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فيمالكبرىالعربيةالثورةتاريخيشملا!ثانيوا،عاكحاالشاملةس!طينيةالفلألخورةوبعد3791ء،مفهب

وهو،ا37!ابريلالى3691ابريلا!منذؤاسطينمحلد،والنشرلاطبع"!جلصي"داوعنصدر،3691

والظاهرات،النورةمعاركلاهمائجزءهذافييعرضرونسقهامادتهجمع"دياليهـوالفكرفي"دموا/"أ.حق

وق!بالحديديةالخطوطبوتضر2الجسوروهدمرئشى،يلوزلفريدلالعرر-ةالىرلرجمههرتس.وو.ج

البيوتونسمفاجفونوالشاحمبرقاأسلاكوفطعالقطاراتأليهودالشبانجمعصةورعجسىالزراء"بوزأرةالترجه"!لمم

منقريبوالكاتب...36!اثورة"ظا!رمنذلكوغير!جموعةعنوعبارةصفحة،لحهفيوالكتابتلاألمصزيين

!فصلة.بصورةيفورها،الاحدأتهدهفي!هماوأعجب...راليهودتت!دالتيالمقتطفاتمن

***الحسهيون!يةصا؟لحركة"الصهيو،يةءنكأ!مهاألخيصاتالعل

بدايةحت!اسبقهماوماأدفترذهذه1)ىظرز،واذااليهوديالتاريضليعرؤهاحركةوأشهربلءطمهياليوم

الفكريالنتاحنتتبع،!391فيالثاليةالعالميهالحرببالتصريحاشادهوكذلك،(ل58صى)"الازمنهأقدمصنذ

كافالتباهوعدماهمالادوجدنا،فلسطينقضيمةحولوستجد،(016-!هاص)بؤا-طينالخاصالبريطاني

بالرغم،سنةعنترينعنيدرينماطولعلىالفترةهذهفيمنفيامسطينلازقاذ،دالجهالىاجهوداتدعوءريبةقحهـمائد

لنموالخصبةرضالاكانتوأنها،ادمترذوودهخطورةمن،الاردنضفافعندرحالهم!يحطونوانهمةالاعداءيد

فهثط،العربيةالارضفيالصهيونيالاخطبوطجدوربلفور،وعدليضحبهماالىاشحارةتجدانهذامنوالاصعرب

التيفالكتب،اسرائيلدولةلالنشما!العءنيالتلمحضيرو-رةقالها،الاولالصهيونيةداعية،ءدتسلزبودورعنصادرذ

وبعد...ض!يلةالفترةهذهفيالخىطرءلىتنبهودمانيهاالصهيونيةأتراضانكلتراستفهم"!ا.9.عام

ارضشهدتهاالتي"العنيفوألاضطراباتالالفحاراتفيصدرتوقد،(156صى)((ءايهاوس!خعطفصبل

الجماهيروتنبهالهجرةموجاتازدرادوبعد،ؤلسطينغيراوسافرةدعايةتحملاخرىكشبالعربيةالبلاد

واجتملعفلسحطينفيالاحزابأتحاداوبعد،لهاالعربمةكالتلمحمدبمسشعربدلكولير...للصهيونيه"باشرة

اثنائهوفيكلههذابعد،المؤتمراتعقدوتكرربلودانمعظم.نحتل،وخادمتهابلللصهيونيةحامية.انكلترا

الفلسطينيةالقضيةحسولتطهرالكتببعضابتدأت.العربيةالبلاد

بأيتتناسبولاجدلقليلةولكنها،الصهيونيوألخطرعنالحدهذاالىغافلاالعربيالفكركانهلولكن

ي!ةالرؤمستوىالىتصلولا،اةالمشكخطورةمعحالذلكيكنلمبالطبع؟العربكب،نتتهددالشيالاخطار

المنتظر.لد!خطرالواضحةيتحملونالعربالمثقفوناخذدفلرو-،تمام،صحيحا

ال!يهودتاري!خعنكفطبظهربعيدزمنفمنذ.بصسوتلشىولكن،الخطرالىوينبهون،مسؤوليشهم

!كاريوسشاهينتأليفمن"الاسرائيهليينتاريخ"بعنوان.المعركةخط!رةمعيتجكاوبحدألىىل

صفحة.275-4.91سنةفيمطبعةالمقخطفطبعبالقاهرذتأليفهـنكتابصدر،زفسهالور!امفيأر،ؤاؤفي

-1191سنةملولنسيمتأليفاليهودوأسرأرم.الانتداببينللعربيةؤإسطين"رعنوانالمسفريعيى

صفحة.(1مدةفيفلسطينلقضيةعامسجلوهو"والصهيوزية

قديماوالاسلاماليهود،!نفلسطواليهودمدفعوالذي،3791الىرافور،وعدمنذاي،سنةنعنتس

اليهودروؤامراتبيانمنتاريخيةصفح!ة،وحديثايشملكتاباالعربيةقييجدلمانهكتابهكتابةالىاؤلفاا

النبويةوالاحاديثالقرازيةياتبالإمؤيدةللاسلاموعداوتهملهذهالمتتبعيناحد!وكانولما،فلسطينؤضيةز!صيلات

الازهرعلماءأحدتاليفالاثرية!موصوالشالشريفةمتوخيالهاعامالسجلاليكونكت،ب"ألف،وتطوراتهاالقضية

صفحة.31-28!ابالقاهرةطبع.الشريفوالكتاب،الحوادثوتنسيق،اهـادةووفرة،السهولة

والقضسيت!انالداميهالفلسلإخيةالثورة.،كتابينيروي(صفحة62،)واحدمجلدعنعبارة

،صيسدا-أباظةصبحيتأليف،والعربيةالصهيونيةالاحتلالمنذالفاسطينيةالعربيةالقضيةتاريخعنالاول

صفحة.6!ما-0391العرفانمطبعةأهمؤيهذءر،3691ابريلثوردنشوبالى،البريطاني

لتاريخمجملاستعرأض،اليهوديالعالمفيموجعل،والاقتصاديةوالاجتماعيةاسياسيةاالتطورات

شرح!عوأحزابهاانصهيوزيةفيصفصل(وبحثايهوداعنترثمانيةمدىفيالقض!يةلاحداثوافياسجلامنه
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وقد...المحصريةائدأجرواالمجكتبعضىاوو،رسط.جدامطبعة،الفدسغ.نقولاجبراليفتأ،يةإليهودالانجا!ات

شدة!يالصميالثخبمنأهموالمجرت-"!التىلعون.صفحة81-35!ا،المفدسر!ت

السببداتألتي،الع!"بهدهاللعا،ا!لمرافياهن!-مؤحطتبحثفحهـمول،العربيةفلسطينجهادم

اعفابالحربلمحيالعربيهأنتوريها!طاوور.ص!يرويالمبارزسوتحولتطورمنعليهاطراماطالفلسطينيةالعضيةخز،ر

الأوضاعورنثرببرمظاصر!ارواليل!!ح!ردي.اتحاوبتأليف،الحاضرهألثورةحشىأ،رلالعربىالشضالصخد

كدلدوهي،العربيا!وطناجزاءصنلم!ر!يبمور!ور-26!ايافا،عقلوأميننجموابرأ!صمالنصرابوعهر

ازمةحادبسكلىالعربيهالجطووجروءىدكطابررتالتي.صفحه368.

وفي.أدعربيهالوحددوكأعببه،!)!اح!ا!عربيألحب،ن.كنعانالدكتورتأليفأ/عربيةطينفلم!قضية.

الكتبفيألمتمتلا!مثرلتطج*نالمعردهؤتاد!رصئا.36!اتأل!س

وجودمنبالرعم،المجلا!و!عنى-طلن،صدرتالىكطمكتباهـدره36!اؤ!!سطينتورةعنم

وان،المؤدفهدلكتبالألتعرصدنودددك،بهدهامهلأبحطتالعيبا.الفهـلسطينيةللجنةاعربيأمم!طينيالفلألاستعذمات

لدلالتها،ألمترجمهبألعتبالا!نمامأدصور!يلاصصمالىن.صفحه.8-3691،القاهرة

فيالحكمأيملاننالأودثنأ!حرىادبلادديادعاما!رأيءإىاليهود،وحديثاف-ديماوالاسلاماليهود.

البىنحتاجالحالههده!لالن!ا،نبماطم!ظاللناحيه!هـدمكتبرسالة،عنهوالاحاديثالجهادواللاتوفلسطين

المصميالغاتهالمحيبغيرطترجمتأ)خىالعنبهدهمقارنةالعالمالى،هرةبالفالعربيآلفلسطينيالأستعلامات

التماثيرفيادحغيميمفالها-نعر!أنمثنحتىيرجمالقا.هرة،.العربيةالفهالممطينيةاللجنةاصدار.الالسلامي

التعرففعلايحسمنثدنوأن-دغاتهاكىالص،مالرايءاى.صهفحة31-37!اس!خة

الاختيارلعنحصرطرألالهاترجكلتا)تكطانكتب5هدء*ىلبنانالىمابةالمهؤإسطينىنوذكرىريانم

انقضيمة،هذهلحولجماهـادعكرامطاهرعنلدلكتلأ-!مطبعة،بيروت-العربيةالعليااللجهنهصدرتها،المعاؤى

لا.الموضوعنطاكطدتحدررلمحعطلهماتعرضانولكننا.صفحهة16-37!اأ)كشماؤ!

وأدشمهاداتأ)وثاتقجدلبوهوأخرجدربوحمناكبريظانىمقيمبقلم؟في)سمطينفيالتنعممنم

معهدأث،ءالىماسةوالحاجه،!امسط!نفضب"صول.3791سنة

ومني،ل!بحثينجسرهاوشظمهاوألولارق5هد!جمعالحركةعنخالدسجل.ألدامي!ةؤات!طين.

الجامصةثانتوان.انعربيهآل!معهصنبذلكإجدركبارواراءوزظوراتهاؤإسمطينلمحسيالعربيةالوطتيه

هتهفياًدنقحىصغا!ربعحنىا-يرادتادرفدالعربيهأصدرته.والانتدابالحسهبوببةفيوالزعماءالفلأرين

العالطر،لمعهد،انعامهذأمناعتبارادالن!مأت،الناحية-لأ!ا7الاعتدالىصطبعه،دمنتق-الجزيرةجريده

،"الفلشمطينيةالدراساتقدسسم"الصاحاالعربيةدمدراسات.صفحة،16

وه!ذا،وادصهيونيةأللسطينيهادفضيهبدرالسه!-هتمالبرلمانيللموتمرألكبرىالإفتتاححفأةخطب.

بهملحقالدراسه5لهذخس،ءلىمعهدازشاءعنعشيىفلسطينعنفاعلروالاسلاميةالعررحةددبلادالع،لمي

عربية.قضيةبدهمالمتعلقة!الراجعلوتانقءت!يمررزقراراتو3891اكت!وررمن7فيالقا!رةفيالنعمدة

،**--3891عباسمطبعه،القدهرة.الوفودوأعمضاءالمؤتمر

نايجبكان،ألفكرفيالمعركهح!ماداولدراسة.صفح!ة.ء)

ذداالفامسطينيةيهبالمض!ألاهتملممظأهربدرا!"سعنىفلسطينلمحيالمذكيةاللجنةامامالعربيةالشهادأت.

البرامجدراسةيفتضيمماغادتعاجميةإكتبافيينسنطبعبمهـطبعة،الثانيةالطبعة.المد!!ةاللجنةقراروخلاصة

مختلففيالمحتلفةيمالتعلمراحلفيالدراسيهوأللالمتب.صفحة756-38!االض!عب

منالقضيةلهذهتوديهمامدىومقارنه،العربيةأسدولسعيدتآليف،!لسطينفيالاقتصاديالنظام"

التربويةالدرالةهدهبآهميةيقيننامنوبالرغم،ءنايه.!3!ا،حمادة

الىؤقشرنشيرانناالا...ادعمليةورحالجهماوحيويتهاالكتهـابفيالمصريةالمرأةرائي،فلسطينقض!ية.

بها.يقوماناخرباحثاعلطآلدراسةهذهمثلضرورةرابطة،.القاهرة.حتثامنيرةتاليف،الانكليزيالابيضى

،**!كذلكيحتويوهو،صفحة1(-93!االادبيالتضاصن

،موجزةواشاراتجداسزيعباستعراةىونكتفب.صفحةعنشرةسبعفيالفرنسبيةخة!للللجيانترجمة.؟لى

ألفتالتيالكتبأهمالى،السردمجردءلىحيار،ا2تقتصرولجنة،(9؟!ا)شولجنةتقريرهن،كوكذلك.

يمكنحتى،نواحيهابمختلفالفلس!طينيةالقضيهحولوتقربر،(37!ا)بيلد)جنة،(.391!سم!-ون

العربيالفكرفي+الاولىالعربمعركةححسادنتبينانبيان،وفلسطين،3891في(وود!يد)التقسيماجضة

ع!ننغفلوقد.كئيرةعخبتفوتناوقد...الحديث.931!في(الابيض1)كتاب)السياسيةألخطة

مجالفيلسناكلوعلى...مصرخارجنشرم!،كثير*ص

محاولةنقدموانمما،الكاملالسردآوالشاملالاححباءموضوعاتمننشرلمامسحنالدنيكواننودوكنا

يهديألطيمكنمماإوضوعاحولكشبمنألفلماا.ولىولا،والمجلاتالصحففيالفلسطينية!،لقضمب"شنل

منالعربيةاللغةفي*صدرماعلىالتعرفعندالباحثينللصحفتحليلشةكنت،فاتلديناكاناذاألاذلكسخيحر

بةالفلسطشيةالقضيةحولكتبوابحاثمقالاتمنفيهانشرمايرتبحيث/والجرائد

،*"تحتمجمعةوروضوغاتهلبحسبذلك.وغيرودراسات
ؤيهبماعميقداوعاليايكنلمالفكرصوتانرأينا!مةييسر!ما،محددةموضو!،تلرؤوسمداخل

الفتحرهفيألانولننظر...السابقةالفترةقيالكفايةشيءالعربيةاللغةفيعندناليسللاسفولكن،الباحث

الخطم!رظهرحيث،7،91الى،!أ.منتمتدالتيوقريبةمحدودةمتواضعة!حاولةالا،ال!جىلىهذامن
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الوعيمنكبيرةدرجةءلىوالكتاب،"ؤرضماألشعبطريقهاتأخذالجرلمةوابتدأتالبشعليشصكل"يلصهيو

الاستعمطربينبشدةيرب!وهو،والنفجالعربشةآلجهودتعبئةيتطلبالامروكان،المسرح!لى

ابريطالياللاستعمارشريكةألصهيوز!ة".يهوال!مهيو.تتمانقبلاجريمهاهذه)دفع

،دةالمسما!كلاهمايتبادل،"ربيبته"ومطحنفدم!ميوخاصةالفترةهذهفيهامةأصداثحدتتوقد

يصورانالبريطانيالاستعمارحاولو،"المنفعةويتقاسمالفوىحازبمنمهادنةبدأيتهاوكانت،أواخرطافي

مساعدةباسمومثالياأخلاقياتصويرادلص،صوزيةمساعد.ر"قهطعتهاألتيبررطانياوعودفيواملاالحاكمةألعربية

."الفقراءللضطهدينأدي!ودوحدثت...9391لسنةالابيضانكتابفينفس!هاءإى

ناعلمتناالتجاربان":يقول.؟.الحلوماتخططالصهيونيةاخذتفقد،خط!رةتطوراتفيها

ينفصذاناستطاعته!يالذيالوحيدهوادشعبيادكفاحبدلابعنفيساندهاالجديدالاميركيآلأستعمارلجعل

بالكفاحيحدرالذيالحفيقيراًلعدو،(3ص)"فإىسطحناستنفدقدانهيبدوالذيآلبريطابالاستعمارامن

البريطانيالاستعمارهودسملةمعرفةمهيعرأنالتعبىبدميركايالصهيوفالمؤتمر،)هاالارضتمهيدفيدوره

نايحاولالبريطانيالاستعماران"...لص!هيونيةولهـ-نوجمع،انفلسمطينيةالقضيةبتبفبروزفلتيطالب

(211)ص"العالميةالرجعيةاوراتهلمناقاعةؤا-عطينمنلءفييعلنونالمملاءوابوالفالنتى-وخمجأ.مىياءضاء

هيفلسطينقضية"انبوعيالكانبأدركوقدتنت!جماوحبن"بلفور.وعددكرىفيأ2،9وفمبر!

شعكل"والم..."جميعاالاخرىالمستعورراتقض!يةعبنالتمهيدالمتمدنالعالمهسدفيعكونانيجبالحرب

المساثلفيتكنلمالفلسطينيةالقضيةفيا)رئشمب"والاحتماع..."وطنهمالىالعودةال!يهوديةكجما!ممير

الارض،!شكلةاواليهوديشال،جرةصشلالثانويةولالفرعيةوظ!!ور،،291لسنةبلتيمورفندقفيأسصهيونيا

الاجنبي"الاستعمارمخالبفيفلسطيناوقوعهيولكنهاالشعبيالوعيتطورثم...الارهابيةالهاغا؟،عصابات

صرفحاولالاستعمارأنالكاتبويبين،(131ص)...الصهيونينلخطرللكصديألعربيةالجماهيروور!حأولات

العنصرياوالدينياال!داءالى"وتحويلنحوهالعداءاحمقوبشكلعلناالصمهيونيةعنالدؤ،عترومانتبني.لم

الكفاحطريقعنالقضيةحلفيياملوهو...لليهود-السرحالىالعربيةالجامعة-وظهور...اصواتهمفيأملا

بلادصنعربتطوعمىبوادرهظهرتالذيالشمعبيسنةفلسطينؤباقتصاديااليهودمقاطعةوتقريرها

ضدناضلستالتىالمسلحة"الثورإنطماتافيمختلفةالكتابقضو...اميركيةالانكلوواللجنة،5،91

اليهودقضية"حلانويرى"البريطانيالاستعمار+انشاصوموتمراالعرب،تاضسإبايوتوا...الابيض

عنولااميركافيالززوجقفقيءناساسايختإفلاالمفاوضاتواعبة،4691فيالعربوالرؤلى،ءللملوك

.(171صر)"افريقياجنوبفيإلهنودقفصة...التقسيموقرار،واللحان...والعرب3ط،نيابربين

التركيزمع،متعددةذكيةملاحظاتالكتابوفي.ؤلسطينالىالانقاذجينضىوىندفق

في-الصهيوريةلنيرىفهو،الاستع!ارءاىاهـتمرفىالكتبمنشيءيصدريكدلمأنهوالملاح!

يواجهونلاالصهيونسمينوان،عنصريةحركة-اسالسها..المهادنةفترةوهي،العاليةالحربمنلىا،وألسنوات

فيبعضاليهايرتاحونهمبل،مبا/شرةمواجهةيةألعنصربعضاخذت،الماثلالصهيونيلخطرأاستبانء-،-لس،ولكن

تمونالتيهيأمنصربةاالافسطهاداتلان،الاحيان4القضبعاشتهماالتيالغايانفت-رةفيتظهـرالكتب

ذلكويؤءسد،فهـلسطينالىاليهودبالمهاجرينالصهيو.جةوالى،الحدوثالولثجكال-طرالىوتنبه،صةال!أسطبش

.(13ص)بهايستشهدبنصوصنلمحانيمكنلا،للاسف،ولكن...بالقرالانفجار

الصهيونيةبينالمستحكمالعداءالىالكاتبويلتفتوبينيةالقفورعالجةفيالفكريالستوىبينكاملاتواززا

وهيمعاوالصاد!ةالغريبةالحقيقةوالى،والديسمقراطيةلمؤازرةشاملةكاملةتوعيةمنالقضيئتتطأ""كارتما

حركةهيالتي،والصهيونيةللنازيبيناوثيقاالتعاونلمالتيالحكوميةالقياداتوفضحالشعبيةالءركات

الكاتبويدلل،اليهودمناذرأسماليينلصغارمتطرفةواجهتهالمبل،موحدة!صيرفواجهتهاالقضيةخطورةتدرك

يوضح،(18ص)كوبردارسيعن4ينقلبنصقولهءاىاخرح!يناالاحوفوالحماسوالانفعالطجبنلبالفاوضات

الىالالمانالعهودهحرةنظمالذيهوللنازيالرزبالتللجي!وشالاعأىالقائدكان،بالسلاض!أولجهتهاوحىجن

بقيتالتينفسهاالصهيمونيةالموسساتبمعونةفلسطينإ!انكليزياقائدا،ءوواقعهالامرحقيقةفى،العربية

اضطهدتالنازيةانويبين،النازيحكمنرحت،المانيافيفعلايتجاوبأخذالكتابفانامرمنيكنمهماولكن

كبارتمسسلمولكنها،والمتوسطينالفقراءاليهودفقطصدروقد،عنهاعبروالعربيخوضهاالتب.المعركةمع

الاستاذوسيلتفت...بسوءاليهودوالصناعسيينا-ينآلما.الثانيةالعالميةالحرببعد!الكتبمنبهبأسلأعدد

العالمية"الصهيونية"كتابهفيالعقادمحمودعباس--***

مثلالى.،سنواتبعثرالكتاب!ذارعدايا569سنةبعنوانصغيركتاب،الكتبهـ-ذهبينومن

السام!يةضدالنزعةتضخيمفكأن،ويوكدهالللاحظةهزرهسعد،صادقليفتلمن،(الاستعمارامخالبرينفلمسطين)"

يستفيد،صهيونيلبتكار...العنصريةالتفرقةواذكاءللتأليفالقاهرءلجنةعن6؟91سنةفي7ا)كتابوصدر

يبينوهو،عليهمالعطفاستدرارفيالصهيوزيونمنه.(،صفحة.12)وإلنننر

داخلففي،ايضاعنصريةحركةالصهيونيةانكذقكعحنكمتابتهعنكتابهمقدمةفيعتذروالمؤلف

اسرائيلدولةتكنلم-فلسمطينفياليمهوديةالمجموعة،تبمفاوضمشغولةكلهامصربين!ا،فلسطينمشكل"

اليهودبينبشعةعنصريةتفرقةتوجد-بعدظهرتقدقضيةان-بوعي-يرىولكنه...بيفن-صدقي
اخرى.ناحيةمنالعربوبينوبينهموالغربيينالثسويينالمصريه،لقضية1عنجوهرهافيمختلفةلشتفلسطين

المجتمعلتطوردراستهفيكذلكالمؤلفويلاحطوهي،الاجنبيالاستعمارمنألتحررقضيةأيضافهي"-

صادقة،ملاحظلتعدةالوطنيةوالحوكةالفلسطينيعلىالمفروضالرجعيالحكممنالتحررؤلمضبتجايضا



6؟!اسنةوقتهفيكتابولكنه...العالميةيةولاصهيوالتيالوطنيةالقياداتلدوربتحا-إ"يتصلفيماوخاصة

المولفاشتطاعان،وخاصة،الالتفاتمنقاكثرهـضشكانمصالحتمثلتكنلموانها،الوطنىالنضالقيادةتصدت

فيهتتفجروقتفي،سيناءعبرهناكالىلنظرانمنصغيرةفئةمصالحبلالاكثريةومصافح!عبالمت

مفاوضات،بريطازياضدوالاسكندريةالقاهرةفيالثورةالعائلاتدورعنيتحدثوهو،الفلسطينيالصبيالثمعب

قضي!ةفيالتأملانيرىوهو...ريفن-صدفيالحمصاتمثلالتيوالاحزاب(!8ص)ةالاق!"عى!صف

واحد.ا،ستعماران...المصريالوطنيسفيدؤلسطينالعربيةالرجعيةوهـوقف...العربيةا)رأسمالية

***رابع...يابريطا(لمصداقة))تنتظراتياالحدوعة

،الففرةهذهفيظهرتالتيالكتبهيماوالانان"بيللجنةامامالححار-غريغوريوسىالمطرانسهادة

؟ا7،!الى،91.من"...ثابتةسياسةالبريطانيةللامبراطوريةالعربولاء

الاولى،الاربعالسنواتفيالمهادنةفترةتبينيمكنكتابالمؤلفويهاجم،(أ!صر)بلادهمجميع!ى

فهياذكهتبعناوينلاحظثم،تقريباشيءيصدرلمحيثباعتباره"الفلسطينيةالقضية"عنهيكليوسف!لدكتور

اتجاهاتهاتوضحلنولكنها،حدالىاهتماماتهاعنت!شمفأالعرببينالتوازنتحفظبريطانميابأد!ؤكدانيريد

التالية:الكتبالفترةهذهفيسنجد...الحقيقيةالانكليزهمالفكرةهذهترويجمنالمستفيدوان،واليهود

كلسطينفيالاعلىالاسلاميالننرعيالمجلسب!ييانمموقفيشجبوالمؤلف،العربيةوالرجعيةوالصهيونيون

.لسني!الموافقة1361،1362،1363السنواتعنالعائلاتنفوذتحتكانتالتيالعربيةالتنفيذيةاللجنة

الايتامدارمطبعة،للقدس.م(1،3،91،491،!2ونداء،بالمعتدلينالاستعمارسماهممنقفومو،الكبيرة

احصائية.جداولبهء،صا!-الصناعيةالاسلاميةالسكينةالىلسيخلدوا"الثوارألىا36!سنةألعربملوك

عنفلسطينالىالزراعيةالجمعيةبعثةتقرريى"الحكومةصديقتنانواياحسمنعلى"عتمدينلادماءحقكا

-ا!،،يونيه(لغايةمايو25رحلتهاأثناءمنشماهداتهاصةفر"والثورةالاضرابقفواعطىقدو!"يطانيةالبر

،القاهرة،!حمودواحمدألابراشيزكيمحمدوضعمنالحرهـ4يجعلواانالعربالزعماءمنالمعتدلينللرجعيين

.وصورخريطةبه،صفحة.12-4،!اعنانيمطبعةقامالذيانويذكر-(8!ص)"تتقهقرالوطنية

-191،الاتحاد،،كاملانورتأليفالصهيونيةمالسعيدنوريثمالل"عبدالامير،هذهال!توسطبمحاولات

صفحة.62والمفاوضاتالوساطاتفشهملتوحين،(99-8!ص)

تأليف-ونقدتحليل-اذفيسطيذيةالقضية.انالعربيةاللجنةأرادت..."اذعربصديقة"مع

هيكلحسينمحمدكتبهامقدمةوللكهـتاب،هيكليوسفانبعد،تستطعلمولكنهما،ألوطنيالكفاحتواصل

تقسيممشروع"هوأخركتابوللمؤلف2-"باشا"ايفافباعلانهاتقهقرتلإنها،لنداء-الملوكاستجابت

التعليممجلسعضوالمولفكانوقد"ودخطارهؤلسطينثوريتهاالجماهيرسلبالىبذلكوأدتوالثورةالاضراب

،-العربيةنجالقضيةواضحاهتصاموله،ؤاسطينفيابألعاالقيادةلتتسلمها،الوطنيةالحركةقيادةفيوفشلت

العربية"الوحدة"عنكتاباالفوقد،الوحدةوقضية.(والرابعالثالثالفصلراجع)الشعبهقى

.2،91سنةفيتحليلاتهفييعتمد،الكاتبان،هنايلاحظوآلذي

؟،!السنةفيصغيركضهيبكذالمثلشروقد.،رستنكروانه.بة.اشتراكىوعيوفهمءلىوتفسيراته

عنحتيفبايبالدكتوردفاع-للتاريخوثائق"بعنوانويفضحها،للاستعمار3كأداالصهيونسيةكتابهخلالى

الف!هتقريرعنعباوةو!و"العربيةؤاسمينقضيةولكنه،الاستعماروجوهمناخروجهاباعتبارهاويدينها

،بالكونغرسالخارجب"الشؤونلجنةأمامحتيفبليبابنوع-منهمالعاملةالطبقةوخاصة-انيهودالىينظر

نيو!نالصهيونيةمحا!يعلىحتيفيلميب.ردوكذلك،الصهيونيالاستغلالضحيةالاحرىهيوانها،العطفمن

الكتيبهذا!ثلكانوقد...اينشتينعلىردهوكذلك..(اف)الغربيةالصهيوزيةوالرأسماليةأرأسماليةاأو

مؤامراتالى،بعيدحدالىالانتباهيثيرانيسمكن-صء2)يقولحينالسذاجةحدالىمتفائلاكانولكنه

ذلكالىيلتفتلمللاسفولكن...اميركافيالصهبونية،حداحذرةتكونانالصهيوزيةعلىان..."(!2

فقدالمناقشةهذهتثيرهانيحتملكانالذيالثقلرغمألصهيونيةتسمتقبلهاالتياليهوديةالثمعبيةالطبقاتاناذ

اي!نشتين.معكانتصدالعربيةالشصيةالطبقاتمعوتتحداللعبةتفهمقد

***.الصهيونيةتقومولذلك،رالبريطانيالصهيونيالارر-تعمارين

طبع-العراقابنلواضعهالصهيونيالخطرم،العربكرهالىودباليهسلهتدفعالنطاقواسعة4بدعار

حدودفي،بمصرللطباعةال*سقشركةبصطبعةالكتاب0،(اضطهادهموضدهموالنضال

صفحة...1-5،91انالى،الكفايةفيهبما،الكاتبيلتفتلموكذلك

البريطانيةالصداقةفييأملالكتابفورولكانلموقدالذيهو،الاميركىالاستعمارهوجديدأاستعماراهناك

الخطر"نالتخلصعسلىالعربلمساعدة!يركيةالامتحف!قاعدةلتكوناسرائيلوخلقانشاءوزرسحيتولى

!نالكتنبكثيرفيتاصحهالاتجاههذاومثل...يالصهيوولكن...حسبانهوفيتصورهوفيأمل"في،روصال=4

ألوقت.هذافيلهااريدفلسطينان،فشلالىدائماألاررصتعمارامال

سعديتأليف،يلوتصلنقد،الصهيونيسة-مارادت،"العالميةالرحعيةلمناوراتقاعدةتكونانفعلا

!27-ا5؟!عامالتجاريةالمطبعة،القدس.بسيسوبالوهـ-بممتسلحا،!جفوباصناعيلمخلوقافيهتخلقان

حلمي.احمدالكتابمقدور"كتبوقد،صفحة...والتمويهللخداعاعلىمثللاصظنساع،التاريخوتزييف

وحاضرههـاماضيهمافي4اعربيسافلسطينمفي،امامهالطريقوضوحرغم،الكاتبرؤيةتصلولى

صفحة.ا؟-ا-5،91،تلحوقوديعتأليف:وممممتقبلهاسنتينبعدانهالىرويتهتصللم-بحثهنقاطمنفي

85!اللصفحةعوالتتمة-،للاستعصارقاعدة،"اسرائيلدوتة"!متوجدؤقط
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القاهـهرنلم*.57اععدالألي!صمحهصحمدا9،ا(7أؤ!آارلملسلهالمعاماقرلأالفكرهيالمعر!لأ!هصا-د

كا

ورسحمصدتألمف،العلمنظرف!ءيةالحمهيولةالمسطم....:"... -2االمسدحهعيلىاًلم!"ورسمه-

؟5-)7؟09ا)عرريةالدولجاروعةالقاهرذ،،محمدعوض!*!!ميو،

ص!محه.

لامصمناوروبايهودبأنالزعمالكاتبيفندسوريةوممزوعالعربيةالوحدةافهمك!!"

عاعحيه.اسس!حلىافسحطيني.القلانكاملرفيقاحفتأالفا-طينيهيةوالقضىأعبرىا

مذكرة":مثلالكتببعضهناكصدرتوكذلك..صفحة75-أ!ع5،دهـ-صكأ

تقريرعلىودأ(بيروتمركز)القومىالعملعصبة،*،

ديارمنالجنوبيالجزءبضلمنالانكايزلةالملكيةاللجنةفيولللادينيةوا،لحادالكفرتنشرجةال!حهيو"

06،الكشا.فمطبصى"،بيروت،،(فلسطين"الشامالضحقيقلجنةالىقدمهالثذكرذ.المقدسى"ؤإحم!ظ!ن

،3791بلودانفيمانقومىالعربيوالمؤتمر-صفحةصبريم!ءررل6؟9مارس23ؤيالأرويركيةيزيةالأنكل

بدمشقوطبع،مفرحخليلفوأدوتدقيقهبجمعهعني.صزرعة،1في3؟،ابدرق

:(!،معرض)فلسلىينمشكما"-صفحة187فيبف-لمما،جتماعيواثرهاننمأ!ا!ا)ح!،-وزية.

الجزءوهي،اًلعربيالمكتبننمراتمنالثانيةألنشرة-6،91:الحلبيالبابيءيسىمكتبةألقا!رد،،كفوري.م

علىبالقدسالعربيالمكتبعرضهاالتيالموادمنالثاني.صف!"72

شمرخلالفيهاللنظرالاميركيةالبريطانقيالتحقيقاجنةوانعنصريةحركةلححهيونيهانلعاى/ؤكدوالكاتت

فيطبعالمقدلمربيتمطبعة،القدس،6،91سنةاذارلحىكموالصهيوني!ينالعرببينشركةقيامإسترملاررن

سنسةالحلواللهفرجتأليف،الحمهيونية-صفحة222.العربعلىالصهيونيةخطرءاىوينبه،ؤدمسطين

الخالصةالعربيةالنظروجهةيأخذلااكتابوا،5؟!ابيروت.صدقةنجيبتأد!ففلسطينقضية.

الداخلمسةال!ننتراتوكذلك-آل!،تبتجمزفيه.ويتبين.6،91

-5،!اسنةفلسطينفيمالوفيالتحريرلعصسبةع!لىللاستيلاءفيالحمهيونيينليمسودمطامع.

التحريرلع!قيءلهاألىوالطريقالفلسسطينيةوالعقدة.فلممطينفيالا!ملاميةوالمقدساتالاقصىالمم!-لمجد

ومشروعالاراضيومشكلة-5،!اقإمسطينفيالوطنيالاوقافادارةعلىتسيطربفهلسمطينالافكايزيةالسدإطة

اً.459سنةألعربالمثقفينلرابطةالامةصندوقشركةوهي-الاسلاميةوالمعابدوالمساجدالشرعيةوالمحاكم

،**الانكليزيةالتحقيقلجنةامامعابدينصبريلمرءدءسهادة

ضديغليالعربىوالعالم،ألفترةهذهنيايةوفي.1،فيوهي6،!امارس23فيبالقدسالاءيركية

يتمصم،الصهيونيلي،لخطرمشعولةفةوالصحلالصهيونية.(سابقامذكرتهابرظر).صدفحة

بملةتحريريرأسكانالذيمظهرامسماعيلالاستاذوشفيتيكعدانبشيرتأل!يف،للحمهيونيونهولاءم

الكاتبمجلةتحريررئسىحسمينطهالدكتور،للقتطفصفحة692-6،91العربيةاليقظةدار،دهـصق.خحالإتي

المصريالكاتبدارتصدرهاكالتالتي،حينذاكالمصرى***

أدواتفيللتجارة"مصريةمسساهمةشركة"وهب-.الدباغمرادمصطفىتلليف...فامسطينبلادنام

حسين-طهباشرأفللنشرقسمماأنشات،والطباعةالكتابة.صفحة232-ا!47،اخوانالطاهرمكتبة،ذ،/!

ال!يهودى،المالردسذاتالنتركةهذهمعيتعلون-بالانهاتهمه-الصهيونيةلمكافحةالاسرائيليةالرابطةبيانم

مجلمتكونانوتحداه،الصهيو.يخةنزعتهافيوالمشبوهة.صفحة16-4791،الشبكشي!طبعة،إلقإهرة

عنشميئاتهنشرانيمكناونتترتقدالمصريأكاتباوصفيتأليف،العربيةوالبلادفاسطينجغرافيةم

شهرياتمنلشرتهماكثرةرغم،الفلسطيينيةالعضية7،!)،بغداد،صباغوسعيدءخبتاوي

يتعاملان"المقتطف"ورفص،صفحاتهاعلىسهياسيةبلفدنفلسمطينمؤتمرفيالعرببففودالوخطبم

وكانت،المصريالكلاتبمعي!تعاونونالذينالكتابمع-7،91،العربيةالدولجامعةاصدرته،ا6،!!حبتطبمر

نشرهالمقتطفرفضىصوسىلسلامةمقالالشكلةبداية.صفحة77

بسملامةحسمينطهولشقة!المصريالكلأ.لبمعلتعاملهوقعتداميةحقيقيةقصة-للعادرالصهيونيم

المصري.الكاتب!جلتهفىمظهراسماعيلكلمةنشرموقفه،الاقصىالمغرببلأدسوأحلاحدى.طانحةورررينة"تي

،**وألأوام!حهروضماداتهمانعيهوداخلاقعنبنبذة!صدرة

اللعربمةالجيوشدخول!نتمتدالتيالتاليةوالفترةنشسرها.الاخرىالطوائفمنغيرهم"معاملفىرؤسائهم

التصريحصدورالى...الحربواعلان،فلسطين-الاوسطالنترقفىالصهيونيالوباءكلكافحةععتب

الفت!رةآفى،لاسرائيلالاستعمارحمايةلتأكيدالتلاثي.صفحة73-7؟!اصضةبخع

والصدمة،،النكبةفترةهي-05!االى1891من-تأليف،الصهيونيةجهادفبىالنترغيةالفتوىم

القوبدوافتضاج،بعنفاالعسربىالوجدادهواهتزاز-3791،الموصل،العهـبيديحبيبائىصي---هـمحمد

خإصسقالذىالاستعمارمعللمتحا)لمفةاحهص)"االرجعية.صفحة168

منآلعربيالشعبوضرب،الاثساةقمة...المرائيلالصهيونيالوباءبمكافحةمكتننتر.صطينفلم!م

للجيوشالاعلىفالقائدهـ..الاسخ!عمارمعالضالعةقياداته0صفحة73-7،91سنةطبع.الاولمحملالنترققي

،غلوبهوالفعايوقائده،اللهعبدالامعيرهوالسبعة.الجبارالغفارعبدتصليف،للمعربفامسطييق

ي!عربيةحكومةمننارتهمعبيالنضالقوىومطاردة.صفحةا؟ا-7،!ا/العرببىالكتابدارت!)قاهرد
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.ا9،!سنةمهزلة...اريحامؤتهمرفضيحةتموغيرهاالل"رام

واحاديثومقالاتابحاث،فاسطينوحي!نمالوضعبسياسةالسرالمجلرر!بث،الثلاثإهد؟،تأ

-9491الرسالةصطبعة،القاهرة.رمزياحمدتأ)يفربيبةاسرائيلحمايةالاميركيالالستعمارتبني،القائم

.صف!"915اللاجئين،مأساةثمالعالميةوالصهيونيةاحبديداالالستعمار

.طوقانحاف!قدريتأليف،للنكبةرعدموالغرب،الاستعماريللنفوذخاضعةالعربيةاًلحكوص،ت

صفحة.6!-.591للملارينالعلمدار،بيروتحكومات...بعدالعربيوجههعنسفرلمالعربي

دمشق،.تلحوقوديعتأليف،اسرائيلدولةمخرجتقدالقضيةوكانت،الدوليالمجالفيلهاوزنلا

.صفحات2ا0-ا.59دمشقهـطبعةالعنفمندمةال!كانتلقد...الدوليالمجالالى

.الباروديفخريتأليف،فلسطينكسارثةمالوحدةوحتميةالعربيانالكيازمةثأبرزتبحب

صفحة.6ة-ا5!.زيدونابنمطبعة،دمشق.ثصررية

ساميالرحمنعبدتأليفوالماسونيةالصهيوزصةم،ذاتهيراجعالعربيال!جداناخذالحدمةوبعد

رمسيسمطابع،ألاسكنسدرية-ثانيةطبعة-عصمتوقد...طريقهويتعرفحقيقتهعنيبحثانحاولط

.صفر"132-.5!اعليالسلطةت!ملكالتيقممهعندالعربيالوجدان.زفجر

صهيوني،يهوديكلانبحثهفي!الكاتبويؤكدالعبربيةالثورةثمسوريافيتوراتفك(زت،الشعيببر

الصهيونييوندسسمها،صهيون!يةمؤلسسة11،سو؟يةوانتهتزالقديمةالاوضاعوابتدأت...صحرفيإكبرىا

الىالوصولأسبابالماسون)هم!هدلكيمقدصنبالكففيوظهر،الاصياةالشعبقوىلش-رجوتشهار

ويقول،والصهيونيينالبلاشفةبينيربطوهو،!غراضهمللصدسس"نظراقاتهاء)ىانفترةهذهفيصدرتالشي

اطماععلىفيهينبه!قالكتابة8،91يونيهفيحاولانهالصحافةكانتوان،النكبةمعنىفيالبحثحوألا.جاه

وطبع،واحدةجريدةألاتننترهلمولكن،الصهيون!ةهذهفيالازمةحدةاصدقبشكلعكشتالتبمبووب

ربطيقولكمالانهالرقابةأورفضتهاالموضوععنعجالةالتيالكتبصناكثربالقضيةالاهتماموعكت.افشرةا

كتبحتىيبحثاخذثم،يةوال!صهيوالماهـو؟حةرجنوهىا)كتيباتظاهرهالفترةهذهفيولسصهـى،ظفرت

ورفض،والماسونيةالصهيونيةبينفيهرابطاهذاكتابهالجماه-هـوتعبئةسياك-ماهـالسيلءندصلحىوظةكاهرة

نااستطاعولكنه9،!لسنةالاولىالطبعةطبعالرقيب.العامالرايو!يىدة

.بالمجانمصرفييوزعهاثمبيروتفيطبعهانجدالفترةهذهقيظهرتاتيإاللأ-جماومن

،**:التاليةالكتب

كفترتيناليهاالنظريمكنالتيليةاذظالمرحلةوفيالانكليزفظائععنأحمركتاب،مجموعةأوراق.

مصرعلىالثلاثيالعدوانبعدومنل569الىا519صنومكتبالطاهرعاكامحمدأصدره...فلسطيسنفي

ملحوطبشكلتكثراخذمتالكتبسنجد،ألانالىسنةالقاهرةفيطبع،العربىالفلسطينيإلاستعلامات

وحيثالخطرأبعاداتضحتحيث،العدوانبعدوخاصة.صفحة8،16-614

ممابالقضيةالشديدالاهتماممطاهرالمرءيلمحانيصكنفلسعطينلمحنةوضعيتحليل-الخلاصطريق"

انتبلهمنتستحقهماواعطائها،لهاالواعيبالادراكيوحيدار،بيروت.حناجورجتأليف-أتعربيةوالقضا؟

ثوريةتدعمهماضخمةطاقاتهناكانيؤكدمما،وتحفز.صفحة81-48!االاحد

استعداداوتجمعتحشدالافقالىخرجم!اص-لةعربيةتأليف،لمشكلتهاالجغرافيوالمظهر!طينولم!"

دقهالذيالغريبالجسممنللتخلصالفاصلةللهعركةصفحة،17-ا8،!الانجلومكتبة،القاهرة،مبا"بيوسف

المرحلةهذهوخاقمة...العربيةالارضفيئالاستعمار،التاريخيوتطورهاالجغرافيوضعهافلسطين"

اتخذالذي،،6!اينايرفيالعربىالذروةمؤتمرهو،بغدأدإطائياحامدومحمدالعبيديالدينقخرىتال"ف

الموحدالعربىالعملىمرحا"بدايةهوواحداعربياقفمامو.صفحة56-4891اتعارفداًرمطبعة

إنثعرقافيجناحاهاتحدوقدالعربيالعمل،المشتركدار،القاهرة،عزءلنناسمكندرتأليف،فاسطين"

النهاهـسة،ان...الاسرائيليالتحديلمواجهةوالمغرب.صفحة16-48!اسنةالحديثالفكر

آسرائيلفيالمتمثلالعالمىالاستعمارضدالنضالةجهأ.غاليبطرسجفريتأليف،فل!سطينم

القراراتالمؤتمراتخذوقد".بالنصرستكللىانهاي!بدوالمنعمعبدمحمدتأليف،الفاسطينيةالقضيةم

فىسواءالماثلالصهيونىالخظرلاتقاءاللازمةالعمليةصفحةلل.-4891المصريةالنهضةمكتمة،القا!رةعامر،

الشعبتنظيمميداناوالفنيالميداناوالدفاعىالميداندراستهمنالعبرةيسمتخلصأنالكاتبيد/يى

وطنهتحريرفيبدورهالقياممنرتمكينهاقفلسسكينيفيامت!صدروقدالحقسبيلللقوةانو!ي!قض!"لل

."مصيرهوتقريراصدقاءهمالشيوعيينانويذكر،48!امارس

..والاجتماعية..السياسيةالتطوراتيتأملوالذى.للصهيوزيين

العالمفيحدثتالتيالثوريةوالاتجاهاتوالاقتصادر"السمورية،المعارفمنهاجفيا)فلممط!ينيةالمسألةم

هائلةتطوراتانها،الانالى..النكبة!نذالعربىالسوريةالجمهوريةمطبعة،دمشق.تر)حوقعودؤأل!ف

مرحلةعلىمقدمونانناالىفعلاسيطمئن،وثوريةومعجزة.صفحة8،91-93

والاهتماماتالتطوراتهذهعكستوقد...خلاقعملب!يروت،.زريققسمطتطينتأليف،النكبةص!نىم

فلسطينقضيةحولظهرتالتيالعديدةالكتب....صفحة69-8،91لا!ملايبنا)وردمدار

.المرحلةهذهفيالطبعة-العلميموسىتأليف،فلسطينعبرةم

***.صفحة59-91،!فل!شالارد،وتبير-لئةلثاا

فيهاظهرتالتىالهامةبالكتبالمرحلةهذهوتمتازببفدادفلسطينأنقاذلجمعية،ينفلسطكارتةم
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فلسطينواستعادةحقهملفرضالعربيملكهاالتيجنايةاسرائيل"عنبسيسوسعدىكتابمثلمن

والمصادربالوقائعمدعموالكتابال!ترولوخاصةودورومراحلهاالصهيونيةالحركةيتناولالذي"وخيانة

.وألاحصائياتجعلالىيهدفوالكتاب،اسرائيلخلقفيبريطانيا

الخكمنظام"كتابظهرتالتيالكتبوأحدثالشعوبجميعلدىعامااليهوديبالخطرالشعور

عنعبارةوهو،متوليالحميدعبدتاليف"اسرائيلفيالشع!ورهذاتحويلالىويهدف،والحكوماتالعربي"

بمعهدالفلسطينيةالدراساتقسمطلبأكأعلىءحاضراتعلىالحصاروتأكيدومكافحتهلمقاومتهحيةارادةالى

دراسةوأحدثأوفىوهو،العاليةإعربيةاالدرالسات"والبناءالنكبة"عنقمحاوي(وليدوكتاب،اسرائيل

الدولةحيثورلناسرائيلفيالحكملنظامقارونيةعنابراهيمومحسنالهنديءهانىوكتاب،جزءينفي

والسلطةبهاالدستور،ومشكلة،السياسبةوألاحزاباليهودانيرىالذي"دولةحركةفكوةاسرائيل"

ويكشف،الداخليوالوضعالتنفيذيةوالسلطةيعيةالتمشرلهبمالعالمفيالسياسيةمذاهبهماختلافعلىجميعا

فظامضكلرابةعنالبارزينالقانونفقهاءاحدوهوالمؤلفمتناقضسةبدتوانواحدةووسائلمحددةاهداف

مجتمعافراده،تناقضلتمنفيهوعمااسرائيلفيأحكماواحلامالصهيونيةمخططاتالىالوصولوهيومختلفة

!تباينة،لغاتويتكلمون،مختلفةدولة،7منجاءوأويتحدثوالاستعمهارالصهيونيةبينويربط،ايهودا

لافتعالميتةلغةاحياع،بهايولدوالممواطنوهادولةالسياسيةواحزابهحكمهونظمالاسوائيليالمجتمععن

متعددةمصادر،المصطنعالقوميلكيا؟!امشمتركعنصروهناك،ومعاهدهومؤسساتهوجيشهالعماليةوءنظماته

النز!4فيقمةوالانانطوائيشعبتارلخيا،ل!قانونشهادةيعتبرالذي،التلاللهلعبد"فلسطينكارثة))

العدوانية.ظهرالذيالجزءفييتناولوهو،المعركةقوادأحدمن

،**47!انوفمبر9؟فيالتقسيمقرارءسدورمنالفترة

المرحلةهذهفيظهرتاضىاالكتبألىنظرةوالانالمعاركبشرحالاهتماممع،9(91اكتوبر1.يومالى

القاهرة.العارفعارفتأليف،القدستاويخم،بهاصلةلهكانالتيوالعسكريةا!صاسيةوالاحداث

.5191المعارفدارغنى،مرجعوهووالمم!صتنداتبالوثائقمليءوالكتاب

4فكت،ب،النكبةعنكتابمناكثرالكاتبألفوقدكتابكذلكوهناك،فلسطينمعركةط،لدراس!عنه

بالمدينةالمتالتيللاحداثتاريخيعرضالقدستاريخىت"ومصيراوعبرةتاريخافلسطين"عنالرشيداتشفيق

المقدسبيتبعنوانكتاباألفوقد،العححودمختاففيفوزيلمحمد"اسرائيلوربيبتهماالصهيؤنية"وكتاب

بالمدينةألمتالتيالنكبةعنالحديثف!يهتناول(.5!ا)واسرائيلللصهيونيةمفصلةدراسةوهورشديوعمر

صدرالذياليوممنعامبوجهو!لسطينخاصبوجه"الفلسطينيةالقضية"كتابو،جوانبثامختلفمن

....5!االى47!انوفمبرفيالتقسيم!رارؤجهموجزتاريخياستعراضعنعبارةوهوزعيترلاكرم
اجزاءاربعةمن"النكبة"عنكتاباكذلكاصدروقدوكتاب،5591حتىالقضيهلتطوراتدقيقولكنه

فيالنكبة"بعنوانكتابا.وكذلك،(ا9اب-5691)ترجعوأهميته"وجاراتهاؤاسطين"عنعلوبةعليمحمد

بداربيروتفيطبع61!اسنةصفحة.،4"صورالشعبيالجانبفيشاركواالذينمنصاحبهانالى

نكبة-النكبةاجزا?نسبعةلهفكأن،لاءلايينمالورلاحدوهوالقضيةتطوراتنواحيبعضفيوالرسمي

.القدسبسيتلانقاذالعلياالنيلواديهيئة"تكوينفيالممه!اهمين

.الشقيريأحمدتأليف،حينفلسطقضيةملبروتوكولاتترجمةمنمرةاكثركذلكوظهرت."فلسطين

.51!االعربيةالجامعةدقيقةترجمةثموالمجلاتالجرائدفيصهيونحكماء

الفقي.حامداحمدتأليف!،لسافرةألصمهيونجبةموكتاب...التون!يخلهيفةلمحمدوالتعليقبالشرحمدعمة

.51!االقاهرةالقالونامامفلسطينقضية"عنالغنيميطلعتمحمد

الخطيب.نمردصح!تأليمف،النكبةاثرمنمعليهتغلبفلسطينعنكتبمماانيرىوهو"أدوليا

صفحة.7.،-5191!العمومقيالمطبعة،دمخشسقانوقلالموضوععرصفيوالانسانيةالسياسيةالنزعة

وسياسي-وعكرىاقتصاديخطراسرائيلميقدمفانهولذافنيماابرازاالقانونيةالناحيةبابرازيهتم

والصناعةالتجارةغرفلاتحىصادالدأئمالمكتباءدادبالذكراتاشبههيللقضيةالدوليةالناحيةعندراسة

للملايينالعلمدار،لمجروت.العريبةالبلادفيوالزراعة!واجهةانويرى،القضائيةالهيئاتالىتقدمأخىا

ءمفحة.،18-5291علىقومعربىشعبىتنطيمبايجادالاتتملااسرائيل

الداخهل،مناسرائيليدرسانا)كت،بيحاولالتنطيمهوتنظيموخير"..بةالكبرىالغايةحقيق

خدمةن-وموجهوالسياسيكريالعمىزتماطهاانبينوترياقالسمفبعص،الصهيونيالتنظيميتفيماالذي

فيالاقتصاديالوضعدلرس--و،العدوانيغرضطغرارعلىعامعربيمؤتمرقياممنبدلاواذن...)صعض

الموقفيبحثثمالاقتصاديةصثماكلهاذكرواسرائيلوالاخراداريأحدهمابجهازينيشزوداهـمهـيونيتمرإشا

الجهودتعبئةألىالكتابويهدف،اسرائيلازاءالعربي،للقضيةالنطاقواسعةدعايةاجراءمهمتهنوتكو،ما؟ي

الصهيوني.الخطرلمق،ومة؟لعرر-"الىالحكوماتواجتذاببهاالعالميالعامالرأيواقناع

.صفوتمحمدتأليف،سشركالمشالوردواسرائيلمخصوصاوالفلسطينيينعموماالمواطنينوتدريبجا؟جمها

صفحة.07؟-56!االريةال!هضةمكتبة،أقا!رةأمنلذلكاللازمالمالوجمع،السليبالوطن،لصعتعادة

يفبالكظهذامنالا.ولىالطبعةت-درتوقد-(232ص)(،رفعلالصهيونيالموتمركانكما،اًلوررب

حاولوفلسطينلحرباهت!،ماالكتابورولي،52!ا،الدرلنقولا"تعودثهكذا2ضاعتهكذا"كتابوهناك

جيتمسساعنويتحدثا!داخلمناسرايلرت!--وناجحةورعركةخوضعلىالعربامكانياترلمبرزأذيأ

العدوانية.وسب،ستهاقتصادباتهاواوالاسلحة،يناهـتعمرمنوحلفائهاا)صهيونيةضد
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العوامليسشعرضزم،البريطانيالاستعمارضدالعهـبورعايةسطينيينالفلاللاجئينابن،ءتعإحمعنرلمرتقر.

اعدتهاالتيالخططويوضحفل-طينكسياعفيالر؟---"شؤوندراسةبعثةمنمقدموالصصحةالاجتماعيةثمؤونهم

فلسطين.لاغتصابالاستعمارمعلتعاونباألصمهيوزصة.العربيةالدول4جامصلمجلسىاللاجئينابناءتعليم

5591،المربشارةتاليف،واسرائيلنحنم.صفحة،18-0591رو!رمطبعة،القياهرة

الامانةوضعته.اسرائيلفيالعرباضطهادم5291الافريقيطارقللضابط،فلس!طينحرب.

صفحة.؟3-5691العربيةالدوللجامعةألع،مة-فرجالسسيىدتأ)-ف،فلسطين!يجينتسنا.

فلشطينفيالمجمدةواموالهمالعرباملاكم.صفحة6؟ا-القاهرة

العربيىةالدوللجامعةالعامةالامانةوضعته.المحتلةبيروت،قزص،نتوفيقتاليفالص،جونيةصنابت.

صفحة.،.-05691صفحة8،-591لأ

لاغاتةالمتحدةالامموكالةرلمدالسنويالتقريرممنالتوراةاقتباساتعلىتعتمدتاريخيةقصةوهو

عنوتشغيلهمالادنىالشرفتفيالفلسمطينييناؤجئيقا"اسرائيل-،ادينكفمكصن"

يونيه03وبين5591يوليواولبينالواقعةالفترةالحاجسماحةبهاصرحفلسسطينعربعنحقلئق"

صفحة.6؟ا-5691نيويورك-5691الموامراتبعضعنالستاروكشفالحسينيامينمحمد

تأليف.الاستعمارمراحلأعلىالصهيوزية.كارثةفياعلاسباباهممنكانتالزيال!يهوديةالدولية

الافريقيةالصحافةوكالة،القاهرة"الرمليؤتحي-لفلس!طينالعلياالعربيةروكتبالهيئةأصسدره-فلسطمين

حسفحة.7؟56-91؟ه.صفحة5.2-5491السلفيةالمظبعة،القاهرة

يحتاجماوألوقائعالاحداثمنيحشدوألكض،بمحمدتأليف،و؟ضائجالسباب-وجاراتهافلطين.

الرابطةعني!كشفولكنه،الصامىبالسندالتدعيمالى-5491العربىالبشانلجنة،القاهرة.عهـلوبةعلي

والصهيونية.الالستعماربينالوتقة.صفحة؟؟.

!شكلتها،تحلوكيفاخذتكيف،لمحلسطين.احمدليفتل،فلسسطينو!ضمكلةالاولسطالمثرق.

العربيالبيانلجنة،القاهرة.حسنفيتيتومحعدتأليف-5491الصريةالانجلومكتبة،لقاهرةل.العمريسويلم

صفحة.39-ا56!.صفحة4،لأ

.!...التفصيلمنجانبعلىللمشكلةدراسةالكتابوهذا
الجنسي،ريحهبمودراسهووينسكان.دولةو!اولتعصبيةسيابةاداةالصهيونب"انويبين

يخيةاالماأصابالمقاهشنةآلخاغلاممسبعلملمصرمحهمدالمحلدححولنظرأتوبهالدوليالمجالجمماووضعهااسرائيل

."-..المشكلةمسشقبل

ليصتقموالاهمملاحظانهاتقل!سطعقعلمعةلووغرأاثتمنولموهوضو!ا،.القاهرة.الامامعميدتأليف،ائيلالمرمعالصلح.

..-.....صفحة8!ا-ء91لحوالتوزيعللنشرالنيلشركة

الىكلهدلك!يمستندا،العلممةلمروبولوجياآآأد.اوواجب،اسرإئيللقف!يةواعيةمناق!!ةوالكتاب

.ءر.الخطرهذامواجهةفي/العرب

.شعبانابوحلميتأليف،اسرائيلمصرع..الشرباصياحمدتأليف،فلسطيناجلمن.

صفحة.3،1-5691اليوماخباردار.صفحة6!-ء91لحالسلفيةالمطحعة،القاهرة

.ءزمو!تقرير،اسرائيلفيالعرباضطهاد.

مجميى.بليغالي!لسرمحمد9"لهسالعدللطملعةتااهداه،القا!فلسطينلادارةالسياسيةالنتسعبةاعداد:مفصلوتقرير

رر-5591القاهرة!العرلييةالدوللجامحةالعامةبالامأنة

بسيسوسعديتأليف،وخيانةكأايةاسرائيل..صفحهكأ32

صفحة.102-5791لمنةا)تالثةأطبعةا.-محمدعليتأليف،صصرفياسرائيلاعوان.

-؟.صمفحة21،-55!أالمعارفدار،القاهرة.نظيف

5691اكتوبر9هجوم!بلأسراليل-اجمكتداءاتموررورثالاقيبوزارةالنقدبمراقمةخحيرالمؤلف

افلسطييصمحهار-اال!مممياليهس!يةهلاأوللحإرمعهالعامةالاىمانةلاالاموالوتهريبلاسرائيلالاقتصاديةالمقاطعةأهميةعن

..هـصذاوأساليبفلسطينحرباثناءاسرائيلالى

صلإحتأليف،صهيونية!سمتعمىرةلميركام.التهريب

صفحة.81-5791يسىالبولمجلة،القاهرة.دلىوفيتقوماسرائيلنتركهل:السماءالىصرخة"

الاسرائيليالاعتداء،عدوكاعرفالعربيديهام.55!االثالثةالطبعة،9القاهر.تحتفروفلعسدطين

محارلس8-56!ااكتوبر92،وسيناءغزةقطاععلىوهو،والحقائقالوقائعمنبعدرمليءكتابوهو

الدوللجامعةالعامةبالامالةفلسطينادارةوضع،5791"تحتصرفلسطين"بعنواناجزلااءثلاثةعلىيحتبميمجلد

مفحة.2715-5791العربيةاللاجئون"وصفحة041"اسرائيلدولة"وصفحة79

،القاهرة.فؤادحمديتاليف،الدوليالبوليسم0صفحات301"أ)عرب

صفحة.75-5791،للكتبالمصريةالدار،زعيتراكرمتأليف،الفلسطينيةيةالقفم

بشهـانلفلسطينللعلبالعربية4الهيفمنبيانم.صفحة931-55!االمعارفدار،القاهرة

واستفحالالهدنةوخطوطجبلالمكبرءاىاليهوديالعدوان.ومحقالعربفل-!طيناغتيال-الكشر!الؤامرةم

معوبريطانيااميركا.تواطؤ،الاردنفيالاميركيأل!نفوذ.صفحة276-5591،عةللطبلالنيلدأر،القاهرة

العربيةالهيئةمكتبعنصدر:الامنمجلسفياليهودثمفلسطينتاريخعنتاريخيةلمحةالك!تابيتناول

.صفحات8-5791القاهرة.لفاسطينالعليانضالمنوصور،البريطانيخدأبالانتحتفل!سطين
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الصهيونب4بيناالنتمبه!وجهص!هيولنحكماءبروتوكولاتمحمدتأليف:.صهيونحلم،العالمةالحكومة.

.والغاياتالاسا)-بفيوالشسيوعية-5791العروبةدار!كتبة،القاهرة.كيزيىالعتر

لنقاباتالدونيالاتحادوضع-المرتلةفلسطين..صفح!ة49

صفحة.07-95!االقاهرة.العربالعمال.زكيالرحمنعبدتأليف،المعاركأرضسيناءم

قلئدالتلاللهعبدمذكرات)فلسمطينكارثة..صفحة235-5791للطباعةالنيلوادي،القاهرة

-9591القلمدار،القاهرة،اولجزء(القدليمعركةالمكتب.عزتابراهيمتاليف،اسرائيلفيكنتم

صفحة.645.صفحةا9؟-5791والنشرلتوز/جولللطباعةالخجاري

نئنأةمنذ-فلمسطينقضيةتاريخفيمحاضراتمكصحفيمغامرتهالكتابهذافيالكاتبيحكى

.(3691)الكبرىثوبالثورةحتىالصهيونيةالحركة.يوماعنتر-اخدلمدةاسرائيليدخلاناستطاع

اللعربيةالدراساتمعهد،القاهبرة.طربيناحمدتلليفادارةوضع-اسرائيلفي.المسيحيةمحنة.

صفح!ة.276-9591العالية-5791،العربيةالدوللجامعةالعامةبالامانةفلسإهن

منوسيناءغزةقطاععلىاسرائيلاعتداءاتم.صفحة63

م!ئ!7وضعصفحةجمانة،اه69!ا7العرعاليهليىالدولالعامةبهتونخامعةالسياسيةاليهودمعومطلالعقبةخلحجعنمذكرذ3م

....لا...:....لا-.الاحمسرالبحروحوضألعربيةالاقطارفيوا،قتصادية

كامالها7،صمفحهصعآا1طلا\9اآلعر!ىيإلدالعرلحامعةالعامة.لملسطينالعلياالعربيةالهيئةوضع.افريقيةونترق

ء.ء....صفحةا6-ل579القاهرة
المجد.ابوصبريليفتل،اسراليلنهايهم

صفحة162-0691والنشرللطباعةالعربيةالشركةأ)قاهرة،العربيالشعبومطالبفلسطينقضيةعنسذكرة.

صصطفى.حسنتأليف،الذرلةوالقنبلةاسرائيل..لفلسطينالعلياسالعربيةالهيئةوضع.ا)فلسطيني

صمحة32؟-ا61!آلنشروللطباعةببعةالطلدار،وتبير.صفحة23-ا37!،7إقاهرةأ

ي!حاولفهوألعراقيةالاركانكليةآمركانوالمؤلفحول.المتحدةللامم*العموميةالجمعيةمناقشاتم

الذريالسلاجعلىالحصولاسرائيلمحاولةيوضحانبطيبعهعنيتوالعقبةسيناءمناسرائيلقواتانسحاب

.العربضدالعدوانسيةونواياها-5791،القاهرة.الخارجيةبوزارةالصحافةادارة

يس.صبحيتأليف،فلسطينالىالعودةطريقم(3العدد-الصحفيةالنشرةوهي)صفحة118

صسفحة.؟27-0691القاهرةالمجموعة،فلسطمنقيضيةفيالرئشيةالوثائق.

قبينالتيالقترحاتبعضيقدمانالمولفيحاولالنتمعبةالسياسعةبطبعهاعنيت-6(91-ل9ل5،ا،ولى

كتابه.منالاخيرالفصلفيفل-مطينالىالعودةطريق-5791،القاهرة.العربيةالدوللجامعةالعامةبالامانة

الدكتووتلليف،الفلسطينيةالقضيةتاريخ..صفحة!!7،

61!االقاهرةجامعةمطمعة،القاهرة.إذش!صحمد،والتوراةوالانجيلالقرانوصفهمكمااليهود.

الجغرافيةبالجمعيةألقاهامحاضرةعنعبارةوهىالامانةمطبعة،القاهرة.-سلامةعبده3بشارتأليف

هـنبريطانيامسمؤوليةالمحاضرويبرزا69لفبرايرفي-.صفحة8،-579!

المتحدةالولاياتومسووليةللثانيةالحربقبلالنكبةءهانى-.نأليفدولة،حركة،ف!كرة-اسرائيلم

.الانالىبعدهاعهـةللطبلالجديدالفجردار-ابراهيمومحسنالهفدي

شفيقتأليف،ومصيراوعبرةتاريخافلسطينم.5891ببيروتوالنشر

والترجمةللتأليفالمتحدةالنتنردار،بيروت.الرشيداتتأليف،امةوليستللاستعمارقاعدةإسرائيل.

صفحة412-ا619صسفحة11،-5891الفهـكردار،.القاهرةالغزاليعبدالنعم

اللاجغينقضيةبينيربطمفصلهامكتابوهوطبعة-نصحيفبىادتأليف،المعركةفيفلسطين.

الىبالنظرالاالقضيةدرسيمكنولافلسطينوقضية.صفحةءه؟-5891،القاهرة-ثانية

ويتحدث،اسرائيلدولةوخلقالعالميةالصهيونيةخططواجلبالاتالعربلسئلة،عالمستوىعلىندوة.

-ثمذلكويناقشوقوميةكديناليهوديةالنزعةعناميركا،اسرائيلمنالمتحدةالولاياتموقف،سيركانالاص

السببوانوقراراتهمومخظطاتهماليهوداصاليستعرضالاقتصاديةالاميركيةالمعونة،العربيةالبلادضد.والمؤامرات

،الاستعمارمع!خططهماتفاقهوامالهمتحقيقفيالفكردار،القاهرة.فهميحسينتأليف.اعسكريةوا

ليستخلصموسعتاريخيعرضفيالقضيةتناولوقد.صفحة32-8ء!ل

دراستهما.منالعبرة.النجارفوزيحسيحتأليف،الميعادارض.

سيدهمادواردتأليف،العرباللاجئينمشكلمة.،صهـحفحة6؟2-959/1المصريةالانجلومكتبة،آقاهرةا

.ا61!الوحدةمطبعة،القاهرةاسرائيورلبنيللوصعد-الالهيتاريخيةعل!يةدراسةوهو

نالرسالةوهو،للمشكلةوافيةدراسةوالكتانجااًوفىولعلها،السماويةالكتبضوءعلىالميعادبارض

نشرتهااخرىطبعةوللكتاب،الدكتوراهبهامولفها.النقطةلهذهدراسة

.بالقاهرةوالنشرطباعةللأكلوميةااسدارا-3691فلسطينفيالكبرىالعربيةالثورة.

،صهيونحكماءبحروتوكولات.اليهوديالخطرمالنادي،القاهرة.ياسينمر!دصبحيتأليف/!391

،القاهرة-الثانيةالطبعة-التونسيخليفةمحمدترجمة.صفحة(؟.-9591العربيا)!لسظيني

صفحة.8،2-6191الخانجيمكتبة.نسيمماهرتأليف،والصهيونيةيوصكليةالنت.

الهاماممتاباهذامنالاولىالطبعةصدرتوقد.صفحة191-!591المعارفدار،القاهرة

.5191سشةفيدراسة!ناساسعلىيدللانالكاتبحاول
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الحميدعبدلاليف،اسوائيلفيالحكمنطام..نوفلسيدبقلم،للتاريخغوريونبن"روا.

-ا61!العاليةالعربيةلدراساتأمعهد،هرةالط.متولي.صفحة،6-6291رحةالعرالدولجامعة،القاهرة

صفحة.316علىالعربيةالنطروجهةمنردعنعبارةوهو

***هيرالدالنيويوركفيغوريونبننشرهامقالاتست

ايضاالفترةهذهفيصدرتالتيالكتبوهناك.تريبمميون

السلاسلضمن،لابالقاهرةوالنشرللطباعةالقوميةالدارىممنالشقيرياحمدبقلم،والجزائرفلسمطينعئدفاعا.

السلاسلهذهاحدىكانتوان،لدارلتصدرهاالتبالتجاريالمكتبمنشورات،بيروت.حمادخيريوت!عريب

الدارانشاءقبلصدرتقد"لكاخترنا"سلسلةوهي.صفحات6291-021

المراجعمنالكتبهذهبعضانويلاحظ...القوميةالقاهاالتيالخطبمجموعةعنعبارذوالكتاب

لموالاحداثبالمناسباتفالتعرعلىيقومالاخروبعضهاالترجمواضاف،0691لسنةالمتحدةالاممفيالضلممقيري

لنبغيالتيالامورومنبة..الشعبيةالتوعيةبهدفوالاخرستعمارالاعناحدهممالهخطابينالكتابنهايةفي

عنامتخطيطعنذلككانانادريولا-اليهاالالتفات.الجحزائرعن

علىالمشرفةاللجنةلاهتماماتؤلقائيوانعكاساتفاق،القاهرة.الجمالشوكتنايلتأليف،فلسطين.

والكتابالح!مهيو؟يةعنكانالاولالكتابان-إ-إةالمص(8،الحربيةاتقافةارسائل)المسلحةللقواتالعامةاقيادةا

،"الاستعمماريةالعصابصاتزعذ.،ء"زعمائهاعنآتانيا.صفحور6291-151

الاولىالمشكلةهيالصهـيونيةمشكاةان،ؤذن!افلسطب-نفيالمجمدةوأموالهمالعربأملاك"

الثالثالكتابكارثم،العربمأساةابرها،والعاجلةاللاجئيسنشعبةوأصدرتهخوريي!عقوبأعدهبةالمحفإة

بة..الناصرعبدجمسالللرئيس"الثورةفلسفة"هو-العربيةالدوللجامعةالعامةبالامانةفيإسطيبئبادارة

،الثوريبالاسلوبالعرب!شكل"،)ةالمشكلحلتخطجط-.صفحة،.

..العربيللوضععلاجليصلحالذي6لوحيدالاساوبوهوتأليف،وا)مم!صاسيةالحربيةفا-طين!قفية.

وكانت...طريقهموعرفواذاتهمالعربوحدكلعلى.صفحة8!ا-6291،الاسكندرية.الشق!يريجميل

صدروقد،للطريقكتلخيسمعناهاأستخراجيمكنلمسةتأليف،اليهوديةوالقومية-ةالعريىالقوم!ية.

:الموضوعحولالتاليةالكتبلكاخترناسإسلةمنالحياةمكتبةدارمنث!ورات.بيروت.برياللهعبد

والنشرالثقافةلجنةاعداد،الصمهيونيةهيهذهم(ا629حهـدودفي)

(5!ا-االعدد،التحريربهيئة،بيروت.قمحاويوليدتأليف،والبناءالنكبة.

الثاني-العدد-الاستعماريةالعصاباتزعماءم.جزان-6291للملايينالعلمدار

لك(اخترنالحنةاعداد)تأليف،االدوليالقااونامامينفلسطقفية.

عويسيحيىتأليف،الكبرىوالدولأسرائيلم-)6391(المعارفدار،القاهرة.الغنيميطلعتمحمد

ا56!(23العدد).صفحه923

العقادمحمودعباستأليف،العالميةالصهيونيةممحمدتأليف،أسرائيلوربيبتهاالصهيو؟ية.

(27العدد)-6291مصرمظبعة،هرةالقل.رشديوعمرفوزي

محمدتأليف،الداوليالمجالفىالصهيونيةم.صسفحة6!3

57!ا(36العدد)نصرالمعزعبدعليتأليف،الميعادوأرضأنعالميةالصهيونية.

احمدطهتاليف،الاستعمارصنعمناسرائيل.-63!االحديثةالقاهرةمكتبة،القاوورة.عطيةامام

!92العدد)شرف.صفحة328

محمدتأليف،أسفارهممناسرائيلبنيتاريخ.تأليف،السياسي"السياداتوم!طقفلسطين.

.اجزاءثلاثة-دروزةعزة.ا63!الجديدالفجردار،بيروت.الخالدقيوليد

***،الفلسطينيةالقضيةحولدراساتخمس!عنعبارة

التاليةالكتبطهرتسياسيةكتب!جموعةومنومنطقفلسطين،التطبيقيوالفكرفلسطينوضية

ادقبمعنىألكتيباتاوالقضيةفيالخارجيةالعوامل.ال-ميالىيةالسميادات

شميس،المنعمعبدتألييف،الصهيونيةأسرارم،والمجازالحقيقةبينالعربيةالوحدة،الفلسطينية

(1العدد)57!ا.صيلاسرالستراتيجية

عبدومحمدحافظآ!حمدي،العقبةخليج.تبيرو.طهرياضبقلم،غدالااليومفلسطين.

(2العددلللرازق.(ا63!)

(5العدد)صهيونحكماءبروتوكولم.الدرنقولاتأليف،تعودوهكذاضاعتهكذأ.

81رقم-اسرائيلشريعةالتلمود.63910بيروت

32رقم-عاكفويح!ىهلالعمرلاحمداللاجئونم.دروزةعزةمحمدتأليف،الفلسطينيةالقضسيةم

شميسالمنعملعبد،عدوانيةعصابةاسرائيلم.جزآن-والنشرللطباعةالع!ريةالمكتبة،بيروت

65رقم-قاويالشرومحمود،الموصوعحولالوافيةالستاريخيةالمراجعمن

67رقم-(8ء91سنة)العالمىالصهيونيمالقضيةفيتخصصواالذينالعربالمورخينمنوالمؤلفه

82رقم-بسيسولسعدى،وخيانةجنايةاسرائيلمالموضعوعحول"ضخم"كتابمناكثرولهالعربية

-9591،واكدعطيةلمحمدالمبزانفياسرائيلمالوحدهوعنأجزاءستةفيالعرريةالحركةحولمثل

كا.31.رقمبنياسرائيلتاريخوعن...العربىالجنسىوعنالعربية

701رقم-الولفلنفسالالسنعماروكراسرائيل5.كتبهبممن
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تتوافر،الاستعلاماتمصلحةفيووظيفتهعملهبحكم.81.رقم-شميسلعبدالمنعمالحم!يونية،الذبائحم

خاصة-يعالجهاالتيضوعاتالموعنفيةالكلالمادةلديه11ارقم-لفالمؤلنفمصىفياسرائيلللاردنكعندوبم

باسرائيل.جزان-الوحلفيساعة.ل.م

تأ.،...صلا.-المحلاويعثمانلفتحي،الاودنمياه!ؤامرةم
عليلي!الصهيوليه)والموامرهردنالهر.138رقم

انعقادوقت،،691يناء"لرفيالكتها!7حدعقأزمحمدجلاللس!عد،صهيونيةمؤلمرةكليوباترةازمةم

....-.ء!915رقم-الجوادعبدوءطية

مستفيضهدراسهعنعبارآلوثاكماهوالالدلضوائطلعرمودتمر--).6!ا(حسنمصمطفىلمحمدائيلاتمرلنم

*،*ر...172رقم

فىظهرت...ذكرناماغيراخرىكتبوهناكلودمضر2يومالثلافطوالصدوانالعالمم

الثرقاوي،لمحمود"الاسرائيليالتسلل"مثلالفترةهذه183رقم-ا!6ت"

،((بيهمجمي!للمحمد"الشرقاندل!فلسطين"و،وافريقيااسيافييونيالص!الارر!تعمارم

ال!ري،فايزلمحمد"العربىالعالممدساةفلسطين"و(63!ا)احمدسميدأسىماعيلأحامد

اسرائيلادعاء"مثلوالهـراساتالابحاثبعضء!وكذلك***

-بدرمريهمالجصصال"السمويسقناةفيالمرورحقثم،الكتيباتظهرتمومميةكتبمجموعةومن

الجمهوريةحق"والعرب،المحامينثتابموتمرمحاضرات:التالية6391000سنةمنذغالباالدراساتاوأل!تب

عبربضائعهانقلمبناسرائيلمنعفيالمتحدةالعربيةالفل"الللعبدالعربيةالقوميةوبعثؤاسط-نم

علوبة.8جمدلعادل"السويسقن،ة!2رقم-(95!اسنة)

ص*الكريمعبدلاحمد،الاردننهرمجرىتحويلم

اخذالذي...الحصادهذارأيناانوبعد،والان.ءرقم-(0691سنة)

الصعيدعلىفعلاالخطرمسشوىالىيعلوالسويسىبعدالسريةالمفاوضات،الاردنالانكليز-صشعكيفم

موتمركمانالسياسيعيدالءعلىوقمته،الفكرى82رقم-العربيلمحمدالهاشميوالبيتالصهيونيةبين

الجديدالتحديمواجههفينثقانفلنا...الذر،وة.جزان-واكدعطيةلمحمداسرائبلىفضائحم

فيفلسطينصبح،الصيحضوءنرىواننا/،بنجاحالض-،شيبيالدينلكاصر،فلسطينوقضيةالوحدةم

العربي.الافقا!.رقم-(6191سنة)

حممنا!لهـملع!دالقاهرة-البشبشميلمحمدافريقيافيالصهيونيالتغلكلم
....113رقم

لصبحيء،والقدسالقاهرةبينالصهيونيةجرائم.

118-النبرصادق
.13،3-على!حمدلعليا)قضيةالفلممطينية،موجزم
حديعا.صدرالدبنلجمالالكبرىوالمؤامرةحونالاسرائيلم

-157غنيمحسنلعادلاللاجئينقضيةم

81،-(ا629)الرمادي

ل.ق...ا176ً-احمديوسفلاحمداسرائيلالنتعبالضليلم

0002جزاناليازحبيشرحالمسبينديو-1ا84-لوردا!محاطي-لألا!ا!وديةالبشريةاالذبائحم

..ا1882-عليلعهكمحمدبلفوروعد-الباطلالوءدم
اً...العتاهيهابيرديوس!18-جمعةلطفيلرابحالثلاثيالعدوانسحتيم

ليحيىاالمشتركةالاوروبية!قوالس!اسرائيلم
0001رهراللدينبهاءنديرو-213!-الصري

".ع:))...1،المتحدة.والاممالاممعصبةبينفلسطينم
..سعراوصامجموعهمنمطرانحليل-ا!،-عليمحمدإعلي

اء.بر....اانجممحمدلحلميوحاضرهاماضيهاالصهيونيةم
003"ولاسعر"مجموعهمنطومانه!بمبر-5915-صقرواحمد

0012حزانالس!كولوح!ةاوروعة6شعبانحس!ين!مد،الكذاب...غوريونبنم
16391)-233-.......

.....،02-ءهانىومحمدمحمدعليلعليالارهابدولةم

..جديده7-اليحلاءطبع4عطيةلمحمدغوريونبنوفضائحلافونقضيةم

-322-عداو

222-علي!حمدلعلي،ائيلاسرداخلفي.

بيروتدار-صادردار:النالثرال!رائيلداخلوالاقتصاديالياسيللوضعيعرض
بها،ألمضطهدةالعربيةالاقليةووضع،مفصلنحوعلى

وجدولوالمدنالهامةالثمخصياتلاهمقاموسوجمالكتاب

والمولف،اسرائيلءلملىتعاقبتالتيالحكوماتوضح

1-9


