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  مق�مة 

لل�ثائِ�  ِوفًقا  فهي  الع��ِي،  ال�ل�ِج  دوِل  في  ن�عها  م�  ف���ًة  ت���ًة  اْلَ�َ�اَمة  بل��ُة  تع� 

عام   ال�ج�ِد  إلى  خ�جْ�  ال���قة،  تل��  ع�ف�ها  بل��ٍة  أع�ق  ل�عقِ� ١٩١٩ال����ان�ِة  ن���ًة  م 

ر ال����ان��َ�  األع�ال و���ِة األ��اء على م� �ان�ا ی�ی�وَن ال�الد مْ� األس�ِة ال�اك�ِة وإلص�ا

وال��ادِة   الع��انِي  ال��سِع  ن���ة  ال�����  في  وال�الي  والق�ائي  اإلدار�  ال�ضع  ت���ِ�  على 

ال��ان�ِة. ون�ً�ا لل�وِر ال�ل��� وال��ائِج ال���ِة ال�ي ت�ت�� على ن�ا�ها في الف��ة األولى تق�َر  

 في ی�ای� م�  أْن ُت�سَع سل�ُ�ها، وأن ُت��َد ن�ُ�ها، فاخ��� لها م�ل� ووُ 
ٌ
ضع لها قان�ٌن أساسي

م. وفي ه�ه ال�راسة ُن�لُ� ال��َء على ���عِة ال��وِف ال�ار���ِة ال�ي �ه�ْت ف�ها ١٩٢٠عام  

ال�ل��ُة وم�لُ�ها و���عُة ت���ِ�ه وال��ائف ال�ي �اَن ی���ُن م�ها، ث� َن�لُف إلى الل�اِن ال�ي �ان  

وت�ه�ل مهام م�ل� ال�ل��ة، ث� ُنَعِ�ُج على ال�ور االج��اعي  �قُع على عاِتِقَها ال��ام �أ��اء الع�ل  

ال�� وقع على �اهل م��ف�ها، و��ل� الع�ء االق��اد� ال�� ت���ته ال س��ا إ�ان ف��ة ال��ب 

ن���ة ال�غ��ات ال�ي ��أت   ١٩٥٦العال��ة ال�ان�ة ومع �ع�ها إلى أن ت��قف ال�راسة في عام  

ال���ة ال����ة. ون��� تل� ال�راسة �أه� ما ت�صل�ا إل�ه م�   على ال�الد ن���ة ت��رات ن�ا�

  ن�ائج.  

  م�لُ� ال�ل��ِة: َتْ�ِ���ه وآل�ة ان��ا�ه  

شغلْ� م�ألُة اإلصالحاِت اإلدار�ِة في ال����� ال����ان��َ� م�ُ� ب�ا�ِة الق�ِن الع����، إال 

ة �ال��افئ وال��ارك وال�هات أن اه��اَمه� في تل� الف��ة �ان قاصً�ا على اإلصالحات ال��علق

ذات ال�لة ال�ث�قة �ال��ائل ال��ار�ة ال�ي �ان� تع�ي ب���ان�ا في ال�قام األول. و��ان عام  

م�اش�  ١٩٠٤ ���ل  ال��خل  إلى  ال����ان���  ال����ل��  دفعْ�  ال��ادِث  م�  ح�مٌة  وقع�  م 

�ً�ا م�� لها �أن ���ن  لف�ض اإلصالحات ال��علقة �ال�ل�ة الق�ائ�ة و�لغ� في ذل� شأًوا �ع

ل�ع���یها مه�ة اإلش�اف الق�ائي على �افة األجان� في ال�����، وق� غ�� ال��ف في 

تل� الف��ة ع� ال��اوزات ال�ي �ان �ق��فها �ع� أف�اد األس�ة ال�اك�ة ت�اه س�ان ال����� وعلى  

به�ا ال����ن، ث�    رأسه� ال��عة، وق� زخ�ت ال�قار�� اإلدار�ة لل��الة ال��اس�ة في ال�����

أج��ت ال��وف ال����ل�� ال����ان��� على أن ی����ا الع�م على رفع ال�ل� ال�اقع على عات�  

م�   م� خالل م���عة  ال��ان،  ود  و���  أق�امه�  ل�����  خل�فة  آل  نف�ذ  وت����  ال��ان 
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اإلصالحات في م�االت: ال��ائ� وال��ارك والغ�ص على الل�ل� وت���� �ع� ال��س�ات 

  ال��ی�ة في ال�ولة، �ان في مق�م�ها بل��ة ال��امة، ال�ي أَعّ�ت لها قان�نها األساسي.  

وم�ا ال ش� ��ه أن ذل� ل� ��� ألجل ال��ان إن�ا �ان خ��ة أن ت�ن�ا أ��ار ال��ل�م��  

  إلى جهات خارج�ة أخ�� ف���ع�ع ال�ف�ذ ال����اني في ال���قة. 

األولى م� القان�ِن األساسِي ل�ل��ِة اْلَ�َ�اَمة ُحُ�وَدها  ومه�ا ��� م� أم�، فق� ح�دت ال�ادُة  

لها ش���ًة م�ن�ًة   أْن  الع���َة لغة رس��ة. وأكَ� على  اللغَة  القان�ن  لها  ال�غ�ا��ة. ��ا ح�د 

وسل�ة ت�ف���ة، وأن ق�ان��ها ت��� على ج��ع األجان� ��ا ت��� على ال������ س�اء ���اء، 

  . )١( م��اع ع� ال���ع له�ه الق�ان�� مه�ا �ان� صف�هول�� ألح� م�� ����ها اال 

ووفقا للقان�ن األساسي ُأن��� إدارُة ال�ل��ِة إلى م�لٍ� ی�� ان��اُب ن�فِه م� ق�ِل س�اِن  

و�قع    )٢( اْلَ�َ�اَمة ال�ی� ی��ف�ن ��فات مع��ة، وُ�ع�� ن�ُفه األخِ� م� ق�ِل ح��مة ال�����

على عات� أع�اء ه�ا ال��ل� ب�ل ق�ار� جه�ه� إلصالح ال�الد وت�ف�� ال�احة لألهالي 

ن ال��ل� في ال��ا�ة م� ث�ان�ِة أع�اء: أر�عة م�    )٣( والع�ا�ة ����ه� ول� ش�له�. وق� َت��َّ

) على  ب�  ���ى  ال��خ  ال�عا�ا  ١٩٣٢  -١٨٦٩رعا�ا  م�  وأر�عة  آن�اك،  ال�����  حاك�   (

ث� ازداد ع�د األع�اء إلى ع���� ع�ً�ا، ث� وصل إلى أر�عة وع���� ع�ً�ا عام  األجان�،  

م. و�ان ی�� اخ��ار الع�� م� ال��ائف ال�ي ی���ن م�ها س�ان ال��امة. وت���� ف��ة  ١٩٤٢

  . )٤(ع�له م�ة ثالث س��ات، دون أن ی�قاضى الع�� مقابًال 

س�ة، وأن ���ن حائً�ا    ٢٥و�ان ُ����ُ� في ع�� ال��ل� ال�ل�� أال �قل ُعُ�ُ�ه ع�  

على عقاٍر ����ه �ال��ی�ة، أو أن ���ن رئ�ً�ا أو و��ًال ل��� أو م�ل ت�ار�، أو م� أر�اب  

ال��ف ال��ة، وأن ���� الق�اءَة وال��ا�َة. وأال ���ن ق� تع�َض لإلفالِس أو ث��ْ� إدانُ�ه في 

     ).٥( ال��ائ� م� ق�ل أ�ة م���ٍة م� م�اك� ال����� إح��

و�ان ����� على الع�� ح��ر جل�ات ال��ل�، وفي حالة تغ��ه �ان عل�ه أن ���� 

معاون ال��ل� ع� س�� ع�م ال���ر. وفي ح��قة األم� �ان ه�اك م� األع�اء م� ی�غ��  

س�ة   ت��� ع�  م�ة  في سف�  الع��  غاب  إذا  ف�ق�ر  م�  ل��ة ���لة؛  مف��ًال  �ع���  أشه� 

  . )٦( الع���ة

ك�ا �ان ُ�ع�� لل��ل� رئ�ٌ� ���اره حاكُ� ال����� و��ت��ه أع�اُء ال��ل�، وُ����� 

، وق� رأس ال��خ ���ى  )٧( ��ه أن ���ن و��ً�ا م�لً�ا م�علً�ا، وأال �قل ع�ُ�ُه ع� ثالث�َ� س�ةٍ 
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م،  ١٩٢١ی�ن��    ١٨ب� ���ى في    ب� على أول م�ل� بل��، ث� خلفه في ال�ئاسة ال��خ ح�� 

�ع� أن    -ث� أن��� ال�ئاسة ���� ال��خ م��� ب� ���ى، ث� �ال��خ ع�� هللا ب� ���ى 

م،  ١٩٥٦ال�� �ل في ه�ا ال���� ح�ى عام    -ت�ه�رت ص�ة أخ�ه ال��خ م��� و��� ت�حاله  

  )  ٨( �ة دراس��اوق� �ان ل�ئاس�ه أث� واضح في ت��� أداء ال�ل��ة، و�ان ذل� العام ه� نها�ة ف�

و�ان� مه�ة رئ�� ال��ل� أن ی�ع� لعق� ال�ل�اِت و�ف���ها و��أسها و�ف�ها، وله دون 

غ��ه حف� ن�امها، وفي حالة ��ا�ه ُی��ل أم� رئاسة ال��ل� إلى نائ�ه ال�� �ق�م ه� ب�ع��ه، 

�ئاسة ألك��  وُ����� ��ه أن ���َن و��ً�ا م�لً�ا م� أع�اء ال��ل�، وفي حالة ��ابه�ا ت��ن ال

  . )٩( األع�اء سً�ا

األخ��ة،  أو  ال�الثاواث  أ�ام  ال��ل� ص�اح  تل��� جل�ات  أن  العادة على  وق� ج�ت 

م. و�ان� ت�عقُ� م�ًة �ل  ١٩٤٤وأح�اًنا ما �ان� ت���ل إلى أ�ام اآلحاد ��ا ح�ث في ف��ای� عام  

  ال�ائ�.  خ��ِة ع�ِ� ی�ًما، وال تل��� �أقِل م� ن�ف األع�اء خالف ال�ئ�� و 

وأما ����ص ال��ائف ال�ي �ان� تق�� اْلَ�َ�اَمة في تل� الف��ة: ف�ان�ا ال�عا�ا ال��������  

ع�ب و��ارنة، و�ان ُی���� م� الع�ب ثالثة أع�اء وم� ال��ارنة ثالثة   ال�ی� انق���ا إلى:

�ان ُی���� م�  أع�اء. وجاء ال�عا�ا اإلی�ان��ن في ال��ت�ة ال�ان�ة، وانق��ا إلى: س�ة وش�عة، و 

ب�� ال��ة ع�ٌ� وم� ال��عِة ع�ٌ�. وع��ما بلغْ� أع�اُد س�ان اإلح�اء ون�� ال��اب ت�  

ت���له� �ع�ٍ� في ال��ل�. ��ا �ان لل�ه�د ع�ٌ�، ولله��د ع��ان: أح�ه�ا لله��د ال��ل���  

. وق� ن� القان�ِن األساسي على أْن ت��َن لل���ة ال�اث�ة م� ال��ان  )١٠(واألخ� لله��د اله��وس

  . )١١( األغل��ُة في ال��ل�

ك�ا اش��� على ال�ائفِة ال�ي ُت��ُل في ال��لِ� أن ���ن م� ب�� َأْفَ�اِدها مائِة ع�ٍ�  

اْلَ�َ�اَمة، وأن ت��َن له� عقاراٌت أو لل�ل��ة، وأْن ���ن�ا م� س��ة  أمالٌك بها.   ی�فع�َن رس�ًما 

وأح�اًنا ما �انْ� �ائفٌة م� ه�ه ال��ائِف ت�قُ� م� االن��ا�اِت وال ُت��ل في ال��ل�، ن���ة  

ال�ي �ل�   اله��ِد  ال�ق�ِر م�ل�ا ح�َث ل�ائفِة  الع�ِد  ی�فع�ن ال�س�م ع�  ال�ی�  ان�فاض ع�د 

ها ال�ی� ی�فع�ن ال�س�َم �ع��ًة ع� ال����ِل في ال��لِ� م�ة ث�اني س��ات، وع��ما زاَد ع�ُد أف�ادِ 

ع� الع�ِد ال��ل�ِب ذهَ� َوْفٌ� ِمْ� ُت�ارها إلى م���اِر ح��مِة ال����ِ� و�ل� م�ه ال��سِ� ل�� 

م، و��اء على ذل� ت� إدراجه� في ١٩٣٨رئ�� ال�ل��ة ل�ق�ل أن ���َض اله��د ان��ا�ات عام  

  . )١٢( ان��ا�ات ال��ل� له�ا العام
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االن��اِب م� �قل ع�ُ�  و�اَن حُ�  أال  ال���ان ش���َة  مْ�  اْلَ�َ�اَمَة   �ُ��� مْ�  ل�ِل  ف�ًال 

ال����ِ� ع� ع���� عاًما، وأْن ی�فَع رسً�ا ال �قل ع� أر�ِع رو��اٍت ون�ف س��ً�ا، وأال ���َن  

. و�ان� االن��ا�اُت ُت��� في م��ى ال�ل��ة، �ع� )١٣(قْ� ارت�َ� ج�ًما ���ُل ب��ه و��� ه�ا ال��

لل��ه�ِر إعالًنا ت��ُ� ��ه ع�َد أع�اِء ال��ائِف وال�ال�اِت ال��ل�ب ت���لها في م�ل�ها،   أن ُتعل�

وُت��َد تار�َخ إج�اِء االن��ا�ات، وال�اعَة ال�ي س���ُأ ف�ها، ومْ� ��ُ� له االن��اب، وال�ع�قات  

أن ی�����ا  ال�ي ت��م ال�اخ� وال����� م� م�ارسة ه�ا ال��، ث� ت��� اإلعالن ��� ال�اخ���  

  . )١٤( أل�� م� ���له� 

ال�ئ��  معاون  م�  م�لفٌة  ل��ٌة  االن��ا�اِت  ع�ل�اِت  اج�اِء  على  ت��ُف  أن  ُدِرج  وقْ� 

وع���� و����� وآخ��� م� األجان� تع��ه� ال���مة ج��عا ت�� رئاسة ال�عاون. وق� �ان� 

ائفة ال�ي ی���ي إل�ها، ورق�  الل��ة تق�م ب��ز�ع أوراق االن��اب ال����ع عل�ها اس� ال�اخ�، وال�

ب��ه �ي ��ع عل�ها ام�اءه، واس� م� ی����ه ���ا �ع�. و�ع� أن ُت��� ع�ل�ُة االن��ا�ات 

. و�ع� أن ُت��� ع�ل�ُة  )١٥( تق�م الل��ة �ف�ز األص�ات ث� تق�م �إرسال وثائ� الع���ة للفائ���

�� ال��ف ال�اني. ث� ع�ل ه�ا االن��اب ال�ي تق�م لل��ل� ن�َف أع�ائه، تق�م ال���مة ب�ع� 

ال��ام، و��أت ال���مة �إعالن أس�اء األع�اء الُ�ع���� م� ق�لها أوال ح�ى ال ی����ه� األهالي  

  تارة أخ��. وق� ح�ث ذل� في إ�ار عل��ة ال����� ال�اج�ة ع� االس�فادة م� ال��ارسة وال��أ.

ف��ة �اس���اء �ع� ال�غ���ات �ق�� ���قة ان��اب ال��ل� ال�ل�� ��ا �ان� ع�� ال��ء ل

  ١٩٢٦م أرسل ت�ارل� بل���� م���ار ح��مة ال�����(١٩٤٦ال���فة. وفي ف��ای� م� عام  

م) خ�اً�ا إلى ال��خ ع�� هللا ب� ���ى آل خل�فة رئ�� ال�ل��ة ح���اك �ق�ل ف�ها: ١٩٥٧  –

��اب �ع� أن إنه ق� حان وق� ان��اب م�ل� بل�� ج�ی�، ول��ه ی�� أن ت�غ�� ���قة االن

س�ة م� تار�خ وج�د ال�ل��ة، خاصة أن األهالي    ٢٧تغ��ت ال��وف واألح�ال في ال����� �ع�  

كان� رغ��ه� في ال�ل��ة وش��نها أقل. واق��ح أن ت�غ�� ���قة االن��اب ال�ائفي ال�ع��ل بها،  

� ج����ه  وأن ی�ق�م ال��هل�ن لل��شح وأن ���ت ال���ت�ن ل�� ی�ونه م�اسً�ا �غ� ال��� ع 

أو دی�ه أو م���ه �ع� أن ُتق�� ال��امُة إلى أق�اٍم. ��ا اق��ح أن ُ��ل� م� ال�اغ��� في ال��شح 

لالن��ا�ات أن �عل��ا ذل� ق�ل م�ع� االن��ا�ات ح�ى ال �ق�م ال�اُس على ان��اب أش�اٍص ل�� 

ل�� ی�غ��ن في ل�یه� ر��ٌة في ال��شح وق� �ان ذل� ���ث �الفعل، وال ُتع�ى األص�ات إال  
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ُتع� إعالنات ت���� ال�اس على اإلدالء �أص�اته�. وأن ی��ع   ال�ل��ة �أن  ذل�. ��ا �ال� 

  . )١٦( ص�ُرها لل�قِ� ال�� ُی�جه لها ��ا هي العادة في العالِ� ال�����ِ 

ن�ح   ال�ي  الق�اعِ�  ل����ِ�  األم�  على  القائ���  ُ��عف  ل�  ال�ق�  أنَّ  ی��و  ما  وعلى 

م، ول�� ع�� ان��اِب ال��لِ� ال�ل�ِ� ال�الِي تغ�َ� ال�ضُع، فق� ت�  ١٩٤٧في عام    ال����اُر بها

ن�ُ� إعالٍن ���ٍ� على ال��اِن و��ه ت� ال����ُه ع� االس�ع�اِد إلج�اِء ان��اٍب ألع�اِء م�لِ� 

�اء  ال�ل��ِة، وأنه ق� ت� تق��ُ� ال��ی�ِة إلى س�ِع م�ا�ِ� ل����� س�اُن �ِل م��قٍة ع�ً�ا أو أع

و�ان�   الفاضل  م��قة  ال�ال�ة:  ال��ا��  في  ال����ُ�  له�   ��� ال�ی�  ال��ان  ع�ِد  ح�� 

ألب� ص�ه   وال��ام ع��ان، وخ��  لل��ارقة  ��ا خ��  أع�اء،  ثالثة  لها  وخ�� 

وال���� ع��ان، ولل�رار�ع وال����ي خ�� ع��ان، ولل��ق خ�� ع�� واح�، ولل��رة  

ول�أس رومان وال�راوذه وال��ض�ة خ�� ع��  وال�الة والق����ة خ�� ع�� واح�،  

واح�. ��ا اس��� اإلعالن األش�اص ال�ی� ی�دون أن ی��ش��ا لالن��اب أن �ق�م�ا أس�اءه�  

  . )١٧(  إلى ال�ل��ة

 لل�ل��ِة أن ی���َ� ع� ال��لِ� ل�اٌن ُت��ُل �االن��اِب لل��ام  
ُ
القان�ُن األساسي وق� أق� 

ُج إلى ��ٍ� وت�ف��، ول� ��� م� حِ� الع�ِ� أن �ع��َر إذا وقَع �األشغاِل ال��ور�ِة ال�ي ت��ا

عل�ه اخ��اُر ع���ِة ل��ٍة م� الل�اِن إال �ع�ٍر واضٍح، ��ا تق�َر ع�ُم تفع�ِل رأِ� الل�اِن إال  

�عَ� ع�ضِه على ال��لِ� وال��افقِة عل�ه. وم� ه�ه الل�ان ل��ٌة ُت��ى " ل��ُة ال��ِف"، وت���ُن  

ع�اء �االن��اب، وُت��ل �َل شه���، ومه�ُ�ها ال��ِف على �ِل ما ���اُج ال��لُ� م� خ��ِة أ 

اال�الِع عل�ه م� ال��الت وال��ازل وال��ارع وغ��ها. ول��ٌة ُت��ى " ل��ُة ال��ا�اِت "، وت���ُن  

  م�   –م� خ��ِة أع�اِء أ�ً�ا، وُمه�ُ�ها ف�� دفات� ال��ا�ات، وال ُتْع�ُض ال��ا�اُت ال�ه��ةُ 

إال �ع� أن ت�اجَع مف�داِتها وال��ادقَة عل�ها. وث�ة ل��ٌة أخ�� �ان�    -إی�ادات وم��وفات 

أ�ً�ا   ال���ان�ة ال����ة، وه�اك  ت���ُن م� ث�ان�ِة أع�اء م� ض��ها ل��ُة ال��ا�اِت ل�ق��� 

ل��ة س��� ل��ة الف�� وال�ف��� على م����ات وم�أخ�ات رس�م ال�ل��ة، ��ا �ان� ُت�لف  

وال��وفل�ا ال�اجة  اس���ائ�ة ح��  ال�ي    )١٨(ٌن  األمالك  وت����  ال��ارع  ت�س�ع  ل��ة  م�ل 

  م.  ١٩٤٦تأس�� في عام  

و�ع� ان�هاِء م�ة ال��لِ� �ان ال�ئ�ُ� �فُ�ه، وُت��� ان��ا�اُت ج�ی�ٌة في ��ِف شه���.  

و�ق�ُم �أم� ال�ل��ة خالل تلَ� الف��ِة ال�عاوُن �ال��ا�عة مع ال�ئ��. و�ان أم� تع��� ال�عاون  
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ة، و�ان حٌ�  م��ًال لل���مة، وُ����ُ� ��ِه أْن ���َن و��ً�ا م�لً�ا، وال �قل ع�ُ�ُه ع� ثالث�� س� 

له أن ���َ� م�ل� اإلدارة وأن ی��َ� رأ�ه في �افِة األم�ِر دون أن ���َن له ص�ٌت. و�ان 

وق�   ).١٩(لل�عاون في �ع� األح�ان ال�� ال��لى في ت���� م�ار�ع ال����� وال����� واإلع�ار

دأب ال�عاون على إرسال ج�ول أع�ال ال��ل� ث� م��� ال�ل�ة إلى دار ال�ع��� ال����اني  

  وم���ار ح��مة ال�����. 

و�اَن �ع�ُل على ص��ورِة الع�ِل ف��ٌ� مْ� ال���ف�� ال�ی� ی�ق���َن إلى ق���ِ�: ق��(أ)   

و  وال�ف����،  ال��اة  ورؤساء  ال���وق  وأم��  ال��اب  رئ��  م�  ���ة  و����ن  وه�  (ب)  ق�� 

م��في ال�ل��ة على اخ�الف ��قاته�. وُت�ا� ش��ُن ال���ف�َ� ج��ًعا إلى ال�عاوِن ��ف�ِه م�یً�ا  

م���ًال ع� ش��ن إدارة ال�ل��ة وت���� س��ها. وق� �ان م� ح� ال�عاون تع��� م��في ال�ل��ة  

  ال�ئ�� واألع�اء. وف�ل أ� م��ف م� ق�� (ب) أما الق�� (أ) فأم� ف�له� ی�جع ل��افقة 

لل��ام   إلى م��ف��  ت��اج في �ع� األوقات  ال�ل��ة  فق� �ان�  ��� م� أم�،  ومه�ا 

ب�ع� ال�هام ال��ور�ة و�ان� ع�ل�ة ال�ع��� ال ت�� إال م� خالل إعالن ی�اع للع��م و�ع�ها  

أ في  ال�ل��ة  �ل�  وق�  ل�ل�.  األهل�ة  أنفِ�ه�  في  ���وَن  م��  لل��ق�م��  ال��ال  زمة  ُ�ف�ح 

����ص ال���ف�� لف��ة ���لة، وق� الزم� ه�ه ال���لة ال�ل��ة م�� ن�أتها وع�� وج�دها 

  ).٢٠( ��ل ف��ة ال�راسة

 ِلَ�َلِ�َ�ِة اْلَ�َ�اَمةِ 
ُ
  ال�ضع اْلَ�الي

َسُ��ل� ال��َء في ه�ه ال��ألة على م��ان�ِة ال�ل��ِة، وأهِ� م�ارِد دخِلها و�ی�اداِتها و��ل� 

مْ� قان�ِن اْلَ�ل��ِة على أْن ���َن لل�ل��ِة إی�اداٌت ذات�ٌة،  ٥١فق� ن�� ال�ادُة  أوجه م��وفاِتها.

دْت م�ارَفها أ�ً�ا. َفل�َّا �انْ� ال�ل��ُة في حاجة إلى أم�اٍل ل�ق�َم ب�اج�اِتها مْ� إصالحاٍت  َكَ�ا َح�َّ

ًء عل�ه قامْ� �ف�ِض وت���فاٍت وم�ار�ع نافعٍة ل�ا رأْت أْن تق�َم ���ي رس�ٍم م� س�انها، و��ا

وال��ازر  وال��اعِ�  ال����ا  دوِر  وعلى  وخارجها  األس�اق  في  وال��اك�ِ�  ال���ِت  على  رس�ٍم 

ومعامِل ال�ل��ات وال�لج وال���ِ� وال��ائِح، وعلى ال���ِت ال��ات�ِة والفاكهِة واالس��اناِت و��ل� 

. فعلى س��ِل  )٢١(ب ال�ه� �افةعلى األغ�اِم واألح�اِب، ��ا ف�ضْ� أ�ً�ا رس�ًما على أص�ا

اْل��اِل ف�ضْ� على اْل���ِت ال�ي ����ها أص�اُبها رس�ًما جعلْ� ال�َ� األق�ى رو��ًة واث��ِي  

ع��َة آنة في ال�ه�، وال�� األدنى ثالث آنات شه�ً�ا. ��ا ف�ضْ� آنة ون�ف على �ل رو��ٍة  
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وق� �ان� ه�ه ال�س�م ت��� م� وق� .  )٢٢( م� ن��ِة ب��ت اإل��اِر وقع� على عاتِ� ال���أج�ِ 

  آلخ� خالل ف��ة ال�راسة. 

ومع م�ور األ�ام تغ�� ال�ضع وق�ر م�ل� ال�ل��ة أن ت��ى رس�م العقارات واألمالك 

ال���أج� الحًقا، وق� أعف�  دفعه م�  ����د ما  أن  العقار  لها، وعلى صاح�  ال�ال���  م� 

  .  )٢٣( ال�ل��ة األمالك غ�� ال����نة م� دفع ال�س�م

وق� �ان لل�ل��ة مأم�رون ی�ا�ع�ن ت���� الق�اع� والق�ان�� ال�ي وضع�ها وال�س�م ال�ق�رة، 

ال��ق  مأم�ر رس�م  أه� ه�الء  أس�اء أص�اب   )٢٤(وم�  ف�ها  دفات� س�ل�  لل�ل��ة  �ان  ��ا 

  األمالك والعقارات وال��الت وعقاراته� وال�ف�وض ت���له على �ل م�ها.

ِ� في األس�اِق �ان� ُت��ى على ن��ة اإل��ار، وهي آن�ان  و����ِص رس�ِم ال��ان�

على �ل رو��ة م� اإل��ار شه�ً�ا. ورو��ة واح�ة شه�ً�ا على �ل د�ة ت�ضُع خارج ال�ان�ت  

وال��اع�   وال�قاهي  ال��ازن  على  و��ل�  وال�لع.  ال��ائع  لع�ض  أو  لل�ل�س  أكان�  س�اء 

اعِ� ال�قاهي ال��ج�دة خارج ح�وِد القه�ِة ف�ان� وم�الت ال��ازة وال��ادة والل��. أما رس� مق

آنة ون�ف شه�ً�ا على �ل مقع�، وخ�� رو��ات شه�ً�ا على الف�نغ�اف. أما رس�م دور ال����ا  

رو��ة. ��ا �ان�  ٦٠وغ��ها م� ال�الهي ف�انْ� ثالث�َ� رو��ًة شه�ً�ا ث� ارتفع� �ع� ذل� إلى 

�انْ�  ال�ي  ال���اناِت  الغ�ِ�    ت��ى رس�ًما على  آنات على رأِس  ب�اقع س�  ال���ِح  في  ُت��ُح 

ورو��ة واح�ة على رأِس ال�قِ�، وثالث رو��ات على رأِس ال��ِل. وف�ضْ� على ال�اعِة ال�ائل��  

رو��ة ون�ف شه�ً�ا. وف�ضْ� على �ِل م� ی��ُ� ال��اَم �أ�ِة تع���اٍت رسً�ا ت�اوح ب�� رو����ِ�  

  .   )٢٥( وخ�� رو��اٍت 

وعلى ال�انِ� اآلخِ� �اَن ه�اَك مْ� تَ� إعفاؤه� مْ� دفِع ه�ِه ال�س�ِم: �ال��ارِس وال��اجِ� 

وال�عابِ� وال������اِت وال�����اِت واألماكِ� ال����ِة وم�اني ال���مِة وال�ل��ِة و��لَ� م�اك� أئ�ِة  

م �ل� ١٩٣٩وفي أب��ل   .)٢٦( ال��اجِ� وال��ذن�� والعاج��� م� الفق�اِء وال��اك�� ودور ال�آت�

رئ�� ال�اد� األهلي" ال����" إسقا� ال�س� ع� ال�اد� ال��ار إل�ه فق�ر ال��ل� ذل� وأعفى 

  . )٢٧( أ�ً�ا �ل ناد� أدبي عل�ي

وفي ال�ق� ال�� حاول ال�ع� ال���ل م� دفع ما عل�ه� م� رس�م �ان� ال�ل��ة له�  

����ات. فق� �ان الغ�اص�ن على س��ل  �ال��صاد وذل� ب�ع�یل الق�ان�� ��ا ی��اس� مع ال�

ال��ال ی�أخ�ون ���ً�ا في دفع رس�م م�ازله�، و�ان� ال�ل��ة ت��عج م� ذل�، ول�ا أل�م�ه� ب�فع  
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رس�م س�ة أشه� مق�ًما م���ً�ا معها ال��أخ�ات، وح�رت �ل م� ی��� ال��� ول� ��ل� ما 

   ).٢٨( عل�ه ���� أثاث ب��ه ب�اس�ة ال��ل��

ا ح�دْت  ال�ي  و��ا  ال�هاِت  أ�ً�ا  ح�دْت  ال��ائَ�  م�ها  َس���ي  ال�ي  ال�هاِت  ل�ل��ُة 

اْلَ�َ�اَمة، وال����فاِت   إنارُة األس�اِق وال��ارِع في  تَ� ج�ُعُه م� رس�ٍم وهي:  س���ُف ف�ها ما 

الع��م�ِة ���ِ� ال��ارِع وتع��ِ� ال���ل�اِت وال��ابِل و��ال�ِع ال��ِ� وال�قاصِ� و�ح�اِق ال��ِ� 

وغ��ها، و�ن�اِء ال��ارِع ورصِفها و�صالِح ال��ِ� وت�س�ِع ال��ِق، و�صالِح ما ته�َم م� ال�قابِ�  

الفق�اِء وم�اع�ِة ال�������، و�ن�اء ال��ائ� وال����هات العامة وت�م�� أمالك   وت�ه�ِ� أم�اِت 

ف�ة األو��ة،  ال�ل��ة و��عام ال��ان�� واإلش�اف على مل��ه� و�قامة ال�فالت وال���ات، وم�ا

وه�ا   ).٢٩(وت�ه�� وسائل إ�فاء ال��ائ�، وص�ف معاشات م��في ال�ائ�ة وغ��ه� م� ال���ف�� 

  �ال��� ما نق��ه �ال�ور االج��اعي واالق��اد� لل�ل��ة ال�� س���اوله في ه�ه ال�راسة.

وعلى أ�ة حال، �ان� ج��ع األم�ال ال�ي �ان ُ���لها الُ���ل�ن وال�أم�رون ت�دع  

أم�� ص��وق ال�ل��ة ال�� �ان ی�دعها في ح�اب ال�ل��ة �ال��� �ع� إم�اء ال�ئ��، وال    ل��

����قي م�ها إال ما ه� م�ل�ب لإلنفاقات اآلن�ة. وفي نها�ة �ل س�ة �ان� ُتع� قائ�ٌة �إی�اداِت 

ه ال�ل��ِة وم�ار�فها في تل� ال��ة. وأح�اًنا ما �ان� ال���وفات ت�داد ع� ال�اردات، وفي ه� 

ال�الة �ان� ال�ل��ة ت�� الع�� م� الفائ� الُ��دع في ال���، و���� أنه بلغ في نها�ة عام  

رو��ة. ول���ب ال��ال ح�ى ت��ح ال��رة، فق� ج�ع� ل��ة ١٤٠٩١٨٬٤٬٤م ح�الي  ١٩٤٣

ای�ادات عام   لل�ل��ة م�  ال�ا�عة  ألف رو��ة، ورص�ت    ١٥٩م�لغ    ١٩٤٦ال��اب وال���ان�ة 

ألف رو��ة،    ٣٢لف رو��ة، و��ل� فاق� ال���وفات ال�اردات ���لغ مق�اره  أ  ١٩١لل���وفات  

  )٣٠( فق�ر ال��ل� أن ُ���ف الع�� م� ال�ق� االح��ا�ي

كان� واردات ال�ل��ة م���عة ��ا ذ��نا إال أن ال�س�م ال�ي �ان� تأتي م� ال��ق �ان� 

رو��ة، وجاءت    ٣٣٬٠٠٠م بلغ� واردات ال��ق ح�الي  ١٩٤٥ت��ل ال���� األك��، ففي عام  

ح�الي   بلغ�  إذ  والعقارات  ال��ازل  على  ُت��ي  �ان�  ال�ي  ال�س�م  األه��ة  ح��  م�  �ع�ها 

ح�ل� ال���ة ال�ي �ان� ت���ها ال���مة لل�ل��ة ال��ت�� ال�ال� وق�رها رو��ة، ث� ا  ٢٥٬٠٠٠

  ).٣١(رو��ة ...... إلخ ٢٤٬٠٠٠

ك�ا ن�د أن ن��� إلى أن ال���مة �ان� ت�اع� ال�ل��ة ب�ع� ال��ح وال�ع� في حالة 

الع��، وال ت���د م�ها ش�ً�ا، و�ان� تل�أ أ�ً�ا في �ع� ال�االت إلى ال���ل على دع�  
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م تق�م م���ار ح��مة ال�����  ١٩٤٤ف��ای�    ��٢٢ة، ففي اج��اع م�ل� ال�ل��ة ال��عق� في  ال�ل

  ١٠٠٬٠٠٠إلى أع�اء ال��ل� ���اب ��ل� ��ه أن ت��ح ال�ل��ة م� م��ان��ها ق�ًضا ق�ره  

رو��ة ل��ة شه��� ل�اجة ال���مة ال��ی�ة لل��لغ ل��اء أ�ع�ة ف�اف� ال��ل�، و�ع� م�ور  

م��� أم�  م� شه�  ال���مة  اق��ض�ه  ال��  الق�ض  رد  ال���ود  ال��قي  ال���  ال�����  ار 

   ).٣٢( ال�ل��ة

ول�ل م��لة ز�ادة ال���وفات ع� ال�اردات ق�م ال��خ سل�ان ��اً�ا إلى ال�ل��ة ذ�� 

��ه أن ح��مة ال����� ت��ح ال�ل��ة م�لًغا مالً�ا �ل شه� لألع�ال ال�اصة ول��اء الُ�ع�ات  

إلى ض�ورة أن تع��� ال�ل��ة على إی�اداتها ل����� م� ال��ف على ال��ار�ع    ال��ی�ة، ون�ه

ال�ئ��ة وم�ها ال��ار�ع ذات ال�خل. وَتَقال ال�س�م ال�ه��ة ال�ي ی�فها ال�اس في ال�����. ون�ه  

إلى أن واردات ال�ل��ة ال�ي ت���ل م� رس�م ال���ت ال��خ�ة وال��اك�� معق�لة، إال أنه َتَقال  

م ال�ي ُت�فع على ال��ازل ال�ي ����ها مال��ها وذ�� أنها قل�لة جً�ا ول� ت�غ�� م�� ع��  ال�س� 

س��ات �ال�غ� م� ز�ادة أث�ان األمالك ز�ادة ����ة، وذ�� أنه ل�� م� اإلن�اف أن ُی�فع الق�� 

ا األك�� م� رس�م ال���ت وال��اك�� ب�اس�ة ال���أج��� ب���ا ال ی�فع أص�اب ال���ت إال ج�ءً 

���ً�ا. واق��ح أن تق�م ه��ة ال����� ب��ع�� ه�ه ال��ازل وأن ت�فع ال�س�م وفقا ل�ل�. ��ل�  

أوصى ال��خ ب��ع�� األراضي غ�� ال����ة، وأن ی�فع ع�ها أص�ابها ال�س�م ال����قة. واق��ح 

و�ع� أن ان�ه� ل��ة ال��اب   ).٣٣(م� ���ة األرض في ال��ة ال�اح�ة  ٪١٠أن ت��ن ال���ة  

وال���ان�ة م� تع�یل ال�س�م زادت رس�م ال��الت ال��ار�ة ال���ع�لة ز�ادة مل��سة. ��ا ُف�ض� 

رس�م على ال��ازل ال����ة �ال�عف وال����نة م� ق�ل أص�ابها وجعل أعلى ح� لل�س� ث�ان  

   ).٣٤( آنات وأدنى ح� ثالث آنات شه�ً�ا

ی��ح ل�ا م� اس�ع�اض أس�اء ال����ات ال�ي شغل� ع���ة م�ل� بل��ة ال��امة 

أنه� ج��ًعا ق� ان��روا م� األس� ال���ة في ال����� م�ل: أس�ة آل خل�فة ال�اك�ة وأس�: �ان�  

و���� والق���ي وال��اني....إلخ، وه�الء �ان�ا أص�اب األمالك والعقارات ول�ل� غ��ا ال��ف  

ة ال�س�م ال�ي �ان� ت��ل على العقارات وال��اك�� وال��ازل ال��ج�ة ل�ع���  ع� م�ألة ضآل

م��ان�ة ال�ل��ة؛ ل�عارض ذل� مع م�ال�ه� ف�قع الع�ء األك�� على عات� ال���أخ��� لف��ة  

اخ�ل�  العقارات ح�ى  ه�ه  ف��ة ���لة على  ت��ي رس�ًما ض��لة  ال�ل��ة   ���لة، ��ا �ل� 
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٣٥٥ 

ن ب��� شفه إلى أن اس���� ال��خ ذل� ال�ضع ال�ع��س واق��ح أن ی��  م��ان��ها وه� ال ی���� 

  تغ��� ���ة ال�س�م على األمالك والعقارات م� أجل تع��� م��ان�ة ال�ل��ة وق� �ان. 

ومه�ا ��� م� أم�، �ان أع�اء ل���ي ال��اب وال���ان�ة �ق�م�ن في ال�ل�ة األولى 

�ار اإلی�ادات وال���وفات ال�ل�ة للعام ال�اضي  م� اج��اع ال��ل� ال�ل�� ال��ی� �ع�ض مق

مقارنة �العام ال�اب� عل�ه. وفي ه�ه ال�ل�ة �ان ال�عاون �ق�م ب�الوة مل�� ال�ق��� ال����  

  ال����� أه� ما قام� �ه ال�ل��ة م� أع�ال وم�ار�ع خالل العام ال����م.  

العالقة ب�� ال��ا���� آم�ة  وم� ال��ی� �ال��� أن إدارة ال�ل��ة ق� اه��� �ال�فا� على 

م��ق�ة خال�ة م� ال��ازعات وال��اكل ول�ا س�� ج��ع الق�ان�� ال�ي ت�عل األم�ر ت��� ���ا  

ب��ه� في ج� م� ال�ض�ح واله�وء، وم� الق�ان�� ال�ي ع��� ب�ل� ال�ان� قان�ن العالقة ب��  

واالس���اد   ال�ال�  ب��  القان�ن  ه�ا  حال  فق�  وال���أج�،  على  ال�ال�  حف�  ��ا  �ال���أج�، 

ال�ان� اآلخ� حق�ق ال�ال� م� ال��اع، فعلى س��ل ال��ال حال ه�ا القان�ن ب�� ال�ال� و���  

��د ال���أج� م� ال��� ال�� ����ه ب�ون م�ة م��دة، وفي حالة حاجة ال�ال� إلى مل�ه �ان  

�ار، و�ذا ان�ه� م�ة اإل��ار  ل�اًما عل�ه أن ی��ر ال���أج� ��ابً�ا ق�ل شه��� م� ان�هاء م�ة اإل�

ول� ی��ر ال�ال� ال���أج� �ان ل�اًما عل�ه أن ُ�ع�ي ال���أج� م�ة شه��� إذا �ان� م�ة اإل��ار  

  . )٣٥(س��ً�ا، أما إذا �ان اإل��ار شه�ً�ا ف��ة اإلن�ار ت��ن شهً�ا واحً�ا

 �ع� إخ�ار وعلى ال�ان� األخ� أل�م القان�ن ال���أج� �أال ��لي ال��ل أو ال��� إال 

صاح� ال�ل� ق�ل ان�هاء م�ة اإل��ار ��ه��� إذا �ان اإل��ار س��ً�ا، و��ه� واح� إذا �ان 

اإل��ار شه�ً�ا. وفي حالة إخالء ال���أج� ال��ل ال��ج� ب�ون إشعار ال�ال� ��ابً�ا �ان ل�اًما  

��ار شه�ً�ا ف��فع إ��ار عل�ه أن ی�فع إ��ار شهً�ا واحً�ا إذا �ان اإل��ار س��ً�ا، إما إذا �ان اإل

  . )٣٦( ن�ف شه�

  ال��ا� االج��اعي واالق��اد� لل�ل��ة

س�ف ن��اول في ال�ف�ات ال�ال�ة ال��ا� االج��اعي واالق��اد� معا ل�ع��ة  

الف�ل ب��ه�ا. ��ا ن�د أن ن��� إلى أن األن��ة ال�ي قام� بها ال�ل��ة وال�ي أوردناها هي  

ها قان�نها األساسي؛ ول�ا ل� ن��ك ع�ًال قام� �ه ال�ل��ة إال �الفعل األن��ة ال�ي ح�دها ل

  وسل��ا ال��ء.

  ال��افة 
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٣٥٦ 

ات��ت ال�ل��ة �افة ال�سائل ال�ي تع�ل على أن ت��د ال��افة �افة ال�الد، ف��ع� إلقاء 

الق�امة في األزقة وال��ارع وخ��� م�ابل وم�الت ل�لقى ف�ها، و�ان� ت�فع م�ها إلى ال��ارق 

ی�مً�ا، إال أن ه�ه ال��ابل �ان� في �ع� األح�ان ُ�غفل ع� �ع�ها. ��ا أن ال�ل��ة ق� م�ت�� 

أع�ت �ع� ال��ام�ل في م�ا�� �ع��ها، ول�� ه�ه ال��ام�ل �ان� تقع على األرض في �ع�  

األح�ان، و�ان األ�فال �ع���ن بها و�لق�ن ما ب�اخلها في أح�ان أخ��، ول�ا ت��� لل�ع����  

األن�ع    ع�م ج�واها، ال���قة  إلى  لل�ص�ل  وال��  ال���  رفع�ها وش��وا م�لها م�ابل م� 

  .)٣٧( ل��ق�� ال��افة

م��لة في م�ی�ة ال��امة   ٢١٠م ح�الي  ١٩٤٣وق� بلغ األم� �ال�ل��ة أن ش��ت في عام  

وأ��افها. وأقام� أل�اًحا في أماك� ع�ة ��� عل�ها م���ع رمي األوساخ وال�غ��. ول� ��� ذل� 

��الف األهالي ما ��ل� م�ه�. بل �ان   ��ق� العامة ع��ما  ال��افة  ال�ل��س على  ال�أث�� 

ُ�ِ��ع م�ه�د ال�ل��ة ه�م الع�ی� م� ال��ابل م� ق�ل �ع� األهالي، وس�قة تل� األل�اح. وق�  

�ا�ً�ا وال�وا�ا  ال��ق  في  األوساخ  رمي  ال�سائل   )٣٨( �ل  �افة  ال�ل��ة  ات�اذ  م�  ال�غ�  على 

�اإلعالن وال����ه واإلن�ار ووضع الل�ائح و��اء ال��ابل وال�ف��� إلى آخ�ه. وفي نها�ة    ال��ع��ة:

ال��اف ل�أت ال�ل��ة إلى ال���مة، و�ل�� م�ها ع�ن ال���ة إللقاء ال��� على ال��الف��  

وتق���ه� لل��اك�ة. وعلى ال�غ� م� ع�م تعاون �ع� األهالي مع ال�ل��ة ��� رئ�� ال�ل��ة  

�� هللا ب� ���ى إلى ال�ع��� ال����اني في ال����� ال�� اش��ى م� ان��ار الق�امة ال��خ ع 

في م��قة دائ�ة العالقات العامة ودائ�ة ال���ك فقال:" أ�� أنه مع ال�ق� وتق�م ال��ه�ر م�  

    ).٣٩( ال�اح�ة العل��ة �ف�الن ب���� ���� م� ال��اح ی�ًما �ع� ی�م

ك�ا أق�م� ال�ل��ة على ت�ل�ح ال��ابل ف��ة �ع� أخ��، فق� رفع� ب�ائها مق�ار ق�م��  

م، وخ��� م�اع�ی� لل�ف���� ت��ن مه��ه� ال���ال دائ�ا في ال��ارع وال��ق  ١٩٣١عام 

  .)٤٠(ل�الح�ة م� یلقى الق�امة في غ�� م�لها ورفع أم�ه� إلى ال�ل��ة دون االح��اك به� 

على أص�اب ال��اك�� ال�ائ�ة في األس�اق إلقاء م�لفات د�اك��ه�  ك�ا ح��ت ال�ل��ة  

في ال��ق، وأم�ته� أن ��ع�ها في أك�اس ث� �ق�م�ا ب�قلها إلى األماك� ال����ة لها م�  

ق�ل ال�ل��ة، وح��ت عل�ه� ت�ك تل� الق�امة أمام د�اك��ه� �أ�ة حال م� األح�ال. ��ا م�ع�  

أو داخل األزقة وال��ارع وال��اك�� ال�ه��رة أو ال���ت الق���ة   ال�غ�� وال���ل في ال��ق العامة

أو ح�ل م�الت االس�قاء الع��م�ة. وح��ت أ�ً�ا ص� ف�الت ال��اه في ال��ق وال��ارع،  
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٣٥٧ 

أو ت�ك ال���انات ال���ة على ساحل ال��� أو في ال��ق. بل أوج�� على أص�ابها إخ�ار  

� ت�ك ال��ال�ع م���فة بل أل�م� األهالي ت���فها �غ�اء  دائ�ة ال�ل��ة فهي ال��لفة ب�ل�. وم�ع

  ).٤١(م��� واالع��اء ب����فها �ل�ا دع� ال��ورة ل�ل�

وم�ع� ت�ك ب��ت ال�الء ع�ضة إلی�اء ال�اس، وح��ت ر�� أو ت���� دواب ال��ل  

في ال��ق أو ال��ارع إال في األماك� ال�ع�ة ل�ل�. وق� س�� قان�ًنا �ع��ها ال�� ع��ما ت��  

ح�اًرا م���ً�ا في ال��الت ال����عة أن تق�م ���ادرته وال ت�ل�ه ل�اح�ه إال �ع� أن ی�فع  

و��ة ع� �ل ح�ار. وح��ت ب�ع ال�اء إال في ال��ان ال�ع� له، ��ا ش�دت على غ�امة ق�رها ر 

أال ی�اع الف�� إال في أ��اف ال��ق، وح��ت ت�ك ال��� والفاكهة م���فة ب�ون غ�اء. ��ا 

ال�ل�ة   ل���ف�ها  ال��عف�ة. وخ�ل�  ال�أك�الت  والل��م وج��ع  واألس�اك  الفاكهة  ب�ع  ح��ت 

فً�ا مع إقامة ال�ع�� ض� �ائعها إذا مانع في أخ�ه، وأل�م� أص�اب  ل��ادرة �ل ما ت�اه م�ع

ال��اع� وال�قاهي و�اعة ال�ل��ات اس�ع�ال وسائل م�اف�ة ال��اب، وح��ت ب�ع �عام ال��م  

ال�اب� في ال��الت بل اش���� ب�ع ال�عام ال�ازج فق�، وف�ض� على أص�اب ال��اع�  

����� أوان�ه� وم�الته� ب�رجة ت�تاح لها ال�ف�، ��ا  وال�قاهي وال��از�� ون��ه� أن �ع���ا ب

��ا وجه م�ل�   ).٤٢( أل�م� نف�ها �إ��اد ع�د م� ال�غاسل للعامة ال�ي ت��� له� أم� ال��افة

ال�ل��ة ع�ا�ة ال�قائ�� وال���ر�ة إلى أن �ع�ل�ا على ت���� ت��ات ال�اء ی�مً�ا، وح�ا�ة أف�اهها  

  ). ٤٣( م� األوساخ وغ��ها 

� ال���ة ك�ا  ال�ال�عات  ت�ل�ح  على  األهالي  ح�  على  جاه�ة  ت�عى  ال�ل��ة  ان� 

ال�ف��حة أو  ال���ة،  تل��� )٤٤( وال��اح��  في  ی����  ال��  ال�ل�  ت�هل صاح�  و�ان�   ،

ال��ارع �ال��ق ال�ا�قة ثالثة أ�ام، ث� م�دت ال�هلة إلى س�ة أ�ام ت��ره خاللها ان�ار�� ث� ت�لف  

  ).  ٤٥(إصالح ه�ه األش�اء ث� ت���ل ال�فقات على صاح� العقارأح� أع�اء ل��ة ال��ف � 

ك�ا دأب� ال�ل��ة على رش ال��ارع وال��ق ی�مً�ا ما ع�ا ی�م ال��عة، ث� ق�ر م�ل�ها 

   ).٤٦(إضافة أ�ام ال��ع إذا �ان ق�ل ذل� ع�لة رس��ة للع�ال 

ة �ان� ت�غل ثاني  وم� ال��ی� �ال��� أن ن��� ه�ا إلى أن م��ان�ة ال����فات الع��م�

أك�� ن��� �ع� إصالح ال��ارع وتع��� ال��ق م� م��ان�ة ال�ل��ة، ون��� ه�ا على س��ل ال��ال  

رو��ة، في ح�� �ان   ٣٩٬٠٠٠أن ن��� إصالح ال��ارع وتع���ها ق� بلغ في إح�� ال���ات 

  ).٤٧( رو��ة ٣٦٬٠٠٠ن��� ال����فات الع��م�ة  
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٣٥٨ 

ی��ح ل�ا م�ا س�� أن ال�ل��ة �ان� ُتْع�ى ع�ا�ة مل���ة ���ألة ال��افة ألس�اب ����ة: 

�أتي في مق�م�ها أنها إح�� مهامها األساس�ة، ول�ورها في ال�فا� على ال��ة العامة، ��ا 

أن ال����ل�� ال����ان��� �ان� أع��ه� على ال��ارع ون�اف�ها ال س��ا في ال��ا�� ال�ي تقع  

م�س�اته� وال�ي ���ون م�ها، ووجه�ا نق�ه� لل�ل��ة وأدائها في أك�� م� م�اس�ة. وال ی��غي  ف�ها  

ان�فاض   م�  فق� عان�  �ال�ل�ة  ال��ارع  ن�افة  ون��لها ع�ء ع�م  ال�ل��ة  على  ن��امل  أن 

م���� وعي �ع� ال��ان ال�ی� ل� ����ث�ا له�ا ال��ألة وألق�ا م�لفاته� في ال��ارع وس�ق�ا  

ال�ي �ان� ت��ل ال�عل��ات ال�ي ت�� على ال��افة وقام�ا ب����� �ع� ال��ابل ......    األل�اح

  إلخ.

  الع�ا�ة �ال��ة العامة 

جاءْت الع�ا�ُة �ال��ِة العامِة على رأِس أول��ات دائ�ة ال�ل��ة ��ا ورد في دی�اجة قان�نها 

س��ا  )٤٨( األساسي ال  األم�اض  مقاومة  ال�ل��ة  جعل�  أن  غ�و  فال  أدق ؛  م�  م�ها  ال�ع��ة 

 اخ��اصاتها؛ فق� دأب� على م�ا��ة حالة ال��ان العامة، وح�ل� على عاتقها ال��ام ب��ع��ه�

ه�ه   ل��ق��  ال����  وأنفق�  �ال�فا� على ص��ه�،  ال�ع��ة  األماك�  إلى  وت�ج�هه�  وت���هه� 

  الغا�ة.

�ة داخل ال��ی�ة. فق� ح��ت تأج�� ال���ت مه�ا �ان� صف�ها لل��اب�� �األم�اض ال�ع� 

له�الء مالجئ  ب��ف��  وتعه�ت  �األهالي،  �ال��ام  ال��اب��  اخ�ال�  أح� )٤٩( وم�ع�  وفي   .

اج��اعات ال��ل� ال�ل�� أوضح ال�اج على ب� م��� �ان� ألع�ائه أنه ی�ج� رجل م��وم  

م� أهل ال��ا�� ی���ل في ال��ق وحال�ه رثة، ولف� ع�ا�ة ال���ر إلى أنه ق� ی���� في  

صا�ة ال�اس �الع�و� و�األخ� األ�فال، ف�ا �ان م� ال��ل� إال أن �ل� م� ال���مة أن إ

. ��ا ُح�� الع�ل في ال��اع�  )٥٠( ت��� ه�ا ال�جل ع� ال�اس، وأن ت�فع له ث�ان آنات ی�مً�ا

تل�   إلى  �ال�خ�ل  ال��اب��  لل��ائ�  ُ���ح  ول�  مع��ة،  �أم�اض  ال��اب��  على  وال�قاهي 

  ال��الت.  

�ما داه� ال��ر� ال�الد، أعل�� ال�ل��ة أن م���فى ال����ة األم����ة في اْلَ�َ�اَمة وع�

على أ��ة االس�ع�اد ل�ل��ح م� ل��ه ال���ة في ال����� ض� ال��ر�، س�اء أكان�ا رجاًال أم ن�اًء  

ك�اًرا أم صغاًرا، وح�� ال�جال على أن ی��جه�ا إلى ال����فى ال�اص به�، ��ا ح�� ال��اء 

  .  )٥١( على أن ی��جه� إلى ال����فى ال�اصة به� 
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٣٥٩ 

أما ع� و�اء ال�الر�ا فق� �ان لل�ل��ة معه ص�الت وج�الت، فق� أع�ت إدارة ال�ل��ة الع�ی� 

م� اإلعالنات ال�ي ت�ضح ف�ها لألهالي ما ال�الر�ا، و����ة ال�قا�ة م�ه، و���� له� دون ل��  

ال�اك�ة أ�ِ مْ� على أس�ح آ�ار ال��اه الق���ة ال�ي ال  أو غ��ض أنه و�اء ی��ع� م� ال��اه  

���ع�ل�نها وعلى أس�ح ال����قعات ال�ائ�ة داخل ن�اق ال�ل��ة وفي م���ها وداخل ال��ات��  

الق���ة م�ه�، وأوص� األهالي ب�دم ه�ه اآل�ار، وت���� أواني ال��اه وت��اتها، ورش ال����ات 

�ة ل�الحقة وم�ا�عة تل�� اإلج�اءات، ووزع� على األهالي  ال�ي تق�لها، وقام� ���الت تف���

ال����ات ال�ي �ان� تق�ل ال�ع�ض ال���� ل��اء ال�الر�ا، وشارك أع�اء بل��ة ال��امة في  

الل�ان العامة ال�ي ت��ل� في ال����� ل�قاومة ه�ا ال��اء و�ان أع�اء م�ل�ها أغل��ة ف�ها.  

لل��ا  ت���ة  ب�امج  ال�ل��ة  ن���  العامة: ك�ا  األماك�  في  �ال��ه�ر  لقاءات  خالل  م�  ن 

كال�قاهي وال��اج�. و��ل� أوص� ب��ر�� ال�الب في ال��ارس �ع� ال�روس ع� ال�الر�ا 

و����ة عالجها ل���ن�ا م��ر ت���ة ألهال�ه�. ��ا دع�� ح�الت مقاومة ال�الر�ا في ال�����  

  ���الغ مال�ة ال �أس بها.

أ�ً�ا في ه�ا ال�أِن ردم الُ����قعاِت وال��اِل ال���ف�ِة وال���ِة    ومْ� األدواِر الُ�ه�َّة

ال�ي �انْ� ت��ُ� ���ی�ِة اْلَ�َ�اَمة م� ال���ِب وال���ِب الغ��ِي، وقْ� ب�لْ� ال�ل��ُة جه�ًدا مل��سًة 

���ءِة  ل�دِم ه�ه ال����قعاِت، ��ا ُع�ي األم�ُ� ح�� ب� ���ى �إزالِة ه�ه ال����قعاِت وال��ا�ِ� ال�

أْن جاء عام  ١٩٣٦م�� عام   إلى  ال�دِم خ��َة ع�َ� عاًما  م وق� ١٩٥٠م، واس���ْت ع�ل�ُة 

ُردمْ� ج��ُع ال����قعاِت، وُ���ْ� عل�ها الع�یُ� مْ� األب��ِة ال�ف��ة؛ و��ل� ت�ل�ْ� ال���مُة م� 

�ه أعل�� ال�ل��ة أن  شِ� ال�الر�ا ال�ي �انْ� تف�ُ� �ال��اِن مْ� ج�اِء ه�ه ال����قعات، و��اء عل 

م�ض ال�الر�ا ق� أب��، وأن اإلصا�ات ال�ي �ان� م����ة في العاص�ة ق� اخ�ف�. وم� �ع�ها  

. و���� ب�ا ال�قام ه�ا  )٥٢( ال�ف�� ال�ل��ة إلى ال��ار� الق�رة وتعامل� معها ��ا ه� م�ل�ب 

إذ �ان� ال��امة أك��    ل��� ال�ه�د ال�ي ب�ل�ها ال�ل��ة في ه�ا اإل�ار، ول� ��� ذل� م��غ�ً�ا

  م�ن ال����� إصا�ة بها.    

ول�ا �ان وج�د ال��ائ� م� ال���ت وال��اك�� وغ��ها م� أك�� ال��ار على سالمة 

ال��ان وص��ه� ن�ً�ا ل�ا ی���ع ف�ها م� القاذورات واألوساخ؛ ل�ا ف�ض� ال�ل��ة ت����ها م�ًعا  

   ).٥٣( الن��ار األم�اض م�ها
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٣٦٠ 

وجعل� ال�ل��ة على رأس أول��اتها ال���ة ت�ه�� ال��ازر ال��ی�ة وتف���ها وف�� 

ال�اش�ة ال�ي ُی�اد ذ�ُ�ها، وأل�م� الق�اب�� ع�ض س�ائ�ه� على ل��ة �����ل�ن م�ها على  

إجازة أو شهادة ��المة ال�ب��ة وع�م إصاب�ها ���ض أو خالفه. ��ا �ان� ت��ص على م�ا��ة  

ل���وات ی�مً�ا، وتف��� األ�ع�ة ال�ع�وضة لل��ع، و�تالف ما �ان م�ها  أس�اق األس�اك وا

خ�ٌ� على ال��ة، ��ا �ان� تق�ُم ���الٍت دور�ٍة أس����ة ل�ف��ِ� األم��ة ال�ي ُتْ�َ�ْ�َ�ُ� أو  

�افة   ورفع  الع��م�ة،  وال��الت  ال��ارع  ت����  وم�ا�عة  وال���و�ات،  ال�أك�الت  ف�ها  ت�اُع 

والقاذو  ه�ه األوساخ  ال�جال ألجل  م�  ���ً�ا  ع�ًدا  ال�ل��ة  وف�ت  وق�  ال��اس�ة.  �ال��رة  رات 

م� ال���ان�ة ل���ف على ه�ا ال�اب، �اب رفع الق�امة م�   ٪٣٥الغا�ة، وخ��� أك�� م�  

  . )٥٤( ال��ق وح�قها خارج ال��ی�ة

ال�ع�و  ال��ق م� اس���ام األك�اس  الف�ام�� في  ال�قال�� وح�ى  ال�ل��ة  فة ك�ا م�ع� 

ل�عا��ة   ع�ضة  �ان  ع��ه  وج�ت  م�  و�ل  الق���ة).  ال��ق  م�  (ال����عة  �ال��ا�� 

��ا أل�م� �ل م� ی��ع ال�ل�� وال��� م� أص�اب ال��اك�� وال�اعة ال�ائل��    ).٥٥(ال���مة

   ).٥٦( �اس�ع�ال أغ��ة خ��فة لألواني

ح  في  أنها  ال�ل��ة  أعل��  ال����ل��  �اهل  ال��افة  م�ألة  أثقل�  مل��م ول�ا  إلى  اجة 

لل����فات الع��م�ة، وق� وضع� ش�وً�ا ل�� ی��� أن ی���ر له�ه ال���فة وهي: أن ی��ف  

كل م�ابل ال�ل��ة ی�مً�ا، وأن ���� األس�اق �لها في �ل ی�م م�ة ص�اًحا مع ��� ال�ل� على 

ال��ق مع وِث��ي ع��ة ع��ة صال�ة ل�ل  ی�ف� ع���� ��اًسا  ال�ار�، وأن  ال��ت��   ح�� 

م����م�ها ودوابها، وأن ی�عه� ب�دم ال�مل في ال��ارع ح�� یه�ل ال��� مع ت���� ال��ال�ع 

و�ان ل�ل ه�ه ال�ه�د غا�ة واح�ة إلى جان� ت�ق�� ال��افة هي ال�فا� على    ).٥٧( وت�ل��ها 

  ص�ة ال��ان ووأد أس�اب ان��ار األم�اض.

�ْ� ل��ه شهادٌة رس��ٌة م� إح�� وق� ح��ت ال�ل��ة أن ��ارَس أحٌ� مه�َة ال�ِ� ما ل� ت

كل�ات ال��، وص�ق عل�ها �ل م� ال�ع��� ال����اني في ال����� و���� ال���مة أ�ً�ا،  

وه�دت م� ال ت�ج� ل��ه شهادة و��ارس ه�ه ال�ه�ة �ال�في إذا �ان أج��ً�ا و�العقاب ال��ی� إذا  

   ).٥٨( كان م� س�ان ال����� 

اناة ال�ي �عان�ها ال��ان م� ج�اء ال��ار�� ال�اه�ة وع��ما ل��� إدارة ال�ل��ة ال�ع

ال�ي ت����ها األس� ال������ة م� ج�اء ع�ل�ات ال��ل��، نا��� ع� األخ�اء ال�ي �ان� ت�ع�ض 
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٣٦١ 

لها ال��اء ���� غ�� العارفات �ف� ال��ل��؛ جل�� ال�ل��ة قابلة له�ا الغ�ض، وأعل�� ع��ان  

لها، ف��دت أج�ة ال��ل�� م� ع���� رو��ة إلى أر�ع��  ال���ل ال�� تق��ه، ووضع� ض�ا�� لع�

رو��ة ل�� �����ع، وأعف� الفق�اء وال�ع�ز�� م� ال�س�م، وت��ل� نفق�ه�، وح�دت رو����� ل��  

ی��� م� القابلة أن ت�وره لل�عال�ة في ب��ه، وأعف� م� ی�ورونها في ب��ها م� أجل ال�عال�ة، 

ة مق�مة على م� �ق�� الق�� ال�ا�عة لها، وح��ت عل�ها  وجعل� معال�ة س�ان بل��ة اْلَ�َ�امَ 

ل�ًال  للع�ل  م��ع�ة  القابلة  �أن  ال�ل��ة  إعالن  وأوضح  خ���ة،  �أم�اض  ال��اب��  معال�ة 

  . )٥٩( ونهاًرا

  ال��اح�� العامة

ن�أت ال�اجة إلى ال��اح�� العامة في ال����� لل���ة في ت�ق�� ال��افة، ��ع� أن 

س�� ال��ل� ال�ل�� في ال��امة م� ال�الة ال���ة ال�ي وصل� إل�ها ال��ی�ة م� تغ�� ���� م�  

الع�ام في ج�ان� ال��قات واألزقة وع�� اآل�ار االرت�از�ة اق��ح أح� أع�ائه أن تع�ل ال�ل��ة  

�اء م�اح�� عامة في �ع� الف�قان(ج�ع ف��� وه� وح�ة إدار�ة). وق� �ان ذل� في على إن 

م. إال أن أع�اء ال��ل� ع�� إثارة ال��ألة رأوا أن ف��ة جعل  ١٩٤٦ال�ام� م� أك���� عام  

  ). ٦٠( م�اح�� عامة في الف�قان غ�� صائ�ة، وم� ال���� أن ت���� في ان�عاث روائح ���هة

ص�ر ق�ار ع� ل��ة الع�ا�ة �ال��ة العامة ب�أس�� ال��اح�� وعلى ال�غ� م� ذل�  

فأ���� ع��ة م�ها في م�ا�� م�ف�قة، إال أن الل��ة رأت أنها غ�� �ا��ة الس�ع�الها ����ة،  

ول�ل� اق��ح� أن ُت�ّ�� س�ة م�اح�� أخ��، وأوص� �أخ� اح��ا�ات صارمة ل��اف�ها. وق�  

رش واق��ح  الع�ل،  ه�ا  سل�ان  ال��خ  العامة   أی�  الف�الت  وم�ازن  واألس�اق  ال��اح�� 

وف�الت الع��ات �ال���فات، و��اء على ذل� ت� ت�ل�� ه��ة ال��ف ل���ی� ال��الت ال�ي  

   ).٦١( س���ن م�اح�� عامة

و�ع� االن�هاء م� ب�اء ال��اح�� وس�ً�ا وراء ن�افة ال��ارع والق�اء على ال�ل���ات 

ال�غ�� في ج��ع ال�وا�ا وال��اك�� ال���ة ال�ي في األس�اق غ�� ال��ار�ة، أعل�� ال�ل��ة م�ع  

واألزقة وح�ل اآل�ار االرت�از�ة وال����قعات؛ إال في ال��اح�� ال�ع�ة ل�ل�، وال��ی� في ه�ا 

م أن ال��الف س�ف ی�ع�ض للُ�َ�اءلة القان�ن�ة،  ١٩٣٧اإلعالن خالًفا ل�ا ص�ر في أك����  

ال�ل��ة ع� الق�اء على ه�ه ال�اه�ة �ال�ع� وال��ح   وس��اق إلى ال����ة �ع� أن ع��ت 

   ).٦٢(واإلرشاد 
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٣٦٢ 

وفي إ�ار ال�فا� على ال��افة العامة، وال��ل�لة دون ال�غ�� في ال��ارع، ق�ر م�ل� 

م إل�ام �ل م� له م��ل لل���ى في ح�ود بل��ة ال��امة أن  ١٩٤٧ال�ل��ة في ال�اني م� ی�ای�  

إمهال ال�اس م�ة ثالثة أشه�، وأن�روا ال��الف �العقاب، ��ا   ��عل له م�حاًضا في م��له، وت�

  .)٦٣( م�ع� ت���� غ�� األناب�� ال��ی��ة لل��اح�� وال��ا�ح

ی��ح م�ا س�� أن أس�اب ال�اجة إلى إقامة ال��اح�� العامة ل� ت��لف في ال�����  

ع� األس�اب في غ��ها م� ال�ول األخ��. وأن ال�ی� عارض�ا إقام�ها ل� �عارض�ا إال ألجل 

ال��ف م� أن ت�د� إلى ت�ه�ر ال�ضع ال��ي أو ت��ن س�ً�ا في تل��� األماك� ال�ي تقام  

أن خ�فه� في غ�� م�له وأن الف��ة ق� أث��ت سارع� ال�ل��ة �إن�اء ع�د   ف�ها، فل�ا ت��� له�

  أخ� م� ه�ه ال��اح��.  

  ال��ارع وال��ق 

لق� أول� ال�ل��ة ش�ارع ال��ی�ة وال��ق العامة ع�ا�ة م�ل اع��ار، و�ان لها م� م�ه�داتها 

أن ت��� ش�لها    ن��� األس�، ما ب�� ت��ی� وت�سعة وغ�س لألش�ار.... إلخ؛ ف�ان� ال����ة

وازدان� وارتفع� ���ة ال��اني ف�ها ال س��ا ال�ئ��ة م�ها، وازده�ت بها ح��ة ال��ارة ن���ة  

    ). ٦٤( ال�ه�د ال���ولة

وم� األدوار ال�ي �ان� تق�م بها أ�ً�ا ت�اه ال��ارع وال��ق إزالة ال�ف� ال��ج�دة ف�ها، 

مع العل� أن ه�ا ال��ع م� ال��ق ل�   -وجل� ال�سائل ال��ی�ة لع�ل ال�ع��� وال�صف ال��ی�  

وع�ل� على إنارتها ل�ًال ورشها �ي ت��ن ن��فة    - م ���١٩٣٨ م����ا في ال����� ق�ل عام  

. ول�ا �ان ال���� م� أص�اب العقارات ��ف�ون ال��ال�ع في ال��ق وال��ارع ق�ل أخ�  )٦٥( نهاًرا

األذن م� ال�ل��ة و�ان ی��ت� على ذل� ال���� م� األض�ار وأه�ها تل�ث ال���ة واالع��اء على 

ال��ارع ل�ا ق�رت أال ��ف� أح� حف�ة في ال��ارع س�اء أكان� ق���ة أم ح�ی�ة ما ل� ���ل  

  ).٦٦( ���ح م� ال�ل��ة أوالً على ت 

في  أن�اعها  اخ�الف  على  ال��اء  ل�ازم  و�قا�ا  واألت��ة  ال��ارة  إلقاء  ال�ل��ة  م�ع�  ك�ا 

ال��ارع وال��ق �ي ال ت��ل دون س�ها أمام ال�ارة �اس���اء ال�ی� �ق�م�ن �ال��اء ول�� ع��ه�  

  م�ان إال ال����، و�ان� القاع�ة أن ت��ن األ�ام الع��ة األولى م�اًنا، و�ع� انق�ائها ی�خ� 

على م� �ان ب�اؤه غ�� جار ون�ف ال�س� على م�    -ل� ت��ده ال�ثائ�   –م�ه� رس� �امل  

  )٦٨( أما الفق�اء ال�ی� ال �ق�رون دفع ال�س� فق� أعف�ه� م�ه )٦٧( كان ب�اؤه جار
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٣٦٣ 

وفي �ع� األح�ان �ان� ت�سعة ال��ارع وال��ق في األس�اق وداخل ال��ی�ة تق��ي  

ل���ت واألراضي ال��ل��ة، وق� ُوضع ل�ل� آل�ة اُت�ع� دوًما  إزالة �ع� أج�اء م� ال��اك�� وا

فل� ُ�ق�ع ول� ُیه�م شيٌء م� أمالك األهالي ما ل� تق� ه��ُة ال��ِف ب��ارته ل���� ث�� ال�ه�وم  

ال�ل�   صاح�  ق��ل  ع�م  حالة  وفي  صاح�ه،  ل�ع���  ال��اس�  �ال���  م�ها  ال�ق��ع  أو 

ان ُ�ع�ُض مقابل ما ُی�خ� م�ه م� األراضي األم���ة �ع� ال�عاوضة نقً�ا ع�ا ُ�ق�ع م� أرضه �

، وقْ� �اَن لل�ل��ِة ال�ُ� �أخِ� ثالثة أق�ام ب�ون معاوضة في ال��ِق وال��ارِع )٦٩(م�افقة ال���مة

. ��ا �ان� تل�م )٧٠( ال�ي ت��اُج إلى ت�سعة، وما ی��ُ� على ال�الثِة أق�ام �ع�ض ع�ه صاح�ه

  ًءا م� أرضه ل���ن ض�� ال����. صاح� ال��اء أن ی��ك ج� 

كان� ال�ل��ة ت�اول ت���� األم�ر وحل ال��اكل ع� ���� إن�ار ال�اس وت�ج�هه�، ول��  

في ���� م� ال��اقف �ان �ع� األهالي ال ی��اع�ن إلى إن�اراتها ف�ان� تل�أ ح���� إلى 

ال����، ��ا أنها �ان�    و��حي ه�ا أن ه�ا الع�ل ل� ��� �األم� اله��  ).٧١( ال���ة أو ال��اك�

    ع�ل�ة �الغة ال��لفة.

أما ال�ضع في ال��ق ف�ان م��لًفا �ع� ال�يء إذ �ان لل�ل��ة ال�� �ال��ع في �ل 

ال��اك�� وال��ازن ب�ون معاوضة، وما زاد على ال��ع �ان ُی�فع نقً�ا. وفي حالة إزالة د�ان  

أو اق��اع شيء م� األمالك ما ل� ����   كان ُ�ع�ض صاح�ه ب��ان ب�یل. ول� تق� ال�ل��ُة به�مٍ 

   ). ٧٢( إن�اُر صاح�ه، وع�� ان�هاء م�ة اإلن�ار �ان ���ز لها م�اش�ُة اله�ِم ب�ون ت���ح 

م ال��ل� ب�ع���  ١٩٤٤وق� �ال� ال�ع�یل ال�� ��أ على القان�ن األساسي في عام  

َن أع�اؤها م� ذو� ل��ة دائ�ة خاصة ت�� س�ة أع�اء ل��سعة ال��ارع وال��ق على أن ��� 

م،  ١٩٤٦ال���ِة في مع�فة األمالِك وت�سعِة ال��ِق وال��ارِع، وت� ان��اب الل��ة م� م�ل�  

  . )٧٣(وع�ف� �اس� ل��ة ت�س�ع ال��ارع وت���� األمالك

ون��� ه�ا أنه أح�اًنا ما �ان� م��ان�ة ال�ل��ة تع�� ع� إك�ال �ع� األع�ال ال�ي تق�م  

بها ف�ان� ال���مة ت�ادر ���عة ال��خل، فع��ما ع��ت م��ان�ة ال�ل��ة ع� ت�ف�� ال�ال الالزم 

الس���ال تع��� ورصف �ع� ال��ارع م�ل: شارع بل���� وشارع ال�فاع وشارع ال��خ ���ى  

��ار ح��مة ال����� ل�ل ه�ه ال���لة ث� أحا� ال��ل� علً�ا �أن ال���مة س�ف  ت�خل م�

م أخ�� ال�عاون ال��ل� ال�ل�� �أن ال���مة ١٩٣٩. وفي س�ة  )٧٤(ت��ل الع�ل في ه�ه ال��ارع

�ل�� م� ش��ة ال�ف� ت�ل�ح ال��ارع ال�ئ��ة في ال��ی�ة ب�اس�ة اآلالت ال��ج�دة ل�یها ورشها 
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٣٦٤ 

. ).٧٥( � ال���ة ج��ع ال��ارع ورش�ها �ال�ف� ودفع� ال���مة لل���ة م�ار�فها�ال�ف�، فأصل�

ت�ج�ه م� األراضي   أو  ت��عه  �إخ�ارها ع�ا  ال���مِة م�اع�تها  ال�ل��ُة ت�لُ� م�  وقْ� �انْ� 

�  ائو�ن دل ه�ا على شيء فإن�ا ی�ل على ال����� ال�   ).٧٦(األم���ة حفً�ا ل��ام ال��ق وال��ارع

  �ة وح��مة ال�الد. ب�� ال�ل� 

وم� ال��ی� �ال��� أن م���ار ال����� �ان یلف� ن�� م�ل� ال�ل��ة إلى ال���� م�  

ال��ائل ال�ي �ان ال��ل� ی�ل�ها ع�ای�ه، فق� لف� ن�� أع�اء ال��ل� إلى وج�د الع�ی� م�  

���ت� ال��ا�ات ال���ة في ال�هة ال�����ة م� ال��ی�ة. و�ان األهالي �����م�نها ���اح�� ف

عل�ها أن ت��ه م��� ال��ی�ة، ��ا �ان� م��ر ض�ر ل��ة ال�اس، ول�ل� اق��ح أن ت��ف 

ال�ل��ة ه�ه األماك� �أن ت��ي ج�راًنا ح�لها م� ال��ارة أو أن ت���ها �األرض، و��اء على ذل� 

. ث� ق�ر أن ی��ر أص�اب )٧٧( �ل� ال��ل� م� ل��ة ال��ف أن تق�م ���� تل� ال��ائ� 

ت واألراضي ال���ة م�ة شه� له�م ال��ران وم�اواتها �األرض وت����ها أو أن تق�م  ال��ا�ا

  )٧٨( ال�ل��ة ب�ل� على ح�اب أص�ابها 

ول�ا �ان� ال�ل��ة ُت�لي ع�ا�ة ����ة ب�ع��� ال��ارع ورصفها ��ا ذ��نا؛ ناق� م�ل�ها 

ن س�ارات سالح م؛ و��ر ذل� �أ١٩٤٤م�ألة ت�م�� شارعي: الق�� وال��خ د��ج في ف��ای�  

. ول�ا ت���� ال�ل��ة �الفعل م� ان�از الع�ل في ه�ی� ال�ارع��  )٧٩( الق�ة ال�ل��ة ت��ع�له�ا ����ة

و��ل� شارع الق����ة وق�� م� شارع بل���� ��ح اق��اح تع��� ه�ا الع�ل في ش�ارع ال��ی�ة  

. وألجل ال��ام به�ه األع�ال دأب� ال�ل��ة على ش�اء آالت ال��ل�ح وس�ارات لل�قل�ات،  )٨٠(   كافة

  ).  ٨١( وع��ات ل�قل ال��الة ق�ر إم�ان�اتها

وعلى أ�ة حال، �ان� ال�ل��ة ت��ع�� ����ة نف� ال����� في ت�ل�ح ال��ارع وتع���ها 

ف�ها   ��ال�  وث�قة  على  ع��نا  فق�  �ه،  تق�م  ما  أج�  ت�قاضى  ال���ة  و�ان�  �ال�ف�،  ورشها 

مه��س ال���ة ���لغ ق�ره أر�عة آالف وخ���ائة واث��ي وأر�ع�� رو��ة وس�ع آنات أج�ة ت�ل�ح  

  ).٨٢(  �ی�ة ال��امة ورشها �ال�ف��ع� ش�ارع م

ك�ا ن�د أن ن��� إلى أن م��ان�ة تع��� ال��ق ورشها �ال�ف� �ان� ت�غل ال���� األك�� 

عام   م��ان�ة  بلغ�  فق�  ال�ل��ة،  م��ان�ة  ح�الي  ١٩٤٥م�  ن���    ١٨١٬٠٠٠م  �ان  رو��ة، 

   ).٨٣( رو��ة ٣٩٬٠٠٠إصالح ال��ارع وتع���ها م�ها 
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٣٦٥ 

� تق�م بها ال�ل��ة ت���� ال�ور وال��ازل وال��ارع .... إلخ، وق�  وم� األدوار ال�ي �ان

م على ت��ی� ه�ه األرقام إال أنها ل� ��� ل�یها ما ��في؛ ل�ا �ل�� م�  ١٩٣٩أق�م� في عام  

  .)٨٤(اله�� �أس�ع وق� ن��ات م� ال����� العاد� م�ه�ن �ال��غ األب�� وم���ب عل�ه �األس�د 

�ل��ة ت�اه ال��ارع أنها ق� ن��� في �ع� األم�ر ال����لة  ی��ح ل�ا �ع� ع�ض جه�د ال

في رشها وت����ها و�نارتها وال��اف�ة على ت�ه��ها أمام ال�ارة ق�ر االس��اعة إال أنها �ان�  

تقف عاج�ة ع� ال��ام ب����� ال��ارع �املة على ال�غ� م� أن ن��� األس� م� م��ان��ها �ان  

ا ق��ًرا ���ً�ا م� ال�ل��ة في �ع� األح�ال وت�خًال م� ق�ل م�جًها له�ا الغ�ض؛ ول�ا وج�ن

ال���مة في ���ً�ا م� األح�ال ل�� ع�� ال�ل��ة. ��ا ن�د أن ن��� إلى أن ه�اك ال���� م�  

األع�ال ال�ي ت�� في ال��ق ل�� ل��ل�ة ش�ارع ال��ی�ة في ال�قام األول و�ن�ا �ان� ل��ل�ة 

� ت��ب ال�الد وه�ا ما �ان ی�قل �اهل م��ان�ة ال�ل��ة وال���مة ال����ان��� وس�اراته� ال�ي �ان

معا. وال �ف�ت�ا أن ن��� على أن ال�ه� ال�� ب�ل�ه ال�ل��ة في ه�ا ال���ار �ان ذا فائ�ة إذ نقل 

ش�ارع ال��ی�ة م� وضعها ال��� الع��ائي إلى وضع دق�� م��� ت���ه الق�اع� وه�ا ما سهل 

  جل.ع�ل�ة س�� ال�اك� وال�ا

  ت���� س�� ال��ارات وال�راجات وع��ات ال�قل 

�قاس تق�م ورقي �ل أمة ب�ق�م ��ق م�اصالتها فإذا �ان� ����ة األن�اع ورخ��ة في 

أج�رها وم���ة في اس�ع�الها وس��عة ���� أن ُ�قال: إن ه�ا ال�ل� م�ق�م ح�ارً�ا؛ وق� أق�م 

ا م��  ال��ی�ة  ال��ارات  اس�ع�ال  ال����� على  الع����  س�ان  الق�ن  وال�ال� م�  ال�اني  لعق� 

وت�ای�ت أع�ادها؛ وله�ا اه��� بل��ة اْلَ�َ�اَمة ��ال ال��ارات وسائق�ها، وح�دت أج�تها، ووضع� 

ل�ائح وق�اع� ال��� له�ا ال��ارات ال س��ا �ع� ال��ادث ال�ي وقع� في الف��ة األولي ���� قلة 

خ��ارات لل�ائق�� ق�ل أن ت��ح له� ���اولة ه�ه ال���ة وض�� ال��ارع وخالفه، ��ا أقام� ا

  ). ٨٥( ال�ه�ة

م ش�ع� ال�ل��ة في تع�یل الق�اع� ال��ور�ة وأل�م� ال�ائق�� بها، ١٩٣٢وفي س�����   

وج�ع� ه�ه الق�اع� في ش�ل قان�ن م�ور� وف�ض� عل�ه� �أن ���ل�ا عل�ه م� مق�ها ن���  

م ل�ل�، وأن�رت م� ل� ����� ب����� س�ارته  إح�� ع��ة آنة، وض��� مهلة م�تها ثالثة أ�ا

. ��ا أدخل� �ع� ال�ع�یالت على ���ة األج�ة ب�� ال��ن، وع�د ال��اب  )٨٦(م� ق�ل ال���ة
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ح�� �ل س�ارة، وس�ع�ها داخل ال��ی�ة وخارجها، وأوقات ال��� ��ال ال��ة، وال���ات ال�ي 

  تقف ف�ها.... إلخ.  

م اُت�� ق�ار ب�ع�یل األج�ة ال�ي وضع� ١٩٣٩وفي ال��ل� ال�ل�� ال�� عق� في عام  

ال��امة، ١٩٣٢في عام   بل��ة  ت�ج� ض�� ن�اق  ال�ي  ال��الت  م، وت� ت��ی� أرقام وأس�اء 

�ال�ق� س���، وح�دت أج�رها ج��ًعا. وق� أردف� ه�ه األج�ر   ال�ق� واح� وان�ه�  ف��أت م� 

  . )٨٧( �����عة م� ال��ا�� وهي في ال���ل ح�مة م� ال�ق�ق ل�اك� ال��ارة

لع��م ال��ارات وال�اصات   ١٩٣٨وق� أعل�� إدارة ال�ل��ة في ال�اسع ع�� م� أب��ل  

�ق، ف���ت أنه ��ا ت�� إرشادات ال�ل��ة ال��ض�عة في  والع��ات وال�راجات ات�اهات ال�

ال��ارع أن شارع اب�ای� ال�� ی��أ م� ب�ا�ة م���ار ح��مة ال����� إلى ع�ارة ال�اج ی�سف  

ذو ات�اه واح� م� ال��ق ن�� الغ�ب. وأن ق�� م� شارع ال���مة   –ف��و ال�اقعة في ال���� 

ل����ار ذو ات�اه واح� أ�ً�ا ل��ه م� الغ�ب إلى ال���� م� ب�ا�ة نف� ال����� إلى ب�ا�ة ا

ال��ق، ولل���� أن �ع�� م� ب�� ال�ارع�� ب�اس�ة أح� ال��ق ال�اقعة ب��ه�ا، وأو�ل� أم�  

  . )٨٨( ال��الف�� لل����ة

أك�� م� ش�� على  ی���  أن  ال�راجات، ف���  آل�ة س��  أ�ً�ا  القان�ن  ن��  ك�ا 

راجة م� ع��ه أقل م� ث��ي ع��ة س�ة، وأل�م راك�ي ال�راجات ال�راجة ال�اح�ة، وم�ع أن ی��� ال� 

أن ����وا في ال�هة ال���� م� ال���� �ال��ارات، وأال ����وا ل�ًال ب�ون س�اج، وح�� عل�ه�  

ر��ب ال�راجات في األس�اق. وأ�اح ألص�اب ال�راجات ال��ار�ة أن ی���ها ش��ان. ��ا أل�م 

��اح لأل�فال ال�ی� س�ه� دون ال�ان�ة ع��ة ر��ب ال�راجات أص�اب ال�راجات اإل��ار �ع�م ال

وص�ح ل�� ف�ق ذل�. ��ا م�ع صاح� ال�راجة أن ی�رب ال���أج� في ال��ق وال��ارع ال�ي  

ت�� م�ها ال��ارات، ��ا م�ع ال���أج� م� أن �عل� غ��ه ب�ل� ال��ق وال��ارع. وم� ��الف  

   ).٨٩( عل�ه وتق���ه لل����ة ل�عاق��ه  ذل� خ�ل رئ�� ال���ة ال�� في إلقاء ال��� 

ون�ً�ا الن��ار ع��ات الق�ار� "ع��ات ال�قل" في تل� الف��ة فق� ت� وضع ض�ا�� لها 

أ�ً�ا إذ ُجِعَل ال�� األق�ى م� ال���لة ث��ي ع��ة ج�ن�ة م� األس��� أو ث�ان�ة ج�اني م�  

�ة أن ت��ن ع�ل�اها صال����  ر�ًال. ��ا أل�م القان�ن صاح� الع�   ١٣٤٤األرز أ� ما �عادل  

ت�اًما، وأن ت��� في ال�هة ال���� م� ال����، وأال ت��� ل�ًال ب�ون س�اج، وأن ت��ل ن��ة 
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م��لة م� ال�ل��ة. ��ا ح�د أح�ال دواب ال��ل ف�عل لل���� ج�ن����" ج�ال��" م� ال���  

  ). ٩٠(وثالث ج�اني م� األس��� أو ما �عادل وزن ذل�

أ�ة حال،   إلى وزارات وعلى  ُت��ل  م�ع�دة  �أدوار  قام�  ال�ل��ة  أن  ال�ل�ة  األم�ر  م� 

م��قلة في ه�ه األ�ام، وم�ها ت���� ال���ة ال��ور�ة في ش�ارعها و��قاتها. ور��ا یل�ح القار� 

في ال��ا�� ال�ي وضع�ها ل����� س�� ال��ارات ن�ًعا م� ال�قي وال�ق�م ر��ا ��� �ان أنه  

ن� عل�ه حالة ال��ارع وال��ق في ال����� في تل� الف��ة، ول��ال ن��ل ی��اوز ال�ضع ال�� �ا

ذل� ن��� أن ال����� ق� نقل� ج�ًءا ���ً�ا م� ه�ه الق�اع� م� الق�ان�� ال��ور�ة ال�ي �ان�  

  ت���� في الع�اق ح���اك. 

  م�ا��ة األس�اق وال��ای�ل وال��از��

كان� األس�اق م� ال���آت ال�ي ُع��� بها ال�ل��ة ألس�اب ����ة: فهي مق�� ال�اس 

أخ��؛  ناح�ة  م�  إلی�اداتها  إغفاله   ���� ال  ناح�ة، وم��ر  وم��� م�ال�ه� م�  وق�ل�ه� 

وألجل ه�ا ل� ت��ك األوضاع ت��� ف�ها ���ل ع��ائي، بل ح�ص� على أن ���دها ال��ام  

�ا ف�ها. ��ا دأب� على ت���فها وت�سع�ها وت��ی�ها ل���ح وضعها وأن ت��ن �ل��ها هي العل

  .) ٩١( على ی�ام

فق� ح��ْت إدارُة ال�ل��ِة على أص�اِب ال��اك�ِ� وضع ��ائعه� في ���� ال�ارة داخل 

ال��ق، وح�دت م�افة ال ی��اوزها صاح� ال��ان في وضع تل�� ال��ائع؛ �ي ���� ال�اس  

�ع�قه�،   ال��اك�� ز�ادة ع�  ����ة ودون عائ�  أمام ه�ه  ُی�ضع  وقام� ���ادرة �ل شيء 

    ).٩٢( ال��افة ال���دة وهي ق�م ون�ف؛ ش���ة أن ُی�فع ع�ها رو��ة شه�ً�ا

ال��ًق،  في  �ه  خاًصا  ق�ً�ا  ال�لع  م�  ل�ل ص�ٍف  ال��ام جعل�  وم� ح�صها على 

فلل��م ق��، ولألس�اك ق��، ولل���وات والفاكهة ق��، ولل�ال�� وال�ف�وشات ق��... إلخ، 

وأل�م� �اعة �ل سلعة �ال��اج� في ال��ان ال���� لها، ول� ت��ان في إل�ام ال�اعة ب�ل�، 

ال� س�ق  نقل  ت�  �اعة  فع��ما  ��ه  �ال��  ب�اًنا  للع��م  أعل��  م�انه  م�  والفاكهة  ��وات 

ال���وات وجال��ها م� الق�� أن ی�جه�ا وج�هه� إلى ال��ق ال��ی�، وض��� له� مهلة خ��ة  

الق��� ال��ق  في  ال���وات  ب�ع  وح��ت  ی�ًما،  والفاكهة  )٩٣( ع��  ال���وات  ع�  أما   .

��ص ��ان� إدارة ال�ل��ة، و�ان� ت�اع ب�اس�ة  ال��ل��ة م� خارج ال�الد ف�ان لها م�ل م�

   ).٩٤(مأم�ر ال�ل��ة ���اد عل�ي، ث� ُأم� أن ت��قل إلى ال��ل ال��ی� 
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�ق�م   أن  ال�ل��ة  م�ل�  ق�ر  �ال��ق  الغ�ائ�ة  ال��اد  م�الت  على  ال��ص  �اب  وم� 

س��� أص�ابها ب��ل��ها، ول� ��� ال��ل� ��لف ال�اس ف�ق �اق�ه�، فع��ما ارتفع سع� األ

  .)٩٥(ك��ً�ا إ�ان ال��ب َأْن�َ� ال�اس ل��� ان�فاض سع�ه وت�ف�ه

وم� األدوار ال�ي �ان� تق�م بها ال�ل��ة ت�اه األس�اق إنارتها ل�ًال ورشها نهاًرا ل���ن 

و�ان� تق�م ب�����ها وتع�یلها ���ل دور� ال س��ا في الف��ة األولى م� ن�أتها، فق�   ).٩٦( ن��فة

نقل� أس�اق ال�لع ال�ي ���� ت�دد ال�اس عل�ها ���ل ی�مي م�ل ال��� والفاكهة وال��� م�  

داخل ال��ق إلى أ��افه. ��ا قام� ب����� م�اني األس�اق نف�ها فعلى س��ل ال��ال ش��ت 

م� ال��ی� واألس��� وم�اد ال��اء ال��ی�ة ل��ع الل��م ب�ًال م� ال��ق الق��� ال��   س�ًقا ج�یً�ا

ب�ي على أع��ة م� أش�ار ال���ل؛ ح�ًصا على ال��ة وال��افة العامة. وق� �ان� ال�قار�� 

��ا   .)٩٧(ال����ة لل���ل ال��اسي ال����اني ���ً�ا ما ت��� ب��ا� ال�ل��ة ال�ل��� في ه�ا ال�أن

ن� ت��ع �اعة ح�اشي ال��ائح م� ب�عها في ال��الت ال�ي ت�ج� داخل ال��ق إن�ا �ان�  كا

   .) ٩٨(ت�جهه� إلى أماك� أخ�� م���ة، و�ان� ُتْغِل� عل�ه� ل��ف�� ذل�

م اق��ح أح� األع�اء ش�اء ساعة دقاقة ١٩٣٩وفي ال��ل� ال��عق� في د����� م� عام  

أن العامة في األس�اق والف�قان الق���ة م��وم�ن م�  ل���� على ب�ا�ة ال�ل��ة و��ر �ل�ه �

مع�فة ال�ق�، وق� اس���� ال���ر ال�أ� وش�ع�ا في س�ال ال���ات ع� سع�ها وت� جل�ها  

  .  )٩٩(�ع� ذل�

كان� �ع� م�الت ال��ق ت��ع ال�ل��ة، و�ان ال�ع� اآلخ� ���ل�ه �ع� األث��اء م�  

س�ان ال��امة، ول�ا �ان� ال�ل��ة ت��� إلى تأج�� �ع� ال��الت م� أص�ابها ل��مة ال��ق 

وال���ددی� عل�ه، ون�ً�ا ل�ع�فة أص�اب ه�ه ال��الت أله���ها �ان�ا �غال�ن في ���ة إ��ارها  

ا ال��خ د��ج ب� ح�� أل خل�فة ی�ج� م�ًال  في ���� م�  ال��ال �ان  ألح�ان. فعلى س��ل 

رو��ة،    ٧٠٠لل�ل��ة، ف�ل� م� م�ل�ها أن ُی�فع له اإل��ار س��ً�ا، وع��ما واف� ال��ل� �ل�  

  ).  ١٠٠(رو��ة رف� الع�ض فق�ر ال��ل� إخالء ال��ل ٤٠٠ول�ا ع�ض عل�ه معاون ال�ل��ة 

ُتع�ى ���� أ�ً�ا  ال���ع    ك�ا �ان�  یل��م  أن  ال�لع وال��ائع وت��ص على  أسعار 

�األسعار ال�ي ح�دتها. فع��ما ت� اف��اح مع�ل ال�لج ألول م�ة، وأعل�� �اق�ه اإلن�اج�ة، ح�دت 

ب��ة ون�ف لل��ل في األولى و���ت��   ال��لة وال���ئة وه�  ال�لج في  �ه  ُی�اع  ال��  ال�ع� 

و الُ�ل��م ص�ع اآل�� ���� والع�ائ� في األ�ام ال�ارة  لل��ل في ال�ان�ة، وح��ت على ال�ائع أ
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، أو أن ی��ع أز�� م� ال�ع� ال����ر، و�ل�� م� ال��ه�ر  )١٠١( ال�ي ���اج ال�اس ف�ها إلى ال�لج

    ).١٠٢( أن ی�لغ�ا ع�� ی��اوز ه�ه األسعار

ی�ن��   ففي  وال��جة:  ال�����ة  ال��وف  في  الل��  سع�  ح�دت  جعل� ١٩٤٤ك�ا  م 

على ال��� ال�الي: ثالث رو��ات ل�ل ر�عة "أر�عة أر�ال" ل�� ضأن، ورو����� واث��ي  األسعار  

ع��ة آنة ل��عة ل�� ال�اع�، ورو����� وث�ان آنات ل�ل ر�عة م� ل�� ال�ق� وت� إبالغ م�ی� 

  ). ١٠٣( ال����� به�ه األسعار ح�ى یل�م بها ال���ع

ر��ًفا    ��٢٨ ال�ي ت���� على  م ح�د ال��ل� ال�ل�� سع� ر�عة ال� ١٩٤١وفي ن�ف���  

وفي   ).١٠٤( ���ع آنات، واش��� على ال��از�� أال ���ع�ل�ا ال���� الق��� أو ال���وج �الق���

   ).١٠٥(  ر��ًفا ث�اني آنات  ٣٢م جعل ل��عة ال��� ال�ي ت���� على ١٩٤٢مای� م� عام  

ا ت�ف� حق�ق و��ا �ان� ال�ل��ة ت�عى وت�ف� حق�ق األهالي م� ج�ع ال��ار �ان� أ�ً� 

ارتفع�  فع��ما  اس��اع�،  ما  ال�ولة  على  القائ���  و�ل�  غ��  م�  ال�ه�  وأص�اب  ال��ار 

أسعار الل�� في بل��ة ال��امة ذات م�ة، راح� تف�� ع� أس�اب ذل� وت��� لها أن ال�س�م ال�ي  

ه� في ُتف�ض على األغ�ام ال�اردة م� ال�ارج �ان� عال�ة للغا�ة ���ة ما ت��له ال�ل��ة م� ج

ت���� ال��ام وال��ابل ���� ه�ه األغ�ام، ث� ���� رس�م ال�ل� وال��ع ال�ي �ان� ُت��ى �اس�  

حاك� ال����� ال��خ ���ى ب� على؛ ول�ل� سعى ال��ل� إلى ت���� تل� ال�س�م ب�����ه  

األغ�ام   على  ال�ف�وضة  ال�س�م  ب�����  إذن  على  م�ه  وح�ل  ���ى  �ال��خ  ال�قى  وفً�ا 

واق��اره على م�لغ �ع��ه و�لغاء ما دون ذل�. وم� ض�� األس�اب ال�ي أسه�� في    ال����ردة

  ٣٥٠٠رفع أسعار الل��م أ�ً�ا في تل� الف��ة اح��ار ش�اء جل�د ال���انات ل��� مقابل  

رو��ة �ان ی�فعها لل��خ ���ى أ�ً�ا ث� �ع� ذل� �ان ����� ���اء ال�ل�د وف� ما ��اء ف�ان  

الق�اب�� ال�ی� ل� ��� له� ال�� في ب�ع جل�ده� ����ة، ف��صل� ال�ل��ة �قع غ�� ش�ی� على  

رو��ة س��ً�ا مقابل أن ت�ل�    ٣٥٠٠إلى إرسال وف� أخ� إلى ال��خ ���ى ع�ض عل�ه م�لغ  

ال�ل��ة للق�اب�� واألهالي ال���ة في أن ����وا و���ع�ا جل�ده� ��ا ی���ون مقابل رس� ����  

  ف��ق� لها ذل�.   )١٠٦(�ة و��فع الغ�� وت��ف� أسعار الل��می�فع�نه و��ل� تع� الفائ

وعلى أ�ة حال، �ان ال�ع��� ال����اني في ال����� ی�اق� ه�ا ال��ا� ال�ل�� ع� ���، 

و��جه مالح�اته إلى رئ�� م�ل� ال�ل��ة وأع�ائه. وق� ع��نا في وثائ� ال�ل��ة على ال���� 

�ارة ل��ق ال�ل��ة ذات م�ة أرسل إلى رئ�� م�ل�ها م� ه�ه ال�الح�ات، ون��ق م�ها أنه �ع� ز 
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م، و��ان م�وره ���ق  ١٩٤٥مارس عام    ����١٦ه �أنه ق� ه� ب��ارة لألس�اق في ص�اح ی�م  

الل�� وج�ه ق� غاص في الق�ارة ول� ت��� أرضه، وت��ع� ال�وائح ال���هة م� األدوات ال�ي 

�ه�ات أو م��فات. ��ا زار س�ق ال���وات  �ق�ع عل�ها الق�اب�ن الل��، ول� ی� أثً�ا أل�ة م

ف�ج�ه أ��ا مغ�ى �الف�الت، ووج� د�� ال��ق غ�� ن��فة، وعلى ال���� شه� س�ق ال���  

على أح�� حال. وفي ال�ها�ة ن�ح ���ورة ��� األس�اق وغ�لها �ال�اء وال��ه�ات. ث� ان�ق� 

ق�   ال�ل��ة  م��في  أن  وذ��"  حاد  بل�ان  ال�ل��ة  وم��في  ل�رجة ال��ق  واج�اته�  أه�ل�ا 

  ).  ١٠٧( خ���ة"

وق� ُتل�� رسالة ال�ع��� ال����اني في ال�ل�ة ال�ال�ة م� م�ل� ال�ل��ة، و��اء عل�ه تق�ر 

أن ُ�غ�ل س�ق الل�� ی�مً�ا في ال��اء، وأن ُت�ه� األدوات " ال���ات" ال�ي ُ�ق�ع عل�ها الل��  

ا. و��� ال�عاون أن ال�ل��ة تق�م �ل  �ال���فات. ��ا ق�ر ال��ل� غ�ل س�ق ال���وات ی�م�ً 

م�اء ���� ه�ه األس�اق، وتغ�ل قفاصات الق�اب�� وال��ق ال�ي ب�� د�� ال��ار�� في 

س�ق ال���وات، وذ�� أن أرض�ة س�ق الل�� ل� تغ�ل و��ر ذل� ب�ج�د م��ف�ات ����ة  

ر خ��واته� ل�  ف�ها ت��اج إلى ت�ل�� �األس���، ��ل� ال��� ال�ي ��ع عل�ها �ائع� ال��ا

تغ�ل ألن عل�ها حاج�اته� ال�ي م� ال�ع� رفعها ی�مً�ا، ول�ل� ق�ر ال��ل� أن تغ�ل د�� 

  ). ١٠٨( ال���وات م�ت�� شه�ً�ا

ی�ل��    ١٩وفي إ�ار ت���� ح��ة ال��ع وال��اء داخل ال��ق وخارجه ح��ت ال�ل��ة في  

م على ال�ائعات ال�ائالت دخ�ل ال���ت لل��ع م�لًقا. ول�ا �ان� �ع� ال�ائعات تق�م  ١٩٣٩

ت�ه�الت في ال��ع ف�ان له� �ع� ال����قات في ش�ل دی�ن وخالفه؛ وح�صا على ع�م  

�ه�� إلى ب��ت ال��ی�ات م� ال���ة دون أن �أخ�ن معه� أ�ة ض�اع حقه� س��� له� أن ی

��ائع ل����ل ال�ق�ق، وأخ��ت ال�ل��ة ال�ائعات أنه في حالة إذا م�ِ�ل� إح�اه� في ال�فع 

���� لها أن ت�ا�� زوج ال��ی�ة أو ولي أم�ها فإن وقع الُ��ل م�ه�ا ت�فع ح���� ال�ائ�ة األم�  

    ). ١٠٩(إلى ال����ة

الخ��اصات ال�ي �ان� تق�م بها ال�ل��ة في األس�اق م�ا��ة ال��از�� وال��ای�ل وم� أه� ا

وض��ها وتع�یلها وتغ���ها وت�ف��ها. فق� �ل ال�اس لف��ة ���لة �����م�ن أوزان ص�ع� م�  

ال��ارة وال��ی� وال�صاص ومع م�ور األ�ام ل� تع� ه�ه ال��از�� صال�ة لالس�ع�ال ول�ا أج�ت  

م، فقام� ���� ١٩٣٤على األوزان وعلى ال�ع�ن ال�� ص�ع� م�ه في عام    �ع� ال�ع�یالت 
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ج��ع األوزان الق���ة، �ع� ح�لة م� ال�ف��� قام بها م��ف�ها، و�ع� ع��ة أ�ام م� ه�ه ال��لة 

أص�ر م�ل�ها إعالًنا اس��� ال��ار على اس���ام األوزان ال��ی�ة ال�ي ص�ع� م� ال��اس،  

ل�� ه�ا ف��� بل قام� ب�ضع م��ان" بل��ان" ت��   ).١١٠(   ال�����   ح�ى ال ی���ر ال�ائع أو 

    ).١١١(  إدارتها م�اًنا، و�ان اله�ف أن ُت��� ف�ص ال�الف ب�� ال�ائع وال����� 

وت��ر اإلشارة إلى أن ج��ع األوزان �ان� تأتي م� اله��، و�ان� ال�ل��ة ت�لف أح� 

ا على ال��ار �ال�ع� ال�� ت��ده. ففي ال�اني ع��  ال��ار ��ل�ها ث� تق�م ال�ل��ة ب�ورها ب��ز�عه

م تق�م ع�� ال���� خان بهائي ال�ه�ة إلى م�ل� ال�ل��ة ��ل� یل��� ��ه  ١٩٣٩م� أب��ل  

   ).١١٢( �ق� وزن جل�ه� م� اله�� لل�ل��ة  ١٢٥رو��ة ���ة   ١١٠٥٬٦٬٩ت��ی� م�لغ  

مع��ة ل�ع� ال�لع ل���ن وفي إ�ار ال�فا� على ال��از�� �ان� ال�ل��ة تعل� ع� أوزان   

ه�ا ال�زن ه� ال��عارف عل�ه ��ال �قع ال�اس ت�� �ائلة الغ�. ففي ال��ل� ال�� انعق� في  

م م�ع ت�ر�� و��ع األس��� وال��� في ال����� ما ل� ��� وزن ��� األس���  ١٩٣٧مارس    ١٢

ت�ح�� ال��ای�ل  ك�ا ح�ص� ال�ل��ة أ�ً�ا على  ).  ١١٣(ر�ًال    ٢٢٤ر�ًال، ووزن ��� ال���    ١١٢

م أُعل� ع� ت�ح�� م�ای�ل ب�ع ال�ل��، وُذك� أن ه�ه ١٩٣٨ل�� �اعة �ع��ه�، ففي أك����  

ال��ای�ل ت�ألف م�: ر�ل، ون�ف ر�ل، ور�ع ر�ل، وُأمهل ال�اعة م�ة شهٍ� �ي یل��م�ا به�ه  

   ).١١٤( ال��ای�ل ال�ي س���ل�ن عل�ها م� ال�ل��ة، وُه�د الُ��الف �العقاب 

� �اه�ة غ� ال�ه� �ال��اس في ف��ة م� الف��ات ق�ر م�ل� ال�ل��ة في عام  ول�ا تف�

م أن ی�عه� ج��ع ال�اغة ال��ج�دی� في ال����� رس�ً�ا �ع�م غ� ال�ه� �ال��اس  ١٩٣٣

وغ��ه، و�ال�� ال����� أال ی�فع لل�ا�غ إال �ع� اس�الم وصل ی�ضح ن�ع ال�ه� س�اء أكان  

خ، وأن ���ح ال�ا�غ ال����� ورقة �إم�ائه ق� وصف ف�ها ذ�ً�ا خالً�ا أم ج��هات.... إل

حالة ال�ه�. ��ا ع��� ال�ل��ة ال�اج ح�� ب� م��� �ا�� ل���ن فاحً�ا لل��غات ال�ه��ة  

ووزنها. وأل�م� ال�ا�غ و�ائع ال�ه� أو م����ه أن ����ا مًعا إلى ش�� خ���ه ألجل  

�ع�ي صاح� ال��اغ ورقة م��وًحا ف�ها  ال��ام �ع�ل�ة الف�� وال�زن. وأل�م� ال����ر أن  

ما ��ه� له م� الغ� أو ع�مه وع� ص�ة ال�زن أ�ً�ا و�الع��. وف�ض� له مقابل الف�� 

ول�   ).١١٥( أو ال�زن آنة واح�ة على �ل ت�لة: ن�فها م� ال����� وال��ف ال�اني م� ال�ا�غ

  ). ١١٦(  تق�ل إال اس���ام ال��الت م� األوزان
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وق� �ان� ال�ل��ة تعل� ع� م�اد ل�� ی��ل له وزن ال�ه� م�ة س�ة، و�ان� ت���� �ل 

م� ��� في نف�ه األهل�ة أن ی�ضح لل�ل��ة ��ا�ة ما ال�� س��فعه ن��� ال���ل على ذل� 

    .) ١١٧( االل��ام

وه��ا ی���� ل�ا م�� الع�ء ال�� وقع على عات� ال�ل��ة ت�اه األس�اق، وزاد الع�ء ع��ا  

وال  ق ال�ل��ة  م�ل�  ی�ضى  ال��  ال�جه  على  األس�اق  أم�ر  ت��  ل�  ول�ا  بها؛  ال���ف��  لة 

ال����ل�� ال����ان���، ف�ان ���ث الغ� وال��اوز على ال���� في األس�اق وتقاع� ال�اعة  

ال�ع���  ق�مه  ال��  ال�ق���   ��� ول�  وق�اع�ها.  ال�ل��ة  ب�عل��ات  االل��ام  ال��افة ع�  وع�ال 

ني ع� وضع ال��ق حالة اس���ائ�ة بل �ان ���ل حال األس�اق في ���� م� األح�ان  ال����ا

  ال س��ا ع��ما �ان� على حال�ها ال��ائ�ة. 

م�ا�عة   أع��ها ع�  ق�  وت��عها  ال�ل��ة  مهام  تع�د  أن  أ��ا  م�ا س��  ل�ا  ی��ح  ك�ا 

ة، فه�اك م� أو�ل وم�ا��ة �ل شيء ب�ف�ها وله�ا اس�عاض� ع� ذل� �ف��ة االل��ام أو ال��ال

له أم� ال��افة وه�اك م� أو�ل له وزن ال�ه� وه�اك م� أو�ل له ب�ع ال�لج وه�اك م� أو�ل 

 له داللة األغ�ام... إلخ. 

  اإلش�اف على داللة األغ�ام واأل�قار 

في إس�اد   -��ا �ان ��ل� عل�ه ح���اك  -ذ��نا أن ال�ل��ة �ان� تع��� على ن�ام االل��ام 

ى أش�اص �ع��ه�، ��ا ح�ث في ال����فات الع��م�ة ووزن ال�ه� و��ع ال�لج  �ع� ال�هام إل

و�ع� األم�ر األخ�� �ي ت�اف� على م�ل�ة األهالي وت�فف األم�ر ع� عاتقها. وس�ف 

  ن��ق ن��ذًجا ی���� على �افة ال���ن األخ�� مع �ع� االخ�الفات ال���فة.  

ر وت�زعها ب�� بل�ی�ي ال��امة وال���ق، درج� ال����� على أن ت���رد األغ�ام واأل�قا 

وح�ي ق�اب� ال��امة على ال�ل��� وال�ل� ال���قي م� ن��� ق�ابي ال���ق، ث� ع�ل ال��ز�ع 

فأص�ح ق�اب� ال��امة ���ل�ن على ال�الثة أر�اع وح�ل إخ�انه� في ال���ق على ال��ع  

قل في ح�� �ان اس�هالك  ال���قي؛ و��جع ذل� إلى أن اس�هالك س�ان ال���ق لل��م �ان أ

. واع�ادت بل��ة ال��امة أن  )١١٨( س�ان ال��امة وق�اها وما ی�ج� بها م� ق�ات ب���ان�ة �ان أك��

ت��ح أح� ال��ان ال��ام ت�ز�ع و��ع ه�ه األغ�ام �أسعار ال ت�قل �اهل األهالي. و�ان� م�ة عق�  

ن ال�ال  م�لًغا م�  ال�الل  مقابلها  ی�فع  �املة،  وُ�عل�  ال�اللة س�ة  االل��ام،  ��� ح��له على 

لل��ه�ر مع نها�ة �ل عام ان�هاء ف��ة االل��ام، و��� إشعاره� �إم�ان�ة ال�ق�م ل�� ی��� أن ���ل 
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ال�ي   وال��انة  بها،  س�ع�ل  ال�ي  ال��و�  ��ه  ی���  خ�اً�ا   ���� أن  ش���ة  االل��ام  على 

ال����� على اخ��ار ال��� س�ق�مها، ث� �ق�م م�ل� ال�ل��ة �ف�� خ�ا�ات ال��ق�م�� و 

  ال��اس�. 

و�ع� أن ت��هي ع�ل�ة الف�� وال�فاضلة تعل� ال�ل��ة أن م� س���لى ب�ع ه�ی� ال��ف��  

م� ال���انات ه� مأم�ر مع�� م� ق�لها وت��� ه�فها م� ه�ا الق�ار وه� حف� حق�ق أص�ابها  

��الء وال�الل�� أن �ق�م�ا وال������ لها م� ال�الع� وال�غال�ات ح�� ب�عها، وح��ت على ال

ب��ع ه�ی� ال��ف��، واش���� ت�اج� صاح�ها ح�ى ی�� ال��ع على ع��ه �ع� أن �ق�مها یً�ا ب��  

لل��� ال�� اخ�ارته ال�ل��ة، وأن ی�� ال��ع نقً�ا إال إذا ق�ل صاح� ال�الل" ال���ان ال��اع"  

ال�ائع وال�ان�ة م� ال�����، و�ان�   ذل�. وتقاض� ال�ل��ة مقابل ه�ه الع�ل�ة رو�����: واح�ة م�

ب��ل��ها لل�ل��م �ع� أن ت��ج لل�عي، و�ذا عادت ناق�ة الع�د  تل�م صاح� ه�ه ال���انات 

ف�ع�ى ذل� أن ال�اق� ق� ِب�َع خل�ة، و�ال�الي ُ�َعاق� الُ�ْ��ل�، ��ا ُ�عاق� عقاً�ا ش�یً�ا �ل  

  .  )١١٩( م� ی��خل في ع�ل�ات ال��ع م� ال��الء وال�الل��

وم� ال��ی� �ال��� أن ه�ا ال��ام ل� ��� �الق��ل على ��ل ال��، فق� اع��ض عل�ه  

ع�د م� ال��ار الف�س ذات م�ة، وتق�م�ا �ع���ة إلى ال���� ال��اسي ال����اني �ع���ن ف�ها  

ع� رف�ه� له، وقال�ا إنه ��� عل�ه� أن ���ل��ا أغ�امه� �أنف�ه�، وأن ُ���ف�ا على رع�ها  

�أنف�ه�، وفي ح��ة ال�ل��م أو مأم�ر ال�ل��ة، وما دام�ا مل��م�� �ق�اع� ال��ع فل��    و��عها

  . )١٢٠( ه�اك ض�� عل�ه�

ومه�ا ��� م� أم�، فق� �ل ع�� هللا ب� إب�ا��� الق�اب �ع�ل دالًال ل��ع األغ�ام م�ة 

م، إال  ١٩٤٤ثالثة ع�� س�ة، و�ان ی�اف�ه ال���� م� ال�اغ��� في ال���ل على االل��ام س�ة  

  .)١٢١( أنه أُع�ي االل��ام وُج�د له على ال�غ� م� وج�د م� دفع ض�انة أك�� م�ه

  ح�ائ� ال�ل��ة 

ع على عات� ال�ل��ة إع�اد ال����هات وال��ائ� العامة وغ�س األش�ار وال�ه�ر وال�رود  "وق

بها"، وفي إ�ار االل��ام به�ا ال�اج� أقام� ال�ل��ة ح��قة عامة في م�ی�ة ال��امة، و��ل� جه�ًدا  

ت����ها،   تق���ها و��ق  في  أب�ع�  ��ا  إف�ادها،  وع�م  و���اف�ها  بها  الع�ا�ة  في  ت���  ال 

، وأس�� بها ال�قاع� ل�ل�س العامة )١٢٢(قام� ح�لها س�اًجا وغ�س� بها األش�ار وال�رود وأ

وش��ت ف�ها ناف�رة لل��اه، وشق� لها ج�اول ال��اه ال�ي ت�قي أش�ارها وورودها وأع�ابها.. 
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إلخ، وألجل ه�ا ح��ت دخ�ل" ال�هال" واأل�فال غ�� ال�الغ�� ما ل� ��� معه� ش�ٌ� �الٌغ  

، ��ا أص�رت تعل��ات م��دة ت��ل دون أذ�ة ح��اناتها م�لًقا، وُأن�ر م� ُ�ق�م على  �ع��ي به�

  . )١٢٣(واح� م� ه�ه األفعال �ال��� عل�ه وم�ازاته �العقاب 

ول�ا زاد ع�د س�ان ال�ل��ة وات�ع� رقع�ها ن���ة ح��ة ال��سع الع��اني قام� �إن�اء 

رو��ة، وزودتها   ٢٦٨٤أنفق� عل�ها ح�الي  م، و ١٩٢٩ح��قة أخ�� لل��و�ح ع� ال��ان في عام  

�ال��اسي ووسائل ال�احة ال��ل��ة، ��ا شق� لها ج�ول ماء �لفها ال����، وق� �ان� ه�ه ال�فقات  

  .)١٢٤( إلى جان� غ��ها س�ً�ا في أن زادت م��وفات ال�ل��ة في ه�ا العام ع� إی�اداتها

ق�م ن�ج    ٣٠٠ب�� ارت�از� �ع��  ول�ي ت��في ال���قة ب�اتها أق�م� ال�ل��ة على حف�  

ع�ه ت�ف� ال�اء �غ�ارة أك�� م�ا �ان ی���� م�ه، وح�ل� ال����فى األم���اني على ماء م�  

ف��ة   ب�� �ل  ال���قة  ال�ل��ة ت�ود  أمامها. ��ا �ان�  ت�ج�  ال�ي  لل��ائ� ال�غ��ة  ال���  ه�ا 

  وأخ�� �����عة م� األش�ار ال����عة ال�ي ت�ل�ها م� ال�ارج.

�ان� ح��قة ال�ل��ة ت���� على ملع� ت�� أق�م� على تأج��ه للف�ق ال��اض�ة في و 

ال�����، وح�ل� م� خالله على �ع� الع�ائ�، وفي ال�ق� نف�ه �ان �ق��ه األهالي لل��ل�ة  

. ��ا اح��ت على ح��قة ح��انات صغ��ة ت��ن� م� س�ع م�الت ض�� أك�� )١٢٥(وخالفه

. وم� األش�اء ال�ي ع��� بها ال�ل��ة في ال���قة أ�ً�ا  )١٢٦( م٤١٩٣م� ن�ع م� ال���انات س�ة  

  إقامة �ع� ع��ن ال��اه ال�ي أحا�� �ع�ها �ال��ا�� وجعل�ها م�ا�ح ف�ان� ف��ة م����ة. 

�ال���قة ل�� ��نها ح��قة فق� بل ألنها م�ان   ال�ل��ة ق� اه���  أن  ل�ا  ی����  وه��ا 

ال�ف�، ف��اخلها أ ال�ي �ان� ت��ه��  لل��ل�ة وال��و�ح ع�  ���� �ع� ال��ار�ات ال��اض�ة 

ال�الغ��، ��ا ت���� ح��قة ح��انات م�غ�ة ج�ب� إل�ها األ�فال ال�غار؛ وألجل ه�ا ح�ص� 

ال�ل��ة على ت�ف�� س�ل ال�احة وال�ل�س ف�ها، ��ا ح�ص� على ال�فا� على ورودها وأش�ارها  

  م� ع�� العاب���.

   ال�ل��ة وأص�اب ال�ه�

ل��ة دوٌر ال ���� إغفاله ت�اه أص�اب ال�ه� ال���لفة: م� ق�اب�� وح�ال��  كان لل�

 وحالق�� وخ�از�� وس�اك�� وسائق�� وأص�اب ال��اع� وال�قاهي... إلخ.
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وس���أ ه�ه الف��ة �ال�قاهي وأص�ابها، فق� ان���ت ال�قاهي في ن�احي اْلَ�َ�اَمة �افة، 

ت�� إش�اف ال�ل��ة، ف��� لها ق�اع� وض�ا�� وق�ان��  داخل األس�اق وخارجها، وج��عها وقع 

  وأل�م� بها ال���ع، وف�ض� عل�ها رس�ًما ثاب�ة شه�ً�ا.  -اس�ه�ف� راحة ال��ان -

وم� ه�ه الق�اع� أن جعل� ال���وق ال�اكي "الف�نغ�اف" �ع�ل في أوقات �ع��ها وم� 

عه�ها جل� األف��ن وال����    . ��ا م�ع� م�� ب�ا�ة)١٢٧( ��الف تل� الق�اع� �ان ی�ال ج�اءه

أو خارجها،   ال�قاهي  داخل  تعا��ها  أو  ال��امة  إلى  ال����ات  والع�ق وغ��ه م�  وال���رات 

وح�ًصا على اآلداب العامة .  )١٢٨(وه�دت ال���ه� له�ه القاع�ة �ال��اء أو �الغ�امة أو به�ا مًعا

م�ا��ة   اس��انات  أ�ة  ب�ع  أو  االس��انات جل�  �ائعي  على  ��ا ح��ت  واألخالق،  لآلداب 

و�ال��ع ع�م ت�غ�لها في   ).١٢٩( اش���� ع�م ج�از ب�عها ما ل� ��� عل�ها ��ا�ع دائ�ة ال�ل��ة

  ال�قاهي. 

م ح�رت ج��ع أص�اب ال�قاهي ال�ائ�ة داخل ال��ق وفي ١٩٤٠مارس عام    ٢٠وفي  

وقف� آلة أ��افه؛ م� ت�غ�ل ال�ادی� ���ت م�تفع ی�ذ� أص�اب ال��الت الق���ة م�ه�، وأ

   ).١٣٠(ال��الف 

ك�ا أنها قام� ب���ی� أسعار ما �ق�م�نه م� م��و�ات لألهالي ح�ى ال �ق�م�ا �اس�غالل 

األهالي، فق� أوضح الع�� ال��خ م��� ر��ع ب� ع�� القادر فق�هي ألع�اء م�ل� ال�ل��ة 

ف��ای�   "ال�لة"    ١٩٤٤في  ال�ا�:  ی��ع�ن  ال�قاهي  مق�ار مع��    -أن أص�اب  مع    -وهي 

�آنة واح�ة على ال�غ� م� ان�فاض    - "وهي مق�ار مع�� أ��ا"    - ال�ل�� �آن���، واالس��انة  

سع� ال�ا� ورخ� ث��ه مقارنة �الف��ة ال�ا�قة فق�ر ال��ل� أن ���ن سع� ملة ال�ا� مع 

   ).١٣١(ال�ل�� �آنة ور�ع واالس��انة ب��ف آنة، وُأخ�� م�ی� ال����� ب�ل�

وعلى ال�غ� م� �ل ه�ه ال��ا�� إال أن األهالي �ل�ا �����ن م� ال�قاهي، فق� تق�م  

�ع� األهالي م� ف��� "مق�ل" إلى ال�ل��ة ����� یلف��ن ن�� م�ل�ها إلى وج�د ال�قاهي في  

داخلها،  ال���ع� م�  �ال���ج  و��روا ش��اه�  ذل� غ�� الئ�،  واع���وا  ال�ل�  داخل  الف�قان 

م� ��نها م���ًعا ل�� ال ع�ل له، و�ل��ا م� ال��ل� إغالق ال�قاهي في ف��قه�    واش���ا أ�ً�ا

أو اس�ات ال�ادی� ف�ها. فق�ر ال��ل� م�ع ت�غ�ل االس��انات أو ال�ادی� في ال�قاهي ل�ًال، ��ا  

ق�ر ع�م ال��اح �ف�ح ال�قاهي ق�ل ال���ل على إجازة م�ها، وح�� وضع ��اسي في ال��ارع 

  ). ١٣٢(ال�قاهي إال �ع� م�افق�هاوال��ق أمام 
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ول� �ق��� م�ض�ع ال���ل على رخ�ة ���اولة ال�ه�ة على ال�قاهي فق� بل ش�ل 

أن ���ل �ل ق�اب   ج��ع ال�ه�: وم�ها الق�اب��. فق� اق��ح ال�اج خل�ل ب� إب�ا��� �ان�

ی��ع الل�� أو ��ارس مه�ة ال��ح على إجازة م� ال�ل��ة، وأن ت���� على م�اد ی�عه� الق�اب 

ب��ف��ها، وأن ت��ن ه�ه اإلجازة س���ة، وُ��فع ع�ها رس� ق�ره رو����� س��ً�ا. وم� ��الف ه�ه 

  فعل ��� ه�ا ال��ام.   و�ال )١٣٣( ال���د ��� م� ح� ال�ل��ة س�� إجازته وتق���ه إلى ال��اك�ة

و�ان� َت����: أن    )١٣٤(كان� اإلجازة ت��د في م�لع �ل عام ه���، �ع� دفع ال�س�م

ی�عه� الق�اب �أن ���ن سالً�ا م� األم�اض ال�ع��ة ه� وم� معه، وأن ���ن م�له في ال��ق 

ا ألح�، ال�س�ي، و�ان ل�ل ق�اب ن��� م� ال��اشي ی�عه� أن ی���ه ب�ف�ه وال ی��ع م�ه ش��ً 

وأال ی��ح إال في مق�� ال�ل��ة، وأن ت��ن ح��اناته ُم��أة م� �ل م�ض، وأن ی�قل ل��ه م�  

ال�ق�� إلى م�له في ق�اش ن���، وأن ُت�ه� ذب���ه ��ات� ال�ل��ة، وأن یل��م �األسعار ال�ي  

   ).١٣٥( ت��دها، وأن ت��ن أدواته ن��فة و��ل� م�له

� أرس� ال�ل��ة لها الق�اع� وال��ا�� ال�ي ص�� في أما ع� ال��اع� ��افة أن�اعها فق

م�ل�ة ال��ا���� وص��ه� العامة أ��ا، فق� أل�م� ال�ل��ة �ل أص�اب ال��اع� �ال���ل 

واش���� في صاح�  �األس���،  وتغ���ها  وت�ل�� م�اع�ه�  ال��ا�،  ل��اولة  على رخ�ة 

الُ�ع��ة، ون�افة مال��ه�، ون�افة  ال��ع� والعامل�� معه ال�المة م� ج��ع األم�اض ال�ل��ة و 

ال��ع� على م�ار ال��م، وغ�ل األواني �ع� اس���امها �ال�اء ال�اخ� وت���فها �الف�� ال���فة،  

وحف�   ی�مً�ا،  لل��ب  ن���  ماء  وت�ف��  ال��اع�،  ل��تاد�  والف��  وال�اب�ن  ال�اء  وت�ف�� 

رز والل��م ال����خة م� ی�م آلخ�.  األ�ع�ة ال����خة مغ�اه م� ال��اب وغ��ه، وم�ع إ�قاء األ

  ).١٣٦( وح��ت رمي الف�الت في ال��قات 

م ق�ر م�ل� ال�ل��ة م���عة الق�اع� ال�ي ت��� ع�ل ال��ال��  ١٩٣٨أغ���    ١٦وفي  

في ن�اق بل��ة ال��امة، وم�ها أال ���ح ل���ع ال��ال�� ال��ام به�ه ال�ه�ة دون أن ���ل�ا 

�ن�ا حامل�� ن�ً�ا م� مق�ها �ع� ت���ل أس�ائه� وج���اته� وم�ل  على اجازة م� ال�ل��ة، وأن ��

وأن ���� في نها�ة �ل   –س��اه�. ��ا أل�م� �ل َح�َّال أن ی�فع ���ة ال���ة ال�ي ���ل�ها 

س�ة إلى دائ�تها ل���ل اس�ه و��فع رسً�ا ق�ره أر�ع آنات. وفي حالة إذا رغ� ال��ال ع�  

مغادرة وأرد  الع�ل  في  ����د   االس���ار  وأن  ح�زته  في  ال�ي  ال���ة  ی�د  أن  فأل�م�ه  ال�الد 

   ).١٣٧( ����ها
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ك�ا ُم�ع ال�الق ال��اب �أ� م�ض م� األم�اض م� م�ارسة ال�القة؛ فعلى س��ل 

ن� على  ١٩٤٢مارس  ٥ال��ال ورد في وثائ� ال�ل��ة خ�اب ص�ر ع� م��� معاونها في 

� ال���ة: ن�ً�ا إلصاب��� ���ض مع� خ���  ما یلي: ح��ة ال���� ول�ي ب� م�� ال����م: �ع

��� عل��� إغالق م�ل�� في ��ف أر�ع وع���� ساعة و�ال س�ق�م�� ال�ل��ة إلى م���ة ب��  

  .) ١٣٨( ال�ولة 

وذات ی�م أل� ���ق ال��امة ح��� أض� ����� م� الفق�اء على إث� ان�الع ال���ان م�  

س��ع ع�� أع�اء ال��ل� ال�ل�� إذ ق�روا  أح� أف�ان ال���، وق� �ان له�ا ال�ادث رد فعل  

ح�� وج�د أف�ان ال��از�� في األك�اخ س�اء في ال��ق أو في ال��ی�ة، ونقل ج��ع األف�ان إلى  

أ��اف األس�اق، ��ا ح��ت على أص�اب األمالك أن ی�ج�وا أمالكه� لل��از�� إال إذا �ان� 

م�تفًعة ولها ن�اف� لل�خان، وأن ی�ضع  في م�ان م���ة �ال��ا وال�� ش���ة أن ت��ن ُم�قًفة و 

لها أل�اح عازلة ع�� ال�قف ت��ع له�� ال�ار أن ��� أخ�اب ال�قف، وم�ع ال��از�� م� أن 

  ). ١٣٩( ���ن�ا ش�ً�ا م� ال��� لل��م ال�الي، أو ت�ك ال�ار في ال���ر ل�ًال 

وع��ما اش��ى الع�� ال�اج إب�ا��� ب� على ال��ق�ي م� مغاالة ت�ار األس�اك في 

أسعارها ق�ر ال��ل� أن �أخ� �ل س�اك إجازة بها م�اد یل��م بها ��ا في حالة الق�اب�� وأن  

م ُم�ح �ائع� ال��� إجازة س���ة ن���  ١٩٤٤وفي مای�    ).١٤٠(ی�عه� ب��ع ال��� �ال�ع� ال���د 

� م�ادها على أن یل��م ال��َّاك ��ا ف�ها م� ش�و�، و�ان اله�ف حف� ب�ع  رو�����، ون�

. وم� ه�ه ال��و� أن ���ن حاملها )١٤١( ال��� م� ع�� ال�ائع�� ال�ی� ی�الع��ن �األسعار

خالً�ا م� األم�اض ال�ع��ة والق�وح، وأن ی��ع س��ه في س�ق ال��� ال�اص، وأن ���ن ذل�  

ال�ع� ال�� ���ده م�ی� ال����� أو م�ل� ال�ل��ة، وأن ���ن م��انه  علً�ا ل�ل ف�د، وأن ی��ع �

ال�ل��ة   ل�ف��  ُ��ل�ه  وأن  فاس�،  م� س��  ل��ه  ما  ی��ع  وأال  �املة،  وأوزانه  دوًما م���ً�ا 

إلتالفه. وأن ی��ع ال��� �ازًجا، وأال ُی�قي عل�ه م�ف�ً�ا في ال�لج م� ی�م ألخ� ث� ی��عه،  

  ). ١٤٢(لفو�ان� ت��� رخ�ة ال��ا

أن   م�ه�  بل �ل��  �غ�� ض�ا��،  �ع�ل�ن  ال�قاءی�(ال���ر�ة)  أ�ً�ا  ال�ل��ة  ت��ك  ول� 

  . )١٤٣( ی��جه�ا إلى دائ�ة ال�ل��ة ل����ل أس�ائه� وأخ� ��اقات إلث�ات ش����ه�

م أرسل م���ار ال����� خ�اً�ا إلى م�ل� ال�ل��ة ی��� ��ه أنه  ١٩٤٤ی�ن��   ١٦وفي  

ا�ات ����ص األسعار الفاح�ة ال�ي ��ل�ها ال�قاءون اإلی�ان��ن م�  جاءته الع�ی� م� ال��
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أص�اب ال���ت، وأنه� ال �أل�ن جهً�ا في م�اصلة �ل� ال��ادة أس���ً�ا ال س��ا أنه ال ی�ج� 

ال�ل��ة �ل� ال����ار ن��   َیِ�دون م�ه م� أمالك  ی�قاض�نه. ول�ا �ان ال�اء ال��  حٌ� ل�ا 

ال��ل� أن أك�� ال�قاءی� ق� ت���ا مه�ة ال�قا�ة، ومارس�ا أشغاًال ال��ألة. و�ع� ال��� رأ�  

أخ��، وأن األسعار ال�ي ��ل��نها معق�لة �ال���ة ل�الة الغالء ال�ي ت�ه�ها ال�الد، إذ ال ت�ع��  

آنة واح�ة أو أقل لل���ار، وق� ت��� قل�ًال في حالة ال��الت ال�ع��ة ع� اآل�ار، ول�ل� ت�ك  

لى ما ه� عل�ه م�افة أن ی�ف� ال�قاءون و�����ا ال��فة م�ا ی���� في أزمة  ال��ل� األم� ع

  . )١٤٤( الس��ا في ف�ل ال���

  ال�ه��اء

كان ت���� ش�ارع م�ی�ة ال��امة وس�قها و��قها وم�ازلها م� ال�هام األساس�ة لل�ل��ة، 

ل��ل��  م��ًرا  ل�ل�  فأس��  أ�ً�ا  �ه  ال���مة  اه���  وق�  ���ً�ا.  عل�ه  ال�اقة   وح�ص� 

ال��ی�ة   وأنارت  واألس�اق  ال�ور  إلى  ال�ه��ائ�ة  األسالك  م�  في  ال�ل��ة  وساه��  ال�ه��ائ�ة، 

  وش�ارعها وح�ائقها. 

و�ان� ه�اك �ل�ات دائ�ة إلت�ام ت���� ال��ی�ة، إال أن اإلم�انات وال��وف �ان� ت��ل 

م أوضح معاون ال�ل��ة ألع�اء ال��ل� أنه  ١٩٤٤دون ات�ام ه�ا اله�ف، ففي مای� م� عام  

ال ت�ج� ل��ه ل��ات �ا��ه ل����� ال��ی�ة وال��ق. واق��ح أن �ق�م ب����� ال��ق وال��ارع ال�ئ���ة  

�، وأن ��فئ �اقي أرجاء ال��ی�ة، ف�اف� أع�اء ال��ل� و�ل��ا ال���ل على ل��ات �ا��ة  فق

. وعلى ال�غ� م� ذل� اس���ت األزمة ح�ى �ل� ال�ع��� )١٤٥(ل��ار ج��ع ال��ق ح�� العادة

  ). ١٤٦(ال����اني في ال����� لل�ل��ة ال���� م� الل��ات م� اله�� 

�ان   ول�ا  ال��ا�ة،  في  للغا�ة  عال�ة  االس�هالك  وأسعار  ال�ه��اء  ت�ص�ل  ت�لفة  كان� 

الك. فال�ع�  ال��ل� ال�ل�� ���� لل���مة ل��ل� م� إدارة ال�ه��اء ت���� سع� االس�ه

ال��ارع   اس�هالك  اإلدارة ح���� على  �ان� ت��له  أن    ٥ال��  ال�ل��ة  لل��ن��، ف�أت  آنات 

  آنات.   ٤ُ��ف� إلى  

  إ�فاء ال��ائ�

ال���� ��ارة ع� خ�� یه�د ح�اة األف�اد وال���انات وال���ل�ات ال س��ا في ال��ازل 

���ل واألخ�اب؛ ول�ا ح�ص� ال���مات ال��ائ�ة واألك�اخ ال�ي �ان� ت��ى م� ال���� وسعف ال

على ت�ف�� خ�مة إ�فاء ال��ائ� في �ل م�ان، وه�ه ال��مة ق� م�ت ���احل ع�ة ح�ى وصل� 
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إلى ال��ل ال�� ن�اه اآلن، و�ل��ة ال��امة ل� ت�� �ع��ة ع� ذل�، وفي ت�اول�ا ل����ة ��ام ال�ل��ة  

ل��ع وق�ع ال��ائ�، و�ج�اءات للق�اء   به�ه ال�ه�ة ن��� إلى أنها ات��ت إج�اءات اح��از�ة

  على ال��ائ� إذا ن���، و�ج�اءات ما �ع� ال��ائ� ت��ل� في م�اع�ة م�����ها.  

فأما اإلج�اءات االح��از�ة فق� ت��ل� في وضع الق�اع� ال�ي ت�ف� ع��� األمان وتقل� 

�: ���ع اس�ع�ال  اح��ال�ة ن��ب ال��ائ� على ق�ر ال����اع، وم�ها ما أل�م� �ه م�الت ال�ف

ال�ار أو ال��خ�� ف�ها، وم�ع ح�ازة أك�� م� خ��ة وع���� ت��ة ب��ول وخ�� ت��ات نف�  

لل��ل ال�اح� إذا �ان داخل ح�ود ال�ل��ة. ��ا م�ع� أص�اب ال��ارات أن ���ن�ا ل��اراته� 

ن�ل�  م� ال�ف� إال �ق�ر. وقام� �إن�اء م��ن في م��قة ال�����ة �الق�ب م� مق� ش��ة "ا

أج�ة   مقابل  ال�ائ�  ال��الت  و���ول  نف�  ل�����  وال���ول؛  ال�ف�  �اعة  آیل" م� أجل  ب�ش�� 

الُ�َ��ن   ���ادرة  ال���ة  ه�ه  م�  أك��  م�له  في  ��عل  ال��  وأن�رت  ��اء.  ل��  معل�مة 

م���ع    – ��ا �ال�� أص�اب ه�ه ال��الت أن �علق�ا الف�ات ُ�ِ�َ� عل�ها (نف�    )١٤٧( ومقاضاته

   ).١٤٨(  �)ال��خ�

ك�ا ح�َّرت أ�ً�ا أص�اب أف�ان ال��� م� ت�ك ت�ان��ه� "أف�انه�" م��علة ل�ًال، وأم�ته�  

أن ��قف�ا ُسُقفها �غ�� ال�عف وال���� واألخ�اب. وش�ع� ش�ً�ا ف��ً�ا في م�ع ب�اء األك�اخ في  

�� وال�عف  ال��ارع ال�ئ��ة أو الق���ة م�ها ح�ى انق�ض وج�دها ت�اًما. ول� ت��ح ب��ع ال�

وال���� وما على ه�ه ال�اكلة إال في أماك� م�ا�ة ���ران م���ة �ال��� واألس���. و�ع� أن 

ت��رت ال��ی�ة واك��� �ال��اجات وال��الت ال���ان���ة �ان م� ال��ور� ات�اذ االح��ا�ات  

�ة  ال�ي تالئ� ه�ا ال�ضع؛ فف�ض� على صاح� �ل م�ل أن ی�ف� في م�له م�افئ ال�ار ال��و 

ال���فة و��ل� في م���دعات ال���ول، ��ا ف�ض� على أص�اب ه�ه ال��الت أن ی�ق�ا في  

  - ال��ارات وال�راجات ال��ار�ة وخالفه  –م�الته� خ��ة أك�اس رمل، وأال تقام م�الت إصالح  

  ). ١٤٩(ق���ه م� م���دعات ال�ف� وال���ول

م  ١٩٣٧س�����    ٢٦ل�� في  ك�ا جل�� ال�ل��ة أج�اًسا وضع�ها في ف�قان ال��ی�ة، وأع

أن ه�ه األج�اس لغا�ة واح�ة هي إن�ار ال�اس ع��ما ت��� ال��ائ�، فإذا ش� ح��� أص�ح  

جائً�ا ل�ل ف�د أن ی�ق األج�اس ل����ه رجال ال��افئ إلى م�ل ال�ادث. وح�رت م� دقها ب�ون 

  ح�ى ال ی�� ذل� الف�ع في قل�ب األهالي.   )١٥٠(ح��� أبً�ا
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أما اإلج�اءات ال��علقة �إ�فاء ال��ائ� ف���ل� في ت���� ف�قة ح�ی�ة م�ر�ة على إ�فاء 

م ت��� أن ال�ل��ة  ١٩٣٤وق� ع��نا على وث�قة تع�د إلى عام    ).١٥١( ال��ائ� ب�ع� م� ال���مة

  كان� ت��ل� ح����: خ�� س�ارات: إح�اه� �ان� ل�ش ال��ارع وال��ق وم�اف�ة ال����.

م؛ اق��ح ال��خ  ١٩٣٦هائل ن�� في أح� م�الت �اعة ال��� عام    وفي أعقاب ح���

إس�اق ب� ع�� ال�ح�� ال�ان أن ��عل على �ل ب�� ارت�از� ماس�رة رئ��ة م��لة �ال���ع  

ت��ن خاصة ���ارات ال��افئ، ��ا اق��ح ت���� ف�قة خاصة إل�فاء ال��ائ� ف�اف� ال��ل� 

  ).١٥٢(على ذل�

ال�ل��ُة ه�ا م شَ� ح��ٌ� ه١٩٣٨وفي عام   فأولْ�  ال�ه� ع�َة أس�اٍق؛  ال��ی�ِة  ائٌل في 

م على س�ارِة إ�فاٍء أُه�ی� إل�ها مْ� ال��ِخ ١٩٣٨ال��ث ع�ای�ها؛ و��اًء عل�ه ح�لْ� في عام  

م له�ا الغ�ض، ث� اش��ْت ع�ة ١٩٤٠ح�� ب� ���ى. و�ع�ها خ��ْ� م�الَغ أخ�� في س�ة  

عام   واإل�فاء  لل�ِش  و ١٩٤٧س�اراٍت  ج�ی�ًة م،  م���عًة  اش��ْت  أْن  �عَ�  م�افئ  ف�قَة  ��نْ� 

    ).١٥٣( جعل�ها قادرًة على ال��اِم ب�اج�اِتها

أما ع� م�قف ال�ل��ة م� م����ي ال��ائ� ف�ان ج�ی�ا �ال�ق�ی�، ن��� ه�ا على س��ل 

  ال��ال ال ال��� أن ال�ل��ة ق� أع�ت ص��وقا ل��ف� م�ه على أع�ال ال�� �ال��اج� ال�ي ت��اج 

. وق�  )١٥٤(إلى رعا�ة وخ��� م�ه م�لًغا ل�����ي ح��� ع�ف بـ "ح��� العاش� م� م��م"

وصل معاون ال�ل��ة خ�ا�ا م� م���ار ح��مة ال����� ی��ئ ��ه ال��ل� �أن ال��خ ح�� ب�  

رو��ة م� مال�ة ال���مة    ٢٠٠٠رو��ة م� ماله ال�اص وم�لغ    ���٢٠٠٠ى ق� أم� ب�فع م�لغ  

���، وأنه ق� أم� أال ی�زع على ح�� ال��� ال���قي لل��ائع ال�الفة بل على  ل�����ي ه�ا ال�

   ).١٥٥( ح�� فق� األش�اص ال�ی� خ��وا م��ل�اته� ول�� له� وس�لة أخ�� لل���

  ال��اس�ات ال�ی��ة  

ع��� ال�ل��ة ال��اس�ات ال�ی��ة تع��ً�ا یل�� بها و���م�ها، وال��الع ل�ثائقها ال�ي �ان� 

�ل م�اس�ة یل�� ذل� دون أدنى ع�اء، وم� ال��اس�ات ال�ي �ان� لها �ق�سها    ت��رها ع�� 

�ان�   األخ�� م� شه� ش��ان م� �ل عام  األس��ع  ففي  ال����ة شه� رم�ان.  و�ج�اءاتها 

ت��ر إعالًنا ت��� ��ه لع��م س�ان ال��امة ما ��� أن یل��م�ا �ه م� ق�اع� في ه�ا ال�ه�  

� واألكل وال��ب في ال��ق أو األس�اق ما ب�� م�فعي اإلم�اك  الف��ل، وم�ها: م�ع ال��خ� 

واإلف�ار. وم�ع ف�ح ال��اع� وال�قاهي أث�اء ال�هار، وم�ع خ�� ال��� علً�ا في ال�هار إال ع�� 
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وق� مع��، و��ل� ح�� اس�ع�ال اآلالت ال��س���ة على اخ�الف أن�اعها في ال�قاهي وال���ت  

  ).١٥٦( ال�ادی� أناء الل�ل وال�هار �اس���اء

و���ر ب�ا أن ن��� ه�ا أنه ع��ما �ل� صاح� م�ع� "أن��ني" م� ال�ل��ة أن ت��ح له 

  ).  ١٥٧(�ال��خ في شه� رم�ان نهاًرا م� أجل ع�الئه م� األجان� رف� ال��ل� �ل�ه

وق� درج� العادة على تع��ل انعقاد جل�ات م�ل� ال�ل��ة أث�اء شه� رم�ان ال��ارك  

  ت�ق�ً�ا وتع��ً�ا له.  

� ال�ل��ة ت��� م� ح�� ال�ارد م� ال��اد الغ�ائ�ة وعلى رأسها الل��م، ففي شه� ك�ا �ان

قام� ال�ل��ة ���اء ال�اش�ة ال�ي ت�د إلى ال�����   ١٩٤٤ه ال��اف�  ١٣٦٣رم�ان م� عام  

على ح�اب دائ�ة ال����� ث� قام� ب��ع ل��مها لألهالي �أسعار في م��اول ال���ع رفقا �الفق�اء 

رأًسا م�   ٣٦٤رأًسا م� الغ�� و  ١١١٧ق� ُذ�ح في ه�ا العام في ال��امة وح�ها  وال��اك��، و 

. وق� �ان ذل� ی�ضخ ارتفاع ال��لغ ال��ص�د ل�اردات شه� رم�ان ع� ���ة شه�ر )١٥٨( ال�ق�

  ال��ة. 

و����ص ال��ارات �ان ُ���� على سائق�ها في األ�ام العاد�ة ال��� في أوقات مع��ة  

ِذَن له رئ�� ال��ل��. أما في شه� رم�ان ف�ان ���ح لل��ارات أن تع�ل م� الل�ل إال م� أَ 

��ال الل�ل م� ب�ا�ة ال�ه� إلى نهای�ه. و��ل� في ل�الي ال����� أ� م� غ�ة شه� هللا ال���م 

وذل� ل�ع��� ه�ه األ�ام والل�الي   )١٥٩(إلى الل�لة ال�ان�ة ع��ة و��ل� ثالث ل�الي م� شه� صف�

  وش�ع�ه�.  ع�� س�ة ال�����

ك�ا �ان� ال�ل��ة تعل� دائً�ا م� ب�ا�ة ال��م األول و�لى ال��م ال�ال� ع�� م� شه� م��م 

م�ع اس�ع�ال ال���وق ال�اكي (الف�نغ�اف) ب�اخل األس�اق وفي ال�قاهي وال��الت، و��ل�  

ان� ُتعل�  في ال���ت اح��اًما له�ه األ�ام. وق� �لف� إدارة ال���ة �ال��� على ال��الف��. ��ا �

أص�اب �ل ال��الت ال��اورة لل��اج� ال�ی� ���ع�ل�ن اآلالت: �ال�ادی� وال��س�قى وال���وق 

   ).١٦٠( ال�اكي �أن ی��قف�ا ع� ت�غ�لها إ�ان أوقات ال�الة اح��اما لل��ادة

م�    –أح� ق�اة م���ة ال��ع    –وع��ما اش��ى ال��خ ع�� الل��� م��� آل سع�  

ي أص�ابها م� ال��� ال�اقع ع�� ال���� ال�امع، وال�ي ح�ل� ال���قة ع��ات ال�اء ال�ي ���ق

إلى م���قع ملئ �ال��اسات وض��ج نه�� ال���� م�ا �ان ی��ت� عل�ه إی�اء ال��ل�� في  

  . )١٦١(صالته�، ق�ر ال��ل� نقله� إلى م�ل آخ�
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م�ة   وذات  ال����اع،  �ق�ر  ال�آت�  م�  االق��اع  ع�م  على  ال�ل��ة  اع�ادت  تق�ر ك�ا 

ال��ف  ال��ل� ه��ة  اش��ى أص�ا�ه �لف  فل�ا  ال��ام  �ف���  ال�ائ�  (العاب�)  مآت�  اق��اع 

  .) ١٦٢( �ال�عای�ة فل�ا ح��وه وج�وه مآت�ا فق�روا ع�م اق��اعه

اخ�ال�  ال���ة م�ع  ه�ه  ال��ور في  ق�ان��  �افة  ال�ي وج�ت في  ال�اب�ة  الق�اع�  وم� 

ُ���ح فق� في حالة أن ���ن�ا م� أس�ة واح�ة. ��ا   ال�جال �ال��اء في ال��ارات، ول�� �ان

م�ع اخ�ال� ال�جال وال��اء داخل ال����ا، إال ال��اء "ال�اف�ات" م� غ�� أهل ال����� الالئي  

ی�خل� مع أزواجه�، أما غ��ه� فال ���ح له� دخ�ل ال����ا في وق� ال�جال. وخ��� 

في ذل�. وق� ت� إشعار أص�اب دور ال����ا  ال�ل��ة ل�لة في �ل أس��ع لل��اء فق� إذا رغ��  

ب�ل�. وق� اح�ج أح� أص�اب دور ال����ا على ه�ه الق�ارات وذ�� أن ال��اء ��ل�� في م�ان  

م��� له�، وأن ه�ا االج�اء ل� ���� إال �ع� ش�ائه ال��ان فأك� ال��ل� على نفاذه. وق� 

ة. ول�ا ال وق� �ان� ال���مة كان� تل� ر��ة ش�خ ال����� ال��خ سل�ان ب� ح�� آل خل�ف

ال������ة ح���ة على ع�م اخ�ال� ال�جال �ال��اء في �افة األم�ر ح�ى أنها ق� أقام� الُ�ُ�ر  

  .  )١٦٣(  ع�� اآل�ار االرت�از�ة ألجل ه�ا الغ�ض، ف�ان لل�جال م�انه� ولل��اء م�انه�

  ال���انات في قان�ن ال�ل��ة 

دعا اإلسالم إلى ال�ح�ة وال�ف� ح�ى �ال���ان، ول�ا �ان قان�ن ال�ل��ة ق� اس�له� روح 

اإلسالم في �ع� م�اده؛ ل�ا أف�د مادة أساس�ة لل���انات ورعای�ها، و��ه م�ع ت���ل دواب  

م��في   وأع�ى  �الق�وح،  وال��ا�ة  م�ها  ال���فة  ت�غ�ل  وح��  �اق�ها،  ع�  ز�ادة  ال��ل 

م�اس�ة ال��الف��، ��ا ن� على ع�م ض�ب ال���ان ض�ً�ا م��ًحا إال ما ه�    ال�ل��ة ال�� في

  . )١٦٤(ال��ور� ل��قه

وق� �ان ُی�ف� إلى ال����� �ع� أع�اء ج��عة ع��م اله�� ال�ي ت�عى "ج���ة ال�ف� 

ال�ل��ة ����ة   �ال���ان"، وق� ��� ال���ان أ. آر. وت�� تق���ا ع� ز�ارة قام بها ل�ق�� 

ی�ای�   ال��� في  ال��ح في  ١٩٣٧معاونها م��� صالح  أنه اس����  ��ه  م، و�ان م�ا جاء 

ب��افة ال��ان، ��ا أشاد �غ�ل ال�م ب�ق�ه �ال�اء و����قة ذ�ح الق�اب  مق�� ال�ل��ة، وأشاد  

  ، وهي �ال��ع ���قة ال��ح اإلسالم�ة.  )١٦٥( لألغ�ام وال�اع�
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وم� األش�اء ال�ي ت����ها ال�ادة ال�اصة �ال���انات أ�ً�ا م�عها أن ت��ح داخل ن�اق 

ال���انات وال ت�ل�ها ل�اح�ها    ال�ل��ة ب�ون راعي، و�ذا ح�ث ذل� �ان� ال�ل��ة ت�ادر تل�

  دون أن ی�فع ما أنفق�ه ال�ل��ة عل�ها لل�عام.  

و����ص ال���انات ال�الة فق� اح��� قان�ن ال����عات األول ال�� ص�ر �ي ی���  

الع�ل في ال�ل��ة على �ع� ال��ا�� به�ا ال�أن؛ إذ ن�� ال�ادة ال�ان�ة ع�� م�ه على أن  

��انات: �ال���� أو الغ�� أو ال�اع� وغ��ها فعل�ه أن �أخ�ه  م� وج� ما ش�د أو ضل م� ال�

إلى مق� أم�� ال��امة، وعلى أص�ابها أن �ق�م�ا �لً�ا الس��جاعها. و�ل ح��ان ُ��ل� ل�اح�ه  

ُی�خ� عل�ه رو��ة واح�ة، ث� ت�ل� ه�ه األم�ال في ال�ها�ة لل�ل��ة، و�ل م� ُی�قي ع��ه ح��ان 

على م�اف�ة م� صاح�ه ��از� �أش� أن�اع العقاب ع��ما ت���    وج�ه أمًال م�ه في أن ���ل

ومع م�ور األ�ام تغ�� ذل� القان�ن وأص��� ال���انات ال�الة ت�اق إلى ال�ل��ة    ).١٦٦( إدان�ه

كي ت�ع�ها ث� تق�م �إعالن عام ح�ى ت��� ألص�ابها الع��ر عل�ها، وال ت�ق�ها ل�یها أك�� م� 

  أن ����ل على صاح�ها �ق�م ب�فع ما أنفق�ه ال�ل��ة على ح��انه.   شه� ث� تق�م ب��عها، وفي حالة

  ال�ل��ة والفق�اء 

ك�ا �ان الفق�اء م�ل اه��ام ون�� ال�ل��ة ���ل دائ� ال س��ا وق� األزمات ال�ي �ان� 

ال�ق�رة على   ت���� ن��ة ال�س�م  الل��ات االن�ان�ة في ه�ا اإل�ار  ال�الد، وم�  بها  ت�� 

م� ن��ة   ٪ ٢٥م ص�ر ق�ار ع� م�ل� بل��ة ال��امة ت���� ١٩٢٨ففي عام  م�ازل الفق�اء،

ال�س�م ال�ق�رة على الفق�اء وال��اك�� م� س�ان ال�ل��ة رح�ة وشفقة به�، و�ان ���ل الق�ار 

. وفي العام ال�الي  )١٦٧( ال�ع� م� ال�ی� وقع�ا ت�� ��وف حال� ب��ه� و��� دفع ه�ه ال�س�م

رو��ة. ��ا أعفي الفق�اء م� أص�اب ال�ه� ٦٨٨٦ت��ر ذل� اإلج�اء م�ا �لف ال�ل��ة ح�الي  

ال�ی� �ان�ا ی�فع�ن رس�ًما لل�ل��ة م� دفع ه�ه ال�س�م، فعلى س��ل ال��ال �ان ال�الق�ن ی�فع�ن  

م وم� رح�ة  ١٩٣٦  رو����� س��ً�ا مقابل ال���ل على إجازة الع�ل في ه�ه ال�ه�ة م�� عام

ال��ل� أن أعفى الفق�اء ال����ل�� م� أهل ه�ه ال��اعة فأجازته� م�اًنا، وفي ال�قابل أخ�  

    ).١٦٨( عل�ه� تعه� �ال��اف�ة على ال��افة وال��ام

وم� األدوار اإلن�ان�ة ال�ي �ان� تق�م بها ت�اه الفق�اء م�ا�عة أح�اله� ح�ى نها�ة ح�اته�، 

ًنا أث�اء ح�اته�، وت�ه�� ال��تى، وق� بلغ مق�ار ما أنفق�ه على ه�ا ال��� وم�ها ت�ف�� ال�قل م�ا 
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�ال�قاب� ���ل عام ومقاب�    ٤٣٧٬١٠في م��ان�ة أح� األع�ام ح�الي   رو��ة، ��ا �ان� ته�� 

  . )١٦٩( رو��ة ١٥٠٠الفق�اء وال�ع�ذی� ���ل خاص ففي العام نف�ه أنفق� على مقاب� ه�الء 

وم� ال��ان� االن�ان�ة أ�ً�ا أن أع�ت ال�ل��ة م�ًال لل��ان��، ال س��ا الفق�اء م�ه�، 

و�ان� تع�ي �ه أ��ا اع��اء، و�ان� ت�ص� له م�لًغا م� م��ان��ها ال����ة ال �أس �ه بلغ في  

�ال�أكل وال�ل�� وال���ب، و�ان  )١٧٠( رو��ة  �٣٥٠٠٠ع� ال���ات، ح�الي   . وق� تعه�ته� 

ور ال��ان �ل ف��ة، وع��ما أثار أح� األع�اء ال��ض�ع وذ�� أن م�ل ال��ان��  معاونها ی� 

في حاجة إلى رعا�ة ال س��ا م� ح�� ال�ل�� ذ�� ال�عاون أن م�ه� م� �ق�ع مال��ه وال ی��� 

أن یل�� ش��ا، فاق��ح ال�اج ح��� على ی��� أن ُ���� اإلش�اف على م�ل ه�الء ال��ضى إلى 

  .)١٧١( ن ���ن ���� ال���مة م���ال ع�ه� ب�ال م� ال�ل��ةم���فى ال���مة وأ

  ال�ات�ة 

كان� ب���ان�ا تعل� ج�ً�ا م�� ال�ل� ال�اقع على �اهل ال��ان م� جان� األس�ة ال�اك�ة 

في ال����� ل��ها غ�� ال��ف ع�ه �ال�ا أن م�ال�ها ل� ت��، وع��ما ف�ض� �ع� 

والق�اء ف�ض� ما ���مها، إال أنه مع م�ور األ�ام ت���  اإلصالحات في ال��ارك وال��ائ� 

القائ��� على ال��� وأت� ب�ع�   لها أن ه�ا ال�ضع في غ�� صال�ها فق�رت ت���� نف�ذ 

  اإلصالحات ال�ي خ�ج� بل��ة ال��امة م� رح�ها. 

على ال�غ� م� أن القان�ن األساسي لل�ل��ة ن� على أن ت��� م�اده على ج��ع س�ان  

��ا ف�ه� األجان� إال أن ذل� ل� ُ���� في ���ٍ� م� األم�ر، ال س��ا م�ألة اخ�ال�  ال��امة  

ال�ال�   وعالقة  ال��اصالت،  أج�ة  ودفع  ال���ر،  وتعا�ي  ال����ا،  داخل  �ال��اء  ال�جال 

�ال���أج� .... إلخ، و�ان ال����ار ال����اني لل���مة ���ً�ا ما ی��خل ل�الح ب�ي جل�ته  

  ائ� �القان�ن األساسي وم�اده.ضارً�ا ُع�ض ال�

شاب القان�ن األساسي لل�ل��ة وم�ل�ها �ع� الع�ار لف��ة ل��� �الق���ة على ال�غ�  

م� إج�اء �ع� ال�ع�یالت عل�ه، م�ل ��ام االن��ا�ات على أساس �ائفي، وق�� االن��اب  

الق�ل�ة  على ال���ر دون اإلناث، واخ��اص ال���مة ب�ع��� ن�ف أع�اء ال��ل�، وس�ادة  

م�ا جعل أس� �ع��ها ت��ارث الع���ة: �أس�ة �ان� والق���ي وال��اني وغ��ه�، وع�وف ال��اب  

ع� ال��ار�ة ��ه م�ا جعله م�لً�ا م�ً�ا ح�ص أع�اؤه على ال����ل ��ه م� أجل ال�جاهة 

  االج��ا��ة وال�فا� على ال��الح ال����ة. 
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م على العقارات وال��الت واألراضي  خ�ل القان�ن األساسي ال�ل��ة ال�� في ف�ض رس� 

ل� �الفعل ال���� م�   ت��ل ب��� مع��ة �ي ت���� م� ال��ام �ال�ور ال���ل لها، وق� ح�َّ

اإلی�ادات إال أنها �ل� غ�� �ا��ة واس���ت أزمة ال����ل ف��ة ���ل تالزم القائ��� عل�ها م�ا  

  جعل ال���مة تق�م على دع�ها س��ً�ا ق�ر اس��اع�ها.  

ع على عات� ال�ل��ة ال���� م� األدوار ال�ي تق�م بها جهات م�ع�دة في ال�ول ال��ی�ة  وق

كال��افة وال��ة واألس�اق وال��ارع وال��ق وت�ص�ل ال�ه��اء وال��ور...، وق� ن��� في  

ال��ام به�ا ال�ور خالل الف��ة األولى م� ع�لها ول�� مع ز�ادة األ��اء و���ة ال��ان وقلة وعي  

ألهالي اض��ت إلى �ل� دع� م�س�ات ج�ی�ة أن��� �ال���ة ودائ�ة ال����� ودائ�ة  �ع� ا

  ال�ه��اء وال��اك�. 

راع� ال�ل��ة في ���ٍ� م� أع�الها م�اد� ال���عة اإلسالم�ة ال�ي اس�له�� ال���� م�  

ال���ر  تعا�ي  ت����  م�ل  ح�م�ها،  لها  وحف��  ال�عائ�  م�  الع�ی�  فع���  م�ادئها، 

ت، وتع��� ح�مة شه� رم�ان ع�� ال��ل��� عامة وم�اعاة شعائ� ال��عة خاصة، وال���را

�ال���ان، وت���� و�أة ال��اة   و��فاء أجه�ة ال�ادی� والف�ن�غ�اف ع�� أداء ال�الة، وال�ف� 

على الفق�اء وال��اك��، وم�ع االخ�ال� ب�� ال�جال وال��اء داخل ال��ارات ودور ال����ا وع�� 

  �از�ة م�ا ی�حي �أن ال��� العام لل��ان �ان أم�ل إلى ال��ی� وم�اعاة ه�ه ال��اد�.اآل�ار االرت
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