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مجالس الاإلجراءات اإلدارية والقانونية التي تعاملت بها سلطات االنتداب البريطاني مع 

 .(1948-1917خالل الفترة الممتدة من: ) الفلسطينية ةالبلدي

 جمال حبش

 جنين -المفتوحةجامعة القدس  في التنمية السياسية،باحث 

jamhabq@gmail.com 

 

 ملخصال

فددي م حاددة نمددا ارجدد اااد ارةا اددة والقانونيددة، التددي  عامادده لبددا ارةا ع الب ايانيددة مددن الباددد اد الفاسدديينية،  تلدد عدد   هدددفه هددلد الد اسددة تلدد  الت     

ولدلا   ض فاسديين،   أعاد اليبدوة لكيدا  اتنشداا  ةعد مدن   خاابداومدا  ،م(1948-1917نتددا  الممتددع مدن   فتد ع اا خدل  ،العمل الوطني الفاسييني

  عاماده التدي نوالقدانوني ارةا ادة لد   ارجد ااادأ فقدد سدايه الءدوا عاد  ،كانه متلئمة من أهدافبا ،والمنبجية التي اعتمدد عايبا، سةفا  أهمية الد ا

 ،سديينيةالمتعاقدة لتنيدي  عمدل المجدالب الباد دة الفا اد  القدوانين، عاد  الد   مءدامين لبا ارةا ع الب ايانية من الباد اد الفاسيينية، كمدا سدايه الءدوا 

 ادد  لتقييددد ا سددمه  ليندده الد اسددة، أ  أنمدداا التعامددل التددي ا بعتبددا ارةا ع الب ايانيددة مددن الباددد اد الفاسدديينية، قددد وقددد  اانتدددا  الب ايدداني،خددل  فتدد ع 

ا مؤسسداد  ابعددة لدةةا ع الب ايانيددة، وكأنبدد ،قدد ا سددمه بجعدل الباددد اد الفاسديينية  اد  القددوانين،أ  و  ،سياسددا با الداعمدة لايبددوةلوجعابددا  ابعدة المجدالب، 

الكيددا  الداعمددة رنشدداا  الب ايانيددة هدددا ألاق حسددل مددا  قتءددي   كقيدد ،يددد الكددال  الب ايدداني فددي التلعددل فددي هددلد المجددالب وذلدد  مددن خددل  تطددل 

ي عادد  حسددا  الم ددالس الفاسدديينية العامددة، إشددعا  نددا  التندداف  العشددائ  ، والتنددافب لددين  جددااد العددائلد الكبدد ل، لتكقيددق نفددوذه  الشخ ددو  اليبددوة ،

خا دده الد اسددة تلدد  أ  وقددد لمجددالب الباد ددة اليبوة ددة، ا لتنميددة  ددوفي  كددل ارماانيدداد، وفددي المقالددلو عيددين  اسدداا لاباددد اد مددوالين لاسياسددة الب ايانيددة، 

، وذلد  مدن خدل   شد ان القدوانين المتنا مدة اليبدوة ن القدومي جدل  سدبيل مبمتبدا فدي ةعد  الدوطأد سدخ د البادد اد الفاسديينية، مدن ارةا ع الب ايانية ق

 لناا كيانبا. بيئة األجواا التي  مان الك كة ال بيونية،من و من سياستبا ااستعما اة، وإثا ع الفتن لين وجباا العائلد الفاسيينية، 
 .المجالب الباد ة الفاسيينيةارج اااد، ارةا اة والقانونية، ساياد اانتدا  الب اياني،  الكلمات الدالة:
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 المقدمة

و دفق المباج ان من ال اف تل  المناطق ال ناعية في المد  لبد   وانتشا  الثو ع ال ناعية, من نبا ة ع   ارقياع, 

 ظب د الكاجة الماكة لتوفي  الخدماد الل مة لب , وقد ،وبالتالي استق ا ه  في  ا  المد  العمل في المجا  ال ناعي,

فقد ، ولتكقيق ذل ، وذل  لبد   نييمبا و وفي  الخدماد لساانبا ،ع ت جاة تةا اد مكاية لتا  المد اقتءه هلد الء و  

وقد أةل  مكايًا،و ا ع أخ ل انتخالب   ،ظفين الكاوميين رةا ع  ا  المد قامه الكاوماد الم كزاة  ا ع لتعيين بعض المو 

 ،مجالب مكاية رةا ع  ا  الباد ادوالل  بموجب  يت  انتخا   م(,1835نجات ا عام تلل هلا تل  تصدا  قانو  الباد اد في 

    شايل المجالب  فقد ، وكلل  األم  في ف نسا، م(1888ةا  با لواسية مندو  عن الما  نبائيًا عام توإلغاا ُأساو  

 م(,1881ندو  عن حال  ف نسا حت  عام ملولكن هلد المجالب بقيه  ابعة في تةا  با  م(,1831  الباد ة فيبا منل عام

اللين  قينو  في  مجالب لاد ة منتخبة من الساا  بإش ا واسعة وأصبكه تةا  با  ت   ،حيث أُعييه الباد اد صلحياد

 (.10،11ص، 1996  العاش وآخ و ,تطا  صلحياد  ا  المجالب

لدأد  شبد  كوًا نكو الكياع المدنية  وقد، ثمانيينكانه أقيا  الوطن الع بي خاضعة لكا  الع وخل  هلد الفت ع،     

ولكن هلد الكياع ارةا اة والمدنية ل   تباو  بشال واضس تا بعد صدو  قانو   شايل  ،(م1839وارةا ع المكاية منل عام 

المكاي  وببلا  كو  النيام ارةا    ،(م1877ومن ث  صدو  قانو  الباد اد العثماني عام  ، م(1864الوا اد عام 

 ش   تل  تةا اد مكاية ، من تةا ع لم الز نفوذ الجيش وأم اا ارقياع ،من ضمنبا فاسيينالعثماني في البلة الع بية 

 .(13ص ،" .د" عم و، المكايو  الساا   عايبا

لباد ة والمكاية  شايل المجالب ا قد شبدد في  ا  الفت ع,، وكغي ها من  ا  الوا اد العثمانية، فا  فاسيين، وعاي      

كا  عدة المجالب الباد ة  ،(م1917ومن نبا ة الك   العالمية األول  عام  ،والمد  الكبي ع ،قءيةاأللواة واأل في م الز

وخل  فت ع  اانتدا (  (,13ص ,  2006،  حبش اً لاد  اً ( مجاس22التي شااتبا الكاومة العثمانية في فاسيين 

قد أصد د العديد من الني  والقوانين  فا  الساياد الب ايانية، م(1948-1918ع من  والممتد، الب اياني عا  فاسيين

 كديدها لنما  عامل  ا  ارةا ع من  تل  بارضافة، ومبامبا التي نيمه بموجببا صلحياد المجالب الباد ة الفاسيينية

 .م(1948عام  جند  ل اياني من فاسيين،انتبه بخ وج آخ  والتي ، الباد اد الفاسيينية خل  فت ع احتللبا لفاسيين
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 أهمية الدراسة     

نمددا العلقدداد التددي كاندده  دد با الباددد اد الفاسدديينية بددارةا ع فددي أنبددا  سدداا الءددوا عادد  ،  كمددن أهميددة هددلد الد اسددة     

وأنبدا م حادة  ا اخيدة  ماسدي  ( 1948-1917مدن  الممتددع ، لحدتل  الب ايدانيخءدوعبا لفت ع خل  ، الب ايانية في فاسيين

فددي كونبددا  كشددب عددن طبيعددة  كمددا أ  لبددا أهميددة أخدد ل ، هامددة مددن م احددل كفدداا الشددعل الفاسددييني ضددد ااحددتل  األجنبددي

التدي نيمدده ، مددن خدل  تصددا ها لمنيومدة مددن القدوانين والادوائس ،األهددا  التدي كانده   مددي تلد   كقيقبدا ارةا ع الب ايانيدة

فدي كونبدا  سداا الءدوا عاد  ، بارضدافة تلد  أهميدة هدلد الد اسدة، الباد ة الفاسديينية مدن جبدة بموجببا صلحياد المجالب

إنشداا الكيددا  ال دبيوني فددي فاسديين فددي بنمدا  عامددل ارةا ع الب ايانيدة مددن المجدالب الباد ددة اليبوة دة وا  بدداا هدلا التعامددل 

   ا  الكقبة.

 مشكلة الدراسة 

( مجاسددًا 22لبددا  وقددد كددا ، م(1917عددام  بعددد نبا ددة الكدد   الكونيددة األولدد ،   فاسدديينسدديي د القددواد الب ايانيددة عادد     

وهي  عاددا, حيفددا, شددفاعم و, صددفد, الناصدد ع, طب اددا, ليسددا , جنددين, طددو  كدد م, نددالاب,  ام ة, القدددس, الا ددد, ال ماددة, ، لاددد اً 

وقدد عمددد ارةا ع الب ايانيدة فدي فاسديين خدل   (, افا, ليه جاا, ليه لك , الخايل, لئ  السبن, المجدد ,  دزع, خدا  يدونب

التدددي نيمددده بموجببدددا صدددلحياد المجدددالب الباد دددة ، العديدددد مدددن القدددوانين  شددد ان م( تلددد 1948-1917الفتددد ع الممتددددع مدددن 

ة   مشدااإولدلا فد، العديدد مدن ارجد اااد التدي حددةد بموجببدا سدبل علقتبدا لبدلد البادد اد ا خدلدكمدا ، ومبامبا الفاسيينية

لتكايدب مدن وطبيعدة مبامبدا التدي ُأنييده لبدا ، هلد الد اسة  تباو  في السعي نكو استجلا حقيقة صدلحياد  اد  المجدالب

 سؤا  ال ئيب التالي لا اً وفق  مان صيا تبا ،ولتكقيق هلا البد  ارةا ع الب ايانية المنتدبة عا  فاسيين،

المجدالس البلديدة الفلسدطينية عاملت بها سلطات االنتدداب البريطداني مدع اإلجراءات اإلدارية والقانونية التي تما هي      

 (؟م1948-1917 )خالل الفترة الممتدة من:

 الدراسة أهداف    

ارجدددد اااد ارةا اددددة التددددي  عامادددده لبددددا ارةا ع الب ايانيددددة مددددن الباددددد اد  بددددد  هددددلد الد اسددددة تلدددد  الكشددددب عددددن طبيعددددة      

ال دلحياد التدي منكتبدا القدوانين التدي أصدد  با  تلد كمدا  بدد  تلد  التعد    ،  الب اياني لبدافي م حاة ااحتل ،الفاسيينية

األهددا  التدي كانده   مدي ارةا ع الب ايانيدة تلد   كقيقبدا  تلد وكدلل  التعد    ،بشا   نيي  عمل الباد اد الفاسيينية ومبامبدا
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، دد تلدد   شدد اعبا، وإلددزام الباددد اد الفاسدديينية التقيددد لن وصددباالتددي عمدد والددني  القانونيددة، ارةا اددةمددن خددل   ادد  ارجدد اااد 

 م(. 1948-1917والتي امتدد من    وذل ، طياة فت ع سيي ع ارةا ع الب ايانية عا  فاسيين،

 منهجية الدراسة

اا, ومدنبج  كايدل كما اعتمد أ ءا عاد  مدنبج ااسدتق  ، اعتمد الباحث في تعداة هلد الد اسة عا  المنبج البكثي التا اخي     

 .والد اساد المتعاقة بموضوع هلد الد اسة، لان وص والوثائق, وكلل  الم اة  األصاية، المءمو  

 مصطلحات الدراسة

لتكقيق  أو منيمة خاصة، أو مؤسسة أهاية،  نفيلها ساية  سمية،أ  هي الخيواد المق     اإلجراءات

 (.3ص أ،2005أهدافبا حبش،

-1917اددوائس والددني  والتشدد اعاد ال دداة ع عددن ارةا ع الب ايانيددة، المتعاقددة بالباددد اد فقددا خددل  هددي منيومددة ال  القددانو   

  الباحث(.م(1948

 ،ارةا ادةالاجندة أو  القد و ، المجادب أو أو المجاب المكاي، واشمل  مجاب الباد ة، هو مجاب البيئة المكاية،  المجلس 

 (.1ص  ،2006،  حبشلجنة التيوا  أو

دد ُ  ،ذاد اسددتقل  مددالي أهايددةمؤسسددة   ةالبلديدد ددغدد  و ُ ا  ث و ُ د  ك  هددلا  أحاددامن حدددوة منيقتبددا ووظائفبددا وسددايتبا بمقتءدد  ي  ع 

 .(236ص ،1996، القانو  ج باو  

ب ايانيدا لتكدو  منتدبدة عاد  فاسديين بموجدل صد  اانتددا  ل لحياد التي منكتبا ع بة األمد  ال   االنتداب البريطاني 

 .(310ص ،نالجزا ال اب، 1984،  الموسوعة الفاسيينية م(1922عام  ال اة  عنبا،

   خطة الدراسة

لاغا ة المتوخاع من ، والتدي  قتءدي متابعدة  ساسدل األحدداث خدل  فتد ع اانتددا   ني ا لايابن التا اخي لابكث، و كقيقاً      

مددن  أهميددة الد اسددة، ومشددااتبا، وأهدددافبا، مقدمددة الد اسددة، ومددا يتعاددق لبددا  ، بارضددافة تلدد الب ايدداني، فسدديت   قسددي  البكددث

 تل  المباحث التالية  ومنبجيتبا،

       م.1948-1917م حاة ارةا ع العسا اة في فاسيين  المبحث األول:     

 م.1922 علقة ارةا ع الب ايانية من الباد اد الفاسيينية بعد صدو  ص  اانتدا  عام  المبحث الثاني     
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 م.1927 انتخاباد المجالب الباد ة الفاسيينية التي ج د عام :الثالمبحث الث     

 م.1934قانو  عام ل اً انتخاباد المجالب الباد ة التي ج د وفق المبحث الرابع:     

 .م1948-1936الم حاة الممتدع من  المبحث الخامس:     

 المبحث األول 

 م(:1920-1917مرحلة اإلدارة العسكرية البريطانية في فلسطين)

وهمدا  ، ن فدي آ  واحددي  م(، أ   جابد  خيد  عددوان بشدع  1917  الك   العالميدة األولد  تثكا  عا  شعل فاسيين،       

عبد  ، وكدلل   حدب ال دبيونية العالميدة با جداد فاسديين، استعما  ل ايانيا العيم  التي ل   كن  غيل عن مماكتبا الشدمب

 اانتددا سديي ع خءدعه فاسديين ل، م(1917  بعد الكد   الكونيدة األولد ف ، باالبج اد المنيمة لايبوة من كل أ جاا أو و 

ومندددل لكيدددة سددديي ع  اددد  القدددواد  (,م1948-1917 مدددن  طيادددة الفتددد ع الممتدددع  ،(الب ايددداني  ااحدددتل  العسدددا   الب ايدداني 

ي  خددددم أهددددا  ااحدددتل  التددد، بعدددض األنيمدددة العثمانيدددة  حافيددده  اددد  ارةا ع الب ايانيدددة عاددد ، الب ايانيدددة عاددد  فاسددديين

" فأبقددده عاددد  نيدددام البادددد اد ، العسدددا   الب ايددداني وم دددالك ، ومخييددداد تقامدددة الدددوطن القدددومي اليبدددوة  فدددي فاسددديين

 األعيدا مدن طبقدة  " كدا  يدت  ةائمداً  المكايدة، ارةا ادةهدلد المواقدن  الدلين  شدغاو   األشدخاصلكدن اختيدا   ،والمخا ي  والعمد"

وذلد  لمدا  ،(46، ص2014، فدي التعداو  مدن ارةا ع الب ايانيدة العسدا اة   ال لم اكة الكقيقيدةا وأصكا  وكبا  الملك

نفددوذه ، مددن خددل  مبدداةنتب  لسياسددة حاومددة اانتدددا  الب ايدداني، ل م ددالكب ، وبقدداا  ل فددي ذلدد  التعدداو  مددن  كقيددق صدديانة  

المكايدة اليبوة دة، ب دفتبا مجدالب  مسدتقاة(، ا  فقد  عاماه الساياد العسا اة الب ايانية من المجدالب وعا  صعيد آخ ،

مددن منياددق سياسددتبا الداعمددة لايبدددوة  وذلدد ، ، تدددخل ارةا ع العسددا اة الب ايانيددة بددأ  شددا  مددن شدددؤونبا، أو اخت اصددا با

، الفاسدديينيين ض أالكيددا  القددومي اليبددوة  عادد  تنشدداا  تلدد وأطمدداعب  فددي فاسدديين، هددلد الميددامن ال ددبيونية التددي هدددفه 

بامش ل لب المكاية اليبوة ة،  عمل ، وببلا فقد كانه المجا(84، ص1982خاة،  العسا اة الب ايانية ل عا ة  ا  الساياد

با من ت ساا قواعد صابة لتا  المجالب المكايدة، والتدي كانده  شدال ندواع صدابة نُ ك   م  لبي  من ال لحياد والك اة، ما كا   ُ 

 لبناا الكيا  ال بيوني في فاسيين. 

 ع تدف خدل ، والمكايدة فدي فاسديين المجالب الباد ة   التعامل من فقد ، الب اياني ااستعما    وج الت   من هلا وانيلقاً       

 ددد  التعامدددل مدددن هدددلد  ذت، كمؤسسددداد  ابعدددة لدددةةا ع العسدددا اة الب ايانيدددة، م(1922-1917ااحدددتل  العسدددا   الممتددددع مدددن 

ولكدن سد عا  مدا لدددأد  فدي م حادة مدا قبدل ااحددتل  الب ايداني لفاسديين، عداً ب  ت    كددا  مُ الدل المجدالب وفدق القدانو  العثمداني،
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 ال اميددة تلدد  السدديي ع عادد  هددلد المجددالب،، وا خدداذ ارجدد اااد الددني  والقددوانين الجديدددع بإصدددا  القددواد العسددا اة الب ايانيددة

 ض أوذل  منل لكيدة ةخولبدا ، (39ص ،1999،ج اةاد  نيوذل  لبد   كقيق تنشاا كيا  قومي يبوة  لايبوة في فاسي

لفاسيين، وف ض سيي  با عا  المد  الفاسيينية، فقد عماه مباش ع عا  التدخل الكامل في شؤو  المجالب الباد ة لامدد  

الع بيددة،   بالاغدداد الثلثةومعامل بددا كافددة لوجددو  طبددن ت  ددااد ومعدداملد المجددالب الباد ددة  أصددد د قدد ا اً ف الفاسدديينية،

، (89ص ،1985،  الكيدددالي، سياسدددا با المنكدددا ع لاك كدددة ال دددبيونيةبدددا مدددن  كقيدددق نُ ك   م  وذلددد  بمدددا  ُ  ،نجايزادددة، والعب ادددة(وار

تكقيدق كيدانب  ل ،و مايدنب  مدن السديي ع التد اجيدة عايبدا التغاغدل فدي  اد  البادد اد، عاد اليبدوة جل  عزاز قدد ع أوأ ءا، من 

 ، ن دأتكيدز الب ايداني لايبدوة عاد  حسدا  العد   ومؤسسدا ب  ال ئيسدية، وهدي البادد اد، ومن الشواهد عا  هدلا الال بيوني، 

اليبدوة فدي  أ  تاجدل اعتبدا  الاغدة الع بيدة هدي الاغدة ال سدمية الوحيددع، أ، لتوصية مدن عندما  قدم المجاب الباد  في   افا(

لتوصددية، فمددا كددا  مددن الكددال  العسددا   سددجاوا احتجداجب  عادد  هددلد ا -وقددد كددا  لبدد  عءددوا  مددن  سددعة أعءدداا –المجادب

ل فعبدددددا تلددددد  الجبددددداد الب ايانيدددددة عتبدددددا ، وأهمدددددل هدددددلد التوصدددددية، ولددددد  خدددددل موقدددددب اليبدددددوة بعدددددين ااأالب ايددددداني، تا أ  

مددن  "  حددد  قددا ا د عادد  هددلد القءددية قددائلً أوقددد عاددق المسددئو  الب ايدداني  لليتددو (، فددي  ،(93ص ،1985 الكيددالي،العايا

   " بعددض العدد  ، وهددو سياسددة التع اددل المتي فددة ا يتماشدد  مددن تنشدداا وطددن قددومي لايبددوة فددي فاسدديينالواضددس أ  هددد  

 سداي  مديندة حيفدا لاقدواد الب ايانيدة، فقدد طابده  د   أ بعد  تذ، (حيفا ح ل من لاد ة  (، وأ ءا، ما93ص ،1986الكود،

يبدوةيين لامجادب البادد ،  انتخدا  عءدوانعاد  ندة لامدي المجاب البادد  عمل  أ  من  ئيب لاديتبا حسن شا   ( مباش ع 

ددأمددن  وذلدد  " و شددبتا    دد   عيددين كددل مددن  ج.خددانكين، و "، ل تعدداةع الكددق لتادد  الجماعددة السدداانية فددي المشددا كة الوطنيددةج 

 لامجاددب الباددد ، وذلدد  كادد  سددا  ي اً  (ال هددام حافددو  ليفددي(، كعءددوان جديدددين فددي المجاددب الباددد ، كمددا  دد   عيددين اليبوة  

، ولدد   كددن  ادد  التعددديلد التددي قددام الكددال  الب ايدداني بف ضددبا (259ص ،2011،صدديقاي  حددال  الاددواا الب ايددانيءددغا ب

 اً جل  فن ة جة مشا كة اليبوة في ق ا اد المجاب، وبالتدالي،  مايدنب  مدن  وجيد  سياسدت  وفقدأعا  المجاب الباد ، تا من 

 م الكب .  ل

هددو   هدددفبا الدد ئيب والتددي كددا ، (1918( عددام  القدددس والعفددا ( فددي مدينددة  ارخددااة    أسدديب جمعيتثددعادد   كددلل ،و      

السيد حسدن جدا   لاد دة القددس مفدتش بإنلا  لايبوة، فقد قام حال  القدس الب اياني ستو  ( نالفاسيينيي أ اضيمكا بة لين 

ولدد   وظيفتدد  فددي الباد ددة، وإمدداالجمعيددة، تمددا  ،ت  دداد اً   ي  ددخ  فددي هددلد الجمعيددة، مُ  بددا  اً  ، والددل  كددا  عءددواً بدداأل ه   ة(، الماقددل 

          .(89ص ،1986،  الكود ،تنلا دمن  أ امقام بف ا  بعد ثلثة  أ  تاهلا الكال   يابث
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منيدو  ارةا ع ل اً وذلد  وفقد، لقد حدةد ارةا ع الب ايانية، سياستبا في التعامل من المجالب الباد ة، كما حدةد مبامبدا     

األو  لكاومددة فاسدديين  الكاددوميلب ايانيددة منددل لدا ددة سدديي  با عادد   مددام األمددو  فددي فاسدديين، وذلدد  مددن خددل   التق ادد  ا

، عدن ارةا ع المكايدة فدي المدد  ولةؤ مسدالمجالب الباد دة   ت " ، والل  جاا في  م(1920، ال اة  في نبا ة عام الب ايانية

ووسدياة لتنفيدل  ،األلوادةالشدعل، ومعبد ع عدن  ياعا د  لددل حادام  ة، وناطقدة باسد كدل مديندأللناا مين الخدماد العامة وعن  أ

المسدتياع، ولكدن مدن المبد    ب دو ع مسدتقاة قدد " قدوم بمبما بدا  أ  ،المجدالب الباد دة بإمادا   إف "، الياباد العامة لادولة

السداياد  أعمدا عدن  و ؤ مسد  كدل حدال  لدواا إيدة، و الب ايان لدةةا عالتابعدة  الاوائية ارةا ع بأعما م  بية  أعمالبا كو   أ 

 مدن سياسدتب  الم كزادة نيلقداً تعا  تحاام سديي ع الب ايدانيين عاد  المجدالب الباد دة،  ما يد  ةالة جاية، "المكاية في لوائ 

 .(45ص ،2011، العباسي

مددن جبددة،  الب ايانيددة ارةا ع أيددد عددة فددي طي   أةاع جعددل الباددد اد الع بيددة  تلدد ال اميددة  ،الب ايانيددة السياسددةلبددلد   كقيقدداً و      

  ارةا ع فدإ ،و كميابا مسؤولية النبوض بأعباا الخدماد المكاية لامواطنين، ةو   قد   أ دة مسداعداد حقيقيدة لبدلد البادد اد

 ومن أنبا، ابشت  الوسائل، كم  لتءييق الخنا  عا  المجالب الباد ة الع بية أمعنه، وعا  النقيض من ذل ، قد الب ايانية

في أ  من المد  الفاسيينية ، مجاب لاد  ع بي جديد ل   عمل عا  استكداث أ  البادا  الفاسيينية،  يو جل الكد من أ

أةاع مدن أةواد  لدل عماده عاد  تصددا  القدوانين التدي  جعدل مدن المجدالب الباد دة الفاسديينية القائمدة، المتعدةع في فاسديين,

 ةا  بددا لبددلد الددبلة،إحيددث باشدد د السدداياد الب ايانيددة فددي مما سددة صددلحيا با و  (،39ص ،1999 ج اةاد،السدداية القائمددة

حتياجداد تسدواا ألانده  ،وا  تعداط  مدن األمداني وااحتياجداد الواقعيدة لافاسديينيين ،بي اقة ا  خدم تا الك كدة ال دبيونية

هدو  كدوان تةا ع مكايدة  لسداياد اانتداليدة الب ايانيدة،اهتمدام هدلد ا ل  لدل كدا  ُجد  ي هدا، مأ ،سياسدية أم أم  نموادة، خدما ية،

 ءددمن  أسدديب وطددن قددومي  ،واقت دداة ة ،وإةا اددة ،سياسددية ة  تعمددل عادد  وضددن فاسدديين فددي وضددعيوأنشددائبا لفددي فاسدديين 

المددواطنين ومنكبددا لايبددوة، وكددلل   سددخي  البندد   أل اضدديمددن خددل  مكدداواد السددال الدائمددة  وذلدد ، لايبددوة فددي فاسدديين

سياسدة ارةا ع وممدا يبد هن عاد   ،(13ص ،" .د"  عم و، يوا  الواقن اليبوة  فدي فاسديين ة الكمتية الفاسيينية لالتك

خدددماد  الفاسدديينية، ومنعبددا مددن  يددوا  قددد ا با، و ددوفي  العسددا اة الب ايانيددة ال اميددة تلدد  تضددعا  قددد اد المجددالب الباد ددة

 نفدلها، أو  ماكبدا الك كدة  بمشدا ان البند  التكتيدة التدي اا  بداا عاد ماتواة، البن  التكتية لامواطنين، وإجبا ها بي   عدع و 

حيدث طادل مجادب  ،م(1919ال بيونية، وذل  لددع  و سدبيل ارةا ع الب ايانيدة العسدا اة، مدا ح دل مدن لاد دة حيفدا عدام  

( عامددا،  يدد  أ  ارةا ع العسددا اة 40هددا امتيددا  مشدد وع  تنددا ع حيفددا( لمدددع  امددن حددال  الاددواا الب ايدداني، تعيا مدينددةاللاددد  
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عدن  عنددما  ا  المديندة، ،مجادب لادد  حيفدالالب ايانية قد أهماه البكث في هدلا اليادل، وقدد عب د  حدال  الادواا الب ايداني، 

 (.241ص ، 2011صيقاي،  ،د  و نب غ( جل الما  اليبوة  ل الكب باا نيت  منس امتيا  مش وع

لتابيددة احتياجدداد السدداا  الكاماددة، تا أ  ، بءدد و ع  زواددها بالتيددا  الكب بدداا ،بدداد المدينددةمددن   دداعد طاال    ولكدن بدد     

، وذلدد  حتدد  يتسددن  شدد كة أخدد ل لتقددد   أ  مشدد وع لتزواددد مدينددة حيفددا بالكب بدداا ةارةا ع الب ايانيددة العسددا اة لدد   سددمس أل دد

 ة دالكمعدن هدلا التكيدز الكامدل ل ، وقدد عب د م(1923ام أ    بس قاة ا عا   وليد التيا  الكب بائي في عدلمش وع  و نب غ 

التءييق عا  البادد اد الع بيدة، وإهمدا  احتياجا بدا الخدما يدة، مقالدل  سدخي  كدل القدد اد مدن من خل  المشا ان اليبوة ة، 

  "  آندلاكني سدا مب(، الب ايا جل  يوا  قد اد المجالب المكاية اليبوة ة، و كسين البن  التكتية لبا، ما قال  حال  الاوااأ

، 2011صدديقاي،  الباد ددة، مسددتثم و  ف ةيددو " تلدد  أو، تلددي  أ  مقت حدداد مؤقتددة، قدددمبا  وأهمددل، ُأُذنددي   أُصدد    أ لددا  عاددي 

 (.241ص

المشدد وع ااحتكددا    امتيددا  مشدد وع ارنددا ع الددل   دد  منكدد  ل و نبدد غ، والددل  هددو" أ  هددلا السدديا ، ومددن الجدددي  ذكدد د فددي     

فاسدييني مسدتثم  كا  قد  قدم بيال الك و  عا  هلا اامتيا ،    األ ة  والعوجة لتوليد الكب باا في فاسيين"،لمياد نب  

دددلطابددد   أ  تا  م(، 1921عدددام   مدددن ليددده لكددد ، مسددديكي  رندددا ع   عييدددل أ  مشددد وعلبدددد  ل و نبددد غ،  اً سددد    دا تعيدددا، و ددد  أُه م 

(، ومشددد وع  لاد ددة ندددالاب(، حيدددث  ددد   فءدددبا واة القادددا شدددلاد  بادددد اد ع بيددة، كمشددد وعل أومسدددتثم ان عددد  ، لفاسدديين 

 ل و نبددد غ اليبدددوة ، الدددل  هددداج  تلددد  فاسددديين مدددن  وسددديا ،جدددل مدددنس امتيدددا  تندددا ع فاسددديين، والدددتكا  لدددلل أ، مدددن جميعددداً 

  (.134ص ،2003حماة، 

عادد  تفدد اغ فقددد عمادده  ،الفاسدديينيةالسدديي ع عادد  الباددد اد عادد  ، الب ايانيددة العسددا اة جددل  سددبيل قددد ع ارةا عأومددن      

دددمدددن ال جدددا  الدددوطنيين الدددلين كدددانوا  ُ  ،واسددديما البادددد اد المؤسسددداد الفاسددديينية،  م اددد  السياسددداد  ت اا كبيددد عً  او  عقبدددةً ا   ش 

، ومدن الشدواهد عاد  ذلد  لتكقيدق وعدد لافو (، وفقداً  ال امية تل    سيخ قواعد مؤسساد لدولة اليبوة في فاسيين، ،الب ايانية

م(، اسددتدع  الكدال  العسددا   1920فدي شدب  أ ددا  مدن عدام تذ  ،وأعءددائ  مجادب لاددد  مديندة  ندالاب(مدا جد ل مددن  ئديب 

رلل ب  بق ا  المجاب األعا  لاكافاا، لوضن فاسديين  ، وأعءاا المجاب الباد ، باد ة  عم   عيت (ال ئيب الب اياني، 

أ  عبد  بشدال واضدس عدن  اادة الفاسديينيين  تا ،الباد ة من  ئيب فما كا   كه اانتدا  الب اياني، من  نفيل وعد لافو ،

لاغندا الكافداا لواسدية لجندة أوكندا قدد ، ر اةع شدعوببا   وفقاً ...ت  م ي  البلة يتق   "  لمستقباب ، ومما جاا في سيا  حديث 

  با ندددا األليددددع لددد فض البجددد ع ، ةالمتواليدددال ددداس بااحتجاجددداد  األم اايدددة وبالب قيددداد والعددد ائض العديددددع لمدددؤ م  ااسدددتفتاا
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 ل  ائبنا فنكن ن فء  وا نخءن ل ،وإص ا نا عا  عدم التجزئة وااستقل  وبما أ  ق ا  المجاب األعا  مخالب  ،اليبوة ة

 .(41ص ،1984،   عيت  وقد طابنا من سعاةع الكال  أ  يباغ ذل  تل  المقاماد العالية

وطددن  قدد أ ءددبه الكددال  الب ايداني لتعا ضددبا مددن السياسدة الب ايانيددة، الكاضددنة لفكد ع تنشدداا وبمدا أ  هددلد ارجابدداد،     

 لددةةا عمددن السياسدداد ااسددتعما اة  نسددج  لدد   ،وأعءددائ  ولكددو   وجبدداد  ئدديب المجاددب الباددد  فددي فاسدديين،قددومي ليبددوة 

لدددا  آخدد  مجاددب   كددامل و عيددينجاددب الباددد  العسددا اة الب ايانيددة عادد  صدد   الم ارةا عالعسددا اة الب ايانيددة، فقددد عمادده 

  سددن وأعءددائ  لاددد  نددالاب  ة الب ايانيددة، لتغييدد   ئدديب مجاددبقامدده ارةا ع العسددا او ، (259ص ،2011صدديقاي، مندد ، 

 (.151الجزا الثالث، ص ،1985،  النم  ،قل من  أ بن سنواد(أم اد(، في 

مددن  ألثدد   نا مدداً  كددو  ، مقاليددد  ئاسددة الباد ددة عددن شخ ددياد  تسددا  ولدد   اددن هددد  هددلد التغييدد اد الكثيدد ع، تا البكددث      

، وقدد  د  ت بداع هدلا الدنبج مدن قبدل ارةا ع سياسة ارةا ع العسا اة الب ايانية، الداعمة رنشاا الكيدا  ال دبيوني فدي فاسديين

قامده ، حيدث لاد   صدفد( مجاب ما ح ل منك ،(الباد اد المختاية، وا سيما  في معي  الباد اد الفاسيينية ،الب ايانية

مدينددددددددة  لتعيددددددددين  أ بعددددددددة  اسدددددددداا( لمجاددددددددب لاددددددددد  ،(م1926-1918الفتدددددددد ع الممتدددددددددع مددددددددن  وخددددددددل  ،الب ايانيددددددددة ارةا ع

 (.46ص ،2011، العباسيصفد

عا  خافيدة مجد ل األحدداث التدي -موس  الكسيني -( القدس ئيب لاد ةبعز  الكال  العسا   الب اياني قيام  ،وكلل      

خددل  ااسددتعداة رقامددة م اسددي   تذ ،(م4/4/1920فددي  ددا اخ  بدده ااسددتعداةاد السددنواة للحتفددا  بموسدد  النبددي موسدد ، وال

وكدددلل  وفددوة اليوائدددب المسددديكية  وبددداقي المندداطق الفاسددديينية، وندددالاب،   ألنددداا القدددس،إموسدد ، فدددلبدددلا الااحتفددا  السدددنو  

الغفيدد ع  ئدديب  حيددث خيددل بالجمدداهي ، اسددتقل ، و فددض البجدد ع ال ددبيونية"وا يندداةو  بالوحدددع الع بيددة، المختافددة، شدد عوا "

اددددددة بكددددددال  المدينددددددة مث  فمددددددا كددددددا  مددددددن السدددددداياد الب ايانيددددددة مُ  ،لاد ددددددة القدددددددس آنددددددلاك الم حوم موسدددددد  كدددددداظ  الكسدددددديني(

 وهو  ا دددل آخددد  مدددن المنافسدددين لددد ، و عيدددين شدددخ    ، القددددس( لاد دددة ةتا أ  قامددده بعزلددد  عدددن  ئاسددد، (الب اياني سدددتو  

نفسد  الوقده ب و ئين لسياسدتبا،و وذلد  لبدد  تفد اغ لاد دة القددس مدن الزعمداا المندا، (382ص ،2003، شوفاني، (يالنشاشيب

 ،وذلدد  كاد  لتبيئددة أجدواا التف قددة المكايددة وبددين آ  النشاشديبي وأحلفبدد ،  دأجيج صدد اع المنافسدة لددين آ  الكسدديني ومؤادديب ،

،  الدددباغ، ب ايانيددة ال اميددة تلدد  خدمددة أهدددا  الك كددة ال ددبيونية وأطماعبددا فددي فاسدديينلتسددبيل  كقيددق أهدددا  السدداياد ال

 .(243ص ش ،االجزا الع ،1965
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لدا ددة اانقسددام فددي مسددي ع الك كددة السياسددية، والوطنيددة فددي  شددااه" هددلد الخيددوع التددي قامدده لبددا ارةا ع الب ايانيددة، ت      

 ،1986 الكدددود، ي الفاسدددييني، طدددوا  فتددد ع الكاددد  الب ايددداني لفاسددديينفاسددديين، وأةد تلددد    ددددع وحددددع الموقدددب الدددوطن

ممدا و  "،  الب ايدانيأم دن واا عشدي ع النشاشديبي لاكءدو  ، قددل النشاشديبي  ئيسدا لباد دة القددس عيين  ا د  ت " تذ (،122ص

 ،لباد دددددةلبدددددا  شدددددغل من دددددل  ئددددديب ا وا   وجدددددوة شدددددخ  ُمددددد مدددددن خدددددل  عندددددي  ماينبدددددا مدددددن  نفيدددددل أهددددددافبا ااسدددددتعما اة، 

ارةا ع لتكقيدددق مبددداةة سياسدددة  ةشخ دددية ملئمددد كانددده سددديما وا  شخ دددية  ا دددل النشاشددديبي، ،(191ص ،2011صددديقاي، 

، فبددو لدد  يددتمان مددن ( 63،64 ص ،2005 ، عاقدد  مددن الددداعين تلدد  التعدداو  مددن اانجايددز واانتدددا " وكددا  " ،الب ايانيددة

ن ك ب ددي  ةائدد ع الباد ددة  قبددل بالاغددة العب اددة لغددة  سددمية،بعددد أ   الجاددوس عادد  مقعددد  ئدديب لاد ددة القدددس، تا " ن ك ب ي دد  وم  ووطددأ م 

للستعما  وال بيونية، وقد ساعدد  جا  ال بيونية مساعدع كب ل في الوصو  تل  ك سي  ئاسة الباد ة، بعد أ  قيدن لبد  

 ،2003حماة،يونية فدددي فاسددديين" و نفيدددل ل ندددامج السياسدددة ال دددب ،العبدددوة بمسددداعد ب  عاددد  تنشددداا الدددوطن القدددومي اليبدددوة 

 (.366ص

 ،من  ئيب لاديتبا  حسن شا  ( (حيفا العسا اة الب ايانية، وعندما  سامه مدينة  ارةا ع  فإ ذاد البد ، ولتكقيق      

 قدد عمدل عاد  ،فا  الءابا العسا   الب اياني  لنغ( الل  كدا  قائددا لاقدواد العسدا اة الب ايانيدة التدي ةخاده حيفدا حينبدا

لد  السديب الدل  سدام  لد  عندد اسدتلم المديندة، وبدلل   وأعداة ثبيه  حسدن شدا  ( فدي من دب  كد ئيب لباد دة المديندة، ع عاةت 

الب ايانيدة بال دو ع  ارةا ع د  خددم ب دتُ ع  أُ لةةا ع الب ايانيدة، وقدد "عمدل حتد  وفا د ، مبامد  بال دو ع التدي  ئ وا     كو   ن  م  ض  

 .(200ص ،2011صيقاي،  ،الفءا 

 المبحث الثاني

 م(:1922صك االنتداب عام) البلديات الفلسطينية بعد صدورب  ةعالقة اإلدارة البريطاني

 م(، فدا  سداياد اانتددا  الب ايداني فدي فاسديين,1922عدام   ص  اانتدا ( عن ع بة األم  المتكددع، منل صدو       

مدن  (الثالثدةالمداةع  عاد  اعتبدا  أ   "، مد ان عاد  الكاد  الدلا يمؤسسداد الت " قد  عاماه من البادد اد الفاسديينية باعتبا هدا

، وصدديانة الكقددو  المدنيددة والدينيددة ضددما    قيددة مؤسسدداد الكادد  الددلا ي أوجبدده " م(،1922  صدد  اانتدددا  ال دداة  عددام

 " وضداعاألالددين، و شدجين ااسدتقل  المكادي عاد  قدد  مدا  سدمس بد  أو لجمين ساا  فاسيين ب د   النيد  عدن الجدنب 

التيوا  الفعاي لبلد المؤسساد المكايدة ب دفة عا  الب اياني   ساياد اانتدا عمل ولكن ل  ، (45ص ،2011،العباسي 

مؤسسددداد الكاددد  الدددلا ي  تنشدددااالب ايانيدددة،  ارةا عهدددلد  أهمادددهفقدددد  والمؤسسددداد الفاسددديينية األخددد ل بشدددال عدددام، خاصدددة،
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لبدددددددد  فددددددددي  وطددددددددن    أسدددددددديب تلدددددددد ال اميددددددددة  وأهدددددددددافب لواضددددددددس لايبددددددددوة وذلدددددددد  بسددددددددبل  كيزهددددددددا ا ،أو  يوا هددددددددا الفاسددددددددييني

 .(18، ص1991، العسايفاسيين

فددي و  مددن  يو هددا والكددد  الفاسدديينية،  المكايددة هددو التءددييق عادد  المؤسسدداد ،ارةا عكددا  ُجددل  اهتمددام هددلد فقددد  ولبددلا،     

المؤسسداد  جل تنشاا، أو  يدوا أمن  لبا، كافة و قد   التسبيلد تطل  العنا  لاك كة ال بيونية،المقالل، ا بعه سياسة 

 ،(63ص " .د"،  عمد و، وذل  كاد   سدبيل لتكقيدق وعدد لافدو  القاضدي بإنشداا وطدن قدومي لايبدوة فدي فاسديين، اليبوة ة

وفدد ض الوصددا ة الكاماددة عادد  الباددد اد  ا ة دداة عدددة مجددالب المسددتوطناد، ،اسددة ااسددتعما اةيوقددد نددتج عددن  يبيددق هددلد الس

و ا ع الب المكايدة الفاسديينية المختافدة، سددواا كدا  ذلد  مدن حيدث اختيددا  الممثادين، أو الموا نداد، أو  نفيدل المشددا ان  والمجد

لامجددالب اليبوة ددة، ومددن الشددواهد كافددة وفددي المقالددل  قددد   أشدداا  الدددع  المددالي (، 9ص ،2003الكادد  المكاددي الفاسددييني،

 الميزانيداد  انيدة، وبمدا يتعادق بموا نداد البادد اد الفاسديينية، قدد اعتمددد مبددأعا  ذل ، أ  ساياد ارةا ع العسدا اة الب اي

فقدددد ف ضدده العديدددد مدددن  ،الدددع  المدددالي مددن ارةا ع الب ايانيدددة لبدددلد المجددالب، ولتكقيدددق ذلدد  االمتوا نددة(، وذلددد  ل فددن عدددل

ضدددتبا عاددد  المسدددالخ، واألمدددلك، أوكاددده لامجدددالب الباد دددة مبدددام  ك ددديابا مدددن المدددواطنين، كالءددد ائل التدددي ف  ف ،الءددد ائل

  بعدض الببداد الماليدة أوالمسقفاد، و ي ها، وذل  كا  لبد  عدم  قد   المساعداد والمنس المالية لاباد اد الع بية، سديما و 

  الب ايانيدة، و تعد ض بشدال ةائد  خءن لش وا ارةا ع البا ما التي كانه  قدمبا ارةا ع الب ايانية لاباد اد الع بية، كانه 

  السدبل الكقيقدي الكدامن خادب إ،  كه ذ اعة العمل عا  خادق  التفداا مدالي( لابادد اد الع بيدة، ولكدن فدي الواقدن فدانقياع

جددل عدددم ت هددا  موا نددة ارةا ع الب ايانيددة، وذلدد   يبيقددا لاسياسددة أمددن  ،هددلد السياسددة، هددو عدددم  قددد   المددا  لبددلد الباددد اد

 ونسدددتو   ش شدددل( تلددد   تعم اد الب ايانيدددة، التدددي عبددد د عنبدددا  سدددالة الدددو ا  الب ايدددانيالب ايانيدددة ااسدددتعما اة لدددو ا ع المسددد

ق دد ،  ُ  مامداً  اسدتثنائياً   جدل اعتبدا  هدلد المدنس شديئاً  " جداا فيبدا  ،م(1922\1\16  تا اخلالمندو  الب اياني في فاسيين، 

وهددلا  "، بددائن بكددث تماانيددة  قاي ددبا أو تلغابدد  مواجبددة أوضدداع  يدد  عاة ددة، كمددا  جددل تعدداةع النيدد  فددي مبالغبددا سددنواا، مدد

المنددددو   أ ، مدددن األخدددل بعدددين ااعتبدددا ،  عندددي أ  عاددد  البادددد اد الفاسددديينية، أ   عتمدددد عاددد  مدددداخيابا لسدددد احتياجا بدددا

( تذاالب ايداني كانده لد  صدلحية  ماند  مدن حدل المجادب الباددد ،  عاد  اعتبدا  أ  المجددالب  ,لد   قد  بمبامد   بشدال ُمد  ض 

ةع، واجددددل  وبيخبددددا عادددد  الدددددوام"    الب ايدددداني لبددددا كاندددده  عتبدددد  مؤسسدددداد "و منيددددًا لاباد ددددة الع بيددددة، ووفقددددال قاصدددد ع ومتمدددد  

  (.72،76ص ،2001صيقاي، 
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فقدد ا بعدده ارةا ع ، كاندده  بدد  تلد   ءددييق الخندا  عادد  البادد اد الفاسدديينيةالتدي  ،وعاد  النقديض مددن هدلد السياسددة     

الدوطن  تنشداا تلد سياسدتبا الباةفدة ل لامجالب المكاية اليبوة دة، وذلد   يبيقداً كافة    التسبيلد المالية سياسة  قد ةالب اياني

قدد فعنددما أصدبكه   دل أليدل( لاد دة مسدتقاة، وكدا  ، عاد  أنقداض شدعل فاسديين ومؤسسدا  ، القومي اليبوة  في فاسيين

عادد  تخ اجبددا مددن هددلد األ مددة الماليددة، وذلدد  لتقددد    ب ايانيددةفقددد عمادده ارةا ع ال، وقدد وض، ماليددة كبيدد ع دد ال  عايبددا ةيددو  

 ،2001صددددديقاي،  هبدددداد ماليددددة كبيددددد ع مددددن موا ندددددة ارةا ع اانتداليددددة لباد دددددة  ددددل أليدددددل، بكيددددث  مانددددده مددددن سدددددداة ةيونبددددا

      (.78،79ص

باع سياسة التءييق الددائ  عاد  في فاسيين عا  ت  فقد ةأله ارةا ع الب ايانية ،وانيلقا من هلا المنيا  ااستعما        

هدلد السياسدة،  أ  تا ، ا بعه سياسة خا ااستعما  المكافظ  جاد المجالب المكاية الفاسيينية،المجالب الباد ة الفاسيينية

 جدل  كقيدق  الدوطن القدومي لايبدوة(،أفمدن ، واحتياجدا ب  ،بقءدا ا اليبدوة وهمدومب  األم  عاق  تذا ،س عا  ما يتغي  مسا ها

 ومدا ذلد  تا مدننه ارةا ع الب ايانية  تغاض  عن هلد السياسة المكافية، و نك   عن مسا ها تل  حدد النقديض منبدا، لا

 (.80ص ،2001صيقاي،  جل  كقيق الم الس المختافة لايبوةأ

فدي  ا ع الب ايانيدةعماه ارة فقد لتكقيق  ا  السياسة الب ايانية ااستعما اة، الداعمة لايبوة وم الكب  في فاسيين،و      

الدوطن القدومي تنشاا  كقيق  تل الني  التي من شانبا  سبيل  نفيل سياسا با ال امية  وإصدا عا   ش ان القوانين، ، فاسيين

والمتعاقددة  م(،1948-1921القددوانين التددي صددد د عددن المندددو  السددامي الب ايدداني منددل  فددا  ، ولددلا اليبددوة  فددي فاسدديين

و قواتبددا   ع المكايددة فددي التجمعدداد اليبوة ددة، بددد  تلدد  تنشدداا العديددد مددن مجددالب ارةاكاندده  سدديين،بددارةا ع المكايددة فددي فا

ه بد د  –، فا  المندو  السامي الب ايداني عاد  فاسديين ولتكقيق ذل  والبيئاد المكاية الفاسيينية، المجالب عا  حسا 

والددل  بموجبدد  أصددبكه كددل  م البيئدداد المكايددة(،م( نيامددا جديدددا ُعدد     باسدد   نيددا1921عددام   صددد أقددد كددا   -صددموئيل

 ايددة اانتخاليددة لتادد  البيئدداد المكايددة الفاسدديينية،متذ  دد   جميددد الع أو المسددتعم اد، هيئددة مكايددة ُ مثددل مجموعددة مددن القدد ل،

 لاندداخبين فددي فتد ع هددلا المنددو  الب ايداني  ُ ختددا  بدالتعيين( بكجددة عددم وجددوة سدجلد الفاسديينية، بقيده المجدالب الباد ددةو 

وكلل     تلغاا العمل بالنيام العثماني بشا   الُمختا ان( حيث أصبس الُمختا  بموجل النيام  ، (34ص ،1996،  ج باو  

 (. 8 ص ،2003و ا ع الكا  المكاي الفاسييني،  ارةا ع العسا اة الب ايانية  عين  ،م(1921ال اة  عام  

ااقت اا المقدم من  المندو  السدامي الب ايداني  كا  ج اا اانتخاباد الباد ة،السبل الكقيقي الكامن خاب عدم تولكن      

أ  ا يت  تجد اا أو  عدديل فدي المجدالب الباد دة، تا   تل  و ا  المستعم اد الب اياني، والل  يوصي في  "، ه ب د صموئيل
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ن س لامبدداج اأبعددد صدددو  األمدد  الماكددي بشدد اين لات ددواه و  شدديس ه  ؤ  ن اليبددوة، و جعابدد  ُمدد  الجنسددية الفاسدديينية، والتددي سددُتم 

و غييدد  الت كيبددة اانتخاليددة فددي  ، وهددلا  عنددي  كددو  نسددبة الُم ددو  ين فددي سددجلد  الباددد اد المختايددة(،" أنفسددب  للنتخابدداد

   عدددة اليبددوة فددي المددد  المختايددة، وخاصددة القدس،أ، وا سدديما (238ص ،2001صدديقاي،  اليبددوةم دداكة  ادد  الباددد اد ل

، كددا  اليبددوة فيبددا أقايددة فددي ذلدد  الوقدده، ولبددلا، فقددد واافددا، وحيفددا(، والتددي كاندده  شددال المددد  ال ئيسددية األولدد  فددي فاسدديين

خوفدا مدن أ   دؤة  نتائجبدا تلد  انخفداض عددة األعءداا اليبدوة،  ن تج اا اانتخاباد الباد دة، خشيه الكاومة الب ايانية م

 (.88، ص 1973في مجالب  ا  الباد اد المختاية الغو  ، نتب  ي  اللين كانه الكاومة الب ايانية، قد ع

الوضدن ملئدد  رجدد اا  أ قدد اعتبدد    -الدل  جدداا خافددا لب بد د صددموئيل -المندددو  السدامي الب ايدداني لاوم ( يد  أ       

وعيددة الجسدد  ، وذلدد  مددن اجددل  كسددين ن ضدد ابة عادد  أهايددة الت ددواه( فدد ضشدد اية ، المجددالب الباد ددة والمكايددة انتخابدداد

لقددد  وصدداه تلدد   " جدداا فيبددا اة بعثبددا تلدد  و ادد  الخا جيددة الب ايدداني اانتخددالي، وقددد عب دد  عددن  وجبدد  هددلا فددي  سددالة سدد   

الدلين  ماكددو  القايدل مددن  األشدخاصحدق ااقتدد اع لعددة مددن  كانده سددتقوة مباد ا تلدد  مدنس ، حددة سدابقاتسدوم المقأ  ال    نتيجدة،

وقددد  دد   ,(239ص، 2001صدديقاي،  "تليبدداواهتمامددا ضددئيل فقددا بم دداكة المددد  التددي ينتمددو  الشددعو  بالمسددؤولية المدنيددة، 

اانتخابداد    د  تة اجد  فدي ن دوص القدانو  المتعادق لتنيديالب ايانيدة العايدا، حيدث  السياسيةقبو  هلا ااقت اا من الجباد 

كامدددل  أبقددد الم سدددوم قددد  ، وهدددلاد اد العثمدداني( الباددد عدددن قددانو   لياددو  لدددديلً ، م(1926  عدددامالباد ددة، الدددل  أصددد د لادددوم  

مك ددو ع فددي يدددد، فقددد منكبددا القايددل مددن  ال ددلحياد المتعاقددة فددي عمايددة  نيددي  اانتخابدداد الباد ددة، و كديددد صددلحيا با،

مددن لددين   عيددين  ئدديب المجاددب ونائبدد ، قلنفسدد  بكدد اسددتأث حيددث  ، لامددواطنين األساسددية الخدددمادصددلحياد  قددد   بعددض 

تجددد اا حدددين  تلددد فممدددا و ة فدددي نددد   هدددلا القدددانو  "  مادددن لكدددال  الادددواا،  ،(35، ص1996ج بددداو ،  المنتخبدددينا األعءدددا

عءدو فيد ، كمدا  ماند   أ  أو ئيسد ، أو ُ عا دق عمدل مجادب لادد ،  أوأ  ُ عدي ن  لاد ة، وبموافقة المنددو  السدامي، انتخاباد

 (.239، ص2001 صيقاي،ق عما  العءو الل  عا   أواستبدا  ال ئيب 

دددًا لاعدد   كبيدد اً  لمددا فددي ن ددوص هددلا القددانو  مددن  كيددز واضددس لام ددالس اليبوة ددة، وإهمددااً  ونيدد اً       ، فقددد احتجدده ومتعم 

د عاد   عدياد  بمدا  ءدمن لاعد   حقدوقب ، أصد   اد  ن دوص هدلا القدانو  الجدائ ، و القيداةاد السياسدية الفاسديينية آندلاك، ع

سياسددددا با الخدما يددددة لامددددواطنين، وذلدددد  مددددن منيددددو  ااحتياجدددداد المكايددددة الكقيقيددددة  وح اددددة مجالسددددب  الباد ددددة، فددددي  كديددددد

لافاسددديينيين، تا أ  الكاومدددة الب ايانيدددة، كانددده قدددد أهماددده كدددل  اددد  ااحتجاجددداد، و فءددده تةخدددا  أ   عدددديل عاددد  ذلددد  

 (.  89، ص1973القانو ،  ءمن الكد األةن  من حقو  الع  ، واكفظ م الكب  الغو  ، 
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القددانو  منبددا عادد  تنفدداذ ن ددوص هددلا   مددن الكاومددة اانتداليددة فددي  جاهددل ميالددل العدد  ، و يامبدد ، وإصدد ا اً  وإمعاندداً      

، الممثددل ليائفددة فاندد ، وعندددما مدداد عءددو مجاددب لاددد  حيفا حنددا يوسددب اسددكق(المنكددا  لام ددالس اليبوة ددة والب ايانيددة، 

 تلدد اهي  صددبيو ( لدددا عددن العءددو الُمت ددوف  ،  اددواا الب ايدداني لتعيددينم(، فقددد قددام حددال  ال1926الدد وم الكاثوليدد ، فددي عددام 

كاندده قددد  شددكه مددن جانببددا  خايددل لدددو ها ةو  استشددا ع، أو اخددل  أ  وجبدداا اليائفددة، والتددي و  وممددثل ليائفددة الكاثوليدد ،

 دد   عييندد   تذ قددد مددثل لبددا، الكاثوليدد  اعت اضددبا عادد   عيددين تلدد اهي  صددبيو  م ، وعندددما ألدددد طائفددةصددنب ( خافددا لاُمت ددوف  

أ  التعيددين مدددن جانبددد  هددو الميادددو  قانونيددا فدددي هدددلا  أجالبدددا حدددال  الاددواا الب ايددداني  "بشددال اعتبددداطي، وةو  استشددا  با، 

 (.244، ص2001 صيقاي، "الوقه

ب ايداني مدن  سدبيل  بدد  تلد   مادين الكدال  ال ،م(1926نبا قدانو  عدام  التي  ءم   القيوة القانونية ا  قد كانه كل ل     

وا سديما لاد دة  و ماين اليبوة من السيي ع عا  مجالب الباد اد المختاية، اليبوة ة من جبة، ةسبل  يوا  المجالب الباد 

ولءدما  فدو  ذو    سدبيل سدبل سديي ع اليبدوة عاد  المجدالب الباد دة المختايدة مدن جاندل،جدل أومدن وباد دة حيفدا،  القدس،

 (25اانتدددا  مددن جانددل آخدد ، فقددد اشددت ا هددلا القددانو  أ  ا  قددل عمدد  الناخددل الع بددي عددن   الم ددالس المباةنددة لسدداياد

قدددد حدددد  مدددن عددددة الشدددبا   ، كدددا   هدددلا ااشدددت ااوبددداليبن فدددإ  يدددؤة  ضددد ابة كبيددد ع عاددد  المندددز  الممادددوك لددد ، أ، و اً عامددد

"أصددكا  الم ددالس  الددلين يندددفعو  وح دد  هددلا األمدد  في اانتخددا  والت ددواه، الكددق فددي مما سددة الددلين لبدد الفاسدديينيين 

وخاصددة فددي الباددد اد التددي  سددانبا عدد    ,(65ص " .د"، عمدد و،  لتددأثي  م ددالكب  الخاصددة ألثدد  مددن الددوا ع الددوطني"

عاد  ةعد  الم شدكين المدوالين  ،وابوة  الباد اد المختايدة(، فقدد عماده ارةا ع الب ايانيدة، وبالتعداو  مدن الك كدة ال دبيونية

 حيفا، والقدس(.صفد،و المجاب الباد  لكل من   تخابادنومن الشواهد عا  ذل ، ا انية، والم الس اليبوة ة،لاسياسة الب اي

 :المبحث الثالث

 م(:1927انتخابات المجالس البلدية الفلسطينية التي جرت عام)

 يددد ع مدددن السددداا ، ولددد   دددتمان شددد ائس كبم(1927  فدددي عدددام،  صدددفد( انتخابددداد المجادددب البادددد  لباد دددة مديندددةجددد د       

مدا أةل تلد  اقت دا  حدق ااقتد اع عاد  طبقدة  ،في النداخبين الملكو  نتيجة اشت اا العم  ،الت واه عمايادفي  المشا كة

الب ايانيدة  ارةا ع أ  تا ،ال    من أ  العد    شدااو  األ ابيدة السداحقة مدن سداا  المديندةوب األعيا  واألفند ة في المدينة،

ح مددا    عمددددو  ،الباددد  لامدينددة  سددتة مقاعددد( هددي مجمددوع مقاعددد المجاددب أصددلمددن  ،اعددد( لايبددوةقدد خ  دده  ثلثددة مق

ما  شدي   طوا  العبد العثماني، ،الباد  المجاب اين فيث  م  مقعده  الل  كانوا بموجب  مُ من  %(4  المسيكيين اللين  شااو  
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ح مددا  المسدديكيين مددن مقعددده  فددي المجاددب   هددلد مددن جبددة، ومددن جبددة أخدد ل، فددإ ،بشددال واضددس تلدد  ارجكددا  بكقبدد  

ولد  الباد ، كا  البد  من و ائ  ت جاة واقن   واتي لايبوة،  مانب  من  وجيد  قد ا اد المجادب با جداد الم دالس اليبوة دة، 

المجاب البادد  أعءاا لمساندع  ونتيجة م(،1927حدثه عام   الب ا ( التي  هبة أث  أحداثفعا  ، طوال هلا المجاب يدم

، لاسدداا  المنتفءددين ضددد ميددامن اليبددوة فددي حددائا البدد ا ، فددي القدددس الشدد اف، فقددد قامدده ارةا ع الب ايانيددة بكددل العدد  

اثنين من الع  ، واثنين مدن اليبدوة،   من  أ بعة أعءاا( مؤلب   جديد   المجاب الباد  المنتخل، وعماه عا   عيين مجاب  

  (.   47ص ،2011، العباسي و ول   ئاسة المجاب  ضابا الاواا الب اياني

فقددد عمدددد ارةا ع الب ايانيددة،  ،ذا دد  م(1927عددام  التددي جدد د فددي ، (حيفددا انتخابدداد المجاددب الباددد  لمدينددة وخددل       

مين  ئاسدة حسدن شدا   بددالفو  أ حسدن شدا  ( لافدو  بمن ددل  ئاسدة لاد دة المديندة، تذ أ   د تلد  ةعد  والك كدة ال دبيونية،

كدا   شدال    فدو  شدا  ،  الب ايانيدة وال دبيونية، وذلد  أل، كا  مبما مدن وجبدة النيدد  لمدينة حيفالباامجاب الل ئاسة 

وهو عبددد الدد حمن الكدداج(، وكددلل  العءددوان المناهءددين لاسياسددة  خيددا آمنددا لءددما  تق دداا الدد ئيب المندداهض لا ددبيونية،

  المجادب البادد  الدل   د  انتخابد  ل ئاسدة وببدلا فدإ ، شديد الكداج تلد اهي ، وسدايما  صدلا(  وهمدا  الب ايانية وال دبيونية،

د  كه السيي ع اوبقا عدم معا ضت  لاسياسة الب ايانية وال بيونية، " الب ايانية قد ضمنه من خلل  ارةا ع، حسن شا   

 (.248ص ،2011صيقاي،  " الب ايانية

الب ايانيدة، فدي التعامدل مدن البادد اد الع بيدة، و وليتبدا ةا ع ومما  شي  لدالة واضكة تل  هلد السياسدة التدي ا بعتبدا ار     

لنشدد  مددا  جدد   فددي لاد ددة ه ال ددكافة الع بيددة وعندددما ضددج   ، أندد لشخ ددياد منقدداةع لاددواا الب ايدداني واألهدددا  ال ددبيونية،

لكسداباد الباد دة،  قاً اة سدابا( مددق  ؤ  فد  عيدين تلد ما اضدي  ااةا ع الب ايانيدة ، تفلسبا تل  أةل ،وإةا   حيفا من فساة مالي 

 ةالفسدامسدؤولية هدلا   أ، و وإةا  بدافدي موا ندة الباد دة  اً كبيد   اً ماليد هنداك خادلً  لدي ن أ صد  هلا المدقق  ق ا د، الدل  أوعندما 

وكددلل   ئدديب الباد ددة المددلكو ، الددل  عمددل عادد   وظيددب -وكددا  يبوة ددا - سددا  ي  الباد ددة يتكمادد  كددل مددن وارةا   المددالي 

حتدد   ،مكددامي الباد دة وطبيببددا ألدد  ه كددا  مدن اليبدوة المناهءددين لاعدد   فدي مواقددن وظيفيدة متعدددةع فددي الباد دة، العديدد مددن 

المددلكو ،  دأ  قامدده بددإللغ مدددقق الكسددابا تا ، دددد لاد ددة حيفددا وكأنبددا ح ددن يبددوة ، فمددا  كددا  مددن ااةا ع الب ايانيددة

لدد   ت ، وهدددةد بددالي ة تليدد لاددغ  ئدديب الباد ددة بددالتب  الموجبددة أقددد  " يكمددا أ   الكددال  الب ايددان ،فددو ا خدما دد  نبااسددتغناا عدد

   (.282ص، 2011 صيقاي، " الب ايانية لةةا ع األو  عتب  وااد 
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فدي  اد  اانتخابداد م(، فقدد جد د 1927 فدي جد د  لمديندة  القددس(، التدياب الباد  انتخاباد المجوكلل  األم  في      

أةل ذلد  التندافب تلد  خادق حالدة  ،(يوالنشاشيب اح  الشديد لين المتنافسين من عائاتي  الكسيني،من التنافب والتن جو حاة  

وهدلا مدا كانده  بدد  لد  سداياد اانتددا   وانتشا  التناف  لين أقياب ، من اانقسام في وحدع النسيج المجتمعي الفاسييني،

 الفاسدديينية با جدداد  كقيدق النفددوذ الشخ ددي والعشددائ  ،و وجيد  الجبددوة  جددل تضدعا  وحدددع العمددل الددوطني،أمددن  الب ايداني،

عادددد  حسددددا   عزاددددز الميالبددددة بددددالكقو  الوطنيددددة الفاسدددديينية بشددددال موحددددد، وبالتددددالي  كقيددددق األجددددواا الملئمددددة لاسدددداياد 

 د"، " .،لتكقيق أهدافبا ال امية تل   ماين اليبوة من السيي ع التد اجية عا  مجاب لاد  مدينة القدس  عم و ،الب ايانية

 (.   65ص

مدن  اثندين و (،أ بعة من العد    - ستة أعءاا( قد كا  المجاب الباد  لمدينة القدس في الكقبة العثمانية يتألب منل     

كمددا كددا  عايدد  فددي العبددد  فقددد أبقدده سدداياد ااحددتل  الب ايدداني الوضددن ومددن لدا ددة ااحددتل  الب ايدداني لامدينددة,(، اليبددوة

ل سدديي  ب  عادد  الددبلة ولتسددبي، ولتنفيددل سياسددا با الداعمددة لاك كددة ال ددبيونية ،الب ايدداني نتدددا د ااولكددن سددايا العثمدداني،

 ,القانو  ذل  عا  سن فقد عماه  ا  الساياد  ،عا  األ ض الفاسيينية و ماينب  من تنشاا كيانب  ال بيونيالفاسيينية، 

, (ثلثدة مدن المسديكيين و ,(خمسدة مدن المسدامين  ،عءدوا( 12والل  بموجب  أصبس عدة أعءداا المجادب البادد  لامديندة  

 .(202ص العاش ، الجزا ،1965 الدباغ، وكا  الكال  الب اياني  قوم لتعيين  ئيب المجاب الباد  (،أ بعة من اليبوة و

خيددوع فددي سددبيل التعدداو  لددين العدد   واليبددوة"، تذ أ  المجددالب   ،  شددال"أندداعتبدد د السدداياد الب ايانيددة هددلا القددانو       

الباد ة، ووفقا لا ااا الب ايانية ااستعما اة،  مانبا أ   كو  ميدانا لاتعاو  لين الشعبين، و ج بة في الكا  الدلا ي  سدتبد  

فدي  وأطماعبدا ال دبيونية، وقدد  ندا   هدلا التوجد  الب ايداني مدن سياسدة الك كدة ،(34ص ،1969،  ج باو   التمثيل القومي

تذ ني ا لما حييه بد  البادد اد مدن اهتمدام كبيد  مدن العد   واليبدوة، فقدد اقتد ا آندلاك،  تنشاا كيا  يبوة  لبا في فاسيين،

 مدن خدل   يدوا  المؤسسداد المكايدة والباد دة" ،قتسام الكا  مناصفة في فاسديينت وايزمن("   حايي  عي  الك كة ال بيونية

البددداةفتين تلددد   ،وهدددلا مدددا يددددلل عاددد  التوافدددق المدددد وس لدددين السياسدددتين الب ايانيدددة وال دددبيونية ،(65ص "، .د ،" عمددد و

توجدد  الب ايدداني ًا لاباعتبا هددا المؤسسدداد األولدد  التددي  ماددن مددن خللبددا تةا ع األمددو  وفقدد ،السدديي ع عادد  المجددالب الباد ددة

 .ال بيوني

 و فددض فاسدديين،تلدد  ليبوة ددة البجدد ع ا ونتيجددة لت دداعد و يدد عم(، 1933  وفددي عددام اندد ،، وممددا يدددلل عادد  هددلا األمدد      

وقد  وا  ،فدي القددس كبيد اً  الوطنيدة اجتماعداً  الب ايانية المستم  لميالل الفاسيينيين الوطنية، فقدد عقدد  عمداا الك كدة ارةا ع
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جل وقدب البجد ع اليبوة دة، ومندن أفي جمين مد  فاسيين، لاءغا عا  الساياد الب ايانية، من  أسبوعيةمياه اد   نيي 

الفاسيينيين، وكا  فدي من  اآلا عش اد  شا ك فيبا و هلد المياه اد في مدينة   افا(،  لدأدلايبوة، حيث  األ اضيلين 

هددلا الددتلح  الفاسددييني،  ، وأمددامكافددة  العمددل السياسددي الفاسددييني أطيددا مقدددمتبا  عمدداا الك كددة الوطنيددة الفاسدديينية، مددن 

 أو ا  شق ال ب الفاسييني، ليتسن  لبا الاعل عا   أ  أ اةد ارةا ع الب ايانية،المتين لين  عمائ  وقاة  ، فقد  والتماس 

 ه   عدةالوجوة اليبوة  في فاسيين، خاصة أليتسن  لبا  عزاز قوع نه  ثي ها لين الوجباا الفاسيينيين، االخلفاد التي ك

وهددلا مددا  تيجددة لمءدداعفة هجدد  ب  تلدد  فاسدديين فددي السددنواد القاياددة السددابقة،الفاسدديينية، ن قددد  ءدداعب فددي بعددض البادددا 

 ة تجددد ااالب ايانيدددارةا ع فقدددد قددد  د يدددؤهاب  لتعزادددز وجدددوةه  ةاخدددل المجدددالب الباد دددة والسددديي ع عايبدددا، ولتكقيدددق كدددل ذلددد ، 

كدا  هدددفبا  فتيدده  ،فدي الواقددن التوسدن فددي  نميدة الكادد  الدلا ي"، ولكددن " أسددمت مدن منياددق مدا  ،فدي فاسدديين انتخابداد لاد ددة

العمدل  رضدعا  بالتنداح  الدداخاي، وإ د اقب نا  التنافب لين  عماا العمل الدوطني الفاسدييني،  و أجيجال ب الفاسييني، 

ليتسدن  لدةةا ع الب ايانيدة الُمءدي قددما  عدن ميدالبب  الوطنيدة، وإشدغالب  ،فدي التندافب الدداخاي وإلبائب الوطني الفاسييني، 

  (.168،169ص ،2014،   ال اليبوة  في فاسيين،  ي  آلبة بالفاسيينيين وأمانيب  الوطنية سيب الوطن القوميفي  أ

 :المبحث الرابع

 م(:1934قانو  عام)ل ا  انتخابات المجالس البلدية التي جرت وفق

يددة والقوميددة، وقددد ظبدد  ذلدد  لقددد   دداعدد حدددع الغءددل الفاسددييني مددن جدد اا تهمددا  ارةا ع الب ايانيددة لميددالبب  الوطن     

والمثقفو ، وجمين ش ائس الشعل ألفاسييني،  د ك أ  العقبة األساسية، التي  الشبا ، والعما ، أجايا في هلا العام، حيث لد

 قب في ط اق  كقيق أمانيب  الوطنية، هي ارةا ع الب ايانية، وقد  نببده ارةا ع الب ايانيدة لبدلا التيدو  فدي موقدب الشدعل 

بددي الفاسددييني، و وجبدد  نكددو  وحيددد ال ددب، فددي سددبيل الت ددد  لاسياسددة الب ايانيددة الداعمددة لايبددوة، ولددلا، فقددد أعاندده الع  

، لتددد   عادد  الكادد  الددلا ي لاشددعل الفاسدديينياارةا ع الب ايانيددة ق ا هددا بددإج اا انتخابدداد لاد ددة فددي هددلا العددام،  كدده ذ اعددة 

نبددا مدن  كقيددق سياسددتبا المنكددا ع ك  م   ُ  كقيدق هددد  حيددو   هددلد اانتخابدداد، اا تجدد مدن و اا أ اةد ، األمدد ولكنبدا فددي حقيقددة 

دد  وهولايبوة،  تشعا  نا  الفتنة العائاية لين العائلد الفاسيينية، رضعا  الموقب الفاسييني، و فتيتد ، والكياولدة ةو   وح 

 .(215ص ،1985 األحمد، الفاسيينيين في جببة وطنية وقواة

مددن ارةا ع الب ايانيددة فددي ةعدد  تنشدداا وطددن قددومي لايبددوة فددي فاسدديين، والتنكدد  لكددل الميالددل  وإمعانددا، لدد ولتكقيددق ذ     

سددديي ع  تحادددام تلددد الب ايددداني فدددي سدددن القدددوانين التدددي  دددؤة   سددداياد اانتددددا   الدددهفقدددد  واألمددداني الوطنيدددة لافاسددديينيين،
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ة قدددد  قدددب أمدددام  ثبيددده ةعدددائ  الدددوطن القدددومي اليبدددوة  فدددي إ الدددة أ  عقبدددو  الب ايدددانيين عاددد  المجدددالب المكايدددة الفاسددديينية،

والدل   عتبد  مدن اخيد  القدوانين  ،ما  عد   لدد قانو  البادد اد(، (م1934  أصد د عامولتكقيق هلا البد ، فقد  ،فاسيين

قيدددد  "  ، قدددتذ أ  أحاددام هددلا القددانو  ون وصدد التددي أصددد  با ارةا ع الب ايانيددة، والمتعاقددة بشددؤو  الباددد اد الفاسدديينية،

بعدد موافقدة حدال   تاصدغ  موظدب أالمجاب الباد  ل   كن لد د  القدد ع عاد  ف دل  أ ، بكيث شديداً  المجالب الباد ة  قييداً 

  .(77ص  .د"، ،"عم و  "الب اياني الاواا

 شد ان هدلا القدانو  عاد  فقدد  د   ،الب ايانيدة فدي فاسديين ارةا ع أصدد  باشد القدوانين التدي أمن  عتب   ،هلا القانو  ت       

 تلغددااتذ بموجبدد   دد  حيددث  ميددز بالم كزاددة الشددديدع، فددي المسددتعم اد الب ايانيددة،  تصدددا هامددن القددوانين التددي  دد   أمثالدد نسددق 

هددلا القددانو  العنددا   أطاددقوقددد القددانو  العثمدداني بالكامددل، وعدددم  ادداةع عدددة الباددد اد التددي  دد  اعتماةهددا فددي العبددد العثمدداني، 

 "المياقددة فددي   فمنكدد  ال ددلحية، ومجالسددبا لات دد   حسددبما  شدداا مددن الباددد اد الفاسدديينية ،السددامي الب ايددانيلامندددو  

كما منك  ال لحية الكاماة  ،(78ص ،2011صيقاي،  استبدا  أو تعفاا أعءاا الباد ة أو بعض أعءائبا من مناصبب "،

بيدل  اانتخدا ، و قسدي  المنيقدة  كمدا منكد  الكدق فدي " عءداا،األو عيين  ئيب الباد ة من لين  ،ةحدوة الباد  غيي  في  

الواحدع تل  مناطق انتخالية، و كديد فت ع اانتخاباد، والبه في ااعت اضاد، وملا الم الدز الشدا  ع، و  دديق الموا نداد، 

 (.36ص ،1999، ج اةاد " و فءبا أو  عديابا

 ومجالسبا، لاكال  الب اياني، ليجعل من الباد اد الع بية  -القانو  بموجل هلا  -منس الساية المياقةل واستي اةاً      

 " كقالل  أصبس من صلحيا   بموجل هلا ال، وق ا ا   الكال  الب اياني  ابعة، بق ا ها، ألوام وكأنبا مؤسساد تةا اة 

ليسه  ال لحياد ي بموجل هلدوالكال  الب ايان ما جعل العلقة لين الباد اد الفاسيينية، وإلغاا الباد اد"، استكداث

 ج باو ،  ،  ئيب الباد ة(  حال  الاواا(، وم اوس  ئيب نعلقة أفقية لين مستواين تةا اين، وإنما علقة عموة ة لي

  (.36-35، ص 1995

مواة   ت  ،  يب  بشال جاي،المواة التي و ةد في ، والق ااع المتمعنة في هلا القانو  الني ع الفاح ة في ن وص ت       

جل تحاام أما هي تا    يباد قانونية، قد أصد  با ارةا ع الب ايانية في فاسيين، من  ،كافة  هلا القانو  ون وص 

قبءتبا عا  مناحي الكياع ارةا اة كافة لاباد اد الفاسيينية، بكيث يتسن  لةةا ع الب ايانية،  وطيد ةعائ  الوطن القومي 

مة لنشاا الباد اد ي   ن  جمين األحاام القانونية المُ  هقد جمعنبا هلا القانو ، المواة التي  ءم    خاصة وأ، فاسيين يلايبوة ف

ن وص قانونية متكيزع  ( ائكة قانونية، والتي في مجمابا،22في فاسيين في وثيقة واحدع، بعد أ  كانه  تو ع في   
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  .د"، ،" عم و الوطن القومي اليبوة  في فاسيين تنشاامؤسسا ب  المكاية، التي كانه  عتب  نواع و لم اكة اليبوة، 

أ  اليبوة  فاسيين،  يالب ايانية الداعمة ر ساا ةعائ  الوطن القوم ةمن المؤش اد الدالة عا  هلد السياسا  و ، (64ص

ليل( عا  في لاد ة   ل أ  العماية اانتخالية(هلا القانو ، فقد أ سه قواعد  ص، ووفقا لن و ارةا ع الب ايانيةساياد 

لل عمدد تل  ت ساا ، حزبي قوائ  انتخالية عا  أساس عا  الع   اانتيام في د     ل  أساس سياسي وحزبي، في حين ح  

،وبناا  الفاسييني كي يتسن  لبا  فتيه المجتمن قواعد اانتخاباد في المجتمن الع بي عا  أساس  شخ ي وعشائ  (

  .د"، ،"د اليبوة ة، لتشال األساس في الوطن القومي اليبوة   عم والمؤسساد السياسية ال بيونية، وسا التجمعا

( م شكا 130عن فو   أسف دم( في جمين الباد اد الفاسيينية، قد 1934اانتخاباد التي ج د عام   أ  تذ، (70ص

 القدس،   د مثاو  الساا  اليبوة في لاد ا يبوة ا، (19ن المسيكيين، و م (36و ( من المسامين، 94منب    ،ع بيا

 د( 258ص الجزا الثاني، ،1986،،  ج اب(وطب اا، وصفد واافا، وحيفا،

المندو  السامي في  قسي  المد  تل  مناطق  أ  بعباالسياسة التي ول   ان ليتسن  لبلا العدة من اليبوة النجاا، لوا      

 جعل من التنافب اانتخالي لين الع    نافساً   المعا ضة(،و ن(،يانتخالية، تضافة تل  أ   أجيج التنافب لين  المجاسي  

وبث التف قة التي ا بعبا المندو   ،سياسة التفتيهل اً   وفقوذل  كا   "،لين الع   واليبوة ، ول   ان  نافساً ع بياً  عشائ ااً 

 ة م عا   ئاسة لادد، وقد  جا  ذل  بشال كبي  في ال  اع الل  احت(79ص  .د"، ،" عم و السامي حيا  الع  

  (أ بعة عش  عاما  ، الل    بن عا  مقعد  ئاسة لاد ة المدينة مدع لين  عي  عائاة النشاشيبي  ا ل النشاشيبي( ،القدس

 أمين الكسيني(، والتي كانه  عتب   ئاسة لاد ة  وبين عائاة الكسيني، والتي كا  يتزعمبا الكاج م(،1920-1934 

-1864   ئاسة لاد ة المدينة، قد  سامبا منل  ألتا اخية لامدينة، سيما و ا و عامتبامن  مو  هيمنتبا   مزاً ، القدس

 ئاسة لاد ة المدينة، وذل   يال  اع لين الجانبين عا   ول ل ، ولبلا فقد استش  م(،  ستة  اساا( من عائاة الكسيني1920

 نبية فيبا، فقد باد  ئيب لاد ة القدس،لوجوة القن اياد والبعثاد األج لما كا  لمدينة القدس من أهمية ةينية خاصة، وني اً 

 (. 299-298ص ،1986، كبي   اساا الباد اد في فاسيين  الكود بمنزلة

ستعما اة، واألطماع وإذا كانه القدس  شال م كزا ةينيا وسياسيا هاما، لافاسيينيين، ولاسياسة الب ايانية اا     

مكو  اهتمام ارةا ع الب ايانية، وذل  لكو  هلد المدينة، كانه    لاد ة  نالاب(، كانه هي األخ ل  شالال بيونية، فإ

 شال حاضنة العمل الوطني، والقومي، بأشاال  المتنوعة، وللل  فقد عماه ارةا ع الب ايانية عا  صل كل جبوةها، من 

 الم شكينفسة لين نا  المنا  أجيج، وذل  من خل  ةمن سياسا با ااستعما ا   كين اللين يتنا مو جل تنجاا الم ش  أ
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، حيث كانه المع كة م(1934  التي ج د في عام اانتخابادفي  ،وعءوات  مجاب لاد  المدينةالمتنافسين عا   ئاسة 

والتي كا  معيمبا من العائلد النالاسية المت ا عة عا   عامة  لين الفئاد الم شكة لافو  في هلد اانتخاباد،اانتخالية 

(، وقد 216ص ،1985 األحمد، والشاعة، وطوقا (،  آ  الم   ، جتماعي والسياسي، كعائاة المدينة، وسايانبا اا

 مثا   و   و با   لين األحزا  المكاية، فا ةاة ال ب الع بي الل  ل   ان متماسااً  "لانه العماية اانتخالية بكد ذا با، 

، وهلا ما ظ و  المياه اد تل  الخفود والفتو ، وعاةد الك كة الوطنية التي لمعه لكية ما في عاً   د   ،في األصل

 (.858-857 ة و ع، الجزا األو ، ص  " مه تلي  الساياد ةو   ال

  في كل من ةالباد  المجالببألث اة المقاعد في ن في معي  المد  الفاسيينية، حيث فا وا ال    من فو  المجاسي  وب     

، تا ، و زع(و ام ة ،وجنين والخايل، ونالاب، وبيه لك ، وبئ  السبن، يسا ،ك م، وبلوطو  والمجد ،، وال ماة اد،وال    عاا،

  وأما في كل من لاد ادالفائزع من المعا ضين،  األقايةمن  أ  المندو  السامي، قد قام لتعيين  اساا لبلد الباد اد،

ين مقاعد و  بجمفا  المجاسي  فقد بن(، ك م، وبيسا ، وبئ  السلاد، وأ اكا، وال ماة، والمجد ، وطو وال   عاا،و  القدس، 

 الجزا الثاني، ،1986، ج اب منب  عيين  اساا هلد الباد اد  تل ما اضي  الكال  الب اياني المجالب الباد ة فيبا، 

 (.258ص

كو  في اقانو  الملًا لبفءل هلد اانتخاباد التي  مه وفقو ، الب ايانية ارةا عأ   قد كا  من نتائج هلد السياسة،و      

ما أةل تل   شتيه أهدافب  العامة، لفاسيينيين، والوجباا المكايين، ا أ   ف   الزعماااستياعه السيو  السابقة، 

والتغال عا  الخ وم، وهلا لدو د قد وف  مساحة كبي ع من الك اة لةةا ع الب ايانية،  وانشغالب  لدوافن النفوذ الشخ ي،

 (.79ص ،" .د ،" عم و امية تل  خدمة الم الس اليبوة ة بشال  امال  ااستعما اة، و لتنفل سياسا با 

ما ني بموجل هلد القانو ، وا سيما اكال  الب ايال لحياد المياقة التي    منكبا ال  من خل   دقيق الني  في و      

جل  يوا  اه هلد ال لحياد من أقد استغ، ارةا ع الب ايانية أ يتبين بجلا، ، "تلغاا الباد اد أو استكداثبا دد "يتعاق ل

ومما يدلل عا  ذل ، استكداث لاد ة يبوة ة جديدع لمنيقة  عا  حسا  مناطق الباد اد الع بية، المواقن الساانية اليبوة ة،

الجزا  ،1986،ج اب   ة  افادلا أ اضوهي جزا من  التي كانه قد  وسعه وا ةاة عدة ساانبا بشال ماكوظ،،   ل أليل(

 ،(62ص ،1996، ج باو  ،م(1934  عام ،لاد ة يبوة ة جديدع مستقاة عن لاد ة  افا تعلنبا    فقد، (258ص الثاني،

عا   الكا  العثماني وهي الباد اد التي    اعتماةها في فت ع، اً لاد  اً ( مجاس22لينما الباد اد الع بية ل  يزة عدةها عن  
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تكداث لاد اد ع بية جديدع، حت  خ وج القواد الب ايانية من فاسيين ، وقد بقي األم  كما هو عاي ، ول  يت  اسفاسيين

 .(39ص ،1999، ج اةاد ،م(1948عام 

 غيي  حدوة  الكق في " تي بموجببا كا  ل وال ،لاكال  الب ايانيالتي منكبا هلا القانو   اد  ال لحيعاي ، فإو      

ةو  أ   خييا أو  كقيق يتعاق بم اكة  ،حدوة الباد اد الع بية ذ اعة قانونية،  مان  من  كديد ، فا   كن تا" الباد ة

المواطنين الع  ، لل كا  البد  من هلد ال لحية،  ماين الكال  الب اياني من  وفي  الب  مساحة ممانة من أ اضي 

اك في مكافل صناعة الق ا  الباد اد الع بية، لمنكبا لايبوة، وذل   بيئة لتنفيل مش وع التقسي  الل  كا  يت  التداو  ب  آنل

 (. 67ص  .د"، ،"عم و  ااستعما   الب اياني

لم الس اليبوة، ووطنب    اماً  من الكال  الب اياني في  يبيق ن وص هلا القانو ، بشال متكيز  كيزاً  وإمعاناً      

تعفاا أعءاا الباد ة أو بعض استبدا  أو  اليبوة ة قد منك  الكق في"   هلا القانو  المتكيز لألهدا أا و القومي، سيم

بعماياد م(، 1948-1934وقد قام خل  الفت ع الممتدع من   استغل هلد ال لحياد، فقد، "أعءائبا من مناصبب  

 ماي  عاي ، الم الس  مال اً ، وذل  وفقع بيةال ادباد المجالب الكثي  من و اساا،  تضافة، واستبدا ، وإعفاا ألعءاا،

لزااةع ( 1934عام   قام الكال  الب اياني فقد  تقامة وطن قومي لايبوة في فاسيين،في  كقيق  ومساعد با ة،ال بيوني

أصبس عدة األعءاا اليبوة في  ، حيثمن اليبوة ه هلد الزااةع ، بكيث كان(القدس عدة أعءاا مجاب لاد  مدينة 

د استم د الساياد الب ايانية لتعيين أ  ن ب أعءاا المجاب الباد , وق ، ستة أعءاا(القدسالمجاب الباد  لمدينة 

 عيين نائبين لكن بموجل ال لحياد الممنوحة لاكال  الب اياني فقد عمد  الكال  الب اياني تل  ال ئيب من المسامين, و 

نائل من المسيكيين, وآخ  من اليبوة, وهلا ما جعل منب  قوع   واتية لبا و نبا في ا خاذ الق ا اد المتنوعة,  "لا ئيب 

 (.203ص، الجزا العاش  ،1965، وبالتالي  ستيين أ   وج  هلا الثقل في ا جاد ما  خدم الم الس ال بيونية,  الدباغ

أو  شايابا، أو تعاةع الع بية، حل المجالب الباد ة نفيل سياستبا الُمم ن بجة، في الب ايانية في  ارةا عواستي اةا من      

بإضافة عءوان جديدين ( 1934  عامالكال  الب اياني قام فقد لام الس اليبوة ة،  جدة تليبا، وذل  ةعما أعءاا تضافة

، م(1946ولغا ة عام  الب اياني، فقد قام الكال كلل  األم  في مدينة   زع(، ، و من اليبوة في مجاب لاد  مدينة  حيفا(

خاق قوع   واتية با ا مب   لبا سول وجميع ،مدينة  زع ة غيي اد، و عديلد، وإقااد عا  مجاب لاد ، (10بإج اا  

 (.39ص ،1999، ج اةاد المش وع اليبوة  في فاسيين  كقيق أهدا  ،  تماش  و الباد ة ةاخل  ا  المجالب

 



جمال حبش                                                                                  ... اإلجراءات اإلدارية والقانونية التي        

8201(/ 1العدد ) ،(4مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث، مجلد )                                                                             | 22  

       :المبحث الخامس 

 م(:1948-1936المرحلة الممتدة من ) 

 ن خيددواد نءددالية, ومقاومددة شددعبية،مدد م(, ومددا نددتج عندد 1936فددي تبددا  م حاددة ارضدد ا  الفاسددييني الكبيدد  عددام        

الوطن القومي اليبوة  في  و عا ة  أسيب ية،ن لاك كة ال بيوني  كيز الب  واحتجاجاد عا  تمعا  الساياد الب ايانية في الت  

  اسدداا فقددد اضددي ، بعددد أضدد بهونتيجددة لت دداعد الءددغا الشددعبي عادد  المؤسسدداد والبيئدداد التددي لدد   كددن قددد  فاسدديين،

وذلدد   ،م(1936\5\31فددي  الباددد اد الفاسدديينية فددي مدينددة  ام ة,  ل اسدداا -سدد  اً  -عتلدد  عقددد اجتمددا ،يينيةالفاسدد الباددد اد

 انفددض  وقددد  ،(33ص المجاددد الثدداني، ،1993ة و ع ،  بمددنعب  مددن عقددد هددلا ااجتمدداع بشددال  سددمي، الب ايانيددة ارةا علقيددام 

لمشددا كة األهددالي فددي ةعدد  الخيددواد والبدد امج العامددة التددي ا ،  اسدداا الباددد اد عادد  ارضدد  قسدد  مددن ااجتمدداع عددن موافقددة 

مدن  اسداا البادد اد عاد  األلبد  القسد   لينمدا لد  يوافدق، و أييدها  جا  القومية المسئولة عن متابعة هلا ارض ا متبا الا  ني  

قددد  التددي  ايانيددةالسدداياد الب  ضددغا  كددا  ذلدد  مددن جدد اا وقددد ،(77ص ،2002، جبددا ع  ارضدد ا اانخدد اا فددي فعاليدداد 

مشددا كتب  فددي جددل عدددم أمددن  اسدداا الباددد اد عادد   كبيدد اً  ما سدده ضددغياً ف ، بشددال فعددا   المددؤ محالدده ةو  انعقدداة هددلا 

 ،دا اساا الباد  معي    وقد أةد ضغوا ارةا ع الب ايانية، تل   خو  ، (118ص ,1984، فعالياد هلا ارض ا    عيت 

نب  مدن مد    افد، ومن جبة أخد ل ، هلا من جبةفي مواقعب ،  من خ ومب   آخ ان  و عيين  قوم ااةا ع الب ايانية بعزلب أ 

ة علنيدة الدل   مد    -حسدن شدا    -، كد ئيب لاد دة  حيفدا(مدن السياسدة الب ايانيدةالمتندا مين مدن لا  مدن ذو  الم دالس، و 

 ،لاد دة  جندين(، وكدلاارضد ا ، ضدد ع( قد صدو وا مجاب لاد    ز   أعءاامعي   أ كما ، ارض ا  الفاسييني العام عا 

 اأعانت تين ال اتين ، وا  الباديأعان عدم مشا كت  فيالل  ا( ، وكلل   ئيب لاد ة  عا  ارض ا  قد ألغه ق ا ها بالمشا كة فيف

لتددزام ل عدددم اوقددد أة  ، وباد ددة  القدددس( ،لاد ددة  نددالاب( مددا ه ،ا الكامددل بارضدد ا  الفاسددييني الكبيدد  آنددلاكمدد سددميا التزامب

 الع ديا و ي ع  و دني ا  فاع ،فتس ثغ ع في وحدع الموقب الفاسييني تل ، ارض ا الغالبية الكبي ع من الباد اد في فعالياد 

قد عمددد تلد  اسدتخدام سياسدة الوعيدد والتبديدد،  ،ارةا ع الب ايانية أ ما ، واسي  (15ص ،1989، خايفة  المدني الفاسييني

د اد الددلين أعانددوا التددزامب  بارضدد ا ، ومددنب   ئدديب لاد ددة   افددا(، السدديد  عاصدد  السددعيد(، الددل   اسدداا البادد نضددد العديددد مدد

وكدلل  قيدام الكدال   "، صد فند ثد  عمددد فيمدا بعدد تلد  اعتقالد  فدي معتقدل"، أنل     ا  الساياد لوجو  ف  تض ا  الباد ة

اا لاد ة المديندة، لوجدو  مزاولدة مبدامب  فدي الباد دة، وأنبد  العسا   الب اياني لمدينة  الخايل( لتوجي  تنلا  شديد تل  أعء
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 المجادد الثدداني، ،1993 ة و ع ،وسديقوم لتعيدين أعءداا جدددة لددا مدنب  ،    عتبدد ه  مسدتقياينن دإتذا أصد وا عاد  ارضد ا ، ف

               .(54،203ص

 -1936امتددد مدن   لد  ثدو ع فاسديينية كبد ل كدو  تث    اعد حدع هلا ارض ا  الفاسييني الكبي ، والدل   وعا  ت     

 ، وإهانددة، عادد   ءددييق الخنددا  عادد  الباددد اد التددي التزمدده بارضدد ا م(, فقددد عمادده السدداياد العسددا اة الب ايانيددة1939

حيددث عمدددد تلدد  اسددتخدام ، مكاوا بددا المتكدد  ع لكددبس عنفددوا  الثددوا , وإ بددالب  وذلدد  عبدد ،  اسددائبا وأعءددائبا، ومعدداقبتب 

رجبا ه  عا  التوقب عن تطل  النا  عاد  الجديش  ،د وع بش اة أمام م م  ني ا  الثوا  ا  الباد اد وأعءائبا، كا  اسا

م(, هداج  الثدوا  1936الب اياني, والشاهد عا  ذلد  مدا ح دل مدن  ئديب لاد دة ندالاب  سدايما  طوقدا (, ففدي أواخد  عدام  

, أةل تلدد  ت قدداع حالددة مددن الفددزع وقوادداً  نددالاب, وقددد كددا  هجددومب  ش سدداً الفاسدديينيو  مخدداف  الشدد طة الب ايانيددة فددي مدينددة 

سددب  أع بالشدديد فددي قاددل قائددد القددواد الب ايانيددة المعسددا ع فددي المدينددة, ولد   جددد أ  تجدد اا يتخددلد أمددام قددوع هجددوم الثددوا  وشددد  

ت   جدالك  أطاقدوا الندا  عاد  قدوا ي,  " عا  جنوةد فدي كدل مادا , فمدا كدا  مند  تا أ  بعدث بقوا د  تلد   ئديب الباد دة قدائًل 

طل  النا  مدن الثدوا ", ومدن تيتباةلو   واوأحء    لتكو  ضيفي, وستنام عا  ظب  السيس من ح س ال شاشاد اللين كان

عا  هلا الت د    ستقالة أعءاا المجاب الباد  احتجاجاً توقد أةل ذل  تل  ، ث  احتجزد استءافت  لبلد الي اقة الملكو ع

(, فمددا كددا  مددن  ئدديب الباد ددة المددلكو , تا أ  قددام بإعدداةع وسددام التقدددي  الددل  منكتدد  ت دداد السدداياد 226ص ،2009 , جدد ا

, ولكدن (143ص ،1991،العسداي   يد  اللئقدةالمبيندة، و عاد  هدلد المعامادة   وذلد  احتجاجدا مند الب ايانية في فت ع سدابقة,

، مقددد ا لقيددداةع م(1936  الكبيددد  عدددام فتددد ع ارضددد ا  الفاسدددييني خدددل  (، و   دددل أليدددل فقدددد كانددده لاد دددة، فدددي اا جددداد اآلخددد 

  (.44ص ،1989،  خايفة وذل  أمام م أل ومسمن ارةا ع الب ايانية الع اباد ال بيونية المساكة،

مدن قد ا اد  و ماشدياً  ، اسداا البادد اد الفاسديينيةالب ايانيدة مدن  ارةا عوني ا لبلد الت  فاد المبيندة التدي  عاماده لبدا      

مددن المجددالب  فقددد قددام العديددد، ارضدد ا المشددا كة فددي فعاليدداد ذلدد   تلدد الباددد اد  القوميددة العايددا التددي ةعدده  اسدداا الاجنددة

ا خدددلد  اددد   أ  تاالب ايانيدددة  ارةا عفمدددا كدددا  مدددن ، اسدددتقاا ب  الجماعيدددة تقدددد  ل، بارضددد ا التدددي التزمددده الباد دددة الع بيدددة 

لادد اد   عيدين  اسداا فقد  د  اد  ارةا ع  العمدل عاد  "، ةلابيمنة التامة عا  الباد اد الع بيد  اعةً ذااستقااد ااحتجاجية 

فقدد قدام  وعايد ، (39ص ،1999،  جد اةادباألوضداع السدائدع فدي فاسديين ، متل عة " مكل المجالب المنتخبةولجا  لتكل 

دد، المندددو  السددامي عمددل العديددد مددن  حددل و عييددل عمددل عادد  " تذ، لقدد ا لتنفيددل هددلا ا، ة  ددو   األوضدداع فددي فاسدديينوبكج 

، (المجددالب المختايددة ، وا سدديما (37، ص 1996، ج بدداو   " و عيددين لجددا  لاد ددة لتكددل ماانبددا، المجددالب الباد ددة الع بيددة
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 األعءددداا  بإ جدداع، مجادددب لاددد  حيفددا، قدددام الكددال  الب ايدداني مباشددد عالتددي قددددمبا أعءدداا ثدد  ااسدددتقالة الجماعيددة فعادد  ت

ا  دددفوا بمناهءدددتب  الشدددديدع  ،العددد  األعءددداا مدددن  (اثندددين  يددد تل أعدداة، كمدددا البادددد  الدددلين كدددانوا فدددي هدددلا المجادددب (اليبددوة

 اليبدوة   وقدد اسدتم  هدلا المجادب،  أ بعدة أعءداا ل ايدانيين ( تل  هدلا المجادب ، كما أضا ةلةض ا  والثو ع الفاسييني

  (.283ص ،2011صيقاي،  موالي لاب ايانيين  حسن شا  (الب اياني(، بإةا ع الباد ة عب   ئيسبا ال

مددن الكثيدد  مددن المءددا قاد, و قاددي  ، لقددد عاندده الباددد اد الفاسدديينية فددي هددلد الم حاددة الكساسددة مددن  ددا اخ فاسدديين     

عاددد  عماددده بادددل تماانيتبدددا لدددل لقايدددل المتدددوف  لددددل هدددلد البادددد اد، لتسدددخي  ا السددداياد الب ايانيدددة لددد   كتدددبو  حيا با،صدددل

لدددا مددن أ   ،حتدد   دددوا أعءدداا المجددالب الباد ددة وخييبددا، الب ايانيددة ارةا ع تضددعافبا، وجعابددا م  بيددة قسدد ا لتوجبدداد

لاسدددداية  السياسددددة الب ايانيددددة، وكددددأنب  ممثاددددو اونددددوا ممثاددددين لاسدددداا  العدددد   أمددددام ارةا ع الب ايانيددددة، أصددددبكوا بفعددددل هددددلد 

جدددل ةعددد  المجدددالب المكايدددة أ مدددن كاددد ، وذلددد  ،(38ص ،1996،  ج بددداو   واطنينالب ايانيدددة، وةوائ هدددا ارةا ادددة أمدددام المددد

 .وإقامتبا في المستعم اد اليبوة ة ،هااتنشا كفاه ارةا ع الب ايانيةالتي  ،اليبوة ة

و ا ع فدددإ  ، ونتيجدددة لت ددداعد و يددد ع أحدددداث الثدددو ع فدددي فاسددديين، وانتشدددا ها السددد ان فدددي كدددل أنكددداا الباددددا  الفاسددديينية     

فقددد قامدده ل ايانيددا ، والخا جيددة الب ايانيددة، وكمكاولددة منبمددا احتددواا هددلد الثددو ع، و سدداين ثددائ ع الفاسدديينيين، مسددتعم ادال

العشدد اد مددن شددباةاد  تلدد وهددي  لجنددة لددل(، وقددد اسددتمعه  بإ سددا  لجنددة ماكيددة لاتكقيددق فددي أسددبا  هددلد الببددة الفاسدديينية،

الشدباةاد التدي قددمه أمدام  هدلد  ، وكدا  مدن الد  فاسديينفدي  األوضداعو    د أسدبا فاسيينية وب ايانيدة، وابوة دة، حدو  

شددباةع  ئدديب لاد ددة ، األوضدداع فيبددا  م(, لابكددث فددي أسددبا  اضددي ا1937الاجنددة الماكيددة التددي قدددمه تلدد  فاسدديين عددام  

تمتدن ب دلحياد واسدعة القدس, الدكتو   حسين الخالد (, ومما و ة في شباة    " ... أ  الباد اد فدي العبدد الكاضد  ا  

حو  التق ا  الكاومة السنو  بخ وص مؤسساد الكا  اللا ي في فاسيين  لسالق", وفي مع ض  ةد عا  سؤا   الاجنةلا

م(, والل   قو   " أ  لاد دة حيفدا أنشدأد مسداخًا, وباد دة  دزع انشداد اصديبًل, وا  لاد دة ال ادد حفد د 1935 الباد اد( لعام  

 تنبددا موجددوةع قبادد  بأمددد بعيددد"، كددل ،اانتدددا  ن  ن  هددي مددن ُصدد –الباددد اد -حددد أ  هددلد المؤسسددادأ وهمنقددا  " ا يتدد لئدد ا ",

 . ( 27ص، 1984،  عيت 

كانده  نيد  تلد  البادد اد كمؤسسداد ع بيدة ، ل   الشواهد عا  أ  العقاية السياسة الب ايانيدة المتكيدزع لايبدوةأمن   أو      

بدة فدي سدبيل خدمدة المشد وع ال دبيوني فدي تقامدة كياند , هدي شدباةع النائدل الب ايداني , ولكن من منيدا  جعابدا ُمو  ةمكاي ج 
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، فدي المدد  الع بيدةكافدة ال بيوني  وةجووة(, الل  عب  لوضوا لين في شباة   أمام الاجنة الماكية الملكو ع, أ  الباد اد 

 (.      282ص ,1984   او   ئيسبا يبوة ا   عيت , جل أ   او   اسااها من الب ايانيين, وأما لاد ة   ل أليل(, فيجل أ

وممدا و ة فدي  ق ا هدا الدل  حو  مدا  جد ل فدي فاسديين،  وإ اا ما استمعه تلي  هلد الاجنة من شباةاد وإفاةاد كثي ع،     

وارةا ع  ،الادواا ةا عتالخدماد التي  ؤةيبا الباد اد قايادة بسدبل نقد  المدوظفين وسديي ع  قدمت  تل  الكاومة الب ايانية، أ "

ةعمددا كبيدد ا مددن أليددل(  لاددد   لالددل  شددبد فيدد  مجاددب نفسدد  الوقدده  فددي، المددنس الكاوميددة ةلآوضدد، الم كزاددة الشددديدع عايبددا

 .(39ص ،1999، ج اةاد ارةا ع الب ايانية

 بددد  تلدد   سدديي ها  كاندده و اسددائبا، الفاسدديينية، ومجالسددبا، حيددا  الباددد اد ،ل عادد  أ  السياسددة الب ايانيددةوممددا يدددل       

، الب ايانيةارةا ع أ  ، تا بما ا يتعا ض من مخييا با  ا ،وا  كت م صلحياد أو ق ا اد هلد الباد ة أو ، بائهواألوفق 

لبددد  ، ةعمبددا التددام لمواقددن التجمددن اليبددوة لددل وضدداعفه مددن و يدد ع ، عددن هددلا التق ادد  أعينبددا وأ مءدده، آذانبدداه صددم  

 ،1996، ج بدداو   (،م1937فددي عددام   -ماددبب -ه عادد  اسددتكداث لاد ددة فددي مسددتعم ع  ليتدداا  كفددا(فعمادد،  يوا هددا تةا اددا

 .(62ص

اللين كدانوا يناهءدو   وأعءائبا، ا مجالسبا،ي ع مكا بتبا لاباد اد الع بية، و اسا دد من و ، فقد صع  آخ وفي مسا       

  اد ،أو عدز   ئديب هدلد الباد دة أو  نفي،أو  سجن،ل عا   عمفاسيين، فأخلد السياسة الب ايانية، والميامن اليبوة ة في 

عمددد السداياد الب ايانيدة فدي حيدث  ووطند ،خدمدة شدعب  بجد وإخلص ل ، عمل ذاك،وذل  تذا ما  أد أ  هلا ال ئيب أو 

تلد   لل عماه عا  تبعاةد (، ول   كتب بعزل ،القدس تل  عز  الدكتو  حسين الخالد  عن  ئاسة لاد ة  م(،7/10/1937 

  .(335, ص1984  عيت , لعدع سنواد جزا ع سيشل

  البادد اد المختايدة(، و كديدداً  فدي المدد  الع بيدة الكبيد ع،باد دة من الساياد الب ايانيدة فدي  سدخي  المجدالب ال وإمعاناً      

بوة  من أعءداا فإنبا أخلد بملا شا   مقعد  ئيب الباد ة بعءو ي،  ع   وابوة( أ  الباد اد ذاد المجالب المشت كة

قامددده ارةا ع الب ايانيدددة لتعيدددين  م(1940  عدددام،   حسدددن شدددا  ( فعنددددما  دددوفي  ئددديب لاد دددة حيفدددا، كاهدددلا المجادددب أو ذ

 ،2011صدديقاي،"   يبوة ددا بامتيددا  فقددد أصددبس مجاددب لاددد  حيفددا "،  شددبتا  ليفددي(  ئيسددا لامجاددب، وببددلا التعيددين اليبددوة 

، م(1944عددام    م دديف  الخالددد (,الم حددوم ب المجاددب الباددد  لباد ددة القدددس عندددما  ددوفي  ئددي وكددلا الكددا ،(، 283ص

الب ايانية لتعيين نائب  اليبوة   ةانيا  اوسدت ( مااند , وقدد أثدا  هدلا الت د   اسدتياا بداقي األعءداا ارةا ع قامه ساياد 

, وفدددددي ارةا ع الب ايانيدددددةد فقدددددموا اسدددددتقاا ب  احتجاجددددا عاددددد  ذلدددد ,  يددددد  أ  سددددايا، العدددد   مدددددن المسدددديكيين والمسدددددامين
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كابددد  مدددن المدددوظفين  - (،م(, قامددده بإلغددداا المجادددب البادددد  وعينددده ماانددد  لجندددة مدددن  خمسدددة أعءددداا11/7/1945 دددا اخ 

 (.203الجزا العاش , ص ،1965،  الدباغ ل ئاسة  وبست ( المدي  العام لاب   والب اد  -الب ايانيين

، المختايةالباد اد  و اساا، اليبوة ة دالباد اعن ةع  ، وماشو بشال ساف    التي  عب   المواقبل   أ او  من  وقد     

قبدل ، كا  بعءب  من اليبوة، هو ماح ل من مدينة  حيفا(، أثناا المعا ك الءا اة التي نشبه لين اليبوة والعد  ، واللين

ندددما اشددتدد وطددأع الكدد   الدددائ ع م(، وع1948\4\21  م(، تذ فددي  ددا اخ1948 حيدل القددواد الب ايانيددة عددن فاسدديين، عددام  

فقدد طادل ، لين الع   واليبوة في مدينة حيفا، ونيد ا لتخداذ  القدواد الع بيدة ال سدمية فدي تنجداة المقدا اين العد   فدي المديندة

 ستوكوو (، أ   ستعمل نفوذد من اليبوة لوقب البجوم اليبوة  عا  المدينة،  من الكال  الب اياني ،المدينة وفد من وجباا

  لددن  سددمس لاقددول الع بيددة ن ددأالفدد اقين المتكددا بين و  بأحددد   يدد  مسددتعد للصدديدام ن ددأ فمددا كددا  مندد  تا أ   ة عادديب  قددائل "

 البدنة بش وا مبدئياً  قبل الع   تذا  مستعد فقا لاقيام بالتوسا لا اس ن  أالمساكة لدخو  المدينة لمساعدع الساا  الع  ، و 

فقدد وجددوا أنبدا  قءدي بااستسدلم النبدائي، وااعتد ا  الءدمني لد ئيب الباد دة ،  وا البدندةادن العد   عاد  شدوعندما اط   ،"

الكدال  الب ايداني ل فءدب   والاغدأها، و و و فءد، مدن هدلد الشد وا الوفد الع بي  ءباً  ف عق، عا  المدينة(  حالماً  اليبوة 

" تذا ل   وقن عا  هدلد الشد وا حتد  السداعة  ب اياني، بأن لاغب  القائد الأ، كاالبكث فيبا، حينل أو عديابا،  أوالكامل لبا، 

    (.629،630ص ،1986 الكود، عن ذبس آا  الع  "وا ً ؤ فان  لن  او  مس، الساةسة والن ب مساا

لاددد اد( مختايددة مؤلفددة مجالسددبا مددن  يكددا  هندداك  ثمددان ،(م1939  عدداممنددل ومددن الجدددي  ذكدد د فددي هددلا السدديا ، اندد       

 عشددد   م(،1945، وقدددد ا  فدددن عددددةها ليبادددغ عدددام  معيندددةحيدددث كانددده  ددددا  هدددلد المجدددالب لواسدددية لجدددا   ة(، عددد   وابدددو 

 فدا  ومدن جاندل آخد ،، هلا من جاندل ،(62، ص1996،  ج باو   وحيفا ،لاد اد(، كا  من أهمبا لاد اد  طب اا، والقدس

لد   عمدل  بدافأن، م(1948-1917لفاسديين، والممتددع مدن   وطيادة فتد ع احتللبدا، ارةا ع الب ايانية المتمثاة بمنددوببا السدامي

وكانددا لتجمعددين ، اسددتكداث مجاسددين لاددديين فقدداأنبددا قامدده ب  يدد  ،نفاسدديينيي عادد  اسددتكداث أ  مجددالب لاد ددة جديدددع فددي

لب وقددد  دداة د ل ايانيددا هددلد الددبلة وكددا  عدددة المجددا (،تدداا  كفددايل ، ومجاددب (مجاددب  ددل أليددل   سدداانيين يبددوةيين، وهمددا

 ( هيئددددة مكايدددددة ق واددددة  و ا ع الكاددددد  المكادددددي38(، و 62ص ،1996،  ج بددددداو  ًا لاددددد ًا مكايددددد اً ( مجاسدددد24المكايددددة فيبدددددا  

 ،1996،ومجاددددب ألمدددداني واحددددد  جدددد اةاد ،اً يبوة دددد اً ( مجاسدددد26، و اً ع بيدددد اً ( مجاسدددد11منبددددا   (،8ص ،2004،الفاسددددييني

 (.37ص
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قدد عمدل   الب ايانيدة بدارةا عكدا  ممدثل  ب ايداني عاد  فاسديين، والدل اانتددا  ال أ ، ومما سبق، يتءس بشدال جادي     

 االباد دة عموةهدد شدال المجدالب كانده والتددي ، مؤسسداد الكاد  الدلا ي يدو   تعاقددةعاد  ،  ض فاسديينأ أقدامد  وطدأدمندل 

ولية  يدوا   اد  المنتدبدة مسدؤ   تكمدل الدولدة أ الدل  ند  عاد  ، لمدا و ة فدي ن دوص صد  اانتددا  اً وذلد  خلفد، الفق   

عماده عاد   التدي  ذلد ، ولكدن السداياد الب ايانيدة، ومدن خدل  القدوانين والدني أمانوالعمل عا  استقللبا ما ، المؤسساد

 ح مانبدا مدن" تلد  أةلو قييدد صدلحيا با، ممدا   المجدالب الباد دة الفاسديينية ءدييق الخندا  عاد  تا ل   ستبد  ،  ش اعبا

 اشدددددتية،  " ا ددددي لعدددد   فاسدددديين، ومدددددن  بيئددددة البنيددددة التكتيددددة لقيدددددام ةولددددة فاسدددديينية مسددددتقاةحاددددد  ذ تقامددددةالمسدددداهمة فددددي 

 ، ونتيجددة لسياسددة ارةا ع الب ايانيددة التددي كاندده  سددع  ، هددلا مددن جانددل، ومددن جانددل آخدد ، فإ دد(137ص ،2004واحبدداس،

فدي المقالدل تق داا ال جدا  الدوطنيين عدن ةائما لتولية من ل  ئيب الباد ة من  جا  موالين لبا، ولسياسدا با ااسدتعما اة، و 

والتدددي ، عمايدداد اا تيدددا  التدددي ا بعتبدددا الثدددو ع الفاسددديينية الكبددد ل حدددواةث  ئاسددة البادددد اد، أو  ءدددييق الخندددا  عاددديب ، فدددا  

 ل معيد  ضدكا ا هدلد الكدواةث مدن مخدا ي  القد   كدا " م(1945-1939  خمددد نا هدا مدن لدا دة الكد   العالميدة الثانيدة عدام

 (، نددلك  مدنب  عادد  سدبيل المثددا  ا الك د ، ا تيددا   ئديب لاد ددة "404ص ،1986 الكدود، " وأعءددائباالبادد اد  و اسداا

م(، وكددلل  تلقدداا قنباددة عادد  ليدده  ئدديب 1936" ناصدد  الدددين(، بسددبل مكاوا دد  لوقددب ارضدد ا  الفاسددييني الكبيدد   الخايددل

الب ايداني  دلد ئيب ااسدتخبا احفادة ، عاد  ليتد  ليدوم واحدد القنبادةتلقداا قبدل  أقداملاد ة "ليه لك "  عيسد  البنددك( لكوند  قدد 

عا  ليده عءدو  متفج ع عبوعإلقاا و  (، حيفا، وصفد لاد اد كل من القنالل اليدواة عا  ليود  اسااتلقاا وكلل  ،  وانفل(

فقددد  دد  ، لسدديا  أ ءدداوفددي هددلا ا (،94ص ، المجاددد الثدداني،1993 ة و ع، ،(سددعد الدددين الخايددل  مجاددب لاددد  مدينددة القدددس

 وكددلل   دد   كيددي   جدداج ليدده  ئدديب لاد ددة (،متطددل  النددا  عادد  ليدده  عبددد الدد حمن الكدداج تلدد اهي (،  ئدديب لاد ددة  طددولك  

و  بدإطل    سدعة عيدا اد نا ادة( كلما ذك ، فقد قام مسدا ةوبارضاف المجد ( بال صاص، نتيجة رطل  نا  كثيب عاي ، 

، لل أصديل بعدض الموجدوةين معد  فدي منزلد ، طب اا(،  عاي  كي الكد ف(، ولكنبا ل    ب عا  ليه  ئيب لاد ة مدينة  

أو بعض  ،وقد لاغ عدة  ا  الكواةث التي استبدفه  اساا الباد اد (،134،203،470المجاد الثالث، ص، 1993  ة و ع،

 (.404ص ،1986 الكود،الل   مه تلي   نجكه في  كقيق هدفبا ( حاةثة14أعءائبا، حوالي  
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 االستنتاجات 

 لقد  وصاه الد اسة تل  النتائج التالية  

منل لكيدة ةخدو  قدواد الجديش الب ايداني ، في  عامابا من الباد اد الفاسيينية، ت  السياسة التي ا بعتبا ارةا ع الب ايانية -1

جل  كقيدق هددفبا أ ا  الباد اد من  م(، كانه  بد  تل  السيي ع عا 1917في نبا ة الك   العالمية األول   ، تل  فاسيين

  ض فاسيين.أوالمتمثل في تنشاا وطن قومي لايبوة في ، الم كز  

م(، تل  سن  القوانين التي  مانبا من السديي ع عاد  1948-1917عمدد ارةا ع الب ايانية، طياة فت ع احتللبا لفاسيين   -2

مين شؤونبا لةةا ع الب ايانية، التي كا   مثابا الكال  الب ايداني فدي الباد اد الفاسيينية، وجعابا بمثابة مؤسساد  ابعة في ج

 .  لل منيقة من مناطق فاسيين

 عيدين  تلد  تماانيا بداالباد دة الفاسديينية، فقدد سدعه بادل  بعاد  المجدالالتامدة الب ايانيدة مدن السديي ع  حت   دتمان ارةا ع -3

وطن  تنشاافي المتمثاة  وأهدافباوالين لسياستبا الداعمة لاك كة ال بيونية لاباد اد الفاسيينية من  جا  متنا مين، وم  اساا

و  عا   ف اغ المجالب الباد ة الفاسيينية، من  جااد فاسديين الدوطنيين، ا ، وفي المقالل العمل الدقومي لايبوة في فاسيين

  .والمناهءين لاسياسة الب ايانية، واألطماع ال بيونية

جل السيي ع عا  الباد اد الفاسيينية، كانه سياسة تثدا ع التندافب أبعتبا ارةا ع الب ايانية، من التي ا   ل   السياساد أمن  -4

لين العائلد الفاسيينية عا  مقاعد المجالب الباد ة، وكلل  العمل باسدتم ا  عاد   غييد  المجدالب الباد دة واسدتبدالبا وفدق مدا 

 بأمو  جزئية  ؤة  تل  تضعا  الموقب الوطني الفاسييني. ، يالبب  الوطنيةوإشغا  الفاسيينيين عن م،  كقق هلا التناح 

التددي  ماددن المجددالب الباد ددة اليبوة ددة مددن النمددو  كافددة، عمادده ارةا ع الب ايانيددة فددي  ادد  الم حاددة، عادد   ددوفي  ارماانيدداد -5

 لاوطن القومي اليبوة  في فاسيين.  ،وحي ةً  صابةً  لتكو  نواعً ، والتيو 

 المراجعدر و المصا

 األ ة ، منشو اد ةا  الجايل. -فاسيين  ا اخا ونءاا، اليبعة األول ، عما  ( 1985  األحمد، نجيل .1

 - ام ة ،األولددد اليبعدددة  البادددد اد وهيئددداد الكاددد  المكادددي فدددي فاسددديين، ( 2004  أسدددامة وحبددداس، مكمدددد، اشدددتية، .2

 .ارعما  بادا (المجاب ااقت اة  الفاسييني لاتنمية و  منشو اد فاسيين،

م كددز  منشددو اد فاسدديين،  – ام ة  اليبعددة األولدد ، " فددي فاسدديين، 1936 تضدد ا  عددام " ( 2002  جبددا ع،  يسددي  .3

  .الد اساد والتيبيقاد الت بواة
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م كددز البكددوث فاسدديين،   -نددالاب  ،(  أ  نددوع مددن السدداياد المكاددي ن ادددا، اليبعددة األولدد 1996عاددي   ج بدداو ، .4

 .الفاسيينية

 مجاددة الكادد  المكاددي، ارةا ع والكادد  المكاددي فددي فاسدديين فددي عبددد اانتدددا  الب ايدداني", " ( 1999 اسدد    اةاد،جدد   .5

 (.40- 36العدة الثاني, ص  

 مجاددة الكادد  المكاددي، ", جددلو  ارةا ع المكايددة فددي فاسدديين"البدا اد فددي العبددد العثمدداني " ( 1999 اسدد    جدد اةاد، .6

 (. 23 -18العدة األو , ص  

 ", اليبعددة األولدد , 1939- 1879" (  شددعل فاسدديين أمددام التددآم  الب ايدداني والكيددد ال ددبيوني2009   ا , حسددنيجدد .7

 .ةا  المأمو  لانش  والتو ان منشو اد األ ة ، –عما  

م كدز األبكداث،  منشدو اد لبندا ، -لي ود  اليبعة األول ، الجزا الثاني،  ا اخ ال بيونية، ( 1986  صب    ج اب، .8

 التك ا  الفاسيينية.منيمة 

اثدد   عيددل السدداية التنفيل ددة عادد  تجدد اااد  نفيددل قدد ا اد مجاددب لاددد  قباطيددة، بكددث ة اسدداد  ( 2005  جمددا  حددبش, .9

 ألو ة ب، فاسيين. جامعة القدس، عايا  ي  منشو ،

 قيدددي  ةو  الجبددداد المانكدددة فدددي ةعددد  و موادددل المشدددا ان مدددن وجبدددة نيددد  مجدددالب الخددددماد  ( 2006  جمدددا  حدددبش, .10

 ، فاسيين.  ألو ة ب، جامعة القدس ، ي  منشو ع  سالة ماجستي  المشت كة,

منشددو اد ةا   اليبعددة الثالثددة، "،1948-1917المؤسسدداد والقيدداةاد السياسددية فددي فاسدديين" ( 1986  ليددا  الكددود، .11

 البدل لانش  والتو ان، كف  كق ع.

مؤسسة الد اساد  منشو ادلبنا ،  –لي ود  ة األول ،الثو ع الع بية الكب ل في فاسيين، اليبع ( 1989  احمد خايفة، .12

 . الفاسيينية

لبندا ، منشدو اد م كدز  -"، اليبعة الثانية، ليد ود 1939-1922" فاسيين واانتدا  الب اياني ( 1982خاة، كامل  .13

 البكوث والد اساد الفاسيينية.

ةا   منشدو ادلبندا ،    –، ليد ود األولد اليبعدة  ،، الجزا العاشد للةنا فاسيينموسوعة  ( 1965  الدباغ, م يف  .14

 .اليايعة
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ةا   ،الثددداني، اليبعدددة األولددد ، منشدددو اداألو ، والمجادددد  مدددلك اد مكمدددد عدددزد ة و ع، المجادددد ( 1993  ة و ع، مكمدددد .15

 الغ   ارسلمي، لي ود.

و اد مؤسسدة الد اسداد لبندا ، منشد -، اليبعدة الثانيدة, ليد ودوثائق الك كة الوطنية الفاسديينية  (1984   عيت ، أل م .16

 الفاسيينية.

طدداق  فاسديين، منشددو اد  -  ام ة(  المد أع الفاسدديينية ومجدالب الكادد  المكاددي، اليبعدة األولدد ، 1996  ندداة  سدعيد، .17

 شؤو  الم أع.

 لي ود. الموجز في  ا اخ فاسيين السياسي، اليبعة الثالثة، مؤسسة الد اساد الفاسيينية، ( 2003  الياس، شوفاني .18

  -  ام ة التيدو  ااجتمداعي وااقت داة "، اليبعدة ال ابعدة، -1939 -1918 ،حيفدا الع بيدة ( 2011  قاي، مديصي .19

 .مؤسسة الد اساد الفاسيينية منشو ادفاسيين، 

 .النش و ا اخ مجبو  جبة  "،1991-1850" ارةا ع المكاية في فاسيين   .د(  عدنا  عم و، .20

 –عمدددا   اليبعدددة األولددد , ارةا ع المكايدددة فدددي فاسددديين والعدددال  الع بدددي، ( 1996  واألعددد ج، حسدددينالعادددش، فدددو  ،  .21

 .جامعة القدس المفتوحة منشو اداأل ة ، 

" ة اسدة اجتماعيدة وسياسدية، اليبعدة 1948-1917" صفد في عبدد اانتددا  الب ايداني ( 2011  م يف  العباسي، .22

 .لد اسة الد مق اطية المؤسسة الفاسيينيةفاسيين، منشو اد  – ام ة  الثانية،

  .مؤسسة ااعامي منشو ادلبنا ،  –لي ود  (  خيا الشام, الجزا الخامب, اليبعة الثالثة,1983  عاي ك ة, مكمد .23

المؤسسددة الع بيدددة  منشدددو ادلبنددا ،  –ليددد ود (  المف دددل فددي  دددا اخ القدددس, اليبعدددة ال ابعددة, 2007  عددا   العددا  , .24

 .لاد اساد والنش 

ددام، اليبعددة األولدد ،  ( 1991  بسددام العسدداي، .25 الددديوا  لايباعددة  منشددو ادلبنددا ،  –ليدد ود ثددو ع الشدديخ عددز الدددين القس 

 .والنش  والتو ان

 منشدو ادفاسديين،  -البيد ع اليبعدة األولد ،  دا اخ الك كدة الوطنيدة الفاسديينية وةو  المد أع فيبدا، ( 2005  نبيدل عاقد ، .26

 .جمعية تنعاش األس ع

اليبعة  ،"1974-1897" مكمد أمين الكسيني وةو د في الك كة الوطني الفاسيينية  الكاج ( 2014  ع ام   ال، .27

 ارسلمي.م كز الكءا ع لتنمية الفك   منشو ادلبنا ،  - لي ود األول ،
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 ةا  النبا  لانش ، لي ود. ، منشو اد،األول (  فاسيين عب  ستين عاما، اليبعة 1972  الغو  ، تميل .28

 فاسديين، منشدو اد -، نش ع لم ع واحدع،  ام ة1996(  المشا ان المنفلع حت  نبا ة عام 1996  و ا ع الكا  المكاي .29

 .و ا ع الكا  المكاي

 ، سددالة ماجسددتي   يدد  منشددو ع ةو  المشددا كة الشددعبية فددي  نميددة و يددوا  المجتمددن المكاددي، ( 2008  منددا  قدددومي، .30

 فاسيين. جامعة النجاا الوطنية،

المؤسسدددة الع بيدددة لاد اسددداد  ،(   دددا اخ فاسددديين الكدددديث، اليبعدددة التاسدددعة، منشدددو اد1985  الكيدددالي، عبدددد الوهدددا  .31

 لي ود. والنش ،

  سددالة ماجسددتي   يدد  منشددو ع،العلقددة لددين السدداية الم كزاددة وهيئدداد السدداية المكايددة،  ( 1998  عبددد الناصدد  ماددي، .32

 فاسيين.جامعة لي   اه، 

ميبعدة فاسديين، منشدو اد  -ندالاب اقاا، الجزا الثالث، اليبعة األول ، ا اخ جبل نالاب والب ( 1975  تحسا  النم ، .33

 .جمعية عما  الميابن التعاونية

، نش ع لمد ع واحددع،  ام ة (2003-1994(  الكا  المكاي الفاسييني في ثماني سنواد  2003  و ا ع الكا  المكاي .34

 ،  ام ة.و ا ع الكا  المكاي فاسيين، منشو اد –
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Abstract 

This study aims to identify the nature of the administrative and legal procedures that the British Mandate 

applied to the Palestinian Municipalities during the British Mandate in Palestine between 1917 - 1948, that has 

resulted in the establishment of the Zionist State of Israel on the greatest and major part of the Palestinian 

homeland. The study shows that the British administration restricted the power of the Palestinian Municipalities 

through issuing laws and regulations by the British governor. Consequently, these municipalities were brought 

under the control of the British administration and its supportive policy to the Jewish Zionist State.  This was 

achieved through sparking the differences between the tribes, while providing the Jewish Municipalities with all 

means of support. The study concludes that the British administration exploited the Palestinian municipalities to 

hire people, who are loyal to this administration, to facilitate its mission in establishing a homeland for the Jews 

in Palestine. 

Keywords: Administrative, and legal procedures, British Colony, Palestinian, Municipalities. 

 


