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  التأسيس البريطاين للوطني القومي اليهودي
  1925 -1920فترة هربرت صامويل، 

  
  احملتويات

  
  صفحة    

 1    )بقلم وليد اخلالدي(مقدمة 

 7    تمهيد

  11    مدخل تاريخي
  

 19  الصهيونية والسياسة البريطانية يف فلسطين   : القسم األول

 21   وعد بلفور ونظام االنتداب  : األول الفصل

  21    وعد بلفور
  26    نظام االنتداب

  28    1919جلنة كينغ ـ كرين للتحقيق، سنة 
  30    قرارات املؤتمر السوري

  32    االنتداب على فلسطين
  36    مشكالت قانونية

  
 42  العرب والصهيونيون : 1920 -1918اإلدارة العسكرية،   : ينالفصل الثا

  45    )1920 -1918(اللجنة الصهيونية وعرب فلسطين 
  49    لإلدارة العسكرية" دولة داخل الدولة"

  61    نحو إنشاء إدارة مدنية
  
 67  هل كان من املمكن التراجع عن وعد بلفور؟ : 1924 -1921بريطانيا وفلسطين،   : لثالفصل الثا

  68    ة الشرق األوسطرتكوين دائ
  70    دائرة الشرق األوسط واجليش البريطاين

  74    موقف دائرة الشرق األوسط: العرب والصهيونيون
  78    الداخلية للسياسة الصهيونية املعارضة

  83    شكوك بشأن وعد بلفور
  88    تفسير جديد: تعهدات مكماهون

  95    احلجازية -نكليزيةإلتعهدات مكماهون واملعاهدة ا
  97    1923اللجنة احلكومية لفلسطين سنة 

  101    التأثير الصهيوين يف احلكومة البريطانية
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106   هربرت صامويل للصهيونية ةرؤي  : الفصل الرابع

  106    اهتمام مبكر بالصهيونية
  110    1915مذكرة صامويل إىل احلكومة سنة 

  113    يف الطريق إىل فلسطين
  116    )1920مارس / آذار(زيارة صامويل لفلسطين 

  120    ء صامويل يف القومية العربيةآرا
  125    أول مندوب سام يف فلسطين

  
129  االنتداب على فلسطين  تنفيذ  : القسم الثاين

131   1921مايو / ـ أيار 1920يوليو / اخلطوات األوىل، تموز: صامويل يف فلسطين  : الفصل اخلامس

  131    "االلتزام املزدوج"موقف صامويل من 
  134    الصهيونيون واملناوئون لهم: إنشاء اإلدارة املدنية

  146    انطباعات أولية: صامويل وعرب فلسطين
  149    ضياع البعد القومي العربي: احلركة الوطنية الفلسطينية

  152    إنشاء جملس استشاري: مسألة التمثيل
  156    "الوطن القومي اليهودي"اخلطوات األوىل نحو 

  159    زيارة تشرشل لفلسطين
  

163  اضطرابات يافا وعواقبها : مواجهة األزمة  : الفصل السادس

  163    1921مايو / اضطرابات يافا يف أيار
  167    1921يونيو / حزيران 3خطاب صامويل يف 

  170    جلنة هايكرافت
  175    صامويل وظهور القوات اليهودية شبه العسكرية

  185    العودة إىل مسألة التمثيل
  

  -1921يونيو / حزيرانالطريق الدبلوماسي، : الرد الفلسطيني العربي  : الفصل السابع
   1923سبتمبر / أيلول

  
190

  190    1922ـ  1921الوفد العربي األول إىل لندن، 
  197    يالدستور الفلسطين

  199    1922أصول الكتاب األبيض لسنة 
  204    املصادفة على االنتداب على فلسطين
  209    مقاطعة انتخابات اجمللس التشريعي

  212    التشبث بآمال التغيير
  213    1923يونيو / الوفد العربي الثالث، حزيران
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216   1925وليو ي/ ـ تموز 1923سبتمبر / األعوام األخيرة لصامويل، أيلول: هدنة حذرة  : الفصل الثامن

  217   صدوع يف السياسة العربية الفلسطينية
  224    مقترحات لعمل ثوري

  225    )1925-1922(احلركة الوهابية يف فلسطين 
  229    الوكالة العربية

  232    حقًا؟" متجرداً"امويل هل كان ص
  238    تسوية التعهدات املتضاربة؟

  
  241  االستيطان واالقتصاد واألرض : القومي اليهوديإنشاء الوطن   :تاسعالفصل ال

  241    سياسة صامويل جتاه الهجرة اليهودية
  244  ـ القدرة االستيعابية االقتصادية   
  249  ـ موضوع املواطنة الفلسطينية   
  251  ـ ردات الفعل العربية على الهجرة اليهودية   

  254    )الييشوف(تنمية اقتصاد التجمع االستيطاين اليهودي 
  258  ـ امتياز روتنبرغ لتوليد الطاقة الكهرومائية والري   

  261    االستيطان اليهودي والبحث عن أراض خالية
  262  ـ اإلدارة العسكرية والنيات الصهيونية بشأن مسألة األرض   
  265  ل اخلاص باألرض ـ سياسات صاموي  
  267  جلنة األراضي : ـ مسألة أراضي الدولة  
  270  ـ مغزى قانوَين أراضي احمللول واملوات   
  272  ـ تشريعات األراضي وحماية املستأجرين   

  276    أراضي وادي بيسان ومرج ابن عامر: االمتيازات اليهودية على أراضي العرب
  276  اتفاق مستأجري غور املدوَّرة : ـ أراضي بيسان  
  281  ـ بيع أراضي مرج ابن عامر   
  286    "النشاط اليهودي االقتصادي وتأثيراته"

  
  291    خاتمة

  
  303    املصادر

  
  383    مالحق
  385  نتداب على فلسطين مقتطفات من صك اال  :1امللحق 
  388  مقتطفات من تقرير بالين   :2امللحق 
  ابلس سلمت إىل املندوب السامي يف املسيحية يف ن -مذكرة من اجلمعية اإلسالمية  :3امللحق 

  ، تتضمن رد أعضاء اجلمعية ومالحظاتهم على الكتاب األبيض 1922يوليو / تموز 7
  

391  
  تعليقات على رد : مذكرة من حممد عثمان من فلسطين إىل ونستون تشرشل  :4امللحق 

  ارته القدس السيد تشرشل على أعضاء الوفد اإلسالمي يف أثناء زي
  

394  
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  400  رسالة من الوفد العربي الفلسطيني   :5امللحق 
  مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني إىل تشرشل، تتضمن مالحظاته على مسودة   :6امللحق 

  مشروع إقامة حكومة يف فلسطين 
  

404  
  408   1922يوليو / بيان اللجنة التنفيذية العربية، تموز  :7امللحق 
  ال احلسيني، سكرتير اللجنة التنفيذية العربية، اخلطاب الذي ألقاه جم  :8امللحق 

   1923يونيو / حزيران 20ـ  16يف املؤتمر العربي السادس، يافا، 
  

410  
  
  415    املراجع

  
  431    فهرست

  
 
 


