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  أملانيا النازية وفلسطين
1933  - 1945  

  
  احملتويات

  
  صفحة    

  1    مقدمة
  
  

  اجلزء األول
  أملانيا النازية واحلركة الصهيونية

  
 7   جذور تواطؤ احلركة الصهيونية مع أملانيا النازية  :الفصل األول

  7  " احلرب االقتصادية"  :أوالً
  25  "الفرصة التاريخية" :ثانياً
  34  نحو مفاوضات مع أملانيا النازية   :ثالثاً

  
 48   عالقات التعامل بين احلركة الصهيونية وأملانيا النازية  : الفصل الثاين

  48  اتفاقية الترانسفير   :أوالً
  79  ) 1935 -  1933(جهود للوفاق السياسي بين احلركة الصهيونية وأملانيا النازية  :ثانياً
  88  ) 1937 - 1933(تطور الترانسفير وامتيازات الهجرة الصهيونية   :ثالثاً
  106  اتفاقيات تصدير احلمضيات: تطبيع العالقات االقتصادية  :رابعاً

  115  أملانيا النازية وسياسة الترانسفير والشرق العربي   :خامساً 
  126  ) 1937 -  1933(مؤسسات احلكم النازي والهجرة الصهيونية   :سادساً 
  135  حادث شتيرن وكاريسكي : (Revisionists)أملانيا النازية والتنقيحيون   :سابعاً

  
 145  األيديولوجية ومطالب السياسة العمليةالضرورة : أزمة سياسة الترانسفير والتهجير : الفصل الثالث

  145  ) 1937(أملانيا النازية وجلنة بيل وإقامة الدولة اليهودية   :أوالً
  157  ) 1938 -  1937(هتلر واخلالفات الداخلية بشأن سياسة الهجرة والترانسفير  :ثانياً
  167  صعود أجهزة الشرطة وسياسة التهجير القسري   :ثالثاً
 :رابعاً
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  اجلزء الثاين
  أملانيا النازية وحركة االستقالل الفلسطينية

  
 189   )1939 - 1933(أملانيا النازية والفلسطينيون العرب   :الفصل األول

  189  ) 1939 - 1933(احلكم النازي وسياسة الترانسفير والصحافة العربية يف فلسطين   :أوالً
  211  ) 1939 - 1933(أملانيا النازية وحركة االستقالل الفلسطينية  :ثانياً
  226  ) 1939 - 1938(األزمة األوروبية وانعكاساتها السياسية على فلسطين   :ثالثاً

  
 232  ) 1941 -  1940(احلسيني وأزمة احلكم يف العراق   : الفصل الثاين

  232  ) 1940صيف سنة (جذور االستقطاب السياسي داخل حركات االستقالل العربية يف العراق   :أوالً
  240   1940نوفمبر / تشرين الثاين -أغسطس / آب: رحلة عثمان حداد األوىل :ثانياً
  252  الضغوط البريطانية على حكومة الكيالين   :ثالثاً
  260   1941حداد يزور روما وبرلين للمرة الثانية يف مطلع سنة   :رابعاً

  269  املشرق العربي واالستراتيجية األملانية   :خامساً 
  

 278   احلسيني واالنقالب يف العراق والتدخل البريطاين وأملانيا النازية  : الفصل الثالث

  278  جهود حكومة الهاشمي الحتواء أزمة احلكم   :أوالً
  287  حكومة الكيالين وسياسة املفاوضات :ثانياً
  299  أسابيع احلسم األربعة ونهاية حكومة الكيالين   :ثالثاً
  312  أبعادها العربية والدولية : احلركة الكيالنية  :رابعاً

  
 317  ) 1945 -  1941(احلاج أمين احلسيني بين روما وبرلين   : الفصل الرابع

  320  نهاية األوهام؟ : حمادثات احلسيني األوىل يف روما وبرلين  :أوالً
  332  العنوان، روما   :ثانياً
  339  اخلالفات بين احلسيني وبين غروبا والكيالين   :ثالثاً
  360  )1945 -  1943(احلسيني وأملانيا النازية والهجرة اليهودية   :رابعاً

  
 375    نظرة إحصائية عامة: األزمة األوروبية وموازين القوى يف فلسطين

  
 385    فلسطين ما بعد احلرب

  
 397    نتائج ومالحظات

  
  

 407    احلواشي واملصادر 

 409  الفصل األول   : اجلزء األول

  420  الفصل الثاين   
  444  الفصل الثالث  
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  456  الفصل األول  :اجلزء الثاين
  466  الفصل الثاين   
  481  الفصل الثالث  
  492  الفصل الرابع   

  502    األزمة األوروبية وموازين القوى يف فلسطين
  504    فلسطين ما بعد احلرب

  
 509    مصادر وأدبيات خمتارة

  
 517    فهرست

  
 
 


