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  شكر و تقدير

  

الـدكتور  مام هذه الرسالة، كما أتقدم بالشكر لألسـتاذ         تاهللا تعالى أدين بالشكر أوالً لتوفيقي إ      إلى  

 على هذه الرسالة منذ كانت فكرة حتى أصبحت حقيقة، والذي سـاهم             نظام عباسي الذي أشرف   

فيها معنوياً ومادياً، كما أشكر األساتذة األفاضل في قسم التاريخ بجامعة النجاح الوطنية وأخص              

الدكتور جمال جودة، والدكتور عدنان ملحم، كما أتقدم بالشكر على الدكتور أمين            األستاذ  بالذكر  

في تطوير مستوى الرسالة بتقييماته وآرائه، كما أتقدم بالشكر إلـى األخـوة             أبو بكر الذي ساهم     

الذين ساهموا في توفير المادة العلمية لهذه الدراسة، كما أشكر األخ األستاذ خالد أبو ديه في قسم                 

الوثائق والمخطوطات، وإلى كل العاملين في مكتبة جامعة النجاح الوطنية، كمـا أشـكر كافـة                

  .مكتبة البلدية وخاصة في قسم السجالتالعاملين في 
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  بلدية نابلس إبان االنتداب البريطاني

1918-1948  

  إعداد

   سعادة علي سعادة علي

  إشراف

  نظام عزت العباسي. د.أ

  ملخصال

مدينة نابلس واحدة من المدن الفلسطينية التي تنتمي إلـى مجموعـة المـدن الكنعانيـة                

 ودمـشق   ، ونيـابلوس  ، فقيل شكيم  ،استمدت تسميتها من الشعوب والقبائل واألقوام الذين سكنوها       

  .الصغرى

  على تاريخهـا،   بشكل أو بآخر  تقلب على حكمها العديد من الشعوب والدول الذين اثروا          

  .دون أن تفقد طابعها الكنعاني األصيل

ميزتهـا  , الذي أضفى عليها صبغة خاصـة     , الجغرافي الهام من موقعها   اكتسبت أهميتها   

فامتـدحوها،  , ورد ذكرها في العديد من مؤلفات العرب والمـسلمين        , عن بقية المدن الفلسطينية   

  .يراتها، ووفرة مياهها، حتى أن بعضهم تغنى بهاووصفوا جمالها، وحسن مناخها، وكثرة خ

م، مثلها مثل بقية مدن بالد الشام، وضعوا عليها أشـهر رجـالهم،             )1516( دانت للعثمانيين عام  

  .ألحقوها بأهم والياتهم، أصبحت مع نهاية ألحكم العثماني مركزا للواء نابلس

 التي تبنتهـا الحكومـة      في منتصف القرن التاسع عشر شملتها عملية اإلصالح اإلداري        

م )1868(ففي عام . العثمانية، والتي كان منها استحداث وإنشاء البلديات في مدن الدولة العثمانية          

التي تـشكل فيهـا المجلـس       أنشأ فيها أول مجلس بلدي برئاسة رفعت تفاحة، لتأتي بعد القدس،            

وأنظمة من أجل تنظـيم     أصدر العثمانيون عدة قوانين     م  1864البلدي بعد اسطنبول مباشرة عام      

عمل المجلس، لتصبح فيما بعد بمثابة نظاما داخليا يبين طريقة اختيار الهيئـة اإلداريـة وحـق                 

  .الترشيح وأعمال المجلس وصالحياته



 ذ 

، رئيـسا،   )27(م حوالي   )1868-1918(لس البلدي، الذي تقلب على رئاسته منذ عام         تمكن المج 

ها أثر كبير في تطور وازدهار المدينة، وعلى رأسـها          من انجاز العديد من األعمال التي كان ل       

  .بناء المدارس، والنظافة وتحسين اإلنارة وصيانة عيون المياه

 احتل البريطانيون مدينة نابلس، فغيـروا فـي وضـعها اإلداري            م)1918-9-21(في  

خططاتهم االستعمارية، ليتمشى مع أطماع الحركة الصهيونية فـي إقامـة وطـن             مع م ليتناسب  

ليهود في فلسطين، فتارة جعلوها تابعة للواء، وتارة أخرى جعلوها مركزا للواء، كمـا حـاولوا              ل

وضع يدهم على مجلسها البلدي، الذين اعتبروه عنوان المدينة وواجهتها األمامية، فعينوا حاكمـا              

  .عسكريا للمدينة لتكون له الكلمة األولى واألخيرة فيما يخص الحياة العامة في المدينة

على الرغم من المحاوالت البريطانية الحتواء المجلس والهيمنة عليـه، إال أن المجلـس بقـي                و

محافظا على انتمائه الوطني، فتزعم حركة النضال السياسي في المدينة وتبناها، كما تمكن مـن               

تحقيق العديد من االنجازات في مجال الخدمات، فحسنوا اإلنارة والطرق، والمياه، والمـدارس،             

  .موا كثيرا بمسألة النظافة التي شكلت عبأ للمجلس بعدما تخلت عنها حكومة االنتدابواهت

م دخل المجلس البلدي مرحلة جديـدة،       )1924(بعد وفاة رئيس المجلس الشيخ عمر زعيتر عام         

كان لألحداث واالنقسامات السياسية التي مرت بها ساحة العمل الوطني الفلسطيني، كبير األثـر              

م جرت عملية انتخاب المجلس البلدي لتتنافس على هيأته اإلدارية، وألول           )1934(معليه، ففي عا  

مرة كتلتين، فازت كتلة سليمان طوقان الذي وضع نفسه في خندق المعارضة لزعامة الحركـة               

الوطنية الفلسطينية الحاج أمين الحسيني، مما أثر سلبا على عالقـة المجلـس البلـدي بـالقوى                 

  .والفعاليات الوطنية

 أن يحقق  العديد من      م)1948-1925(تمكن المجلس في هذه الفترة والتي امتدت من عام        

  .االنجازات، فتم ربط المدينة بشبكة إنارة كهربائية، وإيصال المياه بشبكة معدنية

م أعلنت حكومة االنتداب عن إجراء انتخابات جديدة للمجلس لم يرشح لها سوى             )1934(في عام   

  . التي أعلن رسميا عن فوزهم بالتزكيةسليمان طوقان وكتلته



 ر 

 بانخفاض مستوى انجازات    م)1934-1948(تميزت هذه الدورة والتي استمرت من عام        

المجلس، ويبدو أن السبب في ذلك يعود إلى أحداث الحرب العالمية الثانية ونتائجهـا، وكـذلك                

القبضة الحديدية، ممـا    تنامي حركة المقاومة الفلسطينية، حيث انتهجت حكومة االنتداب سياسة          

  .أضعف من قدرات المجلس
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  مقدمة

  عنوان البحث وأهميته

-1918(تدور هذه الدراسة حول موضوع بلدية نابلس إبان االنتداب البريطاني من عام             

 من حيث دورها في تسيير أمور الحياة العامة للسكان في المدينة، وتكمن أهمية هـذا                م)1948

  :الموضوع من خالل

الدولة العثمانية في إنشاء وتأسيس المجالس البلدية، التي كانت تعتبرها جـزءا مـن              دور  : أوال

حركة اإلصالح اإلداري، ووضعها للقوانين واألنظمة التي أصبحت تمثل النظام الـداخلي لهـذه            

المجالس من حيث االنتخابات وتعيين الرئيس ومن لهم حق االنتخاب والترشـيح، وكـذلك دور               

  .المجلس وانجازاته

محاولة حكومة االنتداب البريطاني احتواء المجلس البلدي الذي كان يمثل الواجهة األمامية            : ثانيا

 م)1924-1918(للنضـال السياسـي ضد االحتالل البريطاني فـي عهـده األول مـن عـام               

  .واألعمال واالنجازات التي حققها المجلس في هذه الفترة

م، وأثـر   )1925(تكتالت سياسـية واجتماعيـة عـام        معركة االنتخابات وما أفرزته من      : ثالثا

االنقسامات التي شهدتها ساحة العمل الوطني الفلسطيني على انتخابات المجالس البلدية في تلـك              

  .الفترة

جمود الدور السياسي للمجلس البلدي في دورته قبل األخيرة بعدما كان يمثـل الدعامـة               : رابعا

لذي أدى في النهاية إلى اتهامـه بـالتواطؤ مـع سـلطات             الرئيسية للقوى الوطنية السياسية، وا    

  .االحتالل البريطاني

الدور البريطاني وآثار الحرب العالمية الثانية ومحاصرة الثورة الفلسطينية، التي أثـرت            : خامسا

بشكل أو بآخر على شل قدرات المجلس في دورته األخيرة وعجزه عن القيام بالدور الذي وجـد   

  .متمثل في تقديم الخدمات للمواطنين والنهوض بالبنى التحتية لمدينة نابلسأصال من أجله، وال



 2

  :مبررات البحث

على الرغم من أهمية موضوع البلديات والتي كانت تعتبر األداة الوحيدة لتقديم الخدمات             

للمواطنين، وعلى عاتقها يقع العبء األكبـر فـي ازدهـار ونهـضة المدينـة، اال أن                 

د تكون متناثرة بين المصادر والمراجع، والقسم األكبر مكدس فـي           المعلومات حولها تكا  

قصائص من الورق المعـرض للتلـف لـسوء          سجالت وملفات البلدية بين صفحات و     

  .الظروف الجوية المحفوظ فيها

، )تاريخ جبل نابلس والبلقاء   (وقد كتب إحسان النمر جزء من موضوع البلديات في كتابه           

 شديد ولم يتعرض للتطور التاريخي للبلديات ودورها فـي          حيث تناول الموضوع بإيجاز   

رسم صورة الحياة العامة للسكان والتي أصبحت تمثل حقبة تاريخية هامة مـن تـاريخ               

  .مدينة نابلس

أما غيره من مؤرخين وكتاب فلم يستحوذ موضوع البلديات في كتاباتهم أو دراساتهم اال              

  . بهجت صبري: على جزء بسيط منها، أمثال

  :سلوب وعرض البحثأ

أعتمد الباحث على أسلوب التحليل التاريخي، حيث تم إيضاح الظروف التي نشأت فيها             

البلديات والعوامل التي ساعدت على تطور أدائها والمراحل التي مـرت بهـا، والمـد               

والجزر في تاريخها، إضافة إلى تأثير حكومة االنتداب البريطاني على أدائها ودورهـا             

  .واجباتهافي القيام ب

  :وقد قسمت الدراسة إلى أربعة فصول

يعطي لمحة عن جغرافية نابلس وتسميتها والوضع اإلداري للمدينة خالل العهـد            : الفصل األول 

العثماني، وكذلك عن نشأة البلدية وتطورها التاريخي، وآلية تشكيل المجلس البلدي ومهامه، كما             

  .يلقي الضوء على رؤساء البلدية في هذه الفترة
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-1918(يتحدث عن االحتالل البريطاني لمدينة نابلس ووضـعها اإلداري مـن            : الفصل الثاني 

  .م وأعمال البلدية وانجازاتها خالل هذه الفترة وعالقة البلدية بحكومة االنتداب البريطاني)1924

لوطنيـة  م وعالقة البلدية بالفعاليات والقوى ا     )1925(يتناول انتخابات البلدية عام     : الفصل الثالث 

 وأثر االنقسامات السياسية على االنتخابات وظهور التكتالت السياسية         م)1934-1925(من عام   

  .في انتخابات المجلس، وكذلك أعمال المجلس وانجازاته في هذه الفترة

م ، وفـوزه بالتزكيـة، وأعمالـه        1934يتحدث عن تشكيل المجلس البلدي عام       : الفصل الرابع 

حكومة االنتداب البريطاني والحرب العالمية في الحد مـن قـدرات           واختصاصاته، وكذلك دور    

  . م)1948-1934(المجلس عن القيام بمهامه، خالل الفترة من 

أما عن المصاعب التي واجهت الباحث، فكانت متعلقة بشكل أساسـي بقلـة المـصادر               

يـشها  والمراجع التي تتناول هذا الموضوع، وكذلك الظروف السياسية واألمنية التي يع          

شعبنا الفلسطيني، والحواجز العسكرية وسياسات اإلغالق ومنع التجول والحصار التـي           

تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلـسطينية التـي            

أرشيف مدينـة   : أدت إلى إعاقة تنقل الباحث للوصول إلى بعض المصادر الهامة، مثل          

  .يلالقدس، وأرشيف دولة إسرائ

  :دراسة في المصادر والمراجع

ـ أعتمد الباحث بشكل أساسي في هذه الدراسة على المصادر األصلية كالوثائق الم       شورة ن

وغير المنشورة وعلى المصادر، والمراجع الحديثة والموسـوعات، وأهـم المـصادر            

  :والمراجع التي اعتمدتها هذه الدراسة هي

  :الوثائق

رة كسجالت وملفات بلدية نابلس المحفوظة في مكتبة        تم االعتماد على وثائق غير منشو     

  .البلدية وخاصة تلك المتعلقة بقوانين االنتخابات وسجالت الناخبين ومراسالت البلدية
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-1918(أما الوثائق المنشورة، فقد وجدت في وثائق الحركة الوطنيـة الفلـسطينية مـن عـام                

 المجلس البلدي والحركة الوطنية في      م ألكرم زعيتر، خير معين على تفسير العالقة بين        )1939

  .فلسطين، وكذلك الدور السياسي للمجلس البلدي خالل تلك الفترة

  :المصادر التاريخية

  :استعان الباحث ببعض المصادر التي لها عالقة بموضوع الدراسة وأهمها

ا المصادر التاريخية التي لها عالقة بجغرافية مدينة نابلس وتطورهـا التـاريخي، وتـسميته    

  :ووضعها اإلداري خالل الحكم العثماني، مثل

، ابن ايـاس    )شذرات الذهب في أخبار من ذهب     (، ابن العماد    )الكامل في التاريخ  (ابن األثير 

، أبـو   )مفاكهة الخالن في حوادث الزمـان     (، ابن طولون    )بدائع الزهور في وقائع الدهور    (

، )فتوح البلدان (، البالذري   )لتاريخالكامل في ا  (، الطبري   )المختصر في أخبار البشر   (الفداء  

والتي أفادت الباحث في إبراز أهمية مدينة نابلس في التاريخ اإلسـالمي وتبيـان تطورهـا                

 .التاريخي واإلداري، حتى القرن السابع عشر الميالدي

التي تناولت نشأة البلدية وتطورهـا التـاريخي، وعالقتهـا     : المراجع والمؤلفات الحديثة   -

اب البريطاني والدور السياسي الذي لعبته البلدية في مجريـات األحـداث            بحكومة االنتد 

 :التي شهدتها ساحة العمل الوطني الفلسطيني في فترة االحتالل البريطاني وأهمها

قايق نهر  (،  )فلسطين خالل الحرب العالمية األولى وما بعدها      : ( مؤلفات بهجت صبري   -

أفادت الباحث في تبيـان الوضـع اإلداري        ، والتي   )الشريعة معبر المرور بين الضفتين    

لمدينة نابلس في عهد االنتداب البريطاني وكذلك دور المجلس البلدي في تطوير وصيانة             

  .قايق نهر األردن

، الذي أفاد في معرفـة الوضـع        )لواء عكا في عهد التنظيمات العثمانية     : ( زهير غنايم  -

 .اإلداري لمدينة نابلس في عهد الدولة العثمانية
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 وخاصة في حديثه    م)1948-1917القيادات السياسية في فلسطين     (يان نويهض الحوت    ب -

عن الدور السياسي للبلدية، وأثر االنقسامات السياسية على بروز التكـتالت الـسياسية             

 .واالجتماعية في انتخابات المجلس البلدي

 حكومـة   والذي يبـين دور   ) فلسطين العربية بين االنتداب والصهيونية    (عيسى السفري    -

االنتداب البريطاني في تهيئة الظروف المناسبة إلقامة الدولة الصهيونية ومحاولته تدمير           

 .البنى التحتية واالقتصاد الفلسطيني

والية بيروت الجزء األول لواء نابلس حيث       (محمد رفيق التميمي ومحمد بهجت الكاتب        -

 .د العثمانيأفاد الباحث في معرفة الدور الذي قامت به البلدية في العه

، حيث تم االستعانة به في إيجاد المنشور الذي         )تاريخ جبل نابلس والبلقاء   (إحسان النمر    -

أصدرته الدولة العثمانية بخصوص تشكيل المجلس البلدي، وخاصة أن الباحث لم يتمكن            

 .من إيجاد األصل منه لعدم وروده إال في هذا المؤلف

 :الموسوعات وأهمها

التي أفادت في معرفة التطور اإلداري لمدينة نابلس خالل فتـرة           : الموسوعة الفلسطينية  -

االنتداب البريطاني، وكذلك تعطي لمحة عن البلدية وانجازاتها وخاصة زمـن رئيـسها             

 .عمر زعيتر

التي تلقي الضوء على السيرة الذاتية لرئيس وأعـضاء المجلـس           : الموسوعة السياسية  -

 .البلدي

العرفان لكل من ساهم مع الباحث في الوصول إلى انجاز هذه           أخيرا ال بد من توجيه الشكر و      

الرسالة، ونخص بالذكر األستاذ الدكتور نظام العباسي الـذي أشـرف علـى إعـداد هـذه                 

الدراسة،وكذلك الدكتور جمال جودة الذي لم يدخر جهدا فـي توجيـه الباحـث وإرشـاده،                

 الباحث بالمنهج العلمي خالل     والدكتور عدنان ملحم الذي كان له دور واضح في صقل أفكار          

المساقات التي أنهاها الباحث في الجامعة، وكذلك جهود األخ خالد أبودية في مكتبة جامعـة               
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النجاح الوطنية وكافة الموظفين فيها، وكذلك اإلخوة في مكتبة بلدية نابلس وخاصة مـسئول              

  .السجالت فيها
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  الفصل األول

  

  بلدية نابلس في العهد العثماني

  1918-1868م من عا

  

  التسمية. أ: نابلس -1

  الموقع والمناخ.             ب

   الوضع اإلداري لمدينة نابلس خالل العهد العثماني-2

   نشأة البلدية وتطورها -3

   آلية تشكيل المجلس البلدي ومهامه-4

   رؤساء بلدية نابلس في هذه الفترة-5
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  :التسمية

كبير في ازدياد أهميتها، مما جعلها محط أنظـار         كان لموقع مدينة نابلس الجغرافي أثر       

الكثير من األمم والشعوب والغزاة الذين تكالبوا على حكمها، وأطلقوا عليها أسماء مختلفـة              

حسب اعتباراتهم، لتشتهر في كتب المؤرخين والرحالة بثالث أسماء رئيسية أطلقها عليهـا             

  :ونعتها بها اولئك الذين مروا عليها وحكموها وأهمهم

 : الكنعانيون -1

تشير المصادر التاريخية أن مدينة نابلس من أعمال الكنعانيين، بنوها فـي أواسـط أأللـف                

  " . 2"وسموها شكيم " 1"م.الثالث ق

وقد ذكرت نابلس تحت هذا االسم في الكثير من المصادر التاريخية، والجدول التالي يبـين               

  :أهمها

  

  
  االسـم  المصدر  الرقم

  3يم شك  العهد القديم  1

                                                 
. مـدائن فلـسطين   : األغا، نبيل خالد  624،ص1901)ط.د(،)د،ن(، بيروت،   1ج. لمقدسقاموس الكتاب ا  : بوست، جورج  1

  .296،ص1993، 1المؤسسة الفلسطينية للدراسات والنشر، بيروت، ط

هم احدى القبائل التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية واستوطنت فلسطين في األلف الثالث قبـل المـيالد،                   : الكنعانيون

وقيـل  . وقيل أنها بلغة الكنعانيين تعني المنطقة المنخفـضة       . نسبة الى جدهم كنعان   : ى الكلمة فقيل  تضاربت اآلراء في معن   

  . أنها تعني اللون األحمر

، ترجمة جورج حداد وعبد الكريم رافق، دار الثقافـة، بيـروت،            1تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، ج    : حتي، فيليب : انظر

  .85، ص1957، 2ط

  .387، ص1991، )ط.د(، دار الهدى، كفر قرع، 1، ج1ق. دنا فلسطينبال: الدباغ، مصطفى مراد
  . 97، 2، ج2الدباغ، مصدر سبق ذكره، ق. 624، ص 1ج: مصر سبق ذكره : بوست  2

  . المنكب او الكتف أو المكان المرتفعشيكم

، )ط.د(عة دمـشق،    ، جام )ن.د) (دراسة اقليمية (مدينة نابلس   : ، عارف، عبد اهللا   624، ص 1ج: مصدر سبق ذكره  : بوست

 البيشاوي، سـعيد    -120، ص 1967،  2، ط )م.د(،)ن.د(جغرافية فلسطين المصورة،    : خمار، قسطنطين – 17، ص 1964

، 1991عمان ط ) ن.د(،  )األوضاع السياسية واالجتماعية والثقافة واالقتصادية في عصر الحروب الصليبية        (نابلس  : عبداهللا

 .53مش، صها: نفس المرجع:  انظر أيضاً– 35دمشق ص
  .4:33الكتاب المقدس، سفر التكوين،  3
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   4شاكمي  رسائل تل العمارنة  2
  5سكيم المؤرخ اليوناني يوسيفيوس   3
  6سكم  نصوص اللعنات المصرية  4

 فدانت لهم شكيم كغيرهـا مـن المـدن          7م.ق63احتل الرومان فلسطين عام     : الرومان   -2

م مما دفع امبراطورها نيـرون      68الفلسطينية، ولكن سكانها تمردوا على الرومان عام        

فتوجه إليها واسـتطاع    :  الى إخماد التمرد   8* احد قادته وهو فالفيو فسبسيان     إلى إرسال 

 ولكـي يـضفي     -بسبب الفرق في العدة والعدد    –أن يحقق نصراً سهالً على المتمردين       

على المدينة الصبغة الرومانية وليمجد نصره، قام بتدمير مدينة شكيم وبناء مدينة جديدة             

، 9لك في نهاية القرن األول المـيالدي      ذية ما برثة و   إلى الغرب بقليل منها في موقع قر      

                                                 
  .97، ص2، ج2ق. مصدر سبق ذكره: الدباغ 4

عشر قبل الميالد، وهي لوحات مسمارية كتاب باللغة االكادية         ع  تعود الى القرنين الخامس عشر والراب     : رسائل تل العمارنة  

ر على بعض اللوحات في الرسائل الـواردة مـن          وموضوعها مراسالت من والة األقاليم والحكام الى فراعنة مصر ويظه         

  . أرض كنعان، تفسيرات باللغة الكنعانية، تعتبر األكثر قدماً مما لدينا من الكتابة الكنعانية

 1971القـاهرة دار المعـارف،      . حسن ظاظا، الساميون ولغاتهم، تعريف بالقراءات اللغوية والحـضارية للعـرب          : أنظر

  .54ص
  Josephus. Antiquities. BK.IV.P.102: انظر 5
   71، ص1963، 2، القاهرة، ط)ن.د: (دراسات في تاريخ الشرق القديم: فخري، احمد 6

  م340مؤرخ يوناني كنسي مسيحي توفي سنة :يوسيفيوس

  .8، ص1992، نابلس، )ط.د(، )ن.د) (م1918-م.ق2500(تاريخ مدينة نابلس : كلبونة، عبد اهللا صالح: انظر

مجموعة من الكسور الفخارية اكتشفت أواخر القرن التاسع عشر في مصر، دون عليها أسماء              : ةنصوص اللعنات المصري  

حكام مدن سوريا وفلسطين وبعض األدعية والتعاويذ الخاصة، احتفظ بها المصريون لظنهم ان لها مفعول سحري، إذ أنـه                   

خاصة به والمسجل عليها اسمه وبالتالي تـتم لهـم          في حالة تمرد احد حكام المدن التابعة لهم فما عليهم إال كسر الفخارة ال             

  .النصرة عليه

 .17هامش، ص: مرجع سبق ذكره: كلبونة
 البرغوثي،  -66، ص 1905) ط.د(مكتبة الطاهر إخوان، يافا     . مرشد الطالب الى جغرافية الكتاب    : منصور، القس اسعد   7

  .57، ص1923) ط.د(س، تاريخ فلسطين، مطبعة بيت المقدس، القد: عمر الصالح، وطوطح، خليل
  Josephus. Wars.Bk.111.ch. V11.p. 513: انظر 8

مؤسس األسر ة الفالفية التي حكمت االمبراطورية الرومانية فترة من الزمن وقد اتبع في حكمه سياسـة                 : فالفيو فسبسيان 

  )م96-م70(اإلصالح داخل اإلمبراطورية، حكم من سنة 

  .27، ص1999) ط.د(دار الفاروق، نابلس، . س في العصر المملوكينابل: العزة، رئيسة عبد الفتاح: انظر
 .36ص. مرجع سبق ذكره: البيشاوي 9
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 ومن هذه التسمية أخذت مدينـة نـابلس   10)المدينة الجديدة(وأطلق عليها اسم نيا بوليس    

الحالية أسمها حيث تحرفت الكلمة مع اختالف الناطقين بهـا إلـى أن أصـبح لفظهـا                 

  .11نابلس

ن هذه التسمية أطلقت علـى       ويبدوا أ  12أطلقوا عليها دمشق الصغرى   :  المسلمين بالعر -3

نابلس بسبب تشابه عادات وتقاليد المدينتين أوالّ، ثم تشابه الموقع للمدينتين فدمشق تقـع              

نـابلس  : "وقد ذكرها المقدسي بقوله   . 13في الغوطة ونابلس في واحة بين عيبال وجرزيم       

  .14"، يسمونها دمشق الصغرىنفي الجبال كثيرة الزيتو

إن معظم سكان نابلس قد غادروا مـدينتهم        "خ الحروب الصليبية    كما قال عنها رينسمان مؤر    

  . 15"المحبوبة التي كان يطلق عليها اسم دمشق الصغرى

هذه هي األسماء الرئيسية التي عرفت بها مدينة نابلس والتي تعود في دالالتها إلى إشـارات    

ورد  نة مثـل مـا    تاريخية واضحة بعيدة عن األساطير والخرافات التي حيكت حول تسمية المدي          

رفة، من أهل نابلس،    سئل شيخ من أهل المع    : "عند ياقوت الحمي في كتابه معجم البلدان بأن قال        

أنه كان هنا واد فيه حية قد امتنعت فيه، وكانت عظيمـة جـداً وكـانوا                : ك؟ فقال لم سميت بذل  

ا فعلقوها على باب    ا به وجاؤ فاحتالوا عليها حتى قتلوها وانتزعوا أنيابها و      " لس"يسمونها بلغتهم   

 ناب الحية ثم كثر استعمالها حتى كتبوها متصلة هكذا، فغلب           يأ" ناب لس "هذه المدينة فقيل هذا     

  .16"هذا االسم عليها

 
، 1971،  )ط.د(مطابع األهرام التجاريـة، القـاهرة،       . محمد عبد القادر محمد   . ترجمة د . آثار فلسطين : أولبرايت، وليم  10

 .238ص
 .101، ص2، ج2ق. مصدر سبق ذكره: الدباغ 11
أحسن التقاسيم في معرفـة     ): هـ387ت(س الدين أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر البناء المقدسي البشاري             المقدسي، شم  12

 .174، ص1877، )ط.د(مطبعة ليدن، . األقاليم
 .113هامش، ص. مرجع سبق ذكره: كلبونة 13
  .174ص. مصدر سبق ذكره: المقدسي 14
 .66، ص1962، بيروت، )ن.د(سيد ألباز العريني، ، ترجمة ال2ج. تاريخ الحروب الصليبية: ستيفن. رينسمان 15
 . 248، ص1955، بيروت، )ن.د(، 5معظم البلدان، ج) هـ626ت(ياقوت، شهاب الدين أو أبو عبد اهللا الحموي  16
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كما أن هذا اليعني أن هذه هي األسماء الوحيدة التي عرفت بها نابلس ولكنها األكثر شـهرة                 

  .وأن ذكرتهمووردت عند الكثيرين من الباحثين والكتاب التي سبق 

ومن األسماء األخرى التي ذكرت بها مدينة نـابلس مابورهـا أو مابورتـا وسـوخار، أو                 

  .18)كناية عن شدة مقاومتها للمحتلين( وقيل جبل النار 17سوفار

أما عن التطور التاريخي لمدينة نابلس منذ تأسيسها حتى االحتالل البريطاني لها فـيمكن أن               

  :نتتبعه من خالل الجدول التالي

  

  مالحظات  الى سنة  من سنة  الفئة الحاكمة الرقم

سكانها من قبائـل الحوبـون والجزريـون          م. ق2000  م. ق3000  19الكنعانيون   .1

  العرب

  وقع صراع مرير مع سكانها المحليين   م. ق1785  م. ق2000   20المصريون  .2

شهدت المدينة في عهدهم نوعا من الهـدوء          م. ق1550  م. ق1785  21الهكسوس  .3

واالزدهار واالنتعاش فزادت رقعة المدينـة      

  22غربا وزادت مساحة المعبد وبناء األسوار

ــة   .4 الفراعنــ

  23المصريين

في بعض األحيان تمكن أهلهـا مـن حكـم            م. ق1367  م. ق1550

أنفسهم ولكـن مايلبـث الوضـع أن يعـود          

  للمحتلين
                                                 

  .35ص. مرجع سبق ذكره: البيشاوي 17

.  فضالً عن عبادة األوثـان    لفظة سريانية بمعنى السكر والكذب ألن أهل شكيم اشتهروا بهاتين الصفتين          : سوخار أو سوفار  

  .624، ص1ج. مصدر سبق ذكره. بوست: أنظر
محاضـر  (نابلس مابين الماضي والحاضر     : في. نابلس في كتاب الجغرافيين والرحالة العرب والمسلمين      : خضير، جبر  18

، منشورات مركز   خليل عودة، ومحمود عطا اهللا    : تحرير  ) 1999آيار،  5الندوة التي عقدت في كلية اآلداب، قسم التاريخ،         

 .   197، ص1999نابلس ) 36(التوثيق والمخطوطات والنشر 
  .15مرجع سبق ذكره، ص: كلبونة 19
  260، ص1955، )ن.د(، )ط.د(ترجمة احمد فخري، . الحضارة المصرية: جون. ويلسون 20
  .138ص، )ت.د) (ن.د(، )ط.د(تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي، : برستد، جميس هنري 21

: كلبونة: انظر. تسمية مصرية أطلقت على الشعوب الميالة للحرب وتعني الملوك الرعاة أو األجانب أو الغرباء             : الهكسوس

  16هامش ص. مرجع سبق ذكره
  .17ص. مرجع سبق ذكره: كلبونة 22
  174، ص1ج. مرجع سبق ذكره. حتى 23
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  مالحظات  الى سنة  من سنة  الفئة الحاكمة الرقم

قبائــــــل   .5

  24الخابيرو

فقـد طابعهـا    في هذا العهد بدأت شـكيم ت        م. ق1200  م. ق1367

الكنعاني بسبب الفساد الـذي نـشرته هـذه         

  القبائل

ــباط   .6 األســ

  25األسرائيليون

وقعت معارك مريرة بـين سـكان المدينـة         م. ق918  م. ق1200

  26الكنعانيين واالسرائليين

ــة   .7 الفراعنــ

   27المصريين

في عهدهم أهملت المدينة بسبب بناء مدينـة          م. ق724  م. ق918

  .ار إليها فتحولت األنظ28سبسطية

دمرت المدينة تدميرا كامال باإلضافة الـى         م. ق605  م. ق724  29اآلشوريون  .8

مدينة سبـسطية والقـضاء علـى المملكـة        

  30اإلسرائيلية الشمالية

تم سبي اليهود في هذا العهد على يد نبوخذ            م. ق539  م. ق605   31البابليين  .9

  58632نصر سنة 

الفترة ركود لمدينة شكيم حيـث      شهدت هذه     م. ق333  . ق539  33الفرس  .10

  أصبحت تعد قرية عن كونها مدينة 

                                                                                                                                               
 

 175، ص1ج: نفس المرجع السابق 24
  735، ص)ت.د(، )ن.د(، )ط.د. ( قاموس الكتاب المقدس:بطرس، عبد الملك واخرين 25
 281-279: 1سفر القضاه  26
  357ص. مرجع سبق ذكره. برستد 27
  21ص. مرجع سبق ذكره. كلبونة 28
  158، ص)تاريخ الشرق القديم(انتصار الحضارة . برستيد 29

يرانهم وتوسعت دولتهم حتى أنها      بدو ساميين استوطنوا شمال العراق عاصمتهم أشور دخلوا في حروب مع ج            :اآلشوريون

  .شملت أجزاء واسعة من بالد الشام

  198ص) تاريخ الشرق القديم(انتصار الحضارة : برستد: أنظر
 211نفس المرجع السابق، ص 30
  86، ص1958، )ن.د(، )ط.د(موجز تاريخ العالم، ترجمة عبد العزيز توفيق حماد، : ويلز 31

لعربية إلى جنوب العراق وبنوا عاصمتهم بابل فنسبوا لهـا، كمـا أنهـم يعرفـون                نزحوا من جنوب الجزيرة ا    : البابليين

  219ص. مصدر سبق ذكره: برستد: انظر. بالكلدانيين نسبة إلى قبيلة كلدى
  218، ص1ج. مصدر سبق ذكره: حتى 32
  86ص. مصدر سبق ذكره: ويلز  33

م واسـتقرت فـي     .موطنها في القرن الثامن عشر ق       أوروبية هاجرت     –امة شرقية تعود بأصلها إلى قبائل هندو        : الفرس

  هضبة إيران وكونوا حضارة عريقة خاضت صراعاً مريراً مع البيزنطيين 

   262ص. مصدر سبق ذكره: برستد: انظر
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  مالحظات  الى سنة  من سنة  الفئة الحاكمة الرقم

االســــكندر   .11

  34المقدوني

تم جالء سكانها السامريين عنها بسبب تمرد         م. ق323  م. ق333

قاموا به ضد اليونـان واسـكن يونـانيين         

   35مكانهم

بعد موت االسكندر قسمت ممتلكاته بين قادته   م. ق198  م. ق323  36البطالسة  .12

كانــت فلــسطين ومــصر مــن نــصيب و

بطليموس، وفي هذه الفترة تبعـت نـابلس        

  37إدارياً لمصر

شهدت شكيم حالة من االزدهار العمرانـي         م. ق129  م . ق198  38السلوقيين .13

  39وترميم المباني

تعرضت شـكيم إلـى التـدمير علـى يـد             م. ق63  م. ق129  40المكابيين .14

  41هركانوس المكابي

شهدت مدينة شكيم تغيرات جذرية في هـذه           م636  م. ق63   42الرومان  .15

هدم المدينة وبناء مدينة اخـرى      : الفترة منها 

بالقرب منها إلى الغرب منها، وغير اسـمها       

  43إلى نيابولوس

                                                 
المختصر فـي أخبـار البـشر، المطبعـة الحـسينية          ): هـ732ت(اسماعيل بن عماد الدين، صاحب حماه       : أبو الفداء  34

  17ص: مدينة نابلس. عارف: انظر أيضاً. 45، ص1، ق1، جد)ت.د(المصرية، القاهرة، 
  23ص. مرجع سبق ذكره:  كلبونة35
  52، ص)ن.د(، )ت.د(، )ط.د(، 8قصة الحضارة، ج: ديورانت، ويل 36

سيطر على مصر وفلسطين بعد وفاة قائـده وبقيـت لـه       . نسبة إلى بطليموس وهو احد قادة االسكندر المقدوني       : البطالسة

 52المصدر السابق ص: انظر.  عام125رابة واتباعه ق
 52ص. نفس المصدر السابق 37
  598، ص1، ج1ق. مصدر سبق ذكره: الدباغ 38

  .نسبة الى سلوقس احد قادة االسكندر الذي سيطر على سوريا بعد وفاة قائده: السلوقيين

 53، ص8ج. قصة الحضارة: ديورانت: انظر

  24ص. مرجع سبق ذكره: كلبونة39 
 24ص: ع السابقجنفس المر 40
 17ص. مرجع سبق ذكره:  عارف-79ص. مرجع سبق ذكره: البيشاوي 41
، 2، ج2، ق1923) ط.د(تاريخ فلسطين، مطبعة بيت المقدس فـي القـدس،     : البرغوثي، عمر الصالح، وطوطح، خليل     42

  101ص
  2سبق واشرنا إلى هذا في سياق بحثنا ص 43
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  مالحظات  الى سنة  من سنة  الفئة الحاكمة الرقم

ازدهرت المدينة في هذه الفتـرة وتوسـعت          م1099  م636  44المسلمين  .16

حدودها وأصبغت بالصبغة اإلسالمية فكثرت     

ــ ــاش الم ــا وع ــسمرة جوامعه سلمين وال

والمسيحيين فيها على حد سواء في الحقوق       

  45والواجبات

خضعت نابلس للصليبيين مستسلمة ويبـدوا        1187  م1099  46الصليبيين  .17

أن ما دفعهم لذلك خوفهم أن يـصيبهم مـا          

أصاب غيرهم من مدن فلسطين مـن ذبـح         

  47وتدمير ارتكبها بحقهم الصليبيون

تميزت هذه الفترة بالـصراع بـين ورثـة            م1260   م1187  48األيوبيين  .18

  49صالح الدين على ملكيتها واالستيالء عليها

امتازت هذه الفترة بكثرة اضطرابات المدينة         م1516   م1260   50المماليك  .19

ومحاولة بعض مشايخ المدينة التمرد علـى       

   51المماليك

                                                 
تحقيق رضوان محمد رضـوان، بيـروت،       . فتوح البلدان ): هـ229ت(البالذري، ابو الحسن احمد بن يحيى بن جابر          44

  188، ص1983، )ط.د(

ـ 310ت(الطبري، ابو جعفر محمد بن جرير       : انظر أيضاً  ، 1939،  )ن.د(،  )ط.د(،  3ج: ، تـاريخ األمـم والملـوك      )هـ

 100ص
  41-33مرجع سبق ذكره ص: كلبونة. 45-40ص. مرجع سبق ذكره: البيشاوي 45
، )ط.د(، دار صـادر، بيـروت،       10الكامل فـي التـاريخ، ج     ): هـ530ت( الدين أبي الكرم الشيباني      عز: ابن األثير    46

، بيـروت،  )ن.د(، ترجمة الـسيد البـاز العرينـي،       1تاريخ الحروب الصليبية، ج   :  رينسمان، ستيفن  -. 285، ص 1979

  .456، ص1975لقاهرة، ، ا)ن.د(، )ط.د(، 1الحركة الصليبية، ج:   عاشور، سعيد عبد الفتاح-.438، ص1962
 .47-46ص. مرجع سبق ذكره: البيشاوي 47
الروضـتين فـي أخبـار الـدولتين النوريـة          ): هـ665ت  (عبد الرحمن اسماعيل بن عثمان شهاب الدين        : أبو شامة  48

عماد الـدين   :  األصفهاني -184، ص 3ج. معجم البلدان :  ياقوت –. 88، ص )ت.د( دار الجيل، بيروت،     2والصالحية، ج 

الفتح القسي في الفتح القدسي، تحقيق محمد محمود صبح، الدار القوميـة للطباعـة              ): 597ت  (ب أبو عبد اهللا محمد      الكات

): هـ1089ت(  ابن العماد، ابو الفالح عبد الحي بن علي بن محمد الحنبلي              -.613، ص 1965،  )ط.د(والنشر، القاهرة،   

 339، ص)ت.د(ق، بيروت، ، منشورات دار اآلفا3شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج
 58-48ص. مرجع سبق ذكره: كلبونة 49
، حققه ونشره، محمد مصطفى     1، ج 3السلوك لمعرفة دول الملوك، ق    ): هـ845ت(المقريزي، تقي الدين احمد بن علي        50

ي أبو المحاسن، جمال الدين يوسف بن تغري برد       –. 381، ص 1936،  )ط.د(زيادة، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،       

، 1949،  )ط.د(، مطبعة دار الكتـب المـصرية، القـاهرة،          7النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج      ): هـ874ت(

  23ص
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  مالحظات  الى سنة  من سنة  الفئة الحاكمة الرقم

حرت ظهرت عائالت محلية تنافـست وتنـا         م1831   م 1516   52العثمانيين  .20

فيما بينها على حكم المدينة مثل آل طوقـان         

  53وآل النمر

ــصريين   .21 المـ

زعامة محمـد   

  54علي

ظهرت عائالت جديدة مثل آل عبد الهـادي           م1841   م1831

على مسرح أحداث المدينـة تنافـست مـع         

العائالت التقليدية تمكنوا من الوصول إلـى       

السلطة بمساعدة محمد علي، كمـا شـهدت        

 الفترة نـشوب ثـورة ضـد        المدينة في هذه  

  55ابراهيم باشا

    

                                                                                                                                               
مجموعة من األتراك وصلوا الدولة اإلسالمية عن طريق األسر أو الفداء من التتار أو الـشراء، تمكنـوا مـن                    : المماليك

: هم التي سميت باسمهم في مصر وامتدت إلى الشام ومرت في مرحلتين           الوصول إلى السلطة واالستحواذ عليها وإقامة دولت      

  .البحرية والبرجية

  389، ص6ج. مصدر سبق ذكره: أبو المحاسن: انظر
، مكتبـة   2األنس الجليل في تاريخ القدس والخليل، ج      ): هـ297ت(مجير الدين، ابو اليمن مجير الدين العلمي الحنبلي          51

  332 ص،1973، )ط.د(المحتسب، عمان، 

، تحقيق الـدكتور    1مفاكهة الخالن في حوادث الزمان ج     ): هـ953ت(ابن طولون، محمد بن طولون الصالحي الدمشقي        -

 43، ص1962، 1محمد مصطفى، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، القاهرة، ط
، 2يق محمد مصطفى، ط   ، تحق 5بدائع الزهور في واقئع الدهور، ج     ): هـ930ت(أبو البركات محمد بن احمد      : ابن إياس  52

  149-144، ص2، ج2مصدر سبق ذكره، ق:  الدباغ–. 68، 1960، القاهرة، )ن.د(

 هم إحدى قبائل الغز هجرت موطنها األصلي من وسط آسيا بضغط من المغول واستقرت في تركيـا ينـسبون                    :العثمانيين

نت من االستيالء على أجزاء من أوروبـا  إلى جدهم عثمان بن ارطوغرول بن اورخان وسموا باسمه أسسوا دولة قوية تمك  

عندما هزموا في الحـرب     ) 1918(خرجوا منه عام    )  عام 400(ومعظم الوطن العربي دام حكمهم لمنطقتنا العربية قرابة         

 –بالد الشام ومـصر     : رافق، عبد الكريم  :  انظر –. العالمية األولى عندما وقفوا على جانب ألمانيا في حربها ضد الحلفاء          

: لوتـسكي . 43-25، ص 1968، المؤلف، دمشق،    2، ط )م1798-1516 (-تح العثماني الى حملة نابليون بونابرت     من الف 

  7، ص1980، 7تاريخ األقطار العربية الحديث، ترجمة، الدكتورة، عفيفة البستاني، دار الفارابي، بيروت، ط
، 1سة الدراسات الفلسطينية، بيـروت، ط     ، مؤس )1918-1700(تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني       : مناع، عادل  53

  119-114، ص1999
  176-172، ص2، ج2بالدنا فلسطين، ق: الدباغ 54

جندي الباني وصل مصر عن طريق األسطول العثماني الذي أعدته الدولة العثمانية ألخـراج نـابليون مـن                  : محمد علي 

عثمانيين سرعان ما قضوا علـى طموحاتـه        مصر، تمكن من الوصول إلى السلطة وتأسيس دولة حديثة في مصر ولكن ال            

  .م1941وانهوا حكمه عام 

 270-246، ص1951، القاهرة، )ن.د(، )ط.د(عصر محمد علي، : ألرافعي، عبد الرحمن: انظر
 319، ص1975، نابلس، 2، ط1تاريخ جبل نابلس والبلقاء، ج: النمر، إحسان 55
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  مالحظات  الى سنة  من سنة  الفئة الحاكمة الرقم

تركزت السلطة في المدينـة بيـد األتـراك            م1918   م1840  56العثمانيين  .22

، كما شهدت   57فأصبح حكامها من غير أهلها    

  58هذه الفترة تشكيل أول مجلس بلدي للمدينة

ــتالل   .23 االحــ

  59البريطاني

يونية شهدت الفترة دوراً نشطاً للحركة الصه        م1948   م 1918

من أجل تطبيق وعد بلفور، فتنامت المقاومة       

الشعبية في فلسطين ونابلس وتشكلت الوفود      

للمؤتمرات الدولية ورفعت العرائض وعقدت     

مؤتمرات محلية في نـابلس وغيرهـا مـن      

المدن الفلسطينية لمواجهة خطر االحـتالل      

   60والتهويد

                                                 
 232، ص)ت.د(، مصر، )ن.د(ر الجليل للطباعة، سوريا في القرن التاسع عشر، دا: ة، عبد الكريمبغراي 56
  181، ص2، ج2مصدر سبق ذكره، ق: الدباغ 57
 27-26، ص3مرجع سبق ذكره، ج: النمر 58
  142- 138، ص3مرجع سبق ذكره، ج: النمر 59
  183، ص2، 2مصدر سبق ذكره، ق: الدباغ 60
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  : الموقع والمناخ 

 الفلسطينية من حيث موقعها، فهي تقع في وسط المدن          تعتبر مدينة نابلس من أهم المدن       

، بنيت في واد يمتد من الشرق إلى الغرب بين جبلين حاال دون امتدادها شـماالً أو                 61الفلسطينية

م في حين زاد طولها كثيراً لتبلغ مساحتها المأهولة بالسكان حـوالي            1200جنوباً، بلغ عرضها    

 مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين مستطيلة ال عرض         مدينة: " ذكرها القزويني بقوله   62)2كم9(

  .63"لها

 66 ومن الجنوب جبل جرزيم    65 وعصيرة الشمالية  64يحد المدينة من الشمال، جبل عيبال       

 ومن الغرب قرية زواتا وبيت ايبا وبيت وزن، ومـن           67)كما يسميه السامريون  (أو جبل الطور    

 وديـر الحطـب وبيـت فوريـك         الشرق، سهل بالطة وعسكر ووادي الباذان وروجيب وسالم       

نابلس في الجبال كثيرة الزيتون يسمونها دمشق الـصغرى         "وصفها المقدسي بقوله    . 68وعزموط

  .69"وهي في وادي قد ضغطها جبالن

 
 12مرجع سبق ذكره، ص: عارف 61
  12المصدر نفسه، ص 62
  277الد وأخبار العباد، صآثار الب: القزويني 63
الجبـل  : لفظ كنعاني بمعنى الصخور أو الحجارة، وهو المعروف عند النابلسيين بهذا األسم، ومن أسمائه أيضاً              : عيبال 64

م فيه ضريح سلمى وسليم وهما أخوان من األوليـاء          910الشمالي، وجبل الست السليمة، وجبل سالمية، يرتفع عن البحر          

مصدر . الدباغ: انظر. حد فاحترمه النابلسيون ونذرا النذور عنده، وهو شديد االنحدار باتجاه المدينة          ماتا ودفنا في محل وا    

  23ص. سبق ذكره
  98، ص2، ج2مصدر سبق ذكره، ق: الدباغ 65
جبل يحد المدينة من الجنوب وجرزيم عند السامريين يعني الفرائض فهو بلغتهم جبل الفرائض ويسمى أيـضاً                 : جرزيم 66

  23ص. مصدر سبق ذكره. الدباغ: انظر. م880ور، يرتفع عن البحر جبل الط
طائفة قليلة العدد يرى أتباعها أنهم ورثة بني إسرائيل وحماة التوراة الحافظون لوصاياها العشر وهم بقيـة                 : السامريون 67

فتـرة طويلـة ولـم ينـالوا     األسباط العشر أوالد يعقوب عليه السالم، سكنوا نابلس منذ القدم، اضطهدهم اليهود والرومان      

حقوقهم الدينية والمدنية إال بعد الفتح اإلسالمي للمدينة، اندمجوا مع العرب في المدينة، وما زالوا حتى اآلن يتمتعون بنفس                   

 . الحقوق التي يتمتع بها النابلسيون
 12مرجع سبق ذكره، ص: عارف 68
  174ص. احسن التقاسيم في معرفة األقاليم: المقدسي 69
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، واعتبرها   70شماالً) كم69(شرقاً، وعن القدس    ) كم42(تبعد نابلس عن البحر المتوسط        

  .البعض عاصمة اإلقليم الجبلي الفلسطيني

فهو جزء من مناخ البحر المتوسط الذي يمتاز بارتفـاع حرارتـه وجفافـه              : اخهاأما من 

 وفيرة المياه، فباإلضـافة     72، تربتها خصبة  71صيفاً، وسقوط أمطاره مع اعتدال في حرارته شتاء       

إلى كمية المياه التي تسقط عليها والتي تعتبر كافية إلنبات الكثير من المحاصيل الزراعية، فـان                

نـابلس مدينـة    "، وصفها مجير الدين بقوله      73ر بعدة عيون تتدفق من سفوح جبالها      المدينة تستأث 

 وقـال عنهـا   74"خرج منها كثير من العلماء واألعيان، وهي كثيرة األعين... باألرض المقدسة   

  .75"مدينة نابلس، وهي مدينة عظيمة، كثيرة األشجار، مطردة األنهار"ابن بطوطة 

 نابلس إستراتيجية من الناحيتين االقتصادية والـسياسية        ومن هنا استطيع القول أن مدينة     

  :لالعتبارات التالية 

موقعها المتوسط جعلها تتمتع بمكانة مرموقة بين المدن الفلسطينية فهي حلقة وصـل بـين                .1

  .الشمال والجنوب والشرق والغرب

مرور خطوط المواصالت الرئيسية من وسطها جعلها تتحكم بطرق التجارة المحليـة فـي               .2

  .فلسطين، كما أصبحت تحتوي على أهم سوق تجاري في فلسطين

وقوعها في منتصف المنطقة الجبلية في فلسطين جعلها العاصمة الطبيعية للمنطقـة الجبليـة              .3

  .76دون جدال

 
  10مرجع سبق ذكره، ص: عارف 70
  36ص. مرجع سبق ذكره: البيشاوي 71
  145ص. جغرافية فلسطين: النحال، محمد سالمة 72
 38ص. مرجع سبق ذكره: عارف 73
، مكتبـة   2األنس الجليل في تاريخ القدس والخليل، ج      ): هـ927ت(ابو اليمن مجير الدين العلمي الحنبلي       : مجير الدين  74

  75م، ص1973المحتسب، عمان، 
 47، ص1تحفة األنظار، ج: ابن بطوطة 75
76 Encyclopedia of Archaeological, Vol. 4.p.p266  
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ها جعلها مصدراً للمنتوجات الزراعيـة علـى        تمناخها المعتدل ووفرة مياهها وخصوبة ترب      .4

لزيتون و الرمان وأشجار الكرمة والتين الذي يـزرع         اختالف أنواعها ففيها تزرع أشجار ا     

وأشجار الفاكهة والحمضيات والخضروات والحبوب والبقوليات علـى        * بكثرة في قرية تل   

  .77اختالف أنواعها

 
  216-212ص. مرجع سبق ذكره: البيشاوي 77

تـشتهر بزراعـة الزيتـون      ) كم6(قرية تقع على سفح جبل إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس تبعد عنها حوالي               : تل* 

  . اشتيه، رمضان، عصيدة، حمد: صاً األبقار، فيها أربع عائالت رئيسية وهيوالتين والحبوب وتربية الماشية وخصو
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  : الوضع اإلداري لمدينة نابلس خالل العهد العثماني  -2

وضـاع الـسياسية    ورث العثمانيون نظاماً إدارياً في بالد الشام يكاد يكـون نتـاج لأل              

واالقتصادية واالجتماعية التي أثرت على استقراره تبعاً الختالف النظم السياسية والدينية التـي             

  .سيطرت عليه

فقبل مجيء العثمانيين لبالد الشام وفي العصر المملوكي على وجه التحديد كانت بالد الـشام        

كن عدد هذه النيابـات أو المماليـك      مقسمة إلى وحدات إدارية أطلق عليها نيابات أو ممالك، لم ي          

ثابتاً بل تغير تبعاً للظروف التي تمر فيها المنطقة، وتبعاً لهذا االختالف فقد تغيرت تبعية مدينـة                 

  :نابلس اإلدارية من نيابة إلى أخرى وذلك كما يلي 

دمشق، حلب،  : قسمت بالد الشام الى ست نيابات أو ممالك وهي        : في بداية العصر المملوكي    .1

  .79 وكانت نابلس تبعاً لهذا التقسيم تتبع نيابة دمشق78اه، طرابلس، صفد الكركحم

م زيدت عدد النيابات في بالد الشام لتصبح سبع نيابات وذلك عندما استحدثت             1311في عام    .2

  .80نيابة غزة حيث ألحقت بها مدينة نابلس مباشرة

 ليصبح مجموعها ثمـاني     م أضيفت نيابة القدس إلى مجموع نيابات بالد الشام        1393في عام    .3

 وفي هذه الفترة التفت المماليك إلى هـذه المدينـة           81نيابات، عندها ألحقت نابلس لهذه النيابة     

نظراً ألهميتها وذلك بأن اختاروا ألدارتها مسئوالً كبيراً أطلقوا عليه لقب أميـر أو كاشـف                

س ثم أصبح فيما بعـد مـن   وكان تعيينه في البداية يتم من خالل والي النيابة التي تتبعها نابل   

مراقبة األمن، والمحافظة علـى أرواح النـاس        : وقد حددت صالحياته في   . السلطان مباشرة 

 
  186، ص4ج. صبح االعشى: القلقشندي 78
 187العمري، ممالك األبصار ص. 46ص. زبدة كشف الممالك: ابن شاهين 79
بة غزة في   نيا: ، محمود عطا اهللا   174 ص 13الصفدي ج : انظر أيضاً . 193 ص 9ج. ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة     80

  19ص. العهد المملوكي
تاريخ نيابة بيت المقدس في العـصر المملـوكي،         : غوانمة: انظر أيضاً . 205، ص 4ج. مصدر سبق ذكره  : القلقشندي 81

  19ص
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، كما تعاقب على إدارتها مجموعة من األمراء ذوي المكانة المرموقة في الدولة             82وأرزاقهم

 والرملـة   الحسن بن يوسف ابن أيوب البدر التركماني الذي ولي نيابة القدس          : المملوكية مثل 

  83ونابلس والكرك أكثر من مرة

حلـب،  : في نهاية العهد المملوكي قلصت عدد النيابات إلى ثالث نيابـات رئيـسية وهـي               .4

  .84طرابلس، دمشق، تبعت نابلس نيابة دمشق ضمن هذا التقسيم

أما في العهد العثماني، وذلك عندما تمكن العثمانيون من بسط سيطرتهم على بالد الشام                

 التي انتصروا فيها على المماليك، وحتى سـقوط الدولـة           85م1516مرج دابق عام    بعد معركة   

  :م فقد كان الوضع اإلداري لمدينة نابلس كما يلي1918العثمانية عام 

مانيين الحكم ابقوا على التقسيمات اإلدارية      ثومنذ أن تسلم الع   : في مطلع القرن السادس عشر     .1

 أي تغيير يذكر على التقسيم اإلداري لبالد الشام         على ما هي عليه زمن المماليك ولم يحدثوا       

باستثناء تغيير في أسماء وحداتهم اإلدارية فغيروا اسم النيابة على اسم والية وأصبحت بالد              

حلب، طرابلس، دمشق، وكانت نابلس تعتبر سنجقاً أو        :  إلى ثالث واليات هي      ةالشام مقسم 

  .86لواء تابعاً لوالية دمشق

تميز بظهور بعض القوى المحلية التي أثرت على استقرار الدولـة           : شرفي القرن السابع ع    .2

داخلياً، وأمام هذه األحداث حاولت الدولة إضافة والية جديدة لوالياتها الثالث وذلـك عـام               

 
 319- 318، ص12ج. مصدر سبق ذكره: القلقشندي 82
  131، ص3ج. الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: السخاوي 83
  7مرجع سبق ذكره ص: مناع 84
بالد الـشام   : عبد الكريم رافق  . 68، ص 5ج. مصدر سبق ذكره  : ابن اياس . 24، ص 2ج. مفاكهة الخالن : بن طولون ا 85

  ومصر
  7ص. مرجع سبق ذكره: مناع 86
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 لتصبح عدد والياتها أربع واليات وُألحق سنجق نابلس         87م عندما أضافت والية صيدا    1660

  .88إلى والية صيدا الجديدة

م استحدثت والية بيروت وأصبحت نابلس متصرفية تابعـة لهـذه الواليـة             1888 في عام  .3

  .89الجديدة

وهكذا نلحظ أن العثمانيين لم يحدثوا تغييراً جوهرياً في تقسيماتهم اإلدارية إال بقدر مـا               

كانت تقتضيه الضرورة األمنية لذلك، سواء من استحداث لوالية جديدة أو دمج لوالية في والية               

  . حين بقي اإلطار العام لنظامها اإلداري موروثاً وعلى حالهأخرى، في

وحتى تتمكن الدولة العثمانية من تمرير قراراتها وتسهيالً التخاذ األوامر على اعتبـار             

أنها كانت دولة مركزية الحكم فقد قسمت الدولة إلى عدد من الواليات، وكل والية إلى عدد مـن    

 عدد من النواحي وكل ناحية إلى عدد من األقـضية وكـل             األلوية أو السناجق، وكل سنجق إلى     

  . قضاء إلى عدد من القرى

  : نشأة البلدية وتطورها-3

قبل الحديث عن نشأة البلدية ال بد أن نستعرض الجهاز اإلداري لمدينة نابلس في العهـد                

  :العثماني الذي كان كما يلي 

): 1670-1516من عـام    (إلقطاعية  منذ أن دخل العثمانيون بالد الشام حتى ظهور أسرها ا          .1

بقي أمر مدينة نابلس حالها حال بقية مدن فلسطين تدار من األمراء والوالة الذين يتم تعيينهم                

جـان بـرد الغزالـي مـن     : مباشرة من الحكومة المركزية ومن غير سكانها ومن أشهرهم      

ـ      91م1590-1588، إبراهيم الطالوي من عام      90م1516-1522 ن ، قرقماز بن منـصور ب
 

مـصدر سـبق    : مناع. 158مرجع سبق ذكره، ص   : رافق: ايضا:  انظر 10، ص 2، ج 2ق. مصدر سبق ذكره  : الدباغ 87

  9ص. ذكره
  271ص، 2ج. مصدر سبق ذكره: المحبي 88
  11، ص2، ج2ق. مصدر سبق ذكره: الدباغ 89
  121- 119، ص2ج. الكواكب السائرة: الغزي 90
 18- 17، ص1ج. خالصة األثر: المحبي 91
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 األمير فروخ بن عبد اهللا      92م الذي اشتهر بظلمه وببطشه لسكان المدينة      1593فريخ في عام    

  .م1612الشركسي 

تميزت هذه الفترة بظهور : م1830-1671في ظل الوالة من أبناء أسرها اإلقطاعية من عام           .2

فـات  ، الذين نشبت بينهم الخال93بعض األسر اإلقطاعية من أبنائها مثل آل النمر وآل طوقان       

والفتن التي تطورت في معظم حاالتها إلى االقتتال مما دفع كل منهم إلى إيجاد تحالف حتى                

خارج المدينة األمر الذي أدى على انتقال هذه الصراعات إلى القرى المجـاورة وظهـور               

، وكان للدولة   94أحالف أطلق على الموالين آلل طوقان بالقيسية والموالين آلل النمر باليمنية          

نية دور بارز في تذكية مثل هذه الصراعات، حيث كانت تلجأ لمثـل هـذه الـسياسة                 العثما

  . لتتمكن من إحكام قبضتها على المنطقة تماماً مثلما فعلت في لبنان بين الموارنة والدروز

بقـي التنـافس علـى      : م1842-1832فترة الحكم المصري للمدينة زمن إبراهيم باشا من          .3

مر وآل طوقان طيلة القرن الثامن عشر حتى خضوع نـابلس           الزعامة محصوراً بين آل الن    

، حاول إبراهيم باشا إيجاد قوى محلية جديدة تنافس العائالت          95م1831للحكم المصري عام    

التقليدية التي كانت تأخذ الوجه العثماني في محاولة منه إيجاد فئات نفعية يستغلهم في بـسط                

قان وآل النمر فأوجد آل عبـد الهـادي وآل          سيطرته على المدينة والتخلص من نفوذ آل طو       

، وقد تمكنت هذه العائالت من تسلم السلطة بمساعدة إبراهيم باشا فـي             96حمدجرار وآل اال  

  .حين انقلب بعضها اآلخر عليه وحاربوه مثل آل األحمد

  :م1868-1841عودة الحكم العثماني حتى تأسيس أول مجلس بلدي في المدينة من عام  .4

  

 
  426، ص4ج. مصدر سبق ذكره: المحبي 92
 174ص. مرجع سبق ذكره: مناع 93
 252، ص1990، عمان، 2ط. 1882- 1856تحوالت جذرية في فلسطين، : شولش، الكسندر 94
  249- 245ص. عصر محمد علي: فعيالرا 95
 86ص. مرجع سبق ذكره: كلبونة 96
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ترة بقيام الدولة العثمانية ببعض اإلصالحات اإلدارية بهدف إحكـام قبـضتها            تميزت هذه الف  

على والياتها من ناحية وتسهيل إيصال األوامر والتعليمات إليها من ناحية ثانية، ومـا أن عـاد                 

الحكم العثماني للمدينة حتى عاد الصراع من جديد بين العائالت في المدينة ولكن هـذه المـرة                 

هرت تحالفات جديدة بين أعداء األمس بسبب ظهور خطر جديد تمثل فـي آل    تغيرت أطرافه وظ  

عبد الهادي، وقد ضاقت الدولة ذرعاً في هذه الخالفات وأحدثت لها حالة من عـدم  االسـتقرار                  

الذي كانت ترجوه الدولة العثمانية نظراً النشغالها في حروبها الخارجية وكثـرة تـدخل الـدول       

اخلية من جهة أخرى، األمر الذي دفع الحكومة الى اللجوء على تعيين            األوروبية في شؤونها الد   

حكام من خارج المدينة ومن طرف الدولة مباشرة وغالباً ما كانوا من أصل تركي مثـل قيـام                  

 وكذلك إلقاؤهـا    97م1847الدولة بعزل سليمان بك طوقان وتعيين عثمان بك التركي مكانه عام            

  .98م وتعيين التركي يوسف رضا بك1859عام القبض على محمود بك عبد الهادي 

وفي منتصف القرن التاسع عشر أصدرت الدولة العثمانية مجموعة من القوانين والتنظيمات            

اإلدارية بهدف إعادة النظر في أنظمتها القديمة التي استمرت طيلة ثالث قرون ونصف، وفـي               

عن تشكيل المجالس البلدية فـي      م الذي أعلن فيه     1865هذا اإلطار جاء المنشور السلطاني عام       

م ثم تبعه قانون نظـام إدارة  1867مدن الدولة العثمانية، ثم تاله قانون نظام المجالس البلدية عام      

م الذي أزال كل لبس عن مهام وصالحيات وآلية تشكيل المجـالس البلديـة              1871الواليات عام   

  .99وعدد أعضائه

 -كبقية مدن الدولة  –سارعت المدن الفلسطينية    وبناء على ما جاء في المنشور السلطاني فقد         

في تشكيل المجالس البلدية، وكانت مدينة نابلس ثاني مدينة فلسطينية تـشكل فيهـا أول مجلـس       

فخر " وقد تم تشكيل البلدية بناء على المنشور الذي صدر عن الدولة العثمانية وهذا نصه               100بلدي

 
نابلس في القرن التاسع عشر، رسالة ماجستير غير        : أكرم. الراميني. انظر أيضاً . 345،  1مرجع سبق ذكره، ج   : النمر 97

 75، 1974منشورة، الجامعة األردنية، عمان، 
  336-335، ص1م. مجموعة من المحررات السياسية: الخازن 98
  59ص. مرجع سبق ذكره: صبري 99

دون . 301مدائن فلـسطين ص   :اآلغا. 115مذكرات وتسجيالت، ص  : دروزة. 26، ص 3ج. مرجع سبق ذكره  : النمر 100

  .59مرجع سبق ذكره، ص: الراميني. 29ص. مرجع سبق ذكره: صبري. 20ص. ية نابلسدبل: مؤلف
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يخ محمد أفندي تفاحة الحـسيني المنـصوب اآلن         العلماء الكرام ذوي السادات الفخام مودتلو الش      

  .رئيساً للمجلس البلدي في نابلس مركز متصرفية لواء البلقاء زيد فخره

لما كان تشكيل المجالس البلدية في مراكز األلوية هو متكفل في محسنات عديـدة إلـى                  

ة لواء البلقـاء    البلدان قد نوسب لدى الوالية الجليلة تشكيل مجلس بلدي في نابلس مركز متصرفي            

ونظراً ألهلية ولياقة جنابك صدر أمر الوالية بتعيينك رئيساً إلى المجلس المذكور على وجـه أن     

هـ من واردات   1284يتخصص معاش مناسب تتناوله شهر بشهر من اعتبار تشرين األول سنة            

 ومن مقدار الرسومات التي تخصص له، وحيث المجلس المذكور جرى تشكيله وتقدمت مضبطة            

جوابيه ألعتاب الوالية الجليلة بطلب تعليمات مصحوبة بعلم مقدار الرسومات المخـصص إلـى          

المجلس البلدي مع بوصالية معاش فيجب انك تداوم على الحضور إلى المجلـس البلـدي مـع                 

بوصالية معاش فيجب أن تداوم على الحضور إلى المجلس صارفاً الهمة باالتفاق مـع عمـوم                

ائل طهارة البلدة ونظافتها وتعديل أسعار أرزاقها وتحسين عمرانها حسب          ه الستكمال وس  ئأعضا

التعليمات التي ترد من مركز الوالية إيجاباً لحميتك واقتضى لفرايض الغيرة الوطنية واإلنسانية             

 20/وبناء على ذلك قد تحرر هذا المرسوم من جانب متصرف لواء البلقـاء ليعمـل بموجبـه                  

   .101" مالي1284ي أيلول سنة  هجر1285جمادي أول سنة 

  :وبالنظر إلى هذا المنشور نستنتج ما يلي 

  :بالنسبة للرئيس 

 م1873احتفظت الحكومة لنفسها بحق تعيين الرئيس سواء في الفترة التي سـبقت عـام          .1

والتي كانت تسند منصب الرئاسة لمن تراه مناسباً وبدون انتخاب أو حتـى بعـد هـذا                 

 
مصدر سبق  : التميمي والكاتب : انظر. م1863ك عام   أول مدينة تأسس فيها أول مجلس بلدي في فلسطين هي القدس وذل           *

  48ذكره، ص
  27-26، ص3ج. مرجع سبق ذكره: النمر 101

وتجدر اإلشارة هنا أنني لم اعثر على أصل هذا المنشور في سجالت بلدية نابلس أو سجالت المحكمة الشرعية أو حتى في                   

كما أن ارشـيف بلديـة      ) تاريخ جبل نابلس والبلقاء   (مر  المصادر والمراجع التاريخية باستثناء وروده في كتاب إحسان الن        

  .م1892نابلس يخلو من أي وثيقة قبل تاريخ 



 26

                                                

 يعين من بين المنتخبين حتى لو لم يحـصل علـى أعلـى              التاريخ عندما أصبح الرئيس   

 :، ومن الواضح أن الدولة قصدت من هذا اإلجراء102األصوات 

  . اإلبقاء على المجلس أداة طيعة بيدها ينفذ ما تقرره الدولة دون تردد  )  أ

تتيح المجال أمام زعامات األسر غير المرغوب فيها عند الدولة من الوصول إلى              كي ال  )  ب

  .سرئاسة المجل

أشار المنشور إلى راتب الرئيس الذي سيتقاضاه شهرياً، وقد حدده بعـض المـؤرخين               .2

  .103بعشر ليرات شهرياً

   ألن 104وهنا تجدر اإلشارة أن الراميني أخطا في قوله أن الرئيس لم يكن يتقاضى راتباً  

  .المنشور يشير صراحة إلى تقاضي الرئيس لراتب يحدد من دخل البلدية

 سآتي على ذكرهـا فـي       –وط العريضة لعمل المجلس وصالحياته      حدد المنشور الخط   .3

  .-سياق البحث

لم يشر المنشور إلى ما يتعلق بهم سوى أنهم ومع رئيس المجلس عليهم القيام بما                : األعضاء

 105أوكل إليهم من مهام وصالحيات، أما من حيث الراتب فلم يكن لهم راتباً يذكر مـن البلديـة                 

  .106الخ... لهم الخاصة من تجارة وصناعة وإنما بقوا يمارسون أعما

  

  

 
  53ص.مرجع سبق ذكره: يزبك 102
  114ص. مرجع سبق ذكره: دروزة 103
  59ص. مرجع سبق ذكره: الراميني 104
  65ص. مرجع سبق ذكره: غنايم. 115ص. مرجع سبق ذكره: دروزة 105

 59ص. مرجع سبق ذكره:  الراميني.30ص. مرجع سبق ذكره: صبري
 115مرجع سبق ذكره ص: دروزة 106
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  : آلية تشكيل المجلس البلدي ومهامه-4

 أصدرت الدولة العثمانية قانون إدارة الواليات الذي أوضح أسس تشكيل           1871في عام   

وستة أعضاء  ) نائب(، والذي جاء فيه أن المجلس يتكون من الرئيس ومعاونه           107المجلس البلدي 

كما نص على وجود عضوين استـشاريين للمجلـس همـا طبيـب             أهمهم الكاتب والمحاسب،    

  .108ومهندس

 فقد أصدرت الدولة نظام البلديات الذي أحدث تغيراًُ علـى األنظمـة             1875أما في عام    

  :السابقة وذلك كما يلي

صرة على مراقبـة المـوازين      تفبدالً من أنها كانت مق    : اختصاصات المجلس والرئيس     .1

الصحية والنظافة العامة والتنويرات ومراقبة البناء وشـق        والمكاييل واألسعار واألمور    

  . فإنها توسعت لتشمل كافة جوانب الحياة في المدينة109الشوارع

والتي كانت مقتصرة على هيئات محددة فإنها توسعت لتشمل كل مـن            : طريقة االنتخاب  .2

  .تتوفر فيه شروط العضوية

   .110 عضواًزيد عدد أعضاء المجلس من ثماني أعضاء إلى اثنا عشر .3

  . أبقت الحكومة أمر تعيين الرئيس بيدها وذلك من بين األعضاء المنتخبين .4

ومنذ أن شرع في تشكيل أول مجلس بلدي في المدينة اسـتخدمت طريقـة االنتخـاب                

 أما الرئيس فان قرار تعينه جاء من الدولة دون انتخاب، وبقي هـذا              111الختيار أعضاء المجلس  

ر تعيين الرئيس من بين األعضاء الناجحين فـي االنتخابـات            عندما أصبح أم   1873حتى عام   

 
  144، ص5ج. خطط الشام:  محمد كرد علي 107
 29ص. مرجع سبق ذكره: صبري 108
  30ص. مرجع سبق ذكره: صبري 109
  30ص. المرجع السابق 110
 59ص. مرجع سبق ذكره: الراميني. 30ص. مرجع سبق ذكره: النمر 111
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ولكن أبقت الدولة لنفسها الحق في تعيين من تشاء من األعضاء المنتخبين حتى لو لـم يحـصل                  

  .112على أعلى األصوات

 كانت تجري بنفس الطريقة التـي كانـت عليهـا           1875أما طريقة االنتخاب فحتى عام      

 بأن يرفع ثالثة أضعاف العدد المطلـوب للمتـصرف فيقـوم            طريقة اختيار مجلس إدارة اللواء    

باختيار النصف ويرفعها للدولة التي تقوم بدورها باختيـار نـصفهم ليكونـوا هـم األعـضاء                 

  .113للمجلس

بما أن عدد األعضاء المراد لمجلس البلدية هو سبعة أعضاء فان عدد األعـضاء التـي                

 هو بدوره باختيار نـصفهم أي أربعـة         كانت ترفع للمتصرف هي ثمان وعشرون عضواً يقوم       

عشر عضواً ويرفعها للدولة التي تقوم بدورها باختيار سبعة أعضاء ليكونوا هم أعضاء المجلس              

  .البلدي جانب الرئيس التي تكون قد عينته مسبقاً

 فقد جرى تعديل على قانون االنتخاب عندما زيد عدد أعضاء المجلس     1875أما في عام    

  :اً، وذلك كما يلي إلى اثنا عشر عضو

  .أصبح إلدارة اللواء حق المصادقة عليهم دون العودة لآلستانة .1

  :ألغيت طريقة االنتخاب األولى وأصبحت هناك طريقة جديدة وهي  .2

بما أن العدد المراد للمجلس البلدي هو اثنا عشر عضواً يقوم المجلس باختيار الـرئيس               

يخدم السنتين المتبقيتين لفترة المجلس القانونيـة       من بينهم ونصفهم يخدم لسنتين والنصف الثاني        

  .114وهي أربع سنوات

 
  54-53مرجع سبق ذكره ص: يزبك 112

م حصل عبد اللطيف عبد الهادي على أقل عدد من األصوات مقارنة مع باقي األعضاء المنتخبين إال أنه                  1908 في عام    -

 فقد تم تعيين حيدر طوقـان       1912أما في االنتخابات التي جرت عام       . هو الذي عين لرئاسة المجلس البلدي في تلك السنة        

 . عدد أصوات أكثر منلهذا المنصب رغم حصول ثمانية أعضاء آخرين على
  59ص. مرجع سبق ذكره: الراميني 113
   51ص. مرجع سبق ذكره: يزبك 114
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فكانت تجري بإشراف لجنة تتكون من مخـاتير  : أما عن كيفية األعداد لعملية االنتخابات    

  :  وتكون مهمتها115واعيان الحارات الستة في المدينة

  .اإلعالن عن موعد الترشيح واالنتخاب .1

 لهم حق االنتخاب وأسماء المرشـحين للمجلـس ويـتم           إعداد قوائم االنتخابات بعرض من     .2

عرضها في مختلف أحياء المدينة وفي المناطق العامة، حتى يتسنى للجميع مشاهدتها والعلم             

  .بها

  .النظر في الطعونات التي يقدمها المواطنين .3

  .اإلشراف على صناديق االقتراع .4

  : على من له حق ترشيح نفسه بما يلي1875وقد نص قانون عام 

  .116أن يكون من أصحاب األمالك واألراضي .1

  .118 قرش5000 في حين قال آخر 117 قرش في السنة2500أن يزيد دخله عن  .2

  .120 ومنهم من قال خمس وعشرين سنة119أن يزيد عمره عن عشرين سنة .3

  .121عليه دفع مبلغ مئة قرش كرسوم ترشيح .4

  .122أن ال يكون محكوماً بجناية .5

 
  30ص. مرجع سبق ذكره: النمر 115

   65ص. مرجع سبق ذكره: غنايم 116 
  30ص. مرجع سبق ذكره: النمر 117
  50ص. مرجع سبق ذكره: يزبك 118
  30ص. المرجع السابق: النمر 119
  50ص. المرجع السابق: يزبك 120
  30ص. المرجع السابق:  النمر121
   30ص. مرجع سبق ذكره:  صبري122
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 شخص في المدينة ينطبـق عليـه شـروط          يستدل من هذه الشروط أنه ليس بمقدور أي       

العمر من ترشيح نفسه لعضوية أو رئاسة المجلس، األمر الذي جعلها مقتـصرة علـى أعيـان                 

 رجالً فوق الخامسة والعشرين لم يتجاوز عدد من كان لهم حق            6206المدينة وتجارها فمن بين     

هـم وحـدهم    ، وهذا يدل على أن علية القـوم         123 شخص 114 عن   1908ترشيح أنفسهم عام    

  .القادرين على الوصول إلى عضوية أو رئاسة المجلس البلدي

  :    في الجانب اآلخر فقد حدد قانون نظام البلديات أيضاً من لهم حق اإلدالء بآرائهم بما يلي

  :   أن يكون من دافعي الضرائب للبلدية التي كانت تشمل الضرائب التالية-1

  . ضريبة إنارة الشوارع  -أ 

  .ةضريبة النظاف  -ب 

  .124ضريبة حراسة المدينة والحوانيت  -ج 

  .125) قرشا50(وقد حددت الضريبة ب 

  .126  أن يكون رجالً ذكراً بالغاً عاقالً-2

  .127  أن يزيد عمره عن عشرين سنة-3

من هذه الشروط يتضح أن التمييز لم يكن مقتصراً على المرشـحين وإبـراز قيـادات                

قيد القانون أيضاً من لهم حق اختيار ممثلـيهم،         المجتمع من المالكين للثروة في المدينة فقط، بل         

فالفقير والغير مالك لدفع الضرائب محروم من أبسط حقوق المواطنة وهو حقه في اختيار مـن                

 
 30ص. مرجع سبق ذكره: النمر 123

  115ص. مرجع سبق ذكره:  دروزة 124
 29ص. المرجع السابق: النمر 125
  115ص. المرجع السابق: دروزة 126
 29ص. المرجع السابق: النمر 127
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 رجالًً فوق الخامسة والعشرين لـم       6206يمثله واإلدالء بصوته في صناديق االقتراع، فمن بين         

  .128 أشخاص304 عن م1908يتجاوز عدد الناخبين عام 

كان المجلس يعقد جلساته األسبوعية االعتيادية مرتين في األسبوع ويكـون االجتمـاع             

، وخالف ذلك تكون جلسات المجلس      129قانونياً إذا حضر الرئيس أو نائبه وثلثي األعضاء وأكثر        

  .غير قانونية والقرارات الصادرة عنه باطلة

وقت الحاجة فـي أي     والى جانب الجلسات األسبوعية كان المجلس يعقد جلسات طارئه          

  . وقت دعت الضرورة إلى ذلك

  :صالحيات المجلس البلدي وإنجازاته

م صالحيات ومهـام    1868لقد حدد المنشور السلطاني القاضي بتشكيل بلدية نابلس عام          

  .الرئيس والتي جاءت على شكل أوامر وردت من خالل المرسوم

  :حيات المجلس البلدي لتشمل ما يلي فقد صدر قانوناً آخر وسع صالم1875أما في عام        

  : اإلشراف على نظافة المدينة والشؤون الصحية فيها .1

لقد اعتبر المجلس البلدي أن نظافة المدينة تشكل إحدى مهامه الرئيسية، ولتسهيل وتنظيم             

مهمة المجلس فقد تم تعيين طبيباً كمستشار للمجلس وذلك بناء على ما جاء فـي قـانون إدارة                  

  .130م1871لذي صدر عام الواليات ا

 الستكمال وتنفيذ هذه المهمة حيـث قـسم         طوقد أقدم المجلس على وضع البرامج والخط      

المدينة الى خمس دوائر وتم توظيف خمسة متعهدين وبرفقتهم خمسة عـشر حمـاراً يجوبـون                

، 131الشوارع لجمع النفايات والى جانبهم تم توظيف أربعة متعهدين لرش الشوارع بالماء يوميـاً             

 
  30ص. المرجع السابق: النمر 128
  65ص. مرجع سبق ذكره: غنايم 129
 29ص. جع سبق ذكرهمر: صبري 130
  .1908 تاريخ 824 قرار رقم 83 صفحة 27/3ملفات بلدية نابلس سجل رقم  131
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م أقيمت جمعية الصحة لدراسة األوضاع الصحية في المدينة وأصدرت قراراتها           1892وفي عام   

بمنع وضع النفايات خارج البيوت خالل النهار ووضعت غرامات على كل من يخـالف ذلـك،                

برئاسة عضو مـن المجلـس البلـدي        " الجمعية البلدية لنظافة المدينة   " تأسست   1905وفي عام   

  . 132 البلدية وأحد أفراد الشرطةوطبيب البلدية ومفتش

ويبدو أن الدولة منحت المجلس صالحيات مطلقة في هذا الجانب وفرضـت غرامـات              

وصلت إلى حد التهديد بالسجن للمخالفين، حتى تحد من انتشار األمراض واألوبئـة التـي مـن       

لفـاً للدولـة    شأنها أن تنتقل إلى أماكن أخرى في الدولة وتصبح عملية مكافحتها أمراً صعباً ومك             

  .وخاصة أنها تعاني من أزمة مالية

م 1909كما أن البلدية اتخذت عدة إجراءات للحد من خطر انتشار األمراض ففي عـام               

 كما قـام المجلـس      133قرر المجلس صرف ثمن عالج للفقراء الذين يعانون من أمراض سارية          

 قـرر المجلـس     1911، وفي عام    134بتعيين الطبيب أيوب نجم لمتابعة الوضع الصحي للسكان       

، وعندما  135صرف معاش شهري لعمال النظافة الذين كانوا يحصلون على مكافآت غير منتظمة           

وجد المجلس أن المدينة تعاني من عدم وجود أماكن للتخلص من النفايات قرر عمل حاويات من                

، ومع بداية نشوب الحرب العالمية األولى وخـشية مـن           136الخشب لنقل النفايات خارج المدينة    

 ضـد  137انتشار األمراض، قرر المجلس استئجار دكان جهة عين الست ألجـل تطعـيم األوالد    

  .األمراض السارية مثل الجدري والطاعون وغيرها

م يتضح أن المجلس خصص مبلغـاً كبيـراً        1914وبالنظر لميزانية المجلس البلدي لعام      

مة الميزانية بعد مـصاريف     وهذا المبلغ يحتل المركز الثاني في قائ      )  قرش 25000(للنظافة بلغ   

 
  62-61ص. مرجع سبق ذكره: يزبك 132
  1909 تاريخ 489 قرار رقم 144 ص27/5ملفات بلدية نابلس سجل رقم  133
 1909 تاريخ 373 قرار رقم 111 ص27/5ملفات بلدية نابلس سجل رقم  134
 1911 تاريخ 474 قرار رقم 116 ص27/7 سجل رقم ملفات بلدية نابلس 135
  1914 تاريخ 699 قرار رقم 161 ص27/9ملفات بلدية نابلس سجل رقم  136
  1914 تاريخ 143 قرار رقم 36 ص27/9ملفات بلدية نابلس سجل رقم  137
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، وقد غطت البلدية هذه المنصرفات من خالل الـضريبة          138) قرش 27275(اإلنارة التي بلغت    

لك من الغرامات التي تفرضها على      ذ وك 139التي فرضتها على السكان تحت اسم ضريبة النظافة       

  . المخالفين لتعليمات المجلس حول النظافة

  : اييل وتحديد األسعارمراقبة األسواق لضبط األوزان والمك 

 المنتجات التجارية للباعة، كمـا عمـل        ضحرص المجلس على وجود أسواق واسعة لعر      

  : على ضبط األسعار واألوزان ومن أجل ذلك اتخذ عدة إجراءات منها

م قرر المجلس عدم بيع الحطب داخل قصبة نابلس وتخصيص ساحات واسعة            1908في عام     . أ 

  . 140لبيعه

 .141ار بضبط األوزان ومراقبتها لمنع التالعب بهافي نفس السنة اتخذ قر . ب 

 م1908عمل على ضبط أسعار بعض السلع الرئيسية مثل الخبز والطحين واللحوم ففي عام                . ج 

عمل تجار اللحوم على رفع أسعار اللحم األمر الذي دفع المجلس من اتخاذ قرار السـتيراد                

ـ            عار اللحـامين رغبـة فـي       الخراف من جبل الدروز وذبحها في المدينة بسعر أقل من أس

إجبارهم على تخفيض أسعارهم مما أدى إلى تخفيضها تخفيضاً مؤقتاً، ولكنها سـرعان مـا               

 وأمام هذا التحدي عقد المجلس جلسة استثنائية وقـرر تحديـد أسـعار              142عادت وارتفعت 

   143اللحوم

 
 34ص. مرجع سبق ذكره: صبري 138
  115ص. مرجع سبق ذكره: دروزة 139

  1908 تاريخ 82 قرار رقم 34ص 27/4 ملفات بلدية نابلس سجل رقم  140
  1908 تاريخ 476 قرار رقم 177 ص27/4ملفات بلدية نابلس سجل رقم  141
  33ص. مرجع سبق ذكره: النمر 142
  1909 تاريخ 219 قرار رقم 63 ص27/5ملفات بلدية نابلس سجل رقم  143

وكل اربعون بارة تـساوي قـرش       الوحدة النقدية األساسية التي كان يتم التعامل فيها في الدولة العثمانية            : البارة •

 .واحد، والترجمة العربية لها نصف فضة

  97الهامش ص. التميمي والكاتب مصدر سبق ذكره: انظر
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اللـواء  ومع أن المجلس وضع غرامات مرتفعة على المخالفين ورفع القضية على مجلس إدارة              

  .إال أن أحداً لم يلتزم بذلك بسبب نفوذ التجار عند مجلس إدارة اللواء مما أحرج المجلس

عمل المجلس على منع دخول الحيوانات إلى األسواق حتى ال تعيق الحركة فيها وأعد ساحة                 .د 

 .كبير خارج األسواق لتسهيل عملية بيع بضائع الفالحين عرفت عندهم بالحسبة

وائف الحرفية حتى يسهل عليها مراقبة وتنظيم األسواق، حيث أوكلت لشيخ           أحيت البلدية الط    .ه 

الطائفة مراقبة أسعار ومواصفات طائفته والتأكد من حصول كل منهم على رخصة لمزاولة             

  .المهنة وعليه رفع تقريره للمجلس بأسماء المخالفين للتعليمات

إال أنه في كثير من األحيـان       على الرغم من اهتمام المجلس واتخاذه لمثل هذه القرارات          

كانت قراراته  تذهب في مهب الريح بسبب اصطدامه بالتجار الذين يملكون نفوذاً كبيـراً عنـد                 

تجـار  (م حدث نزاع بين المجلـس البلـدي والبيازرجيـة           1908مجلس إدارة اللواء، ففي عام      

ع القرار الذي صـدر     بالمكيال تمشياً م  ) *الطبة(، وكان سببه أن المجلس قرر استبدال        )الحبوب

عن الدولة بهذا الخصوص، وقد وافق التجار إلى ذلك ولكنهم وضـعوا رسـوماً علـى البـائع                  

على اعتبار أنهم كـانوا يلعبـون دور الوسـاطة بـين الباعـة              *)  بار 30(والمشتري بمقدار   

 والمشترين، وعندما درس المجلس البلدي ذلك وجد أن فيه إجحاف كبير بحق الباعة والمشترين             

فقرر رفض األمر، وعندما لم يستجب التجار لقرار المجلس قام المجلس برفعه علـى مجلـس                

إدارة اللواء على اعتبار أن لديه قوة تنفيذ أكبر من البلدية، أما مجلس إدارة اللواء الذي كانـت                  

  .144تربطه بالتجار مصالح مشتركة فقبل شرط التجار دون تردد

 من األمثلة نجد أن المجلس البلدي كان يحـرج كثيـراً            ومن خالل هذا المثال وغيره الكثير     

التجار التي كثيراً ما كانت التطبق، أما القـرارات التـي           بمصالح  عندما كانت قرارته تصطدم     

  .كانت تخص عامة الشعب فكان تطبيقها سهالً للغاية

  
 

  وعاء لكيل المزروعات: الطبه  •
  97ص. مصدر سبق ذكره: يزبك 144
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  :اإلشراف على إنارة المدينة وتنظيم شوارعها وتزويدها بالمياه .2

  : توليته لمهامه عدة إجراءات لتنظيم وتحسين إنارة المدينة منهااتخذ المجلس منذر

منذ أن تولى المجلس لمهامه وجد أن الناس قد اعتادوا على تعليق قناديـل خـارج بيـوتهم                   .1

  .وعلى نفقتهم الخاصة فأبقى عليها مؤقتاً

بعد أن وجد المجلس أن العملية السابقة غير مجدية وبحاجة إلى ضبط طلب مـن مخـاتير                  .2

  .145لحارات التأكد من تعليق كل ساكن فوق زقاق قنديالً لينير زقاقه على نفقته الخاصةا

 قنديالً إلنارة شوارع المدينة أما مسؤولية تلك القناديـل          153م اشترت البلدية    1902في عام    .3

  .146وعن الكاز فأنيطت بأصحاب البيوت التي تعلق على بيوتهم

ة كامالً فعينت أربعة شعالين وقامت بتزويـدهم        م تبنت البلدية مشروع اإلنار    1903في عام    .4

بة على الميسورين من المـواطنين لتغطيـة نفقـات          ي، وفرضت ضر  147بالكاز على كلفتها  

  .148اإلنارة

  .149م قامت البلدية بإنارة جميع أزقة المدينة1907في عام  .5

ذات إضاءة أفضل ووضـعتها إلنـارة       ) لوكسات(م اشترت البلدية مصابيح     1908في عام    .6

  .150ات العامةالساح

م استدعت البلدية مهندسين من يافا لدراسة إمكانية تزويد المدينة بالكهربـاء            1911في عام    .7

، إال أن المشروع لم ينفذ بـسبب        151من ينابيع رأس العين أو الباذان لتوليد الطاقة الكهربائية        

 .ضعف الماء، الكافي لتوليد الطاقة الكهربائية

 
 34ص. مرجع سبق ذكره: النمر 145
  34ص. المرجع السابق 146
 294 قضية 2 مجلد 4أرشيف بلدية نابلس قسم  147
 64ص. مرجع سبق ذكره : يزبك 148
  127 قضية 6 مجلد 4أرشيف بلدية نابلس قسم  149
  323 قضية 3 مجلد 4أرشيف بلدية نابلس قسم  150
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ة بيرو تيه إلنارة المدينة بالمولدات وقـدرت تكـاليف          م استدعت البلدية شرك   1914في عام    .8

ـ  ولعدم توفر المبلغ مع البلدية فقد قرر المجلس تخويـل رئـيس            )  فرنك 3500(المشروع ب

المجلس باالستدانة واالقتراض من البنوك وفعالً تم ذلك ولكن ظـروف الحـرب العالميـة               

 .152األولى حالت دون تتمة المشروع

فكرة اإلنارة ولكن المشروع لم يكتمل إال في أواسط الثالثينـات           م أعيد بحث    1920في عام    .9

 .- سآتي على موضوع اإلنارة في الفصل الثاني من هذا البحث–من القرن الشعرين 

  :أما شوارع المدينة فقد أوالها المجلس البلدي اهتماماً ليس بالقليل وذلك كما يلي 

 ضـمن نـصوصه تعيـين مهندسـاً          صدر قانون إدارة الواليات الذي ومن      1871في عام    .1

  .153مستشاراً للبلدية لإلشراف على تحسين وتعمير المدينة  وشق الشوارع وصيانتها

  .154م تم شق شارع فيصل وهو أول شارع يتم شقه خارج البلدة القديمة1875في عام  .2

م قرر المجلس تعمير ورصف الطريق العمومية الكائنة بالسوق الشرقي مـن            1908في عام    .3

  .155بة الوسطى حتى البوابة الشرقيةباب البوا

قام المجلس بتوسيع شوارع المدينة وفي نهاية القرن التاسع عشر حدد عرض الشارع بثمانية               .4

  .157كما حاول المجلس هدم بعض البيوت التي تعيق توسيع الشوارع. 156أمتار

 
  498 قضية 4 مجلد 4أرشيف بلدية نابلس قسم  151
  64ص. مرجع سبق ذكره: يزبك 152
 29ص. مرجع سبق ذكره: صبري 153

  Conder and Kitchener. The Survey of Western Palestine. Vol.ll.p.203 :  انظر 154
  م1908 تاريخ 759 قرار رقم 271 ص27/4 ملفات بلدية نابلس سجل رقم  155
 274 قضية 1 مجلد 4ارشيف بلدية نابلس قسم  156
  581 قضية 4 مجلد 4ارشيف بلدية نابلس قسم  157
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 كمـا   158عينت عماالً لتنظيف الشوارع باستمرار ورشها بالماء وخاصة في أيـام الـصيف             .5

ت البلدية أشجار الزينة على أطراف الشوارع لتضفي على المدينـة مظهـراً جماليـاً               زرع

  .159ولتعمل هذه األشجار على تلطيف درجة حرارة الصيف

  :أما مياه المدينة فقد أولته البلدية قسطاً آخراً باتخاذها القرارات واألجراءات التالية

 كانت تنساب من الينابيع وتزود األحياء       قامت البلدية بإعادة تأهيل وتغطية قنوات الماء التي        .1

  .160بالمياه

قامت البلدية بتوصيل بعض قنوات الري إلى برك أعدت خصيصاً في وسط األحياء لتجميع               .2

 .161المياه فيها لالستفادة منها وقت شح الماء

في نهاية القرن التاسع عشر حينما أقيمت األحياء الجديدة بعيداً عن قنوات الري بدأت البلدية                .3

إنشاء مشروع جديد لمياه الشرب فحفرت اآلبار وتم نقل المياه إلى البيوت بواسطة أنابيـب               ب

 .162معدنية

  :اإلشراف على األمن والحراسة وتقديم الخدمات العسكرية للدولة.  4

  :يمكن أن نقسم هذه المهمة إلى قسمين حسب دور البلدية فيها وذلك كما يلي 

  :تمثل في األمور التالية   الدور المباشر للبلدية والذي -أ

 اشرف المجلس على اآلداب العامة في األسواق وذلك عندما أسندت إلى البلدية مهمة              -*

 وذلك من خالل تعيين قوة الجاويشية التـي         163م1854المحتسب التي ألغيت رسمياً عام      

  كان

 
  1907 تاريخ 224 قرار رقم 83 ص27/3ملفات بلدية نابلس سجل رقم  158
  1911 تاريخ 58 قرار رقم 12 ص27/7لس سجل رقم ملفات بلدية ناب 159
  1908 تاريخ 185 قرار رقم 72 ص27/4ملفات بلدية نابلس سجل رقم  160
  330 ص28سجل بلدية نابلس مجلد  161
  369 قضية 1أرشيف بلدية نابلس قسم مجلد  162



 38

                                                                                                                                              

  

  

، من أجل تحرير وتحصيل المخالفات من المـواطنين         164 يشرف عليها المجلس مباشرة   

  .لمخالفين ألنظمة البلدية وتعليماتها ومراقبة اآلداب العامة في الشوارع واألسواقا

 قام المجلس بتعيين مجموعة من الحراس لحراسة األسواق في المدينة ليالً وقد دفـع            -*

  .165المجلس نفقاتهم من خالل فرض رسم خاص على التجار المستفيدين من هذه الخدمة

 تمثل في تنفيذ أوامر الدولة بتوفير الخدمات واألنفاق على بعض             الدور الغير مباشر والذي     -ب

  :األمور العسكرية في المدينة مثل

ة وقوميسير البوليس الذين كانوا تحت سـلطة        ي صرف مستحقات الضابطة أو الضبط     -*

  .166المتصرف مباشرة ومهمتهم اإلشراف على األمن العام في المدينة

باإلعالن عن التحاق المطلوبين للخدمـة العـسكرية          متابعة وتنفيذ أوامر المتصرف       -*

  .167للجيش العثماني

، أو تـوفير    168توفير الخدمات للسجن سواء بعمل صيانة للحبس خانة والتوقيـف خانـة           

  .170، أو توفير مستلزمات الحبس من بطانيات وحصر وخالفه169أرزاق المحابيس

 
  Encyclopedia of Islam, New Edition, vol.l.p.489: أنظر 163
 57ص. مرجع سبق ذكره: يزبك 164
  201 قضية 1 مجلد 4ارشيف بلدية نابلس قسم  165
  58ص. مرجع سبق ذكره: يزبك 166
  م1908 تاريخ 564 قرار رقم 207 ص27/4ملفات بلدية نابلس سجل رقم  167
 م1908 تاريخ 425 قرار رقم 162 ص27/4ملفات بلدية نابلس سجل رقم  168
 م1909 تاريخ 491 قرار رقم 145 ص27/5ملفات بلدية نابلس سجل رقم  169
  م1892 تاريخ 232 قرار رقم 27 ص27/1ملفات بلدية نابلس سجل رقم  170
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قد كان المجلس يحيلهـا إلـى       أما القضايا األمنية الخطرة مثل قضايا حمل السالح والقتل ف         

  .171مجلس إدارة اللواء

باإلضافة إلى هذه الصالحيات فقد قام المجلس بتقديم خدمات أخرى للمواطنين على الرغم             

أن بعضها كان مدفوع األجر من المواطن نفسه والبعض اآلخر أنشأ واستثمرته البلدية لتـضيفه               

  :إلى دخل البلدية نفسها ومنها

 كما أنشأ حديقة عامة فـي       172هوة الشويترة وأجرها لحساب البلدية    قام المجلس ببناء ق    .1

 أنشأ المجلـس فـي      م1911، وفي عام    173المدينة ثم حولها فيما بعد إلى مكتبة عامة       

 .174منطقة الشويترة أول مسرح بلدي

  :قام المجلس باإلشراف على بناء بعض المظاهر الحضارية في المدينة مثل .2

ضي للسلطان عبد الحميد، وقد بني البرج       فعيد الجلوس ال  بناء برج الساعة وذلك بمناسبة      

  .175لوضع الساعة التي أهداها السلطان لمدينة نابلس

مدرسة الخـان التـي بناهـا       : اشرف المجلس على بناء وتعمير العديد من المدارس مثل        

، وعين المعلمين وقـدم مـستلزمات       176هـ1318م ومدرسة الرشيدية عام     1897المجلس عام   

م أجرى مناقصة حول اإلنـشاءات الالزمـة فـي مكتـب اإلعـدادي              1914في عام   التعليم، ف 

  .178، واعتمد المجلس على جمع التبرعات لتنفيذ مثل هذه المشاريع177بالمدينة

 
  40 قضية 1 مجلد 4ارشيف بلدية نابلس قسم  171
  1909 تاريخ 923 قرار رقم 80 ص27/6ملفات بلدية نابلس سجل رقم  172
  124ص. مرجع سبق ذكره: النمر 173
  285 قضية 8 مجلد 4ارشيف بلدية نابلس قسم  174
  83ص.  ذكرهمرجع سبق: النمر 175
 87المرجع السابق ص 176
 1914 تاريخ 568 قرار رقم 132 ص27/9ملفات بلدية نابلس سجل رقم  177
  87ص. مرجع سبق ذكره: النمر 178
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، وعين لجنة لجمع التبرعـات      179كما اشرف المجلس على بناء وتعمير المستشفى الوطني       

  .180بعد ما نفذت األموال التي أوصى بها الحاج صالح خريم

م أنشأ المجلس داراً للبرق والبريد وسجن نـابلس ودار للحكومـة فـي              1854في عام   

  .181جنين

ويبدو أن الهدف من إنشائه لتحسين وضع المجلس المالي مـن           : نهر األردن * إنشاء قايق 

، ولتـسهيل   182ناحية، ولتسهيل عملية مرور الناس من الضفة الشرقية إلى الغربيـة وبـالعكس            

  .183 في الجهة الشرقية من لواء البلقاء بمركز اللواءاتصال الجيش المرابط

باإلضافة إلى ذلك فإن المجلس قدم معونات إنسانية لكثير من الناس ولم يقتـصرها علـى         

  .185 مسلمين ومسيحيين184أبناء مدينة نابلس بل امتدت يد عونه إلى أناس عرب وأجانب

  :رؤساء بلدية نابلس في هذه الفترة . 5

م تعاقب على   1918م وحتى نهاية العهد العثماني عام       1868ية عام   منذ أن تأسست البلد   

بعضهم أعيد تعيينه ألكثر من     )  رئيساً 16(رئاستها مجموعة من بكوات وباشاوات المدينة بلغوا        

مرة، والبعض اآلخر عين لمرة واحدة، وقد بلغ مجموع دورات المجلـس البلـدي فـي العهـد                  

ها أربع مرات تم تعيين رؤساء للبلدية بحـل المجلـس           العثماني حوالي سبع وعشرون دورة، من     

  . وتعيين وكيالً للبلدية، دون أجراء انتخابات

 
 1914 تاريخ 329 قرار رقم 72 ص27/9ملفات بلدية نابلس سجل رقم  179
  78ص. المرجع السابق: النمر 180
  41ص. نفس المرجع السابق 181

  ح الخشب التي كانت معدة لنقل الركاب والسلع كانت تربط بحبل شد للطرف المراد الوصول اليهقايق مجموعة من الوا* 
محاضـر  (نابلس بين الماضي والحاضـر      : قايق نهر الشريعة معبر المرور بين الضفتين، في       : صبري، بهجت : انظر 182

ة، ومحمود عطااهللا، منشورات مركـز      خليل عود : تحرير) 1999 آيار   5 قسم التاريخ    -الندوة التي عقدت في كلية اآلداب     

  21، ص1999، نابلس )36(التوثيق والمخطوطات والنشر
 41-40ص. مرجع سبق ذكره: النمر 183
  1892 تاريخ 377 قرار رقم 64 ص27/1ملفات بلدية نابلس سجل رقم  184
  1909 تاريخ 77 قرار رقم 19 ص27/5ملفات بلدية نابلس سجل رقم  185
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سيتم ذكـرهم فـي سـياق       (ويبدوا من خالل الئحة عائالت بلدية نابلس في هذا الدور           

على الرغم من أن العضوية كانت خدمة غير مدفوعة األجر إال أنه تم النظر إليها مـن                 ) البحث

  : ضاء أنفسهم والمجتمع على أنهاقبل األع

  .اعتراف بموقعهم االجتماعي في المدينة .1

  .تمنحهم قدراً من االحترام والقيادة .2

  .توفر لهم إمكانية التأثير في اتخاذ القرار .3

  .186تحمي مصالحهم ومصالح مؤيديهم والمتحالفين معهم .4

القيادة تقوية لنفوذهم،   ولهذه االعتبارات من ناحية، ولنمط القيادة الشرقية الذين فهموا أن           

ء ا سـو  –وتحكم بمصالح األمة وضرب من ضروب األبهة، فقد بدأ التنافس على هذه المراكـز               

 منذ والدتها وحتى اآلن، ونتيجة ألهمية هـذه المراكـز فقـد             –على الرئاسة أو العضوية حتى      

ات العائليـة    التي تكونت من التحالف    -187والتي سموها النابلسيون بالجمعيات    –تشكلت األحزاب   

وإقطاعيين وكبار التجار والعلماء، ومع بداية تشكيل البلدية ظهر في نابلس تحـالفين مركـزيين               

  : هما

خماش، الجوهري، التميمي، الطاهر،    : الذي ضم إلى جانبهم، عائالت      : حلف آل عبد الهادي    .1

  .زيد، كمال، كنعان

، الشافعي، السايح، النابلسي،    *آل الحنبلي، النمر  : ضم إلى جانبهم كل من      : حلف آل طوقان   .2

  .188عبده، الشرابي

 
 51ص. مرجع سبق ذكره: يزبك 186
. 180-177، ص 1مجلـد . مصدر سبق ذكـره   : دروزة. 134-132، ص 1مرجع سبق ذكره مجلد   : التميمي والكاتب  187

 .65-56، ص3مجلد . مرجع سبق ذكره: النمر
  55ص. مرجع سبق ذكره: يزبك 188



 42

وتمكنت هذه األحالف من تقاسم رئاسة وعضوية المجلس طيلة الفتـرة العثمانيـة تقريبـاً               

  :وبالنظر إلى قائمة رؤساء بلدية نابلس في العهد العثماني التي شملت كل من 

  

  

  

  الى  من  االســـــــــــم  الرقم
  1872  1868  الشيخ محمد تفاحة   1

  1873  1873  حسن عبد الرحمن عبد الهادي  2

  1876  1874  الطبيب احمد حلمي  3

  1877  1876  عبد الفتاح النمر   4

  1885  1879  حسن عبد الرحمن عبد الهادي  5

  1877  1886  شريف طوقان   6

  1894  1887  عبد اللطيف سعيد عبد الهادي   7

  1896  1894  بشير طوقان   8

  1897  1896  بدوي عاشور  9

  1900  1897  عبد اللطيف سعيد عبد الهادي  10

  1902  1901  بشير طوقان   11

  1906  1902  توفيق حماد  12

  1908  1907  محمد عبده   13

  1910  1908  عبد اللطيف سعيد عبد الهادي  14

  1912  1911  حيدر طوقان   15

  1913  1912  كمال الدين عرفات   16

  1913  1913  يوسف التميمي  17

  1915  1913   حسن حماد  18

  1915  1915  بشير الشرابي                 وكيل  19

  1916  1915  كمال الدين عرفات            وكيل  20

  1917  1916  احمد مختار   21

  1917  1917  يوسف التميمي  22

  1917  1917  حيدر طوقان   23

  1918  1917  الشيخ عمر زعيتر              وكيل  24

  1918  1918  نمر حماد  25
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  1918  1918  الشيخ سليمان الصمادي         وكيل 26

  1918  1918  حيدر طوقان  27
189  

  

  : نلحظ بعد اإلطالع على أسماء الرؤساء وبالنظر إلى انتمائهم العائلي

أن حلف آل طوقان حصل على الرئاسة اثنا عشر مرة، ست مرات آلل طوقـان أنفـسهم،                  .1

ـ  وقان مرتين، وحيدر طوقان ثالث مـرات،       شريف طوقان مرة واحدة وبشير ط     : ممثلين ب

ـ      عبد الفتاح النمر، توفيق حماد، محمد عبـده، حـسن          : وست مرات لبقية الحلف ممثلين ب

  .حماد، بشير الشرابي، نمر حماد

حصلوا على الرئاسة تسع مرات، خمس مـرات آلل عبـد الهـادي             : حلف آل عبد الهادي    .2

ـ   د اللطيف سعيد عبد الهادي ثالث مـرات،        حسن عبد الهادي مرتين، عب    : أنفسهم، ممثلين ب

 . بدوي عاشور، يوسف التميمي: وأربع مرات لبقية الحلف ممثلين بـ 

ظهر ألول مرة بعد نشوب الحرب العالمية األولى ويبـدو أن           * أن منصب الرئيس بالوكالة    .3

األمور انشغال الدولة العثمانية بظروف الحرب العالمية إلى جانب حليفتها المانيا شغلتها عن             

الداخلية بما فيها البلديات، فأخذت تعين رؤساء بالوكالـة للمجـالس البلديـة دون إجـراء                

انتخابات، وعلى الرغم من ذلك، ومن أجل الحفاظ على توازن القوى في المدينة من ناحية،               

واستقرار األمور الداخلية من جهة أخرى، عملت على التوزيع العادل لرئاسة المجلس بـين              

فتارة منحته لحلف آل طوقان ممثالً ببشير الشرابي، وتارة أخرى لحلف آل عبـد              األحالف  

 .الهادي ممثالً بالشيخ عمر زعيتر

 كانت غزيرة   1918-1915يالحظ أن أحداث الحرب العالمية طيلة الثالث سنوات من عام            .4

عشر  -أو االنتخابات بالتعيين  سواء  –جداً في عدد دورات المجلس حيث تناوب على الرئاسة          

                                                 
  21بلدية نابلس، ص: دون مؤلف 189

  .ة أو انتهاء مدتهئأو استقالة الهيأي أن الدولة تعين الرئيس دون إجراء انتخابات بسبب حل المجلس : بالوكالة* 



 44

                                                

رؤساء، وهذا شكل أزمة حقيقية للمجلس في ضبط وسير أمور البلدية، لذا نجـد أن معظـم                 

 .م1914إنجازاته جاءت قبل عام 

 فقد تنـاوب علـى      م1918-م1868أما بالنسبة لعضوية المجلس في هذه الفترة من عام          

هري، زيـد، النمـر، كمـال، الجـو       : عضويته ثالث وأربعون عضواً ممثلين لثالثين عائلة هم       

الشافعي، كنعان، عبده، فخر الدن، التميمي، خماش، شاربي، طاهر، عرفات، صمادي، حنبلي،            

عمة، عاشور، طوقان، نابلسي، خياط، حجاوي، عنبتاوي، شكعة، زعيتر، سايح، قناديلو، ابـو             

  .190غزالة، عمد، العكر، عبد الهادي

 
  54ص. مرجع سبق ذكره: يزبك 190
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  الفصل الثاني

  

  1925-1918بلدية نابلس منذ عام 

  

  لبريطاني لمدينة نابلساالحتالل ا .1

  الوضع اإلداري لمدينة نابلس زمن االحتالل البريطاني  .2

  1924-1918البلدية من عام  .3

  1924-1918أعمال البلدية ومنجزاتها من عام  .4

  عالقة البلدية بحكومة االنتداب .5
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  :االحتالل البريطاني لمدينة نابلس. 1

ين عثمـانيتين   تي فلسطين قـو   م كان ف  1914عندما اندلعت الحرب العالمية األولى عام       

  : وهما

بقيادة جواد باشا ومركزه طولكرم وتمتد جبهته من البحر المتوسط إلـى            : الجيش الثامن  .1

  .قرية فرخة

، ومركزه مدينة نابلس وتمتد جبهته من فرخة        *بقيادة مصطفى كمال باشا   : الجيش السابع  .2

  . 191إلى نهر األردن

 فرضت األحكـام العرفيـة      192م1914 عام   وبدخول العثمانيين الحرب رسمياً في أواسط     

وأعلن عن التعبئة العامة في الدولة، وفتحت مراكز التجنيد للشبان العرب من أجل دعم جبهـات       

القتال، وقد استخدمت الدولة كافة الوسائل التي من شأنها تزيد من إقبال الشبان علـى التجنيـد                 

  :ومنها

فرض عقوبات صارمة على المتخلفين أو      . إثارة العاطفة الدينية عن طريق إعالن الجهاد      

  .193الذين يحاولون الهروب من التجنيد وصلت حد القتل

وحيث أن مدينة نابلس واحدة من المدن العربية التي شملها هذا القرار، فقد فتحت فيهـا                

مراكز التجنيد، التي شهدت في بداية إعالن الحرب تهافتاً من الشبان النابلسيين لاللتحاق بالجيش              

اس مندفعين بقوة العاطفة الدينية، مدافعين عن دولة الخالفة وعـن الخليفـة، وقـد قـاموا                 بحم

اهرات حماسية جابت المدينة من الصباح حتى المساء، يهتفون ويرددون شعارات حماسـية             ظبم

قرة بيا ناصر الحق المبين انصر أمير المؤمنين، يا ربنا بـال          : "ويتضرعون إلى اهللا باألدعية مثل    

 
بالدنا فلسطين،  : الدباغ: انظر. المؤسس للدولة التركية الحديثة   ) أب األتراك (هو كمال أتاتورك    : مصطفى كمال باشا  *  191

  65، ص2، ج2ق

  140، ص3ج. مرجع سبق ذكره:   النمر1
 59ص. مرجع سبق ذكره: صبري 192
 60ص: ابقالمرجع الس 193



 47

                                                

ل العشرة خرب ديار الكفرة حتى يموتوا هالكين، يا ربنا بالفاتحة وبالرجـال الـصالحة               وبالرجا

  .194"تجعل أمورنا ناجحة، وانصر أمير المسلمين وانصر لنا سلطاننا وافتح لنا فتحاً مبين

في مثل هذه األدعية كان الشبان النابلسيون يثيرون حماس الناس، ويثيـرون عـاطفتهم              

ى أنه حتى السنة األولى من إعالن الحرب كان الناس يقبلون بقـوة علـى               الدينية، وهذا دليل عل   

االنخراط في جبهات القتال إلى جانب العثمانيين، كما يتضح من هذه األدعية أن الناس كانوا ما                

يزالون ينظرون إلى الحاكم العثماني أنه هو خليفة المسلمين وظل اهللا في األرض، وأن المعركة               

ة فتح للمسلمين ونصرته واجبة على الجميع، معتبرين أن الحرب بين األيمان            التي يخوضها بمثاب  

  . والكفر

، فإنـه   195وبما أن مدينة نابلس من المدن التي بقيت تحافظ على طابعها القومي والديني            

من الطبيعي أن يندفع شبانها وشيبها، للمشاركة للدفاع عن أرض اإلسالم والمسلمين، ولم يبـق               

  .196نساء في المدينةسوى األطفال وال

وفي الجانب الثاني قامت الدولة بوضع يدها على المؤن والغالل والدواب فـي المدينـة               

  :بحجة تمويل الجيش، األمر الذي أدى إلى 

  ).بسبب مشاركة الشباب في الحرب(انخفاض نسبة القوى العاملة في المدينة  .1

  .ارتفاع األسعار .2

  .197نقص المواد الغذائية .3

ار الفقر واألوبئة واألمراض في المدينة، ولم تمض السنة األولى علـى            قاد هذا إلى انتش   

الحرب حتى تبين للعرب سوء نية العثمانيين من خالل السياسة التي اتبعتها حكومة االتحـاديين               

 
  132ص. مرجع سبق ذكره: النمر 194
ترجمـة احمـد خليفـة، مؤسـسة        ) الرواية االسرائيلية الرسمية   (1939-1936الثورة العربية الكبرى    : دون مؤلف  195

 .9، ص1989 1الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط
 133-132ص. مرجع سبق ذكره: النمر 196
 137ص. المرجع السابق 197
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التي وجدت في الحرب فرصة لتنفيذ مخططاتها ومشاريعها وعلى رأسها محاولة تتريك العـرب              

 عدة أمور أدت إلى نفور العرب منها وتخلفهم عن الحـرب            وضرب العنصر العربي، فمارست   

  :وكان منها

  .تشتيت الضباط العرب وإرسالهم إلى مناطق بعيدة .1

 .إعدام العديد من الجند العرب بحجة مخالفة قوانين الجندية .2

 .استبدال الضباط العرب بضباط أتراك .3

  .198ها ضد العربسياسة جمال باشا االستبدادية وأعمال القتل واإلعدام التي مارس .4

ولم تكن مدينة نابلس بعيدة عن هذه األحداث فقد أصابها ما أصاب بقية المدن العربيـة                

من هذه السياسة فأعدم فيها سليم األحمد عبد الهادي ومحمد الشنطي، كما اعتقل غيرهم وأرسلوا               

  .199إلى األستانة ولم يفرج عنهم إال بعد انتهاء الحرب

سياسة العثمانيين فقد هرب الكثير من الشبان المجندين من         وأمام هذا الوضع الجديد في      

الجيش، كما امتنع آخرين عن التجنيد وحاولوا االختفاء، األمر الذي اضعف الجبهة العثمانية في              

عـن حالـة    ) فولكن هابن (فلسطين، وليس أدل على ذلك من التقرير الذي رفعه القائد األلماني            

لم تكن حالة الجيش العثماني تعد شيئاً بالنسبة إلى ما كـان             ":الجيش العثماني في فلسطين بقوله    

عليه هذا الجيش في ابتداء الحرب فقوى الجيش من الوجهة العمومية تضاءلت حتى لم يبق منها                

غير واحد من خمسة والبالد غير قادرة على وجه من الوجوه على سـد الـنقص الواقـع فـي                    

  .200"الرجال

  

 
  68-67ص. مرجع سبق ذكره: صبري 198
 137-136ص. مرجع سبق ذكره: النمر 199
 71ص. مرجع سبق ذكره: صبري 200
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الوضع وإعادة ثقة الناس بالحكومة العثمانية فقد ضـغطت         وكمحاولة من ألمانيا ألنقاض     

على الحكومة العثمانية لتغيير سياستها والتقرب للناس من جديد، وفعالً بدأت الحكومة العثمانيـة        

التقرب من الناس، ومن ذلك قيام القائد التركي فوزي باشا في مدينة نابلس، بدعوة وجهاء نابلس                

موم الناس والنظر في مطالبهم وتلبيتها، وطلب منهم تجديد البيعة          لالجتماع بهم واالطالع على ه    

ألمير المؤمنين وتجديد الحماس والدعوة للجهاد والذود عن ديار المسلمين، فوافقوه على ذلك وتم           

تدريبهم لصالح الـدين بـك ووضـع         تشكيل طابور من المجاهدين في المدينة الذين أوكل أمر        

 صادق آغا النمر، كما أخذوا يعلمون الطالب في المدارس نشيداً           معاون له من مدينة نابلس وهو     

  : للتوفيق بين العرب والترك وهو 

  وطن ايكيست آوى   ترك وعربه أيك قرداش

  201والوطن بينهما معا    الترك والعرب إخوان  :بمعنى

ومع هذا فان دعوة الحماس والتحاق الشبان بصفوف الجندية مـن جديـد ومحـاربتهم                 

 وصل  مدينة وتحقيق النصر، وخاصة بعدما    اعهم عن المدينة لم يكن كافياً للذود عن ال        للحلفاء ودف 

  .إلى مسامعهم الهزائم التي بدأت تلحق بالجيش العثماني على جبهات القتال المختلفة كل يوم

م تمكنت القوات االنجليزية مـن احـتالل غـزة وبـسط            1917وبالفعل في أواخر عام     

الساحل الفلسطيني، ولم تمضي أيام من نفس العـام حتـى تمكـن             سيطرتها على جزء كبير من      

  .202االنجليز من احتالل القدس أيضاً

أما مدينة نابلس فقد تمكن االنكليز من احتاللها بعدما سيطروا على الساحل الفلـسطيني              

م وإنهاء الوجـود    21/9/1918وتقدموا نحو الداخل باتجاه نابلس عن طريق طولكرم وذلك يوم           

 
  144-143ص. مرجع سبق ذكره: النمر 201
  142- 141ص. مرجع سبق ذكره: صبري 202
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، وبذلك تكون بريطانيا قد أنهت حقبة من الوجود العثماني في المدينة دام             203 فيها نهائياً  العثماني

  .م1918م حتى عام 1517 عام وذلك من عام 400حوالي 

مثلهـا مثـل بقيـة المـدن        – التاريخ مارست بريطانيا حكمها على المدينـة         اومنذ هذ 

ة حاكماً عسكرياً يتلقى أوامره من       حيث بدأته بحكماً عسكرياً فوضعت على كل مدين        -الفلسطينية

القيادة العليا في مصر التي كان على رأسها الجنرال اللنبي، وعين الحاكم العـسكري لـه فـي                  

المدينة مساعدين على شكل مستشارين، وقد حرص االنكليز على اختيار القـسم األعظـم مـن                

و اشـتركوا فـي اإلدارة      موظفي اإلدارة المدنية ممن خدموا في الحملة العسكرية في فلسطين أ          

  .204العسكرية فيها

محمـد  : وكان من المستشارين الذين عينوا للحاكم العسكري في مدينة نابلس كل مـن              

  .205علي الطاهر، موسى ناصر، وديع العيساوي، جمال الحسيني

م عنـدما أصـدر     1920 نيسان من عـام      20وبقيت المدينة تحت الحكم العسكري حتى       

سان ريمو قراره بانتداب بريطانيا على فلسطين وتلى هذا القرار فـي            مجلس الحلفاء األعلى في     

 حيث أبدلت اإلدارة العسكرية بإدارة مدنيـة        1920 تموز عام    7الطور في القدس يوم األربعاء      

على رأسها حاكماً سمي المندوب السامي وكان أول مندوب على فلسطين هربـرت صـموئيل               

ريطانية من هذا اإلجراء تنفيذ مشروع وعد بلفور الذي         ، وربما كان قصد اإلدارة الب     206اليهودي

  .نص على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين

  

  

 
مرجـع  : النمـر . 417 ص 4القسم العام، مجلد    : الموسوعة الفلسطينية : انظر أيضاً . 67ص. مرجع سبق ذكره  : الدباغ 203

  149ص. سبق ذكره
  52، ص1937مكتبة فلسطين، يافا، . فلسطين العربية بين االنتداب والصهيونية: ، عيسىالسفري 204
  153ص. مرجع سبق ذكره: النمر 205
  51-50ص. مرجع سبق ذكره: السفري 206
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  :الوضع اإلداري لمدينة نابلس زمن االحتالل البريطاني. 2

دخلت بريطانيا فلسطين نتيجة انتصارها في الحرب العالمية األولى دون أن يكون لديها               

م اإلداري الذي تنوي العمل به طيلة وجودهـا فـي هـذه             خطة واضحة أو برنامج حول التقسي     

والدليل على ذلك أنها على مدا الثالثين سنة التي بقيت فيها في فلـسطين،              . المناطق التي احتلتها  

عملت على تغيير التقسيم اإلداري فيها عدة مرات، كما أن أول إجراء قامت به عنـد دخولهـا                  

ان معموالً به زمن العثمانيين، وبذلك تكون قـد أنهـت أي            البالد، تغيير التقسيم اإلداري الذي ك     

  .ارتباط للناس بالحكم المهزوم الذي كان يعتبر عدواً من أعدائها

ولم تتبنى تقسيماً واضحاً لتعمل به ضمن القاعدة الدولية لالحتالل القائمة علـى أسـاس               

 تقسيماتها اإلدارة خدمة    إدارة شؤون البالد مع المحافظة على أوضاعها قبل الحرب، وإنما جاءت          

  .207م والذي نص على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين1917لتنفيذ مشروع وعد بلفور عام 

أما مدينة نابلس التي تغيرت وضعيتها اإلدارية بين كونها مركزاً للواء أو جزءاً من لواء               

  :ني كما يلي أو مركزاً لقضاء فقد جاء التطور اإلداري لها خالل عهد االنتداب البريطا

 أجرت بريطانيا تغيرين إداريين وذلك      1920-1918في عهد اإلدارة العسكرية من عام        -1

  :كما يلي 

 208م قسم الجنرال اللنبي فلسطين إلى ثالث عـشر منطقـة إداريـة            1918في عام     - أ

  . ، ووضع على رأس كل واحدة منها حاكماً عسكريا209ًوكانت نابلس واحدة منها

 بقيت نابلس منطقـة إداريـة       210شرة مناطق إدارية  م خفضت إلى ع   1919في عام    - ب

 . ومركز اللواء

 
 124، ص1الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، مجلد 207
   12ص: المصدر السابق: أنظر 208

 ، نابلس، طولكرم، جنين، حيفا، الناصرة، عكا، طبريا، صفدالقدس، غزة، يافا، الخليل، بئر السبع: وهي 
 12، ص2، ج2ق. مصدر سبق ذكره: الدباغ 209
  12ص. نفس المصدر السابق 210
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بـدأت التغييـرات    . 1948 حتى   1920في عهد اإلدارة المدنية وذلك من منتصف عام          -2

تأخذ طريقها لصالح الحركة الصهيونية حيث كانت السلطة بيد اليهـود عـن طريـق               

  :المندوب السامي اليهودي هربرت صموئيل وكانت كما يلي 

م خفضت عدد األلوية إلى سبع، حيث أحدثت إدارة االنتداب بعـض            1920 في عام   - أ

  .المسميات العبرية وهي السامرة

 : حدث تغييرين إداريين وذلك كما يلي1922في عام  - ب

  .211 خفضت عدد األلوية إلى أربع ألوية1922في مطلع عام  

  مـن 11المـادة  (م عندما صدر منشور التشكيالت اإلدارية 1922في منتصف عام     

تقسيم فلسطين للمقاصد اإلداريـة     : والذي جاء في المادة الثانية منه     ) مرسوم فلسطين 

  .212إلى ثالث ألوية

  يبدو أن هذا اإلجراء كان يهدف صراحة خدمة األغراض الصهيونية لتسهيل تنفيذ

مشروع وعد بلفور وذلك بإبقائها على مراكز األلوية في المدن التي كانت تمثل أهـداف             

يونية، في مقر الحكام البريطانيون ومركز ثقل القوة العسكرية البريطانيـة           الهجرة الصه 

التي حمت الوجود الصهيوني، ومنها يمكن مراقبة نـشاط العـرب المعـادي لليهـود               

 
، وتضم حيفا وعكا ومدينـة  وفينيقيا. وغزة.  السبعوبئر. يافا، وتضم جزء من قضاء طولكرم. ، وتضم الخليل القدس: وهي

، وتضم  السامرة. الجليل، وتضم طبريا وصفد والناصرة، ومركزها الناصرة      . حيفاطولكرم وما تبقى من قضائها ومركزها       

 .نابلس، وجنين ومركزها نابلس
  125ص. مصدر سبق ذكره: الموسوعة الفلسطينية 211

ومركـزه  : السامرةلواء  . ومركزه القدس : لواء القدس . ومركزه حيفا : اللواء الشمالي . ومركزه غزة : اللواء الجنوبي : وهي

  نابلس

 153ص. مصدر سبق ذكره: النمر: انظر
  3337قوانين فلسطين، المجلد الرابع، ص: درايتون، روبرت هاري 212

اللواء الـشمالي،   . لواء القدس، ويشمل أقضية بيت لحم والخليل وأريحا والقدس ورام اهللا وتكون قاعدة اللواء القدس              : وهي

اللواء الجنوبي، ويشمل   . ريا طولكرم وتكون قاعدة اللواء حيفا     ويشمل أقضية عكا بيسان حيفا جنين نابلس الناصرة صفد طب         

  .أقضية بئر السبع وغزة ويافا والرملة وتكون قاعدة اللواء يافا
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واالنجليز، وفيها تصنع القرارات، وفيها كان يقيم حكام األلوية ورجـال اإلدارة الـذين              

  .213يتصلون مباشرة مع المندوب السامي

 لم يجر تغيراً يذكر على تبعية نابلس أو على عدد األلوية باسـتثناء              1927في عام    -ج

  . 214تغيير أسم لواء القدس من أسم لواء إلى اسم منطقة

م قسمت البلد إلى أربع أقسام إدارية حيث أصبحت نابلس جزء مـن             1938 في عام    -د

  .215لواء حيفا والسامرة

 لتعـود نـابلس مركـز للـواء         216لويـة  زيدت األلوية إلى ستة أ     1929 في عام    -هـ

وبقي هذا التقسيم معموالً به حتى نهاية االحتالل البريطاني لفلسطين عـام            . 217السامرة

  .218م1948

والنظر إلى هذه التغييرات اإلدارية التي أحدثها البريطانيون في فلسطين يتضح أنها دليل             

بنى أجندة واضحة لحكـم     على سوء اإلدارة وتخبطها، على اعتبار أن بريطانيا لم تكن تت          

البالد حكم المحتل، حيث لم تلتزم بالقرارات والمواثيق الدولية التي نصت علـى حـق                

الشعوب التي كانت تحت السيطرة العثمانية في تقرير مصيرها، وكذلك تعتبـر مؤشـر              

ودليل على قوة تأثير الحركة الصهيونية على صناع القرار البريطانيين، بدليل أن معظم             

لتغييرات جاءت لخدمة مخططات الحركة الصهيونية التي جاءت لتكمـل الوجـه            هذه ا 

  .اآلخر لالستعمار واإلمبريالية االنجليزية

 
  125 ص1القسم العام، مجلد : الموسوعة الفلسطينية 213
  14-13ص. مصدر سبق ذكره: الدباغ 214

. لواء حيفا والسامرة، ويتبعه حيفا نابلس جنين طـولكرم        . لواء الجليل ويتبعه، عكا وصفد وطبريا وبيسان والناصرة       : وهي

  .لواء الجنوب، ويتبعه يافا والرملة وغزة وبئر السبع. لوء القدس، ويتبعه القدس رام اهللا بيت لحم اريحا الخليل
  14ص: نفس المرجع السابق 215
  126ص. الموسوعة الفلسطينية 216

 .زةالجليل وحيفا ونابلس والقدس واللد وغ: ألوية: وهي
  14ص. مرجع سبق ذكره: الدباغ 217
 126ص. الموسوعة الفلسطينية 218
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  م1924-1918البلدية من عام  -3

م واشتراك الدولة العثمانية فيها أثر كبير 1914كان لنشوب الحرب العالمية األولى عام 

 العربية، وذلك عندما أقدمت الحكومة على انخفاض مستوى العمل واإلنتاج في البالد

العثمانية على إعالن حالة الطوارئ، واألخطر من ذلك إقدام الحكومة على جمع الغالل 

  .219والمؤن من األسواق بحجة توفير التموين للجيش

 نصيب من هذا الوضع السيئ األمر الذي أثر -كبقية المدن العربية–وكان لمدينة نابلس 

فحالة .  أدائها وعدم القدرة على القيام بواجباتها اتجاه المواطنينبشكل واضح على تراجع

الفقر التي أصابت أهل المدينة بسبب التحاق عدد كبير من شبابها للجيش، وارتفاع 

، وكذلك انخفاض اإلنتاج، أدى على انخفاض واردات البلدية التي كانت تعتمد 220األسعار

  . الخدمات التي كانت تقدمها لهمعلى ما كانت تجبيه من المواطنين في تمويل

كما أدت الحرب إلى تعطيل مظهر من مظاهر الحياة الديمقراطية التي كانت تعتبرها 

الدولة العثمانية جزء من إصالحاتها، فتوقفت عملية االنتخابات البلدية ولم تجري فيها أي 

العثماني في البالد، عملية انتخاب على الرغم من انتهاء مدة المجلس طيلة ما تبقى من العهد 

أما رئاسة البلدية فقد عادت الحكومة العثمانية إلى أسلوب التعيين لهذا المنصب، األمر الذي 

أدى إلى وصول عدد من رؤساء البلديات بغير إرادة الشعب، مما اثر على انخفاض مستوى 

س أصبح يخضع االنسجام بين البلدية والشعب ووجود فجوة بينهم أيضاً، كما أن اختيار الرئي

، مما فسح مجاال للمحسوبية والرشوة في الوصول إلى )المتصرف(ألهواء ممثل الحكومة 

  . 221هذا المنصب

 
 133ص. مرجع سق ذكره: النمر 219
 133ص.  المرجع السابق 220
  65ص. المرجع السابق 221
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وقد حل ببلدية نابلس ما حل ببقية البلديات في فلسطين، فبانتهاء مدة المجلس مع بداية 

ت طريقها إعالن الحرب أخذت الدولة تعين الرؤساء تعييناً، وألن المحسوبية والرشوة أخذ

فترة –إلى رئاسة وعضوية المجلس فقد زاد عدد رؤساء البلدية في األربع سنوات األخير 

  : عن ثماني رؤساء وهم-الحرب

يوسف التميمي، حسن حماد، كمال بك عرفات، طاهر الحجاوي، بشير الشرابي، احمد 

  .222حيدر طوقان، عمر زعيتر) البيروتي(مختار القباني 

مية األولى كان على رأس البلدية شخصية حظيت باحترام الكثير وبانتهاء الحرب العال

 وإخالصه لبلده، 223من سكان مدينة نابلس بسبب ما عرف عنه من دعم للجمعيات الوطنية

، الذي تمكن من الحفاظ على البلدية رغم ما أصابها من *أال وهو، الشيخ عمر زعتير

سآتي على – العديد من اإلنجازات عثرات أيام الحرب وبعدها، فهو الذي تمكن من تحقيق

  . وحقق الكثير من أهداف البلدية زمن االحتالل البريطاني-ذكرها في سياق البحث

وبانسحاب العثمانيين من المدينة ودخول القوات البريطانية إليها حتى كادت الفوضى 

زعيتر تعصف بها، وليس أدل على تدهور األوضاع في المدينة من الرسالة التي بعثها عمر 

ألبنه عادل زعيتر في القاهرة يصف له أوضاع المدينة عندما دخلتها القوات البريطانية 

 
 65ص. المرجع السابق 222
  328الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد الثالث، ص 223

فله عمه بعد وفاة ابيه وهو صغير تمكن من نيل إجازة التـدريس             م ك 1872ولد في مدينة نابلس عام      : عمر حسن زعيتر  *

لمقاومة استبداد الحكومـة العثمانيـة، رفـضت     ) الجمعية(فعين مدرساً في المدرسة الرشيدية بنابلس، واشترك في تأسيس          

م ثم عـضواً    1908 الحكومة تعينه مفتياً في المدينة على الرغم من توفر هذا المنصب فيها، انتخب في المجلس البلدي عام                

عين رئيساً لبلديـة    . م1915م ثم ممثالً لنابلس في المجلس العمومي لوالية بيروت عام           1914في مجلس إدارة نابلس عام      

م كان له دور بارز في البلدية أثناء توليه منصب الرئاسة، كما كان له دور في إنشاء المجلس اإلسـالمي        1918نابلس عام   

الموسوعة الفلـسطينية،   : انظر. طنية، وحرص على توحيد الصف الوطني في المدينة وخارجها        األعلى، دعم الجمعيات الو   

ملـف رقـم   : سـجالت بلديـة نـابلس   : انظر. م19/10/1924 مرض ومات بتاريخ 328ص. القسم العام، المجلد الثالث  

 .م1924، تاريخ 80 رقم الوثيقة 34/2/39
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من المعلوم أن انسحاب الجيش وتركه البلدة بدون حكومة وال نفر ضبطية وال : "... قائالً

  .224..."بوليس هو خطر عظيم 

ليس لحفظ األمن وإزاء هذا الوضع المتدهور قام الشيخ عمر زعيتر بتعيين قوة من البو

، رغبة منه في الحفاظ على ممتلكات الناس وأموالهم وتسيير حياة الناس بعدما 225في المدينة

فقدت الجهة التي كانت تحكم المدينة، ولما دخل االنجليز المدينة التقوا به، لصفته االعتبارية، 

متطلبات وهو متطلب من –ولظنهم أنه الوحيد الذي يمكن أن يحفظ النظام في المدينة 

 وخوله الحاكم العسكري تشكيل حكومة -االحتالل حتى تتمكن من المدينة وتسيطر عليها

وبالفعل . ين من يشاء في أركانهاعييكون رئيسها، وفوضوه ت) حكومة البلدية(سميت 

استجاب عمر زعيتر لهذا الطلب، لحرصه على حفظ أمن المدينة والمحافظة على قوميتها و 

  :خطر البريطانيين وسوء نواياهم، فعين كل منعروبتها حيث أدرك 

  الوظيفة  االســـــم  الرقم

  رئيس  عمر زعيتر  .1

  رئيس الديوان   نمر حماد  .2

  )رئيسا لكتاب المحكمة الشرعية(قاضياً شرعياً   رشيد البيطار  .3

  رئيس الصحة   مصطفى بشناق  .4

  دائرة المالية   شاكر الجوهري  .5

  لمعارفإدارة ا  شريف اصبوح  .6

  المحاكم النظامية   نمر الداري  .7

فايق العنبتاوي وزهدي العنبتاوي   .8

  وجميل كمال

  دائرة األمن

226  

                                                 
م من أوراق أكرم زعيتر، أعـدتها للنـشر نـويهض           1939-1918ية  وثائق الحركة الوطنية الفلسطين   : زعيتر، أكرم  224

 . 4، ص1984، بيروت، 2الحوت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط
 4ص. نفس المرجع السابق 225
  152-151ص. مرجع سبق ذكره: ، النمر4ص. مرجع سبق ذكره: زعيتر 226
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وفي الوقت الذي كان الشيخ عمر زعيتر يعمل على تشكيل حكومته بهمة ونشاط، كان 

الحاكم العسكري البريطاني يعمل على استطالع المنطقة وما أن تمكن من المدينة، ولم يمض 

) مستر كن(شهر واحد على تشكيل الحكومة البلدية، حتى توجه الحاكم العسكري البريطاني وهو 

إلى الشيخ عمر زعيتر ليبلغه قرار حل الحكومة ليتسلم هو زمام األمور في المدينة حاكماً 

، ليسير في البلدية مع بقية 227عسكرياً لها، أما الشيخ عمر زعيتر فعاد واستلم رئاسة البلدية

  .1924ئه األعضاء فترة من فترات تطورها لمدة ست سنوات حتى مات عام زمال

  :م1924-م1918أعمال البلدية وانجازاتها من عام  -4

عرف عمر زعيتر بحرصه على توحيد الصف الوطني ودعمه للجمعيات الوطنية، وامتاز 

ولة على ، األمر الذي ساعده على القيام بمهامه بسه228بعصاميته وحزمه وورعه وقوة شخصيته

، 229الرغم من أن بريطانيا االستعمارية كانت تسعى دائماً إلى عرقلة عمل رؤساء البلديات

والتضييق عليهم ووضع الصعوبات أمامهم من خالل كثرة التعليمات وخاصة في عهد الحاكم 

بهدف إيجاد . 230جون هبرد الذي حاول أن يجعل من المجلس أداة لتمرير سياسته االستعمارية

من الشخصيات القادرة بحكم مراكزها ونفوذها وحاجة الناس إليها على التصدي مجموعة 

، إضافة على سياسة التنكر والدهاء التي مارسها الحكام 231لمعارضة القيادة الوطنية في المدينة

عندما حل : العسكريون والتي كانت نهجاً للسياسة البريطانية في البالد التي احتلتها، ومثال ذلك

بريطاني حكومة البلدية، ومن أجل امتصاص غضب رئيسها وكبادرة حسن نية من الحاكم ال

طرفهم، وعدوه بتوسيع صالحيات المجلس لتشمل صالحيات مجلس اإلدارة زمن العثمانيين، 

حافظ طوقان، حسن حماد، فريد العنبتاوي، يوسف : فسمح بإضافة سبع أعضاء للمجلس وهم

  .232امل هاشم، القس الياس مرمورةالحسن عبد الهادي، جميل التميمي، ك

 
  152ص. مرجع سبق ذكره: النمر 227
  328، المجلد الثالث، صالقسم العام: الموسوعة الفلسطينية 228
 232ص. مرجع سق ذكره: النمر 229
 155ص. نفس المرجع السابق 230
 133القيادات والمؤسسات السياسية والوطنية، ص: الحوت، بيان نويهض 231
 155ص. مرجع سبق ذكره: النمر 232



 58

                                                

ولكن سرعان ما تبددت وعوده للمجلس، زيادة على ذلك أنه حرص على أن تتركز كل 

الصالحيات بيده، وجعل من نفسه المرجعية الرئيسية ألعمال المجلس، األمر الذي دفع األعضاء 

 عمر زعيتر رئيساً، :الجدد إلى االستقالة، وبقي المجلس بتشكيلته القديمة التي كانت مكونة من

عمر الجوهري، إسماعيل النمر، مطيع عبده، سليمان الصمادي، احمد : وعضوية كل من

  .233الشكعة، نور الدين العكر، عبد الرحيم التميمي

ومع كل هذه اإلجراءات التعسفية التي مارسها الحكام العسكريون للحد من نفوذ المجلس 

يهم، إال أن الشيخ عمر زعيتر وبقية األعضاء تمكنوا من البلدي في المدينة ولجعله ألعوبة في أيد

إنجاز مجموعة من المشاريع التي لم تكن بالمستوى المطلوب، إال أنها وضمن إمكانيات المجلس 

  :جديرة باالهتمام وهي

  : في المجال االجتماعي-1

مل شكل المجلس لجنة من أعضائه للنظر في الخالفات التي تنشب بين أبناء المدينة وع  -أ 

  .234على حلها وإزالة الخالفات بين األسر

  .235شارك المجلس في االحتفاالت والمناسبات والمهرجانات داخل فلسطين وخارجها  -ب 

: قد المساعدات والتبرعات لألفراد والمؤسسات والجمعيات، ومنها على سبيل المثال  -ج 

 قرر 1924، وفي عام 236م1918صرف معاشات شهرية ومنتظمة لفقراء المدينة عام 

لمجلس صرف معاش شهري لرجل فقير من سيواس التابعة لألناضول والمقيم في ا

  .237نابلس
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  .238عمل على توزيع المواد الغذائية الالزمة للسكان وخاصة الحبوب والكاز واألرز  -د 

 كان للمجلس دور بارز في محاربة بعض المظاهر االجتماعية السيئة في المدينة مثل   -ه 

  

 .240، والزنا والمراباة239شرب الخمر

  : في المجال السياسي-2

كان لالحتالل البريطاني دور في تفجير المشاعر الوطنية للكثير من الشخصيات ورجاالت 

مدينة نابلس الذين وقفوا بكل قوة في وجه االحتالل ورفضوا أن يكونوا كما أراد لهم االحتالل 

عيتر، الذي عرف أداة طيعة في يده لمقاومة القوى الوطنية في المدينة، وكان الشيخ عمر ز

مائه الصادق، من ابرز هذه الشخصيات فثقافته الواسعة وعمله كرئيس للمجلس تبوطنيته وإن

  :ساعده على ممارسة دور بارز في هذا المجال الذي تمثل فيما يلي

  .241دافع عن الحقوق الوطنية أمام سلطات االنتداب  -أ 

حمل العديد من تبنى المجلس إرسال مجموعة من مذكرات االحتجاج التي كانت ت  -ب 

  : شخصيات المدينة وقضائها ومنها

إرسال مذكرة احتجاج من وجهاء نابلس والقضاء إلى مؤتمر الصلح في باريس ودول  -

  .242فاء يعربون فيها عن احتجاجهم ورفضهم لوعد بلفور واالحتالل البريطانيلالح

ل اتفاق إرسال مذكرة احتجاج أخرى إلى األمير فيصل في مؤتمر الصلح يرفضون فيه ك -

  .243يعطي لليهود أي حق في فلسطين
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أرسل مذكرة احتجاج إلى مؤتمر الصلح على منع السلطات البريطانية لوفد المؤتمر  -

  .244العربي الفلسطيني األول من السفر إلى دمشق

أرسل مذكرة احتجاج إلى الحاكم العسكري لمدينة نابلس على تصريحه بوضع نابلس  -

  .245تحت الوصاية البريطانية

  :صدر المجلس عدة بيانات ضد السياسة االستعمارية البريطانية لفلسطين مثل أ-ج

 القاضي بفرض االنتداب 1920    أصدر بياناً يرفض قرار المجلس األعلى للحلفاء عام 

  .246البريطاني لفلسطين ووعد بلفور

  .247"كينغ كرين"  عمل المجلس على تمثيل لواء نابلس أمام لجنة االستفتاء األمريكية -د

 كان له دور في إنشاء المجلس اإلسالمي األعلى إلدارة األوقاف بدل سلطات -هـ

  .248االنتداب

  :   في مجال الخدمات -3

  :يمكن تقسيم ها المجال إلى ما يلي

 
 18ص. نفس المرجع السابق 243
 21ص. نفس المرجع السابق 244
  34ص. نفس المرجع السابق 245
 41ص. نفس المرجع السابق 246
  328الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد الثالث، ص 247

 لدراسة الحالة في المملكة التركية، والوقف على أحوال         1919 حزيران   10ي اللجنة االمريكية التي وصلت الى يافا في         وه

السكان، ليكون الرئيس والشعب االمريكي على بينة من الحقائق التي تتعلق بالشرق األوسط، وتألفت اللجنـة مـن سـتة                    

  .لدكتور هنري تشرشل كنغ، والسيد تشارلز لزكرينا: أعضاء كان من أبرزهم اثنان سميت باسمهم وهما

، 1937، مطبعة مكتبة فلـسطين الجديـدة، يافـا،          1السفري، عيسى فلسطين العربية بين االنتداب والصهيونية، ج       : انظر

 42-41ص
  328ص. الموسوعة الفلسطينية، مرجع سبق ذكره 248



 61

                                                

 أولى المجلس البلدي اهتماماً بالغاً لمشروع اإلنارة ووضع له نسبة عالية من : اإلنارة. أ

لحالي بالنسبة لإلنارة امتداداً لنشاط المجالس السابقة التي أولت ميزانيته، وجاء اهتمام المجلس ا

مشاريع اإلنارة أهمية بالغة، وكانت محاوالت ربط المدينة بمشروع اإلنارة بالكهرباء قد بدأت 

  .249م إال أن ذلك لم يتم1914من عام 

وعلى الرغم من ذلك فإن هذا المجلس عمل على تحسين اإلنارة فاستبدل القناديل 

ولما أصبحت قناديل اإلنارة عرضة للعبث والتخريب في بعض أحياء المدينة فقد . 250اللوكساتب

 بتكليف مفتش الحراسة لمراقبة قناديل اإلنارة في محلتي الحبلة 1921أصدر المجلس قراراً عام 

 لمالحقة العابثين وتغريمهم، ولما أعطت سلطات االنتداب حق امتياز إنارة فلسطين 251والغرب

 بدوافع وطنية 252هرباء إلى الصهيوني جوتنبرغ فقد رفض المجلس ربط المدينة بالمشروعبالك

  .على الرغم أن محاوالت ربط المدينة بالكهرباء كانت حلماً يراود أعضاء الهيئات السابقة

 عمل المجلس البلدي على رصد ميزانية لمشروع المياه بإعداد شبكة لتوزيع :المياه. ب

 من معارضة الحاكم العسكري للمدينة من إجراء أي تغيير على جهاز ، على الرغم253المياه

 كما عمل على انتخاب 255، كما قرر المجلس إنشاء سبيل في الشويترة254الماء في المدينة

، ألنه كان بصدد عمل دراسة 256أعضاء من البلدية لتسجيل السبالن الحديثة والقديمة في المدينة

 و خاطب إحدى شركات الحديد في يافا لتزويد البلدية النجاز مشروع مد شبكة مياه معدنية

  .257باآلالت واألدوات الالزمة إلتمام المشروع
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 اهتم المجلس البلدي بفتح وتحسين وصيانة طرق المدينة، فقام بفتح :الطرق والمواصالت. ج

، كما عمل على ضبط أجور العربات بين مدينة نابلس والمدن 258وتعبيد وتشجير الطرق

 قام 1923وعمل على إيجاد مواقف للسيارات العمومية والخاصة، ففي عام ، 259األخرى

، و 260المجلس باستئجار األصطبل الكبير في محلة الشويترة التخاذه موقفاً للسيارات والعربات

أولى السالمة العامة لوسائط النقل أهمية كبيرة فأصدر قراراً بضرورة صالحية العربات 

ا اهتم م، ك261ضرورة إخضاعها لفحص السالمة أمام دائرة البلديةوالكارات النقل المسافرين و

، وذهب المجلس إلى أبعد من 262بتنظيم حركة مرور المركبات حفاظاً على سالمة المواطنين

ذلك فاهتم بصيانة وتطوير الطرق التجارية التي من شأنها تعمل على تطوير التجارة في المدينة 

جمالي للمدينة فعمل على إصالح وصيانة قايق نهر األردن وتعود بالنفع على الدخل الفردي واإل

  .263من وقت آلخر لما كان يدره نم دخل للمجلس كوسيلة نقل بين شرق النهر وغربه

 يبدو أن هذه المشكلة كانت بداية االصطدام مع الحاكم العسكري البريطاني :الصحة والنظافة. د

األولى كان قد تخلف عنها تراكم القمامة بشكل في المدينة، وذلك عندما انتهت الحرب العالمية 

، وألن المجلس في تلك الفترة كان يعاني من ضائقة مالية بسبب ظروف 264واضح في المدينة

 265الحرب، فقد طلب من الحاكم العسكري دفع نفقات جمع القمامة لكن الحاكم العسكري رفض

ن للتخلص من القمامة التي مما اضطر المجلس إلى اتخاذ قرارات وفرض رسوم على المواطني

كادت تعمل على تفشي األمراض واألوبئة، ومن أجل تنظيم هذه العملية اتخذ المجلس عدة 

  : قرارات كان منها
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قام بتوفير وسائل جمع النفايات فاشترى عدد من الحيوانات لجر عربات نقل   -أ 

  .267، وكذلك عمل على إصالح عربات جمع النفايات وصيانتها266النفايات

 .268المجلس بلدية حيفا من أجل تزويده بالفونيك من أجل طهارة المدينة وتعقيمهاراسل   -ب 

عمل على توفير مكبات للنفايات وحرص على أن تكون هذه المحارق قليلة التأثير على   -ج 

 .269المزروعات وبعيدة عن السكان

أصدر قراراً للتخلص من مخلفات المراحيض والمجاري واشترط على كل من يبني   -د 

 .270تتوفر في بيته شروط السالمة الصحية بمراقبة مدير الصحةبيتاً أن 

اهتم بنظافة الشوارع فعين عماالً لرشها بالماء للتخلص من الغبار، وجمع النفايات   -ه 

 .271منها

أما جودة المواد الغذائية وصالحيتها فقد أوالها المجلس اهتماماً بالغاً وخاصة اللحوم   -و 

بائح وفرض غرامات على المخالفين لشروط حيث أصدر قراراً لمراقبة المسلخ والذ

، كما اشترط على كل لحام أن تكون ذبيحته مدموغة 272الذبح والنقل لمحالت البيع

 .273بختم خاص من مفتش البيطرة للتأكد من سالمتها

   : في المجال االقتصادي-4

يتضح من خالل الضرائب والرسوم التي كان المجلس يفرضها على المواطنين أنه كان 

مد على مواطنين في دخله إلنجاز المشاريع، والدولة المحتلة أخلت طرفها من دفع أي التزام يعت
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 من المال للدولة مالي له، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بأن أخذت تفرض على المجلس دفع مبلٍغ

كل عام، لهذا حرص المجلس على أن تكون ميزانيته رابحة ليتمكن من تنفيذ التزاماته اتجاه 

. طنين، وهذا بالطبع كان على حساب المواطن الذي فرضت عليه الضرائب والرسوماتالموا

ومن أجل التخفيف على المواطنين فقد حرص المجلس على النهوض باقتصاد المدينة وذلك كما 

  :يلي

  : التجارة .  أ

عمل عمل المجلس على توفير مقوماتها، فحسن الطرق وفتح الشوارع وتابع صيانتها، كما 

، واستغل فتح أبواب مصر أمام التجارة 274إقامة عالقات تجارية بين المدينة وبالد الشامعلى 

كما عمل على نشر قائمة بالمواد المسموح . 275الفلسطينية فأعلن للتجار وشجعهم على ذلك

. ، وعمل على إنشاء األسواق المحلية وتحسينها276شحنها من مصر إلى فلسطين بدون ترخيص

 كما أنشأ سوقاً لبيع 277مجلس إنشاء سوق للخضار والفواكه في المدينة قرر ال1922ففي عام 

  .278الحيوانات

ونظراً لرواج تجارة العنب بين نابلس والخليل فقد أقام المجلس سوقاً لبيع العنب في 

، ومن أجل الحد من البطالة التي كانت تشكل خطراً على 280، وسوقاً لبيع وشراء الفحم279المدينة

 خوفاً من تفشي ظاهرة الفقر التي كانت جزءاً من سياسة االستعمار والتي الحياة االقتصادية

حاول إفشائها بين الناس تطبيقاً للمادة الثانية من صك االنتداب على فلسطين والتي نصت على 

، فقد عمل 281وضع البالد في حالة سياسية واقتصادية تساعد على بناء الوطن القومي لليهود
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 من أجل خلق فرص عمل لهم وذلك لتحقيق 282ء العاطلين عن العملالمجلس على تسجيل أسما

  .يؤدي إلى زيادة اإلنتاج واالستثمارأن نوع من الرفاه االجتماعي الذي من شأنه 

ومن أجل الحفاظ على حقوق التجار أقام المجلس محكمة التجار والتي كانت تنظر في 

تجارية من بيع أو شراء أو تحصيل الخالفات التي تنشب بين التجار سواء في المعامالت ال

مستحقات، وبعد تأسيس غرفة التجارة تم إلغاء هذه المحكمة حيث أنيطت صالحيات المحكمة 

  .283بغرفة التجارة وكان أول رئيس لغرفة التجارة محمد أفندي عاشور

  :الصناعة. ب

يث شهدت الصناعة في مدينة نابلس تراجعاً ملحوظاً خالل الحرب العالمية األولى ح

انخفضت القدرة الشرائية للسكان بسبب انخفاض الدخل، أغلقت األسواق الخارجية، وبعد أن 

حطت الحرب أوزارها بدأ الناس يشعرون أن االعتماد على النفس والجهد الذاتي خير وسيلة 

، األمر الذي أدى بهم إلى إعادة فتح مصانعهم البسيطة التي 284الزدهار الصناعة في المدينة

ولكن سرعان ما بدأت تزيد من إنتاجها وخاصة بعد فتح أبواب األسواق . ل بكل حذرأخذت تعم

الخارجية أمامها وخاصة األسواق المصرية، فنشطت صناعة الصابون التي احتلت مدينة نابلس 

م 1936قدرت عدد المصابن بعد الحرب األولى حتى عام . المركز األول بين المدن الفلسطينية

، ومن الواضح أن 286 طناً من الصابون سنويا2640ً-2400نتج من ، ت285) مصبنة29(بـ 

صناعة الصابون أخذت قدراً من عناية المجلس البلدي كونها كانت تمثل منتجاً وطنياً من ناحية 

  .وكذلك كان لها من يمثلها فبعض أعضاء المجلس كانوا أصحاب مصابن مثل حافظ طوقان

  : الزراعة. ج

 
 1923 عام 5 وثيقة رقم 34/1/4سجالت بلدية نابلس ملف رقم  282
 55مرجع سبق ذكره، ص: النمر 283
  292- 287 ص1936يروت، المطبعة االمريكية، ب. النظام االقتصادي في فلسطين: حمادة، سعيد 284
  119ص. مرجع سبق ذكره. التميمي والكاتب 285
  199ص. مرجع سبق ذكره: الدباغ 286
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عية كانت تأتي من القرى واألرياف إلى المدينة فان المجلس قام نظراً ألن المنتجات الزرا

  .287بضبط أسعارها وخاصة القمح

  .288)بلدية(كما عمل على ضبط المكاييل والموازين عن طريق ختم خاص كتب عليه كلمة 

  

  :في المجال الثقافي والعمراني -5

تخدامها للنهوض نظر المجلس إلى التعليم أنه األداة الرئيسية والوسيلة التي يمكن اس

بالمدينة فقام بإنشاء عدد من المدارس وصيانة الموجود منها وتزويدها بمستلزمات التعليم فقام 

، وكانت مدرسة دار األيتام التي باشرت عملها 289بإنشاء مدرسة دار األيتام، ومدرسة العرفان

ا أو ، من دفع أجور لموظفيه290م يشرف عليها المجلس البلدي بشكل تام12/1/1922في 

، كما عين المجلس خادماً للمدرسة لمرافقة الطالب يومياً 291صيانتها أو توفير أرزاق لنزالئها

م رفع المجلس 1921 كما اهتم المجلس أيضاً ببقية المدارس ففي عام 292للمستشفى للمعالجة

، وقام 293كتاباً لمدير مدرسة النجاح لعمل صيانة للمدرسة لمنع نزول المطر من سطح المدرسة

  .294 بالمياه1923زويد المدرسة في عام بت

أما الحركة العمرانية، فقد أشرف عليها المجلس وعين هيئة للكشف عن األبنية من 

، كما أصدر قرار للنجارين بمنعهم عمل بيوت من 295حيث صالحيتها للسكن وسبل السالمة فيها

الذي كان يعمل  حفاظاً على أرواح المواطنين، إضافة إلى دور المهندس 296الخشب دون رخصة
 

 1924 عام 28 وثيقة رقم 34/2/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  287
  244ص. مرجع سبق ذكره: صبري 288
  328، ص3الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد  289
  2001 عام 63 التعليم في نابلس زمن االنتداب البريطاني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح ص:مجد عبده 290
  1922 عام 60 وثيقة رقم 34/1/2سجالت بلدية نابلس ملف رقم  291
 1922 عام 63 وثيقة رقم 34/1/2سجالت بلدية نابلس ملف رقم  292
 1921 عام 54  وثيقة رقم 34/1/2سجالت بلدية نابلس ملف رقم  293
  1924 عام 89 وثيقة رقم 34/1/6سجالت بلدية نابلس ملف رقم  294
  1921 عام 47 وثيقة رقم 34/1/2سجالت بلدية نابلس ملف رقم  295
  1924 عام 20 وثيقة رقم 34/1/6سجالت بلدية نابلس ملف رقم  296
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مستشاراً للبلدية وكان دوره يتمثل في تنظيم المدينة من ناحية واإلشراف على بيوتها من ناحية 

  .ثانية

وعلى . وبشكل عام نلحظ أن البلدية عنيت بتحسين أدائها ورفع مستوى الخدمات فيها

انجاز العديد من الرغم انها كانت تعتمد على المواطنين في تغطية نفقاتها، إال أنها تمكنت من 

المهام التي رأت أنه من الضروري القيام بها لتحسين أحوال المدينة والمواطنين، ونظراً ألهمية 

هذه األعمال واالنجازات فقد احتفظت البلدية في سجالتها بمجمل الخدمات التي تمكنت من القيام 

  :بها خالل هذه الفترة والتي يوضحها الجدول التالي

  

  عمل الذي تم انجازهال  السنة الرقم

  تعبيد الطرق وتعمير المجاري .1  1919-1920  .1

  إصالح قايق نهر األردن  .2

التي تخربت من ) مكتبة البلدية اآلن(تعمير حديقة البلدية  .3

  سكن االلمان أثناء الحرب

  تعمير المجاري .1  1921-1921  .2

  إنشاء مسلخ لذبح المواشي على األصول الصحية  .2

  تعبيد الطرق .3

   وزراعة الحديقة تكملة تعمير .4

  تأسيس مدرسة لتعليم اليتامى والفقراء وإيوائهم مجاناً .5

  إصالح وصيانة قايق نهر األردن .6

  غرس األشجار على أطراف الطرق خارج المدينة .7

  مد شبكة مياه حديدية .1  1921-1922  .3

  تعمير المجاري .2

  تعمير الطرق وصيانتها .3

  رقتعمير حديقة البلدية وزراعة األشجار على أطراف الط .4

  إنشاء دباغة لدبغ الجلود .5

  تقديم الخدمات لمدرسة األيتام وصيانة المدرسة .6

  شراء ارض وتحويلها مقبرة للمسيحيين .7

  إنشاء ستة سبالن جديدة .1  1922-1923  .4
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  عمل الذي تم انجازهال  السنة الرقم

  تعمير المجاري .2

م 500م ورصف 200فتح شارع جديد غرب المدينة بطول  .3

  داخل المدينة

  رقصيانة الحدائق وزراعة األشجار على أطراف الط .4

إنشاء دكاكين تحت حديقة البلدية وتعمير الدار المشتراه لفتح  .5

  الطريق

   طابقين لفتح شارع جديداِتشراء دار ذ .6

  إنشاء سبيل جديد في المدينة  .1  1923-1924  .5

  تعمير وصيانة المجاري .2

  تعبيد الطرق  .3

  رصف الشوارع وإصالحها  .4

  صيانة الحديقة وزراعة األشجار على أطراف الطرق .5

ع دكاكين للبلدية وتوسيع قهوة الشويترة التابعة إنشاء أرب .6

  للبلدية 

  إنشاء ثالث مخازن للبلدية  .7

  إصالح ممتلكات البلدية وصيانتها .8

  م500تعبيد طريق جديد يصل بين قرية رفيديا بطول  .9

  1919 تاريخ 50-48 رقم الوثيقة 34/2/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم *

  

  :  عالقة البلدية بحكومة االنتداب-5

نظر البريطانيون إلى المجالس البلدية كأداة يستطيعون من خاللها تطبيق سياستهم وتحقيق 

وعندما لم . أهدافهم، ولذلك حاولوا أن يجعلوا من هيئاتها أداة لضرب القوى الوطنية في المدينة

يتمكنوا من ذلك اخذوا يتالعبون فيها ويشددون الخناق على أعضائها ويضعون لهم العراقيل 

والصعوبات حيث كان الحاكم العسكري يشترط على المجلس أن يرفع محضراً بالقرارات 

، 297واالجتماعات التي يقوم بها وفي حالة التأخر عن ذلك كان الحاكم يخاطبهم لاللتزام بقراراته

                                                 
 1925 عام 59 وثيقة رقم 34/2/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  297
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كما أنه أصدر تعليماته للمجلس ليعودا إليه في أي اختالف يقع بينهم ويكون رأيه نهائياً، ومن 

لة على ذلك أنه عندما اختلف األعضاء فيمن سيكون نائباً للرئيس بين سليمان طوقان وشافع األمث

، كما أن كثرة مراسالت 298عبد الهادي قرر الحاكم أن يكون شافع عبد الهادي هو نائب الرئيس

الحاكم العسكري للمجلس والتعليمات المتواصلة هدفت جعل المجلس ألعوبة في يده وخاصة زمن 

، أما القرارات التي كانت ال تمثل ندا لسياسة حكومة االحتالل فكان الحاكم 299جون هبردالحاكم 

اتخذ المجلس قراراً باإلجماع بعزل أمين  1924أنه في عام : كثيراً ما يصادق عليها، ومثال ذلك

، كما 300صندوق البلدية رضا الخماش وتعيين احد أعضاء المجلس وهو جميل التميمي بدالً منه

مة االحتالل أعطت المجلس صالحيات كاملة لتقديم الخدمات التي من شأنها أن تطالب أن حكو

بها ضمن قوانين االحتالل للمناطق التي تسيطر عليها، وبذلك تكون قد أخلت طرفها من أي 

  .التزام مالي اتجاه المواطنين

لقدس، وتنتهي هذه الفترة بمرض عمر زعيتر، حيث نقل على أثره إلى إحدى مستشفيات ا

 وافق الحاكم العسكري 301األمر الذي اضطره إلى طلب تسليم إدارة البلدية لعمر الجوهري

 ومنذ ذلك الحين 302لطلب عمر زعيتر بشرط أن يتوقف الجوهري عن مزاولة مهنة المحاماة

أصبح عمر الجوهري رئيساً للبلدية بالوكالة، وعلى الرغم أن أعضاء المجلس البلدي وقعوا 

 للحاكم العسكري في المدينة يرفضون فيه تعيين رئيس البلدية من خارج أعضائها مذكرة احتجاج

حسب نص القانون إال أن الحاكم رد عليهم بأنه من ضمن اختصاصاته يمكن تعيين الرئيس 

، ولم تمضي أيام على وجود الشيخ عمر زعيتر في المستشفى حتى أعلن عن 303كيفما يشاء

فاته حزن الناس كثيراً عليه فأعلن الحداد في البلدية وفتحت ، وبو19/10/1924304وفاته بتاريخ 

 
  1925 عام 32 ويقة رقم 34/2/39لس ملف رقم سجالت بلدية ناب 298
 155 ص3ج. مرجع سبق ذكره: النمر 299
 1924 عام 105 وثيقة رقم 34/2/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  300
 1924 عام 53 وثيقة رقم 34/2/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  301
  1924 عام 54 وثيقة رقم 34/2/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  302
 1924 عام 81 ويقة رقم 34/2/39لدية نابلس ملف رقم سجالت ب 303
  1924 عام 80 وثيقة رقم 34/2/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  304
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ولم تمض سوى . 305أبوابها للمعزين، كما أرسل حاكم اللواء برقية تعزية إلى المجلس البلدي

أشهر قليلة حتى تمكن سكان نابلس من استصدار قرار من الحاكم العسكري بالموافقة على 

  .إجراء انتخابات للبلدية

ألحوال في البلدية صدر قرار من الحاكم العسكري بحل المجلس الذي تم وبسبب اضطراب ا

حافظ طوقان، وإسماعيل النمر، وسليمان : تعينه برئاسة عمر الجوهري وعضوية كل من

الصمادي، وعبد الرحيم النابلسي، ونور الدين العكر، واحمد الشكعة، وجميل التميمي، وتم 

سليمان طوقان وعضوية كل : ستجري فيما بعد، برئاسةتشكيل لجنة للتحضير لالنتخابات التي 

، 306شافع عبد الهادي، وحيدر طوقان، واحمد الشكعة، وعزة دروزة، وطاهر المصري: من 

وبقيت هذه اللجنة تقوم بأعمال المجلس حتى أجريت االنتخابات الجديدة بعد شهور قليلة من 

  .تشكيلها

 
  1924 عام 82 وثيقة رقم 34/2/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  305
 1925 عام 1 وثيقة رقم 34/2/41سجالت بلدية نابلس ملف رقم  306
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  الفصل الثالث

  

  1934-1925البلدية من عام 

  

  1925انتخابات البلدية عام  -1

-1925عالقة البلدية بالفعاليات والقوى الوطنية من عـام          -2

1934 

      1934-1925أعمال البلدية ومنجزاتها من عام  -3
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  :م1925انتخابات البلدية عام  -1

م جرت انتخابات المجالس البلدية، في جو وظروف يختلف عما كان عليه 1925في عام 

نتداب البريطاني لم تعلن عن إجراء االنتخابات، إال بعد أن تأكدت من سابقاً، ويبدو أن حكومة اال

  .ان نتائجها ستكون مختلفة بشكل أو بآخر عما كانت عليه سابقاً

وبنظرة سريعة إلى العوامل التي شجعت بريطانيا لإلعالن عن إجراء االنتخابات نجدها 

  :كما يلي

ر، والذي اعتبرت حكومة االنتداب أن موته   موت الرئيس السابق للبلدية الشيخ عمر زعيت-1

سيجعلها أكثر قدرة على التحكم بمؤسسة البلدية من حيث تعيين الشخص األكثر اعتداالً و 

  :أقل خطراً على مشاريعها االستعمارية في المدينة، على اعتبار انه كان يمثل

  .الشخصية التي اجمع عليها النابلسيون بكافة انتماءاتهم االجتماعية  -أ 

الشخصية الوطنية التي رأى فيها سكان المدينة أنه القادر على حمل همومهم والتحدث  -ب 

  .باسمهم في المحافل والمؤتمرات والفعاليات الوطنية

  .االنجازات واألعمال التي تمكن من تحقيقها لسكان المدينة  -ج 

يق أهدافها وبالتالي كان يعتبره سكان المدينة نداًَ لسياسة حكومة االنتداب وعقبة أمام تحق

  .في المدينة

سام السياسي الذي شهدته ساحة العمل الوطني في فلسطين، ووصل ذروته عام  حالة االنق-2

، وذلك عندما وافق راغب النشاشيبي على طلب حكومة االنتداب أن يكون رئيساً 1921

  *.لبلدية القدس بدالً من موسى كاظم الحسيني
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ة الخالف تدب بين عائلة آل الحسيني وعائلة وبقبول النشاشيبي هذا المنصب بدأت نوا

في ، 307النشاشيبي، التي سرعان ما انعكس أثرها على الشارع الفلسطيني وحركة العمل الوطني

  .وأصبح يطلق على أحالف آل الحسيني بالمجلسيين، وأحالف آل النشاشيبي المعارضين

ذيته تكون من وقد استغلت بريطانيا هذا الخالف ورأت أن إحدى طرق تأجيجه وتغ

  .خالل إجراء االنتخابات البلدية

  مراهنة حكومة االنتداب على إيجاد فئات نفعية تستغلهم في ضرب القوى الوطنية من -3

ناحية، وتأييد سياستها أو على األقل عدم معارضتها فيما تقوم به من إجراءات من ناحية 

  .ثانية

التقرير السنوي األول إلدارة فلسطين عام كل ذلك باإلضافة إلى محاولتها تطبيق ما جاء في 

  : م أن الغاية من وجود البلديات تكمن في 1920

  .308ممارسة الحكم المحلي في المدن الفلسطينية -1

، وبالتالي تكون قد اخلت 309أداة لتقديم الخدمات للمواطنين الذين يخضعون لحكمها -2

لذين يخضعون لحكمها، طرفها وتنصلت من تحمل مسؤولياتها اتجاه المواطنين والسكان ا

 
حتفال بموسم النبي موسى، وهو االحتفال التقليدي السنوي الـذي كـان             وبمناسبة بدء فعاليات اال    1920في عام    •

يدل عليها وتتجمع   ) علم(يحييه سكان فلسطين كل عام، بالخروج على شكل بيارق، حيث يكون لكل مدينة بيرق               

جميعها في القدس، ومن هناك يقودها موسى كاظم الحسيني الى قبر النبي موسى في اريحا، حيث تقـام هنـاك                    

  .حتفاالت وتلقى األشعار والخطباال

وأثناء تجمع بيرق القدس عند باب الخليل وقف موسى كاظم الحسيني والقى خطبة حماسية في المحتشدين، كان                 

لها أثر كبير في إثارة حماسهم، مما ادى الى حدوث حالة هياج جماهيري، وقعت على أثرها اضطرابات عـام                   

 االنتداب البريطاني للبحث عن بديل له بعد أن اتهمته بالتدبير لهـذه             م في القدس، األمر الذي دفع حكومة      1920

وهذا جعلها تفكر في عزله عن رئاسة البلدية وايجاد شخصية معتدلة بدالً منه، وجدوها في راغب                . االضطرابات

ن سعادتكم  ا"النشاشيبي الذي لم يتكأ في قبول هذا المنصب، وعندما أعلمت حكومة االنتداب الحسيني باألمر قال                

  ."حر في هذا العمل ولكنني أنصحك باالنتظار ألن معلوماتي أكيدة بأنه ما من عربي يجرؤ  على أخذ مكاني

دار الهدى، كفر قرع،    . 1948-1917القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين      . بيان نويهض : الحوت: أنظر

  .123-121، ص1986الطبعة الثالثة، 
 مرجع سبق ذكره: الحوت 307
 .598ص. 1993 1مذكرات محمد عزة، المجلد األول، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان ط. دروزة، محمد عزة 308
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والتي أقرته قوانين وعصبة األمم المتحدة، والتي نص بعضها على إلزام الدولة 

  .المستعمرة على تحمل مسؤولياتها اتجاه الجماعات والسكان الخاضعين لسيطرتها

  .310جعلها لسان حال الشعب لدى حكام األلوية -3

، دون أن تزج نفسها في 311دابجعلها وسيلة لتنفيذ مطالب اإلدارة العامة لحكومة االنت -4

صراعات مع السكان أو تصطدم بهم، ووسيلة لتنفيذ أوامر وقرارات حكومة االنتداب 

  .دون معارضة

لهذا كله، وانسجاماً مع السياسة البريطانية المتبعة في فلسطين، وبهدف امتصاص غضب 

ستها حكومة االنتداب طيلة الجماهير الفلسطينية، الذين عانوا من سياسة القبضة الحديدية التي مار

السبع سنوات األولى من عمر االحتالل، رأت حكومة االنتداب بإعالنها عن إجراء االنتخابات، 

تكون قد عملت على تطبيق الوجه اآلخر من أوجه االحتالل والذي كان يعتبر أسلوباً من أساليبها 

  .االستعمارية المتمثل في سياسة العصا والجزرة

مياً عن وفاة الشيخ عمر زعيتر رئيس البلدية حتى أقدمت حكومة االنتداب فما أن أعلن رس

على القيام بخطوة في محاولة منها جس نبض أعضاء البلدية المتبقين في المجلس، وعملت هذه 

الخطوة إصدار قرار تعيين عمر الجوهري رئيساً للبلدية، الذي لم يكن باألصل عضواً في 

ا األمر غضب أعضاء المجلس البلدي، حيث قاموا بإرسال رسالة مما آثار هذ. المجلس البلدي

 الذين اعتبروا في 312للحاكم العسكري في المدينة احتجاجاً على تعيين رئيس من خارج المجلس

هذا التصرف قفزاً على القوانين واألنظمة المعمول بها في البلديات والتي تمنع تعيين أي شخص 

  .حال وفاة أو استقالة الرئيسمن خارج هيئة المجلس البلدي في 

 
  127الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد األول، ص 309
 128ص. نفس المرجع السابق 310
  127ص. نفس المرجع السابق 311
 1925خ  تاري1 وثيقة رقم 34/2/41سجالت بلدية نابلس ملف رقم  312
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من هنا بدأ العالقة تسوء بين أعضاء المجلس وحكومة االنتداب، وخاصة بعد رد الحاكم 

العسكري على رسالة أعضاء المجلس التي اعتبروها تحدياً واضحاً لهم، والتي جاء فيها أن من 

انت تعطي الدولة الحق حقه تعيين وعزل من يشاء على اعتباره وارث للقوانين العثمانية التي ك

  .313في ذلك

ومع هذا فان حكومة االنتداب لم تكن معنية في هذه الفترة بالذات أن تسيء عالقتها أكثر 

من ذلك مع أعضاء المجلس، على اعتبار أنها تريد امتصاص غضب الجماهير بإجراء 

 لكونها االنتخابات، وإنما كانت تريد إيصال رسالة ألعضاء المجلس تفيد بضرورة تنبههم

  .المرجعية األولى واألخيرة للمجلس البلدي

وبعد شهرين من ذلك، وكخطوة للتحضير لالنتخابات قام الحاكم العسكري بتحرير رسالة 

  .314م يبلغه حل المجلس البلدي25/2/1925الى عمر الجوهري يوم 

انت وفي اليوم التالي، وبمبادرة من الحاكم العسكري لدرء الصدع وإعادة الثقة التي ك

تنشدها حكومة االنتداب، قام بدعوة سبعين وجيهاً من المدينة من أجل تعيين لجنة مؤقتة إلدارة 

سليمان عبد الرزاق : البلدية لحين اجراء االنتخابات، وفي نهاية االجتماع تم تكليف كل من 

زة حافظ طوقان، وعبد الرحيم النابلسي، واحمد الشكعة، وع: طوقان رئيساً، وعضوية كل من 

، وانيطت بهم 315محمد دروزة، وجورجي عبد النور، والقس مرمرة، والكاهن توفيق السامري

  : المهام التالية

  .العمل على تسيير أمور البلدية وتقديم الخدمات للمواطنين وخاصة النظافة .1

  .اإلعداد إلجراء االنتخابات وتجهيز القوائم االنتخابية وتسجيل أسماء المرشحين .2

 
 1925 تاريخ 2 وثيقة رقم 34/2/41سجالت بلدية نابلس ملف رقم  313
  1925 تاريخ 3 وثيقة رقم 34/2/41سجالت بلدية نابلس ملف رقم  314
 169ص. 3ج. مرجع سبق ذكره: النمر 315
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 الواجب توفرها فيمن يحق لهم ترشيح أنفسهم أو اإلدالء بأصواتهم، فقد أما  عن الشروط

  .316أبقت حكومة االنتداب على نفس الشروط التي كانت زمن الدولة العثمانية

بقيت هذه اللجنة تمارس صالحياتها وتعد إلجراء االنتخابات مدة ثالث أشهر من تاريخ 

د نفسها لخوض غمار انتخابات اشتدت فيها حدة خالل هذه المدة، كانت مدينة نابلس تع. تعيينها

التوتر بين المتنافسين على رئاسة وعضوية المجلس البلدي، وذلك عندما ظهرت وألول مرة في 

تاريخ المدينة المنافسة على شكل كتل وقوائم انتخابية تأثرت باالنقسام والصراع السياسي الذي 

  .ظهر على الساحة الفلسطينية

  : نافس ببروز كتلتين هماوقد تمثل هذا الت

والتي قادها سليمان عبد الرزاق طوقان، :  كتلة فريق الوطنيين والمعارضة واألصلية-1

احمد الشكعة، وطاهر المصري، وعبد الرحيم التميمي، وعبد الرحيم : وعضوية كل من 

  .318، وعفيف عاشور317النابلسي

  .سطين راغب النشاشيبيوقد وقف من وراء هذه الكتلة ودعمها زعيم المعارضة في فل

بقيادة عادل عمر زعيتر، ابن رئيس البلدية :  كتلة حزب األهالي واألقارب واألصهار-2

قاسم كمال، وصادق العنبتاوي، ونديم صالح، وتوفيق احمد : السابق، وعضوية كل من 

  .319عرفات

  .320دعمت هذه الكتلة من الحسينيين التي كانت تعتبر مناوئة لسياسة راغب النشاشيبي

  

 
  19اشير الى تلك الشروط في سيقا البحث في الفصل االول ص 316
 598ص. مرجع سبق ذكره: دروزة 317
 169ص. سبق ذكرهمرجع : النمر 318
 598ص. مرجع سبق ذكره: دروزة 319
 600ص. نفس المرجع السابق 320
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من هنا يمكن أن نصور حال مدينة نابلس في هذه االنتخابات كحال الواقع السياسي الذي 

  .مرت به فلسطين في هذه الفترة والذي كان منقسماً بين المجلسيين والمعارضين

وما ان انتهى العمل بإعداد قوائم وسجالت الناخبين، حتى أعلن الحاكم العسكري عن تحديد 

ي شهد اشد منافسة بين الكتلتين، كان خير وصف لها ما جاء على لسان يوم االنتخابات والذ

أنها معركة حامية مثل "المؤرخ النابلسي عزة محمد دروزة واصفاً معركة االنتخابات بقوله 

وتكرر ما جرى في المعركة السابقة ... سابقتها، أي انتخابات المجلس اإلسالمي، بل أشد منها 

يات كريهة بغيضة، لعبت األوشاج والعصبيات والقرابات والمصالح من مشاهد وأخالقيات وسلوك

  .321"السياسية المحلية دوراً كبيراً فيها

 كان اليوم المحدد لبدء االنتخابات والذي انتهى 1925وفي منتصف شهر أيار من عام 

، حيث لم 323، وبفارق كبير322بفوز مرشحي الكتلة األولى التي يتزعمها سليمان طوقان ورفاقه

صل الفريق الثاني الذي كان يتزعمه عادل زعيتر إال على ربع األصوات، باستثناء توفيق يح

احمد عرفات الذي فاز من القائمة الثانية، وعزا البعض فوزه إلى جهوده الشخصية، وعالقته 

  .324الحسنة مع سكان المدينة

اكم العسكري وفور اإلعالن عن نتائج االنتخابات وفوز القائمة األولى، صدرت أوامر الح

احمد الشكعة، وطاهر المصري، : بتعيين سليمان عبد الرزاق طوقان رئيساً وعضوية كل من

  . احمد عرفاتقوعبد الرحيم التميمي، وعبد الرحيم النابلسي، وعفيف عاشور، وتوفي

 
 598ص. مرجع سبق ذكره: دروزة 321
 169ص. مرجع سبق ذكره: النمر 322
لم اتمكن من الحصول على عدد األصوات التي حصل عليها كل مرشح لعدم االشارة اليها في المصادر التاريخيـة أو                     323

 .وثائق البلدية
  598ص. رجع سبق ذكرهم. دروزة 324

يعتبر سليمان طوقان ابن عائلة تنتمي الى عرب الموالي التي كانت تقيم في شمال سوريا، هاجروا الى نابلس في النصف                    *

األول من القرن السابع عشر، بعد مقتل عميدهم سلطان بك طوقان، عملوا لصالح العثمانيين، وكـانوا علـى والء لهـم،                     

وخاضوا صراعاً مريراً مع آل النمـر       . ، منجتهم الدولة العثمانية الوسمة بسبب اخالصهم لها       فأصبح لهم شأن كبير عندهم      

  . م1812في مدينة نابلس انتهى بعقد صلح بينهم عام 

  61-51م، ص1990العباسي، مصطفى، تاريخ آل طوقان في جبل نابلسن دار المشرق للطباعة والنشر، شفا عمر، : انظر
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  .قد تسلم رسمياً رئاسة البلدية وبطريقة االنتخاب* وبذلك يكون سليمان طوقان

، درس الحقوق في اسطنبول، وهو من 325م1890ي السلط عام ولد سليمان طوقان ف

، اتهمه خصومه بأن مواقفه مساومة لإلنجليز، 326مؤسسي حزب الدفاع المنافس للحزب العربي

م حاول الثوار اغتياله وخاصة بعدما نشرت 11/1/1939، ففي 327مما جعله هدفاً لقادة الثورة

الحاج محمد بياناً يتهمون قادة حزب الدفاع وعلى يم حقيادة الثورة بزعامة أبو إبراهيم وعبد الر

رأسهم راغب النشاشيبي وفخري النشاشيبي وعادل الشوا وسليمان طوقان بالخيانة والتواطؤ مع 

  .328االحتالل البريطاني والحركة الصهيونية، ويتوعدونهم بالقتل

لبالط األردني، اعتبر رجل دولة أردني، عين في مجلس األعيان، ووزيراً للدفاع، ووزيراً ل

ثم حاكماً عسكرياً لمدينة عمان، ووزيراً للدفاع في حكومة االتحاد العربي الهاشمي، التي وجدت 

بين القطرين العراقي واألردني في وحدة اندماجية، وانتهى به األمر باالغتيال في بغداد عندما 

  .329م1958نشبت ثورة تموز 

 
  173، ص1983، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط3موسوعة السياسة، ج. الكيالي، عبد الوهاب 325
م في االجتماع الذي عقد في فندق االوقاف في القدس وحـضره حـوالي الـف                1935/آذار/27اعلن عن تأسيسه يوم      326

الجتمـاع انتخـب جمـال    وخمسمائة شخص وقد رأس الجلسة األولى قاسم آغا النمر بحكم أنه أكبر الموجودين سناً وفي ا       

  .الحسيني رئيساً للحزب العربي باالجماع

 307ص. مرجع سبق ذكره: الحوت: انظر
  599ص. مرجع سبق ذكره: دروزة 327
 713 ص35وثيقة رقم . مرجع سبق ذكره: زعيتر 328
 233-232ص. 3ج. مرجع سبق ذكره: الكيالي 329



 79

                                                

  :1934-1925ية من عام  عالقة البلدية بالفعاليات والقوى الوطن-2

تميزت حركة النضال الوطني الفلسطيني في هذه الفترة بالطابع السياسي، وظهور مجموعة 

من المؤسسات والفعاليات السياسية، التي كان لها دور بارز في قيادة الحركة الوطنية طيلة هذه 

  :الفترة، وقد اتخذت هذه المؤسسات أشكاال عدة أذكر منها

  .ة واألحزاب السياسية وما تفرع عنها من مؤسساتاللجنة التنفيذي

  .المؤسسات الدينية ذات األثر السياسي، كالمجلس الشرعي اإلسالمي األعلى

المؤسسات االجتماعية التي اتخذت من النشاط االجتماعي أو الثقافي ستاراً ألعمالها 

  .330السياسية، كالنادي العربي والمنتدى األدبي

كة المقاومة فقد كان غير منتظماً وال منظماً، وإنما كان على شكل أما الطابع العسكري لحر

هبات واضطرابات جماهيرية تحدث بشكل عشوائي وكردة فعل على ما كانت تقوم به عصابات 

  .الحركة الصهيونية، وجنود االحتالل البريطاني

لها إسهامات بر مؤسسات خدماتية فمن الطبيعي أن ال تكون تأما دور البلديات والتي كانت تع

عسكرية أو مشاركة بشكل مباشر في االضطرابات أو الهبات الجماهيرية، وإنما كانت 

  .مساهماتها ذات طابع سياسي إن وجدت

فدور بلدية نابلس مثالً، والتي سبق وأن قادتها شخصية عرفت بانتمائها الوطني ونشاطها 

ن الواقع الحالي لهذه الفترة كان السياسي من خالل مشاركته في معظم الفعاليات السياسية، فا

  : مختلفاً إلى حد ما عن سابقه، حيث امتازت مشاركتها في هذه الفترة بميزتين هما

 .اتخذت المشاركة في الفعاليات السياسية الطابع الشخصي ال الرسمي -1

  

 
 135ص. مرجع سبق ذكره: الحوت  330
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كانت مشاركة األعضاء في الفعاليات أكثر من مشاركة الرئيس وهذا على خالف ما كانت  -2

  ورة السابقة زمن الشيخ عمر زعيترعليه الد

  :وقد كانت مشاركة أعضائها في هذه الفعاليات كما يلي 

  :شارك في بعض الفعاليات واللجان التالية: سليمان طوقان رئيس البلدية)  1 

  .331عضواً في اللجنة العربية العليا  -أ 

عضواً مؤسساً في حزب الدفاع، الذي طرح برنامجاً سياسياً يهدف الستقالل  -ب 

  .332لسطينف

حضر المؤتمر الذي دعت إليه األحزاب السياسية في القدس قبل انعقاد مؤتمر   -ج 

  .333م1937بلودان عام 

لمدينة اوبالنظر إلى هذه المشاركة نجد أنها لم ترتقي إلى المستوى المطلوب من رئيس بلدية 

خاص، وما كانت لها مشاركة بارزة، في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني في تلك الفترة بشكل 

  : جرى من فعاليات وأحداث نضالية سياسية في فلسطين بشكل عام مثل

م والمشاركة الكبيرة لمدينة نابلس فيه 1928انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني السابع عام  -1

  .334والتي بلغت أربع وخمسون شخصية، دون أن يرد ذكر لرئيس البلدية فيه

سجد األقصى واألماكن اإلسالمية المقدسة عام انعقاد المؤتمر اإلسالمي للدفاع عن الم -2

 .335م ومشاركة تسع وثالثون شخصية نابلسية فيه، دونه1928

 
  899ص. مرجع سبق ذكره: الحوت 331
 305ص. نفس المرجع السابق 332
 543ص. نفس المرجع السابق 333
  865ص. نفس المرجع السابق 334
  869ص. مرجع سبق ذكره: الحوت 335
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في مدينة نابلس والذي كان يعد من الفعاليات الرئيسة التي حدثت * انعقاد مؤتمر التسليح -3

 .336في المدينة في تلك الفترة

والتي شاركت فيه مدينة م 1932انعقاد مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني األول عام  -4

 .337نابلس بثالث شخصيات، دونه

رسالة الشكر التي بعثتها الشخصيات الوطنية في مدينة نابلس إلى مندوبي العراق  -5

م في عصبة األمم على تأييدهما للشعب الفلسطيني والتي احتوت على 1934وإيران عام 

 .338تواقيع أكثر من ستة عشر شخصية نابلسية دون أن يرد اسم له

من هنا يمكن أن نستنتج أن سليمان طوقان لم تكن تربطه عالقة وثيقة مع القوى والفعاليات 

  :الوطنية في فلسطين لألسباب التالية

  .قلة مشاركته في الفعاليات والمؤتمرات السابقة الذكر -1

 
هو المؤتمر الذي دعا اليه اكرم زعيتر وانعقد في قاعة الجمعية العربية الوطنية في نابلس يـوم                 : مؤتمر التسليح  •

: حضر المؤتمر وفود يمثلون معظم المدن الفلـسطينية ومنهـا         م لمعالجة قضية تسليح اليهود، و     1931/تموز/31

  .القدسن حيفا، يافا، جنين، طولكرم، الرملة اللد، الخليل، قلقيليه، غزة، رام اهللا، باالضافة للمدينة الراعية نابلس

  :وكان من ابرز مطالب المؤتمرين

  .نهممطالبة حكومة االنتداب بالعدول عن تسليح اليهود واسترداد السالح م  .أ 

 .ان تعامل القرى العربية النائية القريبة من السمتوطنات بمثل ما تعامل اليهود فتوزع السالح عليهم  .ب 

 .طالب المؤتمر من مندوبي المدن بأخذ اذن من حكومة االنتداب للموافقة على التظاهر  . ج 

لم االسـالمي   رفع رسائل احتجاج الى عصبة األمم المتحدة والوفد السوري الفلسطيني في أوروبـا والعـا                .د 

  .إليضاح ما يجري في فلسطين

وكان من ابرز المتحدثين في المؤتمر والذين تم اعتقال بعضهم فيما بعد من قبل قوات االحتالل البريطاني بحجة                  

صبري عابدين، محمد دروزة، عادل كنعان، جمال القاسم، اكرم زعيتر، هاشم الجيوسـي،             : التحريض، كل من    

فهمـي  : اية المؤتمر تم انتخاب اللجنة التنفيذية للمؤتمر والتي تكونت من كـل مـن             عوني عبد الهادي، وفي نه    

  .العبوشي، اكرم زعيتر، محمد دروزة، عبد اهللا السمارة، جمال القاسم

  360-358ص. مرجع سبق ذكره: زعيتر: انظر

  255-254ص. مرجع سبق ذكره: الحوت
  254ص. مرجع سبق ذكره : الحوت 336
 875 ص.نفس المرجع السابق 337
 387-386ص. مرجع سبق ذكره: زعيتر 338
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العالقة غير الجيدة التي كانت تربطه مع قادة الحركة الوطنية الذين اتهموه بالتواطؤ  -2

  .  االحتالل البريطاني، إضافة إلى تعرضه لمحاولة االغتيالمع قوات

سوء العالقة التي كانت تربطه مع الحاج محمد أمين الحسيني زعيم الحركة الوطنية  -3

  .في فلسطين، وذلك عندما وضع طوقان نفسه في خندق المعارضة لجانب النشاشيبي

 مدينة نابلس، والذي سوء العالقة التي كانت تربطه بأكرم زعيتر زعيم الشباب في -4

  . كان يتزعم الفعاليات والمؤتمرات واالجتماعات الوطنية في المدينة في تلك الفترة

أما بقية أعضاء المجلس البلدي، فهذه نبذة موجزة عن نشاطاتهم وعضويتهم في اللجان 

  :والمؤسسات الوطنية العامة 

ن سكرتيرها عزة  عضو في الجمعية الوطنية العربية التي كا:عفيف عاشور  -1

  .339دروزة

  . 340م1928وعضواً في المؤتمر العربي الفلسطيني السابع واللجنة التنفيذية لعام 

 فقد كان له حضور مميز في معظم الفعاليات والمؤتمرات والمساهمات :احمد الشكعة -2

  :الوطنية أذكر منها

قفها كان من ضمن الشخصيات الوطنية التي انتقدت اللجنة التنفيذية على مو  -أ 

 ودعاهم الى 341م1930الضعيف من الكتاب األبيض الذي أصدرته بريطانيا عام 

  .342اتخاذ موقف أكثر صرامة، وعضوا لجمعية الشبان المسلمين في نابلس

 .343كان من ابرز أعضاء حزب الدفاع -ب 

 
  860ص. مرجع سبق ذكره: الحوت 339
 865ص. نفس المرجع السابق 340
 240ص. نفس المرجع السابق 341
  367ص. رجع سبق ذكرهم:  زعيتر342
   305ص.  نفس المرجع السابق343
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  .1922344عضواً في المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس لعام   -ج 

  .1928345للجنة التنفيذية لعام عضواً في المؤتمر الفلسطيني السابع وا  -د 

عضواً للهيئة التنفيذية المنبثقة عن اجتماع المعارضين للمجلس اإلسالمي األعلى   -ه 

  .1926346لعام 

عضو المؤتمر اإلسالمي للدفاع عن المسجد األقصى واألماكن اإلسالمية المقدسة   -و 

  .1928347عام 

  .1931348عضو مؤتمر التسليح في نابلس لعام   -ز 

 .1936349قومية لعام عضو مؤتمر اللجان ال  -ح 

 .1937350قومي في بلودان عضو المؤتمر العربي ال  -ط 

 فقد كان عضواً في المؤتمر اإلسالمي للدفاع عن المسجد األقصى واألماكن : طاهر المصري-3

  .353 وعضواً في حزب الدفاع-الذي مر ذكره– 352، وعضو مؤتمر التسليح351اإلسالمية المقدسة

   وعضواً في المؤتمر العربي 354 في حزب الدفاع فكان عضواً: عبد الرحيم النابلسي-4

 
  855ص. مرجع سبق ذكره: الحوت 344
 865ص. نفس المرجع السابق 345
  869ص. نفس المرجع السابق 346
  874ص. نفس المرجع السابق 347
  874ص. نفس المرجع السابق 348
 888ص. نفس المرجع السابق 349
   894ص. مرجع سبق ذكره: الحوت 350
  867ص. نفس المرجع السابق 351
 874ص. نفس المرجع السابق 352
 883ص. نفس المرجع السابق 353
  306ص. نفس المرجع السابق 354
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  .356، وعضواً في مؤتمر التسليح1927355الفلسطيني السابع واللجنة التنفيذية لعام 

 العربي الفلسطيني السابع واللجنة التنفيذية عام ر فكان عضواً في المؤتم: توفيق عرفات-5

  .357م1928

عضاء في حزب الدفاع يتضح مما سبق أن معظم أعضاء المجلس البلدي كانوا أ

المعارض الذي اتهم أعضاؤه في الكثير من األحيان بتواطئهم مع قوات االنتداب البريطاني 

  .والذين اتخذوا موقفاً معارضاً لسياسة الحسينيين الذين كانوا يمثلون في تلك الفترة الوجه الوطني

رات ونشاطات فردية أما النشاطات التي قام بها أعضاء المجلس البلدي، فما هي إال مباد

تمثل سياسة البلدية ولم يكن تمثيلهم في هذه المؤتمرات واللجان باسم البلدية وإنما جاء تمثيلهم  ال

  .العتبارات شخصية ولقوتهم االقتصادية، فهم أثرياء وتجار المدينة وأصحاب رأس المال فيها

 
 865ص. نفس المرجع السابق 355
 875ص. بقنفس المرجع السا 356
  865ص. نفس المرجع السابق 357
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  :1934-1925 أعمال البلدية ومنجزاتها من عام -3

عمال بلدية نابلس خالل هذه الفترة تأثرت كثيراً باألحداث السياسية التي من الواضح أن أ

مرت بها المدينة، وخاصة أن العالقة كانت على غير مايرام بين رئيس البلدية والفعاليات 

 لهذا فال عجب أن يقول أحد مؤرخي المدينة عن انجازات البلدية وأعمالها -كما ذكرنا–الوطنية 

تل بمساعي نعيم بك عبد لجلس البلدي ولم يعمل للبلد سوى هدم الدير، وإزالة القد تقلص نفوذ الم"

الهادي، ثم مشروع الكهرباء بعد أن أنيرت جميع البالد ثم ساءت النوايا بقصد هدم البلد القديمة 

فنقلت حسبة الخضار إلى سهل عسكر لمنفعة بعضهم وهدمت المدرسة الغزالية فكرة تجارية 

  .358"يةي بنتها البلدوهي المدرسة الت

  :ويمكن أن نستنتج نم قول هذا المؤرخ ما يلي 

  .االستخفاف بمنجزات المجلس البلدي -1

أن أعمال المجلس اقتصرت على التخريب والدمار والمتمثلة في هدم الدير والمدرسة التي  -2

  .بنيت بجهود أهل البلد

أن يعزيها لجهود نعيم بك أن بعض األعمال التي يمكن ان تكون انجازاً للمجلس حاول النمر  -3

  .عبد الهادي وليس للمجلس

أنكر النمر على المجلس انجازاته في ربط المدينة بشبكة إنارة بالكهرباء مدعياً أن هذه  -4

  .اإلنارة لم تأِت إال بعدما أنيرت كل البالد، وبالتالي ستكون اإلنارة تحصيالً حاصالً

ض اإلنجازات للمجلس البلدي في هذه وعلى الرغم من ذلك فإننا ال نستطيع أن ننكر بع

الفترة وخاصة أنه حل بمدينة نابلس حدث جسيم إال وهو الزلزال الذي أدى إلى تدمير العديد من 

  .المباني وقبل العديد من المواطنين

 
  165ص. 3ج. مرجع سبق ذكره: النمر 358
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وبالنظر إلى الوثائق والسجالت المحفوظة في مكتبة البلدية والتي تدور حول هذه الفترة 

سيط وليس بالمستوى الهابط الذي يحاول أن يصوره النمر، وتتمثل نجد أن هناك دور غير ب

  :انجازات المجلس في هذه الفترة بما يلي 

  :  في المجال االقتصادي -أوالً

نظراً لسوء الوضع االقتصادي في البالد والذي تأثر كثيراً بسوء األحوال السياسية وعدم 

  :هتماماً بأن قام بما يلياالستقرار فقد حاول المجلس أن يولي هذه الحالة ا

تحديد أسعار السلع وخاصة األساسية منها، فعندما حاول تجار الدقيق في المدينة رفع أسعار  .1

الطحين واستغالل حالة الفوضى الناجمة عن االحتالل اجتمع المجلس البلدي في 

 وأصدر قراراً بخصوص تحديد سعر الطحين ووضع غرامة وعقوبة على 10/3/1926

، وتمكن المجلس من تحقيق نتائج ايجابية بهذا الشأن والقى قراره ارتياحاً 359ن لذلكالمخالفي

 بتحديد 19/4/1927جماهيرياً وخاصة من المستهلك، كما أصدر المجلس قراراً آخر في 

، ووضع المجلس أيضاً قائمة بأسعار مجموعة من األصناف التي كانت 360أسعار اللحوم

  .لتجار مثل بعض الخضراوات والفواكه والحمضياتعرضة للتالعب من قبل الباعة وا

عني المجلس باألسواق، فقام بتنظيمها وتنظيفها وعمل على صيانتها ووضع عليها مراقبين  .2

  .362، وسوق يوم الجمعة361وحث روادها بالتقيد بالنظافة ومنها سوق بيع الفحم

مل صيانة له قبل اهتم بتوفير مصدر دخل للمجلس عن طريق االعتناء بقايق نهر األردن وع .3

مواسم بعض المحاصيل الزراعية كما حصل في االجتماع الذي عقده المجلس في 

 ، والذي كان 363 عندما أصدر قراراً لمأمور القايق إلصالحه قبل موسم العنب6/6/1926

 
 1926 تاريخ 5 وثيقة رقم 34/2/42سجالت بلدية نابلس ملف رقم  359
 1929 تاريخ 18 وثيقة رقم 34/2/49سجالت بلدية نابلس ملف رقم  360
  1926 تاريخ 73 وثيقة رقم 34/2/43سجالت بلدية نابلس ملف رقم  361
 1929 تاريخ 64 وثيقة رقم 34/1/15لدية نابلس ملف رقم سجالت ب 362
  1926 تاريخ 24 وثيقة رقم 34/1/12سجالت بلدية نابلس ملف رقم  363
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 الستيراد 21/9/1926يصدر عن طريق القايق إلى الخارج، كما اصدر قراراً آخر في 

، ثم تعويض متعهد القايق عن األضرار التي لحقت به 364ح القايقاألخشاب الالزمة لتصلي

 كما أصدر قراراً آخر حول الرسوم التي تأخذها البلدية 1927365والناجمة عن الزلزال عام 

  .366أجرة مرور بالقايق

وعندما كثرت الشكاوي من خطورة المرور بالقايق لعدم صالحيته اجتمع المجلس في 

وبعدما أصبح المردود االقتصادي للقايق . 367زم القايق إلصالحه وأصدر أمراً لملت4/1/1930

 ورفع كتابا لقائم مقام مدينة نابلس إلنشاء جسر على 17/6/1932 اجتمع المجلس في غير مجٍد

  .368نهر األردن من القايق

 من مظاهر التقدم والتطور اعات في المدينة على أنها مظهركما التفت إلى الحرف والصن .4

ا يتوقف ثراء البلدية أو فقرها من خالل الضرائب والرسوم التي هتي علياالقتصادي وال

كانت البلدية تجبيها من أصحاب المهن والصناعات وقد قام المجلس بضبط وتنظيم ذلك من 

  . 369خالل، إعداد قوائم منفصلة ألرباب الحرف والصناعات

 8/2/1926لها، ففي كما أقر المجلس البلدي تشكيل نقابات للمهنيين وإجراء انتخابات 

 اشرف 18/2/1926، وفي 370أشرف المجلس البلدي على انتخاب هيئة إدارية لمهنة البنائيين

  .371على انتخاب نقابة الحجارين

 
 1926 تاريخ 81 وثيقة رقم 34/2/43سجالت بلدية نابلس ملف رقم  364
 1927 تاريخ 11 وثيقة رقم 34/1/10سجالت بلدية نابلس ملف رقم  365
 1928 تاريخ 73 وثيقة رقم 34/1/13قم سجالت بلدية نابلس ملف ر 366
 1930 تاريخ 46 وثيقة رقم 34/1/17سجالت بلدية نابلس ملف رقم  367
 1932 تاريخ 192،193 وثيقة رقم 34/2/50سجالت بلدية نابلس ملف رقم  368
 1929  تاريخ 48-38 وثيقة رقم 34/2/49سجالت بلدية نابلس ملف رقم  369
 1926 تاريخ 10 وثيقة رقم 34/2/40سجالت بلدية نابلس ملف رقم  370
  1926 تاريخ 11 وثيقة رقم 34/2/40سجالت بلدية نابلس ملف رقم  371
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على أنها خير وسيلة لضبط منتسبيها وجمع مستحقاتهم النقابات وقد نظر المجلس لهذه 

صناعة الصابون فعمل على ضبط بالمالية للبلدية من خالل هذه النقابات، كما اهتم المجلس 

  .372تجار الصابون من جميع األصنافوالصبانات واعد قوائم بأسماء أصحاب مصانع الصابون 

  : في مجال الخدمات -ثانياً

يعتبر قطاع الخدمات من أهم أعمال المجالس البلدية على اعتبار أن البلديات وجدت في 

 لذا كان البد للمجلس أن يجعل من هذا القطاع األصل من أجل تقديم وتنظيم الخدمات للمواطنين،

على رأس برامجه وفي مقدمة أعماله، وحتى نتعرف على الدور الذي قام به المجلس في هذا 

  :المجال البد من تقسيمه إلى ما يلي 

  :المياه-1

ود كل رؤساء ابقي مشروع توصيل المياه بواسطة أنابيب معدنية إلى البيوت حلماً ير

 واستمر طيلة عام كامل الى أن ه عندما شرع بتنفيذ1933ن حتى جاءت سنة يبقالبلدية السا

أصبحت المياه تصل إلى البيوت نظيفة بواسطة األنابيب الحديدة والى أطراف المدينة بعدما كانت 

 لعدم توفر 373مقتصرة على المناطق التي يمكن أن تنساب إليها انسياباً طبيعياً وهي البلدة القديمة

  .خها على المناطق المرتفعةوسائل لض

 لم نجد أي وثيقة تدور حول إصالح عيون المياه أو صيانتها، 1934-1926ومنذ عام 

 عندما أصدر 1/5/1933 وتحديداً في 1933حيث بقي األمر على حاله حتى منتصف عام 

المجلس قراراً عممه على موظفي البلدية للعمل بدوام استثنائي بسبب قرب مباشرة العمل 

  .374شروع المياهبم

 
 1933 تاريخ 57 وثيقة رقم 34/1/19سجالت بلدية نابلس ملف رقم  372
  178ص. 3مرجع سبق ذكره، ج: النمر 373
 1933 تاريخ 28 وثيقة رقم 34/2/19سجالت بلدية نابلس ملف رقم  374
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 كاتب المجلس القائم مقام يعلمه باألراضي التي استملكها لبناء خزان 21/11/1933وفي 

يذ هذا المشروع استعان المجلس بعمال وموظفين من خارج فلسطين فولتن. 375لمشروع المياه

 من أمر ثللعمل بالمشروع سواء كان هذا بهدف خلق فرص عمل ألشخاص فقراء كما حد

 أو من أجل تشغيل من قطعت سبل رزقهم بسبب مشروع 376قير من بالد الحجازتشغيل رجل ف

ن الذين تقدموا باسترحام للحكومة إليجاد أماكن عمل لهم بسبب تضررهم من ؤوقاالمياه وهم الس

  .377مشروع المياه

كما وضعت البلدية نظاماً خاصاً لمشتركين بمشروع المياه أعلنت فيه ضرورة دفع كل 

ينة تحددها البلدية معتمدة على قرب المنزل وبعده من الخط الرئيسي، وكذلك مواطن رسوم مع

  .378 على المشترك االلتزام بدفعها مقابل وصول المياه لبيتهيتحديد الرسوم الشهرية الت

  : اإلنارة-2

من الواضح أن إنارة المدينة كانت تحمل في ثناياها أبعاداً كثيرة فهي وسيلة من وسائل 

، وكثيراً ما كان الضغط في موضوع اإلنارة يأتي على البلدية من الحكومة أو من األمن للمدينة

 مثالً رفع قائدة البوليس في المدينة كتاباً لرئيس 1925ففي عام . البوليس لتوفير إنارة الشوارع

 379البلدية يطالبه بزيادة عدد اللوكسات في الشوارع الهامة الحيوية في المدينة طوال أيام السنة

لك كوسيلة لحفظ األمن والنظام وللحد من خطر اللصوص والسرقات التي كانت كثيراً ما وذ

تتعرض لها المحالت التجارية ليالً، كما أنها كانت تمثل مطلباً جماهيرياً من ناحية أخرى لما 

ه على المواطنين كوسيلة اقتصادية وأداة إنتاج في إدارة ـتحققه من تقدم ورخاء وتعود بالنفع ب

ة بهذا الخصوص ـان النمر من البلديـدو أن موقف إحسـويب. انعهم ومعاملهم التجاريةـمص

  اط ـن أي نشـجالتها تكاد تخلو مـة وسـن ملفات البلديإكان في محله إلى حد ما، حيث 

 
  1933 تاريخ 46 وثيقة رقم 34/2/52ابلس ملف رقم سجالت بلدية ن 375
 1933 تاريخ 59 وثيقة رقم 34/1/20سجالت بلدية نابلس ملف رقم  376
 1934 تاريخ 28-26 وثيقة رقم 34/2/54سجالت بلدية نابلس ملف رقم  377
  1933 تاريخ 30 وثيقة رقم 34/1/19سجالت بلدية نابلس ملف رقم  378
 1925 تاريخ 23 وثيقة رقم 34/1/2سجالت بلدية نابلس ملف رقم  379
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 وذلك عندما رفعت بلدية عكا 1927كانت عام : للبلدية في هذا الشأن باستثناء وثيقتين، األولى

 في محاولة منها لنقل تجربتها وخبرتها في 380ة نابلس بخصوص نظام إنارة المدينةكتاباً لبلدي

 وذلك عندما تقدم المجلس 1933مشروع اإلنارة على مدينة نابلس، والوثيقة الثانية كانت عام 

البلدي بطلب لقنصل المملكة المصرية بالقدس يطلب منه المساعدة في شراء لوازم إنارة مدينة 

  .سنة التي ربطت فيها مدينة نابلس بمشروع اإلنارة وهي ال381نابلس

  :النظافة -3

من الواضح أن موضوع نظافة نابلس أخذ من المجلس البلدي الدور واالهتمام األكبر، 

على اعتبار أن المجلس وجد من أجل النظافة أوالً، وألن الحكومات التي تعاقبت على حكم 

نها اعتبرت مسألة النظافة هي من مهام إث  موضوع النظافة أي اعتبار، حيالمدينة لم توِل

لذا كان ال مناص للمجلس من أن يضع مشاريع النظافة على رأس . المجلس البلدي ليس إال

ة من جلساته تخلو من الحديث عن النظافة سواء من حيث المخالفات ستكاد جل وال. جدول أعماله

لنظافة أو البحث عن سبل جديدة لتسهيل التي كان المجلس يحررها لسكان المدينة لعدم التزامهم با

 أقر المجلس 11/1930/،26وسرعة عملية جمع النفايات، ففي جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 

 واشترط في العطاء أن تكون بعيدة عن السكان وعن 382طرح عطاء إلنشاء محرقتين للنفايات

إسرائيل كوكر من أجل تقديم المناطق الزراعية وينابيع المياه، كما أن المجلس قبل عرض قدمه 

ومن أيجاد أماكن جديدة لحرق النفايات فقد أصدر قراراً الستمالك . 383فراشي لتنظيف الشوارع

  .384أرض من قرية بالطة لبناء محارق عليها

ولم يتوقف عمل المجلس عند جمع النفايات وتوفير المحارق وتنظيف الشوارع، وإنما 

ئمة للمدينة للحد من مشكلة خطر انتشار األوبئة أخذ يتطلع إلى توفير ظروف صحية مال

 
 1927 تاريخ 46 وثيقة رقم 34/1/10سجالت بلدية نابلس ملف رقم  380
 1933 تاريخ 62 وثيقة رقم 34/1/19سجالت بلدية نابلس ملف رقم  381
 1930 تاريخ 110 وثيقة رقم 34/1/18سجالت بلدية نابلس ملف رقم  382
  1933 تاريخ 8م  وثيقة رق34/1/20سجالت بلدية نابلس ملف رقم  383
 1935 تاريخ 10 وثيقة رقم 34/1/22سجالت بلدية نابلس ملف رقم  384
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واألمراض، فأصدر عدة قرارات بخصوص مسلخ البلدية وعين موظفاً لمراقبة النظافة العامة 

، كما عمل 385فيه، وسن عدة قوانين بشأن المسلخ ومحالت الجزارة وبطلب من مفتشي البيطرة

، وقام بشراء ماكنة لنفخ 386ارجة منهعلى ضبط الحيوانات والذبائح الداخلة إلى المسلخ والخ

الذبائح في المسلخ بعدما زادت الشكاوي من احتمالية نقل المرض من الحيوان لإلنسان 

  .387وبالعكس

  : الطرق والمواصالت -4

 التحتية الهامة لتوفير حياة ىاعتبر المجلس أن موضوع الطرق والمواصالت هي من البن

  . فتح صيانة الطرق في المدينةاقتصادية أفضل في المدينة، لذلك عمل على

 رفع المجلس كتاباً لقائم مقام المدينة للسماح بإحضار بارود لفتح طريق 17/12/1928ففي 

ومع زيادة عدد السيارات . 4/9/1933389 كما اتخذ قرار لفتح طريق رفيديا في 388جبل عيبال

 وجد المجلس فيها والسكان في المدينة وبروز مشكلة االزدحام فقد اصدر المجلس عدة قرارات

م حدد السرعة 28/4/1928انه أصدر قراراً في : وسيلة للحد من مخاطر االزدحام منها

، كما أعلن عن ضرورة ترخيص 390)ساعة/ كم25(القصوى المسموح بها للسيارات بـ 

 وكذلك 392 وعمل أيضا على إنشاء مواقف للسيارات391الدراجات لرفع جاهزيتها لنقل المواطنين

  .393أوجد نظاماً لمواقف السيارات العمومية في المدينة

  

 
  1925 تاريخ 42 وثيقة رقم 34/1/9سجالت بلدية نابلس ملف رقم  385
 1926 تاريخ 9 وثيقة رقم 34/1/11سجالت بلدية نابلس ملف رقم  386
 1930 تاريخ 44 وثيقة رقم 34/1/18سجالت بلدية نابلس ملف رقم  387
 1928 تاريخ 203 وثيقة رقم 34/2/47جالت بلدية نابلس ملف رقم س 388
  1933 تاريخ 32 وثيقة رقم 34/2/52سجالت بلدية نابلس ملف رقم  389
 1928 تاريخ 59 وثيقة رقم 34/2/48سجالت بلدية نابلس ملف رقم  390
 1929 تاريخ 141 وثيقة رقم 34/2/49سجالت بلدية نابلس ملف رقم  391
 1929 تاريخ 40 وثيقة رقم 34/2/50لس ملف رقم سجالت بلدية ناب 392
 1930 تاريخ 86 وثيقة رقم 34/1/17سجالت بلدية نابلس ملف رقم  393
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  : تقديم المساعدات المادية والعينية لسكان المدينة وغيرهم-5

كان من أبرز ما قدمه المجلس للمواطنين من مساعدات عندما وقع الزلزال في المدينة في 

 اإلصابات وكادت ت وكثر وذلك عندما تهدم العديد من البيوت وفقدت أرواح1927394/تموز/11

تنتشر األوبئة واألمراض، فما كان من المجلس البلدي إال أن اتخذ عدة إجراءات حول تقديم 

المساعدات العينية والمادية سواء من توفير مساكن للذين تهدمت بيوتهم وذلك عندما قرر 

إلعانات التي المجلس باإلعالن عن مبادرة بطرح مشروع استمالك أرض يدفع ثمنها من أموال ا

جمعت لمتضرري الزلزال، وطرح رئيس البلدية مشروعه على قائم مقام نابلس يوم 

  . الذي قام بدوره بطرحه على حاكم اللواء الشمالي والمندوب السامي1928/أيار/22

 إال أن اصرار المجلس البلدي ولجنة 395وعلى الرغم من رفض المندوب السامي في البداية

تصدار قانون خاص الستمالك قطعة األرض لتقسيمها ومنحها للمنكوبين اإلعانة تمكنا من اس

وتزويد المواطنين . 1930396/آذار/16وسمي القانون بقانون بناء مساكن في نابلس يوم 

باألغطية والفرشات، حتى أن البلدية راسلت العديد من الدول والبلديات والمدن لمد يد العون 

  . للمتضررين من الزلزال

 14/10/1927وفي . 397 تلقت البلدية مساعدات من مصر لمنكوبي الزلزال4/9/1927ففي 

 كما 398تلقى المجلس كتاباً من القائم مقام يحثه على التسريع في أعمال الهدم وإزالة األنقاض

 
  170ص. 3ج. مرجع سبق ذكره: النمر 394
م من خالل الوثائق، رسالة ماجستير غيـر منـشورة، جامعـة النجـاح              1927مدينة نابلس وزلزال    . فارس، ضرغام  395

  .68، ص1998لعليا، قسم التاريخ، الوطنية، كلية الدراسات ا
 189 ص16/3/1930 تاريخ 255: ، القدس، العدد)الوقائع(جريدة حكومة فلسطين الرسمية  396
 1927 تاريخ 64 وثيقة رقم 34/1/10سجالت بلدية نابلس ملف رقم  397
 1927 تاريخ 62 وثيقة رقم 34/2/45سجالت بلدية نابلس ملف رقم  398
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 إضافة إلى تبني المجلس لمطالب 399تلقى المجلس مساعدات من ألمانيا لمنكوبي الزلزال

، كما 400، ولحثه على تقديم تسهيالت للقروض المقدمة للمنكوبينالمنكوبين عند المندوب السامي

  أن المجلس كان 

 عندما قرر صرف 7/2/1933بين الفينة واألخرى يقدم المساعدات للمواطنين كما حصل في 

 وقدم المجلس أيضاً تبرعات وإعانات مالية لفرق 401كمية من الطحين على الفقراء والعمال

  .402الكشافة في نابلس

  :عليمتجال ال في م-6

من خالل وثائق وملفات بلدية نابلس المحفوظة في مكتبة البلدية فإنه من الواضح أن 

سنوات األولى من دورة المجلس البلدي برئاسة سليمان طوقان ما الالبلدية لم تقدم طيلة تسع 

ذي يميزها أو يلفت النظر النجازاتها في هذا المجال كما هو الحال زمن الشيخ عمر زعيتر ال

وكل ما قامت به الهيئة . 403تمكن من بناء وتأسيس العديد من المدارس باإلضافة إلى دار األيتام

اإلدارية في هذه الفترة هو عبارة عن إسهامات في محاولة حل إشكاليات لبعض المدارس أو 

 اجتماع المجلس ليقرر الموافقة على إقامة حفلة 2/1926/,16ففي . اقتراحات من هنا وهناك

 تمكن المجلس من 26/1/1928، وفي 404نويم المغناطيسي في صالون المدرسة الهاشميةالت

الحصول على هدية من بلدية الناصرة وهي عبارة عن ماكنة لصنع الجرابات لدار األيتام في 

 المجلس مدير معارف حكومة فلسطين يستفسر عن أسباب ب كات28/1/1928، وفي 405نابلس

، كما كاتب المجلس 407بق أن أغلقت بقرار من مدير المعارف التي س406إغالق مدرسة األيتام

 
 1928 تاريخ 58 وثيقة رقم 34/2/48م سجالت بلدية نابلس ملف رق 399
 1928 تاريخ 205 وثيقة رقم 34/2/47سجالت بلدية نابلس ملف رقم  400
 1933 تاريخ 258 وثيقة رقم 34/2/52سجالت بلدية نابلس ملف رقم  401
 1925 تاريخ 58،68 وثيقة رقم 34/2/54سجالت بلدية نابلس ملف رقم  402
 .في الفصل الثانييمكن اإلطالع على ذلك من خالل البحث  403
 1926 تاريخ 134 وثيقة رقم 34/1/8سجالت بلدية نابلس ملف رقم  404
 1928 تاريخ 16 وثيقة رقم 34/1/14سجالت بلدية نابلس ملف رقم  405
 1928 تاريخ 139 وثيقة رقم 34/1/13سجالت بلدية نابلس ملف رقم  406
 1928 تاريخ 21 وثيقة رقم 34/1/14سجالت بلدية نابلس ملف رقم  407
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 وكذلك بخصوص بدء التعليم الصناعي 408مفتش المعارف بخصوص الصناعات في المدارس

  .409في المدينة بعد أن قرر مدير المعارف وأوعز للبلدية بذلك

ض يبدو أن المجلس لم يقم ببناء وتأسيس مدارس جديدة في المدينة فحسب وإنما كان يفر

 تلقى المجلس كتاباً من مدرسة البنات 31/8/1932رسوماً على رخص بناء المدارس، ففي 

  .410الوطنية يطلب القائمين عليها من المجلس إعفاء المدرسة من رسوم رخصة البناء

وهكذا نلحظ أن المجلس البلدي قد قام خالل هذه الفترة بعدد من االنجازات والمهام 

لى رئيس المجلس سليمان طوقان المنتخب كشخصية وطنية من إر ن نظإالملقاة على عاتقه، و

  .الطراز الموالي لالحتالل

ويبدو أن األحداث التي مرت بها فلسطين خالل هذه الفترة شكلت عقبة أمام المجالس 

  .البلدية عامة في تقديم ما هو أفضل بشكل عام

 
 1931 تاريخ 224 وثيقة رقم 34/1/18سجالت بلدية نابلس ملف رقم  408
 1931 تاريخ 191 وثيقة رقم 34/1/17سجالت بلدية نابلس ملف رقم  409
 1932 تاريخ 211 وثيقة رقم 34/1/17سجالت بلدية نابلس ملف رقم  410
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  :م1934م تشكيل المجلس البلدي عا -1

للمرة الثالثة على التوالي، تأتي عملية اإلعالن عن االنتخابات للمجلس البلدي من 

الجانب البريطاني، الذي بقي يحتفظ لنفسه بهذا الحق الذي ورثه عن الدولة العثمانية، وبقي يعمل 

  .به طيلة فترة وجوده في فلسطين

إجراء انتخابات جديدة، وبعد ويبدو واضحاً أن إعالن حكومة االنتداب البريطاني عن 

، أو بسبب انتهاء المدة  جماهيرٍيورة المجلس السابق، لم تأت كمطلٍبمضي تسع سنوات على د

القانونية للمجلس والتي حددها القانون العثماني بأربع سنوات، وإنما جاءت لنفس الهدف الذي 

 القمع والتنكيل أعلنت عنه في المرة السابقة، وهو امتصاص غضب الجماهير من سياسة

واإلرهاب التي كانت تنتهجها بين الفينة واألخرى، ولتكريس وجودها وإحكام قبضتها على المدن 

من ناحية اخرى، ولتثبيت شرعية من وصفتهم بالمعتدلين في المجلس البلدي، بعد أن رأت أن 

  .الفرصة سانحة لنجاحهم من ناحية ثالثة

–للواء الشمالي، قراراً ) كيثروتس. أ ( اصدر الحاكم العسكري1934/شباط/6وفي 

 يقضي بتعيين لجنة انتخابية -1934 لسنة 1 من قانون البلديات رقم 13حسب ما جاء في المادة 

سليمان طوقان رئيساً، وعضوية، عبد الرحيم النابلسي، واحمد الشكعة، وطاهر المصري، : من

وعبد الفتاح طوقان، وجرجي عبد وعبد الرحيم التميمي، وشافع عبد الهادي، وصادق النمر، 

  : تكون مهمتها411النور، والكاهن توفيق خضر السامري

  .إعداد سجالت الناخبين -1

  .النظر في االعتراضات والطعونات التي ترفع إليها من الموطنين -2

فقد وجه قائم مقام نابلس بديع شروئي خطاباً بهذا الخصوص إلى رئيس البلدية سليمان طوقان 

  :جاء فيه

 
 1934 تاريخ 1 وثيقة رقم 8/1 سجالت بلدية نابلس ملف رقم 411
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  حضرة الفاضل سليمان بيك طوقان المحترم،"

 13أرسل لحضرتكم أمراً بتعيينكم رئيساً في اللجنة االنتخابية لبلدية نابلس وفقاً للمادة 

  .م1934من قانون البلديات لعام 

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  قائمقام نابلس 

  "412بديع شروئي    

 دعا أعضاء اللجنة لعقد الجلسة األولى وما إن استلم سليمان طوقان قرار التعيين، حتى  

  : م واتخذ فيها المجتمعون القرارات التالية22/2/1934التي تمت يوم 

الطلب رسمياً من قائمقام نابلس تزويدهم بكشف يضم أسماء المكلفين بدفع ضريبة األمالك  .1

  .5/2/1934413-6/2/1933في المدينة خالل الفترة من 

ء الشمالي عن الفترة التي وردت في الذيل الثاني من قانون االستيضاح من نائب حاكم اللوا .2

  .414م1934البلديات لسنة 

 فأكثر هكلفت اللجنة رئيس كتاب البلدية إعداد دفتر بأسماء دافعي ضرائب البلدية من جني .3

  .خالل نفس المدة التي طلبها رئيس المجلس من القائمقام

  :لي وقد جاء الرد على هذه المطالب والتساؤالت كما ي

 
  1934 تاريخ 2 وثيقة رقم 8/1بلس ملف رقم سجالت بلدية نا 412
 نصت احكام هذا الذيل، على أن كل مواطن يدفع          1934 تاريخ   4 وثيقة رقم    8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم      : انظر 413

 . مل، له حق االنتخاب، وكل من يدفع جنيه أو يزيد له حق االنتخاب والترشيح500ضريبة االمالك في المدينة التقل عن 
قد دفع ضـرائب أو     "م ورد في هذا الذيل، عبارة       1934 تاريخ   5 وثيقة رقم    8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم      : انظر 414

وكان االستيضاح، هل يدخل هذا ضمن كلمة عوائد أو رسوم؟ وهل تعبير رسوم رخـص الحـرف                 " عوائد أو رسوم بلدية   

ن حق االنتخاب منحصر في الضريبة التـي تـستوفيها          والصناعات وغيرها من الرسوم التي تستوفيها البلديات كافية؟ أم أ         

  البلديات في ذلك الوقت باسم ضريبة المنازل؟
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م، بكشف يضم 1934شباط  20في اإلجابة على الطلب األول، جاء الرد مؤرخاً في  .1

حيث . 415أسماء المكلفين الدافعين لضريبة األمالك في المدينة خالل أالثني عشر شهراً

  .416 شخصاً ولهم حق االقتراع528بلغ عددهم 

ة التي وردت في  بأن المقصود بالعبار1934شباط  21 عليه في أما الطلب الثاني فأجيب .2

 .417الطلب، أنها هي نفسها ضريبة المنازل

م من رئيس كتاب البلدية، 1934شباط  19في حين جاء الرد على الطلب الثالث بتاريخ  .3

بإعداد مذكرة توضيحية وتفصيلية ومرتبة حسب الحروف الهجائية، حيث شملت المذكرة 

  .418 شخصا373ًعلى قائمة تضم 

، وكلفت *االنتخابية جلستها الثانية في دار البلديةم عقدت اللجنة 24/2/1934وفي 

عبد الرحيم النابلسي، : ي ضريبة األمالك، وهمعأربع أعضاء من اللجنة تدقيق سجل أسماء داف

  .واحمد الشكعة، وصادق النمر، وطاهر المصري

بعد الفحص توصلت اللجنة إلى أن هناك أسماء غير واردة في السجل ولها حق 

 شخصاً ومن يحق لهم ترشيح 566 التدقيق تبين أن عدد من لهم حق االقتراع االقتراع، وبعد

  .419 شخصا160ًأنفسهم 

م عقدت اللجنة االنتخابية جلستها الثالثة في دار البلدية 1934 شباط 27وبتاريخ 

 الجلسة تم دعوة مخاتير أحياء المدينة، للبحث في جداول الناخبين وإبداء ه، وفي هذ**أيضا

  .420عليهامالحظاتهم 

 
  م1934 تاريخ 24 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  415
 م1934 تاريخ 22-20 وثيقة رقم 8/1 سجالت بلدية نابلس ملف رقم 416
 .م1934 تاريخ 27 وثيقة رقم 8/1 سجالت بلدية نابلس ملف رقم 417
  .م1934 تاريخ 19 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  418
  .صادف ذلك يوم السبت الساعة العاشرة من قبل الظهر* 

  م1934 تاريخ 54 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  419
  .صادف ذلك يوم الثالثاء الساعة التاسعة والنصف مساء** 
 م1934 تاريخ 55وثيقة رقم  8/1 سجالت بلدية نابلس ملف رقم 420
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بعد أن انتهت اللجنة من إعداد وتدقيق سجالت الناخبين، قامت بنشرها وتعليقها على 

دار البلدية، جدار كنيسة البروتستانت، : جدران المناطق العامة، وفي كافة أنحاء المدينة مثل

يز، جدار كنيسة الروم، جامع الساطون، جامع الحنبلي، الجامع الكبير، ساحة المنارة، بنك باركل

  .421سراياً الحكومة، البنك العثماني، جامع العين

، وكان الهدف من تعليق هذه )×(يح أنفسهم بعالمة شوقد أشير إلى الذين يحق لهم تر

  :1934 لسنة 1 قانون البلديات رقم ن م15الجداول حسب ما جاء في المادة 

  . اسمه فيهحق االعتراض ألي شخص لم يرد اسمه في سجل الناخبين ويدعي وجوب إدراج .1

حق االعتراض ألي شخص على أي شخص آخر أدرج في سجل الناخبين وهو غير مؤهل  .2

  .422لذلك

ويجب أن يقدم االعتراض خطياً على نموذج مخصوص يسلم إلى سكرتير اللجنة 

االنتخابية الذي يقوم بدوره بعرضه على اللجنة االنتخابية، وذلك خالل أربعة عشر يوماً من 

تسلم أوراق االعتراض إلى . ، وعلى المعترض تبيان أسباب اعتراضهتاريخ نشر السجالت

سكرتير اللجنة االنتخابية في دائرة البلدية يومياً ما بين الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية 

  .423عشرة ظهراً عدا أيام الجمعة

وفي اليوم التالي لنشر اإلعالن بدأت االعتراضات تتهافت على سكرتير اللجنة، حيث 

بلغ مجموعها حوالي سبع وعشرون اعتراضاً، سحب منها اعتراض واحد، والغي خمسة لعدم 

  .424قانونيتها

 
  .م1934 تاريخ 56 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  421
 .م1934 تاريخ 57 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  422
 .م1934 تاريخ 58 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  423
م، كان االعتراض الذي سحب يحمل اسم الـسيد         1934 تاريخ   59 وثيقة رقم    8/1انظر سجالت بلدية نابلس ملف رقم        424

حسن العنبتاوي الذي احتج على ورود اسماء ابناء عمه بدالً منه مدعياً انه هو الدافع للضريبة التي تأهله لالنتخاب ولـيس                     

  .هم، ولكن في اليوم التالي لتقديمه االعتراض توجه الى سكرتير اللجنة وسحب اعتراضه
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م عقدت اللجنة االنتخابية جلسة أخرى اتخذت فيها القرارات 1/4/1934وبتاريخ 

  :التالية

غ إضافة األسماء التي تحققت اللجنة من أهليتهم القانونية لالقتراع إلى سجل الناخبين والتي بل .1

  . اعتراضا21ًمجموعها 

 من 19تقدمت اللجنة بطلب إلى قائمقام نابلس ليخاطب حاكم اللواء الشمالي، استناداً للمادة  .2

م، التخاذ تدابير تعيين مأمور لالنتخابات، وذلك من أجل 1934 لسنة 1قانون البلديات رقم 

  .425نتخاباتتسليمه نسخ عن سجل الناخبين وصناديق االقتراع واألوراق الالزمة لال

م اصدر حاكم اللواء الشمالي أمراً بتعيين قائمقام قضاء نابلس بديع 1934أيار  15وفي   

، وفي اليوم التالي أرسلت اللجنة االنتخابية 426 لالنتخابات في منطقة بلدية نابلساًشروئي مأمور

رسالة إلى مأمور االنتخابات تحوي دفاتر وسجالت الناخبين وعشرين نسخة من أوراق 

، التي سيقوم بدوره بتعبئتها للراغبين بترشيح أنفسهم وقتما يعلن عن ذلك حسب نص 427لترشيحا

  .القانون

وما إن أصبح القائمقام المسئول المباشر عن تسيير أمور االنتخابات، واكتملت عملية 

ن االستعداد لالنتخاب، أعلن عن فتح باب الترشيح لالنتخابات واستعداده الستالم أوراق ترشيح م

يرغب ممن ورد أسمه في من لهم حق ترشيح أنفسهم لالنتخابات، على أن يقوم الشخص 

  .428المرشح شخصياً بتسليم أوراق ترشيحه للقائمقام في الوقت المحدد لذلك

 
 من الذيل السابع لقانون البلديات      12وهذا ورد في المادة     . م1934 وثيقة رقم تاريخ     8/1لف رقم   سجالت بلدية نابلس م    425

 .م1934 لسنة 1رقم 
 .م1934 تاريخ 83 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  426
  .م1934 تاريخ 84 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  427
حدد يومي االربعاء والخميس من النصف الثاني من        . م1934 تاريخ   85يقة رقم    وث 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم       428

 .م ما بين الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً موعد قبول أوراق الترشيح 1934ايار 



 101

                                                

وبعد . 429وقام بتعليق هذا اإلعالن على ثمان وثالثين موقعاً شملت جميع أنحاء المدينة

:  طلبات ترشيح فقط حملت أسماء كل من ين أنه تلقى ثمانانتهاء المدة القانونية للترشيح أعل

سليمان عبد الرزاق طوقان، وعبد الرحيم النابلسي، واحمد الشكعة، وعبد الرحيم التميمي، 

  .وطاهر المصري، وعفيف عاشور، وتوفيق احمد عرفات، وسعيد كمال

م، فقد 1934 لسنة 1وبموجب أحكام المادة الخامسة من الذيل السابع لقانون البلديات رقم 

  .430م24/5/1934أعلن  القائمقام عن فوزهم بالتزكية في 

وبناء على الصالحية التي بقيت تحتفظ بها حكومة االنتداب البريطاني والتي ورثتها عن 

الدولة العثمانية في حقها تعيين من تراه مناسباً لرئاسة البلدية من بين الفائزين بمقاعد المجلس، 

اء الشمالي قراراً بتعيين سليمان عبد الرزاق طوقان رئيساً للبلدية، وبذلك يكون اصدر حاكم اللو

قد تسلم رئاسة المجلس للمرة الثانية على التوالي، وبقي يمارس صالحياته طيلة فترة االنتداب 

  .م1948البريطاني حتى عام 

ية تنقيح وبعد مرور العام األول على فوز المجلس الجديد بإدارة البلدية، بدأت عمل

وكان . 431م1934 لسنة 1 من قانون البلديات رقم 14سجالت الناخبين، كما نصت عليه المادة 

  .432م10/7/1934ذلك في 

 عندما تقدم 1938بقيت هذه اللجنة تمارس صالحياتها بشكل دوري كل عام حتى عام 

دية الرملة، رئيس بلدية حيفا باقتراح لكل من رئيس بلدية نابلس ورئيس بلدية يافا ورئيس بل

م والتي تنص على ضرورة 1934 من قانون البلديات لسنة 14لتعديل الفترة الثانية نم المادة 

 

نصت هذه المادة على أن يتم تنقيح سجالت الناخبين         . م1935 تاريخ   88 وثيقة رقم    8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم       431

سليمان طوقان رئيس البلديـة، عبـد الـرحيم         :  كل عام حتى بعد فوز األعضاء الجدد، وقد عين لهذه المهمة كل من               مرة

 .النابلسي، احمد الشكعة، عبد الرحيم التميمي، شافع عبد الهادي، جرجي عبد النور

  .م1934 تاريخ 86 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  429
نص هذا الذيل على أنه اذا لم يتقدم للترشيح اال عدد           . م1934 تاريخ   87 وثيقة رقم    8/1قم  سجالت بلدية نابلس ملف ر     430

 .من يشغلون مراكز إدارة البلدية فإنهم يصبحون هم الفائزون بالتزكية

 .م1935 تاريخ 91 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  432
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 من قانون البلديات والتي تدور حول 125تنقيح سجالت الناخبين سنوياً، وكذلك تعديل المادة 

  .الغرامات التي تفرضها البلديات

رة إبداء مالحظاتهم واقتراحاتهم قبل طلب رئيس بلدية حيفا من رؤساء البلديات المذكو

  . 433أن يقدمها للمندوب السامي

 رد رئيس بلدية نابلس على رسالة رئيس بلدية حيفا برسالة جوابية 26/6/1938وفي 

 14يوافقه على التعديل المقترح، مضيفاً على اقتراحه اقتراحاً آخر على الفقرة الثانية من المادة 

خبين سنوياً حيث أن تنقيح السجل سنوياً ال مبرر له مع عدم فيما يختص بتنقيح سجالت النا

ضرورة لذلك كأن يكون هناك شاغر  يكون تنقيح السجل كلما دعت النوجود عضوية شاغرة وأ

  .434لعضوية المجلسا

 اًوفعالً تمكن رؤساء البلديات من تحقيق مطلبهم في التعديل وأصبحت اقتراحاتهم جزء

  .من قانون البلديات المعدل

  :1948-1934 أعمال المجلس البلدي واختصاصاته من عام -2

جاءت أعمال واختصاصات المجلس البلدي خالل هذه الفترة، مكملة ألعماله   

ته اإلدارية التي فازت بالتزكية، ئواختصاصاته السابقة، حيث لم يحدث أي تغيير يذكر على هي

رنامجه ومخططه عما كان عليه من وبالتالي فان المجلس استمر في عمله ولم يختلف كثيراً ب

  :الجديد الذي فرضته عليه األحداث، وأبرزهاالسياسي قبل، باستثناء دوره 

  1936 إضراب -أوالً

ور واالنهيار، والتي عبر ـين أو أدنى من التدهـبعدما أصبحت الحالة في فلسطين قاب قوس

  م والذي جاء فيه 28/5/1936اريخ عنها بيان اللجنة القومية في نابلس إلى األهالي في المدينة بت

 
  .م1938 تاريخ 96 وثيقة رقم 8/1لف رقم سجالت بلدية نابلس م 433
 .م1938 تاريخ 98 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  434
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آالف المهاجرين من متشردي اليهود يدخلون فلسطين في كل يوم، المندوب البريطاني يتحدى "

شعور العرب واإلسالم، هو يحكم العرب بالحديد والنار، الجند البريطاني يقتل النفوس العربية 

واعرباه " القرآن ويدوسه البريئة ويقترف فظائع التخريب والتعذيب وإتالف القوت ويمزق

،  وخاصة بعد تلك األحداث التي أدت إلى إشعال فتيل الصراع اذكر 435"وانصرتاه. واقرآناه

  :منها

  ازدياد الهجرة اليهودية الى فلسطين بمباركة وحماية بريطانية

 من أي نوع من أنواع السيادة على األرض أو حتى من أي مظهر نحرمان العرب الفلسطينيي

  . الحكم الذاتيمن مظاهر

عودة بريطانيا الستخدام أسلوب القمع والقتل والتعذيب والسجن ضد المواطنين العرب في 

  .فلسطين

تفاقم حالة الصراع الداخلي من خالل صراع األحزاب الفلسطينية حول اختيار الوفد الرسمي 

هذا الصراع حث في موضوع المجلس التشريعي المنوي تشكيله وقد عبر عن االمدعو للندن للتب

احد ابرز قادة اإلضراب في مدينة نابلس وهو أكرم زعيتر بالرسالة التي وجهها إلى المندوب 

السامي يطلعه على الحالة التي وصلت إليها األوضاع في فلسطين ويهاجم فيها أيضا األحزاب 

ية المنحازة السياسية ويعتبرهم غير ممثلين للشعب الفلسطيني، وأشار أيضاً إلى السياسة البريطان

  .436على اليهود والدور الذي يلعبه المندوب السامي في تدمير وتهويد فلسطين

أدت إلى االشتباكات بين العرب من جهة والبريطانيين واليهود من جهة أخرى وخاصة في 

ونظراً الشتداد وتيرة المقاومة ضد اليهود والبريطانيين في مدينة نابلس . 437م1936مطلع عام 

ذاع مساعد حاكم اللواء الشمالي إلى أهالي المدينة بالغاً عبر دوائر الحكومة في بالذات فقد ا

يحذر أهالي مدينة نابلس بأنهم إذا استمروا على إطالق النار "م قال فيه 25/5/1936نابلس في 

 
  431ص. مرجع سبق ذكره: زعيتر 435
 .409- 407ص. مرجع سبق ذكره: زعيتر 436
  332ص. مرجع سبق ذكره: الحوت 437
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أو قذف الحجارة على رجال العسكرية أو البوليس أو قطع أسالك التلفون أو سد الطرق سواء 

أيار الجاري /26لس أو جوارها بعد الساعة السابعة من مساء الثالثاء الواقع في في مدينة ناب

  .438"فسنستخدم اشد اإلجراءات مساعد حاكم اللواء الشمالي بالسامرة هيوفوت

كانت هذه األحداث حافزاً لزعيم الشباب أكرم زعيتر للدعوة إلى اجتماع للتباحث في 

  . بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عامالوضع الذي آلت اليه الحالة في المدينة

أسفرت دعوته هذه عن عقد اجتماعاً وطنياً في نابلس في الساعة الرابعة من مساء يوم 

سليمان طوقان رئيس : م وفي مصبنة احمد الشكعة حضره كل من 19/4/1936األحد الموافق 

، واصف البلدية، وعبد اللطيف صالح، وعادل زعيتر، وفريد العنبتاوي، ومصطفى بشناق

كمال، وممدوح السخن، وطاهر المصري، وحكمت المصري، باإلضافة إلى أكرم زعيتر، وفي 

  .بداية االجتماع تم انتخاب أكرم زعيتر سكرتيراً لالجتماع

قام أكرم زعيتر بتالوة الهدف من االجتماع، وتقدم بمجموعة من االقتراحات وفي مقدمتا 

التصال ببقية المدن الفلسطينية للغرض نفسه وتأليف ضرورة إعالن اإلضراب العام في نابلس وا

اللجان القومية لدعم اإلضراب، وفي نهاية االجتماع جرى تشكيل اللجنة القومية األولى في 

عبد اللطيف صالح، فريد العنبتاوي، : نابلس وكانت األولى في فلسطين أيضا من التالية اسمائهم

كرم زعيتر، وانتخب أكرم زعيتر أمين سر احمد الشكعة، واصف كمال، حكمة المصري، أ

وعلى أثر ذلك تم اعتقال أكرم زعيتر وصحبه وزج بهم في معتقل عوجة الحفير . 439اللجنة

  ).جنوب غرب النقب(

أما المجلس البلدي فعلى الرغم نم اشتراك رئيسة وبعض أعضائه في االجتماع الذي دعا   

م يتبلور إال بعد حوالي خمس وثالثون يوماً على اإلضراب إال أن موقفه الرسمي من اإلضراب ل

من بدء اإلضراب، وبعد النداء الذي وجهته اللجنة القومية التي تشكلت في معتقل عوجة الحفير 

 
  431ص. مرجع سبق ذكره: زعيتر 438

 .صادف ذلك يوم االحد الساعة الرابعة مساء* 
 .410-409ص. نفس المرجع السابق: زعيتر 439
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 دعوة مجالس البلديات التي لم تقل كلمتها بعد منع -3"... والذي اتخذ فيه عدة قرارات منها 

وهكذا . 440" قررت اإلضراب في موقفها المشرفعقد مؤتمر رام اهللا إلى مشاركة البلديات التي

، ويبدوا أن 441 اتخذ المجلس البلدي قراراً باإلجماع خوض اإلضراب23/5/1936وبتاريخ 

العامل الثاني الذي شجع البلدية لإلعالن عن خوض اإلضراب بثالثة أيام وذلك في 

  .442 للتشاور وحث البلدية على خوض اإلضراب23/5/1936

  :موقف المجلس البلدي من هذا اإلضراب يتضح ما يلي وبنظرة سريعة إلى 

جاءت مشاركة رئيس البلدية في االجتماع األول مشحونة بالحذر الشديد وذلك من خالل  .1

الكلمة القصيرة التي ألقاها موجهاً الحديث إلى أكرم زعيتر ليخبرهم عن سبب هذا 

ى يبقي نفسه تاالجتماع حم له بفحوى أو سبب لاالجتماع، وكأن لسان حاله يقول أن ال ع

  .في مأمن من غضب االنجليز

يبدو أن مكان انعقاد االجتماع شجع رئيس البلدية حضوره على اعتبار أن صاحب  .2

المصبنة التي عقد فيها االجتماع هو أحد أعضاء البلدية وصديق حميم لرئيس البلدية 

  .وزميله في حزب الدفاع

على قرارات االجتماع بعدم مشاركته في من الواضح أن رئيس البلدية كان متحفظاً  .3

عضوية اللجنة القومية، وتلكئه في تبني إعالن إضراب البلدية، وان إعالنه لإلضراب لم 

يأت إال بعد أن عم اإلضراب جميع بلديات فلسطين، وكذلك بعد أن تبنت األحزاب 

حداً السياسية في فلسطين مشروع دعم وتوجيه اإلضراب، والذي كان حزب الدفاع وا

 .443من هذه األحزاب والذي كان سليمان طوقان واحداً من أبرز أعضائه

 
  431ص. نفس المرجع السابق 440
 .م1936 تاريخ 145 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  441
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خلو أرشيف البلدية من أي فعالية من فعاليات اإلضراب باستثناء الوثيقتين السابقتين  .4

الذكر، الولى هي رسالة من بلدية يافا للتشاور في شأن اإلضراب، والثانية وثيقة إعالن 

 .اإلضراب

المجلس لم يبق على نفسه في الخطوط الخلفية فحسب بل كان وهكذا يمكن القول أن 

. بمثابة المراقب لألحداث والمنتظر لما ستؤول إليه الحالة دون أن يكون سباقاً في الحالة الجديدة

ويبدو أن سبب ذلك يعود إلى أنه ال يريد أن يقع في حرج مع حكومة االنتداب البريطاني الذي 

  . يكن لها العداءإن لم يكن صديقاً لها فهو ال

   دوره في فعاليات الحرب في فلسطين–ثانياً 

من خالل الوثائق المحفوظة في بلدية نابلس والتي يظهر فيها دور المجلس في هذا   

  : الجانب ولمعرفة ما قدمه المجلس من خدمات فيمكن تقسيمه إلى ما يلي

  :   ما قدمه للمعتقلين-1

لعبه في الدورة السابقة وذلك عندما تقدم المجلس جاء هذا الدور استمرار للدور الذي 

 حاول المجلس 1932، وفي عام 444بطلب من الحكومة البريطانية لمعاملة السجناء معاملة حسنة

م وخاصة أن حالة التذمر 1929ان يتوسط لدى حاكم اللواء الشمالي بإطالق سراح سجناء ثورة 

 أن حاكم اللواء الشمالي رفض هذا الطلب واالستياء من سياسة اإلعدام قد عمت البالد، إال

 ويبدو أن المجلس بعد هذا التاريخ لم يعد يزج نفسه بين سياسة الحكومة والمعتقلين ولم 445بشدة

يتقدم بأي طلب بشأن السجناء طيلة سبع سنوات، ولكننا نرى عودة له من جديد في هذا المجال 

ر منه، وذلك عندما رفع المجلس رسالة  وبالذات في اليوم الحادي عش1939في أيلول من عام 
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استرحام لحاكم اللواء الشمالي يطلب فيها بالسماح للمبعدين عبد الفتاح طوقان وفريد العنبتاوي 

  .1936446بالعودة إلى المدينة بعدما كانت سلطات االحتالل البريطاني قد أبعدتهم عقب أحداث 

اللواء الشمالي لإلفراج عن  عاد المجلس مرة أخرى بطلب من حاكم 12/5/1945وفي  

، وفي نفس العام تلقى المجلس رسالة من سجناء مدينة نابلس 1936447سجناء اضطرابات 

والقضاء الذين كانوا مسجونين في سجن عكا يطلبون منه فيها العمل على التوسط لدى بريطانيا 

 زوجة احد ، كما تلقى رسالة أخرى وفي نفس العام من448لنقلهم من سجن عكا إلى سجن نابلس

  .449رفاق القسام تطلب المساعدة لإلفراج عن زوجها

  : م1948  دوره في تقديم العون والمساعدة للجيش العراقي عام -2

من الواضح ان دور المجلس في هذا االتجاه من خالل الوثائق التي بلغ مجموعها ثماني 

يقة األولى حملت فالوث: اقتصر على تقديم المؤن وتبني إعالن طرح عطاءات تموين الجيش

، والوثيقة الثانية احتوت على عطاء تقديم 450شروط مناقصة تقديم الخبز للجيش العراقي

 والخامسة احتوت 453 والرابعة عطاء تقديم الحطب452 والثالثة عطاء تقديم اللحوم451الخضراوات

 والسادسة كانت عبارة عن بالغ 454على كشف باألدوات التي إعارتها البلدية لجيش اإلنقاذ

اخلي من البلدية إلى دائرة األشغال العامة بخصوص األدوات التي أعيرت إلى الجيش د

   والسابعة 455العراقي
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 والثامنة كانت تدور 456كانت من متعهد يعرض فيها سعره حول مناقصة اللحوم للجيش العراقي

  .457حول مناقصة أرزاق مستشفى جمعية الهالل األحمر العراقية في نابلس

  

  :تصدي للهجرة اليهودية الى فلسطين دوره في ال-3

من الواضح أن هذا الدور لم يرتقي إلى المستوى المطلوب من البلدية على اعتبار انها 

كانت تمثل عنواناً وهيئة إدارية تتكون من مجموعة من الشخصيات ذات المكانة االجتماعية 

 حزب سياسي ومنهم من واالقتصادية والسياسية المميزة في المدينة فمنهم من كان عضواً في

كانت له مشاركة مميزة في الفعاليات الوطنية  ومنهم من كان في وضع اقتصادي يمكنه من 

  .لعب دور واضح في المحافظة على معظم األراضي التي قام اليهود بشرائها من العرب

وعلى الرغم من ذلك نرى الدور الهزيل للمجلس في هذا اإلطار والذي ال يعدو عن 

 1939س وثائق كان قسم منها قرارات من حكومة بريطانيا كما حدث في مطلع عام كونه خم

 بحجة 458عندما بعث قائد السامرة العسكري قراراً إلى البلدية بإغالق حارة تل كريم حارة بدران

قيام أهلها بإلقاء الحجارة على الجيش البريطاني عند مروره من تلك المناطق، وعندما لم يبقى 

ة أو هيئة في فلسطين إال واحتجت المتدفقة على سيل الهجرة إلى فلسطين قام حزب أو مؤسس

المجلس البلدي بتوجيه كتاب إلى المندوب السامي يطالبه بوقف الهجرة اليهودية وتوفير فرص 

عمل للعمال في نابلس بحجة انخفاض فرص العمل للسكان العرب بسبب تدفق سيل الهجرة 

 زادت االعتداءات اليهودية على المواطنين العرب فقد بعثت ، ولما459اليهودية إلى فلسطين

 وعندما أصبح منع 460البلدية رسالة الى المندوب السامي تطالبه بوقف مثل هذه االعتداءات

لها سواء م مصدر إزعاج وقلق للبلدية بحجة أن ذلك يعيق عنالتجول المفروض من البريطانيي
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 ذلك يؤدي إلى حالة اإلفقار وانتشار الفوضى وتدهور في أداء واجباتها اتجاه المواطنين أو أن

الحياة االقتصادية في المدينة، والتي كان المجلس يحاول دائماً تجنبها حفاظاً على استمراره 

وبقائه فقد بعث برسالة للحاكم العسكري في المدينة لرفع نظام منع التجول عن المدينة ولو حتى 

  .461هذا الطلبفي شهر رمضان، إال أن الحاكم رفض 

توى سأما على الجانب اآلخر فان أعمال وانجازات المجلس البلدي لم ترتق إلى الم

المطلوب على الرغم من طول الفترة الثانية التي أدار البلدية فيها والتي وصلت إلى حوالي ثمان 

  ).1950-1934(عشرة سنة من عام 

اءت متواضعة، ويبدو أن نجد أن انجازات المجلس ج:  مثالً االقتصاديففي المجال 

سبب ذلك كان تردي الحالة العامة التي مرت بها البالد في هذه الفترة، والتي انعكست سلباً على 

قدرات وإمكانيات المجلس في الحد من التدهور الذي أصاب المدينة، وليس أدل على هذا 

 تدهور االقتصاد التدهور من الكتاب الذي رفعه احد المواطنين لرئيس البلدية يشكو فيه من

  .462ثره على حياة المواطنينأواختالل األمن في مدينة نابلس و

وخاصة عندما حاولت بريطانيا تدمير الصناعات المحلية لدفع الناس الى اإلقبال على 

 وهذا بدوره أدى إلى اضمحالل التجارة فكثرت الواردات وقلت الصادرات 463اإلنتاج األجنبي

  .من و الى المدينة

ذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع وتركز الثروة بيد فئة قليلة من سكان المدينة األمر ال

تعد على أصابع اليد الواحدة حيث بلغت ثروة ثالث من أهل نابلس على سبيل المثال وهم أبناء 

، حوالي )الغزاوي(الشيخ محمد عاشور، وأبناء الحاج حسن النابلسي، وأبناء الحاج إبراهيم عبده 
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، وانتشرت البطالة، مما كان له كبير األثر 464ليرة فرنسية وبقية أثرياء نابلس مثلهانصف مليون 

  .على انتشار الفقر وانخفاض الدخل عند معظم سكان المدينة

وإزاء هذا الوضع الخطر، وضمن إمكانيات المجلس البلدي المحدودة، لم يتمكن من فعل 

اء الكتاب الذي وجهه رئيس المجلس شيء، للحد من خطر البطالة وتوفير فرص عمل، باستثن

، 465إلى قائمقام نابلس يدعوه فيه إلى توفير فرص عمل لمعلمين البناء في بناء جسر دامية

وكتاب آخر وجهة إلى للمندوب السامي جعلت فيها قضية العمال ذيالً في الكتاب الذي رفعه إليه 

، وذلك 466 العمل في نابلسيدعوه إلى وقف الهجرة اليهودية وتوفير فرص عمل للعاطلين عن

عندما حاولت بريطانيا وبسياسة ممنهجة ومدروسة إفقار الناس للحد من قدراتهم النضالية، 

واستخدام عمال وموظفين يهود محلهم، مما اضطر أصحاب المهن في مدينة نابلس الى رفع 

شغيل عماالً يهود مذكرة احتجاج لرئيس البلدية على أعمال الحكومة البريطانية التي كانت تقوم بت

  .467بدالً منهم

أما دوره في دعم وتطوير الصناعات المحلية، فكان محدداً، باستثناء صناعة الصابون 

ويبدو أن السبب في ذلك يعود الى امتالك بعض أعضائه لمصابن . التي أوالها اهتماماً ملحوظاً

فقد تابع المجلس . رىفي المدينة، وتشكل احد أبرز السلع الوطنية في المدينة من ناحية أخ

باهتمام عملية تصدير الصابون إلى بعض البلدان، كما حاول في أكثر من رسالة رفع الضرائب 

 أرسل المجلس كتاباً لمحافظ دمشق يطالبه إعفاء الصابون 6/3/1938والجمارك عنها، ففي 

 8/11/1941 لتشجيع استهالكه هناك، وفي 468النابلسي المصدر لسوريا نم رسوم االستهالك

وجه المجلس كتاباً آخر للمندوب السامي يعترض فيه على سياسة الحكومة البريطانية التي 

  .469فرضت جمارك مرتفعة على الصابون المصدر إلى مصر
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أما بقية الصناعات فبدأت تتراجع ويقل عددها، وأصبحت غير قادرة على تحدي السياسة 

ليها إلحالل الصناعات األجنبية محلها، البريطانية التي عملت جاهدة على ضربها والقضاء ع

مما أدى إلى انهيار الصناعات المحلية مثل القطنية منها والصوفية التي كانت مدينة نابلس 

تشتهر بها، كما قضي على المصابغ، فلم يبق من عشرين مدبغة كانت موجودة قبل االحتالل 

  .470الجامع الكبيرالبريطاني إال واحدة فقط تعود ملكيتها إلى آل العبوة قرب 

، فعلى الرغم من أن المجالس البلدية وجدت أصالً من أجل  الخدماتأما دوره في مجال

، وعلى الرغم من 1886 للمواطنين بناء على ما جاء في المنشور السلطاني عام تتقديم الخدما

ال أن هذا أن الهيئات اإلدارية السابقة للمجلس بقيت تفهم هذا الدور جيداً وقدمت ما أمكنها، إ

الدور بدأ باالنحصار والتراجع منذ أن تولى سليمان طوقان مهامه كرئيس للبلدية، وبلغ هذا 

  .م أي في بداية الدورة الثانية له في رئاسة المجلس1934التراجع ذروته بعد عام 

فمنذ ربط المدينة بمشروع األنابيب المعدنية لم يعمل المجلس :  مثالًالمياهفعلى صعيد 

لمشروع المياه على اإلطالق وذلك بعد االطالع على وثائق البلدية المحفوظة لم نجد أي شيئاً 

وثيقة تدور حول هذا الموضوع سواء من أعمال صيانة، أو توسعة لشبكة المياه، وكذلك الحال 

فبعد ربط المدينة بشبكة اإلنارة الكهربائية لم تعمل البلدية شيئاً يذكر لهذا لالنارة بالنسبة 

  .شروع حالها حال المياهالم

 فقد أوالها المجلس البلدي اهتماماً ملحوظاً، حيث أن الصحة والنظافة،أما في مجال 

تحتمل التأجيل أو اإلهمال وخاصة مع تزايد عدد السكان وزيادة مساحة المدينة  مسالة النظافة ال

تحد من آثار النفايات األمر الذي يجعل المجلس يبحث دائماً عن السبل والوسائل التي يمكن أن 

 يتخذ قراراً 28/2/1935على المدينة حيث أن آثرها ستكون ضارة على الجميع، لذا نجده في 

  .471باستمالك أرض من قرية بالطة لعمل محارق عليها
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والملفت للنظر في هذا اإلطار أن البلدية لم تقم بتحديث عملية جمع النفايات على الرغم 

 كانت تقوم 1937رات وزيادة عددها في مدينة نابلس وحتى عام من تقدم وتطور صناعة السيا

 مثالً 14/6/1937بعملية جمع النفايات بعربات تجرها الحيوانات، فقد طرح المجلس بتاريخ 

  .472عطاء بخصوص تقديم التبن لحيوانات البلدية المستخدمة في عملية جمع النفايات

ضون لالعتداء والضرب من قوات أما بخصوص عمال النظافة فكثيراً ما كانوا يتعر

كان يمثل عقبة أمام قيامهم بواجباتهم، األمر الذي كان يدفع  االحتالل البريطاني، وهذا ما

المجلس البلدي إلى رفع الشكاوي إلى حكومة االنتداب ضد تصرفات جنوده مع عمال النظافة، 

في المدينة بخصوص  رفع المجلس شكوى إلى الحاكم العسكري والقائمقام 10/10/1938ففي 

، وعلى الرغم من ذلك إال أن 473اعتداءات الجيش البريطاني على عمال النظافة فقي المدينة

ريطاني تفرض بمشكلة النظافة في المدينة ازدادت سوءاً وخاصة عندما كانت قوات االحتالل ال

 قام 4/12/1941نظام منع التجول على المدينة وتمنع عمال النظافة من القيام في المدينة، ففي 

عمال النظافة وبسبب تدني أجورهم إلى رفع كتاب إلى المجلس البلدي يطالبونه برفع أجورهم 

  .474وزيادة رواتبهم

والتي تعتبر مظهراً من مظاهر التقدم ووسيلة من وسائل الطرق والمواصالت أما 

اماته إال بالقدر الذي االزدهار التجاري إال أن المجلس لم يوليها االهتمام المطلوب، ولم تأت اهتم

كان السكان يضغطون عليه لفتح أو صيانة طريق أو رصفها، وباالطالع على وثائق المجلس 

البلدي وقراراته ومكاتباته فإنني لم أجد من الوثائق مثلما كان زمن الشيخ عمر زعيتر مثال على 

عبارة عن الرغم من قلة السكان وصغر مساحة المدينة في ذلك الوقت، وكل ما وجدته 

 ووثيقة أخرى 475استدعاءات مقدمة من سكان جبل جرزيم يطالبون البلدية بفتح طريق في الجبل
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  1938 تاريخ 2 وثيقة رقم 34/1/28سجالت بلدية نابلس ملف رقم  473
  1941 تاريخ 290 وثيقة رقم 34/1/29سجالت بلدية نابلس ملف رقم  474
 1940  تاريخ48 وثيقة رقم 34/1/28 سجالت بلدية نابلس ملف رقم 475
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من سكان حوش الشوفية لرصف حوشهم، واستدعاء ثالث من سكان حي منكو لرصف 

  .477 أيضا476ًحوشهم

  .هذا كل ما فعله المجلس طيلة هذه الفترة بالنسبة للطرق في المدينة

اء اهتمام المجلس بها قليالً إذا ما قورن بما قام به المجلس السابق أما المواصالت فقد ج

م زمن الشيخ عمر زعيتر وبالنظر إلى وثائق المجلس البلدي في اإلطار نجدها 1925قبل عام 

تتعدى الوثيقتين من ناحية، وال تعدو كونها مكاتبات واستدعاءات من المواطنين إلى  نادرة وال

الوثيقة األولى مثالً، هي استدعاء مقدم من أصحاب السيارات إلى رئيس ف. البلدية وليس قرارات

 وذلك عندما أصدر الحاكم العسكري للمدينة قراراً 478البلدية لمساعدتهم بتشغيل سياراتهم

عسكرياً يمنع سائقي السيارات من تشغيل سياراتهم بعد سلسلة الحوادث التي شهدتها المدينة في 

ظام منع التجول الذي كانت تفرضه سلطات االحتالل البريطاني وكذلك ن. 1939، 1938عام 

على المدينة والذي كان يستمر لعدة أيام، أما  الوثيقة الثانية فكانت عبارة عن قائمة بالمحالت 

  .479التي يرتادها الجمهور بكثرة لتزويدهم بمناشير حملة السالمة على الطرق

إقدام المجلس على فرض ضريبة على وفي نهاية فترة االحتالل البريطاني، وبسبب 

السيارات القادمة إلى المدينة فقد رفعت نقابة أصحاب السيارات كتاباً ألعضاء اللجنة القومية 

  .480بنابلس يحتجون فيه على المجلس بسبب فرضه للضريبة السابقة الذكر

ذكر م لم يعد هناك فائدة ت1918فبعد إنشاء جسر أللنبي عام قايق نهر األردن أما عن 

 فال يوجد إال 1948-1934أما في هذه الدورة للمجلس من عام . للقايق ألن الجسر حل محله

 
  1939 تاريخ 21 وثيقة رقم 34/1/25سجالت بلدية نابلس ملف رقم  476
  1938 تاريخ 124 وثيقة رقم 34/1/26سجالت بلدية نابلس ملف رقم  477
 1939 تاريخ 142 وثيقة رقم 34/1/25سجالت بلدية نابلس ملف رقم  478
 . لم تحمل تاريخ 129- 128 وثيقة رقم 34/1/30سجالت بلدية نابلس ملف رقم  479
 1948 تاريخ 209- 208 وثيقة رقم 34/1/33سجالت بلدية نابلس ملف رقم  480
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وثيقة واحدة وهي عبارة عن استدعاء مقدم للبلدية للحصول على رخصة لتشغيل قارب على نهر 

  .481األردن بعدما أصبح القايق غير صالح للعبور

م به انخفض بشكل ملحوظ، فمن بين  توضح وثائق البلدية أن االهتماالتعليموفي مجال 

م لم نجد سوى ستة وثائق 1948-1924اثنتان وثالثين وثيقة تدور جميعها حول التعليم من عام 

 ولم تعدو كونها مراسالت من المدارس المقامة إلى البلدية 1948-1934لدورة المجلس من عام 

  :تطلب فيها من المجلس مثالً

 عندما أرسلت مدرسة 4/6/1935دارس كما حدث في تخفيض أسعار المياه المقدمة للم .1

  .482لنجاح كتاباً لرئيس البلدية تناشده تخفيض أسعار المياه المقدمة إلى المدرسة

تزويد المدارس بالماء التي لم تصلها بعد كما حدث من مدرسة اإلناث الوطنية التي تقدمت  .2

  .483بطلب الى رئيس البلدية لتزوديها بالماء مجاناً

 كاتبت البلدية دائرة م19/2/1936عونات المادية والمعنوية لبعض المدارس، ففي تقديم الم .3

، كما تقدمت مدرسة 484المعارف بخصوص قرار البلدية تقديم معونة لفرقة كشافة المدينة

، 485بطلب إلى رئيس البلدية لمنحها إعانة سنوية) 1932التي تأسست عام (الثبات الوطنية 

ذي وجهته مدرسة النجاح الوطنية للبلدية على التبرع الذي باإلضافة إلى كتاب الشكر ال

قدمته البلدية للمدرسة بمناسبة المهرجان الرياضي الذي قامت به مدرسة النجاح عام 

1940486. 

  

 
  1938 تاريخ 231 وثيقة رقم 34/1/26سجالت بلدية نابلس ملف رقم  481
  1935 تاريخ 106 وثيقة رقم 34/1/22سجالت بلدية نابلس ملف رقم  482
  1939 تاريخ 133 وثيقة رقم 34/1/25سجالت بلدية نابلس ملف رقم  483
 1936 تاريخ 42 وثيقة رقم 34/1/24ت بلدية نابلس ملف رقم سجال 484
  1937 تاريخ 105- 104 وثيقة رقم 34/1/24سجالت بلدية نابلس ملف رقم  485
  1940 تاريخ 105 وثيقة رقم 34/1/28سجالت بلدية نابلس ملف رقم  486



 116

                                                

 عندما رفع قائمقام نابلس كتاباً 13/4/1944طلبات لتخطيط و إنشاء مدارس كما حدث في  .4

طيط مدرسة قرية طلوزة، وكذلك الكتاب الذي لرئيس البلدية يدعوه فيه للمساعدة في تخ

 لرئيس البلدية بخصوص إنشاء مدرسة 13/5/1949رفعه نادي كشافة لواء نابلس في 

  .487للفقراء

هذا كل ما قدمته البلدية بناء على وثائقها المتوفرة، لعملية التعليم والتعلم في هذه الفترة، 

ت البلدية جاءت دون المستوى المطلوب منها وبالنظر الى هذه الوثائق نجد أن قرارات ومكاتبا

أصالً، فلم نر دور للبلدية في إنشاء مدارس جديدة، أو عمل صيانات لها، أو غير ذلك مما قد 

  .يساهم في تقدم عملية التعليم والتعلم

 الذي لعبه المجلس والمتمثل في تقديم المساعدات والمنح المالية فمن اإلنسانيأما الدور 

م 4/8/1938وره جاء أفضل من أعماله وواجباته في المجاالت التي ذكرت، ففي الواضح أن د

لبلدية نابلس تطلب منها مد يد المساعدة وتقديم العون ) محفل الكرمل(أرسلت لجنة إسعاف حيفا 

 تبرعت البلدية بجوائز سباق الدراجات الذي أشرف عليه 19/2/1936، وفي 488لمنكوبي حيفا

 قدمت البلدية معونة مالية للجنة العناية 24/7/1941، وفي 489طينياالتحاد الرياضي الفلس

 قدمت البلدية تبرعاً مالياً آخر للجنة الترفيه عن 24/7/1941، وفي 490باألطفال في نابلس

 ساهمت في بناء مركز رعاية الطفل في مدينة 18/7/1945، وفي 491المتطوعين العرب في يافا

قاء للبنائين األحرار رسالة إلى رئيس البلدية يوافق  أرسل محفل البل3/2/1947 وفي 492نابلس

  .493على تقديم مساعدة فقراء المدينة

 
 1949 تاريخ 40-39 وثيقة رقم 34/1/34سجالت بلدية نابلس ملف رقم  487
  1938 تاريخ 36 وثيقة رقم 34/1/26ة نابلس ملف رقم سجالت بلدي 488
  1936 تاريخ 58 وثيقة رقم 34/1/24سجالت بلدية نابلس ملف رقم  489
 1941 تاريخ 133 وثيقة رقم 34/1/29سجالت بلدية نابلس ملف رقم  490
  1941 تاريخ 134 وثيقة رقم 34/1/29سجالت بلدية نابلس ملف رقم  491
 1945 تاريخ 63 وثيقة رقم 34/1/31م سجالت بلدية نابلس ملف رق 492
 1947 تاريخ 79—78 وثيقة رقم 34/1/30سجالت بلدية نابلس ملف رقم  493
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يتضح لنا من خالل وثائق البلدية أن 1948-1934وبالنظر إلى دورة المجلس من عام 

، أما بعد ذلك فالوثائق 1936-1934ما تم توثيقه من أعمال وانجازات تتركز غالبيتها من عام 

دوره في البناء واألعمار، تكاد تكون قليلة إن لم تكن نادرة، ويبدو أن السبب في التي تشير إلى 

  :ذلك يعود إلى عاملين رئيسيين هما

أحداث الثورة الفلسطينية وسياسة الحصار والتخريب البريطانية، وما تبعها من فقر  .1

م وانخفاض في مستوى الدخل للسكان، وبالتالي شل قدرات البلدية وعجزها عن تقدي

 .خدماتها للمواطنين، بسبب العجز المالي الذي أصبحت تعاني منه

أحداث الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من تدمير وتخريب، أدت إلى شل قدرات  .2

  .المجلس وعجزه أيضاً عن القيام بدوره كما يجب

صة وبالتالي فليس غريباً بل ومن الطبيعي أن ينخفض مستوى األداء للمجلس البلدي وخا

أنه كان يعتمد في تغطية نفقاته على ما كان يجبيه من المواطنين، الذي أصبحت حالهم من حال 

الواقع المر الذي يعشوه والذي فرضته عليهم سياسة القمع واإلفقار البريطانية الممنهجة، 

  .والحرب العالمية الثانية التي أدت إلى انخفاض مستوى المعيشة بشكل كبير

  

  

  لتوصياتنتائج البحث وا

م أنشأ أول مجلس بلدي في مدينة نابلس، في إطار حركة اإلصالح 1868في عام 

  .اإلداري التي تبنتها الحكومة العثمانية

وقد تضمن المنشور الذي صدر عن السلطان العثماني بهذا الخصوص، تعيين 

 أنيطت مستشارين للمجلس، احدهم طبيباً واآلخر مهندساً، وهذا يأتي في سياق المهام التي
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بالمجلس والتي نص عليه المنشور أيضاً، والمتمثلة في نظافة المدينة، وتحسين إنارتها، والعمل 

  .على تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، من خالل مراقبة وصيانة عيون وقنوات الشرب

وقد بقيت هذه المهام تتصدر إعمال المجلس منذ نشأته حتى انتهاء فترة االحتالل 

  ).1948-1868(ريطاني الب

ومن الواضح أن التنافس على رئاسة المجلس البلدي بدأت منذ أ، أعلن عن نشأته، ولكنها       

  .بقيت طموحاً أو أمالً عند الكثيرين، على اعتبار أن الدولة أبقت أمر تعيين الرئيس بيدها

ات بين كتلة م عندما جرت االنتخاب1925ولم تظهر هذه المنافسات بشكل واضح إال عام 

  .طوقان وكتلة عادل زعيتر

  :وبقدر ما تفحصت هذه الدراسة تلك المدة، فقد توصلت إلى عدد من النتائج لعل أبرزها

نشأة المجلس البلدي كان من ضمن حملة اإلصالح العثمانية، وذلك من أجل تخفيف حدة  .1

ا جماهيرياً يعطي المركزية، التي أصبحت تمثل عبئاً مادياً على الدولة، عدا كونها مطلب

  .السكان نوعاً من اإلدارة الذاتية

 أبقت الدولة العثمانية وكذلك حكومة االنتداب البريطاني، أمر تعيين الرئيس بيدها، ولعل ذلك .2

  . إلى محاولتها إبقاء المجلس البلدي تحت سيطرتهايعود

تميز تطلع المتنافسون إلى رئاسة المجلس وعضويته على أنها مظهراً من مظاهر ال .3

االجتماعي، أو الكسب المادي، لذا فال عجب أن نرى العائالت التي تقلدت رئاسة أو عضوية 

المجلس، هي من العائالت المتنفذة في المدينة وذات الثراء االقتصادي، وأصحاب األمالك 

 .والتجار

تمكن المجلس البلدي قبل مجيء االحتالل البريطاني من تحقيق العديد من اإلنجازات  .4

 .عمال التي تعتبر بالفعل صفحة مشرقة في مسيرته في تلك الفترةواأل
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أثرت االنقسامات السياسية والتكتالت التي شهدتها ساحة العمل الوطني الفلسطيني خالل  .5

 .فترة االحتالل البريطاني، على انتخابات المجلس البلدي

 فترة سليمان طوقان، اضطربت العالقة بين المجلس البلدي القوى والفعاليات الوطنية، خالل .6

على عكس ما كانت عليه خالل فترة الشيخ عمر زعيتر، األمر الذي اثر سلباً على إنجازات 

المجلس وأعماله، علماً بأن فوز إدارته في الفترتين األخيرتين كان قانونياً بال أدنى شك، ففي 

 .يةم فاز بالتزك1934م جاء فوزهم بثالثة أرباع األصوات، وفي عام 1925عام 

أثرت أحداث الحرب العالمية الثانية وتنامي حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية، من قدرات  .7

 . اتبعتها بريطانيا ضد المواطنينىلإالمجلس بسبب سياسة القبضة الحديدية 

كان المجلس يعتمد في دخله على الضرائب والرسوم والمخالفات التي كان يجبيها من  .8

ات الدكاكين والمحالت التجارية كالمقهى التي كان يمتلكها المواطنين، وكذلك من عائد

 .ويؤجرها

م، أي خالل الخمسين سنة األولى 1918-1868تعاقب على رئاسة البلدية منذ نشأته من عام  .9

 رئيساً، في حين لم يتعاقب على رئاسته زمن  االحتالل البريطاني من 27من عمره حولي 

  . إال رئيسين فقط1948-م1918عام 

بدو أن سبب ذلك يعود إلى سياسة الحكومة العثمانية التي كانت تحاول دائماً أن تحافظ وي

على التوازن العائلي االجتماعي بين عائالت المدينة، وهذا ما لم نره في عهد االنتداب 

  .البريطاني

 مل:تحييد المجلس البلدي عن الخالفات السياسية الداخلية حتى يتسنى له القيام بدوره على أ

  .وجه، على اعتبار أن المجلس مؤسسة خدماتية ليس إال، ولتنظيم شؤون المواطنين

االعتماد على أسلوب االنتخابات الحرة التي تشارك فيها كل فئات المجتمع على اختالف 

  .انتماءاتهم السياسية والدينية، ذكوراً وإناثاً
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القرارات، حتى يتسنى له القيام بمهامه إعطاء المجلس البلدي قدراً كافياً من االستقاللية في اتخاذ 

 .على أكمل وجه

تفعيل دور محكمة البلدية للحد من التعديات على األمالك العامة، وللنظر في الخالفات التي 

 .تنشب بين المواطنين في أمور اإلنشاءات وغيرها نم األمور التي يكون محورها البلدية

 ترهق المواطنين في جباية الضرائب، التي تعتبرها منح البلديات جزء من ميزانية الدولة حتى ال

 .مصدر دخلها

 .تفعيل دور الهيئات االستشارية للمجلس، كالطبيب والمهندس

توسيع حدود البلديات كي تتخلص من الضغط السكاني الذي تعاني منه والذي يؤدي الى ضعفها 

 .وشل قدراتها في القيام بواجباتها اتجاه الموطنين
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  ادر والمراجعقائمة المص

   الوثائق غير المنشورة–أوالً 

  : الملفات– 1

  1909 تاريخ 489 قرار رقم 144 صفحة  27/5ية نابلس سجل رقم ملفات بلد .1

  1909 تاريخ 373 قرار رقم 111 صفحة 27/5ملفات بلدية نابلس سجل رقم  .2

  1911 تاريخ 474 قرار رقم 116 صفحة 27/7ملفات بلدية نابلس سجل رقم  .3

  1914 تاريخ 699 قرار رقم 161 صفحة 27/9دية نابلس سجل رقم ملفات بل .4

 1914 تاريخ 143 قرار رقم 36 صفحة 27/9ملفات بلدية نابلس سجل رقم  .5

 1908 تاريخ 82 قرار رقم 34 صفحة 27/4ملفات بلدية نابلس سجل رقم  .6

 1908 تاريخ 476 قرار رقم 177 صفحة 27/4ملفات بلدية نابلس سجل رقم  .7

 1909 تاريخ 219 قرار رقم 63 صفحة 27/5 نابلس سجل رقم ملفات بلدية .8

 1907 تاريخ 224 قرار رقم 83 صفحة 27/3ملفات بلدية نابلس سجل رقم  .9

 1911 تاريخ 58 قرار رقم 12 صفحة 27/7ملفات بلدية نابلس سجل رقم  .10

 1908 تاريخ 185 قرار رقم 72 صفحة 27/4ملفات بلدية نابلس سجل رقم  .11

 1908 تاريخ 564 قرار رقم 207 صفحة 27/4س سجل رقم ملفات بلدية نابل .12

 1908 تاريخ 425 قرار رقم 162 صفحة 27/4ملفات بلدية نابلس سجل رقم  .13

 1909 تاريخ 491 قرار رقم 145 صفحة 27/5ملفات بلدية نابلس سجل رقم  .14

 1892 تاريخ 232 قرار رقم 27 صفحة 27/1ملفات بلدية نابلس سجل رقم  .15

 1909 تاريخ 923 قرار رقم 80 صفحة 27/6 سجل رقم ملفات بلدية نابلس .16

 1914 تاريخ 568 قرار رقم 132 صفحة 27/9ملفات بلدية نابلس سجل رقم  .17

 1914 تاريخ 329 قرار رقم 72 صفحة 27/9ملفات بلدية نابلس سجل رقم  .18

 1892 تاريخ 377 قرار رقم 64 صفحة 27/1ملفات بلدية نابلس سجل رقم  .19

 1909 تاريخ 77 قرار رقم 19 صفحة 27/5ل رقم ملفات بلدية نابلس سج .20
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  : السجالن-2

  1926 تاريخ 5 وثيقة رقم 34/2/42سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

  1927 تاريخ 3 وثيقة رقم 34/2/46سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

  1929 تاريخ 18 وثيقة رقم 34/2/49سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1926 تاريخ 73 وثيقة رقم 34/2/43سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1929 تاريخ 64 وثيقة رقم 34/1/15سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1926 تاريخ 24 وثيقة رقم 34/1/12سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1926 تاريخ 81 وثيقة رقم 34/2/43سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1927 تاريخ 11 وثيقة رقم 34/1/10سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1928 تاريخ 73 وثيقة رقم 34/1/13سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1930 تاريخ 46 وثيقة رقم 34/1/17سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1932 تاريخ 192،193 وثيقة رقم 34/2/50سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1929 تاريخ 48-38 وثيقة رقم 34/2/49سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1926 تاريخ 10 وثيقة رقم 34/2/40نابلس ملف رقم سجالت بلدية  -

 1926 تاريخ 11 وثيقة رقم 34/2/40سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1933 تاريخ 57 وثيقة رقم 34/1/19سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1933 تاريخ 28 وثيقة رقم 34/1/19سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1933 تاريخ 46يقة رقم  وث34/2/52سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1933 تاريخ 59 وثيقة رقم 34/1/20سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1934 تاريخ 28-26 وثيقة رقم 34/2/54سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1933 تاريخ 30 وثيقة رقم 34/1/19سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1925 تاريخ 23 وثيقة رقم 34/1/2سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1927 تاريخ 46 وثيقة رقم 34/1/10سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1933 تاريخ 62 وثيقة رقم 34/1/19سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -
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 1930 تاريخ 110 وثيقة رقم 34/1/18سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1933 تاريخ 8 وثيقة رقم 34/1/20سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1935 تاريخ 10 وثيقة رقم 34/1/22م سجالت بلدية نابلس ملف رق -

 1925 تاريخ 42 وثيقة رقم 34/1/9سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1926 تاريخ 9 وثيقة رقم 34/1/11سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1930 تاريخ 44 وثيقة رقم 34/1/18سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1928ريخ  تا203 وثيقة رقم 34/2/47سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1933 تاريخ 32 وثيقة رقم 34/2/52سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1928 تاريخ 59 وثيقة رقم 34/2/48سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1929 تاريخ 141 وثيقة رقم 34/2/49سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1929 تاريخ 40 وثيقة رقم 34/2/50سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1930 تاريخ 86 وثيقة رقم 34/1/17بلس ملف رقم سجالت بلدية نا -

 1927 تاريخ 64 وثيقة رقم 34/1/10سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1927 تاريخ 62 وثيقة رقم 34/2/45سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1928 تاريخ 58 وثيقة رقم 34/2/48سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1928 تاريخ 205 رقم  وثيقة34/2/7سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1933 تاريخ 258 وثيقة رقم 34/2/52سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1925 تاريخ 58،68 وثيقة رقم 34/2/54سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1926 تاريخ 134 وثيقة رقم 34/1/8سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1928 تاريخ 16 وثيقة رقم 34/1/14سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1928 تاريخ 139 وثيقة رقم 34/1/13سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1928 تاريخ 21 وثيقة رقم 34/1/14سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1931 تاريخ 224 وثيقة رقم 34/1/18سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1931 تاريخ 191 وثيقة رقم 34/1/17سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -
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 1932 تاريخ 211 وثيقة رقم 34/1/17 رقم سجالت بلدية نابلس ملف -

 1925 تاريخ 1 وثيقة رقم 34/2/41سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1925 تاريخ 2 وثيقة رقم 34/2/41سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1925 تاريخ 3 وثيقة رقم 34/2/41سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1934  تاريخ1 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1934 تاريخ 2 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1934 تاريخ 4 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1934 تاريخ 5 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1934 تاريخ 24 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1934 تاريخ 22-20قم  وثيقة ر8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1934 تاريخ 27 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1934 تاريخ 19 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1934 تاريخ 54 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1934 تاريخ 55 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1934 تاريخ 56 وثيقة رقم 8/1ف رقم سجالت بلدية نابلس مل -

 1934 تاريخ 57 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1934 تاريخ 58 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1934 تاريخ 59 وثيقة رقم 8/1انظر سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1934 تاريخ 82 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1934 تاريخ 83 وثيقة رقم 8/1جالت بلدية نابلس ملف رقم س -

 1934 تاريخ 84 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1938 تاريخ 96 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1938 تاريخ 98 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1936 تاريخ 145 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -
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 1936 تاريخ 50 وثيقة رقم 8/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1931 تاريخ 3 وثيقة رقم 34/2/41سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1932 تاريخ 17 وثيقة رقم 34/2/50سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1939 تاريخ 93 وثيقة رقم 34/2/56سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1945 تاريخ 6 وثيقة رقم 34/1/31لس ملف رقم سجالت بلدية ناب -

 1945 تاريخ 4،3 وثيقة رقم 34/1/31سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1945 تاريخ 2،1 وثيقة رقم 34/1/31سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1948 تاريخ 32 وثيقة رقم 34/1/33سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1948 تاريخ 11ة رقم  وثيق34/1/33سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1948 تاريخ 13 وثيقة رقم 34/1/33سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1948 تاريخ 180 وثيقة رقم 34/1/33سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1948 تاريخ 231 وثيقة رقم 34/1/33سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1948 تاريخ 226 وثيقة رقم 34/1/33سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1948 تاريخ 11 وثيقة رقم 34/1/34جالت بلدية نابلس ملف رقم س -

 1939 تاريخ 58 وثيقة رقم 34/2/56سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1939 تاريخ 71 وثيقة رقم 34/2/56سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1939 تاريخ 81-80 وثيقة رقم 34/2/56سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1939 تاريخ 4 وثيقة رقم 34/1/27رقم سجالت بلدية نابلس ملف  -

 1938 تاريخ 231 وثيقة رقم 34/1/26سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1939 تاريخ 67 وثيقة رقم 34/2/56سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1939 تاريخ 71 وثيقة رقم 34/2/56سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1939 تاريخ 172 وثيقة رقم 34/1/25سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1938 تاريخ 2،1 وثيقة رقم 34/1/25سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1941 تاريخ 236 وثيقة رقم 34/1/29سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -
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 1940 تاريخ 48 وثيقة رقم 34/1/28سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1939 تاريخ 21 وثيقة رقم 34/1/25سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1938 تاريخ 124 وثيقة رقم 34/1/26ية نابلس ملف رقم سجالت بلد -

 1939 تاريخ 142 وثيقة رقم 34/1/25سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

  لم تحمل تاريخ 129-128 وثيقة رقم 34/1/30سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1948 تاريخ 209-208 وثيقة رقم 34/1/33سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1935 تاريخ 10 وثيقة رقم 34/1/22 ملف رقم سجالت بلدية نابلس -

 1937 تاريخ 82 وثيقة رقم 34/1/26سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1938 تاريخ 2 وثيقة رقم 34/1/28سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1941 تاريخ 290 وثيقة رقم 34/1/29سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1938 تاريخ 231قم  وثيقة ر34/1/26سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1935 تاريخ 106 وثيقة رقم 34/1/22سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1939 تاريخ 133 وثيقة رقم 34/1/25سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1936 تاريخ 42 وثيقة رقم 34/1/24سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1937 تاريخ 105-104 وثيقة رقم 34/1/24سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1940 تاريخ 105 وثيقة رقم 34/1/28سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1949 تاريخ 40-39 وثيقة رقم 34/1/34سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1938 تاريخ 36 وثيقة رقم 34/1/26سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1936 تاريخ 58 وثيقة رقم 34/1/24سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1941 تاريخ 133 وثيقة رقم 34/1/29لف رقم سجالت بلدية نابلس م -

 1941 تاريخ 134 وثيقة رقم 34/1/29سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1945 تاريخ 63 وثيقة رقم 34/1/31سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1947 تاريخ 79-78 وثيقة رقم 34/1/30سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1924 تاريخ 80ة رقم  وثيق34/1/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -
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 1919 تاريخ 44 وثيقة رقم 34/1/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1918 تاريخ 1 وثيقة رقم 34/1/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1924 تاريخ 60 وثيقة رقم 34/1/6سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1921 تاريخ 24 وثيقة رقم 34/1/2سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1923 تاريخ 99 وثيقة رقم 34/1/4ية نابلس ملف رقم سجالت بلد -

 1922 تاريخ 78 وثيقة رقم 34/1/2سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1924 تاريخ 150 وثيقة رقم 34/1/3سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1924 تاريخ 77 وثيقة رقم 34/1/6سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1923 تاريخ 169قة رقم  وثي34/1/3سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1921 تاريخ 51 وثيقة رقم 34/1/2سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 عام 111-108 مجموعة وثائق أرقامها من 34/1/4سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -
1923 

 1919 تاريخ 146 وثيقة رقم 34/1/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1919 تاريخ 30 وثيقة رقم 34/1/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1921 تاريخ 13 وثيقة رقم 34/1/2سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1923 تاريخ 39 وثيقة رقم 34/1/3سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1923 تاريخ 78 وثيقة رقم 34/1/4سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1924 تاريخ 32 وثيقة رقم 34/1/4سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1924 تاريخ 14 وثيقة رقم 34/1/6س ملف رقم سجالت بلدية نابل -

 1921 تاريخ 30 وثيقة رقم 34/1/2سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1923 تاريخ 118 وثيقة رقم 34/1/3سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1919 تاريخ 27 وثيقة رقم 34/1/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1919 تاريخ 22 وثيقة رقم 34/1/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1919 تاريخ 23 وثيقة رقم 34/1/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -
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 1922 تاريخ 61 وثيقة رقم 34/1/36سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1923 تاريخ 166 وثيقة رقم 34/1/4سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1923 تاريخ 78 وثيقة رقم 34/1/4سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1924 تاريخ 32 وثيقة رقم 34/1/4نابلس ملف رقم سجالت بلدية  -

 1924 تاريخ 14 وثيقة رقم 34/1/6سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1921 تاريخ 30 وثيقة رقم 34/1/2سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1923 تاريخ 118 وثيقة رقم 34/1/3سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1919 تاريخ 27رقم  وثيقة 34/1/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1919 تاريخ 22 وثيقة رقم 34/1/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1919 تاريخ 23 وثيقة رقم 34/1/1سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1922 تاريخ 61 وثيقة رقم 34/1/36سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1923 تاريخ 166 وثيقة رقم 34/1/4سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1923 تاريخ 70 وثيقة رقم 34/1/3دية نابلس ملف رقم سجالت بل -

 1924 تاريخ 1 وثيقة رقم 34/1/8سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1923 تاريخ 5 وثيقة رقم 34/1/4سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1924 تاريخ 28 وثيقة رقم 34/1/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1922 تاريخ 60ة رقم  وثيق34/1/2سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1922 تاريخ 63 وثيقة رقم 34/1/2سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1921 تاريخ 54 وثيقة رقم 34/1/2سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1924 تاريخ 89 وثيقة رقم 34/1/6سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1921 تاريخ 47 وثيقة رقم 34/1/2سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1924 تاريخ 20 وثيقة رقم 34/1/6دية نابلس ملف رقم سجالت بل -

 1919 تاريخ 50-48 وثيقة رقم 34/1/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1925 تاريخ 59 وثيقة رقم 34/1/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -
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 1925 تاريخ 32 وثيقة رقم 34/1/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1924 تاريخ 105 وثيقة رقم 34/1/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1924 تاريخ 53 وثيقة رقم 34/1/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1924 تاريخ 54 وثيقة رقم 34/1/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1924 تاريخ 81 وثيقة رقم 34/1/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1924 تاريخ 80 وثيقة رقم 34/1/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1924 تاريخ 82 وثيقة رقم 34/1/39سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

 1925 تاريخ 1 وثيقة رقم 34/1/41سجالت بلدية نابلس ملف رقم  -

   الوثائق المنشورة– ثانياًً

م من أوراق أكرم زعيتر، 1939-1918 وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية:   زعيتر، أكرم– 

  .م1984، 2ت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، طأعدتها للنشر بيان نويهض الحو

  المصادر والمراجع – ثالثاًً

  : المصادر باللغة العربية – أ

، دار 10الكامل في التاريخ، ج): هـ630ت(ابن األثير، عز الدين ابن الكرم الشيباني .1

  .1979، )ط.د(صادر، بيروت، 

شذرات ): هـ1089ت(حنبلي ابن العماد، أبو الفالح عبد الحي بن علي بن محمد ال .2

  ).ت.د(، )ط.د(، منشورات دار اآلفاق، بيروت، 3الذهب في إخبار من ذهب، ج

بدائع الزهور في وقائع الدهور ): هـ930ت(ابن اياس، أبو البركات محمد بن احمد  .3

 .1960، القاهرة، )ن.د(، 2، تحقيق محمد مصطفى، ط5ج

زبدة كشف الممالك ): هـ872ت(ابن شاهين، غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري  .4

 .1894، )د،ط(، )د،م(مطبعة الجمهورية، . وبيان الطرق والمسالك
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مفاكهة الخالن في ): هـ953ت(ابن طولون، محمج بن طولون الصالحي الدمشقي  .5

، تحقيق محمد مصطفى، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، القاهرة، 1حوادث الزمان، ج

 .1،1962ط

المختصر في اخبار ): هـ732ت(يل بن عماد الدين، صاحب حماة أبو الفداء، إسماع .6

 ).ت.د(، المطبعة الحسينية المصرية، القاهرة، 1، ج1النشر، ق

النجوم الزاهرة في ): هـ874ت(أبو المحاسن، جمال الدين يوسف بن تغري بردي  .7

 .1949، )ط.د(، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 7ملوك مصر والقاهرة، ج

الروضتين في ): هـ665ت(شامة، عبد الرحمن إسماعيل بن عثمان شهاب الدين أبو  .8

 ).ت.د(،)ط.د(، دار الجيل، بيروت، 2أخبار الدولتين النورية والصالحية، ج

الفتح القسي في الفتح ): هـ597ت(األصفهاني، عماد الدين الكاتب أبو عبد اهللا محمد  .9

، )د،ط(ة للطباعة والنشر، القاهرة، القدسي، تحقيق محمد محمود صبح، الدار القومي

1965. 

فتوح البلدان، تحقيق ): هـ229ت(البالذري، أبو الحسن احمد بن يحيى بن جابر  .10

 .1983، )ط.د(، بيروت، )ن.د(رضوان محمد رضوان، 

، )ن.د(، 3تاريخ األمم والملوك، ج): هـ310ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير  .11

 .1939، )ط.د(،)م.د(

ممالك اإلبصار، : لقاضي شهاب الدين ابي العباس احمد بن يحيى العمريالعمري، ا .12
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Abstract 

Nablus was one of the Palestinian cities that belong to the group of 

the Kanaa 'neet cities .It took its name from the people and tribes who lived 

there. It's said that Skeim and Neyablos and Damascus the small.  

It is judged by many people and countries who influenced in a way 

or another on its history with out losing its original Kanaa'neet nature.  

It took its importance from its important geographical site which 

gave special quality that distinguished it from all other Palestinian cities, 

mentioned in many of the Arab and Muslim books.  

They praise it and described its beauty and its good climate, its much 

wealth and its plentiful water, even some had sung in it.  

The Utmans entered it in 1516, like all other cities in Syria and they 

put their famous men and joined them to their states and with the end of the 

judgment, it became centre for the district and the government.  

In the middle of the 19th century, the administrative reformity 

process covered it and it's adopted by the Uthman government, among 

them, establishing Municipalities in the cities of the Uthman state.  

In 1868, the first Municipal council was established presided over by 

Refa't Tufaha ,it comes after Jerusalem and the Uthmans issued many laws 

and systems in order to organize its council, to become after all an internal 



 c

system showed the way of choosing the administrative staff and the right 

for nomination and other works.  

The Municipal council (presided by 27 persons from 1868-1918) 

was enabled to carry out several works which have a great influence on the 

development and prosperity of the city, on top, building schools, cleanness, 

improving lightning and maintaining the water springs. On the 21st of 

Sept.,1918, the British occupied the city of Nablus, they changed its 

administrative condition to fit their colonial plans and to go with the greed 

of the Zionist movement.  

To establish a home for the Jews in Palestine, once made it follow 

the district, another made it a centre for the district and they tried to capture 

on its Municipal council which they considered it a little and a front for the 

city, so they appointed a court martial to the city to have the first and the 

last word considering the public life in the city.  

Despite the British tries to capture and control the council, but it kept 

its national belonging and it led the political struggle movement in the city 

and adopted it, and achieved many achievements in the field of services 

and they improved lightning, roads, water and schools, besides looking 

after the matter of cleanness which formed a burden on the council after the 

Mandate Government left it.  

After the death of the chief of the council Omar Zu'eter in 1924, the 

council entered a new phase, which the political divisions and events on the 

yard of the national work a great influence on it.  

In 1925, the process of electing the council took place and two blocs 

were completed on its administrative staff. The bloc of Sulaiman Tuqan 
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won it putting himself the trench of opposition to preside the Palestinian 

National Movement Haj Amin Hussaini which negatively influenced on the 

relation of the Municipal Council with the national forces.  

The council in this period between (1915-1934) could do many 

achievements and the city was connected by a net Work of electrical 

lightning and a net work of pipe line was also used.  

In 1934 the Mandate Government announced making new elections 

for the council,  the only nominative was Sulaiman Tuqan and his bloc who 

were officially announced as winners in recommendation.  

His period which continued between 1934- 1948 was distinguished 

by the decrease in the standard of his achievements, it seemed that the 

reason for that refers to the events of the second world war and its results, 

also the growth of the Palestinian Resistant Movement in which the 

Mandate government used the policy of Iron firt which weakened the 

council abilities. 

  


