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 )1939 – 1918(وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية 
 

 احملتويات
 

                              رقم الوثيقة
                         

  صفحةال                                                                                                                         
مذكرة من اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا، إىل اجلنرال اللنبي، احتجاجاً على مطامع   -1

  اليهود وعرضا ملطاليب العرب
  )أصل خمطوط( 1918

  
)1( 

  رد القاضي راغب أبو السعود الدجاينخطاب وايزمن يف يافا، و  -2
  )أصل خمطوط( 8/5/1918

)2( 

رسالة من رئيس بلدية نابلس، الشيخ عمر زعيتر، عن أوضاع املدينة يف أثر انسحاب   -3
  اجليش العثماين

  )أصل خمطوط( 15/10/1918

  
)3( 

جاً على مذكرة من اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا، إىل اجلنرال كاليتون، احتجا  -4
  تصريحات صهيونية وبريطانية

  )أصل خمطوط( 2/11/1918

  
)4( 

احتجاج من اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا، إىل احلاكم العسكري، على رفع اليهود   -5
  ألعالمهم

  )أصل خمطوط( 2/11/1981

  
)5( 

حللفاء من سالمية املسيحية إلعالن احلاكم العسكري املتعلق بأهداف اإلنشر اجلمعيات ا  -6
  احلرب الكبرى

  )أصل مطبوع( 7/11/1918

  
)6( 

رد اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا على رسالة احلاكم العسكري بشأن االعتداءات   -7
  على اليهود

  )أصل خمطوط( 14/11/1918

  
)6( 

 مذكرة من اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا، إىل احلاكم العسكري، يف الذكرى األوىل  -8
  لدخول اإلنكليز للمدينة

  )أصل خمطوط( 16/11/1918

  
)7( 

احتجاجات اجلالية الفلسطينية يف جمهورية السلفادور، إىل احلكومات احلليفة، على   -9
  مطامع اإلسرائيليين يف فلسطين

  )أصل مطبوع( 25/3/1919ـ  27/11/1918

  
)8( 

  يف باريس ودول احللفاءاحتجاج من وجهاء لواء نابلس إىل مؤتمر الصلح مذكرة   - 10
  )أصل مطبوع( 11/1/1919

)11( 

 )14(  تقرير تاريخي وسياسي من املؤتمر العربي الفلسطيني األول إىل مؤتمر الصلح يف باريس  - 11
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  )أصل خمطوط( 1919) فبراير(شباط 
  مذكرة املؤتمر العربي الفلسطيني األول إىل مؤتمر الصلح يف باريس  - 12

  )أصل خمطوط( 3/2/1919
)16( 

  قرار املؤتمر العربي الفلسطيني األول بإرسال وفد إىل مؤتمر الصلح يف باريس  - 13
  )أصل خمطوط( 8/2/1919

)17( 

احتجاج من سكان مدينة نابلس، إىل األمير فيصل يف مؤتمر الصلح، على كل اتفاق يعطي   - 14
  اليهود حقوقاً يف فلسطين

  )أصل خمطوط( 23/2/1919

  
)18( 

ائض من الوجهاء واخملاتير يف نابلس وجنين والناصرة يحتجون فيها على ثالث عر  - 15
  سياسة الوطن القومي ويطالبون بعدم فصل فلسطين عن سورية

  )أصل خمطوط( 27/2/1919

  
)19( 

احتجاج من ممثلي منطقة نابلس ووجهائها، إىل مؤتمر الصلح، على منع السلطات لوفد   - 16
  ل من السفر إىل دمشقاملؤتمر العربي الفلسطيني األو

  )أصل خمطوط( 11/3/1919

  
)21( 

الدول وإىل احلاكم  مذكرة من اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف القدس، إىل معتمدي  - 17
  العسكري، باملطالبة بحكومة دستورية مستقلة

  )خمطوط عن األصل( 24/3/1919

  
)22( 

، )جلنة كينغ ـ كرين(دولية إعالن احلاكم العسكري بشأن إرسال جلنة االستفتاء ال  - 18
  والتفويض إىل اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف القدس التحدث باسم السكان أمام اللجنة

  )خمطوط عن األصل( 24/4/1919 ،5

  
)22( 

  نداء املنتدى األدبي يف القدس من أجل االحتفاظ باألرض  - 19
  )خمطوط عن األصل( 1919) مايو(أيار 

)23( 

  ينغ ـ كرين يف أنحاء فلسطين وشرق األردنمقاالت جلنة ك  - 20
  )أصل مطبوع( 1919) يونيو(حزيران 

)23( 

إشراف بلدية القدس على انتخاب أعضاء وفد لواء القدس إىل املؤتمر السوري العام يف   - 21
  دمشق

  )خمطوط عن األصل( 11/6/1919

)31( 

اء نابلس إىل املؤتمر تسمية اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف نابلس ألعضاء وفد قض  - 22
  السوري العام

  )أصل خمطوط( 17/6/1919

)31( 

  مقررات املؤتمر السوري العام املقدمة إىل جلنة كينغ ـ كرين  - 23
  )أصل مطبوع( 3/7/1919

)32( 

احتجاج من اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا، إىل الكردينال جوستيني، على هجرة   - 24
  الصهيونيين وامتيازاتهم

  )أصل خمطوط( 9/10/1919

)33( 

احتجاج من اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا، إىل احلاكم العسكري، على هجرة   - 25
  الصهيونيين وفكرة الوطن القومي

)34( 
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  )أصل خمطوط( 5/11/1919
برقية من عشائر قضاء عجلون يف شرق األردن، إىل مؤتمر الصلح يف باريس، باملطالبة   - 26

  باالستقالل
  )خمطوط عن األصل( 10/11/1919

)34( 

  احتجاج من سكان نابلس على تصريح حلاكم املدينة العسكري  - 27
  )أصل خمطوط( 1920

)34( 

  مقررات املؤتمر الفلسطيني العام يف دمشق  - 28
  )دمشق –املفيد ( 1920) فبراير(شباط 

)35( 

  لألمير فيصل بشأن مستقبل فلسطين تصريح  - 29
  )10/2/1920 – 178العدد  –القاهرة  – الكوكب( 10/2/1920

)36( 

احتجاج من اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا، إىل احلاكم العسكري وقناصل دول   - 30
  احللفاء، على رفع الراية اليهودية واستعمال اللغة العبرية رسمياً 

  )أصل خمطوط( 27/2/1920
)37( 

كري العام بشأن إقامة وطن قومي لليهود يف تظاهرات االحتجاج على تصريح احلاكم العس  - 31
  فلسطين

  )28/2/1920الكرمل، حيفا، (،  )خمطوط عن األصل( 28/2/1920ـ  27
)37( 

احتجاج من اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا، إىل اجلنرال بولز، على تعرض البوليس   - 32
  لتظاهرة سلمية

  )أصل خمطوط( 2/3/1920

  
)39( 

جلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا، إىل احلاكم العسكري، على تعدي احتجاج من ا  - 33
  العساكر اليهود على األفراد

  )أصل خمطوط( 9/3/1920

)39( 

اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا تطالب احلاكم العسكري بإنشاء فرقة مسلحة من   - 34
  العرب

  )أصل خمطوط( 9/3/1920

)40( 

مية املسيحية يف يافا للحاكم العسكري بعزمها على إقامة تظاهرة إعالم اجلمعية اإلسال  - 35
  سلمية احتجاجاً على الفكرة الصهيونية

  )أصل خمطوط( 12/3/1920

  
)40( 

  لرئيس بلدية نابلس، الشيخ عمر زعيتر، برفض قرار اجمللس األعلى للحلفاء بيان  - 36
  )أصل خمطوط( 1920) مايو(أيار 

)41( 

  ية اإلسالمية املسيحية يف يافا على الروح البلشفيةاحتجاج من اجلمع  - 37
  )أصل خمطوط( 16/11/1920

)41( 

ل العرب ااجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا تطالب باملساواة يف فرص العمل بين العم  - 38
  واليهود

  )أصل خمطوط( 26/11/1920

)41( 

  حماضر جلسات املؤتمر العربي الفلسطيني الثالث  - 39
  )أصل خمطوط( 19/12/1920ـ  13

)42( 
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مذكرة من رئيس اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا إىل رئيس جلنة التحقيق   - 40
  )هايكرافت(

  )أصل خمطوط( 1921

)58( 

  تقرير عن األوضاع يف البالد يف أثر اضطرابات يافا  - 41
  )أصل خمطوط( 1921

)61( 

  كالة العربيةأعضاء اللجنة االستشارية للبحث يف مشروع الو  - 42
  )أصل مطبوع( 1921

)63( 

  قرار أهايل الغور حلماية األرض يف اجتماع وطني خاص  - 43
  )2، ص 26/2/1921 – 696العدد  –حيفا  –الكرمل ( 18/2/1921

)63( 

  تقرير عام من اللجنة التنفيذية العربية إىل ونستون تشرشل  - 44
  )أصل مطبوع( 28/3/1921

)64( 

  ألول عن اضطرابات يافاالبالغ الرسمي ا  - 45
  )712العدد  –حيفا  –ملحق الكرمل ( 2/5/1921

)72( 

اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا تطالب السلطات بعزل السكرتير القضائي، نورمان   - 46
  بنتويتش

  )أصل خمطوط( 4/5/1921

)73( 

ال اليهود اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا تطالب السلطات بالتحقيق يف أعم  - 47
  اإلجرامية يف اضطرابات يافا

  )أصل خمطوط( 8،9،13/5/1921

  
)73( 

  )هايكرافت(تقرير من اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا إىل جلنة التحقيق   - 48
  )أصل خمطوط( 19/5/1921

)74( 

  يناحتجاج من اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا على مقاطعة الصيارفة اليهود للمسلم  - 49
  )أصل خمطوط( 22/5/1921

)75( 

احتجاج من اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا، إىل احلاكم العسكري، على وصول عدد   - 50
  اليهود، وجواب احلاكم من املهاجرين

  )أصل خمطوط( 23،27/5/1921

  
)75( 

حتى اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا تطالب بتوقيف كولونيل صهيوين عن السفر   - 51
  انتهاء التحقيق يف اضطرابات يافا

  )أصل خمطوط( 24/5/1921

  
)76( 

  حماضر جلسات املؤتمر العربي الفلسطيني الرابع  - 52
  )أصل خمطوط( 4/6/1921ـ  29/5

)76( 

  اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا تطالب بحرية الصحافة  - 53
  )أصل خمطوط( 19/6/1921

)87( 

  العربي الفلسطيني إىل لندنحماضر جلسات الوفد   - 54
  )أصل خمطوط( 16/6/1922ـ  23/6/1921

)88( 

  نص املقابلة بين املندوب السامي وأعضاء الوفد العربي الفلسطيني إىل لندن  - 55
  )أصل مطبوع( 25/6/1921

)94( 
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ـ  1/7/1920مالحظات الوفد العربي الفلسطيني إىل لندن على تقرير املندوب السامي من   - 56
30/6/1921  

  )أصل مطبوع( 1921)] يوليو(تموز [

  
)97( 

  تقرير من رفيق التميمي، إىل الوفد العربي الفلسطيني، عن أوضاع املعارف يف فلسطين  - 57
  )أصل خمطوط( 1/7/1921

)102( 

  رحلة الوفد العربي الفلسطيني إىل أوروبا  - 58
  )أصل خمطوط( 27/8/1921ـ  18/7

)105( 

  بي الفلسطيني يف لندن إىل امللك حسينرسالة من الوفد العر  - 59
  )أصل خمطوط( 1/8/1921

)117( 

  مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل وزير املستعمرات  - 60
  )أصل مطبوع( 12/8/1921

)118( 

  نص املقابلة األوىل بين الوفد العربي الفلسطيني يف لندن ووزير املستعمرات  - 61
  )أصل مطبوع( 12/8/1921

)121( 

وزير املستعمرات يطلب من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن احملافظة على سرية   - 62
  املقابالت

  )أصل مطبوع( 16/8/1921

)126( 

رسالة من رئيس الوفد العربي الفلسطيني يف لندن، إىل وزير املستعمرات، يعلن فيها رفض   - 63
  الوفد ملقابلة وايزمن

  )أصل مطبوع( 18/8/1921

)126( 

  الرسائل املتبادلة بين الوفد العربي الفلسطيني يف جنيف واللورد بلفور  - 64
  )أصل مطبوع( 3/9/1921ـ  19/8

)127( 

  نص املقابلة الثانية بين الوفد العربي الفلسطيني يف لندن ووزير املستعمرات   - 65
  )أصل مطبوع( 22/8/1921

)128( 

   لندن وممثل وزارة املستعمراتنص املقابلة بين الوفد العربي الفلسطيني يف  - 66
  )أصل مطبوع( 23/8/1921

)136( 

  رقية من سكرتير اللجنة التنفيذية يف القدس إىل الوفد العربي الفلسطيني يف لندنب  - 67
  )أصل خمطوط( 25/8/1921

)139( 

  برقية من رئيس الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل أعضاء الوفد يف جنيف  - 68
  )خمطوط أصل( 26/8/1921

)140( 

  رقية من رئيس الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل أعضاء الوفد يف جنيفب  - 69
  )أصل خمطوط( 27/8/1921

)140( 

  رسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف جنيف إىل رئيس الوفد يف لندن  - 70
  )أصل خمطوط( 29/8/1921

)141( 

ير املستعمرات، برفض املشاريع املقترحة مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني، إىل وز  - 71
  للمجلس التشريعي

  )أصل مطبوع( 1/9/1921

  
)141( 

 )142(  رسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف جنيف إىل رئيس الوفد يف لندن  - 72
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  )أصل خمطوط( 3/9/1921
  رسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف جنيف إىل رئيس الوفد يف لندن  - 73

  )صل خمطوطأ( 6/9/1921
)143( 

رسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف جنيف، إىل رئيس جمعية األمم، يؤكد فيها حقوق   - 74
  شعبه

  )أصل مطبوع( 10/9/1921

)144( 

  مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني إىل رئيس جمعية األمم يف جنيف، واجلواب بوصولها  - 75
  )أصل مطبوع( 10/9/1921

)145( 

  رئيس الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل أعضاء الوفد يف جنيف رسالة من  - 76
  )أصل خمطوط( 10/9/1921

)148( 

  رسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف جنيف إىل رئيس الوفد يف لندن  - 77
  )أصل خمطوط( 10/9/1921

)149( 

  يفرسالة من رئيس الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل أعضاء الوفد يف جن  - 78
  )أصل خمطوط( 13/9/1921

)150( 

  رسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف جنيف إىل رئيس الوفد يف لندن  - 79
  )أصل خمطوط( 13/9/1921

)151( 

   رسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف جنيف إىل رئيس الوفد يف لندن  - 80
  )أصل خمطوط( 17/9/1921

)153( 

  الفلسطيني يف لندن إىل أعضاء الوفد يف جنيفرسالة من رئيس الوفد العربي   - 81
  )أصل خمطوط( 18/9/1921

)154( 

  البرقيات املتبادلة بين الوفد العربي الفلسطيني يف لندن واللجنة التنفيذية يف القدس  - 82
  )أصل خمطوط( 19/9/1921 ،18

)155( 

  تنفيذية يف القدسرسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف جنيف إىل نائب رئيس اللجنة ال  - 83
  )أصل خمطوط( 19/9/1921

)156( 

  رسالة من رئيس الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل أعضاء الوفد يف جنيف  - 84
  )أصل خمطوط( 21/9/1921

)157( 

رسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف جنيف إىل رئيس جملس جمعية األمم، واجلواب   - 85
  بوصولها

  )أصل مطبوع( 28/9/1921

)157( 

  مذكرة من املؤتمر السوري الفلسطيني يف جنيف إىل رئيس عصبة األمم، واجلواب بوصولها  - 86
  )أصل مطبوع( 29/9/1921

)159( 

  نداء من املؤتمر السوري الفلسطيني إىل اجملمع الثاين لعصبة األمم  - 87
  )أصل مطبوع( 1921)] أكتوبر(تشرين األول [

)161( 

  نفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني إىل الوطنييننداء من اللجنة الت  - 88
  )أصل مطبوع( 1921)] أكتوبر(تشرين األول [

)170( 

احتجاج من اجلمعية اإلسالمية املسيحية والنادي العربي يف القدس، إىل املندوب السامي،   - 89
  بالدعوة إىل احلرب على تصريح رئيس اجلمعية الوطنية اليهودية

  
)171( 
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  )عأصل مطبو( 13/10/1921
مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني، إىل وزير املستعمرات، بمطاليب الشعب الرئيسية،   - 90

  واجلواب بوصولها
  )أصل مطبوع( 24/10/1921

  
)173( 

بيان رسمي صادر (القضية اإلسالمية ـ املسيحية ضد العدوان الصهيوين : ألرض املقدسةا  - 91
  )عن الوفد العربي الفلسطيني

  )أصل مطبوع( 1921) نوفمبر(الثاين تشرين 

  
)175( 

  كتاب إىل حمرر سبكتاتور بشأن أوضاع بطريركية الروم األرثوذكس يف فلسطين  - 92
5/11/1921 )SPECTATOR-November 5th- 1921(  

)182( 

  رسالة من وزارة املستعمرات إىل الوفد العربي الفلسطيني  - 93
  )أصل مطبوع( 12/11/1921

)183(  
  

  املقابلة بين الوفد العربي الفلسطيني والوفد الصهيوين يف وزارة املستعمرات نص  - 94
  )أصل خمطوط( 29/11/1921

)184( 

النص التمهيدي الذي وضعته وزارة املستعمرات أساساً للتفاوض بين الوفد العربي   - 95
  الفلسطيني واملنظمة الصهيونية

  )أصل مطبوع( 17/12/1921

  
)187( 

  للجنة البريطانية املساندة للوفد العربي الفلسطيني" رة البريطانية والصهيونيةالوزا"نشرة   - 96
  )أصل مطبوع( 1922

)188( 

  نداءات الوفد الفلسطيني اإلسالمي للحجاز إىل األمم والدول العربية واإلسالمية  - 97
  )أصل مطبوع( 1922

)193( 

  الدول اإلسالميةبرقية من الوفد الفلسطيني اإلسالمي للحجاز إىل ملوك   - 98
  )أصل خمطوط( 1922

)196( 

دعوة إىل املسيحيين األميركيين من قبل جمعية فلسطين القومية يف : نداء فلسطين للعدل  - 99
  نيويورك

  )أصل مطبوع( 1922

  
)196( 

  رسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل امللك حسين  -100
  )أصل خمطوط( 1922

)199( 

لوفد العربي الفلسطيني يف لندن، إىل وزارة املستعمرات، بشأن تهريب اليهود مذكرة من ا  -101
  للسالح

  )أصل مطبوع( 1/1/1922

)199( 

  مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل مؤتمر فان  -102
  )أصل مطبوع( 5/1/1922

)200( 

بشأن مالحظاته على تقرير مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن، إىل جمعية األمم،   -103
  30/6/1921إىل  1/7/1920املندوب السامي من 

  )أصل مطبوع( 11/1/1922

  
)203( 

رسالة من رئيس جلنة االنتدابات يف عصبة األمم إىل رئيس الوفد العربي الفلسطيني يف   -104
  لندن

)211( 
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  )أصل مطبوع( 22/1/1922
ن، إىل وزير املستعمرات، تتضمن مالحظاته على مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني يف لند  -105

  بنود صك االنتداب
  )أصل مطبوع( 28/1/1922

  
)212( 

رسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن، إىل وزير املستعمرات، ينفي فيها إيصال   -106
  الوثائق السرية للصحافة البريطانية

  )أصل خمطوط( 10/2/1922

  
)214( 

  العربي الفلسطيني يف لندن إىل وزير املستعمرات رسالة من الوفد  -107
  )أصل مطبوع( 11/2/1922

)214( 

رسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن، إىل وزير املستعمرات، بشأن تكرار تهريب   -108
  اليهود للسالح

  )أصل مطبوع( 16/2/1922

  
)215( 

  الفلسطيني يف لندن رقية من امللك حسين بن علي إىل رئيس الوفد العربيب  -109
  )أصل مطبوع( 16/2/1922

)216( 

مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن، إىل وزير املستعمرات، تتضمن مالحظاته على   -110
  مسودة مشروع إقامة حكومة يف فلسطين

  )أصل مطبوع( 21/2/1922

  
)216( 

يف لندن رداً على مذكرة الوفد يف مذكرة من وزارة املستعمرات إىل الوفد العربي الفلسطيني   -111
  )فبراير(شباط  21

  )أصل مطبوع( 1/3/1922

  
)218( 

رسالة من رئيس املؤتمر السوري الفلسطيني يف مصر إىل رئيس الوفد العربي الفلسطيني   -112
  يف لندن

  )أصل مطبوع( 7/3/1922

)222( 

  بارسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل قداسة البا  -113
  )أصل خمطوط( 15/3/1922

)222( 

مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن، إىل وزير املستعمرات، رداً على مذكرة الوزارة   -114
  )مارس(يف أول آذار 

  )أصل مطبوع( 16/3/1922

  
)223( 

  مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل مؤتمر وزراء اخلارجية يف باريس  -115
  )أصل مطبوع( 20/3/1922

)226( 

برقية من اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني يف مصر إىل مندوبي الدول يف   -116
  مؤتمر الشرق األدنى

  )أصل مطبوع( 22/3/1922

  
)227( 

رسالة من امللك حسين بن علي، إىل رئيس الوفد العربي الفلسطيني يف لندن، بشأن مهمات   -117
  الوفد

  )أصل خمطوط( 1922) يلأبر(نيسان 

  
)228( 

  رسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن، إىل امللك حسين بن علي، بشأن وقف   -118
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  املفاوضات مع وزير املستعمرات
  )أصل خمطوط( 8/4/1922

)229( 

مذكرة من وزارة املستعمرات، إىل الوفد العربي الفلسطيني يف لندن، رداً على مذكرة الوفد   -119
  ، واجلواب بوصولها)مارس(آذار  16 يف
  )أصل مطبوع( 11/4/1922

  
)229( 

  برقية من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل السلطان يف اآلستانة  -120
  )أصل خمطوط( 18/4/1922

)231( 

  برقية من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل الرئيس هاردنغ يف واشنطن  -121
  )أصل خمطوط( 18/4/1922

)231( 

  مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل أعضاء مؤتمر جنيف  -122
  )أصل مطبوع( 26/4/1922

)231( 

مذكرة احتجاج من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن، إىل الدول الكبرى، على اضطهاد   -123
  القوات الفرنسية للحريات يف سورية

  )أصل مطبوع( 2/5/1922

  
)233( 

  ع الوفد العربي الفلسطيني إىل جملسي اللوردات والعموم يف البرملان البريطايناجتما  -124
  )أصل مطبوع( 10/5/1922

)234( 

مذكرة من وديع البستاين، بالنيابة عن سكان برة قيسارية وزور الزرقا، إىل املندوب   -125
  السامي

  )أصل مطبوع( 11/5/1922

)242( 

  ني يف لندن إىل جملس عصبة األمم، واجلواب بوصولهابرقية من الوفد العربي الفلسطي  -126
  )أصل مطبوع( 12/5/1922

)246( 

  رسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل رئيس الوزراء، واجلواب بوصولها  -127
  )أصل مطبوع( 13/5/1922

)247( 

  رك بارالسينارقيتان من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل قداسة البابا والبطريب  -128
  )أصل خمطوط( 17/5/1922

)248( 

  رسالة من البعثة الدبلوماسية التركية يف باريس إىل الوفد العربي الفلسطيني يف لندن  -129
  )أصل مطبوع( 22/5/1922

)248( 

رسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل رئيس اللجنة املركزية الهندية جلمعية   -130
  يةاخلالفة اإلسالم

  )أصل خمطوط( 22/5/1922

  
)249( 

  قضية جسر اجملامع  -131
  )27/5/1922 ،حيفا، الكرمل( 27/5/1922

)250( 

رسالة من وديع البستاين، إىل رئيس الوفد العربي الفلسطيني يف لندن، تتضمن مذكرته إىل   -132
  املندوب السامي، بشأن قضية أراضي غور بيسان

  )املذكرة أصل مطبوع( )الرسالة أصل خمطوط( 31/5/1922

  
)251( 

  السياسة البريطانية يف فلسطينبيان   -133
  )أصل مطبوع( 3/6/1922

)271( 
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رسالة من رئيس الوفد العربي الفلسطيني يف لندن، إىل امللك حسين بن علي، بشأن دعوة   -134
  وزير املستعمرات إىل استئناف املفاوضات

  )أصل خمطوط( 6/6/1922

  
)274( 

ة من وديع البستاين، إىل رئيس الوفد العربي الفلسطيني يف لندن، تتضمن مذكرته إىل رسال  -135
  املندوب السامي بشأن قضية جسر اجملامع

  )املذكرة أصل مطبوع) (الرسالة أصل خمطوط( 14/6/1922

  
)275( 

ت مذكرة من وديع البستاين، ممثل أهايل غور بيسان، إىل املندوب السامي، بشأن التعديال  -136
  احلكومية على اتفاقية بيسان

  )أصل مطبوع( 14/6/1922

  
)278( 

  مقررات جلنة حيفا يف جمعية التنمية االقتصادية بشأن اتفاقية غور بيسان  -137
  )أصل مطبوع( 14/6/1922

)282( 

  مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل البرملان البريطاين  -138
  )أصل مطبوع( 17/6/1922

)284( 

بيان السياسة : "مذكرة الوفد العربي الفلسطيني يف لندن رداً على مذكرة وزير املستعمرات  -139
  "البريطانية يف فلسطين

  )أصل مطبوع( 17/6/1922

  
)289( 

  رسالة من وزارة املستعمرات إىل الوفد العربي الفلسطيني يف لندن  -140
  )أصل مطبوع( 23/6/1922

)293( 

  الفلسطينية يف مصر مقررات اللجنة  -141
  )2، ص 28/6/1922 ،القاهرة ،الصباح( 24/6/1922

)294( 

  رسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل وزير املستعمرات، واجلواب بوصولها  -142
  )أصل مطبوع( 30/6/1922

)295( 

  يف لندن رسالة من الوفد العربي الفلسطيني للحجاز إىل رئيس الوفد العربي الفلسطيني  -143
  )أصل خمطوط( 2/7/1922

)296( 

  رسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل وزير املستعمرات، واجلواب بوصولها  -144
  )أصل مطبوع( 3/7/1922

)296( 

  برقية من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل جملس عصبة األمم، واجلواب بوصولها  -145
  )أصل خمطوط( 3/7/1922

)297( 

البرقيات من الهيئات السياسية والشعبية الفلسطينية، إىل وفدها يف لندن، بشأن قطع   -146
  املفاوضات والعودة إىل البالد

  )أصل مطبوع( 15/7/1922ـ  7

  
)298( 

  من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل الشعب البريطاينبيان   -147
  )أصل مطبوع( 10/7/1922

)301( 

وفد العربي الفلسطيني يف لندن، إىل وزير املستعمرات، بشأن تفسير اتفاقية مذكرة من ال  -148
  حسين ـ مكماهون، واجلواب بوصولها

  )أصل مطبوع( 15/7/1922

)302( 

  مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن، إىل جملس عصبة األمم، يطالب فيها   -149
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  باستقالل فلسطين
  )أصل مطبوع( 17/7/1922

)304( 

   رسالة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل أمير األفغان بمناسبة استقالل بالده  -150
  )أصل خمطوط( 17/7/1922

)305( 

  من اجلمعية الفلسطينية يف تشيلي إىل الوفد العربي الفلسطيني يف لندن برقية  -151
  )أصل مطبوع( 19/7/1922

)306( 

يف لندن، إىل الدول الكبرى وجملس عصبة األمم، على  احتجاج من الوفد العربي الفلسطيني  -152
  تصديق اجمللس على صك االنتداب

  )أصل مطبوع( 25/7/1922

  
)306( 

  التقرير األخير من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل اللجنة التنفيذية  -153
  )أصل خمطوط( 26/7/1922

)307( 

  غادرته لندنيان صحايف للوفد العربي الفلسطيني عند مب  -154
  )أصل خمطوط( 28/7/1922

)308( 

  برقية من امللك حسين بن علي إىل اللجنة التنفيذية العربية وأهايل فلسطين  -155
  )أصل مطبوع( 1923) مايو(أيار 

)308( 

  نص املراسالت بين وزير املستعمرات واملندوب السامي: مشروع الوكالة العربية  -156
  )أصل مطبوع( 1923) نوفمبر(تشرين الثاين 

)309( 

تقرير من اللجنة التنفيذية العربية، عن األعوام األوىل من عهد االنتداب، إىل جلنة   -157
  االنتدابات يف عصبة األمم

  )أصل مطبوع( 6/10/1924

  
)314( 

  مقررات املؤتمر العربي الفلسطيني السابع  -158
  )خمطوط عن األصل( 20/6/1928

)321( 

  1929األوىل حلكومة فلسطين يف اضطرابات سنة النشرة الرسمية   -159
  )25/8/1929 ،1العدد  - حكومة فلسطين  - النشرة الرسمية ( 25/8/1929

)322( 

  1929رد اللجنة التنفيذية العربية على منشور املندوب السامي بشأن اضطرابات سنة   -160
  )أصل مطبوع( 2/9/1929

)323( 

ادلة العرب على منشور املندوب السامي بشأن احتجاج احملامين واألطباء والصي  -161
   1929اضطرابات سنة 

  )أصل مطبوع( 6/9/1929 ،4

  
)324( 

برقية احتجاج من اللجنة التنفيذية العربية، إىل احلكومة البريطانية، على سياسة املندوب   -162
  ي الداخليةمالسا
  )خمطوط عن األصل( 23/10/1929

  
)326( 

العرب يف لندن، إىل الوفد العربي الفلسطيني، يحذرونه فيها من نادي  رسالة من اجلامعيين  -163
  العصبة الوطنية، ورد الوفد

  )أصل خمطوط( 5/4/1930

  
)326( 

  1929) أغسطس(البالغ الرسمي بأحكام اإلعدام الصادرة يف أثر اضطرابات آب   -164
  )خمطوط عن األصل( 31/4/1930

)327( 
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  وصية الشهيد فؤاد حجازي  -165
  )2، ص 18/6/1930 – 410العدد  –حيفا  –اليرموك ( 16/6/1930

)328( 

يف مناطق القدس وحيفا واخلليل وصفد  1929جداول بأسماء شهداء اضطرابات سنة   -166
  ويافا والرملة وغزة

  )أصل مطبوع( 21/8/1930

  
)329( 

  1930مذكرة اللجنة التنفيذية العربية بشأن الكتاب األبيض لسنة   -167
  )أصل مطبوع( 1930) ديسمبر(ون األول كان

)333( 

  رسالة رئيس اللجنة التنفيذية العربية، إىل املندوب السامي، بشأن الكتاب األبيض  -168
  )أصل مطبوع( 5/1/1931

)354( 

  احتجاج من اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف نابلس على تقرير جلنة البراق الدولية  -169
  )لخمطوط عن األص( 12/6/1931

)354( 

رسالة احتجاج من اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف حيفا، إىل املندوب السامي، على تقرير   -170
  جلنة البراق الدولية

  )خمطوط عن األصل( 15/6/1931

  
)355( 

برقية احتجاج من اللجنة التنفيذية ملؤتمر السيدات العربيات، إىل السلطات البريطانية   -171
   قرير جلنة البراق الدوليةوعصبة األمم، على ت

  )خمطوط عن األصل( 22/6/1931

  
)356( 

رقية احتجاج من جمعية الشبان املسلمين يف اخلليل، إىل املندوب السامي، على تقرير ب  -172
  جلنة البراق الدولية

  )خمطوط عن األصل( 23/6/1931

  
)356( 

  املندوب السامي، على تسليح اليهوداحتجاج من رئيس اللجنة التنفيذية العربية، إىل  رسالة  -173
  )خمطوط عن األصل( 29/6/1931

)356( 

مذكرة احتجاج من اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا، إىل املندوب السامي، على تقرير   -174
  جلنة البراق الدولية

  )خمطوط عن األصل( 5/7/1931

  
)357( 

  وقائع مؤتمر نابلس للتسلح ومقرراته  -175
  )خمطوط عن األصل( 1/8/1931

)358( 

مذكرة احتجاج من اللجنة التنفيذية العربية، إىل املندوب السامي، على تصرفات مدير   -176
  األمن العام

  )خمطوط عن األصل( 27/8/1931

  
)360( 

  تأسيس حزب االستقالل العربي وقانونه بيان  -177
  )أصل مطبوع( 1932

)360( 

أكرم زعيتر، يروي فيها حادثة مداهمة السلطة العسكرية رسالة من جبر سليم حممد، إىل   -178
  البريطانية لبلدته صرفند اجلديدة

  )أصل خمطوط( 5/5/1932

  
)362( 

  أسباب تأليف حزب االستقالل العربي يحللها صبحي اخلضراء، أحد املؤسسين  -179
  )15ـ  14، ص 27/8/1932 ، 1العدد  ،القدس ،العرب ( 27/8/1932

)363( 
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الة تهنئة من حزب االستقالل العربي، إىل امللك فيصل، بدخول العراق عضواً يف عصبة رس  -180
  األمم والرد عليها

  )خمطوط عن األصل( 5/9/1932

  
)364( 

  حزب االستقالل العربي يف فلسطين البرقيات من العراق وسورية بتأييد تأليف  -181
  )12ـ  10، ص 10/9/1932 ، 3العدد  ،القدس ،العرب ( 1932

)365( 

  مقررات اللجنة املنتخبة يف جمعية الشبان املسلمين يف نابلس  -182
  )أصل خمطوط( 13/10/1932

)367( 

  مهرجان حزب االستقالل العربي يف ذكرى وعد بلفور يف مدينة نابلس  -183
  )4، ص 5/11/1932 ، 11العدد  ،القدس ،العرب( 2/11/1932

)367( 

  يف ذكرى احتالل القدس حزب االستقالل العربي بيان  -184
  )خمطوط عن األصل( 9/12/1932

)369( 

  االجتماع الوطني حلزب االستقالل العربي بمناسبة ذكرى االحتالل يف مدينة القدس  -185
  )4، ص 17/12/1932 ، 17العدد  ،القدس  ،العرب ( 9/12/1932

)370( 

  الرسميةنداء من حزب االستقالل العربي ملقاطعة املآدب واحلفالت   -186
  )1، ص 31/12/1932 ، 19العدد  ،القدس ،العرب ( 28/12/1932

)371( 

  يان حزب االستقالل العربي بشأن مشروع املعاهدة السورية ـ الفرنسيةب  -187
  )خمطوط عن األصل( 16/1/1933

)372( 

بيان حزب االستقالل العربي رداً على تصريح للمندوب السامي بشأن قضيتي األرض   -188
  جرةواله

  )خمطوط عن األصل( 3/3/1933

)372( 

  مذكرة حزب االستقالل العربي بشأن سياسة الالتعاون يف املؤتمر الوطني يف يافا  -189
  )خمطوط عن األصل( 26/3/1933

)373( 

  بيان حزب االستقالل العربي بمناسبة زيارة اللورد اللنبي ملدينة القدس  -190
  )خمطوط عن األصل( 9/4/1933

)373( 

  اجملتمعين بدعوة من حزب االستقالل العربي بشأن زيارة اللورد اللنبي قرار  -191
  )خمطوط عن األصل( 19/4/1933

)375( 

  مذكرة حزب االستقالل العربي رداً على بيان املندوب السامي أمام جلنة االنتدابات  -192
  )خمطوط عن األصل( 1/5/1933

)375( 

  ريبأن الظهير البرحزب االستقالل العربي بشبيان   -193
  )خمطوط عن األصل( 16/5/1933

)376( 

  بيان حزب االستقالل العربي بشأن املطامع الصهيونية يف سورية الشمالية  -194
  )خمطوط عن األصل( 22/6/1933

)376( 

  نداء من حزب االستقالل العربي إلعانة عائالت الشهداء يف العراق  -195
  )1، ص 2/9/1933 ، 50العدد  ،القدس  ،العرب ( 2/9/1933

)377( 

  البالغات الرسمية بشأن التظاهرة التي أقامتها اللجنة التنفيذية يف القدس  -196
  )خمطوط عن األصل( 13/10/1933ـ  11

)378( 

 )379(  نداء من حزب االستقالل العربي بمقاطعة االحتفال بتدشين مرفأ حيفا  -197
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  )خمطوط عن األصل( 25/10/1933
   من احلزب الوطني يف مصر إىل الهيئات الوطنية بشأن أحداث يافابرقية   -198

  )خمطوط عن األصل( 27/10/1933
)379( 

  البالغات الرسمية عن التظاهرات الشعبية يف يافا ونتائجها  -199
  )خمطوط عن األصل( 28/10/1933ـ  27

)379( 

  اللجنة التنفيذية العربية بشأن تظاهرة يافابيان   -200
  )خمطوط عن األصل( 28/10/1933

)380( 

  جدول بأسماء الشهداء يف منطقة يافا  -201
  )أصل مطبوع( 28/10/1933

)381( 

احتجاج من اللجنة التنفيذية العربية، إىل املندوب السامي، على األحداث الدامية بسبب   -202
  تعديات رجال البوليس

  )أصل مطبوع( 30/10/1933

)382( 

  ة العربية بوقف التظاهر واإلضراب إىل إشعار آخرقرار اللجنة التنفيذي  -203
  )أصل مطبوع( 3/11/1933

)382( 

  النظام األساسي للمكتب العربي للدعاية والنشر  -204
  )أصل مطبوع( 1934

)383( 

رسالة شكر من سكان نابلس، إىل مندوبي العراق وإيران يف عصبة األمم، على تأييدهما   -205
  هاالشعب الفلسطيني والرد علي

  )أصل خمطوط( 4/10/1934

  
)386( 

رسالة من األمير شكيب أرسالن، إىل أكرم زعيتر، بشأن لقائه رئيس اللجنة التنفيذية   -206
  للجمعية الصهيونية يف جنيف

  )أصل خمطوط( 4/12/1934

)387( 

  الفتوى الصادرة عن االجتماع الديني املنعقد يف القدس بشأن بيع األرض للصهيونيين  -207
  )أصل مطبوع( 26/1/1935

)388( 

  البرقيات من العامل العربي تأييداً ملؤتمر نابلس الكبير  -208
  )خمطوط عن األصل( 1935) نوفمبر(تشرين الثاين 

)391( 

  قرارات اجتماع نابلس يف ذكرى وعد بلفور  -209
  )خمطوط عن األصل( 2/11/1935

)392( 

  إىل وزير املستعمرات رقية اجتماع نابلس، يف ذكرى وعد بلفور،ب  -210
  )يافا ،جريدة فلسطين ( 2/11/1935

)393( 

كلمة عبد الرحمن عزام، باسم جمعية الفكرة العربية، يف اجتماع نابلس يف ذكرى وعد   -211
  بلفور

  )خمطوط عن األصل( 2/11/1935

)393( 

  وركلمة جميل مردم، مبعوث الكتلة الوطنية، يف اجتماع نابلس يف ذكرى وعد بلف  -212
  )خمطوط عن األصل( 2/11/1935

)394( 

  كلمة فخري البارودي يف اجتماع نابلس يف ذكرى وعد بلفور  -213
  )خمطوط عن األصل( 2/11/1935

)394( 
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  كلمة أكرم زعيتر يف اجتماع نابلس يف ذكرى وعد بلفور  -214
  )أصل خمطوط( 2/11/1935

)395( 

  جماعة القسام والبوليسالبالغ الرسمي األول عن معركة يعبد بين   -215
  )خمطوط عن األصل( 20/11/1935

)397( 

  عن معركة يعبد، يتحدث فيها اجملاهد اجلريح نمر حسن السعدي ةرسالة صحافي  -216
  )21/11/1935،يافا  ،اجلامعة اإلسالمية ( 20/11/1935

)398( 

  دعوة األحزاب والزعماء والهيئات إىل االشتراك يف جنازة الشهداء  -217
  )21/11/1935 ،يافا ،اجلامعة اإلسالمية ( 21/11/1935

)399( 

  االحتفال بتشييع القسام وصحبه إىل املثوى األخير يف حيفا  -218
  )21/11/1935 ،يافا  ،اجلامعة اإلسالمية ( 21/11/1935

)399( 

  !الرد على تسمية البالغ الرسمي لعصابة القسام باألشقياء  -219
  )أصل خمطوط( 21/11/1935

)401( 

  القرار الصادر عن االجتماع الوطني يف يافا يف ذكرى احتالل القدس  -220
  )خمطوط عن األصل( 9/12/1935

)402( 

  كلمة أكرم زعيتر، يف االجتماع الوطني يف يافا، يف ذكرى احتالل القدس  -221
  )17/12/1935و  16 ،دمشق  ،األيام ( 9/12/1935

)402( 

  اميين يف الثورة الكبرىإيضاحات عن القادة القس  -222
  )أصل مطبوع( 1939ـ  1936

)404( 

  1936) أبريل(البالغات الرسمية عن بدء االضطرابات يف نيسان   -223
  )خمطوط عن األصل( 16/4/1936

)406( 

  بيان األحزاب بشأن انتخاب وفد إىل بريطانيا للتفاوض  -224
  )خمطوط عن األصل( 18/4/1936

)406( 

  م زعيتر، إىل املندوب السامي، عن األحداث الدامية واألوضاع العامةرسالة من أكر  -225
  )أصل خمطوط( 18/4/1936

)407( 

  وقائع االجتماع الوطني يف نابلس  -226
  )خمطوط عن األصل( 19/4/1936

)409( 

  القرارات الصادرة عن االجتماع األول للجنة القومية يف نابلس  -227
  )خمطوط عن األصل( 19/4/1936

)410( 

  البيان األول من اللجنة القومية يف نابلس إىل األمة  -228
  )خمطوط عن األصل( 19/4/1936

)411( 

  البيان الثاين من اللجنة القومية يف نابلس إىل األمة  -229
  )خمطوط عن األصل( 19/4/1936

)411( 

  البالغات الرسمية األوىل عن بدء االضطرابات يف يافا  -230
  )يافا ،سطين والدفاع فل( 20/4/1936ـ  19

)412( 

أول استجابة لدعوة نابلس ألهايل فلسطين إىل تأليف جلان قومية وإىل االستمرار يف   -231
  اإلضراب

  )23/4/1936 ،يافا ،فلسطين( 20/4/1936

)412( 
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  رسالة من أسعد الشقيري، إىل رجال نابلس، يدعو فيها العرب إىل مقاطعة اليهود  -232
  )طوطأصل خم( 21/4/1936

)413( 

   تأليف اللجان القومية يف أنحاء فلسطين استجابة لنداء نابلس  -233
  )أصل خمطوط( 23/4/1936ـ  21

)413( 

  برقية من شكري القوتلي إىل أكرم زعيتر  -234
  )خمطوط عن األصل( 25/4/1936

)415( 

  دتعميم من أمين سر اللجنة العربية العليا إىل اللجان القومية يف البال  -235
  )أصل مطبوع( 25/4/1936

)415( 

  تأليف اللجان القومية يف قرى نابلس  -236
  )أصل خمطوط( 19/5/1936ـ  25/4

)416( 

  البيان الثاين من اللجنة القومية يف نابلس إىل أهايل املدينة  -237
  )أصل مطبوع( 27/4/1936

)420( 

  قوائم بأسماء عدد من شهداء الثورة  -238
  1939ـ  1936) مايو(أيار 

)420( 

رسالة من أمين سر اللجنة العربية العليا إىل اللجان القومية بشأن االمتناع من دفع   -239
  الضرائب

  )أصل مطبوع( 2/5/1936

)426( 

  اللجنة القومية يف نابلس تؤيد قرار االمتناع من دفع الضرائب  -240
  )يافا ،فلسطين ( 5/5/1936

)426( 

العليا إىل اللجنة القومية يف نابلس للمشاركة يف املؤتمر العام برقية من اللجنة العربية   -241
  يف القدس

  )أصل خمطوط( 5/5/1936

)426( 

  بيان أهايل مدينة القدس بالدعوة إىل االمتناع من دفع الضرائب  -242
  )أصل مطبوع( 6/5/1936

)426( 

  مؤتمر اللجان القومية يف القدس  -243
  )8/5/1936 ،يافا ،فلسطين ( 7/5/1936

)428( 

  رسالة من األمير عبد الله إىل املندوب السامي، السير آرثر واكهوب  -244
  )خمطوط عن األصل( 22/5/1936

)430( 

  بالغ من مساعد حاكم اللواء الشمايل إىل أهايل نابلس  -245
  )أصل خمطوط( 25/5/1936

)431( 

  بيان من اللجنة القومية يف نابلس إىل األهايل  -246
  )أصل مطبوع( 28/5/1936

)431( 

  جلساتها ومقرراتها وأعمالها: تأليف اللجنة القومية يف معتقل عوجة احلفير  -247
  )أصل خمطوط( 9/6/1936ـ  28/5

)431( 

  بيانات اللجنة القومية للمبعدين يف احلفير وبرقياتها  -248
  )أصل مطبوع( 1936) يونيو(حزيران 

)433( 

  ال الدين، إىل املندوب السامي، على اعتداءات البوليس على مذكرة احتجاج من العلماء ورج  -249
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  املساجد واملنازل
  )أصل مطبوع( 1/6/1936

)436( 

  رسالة من املبعدين يف عوجة احلفير إىل املندوب السامي  -250
  )أصل خمطوط( 8/6/1936

)438( 

  يررسالة من جلنة السيدات العربيات يف القدس إىل املبعدين يف عوجة احلف  -251
  )أصل خمطوط( 11/6/1936

)439( 

مذكرة من كبار املوظفين العرب يف الدوائر احلكومية، إىل املندوب السامي، بشأن األوضاع   -252
  يف البالد

  )أصل مطبوع( 30/6/1936

  
)440( 

مذكرة من معقتلي صرفند، إىل اللجنة العربية العليا، بشأن تصريح صحايف جلمال   -253
  احلسيني يف لندن

  )أصل خمطوط( 2/7/1936

  
)445( 

  بيان من املعتقلين يف صرفند رداً على نداء املندوب السامي إلنهاء اإلضراب  -254
  )أصل خمطوط( 1936) يوليو(أواخر تموز 

)446( 

  مذكرة من معتقلي صرفند، إىل اللجنة العربية العليا، بشأن تصعيد اإلضراببيان   -255
  )أصل خمطوط( 21/8/1936

)447( 

رسالة من األمير عبد الله، إىل رئيس اللجنة العربية العليا، بشأن عزم امللوك واملسؤولين   -256
   العرب على العمل من أجل القضية الفلسطينية

  )أصل مطبوع( 26/8/1936

  
)447( 

  بالغات قيادة الثورة العربية العامة  -257
   1936) أكتوبر(تشرين األول  – 28/8

)448( 

  ملعتقلين يف صرفند، إىل اللجنة العربية العليا، بشأن إنهاء اإلضرابمذكرة من ا  -258
  )أصل خمطوط( 29/8/1936

)452( 

  البالغات الرسمية حلكومة فلسطين  -259
  )أصل مطبوع( 9/9/1936ـ  2

)453( 

بيان من اللجنة الفلسطينية العربية يف القاهرة بشأن رفض املعتقلين يف صرفند لالنتداب   -260
   ينالبريطا

  )أصل مطبوع( 21/9/1936

  
)457( 

  النداءات امللكية إلنهاء اإلضراب  -261
  )خمطوط عن األصل( 9/10/1936 ، 8

)458( 

  بيان اللجنة العربية العليا رداً على النداءات امللكية  -262
  )خمطوط عن األصل( 11/10/1936

)459( 

  بيان اللجنة العربية العليا بإنهاء اإلضراب  -263
  )خمطوط عن األصل( 11/10/1936

)459( 

  بيان من جمعية العمال العرب يف يافا بشأن إنهاء اإلضراب  -264
  )أصل مطبوع( 12/10/1936

)459( 

 )460(برقية من رئيس اللجنة العربية العليا إىل امللوك واألمراء يف أثر إنهاء اإلضراب والردود   -265
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  عليها
  )خمطوط عن األصل( 12/10/1936

  بالغ من وكيل قائمقام طولكرم إىل خماتير القرى يف القضاء  -266
  )خمطوط عن األصل( 24/10/1936

)461( 

   برقية من امللك عبد العزيز، إىل اللجنة العربية العليا، بشأن قرارها بمقاطعة اللجنة امللكية  -267
  )خمطوط عن األصل( 1936) نوفمبر(تشرين الثاين 

)461( 

  لجنة العربية العليا إىل األمير عبد اللهرسالة من ال  -268
  )أصل خمطوط( 4/11/1936

 )461( 

   برقية من امللك غازي، إىل األمير عبد الله، بشأن قرار مقاطعة اللجنة امللكية  -269
  )خمطوط عن األصل( 8/11/1936

)462( 

إىل إلقاء  اإلعالن الصادر عن قوة بوليس فلسطين بمنح الذين يتقدمون بمعلومات تؤول  -270
  القبض على املطلوبين مكافآت مالية

  )أصل مطبوع( 21/11/1936

  
)462( 

اللجنة العربية العليا باالستجابة لوساطتي امللك عبد العزيز وامللك غازي، وإعالن بيان   -271
  االتصال باللجنة امللكية

  )أصل مطبوع( 6/1/1937

  
)465( 

  ق امللكيةمذكرة من أكرم زعيتر إىل جلنة التحقي  -272
  )أصل مطبوع( 18/1/1937

)466( 

  مذكرة سرية من احلكومة العراقية، إىل احلكومة البريطانية، قبيل صدور قرار اللجنة امللكية  -273
  )خمطوط عن األصل( 15/4/1937

)467( 

مذكرة سرية من وزارة اخلارجية العراقية، إىل مفوضياتها يف اخلارج، تطالبها فيها   -274
  على فكرة تقسيم فلسطينباالحتجاج 

  )خمطوط عن األصل( 11/7/1937

)468( 

  برقية من جلنة الدفاع عن فلسطين إىل عصبة األمم  -275
  )خمطوط عن األصل( 1937) أغسطس(آب 

)470( 

رئيس املؤتمر العربي القومي يف بلودان يبرق بقرارات املؤتمر إىل عصبة األمم واحلكومة   -276
  البريطانية

  )خمطوط عن األصل( 10/9/1937

)470( 

  رسالة من املكتب العربي يف دمشق إىل عبد الرحمن شهبندر، والرد عليها  -277
  )الرد أصل خمطوط) (الرسالة أصل مطبوع( 18/12/1937

)471( 

  تقارير عن عمليات فصيل طارق بن زياد ضد املستعمرات  -278
  )أصل خمطوط( 16/1/1938ـ  11

)472( 

  تضمن تقريراً عن عمليات اجملاهدين وأخبارهم يف الشمالرسالة من صفد ت  -279
  )أصل خمطوط( 19/1/1938

)473( 

  احتجاج أعضاء املؤتمر الطبي العربي املنعقد يف بغداد على املظامل النازلة بفلسطين  -280
  )أصل خمطوط( 12/2/1938

)474( 

  عفة اجلهود يف املقاومة، نداء من القيادة العليا للثورة الفلسطينية تدعو فيه إىل مضا  -281
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  وحتذر من انتشار اجملرمين يف اللواء الشمايل
  )أصل مطبوع( 15/2/1938

)474( 

  نالغ املندوب السامي باملكافآت املالية لكل من يساعد السلطة يف القبض على اجملاهديب  -282
  )23/2/1938 ،الشباب( 23/2/1938

)475( 

  شمالتقرير عن عمليات اجملاهدين يف ال  -283
  )أصل خمطوط( 1938) مارس(آذار 

)476( 

ثر صدور احلكم عليه ارسالة وداع من اجملاهد السجين عبد اجمليد رجا، إىل أبناء وطنه، يف   -284
  باإلعدام

  )أصل خمطوط( 1938) أبريل(نيسان 

  
)476( 

   بالغ من القيادة العليا للثورة الفلسطينية  -285
  )أصل خمطوط( 20/4/1938ـ  10

)477( 

رسائل احتجاج، إىل احلكومة البريطانية، على تعذيب عبد احلميد شومان واملعتقلين يف   -286
   سجن عكا

  )خمطوط عن األصل( 23/6/1938ـ  29/4

  
)478( 

  بالغ من القيادة العليا جليش الثورة الفلسطينية  -287
  )أصل خمطوط( 23/5/1938

)479( 

  لثورة يف منطقة طبريالقيادة ا يالغات من املركز الرئيسب  -288
  )أصل خمطوط( 16/6/1938ـ  28/5

)480( 

رسالة من األردن تتضمن تقريراً عن اإلضرابات يف مدن عمان والسلط والكرك والطفيلة   -289
  ومعان، استنكاراً لقدوم اللجنة الفنية للتقسيم

  )أصل خمطوط( 10/6/1938

  
)481( 

   تقارير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -290
  )أصل خمطوط( 30/6/1938

)482( 

التفويض إىل رئيسة االحتاد النسائي املصري، هدى شعراوي، الدفاع عن قضية فلسطين   -291
  يف املؤتمر النسائي الدويل

  )أصل خمطوط( 7/7/1938

  
)483( 

حتجاج من الهيئات الوطنية بصفد، إىل املندوب السامي، على أعمال السلطة التعسفية يف ا  -292
  دينةامل
  )أصل خمطوط( 16/7/1938

  
)483( 

  رسالة من صفد تتضمن تقريراً عن عمليات اجملاهدين  -293
  )أصل خمطوط( 19/7/1938

)484( 

ثر تصديق ارسالة وداع من اجملاهد السجين حممد حممود أحمد حسين، إىل والده، يف   -294
   احلكم عليه باإلعدام

  )أصل مطبوع( 20/7/1938

  
)486( 

من قيادة الثورة بشأن قرار مدير املطبوعات بمنع نشر أخبار احلركات العسكرية يف  بالغ  -295
  قضاءي عكا وصفد

  )أصل مطبوع( 1938) أغسطس(آب 

  
)487( 
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  الصادرة عن اجملاهدين" اجلهاد"األعداد األربعة األوىل من جريدة   -296
  )أصل خمطوط( 1938) أغسطس(آب 

)487( 

  هدين يف حيفا وعكاتقرير عن عمليات اجملا  -297
  )أصل خمطوط( 7/8/1938ـ  2

)489( 

  تقارير عن عمليات اجملاهدين يف اللواء الشمايل  -298
  )أصل خمطوط( 10/8/1938ـ  2

)489( 

  خطاب قائد الثورة العام يف اجملاهدين  -299
  )أصل مطبوع( 6/8/1938

)490( 

  مايلبيان من قائد الثورة العام بالعمليات يف اللواء الش  -300
  )أصل مطبوع( 6/8/1938

)491( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف اللواء الشمايل  -301
  )أصل خمطوط( 16/8/1938ـ  13

)491( 

  رسالة من عكا تتضمن تقريراً عن مرور اجملاهدين عبر احلدود اللبنانية  -302
  )أصل خمطوط( 16/8/1938

)492( 

ا عن أنواع التعذيب الذي يلقاه املعتقلون العرب رسالة من اجملاهد املعتقل صبحي اخلضر  -303
  يف السجون

  )أصل خمطوط( 17/8/1938

  
)493( 

  رسالة من عكا تتضمن تقريراً عن أعمال اجملاهدين  -304
  )أصل خمطوط( 17/8/1938

)496( 

  إىل اجملاهدين عن تنكيل اجليش البريطاين بسكان مدينة نابلس بيان  -305
  )أصل مطبوع( 20/8/1938

)496( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف اللواء الشمايل  -306
  )أصل خمطوط( 20/8/1938

)497( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -307
  )أصل خمطوط( 24/8/1938

)498( 

  بالغ من القيادة العامة جليش الثورة  -308
  )أصل خمطوط( 24/8/1938

)498( 

  اللواء الشمايل تقرير عن عمليات اجملاهدين يف  -309
  )أصل خمطوط( 26/8/1938ـ  24

)499( 

  تقارير عن أعمال اجملاهدين يف اللواء الشمايل  -310
  )أصل خمطوط( 30/8/1938ـ  25

)499( 

  من عكا عن بطولة اجملاهدين يف اللواء الشمايلرسالة   -311
  )أصل خمطوط( 27/8/1938

)499( 

   ات اجملاهدينرسالة من عكا تتضمن تقريراً عن عملي  -312
  )أصل خمطوط( 31/8/1938

)500( 

  تقرير من مركز قيادة اللواء الشمايل  -313
  )أصل خمطوط( 2/9/1938

)501( 
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  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف قضاءي عكا وحيفا  -314
  )أصل خمطوط( 6/9/1938

)501( 

  امبالغ من القيادة العامة لثورة سورية اجلنوبية عن عملية فصيل القس  -315
  )أصل مطبوع( 7/9/1938

)502( 

  الغ من قائد منطقة القدس ورام الله عن عمليات فصيل احلسينب  -316
  )أصل خمطوط( 7/9/1938

)503( 

  من عكا عن فظائع اجلنود اإلنكليز يف قرية البصةرسالة   -317
  )أصل خمطوط( 8/9/1938

)503( 

  الفصائلبالغ من القيادة العامة جليش الثورة عن عمليات   -318
  )أصل مطبوع( 12/9/1938

)504( 

  بالغ من قيادة فصيل النهضة العربية  -319
  )أصل خمطوط( 16/9/1938

)505( 

يف التنكيل  رسالة من اجملاهد املعتقبل صبحي اخلضرا عن أساليب اجليش البريطاين  -320
  باملواطنين العرب

  )أصل مطبوع( 20/9/1938

  
)505( 

امة لثورة سورية اجلنوبية عن تصدي اجملاهدين يف جبال القدس بالغ من القيادة الع  -321
  للطائرات احلربية

  )أصل مطبوع( 21/9/1938

  
)506( 

  تقارير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -322
  )أصل خمطوط( 1/10/1938ـ  23/9

)507( 

  الغ من القيادة العامة جليش الثورة العربية عن احتالل مدينة طبرياب  -323
  )أصل خمطوط( 2/10/1938

)508( 

   رسالتان من صفد تتضمنان أخباراً عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -324
  )أصل خمطوط( 6/10/1938 ،3

)508( 

   تقرير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال، وأعمال السلطة االنتقامية وفظائعها  -325
  )أصل خمطوط( 5/10/1938

)511( 

  اين املنعقد يف القاهرة بشأن قضية فلسطينمقررات املؤتمر البرمل  -326
  )خمطوط عن األصل( 11/10/1938

)512( 

  مقررات املؤتمر النسائي الشرقي املنعقد يف القاهرة بشأن قضية فلسطين  -327
  )أصل مطبوع( 18/10/1938ـ  15

)512( 

  تقرير مرفوع إىل ديوان الثورة العربية عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -328
  )أصل خمطوط( 30/10/1938

)514( 

بيان من اللجنة العربية العليا تستنكر فيه استمرار الهجرة واستباحة اجليش البريطاين   -329
  للمدن والقرى العربية

  )أصل مطبوع( 6/11/1938

  
)514( 

  إعالن من القائد العسكري للواء اجلنوبي بشأن استمرار منع التجول  -330
  )أصل مطبوع( 16/11/1938

)515( 
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  عمليات اجملاهدين يف منطقتي غزة ويافا  نبالغان من ديوان الثورة العربية ع  -331
  )أصل خمطوط( 26/11/1938ـ  16

)515( 

  آل اخلطيب يف قرية راس األحمر عن قيام السلطة بنسف املنازل واحملالت بيان  -332
  )أصل خمطوط( 20/11/1938

)518( 

  إىل رؤساء الفصائل واجملاهدين الغ من ديوان الثورة العربيةب  -333
  )أصل مطبوع( 24/11/1938

)518( 

  إعالن من القائد العسكري لقضاء حيفا يتوعد فيه باتخاذ التدابير املشددة  -334
  )خمطوط عن األصل( 25/11/1938

)519( 

  رسالة من ديوان الثورة العربية بشأن حماكمة مواطن بتهمة السرقة  -335
  )أصل مطبوع( 27/11/1938

)519( 

  تقرير عن معركة أم الزينات يف منطقة الكرمل  -336
  )أصل خمطوط( 28/11/1938

)520( 

  رستم حيدر يرد على وزير املستعمرات بشأن عالقة امللك فيصل بفلسطين  -337
29/11/1938 )The Iraq Times, No. 8111, December 1st, 1938, p. 1( 

)520( 

  أبو درة عن معركة أم الزيناتبيان من القائد يوسف سعيد   -338
  )أصل مطبوع( 30/11/1938

)522( 

  من اجملاهدين إىل الشعب العربي الفلسطيني بيان  -339
  )أصل مطبوع( 1938) ديسمبر(كانون األول 

)523(  
 

  بيان من ديوان الثورة العربية يؤكد قدرة الثورة على حماية أرواح املواطنين وأموالهم  -340
  )طبوعأصل م( 2/12/1938

)523( 

ثر تقرير جلنة ابيان من ديوان الثورة العربية رداً على بيان احلكومة البريطانية يف   -341
  وودهيد

  )أصل مطبوع( 2/12/1938

)524( 

  رسالة من صفد تتضمن تقريراً عن األحداث يف حيفا وصفد  -342
  )أصل خمطوط( 3/12/1938

)525( 

  شمالتقارير عن عمليات اجملاهدين يف ال  -343
  )أصل خمطوط( 9/12/1938ـ  5

)525( 

بيانات من القائد عبد الرحيم احلاج حممد والقائد عارف عبد الرازق رداً على منشور القائد   -344
  البريطاين للمنطقة الوسطى

  )أصل خمطوط( 8/12/1938

  
)526( 

ليهودية يف الفصائل يف مهاجمة املعسكرات البريطانية واملمتلكات ا اتالغان عن عمليب  -345
  مناطق اللد وحيفا وتل أبيب

  )أصل مطبوع( 13/1/1939 -  9/12/1938

  
)527( 

  بالغ من ديوان الثورة العربية عن مأساة عتيل  -346
  )أصل مطبوع( 11/12/1938

)529( 

  تقرير عن أعمال اجملاهدين يف الشمال  -347
  )أصل خمطوط( 15/12/1938ـ  12

)530( 
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  اهدين يف الشمالتقارير عن عمليات اجمل  -348
  )أصل خمطوط( 27/12/1938ـ  13

)530( 

  قرار املندوب السامي بإطالق سراح املعتقلين يف سيشل  -349
  )خمطوط عن األصل( 14/12/1938

)532( 

  من ديوان الثورة العربية عن عمليات اجملاهدين يف منطقة املثلث بالغات  -350
  )أصل مطبوع( 23/12/1938ـ  14

)532(  
  

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف قضاء عكا  -351
  )أصل خمطوط( 17/12/1938

)535( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -352
  )أصل خمطوط( 19/12/1938 ،17

)535( 

  بالغ من ديوان الثورة العربية عن عمليات اجملاهدين يف منطقتي القدس واملثلث  -353
  )أصل خمطوط( 29/12/1938ـ  17

)536( 

  يان من ديوان الثورة العربية عن عمليات الفصائل يف منطقتي اللد ويافاب  -354
  )أصل مطبوع( 19/12/1938

)536( 

  تقارير عن أعمال اجملاهدين يف الشمال  -355
  )أصل خمطوط( 23/12/1938ـ  19

)537( 

  بالغ من ديوان الثورة العربية يدعو إىل اإلضراب استنكاراً ملأساة عتيل  -356
  )أصل مطبوع( 23/12/1938

)538( 

  رسالة من طولكرم عن االعتقاالت وأعمال اجملاهدين  -357
  )أصل خمطوط( 24/12/1938

)538( 

  تقارير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -358
  )أصل خمطوط( 4/1/1939 – 25/12/1938

)539( 

  تقرير عن هجوم اجملاهدين على مستعمرة يما  -359
  )طأصل خمطو( 27/12/1938

)539( 

  تقارير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -360
  )أصل خمطوط( 8/1/1939ـ  27/12/1938

)540( 

  بالغ عن عمليات اجملاهدين يف مهاجمة املستعمرات اليهودية يف منطقتي عكا وحيفا  -361
  )أصل خمطوط( 27/1/1939 – 27/12/1938

)541( 

  قرير عن عمليات اجملاهدين يف الشمالت  -362
  )أصل خمطوط( 29/12/1938

)543( 

  رسالة من صفد تتضمن تقريراً عن عمليات اجملاهدين  -363
  )أصل خمطوط( 30/12/1938

)543( 

من القائد عبد الرحيم احلاج حممد عن مداهمة اجليش البريطاين لقرية عتيل يف  بيان  -364
  قضاء طولكرم

  )أصل مطبوع] (1939 – 1938[

  
)544( 

  ة الشيخ حسن سالمة ورجاله من طوق القوات البريطانيةبالغ عن جنا  -365
  )أصل خمطوط] (1939 – 1938[

)544( 
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  بالغ من قائد الثورة  يف الشمال عن مداهمة القوات البريطانية لقرية شعب  -366
  )أصل خمطوط] (1939 – 1938[

)545( 

  مدينة القدس تقرير عن احتالل القوات البريطانية للحرم الشريف واالعتقاالت يف  -367
  )أصل خمطوط] (1939 – 1938[

)545( 

   تقرير عن مداهمة القوات البريطانية لقرية فارة يف الشمال  -368
  )أصل خمطوط] (1939 – 1938[

)545( 

  تقرير من اجملاهدين يف منطقة اجلليل عن مداهمة القوات البريطانية لقرية دبورية  -369
  )أصل خمطوط] (1939 – 1938[

)546( 

  رسالة من املزارع السجين حممد عبد القادر الياسين عن التعذيب الذي تعرض له  -370
  )أصل خمطوط] (1939 – 1938[

)546( 

  بيان عن تعذيب املعتقلين العرب يف املعسكرات والسجون  -371
  )أصل خمطوط] (1939 – 1938[

)548( 

  التقرير عن تنكيل القوات البريطانية بقرى املغاربة يف الشم  -372
  )أصل خمطوط] (1939 – 1938[

)548( 

  انات احلكوميةعن رفض سكان طبريا الفقراء لإلع رسالة من الشمال  -373
  )أصل خمطوط] (1939 – 1938[

)549( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -374
  )أصل خمطوط] (1939 – 1938[

)549( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف منطقة بيسان  -375
  )أصل خمطوط] (1939 – 1938[

)549( 

  عن عمليات اجملاهدين يف منطقة اللد نتقريرا  -376
  )أصل خمطوط] (1939 – 1938[

)550( 

  بالغ من قيادة منطقة طبريا عن اشتباك بين اجملاهدين والقوات البريطانية  -377
  )أصل خمطوط] (1939 – 1938[

)550( 

  التقرير عن عمليات اجملاهدين يف الشم  -378
  )أصل خمطوط] (1939 – 1938[

)551( 

  تقرير من فريق اجلوالن عن مهاجمته مستعمرة النقيب على احلدود الشمالية  -379
  )أصل خمطوط] (1939 – 1938[

)551( 

  ، قائد منطقة الشفا يف قضاء طبرياىبالغ استشهاد حممد بن عيس  -380
  )أصل خمطوط] (1939 – 1938[

)552( 

  ة للمجاهدين قرب املالكية يف الشمالتقرير عن عملي  -381
  )أصل خمطوط] (1939 – 1938[

)552( 

  بالغ من ديوان الثورة العربية بشأن اإلذن للمواطنين يف السفر  -382
  )طبوعأصل م] (1939 – 1938[

)552( 

  تقريران عن عمليات اجملاهدين يف منطقة عكا  -383
  )أصل خمطوط( 5/1/1939 ،1

)553( 

  يوان الثورة العربية عن عمليات اجملاهدين ضد الدوائر احلكومية والقوات بالغ من د  -384
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  البريطانية يف منطقة نابلس
  )أصل خمطوط( 2/1/1939

)553( 

  تقرير إىل قيادة اللواء الشمايل عن الهجوم على مستعمرة األرنبيات  -385
  )أصل خمطوط( 2/1/1939

)554( 

  مالتقرير عن عمليات اجملاهدين يف الش  -386
  )أصل خمطوط( 8/1/1939ـ  2

)555( 

  تقارير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -387
  )أصل خمطوط( 11/1/1939ـ  2

)555( 

  تقرير إىل قيادة الثورة العربية عن عمليات اجملاهدين يف منطقة صفد  -388
  )أصل خمطوط( 4/1/1939

)557( 

  جاهدين يف الشمالتقرير إىل قيادة الثورة العربية عن عملية للم  -389
  )أصل خمطوط( 4/1/1939

)557( 

  تقريران من القائد العام ملنطقة رام الله عن عمليات اجملاهدين  -390
  )أصل خمطوط( 7/1/1939ـ  4

)558( 

  تقارير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -391
  )أصل خمطوط( 20/1/1939ـ  4

)558( 

  حداث يف املنطقةرسالة من نابلس تتضمن تقريراً عن األ  -392
  )أصل خمطوط( 5/1/1939

)560( 

  تقارير عن عمليات اجملاهدين ضد املستعمرات اليهودية  -393
  )أصل خمطوط( 7/1/1939ـ  5

)561( 

  تقارير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -394
  )أصل خمطوط( 8/1/1939ـ  5

)562(  
  

  هدين يف املنطقة الوسطىبالغ من ديوان الثورة العربية عن عمليات اجملا  -395
  )أصل مطبوع( 6/1/1939

)562( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف منطقة صفد  -396
  )أصل خمطوط( 6/1/1939

)563( 

  تقارير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -397
  )أصل خمطوط( 7/1/1939ـ  6

)563( 

  تقارير عن عمليات اجملاهدين يف قضاء عكا  -398
  )صل خمطوطأ( 9/1/1939ـ  6

)564( 

  تقريران عن عمليات اجملاهدين يف قضاء عكا  -399
  )أصل خمطوط( 11/1/1939، 6

)565( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين على احلدود الشمالية  -400
  )أصل خمطوط( 7/1/1939

)565( 

  تقريران عن عمليات اجملاهدين وأوضاعهم إىل القائد عبد الرحيم احلاج حممد  -401
  )أصل خمطوط( 8/1/1939

)566( 

 )566(  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -402
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  )أصل خمطوط( 9/1/1939
  تقارير عن عمليات اجملاهدين يف قضاء عكا  -403

  )أصل خمطوط( 13/1/1939ـ  9
)567( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف قضاء صفد  -404
  )أصل خمطوط( 10/1/1939

)567( 

دين أبو ابراهيم وعبد الرحيم احلاج حممد ضد خروج حزب الدفاع على إرادة بيان من القائ  -405
  األمة العليا

  )أصل مطبوع( 11/1/1939

  
)567( 

  رسالة من صفد تتضمن تقريراً عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -406
  )أصل خمطوط( 11/1/1939

)568( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف قضاء عكا  -407
  )أصل خمطوط( 13/1/1939

)569( 

  تقارير عن عمليات اجملاهدين يف منطقتي حيفا وطبريا  -408
  )أصل خمطوط( 17/1/1939ـ  14

)570( 

  بيان اللجنة العربية العليا بتأليف الوفد العربي الفلسطيني إىل مؤتمر لندن  -409
  )أصل خمطوط( 15/1/1939

)571( 

أن تزويد السلطة بأسماء املواطنين خيانة وطنية ديوان الثورة العربية يبلغ خماتير القرى   -410
  عظمى

  )أصل خمطوط( 15/1/1939

)572( 

  رسالة من صفد تتضمن تقريراً عن عمليات اجملاهدين وأخبارهم يف الشمال  -411
  )أصل خمطوط( 15/1/1939

)572( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف قضاء طبريا  -412
  )أصل خمطوط( 21/1/1939ـ  15

)573( 

  تقارير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -413
  )أصل خمطوط( 21/1/1939ـ  15

)574( 

  بالغان من ديوان الثورة العربية عن عمليات اجملاهدين يف املنطقة الوسطى واجلنوب  -414
  )أصل مطبوع( 17/1/1939 ،16

)575( 

  طقة الوسطىبالغان من ديوان الثورة العربية عن عمليات اجملاهدين يف املن  -415
  )أصل خمطوط( 21/1/1939 ،16

)577( 

  تقرير عن عملية للمجاهدين يف الشمال  -416
  )أصل خمطوط( 17/1/1939

)578( 

 تقارير عن عمليات اجملاهدين يف منطقتي حيفا وطبريا  -417
  )أصل خمطوط( 20/1/1939ـ  17

)579( 

  قبل اجلنود البريطانيينرسالتان من عكا عن تعذيب األهايل وتخريب املدينة من   -418
  )أصل خمطوط( 20/1/1939 ، 17

)579( 

  تقرير عن مهاجمة فصيل أبو سعيد ملستعمرة يما  -419
  )أصل خمطوط( 18/1/1939

)582( 



27 
 

مذكرة من عيسى البندك، باسم املسيحيين العرب الفلسطينيين، إىل السلطات البريطانية   -420
  ة املستديرةورؤساء الوفود العربية إىل مؤتمر املائد

  )أصل خمطوط( 20/1/1939

  
)582( 

  رسالة من نابلس عن عمليات اجملاهدين واألحداث يف املنطقة  -421
  )أصل خمطوط( 20/1/1939

)584( 

  تقرير عن هجوم للمجاهدين على مستعمرة كدس بين عكا وحيفا  -422
  )أصل خمطوط( 20/1/1939

)585( 

   قتي صفد وطبرياتقرير عن عمليات اجملاهدين يف منط  -423
  )أصل خمطوط( 20/1/1939

)585( 

  تقرير عن عملية للمجاهدين يف منطقة عكا  -424
  )أصل خمطوط( 21/1/1939

)586( 

  تقرير من قائد منطقة رام الله عن اصطدام اجملاهدين مع دورية للجيش  -425
  )أصل خمطوط( 21/1/1939

)586( 

  تقارير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -426
  )أصل خمطوط( 2/1939 /17ـ  22/1

)586(  
 

  تقريران عن عمليات اجملاهدين على احلدود الشمالية  -427
  )أصل خمطوط( 23/1/1939

)590( 

  بالغ من ديوان الثورة العربية عن أعمال السلطة التعسفية يف منطقة اللد  -428
  )أصل مطبوع( 24/1/1939

)591( 

  التعسفية يف املنطقة من صفد عن أعمال السلطةرسالة   -429
  )أصل خمطوط( 24/1/1939

)592( 

  بيان من القائد عارف عبد الرازق ينفي فيه شائعة مغادرته فلسطين  -430
  )أصل خمطوط( 27/1/1939

)593( 

  تقرير عن اعتداء اجلنود على القرى اآلمنة وحرق بيوتها  -431
  )أصل خمطوط( 27/1/1939

)594( 

  رة العربية عن عمليات اجملاهدين يف املنطقة الوسطى واملثلثبالغان من ديوان الثو  -432
  )أصل خمطوط( 29/1/1939ـ  27

)594( 

  تقرير عن هجوم اجملاهدين على مستعمرتي السلمون واجملدل  -433
  )أصل خمطوط( 30/1/1939ـ  28

)596( 

السلطة على احتجاج من عصبة العمل القومي يف دمشق، إىل املندوب السامي، على اعتداء   -434
  األماكن املقدسة

  )أصل خمطوط( 29/1/1939

)596( 

   بالغ من ديوان الثورة العربية عن عملية للمجاهدين يف منطقة نابلس  -435
  )أصل خمطوط( 29/1/1939

)596( 

للجنة اإلصالحية يف قرية العموقة، يف قضاء صفد، عن عدوان اجليش البريطاين تقرير من ا  -436
  على القرية

  )أصل خمطوط( 29/1/1939

  
)597( 
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  الغ من ديوان الثورة العربية عن عملية للمجاهدين يف منطقة نابلسب  -437
  )أصل خمطوط( 4/2/1939

)597( 

  بيان من الوطنيين العرب يهاجمون فيه مواقف وزير احلربية البريطاين وأعماله  -438
  )أصل مطبوع( 1939) فبراير(شباط 

)598( 

  عبد الرحيم احلاج حممد ينفي فيه اخلالف بين قادة الثورةمن القائد بيان   -439
  )أصل خمطوط( 1939) فبراير(شباط 

)598( 

  ان ديوان الثورة العربية يف عيد األضحىبي  -440
  )أصل مطبوع( 1/2/1939

)599( 

  تقرير من قيادة فصيل النهضة العربية عن مداهمة القوات البريطانية لقرية بيت امرين  -441
  )أصل خمطوط( 2/2/1939

)600( 

  تقرير عن مداهمة القوات البريطانية لقرية بيت امرين  -442
  )أصل خمطوط( 3/2/1939

)601( 

  تقرير عن اشتباك بين اجملاهدين واجلنود على احلدود الشمالية  -443
  )أصل خمطوط( 3/2/1939

)602( 

  تقرير عن هجوم اجملاهدين على مستعمرة كفرتا  -444
  )خمطوطأصل ( 3/2/1939

)603( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -445
  )أصل خمطوط( 6/2/1939ـ  3

)603( 

  تقرير عن عمليات الفصائل يف منطقة جنين  -446
  )أصل خمطوط( 13/2/1939ـ  3

)603( 

  تقارير عن عمليات اجملاهدين يف منطقتي عكا وصفد  -447
  )أصل خمطوط( 16/2/1939ـ  3

)604( 

  من ديوان الثورة العربية عن عمليات الفصائل ومهاجمة املستعمرات اليهودية بالغ  -448
  )أصل خمطوط( 4/2/1939

)605( 

  تقريران عن االشتباكات بين اجملاهدين وبين اخلفراء والعمال اليهود قرب قرية كفر برعم  -449
  )أصل خمطوط( 5/2/1939

)605( 

  فلسطينية عن عمليات الفصائل بالغ من القيادة العليا جليش الثورة ال  -450
  )أصل خمطوط( 8/2/1939ـ  5

)606( 

تقرير من رئيس فصيل قرية كفر اللبد، إىل اللجنة العربية العليا، عن مداهمة القوات   -451
  البريطانية للقرية

  )أصل خمطوط( 6/2/1939

  
)607( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -452
  )أصل خمطوط( 9/2/1939ـ  6

)608( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -453
  )أصل خمطوط( 10/2/1939ـ  7

)608( 

  تقرير من فصيل سيرين عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -454
  )أصل خمطوط( 11/2/1939ـ  7

)608( 
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  رسالة تتضمن تقريراً عن اشتباك القائد يوسف سعيد أبو درة وحرسه من القوات البريطانية  -455
  )أصل خمطوط( 8/2/1939

)609( 

  بالغ من ديوان الثورة العربية عن عمليات الفصائل يف املنطقة الوسطى  -456
  )أصل مطبوع( 10/2/1939

)609( 

  تقرير عن عمليات الفصائل يف منطقة القدس  -457
  )أصل خمطوط( 11/2/1939

)610( 

  تقرير عن عمليات الفصائل يف منطقة صفد  -458
  )ل خمطوطأص( 13/2/1939

)611( 

  تقرير عن عمليات الفصائل ضد مستعمرة املراح والقوات البريطانية  -459
  )أصل خمطوط( 14/2/1939 ، 13

)611( 

رسالتان من صفد عن عمليات اجملاهدين ومداهمة القوات البريطانية للقرى يف منطقتي   -460
  عكا وصفد

  )أصل خمطوط( 16/2/1939 ،13

  
)612( 

  عمليات اجملاهدين ضد املستعمرات اليهودية والدوريات على احلدود الشماليةتقارير عن   -461
  )أصل خمطوط( 18/2/1939ـ  13

)613( 

  بيان من القائد عارف عبد الرازق ينفي فيه اخلالف بين قادة الثورة  -462
  )أصل خمطوط( 14/2/1939

)614( 

عمليات فصيل عبد الله ضرار بن  بالغان من القيادة العليا جليش الثورة الفلسطينية عن  -463
  األزور

  )أصل خمطوط( 20/2/1939ـ  14

)615( 

بالغات من القيادة العليا جليش الثورة الفلسطينية عن عمليات الفصائل يف املنطقة   -464
  الوسطى

  )أصل خمطوط( 2/3/1939ـ  15/2

)616( 

دينة ومداهمة القوات رسالة من عكا تتضمن تقريراً عن فرض نظام منع التجول على امل  -465
  البريطانية للقرى يف املنطقة

  )أصل خمطوط( 16/2/1939

  
)618( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -466
  )أصل خمطوط( 16/2/1939

)619( 

  تقرير عن هجمات اجملاهدين على املستعمرات اليهودية  -467
  )أصل خمطوط( 16/2/1939

)619( 

  اهدين يف الشمالتقارير عن عمليات اجمل  -468
  )أصل خمطوط( 3/3/1939ـ  16/2

)620( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين وأوضاعهم يف منطقة بيسان  -469
  )أصل خمطوط( 17/2/1939

)621( 

  تقريران عن عمليات فصيل القسام ضد املستعمرات اليهودية على احلدود الشمالية  -470
  )أصل خمطوط( 19/2/1939- 18

)621( 

 )622(  ر عن عمليات اجملاهدين على احلدود الشماليةتقري  -471
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  )أصل خمطوط( 20/2/1939ـ  19
  بالغات من ديوان الثورة العربية عن عمليات الفصائل يف منطقة نابلس  -472

  )أصل خمطوط( 4/3/1939 – 19/2
)622( 

  تقريران عن عمليات فصيل القسام على احلدود الشمالية  -473
  )أصل خمطوط( 20/2/1939

)623( 

  بيان القائد عارف عبد الرازق بمحاولة القوات البريطانية إلقاء القبض عليه  -474
  )أصل خمطوط( 21/2/1939

)624( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -475
  )أصل خمطوط( 24/2/1939 - 21

)625( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين بتفجير أنابيب النفط  -476
  )صل خمطوطأ( 24/2/1939 - 21

)625( 

  تقرير عن عمليات فصيل ناصر الدين يف منطقة طبريا  -477
  )أصل خمطوط( 22/3/1939 - 21/2

)625( 

  تقارير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -478
  )أصل خمطوط( 3/3/1939 – 22/2

)626( 

  تقريران عن هجوم فصيل طارق بن زياد على مستعمرتي كركور وبنيامينا  -479
  )أصل خمطوط( 24/2/1939 – 23

)628( 

  تقرير عن هجوم اجملاهدين على القوات البريطانية يف منطقة صفد  -480
  )أصل خمطوط( 24/2/1939

)628( 

  تقارير عن مهاجمة الفصائل للدوريات واملستعمرات  -481
  )أصل خمطوط( 4/3/1939 – 24/2

)628( 

  ئل ضد املستعمراتبالغ من ديوان الثورة العربية عن عمليات الفصا  -482
  )أصل خمطوط( 7/3/1939 – 24/2

)629( 

بالغ من القيادة العليا جليش الثورة الفلسطينية عن هجوم اجملاهدين على مستعمر كفر   -483
  خورش

  )أصل خمطوط( 25/2/1939

)630( 

  تقارير عن هجوم فصيل طارق بن زياد على املستعمرات اليهودية  -484
  )طأصل خمطو( 28/2/1939 – 25

)630( 

  تقارير عن عمليات فصيل طارق بن زياد يف الشمال  -485
  )أصل خمطوط( 1/3/1939 – 25/2

)630( 

  على اجملاهدين يف منطقة عكاالغادر عدوان القوات البريطانية   -486
  )أصل خمطوط( 27/2/1939

)631( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين وأوضاعهم يف منطقة القدس  -487
  )خمطوط أصل( 28/2/1939

)631( 

تقرير من اللجان اإلصالحية، يف قرى العموقة والتليل والعلمانية، عن مداهمة اجليش   -488
  البريطاين للقرى

  )أصل خمطوط( 28/2/1939

  
)632( 
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   تقرير من قائد فصيل التأديب عن تأديب املناوئين للثورة املقيمين يف بيروت  -489
  )أصل خمطوط( 28/2/1939

)632( 

  يان من قادة املنطقة الشمالية إىل أبناء القرى واملدنب  -490
  )أصل مطبوع( 1939) مارس(آذار 

)633( 

  ن من القيادة العامة جلهاد فلسطين إىل اجملاهدين والعرب واملسلمينبيا  -491
  )أصل مطبوع( 1/3/1939

)633( 

  تقرير عن عمليات فصيل اخلضر يف منطقة أريحا  -492
  )طوطأصل خم( 14/3/1939 -  2

)634( 

  بالغ من القيادة العامة جليش الثورة عن عمليات الفصائل يف املثلث  -493
  )أصل خمطوط( 3/3/1939

)635( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف منطقة بيسان  -494
  )أصل خمطوط( 8/3/1939 -  5

)635( 

ه على مساندتهم ن من القائد يوسف سعيد أبو درة إىل أهايل سورية ولبنان يشكرهم فيبيا  -495
  الشعب الفلسطيني

  )أصل خمطوط( 7/3/1939

  
)636( 

  تقريران عن عمليات اجملاهدين ضد املستعمرات يف الشمال  -496
  )أصل خمطوط( 10/3/1939 ، 8

)636( 

  تقارير عن عمليات اجملاهدين ضد املستعمرات اليهودية والقوات البريطانية يف الشمال  -497
  )وطأصل خمط( 29/3/1939 – 9

)637( 

  من ديوان الثورة العربية يدعو إىل عدم التعاون مع السلطات البريطانية بيان  -498
  )أصل مطبوع( 12/3/1939

)640( 

  تقارير عن عمليات اجملاهدين ضد املستعمرات اليهودية يف الشمال  -499
  )أصل خمطوط( 15/3/1939 – 12

)640( 

  كرات البريطانيةتقارير عن عمليات اجملاهدين ضد املعس  -500
  )أصل خمطوط( 14/3/1939

)641( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف منطقة بيسان  -501
  )أصل خمطوط( 24/3/1939 – 15

)641( 

البالغ األول من قيادة الثورة العربية الكبرى يف شرق األردن عن عمليات اجملاهدين   -502
  جلوناألردنيين ضد القوات البريطانية يف منطقتي إربد وع

  )أصل مطبوع( 16/3/1939

  
)642( 

بالغات من قيادة الثورة العربية الكبرى يف شرق األردن عن مهاجمة اخملافر والقوات   -503
  البريطانية

  )أصل مطبوع( 31/3/1939 ، 18 ، 17

)643( 

  تقرير عن عمليات اجملاهدين يف الشمال  -504
  )أصل خمطوط( 25/3/1939

)644( 

  ات اجملاهدين يف منطقة بيسانتقرير عن عملي  -505
  )أصل خمطوط( 30/3/1939 – 29

)644( 
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  تقرير عن عملية للمجاهدين يف منطقة طبريا  -506
  )أصل خمطوط( 30/3/1939

)645( 

  تقارير من قيادة جبال عجلون عن عمليات اجملاهدين يف شرق األردن  -507
  )أصل خمطوط( 10/4/1939 ، 9

)645( 

  اجملاهدين يف منطقة نابلستقرير عن عمليات   -508
  )أصل خمطوط( 10/4/1939

)646( 

  رسالة من عزة دروزة يف دمشق، إىل أكرم زعيتر يف بغداد، بشأن األوضاع السياسية  -509
  )أصل خمطوط( 1/5/1939

)647( 

  رسالة من عزة دروزة يف دمشق، إىل أكرم زعيتر يف بغداد، بشأن الكتاب األبيض  -510
  )طوطأصل خم( 22/5/1939

)647( 

برقيتان من رئيس اللجنة العليا املصرية للدفاع عن فلسطين، عبد احلميد سعيد، إىل   -511
  احلكومة البريطانية والعصبة اإلسالمية يف الهند، احتجاجاً على الكتاب األبيض

  )خمطوط عن األصل( 22/5/1939

  
)648( 

  ضاللجنة العربية العليا رداً على الكتاب األبيبيان   -512
  )أصل مطبوع( 30/5/1939

)648( 

  
  ملحق

  
  مشروع التنقيب عن املعادن وزيت النفط يف فلسطين  -1

  )أصل خمطوط( 12/7/1911، 12/5
)654( 

  وصية الشهيد سليم أحمد عبد الهادي  -2
  )أصل خمطوط( 21/8/1915

)654( 

  تقرير عن املناطق التي احتلها اليهود من فلسطين  -3
  )أصل مطبوع( 1948

)655( 

رسالة من قائد اجلهاد املقدس، عبد القادر احلسيني، يدعو فيها املقاتلين العرب إىل   -4
  التجمع يف مناطق القتال

  )أصل خمطوط( 25/1/1948

  
)656( 

  نص الدعوة املوجهة من حكومة فلسطين لتأليف اجمللس الوطني يف غزة  -5
  )أصل مطبوع( 27/9/1948

)657( 

  عموم فلسطين النظام املوقت حلكومة  -6
  )أصل مطبوع( 1948) أكتوبر(تشرين األول 

)657( 

  إعالن استقالل فلسطين يف اجتماع اجمللس الوطني الفلسطيني املنعقد يف غزة  -7
  )أصل خمطوط( 1/10/1948

)658( 

قرار اجمللس الوطني الفلسطيني املنعقد يف غزة بالطلب إىل احلكومات العربية إبقاء   -8
  نجيوشها يف فلسطي

  )أصل خمطوط( 2/10/1948

  
)659( 

  ، على لرسالة شكر من القائد العام للقوات املصرية يف فلسطين، إىل رئيس بلدية اجملد  -9
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  جهوده الوطنية
  )أصل مطبوع( 13/10/1948

)659( 

  مذكرة من ممثلي املثلث، إىل امللك عبد الله بن احلسين، بشأن اتفاقية رودس  - 10
  )أصل مطبوع( 22/5/1949

)660( 

مذكرة احتجاج من حكومة عموم فلسطين، إىل األمانة العامة جلامعة الدول العربية، على   - 11
  عدم دعوتها إىل حضور دورة اجمللس احلادية عشرة

  )أصل مطبوع( 17/10/1949

  
)663( 

  
  زنكوغراف

  
ثر انسحاب ارسالة من رئيس بلدية نابلس، الشيخ عمر زعيتر، عن أوضاع املدينة يف   -1

  اجليش العثماين
15/10/1918  

  
)665( 

  مذكرة احتجاج من وجهاء لواء نابلس إىل مؤتمر الصلح يف باريس ودول احللفاء  -2
11/1/1919   

)667( 

  تاريخي وسياسي من املؤتمر العربي الفلسطيني األول إىل مؤتمر الصلح يف باريستقرير   -3
  1919) فبراير(شباط 

)669( 

مية املسيحية يف نابلس ألعضاء وفد قضاء نابلس إىل املؤتمر تسمية اجلمعية اإلسال  -4
  السوري العام

17/6/1919   

)671( 

احتجاج من اجلمعية اإلسالمية يف يافا، إىل الكردينال جوستيني،، على هجرة الصهيونيين   -5
  وامتيازاتهم

9/10/1919  

  
)672( 

  حماضر جلسات املؤتمر العربي الفلسطيني الثالث  -6
13 – 19/12/1920   

)673( 

  حماضر جلسات املؤتمر العربي الفلسطيني الرابع  -7
29/5 – 4/6/1921  

)674( 

  حماضر جلسات الوفد العربي الفلسطيني إىل لندن  -8
23/6/1921  - 16/6/1922  

)675( 

  الرسائل املتبادلة بين الوفد العربي الفلسطيني يف جنيف واللورد بلفور  -9
29 – 31/8/1921  

)677( 

  مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني إىل رئيس جمعية األمم يف جنيف، واجلواب بوصولها  - 10
10/9/1921   

)679( 

مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني، إىل وزير املستعمرات، بمطاليب الشعب الرئيسية،   - 11
  واجلواب بوصولها

24/10/1921  

  
)681( 

 )682(  مي للحجاز إىل األمم والدول العربية واإلسالميةنداءات الوفد العربي الفلسطيني اإلسال  - 12
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1922  
  مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني يف لندن إىل مؤتمر وزراء اخلارجية يف باريس  - 13

20/3/1922  
)683( 

رسالة من امللك حسين بن علي، إىل رئيس الوفد العربي الفلسطيني يف لندن، بشأن مهمات   - 14
  الوفد

  1922 )ابريل(نيسان 

  
)684( 

رسالة من وديع البستاين، إىل رئيس الوفد العربي الفلسطيني يف لندن، تتضمن مذكرته إىل   - 15
  امعاملندوب السامي بشأن قضية جسر اجمل

14/6/1922  

  
)686( 

البرقيات من الهيئات السياسية والشعبية الفلسطينية إىل وفدها يف لندن، بشأن قطع   - 16
   البالداملفاوضات والعودة إىل

7  - 15/7/1922  

  
)687( 

  1929النشرة الرسمية األوىل حلكومة فلسطين يف اضطرابات سنة   - 17
25/8/1929  

)689( 

  1929رد اللجنة التنفيذية على منشور املندوب السامي بشأن اضطرابات سنة   - 18
2/9/1929   

)690( 

  وصية الشهيد فؤاد حجازي  - 19
16/6/1930   

)691( 

  نة التنفيذية العربية بوقف التظاهر واإلضراب إىل إشعار آخرقرار اللج  - 20
3/11/1933  

)692( 

رسالة شكر من سكان نابلس، إىل مندوبي العراق وإيران يف عصبة األمم، على تأييدهما   - 21
  الشعب الفلسطيني والرد عليها

4/10/1934   

  
)693( 

لقائه رئيس اللجنة التنفيذية  رسالة من األمير شكيب أرسالن، إىل أكرم زعيتر، بشأن  - 22
  للجمعية الصهيونية يف جنيف

4/12/1934  

  
)694( 

  تأليف اللجان القومية يف أنحاء فلسطين استجابة لنداء نابلس  - 23
   23/4/1936ـ  21

)696( 

  تعميم من أمير سر اللجنة العربية العليا إىل اللجان القومية يف البالد  - 24
25/4/1936  

)698( 

  اللجان القومية يف نابلستأليف   - 25
25/4 – 19/5/1936  

)699( 

  البيان الثاين من اللجنة القومية يف نابلس إىل أهايل املدينة  - 26
27/4/1936   

)701( 

  بيان أهايل مدينة القدس بالدعوة إىل االمتناع من دفع الضرائب  - 27
6/5/1936   

)702( 

 )704(  نابلس بالغ من مساعد حاكم اللواء الشمايل إىل أهايل  - 28
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25/5/1936   
  بيان من املعتقلين يف صرفند رداً على نداء املندوب السامي إلنهاء اإلضراب  - 29

   1936) يوليو(أواخر تموز 
)705( 

اإلعالن الصادر عن قوة بوليس فلسطين بمنح الذين يتقدمون بمعلومات تؤول إىل إلقاء   - 30
  القبض على املطلوبين مكافآت مالية

21/11/1936  

  
)707( 

  بالغ من القيادة العامة لثورة سورية اجلنوبية عن عمليات فصيل القسام  - 31
7/9/1938  

)708( 

  بالغ من القيادة العامة جليش الثورة عن عمليات الفصائل  - 32
12/9/1938   

)709( 

  بالغ من ديوان الثورة العربية عن مأساة عتيل  - 33
11/12/1938  

)710( 

  الثورة العربية عن عمليات اجملاهدين يف منطقة املثلثبالغات من ديوان   - 34
14 - 23/12/1938  

)711( 

بيان من القائدين أبو ابراهيم وعبد الرحيم احلاج حممد ضد خروج حزب الدفاع على إرادة   - 35
  األمة العليا

11/1/1939  

  
)713( 

املواطنين خيانة وطنية ديوان الثورة العربية يبلغ خماتير القرى أن تزويد السلطة بأسماء   - 36
  عظمى 

15/1/1939   

)714( 

  بالغان من ديوان الثورة العربية عن عمليات اجملاهدين يف املنطقة الوسطى  - 37
16، 21/1/1939  

)715( 

  بالغ من ديوان الثورة العربية عن أعمال السلطة التعسفية يف منطقة اللد  - 38
24/1/1939   

)716( 

لقومي يف دمشق، إىل املندوب السامي، على اعتداء السلطة على احتجاج من عصبة العمل ا  - 39
  األماكن املقدسة

29/1/1939  

  
)717( 

  بالغ من القيادة العليا جليش الثورة الفلسطينية عن عمليات الفصائل  - 40
5 – 8/2/1939  

)718( 

اندتهم بيان من القائد يوسف سعيد أبو درة إىل أهايل سورية ولبنان يشكرهم فيه على مس  - 41
  الشعب الفلسطيني

7/3/1939  

  
)720( 

  وصية الشهيد سليم أحمد عبد الهادي  - 42
21/8/1915  

)721( 

  إعالن استقالل فلسطين يف اجتماع اجمللس الوطني الفلسطيني املنعقد يف غزة   - 43
1/10/1948  

)722( 
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