יהודים וערבים בעיריות ארץ  -ישראל
ירושלים וערים אחרות

( ) 1 933 - 1926

אליקים רובינשטיין

שולחן משותף יהודי  -ערבי
העיריות המעורבות בארץ  -ישראל היוו בתקופת המנדט השולחן הפוליטי הרשמי היחיד  ,שבו
ישבו אלה עם אלה יהודים

וערבים .

ן

בתור שכאלה היו היחסים בין יהודים לערבים במועצות

מושפעים ישירות ממצב היחסים בין שתי העדות הלאומיות

:

ריחוק בשעת מתיחות  ,ויתר

התקרבות בשעות רגיעה  .קו זה אפיין את מרבית העיריות  ,לרבות החשובה שבכולן ,

ירושלים .

עיריית חיפה היתה חריגה במידת מה  ,מטעמים הקשורים באופי המיוחד של העדה היהודית

והעדה הערבית בעיר זו  ,והיחסים בה היו נוחים יותר משך מרבית שנות המנדט .
המורכבת והבעייתית שבעיריות היתה  ,כמובן  ,ירושלים  ,ולכך טעמים הרבה  .ראש לכול ,
מעמדה המיוחד כבירת הארץ וכלב מקומותיה הקדושים לשלוש הדתות  .שנית  ,בירושלים היו לצד
המרכז השלטוני הבריטי גם המרכזים המוסדיים והפוליטיים של הדתות האחרות  .שלישית ,
העובדה שמאז המאה הי" ט היה רוב יהודי באוכלוסיית העיר  ,אך למרות זאת המשיכו הבריטים
את ההסדר העות ' מאני והעמידו מוסלמי בראש העירייה  ,ואף במועצה שמרו על רוב

ערבי .

רביעית  ,ירושלים היתה גדולה יותר מכל הערים המעורבות האחרות  .מטבע הדברים נעסוק להלן
בעיקר

בה .

המפגש היהודי  -ערבי בעיריות היה לכאורה במישור המוניציפלי בלבד  ,אך למעשה היווה
אספקלריה לבעיות רחבות יותר  ,מה גם שהייצוג היהודי והערבי בחלק מן העיריות המעורבות כלל
אנשים שתפשו מקומות בולטים  ,במידה זו או אחרת  ,בהנהגה הלאומית של
בירושלים החזיק במשרת ראש העיר בשנות העשרים ( ועד

) 1934

ראשב

עדותיהם .

ביי אל  -נשאשיבי  .הוא

2

מונה למשרה  ,לאחר שבראשית תקופת המנדט כיהן בה מוסא כאזם אל  -חוסיני  ,שירש את אחיו
חוסין  .היתה זו מן המשרות החשובות ביצירת איוון בין המשפחות המוסלמיות הנכבדות ; והואיל

ובן לחוסינים נתמנה למופתי  ,זכה נשאשיבי  -שבימי השלטון העות ' מאני כיהן כמהנדס המחוז
 במשרת ראש העיר  ,משהודח הימנה חוסיני  .ראגב מצטייר בזכרונות בני תקופתו כאיש נוחלבריות ומתון ביחסו לסכסוך

בארץ  -ישראל .

3

את תפקידו כראש העיר  ,שממנו שאב גם כבוד גם

טובות הנאה חומריות  ,אהב מאוד  .לבד ממשכורתו הגדולה במושגי הימים ההם  ,זכה גם למתן
בסתר  ,והשחיתות פשתה בימיו בעירייה  .מחמת נוחות הליכותיו וניסיונו נתפס ראגב בתקופה
122
1

על העיריות המעורבות כמקום פגישה בין שני העמים  ,ראה  :נ ' טברסקי  ,הפועל הצעיר ,

2

התעתיק הנכון וקוא ' ראע ' כ '  ,אך נשתמש בתעתיק ' ראגב '  ,כיוון שהוא הנפקן בכתבי התקופה  .הוא הדין ל ' כאזם '
במקום ' כאט ' ם ' בשמו של מוסה כאזם אל  -חוסייני ( ראה

3

18

באוקטובר . 1926

להלן) .

ראה  :ג ' פרומקין  ,דרך שופט בירושלים  ,תל  -אביב תשט " ו  ,עמ '

288 - 285

[ להלן

:

פרומקין ] .

פגישת ראש עיריית
ירושלים ראגב
נשאשיבי עם הרברט
סמואל  ,הנציב העליון
המיועד ( * ) 1920

הראשונה כראש עיר טוב

;

ביומנו

ב 1924 -

ציין לויטננט  -קולונל פרדריק הרמן קיש  ,יושב  -ראש

ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל  ,כי יהודי לא יכול היה לנהל את העיר בהצלחה גדולה מכפי שעשה
זאת ראגב  ,הגם ששיטותיו תורכיות  ,ובעצם רק בגללן מצליח הוא

לנהלה .

4

ואולם  ,במרבית שנות

כהונתו נהג ראגב בפועל בעירייה  ,כפוף לסייגים שהטיל הממשל הבריטי  ,כבתוך שלו  ,והנציגות

היהודית בה ( הבולט שבה היה דוד ילין  ,שבמשך שנות העשרים כיהן זמן מה כסגן חסר סמכויות
לראש

העיר )

קבלה באורח מתמיד על אי יכולתה לפעול בעירייה  .בהדרגה נשתנתה הערכת

היהודים כלפי נשאשיבי  ,והוא נתפס כרע במיעוטו  ,ומאוחר יותר  ,לאחר מאורעות תרפ " ט  ,חל

ניתוק בינו לבין הנציגים היהודים בעירייה .

5

היד החופשית שהיתה לנשאשיבי בעירייה נתאפשרה

במידה רבה בשל העובדה  ,שחלקם של היהודים  ,שהיו רוב בני העיר  ,במועצת העירייה היה רק
כשליש :

שניים מתוך ששת חבריה

;

החברים האחרים במועצה היו שני מוסלמים ושני

נוצרים .

שאר הערים המעורבות היו חיפה  ,יפו  ,טבריה  ,חברון וצפת  .כאמור  ,בעיריית חיפה היה מצב
היחסים בין יהודים לערבים

טוב מאשר במקומות אחרים .

6

ייתכן  ,כי הדבר נבע באורח פרדוקסלי

דווקא מכך שהקהילה היהודית בעיר היתה ברובה הגדול מן היישוב החדש  ,ומגעיה עם הערבים
4

* תודתי למר שמעץ רובינשטיין מייד יצחק בן  -צבי '  ,על סיועו בזיהוי אישים שתים באיורים הבאים .
רישום יומן מיום  13בנובמבר  , 1924אצ " מ  . 525 / 565איתמר בן  -אבי שיבח את אישיותו הנמרצת ומעשיו
הגדולים של נשאשיבי בעיר  ,אף כי מתח ביקורת על עבודת העירייה  .ראה  :דואר היום  5 ,בנובמבר  , 1924וכן 27
באוקטובר

5

פרידנברג ,
6

ו4 -

בנובמבר אותה

שנה .

ראה  :פ " א אלסברג  ' ,המאבק על ראשות עירית ירושלים בתקופת המנדט '  ,א ' שאלתיאל ( עורך )  ,פרקים בתולדות
ירושלים בזמן החדש ( ספד זכרת ליעקב הרצוג )  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '  354 - 302ולהלן  :אלסברג ]  .כן ראה  :ק '

הארץ  29 ,בנובמבר . 1926
ביהודים .

פרידנברג קובל על כך שמושל המחח סטורם מעניק יד חופשית לראגב

ה ' מתעלל '
על חיפה בתקופת המנדט ראה  :ד ' הכהן  ,עת לספר  ,תל  -אביב

. 1974

ע21נ ו

אליקים רובינשטיין

לא היו קשורים לחיים משותפים במשך דורות רבים ; היהודים בה לא חוו את המעבר מאוכלוסייה
נחותה ונסבלת לאוכלוסייה בעלת מעמד שווה ערך מבחינת משקלה הפוליטי  ,כבערים המעורבות
האחרות  .במקומות האחרים היו פני הדברים שונים  ,והיחסים עברו עליות ומורדות  .בכולן  ,למעט
חברון  ,שבה מנו היהודים פחות

מ 10 -

אחוזים מן האוכלוסייה  ,יוצגו היהודים בעיריות  ,ובטבריה

אף מונה יהודי  ,זכי אלחדיף  ,לראש העיר בשנת

הבחירות לעיריות ,

. 1924

7

1927

כמעט עשור שנים חלפו מאז הכיבוש הבריטי  ,עד שנערכו בארץ  -ישראל בחירות ראשונות שבהן
השתתפו בני כל

העדות .

קדמו להן  ,כזכור  ,הבחירות הכושלות למועצה המחוקקת

ב . 1923 -

העיריות היו מאז הכיבוש ממונות מטעם השלטון הבריטי  ,ולא נערכו בהן בחירות  ,אף כי הנציב

העליון  ,הרברט סמואל  ,יזם בחירות עוד ב . 1921 -

8

לאחר הכנות ממושכות ודיונים של שנים פרסם הנציב העליון באוקטובר

פקודת הבחירות לעיריות  ,שהיתה דומה במידה לא מעטה לחוק התורכי

1926

בעניין .

את הצעת

9

בהתאם להצעת הפקודה  ,כפי שפורסמה  ,הוענקה זכות בחירה לזכרים נתיני אוץ  -ישראל בני
 , 25משלמי מס רכוש או מסי עירייה בסכום מינימלי שנקבע בפקודה  .הזכות להיבחר הוענקה
לתושבים בני לא פחות

מ 30 -

שנה  ,שעמדו בקריטריונים גבוהים יותר של תשלום מסים  ,ולא היו

פקידי ממשלת אוץ  -ישראל או העירייה הנוגעת בדבר  .לגבי תושבי ירושלים נקבעה הוראה

מיוחדת  ,אשר לפיה בעלי נכסי דלא  -ניידי בתוך חומת העיר העתיקה זכאים לבחור ולהיבחר  ,גם
אם אינם משלמי

מסים .

הערים נחלקו לאזורים  :באזור שבו היו תשע עשיריות מן התושבים בני עדה אחת  ,נקבע כי

תוגש רשימת בוחרים אחת ; באיזור שבו חלקם של בני עדה אחת בקרב כלל התושבים היה פחות
מתשע עשיריות  ,נקבע שיוגשו שתיים או שלוש רשימות  ,אחת לכל עדה

;

ואילו בני עדה שמנו

פחות מעשירית מכלל התושבים  ,נקבע שיצטרפו לאחת העדות  .יצא אפוא  ,כי היו אזורים  ,לרבות
פרדריק הרמן קיש
( , ) 1943 - 1888

ראש

בעיר העתיקה  ,בהם עמדו בוחרים יהודים לבחור במועמדים

ערבים , .
0

מספר החברים בכל מועצת עירייה אמור היה להיקבע בידי מושל המחוז  ,ובידו היתה גם קביעת

המחלקה המדינית של
ההנהלה הציונית

מספר החברים במועצה מכל רשימה עדתית  ,בעוד מינוי ראש העיר ( ' נשיא

בירהשלים בשנות

כפריבילגיה של הנציב העליון  .בתיקון להצעת הפקודה  ,שפורסם כעבור שבועות אחדים  ,נקבע  ,כי

העשרים

המועצה ' )

נשמר

גם סגניו של ראש העיר ימונו על  -ידי הנציב העליון  .תקופת הכהונה של ראש העיר נקבעה לשלוש
שנים  ,וניתן היה

להאריכה .

עוד לפני פרסום הפקודה היו בציבור היהודי היסוסים באשר להשתתפות בבחירות  ,כיוון

7

ראה התכתבות אלחדיף  -קיש בק " ן  ( 1924אצ " מ  , ) 525 / 665בקשר למשאלת אלהדיף להתמנות ראש עיר קבוע

כטבריה  ,בה כיהן עד אז כממלא  -מקום ( סגן לראש

הלאומי באותו ק "ן
הערכים ; לבסוף אכן מונה

העיר ) .

משה גליקין ממגדל הסמוכה לטבריה כתב לוועד

 ( 1924מכתבו מ  28 -באוגוסט  , 1924אצ " מ  , ) 71 / 72כי במאבק על המשרה כנראה ינצחו

124

8
9

10

אלחדיף .

אלסברג  ,עמ ' . 307
עיתון רשמי ,
בארץ  -ישראל המנדטורית '  ,מדינה  ,ממשל ויחסים בינלאומיים ,
1

באוקטובר

. 64
פרומקין  ,עמ ' . 286

, 1926

עמ '

 ( 516 - 511עברית) ; אלסברג  ,עמ ' . 508

ראה גם ג ' ביגר  ' ,על בחירות אזוריות

 , ) 1985 ( 24עמ ' , 85 - 63

ולענייננו במיוחד  ,עמ '

יהודים וערבים בעיריות ארץ  -ישראל

שהשיטה הצפויה  ,מבחינת בעלי זכות הבחירה ומבחינת הרכבתן של העיריות  ,נראתה כבלתי

הולמת את הבית הלאומי  .לגבי זכות הבחירה היה החשש  ,כי בעקבות החוק העות ' מאני היא
תוגבל לנתיני ארץ  -ישראל בלבד  ,ולפיכך תישלל מיהודי אוץ  -ישראל שלא נתאזרחו  .באשר

להרכב העיריות  ,היה ברור כי במרבית העיריות המעורבות יישארו היהודים כמיעוט בלבד  .היו
אפוא בציבור היהודי שתבעו החרמת הבחירות  ,אך ההנהלה הציונית התנגדה לכך  ,כדי שלא
להציג עמדה בעלת אופי שלילי בלבד  ,והיתה מעוניינת במאבק להרחבת זכות הבחירה ולהגדלת
מספר

המתאזרחים .

!ן

מאבקה של ההנהלה הציונית בעניין זה לא עלה יפה

;

על פניית וייצמן

למשרד המושבות לאפשר לכל משלם מסים זכות הצבעה ללא קשר לאזרחותו  ,ענה המשרד  ,כי
שר המושבות אינו מסכים לכך  ,וכי יש צורך בשנתיים לפחות ישיבה

באוץ .

מ

אריק מילס מן המזכירות הראשית בממשלת ארץ  -ישראל ניהל חודשים אחדים לפני כן משא
ומתן עם נכבדים מקבוצות הערבים שנחשבו מתונות  ,אשר תבעו מועצה מחוקקת  ,אך משא ומתן
זה נסתיים בהודעה מצד מילס  ,כי רק לאחר שייערכו בחירות לעיריות  ,והללו יתפקדו במשך זמן
מה  ,ניתן יהיה לדבר על מועצה מחוקקת  .זו היתה תפיסתו של הנציב העליון לורד פלומר  ,שראה

את העיריות כשלב הכנה למוסדות מרכזיים 3 .י לויטננט  -קולונל סטיוארט סיימם )  , Symesהמזכיר
הראשי  ,אמר לד " ר יעקב טהון מן הוועד הלאומי משנתפרסמה הצעת הפקודה  ,כי ' לארגון העיריות
יש ערך רב  .בפעם הראשונה ישבו יהודים  ,מוסלמים ונוצרים וידונו על עניינים שונים  .יהודים
ייבחרו ע " י נוצרים ומוסלמים

ולהיפך ' .

14

מאוחר יותר  ,לקראת הבחירות  ,הסביר סיימס להנהלת הוועד הלאומי את הצורך בהן מנקודת
ראותה של

הממשלה :

!5

משישתנה מעמד חברי העיריות מממונים לנבחרים  ,יימצאו באוץ אישים

נבחרים  ,שבהיעדר מועצה מחוקקת תוכל הממשלה לפנות אליהם מזמן לזמן ( הכוונה  ,מן הסתם ,
להיוועצות

פוליטית ) .

לטענות היהודים בקשר ליחס הלקוי בייצוגם השיב היועץ המשפטי הרברט

בנטוו " ן ' בציטוט מאמר אחד  -העם  ,כי יש לשים לב ' לאיכות ולא לכמות '  ,ואם יהיו שלושה יהודים

האחרים .

מוצלחים  ,שקולים יהיו כנגד

16

הנוסח הסופי של הפקודה פורסם בראשית דצמבר

' על הבוחר

קבעה :

לבחור . . .

,

ן

ועמו פורסמו גם

תקנותיה .

8ן

תקנה

22

את שמות האנשים המוצעים שהוא רוצה לבחור בהם  .כשיש

רשימות מיוחדות לעדות השונות  ,אז יכתוב בכל רשימה רק שמות אותו מספר האנשים שייבחרו
מתוך אותה

-

רשימה ' .

חוגים בציבור היהודי לא היו מרוצים מן הפקודה  ,בשל אותן הוראות שראו בהן פגיעה

11

פרטיכל ההנהלה הציונית ,

גם
12

:

25

ביולי

, 1926

פרטיכל הנהלת הוועד הלאומי [ להלן

יאנג לווייצמן ,

23

באוגוסט ,

1926

.

13
14

דיווח טהון בישיבת הנהלת ועה " ל ,

16

:

ועה " ל ] ,

14

באוקטובר

 , 1926אצ " מ . 71 / 132

ג "ו.

פלומר ראה גם כ ' סייקס  ,מבלפור עד בוין  :מאבקים על ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תשכ " ז  ,עמ '

על

15

אצ " מ 525 / 3272

[להלן  :פרטיכל הנה "צ ] .

בעניין ההתאזרחות ראה

14

אצ " מ . [ 1 / 132

רישום  ,אצ " מ . 71 /76

ראיון מיום  13בינואר
שם  ,שם  .ראה גם ראיון עם סיימס מיום
, 1927

כאוקטובר

, 1926

83

ואילך .

7

בפברואר  , 1927שם  .סיימס טען  ,כי העדות השונות השתכנעו  ,שבתחום

המוניציפלי אין לממשלה מגמה פוליטית .
17

עיתון רשמי ,

18

 30בנובמבר . 1926
שם  ,עמ ' . 617 - 612

1

בדצמבר

, 1926

עמ '

.611

היו שינויים מועטים בלבד מן ההצעה  .תוקף הפקודה נקבע החל מיום

1 :22
~

אליקים רובינשטיין

ביהודים  ,כמו אי הענקת זכות בחירה לשאינם אזרחים ( וכאלה היו חלק גדול מן

היהודים ) ;

השארתה של קביעת מספר החברים בידי המושל  ,דבר שפתח פתח לקביעה שרירותית  ,לרבות

.

האפשרות כי במקומות מסוימים יהיו הנבחרים ערבים בלבד  ,וכדומה 9י אך היו גם קולות מתונים ,
בעיקר בקרב הפועל הצעיר  ,שקראו לראות בבחירות אלה לא רק ' הזדמנות של התחרות לאומית
עם העדבים '  ,כי אם ' הזדמנות חשובה מאד להתחלה של פעולה משותפת לטובת האינטרסים

המשותפים . . .
זולים '  .נ ' טברסקי כתב  ,כי ' העיריות המעורבות תהיינה מקום הפגישה התדירה בין באי כוח שני
העמים . ' . . .
עלתה לדיון השאלה  ,אם להשתתף כלל בבחירות  .נתקבלה הדעה כי החרמת הבחירות  ,פירושה
יחסי שלום וטקט לגבי הערבים אפילו במחיר של ויתורים על נצחונות לאומיים

20

21

הפקרת הזירה בידי הערבים ואבדן אפשרות להשפעה  -ולו גם מצומצמת  -בעיריות  .לנגד עיני
הרוב  ,שצידד בהשתתפות בבחירות  ,עמד לקח החרמתן של הבחירות למועצה המחוקקת

ב 1922 -

על  -ידי הערבים  ,צעד שאחר  -כך הם התחרטו עליו  ,ושלא הביא להם תועלת ביחסיהם עם

הממשלה  .יתרה מזו  ,היו שציפו מתהליך הבחירות ומפעולת העיריות לאפשרות שיתוף עם
הערבים  ,כאמור  ,עד כדי דיבורים על ' פוליטיקה

משותפת ' .

הבעיות העיקריות שניצבו בפני הציבור היהודי לקראת הבחירות במישור היהודי  -ערבי היו
היחסים עם הערבים בעיריות המעורבות ומספר הנציגים היהודים בהן

,

2

בקשר לשיטת הבחירות

היוזה השאלה המרכזית  ,אם להסכים לשיטה המוצעת על  -ידי הבריטים  ,או לדרוש חלוקה לאומית ,
כשכל עדה מצביעה בעד מועמדיה שלה על בסיס לאומי ( ' קוריות

[ " חטיבות " ]

לאומיות ' ) .

23

כן

נתרעמו היהודים על כי פקודת הבחירות לעיריות פורסמה בטרם פורסמו תקנות כנסת ישראל ,
שאמורות היו ליתן תוקף

לארגונה הפנימי של העדה היהודית  ,ושעליהן לחמו היהודים זמן רב .

24

ייתכן  ,שהדבר נבע מן ההנחה  ,כי גוף יהודי לאומי יוכל להשיג מן הממשלה הישגים רבים יותר
במשא ומתן בקשר

לעיריות .

אספת הוועד הלאומי

מגוון

הדעות .

25

ב 11 - 10 -

באוקטובר  , 1926לאחר פרסום הצעת הפקודה  ,משקפת את

טהון  ,סגן יושב  -ראש הוועד הלאומי  ,הציג בעקבות ראיון עם המזכיר הראשי

סיימם את עמדת הממשלה  ,כי בעיריות תהא ' הזדמנות לעבודה משותפת בין העמים בעניינים
שאין הם עמדה מאוחדת לכל לאום  ,אלא שאלות כלליות הנוגעות לכולם

יחד ' .

לאחר ויכוח הוחלט לדרוש מן הממשלה ' קוריות  ,לאומיות  ,היינו  ,שכל עדה תבחר אך ורק

מועמדים משלה  .נחום טברסקי  ,איש הפועל הצעיר  ,נימק זאת בכך שבבחירות משותפות ' אין ערך
להצעה
19

ואי ,

20

א ' קצנלסו

21

22
23

1 :211

שתתקבל על הערבים  ,אנו יודעים את ערך ההבטחות שניתנות בזמן הבחירות ' .

24

25
26

קמשק  :ואן

"

יי '

ס1

, 12

הפועל הצעיר ,

113

18

26

הסכימו

יןבא  ,קטיבי . 1926

באוקטובר

. 1926

נ' טברסקי  ,הרצאה בוועידת הפועל הצעיר  ,שם .

דיוננו.

לא נעסוק כאן בבחירות בתל  -אביב  ,העיר העברית  ,שכן אלה חורגות מנושא
ראה  :מ ' גוריון ( וגר )  ,מבוא לתולדות השלטון המקומי בארץ ישראל  ,ירושלים תשי " ז  ,עמ '
גוריון ] .

154 - 152

[ להלן

:

תקנות כנסת ישראל פורסמו בסופו של דבר רק כ 1 -בינואר . 1928
פרטיכל ועה " ל  ,אצ "מ  . 71 /7230לדיון קודם ראה  :פרטיכל הנהלת ועה " ל  7 ,באוקטובר  , 1926אצ " מ . 71 / 132
ראה  :ג' לנדואר  ,הפועל הצעיר  8 ,בדצמבר  , 1926עמ '  . 8 - 7לנדואר התנגד לקיריות לאומיות  ,וסיבתו  ' :אין דבר
שיוכיח יותר את קוצר ראייתנו מאשר אם נחמצן  . . .את ההזדמנות ואת החשיבה של פעולה מדינית משותפת
והתקרבות מוחשית של שני הלאומים ' .

יהודים וערבים בעיריות ארץ  -ישראל

לכך ילין ואוסישקין  .ילין סיפר  ' :פעם  ,בימי הבחירות לפרלמנט בקושטא  ,עשינו בלוק ( גוש) כזה
עם הערבים  ,ואחר כך התברר  ,שאנו אמנם בחרנו במועמדים שלהם  ,אבל לנו היו רק שתי דעות

[ כלומר  ,שני

קולות ]

-

של . . .

היהודים '  .שיתוף לא יביא לדעתו ברכה  .גם יוסף בר" נ מיוחס

התנגד לשותפות ברשימות עם הערבים  ,ונימוקו  ' :הערבים למדו מאתנו הרבה  .הם יוצאים מנקודת
האינטרסים שלהם  ,ואנחנו -

מנקודת הסנטימנטליות שלנו . . .

כשראו הערבים שהממשלה

מתנגדת לענייניהם הסתלקו מהשותפות '  .חיים מרגליות  -קלווריסקי  ,לשיטתו  ,היה היחיד שתמך
ברשימות משותפות  ,בנמקו

:

אני נותן חשיבות רבה להשפעת גומלין  .נמאס לנו החזיתות המיוחדות  .אני מבין עוד את

הד " ר וינשל [ נציג הרוויזיוניסטים  ,שתמך בקוריות לאומיות] .
ההתבדלות וההתפרדות  .אבל איני מבין את השמאל  .מצד אחד הם

הוא הולך לשיטתו  ,שיטת

מתלבטים בשאלת

ארגון משותף  ,וכל העיכוב הוא רק בגלל השינוי שבין רמת החיים היהודית והערבית

אבל אילו היתה רמת חיים ערבית גבוהה היו משתפים אותם בהסתדרות הכללית . . .

;

והרי

בעיריות אין חילוקי דעות  ,הכל משותף גם ליהודים וגם לערבים  ,ואם הנבחרים ייבחרו
ע " י הכלל יתחשבו כולם בתועלת הציבור כולו  ,ולמה נפרד שם

?

לדעתו  ,אם לא ייבחר הנבחר הערבי גם על  -ידי היהודים  ,לא תהא עליו כל השפעה  ' :תהיה זו בכיה

.

לדורות '  .קלווריסקי הציע אפוא הצעת פשרה בעקבות ילין  :בחירה כללית  ,כשכל עדה מציעה
מספר מועמדים גדול יותר  ' :אם לא נעשה זאת  ,יראו כולם שכל הכרזותינו על דבר השלום עם
הערבים הם דברים בעלמא  ,ולמה יאמרו שאנו משתמטים מאחדות ושואפים לגטו בשבילנו
ולגלות בשביל אחרים

?'

בן  -צבי התנגד לכך באומרו  ' :גם אני אומר שיש צורך לחיות בשלום עם

הערבים  ,אבל מבלי שנרמה אותם  ,והם  -אותנו'  ,והוסיף

:

' העבודה בעיריה תאחד אותנו  .אנו

רוצים שיבחרו הם באנשים מתאימים ואנו נבחר בשלנו '  .הוא הביע חשש מן הפיצול הפנימי

היהודי  ' :העיריות  -זהו ה " אינסטרומנט" המדיני היחיד באוץ  ,ואין ספק שיימצאו בינינו קבוצות

כ " אגודת ישראל "  ,חבורות ויחידים שיהיו מעוניינים ברשימות שלהם  ,ויש גם קבוצת בוגדים
[ כוונתו  ,מן הסתם  ,לקומוניסטים] המוצאות תומכים בין הערבים '  .בבחירות אי אפשר לשלול
מאגודת  -ישראל את הזכתו להעמיד מועמדים  ,ואילו בקוריה פנימית אפשר להילחם ולהעביר

.

אנשים מתאימים כאמור החליט הוועד הלאומי לדרוש קביעת קוריות לאומיות  ,ואף לבוא במשא
ומתן עם המוסלמים לאימתן שיטה

זו .

עניין הקוריות הלאומיות העסיק את המוסדות עוד זמן מה  ,עד לפרסום הפקודה בנוסחה הסופי ,
בראשית

דצמבר .

27

קיש לא התלהב מרעיון הקוריות הלאומיות וניסה לשכנע  ,ברוח דברי

קלווריסקי שראינו לעיל  ,את חברי הוועד הלאומי בישיבה משותפת לשתי ההנהלות שנערכה

בינואר . 1926

28

ב1 -

את יתרונן של בחירות כלליות על קוריות הסביר בכך שהדבר יאפשר השפעה על

הערבים ; והא ראיה ,

ששתי המפלגות הערביות מחזרות אחרי היהודים ( כפי שאכן אירע בפועל) .

בן  -צבי תמך בקוריות ורצה בהן  ,כדי לחי ר בשלום עם ערבים מזה וכדי שהנציגות היהודית

"

בעירייה תהיה אחת ושלמה מזה  ,וכן כדי שלא להגדיל מרירות המתנגדים בעקבות השפעה של

.

יהודים לטובת ערבי מסוים קלווריסקי ציין  ,כי הערבים מעוניינים בבחירות כלליות ( ללא קוריות ) ,
הר
28

ראה למשל  :פרטיכל הנה " צ ,
פרטיכל

הנה "צ .

26

באוקטובר

. 1926

_-
'22

אליקים רובינשטיין
וטען ,

איתם .

כי רצונם בהתקרבות אל היהודים ובהבנה

29

דברי קלווריסקי שיקפו  ,ככל הנראה ,

מגעים שנתקיימו לפני  -כן ואולי גם אחרי  -כן עם מוסא כאזם אל  -חוסיני בידיעתו של

קיש .

30

מכל מקום  ,משאלות לבם של היהודים שתבעו קוריות לאומיות לא נתקבלו  .לאחר פרסום
הנוסח הסופי של הפקודה  ,שבה לא שונתה השיטה שבהצעה ולא נקבעו קוריות  ,הופנתה תשומת -

הלב למערכת הבחירות המעשית  .בהמשך נסקור את הבחירות לעיריית ירושלים  .אנשים כטהון ,
הרוח החיה בוועד הלאומי  ,שחיפשו דרכים לקירוב עם הערבים  ,שמחו על ההזדמנות לנסות
שיתוף פעולה  .בישיבת הוועד הלאומי בשלהי דצמבר  1926אמר טהון  ' :השאלה הכי חשובה כעת

היא איך נוכל לעמוד בפוץ בקשר עם יחסינו לערבים  .לפי דעתי זוהי ההזדמנות הראשונה
לפוליטיקה משותפת בין היהודים והערבים באוץ '  .י 3הוא ציין  ,כי יש השתדלות מצד משפחות
ערביות חשובות למגעים עם היהודים  ,והחוסינים מוכנים להסכם גם בקשר לפוליטיקה כללית ,

תוך דרישה שהעלייה תצא מסמכות היישוב ותעבור לסמכות הממשלה ( מן הסתם היתה כוונה
לנטרול ההשפעה היהודית בנושא

זה ) .

אותם אישים בוועד הלאומי  ,שהתנגדו להשתתפות

בבחירות  ,יצאו כנגד קשר עם הערבים  .וינשל

אמר :

' הערבים אינם טפשים  ,לא יבחרו באנשים

שיעמדו בכל תוקף על זכויות היהודים '  ,וכמיעוט יהיו היהודים תלויים בקולות הערבים  ,כך שאין

כל טעם בעיריות ערביות עם מיעוט יהודי  .אוסישקין  ,שהיה תקיף בדרך כלל  ,גילה הפעם

בה ' .

' לא בויקוט  ,אלא מלחמה  ,ויש להשתתף

הממשלה

32

מתינות :

טהון ציין  ,כי ניתן יהיה להתחבר עם הערבים נגד

הביורוקרטית .

העיתונות הערבית תקפה את עמדת היהודים וטענה  ,כי כוונתם לשלוט בעיריות בכל הערים
המעורבות נוסף על טבריה ( שבה מונה יהודי עקב הרוב היהודי
כשיהיו לרוב בא " י  ,והארץ תהפך ליהודית ? '

הברור ) :

' אמור מעתה  ,מה ידרשו

33

הבחירות לעיריית ירושלים
בהכנות לבחירות בירושלים עמדה השאלה הנוקבת של הגישה כלפי המועמדים הערבים  .שאלה זו

ניצבה למן הרגע הראשון של הכרזת הבחירות  .כפי שנראה להלן  ,היו הבחירות לעיריית ירושלים
ב 1927 -

אחת ההזדמנויות הנדירות  ,שבהן קיימו המוסדות היהודיים באו

,

משא ומתן פוליטי גם

עם החוגים הקיצוניים בתנועה הלאומית הערבית  -החוסינים  .ייחודה של עיריית ירושלים היה ,
כמובן  ,פועל יוצא מהיותה בירת או

-,

ישראל ; בהיעדר מוסדות ממשל מרכזיים באו

-,

ישראל ,

שבהם שותפת האוכלוסייה  ,נודעה למשרת ראש עיריית הבירה חשיבות במישור הארצי  .מוסא

כאזם אל  -חוסיני  ,יושב ראש הוועד הפועל הערבי  ,כיהן בעבר כראש העיר  ,וראגב אל  -נשאשיבי ,
ראש העיר מאז  , 1920היה מנהיג האופוזיציה הערבית  .ראגב היה  ,כאמור  ,מקובל על היהודים כרע
במיעוטו  ,לא פחות וגם לא

יותר .

לא נעשה בתקופה שבה עוסק דיוננו ניסיון כלשהו לבקש מן הבריטים ראש עיר יהודי  ,שבל
1 :28

29

ראה גם  :ישיבת ועה " ל  25 ,בנובמבר
ראה  :פרטיכל הנה " צ  26 ,באוקטובר

1נ

פרטיכל ועה " ל  26 ,בדצמבר  , 1926אצ " מ

30

פרטיכל הנהלת ועה " ל ,

32

ראה גם

33

מצוטט בדבר ,

:

17

בדצמבר

. 1926

30

, 1926
; 1926
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מוסא כאזם אל  -חוסיני

( , ) 1934 - 1850

ראש העיר ירושלים בתחילת השלטון
הב סיטי

סברו כי לא יהיה לכך סיכוי .
קבוע עד . 1934
מבין שנים  -עשר  .ואולם  ,בתקופת
34

מספר החברים היהודים במועצה  ,ארבעה מתוך שנים  -עשר  ,נשאר

בשנה זו  ,עם הבחירות שנערכו בה  ,עלה מספר החברים היהודים במועצה לשישה

המנדט לא ניתן ביטוי במועצת עיריית ירושלים לרוב היהודי

בעיר  ,שהתקיים לאורך כל התקופה ואף הלך

וגדל .

חשיבותן של הבחירות בירושלים היתה ברורה למוסדות

היהודיים .

כבר עם הכרזתן ציין

קלווריסקי בהנהלת הוועד הלאומי  ,כי ' בחירות ירושלים הן עניין פוליטי מהמדרגה

בבחירות

האלו יהיה הקונטקט הראשון בין העדות השונות ' .

35

הראשונה .

מיוחס העיר לגופן של השאלות  ,כי

אם משאירה הממשלה בידיה את בחירת ראש העיר  ,תלך מן הסתם אחר הנשאשיבים ( כפי שאכן

עשתה )  ,אך הוסיף

:

' היינו יכולים להשיג את  [ NOIDJקזים פאשה [ חוסינק  ,ואני חושב שהוא יותר

טוב מנשאשיבי '  .אין בידינו ראיה לכך  ,אך שמא נאמרו הדברים בעקבות רמזים ששמע  ,שכן
מיוחס שב וניסה כוחו בפסילת נשאשיבי  ,גם כשנתברר לו רצונה

של ההנהלה הציונית לתמוך בו .

הוא טען כי ' הוא [ נשאשיבק ער"ן  ,והוא אמר תמיד שהעיריה תהא ערבית  ,וכל זמן שאני אהיה
בתוכה הרחבה יהודית לא תהיה '  .מיוחס הוסיף  ,כי אנשי ועד העיר מתנגדים

לו :

' לראגב יש

היסטוריה הפוסלת אותו בענייני היהודים  .ה ' [ חיים] סלומון השתדל לפניו תמיד בכל מאמצי כוחו
להשיג תיקונים ידועים  ,ותמיד מצא דלתות
34

סגורות ' .

36

אולם היו ביטויים לתביעה בעיתונות העברית  .ראה  :בן  -ברוך [ ש ' שווארץ ] דאר היום  30 ,באוקטובר . 1926
ברוך

בן -

טוען  ,כי היעדר ראש עיר יהודי הוא ירושה אנטישמית מימי סר לואיס בולס (  , ) 8018המושל הצבאי לאחר

הכיבוש ;

מדוע בלונדון וכרומא יכול להיות ראש עיר יהודי וכירושלים לא

35

פרטיכל ישיבת הנהלת ועה " ל ,

36

פרטיכל הנהלת ועה " ל ,

14

7

באוקטובר  , 1926אצ " מ

באוקטובר

, 1926

שם .
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על ו משכדה
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ר

של ברוז של

גופים יהודיים לקראת
~
הבחירות לעיריית
ירושלים () 1927

קיש תמך בעבר בראגב נשאשיבי  .ואולם  ,שיטת הכחירות נתנה בידי היהודים יכולת השפעה

על התוצאות גם בציבור הערבי  ,והציבור הפוליטי היהודי היה מודע לכך מז
בישיבת ההנהלה הציונית
משא ומתן עם

היהודים .

כתום חודש ומחצה ,

ב 26 -

באוקטובר

1926

ההתחלה  .כבר

אמר קיש כי מוסא כאזם חוסיני מעוניין בניהול

37

בדצמבר  , 1926אמר קיש להנהלה הציונית ולהנהלת הוועד הלאומי ,

ב 10 -

כי החוסינים מחזרים אחר המועמדים היהודים ומוכנים לתמוך בהם ולהצהיר כי לשני הלאומים

זכויות שוות ועוד הצהרות מרחיקות לכת  .מועמד החוסינים והדג ' אנים הוא עארף אל  -דג ' אני

( שהיה עסקן ותיק וחבר המועצה המייעצת של הנציב העליון ) .
מיעוט בירושלים  .הוא הביע חשש פן תצטרף אגודת  -ישראל

הנשאשיבים  ,לעומת זאת  ,מהווים

שתמשוך את השטיח מתחת לרגלי ההנהלה

הציונית) .

לחוסינים ( והמשתמע מכך -

גישתו של קיש היתה אפוא  ,כי יש לשקול

את המועמד של החוסינים תוך הליכה אחר הרוב הערבי  ,כשם שביפו הרוב לנשאשיבים  ,ויש
ללכת עמם שם  .שפרינצק וכן טהון לא התלהבו מהצעתם של החוסינים  .האחרון ציין  ,כי נשאשיבי

בכל זאת לא היה בין שונאי היהודים  .סוכם על כינון ועדה בהשתתפות בן  -צבי  ,טהון  ,מיוחס
וקלווריסקי  ,שתשמע הצעות ובעקבותיהן יבואו קיש וילין להנהלה הציונית ולוועד הלאומי
לקבלת החלטה  .בישיבה נוספת  ,שנערכה ב  26 -בדצמבר  , 1926נוספו י ' שוכמן ויעקב האפס ונקבע
130

כי סלומון וילין הם

שייעצו .

38

הוחל אפוא בשיחות עם הערבים  ,תוך שההנהלה הציונית והנהלת הוועד הלאומי פוסחות על
37

פרטיכל הנה " צ ,

26

באוקטובר

38

פרטיכל ועה " ל ,

26

בדצמבר

. 1926

, 1926

.

אצ " מ 71 / 7230

השופט העליק גד פרומקין
לימינו הנציב העליון סר

.,

, , , ,, , , ,

הרברט סמואל  ,ולשמאלו

י

לב ס

" "

1

,

ל

שתי הסעיפים  :היה ברור כי יש צורך להשתתף בבחירות  ,כדי שלא להפוך לגורם חסר ערך ; אך
עלתה השאלה איזה גורם יכריע בשיקולי היהודים  :האם דרכי ניהול העירייה  ,שבה לא רוו נחת
מנשאשיבי וספק

אם ציפו לנחת רבה יותר בעתיד  ,או השאלה הפוליטית הכללית באוץ  -ישראל .

הסביר את השיקולים כעבור שנה הד " ר

הציונות וזכות קיומה  .מן הצד האחר היה

טהון :

החוסינים היו כל העת אופוזיציה ותיקה נגד

' עסקן ערבי [ נשאשיבק שלא לי

ס התנגדות גלויה לנו ,

ושאפשר לזקוף לזכותו מעשים אחדים היכולים להתפרש בתור ידידותיים "ליהודים  ,כגון הופעתו
במושב אספת הנבחרים  ,אשר לא עוררה אמנם התנגדות בקרב הערבים  ,אבל ביחס ליהודים היתה

זו קורטראז ה [ מחוות נימוס -

א " ר] ' .

39

סבר כי יש צורך לתמוך בנשאשיבי  ,ואילו קיש  ,כאמור  ,היה בספק  .מכל מקום  ,ההחלטה
טהון
~
נתעכבה  ,כדי למצות ולנצל את כל הדרכים האפשריות לבדיקת הממד הפוליטי ביחסי יהודים -
ערבים  ,וכדברי טהון  ' :הפרספקטיבה
1926

לשלום בין הערבים ליהודים משכה אותנו ' .

40

ואכן בדצמבר

הביע טהון דעתו  ,כי ' זוהי ההזדמנות הראשונה לפוליטיקה משותפת בין היהודים והערבים

בארץ ' .

ן4

בשלהי

1926

פנו החוסינים אל קיש בבקשה שייפגש עם נציגיהם  .בתחילה ביקשו לקיימה בבית

אחד מבני משפחתם  ,אך קיש  ,כדי שלא להיראות להוט לפגישה  ,חמק באמירה ' ביתי פתוח לכל ' .
בסופו של דבר נערך בינואר
העיניים הנודע
39

,

4

1927

קיש אמר לבני -שיחו  ,כי הקהילה היהודית מצרה על כך  ,שהסדרי הבחירות

פרטיכל ועה " ל  ,א ' באלול תרפ " ז  ,אצ " מ

.71 /7229

שם .

40

שם ,

41

פרטיכל ועה " ל ,

26

בדצמבר  , 1926אצ " מ 1 / 7230נ  .גם אגודת  -ישראל פנתה וביקשה שיתוף פעולה ואיחוד

הכוחות בעת הבחירות ( ראה
42

מפגש בינו לבין ג ' מיל וג ' מאל חוסיני בבית ד " ר א ' טיכו  ,רופא

שם ) .

לגישת אגודת  -ישראל והתפתחותה ראה מ ' פרידמן  ,חברה ודת

:

האורטודוכסיה הלא  -ציונית בא " י  ,ירושלים תשל " ח  ,וכן להלן .
רישום שיחה מיום  11בינואר  , 1927אצ " מ 1רו . 1ראה גם  :יהושע פורת  ,צמיחת התנועה הלאומית הערכית -
הפלסטינאית ,

 , 1929 - 1918ירושלים תשל " א  ,עמ ' . 195 - 194

ן 9נ ו

ביתו ומרפאתו
של ד " ר טיבו

הממשלה

מאלצים כל עדה להתעניין בחילוקי  -דעות שבקרב זולתה  ,וכן שהציבור היהודי ביקש מן
למנוע זאת  ,אך הממשלה סירבה  .החוסינים טענו  ,כי גישתם דומה  ,אך במצב הקיים הם מבקשים
במועצה
כי מנהיגי שלוש העדות יסכימו  ,שלא ישתמשו בזכויות ההצבעה שלהם בקשר למושבים

מ . 1ו  ,ם ווו קו  .1נ צו

באותו

עיין

111

) 1112

ו  ,נ.

פנה המופתי עצמו אל גד פרומקץ  ,השופט היהודי היחיד בבית  -המשפט העלמן

האמן  -ישראלי  ,והציע התחייבות  ,כי חלוקת המשרות והעבודות העירוניות תהא לפי מספר
האוכלוסין כדי למנוע את קיפוח היהודים  ,וכן שתקציב דור יהא יחסי למקור ההכנסות  ,קרי
הכנסות הבאות מן היהודים יוצאו לטובת שכונות יהודיות  ,וכן הציע אפילו פשרה בענייני המועצה

המחוקקת .

43

פרומקין טוען  ,כי ניסה לזמן את קיש והמופתי לסעודה בביתו  ,אך קיש לא הסכים ,

בנמקו כי המופתי סירב פעם לסעודה עמו בבית ד " ר טיכו  .לדעת פרומקין נבע הסירוב מגישת

ההנהלה הציונית לערבים שמחרן לארץ  -ישראל ; הדבר עמד בסתירה למשא ומתן שניהל קיש עם

ג ' מאל אל  -חוסיני  ,ואולי היו כאן גם התרוצצויות בין החוסינים

עצמם .
.

הסיפורים על מגעים בין החוסינים ליהודים דלפו לעיתונות הערבית ' הארץ ' פרסם

בינואר
:2ע11

1927

מתוך ' מרשת אל  -שרקע ביטאון הנשאשיבים  ,כי ג ' מאל אל  -חוסיני אמר

ב 28 -

לקלווריסקי :

נתברר לי  ,שאין הצלחה לשאלה

' נמאסה עלי הפוליטיקה ונמאסו עלי המתעסקים בה  .עכשו
הפלסטינאית אלא בבואנו לידי הבנה עם היהודים  . ' . . .לפי הדיווח ביקש ג ' מאל מקלווריסקי
43

פרומקץ  ,עמ '
בחורף ) .

, 280
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תאריך מדויק לפגישות ( מדובר על אביב  , 1927אך ייתכן שהדברים אירעו

בוחר

:-1
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ץץ

-

_
ןצםעוןיךבך_ _ _ .
בחר  ,הורע

ךנ4

:%גךןן  ::ך :ב :ס
הצביעו בער רשיכן:

המהנדם נ  ,רנ ,שבר

:ך

לתמוך בו בבחירות העירוניות  ,והציטוט הוסיף

:

:מויייה - . . ' : -

.

'

ב
-

הפועל .

וער

' אנו מתפלאים על הדבר  ,שהבחירות העירוניות ,

שאין להן עניין עם השאלות הלאומיות  ,עשו את הועה " פ הערבי לסניף ההסתדרות

הציונית ' .

44

העיתונות דיווחה על ' רעש גדול ' בחוגי הערבים בארץ  -ישראל בקשר למשא ומתן עם החוסינים ,

כרוזים של רשימת

"

החוסינים ללקר ת

ורכילים

( ) 1927

ונשאשיבי עצמו צוטט כאומר  ' :א " י הערבית נמכרת במכירת פומבית  .ההנה " צ קונה אותה  .הכרוז
הוא הועה " פ

הערבי ' .

45

במשא ומתן עם החוסינים  ,כפי שתיארו טהון  ,טענו הללו בשיחה שנמשכה עד אישון לילה  ,כי

' אנו פותחים עתה שער  .תנו את האפשרות להתקרב '  ,כביכול כמודים שטעו ; והמשילו משל  ,כי
היהודים והם ' דומים לשני אחים  ,שהאחד מהם נסע לארץ רחוקה והשני שמר על ירושת אבות .
כעבור זמן בא האח מחו " ל ודרש את חלקו בירושת אבותיו  :האח שישב על המקום התנגד  ,והבא

מרחיק

צריך

לפייסו ' .

46

עינינו הרואות  ,כי מתק שפתיים של הערבים נקלט על קרקע הרצון העז

והאשליות שטיפחו חלק מן

44

פרסום היה גם בפלסטין ,
, 1927

45

אצ " מ

; 525 / 668

היהודים .

 28בינואר . 1927

על פגישת קלווריסקי עם חוסיני ראה גם  :קיש למימיני ,

פורת ( לעיל  ,הערה

, ) 42

עמ '

. 195 - 194

' הארץ ' ציין כ 30 -

בינואר

1927

מפי סופר

' מוקטם '  ,כי שני הצדדים מחזרים אחר היהודים  ,היכולים להכריע את הכף .
הארץ  6 ,בפברואר  . 1927מאוחר יותר רווחו שמועות על הסדר בין הנשאשיבים לחוסינים בדבר בחירת נשאשיבי
לראש העיר  ,בתנאי שהחוסינים יקבלו את המועצה המוסלמית העליונה ( יומן בן  -גוריון ,

. ) 2054

3

במרץ

, 1927

אב " ג

המועצה המוסלמית העליונה כבר היתה בידי החוסינים ולפיכך הדברים היו מופרכים ( אלא אם כן חששו

מידיהם ) .

46

11

בפברואר

כי תופקע
פרטיכל ועה " ל  ,אב  -אלול תרפ "ז  ,אצ " מ . 31 / 7229

וקע :ו

אליקים רובינשטיין

בדומה לחוסינים  ,פנו אל קיש גם הנשאשיבים וכן הנוצרים בבקשה להיפגש עמו ?  4היה הבדל
בין אורח המשא ומתן שנתנהל עם הנשאשיבים  ,לבין זה שנתנהל עם החוסינים  .עם הנשאשיבים
שוחחו על עניינים מעשיים בעירייה  ,ואילו עם החוסינים שוחחו במישור כללי יותר של

האוץ  -ישראלית .

הפוליטיקה

בהגיע שעת ההכרעה  ,נשמעו עדיין קולות יהודים שיעצו שלא להשתתף בבחירות  ,שמא תהא
זו ראשית דרך לפרלמנט ערבי ; הרוב היה בעד השתתפות בהן

;

48

ובאשר לראשות העיר  ,טהון

אמנם העריך  ,ושמא קיווה יותר משהעריך  ,כי ' ההתקרבות [ אל החוסינים] היתה לעובדה והיא
תימשך גם להבא ' ; אך המוסדות החליטו לתמוך בנשאשיבים  ,שכן ראגב ' במשך שבע שנים הראה
פחות איבה מאחרים '  ,וגם כדי למנוע מן החוסינים להחזיק בכל העמדות הציבוריות במגזר

הערבי .

כדי למתן את ההכרעה  ,הוחלט לתמוך רק בשישה ממועמדי הנשאשיבים  ,ובשניים

49

ממועמדי החוסינים  ,לרבות ג ' מאל .

פרומקין ראה בכך החלטת פשרה של ' אחוז בזה וגם מזה אל

תנח ידך '  ,שלא השביעה רצון אף צד מן הצדדים .

50

בציבור היהודי פנימה נעשה מאמץ לכינון חזית מאוחדת של כל החוגים  ,לרבות אגודת -

ישראל  ,והמאמץ

עלה יפה .

] 5

במישור הפנימי היה זה צעד חיובי ראשון בשורת צעדים של שיתוף

עם אגודת  -ישראל ויצירת קונסנזוס לאומי יהודי מסוים באוץ בנושאי הסכסוך  .ועד העיר ליהודי
ירושלים  ,הגוף המשותף למרבית הקבוצות היהודיות בעיר  ,פרסם רשימה ארוכה של מוסדות

הקוראים לתמיכה ברבצי נציגי היהודים  :יצחק אלישר  ,יצחק בן  -צבי  ,חיים סלומון ואליהו
שמאע ( אגודת  -ישראל ) ,

52

וכן בששה מועמדים ערבים  ,שלושה מוסלמים ( ובהם נשאשיבק

ושלושה נוצרים ( בהם פראג ' ק  .היהודים לא היו זקוקים אפוא לתמיכת הערבים  ,ויכלו להצביע לפי
שיקוליהם  ,כפי שכותב פורת  ,בעד אדמיניסטרציה קלוקלת ולא בעד אויביהם

הלאומיים .

53

תעמולת הבחירות של הערבים הופנתה בחלקה גם ליהודים ; החוסינים הגדילו לעשות בפרסום
כרוזים

בעברית .

בעיתונות העברית יצא איתמר בן  -צבי ; עורך ' דאר היום '  ,בתמיכה מפורשת בנשאשיבי ערב
הבחירות

;

54

סופרו אלמאליח מתח לאחר הבחירות ביקורת על המשא ומתן שנוהל עם החוסינים ,

שכן ' העם הערבי אינו הועה " פ  ,והוא אינו בא כוחו

הבחירות לעיריית ירושלים נערכו
47

48
49

פרטיכל הנהלת ועה " ל ,

30

ב 7 - 5-

כדצמבר  , 1926אצ " מ

1 / 132ג .

כך לדברי וינשל ובן  -צבי  ,פרטיכל מליאת ועה " ל ,
פרטיכל ועה " ל  ,אב  -אלול תרפ " ז  ,אצ " מ

האמיתי ' .

55

באפריל  , 1927והתוצאות היו בהתאם לצפוי .אחוז

20

בינואר  , 1927אצ " מ

. 71 /7230

.71 / 7219

. 290 - 289

50

פרומקין  ,עמ '

51

הדברים התפתחו  ,לאחר שבאגודת  -ישראל פנימה  ,בין השאר מחששות שנבעו מן המשבר שבו היתה שרויה  ,היו

קריאות לאחדות יהודית בבחירות לעירייה ; הדוחפים לכך חששו  ,כי בהידחקות להזדהות עם החוסינים ' שונאי
ציון ' יבולע לאגודת -ישראל  .ספקות וקשיים בקשר להתקרבות היו הן אצל הציונים הן כאגודת  -ישראל  .בסופו
של דבר נוהל בראשית
52

 114ו
53
54
55

1927

משא ומתן קשה  ,והושגה בו פשרה באשר לייצוג אגודת  -ישראל ותמיכה

בנשאשיבים .
השיתוף עם אגודת -ישראל היה ראשון מסוגו  .ראה  :פרידמן ( לעיל  ,הערה  , )40עמ ' .296 -288
לטיפול בשאלה הערבית בשלהי  , 1929ולאחר מכן השיתוף בהופעה
הציונים .
היישוביים
המוסדותולא עם
החוסינים
עםשל
המאוחדת
הלשכה הכותל
בוועדת

אחריו באו הקמת

פורת ( לעיל  ,הערה 2א  ,עמ '
דאר היום ,
שם ,

6

5

באפריל

במאי . 1927

. 1927

. 194

פורת מתאר את כשלון

החוסינים .

המצביעים היה גבוה
זוכים בארבעה

;

בלבד) .

56

היהודים אכן תמכו בנשאשיבים  ,והם זכו בשישה מקומות ( אחרת היו

השפעת היהודים הורגשה אפוא  ,הגם שרבים מהם לא יכלו להשתתף  ,שכן

זכות הבחירה נקשרה בתשלום מסים ( למעט בעיר העתיקה  ,ושם

היו הפטורים לא יהודים) .

57

את

קיום הבחירות תיאר ' העולם ' בלשון מליצה  ' :זו הפעם הראשונה מאז הכיבוש ומאז התחלת יסוד
הבית הלאומי  ,שהיהודים ושכניהם הערבים יזדמנו לפונדק אחד  ,לעסוק ביישובה של המדינה
המשותפת לכולם '

;

58

לא היה בסיס רב לדברי ההתלהבות הללו  .לראש העירייה נבחר מחדש

ראגב נשאשיבי  ,ולסגניו נבחרו חיים סלומון והנוצרי יעקב

פראג ' .

עתה נתהפך הגלגל .החוסינים  ,שנכשלו  ,יצאו בעיתונם ' אל  -ג ' אמעה אל  -ערביה ' בהתקפה על
נשאשיבי  ,וטענו כי הצליח בגלל תמיכת היהודים בו  ,אף שלא קיבל אמון העדה המוסלמית

;

כביכול  ,בין חברי הוועד הפועל הערבי לא מצאו הציונים מי שיבוא עמם במשא ומתן  ,וכשראו כי
הללו נכונים לוותר על העירייה  ,ובלבד שלא להיכנס למשא ומתן עמם  ,באו בדברים עם ראגב

והשיגו ממנו הסכמה למינוי ציוני כסגן ראש העיר ועוד .
כישלון הערבים בשל חוסר האיחוד ביניהם  .בניגוד ליהודים .
59

עיתונים ערביים אחרים הבליטו את
60

' מראת אל  -שרק ' יצא להגנת ראגב ,

שאינו דואג לעצמו  ,שהריהו עשיר  ,ואינו נוטל שוחד אלא עושה זאת רק אחד ממקורביו ; י 6כן
56

אלסברג  ,עמ '

הערה
57

. 19

 ( 309 - 308אחוזי המצביעים  :יהודים  , 88 -מוסלמים  , 85 -נוצרים . )77 -

ראגב עצמו היה נבחר גם ללא תמיכת

ראה למשל  :ב " ש

( בן  -צבי ) ,

כאפריל

58
59
60

ראה ציטוט

61

ראה

:

' צות אל  -שעב '  ,הארץ ,

דאר היום ,

2

תרפ " ח ) ,

עמ '

. 12 - 7

. 1927

ציטוט ' אל  -ג ' אמעה אל  -ערביה '  ,הארץ ,
:

היהודים .

מעירית ירושלים  ,קונטרס שמ " ו ( כ " ד באב

העולם ,

29

למקורות ראה שם ,

במאי

. 1927

18

14

באפריל

~

. 1927

באפריל  , 1927וכן ציטוט ' אל  -ג ' זירה '  ,יפו ,

על שלמונים לראגב נשאשיבי עצמו ראה

ו

ץ ץ

:

16

באפריל . 1927

פרומקין  ,עמ '

. 288 - 287

~

טבריה
בשנות
בשלושים

אינו מאייש משרות כראש המועצה המוסלמית העליונה ( להלן  :ממ " ע ) הממנה עשרות מקרוביו .
' אל  -ג ' אמעה אל  -ערביה ' ו ' מראת אל  -שרק ' היו שניהם רחוקים מן האמת כרחוק מזרח ממערב .
בקרב היהודים שררה שביעות רצון מתוצאות הבחירות ,

62

אך בירושלים במיוחד עתידים היו

הם להתאכזב עד מהרה לנוכח הפרת ההבטחות מצד ראגב  .מקץ פחות משנה היכו היהודים על

חטא על תמיכתם בו  .לצד טהון  ,שכאמור ראה הישג בר  -קיימא במפגש עם החוסינים  ,ושהעריך
את הישיבה לשולחן אחד בעירייה כסלילת דרך למלחמה פוליטית ברמה תרבותית יותר  ,ראה גם

בן  -צבי את המגע עם

החוסינים כהזדמנות להסברה ולהבנה .

63

מאורעות השנתיים הבאות עתידים

היו לטפוח על פניו של מי שראה בצעד החוסינים יותר מאשר ' תרגיל ' במערכת

הבחירות .

הבחירות לעיריות המעורבות האחרות

-

5וי~

ך

לא נעסוק כאן בהרחבה בבחירות לעיריות המעורבות האחרות שנערכו במהלך אפריל -מאי  .בצפת
המועצה ; בטבריה  -ארבעה יהודים ( שנבחרו מראש
היו שלושה יהודים מבין שבעה חברי
62

קיש למיוחס  10 ,באפריל  , 1927אצ " מ  . 825 / 668ראה גם  :ירושלמי  ,דאר היום  12 ,באפריל  . 1927ירושלמי מביע
תקווה  ,כי ' הברית העברית -ערבית  ,שמצאה לה מקום בפעם הראשונה בשעת הבחירות לעיריה  ,תוכל להתקיים
גם בעיריה

63

עצמה ' .

פרטיכל ועה " ל  ,אב  -אלול תרפ " ז  ,אצ " מ

229רן.71

בדקוק  .מלפנים במרכז יושבים ( מימין
ח ' ורי חנא  ,מושל המחוז  ,רב העיר ר ' חיים
העיר זכי אלחדיף

לשמאל ) :

הפטריארך

אלחדיף  ,ראש

כמועמדים יחידים ) ושלושה ערבים  .ראש העירייה היה היהודי זכי אלחדיף  ,שנרצח אחר כך בעת

המאורעות בתרצ " ט ; בחיפה  -שניים מבין עשרת חברי המועצה היו יהודים ( שבתאי לוי ודוד
הכהן ) ;

וביפו  -שניים מבין אחד  -עשר החברים היו יהודים ( דיזנגוף

ומולר) .

64

בחיפה הוגרל מספר היהודים מאחד לשניים  ,אך לא יותר מכך  ,חרף היות היהודים שליש מן
האוכלוסייה  .הטקטיקה היהודית כיוונה להדחת ראש העיר הקודם  ,העוין  ,ולבחירת

מתון ממנו .

המועמד היה חסן שוכרי הידידותי  ,ראש העיר בשנים עברו  ,שסולק על  -ידי השלטון הצבאי
הבריטי ; הוא נתמך גם על  -ידי מוסלמים ונוצרים רבים  ,וצוטט כמי שביקש בגלוי את תמיכת
היה ודים  ,ואף הביע נכונות להודות

בגלוי בזכויותיה . 0

65

רשימתו של שוכרי זכתה בבחירות כנגד

נאמני המופתי  ,והשיתוף בין ערבים ליהודים נמשך בעירייה מאז במשך כל תקופת

המנדט .

66

שוכרי  ,בניגוד לנשאשיבי בבירה  ,לא אכזב  ,והצדיק את האמון שניתן בו גם במבחנים קשים
64

לפירוט מספרי המצביעים יאה  :א  ' .מארץ ישראל ' ( מכתבים מתיק ידיעות ההנה " צ והסוכנות הטלגרפית הארץ -
ישראלית )  ,העולם  8 ,באפריל  . 1927לעניין צפת וסירוב החברים היהודים בעירייתה להשתתף בישיבות לאחר

מאורעות תרפ " ט  ,ראה גוריון  ,עמ '
65

. 148

משה מדזיני  ,עשר שנים של מדיניות ארצישראלית  ,תל  -אביב  , 1928עמ ' 58נ מדזיני מספר כי הדחת שוכרי בעת
השלטון הצבאי באה על ששלח מברק ברכה לסמואל בביקורו הראשון  .את בחירת המועמדים היהודים בחיפה

סיכמה משלחת הוועד הלאומי  ,שחבריה היו בן  -צבי  ,מיוחס וקלווריסקי .
66

נדבה ( עורך )  ,חיפה [ ללא שנת

הוצאה ]

ד ' הכהן ( לעיל  ,הערה  , )5עמ '  ; 97 -94ראה גם הנ " ל  ' ,קטעי זכרונות' " ,
עמ '  . 77 - 76כן ראה ש ' לוי  ' ,מזכרונות "  ,שם  ,עמ '  . 115 - 114אני מודה לידידי צבי צמרת על ההפנייה לשני
המקורות האחרונים ולמקור שבסוף הערה  8לעיל .

קוף 1

אליקים רובינשטיין

בשנות המאורעות ; כן נהנה ממוניטין של מי שאינו נוטל

היה שבתאי

שוחד .

67

יורשו לאחר פטירתו

ב 1940 -

לוי .

בטבריה מונה זכי אלחדיף לראש העיר עוד לפני הבחירות  ,נוכח הרוב היהודי הברור  .אמנם ,
כעבור זמן לא רב ציין בן  -גוריון ביומנו  ' :הרוב בעיריה יהודי  ,אולם הכל מתנהל בערבית  .ראש

העיריה אינו יודע עברית  ,וגם מזכירו  ,צעיר ספרדי  ,יודע רק ערבית  .דורשים מזכיר שיידע עברית

אך קשה לרגל המסורת לשנות את מצב הדברים ' .

68

אלחדיף היה  ,עם זאת  ,פעיל בלשכה המאוחדת

של המוסדות היישוביים לטיפול בשאלה הערבית  ,שקמה לאחר מאורעות תרפ " ט  ,ונהנו שם

מעצתו  .בימי המאורעות הבאים  ,כאמור  ,נרצח
מדזיני סיכם את הבחירות

ב 1928 -

בכך שהן הוכיחו שינוי עמוק ביחסי הכוחות בציבור הערבי ,

החלשת הוועד הפועל ועליית המתונים .
ימים הגידו  ,כי מסקנה זו היתה

בעירו .

69

כך נראתה המציאות

בימות הרגיעה ההם לבן התקופה .

חפוזה .

עורצת ירושלים לאחר בחירות

1927

עיריית ירושלים לאחר הבחירות היא דוגמה למופת לחולשת הגופים היהודיים  ,שבמשך שנים
ארוכות לא זו בלבד שלא ניהלו מאבק של ממש בקשר למינוי ראש עיר יהודי בירושלים  ,חרף הרוב
היהודי הוותיק בעיר  ,אלא אף לא הצליחו לקבל סמכויות ומעמד בניהול ענייני העיר  .ניתן לומר ,
כי מוסדות היישוב נהגו בטלנות בעניין זה  ,אלא אם כן נעריך כי לא החשיבוהו ביותר  .כזכור  ,לא
היו הבריטים נכונים למנות ראש עיר יהודי מראשית שלטונם  ,והמשיכו את המצב שהיה קיים

בתקופת התורכים ; כך נמשך הדבר כל תקופת המנדט  .כמובן ניתן להניח גם  ,כאמור  ,כי היהודים

צחק ישועה אלישר לא האמינו ביכולתם להשיג ראש עיר יהודי ( השיא היה מינויו של דניאל אוסטר כממלא מקום
( , ) 1933 - 1872חבר רעש העיר בשנות הארבעים) ; אך אין בכך כדי להסביר את החולשה במועצת העירייה בתקופות
עיריית ירושלים ארוכרת כגון זו שהיא נושא דיוננו בשלהי שנות העשרים  .לא ברור גם מדוע לא נאבקו ביתר מוץ

נגד שחיתותו של נשאשיבי  ,אלא אם כן סברו כי יורשו יהיה גרוע הימנו .
לאחר בחירות  1927הלך מצבם של החברים היהודים בעירייה והידרדר  .נשאשיבי חש עצמו
חזק  ,עשה בשלטון העירוני בירושלים כרצונו  ,וגם נטל חלק בפעילות הפוליטית הערבית כראש
האופוזיציה ,

כביכול .

70

כבר בקיץ  , 1927חודשים ספורים לאחר הבחירות  ,הוברר כי מבחינת האפשרות לשיתוף
המעשי של היהודים בניהול העיר נעשה מיקח טעות ; ראש העיר לא שינה מאורחות השחיתות
הנושנות שלו  ,וכפי שתיאר זאת באורח בוטה יצחק אלישר  ,מן החברים היהודים במועצת

העיר :

' [ נשאשיבק אינו זז משיטתו הקודמת  ,כי אליבא דאמת הלא כולנו יודעים שחייו תלויים בעבודתו

138

61

ד ' הכהן ( לעיל  ,הערה

68

יומן בן  -גוריון ,

69

מדזיני ( לעיל  ,הערה

70

בן  -צבי קיווה בראשית כהונת העירייה  ,כי לשם איזון ימונו פקידים יהודים  .ראה  :פרטיכל הנהלת ועה " ל ,

ביוני

, 1927

30

אצ " מ

, )5

בינואר
, ) 65

עמ '

 .97 - 94הכהן צחן זאת בפורום הנציגים היהודים בעיריות בשלהי . 1927

, 1928

עמ '

1 / 100נ.

אב " ג

.2055

.259 - 258
30

יהודים חורבים בעיריות ארץ  -ישראל

בשבילו ' , .

זו  .אם יתקרב קצת ליושר  ,לא יישאר כלום

הוא המשיך שלא למסור עבודות ליהודים ,

7

אם כי בתחילה עוד לימד עליו סלומון סנגוריה  ,באומרו שהוא עדיף על החוסינים  ,כי אינו מתנגד
עקרונית לעניין היהודי  .הדברים נאמרו בדיון באי  -כוח המוסדות היהודים בקשר ל ' מצב הפרוע
בעיריית ירושלים '  ,שעסק בדילמה כיצד ליישב בין הצורך הפוליטי לשיתוף פעולה עם נשאשיבי

הגרועה .

לבין שחיתותו והתנהגותו

כבר בתקופה ההיא עלו מחשבות על התפטרות היהודים ממועצת העירייה ( מחשבות אלה
עתידות היו להתממש רק מקץ שנים

אחדות ) .

דוד ילין לעומת זאת נטה לייחס את הקשיים

להתערבות הממשלה  ,המאפשרת לנשאשיבי לפעול כפוסק יחיד ; קלווריסקי טען לשיטתו  ,כי יש

היהודים .

להשפיע על ערבים שילכו עם

72

ברוח נכאה התבטא חיים סלומון בישיבה סגורה של הנציגים היהודים בעיריות המעורבות ,
שבה חזר על השתלשלות התמיכה בנשאשיבי וסיפר על הבטחותיו ליחס צודק ליהודים ולהפסקת

השוחד .

סלומון טען  ,כי עתה אין שני הצדדים מרוצים

73

:

נשאשיבי כועס על כי שני מושבים

בעירייה נפלו בכל זאת לידי החוסינים  ,בתמיכת היהודים  ,אך בפועל נוצרה מעין ' קואליציה '
בעירייה בינו לבין החוסינים

וכנגד זאת תיאר את הצד היהודי בן  -צבי ואמר  ,כי לאחר שהיו

;

.

היהודים חלק מן המנצחים  ,דריהם עתה באופוזיציה  ' :לא עשינו פוליטיקה וזה החטא הגדול ' ' אי
עשיית פוליטיקה ' והסתמכות על הבטחות בסיטואציה שכל כולה פוליטית מעידות על נאיביות

שבה לקו רבים מחשובי היישוב במגעים שונים עם הערבים  .קלווריסקי העיר  ,כי הוא חושש
שלהתקרבות הנשאשיבים והחוסינים בעירייה עלולות להיות השלכות על הפוליטיקה הערבית

הגבוהה  ,כגון אם יביאו לידי הסכם לדרישת פרלמנט ; לפיכך הציע לדבוק בשותפות עם נשאשיבי .
על המצב דיבר יצחק אלישר בטון מיואש  ,וטהון הוסיף בשפה רפה בקשר לשחיתות  ' :אנו מחוסרי

כוח ' .
הגופים היהודיים תכננו תכניות לתיקון המצב  ,כדי להשיג שיתוף יהודים בעבודת העירייה ,

אך לא נסתייעו  ,והשאלה היתה חוזרת ועולה תדיר .
החוסינית  -נשאשיבית נגד דרישות היהודים ,

שלה '

;ח

ציין בן  -צבי את ההתאחדות

וכי ' הממשלה מחזיקה את ראגב בתור האיש

בן  -גוריון הטעים ביומנו  ,כי אף פועל עברי אינו מקבל עבודה בעירייה  ,שכן נשאשיבי

מקבל שוחד מן

71

76

75

באפריל

1928

74

הקבלנים .

78

פרטיכל פגישה בין הוועד הלאומי לחברים היהודים בעירייה ,
סלומון בהנהלת הוועד הלאומי

(1

ביולי

, 1927

4

באוגוסט  , 1927אצ " מ  . 71 / 32ראה גם דברי

אצ " מ 1 / 132ג ) בקשר לבעיות המכרזים בעירייה  ,שכן העבודות

ניתנו לפי רצון ראש העיר ולא במכוז ( ראה גם תלונת מועצת פועלי ירושלים למושל גליל נמתח ] ירושלים על אי

מתן עבודות ליהודים  11 ,באפריל  , 1927אצ " מ ) 116/ 601נ )  .בדיונים משתקפת חולשת היהודים  ,ובכל עת
נרמזות טובות ההנאה הפרטיות של נשאשיבי  .מענ = ן לציין כי משכורת ראש העיר ב  1928 - 1927 -היתה 1 , 100
לא " י לשנה  ,ואילו משכורת הפקיד היהודי הגבוה ביותר  ,המזכיר פרנקו  ,היתה

252

לא " י לשנה  .ראה  :אצ " מ

) 116/ 126ע  .המספרים מדברים בעד עצמם .
72

פרטיכל הנהלת ועה " ל ,

27

בנובמבר

בדצמבר  , 1927אצ " מ

, 1927

אצ " מ - 11 / 132

.71 / 132

73

שם ,

74

ראה דיווח על הקמת ועדה בהרכב אלישר  ,האפס ושוכמן

75
76

77
78

11

ראה דיווח על ראיון עם סיימם
שם ,

שם ,
שם ,

16

26
16

באפריל  , 1928אב " ג
באפריל  , 1928אב " ג
באפריל  , 1928אב " ג

:

יומן בן  -גוריון ,

.2055
.2055
.2055

17

ב: 1927 -

בנובמבר

, 1927

אצ " מ ) 116/ 601נ .
אב "ג . 2055

 :111ו

אליקים רובינשטיין

באמצע אותה שנה כבר עלתה באורח רציני אפשרות התפטרותם של החברים היהודים בשל
יחס נשאשיבי  .סלומון סיפר בעניין זה בהנהלת הוועד הלאומי
אטמוספירה מרעילה ומציקה שאי אפשר לסבול

גם

בקשישים ' .

79

סיכם את התמונה דוד ילין

:

אותה . . .

בק "ו

: 1928

' אנו נתונים בתוך

הרצון הוא לדחוק את

היהודים . . .

' המצב בעירית ירושלים הפך משל

יש

ושנינה ' .

לנגד עיני המוסדות היהודיים היה החשש  ,שמא הממשלה אכן רואה את השיתוף בעיריות
כמבחן לאפשרות של מועצה מחוקקת  .כזכור התייחס לכך לורד פלומר בנמקו דחיית הקמתה של
מועצה מחוקקת  ,ובמרץ  1928צוטט בנטוו " ן '  ,היועץ

פיפיות

:

המשפטי  ,ברוח

זו .

80

היתה כאן מעין חרב

מצד הצד האחד נתאפשרה על  -ידי כך דחיית כינונה של מועצה מחוקקת בשל המצב

הרעוע ביחסים בין יהודים לערבים בעיריות  ,ומבחינה זו היה הדבר נוח ; מן הצד האחר נוצרה בשל
כך עמדה קשוחה של הערבים בעיריות  ,ובן  -צבי הדגיש את התנגדות היהודים לפוליטיזציה
שלהן  .י 8במקום אחר אמר קלווריסקי  ,כי לשיטת המסרבים למועצה מחוקקת והרוצים לשמור את
כל הסמכויות בידי הממשל המרכזי  ,יש לומר  ,כי מי שאינם מסוגלים לאוטונומיה לוקאלית  ,אין
חיים סלומון
( , ) 1960 - 1879

חבר

מקום למועצה

מחוקקת עבורם .

82

בהקשר אחר אמר מיוחס מתוך דאגה בק " ן  , 1928כי העירייה

עיריית ירושלים וחבר היא מעין ' פרלמנט קטן '  ,שבו הערבים מודים כי ישנם דברים שבהם צודקים היהודים  ,אך מכיוון
הנהלת הולנד הלאומי שמהם באה הדרישה  ,מתנגדים להם הערבים ,

היינו זוהי סיטואציה בעלת אופי פוליטי לחלוטין .

83

איני יודע אם היה מי שסבר כי מועצת העירייה בירושלים בתנאי ארץ  -ישראל תימלט משיקולים
פוליטיים  ,אולם היא הלכה והפכה ללא ספק בבואה ברורה של

הסכסוך .

את לקחי השנה הראשונה לעבודת מועצת העירייה סיכם בן  -צבי במאמר ב ' קונטרס '  ,שבו ציין
כי אין העירייה משקפת את האינטרסים של התושבים ; היהודים קיוו לפעול  ,אך הדבר לא ניתן

;

אין דמוקרטיה בהנהלת העירייה  ,ובפועל תומכים החוסינים בנשאשיבים בעירייה  ,ואילו מחוצה

לה תומכים הנשאשיבים בחוסינים .

84

המתיחות בעירייה גרמה מתיחות גם בקרב הציבור היהודי  .קלווריסקי הואשם בהנהלת הוועד

הלאומי  ,כי במאמר ב ' שאיפותינו '  ,ביטאון ברית שלום  ,כרך את היהודים והערבים בעירייה יחדיו
בביקורת על היחסים הרעועים ביניהם  .על כך הוא

הגיב :

בכל פעם שבאים ומדברים על עבודה משותפת עם הערבים  ,מביאים תמיד לדוגמה את

עירית ירושלים  .אני  ,המצדד בזכות העבודה המשותפת עמהם  ,אמרתי ששני הצדדים ,
היינו היהודים והערבים  ,אשמים ביחס השורר כיום בין שני הצדדים  .לא אמרתי שחברי
העיריה היהודים אשמים בזה  ,אלא היהודים באופן כללי  ,וכוונתי בעיקר לאלו שהחליטו
להכניס לעיריה גם את

החוסינים .

85

במר לבם ניסו הגופים היהודיים להפעיל לחץ על הבריטים  .טהון  ,סגן יושב ראש הוועד הלאומי
79
80

פרטיכל הנהלת ועה " ל ,

22

ביוני

, 1928

אצ " מ

. 71 / 131

דברי שלד על בנטוו " ן ' כמוסר דעת הנציב העליון במפגש הוועד הלאומי עם ההנהלה הציונית  25 ,במרץ
פרטיכל הנה " צ  ,וכן פרטיכל ועה " ל  ,אצ " מ . 71 / 131

, 1928

140
פרטיכל הנהלת

ועה " ל  16 ,ביולי  , 1928אצ " מ

. 71 / 131

קונטרס שמ " ו ( כ " ד באב תרפ " ח )  ,עמ '  . 12 - 7ראה גם שם  ,שמ " ז  ,ח ' באלול תרפ " ח  ,עמ ' . 22 - 18
גם בעקבות הקונגרס הפלסטיני השביעי וההיערכות בקרב הערבים בעקבותיו .
פרטיכל הנהלת ועה "ל  30 ,באוגוסט  , 1928אצ " מ .71 / 131

הדברים נאמרו

יהודים וערבים בעיריות ארץ  -ישראל

והרוח החיה בו  ,אמר ב  , 1929 -כי ' הממשלה יכולה לעשות

הכל . . .

דווקא בעירית ירושלים על

האנגלים יש להשען יותר מהערבים '  .כן הוסיף  ,כי יש שני קווים אפשריים  :ריצה בכל רגע אל
המושל כנגד ראש העירייה  ,או התחברות עם הערבים ותמיכה באוטונומיה
היתה פשרה אופיינית

לוקאלית .

86

ההחלטה

עמדה עקרונית בזכות הפעלת ביקורת על העיריות מצד הממשלה  ,תוך

:

שלהן .

שמירה על האוטונומיה

הואיל והדברים נאמרו בדיון בדבר הצעת פקודת העיריות

וסמכויות השלטון המרכזי על  -פיה  ,הועלתה הדרישה למתן סמכויות גם לסגנים  ,דבר שהיה
רלוונטי ליהודים בחלק ניכר מהעיריות המעורבות  .פקודת העיריות נחקקה  ,כידוע  ,רק ב , 1934 -
ורוב הסמכויות הושארו בידי השלטון המרכזי  ,דבר שעורר ביקורת אצל שני צדדי הסכסוך בארץ ,
וגם ועדת פיל התייחסה

אליו .

87

בדו " ח הוועדה נמסר מפי עד יהודי ועד ערבי כאחד  ,כי ראשית ' למועצה המוניציפלית אין די

כוח להיות גוף אפקטיבי ; היא צומצמה  ,לטענתם [ של העדים הללס למעמד של אגודת ויכוחים
בלבד '

;

ושנית  ' ,הם הסכימו כי הסיבה לפיגור בפיתוח השירותים המוניציפליים היא בפיקוח

הפיננסי ההדוק

על  -ידי הממשל ובדלות המענקים הממשלתיים ' .

88

העניינים בעירייה הלכו והחמירו  ,ובינתיים אירעה תקרית הכותל  ,וגברה המתיחות בין הערבים
ליהודים באוץ  .אחת ההבטחות שלא קוימו היתה השוואת מעמדה של השפה העברית לשפה

הערבית בעירייה  .לא זו בלבד שראש העיר והפקידים הראשיים היו ערבים  ,אלא אפילו בישיבות
מועצת העירייה  ,עברו היהודים לדבר ערבית תחת עברית  ,כדי שיישמע

קולם .

לא הושגה גם

89

השוואת מספר הפקידים היהודים לערבים  ,והיה זה  ,כפי שדיווח סלומון במאי  ' , 1929הדף . . .
שחור בדברי ימי עבודתנו בעיריה ' ; קבלנים יהודים לא קיבלו עבודות כל עיקר  .סיכומו של דבר

הכי

 -כישלון  ,שכן ראש העיר ' הסתדר ' עם מתנגדיו הערבים ולא היה זקוק לתמיכת היהודים ; נשמעו

גם טענות נגד הממשלה  .נחלקו הדעות אם יש מקום להתפטרות החברים היהודים  ,ועלתה הצעה
אם לבוא בדברים עם החוסינים כדי להחליש את נשאשיבי  .את הדילמה הסביר

[ החוסינים] שונאים לנו בנפש  ,אולי עשינו שגיאה שהרכבנו את שני הכוחות . . .

טהון :

חפצנו לתת סיפוק

לאותו הקהל הערבי שאמרו לנו  :פתחו לנו את הדלת  ,אולם הם התנהגו באופן הכי

דעתי ברור שזה יביא לידי אחוד הערבים ' .

90

' כי הם

רע . . .

לפי

נשתנו אפוא ההערכות  .מכל מקום  ,הנהלת הוועד

הלאומי לא מיהרה להחליט על התפטרות החברים היהודים

בעירייה  .העניין לא ירד מעל הפרק .

בדיון נוסף ציין קלווריסקי  ,בהתייחסו למצבם הנחות של היהודים בעירייה  ,כי ' המצב בעיריה כה
עלוב שאינני רואה נחיצות בנוכחות חברינו  .די ליהודים לאמור לבן  -יענו להם

שחור ' .

!9

נאמן

לשיטתו טען  ,כי ' השונא העיקרי שלנו היא הממשלה '  ,אך התנגד לדיבורים על הפסקת שיתוף

86

פרטיכל הנהלת ועה " ל ,

.2058
87

21

במרץ

, 1929

אגב  ,בישיבת ההנהלה הציונית

אצ " מ 1 / 100נ  .ראה גם רישום ביומן בן  -גוריון ,
ב 19 -

1

באפריל

 , 1929אב " ג

באפריל טען סאקר  ,כי חוקת העיריות המוצעת אינה מבטיחה

מניעתה של קבלת שוחד  ,הנהוגה בעיריות המעורבות ( ראה פרטיכל הנה " צ) .
דוח הוועדה המלכותית לארץ  -ישראל ( ועדת פיל )  ,יולי  , 1937עמ '  347ואילך  ,ובמיוחד

351

( הנוסח

האנגלי ) .

האנגלי) .

88

דוח הוועדה  ,עמ '

89

פרטיכל דיון הנהלת הוועד הלאומי עם החברים היהודים במועצת העירייה ועוד  ,לרבות אגודת  -ישראל ,

90

במאי  , 1929אצ " מ 1 / 100נ  .יאה גם יומן בן  -גוריון  30 ,בינואר
פרטיכל דיון הנהלת הוועד הלאומי עם החברים היהודים במועצת העירייה ועוד  ,שם  ,דברי אלישר  ,כי האשמה

91

היא בממשלה היודעת על הריקבון והשחיתות שבעירייה  ,אך אינה עושה דבר.
פרטיכל הנהלת ועה " ל  29 ,במאי  , 1929אצ " מ 1 / 100נ.

350

( הנוסח

, 1928

אב " ג

.2055

20

1 11
)

אליקים רובינשטיין

כינוס מכין לקראת בחירת משלחת ערבית לדיונים בלונדון ( מארס  . ) 1930בשורה הראשונה יושבים ( מימין
לשמאל )  :אלפרד רוק ( סוחר ננצרי מיפו )  ,ראגב נשאשיבי וראש עיריית ירושלים )  ,מוסה כאז ם אל  -חוסיני
( יו " ר הוועדה )  ,חאג ' אמין אל  -חוסיני ( המופתי של ירושלים )  ,עוני עבד אל  -האדי ( מראשי התנועה הלאומית)

הפעולה עם הערבים  ,שכן צעד כזה יקרבם לממשלה  .נשקלה התועלת שבהתפטרות ובכינון

עירייה קרואה אנגלית ; כך שאמנם יסיים נשאשיבי את תפקידו  ,אך מן הצד האחר היה חשש שמא
היהודים לא יהיו מעודכנים באשר לנעשה

בעירייה .

כן עלתה השאלה מי הוא שיחליט על

התפטרות  -האם החברים על דעת עצמם או המוסקות הלאומיים

המוסדות

:

;

סלומון צידד בהחלטת

' השאלה בשבילנו היא אם כדאי להקריב את ירושלים  ,כדי לא להטיל את ראגב בידי

שונאינו ולהביא לידי איחוד בקרב הערבים '  .ההכרעה היתה קשה  ,ולא מיהרו

לקבלה .

אין בידי סימוכין למאמץ ללחץ ישיר על נשאשיבי ; אך שוב נעשה מאמץ בממשל הבריטי
לשינוי המצב

;

92

בראיון עם המזכיר הראשי לוק העלו היהודים את קובלנותיהם .

93

באשר ללשון

הזכיר לוק  ,כי הערבית שולטת בעירייה זה עשרות שנים  .מכל מקום הוא הבטיח תשובה  ,וזמנית
נשא המאמץ פרי  ,שכן ביולי דווח על שיפור מסוים 94וההתפטרות לא הוצאה אל

שריית ירושלים לאחר מאורעות
142

הפועל .

תרמ " ט

מאורעות תרפ " ט הרעו את מצב היחסים בין יהודים לערבים באוץ  -ישראל  ,בכל התחומים  .עיריית
ירושלים לא יצאה בכך מן הכלל  .בנובמבר  , 1929בהרצותו את רעיונותיו באשר לאופיו של
ביוני

92

פרטיכל ועה " ל ,

93

רישום הפגישה מיום

3

5

, 1929

ביוני

אצ " מ
, 1929

1 / 100ב .

אצ " מ

1 /76נ.

יהודים וערבים בעיריות ארץ  -ישראל

השלטון בארץ  ,הדגים בן  -גוריון את טענתו כי הארץ היא למעשה מדינה ערבית  ,בכך שכל
העיריות  ,מלבד אחת  ,הן ערביות  ,והוסיף

:

העיריה הכי גדולה  -ירושלים  -היתה צריכה להיות יהודית על  -פי מספר התושבים

;

ואין לה עדיין סוברניות ; יש מושל בירושלים  ,מזכיר ראשי  ,נציב  ,ויש משרד מושבות
בלונדון  ,חבר לאומים  ,עתונות  -אפשר לצעוק ולהתריע  ,יש ביאת כוח היהודים בה ,
והיא נותנת לנו דמות מסה שעלולה להיות הממשלה הערבית  ,עושק יהודים בזכותם

לעבודה  ,במסים  ,קורופציה  ,שוחד  ,מכירת עבודות  ,מעילות  -והדבר ידוע לממשלה

המפקחת .

95

הדברים מדברים בעד

בראשית

עצמם .

נתעוררה תשומת  -לב לעירייה ולעומד בראשה שעה שעמד ראגב נשאשיבי

1930

לצאת במשלחת הערבית ללונדון  ,שעמדה לנהל משא ומתן עם

הבריטים .

96

היה זה קיא חדש

בהתנהגותו הפוליטית של ראש העיר  ,והוא הותיר טעם מר בפי הציבור היהודי  .בוויכוח שנתעורר

בעניין זה באה לידי ביטוי השפעתו הישירה של הסכסוך הלאומי בארץ  -ישראל על ההתייחסות

לעבודת העיריה בירושלים  .בן  -צבי קבל על שמאשימים אותו ואת סלומון בכך שסייעו בשעתו
נשאשיבי :

לבחירת

' אולם אז עשו זאת מתוך זה שנכנעו לאינטרסים הציוניים ולא לאינטרסים

האקטואליים של תושבי ירושלים

היהודים ' .

97

באותם ימים ציין בן  -גוריון כי הוועד הלאומי שגה

במתן ידו לבחירת נשאשיבי  ,וטהון העיר כי בשעתו היתה הברירה בין ' בקשישניקים ' לבין אויב

בנשק  ,ועדיפים היו הראשונים .

98

שוב הועלתה התביעה להתפטרות החברים היהודים במועצת העיר  ,והיו שהאשימו נציגים
אלה  ,כי הביאו לכך שהעירייה ' תהפוך לסניף של המועצה המוסלמית העליונה '

99

( נוכח צאת

נשאשיבי ללונדון  ,עלו גם הצעות בריטיות להקמת עיריית משנה יהודית) .
נעשה על  -ידי המוסדות היהודיים  .פנחס רוטנברג  ,נשיא הוועד הלאומי אז  ,אמר בתגובה לרטינות
00ן

נוספות בתחילת מרץ

: 1930

נקפו הימים ודבר לא

' אתם מתווכחים בשאלה זו ואינכם עושים כלום  ,צריך ללכת למזכיר

הראשי ולהתאונן  ,ואם זה לא יועיל  ,צריך לאיים שימסרו את הדברים האלה לממשלה

.

המרכזית ' י10

דברי רוטנברג נאמרו  ,מן הסתם  ,על רקע ההנחה כי מאבק שייעשה בלונדון  ,יניב

פירות בעניין

זה .

הקש שאולי שבר את גבו של הגמל  ,היה מינויו של סגן ראש העיר הנוצרי  ,יעקב פראג '  ,כממלא

מקום ראש העיר במקום נשאשיבי  ,חרף הרוב היהודי בעיר  .מיילס  ,סגן המזכיר הראשי  ,נימק את

מינוי פראג ' באוזני קיש בצורך בהמשך פעולות העירייה  ,דבר שיימנע על  -ידי הרוב הנוצרי -
מוסלמי אם ימונה בפועל הסגן היהודי
94

דברי סלומון  ,פרטיכל ועה " ל ,

95

הרצאה מיום

96

ראה :

עמ '
97

9

בנובמבר

40

ראה גם

ואילך ,
:

פרטיכל ישיבת הנה " צ והנהלת ועה " ל ,

בינואר  , 1930אצ " מ

98
99

101

. 1922

. 139 - 138

א ' צנלמון ,שם ,שם.

102

, 1929

אב " ג

, 1929

אצ " מ

1 / 100נ.

יהושע פורת  ,ממהומות למרידה  :התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית  , 1939 - 1929תל  -אביב תשל " ט ,

פרטיכל ועה " ל ,

100

1

ביולי

,

10

ואולם  ,היתה תחושה כי הממשלה הגדישה את

הסאה .

15

והמקורות

אלסברג  ,עמ ' , 310
~
פרטיכל הנהלת ועה " ל ,

3

14

בינואר  , 1930פרטיכלי הנה " צ  ,אצ " מ .
1 4 :3

. 71 /7233

שם .

במרץ  , 1930אצ " מ 1 / 101נ .

דיווח קיש בהנהלה הציונית  ,פרטיכל הנה " צ ,

24

במרץ

. 1930

מנהלי מחלקות בעיריית ירושלים ( בערך  . ) 1930מימין לשמאל  :המהנדס צבי לייבוביץ ( מנהל מחלקת
המים )  ,פח ' רי נשאשיבי ( מנכ " ל העיריה )  ,קלייטון ( מנהל מחלקת ההברואה )  ,ראש העיר ראגב נשאשיבי ,
אלן קנת פארק ( מהנדס העיט  ,עזיז שתאני

( הגזבר )

ועדת העירייה  ,גוף מייעץ לוועד העיר ליהודי ירושלים  ,החליט  ,כי החברים היהודים בעירייה

יתפטרו  ,אף כי לא הכול בוועד הלאומי תמכו בכך ; היו בוועד שעוררו את השאלה אם לא ירגיזו
את הערבים דברים שייאמרו בקשר לכך על  -ידי היהודים ( שהציעו כי שני הסגנים יכהנו יחדיו  ,אך

נדחו) .

ילין  ,שלא היה עוד יושב  -ראש הוועד הלאומי  ,הגיב בזעם

:

' אשאל במה אין אנו מרגיזים

את הערבים ? גם עצם מציאותנו בא " י מרגיזה אותם  ,ולכן לדברים כאלה אין אנו צריכים לשים

לב '  .קלווריסקי טען  ,כי שמא יפגע הדבר במגעים אפשריים עם הערבים בלונדון  ,אך בן  -גוריון
ציין

:

' הפרק של עירית ירושלים הוא הפרק הכי מחפיר בכל היישוב '  ,והפליאה היא כיצד נשארו

היהודים שלוש שנים בעירייה ; אין להסכים ליריקה בפנים  .הפעם תמך בן  -צבי בהתפטרות  .הוא
הניח  ,כי לנציב העליון נוח כנראה שלא יעבדו היהודים והערבים

יחדיו  .הוחלט על התפטרות .

! 03

ההנהלה הציונית  ,חרף ספקות חלק מחבריה  ,החליטה שלא להתנגד להתפטרות  ,ובלבד שלא
תלבש צורה הפגנתית נגד הערבים

בכלל .

04י

התפטרות החברים היהודים במועצת העירייה הוגשה למושל ירושלים

בחודשים הראשונים שלאחר מכן התעוררה השאלה של תפקוד העירייה

ב  26 -במוץ . 1930
מבחינת היהודים .

בירושלים נוצרה אגודה שנתכנתה ' התושב '  ,לשם פעולה למען זכויות היהודים וליצירת עירייה
1 44
4

יהודית
103

נבדלת .

! 05

ישיבת ועה " ל ,

לעומת זאת התנגד רוטנברג לעירייה נפרדת בירושלים  ,שכן היהודים היו רוב
23

במרץ

, 1930

אצ " מ  . 71 / 7233אגב  ,ילין וטהון  ,שהיו רגחים על הוצאתם מניהול הוועד

הלאומי זמן קצר לפני כן  ,נעלבו כיוון ששמעו מפי אביו של בן  -צבי כי כאילו הם בירכו את נשאשיבי להמשך
משרתו  ,וזו דיבה ; ראה  :ילין וטהון לקיש  ,כ "ח בשבט תר " ץ  ,אצ " מ . 14116/5711
104

105

. 1930

פרטיכל הנה " צ  24 ,במרץ
דיווח בן  -צבי בוועד הלאומי ,

4

באוגוסט

, 1930

אצ " מ 71 / 7233

יהלים וערבים בעיריות ארץ -ישראל

בעיר ; הוא הביע תקווה  ,כי השלטון יעבור ליהודים  ,והכחיש טענות כאילו ניהל משא ומתן בקשר
לעירייה עם

נשאשיבי .

! 06

בספטמבר

הניח המזכיר הראשי אבן  -פינה לבניין החדש של

1930

העירייה  .חברי המועצה היהודים החליטו להחרים את

הטקסן0ן

ראגב נשאשיבי עצמו היה שב ופונה בהזדמנויות שונות אל קיש  .באחת מהן  ,בסתיו  , 1930שאל
אותו בתערובת של אירוניה  ,הומור ורצינות

' מה שלומך קיש אחי  ,כשתסיים מחאותיך  ,שהן

:

נחוצות בוודאי  ,האם לא יהא מוטב לשבת יחדיו ? ' קיש השיב  ,כי ' מלכתחילה טוב היה אילו ישבו
יחדיו  ,לגא אך נמצא בסיס משותף '

אך מאמץ לא נעשה  ,בראש וראשונה על  -ידי הממשלה

; 08י

המרכזית  ,אף כי המוסדות היישוביים העלו זאת עמה מדי פעם ותבעו בחירות חדשות לעירייה ,

! 09

וקיש ציין בשיחה עם סטורם  ,כי ' שום איש המכבד את עצמו לא יכול היה להיות קשור בענייני

העיר ' .

! !0

ההיסוסים ביישוב היהודי בקשר להתייחסות לעירייה נמשכו ; מן הצד האחד היו הרהורי חרטה

.

בקרב הנציגים היהודים על אי השתתפותם בעירייה מאידך גיסא  ,היו שתבעו מאבק לשינוי המצב ,
בחירות חדשות  ,עיריית משנה יהודית וכדומה
שהזכירו נשכחות

;

אחרים רצו פתרון מוסכם עם הערבים  .היו

' כשראינו ג ' מאל [ חוסינק תוקף את ראגב [ נשאשיבק התחברנו אליו  ,ולכן

:

ראגב היה נגדנו'  ,אמר סלומון בק "ן . 1931
העליון החדש  .חן

את הטיפול בעניין החליטו לדחות עד לאחר בוא הנציב

אולם החרטה על צעד ההתפטרות  ,דומה שגברה  .בסתיו אותה שנה גישש מושל מחוו ירושלים
אצל מוסדות היישוב בקשר למצב שנוצר בעירייה  ,ושאל אם יעדיפו את המושל הבריטי כראש
העיר  ,כאשר משמשים לידו שני סגנים  ,יהודי וערבי  .התשובה  ,כנראה מחשש להפקעת הסיכוי

לראש עיר יהודי בעתיד  ,היתה כי אין ליהודים מועמד תרן מנשאשיבי  .בן  -צבי אמר  ' :אני נגד
שיטתו  ,לא נגד אישיותו '  .הרוב בוועד הלאומי תמך בבחירות חדשות  ,כשהעירייה תכהן כעיריית

מעבר בראשות המושל  .בן  -צבי ציין  ,כי ' המצב כיום בין הערבים הוא שונה מזה שהיה בזמן
שהתפטרנו  ,אז היתה חזית ערבית מאוחדת
חזיתות המתלקחת מיום

ליום . . .

נגדנו  . . .עתה . . .

בקרב הערבים מלחמה בין שתי

אם נצליח להוריד ברגע זה את

נשאשיבי . . .

הפירוש יהיה

שמפלגתו נפלה ומפלגת המופתי ניצחה '  .עוד אמר בן  -צבי  ,כי הצעה שהמושל יהא ראש העיר
צריכה לבוא מן הבריטים ; ומכל מקום אלמליח ציין  ,כי ' אם נוכל להיפטר מראגב מבלי שנהיה
הגורמים  ,היה זה טוב  ,באופן אחר לא

רצוי ' .

2ן !

היו אלה זמירות חדשות אפוא ; הדילמה היתה בין רע לגרוע  :בין מפלה לנשאשיבי  ,שהיה ראוי
לה  ,ובין החלופה הגרועה הימנה  ,השתלטות החוסינים  .בראיון עם קמפבל

) Campbell

 .ע  .ע  .נ) ,

כאוגוסט  , 1930אצ " מ 1 / 7230נ  .הדברים נאמרו בעקבות פרסום בדאר היום  ,שבן  -צבי אמר

106

פרטיכל ועה " ל ,

107

כי היו ממקורות
קיש  ,רישום יומן מ  2 -בספטמבר

10

ערביים .

מ 23 -

, 1930

אצ " מ

. ]9/ 158

קיש עצמו לא תמך

בחרם .

108

שם  ,רישום

109

ראה  :פרטיכל הנהלת ועה " ל  28 ,באפריל  , 1931אצ " מ  , 71 / 7234וכן ראיון הנהלת ועה " ל עם ממלא מקום הנציב

כאוקטובר

. 1930

. 24116/ 6011

110

111
112

העליון  4 ,במאי  , 1931אצ " מ
רישום יומן קיש  6 ,בינואר  , 1931אצ " מ . ]9/ 158
פרטיכל ועה " ל ,
פרטיכל ועה " ל ,

. 71 /7243

14

ביולי

22

באוקטובר  , 1931אצ " מ

, 1931

אצ " מ

.71 /7243
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יהודים וערבים בעיריות ארץ  -ישראל

מרשל המחוז  ,הציע הלה  ,כי החברים המתפטרים יעמדו עמו בקשר באורח ' פרטי '  .לעומת זאת לא
התלהב מחלוקה לעיריות משנה ולא התחייב

בראשית

1932

לה .

13י

כתב ארלוזורוב  ,ראש המחלקה המדינית  ,לקמפבל  ,והציע אף הוא חלוקה

חדשה של העירייה  ,תוך הודעה  ,כי בטרם תיערך החלוקה  ,לא יחזרו החברים היהודים לכהן

בה .

4ין

באותה תקופה רשם בן  -גוריון

ביומנו :

אנחנו צריכים להיות בעד עיריה יהודית בירושלים  ,אבל אם זה בלתי אפשרי  -צריכה

להיות עירית משנה  .בכל אופן אין מקום למלחמת קודש נגד עיריה יהודית דווקא  .אני
בכלל אינני בעד זה שנהיה רוב בעירית ירושלים המאוחדת  .אני בעד זה שהערבים ישלטו

על עצמם  .הייתי מתנגד שאנו בתור רוב בת " א  -יפו נשתלט על ערביי

יפו .

15י

ואכן  ,הנטייה הכללית היתה לעירייה יהודית נפרדת  .ועד הקהילה ואגודת  -ישראל אף הקימו ב -
1932

ועדת עירייה שבדקה דוגמאות להסדרים עירוניים בדמשק ובירות  .מחשבות שונות עלו  ,אך

בפועל לא חל כל שינוי

מסקירתנו

זו .

;

השלב הבא היה הבחירות לעיריות ב  , 1934 -אולם הדיון בו חורג

 !6ן

לסיכום  ,עיריית ירושלים  ,כעיריות אחדות נוספות  ,ובהן למשל חיפה  ,היתה מן השולחנות
היחידים בארץ  -ישראל שסביבם ישבו יחדיו על בסיס רשמי יהודים וערבים בתקופת

המנדט .

לכאורה ניתן היה לחשוב  ,כי מצב זה יפתח אפשרויות לדו  -שיח ולמגע שוטף רציניים במישורים
שמעבר לנושאים המוניציפליים  .אולם דבר זה לא אירע ; רמת שיתוף הפעולה היתה שונה בעיריות

השונות  :משיתוף פעולה טוב יחסית בחיפה ועד לשיתוף פעולה בעייתי וגרוע יותר בירושלים

;

אולם שיתוף הפעולה נותר במישור המוניציפלי בלבד  ,ואף בתחום זה כשל השיתוף היהודי  -ערבי
בעיריית ירושלים  .שאלה היא  ,מדוע לא הפכה עיריית ירושלים למקום  ,שאליו שלחו המוסדות
היהודיים

את גדולי היישוב ( למעט דוד ילין ויצחק בן  -צבי בתקופות מסוימות ) .

ייתכן  ,שהתשובה

הן לשאלה הספציפית לגבי ירושלים והן לשאלות לגבי שאר הערים המעורבות  ,טמונה באופיו
ובדרכי התפתחותו של הסכסוך הערבי  -יהודי בארץ ; שתי החברות  ,היהודית והערבית  ,חיו זו לצד

זו יותר מאשר זו עם זו  .מזכיר המושבות  ,ליאופולד אמרי  ,אמר בעת ביקורו בארץ ב  , 1925 -כי ' על
הבית הלאומי היהודי לחיות תמיד עם הבית הלאומי הערבי בארץ זו  ,כששניהם משתפים פעולה

בלאומיות ופטריוטיזם ארץ  -ישראליים משותפים

'?! !

מה שנתקיים  ,הוא שתי חברות לאומיות ,

כשהנסיבות שנוצרו  -אצל הערבים על רקע אידיאולוגי של דחיית הבית הלאומי היהודי  ,ואצל

היהודים על רקע של מסה ומעש בעקבות ניתוח מצב היחסים עם הערבים  -לא הפכו חברות
אלה ליחידה הפועלת יחדיו  .הנעשה בעיריות היה פועל יוצא מכך  ,וממילא תאם מעמדם של
העיריות והנציגים בהן מצב

113
114

115

116

117

אש

זה .

דיווח על ראיון הנהלת ועה " ל עם קמפבל ,
ארלוזורוב לקמפבל ,

19

בינואר

, 1932

26

אצ " מ

כאוקטובר

, 1931

שם .

.11 /2051

. 2853

יומן בן  -גוריון  5 ,בינואר  , 1932אב " ג
ראה על ההתפתחות  :אלסברג  ,עמ '  310ואילך .

147

פגישה בין אמרי לנציגי היישוב היהודי  ,אפריל  , 1925גנזך המדינה  ,חטיבה  , 2מיכל  , 4תיק

:בוב:לם :ן :גג::

גהימית ( מימיז לשמאי)  :ובי
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לייביביץ ' שמואל

עדי ' דניאי

