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  اإلهداء

  

  بالقوة أتسلحيا من بوجودك 

  جه معترك الحياةومن صالبتك أوا

  ومن رقة حوارك ودفء قلبك أسعد بالحياة

 يا من تنير دربي والدي الغالي



 ب 
 

 رارـــــإق

  

أقر أنا مقدمة هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنهـا نتيجـة أبحـاثي    

نها لم يقدم لنيـل أي  الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، إن هذه الرسالة أو أي جزء م

 .                          درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  

  

  عز الدين علقم رينيس: االسم
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  الشكر
  

  " َلِئْن َشَكْرُتْم َلَأِزيَدنَُّكْم" :ىقال تعال

عملي هذا، وأقدم شكري إليكم يا من زرعتم في دربي األمل الشكر هللا أوالُ وأخراً الذي وفقني في 

وأخذتم بيدي نحو الحياة إليكم يا سر وجودي أمي وأبي، وإليك يا جدتي يا من وقفت في المحراب 

لمساندتكم لي ووقوفكم بجانبي وأخص بالذكر  أشكركمتصلين هللا وتتضرعين بالدعاء لي، أخوتي 

  .أخي الغالي باسم

تدوني من علمكم علم ما مضى وبرأيكم السديد ودعمكم المديد أستاذي الفاضل أشكركم يا من اف

حضرة الدكتور زهير غنايم مشرف الدراسة الذي لم يبخل علي بالنصح والتوجيه وإمدادي 

لموضوع الدراسة، وحضرة الدكتور نظمي الجعبة، وحضرة الدكتور عمر  زمةالالبالمراجع 

 . امعتي هذهيوسف، وإلى من أفادني بعلمه في ج

  . الدكتور تيسير جبارة إلى بالشكر أتقدمكما 

هذه الرسالة من وثائق التراث وما قدموه لي من تسهيالت إلنجاز  إحياءبالشكر إلى مؤسسة  وأتقدم 

  .وأخص بالذكر األخ محمد جفال ةتخص الدراس

الصحف راءة مساعدة في قالجامعة األردنية وما قدموه لي من  لموظفي مكتبةوأتقدم بالشكر 

  .عبد اهللا حسن دمدوم األخصلة بموضوع الدراسة وأخص بالذكر الالفلسطينية ذات 

وأتقدم بالشكر الحار واالمتنان للشيخ عباس نمر لمساندته لي ودعمه المتواصل وما قدمه لي من 

  .نصائح

صديقاتي يقول الشاعر لنا ندماء ما نمل حديثهم أمينون مأمونون غيباَ ومشهدا، فشكري لكن يا 

   .الوفيات ندين ومرفت

  . وأقدم شكري إلى معلمتي الغالية إلهام حمد التي علمتني معنى التواضع والعطاء ومعنى اإلنسانية

  

  

  



 د 
 

  

  :الملخص
  

 في للمسلمين الدينية الشؤون يرعى كان الذي األعلى اإلسالمي المجلس نشأة في الدراسة هذه تبحث

 كان التي المسلمين شؤون إدارة في ودوره مهامه وتحديد فلسطين على البريطاني االنتداب فترة

الوطنية،  الحركة في دوره على الضوء تسليط الى باإلضافة البريطاني، االنتداب إدارتها يتولى

 م،1929 وحتى عام م1922 سنة تأسيسه منذ حيث ركزت الدراسة على نشاط المجلس االسالمي

 بارز دور للمجلس كان والذي البراق، ثورة فيه حدثت الذي التاريخ هذا عند الدراسة توقفت حيث

   . األعلى اإلسالمي المجلس تحديدا كونها كانت مقر القدس مدينة على الدراسة ركزت وقد . فيها

 والبيانات المعلومات جمع على يقوم الذي التاريخي، التحليلي الوصفي المنهج على الدراسة تعتمد 

 في الموجودة األصلية األعلى اإلسالمي المجلس وثائق خالل من الدراسة، بموضوع تتعلق التي

 تصدر كانت التي العربية الصحف بعض الى الرجوع الى باإلضافة التراث، إحياء مؤسسة أرشيف

 عن تحدثت والتي األردنية الجامعة في الفلمية المصغرات مركز في الموجودة فلسطين في

  .الزمنية الفترة تلك في الموضوع

 هيئة خالل من االسالمية شؤونهم إدارة أجل من المسلمون به قام الذي الهام الدور راسةالد تظهر

 الدينية شؤونهم إدارة في المتمثل مطلبهم على وحصولهم شؤونهم، رعاية على وتقوم تمثلهم

 برئيسه ممثالً اإلسالمي المجلس به قام الذي الدور أهمية إلى أيضا الدراسة وتوصلت بأنفسهم،

 الفلسطينية، القضية حول اإلسالمي العام الرأي تحريك في األربعة، وأعضائه الحسيني أمين الحاج

 التبرعات جمع أجل من اإلسالمية الدول الى ترسل كانت التي والبعثات المراسالت خالل من وذلك

 أولى المجلس اهتمام خاص بالتعليم من خالل إدارته . األقصى المسجد الشريفين الحرمين لثالث

 إتاحة وبالتالي وترميمات، انشاءات من أحدثه ومافي جميع المدن الفلسطينية   االسالمية للمدارس

 قدمه وما المكتبات بإنشاء أهتم كما الدراسة، بمقاعد لاللتحاق الطالب من أكبر عدد أمام الفرصة

  .لهم مدرسة بإنشائه كما أهتم المجلس باأليتام واالطالع، المعرفة ألهل

 استعادة في االسالمية األوقاف شؤون توليه عند به المجلس قام راسة إلى الدور الذيتوصلت الد

كدورة البارز في إثبات وقفية حائط  .عليها التعدي ومنع فيها، المسلمين أحقية وإثبات منها البعض
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اليهود ومنعهم من االستيالء عليه من خالل الوثائق التي قدمها المجلس  البراق ودحض مزاعم

  .تي تثبت أحقية المسلمين فيهوال

 القوى بين  الداخلية الصراعات في كمنت مشكلة واجه المجلس أن إلى الدراسة توصلت كما

 على الحصول أجل من له ومعارض مؤيد بين الوطن ابناء انقسام الى وأدت السياسية واألحزاب

 المجلس إنجازات من لحدا في األحيان بعض في أثر وهذا ما له اإلسالمية، المؤسسة هذه في مركز

 .وتقدمه اإلسالمي
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Supreme Muslim Council and its role in Palestine (1922-1929) 

Student name: Serien Alqam 

Supervisor: D. Zuhair Ghnaiyem 

Abstract: 

This study examined the emergence of the Supreme Islamic Council that was the 

patron of the Moslems religious affairs during the British Mandate over Palestine and 

its role in managing the Muslims affairs that before its emergence was administrated 

by the British. In addition, it shed the light on the Council's role in the National 

Movement. It also focused on the Council's activities since its emergence in 1922 until 

only 1929, the date the Buraq revolution started during which the council had a 

prominent role. Keeping in mind that the study focused only on Jerusalem city as it 

was the Council's headquarter. 

In order to achieve the study's objectives, the historical descriptive analytical 

methodology was used. The majority of the information and data was collected from 

the Council original documents preserved in the Center of Heritage and Islamic 

Research. In addition, the researcher had the chance to review Arabic news papers 

published in Palestine during that time which are available at the Microfilm Center 

at Jordan University. 

The study showed many important issues; such as the success of Palestinians Muslims 

in obtaining their right to manage their religious affairs through a body that 

represents them and the important role they did in managing their Islamic affairs. It 

also revealed the important role the Supreme Islamic Council represented by its 

director Haj Amin Hussaini as well its four members did in mobilizing the Islamic 

public opinion about the Palestinian cause. Raising funds for protecting Al-Aqsa 

mosque, the third holiest site in Islam was one of the importance roles of the Islamic 

Council. In the field of education, and as being the responsible for all Islamic schools 

in all Palestinians cities, the Council did tremendous efforts in constructing new 

schools and renovating old ones, which led to increase number of students. Further 
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more, for increasing knowledge and education, the Council established several 

libraries. Finally, the Council gave a special attention to orphans and built them a 

special school. 

The study also demonstrated the important role the council played while managing 

the endowment affairs by restoring some of it properties through proving the 

Muslims eligibility of it, which led to protecting these endowments from being lost or 

seized. As important example of this was the Council's great efforts in proving the 

Muslims entitlement of ownership of Buraq Wall that refuted Jewish allegations of 

their ownership of the Wall. 

Finally, the study concluded that the Council faced serious problem due disputes 

among Palestinians political parties who divided between opponents and supporters 

to the Council. While some others wanted a position in this Islamic institution. These 

disputes affected negatively the Council and led to the draw back of its achievements 

and progress. 
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   :المقدمة

 

الذين كانوا يعينوا من قبل  تدار من قبل المتولين والنظار في فلسطين كانت شؤون المسلمين        

وبقي الحال على ما هو علية إال أن ، فقد كانت البالد تقع تحت الحكم العثماني الحكام في إسطنبول

بلفور  تصريحالبريطاني بفلسطين خالل الحرب العالمية األولى وتمثل ذلك بإصدار  اهتمامبدأ 

 فلسطين في قومي مقام إقامة إلى العطف بعين تنظر الجاللة صاحب حكومة إن": والذي ينص على

 يؤتى لن أنه جلياً يفهم أن على الغاية، هذه تحقيق لتسهيل جهدها غاية وستبذل اليهودي، للشعب

 المقيمة اليهودية غير الطوائف بها تتمتع التي والدينية المدنية الحقوق من ينتقص أن شأنه من بعمل

   ".آخر بلد أي في اليهود به يتمتع الذي السياسي الوضع أو لحقوقا وال فلسطين، في

، فكان هذا التاريخ بداية لتولي فلسطينالقوات البريطانية  احتلتم 1917في عام  

االنتداب  هدافأل متيقنينالبريطانيين واليهود مناصب حساسة تخص المسلمين، مما جعل المسلمين 

وضع وفتح المجال ليكون لليهود  همشؤون إدارةعلى بالدهم و يسعى لالستيالءكان الذي طاني البري

في المادة الثالثة عشر الى أن الدولة المنتدبة متضلعة  االنتدابصك  قد أشارف في البالد، خاص

بجميع المسؤوليات المتعلقة باألماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية في منطقة فلسطين بما في 

على الحقوق الموجودة وضمان الوصول الى األماكن المقدسة والمباني ذلك مسؤولية الحفاظ 

فاألماكن  ،مع المحافظة على مقتضيات النظام العام واآلداب العامة والمواقع الدينية وحرية العبادة،

منتدب على المقدسات اإلسالمية  مسلمين فوجودلل األماكن المقدسةفلسطين كانت تشمل المقدسة في 

 الذي وافقت على إنشاءه اإلدارة البريطانية يطالبون بإنشاء المجلس اإلسالمي األعلى جعل المسلمين

  .من خالله لتولي شؤونهم الخاصة واسع نالذي بناء على طلب المسلمين 

  

التي كان مقرها مدينة  يةسالماإلجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذه المؤسسة 

مجلس ال ساهمم والتي 1929ثورة البراق عام  تى قيامحم 1922القدس، منذ سنة تأسيسها عام 

تعتبر حدثاً  م نظراً ألن ثورة البراق1929، وقد توقفت الدراسة عند عام فيه هامدور ب يسالماإل

هاماً في تاريخ فلسطين والتوسع في دور المجلس اإلسالمي األعلى حتى فترة الحقة يحتاج دراسة 

  .أخرى

   

ن الصفة التي كان االنتداب البريطاني يتعامل بها مع المسلمين بيا إلىهدفت الدراسة وقد 

بناء على طلب المسلمين وهذا ما ستبينه  األعلى يسالماإلعند موافقته على تأسيس المجلس 

الدراسة، حيث جاء تأسيس هذا المجلس للمحافظة على شؤون المسلمين بما فيها أوقافهم وحمايتها 

من خالل وثائقه المحفوظة  األعلى يسالماإلإلى إبراز دور المجلس  ضافةاليهود، باإل اعتداءاتمن 
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فلسطين والمسجد  إلىالمسلمين  أنظارالتراث، ودور رئيس المجلس في توجيه  إحياءفي مؤسسة 

لجمع التبرعات الالزمة لترميم المسجد  يةسالماإلمن خالل البعثات التي أرسلت إلى البالد  األقصى

 مجلسين ىبتقسيم أبناء الوطن إل يسالماإلالذي ترتب على إنشاء المجلس ، وبيان األثر األقصى

   .يسالماإلوالوطنيين وهم المعارضون للمجلس  األعلى يسالماإلنسبة للمجلس 

ستطع الباحث يلقد جرت العادة عند الكتاب والمؤرخون أن يطلقوا لفظ اليهود بالعموم فلم 

باحث التخصيص والتحديد لفاألسلوب العلمي يتطلب من ا تحديد الجهة أو الفئة التي قامت بالفعل،

، فكما ال يقبل أن يقال قام وهذا عكس ما نراه في الكتب التي تحدثت عن اليهود بالعموم والدقة 

ون بفعل ما على وجه العموم بالمقابل من الناحية العلمية هذا غير مقبول يالمسلمون أو الفلسطين

 أو باحث استخدام مصطلح اليهود لعدم مقدرته على تحديد الجهةلذلك اضطر ال. بالنسبة لليهود

البريطانية هي من تحكم البالد ولم  دارةففي تلك الفترة كانت اإل ،أو الحزب الذي قام بالفعل دارةاإل

وعلى هذا فإن . قامت بفعل معين اإلسرائيلية دارةإسرائيلية حتى يقال أن اإل إدارةتكن هناك 

  . في كتب المؤرخين والكتاب هشاع استخدام مصطلح اليهود مصطلح
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 :الدراسة مبررات

  
 البشرية الطبيعة فمن األزمان، مدى على الباقية وآثارها وإنشاءاتها بحضارتها األمة تعرف   

 هنا من السلب، أو السيطرة من عليها بالخوف شعوره حين النفيسة ممتلكاته بحماية اإلنسان يقوم أن

 لليهود قومي وطن إنشاء إلى يهدف كان الذي البريطاني االنتداب خالل لمينالمس لدى الدافع جاء

 المسلمين شؤون حماية على لتقوم منهم، أشخاص في ممثلة ومؤسسة هيئة لتأسيس فلسطين، في

 المجلس( يةسالماإل المؤسسة هذا على الضوء تسليط الباحث أراد هنا من عنها، والدفاع كافة

 الدراسات فكل مفصل، بشكل يسالماإل المجلس عن تتحدث دراسات وجود لعدم ،)األعلى يسالماإل

 يسالماإل المجلس لوثائق الباحث فأراد متعددة، مواضيع ضمن المجلس موضوع طرحت السابقة

 أساسي دور من للمجلس كان ما وبيان الدراسة، خالل من بداخلها ما طرح خالل من النور ترى أن

   . نية والدنيويةالدي المسلمين شؤون رعاية في
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  :الدراسة أسئلة
  

 من كانت أنها أم أنفسهم المسلمين من األعلى يسالماإل المجلس إنشاء فكرة كانت هل .1

 البريطانية؟ دارةاإل
 االنتداب مقاومة عن وصرفهم الوطن، أبناء تقسيم في أثر يسالماإل للمجلس كان هل .2

 ؟يسالماإل المجلس في مقاعد على للحصول يهمسع مقابل ،إليه يسعى كان وما البريطاني
 يذكر بدورٍ قام وهل المختلفة، المسلمين شؤون رعاية في بدوره يسالماإل المجلس قام هل .3

 ؟يةسالماإل األوقاف حماية تجاه
هل كان للحاج أمين الحسيني هيمنة على المجلس واستطاع من خالله أن يزيد من أسهمه  .4

 ية؟في السيطرة على الحركة الوطن
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  :الدراسة هيكلية
  

 المجلس إنشاء قبل المسلمين شؤون بها تدار كانت التي الكيفية األول الفصل يوضح

 االنتداب بعده ومن العثماني، العهد أثناء اتبعت التي األساليب على نظرة بإلقاء ،األعلى يسالماإل

 وكيفية إنشاؤه، تم وكيف يسالماإل المجلس بإنشاء المطالبة على المسلمون عمل وكيف البريطاني،

  .له ممثلين ليكونوا أعضاء وأربعة له رئيس انتخاب

  

 إنشاء من به قام ما خالل من األعلى يسالماإل المجلس مهام ليبين الثاني الفصل جاء

 يةسالماإلاألوقاف  إدارةدوره في  إلى إضافة ،يةسالماإل والتعليمية الدينية للمؤسسات إدارةو

 من يةسالماإل لألوقاف كان وما ،في التعليم والصحة أعمالخدمات و من قدمه ما إلى ضافةإلبا

  .تمويل هذه الخدمات في بالغة أهمية

  

 كبير بشكل اعتمدت التي المالية وموارده ،يسالماإل المجلس ميزانية الثالث الفصل وتناول

 رئيس رواتب بدفع تقوم كانت انيةالبريط دارةاإل أن وأوضح الخارجية، واإلعانات األوقاف على

 رصد كما ،والتي كان من الواضح أنه كان يسعى الى السيطرة عليهم األربعة أعضائهو المجلس

  .يسالماإل المجلس وثائق بينتها كما السنين لبعض ونفقات المجلس واردات مقدار الفصل

  

 مقاومة في ودوره الوطنية، والقوى باألحزاب المجلس عالقة بين فقد الرابع الفصل أما

 ومشروع األراضي بيوع مقاومة من به قام ما خالل من الصهيوني، والمشروعالبريطاني  االنتداب

 ودوره القدس، مدينة في أقيم الذي التبشيري المؤتمر تجاه موقفه إلى ضافةباإل التشريعي المجلس

    .البراق حائط على طرةالسي اليهود محاوالت ضد العام الرأي إثارة في ودوره البراقفي ثورة 
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  :الفصل األول مقدمة
  

تدار من قبل المتولين والنظـار عليهـا    خالل العصر العثمانيكانت األوقاف في فلسطين 

إلى ناظر األوقاف الشريفة فـي العاصـمة    إضافةفي المدن، ) القضاة(عيين الشر النواب بإشراف

ناطق الدولة العثمانية، واستمر هذا الوضع قائماً األوقاف في جميع م إدارةاآلستانة، ومهمته مراقبة 

خاصـة باألوقـاف،   ) وزارة(م عندما أقدمت الدولة العثمانية على تشكيل نظـارة  1826حتى عام 

لإلشراف على األوقاف ومراقبتها وتبع ذلك تشكيل مديريات لإلشراف على األوقاف في الواليـات،  

وقـد أسـتحدث فـي القـدس     . ى أوقاف القـدس ومنها مديرية أوقاف صيدا التي كانت تشرف عل

م مديرية أوقاف مستقلة عن مديرية أوقاف والية صيدا لإلشراف على شؤون األوقاف في 1843عام

مـدير عمـوم   "وقد لقب القائم على إدارتها بــ   ،متصرفية القدس عرفت بمديرية عموم األوقاف

متصرفية القدس من مقره فـي   وكان يقوم بتصريف شؤون األوقاف في" األوقاف بالقدس الشريف

 .1الحكومة  بمدينة القدس سراي

 التابعين في تلك الفترة لوالية بيـروت  األوقاف الواقعة ضمن لوائي نابلس وعكا إدارةأما  

  .2يتبع المقر الرئيسي في بيروت في كل منهما وقافلألمأمور  لى تسيير إدارتهافكان يتو

تقريراً  اسطنبولين أن ترفع لنظارة األوقاف في وكان من مهام مديريات األوقاف في فلسط

شامالً بأحوال عموم األوقاف التابعة لها، وتقديم كشوفات سنوية مطابقة لسـجالتها بعائـدات تلـك    

مـا   إرسالمديريات األوقاف في كل من القدس وبيروت  مهام كما كان من ،3األوقاف ومصروفاتها

  . 4اسطنبولألوقاف في نظارة ا إلىتم جمعه من عشر األوقاف كافة 

للمسلمين في العصر العثماني فقد كانت تدار من قبل قضاة  األخرىنية أما الشؤون الدي

، وكان هؤالء القضاة من أتباع المذهب الحنفي المذهب الرسمي للدولة يةسالماإلالمحاكم الشرعية 

ن كلضول العثماني واألنا العثمانية، وكان قاضي القدس أهم هؤالء القضاة ويعين من قبل قضاة

مثل جنين ونابلس والخليل ويافا وغزة،  األخرىالقدس يعين نواباً له في المدن الفلسطينية  يقاض

وكان القضاة في العصر العثماني يمارسون صالحيات واسعة تشمل الزواج والطالق واإلرث 

ة واألسواق، وبذلك بنيطرق واألوتسجيلهم ومراقبة ال األوقافوتعيين األوصياء على األيتام ومراقبة 

حددت صالحيات القضاة الشرعيين بعد  قط، فقدلم تكن مهمتهم مقصورة على األحوال الشخصية ف

بينما  األستانةاستحداث الدولة للمحاكم التجارية والنظامية التي أصبحت تتبع لوزارة العدل في 

  5استمر قضاة المحاكم الشرعيين يتبعون لقاضي األناضول

                                                            
  .419، عمان، ص منشورات مؤسسة عبد الحميد شومان ،)1918-1858(ملكية األراضي في متصرفية القدس : 1996)( .أبو بكر، أ  1
  .33، ص الطبعة األولى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، والحكم العسكري البريطاني القدس ):2002(.المهتدي، ع   2
  .420، صذآرة بقمصدر س: )1996(  .أبو بكر، أ  3
  .33، صأوقاف القدس زمن االنتداب البريطاني ):2002(.المهتدي، ع  4
  . 161 - 133مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص، 1لواء القدس في أواسط العهد العثماني، ط): 2008. (مناع، ع  5
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  :األول الفصل

  

 المجلس إنشاء قبل فلسطين في المسلمين شؤون إدارة: األول المبحث 1.1

  :األعلى اإلسالمي

  

 م المناطق الجنوبية مـن فلسـطين،  1917في أواخر عام  احتلت القوات البريطانيةأن بعد 

تم إنشاء وحدة إدارية عسـكرية   ان يسمى سابقا متصرفية القدس،وهي المناطق الواقعة ضمن ما ك(

البريطانية منذ األيام األولى الحتاللها فلسـطين   دارةحيث سارعت اإل 6)تلك المناطق دارةخاصة إل

الشـؤون   إدارةالبريطانيـة أن تبقـي    دارة، ثم ارتأت اإل7لتشكيل لجنة أوقاف بريطانية في القدس

 ةدارالمحلية بما فيها األوقاف بأيدي المسلمين أنفسهم، فـتم تأسـيس مجـالس محليـة إل     يةسالماإل

جميـع األوقـاف    دارةفي القدس إل قرةمجلس مركزي موتشكل ألوية فلسطين،  جميع األوقاف في 

في فلسطين، وكان أعضاء هذا المجلس ممثلين عن المجالس المحلية، ومندوب بريطـاني   يةسالماإل

  .  8العسكرية دارةممثال لإل

إليه  عهدت، وم1917م عا القدس وقد شكلت الحكومة البريطانية المجلس اإلداري في مدينة

في لواء القدس، و متابعة الشؤون المتعلقة بالوظـائف   يةسالماإلمسؤولية اإلشراف على المقدسات 

ومنها اإلفتاء، ونقابة األشراف، ووظائف الحرم القدسي الشريف، حيـث اسـتمر    يةسالماإلالدينية 

أوقـاف   إدارةولكن تحـت   ،يمتولوا تلك الوظائف على رأس وظائفهم كما كانوا في العهد العثمان

  . 9القدس

البريطانية، إذ يتوجب عليه عرض خططه بما  دارةاإل ليماتمقيداً بتع داريان المجلس اإلك

العسكرية البريطانية، للحصول على الموافقة عليهـا قبـل المباشـرة     دارةفيها الميزانيات على اإل

  .10بتنفيذها

م عملـت علـى   1919ى لوائي نابلس وعكا عام الحكومة البريطانية سيطرتها عل فرضتوبعد أن 

األوقاف فيها، فأصبح في فلسطين ثالث إدارات رئيسية لألوقاف، كل منهـا   دارةتشكيل مجالس إل

  .11مستقلة بإدارتها ووارداتها

                                                            
  .35-33القدس والحكم العسكري البريطاني، ص ): 2002 . (ع المهتدي،  6
  33، ص في زمن االنتداب البريطاني، الطبعة األولى، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان اوقاف القدس): 2005. (عالمهتدي،   7
  .24القدس، صأوقاف  ): 2005.(ع المهتدي،  8
  .49-46القدس والحكم العسكري البريطاني، ص): 2002. (ع المهتدي،  9

  .24صأوقاف القدس،  ):2005. (ع المهتدي،  10
  .59القدس والحكم العسكري البريطاني، ص): 2002. (عالمهتدي،   11
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البريطانية في فلسطين اجتماعـاً فـي دار الحكومـة     دارةم عقدت اإل1920تشرين الثاني  9وفي  

علـى إبقـاء    االجتمـاع ية، وقد تم االتفاق في هذا الشرع يةسالماإلالشؤون للمذاكرة بشأن مراقبة 

، وتفويض تعيين موظفي المحاكم الشرعية لهيئة يةسالماإلاألوقاف  إدارةمراقبة الحكومة ماليا على 

 . ، وتشكيل لجنة لتحضير قانون لتنفيذ هذين القرارينيةإسالم

  

مفتي القدس والشيخ  12هم الشيخ كامل الحسينيوتشكلت تلك اللجنة من ثمانية من المسلمين 

 راغب النشاشيبي رئيس بلديـة القـدس  و مفتي صفد 14يفا والشيخ أسعد قدورةمفتي ح 13محمد مراد

 17وسعيد الشـوا  قاض سابق من يافا 16د اهللا الدجانيوعب رئيس بلدية نابلس 15زعيتر عمر والشيخ

     ديـدس  وينـدهم  لجنـة كـل مـن   ضـمت ال  فقـد  واما عن الجانب البريطاني ،ء غزةمن وجها

Wendham Deedes)( بنتويتشنورمان و السكرتير المدني (Norman_Bentwich)   السكرتير

 Ronald(زسـتور  رونالـد السكرتير المالي ومسـاعده   )(Samuel Wed وديل ئصموالقضائي، 

Storrs(  لوكجون  حاكم القدس ومساعده (Jhon_Locke)  وبومان(Boman) مدير المعارف ،

يتـرأس اجتماعـات هـذه     )(Herbert Samuelهربرت صاموئيل  وقد كان المندوب البريطاني

  .18اللجنة

المدنية  دارةبعد تولي اليهودي الصهيوني نورمان بنتويش منصب السكرتير القضائي في اإل

، أصبح بنتويش بحكم منصبه يشـرف علـى   م1920سنة  التي حلت محل الحكم العسكري المباشر

  .19يةإسالموما يتبعها من مساجد ومدارس ومؤسسات  يةسالماإلشرعية واألوقاف المحاكم ال

  

  

                                                            
تهر بمواقفة المهادنة مع االنجليز واليهود، توفي م، اش1908آامل الحسيني، تولى منصب اإلفتاء لمدينة القدس بعد وفاة والده طاهر سنة  12

، الطبعة الثانية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1918-1800أعالم فلسطين في أواخر العهد العثماني ): 1995. (م، مناع، ع1921عام 
  . 131بيروت، ص

رجال من فلسطين ما بين بداية القرن حتى عام ): 1981. (نويهض، ع. مفتي حيفا في العهد العثماني، آان يمتاز بنزعته الوطنية: محمد مراد 13
  .138م، الطبعة األولى، مطابع الكرمل، بيروت، ص1948

، آان ة وعنى بتعليم اللغة العربيةفي دمشق ثم انتقل الى األزهر، وعندما عاد الى بلده صفد انشأ مدرسة وطنيتلقى علومه : أسعد قدورة 14
  .202-201مصدر سبق ذآره، ص): 1981. (اليهودي فقاوم بيع األراضي لليهود، نويهض، عستطيان واالالبريطاني  النتدابتصدي لو

): 1995. (مناع، ع. م1924، توفي عام العالمية األولى وفي بداية االنتداب البريطانيآان رئيس بلدية نابلس إبان الحرب : عمر زعيتر 15
  .194-193مصدر سبق ذآره، ص

اب البريطاني عمل قاضيًا في د في يافا وآان عضو مجلس عموم في متصرفية القدس أيام الحكم العثماني، وبعد االنتدول:  عبد اهللا الدجاني 16
ممثًال ليافا في المؤتمرات الوطنية، توفي عام والمسيحية،  اإلسالميةيافا، وشارك في النشاط الوطني، آان عضوًا في الجمعية  ةمحكم

  .177سبق ذآره، صمصدر ): 1995. (م، مناع، ع1927
م عمل في التجارة بعد ان أنهى دراسته االبتدائية، عين رئيسا لمجلس 1868سعيد بن محمد أبو علب بن خليل الشوا ولد عام  :سعيد الشوا 17

. م1930م ، توفي عاهاالكبير في الى اهتمامه بترميم الجامع ضافةم، شيد العديد من المدارس والجوامع في غزة، باإل1906بلدية غزة عام 
  .234- 233مصدر سبق ذآره، ص): 1995. (مناع، ع

وت،   18 اد): 1981. (بالح طين القي ي فلس ية ف ات السياس روت،  )1948-1917( ات والمؤسس طينية، بي ات الفلس ة الدراس ورات مؤسس ، منش
  .206-205ص  الطبعة األولى،

داب البريطاني     الفكر السياسي في فلسطين من نهاية الحكم العث ): 2002. (ع محافظه، 19 ة االنت ى نهاي ة،  م،1947-1918ماني حت ة الثاني  الطبع
  .188، صاألردن ،ارس للطباعة والنشردار ف
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  :األعلى يسالماإلإنشاء المجلس : المبحث الثاني 1.2

  

إلى ضـرورة المحافظـة علـى    في فلسطين منذ بداية االحتالل البريطاني ن تنبه المسلمو

سـيما وأن  ية فلسـطينية ال إسالميئة ه إلىونقلها من أيدي السلطات البريطانية  يةسالماإل مقدساتهم

إلى  1918يسان ن 10منذ قدوم البعثة الصهيونية إلى فلسطين في وكانت تسعى  السلطات البريطانية

  . خاص في فلسطين تمهيداً إلنشاء الوطن القومي اليهودي فيها إعطاء اليهود وضع

ـ 1914قارن المسلمون بين أوضاع اليهود في البالد قبل عام وقد  عهم بعـد عـام   م ووض

، فكانت أولى همل خضوع السلطات البريطانية ل، فخافوا من تسلط اليهود على أوقافهم في ظ1918

 العريضة التيراف على أوقافهم ووارداتها، المبادرات التي قدمها المسلمون للمطالبة بحقهم في اإلش

البريطـاني الـذي زار    الجنرال إلىم 1918لعام  أيارمن شهر  26قدمها أهالي الخليل يوم األحد 

ما أن المسلمين لم يكونوا راضين ك. 20ويلهم حق التصرف بواردات األوقافمطالبين فيها تخالمدينة 

رئيس القضاء، وكانت  أمثال نورمان بنتويشمن وجود يهود وإنجليز يديرون شؤونهم الدينية، عن 

  .21له صالحية تعيين قضاة مسلمين للمحاكم الشرعية

اسـة مفتـي   ئم، بر1919 كانون الثانياألوقاف في القدس في أواخر  لسوعندما أجتمع مج

القدس كامل الحسيني وبحضور كل من مدير أوقاف فلسطين عارف حكمت النشاشيبي، والكـابتن  

السنة القادمـة التـي   فلسطين جميعا، بهدف وضع ميزانية  أوقافيونغ مستشار األوقاف ومأموري 

أنهم ما زالوا ينتظرون تحقيـق الوعـد    جتماعء العرب في االبين األعضا م،1919 آذارتبتدئ في 

  .22األخرىعند الطوائف كما هو الحال  يةإسالمالرسمي لهم بتسليم أوقاف المسلمين للجنة 

إلى االستيالء علـى أوقـافهم    الهادفة لمساعي السلطة البريطانية بعد تنبهيهم إلحاحهموزاد 

رهم الدينية التي تتضمن قيامهم بالوظائف التي يشـغلها  اإلشراف على أمو وحرمانهم من يةسالماإل

  .23بحتة يةإسالممن غير المسلمين في مواقع  أشخاص

الدينية وتسـليمهم   شؤونهمالمسلمون لطلب اإلشراف على كانت الخطوة الثانية التي اتخذها    

م عن طريـق  واالعتراض على إدارتها من غير المسلمين هي تحريك الرأي العا يةسالماإلاألوقاف 

 يةسـالم اإلاألوقـاف  (ما تم نشره في الصحف العربية، ومثاالً على ذلك المقالة التي حملت عنوان 

م من قبـل حمـدي   1920كانون الثاني  27التي نشرت في صحيفة الكوكب بتاريخ ) وحاجتنا إليها

   :الحسيني ومما جاء فيها

                                                            
  .265ص منظمة التحرير الفلسطينية مرآز األبحاث، بيروت، ،1974-1922ن واالنتداب البريطاني فلسطي): 1974. (كخلة،  20
  .69، صن، األردندار الفرقا الطبعة األولى، م،1937-1921الديني نشاطهالحاج أمين الحسيني دراسة في  ): 1995(ت  جبارة، 21
  .وهو مساعد حاآم القدس: جبرائيل حداد. 265، صسبق ذآره مصدر ):1974. (ك خلة، 22
  .26ص منشورات الدار الوطنية، نابلس، قضية فلسطين  من خالل سيرة الحاج أمين الحسيني،): 1998(ت، جبارة،  23
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مدير  إلىدا، ويؤلفوا وفدا يوفدونه لهذا أقترح على عقالء بالدي أن ينتخبوا من كل بلد فر "

. ، ويطلب إليه أن يوكل أمر األوقاف إلى أهلهايةسالماإلفلسطين العام، ليفهمه قضية األوقاف 

أفراد ممن تغذت أرواحهم بلبان الفضيلة ) أي مجلس عام(فإذا تم ذلك يؤلف مجموع عام 

الدينية والوطنية، فيصرف  هذه األوقاف، وصرف ريعها بين أداء الواجبات دارةواإلخالص إل

منها شيء على ضروريات األوقاف، والباقي تفتح به كليات وطنية لتتميم عملية دروس الطالبين 

  .24"الحياة، وبذلك نكون أحسنا التصرففي هذه الكليات، وحتى نفهم معنى الدين ومعنى 

من الـوطنيين  لتتـولى    اأعضائهلبة بإنشاء هيئة يكون المطا إلىمن هنا يتبين أن المسلمين بادروا 

  . شؤونهم الدينية إدارة

كان يرى المندوب البريطاني في فلسطين سحر الهنيدي أن هربرت صموئيل الكاتبة وترى 

واألوقـاف   يةسـالم اإلأنه من المناسب اإلسراع في إنشاء هذه الهيئة لتتولى تنظيم قوانين الشريعة 

فلسطين، أعلن أنه يعتزم إعطـاء المسـلمين حـق    الخيرية، فبعد توليه مسؤولياته كمندوب سام في 

  . 25السيطرة الكاملة على أوقافهم الخيرية

كما قام مفتي القدس الشيخ كامل الحسيني بعد االتفاق مع زعماء المسـلمين فـي القـدس    

جعـل المؤسسـتين   يل المندوب السامي في فلسطين، بخصوص ئوخارجها بمراجعة هربرت صمو

تحت إشراف المسلمين، فأظهر المندوب السامي في ذلـك  ) اكم الشرعيةوالمح يةسالماإلاألوقاف (

  .26الحين استجابته لمطلبهم

بأنفسهم، ففي منتصف وقد استمر المسلمون بمطالبة المندوب السامي بتولي شؤونهم الدينية 

ـ  لم ط1920عام  أوقـافهم   إدارةب أعيان مدينة نابلس من هربرت صمويل أثناء زيارته للمدينـة ب

وذكر دروزة أنه في ذلك الوقت كان هو والمفتي كامل الحسيني في دمشق، وحينها دعا . 27همبأنفس

الشيخ كامل فريقاً من علماء المسلمين ووجهائهم إلى اجتماع لبحث األمر، وأسفر عن وضع نظـام  

ويرى تيسير جبارة أن هربرت صموئيل اضطر للموافقـة ورفـع تقريـراً إلـى وزارة     . 28خاص

يرغب المسلمون أن تكون لهم الحرية فـي  " :ضح فيه موقف المسلمين وقد جاء فيهالمستعمرات أو

تهجمت علـى سياسـة    يةسالماإلبأنفسهم، وهناك عدة مقاالت في صحفهم  يةسالماإلشؤونهم  إدارة

الحكومة بسبب عدم إدارتهم أوقافهم بأنفسهم، لذلك قمت بالبحث في المسألة بسرعة وطلبـت مـن   

  . 29"لحضور مؤتمر يعقد في دار الحكومةفتين في فلسطين جميع العلماء والم

                                                            
  .1919شباط  4، 130مأخوذ من صحيفة الكوآب، عدد  .266-265، صبق ذآرةمصدر س): 1974. (كخلة،  24
رت صامويل       ) 2003. (سالهنيدي،  25 رة هرب ومي اليهودي فت وطن الق اح الصبيحي،     1925-1920التأسيس البريطاني لل د الفت ة عب م، ترجم

  .186ص، بيروت: ؤسسة الدراسات الفلسطينيةمالطبعة األولى، 
  .566، ص1مجبيروت، : العرب اإلسالمي، دار الغرب الطبعة األولى مذآرات محمد عزة دروزة، ): 1993(. مدروزة،  26
  .123ص الطبعة الثالثة، دار الشروق، عمان، دراسات في تاريخ فلسطين الحديث،): 1998(ت، جبارة،  27
  .566ص  مذآرات دروزة،): 1993. (مدروزة،  28
  .125-124، صيخ فلسطين الحديثدراسات في تار ):1998. (ت جبارة، 29
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م لمناقشة هـذا األمـر،   1920تشرين الثاني  9في القدس  بتاريخ  يإسالموقد عقد مؤتمر 

تأسيس مجلـس شـرعي    ى، وتم االتفاق فيه علفي فلسطين ضم المفتين والقضاة والعلماء المسلمين

في فلسطين، وفي اليوم الثاني عشر من  يةسالمإلاي أعلى يتولى اإلشراف على جميع الشؤون إسالم

ت ، وقد نشراألعلىو يسالماإلنظام المجلس  دق المندوب السامي علىم  صا1921شهر آذار عام 

 لكن .30م1921م لعا أيارفي الجريدة الرسمية في الخامس عشر من شهر  قوانين وأنظمة هذا النظام

لم يسفر عـن أي  هذا االعتراض  إال أن. 31لعامباالعتراض من قبل الرأي ا قوبلتنصوص النظام 

  . بنوده تغيير في 

ذلـك التـاريخ المتـأخر    في في الجريدة الرسمية  األعلى يسالماإلوتم نشر نظام المجلس 

أن  وبعـد  ،هل غال المسلمين بتعيين خلفم والنش1921آذار 21بسبب وفاة الشيخ كامل الحسيني في 

 أجل لمسلمون منوا الحسيني  كامل يهأخ واصل مسيرة، ءفتامنصب اإلالحسيني   الحاج أمين تولى

، فسارع إلى تقديم دعوات إلى العلماء والشيوخ واألعيان المسلمين األعلى يسالماإلتأسيس المجلس 

ي كبير، بهدف مناقشة وبحث شؤون المسلمين، واتفق في االجتماع على أن إسالملحضور اجتماع 

أربعة ممثلين، على أن ينتخبوا من قبل المنتخبين الثـانويين  ) لسالقدس، عكا، ناب( يكون لكل قضاء

  . 32الذين انتخبوا أعضاء آخر مجلس نيابي عثماني

ن من المشـايخ  يوعددهم ستة وخمس -خبين الثانوييندعا المندوب السامي المنتوتنفيذاً لذلك 

م وكان علـى رأس  1921آب 24 كومة فيأقضيتهم، إلى اجتماع في دار الحواألعيان الذين يمثلون 

  .33أمين الحسينيالمدعوين الحاج 

يين والحاج أمين الحسيني التي تمت بين هربرت صموئيل والمنتخبين الثانو ةوبعد المدارس

أنا السر هربرت لـويس  ": على النحو التالي األعلى يسالماإلهربرت صموئيل نظام المجلس  أقر

تضى السلطة المخولة لـي كمنـدوب سـامٍ    صمويل من أعضاء المجلس الخاص لجاللة الملك بمق

لجاللته في فلسطين أسن هذا النظام وآمر بوضعه موضع العمل اعتباراً من تاريخه، وأن يستعاض 

                                                            
  .97/1،39/21/13رقم،  مؤسسة إحياء التراث، ملف 30
  .230القدس، ص : ، مكتب الطباعة والقرطاسيةاللجنة الملكية لفلسطينتقرير  31
  27قضية فلسطين من خالل سيرة الحاج أمين الحسيني، ص   ):1998. (ت جبارة، .566، صمذآرات دروزة): 1993. (مدروزة،  32
 دفعة فلسطين، في علومه تلقى أن بعد الشريف باألزهر التحق القدس، مدينة في م1897 عام الحسيني أمين ولد: الحسيني طاهر أمين محمد 33

 اإلصالح، داعية_ رضا رشيد محمد الشيخ أنشأها التي" واإلرشاد الدعوة دار"  واحد آن في علميين دارين على يتردد أن الى للعلم طموحة
 الحج فريضة بأداء قام السنة نفس وفي عربية دول بعدة سماحته طاف م1914/ هـ1334 سنة في المصرية، الجامعة في اباآلد وآلية

 للخدمة سماحته أستدعى األولى العالمية الحرب وقعت ولما أمين، محمد بالحاج يعرف صار الحين ذلك ومنذ الكريمة، والدته مصطحبًا
 لمدة رويترز ألخبار مترجما عمل م،1920 عام فلسطين إلى  المفتي عاد العسكرية، االحتياط ضباط آلية ودخل الترآي، الجيش في اإللزامية
 سوريا جريدة في يكتب وآان الوطنية، المعارف روضة آلية في للتدريس أنتقل ثم الرشيدية، المدرسة في مدرسا عمل ذلك وبعد أشهر، خمسة

 إال باعتقاله، أمر البريطانية اإلدارة أصدرت موسى النبي أحداث وبعد الصهيوني، الخطر  إلى مةاأل تنبيه يحاول خاللها من فكان الجنوبية،
 أمين الحاج عن عفوًا صموئيل هربرت السامي المندوب أصدر م1922 عام في  سوريا، إلى ومنها األردن إلى فلسطين من خرج أنه

 األآبر المفتي وسماحة فلسطين): 1998. ( ع محسن،. اإلفتاء منصب تولى حسينيال آامل المفتى شقيقة وفاة وبعد القدس إلى فعاد الحسيني،
  .14_11ص عمان، الصخرة، مطبعة األولى، الطبعة  الحسيني، أمين محمد الحاج
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صادر من دار الحكومـة  . "1921أيار سنة  دة الرسمية فيبه عن النظام السابق المنشور في الجري

  .  34م1921كانون األول لعام  20في القدس بتاريخ 

الذي صدر في شـهر كـانون    األعلى يسالماإلجاء في أهم مواد األمر لنظام المجلس وقد 

  :ما يلي 1921األول عام 

فـي   يةسالماإلي للنظر في أمور األوقاف وسائر الشؤون الشرعية إسالمقد تأسس مجلس  :1المادة

  .ومركزه القدس) األعلى يسالماإلالمجلس الشرعي (فلسطين يسمى 

ا المجلس من رئيس العلماء ومن أربعة أعضاء، اثنان عن لواء القـدس وواحـد   يتألف هذ :2المادة

عن كل من لوائي نابلس وعكا، وإن الرئيس الدائم  لهذا المجلس هو رئيس العلمـاء، واألعضـاء   

  .ينتخبون ألربع سنوات

ة ال تجتمع عضوية هذا المجلس مع وظيفة ذات معاش ما عدا التدريس ومعلميه في مدرس :3المادة

  . عالية

ينتخب رئيس العلماء بانتخاب عام يعين بقانون خاص يسن من قبـل المجلـس الشـرعي     :4المادة

  ).120ص 1أنظر الملحق رقم(  .35ويبين فيه وظائفه وشرائطه وموقعه األعلى يسالماإل

 بين ،األعلى يسالماإلمجلس الحول صاحب المبادرة إلنشاء  أراء المؤرخينوقد تضاربت    

بينت الكاتبة فقد  لمين تلك األسبقية،انيين كانوا السباقين لهذا االقتراح وأخرى أن للمسأن البريط

يل إرضاء ئموص هربرت كان خطوة قصد بها األعلى يسالماإلإن إنشاء المجلس : حر الهنيديس

عن المؤسسات  عويضاً لهم جزئياً على األقلالعرب المسلمين بإعطائهم شكالً من أشكال التمثيل، ت

ا الرأي على ، ويدلل أصحاب هذ36تمثيلية المتمتعة بالحكم الذاتي التي كان قد منحها للصهيونيينال

م بالجمعية التي انتخبها اليهود في 1920 عام موئيل في تشرين األولاعتراف هربرت صبصحته 

كهيئة لهم في فلسطين، في حين أنه لم يكن لعرب ) هفاعد هلئومي(فلسطين وهي المجلس القومي 

، باعتبارها الوكالة االعتراف باللجنة الصهيونيةلسطين مجلس مماثل، وفي ذلك الوقت أيضاً تم ف

  . 37اليهودية المذكورة في البند الرابع من صك االنتداب

هو وسـكرتيره القـانوني، إلـى    وتضيف الهنيدي بأن المندوب السامي قد سارع بعد ذلك 

أنه شـديد اللهفـة ألن   "مجلس للمسلمين، وقد بين ل إنشاء اإللحاح على وزارة المستعمرات من أج

 دارةوقف اإلسيما فيما يتعلق بمي انتقاد مناوئ من المسلمين، واليتجنب في الفترة الحالية الحاسمة أ

إن من الملح ألسباب سياسية إرضاء رأي " فقد كتب إلى وزير المستعمرات . "إزاء شؤونهم الدينية

                                                            
   3، حكومة فلسطين نظام، ص97/1،39/21/13، ملف اإلسالميةالتراث والبحوث  إحياءمؤسسة  34
ة ا  35 ر اللجن ابق، تقري طين، ص لملالمصدر الس ة لفلس ارة، .231-230كي ة  ): 1986. (ت جب يف البريطاني ي دور األرش طينية ف ائق فلس ، وث

دوب          . 1أنظر الملحق رقم .  19-18، ص  جامعة الخليل: رآز البحث العلميمنشورات م ا المن ي أقره واد نظام المجلس الت ع م يتم ذآر جمي س
  ).1(السامي في الملحق رقم 

  .189، صسبق ذآرهدر مص): 2003. (س الهنيدي، 36
  .187-186المصدر السابق، ص  37
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 يسـالم اإلبالموافقة على إنشاء المجلس  ذلكويمكن ضمان  كن،في أقرب وقت مم يسالماإلالعالم 

أن المفاوضات مع الزعماء المسلمين كانت جارية طوال األشهر التسعة  مؤكداً  ،على الفور األعلى

  .38"ةاألخيرة، وأن أي تأخير إضافي سيزيد في نفاد الصبر البالغ الذي عبرت عنه تلك الطائف

موئيل من وراء اإللحاح في سرعة إنشـاء  ألساسي لهربرت صالدافع ا أنب تستنتج الهنيديو

، وإشعار المسـلمين بـأن المحـاكم    اإلنجليز هو منعاً النفجار ثورة ضد األعلى يسالماإلالمجلس 

  . 39الشرعية يرأسها أشخاص من اختيارهم الخاص

شـؤونهم   المطالبة بحقهم في اإلشراف علـى  الىخلة أن المسلمين هم من بادروا  بينما يرى كامل

يل أضطر للموافقـة نتيجـة   ئويرى تيسير جبارة ان هربرت صمو ،40من خالل الصحف يةسالماإل

  .41الضغوط التي مارسها المسلمون عليه

 موقف هربرت صموئيل المنـدوب السـامي   ويرى كل من أحمد نوفل وعوني جدوع بأن

 نزعته الصـهيونية رغم  همسيما أنه رأى مطالبم ضغط الرأي العام في فلسطين والأما حرجاً أزداد 

حكومية تـدعي أنهـا    إدارةمحقة، إذ ال يقبل المسلمون أن تبقى أوقافهم ومحاكمهم الشرعية تحت 

يهودي صـهيوني متعصـب هـو نورمـان       يةسالماإل المحاكم إدارةمنتدبة لترقية البالد ويتولى 

قانونياً شعبياً بحسـب نظـام    تنتخب انتخاباً يةإسالماالتفاق على إنشاء هيئة  إلى فأدى ذلكبنتويش، 

  .42ات لمجلس النواب العثمانياالنتخاب

 األعلى يسالماإلومما يؤكد أن العرب الفلسطينيين هم السباقين للمطالبة في إنشاء المجلس 

سـكرتير   43المندوب السامي، والموقع من جمال الحسـيني  إلىاللجنة التنفيذية الكتاب الموجه من 

  : والذي جاء فيه اللجنة
لم يتألف بعد مطالبة المسلمين من أهل فلسطين  يسالماإلإن قول فخامتكم أن المجلس الشرعي "

بذلك بل كان تأليفه  بدافع من الحكومة هو قول مغلوط، فالحقيقة التي ال مراء فيهـا أن جميـع   

م مظهرة رغبة األهالي 1919الصحف العربية في فلسطين قد نشرت مقاالت طويلة مختلفة سنة 

وال ريب أن فخامتكم تتذكرون جيداً أنه عند زيارتكم نابلس للمرة . يدة في تأليف مجلس كهذاالشد

باسم مسلمي فلسطين إلى فخامتكم هذا الطلب كأول مطلـب   يةسالماإلاألولى، رفعت تلك البلدية 

ن كـانو  الثالث المنعقد في حيفا فـي لألمة يقتضي قبوله حاالً، ثم إن المؤتمر العربي الفلسطيني 

                                                            
  .188-187، ص بق ذآرهمصدر س): 2003. (سالهنيدي،   38
  .188ص  ، بق ذآرهمصدر س): 2003. (سالهنيدي،   39
  .266، صبق ذآرةمصدر س). 1974. (كخلة،   40
  .123دراسات في تاريخ فلسطين الحديث، ص ): 1998. (ت جبارة،  41
ين الحسيني   ):1985.(أ ل،نوف .ع جدوع،  42 ة           صفحات من حياة الحاج أم ى، مكتب ة األول ة، الطبع ا الوطني د حرآته ر وقائ ي فلسطين األآب مفت

  .32، صالمنار، األردن
من م، انضم الى الحرآة الوطنية الفلسطينية، اختير أمينًا عاما للجان التنفيذية التي آانت تنبثق 1893ولد في القدس عام : جمال الحسيني  43

  .1982المؤتمرات العربية الفلسطينية ، توفي عام 
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م قد تذاكر بشدة في هذا الموضوع، وجعله من أهم األمور التي ترك االنشغال 1920عام  األول

  .  44"بها للجنة التنفيذية

  

المسـاعد   األقوال التي أدلى بها المستر ريتشـموند  كما ويدعم ذلك وجهة النظر الفلسطينية

ي الصعاب لتحقيق مطلـبهم  بأن المسلمين نجحوا في تخط السياسي للسكرتير العام بحكومة فلسطين

في االحتفال الذي أقـيم علـى    ألقاهابإنشاء المجلس الذي يدير شؤونهم الدينية وذلك في الكلمة التي 

حكومـة  لالمساعد السياسي للسكرتير العام شرفه وقرينته، بمناسبة توديعه بعد استقالته من منصب 

، ألقـى  األعلـى  يسالماإلئيس المجلس رالتي ألقاها الحاج أمين الحسيني ، وبعد الخطبة 45فلسطين

   :ريتشموند كلمة ترجمت إلى العربية، جاء فيها
كان المسلمون قبل الحرب العامة يولون وجههم شطر اآلسـتانة ووزارة األوقـاف العثمانيـة    "

غير أن الحرب العامة  ،ارية والمساعدة في األمور الفنيةمستمدين منها اإلرشاد في الشؤون اإلد

ام على تـدبير شـؤونهم   الحال فبات المسلمون في فلسطين تدعوهم الضرورة للقي قضت بتبديل

أنهم ساروا ثابتي الخطوات مذللين جميع الصعوبات التي  .................، بأنفسهمومباشرتها 

، وهـو الهيئـة   األعلى يسالماإلقامت في سبيلهم، فأدركوا توفيقاً كبيراً، وذلك بإنشاء المجلس 

الحسـيني، وبـذلك    أفندياسة الحاج أمين ئاباً ممثالً لمسلمي فلسطين تحت رانتخ التي انتخبت

غدت أعباء التبعة الملقاة على عاتق المجلس عظيمة بقدرها، مختلفة في نوعها، أهمها األمـور  

  .46"الشرعية والمالية واإلدارية والفنية

هربـرت  ة لصـالح  ال يعطي نقط األعلى يسالماإلوترى سحر الهنيدي أن إنشاء المجلس 

ألنه أعد اليهود للهيمنة السياسية، وألنه لم يكن له خيار سوى االعتـراف   :يل، وذلك لسببينئصمو

دينية كهذه، فلو أنه حرم المسلمين هذا المقدار المحدود من الحكم الذاتي الديني على األوقاف  بسلطة

   .47، ألدرك جيداً أنه يخاطر بنشوب ثورة شاملةيةسالماإلوالشؤون 

 مؤسسـاتها  بوسـاطة  شؤونها تديركانت  يةسالماإل غير الطوائف وقد شجع بريطانيا على ذلك أن

 أن البريطانية دارةاإل أرادت بالمقابل ،48)ملت( العثماني الحكم أيام منذ تسمى وكانت ذاتياً المستقلة

 بأداء الخاصة حقوقها لها دينية كطائفة البالد في العظمى الغالبية وهم المسلمين فلسطين أبناء تعامل

 أن دون بلـدهم،  فـي  األقلية طابع المسلمون يأخذ بحيث الشخصية، أحوالها وتولي الدينية الشعائر

 بشكل بالدهم حكم دون أي والعسكري، والتعليمي واالقتصادي السياسي التوجه في حقوقهم يمارسوا

                                                            
  .3-2، ص1924آانون األول  7، 364، مرآة الشرق، ع1م، ص1924آانون األول   735،5جريدة فلسطين، ع  44
ة، فخام  من رجال الحكو  م، وحضر الحفل1924آذار  30لواقع في أقام المجلس هذه الحفلة في ردهة المجلس الساعة الرابعة يوم األحد ا  45 ة م

وضابط  ) أنطونيوس (مدير المعارف ومساعده السيد ا) نابوم(يافا ومستر  -حاآم  مقاطعة القدس )ستورس رونالد(المندوب السامي والسر 
ة وال           )  دي موربا(االرتباط الفرنسي القومندان  ان األم ة من أعي ة، وحضرها نخب ر سواهم من رجال الحكوم ارة    وعدد آبي ة لعم ة الفني هيئ

  .3ص. 556/25/13,/97  رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة، الشريف الحرم
  3ص. 556/25/13,/97التراث، ملف رقم   إحياءمؤسسة  46
  .296-295، صبق ذآرهمصدر س): 2003. (سهنيدي،  47
  .43المفتي األآبر، مؤسسة األسوار، عكا، ص): 1991(آبها، م . البليغ، ت 48
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مة وطن قومي لليهود يجب اوهذا تطبيق للشق الثاني من وعد بلفور والذي ينص على أن إق .49عام

 .قص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطينأن ال ينت

يقضي بتنظيم الطوائف الدينية، فقد أباحت لكل طائفـة   اًحكومة االنتداب قانون لقد أصدرت

شؤونها الداخلية علـى   إدارةيتعلق ب فيمااتي دينية معترف بها من قبل الحكومة التمتع باالستقالل الذ

أو مرسوم يصدره المندوب السامي، ويوضـع علـى هـذا     أمر أوقانون  أحكامأن تراعي في ذلك 

يتضمن هذا النظام  أناألساس لكل طائفة نظام خاص يالئم أحوالها الخاصة وكيفية تنظيمها، ويجوز 

  .50لجان دينية وثقافية أوتشكيل مجالس 

  

جلياً منـذ البدايـة بإسـكات    كان االنتداب البريطاني  ه وعد بلفور فإن هدفوفق ما جاء ب

المسلمين الذين اعتبرهم االنتداب أقلية دينية، ولم يخيب المندوب السامي بعد توليه منصـبه آمـال   

، ومع أن فكرة تـولي  يةسالماإلالبريطانيين ونظرائهم اليهود في السيطرة على المسلمين وشؤونهم 

شؤونهم وإدارتها كانت في بادئ األمر من المسلمين أنفسهم إال أن االنتداب زين لهم هذه المسلمين ل

الفكرة، وجعلهم يظنون أنهم بذلك قد حصلوا على كل ما يريدون تزامناً مع طول الفترة التي أخذوا 

ملهم ناسين أو متغاضين بذلك عن تولي شؤون بالدهم بالعموم، فقد عا ،يطالبون فيها بتولي شؤونهم

لحقيقة غالبية السكان في شؤونها والقيام بعباداتها، وهم في ا إدارةاالنتداب كأقلية دينية لها الحق في 

 .فلسطين

  

، حتى إنهم اعتبروه األعلى يسالماإلومع ذلك، فإن المسلمين كانوا فرحين بتشكيل المجلس 

يهوديـة مـا عـدا المجلـس     حكومتهم التي تمثلهم، ألن كل الدوائر الحكومية كانت إنجليزيـة أو  

، وأصبح المجلس نشيطا لدرجة أن االنجليز اعتبـروه حكومـة ثالثـة فـي فلسـطين،      يسالماإل

  .51حكومة اإلنجليز أوال والوكالة اليهودية ثانياً: فالحكومتان األولى والثانية هما

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .143م، الطبعة الثانية، مكتبة الفالح، الكويت، ص1948- 1917فلسطين وأثرة في حرآة الجهاد  التيار اإلسالمي في): 1989(صالح، م  49
، مكتبة الطباعة   1933قوانين فلسطين المعمول بها في اليوم الحادي و الثالثين من شهر آانون األول سنة ): 1934. ( درايتون، ر 50

  . 1479القرطاسية، القدس، المجلد الثاني، ص
  .125دراسات في تاريخ فلسطين الحديث، ص): 1998. ( تجبارة،  51
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 :األعلى يسالماإلانتخابات المجلس : المبحث الثالث 1.3
  

يق المادة الثانية من هـذا  تطبل بدأ العمل ،ومواده األعلى يسالماإل بعد وضع نظام المجلس

والتي تنص على أن يتألف المجلس من رئيس العلماء ومن أربعة أعضاء، اثنان عـن لـواء    النظام

الرئيس الدائم لهذا المجلس هـو رئـيس العلمـاء،    والقدس وواحد عن كل من لوائي نابلس وعكا، 

  .  52واتواألعضاء ينتخبون ألربع سن

ومن المعروف أن سكان فلسطين كانوا يمارسون حق االنتخاب في أواخر العهد العثمـاني،  

فـي  نوابـا   كانوا ينتخبونوالمجالس البلدية، و ،لأللوية واألقضية دارةفقد كانوا ينتخبون مجالس اإل

ـ  ،53اسطنبولفي العاصمة ) مجلس النواب(المبعوثان  مجلس انون لهذا نصت المادة الخامسة من ق

ينتخب كل لواء مندوبه أو مندوبيه بوساطة المنتخبين الثانويين الذين ينتخبون من قبل : المجلس على

  . 54العثمانياألهالي وفقا لقانون انتخاب النواب 

ب حددت الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس حسب المادة السابعة لقانون انتخاوقد 

والتي نصت على إنشاء هذا القانون المادة الرابعة ) العلماءرئيس ( األعلى يسالماإلرئيس المجلس 

ينتخب رئيس العلماء بانتخاب عام يعين بقانون خاص يسن من قبل : "من قانون المجلس وجاء فيها

علمـاء  وأن يكون من : 55"، ويبين فيه وظائفه وشرائطه وموقعهاألعلى يسالماإلالمجلس الشرعي 

يكون متصفاً باألخالق الكريمة والسيرة الحميـدة ومـن أهـل     وأن ،الدين والشرعيين في فلسطين

  .56النزاهة والمكانة والعلم والفضل

تنافساً بين عائلتي الحسيني والنشاشيبي، فقد  األعلى يسالماإلوقد شهدت انتخابات المجلس 

كـان موسـى كـاظم باشـا      ويفتي اإلفتاء ورئاسة البلدية، كانت عائلة الحسيني تسيطر على وظ

الحسيني يتولى وظيفة اإلفتاء والذي اكتسب احتـرام   أفندييتولى رئاسة البلدية، وكامل  57ينيالحس

  . 58البريطانية المطلق دارةاإل

أصبح هناك مراكز إدارية شـاغرة، أتاحـت لكـال     األعلى يسالماإلومع ظهور المجلس 

الذي كـان مـن   لتولى هذه المناصب، وخصوصاً منصب رئيس المجلس للتنافس العائلتين الفرصة 

                                                            
  2، ص97/1,39/21/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  52
  .88، صبيروت: ا، دار النهار للنشرفلسطين عبر ستين عام): 1972. (أالغوري،  53
  .2، ص391/21/13,/97التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  54
  2ص. 97/1,39/21/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  55
البيادر،  ،الطبعة األولى ينية في دور األرشيف اليهودية،وثائق فلسط): 1985. (تجبارة،  .13/؟/501,/97راث، ملف رقم الت إحياءمؤسسة  56

  .65الوثيقة السادسة والثالثون، ص القدس،
رئيسا لبلدية القدس لكن السلطات اإلنجليزية  تلقى تعليمة األولى في القدس والثانوي والعالي في اسطنبول عين: موسى آاظم الحسيني 57

بالدنا فلسطين، دار ): 2006. (، فترأس جميع المؤتمرات الفلسطينية، وانتدب لرئاسة اللجنة التنفيذية العربية، الدباغ، م1920عزلته عام 
  .376الهدى، آفر قرع، الجزء العاشر، ص

  .233تقرير اللجنة الملكية لفلسطين، ص 58
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المتوقع أن يكون له نفوذه وسلطته الكبيرة في المنطقة، ومن بعده منصب األعضاء األربعة الـذين  

  .من المقرر انتخابهم

وعلـى الشـعب، وفـي     ل النشاشيبي نفوذهما على األعضاءوآ استغل كل من آل الحسيني

لكي يمنع الحاج أمين مـن   ستغل راغب النشاشيبي نفوذهامحاولة لنجاح كل منهما في االنتخابات، 

 59، ورئيس العلماء، ولذلك دعم ترشيح حسام جاراهللاألعلى يسالماإلرئاسة المجلس  إلىالوصول 

لمناطق لجانـب الحـاج أمـين    منافسا للحاج أمين الحسيني في االنتخابات، وكانت أكثرية مندوبي ا

لشيخ عمـر زعيتـر أن   وكان قد شاع في ذلك الوقت أن راغب النشاشيبي عرض على ا الحسيني

 إلـى  ضـافة صوات في القدس وغيرهـا لـه، باإل  األيترشح ويساعده في تحويل ما يقدر عليه من 

وعنـدما علـم   . 60بترشيح نفسـه للرئاسـة   زعيتر بالفعل قام الشيخ عمرو. أصوات منطقة نابلس

ـ ، طيسالماإلعمر زعيتر ربما ينجح في االنتخابات لرئاسة المجلس  أنالمندوب السامي  ب منـه  ل

عن نـابلس   62نتخابات، واكتفى بترشيح صهره عبد اللطيف صالحاال ، فانسحب من61حترشالعدم 

  .63)الذي كان زوج أبنته(

م موعـداً إلجـراء   1922عـام   شهر كـانون الثـاني  حددت الحكومة يوم التاسع من وقد    

فـي آخـر   انتخـابهم   وقد أقر قانون االنتخاب أن يقوم المنتخبون الثانويون، الذين تم. 64االنتخابات

  .65األعلى يسالماإلم بانتخاب المجلس 1914 أيارجرت في  انتخابات عثمانية والتي

القدس ) متصرفية(لواء وهي : كانت فلسطين في أواخر عهد الدولة العثمانية مقسمة إلى ثالثة ألويةو

قضية نـابلس  ضم أينابلس ولواء و. وتضم أقضية القدس والخليل وبئر السبع وغزة والمجدل ويافا

وقد تقرر أن يمثل . أقضية عكا وحيفا وصفد وطبريا والناصرة يضمعكا ولواء و. طولكرمووجنين 

كل قضاء أربعة ينتخبهم المنتخبون الثانويون الذين انتخبوا أعضاء آخر مجلس نيابي عثماني، وكان 

عددهم ستة وخمسين  أكثرهم ما يزال على قيد الحياة، وقد تم ذلك وأرسلت األقضية مندوبيها وكان

  . 66مندوباً

م اجتمـع المنتخبـون الثـانويون فـي دار     1922وفي اليوم التاسع من شهر كانون الثاني 

كانون  20ذلك طبقا للنظام الصادر بتاريخ  ستة وخمسينمن أصل  ثالث وخمسينالحكومة وعددهم 

                                                            
في األزهر، آان ينادى بتعليم الفتاة المسلمة، تولى وظائف شرعية في العهد العثماني، وبعد أن ذهبت رئاسة درس الدين جار اهللا  الشيخ حسام 59

  .27رجال من فلسطين، ص):  1981. (نويهض، ع. المجلس الى حاج أمين الحسيني، عمل قاضيا شرعيا ومفتشا للمحاآم الشرعية
  .568حمد عزة دروزة، صمذآرات م): 1993. (دروزة، م 60
  . 73الحاج أمين الحسيني دراسة في نشاطه الديني، ص): 1995. (جبارة، ت 61
 مختلفة في اآلستانة، آان أول رئيس لمعهد الحقوق في دمشق زمن الحكومة أعماًالتخصص في علم الحقوق وتولى : عبد اللطيف صالح 62

  .37-36من فلسطين، صرجال ): 1981. (نويهض، ع. م1954توفي عام . الفيصلية
  .28، ص2،  الطبعة األولى، الجمعية الفلسطينية للتاريخ واآلثار، دمشق،ج1984-1887مئة عام مذآرات وتسجيالت ): 1984. (دروزة، م 63
دس   اقترح سليمان التاجي الفاروقي بعد تحديد موعد االنتخابات واالتفاقات التي حصلت بين العائلتين على السادة األعضاء الحضو   64 ى الق ر إل

ة،             ه مصلحة األم ى رأي يكون في وا إل ائل الشرعية، عسى أن يتوفق اف والمس أمور األوق قبل موعد االنتخابات بيومين من أجل المذاآرة  ب
  .3، ص 446م، عدد 1922آانون الثاني  4جريدة فلسطين، 

  .267مصدر سبق ذآره، ص ): 1974. (خلة، ك 65
  .566، صمذآرات دروزة): 1993. ( دروزة، م 66
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والشيخ حماد فيق تو: وقد تغيب عن حضور هذا االجتماع كل من. م النتخاب المجلس1921األول 

                        .67طاهر الصبرى والشيخ اسحق موسى

ح التأييـد مـن قبـل راغـب     وخالل االجتماع اقترح تأجيل االنتخابات وقد القى االقتـرا 

ونتيجـة لـذلك   عشرة ورفضه ثالثة وأربعون،  وافق عليهالتصويت على االقتراح  وعند النشاشيبي

إلى عدد المنتخبين  أصبحمعه احتجاجاً على ذلك، وبذلك  آخرونانسحب راغب النشاشيبي وخمسة 

  . 68منتخباً سبعة وأربعين

بخطبة ترحيب، وبوشر تحـت رئاسـته بتشـكيل     69المستشار الملكي وقد أفتتح االجتماع

زعيتر رئيس وعمر لواء عكا  مفتي عكا عن 71الجزار أفنديالشيخ عبد اهللا : تفتيش من 70قومسيون

سـعادة  و ،لواء القـدس  عن سالحسيني مفتي القد أفنديالحاج أمين ، وواء نابلسعن ل  لسبلدية ناب

  .عن لواء القدس 72عارف باشا الدجاني

تنـاول  : عملية االنتخابات على النحو التـالي  األعلى يسالماإلالمجلس  قد بين أحد ملفاتو

ه أمامه على طاولـة  المستشار الملكي صندوق االنتخاب، ففتحه أمام األعضاء ثم أغلقه ثانية ووضع

االنتخاب ابكاريوس يقرأ اسم كل منتخب بدوره، وكان هذا يتقدم إلى طاولة  يشالاالنتخاب، ثم أخذ م

يكتب عليها اسم من ينتخبه ثم يطويها ويضعها في صندوق االنتخاب،  )ورقة(فيضع الرئيس رقعة 

صـندوق االنتخـاب وقـرئ    وقد جرت االنتخابات على هذا المنوال، وفي نهاية االنتخابات أفرغ 

الحسـيني   أفنديبصوت عاٍل االسم المدون على كل منها، وقد نال فضيلة مفتي القدس الحاج أمين 

هاشم، وحسام الدين  جار اهللا، وعبد  صوتا مقابل صوت واحد لكل من عمر زعيتر ومنيب أربعين

، وقد روجعت هذه النتيجـة  ، وعليه يكون  الحاج أمين الحسيني قد نال األكثرية73الجزار أفندياهللا 

ص  2أنظر الملحـق رقـم   ( .74من قبل كل المنتخبين الذين صادقوا عليها، ووقعوا عليها بأسمائهم

122.(  

، لكن مما يؤخذ على نتائج هـذه االنتخابـات أن   اإلسالميجلس وهكذا تم انتخاب رئيس الم

أعاله، لكن كما ذكر عمر زعيتر كان موجوداً ضمن المرشحين وحصل على صوت واحد كما تبين 

                                                            
  لم يرد أسم عائالت هؤالء األعضاء في الوثيقة. 97/1,3/22/13التراث، ملف  إحياءمؤسسة  67
  .267مصدر سبق ذآره،  ص ): 1974. (خلة، ك 68
  .لم يرد ذآر أسم المستشار الملكي في الوثيقة 69
  .وهي لجنة مكونة من أعضاء مخولة للقيام ببعض المهام: القومسيون 70
عية آاتبا، م عين مدرسا وخطيبا وإماما في جامع الجزار في عكا ثم التحق بالعمل في المحكمة الشر1855ولد في عكا عام : رعبد اهللا الجزا 71

في اإلفتاء يعمل قاضيا شرعيا في عكا فمفتيا للمدينة في أواخر العهد العثماني، وبعد االحتالل البريطاني ظل  أصبحوتدرج في القضاء حتى 
  .83مصدر سبق ذآره، ص ): 1995. (مناع، ع. 1939قاضيا شرعيا، توفي سنة  األعلى المياإلسوعينة المجلس 

 دارةمتصرفا في اليمن واألناضول، عرف عنه مهادنته مع اإل عين في العهد العثمانيولد في القدس تلقى العلوم الدينية، : عارف الدجاني 72
): 1995. (م، مناع، ع1930ن ترآها موسى آاظم الحسيني، توفي سنة أة  بعد اإلسالمية المسيحيالبريطانية، تولى منصب رياسة اللجنة 

  .176-174، صهمصدر سبق ذآر
ولد في مدينة عكا تلقى تعليمه في األزهر، عين مدرسا وخطيبا وإماما في جامع الجزار التحق بالعمل في المحكمة : عبد اهللا الجزار 73

بح قاضيًا شرعيا في عكا ثم أصبح مفتي للمدينة في أواخر العهد العثماني، واستمر آمفتي الشرعية آاتبًا وتدرج في سلك القضاء حتى أص
  .83مصدر سبق ذآره، ص): 1995. (مناع، ع. م1939في عمله بعد االحتالل البريطاني، توفي سنة 

  )2(انظر الملحق رقم . 97/3,1/22/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  74
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سابقا وحسب المصادر التي ذكرت موضوع انتخابات المجلس أن عمر زعيتر قـد انسـحب مـن    

  !.بعد نتائجها؟ أماالنتخابات، وال نعلم هل انسحابه تم قبل إجراء االنتخابات 

س مادة الرابعة من نظام المجلس فإن انتخاب الرئيس يتم بانتخاب عام، لكـن رئـي  لل كما أنه وفقاً 

لم ينتخب قط بانتخاب عام، ولكن باالنتخاب من قبل النـاخبين الثـانويين    األعلى يسالماإلالمجلس 

  .75الذين بقوا من الهيئة االنتخابية للبرلمان العثماني األخير

أن السلطات البريطانية ساعدت الحاج أمين الحسيني من وراء الكـواليس، النتخابـه    يرى

ين الحاج أمين الحسيني ، وأن هدف المندوب السامي من وراء تعي76ىاألعل يسالماإلرئيساً للمجلس 

بـذلك يرضـي    عائلتي الحسيني والنشاشـيبي،  إرضاء الحسينيين وإحداث توازن بين هو رئيساً له

ومما يدعم هذا القول طلب المندوب السـامي  . 77عرب فلسطين جزئياً، ويحول دون انفجار العنف

فسه لمنصب رئيس المجلس، خوفا من أن يفوز علـى الحـاج   من عمر زعيتر التنحي عن ترشيح ن

ومؤيدا من كتلة راغب النشاشيبي التي كـان لهـا قـوة     نه كان أقوى منه انتخابياأمين الحسيني، أل

ولكـن   الشيخ عمر زعيتر ت تدعمانتخابية كبيرة فضالً عن القوة االنتخابية في لواء نابلس التي كان

  .78لمنصب ألسباب خاصة بهالشيخ عمر زعيتر تنحى له عن ا

لكن الواقع أن هدف بريطانيو واضح ويتمثل في احتواء الحاج أمـين الحسـيني وزيـادة    

التناقض بين العائالت ومن ثم انشغالها ببعضها على حساب العمل الوطني ضد االستيطان، وجعـل  

  .الطرفين يتسابقان لكسب دعم اإلنجليز من خالل تقديم المزيد من التنازالت

فيمـا بعـد قانونـا     األعلى يسالماإلوتطبيقا للمادة الرابعة من نظام المجلس، وضع المجلس       

سن قانون خاص يوضح فيه كيفيـة   يسالماإل، فقد خول النظام، المجلس 79النتخاب رئيس المجلس

عند انحالل الوظيفة بوفاة أو بسبب من األسباب المشروعة ) رئيس العلماء(انتخاب رئيس المجلس 

  .80يبين فيه وظائفه وشرائطه وموقعهو

  

األعلى وتطبيقاً للمادة الثانية من نظام المجلس  اإلسالمي المجلس رئيس انتخاب تم أن وبعد

  وكان مـن بيـنهم   األعلى يسالماإلالنتخابهم كأعضاء للمجلس األعلى، تقدم المرشحون  اإلسالمي

                                                            
  .237لسطين، ص تقرير اللجنة الملكية لف 75
  .45المفتي األآبر، ص): 1991. (ت، آبها، مالبليغ،  76
  . 187، ص بق ذآرهمصدر س ):2003. (س هنيدي، 77
  .29مذآرات وتسجيالت، ص : مئة عام ):1984. (م  دروزة  78
ل المجلس الشرعي        (المادة الرابعة  79 انون خاص يسن من قب ى  مياإلسال ينتخب رئيس العلماء بانتخاب عام يعين بق ه     األعل ه وظائف ين في ويب

  ).وشرائطه وموقعة
اء مؤسسة  80 م     إحي راث، ملف رق ارة،   . 13/؟/97/1,50الت ة، ص     ): 1985(ت، جب ائق فلسطينية في دور األرشيف اليهودي أنظر  .65-64وث

  ).3(الملحق رقم 
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لذي كان رئيسا لبلديـة حيفـا بـين    ا ، حسن شكري82الخالدي خليل 81الشيخ أسعد الشقيري كل من

، مصطفى الخيـري، عبـد الـرحمن    83، راغب النشاشيبي، عاصم السعيد 1920و1914األعوام 

، وعبد الفتاح درويش وغيرهم، حيث اتفق هؤالء على تشـكيل الئحـة موحـدة    84التاجي الفاروقي

هللا فقد ترشح كرجل عرفت بالئحة المعارضة برئاسة راغب النشاشيبي، أما الشيخ حسام الدين جار ا

مستقل، وبالمقابل تقدمت الئحة موحدة برئاسة الحاج أمين الحسيني وعضوية كل من الشيخ محمـد  

والشيخ سعيد  85مراد مفتي حيفا وعبد اهللا الدجاني مفتي يافا والشيخ عبد اللطيف صالح مفتى نابلس

انتهت المعركة بفوز سـاحق   دقحامية بين الالئحتين، ووقد دارت معركة انتخابية . الشوا مفتي غزة

   .86كتلة المؤيدة للحاج أمين الحسينيلل

  

من مفتـي  ، م1922كانون الثاني  9 في األعلى يسالماإلوقد تشكلت الهيئة األولى للمجلس 

عبد اللطيـف  : وهم ألويتهمالقدس الحاج أمين الحسيني رئيساً وأربعة من األعضاء تم انتخابهم عن 

يخ محمد مراد عن قضاء حيفا، عبد اهللا الدجاني عن لواء القدس، الحاج الش ،صالح عن لواء نابلس

  . 87سعيد الشوا عن لواء القدس

في فلسطين، تشكلت أعلى سـلطه دينيـة ووطنيـة     األعلى يسالماإلمع انتخاب المجلس و

الحكوميـة البريطانيـة، وخصـص لـرئيس      دارةمنتخبة في البالد، معترف بها رسمياً من قبل اإل

لم يشغله سوى بضعة أيام حيث قرر المجلس  هالحكومي في القدس، إال أن مكتب في المقرالمجلس 

  .89المجاورة للحرم القدسي الشريف مقراً له 88جعل المدرسة المنجكية األعلى

  

  

                                                            
شرعيا في شفا  ًاا التحق بالقضاء الشرعي، عين قاضيفي األزهر وبعد أن عاد الى عك تعليمه الديني ولد في مدينة عكا تلقى : قيريأسعد الش 81

ممثل  أصبحونائبًا عن لواء عكا م انتخب 1908م عين قاضي تحقيق في الالذقية، وبعد إعالن الدستور العثماني عام 1904عمرو وفي عام 
  .225مصدر سبق ذآره، ص): 1995. (م، مناع، ع1940عكا في مجلس المبعوثان العثماني، توفي عام 

ولد في القدس تخرج من مدرسة القضاة في العاصمة العثمانية، تقلد الوظائف في اسطنبول وعين عضوا في تدقيق المؤلفات : خليل الخالدي 82
، تولى رئاسة محكمة االستئناف في القدس بعد وفاة آامل الحسيني، لمدة آلثار العلمية والفكريةوالمصاحف، أشتهر بحبه للمخطوطات وا

مصدر سبق ذآرة، ): 1995. (مناع، ع. م1941مًا آان ذو علم ومعرفة واسعة واهتم بترتيب المكتبة الخالدية، توفي عام أربعة عشر عا
  .160-159ص

رجال من فلسطين، ): 1981. (نويهض، ع. ولد عاصم في يافا، وآان رئيسا لبديتها، آان من الحزب المعارض للمجلسيين: عاصم السعيد 83
  .161-160ص

): 1981. (نويهض، عآان معارضا للحاج أمين الحسيني، . لعناية بأمالآه الواسعةل انصرفالرملة  من سكان: من التاجي الفاروقيعبد الرح 84
  .140رجال من فلسطين، ص 

ة،        أعماالآان تحصيله ودورة في العهد العثماني وتولى : عبد اللطيف صالح 85 وق الجزائي ان اختصاصه في الحق تانة، آ ة في اآلس ان    مختلف آ
  .36، عجاج نويهض الحوت، رجال من فلسطين، ص )أول رئيس لمعهد الحقوق في دمشق

  .54-53، ص  األآبر الحاج محمد أمين الحسين فلسطين وسماحة المفتي): 1998. (محسن، ع  86
  .3، ص 447م عدد 1922آانون الثاني  11جريدة فلسطين،  87
ة      1360اها األمير سيف الدين منجك في عام في العهد المملوآي، بن بنيت المدرسة المنجكية 88 م، تقع هذه المدرسة في طرف الحرم من الناحي

  .388المفصل في تاريخ القدس، الطبعة الرابعة، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، ص): 2007. (العارف، ع. الغربية
ر، م 89 اف  ): 1992. (دنب اه األوق رائيل اتج ة إس الميةسياس ط اإلس ي فلس طينية،  1988-1948ين ف ات الفلس ة الدراس ى، مؤسس ة األول ،الطبع

  .208-206بيروت، ص 
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  :األعلى يسالماإلالدورة الثانية النتخابات المجلس 
 

فترة  األعضاء المنتخبين فـي   ، فإناألعلى يسالماإلوفقاً للمادة الثانية من قانون المجلس 

مع قرب موعد االنتخابات للدورة الثانية و، 90م1926كانون الثاني لعام  8الدورة األولى تنتهي في 

آل النشاشيبي إلى العمـل   أنصار، والمعارضين له من )المجلسيين(موالين للمجلس سارع كل من ال

  .لية بانتهاء فترة العضوية األولىعلى استخدام شتى الوسائل للفوز بالمقاعد التي ستصبح خا

ولذلك تزايدت االعتراضات والطلبات من أجل تعديل قوانين المجلس بما فيهـا المـواد المتعلقـة    

فيها تعديل النظام،  قترحين يإلى المجلس عبر جريدة فلسط برسالةباالنتخابات، فقد بعث أحد العلماء 

لس بأن يكون من العلمـاء  أن ينتخب لهيئة المج أن ينص القانون على قيد لمن يجوز له": فيها جاء

وا شهادة تجيز لهم التدريس أو أن يكون قد تقلد وظيفة علمية كبيرة كمفت أو قـاض أو  زرالذين أح

وأن . وعدم انتخاب من أكمل دورة في المجلس مرة أخـرى  ،يكون متخرجا من المكاتب العلمية أن

  .91"يحدد السن الذي يجوز فيه تقلد العضوية

م إلى دوائـر  1925آب  5في  بعد أن قام المجلس بتعديل بعض مواد المجلس أرسل كتاباًو

م يوضح فيه ما تم تعديله من مواد في نظـام  1925تموز 22الحكومة، ردا على كتابهم المؤرخ في 

المجلس المتعلقة بمواضيع االنتخابات، وتذكيرهم بلزوم إجراء االنتخابات كما ورد في البند الرابـع  

م، وأن مـن واجـب   1921هذا الكتاب وتطبيقا للمادة الخامسة من نظام المجلس المعد في عام  من

ت، وقـد  الحكومة اإلشراف على االنتخابات، وتأمين األمن لهم لحين االنتهاء من عملية االنتخابـا 

لدفع النفقـات المتعلقـة    اًجني ثمانمائة وخمسينتخصص مبلغاً قدره  طلب المجلس من الحكومة أن

 هابالمأمورين والكتبة ونفقة سفرهم وأثمان قرطاسية وما إلى ذلك، حيث أن األقضية الحالية باعتبار

. قتهيئة تفتيشية ولها كاتب بمرتب مؤ وكل قضاء فيهأربعة عشر قضاء،  مناطق االنتخابات هي 

ـ  رة مـأمور  وكل قضاء قامت الهيئة التفتيشية بتقسيمه إلى دوائر انتخابية على أن يكون في كل دائ

 . 92قتمرتب مؤوكاتب كالهما ب

وقد أجابت الحكومة على طلب قيامها بالنفقات الالزمة لالنتخابات، بأن هذه النفقات ليسـت  

لكنها ارتأت أن  ،بنظرة يةسالماإل الجاليةألنها تتعلق بنفقات يمكن صرفها من واردات البالد العامة 

، وبهـذا  م الهيئات التفتيشـية التي تعهد فيها إليه العميؤذن لموظفي الشرع واألوقاف في القيام باأل

  .93توفر المرتبات التي كان البد من تحملها لصندوق األوقاف

                                                            
  .3:م، ص1926نيسان  20، 868جريدة فلسطين، عدد   90
  .في المصدر) العالم الفاضل(لم يرد أسم . 2، ص14/7/1925، 804جريدة فلسطين، عدد   91
  81-79دية، وثائق فلسطينية في دور األرشيف اليهو): 1985. ( تجبارة،   92
  .97/19،3/25/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة   93
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، ونـتج عـن هـذا    اع حول االنتخاباتم اجتم1925آب  24القدس في تاريخ  عقد فيوقد 

، المجلـس المادة الخامسة من قانون تعديل أن اقترح الحاج أمين الحسيني رئيس المجلس االجتماع 

وقد جاءت المادة الخامسة من قانون . 94وهذا التعديل يتضمن منع دخول المعترضين في االنتخابات

ينتخب كل لواء مندوبه أو مندوبيه بوساطة المنتخبين الثانويين الذين " :م بما يلي1921المجلس لعام 

ادة التي تم تعديلها حسـب  أما الم. 95"اب العثمانيينتخبون من قبل األهالي وفقا لقانون انتخاب النو

كتاب لفت النظر الذي بعثه رئيس المجلس إلى السكرتير العام لبيان نص المادة الصحيح والموافـق  

جريدة الرسمية فقـد  قبل الحكومة والمقرر من قبل األكثرية االنتخابية والمراد نشره في ال عليه من

ية منتخبة انتخابا قانونيـا وفقـا للقـانون    أما في المحال التي يوجد فيها مجالس بلد ": جاء كما يلي

عوضا عن سـتة   ذه البلديات مع األعضاء األربعةالعثماني والتي لم تنته مدتها القانونية، فتشترك ه

  . 96 "عضاء الواجب انتخابهم من قبل المنتخبين الثانويينأ

لتعـديل   بعد إقرار هذا التغيير في المادة الخامسة، طالب راغب النشاشيبي بـالنظر فـي ا  

من االجتماع هو وأحد  لم يجد تجاوباً فانسحبطلبه  ، لكناألخرىالمواد  إلى تعديل بعض ضافةباإل

  . 97عشر من األعضاء

المندوب السامي ضد المجلس،  إلىأقدم راغب النشاشيبي على رفع أكثر من عريضة لذلك 

ة المندوبين الثانويين ما دعو األعلى يسالماإلتكليف المجلس قد طالب من خالل العريضة األولى و

االجتماع، وقد طلـب   فيبتحقيقها  البمجلس، للنظر في المضبطة التي طعدا الموظفين منهم في ال

س، وجـاءت العريضـة   فيها  انتخاب لجنة من الهيئة العامة تنظر فيما يجب تعديله من نظام المجل

والثالثة والرابعـة والسـابعة والثامنـة     الثانية(لألولى، وطالب فيها بتعديل المواد  استكماالًالثانية 

قبل انتهاء هذه الدورة التـي بانتهائهـا لـن     على أن يتم ذلك مواد قانون المجلسمن  98)والتاسعة

، قادمـة مع االنتخابـات ال  سينتهي عملهامن قبل هيئة المندوبين التي يتمكنوا من تعديل هذه المواد 

ومن المآخذ التي تـم  . مواد القانون تعديلالنظر في حقها وفقاً لقانون االنتخابات العثماني التي من 

أقروا تعديل المـادة  ذكرها في العريضة أن عدداً كبيراً من المندوبين الذين تواجدوا في االجتماع و

ال (قانون المجلس والوارد فيها وظائف في المجلس، وهذا يتعارض مع المادة الثالثة ل تولواالخامسة 

. 99)جلس مع وظيفة ذات معاش ماعدا التدريس ومعلميه في مدرسة عاليـة تجتمع عضوية هذا الم

  . جاءت هذه العريضة موقعة من ستة عشر شخصا هم جزء من الهيئة المنتدبةو

                                                            
  .81-80الحاج محمد أمين الحسيني، ص ): 1995. (تجبارة،  94
  .97/1،39/21/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  95
   .73وثائق فلسطينية في دور األرشيف البريطانية، الوثيقة األربعون، ص ): 1986. (تجبارة، 96
  .5م، ص1925أيلول  1، 806، عدد جريدة فلسطين 97
  ).1(للنظر إلى هذه القوانين، انظر ملحق رقم  98
  .97/1,39/21/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  99
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شـا  لم تكن هذه العريضة هي الوحيدة التي تم رفعها إلى المندوب السامي، بل قام عارف با

العريضة السابقة، ولكنها تزيد عنها بطلـب  ال تختلف عما جاءت به  أخرىالدجاني برفع عريضة 

إجراء محاسبة للمجلس منذ إدارته لشؤون المسلمين بوساطة هيئة من المندوبين الثانويين وخبير من 

مخاتير ووجوه قرى الطيرة وعين حوض والمزار وعين غزال  وقام أيضا كل من. 100قبل الحكومة

رعرة وعارة وأم الشوف وكفر قرع وغيرهم، والفريديس وإجزم وأم الزينات وقيرة والبطيحات وع

لحسـين،  مراد الماضي، عثمان المصطفى، عزام ا خمسة من المندوبين الثانويين وهمإلى  ضافةباإل

للمندوب السامي بوسـاطة حـاكم اللـواء     تف الماضي، برفع احتجاجايالعيد المحمود المنعم ونا

  . 101الشمالي  على ما جرى في االجتماع

االنتداب على ذلك بكتاب إلى رئيس المجلس توضح فيه مـا جاءهـا مـن     إدارةوقد ردت 

: اعتراضات  ضد المجلس وأعربت الحكومة من خالل الكتاب عن رأيها بشقين جـاء فـي األول  

اقتناع الحكومة بأن األصول التي وافقت عليها أكثرية الهيئة المنتخبة النتخابات المجلـس المقبلـة   

الحكومة مع إقرارات المجلس، وقررت الحكومة تأجيل البحث في  نأتقررت بصورة  قانونية، أي 

معينه في المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد، أما الشـق   لوظيفةمسألة الهيئة المنتخبة المقلدة 

الحكومة فيه عن أملها بأن المجلس حريص على إجراء بعض التعـديالت فـي    أعربتفقد : الثاني

  .102لىاألع يسالماإلنظام المجلس 

سـتماع  في االحل النزاع ورغبة منه من أجل  يسالماإلرئيس المجلس  في خطوة قام بهاو

ر وجهة نظر المعارضة، حضر اجتماعاً عقده المعارضون من الهيئة المنتخبة في نابلس، وقد حضل

بعـد حضـوره االجتمـاع واسـتماعه لمطالـب      اع، ونشر االجتم يمفتي غزة محمد سعيد الحسين

مة أوضح فيها حق المعارضين في مطالبهم وأن مساعيهم نابعة من دافعهم لرفع شأن المعارضة  كل

    .103المجلس وأن في ذلك مصلحة للعامة

عقد اجتماع في دائرة األوقاف انتخب فيه المنتخبون الثانويون الهيئة األخالقية لمراقبة كما 

 أفنـدي بـك السـعيد، علـى    عاصم وقد نال األكثرية كل من  ،األعلى يسالماإلانتخابات المجلس 

 أفنـدي سيف الدين رئيس بلدية اللـد، والشـيخ مصـطفى     أفندي، وأحمد أفندي إبراهيمالمستقيم، و

  .  104الخيري رئيس بلدية الرملة

ومن مجريات االنتخابات وما تم فيها من أحداث في شتى مناطق فلسطين، أنه بعد تعيـين  

البيطار يخبر فيها عن اعتراض المفتي محمد  فنديأالهيئة التفتيشية في حيفا وردت برقية من عمر 

                                                            
  .3م، ص1925أيلول  1، 806جريدة فلسطين، عدد   100
  .2م، ص1925أيلول  18، 811جريدة فلسطين، عدد   101
  2.م، ص1925أيلول  18، 811جريدة فلسطين، عدد   102
  2.ص م،1925 أيلول 18 ،811 عدد فلسطين، جريدة  103
  .3م، ص1925تشرين أول  3، 823جريدة فلسطين، عدد  104
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وهم نـايف الماضـي   ) أوالد عمومة(مراد على وجود اثنين من المنتخبين بينهم صلة قرابة  أفندي

ومعين الماضي، ومفاجأة الحاضرين بقرار طلب رئيس المجلس بتأخير االنتخابات، فـاحتج فيهـا   

  .   105للمندوب السامي على هذا القرار

بالغاً أمر فيـه بتعليـق    األعلى يسالماإلرئيس الهيئة التفتيشية رئيس المجلس  وقد أصدر

كانون أول سنة  9جداول بأسماء المنتخبين من الدرجة األولى خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ 

 14م، وأن كل من كان له اعتراض قانوني عليه مراجعة الهيئة التفتيشية وذلك وفقا للمـادة  1925

 18يتشرفوا لدائرة التفتيش في تـاريخ   أناالنتخاب، وقد طلب ممن تقدموا باعتراضات من قانون 

م من أجل تدقيق االعتراضات، ومن بين الذين قدموا اعتراضات عـارف باشـا   1925كانون أول 

  .106الدجاني وراغب بك النشاشيبي

بالصـورة  ا ضعهعدل الحكومية، لعدم ونتخابات من قبل محكمة الالوفي بئر السبع تم فسخ ا

أما في منطقة نابلس فلم تعترف الهيئة التفتيشية بأسماء الهيئة اإلضافية التي عينها المجلس  ،القانونية

  .107لمراقبة االنتخابات، وجاء بطالنها من المحكمة

كـانون الثـاني لعـام     6أن يتم إجراء االنتخابات قبل  األعلى يسالماإلرئيس المجلس  وقد طلب

  .مور لم تسر كما يريدإال أن األ. 108م1926

من قبل المنتخبين الثانويين وتحديـدا السـاعة    يسالماإلوقد تقرر انتخاب أعضاء المجلس 

م وذلك بعد االنتهـاء مـن المعـامالت    1926كانون الثاني  21التاسعة من يوم الخميس الواقع في 

  . 109االنتخابية للمنتخبين الثانويين في قضاء القدس

 االنتخابات أيضاً ما جرى في قرية دير غسـانة  أثناءهت المجلس من اإلشكاليات التي واج

هالي القرية علـى  تلك القرية تجمهر أ إلى، حيث أنه عند وصول الهيئة االنتخابية في قضاء رام اهللا

 إرسـال صندوق االنتخاب بما يحتويه من أوراق انتخابية، وعليـه تـم   على منهم ستولوا الهيئة وا

فـي  وأيضا ما حدث في محلة بـاب حطـة   . 110إلتمام عملية االنتخاباتصندوق آخر لتلك القرية 

حيث تقدم أهالي المحلة بعريضة إلى رئيس الهيئة التفتيشية يخبرونه فيها بوجود أسماء قـد  القدس 

أدرجت في سجالت االنتخابات ممن لم يكملوا سن الخامسة والعشرين، فقد تم عمل سجالت بأسماء 

شريطة أن يكون المقترع مسلماً يبلغ من العمر الخامسة هم التصويت االقتراع ممن يحق ل أصحاب

ن وأسماء مكـررة وأسـماء غيـر    إلى أنه تم إدراج أسماء متوفي ضافةباإل. 111والعشرين فصاعدا

                                                            
  .3م، ص1925تشرين أول  3، 823جريدة فلسطين، عدد 105
  .3,19/25/13,/97التراث، ملف رقم،  إحياءمؤسسة  106
  . 2م، ص1925آانون أول  18، 834جريدة فلسطين، عدد  107
  .97/3,19/25/13راث، ملف رقم الت إحياءمؤسسة  108
  .97/3,4/26/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  109
  .97/3,4/26/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  110
ان، 111 ة،  م، رم ى اإلسالميالمجلس ): 2010. (بقطب ا  األعل دس وقراه ي الق ي المجلس الشرعي ف ى،  م، 1925سجل منتخب ة األول الطبع

  .7، ص1جينية، بيت المقدس، وزارة األوقاف والشؤون الد
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ساكني المحلة، وعالوة على ذلـك تـم ذكـر أسـماء     من وأيضا ممن لم يكونوا  أصحابها عروفم

للفقرة الثالثة من مادة التعليمات القانونية المختصة بكيفية  كل ذلك كان منافياً. 112أشخاص محكومين

  .إجراء االنتخاب

ج االنتخابات في دورته الثانية جاءت نتائ األعلى يسالماإلوبعد إجراء االنتخابات للمجلس 

وتوقيفها وعينت جلسـة   قررت محكمة العدل العليا بطالن االنتخابات الخليلفي : على النحو التالي

فقد فاز الحاج سعيد الشوا وعبد اهللا الدجاني على الصورة التي فازا فيهـا   غزة، أما في هاللنظر في

حازوا على أكثرية األصوات، غير أن المعارضين رفعوا قضية إلى محكمة  أنهمفي بئر السبع أي 

ـ   المجدلفي و، ليا يطلبون فيها فسخ االنتخاباتالعدل الع المعـارض  ( ارضلم يفلح الحـزب المع

مع كونه األكثرية الساحقة، فرفع قضية إلى محكمة العـدل العليـا    فيهانتخابات الفي ا) نيلسيللمج

لهيئة التفتيشية بـدون  مدعيا حصول بعض التالعب في صندوق االنتخابات الذي كان يوضع عند ا

لمخالفتهـا لألصـول    فيهـا نتخابات الالعليا إلغاء ا قررت محكمة العدل الناصرةفي و ،رقيب عليه

أدعى كـل مـن الفـريقين أن    جاءت االنتخابات على النحو التالي إذ فقد  نابلس، وأما في قانونيةال

، وفـي  نونيا بعكس انتخاب الفريق اآلخركان قا يإلى جانبه وأن االنتخاب الذي أجراألكثرية كانت 

لـى  جرى االنتخاب وقد فاز المواليين للمجلس غير أن الفريق اآلخر استعد لرفـع قضـية إ   القدس

 لصـالح فكانـت النتيجـة    فـي عكـا   ، أمالفسخ االنتخابات في جميع القضاء ة العدل العلياممحك

  . 113المعارضين

وبناء على القضية التي تم رفعها إلى المحكمة العليا من قبل المعارضة فإن المحكمة أقرت    

وعدم إعطاء  ،لقدسإيقاف االنتخابات الجارية في ا المحكمة أقرتتخابات في القدس فقد ببطالن االن

اعتبـار انتخابـات   و لتفتيشية وعدم اعتبار قرارهـا، قانونية الهيئة ا وأقرت عدم. مضابط انتخابية

إلى  رئيس الهيئة التفتيشـية بإيقـاف    تبليغ القرار موت، باطلة المنتخبين الثانويين في قضاء القدس

   .114االنتخابات

شـباط   17ا في فندق اللنبي بتـاريخ  عقد المعارضون من آل النشاشيبي وأنصارهم اجتماع

قد انتهـت مهمـتهم شـرعيا بانتهـاء      يسالماإلم وأعلنوا أن األعضاء األربعة في المجلس 1926

وعدم قبـول تمديـد    .115السنوات األربع، وطلبوا من الحكومة تعيين لجنة مؤقتة لتحل محل هؤالء

ن خمس عشرة مدينـة، واتخـذوا   فترتهم لحين إتمام االنتخابات، كما انتخبوا عشرين عضوا يمثلو

قانون المجلس والذي ينص على قيـام البلـديات بـإجراء    من يطالب بالعمل بالمادة الخامسة  قراراً

                                                            
  .97/3,2/25/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  112
  .2، ص1926آانون الثاني  11، 843جريدة فلسطين، عدد  113
  .1م، ص1926آانون الثاني  13، 844جريدة فلسطين، عدد  114
  . 81الحاج أمين الحسيني، ص):1995. (تجبارة،  115
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دعوة االعتراض لم تصغ الحكومة إلى هذه المطالب مع أنها في بادئ األمر قبلت و. 116االنتخابات

تعر مطالب المعارضين أي اهتمام حتى لم  أنهاوأمرت بإلغاء االنتخابات إال  المجلسيينالمقدمة ضد 

  .117تبقى هي المسيطرة على لعبة التوازن بين الفئتين السياسيتين

ي في دار األيتام بالقدس، وقد قـدر عـدد   إسالمبالمقابل قامت اللجنة التنفيذية بعقد مؤتمر 

شخص أربعة أخماسهم من القدس، ومعظمهم مـن خدمـة الحـرم     500الذين حضروا المؤتمر بـ

ريف والبنائين والمأذونين الشرعيين، وخمسهم من القرى وبقية مناطق فلسطين، وقد ترأس هذا الش

أن  جـاء فيهـا   قـرارات المؤتمر صدر الجزار، وأ أفنديالمؤتمر فضيلة مفتي عكا الشيخ عبد اهللا 

تقتضي  أال  يسالماإلالدين  أحكامال يختص بفئة على حساب أخرى، وأن  يةإسالمالمجلس مؤسسة 

تـدخل   أيمن  يةسالماإلرف غير المسلمين على شؤونهم، وعلى المسلمين صيانة هذه المؤسسة يش

  .118خارجي، وأنه من الضروري إيجاد هيئة تدير شؤون المسلمين لحين إتمام االنتخابات

أصدر المندوب السامي بلومر حسـب  وعلى أثر هذه المشاكل والدعاوى التي تم رفعها فقد 

، وأمر بإبطال االنتخابات م1926لعام  18رقم  األعلى يسالماإلنون المجلس السلطة المخولة له قا

حيث أن الضرورة تقتضي تشكيل مجلس مؤقت ريثما يتم تعديل النظام وإجراء انتخابـات جديـدة،   

تشكل أعضاء المجلس من كل مـن سـعيد   تي أمين الحسيني رئيسا للمجلس، ووعلى أثره بقي المف

مـن قائمـة   (، وأمين التميمي وعبـد الـرحمن التـاجي    )المجلسيينئمة من قا(شوا ومحمد مراد ال

، ويقوم المجلس المشكل على هذه الكيفية بالواجبات المبينة في المادة الثامنة من النظام )المعارضين

ويكون للمندوب . من تلك المادة) 4(المشار إلية على أال يحق له استعمال السلطة المبينة في الفقرة 

تشـكيل لجنـة مـن     -أ: أثناء مدة المجلس المعين بهذا القانون السلطة للقيام بما يلـي السامي في 

إصدار نظام بشأن انتخابات أعضـاء المجلـس    -ب. المسلمين لتحضير التعديالت للنظام المذكور

  . 119الجديدة

هذا القانون إال أنهم قبلوا به بعد أن شعروا بـأن األكثريـة    واليةرفض الحاج أمين وموقد 

هم، واعتبرت المعارضة أن هذا اإلجراء مكسبا لها، ألنها حصلت على مقعدين في المجلس فـي  مع

فقد أراد المندوب السامي من هذه التعينات أن  .120في المجلس السابقتمثيل  أيحين أنه لم يكن لها 

  .يزيد حدة التصادم ما بين العائلتين

يين األعضاء فلـم  التصرف في تع في قت للمندوب السامي األحقيةالقانون المؤ أعطىوقد 

االنتخابات وانتظار نتائجها، فعندما توفي الشيخ محمد مـراد قامـت الحكومـة     إلجراءتعد تكترث 

                                                            
  . 159، ص ، الطبعة األولى، مطبعة الشافعي، رام اهللا1934-1918 لعربية في القدسالحياة السياسية ا ):2009. (م الناصر، 116
  .207، ص فلسطين دات والمؤسسات السياسية في القيا ): 1981. (ب الحوت، 117
  ).4(، للنظر الى مقررات المؤتمر انظر الى الملحق 2م، ص 1926،آذار 3 855جريدة فلسطين، عدد، 118
دد  119 طين، ع دة فلس ان  20 ،868جري ات، م. 3م، ص1926نيس ايم، ز، خريس طين وشرق األردن  ): 2002. (غن ة عن فلس ارير بريطاني تق

  .  3م، ص24/4/1926، 199حيفا، عدد -جريدة األردن. 253، صالطبعة األولى، مكتبة الشباب، عمانم، 1920-1940
  .54، ص 3جة العصرية، صيدان م، المطبع1984-1889الحديثة  الحرآة العربيةحول ): 1951-1950. (مدروزة،  120
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ومع العلم أنه كان من المعارضـين   121بتعيين أمين األحمد عبد الهادي بدال منه بدون أية انتخابات

، فلقد قامت الحكومـة  ذلكوقف األمر عند م يتقد فقدوا عضواً لهم في المجلس، ول المجلسيينأي أن 

 بعد وفاة سعيد الشوا، وبكل  تأكيد تـم تعيينـه مـن دون    122بتعيين الشيخ محيي الدين عبد الشافي

التميمـي  وأمين رت هيئة المجلس مؤلفة من الرئيس من المعارضة، فصا إجراء أية انتخابات وهو

  .123في ناحية والثالثة اآلخرين في ناحية أخرى

  

لم تقم أي انتخابات للمجلس، فقد طالب المعارضون  م 1926فشلت االنتخابات عام  أنمنذ 

، ولكن الحكومـة رفضـت   يسالماإلم بأجراء انتخابات جديدة، وتعديالت على المجلس 1928عام 

عض مواده، ثم طلبـت  بفي  يسالماإلقبول االنتخابات المقترحة ووافقت على قانون تعديل المجلس 

تلبية لرغبة المعارضين، وضع تخطيط جديد يشمل تعديالت فـي   الحسيني ج أمينالحكومة من الحا

، 124محمد علـى التميمـي  و لجنة من الحاج أمينال، ووافق الحاج أمين، وتشكلت يسالماإلالمجلس 

 . 126 125راغب الدجاني، ومعين الماضيو

  

لمجلـس  م عن عدم قدرتها على تحديد موعد انتخابات ل1929قد أعربت الحكومة في عام و

اللجنة فقـد تـم    أعدتهماأما مشروع نظام المجلس وقانون االنتخابات اللذين . 127األعلى يسالماإل

الحكومـة   أعربتبشأنها، وقد  يسالماإلالرأي العام  إطالعا في عدد من الصحف من أجل نشرهم

  .128امأن يطالعهما المسلمون ويتدارسونهعن عدم نيتها وضع قرارها قبل 

  

  

  

  

                                                            
  .569مذآرات محمد عزة، ص ): 1993. ( مدروزة،  121
. نويهض، ع. م1955بعد ان توفى الحاج سعيد الشوا، توفي عام  اإلسالميعضو المجلس  أصبحمن علماء غزة  : محي الدين عبد الشافي 122

  .141-140رجال من فلسطين، ص): 1981(
  .139لسطين، ص رجال من ف): 1981. ( الحوت، ع 123
الى حيفا مارس عاد عندما رجع وتلقى علمه في اآلستانة عمل في األمن العام في دمشق زمن الحكومة الفيصلية، : محمد على التميمي 124

  .38رجال من فلسطين، ص): 1981. (المحاماة، نويهض، ع
 إدارية مختلفة في العهد الترآي، آان أحد أعضاء المؤتمر أعماالمن اجزم الواقعة قضاء حيفا تلقى علمه في اآلستانة تولى : معين الماضي 125

  .150رجال من فلسطين، ص): 1981. (نويهض، ع. م1957توفي في دمشق سنة ، م1920ذي أعلن استقالل سوريا سنة السوري ال
  .82الحاج أمين محمد الحسيني، ص):  1995. (جبارة، ت 126
  .2م، ص22/6/1929، 533جريدة صوت الشعب، عدد  127
عب   128 وت الش دة ص م  -جري ت لح دد بي ران 19، 532، ع دد 3-2-1م ص1929حزي ران22، 533، ع دد 1م، ص1929حزي ، 534، ع

ة   ، 1م، ص1929حزيران26 ة العربي دة الجامع ران 13، 237، عدد  جري ران 17، 238عدد،  . 3م، ص1929حزي عدد  . 1م، ص1929حزي
عدد  .7م، ص1929حيزران19، 1363، عدد حيفا -الكرملجريدة . 4م،ص1929حزيران22، 240، عدد 1م،ص1929حزيران19، 239

زران 22، 1364 ران 26، 1365عدد . 6م، ص1929حي ران 29، 1366عدد .8-7-6م، ص1929حزي ، 1367عدد . 7-6، ص1929حزي
  ).5(أنضر المحلق رقم . 12-11م، ص1929تموز3
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  :ألولملخص الفصل ا
  

 حيثالعثماني ،  العهد في فلسطين في يةسالماإلالشؤون  إدارة كيفيةهذا الفصل  أوضح

التابعين للعاصمة العثمانية، النواب الشرعيين ونظار األوقاف  لى شؤون المسلمين المختلفةكان يتو

االحتالل  شكيل وزارة خاصة لألوقاف، وبعدم بت1843في عام الدولة العثمانية قامت  وقد

 إدارةقامت بفاعتبرت الحكومة البريطانية نفسها الوريث الشرعي للعثمانيين  البريطاني لفلسطين

  .شؤون المسلمين كافة

  

 إدارةولذلك طالبوا بحكم العثماني الوريث الوحيد لل أنهمفي فلسطين المسلمون  اعتبر

أمين الحسيني ،  ، الذي فاز برئاسته الحاج األعلى يسالماإلشؤونهم الخاصة وتشكيل المجلس 

خابات كشفت هذه االنتوقد وتشكل من أربعة أعضاء تم انتخابهم بوساطة المنتخبين الثانويين، 

قائمة ما بين العائالت المقدسية والتي كان كل منها يسعى ال الثانية عن الخالفات في دورتهاوخاصة 

 .   يسالماإللرئاسة المجلس 
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  لثانيالفصل ا

  األعلى يسالماإلمهام المجلس 
  

  مقدمة الفصل الثاني

 .يةسالماإلالدينية  األماكن إدارةإنشاء و: المبحث األول 2.1

  .المساجد 2.1.1

  .ةالمؤسسات التعليمية والتربوي إدارةإنشاء و 2.1.2

  . األعلى يسالماإلمشروعات مختلفة للمجلس  2.1.3

  .والمحافظة عليها يةسالمإلااألوقاف  إدارة: المبحث الثاني 2.2

  . اإلشراف على األوقاف المندرسة 2.2.1

  . استرجاع األوقاف وإثبات ملكيتها 2.2.2

  .الثاني الفصل ملخص
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  :مقدمة الفصل الثاني
  

وإجراء االنتخابات والتي انتهت بفوز الحاج أمين  يسالماإلبعد أن تم إنشاء المجلس 

 أنشئاألربعة قام المجلس بمهامه التي أنشأ على أساسها الواسعة التي برئاسته واختيار األعضاء 

المجلس على أساسها وتطبيقاً لما جاء في نظام المجلس الذي أقره المندوب السامي هربرت 

على اعتباره ثالث المساجد التي تشد  األقصىصموئيل، والذي ابتدأ بإعمار قبة الصخرة والمسجد 

ما اهتم المجلس بتوجيه أنظار المسلمين إلى فلسطين وقضيتها من خالل الرحال المسلمين ك إليها

  .يةسالماإلالدول  إلىالوفود التي أرسلت 

  
 إدارةوتطبيقاً للمادة الثامنة من نظام المجلس والتي نصت على أن من وظائف المجلس 

البراهين إلثباتها ألجل وإقامة األدلة و يةسالماإلوالبحث في جميع األوقاف  يةسالماإلومراقبة األوقاف 

  .، سارع المجلس لتطبيق هذه المادةيسالماإلإعادتها للمجلس 
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  :األعلى يسالماإلمهام المجلس : انيالفصل الث
  

  :يةسالماإلالدينية  األماكن إدارةإنشاء و: المبحث األول 2.1
 

  :المساجد 2.1.1
  

يعمل على العنايـة  أخد  علىاأل يسالماإلالمجلس  ةساأمين الحسيني رئالحاج  عندما تولى

ن ويظهر اهتمام الحاج أمـي ، األقصىألخص عمارة وترميم المسجد وبا ،ن المساجد وترميمهاوبشؤ

في بداية العشرين أخذت بعض األقواس " فيه  بقول أدلى به جاء وتعميره األقصىالحسيني بالمسجد 

ت بالمبادرة الضرورية إلنقـاذ  وكان يحز في نفسي أن أرى ذلك وال أتحرك، فقم ،واألعمدة بالوهن

 .129"لى ذلك رمز المقاومة، وهو إهذا األثر الذي له عدا قيمته المعمارية قيمته الروحية والتاريخية

إعمار الحرم الشريف لكنة توفي قبل أن يبدأ بجمـع   من قبله كامل الحسيني المفتيأخوه قد حاول و

   .130هاألموال الضرورية إلعمار

بفحـص المسـجد    قد قـام  ارثلآل البريطاني المعهد الملكي عضو يرنست ريتمشوندإ وكان

كامـل   المفتي تنبيهقرر ريتمشوند  ، فعندهاواإلصالحترميم اللى بحاجة إ هأن لىوتوصل إ األقصى

 أوهانسـيان  األرمنيدعوة المهندس  تتم ولذلك ،األقصىعمار المسجد ضرورة إعادة إالحسيني ل

منصب أمين الحسيني  ليوت وبعد .وقفت الموضوعأ المفتيوفاة لكن  لإلشراف على عملية اإلعمار،

ريتمشوند، الـذي قـام   قيام بهذا العمل هو ايرنست على الكان أول من شجع رئيس المجلس  اإلفتاء

الحالـة   وصف فيهـا م، 1924كانون الثاني  3بتاريخ  لى السكرتير العام للحكومةإ رسالة إرسالب

قال أيضـا مـن   ترميم، والصالح وإللى ابحاجة إ وإنهاالمشرفة ليها الصخرة إ السيئة التي وصلت

قام معماري ألماني بتقديم تقرير عن هذا الموضوع قبل االحـتالل البريطـاني   " :خالل رسالته هذه

 ياج أمين الحسيني حوالوسوف يكلف هذا العمل الح....لفلسطين، وقمت بتقديم تقرير بعد االحتالل،

   .131"جنيه 25،000

البريطانية على الترميم قام الحاج أمـين الحسـيني رئـيس المجلـس      دارةقة اإلوبعد مواف

فـي هـذا    بك الذي وصف بأنـه بـارع   المهندس التركي كمال الدين باستدعاء األعلى يسالماإل

                                                            
  .46ص ار العرفان، الطبعة األولى، دألف يوم مع الحاج أمين الحسيني،  ):1977. (ز المارديني،  129
  .16وثائق فلسطينية في دور األرشيف اليهودية، الوثيقة الثامنة، ص ): 1985 . (ت جبارة،  130
  .89-88الحاج أمين الحسيني دراسة في نشاطه الديني، ص): 1995. (تجبارة،   131
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للقيـام   عدم توفر األموالأمين الحسيني وهي الحاج ال أن هناك مشكلة كانت تنتظر إ ،132المضمار

رئيس عمر البيطار قدم فأموال األوقاف ال تكفي لعملية اإلعمار والترميم، بهذا المشروع، حيث أن 

الـبالد   إلـى  يةسـالم اإلالوفـود   إرسالرئيس المجلس يدعوه فيه إلى لاقتراحا  يةسالماإلالجمعية 

المسجد  نفقات ترميمتغطية ل غير كافيةدات األوقاف ارو ثبت أن بعد أنلجمع التبرعات  يةسالماإل

في مشـارق األرض   يفتخر به المسلمون عموما إسالمياً اًالعتبارهما أثر، والصخرة وقبة األقصى

  .133يةسالماإلالوفود سيكون مفيدا للقضية  إرسالومغاربها، وأن 

طلب فيه دعم مشروع إعمار المسـجد   يسالماإلإلى العالم وجه الحاج أمين الحسيني نداء 

مـن وجهـاء الـبالد    ومن أعضاء المجلـس   وفودا يسالماإلألف المجلس وقد . 134ماديا األقصى

ى الحجاز فـي حزيـران   لف الوفد األول المرسل إلتأوكافة  يةسالماإلالبالد  إلىهم رسالعيانها إلوأ

 أفنديالشيخ سعيد ومفتي حيفا و يسالماإلجلس مراد عضو الم أفنديالشيخ محمد  من م1923عام 

شريف  يحسين بن عل شريفوقد رحب ال ،135األنصاري أفندي إبراهيمالحسيني مفتي غزة والشيخ 

 ،ر واحد ويهبوه لهذه الحملةعوا راتب شهيقتطالمهمة، وطلب من الموظفين أن  بالوفد وسهل له مكة

شـريف  ال إلـى خر رسل وفد آُأوكما  ،136جنيه على مبلغ قدره اثني عشر ألفبذلك  فحصل الوفد

 ألـف بنحو خمسـة وعشـرين    غ يقدرعلى مبل ، فحصل الوفد بذلكلغ لم يكن كافياًألن المب حسين

والشـيخ   األعلى يسالماإلالحاج سعيد الشوا عضو المجلس  وكان الوفد الثاني مؤلف من 137جنيه

   .138العلمي أفنديتفاحة والشيخ عبد الرحمن  أفنديمحمد 

من الحاج سعيد  اًمكون 139م1923شباط  1لى مصر في ترأس الحاج أمين الحسيني وفدا إو

فقـد   ،مهمة الوفـد البريطانيون في مصر  سهلوقد ، 140جبر أفنديبك وعادل كمال الدين والشوا 

بين فيه تعاونه مع الحـاج  صموئيل في القدس هربرت لى إمن مصر رسالة الجنرال اللنبي رسل أ

ينـي  أخبرت سماحته بمـا أن هـدف النـداء د   لقد  ": قائال للحصول على التبرعات المالية أمين 

، وأننـي  كبر تعاطفي معـه دت للمفتي األأك يولكن ،اعدتهمس ستطيعأوتاريخي ومعماري فأنني ال 

ويؤكد  ،" الدعم الكامل ليلقيعالنات في الجرائد المحلية سوف أساعده بحسب استطاعتي بطريقة اإل

م أخبره 1923 حزيران 28لى الجنرال اللنبي بتاريخ إ 141الجنرال كاليتونذلك الرسالة التي بعثها 

                                                            
  .117صة مكتبة فلسطين، يافا،الطبعة األولى، مطبعفلسطين العربية بين االنتداب والصهيونية، ): 1937 . (ع السفري،  132
  .3، ص1922نيسان  4، 469جريدة فلسطين، عدد   133
انون أول   18، 538جريدة فلسطين، عدد    .84ص دار النهار للنشر، بيروت، فلسطين عبر ستين عامًا، ): 1972. (أ ،الغوري  134 م، 1922آ

  3ص
  .7-6ص.هـ1347لمبارك، شهر ربيع األول سنة بفلسطين عن عمارة المسجد ا األعلى اإلسالميبيان المجلس الشرعي   135
  .152ص  مصدر سبق ذآره، ):1988. (م صالح،  136
  .611محمد عزه دروزة، ص مذآرات): 1993. (، مدروزة  137
  7، عن عمارة المسجد المبارك، ص األعلى اإلسالميبيان المجلس   138
  .91الحاج محمد أمين دراسة في نشاطه الديني، ص): 1995. (تجبارة،   139
  .7بيان المجلس، عن إعمار المسجد المبارك، ص  140
  العسكرية البريطانية في فلسطين  دارةآان يعمل في اإل: الجنرال آاليتون  141
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 ،مساعدة الحـاج أمـين   نجليز منكان هدف االو ة الحاج أمين في مشروعهتسهيل مهمقدرته فيها ب

   .142وتعميرها يةسالماإلاهتمام االنجليز بالحفاظ على المقدسات  ومصر تظهرنشر الدعاية في الهند 

كون من عبد اللطيف بك صالح عضو المجلـس  ى اآلستانة يتمن المجلس إل سافر وفدكما 

عديـدة مـن   من تركيا على نماذج  يفة السابق عبد المجيد وحصلوال، فقابلوا الخ143وكمال الدين بك

ـ  اًالهند مؤلف إلىأخر وفد  وسافر، 144القيشاني ن من الشيخ محمد مراد رئيسا للوفد وعضوية كل م

عندما قـدم المجلـس   ة لفلسطين، واألنصاري وجمال الحسيني عضو اللجنة التنفيذي إبراهيمالشيخ 

جمال  على عضوية ئيل المندوب السامي، اعترضهربرت صمو إلىد أسماء أعضاء الوف يسالماإل

اسـة اإلنجليـز فـي    ين تعيين جمال الحسيني في الوفد خطـر علـى س  إ الحسيني في الوفد قائالً

طالـب فيهـا   م 1923أيلـول   20تـاريخ  لى صموئيل برسالة إلبعث المفتي  ، مما دفع145فلسطين

إن الوفد سيكون عمله مقتصرا على " همة، وفيهاحسيني مع الوفد إلنجاح المضرورة سفر جمال الب

   ."يتدخل في األمور السياسية جمع األموال فقط ولن

شريطة توقيعهم ى الهند الحسيني على رأس الوفد المرسل إل المفتي في بقاء جمالنجح  قدو

سل أروقد وافق الحاج أمين على ذلك حيث عدم التدخل في الشؤون السياسية في الهند، ب على تعهد

مع كفالة المفتي شخصـيا بعـدم   م 1923أيلول  30بتاريخ صموئيل هربرت  إلى المفتي هذا التعهد

مجمـوع   مدة تسعة أشهر حيث بلـغ في الهند الوفد مكث  وقد .146تدخل الوفد في األمور السياسية

   .ه مصريجني ثالث وعشرين ألف  فلسطين منها إلىالتبرعات التي وصلت 

 أفنـدي مكون من أمين بك التميمي عضو المجلـس ورشـيد    وفد م، ذهب1924عام  فيو

وإلى الهنـد والبحـرين والكويـت     مارات العربيةاإل إلى، 147اج أمين الحسينيالحو إبراهيمالحاج 

  .148والعراق مارا بسوريا

  

                                                            
  .92الحاج أمين الحسيني دراسة في نشاطه الديني، ص): 1995. (تجبارة،   142
  .7، عن عمارة المسجد المبارك، صاألعلى اإلسالميبيان المجلس الشرعي   143
  .110ص  الطبعة األولى، دار الشروق، عمان، المسلمون الهنود وقضية فلسطين،): 1998. (تجبارة،   144
  .21ص المكتبة العلمية، بيروت، التبشير واالستعمار في البالد العربية،  ):1953. (ع فروخ،  .م الخالدي،  145
  .112-111المسلمون الهنود وقضية فلسطين، ص ): 1998. (تجبارة،   146
  .7بيان المجلس، عن عمارة المسجد المبارك، ص   147
  )لم تكن تعرف في ذلك الوقت بهذا االسم بل آانت تقع ضمن دول منطقة الخليج. (622مذآرات عزة دروزة، ص ): 1993. (مدروزة،   148
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مليما موزعـه علـى    141جنيها و 94,952 ،ع اإلعانات التي جمعت لهذا الغرضمجمو بلغوقد 

      :149) 2.1(جدول الذي يوضحه ال النحو

 األقصىالتي تم جمعها من اجل إعمار المسجد  اإلعانات :2.1جدول 

  صاحب التبرع جنيه  مليم
  من صاحب الجاللة الملك حسين بن على والحجاز  38761  733
  من صاحب الجاللة الملك فيصل األول والعراق  6206  322

  )الهند( من صاحب السمو نظام حيدر آباد الدكن  6771  
  )الهند( من حضرة موالنا طاهر سيف الدين   7811  340
  الهند أهاليمن   9206  193
  البحرين من أهالي  2681  780
  من أهالي الكويت  1362  520
  150من أهالي المحمرة  612  635
  سوريا  من أهالي  338  700
  من أهالي مصر   306  860
  أمريكا إلىالمهاجرين  من  163  920
  من تركيا   13  440
  هالي فلسطينمن أ  4231  375
  من صندوق المجلس بفلسطين والواردات المحلية  16478  248
  المجموع  94,952  141

  . 8المبارك، ص األقصىبيان المجلس، عن عمارة قبة المسجد : المصدر

 المائـة من رواتبهم وبعضهم بخمسة في  المائةقام أعضاء المجلس بالتبرع بعشرين في كما 

ـ المسـلمي من  االستجابةلقيت  األقصىن الدعوة لعمارة المسجد بالذكر أومما هو جدير  ،هامن ي ن ف

مقـدار   المتوفرة المصادر ولم تذكر ،152و ليبريا 151في أقاصي آسياحتى في الصين  جميع األقطار

   .المعونات التي قدمها المسلمون في هذه المناطق

                                                            
  .8المبارك، ص   األقصىبيان المجلس، عن عمارة قبة المسجد   149
  اليوم خرمشهر هي مدينة ايرانية تسمى: مدينة المحمرة  150
  يوننان في الصين  ةالمسلمون في مقاطع  151
  .5م، ص1925 أغسطس 25االجتماع العام الذي عقدته الهيأة االنتخابية العامة، في  أعمالبيان المجلس،   152
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وروحـي عبـد    الحسيني عيدالتي تم التبرع بها من كل س األموال دارةإل وقد تألفت الهيئة

مـن  فتألفت  رعمااإلأما هيئة يونس،  بدرو ادر العفيفيعبد القو الهادي، والحاج يوسف وفا الدجاني

  .الشهابي محاسب اللجنة أفنديالحاج عبد الرزاق وجبر،  أفنديعادل 

  :األقصىالمسجد  تعمير قبة
  

، رئيسـاً  اآلثـار المعماريـة  فـي   ، األخصائي ألفت الهيئة الفنية لإلعمار من كمال الدينت

حسني  ي، والمعمارنمام الحسيني والمهندس جمال الدياإل لمهندس رشديوا نهادمحمد  يوالمعمار

ن يحمالن ركبتي المسـجد  القديم اللذي األقصىود والقوس في التقوية في العم أعمالبدأت و ،153بك

جهـة  الواقع فـي ال  في البهو وقوسين عمدةثالثة أ ة، فقد تم تقويالشرقية الجنوبية والشرقية الشمالية

القبـة فـي    لـى انتقل العمل إئم من الخرسانة المسلحة، وبعد ذلك القديم بدعا األقصىالجنوبية من 

ديـدة  جأعمـدة  ثمانيـة   عليهـا  حيث وضعت دعائم من الخرسانة المسلحة لتستند األقصىالمسجد 

الترميم والتجديد تحت  أعمال كما شملت، ةلتستبدل بالقديمة البالي أعدتاقتطعت من المقالع المحلية 

المتصدعة التي تحيط بمنطقة  األقسام تم ترميمو واألعمدة وقواعدهاما فوقها من تيجان، و األقواس

ك حجرية، وهدم السقف الذي كان على وش أقواسعمدة وستة أربعة أ لقبة، فجدد في الجناح الغربيا

الجنوبي وأعيد من  من الحائط ما هدم القسم الغربي، كمن الخرسانة المسلحة السقوط وجعل جميعه

فكسـيت واجهـة    ،بتزيين هذه األقسـام وزخرفتهـا   هتماوقد نوافذ في تلك األقسام،  جديد، وفتحت

مـن الجـبس البـارز     لقبلي والغربي بأشكال هندسـية القبة الشرقي وا أقواسالمحراب وواجهات 

العمارة بالخط الكوفي وآيات من القـرآن الكـريم   الترميم بنقش تاريخ  أعمال ب، وقد اختتمتالمذه

  . 154بالخط الثلث على أركان القبة فوق التيجان

  

على تجديد عشرين نافذة داخلية مـن نوافـذ   فقد اقتصر  في مسجد قبة الصخرة أما التعمير

خمس سنوات، وبعد  األقصىعمار المسجد لعمل في مشروع إاستمر اوقد  .الجبس الملونة بالزجاج

لحضور  يسالماإلالعالم  من يةسالماإلالشخصيات من  هاء من التعمير  دعا مفتي فلسطين عدداًاالنت

س مهنـد (، لكن المهندس كمال الـدين بـك   155م1928آب  27تاريخ ب حفل االنتهاء من المشروع

 يةسالماإلالشخصيات  إلى ضافةوباإلنجليز لم يسمحوا له بذلك، لم يحضر الحفل ألن اإل) المشروع

  .156هاري لوكثل ل حضره بعض الشخصيات اإلنجليزية محضرت االحتفاالتي 

                                                            
  .4المبارك، ص  األقصىبيان المجلس، عن عمارة قبة المسجد   153
  .13-11المصدر السابق، ص   154
داب البريطاني   مج): 2003. (حماد، ح  155 ، 1939-1909موعة وثائق حول تاريخ فلسطين، السياسي واالقتصادي والتعليمي خالل فترة االنت

  .89الطبعة األولى، المرآز الفلسطيني للثقافة واإلعالم، جنين، ص 
  .119المسلمون الهنود وقضية فلسطين، ص ):  1998. (جبارة، ت  156
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والقبة فلعلـة   األقصىولكن ما الدوافع وراء اهتمام الحاج أمين الحسيني بتعمير المسجدين 

اعتبار عملية تـرميم  و يةسالماإلالدينية  األماكنو سالماإلعن  أراد من ذلك الظهور بمظهر المدافع

لى الحاج أمـين الحسـيني   كان لهذا العمل أثر كبير عكما  157ارضينالمع إلضعافاجد خطوة المس

عروفـا  أصبح مانب هيمنته على الحركة الوطنية، كما أنه لى جلمصلح إبمظهر الباني ا حيث ظهر

العالقات  أن الحاج أمين تمكن من توثيق إلى إضافة، 158يسالماإلبشكل أوسع في العالمين العربي و

  .159زعماء مسلمي الهند لقضية فلسطين من خالل فلسطين خدمةبين مسلمي الهند ووتمتينها 

وظهر ذلك من خـالل   األعلى يسالماإلفلسطين اهتماما من المجلس المساجد في  كما نالت

 يبراهيماإلأهتم المجلس بالحرم قد و، اله رميمها وإعادة تأهيلها وتعيين المؤذنين واألئمةتب االهتمام

فـي   لتراثية، فقد قام المجلس بتعمير أقسام عـدة قيمته ال أيضاً لنه مسجدا فقط بلكو ال بشكل خاص

ة  كما عمرت األبواب والنوافذ الخربو زدحامار بهو واسع الحق بالحرم منعا لالومنها إعم ،المسجد

  .160مكتبة الحرم عمرت

فقـد   األخـرى فلسطين  مدن وقرىبالمساجد في  األعلى يسالماإلوقد أمتد اهتمام المجلس 

م، 1927في عـام   نابلس أوقافعند توليه منصب مأمور  المساجدب دروزة عن اهتمامهتحدث عزة 

فـذكر   ،األوقاف ج نمر حماد خالل توليه منصب مأمورالحا ما قام به عمل على استمرار فبين أنه

النـاس بمـاء   ي يتوضأ لك في نابلس على أحد أحواض الجامع الكبير حنفيات الحاج نمر ركب أن

مكانيات فقد عمم دروزة ذلك على جميع أحواض مساجد نابلس تدريجيا وحسب إ، نظيف غير ملوث

 مساجد وإصالح أرضيتها، واهتم بنظافـة المسـاجد وتحسـين   ترميم مراحيض الب الموازنة، واهتم

المصابيح التي تشعل بالكاز هـي مـا    كانت أنبعد ) لوكس(مصابيح المسماة من خالل ال ،إضاءتها

بل تعدى ذلـك ليشـمل مسـاجد    ر اهتمام دروزة على مساجد نابلس لم يقتص ،161ضيء المساجدي

      .162نابلسل لتابعةبيسان امساجد أقضية جنين وطولكرم والقرى، و

 )40(م 1925أغسـطس   25بلغ مجموع ما رممه المجلس من المساجد حتى تـاريخ  وقد 

تطوعاً من  أنفسهمقام بها األهالي  متعددة عمارة مساجدمشروعات  في المجلس كما شارك مسجدا، 

   .163لهذه المساجد من مال األوقاف خالل تقديم مبالغ

  

  : يةسالماإل واآلثارإصالح المباني 

                                                            
  .49سبق ذآره، ص مصدر ):  1991. (آبها، م. البليغ، ت  157
  .135مصدر سبق ذآره، ص): 1988. ( صالح، م  158
  .345-344مصدر سابق، ص): 1981. (الحوت، ب  159
  .97/6,13/28/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  160
  .626مذآرات عزة دروزة، ص): 1993. (دروزة، ع 161
  .628المصدر السابق، ص  162
  .3م، ص 1925/اغسطس/25ع العام الذي عقدته الهيأة االنتخابية العامة، االجتما أعمال األعلى اإلسالميبيان المجلس  163
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ومسجد قبة الصخرة بل شمل ترميم وتعمير  األقصىلم تقتصر عملية اإلعمار على المسجد 

، فالقـت  والتي كانت تعاني من التآكل والتلـف  األقصىفي ساحة المسجد  يةسالماإلبعض المباني 

المتصدع منها وأعيد بناؤهـا   األعلىالمئذنة الفخرية نصيباً من هذه التجديدات، حيث هدم النصف 

أعيد بناء القسم العلـوي   كماعلى طراز عربي أنيق، وجددت قبة المئذنة الواقعة في باب السلسلة، 

ذنـة بـاب   وما فوقـه مـن مئ   164من المئذنة الصالحية وأعيد أيضا تجديد قسم الشرفة والرفرف

علـى قبـة بـاب     عصور السابقةية التي أنشئت في ال، وهدمت جميع األبنية الواه165.166الغوانمة

  .167األروقةالقطانين و

في الحرم الشريف واحد وثالثون بئرا بين صغيرة وكبيرة لجمع مياه المطـر،  يوجد وكان 

ذلك األمر  يم والصيانة،الترم إلىكان جزء منها بحاجة  كانت توزع على المساجد والزوايا والتكايا،

علـى شـكل    ما كبيرا منهادعا المجلس إلى االهتمام بترميمها لتحسين االستفادة منها، وقد عمر قس

متـر  ) 6000( إلـى ) 5000(تراوحت سعة كل من اآلبار التي عمرت ما بـين  وقد متين ومتقن، 

  .168اًمكعب

  

  :المؤسسات التعليمية والتربوية إدارةإنشاء و 2.1.2
  

سيما األيتـام  وال ،بناء المسلمين فيهابإنشاء المدارس وتعليم أ األعلى يسالماإللمجلس هتم اا

جنبية وفي الشـوارع، معرضـين   المدارس التبشيرية األ منهم الذين كان العديد منهم موزعين على

سنة  بالقدس يةسالماإلأسس المجلس دار األيتام فقد ، 169ألشد األخطار الدينية واألخالقية والصحية

يتام المسلمين وتربيتهم وتهذيبهم وتعليمهم الصناعات بعـد تعلـم الدراسـة    أ م، بهدف جمع 1922

  .بالدهم أبناءاالبتدائية حتى ال يكونوا عالة على غيرهم من 

قسم و ،قسم الصناعات للذكورقسم الدراسة للذكور و :قسامثالثة أوكانت المدرسة تضم 

طلبات تنظر اللجنة في حيث  ،يسالماإل المجلس عينهايجنة من قبل ل القبول يتم فيها وكان .اثاإلن

                                                            
، الطبعة اإلسالميةموسوعة العمارة ): 1988. (غالب، ع. وهي السقفية البارزة فوق باب أو جدران لتحمي من المطر او الشمس: الرفرف  164

  204األولى، بيروت، ص
  .14-13-5ص  المبارك، األقصىبيان المجلس، عمارة قبة المسجد  165
دي الخطيب خطيب      األقصىومن باب اهتمام المجلس بشؤون المسجد  166 دين أفن والسهر على راحة زائريه، قام المجلس بمخالفة الشيخ نجم ال

ذآور عن      األقصىالمسجد  وذلك إلقدامه على أخذ دراهم من زائري الحرم الشريف فقد تقرر إبالغ دائرة األوقاف بقطع راتب الخطيب الم
هر ة         ش ك، مؤسس رر ذل ر بالفصل إذا تك ذار األخي ذلك اإلن ذاره ب دة وإن ذه الم ول ه ب ط ن الخط ه م اءين ومنع م،   إحي ف رق راث، مل الت

  .389قرار رقم . 14/1،1/1922/13
لى وهو السقف في مقدم البيت، او ما يطلق على الممر المحصور بين جدران مبنى ما معقود يقوم على أعمدة، او ما يطلق ع: الرواق 167

 .207مصدر سابق، ص ): 1988. (غالب، ع. المسافة الواقعة بين بائكتين
  .14/1،1/6,9/1922/13التراث، ملف رقم،  إحياءمؤسسة  168
  .97/6,9/25/13التراث، ملف رقم إحياءمؤسسة  169
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 ممن هم يتيمي في المدرسة ينأن يكون المقبولالمجلس مع مراعاة القبول وترشح العدد الذي يحدده 

وفي كل  .الذي له إخوة قاصرون أكثر من غيره ليتيماو ،واليتيم الذي تزوجت أمه وتركتهاألبوين 

أو  عاملين، والذي ليس له إخوة كبار أخت في المدرسة أويس له أخ األحوال يفضل اليتيم الذي ل

   .ن يعتاش من ريعهاوتعليمه، والذي ليس له أمالك وأرزاق باإلمكان أ لتهأعاأعمام بإمكانهم 

باالتفـاق مـع مـدير     يةسالماإلقبل مفتش المدارس من ن في المدرسة فكان يتم تعيينهم أما المعلمي

لتقرر تعيـين مـن تـراه موافقـا      األعلى يسالماإلإلى هيئة المجلس  ؤهمأسماتقدم  المدرسة حيث

  . 170للمصلحة

عزل  لنظام المجلس  قرة السادسة من المادة الثامنةاختصاص المجلس وفقا للف كما كان من

وعند  األوقافالتي ينفق عليها من مال  يةسالماإلوقاف وموظفي المعاهد جميع موظفي الشرع واأل

يبين  أنالمعلومات للحكومة بذلك وعلى المجلس بما فيهم المعلمين فيجب تقديم ين عزل أحد الموظف

  . 171المؤدية للعزل األسباب

 ،لمـين مع مـن ثمانيـة  في مدرسة دار األيتام في القسم الدراسي  تألف الكادر التعليميوقد 

 )12- 7(بين ما  تتراوحالشهرية  المعلمين كانت رواتبو ،الثمانية ويختار الناظر من بين المعلمين

 كان لكل فـرع ف في المدرسة ما في القسم الصناعي، أالعلمية مؤهالتهمو همدرجاتتبعا ل شهرياجنيها 

الـذي كـان    المحامي أفنديالشيخ مطيع  وظيفة التعليم في المدرسة ىمن تولوم ،172صناعي معلم

 اًالشيخ أيوب معلم عينتم تو .174السعد أفنديفواز  و 173شهريا جنيهات سبعة يتقاضى راتبا مقداره

أيضا ، وكان من معلمي المدرسة 175جانب تعليمه للقرآن إلىاً وإماماً للمدرسة مؤذن وقرآن الكريم لل

  .176البديري أفنديالمعلم مصطفى 

قبـل  فقـد   ،و التصديق على االستقاالتالفصل  أيضاً المجلسإلى من المهام المخولة  وكان

 فـي  دارةكيالي باإلال أفنديوتم توكيل أحمد  الكنج أفندييق ام توفاستقالة مدير مدرسة األيت المجلس

ومعلـم   مدرسة الداخليـة لل اًالكنج أحمد الذي كان مدير أفندينقل توفيق  م، بعدها 1925 آذار 11

  .مديرا لدار األيتام يةسالماإلية في الكلية العلوم الرياض

يام ثالثة أ قرر خصم ولذلكملهم، تجاه عالمعلمين بواجبهم حريصا على قيام كان المجلس و

يام بال إذن من المجلس وذلـك مـن شـهر شـباط لعـام      أ ثالثةلالمدرسة  تركةل من مرتب المدير

طبيـب   بتعيـين  على رعاية شؤون الطلبة الصحية قام يسالماإلوحرصا من المجلس  ،177م1925

                                                            
  2-1ص.35/2/1/1،3/22/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  170
  .97/1,39/21/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  171
  4ص . 35/2/1/1،3/22/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  172
  .35/3/1/6،1/28/13التراث، ملف رقم   إحياءمؤسسة  173
  .35/3/1/5،1/26/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  174
  .35/3/1/3،1/25/13التراث، ملف رقم   إحياءمؤسسة  175
  .35/3/1/4،4/26/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  176
  .آان المدير في ذلك الوقت توفيق أفندي. 35/3/1/1،1/22/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  177
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حسام  المجلس تارخفقد ا ،وتقديم العالج لهم في حالة المرض درسة األيتام لمراقبة صحتهمخاص لم

 .178وذلك القتداره على القيام بواجبه العملي للمدرسة بو السعود طبيباًالدين أ

يتـام  يـتعلم األ  مدرسة صناعيةن تكون أ يةسالماإلمدرسة األيتام نشاء الهدف من إ كانلقد 

، فـتم  قسام جديـدة حرص القائمون عليها على افتتاح أ ولذلك، 179فيها الحرف والصناعات المختلفة

بجميـع  وتم تجهيز الفرع الجديـد   ،العربية الخياطة نشاء فرعبعد إ اإلفرنجيةالخياطة  افتتاح فرع

بعد مضى سبعة أشهر على افتتاح معمـل   جارةللن يضا مشغلالزمة، وافتتح أال دوات والماكناتاأل

احتـوت  كمـا  ، 180يضـا له أبرع المعلمـين أ  وعين واألدواتيضا بجميع اآلالت وجهز أ األحذية

 الطباعـة  والتنجيد و الدهانو ،واإلفرنجيةالعربية ارة جالن أخرى مثلعلى  أقسام صناعية  مدرسةال

الصـناعات التـي تخـص     إلـى  ضافةوالحدادة، باإلاألحذية وصناعة األثاث و الخياطةوالتجليد و

  . 181المكفوفين

تـوفير   لجويتم بيعها ويستخدم ريعها من أتتم في دار األيتام جميع هذه الصناعات كانت و

في مطبعة دار  تطبعلمجلس اوالنشرات الصادرة عن مطبوعات النت جميع كا امكنفقات المدرسة، 

هذا دليل واضح علـى دعـم   و بعة في الصفحة األولى للمطبوعاتلمطكان يوثق اسم ايتام حيث األ

فقد تـم   خارجها إلىبل تعداه لمنطقة القدس  على الطباعة الدار، ولم يقتصر األمر عمالالمجلس أل

طلـب   توسع عمل الدار فقد، ومع 182بيافا يةسالماإلالوطنية لمدرسة النهضة  مطبوعة 500 طباعة

  .183ستيراد األخشاب من بيروت لصالحهاأن تقوم با األيتاممدرسة  من

يرتديها تالميذ جميع المالبس واألحذية التي ف ،روضة المعارف كذلك تعاونت دار األيتام مع

في دار األيتام، وحسب شهادة أحد زوار المدرسـة فإنـه رأى    هاتعاتم صنت تكانروضة المعارف 

للمجلـس  وهكذا كان موسى كاظم باشا الحسيني،  لجنة التنفيذيةيصنع بدلة لرئيس ال خياط المدرسة

من احتياجاتهم  ن يشتروامها من خالل دعوة جميع الوطنيين أنشاء المدرسة ودعإالفضل األكبر في 

  . 184مصنعة في الدارالبضائع والسلع ال

ـ   حيث ،للمكفوفين اًتضم قسم يةسالماإلكانت دار األيتام و راءة يتلقون تعليما خاصا فـي الق

وا يحفظون القـرآن  كان عملهم اليدوي، كما إلى ضافةوتعليما عاما باإل، )بريل(والكتابة على طريقة 

فكان يتم في الدار  ما قسم البناتأ .جلها كان تأسيس الدارة التي من أالتنشئة الصالح الكريم لتنشئتهم

معلومات مجملـة فـي   الخياطة وعلمن فيه التدبير المنزلي واالبتدائية ثم يت لبنات فيه للمرحلةتعليم ا

                                                            
   3م ص1922تشرين األول  10، 520جريدة فلسطين، عدد  178
  .5ص. 35/2/1/3,1/22/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  179
  .3م ص1922تشرين األول  10، 520جريدة فلسطين، عدد  180
ة،   أعمالبيان المجلس، . 7ص  35/2/1/3,1/22/13قم التراث، ملف ر إحياءمؤسسة  181  25االجتماع العام الذي عقدته الهيأة االنتخابية العام

  8ص. 1925 أغسطس
  .35/1/5,1/29/13التراث، ملف رقم   إحياءمؤسسة  182
  .35/1/8،5/29/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  183
  . 2م ص1923نيسان  13، 570جريدة فلسطين، عدد  184
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، التي يتعلمونها الحرف إلى إضافةلطالب الموسيقى هتمت الدار بتعليم ااو .185صول تربية األطفالأ

                  . 186لجميع الطالب ودعاية للمدرسة لى ذلك مصدر للتسلية والترويحإ ضافةوهي باإل

حسـب  ف ،منذ تأسيسـها  األخرىتلو سنة  باستمرار تزايديفي المدرسة  كان عدد الطالبو

الطلبة الـذكور   بلغ عدد يسالماإلإحصائيات لعدد الطالب في المدارس التي يشرف عليها المجلس 

 الطالب الـذين ضـمتهم  بلغ مجموع  بينما. 187طالبة وأربعينطالبا مئة وأربعين   م1924في سنة 

بعد أن  يتيمةثالثين منهم  هم تسعة وثمانينتخرج من 280 ،م1925المدرسة منذ تأسيسها حتى عام 

        . 188أتقنوا صناعة من الصناعات أو عثروا على أهلهم

 عدتها في االسـتمرار علـى  تلقى الدعم المالي من جهات مختلفة  لمساتوكانت دار األيتام 

  189وتاريخه بين الجهات الداعمة ومقدار الدعمالذي ي )2.2(وهذا ما يظهر في الجدول عملها ب القيام 

  . الجهات الداهمة ومقدار دعمها لدار األيتام :2.2جدول 

  الجهة الداعمة تاريخ الدعم مقدار الدعم
  .لم يتم ذكر الجهة الداعمة  6/12/1924  قرشاً مصرياً 475

  .)قاضي طبريا(من المحكمة الشرعية لطبريا    2/10/1924  قرشاً ونصف 757

من فوائد أموال األيتام المودعة في بنك انجلو فلسـطين،    2/2/1924  مالً 756جنيهات و 10

  .وما تم جمعة من أهل الخير

  .صندوق األوقاف لحساب المدرسة إلىدخل ُأ  10/3/1924  مالً 760جنيهات و 3

أمـوال   األموال التي كان يتم استدانتها من صندوق من   26/8/1924  مالً 960جنية فلسطيني و

   .األيتام

أمـوال   من األموال التي كان يتم استدانتها من صندوق   5/1/1929  مالً 836جنيهات و 9

  .األيتام

  .األيتاممن تبرعات المستدينين من صناديق   10/4/1929  مالً 673جنيهات و 10

  .الجهة الداعمةلم يرد ذكر   6/5/1929  مل  86جنية و

    4/7/1929  مالً 400جنية و 2

    1/8/1929  مل  880جنيهات و  3

    1/9/1929  مالً 783جنية و 1

    1/9/1929  مالً 552جنية و 1

    3/11/1929  مالً 622جنية و 3

    30/11/1929  مالً 742جنية و 1

  .35/4/9،15/24/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة : المصدر
                                                            

  ).13/؟/35/2/1/13،3(التراث، ملف رقم  إحياءسسة مؤ 185
  .9-8ص  35/2/1/3,1/22/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  186
  .م1923/1924/ هـ 1342-1341في فلسطين لسنة  األعلى اإلسالميبيان المجلس  187
  .4ص .1925غسطس أ 25ه الهيئة االنتخابية العامة، االجتماع العام الذي عقدت أعمالبيان المجلس،  188
  .35/4/9،15/24/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  189
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، وقد اتجهت على أن تجمع المدرسة بين العلم والدين األعلى يسالماإل وقد حرص المجلس

المدرسـة   كـان مقـر  لقد والجمع بين التعليم والتهذيب وبين اكتساب الصناعات،  إلىسياستها  في 

   .190ان يشغله متصرف القدس العثمانيكالسراي الذي 

  

   :يةسالماإلالكلية 
  

 يةإسـالم نيته إنشاء كليـة  م 1922آذار  31يخ بتارفي بيان نشر في الجريدة  قرر المجلس

وفي ، 191حول الموضوعاقتراحاتهم وآراءهم  إليهوطلب من أهل الخبرة في هذا المجال أن يرسلوا 

نوي إنشائها، وقد تكونت الم يةسالماإلم للكلية زاللجنة لوضع البرنامج ال المجلس ختارأعقاب ذلك ا

عبـد  شيخ حسام الدين جار اهللا وللشيخ موسى البديري واالشيخ خليل الخالدي واكل من  من اللجنة 

  . 192حمد سامح الخالدي وعادل جبر ورفيق التميمي وحسين عوني الدجانياللطيف صالح وأ

في باب  في مدينة القدس، يةسالماإلالكلية  أن يكون مقر األعلى يسالماإل المجلس قرروقد 

 ، وقـد 193م1925كانون األول  20الساهرة في  باب إلىتم نقلها  ولكنلشريف العتم بجوار الحرم ا

فـة وبعـض اللغـات    لتدرس العلوم الشرعية والحقوقية واألدبية والفنـون المختل  نشئت المدرسةأ

يحسـنون   يةسالماإلالعلوم متحلين بآثار التربية  هذه األوروبية، بهدف تخريج رجال متضلعين في

ويصلحون للقيام بالوظائف الشـرعية والعلميـة    اإليهرشاد عن تعاليم الدين والوعظ بها واإل الدفاع

   .يةسالماإلوقفية وإلقامة الشعائر وال

ـ ربع منهـا للتعلـيم الثـانوي واثن   في الكلية عشر سنوات أالدراسة كانت مدة  ان للتعلـيم  ت

قدم طلبا ن يطالب يرغب في االلتحاق بالكلية أ كان على كلو، 195ربع للتعليم العاليوأ 194لتجهيزيا

ال وأ الثانية والعشرين قد تجاوز الطالب ال يكونأ بلقبول الطالط تير المجلس، وقد شُرخطيا لسكر

   .196ن ينجح في امتحان القبولة وأيقل عن السادسة عشر

يعينون من قبـل   دارةمدير يعينه المجلس، وكذلك سائر موظفي اإل يدير شؤون الكليةوكان 

الشيخ محمـد سـعيد    بعد تغيب، ف197للمجلس ترشيحهمتهي المدير من بعد أن ين يسالماإلالمجلس 

كـانون   5في  يةسالماإلالكلية  مدرسة إدارةالتميمي برفيق بك  لىإ مدير المدرسة عهدمراد  أفندي

                                                            
  .154، ص مصدر سبق ذآره ): 1988. (م صالح،  190
  .3م، ص1922آذار  31، 468جريدة فلسطين، عدد   191
  .3م ص1922حزيران  16/ 488جريدة فلسطين، عدد   192
  .75/1/1,2/23/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة   193
  .أنه التعليم الذي يؤهل الطالب للتدريس بعد تخرجه من الكليةدو المراد منه هكذا ورد أسمة في المصدر وعلى ما يب: التعليم التجهيزي  194
  .1ص 3//75/1/2،224، ملف رقم اإلسالميةالتراث، نظام الكلية  إحياءمؤسسة   195
  .2م ص1923آب  28، 607جريدة فلسطين عدد   196
  .2، ص75/1/2،2/24/3التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة   197
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تـم تعيـين    وبعد استقالة األستاذ رفيق بك التميمي من وكالة مديرية الكلية ،بالوكالة م1923األول 

  .م1924ي كانون الثان 1كنج في  أفنديتوفيق  األستاذ

ن من صالحيات المدير أن يأذن لألساتذة والمأمورين بالتغيـب عـن   حسب نظام الكلية كاف

ن المـدة  أوفي حـال   ،الكلية مدة أسبوع على األكثر لعذر شرعي وللتالمذة خمسة عشر يوما كذلك

   .عن الغائب المأذون لهتعيين وكيل لجب أخذ اإلذن من المجلس كانت أكثر من ذلك فإنه ي

فقد عين توفيـق   ،حرص المجلس باستمرار على تعيين المدرسين األكفاء في المدرسة وقد

كـانون   30جنيها مصريا في  عشرينات في الكلية بمرتب شهري قدره كنج معلما للرياضي أفندي

  أفندياعيل سمسويد وإ أفنديى تعيين الشيخ أمين عل يسالماإل افق المجلسو كما .198م1923األول 

المجلس هذا أرفق خليفة معلما للرياضيات، وقد  أفنديشكري و للدروس الدينية، مينالعكرماوي معل

بلـغ   وقد .199خرين معلم آيوقد يقوم المجلس بتع أن تعيين معلم الرياضيات مؤقت ظةالكتاب بمالح

سـتة   في القسم الثانوي بلغ عدد المعلمينو  ،200أثني عشر موظفاً م1922سنة الكلية  عدد موظفي

   .201م1924سنة في معلمين 

 ضم كـادر مـوظفي  فقد  يةإسالم بتنشئة الطلبة تنشئة انطالقاً من اهتمام المجلس والكليةو

ويتلـو القـرآن    الوضوء والصالة وآدابهـا،  ات الخمس ويعلمهمالطلبة في الصلو ؤميل الكلية إماماً

يقرأ علـيهم  و ،ترتيل القرآن ويعلمهم ،بعد صالتي العشاء والفجر من كل يوم الكريم على مسامعهم

 في العام الدراسيلبة الكلية بلغ عدد طوقد . 202خالقية في األوقات المناسبةدينية وإرشادات أعظات 

فـي القسـم     طالبـاً  تسعة وثالثين في ملفات المجلس حصاءات الواردةاإلحسب م، 1923/1924

  . 203فقط الثانوي

وهذا ما  ،دراستهم مننتهاء فر فرص العمل لهم بعد االدم توع وقد عانى خريجو الكلية من   

ريجين من القسم من الطلبة الخ األعلى يسالماإللى سماحة رئيس المجلس إ المقدم طلبيظهر من ال

مستقبلهم وتقرير ما لهم من الحقـوق ومـا   إلى سماحته أن ينظر بعين العطف  منالثانوي راجين 

 القائلة يةسالماإلساسية من نظام الكلية مواد األعليهم من الواجبات، وذلك عمال بالمادة الرابعة من ال

حرزوا شـهادة التحصـيل الثـانوي،    تضمن حقوق وواجبات الطالب الذين أسيوضع نظام ي بأنه 

 يسـالم اإلهم فـي الوظـائف التابعـة للمجلـس     وطالبين من سماحته أن يتم ترجيحهم على غير

   .204األعلى

                                                            
  .75/1/5،1/26/13، ملف رقم، دارةوشؤون موظفيها وشؤون اإل اإلسالميةالتراث، الكلية  إحياءمؤسسة   198
  .75/1/4,1/26/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة   199
  .6,4/97/22/13م مؤسسة إحياء التراث، ملف رق  200
  م 1923/1924في فلسطين لسنة  األعلى اإلسالميبيان المجلس الشرعي   201
  .75/1/2،2/24/3التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة   202
  م1923/1924في فلسطين لسنة  األعلى اإلسالميبيان المجلس الشرعي   203
  .75/2,1/24/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة   204



‐ 44 ‐ 
 

       :  التي كان يشرف عليها المجلس األخرىالمدارس 
 

 فكان لهن نصيب مـن اهتمـام    ،بتعليم الفتيات الفلسطينيات األعلى يسالماإلهتم المجلس ا

نـات، حتـى   تأسيس مدرسة للبفي فلسطين ولذلك اهتم ب إنشائهمنذ بداية  األعلى يسالماإل المجلس

ولمـا  ، المدارس التبشيرية واألجنبيـة بدالً من  يةسالماإلاللتحاق بالمدارس يتيح للفتيات المسلمات ا

 ينـوي  مدرسـة  أي افتتاحقرار عن  المعارف العمومية تبليغها إدارةه تجامجلس الكان من واجب 

ذن قبل من مدير المعارف وأخذ األ ، حتى تتم الموافقةوموعد افتتاحها وعن موقع المدرسة ،افتتاحها

تمـت  ات المجلس بهـذه اإلجـراء   خمسة وأربعين يوما من افتتاح المدرسة على األقل، وبعد قيام

لة باب العتم بقـرب  في القدس بمح ،205باسم مدرسة البنات اإلسالمية  المدرسة قة على افتتاحالمواف

   .206الحرم الشريف

فقد قام المجلس  مدرسة، خمسة عشرن يشرف عليها المجلس التي كا عدد المدارس وقد بلغ

 أصـبحت والتـي   لس،مدرسة النجاح في نـاب  ض المدارس األهلية القديمة، وأنشأبتوسيع نشاط بع

مـدارس فلسـطين    من أهـم  أصبحتالتي  ،207روضة المعارف في القدس مدرسة ثانوية، ووسع

كان يدرس فيها خمسة عشر الخليل المجلس مدرسة ليلية في  وأنشأثالثمائة تلميذ،  أكثر من ضمتو

  .اًطالب

وجامع حسن   في الجامع الكبيربتعيين مدرسين  فقام كما اهتم المجلس بالتعليم في المساجد

مدرسة لطلبـة العلـم الـديني    انا، وأسس مج العربية والشرعية لمن يرغببك بيافا لتدريس العلوم 

  . 208أربعين طالباً م 1923وضمت حتى عام  في جامع سيدنا هاشم في غزة رآن الكريمالق وحفظ

سة العباسية في المدرو ،209ودار العلوم في يافا ،االبتدائية في غزةكان المجلس يمول مدرسة الفالح 

   .210مدينة الرملة

في فلسطين خمسة عشر مدرسة  يسالماإلوقد بلغ عدد المدارس التي يشرف عليها المجلس 

  .211والمدينة التي توجد فيها المدرسة للمجلسالمدارس التابعة  )2.3(يوضح الجدول و

                                                            
  .75/1/3،1/25/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  205
  .75/1/2,3/25/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  206
ص  منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، الجزء األول عهد االنتداب، التعليم والتحديث في المجتمع العربي الفلسطيني،): 1969. ( أبدران،  207

165.  
  .1م،ص1923تشرين الثاني  6 ،م627جريدة فلسطين، عدد  208
  .1127، ص2الموسوعة الفلسطينية، مج 209
  .51، ص3الموسوعة الفلسطينية، مج 210
  .97/1,7/31/13وملف رقم . 97/6,4/22/13التراث، ملف رقم   إحياءسة مؤس 211
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. األعلى يسالماإلالتي يشرف على إدارتها المجلس المدارس : 2.3جدول   

  األعلى يسالماإلدارتهاى إرس التي يشرف علالمدا

  مدرسة ثانوية داخلية  نابلس  مدرسة النجاح الوطنية

  مدرسة صناعية داخلية  القدس  يةسالماإلمدرسة األيتام 

  مدرسة ابتدائية داخلية  القدس  يةسالماإلمدرسة البنات 

مدرســـة دار العلـــوم  

  212يةسالماإل

  ابتدائية اسمدر  يافا

  أوليةمدرسة   يافا  حمد عليمدرسة موالنا م

 يةسـالم اإلمدرسة البسـتان  

  لإلناث

  مدرسة ابتدائية  يافا

تعليم القرآن والتجويد للعجزة 

  بسيدنا هاشم

  مدرسة ابتدائية  غزة

  مدرسة ابتدائية  غزة  مدرسة الفالح الوطنية

  مدرسة دينية داخلية  عكا  المدرسة األحمدية

  أولية مدرسة  الناصرة  مدرسة البستان لإلناث 

  مدرسة أولية  قضاء غزة  مدرسة الكوفخة

  مدرسة ابتدائية  نابلس  213رسة العرفاندم

  :يقدم لها الدعم المادي فهياألعلىيسالماإلأما المدارس التي كان المجلس

  مدرسة ثانوية داخلية  القدس  كلية روضة المعارف

  مدرسة ابتدائية  الخليل  يةسالماإلمدرسة اإلصالح 

  مدرسة ابتدائية  الخليل  يةسالماإلية مدرسة الهدا

  .97/1,7/31/13وملف رقم . 97/6,4/22/13التراث، ملف رقم   إحياءمؤسسة  :المصدر

ثالث مكونه من دار في الواقعة شرقي القدس، ديس  قرية أبومدرسة في  كما افتتح المجلس

 سماحة رئيس المجلسى ، فأرسل رجاء إللكن المدرسة أغلقت بعد فترة قصيرة من افتتاحها ،غرف

                                                            
  للذآور وواحدة لإلناث 6وهي سبع مدارس  212
أسست من غلة األوقاف المندرسة لمرحلة االبتدائي في عهد المجلس اإلسالمي آان يشرف على إدارتها مكونة من رئيس : مدرسة العرفان 213

تاريخ جبل نابلس ): 1975. (النمر، إ. ة التجارية ومفتش المعارف آان  محمد علي دروزة مديرًا لهاالبلدية ومدير األوقاف ورئيس الغرف
  .109والبلقاء، مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية، نابلس، الجزء الرابع، ص
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ان المجلس قد ك إذا، لكن لم يرد لدينا 214التعليم فيهاعيين معلم ليقوم بوت افتتاحهاـعادة إل يسالماإل

  .المدرسة بفتح مدرسة أخرى بديله لها إغالقمدرسة أو انه قد عوض عن عاد فتح الأ

جتهم بحـا  النجباء والذين تشهد لهـم مدارسـهم   الطالب المجلس على مساعدة وقد حرص

نصف نفقات الدراسة في الجامعة التـي يختارونهـا   من خالل دفع في الدراسة، للمساعدة ونشاطهم 

طالب العلم الـديني علـى    ، وكان يفضلفي البالدلها  الفروع األكثر حاجة على أن يتخصصوا في

ثـار  فن اآل األول يدرسلمانيا في أيدرسان ساعد المجلس طالبين فقد ، 215غيرهم في هذه المساعدة

 قـام ، وفي بيـروت  األمريكيةالجامعة في  وساعد ثالثة طالب يدرسون .واآلخر الهندسة يةسالماإل

بعودتهم بعـد   مشروطةهؤالء  وكانت مساعدةفي األزهر الشريف، يدرسون بمساعدة ثالثة طالب 

  . 216يةسالماإلتحصيلهم العلمي ليدرسوا في المدارس 

الدارسين فيها من ذلك، فقـد  ومعاناة الطلبة ألمانيا  ونتيجة لألزمة االقتصادية التي مرت بها

ن رح على المجلـس أ فاقتُ ،فيها الطلبة الموجودين إلىلتقديم العون  يسالماإلالمجلس  إلىطلب قدم 

يل، خمسة طلبة من أكثر هؤالء الطلبة احتياجا  فينفق عليهم حتى يكملوا مدة التحص أويختار أربعة 

ل باقي الحكومات في بعثاتها، أو أن يتخذ المبلغ الذي صالحه كما تفعفي م ويستخدمهم بعد تخرجهم

مهتم بالمسألة كـل    بأنهعلى هذا االقتراح  يسالماإلوقد رد المجلس  ،217عليهم دينا في ذمتهم نفقأ

  .218حوال الطلبة وسيساعد من يراه مستحقا للمساعدةاالهتمام وأنه يدرسها دراسة وافية ليعرف أ

لكتب ل اراًد بل أهتم بإنشاء ،بالعلم ونشر المعرفة على إنشاء المدارس فقطالمجلس لم يتوقف اهتمام 

عادل جبـر   في صحن الصخرة، وكان 219في القبة النحوية م1922تشرين ثاني  12في تم افتتاحها 

في رواق الحـرم الشـمالي،    220ى المدرسة األسعردية، وقد تم نقل المكتبة فيما بعد إلأول مدير لها

نشائها وتوليت وكالتهـا  إكانت لي يد في  "ف محاسبا لألوقايعمل اهللا مخلص الذي كان  ويقول عبد

   .221"عدة أشهر

نين ساحتوت المكتبة عند افتتاحها على ثالثة آالف مجلد أكثرها مما جادت به أيدي المحوقد 

وظهـر   لداروقد أبدى الحاج أمين الحسيني اهتماما بهذه ا والغيرة على العلم واألدب، وأهل الفضل 

                                                            
  .75/1/1,7/28/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  214
  97/1,7/31/13التراث، ملف رقم،  إحياءمؤسسة  215
  .97/6,9/25/13التراث، ملف  رقم  إحياءمؤسسة  216
  .1م، ص1923أيلول  14، 612جريدة فلسطين، عدد  217
  .3م، ص1923أيلول  21، 614جريدة فلسطين، عدد  218
ك   المبارك تقع في الطرف الجنوبي الغر األقصىهي احدى قباب المسجد : القبة النحوية 219 أها المل ن     بي لصحن الصخرة، انش المعظم عيسى ب

ادلال وبي،األ ع ام  ي ـ604ع دي، ع .م1207-ه روت،        ): 2000. (المهت ة، بي ة للطباع ى، دار تعيم ة األول ارة، الطبع اريخ وحض دس ت الق
دي، ع     . 227ص د المه ة ، عب ة النحوي ة والقي ة النحوي ن المدرس ر ع ي     ): 1981. (أنظ رين األيزب ي العص دس ف ت المق ي بي دارس ف الم

  .355-351ية، الطبعة األولى، مكتبة األقصى، عمان، الجزء األول، صوالمملوآي ودورها في الحرآة الفكر
ام    أوقفها: المدرسة األسعردية 220 ا ع ة  . م1358-هـ 760الخواجا مجد الدين عبد الغني بن سيف الدين ابي بكر بن يوسف األسعردي  وقفه واقع

دة  ى بل بة ال ة شمالي الحرم واألسعردي نس القرب من المدرسة الجاولي ي شرقي ) سعرد(ب رة وان ف ن بحي وب م ي الجن ة ف ة الواقع الترآي
  .70-69مصدر سيق ذآره، ص): 1981. (عبد المهدي، ع .276مصدر سبق ذآره، ص): 2006. (األناضول، الدباغ، م

  .34صامد، عمان، ص  -تراث فلسطين في آتابات عبد اهللا مخلص، الطبعة األولى، منشورات دار الكرمل):  1986. ( العسلي، ك 221
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 طنين مـن أجـل توسـيع   لموال األعلى يسالماإلباسم المجلس صدر ذلك من خالل اإلعالن الذي 

بنـاء واألحفـاد وخدمـة    المكتبة وجمع الكتب لها، ليكون هذا العمل من قبيل البر باألجداد ونفع األ

ن علـى  ورووالمعرفة ومن هم غيلبى أهل الخير وقد . 222المدنية واإلنسانية عامة والعربية خاصة

، اًمجلـد  مئتـين وثمـانين  عددها  ة، والتي بلغثمينالكتب المجلدات وظ الكتب فقدموا العديد من الحف

، وجريـدة الفـالح، ومجلـة    الجامعة، ومجلة الشـرق  مجلةالعديد من المجالت مثل  إلى ضافةباإل

  .223مجلة القاموس العامو البيطرية

هم لديهم حب المعرفة والمطالعة، فقد بلـغ  من مالقت المكتبة استحسانا من المواطنين وقد 

الـدار   إلـى م، وبلغ عدد المجلدات المهداة 1923لعام  أيلولخالل شهر خمسة وستين  هاد زائريعد

م ألفا 1927في عام  ضمت المكتبة وكانت. 224 تسعة عشر مجلداً إلى ما تم تقديمه للمكتبة، ضافةباإل

تـم  المعرفـة فقـد   العلم ولنشر  يسالماإلمجلس واستكماال لهدف ال .225وثمانمائة كتاب ومخطوط

  .226في مدينة حيفا يةسالماإلللكتب  تأسيس دار

  

     :  األعلى يسالماإلروعات مختلفة للمجلس مش 2.1.3
  

  : يةسالماإلدار لآلثار 
  

 القديمـة  يةسـالم اإل من اآلثار اً يجمع فيه ما يمكن جمعهخاص مقراً أن يتخذ المجلس رأى

الواقع  المعروف بالرباط تخذ المكاناو ،يسالماإلالمتحف  تحت اسم الف أنواعهاوالحديثة على اخت

تجمع فيه الكثير من التحـف النـادرة   لم 1923عام  وذلك ،227متحفلهذا ال بجوار باب الحرم مقراً

  . 228وغير ذلك من اآلثار القيمة ةموعة نادرة من القاشاني القديموالكتب القديمة ومج

  

  :صناديق األيتام
  

م لتساعد على حفظ أموال األيتام وتنميتهـا  وللتخفيـف مـن    صناديق لأليتاس المجلس أس

لـى  قدم المجلس رجـاء إ وقد  ، األزمة االقتصادية ولتوفير األموال عن طريق القروض للمحتاجين

المزارعين الذين ينتظر أن  إلى اإلقراضتبذل جهدها في ترجيح المحاكم الشرعية ولجان األيتام أن 

                                                            
  4م، ص1923آب  7، 601عدد  جريدة فلسطين، 222
  .3م ص1923أيلول  14، 612جريدة فلسطين، عدد  223
  .4م، ص1923تشرين أول  26، 624جريدة فلسطين، عدد  224
  .24، ص تونس االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، ،المكتبات في القدس ):2002. (قدورة، و 225
  .97/6,4/22/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  226
  14/1،1/1922/13التراث، ملف رقم،  إحياءمؤسسة  227
  97/6,9/25/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  228
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زراعتهم بالمال المستقرض، و المزارعين الذين وقعوا تحت طائلة الربى، والذين ينتظـر   يطوروا

منهم أن يتمكنوا بهذه القروض من عدم التعامل بالربا فال يضطرون لبيع أراضيهم، كل ذلك بشرط 

  .229محافظة على مال األيتام قبل كل شيءال

  

  : يسالماإلالمستوصف 
  

باشـر المستوصـف   وقد تجاه دار الحكومة، ااب العمود بمحلة في  هذا المستوصف أنشئ   

يـام فـي   ثالثـة أ وكان يـداوم  الدجاني  أفنديدكتور فؤاد ال بإشرافم، 1924نيسان  22عمله في 

 بعد مرور فترةو .230وصيدلية إلعطاء الدواء لفحص النساء، ةقابلة خبير هن يتوفر فيوكااألسبوع، 

من محله المستأجر  نه من المصلحة نقلهأى المجلس أر موقعه المذكورعلى افتتاح المستوصف في 

  .231جرتهتصاد في النفقات، واالستفادة من أمن أجل االق 39دار األوقاف  رقم  إلى

  

في مستشـفى الحكومـة، وإنشـاء     )والدي للنساء واألإسالممستشفى (نشاء فرع إ

  : نساء على فن التمريض والقبالة مدرسة لتدريب
  

مـع   األعلـى  يسالماإل، فقد اتفق المجلس بين المسلمات قانونيات نظرا لعدم وجود قابالت

في كل سـنة،  بات مسلمات لتعليم ثماني طال على افتتاح مدرسة ومستشفى صغير البريطانية دارةاإل

جرائهن االمتحان الرسمي لدى الحكومة، ليقمن بتمـريض مـن هـو    مهنة بعد إعلى أن يمارسن ال

وما  يسالماإلالمجلس  ، على أن تدفع نفقات ذلك منالفقيرات ماتمسلال الحوامل النساء محتاج من

مقابل مستشفى الحكومة  لهذه الغاية تخذ مكانااولقد  .هل البر واإلحسانيتم جمعه من التبرعات من أ

  .232معلمات ماهرات خبيرات في هذا المجالفي المسكوبية كانت تقوم بإدارته 

عنايتها بهـذا المشـروع،   و ستورس الهتمامها يالليدنة المحس لىقدم المجلس كتاب شكر إ

تألفـت لجنـة مـن النسـاء     ، لهذا المشروعالكاملة الميزانية  لعدم قدرة المجلس على توفير ونظرا

ستورس التي  الليديالمشروع وكان يرأس لجنة النساء والرجال لجمع اإلعانات من أجل تحقيق هذا 

 أفنـدي كريمة سعيد وقرينة كاظم باشا الحسيني  عضوية إلى ضافةباإلإلنجاح هذا المشروع،  سعت

                                                            
  .97/6,9/25/13التراث، ملف رقم  إحياءؤسسة م 229
  .13/24/1,3/2/60التراث، ملف رقم إحياءمؤسسة  230
  .60/2/1,6/25/13ملف رقم التراث،  إحياءمؤسسة  231
  .60/2/1,5/24/13ف رقم التراث، مل إحياءمؤسسة  232
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وكريمة عارف باشـا الـدجاني    جار اهللا  أفنديقرينة على و نشاشيبيقرينة راغب بك الو الحسيني

   .233الحداد أفنديقرينة و

  :تأسيس فرق كشافة

   

لـى  يرجع تاريخ تشكيل الكشـافة إ و بتأسيس فرق للكشافة األعلى يسالماإلواهتم المجلس 

وقـد   تشكيل فرق كشافة فلسـطينية، ببهاء الدين طباع،  إلىالحسيني الحاج أمين  قدمهذي الطلب ال

، م1924سنة  األقصىجمع اإلعانات إلعمار المسجد  ين على الطباع في الهند أثناءتعرف الحاج أم

تشكيل جـيش   هذه الفرقتأسيس  من ، كان هدف الحاج أمينهافي ب الفرق الكشفية يقوم بتدري وكان

  .234، ألن اليهود كان لهم فرق كشفية تدعى المكابية، بحجة تأسيس فرق كشفية رياضيةمحلي

 شاركوايشرف عليها المجلس  من طالب المدارس التي كان اًوحسب اإلحصائيات فإن عدد   

روضـة المعـارف   هذه الفرق الكشفية مـن  في  عدد الطلبة المشاركينقد بلغ قة الكشافة، ففي فر

، ستة عشر طالباًعددهم  قد بلغف يةسالماإلدار األيتام  منأما تة وأربعين طالباً س الوطنية في القدس 

  . 235اثنين وثالثين طالباًنجاح مدرسة ال منوبلغ عددهم 

بطلب من الحـاج أمـين   القدسي ساحة الحرم  إلى إحضارها بعد تأسيس فرق الكشافة تمو

كان مجموع الكشـافة  و ،فة أناشيد وطنية، وأنشد الكشاتم خالل ذلك رفع العلم الفلسطينيالحسيني و

أمـام   الفلسـطينية  من هذا العمل أن يبرز القـوة ن كان قصد الحاج أمي، اكشاف 15000يزيد على 

ذا العمل، وطلـب مـن   احتج على مثل ه السامي أن المندوب ذلك ؤكديهاينة واإلنجليز، ومما صال

  .236ال يتدخل في مثل هذه األمور السياسيةالحاج أمين أ

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
  .60/2/1،1/24/13رقم  التراث، ملف إحياءمؤسسة  233
  .39قضية فلسطين من خالل سيرة الحاج أمين، ص ): 1998. ( جبارة، ت  234
  .م1924-1923بيان المجلس الشرعي، لسنة   235
  .39القضية الفلسطينية من خالل سيرة الحاج أمين، ص ): 1998. (جبارة، ت  236
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  :والمحافظة عليها يةسالماإلاألوقاف  إدارة :الثانيالمبحث  2.2
  

ومنها تلـك التـي    الخيرية: أنواع وهي ةثالث إلى تقسم األوقاف في العصر العثماني كانت

، والتي وقفـت علـى األفـراد    الذريةهي ووالنوع الثاني ، وقفت على المساجد والمدارس والزوايا

كانت هـذه  وما بين الوقف الذري والخيري  فيها الواقف التي كانت يجمع وهي المشتركةاألوقاف و

تتبع نظارة األوقاف في  التي من قبل مديرية أوقاف القدسف تدار في نهاية العصر العثماني األوقا

 ن منفإ يسالماإل من المادة الثامنة من نظام المجلس الفقرة األولى فيووفقاً لما جاء . 237استانبول

وكـان مـن   ، 238في فلسـطين  يةسالماإلومراقبة األوقاف  إدارة األعلى يسالماإل المجلس وظائف

: وهي ثالثة أنواع من األوقاف عن والًمسؤ ه كانان يسالماإل مألوف أن يذكر  في وثائق المجلسال

  .241األوقاف المندرسةو 240واألعشار ،239المباني واألحكار

فترة حكم األيوبيين والمماليـك   إلىية منها سيما الخيرتعود معظم األوقاف في فلسطين والو

والعثمانيين حيث وقفت في هذه الفترات مساحات واسعة من األراضي والدور والمصابغ والخانات 

على المساجد والمدارس والزوايا والتكايا واألربطة، ولكن مع مرور الزمن بدأت هـذه األوقـاف   

تسجيلها بأسماء  أوالوقفية  تيالء على األراضيواالسبالتالشي نظراً إلهمال المتولين والنظار عليها 

يعرف باألوقـاف   وأصبحالفالحين القائمين بزراعتها بل أن بعضاً منها أهمل  أوالمتولين والنظار 

  .242نظار يقومون باإلشراف عليها أوالمندرسة نظراً لعدم وجود متولين 
  

    : األوقاف المندرسة إلشراف علىا 2.2.1
  

 إدارةن وأوقافهم بقيت األوقـاف المندرسـة تحـت    شؤون المسلمي إدارة لسبعد تسلم المج

لـى األوقـاف   اإلشـراف ع  البريطانية دارةمن اإل يسالماإلالمجلس  بلاطف ،الحكومة البريطانية
                                                            

  .26أوقاف القدس، ص):  2005( .المهتدي، ع 237
  ).1(أنظر الملحق رقم  238
المنهل ): شرنبدون سنة . (الحسيني، م. ر المثلهو عقد إجارة يفيد المحتكر حق البقاء والقرار على األرض المحكورة ما دام يدفع اج: الحكر 239

  .41ه، المطبعة الوطنية، القدس، صأحكامالصافي في الوقف و
التي فرضتها الدولة العثمانية على الحبوب وال عالقة له بالعشر الذي هو نوع من الزآاة التي يدفعها مالك األراضي   هي الرسوم : األعشار 240

السادس عشر الميالدي، المجلة األردنية / في فلسطين في القرن العاشر الهجري) اإلقطاع العسكري(التيمار  ): 2010. (العشرية  غنايم، ز
  .30للتاريخ واآلثار، عمان، ص

هي األوقاف التي اندثرت ودمرت بمرور الزمن، وال يعرف واقفوها : األوقاف المندرسة .97/6,4/22/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  241
  .  89أوقاف القدس في زمن االنتداب البريطاني، ص): 2005. (المهتدي، ع  وال يوجد متولون أو نظار إلدارتها

م، دراسة وتحقيق محمد 1556 -هـ964/ 312ألوية صفد نابلس غزة وقضاء الرملة حسب الدفتر رقم  أنظر عن األوقاف في فلسطين سجل 242
لواء القدس من دفتر تحرير . م1999/هـ1419عيسى صالحيه، الطبعة األولى، منشورات بدعم من بنك األردن والخليج، عمان، 

T.D)1051( الطبعة األولى، عمان، هلبخيت، نوفان رجا السواريم دراسة وتحقيق محمد عدنان ا1939م، 1538هـ 940، تاريخ ،
  .م2008 - هـ1429
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حضره الذي جتماع االخالل وذلك  األخرىال يتجزأ من األوقاف  اًجزء أنهاالمندرسة على اعتبار 

نجليزي المنـدوب  وسعيد الشوا وحضره من الجانب اإل سيني ومحمد مرادكل من المفتي أمين الح

األوقـاف   إدارةالموافقة الحكومية على نقل فيه تمت و ،243االنتداب دارةإلالعام  السامي والسكرتير

  . 244األعلى يسالماإلالمجلس الشرعي  إلىالمندرسة وملكيتها 

موظـف   بتعيـين  األعلى يسالماإل المجلس قام المندرسة، األوقاف أمور متابعة أجل ومن

 ألجـل  مندرسـة  أوقـاف  فيهـا  التي يوجد القرى في لطوافل القدس أوقاف مأمور قبل من مكلف

 عليهـا  الكشـف  يـتم  وبذلك مخصص، دفتر ضمن ومواقفها بحدودها األوقاف دائرة في تسجيلها

 اإلحالـة  معاملة تجري لالعم تنفيذ من االنتهاء وبعد العلني، للمزاد األهالي بين محلها في وطرحها

 عليها، العثور تمي التي المندرسةالوقف  أراضي تثبيت اإلجراء هذا فوائد ومن ،)القدس( المركز في

 من األوقاف صندوق وانتفاع منها اإليجار بدالت زيادة في والسعي عليها، األوقاف دائرة وإشراف

  .245الوقف قوقح على حرصا مصدقة بسندات اإليجار ربط يلزم أن على الزيادة

الحكومـة علـى بعـض     تصديقالحصول على  في المجلسفي  وقافاأل إدارة نجحتوقد 

وعليـه   صفد، طبريا، نابلس، الخليل، جنين، طـولكرم، ‘ غزة: المدن التالية في األوقاف المندرسة

  .246هااستالم األوقاف دارةإل يحق أصبح
  

  :استرجاع األوقاف وإثبات وقفيتها  2.2.2
  

 ميزانيتهـا  وإقـرار األوقاف  إدارةمنح المجلس الحق في  األعلى يسالماإل بموجب نظام المجلس 

 المجلـس  سعى ولذلكا، األدلة والبراهين إلثبات وقفه وإقامة يةسالماإلوالبحث عن جميع األوقاف 

 التـي  الوثـائق  على للحصول استانبول إلى الباحثين وأرسل وحصرها األوقاف لضبط تأسيسه منذ

  .247اعليه والسيطرة وقافاأل بإثبات له تسمح

غزة، ويافا، وعكا، ونابلس، والقـدس،   :مناطق هي ةلى ستإ ةاألوقاف مقسم إدارة تكانو

وكـان لكـل دائـرة     .248مدير عام مسؤول أمام لجنة األوقاف العامةمنها وقد كان لكل والخليل، 

وقاف المحلية وهذه تعرف باسم لجنة األاألوقاف  إدارةمن هذه الدوائر لجنة لمساعدتها في ) إدارة(

مأمور األوقـاف   إلى إضافةاللجنة تتألف من أحد العلماء واثنين من األعيان ينتخبان لفترة عامين 

                                                            
  .28-27ص ، وثائق فلسطينية في دور األرشيف اليهودية،): 1985.(، تجبارة 243
  .89أوقاف القدس، ص): 2005(المهتدي، ع،  244
  .371قرار رقم . 14/1،1/1922/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  245
  .371 رقم قرار. 14/1،1/1922/13 رقم فمل التراث، إحياء مؤسسة 246
  .389األوقاف في بالد الشام، ص 247
  .40م، ص1992بيروت، : ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية1، ط1988-1948في فلسطين  اإلسالميةاألوقاف ): 1992 . (م دنبر،  248
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لذلك تشـكلت  و 249األعلى يسالماإلالذي كان يشارك في لجنة األوقاف العامة التي شكلها المجلس 

   .250السبعوبئر  ،و جنين ،طبرية، والناصرة،والرملة، وصفد وحيفا،  في لجان األوقاف

في ، يةسالماإل ى مسح العديد من األراضي الوقفيةعلباإلشراف  يسالماإلقام المجلس  وقد

عن رغبته فـي تنظـيم   أعلن ، و251لمنع االعتداء عليهاوثباتها بالمخططات الهندسية إل منه محاولة

  . 252للقيام بذلك تهم للمجلسابعطاء الوقفية، فتقدم المساحونخرائط لألراضي 
  

 -1923األراضي التي تم مسحها فـي الفتـرة الواقعـة مـا بـين عـامي        )2.4( ن الجدولويبي

  .253م1924

  . م1924 –م 1923 ا في الفترة الواقعة ما بين عاميهاألراضي التي تم مسح: 2.4ل جدو

  الوقف دونم  ذراع
  أراضي وقف سيدنا روبين بيافا   32500  000
  أراضي وقف جامع المنشية بيافا  000  478
  أراضي وقف جامع سلمة بيافا  65  000

  ساحة وقف الجامع بالرملة  000  1047
  أراضي وقف على بن عليم بيافا وهو من األوقاف الذرية  28646  1366
  أراضي وقف سيدنا الفضل بن عباس بالرملة   3000  000

ى الشرعي   يسالماإلبيان المجلس : المصدر ـ  1342-1341، لسنة  األعل ول أيل  30م، 1924-1923ه
  .21م، ص1924

كانـت دون حجـج    عند محاولة تسجيل األوقاف، أنهاالمشاكل التي واجهها المجلس  ومن

 والمخـاتير فـي القـرى   لى األئمة الكتب إ رسالإل ما دفع المجلسوقفية تثبت مساحتها وحدودها م

ـ طالباً منهم البحث عن األوقاف وتسجيلها ي األوقاف في المناطق الفلسطينيةومسؤول قـام   ه، وعلي

، يةسـالم اإلتسجيلها في المحاكم الشرعية محاولة باألئمة ورجال الدين المسلمين و متولوا األوقاف

وحيث أنه لم يكن لها قيـد فـي المحكمـة    " : األعلى يسالماإلثائق المجلس و إحدىحيث جاء في 

ـ  والشرعية لقدم عهدها،  دودها ال في دفاتر الحكومة السنية، وقد تجاسر بعض مجاوريها علـى ح

فأدخلوا جانباً منها في أمالكهم، جئنا نخبر بوقفيتها، كما كنا نسمع عن آبائنا وأجدادنا بأنها وقف من 

                                                            
  .43- 42أوقاف القدس، ص ): 2005. (المهتدي، ع. 40مصدر سبق ذآره، ص): 1992. (دنبر، م 249
  .276قرار رقم . م1922تشرين ثاني سنة  23م، في 1922لعام  األعلى اإلسالميآتاب قرارات المجلس  250
  .21م، ص1924أيلول  30م، 1924-1923هـ 1342-1341، لسنة األعلىالشرعي  اإلسالميبيان المجلس  251
  3م، ص1923باط ش 9، 553، جريدة فلسطين، عدد .2ص.م1923تشرين أول  23، 623جريدة فلسطين، عدد  252
  .21م، ص1924أيلول  30م، 1924-1923هـ 1342-1341، لسنة األعلىالشرعي  اإلسالميبيان المجلس  253
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يف قيدها في سـجل المحكمـة   قديم الزمان لدفن موتى المسلمين ونسترحم من جانب الشرع الشر

  . 254 " الشرعية

ضح ودقيق فتح المجال الوقفية وعدم تحديد حدودها بشكل وا األراضيعدم تسجيل  أنكما 

 بعض القرى، وهذا يأراض على األوقاف والتعدي عليها، عند شرائهم ستيالءبعض المالك لال أمام

المجـدل  دونما من أراضي  قريـة   1250أرض مساحتها  عندما استولوا علىما فعله آل سرسق 

وقامـت نفـس    ،255تملك هذه األراضي الوقفية، فبنفوذهم تمكنوا من كانت وقفاً على جامع القرية

وقام ورثة ، 256موقوفة على جامع القرية من قرية كفرتا دونم 1500العائلة بشراء أراضٍ مساحتها 

 ي موقوفه على جامع القرية تبلـغ ضاأرود بما فيها اليه إلىقرية كفرتا أراضي سليم الخوري ببيع 

  . 257 دونم 300مساحتها 

 إلـى كتـاب   فـي األفراد، ف إلىامتد بل العائالت  علىاالعتداء على األوقاف  ولم يقتصر

وقف على سطح الفرن العائد ل أبنيةأن بعض أفراد عائلة األلفي يقصدون إحداث " فيه  جاءالمجلس 

ابلس   جامع الحنبلي للجنة أوقاف نابلس للنظـر فيـه   وتم إحالة االستدعاء  بدون مسوغ شرعي في ن

    .258" نظر فيهاومن ثم إبالغ المجلس بتقرير مفصل عن الحالة حتى يتم ال

 منها التعـدي ، وقعت على األوقافتعديات مختلفة  عنالمجلس كتب عديدة  إلىوردت وقد    

أرض الوقـف بيـارتين    مـن حيث كان  فيها،وقاف األ متولي على أرض أوقاف قيسارية من قبل

 كمـا كان يسعى لتسجيل هذه األرض باسـمه،  أن المتولي وخمسمائة جنية سنوياً للبرتقال ضمانها 

علـيهم للوقـف،   دفع ما  يرفضونمستأجري أراضي الوقف الذين  وكان التعدي يتم أيضا من قبل

وقـد   في القريـة  قطعة أرضلستأجرين كانوا م الواقعة جنوب حيفا، جزممن سكان قرية إ اًفبعض

  .259ولم يدفعوا األجرة انقضت سنتان

 وقـف  عـن  عويضاتت يأخذون كانوا البدو أن الوقف، أراضي واجهت التي المشاكل ومن

 بـدل  يأخـذون  هـؤالء  وكـان  المزارعة، سبيل على للبدو الممنوح ،260العباس ابن الفضل سيدنا

 وبناء بالوقف الضرر يلحق وبذلك الوقف أراضي في زرع فيها لهم ليست السنوات عن تعويضات

                                                            
ام،   اإلسالمياألوقاف في بالد الشام منذ الفتح العربي  ):2006. (غنايم، ز 254 الى نهاية القرن العشرين، المؤتمر الدولي السابع لتاريخ بالد الش

ـ1427 د2006/ه ث  م، المجل طين(الثال ام  )فلس الد الش اريخ ب ة ت ورات لجن ت، منش دنان البخي د ع ر محم ان  -، تحري ة عم ة األردني الجامع
  .397ص. م2008/هـ1429

ة    ): 1999. (غنايم ، ز 255 د التنظيمات العثماني ان، ص       1918-1864، لواء عكا في عه ى، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، لبن ة األول م، الطبع
340-341.  

  .397األوقاف في بالد الشام، ص ): 2006. (زغنايم،  256
  .398المصدر السابق،  257
  .97/3,2/22/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  258
  . 399األوقاف في بالد الشام، ص ):2006. (غنايم، ز 259
لكمالي استاذ دار الرملة م بنى األمير شاهين ا639في طاعون عمواس سنة  توفيول صلى اهللا عليه وسلم ابن عم الرس: الفضل بن العباس 260

األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ): 1973: (م وجعل فيها مسجدا جامعا ووقف عليه أماآن، العليمي، م1450منارة على ضريحة سنة 
 أنظر عن أوقافه في الرملة سجل. 241- 239تراث فلسطين، ص ): 1986. (العسلي، ك. 70- 69دار الجليل، بيروت، الجزء الثاني، ص

م دراسة وتحقيق محمد عيسى صالحية ، الطبعة 1556- هـ664تاريخه  312أراضي ألوية صفد نابلس غزة وقضاء الرملة حسب الدفتر رقم 
  . م1999- هـ1419األولى منشورات بدعم من بنك األردن والخليج، عمان، 
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 تيسـن  عـن  للبدو مبلغ أي التعويضات دائرة تصرف بأال للحكومة الكتابة المجلس قرر ذلك على

 المبـالغ  في والنظر القدس، في األوقاف لدائرة المذكورة التعويضات تدفع أن على 1921-1922

 .  261منهم األوقاف حق وتحصيل حق بدون البدو قبضها التي

 التعـدي  وأن روبـين  النبي على تعد حصل أنه فيه بين كتاباً، يافا أوقاف مأمور رفع كذلك

ولكن دون معرفـة   األراضي محكمة في الدعوى فعر المجلس فقرر ،262دونم 2500 بمقدار حصل

  .الجهة المتعدية على أراضي الوقف

البريطانية تتمثل في رفض االعتراف  دارةمعارضة من قبل اإل يسالماإلكما واجه المجلس 

قرية  وقفية إلثبات رفعت في محكمة االستئنافبصحة بعض األوقاف ويظهر ذلك من القضية التي 

ـ  يسـالم اإلالحكومة المنتدبة، وقد بعث المجلـس   ضداألوقاف  ائرةد رفعتها 263عين كارم  اًكتاب

تمـس  على أراضـي القريـة    مهمةت قانونية يخبره فيه أنه حصل تعدياللحكومة  للسكرتير العام 

وقعت مشادات بين المجلس والحكومة من أجل إثبات وقفها إلبطال البيوع  كما ،264مصلحة األوقاف

نهـا  سجيل لم تكن فيها إشارة تدل على أصكوك التين باألرض ولكن التي جرت من قبل المتصرف

تمسكت بهذا النقض وهذا مما كان ضد مصلحة دائرة األوقاف فـي إثبـات    كمةلمحامن األوقاف ف

  .265وبقيت مسألة هذا الوقف عالقة في المحاكمملكيتها للوقف، 

 ،ك المسلمين وأوقافهمعلى أمال كما قامت سلطات االحتالل البريطاني في فلسطين بالتعدي

بمقبرة للمسـلمين   يحيطة أزالت نبات الصبر الذي كان ففي كتاب ورد من مفتي طبريا أن الحكوم

وأنها أرادت إلحاق المقبرة بالشارع بحيـث أصـبحت    ،وأن المقبرة تقع بجانب أهم شارع بالمدينة

، عظـام المـوتى منهـا    بعض القبور وإخراج وأنها قامت بنبش القبور عرضة لتعدى المجاورين،

على مـن   دعوى يقيمو أسالك شائكة،ة بالمقبر طلب من المفتي أن يحيط فعندما علم المجلس بذلك

  .266القبور قاموا  بنبش

قرية جليل وهـي   قامت بالسيطرة علىف ،على األراضي الوقفيةالحكومة  توالت تعدياتوقد    

مدير  بوساطة وقفالمتولي  مجلس بتكليف، فقام البدون أسباب قانونية 267ميعلي بن عل تابعة لوقف

  .268المذكورة وقفالقرية  ع المستندات الشرعية حتى يثبت بأنبراز جميإلأوقاف نابلس 

                                                            
  .14/1،1/1922/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  261
  .14/1،1/1922/13 التراث، ملف رقم إحياءمؤسسة  262
اف   وأ. آيلو مترات  منها 8وهي قرية تقع غربي القدس آان مبنى عليها وقف على بعد : قرية عين آارم 263 و  راضي قرية عين آارم من أوق أب

أنظر عن وقف عين آارم، لواء  .3م، ص1922تشرين األول  3، 578جريدة فلسطين عدد  الغوث على المغاربة المقيمين في القدس، مدين
  .196ص) 427دفتر التحرير (القدس الشريف من دفتر نفصل لواء صفد وغزة، و القدس الشريف 

  13/22/2,2/97التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  264
  .151-150تراث فلسطين، ص ): 1986. (العسلي، ك  265
  .14/1،1/1922/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  266
ابن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب من الصوفية المجاهدين له ضريح على شاطئ البحر .......مد هو علي بن عليم بم مح: مقام على بن عليم 267

عبد ابن . 297مصدر سبق ذآره، ص): 1973. (ارصوف وجليل والبسطة وآفر برا ودانيال على مقامه، العليمي، موقفت قرى ط المتوس
  .139م، تحقيق عبد العزيز الخويطر، الرياض، ص1292-1223الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ): 1976. (الظاهر، م

  .263رقم اإلقرار . 14/1،1/1922/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  268
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خذ فيه أن الحكومة تحاول أ من مأمور أوقاف نابلس جاء المجلس إلىورد وفي كتاب أخر 

المحكمة الشرعية ثم أخليـت  مشغولة سابقا من قبل كانت هذه البناية  بناية وقفية في نابلس حيث أن

نابلس أن تتخذ الطرق القانونيـة   في البريطانية  دارةطلب المجلس من اإلف، فن بيد األوقاوهي اآل

  .269لمراجعة المحاكم إلثبات ادعائها

البريطانية على الوقف أن المحكمة الشرعية فـي   دارةعلى تعديات اإل األخرىمن األمثلة 

وفي أثناء الحـرب قيـدت جميـع    مدرسة عائدة للوقف  في ريطانياالحتالل الب قبل  نابلس كانت

تالل انتقلـت  المحكمة الشرعية وبعد االح بنىالطابو ومن الجملة م لمحالت التي تشغلها باسمها فيا

لحساب  تأجيرهو بتعميره توقام وقع المذكوراألوقاف الم تاستلمآخر وقد  كانالمحكمة الشرعية لم

  .ا للوقف بالوثائقملكيته ، لكن دائرة األوقاف أثبتتالبريطانية على ذلك دارةفاعترضت اإلف، األوقا

لقـد  " جاء فيه افوقألا إلىبكتاب البريطانية  دارةاإلعلى الوقف أرسلت  من أجل السيطرةو   

لذلك أنبهكم  ،ومسجلة في قلم الطابومالك األميرية ن قهوة المحكمة الشرعية هي من األتضح لنا بأا

ر أوقاف مأمو فرد" لصندوق الحكومة وذلك بأسرع وقت عن القهوة المذكورة اإليجار بأنه يجب دفع

بأن قهوة المحكمة الشرعية هي من األوقاف الصحيحة المشهورة وقفيتها شهرة "  على الكتاب نابلس

ال يحق للحكومـة   ود الطابو المخالفة للحقيقة وعليهمتواترة ومستندة على حجة شرعية وال حكم بقي

 لـدائرة األوقـاف    اإليجـار جر القهوة بوجوب دفع خطار مستأإل وم بهذا التنبيه لدائرة الوقفقأن ت

  .270"ن تراجع المحاكمال أوليس للحكومة إ

 البريطانية في فلسطين بالسيطرة على أراضٍ من وقف الفضل بن العباس دارةوقد قامت اإل

عـن  التعويض بيطالب لى الحكومة إ بكتاب يسالماإل المجلس بعثوأنشئت فيها سكة للحديد ولذلك 

أخـر   وجه المجلس كتاباًوقد ، قفالوتي تمر منها السكة الحديدية لوقوعها ضمن أراضي األرض ال

 الوقـف  حقوق على للحفاظ المحلية في هذا األمرمراجعة الحكومة  ضرورةى مأمور أوقاف يافا بإل

   .271 بها التهاون أو عليها ديالتع من اآلخرين لمنع المسألة في التهاون وعدم يسالماإل

 إدارةدخل في دعاوي ملكيـة أمـام المحـاكم مـع      يسالماإل أن المجلس يظهرسبق مما 

البريطانية الـدعاوي التـي    دارةحيث رفضت اإلاالنتداب البريطاني ومع المعتدين على األوقاف، 

طـابو   مع دثا حلم، مثاوقفية لهحجج وقاف لعدم وجود تسجيل األلبعض مأموري األوقاف  قدمها

فرض على المجلس القيام  مما، 272وقفية له حجة حيفا الذي رفض تسجيل وقف الخضر لعدم وجود

، ويسـتدل  يةسالماإل في المحاكم الشرعيةبتسجيلها  ثبات وقف بعض العقاراتمن أجل إ بمحاوالت

والمجدل  الشيخ بريك الكتاب الموجه من المجلس إلى مأمور أوقاف عكا بشأن أوقافمن على ذلك 

                                                            
  )تيسير جبارة. د(م، 1924آب  co ،2/2/192أرشيف وزارة المستعمرات، ملف رقم   269
  ). تيسير جبارة(، co/2/192أرشيف وزارة المستعمرات، ملف رقم   270
  .345قرار رقم . 14/1،1/1922/13التراث، ملف رقم  ياءإحمؤسسة   271
  .400األوقاف في بالد الشام، ص ): 2006. (غنايم، ز  272
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ولكن من الحرص على مصلحة الوقف ينبغي إقامـة الـدعاوي فـي المحكمـة     " :ما يلي فيهوجاء 

حكمهـا بملكيـة   الشرعية ليكون الحكم وثيقة شرعية تراجع بمقتضاها محكمـة التمليـك ليصـدر    

  .273"األراضي لجهة الوقف

ت في حـال إثبـا   يةسالماإلالمحاكم الشرعية  أحكامالبريطانية لم تكن تعترف ب دارةاإللكن 

من قضية أراضي الشيخ بريك والمجدل اللتين كانتا من أمالك آل سرسق  على ذلكيستدل و ،األمر

توقيف  يةسالماإلللجمعية الصهيونية وأرادت المحكمة الشرعية  أراضيهما ون بيعوكانوا ين ذينلوال

 راضي في القدس فردمدير األ وعرض هذا الطلب على يسالماإلبناء على طلب من المجلس البيع 

ـ مثل هذه الدعاوي وأنها من صـالحية مح  ال صالحية للمحاكم الشرعية بعرض أن على ذلك  ة كم

أن المحـاكم  "م التي نصـها  1924ور الصادر سنة من المنش الرابعةاألراضي مستنداً على المادة 

فريق أو شخص  اء أيغير منقولة رغماً عن ادع ل دعاوى الملكية أو حيازات أموالالنظامية تفص

  .274"بأن األرض وقف

 للمجلس مهبصحة الوقف وتسل تعترف البريطانية دارةاإل وفي حاالت نادرة ومحدودة كانت

في عـين   275، فقد وافقت الحكومة على تسليم األحراش العائدة لوقف أبو الهيجاء الوفائييسالماإل

  .276حوض للمجلس

يض عـن قطعـة   التعـو أو تبدال االس إلىيلجأ كان المجلس  األخرىوفي بعض الحاالت 

إلتمـام عمليـة    اًالمعتدى عليه من قبل الحكومة، فقد أقر المجلس شـروط  عقار الوقفو األرض أ

قاضـي الرملـة    إلـى من الكتاب الذي بعثه المجلس  لقطعة أرض في الرملة وهذا يظهر الاالستبد

بـدل   إلـى ها حتى تصـل  أن يتريث في استبدال األرض الوقفية المراد استبدال يطلب منهالشرعي 

ذا تحققـت  فقة علـى اسـتبدال األرض المـذكورة إ   قرر المجلس الموا": جاء في الكتاب و. المثل

ة هو ماال يقل عـن  وكان الثمن بعد المزاودة الحاصل ،المسوغات الشرعية وتوفرت مصلحة الوقف

ـ  بدل المثل على أ ذكور وتقـدير  ن يشترى بالثمن أرض بعد الكشف على الجامع العائد للوقـف الم

  .  277"نواقتطاعها من الثمنفقات عمارته 

 فـي  278في وقف جامع الشيخ ارسـالن  لمراد استبداله كرم شهوان الجاريكان الوقف ا و

مأمور أوقـاف   باستبدال الوقف المذكور منى المجلس دل نقدي، فبعد أن ورد إذن مقدم إلالرملة بب

                                                            
  .401األوقاف في بالد الشام، ص): 2006. (غنايم، ز 273
  .401األوقاف في بالد الشام، ص ): 2006. (غنايم، ز 274
. صالح الدين األيوبي، قاتل معه ضد الفرنجة في فلسطين، أبن شداد، بحسام الدين أو الهيجاء السمين الهكاري، أحد المقربين من  275

أوائل للنشر "، تحقيق أحمد أبيش، ال)النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية(سيرة السلطان الناصر صالح الدين األيوبي ): 2005(
  .353- 265- 235والتوزيع، دمشق، ص 

  .402ص ،األوقاف في بالد الشام): 2006. (غنايم، ز  276
  .217أوقاف القدس، ص  ): 2005. (ع المهتدي،  277
هو شهاب الدين أحمد بن حسن بن يوسف بن رسالن، ولد ونشأ في الرملة، هو الذي بنى المشهد على ضريح النبي  : الشيخ ارسالن 278

در سبق ذآرة، الجزء الثاني، مص): 1973. (م، العليمي، م1440بن يعقوب في ظاهر مدينة الرملة توفي في بيت المقدس سنة ) روبين(
  .247-246تراث فلسطين، ص): 1986. (العسلي، ك. 72ص
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وفـي حالـه   . بدل المثل إلىبشرط أن تصل الرملة تمت موافقة القاضي الشرعي والمجلس ولكن 

قررت الحكومة  في حيفا النصر عائدة لجامعمماثلة لذلك فبعد استمالك الحكومة قطعة أرض وقفية 

إعطاء تعويضات عن األرض، وقد تم قبول االستبدال من قبـل المجلـس بـالثمن الـذي أقرتـه      

سـليم   لتي رفعها علـى يوسـف  عن الدعوى اقام المجلس بالتنازل الة أخرى وفي ح. 279الحكومة

 علـى  قف قرية الياجور المتنازع عليهاعلى أن يعطي المذكور أرضاً بدالً من أرض و 280الخوري

  .281أن تكون األرض وقفاً على جامع االستقالل

من األمـور التـي   لكونها  ،كان المجلس حريصا على توضيح األمور المتعلقة باألوقافو

وحتى ال يسمح بحدوث أي لبس حـول أي   ،ثابة الولي عليهاوأن المجلس بم تخص المسلمين كافة،

األوقاف أجرت  إدارةأن  354جريدة مرآة الشرق في العدد  ، فقد ورد في موضوع يتعلق باألوقاف

وأن المسجد المذكور مـربط خنـازير، وورد    في القدس جوار البطريركية الالتينية،ب  مسجداً قديماً

أن المجلس أهمل قبول الزيادة التي تقدم بها أحد المستأجرين  354أيضا في نفس الجريدة في العدد 

القدس يونس الحسـيني   أوقاففرد مأمور . قرش خمسمائة مبلغ  نهاألوقاف م إدارةقاضت بعد أن ت

هو معروف ومقيـد فـي   أن المكان الذي ذكر ليس بجامع قديم، وإنما " على هذه االدعاءات مبينا 

وأن البد الجامع المذكور العشرة وهو من أوقاف بجامع  282اسم بدسجل األوقاف وسجل المعارف ب

ـ د كان المعارف وق إدارةسة التي استلمتها من ندرمن جملة األوقاف الم إلـى البطريركيـة    ؤجري

. قـرش  5000جـاره  يللمزايدة العلنية وبلـغ بـدل إ   قرش وقد وضع المكان 432بمبلغ  الالتينية

ألجـل تقريـر البـدل     يسالماإليجب أن يستأذن عنه المجلس  والمزايدة بلغت حدها المعقول الذي

   .283القانوني في هذا األمر حسب ما يراه موافقة لمصلحة الوقف

 المحامين الوطنيين في القدس، أن قرية دير عمرو من أحد يسالماإلالمجلس  بعد أن علمو

 نجلـو اء على طلب بنـك  دونم قد طرحت بالمزاد العلني بنا 3000البالغة مساحتها  التابعة للخليل

واليهود يبـذلون  ف جنيه، بمبلغ زهيد ال يتجاوز أل على يهودي لسطين اليهودي وأن المزاد قد رساف

وبـذلك   على االنهيـار المزايدة قد أوشكت  فترةوأن  ،أقصى الجهود ليحيطوا هذه الصفقة بالكتمان

أن يشـتريها   يسـالم اإلجلـس  الم منأهل القرية  لذلك طلب يمكن لليهود أن يسيطروا على القرية

ست مأمور األوقاف بالمزايدة عليها ففعل ور إلى، فوافق المجلس وأوعز يةسالماإللحساب األوقاف 

جنيهـا واشـتركت لجنـة إعانـة      5855لى يدة إوصلت المزا د، وقيةسالماإلالقرية على األوقاف 
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، دخـل  من المالض بمبلغ يق من أصحاب األرالمنكوبين في المزايدة مع المجلس، وتبرع أيضا فر

عـام   ثـورة البـراق  في الوقف الدار واآلبار، وقد وقفت هذه األرض على أبنـاء الشـهداء فـي    

     .284م1929

بمسح بعـض   أنه قامم 1927مأموراً ألوقاف نابلس في عام  هثناء عملدروزة أ عزة أورد

وقاف، وبعد ذلك قـام ببيـع   ملكيتها لأل ثبتتاألراضي الوقفية الكائنة في أطراف مدينة نابلس، وقد 

من ريعها للذين انهدمت  اًبعض من مقاسمها بعد أن أذنت له المحكمة الشرعية بذلك، وصرف قسم

فـي التجديـدات    م، والقسم اآلخر قد تـم صـرفه  1927م مساكنهم في الزلزال الذي حصل في عا

    .285نةفي المدي اإلنشاءاتوغيرها من ، لمساجد المدينةوالتعميرات التي قام بها 

  

القضاة الشرعيين تعيين  286كان من وظائف المجلس حسب المادة الثامنة لنظام المجلسكما 

عية بعد مصادقة الحكومة علـى  ومفتش المحاكم الشر أعضاء محكمة االستئناف الشرعيةوس ورئي

كان مـن واجبـات المحـاكم الشـرعية      ، كماعليها إبداء األسباب الحكومةتعيينهم فإذا لم تصادق 

 ةاإليجارعمل في األوقاف كالحكر وحداثها ألي ذن عند إوأخذ األ األعلى يسالماإلاورة المجلس مش

   . 287واالستبدال

كان على القاضـي الشـرعي أن   عندما كان يراد تعيين مفت في مدينة من مدن فلسطين و

راء ان المجلس يقوم بـإج ت وكبطلب يخبره بضرورة تعيين مف األعلى يسالماإليبعث إلى المجلس 

ئمـة والمدرسـون   القاضي الشـرعي واأل  ان االنتخاب يتم من قبلوكالختيار هذا المفتي  االنتخاب

 يسالماإلالمجلس  تقاضون راتبا، والعلماء المسجلة أسماؤهم بالسجل المحفوظ لدىوالخطباء الذين ي

 علـى األ يسـالم اإلفقد عين المجلس  .288، ومأمور األوقاف وعضو لجنة األوقاف المحليةاألعلى

  .289تم انتخابه أنبعد  البديري في منصب القضاء في القدس أفنديالشيخ موسى 

كان يرسل لفـت   ، فقدوردهم عن أي زللكان المجلس حريصا على شؤون المسلمين كما 

جميـع   إلـى  مأمور األوقاف يدعوه أن يوعز لىإكتاب بين، مثلما فعل عندما أرسل نظر إلى المفت

الذي النساء  عندتمعات لمحاربة التبرج، يقوموا في المساجد والمج كي نالخطباء والمدرسيالوعاظ و

 بذلك الزينـة واألجسـام وذلـك منـاف     األسواق والشوارع باديات إلىهن أثناء خروج واضحاً بدا

  . 290للشريعة

                                                            
  .9-7القدس، ص: بيان بشأن إعانات منكوبي فلسطين، بيت المقدس، مطبعة دار األيتام  284
  .627مذآرات عزة دروزة، ص ): 1993. (مدروزة،    285
  ).1(أنظر الملحق رقم   286
  .3، ص97/1،39/21/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة   287
  .4ص. 70/5/2/3،2/21/0التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة   288
  .3م  ص1922آانون أول  8، 537جريدة فلسطين، عدد   289
  .60/2/7،6/28/0التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة   290
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:الثاني الفصل ملخص  
  

 وخاصة ، المساجد تجاه األعلى يسالماإل المجلس به قام الذي الدور الفصل هذا أوضح

 المعونات طلب خالل من ، كافة العالم في المسلمين بمشاركة بترميمه قام الذي األقصى المسجد

 يرسلها كان التي الوفود خالل من المساعدة طلب إلى ضافةباإل ـ منه الهدف كان والذي منهم،

  ـ الفلسطينية القضية نحو المسلمين أنظار توجيه ـ العمل إلتمام

  

  مباني شملت التي واإلصالحات التعميرات من بالعديد المجلس مقيا الفصل كما يوضح

  .خاصة والقدس كافة فلسطين في عديدة

  

 األيتام مدرسة إنشائه خالل من التعليمية بالمؤسسات يسالماإل المجلس ويبين الفصل اهتمام

 يهاف الطالب عدد اخذ والتي الحرفية، الصناعات من العديد ضمت التي ،م1922عام  القدس في

 الشباب من جيل إلنشاء م1922 عام يةسالماإل الكلية إنشائه خالل ومن سنة، بعد سنة بالتزايد

 ويقدم المجلس عليها يشرف كان التي المدارس عدد وبلغ الوطن، لبناء يصلح حتى والمثقف المتعلم

  .المختلفة فلسطين مناطق في مدرسة عشرة خمس المادي الدعم لها

  

 أن من عليها والمحافظة ،يةسالماإل األوقاف من العديد استرجاع على المجلس عمل كما

 اإلرث على للحفاظ لألوقاف، إدارته أثناء به قام الذي دوره خالل من ،الصهاينة أيدي إليها تصل

  .الضياع من يسالماإل
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  :مقدمة الفصل الثالث
  

صل السابق دور المجلس في اإلنشاء والترميم واإلعمار ومحاولته شراء بعض أوضح الف

اليهود وكل ذلك ال يتم إال عن طريق الموارد المالية التي كان  إلىاألراضي الوقفية لمنع انتقالها 

لتشمل األعشار التي تجبى  األعلى يسالماإليحصل عليها المجلس، فقد تنوعت واردات المجلس 

 إضافةالعقارات الوقفية والتبرعات التي يحصل عليها  المجلس  إيجارمن األراضي الوقفية وكذلك 

  .المساعدات التي كانت تقدمها حكومة االنتداب للمجلس إلى

  

ه وحساباته كل سنة أعمالالمجلس، أن عليه أن ينشر خالصة وتطبيقاً للمادة الثامنة لنظام 

من هذه النشرات والتي ث من خالل الفصل الثالث عرض بعض مره في نشرة خاصة، فحاول الباح

  .حسب السنين وأوجه نفقاته وفق النشرات المتوفرةأوضحت واردات المجلس 
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  :المالية األعلى يسالماإلالمجلس  موارد: الفصل الثالث
  

  :األوقاف :المبحث األول 3.1
  

لتشمل األعشار التي تجبى من األراضي الوقفية  األعلى يسالماإلتنوعت واردات المجلس  

الى المساعدات التـي   إضافةالعقارات الوقفية والتبرعات التي يحصل عليها المجلس  إيجاروكذلك 

  .كانت تقدمها حكومة االنتداب للمجلس

  

  :األعشار 3.1.1 
  

سـلماً دون قتـال    سـالم اإلمون العشر على األراضي التي دخل أصحابها في فرض المسل

على األراضـي  و المسلمين وعلى األراضي التي فتحها المسلمون عنوة وتم توزيعها على المقاتلين

جميع األراضي التي قاموا بفتحها أراضٍ  ، ولكن  العثمانيين اعتبروا291التي يتم استصالحهاالموات 

يزرعها الفالحون ويدفعون للدولة عشر اإلنتاج من الحبوب، بينما فرضوا الخراج ) ميرية(خراجية 

    .292على األشجار المثمرة

 األراضـي البريطانية في جباية العشر عن األراضي الزراعية سواء  دارةوقد استمرت اإل

ريطاني فـي  االنتداب الب دارةالموارد المالية إل أهم إحدىشر الملك الخاص، وقد شكل الع أوالوقف 

 األعلـى  يسـالم اإلعشر األراضي الوقف للمجلـس   البريطانية خصصت دارةين، ولكن اإلفلسط

مـن نظـام المجلـس    ) 16(لفقرة األولى من المادة تولت جبايته مقابل رسم تحصيل، وقد نصت او

فـي   يةسـالم اإلأن الحكومة تعهدت بالمعاونة للطائفـة  " : على ما يلي األعلى يسالماإلالشرعي 

كانت الحكومـة تجبـي   ولذلك . 293" ألعشار مقابل رسم التحصيلألمور المالية ترك لها تحصيل اا

 يسـالم اإلتابعـة للمجلـس   اللدخل مؤسسة األوقـاف  األساسي التي تعد المورد  األعشار الوقفية

  .294األعلى

                                                            
الخراج أحكامة ): 2004. (الكبيسي، ح. 75- 51عة والنشر، بيروت، صالخراج، الطبعة األولى، دار المعرفة للطبا): 1997. (إبراهيم، أ 291

  .55- 33ومقاديره، الطبعة األولى، شرآة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت،  ص
  .640- 639الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، ترجمة ، صالح سعداوي، الجزء األول، الطبعة األولى، اسطنبول، ص ): 1999. (اوغلي، إ 292
  .األعلى اإلسالمينظام المجلس . 97/1،39/21/13التراث، ملف رقم  إحياءؤسسة م  293
  .110أوقاف القدس، ص): 2005. (عالمهتدي،   294
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 قيـود رسـمية   عتمـاد واجهت المجلس مشكله حول مقدار األعشار، إذ لم يتمكن من اوقد 

جبيها الحكومة باسـم المجلـس،   أعشار القرى الوقفية التي تالمتعلقة بواضحة للحسابات، صحيحة و

يطلع على القيود الرسمية ل ،أوقافقضاء فيه لكل ان يرسل وفداً المحاسب العام  منالمجلس  طلبف

في الدوائر المالية ويخرج حساباتها وتصفياتها على وجه الحقيقة والضبط، بحيث يعلم مـن ذلـك   

كن يلم  ا األمرتها وبقاياها، لكن كل هذكل سنة ومقدار تحصيال فيالدخل األصلي لكل قرية ر مقدا

مـن   للحكومةبكتاب إلى السكرتير العام ، فعلى أثر ذلك بعث المجلس بموافقة مفتش المالية م إاليتل

أنه  يظهرو ،295إدارات األقضية بأن تقوم بإجراء التسهيالت الالزمة  في هذا األمر إلىأجل اإليعاز 

يطلب فيـه اإلجابـة علـى كتابـه     أخر  اًكتاب حيث أرسل المجلستتم إجابة المجلس على طلبه  لم

  . 296السابق

لم تكتف الحكومة بجباية األعشار بل أخذت تتحكم بنظام األعشار وتغيير قوانين جبايتهـا،  

ل إلـى  م قانونا يقضي بتخفيض ضريبة العشر المفروضة علـى الغـال  1925فقد فرضت في عام 

قانون ( اسم كما أصدرت قانونا أطلقت عليه . م1925أيار 1اعتبارا من  %12.5بدال من %) 10(

للمندوب السامي أن يأمر باستبدال ضريبة العشر بمبلغ معين يدفعه  "أن  جاء فيه) استبدال األعشار

األمر، وتخمن  المالكون المعروفون لألراضي الواقعة ضمن حدود القرية أو القرى المعينة في ذلك

م 1928عـام   بل قامت وانينالق تلكولم تكتف الحكومة ب. 297"هذا القانون حكامالضريبة وفقا ألهذه 

باستبدال األعشار التي تخمن في كل عام، باعتماد متوسط قيمة األعشار المحصلة خـالل األربـع   

 .298سنوات السابقة

  .299م1927-1922ما بين عامي فترة الوقفية خالل ال األعشار مقدار )3.1(ويظهر الجدول 

  . م1927 –م 1922مقدار األعشار الوقفية خالل الفترة ما بين عامين : 3.1جدول 

  مجموع بدل األعشار سنة الواردات

  جنية 20610  م1923- 1922

  جنية 19040  م1924- 1923

  جنية  29240  م1927- 1926

  .3-2-46-43م ص1924-1923في فلسطين، لسنة  األعلى يسالماإلبيان المجلس : المصدر

  

   :العقارات الوقفية إيجار 3.1.2

                                                            
  .40/1،62/22/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة . 43وثائق بريطانية في دور األرشيف اليهودية، ص): 1985. (جبارة، ت  295
  .40/1،62/22/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة   296
  .1621- 1614قوانين فلسطين المعمول بها، المجلد الثاني، ص): 1934. (درايتون، ر  297
  .2802-2786مصدر سبق ذآره، المجلد الثالث، ص): 1934. (درايتون، ر. 113أوقاف القدس، ص): 2005. (المهتدي، ع   298
  3-2-46-43م ص1924- 1923في فلسطين، لسنة  األعلى اإلسالميبيان المجلس   299
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كان ف األعلى يسالماإلموارد المجلس  نمات الوقفية المورد الثاني الهام العقار إيجارشكل 

األوقاف المراد تأجيرها في المزاد العلنـي  عن طريق طرح ، وقفيةالالعقارات  تأجيرالمجلس يقوم ب

عدم  هاإيراداتواألوقاف  منالكاملة ما حال دون االستفادة لكن و .300من قبل دوائر األوقاف المختلفة

  .   مجلسفي سجالت ال لها وجود قيود رسمية

ا من قبل المجلس، بعد بعد أن تم شراؤه التابعة للخليل  بتأجير خربة دير عمرو المجلس قام فمثالً

أن يقوم المستأجر  بشرط ،تسعة وعشرين سنة مدةلاستئجارها تم مزاد مدة طويلة وفي الأن طرحها 

ة، اإليجاروفتح الطرق فيها وتشجيرها وتسليمها لألوقاف بعد انتهاء مدة  إعمارها وإصالحهاب

جنيهاً عن هذه الفترة وهذا ما  18309بمبلغ  تم تأجيرها عن المدة المذكورةوقد. مشجرة عامرة

  : يتضح مما يلي

  رةسنوياً من السنة األولى إلى السنة العاشجنية  371

  سنوياً من السنة الحادية عشر إلى السنة العشرين جنية  721

  .    301 سنوياً من السنة الحادية والعشرين إلى السنة التاسعة والعشرينجنية  821

ية إلى المجلس يطلب فيه إقراضه من أجل تعمير خربة زاو بكتاب في غزةمدير األوقاف  وقد بعث

الطلب شريطة أن يتم عمارتها ببدل اإليجار عن ثـالث   المغاربة في غزة، وقد وافق المجلس على

المجلس كان حريصاً كل الحرص على استغالل أموال إجارة األوقـاف  وهذا يظهر أن . 302سنوات

  . في مواضعها الصحيحة

  

من ايجار العقارات الوقفية  يسالماإلالعائدة للمجلس واردات المقدار  )3.2(يظهر الجدول و

  .303م1927-1922 في الفترة ما بين سنتي

من إيجار العقارات الوقفية في الفترة  يسالماإلمقدار الواردات العائدة للمجلس : 3.2جدول 

  .م1927 -م 1922ما بين 

ايجارات عقارات  سنة الواردات

  األوقاف

المتحصل من بقايا بدالت إيجار 

  العقارات الوقفية عن السنين السابقة

  المجموع

  جنية 19441  6087  13354  م1922-1923

  جنية18345  4007  14338  م1923-1924

  جنية17274  لم يوجد بدل إيجارات لسنوات سابقة  17274  م1926-1927

                                                            
  .151أوقاف القدس، ص  ):2005. (ع ،المهتدي  300
  .11منكوبي فلسطين، ص إعاناتبيان لألمة الكريمة بشأن   301
  .97/77،6/24/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة   302
  .3-2-46- 43م ص1924- 1923بيان المجلس اإلسالمي األعلى في فلسطين، لسنة   303
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  .3-2-46-43م ص1924-1923في فلسطين، لسنة  األعلى يسالماإلبيان المجلس : المصدر

العقارات الوقفية تفاوت من  إيجارأن مقدار واردات المجلس من  )3.2( من الجدوليتضح 

أعلى قيمة من السنوات التـي تلتـه   و م1923-1922مرتفعاً في السنة المالية كان ف أخرى إلىسنة 

  .وهذا ما يؤثر على ميزانية المجلس بشكٍل عامم 1927-1926حيث انخفض في السنة 

 

  :األحكار 3.1.3
  

هو أن تعطى األرض أو الدار الخراب أو غيرها من األبنية الموقوفة لمن يغرسـها  : الحكر

أو يعمرها فتكون بيده مؤبدة ما دام بناءه أو غراسة فيها، فيدفع عنها مبلغاً معلوماً للجهة الموقوفـة  

عليها في كل عام ويكون له حق التصرف في المباني واألشجار بالبيع واإلجارة، فـإذا باعهـا أو   

ي مقـدارها  وتت فتفا المجلس و إيراداتمن لقد شكلت األحكار جزء ف 304أجرها ينتقل الحكر معها

 على العقارات الوقفية خـالل السـنوات  تبعاً للتغيرات التي كانت تطرأ  األخرى أخرى إلىمن سنة 

  .305الموضحة في الجدول األحكار خالل السنوات مقدار العائد من )3.3( ويوضح الجدول

  .م1927 – 1922من سنة كار حمقدار العائد من األ: 3.3جدول 
  مجموع األحكار سنة الواردات

  جنية 393  م1923- 1922

  جنية  888  م1924- 1923

  جنية 901  م1927- 1926

  .3-2-46-43ص م1924-1923 لسنة فلسطين، في األعلى يسالماإل المجلس بيان: المصدر
  

                                                            
  12_11قلة واإلستبدال في األوقاف، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت،  صمجموع في المنا): 2001. (األشقر، م  304
  .3-2-46- 43ص م1924- 1923 لسنة فلسطين، في األعلى اإلسالمي المجلس بيان  305



‐ 68 ‐ 
 

 

  :االنتداب البريطاني إدارةاألموال التي تقدمها  :المبحث الثاني 3.2

  

 ،يةسالماإلإلى المحاكم الشرعية  يدفعون رسوما تلفةن أصحاب المصالح والقضايا المخكا

الرسوم، فهذه الطوابع كانت هذه  يمةاألوراق والوثائق طوابع بق على كانت المحاكم تلصقحيث 

، فتعطي المحاكم ثمن هذه الطوابع مظاهر سيادة الدولةالحكومة باعتبار أن ذلك من  صدرهات

 الحكومة  الحكومة، و لذلك كانت الح إلى صندوقوالرسوم النقدية التي تتقاضاها من أصحاب المص

 الذين رئيس المجلس واألعضاء األربعة أماالمحاكم الشرعية، الموظفين ونفقات  رواتب بدفع تقوم 

يشرفون على المحاكم الشرعية، فقد كانت سلطة االنتداب تقوم بدفع نصف مرتباتهم من صندوق 

  . 306الحكومة

لما جرت عليه  عاًتب يسالماإلرسي الدين كانت حكومة االنتداب تقوم بدفع رواتب مدكما 

، لكن حكومة االنتداب يسالماإلعادة الحكومة العثمانية التي كانت تقوم بدفع رواتب مدرسي الدين 

تم تعينهم من كان ي الذيناألوقاف بتعيينهم حيث أن المدرسين  إدارة قمم تكانت تدفع رواتب الذين ل

  .307يسالماإلمن قبل المجلس رواتبهم تدفع كانت األوقاف  إدارةقبل 

بتقديم بعض المساعدات المالية  أحياناًكما أن حكومة االنتداب البريطاني كانت تقوم 

 نابلس في العرفان لمدرسة م1924التي قدمت سنة  ماليةال عانةتلك اإل مثلللمدارس التابعة للمجلس 

 ، وقد308المدرسة مصروفات في لتساعد جنيها ستون وقدره بمبلغ المجلس عليها يشرف كان والتي

جنيه فلسطيني، أي ما  30.000 بلغ مجمل ما توفره حكومة االنتداب للمجلس من دخل سنوي منتظم

  .309من دخله% 50يعادل 

حكومة االنتداب بجباية أموال األعشار مقابل أخذها لرسم تحصيل هذه األموال،  إن قيام

، يةسالماإلموظفي المدارس  أوموظفيها بمساعدته في دفع رواتب بعض  يسالماإلووعدها للمجلس 

تكون قد قدمت للمسلمين رواتب من أموالهم مقابل أخذها لنصيب منها، واألهم من ذلك قيامها 

باإلشراف والسيطرة على أمور المسلمين ومتابعتها حتى يتسنى لها االنتباه لكل شاردة وواردة 

 أن بسط سيطرتها على أمور المحاكم حيثألمور المسلمين، وهدفها هذا ال يقل أهمية عن هدفها ل

موظفي المحاكم الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة ليس لهم الحق في التفتيش أو التدخل أو 

                                                            
  .568، ص 1مذآرات محمد عزة دروزة، مج): 1993. (دروزة، م   306
  .5، ص97/1,39/21/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة   307
  .637قرار رقم . 97/6,77/24/13التراث ملف رقم  إحياءمؤسسة   308
  .41م،ص 1988-1948في فلسطين،   اإلسالميةسياسة إسرائيل تجاه األوقاف ): 1992. (دنبر، م   309
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 واجبات المفروضةالاإلشراف، وبذلك هم مجرد موظفين صوريين ليس لهم أي حق سوى قيامهم ب

  .عليهم

  

  :  الداخلية والخارجيةالتبرعات : المبحث الثالث 3.3 

  

جزء كبير من األموال الالزمة من  وفيرمدرسة دار األيتام في تفي  القسم الصناعي ساهم

أمواالً كان عليه على المجلس  وفرتفقد . 310أجل شراء اآلالت واألدوات التي تحتاجها المطبعة 

المجلس مورداً هاماً  سنة للمدرسة كما شكلت التبرعات التي حصل عليهاكل  هاأن يقوم بتقديم

م 1922فقد أعلن المجلس في بداية تأسيسه عام  األقصىسيما عند البدء بإعمار المسجد للمجلس وال

 يةسالماإلوقبة الصخرة، فأخذ يرسل الوفود إلى الدول  األقصىعن مشروع إلعمار المسجد 

وترميمه وذلك بسبب قلة الموارد المالية  األقصىوالعربية من أجل المساهمة في إعمار المسجد 

وقد استطاع المجلس من  ،الالزمة لعملية الترميم واإلعماردم مقدرة األوقاف على توفير المبالغ وع

خالل ذلك الحصول على تبرعات كبيرة من الملك الحسين بن علي ملك الحجاز والملك فيصل 

ملك العراق ومن صاحب السمو نظام حيدر أباد التركي ومن طاهر سيف الدين في الهند  األول

      .311 مين في الهند والبحرين والكويت وسوريا وقطروالمسل

ومما يجب ذكره هنا بخصوص األموال التي كانت تصل إلى المجلس من أجل إعمار 

لم تسلم من مراقبة حكومة االنتداب لها، حيث بعث مساعد السكرتير العام إلى  هاالحرم الشريف، أن

ب فيها كتابة تقارير دورية عن كيفية طل 1924شباط  15الحاج أمين الحسيني رسالة بتاريخ 

شروع، فأجاب صرف المبالغ التي تصل فلسطين ألجل إعمار الحرم الشريف وفحص حسابات الم

أن المجلس عين عند الشروع في العمل هيئة من أهل الخبرة والكفاءة والمكانة ذات رئيس " المفتي 

السجالت والدفاتر المالية على سير العمارة وإمساك  اإلشرافومحاسب وظيفتهم  وأعضاء

  .312" وجميع ذلك تحت مراقبة المجلس...والحسابية للدخل والخرج

من تدفق األموال على المجلس  كانت تخشىحكومة االنتداب  أنإن السبب في ذلك 

 الحكومة ولذلك سعتاليهود، و لمهاجمة االنجليزواستخدامها في شراء األسلحة  األعلى يسالماإل

  .313استخدامه ضدها المجلس حتى ال يتسنى له كل األموال التي تصلعلى  للسيطرة واإلشراف

                                                            
  .24ص. 97/6,9/25/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة   310
  ). 2.1(، جدول 36-35انظر مقدار هذه التبرعات ص .8، ص المبارك  األقصىبيان المجلس، عن عمارة قبة المسجد   311
  .116المسلمون الهنود وقضية فلسطين، ص): 1998. (تجبارة،   312
  .117المصدر السابق، ص  313
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من العمارة  توفر له األموال التي يحتاجها لما يقوم بهيجاد موارد دائمة إلالمجلس  وقد سعى

عقارات جديدة يرصد ريعها للحرم الشريف،  إنشاء عمل علىواإلصالح والتجديد والتأسيس، ف

الواقع غربي مدينة مأمن اهللا  حياألراضي الجبلية في  علىكبير  فندقوبالفعل قام المجلس ببناء 

غرفة عدا قاعات  136على  يحتويالفندق كان  ،م1929عام  وانتهى من بناءه 1928سنة  القدس

  .314االستقبال، وكما ذكر بيان المجلس أن ريعه السنوي يزيد عن الستة آالف جنيه

س وإن كان قليالً، بيع كتاب دليل الحـرم للسـياح   ومن الموارد التي كان يقدم ريعها للمجل

  . 315جنيه 2300م، 1927-1926والذي بلغ مردوده في عام 

  

  :ونفقاته يسالماإلميزانية المجلس  :المبحث الرابع 3.4
  

األوقاف التي كان المجلس المخول الوحيد للتصرف بها حتـى   ميزانيةاآلراء حول  اختلفت

 100,000بــ   تقدروقاف لألعن أموال  ن المجلس كان مسؤوالًل إبلغ بعضها حد المبالغة، فقد قي

من  أساسموازنة المجلس ليس له  ا يرد فيالرقم مبالغ فيه بالمقارنة مع م، لكن هذا 316جنية سنويا

 ألف جنيـه فلسـطيني،   50-40في السنين األولى كانت بين  الموازنةوفي تقدير آخر أن  الصحة،

ألـف   20المحاكم الشرعية فكانت موازنتها في حـدود   إماا للمجلس ، وتؤديهكانت تجبيها الحكومة

السـنة، وفـي   ألف جنيه فلسطيني في  70 إلى 60، أي أن مجموع موازنة المجلس ما بين 317جنيه

 جنيهـاً فلسـطينياً، منهـا    29743م والبالغ 1922عام  األعلىالمجلس  واردات تقدير دقيق لحجم 

لمجلـس  ا واردات )3.4(ل والجـد  ويظهر. 318يجار في المدنمن أبدال اإل جنيه فلسطيني 11,013

  .319م1923-1922 السنة الماليةونفقاته في 

                                                            
  .8هـ، ص1347المبارك، ربيع األول سنة  األقصى، عن عمارة قبة المسجد األعلى اإلسالميبيان المجلس الشرعي  314
  .3م، بيت المقدس، ص1927-1926، لسنة األعلى اإلسالميبيان المجلس  315
  .29ص قضية فلسطين من خالل سيرة الحاج أمين الحسيني، ): 1998. (تجبارة،  316
  .149في فلسطين، ص  اإلسالميالتيار  ):1998. (م صالح، 317
  . 26في فلسطين، ص اإلسالميةسياسة إسرائيل تجاه األوقاف ): 1992. (مدنبر،   318
  .43م، ص1924-1923في فلسطين، لسنة  األعلىالشرعي  سالمياإلبيان المجلس  319
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  . م1923 –م 1922واردات المجلس ونفقاته في السنة المالية : 3.4جدول 

 جهة الواردات جنية  مليم

  بدل األعشار الوقفية   13,444  599

  إيجارات عقارات األوقاف   13,354  663

  أعشار وقف خاصكي سلطان  7166  427

  )الطابو( رسوم محاسبات األوقاف ورسوم التمليك   606  738

  الخيرات المدورة   1677  779

  321القرى الوقفية لألوقاف األربعة 320بدل تخميس  1451  670

  واردات مختلفة   500  576

  دخل األحكار   393  913

301  6087  
ة عن السـنين  المتحصل من بقايا بدالت إيجار العقارات الوقفي

  السابقة 

   يةسالماإلتبرعات لدار األيتام   2629  386

  موجود صناديق إدارات األوقاف   4477  645

  عجز مالي   469  700

  المجموع   52,270  397

  .43م، ص1924-1923في فلسطين، لسنة  األعلىالشرعي  يسالماإلبيان المجلس : المصدر 

 األساسـي العقارات الوقفيـة شـكلت المـورد     وإيجارأن األعشار  )3.4( يظهر الجدولو

 األعلى يسالماإلحجم موازنة المجلس  أن )3.4(الجدول ويبين  األعلى يسالماإللواردات المجلس 

 100.000مبلـغ   إلـى تصل األوقاف لم عائدات ألفاً، وهذا يبين أن  60لم تتجاوز  هفي أول سنة ل

  .جنية سنويا

م على النحـو  1923-1922في السنة المالية ) فات المجلسمصرو(فيبين نفقات ) 3.5(الجدول  أما

  : 322التالي

                                                            
 على الوقف عن العشر جباية هو:  يلي ما على وتقوم البريطاني االنتداب عهد  في طرحها وأعيد العثماني العهد في التخميس فكرة بدأت  320

 24 ،164 عدد العثماني، اإلتحاد جريدة الخمس السنوات هذه معدل أساس على القرية على الضريبة تقدر ثم سنوات خمس في ريعها أساس
 .2_1ص م،1909 آذار
  .وقف النبي موسى، والنبي داود، والشيخ أحمد الدجاني، وابي مدين الغوث: األوقاف األربعة وهي 321
  . 44م، ص1923-1922، لسنة األعلى اإلسالميبيان المجلس  322
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  . م1923 –م 1922لسنة المالية نفقات المجلس في ا: 3.5جدول 

  )المصروفات(النفقات  جنيه  مليم

  مرتبات الموظفين في دوائر األوقاف  8488  610

  مرتبات موظفي المساجد  11809  664

  يع المساجدنفقة اإلنارة واألثاث لجم  2311  030

  اإلنشاء والعمارة في المساجد وعقارات األوقاف   13860  016

632  967  
واثاث وغيـر  ) قرطاسية( نفقات الدوائر من وقود ووراقة

  ذلك

  رسوم الويركو   642  783

  نفقات سفرية   469  730

387  3928  
مخصصات الزوايا والتكايا، ومخصصات األهـالي فـي   

  ررة القدس والخليل والصدقات المق

  مرتبات األوقاف األربعة الملحقة   1502  330

   يةسالماإلنفقات مدرسة األيتام   4165  310

  تكية خاصكي سلطان   2499  958

  األقصىدار كتب المسجد   193  395

  في دعاوى األوقاف  نفقات المحاكم  214  395

  المرتبات المقررة لبعض المساجد والزوايا    1204  150

980  12  
-1921(حقق نفقات موازنة السـنة الماضـية   دين من مت

1922(  

  المجموع   52270  397

  . 44م، ص1923-1922، لسنة األعلى يسالماإلبيان المجلس : المصدر
  

، لكن النفقاتم يساوي مقدار 1923-1922لسنة  وارداتيتضح جلياً أن مقدار ال )3.5(جدول الفي 

ليس كما هو موضح فـي   أي 52800323اوي وثيقة أخرى أوضحت أن مقدار الدخل لهذه السنة يس

 52800باالعتبار أن مبلغ  ، ولكن مما يؤخذ52270جدول الواردات والذي بلغ فيه مقدار الواردات 

مع العلم أنه ورد في أوراق الوثائق التـي تخـص    ،الرقم تفصيل يوضح من أين جاء رد فيه لم ي

                                                            
  .97/6,4/22/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة   323
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ارق في الواردات وإن كان صـغيراً، ففـي   ، فال نعلم من أين أتى هذا الفاألعلى يسالماإلالمجلس 

  .   مجال الحسابات ال مجال لألخطاء الصغيرة وإن كانت في أرقام صغيرة

  

قليالً بالمقارنة مع السـابقة   م1924-1923لسنة   يسالماإلوقد انخفضت واردات المجلس 

  .324)3.6( وهذا ما يظهر من الجدول

  . م1924 – م1923لسنة  يسالماإلواردات المجلس : 3.6جدول 

  جهة الواردات جنيه  مليم

  بدل األعشار الوقفية   12076  780

  عقارات األوقاف  إيجاراتبدل   14338  058

  وقف خاصكي سلطان  أعشاربدل   6964  442

  ) الطابو( ورسوم التمليك  األوقافرسوم محاسبات   282  424

  الخيرات المدورة   1477  996

  لألوقاف األربعةبدل تخميس القرى الوقفية   1475  0

  رسوم متنوعة   802  638

  دخل األحكار  888  027

766  4007  
العقارات الوقفيـة عـن    إيجارالمتحصل من بقايا بدالت 

  السنين السابقة

   يةسالماإلتبرعات لدار األيتام   740  791

  دخل األوقاف المندرسة  6079  773

  عجز مالي   2419  429

  مجموع   51,553  124

  .46م، ص 1924-1923، لسنة األعلى يسالماإلالمجلس  بيان: المصدر

  

 اإليجـار أن األعشار التي تجبى عن أراضي الوقـف وبـدل   ) 3.6(ويالحظ من الجدول 

  .للعقارات الوقفية شكلت المورد الرئيسي لميزانية المجلس

                                                            
  .46م، ص 1924-1923، لسنة األعلى اإلسالمين المجلس بيا   324
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  325م1924-1923لسنة  فيوضح نفقات المجلس وفقاً لميزانية )3.7(الجدول  أما   

  .م1924 –م 1923لسنة  يسالماإلنفقات المجلس : 3.7جدول 

  الجهة التي أنفق عليها المال جنيه  مليم

  مرتبات الموظفين في إدارات األوقاف   6807  600

  موظفو المجلس   12581  600

  نفقة اإلنارة واألثاث لجميع المساجد   1705  079

  رات األوقاف نفقة اإلنشاءات والعمارة في المساجد وعقا  10824  588

  نفقات الدوائر من قيود ووراقة وأثاث وغير ذلك   838  306

  رسوم الويركو   436  717

  نفقات سفرية  501  995

077  4163  
مخصصات الزوايا والتكايا ومخصصات األهالي فـي القـدس   

  والخليل والصدقات المقررة 

  مرتبات األوقاف األربعة الملحقة   1474  928

   يةسالماإلكلية نفقات ال  1643  786

  يةسالماإلنفقات مدرسة دار األيتام   4200  

  نفقات تكية خاصكي سلطان  2369  500

  األقصىنفقات دار كتب المسجد   322  830

   يسالماإلالمتحف   288  383

  نفقات المحاكمة في دعاوي األوقاف   360  170

  نفقات مسح أراضي الوقف  44  665

  المساجد والزوايا  المرتبات المقررة لبعض  1204  680

  نفقة عمارة جامع السيدة سكينة في طبريا   50  

  إعانة إلنشاء الجامع الجديد في محلة القزازين بالخليل   100  

   يسالماإلنفقات المستوصف   139  990

  نفقات جباية أموال األوقاف المندرسة وعمارة عقاراتها   558  625

  مالية السابقة نفقات متنوعة مدورة من السنة ال  936  615

  المجموع   51,553  124

                                                            
  .47ص م،1924-1923اإلسالمي األعلى، لسنة بيان المجلس   325
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  .47ص م،1924-1923، لسنة األعلى يسالماإلبيان المجلس : المصدر

لسنة  أيضا مساوية لمقدار هذه ا في يسالماإلواردات المجلس أن  )3.7(من الجدول  يتضح

. لنفقات بالمليمت واإال أنه في هذه السنة تساوت الواردا. هاتسبقكما هو الحال في السنة التي  نفقاته

وذلك حسـب مصـدر آخـر     326جنيهاً 48462بلغت  السنةاالنتباه أن النفقات لهذه  لفتولكن مما ي

إن كان الفارق بسيطاً إال أنـه  النفقات، و هذهتفصيل  أيأيضا أنه لم يورد لوثائق المجلس، مع العلم 

ق للمجلس نفسه، حيـث أن  وثائمن ختالف في األرقام من مصادر تعد االاالنتباه وذلك لورود  لفتي

وجود مثل هذا الخطأ وإن كان صغيرا إال أنه يبعث الشك في مدى مصداقية الوثائق، وال نعلم على 

أي أساس استند أو أي بند من بنود النفقات قد تم حذفه حتى توصل إلى هذا الـرقم مـن مجمـوع    

  .مصروفات المجلس

ولكـن تـوفرت   ، م1925-1924 سنة يلم تتوفر لدينا جداول بواردات المجلس أو نفقاته ف

 تلـك السـنة  في  مجموع الدخلوقد بلغ  دون تفصيالت للواردات والنفقاتأرقام للواردات والنفقات 

 . 328جنية مصري 48462أما النفقات فقد بلغت  327جنية مصري 5383

جداول بميزانية المجلس لهذه السنة  رم لم تتواف1926-1925في السنة التالية أي في سنة و   

وال حتى عن الرقم الذي دخل المجلس في هذه السنة وبالتالي لم نجد أيضا جدوال يوضح نفقاتها في 

  .تلك السنة وال أي رقم يدل على نفقاتها في تلك السنة
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عن ميزانية السنوات السابقة ، من حيث  .م1927-1926سنة ل المجلس ميزانية لم تختلفو

  .329)3.8(السنة وهذا ما يوضحه الجدول  والنفقات في هذه يراداتالفرق بين اإل

  .م1927 –م 1926لسنة  يسالماإلجلس الم إيرادات: 3.8جدول 

 جهة الواردات جنيه  مليم

    األحكار  901  

  اإليجارات  17274  

  أعشار التبغ  18040  

  أعشار خاصكي سلطان   500  

  أعشار المدارس  10700  

  بدل تخميس األوقاف األربعة   500  

   330م التسجيلرسو  1475  

  رسوم التسجيل   900  

  الرسوم المتنوعة   200  

  خرج المحاسبة والجهات   70  

  مرتب الخيرات المدورة  1478  

  ثمن كتاب دليل الحرم   2300  

  المتفرقة   400  

  المجموع   54,737  

  .3-2م، ص 1927-1926لسنة  األعلى يسالماإلبيان المجلس : المصدر

أي أن األرقـام لـم    )3.8( في الجدولنت صافية حسب ما جاء من الواضح أن األرقام كا

أعشار التبغ التي لم تكن  واردات المجلسما زاد على  لكنمثل الجداول السابقة و المالليمعلى  تحتوِ

  .لم يوضح ما المقصود بها إلى المتفرقات التي ضافةموجودة في الجداول السابقة باإل

 نظراً وذلك األكثر هي م1927-1926 لسنة الوقفية األعشار بدل محصلة ومن المالحظ أن

 وعشـر  جنية 18040  مبلغ السنة تلك في شكل والذي األعشار مجموع في دخل الذي التبغ لعشر

  .األعشار مجموع من 10700 شكل الذي المدارس
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 على النحو التالي كما هو مبين في الجدول فقد جاءتالسنة المجلس في هذه مصروفات  أما

)3.9(331.  

  . م1927 –م 1926لسنة  يسالماإلنفقات المجلس : 3.9جدول 

  الجهة التي أنفق عليها المال جنيه  مليم

   دارةرواتب اإل  8006  840

  المطبوعات/القرطاسية   351  

  التنويرات والمحروقات  49  

  المفروشات  5  

  النفقات السفرية   385  

  نفقات المحاكمة  815  

  الضرائب   637  

  المراسلين  لبسةأ  82  500

  اإليجارات  40  

  المتفرقة   418  

  إكرامية الخدم   30  

  الوظائف المتعددة   350  

  نفقات وفود المجلس لمؤتمري مكة ومصر   300  

  األوقاف األربعة  إيرادات  1474  92؟

  الديون المدورة   2095  

  رواتب ووظائف المساجد   12789  54؟

  تنويرات المساجد   1115  

  روشات المساجد مف  285  

  متفرقة للمساجد   598  

  المدرسون والحفظة   343  

  الوعاظ  334  

  إطعاميات الزوايا والتكايا   600  836

  تكية خاصكي سلطان والخليل   3513  
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  مخصصات األهالي   2448  

  الجهة التي أنفق عليها المال جنيه  مليم

  سنوية الخدم   115  100

  اإلنشاءات والتعميرات   5196  

  زرع الشجر   25  

  تجفيف المستنقعات   600  

   يةسالماإلالكلية   2500  

   يةسالماإلمدرسة األيتام   4200  

  إعانات المدارس   1559  

  البعثات العلمية   734  

   يةسالماإلالمكتبة   100  

   يسالماإلالمتحف   340  

   332في القدس يسالماإلالمستوصف   450  

  لتعليم القابالت   300  

  الخيرات المدورة   1232  104

  مخصصات المحتاجين   371  

  المجموع   54,733  854

  .6-4، ص  م1927-1926لسنة  األعلى يسالماإلبيان المجلس : المصدر

 يسـالم اإلالمجلـس   إدارةأن نفقات رواتب موظفي المساجد و) 3.9(ويظهر من الجدول 

  .شكلت معظم نفقات المجلس األعلى

  

أخرى، وأن السبب في هذا  إلىلم تكن ثابتة بل متغيرة من سنة يالحظ أن واردات المجلس 

يأتي من األعشار وهذه  يسالماإلللمجلس  األساسي المورد أنالتفاوت في مقدار الواردات يعود 

تعتمد على كميات المحصول الذي ينخفض من سنة تبعاً  وإنما أخرى إلىليست ثابتة من سنة 

خاصكي سلطان  أعشارانخفاض  أيضاً، ويالحظ أخرى إلى لكميات األمطار التي تختلف من سنة

  .م مقارنة مع السنوات السابقة1927- 1926في سنة 
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   :ى المجلسالمآخذ المالية عل: المبحث الخامس 3.5

  

 تشرين الثاني سنة 24في عددها الصادر في ) Palestine weekly(نشرت جريدة 

أمد  األعلى يسالماإلأن المجلس ذكرت فيه ) العربي جمع اإلعانة للوفد(عنوان  مقاالً تحتم 1922

ضرائب الالوفد بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه من مال صندوق المجلس على أن يسدد هذا المبلغ من 

أن هذا الخبر ال " :، وقد نشر المجلس على أثر ذلك خبر تكذيب، جاء فيهوقفيةعقارات الالعلى 

صحته في أرجوكم أن تشيروا إلى تكذيبه وعدم  أساس له وعار من كل شيء من الصحةـ فإنني

  . 333"أول عدد يصدر من جريدتكم

، تعاونه مع بنك األعلى يسالماإلعلى الحاج أمين الحسيني رئيس المجلس  ومن المآخذ

على  سيطرةحين للاستغالل الفالب، حيث أن هذا البنك كان يقوم اليهودي) رهونات العقاري(

بأن هذا المشروع قيد الدراسة والبحث  "الحسيني رد على هذا االدعاء ، إال أن الحاج أمين أراضيهم

وأنه إذا تم االكتشاف أن فيه مصلحه في حفظ األرض ألهلها سوف يعملون على تشجيع هذا 

المشروع وفي حال وجود أي ضرر يخالف المصلحة العامة سوف لن يتم التعامل معه، وفي حال 

  . 334" م شيء أرجو منكم إعالمنا بذلكلك أنكم رأيتم أو تبين لكم أو ظهر

ا فيه أن موضحلحكومة االنتداب  من السكرتير العام يسالماإلكتاب إلى المجلس  وقد وجه

وذلك لصرفه  األعلى يسالماإلشكوى على المجلس فيها الحكومة،  إلى عريضةأهالي الخليل رفعوا 

بمساءلة المجلس عن هذه  ، ومطالبة الحكومةيبراهيماإلواردات األوقاف المخصصة للحرم 

واردات تصل إلى الواردات منذ تأسيس المجلس إلى تاريخ اللحظة المرسل فيها الشكوى، حيث أن ال

فقط في وجوه غير مستحقة ولعائالت ليست  سوى خمسة أالف منهايتم صرف  لمألف جنيه،  35

القدس وغيرها  عائالت منقي األموال على أفراد صرفه با إلى ضافةبحاجة إلى هذه األموال، باإل

بسبب عدم وجود رقيب من  ألمور تتم، وأن كل هذه االحصول على دعم وتأييد للحاج أمينبهدف 

حاكم آخر ذكر أن المندوب السامي قد علم من  جانبومة على صرف هذه األموال، ومن جهة الحك

ضى على إغالقها أكثر من م التعمير والتصليح وبأن التكايايحتاج إلى  يبراهيماإلالحرم اللواء بأن 

  .   335سنة لعدم موافقتها للشروط الصحية، وأن حالة أروقة الحرم مضرة جدا بالصحة العمومية

                                                            
  . 3-2، ص537م، ع 1922آانون األول  8سطين، جريدة فل. 97/6,53/22/13التراث، ملف رقم إحياءمؤسسة  333
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لها من الصحة فالرواتب  أساسال  ذكرت التي األموربأن  ذلكرد المجلس على وقد 

هاليها، أالشريف، ومستخدمي مساجد الخليل و يبراهيماإلالتي تعطى لمستخدمي الحرم  واألجور

وهذا ما يظهر من  يسالماإلأقل من تلك التي يقدمها المجلس م 1914سنة  ةالعثماني لفترةكانت في ا

  .336)3.10(الجدول 

  . يبراهيمرة العثمانية على الحرم اإلالمصروفات التي كانت تنفق أيام الفت: 3.10جدول 

  جهة الصرف  ليرة عثمانية  بارة

  معاشات مأموري األوقاف  210  0

  معاشات الخدم  18  0

  الخدم ألبسة  3  0

  الضرائب   8  110

  متفرقة ومفروشات  2  0

  عائدات الجباه  24  0

  الشريف والمساجد يبراهيماإلوظائف مستخدمي الحرم   482  0

  ؟........  146  300

  تخصيصات األهالي والتنويرات   1005  360

  خيرات  35  0

  مفروشات المساجد   10  0

  إنشاءات    50  0

  الرواتب .....  28  0

  المجموع   2521  770

  .1-2ص. 97/6,13/28/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة : المصدر

األجـور والرواتـب،    علىاألوقاف، أجرى تعديال  إدارةوقد بين المجلس أنه بعد أن تسلم 

التسـول   أسـباب في الوظيفة، ومنعا لكل سـبب مـن    ستخدامومنعا لسوء اال النفقاتبهدف تنظيم 

  . اآلنانقطع لكنه الزائرين، وكل ذلك كان شائعا قبل تسلم المجلس زمام األمور، و عاجوإز
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الرواتب واألجـور والمخصصـات    مجلس لمصلحة الموظفين باتتوبعد التعديالت التي أجراها ال

  .337)3.11(كما يوضحها الجدول م 1928لألهالي لسنة 

  .م1928ليل سنة على مدينة الخ يسالماإلنفقات المجلس : 3.11جدول 

  .2، ص97/6,13/28/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة : المصدر

مما كان ينفق عليه في  كثرأا كان ينفقه المجلس اآلن مع أن الوثائق ذكرت أن الفارق بين م

ما بين  ا ال نعلم ما هو فرق العملة في ذلك الوقتجنيها فلسطينيا، لكنن 4084بزيادة الفترة العثمانية 

وجه أ أم أن كال العملتين لهما نفس القيمة،  ومما يالحظ أيضا أن عثمانيةال ليرةالجنيه الفلسطيني وال

كان محصوراً في الحرم والمساجد، أما وقت إشراف المجلـس فـإن    خالل الفترة العثمانيةاإلنفاق 

  .للحاجات االجتماعية والتهذيبية، فضال عن الدينية فاق سداًالمجلس قد نوع في أبواب اإلن

ن واردات أوقـاف  في رده على هذه االدعاءات بـأ  األعلى يسالماإلالمجلس  أوضحوقد 

م في الفتـرة  1927جنية مصري، بينما كانت في سنة  6,603 مقدارهما  م1926الخليل بلغت سنة 

جنيهاً فقط وذلك وفقاً للكشف الرسمي المأخوذ مـن   3,636كانون األول  إلىالواقعة ما بين نيسان 

واردات أوقاف الخليل وقضائه كانت أقل مـن   أن، وهذا يعني 338دائرة المالية في حكومة فلسطين

   .النفقات على الحرم الخليلي
                                                            

  . 2ص، 97/6,13/28/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  337
  3المصدر السابق، ص  338

  وجه الصرف  ف.ج  مل

500  1595  
واإلنشـاءات والنفقـات    دارةعائدات الجباه ورواتب موظفي اإل

  المختلفة

  الشريف والمساجد يبراهيماإلرواتب مستخدمي الحرم   1824  0

  التكايا  0993  0

  مخصصات األهالي والتنويرات   1640  500

  المعاشات العلمية لألزهر الشريف   54  0

  يسالماإلالمستوصف   400  0

  مستوصف رعاية األطفال  100  0

  المجموع   6,606  0
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  . م1927 –م 1926واردات أوقاف الخليل لعامي : 3.12جدول 

    م.ج  مليم

  م1926عن سنة   6603  032

  )من نيسان لنهاية كانون األول(م 1927عن سنة   3636  182

  .3، ص97/6,13/28/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة : المصدر

هـذه األرقـام    ، من339جنيه تستوفى من المسقفات 600هذا المبلغ أيضا مبلغ  إلىيضاف 

  . الكبير بين المبالغ المذكورة في عريضة االحتجاج وهذه األرقام رقنستنتج مقدار الف

أن الحرم بحاجة إلى التعمير "ا قيل على لسان المندوب السامي على ما قام المجلس بالرد كم

 "......م موافقتها للشروط الصحية،والتصليح وبأن التكايا قد مضى على إغالقها أكثر من سنه لعد

بهو  المجلس، ومنها عمارة إدارةالمجلس قام بتعمير األقسام الممكن تعميرها خالل مدة أن  مبيناً

مكتبة  واسع ألحق بالحرم منعا لالزدحام، كما قام بتعمير األبواب والنوافذ الخربة، وعمرت أيضا

 نطاق في الشريف الحرم في تعمير مشاريع في بالنظر يقوم أنه المجلس برر وقد، الحرم القديمة

 الكبيرة، يعالمشار  هذه ال تتحمل مثل األوقاف موازنة لكن تمت، التي اإلصالحات نطاق من أكبر

 التابعة الفنية والهيئة تديرها، فنية هيئة إلى تحتاج الخليل في الكبيرة التعمير مشروعات وألن

 يكن فلم ،األقصى المسجد عمارة بمشروع مشغولة كانت الشريف القدس في العامة لألوقاف

أن المجلس انشأ ، والوقت هذا قبل الخليل في الكبيرة التعمير مشروعات تنفيذ في الشروع باإلمكان

  .م التطبيب والعالج للفقراء مجانام، وهو يقد1928سنة  المدينة  في مستوصفاً

 للمشروع رعاية األطفال، وقبدعماً جنيه  100غ المجلس ألهالي مدينة الخليل، مبل كما قدم

ى إل ضافةقدس، باإلفي ال يةسالماإلدار األيتام  فيللدراسة الخليل من  تأيتام ويتيمامن  عشرة

 . 340، السنةف في . ج 450 هؤالء األيتامتبلغ نفقة ، ومنهاخمسة تخرجوا 

 منالفندق في حي مأمن اهللا في القدس الذي أعتبر  إنشاءكما وجهت االنتقادات لمشروع 

تصميم للبناء، أنه تم وضع ، حيث 341األخطاء الفادحة التي قام بها المجلس، ومن المشاريع الفاشلة

اضطر مما جنيه،  70,000الفندق نحو  تكلفةاب دقيق للكلفة، فقد بلغت العمل دون حس مباشرةو

جنيه من  12000، وإلى سحب نحو %7جنيه، من البنك العثماني بفائدة  30000المجلس الستدانة 

تقدم بفكرة إنشاء هو الذي بارسكي  يهوديالأن  زاد األمر سوءاً، ومما لتكملة البناء أموال األوقاف

اليهودي المستأجر أفلس  سبة التكاليف أجرة سنوية، إال أنمن ن% 10ستعداده لدفع الفندق، وأبدى ا

                                                            
  .149أوقاف القدس، ص): 2005. (وهي ضريبة األبنية، المهتدي، ع: المسقفات 339
  .4-3، ص97/6,13/28/13التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة  340
  .194م، ص 1988-1984في فلسطين،  اإلسالميةسياسة إسرائيل تجاه األوقاف  ): 1992. (، مدنبر 341
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أقساما، وأصبح المجلس في  هاستولى المجلس على أثاث الفندق، وصار يؤجرفبعد ثالث سنين، 

حرج شديد سواء في أمر تسديد قرض البنك العثماني وفائدته، أو في األموال التي أخذها من 

  .342هذه األموال ف لسدادلم يك فندقا، ألن ما كان يرد من ريع الا إليهاألوقاف ولم يرده

فقد باألخطاء اإلدارية والمالية،  وقوعها نلمجلس من المؤسسات التي ال يمكيكن الم ولذلك 

 وألعضاء المجلس الحسيني أمينفي التوظيف والنفقات، إظهار الوالء الشخصي للحاج كان األساس 

إتقان الموظف لعمله أو إخالله بواجبـه أو  ف، كان يرى الكاتب محمد دروزةكما  األولىفي الدرجة 

، فكثيرا مـا كـان يـؤمر    التزامتدقيق و موازنة المجلس لم تكن قائمة علىفله له فليس مهماً،  إهما

موازنة أو قـرارات   إلىبصرف نفقات وإحداث وظائف أثناء السنة من دون أن يكون ذلك مستنداً 

مديرية األوقاف العامة وكالة أوال ثم أصالة،  إدارةد عزة دروزة أنه عند تسلمه رسمية، فيقول محم

موازنة أو قرارات رسـمية أو موجـود    إلىأن هناك مبالغ كبيرة أمر الرئيس بصرفها دون استناد 

على مشروع عمارة الفندق، التي أدت  صرفتالنفقات، مثل النفقات التي  نقدي، فتخبط المجلس في

 إلـى  ضافةباإل ،أصحابها إلىأمانات واجب ردها و في أموال كانت لصندوق األوقاف فالتصر إلى

افع كان أقدم عليها بـد  أعمالإلغاء وظائف عديدة أحدثها و إلىمما أدى ، رواتبالتقصير في دفع ال

  .343الموظفين رواتبخفض  إلى أخرى أحيانلجوء في من الخواطر العابرة، وال

  

  

  

  

  

                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .623-662، ص 1آرات محمد عزة دروزة، مج مذ):1993. ( مدروزة،  342
  . 623مذآرات محمد عزة دروزة، ص): 1993. (مدروزة،  343



‐ 84 ‐ 
 

  

  :الثالث الفصل ملخص
  

 األعشار على تركزت قد الموارد تلك وكانت األوقاف على موارده في المجلس اعتمد

 يسالماإل المجلس موارد من األكبر الجزء األعشار شكلت فقد الوقفية، العقارات وإيجار األحكارو

 بالعوامل تتأثر كانت التي األخرى الموارد حال حالها ، ىأخر إلى سنة من تتفاوت كانت أنها مع

  .المنطقة في والسياسية البيئية

  

 جزءاً فإن والداخلية، الخارجية المعونات على يتركز كان فقد موارده في الثاني اعتماده أما

 ،يةسالماإل الدول من الخارجية، التبرعات من جاء قد األقصى المسجد عمارةنفقات  من كبيراً

  .الوطن أبناء من المجلس عليها حصل التي التبرعات إلى ضافةباإل

  

 طريق عن الشرعية المحاكم موظفي مرتبات من جزء بدفع تقوم البريطانية الحكومة كانتو

 رواتب من جزء بدفع تقوم كانت أنها إلى ضافةباإل ، الشرعية المحاكم إلى تدفع كانت التي الرسوم

  .األربعة ضاءواألع يسالماإل المجلس رئيس

  

 في وقع الذي يسالماإل المجلس ضمنها ومن مالية أخطاء من تخلو مؤسسة هناك تكن ولم

 .    األخطاء هذه من يعاني كان المجلس أن ببيان كفيلة الشكاوى كانت فقد األخطاء، هذه مثل
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  :مقدمة الفصل الرابع

  

 م،1922 األول كانون في األعلى يسالماإل المجلس رئاسة الحسيني أمين الحاج تولى أن بعد

 رئاسـة  علـى  للسـيطرة  العائلتين وجهاء سعى حيث النشاشيبي، وآل الحسيني آل بين ما الصراع بدأ

 باسـم  تعرف األولى الفئة وأصبحت المؤيدين من عدداً العائلتين إلى وأنضم ،األعلى يسالماإل المجلس

 المواليـة  الفئـة  وهم والمعارضون للحسيني، الموالون وهم األعلى يسالماإل للمجلس نسبة المجلسيين

  .344للنشاشيبي

 المجلـس  رئاسـة  علـى  السـيطرة  أجل من النشاشيبي وآل الحسيني آل بين ما عالصرا إن

 المجلـس  على فالسيطرة فلسطين، في يةسالماإل المؤسسات أهم من يعتبر كان ألنه ،األعلى يسالماإل

  المجاالت كافة في شؤونهم في والتحكم المختلفة المسلمين شؤون على السيطرة تعني

 لذلك االنتداب حكومة بسبب رفض تحقيقه يستطيعوا لم الذي اتيالذ الحكم عن يعوضهم ألنهو 

 ولذلك، 345األعلى يسالماإل المجلس خالل من الجزئي الحكم هذا استغالل إلى السياسية القوى سارعت

  .346باإلصالح وتطالبه له العيوب وتعداد والتجريح بالنقد تقوم أخذت للمجلس معارضة جبهة ظهرت

ل االنتداب البريطاني الذي كان يسعى إلى إنشاء وطـن قـومي   في ظ أنشئوبما أن المجلس 

لليهود في فلسطين فكان على المجلس القيام بواجبه الوطني بمقاومة السياسة البريطانية وظهر ذلك من 

لى إ ضافةليهود باإلخالل معارضته لمشروع المجلس التشريعي والحيلولة دون وقوع األراضي بأيدي ا

ل تعدي اليهود على البراق زاعمين أنه من بقايا الهيكـل  عفلبراق التي حدثت بمجلس في ثورة ادور ال

  .وأن لهم الحق بالصالة فيه وامتالكه

  

                                                            
 )1951-1950. ( م دروزة،. 265ص ذآره، سبق مصدر): 1974. (ك خلة،. 44ص األآبر، المفتي):  1991.(م آبها،. ت البليغ،  344

  .122ص الجهاد، حرآة في وأثره فلسطين في اإلسالمي يارالت): 1988. (م صالح،. 48ص ،3ج الحديثة، العربية الحرآة حول
  .226 ص بيروت، والنشر، للدراسات العربية المؤسسة العاشرة، الطبعة  الحديث، فلسطين تاريخ): 1990. (ع لي،الكيا  345
  .49- 48 ص ،3ج العربية، الحرآة حول): 1951-1950. (م دروزة،  346
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فـي الحركـة الوطنيـة     األعلـى  يسـالم اإلدور المجلس  :الفصل الرابع

  الفلسطينية 
  

  :المجلس باألحزاب والقوى الوطنية عالقة: المبحث األول 4.1
  

جميعهم من آل الحسيني، فتصنيفهم حسب  األعلى يسالماإلس لم يكن أعضاء المجل

الدورة  ففي تهم له كانت على النحو التاليالحسيني ومعارض الحاج أمين مواالتهم لرئيس المجلس

والحاج سعيد الشوا ممثل لواء األولى النتخابات المجلس كان الشيخ محمد مراد ممثل لواء حيفا، 

الية، أما عبد اللطيف صالح ممثل لواء نابلس، وعبد اهللا الدجاني جانب رئيس المجلس ومو إلى غزة

 جانب إلىي غير وجهته ، وبالرغم مما ذكر فإن عبد اهللا الدجانهمعارضين لفكانا ممثل لواء يافا 

الموالين للرئيس الحسيني، فبقي عبد اهللا صالح وحده معارضا، ويوضح ذلك عجاج نويهض، فيقول 

كان يفرغ من كتابة القرار في الجلسة ويقدمه للرئيس واألعضاء الموالين أن كاتب المجلس عندما 

تفضل وقع "صالح لتوقيعه، فيقول لـه عبد اللطيف  إلىللتوقيع فيوقعونه، وعندما يقدم الكتاب 

  . 347"وعارض

عندها خرج عبد  م1926عام  أن جاءت الدورة الثانية من االنتخابات إلىبقي هذا الحال 

، وعند وفاة عبد اهللا شفيق الدجاني جاء خلفاً له عبد 348ل محلة أمين التميمياللطيف صالح وح

الرحمن التاجي الفاروقي وكان من الموالين للحكومة ومن كتلة راغب النشاشيبي، ومع انه كان من 

الحسيني وتارة أخرى معارضا  أمينالمعارضين إال أنه في بعض األحيان كان منسجما مع الرئيس 

األثناء كانت كفة الموالين راجحه، إذ كان الرئيس وثالثة من أعضاء المجلس من  ، ففي هذه349له

بينهم أمين التميمي من الموالين، مقابل عبد الرحمن التاجي الذي كان يعتبر معارضا، إال أن الوضع 

وموت  ،لم يبق كذلك، إذ تغير الحال بموت الشيخ محمد مراد وتعيين  أمين عبد الهادي خلفا له

عبد الشافي خلفا له، أن المخلوفين كانا من المعارضة،  الشوا وتعين الشيخ محي الدين عيدس

فصارت بذلك هيئة المجلس مؤلفة من الرئيس أمين الحسيني والعضو أمين التميمي، من ناحية 

  .350في ناحية المعارضة اآلخرينوالثالثة 

                                                            
  .139 رجال ومن فلسطين، ص): 1981. (عنويهض،  347
  .139رجال من فلسطين، ص ):1981. (عنويهض،  348
  .270-569مذآرات محمد عزة دروزة، ص  ):1993. (م دروزة، 349
  .139رجال من فلسطين، ص  ):1981. (ع نويهض، 350
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مقابل معارضيه، ليس للحاج أمين الحسيني  ض أن تأييد المندوب الساميوقد رأى البع

سيحد من  األعلى يسالماإلمنصبه الجديد كرئيس للمجلس بحكم تفضيال لموقفه السياسي، وإنما 

  . 351المحافظة على الهدوء، تفوق قدرة معارضيه على ذلك في وسيزيد من قدرتهسلوكه 

ونتيجة للخالفات والمشاحنات التي ازدادت بعد سيطرة آل الحسيني على رئاسة المجلس 

عليه  أطلقم 1923 تشرين الثانيفي قرر آل النشاشيبي تأليف حزبٍ سياسي  ،أغلبية المقاعد فيهو

، وكان هذا الحزب ال يختلف في برنامجه  352برئاسة سليمان التاجي الفاروقي اسم الحزب الوطني

 فيما يتعلق بـ هذه األحزاب دعت عالنية إلى المقاومة مع حكومة نامج الحركة الوطنية، عن بر

، وكان نشوء هذا الحزب بتخطيط من 353 الحزب كان يقبل كل ما تفرضه الحكومة هإال أناالنتداب،

  .354المستر كاليتون السكرتير العام في فلسطين

من الواضح أن هذا الحزب جاء رداً على سيطرة آل الحسيني على المجلس وعلى اللجنة 

من المعارضين آلل الحسيني إلثبات ومحاولة التنفيذية التي كان يرأسها موسى كاظم الحسيني 

نتيجة للخالفات التي وقعت ما بين عائلتي النشاشيبي قدرتهم على القيام بدور سياسي في فلسطين و

عية في عدد والحسيني من أجل الحصول على  الزعامة في فلسطين أنشأ بعض األهالي أحزابا زرا

كان اهتمام األحزاب الرئيس يتركز ف م،1924كحزب الزراع التي تأسس عام  ،من المدن الفلسطينية

ا ضد هعلى حماية مصالح الفالحين، وكانت معارضتها أساسا ضد الطبقة العليا أكثر من اتجاه

  .355الصهيونية أو تصريح بلفور في ذلك الوقت

تشتيت أبناء الوطن وتوزيع اتجاهاتهم السياسية  إلى زعماء الحركة الوطنية اختالفأدى لقد    

ضـد الصـهيونية    واحـد أن تكون عليه من توجه سياسي مختلفة ومغايرة لما يجب في اتجاهات 

عائلي أساس  رق األمة وتعصب األشخاص علىوما تبعها من تف النزاعاتوحكومة االنتداب، إذ أن 

  .عدم ثقة أبناء الوطن بعضهم ببعض إلىأدى 

، بـدء كـال مـن    علىاأل يسالماإلاالنتخابات الثانية للمجلس  مما يجدر ذكره أنه مع بدء

، من خالل مقاعد المجلس ومعارضيهم  ومواليهم باستخدام نفوذهم من أجل السيطرة على المجلسيين

 مؤسسـاتهم ن المسـلمين الدينيـة، و  انتخاب خمسة رجال تنحصر مهمتهم في اإلشراف على شؤو

  .   انبينحب السيادة والسيطرة هو لب الموضوع الذي كان يسعى إليه كال الج كانو .356الدينية

                                                            
  .45المفتي األآبر، ص ): 1991. (مآبها،   .ت البليغ،  351
اروقي   352 نة      : سليمان التاجي الف ة س ة الرمل د في مدين ه            م ف1882ول ة ونظم ة االرتجالي ره، عرف بخطب د بصره وهو في التاسعة من عم ق

ى الخامس الهجري عشر هجر، من         ): 1985. (للقصائد، درس المحاماة وزاولها، حمادة، م رن األول حت موسوعة أعالم فلسطين من الق
  .القرن السابع حتى العشرين ميالدي، دار قتيبة، دمشق، المجلد الرابع

  .147-146، ص، الهيئة المصرية العامة، القاهرة1936 -1917من  الحرآة الوطنية الفلسطينية  ):1974. (ع غنيم، 353
 ستون عاما): 1978. (أتوما،   .60،صاألسوار للطباعة والنشر، عكا) 1948-1917في فلسطين،  المقاومة العربية): 1979. (نعلوش،   354

  .45ص ى، منشورات البيادر، القدس،على الحرآة القومية العربية الفلسطينية، الطبعة األول
  .150المصدر السابق، ص   355
  .49، ص 3حول الحرآة العربية الحديثة، ج ):1951-10950. (م دروزة،  356
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  إلـى شـكاوى  ال إرسـال أخذوا ب يسالماإلفتحقيقاً للفوز الذي كان ينشده المعارضون ضد المجلس 

المجلـس   نظام تعديل بعض المواد فيب بينطالم الحسيني ومؤيديه المندوب السامي ضد الحاج أمين

  .357ااالنتداب على مطالب المعارضين وأعرب عن موافقته عليه افقوقد و األعلى يسالماإل

العضـو  عبد اهللا الـدجاني   أسس مقاعدةرئاسة المجلس والسيطرة على على  هذا الصراعفي ظل 

الجمعيـة   إنشاءمن الواضح أن سبب  و، جمعية اتحاد القرى العربية، يسالماإلفي المجلس  السابق

قبـل   مـواقعهم تثبيـت   األعلى يسالماإلأعضاء المجلس عبد اهللا الدجاني وغيرة من هو حرص 

  .358ابات المجلس الثانية، وبالتالي رغبتهم في استمرارية عضويتهم في المجلسانتخ

فأقدم محمد عزة دروزة علـى تشـكيل    ورئيسه بعض الموالين للمجلس في المقابل تحرك

ـ  359الحاج أمين الحسيني يسالماإللتأييد رئيس المجلس  األهالي الديمقراطي زبح ام ، بالمقابـل ق

 ومن أبـرز مقراً له مدينة نابلس  اتخذ من، وم1925 نيساني في المعارضون بتشكيل حزب األهال

المعـارض للحـاج أمـين     يسـالم اإلعبد اللطيف صالح الذي كان عضوا في المجلس  أعضائه

 نابلس التي كان عبد اللطيف صالح ممثال للوائهـا عجبا أن يكون مقر الحزب في ، وليس الحسيني

لنفوذ ومصالح القائمين عليه أكثر مـن كونـه    عماًداكان واضحا أن  الحزب جاء  و. في المجلس

  . 360تعضيدا للحركة الوطنية في البالد

الثانيـة   لالنتخابات لإلعداد اجتماع تم عقده جومهم تجاه بعضهم البعض، ففيستمر الطرفان في ها

 المجلس، نظامه تعديل الفقرة الثالثة من م، اقترح الحاج أمين خالل1925آب  24في تاريخ  للمجلس

ـ   إلىدى وهذا التعديل يمنع دخول المعارضين في االنتخابات مما أ ع انسحاب راغب النشاشـيبي م

 إلـى أن قام برفـع دعـوى    إال، واشتد الخالف  فما كان من راغب النشاشيبي عضواً أحدى عشر

ذلك وأقرت المحكمة عـدم األخـذ باالنتخابـات،    له تحقق  عليا للطعن في االنتخابات والمحكمة ال

  .361كم ببطالنهاوالح

، أجل السيطرة على مقاعـد المجلـس   أصبحت البالد مسرحا لالنقسام والصراع من وهكذا

، فقد وصفت أحـدى الصـحف   362لكن مما يؤخذ على الفئتين، سعيهم اللتماس التأييد من الحكومة

  :بقولهاية الوضع القائم في تلك الفترة العرب
اما مؤلما، فاألكثرية يعملون إلسقاط المجلـس،  منقسمين على أنفسهم انقس أصبحواأن المسلمين "

ا من مؤيـدي  ومما يلفت النظر أن كثير. والباقي يؤيد أعضاء المجلس ويحرص على مناصرتهم

المعارض، حجتهم في ذلك أن أعضـاء المجلـس السـابق أسـاءوا      جانبال إلىالمجلس أنضم 

سام الـبالد  كانوا السبب في انقاستعمال الوظيفة، وتصرفوا بأموال المسلمين تصرفا غير الئق، و
                                                            

  .79-78الحاج أمين الحسيني دراسة في نشاطه الديني، ص): 1995. (تجبارة،    357
  .151ص  مصدر سبق ذآره،): 1974 . (ع غنيم،   358
  .79الحاج أمين لحسيني دراسة في نشاطه الديني، ص): 1995. (تجبارة،   359
  .153-152مصدر سابق، ص ): 1974. (عغنيم،    360
  .81-80الحاج أمين الحسيني دراسة في نشاطه الديني، ص ): 1995. (تجبارة،    361
  . 226تاريخ فلسطين الحديث، ص): 1990. (علي، ياالك  362
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الحركة الوطنية، فقد بذل أعضاء المجلس السابق مـا اسـتطاعوا للفـوز     وإضعافعلى نفسها 

 "المضمار ، ولم يقصر منافسوهم عن مباراتهم في هذاعضويتهم فيهاالنتخابات والمحافظة على ب

ء نار الخالف بين أبنا إذكاءهناك من يعتقد أن لحكومة االنتداب يدا في  "وأضافت الصحيفة قائلة 

  .363"فلسطين ألسباب ال تخفى على أحد

هم سبب االنشقاق وأتساع رقعة الفرقة بين األهـالي، أال   المجلسيينرأى أن  البعض أنمع 

هذا الصراع تحقيقا لمصالحها والتي  أرادتأن تحريك األمور جاء من قبل الحكومة البريطانية التي 

ركـة  تفتيت الح إلى يسعى بشكل متواصلراغب النشاشيبي  كانف. يةتطابق مع المصالح الصهيونت

عزة دروزة أن راغب النشاشيبي قال للحاج أمين  أوردالبريطانية، فقد  كومةبتوجيه من الح لوطنيةا

ألن االنجليـز ال  افق بينهما حتى ولو أرادهمـا هـو   الحسيني أن من العبث انتظار االنسجام والتو

  .364 يريدونهما

من أجـل  الخالف بينهما استغالل فيها من الطرفين يعلم أنهم لعبة أرادت الحكومة  كان كالً

لمصـالحهم  الصـهيونية  الحركة البريطانية و الحكومة كل من الحصول على السلطة مقابل تحقيق

  .وأهدافهم في فلسطين

ـ  االنتدابيأتي هذا كله في إطار التشرذم في الحركة الوطنية نتيجة تسوية أمر  نة نهائي س

م، تراجع وتيرة إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين بانخفاض الهجرة وتراجع انتقـال  1923

األراضي، الخوف من القوة العسكرية البريطانية، التنافس على كسب رضى بريطانية إلعطاء مزيد 

  .من الصالحيات لهذا الجانب أو تلك في زعامة الشعب الفلسطيني

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .269، صمصدر سبق ذآره): 1974. ( كخلة،   363
  .273، ص  ذآره سبق مصدر): 1974. ( ك خلة،  364
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  :مقاومة االنتداب البريطاني والمشروع الصهيوني: الثانيالمبحث  4.2
  

  :مقاومة مشروع المجلس التشريعي 4.2.1
  

لس تشريعي إنشاء مجم 1922سنة تضمن دستور فلسطين الصادر عن الحكومة البريطانية 

ستة بريطانيون وأربعـة  (فين باثنين وعشرين عضوا منهم عشرة موظ ئهفي فلسطين، وحدد أعضا

ثني عشر الباقون يتم تعيينهم باالنتخاب منهم ثمانية مسـلمين، ومسـيحيان ويهوديـان،    واأل )يهود

للمندوب السامي الحق فـي نقـض أي   يكون ورئاسة المجلس التشريعي للمندوب السامي، وبالتالي 

قضية تخالف سياسة الحكومـة، هـذا    أيالحق بالنظر في  لهقره المجلس التشريعي، وليس قانون ي

بمصالح تضر  أنض أي سياسة بإمكانها س لألعضاء العرب أي حق في نقض أو اعترايعني أنه لي

ـ سياسة استعمارية، وتهيئة من الحكومة  تقره، واالعتراف بكل ما العرب وقضاياهم الوطنية وطن لل

  .365رض فلسطينقومي اليهودي على أال

ل يتضح من خالل مبادئ المجلس التشريعي أن األعضاء العـرب كـان وجـودهم بشـك    

 األعلـى  يسالماإلاالعتراض، ذلك األمر جعل المجلس  أوحق باالقتراح  أيصوري، أي ليس لهم 

المجلس التشريعي، فكانت المساجد المنبـر الرئيسـي    إنشاء لمقاومةخاذ اإلجراءات الالزمة بات يبدأ

اعتبروا في خطبهم، و بمقاطعة المجلس التشريعيالخطباء واألئمة  طلبضده، فلقد  لدعايةلمستخدم ا

، نتخابات المجلس التشريعيلين بأن ال يشاركوا في االمقاطعة واجبا دينياً، وأخذوا الوعود من المص

دفن مـن يتعـاطى مـع     مهددين بعدم، ويةسالماإلخروجا على الشريعة  هاالمشاركة فيواعتبروا 

  .366المجلس التشريعي في مقابر المسلمين

عرف و ،367نتداب، الشيخ عبد القادر المظفرالخطب الحماسية ضد ساسة اال لقاءتصدر إلو

لكـل خطبـاء    أوامر إرسالب األعلى يسالماإلقام المجلس  لذلكبخطبة الحماسية، والشيخ المظفر 

تـأثير   للشيخ المظفـر كان و لمظفر بإلقاء خطبه السياسية،المساجد ليتنازلوا عن خطبهم حتى يقوم ا

نفسه بأن يفصل نفسه عن المجتمـع، بعـد أن   تسول له  أنكبير على الناس، حتى على من كادت 

ـ اإلم والحر الشريفالقدس حرم في هددوا بعدم السماح لهم بالصالة في المساجد وخاصة  ، يبراهيم

تـدخلت  ف، مدوٍ في القدسوقد أحدثت الخطب حماس عدم دفنهم في مقابر المسلمين،  إلى ضافةباإل

 فوافـق أن تستخدم للنشاط السياسي،  س مقبوالأن أماكن العبادة لي مجلسال نبهتحكومة االنتداب و

                                                            
تي    ): 1972. (أ الغوري، . 289-287نتداب البريطاني، ص فلسطين واال): 1990(ك، خلة،  365 ر س ا،  فلسطين عب ، 2، ج1937-1922ن عام

فري، . 26ص هيونية، ص  ): 1977. (ع الس داب والص ين االنت طين ب م  . 225فلس ق رق ر الملح ا ) (6(أنظ م مب ق يض س الملح دئ المجل
  .التشريعي

  .131في فلسطين، ص  اإلسالميالتيار ): 1989. (مصالح،   366
ة الشعب الفلسطيني ضد ان      367 ات المجلس   الشيخ عبد القادر المظفر، وهو أحد أنشط الشخصيات الفلسطينية التي لعبت دورا هاما في تعبئ تخاب

  .133الحرآة العربية الفلسطينية، ص ): 1995. (ع غنيم، التشريعي،
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 أخـرى الحماسية مرة  عاد إللقاء خطبهلكن المظفر ورئيس المجلس على مطلب حكومة االنتداب، 

  .368أنه منع في المرة الثالثة إال

الفعالة لمقاطعة المجلس التشريعي، فشل مشـروع   األعلى يسالماإلوجراء جهود المجلس 

مشروع المجلس االستشاري موازيا بمبادئه وقراراته المجلس التشريعي، ، كما فشل من بعده إقامته

الذي حاول المندوب السامي التعويض به عن المجلس التشريعي الذي لم يلق النور، والـذي كـان   

  .369إقامتهأيضا الفضل في عدم  األعلى يسالماإلللمجلس 

  

  :والمؤتمر التبشيري األعلى يسالماإلالمجلس  4.2.2
  

 نيسـان  7-3الفتـرة  فـي   ،مؤتمراً تبشيرياً في القـدس يات التبشيرية رساللس الدولي لإلالمج عقد

  .التبشير في بالد المسلمين كيفيةالمؤتمر مناقشة  أهدافبشكل سري، كان من م 1924

 المـؤتمر  خـالل بقيامه إال بعد أربع سـنوات   لم يعلم جلسا في أمر هذا المؤتمر أن المإن أهم م

أمين الحسـيني   يسالماإليقول أن رئيس المجلس  ، لكن هناك رأي370م1928عام التبشيري الثاني 

ألنه كان في صراع سياسـي  في ذلك معارضة المؤتمر التبشيري إال أنه لم يكن نشيطا بقام بدوره، 

، وألن المؤتمر لم يكن له أي تـأثير مباشـر علـى    األعلى يسالماإلداخلي مع معارضي المجلس 

  . 371المسلمين

، م، في القـدس 1928نيسان  7 -م 1928آذار  24في الفترة ما بين  تمر التبشيري الثاني لمؤعقد ا

لم يكن من بين هؤالء المندوبين مندوب واحـدا   ،أحدى وخمسين دولةمن  مندوباً 240وقد حضره 

هيمنة لل إلضعافها التي كانت تسعىالبالد العربية،  نحودليل على النوايا الغربية فهذا . 372من العرب

  .نية تبشريهعليها على أسس دي

 ولـذلك  ،373غير البروتسـتانت  لتبشير بين المسلمين والمسيحيين منيهدف لالمؤتمر كان 

المؤتمر التبشيري ال تتوقف على توتر العالقات بين مسـلمي فلسـطين ومسـيحيها     سلبيات كانت 

  .374من مختلف الطوائف المسيحيينبين  لخالفاتا تزيد  هاولكن فحسب،

عقد المـؤتمر   تستنكر عدة رسائل يسالماإلرئيس المجلس  الحسيني الحاج أمين تلقىوقد 

   :يسالماإل، فجاء في كلمة تلقاها المجلس ورة عقدهالمجلس بخط رالتبشيري، وتذك

                                                            
  .132في فلسطين، ص  اإلسالميالتيار ): 1989. (مصالح،    368
  .132في فلسطين، ص اإلسالميالتيار ): 1989. (مصالح،  ، .46المفتي األآبر، ص ): 1991. (م آبها، ، ت،البليغ   369
  .138في فلسطين، ص اإلسالميالتيار ): 1989. (مصالح،   370
  .117لحسيني، صالحاج محمد أمين ا): 1995. (ت جبارة،    371
  .108فلسطين بين االنتداب والصهيونية، ص ): 1973. (ع السفري،  372
  .279فلسطين واالنتداب البريطاني، ص): 1974. (كخلة،   373
  .109فلسطين واالنتداب والصهيونية، ص): 1973. (عالسفري،    374
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جمعيات محكمة منظمـة متينـة   لها  المبشرة ألن مثل هذه الجماعاتعدم االستهانة بالجماعات "

وغيره من األديان غير المسيحية، بل غرضها فـوق   يسالماإل هدفها الوحيد القضاء على الدين

بمذاهب المبشرين ولفروع التبشير في بـالد   أهلوهاذلك هدم الجماعات المسيحية التي ال يذهب 

بالمحاضرين فهـي   إليهاوانكلترا وغيرها تمدها بالمال والكتب وتبعث  أميركاالناس مراكز في 

 األعلى يسالماإلأن من حقنا أن نطالب مجلسنا  .........ويللتبشير الدرع الحصين والساعد الق

بالحيلولة لدى الحكومة دون هؤالء المبشرين ودون نشر دعايتهم الخبيثـة الجارحـة لنفوسـنا    

نطلب من سماحة الرئيس الجليل وأعضاء المجلس الكرام، وأملنا بهم كبيـر أن   أنناوعزتنا، كما 

 سـالم اإلإلعـالء شـأن    إليـه ض الدين وينشرون الدعوة يعينوا علماء مبشرين يذُبون عن حيا

   .375 "والحيلولة دون تأثير دسائس المبشرين على عقول البسطاء

برقيات االحتجاج واالستنكار فأرسلت مدن جنين وطولكرم ويافا برقيات احتجاج  وقد توالت

القـدس ببرقيـة   ن م، واحتج علماء وتجار واعيا1928نيسان   2في  األعلى يسالماإلالمجلس  إلى

م، 1928 نيسـان  7فـي  ) للمرة الثانية(ويافا م، واحتجت غزة والناصرة 1928 نيسان 5يمماثلة ف

  .376م ضد المؤتمر1928 نيسان 14م، والمجدل في 1928 نيسان 8وعكا وطبريا في 

عدداً من البرقيات يستغيث فيها بزعماء العـالم   إرسالب  األعلى يسالماإلقام رئيس المجلس ولذلك 

لرسائل لم يصل بسـبب مراقبـة   لمؤازرته لوقف المؤتمر التبشيري، لكن عدداً من هذه ا يسالماإل

شوكت علي الزعيم  إلى رسالة هامن، ومنالعتبارها خطرا على األ إيصالهافمنعوا  واليهود االنجليز

بـومبي   الهندي، ومن الملفت للنظر أن الرسالة وصلت بريد الهند والدليل على ذلك وجود ختم بريد

ة المستعمرات في وزار إلى وأرسلوهاعلى الظرف، فعند وصولها بومبي سحبها االنجليز من البريد 

حذر االنجليز من غضب  ماليين المسلمين الهنود في شبة  ألنلم يعلم بها، علي شوكت  لندن، لكن 

لمسلمين على االنجليز ا ةإخفاء الرسالة لتفادي ثور إلىم القارة الهندية على المؤتمر التبشيري، دفعه

  . 377من الصهاينة  وإتباعهم

سطين والـى  في فل المندوب السامي بلومر إلىسائل احتجاج وصلت برقيات عديدة وركما 

، على أثـر  يسالماإلمن مختلف مناطق العالم   (John Mott)جون موط رئيس المؤتمر التبشيري

لمساندة الفلسطينيين  يةسالماإلالدول  إلى الحاج أمين يسالماإلرئيس المجلس  أرسلهاالبرقيات التي 

، وقد وصلت عدة برقيات من الشعب الفلسـطيني  يةسالماإللمنع قيام مثل تلك المؤتمرات في البالد 

  . 378وزارة المستعمرات البريطانية إلى

ـ مع  ترافقالمؤتمر  من المهم ذكره أن انعقادو ة معاديـة للتبشـير فـي األردن،    قيام حرك

تحـريض  فقام بس المجلس باستغالل تلك المناسبة قام رئي ولذلكم النبي موسى، موس أيضاصادف و
                                                            

  ).محمد على الغصين( وقيع من الرسالة واردة من الرملة بت. 42، عدد 7م، ص20/6/1927الجامعة العربية،   375
  .279فلسطين واالنتداب البريطاني، ص  ): 1974. (ك خلة،   376
ارة،   .129المسلمون الهنود وقضية فلسطين، ص): 1998. (تجبارة،   377 ائق فلسط   ):1986. (ت جب ة،   وث  ينية في دور األرشيف البريطاني

  .31-23ص
  .130لحديث، ص دراسات في تاريخ فلسطين ا): 1998. (ت جبارة،   378
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بالتجوال  لوطنية في فلسطينعناصر االبعض من  ترافق ذلك مع قيامالمؤتمر، وجماهير البالد ضد 

  . 379من تبعات هذا المؤتمر هممن أجل تحذير سكانبال لالتصالمدن البالد  في

فـي   يةإسـالم عدة مؤتمرات  تي قام بها رئيس المجلس، فقد عقدلم تكن تلك الخطوات الوحيدة الت

في يافا، وكـان   يةسالماإلمؤتمر األندية  منها، ردا على المؤتمر التبشيري، جميع المدن الفلسطينية

 بـالنوادي   يةسـالم اإلفي مدن فلسطين كلها، وربط هذه النـوادي   يةإسالممن قراراته تشكيل نواد

  . 380في مصر يةسالماإل

وقـف  العمـل علـى   الحاج أمـين الحسـيني   من  للطلب لومربالمندوب السامي  ع ذلكدف

 إذا إالضد المؤتمر التبشيري، لكن الحاج أمين أجاب بأن ذلك لن يحصل في فلسطين  حتجاجاتاال

رئـيس المـؤتمر    لسات المؤتمر التبشيري، ومغادرة مـوط تحققت مطالب المسلمين، وهي وقف ج

في الليلة التالية،  ، وأمر بوقف المؤتمرطلب الحاج أمين الحسينيالسامي لاستجاب المندوب ففورا، 

 نيسـان  7قبل أخر يـوم مـن جلسـاته فـي     المؤتمر  توقفف. 381القاهرة إلىالقدس  وغادر موط

  .م1928 نيسان 8تاريخ ب سات المؤتمرجل تنتهيمن المفترض أن  حيث. 382م1928

انه بقي مستمراً فلم ينـتقص منـه    أيته جلسا آخر إنهاءصحيح أن المؤتمر قد توقف قبل 

، فالمسـيحيون مـن   أهدافه في تحقيق نجاحه إلى ةإشارواحده، إال أنه لم تكن هناك أي  جلسةسوى 

فقد كان لجهود رئيس المجلـس  . التي رفضه به المسلمون درجةقد رفضوه بنفس ال سكان فلسطين

 إلـى المؤتمر، ومنعـه الوصـول    إنهاءالفضل في  فلسطينالحاج أمين الحسيني، وأبناء  يسالماإل

  .مقاصده المفسدة

  

  :ومنع بيعها لليهودي المحافظة على األراضي دور المجلس ف 4.2.3
  

قد كـان المجلـس   الديني وأثرة على المواطنين في تحريم بيوع األراضي، ف أستغل المجلس الوازع

بيوع أراضي فلسطين العربيـة  لتنظيم وسائل المقاومة لمنع فيها يضم رجال الدين  اجتماعاتيعقد 

علماء المسلمين، بإصدار فتوى للتشهير بكل من يبيـع   ارفقد أقنع كب ،383لليهود، أو السمسرة عليها

 كمـا ضح بائعي األراضي والوسطاء، لفمدن وقرى أخذ علماء الدين يجولون في ف أراضي لليهود،

  . 384بيع شبر من أرضها أي تناول األئمة والخطباء في المساجد موضوع قدسية فلسطين وتحريم

                                                            
  .217-216القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين، ص ): 1981. (الحوت، ب  379
  .119الحاج أمين الحسيني دراسة في نشاطه الديني، ص ): 1995. (جبارة، ت   380
  .120الحاج أمين الحسيني دراسة في نشاطه الديني، ص ):  1995. (جبارة، ت   381
  .117ن العربية بين االنتداب والصهيونية، صفلسطي): 1973. (السفري، ع   382
  .56، صمصدر سبق ذآره ):1998. (ع محسن،  383
  .42في فلسطين، ص  اإلسالميةسياسة إسرائيل اتجاه األوقاف ): 1992. (مدنبر،    384
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 أصـدر ، فقـد  اليهـود  إلـى اتخذ المجلس شتى الوسائل من أجل منع انتقال األراضي وقد 

أراد بيع أرضه يجب عليه أن يحصل علـى وثيقـة مـن     إذاشخص  أي بأنالمجلس قرارا يقضي 

ـ    طلبالشرعي لتلك األرض، وبالمقابل المحكمة الشرعية كي يثبت بأنه الوريث  س رئـيس المجل

الحاج أمين من القضاة أن ال يعطوا أي من الوثائق التي تخص األراضي ألشخاص مـن   يسالماإل

من الـدوائر التـي    يسالماإلببيع هذه األراضي، كما طلب المجلس  من خاللها الممكن أن يقوموا

المجلـس   إلـى تختص بتسجيل األراضي وبيعها، أن ترسل المعامالت المتعلقة ببيـع األراضـي   

، ليقوم بوضعها موضع الدراسة وتدقيق المسوغات للبيع، وذلك كله بهدف منع تسـريبها  يسالماإل

  .385اليهود إلى

، فقد انتقلت بار كعائلة سرسق اللبنانيةمساحات أراضي واسعة من قبل المالك الكلقد تم بيع 

 اليهود وكانـت تشـمل هـذه    إلىم، 1924دونما في عام  124,176قرى في الجليل تبلغ مساحتها 

الغربيـة  تقع في الجهة الشمالية  سولم، وشطة، وخنيفس، وجباتاهي العفولة و: األرض خمسة قرى

  . 386 نسمة أالف أربعة إلىيقدر بنحو ثالثة أالف  هاكان عدد سكانولمرج بن عامر، 

لهم توفير أراضيٍ  من القرى المباعة السابقة على الفالحينالبريطانية  دارةاإل وقد عرضت

إليجاد  األعلى يسالماإلعرضت المسألة على المجلس ف ذلك رفضواأن الفالحين  إال في مكان أخر،

مر مخالف أ مبلغا من المال كتعويض ينأن إعطاء الفالح المجلس يرى كانوحل لهؤالء الفالحين، 

ين من إبقائهم مـواطنين  إيجاد حل يمكن الفالح إلى ولذلك سعى ،لمشكلتهمللصواب، وليس فيه حل 

أرض  إلى ضافةبيوت يعيش فيها المرحلون باإلإعطاء  يسالماإل، وبذلك أقترح المجلس فلسطينيين

في شـراء أراضـي    إنفاقهالفالحين تعويضا من أجل  إعطاءيزرعونها، حينها فكرت الحكومة في 

سولم وهي أحدى القرى الخمسة، لكن لم يكن هذا القرار حالً ألنه كان للفالحين مساحة معينة مـن  

األرض  له باسمهم في قرية سولم، وذلك يعطيهم حقا من الناحية القانونية فـي شـراء  األرض مسج

راضي، وبناء على هـذا  يخدم مصلحة اليهود، بتلبية شروط نقل ملكية األ وذلكعند عرضها للبيع، 

الحكومة، ولكن قبل أن يتمكن المحامي من القيام  إلى شكوى تقديملمحامية   يسالماإلالمجلس  طلب

يقضـي  مع أن قانون نقل األراضـي  . وسجلت الصفقة كبيرةتم نقل ملكية األراضي بسرعة بذلك، 

تقتنع الحكومة في حالة األرض الزراعية، إما أن الشخص الذي ينقل "أن  بعد إالأرض بعدم تسجيل 

الملكية، إذا كانت األرض في حيازته، وإما أن المستأجر الذي يشغلها، إذا كانـت األرض مـؤجرة   

وكان تفسـير  ". يحصل على أرض كافية في المنطقة أو في مكان آخر، إلعالة نفسه وأسرتهبأنه س

الحكومة أنه بما أن العرب رفضوا العرض الذي قدم لهم بتوفير أرض في مكان أخر فإنهم بـذلك  

  . 387خسروا كل الحقوق التي تتيح المزيد من البحث في الموضوع
                                                            

  .162الحياة السياسية العربية في القدس، ص ): 2009. (مالناصر،    385
  .282-281، صهمصدر سبق ذآر ):2003. (س الهنيدي،  386
  .284-282التأسيس البريطاني للوطن القومي اليهودي، ص): 2003. (سالهنيدي،    387
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الحكومة من بيع أراضـي القـرى التـي يقـع      جهوداً كبيرة لمنع يسالماإلوبذل المجلس 

المندوب مع مفتي حيفا  و يسالماإلرئيس المجلس ، ففي مقابلة أجراها فالحوها تحت طائلة الديون

أوضح أكبر قرى الجليل  في قرية صفورية ألراضيهم بيع الفالحين قضية السامي، من أجل مناقشة

بيـع   إلىأضطرهم  ،القروض سدادمن أجل  الحكومة على الفالحينأن ضغط الحاج أمين الحسيني 

أن مجموع أقساط القروض الزراعية ": يسالماإلعلى رئيس المجلس ردت الحكومة أراضيهم، لكن 

، وبررت الحكومة أنـه  م.ج 66كم اللواء الشمالي، يبلغ المستحقة على قرويي صفورية كما أفاد حا

ـ   فالحينطر اليض اًليس من المحتمل أن تكون هذه الديون الصغيرة سبب يهم كوسـيلة  لبيـع أراض

  .388"لك الديونت لوفاءللحصول على مال 

التي تقع في الجنوب الشـرقي   القرى الزعبية الثالث حيلفاللم يكن الحال أفضل بالنسبة و

تخبره بأن مجمـوع القـروض    يسالماإلرئيس المجلس  إلى، فقد أرسلت الحكومة لمرج ابن عامر

حاكم اللـواء   أفادجنية مصري، كما ستة أالف  عورة ونمرة والطيبةالي قرى الناالمستحقة على أه

غط علـى األهـالي، حتـى تلـك     الحكومة لم تض إال أنوأن هذه القروض يجب وفاؤها،  الشمالي،

 دارة، ونوهت اإلخرينآلى دائنين إم .ج12,000 أن أهالي هذه القرى مدينون أيضا بمبلغ و .الساعة

  .389دائنين، هو الذي أجبر أهالي القرية على بيع أراضيهمالبريطانية بأن ضغط هؤالء ال

 قـد حـاول  ، فأوضاع الفالحين فـي فلسـطين  سوء  يدرككان  يسالماإلالمجلس وبما أن 

لدوائر األيتام بتسليف صغار المزارعين من صناديق األيتام حماية لهم  التوصيةمن خالل  تهممساعد

  .390بدافع الحاجةمن المرابين، ولصرف تفكيرهم عن بيع األراضي 

أيدي اليهـود،   إلىنتقالها قام بها المجلس من أجل حماية األرض ومنع اأخرى وفي خطوة 

أوقاف ذريـة كوسـيلة لجعـل     إلىالفلسطينيين المسلمين بتحويل أمالكهم الخاصة  إقناع فانه حاول

كومة االنتداب لـم  ألن ح هذه االقتراح لم يكتب له النجاح،األراضي واألمالك غير قابلة للبيع، لكن 

  .391أراض وقف إلى زراعيةح بتحويل األراضي البالسما يسالماإلعلى طلب المجلس  توافق

 لمحاوالت اليهود شراء األراضي الوقف فقـد أقـام   األعلى يسالماإلدى المجلس كما تص

، مـن قبـل   عـين كـارم  أراضـي   يعمن أجل أبطال ب دعوى م1923في عام  يسالماإلالمجلس 

وحصـلت مشـادة بـين    . كونها من األراضي الوقفية التي ال يجوز بيعهـا  ألراضيالمتصرفين با

 ألوقـاف، امحاسب  عبد اهللا مخلص يسالماإلالمجلس  مندوبلمندوب السامي هربرت صموئيل وا

الحكومة العثمانية هي التي أعطت المتصرفين بـاألرض صـكوك    إن"هربرت صموئيل  هومما قال

ألراضـي  موقوفة فال يسعنا اآلن اعتبارها من األوقاف بل هي من ا أنها إلىالتسجيل دون أن تشير 

                                                            
  60/2/7,19/24/0مؤسسة إحياء التراث، ملف رقم   388
  .60/2/7،19/24/0التراث، ملف رقم  إحياءمؤسسة   389
  .162الحياة السياسية العربية في القدس، ص): 2009. (مالناصر،    390
  .42في فلسطين، ص  اإلسالميةسياسة إسرائيل اتجاه األوقاف ): 1992. (مدنبر،   391
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ولهذا الخليفة الحـق   أيضاسلطان الدولة العثمانية كان خليفة المسلمين  إن"فأجابه مخلص ". األميرية

، ولـيس لجاللـة   يةسالماإلالشريعة  أحكامبالتصرف باألوقاف التي هي من األمور الدينية بحسب 

  ".392على فلسطين ذلك الحق المخول لخليفة المسلمين الملك جورج المنتدب

أراضـي   إبقاءوقد نجح المجلس في التصدي لبعض محاوالت بيع األراضي حيث نجح في 

 ألنمقابـل مبـالغ طائلـة، و    امتنعوا عن بيعها أهل القرية أصحابها ألنفي طولكرم بأيدي الطيرة 

اقتـرح  و م،.ج 1000مبلغ قدرة  رصد لذلكوبشراء أراضيها المشاع قام  األعلى يسالماإلالمجلس 

على أن يقـوم  دونم،  300 -200عمل بيارات على مساحة عن طريق  المحافظة على هذه األرض

هذه الحالة على  وفي دونم، 500- 400 تهاشراء أراض مساحأمريكا ب المهاجرون الفلسطينيون في

  . 393صغير من تكاليف شراء األرض مبلغالمجلس دفع 

باعوا أراضـيهم لقـاء    بأن الفلسطينيين ادعاءات اليهود يسالماإللمجلس دحض رئيس او

هـا رغـم   حريصين كل الحرص علـى أراضـيهم وحـافظوا علي    نأن الفلسطينيي وبين األموال، 

ختلف الوسائل من قبل اإلنجليـز،  من قبل اليهود، ورغم الضغط المالي عليهم بم اإلغراءات المالية

عظيمة لصـيانة األرضـي مـن     أعمالقام ب يسالماإلتأسس المجلس  ذكر الحاج أمين أنه منذ أنف

 رف عليها بيع أو قسمة أي أرض كانالغزو اليهودي، فمنع بواسطة المحاكم الشرعية التي كان يش

راضي التـي  كثيرا من األ يةسالماإلللقاصرين نصيب فيها، كما اشترى المجلس من أموال األوقاف 

عمرو، وقرية زيتا واألراضي المشاع في قرى الطيبة وعتيـل  قرية دير عرضت للبيع، كأراضي 

الذين هم بحاجة الكثير من أصحاب األراضي  وأقرض المجلس .394والطيرة وجعلها وقفا على أهلها

رئـيس   الحسـيني  أمـين وقد تعرض الحاج األيتام ليصرفهم عن البيع،  من صناديق ،األموال إلى

بيع  محاوالت لمنع واليهود، بسبب ما كان يقوم به من شخصيا لحمالت شديدة من االنجليز المجلس

لجنة االنتـداب فـي    إلىتقارير الحكومة التي كانت ترفع سنويا  ذلكومما يؤكد . األراضي لليهود

 يسـالم اإلاليهود هو المجلس  إلىتذكر دائما أن السبب في قلة انتقال األراضي  التيعصبة األمم 

  :د التقارير مما يوضح ذلكفقد جاء في أح. 395ةوغيره من المؤسسات العربي األعلى
 أراضاشتراكا فعليا لمنـع تسـريب    األعلى يسالماإلفيها المجلس  اشتركوقامت حملة  ..."

وقفـا   أراضـيهم  إيقافاليهود، وقد حمل بعض صغار المالكين على  أيدي إلى أخرىعربية 

دونـم لليهـود،    5000صا ببيـع  عقدا خا وألغى، لآلخرينشرعيا للحيلولة دون بيعها وانتقالها 

لعامـة وفـي   لليهود في المساجد وفي االجتماعات ا األراضيوشهر بالعرب الذين يسهلون بيع 

  .396  "الصحف ووصموا بالخيانة

                                                            
  .68، صث فلسطين ترا): 1986. (كالعسلي،   392
  .لكن لم يرد لدينا إذا آان هذا المشروع قد نفذ فيما بعد أم ال  .3، ص532م، ع 19/6/1929جريدة صوت الشعب،  393
  .56 فلسطين وسماحة المفتي األآبر، ص): 1998. (عمحسن،   394
   .11-10ص القاهرة، مكتب الهيئة العربية العليا لفلسطين،الطبعة الثالثة،  ة فلسطين، ، ضيحقائق عن ق): 1957. (الحسيني، أ  395
  .34مرجع سبق ذآره، ص): 1985. (العبيدي، ع، نوفل، أ  396
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  :في ثورة البراق يسالماإلدور المجلس  4.2.4
  

ولة، السيطرة على حائط البراق وما ح منذ بداية االنتداب البريطاني ليهود باستمرارحاول ا

، متذرعين أن لهم الحق بالصالة وإقامة الشـعائر فـي   397يإسالممحاولين تشويه حقيقة أنه وقف 

  .المزعوم الذي يعتبرون أنه جزء من هيكلهم المكان

اع اليهود في السيطرة على حائط البراق أواخر الحكم المصري في فلسـطين  موقد بدأت أط

ولكن الطلب رفض من قبل مجلس شـورى القـدس   عندما تقدم اليهود بطلب لتبليط ساحة البراق، 

          ، ويخـالف السـتاتيكو  إسـالمي ومحمد علي والي مصر ألن ساحة البراق والبراق نفسـه وقـف   

( Status quo)398 )399الذي كان معموالً به في تلك الفترة) المحافظة على الوضع الراهن.  

 رفعسب لهم في البراق فاخذوا في وبعد االحتالل البريطاني لفلسطين أراد اليهود تحقيق مكا

كراسي وطاوالت قرب الحائط، وازدادت محـاوالت اليهـود عـام     وإحضارأصواتهم عند الحائط 

  .م مما أثار المسلمين وكان سبباً في ثورة البراق1929

أطماع اليهـود  أمين الحسيني من الحاج  يسالماإلأولى خطوات رئيس المجلس  تكانوقد 

، 400عند الحـائط  تغييرات أحداثمنع اليهود من لب من السلطات البريطانية هو الط حائط البراق،

قام اليهود بمحاولة وضع مقاعد خشبية عند حائط البراق، من دون  يسالماإلفمع بدء عمل المجلس 

لوضـع حـد   اذ التدابير الالزمـة  من الحكومة اتخ وافقام متولوا الوقف بمنعهم وطلب إذن المسلمين

محاولة تعديهم على الموقـع وبالتـالي واصـل المجلـس     واصلوا اليهود  ولكن ،401لتعديات اليهود

على ما يقوم به اليهود، فقد أرسلت برقيات احتجاج مـن قبـل    مذكرات االحتجاج إرسال يسالماإل

كـانون   28في م، و1922نيسان  16م، و1922شباط  9الحكومة في تاريخ  إلى يسالماإلالمجلس 

حاكم القدس يبين له  إلىبرسالة  يسالماإلأرسل رئيس المجلس  م1925 أيلول 28م، و1923الثاني 

لمنطقة بشـكل علنـي قـد أزعـج     وضع المقاعد الخشبية في امن يقوم به اليهود  أنأن ما يحاول 

  .ذلكوا في استمر إذااألمر ال تحمد هذا أن عواقب و، مسلمينال

ي، طة المندوب السـام وزير المستعمرات بواس إلىوصلت احتجاجات رئيس المجلس وقد 

م، مذكرا فيها اليهـود  1925 كانون األول 4المنظمة الصهيونية بتاريخ  إلىبرسالة  ليهاع الذي رد

                                                            
اليهود يثيرون الفتنة الدموية في فلسطين طمعًا في  المقدسةـ اإلسالمية األماآنو األقصى، جمعية حراسة المسجد اإلسالميبيان الى العالم  397

  م1929آب  31، القدس، األيتامالمبارك، مطبعة دار  األقصىالبراق الشريف والمسجد 
والمقصود بذلك الوضع ) الحالة التي فيها( هو تعبير التيني شائع االستعمال في المحررات السياسية ويعني : (Status quo ) آو الستاتوس 398

آو، ألن ذلك في صالحها ألن أية  اسي القائم أو الحالة الراهنة فيقال مثًال أن سياسة بريطانيا تهدف الى المحافظة على الستاتوسالسي
آما يعبر هذا المصطلح عن الوضع القائم قبل نشوب حرب من الحروب . محاولة لتغيير الوضع الراهن يسلبها بعض امتيازاتها القديمة

  761القاموس السياسي،  الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص): 1980. (عطية اهللا ، أ. هذه الحرب واشتراك دولة ما في
العربية لتاريخ سورية في عهد محمد على باشا، الطبعة الثانية، المكتبة البولسية، لبنان، المجلد الخامس،  األصول): 1988. (رستم، أ 399

  . 78ص
  .51المفتي األآبر، ص ): 1991(. البليغ، ت، آبها، م 400
  3م، ص1922أيار  5، 477 ددجريدة فلسطين، ع 401
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ير الدولة أن الحائط بما انه جزء من الحرم الشريف فهو شرعيا من أمالك المسلمين، وقد ذكر سكرت

هم بجلب المقاعد عند الحائط فبـذلك  في زمن الدولة العثمانية لم يكن يسمح ل البريطاني اليهود بأنه

عليهم التزام النهج الذي ساروا عليه وعليهم المحافظة على الوضع الراهن كما كان زمـن الحكـم   

  .402العثماني

 فيهـا  ، يحذرحاكم القدس إلىرسالة  م1926عام  في تموز يسالماإلأرسل المجلس كذلك    

، ولـم يتوقـف سـيل    403ات في المكـان أي تغيير وإحداثمن محاوالت اليهود من وضع المقاعد 

 4رسائل احتجاج فـي   أيضا أرسلتعلى ما يقوم به اليهود فقد  يسالماإلاالعتراضات من المجلس 

وقدم متولوا وقـف المغاربـة بواسـطة    . 1928نيسان  3م، و1926كانون أول  7م، و1926آب 

كـانون   28م، 1922ن احتجاجاتهم، فأرسلوا في برقيات اعتراض بتواريخ نيسا يسالماإلالمجلس 

  .  404م1926كانون أول  7م، 1926حزيران  7م، 1925 أيلول 28م، 1923الثاني 

ـ  األعلى يسالماإلدور المجلس وكان  الكتـب   إرسـال علـى   مقصـوراً  ةفي هذه المرحل

العالقة  إلى ذلكبسام العسلي  حويرج ،اليهود أعمالعلى  التي كان يعترض من خاللهاواالتصاالت 

والتي البريطانية،  دارةني وبين اإلالحاج أمين الحسي يسالماإلكانت بين رئيس المجلس  الودية التي

  .405منع انفجار الثورة، وإعاقتها فيكبير  كان لها أثر

ن الرجال حائط المبكى للفصل بي قربستار فاصل  بوضعقام اليهود م 1928أيلول  23في    

كنـيس   إلـى تحويل المكـان   بهدف والمصابيح،المقاعد، والموائد والخزائن كما وضعوا  ،والنساء

لم يكتف اليهود بـذلك فقـد   و 406في هذا المكان زعومةالدينية والتاريخية الم يتهمأحقيهودي، وبيان 

ووضـعوا السـتائر عليهـا     407قاموا ببناء غرفة خشبية على األرض الوقفية في ساحة أبي مـدين 

حقيتهم بالمكان، مما دفـع  هار ملكيتهم وأإلظ ا والطاوالت وفرشوها بالحصر،ووضعوا الكراسي فيه

  . 408عما فعله اليهود بالمكان يسالماإلالمجلس  إلىشكوى  إرسال إلى سكان حارة المغاربة

 اإلجراءاتحاكم القدس، يحذره فيها من  إلىرسالة احتجاج  يسالماإلبعث المجلس ورداً على ذلك 

 وإحـداث وضع المقاعـد   م من محاوالتتحذيرهضرورة في حائط البراق، واليهود التي يقوم بها 

  .409تغيير في المكان

                                                            
  .130الحاج أمين الحسيني دراسة في نشاطه الديني، ص ): 1995. (جبارة، ت  402
  .118الحياة السياسية العربية في القدس، ص): 2009. (الناصر، م  403
  .77فلسطين وسماحة المفتي األآبر، ص): 1973. (السفري، ع  404
   .69ثورة البراق، الطبعة األولى، بيروت، ص ): 1991. (العسلي، ب 405
في فلسطين،   اإلسالميالتيار ):  1989. (صالح، م. 131الحاج أمين الحسيني دراسة في نشاطه الديني، ص): 1995. ( جبارة، ت 406

  .179ص
. ، الدباغ، مالمقيمين في القدس فقطيوبي لمنفعة المغاربة وقف ابي مدين الغوث، انشيء هو واألمالك المجاورة في زمن صالح الدين األ 407

  .262مصدر سبق ذآره، الجزء العاشر، ص): 2006(
  .140المسلمون الهنود وقضية فلسطين، ص ): 1998. (تجبارة،  408
  .118الحياة السياسية العربية في القدس، ص ): 2009. (مالناصر،  409
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ام بزيارة المنطقة ليتأكد من وجود الحـواجز التـي   يقللحاكم القدس كيث روش،  دفع ذلك

إزالة الحاجز والكراسي التـي  وضعها اليهود في المكان، وعند تأكده مما فعله اليهود أمر البوليس ب

بأن تدخل البوليس في حـادث البـراق   "ية على هذا القرار البريطان دارةاليهود، وعلقت اإل هاتوضع

كان ضروريا، لمنع الحوادث المتوقعة بين المسلمين أصحاب تلك البقعة الشرعيين، وبـين اليهـود   

   .410"الذين حضروا، وجلبوا معهم على غير عادتهم الكراسي والمقاعد وغيرها

حكومة مـن رفـع الحـواجز،    ه الم على ما قامت ب1928أيلول  24احتج اليهود في يوم 

  .411على تسليمهم حائط البراق وتعترف لهم بملكيته من الحكومة أن تعمل واوطالب

 م 1928 أيلـول  30فـي   يسـالم اإلأطماع اليهود في حائط البراق قام المجلس  ولمواجهة

 مؤيـدي الثة مـن  قام ثحين  ،األقصىلقدس وقضائها، في المسجد ا منالمسلمين  منإعداداً بحشد 

لسـعود، بمطالبـة   حاج أمين الحسيني وهم عبد الغني كاملة، وعزة دروزة، والشيخ حسن أبـو ا ال

    .412اليهود بالسيطرة على الحرم الشريف أطماعالنضال ضد بالحاضرين 

التأكيد على مكانة البراق عند المسـلمين ورفـض االدعـاءات     يسالماإلواصل المجلس 

حـائط  م، أن 1928تشرين األول  8في القدس، في تاريخ  نشر في جريدة الجامعة العربيةف اليهودية

جدار المسجد  هوبي محمد صلى اهللا عليه وسلم، براق الن إلىهو مكان البراق الشريف نسبة  البراق

الذي له مكانة مقدسة عظيمـة   األقصىفي عقيدة المسلمين جزء ال يتجزأ من المسجد  هوو األقصى

  .413ومغاربهاعند عامة المسلمين في مشارق األرض 

بين فيه شدة الحكومة بشأن حادثة البراق  إدارةبالقائم  لىإتقريراً  يسالماإلالمجلس  كما قدم

الشـديد عليـه مـن    وقلقهـم   األقصىن المسجد مال يتجزأ تعلق المسلمين بالبراق الذي هو جزء 

م فـي محـل   أنه قـائ  بعده تدريجيا زاعمين األقصىالمسجد يهود ومساعيهم ليمتلكوه ومحاوالت ال

وقف المغاربة، وأن ما وعدت بـه   هو من وني يقف فيه الزائرأن المكان الذ التقرير وأكدالهيكل، 

المقدسـة   األمـاكن في ) وك -سالستاتو(سير على الحالة القديمة من ال وأعلنتهالحكومة البريطانية 

 م1909شرين الثاني ت 12العثماني المؤرخ في  دارةيمكن أن يحدد في هذه المسألة بقرار مجلس اإل

والذي يدل على أن اليهود يقفون في هذا المكان كزائرين فقط ولم يذكر القرار السماح لهم بالصالة 

قوة الشعور الديني فـي هـذه    إلىوإقامة المراسم الدينية هناك، وختم التقرير بتوجيه نظر الحكومة 

سببها دعاية مقابلة لهـا فـي العـالم    البالد، ونصح اليهود بالكف عن هذه الدعاية مخافة أن يتولد ب

  . 414كله يسالماإل

                                                            
  .132-131ي دراسة في نشاطه الديني، صالحاج أمين الحسين): 1995. (تجبارة،   410
  .118، ص بق ذآرهمصدر س): 2009. (مالناصر،  411
  .54، ص بق ذآرهمصدر س): 1991. (مآبها،  ت، البليغ،  412
  .180مصدر سابق، ص ): 1989. (مصالح،  413
  .6م، ص14/10/1928، 1308جريدة الكرمل، ع  414
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دعى الحاج أمين الحسيني رئيس المجلس  إسالمياًومن أجل دعم قضية البراق ومنحها بعداً 

فلسطين وشرق األردن والعـراق   منمندوبين  إليهي عام دعى إسالملعقد مؤتمر  األعلى يسالماإل

إكساب قضـية البـراق    يسالماإللمندوبين من العالم وسوريا ولبنان والهند، كان الهدف من دعوة ا

المؤتمر  وقد عقد. بتهم لمساعدة البراق الشريفكبيراً، إظهاراً لمدى تآخي المسلمين وه إسالمياًبعداً 

من فلسطين والدول  دعوم 700أكثر من  هوقد حضرم في مدينة القدس 1928تشرين الثاني  1في 

  .415يةسالماإل

المقدسـة   يةسـالم اإل األمـاكن على أن البراق الشريف هو من  اتهقرار فيأكد المؤتمر و

المادة الثالثة عشرة مـن صـك   كما جاء في المحضة، مكفولة الحصانة بالنص الصريح والواضح 

أن مـن واجبـه   المقدسة، و يةسالماإل األماكناالنتداب، وال ينازع المسلمين فيه منازع شأن جميع 

مـؤتمر  يعلن للعالم قاطبة ما يدور حول البراق الشريف وقد توجه الالديني إزاء هذه االعتداءات أن 

 هـا توقيف إلىالحكومة  بأن اعتداءات اليهود المتكررة على البراق الشريف وعدم مبادرة بتحذير عام

 إلـى مؤدية بذلك  يةسالماإلهبة المسلمين أجمعين من شتى األقطار  إلىبحزم سيؤدي بطبيعة الحال 

 1924سنته الحكومـة فـي عـام    إعادة النظر بالقانون الذي  إلى المؤتمردعا  كما .أحداث خطيرة

من أن تستغل بريطانيا هذا القانون النتزاع قانون نزع الملكية حيث تخوف المسلمون بدعى والذي 

وبأن أوقاف المسلمين   يةسالماإلالدينية  األماكنأن هذا القانون ال يشمل وأكدوا  وأراضيهم أمالكهم

بطريق االسـتبدال الشـرعي بواسـطة     إالملكيتها ألغراض طائفية أو أجنبية، وال تنزع  ال تنزع

  . الشريف يسالماإلوفقا للشرع  يةسالماإلالمحاكم الشرعية 

كما طالب المؤتمر باسم المسلمين من الحكومة إقصـاء المسـتر بنتـويش عـن المركـز      

 يشكل خطـرا علـى المسـلمين    عملهألن استمراره في له في حكومة فلسطين التشريعي الذي يشغ

 .   416لتحقيق المطامع الصهيونية يسعى سيجعلهمثل هذا المنصب  يشغل يهودي متعصبأن  سيماال

 األمـاكن و األقصـى حراسـة المسـجد   تأسيس جمعية ب قرار عن هذا المؤتمر انبثقوقد 

لليهـود ووجـوب    للمواطنين بعدم بيع األراضي نداء هوجكما مركزها القدس، ، المقدسة يةسالماإل

  .417مؤازرة الشركات الوطنية التي شكلها المسلمون لشراء األراضي

ودحـض مـزاعم    المسـلمين  البرقيات من أجل إثبات حق إرسال عن يسالماإللم يتوقف المجلس 

عصبة األمم بجنيف يشـجب مـزاعم    إلىبرقية البراق، حتى بعد عقد المؤتمر، فأرسل اليهود في 

كو، حيث -سأن ما يقوم به اليهود مخالف للحالة الراهنة الستاتومؤكداً يف، اليهود في البراق الشر

طالب المجلـس بـأن    و يسالماإلالتصرف في هذا الوقف  قح لحصول علىيحاولون ا اليهود أن

                                                            
  .181مصدر سابق، ص): 1989. (، مصالح   .55در سابق، ص مص): 1991. (آبها، م. تالبليغ،    415
ة  األخرىم، مقدم الى حكومتي فلسطين ولندن وجمعية األمم والدول 1928تشرين الثاني  1الكبير،  اإلسالميمقررات المؤتمر   416 دار ، مطبع

  ).7( أنظر الملحق. القدس: األيتام
  .221-220مرجع سابق، ص ): 1981. (بنويهض،    417
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تطبيقا صحيحا دقيقاً ألن الحكومة رفعت قسـما مـن األدوات    (Status quo )كو-سيطبق الستاتو

ا عند حائط البراق ولتطبيق الوضع الراهن يجب إزالة كل هذه األدوات الذي كان اليهود قد وضعوه

  .418للمحافظة على حقوق المسلمين وأن غير ذلك يسبب وقوع الخطر

ونتيجة لضـغوط المسـلمين علـى     العام يسالماإل فيه المؤتمر عقدفي نفس الشهر الذي و

تشـرين   19يخ تـار ب 3229رقم طانية الكتاب األبيض ، أصدرت الحكومة البريالبريطانية دارةاإل

لى حقوق اليهـود  أنه من وظيفتها المحافظة ع فيهالبراق، أقرت الحكومة  ئطم عن حا1928الثاني 

كما أن لهم أن يأخذوا معهم األشياء الجوهرية التي كان مسموحا  حائط البراق عندفي أداء الصالة 

ي إسـالم وقف  لحاج أمين وهو أن البراقموقف اوقد تضمن الكتاب تأييدا ل. بها أيام الحكم العثماني

استمر اليهود في محـاولتهم   وقد، لبراق سوى الزيارة من أجل الصالةوأن اليهود ال حق لهم في ا

نهم خصصـوا  زير المستعمرات في لندن، أحيث أبلغ اليهود والسيطرة على البراق والساحة أمامه 

الغ المندوب السامي في فلسطين بذلك األمر، لشراء المنطقة، وقد تم إب إسترليني جنية 70000 مبلغ

له الوقت، ولم يتـوان المنـدوب    ىالمسلمين حين يتسن إلىأن يقوم بعرض الموضوع  وعدالذي و

، لكـن  فعرض عليه شراء ساحة أبي مـدين السامي في بحث الموضوع مع الحاج أمين الحسيني، 

لبيع مطلقاً وإذا تجرأ اإلنجليز على ي وال يجوز اإسالمإنها وقف " :الحاج أمين رفض العرض وقال

  .419 " عمل ذلك فإن المسلمين سيقومون بمظاهرات صاخبة ضد اإلنجليز في فلسطين وخارجها
  

دراسة دقيقة للمشكلة الرئيسية بشأن النـزاع  بحكومة فلسطين  امتم ق1929في أوائل عام و

 ومن الحاخـام األكبـر   األعلى يسالماإلالبريطانية من المجلس  دارةعلى حائط البراق، فطلبت اإل

التي كانت متبعة في العهـد   حكامكل طرف لما لدية من الوثائق والبيانات عن األ  أن يقوم، لليهود

لم يجب الحاخام فالعثماني، بشأن حقوق المصلين اليهود وما يمكن لهم جلبه من مرافق عند الحائط، 

جـاء رد  بينما بتقديم الوثائق المطلوبة،  ر الطلباتااألكبر على طلب الحكومة، على الرغم من تكر

على العكس تماما حيث أسرع في تقديم الوثائق التي تثبت صحة موقف المسلمين  يسالماإلالمجلس 

  . 420وبيان الوضع الذي كان قائما أثناء الحكم العثماني بالنسبة لليهود وصالتهم عند البراق الشريف

، ط المبكى ويحذرهم من رفع األصواتاليهود من تبلي فقدم المجلس أول وثيقة والتي تنص على منع

مبـاح  " والتي نصت علـى أن م 1838دس عام الرحالة روبنس الذي زار القوقدم وثيقة أخرى عن 

 أو تبـدد لصالة والبكاء على خرابه وسـقوط  لليهود أن يشتروا حق الدنو من مركز هيكلهم وحق ا

المستر فن االنكليزي الذي تـولى   لمين بالبراق ما قالهومن بين الوثائق التي تثبت أحقية المس "أمتهم

يـدفع  (م بما معنـاه  1863م وسنة 1845نة القنصلية البريطانية في القدس الشريف ما بين س إدارة

                                                            
  .2م، ص8/11/1928، 180لعربية، ع جريدة الجامعة ا  418
  .145المسلمون الهنود وقضية فلسطين، ص ): 1998. ( ت جبارة،   419
  . 193الحرآة الوطنية الفلسطينية، ص): 1974. (عغنيم،  . 122ثورة البراق، ص): 1991. (بالعسلي،    420
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ليرة انجليزية كل سنة بدل األذن له ولليهود  300الذي يجاور المبكى  421فندياأل إلىالحاخام باشي 

  .اًبالصالة والبكاء ولكنه كان مشروطأنه كان لليهود الحق  يتبينذكر مما . 422)معه أن يصلو هناك

ولم يبق  في ساحة البراق بعد أربعة شهور من صدور الكتاب األبيض لم يكن قد تغير شيء

المنـدوب   إلـى سيني شكا الحاج أمين الح ولذلك الوضع الراهن على ما هو عليه كما كان مقرراً،

الحائط ويدقون المسامير ويعلقون  إلىاعد والمناضد بأعداد متزايدة اليهود يأتون بالمقالسامي من أن 

وأشار الحـاج   هن الذي حكم الكتاب األبيض بشأنهالمصابيح عليها، وهذا يشكل إخالالً بالوضع الرا

  .423أمين بأن الموقف أصبح خطيراً ومن المحتمل أن يصبح حرجاً

عة فـي  ارتفاع أحد الجدران الواق تخفيض إلى يسالماإلمجلس دفعت تعديات اليهود الوقد 

هن، لكن تم وقف التغييـرات  اليهود لإلخالل بالوضع الرا محاوالتمراقبة ل منطقة الحرم الشريف،

بوقف التغييرات والقاضي على طلب المندوب السامي  بناء بأمر من الحاج أمين الحسينيجدار في ال

  .424الجارية 

بحملـة  م 1929 آذارفي أواخر شهر بل قاموا ق ادعاءاتهم حول البرا عنلم يتوقف اليهود 

 ةبصراحورئيسة لتشمل معظم الدول األوربية وأخذوا يعلنون  األعلى يسالماإلضد المجلس  واسعة

، وقد تلقى األقصىعليهم إعادة بناء الهيكل مكان المسجد أن البراق، وو يعن حقوقهم بالحرم المقدس

الشريف لليهـود ليقيمـوا    األقصىنيا مطالبا فيها تسليم الحاج أمين الحسيني رسالة من حاخام روما

  .425صلواتهم فيه

بإصدار العديد من النشـرات   األعلى يسالماإلالمجلس  قامادعاءاتهم  اليهود وعندما واصل

 ملكيـتهم حقوق المسلمين في البراق ووأكد فيها على بصورة رسمية،  اعم اليهوديةمزال هافييدحض 

وصحافته وأحزابه ومنظماته التي سارعت  يسالماإلمع زعماء العالم  دة اتصاالتأجرى عكما  له

توعية الـرأي العـام   تأييد عرب فلسطين في موقفهم كما عقد سلسلة من االجتماعات الشعبية ل إلى

  .426حقيقة أهداف اليهود ومخططاتهم وكشف

اليهـود بالتعـدي علـى حقـوق      لـى للرد عببعض المحاوالت  يسالماإلقام المجلس كما 

ومحاوالتهم عن طريق تنظـيم  بمضايقة اليهود في صلواتهم  األقصىالمسجد  ومؤذن، فبدأ مسلمينال

لمبنـى   إضـافياً المجلـس جنـاح   كما بنى بصيحات عالية وأصوات الدفوف،  ترافقتحلقات ذكر 

                                                            
  .يعتقد أن األفندي المقصود به هنا هو وآيل وقفية أبو مدين آما في الوثيقة 421

).8( أنظر الملحق رقم. 11-3ين، ص وثيقة الدزداز وقضية البراق، ألحد الباحث  422  
  .234تاريخ فلسطين الحديث، ص ): 1990. (ع، يلياالك  423
  .122ثورة البراق، ص): 1991. (بالعسلي،  424
  .184مصدر سابق، ص ): 1989. (مصالح،  425
  .111-109فلسطين عبر ستين عاما، ص ): 1972. (أالغوري،   426
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لجعلها طريـق مـرور لسـكان    فتح ثغرة في ساحة البراق والشرعية المطلة على البراق  المحكمة

  .427المنطقة

 قامعلى حلقات الذكر التي كانت تمعترضين فيها م 1929 تموز 9اليهود في  تقدمذلك  إزاء

 األعلـى  يسـالم اإلمن رئيس المجلس الحكومة  أعمالالقائم بفي حي المغاربة قرب الحائط فطلب 

  .428مزيد من التوتر إلىوقف هذه الحلقات، وأدى هذا األمر 

ا عبـد  كلفـو ف عن طريق األمـوال  األعلى يمسالاإلاستمالة رئيس المجلس حاول اليهود 

يعرض على رئيس المجلس مبلغ نصف مليون جنية وأن يقوم برحلـة   الرحمن التاجي الفاروقي أن

 ت الرحلة على حسابهم، وأن يعرضالخارج يزور خاللها عدة أقطار أوروبية وتكون جميع نفقا إلى

عـرض  وعنـدما  قفهم، اتغييرهم لمو ابلمق وذلك مين التميميأ يسالماإلالمال على عضو المجلس 

 إاللى قبول العرض ع وشجعه يس المجلسرئالحاج أمين الحسيني على  األمر عبد الرحمن التاجي

  .429رفض العرض الحاج أمينأن 

ا الواقعـة فـي   أحد مواطني لفت ، عندما قامم1929آب  17 البراق بتاريخ ثورةبدأت وقد 

ـ  أحدقتل والمدعو يعقوب ب الشمال الغربي للقدس اقـتحم  ه بعـد أن  من اليهود وهو يدافع عن نفس

، نفسـه استخدام خنجرة للدفاع عـن   إلىمزرعته وداسوا مزروعاته فاضطر  مجموعة من اليهود 

أن توسط وأرسل الشيخ عـارف يـونس،    إال، فما كان من المجلس هفقامت الحكومة بدورها بسجن

  .430وأخرجه من السجن

بيانـات   إرسالباستمر  األعلى يسالماإلالمجلس  لبراق إال أنوعلى الرغم من قيام ثورة ا   

المقدسـة، فقـد    يةسالماإل األماكنو األقصىجمعية حراسة المسجد  عن طريق يسالماإلالعالم  إلى

بما يقوم به اليهود من إثارة الفتنة الدموية  يسالماإلم، يخبر العالم 1929آب  31أرسل بيانا بتاريخ 

  .431، بمعاونة الحكومة لهاألقصىلبراق الشريف والمسجد في فلسطين طمعا في ا

ربيـع   11فـي  ) التيمس(جريدة ال إلىبكتاب  األعلى يسالماإلأرسل رئيس المجلس كما 

 19 -جمـادى األول  16م لكن الجريدة لم تنشـره حتـى تـاريخ    1929 أيلول 21 -1384الثاني 

. الجهات المعنية إلىصل ن، راجين أن يبيابنشره على شكل  األعلى يسالماإلفقام المجلس . أكتوبر

وأن المسلمين لم يسبق لهـم أن  أحقية المسلمين بالبراق، " البيان فقد أوضح المجلس من خالل هذا 

عارضوا اليهود في زيارة جدار الحرم الشريف، فإن جدران الحرم ممكنة الزيارة ألي من النـاس  

، يسـالم اإلد لزيارة البراق نشأت بفضل التسامح سواء كان يهوديا أم مسيحيا أم وثنيا وعادة اليهو

                                                            
  .56صالمفتي األآبر، ): 1991 . (م آبها، . تالبليغ،   427
  .119الحياة السياسية العربية في القدس، ص): 2009. (مالناصر،   428
  .114فلسطين عبر ستين عاما، ص ): 1972. (أالغوري،   429
  .290فلسطين واالنتداب البريطاني، ص  ): 1974. (،  كخلة 430
دس،  : المقدسة، مطبعة دار األيتام اإلسالمية األماآنو األقصىية حراسة المسجد ، جمعاإلسالميالعالم بيان الى  431 ع األول   26الق  -1348ربي

  .م1929اغسطس  31
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واستمرت طويال حتى أصبحت حقا مكتسبا، ولكن الحق المكتسب في زيارة الجدار هو شيء يختلف 

كل االختالف عن حق الملك، وحتى عن حق التصرف الذي يحاول اليهود بادعائهم في السـنوات  

 إلـى تهم لم تقتصر على هذا فقط بل جاوزته، األخيرة إحداثه هناك، ثم إن ادعاءات اليهود ومحاوال

جلب الكراسي، ونصب المقاعد والطاوالت، والمصابيح، والحصر، وتابوت العهد، وكتب التـوراة،  

 والحاجز الفاصل بين الرجال والنساء، حتى يتمكنوا بكل هذا من أن يقيموا علنـا وبالفعـل كنيسـاً   

هذا أن كتابات الصـحف   إلىويضاف . تقديسا خاصا يسالماإلفي مكان يقدسه جميع العالم  يهودياً

أن يتخذ اليهود من  إلىاليهودية غير الرسمية وأقوال جمهور اليهود، في فلسطين، كانت كلها ترمى 

 .432"البراق رمزا عظيم الشأن، اعتياض عن الهيكل
 

نـدوبين  قررت بريطانيا إرسال لجنة من أجل التحقيق في ثورة البراق، فأرسلت لجنة تشكلت من م

 وبذلك سـمية لجنـة شـو،    ) (Walter Shawمن كل األحزاب البريطانية برئاسة السير ولتر شو 

من أجل التحقيق في ثورة البـراق،   م1929تشرين أول  24 فلسطين في تاريخ إلىاللجنة وصلت 

تـي  وال العديد من الشهادات إلىعقدت اللجنة جلسات عديدة بين علنية وسرية، وبعد استماع اللجنة 

سات اللجنة التـي أقيمـت فـي    جل مين الحسيني الذي رفض أن يحضرعلى رأسها شهادة الحاج أ

قدمت تقريرهـا لـوزارة    ، وبناء عليةتكون في مقر المجلس اإلسالمي األعلىالمحكمة وطالب بأن 

هو تظاهر اليهود بجانب الحائط في تـاريخ   لالضطراباتالمستعمرات فرجحت أن السبب المباشر 

أن توضح حكومة بريطانيا سياستها في فلسطين وتحديد : أوصلت اللجنة بما يلي وم، 1928 آب 15

غير اليهودية، كما أوصـت   معنى الفقرات التي وردت في نصوص االنتداب بشأن حماية الطوائف

 بإعادة النظر في أمر تنظيم الهجرة بحيث ال يتكرر تدفق الهجرة الزائدة على البالد كما حدث عامي 

م وأن التشاور في هذا األمر يتم مع ممثلين غير يهود، وأوصت أيضـاً بـالتحقيق   1926و 1925

العلمي الفني تمهيد إلدخال أساليب زراعية حديثة وانتهاج سياسة زراعية حتى تؤدى إلـى زيـادة   

الذي يقوم على أن مكانة المنظمة الصهيونية  1922األراضي المزروعة، وأوصت على تأكيد بيان 

 .433نحها حق المشاركة أبدا في حكومة فلسطينال تم
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
لمين، المجلس      432 ى  اإلسالمي بيان في موقف المس ة بيت المقدس       األعل يني، مطبع ين الحس د أم دس،  : ، فلسطين، محم ى    16الق ادى األول جم

  م  1929ول آتوبر تشرين األ 19-هـ 1348
  .103_99مصدر سبق ذآره، ص ): 1998. (محسن، ع  433
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  :الرابع الفصل ملخص
  

 اتسـعت  فيه، الرئاسة منصب الحسيني أمين الحاج وتولي األعلى يسالماإل المجلس بإنشاء

 األحـزاب  فأخـذت  ،تولي رئاسة المجلـس  أجل من والنشاشيبي الحسيني عائلتي بين ما الخالفات

 مـا  ومنها الحكومة، مع التعاون إلى ويدعو للمجلس معارضاً كان ما منها ، متزايد بشكل بالظهور

 ما الوطن أبناء انقسم فقد كليهما،ب ثقته لعدم نالنشاشيبي أو الحسينيين مع التعامل يرد لم محايداً كان

 رأيهـا  عـن  عبـرت  التـي  األحـزاب  خالل من العمل هذا وترجم للمجلس، ومعارض مؤيد بين

  .واتجاهاتها

  

 والمشـروع  البريطـاني  االنتـداب  مشروع قاوم المجلس أن يتبين الفصل هذا خالل منو

 االستمرار من التبشيري المؤتمر ومنع التشريعي، المجلس لمشروع معارضته خالل من الصهيوني

  .الصهاينة أليدي الفلسطينية األراضي وانتقال ومقاومته المرجوة، ألهدافه الوصول أو

  

 البـراق  حـائط  علـى للتعـدي   المتكررة اليهود حاوالتلم يسالماإلوقد تصدى المجلس 

 ذلك عن عبرت التي الوثائق خالل من للمكان وملكيتهم المسلمين أحقية إثبات إلى سعىو الشريف،

 بالصالة العثمانيين أياممنح لهم  الذي الحق تتعدى ال ذلك في اليهود فأحقية الماضية، القرون خالل

 فعـدم  مخصصة، أوقات في الدينية شعائرهم تأديتهم خالل من كانالم امتالكهم هذا يعني وال فقط،

 .البراق ثورة قيام إلىوأدى  التوتر للمسلمين سبب الراهن الوضع على اليهود حفاظ
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  :االستنتاج
  

البريطانية لمعاملة المسلمين من  دارةالنظام الذي سعت من خالله اإل إلىتوصلت الدراسة 

شؤونهم المختلفة،  إدارةل التي حاول تحقيقه على اعتبارهم أقلية دينية يحق لهم خالل نظام المل

  .وذلك تجسيداً لوعد بلفور

 من إليها همأنظار وتوجيه الفلسطينية القضيةب دور هام في اهتمام المسلمين للمجلس كان

 لجمع يةمسالاإل البلدان إلى الوفود المجلس لأرس عندما ،األقصى المسجد عمارإ مشروع خالل

 األثرية للمباني وإعمار إصالح من به قام وما. األقصى المسجد إعمار أجل من التبرعات

 والوصية المشرفة السلطة كان المجلس أن اعتبار على الزمن، عبر خالدة تبقى حتى ،يةسالماإلو

 الحاج ةورئيس يسالماإل المجلس مثل لقد البريطاني، االنتداب ظل في الدينية المسلمين شؤون على

 شؤونهم رعاية أجل منالسلطة التي تمسك بها المسلمون  بمثابة األربعة وأعضائه الحسيني أمين

 إعطاء إلى يسعى البريطاني االنتداب كان حيث الصهاينة الوقوع في أيدي من عليها والمحافظة

  .سكانها العرب حساب على فلسطين في لهم قومي وطن من اليهود

 المجلس سعى ولذلك والتعلم العلم بشؤون اهتمامها بمدىيقاس  وتقدمها األمة رقي إن

 مدرسة كإنشائه الفلسطينية، المدن مختلف في المدارس إنشاء من به قام ما خالل من ذلك لتحقيق

 التي لمدارسا إلى مالية ومساعدات مساهمات من قدمه وما ،في القدس يةسالماإل والكلية األيتام

 يةسالماإل المكتبة بإنشاء الفضل له كان بل الحد ذلك عنداألمر  يتوقف ولم عليها، يشرف كان

 للمكتبة الكتب وتقديم للتبرع الخير أهل لدعوة حملة من به قام ما خالل من النادرة الكتب وتوفير

  .جارية صدقة لهم تحتسبل

 أنواعها، اختالف على يةسالماإل اآلثار لحفظ متحفاً نشاءبإ يسالماإل المجلس كذلك اهتم

 يإسالم مستشفى فرع وإنشائه ،يسالماإل المستوصف إنشائه خالل من صحيال بالجانب أهتم كما

  .والقبالة التمريض فن على نساء لتدريب مدرسة وإنشاء الحكومة، مستشفى في واألوالد للنساء

 يةسالماإل األوقاف إدارة في الحق المجلس منح الذي األعلى يسالماإل المجلس نظام وبموجب

 للحصول اسطنبول إلى الباحثين إرسالو وحصرها األوقاف لضبط يسالماإل المجلس سعى كولذل

وعلى . والبراهين األدلة خالل من  عليها والسيطرة األوقاف بإثبات له تسمح التي الوثائق على

 عدم الزمته هي التي المشكلة أن إال األوقاف بعض صحة إثبات من المجلس تمكن الرغم من

 عدم إلى كانت تعزى في بعض األحيان التيو ملكيتها وإثبات كلها األوقاف صرح على مقدرته

ترفض  البريطانية دارةاإل كانت حينٍ في ملكيتها، تثبت التي الوثائق على الحصول قدرته في 

 الدعاوى يسالماإل المجلس خسر ، ولذلكليهودبوقف بعض األراضي وتعمل على نقلها ل االعتراف

  .بها المسلمين أحقيت إثبات إلى يسعى خاللها من كان التي محكمة لىإ يرفعها كان التي
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 األراضي من تجبي التي األعشار وشملت األعلى يسالماإل المجلس واردات تنوعتوقد 

 إلى إضافة المجلس عليها يحصل التي والتبرعات الوقفية العقارات أيجار وكذلك الوقفية من

 لواردات األكبر الحصة األعشار شكلت فلقد للمجلس، نتداباال حكومة تقدمها كانت التي المساعدات

 كما ،الطبيعية الظروف الختالف تبعاً لكن هذه الواردات اختلفت من سنة ألخرى يسالماإل المجلس

الموارد المالية له من خالل قيامها بجباية األعشار  إدارةشاركت المجلس في  البريطانية دارةاإل أن

 يحصل كان التي األموال على الرقيب موقع في تكون أن تحاول كانت لكولذ التحصيل رسم مقابل

   .المجلس لموازنة األكبر الحصة تشكل كانت األعشار أن اعتبار على المجلس عليها

 وآل النشاشيبي آل بين الخالف رقعة اتسعت المجلس رئاسة الحسينيأمين  الحاج تولي بعد

 ،حاج أمين الحسيني آلل الحسيني زيادة نفوذهم في البالدفلقد أتاح تولي رئاسة المجلس لل الحسيني

 من كانت التي الوطنية الحركة حساب على فيها تتنازل كانت األحزاب تطرحها كانت التي فالبرامج

 يضر كله وهذا تقره، ما وأخذ االنتداب حكومة مع التعامل إلى تدعو األحزاب بعض خاللها

  .األحزاب جميع يهعل تكون أن يجب الذي الوطني بالواجب

 البريطـاني  االنتـداب  خاللـه  من يسعى كان ما لكل التصدي في بارزاً دوراً للمجلس كان

 خـالل  مـن  الفلسطيني، حق من ينتقص أن يمكن ما وكل فلسطين في خاصة مكانة اليهود إلعطاء

 خـالل  من وأخيرا التبشيري والمؤتمر التشريعي المجلس مشروع اتجاه به قام الذي المقاومة دور

 الشـريف،  البراق حائط على السيطرة إلى الرامية اليهود مساعي ضد وموقفه مقاومته الدراسة هذه

 .يإسالم وقف أنه وإثبات
 

 دارةتحقيقه، فلقد سـاهمت اإل  إلىمحدوداً في إنجاز وتحقيق الدور كان يسعى  نجح المجلس نجاحاً

وسـعيها   يسالماإلنت تخلقها أمام المجلس من خالل العقبات التي كا نجاحهالبريطانية في الحد من 

 إلـى القوى الوطنية المعارضة التي اتجهـت   إلى ضافةإلعطاء اليهود وطناً قومياً في فلسطين، باإل

إشعال الخالفات وبالتالي أدى إلى صرف توجه المجلس من القيام بدورة الحقيقي إلى التصدي إلـى  

واألهم مـن ذلـك انشـغالها فـي     . هاعمالألالمستمر  الخالفات الداخلية التي كانت مشتعلة، والنقد

  .الخالفات الداخلية على حساب القضية الفلسطينية والدفاع عنها
 
 
 



‐ 109 ‐ 
 

 

  :التوصيات

  

  :يوصى الباحث بمزيد من البحث فيما يلي 

 .م1929دور المجلس اإلسالمي األعلى بعد عام  .1

لبريطانية التي لم يستطع دراسة مقارنة بين وثائق المجلس اإلسالمي االعلى والوثائق ا .2

    .لباحث الوصول إليها لعدم تمكنه من الحصول على تصاريح
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  :المصادر
  

  المنشورة غير. أ

  

  ديس أبو -التراث إحياء مؤسسة أرشيف: أوالً

  

  .13/21/1,39/97 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/25/6,55/97 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  1,50/97/?/13 رقم ملف التراث، إحياء ؤسسةم

  13/22/3,1/97 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/25/3,19/97 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/25/3.19/97 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/26/3,4/97 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/25/3,2/97 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/28/6,13/97 رقم ملف التراث، اءإحي مؤسسة

  13/25/6,9/97 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/1922/6,9/1,1/97 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/22/3,1/1/2/35 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  3,13/1/2/35/?/13 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/28/6,1/1/3/35 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/26/5,1/1/3/35 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/25/3,1/1/3/35 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/26/4,4/1/3/35 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/22/1,1/1/3/35 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/29/5,1/1/35 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/29/8,5/1/35 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/24/15,9/4/35 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  3/24/2,2/1/75 رقم ملف يةسالماإل الكلية نظام التراث، إحياء مؤسسة
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  13/23/1,2/1/75 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/24/2,1/1/75 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/26/5,1/1/75 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/26/4,1/1/75 رقم ملف التراث، اءإحي مؤسسة

  13/22/6,4/97 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/25/2,3/1/75 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/25/1,3/1/75 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/31/1,7/97 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/28/1,7/1/75 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/1922/1,1/14 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/24/1,3/2/60 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/25/1,6/2/60 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/24/1,5/2/60 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/24/1,1/2/60 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/22/2,2/97 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/24/6,77/97 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  0/21/3,2/2/5/70 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  0/28/7,6/2/60 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/22/1,62/40 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/22/6,53/97 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/25/1,65/40 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  13/28/6,12/97 رقم ملف لتراث،ا إحياء مؤسسة

  0/24/7,19/2/60 رقم ملف التراث، إحياء مؤسسة

  . 345 ،276 ،371 رقم قرار 13/1922/1,1/14 رقم األعلى يسالماإل المجلس قرارات كتاب

  

  :التراث إحياء مؤسسة ،األعلى يسالماإل المجلس بيانات: ثانياً

  

 تاريخ بدون القدس، األيتام، دار مطبعة ،فلسطين منكوبي إعانات بشأن الكريمة لألمة بيان - 1

   .نشر
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 األيتام، مدرسة مطبعة م،1924-1923 لسنة ،األعلى يسالماإل الشرعي المجلس بيان - 2

  .م1924 أيلول 30 القدس،

 االنتخابية الهيأة عقدته الذي العام االجتماع أعمال ،األعلى يسالماإل الشرعي المجلس نابي - 3

  .القدس األيتام، دار بعةمط م،1925 آب 25-24 في العامة

  .القدس األيتام، دار مطبعة م،1927-1926 لسنة األعلى يسالماإل المجلس بيان - 4

 في عمارة من تم وما المبارك األقصى المسجد قبة عمارة ،األعلى يسالماإل المجلس بيان - 5

 دار مطبعة العمارة، إلتمام المقرر والبرنامج القدسي الشريف الحرم من األخرى األماكن

  .م1928 القدس، ،يةسالماإل األيتام

 19 القدس، المقدس، بيت مطبعة ،األعلى يسالماإل المجلس المسلمين، موقف في بيان - 6

  .1929 الثاني تشرين

 المقدسة، يةسالماإل األماكنو األقصى المسجد حراسة جمعية ،يسالماإل العالم إلى بيان - 7

 األقصى والمسجد الشريف لبراقا في طمعاً فلسطين في الدموية الفتنه يثيرون اليهود

  .1929 آب 31 القدس، األيتام، دار مطبعة المبارك،

 المقدسة، يةسالماإل األماكنو الشريف البراق عن للدفاع الكبير يسالماإل المؤتمر مقررات - 8

  .القدس األيتام، دار مطبعة ،1928 الثاني تشرين 1

  

  :الفلمي المصغراتمركز  أرشيف األردنية الجامعة مكتبة: ثالثاً

  

  .م1922 الثاني كانون 4 ،446العدد فلسطين، صحيفة

  .م1922 الثاني كانون 11 ،447 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1922 نيسان 4 ،469 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1922 أيار 5 ،477 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1922 حزيران 16 ،488 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1922 األول نتشري 3 ،518 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1922 األول تشرين 10 ،520 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1922 أول كانون 8 ،537 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1922 األول كانون 12 ،538 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1923 شباط 9 ،553 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1923 نيسان 13 ،570 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1923 آب 7 ،601 العدد فلسطين، صحيفة



‐ 113 ‐ 
 

  .م1923 آب 28 ،607 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1923 أيلول 14 ،612 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1923 أيلول 21 ،614 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1923 أول تشرين 23 ،623 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1923 أول تشرين 26 ،624 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1923 الثاني تشرين 6 ،627 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1924 األول كانون 5 ،735 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1925 تموز 14 ،805 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1925 أيلول 1 ،806 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1925 أيلول 18 ،811 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1925 أول تشرين 3 ،823 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1925 أول نونكا 18 ،834 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1926 الثاني كانون 11 ،843 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1926 الثاني كانون 13 ،844 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1926 آذار 3 ،855 العدد فلسطين، صحيفة

  م1926 نيسان 20 ،868 العدد فلسطين، صحيفة

  .م1922 األول تشرين 29 ،354 العدد الشرق، مرآة صحيفة

  .م1924 األول كانون 7 ،364 العدد ق،الشر مرآة صحيفة

  .م1928 أول تشرين 14 ،1308 العدد الكرمل، صحيفة

  .م1929 حزيران 19 ،1363 العدد الكرمل، صحيفة

  .م1929 حزيران 22 ،1364 العدد الكرمل، صحيفة

  .م1929 حزيران 26 ،1365 العدد الكرمل، صحيفة

  .م1929 حزيران 29 ،1366 العدد الكرمل، صحيفة

  .م1929 تموز 3 ،1367 العدد الكرمل، فةصحي

  .م1926 نيسان 24 ،199 العدد األردن، صحيفة

  .م1927 حزيران 20 ،42 العدد العربية، الجامعة صحيفة

  .م1928 الثاني تشرين 8 ،180 العدد العربية، الجامعة صحيفة

  .م1929 حزيران 13 ،237 العدد العربية، الجامعة صحيفة

   .م1929 حزيران 17 ،238 العدد ،العربية الجامعة صحيفة

  .م1929 حزيران 19 ،239 العدد العربية، الجامعة صحيفة
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  .م1929 حزيران 22 ،240 العدد العربية، الجامعة صحيفة

  .م1929 حزيران 19 ،532 العدد الشعب، صوت صحيفة

   .م1929 حزيران 22 ،533 العدد الشعب، صوت صحيفة

  .م1929 زيرانح 26 ،534 العدد الشعب، صوت صحيفة

  .م1909آذار  24، 164صحيفة اإلتحاد العثماني، العدد 

  

 تيسير. د من الباحث عليها حصل( ،1924 آب ،co/2/192 رقم ملف المستعمرات، وزارة أرشيف

  ).جبارة

  

  :المنشورة المصادر. ب

  
   :األردنية الجامعة مكتبة

    

  .نشر سنة بدون الباحثين، ألحد فلسطين، قضية الدزداز، وثيقة

 تموز شهر في جاللته بأمر جاللته بأمر البرلمان على عرض لفلسطين، الملكية اللجنة تقرير

  .م1937

 دراسة م،1556 -هـ964/ 312 رقم الدفتر حسب الرملة وقضاء غزة نابلس صفد ألوية سجل

 عمان، والخليج، األردن بنك من بدعم منشورات األولى، الطبعة صالحيه، عيسى محمد وتحقيق

  .م1999/هـ1419

  

  :المراجع
  

  .بيروت والنشر، للطباعة المعرفة دار األولى، الطبعة الخراج،): 1997. (أ ،إبراهيم - 1

 السلطانية النوادر( األيوبي الدين صالح الناصر السلطان سيرة): 2005. (ب شداد، بنا - 2

  .دمشق والتوزيع، للنشر األوائل أبيش، أحمد تحقيق ،)اليوسفية والمحاسن

 منشورات ،)1918-1858( القدس متصرفية في األراضي ملكية: )1996. (أ بكر، أبو - 3

 .عمان شومان، الحميد عبد مؤسسة

في األوقاف، الطبعة الثانية،  واالستبدالمجموع في المنافلة ): 2001. (األشقر، م - 4

  .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت



‐ 115 ‐ 
 

 الجزء سعداوي، صالح ، رجمةت وحضارة، تاريخ العثمانية الدولة): 1999. (إ وغلي،أ - 5

  .اسطنبول األولى، الطبعة األول،

 التحرير منظمة الفلسطيني، العربي المجتمع في والتحديث التعليم): 1969. ( أ بدران، - 6

  .االنتداب عهد األول الجزء بيروت، الفلسطينية،

 األسرة، إنعاش جمعية الفلسطيني، الشعبي العربي القاموس): 1987. (ع البرغوثي، - 7

  .لبيرةا

  .عكا األسوار، مؤسسة األكبر، المفتي): 1991( م كبها،. ت البليغ، - 8

 األولى، الطبعة الفلسطينية، العربية القومية الحركة على عاما ستون): 1978. (أ توما، - 9

  .القدس البيادر، منشورات

 م،1937-1921الديني نشاطه في دراسة الحسيني أمين الحاج):  1995( ت جبارة، -10

  .األردن الفرقان، دار ى،األول الطبعة

 األولى، الطبعة اليهودية، األرشيف دور في فلسطينية وثائق): 1985. (ت جبارة، -11

  .القدس البيادر،

 مركز منشورات البريطانية، األرشيف دور في فلسطينية وثائق): 1986. (ت جبارة، -12

  .الخليل جامعة: العلمي البحث

 الشروق، دار األولى، الطبعة سطين،فل وقضية الهنود المسلمون): 1998. (ت جبارة، -13

  .عمان

 الشروق، دار الثالثة، الطبعة الحديث، فلسطين تاريخ في دراسات): 1998( .ت جبارة، -14

  .عمان

 منشورات الحسيني، أمين الحاج سيرة خالل من فلسطين قضية): 1998( .ت جبارة، -15

  .نابلس الوطنية، الدار

 العربية الهيئة مكتب الثالثة، الطبعة فلسطين، ةيقض عن حقائق): 1957. (أ الحسيني، -16

  .القاهرة لفلسطين، العليا

 الوطنية، المطبعة  ه،أحكامو الوقف في الصافي المنهل): تشر سنة بدون. (م الحسيني، -17

  .القدس

 واالقتصادي السياسي فلسطين، تاريخ حول وثائق مجموعة): 2003. (ح حماد، -18

 الفلسطيني المركز األولى، الطبعة ،1939-1909 البريطاني االنتداب فترة خالل والتعليمي

  .جنين واإلعالم، للثقافة

 الهجري الخامس حتى األول القرن من فلسطين أعالم موسوعة): 1985. (م حمادة، -19

  . الرابع المجلد دمشق، قتيبة، دار ميالدي، العشرين حتى السابع القرن من هجر، عشر
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 ،)1948-1917( فلسطين في يةالسياس والمؤسسات القيادات): 1981. (ب الحوت، -20

  .األولى الطبعة بيروت، الفلسطينية، الدراسات مؤسسة منشورات

 العلمية، المكتبة العربية، البالد في واالستعمار التبشير): 1953. (ع فروخ، .م الخالدي، -21

  .بيروت

 التحريـر  منظمـة  ،1974-1922 البريطـاني  واالنتداب فلسطين): 1974. (ك خلة، -22

  .بيروت األبحاث، زمرك الفلسطينية

  .العاشر الجزء قرع، كفر الهدى، دار فلسطين، بالدنا): 2006. (م الدباغ، -23

 من الثالثين و الحادي اليوم في بها المعمول فلسطين قوانين): 1934. ( ر درايتون، -24

  .الثاني المجلد القدس، القرطاسية، الطباعة مكتبة ، 1933 سنة األول كانون شهر

 المطبعة ،1984-1889 الحديثة العربية الحركة حول): 1951- 1950. (م دروزة، -25

  .الثالث المجلد صيدان، العصرية،

 األولى، الطبعة  ،1984-1887 وتسجيالت مذكرات عام مئة): 1984. (م دروزة، -26

  .الثاني الجزء دمشق، واآلثار، للتاريخ الفلسطينية الجمعية

 العرب الغرب دار ولى،األ الطبعة دروزة، عزة محمد مذكرات): 1993. (م دروزة، -27

  .األول المجلد بيروت،: يسالماإل

-1948 فلسطين في يةسالماإل األوقاف اتجاه إسرائيل سياسة): 1992. (م دنبر، -28

  .بيروت الفلسطينية، الدراسات مؤسسة األولى، ،الطبعة1988

 الطبعة باشا، على محمد عهد في سورية لتاريخ العربية األصول): 1988. (أ رستم، -29

  .الخامس المجلد لبنان، البولسية، المكتبة ية،الثان

 المجلس منتخبي سجل األعلى يسالماإل المجلس): 2010. (ب قطبة، م، رمان، -30

 بيت الدينية، والشؤون األوقاف وزارة األولى، الطبعة  م،1925 وقراها القدس في الشرعي

  .األول الجزء المقدس،

 األولى، الطبعة والصهيونية، تداباالن بين العربية فلسطين): 1973. ( ع السفري، -31

  .يافا فلسطين، مكتبة مطبعة

-1917 الجهاد حركة في وأثرة فلسطين في يسالماإل التيار): 1989( م صالح، -32

  .الكويت الفالح، مكتبة الثانية، الطبعة م،1948

 العربية المؤسسة الرابعة، الطبعة القدس، تاريخ في المفصل): 2007. (ع العارف، -33

  .بيروت زيع،والتو للنشر

 م،1292-1223 الظاهر الملك سيرة في الزاهر الروض): 1976. (م الظاهر، عبد -34

  .الرياض الخويطر، العزيز عبد تحقيق
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 والمملوكي األيزبي العصرين في المقدس بيت في المدارس): 1981. (ع المهدي، عبد -35

 .األول الجزء عمان، ،األقصى مكتبة األولى، الطبعة الفكرية، الحركة في ودورها

 فلسطين مفتي الحسيني أمين الحاج حياة من صفحات): 1985.(أ نوفل،. ع العبيدي، -36

  .األردن المنار، مكتبة األولى، الطبعة الوطنية، حركتها وقائد األكبر

  .بيروت األولى، الطبعة البراق، ثورة): 1991. (ب العسلي، -37

 األولى، الطبعة ،مخلص اهللا عبد كتابات في فلسطين تراث):  1986. ( ك العسلي، -38

  .عمان صامد، - الكرمل دار منشورات

 العربية، النهضة دار الرابعة، الطبعة  السياسي، القاموس): 1980. (أ ، اهللا عطية -39

  .القاهرة

 للطباعة األسوار) 1948-1917 فلسطين، في العربية المقاومة): 1979. (ن علوش، -40

  .عكا والنشر،

 الجزء بيروت، الجليل، دار والخليل، القدس ريخبتا الجليل األنس): 1973: (م العليمي، -41

  .الثاني

  .بيروت األولى، الطبعة ،يةسالماإل العمارة موسوعة): 1988. (ع غالب، -42

 الطبعة م،1918-1864 العثمانية التنظيمات عهد في عكا لواء ،): 1999. (ز ، غنايم -43

   .لبنان الفلسطينية، الدراسات مؤسسة األولى،

 الشام بالد في األوقاف م،1948- 1870 وقضائها حيفا في وقافاأل): 2008. (ز غنايم، -44

 بالد لتاريخ السابع الدولي المؤتمر العشرين، القرن نهاية إلى يسالماإل العربي الفتح منذ

 لجنة منشورات الثالث، المجلد البخيت، عدنان محمد تحرير ،2006 أيلول 14- 10 الشام

 .انعم األردنية، الجامعة -الشام بالد تاريخ

/ الهجري العاشر القرن في فلسطين في) العسكري اإلقطاع( التيمار): 2010. (ز غنايم، -45

  .عمان واآلثار، للتاريخ األردنية المجلة الميالدي، عشر السادس

تقارير بريطانية عن فلسطين وشرق األردن ): 2002. (خريسات، م. غنايم، ز -46

  .م، الطبعة األولى، مكتبة الشباب، عمان1940-م1920

 المصرية الهيئة ،1936 -1917 من الفلسطينية الوطنية الحركة):  1974. (ع غنيم، -47

  .القاهرة العامة،

  .بيروت: للنشر النهار دار عاما، ستين عبر فلسطين): 1972. (أ الغوري، -48

  .تونس والمعلومات، للمكتبات العربي االتحاد القدس، في المكتبات): 2002. (و قدورة، -49

 المطبوعات شركة األولى، الطبعة ومقاديره، هأحكام الخراج ):2004. (ح الكبيسي، -50

  .بيروت والنشر، للتوزيع
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 العربية المؤسسة العاشرة، الطبعة  الحديث، فلسطين تاريخ): 1990. (ع الكيالي، -51

  .بيروت والنشر، للدراسات

  .العرفان دار األولى، الطبعة الحسيني، أمين الحاج مع يوم ألف): 1977. (ز المارديني، -52

 نهاية حتى العثماني الحكم نهاية من فلسطين في السياسي الفكر):  2002. (ع محافظه، -53

  .األردن والنشر، للطباعة فارس دار الثانية، م،الطبعة1947-1918 البريطاني االنتداب

  الحسيني، أمين محمد الحاج األكبر المفتي وسماحة فلسطين): 1998. ( ع محسن، -54

  .عمان ة،الصخر مطبعة األولى، الطبعة

 الطبعة ،1918-1800 العثماني العهد أواخر في فلسطين أعالم): 1995. (ع مناع، -55

  .بيروت الفلسطينية، الدراسات مؤسسة الثانية،

لواء القدس في أواسط العهد العثماني، الطبعة األولى، مؤسسة ): 2008. (مناع، ع -56

 . الدراسات الفلسطينية، بيروت

 المؤسسة األولى، الطبعة البريطاني، العسكري حكموال القدس): 2002.( ع المهتدي، -57

  .بيروت والنشر، للدراسات العربية

 للطباعة، عيمةن دار األولى، الطبعة وحضارة، تاريخ القدس): 2000. (ع المهتدي، -58

 .بيروت

 دار األولى، الطبعة البريطاني، االنتداب زمن في القدس أوقاف): 2005. (ع المهتدي، -59

  .عمان زيع،والتو للنشر مجدالوي

 األولى، الطبعة ،1934-1918 القدس في العربية السياسية الحياة): 2009. (م الناصر، -60

  .اهللا رام الشافعي، مطبعة

 التعاونية، المطابع عمال جمعية مطبعة والبلقاء، نابلس جبل تاريخ): 1975. (إ النمر، -61

  .الرابع الجزء نابلس،

 الطبعة م،1948 عام حتى القرن دايةب بين ما فلسطين من رجال): 1981. (ع نويهض، -62

  .بيروت الكرمل، مطابع األولى،

 هربرت فترة اليهودي القومي للوطن البريطاني التأسيس) 2003. (س الهنيدي، -63

 الدراسات مؤسسة األولى، الطبعة الصبيحي، الفتاح عبد ترجمة م،1925-1920 صامويل

 .بيروت: الفلسطينية
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