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  اللـــد
  يف عهدي االنتداب واالحتالل

  
  احملتويات

  
  صفحة      

 1    مقدمة

  
 5   اللد ـ نبذة تاريخية مقتضبة : الفصل األول

  
 11   اللد يف عهد االنتداب البريطاين وقرار التقسيم  : ينالفصل الثا

  16  بلدية اللد   :أوالً
  16   وما بعده 1927ل سنة زلزا  :ثانياً
  21  سوق اللد األسبوعي   :ثالثاً
  22  املواصالت يف اللد   :رابعاً

  23  الكبرى  1936اللد وثورة  :خامساً
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  33  القائد حسن سالمة   :ثامناً

  35  اللد مركز قضاء   : تاسعاً
  40  احلياة العامة يف اللد   :عاشراً

  42  زيارة األمير عبد الله بن احلسين للمدينة   :حادي عشر
  

 45   اللد بعد قرار التقسيم : لثالفصل الثا

  47   رب املقاومة للدفاع عن املدينةواستعداداتها حل 1948اللد سنة   :أوالً
  52  بدء املعارك احلربية دفاعاً عن املدينة   :ثانياً
  54  علي بك ومترجمه يف اللد   :ثالثاً
  55  عملية نسف مبنى قيادة حسن سالمة   :رابعاً

  58  ورود آالف الالجئين إىل املدينة  :خامساً
  جناح الهاغاناه يف احتالل بلدة العباسية؛ استيالء قوات املدينة على مستعمرة غيزر   :سادساً

  وفتح طريق الرملة ـ القدس 
  

60  
  62  معركة اللطرون   :سابعاً
  65  معركة رأس العين واستشهاد القائد حسن سالمة   :ثامنـاً
  69  صد الهجمات اليهودية على الرملة   :تاسعاً
  69  هجوم قوات املدينة الكبير ليلة الهدنة   :عاشراً

  73  قوة من اجليش األردين تعسكر يف الرملة واللد   :حادي عشر
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  74   9/7/1948- 10/6/1948إعالن الهدنة،   :ثاين عشر
  80  نطقة معارك تطويق امل  :ثالث عشر
  80  خطة داين ـ تطويق مدينتي اللد والرملة   :رابع عشر

  87  ابتداء املعركة املصيرية الحتالل املنطقة   :خامس عشر
  90  اجليش اإلسرائيلي على أبواب املدينة   :سادس عشر
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  95   12/7/1948معارك اليوم الثاين الحتالل املدينة،   :ثامن عشر
  104   13/7/1948معارك اليوم الثالث الحتالل املدينة،   :تاسع عشر

  107  إتمام عملية طرد سكان املدينة والالجئين إليها   :عشرون
  
115   احلياة يف اللد بعد االحتالل : الفصل الرابع

  115  ف جلنة حملية لسكان حيّنا الصغير تألي  :أوالً
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  124  الرجال عملية اعتقال عدد من   :ثالثاً
  126  العثور على جثتي طفلين صغيرين يف سريريهما   :رابعاً

  127  عملية اعتقال ثانية  :خامساً
  128  دخول قوات االحتالل حي حمطة القطارات   :سادساً
  134  اللد العربية مدينة إسرائيلية   :سابعاً
  141  أول عملية انتخابات جمللس بلدي يهودي   :ثامنـاً
  143  مصادرة جميع أراضي املدينة وجميع عقاراتها   :تاسعاً
  146  ازدياد عدد السكان العرب   :عاشراً

  147  املدارس والتعليم يف اللد يف اخلمسينات   :حادي عشر
  149   1955هدم معظم أحياء البلدة القديمة سنة   :ثاين عشر
  151   حالة العمل يف اللد  :ثالث عشر
  153  عرب يف اللد حالة سكن ال  :رابع عشر
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  158   حالة العرب االقتصادية  :سابع عشر
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      حقمال

  165  عائالت اللد   :1ملحق رقم 
  170  األولياء واملقامات   :2ملحق رقم 
  174  القديس جاورجيوس   :3ملحق رقم 
  177  صُوَر   :4ملحق رقم 
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  قائمة اخلرائط
  

  12  فلسطين وألويتها يف عهد االنتداب البريطاين   ـ
  48  توصية األمم املتحدة بالتقسيم   ـ
  83  ) اجلبهة الغربية" (داين"عملية   ـ
  112   1949 -1948املدن والقرى التي احتُلت خالل   ـ
  130   1949 - 1948مرات اليهودية التي أُنشئت خالل املستع  ـ

 135ـ 134   1985مدينة اللد يف سنة   ـ 

  
 


