 3.2.8

 قصة املقاومة، واملساومة، واخلروج عراق املنشية أثناء النكبة: 3.3
 : عراق املنشية يف عني العاصفة )1948( 3.3.1
 العالقات مع اليهود قبل بدء املناوشات 3.3.2
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 املناوشات قبل النكبة 3.3.3
  اهلزمية) تاالستعدادات قبل بدء املعارك يف القرية (استعدادا 3.3.4
  صرية والسودانية إىل القريةدخول القوات امل 3.3.5
 (الرواية الرمسية)  صد اهلجوم الصهيوين األول: "اهللا كان قائد املعركة!" 3.3.6
 (رواية مكتوبة) اهلجوم الصهيوين الثاين 3.3.7
 اهلجوم الصهيوين الثالث: روايات متناقضة 3.3.8
 نتائج اهلجوم 3.3.9

شباط  24حىت  1948أيار  15رية من القرية (انسحاب القوات املص 3.3.10
1949( 

 قصص الرتويع ودورها يف خروج أهايل قرية عراق املنشية 3.3.11
 الفوار-العروب-برك اخلضر-الرتحيل إىل السنابرة 3.3.12

 عراق املنشية بعد النكبة 3.4
 الزيارات القرية بعد اخلروج 3.4.1
 خلروجوضع الناس يف خميمات اللجوء بعد ا 3.4.2

 احللم بالعودة 3.4.3                                  
 

 88-79الفصل الرابع: خالصات ومالحظات نقدية.............................................................
 منطلقات الدراسة ومآالهتا 4.1
 املستوى املنهجي 4.2
 املستوى التارخيي والنتائج التفصيلية 4.3
 املستوى السياسي واملسؤولية التارخيية عن املظلمة الفلسطينية 4.4

 
 92-89..........................................................................(قائمة ببليوغرافية)  المرجعية

 105-93...........................................................مرجعية مختارة حول الالجئين الفلسطينيين
 168-105ملحق المقابالت..................................................................................

 
 
 
 
 
 

 


