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  يف فلسطين القيادات واملؤسسات السياسية
1917  - 1948  

  
  احملتويات

  
  

  القسم األول
  

  تمهيد
  جذور احلركة السياسية الفلسطينية

  يف أواخر العهد العثماين
  

  صفحة    
  3   اجملتمع العربي يف فلسطين  :الفصل األول

  3  األوضاع اإلدارية   :أوالً
  5  الهجرة واإلسكان   :ثانياً
  6  لبنية االجتماعية واالقتصاديةا  :ثالثاً
  9  األوضاع الثقافية   :رابعاً

  
  11  السلطان عبد احلميد وفلسطين  :الفصل الثاين

  11   سياسة السلطان عبد احلميد  :أوالً
  13  عبد احلميد وهرتزل  :ثانيًا
  16  فلسطين يف عهد الدستور  :ثالثاً

  
  19   انبعاث القومية العربية  :الفصل الثالث

  19  الدعوة الفكرية للقومية العربية  :أوالً
  22  املناداة باالستقالل عن الدولة العثمانية   :ثانياً
  24  السياسة الطورانية   :ثالثاً

  
  27  اجلمعيات واألحزاب العربية  :الفصل الرابع

  27  ) 1908اآلستانة، (جمعية األخاء العربي   :أوالً
  28  ) 1909اآلستانة، (املنتدى األدبي   :ثانياً
  29  ) 1911مارس / اآلستانة، آذار(الكتلة النيابية العربية   :ثالثاً
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  30  )1909اآلستانة، أواخر (اجلمعية القحطانية   :رابعاً
  30  ) 1912سبتمبر / اآلستانة، أيلول(جمعية العلم األخضر   :خامساً 
  31  ) 1913أكتوبر / تشرين األول 28اآلستانة، (جمعية العهد   :سادساً 
  32  ) 1911باريس، (اجلمعية العربية الفتاة   :سابعاً
  33  ) 1912القاهرة، (حزب الالمركزية   :ثامناً
  35  ) 1913يناير / كانون الثاين 31بيروت، (اجلمعية اإلصالحية   :تاسعًا
  36  )1913يونيو / حزيران 23 - 18(املؤتمر العربي األول يف باريس   :عاشراً

  38  زاب العربيةالفلسطينيون يف األح  :حادي عشر
  40  الوعي ضد اخلطر الصهيوين  :ثاين عشر

  
  45   فلسطين يف احلرب العاملية األوىل  :الفصل اخلامس

  45  االجتاهات السياسية قبيل احلرب   :أوالً
  46  الشهداء الفلسطينيون   :ثانياً
  52  حملة عن أحداث الثورة العربية   :ثالثاً
  53  احلرب يف فلسطين  :رابعاً

  55  آثار احلرب وويالتها   :خامساً 
  56  مساهمة الفلسطينيين يف الثورة العربية   :سادساً 
  57  مكماهون -فلسطين يف مراسالت حسين   :سابعاً

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



3 
 

  القسم الثاين
  

  اليقظة الوطنية
  خالل االحتالل البريطاين العسكري

  
  63   بداية االحتالل  :الفصل األول

  63  دخول اجليش البريطاين  :أوالً
  65  االدارة العسكرية  :ياًثان

  67  العهود البريطانية   :ثالثاً
  74  النظرة االستعمارية إىل عرب فلسطين  :رابعاً

  77  بداية انتشار وعد بلفور  :خامساً 
  78  األوضاع االقتصادية واالجتماعية   :سادساً 

  
  80  التنظيمات السياسية   :الفصل الثاين

  80  ة املسيحي -اجلمعيات االسالمية   :أوالً
  84  احلزب العربي  :ثانياً
  86  النادي العربي واملنتدى األدبي   :ثالثاً
  89  جمعية األخاء والعفاف   :رابعاً

  90  موقف الفلسطينيين من اللجنة الصهيونية   :خامساً 
  

  95  املؤتمرات السياسية وأبرز األحداث   :الفصل الثالث
فبراير / شباط 4 -يناير / كانون الثاين 27، القدس(املؤتمر العربي الفلسطيني األول   :أوالً

1919 (  
95  

  100  فلسطين يف مؤتمر السلم   :ثانياً
  104  فيصل وفلسطين   :ثالثاً
  109  كرين  - استفتاء جلنة كنغ   :رابعاً

  114   املؤتمر السوري العام  :خامساً 
  116  الفلسطينيون يف دمشق  :سادساً 
  119  إعالن وعد بلفور   :سابعاً
  120  ) أبريل(اضطرابات نيسان   :اًثامن

  122  مؤتمر سان ريمو وفلسطين   :تاسعاً
  123  ) 1920مايو / أيار 15(املؤتمر العربي الفلسطيني الثاين    :عاشراً
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  القسم الثالث

  
  املؤسسات واملؤتمرات الوطنية

1920  - 1928  
  

  127  أنواع املؤسسات السياسية وحتديدها   :الفصل األول
  127  راسة نظرية د  :أوالً

  127  األوضاع السياسية  ـ1
  128  األوضاع القانونية ـ2
  131  األوضاع الطائفية  ـ3
  132  نظام االنتخاب  ـ4
  133  العقلية السياسية  ـ5

  135  حتديد املؤسسات والقيادات  :ثانياً
  

  137   1923املؤتمرات السياسية وأبرز األحداث حتى سنة   :الفصل الثاين
  137   بداية حكم هربرت صموئيل  :أوالً

  139  ) 1920ديسمبر / كانون األول 19 - 13(املؤتمر العربي الفلسطيني الثالث   :ثانياً
  143   موسى كاظم احلسيني  :ثالثاً
  145  زيارة تشرشل  :رابعاً

  147   اضطرابات يافا  :خامساً 
  148  ) 1921يونيو / يرانحز 4 - مايو / أيار 29(املؤتمر العربي الفلسطيني الرابع   :سادساً 
  151  أعمال الوفد األول يف لندن وجنيف   :سابعاً
  163  ) 1922أغسطس / آب 20(املؤتمر العربي الفلسطيني اخلامس   :ثامناً
  165  اجملالس االستشارية والتشريعية   :تاسعاً
  169  الوفد إىل مؤتمر لوزان   :عاشراً

  171  ) 1923يونيو / حزيران 16(س املؤتمر العربي الفلسطيني الساد  :حادي عشر
  

  175  التكتالت والتنظيمات السياسية   :الفصل الثالث
  175  احلركة الوطنية واحلركة املعارضة   :أوالً

  179  )1920(اليهودية  -اجلمعية العربية   :ثانياً
  180  ) 1921(اجلمعية االسالمية الوطنية   :ثالثاً
  181  ) 1923(احلزب الوطني العربي   :رابعاً

  183  ) 1924(حزب الزراع   :خامساً 
  184  ) 1927(احلزب احلر الفلسطيني   :سادساً 
  186  تطور اجلمعيات االسالمية املسيحية   :سابعاً
  187   احلركة األرثوذكسية  :ثامناً
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  188   )1928(جمعيات الشبان املسلمين   :تاسعاً
  191  املؤسسات العمالية والقروية  :عاشراً

  
  192  تكريس وجود الكتلتين السياسيتين   :عالفصل الراب

  192  بداية االنقسام العلني يف احلركة الوطنية  :أوالً
  195  )1928يونيو / حزيران 27 -  20القدس، (املؤتمر العربي الفلسطيني السابع   :ثانياً
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  القسم الرابع
  

  ظهور زعامة احلاج أمين احلسيني
1921  - 1931  

  
  201  الؤه املناصب الرسمية اعت  :الفصل األول

  201  مفتي القدس   :أوالً
  205  رئيس اجمللس الشرعي االسالمي األعلى   :ثانياً

  
  211  بناء زعامته العربية واالسالمية   :الفصل الثاين

  211  مواسم النبي موسى  :أوالً
  213  اللجنة املركزية إلعانة منكوبي سوريا   :ثانياً
  214  ) 1928أبريل / نيسان(املؤتمر التبشيري   :ثالثاً

  
  218  قضية البراق   :الفصل الثالث

  218  النزاع من أجل البراق  :أوالً
  220  ) 1928(املؤتمر االسالمي   :ثانياً
  221  ) 1929(ثورة البراق   :ثالثاً
  224  االجتماع الوطني العام   :رابعاً

  226  قجلنة شو للتحقي  :خامساً 
  228  ةدور القيادات السياسي  :سادساً 
  231  جلنة البراق الدولية   :سابعاً

  
  234  املفاوضات والنتائج السياسية   :الفصل الرابع

  234  الوفد العربي يف لندن   :أوالً
  239  الكتاب األبيض  :ثانياً

  
  243  القمة يف زعامة املفتي الدينية   :الفصل اخلامس

  243  توجهه إىل العامل االسالمي   :أوالً
  243  االسالمي العام  املؤتمر  :ثانياً
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  القسم اخلامس
  

  زاب السياسية ومسيرة احلركة الوطنيةاألح
1931  - 1936  

  
  253  التحركات السياسية األوىل   :الفصل األول

  253  اجملتمع السياسي القائم   :أوالً
  253  مؤتمر التسليح يف نابلس   :ثانياً
  257  مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني  :ثالثاً

  257  ؤتمر األول للشبابامل ـ1
  262  املؤتمر الثاين للشباب ـ2

  
  263  العربي  حزب االستقالل  :الفصل الثاين

  263  الدعوة الفكرية   :أوالً
  266  املؤتمر القومي العربي  :ثانياً
  268   تأليف االستقالل  :ثالثاً
  275  اخلالف بين االستقالل واملفتي   :رابعاً

  275  تقالل امللك فيصل واالس  :خامساً 
  277  اللجنة التنفيذية واالستقالل   :سادساً 

  
  279  مشكالت البالد الرئيسية وأساليب التصدي لها   :لثالفصل الثا

  279   مشكلة الهجرة  :أوالً
  280  مشكلة بيع األراضي  :ثانياً
  283   سياسة الالتعاون  :ثالثاً
  290  سياسة التظاهر   :رابعاً

  293  يحتريم بيع األراض  :خامساً 
  

  297  حتول القوى السياسية إىل الصيغة احلزبية  :الفصل الرابع
  297  نهاية اللجنة التنفيذية   :أوالً

  298  رئاسة بلدية القدس  :ثانياً
  301  حزب الدفاع الوطني   :ثالثاً
  307  احلزب العربي الفلسطيني   :رابعاً

  310  حزب اإلصالح العربي الفلسطيني  :خامساً 
  312  الكتلة الوطنية حزب   :سادساً 
  314  االئتالف احلزبي  :سابعاً
  317  عصبة القسام السرية   :ثامناً
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  القسم السادس

  
  1937 - 1936االضراب العام والثورة، 

  
  331  االضراب الكبير   :الفصل األول

  331  بداية االضراب  :أوالً
  333  تأليف اللجان القومية   :ثانياً
  335  عليااللجنة العربية ال  :ثالثاً
  337  مؤتمر اللجان القومية وأعمالها   :رابعاً

  342  انتشار االضراب   :خامساً 
  344  أعمال اللجنة العربية العليا  :سادساً 

  
  349  الثورة ضد السلطة   :الفصل الثاين

  349  تتابع األحداث  :أوالً
  352  انتقام السلطة  :ثانياً
  354  وساطة احلكام العرب   :ثالثاً

  
  359   1937نتائج ثورة   :لثالثالفصل ا

  359  اللجنة امللكية   :أوالً
  363  قرار التقسيم   :ثانياً
  365  مؤتمر بلودان   :ثالثاً
  369  نفي السياسيين خارج البالد   :رابعاً

  
  375  املرحلة الثانية من الثورة   :الفصل الرابع

  375  تتابع األحداث  :أوالً
  382  بطش السلطة   :ثانياً
  383  مكاسب الثورة   :ثالثاً
  386  فلسطين يف مؤتمر املائدة املستديرة  :رابعاً

  400  االغتياالت السياسية   :خامساً 
  400  القيادات العسكرية والسياسية  ـ1
  405  عصبة القسام السرية  ـ2
  406  اجلمعيات الصغيرة السرية املتعددة  ـ3
  407  الصهيونية والسلطة االنتدابية ـ4

  408  ية الثورة نها  :سادساً 
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  القسم السابع

  
  فلسطين واحلرب العاملية الثانية

  
  413  املكاسب الصهيونية خالل احلرب   :الفصل األول

  413  موقف الصهيونية يف فلسطين من احلرب   :أوالً
  416  انطالقة احلركة الصهيونية العاملية   :ثانياً
  422   الثورة الصهيونية ضد الكتاب األبيض  :ثالثاً

  
  428  انعكاسات احلرب عربياً وفلسطينياً   :الفصل الثاين

  428  موقف الدول العربية من احلرب   :أوالً
  431  مساهمة الفلسطينيين يف احلرب   :ثانياً
  433  املشاريع السياسية الوحدوية العربية  :ثالثاً

  433  مفاوضات الكولونيل نيوكمب  ـ1
  434  مشروع امللك عبد العزيز  ـ2
  435  روع سوريا الكبرىمش ـ3
  438  مشروع الكتاب األزرق  ـ4
  440  مشروع جامعة الدول العربية ـ5

  442   السعودي حول فلسطين - احلوار األميركي   :رابعاً
  445  ميزان القوى بعد احلرب  :خامساً 

  
  448   سياسة املفتي يف احلرب  :الفصل الثالث

  448   "ثورة الكيالين"االشتراك يف   :أوالً
  454  املفاوضات مع إيطاليا  :انياًث

  457   املفاوضات مع أملانيا  :ثالثاً
  460  االتهامات الصهيونية  :رابعاً

  462  املوقف البريطاين   :خامساً 
  464  االنقطاع عن احلركة الوطنية الداخلية  :سادساً 
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  القسم الثامن
  

  1948 -  1939املؤسسات السياسية، 
  

  469  األحزاب الستةمسيرة   :الفصل األول
  469  احملاوالت إلعادة البنية السياسية   :أوالً

  475  إعادة تنظيم احلزب العربي الفلسطيني  :ثانياً
  

  480  انتشار املؤسسات السياسية العقائدية   :الفصل الثاين
  480  عصبة التحرر الوطني   :أوالً

  491  كتلة القوميين العرب   :ثانياً
  496  القومي االجتماعياحلزب السوري   :ثالثاً
  502  جماعة االخوان املسلمين  :رابعاً

  505  حزب البعث العربي  :خامساً 
  

  508  منظمات الشباب والعمال  :الفصل الثالث
  508  منظمتا النجادة والفتوة  :أوالً

  514  جمعية الكشاف العربي الفلسطيني  :ثانياً
  516  التنظيمات العمالية   :ثالثاً
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  القسم التاسع
  

 تعريب القضية الفلسطينية وتدويلها
  
  

  531  فلسطين من خالل جامعة الدول العربية   :الفصل األول
  531  األوضاع العربية السياسية   :أوالً

  536  تمثيل فلسطين يف جامعة الدول العربية  :ثانياً
  545  القرارات واملشاريع العربية النقاذ فلسطين   :ثالثاً

  545  الهجرة اليهودية ـ1
  546  مقاطعة املنتجات الصهيونية  ـ2
  547  إنقاذ األراضي الفلسطينية  ـ3
  549  إنشاء املكاتب العربية  ـ4

  550  جلنة التحقيق االنكلو ـ أميركية   :رابعاً
  559  مؤتمر لندن لبحث قضية فلسطين   :خامساً 

  
  566  فلسطين يف هيئة األمم املتحدة   :الفصل الثاين

  566   يف هيئة األمم املتحدة تمثيل فلسطين  :أوالً
  569   جلنة األونسكوب  :ثانياً
  571  رد جامعة الدول العربية  :ثالثاً
  574   قرار التقسيم  :رابعاً

  
  579  القيادات املسؤولة   :الفصل الثالث

  579  القيادة السياسية العربية   :أوالً
  585  القيادة السياسية الفلسطينية   :ثانياً
  594  لهيئة العربية العليا مؤسسات ا  :ثالثاً
  605  القيادة العسكرية   :رابعاً

  611  التنظيمات العسكرية   :خامساً 
  614  جيش اإلنقاذ  ـ1
  615  قوات اجلهاد املقدس ـ2

  
  617  نهاية االنتداب   :الفصل الرابع

  617  التطورات الداخلية والدولية   :أوالً
  622  سقوط فلسطين   :ثانياً

  623  ) أبريل(نيسان  9 سقوط القسطل، ـ1
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  625  )أبريل(نيسان  9سقوط دير ياسين،  ـ2
  627  ) أبريل(نيسان  19سقوط طبريا،  ـ3
  627  )أبريل(نيسان  22سقوط حيفا،  ـ4
  630  )أبريل(نيسان  29سقوط يافا،  ـ5
  634  ) مايو(أيار  11سقوط صفد،  ـ6
  635  )مايو(أيار  12سقوط بيسان،  ـ7
  636  ) مايو(أيار  16سقوط عكا،  ـ8

  637  أسباب السقوط   :ثالثاً
  639  إعالن قيام إسرائيل  :رابعاً

  641  املطالبة بإنشاء الدولة الفلسطينية   :خامساً 
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  القسم العاشر
  

  حتليل منهجي ميداين
  للقيادات السياسية ومؤسساتها

  
  645    حتليل منهجي ميداين للقيادات السياسية ومؤسساتها

  645  يس حتديد النخبة السياسية واختيارها مقاي  :أوالً
  647  املصادر   :ثانياً
  647  القيادات السياسية العليا   :ثالثاً

  647  ) 1934 - 1920(القيادة األوىل  ـ1
  648  ) 1939 -  1936(القيادة الثانية  ـ2
  648  ) 1948 -  1946(القيادة الثالثة  ـ3

  649  منيةاملؤسسات السياسية واملراحل الز  :رابعاً
  651  ) 1934 -  1918(املرحلة األوىل  ـ1
  651  ) 1939 -  1932(املرحلة الثانية  ـ2
  653  ) 1948 -  1939(القيادة الثالثة  ـ3
  654  الوفود اخلارجية  ـ4

  655  املعايير التحليلية للنخبة السياسية   :خامساً 
  655  مكان الوالدة واجلنسية األصلية  ـ1
  958  مكان اإلقامة ـ2
  660  التوزيع الطائفي يف النخبة ـ3
  666  معدل العمر  ـ4
  670  الدراسة والتخصص ـ5
  677  اللغات األجنبية  ـ6
  681  الوجاهات االجتماعية  ـ7
  685  املهن الرئيسية  ـ8
  690  ستوى االقتصاديامل ـ9
  694  التفرغ للعمل السياسي ـ10
  697   العمل املسلح والعمل العسكري ـ11
  698   االضطهاد العثماين ـ12
  700  االضطهاد البريطاين ـ13
  704  اإلنتاج الفكري  ـ14
  707  ) 1948(مكان االقامة  ـ15
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  مالحق

  
  713    ملحق الوثائق

  655   1913 - االحتجاج الصادر عن االجتماع الوطني يف نابلس ضد مشروع األصفر   ـ1
  تمر السلم العام ووزارة اخلارجية البريطانية على احتجاج الفلسطينيين املنفيين إىل هيئة مؤ  ـ2

  ) 1918ديسمبر / كانون األول 12(الصهيونية واحلالة يف فلسطين 
  

713  
  715  ) 1920مايو / أيار 15(رسالة من مندوبي اجلمعيات والنوادي العربية إىل رئاسة املؤتمر السوري   ـ3
  716  ) 1921سبتمبر / أيلول(جمعية األمم يف جنيف  املذكرة املقدمة من الوفد الفلسطيني إىل رئيس  ـ4
  صورة الرد على بيان فخامة املندوب السامي الذي تاله على هيئة عربية دعاها إىل   ـ5

  )1923أكتوبر / تشرين األول 11(دار احلكومة 
  

719  
  720  )1921نوفمبر / تشرين الثاين 16(إيضاح وبيان من اجلمعية اإلسالمية الوطنية بحيفا   ـ6
  721   1923 -برنامج احلزب الوطني العربي الفلسطيني   ـ7
  723  1927 - دستوره ونظامه الداخلي : احلزب احلر الفلسطيني  ـ8
  726  1931 -النظام األساسي للمؤتمر اإلسالمي العام   ـ9

  728   1932 -القانون األساسي ونظام صندوق األمة : امليثاق القومي ملؤتمر الشباب العربي الفلسطيني  ـ10
  730   1932 -قانون الشركة العربية إلنقاذ األراضي بفلسطين   ـ11
  731  1932 -ملاذا ألفنا حزب االستقالل العربي يف فلسطين   ـ12
  732   1931 -بيان املؤتمر العربي القومي إىل العامل العربي   ـ13
  لقدس وأرسلته إىل عدد من جدول أعمال املؤتمر العربي الذي وضعته اللجنة التنفيذية يف ا  ـ14

   1932فبراير سنة / شباط 26رجاالت العرب يف 
  

734  
  734  ) 1932أغسطس / آب 2(قانون احلزب  -بيان حزب االستقالل العربي بتأليفه   ـ15
  736   1932 - النص القانوين لبعض مواد قانون جرائم الفساد   ـ16
  737   1932 -بلفور  بيان حزب االستقالل العربي بمناسبة ذكرى وعد  ـ17
  الفتوى بشأن بيوع األراضي والسمسرة صادرة عن املؤتمر األول لعمالء الدين يف   ـ18

  ) 1935يناير / كانون الثاين 25(فلسطين 
  

739  
  740  1935 -الفتاوى الدينية بشأن حتريم بيع األرض لليهود صادرة عن رجال الدين   ـ19
  742   1934 -غايات حزب الدفاع الوطني  ـ 20
  743  القانون الداخلي - القانون األساسي : احلزب العربي الفلسطيني  ـ21
  746   1935 -بيان عام إىل العاملين العربي واالسالمي من رئيس احلزب العربي الفلسطيني   ـ22
  747   1935 -غايات حزب اإلصالح العربي الفلسطيني   ـ23
  747   1935 -نظام حزب الكتلة الوطنية األساسي   ـ24
  748  1935 -البالغ الرسمي عن حادثة يعبد   ـ25
  749   1936 - النداءات الثالثة يف الدعوة إىل اإلضراب العام   ـ26
  رسالة من املعتقلين يف صرفند إىل اللجنة العربية العليا حول توسط امللوك العرب إلنهاء   ـ27

  ) 1936أغسطس / آب 29(اإلضراب 
  

750  
  752   1936 -واملذكرات الرسمية بإنهاء اإلضراب  النداءات امللكية  ـ28
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  753  1937 -مذكرة اللجنة العربية العليا على تواصي اللجنة امللكية وبيان احلكومة البريطانية   ـ29
  760   1937 -بيان انسحاب حزب الدفاع الوطني من اللجنة العربية العليا ورد اللجنة العربية العليا   ـ30
  761   1937 -اع الوطني يف رفض التقسيم بيان حزب الدف  ـ31
  762   1937 -املفتي حممد أمين احلسيني يروي قصة خروجه من فلسطين   ـ32
] مايو[أيار  17يوم الكتاب األبيض البريطاين الصادر  بيان اللجنة العربية العليا لفلسطين رداً على  ـ33

1939   
766  

  774   1938 - لكية مذكرة حزب الدفاع الوطني إىل اللجنة امل  ـ34
اللجنة تستنكر تصريح وزير املستعمرات وترد التهم التي : بيان من اللجنة العربية العليا لفلسطين  ـ35

  وجهتها إليها وإىل سماحة رئيسها 
  

775  
  776   1943 -املواد الرئيسية يف مشروع الكتاب األزرق   ـ36
  777   1941 -تأليف احلزب السياسي السري يف بغداد   ـ37
  779   1947 -دور عصبة التحرر الوطني يف اجملتمع العربي   ـ38
  781  حقائق وإيضاحات ومناهج : كتاب القومية العربية  ـ39
  788   1945 -بيان احلزب القومي السوري االجتماعي يف القضية الفلسطينية   ـ40
  794   1947 -مقررات مؤتمر االخوان املسلمين يف حيفا   ـ41
  794   1947 -حزب البعث العربي حول فلسطين  بيان جملس  ـ42
  795   1948 -البيانات الرسمية حلزب البعث العربي حول قضية فلسطين   ـ43
  799  ) 1946(البالغ الثالث من منظمة النجادة   ـ44
  800   1947 -القانون األساسي ملنظمة الشباب العربي   ـ45
  809   1944 -مؤتمر العربي يف االسكندرية كلمة مندوب فلسطين يف اللجنة التحضيرية لل  ـ46
 -  1944: القرارات اخلاصة بشأن فلسطين يف بروتوكول االسكندرية وميثاق جامعة الدول العربية  ـ47

1945   
816  

  817   1946 -مقررات مؤتمر انشاص   ـ48
  818  ) 1946يونيو / حزيران 12 - 8(مقررات جملس اجلامعة العربية يف مؤتمر بلودان   ـ49
  819  1946 - مقترحات الوفود العربية يف مؤتمر فلسطين بلندن   ـ50
املقدم إىل  فلسطين بشأن تعديل بعض املواد من مشروع الدول العربيةمذكرة الهيئة العربية العليا ل  ـ51

   1946 -مؤتمر لندن 
  

820  
  823  1947 -مذكرة الهيئة العربية العليا لفلسطين إىل وزراء خارجية الدول العربية   ـ52
  824  1947 -بيان الهيئة العربية العليا لفلسطين رداً على تقرير جلنة التحقيق الدولية   ـ53
  825   1947 -قرارات اللجنة السياسية جمللس جامعة الدول العربية يف صوفر   ـ54
  827  1947 -قرارات جملس جامعة الدول العربية السرية يف عاليه   ـ55
  828  ) 1947نوفمبر / تشرين الثاين 29(لى قرار التقسيم نتائج التصويت ع  ـ56
  828  ) 1947ديسمبر / كانون األول 17(نص البيان الذي أذاعته احلكومات العربية باستنكار التقسيم   ـ57
  829  )1947ديسمبر / كانون األول 17(املقررات السرية للحكومات العربية بشأن التقسيم   ـ58
  830  )1948فبراير / شباط 22 -  7(جتماعات اللجنة السياسية يف القاهرة القرارات السرية ال  ـ59
  831   1948 - مذكرة رئيس الهيئة العربية العليا إىل رئيس الوزارة املصرية  ـ 60
  832   1947 - بيان رئيس الهيئة العربية العليا حول بيت املال العربي   ـ61
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  833   1947 - دستور اللجان القومية يف البالد   ـ62
  834   1947 - البيان األول للجنة القومية يف يافا   ـ63
  834   1948/ 1947 -بيانات اللجنة القومية يف حيفا   ـ64
   العربيةتقرير أمير اللواء الركن اسماعيل صفوت إىل جلنة فلسطين يف جامعة الدول   ـ65

   1948 -عن تدخالت سماحة مفتي فلسطين 
  

839  
  840   1948 -يف حيفا بمناسبة إلغاء قرار التقسيم  بيان اللجنة القومية  ـ66
  841  ) 1948أبريل / نيسان 21(شروط الهدنة التي رفضها عرب حيفا   ـ67
  842   1948 -برقيات الرئيس ميشيل العيسى آمر حامية يافا للقائد فوزي القاوقجي واللجنة العسكرية   ـ68
  842   1948 - ة رسالة جلنة الطوارىء بيافا إىل حاكم املنطق  ـ69
  843   1948 - وثيقة تسليم يافا   ـ70
مذكرة األمانة العامة جلامعة الدول العربية إىل األمم املتحدة بشأن تدخل قوات الدول العربية يف   ـ71

  ) 1948مايو / أيار 15(فلسطين 
  

843  
  

  846    ملحق جدول األسماء
  846  النواب يف أواخر العهد العثماين   ـ1
  846  يف األحزاب واجلمعيات السياسية العربية األعضاء   ـ2
  849   1918املسيحية يف يافا سنة  -أعضاء اجلمعية االسالمية   ـ3
  849  1919املسيحية يف القدس سنة  -  اللجنة االدارية يف اجلمعية االسالمية  ـ4
  850   1918أعضاء احلزب العربي يف حيفا سنة   ـ5
  850   1919ي األول سنة أعضاء املؤتمر العربي الفلسطين  ـ6
  851  ) 1920 - 1919(املندوبون عن سوريا اجلنوبية يف املؤتمر السوري العام   ـ7
  852   1920 -أعضاء املؤتمر العربي الفلسطيني الثالث   ـ8
  853   1921 - أعضاء املؤتمر العربي الفلسطيني الرابع   ـ9

  854   1922/ 1921 -الوفد الفلسطيني األول إىل لندن   ـ10
  854   1921 -أعضاء املؤتمر السوري الفلسطيني يف جينف   ـ11
  855   1922 -أعضاء املؤتمر العربي الفلسطيني اخلامس   ـ12
  857   1921 -اللجنة االستشارية إلنشاء اجمللس االنتخابي   ـ13
  858   1923 -أعضاء اجمللس االستشاري   ـ14
  858   1923 -أعضاء املؤتمر العربي الفلسطيني السادس   ـ15
  859   1927 -األعضاء املؤسسون يف احلزب احلر الفلسطيني   ـ16
منطقة اللد، نابلس  أعضاء الهيئات االدارية يف اجلمعيات االسالمية املسيحية يف يافا، رام الله،  ـ17

   1931 -  1929واخلليل ـ 
  

860  
  ة املنبثقة عن املؤتمر أعضاء الهيئة االرثوذكسية يف القدس، وأعضاء اللجنة التنفيذي  ـ18

  1931 -األرثوذكسي الثاين 
  

861  
  األعضاء املؤسسون يف مؤتمر األندية االسالمية، واألعضاء املؤسسون يف فروع   ـ19

  ) 1930 -  1928(جمعيات الشبان املسلمين 
  

861  
  864   1928 -أعضاء املؤتمر العربي الفلسطيني السابع واللجنة التنفيذية   ـ20
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  866  1926 -ة التنفيذية املنبثقة عن اجتماع املعارضين للمجلس الهيئ  ـ21
  867  )1937 -  1922(أعضاء اجمللس الشرعي االسالمي األعلى   ـ22
  867   1925 -أعضاء اللجنة املركزية العانة منكوبي سوريا   ـ23
  867  1928 -أعضاء املؤتمر االسالمي للدفاع عن املسجد األقصى واألماكن االسالمية املقدسة   ـ24
 -أعضاء اللجنة االدارية املنبثقة عن املؤتمر الوطني يف يافا احتجاجًا على منشور املندوب السامي   ـ25

1929   
870  

  870   1929 -أعضاء اللجنة املركزية إلعانة املنكوبين يف فلسطين   ـ26
  870   1930 -أعضاء الوفد العربي الفلسطيني إىل لندن   ـ27
  871   1931 - مر االسالمي العام أعضاء املؤت  ـ28
  873   1931 -أعضاء اللجنة التنفيذية املنتخبة عن املؤتمر االسالمي العام، ومكتب اللجنة التنفيذية   ـ29
  874   1931 -أعضاء مؤتمر التسليح يف نابلس   ـ30
  875  ة املكتب هيئ -اللجنة التنفيذية  - أعضاء اللجان يف مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني األول   ـ31
  876  أعضاء جمعيات الشبان العرب   ـ32
  877   1932 -أعضاء اللجنة العليا لصندوق األمة   ـ33
  877   1935 -قادة فرق الكشافة   ـ34
  877   1931 - أعضاء املؤتمر العربي القومي   ـ35
 26ذية للمؤتمر العربي يف رجال احلركة العربية الذين أرسل إليهم الكتاب املكتوم من قبل اللجنة التنفي  ـ36

   1932) فبراير(شباط 
  

878  
  879   1932تأسس  -أعضاء حزب االستقالل العربي   ـ37
  880   1933 -أعضاء االجتماع اخلاص يف اللجنة التنفيذية لبحث مشكلتي الهجرة وبيع األراضي  ـ 38
  880  أعضاء مؤتمر علماء فلسطين األول   ـ39
  883  ، الهيئتان املنتخبتان عن االجتماع العام األول للحزب 1934تأسس  -ربي أعضاء حزب الدفاع الع  ـ40
  884   1935تأسس  -أعضاء احلزب العربي الفلسطينيي   ـ41
  885   1935تأسس  -أعضاء حزب االصالح العربي الفلسطيني   ـ42
  885   1935تأسس  -أعضاء حزب الكتلة الوطنية   ـ43
  886  يف الثالثينات -ة أعضاء عصبة القسام السري  ـ44
  887   1936 -أعضاء اللجان القومية يف الناصرة وطولكرم واللد   ـ45
  888   1936 -أعضاء اللجنة العربية العليا   ـ46
  888  أعضاء مؤتمر اللجان القومية   ـ47
  890   1936 - أعضاء جلان اللجنة القومية يف القدس   ـ48
  العرب يف فلسطين إىل املندوب السامي بخصوص  املوقعون على مذكرة كبار املوظفين  ـ49

  1936 -السياسة البريطانية املتبعة يف البالد 
  

890  
املوقعون على النداء من مسيحيي فلسطين إىل العامل املسيحي إلنقاذ األماكن املقدسة من اخلطر   ـ50

   1936 - الصهيوين 
  

893  
  893   1936 -لكبير يف أثناء االضراب ا -بعض املعتقلين السياسيين   ـ51
  894   1937 -األعضاء الفلسطينيون يف املؤتمر العربي القومي يف بلودان    ـ52
  896   1939 -  1937 -بعض قادة الثورة والقادة املساعدين   ـ53
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  898  عضوات الوفد الفلسطيني يف املؤتمر النسائي الشرقي   ـ54
  898   1939 -يرة أعضاء الوفود العربية يف مؤتمر املائدة املستد  ـ55
  899  أعضاء اللجنة العربية العليا واجلبهة العربية العليا   ـ56
  900  أعضاء اجمللس األول للجبهة العربية بيافا   ـ57
  900   1944 - سطيني أعضاء املكتب املركزي للحزب العربي الفل  ـ58
  900   1947 - العرب ومؤتمرهم يف حيفا  األعضاء البارزون يف كتلة القوميين  ـ59
  901  ) 1936(تأسس  - األعضاء البارزون يف احلزب القومي السوري االجتماعي   ـ60
  902   1945 -اجمللس األعلى جلمعية الكشاف العربي الفلسطيني   ـ61
  903   1948 - 1925 -قادة احلركة العمالية   ـ62
  904   1946 -األعضاء املؤسسون جلمعية املشروع االنشائي العربي   ـ63
  904  1947 -الدورة الثانية : أعضاء الوفد الفلسطيني يف مؤتمر لندن  ـ64
  905  أعضاء جلنة فلسطين التابعة للجنة السياسية يف جامعة الدول العربية   ـ65
  905  أعضاء اللجنة العسكرية الدائمة التابعة للجنة السياسية يف جامعة الدول العربية   ـ66
  905  1948 -  1946لفلسطين  أعضاء الهيئة العربية العليا  ـ67
  906  ) اثر قرار التقسيم(أعضاء اللجنة القومية يف غزة   ـ68
  906  أعضاء اللجنة القومية يف القدس   ـ69
  906  1947 -أعضاء اللجنة القومية يف يافا   ـ70
  907  أعضاء املؤتمر العسكري يف عمان   ـ71
  907  قادة جيش االنقاذ   ـ72
  908   1947 -الفرقة األوىل  -املقدس قادة قوات اجلهاد   ـ73
  909   1948 - 1917النخبة السياسية يف فلسطين   ـ74

  
  

  املصادر واملراجع
  

  913    املصادر واملراجع العربية
  923    املصادر واملراجع األجنبية

  
  الفهارس

  
  929    فهرست االعالم

  970    فهرست املؤسسات
  976    فهرست األماكن والبلدان

 
 


