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  صفــــد
  يف عهد االنتداب البريطاين

1917  - 1948  
  
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

 XVII   قائمة اجلداول

 XIX    عرفانشكر و

 XXI    مقدمة
 

  
 1   1918 -  1840صفد يف أواخر العهد العثماين،  : األول الفصل

  1   حتوالت يف مكانة صفد اإلدارية  :أوالً
  4   مؤسسات اإلدارة العثمانية) أ  
  4  لقائمقامية ا ـ1  
  4  ـ جملس إدارة القضاء2  
  6  ـ احملكمة النظامية 3  
  6  ـ دائرة املعارف 4  
  6  ـ اجمللس البلدي 5  
  7  العائالت البارزة يف عهد التنظيمات ودورها ) ب  

  12  املبنى الديموغرايف واالجتماعي يف أواخر العهد العثماين  :ثانياً
  18  املسلمون) أ  
  22  املسيحيون ) ب  
  24  اليهود ) ج  

  29  مصادر االقتصاد والعالقات التجارية  :ثالثاً
  34  صفد يف إبان احلرب العاملية األوىل، أعوام الضائقة واجلوع   :رابعاً

  
 39  االستمرارية والتغيير يف اجلهاز اإلداري واملؤسسات احمللية يف عهد االنتداب   : ينالفصل الثا

  39  واألقضية جهاز إدارة األلوية   :أوالً
  45  جهاز اإلدارة احمللية ومؤسساتها   :ثانياً
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 55  املبنى االجتماعي يف مدينة صفد : لثالفصل الثا

  55  عائالت األعيان اإلسالمية، زعماؤها ومصادر قوتها   :أوالً
  56  العائالت التي شغلت املناصب الدينية واإلدارية ) أ  
  56  ـ عائلة النحوي 1  
  62  املفتي / اج عيسىـ عائلة احل2  
  62  السعدي / ـ عائلة سعد الدين3  
  63  العائالت اإلقطاعية ) ب  
  63  ـ عائلة قّدورة 1  
  69  ـ عائلة صبح 2  
  69  ـ عائلة مراد3  
  70  العائالت التي عملت يف جماالت اإلدارة والوظائف واملهن احلرة) ج  
  70  ـ عائلة اخلضراء1  
  73  ـ عائلة شمّا 2  
  74  عبد الرحيم/ ائلة احلاج سعيدـ ع3  

  75  املسيحيون واجلزائريون واليهود   :ثانياً
  75  املسيحيون ) أ  

  79  اجلزائريون) ب 
  81  اليهود ) ج  

  86   الطبقة الوسطى وطبقة العمال  :ثالثاً
  86  الطبقة الوسطى) أ  

  87  طبقة العمال) ب 
  

 89  النتدابحتوالت يف اقتصاد صفد يف عهد ا : الفصل الرابع

  89  احلدود االنتدابية وتأثيرها يف اقتصاد صفد   :أوالً
  93  فروع االقتصاد األساسية يف صفد   :ثانياً

  93  فرع التجارة ) أ  
  98  فرع احلرف والصناعة ) ب 

  101  فرع النقاهة واالستجمام) ج   
  102  فرع الصيرفة ) د  

  102  فرع الوظائف واخلدمات ) هـ 
  103  اعة فرع الزر) و  
  106   اليهودي يف اقتصاد املدينة -تأثير الصراع العربي   :اًلثثا

  109  إقامة الشركة اليهودية لتطوير صفد   :رابعاً
  110  النقابات املهنية ونشاطها االقتصادي :خامساً 

  110  جمعية العمال العرب يف صفد) أ  
  111  جمعية العمال العربية الفلسطينية ) ب 

  111  العامة للعمال اليهود يف صفد  النقابة) ج   
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 113  احلياة الدينية يف صفد  : الفصل اخلامس

  113  مكانة صفد الدينية   :أوالً
  119  املساجد والزوايا ومقامات األولياء واألوقاف   :ثانياً

  119  املساجد ) أ  
  119  ـ اجلامع األحمر الظاهري1  
  121  ) جامع السوق(ـ اجلامع اليونسي 2  

  121  ـ املسجد اجلوقنداري3 
  122  )الشيخ عيسى(ـ مسجد السويقة 4 
  122  ـ مسجد القطب الشيخ أحمد اخلفاجي5 

  123  ) الشعرة الشريفة(ـ مسجد الغار 6  
  124   ـ مسجد السرايا7  
  124  الزوايا ) ب  
  125  ـ زاوية بنات حامد1  
  126  ـ الزاوية األسدية 2  

  128  ـ الزاوية األحمدية3 
  128  مقامات األولياء ) ج  
  128  األوقاف ) د  

  136  اجلمعيات اإلسالمية ونشاطها   :ثالثاً
  137  النادي الرياضي اإلسالمي ) أ  
  138   جمعية الشبان املسلمين) ب  

  
 141  عالقات وتوترات: صفد واملنطقة القروية يف عهد االنتداب  : الفصل السادس

  142  موغرايف مساحة القضاء ومبناه الدي  :أوالً
  146  ضعف املنطقة القروية وترسيخ قوة العائالت املدينية   :ثانياً
  149  املدينيون  البدوية واملالّكالقبائل   :اًثالث
  152  1945 - 1920القروية خالل الفترة  -العالقات املدينية   :اًرابع

  153  ) 1936 - 1920مرحلة التعاون، (املرحلة األوىل ) أ  
  159  ) 1945 - 1937تأزم العالقات، (الثانية  املرحلة) ب  

  
 165   1928 - 1918النشاط السياسي يف العقد األول من االنتداب،   : الفصل السابع

  165  انطالق احلركة القومية العربية يف أواخر العهد العثماين وفترة حكم األمير فيصل يف دمشق   :أوالً
  170  من الوحدة إىل االنقسام: النشاط الوطني يف املدينة  :ثانياً

  170   1923 - 1920زعامة املفتي الشيخ أسعد قّدورة خالل الفترة ) أ  
  176  االنقسام داخل قيادات املدينة ) ب  
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 183  يف صفد  1929أحداث حائط البراق سنة  : الفصل الثامن

  183  د قضية حائط البراق وانعكاساتها على صف  :أوالً
  187  امتداد االضطرابات إىل صفد، الهجوم على احلي اليهودي ونتائجه   :ثانياً
  192  تأثير األحداث يف سكان املدينة العرب   :ثالثاً

  193   اجملال القضائي) أ  
  198  االقتصادي / اجملال االجتماعي) ب  
  201  اجملال السياسي) ج  

  204   1932 -  1930رب واليهود يف الفترة حماوالت حتسين العالقات بين الع  :رابعاً
  

  209  1939 -  1930احلركة الوطنية يف الفترة   :تاسعالفصل ال
  209   جمعية الشبان العرب  :أوالً

  216  1939 -  1936احلركة الوطنية الصفدية يف إبان اإلضراب والثورة الفلسطينية الكبرى،   :ثانياً
  

  229  حالة الضعف العربي إزاء تصاعد قوة اليهود : ملية الثانيةصفد يف إبان احلرب العا  :الفصل العاشر
  229  موقف السكان من البريطانيين خالل احلرب   :أوالً

  233  اليهودية من حتسن موقت إىل أزمة  - العالقات العربية   :ثانياً
  235  تفاقم النزاع بشأن األراضي  :ثالثاً
  243  نشاط صندوق األمة يف قضاء صفد  :رابعاً

  246  استعدادات الهاغاناه والنجادة يف صفد :خامساً 
  

  257  معركة صفد وسقوط املدينة  :الفصل احلادي عشر
  260   بداية الصدامات -تأهب الفريقين   :أوالً

  264  هجمات البلماح على القرى العربية يف القضاء   :ثانياً
  267   قضية احلصار  :ثالثاً
  269  موقف البريطانيين  :رابعاً
  272   معركة االستنزاف :ساً خام

  275  قوات الكتيبة الثالثة يف مواجهة قوات فوج اليرموك   :سادساً 
  283  مقارنة حجم القوات العربية واليهودية   :سابعاً
  286  هجوم البلماح وهزيمة القوات العربية   :ثامناً

  291  !!فرار أم طرد جماعي  :تاسعاً
  292  املرحلة األوىل ) أ  
  293  ة الثانيةاملرحل) ب  
  293  املرحلة الثالثة ) ج  

  
  

 299    خاتمة
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  305    املراجع
  

  325    مالحق
  327  أسماء بعض القائمقامين   ـ1
  328  أعضاء جملس إدارة قضاء صفد   ـ2
  332  أعضاء احملكمة النظامية   ـ3
  334  أعضاء دائرة املعارف   ـ4
  336  أعضاء اجمللس البلدي   ـ5
  338  صُوَر ووثائق   ـ6

  
  361    فهرست

  
  

  قائمة اجلداول
  

  17   1918 -  1840تلخيص املبنى الديموغرايف،   ـ
  37  1918عدد أفراد اجلالية اليهودية يف صفد وتركيبتها سنة   ـ
  49  عضوية اجمللس البلدي يف صفد يف عهد االنتداب   ـ
  52  ميزانية اجمللس البلدي يف صفد، سنوات متعددة   ـ
  84  ) 1946 - 1927(وسنوات عضويتهم يف اجمللس البلدي يف صفد األعضاء اليهود   ـ
  85  التركيبة الديموغرافية لصفد يف عهد االنتداب   ـ
  96  ) 1918/1919(توزيع العمل يف القطاع اليهودي   ـ
  97   1929توزيع فروع العمل يف الوسط اليهودي سنة   ـ
  98   1942توزيع أصحاب املهن اليهود سنة   ـ
  100   1945ع اخلمسة الكبيرة يف صفد سنة املصان  ـ
  105  عدد املواشي يف صفد وقضائها   ـ
  105  إنتاج احملاصيل   ـ
  105  إنتاج الفواكه واخلضروات   ـ
  129  قبور ومقامات الصاحلين يف صفد، مواقعها وأوقافها   ـ
  131   1926أمالك األوقاف ومداخيلها سنة   ـ
  135  السنوات املداخيل العامة للوقف يف بعض   ـ
  135   1932مصروفات أوقاف صفد لسنة   ـ
  136   1941مارس / مصروفات أوقاف صفد يف آذار  ـ
  143  التوزيع الديموغرايف لسكان صفد وقضائها   ـ
  145  ) 1944، 1931، 1922(التركيبة الدينية لسكان املنطقة القروية يف قضاء صفد   ـ
  148  يف املنطقة القروية قرى ومساحات أراضي العائالت الصفدية   ـ
  175  األعضاء املشاركون من أبناء صفد يف املؤتمرات العربية الفلسطينية  ـ
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  200  املبالغ التي قدمت ملنكوبي صفد   ـ
  239   1947ملكية األراضي يف قضاء صفد سنة   ـ
  241  نالقرى التي بيعت أراضيها كلياً أو جزئياً لليهود يف عهد االنتداب، وأسماء البائعي  ـ
  249   1946أعضاء جلنتي النجادة األوىل والثانية لسنة   ـ
  251  فروع منظمة النجادة يف قضاء صفد واملنطقة اجملاورة   ـ
  

 


