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1920–1934م.  بني  ومعارضني  مجلسيني  بني  الفلسطينني  صراع 
البلدية أمنوذجاً( )االنتخابات  إثارتها وتعزيزها  االنتداب في  ودور سلطات 

ملخص: 

حتدثت الدرا�سة عن ال�رشاع الفل�سطيني الفل�سطيني بني املجل�سيني واملعار�سني خلل 
اإثارته وتعزيزه،  النتداب يف  �سلطات  والثلثينيات منه ودور  الع�رشين  القرن  ع�رشينيات 
وعن ال�رشاع الذي دار يف املوؤمترات الفل�سطينية الذي انتج جلنة تنفيذية �سعيفه مهلهله 
متناق�سة ومت�سارعة، حيث كان لذلك اأثرحٌ �سلبيحٌ على اأداء القيادات الفل�سطينية خلل تلك 
احلقبة مما انعك�س على نتائج النتخابات البلدية. وحتدثت عن اأ�سباب عدم اإجراء �سلطات 
النتداب انتخابات بلدية يف فل�سطني �سوى مرتني، وعن اأ�سباب اختيار الن�سا�سيبي لقيادة 
املعار�سة، والطريقة التي ا�ستلم فيها رئا�سة بلدية القد�س. واأظهرت كيف ا�ستغلت �سلطات 
النتداب قانون البلديات العثماين لعام 1877 واأ�سباب التعديل عليه باملر�سومني اللذين 
عن  وحتدثت   ،1934 لعام  النتخابات  قانون  وا�سدارها   ،1929 و   1926 عامي  �سدرا 

ن�ساأة بلدية القد�س. 
 ،1934 و   1927 عامي  جرت  التي  البلدية  النتخابات  �سكل  تو�سيح  يف  واأ�سهبت 
النتداب،  �سوى مرتني خلل فرتة  اإجرائها  النتداب من عدم  �سلطات  دوافع  فتحدثت عن 
والأ�سباب التي جعلتها تدعو اإىل اإجرائها، وحتدثت عن التناف�س بني املجل�سيني واملعار�سني 
اعتمدتها  التي  الكيل مبكيالنْي  �سيا�سية  اأبانت  نتائجها. كما  واأثره على  النتخابات  اأبان 

�سلطة النتداب، يف متييزها يف التعامل وبني البلديات العربية واليهودية. 
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The Palestinians’ Conflict between the Supporters (Majlisiyeen) 
and their Opponents during 1920- 1934 and the Role of the 

Mandate Authorities in Stirring and Strengthening it 
 (Municipal Elections as a Model) 

Abstract: 

The study is about the Palestinians’ conflict between the Supporters and 
their Opponents during the twenties and thirties of the twentieth century, and 
the role of the Mandate Authorities in stirring the conflict and strengthening 
it. It is also about their conflict in conferences resulted in producing a 
weak executive committee which affected negatively the performance of the 
Palestinian leadership during that era. 

The study numerates the reasons why the Mandate Authorities did not 
conduct municipal election during the British Mandatory in Palestine except 
twice; the reasons for choosing Al Nashashibi to lead the opposition, and 
the way he became the mayor of Jerusalem Municipality. The study showed 
how the Mandate Authorities took advantage of the Ottoman Municipal law 
which was issued in 1877 for the benefits of the Jews, and the reasons for its 
amendment throughout the two Municipal Ordinances that were issued in 
1926 and 1929. The Mandate Authorities issued the elections law in 1934 to 
be the foundation of the Jerusalem Municipality. 

The study clarifies the form of municipal elections that took place in 
1927 and 1934 and the motives behind not holding the elections except twice 
during the Mandate period, the reasons that made the Mandate Authorities 
call to hold it, and the competition between the Supporters and the Opponents 
during the elections and its impact on the results. The study highlights the 
double standard policy that was adopted by the Mandate Authorities in 
discriminating between the Arabs and Jews. 
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مقدمة: 

ولو  نف�سه،  يعيد  التاريخ  لأن  وت�سفه،  احلايل  الواقع  حتاكي  موا�سيع  يف  نكتب  قد 
ب�سوره خمتلفة كما يقال.فانطلقًا من القول املعني، ومن فهمنا اأن الأمم وال�سعوب ت�ستفيد 
من  منها.وانطلقًا  للإفاده  للأجيال  وتدري�سها  باعتمادها  فتقوم  وتاريخها  من خرباتها 
وال�سلبيات  الإيجابيات  من  للتعلم  لتاريخنا  الرجوع  اإل  ميكننا  ل  باأنه  الكامل  الإميان 
للإفادة منها والتعلم من الأخطاء لتجنب تكرارها اأو الوقوع فيها، كان ل بد لنا من الفاده 
من فرتة ح�سا�سة يف تاريخنا الفل�سطيني، لأنها حتاكي الواقع الذي نعي�س، وتكرر الأخطاء 

ذاتها التي عا�سها اآباوؤنا خلل فرتة النتداب الربيطاين لفل�سطني.
ركزت الدرا�سة على اإظهار الدور ال�سلبي الذي مار�سته �سلطات النتداب يف النتخابات 
الوطنية  للحركة  الفل�سطينني  واملعار�سني  ال�سهيونية  احلركة  دعم  يف  ودورها  البلدية، 
الفل�سطينية  املوؤمترات  على  الفل�سطينية  اخللفات  نتائج  الدرا�سة  واأظهرت  الفل�سطينية، 
اإجراء  اأ�سباب عدم  اأبانت  انبثقت عنها خلل تلك احلقبة.كما  التي  التنفيذية  اللجنة  وعلى 
 1927 الأوىل عام  �سوى مرتني  الربيطاين  النتداب  اأبان فرتة  فل�سطني  انتخابات يف  اأي 
قانون  على  التعديل  بعد  اأجريت  التي  النتخابات،  عن  1934.فتحدثت  عام  والثانية 
 1929 و   1926 عامي  �سدرا  اللذين  باملر�سومني   1877)1( لعام  العثماين  النتخابات 
اأجرتها  التي  النتخابات  واقع  احلديث عن  1934.واأ�سهبت يف  لعام  النتخابات  وقانون 
عن  1934.وحتدثت  و   1927 عامي  النتداب  فرتة  خلل  فل�سطني  يف  النتداب  حكومة 
�سيا�سة الكيل مبكيالني والزدواجيه يف تعاملها ومتييزها بني البلديات العربية واليهودية.
واجهت  وقد  للأحداث،  الو�سفي  التحليلي  التاريخي  املنهج  على  الدرا�سة  اعتمدت 
م�سكلت عدة و�سعوبات اأهمها وجود بيانات ومعلومات غري دقيقة عن تلك احلقبة رغم 
اأو درا�سة واأخرى.ومنها حتيز  اأو ت�سارب املعلومات بني م�سدر واآخر  كرثة ما كتب عنها 
بع�س امل�سادر والدرا�سات لفئة دون اأخرى.فاأخذت الدرا�سة جزءاً من املعلومات من �سحيفة 
فل�سطني ل�ساحبها عي�سى العي�سي من م�سيحيي يافا، كونها كانت اأهم �سحيفه كانت ت�سدر 
اأوًل باأول،  خلل تلك احلقبة، وكونها عا�رشت تلك الفرتة بكاملها، وكانت تنقل الأحداث 
اأوائل الع�رشينيات يف �سف احلركة الوطنية،)2(  ولكنها مل تكن مو�سوعية حيث كانت يف 
للمجل�سيني  ومنتقدة  للمعار�سة،  موؤيدة  الع�رشينيات  من  الثاين  الن�سف  بعد  واأ�سبحت 
ّورت على مايكروفلم فكانت كثري من الكلمات فيها  ومهاجمة لهم)3(.كما اأن ال�سحيفة �سُ
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غري وا�سحة، ما اأدى اإىل التخمني يف بع�سها لعدم و�سوحها.ومن امل�سكلت الرئي�سة اأي�سا 
عدم توافر الأعداد كلها، لتعذر احل�سول على الأعداد اخلا�سة باأوائل عام 1927، ما اأدى اإىل 
عدم متكن الدرا�سة من معرفة تفا�سيل ما جرى خلل فرتة النتخابات البلدية الأوىل لعام 
1927 كما نقلته ال�سحيفه.اأما بالن�سبة لفرتة النتخابات البلدية لعام 1934 فقد مت تتبع 
التي امتدت ما يقرب من ثلثة �سهور بني حزيران واآب، فلوحظ  البلدية  فرتة النتخابات 
اأن ال�سحيفة مل تكن تنقل الأخبار عن املدن جميعها التي جرت فيها النتخابات، كما اأن 
تركيزها كان على النتخابات البلدية يف القد�س وحيفا ويافا وطربيا و�سفد، وبع�س املدن 
التي عني لرئا�ستها موؤيدون للمعار�سة اأمثال غزة وجنني واللد والرملة والنا�رشة واخلليل.
الذين عا�رشوا احلدث،  اأ�سحاب ال�رشاع  اأخذ مادتها من مذكرات  اإىل  الدرا�سة  كما عمدت 
فتم الطلع على مذكرات اإميل الغوري وخليل ال�سكاكيني وكلهما من القد�س، ومذكرات 
حممد عزة دروزة من نابل�س الذين كانوا موؤيدين للحركة الوطنية، ومذكرات اآخرين موؤيدين 
للمعار�سة اأمثال وا�سف جوهرية من القد�س.كما مل تغفل الدرا�سة اأخذ راأي العديد ممن كتبوا 
عن تلك احلقبة، وممن عا�رشوها اأو ممن كتبوا عنها لحقًا اأمثال عارف العارف، وم�سطفى 
مراد الدباغ، وناجي علو�س بالإ�سافة اإىل اآخرين كرث، كما اعتمدت الدرا�سة على عدد من 
ر�سائل الدكتوراه واملاج�ستري التي تطرقت اإىل تلك احلقبة اأمثال بيان احلوت وعبد الوهاب 
الكيايل وجمال اإبراهيم واأمني اأبو بكر، ونعمان عبد الهادي في�سل.لذا متيزت الدرا�سة عن 
 1927 غريها بانفرادها يف احلديث املف�سل عن النتخابات البلدية التي جرت عامي 

اأنا�س عا�سوا احلدث واأدوا دوراً فاعًل فيه. و 1934، كما متيزت باأخذها مادتها من 
اأكرث من غريها من املدن، كون  وركزت الدرا�سة على النتخابات البلدية يف القد�س 
القد�س عا�سة فل�سطني و�سكلت معقًل لقيادة احلركة الوطنية )عائلة احل�سيني( واملعار�سة 

)عائلة الن�سا�سيبي( ، وكانت القد�س تعّد النموذج الذي تقتدي به املدن الفل�سطينية كافة.

متهيد: 	
منذ �سدور وعد بلفور، وبعد الحتلل الربيطاين لفل�سطني عام 1917، بداأ الفل�سطينيون 
عبد  ذكر  ال�سهيوين.فقد  الن�ساط  ملواجهة  لهم  �سيا�سي  وتنظيم  كيان  اإن�ساء  على  بالعمل 
كاظم  مو�سى  �سجع  امل�رشي  الوطني  احلزب  من  �سدقي  د.ا�سماعيل  اأن  الكيايل  الوهاب 
فل�سطيني  وطني  حزب  اإن�ساء  على  القاهرة  زيارة  اأثناء  يف  به  اجتمع  عندما  احل�سيني)4( 
يعمل على ال�ستقلل الكامل لفل�سطني، فكانت هذه الدعوة مبثابة اخلطوة الوىل لتاأ�سي�س 
قيادة اجلمعيات الإ�سلمية امل�سيحية يف فل�سطني )Kayyali, p92( ، فقد ت�سكلت اجلمعيات 
الإ�سلمية امل�سيحية يف اأوائل عام 1918 وفق قانون اجلمعيات العثماين الذي كان �ساري 
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املفعول حينها، وجاءت ت�سميتها بهذا ال�سم لأ�سباب عدة، اأهمها الرد على ادعاء بريطانيا 
باأن احتللها لفل�سطني “كان لأ�سباب دينية”.وللرد على حماولة �سق ال�سف الوطني بني 
الن�س  بخ�سو�س  بلفور  وعد  يف  جاء  ما  على  وللرد  املقاومة،  ل�سعاف  وم�سيحي  م�سلم 
1992، �س25( حيث  األأخرى” )جرار،  “م�سالح الطوائف  الذي ي�سرتط عدم التاأثري على 
اأ�س�ست اأول فرع لها يف مدينة يافا برئا�سة راغب اأبي ال�سعود الدجاين عام 1918 )احلوت، 
كان  القد�س  يف  اأخرى  جمعية  تاأ�سي�س  تبعها   ، �س25(   ،1992 80وجرار،  �س   ،1986
ثم  القد�س،  لبلدية  رئي�سًا  حينها  كان  الذي  احل�سينى  كاظم  مو�سى  موؤ�سي�سها  راأ�س  على 
تبعها اإن�ساء فروع اأخرى يف باقي فل�سطني.)جرار، 1992، �س25( .وقد علق الغوري على 
التفريق  النتداب  �سلطات  على حماولة  رداً  كانت  اأنها  بقوله:  ال�سم  بهذا  ت�سميتها  اأ�سباب 
بني امل�سلمني وامل�سيحيني وحماولة اإيهام امل�سيحيني باأن �سلطات النتداب حري�سة على 
م�ساحلهم و�سيانة حقوقهم، “فقد اختري هذا ال�سم الطائفي املظهر لقيادة احلركة الوطنية، 
للتدليل على متانة الأخوة وعمق التفاهم والتعاون بني امل�سلمني وامل�سيحيني”.)الغوري، 
.وهكذا فقد تاأ�س�ست اجلمعيات الإ�سلمية امل�سيحية لتقود احلركة  1، �س216(  1973، ج 
الوطنية الفل�سطينية )حمي�سن، 2010( لحقًا خلل ع�رشينيات وثلثينيات القرن الع�رشين.

اعتماد  عدم  على  م�سبقًا  رداً  كان  امل�سيحية  الإ�سلمية  اجلمعيات  اإن�ساء  اأن  ويبدو 
�سلطات النتداب لنظام انتخابي يف فل�سطني، فقد عمدت �سلطات النتداب اإىل ربط قيام 
بني  ال�رشاع  فبداأ  اليهودي،  القومي  الوطن  اإن�ساء  مب�سري  فل�سطني  يف  انتخابي  نظام 
مب�سري  انتخابات  اأي  اإجراء  م�سري  ربط  عندما  الفل�سطينية  والقيادات  النتداب  �سلطات 
ال�سلطات  قبل  من  انتخابات  اأي  اإجراء  يتم  مل  اأنه  النتداب.ومبا  �سك  يف  جاء  ما  تنفيذ 
الربيطاين  الحتلل  بعد  الوطنية  احلركة  جلاأت  الفل�سطينية،  القيادة  لختيار  الربيطانية 
يلقون  وكانوا  املدن  يف  الفل�سطينني  الزعماء  �سمن  من  القيادات  اختيار  اإىل  لفل�سطني 
اإجماعا.وكانت غاية �سلطات النتداب من عدم العرتاف »..باأية موؤ�س�سة �سيا�سية عربية« 
نظام  تطبيق  على  واقع  كاأمر  نف�سها  وفر�ست  قامت  التي  العربية  اإف�سال«...املوؤ�س�سات 
متيزت  وعمليًا«  »ت�رشيعيًا  الفل�سطيني  ال�سعب  حرمات  على  للنتخابات...«.فالتحايل 
وممثلني  لهم  مندوبني  يختارون  الفل�سطينيون  كان  فعندما  كلّها،  النتداب  فرتة  به 
اأن هوؤلء املمثلني مل ُينتخبوا »باملعنى ال�سحيح  كانت �سلطة النتداب تطعن بهم بحجة 
للنتخاب« )احلوت، 1986، �س132( .وقد جلاأت �سلطات النتداب لحقًا اإىل عدم العرتاف، 
بل عزل الوطنيني الفل�سطينني الذين مل يوافقوا على �سيا�ستها وعينت مكانهم فل�سطينيني 

طغت م�ساحلهم ال�سخ�سية على م�سلحة الوطن.
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ومما زاد الأمر �سوءاً اأن بريطانيا مل تقت�رش على عدم العرتاف بالقيادات الفل�سطينية 
فقط، بل عينت مندوبًا �ساميًا �سهيونيًا وعينت يف معظم املنا�سب العليا يهوداً اأو اإجنليزاً 
مت�سهينني، وكان على راأ�سهم واأخطرهم تعيني بنتوي�س ال�سهيوين �سكرترياً ق�سائيًا )ن�سار، 
2005، �س330( ، حيث اأ�رشف اإ�رشافًا كامًل على ال�سوؤون العدلية والق�سائية واملحاكم 
 ،1998 )جباره،  وفتاويها«  الدولة  لقوانني  »امُل�رَشِّع  فكان  الدولة،  وقوانني  ال�رشعية 
�س129( وبالتايل فقد عمد اإىل تهيئة الأنظمة والقوانني يف فل�سطني، لأن ت�ستوعب اليهود 
يف فل�سطني، وجتعلهم ا�سحاب القرار، فكانت ال�سنوات اخلم�س الأوىل حلكم �سموئيل مبثابة 

الأوتاد احلديدية للكيان ال�سهيوين )احلوت، 1986، �س192( .
املجل�س  من  نف�سها،  على  اأطلقت  كما  الوطنية  احلركة  ت�سكلت  الوقت  مرور  ومع 
امل�سيحية  ال�سلمية  اجلمعيات  مع  املجل�سيني  ت�سمية  اإليه  ن�سبت  الذي  الأعلى  الإ�سلمي 
واأ�سبح زعيمها احلاج اأمني احل�سيني)5( )في�سل، 2012، �س88( وت�سكلت املعار�سة من 
املعار�سني ل�سيا�سة احلاج اأمني واملجل�س الإ�سلمي الأعلى وا�ستمرت هذه الت�سمية �سائعة 
العربي(  )احلزب  ا�ستبدل  حيث  الحزاب  ون�سوء  الثلثينيات  »..منت�سف  حتى  النا�س  بني 
باملجل�سيني و )حزب الدفاع( باملعار�سة« )احلوت، 1986، �س176( وهكذا فاإن اخللف 
بني احلركة الوطنية واملعار�سة، كان �سبيهًا بال�رشاع على احقية الزعامة وقيادة العمل 

الوطني الفل�سطيني.

أثر اخلالف الفلسطيين الفلسطيين على املؤمترات واللجنة التنفيذية: 
ذكر عبد الوهاب الكيايل باأن الفرتة بني عام 1924 و1928 �سهدت خلفًا ونزاعًا 
تاأثري كبري على  له  الذي كان  الأمر  الوطني،  العمل  الزعامة وقيادة  الفل�سطينني على  بني 
مقاومة النتداب الربيطاين واحلركة ال�سهيونية )Kayyali, p130( .وقال اآخرون اإن الوهن 
وال�سعف والركود اأ�ساب اأداء القيادات الفل�سطينية يف الفرتة الواقعة بني 1923 – 1928 
الفرتة  يف  كانت  باأنها  ذكر  من  ومنهم   )2010 وحمي�سن،  �س105   ،2012 )في�سل، 
وال�سعف  “بالركود  الفل�سطيني  الن�سايل  العمل  اأ�سيب  حيث   ،1929 –  1922 عام  بني 
التي  فاملوؤمترات  �س59(   ،1992 فل�سطني،  ا�رشاب  )العوي�سي،  والنق�سام”  والرتاجع 
27 كانون ثاين  عقدتها القيادات الفل�سطينية بني املوؤمتر الأول الذي عقد يف القد�س بني 
و9 �سباط 1919 وحتى املوؤمتر ال�سابع الذي عقد يف مدينة القد�س بني -20 27 حزيران 
عام 1928 مل ت�سهد تطوراً اأو متا�سكًا يف اأداء القيادات الفل�سطينية، بل زادت حّدة النق�سام، 
“منافقون و�سما�رشة  اإعماله كما ذكر دروزه:  �سارك يف  قد  باأنه  ال�سابع  املوؤمتر  لذا متيز 
وباعة اأرا�ٍس وجوا�سي�س” )العوي�سي، 1992، اإ�رشاب فل�سطني، �س58( فكان من اأ�سعف 
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1920–1934م.  بني  ومعارضني  مجلسيني  بني  الفلسطينني  صراع 
البلدية أمنوذجاً( )االنتخابات  إثارتها وتعزيزها  االنتداب في  ودور سلطات 

اأي  اأع�سائه وقوة قراراته و�سمولها، ومل ت�سدر عن املوؤمتر  املوؤمترات من ناحية حما�سة 
قرارات تنتقد احلركة ال�سهيونية، فكانت قراراته تراجعًا وا�سحًا وميًل نحو ممالأة النتداب 
ومهادنته )العوي�سي، 1992، اإ�رشاب فل�سطني، �س59( .وذكر الكيايل اأنه قد ح�رش املوؤمتر 
الفل�سطيني الأول الذي عقد يف الفرتة الواقعة بني 27 كانون ثاين و10 �سباط 1919 )27( 
ع�سواً كان منهم 11 ع�سواً موؤيداً ل�سيا�سة بريطانيا، واثنان موؤيدان ل�سيا�سة فرن�سا و11 
ع�سواً فقط كانوا موؤيدين للحركة الوطنية، وهكذا فقد كان اخللف كبرياً يف املوؤمتر الأول 
Kayy-( الوطنية احلركة  موؤيدي  وبني  فل�سطني،  يف  الربيطانية  لل�سيا�سة  الداعمني   نيني 

ali, pp60- 61( .وقد زاد الأمر �سوءاً يف املوؤمترات اللحقة وكان اأ�سواأها املوؤمتر ال�سابع 
امل�ساركة،  والزعامات  والأحزاب  الكتل  لإر�ساء  التنفيذية  للجنة  ع�سواً   48 انتخب  الذي 
الأمر الذي اأدى اإىل �سللها وعدم فاعليتها )في�سل، 2012، �س49( .ومل يختلف الأمر كثرياً 
يف ثلثينيات القرن الع�رشين.ففي الوقت الذي كانت تتعر�س فيه فل�سطني لظروف بالغة 
الدقة، ات�سمت الفرتة بني عام 1933 – 1935 التي �سبقت ال�رشاب الكبري بات�ساع هوة 
اخللف بني القيادات الفل�سطينية )العوي�سي، ا�رشاب فل�سطني، 1992، �س83( .وقد و�سف 
ال�سكاكيني يف ر�سالة كتبها اإىل ابنه بتاريخ 27/ 4/ 1933 حال الفل�سطينني واخللفات 
فيما بينهم بقوله: “حالة البلد ت�سري من �سيء اإىل اأ�سواأ...عرف اليهود والإجنليز اأن الأمة 
مفككة العرى...فاغتنموا الفر�سة لتنفيذ �سيا�ستهم، وهم جاّدون ل تزيدهم الأيام اإل اإمعانًا 
يف جّدهم، كما ل تزيدنا الأيام اإل ا�ست�سلمًا اإىل الياأ�س” )ال�سكاكيني، 1955، �س-250 
251( وكتب بتاريخ 22/ 3/ 1933 ر�سالة اأخرى اإىل ابنه يف اأثناء زيارته ليافا وا�سفًا 
اأيدينا... “ اإذا ترك الأمر لهذه الأمة ذهبت البلد باأ�رشها من  القيادات الفل�سطينية بقوله: 

يعقدون الجتماعات تلو الجتماعات بدعوى اأنهم يريدون دفع اخلطر، على حني اأن لهم يف 
هذه الجتماعات ماآرب �سخ�سية يحاولون ق�ساءها.هذا احلزب يقاوم ذلك احلزب، ل لإنقاذ 
البلد من اخلطر، ولكن لينتزع هذا احلزب الوجاهة والنفوذ من ذلك احلزب...واإذا فكروا يف 
العدو يحا�رش  اإن  له  الذي قيل  ال�ساعر  اإل الحتجاج، فمثلهم مثل ذلك  البلد فلي�س  اإنقاذ 
هم بق�سيدة كاأن الهجاء يدفع حمذوراً..” )ال�سكاكيني،  املدينة بخيله ورجاله فقال: لأهجونَّ
1955، �س246( والراجح اأن اخللف الفل�سطيني الفل�سطيني اأحقية الزعامة بني القيادات 
ا�ستمر طيلة فرتة النتداب الربيطاين لفل�سطني، ولكنه كان يخبو اأحيانًا وي�ستعل يف معظم 

الأحيان، حيث كان اخللف وا�سحًا وجليًا خلل النتخابات البلدية التي جرت.
ا�ستمرت اللجنة التنفيذية املنبثقة عن املوؤمتر ال�سابع يف متابعة عملها، على الرغم 
مما و�سفت به من �سعف وفقدان التنظيم وو�سف اأكرثية اأع�سائها بالتعاون مع الإجنليز، 
)العوي�سي، اإ�رشاب فل�سطني، 1992، �س65( حيث و�سفها اأبو الفتح املقد�سي يف مقالة له 
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يف جملة العرب الناطقة با�سم حزب ال�ستقلل الذي تاأ�س�س يف متوز عام 1932 ومل يعمر 
كثرياً، بقوله: »فهي اللجنة التنفيذية العربية للموؤمتر الفل�سطيني العربي...ال�سابع، مرقعة...، 
ولدت خر�ساء عمياء، بيد �سلء، واأح�سن ما ذكر فيها من الو�سف...اأنها، قطيع من املا�سية 
خروج  على  اللجنة  ...تثور  غري،  ل  فقط   48  – دزينات(  )اأربع  اع�سائها  الب�رشية...عدد 
تنادي  لليهود،  غزيره  اأرا�سي  ويبيعون  باعوا  اأُنا�س  اللجنة  ويف  العرب،  يد  من  الأرا�سي 
1979، �س89، -94  ، وفيها من عكف على )املوا�سلة( « )علو�س،  اللجنة )باملقاطعة( 
95(، ولكن اللجنة ا�ستمرت رغم ما و�سفت به من �سعف، من موا�سلة عملها ال�سيا�سي حتى 
وفاة رئي�سها مو�سى كاظم احل�سيني عام 1934 على اأثر املظاهرة التي جرت يف يافا عام 
1933 )غربية، �س81( .وب�سبب اخللفات القوية مل تتفق القيادات الفل�سطينية بعد وفاته 
على اختيار رئي�س اآخر لها، فاأدى ذلك اإىل ركود العمل الن�سايل الفل�سطيني »ركوداً ي�سبه 
1934، ولكن  اأيلول   2 املوت«.وقد دعت اللجنة التنفيذية اإىل عقد املوؤمتر الثامن بتاريخ 
الدعوة له  اأو  الثامن  1934 عدم عقد املوؤمتر  اآب   6 الأكرثية قررت يف اجتماعها بتاريخ 
)العوي�سي، اإ�رشاب فل�سطني، 1992، �س65(، ويبدو اأن الأمر يعود �سببه اإىل ال�رشاع الذي 

دار اثناء النتخابات البلدية عام 1934 كما �سياأتي لحقًا.

حتى  فلسطني  يف  البلدية  االنتخابات  تأجيل  وأسباب  القدس  بلدية  نشأة 
عام 1927: 	

ن�ساأت البلديات يف ف�سطني وهيئات احلكم املحلي يف اأوائل الن�سف الثاين من القرن 
الإ�سلح  عمليات  الأ�سا�س يف   1856 لعام  العثماين  الوليات  قانون  ويعد  ع�رش،  التا�سع 
2004، �س130  )ا�ستيه،  املحلية  املجال�س  لت�سكيل  املجال  العثماين، حيث فتح  الإداري 
وفل�سطينيو 48، 2012( فتم اإن�ساء اأول بلدية يف فل�سطني عام 1863م يف القد�س وكانت 
هذه البلدية ثاين بلدية اأن�سئت من قبل الدولة العثمانية بعد بلدية ا�ستنبول التي اأن�سئت عام 
1858م )اأبو بكر، 1996، �س197( ، ومع نهاية احلكم العثماين اأ�سبح عدد البلديات يف 
فل�سطني 22 بلدية، هي عكا وحيفا و�سفا عمرو و�سفد والنا�رشه وطربيا وبي�سان وجنني 
وطولكرم ونابل�س ورام اهلل، والقد�س واللد ويافا والرملة وبيت جال وبيت حلم واخلليل وبئر 

ال�سبع واملجدل وغزه وخان يون�س )ا�ستيه، 2004، �س134( .
1863م �سبع مرات)6(  اأن�سئت عام  ت�سلمت عائلة احل�سيني رئا�سة بلدية القد�س التي 
حتى ت�سلمها راغب الن�سا�سيبي)7( �سنة 1920 بعد عزل مو�سى كاظم احل�سيني عن رئا�ستها 
– 1913 توىل رئا�سة بلدية   1863 1986، �س298( .ففي الفرتة الواقعة بني  )احلوت، 
ا�سرتيادي،  اخلواجا  الدجاين،  الرحمن  عبد  الأقدمية:  ح�سب  هم  رئي�سًا  ع�رش  �ستة  القد�س 
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1920–1934م.  بني  ومعارضني  مجلسيني  بني  الفلسطينني  صراع 
البلدية أمنوذجاً( )االنتخابات  إثارتها وتعزيزها  االنتداب في  ودور سلطات 

مو�سى في�س اهلل العلمي، يو�سف �سياء الدين اخلالدي، عبد القادر اخلليلي، عمر عبد ال�سلم 
احل�سيني، �سليم �ساكر احل�سيني، �سحاده في�س اهلل العلمي، �سليم احل�سيني، زكريا الدجاين، 
اهلل  احل�سيني، في�س  احل�سيني، حممد �سالح  �سعيد  العلمي،  يو�سف  يا�سني اخلالدي، حممد 
اأي  الن�سا�سيبي  2004، �س166( .ومل يكن لعائلة  العلمي، ح�سني �سليم احل�سيني )ا�ستيه، 
نفوذ اإل يف وقت متاأخر وال�سخ�سية التي اعطت للعائلة مكانة مرموقة �سيا�سيًا واجتماعيًا 
كان راغب الن�سا�سيبي الذي »حمل لواء املعار�سة �سد احلاج اأمني احل�سيني واملجل�سيني«.
ومل تكن تتوافر لعائلة الن�سا�سيبي اأي موارد اقت�سادية كالتي كانت لدى احل�سينيني، فكان 
هذا �سببًا رئي�سًا يف اعتمادهم »على الرعاية الربيطانية لب�سط نفوذهم ال�سيا�سي« )في�سل، 
2012، �س 71-73( .وبالتايل كان التناف�س على رئا�سة البلدية عندما حتولت القد�س اإىل 
بلدية قبل الحتلل الربيطاين لفل�سطني بني عائلة احل�سيني واخلالدي والعلمي والدجاين 

يف اأغلب الأحيان.
مو�سى  اأخوه  عني   1918 عام  اأوائل  احل�سيني  ح�سني  القد�س  بلدية  رئي�س  وفاة  بعد 
القد�س  حاكم  وقام   ،  )291 �س289،   ،2005 )ن�سار،  للبلدية  رئي�سًا  احل�سيني  كاظم 
اأع�ساء بدًل من  الع�سكري �ستورز)8( باإعادة ت�سكيل املجل�س البلدي ليكون مكونًا من �ستة 
ع�رشة من اأجل تخفي�س عدد امل�سلمني من �ستة اأع�ساء اإىل اثنني يكون الرئي�س منهما وابقى 
مو�سى  .ا�ستمر  �س4(   ،2013 )النا�رش،  اليهوديني  والع�سوين  امل�سيحيني  الع�سوين  على 
كاظم احل�سيني يف رئا�سته للبلدية حتى عزل اأو اأجرب على ال�ستقالة)9( من من�سبه على اأثر 
خطابه الذي القاه اأمام بلدية القد�س، كما قال بع�سهم، وهاجم فيه الجنليز وال�سهاينة يف 
املظاهرة الثانية التي كانت يف مو�سم النبي مو�سى يف القد�س يف ني�سان عام 1920 اأي 
 248 الثاين، �س  الق�سم   ،10 1991، ج  )الدباغ،  الأوىل  بعد �سهرين تقريبًا من املظاهرة 
وحمدان، 2008، �س363( التي مر ذكرها.واتهمت �سلطات النتداب مو�سى كاظم احل�سيني 
.ظن  �س4(   ،2013 )النا�رش،  البلدية  اأو  ال�سيا�سة  بني  وخريته  ال�سطرابات،  وراء  باأنه 
احل�سيني اأنه لن يقبل اأحد من الفل�سطينيني اأن يحل مكانه ملواقفه، الوطنية حيث رد على 
�ستورز)10( بقوله: »...اإن معلوماتي اأكيدة باأنه ما من عربي يجروؤ على اأخذ مكاين«، فما كان 
الن�سا�سيبي بقبوله املن�سب.فكانت هذه  اأظهر له ر�سالة راغب  اأن  اإل  الع�سكري  من احلاكم 
الفريقني )املجل�سيني  التي بداأت من خللها اخللفات بني  العلنيه  الأوىل  ال�رشارة  مبثابة 
�س363   ،2008 )حمدان،  فل�سطني  على  الربيطاين  النتداب  فرتة  طيلة  واملعار�سني( 
واحلوت، 1986، �س122( .فقد قبل راغب الن�سا�سيبي املن�سب رغم علمه اأن مو�سى كاظم 
احل�سيني اأُقيل منه ب�سبب وطنيته )في�سل، 2012، �س43( ف�سكل موقف راغب الن�سا�سيبي 
هذا منحنى جديداً اأدى اإىل »ا�ستداد التناف�س والتنافر بني الأ�رشتني« بتحري�س من ال�سلطات 
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الربيطانية )النا�رش، 2013، �س4( وذكر اآخرون اأن �سبب اإقالته اأنه رف�س العرتاف باللغة 
اقالته  اأ�سباب  مذكراته  يف  جوهرية  وا�سف  و�سف  فقد  البلدية،  يف  ر�سميه  كلغة  العربية 
الثانية والع�رشين من  بقوله: »عندما ن�رش وعد بلفور امل�سوؤوم بالقد�س....خ�سو�سًا املادة 
�سك النتداب التي » تن�س بكل و�سوح تكون اللغات النكليزية والعربية والعربية اللغات 
الر�سمية يف فل�سطني، فقد تاأثر املرحوم كاظم با�سا...ورف�س رف�سًا باتًا التوقيع على اللغة 
العربية«، حيث كان ذلك يف خريف �سنة 1920 )ن�سار، 2005، �س306( وهذا ما اأكده 
الغوري بقوله: »اأبى املوافقة على جعل اللغة العربية لغة ر�سمية يف بلدية القد�س« )الغوري، 

1، �س80( والراجح اأن ال�سببني معا كانا وراء اإقالته من رئا�سة البلدية. 1973، ج 
اإثر هذا التعيني طالبت احلركة الوطنية يف فل�سطني اإجراء انتخابات بلدية عامة عام 
1921، اإل اأن �سلطات النتداب مل توافق، ومل توِل الأمر اأي اهتمام متذرعة مبزاعم باطلة 
2013، �س4( .فطيلة فرتة حكم املندوب ال�سامي �سموئيل التي  وحجج واهية )النا�رش، 
ا�ستمرت حتى عام 1925 ا�ستمر تعيني روؤ�ساء البلديات واختيارهم يف فل�سطني بحجة عدم 
وجود »�سجلت منا�سبه للناخبني« )�سمحه، 2011( وا�ستمرت حكومة النتداب يف تعيني 
روؤ�ساء البلديات واأع�ساء املجال�س من اأ�سخا�س كانت تعتمد عليهم، وممن كانوا يتعاونون 
معها، ونتيجة لهذه اخلطه الإجنليزية كانت »معظم املجال�س البلدية املعينة دمى يف اأيدي 
الوطنية  احلركة  ملقاومة  ركائز  منها  وجتعل  ت�ساء،  كيفما  حتركها  الربيطانية،  ال�سلطات 
وقواعد ملعار�سة خمططاتها« )الغوري، 1973، ج 1، �س88، 92( وهكذا، ورغم مطالبة 
يف  النتداب  حلكومة  املدين  احلكم  بداية  يف  بلدية  انتخابات  بعقد  الدائمة  الفل�سطينيني 
فل�سطني، فاإن حكومة النتداب قامت بتاأجيل النتخابات لأ�سباب عديدة منها: اأن اليهود 
يريدون عقد النتخابات، وفق نظام انتخابي جديد، بينما يريد العرب عقدها وفق النظام 
النتخابي العثماين، فخ�سيت حكومة النتداب من ا�ستخدام القانون العثماين، لأنه �سيحمي 
ويك�سب  يربح  اأن  خ�سيت  النتداب  حكومة  اأن  فل�سطني.كما  يف  ال�سيا�سية  احلياة  وين�سط 
الوطنيون يف هذه النتخابات وبالتايل �ستوؤدي اإىل خ�سارة العرب الداعمني واملتعاونني 
معها.ولأن �سلطات النتداب كانت ل تزال ترى اليهود امل�سموح لهم بالنتخاب يف املدن 
والغوري،   Ibrahim، p 85- 88,1994( اأقلية  مازالوا  ويافا  وحيفا  القد�س  مثل  الرئي�سية 
1973، ج 1، �س88( .فقد خ�سيت �سلطات النتداب من “...اأن توؤدي نتائج النتخابات اإىل 
انخفا�س عدد اليهود الذين كانت تعينهم احلكومة يف املجال�س البلدية” )الغوري، 1973، 
اإىل املتعاونني معها يف املدن املختلطة،  اإ�سافة  2013، �س5(  1، �س88 والنا�رش،  ج 
وبالتايل فاإن عقد هذه النتخابات �سيكون يف غري �ساحلهم، و�ستكون النتيجة يف �سالح 

احلركة الوطنية.
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االنتخابات البلدية عام 1927 والصراع عليها: 
ا�سدرت حكومة النتداب عام 1926 مر�سومًا اأجرى تعديًل على قانون النتخابات 
البلدية العثماين الذي مرَّ ذكره، حيث اأعطى التعديل »حاكم اللواء �سلحيات حتديد اأع�ساء 
املجال�س البلدية« وحدَّد مدة خدمتها بثلثة اأعوام وفق ما ذكرته املواد 3 و 4 و 8 و 20، 
وكما اأعطى املر�سوم �سلحيات مطلقة للمندوب ال�سامي من تعيني رئي�س املجل�س ونوابه 
وفق ما ذكرت املادة 19 اأعطاه �سلحيات »تغيري اأو اإبطال العديد من الأنظمة احل�سا�سة 
واملتعلقة ب�سجل الناخبني، وطريقة اإجراء النتخابات، وكيفية الدلء بالأ�سوات، وتثبيت 
نتائج الناخبني« )�سمحه، 2011( .كما زاد املر�سوم عدد اأع�ساء املجل�س البلدي يف القد�س 
من 6 اأع�ساء اإىل 12 ع�سواً موزعني على النحو الآتي: 5 م�سلمني و 3 م�سيحيني و 4 يهود 
)الدباغ، 1991، ج 10، الق�سم الثاين، �س202 والنا�رش، 2013، �س6( .و�سمح املر�سوم 
 Ibrahim،,1994( املذكور للذكور فقط الذين اأ�سبحت اأعمارهم 25 عامًا اأو اأكرب بالنتخاب
p88( كما جاء يف القانون العثماين، ولكنه “اأتاح- خلفًا للقانون العثماين- حق النتخاب 
اأن  اإن مل يكونوا من اأ�سحاب الأملك، بل م�ستاأجرين” ون�س على  لدافعي ال�رشائب حتى 
النتداب �سلحيات  بدًل من عثمانيًا” واأعطى حكومة  فل�سطينيًا  “مواطنًا  الناخب  يكون 
تعيني ع�سوين اإ�سافيني )ا�ستيه، 2004، �س167( .وهكذا فقد حرم املر�سوم عدداً كبرياً 
من العرب حق النتخابات وف�سح املجال لليهود والأجانب من دافعي ال�رشائب ال�سرتاك 
قدومهم  حداثة  رغم  �س6(   ،2013 )النا�رش،  النتخاب  حق  واأعطاهم  النتخابات  يف 
واإقامتهم يف فل�سطني، فكان املر�سوم ل�سالح الأقلية اليهودية ومل يكن يف �سالح ال�سكان 
النتخاب  حق  اليهود  وامل�ستاأجرين  اجلدد  املهاجرين  اأعطى  الأ�سليني.لأنه  الفل�سطينني 
خلفًا للقانون العثماين الذي كان ل ي�سمح للم�ستاأجرين بالنتخاب، ما زاد عدد الأع�ساء 

اليهود يف البلديات املختلطة.
ال�سبب  وكان   .1927 عام  حتى  البلدية  النتخابات  عقد  النتداب  حكومة  اأّجّلت 
الرئي�س يف تغيري موقف حكومة النتداب واإعلنها اإجراء النتخابات، اأمرين، الأول: زيادة 
حدة ال�رشاع واخللف ومتزق ال�سف الفل�سطيني، فبعد اأن انتهى الفل�سطينيون من معركة 
النتخابات  اإجراء  على  عزمها  النتداب  �سلطات  اأعلنت  ال�سلمي)11(،  املجل�س  انتخابات 
البلدية »فكانت معركة جديدة حامية مثل �سابقتها )انتخابات املجل�س الإ�سلمي( بل اأ�سد 
منها«، لأن عدد املتناف�سني واملر�سحني »كان كبرياً جداً يبلغ املئات، و�ساملة جلميع املدن، 
وقد جرت املعركة يف نطاق النق�سام اجلبهوي املجل�سيني واملعار�سني، وتكرار ما جرى 
ال�سابقة من م�ساهد واأخلقيات بغي�سة و�سلوك كريه..)حيث( لعبت..امل�سالح  يف املعركة 
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�سلطات  راأت  والثاين:  �س598(   ،1993 )دروزه،  فيها«  كبرياً  دوراً  املحلية  ال�سيا�سية 
النتداب »...اأن اأعداد اليهود يف املدن الرئي�سة يافا وحيفا وطربيا و�سفد والقد�س اإزدادت 
فيها مبا يكفي، ليجعل اأ�سواتهم توؤثر يف تغيري النتيجة ل�ساحلهم )الغوري، 1973، ج 1، 
�س89 والن�سار، 2013، �س8( فعلى �سبيل املثال كان عدد اليهود املهاجرين اإىل فل�سطني 
8223 مهاجراً  1920 ما يقرب من  1806 مهاجراً وبلغ عام  1919 ما يقرب من  عام 
ا�ستوطنوا  الذين  ن�سبة  كانت  اإذ   ،34386 بلغ   1925 وعام   13892 بلغ   1924 وعام 
.وهكذا   )2007 )املدلل،   1930 عام  و30.8%   1922 عام   40.7% القد�س  يف  منهم 
�سيك�سبون  لليهود  النتيجة حم�سومة لأن املعار�سني مع احلكومة بال�سافة  ا�سبحت  فقد 
النتخابات، فاأ�سدرت �سلطات النتداب تعديًل على قانون النتخابات العثماين ليكون يف 
. )Ibrahim، p88,1994( سالح اليهود، واأعلنت اإجراء النتخابات يف 20 بلدية يف فل�سطني�

على اأثر �سدور املر�سوم عام 1926م طالب الفل�سطينيون من �سلطات النتداب اإلغاءه 
ينتخب  اأي  طائفية«،  »اأ�س�س  على  النتخابات  وعقد  بتعديله،  فطالبوها  رف�ست،  اأنها  اإل 
للعرب  ي�سمح  اأنه ل  واليهود كذلك.ما يعني  الذين ميثلونهم يف املجل�س  اأع�ساءهم  العرب 
انتخاب الع�ساء اليهود وكذلك اليهود انتخاب الأع�ساء العرب.اإل اأن احلكومة رف�ست هذا 
الطلب واأ�رشت على قيام اليهود والعرب بانتخاب جميع الأع�ساء عربًا ويهوداً، كما طالب 
الطلب  هذا  رف�ست  احلكومة  اأن  اإل  املدن  املناطق يف  ا�سا�س  النتخابات على  العرب عقد 
واأَ�رّشت على عقدها وفق املر�سوم الذي اأ�سدرته )Ibrahim، p88,1994( لأنها كانت تهدف 
اليهود يف املدن املختلطة من التحكم بنتائج  الناخبني  اإىل متكني  اإجراء النتخابات  من 
النتخابات )الغوري، 1973، ج1، �س89( .فقد جعل املر�سوم كل مدينة فل�سطينية منطقة 
انتخابية واحدة ينتخب فيها العرب واليهود اأع�ساء البلدية جميعهم، ولكنه حدد عدد اليهود 
حكومة  مدينة.واأ�رشت  كل  يف  املجل�س  يدخلوا  اأن  يجب  الذين  وامل�سلمني  وامل�سيحيني 
النتداب على اإجراء النتخابات وفق املر�سوم الذي اأ�سدرته لثارة النزاعات وال�رشاعات 
�سيوؤدي  العرب واليهود جلميع الع�ساء عربًا ويهوداً  الفل�سطينيني.فانتخاب  الداخلية بني 
اإىل تاأثري اأ�سوات كل من الفئتني على الأخرى، فلو انتخب العرب املر�سحني العرب وكذلك 
فعل اليهود، لأدى ذلك اإىل عدم تاأثري اأ�سوات اليهود يف اختيار املر�سحني العرب، وبخا�سة 
اأن اليهود نزلوا يف املدن كافة، كما �سياأتي لحقًا، بقائمة واحدة عك�س ما فعل العرب.كما 
اأن يتحالف العرب وبالتايل  اأن املر�سوم حافظ على املقاعد املخ�س�سة لليهود خوفًا من 
كانوا  التي  املقاعد  احلالة  هذه  يف  اليهود  ويفقد  لهم  املخ�س�سة  املقاعد  على  ي�سيطرون 
الفوز  فر�سة  املر�سوم  يعط  مل  وهكذا  لهم،  تخ�س�س  اأن  يريدون  التي  اأو  عليها  ي�سيطرون 

باملقاعد ملن يح�سل على اأكرثية ال�سوات.
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يَر  فلم  موعدها  يف  النتخابات  باجراء  موقفها  على  النتداب  حكومة  ا�رشت 
اً �سوى امل�ساركة يف النتخابات، ويف يوم النتخاب ظهرت قائمة واحدة  الفل�سطينيون بدَّ
اأربع قوائم يف بع�س املدن.فعلى �سبيل  لليهود، واأكرث من قائمة للعرب و�سل بع�سها اإىل 
و�سمت  )املجل�سيني(  الوطنيني  الأوىل  القائمه  مثلت  القد�س،  يف  قائمتان  ظهرت  املثال 
عارف الدجاين، ومرتي �سلمه، وجمال احل�سيني، واإليا�س جلد، ود.ح�سام اأبو ال�سعود، وعبد 
الرحيم الطبجي، وح�سن عوي�سه، وجورج �سرب.والقائمة الثانية �سمت املعار�سني للمجل�س 
الدين  و�سعد  العلمي،  يو�سف  الكنت، وحممد  ونخله  فراج،  ويعقوب  الن�سا�سيبي،  راغب  وهم 
 Ibrahim، 1994، P89( الطوبجي وفرن�سي�س بطاطو  ن�سيبه، وعبد احلليم  اخلليلي، وزكي 
 Ibrahim،( اأما يف مدينة يافا فقد ظهرت اأربع قوائم للعرب )والغوري، 1973، ج 1، �س90
فل�سطني  يف  البلدية  بالنتخابات  واملعار�سة  الوطنية  احلركة  اهتمت  .فقد   )1994، P89
ب�سكل عام وانتخابات البلدية يف مدينة القد�س ب�سكل خا�س لعتبارات عدة، اأولها كونها 
عا�سمة فل�سطني، وثانيا يوجد فيها مقر عائلتي احل�سيني )قيادة املجل�سيني( والن�سا�سيبي 
)قيادة املعار�سني( وثالثا: لأن بلدية القد�س كانت ت�سكل منرباً �سيا�سيًا )النا�رش، 2013، 
�س8( ورابعًا: لأن رئي�س بلدية القد�س كان ُيعدُّ “...كبري روؤ�ساء البلديات يف البلد”، فهو 
الذي يت�سل باحلكام الجنليز “وروؤ�ساء الدوائر والبعثات القن�سلية”، اأي اأن بلدية القد�س 

اأ�سبحت موؤ�س�سة دبلوما�سية )احلوت، 1986، �س299( .
كانت نتيجة النتخابات يف القد�س يف غري �سالح احلركة الوطنية )املجل�سيني( حيث 
لقائمة  كلها  اأ�سواتهم  اليهود  اأعطى  كما  جميعها،  املوحدة  اليهودية  القائمة  اأع�ساء  فاز 
املعار�سة )قائمة الن�سا�سيبي( واأظهرت النتائج دعم اليهود للمعار�سة ب�سكل جلي، فعلى 
�سبيل املثال كان جمموع اأ�سوات العرب )م�سلمني وم�سيحيني( الذين �ُسمح لهم بالنتخاب 
يف القد�س 2055 �سوتًا موزعه 1281 �سوتًا للم�سلمني و774 �سوتًا للم�سيحيني وكانت 
اأ�سوات اليهود 1218 �سوتًا.وقد ح�سل راغب الن�سا�سيبي على 2083 �سوتًا، ما يعني اأن 
 Ibrahim،( الن�سا�سيبي ح�سل على اأ�سوات اأكرث من اأ�سوات امل�سلمني وامل�سيحيني جمتمعه
PP 91- 90 ،1994( ، الأمر الذي يوؤكد اأن اأ�سوات اليهود ذهبت للمعار�سة، ما اأدى اإىل فوز 
الذين  اأحد  الغوري  اأميل  القد�س.وقد و�سف  البلدية يف  النتخابات  املعار�سون يف  معظم 
بلدية  يف  املقاعد  غالبية  على  احل�سول  املعار�سون  ا�ستطاع  كيف  النتخابات  عا�رشوا 
الوطنية  احلركة  مر�سحي  اأن  على  الر�سمية  النتائج  “..دلت  بقوله:  النتخابات  يف  القد�س 
باملئه، ومع   35 على  املعار�سة ح�سلوا  واأن مر�سحي  العربية  الأ�سوات  %65 من  نالوا 
ذلك فاإن �ستة اأ�سخا�س من املعار�سني اأ�سبحوا اأع�ساء يف املجل�س البلدي اجلديد، مقابل 
ع�سوين من اجلبهة الوطنية.ويعود ال�سبب يف هذه النتيجة اإىل حتكم الناخبني اليهود يف 
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اليهودية  اللئحة  جانب  اإىل  ال�ساحقة  اأ�سواتهم  اأكرثية  اليهود  النتخابات..و�سب  نتائج 
املوحدة التي ترعاها اجلمعية )احلركة( ال�سهيونية”.ول�رشب الفل�سطينيني بع�سهم ببع�س، 
اأوعزت احلركة ال�سهيونية اإىل الناخبني اليهود باإعطاء اأ�سواتهم اإىل �ستة من “...مر�سحي 
املعار�سة هم راغب الن�سا�سيبي، ويعقوب فراج، وزكي ن�سيبه، و�سعد الدين اخلليلي، ونخله 
اإىل  ترفعهم  اليهود،  ا�سوات  فجاءت  م�سيحيني(   3 و  م�سلمني   3( بطاطو  وفرن�سي�س  كنت، 
ع�سوية جمل�س بلدية القد�س على الرغم من اأنهم ح�سلوا على %35 من اأ�سوات العرب فقط..” 
)الغوري، 1973، ج1، �س91( ، حيث كان للحركة ال�سهيونية دور وا�سححٌ يف زيادة اخللف 
واإثارة الفرقه بني احلركة الوطنية واملعار�سة بت�سويتها ل�ستة فقط من املعار�سني، فدعم 
اإدخال املجل�س �ستة من املعار�سني  اأ�سوات اليهود ل�ستة من املعار�سني فقط كان هدفه 
اأنف�سهم  على  منق�سمني  العرب  الأع�ساء  ليكون  الوطنيني  من  اثنني  لنجاح  املجال  ليعطوا 
داخل املجل�س، وهذا ما مت، فقد فاز الوطنيون دون دعم من اليهود، اما اليهود فقد فاز منهم 
 ،2013 اأخي وا�سحق البا�سا والياهو �سماع )النا�رش،  كل من حاييم �سلمون وا�سحق بن 
�س8( .وقد علق الغوري على ذلك بقوله: هدفت احلركة ال�سهيونية من ذلك اإىل اإدخال “...
املجل�س البلدي مر�سحنّي من الوطنيني فيكون العرب منق�سمني يف داخل املجل�س ومل يعط 
اليهود �سوتا واحداً لأي من مر�سحي اجلبهة الوطنية التي فاز فيها جمال احل�سيني وح�سام 
، وبالتايل  1، �س91(  اأبو ال�سعود لأنهما نال اأكرثية اأ�سوات العرب” )الغوري، 1973، ج 
اأ�سبح جمموع الأع�ساء الذين اأنتخبوا يف القد�س 12 ع�سواً منهم 5 من امل�سلمني و 3 من 
فقد  4 مر�سحني،  قائمة واحدة مكونة من  نزلوا يف  اليهود  اأن  4 يهود.ومبا  و  امل�سيحيني 
فازوا بالتزكية)12( لأنه مل يكن لهم مناف�سون اآخرون من اليهود.فقد علقت �سحيفة اجلامعة 
العربية على ذلك بقولها: اإن دعم اليهود لقائمة املعار�سني يق�سى باأن يتم اختيار راغب 
ن�سف  منحهم  منها  عدة«  امتيازات  ال�سهيونية  احلركة  اعطاء  ويتم   « رئي�سًا  الن�سا�سيبي 
املنا�سب يف بلدية القد�س ويتم اختيار نائب الرئي�س وامل�سوؤول املايل من اليهود، واعتماد 
اللغة العربية لغة ر�سمية، ومعار�سة مواقف احلركة الوطنية اخلا�سة بتاأ�سي�س وطن قومي 
ال�سامي بعد  .وهذا ما مت فقد عني املندوب   )Ibrahim، 1994، P91( يهودي يف فل�سطني 
النتخابات راغب الن�سا�سيبي رئي�سًا للبلدية، وعني نائبني له الأول م�سيحي يعقوب فراج 
والثاين يهودي.وقد علقت �سحيفة اجلامعة العربية يف مقال لها بتاريخ 14 ني�سان 1927 
حتت عنوان “من هم امل�ساومون” على نتيجة النتخابات بقولها: عندما ف�سل املعار�سون 
يف دعايتهم �سد احلركة الوطنية، طلبوا من احلركة ال�سهيونية دعمهم، وقبل رئي�سهم راغب 

. )Ibrahim، 1994، P92( الن�سا�سيبي �رشوط احلركة ال�سهيونية للح�سول على اأ�سواتها
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اأما يف باقي املدن فقد ذكر اإميل الغوري اأن اأ�سوات الناخبني اليهود يف حيفا ويافا 
و�سفد بلغت اأكرث من الربع حيث ادىل اليهود باأ�سواتهم كلها اإىل جانب مر�سحي املعار�سة، 
معظم  يف  املدن  هذه  يف  فازت  الوطنية  احلركة  اأن  اإل  بع�سهم،  فوز  اإىل  اأدى  الذي  الأمر 
املقاعد لأن معظم ال�سوات العربية ذهبت اإىل احلركة الوطنية، اأما يف طربيا فلم يفز فيها 
الوطنيون باأي مقعد لأن اأكرثية �سكانها من اليهود )الغوري، 1973، ج 1، �س 92-91( 
عددهم  وفق  والعرب  لليهود  املعطاه  املقاعد  تعط  مل  انها  النتخابات  هذه  يف  .والغريب 
الفل�سطينني مل يكن ي�سمح  اأخذت وفق امل�سوح لهم بالنتخاب فهناك عدة الف من  واإمنا 
اجلامعة  �سحيفة  ذكرت  ال�رشائب.فقد  دافعي  من  لي�سوا  لأنهم  والنتخاب  بالرت�سح  لهم 
اأ�سوات  اإن تاأثري  1927 حتت عنوان: »املعار�سون يف فل�سطني«   /6  /9 العربية بتاريخ 
اليهود يف النتخابات يف كل من حيفا وطربيا والقد�س كان كبرياً، فقد اأعطى اليهود حزب 
املعار�سة معظم اأ�سوتهم يف النتخابات فاأخذوا من اليهود 1250   )13(�سوتًا يف القد�س 
و 869 �سوتا يف حيفا و 394 �سوتا يف يافا، واأ�سافت ال�سحيفة، اأن دعم حكومة النتداب 
اأماين  حتقيق  اأمام  عائقًا  وكان  الفل�سطيني  الن�سايل  العمل  يف  �رشخًا  �سبب  للمعار�سني 
ال�سعب الفل�سطيني، واأخذ معظم �سلحيات املجال�س البلدية على عك�س ما اعطت احلكومة 
اإىل املجال�س اليهودية )Ibrahim، 1994، P93( .وقد ا�سارت الوثائق املوجوده يف بلديه 
نابل�س ان �سليمان عبدالرزاق طوقان قد عني من قبل حاكم اللواء ال�سمايل الربيطاين رئي�سا 
الوثيقه  1925 وعني �سافع عبدالهادي نائبا له )بلديه نابل�س،   /1  /30 للبلديه بتاريخ 
الوىل والثانية، 1925( وقد ذكر دروزه يف مذكراته ال�رشاع يف نابل�س بني الفريق الأول 
الذي �سم كلًّ من �سليمان عبد الرزاق طوقان واأحمد ال�سكعة وطاهر امل�رشي وعبد الرحيم 
التميمي وعبد الرحيم النابل�سي، والفريق الثاين الذي �سم كل من عادل زعتري وقا�سم كمال 
اأحمد عرفات الذي فاز لوحدة من  اإىل توفيق  و�سادق العنبتاوي وندمي �سلح بالإ�سافة 
الفريق الثاين بال�سافة اإىل فوز الأ�سماء التي ذكرت يف القائمة الأوىل، وقد كلف �سليمان 
النتخابات ومل  الول  الفريق  البلدية، وهكذا فقد ك�سب  رئا�سة  بال�ستمرار يف  طوقان)14( 
.اما يف باقي املدن  1993، �س598(  الثاين �سوى »ربع ال�سوات« )دروزه،  الفريق  ينل 
الفل�سطينية التي ل يوجد فيها يهود مثل جنني وطولكرم واللد واخلليل وبيت حلم ورام اهلل 
واملجدل وغزه وبئر ال�سبع واأريحا وعكا والنا�رشة و�سفا عمرو وبي�سان، فقد فازت احلركة 
 1927 عام  يف  البلدية  النتخابات  نتائج  كانت  فقد  وهكذا  املقاعد،  معظم  يف  الوطنية 
الوطنية  احلركة  ل�سالح  وطربيا  و�سفد  ويافا  وحيفا  القد�س  با�ستثناء  املدن  معظم  يف 
على  املعار�سون  .وقد حافظ   )Ibrahim، 1994، P93 و  1، �س92  ج   ،1973 )الغوري، 
رئا�سة بلديات عدة بال�سافة للقد�س مثل ا�ستلم عا�سم ال�سعيد رئا�سة بلدية يافا وال�سيخ 
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الفاهوم  الرملة وح�سني �سكري رئا�سة بلدية حيفا وتوفيق  م�سطفى اخلريي رئا�سة بلدية 
رئا�سة بلدية النا�رشه وزكي قدوره رئا�سة بلدية �سفد )دروزه، 1993، �س 599-598( 
.وا�ستلم رئا�سة ما تبقى من البلديات روؤ�ساء موؤيدون للحركة الوطنية فعلى �سبيل املثال 
الرحمن احلايف يف رئا�سته لبلدية جنني حيث ت�سلم رئا�ستها بني عام  ا�ستمر عارف عبد 
1922 – 1934 وا�ستمر عبد الرحمن احلاج اإبراهيم يف رئا�سته لبلدية طولكرم التي كانت 
نابل�س  لبلدية  رئا�سته  يف  طوقان  الرزاق  عبد  �سليمان  وا�ستمر   1938-1905 عام  بني 
حيث ا�ستمر يف رئا�ستها بني عام 1925-1951 وا�ستلم رئا�سة بلدية رام اهلل مو�سى خليل 
بني عام 1927-1932 واأما بلدية بيت حلم فاأ�ستلم رئا�ستها كل من حنا ابراهيم ميلده 
بني عام 1925-1928 ونقول عطا اهلل �ساهني بني عام 1928 – 1938 وا�ستلم رئا�سة 
بلدية اخلليل ال�سيخ خمل�س احلموري بني عام 1920-1935 وبلدية غزه ا�ستلم رئا�ستها 
– 1930 وبلدية خان يون�س ت�سلم رئا�ستها �سليم ح�سني   1924 عمر ال�سوراين بني عام 
الآغا بني عام 1924-1936 )ا�ستيه، 2004، �س166، 173، 174، 177، 183، 186، 
188، 190، 194( ولكن كون القد�س عا�سمة فل�سطني ومركز ثقلها ال�سيا�سي ويوجد فيها 
انت�سار املعار�سة  �سكل  الن�سا�سيبي،  واآل  اآل احل�سيني  الوطنيني واملعار�سني من  قيادات 
فيها �رشبة كبرية للحركة الوطنية يف فل�سطني رغم انت�سارها يف معظم املدن الفل�سطينية، 
فاذا اأ�سيف لنت�سار املعار�سني ا�ستلمهم رئا�سة عدد من البلديات الرئي�سة يف فل�سطني 
النتخابات  فاإن  و�سفد  والنا�رشه  والرمله  وطربيا  ويافا  حيفا  مثل  للقد�س،  بال�سافة 
البلدية كانت ل�سالح املعار�سني، ويبدو اأن رئي�س بلدية اخلليل كان مع احلركة الوطنية يف 
انتخابات عام 1927 ولكنه حتول بعد النتخابات اإىل �سف املعار�سة وهذا ما ظهر يف 

انتخابات 1934 كما يت�سح من الوثائق املتداولة التي �سياأتي ذكرها لحقًا.

االنتخابات البلدية عام 1934 والصراع عليها: 
 1931 اأن جتري النتخابات البلدية يف فل�سطني للمرة الثانية عام  كان من املقرر 
اإل اأن �سلطات النتداب مل تقم باجرائها يف موعدها خلوفها من فوز احلركة الوطنية، لأن 
ال�سعب الفل�سطيني كان: »ل يزال حينئذ هائجا �سد احلكومة الربيطانية وناقمًا عليها نقمه 
 )15(  1931 عام  البي�س  الكتاب  ب�سحب  قامت  حيث  لليهود  املوؤيده  ل�سيا�ستها  �سديدة« 
)القد�س  امل�سرتكه  املدن  »..اليهود يف  لأن عدد  اأخرى  لليهود من جهة، ومن جهه  ار�ساًء 
ال�سيطرة  ميكن  الذي  الرقم   1931 عام  يف  بلغ  قد  يكن  مل  وطربيه(  و�سفد  وحيفا  ويافا 
)من خلله( ...على املجال�س البلدية يف املدن املختلطة، اأو يتيح للحكومة الفر�سة لزيادة 
وب�سكل   1934 عام  .ويف  �س199(   ،1 ج   ،1973 )الغوري،  فيها«  اليهود  الع�ساء  عدد 
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فل�سطني  يف  النتخابات  باجراء  قراراً  واكهوب  الرابع  ال�سامي  املندوب  اأ�سدر  مفاجىء 
ل�سببني رئي�سني، اأولهما: تفتيت ال�سف الوطني )احلوت، 1996، �س 298-299 والغوري، 
يف  كبرياً  �رشخًا  �سببت   1927 عام  جرت  التي  فالنتخابات  �س200(   ،1 ج   ،1973
ال�سف الوطني بني احلركة الوطنية واملعار�سني، فعندما ظهر للحكومة اأن ال�سف الوطني 
حلكومة  بد  ل  كان  النتداب،  �سيا�سة  �سد  واملظاهرات  الحتجاجات  وكرثت  يتما�سك  بداأ 
بقوله:  ال�رشاع من جديد، فقد و�سف دروزه ذلك  النتخابات ل�سعال  اجراء  النتداب من 
يف  وقوة  ب�رشامة  مبا�رشة  لها  املوجه  والتحدي  التمرد  موقف  النتداب  حكومة  »هال 
املظاهرات«، فلجاأت اإىل اإجراء النتخابات لتقوم ب�رشب »الروح القوية والت�سامن العربي 
النتخابات  يف  حققته  كما  النتخابات  باإجراء  ماآربها  حققت  النتداب  فحكومة  القوي« 
املحلية،  الحزاب  بني  وتهاتر  توتر  مثار  فعل  البلدية  النتخابات  كانت  »حيث  ال�سابقة، 
فازداد ال�سف العربي الذي مل يكن متما�سكًا يف الأ�سل ت�سدعًا«، وعاد الن�سال الفل�سطيني 
حال  كل  »على  وي�سيف  والفتور«  اخلفوت  اإىل  املظاهرات  ظروف  يف  »...حلظة  ملع  الذي 
فاإن معركة النتخابات اعادت املهاترات بني املعار�سة واملجل�سيه اإىل �سدتها واأدت اإىل 
ريب«  دون  من  املكيدة  بهذه  ال�سلطات  اإليه  رمت  ما  وهذا  العربية،  ال�سفوف  يف  الت�سدع 
احلكومة  قرار  »اإن  بقوله:  ذلك  على  الغوري  علق  وقد   )858-857 �س   ،1993 )دروزه، 
، ومناوره خبيثه لتفتيت  1934 ي�سكل حتديًا )للوطنيني(  البلدية يف  باجراء النتخابات 
�سلطات  عمدت  فقد  .وهكذا  �س200(  ج1،   ،1973 )الغوري،  وحدتهم...«  وتفكيك  �سفهم 
الوطنية برئا�سة  البلدية لتو�سيع �سقة اخللف بني احلركة  اإجراء النتخابات  اإىل  النتداب 
.وال�سبب  �س101(   ،1979 )علو�س،  الن�سا�سيبي  راغب  برئا�سة  واملعار�سة  اأمني  احلاج 
اأكرب  اأعطى لليهود فر�سة  الهجرة، ما  اليهود يف فل�سطني ب�سبب زيادة  ازدياد عدد  الثاين: 
لزيادة اأع�سائهم يف املجال�س )احلوت، 1996، �س298 والغوري، ج1، �س200( .فزيادة 
اأعداد اليهود يف املدن املختلطة مكنت املعار�سني واليهود من ال�سيطرة عليها، ولهذه الغاية 
منحت احلكومة حق النتخاب للمهاجرين اجلدد من اليهود اإىل فل�سطني الذين مل مي�س على 
على  فل�سطني  �سحيفة  علقت  .فقد  �س9(   ،2013 )النا�رش،  عام  من  اأكرث  فيها  وجودهم 
الزيادة غري الطبيعة لليهود بقولها: »رغم اأن العرب قد زادوا الزيادة الطبيعية فان اليهود 
قد زادوا ويزدادون زيادة فاح�سة، و�سبب ذلك املهاجرة احلرة.وهذه الزيادة غري الطبيعية 
ينظر اإليها بتخوف �سديد« )�سحيفة فل�سطني، حول انتخابات بلدية القد�س، 18 اآب 1934، 
�س7( .ففي القد�س احت�سبت اح�سائيات النتداب املهاجرين اليهود اأو اليهود الذين كانوا 
ي�سكنون خارج بلدية القد�س مثل �سكان بيت فيغات ورمات راحيل وميخور على اأنهم من 
�سكان القد�س، وا�ستثنت يف الوقت نف�سه العرب الذين ي�سكنون يف الرياف املحيطني بالقد�س 
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مثل �سكان لفتا ودير يا�سني والعاملني يف مدينة القد�س من العرب، كما تلعبت �سلطات 
النتداب بحدود امل�سطح البلدي فيها وتلعبت بقوائم الناخبني فا�ستثنت الأحياء العربية 
اعدت  .كما   )2007 )املدلل،  �سفافا  وبيت  و�سعفاط  والعي�سوية  و�سلوان  الطور  مثل  منها 
حكومة النتداب جداول ناخبني كانت يف �سالح اليهود فكانت الزيادة يف اأعداد الناخبني 
يف املدن العربية التي ل يوجد فيها يهود »يزيد %15 على عددهم يف انتخابات 1927« 
اأعوام. �سبعة  خلل  ال�سكان  لزيادة  الطبيعية  الزيادة  مع  وتتنا�سب  طبيعية  الزيادة  وهذه 

ولكن الأمر بالن�سبة للمدن املختلطة التي يوجد فيها يهود فاإن عدد الناخبني العرب ازداد 
فيها ما يقرب من %15 » اأما الناخبون اليهود فقد ارتفع يف القد�س ويافا وحيفا و�سفد 
بنحو %35 عما كان عليه يف 1927 كما ارتفع يف طربيه بنحو %50...« ويعود �سبب ذلك 
اإىل اأن �سلطات النتداب �سمحت للمهاجرين اليهود اجلدد يف املدن املختلطة بالنتخاب، ما 
اأدى اإىل ارتفاع ن�سبة عدد الناخبني اليهود يف هذه املدن، وكذلك زيادة عدد الأع�ساء الذين 
ميثلونهم يف هذه املجال�س، فعلى �سبيل املثال فقد ازداد عدد الأع�ساء اليهود يف جمل�س 
البلدي عام  6 يف املجل�س  1927 لي�سبح عددهم  انتخابات عام  4 يف  القد�س من  بلدية 
1934 )الغوري، 1973، ج 1، �س201( اأي ن�سف الأع�ساء، وقد علقت �سحيفة فل�سطني 
على طريقة التزوير التي اأدت اإىل زيادة اأعداد اليهود يف حيفا: »الكل يذكر اأنه عندما انتخب 
مائة �سخ�س عند تدوين ا�سماء املر�سحني للتدقيق فيها تبني اأن هناك عدداً من اليهود مل 
الفل�سطينية من املجموع  ا�ستبه يف جن�سيتهم  اإثبات جن�سيتهم فلو ا�سقط عدد  يتمكنوا من 
 1931 اإىل...اإح�ساء عام  لو رجعنا  الفني)16(...ثم  اأكرث من  اليهود  الناخبني  ملا كان عدد 
ل�سكان حيفا لتبني لنا اأن عدد اليهود كان 15923  )17(فهل من املعقول اأن ينال الزائرون 
بظرف ثلث �سنوات اجلن�سية الفل�سطينية؟ « وردت ال�سحيفة على ادعاء احلكومة باأن هوؤلء 
املهاجرين اجلدد كانوا من دافعي ال�رشائب كما ن�س قانون النتخابات فقالت: »ولكن من 
الثابت اأن كثرياً من اليهود يقطنون يف عمارات العرب« وبالتايل فهم ل يدفعون ال�رشيبة 
لأن الذين يدفعون ال�رشيبه هم ا�سحاب العمارات من العرب، ولكن »بينهم عدد كبري من 
الناخبني«.بحجة اأنهم من دافعي ال�رشائب )�سحيفة فل�سطني، اليهود ونيابة رئا�سة بلدية 
حيفا، 2 اأيلول 1934، �س7( .وقد حاولت احلركة الوطنية العرتا�س على جداول الناخبني 
اليهود يف املدن املختلطة، فتقدم جمال احل�سيني كونه حماميًا، بطلب من جلنة النتخابات 
لإعطائه »ك�سفًا باأ�سماء وعدد املنتخبني اليهود باعتبار اأنهم �سجلوا بطرق مل تكن قانونية« 
هذا  رف�ست  النتخابات  جلنة  اأن  اإل  العليا،  العدل  حمكمة  اأمام  ال�سماء  على  طعنًا  ليقدم 
الطلب علمًا اأن العرتا�س الذي تقدم به كان خلل املدة القانونية للطعن )�سحيفة فل�سطني، 
يف انتخابات بلدية القد�س، 27 متوز 1934، �س5( .رغم ذلك قبلت احلركة الوطنية التحدي 
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وقررت خو�س النتخابات لثقتها »...بالفوز يف املدن العربية ال�رشفه...« فاأخذوا »يركزون 
فقبلت  �س200(  ج1،   ،1973 )الغوري،  امل�سرتكة«  )املختلطة(  املدن  جهودهم...يف 
امل�ساركة يف النتخابات رغم علمها بتلعب �سلطات النتداب يف عدد اليهود امل�سموح لهم 

بالنتخاب يف املدن املختلطة.
الذين  واأعدادهم  اليهود  قوائم  وتزوير  النتداب  �سلطات  الأمر على تلعب  يقت�رش  مل 
قانون  ا�سمته  للنتخابات  قانونًا  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  ا�سدرت  فقد  بالنتخاب،  لهم  �سمح 
من  اأكرث  مطلقه  �سلحيات  ال�سامي  للمندوب  اأعطى   ،1934 ل�سنة   )1( رقم  النتخابات 
ال�سلحيات التي جاءت يف مر�سوم عام 1926 الذي مر ذكره ومر�سوم عام 1929 الذي 
�سياأتي ذكره لحقًا، فقد اأعطاه �سلحيات مطلقة يف »جمال اإحداث اأو الغاء اأو تق�سيم بلدية 
وحتديد تاريخ ومكان النتخابات واملوظفني امل�رشفني وحتديد �رشوط الناخبني والأع�ساء 
واأعطاه  الرئي�س،  وتعيني  تقلي�سه،  اأو  وزيادته  البلدية  اأع�ساء  عدد  وحتديد  وتغيريها، 
�سلحيات مطلقه جعلته قادراً على ت�سكيل البلدية كما ي�ساء مبا يخدم �سلطات النتداب، 
وبالتايل اأفرغ النتخابات من اأية م�سامني متثيلية )�سمحه، 2011( فقل�س القانون من 
�سلحيات ونفوذ الرئي�س واعطى املندوب ال�سامي احلق يف تعيني نائب الرئي�س من وقت 
البلدية حق القيام باأعمال رئي�س  اأن يخول نائب رئي�س  لأخر كما يرى، واأعطاه احلق يف 
اأع�ساء املجل�س  القانون من توزيع  .كما عدل   )301-300 1986، �س  البلدية )احلوت، 
البلدي امل�سكل فعلى �سبيل املثال عدل القانون توزيع عدد الع�ساء يف بلدية القد�س لي�سكل 
من 12 ع�سواً موزعني على النحو الآتي 4 م�سلمني وم�سيحيان و6 يهود.كما اأعطى املندوب 
ال�سامي �سلطة تعيني ع�سوين اإ�سافيني زيادة على 12 ع�سواً املنتخبني لتمثيل الأقليات كما 
يدعي القانون )الدباغ، 1991، ج 10، الق�سم الثاين، �س203( ، وح�رش القانون »..وظائف 
العمومية  ال�سوارع واملباين واملجاري  البلدية باأعمال �سيانة وتنظيم  و�سلطات املجال�س 
اأبقى ل�سلطات النتداب �سلطة  وال�سواق وذبح املوا�سي وم�سائل ال�سحة العامة«، يف حني 
»ال�رشاف املبا�رش على العديد من القطاعات العامة الأ�سا�سية، كاملعارف وال�سحة والزراعة 
واجلمعيات التعاونية« )طوقان، 2001، �س4( .فقد و�سف كل من يو�سف اأ�ساف واأ�سعد 
ات البلدية  ارحيل يف البيان الذي ن�رشوه للنا�س يف دعايتهم النتخابية يف بلدية حيفا مهمَّ
القانون اجلديد  البلدية، بقولهما: مبوجب  اأخذتها �سلطات النتداب من  التي  وال�سلحيات 
اأ�سبحت �سلحية املجل�س مقيدة وحم�سوره، واأ�سبح دور اأع�ساء املجل�س يكاد ينح�رش يف 
كيفية الإنفاق وال�رشف على امل�سالح العامة من فتح �سوارع كان قد تقرر فتحها مبعرفة 
بطريقة  الأعمال  هذه  وتلزمي  وجمار  اقنية  ومد  مفتوحة  �سوارع  واإ�سلح  التنظيم،  جلنة 
واأعمالها  البلدية  م�ساريع  يف  العمال  حالة  وحت�سني  خم�سو�سة  مبقاولت  اأو  املناق�سة 



201

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون )1( - حزيران 

بحيث تتنا�سب اأجورهم مع م�ستوى املعي�سة، وهكذا فقد اأ�سبحت �سلحيات املجل�س البلدي 
اجلمهور،  �سكاوى  و�سماع  �سوارع جديدة،  وفتح  اأقنية  وفتح  ال�سوارع  ت�سليح  تنح�رش يف 

وال�سعي لعر�سها على املجل�س البلدي )ا�ساف، 1934، �س3( .
وقد جلاأت �سلطات النتداب يف هذه املرة اإىل اإجراء النتخابات على اأ�سا�س الدوائر، 
12 دائرة  اإىل  القد�س  1927، فعلى �سبيل املثال ق�سمت  ولي�س كما مت يف انتخابات عام 
خ�س�س ن�سفها لليهود والن�سف الخر للعرب )الغوري، 1973، ج 1، �س203( .كما زادت 
العرب.فقد  حقوق  من  كثرياً  �سلب  الذي  الأمر  املختلطة  البلديات  يف  اليهود  الأع�ساء  عدد 
علق يو�سف جورج فروجي يف �سحيفة فل�سطني على توزيع عدد الأع�ساء الذين �سيمثلون 
»...فهذا  بقوله:  العرب«  القد�س: وه�سم حق  »بلدية  القد�س حتت عنوان  بلدية  الطوائف يف 
املدينة  على  خطر  كذلك  اإجحاف...وفيه  فيه  العرب:  البلد  اأهايل  جميع  راأي  التق�سيم..يف 
املقد�سة يهددها باأن بلديتها �ست�سبح يف يوم ما جلها اأو كلها مبا فيه الرئي�س يهودية...

لأن بلدية القد�س احلالية )قبل اإجراء انتخابات عام 1934 يف القد�س( لي�س فيها لليهود 
اإل اأربعة اع�ساء بينما للم�سلمني خم�سه وللم�سيحني ثلثة مع اأن عدد املنتخبني كان على 
1200  )18( يهوديًا فزياده عدد الع�ساء  و  850 م�سيحيا  و  1600 م�سلم  التقريب  وجه 
اليهود الآن اإىل �ستة...فيه ما فيه من الغنب والتعمد له�سم احلق العربي...والتمهيد لل�سيطرة 
اليهودية على مدينة يقد�سها العاملان ال�سلمي وامل�سيحي وفيها مقد�ساتهما« )فروجي، 
بلدية  رئا�سة  ونيابة  »اليهود  عنوان:  حتت  اآخر  عدد  يف  فل�سطني  وعلقت  �س3(   ،1934
نزول احلكومة.... )اإىل(  اليهود  بقولها: »طمع  بلدية حيفا  الأع�ساء يف  توزيع  حيفا« على 
اأن يكون  اليوم يطلبون  البلدي بدًل من اثنني فقاموا  اأربعة مقاعد يف املجل�س  باعطائهم 
فاذا  �سمعنا من مطالب،  ما  اأغرب  بدل من عربي وهذا  يهوديا  املجل�س  الرئي�س يف  نائب 
�رشائب  يدفعون  واأنهم  الف   3 بلغ  ناخبيهم  عدد  واأن  األفا   30 بلغوا  اأنهم  يدعون  كانوا 
البلدية مبا يقدر باأحد ع�رش األف جنيه فاإن يف هذه الدعوى جمال للبحث« )فل�سطني، اليهود 
ونيابة رئا�سة بلدية حيفا، 2 اأيلول 1934، �س7( .والراجح اأن �سلطات النتداب جلاأت هذه 
املرة اإىل اإجراء النتخابات على اأ�سا�س الدوائر لأنها �سمنت فوز اليهود من جهة، كما اأن 
عدد اليهود امل�سموح لهم بالنتخاب يف البلديات املختلطة قد ازداد يف هذه املرة وو�سل 
يف بع�سها مثل القد�س اإىل ما يقرب من الن�سف وازداد اإىل ال�سعف يف حيفا ما يعني اأنهم 
باتوا ي�ستطيعون اتخاذ القرارات التي يريدون داخل البلديات اجلديدة دون احلاجة اإىل دعم 

املعار�سة لهم.
كما مر �سابقًا، ا�ستلم راغب الن�سا�سيبي رئا�سة بلدية القد�س حتى عام 1934، وعندما 
اأُعلن عن اإجراء النتخابات يف عام 1934، اأخذت النتخابات فيها طابعًا �سيا�سيًا ومناف�سة 
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�سديدة كغريها من املدن الفل�سطينية.فقد« قرر املجل�سييون فيها زحزحة راغب الن�سا�سيبي 
الن�سا�سيبي  لراغب  قوة  مركز  كان  املركز  هذا  لأن  الأمر«  كلف  مهما  البلدية  كر�سي  عن 
واملعار�سة ملدة 14 عامًا »فاأ�سبحت بلدية القد�س معقًل من معاقل املعار�سة يف عا�سمة 
لزحزحته عن  ثقل  بكل  احل�سيني يعمل  امني  وال�سيا�سية« ما جعل احلاج  الدينية  فل�سطني 
هذا املعقل، فكما مر �سابقًا، كان نفوذ راغب الن�سا�سيبي ينبع يف الأ�سا�س من �سلحياته 
»واأ�سبح  فيها  والقن�سليات«  الأجنبية  اجلاليات  لوجود  »...نظراً  القد�س  لبلدية  كرئي�س 
واأ�سبحت بلدية  واأ�سبح يت�سل باحلكام  البلد«  البلديات يف  رئي�سها مبثابة كبري روؤ�ساء 
لإزاحته  كبرياً  واهتمامًا  جهداً  يعطي  املفتي  جعل  الذي  دبلوما�سية.الأمر  موؤ�س�سة  القد�س 
عن هذا املن�سب )النا�رش، 2013، �س10( .فقد عمدت احلركة الوطنية وعلى راأ�سها احلاج 
اأمني احل�سيني اإىل اإزاحة الن�سا�سيبي عن من�سب رئا�سة البلدية لأنه �سكل منها قلعة جلبهة 
املعار�سة، فقد و�سف الغوري ذلك بقوله: كوِّن الن�سا�سيبي من بلدية القد�س قلعة »وح�سنًا، 
وير�سمونه  برامج  من  ي�سعونه  كانوا  مما  العديد  ويحبط  الوطنيني  جهود  يعرقل  انفك  ما 
اأكرب  الرئا�سة...يزيل  عن  الن�سا�سيبي  راغب  ابعاد  باأن  الوطنيون  خمططات...واقتنع  من 
عقبة يف وجه احلركة الوطنية...« )الغوري، 1973، ج 1، �س202( .وهذا ما اأكده دروزه 
بقوله:  البلدية  رئا�سة  عن  الن�سا�سيبي  اإزاحة  على  احل�سيني  اأمني  احلاج  ت�سميم  بو�سفه 
»�سمم احلاج اأمني على زحزحة راغب عن رئا�سة بلدية القد�س مهما كلف الأمر« )دروزه، 
لراغب  املناف�سني  من  عدداً  الوطنيون  ر�سح  النتخابات  اإجراء  .وقبل  �س857(   ،1993
الن�سا�سيبي كان منهم جمال احل�سيني، وفخري احل�سيني، ومو�سى العلمي، والدكتور ح�سني 
فخري اخلالدي، وعارف العارف لختيار اأحدهم ملناف�سة الن�سا�سيبي، فا�ستقر الراأي على 
اختيار الدكتور ح�سني اخلالدي الذي كان يعمل رئي�سا للطباء يف القد�س )احلوت، 1986، 
اإىل  اأمني، يعود  الوطنية واحلاج  اختيار اخلالدي من قبل احلركة  �سبب  ، وكان  �س299( 
�سببني رئي�سيني اأولها: »اأراد احلاج اأمني اأن يحتل هذا املعقل ليحرم املعار�سة منه ولي�سجل 
املعار�سة،  �سق جبهة  »اإىل  فلجاأ  �سيا�سيًا«  ن�رشاً  يقودها  التي  ال�سيا�سية  وللحركة  لنف�سه 
اإىل  اإىل �سفه، ور�سحه  الدكتور ح�سني فخري اخلالدي، وبالتايل عائلة اخلالدي  فا�ستمال 
رئا�سة البلدية« وقد بذل احلاج اأمني واأن�ساره جهدهم من اأجل فوزه )علو�س، 1979، �س 
101-102( .وقد و�سف دروزه ذلك بقوله: عمد احلاج اأمني اإىل »...�سق جبهة املعار�سة، 
حيث فاو�س الأ�رشة اخلالدية على التحالف معه وتر�سيح احد اأركانها الدكتور ح�سني لهذه 
الرئا�سة، وقد قبل اخلالديون العر�س، رغم اأنهم كانوا من اأركان جبهة املعار�سة، ومنهم 
اأ�سد معار�سي احلاج اأمني ومناوئيه وجمرحيه..« ما نتج عنه تاأليف »جبهة  من كان من 
كل  واتخذ  بالنهار  الليل  وا�سل  الذي  قائدها  اأمني  احلاج  القد�س..كان  يف  قويه  انتخابية 
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ال�سباب الكفيلة بالنت�سار« )دروزه، 1993، �س857( وال�سبب الثاين: يعود اإىل وقوفه يف 
ثورة 1929 اإىل جانب احلركة الوطنية حيث ت�سدى رغم وظيفته الر�سمية ل�سطات النتداب 
وموؤامرات اليهود، حيث �سكل جلنة طبية لنب�س قبور اليهود يف اخلليل وفح�س ادعاء اليهود 
بخ�سو�س التمثيل بالقتلى اليهود من قبل العرب، وقد ا�سدرت اللجنة الطبية لحقا بيانا 
ر�سميا نفت فيه الدعاء، وقد ر�سح اخلالدي نف�سه رغم املخاطرة يف ا�ستقالته من من�سبه 
وبخا�سة اأن جناحه يف النتخابات كان غري موؤكد )الغوري، 1973، ج1، �س202( فوقع 
الختيار على اخلالدي لل�سباب التي ذكرت، وهكذا فقد كان تر�سيحه �رشبة للمعار�سني 
اخلليلي  الدين  �سعد  من  كل  الوطنيني  من  اخلالدي  مع  اأحدهم.وتر�سح  كان  اخلالدي  كون 
ونخله كنت واإبراهيم دروي�س و�سبحي عبد اهلل الدجاين وتوفيق فراج وتر�سح من املعار�سة 
كل من راغب الن�سا�سيبي ويعقوب فراج وزكي ن�سيبه وان�سطا�س حنانيا وح�سام ابو ال�سعود 
وح�سن �سدقي الدجاين )الغوري، 1973، ج 1، �س 202-203( ويبدو اأن المر مل يقت�رش 
على اخلالدي وعائلته، فقد ا�سارت الدرا�سة اأن كلًّ من نخله كنت و�سعد الدين اخلليلي خا�سا 
انتخابات عام 1927م، وهم يف �سف املعار�سة، ولكنهما خا�سا انتخابات عام 1934م، 
خلو�س  كذلك  معهما  التفاو�س  مت  قد  اأنه  يرجح  وذلك  الوطنية،  احلركة  �سف  يف  وهم 

النتخابات مع احلركة الوطنية كما حدث مع اخلالدي.
مر  كما  القد�س  ق�سمت  فقد  دوائر،  اإىل  املدن  ق�سمت  املرة  هذه  يف  النتخابات  كون 
الدوائر  اأن  لليهود.ومبا  للعرب و6 خم�س�سة  6 خم�س�سه  دائرة كان منها   12 اإىل  �سابقا 
اليهودية كانت خم�س�سة لليهود فقط وكانت خالية من الناخبني العرب، فقد وجد يف الدوائر 
العربية يهود )الغوري، 1973، ج1، �س203( .وقد فاز املر�سحون اليهود يف الدوائر ال�سته 
الدوائر  على  اقت�رشت  النتخابية  »املعركة  ولكن  التزكية)19(،  ي�سبه  مبا  لهم  املخ�س�سة 
العربية فح�سب«.فاأوعزت القيادة اليهودية للناخبني »اليهود يف الدوائر املخ�س�سة للعرب 
بالدلء باأ�سواتهم اإىل جانب مر�سحي املعار�سة« )الغوري، 1973، ج1، �س203( فاأعداد 
الذين كان ي�سمح لهم بالنتخاب يف القد�س تو�سح اأن ا�سوات الذين كان يحق لهم النتخاب 
من اليهود قد بلغ 4392 وامل�سلمني 2825 وامل�سيحني 1586 وق�سمت الدوائر بني العرب 
فيها  الناخبني  عدد  وكان  للم�سلمني،  الأوىل خ�س�ست  املنطقة  الآتي:  النحو  على  واليهود 
فيها  الناخبني  عدد  وكان  للم�سلمني  خ�س�ست  الثانية  م�سلمًا.واملنطقة   563 منهم   728
عدد  وكان  للم�سيحيني  خ�س�ست  الثالثة  واملنطقة  م�سلمًا،   420 منهم  �سخ�سا   663
الناخبني فيها 736 منهم 454 م�سيحيا واملنطقة الرابعة خ�س�ست للم�سلمني وكان عدد 
470 م�سلمًا واملنطقة اخلام�سة خ�س�ست للم�سلمني وكان عدد  الناخبني فيها 725 منهم 
عدد  وكان  للم�سيحيني  خ�س�ست  ال�ساد�سه  واملنطقة  م�سلمون  كلهم   725 فيها  الناخبني 
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لليهود، وكان عدد  ال�سابعة خ�س�ست  692 م�سيحيًا واملنطقة  720 منهم  الناخبني فيها 
الناخبني  لليهود، وكان عدد  الثامنة خ�س�ست  787 كلهم يهود واملنطقة  الناخبني فيها 
فيها 689 كلهم يهودا واملنطقة التا�سعة خ�س�ست لليهود، وكان عدد الناخبني فيها 776 
منهم 745 يهوديًا واملنطقة العا�رشة خ�س�ست لليهود وكان عدد الناخبني فيها 729 منهم 
 778 فيها  الناخبني  عدد  وكان  لليهود  خ�س�ست  ع�رشة  احلادية  واملنطقة  يهوديًا   716
منهم 623 يهوديا واملنطقة الثانية ع�رشة خ�س�ست لليهود وكان عدد الناخبني فيها 631 

منهم 604 يهوديُا )فل�سطني، تق�سيم القد�س اإىل مناطق انتخابية، 14 اآب 1934، �س2( .
جرت النتخابات يف اأجواء م�سحونة كاأنها معركة كما و�سفها الغوري بقوله: كانت 
معركة »عنيفة...بني مر�سحي الوطنني وبني مر�سحي معار�سي احلركة الوطنية واملجل�س 
الإ�سلمي الأعلى« حيث وقفت احلكومة واليهود �سد مر�سحي احلركة الوطنية، وقد كانت 
الإدلء  قرروا  اليهود  لأن  يهود،  فيها  يوجد  التي  املختلطة  املدن  يف  جداً  عنيفة  املعركة 
باأ�سواتهم ل�سالح املعار�سني )الغوري، 1973، ج 1، �س201( ، ففي القد�س كانت النتيجة 
ل�سالح فوز الدكتور اخلالدي وح�سوله على 151 �سوتا اأعلى من اأ�سوات الن�سا�سيبي وفاز 
واإبراهيم دروي�س وفاز من مر�سحي  الدين اخلليلي  الوطنية، كل من �سعد  معه من احلركة 
املعار�سة كل من يعقوب فراج وان�سطا�س حنانيا حل�سولهما على جميع اأ�سوات اليهود يف 
اليهود يف دائرتيهما كانت ت�سكل  1، �س203( لأن ن�سبة  1973، ج  دائرتيهما )الغوري، 
الدوائر املخ�س�سة للعرب ت�ساوت ا�سوات ممثلي  اإحدى  الناخبني ويف  اأ�سوات  %25 من 
احلركة الوطنية �سبحي عبد اهلل الدجاين مع ا�سوات مر�سح املعار�سة ح�سن �سدقي الدجاين 
وقد اأجريت القرعة بني املر�سحنْي »فجات نتيجتها ل�سالح ح�سن �سدقي الدجاين« مر�سح 
النتخابات  يف  الطعن  الن�سا�سيبي  .وحاول  �س204(   ،1 ج   ،1973 )الغوري،  املعار�سة 
ولكن حكمًا ق�سائيًا �سدر يف 16 كانون ثاين 1935، اأعلن فيه فوز اخلالدي يف النتخابات 
299-300( .وهكذا فقد »انت�رش احلاج اأمني فعًل، وتو�سد الدكتور  1986، �س  )احلوت، 

ح�سني رئا�سة البلدية...« )دروزه، 1993، �س857( .
بعد  القد�س  يف  النتخابات  معركة  يف  اخلالدي  الدكتور  فوز  جراء  الوطنيون  قو�س 
�سيطرتهم على رئا�سة البلدية كثرياً من املوؤامرات التي كانت تهدد احلركة الوطنية من خلل 
البلدية ومهدت الطريق »للدور اجلدي الذي قام به الوطنيون عام 1936« عند مقاومتهم 
1، �س204(  1973، ج  النتداب الربيطاين و�سيا�سته ال�ستعمارية يف فل�سطني )الغوري، 
دانيال  وعني  رئي�سًا  اخلالدي  ح�سني  ال�سامي  املندوب  عني  احلكم  قرار  �سدور  وبعد   ،
او�ستري ويعقوب فراج نائبني له.)احلوت، 1986، �س300( وعندما اأ�سبح ح�سني اخلالدي 
رئي�سًا للبلدية اأخرج بلدية القد�س، من دائرة ال�رشاع ال�سيا�سي، وبالتايل فقد اأنهت نتائج 
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كان  البلدية  رئي�س  لأن  �سيا�سي،  ككيان  املعار�سة  دور  القد�س  يف  البلدية  النتخابات 
�سيا�سيًا،  ثقًل  للبلدية  رئي�سًا  كان  عندما  مركزه  يعطيه  وكان  املعار�سة  رئي�س  �سابقًا 
ل�سيا�سته،  املوؤيدين  الأخرى  البلديات  لروؤ�ساء  بالن�سبة  وقائداً  رئي�سًا  قطبًا  يعدُّ  فكان 
فف�سله يف النتخابات انتزع منه �سفة القيادية.وبعد هزمية املعار�سة ا�سبحت حكومة 
رئي�س  انتماء  عدم  اأن  مهمًا.كما  من�سبًا  القد�س  بلدية  رئي�س  من�سب  تعترب  ل  النتداب 
�س301(   ،1986 )احلوت،  البلدية  رئا�سة  اأهمية  من  قلل  حزب،  اأي  اإىل  اجلديد  البلدية 
ال�سيا�سي وال�رشاع، و�سكلت نتيجة  القد�س من دائرة ال�ستقطاب  .وبالتايل خرجت بلدية 
النتخابات �رشبة قويه انهت نفوذ املعار�سة ككيان �سيا�سي معار�س للحركة الوطنية 

يف القد�س وباقي املدن تدريجيًا.
توقعات واكهوب يف باقي املدن الفل�سطينية مل تنجح، لأن نتائج النتخابات ا�سفرت 
عن فوز القوائم الوطنية يف النتخابات باأكرثية املقاعد يف جنني ونابل�س ورام اهلل وبيت 
حلم واخلليل وغزه اإل اأن املندوب ال�سامي وفق ال�سلحيات التي منحها له قانون النتخاب 
عني جميع رووؤ�ساء هذه البلديات من املعار�سني، اأما يف املدن التي مل يفز فيها املعار�سون 
باأي مقعد وفاز بها الوطنيون، ا�سطر املندوب ال�سامي اإىل تعيني الروؤ�ساء من الوطنيني يف 
عكا، اللد، الرمله، املجدل، طولكرم، بي�سان، اريحا، الفالوجة، وبئر ال�سبع، وكانت طربيا هي 
املدينة الوحيدة التي فازت فيها املعار�سة لأن ا�سوات اليهود كانت ت�سكل فيها %60 من 

اأ�سوات الناخبني )الغوري، 1973، ج 1، �س201 واحلوت، 1986، �س299( .
1934 حيث  اآب   16 ووفقًا للرتتيبات فقد تقرر عقد، انتخابات بلدية حيفا بتاريخ 
وجميل  �سويدان  وحداد  ا�ساف  ويو�سف  �سهيون  اإبراهيم  من  كل  البلدية  لع�سوية  تر�سح 
توما  احلاج وخمائيل  الرحمن  وعبد  اخلليل  واإبراهيم  �سلح  و�سحاده  اأبي�س وحنا ع�سفور 
وم�سباح  قرمان  بك  طاهر  واحلاج  اإبراهيم  احلاج  ور�سيد  �سكري  وح�سن  ارحيل  وا�سعد 
�سقيفي وتر�سح من اليهود كل من بنحا�س ماركولني ويو�سف �ستني و�سبتاي ليفي ودافيد 
حدث  كما  مناف�سون  اأمامهم  ينزل  مل  لأنه  بالتزكيه؛  اليهود  املر�سحون  فاز  وقد  كوهني، 
العربية  دائرته  يف  مر�سحون  اأمامه  ينزل  مل  لأنه  امل�سلمني،  من  العايدي  بدري  مع  ذلك 
)�سحيفة فل�سطني، الرت�سح لع�سوية بلدية حيفا، 7 اآب 1934، �س4( ، ونتيجة للم�ساعي 
التي بذلها جمال احل�سيني واأمني عبد الهادي ونبيه العظمة يف تقريب وجهات النظر بني 
املر�سحني امل�سلمني، اتفق يف نهاية امل�ساعي على تنازل كل من طاهر بك قرمان وم�سباح 
ال�سقيفي واإبراهيم اخلليل فخرج بالتزكية كل من ح�سن �سكري وعبد الرحمن احلاج ور�سيد 
احلاج اإبراهيم بالإ�سافة اإىل بدري العايدي، وهكذا فقد جنح املر�سحون امل�سلمون الأربعة 
.اأما  �س7(   1934 اآب   12 البلدية،  انتخابات  يف  �رشيفه  ت�سحيات  )فل�سطني،  بالتزكية 
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بالن�سبة للمر�سحني امل�سيحيني فلم تنجح اجلهود التي بذلها توفيق �سعادة رئي�س البلدية 
اأ�سوة مبا ح�سل مع امل�سلمني واليهود  اإبراهيم وغريهم لإخراجهم بالتزكية  ور�سيد احلاج 
)فل�سطني، املر�سحون امل�سيحيون لبلدية حيفا، 12 اآب 1934، �س7( وجرت النتخابات 
يف حيفا بني املر�سحني امل�سيحني يف 16 اآب 1934 )فل�سطني، اليوم جترى النتخابات يف 
حيفا، 16 اآب 1934، �س5 وانتخاب جمل�س بلدية حيفا، 7 اآب 1934، �س5( وبعد انتهاء 
فرز ال�سوات بني املر�سحني امل�سيحيني كانت النتيجة فوز اإبراهيم �سهيون بح�سوله 435 
بح�سوله  �سلح  �سحاده  من  كل  وفوز  للم�سيحيني  املخ�س�سة  الثانية  املنطقه  يف  �سوتا 
على 499 �سوتًا وحنا ع�سفور بح�سوله على 425 �سوتا يف املنطقة الثالثة املخ�س�سة 
للم�سيحيني بفارق يزيد قليًل عن مائة �سوت عن املر�سحني الآخرين، وفاز ميخائيل توما 
352 �سوتًا يف املنطقة اخلام�سة املخ�س�سة للم�سيحيني )فل�سطني، نتيجة  بح�سوله على 
اأدىل اليهود يف املنطقة الثالثة  1934، �س5( وقد  اآب   17 النتخابات البلدية يف حيفا، 
املنطقة  هذه  يف  اليهود  ا�سوات  اأن  علمًا  �سلح  و�سحاده  اأبي�س  جميل  ل�سلح  با�سواتهم 
اآب   17 بحيفا  البلدية  النتخابات  انتهاء  )فل�سطني،  �سوتًا   250-200 بني  تراوحت 
وبعد اإعلن النتائج مت اختيار ح�سن �سكري رئي�سًا للبلدية )فل�سطني، كلمة  �س5(   ،1934
الهادي  عبد  واأمني  احل�سيني  تدخل كل من جمال  اأن  ويبدو  1934، �س7(  اآب   12 �سكر، 
ونبيه العظمه �ساعد يف اإجناح عدد اأكرب من الوطنيني اإل اأن املندوب ال�سامي اختار �سخ�سية 

كانت معروفه للنتداب بخلفها مع احلركة الوطنية لرئا�سة البلدية.
اأما يف النا�رشه، فقد جرت النتخابات يف 28 متوز، واأدت اإىل فوز كل من ق�سطندي 
واأحمد  الزغبي  و�رشيف  البنا  وجنيب  الفاهوم  وتوفيق  خوري  واأمني  ب�ساره  و�سليم  معمر 
كامل ال�ساهر )�سحيفة فل�سطني، نتيجة النتخابات البلدية بالنا�رشه، 29 متوز 1934، 
اتهم، وُعيِّنن �سليم اأفندي ب�ساره رئي�سا  �س5( وت�سلم الأع�ساء اجلدد يوم 23 اآب 1934 مهمَّ
للبلدية )�سحيفة فل�سطني، ر�سالة النا�رشه، 23 اآب 1934، �س8 و�سحيفة فل�سطني، دور 
الت�سليم يف بلدية النا�رشه، 26 اآب 1934، �س10( لأنه كان مواليًا للمعار�سة، اأما يف غزة 
1934 واأجريت يف يافا والرملة  26 حزيران  البلدية فيها بتاريخ  فقد جرت النتخابات 
واخلليل يف ال�سهر نف�سه )�سحيفة فل�سطني، بلدية غزه وتثبيت اع�سائها، 28 متوز 1934، 
�س3( واختار املندوب ال�سامي بتاريخ 9 اآب 1934 فهمي احل�سيني رئي�سًا لبلدية غزه من 
بني الناجحني يف النتخابات واختار عادل ال�سوا نائبًا للرئي�س )�سحيفة فل�سطني، رئي�س 
ونائب رئي�س بلدية غزه، 10 اآب 1934، �س5( ، حيث كان قد مت تعيني احل�سيني رئي�سًا 
للبلدية عام 1930 من قبل احلاكم الع�سكري )ا�ستيه، 2004، �س190( وقد ُعنيِّ خمل�س 
وُعنيِّ  له  وكيًل  اخلطيب  اأفندي  العظيم  عبد  وال�سيخ  اخلليل  لبلدية  رئي�سًا  احلموري  اأفندي 
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ال�سيخ م�سطفى اأفندي اخلريي رئي�سًا لبلدية الرمله، )�سحيفة فل�سطني، بلدية اخلليل وبلدية 
اأبو اجلبني  اأعلن املندوب ال�سامي فوز كل من عي�سى  1934 �س5( وقد  27 متوز  الرمله، 
يف  العرب  من  غزاله  اأبو  و�سليمان  مرتي  اهلل  وعبد  ال�سعيد  وعا�سم  العافية  ابو  ودروي�س 
انتخابات بلدية يافا )فل�سطني، بلدية يافا، 18 اآب 1934، �س7( وا�ستمر عا�سم ال�سعيد 
يف رئا�سة البلدية )دروزه، 1991، �س598( وعقدت النتخابات يف جنني بتاريخ 8 اآب 
كل من علي اجلرباوي وتوفيق من�سور وفهمي عبو�سي وفوؤاد عبد  للبلدية  وتر�سح   1934
الهادي وعبد الرحمن عواد وحممد اأبو �سخى)20( واأني�س ن�سار وعارف عبد الرحمن وعلي 
البلدية  البلدي منهم )�سحيفة فل�سطني، النتخابات  اأع�ساء يف املجل�س   6 ال�سعد لختيار 
يف جنني، 5 اآب 1934، �س7( ، فاز فيها كل من فهمي عبو�سي وعبد الرحمن عواد وفوؤاد 
الرحمن  عبد  وعارف   )21( ن�سار  واني�س  �سخى  ابو  وحممود  اجلرباوي  وعلى  الهادي  عبد 
1934، �س5( واختري فهمي  اآب   9 )�سحيفة فل�سطني، نتيجة النتخابات البلدية بجنني، 
النتخابات  جرت  فقد  طولكرم  يف  اأما  �س173(   ،2004 )ا�ستيه،  للبلدية  رئي�سا  عبو�سي 
رئي�س  اإبراهيم  احلاج  الرحمن  »عبد  من  كل  فيها  وفاز   1934 اآب   12 بتاريخ  البلدية 
البلدية ال�سابق وها�سم اجليو�سي وعبد الرحيم حنون، واحلاج منر عبد القادر، وخليل جلد، 
1934، �س5(  اآب   14 وحممود احلاج قا�سم« )فل�سطني، نتيجة انتخابات بلدية طولكرم، 
البلدية بني عام  رئا�سة  ا�ستلم  اأنه  للبلدية علمًا  رئي�سا  ابراهيم  الرحيم احلاج  واختري عبد 
من  كل  العرب  من  اللد  انتخابات  يف  وفاز  �س174(   ،2004 )ا�ستيه،   1938-1905
وحممد  الهنيدي  و�سعيد  العلمي  و�سعيد  الكرزون  على  واحلاج  احل�سيني  الدين  �سيف  احمد 
علي كيايل و�سليم يو�سف املنري )فل�سطني، بلدية اللد، 18 اآب 1934، �س7( اأما يف �سفد 
الوطي�س كل من �سلح  بعد معركة حامية  العرب  فيها من  وفاز  النتخابات  اأجريت  فقد 
الدين قدوره وحممد حجازي وخليل يو�سف ر�ستم وزكي قدوره )�سحيفة فل�سطني، نتيجة 
رئا�سة  يف  قدوره  زكي  وا�ستمر  �س5(   ،1934 متوز   27 �سفد،  يف  البلدية  النتخابات 
القائمه القدميه بالتزكيه برئا�سة  1993، �س599( ويف نابل�س »فازت  البلدية، )دروزه، 
�سليمان عبد الرازق طوقان« )دروزه، 1993، �س858( وعني �سليمان بك عبد الرزاق رئي�سًا 
بلدية  رئي�س  )فل�سطني، عوده  له  نائبًا  النابل�سي  افندي  الرحيم  احلاج عبد  للمجل�س وعني 
نابل�س، 30 اآب 1934، �س5( وهكذا، رغم قدرة احلركة الوطنية على الفوز باأغلب املقاعد 
املخ�س�سة للعرب يف هذه النتخابات ورغم قدرتها على اإزاحة الن�سا�سيبي قائد املعار�سة 
اأ�سدرتها  ال�سامي مبوجب القانون واملرا�سيم التي  عن رئا�سة بلدية القد�س، فاإن املندوب 
�سلطات النتداب مبا يخ�س النتخابات، عني روؤ�ساء البلديات ونوابهم من املعار�سني.فقد 
اختار املندوب ال�سامي يف املدن املختلطة واملدن التي فاز فيها بع�س املعار�سني روؤ�ساء 
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البلديات منهم، فا�ستمر الذين اختريوا يف انتخابات عام 1927 يف رئا�سة البلديات، ويبدو 
اأن احلركة الوطنية اعتربت عزل الن�سا�سيبي عن رئا�سة البلدية ن�رشاً لأنه كان ي�سكل قيادة 
املعار�سة �سد املجل�سيني، وكاأن املعركة النتخابية كانت حم�سورة يف اإزاحة الن�سا�سيبي 

عن من�سبه.

تكبيل اجملالس العربية وسياسة الكيل مبكياليني: 
اأ�سدرت �سلطان النتداب قانونًا ومرا�سيم للنتخابت كبلت مبوجبها البلديات العربية، 
واأخذت منها معظم ال�سلحيات فاملر�سومني اللذين �سدرا عام 1926 وعام 1929 اأجريا 
و�سلطة  �سلحيات  باإعطائهما  ذكره،  مر  الذي  العثماين  النتخابات  قانون  على  تعديًل 
كاملة للمندوب ال�سامي على البلديات العربية املنتخبة، فقد جعل مبوجبهما القرارات التي 
ت�سدرها املجال�س البلدية بدون قيمة وجعلتها مكبلة، لأنهما اأعطياه �سلطة اإلغاء القرارات 
تنفيذ  احلكومة من خللهما  ت�ستطيع  وبالتايل  تعديله  اأو  العربية  البلديات  ت�سدرها  التي 
اأو  القرارات التي تريد.كما اأعطيا حلكومة النتداب �سلحيات عزل اأي ع�سو جمل�س بلدي 
ا�ستبداله بقرار من املحكمة باأع�ساء جدد معينني وغري منتخبني من ال�سعب.وجعل الع�ساء 
Ibra-(  ململنتخبني من ال�سعب حتت مراقبة �سخ�س معني قد ل يكون موؤهًل لهذه امل�سوؤولية
him، 1994، P94- P95( .وقد مت التطرق �سابقًا للمر�سوم الذي �سدر عام 1926م اأما مر�سوم 
عام 1929م اخلا�س بال�سلطات املحلية، فقد علقت �سحيفة فل�سطني عليه يف افتتاحيتها 
حتت عنوان: “خطوة يف �سبيل احلكم الذاتي: ولكنها اإىل الوراء” بقولها: فقد طالعنا مر�سوم 
ال�سلطات املحلية ل�سنة 1929 “..فاذا به يندرج يف نزع ال�سلطة من اأيدي املجال�س البلدية 
اإىل اأن ي�سل يف الفقرة )ب( من املادة ال�ساد�سة اإىل القول باأن للمندوب ال�سامي احلق، ل يف 
اإلغاء اأي اأمر اأو قرار ت�سدره هذه املجال�س فح�سب، ولكن اأي�سا يف ا�ستبدال الأمر اأو القرار 
املعلن واإبطاله باآخر”، يكون له نف�س املفعول وكاأنه �سدر عن ال�سلطة املحلية نف�سها، كما 
خول “...املندوب ال�سامي حق عزل روؤ�ساء البلديات واأع�سائها...” وبالتايل جعل “..جميع 
ال�سلطات املحلية جليلها وحقريها يف يد احلكومة لت�ستبقي لنف�سها منها ما ت�ساء وتعزل 
 ،1929 اآذار   29 املحلية”،  “ال�سلطات  قانون  حول  فل�سطني،  ت�ساء”.)�سحيفة  ما  منها 
عقدتها  اتفاقيات  اأي  اإلغاء  �سلحيات  النتداب  حكومة  كذلك  املر�سوم  واأعطى  �س1( 
البلديات العربية مع اأي �رشكة.كما �سلب القانون من الأع�ساء املنتخبني جميع ال�سلطات.

واأعطى املر�سوم حكومة النتداب اإمكانية معاقبة جميع البلديات العربية اإذا وقعت بلدية 
. )Ibrahim، 1994، P97- P96( واحدة باأي خطاأ

التي  باملرا�سيم  املنتخبة  البلدية  املجال�س  تقييد  من  النتداب  حكومة  هدف  كان 
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فانتخبهم  ال�سعب  بهم  الذين وثق  الوطنيني  »اظهار  فل�سطني  قالت �سحيفة  اأ�سدرتها كما 
يف مظهر العاجز عن اإدارة اأب�سط ال�سوؤون العامة..« )فل�سطني، �سوء نية احلكومة، 4 كانون 
1929، �س1( ، فقد هدفت �سلطات النتداب من اإ�سدار هذيْن املر�سومني اإىل تكبيل  ثاين 
امليزانية  على  الكاملة  لل�سيطرة   1927 عام  انتخابات  بعد  فاأقدمت  العربية،  البلديات 
احلكومة  موظف  كان   1927 عام  انتخابات  بعد  البداية  ففي  العربية،  للبلديات  ال�سنوية 
لع على جميع الأمور الدقيقة يف  ي�سادق على ميزانية البلديات، ولكنها فيما بعد اأخذت تطَّ
امليزانية، وبعد ذلك اأخذت ترف�س امليزانيات حتى بعد موافقتها املبدئية عليها.كما اأخذت 
جميعها  واأحلقتها  والكهرباء  والتعليم  ال�سحة  مثل  اأخرى  كثرية  �سلحيات  البلديات  من 
و�سفت  العربية.فقد  للبلديات  م�ساعدة  اأي  النتداب  حكومة  تقدم  ومل  النتداب،  بحكومة 
�سحيفة فل�سطني موقف �سلطة النتداب هذا من البلديات العربية يف مقاله لها بتاريخ 4/ 
6/ 1929 حتت عنوان »�سوء نية احلكومة« بقولها: �سلت احلكومة البلديات العربية وبعد 
�سوء  )فل�سطني،  واأخذت جميع �سلحياتها  العمل  اأو  احلركة  على  قادرة  ذلك جعلتها غري 
نيه احلكومة، 4 كانون 1929، �س1( .ويف عام 1934 ا�سدرت �سلطات النتداب قانونًا 
للبلديات، اأ�سبح فيما بعد املرجع الوحيد املعتمد، حيث كبَّل القانون �سلحيات البلديات 
والقائم  اللواء  وحاكم  ال�سامي  »...باملندوب  ممثلة  النتداب  �سلطات  فمنح  ون�ساطاتها، 
البلديات... لعمل  والتنفيذية  التنظيمية  اجلوانب  خمتلف  �سملت  وا�سعة  �سلحيات  مقام، 
حيث مل يتبقَّ للبلديات �سوى تنفيذ اخلدمات الأ�سا�سية لل�سكان« )فل�سطينيون 48، 2012( 
»وتنفيذ عدد حمدود من اخلدمات« )ا�ستيه، 2004، �س14( .واأعطى القانون كذلك �سلطات 
املايل  القرار  واأ�سبح  املحلية«  و�سيا�ستها  البلديات  اأموال  على  »الرقابة  �سلطة  النتداب 
القانون حق القرتاع  2013، �س9( .ومنح  ال�سلطة احلاكمة )النا�رش،  خا�سعًا مل�سادقة 
للم�ستاأجرين ما اأدى اإىل ازدياد ا�سحاب حق القرتاع من اليهود )ا�ستيه، 2004، �س167( 
يف  �سدرت  التي  التعديلت  جميع  فيه  ادخل   1934 عام  �سدر  الذي  القانون  باأن  ويبدو 

املر�سومني ال�سابقني.
ا�ستخدمت �سلطات النتداب هذا القانون فيما بعد لزاحة ح�سني اخلالدي عن رئا�سة 
دانيال  عني   ،1934 عام  انتخابات  بعد  القد�س  يف  البلدي  املجل�س  ت�سكيل  البلدية.فعند 
اتفاق  على  بناًء  خا�سة  مبكانة  يتمتع  وكان  البلدية  لرئي�س  اأول  نائبًا  اليهودي  او�ستري 
بني املندوب ال�سامي وح�سني اخلالدي فكانت »هذه املكانة م�سدراً للح�سا�سية واخللفات 
العديدة بني الرئي�س العربي ونائبه اليهودي« زادت يف عام 1936 عندما اأ�سبح اخلالدي 
ع�سواً يف اللجنة العربية العليا.وعندما خرج ح�سني اخلالدي يف اإجازه يف �سهر اآب 1936 
نقل املندوب ال�سامي �سلحياته اإىل نائبه اليهودي او�ستري وعندما عاد من اإجازته ابعدته 
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�سلطات النتداب اإىل جزيره �سي�سل يف املحيط الهادي يف 1 ت�رشين ثاين عام 1937، لكونه 
يعمل  او�ستري  .وا�ستمر   )12-11 �س   ،2013 العليا.)النا�رش،  العربية  اللجنة  يف  ع�سوا 

قائمًا باأعمال رئي�س البلدية حتى اآب 1938 )ا�ستيه، 2004، �س167( .
اإجراء  من  النتداب  �سلطات  هدفت  بل  فقط،  القوانني  اإ�سدار  على  الأمر  يقت�رش  ومل 
منتخبني،  اإىل  املعينني  واأع�سائها  البلديات  روؤ�ساء  ا�ستبدال  اإىل   1927 عام  النتخابات 
�ستفوز  النتداب،  ل�سيا�سة  املوؤيدة  الوطنية  للحركة  اأن اجلبهة املعار�سة  لأنها كانت تظن 
اليهود املهاجرين«  »ازدياد عدد  باأن  اعتقاد لدى الجنليز  بالنتخابات حيث كان هناك 
كان  الذي  والن�ساط  الو�سائل  من  وغريه  املال  طريق  عن  نفوذهم  »وت�ساعد  فل�سطني  اإىل 
الدعاية واكت�ساب  ميار�سه املعار�سون املعروفون مبيلهم للإجنليز وتعاونهم معهم، »يف 
املزيد من الن�سار واملوؤيدين...« ولأن نتائج النتخابات كانت مفاجئة للإجنليز »راحت 
يف  امل�سكلت  واإثارة  البلدية  املجال�س  هذه  اأعمال  عرقلة  على  تعمل  النتداب  �سلطات 
»وا�ساعة  للبلدية،  وال�رشائب  الر�سوم  دفع  عن  بالتلكوؤ«  املكلفني  وجهها...كتحري�س 
جائر  لتدخل  وتعر�سها  احلكومية،  القرو�س  من  وحرمانها  �سدها،  والباطيل  الرتهات 
و�سائر  املعار�سون  و�ساهم   ، )الربيطانيني(  الألوية  حكام  طريق  عن  �سوؤونها  يف  م�ستمر 
اأن�سار احلكومة من العرب يف عملية عرقلة اأعمال املجال�س البلدية واإقامة العقبات يف وجه 
م�ساريعها وخمططاتها.وعلى الرغم من فوز املر�سحني الوطنيني يف معظم املجال�س البلدية 
فان احلكومة عينت روؤ�ساء معظم البلديات من رجال جبهة املعار�سة« )الغوري، 1973، 
ج 1، �س 92-93( .لإف�سال البلديات العربية واإ�سابتها بال�سلل، فقد اأظهر اأداء املجال�س 
البلدية العربية حالة ال�سعف والوهن الذي نتج عن كون اأع�سائها وروؤ�سائها و�سلوا لهذه 
املنا�سب بدعم وتاأييد اليهود لهم يف النتخابات، كما هو احلال يف بلدية يافا التي مل يلبِّ 
فيها املر�سحون ما وعدوا الذين انتخبوهم به، عك�س ما كانت تفعل البلديات اليهوديه فقد 
علقت فل�سطني يف افتتاحيتها حتت عنوان »جمل�سنا البلدي: ماذا عمل حتى الآن؟ ل �سيء! 
ماذا ننتظر اأن يعمل؟ ...« بقولها: »يوم كانت النتخابات البلدية حامية الوطي�س يف الثغر، 
ني منتخبيه بالأماين والآمال، « واأ�سافت »...اأن البلدة كلها قد علَّقت اآماًل  كان كل مر�سح مُيّ
كبرية على اأع�ساء املجل�س البلدي اجلديد املنتخب و�سارت ترتقب منهم اإ�سلحًا اأكرث من 
الإ�سلح الذي قام به املجل�س القدمي املعني ومهما يكْن من الأمر فقد انق�سى الآن اأكرث من 
خم�سة اأ�سهر ومل نر للمجل�س اجلديد اأثراً يف الإ�سلح على كرثة حاجة البلدة له...وبقاء يافا 
حمرومة من كل ما تتمتع به البلد الأخرى...عجب فا�سح..« )فل�سطني، جمل�سنا البلدي: 11 
ت�رشين الثاين 1927، �س1( ، فحالة ال�سعف التي ا�سابت البلديات العربية املختلطة منها 
ب�سكل خا�س والبلديات العربية الأخرى ب�سكل عام كان �سببه اختلف الأع�ساء املنتخبني 
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فيما بني )معار�سني وموؤيدين( يف املجال�س غري املختلطة ووقوف املعار�سني واليهود �سد 
اتها. الوطنيني يف املجال�س املختلطة، ما اأدى اإىل اأ�سعاف البلديات و�سللها عن اأداء مهمَّ

يف الوقت الذي عملت فيه �سلطات النتداب جل وقتها على حماربة املجال�س البلدية 
المتيازات، كما  الناخبني بحرمانها من جميع  اأمام  واإظهارها عاجزة  لإف�سالها  العربية 
مر معنا، مل تاأُل جهداً يف تقدمي العون وامل�ساعدة للبلديات اليهودية، فقد و�سفت فل�سطني 
موقف �سلطة النتداب هذا من البلديات العربية، ففي مقال لها حتت عنوان »بلدية تل اأبيب 
ر�سى اهلل عنها« بتاريخ 20/ 7/ 1929 قارنت فيه بني ما كانت تعطيه �سلطات النتداب 
البدليات  »تلقي  فقالت:  العربية،  البلديات  من  وموقفها  امتيازات  من  ابيب  تل  لبلدية 
العربية..عناء كبرياً من احلكومة التي مل تكتف باأن حددت �سلطة البلديات حتديداً اأعجزها 
الذي كان خمتلفًا متاما،  ابيب  عن كل عمل نافع...« مقابل موقفها ومعاملتها لبلدية تل 
وا�سافت ال�سحيفة »...معاملة احلكومة لبلدية تل ابيب ل ميكن و�سفها بغري التحيز لليهود 
النتداب  �سلطات  لها.فقد عاملت  املجاوره  العربية«  يافا  لبلدية  ما قورنت مبعاملتها  اإذا 
عن  امل�ستعلة  ر�سوم...املواد  احلكومة  »...�سلخت  فقد  متامًا،  خمتلفة  بطريقة  يافا  بلدية 
اأنها  �سنويًا، غري  األف جنيهًا   14 لها نظري ذلك  تدفع  باأن  ، وتعهدت  يافا(  )بلدية  البلدية 
اإىل  1927، ثم بعد ذلك  3000 جنيه يف عام  اإىل  عادت فا�ستكرثت هذا املبلغ وانق�سته 
1300 جنيه تدفع حتت قيود و�رشوط ول ت�رشف اإل مبعرفة الدوائر احلكومية، ويف مقابل 
علقة  ل  اأعمال  يف  جنيه   5000 �سنويا  تدفع  اأن  على  البلدية  احلكومة  جترب  العمل  هذا 
من  البلدية  �سندوق  بذلك  لتحرم  يافا  يف  البلدية  املحكمة  اأي�سًا  احلكومة  بها.واألغت  لها 
الغرامات التي كانت ل تقل عن 1600 جنيهًا يف العام.وحترم احلكومة على بلدية يافا اأن 
تعقد اأي قر�س مايل، وذلك حتى ل ت�سري يف الإ�سلحات التي وعد بها الأع�ساء ناخبيهم 
كانت  بينما  العربية،  يافا  بلدية  النتداب  �سلطات  به  عاملت  ما  هذا   » عرجاء!  بقدم  اإل 
النقي�س  وعلى  متامًا،  خمتلفة  يافا  ملدينة  املجاوره  اليهودية  ابيب  تل  لبلدية  معاملتها 
الأمر عك�س ذلك على خط م�ستقيم. ابيب فقد كان  »اما يف تل  ال�سحيفه:  من ذلك، فقالت 
لها  تركت  اأنها  ال�رشائب، كما  تراه من  ما  تقرير  البلدية حرة يف  تركت  اأن احلكومة  كان 
حمكمتها حتى بعد اأن الغت حمكمة بلدية يافا...، وزادت احلكومة على اأف�سالها ف�سل اآخر 
هو اأنها اأدانت )اأقر�ست( بلدية تل ابيب 45000 جنيهًا.ودارت اليام دورتها فاذا باللجنة 
ينتج... املفاو�سات  بهذه  واإذا  احلكومة  مع  مفاو�سات  يف  تدخل  ال�سهيونية  التنفيذية 
)عنها( تنازل احلكومة عن جميع الديون املطلوبة لها من البلدية اليهودية...! وقد كان على 
هذه البلدية املحبوبة دين اآخر للجنة التنفيذية ال�سهيونية يبلغ 30.000 جنييهًا تنازلت 
التي عقدتها من هنا  القرو�س  البلدية بعد ذلك غري  اأي�سا، ومل يبق على  اللجنة  عنه هذه 
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ومن هناك بت�رشيح من احلكومة وهي تبلغ مائتي األف جنيه قدر ل�سدادها ع�رش �سنوات، 
التنفيذية  اللجنة  يغري  ما  �سهرين،  اأو  �سهر  بعد  يكن  مل  اإن  عامني،  اأو  عام  بعد  جند  وقد 
)ال�سهيونية( بالدخول مع احلكومة يف مفاو�سات جديدة تكون نتيجتها اأن تاأخذ خزينة 
فل�سطني على عاتقها ت�سديد ما انفقه اليهود على مدينتهم...من اأموال دافع ال�رشيبة العربي! 
هذا هو ت�سييق احلكومة على البلديات العربية، وتو�سيعها على البلديات اليهودية.ويحار 
املرء يف اأن يجد يف تباين املعاملتني املتناق�ستني �سببًا معقوًل غري ما تربر به احلكومة 
اليهود ينفقون ما تي�رش لهم من املال على الإ�سلح والتعمري، فري�سفون  اأن  موقفها من 
حتتها  من  جتري  جنات  وقراهم  مدنهم  ويجعلون  العامة،  املنتزهات  وين�سئون  ال�سوارع 
الأنهار، بعك�س املدن والقرى العربية التي ل تزال طرقها وعرة امل�سالك والتي تقوم فيها 
اأكوام القاذورات اإىل جانب كل طريق اأمام كل منزل! وهذه الأقوال...ل تربر موقف احلكومة 
البلديات  التو�سيع على  يو�سع عليها مثل  العربية مل  البلديات  لأن  الأحوال،  باأي حال من 
1929، �س1(  20 متوز  عنها...،  اهلل  ر�سى  ابيب  تل  بلدية  فل�سطني،  )�سحيفة  اليهودية« 
.فقيام احلكومة بالكيل مبكيالني كان وا�سحًا وجليًا، كانت تق�سده من اإ�سدار هذه القوانني 
يف  عليها،  القوانني  بتطبيق  العربية  البلديات  تكبيل  منها  تق�سد  كانت  حيث  واملرا�سيم، 
ًا منها على البلديات اليهودية، بل على النقي�س من ذلك قدمت  الوقت الذي مل تطبق فيه اأيَّ
للبلديات اليهودية كل الدعم والعون وامل�ساعدة ما جعلها قادرة على تنفيذ امل�ساريع التي 

تبنَّتها ووعدت الناخبني بها.

اخلالصة: 
خل�ست الدرا�سة اإىل اأن �سلطات النتداب عملت منذ اللحظة الأوىل لحتللها فل�سطني 
على و�سع الأنظمة والقوانني وال�سيا�سات التي تدعم وتثبت اإن�ساء الوطن القومي اليهودي 
يف فل�سطني، فعملت على تعيني �سهاينة يف املنا�سب العليا حيث كان �سموئيل اأبرزهم، 
الذي مل ياأُل جهداً يف تنفيذ الأهداف ال�سهيونية منذ و�سوله فل�سطني، كما عينت بنتوي�س 
�سكرترياً ق�سائيًا ليقوم بدوره با�سدار الأنظمة والقوانني لتثبيت اليهود و�سلب الفل�سطينني 
حقوقهم.كما ا�ستخدمت �سيا�سة فرق ت�سد لتفريق الفل�سطينني بني موؤيد للمجل�س ومعار�سني 
له، وقربت املعار�سني منها حيث كانت هذه من اأخطر ال�سيا�سات التي انتهجتها �سلطات 
راغب  وعينت  لوطنيته  احل�سيني  كاظم  فعزلت  احلقبة،  تلك  خلل  فل�سطني  يف  النتداب 

الن�سا�سيبي رئي�سًا للبلدية بدًل منه لأنه قبل التعامل معها.
 1927 عام  فل�سطني  يف  البلدية  النتخابات  اإجراء  اأن  اإىل  كذلك  الدرا�سة  وخل�ست 
وعام 1934 كانت لعبة غري نظيفة هدفت �سلطات النتداب من ورائها اإىل �رشب احلركة 
الوطنية من جهة واإجبار بع�س الفل�سطينيني للعمل معها من جهة اأخرى عن طريق اإغرائهم 



213

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون )1( - حزيران 

بالمتيازات واملنا�سب.ففوز املعار�سة يف انتخابات املجال�س البلدية يف املدن املختلطة 
روؤ�ساء  اختيار  على  النتداب  �سلطات  حر�ست  كما  اليهود،  اأ�سوات  بدعم  كانت  واملهمة 
باأغلبية  الوطنيون  فيها  فاز  التي  البلديات  الوطنية يف  للحركة  املعار�سني  من  البلديات 
)اللذين �سدرا  املر�سومني  ال�سامي يف  املندوب  اأخذها  التي  ال�سلحيات  املقاعد، مبوجب 
عام 1926 و1929( وقانون النتخابات لعام 1934، فرغم فوز الوطنيني يف النتخابات 
التي حدثت مرتني يف معظم املجال�س اإل اأن روؤ�ساء البلديات املهمة مل يكونوا من احلركة 
واحلركة  النتداب  �سلطات  من  املدعومني  املعار�سني  من  معظمهم  كان  بل  الوطنية، 
ال�سهيونية.ومل يقت�رش الأمر على اختيار معار�سني يف رئا�سة البلديات املهمة، بل و�سعت 
البلدية  اليهود يف املجال�س  الأع�ساء  التي ت�ساعد يف زيادة عدد  الأنظمة والقوانني  كذلك 
املختلطة، كما حدث يف القد�س ويافا وحيفا وطربيا و�سفد والنا�رشه.كما حاولت اإ�سعال 
اخللف واإثارة الفنت بني الع�ساء العرب املنتخبني داخل املجال�س البلدية فقد دعمت بع�س 
اإىل  اأدى  الذي  الأمر  الوطنيني،  اأمام فوز بع�س  املعار�سني يف النتخابات لتفتح املجال 
اإجبار املعار�سني لل�ستمرار يف التعامل والتعاون احيانا مع اليهود داخل املجال�س �سد 
الوطنيني.فوجود الوطنيني واملعار�سني داخل املجل�س عمل على زيادة اخللف وال�رشاع 

بينهم داخله، وبالتايل ا�ستطاع اليهود تنفيذ ال�سيا�سة التي يريدون.
من  وزادت  الفل�سطينية،  الوطنية  احلركة  �سّلت  البلدية  النتخابات  اأن  الدرا�سة  وترى 
تفريق ال�سف الوطني، فاملتتبع لها يجد اأن �سلطات النتداب ا�ستخدمت النتخابات كورقة 
لإبعاد الفل�سطينني عن ا�ستخدام العنف و�رشب وحدتهم، فاأحد الأ�سباب التي جعلها تقدم 
على اإجراء انتخابات عام 1934 كانت املظاهرات والحتجاجات التي عمت فل�سطني عام 
1933.يف املقابل مل تع احلركة الوطنية باأن اأ�سلوبها ال�سلمي مع �سلطة النتداب  1932 و 
مل يجد نفعًا، فقبلت امل�ساركة يف النتخابات البلدية رغم علمها باأن القانون واملر�سومني 
معهم  واُدخلت  البلديات،  يف  اأعدادهم  من  وزادت  اليهود  ل�سالح  كانا  اأ�سدرتهما  اللذيْن 
لهذه البلديات املعار�سني حتى ي�سهل لليهود تنفيذ خمططهم يف ال�سيطرة التدريجية على 
يف  مبكيالني  تكيل  كانت  النتداب  �سلطات  اأن  على  الدرا�سة  اأكدت  والبلد.كما  البلديات 
البلديات  فيه من  �سلبت  الذي  الوقت  اليهود، ففي  وبلديات  العربية  البلديات  تعاملها بني 
العربية ال�سلحيات والمتيازات واملوارد كافة، فاإنها غ�ست الطرف عن البلديات اليهودية 

بل دعمتها ماليًا.
يختلف  مل  وثلثينياته  الع�رشين  القرن  ع�رشينيات  يف  جرى  ما  اإن  القول  وخل�سة 
حياتنا  يف  يجري  ما  تو�سح  �سورة  هو  بل  اليوم،  الفل�سطيني  احلال  عليه  هو  عما  كثرياً 

الراهنة وحتاكيه كاأن التاريخ يعيد نف�سه ولكن ب�سور خمتلفة.
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اهلوامش: 
يعد قانون البلديات العثماين لعام 1877 »ال�سا�س التنظيمي لعمل البلدات« حيث »... . 1

كر�س ف�سلني من ف�سوله وعلى امتداد خم�س وثلثني مادة... كيفية ت�سكيل املجال�س« 
تاأ�سي�س  �رشوط  »حدد  فقد   )2011 )�سمحه،  اع�سائها«  انتخاب  »وكيفية  وترتيبها 
البلديات ووظائفها وزاد يف اخت�سا�س املجال�س البلدية وروؤ�سائها وعمل على تغيري 
توفرت  والنتخاب متى  »الرت�سح  لكل مواطن  اأ�سبح يحق  النتخابات« بحيث  طريقة 
البلدي  اأع�ساء املجل�س  اأن عدد  القانون كذلك على  اللزمة لذلك« ون�س  ال�رشوط  فيه 
يرتاوح بني �ستة واأثنى ع�رش ع�سواً وذلك ح�سب عدد ال�سكان )ا�ستيه، 2004، �س130( 
».. على اأن يبدل ن�سفهم كل �سنه وي�ساعدهم يف عملهم هيئة ا�ست�سارية دائمة« مكونة 
من: مهند�س، وطبيب، وكاتب التحريرات وحما�سب �سندوق البلدية، وماأمور التفتي�س، 
وجمموعة من خفر البلدية من ع�ساكر وفرا�سني. ويتم انتخاب اع�ساء املجل�س البلدي 
ملدة �سنتني مت تعديلها لحقًا اإىل »... اأربع �سنوات من قبل هيئة الختيارية يف حملت 
وحارات املدينة بالكرثية« واعطى القانون كذلك »حق النتخاب لكل �سخ�س... يدفع 
. كما ا�سرتط   )197-196 )اأبو بكر، �س  )50( قر�سًا« �رشيبة ويركو )املك( �سنويًا 
)ا�ستيه،  فيه  ي�سكن  الذي  احلي  اأو  املدينة«  يف  مقيمًا  يكون  اأن  الناخب  »يف  القانون 
2004، �س130( . كما اأعطى حق النتخاب لكل �سخ�س بلغ عمره 25 عامًا )النا�رش، 
2013، �س2( . وا�سرتط القانون على كل �سخ�س يود تر�سيح »... نف�سه لع�سوية املجل�س 
ان يكون متمتعًا باجلن�سية العثمانية« ملدة ع�رش �سنوات قبل تاريخ تر�سحه، واأن يكون 
وال�سابطه  اجلي�س  �سلك  يف  موظفًا  يكون  ل  واأن   ...« عمره،  من  الثلثني  جتاوز  قد 
والنيابة ال�رشعية ومتعهداً للبلدية يف انفاذ امل�ساريع«، واأن يكون قد دفع )100( قر�سًا 
�رشيبه ويركو �سنويًا )اأبو بكر، 1990، �س197( ون�س القانون على »اأن يكون املر�سح 
من ا�سحاب الملك يف املدينة او الق�سبه )احلي( املقيم فيه... واأن ل يكون قد حكم 
عليه بحب�س �سنه واحدة... واأن ل يكون م�سهوراً ب�سوء الحوال ورداءة ال�سلوك.. « ويعني 
رئي�س البلدية من قبل الدولة من بني الأع�ساء املنتخبني »ويتقا�سي راتبًا من عائدات 
البلدية«. اأما عمل باقي الع�ساء يكون فخريًا )ا�ستيه، 2004، �س 130-131( ويجب 
على املنتخب اأن يكون متحدثا اللغة الرتكية )�سمحه، 2011( وبعد اإجراء النتخابات 
ليتم  عليها  للم�سادقة  ال�ستانه  اإىل  النتخابات  الفائزين يف  ال�سخا�س  ا�سماء  ترفع 
تعيني رئي�س املجل�س من بني الأع�ساء الناجحني يف النتخابات )اأبو بكر، 1996، �س 

 . )198-197
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عن . 2 انبثقت  التي  التنفيذية  واللجنة  الوطنية  احلركة  بني  الدرا�سات  من  كرث  خلطت 
املوؤمترات الفل�سطينية ال�سبع. وياأتي هذا اخللط كون مو�سى كاظم احل�سيني تراأ�س جميع 
املوؤمترات الفل�سطينية واللجان التنفيذية التي انبثقت عنها، ويف نف�س الوقت كان يعترب 
زعيم البلد دون منازع وقائداً للحركة الوطنية التي ت�سكلت من اجلمعيات ال�سلمية 
�سياأتي لحقًا. وبالتايل فان قيادة مو�سى  العلى كما  ال�سلمي  امل�سيحية واملجل�س 
الوطنية. وهكذا،  للحركة  الكتاب يخلطون يف تعريفهما  احل�سيني لهما جعل كثري من 
امل�سيحية  ال�سلمية  باجلمعية  املجل�سيني  اأو  الوطنية  احلركة  حددت  الدرا�سة  فان 

واملجل�س ال�سلمي العلى. 
هاجمت �سحيفة فل�سطني املجل�سيني يف عدة مقالت ب�سكل غري مبا�رش ولكنها بداأت يف . 3

الن�سف الثاين من عام 1927 اأي بعد النتخابات البلدية مبهاجمتهم ب�سكل مبا�رش، فقد 
هاجمتهم يف عدة مقالت حتت عنوان “املجل�سني اجلناة” كان اأولها العدد الذي �سدر 
املجل�سيون  فل�سطني،  )�سحيفة  التاليه:  العداد  انظر  للمزيد  وا�ستمرت  اآب   19 بتاريخ 
اجلناة! ، 19 اآب 1927، �س1 وفل�سطني، املجل�سيون اجلناة! 2، 23، اآب 1927، �س1( 

 .
يعد �سيخ جماهدي فل�سطني »وكبري �سهدائها« ولد يف القد�س عام 1853 وتويف عام . 4

هذا  من  يتخرج  عربي  طالب  ثالث  ويعترب  العثماين  الدارة  معهد  من  تخرج  1934م 
الربيطاين  الحتلل  خلل  وعني  العثماين،  احلكم  خلل  منا�سب  عدة  تقلد  املعهد، 
املوؤمترات  جميع  وتراأ�س   ،1920 عام  عزل  حتى  القد�س  لبلدية  رئي�سا  لفل�سطني 
زعيم  ويعترب   )376 �س-375  الثاين،  الق�سم   ،10 ج   ،1991 )الدباغ،  الفل�سطينيه 
1973، ج1، �س79( وكان مو�سعا للثقه من جميع الحزاب،  البلد الأول )الغوري، 
�سقط على الأر�س اأثناء مظاهرة يافا عام 1933 جراء �رشبات البولي�س، واغمى عليه« 
1934 ليلة عيد ال�سحى  اآذار عام   25 اأثرها حتى توفاه اهلل يوم  التزم الفرا�س على 
)الدباغ، 1991، ج 10، الق�سم الثاين، �س 375-376( متاأثراً بجراحه بعد �ستة اأ�سهر 

من املظاهرة عن عمر 84 عامًا )غربيه، �س81( . 
ولد يف القد�س عام 1897 وتويف عام 1974. در�س يف الزهر وات�سل بال�سيخ ر�سيد . 5

ا�ستنبول وتخرج منها  الع�سكرية ل�سباط الحتياط يف  ر�سا يف م�رش. دخل املدر�سة 
�سابطًا، انتخب مفتيا للقد�س عام 1921 خلفا لبيه واخيه وان�ساأ املجل�س ال�سلمي 
الفل�سطينية  الوطنية  موؤ�س�سي احلركة  1922، كان من  له عام  رئي�سا  وانتخب  العلى 
فل�سطني،  يف  والربيطانني  اليهود  �سد  الن�سال  قاد  حيث  بعد  فيما  زعيمها  واأ�سبح 
وانتخب رئي�سا للجنة العربية العليا التي قادتت ال�رشاب الكبري عام 1936 )الدباغ، 
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1920–1934م.  بني  ومعارضني  مجلسيني  بني  الفلسطينني  صراع 
البلدية أمنوذجاً( )االنتخابات  إثارتها وتعزيزها  االنتداب في  ودور سلطات 

1991، ج 10، الق�سم اثاين، �س 400-401( . كان يتوىل قيادة احلركة الوطنية يف اخلفاء 
ومن خلل املجل�س ال�سلمي العلى ومركز الفتاء )الغوري، 1973، ج 2، �س 58(. 

ذكرت بيان احلوت اأن رئا�سة البلدية يف القد�س بداأت عام 1864 وال�سحيح اأنها بداأت . 6
وا�ستيه،  �س3   ،2013 والنا�رش،  �س197  بكر  اأبو  )اأمني  اأنظر  للمزيد   1863 عام 
2004، �س165( ، وذكرت احلوت اأن عائلة احل�سيني ا�ستلمت رئا�سة البلدية �ست مرات 

قبل الحتلل الربيطاين. 
اجلامعة . 7 يف  الهند�سة  در�س   ،1951 عام  وتويف   1880 عام  القد�س  مدينة  يف  ولد 

جمل�س  يف  ع�سواً  وكان  والرتقي  الإحتاد  جميعة  اإىل  انتمى  ال�ستانه،  يف  العثمانية 
النواب العثماين بعد انتمائه للجمعية وظل يف هذا املن�سب حتى عام 1918. اختارته 
�سلطات النتداب لقيادة املعار�سة فعينته �سنة 1920 رئي�سًا لبلدية القد�س بعد عزلها 
مو�سى كاظم احل�سيني، حيث كانت تق�سد من هذا التعيني �رشب احلركة الوطنية وتعيني 
�سخ�س ينفذ �سيا�ستها واأهدافها، كما هدفت من هذا التعيني تعزيز ال�رشاع واخللف 
لأنه  املن�سب  ، فعينته يف هذا  1979، �س57(  )علو�س،  الفل�سطينيني  والتناف�س بني 
يف  احل�سيني  كاظم  مو�سى  مكان  يحلَّ  اأن  قبل  الذي  الفل�سطينية  القيادات  من  الوحيد 
البلدية. حيث يت�سح لنا ذلك من تعرفنا على طبيعة حياته وطباعه، فقد ذكر  رئا�سة 
وا�سف جوهريه اأحد ا�سدقائه الذين عاي�سوه، بقوله: »... كان راغب بك ملا ُعرف عنه 
اأ�سبحت  التي  بيت خليلته،  اأيامه يف  يق�سي  وامل�رشات..  للطرب  وميل  وبذخ  كرم  من 
زوجته فيما بعد اليهودية اأم من�سور كانت يهودية فرن�سية... كانت.. ت�سكن بيتًا خا�سًا 
يف �سارع يافا« وي�سف كيف كان يق�سي الأوقات معه يف بيته بقوله: »طلب مني اأن 
اأعلمه العزف على العود، وكنا نق�سي ال�ساعات الطوال ن�رشب العرق )اخلمر( ونتناول 
اآخر  مكان  يف  وي�سف   .  )297-296 �س   ،2005 )ن�سار،  القيلوله«  ونق�سي  الغذاء 
كيف كانت علقته مع امل�سوؤولني يف �سلطة النتداب قائًل: »اإين اأذكر جيداً عندما ُعنّي 
رئي�سًا لبلدية القد�س كان مل يزل يحتفظ بتلك العربة التي يجرها احل�سان الإنكليزي 
فكان... ياأخذين اإىل خمزن بيت �سليل الواقع يف �سارع يافا... كان ياأخذ يف عربته على 
امل�سهور  �سليل  بيت  معمل  يف  اليمن  يهود  �سنع  من  التحف  من  كمية  الإعارة  �سبيل 
وبلبل  لل�سكاكر،  واأواٍن  و�سمعدانات  ومزهريات  والنحا�س  الف�سة  من  امل�سنوع  يف 
هذه  نرتب  ر�سيد  ال�سيخ  والده  بيت  اإىل  و�سولنا  عند  واإياه  وكنت  وغريها  لل�سيجاره 
التحف يف ال�سالة باعتبارها اأنها من بع�س اأثاثه. وقد بداأ حال تعيينه )رئي�سًا للبلدية( 
باإقامة احلفلت النادرة يف هذا البيت لأعظم موظفي النتداب الربيطاين. فكان )بيته( 
الدوائر  وروؤ�ساء  وزوجاتهم  املحتلني  من  بارزة  �سخ�سيات  ت�سم  فريدة  اأُن�س  جمال�س 



217

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون )1( - حزيران 

بنظرة  اإيلَّ  ي�سري  التحف  اإىل حتفة من هذه  �سيدة  تنظر  وعربًا ويهوداً. وعندما  انكليزاً 
ال�سيدة، وثاين يوم من  اأ�سم تلك  اأح�سل منه على  بالتحفة بعدما  �رشية. فاحتفظ فوراً 
متوا�سعة  كهدية  بك  راغب  من  التحفة  تلك  بيتها  لها يف  واأقدم  بنف�سي  اأذهب  احلفلة 
للذكرى... « )ن�سار، 2005، �س 322-323( . فهذه ال�سفات توؤكد على اأن اختياره 
ولأنه كان  امللذات،  لأنه كان غارقًا يف  بل كان مق�سوداً،  يكن عبثًا  القيادة مل  لهذه 
يحب اجلاه والنفوذ، ولأنه مل يكن مناف�سًا قويًا للقيادات الفل�سطينية املعروفه حينها، 
فلم يجد اأـمامه �سوى حكومة النتداب واحلركة ال�سهيونية لتحقيق مبتغاه يف احل�سول 
على اجلاه والنفوذ والزعامة، وبالتايل فقد كان حري�سًا على تنفيذ �سيا�سية النتداب 

ومهادنته. 
كان  وم�سادقتهم،  بيته  اإىل  واملتعاونني  والإجنليز  لليهود  دعوته  اإىل  فبال�سافة 
حري�سًا على ح�سور جميع الحتفالت التي كان يدعى لها حتى لو كانت خمالفة لقرارات 
القيادات الفل�سطينية واإجماعها، ففي عام 1925م عندما ح�رش بلفور اإىل فل�سطني لفتتاح 
اجلامعة العربية يف القد�س اأ�رشبت فل�سطني ودعت اللجنة التنفيذية اإىل عدم امل�ساركة يف 
الحتفالت التي �ستقام للورد بلفور اأو مقابلته ب�سورة ر�سمية اأو خا�سة، »ومل ي�سذ من اأبناء 
فل�سطني... « عند افتتاح اجلامعة العربية يف 1 ني�سان 1925، �سوى ».. راغب الن�سا�سيبي 
رئي�س بلدية القد�س وعلي جار اهلل القا�سي يف حمكمة ال�ستئناف«. )احلوت، 1986، �س 
اللجنة  قرار  فيه  البلد حتدوا  �سيوخ  اأفراد من  وب�سعة  اإىل موظفني  اإ�سافة   )193-192
تعر�س  اإىل  اأدى  ما  العربية،  اجلامعة  افتتاح  مهرجان  وح�سور  بلفور  مقاطعة  التنفيذية 
رئي�س البلدية اإىل النتقاد والتعليقات العدائية من الأو�ساطة الوطنية )الدباغ، 1991، ج 

 . 10، الق�سم الثاين، �س260(.  
– كما  كانت  له  ومعار�سته  احل�سيني  اأمني  احلاج  مع  الن�سا�سيبي  خلف  اأن  ويبدو 
معار�سة  من  بكثري  اأقوى  اليهودية-  للوكالة  التابع   Kish كي�س  الكلونيل  اأمام  �رشح 
القومي  الوطن  اأن  املعار�سة-  مع  يبدو  كما  الن�سا�سيبي-  اأدرك  وقد  اأنف�سهم  ال�سهاينة 
اليهودي قد تاأ�س�س، وقد وقف مع الن�سا�سيبي يف �سف املعار�سة “معظم ملك الأرا�سي من 
الفل�سطينيني ممن تورطوا يف �سفقات بيع الأرا�سي لليهود، .. ومن بينهم اأفراد من اأ�رشته” 
)في�سل، 2012، �س90( . وهكذا نلحظ اأن حكومة النتداب اختارته لرئا�سة بلدية القد�س 

ولقيادة املعار�سة، ودعمته لأنه وافقها وقبل التعامل معها. 
8 . ،1986 اأول حاكم ع�سكري للقد�س كان �سهيونيًا »فكراً وعمًل » )احلوت،  �ستورز هو 

�س78، 90( . 
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اإىل . 9 اأدى  اأجرب على ال�ستقاله وعزل من من�سبه، ما  اأن مو�سى كاظم احل�سيني  الراجح 
اختلف الآراء حول كونه اأُقيل اأو ا�ستقال اأو عزل اأو تنحى، فقد ذكر بع�سهم اأنه ا�ستقال 
)ن�سار، 2005، �س306( وقال اآخرون اأنه اأقيل )حمدان، 2008، �س363 وفي�سل، 
 ،1992 )جرار،  تنحى  اأنه  اآخرون  وذكر   . �س4(   ،2013 والنا�رش،  �س43   ،2012
 ،1973 )الغوري،  ا�ستقال  اأنه  اخرى  ومره  عزل  اأنه  مرة  الغوري  اميل  وذكر  �س31( 
ج 1، �س80، 202( . وي�ستنتج مما �سبق اأنه اأجرب على التنحي وال�ستقاله لأنه رف�س 

الن�سياع ملا متليه عليه احلكومة. 
ذكرت بع�س الدرا�سات اأن اجلرنال بولز هو الذي عزل اأو اأقال اأو اأجرب مو�سى احل�سيني . 10

اأن الذي خاطب مو�سى  2008، �س363( ولكن الراجح  على ال�ستقاله )اأنظر حمدان، 
كاظم  مو�سى  باأقالة  بولز  للجرنال  اأو�سى  فقد  �ستورز،  اجلرنال  هو  واقاله  احل�سيني 
)�ستورز( بني رئا�سة  الع�سكري  القد�س  “فقد خريه حاكم  البلدية،  احل�سيني عن رئا�سة 
البلدية والزعامة الوطنية... ” ومت اختيار “... راغب بك الن�سا�سيبي، الذي قبل العر�س 

الربيطاين على الفور.. ” )املهتدي، 2003، �س193( . 
انتخب . 11 وقد   1922 عام  الوىل  الأعلى  ال�رشعي  ال�سلمي  املجل�س  انتخابات  جرت 

احلاج اأمني احل�سيني من القد�س رئي�سا له، وجرت انتخابات املجل�س الثانيةعام 1926 
حيث كانت املعركة النتخابية بني املجل�سيني واملعار�سني وقد فاز فيها احلاج اأمني 
احل�سيني واحلركة الوطنية )احلوت، 1986، �س 206-207(، اأي قبل عقد النتخابات 

البلدية باأقل من عام. 
اأي اأن اليهود نزلوا بقائمة واحدة �سمت اأربعة اأ�سماء هي عدد املقاعد املخ�س�سة لليهود . 12

يف القد�س. 
13 . Ibrahim,1994,( �سوتًا   1218 بلغ  القد�س  يف  اليهود  اأ�سوات  اأعداد  اأن  �سابقًا  ذكر 

p90- p91( وبالتايل من املمكن اأن يكون اخلطاأ مطبعيًا، والراجح اأن يكون الرقم قد 
تراوح بني 1250-1200. 

1986، �س299 . 14 ذكرت درا�سات باأن �سليمان طوقان كان من املعار�سني )احلوت، 
اأنه من الوطنني،  اآخرون  2014( وذكر  والغوري، 1973، ج1، �س201 وامل�رشي، 
ولكن الراجح اأنه كان من املعار�سني، وقد اأكد د. ح�سني امل�رشي اأحد املهتمني ب�ساأن 
للمجل�س،  املعار�سني  من  كانوا  امل�رشي  وطاهر  ال�سكعه  واأحمد  اأنه  نابل�س،  بلديه 
الأخرى  الفل�سطينية  املدن  باقي  يف  احلال  عليه  كان  كما  تكن  مل  معار�ستهم  ولكن 

 . )امل�رشي، 2014( 
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اأدى . 15 ما  عليه  اعرت�ست  ال�سهيونية  احلركة  اأن  اإل   ،1930 عام  البي�س  الكتاب  �سدر 
اإىل رجوع �سلطة النتداب عنه وا�سدرت بدًل منه كتابًا اآخر عام 1931 ا�سماه العرب 

الكتاب ال�سود )احلوت، 1986، �س 242-239( . 
الطباعة مل تكن وا�سحة ولكن الراجح اأن الكلمة كانت تعني الفني. . 16
املق�سود اأعداد جميع اليهود ولي�س امل�سموح لهم بالنتخاب. . 17
18 . 1927 امل�سلمني عام  الناخبني  لأن عدد  لي�ست �سحيحه ول دقيقه  املذكوره  العداد 

كان اأكرث من 1200 وكان عدد امل�سيحيني 744 واليهود 1218، فلي�س من املنطق اأن 
تكون زيادتهم خلل 7 �سنوات قد بلغت هذا العدد فقط والراجح اأن العداد امل�سموح لهم 
بالنتخاب من امل�سلمني وامل�سيحيني واليهود يف القد�س كما ذكرته �سحيفة فل�سطني 
بتاريخ 14 اآب 1934 حتت عنوان تق�سيم القد�س اإىل مناطق انتخابيه، كما اأن هناك 

�رشورة للتفريق بني اأعداد ال�سكان واأعداد الذين �سمح لهم بالنتخابات. 
التي ر�سحوا فيها من . 19 الدوائر  النتخابات يف  اأنه مل ينزل مناف�سني لهم يف  املق�سود 

طائفتهم. 
كتبت يف ف�سطني مره اأبو �سخا ومرة اأخرى اأبو �سخى. . 20
كتبت يف �سحيفة فل�سطني نقاع. . 21
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املصادر واملراجع: 
اأبو بكر، اأمني م�سعود )1996( ، ملكية الأرا�سي يف مت�رشفية القد�س 1858 – 1918، . 1

الطبعة الأوىل، موؤ�س�سة عبداحلميد �سومان، عمان، 1996. 
2 . Ibrahim, Jamal Muhammad )1994( . Palestinian attitudes and reaction

 towards the policies of the British mandate and Zionist activities in the
 1920s as reflected in the contemporary Palestinian Arabic press, with
special emphasis on Filastin newspaper, Aِ thesis submitted of the re-
 quirements for the degree of doctor of philosophy, Arabic and Islamic
 studies, department of Semitic studies, the University of Sydney, NSW,
 .Australia, 1994

فل�سطني . 3 املحلي يف  احلكم  البلديات وهيئات   ،  )2004( وا�سامه حبا�س  ا�ستيه، حممد 
الفل�سطيني  القت�سادي  املجل�س  القت�سادية،  التنمية  يف  ودورها  والوظيفة  الن�ساأة 

للتنمية والعمار )بكدار( الطبعة الوىل، �رشكة مطبعة ادكيدك، الرام، 2004. 
�سحيفة . 4 الكرام،  الناخبني  جمهور  اإىل  بيان   ،  )1934( ا�سعد  وارحيل  يو�سف  ا�ساف، 

فل�سطني، 10 اآب 1934، العدد 137-2710، �س3. 
بلديه نابل�س )الوثيقه الوىل( ، حاكم ق�ساء نابل�س، 5/ 2/ 1925. . 5
6 . /23  ،  )15  /2  /14  /30( نابل�س، رقم  ، حاكم ق�ساء  الثانيه(  )الوثيقه  نابل�س  بلدية 

 .1925 /2

، تاريخ فل�سطني، دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع، الطبعة الأوىل، . 7 جباره، تي�سري )1998( 
عمان، اأيلول 1998. 

ال�سهيوين . 8 والكيد  الربيطاين  التاأمر  امام  فل�سطني  �سعب   ،  )1992( ادهم  ح�سني  جرار، 
1920 – 1939، دار الفرقان للطباعة والن�رش والتوزيع، عمان، 1992. 

حمدان، حممد �سعيد، واآخرون، فل�سطني والق�سية الفل�سطينية، من�سورات جامعة القد�س . 9
املفتوحة، الطبعة الثالثة، 2008. 

10 . 19-17 فل�سطني  يف  ال�سيا�سية  واملوؤ�س�سات  القيادات   )1986( نويه�س،  بيان  احلوت، 
1948، دار الهدى للن�رش والتوزيع، بريوت، الطبعة الثالثة، 1986. 

احلركة . 11 مب�سرية  حافل  �سجل  دروزه  عزة  حممد  مذكرات   ،  )1993( عزة  حممد  دروزه، 
 – 1887م  1404هـ/  1305هـ-  الزمن  من  قرن  خلل  الفل�سطينية  والق�سية  العربية 

1984م، املجلد الأول، الطبعة الأوىل، دار الغرب ال�سلمي، بريوت، لبنان، 1993. 
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الدباغ، م�سطفى مراد )1991( ، بلدنا فل�سطني، الجزاء 7، 10، دار الهدى، كفر قرع، . 12
 .1991

اأعدتها للن�رش . 13 ال�سكاكيني،  انا يا دنيا: يوميات خليل  ، كذا  ال�سكاكيني، خليل )1922( 
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