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إلهداءا   

 
  الى وطني الغالي

 لى كل صانع قرار خذ العبرة إ ،مةلكل شريف بهذه األ
 مل بالنصر قريب .لى كل طفل يرى األإ ،مل قريبالى كل شهيد كان يظن األ

 
نسانة تثق إوجعل مني  ،الذي وضع عمره بين يديالرجل  ،بي الغالي نبع العطاءأالى 

صراري على هذه إغلى ما في الكون نجاحي وأبي يا أ ،بنفسها و لها دور في المجتمع
صرار على م المثالية التي علمتني اإلمي رحمها هللا  األأوال انسى  هديه لك،أالرسالة 

لى القلب الطيب إوبحاجة  ،لى قوة وثقة بالنفسإن الحياة بحاجة أو ،السعادة والنجاح
لى وإ ،شريك حياتي بكل ما فيهاالنجاح و لى زوجي الغالي مساعدي علىيم.إوالعقل السل

وقوفك  رسالتي وصانع طموحي.على  مشرف الاالنسان العزيز الدكتور موسى سرور 
 فلك الفضل والشكر . .لى جانبي صنع هذه الرسالةإ

 
 
 

 



 شكر وتقدير

 

:قاَل َرسوُل اهلل " َمْن ال َيْشُكر الّناس اَل َيشكر اهلل عّز وجّل".   

ُفني ف موسى  ي ُمْسَتهلِّ هذه الدِّراسة أْن أتقدَّم ِبَعظيم ُشكري واْمتناني للدُّكتـورَيُسرُّني وُيَشرِّ
على ما َبَذَله ِمْن َجهٍد وافر، وقلٍب ُمْخلٍص، وُمتابعٍة َدقيقٍة، وتوجيه دائم إلخراج  سرور

علِمه  هذا الَبحث إلى النُّور، فله منِّي الشُّكر الَجزيل والِعرفان، وأدعو الـله أن ُيوِفَقه في
 لخدَمةِ األجيال الالِحَقة.

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى أعضاء لجنة المناقشة الدكتور محسن يوسف 
والدكتورة رنا بركات على قبولهم المشاركة في نقاش هذه الرسالة وعلى مالحظاتهم القيمة 

التي كانت لها األثر في إخراج هذا العمل بصورته الحالية
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 ملخص الدراسة بالعربية 
 

تحت مظلة حكومة االنتداب استمر يعمل اإلسالمي األعلى بمبادرة بريطانية، والشرعي المجلس أسس 

البريطاني في فلسطين و كان من بين مهامه إدارة ملف ملكية األراضي الفلسطينية خاصة الوقفية 

وحتى عام  1291منذ تأسيسه عام  بادارة المجلس مفتي القدس الحاج أمين الحسيني.كلف نهام

عمال ضد االنتداب بالقيام بأ نتيجة اتهامهعن رئاسة المجلس عزل المفتي  .حيث شهد هذا العام1239

إلى سلطة . ومنذ عزل المفتي انتقلت إدارة المجلس 1231زها الثورة الفلسطينية عام برأالبريطاني ومن 

 تاريخ  انتهاء اإلنتداب البريطاني.  1291اإلنتداب البريطاني مباشرة حتى عام 

اإلسالمي األعلى برئاسة مؤسسة اإلفتاء الممثلة  الشرعي الدراسة ايضاح مدى استقاللية المجلس تحاول

عن السياسة  بعيدا   الخاص بإدارة شؤون المسلمين ظامورسم الن ج امين الحسيني في أخذ القراراتبالحا

نتداب الشرعي اإلسالمي األعلى أوجد من قبل  حكومة اإل وتفترض الدراسة أن المجلس. البريطانية

نتداب للمؤسسة الدينية، وأن هذا المجلس لم ء سلطة اإلحتواي  لتمرير السياسة البريطانية، وإالبريطان

أن ما قام به جاء لخدمة حكومة نتداب، واره عما رسم له من ِقبل حكومة اإليخرج في نشاطاته وأدو

 نتداب وتيسير إدارتها للبالد. اإل

الشرعي اإلسالمي  محاضر قرارات المجلسمصادر أولية تمثلت في  اعتمدت هذه الدراسة         

األعلى المحفوظة في أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية في أبو ديس ، باإلضافة إلى 

وظة في أرشيف دولة اسرائيل و التي تكمن اهميتها  بتوضح منظومة عمل مجموعة من الوثائق محف

االعتماد ايضا على مجموعة من الصحف  كما تم المجلس وأهم االيدلوجيات التي أدير على اساسها. 

مثل صحيفة المواكبة ألخبار المجلس وأهم مجريات االحداث الخاصة بالمجلس على الساحة الفلسطينية 

)المنهج التاريخي الوصفي والمنهج  على العديد من المناهج دام هذه المصادر واعتمادا  . وبإستخفلسطين

الشرعي  إثبات فرضيتها بأن المجلس الدراسة حاولت التاريخي المقارن والمنهج التاريخي التحليلي(

ة،  على عبارة عن مؤسسة بريطانية تدار بيد عربية لمحاولة تمرير السياسة البريطانياإلسالمي األ

الذي قام عليه ومصادره المالية كان تابعا  ، وان المجلس بنظامه ة ملف األراضي بقوانين بريطانيةوإدار

تنكار والشجب حتى اندالع سعن السياسة المرسومة له اال باإل ولم يحاول الخروج ي،لالنتداب البريطان

ية التقليدية خاصة مفتي القدس بتغيير الثورة الفلسطينية الكبرى.هذه الثورة التي اجبرت القيادة الفلسطين

مين الحسيني وخالل تلك الفترة وعند محاولة الحاج أ مواقفها وسياستها تجاه حكومة االنتداب البريطاني.

خاصة تبنيه سياسة جديدة تمثلت بالدفاع عن االراضي الوقفية الخروج عن هذه السياسة  رئيس المجلس



 

 ج 

ة الصهيونية، وشراءه باموال المجلس لبعض قطع االراضي وغير الوقفية من خطر انتقالها للحرك

ومالحقته من قبل حكومة كان مصيره العزل عن مناصبه المهددة باالنتقال للحركة الصهيونية، 

تم تسليم  دة كان أخرها لبنان. وبعزل رئيسه المفتيالى دول متعداالنتداب، مما دفعه للهرب من فلسطين 

 إذ انتهى المجلس ،1291بركرايد البريطاني حتى عام بريطانية برئاسة ك إلدارة  1239منذ عامالمجلس 

لإلدارة األردنية  هنتداب البريطاني على فلسطين، وانتقلت ملفاتالشرعي اإلسالمي األعلى بإنتهاء اإل

 .   1219حتى عام 
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 Abstract 

          The Islamic Supreme Council was established based on a British initiative. It worked 
under the British mandate cover and one of its duties was to manage the ownership of 
Palestinian lands, especially Waqf properties. Mufti of Jerusalem, Haj Ameen Al-Husseini 
was the head of the council from 1921-1937. In 1937,Haj Ameen Al-Husseini had been 
isolated from his position because of his actions and activities against the British mandate, 
the Palestinian revolution which was in 1936 is an important example of his actions. After 
that, the British mandate had controlled over the Islamic council until 1948.   

 
         This study attempted to clarify the extent of the Islamic Supreme Council 
independence headed by Haj Ameen Al-Husseini in making decisions and setting a special 
system to manage Muslims affairs far away from the British policy. Also, it assumes that the 
Islamic council was found by the British government in order to pass the British policy, to 
comprehend the religious institution by the British authority, and that the council didn't cross 
out the lines which the British mandate have already set. Moreover, to make sure that what 
the council had done was to serve the mandate and facilitate its duties. 

 
        This study adopted some primary resources such as decision records of the Islamic 
council which are saved at the Heritage and Islamic Research centre archive in Abu-Deis, 
in addition to a set of saved documents in the Israeli Archive. The significance of these 
documents is to clarify the basic ideologies that the council was directed based on and to 
show the working methods and systems of the council. Plus, it employed a set of 
newspapers which tackled the council's news and the most important events on the 
Palestinian ground such as Palestine newspaper.  

 
         Based on these resources and depending on different research methods (historical 
descriptive method, comparative historical approach and Historical-analytical approach) the 
study tried to prove its hypothesis which is: first, the Islamic Supreme Council is - in reality 
- a British institution directed by Arabs who work to pass the British policies. Second, it 
manages the Palestinian lands and territories based on British laws. Third, the council and 



 

 ه 

its financial resources were following the British mandate and it didn't try to go beyond the 
given limits but it condemned and denounced in some cases until the great Palestinian 
revolution occurred. 

 
           This revolution forced the traditional Palestinian leadership, especially Jerusalem's 
Mufti, to change their attitudes and policies towards the British mandate government. During 
that period, Haj Ameen Al-Husseini attempted to break the British policies and to adopt his 
own policy. His new policy included:  a new policy to defend the waqf and non waqf lands 
and territories to avoid the risk of transferring these lands to the Zionist movement. In 
addition, he used the council budget to buy the threatened lands in order to save them. The 
result was his isolation from his position, therefore, the British government pursuit him until 
he flee to several countries reaching Lebanon.  After that, the council was ruled by the 
British government and headed by Keprkreid from 1937 – 1948 (the end of the British 
mandate over Palestine). Then, it was governed by the Jordanian government until 1967.  
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 المقدمة
إنتهى الحكم العثماني لفلسطين الممتد اربعمائة عام بعد وضع االستعمار البريطاني والفرنسي    

اتفاقيات سياسية على أساسها تم انتزاع فلسطين من االمة العربية وتقسيم خارطة بالد الشام بين بريطانيا 

، باإلضافة الى وعد 1221ريمو ، وسان 1211سايكس بيكو وفرنسا. وتمثلت هذه االتفاقيات باتفاقية 

( ليبدأ 1211 -1214، وتم تطبيقها  بعد خسارة الدولة العثمانية  للحرب العالمية االولى )1211بلفور 

. وقد مر هذا العهد عبر متد ثالثين عاماالمنتداب البريطاني فريسة لإل عهد جديد تكون فيه فلسطين

بعد  (1241 -1221) ومرحلة الحكم المدني (1221 - 1211) الحكم العسكري مرحلة مرحلتين :

 .دخول هربرت صموئيل كاول مندوب سامي يهودي على فلسطين

 

فلسطين  ل نتداب البريطانيصك اإل بدأ التخطيط البريطاني لتحقيق الدولة القومية اليهودية بإعالن    

و أعلى كلمة العرب و حتى وعد بلفور أنتداب اذ لم تحتو صكوك اإل، وعد بلفور تهطياالحامل بين 

د الشعب العربي في ظل توكيل الجمعية الصهيوينة اليهودية لشؤون فلسطين وجعلها الشريك الوحي

والوطن القومي لليهود اولى اولويات اإلنتداب حسب  رض العربية. للحكومة البريطانية على هذه األ

 :نتدابصك اإل المادة الثانية من

عن جعل البالد في احوال سياسية وادارية واقتصادية تكفل انشاء الوطن القومي تكون الدولة المنتدبة مسؤولة "  

وضمان الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن االجناس  نظمة الحكم الذاتي،أوترقية  اليهودي،

 ". واالديان

سسات يهودية في ن قيام مؤمن صك االنتداب فقد وضحت الموقف العام م اما المادة الرابعة

 فلسطين:

ر وتعاون في ادارة فلسطين في الشؤون ييسئة يهودية صالحة كهيئة عمومية لت" يعترف بهي

االقتصادية واالجتماعية وغير ذلك مما يؤثر في انشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح 

ئما. سيطرة حكومتها  دا السكان اليهود في فلسطين وتساعد وتشترك في ترقية البالد تحت

دم ما دامت الدولة ن الجمعية الصهيونية هي هذه الهيئة المنصوص عنها فيما تقأويعترف ب

 ن أالمنتدبة ترى 

ن تتخذ ما أا الغرض وعلى الجمعية الصهيونية نظامها وتأليفها يجعالنها صالحة والئقة لهذ

يبغون  يلزم من التدابير بعد استشارة الحكومة البريطانية للحصول على معرفة الذين

 المساعدة في 

 . 1نشاء الوطن القومي اليهودي"إ

                                                           
 

1
، عكا: دار االسوار مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 9ط .9191-9191القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين بيان نويهض الحوت. 

 .131-199، ص1219



 

 ز 

 

على لمادة السادسة والمادة السابعة ا نصتالهجرة اليهودية وتملك االراضي والتجنس فقد ب وفيما يتعلق

 :ما يلي

 لىإتسهل هجرة اليهود ن أ مع كفالة عدم الحاق الضرر بحقوق جميع طوائف االهالي، ........." على حكومة فلسطين

 وتنشط باالتفاق مع الهيئة اليهودية المشار اليها في المادة الرابعة استقرار اليهود في غير حوال مناسبة،أفلسطين في 

 .عمال العمومية " راضي البور غير المطلوبة لألواأل راضي المدورة،االراضي الزراعية ومن جملتها األ

ن قانونا للجنسية يتضمن نصوصا بتسهيل حصول اليهود الذين ن تسألسطين "يترتب على حكومة فأما المادة السابعة : 

 يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم على الرعوية الفلسطينية "  

 

بتهيئة فلسطين نتداب نتداب نجد مدى اهتمام اإلعلى المادة الحادية عشر من صك اإلطالع وباإل

 :، حيث جاء فيهالصالح اليهود خاصة اقتصاديا

ية المذكورة في المادة الرابعة ن تتفق مع الهيئة اليهودأارة البالد دإليجوز  ------"

عمال نصاف والعدل واألو تستثمر بشروط اإلأن تجري أالجمعية الصهيونية ( على )

والمصالح العمومية وترقي مرافق البالد الطبيعية حيث ال تتولى الحكومة هذه االمور 

قيات ان ال تتجاوز االرباح التي توزعها الهيئة مباشرة بنفسها .وانما يشترط في هذه االتفا

وكل ما يزيد عن هذه  القائمة بالعمل مباشرة اوغير مباشرة  فائدة  معتدلة لرأس المال،

 .1" الفائدة يستخدم لما فيه نفع البالد على الوجه الذي توافق عليه حكومتها

ية حاكمة مؤسسة سياسعرب إليجاد النصوص السابقة  تبررعدم مساهمة بريطانيا بتقديم المساعدة لل

و أائما الرفض من الجانب البريطاني كانت تلقى د المدنيةن المؤسسات وأ ،ظاهريا  حتى لو و لفلسطين

لسيطرة غير لاداة  على الذي اعتبرسالمي األاإلالشرعي  المجلس  . ومثال على ذلك سيطرة الكاملةال

 .ادة االنشقاق في صفوف الشعب الفلسطينيوايضا اداة لزي ،وقاف المسلمينأالمباشرة على  

ولكن لم يكن سوى ايجاد مجلس تشريعي في فلسطين  االنتداب البريطاني من جهة اخرى شجع 

كون جميع أموره تقع تحت مسؤولية االنتداب مباشرة. طانية تحت سيطرة المندوب السامي داة بريأ

أسيس لعرب بالوقت الذي ساعد في  توبذلك ساهم اإلنتداب في القضاء على حلم مجلس تشريعي ل

دهم ساعاذ ، 2نتدابنتهاء اإلإبعد لتشكيل الوطن القومي لليهود ساسي مود األمؤسسات يهودية تكون الع

 ،ساس قانوني مثل الوكالة اليهودية التي اعتبرت حكومة داخل حكومةأبإيجاد مؤسسات حكم ذاتي على 

 .3ر الصهيوني العالميومؤتمرات عالمية مثل المؤتم ،واحزاب سياسية
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تأسيس رغم  نتداب البريطانياإلوخالل فترة  التجربة السياسية قبلب العربي الجان لم يملك

افكار وايدلوجيات ممثلة االحزاب السياسية الالجمعيات والعديد من النخب االجتماعية والسياسيين 

 ةسياسيلتحقيق اهداف عيات االدبية غطاء الجم، فالقسم االول المؤسس في بداية االنتداب اتخذ مؤسسيها

برز هذه الجمعيات أومن . نتدابيةوتسريب االخبار لسلطات اإل ،و من خالل العمالءأمع الزمن  تافتضح

ت ذ رفعإ ،وجمعية الناشئة االدبية ،واالخاء االرثودكسي ،وجمعية مقتطف الدروس ،روضة المعارف

جتماعي وترقية اإل صالح والتهذيبجليزية والفرنسية واإلعربية واالنشعار تعلم اللغات ال هذه الجمعيات 

كاللجنة  واضح بشكل  السياسيالعمل  خرى أمؤسسات . كما مارست 1قتصاديا وتجارياإدبيا وأالشباب 

وقادت كل منهم الساحة الفلسطينية لمرحلة زمنية  ،والهيئة العربية العليا ،واللجنة العربية العليا ،التنفيذية

ومؤتمراتها ها وفيها كان االجماع على اعتبار 1234الى 1221من جنة التنفيذية امتدت للاف ،معينة

لحين موت موسى الفلسطيني وظل هذا الحال  الناطقة باسم الشعبهي طنية الممثلة في كاظم الحسيني الو

 .للجنة التنفيذية  لنفسها تلقائياواعالن حل ا ،كاظم الحسيني

 نما نفوذ الحاج امين الحسيني كرئيس للمجلسإذ 1231-1234أما المرحلة الثانية من عام 

للجنة العربية العليا  انتخب رئيسا  بعدها  ،1231حتى عام  دينيةالمؤسسة والاألعلى  سالمياإل الشرعي

رغم اختالف و .2لمرحلة الثالثةاممثال  لى حين وقوع النكبة الفلسطينية جماع اباإل1241-1231من عام 

اذ في النهاية كان المصير الفلسطيني  ،لم تختلف على ساحة الواقع الفلسطيني نتائج االفكار اال أن ال

 .السياسي والحزبي واحد وهو "النكبة "

 

إيجاد  إدارة اإلنتداب البريطاني احتواء المؤسسات الدينية والقضائية والتشريعية في فلسطين أوجب سعي

كنوع من التحايل على  3دارية والقانونية والتشريعيةهيئة دينية إسالمية رسمية لملء فراغ التبعية اإل

 الجانب العربي بإمتالكه مؤسسة ولو دينية كرمز على االستقالل الذاتي .

المندوب السامي مجموعة من علماء وأعيان فلسطين وكبار  بدعوة بدأت هذه السياسة االستعمارية

من أجل تباحث إدارة الشؤون  1291تشرين الثاني  2ى إجتماع في موظفي الحكومة البريطانية إل

.  وترأس هذا اإلجتماع المندوب السامي نفسه، وكان ذلك في التاسع من 4اإلسالمية الشرعية في فلسطين
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. وقرر المجتمعون تعيين لجنة خاصة لبحث سبل إدارة الشؤون اإلسالمية 1291ثاني سنة الشهر تشرين 

ارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.  وصادق على ووضع نظام جديد لتشكيل مجلس شرعي إسالمي إلد

ونشر بعد أيام قليلية في  1291هذا النظام المندوب السامي في اليوم الثاني عشر من شهر آذار سنة 

 .12911الجريدة الرسمية وبالتحديد في الخامس عشر من شهر أيار 

تخاب  مجموعة من العلماء إنبوذلك وبناء  على هذا النظام المقر، تقرر تأسيس هيئة إسالمية عليا       

والقضاة والمفتين ورجال القانون المسلمين، تتكون من رئيس وأربعة أعضاء منتخبين. وجرت أولى 

االسالمي الشرعي  . وقد عرفت باسم المجلس 12992ار رئيس المجلس وأعضائه عام االنتخابات الختي

لرئاسة، وأما األعضاء األربعة فكانوا: عبد األعلى و نال الحاج أمين الحسيني مفتي القدس منصب ا

الدجاني القاضي اللطيف صالح عن لواء نابلس والمفتي الشيخ محمد مراد عن قضاء حيفا وعبدهللا 

 الحاج سعيد الشوا عن لواء الجنوب   .السابق عن يافا و

مية واألوقاف ومن أهم الصالحيات التي منحت للمجلس اإلشراف على الشؤون الشرعية اإلسال        

وإدارة المحاكم الشرعية وتعيين قضاتها ومفتشيها وموظفيها. وبناء  على المادة الثامنة من قانون عام 

ختياره للعمل في الحصول على موافقة حكومة اإلنتداب في كل شخص يتم إيتوجب على المجلس  1291

ينيه مين الحسيني باإلضافة إلى تعمكنت هذه المؤسسة الدينية المهمة  الحاج أ .هذه المؤسسة وتوابعها

، من أن يجعل من نفسه قائدا عربيا  لم يشتهر فقط  داخل فلسطين وإنما أيضا مفتيا  للقدس في نفس الفترة

 .    1وبذلك أصبح رمزا سياسيا  مؤثرا   خارجها،

م في خض   1239منذ تأسيس المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى وحتى خروج المفتي من فلسطين عام  

أحداث الثورة الفلسطينية الكبرى امتألت صفحات الجرائد الفلسطينية بأخبار بيع األراضي الفلسطينية 

ودعوة المفتي ومجلسه للدفاع عن أراضي فلسطين. فعلى سبيل المثال ال الحصر فقد أوردت  لليهود،

ن: نشاط تحت عنوان "ءأندلس أخرى في فلسطي 1291-1-93في تاريخ  صحيفة الجامعة العربية

الصهيونيين لمشتري األراضي في طولكرم وإقبال األهلين على البيع بسبب سوء الحال الزراعية " نجد 

وتناشد الصحيفة  ،الفلسطينيين إلى السماسرة اليهودالصحيفة توضح مسألة بيع األراضي من قبل 

مشكلة لكن ظلت ال يهود.بح كل أراضي فلسطين ملكا  للالمسؤولين إليجاد حلول لهذه المشكله قبل أن تص

عندما نشرت  صحيفة فلسطين مقالة بعنوان "المجلس ومشتري   1292-1-91قائمة إلى تاريخ 
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إن المجلس اإلسالمي األعلى قد استيقظ من نومه طن يا ترى أم لوجه االنتخابات؟ األراضي : لوجه الو

كة الصهيونية بشراء األراضي وتعدى مرحلة الخطابات إلى مرحلة التنفيذ العملي، وبدأ يسابق الحر

 .  2وجعلها جزء  من األوقاف وخاصة إنها تشترى بمال الوقف"

رة لليهود، قام المجلس بأعمال وإنجازات بسيطة ولتحقيق هدف حماية األراضي من البيع والسمس     

اء وأيضا بدعوة األئمة والخطباء إللق فضح بائعي األراضي والسماسرة،تقوم على  1233بعد عام 

الخطب في المساجد للحديث فيها عن قدسية أرض فلسطين، والمشاركة في المناسبات العامة لحث 

األعمال  المشاركين خاصة كبار مالك األراضي بالتعهد عدم بيع األراضي لليهود. ويمكن القول بأن

ى شراء ردا  على سياسة وأعمال الصندوق القومي اليهودي الهادف  إل التي قام بها المجلس كانت

 3األراضي رغم إمكانيات المجلس المادية المتواضعة.

 اإلشكالية وأسئلة الدراسة والفرضيات:

 اإلشكالية:

اإلسالمي األعلى أسس بمبادرة بريطانية، الشرعي  نالحظ من خالل ما سبق رغم أن المجلس       

ة الهادفة إلى تقويض دعائم وتحت مظلة حكومة االنتداب البريطاني في فلسطين ذات السياسة االستعماري

 أن اال الهوية الوطنية ورموز الصمود الوطني والتي شكلت األرض وملكيتها أهم دعائمها ورموزها،

 والدفاع عنها. إدارة ملف ملكية األراضي الفلسطينية خاصة الوقفية منها، هذا المجلس حاول

التالي تماشيا مع السياسة البريطانية ؟ فهل دور المجلس جاء وفق السياسة البريطانية التي رسمت له وب

 أم أنه بنشاطاته المتعددة في الدفاع عن ملكية األراضي جاء متحديا وخارجا عن الهدف الذي حدد له؟ 

وهل كان الهدف من إنشائه ووضعه تحت رئاسة مفتي القدس الحاج أمين الحسيني طوال فترة عمله 

ما قام به هذا المجلس جاء لتمرير السياسة البريطانية وهل  ء المؤسسة الدينية ورموزها ؟محاولة الحتوا

 من خالله وإظهار الوجه اإليجابي لسلطة االنتداب ؟ 
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 :  فرضية الدراسة

اإلسالمي األعلى برئاسة مؤسسة اإلفتاء وبحكم تبعيتهما الشرعي  تفترض الدراسة أن المجلس      

وأن هذا  ، واحتواء سلطة االنتداب للمؤسسة الدينية،لحكومة االنتداب جاء لتمرير السياسة البريطانية

المجلس لم يخرج في نشاطاته وأدواره عما رسم له من ِقبل حكومة االنتداب، وأن ما قام به جاء لخدمة 

 حكومة االنتداب وتيسير إدارتها للبالد. 

 اإلطار الزمني للدراسة:

ترة رئاسة الحاج أمين الحسيني للمجلس منذ الفترة التي تتناولها الدراسة تغطي بشكل أساسي ف      

،عندما اتخذت سلطات اإلنتداب قرار فصله من رئاسة المجلس 1239وحتى عام  1291تأسيسه عام 

. ومنذ 1231نتيجة لنشاطه المعادي لسياسة اإلنتداب بعد إندالع الثورة الفلسطينية الكبرى  1239عام 

تاريخ انتهاء  1291اإلنتداب البريطاني مباشرة حتى عام عزل المفتي انتقلت إدارة المجلس إلى سلطة 

اإلنتداب البريطاني. ففترة رئاسة المفتي تمثل العصر الذهبي للمجلس الشرعي اإلسالمي األعلى وتعدد 

في حين اعتبرت الفترة الالحقة فترة موت سريري لهذا المجلس إذ كان عبارة عن  نشاطاته وأعماله،

 . مؤسسة خالية من المضمون

 أهمية الدراسة:

منع التعديات على أراضي  المجلسومحاولة تكمن أهمية الدراسة بتناولها موضوع كيفية عمل      

ومواقف وسياسات  رغم أنها مؤسسة تابعة للحكومة االنتدابية البريطانية؛ فلسطين، خاصة الوقفية منها،

 هذا المجلس تجاه نقل جزء من األراضي إلى الملكية اليهودية .

كما أن هذه الدراسة تكشف عن دور السلطات االنتدابية في تشكيل مؤسسات تصور على أنها وطنية 

 تعمل لصالح الوطن وتظهر كأنها مناقضة لسياسات السلطات االستعمارية. 

 المنهجية: 

والمحفوظة في أرشيف مؤسسة إحياء وع تم دراسة وتحليل وثائق المجلس لدراسة هذا الموض         

اث والبحوث اإلسالمية في أبو ديس للوقوف على آليات عمل المجلس وما حققه وما لم يحققه، التر

باإلضافة إلى تحليل محاضر اجتماعات هذا المجلس لمعرفة آليات عمله وتمويله في ظل قوانين اإلنتداب 

 باالضافة الى تحليل وثائق المجلس في االرشيف االسرائيلي.البريطاني. 



 

 ل 

ة كصحيفة تتبع ومن ثم دراسة وتحليل مضمون ما كتب في الصحف الفلسطينية المعاصركما تم        

وذلك للوقوف على النداءات التي كان يطلقها  والصراط المستقيم، ،الجامعة العربية فلسطين، الوقائع،

زعماء ومشايخ القرى للمجلس لمطالبته بحماية أراضيهم من التهويد ومن السماسرة، وأيضا الوقوف 

 لى إنجازات  هذا المجلس عبر ما كتبته الصحف.  ع

، كما تم استخدام المنهج التاريخي الوصفي والمنهج التاريخي التحليلي والمنهاج التاريخي المقارن      

 وذلك لمعرفة آليات عمل وإنجازات وإخفاقات المجلس في ضوء هذه العالقات المعقدة بين كل ما ذكر. 

 مراجعة االدبيات: 

من عدة جواب ومنها ما تخصص بالمجلس  العديد من الدراسات التي تناولت  موضوع المجلس هنالك

 كدراسة :

Kupferschmidit(U.M), 1987, The Supreme Muslim Council : Islam under the British Mandate for 

Palestine, New York. 

 لىالسياسية االستعمارية التي أدت إ لحديث عنا تناولتوقد قسمت هذه الدراسة إلى عشرة فصول            

لمهام التي وقعت وتوضيح ا جراء اإلنتخابات إلختيار رئيس المجلس،وكيفية إدارته وإنشوء المجلس 

ثم الحديث عن المؤتمرات  تها،جاه أوقاف فلسطين وإداروالسياسة البريطانية ت ،على عاتق المجلس

وتتصف هذه الدراسة بإيضاح سيرورة العمل لدى المجلس  . 1391لمؤتمر االسالمي عام ااإلسالمية ك

 دون الحديث عن المجلس كمؤسسة استعمارية.

 ومن الدراسات االنجليزية االخرى دراسة رشيد الخالدي :

 Rashid Khalidi ,The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood, Beacon 

Press; Reprint edition (September 1, 2007). 

ويصف هذا الكتاب عملية السيطرة السياسية لإلنتداب البريطاني على فلسطين لخلق الدولة اليهودية من         

يهودي على حساب العرب الذين ناضلوا إليجاد كيان  خالل إحداث زيادة سكانية يهودية وخلق كيان

سياسي خاص بهم، اال انهم ظلوا داخل قفص حديدي وعليه تمتد صعوبة حل القضية الفلسطينية حتى 

 هذا اليوم وهذا ما يفسرعوامل فشل الفلسطينين في االستقالل حتى اليوم . 

 وفي كتاب باربرة سميث: 

 Barbara J: Smith, Roots of Separatism in Palestine, The British Economic Policy, 

1920-29, Hardcover – Import, Tauris & Co Ltd (January 1, 1993). 

 

http://www.amazon.com/Rashid-Khalidi/e/B001HPCCOO/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Barbara-J.-Smith/e/B001KHVH3Q/ref=dp_byline_cont_book_1
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ين في صادية التي انتشرت في جميع رجاء فلسطيناقش كتاب باربرة سميث مشكلة االوضاع االقت    

والتي أوصلت الفلسطينين واليهود الى الفوضى وعدم تقبل األخر وتفكك بداية االنتداب البريطاني 

ساهمت بريطانيا في تعزيز كيف ، و1222العالقات العربية اليهودية اكثر من السابق خالل عام 

ية بين العرب واليهود وحتى القادم الجديد من اليهود كان االنفصال في العالقات االقتصادية واالجتماع

كان الحل لهذه األزمات تشجيع . تصاديةقيتجنب التعامل مع العرب مما أدى الى زيادة االزمة اال

الهجرات اليهودية خاصة انها أصبحت  األمل في خلق مشاريع اقتصادية،  اال أن  األمل اغلق بوجه 

الناتجة عن  1241ان اقتصادي منفصل وخاص مما سبب في النهاية نكبة العرب وفتح أمام اليهود كي

 احتداد الصراع بين الجانبين .  

 

معظم الدراسات األخرى موضوع المجلس ضمنيا عند الحديث عن فترة اإلنتداب البريطاني أو تناولت   

يان نويهض الحوت دور الحاج أمين الحسيني ومكانته وزعامته ومن هذه الدراسات نشير الى دراسة ب

" الصادرة عن دار 1291-1219 والتي جاءت بعنوان " القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين

 . 1211الهدى من بيروت عام 

عبد الكريم العلوجي في كتابه " الحاج أمين الحسيني المفترى عليه"   لى دراسةوأيضا نشير إ     

كيفية تصدي الحاج فقد طرح  ،9111ي في القاهرة عام العرب الطبعة األولى الصادرة عن دارالكتاب

نفوذه السياسي  لعملية استعمار األرض الفلسطينية وكيفية تحول نفوذه لقضايا خارج أمين من  خالل 

 .1291فلسطين مثل اإلنضمام لثورة الكيالني في العراق 

ملكية األراضي في تناولت الموضوع من خالل الحديث عن التي  كما أن هنالك بعض الدراسات  

فلسطين في ظل اإلنتداب البريطاني. ونشير في هذا الخصوص إلى دراسة محمد سالمة النحال في كتابه 

 الكرمل اضي فلسطين العربية "  الطبعة الثانية الصادر عن مطابعأر "سياسة اإلنتداب البريطاني حول

في الوطن العربي واالتفاقيات الدولية ، الموضح لألطماع اإلستعمارية 1211الحديثة في بيروت في عام 

التي شرعت احتالل أراضي فلسطين ومسألة الهجرة الصهيونية لفلسطين ومنح االمتيازات االقتصادية 

 الكبيرة للشركات الصهيونية لشراء األراضي وامتالكها . 

الت المجلس اإلستيالء الصهيوني على األرض الفلسطينية ومحاو"مقالة سميح حمودة وباإلنتقال ل   

من صفحة  9111لعام  11لعدد المنشورة في حوليات القدس ا" اإلسالمي األعلى بالقدس الحفاظ عليها

أحداث الصراع بين الشركات الصهيونية والمالكين العرب على ملكية قطعتين توضح الدراسة  ،33-91



 

 ن 

الغوارنة في السهل  كبيرتين من األرض الفلسطينية،هما أراضي جبل كنعان في منطقة صفد، وأراضي

 في مؤسسة إحياء التراث .  عربية محفوظة وثائق وحيفا وقد اعتمدت الدراسة على  الساحلي بين عّكا

رئيس المجلس اإلسالمي الشرعي  –و كتاب تيسير جبارة" الحاج محمد أمين الحسيني مفتي القدس 

فيه حياة  أمين الحسيني من  والمكون من ثمانية فصول تناول ،1221"الصادر عن دار الفرقان عام 

 حيث المراحل االجتماعية والثقافية والسياسية  وقيادة الصراع السياسي  في مواقف مختلفة. 

مصطفى كبها والصادر  ومن الكتب المثيرة لالهتمام كتاب  المفتي األكبر" تسفي البيلغ المترجم من قبل

مرحلتين: مرحلة المفتي ما قبل  إلى قسم كتابهإذ نجد الكاتب قد  1221سوار في عكا عام عن مؤسسة األ

 .1291وأهم نشاطاته في فلسطين، والمرحلة الثانية ما بعد  1291

وأيضا كتاب سناء حمودي في "مفهوم القيادة السياسية في فلسطين في عهد االنتداب البريطاني )قيادة 

لنخبة، انطالقة العمل الوطني في الحاج أمين الحسيني(المقسم إلى أربعة أقسام: القيادة السياسية وا

 فلسطين،الحركة الوطنية سياسيا وعسكريا،الحاج أمين الحسيني والقيادة الخارجية.

ولكن حسب اعتقادي ال توجد دراسة متخصصة تتناول اشكالية بحثي المتعلقة بإشكالية عمل المجلس   

 سلطة االحتالل البريطانية .  ، رغم كونه مؤسسة بريطانية ورئيسها معين من قبلفي حماية األراضي

ول جاء بعنوان المجلس اإلسالمي الشرعي األعلى ة فصول :الفصل األلى ثالثوقد قسمت بحثي هذا إ

نتخابات لى فكرة وتأسيس المجلس اإلسالمي األعلى، ومهام المجلس، واالتأسيس وفيه سأتطرق إالفكرة و

 . المجلس ورئاسته، وميزانيته

عتداءات على على تجاه اإلسالمي األاإل الشرعي موقف وسياسة المجلسون باما الفصل الثاني فعن

موقف ،وفيه سأتحدث عن 1231-1222 بين عامي الواقعةفترة الملكيات األراضي في فلسطين مابين 

، والوقفية ميرية والخاصةراضي األعلى من القوانين البريطانية الخاصة باألسالمي األالمجلس اإل

موقف المجلس لى ، باإلضافة إنتدابراضي في فلسطين خالل عهد اإلملكيات األاالعتداءات على و

كحالة  الطيبة ( –م خالد أ–الطيرة  –راضي طولكرم ) وادي الحوارث أعلى  من قضايا سالمي األاإل

 .عتداء على االمالك الوقفيةاإل على منسالمي األموقف المجلس اإلو ،دراسية

  1241 -1221زات واإلخفاقات للمجلس اإلسالمي األعلى مابين إإلنجاوالفصل الثالث فموسوم ب

والمجلس اإلسالمي  1937-1221اإلسالمي األعلى مابين سأتناول فيه اإلنجازات واإلخفاقات للمجلس 

 . 1241 -1231 األعلى ما بعد فترة أمين الحسيني
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 مقدمة الفصل األول:

سيطرة ظهرت النخب االجتماعية الم  1221 -1211 نتداب البريطانيفي الفترة األولى من اإل       

و من أالعهد العثماني،  فيخالل الوراثة الكاملة  عليها منالحائزة السياسية والمناصب على المواقع 

اجتماعي داخل المجتمع  سلمأعلى   احتلت إقطاعيةالت عائمن علماء وأعيان النخب ل انتساب خالل

على موافقه  الحائزة "الوطنية"سست مجموعة من المؤسسات أوقادت هذه النخبة االجتماعية  الفلسطيني.

 الشرعي والمجلس ،1234 -1221ذية التي عملت مابين ومنها اللجنة التنفي ،هائفي انشا ةبريطاني

 هذا في وتأسيسهه انشاء فكرة عن الحديث صدد في نحن والذي1241-1222 بين علىاأل سالمياإل

-1241بين  ليا التي عملت ماوالهيئة العربية الع ،1232 -1234ربية العليا ما بين واللجنة الع. الفصل

1241. 

مهام، واإلنتخابات لعام  أنيط به مناإلسالمي األعلى وما  الشرعي تأسيس المجلس سيتناول هذا الفصل

إلعتماد ، وذلك باستبدال، وميزانية المجلس وأهم وارداته من اإليجارة والحكر واإل1221م ولعا 1222

اإلسالمي األعلى المحفوظة بمؤسسة إحياء الشرعي كل أساسي على سجالت محاضر المجلس بش

 التراث والبحوث اإلسالمية.

 :الفكرة والتأسيس :اإلسالمي األعلى الشرعي المجلس

 ، إذ كانت نتداب البريطانينظيم شؤون المسلمين مع خضوع فلسطين لإلدارة وتإأثيرت مشكلة 

، الذي اعتبر األساس األول في قبل السلطان العثماني تدار شؤون االوقاف خالل الفترة العثمانية من 

لى إشريعية من يد السلطان تحولت السلطة الت 1211ولكن في سنة  .ة وخليفة للمسلمينالسلطة التشريعي

 .التحاد والترقيوجدها الدستور بعد االنقالب على السلطان عبد الحميد من قبل األتشريعية التي الهيئة ا

ن كانت بيد أبعد  ،طبيق الشرعتقوم بتالسلطة التنفيذية  وزارة العدل بمثابة صبحتأ 1214   وفي سنة

صبح أ عليهو، 1وقاففقد كان تحت اشراف وزارة األ تهادارإما تسجيل االمالك الوقفية وأ .سالمشيخ اإل

بعد خضوع فلسطين  نتداب البريطاني إلدارة شؤون المسلمينإلالضروري البحث عن بديل من قبل ا من

 .1221والحكم المدني  1211نتداب البريطاني العسكري لقرار اإل

وتأسيس  شؤون المسلمين  ت الحكومة البريطانية تبحث عن شخصية قيادية قادرة على إدارة أبد

محمد  وقع االختيار علىعليه و عرفت الحقا بإسم المجلس الشرعي االسالمي االعلى.نية دي مؤسسة
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 .911ص  ،1211 دار الهدى، بيروت: ،3ط .القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. بيان نويهض الحوت. 
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أمين الحسيني  حياة محمد عنلنبذة  نشاء المجلس يجب التطرقإوقبل الحديث عن كيفية . أمين الحسيني

 .المجلس ئاسة ور المفتي نصبوكيفية وصول أمين الحسيني لم ،والعائلة الحسينية

 :فتاءسيني ومنصب اإلمين الحمحمد أ

  .11211و أ 1122نه ولد عام أوهناك من يقول  1121القدس عام في  مين الحسينيأمحمد  ولد      

نهى أمين الحسيني  تعليمه  للمرحلة االعدادية في مدينة القدس أوقد  .والده طاهر الحسيني مفتي القدس

وعند  .لفريرجادها عن طريق مدارس اأالتي ة اللغة الفرنسي و لى جانب التركية،إلغة العربية المتقنا 

رافق و .لى القدسإ عامين اذ عاد بعدها الإلم يدم و، زهرلى جامعة األإالمرحلة المدرسية انتسب  إتمامه

 .2صبح يلقب بالحاج محمد أمين الحسينيأو ،لحجلوالدته 

د لمانيا ضأجانب  لىإوانضمام الدولة العثمانية 1 214عام  ولىالحرب العالمية األ العندبإ 

لى إمين الحسيني أ نضماو ،الشباب  العربي في  سوريا الكبرىبتجنيد   ت الدولة العثمانيةأبد ،الحلفاء

 .3رتبة ضابط  بعد عام واحد من الخدمة حصل على و صفوف الجيش التركي

تم مانية دولة العثلنتيجة لتنقل أمين الحسيني أثناء خدمته العسكرية في مناطق مختلفة تابعة ل 

من البحر  فةمختلللخدمة في قواعد ارسل وفي فترة الحقه  .في أزمير 414في الفرقة  رساله للخدمةإ

على األتراك نتيجة الظلم لجنود العرب يض احرتخدمته العسكرية لوتشير المصادر أنه استغل  االسود،

هذه ن أوعليه يمكن القول  .ةمانيالعرب عن الدولة العث استقاللالواقع عليهم والمطالبة بالكفاح من أجل 

وقد مكث في الخدمة العسكرية  .ى صقل شخصيته الفكرية والجسديةلإدت أالمرحلة من حياته العسكرية  

 .5عامينمدة 

 زيادة اقبال الشباب العربي في ذ  لعب دورا  إفي خلق هذا الرجل قياديا،  خرى أظهرت بصمة و 

 معتصم الناصر في كتابه شيريحيث  .6نذ البدايةقبالهم مإدم صل رغم عفياألمير لى جانب إلتطوع في ا

ن الكابتن  )س.د دبروتين (  الذي جمع هؤالء أ"لىقد أشارت إرة الخارجية البريطانية حدى وثائق وزاأن إ

الشباب قد جمعهم بالتعاون مع رجل من الجيش الشريف اسمه الحاج امين الحسيني الذي وصف بانه مؤيد لالنجليز في 
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 .22ص، 1221 مؤسسة االسوار، عكا:. ترجمة مصطفى كبها ،1ط ر.المفتي االكب .غالبيل .تسفي

2
الشبكة العربية  بيروت: ،1ط. مفهوم القيادة السياسية في فلسطين في عهد االنتداب البريطاني)قيادة الحاج امين الحسيني( .سناء حمودي

 .12-13، ص2111ايلول  لالبحاث والنشر،
3

(  1291-1221رئيس المجلس االسالمي الشرعي دراسة في نشاطاته االسالمية )–امين الحسيني مفتي القدس  الحاج محمد. تيسير جبارة

 .22-21ص ،1222 دار الفرقان، عمان: .1ط.
4

 . 19مصدر سابق، ص. مفهوم القيادة السياسيه في فلسطين. سناء حمودي
5

 . 33-39.  مصدر سابق، صالمفتي االكبر تسفي البيلغ. 
6

 . 19. مصدر سابق، صمفهوم القيادة السياسيه في فلسطين في عهد االنتداب البريطاني )قيادة الحاج امين الحسينيدي. سناء حمو
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المساعد العربي لحاكم القدس  2مين الحسيني  لدى جبرئيل باشا حداد أعمل  بعد ذلك و .1لك الفترة "ت

لى زيادة إدى أمما ، العسكرية البريطانية في قلقيلية لإلدارةلفترة كموظف  3العسكري رونالد ستورز

 تقارب بين القيادة البريطانية في فلسطين والحاج أمين الحسيني.ال

حين عين  جبرئيل باشا حداد   1212في  بداية   مين الحسينيأحياة  ء التحول األخر في جا        

. هذا المنصب الجديد مكنه من مين مساعدا لهأعين الحاج الذي قام بتمن في دمشق ور قسم األبوظيفة مدي

ومية الذي عقد بعد وعي رجال الق 4بالمؤتمر السوري العام كواشتر من بالط الملك فيصل التقرب 

لى إانية والفرنسية الرامية سياسة البريطلدراكهم لإعن تقسيم سوريا الكبرى والناجمة العربية  بالمخاطر 

بعد  ا  منثور هباء   ول والثانيألهود المؤتمر اولكن في النهاية ذهبت ج .التجزئة وفقدان الوحدة العربية

 ساسها اعترف فيصل اعترافا  أ كليمانصو التي على –فاقية فيصل ات توقيعهرجوع الملك فيصل و

استقالل سوريا بحدودها  واالكتفاء في اعالن ،الوحدة السورية الطبيعيةنهاء إبقبوله بالتجزئة و صريحا  

ن أ إال. 1221ذارعام آفي المنعقد  وري الثالث فيصل ملكا عليها خالل المؤتمر الستتويج ، والطبيعية

 .5بعد طرد فيصل من دمشق في اعقاب معركة ميسلونربع شهور ونصف ألم تصمد سوى ملكة ه المهذ

ز  نحو فلسطين نجلينوايا اإلكشفت له  داد والسلطاتلدى جبرائيل باشا حأمين الحسيني عمل 

 إقامةح يعمل على  ارف .1211ووعد بلفور  1211نباء عن معاهدة سايكس بيكو أوبدأت تصل 

دارة إتسهل  مؤسساتعتبارها إريطاني بالبالتي لم ترفض من الجانب ، وتمثل عرب فلسطين مؤسسات

سيس صديقه أسه بعد تأالذي تر 1211وائل حزيران أدبي في النادي العربي والمنتدى األ مثل ،6البالد

خيه ( واسحق درويش )ابن اخته( وعبد اللطيف أمثل فخري)ه صدقاءأوبمساعدة  7عارف العارف له

في المنتدى االدبي، وابراهيم سعيد الحسيني   وا  الحسيني )ابن عمه( وجميل الحسيني الذي كان عض

ديري وموسى البديري وكامل البديري وحسان الب  ،، ومحمد العفيفيوتوفيق الحسيني حلمي الحسينيو

 8وعبد الصمد العلمي ويوسف ياسين . ، بو السعود مفتي الشافعية في القدسأوالشيخ حسان 
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. فلسطين:  مؤسسة احياء التراث والبحوث االسالمية وزارة االوقاف 1ط. 9199-9191الحياة السياسية العربية في القدس معتصم الناصر. 

 .33،  ص9112والشؤون الدينية، 
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 جبرئيل حداد: هو من اصل لبناني ومن الضباط العرب الذين شركوا في جيوش الحلفاء ومن االشخاص الذين استقبلوا المارشال اللنبي وكان من

حرس الشرف عند دخوله القدس وكان من االشخاص الذين خدموا االنتداب البريطاني في مصر والسودان وكان يعمل في دوائر المخابرات 
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زالة حداد من منصبه  ورجع إمن وظيفته بعد  مين الحسينيأقيل الحاج أ 1212 عام في نهاية

لى القدس وبدأ العمل كمدرس في مدرسة الرشيدية وانضم كشريك في مدرسة "روضة المعارف" تلك إ

الحسيني في مدينة  تم اعتقال  1212وفي نفس العام  .1في القومية العربية ا  المؤسسة التي لعبت دور

لى إ2االحتجاجات التي صاحبت زيارة لجنة "كينغ كراين "بة مشاركبتهمة ال نجليزالخليل من قبل اإل

 االحتفاظه عرب فلسطين  على وجوب ينبحتجاجات تذ كان الهدف من هذه اإلإ  .سوريا وفلسطين ولبنان

 .3كيد رفض وعد بلفورأستقالل وتاإلوالمطالبة ب، وريا الكبرى "من طوروس الى رفح "بدولة س

 الديني، في موسم النبي موسى 1221/ 4/4 بتاريخما قام به  هالمهمة في حياتخرى والحادثة األ

لى إ خرىاألمدن اليرة من سكان الخليل ونابلس وعداد كبأ كان هذا الموسم السنوي سبب في توافدذ إ

مام مكتب رئيس بلدية القدس موسى كاظم الحسيني أعند مرور الناس من . موسمهذا الحياء إل القدس

الخطب  دتأ .ف وخليل بيدس وعبد الفتاح درويشثم تبعه بذلك عارف العار ،خطب فيهم خطبه حماسيه

مين الحسيني مع الجماهير يحمل صورة الملك أاج وكان الح ،حتفالالجماهير العربية  خالل اإلثارة إلى إ

لى إحتفال تحول اإلف ط الصهيونية "،وفيصل يا سلطان وتسق -فيصل ويهتف "يعيش الملك فيصل 

بين اليهود  األحداثولى أنها ألبريطانية علنت السلطات اأعلى أثر ذلك  ،اليهود والعرب ث قتل بينحواد

من  جريحا   21قتلى و 4 وسقوط ،221 جرحيهود و 2مقتل  نعوقد اسفرت هذه االحداث . 4والعرب

 .  5حداثبهذه األ شتراكلالهالي القدس ول ألنه المشجع األبأمين أاليهود الحاج و اتهم  العرب.

 ،ا غيابيا  عام 12لمدة  السجن حكم ب مين الحسينيأعارف العارف و حقبهذه الحادثة صدر لنتيجة      

بدأ وفي االخيرة  .لى دمشقإلى االردن ومنها إمين الحسيني قد هرب أعند صدور الحكم كان نه اال أ

لحسيني مين اأ وانتخب، العرب الوطنيين في دمشق بتشكيل "جمعية فتى فلسطين" مع مجموعة من

عمال هذه أولى أومن  ،للماليةدروزة رئيس وعزة  ،لها وعارف العارف سكرتيرا   ،جمعيةلل رئيسا  

على فلسطين  ساميا   الجمعية اصدار احتجاج على تعيين هربرت صموئيل اليهودي البريطاني مندوبا  

ية  وانتهى بسقوط حكومة فيصل ماتت هذه الجمع و يه بالخطر الصهيوني على فلسطين.صدار تنبإو

وحل محله الحكم المدني المتمثل في هربرت  1221الحكم العسكري البريطاني على فلسطين عام 
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 .33. مصدر سابق، صالمفتي االكبر تسفي البيلغ. 

2
 . 12سابق، ص مصدر. الحسيني (في عهد االنتداب البريطاني )قيادة الحاج امين  مفهوم القيادة السياسيه في فلسطينسناء حمودي. 

3
 .  19-11،  ص9111، دمشق، القاهرة : دار الكتاب العربي، 1. طالحاج امين الحسيني المفترى عليه عبد الكريم العلوجي. 

4
 .(9191-9199لشرعي دراسة في نشاطاته االسالمية )رئيس المجلس االسالمي ا–الحاج محمد امين الحسيني مفتي القدس تيسير جبارة. 

 .           .  92-99صمصدر سابق،  
5
 .99،  ص1239، فلسطين: مكتبة فلسطين الجديدة، 1ط. والصهيونية فلسطين العربية بين االنتدابعيسى السفري.  
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مين أوالحاج  2عن السجناء السياسيين ومنهم اليهودي جابوتنسكي ا  عام صدر عفوا  أالذي  ،1صموئيل

ئيل لألردن صمو بعد زيارة هربرت، وذلك 1م األمير عبدهللا له واسطةالحسيني وعارف العارف بعد 

 .3الذي يليه لى فلسطين في الشهرإسيني مين الحأعاد و .1221 بآفي 

لقاب أحمل مراتب و والذي 4 21/3/1221تاريخ بثنين يوم اإل توفي محمد كامل الحسيني

 ،ورئيس محكمة االستئناف في القدس ،البريطاني منها  رئيس القضاء الشرعي نتداباالكثيرة زمن 

هل القدس وتشجيعهم على أته تهدئل لتاج البريطانيوالحائز على وسام ا ،كبرألي المفتوصاحب لقب ا

 .12115كانون االول  11القدس في  دخول الجنرال اللنبي  عندالتفاهم مع المحتل الجديد 

بعد خسارتهم لرئاسة البلدية يضا أ ت مخاوف عائلة الحسيني من فقدان رئاسة القضاءأبد  

ت تبحث عن البديل لمحمد كامل الحسيني وعليه أك اجتمعت العائلة وبد. لذليبياشوتسليمها لعائلة النش

مين الحسيني الذي خلع لباسه االفرنجي والطربوش ولبس الجبة والعمة  أجمعت العائلة على اختيار أ

شهدت مدينة القدس مجموعة اجتماعات وفي هذه األجواء  .دا لمنصب المفتيطلق لحيته استعداأو

عملت عائلة . اشيبيول المرشحين وصراعات خفية بين العائالت وباألخص الحسيني والنشونقاشات ح

 ،ضد العائلة الحسينيةالحسيني لكسب المزيد من النفوذ  ي شخصية من خارج عائلةأدعم  علىالنشاشيبي 

 . 6لذا وقفت بجانب الشيخ حسام الدين جار هللا 

ى حاكم مركز إلومشايخ بني مالك رسالة ردن عيان وشيوخ فلسطين واألأرفع مجموعة من  

 فيهايطلبون  في نفس اليوم الذي توفي فيه محمد كامل الحسيني  3/1221/ 21القدس الشريف في 

وقد اجتمعت  .7فتاءشراف وبيت اإلنه من ساللة األألنظرا مين الحسيني في منصب المفتي أين يتع

لى إن العائلة خوفا من فقدان المنصب ن ينوب عنه مم ختياراللحسينية بعد وفاة كامل الحسيني العائلة ا

                                                           
 

1
ي انجليزي واحد اقطاب الحركة الصهيونية ومن كبار هربرت صموئيل:المندوب السامي لجاللة الملك جورج الخامس ملك بريطانيا وهو يهود
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2
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زهر كمال تعليمه في األإم ول رغم عداأل المرشحمين الحسيني أوكان  جانب منصب رئيس البلدية،

 .1مل الحسيني له قبل وفاته خلفا لهكامحمد جماع بعد ترشيح اإلوجاء هذا ، صغر سنهو

جراء إقرار   بلغهمأيان القدس وعلمائها وعألرونالد ستورز اجتماعا كبيرا  عقد حاكم القدس

نفسهم لهذا المنصب منهم أ شخاصأعدة لهذا الطرح رشح  واستجابة .المفتي الجديدختيارالانتخابات 

في  نتخاباتاإلوجرت  .2سعد الشقيري والشيخ موسى البديري والشيخ خليل الخالديأالشيخ 

والذي كان يشغل منصب المفتش ار هللا وكانت النتيجة حصول الشيخ حسام الدين ج  12/4/1221

رئيس المحكمة الشرعية على لشيخ خليل الخالدي اوحصل  ،3صوتا   12العام في المحاكم الشرعية على 

مين أالحاج و  ،صوتا   12فحصل على قصى موسى البديري قاضي ومسؤول المسجد األصوتا ، أما  11

قاضيا  الذي كان الشيخ سعود العوريو ،فقط اصوات 2على حصل الحسيني رئيس النادي العربي 

الشرعية حصل على  المحكمةي ف ا  ي كان عضومين العوري الذأ خيرا  أو اصوات، 3على حصل  للقدس

 . صوتين

ن متصرف القدس هو المسؤول عن اختيار واحد من الثالثة إوبحسب القانون العثماني  ف

لب بتعيين فطا ،له االختيار حق كانحل محل متصرف القدس فقد هربرت صموئيل و ،لمنصب المفتي

المعارضة من البرقيات عدد كبير  ستالمهاحجة ب م قبول حسام الدين جار هللا الحاج امين الحسيني وعد

لمندوب ل وصل ما رسائلالومن  بتعين الحاج أمين الحسيني.والمطالبة ، االنتخاباتنتيجة ل والمشككة

مين الحسيني  أفي تنصيب  ة نخبتهم تبين رغب 11/4/1221ردن بتاريخ السامي  من البلقاء في اال

اجتمعت عائلة الحسيني م سكان القدس بين مؤيد ومعارض، فاانقس نتج عن هذه الرسائل . 4مفتيا  للقدس

في بيت جميل الحسيني وقدمت احتجاج للمندوب السامي، كما قامت بتعليق مناشير مستنكرة هذه 

 .5بواب القدسعلى أ االنتخابات

مين الحسيني أند مسؤول الشؤون العربية بتعيين رنست ريتشموآد نصيحة رونالد ستورز ووبع

دعم حاكم القدس رونالد رجع وي.6جيل تعيين مفتي القدسأجبر المندوب السامي على تألهذا المنصب 

 عليه بين أمين الحسيني والمندوب السامي االتفاقتم ما ، لهذا المنصبمين الحسيني أاختيار  ستورز
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تية للمندوب السامي هربرت االا  بفترة قليلة، والرسالة االنتخاباتخالل اجتماع عقد بينهما قبل موعد 

 صموئيل  توضح نتائج اجتماعه معه: 

يا الطيبة تجاه وعن ثقته بنوايا بريطان ه الشديدة في التعاون مع الحكومة"الحاج امين عبر عن رغبت

ير عائلته عربونا للمحافظة على الهدوء في القدس كما قال بأنه ن يكون تأثيره وتأثأوقد تعهد ب العرب،

ضطرابات التي  من في حين عبر عن رأيه بأن اإلاألخالل بإكد بأن في هذه السنة لن يحدث اي متأ

تتخذ الحكومة قال كذلك بأنه لو  و ي توجيه.أكانت في السنة السابقة حدثت بصورة تلقائية وبدون 

 .1رابات لن تتجدد مرة اخرى"ضطوسائل الحذر فان اإل

بالتنازل  ضغط على حسام الدين جار هللا ليبي رئيس بلدية القدس لشاستعان رونالد ستورز براغب النشا

من خاللها اختياره مفتي  مين الحسيني في المرتبة الثالثة التي يستطيعأصبح بذلك أعن المنصب و

رفعت  1221نيسان  21ففي  .جانب اليهوديولكن هذه النتيجة القت معارضة كبيرة من ال. 2للقدس

منشورات علقت في دس مرفقة  بنموذج عن خمس لى حاكم القإدارة الشرطة لمنطقة القدس رسالة إ

ين الحسيني لهذا مأالمفتي وعدم رغبة اليهود وصول  تنتخابااالبلدة القديمة  تنص على تزوير 

وخاصة السيطرة  ،مورهمأر جل تسييأني من مين الحسيأونين معهم على اعحد المتأوتفضيل  المنصب،

ى مدين الموجود بالقرب من حائط البراق ومساعدة اليهود في قتل روح الوطنية لد بيأعلى وقف 

 .3راضيوخاصة األ قتصاديةاالد على مقدرات البال واالستيالء الجمهور العربي الفلسطيني،

اختياره  11/2/1221 علن بتاريخ أن المندوب السامي قد أ الإة رغم هذه المعارضة اليهودي

بشكل دقيق ومن هنا ال يمكن تفسير هذا الفوز ا . فتاء مهنئقام بزيارته في بيت اإلو مين الحسيني مفتيا  أ

ذ إ ،شيبي تجاه حسام الدين جار هللاتغير موقف  راغب النشالدى أالسبب الذي  حول تساؤل الولكن يمكن 

م راغب النشاشيبي من قبل الحكومة ية ولكن بعد االنتخابات استخدسينكان في البداية داعما له ضد الح

ال يعود ذلك لرغبة ؟. أمين الحسينيام الدين جار هللا لترك مكانه ألالبريطانية وسيلة ضاغطة على حس

لبلدية لتلك خضاع راغب النشاشيبي رئيس اإلى منصب المفتي وإمين الحسيني أ بوصول ابريطاني

وضاع أتهدئة ال يمكن تفسير عمل راغب النشاشيبي بأنه محاولة ل وبنفس الوقت .المصالح البريطانية

كان هنالك الكثير من المعارضين ذ ، إاالنتخاباتضد  واالحتجاجات االنقساماتمدينة القدس ومنع 

ن تلغى أيمكن  خرى الأومن جهة . مين الحسيني لهذا المنصب يقفون وراء راغب النشاشيبيأ ختيارال
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رتبطت مصالحهم مع جل برقيات احتجاج من عائلة الحسيني وبعض العرب الذين اأكاملة من  انتخابات

 .    رغبة بريطانية بفوز أمين الحسينيب هذه العائلة اإل

خر المناصب التي حاز عليها فالمنصب آلى منصب المفتي إمين الحسيني أوصول لم يكن 

إدارة شؤون الهادفة إلى  بريطانيةال لمؤسسةلك ات، علىسالمي األاإل الشرعي هو رئيس المجلسخر اآل

سالمية بعد إهيئة  بتأسيس وقافهم واحوالهم بعد انتهاء الفترة العثمانية. ظهرت المطالبة أالمسلمين و

ول هربرت  صموئيل لمدينة نابلس ومطالبة جمع من المسلمين بإدارة شؤونهم ألالمندوب السامي ا زيارة

لى وزارة الخارجية إعليه صموئيل وكتب من بعده رسالة الذي وافق  االسالمية.  ذلك االقتراح

ول ألوعليه تم عقد االجتماع اهم، بية خاصة سالمإتأسيس هيئة  في البريطانية  توضح رغبة المسلمين

 في فترة  2/11/1221في  

 نجليز.  مانية من المسلمين وثمانية من اإلالمفتي محمد كامل الحسيني  وحضره ث

 ،اد مفتي حيفاوالشيخ محمد مر ،الشيخ كامل الحسيني مفتي القدس االجتماعحضر هذا  من برزأ

وسعيد الشوا من وجهاء غزة. اما  وراغب النشاشيبي رئيس بلدية القدس، وعبد هللا الدجاني قاضي يافا،

ضائي وصامويل ود وبنتوش السكرتير الق ،ديدز السكرتير المدنيفقد حضر الجانب البريطاني عن 

وقد  ،وبومن مدير المعارف ،ستورس حاكم القدس،  ولوك مساعدهو وبارون مساعده، ،لسكرتير الماليا

 . 1االجتماعهذه  كان المندوب السامي شخصيا يتراس

محددة وظيفته  12/3/1221في جلسة  قوانين ووظائف المجلس االنتداب البريطانيوضع  

اكم الشرعية وادارة االوقاف بعد اجتماع المفتين المسائل المتعلقة بمراقبة المحبحث الرئيسية في 

ونشر نظام تشكيل المجلس الصادر عن المندوب السامي   ،في القدسوالقضاة وعلماء الشريعة االسالمية 

وتسلم محمد  بعد وفاة محمد كامل الحسيني ي أ 12212ايار12بتاريخ  نتدابلال ريدة الرسميةفي الج

ن  أال إ 1221يارأ11من قبل المندوب السامي بتاريخ  صدر رسميا   منصب المفتي الذييني مين الحسأ

 .  3نتداب البريطاني ونشر في الجريدة الرسمية لإل 21/12/1221هذا النظام تم تعديله بتاريخ 

 ،1221ول كانون األ 21في  لمؤسسا نظام المجلس صدار مجموعة من التوصيات تخصإوتم 

  اتنتخاباجراء يجاد الوقت المناسب إلى إعلتنص  1221ثانين الكانو 21في وصدرت هذه التوصيات 

                                                           
 

1
 .91-12. مصدر سابق،  ص رئيس المجلس االسالمي االعلى–الحاج محمد امين الحسيني مفتي القدس تيسير جبارة. 

2
أرشيف مؤسسة احياء التراث ".  م11/1/1291يل المجلس اإلسالمي األعلى بفلسطين الصادر عن المندوب السامي لفلسطين نظام تشك"

 .  1 -3، ص1299كانون الثاني  1، القدس: 11العدد . صحيفة الوقائع؛   29/1332/91/13ملف .  والبحوث اإلسالمية
3
 .1 -3،  ص1299كانون الثاني 1، القدس 11.العدد  الوقائع صحيفة". قوانين ووظائف المجلس"
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ليف لجان أالمشورة بشأن تو .سالميةن مهام الهيئة االأسالمية والمجلس، وتقديم المشورة بشالهيئة اإل

موظفو المحاكم سالمية الشرعية والمفتون وإلوطرق تعيين وعزل قضاة المحاكم ا وقاف المحليةألا

دارة شؤون إ، وتقديم المشورة بتنظيم والمدارس التي يشرف عليها المجلساف وقدارة األإو ،الشرعية

 .1سالمية في فلسطينالطائفة اإل

  /1/1جلسة  في واإليديولوجياألسس الرئيسية لبناء الهيكل اإلداري على ذلك وضعت  وبناء  

ن أشرط وعلى  نفسهم للهيئة اإلداريةأالمسلمين  خابنتا، والذي اعتمد على شكيل المجلستل 1221

وقعت  البرلمانية العثمانية االخيرة التي نتخاباتاللمرشحين هي نفسها قوائم المرشحين سماء الأتكون 

عقدت اللجنة اإلسالمية اجتماعا شكر فيه أمين الحسيني على أساس ذلك و قبل الحرب العالمية االولى.

وبين فيه  اإلسالمي األعلى الشرعي في تأسيس المجلس نةجللالمندوب السامي على الحرية التي منحت 

 وينص على :  22/1/1221بتاريخ  القرار الذي صدر عن اللجنة 

عقدت اللجنة اإلسالمية المنتخبة  "بناء على دعوة من  المندوب السامي األعلى لفلسطين،

اجتماعا في دار الحكومة للتباحث في مسائل األوقاف  24/1/1221بتاريخ  الفلسطينيينمن ِقبل 

وانتخبت هذه اللجنة لجنة مصغرة  مكونة من سبعة  المحاكم الشرعية والشؤون اإلسالمية األخرى،و

بعد التشاور واالتفاق مع  لتتولى وضع القانون الخاص بتأسيس المجلس، عشر شخصية إسالمية،

لمحكمة  اليومية في القاعة الرئيسة اجتماعاتهاالحكومة، على ان تباشر هذه اللجنة منذ اليوم التالي 

االستئناف الشرعية "
2. 

اإلسالمي  الشرعي كيل المجلسبتش قرارا    2/12/1221صدر المندوب السامي  في أوقد 

د عام كامل تم عقد وبع 3ن يطلع هذا المجلس الحكومة على بياناته المالية للعلم فقط،أاألعلى على 

 .تناول اإلنتخابات بالتفصيل وخالل هذا الفصل سيتم 1222 كانون الثاني 2  ولىاالنتخابات األ

عمله  ءوبد سيس المجلس أيبين فيه توقاف وظفي الشرع واألملول من المجلس صدر البيان األ

مة وصالحها معلن مباشرة عمل عمالهم لما فيه خير األألى تسلم إودعوة االعضاء 

 :ـه1341جمادى االولى  11الموافق   1223كانون الثاني 12المجلس بتاريخ 

 :وقاف المحترمين ات موظفي الشرع واأل" لحضر

                                                           
 

1
والبحوث  أرشيف مؤسسة احياء التراثوتقديم التواصي بهذا الشأن".  1291كانون الثاني 91نظام المجلس االسالمي االعلى المؤرخ في "

 . 29/31،1/91/13ملف رقم. االسالمية 
2

 .  21-23مصدر سابق،  ص .لبريطاني )قيادة الحاج أمين الحسيني(مفهوم القيادة السياسية في فلسطين في عهد األنتداب اسناء حمودي. 

عبلة  المهتدي. الحاج امين الحسيني والتحديات الوطنية في فلسطين 9191-9191  .مصدر سابق، ص31
3
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مورهم الشرعية والوقفية أالبالد اذ وفقهم الستالم مقاليد اما بعد فقد من هللا على المسلمين في هذه 

وجمع كلمة مندوبيهم من كل االنحاء على وضع قانون للمجلس االسالمي االعلى ليكون المرجع 

فقت الحكومة على هذا القانون وتم انتخاب المجلس فوا االعلى لشؤون االسالمية واالشراف عليها.

جمادى  11المحاكم وادارة االوقاف وقد باشر اعماله منذ  إلدارةاالعلى الذي اصبح المرجع الوحيد 

 .1" --------المعتمد على مؤازرة االمة  1223كانون الثاني  12 ه الموافق 1341االولى 

ن هناك أال إ رسميا   1223كانون الثاني  12لى في عسالمي األعالن عمل المجلس اإلإم ولكن رغ

الغ لى  بالغات صدرت عن المجلس قبل هذا التاريخ ومن هذه البالغات البإشارت أبعض الوثائق التي 

توصي بإحياء ذكرى المولد  1222تشرين االول  21تاريخ بمين الحسيني أالصادر عن رئيس المجلس 

المساجد والزوايا والمعاهد االسالمية والمحاكم الشرعية  النبوي الشريف عن طريق تزيين ابواب 

بإغصان  االشجر االخضر والرياحين والزهور مع اشتراك تالميذ المدارس االسالمية في االحتفال 

و  ،ار امر لكل مسلم بتزيين باب بيتهاصدو ،واطالق االسهم النارية ،اشيد الدينية والوطنيةوإنشاد  االن

 .2موري االوقاف ترتيب ما عليهم  للقيام بهذه المناسبة أتحمل مو  ،احتفال  القضاة

 علىسالمي األاإل الشرعي مهام المجلس

الوقائع.  نتداب البريطانيالجريدة الرسمية لإل في 1221ولكانون األ 21 نظام المجلس في ُنشر

، وقاف االسالميةاأل ومراقبةالمتمثلة في إدارة  ومهامه جاءت المادة الثامنة منه توضح وظائف المجلس 

البراهين على ثبوت صحة وقفها، ومراقبة في  والبحث ،نية واطالع حكومة االنتداب عليهاوتدقيق الميزا

 .ومية  وسائر اللجانوقاف العملجان األشؤون 

 :كما يلي اإلسالمي األعلىالشرعي  ساسية للمجلسالمادة الثامنة  الوظائف األوتوضح 

 :  اوال :وظائف المجلس هي" 

التصديق للحكومة تدقيق الميزانية والتصديق عليها وتقديمها بعد  إدارة ومراقبة األوقاف اإلسالمية، ( أ

 .عليها  لالطالع

                                                           
 

1
وث والبح احياءالتراث مؤسسة أرشيف. بالغ لحضرات موظفي الشرع واالوقاف المحترمين وصادر عن  رئيس المجلس االسالمي""

 . 29/99،1/99/13 رقم ملف.  االسالمية
2
ملف  رقم .أرشيف مؤسسة احياء التراث والبحوث االسالمية."1299البالغات الصادرة عن رئيس المجلس االسالمي القدس ىاول"

29/9،1/99/13. 

 



 

12 

ضاة الشرعيين ورئيس أعضاء محكمة االستئناف قب(أن يرشح لمصادقة الحكومة وبعد المصادقة يعين ال

عليها ان تبين االسباب الموجبة بمدة خمسة عشرة الشرعيين ومفتش المحاكم الشرعية وإذا لم تصادق الحكومة ف

 يوما . 

الخاصة وفقا  للقانون الخاص الذي سيضعه  االنتخابيةج(تعيين المفتين من المرشحين الثالثة الذين تنتخبهم الهيئة 

 المفتي في بئر السبع بمعرفة مشايخ العشائر. انتخاب اإلسالمي. ويجريالمجلس الشرعي 

 وري األوقاف وسائر موظفي الشرع.د(تعيين  مدير ومأم

 هـ(مراقبة لجنة األوقاف العمومية وسائر اللجان وإدارات األوقاف .

و(عزل جميع موظفي الشرع واألوقاف وموظفي المعاهد اإلسالمية التي ينفق عليها من مال الوقف وعند عزل 

 يبين األسباب. أحد الموظفين على االطالق تعطى المعلومات للحكومة بذلك وعلى المجلس ان

عائد للمجلس  واستالمهاز(البحث في جميع األوقاف اإلسالمية وإقامة األدلة والبراهين إلثباتها  ألجل إعادتها 

 الشرعي اإلسالمي والمجلس يطبق شروط الواقف في صرف واردات االوقاف المذكورة .

اال باتفاق آراء المجلس  واالستبدالين ثانيا : ليس للمحاكم الشرعية أحداث عمل في األوقاف كالحكر واإلجارت

 الشرعي اإلسالمي .

 ثالثا : على المجلس ان ينشر خالصة اعماله وحساباته كل سنة مرة في نشرة خاصة .

رابعا : اذا رأى المجلس تحوير أو إضافة بعض المواد المتعلقة بتعليمات إدارات األوقاف أو نشر تعليمات جديدة 

أما اذا رأى تعديل بعض القوانين واإلنظمة وإضافة  لمواد للحكومة لالطالع عليها.فله أن يفعل ذلك ويقدم ا

المطلقة فيعمل بالمواد المعدلة أو  بأكثريتهافإذا وافقت على ذلك  .االنتخابيةبعض المواد فعليه ان يدعو الهيئة 

عي اإلسالمي فيشترط في ذلك وأما إذا كان التعديل أو اإلضافة بهذا القانون أي قانون المجلس الشر الجديدة.

أكثرية ثلثي الهيئة المنتخبة ويعرض ذلك التعديل أو تلك اإلضافة على الحكومة للمصادقة عليها " 
من  و1

انظر الملحق (.2تمثيل الطائفة اإلسالمية لدى حكومة االنتداب البريطاني المهام الرئيسية للمجلس

 (1رقم 

الشؤون الشخصية واالجتماعية  ة تتمحور فيوظائف إضافي تتضحالمجلس  وثائقمن خالل 

للمجلس  طلب 1223تشرين االول 1 رفع أهالي يافا بتاريخرص. فعلى سبيل المثال ال الحللمسلمين

                                                           
 

1
شيف مؤسسة احياء التراث والبحوث أر" .11/1/1291ظام تشكيل المجلس اإلسالمي األعلى بفلسطين الصادر عن المندوب السامي لفلسطين "ن

  9-3،  ص1291كانون الثاني 1، القدس، 11. العدد حكومة فلسطين الرسمية  صحيفة: الوقائع؛  29/1332/91/13ملف رقم . "االسالمية
p.20،1996. andateMritish Bndowments in Jerusalem under EIslamic Yitzhak. ,Riter؛ 

2
أرشيف مؤسسة احياء التراث والبحوث  ." 1291سطين تكون منتخبة ديمقراطيا مية إلدارة شؤون المسلمين في فليجاد هيئة اسالالعمل على إ"

 .11/9،1/91/13ملف رقم  .االسالمية
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مين أوقد كلف ، ولة خروجها عن الشريعة االسالميةداب المرأة بعد محاآفيه النظر في صون يشددون 

خرى للمجلس تطلب أرفعت شكوى  1223تموز  1 وفي .ي قاضي يافا النظر في هذه الشكوىالحسين

ه الى يجن 211هور يجاد حل  مناسب لغالء المهور خاصة عند طبقة الفالحين فقد وصلت درجة المإ

، والفالح الذي ال يملك المهر أ  في امريكا يضع كل نتاج عمله مهر ن القادم من عملهأجنيه  حتى  111

 .1يظل اعزبا 

فقد اصدرت دفاتر تسجيل عقود  ،شؤون الزواج والطالقر منظومة من مهامه الثانوية تسييو 

و احتوت  على اسم الزوج والزوجة وسنهما ن، واسطة القاضي او المأذوالزواج بين المسلمين ب

 واسماء الشهود وعملهم، واسم الوالدين وصنعتهما ومحل اقامتهما، وصنعتهما وملتهما ومحل اقامتهما،

السن القانوني للرجل  ن يكون،  بأسن الزواج 1221شباط 1المجلس في دد ح و وتاريخ ومحل الزواج.

 ن يكون  لهاأفي حال كانت الزوجة اصغر من عشرين عاما و ،عام 11عام والمرأة  فوق 11 فوق

جاء  اذإما أ ،لى القاضيإ جانذهب الزو إذا قرشا   ينربعأسة ورسوم عقد النكاح بخم و حدد   وكيال،

 .2زوجين  فسبعون قرشان الى بيت الالمأذو

وري أمى مإلمين الحسيني أالموجه من  121البالغ  فييظهر  مامجلس الثانوية للمن المهام و

المتمثلة في  ،المنتجات الوطنية ستهالكال الجهد في تشجيع المواطنين على فيه بذ وقاف يكلفهماأل

والسجاد الذي يصنع  ؛ل وغزةالمنتجة في مجدالوطنية والمصنوعات والمنسوجات  المحاصيل الزراعية

 ،و)اإلسمنت(بدل الشمينت لكلس)الشيد (ولوازم البناء الوطني كا ؛في مدرسة  دار االيتام االسالمية

واني الفخار أواستعمال  ،البلدي المنتج من نابلس واللد واستعمال الصابون؛ والبالط البلدي بدل الشمينتو

وقد طلب  ."لمن ابتاله هللا بهذا الداء"والدخان الوطني خليل،وقناديل الزجاج المصنوعة في ال ،ل التنكبد

ومن مهام المجلس . 3هذا الموضوع لما فيه خير للوطن امين الحسيني من الوعاظ والخطباء الحض على

لفحص خر موعد لآمور  الحج فقد ورد للمجلس كتاب من حكومة االنتداب البريطاني تبين فيه أ تسيير

 .12224نيسان  21في  الطبي للحجاج المنعقد

لديني والمنظم للعالقات ليشمل دور الممثل ا تبين مدى توسع دوره المجلس جلسات محاضر 

 ا  بيان 22/1/1222صدر المجلس بتاريخ أ فقد .سالميةاالمة العربية واإل مامألشعب الفلسطيني الدولية 

                                                           
 

1
 . 29/1،1/93/13رقم  ملف.  أرشيف مؤسسة احياء التراث والبحوث االسالمية.  سالمية"على اآلداب اإلظهور والمحافظة البالغ منشور "

2
أرشيف رئيس المجلس االسالمي االعلى محمد امين الحسني". 1293 تشرين االول  19 بالغ عام الى جميع قضاة الشرع الشريف في فلسطين"

 .29/9،1/93/13ملف رقم  . مؤسسة احياء التراث والبحوث اإلسالمية
3
ها الى مأموري االوقاف يكلف فيه فهم وبذل الهمة في موج -محمد امين الحسيني–الصادر عن رئيس المجلس االسالمي االعلى  191بالغ عدد "

 29/99،1/99/13 ملف رقم :. أرشيف مؤسسة احياء التراث والبحوث اإلسالمية." 1299-سبيل العمل على تشجيع الصناعات الوطنية  القدس 
4
 .29/1،1/92/13ملف رقم  . أرشيف مؤسسة احياء التراث والبحوث اإلسالمية.بالغ خاص بالحج""
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سيد الشهداء حمزة  اعتداء على مقامالحركة الوهابية من  فعليدين  قطارلى عموم المسلمين في كافة األإ

هل أل المساعداتوطلب  المجلس  .ذائف الناريةوالقبة الخضراء لقبر رسول هللا بالق ،بن عبد المطلب

 .1يطلب منهم المساعدة في هذا الشأن عضاء اللجنة التنفيذيةأل وتوجه ،الحجاز

ي أحداث هبة البراق فف .من فعالية دوره على الصعيد السياسي أيضازادت لمجلس ا  مهام

، هذه األدوار حددت 2ظهر المجلس بدور القيادة  في عقد المؤتمرات لبحث مسألة حائط البراق 1222

عماله على شكل عدة أجهزة يتم التطرق اليها  في العنوان أهيكلية الجهاز اإلداري للمجلس ونظمت 

 األتي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1
أرشيف مؤسسة "بيان الى عموم المسلمين من كافة االقطار حول اعتداء حركة الوهابية على بعض االماكن الدينية المقدسة في المدينة المنورة "

 .29/3،1/91/13ملف رقم  . احياء التراث والبحوث اإلسالمية
2

أرشيف مؤسسة احياء التراث والبحوث . "1231ه/1311"بالغ عن المجلس االسالمي يشان المؤتمر االسالمي العام بعد قضية البراق 

 .  29/1،1/31/13ملف رقم  . اإلسالمية
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 العلىاالسالمي ا الشرعي الهيكل الوظيفي للمجلس

 علىسالمي األاإلالشرعي  للمجلس وظيفيالجهاز ال

 

 

 

 

    سالميةهلية اإلدارة المعارف األإ  دائرة تفتيش المدارس   دارة الشؤون الدينية  إ    وقاف العامة مديرية األ

اقسام: مديرية األوقاف العامة، وإدارة الشؤون  ةلى أربعإينقسم  كون المجلس من جهاز وظيفيت

ولكل جهاز وظيفة رئيسية خاصة دينية، ودائرة تفتيش المدارس اإلسالمية، وإدارة المعارف األهلية؛ ال

ومتابعة شؤون االوقاف في كافة  على عاتقها تنفيذ قرارات المجلس يقع فمديرية االوقاف العامة به.

 : مجموعة من الوظائف وهيوقد احتوت  1انحاء فلسطين 

كل من محمد عمرو وعبدهللا  1241ى إل 1222هذا المنصب منذ  شغلو .وقاف العامةمدير األ -1

 مخلص وجميل وهبه وابراهيم سعيد الحسيني .

 وقاف العام .وكيل مدير األ  -2

 .وقاف العام ومساعد لهمور األأم -3

 دارات التالية : هذه المديرية كل من اإلتبع  و

القدس والخليل ويافا ونابلس  : هيدارية وإلى ست مناطق إمقسمة الوقاف المحلية األدارة إ :أوالا 

، ولكل  مور وجابي وكاتبأوقاف ومساعد مأمأموركل دائرة محلية تحتوي على و وعكا وغزة،

و أمن رئيس يكون من كبار المسلمين  والتي تتشكل ،جنة االوقاف المحليةدائرة لجنة تعرف باسم ل

 1ففي  .وينتخبون لفترة عامين فقط ،عيان المنطقةأمن  اثنينوعضوين  وقاف،مور األأوم المفتيين،

حسب المادة  وقاف المحليةلجان األ انتخاباتعقد  المجلس مين الحسيني رئيسأطلب  1234تموز

                                                           
 

عبلة المهتدي.اوقاف القدس زمن االنتداب البريطاني .ط1، االردن: دارمجدالوي، 9119،  ص 99-91
1
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ووقع على  . 1"  وقاف المحلية كل سنتين مرةاأللجان  انتخابوجوب على "الناصة من نظام المجلس  13

وقاف يرادات األإحصيل في مناطقهم وتوقاف موري األأعمال مأشراف على اتق هذه اللجنة اإلع

 نفاقها .إو

متحانات إجراء إ وتختص في ،يضا لجنة توجيه الجهاتأ تشمل وقاف القدسأولكن دائرة 

قصى ألمدرسين للمساجد الكبرى مثل المسجد او، ئمة للمساجد في القدسأللشيوخ المنوي تعيينهم 

 عضاء . أوقاف القدس وثالثة أمور أمن ممكونة 

 .وقاف والجباةاألوقاف العام ووكيل محاسب ألمن محاسب ا دائرة المحاسبة  وتكونت :ثانيا

 وتنحصر وظيفته في ،وقافمهندس األ اهمهامجموعة من الوظائف  دائرة الهندسة وتشمل على ثالثا:

وقاف تنظيم المخططات الالزمة لبناء األالكشف على جميع المساجد والعقارات الوقفية في فلسطين، و

وتنظيم الكشوفات بتكاليف  ،المجاري التابعة للمباني الوقفيةقنية أو الكشف على  المدن والقرى،في 

 .2نشاءات والتعميرات والترميماتنشاء والمناظرة على اإلاإلو الترميم ،

حوال المساجد في أتفقد  لها ومن أهم الوظائف الموكلة "الشؤون الدينية إدارة " :القسم الثانيا أم

 .رشاددارة حركة الوعظ واألإو ئمة والمدرسينوتعيين األ ،شراف على المعاهد الدينيةإلا و ،القرى

سالمية إلساس في تنظيم المدارس افهي األ "سالميةدائرة تفتيش المدارس اإل"  :القسم الثالث و 

في  وقاف المندرسةكافة األالتي تهتم ب "هليةإلدارة المعارف اإ" :والقسم الرابع ،مورهاأوترتيب 

من صندوق حكومة  تصرفسالمي خص مدرسي الدين اإلألوكانت رواتب المعلمين وبا ،3فلسطين

 .4فلسطين

ن حكومة االنتداب البريطاني المعارضة )النشاشيبين(م بهاظل نظام التعديالت التي طالبت وفي 

نتخاب إابات وقانون تعديل نظام المجلس وقانون االنتخ تم  1221منعقدة عام نتخابات الثانية الاإل أثناء

فقد تشكل في كل مركز  وقاف،داري لألإلالوضع امما غير  ،وشروطه وصفاته وموقعهرئيس المجلس 

ومن  ،وقافو وكيل لألأوقاف أومن مأمور  و القاضي،ألف من المفتي أوقاف محلية، تتأقضاء لجنة 

ديد وتم تح .ربع سنواتأدة هل ذلك القضاء لمأعيان المسلمين يختارهم المجلس من أشخاص من أثالثة 

                                                           
 

1
 . 11/1،1/39/13 ملف رقم . أرشيف مؤسسة احياء التراث والبحوث اإلسالمية ."القدس 1239تخاب لجان االوقاف "إن

2
 93-99. مصدر سابق، ص  أوقاف القدس زمن االنتداب البريطاني عبلة  المهتدي. 

3
 99-91مصدر سابق، ص  . أوقاف القدس زمن االنتداب البريطانيعبلة المهتدي. 

4
ملف رقم  . إلسالميةأرشيف مؤسسة احياء التراث والبحوث ا."وظائف المجلس وحقوقه والهيئة االسالمية العامة ووظائفها القدس

 .13/؟/29/99،9
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عمارها إوالتثبت من ، مالك الوقفيةالعقارات واأل دارة جميعإنظر في تحسين بال وظائف هذه اللجان

محاسبة متولي ، وى مصادقة من المجلسوقاف الحاصل علمر التعمير بمأمور األأناطة إو وتنميتها،

محافظة لى الإ باإلضافة، حكام الشرعيةقف حسب األلوالم يقم على شروط ا وقاف وتغير وتبديل مناأل

، والمستغالت الوقفية المسقوفاتيجار إفي أمر  والنظر ،وال والوصايا والتبرعات وتسجيلهامعلى األ

 .نشاء والمشترياتإلقة على واردات التعمير واالمصادو

ضيح دور وتو ،وقافألمور اأطاعة المحامين في إالمتولين على  إجبارتعديالت تم ووفقا لنظام ال

مع . 1عشار الوقفية مقابل رسوم تحصل عليها راضي واألألالحكومة في تحصيل حصة الوقف من ا

ضمن هذا نجازات المجلس إدى لتحديد م 1231تم عقد جلسة عام وزيادة العبء عمال المجلس أتطور 

المحاكم  وقاف العام ومفتشدارية للمجلس ومراقب األتمع كل من  الهيئة اإلأجوعليه فقد  العام،

ور موظفي بإبراز د تماعاالج وتكمن اهمية .و المجلسوموظف ،ومفتش المدارس االسالمية، الشرعية

مع  باالشتراك ،بتهيئة الميزانية المتمثلة وقافعمال مراقب األأ فقد وضحت ،المجلس بإختالف مناصبهم

الدوائر التي تتبع لمراقب حديد وقاف والموظفين التابعين لهم  وتقديمها  للمجلس، مع  تمأموري األ

اما دوائر جنين وطولكرم والمجدل  ،والخليل وغزة ويافا ونابلس وعكا القدسوقاف وهي دائرة ألا

 .هاوقاف الذين يقع على عاتقهم مباشرة ميزانيتيا وصفد والناصرة فتتبع وكالء األوطبر

ن أوالمحاكم الشرعية على ، الشرعية االستئنافضمن محكمة تاما مفتش المحاكم الشرعية فوظيفته ت

، والسعي في فتح محاكم شرعية جديدة حسب الحاجة،  التي تحتوي على المحاكم الشرعية يذكر المدن

، القضايا التي فصل بها بكل محكمة وبيان عدد ،وتحديد ميزانية المحاكم الشرعية ومحكمة االستئناف

 .  2ن كل محكمةمالتي جمعت  المساعداتوحجم ، وعدد حاالت الزواج والطالق

سالمية فقد وقع على عاتقه تحديد عدد المدارس التابعة النظر الى وظيفة مفتش المدارس اإلوب

 ، وهي سالميةوتتبع  مسؤولية مفتش المدارس اإل ،طالبها وعدد اساتذتها وميزانيتهاللمجلس وعدد 

 .3والمدارس التي يساعدها المجلس ،والبعثات العلمية، يتاممدرسة األ

                                                           
 

1
ملف رقم . أرشيف مؤسسة احياء التراث والبحوث اإلسالمية."وظائف المجلس وحقوقه والهيئة االسالمية العامة ووظائفها القدس"

 . 13/؟/29/99،9
2
أرشيف مؤسسة احياء التراث ".  1/9/1231القدس  –بيان وتقارير من المجلس االسالمي االعلى حول اعمال المجلس ودائرة االوقاف العامة "

 29/9،1/31/13ملف رقم  . والبحوث اإلسالمية
3

أرشيف مؤسسة احياء التراث . "1/9/1231القدس  –"بيان وتقارير من المجلس االسالمي االعلى حول اعمال المجلس ودائرة االوقاف العامة 

 .29/9،1/31/13رقم الملف . والبحوث اإلسالمية
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تحت رئاسة اللجنة الثالثية )السير المرحلة الجديدة من إدارة المجلس وبدأ  1232لول عام وبح

  1/11/1232ت مهام مدير االوقاف العام ضمن الجلسة المؤرخة في ركركبرايد البريطاني ( تطو

 :  ما يلي واشتملت مهامه 

 هو المسؤول عن تطبيق الميزانية في تحديد مدخوالتها ومصروفاتها.  -1

 المسؤول عن تسيير امور االوقاف في المركز والملحقات واالشراف على سير االمور.  هو -2

 هو المرجع فيما يتعلق بشؤون االوقاف والحسابات والميزانيات في المركز والملحقات.  -3

 له صالحية وحرية في االجراءات في المسائل التي هو مرجع لها.  -4

من المسائل التي هو مرجع لها ينبغي ان يؤخذ اذا اراد المجلس ان ينظر او يقرر في مسألة  -2

 رأيه فيها. 

دوائر وموظفو االوقاف والمحاسبة في المركز والملحقات هم تحت اشرافه وتعليماته، وينبغي  -1

 .1ان يؤخذ رأيه في تعينيهم وعزلهم ونقلهم وتأديبهم 

 انتخابات المجلس ورئاسته

ولى نتخابات األإللى كيفية عقد اإلى  نتطرق هنا عسالمي األاإل الشرعي  بعد التطرق لمهام المجلس

بين  العائالت المقدسية، تنافس  نتج عنها منلما  ،حدثت ضجة كبيرة في فلسطينأالتي والثانية للمجلس 

 ،لمصالح البريطانيةبا عدم  المساسلضمان كنتدابية عليها راف السلطة التنفيذية للحكومة اإلشإرغم 

 نتخابات .ول لتحديد موعد اإللمسؤول األوكانت اللجنة التنفيذية ا

 مرتين: نتخاباتإلعقدت ا 1231-1221المجلس الممتدة من عام عمل خالل المرحلة األولى من

 على  بناء   ا تمتوقد  1222تشرين الثاني  1والثانية بتاريخ   1222كانون الثاني  2 بتاريخ ولى األ

 ل يعلى تشكوالتي نصت  .تأسيس المجلسب لخاصا 1221ولكانون األ 21المادة الثانية من  قانون

 ن يكون الرئيسأعلى وعضاء اثنان من القدس واثنان من لواء نابلس وعكا، أربعة أرئيس ومن المجلس 

 .ربع سنواتأخرون ينتخبون لمدة عضاء األألوا ،الدائم للمجلس هو رئيس العلماء

                                                           
 

1
أرشيف مؤسسة احياء التراث والبحوث ".  999رقم القرار   1/11/1232-ه1311جمادى االول  91جلسته المنعقدة في  قرار المجلس في"

 . 239/139/91/13.رقم الملف اإلسالمية 
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نتخاب رئيس العلماء في بداية بإ1221لعام تأسيس المجلس  ب المادة السادسة من قانونوحس 

دار   الجتماعاتأسيس المجلس من قبل الهيئة العمومية المنتخبة من قبل المنتخبين الثانويين والذين دعو

ابات نتخنتخابات مماثلة لإلإجراء ليتم إ ،  12211آب  24الحكومة بأمر من  المندوب السامي في 

عددهم ستة وخمسون من وعليه يكون  ،ربعة ممثلينأيكون لكل قضاء ن أالبرلمانية العثمانية على 

طلق عليه المؤتمر اإلسالمي الثاني أ جتماعاالهذا  قضيتهم.أعيان الذين يمثلون والياتهم والمشايخ واأل

 . 2نظمتهأوقد بحث فيه قرارات المجلس و

، دستألفت اللجنة  في حينها من ثمانية زعماء مسلمين وهم الشيخ كامل الحسيني مفتي الق 

رئيس بلدية  زعيتروعمر  ،راغب النشاشيبي، و سعد قدورة مفتي صفدأوالشيخ ، ومحمد مراد مفتي حيفا

وثمانية من المسؤولين  ،حد وجهاء غزةأوسعيد الشوا  ،سابق ليافاوعبد هللا الدجاني قاضي ، نابلس

 .12213كانون االول 21ساسه ميثاق المجلس الصادر في أعلى ضع ووبناء عليه  .االنجليز

عضوا بسبب تغيب ن ثالث وخمسون قامت الجمعية المكونة م  1222 كانون الثاني 2في 

في واسحق موسى بالبدء ، والسيد طاهر المصري، فنديأعضاء عن الجلسة وهم توفيق من األ ةثالث

شر وبثم من و ،نتداب البريطانيلمستشار الملكي لإلوابتدأت الجلسة بكلمة افتتاحية ل .ىولنتخابات األاإل

 ،وعمر زعيتر رئيس بلدية نابلس ،عبد هللا الجزار مفتي عكاشرافه تشكيل لجنة مكونة من إحت ت

ميشال وأشرف على فرز صناديق اإلقتراع  .والسيد عارف الدجاني، تي القدسوالحاج امين الحسيني مف

 .4بكاريوسأ

ما كانت عليه في عللمجلس ولى ألنتخابات ااإلاتسعت الخالفات بين العائالت الفلسطينية خالل 

مين الحسيني محمد أفقد استغلت عائلة النشاشيبي نفودها لمنع وصول  .1221عام  انتخابات المفتي

إلتهامات لتهكمات كال الطرفين واخالل نشرها الجرائد الوطنية والمحلية  ما ظهر فيوهذا ، منصبلل

                                                           
 

1
أرشيف مؤسسة احياء التراث . " 11/1/1291"نظام تشكيل المجلس اإلسالمي األعلى بفلسطين الصادر عن المندوب السامي لفلسطين 

 . 3، ص1291كانون الثاني  1، القدس، 11العددالوقائع .  صحيفة؛ 29/1332/91/13.ملف رقم  لبحوث اإلسالميةوا
P. 20. Islami Endowments in Jerusalem underBritish MandateRiter. Yitzhak. 

2
 . 113- 119. مصدر سابق، ص 9199-9191الحياة السياسية العربية في القدس . الناصر معتصم

3
. (9191-9199رئيس المجلس االسالمي االعلى دراسة في نشاطاته االسالمية )–الحاج  محمد امين الحسيني مفتي القدس تيسير جبارة. 

 .91مصدر سابق، ص
4

ملف رقم  . أرشيف مؤسسة احياء التراث والبحوث اإلسالمية ". 1299نون الثاني اك2"صورة مضبطة انتخاب رئيس العلماء القدس 

29/331/99/13. 
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متمثلة بديديس الحكومة البريطانية ال إرسالو، باتنتخانعدام الثقة الفلسطينية باإلإلى إدى أالمتبادلة مما 

 .1تحت اشرافهخطوات سريعة  لإلنتخابات  تفيد وجوب اتخاذرسالة الى تشرشل 

نابلس لتولي منصب رئيس  استغل راغب النشاسيبي نفوذه لدعم عمر زعتير رئيس بلدية 

ولكن بعد علم صموئيل  هالي القدس،أصوات أده بالدعم الكامل واعطائه وعولمجلس في االعلماء 

لم ينسحب والدليل لكنه  2نسحاب إلوطلب منه ا ا  مر زعيتر تدخل شخصيبالموضوع وخوفه من فوز ع

م نشره في كتاب معتصم وهذا يخالف ما ت 3نتخابات إلقل خالل اأصوات أعلى  على ذلك حصوله

ار عدد االعضاء على نسحاب عمر زعيتر وست من مؤيديه بينهم راغب النشاشيبي واقتصإالناصر من 

 عضو فقط.  41

وباقي  ربعين صوتا  ألحسيني على مين اأالتي حصل فيها مفتي القدس الحاج صوات وتم فرز األ

 وعبد هللا الجزار، ،وحسام الدين جار هللا،  اشمومنيب ه ،صوات حصل عليها كل من عمر زعيتراأل

أنظر الملحق )اإلسالمي األعلى الشرعي مين الحسيني منصب رئيس العلماء للمجلسأعلن بذلك تولي أو

 .4(2رقم 

م ربعة تم انتخابهألجلس واالعضاء اوعليه وصل  المفتي أمين الحسيني الى منصب  رئيس الم 

وهم عبد اللطيف صالح عن لواء نابلس والذي كان ، 5نتداب البريطانيمن قبل المستشار الملكي لإل

وعبد هللا  ،قضاء حيفا، والمفتي محمد مراد من م فيصليام حكأمل رئيسا لمدرسة الحقوق في دمشق يع

 أعلى إذ حصلوا على، الحاج سعيد الشوا من لواء الجنوبو ،القاضي السابق من قضاء يافاالدجاني 

ح صفة المعارضين عرف عن عبدهللا الدجاني وعبد اللطيف صالو، 6نتخاباتإلاالصوات في هذه ا

مين وبقي عبد اللطيف أبد هللا الدجاني من مؤيدي الحاج صبح عأالوقت الطويل حتى  لم يمر و ،للمجلس

للمجلس بالقرب من المسجد  ا  س مقرتخذت المدرسة المنجكية  في القدإو. صالح المعارض الوحيد

 .  7األقصى
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والتي  ربعة عضاء األجر رئيس العلماء واألأ 1221لنظام المجلس لعام حددت المادة السابعة 

عمال الموظفين في المحاكم ألقاء نتدابية الحكومة اإل خالل مصدرين: األول من  منيتم الحصول عليها 

 شتراط حسبإلسالمية مع اعمالهم في سائر الشؤون اإلأف مقابل وقاواردات األ والثاني من الشرعية،

ا ما عد ثان   جرأخرى يتقاضون عليها أيفتهم وظيفة تجتمع مع وظ ن الأالمادة الثالثة من نفس القانون 

 .1مهنة التدريس

من  وإظهاره بالمظهر الوطني واالستقاللي  دور المجلس اإلشادة بحاول نتداب البريطاني اإل  

"اليوجد بعد تأسيس المجلس بعدة اشهر،  1223 شرين الثانيت 1الوقائع بتاريخ خالل ما نشر في  جريدة 

ي األعلى ألن السياسة الصهيونية  لم  تترك ألبناء هذا في هذه البالد إدارة رئيسية بأيدي الوطنيين اال المجلس اإلسالم

يضا لما تأخرت دقيقة واحدة "أنها قدرت على حرمان البالد من هذا المجلس ألو و الوطن شيئا  
ن ألنظر لوالملفت   2

دور  إظهارك يكون الهدف وبذل ،الحكومة البريطانية باسمالناطقة هذه الجريدة هي الجريدة الرسمية 

جل مصلحة أجهاز وطني ومهامه  تنفذ من ن المجلس أو ،لسياسة الصهيونية ا  متحديسيني أمين الح

 الوطن .

عمرات البريطانية جاء في تقرير المندوب السامي لوزير المستومن االراء األخرى الداعمة للمجلس ما   

 نتخابات المجلس: إرأيه في  اموضح

نسبة ، وكذلك باللحسيني كرئيس للمجلسالحاج أمين ان الناس مسرورين إلنتخاب أ ----" 

 .3ستثناء واحد هو الحاج سعيد الشوا عن غزة " إحتمالية إلباقي األعضاء مع 

كري حتى تاريخ الهدوء العسبلرئاسة المجلس  مين الحسينيأنتخاب إعوام التي تلت ألتميزت ا

عمة له الشعبية الكبيرة الدا ن يبني القاعدةأ استطاعفقد  .سنوات الهدوءتلك الفترة بإذ وصفت   ،1222

بناء أوتعزيز العالقات مع  ،بناء الحمولةألمعتمد على التقليدي اجتماعي من خالل تعزيز التركيب اإل

الشرعي  المجلسفتاء ورئاسة إلان المناصب الدينية المتمثلة بة. أب الفلسطيني في القرى المختلفالشع

المنصب  لكون ،ول لدى الشعب الفلسطينيألالمركز امين الحسيني صاحب أجعلت من على سالمي األاإل

المادة تضمنته وهذا ما  .4بيةلغااليشكلون  وخاصة عند الفالحين الذين همية الكبرى لديهمالديني يحتل األ
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ي رئيس المجلس هو الممثل األكبر للمسلمين أرئيس العلماء  بأننتخاب رئيس المجلس إالثانية من قانون 

 .1جتماعيمقام الديني والرسمي واإلمنصب األول في الفي فلسطين ويحتل ال

نتدابية  فيمكن وصفها بالعالقات الطيبة إلعلى صعيد العالقة بين المجلس وحكومة فلسطين ا ماأ

مين الحسيني تمت دعوة أ 1223تشرين االول  1ففي  .سلسلة من الدعوات عكستهوالمتبادلة وهذا ما 

 ،ناول الشاي عند المستر ريتشموندلتخرى أ ته مرةدعوتم و ،نتدابإلكرتير العام للدار الحكومة من الس

بعد  مة فلسطينلى  المستر ريتشموند  المساعد السياسي للسكرتير العام بحكوإ دعوة المجلس ووجه

المتبادل بين المجلس  محترااالتي صفة النص اآل ، ويصف1224ذار آ 31ستقالة بتاريخ قراره باإل

 .نتدابوحكومة اإل

 فخم المساعد السياسي للسكرتير العام بحكومة فلسطين :رنست ريتشموند باشا األأحضرة صاحب السعادة " 

وائل أمن  قمتم خالل جميع المدة التي تقلدت فيها العمل في هذه الحكومة،نه لما كنتم سعادتكم قد أ

الواجب. وقمتم في سبيل المصلحة وملؤها الصدق في العمل  ،بخدمات جليلة ،حتى اليوم حتاللاال

بصفة  نحو الحرم القدسي الشريف، ثر،الباقية األ العظيمة القيمة، نية،يضا بكثير من المساعدة الفأ

 كونكم المهندس الفخري له. 

كما يشهد لكم  عافي للحق وجاهري به، وكنتم على الدوام شديدي الغيرة على خدمة مصلحة البالد،

 بذلك كل منصف بصير .

فإن المجلس  عما قريب، من العمل في حكومة فلسطين، تنوون براح هذه البالد ستقلتماوكنتم قد 

ن يشكر لسعادتكم جميع ما أ بالخير وتنويها به، عترافاان يرى األ على بفلسطين،سالمي األالشرعي اإل

لكتاب الشكر بهذا ا لسعادتكم هذا ، مسجال  حارا   قلبيا   شكرا   عمالكم الصالحة،أو تقدم من خدماتكم القيمة،

 .بدا مزيد التوفيق والنجاح " أومتمنيا لكم 

 من لم تقتصر عالقة الحكومة بالحاج أمين الحسيني رئيس المجلس بل حاولت الحكومة التقرب

عوة د ويظهر ذلك من خالل بعض الدعوات التي وجهت لبعض األعضاء منها ، اعضاء المجلس

لحضور العشاء على مائدة فخامة المندوب للمجلس ن عضاء الدائميحد األأموجهة الى عبد هللا الدجاني 

حتفال صلت بطاقة دعوة الى المجلس لإلو 1222وفي حزيران  .ولي عهد الحبشةالسامي صموئيل مع 

خرى  للحاج أدعوة ، و1222حزيران  3القدس المنعقد في  رونالد ستورس حاكميد بميالد جاللة الس

                                                           
 

تيسير جبارة. وثائق فلسطينية في دور األرشيف اليهودية. مصدر سابق،  ص11
1
 



 

23 

الفرعيتين العربية  د ستورس للبحث في تقريري اللجنتينرونال دمن السي 1222يار أمين الحسيني في أ

 .1واليهودية

وسلسلة  نتداب ،من العالقات الطيبة بين الجانبين من المجلسيين وحكومة اإلوبعد سلسلة 

نشاء الوطن إلنتداب البريطاني وسعي حكومة اإل ،رضيين ومجلسيينانقسام بين الفلسطنيين من معاإل

تشرين الثاني 1المعلن عن بدايتها في جلس نتخابات الثانية للمإلم عقد ات القومي لليهود في فلسطين

مين أرئاسة المجلس بيد  عضاء الثانويين مع بقاءختيار األإل واألخيرة   ، وتعد المرحلة الثانية1222

 عن هربرت صموئيل المندوب السامي عالن المجلس الصادروذلك حسب  المادة الثانية إل، الحسيني

 2عضاء الثانويين .الذي حدد  فيه مدة اربع سنوات لألو 1221كانون االول  21بتاريخ 

ول أسالمي برسالة الى السكرتير العام لدوائر الحكومة في القدس تاريخ  قرر المجلس اإل

ر للهيئات التفتيشية  وامصدار األإالثانية والبدء ب نتخابيةجراءات اإلالمباشرة في اإل 1222تشرين الثاني 

حرة نتخابات النزيهة  والإلجل تحقيق اأالخطط الالزمة من وقاف ودوائر البوليس لوضع وري األومأم

 .  3لمصلحة األمة

 قتراعباالصحاب الحق أسماء ألعمليات تسجيل  ولىجراءات األاإلببدء ال وعلى ضوء ذلك تم

لمجلس "قانون عن ادر بيان صفي نتخاب لعملية اإل وقد حددت الشروط ،4نتخاباتإلوالمشاركة با

 سالمية العامة "  بما يلي : على والهيئة اإلسالمي األعضاء المجلس اإلأنتخاب إ

 .نتخابحق اإل لغ الخمسة عشر عاما  لكل  مسلم فلسطيني من الذكور با -1

و مكان أالتي يقيم بها نتخابية إلب دائرته انتخاب  حسن يتولى بنفسه حقه في اإلأل ناخب على ك -2

 عمله .

 .كثر من مرة واحدةأ رأيهن يعطي أناخب ال يجوز لل -3

شغال الشاقة او ألبعقوبات جنائية )اي جرم يستجوب انتخاب  للمحكوم عليهم  يحرم حق اإل  -4

 .5(عداماإل

 نتخاب .من حق اإلمراض عقلية  أيحرم المحجور عليهم  والمصابون ب -2
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ل قضاء وينتخبوا من ثلون كعضاء يمأتؤلف من عشرة  نتخابيةاتخابات تجري بمعرفة لجنة ناإل  -1

قة رئيسهم ضمن الية ذاتية ومواف نتخاباومن هؤالء العشرة يتم  عضاء الثانويين للمجلس،قبل األ

 .الحكومة البريطانية وتصديقها 

 المنتخبينمن سجالت  سمهأغفال إنتخابية على لرئيس اللجنة اإل  تراضعان يقدم أيحق للناخب  -1

قبل ثمانية  االعتراضاتن تسلم أعلى ، االنتخابق له سم شخص ال يحأعلى  االعتراضويحق له 

 .1تام من تاريخ تعليق السجاليأ

التي بينت حق رئيس المجلس المادة السابعة  بموجبمن قبل المجلس نظمت العملية االنتخابية 

ع ربأقبل ( 1221نتخابات السابقةالذين اشتركوا في اإل(الثانويين  المنتخبينالطلب من الحكومة  تكليف 

سماء أعلى  عداد سجالت تشتملإفي المدن والقرى ب بإصدار قرارات للمخاتير ،نتهاء مدتهمإشهر من أ

هذه الدفاتر ضمن مدة  ثالثين يوما من تاريخ  احصاءوعلى المخاتير  ،عمار الناخبيين وتوفير صفاتهمأو

صادقة على السجالت من والمتمام عملية التسجيل إ نصت على وجوبد فق ما المادة الثامنةأو تبليغهم.

نتخابية إحسب المادة التاسعة على كل لجنة . وتأليفهانتخابية عند لى اللجان اإلإئمة ومن ثم تسلم ألقبل ا

ن تقوم بتدقيقها ومعرفة مدى أو ،الناخبينسجالت  وتسلمهم االجتماع ادنعقالن تحدد المكان والزمان أ

لجنة فلي سبب لتدقيق والتحقيق أذا وجد إو ،قة عليهاالمتها من الخطأ والمصادللقانون وس  موافقتها

 مر.  ألذا لزم اأدة الى ثالثين يوم خمسة عشر يوم  ويجوز تمديد الم

المادة السادسة عشر من البيان ت ما بالنسبة لتنظيم عدد المنتخبين من كل قضاء فقد وضحأ

وخمسين فيكون  سبعمائةويقل عن  خمسمائةيزيد على  نتخابيةحدى الدوائر اإلإفي  الناخبيناذا كان عدد "  :نتخابي إلا

فلها منتخبان ثانويان واذا وجد في احدى الدوائر  (1221-121لهذه الدائرة منتخب ثانوي واحد واذا كان عددهم من )

احدى اذا كان عدد الناخبيين في  ناخبون يزيد عددهم على المقدار المبين انفا فلها منتخبون ثانويين على هذه النسبة،

( فلهذه الدائرة الحق ايضا بانتخاب منتخب ثانوي "221( واكثر من )211الدوائر اقل من )
2. 

حددت المادة السابعة عشر والثامنة عشر شروط انتخاب األعضاء الثانويين للمجلس والهيئة اإلسالمية 

اء المنسوب ن يكون من سكان القض، وأعلىأالخامسة والعشرين و عمر في المرشح يكون العامة بأن

نتخابات التي يكون ناخبا نة اإللجلن يقدم طلب خطي ، ويشترط عليه أاسمه مدون في السجالتواليه 

يام من أة و رفض طلب الترشيح بمدة خمسأوفي حال قبول .  ائرةدكثر من أها و اليرشح نفسه ضمن في
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وعلى تاريخ التبليغ يام من أتراض ضمن محكمة الصلح بعد ثالثة تاريخ اصداره، للمرشح حق االع

 صدار الحكم بعد اسبوع ويعد قرارها نهائي.إالمحكمة 

ين القدر جاوز عدد المرشحت وعدمنتهاء مدة الترشيح إحال  أنه فيوضحت  المادة التاسعة عشر

ثانويين دون  كمنتخبينية نتخابسماء المرشحين من قبل اللجنة اإلأعالن إلكل دائرة يتم  قانونيا   المطلوب

نتخابية اللجان اإل وتشرع، نتهاء مدة تعليق السجالت ال تقبل طلبات الترشيحإبعد و  .نتخابيةإعملية 

يان عأوثالثة من  ،و المحلةأالقرى مخاتيرمور وكاتب ينضم اليهم أمل اذ تعين لكل دائرة انتخابية مبالع

، وقبل نتخابية في القضاءإلة اأسها المأمور المرسل من اللجننتخابية التي يرإلالمنطقة تتألف منهم الهيئة ا

نتخابات في تلك نتخابية لمراقبة اإلعضاء اللجنة اإلأحد أتراع قإلنتخابية يعين باإلالشروع بالعملية ا

 بل البدء بالعمل،مانة قأكل من الكاتب والمأمور بالعمل ب يحلفكما نصت على وجوب أن  .الدائرة

 فينتخاب إلعلق تعليمات طريقة اتومن ثم . ة واضحةالمرشحين لكل دائرة بصورسماء أويعلن المأمور 

ي القرى، ويفتح المأمور صندوق بواسطة المنادي ف وأالصحف المحلية  فيونتخابات إلمراكز ا

يام ال تزيد أنتخابات بثالث إلوتحدد فترة ا نتخابات،إلقبل البدء بعملية ا مام الهيئة لتراه فارغا  أنتخابات اإل

 وال تنقص .

من حتى ألطلب العون من رجال ابو الحق ، نتخابية حفظ النظاماتق رئيس الهيئة اإلوقع على ع

منتخبين من  كثريةاألسماء من حازوا على أنتخابية إلعالن الهيئة اإنتخابية وإلمجريات العملية اتنتهي 

مضبطة تعطى نتخابية بتنظيم نسختين من الإلعالن تقوم الهيئة ااإل إتمام . وبعدثانويين عن تلك الدائرة

نتخابية التي إلاللجنة ا لىإخرى والنسخة األ ،صواتألكثرية اأة للمنتخب الثانوي الذي حاز على واحد

المدة  ضمن صندوق مختوم للمحكمة الشرعية حتى تنتهي الناخبينتسلم جميع االوراق وسجالت 

ت والقرارات لتحفظ في عتراض فترسل السجالانتهت مدة اإل وإذا ،تخاباتنإلعلى ا لالعتراضالقانونية 

 .1المجلس

اعات طاحنة على صر حتوتانها أ الامحاولة المجلس تنظيم اإلنتخابات وتحقيق النزاهة رغم 

يين( وتدخل سل الحسيني )المجلآو ين(عائلة النشاشيبية )المعارضالمتمثلة بال بين القوى الفلسطينية

، ينمعارضة للمجلس من قبل المعارضللرسائل ال لهذه االحداث ونظرا   ا  نظر .الحكومة البريطانية فيها
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ثنين من أثنين من الحسينين وأعضاء جدد أوتعين  نهائيا  لى قرار الغائها إوصلت الحكومة أوالتي 

 .1النشاشيبية

ن نتخابية لكل منتشرت الدعايات اإلإالثانية عضاء المجلس نتخابات ألقتراب موعد اإلإمع ف

ن الحكومة عازمة على فصل أومنها  .مةيضا تنتشر بين األأشاعات ين وبدأت اإلن والمعارضيالحسيني

لى بالد إمين الحسيني قبل سفره من فلسطين أول وعليه حا ،فتاء عن منصب رئيس المجلسمنصب اإل

فتاء إليني في منصب اخيه سعيد الحسأتعيين  ابن ؛ قصىرميم المسجد األالرافدين لجمع التبراعات لت

ما بالنسبة للمعارضة والتي تمثلت في أالعائلة الحسينية.   هذا المنصب بيدقاء لبكضمان ريثما يعود 

وعمر البيطار رئيس ، ل سليمان طوقان رئيس بلدية نابلسمثاأالبلديات  رؤساءالنشاشيبي وبعض راغب 

ئيسه، بريطانية يشككون فيها بالمجلس وربلدية يافا، فقد رفعوا عدة رسائل الى السكرتير العام للحكومة ال

مين الحسيني بتعديل نصوص أحاج لإلنتداب البريطاني  طلب لل السكرتير العام رسال إمما نتج عنه 

 .2مواد نظام المجلس

ن المجلس قد أفيه كتاب جوابي للسكرتير العام يوضح  1222ب آ 2مين الحسيني بتاريخ رفع أ

وطه حسب المادة وموقعه وشر نتخابه ووظائفهإية نتخاب رئيس المجلس وبين فيه كيفإكمل قانون أ

واب نتخابات مجلس النإستخدام نظام إ. كما تم إقرار(3انظر ملحق رقم ) الرابعة من قانون المجلس

 ،لمين بالمشاركةي يسمح لعموم المسذنتخابية وذلك ألهمية هذا النظام الإلالعثماني كأساس في العملية ا

ومشرفين يجاد هيئة تفتيشية إ اب العثماني وجوبنتخاب النوإمن قانون العاشرة  المادة حيث تضمنت

دارة إعضاء ألعدم وجود . ونظرا عضاء البلدياتأومن عضاء مجلس اإلدارة أنتخابات من قبل لإل

 ابيةنتخايجاد هيئة إجلس تعديل القانون من خالل قرر الم ،في تلك الفترة هاليعضاء بلديات يمثلون األأو

تجدر االشارة الى أن و .نتخابيةعلى العملية اإل لإلشرافية العمومية بنتخافي كل قضاء تسمى الهيئة اإل

ن عن طريق من المعارضيتعديل نصوص نظام المجلس الذي طالب فيه مجموعة المجلس قد رفض 

 .3نتداب البريطانييصالها لحكومة اإلإرسائل تم 

وتم خالل  ،عضاءبحضور جميع األ 1222 بآ 24 فيقدس جتماع الهيئة االنتخابية في الإعقد 

مين أبطلب من الحاج قانون نظام تشكيل المجلس من 4الفقرة الثالثة من المادة الخامسة  االجتماع تعديل
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 91مصدر سابق،  ص . وثائق فلسطينية في دور االرشيف اليهودية ر جبارة. تيسي

2
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4
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مع الهيئة صبحت البلديات أبحيث  ،نتخاباتإلمن تدخل المعارضة في ا وذلك كوسيلة للحد .الحسيني

مر الذي من قانون المجلس األ1 2و  4 و 2ولم يتم تعديل المادة  .نتخاباتاإل مسؤولين عننتخابية اإل

 . 2نسحاب وتقديم شكوى للمحكمة العليا ضد اللجنة إلمن ا حد عشر عضوا  أدفع راغب النشاشيبي ومعه 

وتقرر إجراء إنتخاب أعضاء المجلس من طرف المنتخبين الثانويين في الساعة  التاسعة من يوم 

ن متضمنه يالدعوة لجميع المنتخبين الثانويو تحررت  ،1221كانون الثاني  21الخميس الموافق 

مين أو مجلسيينلصالح ال وكانت النتيجة  ،3لى دائرة المجلسإوجوب حضورهم بالوقت المحدد 

كأعضاء  ربعين صوتا  أوعبدهللا شفيق الدجاني على خمسة و، حصل سعيد افندي الشواإذ  ،الحسيني

مما  لمجلسيين،وكالهما من مؤيدي ا 12214كانون الثاني  21عن قضاء القدس الشريف في للمجلس 

قضائية بواسطة  ى دعو ،وعيسى العوض ،وماهر الخالدي، رفع كل من عوض عرموشنتج عنه 

، ونائب القاضي البريطاني ضد حاكم القدس ،لى نائب قاضي القضاةإ بكاريوسأامي نسيب المح

نتخاب إلغاء إمطالبين ، لمجلسنتخابات اإوهيئة تفتيش القدس المسؤولة عن  ،والمقاطعة الجنوبية

بو أوعبد الحميد  ،وخليل الدجاني ،نتخابية وهم سعيد الخطيبإعضاء الستة المنتخبين بصفتهم هيئة األ

نتخاب المنتخبين الثانويين لقضاء إوالغاء  وعلي جار هللا، ،وسعيد درويش ،وجمال بك الحسيني ،غوش

نتخابية في صوات اإلوالمطالبة بمنع عد األ الذكر، بقةشراف هيئة التفتيش ساإتحت  تجرالتي  ،القدس

 . 5عن لواء القدس مجلس نتخاب عضو للإي مضبطة  تبين أعطاء إومنع  ،قضيةألجميع ا

اإلعتراض موضحه سبب ورفع كتاب من أهالي محلة باب حطة تعترض على سير اإلنتخابات 

ة في محلة باب حطة، وقد درج أن بعض األسماء المطروحة والتي لها حق اإلنتخاب غير موجودب

الى جانب ذلك أدرجت أسماء أشخاص متوفين وأسماء مكررة، وأيضا أسماء  أسمائهم ضمن السجالت،

، ثانويينمن عمرهم ليكون لهم الحق في أن  ينتخبوا كأعضاء  22محكومين، وأسماء أشخاص لم يبلغوا 

                                                           
 

1
" المادة  المادة الثانية "ليس للمحاكم الشرعية  احداث عمل في األوقاف كالحكر واالجارتين واالستبدال اال باتفاق أراء المجلس اإلسالمي األعلى

ير أو إضافة بعض المواد المتعلقة بتعليمات إدارات األوقاف أو نشر تعليمات جديدة فله  أن يفعل ذلك الرابعة وتنص على "اذا رأى المجلس تحو
ة .فاذا ويقدم المواد للحكومة واالطالع عليها .اما أذا رأى تعديل بعض القوانين واألنظمة وإضافة بعض المواد فعليه أن يدعو الهيئة االنتخابي

لقة فيعمل المواد المعدلة أو الجديدة .أما إذا كان التعديل أو اإلضافة بهذا القانون أي قانون المجلس الشرعي وافقت على ذلك بأكثريتها  المط
عة تنص اإلسالمي فيشترط في ذلك أكثرية ثلثي الهيئة المنتخبة ويعرض ذلك التعديل أو تلك اإلضافة على الحكومة للمصادقة عليها " المادة التاس

ية حق مراقبة هذا المجلس بواسطة الهيئة المنتخبة فاذا رأى الثلث عمال  يستدعي السؤال  مباشرة أو بناء على شكوى فللهيئة على "للطائفة اإلسالم
أن تدعو بقية المنتخبين بواسطة الرئيس .وإذا رأى ثلثا األعضاء الحاضرين إقالة عضو من المجلس فينتخب له خلف على األصول ويعرض 

على بفلسطين الصادر عن المندوب شرعي اإلسالمي األنظام تشكيل المجلس الم وظيفته .وهذا العضو يكمل مدة سلفه "أسمه على المجلس الستال
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أنهم ليس فعون ضريبة الويركو بتاتا ، كما دوثالثة أرباع األشخاص الذين درجت أسمائهم في الدفتر ال ي

لهم شيئا  من الملك، وهذه المخالفات تعترض مع المادة الثالثة من التعليميات القانوينة الخاصة 

على مدى اإلضطرابات التي رافقت سير اإلنتخابات ما قام به عبد . وفي حدث أخر يدل 1باإلنتخابات

ومصطفى العسرة، وعمر القاق من  ،يف عبد الجابر الصالحاسماعيل وناو اللطيف بن محمود الصالح،

سرقة صندوق اإلنتخابات بما يحتوي من أوراق التصويت خالل توجه اللجنة بين قرية بيت ريما وقرية 

 .2دير غسانة

وحاالت اإلضطراب التي مرت بها ن رضيراغب النشاشيبي والمعا ى دعوعلى   ناء  وب

كانون الثاني  2هيئة تفتيش القدس يوم الخميس   باستدعاءمة العليا مرت المحكأ اإلنتخابات الثانية،

نتخاب إلغاء ا قررت المحكمة ىورافعي الدعو قوال الهيئةأوبعد سماع  ،ىللنظر بالدعو 1221

متناع عن عد واإل لقضاء القدس،عضاء الثانويين نتخاب األإالستة للهيئة التفتيشية، والغاء عضاء األ

 . 3ي مضبطة عضو للمجلسأ إعطاءومنع  ،ي قضاء من لواء القدسأة في نتخابيصوات اإلاأل

نتداب عتبر تدخل من قبل حكومة اإلاالمر الذي أ، تنتخابابطالن اإلب را  اصدرت المحكمة قرأو

سالمية دون  مسوغ وقاف والمحاكم الشرعية اإلستيالء على األريطاني في شؤون المسلمين بقصد اإلالب

سالمية في القدس من الجمعية اإلللمجلس  رسالهووصول  ، 4ة وبدون مسؤوليةقانوني وبدون صالحي

  لى المندوب السامي نصت على : إ

 "  فخامة المندوب السامي المعظم : 

ن الحكومة تبذل جهدها للتأثير أسالمي نتخابات المجلس اإلإع بعض المعارضين الذين خذلوا في يشي

للقانون  نتخابات التي جرت وفقا  ها قاضي القضاة لفسخ اإلغائب رئيسعلى محكمة العدل العليا ال

شهر رغبة في التسلط أمة مدة ستة ستنزفت جهود األإي والت .المصدق عليه من قبل الحكومة رسميا  

سالمية في القدس نحتج على هذه عضاء الجمعية اإلأالمسلمين وشؤونهم الشرعية فنحن  وقافأعلى 

ي ال ننتظرها من حكومة عاقلة في مثل هذه الظروف الحرجة ونرجو شاعة الخطيرة النتائج والتإلا

                                                           
 

1
. ملف رقم أرشيف مؤسسة احياء التراث والبحوث اإلسالمية".سالمي"حضرة رئيس الهيئة التفتيشية إلنتخابات أعضاء المجلس اإل

:29/339/91/13  . 
2

 .29/339/91/13. ملف رقم : أرشيف مؤسسة احياء التراث والبحوث اإلسالمية".المعظم"سماحة رئيس الهيئة التفتيشية 
3

 191-199صدر سابق، صم .9191-9191الحاج امين الحسيني والتحديات الوطنية في فلسطين عبلة المهتدي .
4

أرشيف . 1291ات المجلس االسالمي االعلى احتجاج اهالي فلسطين وعلماؤها واعيانها على االشاعات بشأن نية الحكومة الغاء نتائج انتخاب

 . 11/11،1/91/13ملف رقم :. مؤسسة احياء التراث والبحوث اإلسالمية



 

29 

  حتراماالالمتأججة وتفضلوا بقبول فائق  مةم التالعب بعواطف األالتثبت بجميع الوسائل المقتضية لعد

 1"   1221شباط  11

فراد أماء االقضية والنواحي ممثلين عن عزأخر موقع من قبل بعض  عتراضاوصل المجلس 

الشيخ سعيد الخطيب )باب حطة ( والشيخ حسن ابو السعود )الواد والسلسلة والمغاربة (  :وهم دائرتهم

( ومرشد عبد ني )النبي داوود والبقعة والثوريوجمال الحسيني )الشيخ جراح( والشيخ محمود الدجا

)بني اللطيف والحاج محمد الكالوتي )باب العمود( وعبد الفتاح درويش )شعبة المالحة وشعبة بتير 

واحمد العوري وعثمان النمرى والشيخ عبد الرحمن العلمي )شعبة عمواس وشعبة العنب ( الحسن (

سا )بني مالك (( والشيخ موسى العيزراني والشيخ شاكر البيتوني )شعبة ابو ديس )الوادية كوشعبة بيت ا

يل ومحي الدين ( وشعبة البيرة ( وبني مرة وبني سالم )شعبة سنجل وشعبة كفر مالك ( موسى سحو

 عتراض على مايلي : نصت مضبطة اإل توابعها (  ووالحسيني )شعبة عبوين )بني زيد( شعبة اريحا 

 تية : سباب اآلعلى األ ر المحكمة وذلك بناء  ابقر المسلمين بان الحكومة تدخلت فعال   عتقادا -1" 

عدم  ها بعض المعارضينن الحكومة بعد تصديق المادة المعدلة من قبل الهيئة العامة طلب منأ - أ

ليؤجل الى تشكيل المجلس ن كان لهم ما يقال في هذا فإنها قانونية وبأنه أعتداء بها فأجابتهم باإل

  .الجديد

الهيئة العامة وضعت صيغة المادة المعدلة باللغة العربية ورفعتها الى الحكومة فأجاب بالتصديق  - ب

ص المتفق عليه من غير تحريض فكيف حصل عليها ثم نشرتها في الجريدة الرسمية العربية بن

 السهو في الترجمة من غير ان تعلم ذلك الحكومة  .

 وهذا االعتقاد ينشأ عنه ما ياتي :  -2

على سالمي األسسة المسلمين الدينية والمجلس اإليدها الى مؤان الحكومة ترغب في ان تمد  - أ

علنت وتعلن في كل أن الحكومة أمورهم الوقفية والشرعية مع أدارة إفتحرمهم من حقوقهم في 

 .نها ال تتعرض للشؤون الدينية أن حي

كفاية لتمتع المسلمين ن تستفيد من مثل هذه الحادثة لتتخذ ذلك حجة في عدم الأحكومة تريد أن ال - ب

قرار المحكمة  حتجاجنا هذا علىإخرى التي حرموا منها جميعها ولذلك فأننا نقدم بالحقوق األ

 .الذي لم يكن نزيها  
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 يام،أنتخاب من قبل تبليغ قرار محكمة العدل بما ال يقل عن ثالثة اعوا فسخ اإلشأن المعارضين أ - ت

مما يدل على ان هنالك تدخل في شؤون المحكمة  المدة التي قد يكون القرار لم يوضع فيها بعد،

 .1في أمر هذه القضية "

على عقد  هاعزموب ،وقهممة في فلسطين تطالب االحتالل بحقاأل نأنتقادات كدت هذه اإلأ

التي لم  الحكومة البريطانيةمن بحقوقهم المهضومة جل المطالبة أرسال الوفود من أالمؤتمرات و

 المساس بها أيضا  من خالل الغاء والتي تم ا سوى حق استقالل الشؤون الدينية،منه يبق  

شغال إو دارة شؤونها،إ مة عنألعزل امحققة بذلك غايتها في  ،ألسباب واهية نتخابات الثانيةإلا

 حكومة وطنية تتحمل مسؤولية الشعب،لمة األرغم حاجة  ،اف قواهاستنزإل نتخاباتمة باإلاأل

 .2يقوم بتمثيلهم مجلس نيابي منتخب من االمةو

 ا:لدورة الثانية مفادهعتراض  من المنتخبين الثانويين إ ةلحكومة البريطانيرفع لو

على لدورة الثانية لواء القدس سالمي األإلاء للمجلس اعضأل" نحن المنتخبين الثانويين ا

نتخابات التي جرت بصورة قانونية نزيهة هو سبيل ن يكون الدافع من فسخ اإلأصبحنا نخشى أ

عدم كفاية  الحكومة الى التدخل في شؤون المسلمين الدينية ولتتخذ من ذلك حجة واهية على

 التي لم يقفوا عن المطالبة بها في كل حين واشغاال  خرى، مورهم األأدارة إالوطنيين في القيام ب

 ،تلك الحقوق والمجاوزة الى غيرها للمسلمين بعضهم ببعض وتوقيفهم عن المثابرة على طلب

نتخاب من اإلنابونا عنهم أا ممثلين حقيقين للمسلمين الذين نفسنأولذلك فنحن ال نزال نعتبر 

 .3الحقوق المسلوبة من حقوقنا "قية ونشهد العالم اجمع على ذلك وعلى طلب ب

ن رئيس المجلس مع بعض أخر ينص على أنتخابات  قرار لحكومة ببطالن اإلوتبع قرارا

ليف أنه يحق للمندوب السامي تأو ،نتخابات جديدةإن تجري ألى إاء يمكنهم تولي شؤون المجلس عضاأل

نه من االنسب بسبب كثرة أيضا أنا أقترح أ" :لى المفتي  رسالة  قال فيها إرسل  أذ إ 1221عديل قانون لجنة لت

ستلمناها من مختلف المسلمين تعديل بعض المواد في دستور المجلس "إنتقادات التي إلا
4
إلنتخاب  نظمةأووضع  
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نتخابهم من إمن  بدال  عضاء المجلس أصبح المندوب السامي يتولى مهمة تعيين أوبذلك  عضاء المجلس،أ

 .1قبل الشعب

للبحث في موضوع  1221شباط  11جتماع في فندق اللنبي في القدس في إ نعقد المعارضي

وزكي  ،وعبد القادر طهبوب ،وراغب النشاشيبي ،جتماع عارف الدجانيضم اإلو .نتخابات والمجلساإل

 مهقبول قرارات تبين عدم واصدرأو وفخري النشاشيبي، ،وشكري الدجاني ،ومحمد يوسف العلمي ،نسيبة

نتخاب لجنة إو 1221ولى نتخابات األعضاء الثانويين للمجلس المنتخبين عن اإلألا عمل تمديد فترة

نتخاب إلقانون  نتخابات وفقا  إلن تجري اأو ،خمس عشرة مدينة ن شخص ممثلين عنمكونة من عشري

مادة الخامسة من قانون اما القرار البارز فقد تمثل بوجوب العمل ضمن ال ،2العثماني مجلس النواب

فقد اعتبر خصوم  العثماني،لقانون النواب  نتخابات وفقا  لمطالب بمسؤولية البلديات عن اإلاالمجلس 

نهاء هذه إخاللها يمكن  ومن ،ن البلديات هي الميدان الرئيسي المسيطر عليه من قبلهمأمين أالحاج 

 .3نتخابية الجولة اإل

عقالء عزم بعض ال نتخابات الثانيةضطرابات التي رافقت اإلفي ظل هذه الموجة من اإل

الول في طلق عليه المؤتمر اأسالمي فلسطيني إوجوب عقد مؤتمر من الشخصيات الوطنية والمفكرين 

نتخاب لجنة تحضيرية ممثلة إسالمية في القدس الشريف عن طريق إليتام افي دار األ 1221شباط  21

 لجزار مفتي عكا رئيسا  نتخب عبد هللا اإوقد  شخص، فربعة االأوبحضور ، عن جميع وجوه فلسطين

سيطرة غير بعد المناقشة  أكد   فيها على عدم السماح ب حدى عشر قرارا  أللمؤتمر. وضع هذا المؤتمر 

بناء فلسطين وال أن هذا المؤتمر ممثل لكل أو، لسسالمية وعلى صيانة المجإلالمسلمين على الشؤون ا

مة من واجب األ و على عدم الفرقة والنزاع، مةألل ومناشدا   ،ألي فريق من الفرقاء المتنازعة ينتمي

عضاء المؤتمر أرأى ة. نتخابات الثانيجلس ريثما تظهر حلول في مشكلة اإليجاد هيئة تدير شؤون المإ

ن أكسلطة تشريعية للمجلس  الى قاء ولى بالبعضاء الدورة األأنتخبت إنتخابية التي ة اإلن من حق الهيئأ

 . تعديالت قانون المجلستعرض عليها ينتخب هيئة جديدة 

ة سالمية منتخبإشراف هيئة إنتخابات تحت ن تتم اإلأ ،يضاأ التي اتخذها المؤتمر ومن القرارات

ال إ نتخاباتهالمجلس وقوانين و تحوير في قانون اأو تجديد أي تعديل أوان ال يجري  من قبل المسلمين،

 نشاء هيئة نيابيةإرغبتهم في عن مؤتمرون ال أعربوعليه  ،صحيحا   مة تمثيال  من قبل هيئة تمثل األ
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قبول ما انقصته  وعدم عمال المجلس وسن قوانينه وتعديلها،أشراف على ينتخبها المندوبون الثانويين لإل

سالمية وخاصة في القضايا إلعلى المحاكم الشرعية اشراف نتداب من حق المجلس باإلحكومة اإل

خر هذه آو دراك حقوقها المقدسة،ة مستمرة في الجهاد إلوان األم ه،المتعلقة بأمور الوقف وإجارت

 .1لمدعوين الى المؤتمرنتخاب لجنة تنفيذية لهذه القرارات من قبل اإن يتم أالقرارات 

ن على المندوب السامي تحمل نتيجة تدخل أمفادها  الةرسلبريطانية في لندن ا وصل للحكومةو

على ذلك  ردا   .2هاليحتجاج من األإوالتي سينتج عنها  1221الثانية الحكومة البريطانية في االنتخابات 

برئاسة عبد الحي  في مدرسة روضة المعارف 1221ذارأ 22في  اجتماععقدت اللجنة التنفيذية 

بو أبرزهم الشيخ حسن أمن  ا  وبحضور ثالث عشر عضو ،فندي حمادأعن الحاج توفيق  التميمي وكيال  

مة جاهدة لالحتفاظ ن تسعى األأمقررين  ،دي الدجاني عن حيفافنأوالشيخ محمود  ،السعود عن يافا

و أيطانية لتدخل في تمثيل المجلس لبراي فرصة للحكومة أوعدم ترك  سالمية بكل فروعها،بالشؤون اإل

والتي بقيت ممثلة  ولى،عضاء المجلس لدورة األأ نتخابإس في اسنتخابية التي كانت األفي الهيئة اإل

دارة إلعضاء أربعة أتخاب هيئة جديدة مؤلفة من نإمين أالثانية حتى طلب الحاج نتخابية اإل لدورة

يجاد التفاهم  بنظر إ مة وكيدة في جمع كلمة األوتأكيد المؤتمر على رغبته األ ية،سالمالشؤون اإل

 .3ن على اللجنة التنفيذية بذل كل الجهود لتحقيق ذلكأو ،ختالفات بينهماإل

لمناقشات سرية حتى توصلت  هذا الخالف وبدأت تخضع كال الجانبين نيةالحكومة البريطا ستغلتا

وسعيد  ،وعبد الرحمن التاجي ،مين التميميأقتة برئاسة المفتي وعضوية كل من قامة لجنة مؤإلقرار 

وافق  كثريةولكن مع موافقة األ ،مين الحسيني في البدايةرفض من أهذا القرار  د مراد،ومحم ،الشوا

 4المعارضين الى مقعدين في المجلس الى جانب المجلسيين .بذلك  وصلو ، مين الحسينيأ

خالفة مخاصة لستيائهم إ هذه القرارات موضحينرفضوا عضاء المؤتمر االسالمي االول اال أن أ

وعلى ذلك  -----" نها تدخل في شؤون المسلمين الدينية أعضاء المؤتمر وأكثرية الساحقة من لألالقرار 

ي تدخل أنهم يرفضون أخفاف الحكومة بعواطفهم الدينية وستإستياء المسلمين من إن ترفع اليكم أ ة وقررتجتمعت اللجنأ
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ن تحل بدعوة المنتخبين أستقاللهم بإدارة تلك الشؤون وهم يلحون إو المستقبل الى سلبهم شيئا من أيؤدي في الحال 

 .1"---عضاء المجلس المؤقت أون ولى وهؤالء ينتخبالمجلس للمرة األ نتخبواإالثانويين الذين 

مين التميمي أخرج عبد اللطيف صالح وجاء محله  "على هذا الموضوع بالقول بيان نويهض  توقد علق

لكنه بعد دخوله المجلس سرعان ما تفاهم مع  لتيار رئيس المجلس، تجاهه الوطني مناوئا  إالذي كان  عن نابلس، ممثال  

عبد الرحمن  وبدأ وأتى محله عبد الرحمن التاجي الفاروقي من الرملة، هللا الدجاني، يضا عبدأمين ...... وخرج أالحاج 

ربعة عضاء األالرئيس واأل فكانت الهيئة، نه حل محل عبد اللطيف صالح،أي أ ،وبقي معارضا   الفاروقي معارضا  

ج سعيد الشوا الذي توفي في عام هما الحا ستمر الحال كذلك حتى توفي عضوان مواليان للرئيس،أو كثريتها مع الرئيس،أ

 فعين المندوب السامي محله الشيخ محي الدين عبد الشافي، وكان يمثل جنوب فلسطين، وهو من غزة، بقليل، 1231

 ،مين عبد الهادي ليشغل محلهأ عين المندوب السامي السيد وحينما توفي الشيخ محمد مراد وكان يمثل لواء حيفا والشمال،

ما كانوا يتفقون على رأي  وقلما خرين من ناحية،والثالثة األ التميمي في ناحية،س مؤلفة من الرئيس وفصارت هيئة المجل

قانون الدفاع بإسم  31/2/1231صدرت الحكومة في أذ إ " 1231ستمر الحال حتى خريف عام او موحد،

لجنة ثالثية إلدارة  عين مكانهمين الحسيني وأثره تم عزل المفتي الحاج أعلى الذي المية سوقاف اإلاأل

 . 2نيةوقاف في فلسطين برئاسة بريطااأل

المباشرة على المجلس  ولكن بالسيطرة عضاء الثانويين فقط،بتعيين األ الحكومة البريطانية  لم تكتف

 ،ماموراغب األ ،مين عبد الهاديأو ،حسينيمين الأبرئاسة الحاج  1221يارأ 14 ذ عينت لجنة فيإ

لتعديل قانون  ،ومعين الماضي ،ومحمد علي التميمي ،الدجاني الداودي وعارف ،وراغب الدجاني

خذ أي ، ولكن هذه اللجنة ظلت متعثرة ف1221الموضوع في و تعديل نظام المجلس  ،نتخابات المجلسإ

نتخابي الجديد اإل صبح النظامأام في النبي شمويل يأجتماع دام ثالث إبعد  و، 1221خطواتها حتى عام 

وتم نشره في الصحف المحلية بهدف معرفة رأي  ،12223المفعول وتم تعديله سنة  للمجلس نافذ

 .4الرسميةال هذه القوانين ولم تنشر في الجريدة إهمحداث البراق تم أولكن بوقوع  ،المواطنين

رئاسة المجلس أن  على  تنص المادة الثانية من قانون المجلس رغم ان تعديل نظام المجلس وتم  

كيفية يختص بالمادة الرابعة من القانون المجلس سن قانون خاص  . كما خولتالعلى دائمةاالسالمي ا

 (4انظر الملحق رقم.)5انتخاب رئيس المجلس )رئيس العلماء( ببيان وظائفه وشروطه وموقعه
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 ،على مطالب المعارضة ساسا  أى قبلت هذه التعديالت التي بنيت حت نتدابية كثيرا  ماطلت الحكومة اإل

شد أسعد الشقيري وهو من أفقد طالب الشيخ  ؛نتقاداتإلقدر من االمعارضة التي لم تكتف بهذا ال تلك

على لى " المجلس األإعلى سالمي األاإلالشرعي  سم المجلسأمين والمجلسيين بتغيير أمعارضي الحاج 

ن ال أت وثالث سنوات بدل  من تسع سنوا نتخابات كلن تجري اإلأيضا أقترح أوقاف " وإلدارة األ

 1يخلف رئيس المجلس نفسه .

لمهام  يضا تعديال  أولم تقتصر هذه المرحلة من التعديالت على نظام االنتخابات فقط بل شملت 

ول كانون األ 21لمادة الثامنة من نظام المجلس الذي وضع في المجلس تلك المهام التي وضحت ضمن ا

سع بإبراز التفاصيل وتوسع صالحيات المجلس والمالحظ في هذه المهام الجديدة عملية التو ،1221

عملية وعليه لم تكن ، ومة والمصادقة عليها قبل التنفيذولكن هذه التوسعات كانت تشترط بمراقبة الحك

ن التعديالت كانت ضمن طلب أومن المؤسف  ،خضاعهإلتحكم بالمجلس ولسوى سياسة جديدة التعديل 

رة سوى العائلة الحسينية متغاضية عن مستقبل وطن كامل المعارضة التي لم تجد مشكلة في تلك الفت

 مهدد بالوطن القومي اليهودي والتغير الديمغرافي .

هيئة رسمية تمثل كوالتي عرفت  1221سالمية عامإبعد  تعديل نظام االنتخابات تم تأسيس هيئة 

رئيس المجلس ة ومن ضيقعضاء المنتخبين من األتتألف من جميع األ .يع شؤونهمالمسلمين في جم

 و (،2 انظر الملحق رقم)2عضاء. كثر من نصف األأذا حضرها إد جلستها قانونية تع وعضاء المجلس أو

نتخاب هيئة إسالمية من نظام تتمكن من خالله الطائفة اإل وضعصبح من مهام المجلس أمن هذا التعديل 

 .3ندارة شؤون المسلميإبعلى يعهد اليهم أسالمي إمية ومجلس سالإ

 علىسالمي األاإلالشرعي  زانية المجلس مي

بنود  ربعأالمحتوي على  على نظام المجلس ووظائفه 1221 ذار سنةآصادق المندوب السامي بشهر 

ومن المواد تتضح  .نتداب البريطانيسالمي وحكومة اإلكيفية التواصل المادي بين المجلس اإل بينت

ن رواتب رئيس العلماء ) المفتي ( أ تظهر السابعة المادةففي . الصلة المستمرة في الشؤون الماليه بينهما

عمالهم في شؤون المحاكم أنتداب البريطاني لقاء ربعة للمجلس تؤخذ من حكومة اإلعضاء األواأل
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عمالهم أربعة مقابل عضاء األوقاف للمفتي واألمن واردات األ تخصيص جزءلى إضافة باإل الشرعية، 

 سالمية .في سائر الشؤون اإل

 والمجلس ميزانية تدقيق  هعلى عاتق من نظام المجلس أنه يقع الفرع )أ(الثامنة  المادةبينت أيضا و

نفس المادة الفرع الثاني  تضمنكما تو .طالع عليهاومن ثم تحويلها للحكومة لإل عليها، التصديق

 . 1كومة عليهاطالع الحإعماله وحساباته بعد أبإصدار نشرة تبين خالصة  المجلس سنويا  ضرورة قيام 

وكانت بعض  .1244إلى عام  1221دأب  المجلس على نشر تقرير سنوي عن أعماله وحساباته منذ  

ذلك لكثرة المشاكل المالية التي يمر بها المجلس  يتم دراستها من قبل محاسب قانوني والنشرات السنوية 

 .3سب جورج خضرالتي كلف بها المحا 1232 –1234، وميزانية  12312مثل ميزانية عام 

باالضاقة الى المادة السابقة فان المادة السادسة عشر توضح تابعية المجلس لالنتداب البريطاني و تنص 

عشار مقابل رسم مور المالية ترك لها تحصيل األالمية في األسن الحكومة تعهدت بالمعاونة للطائفة اإلأ" بما    على :

 .1)زمن الحكم العثماني (" التحصيل كالسابق

 اسالمي كانووقاف مثل مدرسو الدين اإلن بعض موظفي األأالفرع الثاني عشر السادسةالمادة كما تبين 

تحمل و. لما كان معهودا عليه زمن الحكومة العثمانية نتدابية تباعا  يتقاضون رواتبهم من الحكومة اإل

جرهم من الحكومة العثمانية أالذين كانوا يتقاضون  ندفع رواتب للمدرسينتداب البريطاني مسؤولية اإل

 االحكومة بتعيين خلفال تقوم  أن ينحد المدرسأحال تقاعد  ن يشترط فيأعلى  حتالل البريطاني،قبل اإل

دارة إوقاف تعيين موظف جديد يكون ضمن موظفيها ويتقاضى مرتبه من دارة األإ بل يقع على عاتق له،

 وقاف.األ

 واردات خزينة المجلس المالية:  - أ

نظر إلى واردات المجلس فيمكن تصنيفها بين واردات مباشرة وواردات غير مباشرة وتعد القسم أما بال

الرئيسي للواردات المالية األعشار التي كانت تجمعها الحكومة وتحولها للمجلس من القرى الوقفية. إذ 

أنها تختلف من جنيه استرليني سنويا ، اال  11111ما يعادل ميزانية المجلس كانت الحكومة تدخل إلى 

. وهنا نشير على سبيل المثال ال الحصر إلى عتماد على أحوال الزراعة والمناخسنة إلى أخرى باإل

                                                           
 

1
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جنيه  1211الى  11111أعشار قرى وقف خاصكي سلطان التي كانت تثمر لوحدها ما يقدر ب 

  وات.بإختالف السن % من مجموع إيرادات المجلس31-24بنسبة  فلسطيني سنويا، والتي قدرت

دراسة حالة ا نعرض الجدول التالي الذي يمثل ومن أجل تقديم صورة حول واردات المجلس وتفرعاته

 :   كنموذج.1234عام 

  1299لواردات  في اخر سنة  مبلغ ا

 جنيه                                               مال                        

 مورد الواردات

 ايجار العقارات  119                                         12199        

 االحكار  919        291                        

 بدل االعشار  221                11712

 خيرات مدورة نابلس 197                                         299                          

 عائدات االوقاف الذرية   129                                          111                          

 خرج محاسبة المتولي    191                                            121                         

 واردات متفرقة   991                                         1219                          

 مستوصفات   112                                         117                           

 مصانع دار االيتام   911                                           297                         

 دليل الحرمين   191                                           9711                        

 حمامات طبريا  912                                              719                        

 استردادات                      199                                               19                        

 اعانات الحرم   917                                             221                        

 اعانات االيتام       929                                              212                       

 جاراتاعشار وا  271                                             1199                      

 متفرقة سيدنا علي   119                                              97                         

 م 1299ات لعام المجموع الكلي للوارد                                                             997                                             122999                 

 مرتب الخيرات المدورة )ميزانية خاصة للمجلس(  911                                               1212                   

 لمجلس (بدل االوقاف االربعة من الحكومة )ميزانية خاصة ل  129                                               1112                   

                                                                                                                                                                                     
 

1
أرشيف مؤسسة احياء التراث ".  11/1/1291"نظام تشكيل المجلس الشرعي االسالمي االعلى بفلسطين الصادر عن المندوب السامي لفلسطين 
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 ايجارات العقارات )ميزانية خاصة للمجلس (  111                                                 9992                  

 اجور تدريس )ميزانية خاصة للمجلس (  917                                                911                    

 معونات الحكومة للمدارس )ميزانية خاصة للمجلس (  799                                               197                    

1299االسالمي االعلى لعام  الشرعي اردات لميزانية المجلسو                             
1
 )العامة والخاصة ( 

وائر التفتيش على مبلغ  إعانات أو تبرعات من باإلضافة للواردات السابقة فقد حصل المجلس بواسطة د

جنيه إعانات  2.21جنيه، و مبلغ  123.2جهات محلية أو خارجية، لتعمير المسجد األقصى بمبلغ 

 .2في فلسطين، تم جمع المبلغ من المحاكم الشرعية 1234ام خالل عام لمدرسة األيت

 إلى ما يلي :   وتقسم موارد المجلس المالية 

 ى الوقفية:أعشار القر -1

 1412توصل اإلنتداب البريطاني إلتفاق مع المجلس بدفع مبلغ ثابت مقداره  1222في عام        

المجلس عن الخيرات جنيه لحساب  1411ة القدس، ومبلغ جنيه إسترليني عن أربع أوقاف تابعة لمدين

يتضح أن  الرحمن، وبذلكومقام الوالي عبد  المدورة وهي األوقاف التابعة لكل من مسجد بيسان وسيرين

نصف واردات المجلس من األعشار ورسوم التسجيل في المحاكم الشرعية ورسوم الضرائب عن 

 البيوت واألراضي كانت تجمع من قبل حكومة اإلنتداب البريطاني.

 :نظام المجلسوهذا ما يوضحه النص االتي من 

عشار مقابل رسم مور المالية ترك لها تحصيل األألالمية في اسن الحكومة تعهدت بالمعاونة للطائفة اإلأ" بما 

 .3)زمن الحكم العثماني (" التحصيل كالسابق

الرسمية  نتداب البريطاني "جريدة حكومة فلسطينالجريدة الرسمية لإلوعلى أساس هذه المادة نشرت  

نيسان  21اريخ بمصادقة وندهام ديدس وكيل المندوب السامي بت أنظمة تتعلق بتخمين األعشار" الوقائع 

، من الحكومة ن يتقاضان راتبا  تتضمن عضويوالتي عشار ين األتم تعيين لجان تخموإلتمام ذلك  1222

وكاتب للجنة يكون  ن يرشحهما مختار القرية لتخمين المحصوالت ومصاحبة اللجنة،يوعضوين فخري

تخمين وظيفتهم بحددت و. عشارعشار، وتذاكر األعشار، ودفتر األعن حفظ سجالت األمسؤوال   
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قضية ونواحي ألكل منطقة األعشار من خالل تقسيم  تخمين، معتمدة على المحاصيل الصيفية والشتوية

 كخطوة أولى .

ذ إالنزاع  حلو جرتها اللجنة،أمراجعة التخمينات التي بظيفتهم تحدد وتعيين مفتشي التخمين و ثم من و

عيين لجان قوم على تتفالخطوة الثالثة أما و زارعين،و بين اللجان والمأين عضاء لجان التخمأنشأ بين 

 نتدابحد موظفي حكومة اإلأن يكون الموظف شرط أو الناحية على أخصوصية  من قبل حكام القضاء 

وتنحصر وظيفتهم في  يرادات،كاتب من مكتب اإل ويصاحبه بالوظيفة في القضاء من الدرجة العليا،

 عشار .ين األو النقصان من تخمأتتعلق بالزيادة  قضايا لمفتش في المنازعات وتسويةستشارة اإ

"  ليتم جمع التفاصيل عن مقدار 12عشار نمرة  عشار " تذكرة األأن تذاكر وتسلم الفالحوعليه ي

نتهاء تعبئة إو مفتش التخمين، وبعد أعشار بالكيلو، ويتم توزيع هذه التذاكر من قبل لجنة التخمين األ

صدار جميع إعشار، ويرادات األإيرادات، التي يقع على عاتقها جمع مها للجنة اإلتذاكر التخمين يتم تسلي

 البرتقال . العنب و و الزيتون الذرة و الشعير و ر القمح وعشاأوتحديد بدل  عشار،نظمة المتعلقة باألاأل

ل والنوع األ ن من الجمع،يعتمد على نوعالتي تعشار جمع بدل األوضحت عملية هذا النظام ضمن و

ساس أستشارة لجنة التخمين على إ( ويحدد هذا البدل من قبل الحاكم بعد  نقدا   ) عشار ماال  ستيفاء األإ

ما أ .من الحاكم رعالن الصادعالن المزارعين عن ذلك من خالل األأويتم  ،و ما يقرب منهأسعر السوق 

ادية من خالل مراقبة  مدير وتقرر قيمته الم عشار عينيا  ن بدل األيتعي النوع الثاني فيتم عن طريق

عشار عن جمع األ يرادات المحلي ويكون مسؤوال  لمكتب اإل يعتبر كل مختار ممثال   و يرادات،اإل

عطاء وصوالت الدفع أجل ألرى قمخاتير ال. فيتم توزيع دفاتر ووصالت على ةالمستحقة من كل مدين

ويتم تطبيق القانون العثماني المؤرخ في  ،عفي المقصرين بالدف ن يقدم المختار تقريرا  أعلى  للمزارعين،

ين لقاء مبلغ ي مدأمالك أعشار ويصير حجز رغام دفع متأخرات األبدون تعديل إل 1212ب آ 11

 الدين الذي عليه . 

مور الوقف المحلي أن يصحب مأبشرط  راضي الوقف،أعشار أتم تطبيقها على  نظمة السابقةاأل جميع

 وقاف المضبوطة،راضي األأون على علم بما يجري من تخمين محاصيل ويك و نائبه لجان التخمين،أ

راضي الوقف متفرقة ترسل نتيجة التخمين الى دائرة أن كانت أفي حين  عشار،ن يوقع على سجل األأو

 و نائبه.أعتراض على التخمين الذي ينظر فيه الحاكم وقاف اإلوقاف المحلية ويحق لدائرة األاأل

 لمرافقةن يبلغ متولي الوقف أالملحقة فيصير التخمين من قبل لجان التخمين على  وقافا بالنسبة لألأم

ويتم التخمين بحضوره مع منع حق  مالكه الوقفية،أاللجنة التي تخمن ضمن المنطقة التي تقع فيها 
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 راضيأعشار أيرادات التابعة للحكومة البريطانية بتحصيل وتقوم دائرة اإل. عتراضه على حكم التخمينإ

 .   1عشار مباشرةن جمع األأذا حصل المتولي على موافقة المدير بشإاال ، وقاف المضبوطة والملحقةاأل

المجلس مع  حسابات عشار ولم يتمكن من حسم قضية األ 1223تموز  11تاريخ  المجلس حتىن أال إ

لسكرتير لس مين الحسيني رئيس المجلأالمفتي يتضح ذلك ضمن برقية رفعها  الحكومة البريطانية و

 العام السياسي في دار الحكومة : 

حساباته المتعلقة بدائرة لتخاذ قيود رسمية صحيحة إن من حد األلعلى لم يتمكن سالمي األن المجلس اإلإ" 

سم المجلس. وقد فهم من إعشار القرى الوقفية التي تجبيها الحكومة بأالمالية وهي الحسابات الناشئة عن 

عشار القرى وحساباتها منذ االحتالل أمر معلق على الحصول على تحقيقات ن هذا األأالمحاسب العام عندنا 

ويدخل في ذلك بيان تحصيالت كل قرية وبقاياها  الى اليوم كل قرية على حدة وكل سنة بمفردها في كل قضاء.

فية لكي يطلع يفاد المحاسب العام الى كل قضاء فيه عالقات وحسابات وقإوقد عول المجلس على  في كل سنة.

على القيود الرسمية في الدوائر المالية ويخرج حساباتها وتصفياتها على وجه الحقيقة والضبط بحيث يعلم من 

جميع ذلك بالصورة الواضحة  صلي لكل قرية من كل سنة ومقدار تحصيالتها وبقاياها.ذلك مقدار الدخل األ

ننا أفلذلك  عليها من مفتشي المالية حسب االصول. ن يكون موافقا  أرقام يراد  وهذه القيود واأل الصحيحة.

ن تقوم بإجراء التسهيالت الالزمة في أقضية بدارات األإيعاز المقتضي الى ن تفضلوا باإلأنرجو من سعادتكم 

 .2" تاما   مر لكي يتمكن المحاسب من القيام بمهمته قياما  هذا األ

في دفع ما عليها  الحكومة البريطانية كثيرا   تأخربمشكلة عضاء المجلس أتقرير تباحث ال من خالل     

نتداب ناتجة عن جمع موال طائلة عند حكومة اإلأيملك  هنأ، مع وقاف للمجلسعشار األأ يراداتإمن 

 نن ينظم دفاتر بعموم المبالغ المطلوبة من الحكومة عألذلك قرر المجلس  عديدة، عشار لسنواتاأل

موال أدفتر ب  : تنظيموثانيا  . جر المتحقق والمتحصل والباقيلدفتر األن يوضح في اأالسنين السابقة على 

 والباقية ) التي جمعها المجلس ( والمتحصلة )المفروضة للمجلس( خاصكي سلطان والمدارس المتحققة

موال المجلس الموجودة لدى الحكومة أالوقوف على  وضوح جلأمن  )الدين المستحق للمجلس (

 مواله، وضرورة تحفيزأسباب عرقلة تحصيل أنتداب المجلس ن تعلم حكومة اإلأ وثالثا  . البريطانية

 . 3وقاف في أمر التحصيالتية لمساعدة مأموري األقضالحكومة الحكام في األ

المجلس  نتدبإذ إ 1221 نتداب البريطاني حتى سنةوظلت المشكلة قائمة بين المجلس وحكومة اإل

فندي الحافظ وحلمي باشا أيل إسماعفندي وعبد الرحمن والشيخ أعلى  لجنة مؤلفة من الحاج سعيد األ

                                                           
 

1
 .2-1، ص1299آيار 11، القدس:19العدد صحيفة الوقائع . 

2
 .91مصدر سابق، ص. وثائق فلسطينية في دور االرشيف اليهودية تيسير جبارة. 

3
أرشيف   (".13/1299/131/19)ملف رقم  1299 ولكانون األ 19 ولأ -1299بآ 11 من (:1)سجل رقم مقرارات المجلس االسالمي االعلى 

 .191، رقم القرار 1/1،  نوع القرار وقف ه1391 صفر 91 بتاريخ .مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
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بدل مقطوع كوقاف عشار األأبدال إقتراح الحكومة البريطانية بشأن إوالشيخ موسى البديري، لدراسة 

 .  1لمعامالت الوقف وتقديم تقرير للمجلس بما يرونه موافقا   وقاف في كل عام،يدفع لصندوق األ

وقاف التي يجب للمجلس بشأن األ رفع المندوب السامي كتاب 1222ام ل من عوتشرين األ 31وبتاريخ 

، اال أن مشكلة تسجيل  2وقاف والمحاسب عليهاطالع مدير األإوراق ويراداتها بعد تدقيق األإتسليم 

.  إذ طلب محاسب األوقاف تعيين موظف يقوم 1242حتى عام  راضي الوقفية ورسومها ظلت قائمةاأل

 .3ة البريطانية عن األراضي الوقفيةفة رسوم التسجيل التي تستوفيها الحكومبمراجعة ومعر

لى مقاسمة  المجلس إوصل دورها  يضا  أوقاف بل نتدابية فقط حق جمع وارادات األولم يكن للحكومة اإل

جريت قاعدة أُ وقاف المضبوطة ففي قرية زواتا التابعة لنابلس وهي من األ. في منافع جهة الوقف

" والتي تعتبر الحكومة شريكة في  فندي حمادأبحق البيارة المسمى " بستان الحاج توفيق  التخمين

 . 4المنفعة بعد مشاورة المجلس للحكومة البريطانية بشأن حل مسألة الوقف بطريقة شرعية

 دات وقف جامع سيدنا يحيى عليه السالم،يطلب فيه وار 1221لحكومة بتاريخ رفع المجلس طلب لإذ 

مور الوقف يدفع أن مأرغم من الب 1224 -1223ما بين رادات ياإلالحكومة عن دفع  اعتنمبعد إ

صر المجلس على الحكومة بإعادة أوضمن هذا الطلب  ضريبة الويركو المفروضة على العقارات،

وقاف العامة عليها خالل السنوات دارة األإوقاف ومحاسبة سم األإطية بسراضي سبأعشار أتخمين 

 .5ثري والمحافظة عليه )جامع سيدنا يحيى عليه السالم (جل ترميم الجامع األذلك أل السابقة و

 في فرض مبلغ نصف جنيه عن كل دونم يزرع  فيه التبغ، سالمي مع الحكومةوقد تباحث المجلس اإل

مع  عمل الحكومة دفتر يحتوي على مساحة الدونمات التي تزرع بهذا الصنف في جميع المزارع العائدة 

 .6وقافى دائرة األال

                                                           
 

1
أرشيف .  "(13/1221/1.2/14ملف رقم ) 1222زيران ح12-1221نيسان  2من  (:2مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل رقم )

 .  411، رقم القرار11/12، نوع القرار وقف 12/2/1221بتاريخ . مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
2

أرشيف  (.13/1299/131/19) ملف رقم  1299 كانون االول 19 ولأ -1299 بآ 11 من (:1)رقم  مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل 

 . 999،  رقم القرار 1/11،  نوع القرار وقف  1299تشرين االول  31بتاريخ . اء التراث والبحوث االسالميةإحي مؤسسة
3

ملف رقم . أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالميةواقتراح حلها ". 1291"ابرز المشاكل التي عانى منها المجلس بحلول عام 

(29/932/91/13) . 
4

أرشيف  (.13/1299/131/19)ملف رقم  1299 االول نوكان19 ولأ -1299 بآ 11 من (:1)رقم مي االعلى سجل مقرارات المجلس االسال

 . 311، رقم القرار 1/9، نوع القرار 1293تشرين الثاني  99. بتاريخمؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
5

أرشيف (.13/1221/1.2/14)ملف رقم  1222حزيران 12 -1221نيسان  2من  (:2مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل رقم )

 .111،  رقم القرار1/1نوع القرار وقف  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
6

أرشيف (.13/1299/131/19)ملف رقم  1299 كانون االول 19 ولأ -1299 بآ 11 من :(1)رقم مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل 

 . 129، رقم القرار 1/1، نوع القرار وقف 1291تموز 3بتاريخ  .وث االسالميةمؤسسة إحياء التراث والبح
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الية أن تحكم الحكومة البريطانية بأموال المجلس وباألخص األعشار أدى الى دخول المجلس بأزمات م

 .  1قرارا  بضبط المعامالت واالقتصاد في النفقات متالحقة كان على أساسها يصدر

 اإلجارة :   -2

ر فكان يأتي من عقود اإليجارة أما المصدر الثاني المهم لواردات المجلس إلى جانب األعشا       

% 1.22ج هذه العقود ما نسبته ات الوقفية. وقد شكل ناتصة بالعقاراواإليجارتين والحكر واإلستبدال الخ

% من اإليرادات. 1.1من إيرادات المجلس. هذا باالضافة إلى دخل األوقاف المندرسة والتي تساهم ب 

داخل الحرم القدسي واإلبراهيمي، ودخل العيادات كما أن هنالك واردات تتأتى من عمل المرشدين 

دخل الحكومة البريطانية والتي تقدر بمبلغ   اإلسالمية في الخليل والقدس، ومن المتبرعين، وبمقارنة

الف جنيه فلسطيني  11مليون جنيه فلسطيني سنويا ، نجد أن إيرادات المجلس ال تتجاوز  2.211.111

2سنويا  
  . 

حد الطرق المتبعة في التصرف أجارة المنفعة المعلومة ببعض معلوم، وتعد اإل اإلجارة ببيععرفت  

وكانت تتم على العقارات الوقفية المسقوفة  يرادات المالية،جل تحقيق اإلأسالمية من وقاف اإلبعقارات األ

العرف وقد كان  يجارة،سالمي للمدة الزمنية التي يجري عليها عقد اإلوالمستغلة. مع تحديد الفقه اإل

ذا رأى إاال  بنية والحوانيت،وعامين لألأراضي، وعام ثالث سنوات لأل اإليجارالسائد للمدة الزمنية في 

 جارة للعقارات الوقفية في فلسطين والقدس تتم كاالتي: طالة المدة الزمنية. اإلإن الخير للوقف أالقاضي 

 :جارة الواحدة عقد اإل - أ

جر والمتولي بحضور القاضي أو بين المستأ ،رجأوقف والمستيجار تتم بين متولي الكانت عقود اإل

يجارات برفع اإل دارة البريطانية العسكرية قرارا  صدرت اإلأ 1212وفي شهر كانون الثاني  الشرعي،

يدة جدالمنازل ال و محالتلل بناءالوإلى إقبال المجلس اإلسالمي على عمليات التعمير  دىأمما  في البالد،

 .  3للوقف على غلة أوفرفي سبيل الحصول 

                                                           
 

1
أرشيف . (13/1221/1.2/14)ملف رقم  1222حزيران 12 -1221نيسان  2من  (:2مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل رقم )

 .1/1/1221تاريخ ، ب214، رقم القرار1/2. نوع القرار موازنة  مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية
2
Kupferschmidit (U.M), 1987,  The Supreme Muslim Council : Islam under the British Mandate for 

Palestine,  New York.p. 199-191 
3
لعربي االسالمي الى االوقاف في بالد الشام منذ الفتح ا ". 1299-1219القدس زمن البريطانيين . "االوقاف الذرية االسالمية في المهتدي عبلةا

المجلد الثالث. تحرير محمد  . 2997ايلول 19-19ه/1921شعبان  21-11م المؤتمر الدولي السابع لتاريخ بالد الشا –نهاية القرن العشرين 
 441-444ص ، 2111 البخيت، الجامعة االردنية: منشورات لجنة تاريخ بالد الشام،
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وقاف أصدر موافقة على رأي مأمور أ ذإ1221تموز 2ويتضح ذلك من خالل قرار المجلس المؤرخ 

يجار تتم بعد تعمير العقار من قبل ن عملية اإلأبشرط  ،يجارغزة بتعمير دكان تم وصفها ضمن عقد اإل

كثر من يجارعقارات الوقف ألإنه ال يجوز أل المستأجر ضمن مدة زمنية محددة بثالث سنوات فقط،

 . 1ثالث سنوات

لى واحد إتصل  كانت يجارمدة اإلر بأن محاضر المجلس تظه فييجارة ن متابعة قضايا اإلأال إ

 وهذا ما عرف بتسميته "اجارة طويلة". ،في حال كان قليل يجار السنوي مع رفع قيمة اإل وعشرين عاما  

 يجارعقد اإلعلى أن يستوفي  وقاف،ومأمور األ ،القاضييجار متعلقة بقرار زيادة اإل قراركون يو

 .لحقوق الوقف وحافظا   ةسالمياإل شروط الشريعة

ن أسالالمي للجالان المعالارف بغالزة بعالد صدره المجلس اإلوالمصادقة على توقيع عقود االيجارة الطويلة، أ

قالرارات المجلالس  . كمالا أصالدر12212تمالوز 21عرضت اللجان فكرة التأجير لمدة ثالثين عاما بتالاريخ 

صالدره أ ومالن بالين ذلالك القالرار الالذي "أجالرة المثالل" يجار مالع تقالدم الالزمنرفع اإلاخرى تقتضي بوجوب 

علالى  المطالعالة الالواردة فالي كتابالة مقبالرة عبالد الالرحمن التالاجي  "بنالاء  وجالاء فياله : 1231ذار آ 12المجلس بتالاريخ 

 التسالعة السنوات السنوية في مدة األجرةن ال تزيد أعلى يجار رض لطالب اإلن تؤجر هذه األأوصواب ما جاء فيها تقرير 

 جنيهالالا   أربعالالين سالالنوات التسالالع بعالالد السالالنوية  اإلجالالرة تزيالالد ال أن وعلالالى جنيهالالا   عشالالرين فتصالاليرت جنيهالالا خمسالالةبى األولالال

 رعلالىاألم المترتبالات لتحميالل بالنسبة الرملة قاضي فضيلة تقرير في الواردة الشروط تراعى أن جنيها وعلى فتصيرثمانين

خالر  آومثالاال  "     األعلالى اإلسالالمي المجلالس وموافقالة الشالرعي القاضالي من بأذن اال والتؤجر تستبدل ال وبأن المستأجر

وثمالانين  ولالى،راضي السالدره بمبلالغ عشالرين جنيهالا علالى التسالع سالنوات األأالطويلة تأجير  اإلجارةعلى 

لشالالرعية وماجالالاء بالاله كتالالاب فضالاليلة ضالالمن شالالروط  مفالالتش المحالالاكم ا خيالالرة،علالالى العشالالرين سالالنة األ جنيهالالا  

ي كان يجارها ألإو أ استبدالهاوان اليتم  ميرية،ن يتحمل المستأجرين جميع المترتبات األأعلى  القاضي،

 .3سالمياال بموافقة القاضي الشرعي، وبموافقة المجلس اإل

وقاف من اجل وفي إيجار ثمانية مخازن من األوقاف المندرسة بيافا مثال آخر على عمليات إيجار األ

والتي تعيق  إعمار الوقف وخاصة في ظل األزمة المالية التي كان المجلس اإلسالمي يعاني منها،

 عمليات تعمير األوقاف، فقد تم تأجير الثمانية محالت للسيد حسن عبد القادر الواقعين في مدينة الرملة

                                                           
 

1
.أرشيف ( 13/1221/1.2/14)ملف رقم  1222 حزيران 12 -1221نيسان  2من  (:2)مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل رقم 
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3
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إتمام عمارة المخازن، وكان عقد جنيه فلسطيني يتم استخدامهم في  211مقابل أن يدفع إيجار مقداره 

 . 12341تموز  21اإليجار لمدة ثمانية سنوات تبدأ من 

من االوقاف المندرسة تبلغ  الدين أبو السعود قد استأجر أرض ومثال آخر يشير الى أن السيد سعد

كل مال عن  21دونم وثلث، لمدة سبع سنوات في قرية بيت أمر قضاء الخليل، بإجارة تبلغ  22مساحتها 

عقد اإليجار أن  بعد السبع سنوات، وكان الهدف من مال  عن كل سنة 111و دونم للسبع سنوات األولى،

 .2يسور المستأجر األرض بسور حجري وأن يقوم بزراعة األرض باألشجار المثمرة

وافق المجلس على  1234ففي عام  .جانبلأل تمنح أيضايجار كانت ن بعض عقود اإلأ االنتباهوما يلفت 

يجار للخواجة لودويك وكان عقد اإل ،ا  مل عن كل دونم سنوي 211جنيه و 21رض ببدل قيمته أتأجير 

جير أت. وتم 3مصلحة الوقف حسب ما تقتضيهليفا وتم الـتأجير حسب قرار المجلس لمدة ثالث سنوات 

 استدانةنه تم أحتى  مالية ضخمة من ميزانية المجلس ، مقدراتالذي استنفذ  ئهمن هللا بعد بناأفندق م

سم إوكان عقد االيجار ب ،12314تمام بناء الفندق عام جنيه فلسطيني من بنك باركلز إل  2111مبلغ 

 1231حزيران  11نه بتاريخ أاال  ،5لمدة خمسة عشر عاما   جنيه سنويا   1311الخواجا بارسكل بمبلغ 

ار يجويصير بذلك عقد اإل خرىأيجار لنفس الشخص مدة خمسة عشرة سنة تم رفع طلب تمديد عقد اإل

في  واستحقاقهيجار أخذ الضمانات الكافية على دفع بدل اإلعلى شرط من المجلس  مدة ثالثين سنة،

 .6وقافأللى محامي اإموعده بعد رفع القرار 

التي كانت أرض زراعية و  لة على تأجير الوقف لألجانب أيضا تأجير أرض المنتنة في حيفاومن األمث

وكانت العقود  ألجل إنشاء مخازن للسالح، ة، للحكومة البريطانية بعدة عقود إيجار،تحتوي على برك

وتم الدفع بموجب شيك لبنك باركلز  1242نيسان  1إلى  1242 نيسان 1الممتدة من  تغطي الفترة

أمتار مربعة من  1211والعقد الثاني  متر، 111بمبلغ جنيه واحد عن كل دونم، لمساحة مؤجرة تبلغ 

 ،1241أيار  11الى تاريخ  1243تشرين األول  22تم تأجيرها لمدة ثالث سنوات من تاريخ  األرض

وقد بارك متولي الوقف عقود اإليجار للحكومة  .1241تشرين األول  22والعقد الثالث بدأ من تاريخ 
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ديرا  لجهود قوى  ومع ذلك وفي هذه الظروف وتق --- "البريطانية وتمنى لها الفوز في الحرب العالمية الثانية 

حكومة جاللتكم القيمة في هذه الحرب فأنني مستعد بتوقيع اتفاقية عن هذه االرض باعتبار األجرة عشرة جنيهات سنويا 

 .1أرجو هللا ان يكلل جهودكم بالنجاح والنصر"

راضي ففي عام و األأيجار خارج نطاق العقارات الموقوفة كانت بعض  قضايا اإلومن جانب آخر 

تم تأجير  1221حزيران  1وبتاريخ  ،2في بيت لحم لراغب النشاشيبي تم تأجير البرك السلمانية 1234

و تأجير  ، 3من هللا الى دائرة مياه بلدية القدس لثالث سنوات مقابل خمسة جنيهات لكل سنةأبركة م

البريطاني بعد  شرطةغلقت من قبل الأن هذه الدكان قد أال إمقهى لمدة سنة كاملة وقف كلدكان  مجلس ال

 .4شهر، بسبب تصريح طبيب الصحة بعدم مالئمتها الصحية أستة 

يرجع في مبلغ الوقف المقرر على المستأجر في حال سالمي المجلس اإل في بعض االوقات كان   

من الموافقة  1221حزيران  1ضمن قرارالمجلس بتاريخ  وهذا ما كان واضحا   تعرض العقار للخراب،

الدكان من  ُهدمن أيجار دكان في غزة للمستأجر حسن غزال، بعد إمن   قرشا   121على تنزيل مبلغ 

 11مقدار  يجار عقارات في يافاإيضا تنزيل أومن االمثلة  5مطار في نصف السنة المذكورةكثرة األ

 .  6في فلسطين 1221يجار األوقاف نتيجة الزلزال إنتفاع المستأجرين في إلعدم  جنيها وخمسمائة قرش،

والتي  رع النوباني في رام هللا اراضي مزأيجار إففي عملية  ،بمبلغ مالي جارة لم تكن دائما  عملية اإلو

 سالمي فرض المجلس اإلفقد  شجار،رض واألعلى األ من األوقاف المندرسة كان عقد اإليجار تعد جزء  

ساس عقدين أعلى  ةاإلجارن تكون مدة أسنوات على ست  لمدة مقدار تسع جرار من الزيت في السنة،

وقاف المندرسة الذي نص على وقد صدر هذا القرار بعد تقريرمفتش األ كل عقد مدة ثالث سنوات،

 . 7جراءمنفعة الوقف من هذا اإل

 

                                                           
 

1
 .85/5 95פ ملف رقم  .دولة اسرائيلأرشيف . تأجير مسجد ابو يونس في حيفا

2
 (.11/2.2/34/2رقم الوثيقة ) .أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية. "122"صندوق بيت لحم 

3
أرشيف  (.13/1221/1.2/14)ملف رقم  1222 حزيران12 -1221نيسان  2من  (:2مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل رقم )

 .314، رقم القرار1/1/2، نوع القرار وقف 1/1/1221. بتاريخ بحوث االسالميةمؤسسة إحياء التراث وال
4

( . 13/1222/1.3/14)ملف رقم  1232 تشرين الثاني 11 -1222حزيران 12:من  (3مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل رقم )

 .3232القرار رقم  ،1222 كانون االول 1. بتاريخ االسالمية أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث
5

أرشيف  (.13/1221/1.2/14)ملف رقم  1222 حزيران12 -1221نيسان 2من  (:2مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل رقم )

 .124، رقم القرار11/3نوع القرار وقف  ،1/1/1221 تاريخ. إحياء التراث والبحوث االسالمية مؤسسة
6

. (13/1222/1.3/14)ملف رقم  1232 تشرين الثاني 11 -1222حزيران 12ن م (:3مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل رقم )

 .3241، رقم القرار  11/2، نوع القرار وقف14/1/1222بتاريخ أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية . 
7

 (. 13/1222/1.3/14) ملف رقم 1232تشرين الثاني  11 -1222حزيران 12من  (:3سجل رقم ) مقرارات المجلس االسالمي االعلى

 .3113، رقم القرار1231 الثانيتشرين  12بتاريخ أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية. 
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 :عقد الفراغ باالجارتين  - ب

عقد الفراغ والتفرغ باإلجارتين وهو عقد إجارة مؤبد ما يطلق عليه فهو  اإلجارةخر من ما النوع األأ

وأجرة مؤجلة ضئيلة سنوية يتجدد العقد  جرة معجلة مساوية لقيمته الحقيقية،إ، بالخربار الوقف على عق

قضية فراغ  تظهر التزام  1231ومن القضايا التي عالجها المجلس في عام  .1عليها ودفعها كل سنة

لي المستأجر ن يخأجنيه في السنة لمدة معينة تم تحديدها في عقد الفراغ على  211المجلس بدفع مبلغ 

اال أن محاضر المجلس  ،2سالمي األجر الذي دفعه المستأجرخالل سنة من بدء سداد المجلس اإل

 اإلسالمي لم تحتو على هذا النوع من العقود اال نادرا . 

 :المقاطعة  و الحكر - ت

ما  رةكرض المحيمنح المحتكر حق البقاء والقرار على األ إيجارهنه عقد أيعرف ب اإلجارةنوع ثالث من 

اما الحق الثاني فهو  جر المثل،أحق مالك الرقبة وله  ويتعلق الحكر بحقان هما : جر المثل،أدام يدفع 

يقصد تأجير  المقاطعةأما  .3لمثلدام يدفع أجرة ا رض والقرار عليها ماحق المحتكر وهو البناء على األ

غاللها بغرس األشجار أو بإنشاء معينة فيقوم هذا الشخص بإستالوقف لشخص ما لقاء أجرة سنوية  أرض

األبنية على أن تكون األشجار أو األبنية القائمة عليها ملك المستأجر، وإذا توفي المتصرف على أرض 

وقف المقاطعة ينتقل هذا الحق الى ورثته وال يحق للمتولي أن يمنع الورثة من وضع اليد عليها، وحكم 

إن المقاطعة تنتقل و ،حكمه في االرض االميريةالمتصرف في أرض الوقف المؤجرة بالمقاطعة ك

"ان الحكر ال يستوفى اال عن والقاعدة الفقهية تقضي . 4نتقل التصرف في األراضي االميريةيباألرث مثلما 

 .5"الوقف الصحيح ...

 مكان االدارة السنية لدولة العثمانية في معامالت الحكر بعد ربطها بإعالمحل المجلس االسالمي  

سالمي وفي بعض حاالت الحكر نجد المجلس نظام المجلس اإل ( من وظائف 2من المادة ) شرعي ض

                                                           
 

1
 .191 .مصدر سابق، ص اوقاف القدس زمن االنتداب البريطاني. المهتدي عبلة

 
2

 (.13/1222/1.3/14) ملف رقم  1231ي نتشرين الثا 11 -1222حزيران 12من  :(3مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل رقم )

 . 3224 رقم القرار، 21/3/1222بتاريخ  .وث االسالميةأرشيف مؤسسة إحياء التراث والبح
3

االوقاف في بالد الشام منذ الفتح العربي االسالمي الى  . 1299-1219القدس زمن البريطانيين "االوقاف الذرية االسالمية في  .المهتديعبلة 

تحرير محمد  -.المجلد الثالث  2997ايلول  19-19ه/1921شعبان  21-11المؤتمر الدولي السابع لتاريخ بالد الشام  –العشرين نهاية القرن 
 .441 ، ص 2111 الجامعة االردنية: منشورات لجنة تاريخ بالد الشام، البخيت،

4
 .121ص ،9113: المعهد القضائي الفلسطيني، شرا. النقانون األراضي دواس، أمين.

5
االوقاف في بالد الشام منذ الفتح العربي االسالمي الى  .1299-1219القدس زمن البريطانيين االوقاف الذرية االسالمية في  عبلة المهتدي.

تحرير  -.المجلد الثالث  2997ايلول  19-19ه/1921شعبان  21 -11المؤتمر الدولي السابع لتاريخ بالد الشام  –نهاية القرن العشرين 
 . 441، ص 2111 البخيت،الجامعة االردنية: منشورات لجنة تاريخ بالد الشام،محمد 
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ن المجلس أاال  .1راضي المحكرةمن األ واالنتقالستيفاء الحكر واألذن بإجراء الفراغ إقد ربط بين 

 قسما  ضاعت أوقاف بالزمن القديم ن طريقة تحكير األأ"حيث  جاء فيه 1231 ذارآ 12بتاريخ  صدر قرارا  أ

ستبدال بحيث يعود نفعه للوقف فالمجلس ذا وجد راغب باإلإمنها لذلك فطريقة التحكير ال يرى المجلس العمل بها و عظيما  

 ،2بي ضبهأرض وقف أوقد صدر القرار بعد طلب تحكير  ،بهذه الصورة يوافق لذلك صار تحرير هذا القرار "

ا قد تصلح للبناء في المستقبل فتكون ذات فائدة نهرض ألأساس ذلك القرار رفض المجلس تحكير أوعلى 

 .3كبر من تحكيرهاأوقاف لأل

لسيطرة المالية على وارادات المجلس تحصيل بدالت الحكر لعمال الحكومة البريطانية أ ومن     

المجلس يتضح فيها سبب التأخير من قبل  وذلك يظهر ضمن مخابرة بين  الحكومة و والمقاطعة الوقفية،

صحاب الذمم من دفع أتمنع  كومةححيث وضحت ال يرادات الحكر والمقاطعة الوقفية،إ في جمع الحكومة

وامر لعموم رؤساء ألتماس منها بإصدار الحكومة البريطانية واإلراسلة لذلك قرر المجلس م ما عليهم ،

ر حكاوقاف ومراجعتها بشأن تحصيل بدالت األالمحاكم المركزية لينظروا بمذكرات مأموري األ

 .4والمقاطعات الوقفية

راضي الفاصلة بين األ م يكن هنالك كشوفات واضحة للحدودحيث لمثال على ذلك راضي المجدل وتعد أ

تعيين لجنة للكشف وحل الخالف  1221 عامب دى الى طلب المجلسأمما  راضي الحكر،أ العشرية و

جمع  ناطة مهمةإمع  مر،ألعشار ريثما يفصل بامقابل الطلب من الحكومة عدم مباشرة تحصيل األ

 . 1راضي فلسطينأجميع  حسالمي هيئة تقع على عاتقها مسن يعين المجلس اإلأعلى  وقاف،الحكر لأل

 االستبدال: -9

مقابل بدل من  خراج العين الموقوفة عن جهة وقفها،إنه أستبدال فيعرف: بما في ما يخص اإلأ       

ستبدال الوقف إعين التي كانت موقوفة. وقد تعددت حاالت مكان ال والبدل يكون وقفا   ،عينو الأالنقود 

تمام عمليات بناء إل استبدالهو ما هو الزم أ وقاف،بين تبديل ما هو خرب من األ دارة المجلسإزمن 

                                                           
 

1
(. أرشيف 13/1221/1.2/14) ملف رقم 1222 حزيران  12 -1221نيسان  2من  (:2مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل رقم )

 .222م القرار، رق1/2، نوع القرار وقف 1/1/1221بتاريخ  مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
2

 (.13/1222/1.3/14) ملف رقم  1232تشرين الثاني 11 -1222حزيران 12من  (:3مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل رقم )

 .3211رقم القرار  ،3/1نوع القرار وقف  ،12/3/1222بتاريخ . أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية

3
 .(13/1222/1.3/14)ملف رقم  1232 تشرين الثاني 11 -1222حزيران 12من  (:3ل رقم )مقرارات المجلس االسالمي االعلى سج

 .3212رقم القرار  ،3/2نوع القرار وقف  ،31/2/1222 بتاريخ .أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية

4
أرشيف  (.13/1299/131/19) ملف رقم  1299 كانون االول 19 اول -1299 بآ 11 من (:1) مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل رقم

 .313، رقم القرار 1/  9 ، نوع القرار وقف1299تشرين االول  99 بتاريخ: .إحياء التراث والبحوث االسالمية مؤسسة
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بقرار من الحكومة البريطانية، او  1212عقارات جديدة وخاصة بعد رفع ايجار العقارات في عام 

 .ام بشراء عقارات جديدة تعود بالمنفعة على الوقفو للقيأ لسداد ديون المجلس ،

رض في أذا كان إوخاصة  قيمته، الوقففقدان لى إستبدال رجاع عمليات اإلإ يضا  وباإلمكان أ      

و نتيجة لتضرر المستحقين للوقف بدفع الرسوم القانونية السنوية المترتبة على أ منطقة غير متطورة،

 ،رض وقفية ودفع ثمنها نقدا  أستبدال قطعة إو نتيجة لقرار الحكومة أقف، الوقف، والتي تزيد عن غلة الو

كثر أت آمباني ومنش ألقامةيجار للعقارات من محالت ومنازل وسعي الجميع بدالت اإل ارتفاعو بسبب أ

 .  2رض ومحاولة تحسينهاباأل االحتفاظمن محاولتهم 

دي المتولي على وقف محبوبة الخالدي بإستبدال فندي عطا هللا الخالأفقد وافق المجلس على طلب فؤاد 

بالبدل المدفوع عن كل ذراع مربع وهو  ذراعا   1111رض الواقعة في باب الساهرة بمساحة قطعة األ

لما جاء من تقرير مفتش  وفقا  وضمن المسوغ الشرعي  ،ستبدال الوقفإذا ثبتت مسوغات إ مال   222

بدال على تعمير البيوت الخربة التابعة لمتولي الوقف ستن يصرف مال اإلأعلى  المحاكم الشرعية،

 .3نظارة المحكمة الشرعية في القدس وتحت

رض التابعة للشيخ خير الدين الرملي على تبديل قطعة األي سالمخرى وافق المجلس اإلأومن جهة 

 وإظهارستبدال، ذراع مربع بعد موافقة مفتش المحاكمة الشرعية على اإل 111والبالغة من المساحة 

 ،4شراف قاضي الرملةإن ينشئ في مال البدل عمارة تكون تحت أعلى  ،لالستبدالالمسوغات الشرعية 

 .5رض وتعمير دكانتين بمال البدلأ استبدالوتم الموافقة من قبل المجلس على 

                                                                                                                                                                                     
 

1
أرشيف  (.13/1221/1.2/14) ملف رقم  1222حزيران 12 -1221نيسان  2من  (:2مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل رقم )

 . 422، رقم القرار 1/2، نوع القرار وقف 1221تشرين االول  1بتاريخ  إحياء التراث والبحوث االسالمية. مؤسسة 
2

االوقاف في بالد الشام منذ الفتح العربي االسالمي الى  ".1299-1219المهتدي، عبلة ."االوقاف الذرية االسالمية في القدس زمن البريطانيين 

-421صمصدر سابق،  . 2997ايلول  19-19ه/1921شعبان  21 -11ر الدولي السابع لتاريخ بالد الشام المؤتم –نهاية القرن العشرين 
423. 

3
.  (14/13/1929/13)ملف رقم  1232تشرين الثاني  11 -1222حزيران 12من  (:3مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل رقم )

 . 3111رقم القرار  ، 3/1نوع القرار وقف ه ،1342بتاريخ أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية. 
4

. 14/13/1929/13)ملف رقم )  1232 يتشرين الثان 11 -1222حزيران 12من  (:3مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل رقم )

 . 3134رقم القرار  ،3/1نوع القرار وقف  ،1231كانون االول  2بتاريخ أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية. 

5
 .(14/13/1929/13)لف رقم م 1232تشرين الثاني  11 -1222حزيران 12من  (:3المجلس االسالمي االعلى سجل رقم ) مقرارات

 . 3111، رقم القرار 3/1، نوع القرار وقف 1231تشرين الثاني  14بتاريخ  .إحياء التراث والبحوث االسالمية أرشيف مؤسسة
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قتراح مأمور نابلس إعلى ان ذلك ضمن قرار موافقة المجلس ستبدال الوقف بالمال فكما بالنسبة إلأ

 كثر نفعا   أستبدالها بالنقد إن أل لمن رغب في شرائها، رض خلة غانم بالبدل الماليأإستبدال وقف ب

 .1ومصلحة للوقف

بعث عبد الرحمن التاجي متولي وقف حامد أفندي التاجي طلب للمجلس بإستبدال نصف بيارة في  

جنيه عن  31بمعدل  جنيه،سمائة دونم، وذلك مقابل مبلغ الف وخم 22 ملة تبلغ مساحة  البيارة كامال  الر

 كل دونم مقابل أن يتم صرف مبلغ اإلستبدال عن نصف األرض على تعمير النصف األخر منها،

على أن يسجل النصف الثاني من األرض التي ستعمر  وخاصة أن النصف األخر ليس عامرا  بالثمار،

اجي موافقة المجلس على بأسم األوقاف، وقد طلب متولي الوقف وعضو المجلس عبد الرحمن الت

فؤاد أوالد شاكر حسن علي من الرملة وخاصة بعد توفر  اإلستبدال مع الراغبين يعقوب وأسحاق و

وقدم الحاج أمين  1234 تشرين األول 2جميع المسوغات الشرعية لإلستبدال وقد حرر الطلب بتاريخ 

 .  2م نفسهتشرين األول من العا 1في  الحسيني موافقة المجلس على اإلستبدال

اإلستبدال في بعض األحيان دافع للخالص من األراضي الوقفية التي تعاني وارداتها من ضعف  إن    

 12 اال أن قضية إستبدال وقف بني تميم في القدس الواقع في تل المصابن حكاية أخرى ، اذ في ،وقلة

ف بأرض ملك عائدة لسيد إستبدال هذا الوق طلبو قاضي الشرع للمجلس  رفع متولي الوقف 1231آب 

جنيه فلسطيني لحكومة  24.121حسن صدقي بك الدجاني، ودافع اإلستبدال هو الهرب من دفع مبلغ 

وقد وضح متولي الوقف أن واردات الوقف الضئيلة  اإلنتداب مقابل ضرائب مستحقة على هذه األرض،

يدفع ضرائب األرض ستقوم  وأن الوقف ذو مورد صغير جدا ، فأن لم ال يمكن أن تسد هذا المبلغ،

. وأن السيد صدقي بك الدجاني سيدفع مبلغ الوقف نهائيا  مجلس في المزاد العلني  ويخسر الحكومة ببيعه 

وفي هذا الثمن   نصف جنيه عن كل دونم وفي ظل األوضاع االقتصادية السيئة هذا الثمن ليس ببخس،

بعث قاضي الشرع في القدس لجنة لمعاينة  يشتري أرض الملك التابعة لسيد صدقي بك الدجاني. وقد

، حدوده ا  مترا  مربع 431الملك يبلغ من المساحة لدجاني وكانت نتيجة المعاينة أن ملك صدقي بك ا

الشرقية والجنوبية مقبرة مأمن هللا، ومن الشمال طريق عام معبد، ومن الغرب ملك خاص لسيد عمر 

ام مسقوف من ثالث غرف، ومطبخ وبيت خالء مع حمأفندي الدجاني، وعلى هذه االرض دار مؤلفة 

األرض كراج كبير بمساحة  متر، وعلى نفس 111كرميد وتبلغ مساحة البناء  بالحديد والبيطار، وعليه
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والبناء كله مغطى بحجر المزى اليهودي، اال أن بعد التدقيق في هذا العقار تبين أنه مرهون  ،متر 131

 2412نيه فلسطيني، وقد خمن الملك من قبل مهندس البنك ضمن مبلغ لبنك باركليس على مبلغ الفين ج

 جنيه فلسطيني، وقد خمنت اللجنة العقار 

 3متر، و 431 سعر المتر الواحد من األرض البالغة مساحتهاجنيهات  1نظرا  لهبوط األسعار ب 

ضحت وقد و ،جنيه فلسطيني 3121مترا ، أي بمجموع  231 جنيهات عن متر البناء البالغ مساحته

 12وأن الدار تؤجر حاليا  بمبلغ  ،اهر وخاصة أنه في حي عامر بالسكنأن لهذا الملك مستقبل ز اللجنة

 .1جنيه 121جنيه، وعليه يكون اإليراد السنوي  12جنيه، والكراج بمبلغ 

ت وعلى أساس ذلك يتضح أن عمليات التصرف من اإليجار والمقاطعة والحكر واإلستبدال كان        

ولكن هذا المصدر المالي متذبذب وغير ثابت حسب قيمة العين الموقوفة وحسب  ،ا ماليا  للمجلسمصدر

إنخفاض  وأيضا ترتبط عمليات اإليجار المختلفة بارتفاع و ما يفرض على الموقوف من إيجار،

 لعمارة وبالترميم.اال أن المجلس قد استفاد من هذا  الدخل المتذبذب با اإلقتصاد وبالقوانين البريطانية،

 االسالمي األعلى: الشرعي  مصروفات ونفقات المجلس - ب

 

مصاريف ترتبت على مسؤوليته  تنوعت مصروفات ونفقات المجلس من رواتب للموظفين الى نفقات و

عن ادارة شؤون االوقاف. ويمكن إجمال مصاريف المجلس اإلدارية في مصاريف رواتب موظفي 

لدينية التي تضم مصاريف المساجد، ومصاريف الترميم، ومصاريف األوقاف، ومصاريف الخدمات ا

يادات والمتاحف واألعمال اإلصالح الزراعي وزراعة األشجار، ومصاريف التعليم والصحة والع

 .2الخيرية

وفي هذا السياق سيتم التركيز على جانب المصاريف المترتبة على مسؤوليته عن إدارة شؤون األوقاف 

في المؤسسات التابعة  أهم هذه المصاريف، مصاريف المياه يه الدراسات السابقة. ومنالذي لم تتطرق ال

للمجلس من مدارس ومساجد وغيرها. ولحل هذه المسألة حاول المجلس إيجار برك سليمان الوقفية 

للحكومة البريطانية وتحت إشراف بلدية القدس، وذلك مقابل تزويد المجلس اإلسالمي األعلى، 

الخيرية اإلسالمية، ومدرسة اإلناث اإلسالمية، ودائرة الهيئة الفنية، والمسجد االقصى والمؤسسات 

وتكية خاصكي سلطان، والمستوصف اإلسالمي بالماء مجانا . وقد وافقت الحكومة البريطانية على هذا 
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ار ، إال أن عملية تجديد عقد اإليج1222إلى  1223الشرط في عقد اإليجار األول الممتد بين عام 

يلق الشرط موافقة  جنيها مصريا ، لم 211( مقابل 1222-1222الثاني والممتد ألربع سنوات )

الحكومة اإلنتدابية بدعوة أنها وضعت نفقات كبيرة لتحسين البرك وأشغال التشجير بجوارها. وكما 

النفقات التي  رفضت أيضا حكومة االنتداب البريطاني رفع اإليجار الذي طلبه المجلس للعقد الثاني بحجة

 صرفت على مشروع تزويد القدس بالمياه. 

طالبت دائرة المياه بتحديد معدل الماء المستهلك كل يوم داخل الحرم الشريف للوضوء  باإلضافة الى ذلك

جنيه رسوم الماء المحول للوضوء في  14طالبت الحكومة بمبلغ  21/11/1221وغيره. وفي تاريخ 

شرة قروش عن كل متر مكعب، وقد حاول المجلس رفع طلب لدائرة الحرم الشريف أي ما يقارب ع

 .1الماء المحولة إلى المسجد الشريفالمياه لتخفيض حجم رسوم 

جنيها سنويا ،  21فواتير الكهرباء والتي تصل إلى ما يعادل  ومن ضمن مصاريف المجلس الإلدارية

جنيه. ولم تكن الكهرباء  214تي بلغت وال 1224وعلى سبيل المثال نشير إلى مصاريف الكهرباء لسنة 

جنيه  231هي الوحيدة مثار الجدل حول زيادة نفقات ومصاريف المجلس، فقد صرف المجلس مبلغ 

رغم األزمة المالية التي كان يمر بها، وهذا المبلغ الذي صرف على  1231على اإلحتفاالت في عام 

جنيه  112رميم الحرم الشريف الذي كلف على ت 1221اإلحتفاالت يفوق المبلغ الذي صرف في عام 

 . 2فقط

االراضي الزراعية خاصة تلك المهددة من  من عديدالشراء من نفقات المجلس ومصروفاته  ومما زاد

خرج المجلس عن الميزانية المقدرة للمصروفات وذلك  1234خطر بيعها للحركة الصهيونية. ففي عام 

، وقد حصل المجلس على مبلغ شراء األراضي من 3يللشراء أراضي في قرية الطيرة والطيبة وعت

المجلس،  جنيه من الحكومة نتيجة أعشار متراكمة لدى الحكومة من حق 14121خالل إستيفاء مبلغ 

والتي كانت خارجة عن توقعات المجلس الذي قدر ادة واردات المجلس زي وكان هذا المبلغ سبب في

بمقدار 1233جنيه، وزيادة عن واردات عام  112133بمبلغ  1234وارداته في بداية عام 

 جنيه. 121413

 : كحالة يمكن إيضاحها بالجدول اآلتي  1234ومن أجل توضيح هذه المصروفات نعرض مصروفات 
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 (   2جدول رقم ) 

 12991االسالمي االعلى لعام  الشرعي المصروفات الخاصة للمجلس

  المصروفات

 مال                                      جنيه                                 

 مواد النفقات 

 مرتب الخيرات المدورة  297                                                1212

 بدل االوقاف االربعة  991                                                 1119

 مرتب المديرين  129                                                  921

 مرتب المدرسين  179                                                1211

 مرتب البوابين  197                                                 229

 اجار دور المدارس  999                                                 991

 متفرقة القرطاسية واالدوات  929                                                    11

 تعميرات دور المدارس  919                                                    291

 نفقات سفر  119                                                  29

 م 1291-1299ضرائب لسنة  119                                                  971                   

 تعميرات العقارات المندرسة   117                                                    21                   

 ائدات الجباة ع 191                                                  111                  

 نفقات محاكمة  119                                                     17                  

 مساحة وتسجيل  999                                                         99                

 مفروشات مساجد القرى  799                                                       12                

 استحقاقات غير مؤادة  999                                                         99               
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 االسالمي االعلى المالية: الشرعي  مشكالت المجلس - ث

 

ة دائما  مثار شكاوي للكثير من عامة كانت سياسة ومشاريع المجلس والتي يترتب عليها نفقات باهظ      

المسلمين، إذ أدركوا أن الكثير من أموالهم توضع في غير موضعها، وفي جريدة الصراط المستقيم 

وتحت عنوان "أسباب األزمة انشاء جامعة إسالمية شيئ غير هذا أجدى " يتهم كاتب المقال مكتب 

نشاء جامعة اسالمية في القدس من أموال المجلس هم االمي والحاج أمين الحسيني بمحاولتالمؤتمر اإلس

دور هذه  لجنيهات في غير محلها إذ اليتعد  االسالمي األعلى. معتبرا أن هذا سيؤدي إلى صرف ألوف ا

الجامعة اإلسالمية المزمع انشاؤها أن تكون مدرسة مثل المدارس األهلية التي مات بعضها وتناقص 

ديدة يعيش منها من عجزت إلسالمية ال يراد منه سوى فتح تكية جبعضها اآلخر، وأن إنشاء الجامعة ا

 .1ن تعيشهماألوقاف أ

 

جهت للمجلس اتهامات كثيرة بخصوص المصروفات حيث كانت تدفع رواتب اوفي نفس السياق و      

منخفضة وقليلة لموظفي المساجد، في حين كان يتقاضى رئيس المجلس اإلسالمي األعلى واألعضاء 

، وذلك 1221المادة السابعة من نظام المجلس الموضوع  اتبهم من حكومة اإلنتداب حسبرواألربعة 

مقابل عملهم في المحاكم الشرعية، ولم يكن هذا الدخل الوحيد لهم، فإلى جانب ذلك حصلوا على نسبة 

-1211لمجلس )معينة من صناديق الوقف. فقد بلغ مقدار دخل رئيس المجلس في السنوات األولى من ا

 جنيه استرليني 111-131ة فتراوحت مرتباتهم سنويا(، أما األعضاء األربعجنيه استرليني  1411

سنويا ، إال أنه حسب األرقام الرسمية كانت هذه الرواتب أقل؛ فراتب رئيس  المجلس من الحكومة 

ب لهذه الرواتسنويا  جنيه استرليني. إضافة  331جنيه استرليني سنويا  ولكل عضو  111اإلنتدابية بلغ 

ترليني سنويا من صناديق جنيه اس 211استرليني سنويا ، ولكل عضو  جنيه 442كان الرئيس يأخذ مبلغ 

 األوقاف و كانت تتفاوت هذه الرواتب حسب الميزانية السنوية . 

 

جنيه استرليني سنويا ، والمفتي  221-211بالمقابل كان يتقاضى رئيس المحكمة الشرعية راتب          

جنيه استرليني سنويا ، أما  112-12جنيه استرليني سنويا، وكاتب المحكمة الشرعية راتب  121راتب 
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 جنيه استرليني سنويا  ، 311-211تتراوح بين  المحاسب والمراقب العام فرواتبهمسكرتير المجلس و

 .1ي سنوياجنيه استرلين 111المجلس  ب  اتجنيه استرليني سنويا، وكُ  211ووظيفة مأمور األوقاف 

 

وبالرغم من األزمات المالية التي مر بها المجلس إال أنه لم يفكر في  تقليص عدد الوظائف بتوفير 

ن يأخذ عن كل وظيفة راتب رغم الرواتب حيث عين الشيخ شاكر العلمي بأربعة وظائف للمجلس وكا

بغزة بمرتب خمسة نظام المجلس للجمع بين الوظائف. فقد كان إمام ومدرس في جامع الشمعة  منع

جنيهات شهريا ، ومعلم بمدرسة الفالح التابعة للمجلس بمرتب أربع جنيهات شهريا ، ومأذون شرعي، 

لعلمي الذي كان محاسبا إلى جانب ممارسته التجارة في غزة، وهذا كله بسبب أنه قريب ليوسف أفندي ا

 .2في المجلس

 

ية فقط بل تعدت ذلك لتصبح قضايا ترفع في المحاكم تكن هذه اإلتهامات حديث الصحافة المحل لم        

المجلس ترافع بها محامي المجلس عوني بك عبد  يين. فقد رفع أهل الخليل قضيةويحكم بها قضاة بريطان

جلسة  الهادي والمحامي فخر الدين بك الحسيني، ومن الجهة المدعية جورج بك صالح وذلك ضمن

 يكر والعضويين علي بك جار هللا والخواجة فرومكن.المستر ب ، أما القاضي فكان2/3/1232

وتتمحور القضية باتهام أهل الخليل المجلس بصرف أموال واردات الحرم اإلبراهيمي الوقفية بغير     

محلها وبغير شروط الواقفين لألوقاف، وأن حكومة اإلنتداب تجبي واردات األوقاف وتصرف جزءا  

ن أخرى خارج الخليل. إال أن المحكمة ردت الدعوى وأصدرت القرار منها على الخليل والباقي في أماك

برفض الدعوى بحجة عدم وجود أوراق كاملة بشروط الواقفين لألوقاف. وقد قاس أهل الخليل الشروط 

على أساس وثيقة واحدة وهي وثيقة وقف صموئيل، ومن جهة أخرى فقد رفضت الدعوى مع تحميل 

لى أساس أن هذه األوقاف كانت تدار خالل الفترة الدولة العثمانية  دون المستدعيين أعباء التكاليف ع

 .3اإللتفات إلى شروط الواقفين، وعدم وجود أوراق ثبوتية تدعم قضيتهم 

"عام المشاكل اإلقتصادية والمالية" للمجلس اإلسالمي وقد بدأ ذلك واضحا  من خالل  1231شكل عام 

جنيه، ورغم ذلك  31.111في خزينة المجلس بمقدار  ود عجزتسلم موظفي المجلس رواتبهم ووجعدم 

جنيه،  2124من ديون المجلس مبلغ  بمشروع بناء فندق القصر الذي زادبدأ المجلس اإلسالمي األعلى 
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فقط % 41 أخذ الموظفون 1232صري، وبحلول عام جنيه م13211ونقص في ميزانية البناء بمبلغ 

الموظفين. وبتخفيض األعشار المقدمة من الحكومة الى المجلس وتم تخفيض رواتب جميع  من رواتبهم

إذ كانت تشكل نصف  زادت مديونية المجلس باعتبار األعشار المورد االساسي لألموال، 1232عام 

 . 1مدخول المجلس مما يشير إلى أن الحكومة هي الممول األساسي للمجلس

يكون للحكومة الدور الكبير في استمرار األزمة   1232وفي استقراء الموازنة العامة لألوقاف في عام 

 : االقتصادية

أكثر من خمسة عشر الفا  من  1232وف ال تدفع للمجلس خالل سنة بما أنه ورد من الحكومة أخيرا  أنها س" 

الجنيهات وهذا هو بنقص خمسة االف جنيه  عن ما هو مقدر في الواردات حسب ما هو وارد في  الئحة 

ة المذكورة وبما أنه كان رصد ستة االف جنيه كتحصيالت من الفندق في حين أن سير الحالة ال الميزانية للسن

عن  هر أنه سينقص نحو الف ومأتى جنيهيؤمن أكثر من نصف هذا المبلغ كما أن المبلغ المخمن للدليل ظ

فقد أصبح من  قد زادت عند التدقيق حوالي الف جنيه 1231مبالغ الواردة كديون عن سنة المخمن وأن ال

ذي  21هو مخمن في الالئحة  لذلك نرى أن ما تقرر سابقا  بقرار تاريخ  الضروري إجراء اقتصاد أكثر من ما

ن تكفي قط تجاه هذه الحاالت ونقرر أمن التنزيالت في الرواتب ال 4121الرقم  1232 اذار 22ه  321القعدة 

 ،%12لمعلمين قيمين والبوابين والنواطير واألساتذة وايكون الخصم في رواتب المجلس والمأمورين والكتبة وال

وفي رواتب التالة والتربية والتقاعدات  %،21وفي رواتب األئمة والخطباء والمدرسين والوعاظ والمؤذنين 

وفي رواتب المخصصات ومعتاد الزوايا التي ال تأخذ من الخيرات المدورة وفي إعانات المدارس  %،22

وفي رواتب المحتاجين ومعتاد الزوايا التي تؤخذ من الخيرات المدورة  %،31وايا وترتيب إلطعامات الز

 .2" 1232%، على أن يكون اعتبار هذه التنزيالت اعتبارا  من أول شهر مارس 21

وقد طلب المجلس من الحكومة البريطانية التوسط بينه وبين البنك العثماني لتخفيض حجم دين المجلس 

جنيه، على أن يقسط الدين على ثالثة أشهر، وتأجيل الفرق بالمبلغ إلى  2111ى جنيه إل 1211البالغ 

 .12323محاولة منه سد العجز في ميزانيته لسنة  مدة أطول من المدة المعينة في شرط القرض،

ورغم هذه الضائقة المالية اال أن المجلس قدم قروض زراعية للفالحين من أموال االيتام كمحاولة لسد 

قروض للفالحين بقرية الحميدية التابعة  أعطيت 1233 كانون االول 1ففي الكتاب المؤرخ في  العجز،

بعد أن عجز صندوق  دونم من صندوق األيتام في حيفا، 4144البالغة مساحة إراضيهم ب لبيسان و

                                                           
 

1
Kupferschmidit (U.M), 1987, The Supreme Muslim Council : Islam under the British Mandate for 

Palestine, New York.p. 181-183 
2

. (14/13/1929/13)ملف رقم  1232تشرين الثاني  11 -1222حزيران 12من :(3مقررات المجلس االسالمي االعلى  سجل رقم )

 . 1232لسنة  32/12نوع القرار موازنة  .االسالمية والبحوث اءالتراثإحي مؤسسة أرشيف
3

 .(14/13/1929/13)لف رقم م 1232تشرين الثاني  11 -1222حزيران  12من : (3مقررات المجلس االسالمي االعلى  سجل رقم )

 حكومة في تخفيض اقساط البنك العثماني .، نوع القرار طلب توسط ال2122رقم القرار  .االسالمية والبحوث إحياءالتراث مؤسسة أرشيف
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 جنيه فلسطيني قرضا   311طبريا وبيسان عن إقراضهم المبلغ. وبطلب من الحاج أمين الحسيني تم منح 

للفالحين لتقليل معاناتهم المستمرة في توفير اإلحتياجات الزراعية، وخاصة بعد أن أصابهم رداءة 

 .  1المواسم الزراعية  لمدة ثالث سنوات متتالية

في زيادة الضائقة المالية للمجلس إذ أحدثت   1221وال يمكن إغفال دور الهزة األرضية  في عام       

ونقصان مقدار  الوقفية مما أدى إلى وضع ميزانية خاصة لتعمير العقارات،اضرار كبيرة في العقارات 

اإليجارات، إال أن حكومة اإلنتداب حاولت تخليص المجلس من هذه الضائقة المالية من خالل  توقيع 

،  يحدد فيها مقدار ونسبة معينة من المال بدال  من 1234-1232إتفاقية إقتصادية بينهما تشمل عامي 

للمجلس وذلك محاولة من اإلنتداب المحافظة على استقرار ميزانية المجلس منعا  من إنهياره العشور 

إذ قدم المجلس طلب بتغييرهذه السياسة بعد زيادة العائدات ، 1242 وظلت هذه السياسة قائمة حتى عام

 .الزراعية وارتفاع األعشار

بريطانية إذ عبر المفوض السامي السير آالن التشجيع من جميع القيادات ال اال أن هذه السياسة لم تلق  

كوينجام عن قلقه من هذه السياسة خوفا  من ذهاب النقود التي دعم بها المجلس نحو جهة عسكرية ضد 

الحكومة البريطانية، لذلك شدد على ضرورة صرف  النقود في عمليات ترميم الوقف وتشييد مباني 

 اف الجانب البريطاني.جديدة لأليتام وبناء قبة الصخرة  تحت إشر

 

   خاتمة الفصل األول:

يطاني على و اعالن األنتداب البر 1211ولى عام نهيار الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية األبإ        

نتداب ايجاد هيئات خاصة تدير الشؤون األسالمية ومنها ادارة شؤون فلسطين إضطرت حكومة اإل

مطلع القرن الثامن لدينية و السياسية في فلسطين  منذ اٌعلى النخبة احيث كانت األوقاف حكر األوقاف، 

االشراف على الشؤون  1221عماله بعد إنتخابات عام أالشرعي اإلسالمي االعلى  وبدأ المجلس . عشر

 . الشرعية االسالمية واألوقاف وإدارة المحاكم الشرعية وتعيين قضاتها ومفتشيها وموظفيها

مرحلة العالقات الطيبة مابين المجلس  1222-1221ولى من عمر المجلس تعد المرحلة األو   

واإلنتداب البريطاني والمهادنة معه ومع مخططاته وخاصة لما للمجلس من أهمية في تسيير شؤون 

 مع اإلنتداب البريطاني.  مصالحهم الشخصيةلتسيير النخبة االجتماعية 

                                                           
 

1
 .9539- 99 -//5-פملف . أرشيف دولة أسرائيل.  "اراضي االوقاف"
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. وبموجب هذه االنتخابات   1299وفق انتخابات عام مجلس ج امين الحسيني لرئاسة الإختيار الحاوتم   

معاونا وست دوائر أوقاف  911محكمة شرعية و 11أصبح  المجلس تحت زعامة المفتي  مسؤوال عن 

بات للمرة وتم عقد االنتخا دار االيتام االسالمية، موظف وعشر مدارس وكلية دينية و 129تشتمل على 

الحكومة البريطانية قرارا  بألغاءها  وتعيين امين الحسيني للمرة الثانية ولكن أصدرت  1291الثانية عام 

على ادارة المجلس وذلك بعد المشاكل التي اثيرت بين العائالت المقدسية  حول االنتخابات وباألخص 

 .النشاشيبي و الحسيني

أكثر، والتحكم بمهام اهدافها أكثر ف بتحقيق   لسياسة البريطانية ت سمحالمجلس الثانية  انتخابات   

 للمجلس من األعشار كان تحت السيطرة البريطانية، االساسي المجلس ونظامه حتى أن المصدر المالي

ووارداته المالية متذبذبة  من سنة الى سنة بسبب اعتمادها  على اعشار القرى واإلجارة واإلستبدال، 

اكمات ونفقات االيتام واعانات ومصروفاته كانت كبيرة بين رواتب وتعميرات ونفقات سفر ومح

هذه النفقات جعلت  المجلس يتشعب بالقروض والديون ويظل تحت  المدارس ومصروفات الزوايا.

يدخل في أزمات مالية كثيرة يخرج منها بمساعدة بريطانية للحفاظ على البريطانية و سيطرة  السياسة 

  بقائه.
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 الفصل الثاني 

االسالمي االعلى تجاه  الشرعي ياسة المجلسموقف وس

ي فلسطين مابين فترة  االعتداءات على ملكيات األراضي ف

1222-1291 
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 مقدمة الفصل الثاني

ومهامه وطريقة االنتخابات، ودور االنتخابات في تاسيس وتنظيم  بعد ايضاح آلية عمل المجلس     

تداء على األراضي الفلسطينية خالل فترة اإلنتداب ومنها اإلع لةالمجلس نتطرق بهذا الفصل لمشك

موقف المجلس من اإلعتداء على االمالك الوقفية، هذا باالضافة إلى  وما أراضي طولكرم كنموذج،

 . راضي األميرية والخاصة والوقفيةباألالمتعلقة موقف المجلس من القوانين البريطانية 

 نتدابسطين خالل عهد اإلراضي في فلعتداءات على ملكيات األإلا

ولى من الجانب البريطاني لفرض لى فلسطين بدأت الخطوات األعالن األنتداب البريطاني عبإ

وسع أبشكل  بريطانيا من قبل راضيلتملك األ وبدأت الخطوات العملية، رض الواقعأوعد بلفور على 

% من 42اني بشكل منظم على بريطنتداب الفقد حصل اإل. واخر الدولة العثمانيةأمما كان عليه في 

مساحة  والتي تعادل الموات والمتروكة والميرية شملت أراضي  ،أراضي فلسطين العثمانية

سهل على دولة األمرالذي  .دونم 21.412.211 فلسطين البالغةدونم من مساحة  12.114.211

دابية تضع القوانين نتوبدأت الحكومة اإل .1العدد الكبير من المهاجرين اليهود ستيعابإنتداب اإل

 .بيل تحقيق الوطن القومي لليهودراضي الخاصة والوقفية  في سعلى األها الستحواذستراتيجيات واإل

تغييرات  تم احداثه ثرأن يمثل المنعطف الجديد الذي على راضي فلسطيحتالل بريطانيا ألإن إ 

 على فلسطين قرارا  البريطانية  لحملةا دئدموند اللنبي قاأر صدأفقد  .راضي في فلسطينقوانين األلجذرية 

 وعين الجنرال كاليتوز مديرا ماكن المقدسة،يضمن الممتلكات العامة واأل، حكم عسكري بتأسيس

ومنعت  1211ربنوف 11من  غلق بموجبه دوائر الطابو ابتداء  أ قرارالتي أصدرت  دارة العسكرية،لإل

فقط بمدة  وسمح بتأجيرها 1211 حزيران 24نذ موال غير المنقولة مي تعامالت خاصة بالتصرف باألأ

موال سكرية لنفسها الحق في التصرف باألدارة العوفي الوقت نفسه خولت اإل  .ال تزيد عن ثالث سنوات

رسل الوفد الذي الفت منه بعثة أ. وي وجه تراهأو أمن بيع وشراء ورهن المختلفة نواعها أولة بغير المنق

ممثلة عن فروعها في الواليات المتحدة وروسيا وطوائف اليهود في )المنظمة الصهيونية العالمية 

ستئجار إصالح نظام إمن خالله  مطالبا   1212على لمؤتمر الصلح لى المجلس األإمذكرة  (فلسطين

كما طالبت المذكرة من الحكومة البريطانية العسكرية تشكيل   .راضي وإقامة المستوطنات اليهوديةاأل

المستعمرات ماكن إقامة أد راضي لتحديمسح جميع األ؛ جلس اليهودي وتكون مهامهاملجنة يمثل فيها ال

، راضيير وتحديد وتسجيل وثائق ملكية األمعرفة كيفية تدب، وستخدامات العامةوالزراعة الرأسية واإل

راضي يجاد التدابير الخاصة لشراء األإ، وراضي لمنع المضاربة عليهااالشراف على صفقات األو
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و ، أالتي ال تزرع بالقدر الكافيواألراضي الجدباء  راضيصالح األإو ن الزم بسعر عادل،أبار جباإل

جراءات الضرائب إكيفية ؛ باألضافة الى معرفة راضي الدولةأالتي ال يوجد لها مالك قانوني و راضياأل

راضي جميع األستيالء على التي تمكن المجلس اليهودي من اإل اقتراح التدابير، وراضيستئجار األإو

تصان مع هذه التدابير الحقوق المكتسبة للسكان على أن  التي تصلح للمستعمرات والزراعة الواسعة

 .   2حسب تعبيرهالمحليين بطريقة عادلة 

يطالب بإعادة  1212بتاريخ حزيران  تقريرا   اليتون الحاكم العسكري البريطانيرفع الجنرال ك 

 الذي اشترط وجوب من وزير الخارجية البريطاني بلفور، رير قبوال  هذا التق وجد .فتح دوائر الطابو

راضي فلسطين المعدل لقانون تموز تم صياغة القانون الجديد أل وائلأوفي . مراعاة المصالح الصهيوينة

حرص رئيس  .راضي (نتقال األإحول  1212سم ) قانون اطلق عليه أو  ،1121 راضي العثمانياأل

مة الصهيونية حول طانية اللورد كرزون على مشاورة د.وايزمن رئيس المنظوزراء الحكومة البري

دائرة سجالت  فتح عالن عنتم اإل 1221وبتاريخ   .3وحول فتح دوائر الطابو يراضمقترح قانون األ

دائرة  تحل محلكدائرة  1221لحكومة فلسطين في تموز التابعة راضي راضي التي الحقت بدائرة األاأل

 .4عمالهأبجميع  العثمانية وتقوماني الدفتر الخاق

فقد . ثالث طرق تسارعت وتيرة نقل ملكية االراضي الفلسطينية للحركة الصهيونية عبر

ة الك الدولأمسم إتزال ب راضي التي ماراضي وخاصة األولى على تسوية األعتمدت الطريقة األإ

بينما  الذي يملكه اليهودي صحيحا   رض العثمانيكوشان األراضي تعتبر ذ كانت محاكم األ، إالعثمانية

جراءات حكومية معقدة تستمر إلى إويحول  ، عربي غير صحيحالرض العثماني الذي يمكله كوشان األ

غلب كانت نتيجة هذه القضايا في األ و و البريطانين،ألسنوات طويلة تحت يد قضاة من الصهاينة 

 .  5لمصلحة الحركة الصهيونية

خالء بواسطة الجنود المسلحين وتشريد المواطنين ستعمال القوة واإلإهي ما الطريقة الثانية فأ

قتصادي على صاحب طريقة الثالثة بالتضييق اإلالامتازت و ء عليها بالقوة واالستيطان فيها.عبر االستيال

                                                                                                                                                                                     
 

1
 .91،  ص1211، بيروت: مطابع الكرمل الحديثة، 9ط. سياسة االنتداب البريطاني حول اراضي فلسطين العربيةمحمد سالمة النحال. 

2
 99-91الدول العربية، االمانة العامة،  ص جامعة. الصهيونية وحقائق التاريخ اراضي فلسطين بين مزاعم هند امين البديري. 

3
 19-11. مصدر سابق، ص اوقاف القدس زمن االنتداب البريطانيعبلة المهتدي. 

4
 .919،  ص1293، القدس: آب 21العدد صحيفة الوقائع .

5
 .919-911، ص1219، عكا: دار االسوار، 1ط م. 1919-9191القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين بيان نويهض الحوت. 
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قتصادي على صغار المالكين من خالل و التضييق اإلأ رضه،أو بيع أعلى الدين  يجبر لكي ،رضاأل

 .   1رضهأ فيجبر على بيعالتي يعجز الفالح عن سدها ائب دفع الضر

 صدر الذي نونقاالعدة قوانين من أهمها  جراءات ضمننتداب البريطاني هذه اإلاإل سهل 

تحت  1222والذي عدل سنة  "راضيسم "قانون تصحيح سجالت األإتحت  1221يلول أ 1 بتاريخ

لمندوب الصادر بأمر من  وكيل ا " 1222ضي راون المعدل لقانون تصحيح سجالت األ" القان سمإ

 نص على : ستشاري وستشارة المجلس اإلإالسامي وندهام ديدس وبعد 

لنصوص قانون تصحيح سجالت  ثنائها تقديم طلبات لتصحيح السجالت وفقا  أ"المدة التي يجوز في 

مطلق  راضيجالت األلمدير س .من تاريخ هذا القانون طالتها لمدة سنتين اعتبارا  إراضي قد جرت األ

راضي في لى محكمة األإو ألى المحكمة المركزية إما إي طلبات من هذا النوع أن يحيل أالتصرف في 

 .2رض" القضاء الذي تقع فيه األ

شركات اليهودية دون وجه حق لى الإراضي الفلسطينية الحكومة البريطانية كانت تعطي األإن 

لساحل الفلسطيني راضي اأستيالء اليهود على معظم إلى ذلك مثلة عومن األ. حتجاج الفلسطنيينإرغم 

ففي  .لى المؤسسات اليهوديةإهبة من الحكومة البريطانية  أعطيت حيث .راضيبدون دفع ثمن األ

يكا أراضي قرية العبيدية لشركة أصدر نائب حاكم طبريا حكما بتسليم أ 1221تشرين الثاني 

ولم . جل فسخ قرار الحكمأها صرف مبالغ طائلة للمحامين من بصحاأضطر إمما  ستعمارية اليهودية،اإل

دارية اإل نراضيها بمساعدة من السلطتيأيكا على أذ استولت شركة إ حسن حاال  أقرية جسر المجامع  نتك

اضي أربقعة في  ثمنأم جونة أمستعمرة  حاولت الحكومة البريطانية منح .  كماالبريطانية والقضائية

جاج جريدة الصباح وبإحت راضي فلسطين اليهودية،أعمار إلى شركة إلف دونم أ البالغة مخقرية س

سترجاع إنتداب البريطاني وقرار اإل تمكنوا من تغير الذين في النهاية قد هالي قرية سمخأوالكرمل و

الف دونم لليهود من برة  34 ةالحكوم تعطأو .ا  قانوني مبررن القرار لم يكن أووخاصة  ،دونم األلف

 . 3بواب الرزق بوجه الفالحين العربأ ارية وغور الزرقا وكباره مغلقةيسق

وتعد أراضي طولكرم من األمثلة الواضحة لإلعتداءات البريطانية على األراضي الفلسطينيية 

 في سبيل تحقيق الوطن القومي لليهود ويتم عرض القضية ضمن العنوان التالي : 

                                                           
 

1
 .919-911. مصدر سابق، صالقيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين بيان نويهض الحوت. 

2
 .9، ص1299تموز  31، القدس: 99 العدد. صحيفة الوقائع

3
 .91-91مصدر سابق، صوثائق فلسطينية من دور االرشيف اليهودية. تيسير جبارة. 
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ولكرم ) وادي راضي طأمن قضايا  علىسالمي األاإل الشرعي وقف المجلساإلعتداءات البريطانية و م

    :الطيبة ( –م خالد أ –الطيرة  –الحوارث 

: نشاط خرى في فلسطينأأأندلس "  مقالة بعنوان 23/1/1221جريدة الجامعة العربية بتاريخ نشرب

مدى  توضح فيها"  الزراعيةإقبال االهلين على البيع بسبب سوء الحال  راضي في طولكرم والصهيونين لمشتري األ

البالغة من  في منطقة وادي الحوارث في طولكرميها الفالح الفلسطيني وخاصة إلالمأساة التي وصل 

 :ل التيان من وادي الحوارثآراضي أكيفية حصول اليهود على . حيث بينت الف دونم 32المساحة 

رض أن أ ،عها واشترائهاراضي وبيسخون في العلم في مسألة سمسرة األويقول الرا -----"

رض اليهود وذلك بأن يتفق مالكو األ جل نجاح صفقة البيع ستطرح في المزاد العلني،أالتيان هذه من 

رض بمقدار لليهود على مالكي األ كأنها تتضمن دينا   شتراء على كتابة صكوك معلومة،الراغبون في اإل

وبديهيان صفقة كبيرة من  في المزاد العلني،رض للبيع يطلب الدائنون وهم اليهود طرح األثم  معلوم،

فيأخذها الصهيونيين غنيمة باردة وإذا باع ال  حد من الوطنيين،أرض كهذه سوف ال يتقدم الشترائها األ

 .1يدي اليهود"أيضا، فيصبح كله في أل القباني ما خصهم في هذا الوادي آن تبيع أفالراجح  التيان،

ل آراضي أتوسعت عملية السيطرة بشراء  1232عام  لولذ بحإولم تنته قضية هذا الوادي 

رم مساعيهم من بيروت ويافا وطولك حيث بدأت ،صفقةهذه ال الجهد الكبير إلتمام  اليهود وبذل ، القباني

قطعة من الجنة لخصوبة موصوفة كال الف دونم، 12البالغة مساحتها الوادي اضي أرشراء  إلتمام

راضي العرب ألهلي هذه اأوقد ناشد  شجار،كل انواع الحبوب واأللزراعة وكونها صالحة  تربتها،

 .2قبل اليهود ئهاوالمجلس ليهبوا بشرا غنياء العربأو

ذي عقد النداء من خالل مؤتمرهم السنوي ال لمؤتمر الشباب الفلسطينيفيذية لبت اللجنة التن 

الف  12راضيها البالغة عرض أا قامت به عائلة القباني من عضاء مطرح األو 2/12/1232بتاريخ 

مة راضي التي أسست من قبل صندوق األنقاذ األإها لوال تدخل شركة ءاليهود شراومحاوالت دونم للبيع 

 :ووقفت في وجه عملية البيع

الى هذا البلد وساوم على ارضه وكان يريد بيعها الي  "..........القباني كبير هذه العائلة

القطعة  ثلثافندي عاشور قدم اليه شخصيا وكلفه ان يستخلص شخص كان ولكن الوجيه الحاج يوسف 

على اسمه فتعاون مع صاحبها على شرائها ودفع له سلفة واخيرا ساومنا الرجل على نقلها الى 

                                                           
 

1
صحيفة  راضي في طولكرم وإقبال االهلين على البيع بسبب سوء الحال الزراعية ": نشاط الصهيونين لمشتري األخرى في فلسطينأأأندلس 
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صندوق االمة ولما كان هذا الصندوق غير مسجل تعاقدنا على مشتري القطعة باسم اربع اشخاص هم 

حمد حلمي باشا والحاج يوسف افندي عاشور وانا )يعقوب بك عطوفة كاظم باشا الحسيني وسعادة ا

ولما كنا ساعين بإنشاء شركة انقاذ االراضي برأسمال عشرة االف جنيه  الغصين رئيس الجلسة (.

قررنا ان توضع اموال صندوق االمة في هذه الشركة بصفة مساهم وهي تشتري بطبيعة الحال 

هم في جميع بلدان فلسطين واسهم الشركة غير محدودة وهي االراضي ولنا  امل كبير برواج هذه االس

 . 1مساهم فيها وهي منه وله ......" عبارة عن صندوق االمة الذي هو

موال التي بحوزته ووضعها مة فرع طولكرم جمع األساس ذلك طلب من صندوق األأوعلى 

مة وهم كل ل صندوق األجتمع رجاأوقد . راضي القبانيأب البنك العربي إلتمام صفقة بيع ضمن حسا

 وسليم عبد الرحمن، والشيخ عبد هللا الجالد، من المحامي عثمان بشناق، والدكتور جمال عز الدين،

اتخذوا قرارات و مين الفاروط،أو وحسن حنون، وتوفيق عبد الرازق، وعبدهللا السمارة وخليل الخوري،

عدة  ذ رفعواإ راضيهم والبقاء فيها،أيع حاول سكان وادي الحوارث منع ب. و2موالمهمة لجمع باقي األ

من حكومة فلسطين ألجل تأمين شراء البذار وعلف الحيوانات وأمورهم طلبات إلقتراض مبالغ مالية 

 مما عرضهم لخطر الجوع والفقر والعراء . م يجدوا بوادر مساعدة من الحكومةنهم لأاال  الزراعية،

لليهودي خانكين بعد  انتقلتل سمارة التي آ يبأراض تتمثلوادي الحوارث لخرى أوفي  قضية 

 . فقد نشرت جريدة فلسطين هذه القضية كالتالي:جنيه آالفمطالبته بعشرة 

كان قد جرى من قبيل الحرب العامة عقود بيع بين ال سمارة واالدون خانكين وكرت  ---"

الكارن كايميت  شركتهان يسجل هذه االراضي باسم  االيام  والليالي ومنذ بضع سنين حاول االدون

بحجة ان بيده حجة بيع ووكالة دورية فهب ال سمارة ودفعوا لالدون االلف ليرة فرنساوي التي كانت 

اخذت منه ورفعوا عليه دعاوي عديدة كانت نتيجتها ان اخذوا احكاما في جميع محاكم فلسطين ضد 

يحاول خانكين استئناف هذه االدون وشركته ولصالح ال سمارة وبقيت االراضي لهم وبعد ان كان 

القرارات لمجلس الملك الخاص عدل مؤخرا وبعد سنين على مرور الدعاوي ومنذ بضعة ايام علم ال 

الدعوى  قرارات المحاكم وما جرى في مدة ست او سبع سنين ورفع عليهم ان االدون ترك كل سمارة 

 .  3الخبر"ا فاستغرب كل من سمع بهذا عطال وضرر يطالبهم بعشرة االف جنيه
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ستئناف بهذه القضية عن طريق توكيل ى القضاء وتقديم اإلإلل سمارة سوى الرجوع آولم يجد 

بتحديد الحدود بين وطالبوا  تخذ ضدهم لصالح اليهود،االذي  هذا القرارلرفع لوائح معارضة ومحامي 

 .   1ل التيان التي اشتراها اليهودآراضي أراضيهم وأ

ففي الجلسة التي حضرها المحامي عوني عبد  ،قد رفض من قبل المحكمةستئناف القرار إن أال إ

فندي بشناق وكيلين عن عرب وادي الحوارث، والمحامي االدون الياش أالهادي والمحامي عثمان 

القاضي البريطاني من قرار  صدر  .واالدون بن شمش وكيلين عن خانكين وشركته الكارن كايميت

يانات شخصية من ي بأ  سماع  بأنه ال يحق للمحكمة يفيد بك الخالديالمستر كوري والقاضي مصطفى 

وعليه خسر عرب الحوارث  ،لشركة كارن كايمت تجاه سند الطابو المعطىإقبل عرب الحوارث 

رفضوا تطبيق لكنهم  راضي تل الشوك في بيسان،ألى إ والخروج منها ئهاخالإوطلب منهم  راضيهم.أ

جرة توضح حقوقهم بالمزارعة والرعي والتحطيب منذ مئات رة اإللدائ إعتراضاتلقرار ورفعوا ا

من زرع سنتين ن كل أراضي والذي ينص على لأل  ينلقانون حماية المستأجر وفقا  وذلك  السنين،

خراجه إلمدة خمس سنوات ال يجوز  في أرض من رعى مواشيهو رضه،أخراجه من إمتتاليتين ال يجوز 

ن ينالوا أن من حقهم إوعليه ف ،خراجهإراضي ال يجوز حدى األأ عتاد على تحطيب فيإمن و منها،

 .2للقانون وفقا   قرارا  

ال يتجزء من قضية وادي  التي تعد جزء   )نتانيا(م خالد أواستمرار للمأساة لم تكن منطقة 

و ، أاهل ام خالد إلنهاء مزراعتهأدعوي على س من رفع أالذي لم يي ن سيطرة خانكينع الحوارث ببعيدة

 قام 1233يار أيام العيد من أول وثاني أذ في إ .سقاط دعويهم ومزراعتهاإ قبول تعويض مالي لقاء

م خالد التي أضي راأراضي البشتية من أعتداء على ربعمائة يهودي باإلإعددهم ب من اليهود يقدر البعض

بيب ومن أة ومن تل جمعوا من سائر المستعمرات اليهودي وقد. هالي القرية من العربأيفلحها ويزرعها 

ثناء وجود أيام العيد، وأعمالهم أالعرب  زين فرصة تعطيل المسلمين والخضيرة منته وادي الحوارث و

م خالد أهل برؤية أو ا يحرثون االرض،وم خالد في صالة الجمعة نزل اليهود ونصبوا الخيام وبدؤأهل أ

وقوع قتلى  مما نتج عنه ،يةاالنكليز شرطةات بين الطرفين لحين حضور الحقولهم تداس وقعت المواجه

 .3بمنع العرب واليهود حراثة االرضشرطة ر أمر من مدير الودصمن كال الطرفين و
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حلمي بك  قام طولكرموقائم ،وصل كيث روتش حاكم اللواء  الشمالي هذه المسألةحسم ول

وادي الحوارث ومشاهدة جتماع بالعرب من انيا لإلتم خالد ومستعمرة ناألى إ الشرطة ومدير ، الحسيني

لى إمر نقلهم أفي  وهمباحثة من الشبان والشيوخ ومع مجموع وااجتمعو .1المستعمرات اليهودية هناك

 وارفض ، اال أن البعض منهموالتي خصصت لنقلهم اليهاراضي تل الشوك الواقعة ضمن لواء بيسان أ

رض ويحكم عليها قبل شاهد األرسال من يإفكان الحل عند مستر كيث  .جدادهمأبائهم وآرض أترك 

رض من عرب الحوارث ليشاهدوا األ شخصا  خمسة وعشرون  فعليا   رسلولذلك أ .نتقال اليهااإل

 . 2المذكورة

لى أراضي بيسان إلى عدم مالئمة إاسباب رفضهم الخروج من أراضيهم واإلنتقال  وترجع

الماء، ولم يكن هنالك مراعي لى كميات كبيرة من إالمناخ، كما أنها أراضي غير خصبة وبحاجة 

يوسف فايتس ممثل عن  بإسم الصندوق القومي اليهودي ذهبرسميا  . وبتسجيل األراضي لمواشيهم

رشدي الجيوسي من دائرة المساحة وأندروز من دائرة التنمية إلبالغ عرب  شركة الكيرن كايميت و

شيخ محمد قضاء طولكرم البالغة وتم إسكان عرب الشمال في بصة ال .الحوارث بالخروج من أراضيهم

 112اما عرب القسم الجنوبي وهم . عائلة 21حيث قسمت بالتساوي بين  دونما   1211مساحتها 

دونم، كانت الحكومة قد  221عائالت فقد سكنوا في أرض قريبة من الوادي تدعى معبروت ومساحتها 

 .3الدولة ستبدلتها مع الصندوق القومي اليهودي بأراضا

م ألى إبريطانيا تهدئة العرب وصلت  الذي حاولت فيهبنفس اليوم ونه أستغرابه إا يمكن ولكن م 

يني قيمة الغرامة التي هالي القرية تحصيل مئتي جنيه فلسطأنجليزية تطلب من خالد قوة من الشرطة اإل

انيا تفي نا شجار اليهودأبتهمة تقطيع  هل القرية من قبل معاون حاكم اللواء الشمالي بيلي،أحكمت على 

نهم ال يجدون ما أعدم قدرتهم على الدفع وهل القرية أوكان رد  بحسب قانون المسؤولية المشتركة،

 .4يقتاتون به

عرضت جريدة فلسطين  " المأساة االندلسية في فلسطين توالي التبرعات لعرب الحوارث" عنوان فيو          

بل وجهاء المناطق المستقبلة لهجرتهم وكيف تم من قِ  المقدم عرب الحوارثلوالنفسي مدى الدعم الغذائي 
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دونم  ثمانمائةبرث الحاج نمر النابلسي الذي تبرع لعرب الحوا هؤالء منو. إستقبالهم بالخطابات والشعر

 .  1اجل زراعتهأغير مشجر من 

  قد باع بيارةو ن نفس الرجل الذي تبرع بثمانمائة دونم لعرب الحوارث،أيدفع لإلستغراب  وما

المحلي قرار تحويل للمجلس  جنة التنظيمية  لتل ابيب التابعةأصدرت اللو بالقرب من تل ابيب لليهود،

أيضا باع ذ إ هذا الرجل، رض الوحيدة التي باعهاولم تكن هذه األ حديقة وسوق عمومي،لى إالبيارة 

 .2إلقامة حي العمالدونم  21نفر من اليهود واقعة شمال تل ابيب على جبل عبد النبي بمساحة ل أرض

 نشرت مجموعة من المقاالت تحث على دعم عرب الحوارث ماديا  صحيفة فلسطين  وفي

 :ومن خالل التعاون والتكاتف وغذائيا  

لك عضائها وذأخذ يبتر من أنقراض قد دب في جسم فلسطين وقد ن مرض التشرد واإلأيها القوم آ ---"

ن يصيب القلب أاء في باقي جسمها ذا امتده الدإيخشى و ل امامنا،ثبتشريد عرب الحوارث كما هو ما

ذن يجب أ غنياء فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يوم ال ينفع الندم،يها الزعماء واألألتم آوما القلب اال 

ن أولقد عرف القاصي والداني  ---------ن تستيقظوا من سباتكم هذا العميق أمر ون تتدبروا األأعليكم 

 .3"---لليهود  قوميا   تسهيل جعل فلسطين وطنا   الحكومة تعمل على

أن قضية األراضي قد  بالرغم منف فيمكن وضع عالمات اسئلة كثيرة حوله،موقف المجلس  ماأ

اال في عام راضي نقاذ هذه األإ لم يحاول علىسالمي األالمجلس اإلاال أن  1221عام منذ إثيرت 

عضاء المجلس وأمين الحسيني أحاج بين الما  1222مباحثة القضية عام  و ايضا تمت ،1233

ونصف مشاع  ومشاع قرية بيت لعد، ومشاع قرية الطيبة، شراء مشاع قرية الطيرة، حول سالمياإل

 راضي،جنبية بهذه األطماع األشتداد األإقرية مقيبلة البالغة الفي دونم، ومشاع قرية الحرم، وذلك بعد 

ن يتم أن عامة بعد ولمسلماالتي سيحققها مصلحة المدى و ،4وقاف الماليوفائدة هذه القرى لصندوق األ

س على تفويض وتوكيل سماحة عضاء المجلأبين  تفاقوتم اإل. قصىتها على المسجد األاوقف عائد

 .5راضيمين الحسيني بشراء هذه األأالحاج 
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 1/2/1221وقاف عوني عبد الهادي الذي عين بتاريخ خر فيتعلق بمحامي األما الموقف األأو 

ول من كان فبعد قضية وادي الحوارث بدأت التهم تتبادل ح  ،1وقاف من قبل المجلسلدوائر األ محاميا  

السيد  ق بل من العديد من االسئلة مي عوني عبد الهاديلمحال وجهتذ إ .راضيالسبب في خسارة هذه األ

وهذه االسئلة ما  .فلسطينجريدة  وايضا نشرت في جريدة الجامعة العربية، عبرموسى عبد هللا الحسيني 

وتكمن القضية  .راضي وادي الحوارث لليهودأالمحامي عوني عبد الهادي في بيع دلت اال على تعاون 

سحق إمن   1111راضي وادي الحوارث بيع سنة أوضحته صحيفة فلسطين بأن سند رهن بالبداية بما 

رض أفي الدعوة عن  لهما اميا  وقد وكال عوني عبد الهادي مح يوحنا فرتيكو االلماني، ارييه و

مما  ،حق اريه اليهودي فبطلت الدعوة والوكالةإسل الدعوة توفي عزيز ارييه وارث وخال الحوارث،

االنجليزي على توكيل  تفاق زوجة ارييه والمستر هيرز )وكيل يوحنا فرتيكو االلماني (إدى الى أ

ل التيان فكان وكيلهم آخر الممثل في األ ما الجانبأ .المحامي عوني عبد الهادي في الدعوى جميعها

االسئلة التي طرحت من قبل موسى عبدهللا الحسيني كانت تتمثل  و  المحامي راغب ابو السعود الدجاني،

 ب: 

م أقوال السيد سمارة التي خالها القول الفصل في هذا الموضوع الخطير أصح أقوال ي األأ -1 -----"

قوال الخواجة أم أ .ال لعلة قوال زميله الذي تطوع بالدفاع اعتباطا  أقوال عوني بك التي يناقض بها أ

 .تيان وتلك جميعها نشرت على صفحات الجرائد 

مر طرح هذه االرض بالمزاد العلني أن عوني بك عبد الهادي لم يتدخل في أذكر السيد السمارة -2

جراء إعالن الصادر من دائرة وبيعها من اليهود فما قوله في اإلجراء في نابلس ن قبل دائرة اإلم

بناء  ذ ذاك والذي جاء فيه"إالمنشور في الصحف العربية  1222كانون الثاني  12نابلس المؤرخ 

راضي وادي أم في القدس وضعت بالمزاد العلني على طلب المحامي عوني بك عبد الهادي المقي

 الحوارث.

ن هذا أ قوالهأن نفهم من أمة فهل يريدنا واأل نفا  إال الخواجة ميشل تيان التي ذكرت قوأوما قوله في 

زاد العلني بطلبه لصالح اليهود رض لم توضع بالمن األأعالن لم ينشر بطلب عوني بك واإل

 صحاب الرهن( .أ)

للبيع هو السيد فؤاد عبد رض وطرح األجراء ن الذي نفذ الحكم في دائرة اإلأيقول السيد سمارة -3

يد كبيرة تتحرك حسب أتاذ عوني بك عبد الهادي تكون له كاالس هورا  مش فال يدري محاميا  أالهادي 

ن السيد فؤاد أراض للبيع في المزاد العلني وأحكام وطرح أفي تنفيذ ما يريد من طلب تنفيذ  رغبته

 .يدي المتحركةحد األأشقيقه هو 
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عترف في رده أن عوني بك أوني بك لهذه الدعوة في بداية مع غفل السيد سمارة خسارة عألماذا -4

 .ستئنافا  إنه خسرها بداية وربحها أ صراحة 1232ول تشرين األ 1فلسطين بتاريخ  المنشور بجريدة

بالمزاد العلني بمعرفة دائرة  رض كانتأي أن طرح أهال يعلم السيد سمارة ومن فوقه عوني بك -2

اذ عوني وهو القانوني ننا ال نخال االستإ ---جرا تحرم المزارع حقوقه في تلك االرض قانونا  اإل

 الضليع يجهل !!!! 

ميل بن داود إ الخواجة  لمزاد العلني جاءهلراضي الحوارث أنه قبل طرح أهال يذكر عوني بك -1

طون التيان وله ربع نأحد ورثة أصاب والده من هذا الرهن بصفته أن يدفع له ما أالتيان وطلب منه 

  مساحة وادي الحوارث ،وان عوني بك رفض ذلك ؟

ميل التيان لوجد عرب الحوارث في ذلك الربع الباقي ملجأ يأوون اليه إنه لو قبل بما عرضه عليه أو

 يقيهم خطر التشريد؟ ولما مثلت هذه الفاجعة المؤلمة .

بوحدة  عتبر ماسا  أن هذا الطلب أوهل تغني في ذلك حجة السيد سمارة التي ذكرها في بيانه من 

 المرهون ؟ 

م ألمدام ارييه اليهودية  ن عوني بك كان وكيال  أقوله : أح في بيان السيد سمارة ،صأي القولين أ-1

 في دعوى حقوقية بين فريقيين مسيحيين؟  نه كان وكيال  أقوله ب

ن يجعل من مدام ارييه اليهودية الصهيونية مسيحية فقط تبرير أراد ألعل السيد سمارة  -----ولكن 

 لموقف عوني بك في هذه القضية !!!

ريحة ن يجيبنا على هذه االسئلة  المتواضعة الصأستكتبه بيانه هذا إو من أفهل السيد عبد هللا سمارة 

 .ظهار الحقيقة والسالم إريد من طرحها غير أالتي ال لبس فيها والتي ال 

 1"     موسى عبد هللا الحسيني                                                                        

ورغم اإلتهام والتشكيك في المحامي عوني عبد الهادي اال أنه ظل محاميا  لألوقاف والمجلس 

، إذ بعد مطالعة مفتش المحاكم الشرعية ورئيس محكمة اإلستئناف  1231اإلسالمي األعلى حتى عام 

ه عن منصبه تم وتقديم اإلستشارة للحاج أمين الحسيني بعزل أوراق  المحامي عوني عبد الهادي،على 

 .2كمحامي لألوقاف والمجلس 1231عزله بتشرين األول عام 

                                                           
 

1
 .3-1، ص 1233آب  19، يافا: 19،  السنة 191العدد  .صحيفة فلسطين

2
(. 13/1222/1.3/14) ملف رقم 1232تشرين الثاني  11 -1222حزيران  12من  (:3مقررات المجلس االسالمي االعلى سجل رقم )

 . 1231تشرين االول  12، بتاريخ 3143. رقم القرار الميةأرشيف إحياء التراث والبحوث اإلس
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راضي أيم على أق فقد ،راضي طولكرمأصير قرية كفر صور عن سابقتها من ولم يختلف م

مدين على المعت هالي القرية من عرب تكلة والهجانةأيهودها على بعد إعتداء  القرية مستعمرة يهوذا

راضي ذه األذين شملهم قانون حماية المزارعين كونهم موجودين على هوالرعي المواشي والتحطيب 

عتداء اليهود إمن  أهل هذه القرية ن هذا القانون لم يحمِ أاال  .ت السنين يعملون بالتحطيب والرعيمنذ مئا

اول منع السيطرة اليهودية حتلم  تيال ةالبريطانيشرطة التحت انظار راضي وحرثها عليهم ونبش األ

كانت  للجنة التنفيذية العربية، لى رفع شكوى للمندوب السامي وإهل القرية أمما دفع ، راضيعلى األ

رباب أذالل المزارعين وإمناصرة اليهود و من شرطةمر بمنع رجال الأر الحكومة اصدإ تهانتيج

 .1الحقوق

من  الزيادنة والعابد وابو ليفي عرب جالءإراضي طولكرم تم أالتوسع اليهودي على  وبهذا

صل مئة من هذه أربع وعشرين حصة من أن أرغم ، راضي لالدون لتفنسكيراضي جيوس وتسليم األأ

بع حصص أرووجود ، همئوصياأن حق البيع اال من خالل ال يملكوقاصرين والد ملك أل يهراضي األ

ضمن ية ل المحاكم البريطانمن خالعلى هذه األراضي  ستيالءتم اإل ولكن بالنهاية ،ألشخاص لم يبعوا

  .2راضياأل المزاد العلني وتجاهل حقوق المزارعة وحقوق القاصرين في

صحاب أفلسطين تطالب من يدعون الوطنية ووبدأت المناشدة بالصحف المحلية ومنها جريدة 

راضي أيقف بوجه خسارة باقي  حتى لو في الصحف، ن يتخذو موقفا  أ ستفادة من المشاريع الوطنيةاإل

ن يعملوا على الوقوف بوجه السماسرة العرب أو ،خسارة وادي الحوارث كامال  طولكرم وخاصة بعد 

حصل وهذا ما  .ضون السلفيات إلتمام صفقات البيعويقب لون ما بين تل ابيب ويافا وطولكرم،والذين يج

الدون  وسف يقوتلي وضيهم تحت يد يارأهالي الطيبة والطيرة التي وقعت أبين هؤالء السماسرة و فعليا  

جنيهات للدونم وقطعة ثانية  11بو عويضة بسعر أرض من عبد الرحمن أقطعة  ياشترإقوب اللذان يع

صيحات  توكثر راضيهم،أشخص عربي لبيع  11مع تفاوضا و مل للدونم، 211جنيهات و 1بسعر 

مة صندوق األ لمسؤولة عن وقف البيوع والوطنية اات الهيئ تطالب جريدة فلسطينهل طولكرم  في أ

 ولكن دون مستجيب. 3مئات الدونماتي للوقوف بوجه بيع الوطن

 

                                                           
 

1
 .9ص  ،1239تشرين االول  1 يافا: ،11، السنة 111العدد . صحيفة فلسطين

2
 .9، ص 1233آب  19، يافا: 19، السنة 191العدد . صحيفة فلسطين

3
 .9، ص 1233تموز   31، يافا: 19، السنة 191العدد . صحيفة فلسطين
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ميرية راضي األالبريطانية الخاصة باأل على من القوانينسالمي األاإل الشرعي موقف المجلس

 والوقفية والخاصة

 ميرية والخاصة : راضي األاأل -1

 من : 1121حسب قانون األراضي العثماني لعام  راضيتتألف هذه األ

الجارية  ثالهاأمحراش وومراعي الصيف ومراعي الشتاء واأل ومنابت الربيع"من محالت الحقول 

 لى بيت المال التي قبال  إعائدة  ةهذه األراضي أميري ن رقبةأيأإحالتها وتفويضها من طرف الدولة العلية 

حاب التيمار والزعامة صأان يصير التصرف بها بإذن وتفويض إذ ك، عند وقوع الفراغ والمحلوالت

الغاء  عند رض وفي وقت ما بإذن وتفويض الملتزمين والمحصلين وأخيرا  صحاب األأبرين المعت

بهذا الخصوص من قبل الدولة راضي بإذن وتفويض الذات المأمور التصرف بهذه األ جار   ،هؤالء

ي المعجلة الت ن الطابو هي القيمةإسندات الطابو المتوجة بالطغراء. لى المتصرفين بها إفيعطى  ا،العلي

 .1حق التصرف  " ص لجانب الميري والمدفوعة مقابليستوفيها المأمور المخصو

 ين كانت حقوق التصرف بيدراضي الزراعية التي تملك الدولة حق رقبتها، في حاألهي وعليه ف

و تحويلها ، أصحابها وقفهاوال يحق ألا،  بموافقتهإالتكن الدولة تسمح بتغيير صنفها  ذ لمإصحابها أ

الزراعية والمراعي  راضيوتشتمل على األ ،2عنها ضريبة العشر ولكن يستجوب دفع ،كراضي ملأل

 منفعتها ومن ثم تملكها سمح بتوريث و ،تأجيرهاو أصحابها حق التصرف بإعارتها أوقد ملك  ،والغابات

 .3طالما كانت تدفع ضريبة العشر عن المحاصيل

 ،راضي بعد تقسيمها عليهممن خالل بيعهم األ ،الحينراضي للفاأل تمليكالدولة العثمانية تسهيل حاولت و

ومن لهم  رض ملكا  تصبح األ، بحيث على سند الطابوومن ثم حصولهم  ،وتقسيط ثمنها لمدة عشر سنوات

                                                           
 

امين دواس. قانون االراضي. مصدر سابق، ص92.
1
 

2
% للمجهود الحربي قبل الحرب العالمية االولى وضعنه الدولة العثمانية، وعند 931العشر :هي ضريبة معادلة لعشر المحصول مضافا اليه 

% المضافة 931قيمة  وجد ان  1291اصبحت هذه الضريبة تجبى نقدا حسب اسعار االستبدال، وفي عام  1291تأسيس االدارة المدنية لالنتداب 

% بأن طرح منها 11% من دخل االرض الصافي، وعليه اعتبرت ضريبة عالية على الفالح ال مبرر لها فخفضت 31الى ضريبة العشر تعادل 

سنوي % وهو المقدار الذي اضفته الحكومة العثمانية للمجهود الحربي، وكانت االعشار تتطلب تخمينات سنوية تنبى على اساس المعدل ال931

صدر  1231خفض العشر بسبب هبوط االسعار عن حدها الطبيعي وعجز الفالح عن دفعها، وفي عام  1231للغلة لمدة اربع سنوات، وفي عام 

قانون المدن الذي استبدل ضريبة العشر والمبدأ الذي بنيت عليه الضريبة هو ان يكون هنالك عالقة بين الضريبة والدخل الصافي لالرض او 
التي يجنيها الفالح من استعمال البيوت في القرى، اما االراضي القابلة للزراعة فقد قسمت الى اصناف حسب تقدير درجة خصوبتها، وحدد  الفائدة

. 9191-9199فلسطين واالنتداب البريطاني معدل الضريبة على كل دونم بالنسبة الى غلته السنوية الصافية المقدرة؛ كامل محمود خلة .

 .911-912ماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية، ص طرابلس: الج
3

 .31-92 صمصدر سابق، . اراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخهند امين البديري. 
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جراء منع تركز هذا النوع من وكان الهدف من هذا اإل،  تها )استغاللها(اعوو بيع حق مزرأحقهم بيعها 

 . 1اماتراضي بيد القليل من الزعاأل

 ؛ضطراب عامكانت في ا 1211ميرية في بداية االنتداب البريطاني رض األن مسالة ملكية األإ

ات غلقت دوائر الطابو بعد قيام السلطأو ،راضيالعسكرية البريطانية معامالت األ ارةإلدغت األلذلك 

صول حاييم وايزمن وبعد و دمشق، لىإمعها جميع  دفاتر الطابو  خذتأنسحاب من فلسطين التركية باإل

تراوحت  والتي 2ميريةراضي األكبر من األتطالب بالنصيب األ الى فلسطين على رأس بعثة صهيونية

رية عربية ق 123جريت على إالتي  1223وحسب احصائية  ،3ة فلسطين% من مساح42في نسبتها  

ما المناطق أ ،%31 ل فلسطين تراوحتميرية في شماراضي المشاع األفي فلسطين فإن نسبة األ

راضي المشاع فإن نسبة األ 1231وبحلول عام  ،وخاصة انها أراضي شبه صحراوية %11الجنوبية 

 .4للزراعة حسب تقرير الحكومة البريطانية  راضي القابلة% من األ21 تصبحأ

ميرية الى راضي األجراءات تحول بها األمجموعة من النصوص واإلعلى نتداب حتوى صك اإلا     

" بأن تكون الدولة المنتدبة لى إنتداب تشير اني، فالمادة الثانية من صك اإلنتداب البريطكومة اإلمالك لحإ

...الخ" وتشير نشاء الوطن القومي اليهودي ...إدارية تضمن إقتصادية وسياسية و إحوال أفي مسؤولة عن وضع البالد 

المادة الرابعة حشد مع الوكالة اليهودية المشار اليها في  ن تشجع بالتعاونأدارة فلسطين إ إلىنتداب " من صك األ 1المادة 

ميرية "راضي األاليهود في األ
5

 . 

واعترفت المادة الرابعة من صك اإلنتداب بالتعاون بين اليهود واإلدارة البريطانية في مختلف الشؤون 

ي لليهود وتحافظ اإلقتصادية واإلجتماعية وغير ذلك من األمور التي تساعد على إنشاء الوطن القوم

على المصالح اليهودية في فلسطين، والمادة الحادية عشر صرحت بتسهيل إستمالك اليهود لألراضي 

في  للدولة المنتدبة السلطة الكاملة ومنحهم المشاريع اإلقتصادية في فلسطين، وبموجب هذا البند يكون

طبيعية أو األعمال والمصالح والمنافع إصدار القوانين واألحكام إلستمالك أي مورد من موارد البالد ال

                                                           
 

1
ء التراث ، فلسطين: وزارة االعالم؛ وزارة االوقاف والشؤون الدينية مؤسسة احيا9، ط1ج .الوقف االسالمي في فلسطينحمد احمد يوسف. 

 .311-311، ص  9111والبحوث االسالمية، 
2

 .91-91مصدر سابق، ص .9191-9199فلسطين واالنتداب البريطاني كامل محمود خلة. 
3

 . 11-19، ص1211، فلسطين: منشورات فلسطين المحتلة، 9ط. سياسة االنتداب البريطاني حول اراضي فلسطين العربيةمحمد سالمة النحال. 
4

، االردن، عمان: دار الجليل للنشر، 1ترجمة: محمد عودة الدويري، ط. ة االراضي في النزاع القومي بين العرب واليهودمشكلجاك كنو. 

 .92، ص1229
5

 .11-19. مصدر سابق، ص سياسة االنتداب البريطاني حول ارارضي فلسطين العربيةمحمد سالمة النحال. 
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العمومية، وكما يحق للحكومة باإلتفاق مع الوكالة اليهودية بترقية مرافق البالد الطبيعية وأن توجد نظاما 

 .1خاصا لألراضي لحشد السكان في األراضي وتكثيف الزراعة 

ضي راع الحقوق في األجمي مندوب الساميال بإعطاءمن دستور فلسطين  دة الثانية عشرالماوتشير 

دارة كافة المناجم إترجع اليه  و على حكومة فلسطين، مينا  ألكونه  ،العمومية والحقوق المعلقة بها

و تحتها وسواء كانت في أو المياه أوصافها سواء كانت في اليابسة أنواعها وإختالف إوالمعادن على 

ياز يمنح على متإستثمار بمقتضى شخص اإلي أمع مراعاة حق  ،يرات ومياه الساحلنهار والبحمياه األ

و أن يهب أين تعطي المندوب السامي الحق في من دستور فلسط ة الثالثة عشروالماد شكل مرسوم،

نتداب يجار بتطبيق صك اإلو اإلأن تشترط الهبة أولكن على  ،راضي العموميةض من األرأي أيؤجر 

 .2نشاء وطن قومي لليهود في فلسطينإالذي يحفظ فكرة 

دارة ن اإلأراضي حسب القرار البريطاني اال نتقال األإيقاف عمليات إغالق دوائر الطابو وأورغم 

وتطالب الحكومة  راضي لليهودعمليات بيع األ ستمراريةأصدرت بيان يدل على أالعسكرية  البريطانية 

 : البريطانية بإلغاء أي معاملة جرت خارج نطاق هذا القانون 

الصادرة  وامرعن األ راضي ومشتراها جارية في جهات مختلفة رغما  ة بيع األن معاملأ" بلغنا  

ري دارة الطابو اال بعد مصادقة الحاكم العسكإي تسجيل عقار متى فتحت أبمنعها ولذلك فال يجري 

 .وتلغى جميع المعامالت التي جرت والتي تجري"، و المدير العام

بيع ول في تسجيل ن المدير العام هو المسؤول األأ  يوضح فيهعيان ثم وجه بيان خاص للمالك واأل

في  عتبار هذا العمل جرما  إراضي ودبي إلصدار تحريم بيع األمما دفع المنتدى األ. راضياأل وشراء

حتى دخولها ستمرت إالشراء قد  ن عمليات البيع وأاال  حفاد وجريمة في حق الوطن،جداد و األحق األ

 . 12213لمدنية دارة امرحلة جديدة بدخول اإل

مواد ميرية بدأت بتعديل بعض راضي األراءات البريطانية للسيطرة على األجوبالمرحلة الثانية من اإل

" قانون  سمتهأولى التعديالت ضمن قانون أصدرت أو 1121راضي القانون العثماني الخاص باأل

راضي األ حفرشخص ي ذ منعت من خالله الحق ألإ 1221الصادر في  العثماني "تعديل القانون 

ستغالل إي "ابراماسون" الذي كان يمنح حق راضي الصهيونو زرعها دون موافقة مدير األأالموات 

قتصادية للشركات قامة المشاريع الكبرى األإمتيازات إعطاء . وإراضي الموات للحركة الصهيونيةاأل

                                                           
 

1
 .21. مصدر سابق، ص9191-9191ملكية األراضي في فلسطين محمد الحزماوي. 

2
 .11-19. مصدر سابق، ص سياسة االنتداب البريطاني حول اراضي فلسطين العربيةمحمد سالمة النحال. 

3
 .91-91، ص. مصدر سابق9191-9199فلسطين واالنتداب البريطاني كامل محمود خلة. 
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 ،راضي الحولةأالميت والبحر  ستغاللإومشروع  ،مشروع روتنبرغ الكهربائيهمها أليهودية من ا

 .    1ليد الطاقة الكهربائية في العوجاومشروع تو

راضي، صدار القوانين لتسهيل السيطرة على األإنتدابية بتعديل القوانين العثمانية وستمرت الحكومة اإلإو

تابعة ودائرة الطابو على تأسيس محطة التجارب الزراعية اليهودية وال تفاق بين دائرة الزراعةفقد تم اإل

ستيالء ستيطان الزراعي الصهيوني واإلجل خدمة اإلللجامعة العبرية التي كانت بمرحلة التأسيس، أل

 ستغلت الحكومة البريطانيةإ، وقد 2ودعم الوكالة اليهودية وبالتعاون مع اللجنة الصهيونية راضياألعلى 

 4والفراغ 3من حق التصرفميرية المطبق خالل حكم الدولة العثمانية راضي اإلحكام التصرف باألأ

 . راضيجل السيطرة على هذا النوع من األأمن  6والمحلوالت 5نتقالواإل

لتخطيط حدود ومسح  1221مساحة الصهيوني بسن قانون ال وباشرت دائرة الطابو ذات التوجه

الموات راضي قامة لجان للبحث في األ، وإشراف عليها من خالل حشد السكانميرية واألراضي األاأل

معاملة نقل ملكية  2111ذ سجلت إثبتت نشاطها خالل عام واحد أوالمحلولة وتعيين حدودهما، والتي 

ل صأراضي وكان من في منصب رئاسة مندوب األ بنتوتيشوقد عين نورمان ، دونم 22214لمساحة 

 . 7عضائها من اليهودأيهودي وعين معظم 

                                                           
 

1
 .11-19. مصدر سابق، صسياسة االنتداب البريطاني حول اررضي فلسطين العربيةمحمد سالمة النحال. 

2
 .119مصدر سابق، ص. اراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخهند البديري. 

لغة تحويل الشيء من حالة الى اخرى واالصطالح استعمال االرض واالنتفاع بها دون ملك رقبتها االميرية التي تعود ملكيتها 3

كالزرع والغرس ونظري كالبيع وااليجار واإلعارة والمتصرف عبارة عن مستأجر  لخزينة الدولة ويقسم التصرف الى قسمين عملي
تمنحه نظارة الدفتر خقاني عقد ايجار بحق المنفعة ال تملك وحقوق دفعه للضرائب وتم استغالل عقود التصرف من قبل السكان 

و انه قابل للتوريث وقانون التقادم بحيازة المحليين في عهد االقطاع والفوضى واستغالل عدم وجود فترة زمنية لعقد التصرف 
ملكية االراضي في متصرفية القدس االرض الكثر من عشرة سنوات وإضفاء الشرعية على تملك االرض االميرية؛ امين ابو بكر. 

 .919-321ص، 1221، مؤسسة عبد الحميد شومان عمان:، 1ط. 9191-9191
4

االصطالح: التخلي عن حق التصرف في شيء ما الى شخص أخر، ويعرف المتخلي بالفارغ الفراغ :لغة ترك االشتغال والبقاء بال عمل، 

عي والمتخلي له مفروغا له، والشيء المفروغ مفروغا منه وفق اتفاق معلوم او مجاني، وقد ساد في متصرفية القدس ثالث انواع من الفراغ القط
البيع والثالث فراغ المواضعة ويعني تنازل الفارغ عن ارضه فراغا قطعيا في  ويعني التنازل عن االرض والفراغ بالوفاء ويعني الرهن او

الدوائر الرسمية للمفروغ له بعد ان يتفقا على ان تبقى االرض في تصرف الفارغ او تحت اسم مستعار وهذه احدى الوسائل التي استخدمتها 

سابق،  مصدر .9191-9191ملكية االراضي في متصرفية القدس . الحركة الصهيونية في شراء االراضي داخل المتصرفية؛ امين ابو بكر

 .911-919ص
5

ف االنتقال: لغة تعني الحركة وتحويل الشيء من مكان الى اخر وفي االصطالح إحالة االرضي االميرية من قبل خزينة الدولة الى ورثة المتصر

بعد وفاة متصرف االرض ينتقل حق التصرف الى ورثته الستثمارها وعرف بحق االنتقال النه ليس إرث الذي يجري في االموال المملوكة، ف

 .911-911مصدر سابق، ص. 9191-9191ملكية االراضي في متصرفية القدس دون بدل نقدي لمعامالت االنتقال؛ امين ابو بكر. 
6

ضة على رقبة االرض في حل منه ومن الخزينة القاب المحلوالت: وهي اصطالحا االراضي االميرية التي اصبح عقد التصرف فيها مفسوخا و

وفاة المتصرف من غير ورثة وتنازل المتصرف عن  :ا ويكون الحل ضمن الحاالت االتيةتستغلها بالطريقة التي تحلو له حقها ان تفوضها و

على انه يثبت حق  الشخص من قانون االراضي  91 وقد نصت المادة ،لها الكثر من ثالث سنوات متتاليةالجنسية العثمانية وترك االرض وتعطي

خالل الطابو اذا  ثبت عليها اكثر من عشرة سنوات وتصبح غير محلولة وتمنح سند تصرف جديد مجانا؛ امين ابو بكر.  باالراضي االميرية من

 . 911-911مصدر سابق، ص. 9191-9191ملكية االراضي في متصرفية القدس 
7

 .111-119مصدر سابق، ص. ية وحقائق التاريخاراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونهند البديري. 
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نتداب ت صموئيل بعد مصادقة حكومة اإلربرمن قبل ه 1221لهذه السياسة صدر قانون  وتتويجا  

جل حماية المزارعين الصغار أراضي، ومن سعار األأعليه بهدف منع المضاربات ب البريطاني

صبح أ، وبموجب هذا القانون 12211ل واأل ول من تشرينوبدأ العمل به من تاريخ  األ ،جرينوالمستأ

متالكها للشخص إدت المساحة المسموح تداب التي حدنراضي مرهون بموافقة حكومة اإلنتقال األإ

جنيه  3111ن ال تتجاوز قيمتها أعلى  راضي الزراعية،دونم من األ 311 د والتي ال تتعد  الواح

ن يكون مالك أشترط القانون إوقد  ،ل حدود المدندونم داخ 31كثر من أبإمتالك  ن ال يسمحأو مصري،

نون الملكيات وبذلك منع هذا القا ين حالها بنفسه،ن يقوم بزراعتها وتحسأو، في فلسطين رض مقيما  األ

 .2راضيمتالك األإيضا حرم على العرب خارج فلسطين أالواسعة والكبيرة و

وضاع المتجددة في الساحة الفلسطينية فقد تم بتعديالت كثيرة حتى يتناسب مع األ 1221مر قانون  

 1121ام القانون العثماني المؤرخ حكأوالمشمولة ب موال غير المنقولة" الساري على جميع األ1221تعديل قانون 

موال غير المنقولة شكال التحويالت لألأ نواع وعلى جميعراضي الوقف مختلفة األأراضي الملك وجميع أوالذي شمل 

" موال غير المنقولةخر في األأي تصرف أو أنواعه أختالف إنشاء الوقف على إو أو الهبة أو بالرهن أع سواء بالبي
3. 

قضية والنواحي راضي في األرض من بعد قبول مدير تسجيل األن يتم التصرف باألأوقد تضمن التعديل 

رض يجب المحافظة على حق المستأجر بأرض وعند عملية نقل األ ،رضقتناعه بحجة ملكية األا و

 1221سنة ل 2راضي نمرة نتقال األأتعديل قانون  هذا القانون بإسم " كافية إلعلته وعائلته، وقد عرف

"4. 

عائلة سرسق التي  ،ف من الدونماتآلخارج فلسطين والتي كانت تملك اآل ومن ضمن العائالت العربية

 الناصرة للحركة الصهيونية ،لقضاء  ةس وجباتا وشطه وسولم التابعنيفراضي قرية العفولة وخأباعت 

على بيوع هذه  حتجاجا  إذية قد رفعت اللجنة التنفي، وفيها ساكنينعتبار لحقوق الفالحين الإبدون 

ن هذه القرى بكل ما فيها التزال تحت أحتجاج تضمن اإلو راضي للصهيونيين ضمن جريدة فلسطين،األ

 طويال   راضي زمنا  راضي يصرح بحق المتصرفين باألاأل وذلك الن قانون ،تصرف سكانها الحاليين

اجبرت  قوانينها  البريطانية و الحكومة عمالأن أال ا، يديهمأنتزاع الملكية من إوعدم ، البقاء فيها

                                                           
 

1
 .3، ص1299شباط،  1، القدس 11العدد . صحيفة الوقائع

2
 .329، مصدر سابق، ص1ج  .الوقف االسالمي في فلسطينحمد احمد يوسف. 

3
 (.3/1222/1.1/14) لف رقمم 1224كانون االول  11اول  -1222ب آ 11من  :(1سجل رقم ) مقرارات المجلس االسالمي االعلى.

 .11 رقم. القرار أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية

4
 9-3، ص1299شباط 1، القدس، 11العدد . صحيفة الوقائع
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تحت تصرفهم مقابل ما يسلمون  بقائهايهم وتسجيلها لعائلة سرسق راجين راضأمالك تسليم صحاب األأ

 العائلة من خمس المحصول.

راضيهم أمنة من خراج مئات العائالت األإلى إن هذه البيوع ستؤدي أحتجاج وقد وضحت مذكرة اإل

نظار الحكومة حول هذه أن تلفت أحتجاج ررت اللجنة التنفيذية ضمن هذا اإلقف ،وستوقف مصدر رزقهم

 .1مة صيانة حقوق السكان في تلك القرىسم األإن تطلب بأالكارثة و

دونم من  3،131،111 ملكواعائلة  144ن أنجد  1224م الملكيات العائلية في عام وعند النظر لحج

 13شخاص يملكون أستة كان ففي قضاء طبريا . ة الواحدةلف دونم للعائلأ 22ادل ي ما يعأراضي األ

شخاص أجنين ستة  وفي قضاء لف دونم،أ 121شخاص يملكون أوفي قضاء الرملة خمسة  لف دونم،أ

سرة ألة واحدة لقرى كاملة كما حصل مع متالك عائإلى إوقد وصلت الملكية . لف دونمأ 114يملكون 

متالك أو قرية، 32 سرة البرغوتيأو قرية، 24الجيوسي سرة أو قرية، 11عبد الهادي التي ملكت 

ضافة ألاب خصب سهول فلسطين،أالف دونم وهو  411 ن عامر الذي يبلغعائلة سرسق سهل مرج اب

 .2لف دونمأ 112 تها بمساحتقدر فلسطينية  راضمتالك عائالت من بيروت ودمشق ألإلى إ

ميرية  راضي األحراج واألتأليف لجان تخطيط لأل عالن عننتداب البريطاني تم األلإل وفي خطوة الحقة

شراف على لجان مهمتهم األ عضاءألتحديد ثالثة  1222ذار آبتاريخ  22نتداب الرسمية جريدة اإل عبر

مفتش بريطاني في دائرة  وأحراج العام ما مأمور األإن يكون رئيس اللجنة أراضي على تخطيط األ

بداية عملية تخطيط  1222 تشرين الثاني 11وتحديد  ،انيحد مفتشي القضاء البريطأو أالزراعة 

 .3ميريةراضي األاأل

عتراض عليه لما له من فقد تم األ ،كان بالرفض و المعارضةن الموقف الفلسطيني من هذا القانون إ     

على بيع  جبار الشعب الفلسطينيإو فقارإذ يعمل على إ راضي الفلسطينية،متالك األإ ثر كبير علىأ

عندما  1221-1221ضطرابات إوهذا ما أكدت عليه لجنة التحقيق بعد  ضيهم لليهود بأسعار قليلة،راأ

 ذكرت في تقريرها:

ن قانون أن الفلسطينين يرتؤون أل نتداب،تخذتها حكومة اإلأن من التدابير التي و" تخوف الفلسطين 

راضي غير المنقولة ل األنتقاإنتداب على الذي يشترط موافقة حكومة اإل 1221راضي نتقال األإ
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 .111، ص3111رقم ملف  .أرشيف مؤسسة أحياء التراث والبحوث االسالمية .1232-1211الفلسطيني الفلسطيني  الصراع
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3
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راضي ولطرح ضع لتنزيل ثمن األوُ  في فلسطين وقد نتقالها اال لمن كان مقيما  إوالذي يمنع 

 . ثمان باخسة"إلبيع بين ايدي اليهود ولشرائها بالمعروض منها ل

راضي من خارج نون ثورة المستأجرين على مالك األالقا الناتجة عن اصدار هذا خرىثار األومن األ

يجار لصاحب بأنه لم يعد يترتب عليهم دفع اإل لدى المستأجرين وجد القانون انطباعا  أذ إ ،سطينفل

ه من ضرائب عالية إلقناع راضي واليهود القانون الجديد وما ترتب عليستغل سماسرة األاف رض،األ

المساحات نتداب غاية اليهود بشراء بيعها، وبذلك حققت حكومة اإلعلى طين راضي خارج فلسمالك األ

 .1الواسعة وبناء المستوطنات

 مفي عا من قيامهبرت صموئيل الصالحيات الواسعة التي تمتع بها المندوب السامي هر مكنت    

 41زيد مساحتها عن راضيهم الجنوبية والتي تأهالي حيفا عن أوامر ترفع بها ملكية أبإصدار  1221

ن العديد من العرب كانوا أرغم  ن لتسيون (ريشو ن تسلم لمستوطنة عيون قارة )ألف دونم على أ

وقد تجاهل . راضي منذ فترات زمنية طويلةن حقوقهم لتصرف باألييملكون سندات ملكية ووثائق تب

 .22/2/1221راضي لليهود بتاريخ سلم األ اجات من المواطنين العرب وحتجالمندوب السامي اإل

صحابها أراضي الجفتلك في بيسان من أبمصادرة  اخرأ ا  مرأصدر أذ إ ،مور عند هذا الحدولم تقف األ

 و دونم 112422راضي حة هذه األوقد بلغت مسا .عبد الحميدمالك السلطان أنها من أالعرب بدعوى 

راضيهم التي أخراج المواطنين العرب من إالتي نصت على  1221المدورة عام تفاقية غور أتم توقيع 

راضي بأن خر على هذه األآ لحكومة البريطانية شرطا  وضعت ا 1221وفي . زرعوها لمئات السنين

 .1لتسهيل نقلها لليهود فضل تلميحا  أشخاص الذين سيعمرونها بشكل لأل سيتما نقل ملكيته

 21بتاريخ  ظم الحسيني للمندوب السامي برقيةرفعت اللجنة التنفيذية برئاسة موسى كا ،على ذلك ا  ورد

ميرية والخاصة لشركات راضي األنتدابية األاإل حكومةعلى وهب ال تعترض 1222اني كانون الث

ومدى مساهمة  الفاقد لمصدر رزقه الوحيد، ثر ذلك على الفالح الفلسطينيأالبيان  ا  وضح. ميهودية

اصة بعد السيطرة البريطانية على و خ ،ريطانية في تسهيل تمريرها لليهوددارية البالقضاء والسلطة اإل

ف لألمستعمرة ام جونة مع اعطاء الحكومة البريطانية ما يقارب من  قرية فسخ التي ضمت راضي أ

راضي قرية أوما حصلت عليه شركة ايكا من . راضي فلسطينأمار إعلى شركة إدونم  من تلك البقعة 

ستعمار اليهودي وما اعطته الحكومة لشركة اإل ،موجب قرار من المحكمة البريطانيةجسر المجامع  ب

الف دونم والتي ضمت للمستعمرات  34ية وغور الزرقا وكباره البالغ مساحتهم راضي برة قيسارأمن 
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لهم بزراعتها هلها من الزراعة وعند توجههم للمحكمة حكم أوبذلك حرم  الساحلية من ناحية زمارين،

 .   2فقط دون حق ملكيتها

ات المساحة بل جراءإو 1221راضي قانون محاكم األ و 1221ني بقانون الجانب البريطا ولم يكتفِ 

ستمالك إبدأ تنفيذ قانون  12213ففي  .راضيستيالء على األاإل بهدف ستمر في سياسة سن القوانينإ

راضي للجيش وقوة الطيران التابعة لجاللته في فلسطين ستمالك األإ" :ضي من قبل الجيش وقد نص علىاراأل

حد أوضمن هذا القانون تم تخويل  "وجهرض المستملكة على هذا الى تقدير التعويض الذي يدفع عن األوعل

رض يحتاج اليها أي أتفاق مع صاحب بالتفاوض واإل و كلتا القوتين معا  أحد قوة الطيران أو أضباط ال

ستعمالها لمدة زمنية معينة تقتضيها إو أو التصرف أجل الشراء أما من أو قوة  الطيران، أالجيش 

عالن المفاوضات عن إرض يتم تفاق مع صاحب األإلا نه في حالة عدمأوقد بين القانون . المصلحة

 ن عارف باشا الدجاني من جنين عضوا  يوتم تعي ،4طريق التدابير الرسمية بعد موافقة المندوب السامي

 ،12225شباط  1ندوب السامي بتاريخ في مجلس التحكيم الدائم بأمر من وندهام ديدس النائب عن الم

 بتعيين اللفتنت كواونل د.فلتون عن الجيش، الوقائعخر في جريدة أن عالإيام تم نشر أوبعدها بأربعة 

والمستر ا.ف.ناثان عن دائرة الزراعة، ضمن وظيفة  شغال العمومية،ر د.كيسلمان عن دائرة اإلتوالمس

 .6راضي من قبل الجيشمتالك األأمكلفين بتنفيذ قانون  الدجاني،لى جانب عارف إالدائمة هيئة التحكيم 

وامر بمصادرة قطع من عالنات واألتمتلئ باإل "الوقائع"نتداب البريطانيالرسمية لإللجريدة اوبدأت 

تشرين الثاني  12الوقائع الصادرة في جريدة من  12ففي العدد  .ن الجيش بحاجة اليهاأضي بحجة اراأل

برة رض الواقعة على جبل الزيتون لجعلها مقراضي ج.ستابس نزع ملكية األيعلن مدير األ 1222

 ،عالنمن تاريخ صدور اإل ،راجعة تفاصيلهالم من له الحق فيها مدة خمسة عشر يوما   عسكرية ممهال  

رض نتزاع األإمرين من قبل وكيل المندوب السامي جلبرت كاليتون في أصدر  1223ب آ 12وفي 

رقة الطيران دونم بسبب حاجة ف 22الواقعة بالرملة بجانب مطار فرقة الطيران والبالغة مساحتها نحو 

لة خرى بالرمأوقطعة  ،1221راضي ستمالك األإنتزاعها بمقتضى قانون إ ستعمالها بشكل دائم معلنا  إل

 .7عالن لمراجعة المجلسمن تاريخ اإل خمسة عشر يوما   لجعلها مقبرة عسكرية مع تحديد
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اضي تتبع لملكيات رأنتزاع ملكية إوامر أ تنتداب البريطاني صدرالوقائع التابعة لإل جريدةن خالل م

ت الطابو سجال من وكيل مدير اصدر قرار 12ففي العدد  لكنها بمساحات صغيرة، يهودية و

المتصرف بها يعقوب كارتر البالغة  يون للبارون روتشلد وزرض ريشون الأج.ن.ستابس بنزع ملكية 

يخ تارفي و ،1هاصحابأل جنيه مصري تعويضا   22قامة طريق عمومية مقابل إجل أدونم من  3 تهامساح

رض )ريشون الزيون ( التابعة للبارون أن من المندوب السامي بنزع ملكية عالإصدر  1221يار أ 12

 .2جل فتح طريق عامأليب كارتر البالغة دونم واحد من روتشلد والمتصرف بها 

، 1221الف دونم عام  121الى تملك اليهود نتداب البريطاني حكومة اإل التسهيالت المقدمة منأدت 

 دونم، 122111 لىإليصل مجموع ما حصل عليه اليهود  دونم 32232تم شراء   1222وفي عام 

 .3راضي تباع لليهود من كبار المالك العرب ومن السماسرة العربوقد كانت هذه األ

ي تنظيم مهنة مثمن قانون " تصدرأ ،راضيتحكم بعملية تثمين األللكي تتمكن حكومة االنتداب من او

التخمين اال بعد   التحذير من العمل بمهنة نص على 1222ب آ 12ي في فلسطين " بتاريخ ضاراأل

 ستالم هذهي، مع توضيح شروط الشخص المؤهل إلراضحصول على رخصة من مدير مساحة األال

ة ال تقل عن سنتين في هذا ن يكون له باع وخبرأو ن يبلغ من العمر الثامنة عشر،أ: الوظيفة، ومنها

ستالم إوفي حال . ضي وتمت الموافقة عليهارن قد اجتاز امتحان مدير مساحة األن يكوأو أ ،المجال

و تطبق عليه أخر للموظف أخمس سنوات يعقد بعد ذلك امتحان  الوظيفة تكون رخصة الموظف فقط

احة لكل من الدكتور مدير المسعالن عنها من قبل حساسة واإلعطاء هذه الوظيفة الإوتم  ،4جديدةشروط 

 .   5المستر نصري طالماس ،والمستر ميشال كسارد ،م.زاكورودسكي

ضي تأخذ اربدأت عمليات السيطرة على األ 12216الغابات الصادر في  حراج ووبموجب قانون األ

شراف إعالنها مناطق محفوظة تحت إ شجار الكثيفة وباب مصادرة المناطق المليئة باأل من ا  جديد شكال  

راضي أتي تم مصادرتها ضمن هذا القانون راضي الفلسطينية الومن األ .7تهادارإنتداب وحكومة اإل

راضي جبلية مالصقة لدير الكرمليين ووادي أدونم وهي عبارة عن  21111قضاء حيفا البالغة 

دونم وتقع غربي البحر لتصل الى نهر  14111 البالغة راضي ناحية عكا وقضاء حيفاأو الزعتر،
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متر وتنتهي عند مصب  12بجانب ساحل البحر على بعد  د الغربية من النهر وناعمين وتمتد الى الحدو

راضي دونم وتعد من األ 111لناصرة وتبلغ راضي قضاء الناصرة جنوب مدينة اأو ،1نهر قيشون

منطقة غابة مسورة "  سم "إتم مصادرتها تحت  . و2التي تعرف بمطلة بئر العامر الجبلية المزروعة و

ي شخص، أعتداء عليها من قبل و اإلأتداب البريطاني منع رعي المواشي نمن قبل اإل عالن للعمومواإل

مع دفع تعويضات  ،و العقوبتين معا  أو الحبس مدة شهر أ وفرض غرامة مالية مقدارها عشرة جنيهات،

 . ذا تم مخالفة القانونأضرار عن األ

الذي سمح للحكومة البريطانية  1221ع من الوقائ 111 در في العددوتم نشر قانون نزع الملكية الصا 

ب آ من ولفي األ الصادر 1221لقانون  كماال  إ، و3راض الزمة لالستيطان اليهوديأية أستيالء على باإل

 يلي :  يقضي بما 21يحمل الرقم  جديد قانون تم اصدار من قبل حكومة فلسطين 1221

اجون اليها لمشروعهم ومع كافة رض يحتأية أمع صاحب ن يتفاوضوا ويتفقوا أيحق لمنشئي أي مشروع  " (:3المادة)

و أو استعمالها لمدة معينة أو للتصرف فيها  ا  جل شرائها شراء باتأما من أاص الذين لهم حقوق في تلك االرض شخاأل

 تفاق فيها ضروري للمشروع "إري حق أستمالك إل

و أو شخص يقوم أخرى محلية أطة و سلأو محلي أدي و مجلس بلأالحكومة  بمعنىفسرت كلمة المنشئين 

خر منح به أد بها المنفعة العامة وكل مشروع ما كلمة مشروع فالمراأ على وشك القيام بمشروع، شخص

 .تسوغ شروطه نزع ملكية االرض متيازا  إالمندوب السامي 

لى المندوب السامي إعالن إتفاق فيحق لمنشئي المشروع رفع إلى إوفي حال عدم توصل الطرفين 

و بدل أدفع تعويضات  رض بإستعداد المنشئينصحاب األأومن ثم تبليغ  الحصول على موافقته،و

 .4راضيتحدد عندئذ من قبل محكمة األ ،تفاق على قيمة التعويضذا لم يتم اإلإرض ويجار عن األلإل

جل أ شمال تل ابيب من دونم من 43لزراعة والبناء اليهودي بشراء هذا القانون قام بنك ا على أساس

 .1قي سيارات شركة هامعفير اليهوديةمخازن لسائ قامة بيوت وإ

صحيفة  تنشر " نقاذ البقية الباقيةراضي لليهود وخطرها على العرب وما هو السبيل إلع األبي عنوان " وتحت

راضي التي تصدي لعملية بيع األال هاحاول من خالل عثمان بشناق من طولكرم،مقالة للمحامي فلسطين 

 ي رد عملي منهم يقف بوجه هذه الكارثة،أن ولكن دون وجود يتحت نظر الوطنيا عملية مستمرة عتبرهإ

                                                           
 

1
 .11 ، ص1299آيار  11 ، القدس:19 العدد .صحيفة الوقائع

2
 .19 ، ص1299تموز  11 ، القدس:91العدد  .صحيفة الوقائع

3
 .911، ص 1219سابق، مصدر . 9191-9199فلسطين واالنتداب البريطلني كامل محمود خلة. 

4
 . 19-11مصدر سابق، ص . اوقاف القدس في زمن االنتداب البريطانيعبلة المهتدي. 



 

79 

روضة عليه من قبل حكومة فيه كاهل الفالح الفلسطيني من كثرة الضرائب المف رهقأوبالوقت الذي 

ار جي الحال والمالك والتتمحور الحل حسب وجهة نظر صاحب المقال بدعوة جميع ميسور و. نتداباإل

"  سمأراضي يطلق عليها جل تأليف شركة لبيع األأمة من جتماع ينعقد من قبل صندوق األالعرب إل

لليهود مع مراعاة  رض مهددة بالبيعأيكون الهدف منها شراء كل  ،عربية "راضي الستثمار األإشركة 

قسيط يلحق راضي ضمن نظام التكة ببيع قطع من األن تقوم الشرأو ستثمار،رض لإلمدى صالحية األ

تخاذ يوم إن يقرر المجتمعون أو سهم في هذه الشركة،أجعل المشتري صاحب ية على الربح وبنظام فائد

وما يتم جمعه من  شخاص موثوق فيهم،أمة من خالل موال لصندوق األواحد من كل شهر لجمع األ

 .2راضيشراء األ مة ودوق األسهم صنأستثماره ضمن رأس مال إرباح يتم أ

علن أن أبعد  1232ول تشرين األ 12فلسطين في مة مهامه من خالل جريدة صندوق األوقد حدد 

عمر  الحاج يوسف العاشور و عضاء احمد حلمي باشا وس الصندوق موسى كاظم الحسيني واألرئي

 .الح سابافؤاد ص عزيز ميقاتي و الفرد روك و البيطار وعيسى العيسى وجمال الحسيني و

ن الكريم آالقسم على القر و براضي عن طريق الخطينية تقف بوجه بيع األلقرى الفلسطت بعض اأبد

 ما حصل في قرية الطيرة فبعد وعي دار جمعية الشبان المسلمين هذا فعال   و. راضي لليهودبعدم بيع األ

هالي لى قريتهم ليبين لألإلدين الخطيب االستاذ محمد بدر ا اراضيهم دعوأبإقتراب اليهود من شراء 

خر على تلو األ وقد خطب بهم في المسجد لمدة ساعة ثم جعلهم يقسمون واحدا  . ملية البيع لليهودضرر ع

اسعة بالقرب من راضي الوذات األ هالي مشاع عتيلأوحاول  .3ن ال يبيعوا وال يسمسرواأن الكريم االقر

الصهيوني  ف دونم لدكتور جوزيفستعانة بالمجلس للوقوف في وجه بيع ستة اآلوادي الحوارث اإل

ف جنيه لشرائها ولكن بالنهاية فشل وقد عرض المجلس مبلغ ثالثة اآل ،الممثل عن عدة شركات يهودية

 .4في مقاومة البيع لليهود

العربي سليمان  بئر السبع ( مقاومة السمسار ) خر من عرب الجنوب الفلسطينيآ فريقا  كما حاول  

استرجاع من خالل  ودي خانكيناليه ان يعمالن معسليم النبارسة اللذخر يدعى أالزرباوي وسمسار 

وراق فاسدة أتهموه بإمتالك إضده وى ورفعوا الدعاو ،نه اشتراها منهمأدعى اليهودي أراضيهم التي أ

، وذلك مام حانوتأعلى هذا السمسار خالل وجوده  عتداءولم يكتفو بذلك بل حاولو اإل. وسندات مزورة

ن مات الشيخ الفرحين علي بن أولكن محاوالتهم بأت بالفشل بعد  ه.بإلقاء صفيحة من الغائط على رأس
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ستطاع ا إومن بعده ،والده القاصرينأوورثها عنه  راضيضيرة الذي كان يملك نصف مساحة األخ

جنيه عن كل  121خيه بمبلغ أوالد أحصة القاصرين  خوه ببيع حصته ومن ثم بيعأغراء إالسمسارين 

 .1النبارسة الزرباوي و مة من السمسارينة على مكافأة مقددونم عالو

ساة حجم الما راضي "يع األنوادر عن ب " عنوانتحت فلسطين  ةجريديلخص الموضوع الذي نشرته   

 :راضيسابقة الذكر من عملية بيع األ

رتفاعا إثمانها أرتفعت إضي في حيفا بشئ يشبه الجنون حتى رايهاجم اليهود األ"  

كثر وهذا في أصبح بخمسين وبجنيه وأ الذي كان يباع بثالثين قرشا   رضفالذراع من األ فاحشا  

رض فبعد ساعة أشترى قطعة إنه أحدهم أوقد روى لي  راضي تتسرب لهم،خارج المدينة واأل

 111دفع له  فأبى وفي اليوم الثاني جاءه أخر و جنيه ربحا   211جاءه سمسار يهودي ودفع له 

نجازها إدائرة الطابو بمعامالت البيع حتى لم تعد تقوى على زدحمت إلقد  و فأبى . جنيه ربحا  

 .2رض للوطنين فتأمل "أال يبقى شبر  فبعد سنتين ال عشرا   كلها،

رض شفاعمرو ال مداجاة وال التفاف وال مواربة أبو مسنسل من أبيع  "في جريدة فلسطين  خرأعنوان وتحت 

الكثير من الشخصيات البارزة من الوطنين قد ن أراضي فيها ومالك األ  شفاعمرو  حد سكانأصرح "

من لم يبع وقال بأن   ،هل شفا عمرو يعرفونهم بأسمائهم الشخصيةأوأكد على أن ، راضيهم لليهودأباعوا 

رض أبو مسنسل من أراضي أرغبته ببيع عن هذا المواطن كما أعرب . رضه لليهودأفهو يفاوض لبيع 

 نأوذلك بعد  رض لليهود قائمة،ن عملية بيع األأ موضحا    ن يدفع ثمنها،أي شخص يريد شفاعمرو أل

قامة إب رضه وطلب المساعدة منهمأالحفاظ على ستعان في بعض الشخصيات البارزة لمساعدته في ا

نه لم تلبث خطوات أعلى المشروع اال  نيوافق هؤالء الوطنيو. يقف بوجه بيع االرض مشروع وطني 

حتجاجات من اإلن لوائح معارضة البيع وأ ستمرار بالمشروع، موضحا   عن اإل حتى توقفواالتنفيذ تبدأ 

لمفاوضة رض فليتقدم لي شخص وطني شراء األأراد أن إالن البيع سيقع ف ،هل شفاعمرو ال تجدي نفعا  أ

 .  3رض لليهودوستقف بذلك عملية بيع األ

عضو من اللجنة التنفيذية هم يت"   مـأسي فلسطين! حول فضائح السماسرةجريدة فلسطين "  في عنوان بو

راضي في حمامة لليهود لفان وثمانمائة دونم من األأبيع ب ولؤتمر الشباب العربي الفلسطيني األلم

جتماعه مع السمسار اليهودي إوتم ، هالي زرنوقةأحمد الشربجي من أالسمسار الحاج  بالتعاون مع
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يمان الشيخ محمود السماسرة الشيخ سل وبالتعاون مع.  1راضياروخ لبيع باقي الحصص من هذه األب

من أخرى  دونم  411ن المجدل تم بيع عبيد م وبو سلطان من حمامة والحاج حسن ابأومحمد ابراهيم 

بوجهل المعروفة ببركة حمامة الشمالية وتسجيلها بأسم أراضي أدونم من  211و ،راضي صندحنةأ

 .2الخواجا اليهودي باروخ

نتدابية من ومة اإلقرية مقيبلة للحك  تهم ببيعأذ إ فضل حاال  أك عبد الهادي مين بأولم يكن عضو المجلس 

راضي دونم من قرية كفردان المالصقة أل 111وذلك بعد بيع سيدة عربية  ، نشائيإجل بناء مشروع أ

ومن خالل جريدة فلسطين تم تأكيد بيعها وتحويل معامالت البيع لوزير المستعمرات . مقيبلة

تموز  2مين الحسيني بتاريخ أمتلكها إمشاع هذه القرية قد  ن نصف مساحةأمالحظة  مع3البريطاني،

 .4جنبينقاذها من التملك األعضاء المجلس بشرائها إلأوكله أن أبعد  1222

لحسين للملك عبد هللا بن ا بتقديمها كهبةالي الغور أهراضي غور الكبد بحيفا قام أنقاذ إلمحاولة كو

تأجير على  وافقهللا  مير عبدن األأاال  راض ومنع السيطرة الصهيونية عليها،ألحفاظ على اللمحاولة ك

ستحول يجار التي عملية اإل إلبطالمير رفع طلب لأل إلى هالي الغورأمما دفع  .جانبراضي لألهذه األ

عبد هللا مير ميري لألساس ذلك رد الديوان األأوعلى  .الهبةهذه  اليهم يعيدن أو أ بيع لليهود، عمليةالى 

 :  والنص االتي يؤكد هذه المسألة .يجار وسيمنع بيعها لليهودمير سيبطل عملية اإلبان األ

فا عنه في بقية المدن في حي ثرا  أراضي غور الكبد في حيفا بأقل أ"لم يكن وقع خبر بيع 

ن أهللا كما مير عبدحتجاجية الى سمو األمن الوطنين الى تطير البرقيات اإل،ولقد خف كثير الفلسطينية

سالمية فقد ن وكذلك الجمعية اإلأان العرب طيرتا برقيتين بهذا الشجمعية الشبان المسلمين وجمعية الشب

مة العربية غور الكبد طعنة قاتلة في قلب األ مير عبد هللا البرقية التالية : مشروعأرسلت الى سمو األ

 الل العرب في عهد سبط النبي الكريم" ن ال يسجل التاريخ فاجعة اذأسالمية نستحلفكم بالعزة اإل
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 : األردني عضاء المجلس التشريعيألى إرسالة العدد رفعت وفي نفس سياق ال وفي نفس

عضاء المجلس التشريعي في عمان بعض الكتب طلب فيها منهم أ" وجهت اليوم الى بعض 

تخاذ قرار تسترد فيه إبد هللا بمير عراضي غور الكبد التي وهبوها لألأجير أدون ت منيعا   ن يقفوا سدا  أ

 ن تكون مقر الحصون الصهيونية "  أفاريد بها  الهبة التي منحت لالمير عبد هللا مجانا  

 مايلي : نصت علىمير عبد هللا  لس لألهالي وكبار رجال نابأاخرى من  مراسلةو 

 عمان  –مير عبد هللا المعظم لى سمو األإ" 

ي في شرق ستعمار الصهيونجنبية وفتح الباب لإلأور الكبد لشركة جير غألخبر ت فكار قلقة جدا  األ

نناشدكم ، جانب واليهودرض لن تؤجر لألن األأوبصراحة  فكار ما لم يعلن رسميا  ردن ال تهدأ األاأل

 .بي عبيدة الرابض فيهاأراضي المجبولة بدماء بجدكم االعظم اال تفرطوا بهذه األ

، عادل زعيتر، فريد عنبتاوي، غا النمر، عبد الفتاح طوقانآقاسم نابلس محمد تفاحة الحسيني ،مفتي 

الدكنور مصطفى بشناق، الدكتور صدقي ملحس، عزت الدروزة، الحاج سعيد كمال، الشيخ عبد 

الحميد السايح، اكرم زعيتر،قدري طوقان، واصف كمال، ممدوح السخن،عبد الر حيم التميمي، عادل 

 1ي الدروزة " كنعان، راشد ابوغزالة، محمد عل

مين الحسيني رئيس المجلس أي رئيس اللجنة التنفيذية والحاج وبعد زيارة كل من موسى كاظم الحسين

 تي : صدر الديوان الملكي القرار اآلأمير عبد هللا لأل

 جانب،شخاص من األأو أجنبية أكاذبة عن تأجير غور الكبد لشركة نباء اللما شاع من األ " دحضا  

عالنها إميرية بعد ن الخاصة األأساسها وأشاعات من ميري ببطالن تلك اإلالعالي األيصرح الديوان 

يجار لك فأرض غور الكبد غير معروضة لإلرض للتأجير قد عدلت عنه ولذالسابق بعرض تلك األ

 .بعد اليوم

 1فؤاد الخطيب "ي ميرلي األعن رئيس الديوان العا

حصائيات دقيقة عن مقدار إ 1231-1222ية بين عامي النجليزقدمت الهيئات العربية واليهودية وا

ن أتبين  ونه من خالل سجالت الطابأاال  الف دونم، 111راضي التي تزيد عن حاجة العرب بحوالي األ

 324111غت بل 1233-1231نتقلت الى الملكية اليهودية بين عامي إراضي العربية التي مساحة األ

ضرار ب السامي مذكرة توضح فيها مدى األنفيذية العربية للمندوثر ذلك رفعت اللجنة التأوعلى  ،دونم

تسببت في قلة نسبة  ذإ راضي لليهود والهجرة اليهودية الى فلسطين،الناجمة عن عملية تسرب األ

                                                           
 

1
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نه لم أت قيادة اللجنة التنفيذية ستناد الى هذه المعلومات وضحوباإل المحاصيل الزراعية وخسارة تجارية،

 . 2ن كل دونم يباع سيشكل ضررعلى العربأرض فائضة عن حاجة العرب وأقطعة ي أيبقى هنالك 

ولكن لم تكن  ، نيةمختلفة من السيطرة البريطا شكاال  أراضي أتخذت فتراس األإعملية وعليه فأن 

األراضي الوقفية في ظل المجلس أفضل حاال  من األراضي األميرية والخاصة. وهذا ما سيتم مباحثته 

 ن التالي :ضمن العنوا

 

 : األراضي الوقفية 

مصطلح فقهي إسالمي يعبرعن نوع خاص من التصدق والتبرع في سبيل بأنه الوقف يعرف        

ن يكون بأشياء يستفاد من أعلى  جيال وقرون،أينتفع بها الناس على مدى سنين و الخير واإلحسان بحيث

و تقصر، مثل األرض أينه مدة من الزمن تطول ع ستمرارإا وفائدتها مع بقاء الشيء نفسه ونفعها وغلته

 .       والبناء والبئر والشجرة

 لى قسمين :إ1121وقفية حسب المادة الرابعة من قانون االراضي العثماني لعام راضي الوقد قسمت األ

العقار والتي حازت على صحتها من خالل ملكية الواقف لرقبة  وقاف الصحيحة :ول : األالقسم األ

و أو نظامية أي معامالت قانونية أوقاف ليه ال تجري على هذا النوع من األوع صحيحا   ف ملكا  الموقو

 .  3ساس كتابات واحكام الفقهاءأعلى ويتم التعامل معها  راضي،حكام قانون األأ

يقصد بها تلك االوقاف الخيرية التي اوقفها أمراء وسالطين ال  : وقاف غير الصحيحةاأل :القسم الثاني

أراضي  لكون رقبة العقار الموقوف، وانما تعود ملكيته إلى بيت مال المسلمين أو خزينة الدولة )أييم

بموجب هذا القانون وتعاد ملكية ومنفعة هذه االوقاف الى  يوقف اعتبر الغأميرية(. هذا النوع من ال

 . 4بيت مال المسلمين
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دونم خالل  مليون 1.11وقاف حوالي األ الوقفية الفلسطينية تقدر حجم ستنتاج بعض المؤسساتإوحسب 

ن عملية تسجيل أمع العلم  ،1241هذه المساحة كان في مناطق  نصف، ونتداب البريطانيفترة اإل

نتداب البريطاني وقيام الدولة الصهيونية طين لم تكن سهلة سواء في فترة اإلوقاف وحصرها في فلساأل

 .1وراق وبعثرة السجالتبب تشتت األبس

وذلك بهدف   1121ثماني راضي العجموعة من التعديالت على قانون األمدت حكومة االنتداب أوج     

وكانت . ميرية والخاصةضي األارعلى األ سيطرتهراضي الوقف مثل محاوالت أحكام السيطرة على إ

عمليات تعديل القانون تتم مع الجانب الصهيوني وخاصة رئيس المنظمة الصهيونية د.وايزمن الذي 

 : مخاطبا حكومة اإلنتداب ظاهرة انتشار االوقاف في المجتمع الفلسطينيض وبشدة عار

مالك عن طريق و نقل األأوقاف الوقت الحاضر ال تسمح بإنشاء األ قتصادية فين حالة البالد اإلإ" 

ا مفإذا  وقاف.دوائر المساحة لتقديم الهبات واألقتصادية للبالد ال تتطلب فتح ن الحالة اإلأو الهبة.

 وقاف،ألى إراضي البالد سوف يحول أمن  كبيرا   فإن قسما   وقاف جديدة،أأزيلت القيود المتعلقة بإنشاء 

حباط إو رض من السيطرة الفعالة للحكومة،نما إلنتزاع تلك األإو و دينية،أوليس ذلك ألهداف خيرية 

الضرورة حرمان الواقف مالك ال يعني بن وقف األأدراك تام بإوانتم على  محاوالت إعادة تشكيلها

 وعائلته من الفوائد العظيمة الناتجة عنها.

 نتداب.بالضرورة ان ُتفرض قبل إعالن اإل فليس راضي المعتمدة في المستقبل،ومهما تكن سياسة األ

نتقال إوقاف ونشاء األستثناء إلإن يكيف بالشكل الذي يؤكد على أقانون الذي سيعتمد يجب ن الأو

 لهبات .راضي عن طريق ااأل

راضي لغايات توطين القانون المقترح لعمليات شراء األعتراضات حول إنه لن تكون هناك أخمن أو

و منظمة أأ كما سيكون عليه الحال لو تم ذلك من قبل الصندوق الوطني اليهودي فراد من اليهود،األ

ة من قبل المنظمة ية جهات مدعومأو أ ،ضي الفلسطينيةارو شركة تطوير األأ المستعمرات اليهودية،

"الصهيونية
1. 

 الجديد لفلسطين بعد أشهر قليلة من تحولها من الحكم العسكري البريطاني 1221صدر قانون األراضي 

وهو من أوائل القوانين التي ساهمت بتسهيل محاوالت  ،1221لى الحكم المدني في شهر ايلول إ

بعدها األراضي الوقفية، إذ بعد إدخال اإلنتداب البريطاني السيطرة على األراضي االميرية ومن 

ليسري على جميع األموال غير المنقولة ومنها  1121على قانون األراضي العثماني  1212تعديالت 

لألموال غير المنقولة سواء   على سائر التحويالت وكما يسري أيضا .أراضي الوقف بمختلف أنواعها
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القانون بهدف تقييد استحدث هذا وعليه  .إختالف أنواعهبالبيع أو الرهن أو الهبة أو إنشاء الوقف على 

لى منح المندوب السامي السلطة المطلقة في إدارة شؤون األوقاف، وفتح المجال إإنشاء الوقف باإلضافة 

نصت المادة االولى منه أكبر مساحة ممكنة من فلسطين، وقد  أمام الشركات واألفراد من اليهود إلمتالك

 ء الوقف الجديد تتطلب موافقة المندوب السامي.على أن عملية إنشا

وظائف المجلس  تحديد على  12/3/1221مصادقة بتاريخ وفي ظل هذه المخططات البريطاينة تمت ال

ونشر  ،وقافدارة األإبمراقبة المحاكم  الشرعية و ذات العالقةفي المسائل البحث خاصة تلك المتعلقة ب

نتداب بتاريخ السامي في الجريدة الرسمية  لإل وبالصادر عن المندالمجلس نظام تشكيل 

قانون  اصدارط العثماني القائم منذ على النم ادارته معتمدإوقاف ووقد كان نظام األ ،12212يارأ12

كانت الدولة و. 1241راضي حتى عام ساس حيازة اإلأعتبر أالذي و 1121راضي العثماني األ

 مر قائما  ر القرى والمدن وظل األعشاأيتفق عليه من  سنويا   غا  وقاف مبلدارة األإالعثمانية تدفع لخزينة 

 . 3ريطاني تدفع مبلغ سنوي للمجلسنتداب البستمرت حكومة اإلأذ إ نتداب،حتى عهد اإل

، نتداب البريطاني ثانيا  وحكومة اإل وال  أض الوقفية للحركة الصهيونية رهمية األأمين الحسيني أوبإدراك 

وقاف المندرسة ووقف جل مناقشة مسألة األأل 1222نيسان 12سامي بتاريخ لرفع برقية للمندوب ا

 .4ائل المالية بين الحكومة والمجلسخاصكي سلطان وضرورة حل المس

مي في القدس في رنست ريتشموند مساعد السكرتير المدني للمندوب الساالوتم عقد الجلسة 

مفاوضات  دبعشراف المجلس إتحت ف المندرسة وقااأل عائدات  توضع اثرهأوعلى  11/2/1222

شراف مين الحسيني الذي طالب  باإلأشيوخ فلسطين بقيادة المفتي  و نيةجرت بين الحكومة البريطا

 وقاف . نواع  األأالكامل على كل 

وقاف ة ثانية تولي شؤون األطالب المجلس مر  المجلس والحكومة البريطانية بين جتماعاوفي 

مما يدل على عدم تطبيق االنتداب البريطاني االتفاق بتسليم  بشكل كاملوقاف وشؤون األ، المندرسة

حاجة االوقاف المندرسة للمجلس. وكان طلب المجلس للمرة الثانية إدارة االوقاف المندرسة نابع من 

ومة في جتماع  في دار الحكإوذلك ضمن  خرى،عمال األلس صرف وارداتها على التعليم واألالمج

فندي الدجاني أفندي الشوا وعبدهللا أمين الحسيني والشيخ مراد وسعيد أن الحاج  القدس حضره كل م
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ومن الجانب البريطاني المندوب السامي والسكرتير العام  ،حاسب من المجلسفندي حكمت مأوعارف 

 .    12/11/12221لحكومة والمحاسب ورئيس الجمارك ومساعد السكرتير العام بتاريخ ا حاميوم

مور أتنظيم   عملية ضمن قدراته الضئيلة  فبدأنواعها أ ختالفإوقاف على تنظيم األ المجلس حاول

 لكثرة هذا النوع من وقاف الذرية لمدينة القدس نظرا  وقاف الذرية من خالل تعين مأمور خاص باألاأل

الشيخ  وقد تم تعين ،2عن كتاب الوقف وكيفية التعامل فيه يها وكانت وظيفته تتصف بمسؤوليتهوقاف فاأل

ية ذرية  ففي مدينة القدس  تجاوزت  العشرين وقف ،21/4/12233لهذه الوظيفة بتاريخ  فندي يونسأ بدر

وكيفية  ،ريجاشكالت  الكامنة بتنوع معامالت اإلنها حملت  العديد من  المأاال  ،وكلها ذات واردات مالية

ومشكلة الوقت  ،والمراجعات اف عليها، والمنازعاتوقوتعدي مأموري األ يجار،تحصيل بدالت اإل

 الطويل في جمع وارداتها.

 .تنمية ريعهوضمحالل هذا الوقف إندثار وإلية  لمنع آفي ظل هذه المشكالت مجتمعة أوجد المجلس     

دارة جميع مانة والدين إلهل األأبتعيين مأمور من  اقرار  1222ني كانون الثا 2صدر بتاريخ أفقد 

 موال الوقف ووارداته،وتعيين محصل أل الترميم والتحسين وتنمية ريع الوقف،والقيام بعملية  وقاف،األ

وبالتعاون مع موظفي دائرة  مراقبة  مأمور المركز،ل  كل من المحصل ومأمور الوقف خضعي نأعلى 

 وقاف الذرية مهمة تحضير دفتر يتناول فيه صورة  كتاب الوقف،ويقع على عاتق مأمور األ وقاف.األ

سماء المستحقين أو ومعلومات عن مسجل العقار الموقوف وصفاته وموقعه وحدوده، عامل به،وكيفية الت

ومن ضمن مهامه مراقبة التغيير الذي يطرأ على  ستحقاق كل منهم،إومقدار  وعددهم وساللتهم والقابهم،

ذ عمليات تنفي ومراعاة  درجة البطون وجهات البر،مع األخذ  ب كل واحد منهم بسبب الوفاة والتوريث،

الوقف وتحصيل ريعه وتوزيعه على  وتسيير معامالت رادها الواقف وحسب شروطه،أالوقف كما 

ومعاش  ،شهري مقداره خمسة عشر جنيها   راتبوقد خصص له . مور التعميرأبعد النظر في  مستحقيه

ن ال أط وقاف، بشرصل اإليراد السنوي لألأجنيهات وتستوفى هذه الرواتب من  للمحصل مقداره سبعة

وقاف تحت مراقبة مأمور ن يبقى مأمور األأو وقاف الذرية،مئة من عموم إيرادات األتزيد عن خمسة بال

 .4ختيار هذا المأمور باإلنتخابإويتم  وقاف المركز،أ
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لم وقاف من قبل المجلس شراف على شؤون األاإل مسألة ن أمن خالل الوثائق والبرقيات يبدو ولكن 

مور ألبحث  )البريطاني والمجلس( المستمرة بين الجانبينمراسالت ال لى ذلكع لدوما ي ةن بالسهلكت

موعد يتم فيه  خرى للمندوب السامي لتحديدرسالة أرفع رئيس المجلس   1223يار أ 21ففي  .وقافاأل

 :تية مباحثة المشاكل اآل

 .البحث في العالقات المالية بين المجلس والحكومة  -1

يدنا داود والشيخ احمد وقف سيدنا موسى وس تية:وقاف األشار لألعالبحث في بدل تخمين األ -2

 .بي مدين الغوثأالدجاني و

 .زانية يالبحث في الم -3

 وقاف .ها المختصة بالمحاكم الشرعية واألمتناع الشرطة عن القيام بمهامإالبحث في  -4

 يرت هنا مرة)يتضح هنا عدم حل المشكلة كامله مع االنتداب إذ اث.وقاف المندرسةالبحث في األ -2

 ثانية(.

 .ذنة الرملةأالبحث في م -1

وقد رفض  .1عشار البحث في عدم توزيع القرى الوقفية الى مناطق مختلفة عند تضمين األ -1

زيران من ح 1لى إجل موعد النقاش فيها أالمندوب السامي النقاش في هذه المواضيع جميعها و

 . 2جل بحثها مع المستر ريتشموندأ

لتنظيم  1223من كانون الثاني  2ولى  بتاريخ أخذ الخطوات األبالمجلس  أبدمن جهة أخرى      

وقاف مندرسة أفيها  لمتواجد ف في القرى اطوي مورأن قرر تعيين مأوقاف المندرسة في القدس بعد األ

وبعد عملية التسجيل . عشارهاأنتدابية تستوفي ن كانت الحكومة اإلأعشار بعد ستيفاء األإجيرها وأتل

طرحها في المزاد العلني، ومن ب يقومميعاد الحراثة  تحديد الحدود والمواقع في دفتر مخصص و وتحديد

 حالة وينتج عن ذلك عدة فوائد للمجلس منها: ثم تجري بحقها اإل

هالي أضعي اليد واعتراف وإب هاوقف وإثباتوقاف المندرسة المبحوث عنها راضي األأتثبت  -1

 .القرى 

 ا .تام إشرافاها وقاف عليدائرة األ إشراف -2
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يجار ن يلزم ربط اإلأوقاف من الزيادة على نتفاع صندوق األإ و يجارمل في زيادة بدالت اإلاأل -3

تقررتعيين و .على حقوق الوقف في المستقبل صا  روح حتياطا  إول السنة أبسندات مصدقة في 

نية وتكليفه جرة قانوإجراءات لقاء تمام هذه اإلكاتب وقف خليل الحاج عمر افندي طهبوب إل

 .1جراءات قبل فوات الوقتتمام هذه اإلبسرعة إل

تم سيطرة  كر ()سابق الذ1221راضي من قبل الجيش الصادر في ستمالك األإل قانون يعدبت            

فيما يخص  1223الصادر في المعدل و نص القانون حيث، راضي الوقفيةاألحكومة االنتداب على 

ن لم يكن ثمة إوقاف دائرة األإو أرض الوقف يكون لمتولي الوقف أيق هذا القانون على لدى تطبراضي الوقفية : "األ

و أرض روضة في هذا القانون على صاحب األو عليها جميع االلتزامات المفأجميع السلطات وتترتب عليه  ،متول

 .2سم الوقف المختص" إوقاف برض الى صندوق األاألالمتصرف بها ويدفع ثمن 

راضي من قبل الجيش فيما يخص ستمالك األإعتراض على قانون إالمجلس اس ذلك قدم وعلى اس    

 . مستندا في هذا الموقف3قانونيستمالك الوقف دون مسوغ شرعي غير إن أ اراضي الوقفية معتبراأل

و ال  رض الوقف الصحيح التباع أن فإ ،سالميةالعثماني المستمد من الشريعة اإل راضيقانون األ لىع

 .4خالف شروط الوقفحد التصرف بها وال تتغير ملكيتها وال يجوز أل هبتو

ذ صدر أمر من  إ، قانون االستمالك المجلس  يتضح تقبلمحاضر المجلس  عند البحث في لكن و

رض الوقفية في حيفا التعويضات من الحكومة عن قطعة األموال أالمجلس لمأمور عكا يطلب فيه قبول 

 تطبيق.يظهر التناقض ما بين الخطاب وال وهنا .5التعويض للمجلس وتبليغه بضرورة رفع مبلغ

ستملكها الجيش تعود إرض أخر من محاضر المجلس طالب المجلس بتعويضات عن آوفي محضر 

 :  11/1/1224الصادر بتاريخ  ما ورد في النص اآلتيوقاف حسب ملكيتها لأل

ضات قبضها يش وتصرف بها والتعويراضي التي ضبطتها الحكومة للجيش استخدمها الجن األإ "

خيرة التي عقدت مع مدير ما الجلسة اإلأدارة الوقف فقط إاال حصة  راضي الوقفية ولم يبق  صحاب األأ

دارة التعويضات بعدم دفع شيء منها لطالبيها اال بحضور القاضي ن يكتب إلأراضي فقد تقرر فيها األ
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ن يكتب لمأمور يافا ألك وراضي عن ذاب مدير األن يكتب لجنأفتقرر  ----------الشرعي ومعرفته 

ئدة منه لجهة متناع عن القبض مما ال فاقف من التعويضات المذكورة الن اإلبأن يقبض حصة الو

 .1"  يراضسترداد األإالوقف وال يمكن من 

في الرملة  قد راضي  ربع قطع من األأيوضح وجود للمجلس  وقاف يافا مرفوعا  أمور أوفي  كتاب لم

  - وقف ذري -راضي الوقفيةعلى األ أيضا سيطرةتم الع مقر للقيادة العامة وعلى قسم منهم لوضيطرسُ 

 المجلس للوقف وطلب. القضيةلذلك طلب مأمور يافا من المجلس متابعة . ربعةالمجاورة لهذه القطع األ

 .2عتمدت عليها للسيطرة على الوقفإالحجج التي  بيان من الحكومة يوضح

ربعة قرار أخر يقبل عضاء األئيس المجلس واألالممثل برالفترة صدر عن المجلس وفي نفس 

 رض وقفية عائدة لجامع الياجور في حيفا والمعروف بجامع النصر،أستمالك الحكومة لقطعة إفيه 

وبأذن من قاضي حيفا   نتدابية،قر من قبل  الحكومة اإلاها الذي رض بثمنستبدال قطعة األإوقبول 

، الذي 3مأمورعكا بإجراء الفراغ لدى دائرة الطابو وقبول مبلغ التعويضاتقد أمر المجلس و. الشرعي

جل أمن  ستملكتهاإرض التي عن قطعة األ وثمانية وثالثون مليما   ربعة وتسعون جنيها  أقدر بثالثمائة و

حلية لعمارة وقاف المحول للجنة األ هنأوقاف اال تم وضع المبلغ في صندوق األ وفعليا  . سكة الحديد

على تسليمه لمأمور عكا لصرفه في سبيل المساعدة على يد في حيفا بعد موافقة المجلس الجامع الجد

 .4تعميرات الجامع الجديد

عويضات مقابل سيطرة الجيش على المجلس التعلى قبول  اأخر مثاالراضي يافا أ تجسدو

 .5صة الوقفض حلمأمور يافا بقبوكتب المجلس ، راضي بأمر من الحكومةاأل

بين اعضاء  شقانليظهرامن المحضر الثاني للمجلس  21والقرار 12 القرار باالطالع على

قامة إباب الرحمة في القدس بغرض لرض مجاورة أإستمالك  نتداب البريطانيحكومة اإلقرار لالمجلس 

شهر صدر أعدة  وبعد. 6ولىالعالمية األثناء الحرب أيها للمصريين المسلمين المتوفين نصب تذكاري عل
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رغم قامة النصب التذكاري مقابل ابتياعها ودفع ثمنها إجل أرض من قرار من المجلس يسمح بإمتالك األ

 .   1ن وضع نصب تذكاري في داخل مقبرة تعود للمسلمينأنه لم يسبق أتوضيح المجلس في نفس القرار 

ما هي اال تدفع للمجلس ل التعويضات التي راضي للحكومة مقابن تخلي المجلس عن هذه األإ 

على  ةسيطرالميجاد القوانين إفي  االنتداب البريطاني  توسعلدى أمما . للقوانين البريطانية اتنفيذ

قانونا جديدا يسهل عملية  1221 عام بآ من ولاألفي فقد اصدرت حكومة االنتداب  .وقافاأل

 االستحواذ على االراضي الوقفية. فقد نصت المادة السابعة منه: 

و هو على وشك أو شخص يقوم أ خرى محلية أو سلطة أو محلي أي مجلس بلدي أو أ" يحق للحكومة 

ن يضعوا ايدهم في الحال على االرض الالزمة القامة المشاريع عليها خالل خمسة  أ القيام بمشروع

و أدفع له ن مقدار التعويض الذي يأتخلف عن المفاوضة مع المنشئين بشو أعشر يوما من تاريخ تبليغه 

واذا رفض  .شخاص على مقدار التعويض خالل خمسة عشر يوما  لمنشؤن مع هوالء األذا لم يتفق اإ

 ن يقدموا طلبا  أي المنشئين أفيجوز لهم  رض.لسماح للمنشئين يوضع يدهم على األرض اصاحب األ

كمة بذلك يصدر قتنع رئيس المحإاذا  ختصاصهاإراضي الوقفية ضمن دائرة بذلك الى رئيس  محكمة األ

 .رض للمنشئينه ينص على تسليم األقرار بتوقيع

جميع  ن لم يكن ثمة متول،أوقاف و لدائرة األأيكون لمتولي الوقف  رض وقف،ألدى تطبيق هذا القانون على 

 رض الىرض ويدفع ثمن األروضة في هذا القانون على صاحب األو عليها جميع االلتزامات المفأالسلطات وتترتب عليه 

الحادية المادة  كما أعطت.2سم الوقف المختص "إب ن لم يكن للوقف متول، أوقافو الى صندوق األأالمتولي 

 .3"راضي الوقفأستمالك إفي الحق فراد لهيئات الرسمية والشعبية وحتى األا "من قانون نزع الملكية  والعشرون

 رض من صاحبها،خذ األالالزم أل ن يعين مقدار التعويضأراضي لرئيس محكمة األ حيث بينت أنه يحق

يداعه في إرض التعويض فيقوم المنشؤون بدفع التعويض للمندوب السامي وذ رفض صاحب األإو

 اذإو راضي للمنشئين،راضي بإجراء  تسجيل ملكية هذه األوبعد ذلك يقوم مدير األ راضي،محكمة األ

ي شخص أمع  ح لهم بالتفاوضجات المشروع  فيسمرض غير الزمة لحان هذه األان ؤووجد المنش

 حد دفعه سوى المنظمات الصهيونية .أوالذي ال يستطيع لبيعها له بالسعر الذي يحددونه 

كان النصف منها وقف لمصلحة الحرم الشريف إذ للقانون،  تطبيق مباشرتعد قرية القباب 

عها وقف على ماء ما مزرعة كفر طا فجمي، ألى قناة السبيل في الحرم الشريفوالنصف الثاني وقف ع
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نشاء طريق إجل أوقاف من الحكومة سيطرتها على هذه األ علنتأورغم ذلك  السبيل في الحرم الشريف،

 .1وقافرارها هذا حكم الشرع في موضوع األضاربة بق عام

خرى بثمنها أرض أستبدال قطعة إو ،النصر في حيفا من قبل المجلس وقبول تعويضات جامع

وقاف عكا عملية أجراء الفراغ لدى دوائر الطابو وقبض مبلغ أمور ألشرعي ومقر قاضي حيفا اأبعد ما 

الصادرة من االنتداب  ما هي اال أمثلة مؤكدة على تطبيق المجلس لهذه القوانين التوسعية2التعويضات

 .على حساب األراضي الوقفية  البريطاني

البريطانية على أراضي  طرةلسيلخرى أتظهر المحاضر الرسمية للمجلس  طريقة  في نفس السياق

عسكرية هل القرية اال بورقة رسمية تسمح بقضاء حوائجهم محاصرين بقوة أمنع  تنقل ب وتتمثل األوقاف

االمر الذي يلحق الضرر باالراضي الزراعية الوقفية اذ يحول دون قيام السكان بواجباتهم  ،بريطانية

هل قرية دورا الذين رفعوا شكوى للمجلس أمر أناقش المجلس  2/2/1223ففي  تجاه هذه االراضي.

راضي الزراعية يطاني التي تحاول السيطرة على األنتداب البرمنه التدخل بينهم وبين حكومة اإل يطلبون

راضي اء موسم  الحصاد وتعطيل زراعة األنتهإ نتج عنهمما ، الوقفية من خالل منع تجوالهم وتنقلهم

 .3وقافلى صندوق األإة ود عائدتها الوقفيوحراثتها  التي تع

عطت الحكومة أمن القانون  21وحسب  المادة  1221راضي وبإصدار قانون نزع الملكية لأل

وجدت أوبذلك ، ستمالك أراضي الوقفإفراد لهيئات الرسمية والشعبية وحتى األالبريطانية الحق ل

والمؤسسات الخاصة وحتى لهيئات نتزاعها لإوراضي الوقفية ستمالك األإنتدابية قوانين الحكومة اإل

راضي لتمتعهم بوفرة بالحصول على هذه األ وفر حظا  أوكان اليهود  قامتهم للمشاريع،إفراد في حالة األ

 . 4المال

حتجاج المجلس على إيمثل  21/1/1221الصادر بتاريخ عتراض جلس فكان اإللى رد المإوبالنظر 

راضي أاده المعدلة من السيطرة على ه مووخاصة بما تحتوي 1221و 1222قانون نزع الملكية 

لى مفتي القدس لبيان إكتاب قانون نزع الملكية حول المجلس  1221شباط  21وبتاريخ .  5االوقاف
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يحدد من قبل الحاكم  وقافالمنفعة العامة من نزع ملكية األ ن بيانأمع توضيح  النصوص الشرعية،

 .1الشرعي

ف صالحة للزراعة وتبلغ مساحتها اآلال ية الشاسعةراضي الوقفم العلق من األأتعد قرية  بصة 

تموز 11اريخ بتمن قبل المجلس  فقد صدر قرار،  راضي الوقفيةستمالك األإعلى  الدونمات مثاال  

لوضع  مور نابلس،أشراف مإراضي القرية تحت أليف لجنة خاصة تقوم بمسح أبشأن مباشرة ت 1222

المزارعة   وفق عقودهل القرية القائمين عليها أعدة بمسا حدود وعالمات توضح المساحة الوقفية،

و أشرائها  مرة ثانية  حاول اليهودوقد  .2راضي لخطر التملك اليهوديوخاصة بعد تعرض هذه األ

م فما كان منه ،رفضن المجلس أاال  ،بالزراعةها ونستثمرمن المجلس لكي ي 1233تئجارها عام سإ

حتى يسهل عليهم توسيع ملكياتهم على حساب أراضي هذه  راضيسوى شراء ما يجاور البصة من األ

 القرية الوقفية.

راضيهم أراضي المجاورة باعوا صحاب األأن أورغم موقف المجلس وعدم بيعه الوقف اال 

ستمالك إفشال إوقاف والمجلس من م العلق وبذلك فشل موظفي األأراضي بصة أعلى حدود  وتجاوزوا

واضحة المعالم بالنسبة للمجلس راضي البصة غير أظلت  11/2/1241وحتى تاريخ  ،3راضيهذه األ

 :أقسام تتمثل بما يلي ةلى ثالثإ أراضي هذه القريةتقسيم وحاول المجلس 

 .راضي سيدنا عليألتصرف فيها مثل راضي يملك مزارعيها حق التوريث واأ - أ

 .لمزارعين اي صورة ثابتة لملكيتهاراضي ال يملك اأ - ب

 .1ن غالبيتها موقوفة على المساجدأقاف رغم وألراضي ال تديرها اأ - ت

بعث  السكرتير  ذإ وقاف،البريطانية على األتسهل السيطرة  يجارات العقارات الوقفيةإرفع  قانونوب

 :نص على  اكتابنتداب  للمجلس العام لحكومة اإل

دة يجري عليها  قانون زيا 1221ن عقارات الوقف التي لم توضع بالمزاد العلني قبل سنة أ"

ن أجابته إفتقرر  على ماهي عليه. افيجوز دوام ايجاره جارات التي تؤجر بالمزاد العلني قبل السنة المذكورة،اإل
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بالمزاد العلني من قبل  تطرح 1221كانت قبل سنة  إنهاو مندرسة فأوطة بعقارات الوقف سواء كانت مض

مزايدة العلنية  و مندرس اال وتجري عليه الأوقاف والمعارف وتحال لطالبيها وال يوجد وقف مضبوط دوائر األ

 .2وقاف المذكورة"يجار ال يطبق على األفقانون زيادة اإل

رفضه من قبل المجلس بسبب   محمد النابلسي متولي وقف ابي مدين الغوثإستدعي 

ن االيجار الذي سنته الحكومة ال ألوقف بحجة لدكاكين العائدة حدى الأيجار إرفع الزيادة في 

ايدة ن عملية تـأجير هذه العقارات دون مزأفقرر المجلس   على اخراج المستأجر القديم، يساعد

 .3تباعهاإعلنية مخالف لالصول الالزم 

لسياسة الحكومة البريطانية تجاه الوقف استنكاره ومن جانب أخر أظهر المجلس مرة أخرى 

اوى الوقف واناطة هذه المسؤولية ومسائله بعد أن قررت عدم صالحية المحاكم الشرعية في النظر بدع

ن خالل رفع مقرار ال هذا الوقوف بوجه 12/1/1221يوم الخميس الموافق قرر بالمحاكم النظامية. فقد 

وبتاريخ . 4ن الحكومة البريطانية طالبت بسرعة تنفيذهأاال  مم ووزارة المستعمرات،شكوى لجمعية األ

على قرار الحكومة البريطانية بتحديد  لقدسخر من قبل قاضي اأعتراض إصدر قرار  2/2/1221

حتجاجه لحين رجوع حكومة إن المجلس سيتابع أالوقف و ىدعاولمحاكم الشرعية في صالحيات ا

 . 5نتداب عن قرارهااإل

وبأسلوب أخر تمت السيطرة على حمامات جامع الظاهر عمر والطريقة هذه المرة عملية ترميم 

ة الترميم وهذا ما يوضحه النص هتمام المجلس بعمليإت مستغلة عدم طانية لهذه الحماماالحكومة البري

 تي: اآل

ن الحكومة ال تعترف للمجلس اال بحمام واحد من الثالثة حمامات وهو أوراق ظهر "من مطالعة األ

وراق أراضي بوجود حقائق الثابتة بنه حاصل لدى مديرية األأهو  ----مع الظاهر )الضاهر (حمام جا

 تية :قها بجانب المحكمة على الصورة اآلية فلذلك يقتضي هذه الحقائق بوثائومضابطة رسم
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حكوم فيه ضمن دعوى صحيحة وبموجب ان حمام جامع الضاهر  المعترف فيه هو وقف صحيح ومأ1

دارة طبريا المقدرة إهجرية عن مضابط محكمة  1313القطعة منذ تاريخ  --------عالم حكم إ

 121هجرية / 1/1311يضا المؤرخ أعن مضبط مجلس بلدية طبريا وعدا  والمختلفة التواريخ

 ال متاجر فيه . صحيحا   طراف هيئة  المجلس بوقفية هذا الحمام وقفا  أالمعترف فيها من 

هجرية مالية كان خرج من مركز والية بيروت المر الوالية مدير 1311-1312شباط 1(بتاريخ 2

وقاف المندرسة الدور و التفتيش والتحقيق في األ جلبيك ألة ان ذاك محمود جالل الدين معارف االلوي

وقاف بدوائر المعارف المحلية ويصرف ريعها ة السلطانية حينئذ بالحاق هذه األرادعلى  حدود اإل ناء  ب

دارته ومأمور إفندي وهيئة مجلس أعلى مكاتب المسلمين _______ وبحضور قائم مقام محمد سعيد 

ن أوقاف المندرسة وقد تبين وثبت ة المعارف جرى التحقيق على األهيئدفتر _______ الواء و

الواقعة في جوانب عمر الظاهر  راضيعيسى والعرصات المجاورة له مع األالحمامين ومقام الشيخ 

وقاف المندرسة تحت يد المعارف بعدما تأكد وثبت ذلك بقية هذه األوقاف المندرسة وربعة هي من األاأل

هجرية من جميع الهيئة 1312مذكورة بريعها وتحرر بذلك مضبطة مؤرخة في شباط دارة المكاتب الإل

ن جامع عمر أ عاله ومما ذكر من هذه المضبطة من العبارات المؤيدة ما يأتي بقية،أسمائهم أالمذكورة 

ن مقام الشيخ عيسى والعرصات التي بجانبه هي أراضي مندرسة وأربعة هي ظاهر من جوانبه األال

 درسة .وقاف منأ

هد الحمامين المذكورين بالتعمير اشرف على دارة المعارف من تعإ(ثم بعد هذا التاريخ لم تتمكن 3

مر الحكومة تحت شروط وترتيب مخصوص أا عليها دائرة البلدية وعمرتها بندثار فوضعت يدهإلإ

عضها وتأجيرها ن يصير ريع الحمامات الثالثة مع بأالحكومة والمعارف والبلدية على  متفق عليه بين

ندثار جيرها والمحافظة على عينها من اإلمن حصول المضاربة عليها في كيفية تأ صفقة واحدة خوفا  

 1ي قراريط للجامع تلقاء حصة حمام الظاهر القسم الثان 4ول قسام القسم األأوقسمت ريعها ثالث 

التعامل على هذا الوضع قراريط للبلدية وجرى  12وقاف المندرسة قراريط للمعارف تلقاء حصة األ

 .الى يومنا الحالي

وقاف مندرسة وتسلما أن هما ذان هما موضع البحث اآلللحمامين الن اأ(فالحكومة في وقته ثبت لديها 4

ن فهل يجوز للحكومة الحاضرة التعامل منذ القدم الى األ على هذه الصورة للمعارف وجرى عليهما

ل وعليه مرور بقة ومعترف به منها وجرى عليه التعامنقض ما هو ثابت ومحقق لدى الحكومة السا

 حقاب طويلة .أالزمن سنين عديدة و

ربع أصل أقراريط من  1وقاف المندرسة من الحمامين األ ------------نه أبناء على ما ذكر ثبت 

على بموجب قانون سالمي األوقاف المندرسة تحولت للمجلس اإلن األأ -------وعشرون قيراط وال 

ن يبقى أهذا الحق ______ اثباته وتقريره تصرفية من الحكومة نفسها .فالرجاء عدم التعرض لالم
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راضي شبهة في جميع ذلك فالمجلس مستعد للبحث معها واقناعها بما لديه من الوثائق لمديرة األ

 1"1223ول أيل 3 الرسمية وهذه الكتابة بصورة جواب على الكتاب الوارد من الحكومة المؤرخ 

هتمام بموضوع الحمامات والبحث مع فندي لإلأعلى الحاج سعيد سالمي األد عين المجلس اإلوق

 .   2حتاللول اإلأمن  عتبارا  إوقاف من دخلها المالية ومحاسبتها على ما يخص األ

تفاق ن إلااب البريطاني والمجلس توصل الطرفنتدواصلة بين اإلمتالبرقيات ال يتضح من خاللو

بمسألة الحمامات، بحيث تم حل ن موافقة المجلس على قرار السكرتير العام تضم 1221ام في ع

جنيه مصري من  211و مجموع ي ما هأيجار الحمامات إبدل  سدسالاالشكال بحصول االوقاف على 

من أحقية رغم الوعلى . جنيه 3111يجار سنوي مقداره إجر أتن يدفع المسأيجار السنة على إمجموع 

بناء المسلمين في أي الثلث منها يصرف على تعليم أوقاف ن ريع هذه األأصة المجلس بالثلث وخا

بنية التي وقاف بحق  السدس من األعتراف لألوهي اإل :طبريا، ولكن هذه الموافقة تضمنت شروط

عمال البناء ويصادق على أن يشرف المجلس على أو ينشأها المستأجر بعد هدم العقارات الوقفية،

نزع الملكية ستخدام قانون االعام البريطاني بوقد رفض المجلس تلميح السكرتير  .ةزانية السنوييالم

في  ثقتهالمجلس  موضحا   سالمية عرضة للخطر،وقاف اإلحكام الشرع ويجعل األنه مخالف ألأوخاصة 

 .3مشاعرهمبريطانيا التي لن تمس عواطف المسلمين وعقائدهم الدينية وتجرح 

 نتدابية بتاريخ تفاقية مع الحكومة اإلس بالنيابة عن المجلس هذه اإلقع رئيس المجلرغم ذلك وو 

ن مشكلة أتبين  11/2/1241في جتماع الدوري للمجلس ولكن ضمن اإل،  12214 حزيران 23

لف جنيه ال يصل منه سوى أ 12 دخل الحمامات سنويا   وقاف ذ صرح محاسب األإ الحمامات لم تحل،

 .1السدس ن للمجلسأفقط رغم  جنيها   111

 

 

 

                                                           
 

1
أرشيف (.13/1222/1.1/14) لف رقم م1224كانون االول 11اول  -1222اب 11من  (:1جل رقم)س علىمقرارات المجلس االسالمي اال

 . 11، رقم القرار 1/12. نوع القرار وقف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
2
أرشيف  (.13/1221/1.2/14)ملف رقم  1222حزيران 12 -1221نيسان  2من  (:2على سجل رقم )مقرارات المجلس االسالمي اال 

 .1/12، نوع القرار وقف 12ار رقم القر . مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
3

أرشيف  .(13/1221/1.2/14) لف رقم م1222 حزيران 12-1221يسان ن 2(:من 2على سجل رقم )مقرارات المجلس االسالمي اال

 . 122،رقم القرار 21/2/1221تاريخ ، ال12/1نوع القرار وقف . مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
4

أرشيف (.13/1221/1.2/14)لف رقم م 1222حزيران 12 -1221نيسان  2 من  (:2على سجل رقم )مقرارات المجلس االسالمي اال

 . 121، رقم القرار 1221حزبران 23، التاريخ 1/12القرار وقف  نوعمؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية.
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 األوقاف على اإلعتداء من األعلى اإلسالمي المجلس موقف

 

 :المندرسة (األوقافأ

ا أو الجهة هالتي اختفت وثائق وقفها وال يعرف من هو واقفوقاف وقاف المندرسة هي األاأل

ساس أيتم التعامل معها على المستفيدة منها، مع بقاء حالتها وصالحية منفعتها خاصة االراضي منها. و

دارة إوعليه كانت  نها وقف،أفترة زمنية طويلة ومتعرف عليها بمدة وقفيتها التي كانت ثابتة منذ 

وفي . نها وقف صحيحأعتبار إو مقاطعة بأجارة إو أشاء من مزارعة وقاف تتصرف برقبتها كما تاأل

لحقت هذه ثمانية وفي أواخر الفترة الع وقاف المندرسة،راضي الواقعة ضمن األفلسطين الكثير من األ

وتم  بحيث تم استغالل مواردها في النظام التعليمي العثماني. دائرة المعارف الحكومية، االوقاف

 .2تحت اسم "أوقاف مندرسة"1122 منذ عامدائرة الطابو فيتسجيلها 

دارته بموجب قرار المندوب إتحت سلطته وا النوع من األوقاف تأسس المجلس تم نقل هذ منذ  

تمرت  مسؤولة عن هذا النوع من سإن المعارف الحكومية أاال ، 2/12/1221لصادر بتاريخ السامي ا

-1222ألوقاف المندرسة من اإلدارة البريطانية خالل سنة وقد تسلم المجلس دفترا  ل ،3وقافاأل

سعاف النشاشيبي مفتش معارف قضاء إمن ودفترا  أخر  ،وقاف المندرسةيحتوي على قائمة باأل12234

بالرغم  ،1241اال في هتمام المجلس إوقاف هذا النوع من األ لكن لم يلق   ،21/1/1221س بتاريخالقد

مكان يرادات التي كان باألوبالرغم من كمية اإل إليرادات مادية في تلك الفترة،من حاجة المجلس 

 .5فوقاتحقيقها من خالل هذا النوع من األ

قسم  : لى قسمينإوقاف المندرسة فيه األ تقسم 11/11/1223بتاريخ  صدرت الحكومة قراراأ

وقاف ما كان تحت لدائرة األ سلمت الحكومة البريطانية و B) ( وقسم بحرف)Aرمزت له بالرمز )

 مخابرة الحكومة بشأن تسلمحاول تكرارالمجلس أن اال  ،رسميا  وبلغت اللجنة المجلس  A)رمز )

عشار من األ وقاف جزء  بإعتبار هذه األ تسليمحجمت عن الألكن الحكومة  ،مأمورهال االوقاف فعليا  

عن السنة ألوقاف المندرسة العائدة ل تخميناتقيمة مأمور األوقاف إلجراء  المجلسوكلف . العمومية

                                                                                                                                                                                     
 

1
( جلسة 29/932/91/13). ملف رقم أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية" .(9رية لمامور االوقاف ملف رقم )الجتماعات الدوا"

19/1/1299. 
2
Kupferschmidit (U.M), 1987, The Supreme Muslim Council : Islam under the British Mandate for 

Palestine, New York.p. 119 
3

 .21-12ص مصدر سابق،. ف القدس في زمن االنتداب البريطاني اوقاعبلة المهتدي. 

 
The Supreme Muslim Council : Islam under the British Mandate for (U.M), 1987,  Kupferschmidit

4

.p 119New York ,Palestine 
5

 .21-12ص مصدر سابق،. النتداب البريطاني اوقاف القدس في زمن اعبلة. المهتدي. 
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المحاسبة ولم تدفع قيمة  ولكن لم تجرِ  ،إلجراء المحاسبة عنها في مالية القدسوالسنين السابقة  1223

 .1هلية ل لصرفها على المكاتب األموااأل تخمينات رغم حاجة المجلس لهذهال

 

وراق التي تثبت وقفية الوقف المندرس وتم تحويل ملكية وقاف غياب األستغل عدد من متولي األإ

ثبات حقها في إحاول وقاف لم تن مؤسسة األأخاصة و ،وملكية خاصة يتم تسجيلها في الطابلى إالوقف 

القاضي بضرورة تسجيل  1234راضي لعام نتقال األإون صدرت الحكومة قانأن أوقاف اال بعد تلك األ

لى دوائر إبأصدار األوامر  ساس ذلك قام المجلس أوعلى ، راضي والعقارات في فلسطينكافة األ

  .وقاف التابعة لدوائرهمجيل األلى دوائر الطابو ولتسإوقاف في فلسطين لتقديم معامالتها األ

 

قابلتهم  مجموعة من المعوقات في سبيل   رسميا   فوقاتسجيل األ  بعض االعيانوبمحاولة  

دوائر  فيسجيله ذ كان يشترط وجود خرائط للوقف الذي سيتم تإ تنفيذ شروط تسجيل الوقف في الطابو،

توقفت  ، وعليهسبب إشكالية جديدة خرائط للغالبية العظمى من العقارات الوقفيةوعدم وجود وقاف األ

سم أحاالت كانت خرائط الوقف تسجل في وفي بعض ال ،وقافاأل ملية التسجيل حتى يتم مسح تلكع

 .  2لى خاصإمتولي الوقف وبذلك يحول الوقف 

 

من محاضر   132ففي القرار  .وقاف المندرسةاألالخاصة بكيفية تعامل المجلس مع مثلة  تتعدد األ

وقاف كين األدكا مستأجري  ربع منأن أ يوضح فيهجلس للم اضي الناصرة  كتاب وجه  قالمجلس 

ن المحالت وقف لذلك يطلب أينكرون  و ولىنقضاء الحرب العالمية األإتوقفوا عن دفع الحكر بعد 

 .3القاضي من المجلس التحري عن المستندات

 

 11/1/1223ي فف ،مالك الوقف المندرسأر تعدي الحكومة البريطانية على خرى يظهأوفي قضية 

اب في دكاكين وقفية مسجلة نتدوضح  فيه طمع حكومة اإلللمجلس ي من مأمور االوقاف  رفع كتاب

 عدم دفع دائرة المعارف العائدات يرادات وقفية بسببإهذه الدكاكين لم تحقق ، ووقاف المندرسةضمن األ

                                                           
 

1
أرشيف .(13/1222/1.1/14) لف رقم م1224كانون االول  11-1222ب آ 11(:من 1) جل رقمسارات المجلس االسالمي االعلى مقر 

 . 141، القرار رقم 2/1نوع القرار وقف .مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
2

 99-93مصدر سابق، ص. اوقاف القدس في زمن االنتداب البريطانيعبلة المهتدي. 
3

أرشيف  .(13/1222/1.1/14) لف رقم م1224كانون االول 11-1222اب 11(:من 1) جل رقمسرات المجلس االسالمي االعلى مقرا

 .139.القرار رقممؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
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ودفاتر هذا  من يقوم بجميع معامالت ، ولمسلمين وغير المسلميناستغالل عائدتها في تعليم  إو، عنها

 .دارة الحكومة البريطانيةإسالمية المستقلة عن هلية اإلالوقف هي المعارف األ

 ا تهاموال عائدأعلى المسلمين واليجوز التصرف في  ن هذه الدكاكين  حكرا  أوضح المجلس  

قاف مندرسة عائدة ووبالنتيجة كون هذه األ .تلطة بين المسلمين وغير المسلمينمور العمومية المخباأل

 عتبار هذه المباني ملكا  إه من الوجوه الشرعية والقانونية يمكن بأي وج سالمية الهلية اإلللمعارف األ

مر أوقد  وقاف المندرسة،غتصاب لألستبداد واإلسلوب اإلأستخدام إرادت الحكومة أذا إاال ، للحكومة

 . 1ستالم هذه الدكاكين وتأجيرها على نفس حال عقارات الوقفإالمجلس مأمور يافا ب

شامل لها كان يدخلها في  حاء مسجرإوقاف المندرسة وعدم يرادات األإمع تمكن  المجلس ج عدمإن 

 عائدات ذ ما استلمإمور الخليل يستعلم منه ألى مإ فقد رفع المجلس كتاب. يراداتهاإشكاليات جمع إ

 إنين هو هذا العائد؟ وأوقاف المندرسة من الحكومة ؟ وهل حصل  ريعها من السنة السابقة وما قبلها واأل

 اتالدونمات يزيد عن ثمانية دونم ن مجموع هذهأور الخليل أمت ؟ وما مقدار بدالتها ؟ رد مأجر

مر بتوضيح أذ إللمجلس  ستفهامإوكان هذا الرد بمثابة عالمة  لى مساحتها،إبالنسبة  جارها قليل جدا  إو

 .2لى المساحةإوبيان قلة اإليجار بالنسبة 

 "كبر عدوان اليهود على المزارعين العرب جيوس والمفتي األمزارعو "  تحت عنوان جريدة فلسطيننشرت 

مين الحسيني حول مقبرة أهل جيوس لسماحة المفتي أمن قبل  بينت فيه  أن هنالك شكوى قد رفعت

راضي لهم حق المزارعة فيها منذ زمن طويل أموات المسلمين تحتوي على قبور قديمة وجديدة وأل

نها أفندي الصالحي رغم أشتراها عبد القادر إبدأت قصتها عندما . راضي المباعة لليهودعت ضمن األوق

يده  وضعا   تم بيعها لالدون اليهودي لتفنسكيحيلت الى المزاد العلني، وإعليه ولقاء دين  مندرس وقف

فندي الرازق اللذان أفندي وتوفيق أعتراض محمد من إ رغمال ، وعلىراضيدونم من األ 411 على

رضهم أن أنهم بينوا أراضيهم رغم أوبذلك  شمل البيع .  راضي المباعةة لهذه األراضي مجاورأيملكان 

تمع مئات المزارعين العرب الذين واج ومن ضمنها عمارة ودار غير مذكورين في وثيقة وضع اليد،

ن قرار المحاكم بشأن أال إوللمجلس  ةجرة منهم ورفعوا العرائض لمأمور اإلخذت حق المزارعأ

 .3دونم لالدون لتفنسكي 411بعرض الحائط وتم تسليم  عتراضهم ضربإ

                                                           
 

1
أرشيف (.13/1222/1.1/14) لف رقم م1224كانون االول 11 -1222اب 11من  (:1) جل رقمسمقرارات المجلس االسالمي االعلى  

 .12، رقم القرار 2/12القرار وقف  نوع. مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
2
أرشيف (.13/1222/1.1/14) لف رقم م1224كانون االول 11 -1222اب 11من  (:1) جل رقمس مقرارات المجلس االسالمي االعلى 

 .41القرار ، رقم 2/2نوع القرار وقف .  مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
3

 .1ص، 1239تشرين االول  91،  يافا  11السنة . صحيفة فلسطين
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كلف المجلس ، إذ راضي بيسان الوقفية من الضياعأنقاذ إ محاولتكما تبين محاضر جلسات المجلس 

راضي بيسان بالتعاون مع مأمور أثبات وقفية سباب الثبويتة الشرعية إلدلة واأللوقف لجمع األامتولي 

لعام السياسي عن مشكلة يضا بالكتابة الى السكرتير اأو وقاف بيسان فيه،أرتباط إل وقاف نابلس نظرا  أ

وقاف مندرسة أراضي  والجامع ذ اعتبرت هذه األإق ثبوتية لهذا الوقف في السجالت وراأعدم وجود 

صدر المجلس طلب للحكومة البريطانية يطلب منها أوقد  هالي ومشهورة منذ القدم بذلك،عند عموم األ

 .1سم الوقفأمر بخصوص التخطيط والتطويب على اوصدار األإ

راضي الوقف المندرس فهنالك اعتداءات أنتدابية هي المعتدي الوحيد على ولم تكن الحكومة اال

ستدعاء إتم  31/1/1222ففي  لغياب الوثائق الوقفية، وقاف نظرا  محلية كثيرة على هذا النوع من األ

رض أعتداء عبد الرازق بن شحادة على إلتحري عن ل  نبي يونس عليه السالممام وخادم مقام الأ

، وقد هدم القبور فيها ووضع يده عليها بمساعدة مأمور الوقف الخيري، مساحتها دونم واحد تتبع المقام

 .2عالم المجلسأمر وجراء ما يقتضي اإلوقاف العام إلألستدعاء لمدير اإوتم توجيه 

مدارس التي يصرف عليها من ريع بات اإلنفاق على النتقاد بإهماله واجتعرض المجلس للوم واإلو

على وواجبه  نحو المدارس سالمي األدة فلسطين تحت عنوان " المجلس اإلوقاف المندرسة ففي جرياأل

وكم من مرة لفتنا انظار ---" هذه المسألة قائال: همال المجلسإ"  شكى  االستاذ المدرسي سمير الجاعوني 

ه النقطة فكانت كلمتنا تذهب كأنها في واد او نفخة في رماد وقد جهل هؤالء السادة انهم اذ زعمائنا وكبرائنا الى هذ

قديم مساعدتهم فكانهم يرفضون تأدية واجب محتم عليهم تأديته اننا لم نسمع مرة ان زعيما تبرع اوعطف تيمتنعون عن 

معنى الحياة والحرية وتقدر مغزى االستقالل وانا على المدارس االهلية التي عليها االعتماد في اخراج ناشئة قوية تعرف 

االولى مجلسنا  ةالمدارس وانني اذا الفت في الدرجما أتيت بكلمتي هذه اال العود مكررا الطلب  بضرورة مؤازرة هذه 

ة االسالمي االعلى الموقر وال يغرب عن بال احد ان المجلس قد استولى على المبالغ  المجموعة من االوقاف المندرس

ببت ان أدلي به لكي يطلع عليه حالمسألة الحيوية الهامة هذا ما افحري وجدير بأعضائه ان ال يغضوا الطرف عن هذه 

وانا كمعلم في تلك المدارس اعرف تماما حالتها المالية  ---اعضاء المجلس الكرام ليولوه االهتمام والعناية الالزمة بذلك 

 .1واننا لما يفعلونه لمنتظرون "

كانون 12 في قرار كان قد أصدره بتاريخ  ثتباح 1/2/1221تاريخ ن المجلس بأالرغم من على 

واتخذ في هذا ها، ئبناأى تعليم وقاف المندرسة في طولكرم عليلزم صرف واردات األ1224ول األ

، على أن سالمية في طولكرمإهلية أنشاء لجنة معارف إصادق المجلس على ي : الشأن عديد االمورمنها

                                                           
 

1
أرشيف .(13/1222/1.1/14) لف رقم م1224كانون االول 11 -1222اب 11من  (:1) جل رقمسمقرارات المجلس االسالمي االعلى 

 .111، رقم القرار 1/11نوع القرار وقف . مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
2
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بعد  تح مدارس الجديدة ، وأن تفوارداتالزانيتها للمصادقة عليها قبل صرف ع اللجنة كل سنة ميترف

المديرين والمعلمين  نيتعيويتم  ،سالمية التابعة للمجلسهلية اإلألموافقة اللجنة ومفتش المعارف ا

ما ل كأن ، وبشرط سالميةمفتش المعارف اإلوبمصادقة من من اللجنة  ونحرشالملية هللمدارس األ

أن هذه ال إ. 2طفال مسلمي طولكرمأوقاف لتعليم دارس جديدة وعقارات يسجل بإسم األتحدثه اللجنة من م

ة المالية التي جراء االزم وخاصة  همال هذه اللجنة بصرف الواردات على التعليم إتوضح  الرسالة 

 وقاف . دارة األإكانت تعاني منها 

يرجو منه الضغط على ذ رفع قاضي يافا طلب للمجلس إ ،وفر حظا  أولم تكن مدارس يافا 

وقاف، بعد  قيام تحت سيطرة األ وقاف المندرسةلتابعة لألالحكومة البريطانية إلرجاع مدرسة العجمي ا

يافا الكبير وتعيين  حياء مدرسة جامعطلب إو لشرطة، ابية بالسيطرة عليها نقطة لنتدالحكومة اإل

خالء يطلب إ حكومة البريطانيةللصدار قرار مخابرة إلس سوى وما كان من المج ،مدرسين عليه

مر جسر الطواحين ، والمباحثة في أحياء مدرسة جامع يافا الكبيرإومحاولة النظر في  الحكومة للمدرسة

 .3الموقوف على هذه المدرسة

 هميةأرغم كما هو مطلوب منه في هذه المرحلة وقاف المندرسة هتمام المجلس في األإعدم إن 

لى دوائر الطابو إ وبدؤا بالتوجهلهذه األوقاف  صحاب النفوذ أن من يستغالل الكثيرإنتج عنه  ،هذا الملف

وبذاك يزول عنها صفة الوقف وتصبح ملك خاص يتم  راضي بأسمائهم الخاصة،وتسجيل تلك األ

 .التصرف به 

لى إفي كتابه الموجه  ماملقدس السيد محمد فؤاد اإلوقاف اأمور أومما يدل على ذلك  ما كتبه م

ونص على  نتداب البريطاني وقيام الحكم االردني على مناطق الضفةنتهاء اإلإوقاف العام بعد مدير األ

 : 

"ان هذا الدفتر الثمين الذي كان يحتوي على مئات االالف من الدونمات في جهات مختلفة من فلسطين 

عظم الوثائق بدائرة االوقاف كان مفقودا ولم يكن والذي يعتبر من ا وعلى الكثير من الدكاكين وخالفها،

 وعند تعييني مامورا الوقاف القدس وجدته بطريق الصدفة بين اوراق ال قيمة لها، له وزن وال قيمة.

وبعد تصفحه حافظت عليه وعلى اساسه كشفت على بنود الطابو فوجدت قسما كبيرا منها ال يزال 

عدة مرات لالدارة وكنت ارجو فيها رفع كتبي للهيئة الكريمة  ولقد كتبت مسجال باسم دائرة المعارف.

                                                                                                                                                                                     
 

1
 3،ص1233جزيران 99،يافا:19، السنة 21لعدد .اصحيفة فلسطين

2
أرشيف  (.13/1221/1.2/14)  لف رقم م1222حزيران 12 -1221سان ين 2من  (:2مقرارات المجلس االسالمي االعلى سجل رقم )

 .111، قرار رقم 1/2/1221، التاريخ 2/1نوع القرار وقف .مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
3

ملف رقم ( 1رقم )ملف . أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية. 1299تموز 11-ه1391ذي القعدة  11جلسة يوم الثالثاء 

 . 911قرار رقم (.29/933/99/13)
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لتتفضل بمخابرة اولي الشأن بإجراء المعامالت الالزمة ومخابرة ادارة المعارف العامة والحكومة 

 لنقلها من اسم المعارف في دائرة الطابو الى اسم دائرة االوقاف"   

      

وقاف الى ام بهذا الدفتر وهذا النوع من األهتماإلمام السبب لعدم يد محمد فؤاد اإلويرجع الس

وقاف صالة ويكمل في كتابه هذا وصف األو باالأوقاف سواء كان ذلك بالوكالة تعدد  مديري األ

 :  المندرسة قائال  

وانا ارجو من  واكثرها ال يؤجر، "ان اكثر هذه االراضي غير مسجلة بسجالت دائرة اوقاف القدس،

مجلس الموقرة الكشف على هذا الدفتر المحفوظ لدي االن لتقدير قيمة حضرتكم ومن هيئة ال

ان هذه االراضي كانت تعطى الفراد على اساس  لقد ظهر لي من هذه القيودات، محتوياته،

ومنها على اساس االجارة بدليل وجود اسمائهم امام كل قطعة منها وما يجب ان يتقاضاه  المزارعة،

ان عدد االراضي المذكورة في هذا السجل  ي كانت على اساس المزارعة.مقابل اعماله في القطع الت

 .1في كل قرية يزيد من مجموع ما تعرفه االوقاف من اراضيها في عدة قرى"

م قاضي علأذ إ  مام،قوال السيد فؤاد اإلأعفولة وجامعها ومقبرتها ما يثبت راضي الأوفي 

ن يعلم أوتسجيلها وتنظيم خرائط فيها على قاف والناصرة من قبل المجلس على ضرورة مسح هذه األ

جراءات لم تصدر عن المجلس اال بعد بيع هذا الجامع ولكن هذه اإل ، لنفقات الالزمة لذلكالمجلس ا

" ...... وان يعلم المجلس النفقات الالزمة لذلك ب تاد وما يدل على ذلك ما ختم به الكوالمقبرة والقرية لليهو

 .2والمقابر في القرى التي بيعت اراضيها الى اليهود"وان يبجث عن الجوامع 

 

 :وموقف المجلس منه وقاف من السكان المحليينالتعدي على األ

راضي بعض العائالت الفلسطينية على األ وقاف في فلسطين على علم بتعديكانت  دوائر األ

وقاف أو أ ميريةأ راضيأكانت  إن الوقفية  من خالل تزوير سندات ملكية لهذه العقارات وخاصة 

تهمت العائلة إذ ، إالمجلسالذي استدعي من قبل  كامل خليل الدجاني . فعلى سبيل المثال نذكرمندرسة

لى إتحويله من وقف ووقاف سيدنا داود أا سندات طابو لعقار وقفي بجانب ستخدامهإالدجانية بمحاولة 

اري المنطقة بعدم ي الموضوع وتنبيه مختلذلك قام المجلس بطلب اجراء التحقيق ف .ملكية خاصة للعائلة

 .3مروالكتابة لدائرة الطابو لبيان األ وراق مطلقا  ختم مثل هذه األ

                                                           
 

1
  21مصدر سابق، ص. اوقاف القدس في زمن االنتداب البريطانيعبلة المهتدي. 

2
أرشيف (.13/1221/1.2/14) لف رقم م1222حزيران 12 -1221نيسان 2من  :(2سجل رقم ) مقرارات المجلس االسالمي االعلى 

 . 21/4/1221، تاريخ االوراق 1/11القرار مساجد نوع ة.ميمؤسسة إحياء التراث والبحوث االسال
3
أرشيف (.13/1222/1.1/14لف رقم )م1224كانون االول 11 -1222ب آ 11من  (:1) جل رقمسمقرارات المجلس االسالمي االعلى  

 . 21رقم  القرار. مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
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حد المخبرين في قرية أمن  31/1/1222بتاريخ  لى المجلس إت برقية وصل نفسه و في السياق

اف المعارف شرإالواقعة ضمن في القرية و وقاف الذريةرض من األأقطعتي  وجود عين كارم تبين 

لذلك طلب  ،ة المجلسرادنه يتصرف بهما  دون الرجوع إلأستلمها الشيخ عبد هللا وفا الدجاني ووإ ،سابقا  

احتهما وعن تاريخ تصرف جراء تحقيق عن هاتين القطعتين وموقعهما ومسإوقاف القدس أمن مأمور 

لقرية ؤال مختاري اوتاريخ تصرفه وس ، سباب تصرف الشيخ عبدهللا المذكور بهماأالمعارف و

وقف أبو  –عين كارم كانت اوقاف مغربيةقرية اوقاف تجدر االشارة الى أن  1مر.وشيوخها عن األ

فكيف استطاعت عائلة الدجاني ان تحول هذه االوقاف الى وقف  آخر، التحتوي على وقف ذري -مدين

 ؟ذري 

الشيخ عبد الحي حاسبة ملو المجلس عبدهللا افندي الدجاني خر رفع من قبل عضأوفي تقرير 

حكار ال أق الوقف من عقارات ومستغالت ومن وراأن أم من التقرير وقد فه لي وقف تميمفندي متوأ

ر معلومين يجارة غيوواضعي اليد واإل سماء المحكرينأن أوراقها مجهولة وحتى أن أيوجد لها قيد و

فندي بعمل مسح الوقف أعبد الحي  لك كلف المجلس المتوليلذ مور الخليل،أوكل ذلك بمعرفة م ، لديه

ستالم دفاتر المحكرين من المحكمة الشرعية إواذا لزم للمتولي  وتنظيم الخرائط موضحا مقدار المساحة،

بألية  جراءات ينظر المجلس وبعد هذه اإل من ريع الوقف، ن تكون مصروفات هذه العمليةأعلى  فله ذلك،

 .2عتداء على الوقفالتعامل مع اإل

وقاف غزة بعد تقديم شكوه ضده من قبل سعيد محمود أمأمور  بإستدعاءقام المجلس  لوبالمث

تهم مأمور غزة بأنه لم يقبل بطرح العقارات الوقفية في المزاد العلني الن المأمور والكاتب إاذ  سليك،

جراء إل الحاج سعيد الشوا من لواء غزة دعاء العضوإستفكان قرار المجلس  . هذه العقارات ينتفعان من

دكان وقف البراهيم زيد الدين يجار إن قام مأمور غزة بخفض أالقضية بعد  بدأتو. 3التحقيقات الالزمة

حد تأجر الفرن هاشم واعطاء الدكان ألواخراج مس، حد اصدقائهأودكان صالح الجياد ، حد اقربائهأمن 

يجار الوقف إوعدم قبول الزيادة على  ،فرن واالنتفاع بالقسم الثاني منهبالخدعة، وايجارقسم من ال ئهقرباأ

 .  4الذي  بيد اقاربه من خالل منع قيام المزاد العلني

                                                           
 

1
أرشيف .(13/1222/1.1/14) لف رقم م2412كانون االول 11 -1222اب 11من  (:1) مجل رقس مقرارات المجلس االسالمي االعلى 

 . 21لقرار رقم ا .مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
2
أرشيف ( .13/1222/1.1/14)  ملف رقم 1224كانون االول 11 -1222اب 11من  (:1) جل رقمسمقرارات المجلس االسالمي االعلى  

 .111القرار رقم، 1222تشرين الول 11التاريخ  ،1/2نوع القرار والبحوث االسالمية.مؤسسة إحياء التراث 
3
أرشيف (.13/1222/1.1/14)ملف رقم 1224كانون االول 11-1222اب 11من  :(1) جل رقمس مقرارات المجلس االسالمي االعلى 

 .21لقرار رقم امؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية. 
4
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ببيع قاموا لى موارد مادية لهم بل إبعض المتولين من تحويل هذه العقارات الوقفية  ف ولم يكت

 :نجد الكتاب التالي 12/11/1222اجزاء من الوقف ففي  الكتاب المرفوع للمجلس في تاريخ 

ان اراضي خربة قطانا هي وقف لمسجد نبي هللا يعقوب وان المتولي على االراضي المذكورة اجرها  ---- "

جنيه ولم ينفق منه على الجامع شئ .زاعما ان االراضي وقف ذري وانه باع  211ه بمبلغ 1341 -1332عن سنتي 

مذكورة واسعة ووارداتها وفيرة فال يجوز تركها .حجارة عائدة للوقف المذكور الى اليهود المجاورين فيما ان األراضي ال

فتقرر اعتزام المحاسب العام ليشترك هناك مع القاضي الشرعي  على ما هي عليه بيد المتولي الشيخ امين الخليفة.

واكمال  والمفتي في أمر التحقيق على هذه األراضي ومحاسبة المتولي ومسح االرض بمعرفة المهندس )مهندس البلدية(

 .1المعامالت التي تكفل تحديد االرض وقيدها"كافة 

فقد اتفقوا مع متولي  ،حاال   فضلوقاف سيدنا علي اأمختاري قرية الحرم القائمين على ولم يكن 

وط الواقف واشتروا من غلة الوقف الوقف على التصرف بمال الوقف والتحكم بالوقف خالف شر

المهندس خليل  14/2/1222قد عين بتاريخ  ن المجلسأرغم  ،2راضي قرية جليل والحرم ألنفسهمأ

رجاع المبلغ إدى الى ألم يقم بالعمل الموكل اليه مما  ولكن ؛ راضي سيدنا عليأافندي طوطح لمساحة 

قروش على الدونم  2يستوفي راضي سيدنا علي ظل المجلس أوالباقي من  ،3الذي قبضه وضياع الوقف

كانت تكية سيدنا علي تكلف المجلس  و .4نتدابيةاإل ريبة للحكومةقروش ض 2مع دفع  1241حتى عام 

  211  موردها المالي البالغ سنويا   ةجنيها على الرغم من قل 1123لشراء الطعام ما يقارب   سنويا  

 . 5 1221-1221جنيها حسب ما ورد في ميزانية عام 

ذ إدونم  213راضي مقام اليسع في الناصرة بمساحة أايل السابق خسر المجلس وبنفس التح

نها تحولت  أوقاف وأراضي ليست ن هذه األأكتاب يبين  2/11/1222بتاريخ  بعث قاضي الناصرة 

مر ومراجعة كشوفات السجالت الوقفية ابو ويطلب من المجلس التحري عن األلى ملكية طإ

ذ رفع المجلس أمر بضبط  إ 21/2/1223ريخ مشكلة النبي اليسع منذ تا وتكمن حيثيات.6وقيودها
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وقاف مقام اليسع الموقوفة على مقامه الشريف وبحكم تحول مضبطة هذا الوقف من الناصرة الى أ

كوا قواجين تثبت ملكيتهم نهم ملأوخاصة ، غتصابهاإرض من روت استطاع وضعي اليد على هذه األبي

تداءات عحزم في ردع مثل هذه اإليلم يكن  ن المجلسأ . ويبدو واضحا  1دونم211راضي البالغة لهذه األ

عتداءات سم لهذه اإلحالمجلس  محاضر يوجد ب اذ كان دائما يصدر قرار في التحقيق بالموضوع ولكن ال

 و حتى مراجعة لها.أ

تضمن اخبار  بو السعود الدجاني أعلى تقرير من راغب افندي وصل للمجلس اإلسالمي األ

، ة التي تعود لوقف النبي روبيلراضي قرية عين قارأعلى  ءعتدابإإلمجموعة من اليهود قيام المجلس 

نه لم يحصل أ  2/11/1222رد مأمور يافا في   .2األمرعن من مأمور يافا  ستعالماإلالمجلس  فقرر 

وانما يوجد معاملة  ، مرد معاملة انتقال بهذا األووجبعدم أجابه و راضيل اليهود على األعتداء من قبإ

برة ر المجلس مخااقر كانو . ل وهي في محكمة التملكراضي الرملية المجاورة ألراضي النبي روبيلأل

رض أللي معاملة أو أي خريطة اء أطبعدم إعدائرة الطابو المحلية بمخابرة وقاف العام مدير األ

وطلب  بو طه بذلك،أراضي وتكليف المساح عيسى افندي ضرورة مسح تلك األو .3مجاورة للوقفال

 .4ذه المهمةسراع لتحقيق هالمجلس من مأمور يافا باإل

مجموعة من المعتدين  ن هناكأراضي براضي روبيل وصل تقرير مسح األأوفي تتابع قضية  

راضي ذات المساحة أليقاف مسح تلك اإعليهم وعدم  ىقامة الدعوإوعليه يجب  راضي،على حدود األ

اليهودية  ضرورة المسح في الجهات القريبة من المستعمراتبوقاف فتقرر ابالغ مأمور األ الكبيرة،

 .5نجاز الدعوى وفصلها حسب المنهج الشرعيإبسرعة والكتابة  لقاضي يافا 

السيطرة على قرية روبيل ونهرها  من خالل تزويد الحكومة البريطانية استمرت محاوالت  

، حيث من هوذلك لتجفيف ،6رعلى ضفتي النه زرعتشجرة االوكالبيتوس مأمور يافا بعشرة االف 

المستنقعات  ، وتزرع بجانبلمياهمن ا كبيرةج كميات اهذه الشجرة االستوائية تحتعليه أن  المتعارف
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رسال المستر ملر أدارة الصحة بيافا تم إدارة الحاكم البريطاني وإعلى المخابرة بين  وبناء  .  لتجفيفها

ن ضيق أوقد وافق المجلس على هذا المشروع اال  للبحث في موضوع تجفيف المستنفعات،للمجلس 

 التي تضررت بفعلوقاف ألاعقارات ترميم  خاصة مجلسالولكثرة نفقات  وقاف،ميزانية العامة لألال

. ولحل مشكلة العجز المالي في قتراح المستر ملرإوذلك بتنفيذ  ةموافقالر اصدأجبرته على  أ ،زالالزل

ساس دفع أف على لس ما تقتضيه نفقات التجفيبأن تقوم الحكومة البريطانية بإقراض المج المجلس تقرر

جنيه من ميزانية   311ان يقدم المجلس و ،1222-1221من ميزانية  دأقراض خالل سنوات تبمبلغ اإل

يقع . وفي المقابل هذا العملومون بنفاق على العمال الذين يقللبدء في عملية التجفيف ولإل 1221سنة 

راضي النبي روبيل هود المجاورين ألجبار اليإو ين وفنيين،الحكومة البريطانية تقديم مهندس على عاتق

 .1راضيهم للفائدة الصحية أ تجفيف

 

مثاال حيا  1222ول كانون األ 12 التي ناقشها المجلس في قرية الياجوروتعد مسألة أراضي 

والتصرف بها كأمالك خاصة وعدم قدرة المجلس وقف هذه على االعتداء على أمالك الوقف 

لوقف لغياب المدافع بها. وهذا يكشف أيضا طمع الطامعين بامالك ااالعتداءات وارجاع الحقوق الصحا

راضي ألوراق التحقيقات عن اأكتاب من قاضي عكا  يخص  . حيث وصل المجلسالحقيقي عنها

ن سليم الخوري كان قد اشترى من الحكومة البريطانية . وتشير هذه التحقيقات إلموقوفة لجامع الياجورا

وكان المشتري  ،الجامع رضأرض معلومة ومعروفة بأامع للمسلمين وقطعة وكان فيها ج قرية الياجور

بعده بيع هذه القرية  راد ورثته منأو حتى لم يعد له اثر،  هدم الجامع ودمره تماما  قد  مع توالي الزمن

نة للج لى الشيخ عبد هللا افندي الجزار بصفته رئيسا  إوعليه تقرر الكتابة  رض الجامع لليهود.أبما فيها 

التي يراها  حد ورثته ويقابله بالصورةأو ألخوري في عكا بأن يدعو سليم ا شرعيا   وقاف وقاضيا  األ

ن يقوم بحل هذه القضية أوقف ال يجوز تملكها وال بيعها و نهاأرض ويبين له مر األأمناسبة ويباحثه في 

 .2سلما كأن لم تكن

ن يملك ذ كاإتي باعها سليم الخوري لليهود الوحيدة اللم تكن هذه القرية وتجدر االشارة إلى أن 

راضي أفقد باع  غوار قد باعها لمنظمات صهيونية روسية واوكرانية.مساحات شاسعة من مناطق األ
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الف   31بمساحة   1121قرية خضرة  لليهودي المدعو حانقين إياه والتي اقيمت عليها الخضيرة عام 

 . 1هودي نفسهللي 1121اضي رحوفوت عام رأن باع أدونم بعد 

من    1222ول كانون األ 12 الى مضمون الرسالة المرسلة للمجلس في وفي السياق نفسه نشير

عليها  تقيمأرض التي لبة الحكومة البريطانية بثمن األمطابقتراحه إ ةفندي  التاجي المتضمنأشكري 

وقاف من األ تعد جزء التي رض سيدنا الفضل بن العباس  أرض هي وهذه األ. السكة الحديدية المصرية

لى إجر جزء منها أدونم قد  2111بلغت  راضياألمساحة هذه وتجدر االشارة الى أن  ،2سالميةاإل

  .3خذوا مال التعويضات جميعهاأولكن عرب الوطرية  رض،لوطرية )السوطرية( بمقدار ثلث األعرب ا

مر أللعربان ومباحثة يجارة رض الوقفية وعقد اإلما كان من المجلس سوى طلب مستندات األو

راضي  الفضل أوقفية  ولكن عدم وصول هذه المستندات جعل الحكومة البريطانية تنكر  ،4التعويضات

مما  .5ي تعويض للمجلسأوعليه ال يصح  راضي.تمر بهذه األن السكة الحديدية بأ وتنكر  بن العباس 

رسل إراضي ول تحديد مساحة األجأوشريكه المستر ستاك من بو طه أفندي أعلى تكليف عيسى ه جبرأ

 .  6ح عملية المسمقابل قرش من المجلس  2211ليهم مبلغ ا

لى قاضي حيفا إ كتابا  اذ رفع المجلس  حسن حاال  أالسيدة سكينة الكائنة في طبريا  وقافأولم تكن 

ضي وتحت علم القا اليههل الغور عأعتداء إمر الوقف بعد ألتحقيق في لفندي الصفدي أنجيب محمود 

فندي الصفدي له وقوف إن محمود إهل الغور وإن هذه االوقاف متجاوز عليها من إ"... فندي الصفدي أنفسه محمود 

 .1ومعلومات بهذه االوقاف وبكيفية التجاوز واالختالس عليها وبعده ينظر االيجاب " 
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 الخاتمة 

اضي رن البريطانية الخاصة باألالقواني الخروج عن اإلسالمي األعلى الشرعي المجلسلم يحاول       

ميرية ففي قوانين استمالك األراضي اال عتراض،اإل االميرية والخاصة والوقفية ولم يملك سوى

نتداب البريطاني األراضي لإل جزء كبير من بتحويل البريطاني مهمته الرئيسية نتداب انجزاإلوالخاصة 

 1111راضي ماهو معدل عن قانون األن بين اذ تمحورت القواني ،ثانيا  لحركة الصهيوينة وا اوال  

 العثماني ومابين ما هو مواكب للمستجدات على الشارع الفلسطيني .

المتضمن  1291راضي وقانون المساحة بداية بقانون األ وتم طرح أهم هذه  القوانين  ضمن هذا الفصل

لسكان وإقامة لجان شراف عليها من خالل حشد اراضي االميرية واالوالمساحة لأل تخطيط الحدود

الهادف بمنع مضاربات اسعار  1291وقانون  الموات والمحلولة وتعيين حدودها، راضي للبحث في األ

نتداب والتي حددت المساحة بموجبه اصبح انتقال األراضي مرهون بموافقة حكومة اإل راضي واأل

 "االحراج والغابات"، 1291ن وقانو ،متالكها للشخص الواحد داخل المدن والقرى الفلسطينيةح إالمسمو

 1291وقانون  ، ستيالء على اي ارضاإلبستيطان اليهودي الذي سمح لإل  1291قانون نزع الملكية و

راضي ي نص على منع حق اي شخص تنقيب األوالذي اطلق عليه "قانون تعديل القانون العثماني " الذ

راضي ألكان يمنح حق استغالل ا و راضي الصهيوني ،او زراعتها بدون موافقة مدير األ الموات

وقانون  راضي من قبل الجيش"،باالضافة الى قانون "تعديل إستمالك األ ، الموات للحركة الصهيوينة

منع قطف الثمار واالشجار   1299" ،وقانون  راضي في فلسطين " ،" تنظيم مهنة مثمني األ 1299

 1291وقانون نتدابية ، او إدارة الحكومة اإلة راضي االميرية واالحراج الموجودة تحت مراقبمن األ

قامة المشاريع من قبل هيئة حكومية او مجلس بلدي او محلي او سلطة اخرى او الذي نص على حق إ

االميرية راضي الفلسطينية ى سياسة بريطانية هادفة للسيطرة على األماهو االدليل واضح عل شخص،

 والخاصة.

ب اإلنتداب البريطاني على إيجاد فقد دأ  ضي الوقف ونزع ملكيتهااراستمالك اما بالنسبة لقوانين إ

راضي الوقف لم يكن أراضي الوقفية رغم ان عملية انتقال مسوغات تتحدى الشرع اإلسالمي وتنتزع األ

 1111فقد قام الجانب البريطاني بتعديل قانون  مسموحا وكان محصورا بين ورثة مستاجري الوقف،
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يس وكانت عملية التعديل تتم من الجانب الصهيوني وخاصة رئ راضي الوقف ،الحكام السيطرة على ا

 المنظمة الصهيونية  د. وايزمن.

تم الصادر عن هربرت صموئيل  1299وقانون  راضي الوقفية ،تسهيل تحويل األتم  1291ففي قانون  

إلستمالك الجيش  1293عدل عام الم 1291وقانون ية للحركة الصهيونية، راضي الوقفاهمية األك ادرإ

تعديل قانون زادت السيطرة بو ،راضي الوقفيةزادت السيطرة البريطانية على األ راضي الوقفيةلأل

راضي وقفية اذا اقتنع رئيس المحكمة البريطاني يعاب انشاء مشاريع اقتصادية على أستإل 1291

عطى الحكومة أ الذي 1291وقانون نزع الملكية بتسليم االرض الوقفية للمنشئيين، ر قرار اصدبإ

وبعد هذه القوانين  ، ستمالك اراضي الوقفحتى االفراد إالبريطانية الحق للهيئات الرسمية والشعبية و

على 1231الى عام  1291مجتمعة والتي تم تطبيقها وموافقة المجلس بجميع السجالت الرسمية من عام 

  .تقاللية المجلس سما هو اال دليل كافي على عدم إاخذ التعويضات المالية  

في إدارة األوقاف  ضافة لموقف المجلس الضعيف اتجاه القوانين البريطانية كان المجلس ضعيف في باإل

كبير من المشكالت والمصاعب التي تمثلت في عدم وجود أوراق ثبوتية لألوقاف المندرسة،  عددظل 

قائمين عليها، وسوء عملية تسجيل والفوضى  في تنظيم األوقاف وسوء إدارتها من قبل المتوليين وال

األوقاف الذرية والمندرسة، والفوضى في عملية مسح األراضي الوقفية، وإعتداء السكان المحليين 

واإلنتداب البريطاني على األراضي الوقفية. كل هذه المشكالت أدت إلى تأزم أعمال المجلس وتباين ردة 

التي لمشكالت لمصالحها ومصالح الحركة الصهيونية، الفعل البريطاني التي هدفت إلى إستغالل هذه ا

وقف موقف المستنكر، ومن ثم  المنفذ،  ومن ثم الضعيف في إتخاذ و إمتالك جعلت من المجلس يقف م

 القرار.  
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 اإلسالمي األعلى ما بينالشرعي لمجلس اخفاقات انجازات وا

 1221-1291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 1291-1221اإلسالمي األعلى ما بين الشرعي لمجلس اخفاقات اانجازات و

اإلسالمي األعلى من خطر الوكالة اليهودية التي أثرت على انجاز مهامه، فقد  الشرعي عانى المجلس   

امتلكت الوكالة إمكانات مادية  ضخمة إلى جانب طاقات بشرية مؤهلة سياسيا وإداريا وعلميا، وفي 

الحكومة البريطانية، وتسهيالت قانونية وسياسية، أدت إلى إيجاد الوكالة  احتضان كامل من قبل 

لم يملك  ،اليهودية  كحكومة حقيقية في فلسطين ترعى كافة شؤون اليهود. وفي الطرف اآلخر

ذلك الجهاز الذي عانى من مجموعة كبيرة من  ،الفلسطينيون مؤسسة ترعى شؤونهم سوى المجلس 

اريعه وأهدافه، إلى جانب اللجنة التنفيذية التي ضعف دورها بعد وفاة موسى المشكالت التي أعاقت مش

وفي هذا الفصل سيتم  .، مما أعطى أمين الحسيني القيادة الوطنية كاملة1234كاظم الحسيني عام 

التي عانى منها المجلس والتي بدورها أثرت على انجازاته التي وصفت  العقباتالتركيز على أهم 

للشعب الفلسطيني،  من المفترض أن يقوم بها المجلس  قارنة مع المكانة العظيمة التي كانبالمتواضعة م

 .في ظل معاناة الشعب من أكبر خطر عصف به في تلك الفترة وهو الخطر الصهيوني 

 :  سالمي األعلىاإلالشرعي لمجلس اخفاقات إنجازات وإ

من أبرز تلك المشكالت،  . واقاتهنجازاته وإخفمجلس مشكالت عديدة أثرت على مدى إواجه ال

مشكلة لم تكن وليدة  عدم وجود سجالت ووثائق وأوراق تدل على الملكيات الوقفية للعقارات واألراضي،

، بسبب سوء اإلدارة العثمانية 1211الصدفة  بل امتداد  للفوضى التي عصفت في فلسطين من عام 

احتجاج  لصدارة  العظمى والمشيخة اإلسالمية  إلى رفع برقية 1213في عام التي دفعت علماء القدس 

 .وإهمال الحكومة لها ،ونظارة المعارف في اسطنبول حول أوضاع األوقاف المزرية في فلسطين

من فلسطين، حملوا معهم عددا كبيرا  من الوثائق والمستندات التي  1211وبانسحاب العثمانيين عام 

 ، االمر الذي عقد الموقف. تخص األوقاف

البريطاني بتصنيف مساحات  نتدابلوثائق والمستندات قامت حكومة اإلظل غياب هذه افي 

أشار الخبير  1222واسعة من األراضي الوقفية على أنها أراضي أميرية وحكومية، وحتى عام 

. حاول  1االنجليزي جون هوب سمبسون إلى صعوبة تمييز األراضي الزراعية الموقوفة وقفاُ صحيحا  

مشكلة الوثائق والمستندات من خالل طريقتين، لم يحققا غاية المجلس في حصر األوراق حل  المجلس 

عتداء إإذ  اعتمد على إرسال موظفين للمناطق التي ترفع شكوى للمجلس على  .والمستندات الوقفية
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المتوليين على الوقف، وعند عدم إيجاد وثائق هذه األوقاف يلجأ المجلس إلى إرسال الموظفين لحصر 

 وهذه العملية كانت بحاجة لوقت الطويل. .المساحة الوقفية وجمع  معلومات الواردات والنفقات للوقف

 يأن هذه الطريقة احتاجت إلى سنوات وموظفين ذ على لتضمنت محاضر المجلس وثائق تدل 

لتي كفاءة، إذ  في أغلب األحيان كان المجلس يعين أكثر من موظف لنفس المهمة، وبالنظر للرسالة ا

 أرسلت من قاضي صفد إلى رئيس المجلس واألعضاء األربعة تتضح المشكلة: 

صفد وطبرية والناصرة مبعثرة هنا وهناك وقسم منها ضائع  أقضية "بما أن األوقاف اإلسالمية في

ية الثالثة لبعدها عنه ضينبغي البحث عنه ولعدم إمكان إشراف مأمور ألوقاف عكا على أوقاف هذه االق

ية الثالثة المذكورة يعين لها اآلن علي رضا بك ضالمجلس تشكيل مأمور أوقاف تشمل االق فقد رأى

النحوي بمرتب خمسة عشر جنيها في الشهر تحت التجربة من حيث واردات هذه األوقاف على أن يقوم 

 باألعمال المطلوبة في ضبط األوقاف الموجود وإظهار ما تبعثر منها وضاع ومحاسبة متولي األوقاف

الذرية والخيرية، ومالحظة جمع المعاهد الدينية والمدارس األهلية وعلى أن يكون تشكيل هذه 

وإدخال مرتب هذه الوظيفة في موازنة األوقاف العامة  1221من أول شهر آب المأمورية اعتبارا 

ويطلب علي رضا بك استالم األعمال التي تتعلق بوظيفة من لجنة األوقاف  1221-1221لسنة 

حلية بصفد وطبريا والناصرة وان يقدم كفالة مالية بمبلغ عشرين ألف قرش ليقوم بوظيفة آمين الم

ية الثالثة للجنة عن أوقافها جميعا وعلى أن يتخذ احد غرف ضصندوق لهذه األوقاف وان ينتقل في االق

م بالكتابة لهذه الجوامع المذكور له، ويستخدم احد موظفي المساجد للجباية والخدمة بال مقابل وان يقو

 1المأمورية " 

وفي بيان آخر طلب من المراقب العام لألوقاف أن يطلب من مأموري األوقاف االستعالم عن 

أوقاف المساجد غير المضبوطة، وإجراء محاسبتها وتقديم التقارير والجداول عن الواردات والنفقات 

 .2ام بإجراءاته في موضوع األوقافوكيفية إدارة األوقاف في كل قضاء، حتى يستطيع المجلس القي

من خالل تكليف المراقب حلمي باشا  حاول المجلس حل مشكلة الوثائق المفقودة ألول مرة 

، من أجل استنساخ عقود وفرمانات من الدفتر الخاقاني وجمع الوثائق 1222بالسفر إلى األستانة عام 

 ا أدى إلى تكليف أمين بك التميمي، مم3عتذرالتي تكفل حقوق متولي الوقف لدى محاكم فلسطين إال انه ا
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، وقد حصل على الفرمانات التي تخص هذه األوقاف لدى محاكم فلسطين وتم حفظ القيود 1بدال منه 

والفرمانات في خزائن جديدة كانت مفاتيحها مع أمين الحسيني والمراقب العام  حتى يتم عمل جداول 

يد فخري بك الحسيني لتدقيق الوثائق وتقديمها للجنة البريطانية ، وقد عين ابكاريوس بك والس2بهذه القيود

التي يرأسها القاضي، مع إعطاء المالحظات القانونية عليها باالتفاق مع عضو المجلس أمين بك 

. أسفرت هذه العملية عن جلب خمسمائة نسخة من الوقفيات والوثائق لمناطق عديدة في 3التميمي

لموقوف على مساجد نابلس وصفد الموجود في دمشق بعد سفر مأمور نابلس فلسطين، واسترداد الحمام ا

 واثبات وقفيته.

الكلبي  الصحابي دحيه إثبات وقفية بعض القرى من خالل هذه الوثائق، منها قرية بدأ المجلس

قسم كبير من وفي مرج  بن عامر، وأراضي السدرة في قضاء الرملة والتي ادعى البعض ملكيتها، 

يم الداري في الخليل وقضائها، وأراضي وقفية في قرية سنجل قضاء القدس، وعقارات لوقف أوقاف تم

الجزار في عكا، وأعشار قرية سبسطية في قضاء نابلس، وأراضي قرية أم خالد من واضعي اليد عليها 

ونقطة البوليس في حي النصارى  قضاء طولكرم، وبعض دكاكين تتبع األوقاف المندرسة في نابلس،

 .4لقدس، ومسجد باب الخليل قرب نقطة البوليس في القدس با

ففي عام  .(1241)ظلت قائمة حتى نهاية المجلس وإال أن القرار لم يكن  حاسم للمشكلة  

طالب مأمور القدس األراضي التابعة ألوقاف القدس، والتي تحمل صفة األوقاف المندرسة  1242

كانت قد سلمت من قبل الدائرة المذكورة لألوقاف في أول ومسجلة تحت اسم إدارة المعارف العمومية، و

 االحتالل، وهذه األراضي بحاجة لتحديد مساحة لعدم انطباق المساحة القديمة على المساحات الحديثة.

أمور القدس كثرة مطالبة اإلدارة البريطانية والمجلس بتقديم المساحة الحقيقية لعدم وجودها في وضح م

سبب عدم تسجيلها لألن )أي  اباإلسراع بتحديد المساحة وتسجيلها مجددا ، موضح السجالت، والمطالبة
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(، إلى عدم فرض عملية التسجيل المجانية  وعدم البت من قبل المجلس ومن قبل اإلدارة 1242عام 

 . 1البريطانية في أمر األوقاف

المادية  التي ولكن المشكلة األساسية التي عصفت بالمجلس طوال فترة وجوده هي المشكلة 

الموارد المالية للمجلس وعدم كفايتها إلتمام مهامه المطلوبة أو القيام  فضعف رافقت فترة عمله. 

الحاجة إليها، إلى جانب عجز المجلس عن إمداد بالمشاريع التطويرية بالمجتمع الفلسطيني وهو بأمس 

ضافة إلى عدم قدرته الكافية للحفاظ إ ،2الفالحين بالمال للحفاظ على أراضيهم أودى ببعضهم إلى بيعها

قانون استمالك  ،1221قانون   على األراضي الوقفية، وقبوله لقوانين االنتداب البريطاني، ومنها:

للجيش وقوة الطيران التابعة لجاللته في  األراضينص على:"استمالك  الذيمن قبل الجيش  ضيااألر

استمالك ، وقانون 3المستملكة على هذا الوجه " األرضفلسطين وعلى تقدير التعويض الذي يدفع عن 

 ،1223قانون و الوقفية، األراضين اجل استيعاب م1221من قبل الجيش الصادر في  األراضي

 والذي نص على: الوقفية  باألراضيص اخال

 توللم يكن ثمة م إن األوقافدائرة  أورض الوقف يكون لمتولي الوقف أ"لدى تطبيق هذا القانون على 

عليها جميع االلتزامات المفروضة في هذا القانون على صاحب  أوع السلطات و تترتب عليه جمي

 .4باسم الوقف المختص" األوقافصندوق  إلى األرضالمتصرف بها ويدفع ثمن  أو األرض

 أراضية أالذي سمح للحكومة البريطانية باالستيالء على  1221نزع الملكية الصادر وقانون  

  1221 آب عام األول منفي  الصادر األراضيوالقانون المعدل لنزع ، 5اليهودي الزمة لالستيطان

 : ، ونص على 21يحمل الرقم والذي 

لمشروعهم ومع  إليهاارض يحتاجون  آيةيتفاوضوا ويتفقوا مع صاحب  إن"يحق لمنشئي أي مشروع 

 وأللتصرف فيها  وأ من اجل شرائها شراء باتا أما األرضالذين لهم حقوق في تلك  األشخاصكافة 

 .6حق ارتفاق فيها ضروري للمشروع "  أيالستمالك  آواستعمالها لمدة معينة 

إال انه قبل فيها وكانت قرارات المجلس التي تجسدها  م إعالن المجلس رفض هذه القوانينرغ 

لبنك  المحاضر تظهر قبول التعويض عن األرض الوقفية، وتحويل أموال التعويض لميزانية المجلس أو
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باركلز أو لبنك أنجلو العثماني، وجميعهم يتعاملون مع توقيع أمين الحسيني، باإلضافة إلى أموال اإلعانة 

أوكل أمين الحسيني مهمة وقد أنجلو العثماني.  المخصصة لتعمير المسجد األقصى المودوعة في بنك

، وأمين صندوق األوقاف، إذ سحب أموال اإلعانات وصرفها على التعمير لنفسه، ولرئيس لجنة التعمير

. أما بالنسبة لصرف أموال البنوك فقد نظمت على أساس 1كانت شيكات سحب األموال بتوقيعهم الثالث

مشاركة  أعضاء المجلس بالتوقيع على الشيكات على شكل مناوبة كل عضو شهرا، يبدأ التوقيع من  

الحسيني الحق لنفسه  إجراء  ، وقد أعطى أمين12312عبد الرحمن التاجي بداية من شهر آب 

 .3المعامالت النقدية مع البنك العربي  وفوض نفسه المسؤول عن المعامالت النقدية مع البنك 

نتيجة لوضع المجلس المالي، أثير حوله مجموعة كبيرة من االتهامات، األمر الذي دفع جريدة  

" شغب لوجه ،  بعنوان 1231عام  مقاال الجامعة  العربية التابعة للمجلسين الدفاع عن المجلس،  فكتبت

وضعت فيه أوجه التبرير لسياسة المجلس المالية، تلخصت الشيطان على المجلس اإلسالمي األعلى"، 

 التبريرات بما يلي : 

إن صندوق األوقاف عندما تسلمه المجلس كان خاليا  من األموال، فقد كانت اإلدارة العسكرية    -1

أوقاف المسلمين، وكانت األوقاف أكثرها خرابا فصلحت وأنشئت ثم  المدنية  تتولى شؤون 

 عقارات تدخل ريعا .

والتي صرفت أموال كثيرة على عمارته، وبناء  1221عمارة المسجد األقصى بعد زلزال   -2

عمارات ضخمة كالفندق الكبير والمخازن والدور في القدس ويافا ونابلس واللد والناصرة 

 والخليل.

 خلصها المجلس من بيعها لليهود.شراء أراضي است  -3

 تشييد المعاهد والمدارس الدينية بما فيها دار األيتام اإلسالمية. -4

 نقل قضية فلسطين من قضية محلية إلى قضية إسالمية عامة. -2
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 .1الدفاع عن البراق وصيانة القضية الوطنية من االضمحالل -1

هر هذه االتهامات بصورة عند متابعة قضايا المجلس من خالل وثائق المجلس والمحاضر تظ

الذي قدر دخل ميزانية فلسطين من  )االسم غير واضح (-----، فبالرجوع إلى رأي البارون جلية

ألف جنيه إسترليني، أي إن  11، وحجم المصاريف قدرت بـألف جنيه إسترليني 22األوقاف سنويا  

وذلك في فترة األتراك وان هذا  اآلالف جنيه إسترليني، 2ميزانية األوقاف كان فيها فائض ما يقارب 

كانون الفائض كان سنويا  يحول إلى  وزارة األوقاف في اسطنبول، وفي بداية االحتالل البريطاني في 

جنيه تركي خالل السنوات األولى  4111كانت خزينة األوقاف واأليتام تحتوي مجموع  1211االول 

عن اإليجارات، إال أن  حول من الحكومةائض من األموال  تللمجلس، وكان المجلس يحتوي على ف

عمليات الترميم التي قام بها المجلس أدت إلى نقص أموال خزينة األوقاف، األمر الذي دفع المجلس إلى 

 .2عملية اقتراض األموال من الحكومة 

مجلس أمين الحسيني إلى االقتراض من البنوك وبنسب مختلفة من للدفعت األوضاع االقتصادية 

جنيه من البنك األلماني على أساس السداد على أربعة شهور بمبلغ  2111ومنها اقتراض مبلغ  الفوائد،

، عمال  بمشورة مدير األوقاف العام آنذاك، وذلك لسد نقص 1231نيسان 1جنيه، وذلك بتاريخ  211

اتب جنيه من البنك العربي، وذلك لتغطية رو 3111مبلغ  ، كما أنه اقترض في نفس العام3الميزانية

الموظفين، بعد عجز المجلس عن دفعها، وكان القرض على أساس دفع اثني عشر كمبيالة، فوض أمين 

 . 4الحسيني من قبل المجلس على توقيعهم

 أجل توفير الرواتب، فأصدر  حاول المجلس الخروج من األزمة المالية بإلغاء بعض الوظائف من     

، ة، لعدم االستفادة الكافيةالمدارس ومفتش المعاهد الديني، يقضي بإلغاء وظيفة مفتش 1231قرارا عام 

، وإلغاء وظيفة مناصبوتوفيرا للراتب على أن يأخذ وظائف المفتشين موظفين آخرين في المجلس ذو 

% بدل راتبه 12كاتب األوقاف، وإعطاء محصل األوقاف المندرسة نسبة من واردات الوقف تصل إلى 

5 . 

                                                           
 

1
 .911-912ص  مصدر سابق،. القيادات والمؤسسات الساسية في فلسطين.بيان الحوت

2
Kupferschmidit (U.M), 1987, The Supreme Muslim Council : Islam under the British Mandate for 

Palestine, New York.p. 180-181. 
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هي المشكلة الوحيدة التي أدت إلى انتقاد المجلس والتشكيك به، بل ازداد لم تكن المشكلة المالية 

وضع المجلس سوءا  بعد بناء الفندق  الكبير على ارض مقبرة مأمن هللا، حيث انتقدت  مختلف الصحف 

، والتي توقفت فيها عملية الدفن 1هذا العمل واعتبرته دعوة انتهاك لحرمة المقبرة اإلسالمية )مأمن هللا(

، مما وضع الحاج آمين الحسيني في موضع 12242بقرار من أمين الحسيني بعد مشاورة الحكومة عام 

دفن، وتصريحه ببناء فندق يتم فيه توزيع الخمر لحرج وانتقدته الصحف بمنعه استخدام المقبرة ل

تدان المجلس حيث اسالمشكلة المالية ومديونية المجلس، . أدى بناء الفندق إلى زيادة 3والمجون والرقص

أالف جنيه فلسطيني من بنك باركلز بالقدس، على أن يتم ضمان  2مبلغ  1231كانون الثاني  2بتاريخ 

جنيه فلسطيني، ويتم خصم كل كمبيالة من  211قيمة كل منها  حق البنك من خالل عشرة كمبياالت،

موظفي المجلس،  ، وذلك على حساب رواتب4المخصصات التي تدفعها الحكومة البريطانية للمجلس

% من رواتبهم لكل موظف يصل راتبه أكثر من درهم من اجل معالجة 21الذين  صدر بحقهم خصم 

 . 12315تقليص األعشار الذي فرضته الحكومة  عام 

آب  1تشير الوثائق إلى أن المجلس عجز عن تسديد األموال المستدانة لبناء الفندق، ففي  تاريخ  

جنيه للخواجا  شيلو مقابل االلتزام بأعمال بناء الفندق ولم  1111مبلغ ، عجز المجلس عن دفع 1231

يتم صرف شيكات الدفع للخواجا،  مما دفع أعضاء المجلس إلى طلب تأجيل دفع األقساط، وان يتكلف 

رغم تلك األزمة قرر المجلس إكمال  . 6المجلس بدفع األقساط ضمن شيكات جديدة ومواعيد جديدة

جنيه،  2124لمديونية بمبلغ  1231ق، ذلك المشروع الذي أوصل المجلس عام مشروع بناء الفند

فقط % 41خذ الموظفين أ، 1232جنيه مصري. وبحلول عام 13211ونقص في ميزانية البناء بمبلغ 

وتأجيره  رت واردات الفندق بعد إكمال بنائهمن رواتبهم وتم تخفيض رواتب جميع الموظفين، وقد قد

 .   7% من تكاليف البناء وكان هذا التوقع متفائل 11ن بمردود سنوي أقل م
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 وفي ،1جنيه سنويا لمدة خمسة عشر عاما 1311بمبلغ  الفندق بارسكل استأجر الخواجا

 أخرى،مدة خمسة عشرة سنة للنفس الشخص  اإليجارتم رفع طلب تمديد عقد  1231حزيران 11

المجلس الضمانات الكافية على دفع بدل  خذأن يأشرط  ثالثين سنة، تهمد اإليجارعقد  يصبح بذلكو

 . 2األوقافمحامي  إلىواستحقاقه في موعده بعد رفع القرار  اإليجار

أثر العجز المالي الدائم للمجلس على عمليات الترميم  في مدن فلسطين المختلفة، ففي الكثير من 

من المحاضر، فإحدى هذه  وهذا ما تشير إليه العديد األحيان كان  المجلس يرفض  أعمال الترميم،

جنيه عام  111المحاضر أشارت إلى عجز المجلس عن ترميم سور ومقام ومقبرة النبي عكاشة بمبلغ 

، كما أنه رفض عمارة دكاكين وقفية ضمن ساحة الجامع بطولكرم والبالغة تكلفة تعميرهم 12313

جدل متروكة رغم صالحيتها ، إذ كانت ارض الم1242، وظل هذا الوضع قائما  حتى عام 4جنيه  211

رغم  اقتراح مأمور  1242إضافة إلى أن أراضي البصة ظلت متروكة  حتى عام   ،5للبناء والتعمير

" بأن األراضي المستغلة ذاتها بحاجة لالهتمام بأمرها قبل األراضي الشاغرة إذ أن حالتها الحالية ال يمكن أن نابلس 

اء عمارات وتقسيم األراضي إلى نمر للبناء عليها من قبل الفالحين "، وقد اقترح أيضا بنيستفاد من أمرها 

 .6كخدمة اجتماعية حتى يشعر الفالح بأن األرض أشبه بملك له 

المجلس لعمليات اإليجار الطويلة واالستبدال والحكر. هذه  أللقيام بعمليات الترميم والبناء لج 

لترميم والعمارة، ومن األمثلة دي المخصص المعامالت اليومية  كانت نوع من تعويض النقص الما

من  ، ووافق عليه الحاج أمين الحسيني1231آب  11عليها ما تقدم به مأمور يافا للمجلس بتاريخ  

على المقبرة اإلسالمية باسم األوقاف المندرسة،  في يافا والمقامةاستبدال نصف المخازن الستة عشر 

من المال الذي تبرع فيه الكلونيل زكي بك، إذ يكون النصف  جنيه 4111مقابل مصاريف البناء المقدرة 

المستبدل من المخازن وقفا على مدرسة األيتام اإلسالمية في القدس حسب رغبة زكي بك على أن يدفع 
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جنيه شهريا  للكلونيل مدة حياته من ريع الوقف، أما النصف الثاني من الوقف فيكون لصالح  211

 . 1المندرسة خاصة، بعد أن استوفى المبلغ المدفوع قيمة البدلالمسلمين عامة، ولألوقاف 

إضافة إلى تأجير السيد حسن بن عبد القادر من اللد ثمانية مخازن تابعة لألوقاف المندرسة 

، ومن الطرق األخرى للتعمير  2لمدة تسع سنوات  جنيه فلسطيني إلتمام التعمير 211مقابل بدل وقدره 

إستقرض المجلس مبلغ  ألف  1221ففي عام  مير المسجد األقصى. تع استقراض المال من أموال

، وإنشاء مقبرة باب الساهرة رم الشريف إلنشاء مخازن في زاويةومئتي جنيه من أموال عمارة الح

مشكلة الترميم  دام على هذه المعامالت من باب حل. كان اإلق3سعد وسعيد المخازن في ارض جامع 

من  أنها  شكلت فيما بعد مشكلة جديدةمالية من خالل استثمار األوقاف، إال يرادات واالنتفاع  بإ والبناء،

المشاكل التي عانى منها المجلس، بسبب سوء استثمار هذه األوقاف وسوء إدارة الموظفين، إضافة إلى 

 عمليات التحايل على المجلس  وخاصة في عمليات االستبدال.  

نجد الفرق واضحا  بين  1232عمال التعمير والبناء في عام ولكن؛ بالنظر إلى  نشاط المجلس بأ

هذا العام وما قبله من األعوام السابقة، إذ أوجد المجلس ميزانية خاصة بهدف التعمير، وبرز دوره في 

، وتعمير وقف تميم الداري وعمارة الدكاكين وأعمال 4تعمير وتبليط الحرم اإلبراهيمي في الخليل 

، وتعمير المدرسة التنكيزية في 6جنيه 21وتعمير مسجد جلجولية الذي تم بدفع مبلغ ، 5األبواب الخشبية 

، وإنشاءات في الزاوية األحمدية في صفد وبناء 8، وبناء أربع غرف جديدة للمجلس على سطحه7القدس

، وعمارة مسجد سلمة في يافا 10، وإنشاء مخازن وقفية في مقام النبي يعقوب في صفد9غرفتين
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9

 (.13/1221/1.2/14)ملف رقم 1231 أولكانون  22 -1234 أولتشرين  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 .1232آب  21تاريخ  ،1121رقم القرار  ،1/2القرار وقف  نوع. سسة إحياء التراث والبحوث االسالميةأرشيف مؤ
10

 (.13/1221/1.2/14)ملف رقم 1231كانون اول  22 -1234شرين اول ت 11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 1232أيلول  4تاريخ  ،1111،رقم القرار 1/2وقف  نوع القرار.  أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
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، وجامع قرية القبيبة 4، وجامع جزين في كفر ثلث3، وتعمير جامع قرية صطاف 2جامع اللد،وتعمير 1

، وجامع قرية بيت 9، وجامع قرية صوبا8، وجامع قرية الرام7، وجامع بيت حنينا 6، وجامع القسطل5

ع ، وجام12، باإلضافة إلى تعمير خان العمدان في عكا 11، وتعمير الزاوية األسعدية في الطور10عنان

،  16في القدس، وسوق اللحامين 15مقام سيدنا يوسف و14، ومقام النبي شموئيل 13الزيداني في طبريا 

، وفي مجال آخر تم إنشاء جمعية اإلسعاف العربية في يافا من قبل المجلس 17وساحة الخانقاة الصالحية 

18 . 

مل إليرادات  111لف جنيه وأ 324،1، رصدت مبلغ 1231ام المجلس لعوتظهر الوثائق أن ميزانية 

مل إليرادات الميزانية الخاصة، وقد أضيف مبلغ  111ألف جنيه و 444،1الميزانية العامة 

                                                           
 

1
. (13/1221/1.2/14)ملف رقم 1231كانون اول  22 -1234 أولتشرين  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 . 1232أيلول  24تاريخ  ،1122،رقم القرار 1/2نوع القرار مساجد . أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
2

 (.13/1221/1.2/14)ملف رقم 1231 أولكانون  22 -1234 أولتشرين  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 .1232تشرين األول1، تاريخ1142ار ،رقم القر1/1نوع القرار مساجد . أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
3

 (.13/1221/1.2/14)ملف رقم 1231 أولكانون  22 -1234تشرين اول  11من  :(2م )اإلسالمي األعلى سجل رقمقرارات المجلس 

 .1232تشرين األول 1تاريخ  ،1143،رقم القرار1/11/1232نوع القرار . أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
4

 (.13/1221/1.2/14)ملف رقم 1231 ولأكانون  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى  سجل رقم )مقرارات المجلس 

 ..1232تشرين األول  1اريخ ت ،1141،رقم القرار 1/1نوع القرار مساجد . أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
5

  (.13/1221/1.2/14)ملف رقم 1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 .1232تشرين األول 1 تاريخ ،1142،رقم القرار 32/13/1نوع القرار ع . يف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالميةأرش
6

ملف رقم 1231كانون اول 22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

تشرين 1تاريخ  ،1121،رقم القرار 1/1القرار مساجد  نوع. أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية(.13/1221/1.2/14)
 . 1232االول 

7
ملف رقم 1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

تتشرين 1اريخ ت ،1122،رقم القرار 32/13/1وع القرار من . أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية(.13/1221/1.2/14)
 . 1232االول

8
(.   13/1221/1.2/14)ملف رقم 1231 أولكانون  22 -1234 أولتشرين  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 .1232تشرين االول 1،تاريخ 1123،رقم القرار 32/13/1نوع القرار م. أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
9

.  (13/1221/1.2/14)ملف رقم 1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )س مقرارات المجل

 .  1232تشرين االول  1تاريخ ،1124،رقم القرار32/13/1نوع القرار مأرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية.
10

(. 13/1221/1.2/14)ملف رقم 1231كانون اول  22 -1234رين اول تش 11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 .  1232تشرين األول  1تاريخ ،1122،رقم القرار32/13/1.نوع القرارم .أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
11

(. 13/1221/1.2/14)ملف رقم  1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 .1232تشرين األول 1، تاريخ 1121رار،رقم الق1/1.نوع القرار مساجد  أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
12

  (.13/1221/1.2/14)ملف رقم 1231 أولكانون 22  -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 .1232تشرين األول22تاريخ  ،1121،رقم القرار1/13نوع القرار وقف راث والبحوث االسالمية .أرشيف مؤسسة إحياء الت
13

(.  13/1221/1.2/14)ملف رقم 1231 أولكانون  22 -1234 أولتشرين  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 .1232تشرين األول  22تاريخ  ،1112،رقم القرار1/12.نوع القرار مساجد  أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
14

(. 13/1221/1.2/14)ملف رقم  1231أولكانون  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 .1232تشرين الثاني 2، تاريخ 1111قرار،رقم ال1/1.نوع القرار وقف أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
15

(. 13/1221/1.2/14)ملف رقم 1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 .1232كانون االول 11تاريخ  ،1411،رقم القرار1/2نوع القرار مساجد .أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
16

 14/1) ملف رقم )1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2ل رقم )اإلسالمي األعلى سجمقرارات المجلس 

 . 1232تشرين الثاني11تاريخ  ،1121،رقم القرار32/14/1نوع القرار . أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية6/1936/13
17

 14/1ملف رقم )1231اول  كانون 22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 . 1232تشرين الثاني 11تاريخ  ،1131،رقم القرار1/1.نوع القرار وقف أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية)6/1936/13
18

 14/1ملف رقم )1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 . 1232تشرين الثاني 14 تاريخ ،1141،رقم القرار1/2نوع القرار وقف . ة إحياء التراث والبحوث االسالميةأرشيف مؤسس6/1936/13
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، 1جنيه فلسطيني( لتعمير وشراء األراضي 21111جنيه مقتطع من مبلغ التوفيرات البالغ )1111

 جنيه على النحو التالي:  1111وقسم مبلغ 

 يدات وبيريا وأبو غوش. لشراء األراضي ومنها أراضي الزب 2111أ(

 . 1231لتعمير واإلنشاء خالل عام  1111ب(

 مفروشات ومتفرقات للمساجد.  121ج(

 .2لزيادة مرتبات الموظفين  1111د(

ن المبلغ المراد استخدامه  لعمليات الترميم ال يكفي، إذ قدرت أاصدر المجلس بيان وضح فيه 

رغم ذلك سجل المجلس عمليات كثيرة  في مجال ، و3أعمال الترميم بأربعة عشر ألف جنيه وكسور

جنيه من أموال تعمير  1111التعمير، ومنها إعمار الجهة الجنوبية من المسجد األقصى المبارك بمبلغ 

الحرم اإلبراهيمي بالخليل باإلضافة  ، وتعمير جامع خان السلطان، وتعمير الرخام في4الحرم الشريف

، 6جنيه 21، وتعمير جامع قرية الكساير بمبلغ 5يوسف وسيدنا يعقوبإلى مقامات سيدنا إبراهيم وسيدنا 

، باإلضافة إلى ذلك تعمير جامع 8، والمدرسة األحمدية في صفد7وتعمير المدرسة التنكيزية في القدس

، وجامع كفر 2وجامع الناقورة، وجامع ياجور، 1، وجامع قرية جت10. وجامع كفركنا9النزهة في يافا

 .5، وتعمير الزاوية األسعدية 4، وجامع قرية صطاف3صافسابا، وجامع الصف

                                                           
 

1
 14/1ملف رقم )1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 . 1231شباط21تاريخ ، 1111،رقم القرار31/12رار موازنة نوع الق. أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية)6/1936/13
2

 14/1ملف رقم )1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 .   1231شباط 21تاريخ ،1111،رقم القرار2/12.نوع القرار وقف أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية(.6/1936/13
3

 14/1ملف رقم ) 1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

كانون االول 21تاريخ  ،1421،رقم القرار31/12.نوع القرار موازنة أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية(.6/1936/13
1231 . 

4
 (.6/1936/13 14/1ملف رقم ) 1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2سجل رقم ) اإلسالمي األعلىمقرارات المجلس 

 . 1231كانون الثاني  1، تاريخ 1424، رقم القرار1/1.نوع القرار وقف أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
5

 4/1ملف رقم )1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 2تاريخ ،1212رقم القرار ،1/2،مساجد 1/1.نوع القرار موازنةوقف أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية(.6/1936/131
 .  1231شباط 

6
 14/1ملف رقم )1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 .  1231شباط  2 تاريخ ،1212،رقم القرار1/13.نوع القرار مساجد أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية(.6/1936/13
7

 14/1ملف رقم )1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 .1231شباط  2، تاريخ 1231رقم القرار ،1/1.نوع القرار مساجدالميةأرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االس(.6/1936/13
8

 14/1ملف رقم )1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 .1231شباط  2 تاريخ ،1223، م القرار1/2.نوع القرار وقف أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية(.6/1936/13
9

(. 6/1936/13 14/1لف رقم )م1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 .1231 شباط11تاريخ ،1211، رقم القرار 1/11.نوع القرار مساجد أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
10

 14/1لف رقم )م1231كانون اول  22 -1234شرين اول ت 11من  :(2ل رقم )اإلسالمي األعلى سجمقرارات المجلس 

 .1231شباط 11تاريخ  ،1211رقم القرار ، 1/11.نوع القرار مساجد أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية(.6/1936/13
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 حاول المجلس حماية األراضي من اليهود والحركة الصهيونية عن طريق شراء األراضي،

تقرير عضو المجلس أمين بك التميمي  درس المجلس   1232/ 12/12وتظهر الوثائق ذلك ففي تاريخ 

أهالي قرية عتيل والطيبة والطيرة لشراء مشاع القرى المقدم حول المقاوالت المعقودة  بين المجلس و

المذكورة لحماية هذه األراضي من طمع اليهود، وفوض المجلس السيد عزة أفندي دروزة لهذه المهمة  

 . 6لمفاوضة شركة إنقاذ األراضي لحفظ حق األوقاف 

، عند البدء بعملية 1233سجل انجازه األول في هذا المجال عام  وبناء  على ذلك يكون المجلس       

وقد تقدم السيد احمد حلمي باشا مدير البنك العربي بقبول المساهمة بشراء  7شراء أراضي عتيل والطيبة

، وبالتفاوض بين الحاج أمين الحسيني 11/1/1233خمسمائة دونم من أراضي عتيل وذلك بتاريخ 

. أما 8رض عتيل لحمايتها من األطماعوالسيدان عبد اللطيف أبو هنطن وحمدان الحاج احمد، تم شراء ا

بالنسبة ألراضي الطيبة فقد كان ثمن األرض من الموارد الخاصة بالميزانية باإلضافة لموارد األوقاف 

جنيه من صندوق األوقاف  1111جنيه، واألوقاف المندرسة لغزة بقيمة  211المندرسة ليافا والبالغة 

من األوقاف التابعة للمجلس، ويتم تعويض  رض جزء  ، على أن تكون األ1233سنة المندرسة بغزة ل

يصرف منه على  ميزانية يافا  من خالل إعانات المسجد األقصى، على أن تكون ارض الطيبة وقفا  

 .9للمسجد األقصى 1234الحرم الشريف، وتعويض ميزانية غزة من خالل إعانات سنة 

                                                                                                                                                                                     
 

1
 14/1لف رقم )م1231 كانون اول 22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 .1231اذار  31تاريخ   ،1212م القرار ، رق1/1نوع القرار مساجد . أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية(.6/1936/13
2

( . 6/1936/13 14/1لف رقم )م1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 . 1231اذار  31تاريخ  ،1212رقم القرار ، 1/1.نوع القرار مساجد إحياء التراث والبحوث االسالمية أرشيف مؤسسة
3

 14/1ملف رقم ) 1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

تشرين االول  12تاريخ  ،1223قم القرار ، ر1/1مساجد .نوع القرار أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية(.6/1936/13
1231. 

4
 14/1ملف رقم ) 1231كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

شرين الثاني  ت 2تاريخ  ،1221،رقم القرار 1/ 1.نوع القرار مساجد أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية(.6/1936/13
1231 . 

5
 14/1)ملف رقم )  1231 كانون اول  22 -1234تشرين اول  11من  :(2اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 . 1231االول تشرين 11تاريخ ،1241رقم القرار  ،1/11نوع القرار مساجد ة.أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمي.6/1936/13
6

 .(6/1936/13 14/1ملف رقم ) 1234تشرين اول  12-1232الثاني  تشرين 21من  :(4اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارت المجلس 
 .2121، رقم القرار 1/12القرار وقفنوع . مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية أرشيف

7
 (6/1936/13 14/1ملف رقم )1232تشرين الثاني 11 -1222حزيران 12(: من 3سجل رقم )اإلسالمي األعلى مقررات المجلس 

 .2413قم القرار ر ،1/1نوع القرار . ؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالميةأرشيف م.
8

 (.6/1936/13 14/1ملف رقم )1234تشرين اول  12 -1232تشرين الثاني  21من  :(9سجل رقم )اإلسالمي األعلى مقررات المجلس 

 .2412نوع القرار مبايعة مشاع عتيل،  رقم القرار . ميةأرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسال
9

 14/1لف رقم )م1234تشرين اول  12 -1232تشرين الثاني  21من  :(9سجل رقم )اإلسالمي األعلى مقررات المجلس 

 . 2223رقم القرار  نوع القرار أراضي الطيبة وشراءها،. أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية.(6/1936/13
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، 1234ولم يحسم أمرها حتى عام رغم ذلك ظلت عملية امتالك المجلس ألراضي عتيل عالقة 

عدم حل ، و1ألف جنيه ثمن لألراضي بسبب األزمة المالية التي عانى منها المجلس 22إذ بقي مبلغ 

شراء األراضي المعروضة والكائنة في القدس والتي اقترحها  1232المشكلة قرر المجلس في عام 

ام شراء أراضي عتيل، على أن سماحة الرئيس، وخصص لها ألف جنيه من المبلغ المرصود إلتم

يعوض مبلغ القرض المنوي عقده، وتسجل باسم األوقاف، وذلك لضرورة شراء بعض قطع األراضي 

. أما فيما يخص أراضي الطيرة فلم تتم عملية شراء األراضي إذ اصدر المجلس 2التي ال يمكن تأجيلها

بعد أن فشلت  بإرجاع األموال للمجلس لي الطيرة، يطالب فيه أها1232تشرين الثاني 14قررا  بتاريخ 

عملية بيع األراضي بسبب الشيوع، و في حال عدم استرداد المجلس للمبلغ يتم إقامة دعوى عليهم، 

 . 3خاصة أنهم باعوا جزءا من أراضيهم، إضافة إلى قيامهم باستالف األموال من المجلس

لم ه المجلس ، ظهر فيما بعد أن رغم عمليات الشراء التي تمت والتي كانت األولى منذ تأسيس

ميزانية خاصة لشراء األراضي، وإنقاذها من أطماع الحركة يضع في مخططه المالي السنوي 

الصهيونية ذلك الخطر الذي هدد معظم أراضي فلسطين، وحتى أن عملية شراء ارض الطيبة اعتمدت 

محاولة الجرائد الفلسطينية لفت رغم  اصة لشرائها،على معونات المسجد األقصى، وليس على ميزانية خ

إال إن المجلس لم أنظار المجلس لهذه القضية وإلى أهمية تخصيص ميزانية لشراء األراضي لحمايتها، 

 .1233يبدأ بوقاية هذا الخطر إال في عام 

لهذه القضية، ويظهر ذلك  التي حاولت لفت أنظارالمجلسكانت جريدة فلسطين من أكثر الجرائد 

، في محاولة طولكرم مقال على لسان احد مزارعي  1231ب آ 24بتاريخ حيث نشرت  في مقاالتها،

 أرضهالفالح الفلسطيني على بيع  تجبر العوامل التي إلى لفت أنظار المجلس لهذه المشكلة، ولتوضيح 

 لليهود:

يه في وقت ال املك ف وأعشارارضي وممتلكاتي الن الحكومة تكرهني على دفع ضرائب  أبيع ينإن " 

شخص  إلىمضطرا للجوء  أكونوفي مثل هذه الظروف  .وأسرتينفسي  إلعالةالوسائل الضرورية 

اثنين ..... وهنا  أو% بعد شهر واحد 21برده مقرونا بفائدة مالية مقدارها  أتعهدغني يقدم لي قرضا 
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ي يضطرني في الذ األمر....  األصليةمضاعفا بذلك قيمة الدين  تجديد الصك مرة تلو المرة إلىاضطر 

 .1جزءا ضئيال منها " إالفي الحقيقة  أتسلمما يستحق علي من ديون لم  أسدد ىبيع ارضي حت إلىالنهاية 

مساعدة  الفالحين بمبلغ  ال يتعد  وبالنظر إلى موقف المجلس حول قضية وادي الحوارث نجده 

لقضية قدم ومن بعد خسارة ا، 2لدفاع عن أراضيهملجنيه  من اجل نفقات المحامين  21من المال وقدره 

في فلسطين توالي  األندلسيةالمأساة وتحت عنوان" لعرب الحوارث المجلس المؤن الغذائية والدعم المعنوي 

 . 3ظهرت الخطابات والشعارات الداعمة لهم معنويا" التبرعات لعرب الحوارث

لصهيونية منذ ة الحركة ابدأ المجلس اإلسالمي وضع خطة منظمة إلنقاذ األراضي من سيطر

 اصدر القرار األتي:  1234كانون األول  2عقدة بتاريخ ، ففي جلسته المن1234عام 

العديد من  "ان الخطر المحدق بفلسطين بمناسبة تسرب األراضي أليدي الصهيونية ودخول العديد

 آىب فرالمهاجرين كل يوم جعل المجلس يفكر بالوسائط الممكن اتخاذها لدرء الخطر الداهم على العر

ان يتشبث باشتراء األراضي الممكن اشتراءها لتكون وقفا إسالميا على المسجد األقصى والصخرة 

دات من المشرفة وبما انه يمكن للمجلس ان يخصص من ميزانيته السنوية بمناسبة البدء بأخذ وار

اضي الوقفية بني صعب في زيتا في الطيبة وعتيل وبمناسبة استثمار األراألراضي التي اشتراها في 

من غرسها لألشجار الحمضية وبمناسبة قرب انحالل المبلغ المذكور لتسديد أقساط البنك العثماني مبلغ 

قرضا من  وهذا المبلغ السنوي يمكن ان يطفء سنويا لمدة ثالثين سنة مثال   2111 -3111من 

وب إليضاح األسباب فيقرر المجلس تفويض سماحة الرئيس للمذاكرة مع فخامة المند جنيه. 111111

الموجبة لهذا استقراض وبعد استحصال موافقته التشبث بالمذاكرة مع احد البنوك وبسط النتائج على 

 4المجلس بأول فرصة الجل المباشرة بما يمكن للمجلس من تخليص بعض األراضي المهددة " 

األقصى، فقرر  شراء بعض األراضي المشرفة على المسجدواستنادا  على القرار السابق، قرر 

جنيه لكل دونم بعد تفويض  13شراء األرض الواقعة في سلوان من الحاج حسن أفندي محمود بمبلغ 

، وشراء قطعة األرض البالغة مساحتها نحو 5مدير األوقاف العام بإتمام البيع وتسجيله حسب األصول 

يسات من عرب العوسيد محمد اسعد حسن عوض من حمولة من العشر دونمات في جبل المكبر 
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جنيه والباقي يصرف من  41جنيه يدفع منهم في البداية  11السواحرة على أن يكون سعر الدونم 

 .1امانات الحرم الشريف

للحفاظ على األوقاف وتطوير التعمير واإلنشاء قرر  1232وفي محاولة أخرى من قبل المجلس عام 

أن يعهد إلى كل من أمين بك التميمي وأمين بك  ،1231المجلس بعد موافقته على الميزانية الجديدة لعام 

عبد الهادي زيارة منطقتي نابلس وعكا ومنطقتي القدس والخليل، وعهد أيضا  إلى كل من الشيخ محي 

جل دراسة أالدين أفندي عبد الشافي وعبد الرحمن بك التاجي بزيارة منطقتي غزة ويافا والسبع من 

أو لسنوات  1231لسنة  ح للمساجد والمعاهد والعقارات اإلصالاحتياجات المناطق لمشاريع التعمير و

الخمس المقبلة بعدها، على أن يتم تنظيم كشوفات بالمبالغ المطلوبة لدراستها من قبل المجلس ضمن 

 .2جلسة واحدة

على الوقوف بوجه بيع األراضي، فقد حول  1232في عام وبناء  على ذلك عمل المجلس  

طوبت ضمن  لشراء أراضي قرية دير عمرو التي  1222المنكوبين عام المجلس مبلغ من أموال 

جنيه، ومن 212، وأوقف مبلغ من أموال أمانات أوقاف النبي موسى البالغة 3أمالك  األوقاف العامة

جنيه  212جنيه، ومن حساب المدرسة األفضلية بمبلغ  212حساب أمانات الحرم الشريف البالغة 

 . 4لشراء األراضي 

جنيه من ميزانية  4111على اقتراح مدير األوقاف العام بتنظيم ميزانية إضافية مقدارها وافق و    

. و تضمنت أراضي من قرية أبوديس 12325رسوم تسجيل األراضي على الميزانية األصلية لسنة 

قرية العنب  ، وبعض أراضي  قرية عمواس و6جنيه  224تسمى شعب حفير وجبال الشورمان بمبلغ 

وشراء مائتي دونم من أراضي ، 7ن من ميزانية المجلس  المخصصة لشراء األراضياع القريتيمن مش
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جنيه ثمن  12، وشراء أراضي قرية رموك بمبلغ 1جبعة التابعة للخليل بمبلغ واحد جنيه عن كل دونم

لغة وشراء أراضي قرية بيريا  في صفد البا ،2دونم على أن تكون األراضي وقفا إسالميا  صحيحا  12

رض أن يكون وقد اتفق المجلس مع أصحاب األ، دونم  إلنقاذ ما تبقى منها بعد ان تسربت لليهود 111

دونم تم   211أراضي جبل بيريا البالغة مساحتها والجزء اآلخر من نفس ، 3جنيهات 1سعر كل دونم 

لمحامي زكي ، وشراء مشاع قرية العنب ابو غوش بعد إجراء المقاولة مع ا12314شراءها في عام 

 .   5أفندي األسطة من حساب الذمم

فوض المجلس مأمور أوقاف يافا من اجل توكيل المحامين للمرافعة في قضايا أراضي يافا 

، وقد أوكل المحامين من أجل المرافعة أمام المحاكم تدة في قيود التسوية باسم المجلسوالرملة المع

 6ودرجاتها بداية واستئناف. 

 أراضيفي الحفاظ على  اإلسالمي."دور المجلس الشرعي حمودة بعنوانفي مقال لسميح  

يظهر المقال سياسة المجلس للوقوف  "1241-1222فلسطين من خطر التسرب للحركة الصهيونية 

 بوجه بيع األراضي وامتالكها من قبل الحركة الصهيونية وقد وضح المقال هذه اإلجراءات فيما يلي: 

 نظيم إدارة الوقف وسجالته واستعادة أمالكه واإلشراف عليها. سعي المجلس إلى ت أوالً:

 تأسيس صناديق لشراء األراضي التي يضطر أصحابها لبيعها.  ثانياً:

 شراء أراضي لحساب األوقاف.  ثالثاً:

 عمل المجلس اإلسالمي على تسجيل أمالك الوقف ضمن الطابو.  رابعاً:

 يخ البدو لحثهم بالحفاظ على أراضيهم. عمل اجتماعات لمخاتير القرى ومشاخامساً:

 إصدار البيانات والنشرات التي تحث على منع بيع األراضي.  سادساً:

 .1234مطالبة المندوب السامي بسن قوانين تمنع بيع األراضي العربية لليهود ضمن برقية عام  سابعاً:

 .مية يي المواقع التي بيع  لليهود سعى المجلس بالحفاظ على المقابر والمساجد والمقامات اإلسال ثامناً:
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أباح الحاج أمين الحسيني تأديب السماسرة وباعة األرض ولو بالعنف من خالل خطابه عام  تاسعاً:

12341
. 

ومن خالل هذه الدراسة يتضح أن ما وصل إليه سميح حمودة  في دراسته فيه درجة من 

المجلس لم يكن بهذه الكفاءة باتخاذ شير الى أن ي اعتمدت عليها دراستنا تالمبالغة، إذ أن الوثائق الت

اإلجراءات لمنع تسرب األراضي، فمن خالل الفصول السابقة نجد أن المجلس لم يملك أوراق وسجالت 

ووثائق األراضي الوقفية، وحتى أن الكثير من األراضي لم تسجل ضمن الطابو، والدليل على ذلك انه 

ل إيجاد  طريقة واضحة الحكومة البريطانية مستمرة حوولس والمباحثات بين المج 1242حتى عام  

صة تسجيل األراضي األميرية والملك والوقف الصحيح، وخا يطانية لكيفيةوالحكومة البر بين المجلس

ما زالت دون معامالت تسجيل، مما يحول دون تشجيع مأموري 1242إن هذه األراضي حتى عام 

الذي سبب مشكلة عدم معرفة األراضي الوقفية التي تنقل من األوقاف على زيادة وارداتها، األمر 

 .1شخص ألخر إن كانت تسجل باسم ميري آو وقف

، أي بعد أربع وعشرين سنة من 1242بدأ المجلس بنقاش الحكومة حول تلك المسائل في عام 

هو إال تأسيس المجلس، مع استمرار معاناة المجلس من عدم وجود أوراق ووثائق وسجالت،  وهذا ما 

دليل على ضعف الخطة التنظيمية التي قام عليها المجلس، وضعف الكوادر من الموظفين الذين تم 

تعينهم ألكثر من مرة في وظائف حصر مساحة األراضي واألوقاف، وقد ورد في محاضر المجلس 

ه لم يخطط وألكثر من مرة اعتراف بأهمية حصر المساحة من اجل  زيادة المردود المادي للمجلس إال أن

إلستراتيجية بديلة، و حتى إستراتيجية  جلب الوثائق من استنبول التي تم مناقشتها سابقا  كانت عملية 

إجبارية بسبب رفع قضايا في محاكم فلسطين لسلب أمالك وقفية من قبل الحكومة، ولم تكن عدد الوثائق 

 المحضرة كافية فهي فقط خمسمائة وثيقة. 

ءات األخرى حسب وجهة نظر سميح حمودة المتمثلة  بتأسيس صناديق وباالنتقال إلى اإلجرا

صندوق ى لشراء األراضي المهددة بالبيع لليهود، وتسجيل أراضي باسم الوقف، فلم يؤسس المجلس سو

 12في  في جريدة  فلسطين  وف بـ )صندوق األمة(،  ذلك المشروع الذي نشرإنقاذ األراضي المعر

احمد حلمي باشا والحاج ، ورئيس الصندوقتعيين موسى كاظم الحسيني  تم، و1232 األول عامتشرين 

وفؤاد يوسف العاشور وعمر البيطار وعيسى العيسى وجمال الحسيني والفرد روك وعزيز ميقاتي 

                                                                                                                                                                                     
 

 
1

ت حوليا".1241-1222."دور المجلس الشرعي االسالمي في الحفاظ على اراضي فلسطين من خطر التسرب للحركة الصهيونية حمودة سميح

 .11-11، ص 2111. صيف 11العدد  .القدس



 

127 

في  أراضالتي سيتم جمعها  األمواليشترى بجميع  ، وحددت مهام الصندوق في أنأعضاء صالح سابا

على أن يقوم فلسطين"  أراضيربية باسم " الشركة العربية إلنقاذ شركة ع يشكلن وأ ،فلسطين

نداء  ، ووجه الصندوقللبنك العربي وفروعه أسهمها، ودفع جميع أموال الصندوق الصندوق بشراء

 .2الفلسطينية األراضيلالستفادة من مردودها بإنقاذ  األمة،بلزوم استهالك سجائر صندوق  لألمة

ها من قبل المجلس فهي أراضي عتيل والطيبة وزيتا التي تم شراؤ تفات لحجم األراضيوباالل

، 1232دونم  عام  3111، وشراء أراضي مزرعة دير عمرو البالغة 1233قضاء طولكرم عام 

، باإلضافة إلى مساحات صغيرة  3وساهم في الدفاع عن أراضي عرب الزبيدات الواقعة في شفا عمرو

 من أراضي قرى القدس. 

 21هذا الحجم  من األراضي ال يشكل أي انجاز بالنسبة لمساحة  فلسطين البالغة وبرأيي أن  

ألف كم مربع، بالمقارنة مع ما بيع لليهود من قبل العائالت العربية غير الفلسطينية أمثال أل سرسق 

باعت  1224ألف دونم من سهل مرج ابن عامر، وعام  11ما مساحته  1221اللبنانية التي باعت عام 

س، جباتا، شطة، وسولم، وقد بلغت مساحة األراضي يفائلة نفسها خمس قرى عربية وهي العفولة، خنالع

ألف دونم من أراضي قرية حيدر  11آل سرسق وال التويني باع  1221دونم، وفي عام ألف  231

 هفي سهل عكا، باإلضافة إلى ما باعتقضاء عكا، وقرى الهريج والدار البيضاء واالنشراح ونهاريا 

عائلة سليم العمري ورفيق العمري وإخوانهما ) وهذه العائلة من دمشق وينتسبون لعائلة عمربن 

 . 1224ألف دونم عام  11الخطاب( أراضي قريتي اجليل والحرم التابعة ليافا والبالغة مساحتهم 

ة والقوتلي عته أسرتا شمعاما باعه األمير سعيد الجزائري من دمشق  لليهود، وما بنشير أيضا إلى و 

أراضي قرية المنشية )شمال شرقي عكا (، وأسرة المرديني من أراضي صفد، وأسرة يوسف من دمشق 

قرى البطيحة،الدكة، تل ابن اعور، أم عجاج، جبيلة،حسينية،كنف التحتا،كفر عارب،سعدية الرشيد، 

المسفورة وجميعا واقعة سبيل الشقيرية، زينة، كنف الفوقا، خورخة، شقيف، جدبا ،حسفية، أم الدنانير، 

في أراضي الجوالن وكانت تشتمل على بيع جميع البيوت واألبنية ومنابع وجدران وأبار وأحواض 
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على مسمع ومرأى  12341وأشجار وبيادر وانهار ومنافع ومياه ومحاصيل  وكان ذلك في عام 

 .المجلس

فيها بوضع قوانين تمنع بيع  يطالب1234قام أمين الحسيني برفع برقية للمندوب السامي عام      

األراضي العربية لليهود، وقد جاء هذا الطلب متأخرا وخاصة أن المجلس نفسه التزم بتطبيق جميع 

واستمالك األراضي الوقفية  1221القوانين البريطانية والتي من أهمها قانون استمالك األراضي 

انين إال باالعتراض من خالل البرقيات ، ولم يحاول الوقوف بوجه هذه القو1221ونزع الملكية  1223

ومن ثم التنفيذ، وباالفتراض أن المجلس كان مرغما على قبولها أو قبلها بإرادته، إال انه في الحالتين لم 

لس مقدم من الحكومة يقف في وجه هذه القوانين، الن المصدر المالي األكبر الستمرار عمل المج

 البريطانية.

وحتى آخر سنة لرئاسة الحاج أمين الحسيني  1221ون المجلس المؤسس عام وبناء  على ذلك يك      

، لم يحقق انجاز فعلي في وقف عملية بيع األراضي لليهود رغم عمله ستة عشر عاما، في 1231

ما يقارب  1231-1231الوقت الذي بلغت فيه مساحة األراضي التي بيعت لليهود ما بين عامي 

 1،233،111أصبحت مساحة األراضي المباعة لليهود  1231 دونم، وبدخول عام 1،312،212

دونم، وقد اعترف عزة دروزة بأن العرب باعوا ما يقارب من نصف مليون دونم لليهود وان البائعين 

كانوا مالكين لألراضي وليسوا فالحين ولم يتجاوز عددهم ألف شخص من عدد السكان البالغ في تلك 

إلى  %21،1 انسبته م أراضي  مة، فقد باع كبار المالكين الفلسطينيينالفترة تقريبا  مليون وربع نس

، مع أن أحوالهم االقتصادية واالجتماعية كانت أحسن مئات 1231-1233% ما بين عامي 12،1

 .2المرات من الفالحين

ولكن ال يمكن إغفال دور المجلس في عمليات الخطابة والبرقيات والمقاالت في الجرائد  لتوعية 

 ارع العربي بخطر بيع األراضي، ومن األمثلة على ذلك  المؤتمر الذي انعقد ما بين السابع إلىالش

برئاسة الحاج آمين الحسيني ودون حضور شخصيات رسمية  1231السابع عشر من  كانون االول

ة مناشدة الزعماء حول محاول (1انظر ملحق رقم )ممثلة عن دول العالم، تمحورت األهداف الرئيسية 

نحو القدس بعد فشل المجلس في تحقيق انجازات مع االنتداب البريطاني  جباتهموا واالعرب أن يؤد

بوقف سياسته تجاه العرب في فلسطين، وبعد تصريحات كل من لجنة شو ولجنة هوب سمبسون 
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، ومن ضمن األهداف األخرى  جلب أموال لشراء األراضي 1231ومضامين الكتاب األبيض لسنة 

 جامعة اإلسالمية في القدس.وإنشاء ال

رة معارضة إماومن ثم  المعارضة النشاشيبية، أولها:واجه المؤتمر ثالث تحديات الستمراره  

 ، خوفا  من التطرق لفكرة الخالفةوتركيا وغيرها من الدول العربيةشرق األردن والسعودية ومصر 

: فيكمن في معارضة لثالثر، أما التحدي ااإلسالمية، واستقدام السلطان عبد المجيد من منفاه إلى المؤتم

االنتداب البريطاني للمؤتمر خوفا من إثارة الحماس الوطني والقومي، إال أن االنتداب البريطاني حل هذا 

التخوف من خالل منع إعطاء تأشيرات لدخول فلسطين، وكانت ردة فعل الحاج أمين الحسيني قبول ذلك 

ثر واكهوب بعدم إثارة المواضيع المحرجة بالنسبة للسلطات من خالل التعهد للمندوب السامي آر

 البريطانية  خالل المؤتمر .

قد مرة أخرى بالموعد الذي ورغم أن المؤتمر لم يستطع تحقيق أهدافه المرسومة، وأيضا لم يع

، ولم يستطع جلب األموال لحماية األراضي وال حتى إنشاء الجامعة اإلسالمية في القدس، ولم حدد له

يفتح له فروع أخرى إال بالهند وبعض مدن فلسطين، إال أنه نجح في لفت أنظار العالم اإلسالمي لقضية 

، واستنكار أعمال السماسرة 1فلسطين والحاج أمين الحسيني، ونجح بعدم استفزاز المشاعر البريطانية

ألراضي لليهود واعتبر الذين يساعدون اليهود على حيازة األراضي العربية، وإصدار فتوى بتحريم بيع ا

علماء المسلمين أن من باع أرضا لليهود، أو سمسر عليها، أو سهل بيعها كافرا يجب مقاطعته وال يجوز 

 .2دفنه في مقابر المسلمين 

هذا الدور لم يكن دواء فعال ضد مرض بيع األراضي ألن بيع األراضي كان نتيجة عوامل 

ي جانبين العربي واليهودي، فعدم الوعي الكافي لدى السكان كثيرة لم يستطع المجلس حلها والمتمثلة ف

العرب في مشكلة بيع األراضي، وانتشار ظاهرة السمسرة بين العرب كونها سبب في الغنى السريع، 

وقبول الكثير من األغنياء ومتوسطي الحال بيع أراضيهم لمواكبة ظاهرة الترف والبذخ التي سادت 

مال والبيوت الفخمة، والجهل واألمية والفقر والبطالة التي انتشرت في المجتمع العربي وحب تملك ال

الشارع العربي في تلك الفترة، و قبول الشارع العربي فكرة بيع األراضي المشاع بدون اكتراث على 

لها حال، وكانت سببا  في انتشار بيع تلك المشاكل لم يملك المجلس  أساس أنها أمالك عامة، كل

 األراضي.  
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المقارنة بين وضع الفلسطينيين واليهود في مسألة بيع وشراء األراضي، نجد أن اليهود وب

تبعتها الحركة إبأموالهم الضخمة التي جمعت من خالل الحركة الصهيونية، والوسائل المختلفة التي 

ي، الصهيونية واالنتداب البريطاني لشراء األراضي، دفعت الجانب العربي إلى البيع بوعي وبدون وع

 بالوقت الذي بخل الجانب العربي عامة والفلسطيني والوطني خاصة  في دفع أموال كافية لمنع بيع

األراضي. ساهمت الحركة الصهيونية بجمع المال في حين  كان الجانب العربي الفلسطيني  يساهم في 

مسجد األقصى ولم زعزعة الصف الداخلي من خالل العائلية والطائفية، ويقوم بجمع التبرعات لترميم ال

، الذي لم ينتج 1231يفكر بجمع التبرعات لشراء األراضي ومنع الخطر اليهودي عنها إال في مؤتمر 

، وبالنظر إلى أموال إعانات ترميم المسجد األقصى فنرى أن قسما  كبيرا  منها استعمل في 1عنه شيء

 مأمن هللا.   دفع قروض المجلس وعمليات ترميم ثانوية وبناء الفندق الكبير في 

تتناقص بالمقارنة مع  1231بدأت أعمال المجلس في مجال التعمير وشراء األراضي في عام 

( من محاضر المجلس يتضح مدى االختالف إذ لم 1، فعند االطالع على السجل )1231-1232عامي 

لدينية لديهم، سوى  تشكيل لجنة تهتم بشؤون الوعاظ لتنمية المقدرة األدبية وا 1231تتعدى خالل سنة 

، والشيخ حسن أفندي أبي لدين أفندي عبد الشفي عضو المجلسوقد تكونت اللجنة من الشيخ محي ا

،  ومن 2السعود مفتش المحاكم الشرعية، ومدير األوقاف عزة أفندي، ومهمتها إصالح وإرشاد الوعاظ 

بد الهادي للعناية جنيهات للمشروع الخيري المقترح من قبل أمين بك ع 11جانب آخر صرف مبلغ 

، وإيجاد مستوصف إسالمي في طبريا يعين فيه الطبيب رشيد أفندي 3بفقراء المدينة القديمة في القدس 

 .4الطبري 

أما من جانب التعمير فتم تحويل الحصى والنحاتة لبناء عمارة الوقف الجديدة في الشيخ جراح،  

، وتعمير مقام النبي شموئيل 6جنيه  111ا بمبلغ ، وتعمير جامع بيت اكس5و تركيب األسالك الكهربائية 
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، 3، ووضع سقائل خشبية في الصخرة الشريفة 2، وتعمير المدرسة التنكيزية في الحرم الشريف1

واوين الغربية والشمالية داخل الحرم ل، وتعمير ال4باإلضافة إلى عمليات الدهان للمسجد األقصى 

 . 7وإنشاءات في جامع صاطاف 6خرة المشرفة ، وتوريد حجارة لترميم جدران الص5الشريف

وباالطالع على المبلغ  المخصص للتعمير فوق العادة  لمساجد القرى، نجد تخصيص مبلغ 

 311و جنيه لكل من القدس والخليل وعكا، 321قسمت على أساس  1231جنيه  فقط لعام  1221

شراء أرض واحدة تسمى ارض الزراز ، ولم يتم خالل هذه السنة سوى 8جنيه لكل من يافا وغزة ونابلس

في قرية ابو ديس بسعر أربعة عشر جنيها لكل دونم، وتم دفع ثمن األرض من الذمم على أساس تسديد 

 . 9ها الذي سيعرض من الراغبين في شرائ المبلغ من خالل الثمن

مع في ظل االفتقار إلى اإلنجازات المعمارية مشكلة نسف جوا 1231واجه المجلس خالل عام 

 23، وقد أرسل المجلس بتاريخ 10لبريطانية ومسجد ومدرسة عين كارمصفد من قبل الحكومة ا

لالطالع على األضرار التي لحقت جامع عين كارم جراء النسف وقرر المجلس من بعد  1231بآ

 حصر األضرار انه ال يستطيع القيام بعمليات التعمير المطلوبة للجامع وإزالة  الضرر بصورة دائمة،

، وهذا ما يدل 11وبذلك يكون الحل الطلب من الحكومة تكليف مهندس يقوم بالتعمير على الوجه األكمل 

 لمشكلة المادية ذاتها التي رافقته. لعلى عودة المجلس 
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بالنسبة لألضرار  مبلغ اعتبر زهيدا وغير كاف كان رد الحكومة االنتدابية على ذلك بتوفير

جد ومدرسة في عين كارم، هذا ما دفع المجلس رفض المبلغ وتعيين الواقعة لتسع مساجد في صفد، ومس

، وقائم مقام  صفد، ومهندس األوقاف ومهندس الحكومة للكشف مرة احد أعضاء المجلس لجنة مؤلفة من

. لم تكن المشكالت السابقة فقط األساس الوحيد 1أخرى على اإلضرار وإيجاد تقدير حقيقي للخسائر

ة بسيطرة العائلة الحسينية عليه م الفلسطيني الداخلي زاد حالة الضعف وخاصلضعف المجلس فاالنقسا

، خالقا حالة تفكك بين مؤيد للمجلس وبين من هو معارض له  وباألخص العائلة 1231-1221من عام 

 . 2النشاشيبية التي سارت وراء رئيس البلدية راغب النشاشيبي

نضال كثر بين رجال الفكر والسياسة حول كيفية الفي بداية الثالثينات تعمقت ظاهرة االنقسام أ

اعتبر الصهيونية العدو األول ونادى بكسب الثقة البريطانية لمقاومة وتحديد العدو، فالفريق التقليدي 

الحركة الصهيونية، وقد دعمت اللجنة التنفيذية العربية اتجاه هذا الفريق، وشكلت جزء منه، ويظهر ذلك 

 حسيني الناطق  بلسانها: من خالل أقوال جمال ال

 وهو الذي يسعى حثيثا الستيطان فلسطين وإخراج العرب منها، "لدينا في فلسطين خصمان: األول الخصم الصهيوني، 

وهذا خطر مفاجئ ال يمكن الصبر عليه. أما الخطر االستعماري، وهو الثاني فإن المستعمرون يقولون بموجب صك 

 فلذلك اتجهت جهود األمة للخطر المفاجئ، ه األمة، إنهم في هذه البالد لوقت محدود،والذي رفضت االنتداب المعمول به،

األكبر، وأجلت السعي لدفع الخطر األخر بصورة جدية ... إن جهود األمة، بعد القضاء على الصهيونية، وهو الخطر 

 .ستنصرف إلى إنهاء االنتداب، ويضم فلسطين في حلف عربي "

الشعب الفلسطيني في هذه الفترة من ضغوطات تمثلت في زيادة الهجرات اليهودية نتيجة لما واجهه      

" إعالن  بعنوان 1231التنفيذية بيان في شباط  وبيوع األراضي والسياسة البريطانية، أصدرت اللجنة

عن  أكد فيه عدم الثقة باالنتداب البريطاني في صون المصالح الفلسطينية لعجزه األمة العربية المجيدة" 

الوقوف بوجه الحركة الصهيونية، ونتيجة لفقدان الثقة باللجنة التنفيدية اتخد الشباب الفلسطيني موقف 

مختلف عن اللجنة التنفيذية، إذ بدأ بتنظيم نفسه لمواجهة عسكرية محتملة، ومن هؤالء الشباب عبد القادر 

ركة "الجهاد المقدس" مزودين ين عملوا على تأسيس حذالحسيني إضافة إلى بعض الشباب المقدسي ال

أنفسهم بالسالح. أما بالنسبة لموقف المجلسيين فقد عبرت عنه جريدة الجامعة العربية في مقال حمل 

 :عنوان "فلسطين تحت انتداب الصهيونية"
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بل إن شر  "بريطانيا المسؤولة عن جميع ما أصابنا من النكبات، وما الصهيونية االنجليزية نفسها،                    

نا، إنها ليست هي في هذه الحكومة االنجليزية نفسها. إنها إعتداء صارخ على اقدس حقوق المصائب وداهية النوائب،

بل هي حكم انجليزي استعماري مباشر فوق العرب والمسلمين في هذه البالد العربية المقدسة،  ،انتدابا وال حماية

 .1هره "اباطنه، يهوديا في ظ والصهيونية ليست إال مشروعا لبريطانيا في

 

أن المجلس ألول مرة حمل االنتداب البريطاني المسؤولية عن السابق  ويتضح من خالل المقال

حماية المصالح الصهيونية في فلسطين وخاصة بعد زيادة الهجرات اليهودية، رغم اعتدال هذا الموقف 

نعقاد مؤتمر في يافا عام ا احة الفلسطينية سببسابقا مع الحكومة البريطانية، هذا التوجه الجديد على الس

ب به إتباع سياسة الالتعاون مع اإلنتداب البريطاني، والبدء بمرحلة جديدة ألمين الحسيني طل 1233

 ضمن المجلس. 

الذي عقد من قبل اللجنة التنفيذية  1233باالطالع على المؤتمر الوطني الكبير في يافا عام 

ي ورئيس المجلس الحاج أمين الحسيني بهدف البحث في أمور الالتعاون مع بعطوفة موسى كاظم الحسين

ا المؤتمر ما هو إال خطوة أولى ليهودية وبيوع األراضي، نجد أن هذاالنتداب البريطاني والهجرة ا

للوقوف بوجه االنتداب البريطاني رغم أنها خطوة ضعيفة كللت بالفشل وعدم  تنفيذ القرارات، ومن 

ى ما هي إال مثال صغير عن حالة التفكك القيادي والوطني، إذ اختلفت  اآلراء حول سياسة الجهة األخر

نتداب والسيد عبد الغني سنان كان رأيهما ان اإل الالتعاون بين مؤيد وبين معارض، ففخري النشاشيبي

لة كل ستقاميع أوجهها وقد اقترح عبد الغني إغير مشروع وعلى الجميع بحث سياسة الالتعاون من ج

من رئيس بلدية القدس ورئيس المجلس كنوع من الضغط وبداية سياسة الالتعاون. بينما أيد كل من 

على أن يتم مباحثة القضية من جميع  ،حلمي أفندي الفتياني وعمر أفندي الصالح سياسة الالتعاون

لية تطبيق هذه بدأت بعض األصوات تبحث إشكا واالجتماعية واالقتصادية، في حينالجوانب السياسية 

السياسة على الساحة الفلسطينية خاصة للتجار والمالكين، وقد شجع سليم أفندي شهاب تعزيز شركة 

إنقاذ األراضي واالشتراك بأسهمها بدل طرح فكرة الالتعاون، ووضح عبد الرحمن أفندي الخطيب أن 

 يلبسون المالبس الوطنية،قضائي المجدل وغزة قرروا االمتناع عن دفع الضرائب وأن أهالي القضاء  

 وا بسياسة  الالتعاون فلما ال تنتشر هذه الحالة  في المدن الكبرى. وبدأ

ن إالمؤتمر ومدى التفكك الذي يعاني منه من خالل كلمته "وضح كامل أفندي الدجاني مدى فشل 

م لدرس موضوع الالتعاون خطير جدا وان هذه الكلمة قيلت في اجتماع القدس قبل شهر وتعين اليو
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الموضوع "ثم اعترض على سير عملية البحث ضمن المؤتمر الذي شمل كلمات من الشرق والغرب ولم 

 يجد من اللجنة التنفيذية تقريرا  واضحا  لكيفية  البحث في فكرة الالتعاون. 

ن مسألة الالتعاون مسألة خطيرة وأن على من يدعوا إوأضاف الشيخ راغب أفندي الدجاني 

استقالته فورا  من الحكومة البريطانية مستشهدا  بقوله تعالى:" كبر مقتا عند هللا أن تقولوا ما ال إليها تقديم 

ن يتم دراسة مسألة الالتعاون من خالل العقل والحكمة وليس من خالل العاطفة، وأيد أ، و تفعلون "

لدى  العرب من وظائفهم تقالة الموظفينهاشم أفندي الجيوسي قول راغب الدجاني مضيفا  إليه استحالة اس

االنتداب، وخاصة أن سوق العمل يمتلئ بالبطالة، وصعوبة مقاطعة البضائع الجمركية، وصعوبة 

االجتماع مع زعماء الحكومة البريطانية ومقاطعة الحفالت والدعوات الرسمية والبضائع االنجليزية، 

ة عشر سنة وهي تجتمع وتقرر ووضح السيد محمود ندين األفغاني إن النوادي والجمعيات منذ خمس

بدون نتيجة، وأضاف سليمان أفندي أبو غزالة أن األمة ال يمكنها تقرير الالتعاون بدون أن تقرر اللجنة 

 12خالل  حوا فكرة الالتعاون، إال أنهمالتنفيذية ذلك، وبالنهاية أضاف احمد الشقيري أن الخطباء طر

 من يضحي. هو اضية الزعماء يخطبون والشعب وحدهسنة الم

انتهت الجلسة األولى للمؤتمر بالضجيج والخالفات وتبادل التهم، حتى أن أمين الحسيني نفسه 

وضح أن الهدف من المؤتمر الخديعة من اجل إجباره على االستقالة ولم يتطرق المؤتمر لبحث قضية 

مر ما هو إال مثال نجد أن الخطاب السابق وهذا المؤت . 1الهجرة اليهودية وال مسألة بيوع األراضي

بسيط عن حالة التفكك التي يعاني منها الصف العربي والقيادات الوطنية الفلسطينية، هذا التفكك الذي 

أثر على عمل المجلس ومنع وحدة الصف من اتخاذ القرارات المصيرية، فقد كان هم كل فريق من 

ن الطرف عن ما هو أهم بهذه المعارضين والمجلسيين إثبات وجوده على الساحة الفلسطينية، غاضي

اني منه الفالح والمواطن الفترة من بيع األراضي، والهجرات اليهودية، والسياسة االنتدابية، وما يع

 من مشاكل يومية، تتطلب وجود قيادة فعالة  تفعل أكثر مما تخطب وتعمل أكثر مما تقول.  العادي 

، والذي ظل قائما 1221منذ العام ترأس المعارضة راغب النشاشيبي رئيس بلدية القدس   

حصل  1234عام ، فبعد التحالف الخالدي الحسيني في االنتخابات البلدية 1234عليها حتى عام 

الطبيب حسين الخالدي على رئاسة البلدية وكانت الضربة الجذرية للمعارضة النشاشيبية. ظلت مشكلة 

قائمة، إذ وافق المندوب  1234نون البلديات عام االنقسام الداخلي حتى قيام االنتداب البريطاني بسن قا

السامي على إصالح أوضاع البلديات في فلسطين وأعطى لنفسه من خالل القانون كامل الصالحيات 
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لإلشراف على أموال البلديات وأيضا عزل رؤساء البلديات وقيام انتخابات بلدية جديدة، إذ كانت آخر 

 .1221االنتخابات البلدية عام 

 خيرية قاسمية عن هذا اإلنقسام فوضحت: تحدثت

وجاء هذا االنقسام  "إن النخبة الفلسطينية امتازت باالنقسام على المستويات الفكرية والسياسية. 

بسبب اختالف التنشئة الثقافية والتعليمية ألعضائها. واالختالف في الوالءات واالرتباطات االقتصادية 

ألحزاب المتعددة في العالم العربي كما ان النخبة الفلسطينية افتقدت والسياسية مع الحكومة ومع القوى وا

وتسير مع الشعب في ذات الطريق وقد  الى شخصية مركزية تجمع حولها غالبية كبيرة من أعضائها.

كما تنقل خيرية قاسمية في  ولكنه فشل في مسعاه. .ون هذه الشخصيةسعى الحاج امين الحسيني ليك

وان شخصية  بضحالة تفكير المفتي. بد الهادي اقتناعه في مواقف عديدةعوني عكتابها حول مذكرات 

تريد الوالء التام له دون اعتراض، وهذا ما يعلل فشل المفتي بان يكون الشخصية المجمع  تالمفتي كان

 عليها ". 

اعتمدت على الجانب  1232-1231أما غسان كنفاني فيرى أن هذه النخبة التي سبقت ثورة 

الكفاح للطبقة المسحوقة للمحافظة على دورها في غلة أماني وشعارات الكفاح وأدوات ي، مستالطبق

 . 1المنظومة االستعمارية، هذه المكانة المناقضة لتطلعات الفقراء والمسحوقين من عامة الشعب

حالة االنقسام شكلت األرض الخصبة التي توسع فيها االنتداب البريطاني من خالل سياسات 

ة منها الحصول على رضا المجلسيين وتثبيت وجودهم وذلك عن طريق تقديم مبلغ مالي مقطوع متعدد

، كما عمل االنتداب على 1234للمجلس من االعشار مما ساهم في حل األزمة المالية للمجلس عام 

توظيف أبناء األسرتين النشاشيبية والحسينية في الوظائف الحكومية بالدولة، بهدف أن تكون هذه 

، ولم تكن 2لوظائف حلقة ضغط على هذه األسر وإجبارهم على استمرار العالقة مع السلطة االنتدابيةا

 21 حجم  التوظيف الحكومي 1231لة إذ بلغ  في عام لدولاألسرتين فقط في الوظائف الحكومية  هاتين

ائف الحكومية يهوديا ضمن وظائف البوليس والشرطة، أما الوظ 23مسلما ، 41مسيحيا، و 21انجليزا و

 .3لليهود  223للمسلمين ، 1312للمسيحيين ، 222لالنجليز ، 342األخرى فقد كانت عدد الوظائف 
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، الذي دعاهم لسياسة 1وتجلت ثمار هذه السياسة عندما وقفت العائلتين بوجه حزب االستقالل

وفد لزيارة المندوب  مع حكومة االنتداب، إال أن الطلب رد عليه من قبل  العائلتين بتشكيل الالتعاون

السامي يتألف من جمال الحسيني وعمر البيطار وتوفيق حماد وعبد اللطيف صالح، ونتج عن ذلك نسف 

فكرة الالتعاون وتعزيز التقارب مع المندوب السامي، وتشديد أمين الحسيني على استمرار عالقة 

اسة الخطبات والمؤتمرات التي ، وعليه كانت سي2التوازن مع المندوب السامي والسلطات البريطانية

طويل من المهادنات وتضيع الوقت وخسارة األرض، وفي الجانب  مجرد طريقتدعو إلى الالتعاون 

الوطني مؤتمرات من اجل إبراز الشخصيات الوطنية المتكلمة، وإخماد لحالة الثوران المجتمعي، وخير 

 .  1241ام النكبة الفلسطينية عدليل على ذلك ما وصل إليه الحال في 

 1291-1291اإلسالمي األعلى ما بعد فترة أمين الحسيني الشرعي المجلس

بشرعية قيام األحزاب المختلفة، وذلك  1234ب آ11أقرت اللجنة التنفيذية في  1234بعد عام 

بعد دخولها بمأزق النضال العسكري في فلسطين ووفاة رئيسها موسى كاظم الحسيني، وانتشار الخاليا 

 في القرى والمدن بشكل سري على خطى حركة عز الدين القسام.المسلحة 

 1231نيسان  21قومية في يافا في ازدادت األزمة السياسية تعقيدا بعد إعالن اللجنة ال

، إذ كان ردا  على سياسة بريطانيا التعسفية في تأييد الهجرات اليهودية والسماح بانتقال 3اإلضراب العام 

من تقرير سمبسون الذي ذكر بأن " األراضي الموجودة بيد العرب ال تكفيهم"، األراضي لليهود بالرغم 

، تصاعدت األمور أكثر فأكثر1232ل االسمنت في مرفأ يافا عام وباكتشاف األسلحة والذخيرة في برامي

 عدم اتخاذ بريطانيا اإلجراءات القانونية بحق اليهود، زاد حالة الغليان بين أفراد الشعب الفلسطيني.

                                                           
 

1
من قبل عمر البرغوثي عضو اللجنة التنفيذية واحد أمناء سرها مع مجموعة  1231سيس الحزب كمحاولة أولى عام :أعلن عن تأحزب االستقالل

أعلن عن تأسيس حزب االستقالل في آب الثاني الذي  من أصدقاءه مغنم مغنم إال أن هذه المرحلة من تشكيل الحزب لم تنجح فكان األساس

نيل االستقالل  عات العائلية،اوالتجرد من النز والوقوف بوجه وعد بلفور، ،تتمحور في استئناف الجهاد الوطني،وكانت أهداف الحزب 1239

ؤسسيها في هذه المرحلة تسع أفراد وكان أمين السر وقد بلغ عدد م واتخاذ الخطوات العملية للوقوف بوجه المشروع اليهودي والسياسة البريطانية،
عوني عبد الهادي ،وكان موقف الحزب من الحاج آمين الحسيني االختيار بين ثالث مواقف وهي أما أن يبقى أمين الحسيني رئيس للمجلس 

ار الثالث أن يعمل الحزب مستقال والحاج أما الخي ،لس ويترأس الحركة الوطنية والحزبوالحزب على صلة دائمة معه ،او أن يعتزل رئاسة المج

سياسة المؤتمرات التي اكتفى منها الشعب  عندما بدأ 1239زب بدأ يفقد مصدقيته في عام ،إال أن الحن مستقال وهذا ما تم تطبيقه فعالأمي

 معتصم؛ وتأسيس المشروع اليهودي الفلسطيني في تلك الفترة وعندما اجتمع عوني عبد الهادي مع بن غوريون للحديث عن مشكلة بيع األراضي
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استمر اإلضراب ستة أشهر مما دفع المندوب السامي استدعاء زعماء األحزاب وطلب منهم  

. انطلقت الثورة بعد اجتماع قادة المجاهدين ما بين 1التهدئة ووقف اإلضراب، إال أن الطلب قُبل بالرفض

 . وقد وصفت بالسرية 1231نيسان  31-22تاريخ 

لجنة القومية إلى حاكم اللواء يعلن فيها بداية وعلى أساس ذلك تم إرسال مذكرة  من قبل ال

محددة المطالب بإيقاف الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، وسن ، 1231نيسان  22اإلضراب بتاريخ 

 قوانين تمنع بيع األراضي وتسربها لليهود، وان تشكل حكومة وطنية  إلدارة شؤون الشعب الفلسطيني . 

لفلسطيني الذي انتشر في جميع أرجاء فلسطين وكانت هذه الدعوة وجدت تأييدا  من الشعب ا

اللجان القومية والشعبية هي األساس في اإلضراب وتنظيمه وتنفيذه، مما يشير إلى استبعاد دور 

األحزاب وانتزاع المبادرة منهم إلى الشارع الفلسطيني، مما اجبر ممثلو األحزاب عقد اجتماع للتشاور 

وضاع، ورغم اختالف التوجهات الفكرية بين األحزاب المطالبة بإرسال من اجل إعادة السيطرة على األ

تأسيس لجنة  ة باستمرار اإلضراب، نجح الرأي الداعي الىالشعبية المطالب انوفد إلى لندن، واللج

 مشتركة من رؤساء األحزاب ومفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني .

الحركة الوطنية، وفي راغب النشاشيبي هذه اللجنة اصطدمت بعدم رغبة أمين الحسيني ترأس 

اللجنة تم تأليفها تحت اسم اللجنة  ه في النهاية الذي خاف من ترأس أمين الحسيني زعيما سياسيا، إال أن

العربية العليا برأسه الحاج أمين الحسيني تم تشكيل اللجنة ضمن اجتماع حافل أذيع فيه ميثاق اللجنة 

ار االنتداب البريطاني على تغيير سياسته، وإيقاف الهجرة اليهودية، المطالب باستمرار اإلضراب إليجب

وبيع األراضي لليهود، وإقامة حكومة وطنية، وبذلك حاولت احتواء الحراك الشعبي الفلسطيني المطالب 

 .2بالكفاح من خالل استيعابهم سياسيا

العاص وفوزي بدأ الحراك العسكري المتمثل في قيادة سورية مثل محمد االشمر وسعيد  

القاوقجي وعبد القادر الحسيني، الذين أضافوا سمات الطابع العسكري على الثورة، مما أثار انتباه 

االنجليز واليهود، وبدأت بذلك مرحلة المفاوضات مع اللجنة العربية العليا لقبول التهدئة من خالل 

العربية العليا بالحل الدبلوماسي على اإلضراب، واقتناع اللجنة  وساطة عراقية بعد مرور أربعة أشهر

تشرين  1كوسيلة لتهدئة الشارع الفلسطيني، وقبول الوساطة العربية التي تلخص نصها الصادر بتاريخ 

 بما يلي :  1231األول 
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 ملوك العرب،فنحن باالتفاق مع إخواننا لقد تألمنا كثيرا للحالة السائدة في فلسطين، "

دماء، معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة حقنا للندعوكم لإلخالد للسكينة 

ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل، وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبيل  البريطانية ،

 .مساعدتكم"

وعلى إثر ذلك قررت اللجنة العربية العليا تلبية النداء وإنهاء اإلضراب ومقابلة اللجنة 

1البريطانية بيل الوافدة إلى فلسطين
ن هذه اللجنة مضت في سياسة االنتداب البريطاني، من إال أ،  

خالل إعالنها أن منع الهجرة ال يحل مشكلة فلسطين وخاصة أن االقتصاد الفلسطيني يعتمد على 

الهجرة اليهودية، وأن الحل الجذري للقضية يكمن في تقسيم فلسطين، و إفساح المجال لكال العنصرين 

شمل اقتراح التقسيم إقامة دولة يهودية في مناطق الساحل الفلسطيني بالحكم وبذلك توطيد السالم ،وقد 

حيث وجدت المستوطنات، وإقامة الدولة العربية في القسم الفلسطيني المخصص للعرب والمتاخم 

لشرقي األردن، أما بالنسبة لالماكن المقدسة القدس والناصرة وطبريا وجوارها  فتقع  تحت إشراف 

 .2حافظة على قدسيتها الدولة المنتدبة  للم

وباشتداد الثورة الفلسطينية واتخاذها شكال جديدا يعتمد على المجموعات المسلحة تم اغتيال 

ردة فعل بريطانيه استخدمت فيها  سياسة االعتقاالت  هعن اني لواء الجليل اندروز، مما نتجالحاكم البريط

اإلسالمي  الشرعي صب رئاسة المجلسالواسعة، وإعالن السلطات عزل المفتي أمين الحسيني عن من

ونفيهم إلى جزيرة سيشل، على العربية العليا األعلى ورئاسة األوقاف واعتقال أربعة من أعضاء اللجنة 

رغم إعالن الحاج أمين الحسيني استنكار اللجنة العربية العليا عملية االغتيال ومحاولة تدارك األوضاع، 

حصار على المفتي وأصدرت قانونا يمنع عودة أعضاء اللجنة إال أن السلطات البريطانية شددت ال

 العربية العليا إلى البالد. 

جديدة وصفت بتشتت  لعربية العليا دخلت فلسطين مرحلةبعد خروج المفتي وحل اللجنة ا

القيادات في الخارج، وشيوع العمل العسكري في القرى و المدن المخطط بشكل شعبي، وحاولت 

في الداخل وطرح مشاريع تهدئة سياسية جديدة، أدت إلى انقسام  ف على الحركة الشعبيةنيا االلتفابريطا

بالتعاون مع بريطانيا والوقوف في وجه ر، حيث أبدى  حزب الدفاع الرغبة الصف الفلسطيني أكثر فأكث

الح الثورات المسلحة، والعمل على شن حمالت دعائية واسعة ضد اللجنة العربية العليا، مزودين بالس

 من السلطات البريطانية. 
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الفالحين الثائرين، وكبار المقاولين  :االنقسام كتلتان داخل الشعب الفلسطينيتمخض عن 

بعالقاتها مع بريطانيا من اجل الحفاظ التجار والمالك  فئةحيث التزمت  .وأصحاب التجارة واألمالك

أصبحت القيادات الحسينية وقيادات على مصالحها لالستيراد والتصدير والتصنيع الداخلي، في حين 

اللجنة العربية العليا في شتات ضمن األقطار العربية، حيث اختار الحاج محمد أمين الحسيني التوجه إلى 

 .1العراق

 اإلسالمي األعلى بتاريخ الشرعي الحاج أمين الحسيني في رئاسة المجلس وانتهى بذلك دور 

بإدارة عبد الرحمن بك التاجي وأمين بك عبد الهادي  اته ومن بعده بدأ المجلس جلس 1231ايلول  21

وأمين بك التميمي والشيخ محي الدين عبد الشافي، وعلى أساس ذلك عقدت أولى الجلسات القانونية 

بإدارة األعضاء األربعة  1231تشرين األول 11حسيني بتاريخ للمجلس من بعد  إقالة الحاج أمين ال

دأت الهيئة الجديدة  للمجلس المكونة من أمين بك عبد الهادي ومحي حيث ب1231ايار 11حتى تاريخ 

 .  2الدين أفندي عبد الشافي والشيخ يوسف  أفندي طهبوب في إدارة شؤون  المجلس

منشور تأسيس نظام الدفاع )األوقاف نتداب البريطاني لإل ائع التابعةوقد نشر في جريدة الوق

وبتاريخ  131ترأسه الحاج أمين الحسيني، وذلك ضمن العدد  لنظام السابق الذيلاإلسالمية(البديل 

، إال أن أعضاء المجلس قد ردوا على هذا القرار باالحتجاج خاصة بأن القرار 12313تشرين األول 11

عن القيام بإدارة ومراقبة األوقاف اإلسالمية وتوكل كومة البريطانية إيقاف المجلس قد نص على حق الح

 ين انكليزيين وعضو عربي، وبهذهن رئيس وعضولى لجنة تؤلفها الحكومة مأعماله بشكل مؤقت إ

الشديد من اإلجراءات القاسية واالستهتار بمشاعر المسلمين والالمباالة عن استيائه المذكرة عبر المجلس 

 .4بوجودهم وخصوصيتهم الدينية التي وصلت إلى حد إدارة شؤونهم الدينية وأوقافهم

تم فيه  1231تشرين األول  1السكرتير العام للحكومة البريطانية بتاريخ  عقد اجتماع في مكتب 

تعيين اللجنة الثالثية مكونة من القاضي كرين والسيد كركبرايد وعضو مسلم، لمراقبة الشؤون المالية 

لألوقاف اإلسالمية، إال أنه ضمن منشور تأسيس نظام الدفاع تم توقيف المجلس اإلسالمي عن مراقبة 

األوقاف وإدارتها إال بالقدر الذي تصرح به اللجنة الثالثية، مما دل على تحكم اللجنة الثالثية  في شؤون 

نظام المجلس وليس فقط في إدارة شؤونه المالية. باإلضافة إلى ذلك ما صدر عن اللجنة الثالثية بتاريخ 
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ظ وخطباء وأئمة مناصبهم كوعاإقالة مجموعة من موظفي المجلس من من 1231تشرين الثاني  22

، ومن هؤالء 1ومدرسين ومأموري إدارة من الذين لهم الحق في مراقبة الوظائف الدينية السابقة

قرار فصله  1231تشرين الثاني  21الموظفين مدير األوقاف العام السيد عزة دروزة الذي بلغ  بتاريخ 

البريطاني بعدم الرجوع إلى  عن الوظيفة وأيضا  توقف راتبه بسبب نفيه، وتحذيره من قبل االنتداب

، ولم يكتف بذلك فقد أعلن السيد كركبرايد إن المعلمين والموظفين في المدارس اإلسالمية 2فلسطين

 .3التابعة للمجلس هم كالموظفين الدينين من حق اللجنة الثالثية عزلهم وتعينيهم وضبط شؤونهم

اني إليضاح العام لالنتداب البريط لمجلس إلى رفع برقية إلى السكرتيراهذه اإلجراءات دفعت 

في اتخاذ سياسته الخاصة إلدارة شؤون المسلمين واألوقاف اإلسالمية بعد تشكيل اللجنة مدى استقالليته 

ولكن وضح  .تدخل في شؤونه من قبلها وخاصة في إقالة الموظفين الثالثية وما أصاب المجلس من

للجنة ما هي إال عملية تسيير ألمور المجلس وضمن السكرتير العام إن اإلجراءات التي تقوم بها ا

عند تعاونهم مع المستر  الشريعة اإلسالمية، و على األعضاء التعاون مع اللجنة، وهذا ما عهده منهم

البريطاني في تسيير شؤون األوقاف اإلسالمية وانصياع األعضاء لسياسية السيد كركبرايد،  كركبرايد

أمل وقد . بوظائفهم الة الموظفين يعود إلى تقاضيهم رواتب عالية دون القيامقوأن ما قامت به اللجنة من إ

من أعضاء المجلس التعاون مع اللجنة لما فيه خير بإدارة شؤون المسلمين وشؤون السكرتير العام 

 .   4األوقاف 

ر ذاآ 2االنتداب البريطاني سوى االستمرار بهذه السياسة  فقد صدر قرار بتاريخ وما كان من 

يقضي بفصل عدد كبير من الوعاظ المنحصرة وظيفتهم في نشر الدين اإلسالمي بين الجاهلين  1231

في الدين والوعظ بالقيم اإلسالمية وتعليم الدين الحنيف، وهذه السياسة الجديدة اعتبرت تدخال  آخر في 

ى االعتراض على ميزانية ال تحتمل مصاريف ورواتب الوعاظ، مما استدعالأعمال المجلس بدعوة أن 

هذا القرار محاوال منع تدخل اللجنة الثالثية أكثر في شؤونه، محددا أسماء بعض الواعظين الممكن 
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واعظ من مناطق مختلفة من فلسطين، وباالستغناء عنهم يمكن غناء عنهم وقد بلغ عددهم عشرين االست

 .12311جنيه تضاف إلى ميزانية العام  241توفير مبلغ 

رة غير مباشرة على أعمال المجلس ة اللجنة الثالثية ما كانت إال عملية سيطإال أن سياسي

اإلسالمي الشرعي مرفوعة من وكيل مدير األوقاف العام إلى هيئة المجلس  وخاصة المالية ففي رسالة

األعلى يطلب فيها إيضاح التعاون بين المجلس واللجنة  في إيداع مبلغ خمسة آالف جنيه في بنك 

ا حول من االعشار والخيرات المدورة لنفس البنك وقد بلغ المبلغ المودوع من قبل الحكومة باركلس وم

جنيه، دون إحاطة وكيل مدير األوقاف العام بمبلغ الفائدة التي ستؤخذ  2121والعائد لالعشار ما يقارب 

ع مبلغ آخر يبلغ استيضاح ما اتفق عليه المجلس مع اللجنة من إيدا . وفي طلب آخر2أسوة ببقية المبلغ 

جنيه باإلضافة إلى أقساط األعشار الشهرية والخيرات المدورة البالغة ما يقارب ثالثة أالف جنيه  1241

في نفس حساب البنك، وكان الطلب المرفوع محاولة استيضاح وكيل مدير األوقاف العام عن نوعية 

بينه في توديع أموال األوقاف  اإليداع هل هو ألجل معين أم تحت الطلب، وعلى أساس أن يكون على

العائدة للمسلمين، وقد كانت الطريقة المتبعة في إيداع المال أن يقوم مدير األوقاف العام بتحديد المبلغ 

 .  3جل اإليداع أالفائض من 

السيد كركبرايد بصفته المسؤول األول عن اللجنة الثالثية عملية توقيع الشيكات مع بنك ب انيطوقد 

حصر التوقيع الشيكات في نفسه أوال، ومن ثم برئيس محاسبة األوقاف فياض أفندي باركلس إذ 

اإلسالمي األعلى أمين بك التميمي أو أمين عبد  الشرعي حد أعضاء المجلسأالخضرا، وبتوقيع 

 . 4الهادي

وقد حددت أيضا  عملية صرف األموال من قبل مأموري الخليل وغزة ويافا وعكا من قبل اللجنة 

 ثية إذ حددت اللجنة ما يلي : الثال

جوز ر إليها  فلقد تقرر انه باستثناء نابلس، ي"....... اما فيما يتعلق بالسحب من الحسابات المشا

لمأموري األوقاف المحليين المذكورة أسماؤهم أدناه ان يسحبوا من أالن ولحين إشعار آخر 

الشيكات ال تتجاوز العشرة اذا كانت قيمة  ،لى المصرف بالنفقات المصدق عليهاشكات ع

 جنيهات كل مرة .
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وكل شيك يسحب على هذه الصورة يجب ان يكون حامال توقيع الموظفين االثنين المذكورين 

 ادناه : 

 يافا      السيد سعيد الكيالي   وكيل المأمور

 السيد سليم الضاهر          وكيل المحاسب

 غزة  السيد جميل الشهابي     المأمور

 مران الموقت          المحاسبالسيد ع

 الخليل السيد عزت صالح     المحاسب

 السيد حامد عمر        مساعد المحاسب

 عكا  السيد ناجي صالح      وكيل المأمور

 السيد توفيق حمو       مساعد المحاسب

نت وال يجوز قبول الشيكات المسحوبة على حسابات األوقاف في األماكن المذكورة أعاله إذا كا

وال يجوز إجراء أي  نت مذيلة بتوقيع المستر كركبرايدقيمتها تتجاوز العشرة جنيهات إال إذا كا

سحب او دفع من الحسابات المشار إليها بغير الشيكات آو نقل أي مبلغ من الحسابات المشار 

إليها آو من احدها إلى اآلخر إال بتصريح كتابي من المستر كركبرايد ....." 
1

 

ل جميع الدعوى وصدر قرار آخر من قبل اللجنة الثالثية  يلزم أعضاء المجلس تحوي          

لألوقاف اإلسالمية تحت إشراف اللجنة الثالثية، أما األموال غير المنقولة من  القضائية  المالية

 بشرط أن ال يبحث في القضايا إال بعد مشاورة اللجنةد أجيز إلدارة األوقاف متابعتها الملكيات فق

وأموالهم من قبل لية الكاملة على أوقاف المسلمين على السيطرة الما، وهذا ما هو إال دليل 2الثالثية

لجنة رئيسها األساسي بريطاني. وعلى أساس ذلك اصدر المجلس قرارا  بعدم الموافقة لسيد عادل 

طالعة مدير أفندي ازعيتر باستخراج األحكام الصادرة من محكمة األراضي واالستئناف إال بعد م

 .12313نيسان14األوقاف العام  قرارا مؤرخ بتاريخ 
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وفي مراسلة من مأمور غزة للمجلس تحتوي على خبر هدم دكاكين وقفية في غزة دون 

وان حكومة االنتداب البريطاني تنوي هدم المزيد من هذه األوقاف، مما أدى  ،علم من األوقاف

وعدم دفع  جنيه تقريبا، 221كاكين البالغة إلى خسارة المجلس لبدل اإليجار عن هذه الد

يدل على مدى وهذا  الحكومة البريطانية تعويضا للمجلس عن ما هدم من الدكاكين الوقفية،

يتهم  ألعلى الذي لم يملك سوى رفع رسالةاإلسالمي ا الشرعي سيطرة الحكومة على المجلس

 .1فيها البلدية االعتداء على الوقف بدون مسوغ قانوني لذلك 

تتضح صورة السيطرة  1232وبالنظر إلى قرار اللجنة الثالثية بشأن ميزانية عام 

مادي  صى وترميمات األوقاف ال تجد مبلغ الكاملة أيضا إذ أصبحت ترميمات المسجد األق

 ضمن بنود خطة الميزانية: 

الشفهي  حضرات السادة أعضاء المجلس اإلسالمي األعلى المحترمين لي الشرف أن أويد التفويض"

الذي بلغكم إياه المستر كركبرايد وصرح لكم بموجبه بإنفاق المصروفات في شهر كانون الثاني سنة 

على الخدمات الضرورية كالرواتب ونفقات إدارة  ، على أساس ميزانية العام المنصرم،1232

معوزين وما األوقاف االعتيادية واالطعامات وأعمال اإلحسان األخرى والمدارس وإعانة األشخاص ال

 أشبه ذلك من النفقات .

.من الصعب جدا في األحوال الحاضرة اتخاذ التدابير لعقد اجتماع في القدس من أعضاء لجنة 2

ولذلك فإن الضرورة تقضي باستمرار أنفاق  ،1232األوقاف العامة ألجل وضع الميزانية لسنة 

ا تكرمتم بإصدار التعليمات وفقا وسأكون ممتنا إذ المصدقة.1231 المصروفات على أساس ميزانية 

 لما سبق بيانه.مع مراعاة المالحظات المبسوطة في الفقرات التالية من هذا الكتاب .

.نظرا للصعوبة التي البست جباية الواردات وما نشأ عن ذلك من التأثير السيء في الوضع المالي 3

 جهد ممكن لتخفيض النفقات . إلدارة األوقاف، يتحتم التزام جانب االقتصاد بكل دقة وبذل كل

حتى التاريخ الذي يتم فيه وضع الميزانية لسنة ى إدارة األوقاف إن تسير أعمالهاأوال: يترتب عل

% 11على أساس االفتراض بأن األمر قد يحوج إلى تخفيض ما ال يقل عن  وتصديقها نهائيا، 1232

مثال ذلك نفقات السفر، والقرطاسية  ،من جميع أبواب الميزانية التي ال تشمل على التزامات مقرره

قد يتناولها التخفيض في حين ان  رس وما شاكل ذلك من ابوا النفقاتونفقات التدفئة ومعدات المدا

 1231الدفعات الثابته المخصصة  لمختلف أعمال إحسان بموجب وقفية ستستمر على أساس ميزانية 

. 
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روفات الخاصة كترميم أو إقامة األبنية )بما في ذلك ثانيا: يجب أن ال ينفق شيء البته من أبواب المص

المسجد األقصى( وان ال ترتبط إدارة األوقاف بأي التزام أو ذمة من هذه األبواب إال بعد مراجعة 

 تشتمل على اعتمادات مالية لهذه األمور . 1231اللجنة حتى ولو كانت ميزانية سنة 

  1232في الرواتب إال بعد تصديق ميزانية سنة ثالثا: يجب إن ال تجري أية زيادة أو عالوة 

الن أو التي قد تشغر في المستقبل يجب أن تبقى شاغرة حتى ولو رابعا: إن جميع المناصب الشاغرة ا

كان قد تم االتفاق فيما مضى على ملئها. وإذا رؤي أن الضرورة تقضي بملء منصب شاغر في 

 ة .الوقت الحاضر، فيجب إحالة المسألة إلى اللجن

وباإلضافة إلى هذه التعليمات الخاصة يرجى أن تقوموا انتم ومدير األوقاف العام بكل ما يمكن 

لتخفيض كل نوع من أنواع المصروفات وستكون اللجنة ممتنة بصورة خاصة إذا تكرمتم بالبحث فيما 

 إذا كان يوجد اآلن بعض الوظائف التي ال تدعو الحاجة إليها والتي يمكن إلغاؤها .

.وفي الختام أكون ممتنا فيما لو تكرمتم بإرسال ردكم إلي بعد التشاور مع مدير األوقاف العام وبتزويدي بنسخ 4

من التعليمات التي قد تصدرونها من اجل وضع المقررات والطلبات المدرجة في هذا الكتاب موضع 

 العمل.واقبلوا فائق االحترام 

 .RM .Irmmoride     "1رئيس لجنة االوقاف المستر 

العام لم تكن حية المالية والنظام إن محاولة سيطرة الحكومة البريطانية على المجلس من النا 

تعدت إلى مرحلة مداهمة البيوت  السيطرة على الشارع الفلسطيني، إذ سوى  خطوة من خطوات

 وتفتيشها وتخريب أثاث البيوت وضرب أصحابها وتمزيق المصاحف مما استدعى المجلس انتقاد

األوضاع والطلب من الحكومة عدم استفزاز مشاعر المسلمين، وان تقوم على إيقاف البوليس وعدم 

اعترض المجلس مرة  1231تموز  21. إال أنها لم تتوقف ففي تاريخ 1السماح لهم بتكرار هذه األعمال

ة في المندوب أخرى على أعمال الشغب بين اليهود والعرب، ورفعوا برقية للحكومة البريطانية  الممثل

السامي  يطلبون  التدخل الحكيم والعادل بين الطرفين، وخاصة انه وصل باليهود القيام بإلقاء المدفعية 

عزل من السالح ويعملون لجلب قوتهم طينية وهم والقذائف تجاه العرب  في أكثر من مدينة فلس

خلفين وراءهم اليتامى مليء المستشفيات، م الذياليومي، غير مكترثين بعدد القتلى والجرحى 

واألرامل، وبدأ بذلك أعضاء المجلس يخاطبون المندوب السامي بالتدخل السريع وهذا ما وجه له ضمن 

 البرقية: 
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يا فخامة المندوب فهل شهد التاريخ في فلسطين  والحكومة فيها قائمة باي دور من أدوارها مثل هذه "

سي وفلسطين تحت رعاية آالمدنية والقرن العشرين هذه المالمأسي المريعة ؟ اللهم ال، فكيف أذن في عهد 

سفاه جعلت فلسطين تدخل في دور من الخطورة عظيم تلفت إليها فلوب أتلك فواجع و الحكومة االنجليزية.

وتستثير نحوها عواطف حتى تكون فتنه ال تنام لها عين حتى تنقم انتقامها للبشرية البريئة من كل نفس 

 شريرة .

المندوب إن جاز  لنا. وسمحت لنا إن نتحدث عن األسباب التي دفعت باليهود إلى إجترام هذه يا فخامة 

الجرائم التي يستنكرها كل ذي حاسة بشرية إال اليهود!!!! )وما أدراك ما اليهود في سجل الشرائع اإللهية 

 وفي سجل التاريخ وفي صدر العالم المتمدن وفي عواصم أوروبا المختلفة( 

لنا إن نتحدث فنحن على مثل اليقين بان اليهود ذهبوا ويشعرون أنفسهم بتساهل الحكومة معهم إن جاز 

)وكأنهم الولد الوحيد للوالد البر الرحيم ( في ما يحترمونه فلم تأخذهم على كثرة جرائهم بغرامة ولم 

يدبر لتلك المأسي  تجردهم من سالح بل زودتهم بسالح وال حلت من جمعياتهم وال هيئاتهم الذين منهم من

بالعرب الذين تجردوا من كل قوة  وسائلها ويهيء أسبابها وال نفى من زعمائهم احد كما فعل ذلك ويفعل

ونفي منهم كل ذي رأي وغصت بهم السجون والمعتقالت ونسفت بيوتهم وحرقت أمتعتهم واعدم من اعدم 

ه األكباد نريد إن نتركها ألمر هللا وحده منهم )وتفاصيل أحوال أولئك القرى المغضوب عليهم مما تتفتت ل

)"2 

انجازات ضعيفة  مقارنة  1231هذه الظروف مجتمعه جعلت من انجازات المجلس في عام 

، رغم أن كال المرحلتين لم تكن على القدر المطلوب إلنقاذ فلسطين، فقد بدأ  بعهد الحاج أمين الحسيني

وتصليح قناة السبيل  4، وتعمير للبرك السلمانية3اهيمي المجلس عهده الجديد في شراء حصر للحرم اإلبر

مع 8وكتابة اآليات الكريمة حول قبة الصخرة  7ولواوين الحرم الشريف6وتعمير المدرسة التنكيزية5

                                                                                                                                                                                     
 

1
كانون االول  11تاريخ  ،5/5899פ ملف رقم . ارشيف دولة اسرائيل.  "اإلسالمي للمجلس لألوقاف الثالثية اللجنة من الواردة الرسائل"

1239. 
2
أرشيف دولة ."األوقاف على المراقبة مسؤولية موضوع في األعلى اإلسالمي والمجلس الشرعية والمحاكم االوقاف مراقب بين مراسالت"

 .1231تموز 99تاريخ  ،/89//5פملف رقم .إسرائيل
3

أرشيف (. 6/1936/131 4/1 لف رقم )م1231ب آ 1 -1231 أولكانون  21: من (1سجل رقم )اإلسالمي األعلى مقرارات المجلس 

 .1231تشرين األول   22تاريخ  ، 1/2نوع القرار مساجد  ،313/31رقم القرار. مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
4

شيف أر. (6/1936/13 14/1ملف رقم ) 1231ب آ 1 -1231 أولكانون  21: من (1سجل رقم )اإلسالمي األعلى مقرارات المجلس 

 .1231 تشرين الثاني  31،تاريخ 1/1نوع القرار وقف  ،431/31القراررقم . مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
5

أرشيف (. 6/1936/13 14/1 لف رقم ) م1231ب آ 1 -1231 أولكانون  21: من (1سجل رقم )اإلسالمي األعلى مقرارات المجلس 

 .1231تشرين الثاني  31تاريخ  ،1/1نوع القرار وقف ،432/31القراررقم . مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
6

أرشيف (. 6/1936/13 14/1 لف رقم )م1231ب آ 1 -1231 أولكانون  21: من (1سجل رقم )اإلسالمي األعلى مقرارات المجلس 

 .1231كانون االول 31يخ تار ، 1/1نوع القرار مساجد  ،434/31القراررقم . مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
7

أرشيف (.6/1936/13 14/1لف رقم )م1231اب  1 -1231كانون اول  21: من (1سجل رقم )اإلسالمي األعلى مقرارات المجلس 

 .1231تشرين الثاني  31تاريخ  ،1/1نوع القرار مساجد ، 432/31رقم القرار . مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
8

أرشيف (.6/1936/13 14/1لف رقم )م1231اب  1 -1231كانون اول  21: من (1سجل رقم )سالمي األعلى اإلمقرارات المجلس 

 .1231كانون األول  13تاريخ ، 1/1نوع القرار مساجد  ،442/31رقم القرار. مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
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، وتعمير المسجد األقصى حسب قرار 1بعض التعمير في مسجد ترقوميا ومسجد جامع الرملة الكبير

، وموافقة المجلس على تعمير بنك باركلس بيافا وصرف 2احمد بك مدير حفظ اآلثار العربية محمود 

، وإكمال تعمير ارض القلعة في الحرم الشريف 3مل  والذي يعد عمارة وقفية 211جنيه و42على ذلك 

، وتأجير أرض المدرسة الرشيدية في القدس لحكومة االنتداب البريطاني مدة ثالث سنوات 4اإلبراهيمي 

 . 5بالسنة مقابل عشرة جنيهات 

تعين المجلس هيئة باسم " لجنة عمارة المسجد األقصى  1231ومن أبرز االنجازات لعام 

المبارك " يرأسها صاحب الفضيلة الشيخ يوسف أفندي، وكل من مدير األوقاف ومهندس األوقاف 

 إبراهيم أفندي شركس والسيد الحاج ياسين اللبان أعضاء، وتعمل تحت إشراف المهندس محمود بك

كيفية العمل،  للتعمير معاحمد،وقد اشتملت صالحيات الهيئة على إجراء المناقصات والمقاوالت الالزمة 

النظر في العطاءات واستشارة المجلس في األمر وبيان أسماء األشخاص و وكيفية طرح المناقصات،

 .6الذين قدموا العطاء وبيان مقداره 

مثل في اإلدارة هد جديد من النظام اإلداري المتالمجلس بعد انتهاء المرحلة الحسينية عبدأ 

ومن اللجنة الثالثية، وأكثر اإلعمال التي استطاع المجلس  في مرحلته الثانية  وفي السنة  البريطانية 

األولى من تولي المجلس تغيير الموظفين وبمشورة بريطانية فقد قرر أعضاء المجلس بمشورة اللجنة 

في المناصب الشاغرة وهم يوسف هيكل مأمور أوقاف ليافا، الحاج شافع الثالثية تعيين موظفين جدد 

أفندي عبد الهادي مأمور أوقاف لنابلس، محمد أفندي الفاهوم مأمور أوقاف لعكا، ومصطفى أفندي 

 . 7الرئيس مأمور أوقاف غزة، ويعقوب أفندي أبو الهدى مأمور أوقاف القدس 

تضح  مدى اتساع ي  1241آب31س اإلسالمي بتاريخ صادر عن المجلالبيان ومن خالل ال      

المشاكل االجتماعية والدينية في المجتمع الفلسطيني والتي حاول المجلس اإلسالمي األعلى الوقوف 

                                                           
 

1
أرشيف (.6/1936/13 14/1 لف رقم )م1231ب آ 1 -1231كانون اول  21: من (1سجل رقم )اإلسالمي األعلى مقرارات المجلس 

 .1231كانون األول  13تاريخ  ،1/2نوع القرار  ،422/31رقم القرار. مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
2

أرشيف (.6/1936/13 14/1لف رقم )م1231ب آ 1 -1231كانون اول  21: من (1سجل رقم )اإلسالمي األعلى مقرارات المجلس 

 .1231شباط 21 تاريخ  / ،1نوع القرار مساجد  ،214/31رقم  القرار. إحياء التراث والبحوث االسالمية مؤسسة
3

. أرشيف ( 6/1936/13 14/1ملف رقم )1231ب آ 1 -1231كانون اول  21: من (1سجل رقم )اإلسالمي األعلى مقرارات المجلس 

 .1231ارآذ 1تاريخ  ،1/2نوع القرار وقف  ،111/31رقم القرار. مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
4

أرشيف . (6/1936/13 14/1ملف رقم ) 1231ب آ 1 -1231كانون اول  21: من (1سجل رقم )اإلسالمي األعلى مقرارات المجلس 

 .1231ذارآ 1تاريخ  ، 1/2نوع القرار مساجد ، 112/1رقم القرار.مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
5

. أرشيف (1 6/1936/13 4/1ملف رقم  ) 1231ب آ 1 -1231 أولكانون  21: من (1سجل رقم )اإلسالمي األعلى مجلس مقرارات ال

 .1231 ذار آ 1تاريخ  ،1/1،نوع القرار وقف132/31رقم القرار . مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
6

أرشيف .(6/1936/13 14/1ملف رقم )1231ب آ 1 -1231كانون اول  21: من (1سجل رقم )اإلسالمي األعلى مقرارات المجلس 

 .1231تموز13تاريخ  ،1/1نوع القرار مساجد  ،121/31رقم القرار . مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
7

.أرشيف (6/1936/13 14/1ملف رقم ) 1231ب آ 1 -1231كانون اول  21: من (1اإلسالمي األعلى سجل رقم )مقرارات المجلس 

 .1231شباط 21تاريخ ، 2/12نوع القرار وقف  ،213/31رقم القرار .إحياء التراث والبحوث االسالمية مؤسسة
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بوجهها من خالل دعوة األئمة والخطباء والمدرسين والوعاظ بفلسطين، لمكافحة المنكرات الدينية 

واالبتعاد عن المحرمات، وذلك بعد انتشار ابتزاز  ظة الحسنة،واالجتماعية  عن طريق الحكمة والموع

 .1، وتعاطي المسكرات داخل المجتمع الفلسطيني ألموال، وقتل النفس، ولعب القمارا

يستنكر األوضاع  ( 1231- 1221)الحسينية في الفترة  ظل المجلس اإلسالمي األعلى

والحركة الصهيونية في فلسطين، وذلك يعود إلى  االجتماعية واالقتصادية وأعمال االنتداب البريطاني 

كونه مؤسسة بريطانية تدار بأيدي وطنية ال تستطيع إال أن تستنكر وال تملك من الحل شيئا، وفي منشور 

تتضح سياسة االستنكار التي نتج عنها في  1241نيسان 11اإلسالمي األعلى بتاريخ  الشرعي للمجلس

الل اإلسرائيلية وإعالن دولة إسرائيل وتظهر وثيقة االستنكار مدى إعالن وثيقة االستق 1241ايار 12

 األلم الذي اعتصر األمة ومدى خضوعها وخنوعها: 

منشور إلى العالمين العربي واإلسالمي لمناسبة نسف اليهود لمسجد قرية سريس ............ ويعلن "

من الجرائم المتكررة والتعديات االثيمة للعالم االسالمي والعربي و األسف ملء نفسه ما يرتكبه اليهود 

تجاه هذه المقدسات التي اسست ليذكر فيها اسم هللا وتقام فيها شعائر الدين الحنيف غير ابهين كرمتها 

وال عابئين لقدسيتها و متجاوزين مراعاة اول النظم التي تعارفت عليها االنسانية واقرت احترامها 

فقد اطلق هؤالء اليهود النار على المسجد االقصى  مصار،الدول واالمم في مختلف العصور واال

ا العمل الفاضح ذالمبارك في يوم جمعة والصالة قائمة فقتلوا حارسا من حراسه وقد استنكر المجلس ه

البربري ببيان نشرته الصحف السيارة في حينه كما انهم اطلقوا النار على جامع حسن بك في يافا 

نه ايضا ومازالت االعتداءات اليهودية على المساجد ودور العلم والعبادة واستنكر المجلس ذلك في حي

في المدن والقرى تتكرر وتتوالى تارة  تقذفها بالقنابل واخرى بنسفها على من فيها من مصلين وطالبي 

كر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها ذعلم "ومن اظلم ممن منع مساجد هللا ان ي

 .ال خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في االخرة عذاب عظيم"ا

ن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى يتوجه يمة فإالعدوان ينذر بالعواقب الوخ ي في هذادولما كان التما

بهذا النداء إلى العالم بأسره منذرا ومحذرا وان المسلمين الذين دأبوا على المحافظة على األماكن 

ة في مختلف اإلنحاء وخاصة  منها قدس اقداسهم في المدينة القديمة بالقدس الشريف اليهودية المقدس

ليرفعون عن أنفسهم ما يترتب على هذه االعتداءات أالثمة من مسئوليات عن المحافظة على اآلمن 

د وحماية المقدسات في البالد في هذه اآلونة وحتى انسحابها مسئولية انتهاك وحماية المقدسات في البال

                                                           
 

1
أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث ".إلى األئمة والخطباء والمدرسين والوعاظ بفلسطين  األعلى اإلسالميمنشور صادر عن المجلس "

 .1299آب  31التاريخ  (،29/1319/99/13ملف رقم ) .االسالمية
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في هذه اآلونة وحتى انسحابها مسئولية انتهاك حرمة هذه المقدسات مشهدا على ذلك العالم قاطبة 

 .1والعالمين اإلسالمي والعربي خاصة " 

حتى أعلن  الذي يعيشه الشارع الفلسطيني  وظل المجلس في صراعه ما بين االستنكار والواقع

في العاصمة األردنية بمقتضى قرار مجلس  نقل صالحياته وواجباته  إلى مجلس األوقاف األعلى

وبموافقة اإلدارة الملكية  الصادرة بالموافقة وبناء  1221نيسان 4 بتاريخ 312الوزراء العالي رقم 

على  1241لسنة  22القاضي بسير جميع أحكام قانون األوقاف رقم  1221لسنة  12على القانون رقم 

ربية التي أصبحت جزءا  من المملكة.  وتم تأسيس الهيئة العلمية بما فيها الضفة الغ 2جميع أنحاء المملكة 

، وتعهد إليها مهمات أمر 1221ذارآ12اإلسالمية والتي تشكلت بناء على براءة ملكية صادرة بتاريخ 

الدعوة واإلشراف وتنظيم شؤون الوعظ واإلرشاد للمسلمين، إال أن هذه الهيئة كانت في حال نزاع 

 .  3المالي بينهما إلسالمية ويرجع ذلك للخالفألوقاف امستمر مع ا

شباط  21 ومن المهام الرئيسية التي أوكلت للهيئة اإلسالمية العليا حسب القرار الصادر بتاريخ

، إقرار الموازنة العامة في بداية كل سنة، وإقرار المشتريات والعطاءات والتعهدات والتعمير  1223

لمجلس إنابة مجلس األوقاف والشؤون اإلسالمية بالقيام بأي عمليات دينارا، ل 21التي تزيد قيمتها عن 

إصالح  لحين اكتمال تشكيل فروعه، واختيار فاحصي الحسابات القانونية لتدقيق قيود المجلس وتقديم 

، وكل من الشيخ يوسف ر. وتم تعيين عبد هللا غوشة رئيسا للهيئة  برتبة وزي4الحسابات للمجلس 

العلمية، الشيخ حمزة العربي عضو للهيئة العلمية، والشيخ عبد الحي عرفة عضو  طهبوب عضو للهيئة

للهيئة العلمية ومفتي الخليل، وحلمي المحتسب، ومحمد عادل الشريف ونديم المالح أعضاء للهيئة، 

ومحمد فال الشنقيطي عضو محكمة االستئناف، عبد هللا القلقيلي المفتي العام، سعيد عبد هللا صبري 

وجميل الخطيب رئيس الديوان، احمد فؤاد اإلمام  ي القدس الشرعي، مشهور بركات مفتي نابلس،قاض

 .5كاتب للهيئة العلمية 

إال أنه يمكن تلخيص دور الهيئة العلمية بالرسالة اآلتية من السيد عبد هللا عبد الكريم حسن من 

 رام هللا والتي أرسلت إلى رئيس الهيئة العلمية وقد نصت على: 

                                                           
 

1
 .1291نيسان19التاريخ  ،(29/9311/99/13( )1ملف رقم ).أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية."قرية ساريس"

2
 .1211حزيران9التاريخ  (،29/1313/91/13رقم الملف .أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية . "البالغات والتعليمات العامة "

3
 .1211تموز11التاريخ  (،29/9311/11/13رقم الملف ). أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالميةالعلمية اإلسالمية"تأسيس الهيئة "

4
 .1213شباط91(،التاريخ :29/9311/19/13) 1مهام الهيئة اإلسالمية العليا".الملف رقم "

5
 (،29/9319/11/13) 1ملف رقم . التراث والبحوث االسالميةأرشيف مؤسسة إحياء ". 1211موظفي الهيئة العلمية اإلسالمية المؤسسة "

 . 1212نيسان91التاريخ: 
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بسم هللا الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في السماء " "يا أيها الذين امنوا لم تقولون ما ال "

تفعلون كبر عند هللا مقتا أن تقولوا ما ال تفعلون " ،حضرة رئيس وأعضاء الهيئة العلمية المحترمين 

 وأما بعد : 

اليهود األخير خاصة وبقية االعتداءات  وقع من عدوان م وما تجاهلتم وال عميتم عن الذيسمعتم ورأيت

عامة أالن لم نسمع لكم أي أمر على الحكومة لقربكم رجال الدين ولم نرى لكم أي عمل يعود على 

األمة اإلسالمية بخير وهل تتجاهلوا مسؤليتكم أمام هللا وواجبكم فان كنتم تتجاهلون ذلك فسألوا دعات 

على صرف الرواتب الباهظة لتسدوا شهوة بطونكم إن شاء  قتصرتمإاألغنام بخبروكم عن واجبكم، آو 

هللا ستاكلون في بطونكم نارا، إن لم تغضبوا لغضب هللا وترضون لرضائه فأن كنتم هيئة علمية 

صحيحة اجتمعتم إلعالء كلمة هللا فشمروا عن ساعدكم واعملوا واجبكم وان اجتمعتم لصدق المعاشات 

والسالم على  يجازيكم وينبئكم بما كنتم تعملونحتى يأتي هللا بأمره ف فقط وإعالء كلمة الباطل فتربصوا

 .1من اتبع الهدى وخشي الرحمن بالغيب ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر " 
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 .1213تشرين األول  9التاريخ: (،29/9319/11/13) 1ملف رقم . أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالميةالعليا. الهيئة "
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 خاتمة الفصل الثالث

ظام الذي نشر ناإلسالمي األعلى  ضمن الالشرعي  ظ مما سبق أن المهام  التي حددت للمجلس حنال

، المراد منها تسخير وتحت اشرافه كانت مهام أدارية من قبل االنتداب البريطاني  1291أيار 11اريخ بت

ى ذلك سقوط هذه المؤسسة النتداب البريطاني وخير دليل علالمجلس اإلسالمي كمؤسسة مساعدة إ

 رة البريطانية .يضا تحت السيطالبريطاني وعدم إستمراريتها اال بمنظومة أردنية تقبع أنتداب بسقوط اإل

سالمية وحكومة عربية في فلسطين  منافسة إلى المجلس بالبداية من قبل الشعب الفلسطيني كهيئة إنظر  

نجازات اال لم تحقق من اإل ه الهيئة ذن ه،  اال أحكومة البريطانية واليهودية المتمثلة بالوكالة اليهوديةلل

ن عدم توفر وثائق وسجالت، وعدم توفر تجربة في ظل المشكالت التي عانى منها المجلس مالقليل 

عطاء الفرصة إلستقالل القرار العربي عن البريطاني ة قبل اإلنتداب، وعدم إإدارية ومؤسساتي

طماع النخب االجتماعية في المناصب على حساب الشعب الفلسطيني أدى الى انجازات أواليهودي، و

 .ضئيلة بالمقارنة مع اخفاقات كبيرة للمجلس

 الحسينية  د المقارنة بين المرحلتين للمجلس الشرعي االسالمي االعلى نجد المرحلة االولىعنو

 ، ( تحتوي على مجموعة من الترميمات  العمرانيه في الزوايا والتكايا والمساجد1291-1239)

وثيقة كمحاولة الثبات بعض االمالك  111واحضار بعض الوثائق الوقفية من اسطنبول البالغ عددها 

، ورغم خطر شراء االراضي الفلسطينية منذ الى جانب شراء بعض قطع االراضيالوقفيه للمجلس، 

ة بداية االنتداب البريطاني  لصالح البريطانين والحركة الصهيونية اال ان المجلس بدأ بتخصيص ميزاني

ء هذه االراضي عتيل والطيبة وزيتا قضا زبرومن ا 1231-1233لشراء االراضي فقط في عام 

وكانت ومساحات صغيرة من قرى القدس مثل سلوان والسواحرة،  واراضي دير عمرو، ،طولكرم

المدن  واردات من ميزانية ضافه الى تمد على اموال ترميم المسجد االقصى اوال   باإلتعميزانية الشراء 

 الفلسطينية .

كانت عالقة طيبة و ، يطاني  في هذه المرحلةفيما يخص عالقة المجلس مع االنتداب البر أما   

( وموقف رئيس 1239-1231و لم يكن التغير الذي طرأ على المجلس ) 1231حتى عام  دبلوماسية

المجلس أمين الحسيني وليد الصدفة بل هو وليد الشارع الفلسطيني الذي وجد في التوجه العسكري حل 

. العسكري للحفاظ على مناصبهم لمشاكله، مما أجبر النخب األجتماعية والسياسية على أخذ تيار التوجه

أن تغيير توجهه سيؤدي به الى المنفى. وهذا إن دل على شيء دل ولكن لم يكن رئيس المجلس يدرك 

على أن وظيفته في هذه المؤسسة البريطانية خرجت عن القواعد المرسومة لها من قبل االنتداب فكانت 

 ة كاملة صوريا  وفعليا .   النتيجة دخول المجلس مرحلة جديدة تحت سيطرة بريطاني
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والتي سيطر عليها من قبل اللجنة الثالثية ( 1291-1239أما المرحلة الثانية للمجلس بعد الحسينية )

بدأت بعد نفي الحاج امين الحسيني والقاضي كرين وعضو مسلم  البريطانية برئاسة المستر كركبرايد

توقيف المجلس الشرعي عن  النص على ع منشور نظام الدفاوعزله عن منصب رئاسة المجلس وضمن 

مما دفع المجلس رفع برقية  مراقبة شؤون االوقاف وإدارتها اال بالقدر الذي تحدده اللجنة الثالثية ،

الخاصة الدارة شؤون للسكرتير العام البريطاني لإليستضاح عن مدى استقالليته في اتخاذ سياسته 

المجلس في هذه المرحلة اكثر ضعفا من المرحلة االولى  وفي ظل هذا الظرف كانت انجازاتالمسلمين، 

صى وترميمات االوقاف توفر ميزانية لترميم المسجد االق فقد بدأ المجلس اعماله بعدمالحسينية، 

وبسيطرة اللجنة الثالثية على الناحية المالية والنظام العام للمجلس، اال انه انجز بعض التعميرات 

 تأسيس لجنة "عمارة المسجد االقصى المبارك".  واالصالحات، باالضافة الى

بدأ  1291وفي ظل االوضاع االقتصادية واالجتماعية والدينية السيئة في الشارع الفلسطيني بعد عام 

المجلس بدعوة االئمة والخطباء والمدرسين والوعاظ بفلسطين لمكافحة المنكرات الدينية واالجتماعية 

 ة، وظل المجلس في صراعه مابين االستنكار والواقع المفروضعن طريق الحكمة والموعظة الحسن

الوقاف على المجلس من االنتداب حتى انتهاء صالحياته وواجباته،وانتقال هذه الصالحيات  الى مجلس ا

 . 1211نيسان  9على في العاصمة االردنية بمقتضى قرار مجلس الوزراء العالي بتاريخ األ
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 الخاتمة .

ايجاد مؤسسات  عملت بريطانيا منذ أن استقر وجودها رسميا في فلسطين كسلطة انتدابية على          

تحمل الصفة الدينية إلدارة شؤون المسلمين. هذه الفئة الدينية التي لم تذكر في وعد بلفور باسمها وإنما 

ذه الفئة الدينية. ومن كانت ضمن ما سماه بلفور في وعده "غير اليهود"، واعدا بالحفاظ على مصالح ه

إلى  " والذي أوكلت رئاستهىالشرعي األعل أهم هذه المؤسسات ما عرف بتسميته "المجلس االسالمي

مفتي القدس الحاج محمد أمين الحسيني. وفي هذه التسمية وفي هذا التعيين تأكيد على الصفة الدينية لهذا 

 المجلس. 

خالل فترة حرجة مرت بها فلسطين، كان  1221يسها عام منذ تأسد المفتي هذه المؤسسة قا           

من أبرز معالمها، عمل بريطانيا على تمكين العصابات الصهيونية من إقامة وطن قومي لهم في فلسطين 

. وذلك عبر السيطرة على األرض 1211تنفيذا لوعد وزير خارجيتها لهم في الثاني من نوفمبر عام 

لعصابات الصهيونية. حيث ال يمكن تحقيق هذا الوعد بدون السيطرة على الفلسطينية ونقل ملكيتها إلى ا

مام داء أوانما تملكها أيضا. إن العقبة األاالرض وتمكين القادم الصهيوني ليس فقط من السيطرة عليها 

كانت أراضي األوقاف وليست األراضي  -اليسطرة على األرض  سياسة -هذه السياسة االستعمارية 

تي هي بيد السلطات االستعمارية أصال بحكم وراثتها للدولة العثمانية السابقة لها. كما أن األميرية وال

الملكيات الخاصة من األراضي لم تشكل أيضا عقبة تعيق هذه السياسة وذلك أوال لصغر مساحتها 

أو الضغط عليه بالمقارنة مع األميرية والوقفية، وثانيا إلمكانية السيطرة عليها عبر إغراء مالكها بالمال 

 إلجباره على بيعها لآلخر. 

من أجل أن تحقق بريطانية هدفها في تمكين الحركة الصهيونية من السيطرة على األرض       

ن : تمثلث األولى بسن الكثير من على أرض فلسطين، فقد تبنت سياستي الفلسطينية واقامة وطن لليهود

ين الحركة الصهيونية ومؤسساتها المختلفة من السيطرة وتمك ألراضيالقوانين والتشريعات المتعلقة با

عليها. وثانيا بإنشاء المجلس والذي تركزت مهامه بإدارة شؤون االوقاف ومن ضمنها األمالك الوقفية 

وتمكينه من السيطرة عليها. إن سيطرة المجلس على األمالك الوقفية يعني سيطرة السلطة االنتدابية على 

غير مباشرة وبشكل قانوني بعيدا عن التعقيدات الفقهية والقانونية التي تعيق امكانية هذه االمالك بطريقة 

السيطرة على هذه األمالك أو نقل ملكيتها إلى اآلخر. وأيضا بعيدا عن اإلصطدام بمجتمع يحمل صفة 

اللية "دينية" يرفض المساس بما هو مقدس كأمالك األوقاف. وبالطبع هذا يظهر للشارع الفلسطيني استق

األوقاف، وإدارتها بأيدي هيئة دينية يرأسها رأس الهرم الديني في فلسطين أال وهو المفتي. وقد أظهر 

البحث كيف كانت السلطات البريطانية تقوم بجمع أعشار القرى الوقفية بشكل منتظم سنويا. ورغم أنه 
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انية والمجلس تحويل هذه كان من المألوف والمفترض وفق االتفاقيات الموقعة بين السلطات البريط

األموال إلى خزينة المجلس إال أن بريطانيا كثيرا ما ماطلت في تسليمها كاملة. وفي كثير من األوقات 

كانت تقتطع الجزء األهم منها وهذا كان يسبب أزمة مالية للمجلس تعيقه من القيام بمهامه خاصة توفير 

 ين. رواتب لمظفي المؤسسات الوقفية والدينية في فلسط

شكل المجلس برئاسة المفتي أداة من أدوات اإلستعمار البريطانية في السيطرة على الشؤون      

والذي  عليها مفتي القدس هذه المؤسسة الدينية وتعييناإلسالمية في فلسطين وادارتها بسالسة عبر خلقها 

نتخابات. إن رئاسة المفتي لهذا لم يحصل على هذا المنصب كما رأينا انتخابا وإنما تعيينا بعد فشله في اإل

المحلس مكنته من تقوية نفوذه  أمام خصومه من العائالت المقدسية المنافسه له، األمر الذي زاد من حدة 

اإلنقسامات العائلية والحزبية في فلسطين وهذا ما كانت تطمح اليه السلطات االنتدابية لتمكين سيطرتها 

 اع المتنفذين والزعماء لها. على البالد عبر سياسة فرق تسد واخض

نتداب لإل  أن يثبت إخالصه طوال فترة رئاسته للمجلسحاول الحاج آمين الحسيني               

حتى  مع السلطات االستعمارية البريطاني فهو لم يحاول أن يخرج عن سياسة المهادنة والدبلوماسية

ه على تغيير سياسته وموقفه من سلطات والتي اجبرت 1231اندالع الثورة الفلسطينية الكبرى عام 

 1221األولى امتدت من عام إلى فترتين : يمكن تقسيم فترة رئاسته للمجلس بناء على ذلك واالنتداب.  

المجلس صفة "جهاز بريطاني  . وبهذا مثلاألوامر البريطانيةتنفيذ على  بالعملتميزت و 1232إلى عام 

تلك الفترة ببناء المساجد والمدارس وادارتها، وترميم  وانحصرت مهامه خالل يدار بأيدي وطنية"

المؤسسات الدينية والوقفية القائمة. وقد التزم المجلس بالقيام بالمهام التي رسمت له من قبل سلطات 

االنتداب ولم يخرج عنها. فرغم األخطار التي كانت تتعرض لها الساحة الفلسطينية من نقل ملكية 

ية، وسماح سلطات االنتداب آلالف المهاجرين اليهود من االستيطان في األراضي للحركة الصهيون

اإلرض الفسطينية على حساب الفالح الفلسطيني لم يخرج  رئيس المجلس عن الخط الذي رسم له من 

قبل سلطات االنتداب ولم يتخذ أي قرار أو موقف يعارض السلطات االنتدابية، وهذا ظهر جليا أيضا في 

اق  أو كما يسميه البعض "ثورة البراق". فعلى سبيل المثال فرغم مناشدات الفالحين أحداث هبة البر

الكثيرة للمجلس ورئيسه والتي نشرت عبر الصحف بالتدخل النقاذ أراضيهم من الخطر الصهيوني اال 

 أن المجلس لم يحرك ساكنا، حيث ذهبت هذه المنشادات أدراج الرياح. 

تميزت  فقد  1231لى عام إ 1232التي امتدت لفترة قصيرة من عام أما المرحلة الثانية و       

وعدم اإللتزام بالقوانين البريطانية التي الوقوف بوجه السياسة الصهيونية  رئيس المجلس بمحاولة

جزء  خصيصوتالمهددة بالبيع للحركة الصهيونية من خالل شراء األراضي رسمت له. ظهر هذا جليا 
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. وهذا بالطبع خارج مهام المجلس التي حددته سلطات األراضيهذه شراء من الميزانية العامة ل

 شعب الفلسطينيلكقائد وطني  ل وأظهرتهالحاج آمين الحسيني  هذه األعمال زادت من شعبية االنتداب.

وهذا ال يعني أن هذا الظهور كان نتيجة ألعمال المفتي في  اإلسالمي.وممثل عنه أمام العالم العربي و

ن ال ننسى نية في فلسطين "االفتاء". ولكن يجب أوإنما باألساس لكونه ممثل أعلى سلطة ديالمجلس 

أيضا أن رئاسته للمجلس وتحكمه بآالف المؤسسات الدينية والوقفية والعاملين بها والمستفيدين منها، من 

غيير مسار مساجد وغيرها زاد من نفوذه وشعبيته. يأتي هذا التحول في مهام المجلس ليس نتجية لت

المجلس ومهامه وإنما باألساس لخروج رئيسه عن الضوابط التي رسمت له وتمرده عليها. لماذا في هذه 

الفترة بالذات؟ فالجواب واضح بال شك حيث يعود إلى تغيير القيادة الفلسطينة سياستها ومواقفها نتيجة 

مرورا  1234حداث يافا عام وأ 1233لألحداث الهامة التي عصفت بفلسطين منذ أحداث القدس عام 

واندالع الثورة الفلسطينة الكبرى. هذه  1231وختاما باضراب عام  1232باستشهاد القسام عام 

األحداث التي كانت جميعها خارج إرادة القيادة الفلسطينية التقليدية. وقد اجبرت هذه االحداث وعلى وجه 

ى مكانتها ونفوذها. وقد دفع رئيس المجلس الثمن الخصوص الثورة الكبرى القيادة على تبنيها للحفاظ عل

من تغيير استراتيجيته ومواقفة وذلك بطرده ليس فقط من رئاسة المجلس وإنما أيضا من كل فلسطين، 

. وهذا 1241وتوكيل مهام المجلس إلى شخصية بريطانية حتى انتهاء الوجود البريطاني بفلسطين عام 

من قبل أيدي   1241-1231في فلسطين كانت تدار خالل الفترة  يعني أن الشؤون اإلسالمية والوقفية

 استعمارية بامتياز بعد أن كانت تدار "ظاهريا" بأيدي وطنية.

وتجدر االشارة إلى أن المجلس قد مكن رئيسه من تقوية نفوذ عائلته من خالل استغالله لهذا  

لى سبيل المثال ال الحصر نشير فع المنصب في تمكين أفراد عائلته من تبوء مناصب ووظائف هامة.

راغب وإسحاق  كما عين كل من للمجلس ،  عاما   سكرتيرا  الذي عين ابن أخيه جمال الحسيني  إلى 

حمد أصهره  هذا باالضافة إلى تعيين  .لمدارس األيتام التي كان يمولها المجلس مدراءدرويش الحسيني 

 ائهابن أحد حسابات المجلس، بينما عمل راغب الحسيني في منصب مفتش المحاكم الشرعية ومدقق

للمجلس، وابن عم الحاج آمين  محاميا   1232للمجلس، وعمل فخري الحسيني حتى عام  قانونيا   مستشارا  

 سم المجلسيين ومؤيديهم.لجامعة العربية التي كانت تنطق بإلجريدة ا منيف الحسيني أصبح محررا  

نتداب البريطاني نجحت في السيطرة على الشؤون اإلسالمية وفي الختام يمكن القول بأن سلطات اإل    

اداريا وماليا وأيضا سياسيا من خالل خلقها لهذه المؤسسة التي نظر اليها المواطن كمؤسسة وطنية 

بإمتياز وانتظر منها الكثير، واشرأبت لها رقاب المضطهدين سياسيا جراء سياسة العصابات الصهيونية. 

خاللها على آالف من الشخصيات اإلعتبارية في فلسطين كالقضاة واألئمة  حيث سيطر المستعمر من

والخطباء والمدرسين، وتحويلهم إلى موظفين لدى السلطات االستعمارية يتقاضون منها راتبا شهريا، 
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ويحرصون على عدم انقطاعه. وهذا ما يفسر عدم قيادة هؤالء بالعمل الثوري أو النضالي ضد سلطات 

ة خالل فترة رئاسة المفتي للمجلس. ونستقرء ذلك من خلو المصادر التاريخية من أخبار اإلنتداب خاص

حول هذه المسألة. وهذا يمكن أن يكون فاتحة لبحث جديد. ومن هنا يمكن القول أن المجلس برئيسه كان 

ون يجسد منظومة سياسية وفكرية استعمارية هدفت إلى السيطرة على مقومات البالد وترويض سكانه د

 الحاجة إلى خوض صدامات وصراعات دينية أو سياسية. 
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 المصادر والمراجع

 :العربية غير المنشورةالمصادر 

 

وزارة االوقاف والشؤون الدينية  –أبو ديس  –والبحوث االسالمية  أرشيف مؤسسة إحياء التراث *.

 :الفلسطينية.

 

 :علىسالمي األجالت المجلس الشرعي اإلسأ (: 

 1224كانون االول 11اول -1222اب 11السالمي االعلى:من ( مقرارات المجلس ا1سجل رقم) -1
1/1922/13). 1/14) 

 
 1222حزيران 12-1221نيسان 2( مقرارات المجلس االسالمي االعلى:من 2سجل رقم )2

/1926/13) 12/14) 
 
 1232تشرين الثاني 11-1222زيران ح12( مقرارات المجلس االسالمي االعلى:من 3سجل رقم )3

(14/13/1929/13)  
 
 1234تشرين اول  12-1232الثاني  تشرين 21المجلس االسالمي االعلى:من  ( مقرارت4)رقم سجل 4

4/1932/13)1/14) 
 
 1231كانون اول 22 -1234شرين اول ت 11( مقرارات المجلس االسالمي االعلى:من 2سجل رقم )5

/1934/1312/14) 
 1231اب  1 -1231انون اول ك 21من ( مقرارات المجلس االسالمي االعلى: 1سجل رقم )6

6/1936/13) 1/14) 
 

 

 :في أرشيف مؤسسة التراث والبحوث االسالمية في أبو ديس المحفوظة اإلسالمياألعلىوثائق المجلس ب (: 

 

(،جلسة 29/932/91/13واقتراح حلها".ملف رقم ) 1291برز المشاكل التي عانى منها المجلس بحلول عام أ" -1

19/1/1291 . 
 
 .19/1/1299( جلسة 29/932/91/1(. ملف رقم  )9وقاف ملف رقم )الدورية لمأمور األاالجتماعات  -9

 
هالي فلسطين وعلماؤها وأعيانها على االشاعات بشأن نية الحكومة الغاء نتائج انتخابات المجلس االسالمي أ"احتجاج  -3

 .11/11،1/91/13.رقم الملف" .ملف رقم 1291على األ
 

 .29/339/91/13".ملف رقم 1291"انتخابات  -9
 

 1".ملف رقم 1291عضاء المجلس االسالمي من قبل المنتخبين الثانويين في قضاء القدس أ"انتخاب  -1
1/1،3/91/13. 

 . 11/1،1/39/13القدس". ملف رقم   1239"انتخاب لجان االوقاف  -1

 .29/99،1/99/13".ملف رقم  1299-البالغات الصادرة عن رئيس المجلس االسالمي القدس ىولأ" -9
 

 .1211حزيران  9( .التاريخ 29/1313/91/13البالغات والتعليمات العامة ."ملف رقم ) " -1
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 .29/99،1/31/13." ملف رقم   1231"البالغات الواردة من مراقب االوقاف العام خالل عام  -2
 

 .29/1،1/92/13"بالغ خاص بالحج".ملف رقم  -11
 

رئيس المجلس االسالمي االعلى  1293االول  تشرين 19لى جميع قضاة الشرع الشريف في فلسطينإ"بالغ عام  -11

 .29/9،1/93/13محمد امين الحسني ". ملف رقم  
 

وقاف لى مأموري األإموجها  -مين الحسينيأمحمد –على سالمي األالصادر عن رئيس المجلس اإل 191"بالغ  عدد  -19

". ملف رقم  1299-القدس  لعمل على تشجيع الصناعات الوطنيةيكلف فيه فهم وبذل الهمة في سبيل ا

:29/99،1/99/13 . 
 

".ملف رقم   1231هـ/1311سالمي العام بعد قضية البراق /سالمي يشان المؤتمر اإل" بالغ عن المجلس اإل  -13

29/1،1/31/13 . 
 

"بالغ لحضرات موظفي الشرع واألوقاف المحترمين صادر عن رئيس المجلس االسالمي ".ملف رقم   -19
29/99،1/99/13. 
 

 .29/1،1/93/13ملف ر قم .سالمية"داب اإلهور والمحافظة على اآل"بالغ منشور ظ -11
 

قطار حول اعتداء الحركة الوهابية على بعض االماكن الدينية المقدسة في لى عموم المسلمين من كافة األإ"بيان  -11

 . 29/3،1/91/13ملف رقم  .المدينة المنورة" 
 

وقاف العامة".ملف رقم  لمجلس ودائرة األعمال اأعلى حول سالمي األ"بيان وتقارير من المجلس اإل -19
 .1231تموز  1(. بتاريخ:29/139/31/13)

 
 .1211تموز  11(. التاريخ 29/9311/11/13"تأسيس الهيئة العلمية االسالمية ". ملف رقم ) -11

 
 .31،1/91/13/ 29"تعليمات للبحث في تعديل نظام المجلس االسالمي االعلى ".ملف رقم  -12

 .29/31،1/91/13".  ملف رقم 1299حزيران  91نتخابي  سالمي اإلعديل نظام المجلس اإل"تعليمات للبحث في ت  -21

(. بتاريخ  239/139/91/13".ملف رقم ) 1231-1239وقاف العامة بالقدس "تعليمات وبالغات المجلس وإدارة األ -21

19/3/1239  . 

 .29/339/91/13رقم سالمي" . ملف عضاء المجلس اإلأ"حضرة رئيس الهيئة التفتيشية النتخابات  -99
 

 .29/339/91/13"سماحة رئيس الهيئة التفتيشية المعظم" . ملف رقم:  -93
 

 .111. ص3111". ملف رقم 1232-1211"الصراع الفلسطيني الفلسطيني  -99
 

 (.11/239/39/9". وثيقة رقم  )199"صندوق بيت لحم  -91
 

 .29/9،9/99/13( 1(. ملف رقم )1صندوق القدس رقم )  -91

 

 .29/331/99/13ملف رقم  ."1299كانون الثاني  2اب رئيس العلماء القدس "صورة مضبطة انتخ -99
 

".ملف رقم 1291"العمل على ايجاد هيئة اسالمية إلدارة شؤون المسلمين في فلسطين تكون منتخبة ديمقراطيا  -91

11/9،1/91/13 . 
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 .29/9،9/99/13: ".ملف رقم1299"في الدعاوى لعقد االجتماعات والحفالت بين المجلس والحكومة القدس  -92
 
 .1،1/39/13/ 11" .ملف رقم  1299على والهيئة سالمي األ"قانون انتخاب اعضاء المجلس اإل -31

 
على والهيئة االسالمية العامة في فلسطين" . ملف رقم سالمي األ"قانون انتخاب اعضاء المجلس اإل -31

11/1،1/39/13 . 
 

 .13/؟/29/11،1  "قانون المجلس االسالمي الخاص باالنتخابات" . ملف رقم -39
 

 .1239شباط  1(. بتاريخ 29/1391/39/13(ملف رقم )9قرارات المجلس اإلسالمي . ملف رقم ) -33
 

. ملف رقم 999رقم القرار   ،"1/11/1232-هـ1311ول جمادى األ 91ر المجلس في جلسته المنعقدة في ا"قر -39

239/139/91/13  . 
 

 .1291نيسان  19التاريخ ( .29/9311/99/13( )1ملف رقم )" قرية ساريس " .  -31
 

 . 29/9،9/99/13(  1.رقم الملف)3/1المجلس  -31
 

" .ملف رقم  1231"المجلس االسالمي والهيئة العلمية البالغات الواردة من مراقب االوقاف العام خالل عام  -39

 . 1231بآ 13( .  القدس .بتاريخ 29/1399/31/13()9)
 

 .29/99،1/91/13". ملف رقم 92/3/1291"محضر جلسة يوم االثنين  -31

 

 .29/9،9/99/13(.ملف رقم 1ملف رقم ) -32
 

"منشور صادر عن المجلس االسالمي االعلى الى االئمة والخطباء والمدرسين والوعاظ بفلسطين."ملف رقم  -91
 .1299آب  31( .التاريخ 29/1319/99/13)
 

 . 1213اط شب 91(.التاريخ :29/9311/19/13) 1سالمية العليا" . الملف رقم "مهام الهيئة اإل -91
 

 .1212نيسان  91(. التاريخ: 29/9319/11/13) 1" . ملف رقم 1211موظفي الهيئة العلمية االسالمية المؤسسة " -99
 

". ملف رقم 11/1/1291"نظام تشكيل المجلس اإلسالمي األعلى بفلسطين الصادر عن المندوب السامي لفلسطين  -43

29/1332/91/13. 

 

م وتقديم التواصي بهذا الشأن". ملف رقم 1291كانون الثاني 91رخ في على المؤسالمي األ"نظام المجلس اإل -44

29/31،1/91/13 . 

 .1213تشرين األول  9(. التاريخ: 29/9319/11/13) 1"الهيئة العليا" .ملف رقم  -91
 

".ملف رقم 1299تموز 11-هـ 1391ذي القعدة  11( .جلسة يوم الثالثاء 1"وثائق ملف رقم ) -91

 . 911 (،قرار رقم29/933/99/13)
 

) التوثيق  99/9/1299ية". فلسطين: يافا، النشرة االولى اللجنة التنفيذ: "وثائق ومراسالت اللجنة التنفيذية العربية -99

 غير واضح(. 
 

 .13/؟/29/99،9"وظائف المجلس االسالمي وحقوقه والهيئة االسالمية العامة ووظائفها بالقدس".رقم الملف : -91
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 .13/؟/29/99،9االسالمية العامة ووظائفها القدس ب،ت. ".رقم الملف: "وظائف المجلس وحقوقه والهيئة -92
 

 :العربية المنشورةالمصادر 
 

 الصحافة:*. 
 

 الرسمية لحكومة االنتداب البريطاني: الصحيفة)الوقائع( . صحيفة أ(

 

 .1299كانون الثاني  1، القدس 11العدد  .صحيفة الوقائع."قوانين ووظائف المجلس" .1
 

"، ملف رقم م11/1/1291المجلس اإلسالمي األعلى بفلسطين الصادر عن المندوب السامي لفلسطين  نظام تشكيل" .2

كانون  1،القدس 11، العدد صحيفة الوقائعة األوقاف الفلسطينية. ر،مؤسسة إحياء التراث وزا29/1332/91/13

 .1299الثاني 

 

 .1299شباط 1،القدس،11العدد الوقائع . صحيفة .3
 

 .1299شباط 11، القدس:11لعدد ا .الوقائع صحيفة .4
 
 .1299آذار  11، القدس: 13العدد .الوقائع صحيفة .2

 
 .1299نيسان 1، القدس: 19العدد. الوقائع صحيفة .1

 
 .1299آيار    11، القدس:19العدد .الوقائع صحيفة .1

 
 .1299حزيران 11،القدس:12العدد .الوقائع صحيفة .1

 
 .1299تموز  11،القدس:91العدد .الوقائع صحيفة .2

 

 .1299تموز 31،القدس:99العدد .الوقائع  صحيفة .19

 

 .1299اب 11، القدس:93. العدد الوقائع صحيفة .11
 

 .1299تشرين الثاني 11، القدس:92ددالع.الوقائع صحيفة .12
 

 .1299كانون األول  11، القدس:11دد الع.الوقائع صحيفة .13

 

 .1293تموز  3، القدس:99العدد . الوقائع صحيفة .14
 

 .1293آب 1، القدس:21العدد . الوقائع صحيفة .12
 

 .1293بآ 11،القدس:29العدد.الوقائع صحيفة .11
 

 فلسطين : صحيفة ( ب
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د مشروع روتنبرغ فلسطين االنتداب سبعين  سنة ،وقيدها القرض اربعين سنة !،ومن يعلم قد يقوم غدا يسيف" .9

 1صدار يافا ،تاريخ اإل99-299:العدد فلسطين . فلسطينصحيفة . "بديا  أمشروع اخر يجعل االنتداب عليها 
 هـ1391محرم  1، الموافق 1299حزيران 99تموز و

 
 .1239بآ 19،يافا:19،السنة 191العدد .فلسطين  صحيفة .9

 
 . 1239شرين األول ت 1 ،يافا:11، السنة 111العدد .فلسطين صحيفة .9

 

 .1239شرين األول ت 1،يافا:11،السنة 111العدد . فلسطين صحيفة .9
 

 .1239تشرين األول 11،يافا:11،السنة 121العدد . فلسطين صحيفة .9
 

 .  1239تشرين األول 19،يافا: 11،السنة 121العدد .فلسطين صحيفة  .6
 

 .1239تشرين األول 91، يافا:11السنة . فلسطين صحيفة .1
 

 . 1239تشرين الثاني 19،يافا:11السنة 919العدد.فلسطين صحيفة .1
 

 .1239كانون األول 13، يافا:11، السنة 993العدد .  فلسطين صحيفة .1
 

 .1233ايار  3،يافا:19،السنة 19العدد .فلسطين  صحيفة .91

 

 .1233ايار  19،يافا: 19،السنة 11العدد .فلسطين  صحيفة .99
 
 .1233ايار 11،يافا:19،السنة19العدد .فلسطين  صحيفة .99
 
 .1233ايار 12،يافا:19،السنة 11العدد .فلسطين صحيفة .99
 

 .1233ايار 91،يافا:  19،السنة 12العدد .فلسطين صحيفة .99

 

: ،يافا19السنة  ،21.العدد صحيفة فلسطين." المأساة االندلسية في فلسطين توالي التبرعات لعرب الحوارث" .99

 .1233حزيران 99
 

 .1233تموز  31، يافا:19،السنة 191العدد .فلسطين صحيفة .96

 .1233آب  19، يافا:19، السنة 191دد الع.فلسطين  صحيفة .91
 
 .1239تشرين األول 19يافا: ،11،السنة 121العدد .فلسطين  صحيفة .91
 

 .1233كانون الثاني 11،يافا: 919العدد ،11لسنة ا.فلسطين  صحيفة .91
 

 .1233كانون الثاني  91،يافا:11السنة ، 991العدد .فلسطين  صحيفة .91
 

 .1233كانون الثاني  91، يافا: 11،السنة 992العدد .فلسطين  صحيفة .99
 

 : صحيفة الجامعة العربيةج( 

على المحكمة هل الخليل على المجلس االسالمي األأل العليا في الدعوى التي أقامها بعض قرار محكمة العد" (9
 .1239نيسان 1:بتاريخ ،131،العدد الجامعة العربيةصحيفة ."تقرر رد الدعوة وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف
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 .  1239تشرين األول13القدس:الجامعة العربية . صحيفة (9

 

 : ميةصحيفة الجامعة  االسالد( 
 
 .1239كانون األول 9:بتاريخ .الجامعة االسالمية  . صحيفة(9

 

 .1239كانون االول9: بتاريخالجامعة االسالمية . .صحيفة (9

 

صحيفة الجامعة الشؤون العسكرية الشرطة والبوليس" .- 1231عن اإلدارة في فلسطين وشرق االردن لسنة "(.  9

 .1239كانون األول  1يافا:، اإلسالمية

 

 الصراط المستقيم :  .صحيفةهـ(
ب آ 11، تاريخ: 132ددع.صحيفة الصراط المستقيم " انحالل المجلسية واالمعان في انتهاك المقابر" -1

1239. 
 

، 1، السنة 131.العدد  صحيفة الصراط المستقيمسالمية شئ غير هذا اجدى " .إنشاء جامعة أزمةإسباب أ" -9
 .1239أيلول  19يافا:

 
أيلول 19، يافا:بتاريخ 131العدد  .صحيفة الصراط المسقيمف تسند للمحاسيب"."وظائف المجلس وكي -9

1239. 
 

 
 

 :األجنبية غير المنشورةالمصادر 
 

 أرشيف دولة اسرائيل :*
 

 .  9539- 99 -//5-פملف "أراضي األوقاف" .  (1

8 33 -פقم ملف ر.2/3/1231، بتاريخ 3/1القدس ".وقف  –االستئذان بإستبدال وقف  الشيخ محمد تميم " (2

5/5. 

 . 5/5\32-פملف رقم "."بركة سليمان (3

 .5/5\33-פ" .ملف رقم وقاف في بيت أراضي أ"تأجير  (4

 .85/5 33-פ.ملف رقم وقاف مندرسة لمحسن عبد القادر"أ"تأجير  (2
 . 85/5 95פ ملف رقم بو يونس في حيفا " .أتأجير مسجد " (1

 . 85/5 39-פملف رقم ."وقاف من الكولونيل زكي بك"تبرع لأل (1

 .5/5\9-פملف رقم .9539-9539"1231-1239وقاف لسنة "الحسابات الجارية لأل (1

 . 5/5899פ ملف رقم اإلسالمي" .  للمجلس لألوقاف الثالثية اللجنة من الواردة "الرسائل (5
 

تشرين 1. تاريخ  5/5899פ ملف رقم . اإلسالمي" للمجلس لألوقاف الثالثية اللجنة من الواردة الرسائل " (92

 . 1239االول 
 المراقبة مسؤولية موضوع في األعلى اإلسالمي والمجلس الشرعية والمحاكم االوقاف مراقب بين "مراسالت (99

 .1239تشرين الثاني 99.تاريخ /89//5פملف رقم  األوقاف". على
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ول تشرين األ 11.تاريخ /89//5פ . ملف رقم على مع المؤسسات الحكومية"سالمي األ"مراسالت المجلس اإل (12

1239. 
 

 .1231آذار   2، تاريخ 891//5פملف رقم ".1231 لسنة العامة الموازنة "ملف (93
 

 .5/589פ .ملف رقم  "1231-1239وقاف "ميزانية األ (99
 

 פملف رقم . "1231-1239حكومية على مع المؤسسات الوثائق مراسالت المجلس االسالمي األ" (12

 . 1231آذار  31تاريخ .33/211

 العربية المراجع

، )عمان:مؤسسة عبد 1ط.(9191-9191ملكية االراضي في متصرفية القدس )ن مسعود.أمي بو بكر،أ (1

 (.1221،د شومانالحمي
 

 -)جامعة الدول العربية .أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخهند أمين. البديري، (2
 االمانة العامة، )د.ت((. 

 

 (.1221، )عكا:مؤسسة األسوار،مصطفى كبها :،ترجمة1ط . المفتي االكبرالبيلغ، تسفي. (3
 

سالمي الشرعي دراسة في رئيس المجلس اإل–مين الحسيني مفتي القدس أالحاج محمدتيسير. جبارة، (4

 (.1221،)عمان: دار الفرقان،1ط.(9191-9199نشاطاته االسالمية )
 

 .  1211، 1ط. وثائق فلسطينية في دور االرشيف اليهودية تيسير. جبارة، (2
 

 .(1221عكا: مؤسسة األسوار،) ،1ط. 9191-9191ملكبة األراضي في فلسطين  الحزماوي، محمد. (1
 

مجموعة وثائق حول تاريخ فلسطين السياسي واالقتصادي والتعليمي خالل فترة االنتداب حسين. حماد، (1

 (.9113، )جنين:منشورات المركز الفلسطيني للثقافة واإلعالم، 1ط. م9191-م9111البريطاني 
 

على بالقدس الستيالء الصهيوني على االرض الفلسطينية ومحاوالت المجلس االسالمي األسميح ."ا ،حمودة (1

 .91-33،ص9111،صيف 11،العدد حوليات القدسللحفاظ عليها". 
 

سميح. "دور المجلس اإلسالمي األعلى في الحفاظ على أراضي فلسطين من خطر التسرب للحركة  حمودة، (2

 .19-91ص  .9113، ربيع وصيف 11، العدد حوليات القدس". 1291-1299الصهيونية 
 

)قيادة الحاج امين  مفهوم القيادة السياسية في فلسطين في عهد االنتداب البريطانيسناء. حمودي، (11
 . 2111(والنشر لألبحاثبيروت:الشبكة العربية ) ،1،ط(الحسيني

 
عكا:دار ) ،9ط. 9191-م9191القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين بيان نويهض. ،الحوت (11

 . (1219االسوار مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
 

)طرابلس :الجماهيرية العربية الليبية الشعبية  .9191-9199فلسطين واالنتداب البريطاني خلة، كامل. (12

 .االشتراكية(
 

داغر، أسعد. "أأندلس أخرى في فلسطين :نشاط الصهيونيين لمشتري األراضي في طولكرم وإقبال األهلين  (13
مجموعة وثائق حول تاريخ فلسطين السياسي واالقتصادي . لبيع بسبب سوء الحال الزراعية " على ا
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جنين:المركز جمع وتقديم حماد حسين . )  .1292-1292والتعليمي خالل فترة االنتداب البريطاني 
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 (.9111،التراث
 

 (.1239،)يافا: مكتبة فلسطين الجديدة ،1ط.ة فلسطين العربية بين االنتداب والصهيونيالسفري،عيسى. (11
 

، مكتب الشؤون الفكرية والدراسات 1ط.  9191-9191التاريخ الوطني الفلسطيني الحديث سميح.  شبيب، (11

 .(9112، فتح
 

، )بيروت: 1ط. االوقاف في فلسطين ودورها في مواجهة االحتالل االسرائيليالصالحات، سامي محمد.  (11

 (.9111ت واالستشارات،مركز الزيتونة للدراسا
 

 (. 1211، )االردن:مكتبة المنار، 1ط. صفحات من حياة الحاج امين الحسينيالعبيدي،عوني جدوع . (12
 

القاهرة:دار الكتاب –، )دمشق 1ط. مين الحسيني المفترى عليهأالحاج العلوجي،عبد الكريم. (21

 (.9111العربي،
 

 (.1292عكا: دار منشورات االسوار، -فلسطين. ) 1919 - 9191المقاومة العربية في فلسطين علوش، ناجي.  (21
 

 

، 1ترجمة: محمد عودة الدويري، ط. مشكلة االراضي في النزاع القومي بين العرب واليهودجاك. كنو، (22
 (.1229)عمان: دار الجليل للنشر،

 

 . (1221األردن:المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،) ،1ط. تاريخ فلسطين الحديثعبد الوهاب. الكيالي، (23
 
شمس للنشر القاهرة: . )فلسطين في اواخر العهد العثماني–فلسطين ضحية وجالدون زهير. الفاهوم، (24

 (.2112،والتوزيع
 

، )فلسطين: طبع على حساب 1ط .فلسطين وسماحة المفتي االكبر الحاج امين الحسينيمحسن،عيسى . (22

 (.1221صندوق ال الحسيني في مطبعة الصخرة،

 

مين الحسيني". أوبناء الزعامة السياسية للحاج  1231اإلسالمي في القدس عام ؤتمر ."المعلي موسى، (21
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المؤتمر الدولي السابع لتاريخ بالد الشام –لعشرين الشام منذ الفتح العربي االسالمي الى نهاية القرن ا
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 (.2111منشورات لجنة تاريخ بالد الشام،
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 (.9119الوطنية،
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 (1211المحتله،
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