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  تاريخ حرب االستقالل
  

499  

  501    11/6/1948 -  15/5/1948، )أ(من الغزو إىل الهدنة 
  503    أ ـ اخللفية

  504    ب ـ اجلبهة الشمالية
  504  معارك غور األردن  -اجلبهة السورية ـ   
  511  معارك املالكية وقدس  -ـ اجلبهة اللبنانية   
  514  معارك غيشر  -ـ اجلبهة العراقية   
  517  ـ معارك جنين   

  519    "ألكسندروين"منطقة : املنطقة الوسطىج ـ 
  521    ، عشية الهدنة األوىلد ـ اجلبهة الشمالية

  521  ع السوريين واللبنانيين ـ املعارك م  
  523  ـ هجمات القاوقجي على الشجرة   

  
  

  525    )ب(من الغزو إىل الهدنة 
  527    أ ـ املعارك حول القدس

  527  ـ غزو الفيلق العربي   
  528    ب ـ معركة مدينة القدس

  528  ـ قصف املدينة العبرية   
  528  ـ املعارك يف شمال املدينة  
  529  وب املدينة ـ املعارك يف جن  
  530  ـ سقوط البلدة القديمة اليهودية   

  534    معارك اللطرون: ج ـ املعركة على املمر
  534  )املرحلة أ - " بن نون"عملية (ـ الهجوم األول على اللطرون   
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  536  ) املرحلة ب - " بن نون"عملية (ـ الهجوم الثاين على اللطرون   
  537  " طريق بورما"ـ   
  538  ") يورام"عملية (الثالث على اللطرون ـ الهجوم   
  539  ـ سقوط غيزر وحتريرها  
  540  ـ بداية الهدنة األوىل   
  540  ـ موت الكولونيل ماركوس   

  
  

  541    )ج(من الغزو إىل الهدنة 
  543    املواجهة يف النقب واجلنوب

  543   أ ـ عشية الغزو
  543  ملصري قوتنا يف اجلنوب والنقب يف مواجهة الغازي اـ   
  544  " اإلخوان املسلمون"ـ طليعة اجليش املصري،   
  545  ـ هجوم اإلخوان على كفار داروم   
  545  ـ احتالل العدو ملركز شرطة عراق سويدان   

اجملابهة يف النقبب ـ     546  
  546  غزو اجليش املصري النظامي ـ   
  546  ـ هجوم اجليش املصري النظامي على كفار داروم   
  547  الهجوم على نيريم ـ  
  548   ـ الهجوم على ياد مردخاي  
  549  ـ عمليات إغارة  
  550  يف الطريق الصحراوي وصعودهم جبل اخلليل " اإلخوان"ـ تقدم   

"غفعاتي"منطقة : ابهة يف اجلنوبج ـ اجمل    551  
  551  ملواجهة الغزو املصري " غفعاتي"ـ استعدادات   
  552   ركز شرطة عراق سويدانـ حماوالت أوىل الحتالل م  
  553  ـ الهجوم األول على نيغبا   
  553  ـ احتالل جولس   
  553  ـ طابور الغزو املصري يتجه شماالً   
  554  ـ الهجوم الكبير على أشدود  
  556  ـ الهجوم الثاين على نيغبا   
  557   69ـ سقوط نيتسانيم ومعارك التلة   

ىلد ـ عمليات أخيرة عشية الهدنة األو    559  
  559  ـ العمليات األخيرة   
  560  ـ عزل النقب   
  560  ـ مالحظات ختامية   

  562    التطورات العامة
  562   أ ـ التنظيم والتسليح

  563   ب ـ عمليات سالح الطيران اإلسرائيلي
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  566   ج ـ التطورات التنظيمية
  567   د ـ التطورات السياسية

  
  

  569    )أ(بين هدنة وهدنة 
  571    الهدنة األوىلأ ـ 

  572    "األيام العشرة"ب ـ اجلبهة الشمالية خالل 
  572  ـ عام   
  573  " باروش"ـ عملية   
  576  ـ االنسحاب من مرتفعات جنين  
  576  ) إيالنيا(ـ هجمات القاوقجي على الشجرة   
  578  " ديكل"ـ عملية   
  581  يف الكرمل" املثلث الصغير"ـ   

  584    "األيام العشرة"الل ج ـ اجلبهة الوسطى خ
  584  " داين"ـ عملية   
  594  ـ املعارك يف القدس  

  
  

  597    )ب(غزو وهدنة بين 
  599    "األيام العشرة"جلبهة املصرية خالل أ ـ ا

  599  ـ املنطقة اجلنوبية 1  
  600  " األيام العشرة"ـ هجمات املصريين يف بداية   
  601  " فار -عملية أن "ـ   
  601  بيت عفه وعبدس وجولس ونيغبا معارك ـ   
  602  الهجوم الكبير على نيغبا ـ   
  604   105احتالل التلة ـ   
  605   لهجمات على غلؤونـ ا  
  605  ـ منطقة النقب 2  
  605  ـ إخالء كفار داروم   
  606  ـ الهجوم على بئيروت يتسحاق   
  607  ـ القتال على موقعي سعد وبير عسلوج  
  608  " ت لبوليشمافي"ـ عملية 3  
  608  ـ اخلطة   
  608  ـ الغارات خالل العملية   
  609  ـ التنفيذ   
  610  ـ بدء الهدنة واحتالل العدو ملواقع كرتيا   
  610  " غيس"ـ عملية 4  
  611  على اجلبهة اجلنوبية " األيام العشرة"ـ خالصة 5  



12 
 

  612    "األيام العشرة"عركة يف البحر واجلو خالل ـ املب 
  612  عمليات سالح البحرية اإلسرائيلي  ـ1  
  612  ـ املشاركة يف معركة بيت عفه   
  612  ـ عمليات مبادأة أوىل   
  613  ـ قصف صور   
  613  حماية الهجرةـ   
  613   خالصة ـ  
  614  ـ نشاط سالح الطيران2  
  614  إنشاء سرب النقل اجلوي : ـ مقدمة  
  614  ـ مساندة القوات البرية   
  615  ة ـ خالص  

  616    جـ ـ شراء األعتدة وتسليح القوات
  616  مقدمة  ـ1  
  617  "وولووتا"ـ عملية 2  
  619  " أفاك"ـ عملية 3  
  620  "يوآف"ـ تسليح سالح البحرية استعداداً لعملية 4  
  621  ـ استمرار شراء السالح 5  

  623    د ـ التطورات التنظيمية والسياسة
  623  ) ماحل" (لداملتطوعون من خارج الب"ـ 1  
  624  ) غاحل" (رج البلداجملندون يف خا"ـ 2  
  625  "آفوي"ـ التطورات السياسية حتى عملية 3  

  
  

  627    )أ(احلسم 
  629    "يوآف"أ ـ عملية 

  629  ـ القوات1  
  630  ـ اخلطة 2  
  631  ـ التنفيذ 3  
  631  ـ األوتاد والغارات   
  632  ـ الهجوم على عراق املنشية   
  633  ] مفترق الطرق" [تهتسوم"الهجوم على مواقع ـ   
  637  ـ القتال يف القطاعات األخرى للعملية   
  639  ـ الهجوم على مرتفعات كرتيا   
  640  ـ احتالل مواقع حليقات   
  641  ـ حماولة أخرى الحتالل مركز شرطة عراق سويدان   
  641   ـ احتالل بئر السبع  

  644    "ههار"ب ـ عملية 
  646    النتائج جـ ـ
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  647    د ـ ميدان القتال اجلوي
  650    هـ ـ ميدان القتال البحري

  650  ـ عمليات خمتلفة 1  
  651  " األمير فاروق"ـ إغراق 2  
  651  ـ تلخيص 3  

  
  

  653    )ب(احلسم 
  655    "حيرام"أ ـ عملية 

  655  ـ التخطيط 1  
  656  ـ التنفيذ2  
  660  ـ النتائج 3  

  661    على اجلبهة اجلنوبية" حوريف"و " يوآف"ب ـ بين 
  661  ـ احتالل مركز شرطة عراق سويدان1  
  661  أسباب فشل الهجمات السابقةـ   
  662  التخطيط ـ   
  663  التنفيذـ   
  663   وصف التنفيذـ   
  665  " جيب الفالوجة"ـ 2  
  665  ـ احلصار   
  666  ـ اجتماع القادة   
  669  ـ استمرار احلصار   
  670  ] التصفية" [حيسول"ية ـ عمل  
  671  ـ خالصة   
  672  " لوط"ـ عملية 3  
  672  " أساف"ـ عملية 4  
  672  ـ  التهديد املصري   
  672  ـ  التخطيط  
  673  ـ التنفيذ  
  676  " حوريف"وعملية " يوآف"ـ تطورات تنظيمية وسياسية بين عملية 5  
  676   شراء السالح ـ  
  676  التطورات السياسية ـ    

  
  679    )ج(احلسم 

  681    "عاين"أو عملية " حوريف"أ ـ عملية 
  682  ـ خطة العملية 1  
  683  "غوالين"هجوم لواء : ـ التضليل2  
  685  ـ هجمات السالحين اجلوي والبحري 3  
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  685  ـ االستعدادات للهجوم يف القطاع الشرقي 4  
  686  ةـ احتالل موقعي الثميلة واملشرف5  
  688  ) نيتسانا(جا احلفير ـ احتالل عو6  
  690  ـ العمليات داخل سيناء 7  
  693  " حوريف"ـ التطورات السياسية يف عملية 8  
  694  " حوريف"ـ املرحلة ب من عملية 9  
  697  ـ إسقاط الطائرات البريطانية 10  
  698  "حوريف"القتال اجلوي يف عملية  ـ11  
  699  " حوريف"ـ القتال البحري يف عملية 12  
  700  ـ النتائج 13  

  701    ب ـ العمليات األخيرة واتفاقيات الهدنة
  701  ـ اتفاقية الهدنة مع مصر 1  
  701  " عوفدا"ـ عملية 2  
  705  ـ احتالل عين جدي 3  
  705  ـ اتفاقية الهدنة مع لبنان4  
  705  ـ اتفاقية الهدنة مع األردن 5  
  707  ـ اتفاقية الهدنة مع سورية 6  
  707   ـ خالصة7  

  
  709    خرائط

  
  721    فهارس

  723    فهرست األعالم
  737    فهرست املؤسسات والهيئات

  753    فهرست األماكن والبلدان
 


