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  فلسطين

  ال صالة حتت احلراب
  
  

  احملتويات
  

  
  صفحة     

 XVII    تقديم

 1    االستهالل

  4    االسم والوالدان
  4    الوالد

  5  االنتخابات النيابية  ـ
  6  ح بعد احلرب العاملية األوىل لمؤتمر الص ـ
  6  عليه السالم موسم النبي موسى  ـ

  7    الوالدة
  7    حفلة ختم القرآن الكريم

  9    الذهاب إىل األزهر
  10  عالقتي بخايل، ووفاة والدي  ـ
  10  القيام بفريضة احلج  ـ
  11  احململ املصري  ـ
  12  وفاة الصديق األسطواين  ـ
  12  األزهر الشريف  ـ
  14  ء الشرعي يف مدرسة القضا ـ

  15    لعودة إىل فلسطينا
  16    1927زلزال الكبير سنة ال

  16    التفكير يف العمل
  18    مدرسة النجاح يف نابلس

  19    زواجي وأوالدي
  20    سجالت حمكمة القدس الشرعية

  20  أهمية سجالت احملاكم الشرعية  ـ
  21  وضعية سجالت احملكمة الشرعية يف القدس  ـ
  22  ت التي أعنيها السجال ـ

  23    ديار الشام وسايكس ـ بيكو
  24    رفض الشريف حسين بن علي لوعد بلفور
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  25    ثورة البراق
  26  نتيجة االضطرابات  ـ

  26    وضع اليهود يف فلسطين قبل وعد بلفور
  28    حمؤتمر نابلس ضد التسل

  28    اإلسالمي األعلى شرعياجمللس ال
  29    احلاج أمين احلسيني

  31  عالقتي باملفتي  ـ
  32  وفد اإلصالح بين اليمن والسعودية  ـ

  33    حزب االستقاللتشكيل 
  34    حتريم بيع األرض لليهود، وما ترتب على ذلك

  35  من نتائج املقاطعة  ـ
  36    دعوة األمير سعود من قِبل املندوب السامي

  37    1936إضراب 
  39  تأليف اللجان القومية  ـ
  39  تأليف اللجنة العربية العليا  ـ
  39  جلان التضامن األردنية والسورية والعراقية واللبنانية  ـ
  39  وقف اإلضراب  ـ

  41    ف جلنة بريطانيةاستمرار الثورة وتألي
  42    وصول اللجنة امللكية إىل فلسطين برئاسة اإلرل بيل

  44    معتقل مزرعة عكا
  46  إحضار الطعام من خارج املعتقل  ـ
  47  العزل من وظيفة القضاء  ـ

  47    موقف ملدير السجن
  48    بعض حوادث التضييق عليّ 

  49    االتصال بقيادة العمل الفدائي
  51    الكتاب األبيض

  51    سحب اعتراض املندوب السامي على عودتي إىل العمل
  52    موقف آخر مع سلطة االنتداب

  53    ينموقفي من حركة اإلخوان املسلم
  53    التحول الصهيوين جتاه الواليات املتحدة

  55    عدم االلتقاء مع االحتاد السوفياتي
  55    املوافقة على التقسيم

  60    موقف للمرحوم امللك عبد الله
  61    دخول اجليوش فلسطين ورأي امللك عبد العزيز آل سعود

  62    املوقف يف حماية اللد والرملة وعالقة غلوب
  63    بعد إعالن قيام إسرائيل

  64    مؤتمر أريحا
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  68    مواقف لراغب باشا النشاشيبي
  69    مع جاللة امللك عبد الله 

  70    مللك عبد الله ومن قتله؟ملاذا قُتل ا
  71    توفيق أبو الهدى

  71    1952يوليو / ثورة تموز
  72    حلف بغداد

  73    عزل غلوب وكبار الضباط اإلنكليز
  76    أول جملس وطني فلسطيني 

  77    "فتح"
  77    العدوان على السموع وما بعده

  78    1967حرب 
  82    الهيئة اإلسالمية العليا يف القدس

  83  صورة البيان  ـ
  86    فة واحدة للمسلمين واملسيحيينوق

  87    القضاء الشرعي اإلسالمي ينصف اليهود
  88    ناطوري كارتا

  89    قرار اإلبعاد
  93    الوصول إىل عمان وتسلمي وزارة األوقاف

  94    وسام النهضة من الدرجة األوىل
  94    وسام الكفاءة الفكرية 

  94    القدس 
  98    معركة الكرامة

  99  قبل بدء املعركة  ـ
  100  بعد ظهور النتيجة احلاسمة  ـ
  100    جاللة امللك

  102    استقالتي من الوزارة
  102    "إلسالم بين القديم واجلديدا"كتاب 

  103    جمال عبد الناصر
  105    اململكة املتحدة

  105    1970سبتمبر / وزارة عبد املنعم الرفاعي الثانية وأحداث أيلول
  107  سطيني خيوط املؤامرة لفك التالحم األردين ـ الفل ـ
  108  احتكام اإلخوة إىل السالح  ـ
  109  إقالة وزارة الرفاعي  ـ

  109    الوزارة العسكرية
  109    وزارة أحمد طوقان

  110    وصفي التل 
  110    1973حرب 



4 
 

  111    خطاب عرفات يف األمم املتحدة
  112    املستنقع اللبناين

  112    كامب ديفيدالسادات و
  114    إيران

  115    الفلسطيني انتخابي رئيساً للمجلس الوطني
  116   ومفاجأة... مصادفة ـ
  118  أبو إياد يرشحني لرئاسة اجمللس  ـ
  119   أول كلمة بصفتي رئيساً للمجلس ـ

  122    تهنئة امللك حسين
  122  جاللته  ةرسال ـ
  123  رسالة جوابية  ـ

  124    ديمقراطية ياسر عرفات
  125    األندلس 

  126    ارة اإلسالميةجممع بحوث احلض
  128  ترشيحي جلائزة امللك فيصل  ـ
  130  اجللسة املئة  ـ
  131  اجللسة األخيرة  ـ

  131    البنك اإلسالمي
  134  اختياري مستشاراً شرعياً  ـ
  135  انتشار البنوك اإلسالمية يف العامل  ـ
  135  الشيخ صالح رئيس جملس اإلدارة  ـ

  135    القانون املدين
  139    حق االستقالل

  
  142  إعالن االستقالل   ـ1
  146  ومة املؤقتة لدولة فلسطين قرار تشكيل احلك  ـ2
  147  البيان السياسي   ـ3
  150  ريتها يف جمال تصعيد االنتفاضة واستمرا: أوالً  
  151  يف اجملال السياسي : ثانياً  
  152  يف اجملالين العربي والدويل : ثالثاً  

  
  156    اعتزامي عدم ترشيح نفسي

  157    اخلاتمة
  

ملحق 
  صور

  159  

 


