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  تاريخ فلسطين يف طوابع البريد

  
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

 XI    إهداء

 XIII    )أنيس صايغ(تقديم 

 XV    )نادر أبو اجلبين(مقدمة 

  
 1   البريد يف فلسطين  : األول اجلزء

 3   الطوابع األوىل يف فلسطين : األول الفصل

  3   الطوابع العثمانية  :أوالً
  10   طوابع القنصليات األجنبية :اًثاني

  
 14   الطوابع خالل احلقبة البريطانية  : ينالفصل الثا

  14  ) 1/7/1920ـ  1917أكتوبر / نهاية تشرين األول(سكري فترة االحتالل الع  :أوالً
  18  ) 29/9/1923 -1/7/1920(فترة اإلدارة املدنية  :ثانياً
  23  ) 14/5/1948 -29/9/1923(فترة االنتداب   :ثالثاً
  30   والطوابع املالية اُألخرى) املطلوبة(طوابع األجرة املستحقة   :رابعاً

  
 37  الطوابع العربية والفلسطينية املستخدمة على أرض فلسطين  : لثالفصل الثا

  39  طوابع فلسطين يف فترة اإلدارة املصرية   :أوالً
  57  طوابع فلسطين يف فترة اإلدارة األردنية  :ثانياً

  
 64  طوابع املقاومة الفلسطينية  : رابعالفصل ال

  65  طوابع املقاومة يف فترة االنتداب البريطاين   :أوالً
  68   1967ـ  1964طوابع املقاومة يف فترة منظمة التحرير الفلسطينية يف غزة،  :ثانياً
  68  طوابع االحتادات واجلمعيات الشعبية   :ثالثاً
  68  بع فصائل املقاومة املعاصرة طوا  :رابعاً

  76  طوابع لالنتفاضة والدولة   :خامساً
  80  بعض ظروف الرسائل   :سادساً
  

 86  طوابع السلطة الفلسطينية  : امسالفصل اخل
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  87  جمموعات الطوابع   :أوالً
  99  بعض األختام  :ثانياً
  100  بعض ظروف الرسائل   :ثالثاً

  
101  دول فلسطين يف طوابع ال  : ينالثا زءاجل

103   دول املواجهة  : الفصل األول

  103   فلسطين يف طوابع األردن  :أوالً
  135   فلسطين يف طوابع مصر  :ثانياً
  140   فلسطين يف طوابع سورية  :ثالثاً
  145   فلسطين يف طوابع لبنان  :رابعاً

  
147   دول املساندة  : الفصل الثاين

  148  فلسطين يف طوابع العراق   :أوالً
  156  لكة العربية السعودية فلسطين يف طوابع املم  :ثانياً
  161   فلسطين يف طوابع ليبيا  :ثالثاً
  167  فلسطين يف طوابع السودان   :رابعاً

  
169  اآلسيوي دول العمق العربي   : الفصل الثالث

  170  فلسطين يف طوابع الكويت   :أوالً
  177  فلسطين يف طوابع اليمن   :ثانياً
  188  فلسطين يف طوابع اإلمارات العربية املتحدة   :ثالثاً
  189  البحرين فلسطين يف طوابع   :رابعاً

  190  فلسطين يف طوابع عُمان   :خامساً
  190  فلسطين يف طوابع قطر   :سادساً

  
191  اإلفريقي دول العمق العربي   : الفصل الرابع

  192  فلسطين يف طوابع املغرب   :أوالً
  194  فلسطين يف طوابع تونس   :ثانياً
  195  يف طوابع اجلزائر  فلسطين  :ثالثاً
  196  فلسطين يف طوابع موريتانيا   :رابعاً

  198  مال فلسطين يف طوابع الصو  :خامساً
  199  فلسطين يف طوابع جيبوتي   :سادساً
  199  فلسطين يف طوابع جزر القمر   :سابعاً

  
200  اآلسيوية الدول   : الفصل اخلامس

  201  أفغانستان فلسطين يف طوابع   :أوالً
  201   بنغالدشفلسطين يف طوابع   :ثانياً
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  202  بروين فلسطين يف طوابع   :ثالثاً
  202   إندونيسيافلسطين يف طوابع   :رابعاً

  203   هندفلسطين يف طوابع ال  :خامساً
  204   إيرانفلسطين يف طوابع   :سادساً
  207  ماليزيا فلسطين يف طوابع   :سابعاً
  207  فلسطين يف طوابع جزر ملديف   : ثامناً

  208  فلسطين يف طوابع باكستان   :تاسعاً
  

210  ية اإلفريقالدول   : الفصل السادس

  211  فلسطين يف طوابع بوركينا فاسو   :أوالً
  211  فلسطين يف طوابع غامبيا   :ثانياً
  211  فلسطين يف طوابع غينيا   :ثالثاً
  212  ) مالغاسي(فلسطين يف طوابع مدغشقر   :رابعاً

  212  فلسطين يف طوابع نيجر   :خامساً
  213  فلسطين يف طوابع مايل   :سادساً
  213  فلسطين يف طوابع السنغال   :سابعاً

  
214  أوروبا وأميركا الالتينية دول   : الفصل السابع

  215  فلسطين يف طوابع قبرص   :أوالً
  215  فلسطين يف طوابع أملانيا   :ثانياً

  216  فلسطين يف طوابع االحتاد السوفياتي   :ثاًثال
  216  فلسطين يف طوابع الفاتيكان   :رابعاً

  217  طوابع الدومينيكان فلسطين يف   :خامساً
  

218   األمم املتحدة  : الفصل الثامن

  219    فلسطين يف طوابع األمم املتحدة
  

223  التضامن العاملي مع الشعب الفلسطيني   : لثالثا زءاجل

225   طوابع االنتفاضة  : الفصل األول

  245  طوابع الدولة   :الفصل الثاين
  256   طوابع اإلعانة والالجئين ويوم حقوق اإلنسان ويوم األمم املتحدة  :الفصل الثالث
  269  طوابع سنة الالجئين الدولية   :الفصل الرابع

  274  طوابع التضامن مع الشعب الفلسطيني   :الفصل اخلامس
  

293  األرض والعَلَم   : زء الرابعاجل

295  القدس واملدن الفلسطينية األُخرى يف الطوابع   : الفصل األول

  320  العَلَم الفلسطيني يف الطوابع وقصة العَلَم الفلسطيني   :ل الثاينالفص
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  335  خريطة فلسطين يف الطوابع   :الفصل الثالث
  

341  األرض وعلى الشعب  أحداث على  : زء اخلامساجل

343  بعض املعارك التي قامت من أجل فلسطين أو على أرضها   : الفصل األول

  348  اجلرائم الصهيونية يف الطوابع   :الفصل الثاين
  

  359    راجعامل
  361  باللغة العربية   :أوالً 

  362  باللغة اإلنكليزية   :ثانياً
  
  

 


