הודעת הממשלה העות ' מאנית

( 2ד9ו )

בעניין הארגון הפנימי של מוסדות
העדה היוונית  -אורתודוכסית בירושלים
עודד פרי ויצחק זיסק

מבוא
לצד העיסוק בארכיונים הנודעים של בית  -הדין השרעי ושל כמה מן המנזרים ומוסדות הדת
הנוצריים בירושלים  ,האוצרים בתוכם חומר תיעודי  -מוסלמי עשיר ורב  -ערך לחקר תולדות העיר
וסביבתה  ,בעיקר בתקופה

העות ' מאנית  ,י

הולכת וגוברת לאחרונה המודעות למסמכים שניתן

למצוא בתחום זה בגנזיהן הפרטיים של משפחות ערביות מיוחסות  ,המתגוררות מזה דורות

בירושלים .

מן המלאכה שכבר נעשתה בתחום זה עולה  ,כי ברוב המקרים מדובר במסמכים
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המצטמצמים מבחינת נושאי העיסוק שלהם לענייניהן הפרטיים של

המשפחות המחזיקות בהם .

תעודות משפטיות הנוגעות לביצוע העברות רכוש פרטיות  ,הקמת הקדשים לטובת המשפחה ,

ענייני אישות שונים ( נישואין  ,גירושין  ,צוואות  ,ירושות ) וכיוצא באלה  ,ממלאות מן הסתם חלק

ניכר מתכולתם של הארכיונים המשפחתיים הנמצאים בירושלים  3 .יחד עם זאת  ,באותם מקרים
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:
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תיאור ראווני של ארכיון משפחתי כזה ותוכנו ראה  :ס6ן D . P . Little 4 A .U . Turgay, ' Documents from
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תעודות מאוספים פרטיים ומשפחתיים בירושלים כבר שימשו בסיס לכמה

תו . Ottoman Period

חיבורים ומחקרים  ,ובהם

:

ב ' אבו

מנה  ' ,אור חדש על עלייתה של המשפחה החוסינית בירושלים במאה השמונה  -עשרה '  ,א ' כהן ( עורך )  ,פרקים
בתולדות ירושלים בראשית התקופה העות ' מאנית  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '
תאריך ] ;

; 342 - 323

מ " א אל  -אמאם אל  -חסיני ,

א ' אל  -חסיני וא ' אבו ליל  ,ות ' יקה מקדסייה

אל  -מנהל אל  -צאפי פי אל  -וקף ואחכאמה  ,ירושלים נללא
תאריח ' ייה  ,ירושלים ; 1979
 5 . ( , Studiesט ) Century ' , G .R . Warburg 4 G . R . Gilbar
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השווה ליטל וטורגאי  ,שם  ,עמ '
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 the: :ת ] ' ' Ulam
~

 . 50 - 48אין להבין מכך  ,שמסמכים כאלה הם פחותי ערך ועניין להיסטוריונים .

נהפוך הוא  ,חשיבותם רבה למחקר טופוגראפי  ,כלכלי  ,חברתי  ,דמוגראפי  ,משפטי  ,הלכתי ותרבותי של הסביבה
אליה הם מתייחסים  .אולם תנאי מוקדם והכרחי למיצויו המלא של הפוטנציאל המחקרי הגלום במסמכים כאלה ,
הוא הימצאותם במרוכז ובכמויות גדולות במסגרת ארכיון מסודר של אותו גוף או מוסד ש ' ייצר ' אותם וניצל
אותם לצורכי פעילותו השוטפת  .למעשה  ,בנקודה זו ממש מצוי חסרונם העיקרי של הארכיונים המשפחתיים
והפרטיים הידועים

לנו .

 1ע:

1

עודד פרי ויצחק זיסק

שבניה של משפחה ערבית זו או אחרת התערו ברבדים השונים של המימשל העות ' מאני ומילאו
תפקידים רשמיים במסגרתו  ,יש סיכוי למצוא בעזבונם גם מסמכים בעלי אופי כללי יותר ותוכן

מהותי יותר מבחינת המידע שניתן להפיק מהם על העיר  ,תושביה ושליטיה בתקופה העות ' מאנית .
המסמך שתוכנו יובא להלן מהווה דוגמה מובהקת לכך  .הוא לקוח מארכיונו הפרטי של נכבד
מוסלמי  ,בן לאחת המשפחות הוותיקות והידועות ביותר בירושלים  .את המסמך מצא אותו נכבד
4

בין ניירותיו של סבו המנוח  ,אשר כיהן בזמנו כחבר המועצה המנהלית ( מן ' לס  -י אדאוה ) של מחוז

באסתנבול .

ירושלים תחת שלטון ' התורכים הצעירים '

5

מסמך זה  ,למרות היותו חלק מעזבון פרטי

של תושב מקומי מוסלמי  ,הוא נוסח רשמי של צו ממשלתי  ,שיצא מאסתנבול בעניין ציבורי  ,הנוגע
לעדה היוונית  -אורתודוכסית

בירושלים .

המסמך ומאפייניו העיקריים
הצו האמור הוא מסמך מאוחר יחסית  ,הנושא את התאריך

7

בינואר . 1912

זהו למעשה נוסח

הפרוטוקול של ישיבת הממשלה העות ' מאנית מאותו יום  ,ישיבה אחת מני רבות שהוקדשו לדיון

במשבר העמוק אליו נקלעה באותה עת העדה היוונית  -אורתודוכסית

בירושלים .

משבר זה ,

שנסיבותיו העיקריות ורקעו ההיסטורי יפורטו להלן  ,היה תולדה של המאבק המתמשך של בני
העדה הערבים המקומיים נגד שליטתם הבלעדית של הכמרים היוונים בפטריארכיה ובניהול

ענייניה הדתיים והחילוניים  .הסכסוך הפנימי שהגיע אז לשיאו  ,לווה בהפרות  -סדר והתפרצויות
אלימות  ,אשר ההלו להתפשט מירושלים אל חלקים אחרים של הארץ  .הממשלה העות ' מאנית
נאלצה להתערב בנסיון לפתור את המשבר  ,ליישב את הסכסוך ולמצוא לו הסדר קבוע  ,שיתחשב

בתביעות המיוחדות של כל צד  .לשם כך יצאה  ,אגב לימוד הנושא וקיום דיונים אחרים בעניינו ,
בשורה של צווים והחלטות  ,אשר אחד מהם הוא המסמך

הנדון .

מכל מקום  ,המסמך שבידינו איננו הצו המקורי שהגיע לירושלים מאסתנבול  ,כי אם העתק
מדויק שלו  ,שהוכן בלשכת מושל המחוז

(

יפ

"

רף ) של ירושלים  ,ועל  -כן עוטר

בחותמתו .

6

ככל

הנראה הועבר עותק זה ( הדעת נותנת  ,שכך נעשה גם בצווים אחרים מאותו מקור ) בין חברי

4
5

לבקשת האיש  ,לא נוכל לתת פרטים מזהים נוספים עליו ועל
במסגרת הרפורמות הכלליות

( תנזימאת )

משפחתו .

שהונהגו באימפריה העות ' מאנית במרוצת המאה הי " ט  ,הוקמו

במחוזותיה השונים מועצות מנהליות כאלה  ,אשר תפקידן היה לטפל במיגוון עניינים מקומיים  ,כגון עבודות
ציבוריות  ,שירותי חינוך ובריאות  ,חקלאות  ,כספים  ,תקציבים עירוניים  ,גביית מסים  ,השלטת חוק וסדר  ,מירשם
אוכלוסין  ,רישום מקרקעין  ,הקדשי וקף וכל עניין חשוב אחר שעלה על הפרק ונגע לניהול השוטף של המחוז ,

הנפה או הפלך  .המג ' לס  -י אדארה היתה אמורה לערוך דיונים ולקבל החלטות בכל הנושאים הנזכרים לעיל ,
בעוד שסמכויות הביצוע נותרו בידי המושל העות ' מאני  .המג ' לס הורכבה מפקידים עות ' מאנים ממונים ומנציגים

ולא  -מוסלמים ) .
ליטול חלק פעיל יותר כענייני השלטון המקומי  .עיין

נבחרים מקרב נכבדי האוכלוסיה המקומית ( מוסלמים

בכך קיוו העות ' מאנים לשפר ולייעל את

מערכות המינהל המחוזי שלהם  ,תוך עידוד התושבים

.א
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זוהי חותמת  -דיו אובאלית  ,מטושטשת למדי  ,אם כי במאמץ מסוים ניתן לקרוא מתוכה את המלים ' 1דס  -י ? ךיף
ה משאב דר ) ,
ק ורקלגי ' ( מימשל המחוז של ירושלים )  .לידה מופיעה ההערה  [ ' :העתק ] מתאים למקור ' ( טןל
מושל המחוז של
ותאריך הכנת ההעתק  9 -שבאס  9 ( 1327בפברואר  . ) 1912באותה שנה כיהן במישרת ~
~

ירושלים אדם בשם מהדי ביי  ,פקיד עות ' מאני בכיר ממרצא אלבני  .ראה  :עארף אל  -עארף  ,אל  -מפצל פי תאריח '
אל  -קדם  ,ירושלים

 , 19862עמ '

. 328

תעודה

:

הורעת הממשלה העות ' מאנית

( ) 1912

כנסיית קונסטנטינוס
והלנה  -בסמוך

לכנסיית הקבר  -בית
התפילה הראשי של
הפטריארכיה היוונית -
אורתודוכסית

המועצה המנהלית של המחוז על  -ידי המתצרף  ,אשר שימש גם כיושב  -ראש

שלה .

7

נראה אפוא ,

שכך מצא המסמך את דרכו אל צרורו הפרטי של אותו חבר  -מועצה מוסלמי והשתייר

בעזבונו .

המסמך עצמו כתוב תורכית  -עות ' מאנית והוא משתרע  ,בשתי עמודות צפופות המכילות

שורות כל אחת  ,על נייר שגודלו

30

38

28

ס " מ  .חמש שורות נוספות  ,החותמות את המסמך  ' ,גלשו ' ,

"
מחוסר מקום  ,אל צדו השני של הנייר  .הסגנון פשוט וענייני  ,נקי מתבניות מליציות ושאר קישוטים
לשוניים שהיו שגורים בדיפלומטיה העות ' מאנית עד שלהי המאה הי " ט  .גם כתב  -היד  ,קריא
כשלעצמו  ,רגיל למדי ונעדר כל הצטעצעות ' דיואנית '  .עם זאת  ,למרות גילו הצעיר  ,מצוי המסמך

בשלבי בליה מתקדמים  ,הנובעים בין השאר מתנאי אחסון לא  -נאותים  .הוא קרוע ומתפורר במספר

מקומות  ,בעיקר לאורך הקפלים שנעשו בו ביד לא  -מיומנת  .נסיון כושל של בעליו לאחות את

הקרעים בעזרת סרטי  -צלופן דביקים  ,לא תרם אלא להחמרת הבעיה .
ההקשר ההיסטורי והפוליטי
הפטריארכיה היוונית  -אורתודוכסית של ירושלים היא אחד המוסדות הוותיקים והמכובדים ביותר
בעולם

הנוצרי .

זוהי אחת מארבע הפטריארכיות העתיקות ( שלוש האחרות הן אלכסנדריה ,

אנטיוכיה וקונסטנטינופול ) של הכנסייה המזרחית האורתודוכסית  .שורשיה בכנסייה הקדומה של

ירושלים  ,שראשיתה  ,לפי המסורת  ,עם שחר הנצרות  .החשיבות שנודעה לכנסייה זו באה לביטוי
7

סבירות זו נובעת  ,בין השאר  ,מן הקשת הרחבה של הנושאים אשר המג ' לס היתה מוסמכת לדון בהם  ,עד כדי
הפיכתה למעין צומת אליה התנקזו כל הבעיות שהתעוררו בחיי היום  -יום של הסנג ' ק  .עיין גרבר ( לעיל  ,הערה
 , ) 5עמ '

. 136 - 135

133

עודד פרי ויצחק זיסק

נזירים יוונים -

אורתודוכסים בירושלים

ממוסד בתקופת הקיסר קונסטנטינוס  ,עם זיהויים והנצחתם של המקומות הקדושים לנצרות ( , ) 326

וכן בוועידה האקומנית של ח ' לקדון (  , ) 451עת הועלתה ירושלים לדרגת פטריארכיה  .מראשיתה
היתה הפטריארכיה של ירושלים בעלת אופי יווני מובהק  .מאחר שהכנסייה המזרחית  ,אליה
השחייכה גם הפטריארכיה של ירושלים  ,היתה ברובה תחת חסותה של ביזאנטיון  ,בלטה בה מאוד
השפעתו של העולם היווני ותרבותו  ,עד שזו נודעה גם בשם ' הכנסייה היוונית '  ,בנוסף לשם
 אורתודוכסית' אורתודוכסית'  .מכאן מקור הזיקה והאופי היווניים של הפטריארכיה היוונית

בירושלים .

8

לכנסייה היוונית  -אורתודוכסית משתייך חלק ניכר מאוכלוסיית הנוצרים בארץ  -ישראל  ,והיא

העדה הנוצרית הגדולה והחשובה ביותר שבה .

9

הפטריארכיה של ירושלים  ,המשמשת להם מסגרת

לחיי קהילה וסמכות דתית -רוחנית עליונה  ,חולשת גם על רכוש רב ונכסים  ,הכוללים כנסיות
ומנזרים  ,מוסדות חינוך ורווחה  ,בתי מלאכה ומסחר  ,בנייני  -מגורים  ,קרקעות  ,מגרשים ועוד 0 .י
8
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:

הודעת הממשלה העות ' מאנית

( ) 1912

כמך הפטריארכיות האחרות של הכנסייה היוונית  -אורתודוכסית  ,גם זו של ירושלים מורכבת
משני אלמנטים עיקריים

קהל מאמינים מקומי  -חילוני  ,והירארכיה דתית  -כנסייתית של נזירים

:

וכלי  -קודש בכירים  ,האחראים על ניהול ענייני העדה מבחינה דתית  ,רוחנית  ,שיפוטית ומשקית  .ין
ואולם בפטריארכיה של ירושלים חלוקה פונקציונלית זו כרוכה עד היום גם בחלוקה אתנית ,

לשונית  ,ובסופו של דבר אף לאומית  .הונצח כה מצב אנומלי  ,לפיו הגוף השולט בפטריארכיה ,

במוסדותיה ובנכסיה הרבים הוא תמיד מיעוט של אנשי  -דת זרים ממוצא יווני  ,בעוד שהרוב הגדול
של קהל המאמינים המקומי הם ערבים תושבי הארץ 2 .י

את צרכיו הרוחניים של קהל המאמינים המקומי אמורים לספק כמרי  -קהילה זוטרים  ,שנבחרים
לתפקידם מתוכו  ,ואשר נחשבים חלק בלתי  -נפרד ממנו  .לעומת זאת  ,הכמורה היוונית הבכירה
מאורגנת כמיסדר נזירי סגור  ,הידוע בשם ' אחוות הקבר הקדוש '  .ככל הנראה  ,הושפעה האחווה

כבר מראשיתה על  -ידי יסודות יווניים  ,והדבר התבטא בעיקר בזיקתה לשפה ולתרבות
ארגון זה  ,שנוסד בשנת

326

היוונית .

כדי לשמור על המקומות הקדושים לנצרות  ,הפך מאז המאה הט " ז

לגורם השולט למעשה בפטריארכיה היוונית  -אורתודוכסית של ירושלים  ,או במלים אחרות -
הגוף המנהל בפועל את מוסדותיה  .האחווה מאיישת את כל תפקידי הכמורה הגבוהה  ,אנשיה

שופטים בבתי  -הדין הכנסייתיים  ,מפקחים על נכסי הפטריארכיה ומתמנים כחברי המועצה
העליונה שלה  -הסינוד בראשות

הפטריארך .

ענייניה הרוחניים והחומריים של הפטריארכיה

;

הסינוד הוא הגוף המנהל באורח רשמי את

3ן

בוחר בפטריארך  ,העומד בראשו ומופקד על

ביצוע החלטותיו ; דן בכל המינויים האחרים בפטריארכיה
ומאשר את

תקציבה .

;

מפקח על רכושה של הפטריארכיה

למעשה  ,כל נושאי התפקידים הבכירים במינהל הדתי והאזרחי של

הפטריארכיה הינם תברי

הסינוד .

4ן

בהתאם לרוח החוק הכנסייתי  ,שוררת הפרדה מוחלטת בין נזירי האחווה היוונים  ,המאיישים

את מוסדות הפטריארכיה הנזכרים  ,לבין בני העדה החילוניים  ,דוברי הערבית  .במקביל נשמרת
הבחנה דומה בין אותם נזירים לבין כמרי הקהילה הערבים  ,המחויבים להינשא קודם הכניסה
לתפקידם  ,ובכך מאבדים למעשה את הזכות להצטרף אל שורות האחווה  .הרצון לשמור על אופיה
היווני של הפטריארכיה בירושלים והצורך להבטיח לשם כך את המשך שליטתם של כמרי המנזר
היוונים על מוסדותיה הביאו אפוא לשלילת אפשרותם של בני העדה הערבים וכמריהם
הקהילתיים ליטול חלק כלשהו בהירארכיה של כנסייתם  .גישתם למישרות הבכירות במסגרתה  ,הן
בתחום הדתי והן בתחום המנהלי  ,חסומה בפניהם

לחלוטין .

5ן

מאבקם הרצוף של הערבים בני

העדה היוונית  -אורתודוכסית לשינוי שיטה זו ותיקונה הפך לציון הבולט ביותר בתולדות
הפטריארכיה של ירושלים החל מן המחצית השנייה של המאה

הי " ט .

את שורשיה של השאלה היוונית  -ערבית של הפטריארכיה היוונית  -אורתודוכסית בירושלים

11

בליס ( לעיל  ,הערה

12

שמעוני  ,לעיל  ,הערה

13

ברטראם ויאנג  ,עמ '  -~ simhoni , 'The Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem during ; 70 - 68ך

 , ) 8עמ ' ; 40 - 39
; 10

פורטסקייה ( לעיל  ,הערה

בליס  ,עמ '

, 62 - 60

וראה

 , ) 8עמ ' , 339 - 338

. 360

להלן .
]( .

 . 78 - 79קק  Palestine ' , AAS, 12 ) 1978 ( ,תן  [ the Formative Years of the British Mandateלהלן :

צמחוני ] ;  . 159ק , les rites orientaux, Paris 1955 ,
14
15

ש glises orientales

ז ' אנין  ,שם  ,עמ '  ; 158ברטראם ויאנג  ,עמ ' . 348 - 343 , 293
ברטראם ויאנג  ,עמ '  ; 150 - 148צמחוני  ,עמ ' . 79 - 78

~(

 , Lesת1מ8ג 1 .

(נ13

עודד פרי ויצחק זיסק

נוהגים לנעוץ בראשיתה של המאה הט " ז .

בעת ההיא  ,עם השלמת הכיבוש העות ' מאני של סוריה ,

6ן

ארץ  -ישראל ומצרים  ,הובאו כל ארבע הפטריארכיות של הכנסייה היוונית  -אורתודוכסית תחת

חסות מדינית  ,מנהלית ושלטונית אחת  .תחת חסות זו הבשילו ( בתהליך שהחל למעשה עם כינונה
העות ' מאנית )

של האימפריה

התנאים להתחזקות האלמנט היווני ומיסוד הדומיננטיות שלו

היוונית  -אורתודוכסית .

בכנסייה

כידוע  ,העדיפה המדינה העות ' מאנית את המגע עם חברות

וקבוצות  -אוכלוסין על  -פני המגע עם הפרט

הבודד .

מן הבחינה המנהלית  ,נחשבו כל הנוצרים

לן

היוונים  -אורתודוכסים שבאימפריה קבוצה מונוליתית אחת  ,שכונתה ' מלת  -י רום '  ,תוך התעלמות
גמורה מן ההבדלים המהותיים ( האתניים  ,הלשוניים

השונות שהשתייכו לזרם זה של

הנצרות .

8ן

והתרבותיים )

אשר הפרידו בין הקהילות

בגישה זו השתלב היחס המועדף  ,אשר לו זכו מנהיגי

הקהילה היוונית באסתנבול  ,עקב קשריהם וקרבתם אל מרכזי השלטון באימפריה  ,ויכולתם
להשפיע במישרין על

ראשיו .

9ן

המדיניות העות ' מאנית בשני מישורים אלה התבטאה  ,בין היתר ,

בהכרה בפטריארך היווני של קונסטנטינופול כמנהיגם ונציגם  ,הדתי והחילוני  ,של בני העדה
היוונית -אורתודוכסית באימפריה כולה  .אשר על  -כן  ,עם התרחבותה של האימפריה העות ' מאנית ,
בתחילת המאה הט " ז  ,ניתן לפטריארכיה האקומנית של קונסטנטינופול לבסס את בכורתה ,
להרחיב את השפעתה ולהדק את סמכותה על הפטריארכיות האחרות של הכנסייה היוונית -

לפטריארך של קונסטנטינופול ניתן  ,בין השאר  ,לשלוט במישרין על מינוי

אורתודוכסית .

הפטריארכים ואיוש המישרות הבכירות באותן
של

אחיזתם

כמרים

ממוצא

יווני בדרגים

בפטריארכיות של אלכסנדריה  ,אנטיוכיה

הפטריארכיות .
העליונים

וירושלים .

ן2

של

20

כתוצאה מכך הלכה והתבססה

ההירארכיה

הדתית והמנהלית

בפטריארכיה של ירושלים  ,אשר זכתה

למעמד ויחס מיוחדים בשל אחריותה למקומות הקדושים  ,היתה ההשפעה היוונית מאסתנבול
בולטת אף יותר  .החל מן המאה הט " ז כיהנו בירושלים  ,כמעט ללא יוצא מן הכלל  ,רק פטריארכים

ממוצא יווני  .יתירה מזו  ,למן המאה הי "ז ועד
16

ברטראם ויאנג  ,עמ '

; 253 - 252 , 67 - 62

"

"

 .ק  . 4 . 8 . Gibb 1 8 . Bowen , Islamic Society and the West 11 , London 1957 ,א

17

211

18

הופווד  ,עמ '  ; 398צמחוני  ,עמ '

1.

צמחוני  ,עמ '

; 78 - 77

Hopwood , 'The Resurrection of

 .ל1

מ ' ( Ignatev) ; Russia and Orthodox Arab 148 ionalism 1ת0ץ15iastern 8Irethl

Jerulsalem
!
4 . Ma ' 02ן ' ,
(
.ק [ 0להלן  :הופווד ] .
 . 398ק ,

,

1843

פטריארכים אלה ישבו על  -פי  -רוב באסתנבול ,

 ! ; 78ש 8 . Braude

',

8 . Braude , ' Foundation Myths ofthe:

;  . 77 - 79עק  1982 ,וזמן  the Ottoman Empire , 1 , Newה ]  (Jhristians and Jewsין4% .ט) 8 . Lewis

 . 185 - 188קק

"

"

)ן the Ottoman Empire ' , !6מ ]  Milletוט ז . clogg , 'The ) 3למונח ' רום ' בתורכית יש שתי

משמעויות עיקריות  ,הנובעות זו מזו  ( :א ) הקיסרות הביזאנטית  ,שנפלה בידי האימפריה העות ' מאנית ; ( ב ) נתיני
האימפריה העות' מאנית  ,שהשתייכו לכנסייה היוונית  -אורתודוכסית  .בהתאם לכך  ,המושג ' המלת היווני '  ,אף

שהיה רווח בלשונות אירופה כשם נרדף למלת  -י רום  ,לא התייחס לקבוצה לאומית מוגדרת  ,כי אם ליישות
כללית  ,דתית או תרבותית ( על המשמעויות והפירושים השונים של המונח ' מלת '  ,ראה אצל בראודה  ,שם  ,עמ '

. ) 74 - 69
19
20

1 :16

צמחוני  ,עמ '

; 78

הופווד  ,עמ '

. 398
ויאנג  ,עמ ' . 68 - 64

צמחוני  ,עמ '  ; 78הופווד  ,עמ '  ; 398ברטראם
אורתודוכסית  ,הפטריארך של קונסטנטינופול לא היה אמור לרכז בידיו סמכויות שליטה ופיקוח רוחניות
עם זאת  ,לפי החוק הפנימי של הכנסייה היוונית -

ומעשיות על הפטריארכיות האחרות  .הוא נחשב אמנם ' ראש המשפחה ' או ' ראשון בין שווים '  ,אבל בכורתו ,
אשר באה לביטוי בתואר פטריארך אקומני ( מיוונית  :של כל ארצות היישוב )  ,היתה להלכה מחווה של כבוד יותר
מאשר עמדה של
21

מרות  .עיין

צמחוני  ,שם

;

 . 26ק 11 ,

ל  .ן0

,,

בליס ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

; 49 - 39

פורטסקייה ( לעיל  ,הערה

 , ) 8עמ ' , 46 - 28

 the Sixteenth Century ' ,ת ] Bakhit , 'The Christian Population of Damascus

 Lewis ,ש
)

Braude

. 273

M .A .

תעורה

:

הודעת הממשלה העות ' מאנית

על  -ידי סינוד הפטריארכיה של קונסטנטינופול .

ולעתים אף נבחרו לתפקידם

22

( ) 1912

בירושלים גובש

בתוך כך מעמדה הדומיננטי של ' אחוות הקבר הקדוש '  ,בד  -בבד עם הפיכתה יוונית לגמרי  .מאז
נחסמה כניסתם של בני העדה המקומיים  ,דוברי הערבית  ,כחברים בגוף זה  ,שחלש על כל
המישרות הדתיות והניהוליות הבכירות

בפטריארכיה .

23

מצב  -דברים זה בפטריארכיה היוונית  -אורתודוכסית של ירושלים התקבל בדרך  -כלל בהשלמה
מצד בני הערה הערבים  ,והללו לא התעוררו לפעולה נגדו עד המחצית השנייה של המאה

הי " ט .

לדידם  ,הם ונזיריהם היוונים כאחד השחייכו כולם לאותה מסגרת קיבוצית אחת  ,המלת  -י רום ,
שנקבעה עבורם על  -ידי השלטון העות ' מאני  .הזדהותם המלאה של הערבים האורתודוכסים עם
מסגרת כוללנית זו עשתה כמובן לטשטוש מודעותם למצבם הנחות ולמעמדם המובדל בתוכה ,
ולדחיקת תחושות הניכור והקיפוח שהיו עשויים לפתח בעטייה כלפי ההירארכיה הדתית שלהם ,
היוונית

הזרה .

24

המיפנה בגישה הזו הסתמן בד  -בבד עם ירידת כוחה של האימפריה העות ' מאנית והתעוררות

מאבקיהם הלאומיים של המיעוטים הנוצריים שבשליטתה  .התהליך הואץ במיוחד לאחר כינונה
של מדינה יוונית עצמאית וניתוקה מן האימפריה העות ' מאנית  ,בשנת

. 1832

התפתחות זו הביאה

ליצירת מערכת חרשה של זהויות  ,שחתרה תחת אושיות התפיסה העות ' מאנית שמאחורי המלת  -י
רום  .השליטה היוונית בכנסייה היוונית  -אורתודוכסית הפכה למזוהה במובהק עם האומה היוונית ,
עם מורשתה התרבותית ותנועתה הלאומית  .במקביל  ,החלו בני העדה הערבים בירושלים
( ובאנטיוכיה ) להשתחרר מתחושת ההזדהות העדתית עם ההירארכיה היוונית שלהם  ,אשר הלכה

ולבשה אופי הלני ייחודי וחדלה מלהוות עוד חלק מן המלת  -י רום  .מוסד זה נחלש בהדרגה ואיבד
הרבה מכוחו המלכד .

25

בכך הוכשרו התנאים להיווצרותו של הקרע הגדול בין הכמורה הגבוהה

היוונית לבין צאן המרעית הערבי ולפרוץ המחלוקות החריפות והסכסוכים  ,אשר זרעיהם היו

חבויים כל העת במיבנה המיוחד של הפטריארכיה היוונית  -אורתודוכסית

בירושלים .

26

מוסד המלת  -י רום  ,אשר לא התאים יותר למציאות החדשה שהחלה להיווצר באימפריה

22

23

בליס ( לעיל  ,הערה
ברטראם

,)8

ויאנג  ,עמ '

; 67

עמ '

אל  -אורת ' ודוכסיה  ,ירושלים

; 399 - 398

 , 1925עמ ' 121 - 120 , 117 , 106 - 105

ח ' ורי וח ' ורי  ,שם  .והשווה קלוג ( לעיל  ,הערה

24

הופווד  ,שם

25

קלוג ( לעיל  ,הערה

;

; 47 - 44

הופווד  ,עמ '

ברטראם ויאנג  ,עמ '

, 67

the Orthodox

,

. 167

שחאדה ח ' ורי ונקולא ח ' ורי  ,ח ' לאצת תאריח ' כניסת אורשלים
ובמקומות

 , ) 18עמ '

. 190 , 188

 , ) 18עמ '  ; 193 , 190 - 188צמחוני  ,עמ ' ;- ! ofthe ; 80 - 79

.

the' Affairs 0

 . 12 - 13קק  1921 ,מס חס ]
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נוספים .
Luke ,,

rby lhe Government ofPalest
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H . C.

"

ש

4 . Bertram

!

!Commission

~
 [ Fatrarchateלהלן  :ברטראם ולוק ]  .העות ' מאנים עצמם תרמו
ofJerusalem

במודע לערעור מעמדם של אנשי הדת הבכירים בתוך המלחים הנוצריים באימפריה בכלל  ,ובמלת  -י רום בפרט ,
על  -ידי הרפורמות שניסו להכניס בארגון הפנימי של מוסד זה במסגרת תיקוני התנזימאת  .תיקונים אלה קראו בין
היתר לדמוקראטיזאציה מסוימת בניהול ענייני העדה  ,והיוו בסיס ללחץ ההולך וגובר של נציגי הציבור החילוני
לשתפם בשליטה על מוסדות הקהילה  .ראה קלוג ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ '  . 195 - 194השווה R . H . Davison , :
 . 131 ff.קק Princeton 1963 ,
26

,

1 the Ottoman Empire 7856 - 787ל Reform

כאמור  ,אותו מיבנה היה קיים גם בפטריארכיה היוונית  -אורתודוכסית כאנטיוכיה  .ואולם בניגוד לירושלים ,
השאלה היוונית  -ערבית נפתרה בה למעשה זמן לא  -רב יחסית אחרי התעוררותה  :בשנת

 1899עלה

בידי הערבים

בני העדה היוונית  -אורתודוכסית לסלק משם  ,בעידודה של רוסיה ובתמיכתה  ,את הכמורה היוונית הבכירה

ולהפוך את הפטריארכיה שלהם לערבית ומקומית במלוא מובן המלה  .לפרטים על כך ראה Hopwood , :
 . 159 - 175עק Oxhrd 1969 ,

,

7843 - 797

" Syra and

ירושלים  ,לעומת זאת  ,נותרה הבעיה בעינה עד עצם היום

הזה .

]( .

!  Aussj Presenceבפטריארכיה של

7ונ ,

עודד פרי ויצחק זיסק

העות ' מאנית  ,המשיך לסבול עוד זעזועים

ומכות עם זכייתן של מדינות נוספות בבלקאן בעצמאות .

מדינות אלו שבו וייסדו לעצמן כנסיות אוטונומיות ' לאומיות '  ,שהצליחו להיחלץ ממעגל
ההשפעה היוונית ופרשו מחסות הפטריארכיה האקומנית של

קונסטנטינופול .

27

בד  -בבד עם

התהליך הזה ובהשראתו פתחו הערבים בני העדה היוונית  -אורתודוכסית במאבק ה ' לאומי ' שלהם

נגד ההגמוניה היוונית בפטריארכיות של אנטיוכיה וירושלים  .בתחילה נאבקו הערבים לזכות
בייצוג הולם בהירארכיה של כנסייתם ובמינהל מוסדותיה ורכושה  .ואולם ככל שהמאבק העמיק
והתמשך  ,התברר כי המטרה הסופית היא השגת שליטה מלאה בפטריארכיה וסילוק האלמנט
היווני

ממנה .

28

ביטויו המעשי הראשון של המאבק הערבי נגד הכמורה היוונית הבכירה בפטריארכיה היוונית-

אורתודוכסית של ירושלים אירע בשנת  . 1872באותה שנה הודח הפטריארך קיריל על  -ידי הסינוד
שלו בירושלים  ,עקב סירובו להצטרף להחלטת החרם של יתר הפטריארכים נגד הכנסייה

הבולגרית החדשה  ,שפרשה אז מחסות הפטריארכיה האקומנית של קונסטנטינופול .

29

הדחת

הפטריארך נתקלה בהתנגדות רוסית חריפה  .רוסיה ששאפה להעמיק את חדירתה אל האימפריה
העות ' מאנית  ,נקטה בטכסיס המוכר של פרישת חסותה על כל הנוצרים האורתודוכסים שבמזרח -

הקרוב  .ביישומה של מדיניות זו מצאה רוסיה עצמה בעימות קשה ובתחרות עזה עם ראשי
הכנסייה היוונית  -אורתודוכסית  ,ולכן שמחה לנצל כל הזדמנות לערעור סמכותם ולדחיקת

רגלם .

לפיכך  ,השקיעה רוסיה מאמצים רבים בנסיון לסכל את החלטות החרם וההדחה  .הפעילות הרוסית
בנדון התבטאה  ,בין היתר  ,בהתססת האוכלוסיה האורתודוכסית הערבית והמרדתה נגד הכמורה
היוונית הגבוהה בפטריארכיה של

ירושלים .

30

בסופו של דבר לא הצליחו הרוסים למנוע את

החלפת הפטריארך של ירושלים  ,אבל הפרשה בכללותה העירה בקרב האורתודוכסים המקומיים
מודעות עצמית ערבית ונחישות להחריף את תביעותיהם ומאבקם להשגת מידה רבה יותר של
שיתוף בניהול ענייני

הפטריארכיה .

31

מעודדים מתמיכתה של רוסיה ומוסתים בידי נציגיה  ,ליוו הערבים את מאבקם בהפרות  -סדר

אלימות ובפעולות  -מחאה חריפות  ,שגלשו אף מעבר לתחומי העיר

ירושלים .

32

בסופו של דבר

נאלצה הממשלה העות ' מאנית להתערב  ,בנסיון להרגיע את המצב ולשים קץ לתככיה של

רוסיה .

1875

פרסום

הלחץ שהפעילה על ראשי הפטריארכיה היוונית  -אורתודוכסית בירושלים הניב בשנת
27

28

קקיג

( נעיק

 ,י  ,ע  ,יי

 , ) 18עמ

: 194

צמי " ני  ,עמ

'

9ן .

צמחוף  ,וםם ; ברטראם ולוק  ,עמ '  ; 13 - 12הופווד ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '  . 208 - 159באנטיוכיה  ,כאמור  ,הצליחו
הערבים להארג מטרה ד  ,ומאז נפרדה דרכם מזו וכל אחיהם למאבק מן הפטריארכיה העוטת  -אורתודוכסית

כירושלים .
29

30
31

תיורי וחמרי ( לעיל  ,הערה  423עמ '

; 206

ברטראם תאנג  ,עמ '

. 26 - 25

הופווד  ,עמ '  ; 403 - 400הנ " ל ( לעיל  ,הערה
הרוסים ניסו לפעול באותה מגמה בקרב בני העדה הימנית  -אורתודוכסית גם באמצעות הרשת הענפה ותל
מוסדות החיכוך וההוראה שהקימו בארץ  -ישראל לשירות הקהילה  .הרוסים הפעילה בץ השאר  ,בתי  -ספר ,
 426עמ '

. 186 - 181

סמינרים ומוסדות להכשרה מקצועית  ,שטיפחו בקרב חניכיהם הערבים תודעה לאומית ערבית וליבו את

תחושות הניכור שלהם כלפי ההירארכיה הדתית היוונית  .מקרב בוגרי המוסדות הללו צמחה למעשה ההנהגה

החילונית המשכילה של הקהילה היוונית  -אורתודוכסית המקומית  ,אשר הציגה את הדרישות ליתר שיתוף וייצוג
של חבריה בניהול ענייני העדה  .ראה צמחוני  ,עמ '  ; 82 - 81הופווד ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '  , 158 - 96ובמיוחד מעמ '
מ ]  . ] . Tibawi , ' Russian Cultural Penetration of Syria-Palestineג
 137ואילך ;  Nineteenthח

ץ1ן11

.

 . 166 - 182 , 309 - 323קק ~ ( ,
Century ' , Royal Central Asian Society Journal 53 ) 1966

32

צמחוני  ,עמ '

; 80

הופווד ( לעיל  ,הערה

 , ) 26עמ ' ; 192 - 183

ברטראם ויאנג  ,עמ '

. 27

תעודה

:

הודעת הממשלה העות ' מאנית

( ) 1912

ראשי הפטריארכיה
היוונית  -אורתודוכסית
בתהלוכת חג הפסחא
בירושלים

חוקה חדשה לארגון ענייני המינהל הפנימי של הפטריארכיה  ,שכללה ויתורים מסוימים לדרישות

הערבים  .חוקה זו  ,שנודעה בשם ' קטסטטיקו , , 7כללה הצהרה בדבר השוויון בין כל בניה של
הכנסייה היוונית  -אורתודוכסית

;

הכרה בזכותה של העדה המקומית למועצה חילונית  -דתית

מעורבת  ,עם נציגים מקרב בני העדה הערבים ואנשי הכמורה היוונים  ,לניהול משותף של מוסדות
החינוך והרווחה של הפטריארכיה ; מתן היתר לבני העדה להקים לעצמם מועצות מקומיות לניהול
אותם עניינים במחוזות הכנסייתיים של הפטריארכיה ; הבטחה לצרף בעתיד חברים ממוצא ערבי

אל שורות ' אחוות הקבר הקדוש ' ; הסכמה לשיתוף  -מה של כמרי הקהילה הערבים בהליכי בחירתם

של פטריארכים  .אולם התחייבויות אלו לא קוימו מעולם ואף לא עלו עוד על סדר היום הציבורי ,

לפני התפרצותם המחודשת של מעשי האיבה האלימים בין הצדדים בסכסוך .
ההזדמנות לכך נוצרה בשנת  . 1908מהפכת ' התורכים הצעירים '  ,השבת החוקה
33

העות ' מאנית

והכרזות המישטר על פתיחת עידן של חירות  ,אחווה ושוויון לכל תושבי האימפריה חיזקו את
תקוותיהם ושאיפותיהם הייחודיות של בני האומות והעדות השונות שנכללו עדיין בתחומיה ,
ובהם הערבים

בני העדה היוונית  -אורתודוכסית בירושלים .

34

הללו חידשו את מאבקם ובאו בשורה

של תביעות קיצוניות  ,שחתרו לערביזאציה מוחלטת של הפטריארכיה  ,מינהלה הדתי  -חילוני
ונכסיה  .נוכח הקצנה זו התחפרו אנשי הכמורה היוונית עמוק יותר בעמדותיהם  ,בראותם בכל
33
34

צמחוני  ,עמ '  ; 81ח ' ורי וח ' ורי ( לעיל  ,הערה
הופווד  ,עמ '
עמ '

. 237

; 405

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

 , ) 23עמ ' ; 220 - 211

 , ) 26עמ '  ; 197ברטראם

ברטראם ויאנג  ,עמ '

ויאנג  ,עמ '

; 31 - 30

ד. 30 - 2

ח ' ורי וח ' ורי ( לעיל  ,הערה

, ) 23

1 39

עודד פרי ויצחק ויסק

,

ויתור לדרישות הערבים  ,ולו מזערי  ,סכנה ממשית להתמוטטות מעמדם ואובדן שליטתם

בפטריארכיה .

35

על רקע זה הודח שוב הפטריארך של ירושלים ( דמיאנוס )  ,משום שנחשד על  -ידי

הסינוד שלו כנוטה לעשיית פשרות עם קהל המאמינים המקומי  .וכמו בפרשת ההדחה הקודמת  ,גם

הפעם הצית מעשה זה מרד כללי של הערבים בני העדה היוונית -אורתודוכסית נגד ההירארכיה

כנסייתם .
חמורות ותגרות  -דמים .

הזרה של

המרד התפשט במהירות מירושלים לחלקים אחרים של הארץ  ,מלווה

במהומות

היקף המרד וחומרתו עוד גברו  ,משזכו הערבים היוונים -

אורתודוכסים בתמיכתם הפעילה של בני עדות אחרות  ,בעיקר המוסלמים  ,מירושלים וסביבתה  .על
כל האזור איימה להשתלט אנרכיה

מוחלטת .

36

השלטונות העות ' מאניים  ,שנשמרו עד אז מנקיטת עמדה ברורה בסכסוך  ,נאלצו עתה להתערב

בנסיון להשיב את הסדר על כנו  .על  -פי בקשת הצדדים היריבים  ,נשלחה לירושלים ועדת  -חקירה
ממלכתית לאיתור נקודות המחלוקת ובירור נסיבות המשבר  .במקביל  ,נפתח באסתנבול משא -
ומתן לפתרון הסכסוך בהשתתפות הממשלה העות ' מאנית ונציגי המחנות

ממושך  ,רצוף נסיגות וקשיים  ,פירסמה הממשלה העות ' מאנית

ב 25 -

הנצים .

במאי

1910

37

בתום הליך

צו רשמי  ,ובו

כפתה את תנאיה ליישוב המחלוקת הפנימית בפטריארכיה היוונית  -אורתודוכסית בירושלים  .מחד
גיסא  ,הכיר הצו במיבנה הקיים של הפטריארכיה ובמעמד המועדף של הכמורה היוונית בתוכה

;

מאידך גיסא  ,הכיל הצו ויתור חשוב לערבים  -הוראה מפורשת על כינונה של מועצה חילונית -

דתית מעורבת ( שהובטחה

כזכור עוד בשנת . ) 1875

במועצה זו  ,שהפטריארך נקבע כנשיאה  ,יכהנו

שישה חברים נבחרים מקרב אנשי העדה המקומיים ושישה חברים ממונים מקרב אנשי הכמורה
הנזירים של הפטריארכיה  .המועצה הופקדה על ניהול כל מוסדות החינוך  ,הבריאות  ,הרווחה ויתר

המפעלים הקהילתיים של הפטריארכיה  .לצורך זה  ,נקבע באותו צו  ,תעמיד הפטריארכיה לרשות
המועצה המעורבת בכל שנה שליש מהכנסותיה הכוללות  ,ובלבד שהסכום המוקצב לא יפחת מ -
30 , 000

לירות תורכיות  .עוד נקבע  ,כי המועצה המעורבת תפקח גם על בחירת נאמנים מקומיים

לניהולם של הקדשי הווקף הציבוריים של הפטריארכיה  ,אשר נוסדו לרווחת בני העדה היוונית -

אורתודוכסית בערים ובכפרים שבתחום

שיפוטה .

38

ההסדר העות ' מאני המוצע אכן הבטיח את המשך השליטה היוונית בפטריארכיה היוונית -

אורתודוכסית בירושלים  ,אך יחד עם זאת נתן בידי צאן המרעית הערבי כלי  ,שבאמצעותו יוכלו
להשתתף בניהול מוסדותיה ורכושה  .על הצדדים הוטל לפתוח בצעדים מעשיים למימוש אותו

הסדר  ,דהיינו  -לדון בהרכבתה של המועצה החילונית  -דתית המעורבת ובתקנונה  .אלא שכאן
התעורר הסכסוך מחדש  ,כשהפעם נחלקות הדעות על עניינים הקשורים להרכב המועצה
המעורבת  ,נהלי עבודתה  ,סמכויותיה

ותקציבה .

39

מקץ חודשים ארוכים של דיונים שלא הובילו

להסכמה  ,נדרשו הצדדים שוב להכרעתה של הממשלה המרכזית באסתנבול  .ביום

35

()  *1ן

ח ' ורי וח ' ורי ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ ' 238

;

ברטראם ולוק  ,עמ '

36

צמחוני  ,עמ '  ; 83ח ' ורי וח ' ורי ( לעיל  ,הערה

37

צמחוני  ,עמ '

38

ואילך ; ברטראם ולוק  ,עמ '

; 261 - 260

; 241 - 238

 , ) 23עמ ' 251 , 240

. 251 - 250

ברטראם ולוק  ,עמ ' , 27

. 260 - 254

עמ '
ראה

הנוסח המלא של צו זה  ,מתורגם לאנגלית  ,אצל ברטראם ויאנג  ,עמ '

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

 , ) 23עמ '  ; 278 - 274הופווד

ברטראם ולוק  ,עמ '

. 270

 , ) 26עמ ' , 197

( לעיל  ,הערה

הופווד

. 199

; 407 - 406

הערה
39

; 84 - 83

ח ' ורי וח ' ורי ( לעיל  ,הערה

, ) 23

עמ '

, 26

7

בינואר

1912

 , ) 26עמ '

. 200 - 199

. 323 - 318

השווה ח ' ורי וח ' ורי ( לעיל

תעודה

:

הודעת הממשלה העות ' מאנית

( ) 1912

קיימה הממשלה העות ' מאנית דיון מיוחד לבירור הנקודות מעוררות המחלוקת בסעיפי הצו משנת
 , 1910הנוגעים להקמתה של המועצה המעורבת בפטריארכיה היוונית  -אורתודוכסית

בירושלים .

את ההחלטות המבארות שקיבלה בסיכומו של הדיון הזה  ,פירסמה הממשלה בצו רשמי נוסף  ,הוא
המסמך אשר אחד מעותקיו הגיע לידינו ושתוכנו מובא להלן .

תוכן המסמך
חלקים מסוימים מתוכנו של המסמך הנדון התפרסמו כבר  ,בתרגום לאנגלית  ,בדינים  -וחשבונות

של ועדות החקירה של ברטראם ויאנג וברטראם ולוק  ,אשר מונו על  -ידי שלטונות המנדט הבריטי
בארץ  -ישראל לבירור נסיבות הסכסוך הפנימי המתמשך בפטריארכיה היוונית  -אורתודוכסית של

ירושלים .

40

ואולם נראה  ,כי מלבד חלקיותו  ,לוקה תרגום זה בשני פגמים נוספים  ,מהותיים יותר ,

שקשורים ביניהם  .ראשית  ,חברי ועדות החקירה לא הסתמכו כאן על המקור העות ' מאני  ,כי אם על

קטעים נבחרים מתוכו  ,אשר תורגמו קודם  -לכן ליוונית בידי הנהלת הפטריארכיה והוגשו להם יחד
עם מסמכים אחרים מטעמה  ,במטרה להבליט ולבסס את העמדה היוונית בסכסוך עם בני העדה

הערבים בירושלים  .שנית  ,אותם קטעים נבחרים מצטטים  ,ולא במקרה  ,רק את סעיפי המסמך
המקורי  ,שבהם התקבלו הטיעונים היווניים באופן חד  -משמעי על דעתה של הממשלה

העות ' מאנית ( ראה סעיפים ג ' ד ' ו ' ז ' ח ' בתרגום

שלהלן ) .

יתר הסעיפים המבטאים קבלה מסוימת

של דרישות הערבים  ,או לחילופין הימנעות הממשלה מנקיטת עמדה ברורה בנקודות המחלוקת
שהועלו במסגרתם ( סעיפים א ' ב ' ה ' בתרגום שלהלן )  ,הושמטו  ,ככל הנראה במתכוון  ,מן התרגום
היווני  ,ולכן נפקד מקומם גם מן התרגומים לאנגלית שנעשו בידי ועדות החקירה

המנדטוריות .

לאור כל זאת  ,ברורה חשיבותו של המסמך העות ' מאני המקורי ובולטת חיוניותו לקבלת תמונה

שלמה ואמיתית של עמדת הממשלה העות ' מאנית  ,כפי שהתבטאה בהודעתה מיום  7בינואר . 1912
תוכן הודעה זו מובא כאן אפוא לראשונה בנוסחו המלא  ,תוך הסתמכות על המקור העות ' מאני .
בהצגת הנוסה המקורי של הודעת הממשלה העות ' מאנית נעשה מאמץ ללכת בדרך של פשרה

בין תרגום מילולי והעברה עניינית של הטקסט המצוי בו  .ביטויים בעלי משמעות ומונחים שונים
בשפת המקור מובאים כאן בתעתיק עברי בין סוגריים עגולים  .בסוגריים המרובעים הוכנסו בעת
הצורך תוספות לשוניות ואחרות  ,לשיפור הבנת הנאמר וכדי לעמוד בדרישות השפה

הבהרות ענייניות והסברים מפורטים יותר מובאים בהערות

זהו נוסח פרוטוקול הישיבה של מועצת השרים מתאריך
המועצה

42

7

העברית .

השוליים .

כאנון ת ' אני

 1327י4

כבר הודיעה בעבר על ההחלטות אותן אימצה בעקבות הדין  -וחשבון אשר חובר ,

לבקשת האורתודוכסים המקומיים בירושלים  ,על  -ידי הוועדה המיוחדת לחקירת הבעיות ונקודות
אנהסי ) של
פטריקח ' י .
המחלוקת התלויות ועומדות ביחס לפטריארכיה היוונית  -אורתודוכסית ( רום - " . , -
141
40

41
42

ברטראם תאנג  ,עמ '

; 327 - 325

ברטראם ולוק  ,עמ '

. 271 - 270

 7בינואר  , 1912לפי לוח הכספים העות ' מאף  - -הסאל ?ג
מללס " ושלא  ,מועצת העיים העות ' מאית  ,קרי  --הממטלה .
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תעודה

:

הודעת הממשלה העות ' מאנית

( ) 1912

ירושלים  [ 43 .ואולם ] הפטריארכיה הנזכרת הביעה את מורת רוחה מנוסחן [ של החלטות אלו ] .
. .
על  -כן הועלה [ היום ] לדיון התזכיר המפורט  ,שחובר בתאריך  1כאנון אוול

אשר

] 1 12 1911 [ 1327

במשרדי מועצת המדינה האימפריאלית ( שגרא  -י קולת  -י מלכןה ) ,

44

ובו סוכמו

הניירות

[ כל ]

והמסמכים אשר יצאו ממשרדי הפנים  ,הדתות והמשפטים בעניין ההודעות שנמסרו בכתב [ על
נושא

זה ]

מלשכת המושל של מחוז ירושלים  ,כמו גם [ הפרוטוקולים של ] הדיונים והבדיקות

שנערכו ביחס למברקים וההצהרות אשר נשלחו [ באותו

עניין ]

מצד

הפטריארכיה .

הנקודות שבהן נדרש בירור נוסף מצטרפות  ,כפי שעלה מן התזכיר דלעיל  ,לכלל שמונה
סעיפים

א.

[ כדלקמן ] :

המועצה המעורבת ( הןאת  -י מח ' מלעה )  ,אשר שישה מחבריה ובהם יושב  -הראש [ אמורים
להתמנות] מקרב אנשי הכמורה הנזירים ( רהשאנדן )  ,בעוד ששת חבריה [ האחרים
מקרב בני העדה

[ החילוניים ]

(

סאלנדן )  ,כוננה על  -פי ההחלטה שנתקבלה

נבחרים ]

בממשלה .

מאוחר יותר ]  ,תוך הסכמה הדדית בין הפטריארכיה לבין נציגי
בהתאם להחלטות שהתקבלו [
~

העדה  ,בעניין שיטת הבחירות למועצה ומועדיהן  ,היה המושב [ הראשון ] שלה אמור להתכנס
החל

מ1 -

בנובמבר של

בראשית אוגוסט  ,ייפתח
זה ]

חצי מחבריה [ של

השנה שעברה .
מושב חדש  .בהתאם

[ לגבי השנים ש ] לאחר  -מכן  ,נקבע כי בכל שנה ,

המועצה ]

לכך הוסכם  ,כי בכל שנה גם יתחלפו [ במועד

ונאחרים ] ייבחרו אז [ במקומם ] .

45

ואולם  ,בשל הקשיים

שנגרמו עקב כמה מדרישותיהם הבלחי  -מתפשרות של האורתודוכסים בירושלים  ,התאפשר
כינונה של המועצה הנזכרת רק בחודש ינואר

[השנה ] .

מכיוון שכך  [ ,עלול להיווצר ] מצב

שבו  ,עוד בטרם חלפה לה שנה  ,יטילו שלטונות המחוז [ של

ירושלים ]

על הפטריארכיה

להחליף השנה  ,כפי שנקבע בתקנות  ,באמצעות הגרלה  ,מחצית מחבריה הנבחרים [ של
המועצה ] ,

עוד לפני סיום הקדנציה החוקית שלה לכאורה  .בדרך זו תיגרר הפטריארכיה

46

למצב שבו תיאלץ לעמוד על דעתה להשאיר בתפקידם את החברים הנוכחיים [ של

המועצה ]

בנימוק שעדיין לא מיצו את שנת כהונתם  .את המחלוקת שתתעורר בנסיבות האלו ניתן לפתור
באופן הבא

:

באחד מסעיפי החלטות הממשלה

[ מ ] 1910 -

נאמר  ,כי ' בתום השנה הראשונה

לכינונה של המועצה המעורבת יש להחליף בהגרלה ולבחור מחדש מחצית מחבריה  ,משני
הסוגים

כאחד [ ' ] .

על מועד הפתיחה של מושב [ המועצה ] לא נאמר שום דבר במפורש  .בסעיף

אחר של ההחלטות הנזכרות רשום  ,כי ' חברי המועצה המעורבת ייבחרו על  -ידי כלל בני העדה
בהתאם לתקנון הבחירות  ,שיגובש בהסכמה הדדית בין הפטריארכיה ונכבדי העדה

43

הנוונה לצו הקמתה של המועצה המעורבת  ,אשר הממשלה העות ' מאנית הוציאה בשנת

, 1910

בנסיבות שתוארו

לעיל .
44

זו היתה כמקורה המועצה המייעצת העליונה של האימפריה ( ךיואן  -י ססאיון )  ,אשר דנה וטיפלה בענייני

המדינה ליד הסולטאן העות ' מאני  .בשנת

, 1867

במסגרת תיקוני התנזימאת  ,אורגן גוף זה מחדש  ,על  -פי הדגם

של ה  Conseil d ' Etat -הצרפתי  .מאז תיפקדה מועצת המדינה כמעין בית  -משפט גבוה לערעורים במשפטים

אדמיניסטרטיביים  ,עם סמכויות מסוימות של ייעוץ ובדיקות חוקים ותקנות שהתקבלו על  -ידי הממשלה  .עיין
ב ' לואיס  ,צמיחתה של תורכיה המודרנית ( תרגמו משה זינגר ורפקה
45

. 297

שיטת רוטציה זו נועדה להבטיח את חיותה הדמוקרטית  -למחצה של המועצה המעורבת  ,ולתת הזדמנות
לשדרות רחבות יותר של בני העדה המקומיים לשמש כצירים

46

גוטליב ) ,

ירושלים תשל " ז  ,עמ '

, 98

:

בתוכה .

ההגרלה נועדה לקבוע מי יהיו הצירים הראשונים שבהם יוחל בסבב החילופים  ,ולכן ייאלצו לפרוש מן המועצה
בתום פרק  -כהונה קצר מן

הרגיל .

 * 1 :1ן

הכניסה הראשית לרחוב הפטריארכיה
היוונית  -אורתודוכסית בירושלים

( ש ? מש? אז  -י ש

' טא ? ת ) ' -

היתה מורכבת

לאור הסעיף הזה  ,התכנסה  ,בראשות הפטריארך אפנדי  ,ועדה אשר

מנחברי ]

הכנסייתיים ( אפ ? שןה

המועצה הרוחנית

סרח ' ולרי

)

-

(

השת  -י רוחאג :

ה)
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ומבישופי המחוזות

כלומר  ,מנציגי הסגל הדתי של הפטריארכיה

לבדם .

בפיסקה העשירית של טיוטת התקנון  ,שנוסחה ואושרה על  -ידי [ אותה ועדה ]  ,נאמר  ,בין

השאר  ,כי ' בשנה הראשונה ייפתח מושב המועצה המעורבת בחודש נובמבר  ,ונאילו ] בשנים
הבאות  -בתחילת אוגוסט '  .ובפיסקה השתים  -עשרה [ נאמר

כי ] ,

' לא ניתן יהיה לשנות את

תוכן הסעיפים של תקנון זה  ,אלא בכינוסה של אספה כללית  ,שתורכב מן הבישופים של כל

המחוזות הכנסייתיים '  .לאור זאת  ,לא ניתן היה לקבל בחיוב את ההערה שהועלתה מצד
הפטריארכיה הנזכרת בדבר אי  -נכונותה לערוך [ בבוא

העת ]

בחירות חדשות  ,בתואנה

שמתאריך בחירתם של חברי המועצה המעורבת ועד כה לא חלפה

שנה .

הואיל ונאמר

מפורשות  ,כי בשנים הבאות ייפתח המושב בראשית אוגוסט  ,אפילו התכנסה המועצה
המעורבת בשנתה הראשונה בחודש נובמבר  ,הרי בשנה הנוכחית תסתיים הקדנציה של מושב

זה  ,מטבע הדברים  ,בחודש אוגוסט  .אשר על  -כן חובה לערוך בחירות חדשות  ,לפי הוראה מן
השלטון המחוזי  ,בכל שנה בתחילת אוגוסט  .מלבד כל זאת נמסר  ,כי בנוסף לצורך ,
ששלטונות המחוז העלו בין שאר הצעותיהם  ,שהמדינה תאשר באופן רשמי את הצעת התקנון

1 '4 '4

הזכורה לעיל  ,כך גם החברים החילוניים

עלא  -י ג ' סמאג  :ה ) במועצה המעורבת העלו מצדם

(
~

47

הכוונה  ,ככל הנראה  ,לסינוד של

הפטריארכיה .

תעודה

:

הודעת הממשלה העות ' מאנית

את הדרישה  ,כי בשל חוסר האמון שלהם בהנהגה הדתית ( מאמורית  -י

( ) 1912

:

רוחאנ ה )  ,תיערך

ההגרלה  ,שקיומה נחוץ השנה להחלפתם של [ חלק מ ] חברי המועצה  ,תחת עינה הפקוחה של

הממשלה  .כמו  -כן [ הם דורשים  ,כי ] הממשלה תבטיח שהבחירות [ למועצה ] ייערכו בצורה

חופשית ונקייה מכל סוג של השפעה דתית  .אולם על  -פי ההבהרות שנמסרו ממשרדי
המשפטים והדתות  ,הרי בתוקף ההחלטות הקיימות  ,קביעת הנוסח הסופי של תקנון הבחירות
תלויה עדיין בהסכמה עליו בין הפטריארכיה לבין נציגי העדה  .לפיכך  ,אין עוד מקום
לאישורה

של הטיוטה הנזכרת שלו [ על  -ידי הממשלה ] .

אשר להגרלה עצמה  ,הואיל וזו תיערך

במועצה המעורבת  ,כלומר  -בהשתתפותם הפעילה של חבריה החילונים  ,הרי לא יוכל
להיווצר ממילא שום מצב שיביא לחוסר האמון שלהם

[ בתוצאותיה ] .

היה לראות כהכרחי שהממשלה תשגיח גם על מהלך

ההגרלה .

אשר על  -כן  ,לא ניתן

סעיף זה דן בשאלה כמה ימים בשבוע אמורה המועצה הנזכרת

להתכנס .

מתצהיר

הפטריארכיה עולה  ,כי המועצה המעורבת מתכנסת יומיים בשבוע  .עם זאת  ,אפילו הסידור

הזה נראה הולם  ,הרי קביעת ימי ההתכנסות מהווה חלק בלתי  -נפרד מתקנון הבחירות ,

במקרה שתתעורר מחלוקת  ,לא יהיה אפשר להסכים לכך שהממשלה תתערב בה

ו [ לכן ]

במישרין .

לפיכך  ,אם אכן חברי המועצה המעורבת אינם שבעי  -רצון מכך שהישיבות נערכות במשך
יומיים בשבוע וקיימת [ על

כך ]

בעניין תקנון הבחירות  ,יהיה
סעיף זה דן בשאלה

:

מחלוקת  ,אזי על הוועדות המגבשות את הצעת ההחלטה

[ גם ]

לקבוע באיזה ימים יהיו

ההתכנסויות .

במקרה של שוויון  -קולות במועצה המעורבת  ,אשר נחלקת מבחינת

מספר חבריה שווה בשווה בין אנשי  -דת וחילונים  ,האם קולו של היושב  -ראש  ,המשתייך
לקבוצה הדתית ( צנף  -י רוהאני )  ,ייחשב אז כמכריע או לא

?

ובכן  ,שלטונות המחוז כבר

הציעו  ,כי במקרה שיווצר שוויון  -קולות כזה  ,יועבר הנושא הנדון לעיונה הבוחן של
הממשלה  ,ואז יהא על הממשלה להכריע דעתו של מי תתקבל  .ואולם אף כי הבעיות העלולות
לנבוע מאופן תפקודה של המועצה המעורבת ושל שאר הגופים והארגונים הקשורים

לפטריארכיה הן מן הנושאים האמורים להיבדק על  -ידי הממשלה  ,הרי הכרעתה של הממשלה
לטובת איזו מן הדעות המנוגדות זו לזו שיועלו במועצה המעורבת  ,תיחשב להתערבות ישירה
בדיוניה  ,ודבר זה אסור  .לכן במקרה של הצבעה שקולה  ,מן הראוי כי קולו של היושב  -ראש
המשתתף בדיון ייחשב אז
[ בצו של

1910

כמכריע .
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נקבע  ,כי ] הפטריארכיה תעביר מדי שנה לרשות המועצה המעורבת שליש

מהכנסותיה  ,בסכום שלא יפחת

מ 30 , 000 -

לירות  ,לכיסוי הוצאות בתי  -הספר  ,הכנסיות ובתי -

החולים של היוונים  -אורתודוכסים המקומיים (  :רלי
צורכי העניים [ של

העדה ] .

רומלר ) ,

ולמימון הוצאות הדיור ויתר

באיזה אופן יש אם כן לבדוק ולקבוע מהו סך כל ההכנסות

השנתיות של הפטריארכיה  ,כדי שניתן יהיה לחשב את הסכום האמיתי [ המגיע
ככל שידוע  ,תקציב הפטריארכיה נלמד ונבדק

על  -ידי הסינוד ומליאתו .

ממנה ] ? -

לפיכך  ,בתום

הביקורת השנתית עליו בסינוד  ,יועבר התקציב אל המועצה המעורבת ושם ייבדק גם על  -ידה .
145
תיקון זה השמיט למעשה את הקרקע מתחת לסיבת קיומה של המועצה המעורבת ; שכן  ,בשים לב לנסיבות
הקמתה והרכבה  ,היה ברור כי בכך ייאבד הגורם הערבי המקומי שבתוכה את היכולת להשפיע על דיוניה
ולהשמיע באמצעותה את קולו בכל הקשור לניהול ענייני הפטריארכיה .

הדבר יסייע לקביעת גודלן של ההכנסות הנדונות ולהסרת חילוקי הדעות לגביהן  .מכיוון

יוונים  -אורתודוכסים

חוגגים את ' יום ראשון

שכך

של כפות התמרים ' בחג

הפסחא  ,ירושלים

( ) 1898

ה.

הוחלט

כי זוהי הדרך בה יש לנהוג .

49

' 1
לעניין הפיקוח על המוסדות המשמשים לאכסון עניי הצליינים  -במידה שאין
במנזרים ( יפאקמךלר ) השייכים לפטריארכיה  ,אלא בבתי  -הארחה ( מ9אפרס ' אנה ) לשמם -

מדובר

האם יש להפקידו בידיה של המועצה המעורבת או לא

? -

מובן מאליו  ,כי האתרים אשר

הוכרו בפרמאנים הנעלים וכתבי ההרשאה ( שואת) הנאצלים כמקומות קדושים  ,לא יוכלו
להיחשב כבתי  -הארחה  .אשר לאתרים שהוקדשו כדי לשמש מקומות  -אכסון לצליינים  ,הרי

ניהולם נתון בידיה של המועצה המעורבת  .אשר על  -כן  ,צריך לבדוק אם למקומות מן הסוג

הנזכר כאן יש או אין אבות  -מנזר

( גומניסלר ) .

59

אם אלה אינם בנמצא  ,ויתברר שנאותם

מקומות] הוקדשו על  -ידי מייסדיהם כווקף לאכסונם של עניי הצליינים  ,כי אז יש להעמידם

תחת ניהולה של המועצה המעורבת .

146
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50

נראה  ,כי במציאות ההיפך היה הנכון  ,שכן הליך זה יצר פירצה  ,דרכה אפשר היה לערוך ' תיקונים ' ו ' התאמות '
למיניהם בספרי התקציב של הפטריארכיה  ,עוד לפני הגעתם אל המועצה המעורבת .

מיוונית

:

הגומנוס  -ראש  ,נגיד  ,תארו של אב המנזר בכנסייה

היוונית -אורתודוכסית .

דמיאנוס  ,הפטריארך היווני של ירושלים
בתקופת המשבר

ו.

( 8ס9ו ) 1910 -

סעיף זה עוסק בשאלה  ,האם למועצה המעורבת  ,אשר בידיה נתון הפיקוח על ענייני הניהול
והפעילות החינוכית של בתי  -הספר [ הקהילתיים ]  ,יש או אין תפקיד פעיל בבחירתם ומינויים

של המורים [ שיועסקו

בהם ] ?

ובכן  ,על  -פי ההחלטות שנתקבלו [ ב  , ] 1910 -הרי מה שהופקד

בידיה של המועצה המעורבת הוא נושא הפיקוח [ הכללי ] על ענייני הניהול והפעילות

החינוכית של בתי  -הספר  .למועצה הנזכרת אין סמכות להתערב במישרין בפרטים הנוגעים

לניהול המעשי של בתי  -הספר  ,ובכלל זה בבחירת המורים ומינוייהם  .לכן  ,על אותו גורם אשר
היה מופקד קודם על בחירתם ומינויים של המורים  ,יש להמשיך ולמלא תפקיד זה גם בעתיד
באותו האופן שהיה נהוג עד כה לגבי בתי  -הספר

ז.

נוסף על

הנדונים .

הלירות  ,אשר הפטריארכיה אמורה להעביר בכל שנה [ לידי המועצה

30 , 000

המעורבת]  ,היוונים  -אורתודוכסים של ירושלים ( 2דס

רומלרי )

דורשים  ,כי הפטריארכיה

תשלם בכל שנה עוד  30 , 000לירות למימון שכר  -הדירה ( ח ' אנה בדל  -י איג ' ארי ) [ של עניי

העדה ] .
של

ן5

השאלה היא  ,האם [ דרישה ] זו עולה בקנה אחד עם תוכן ההחלטות [ שנתקבלו בצו

] 1910

ההחלטות

או לא

?

הפטריארכיה הנזכרת טוענת  ,כי הדרישה הנוכחית עומדת בניגוד לתוכן

[ האמורות] .

ואכן  ,בהחלטות הקיימות אין שום זכר או רמז לכך  ,שנעל

הפטריארכיה ] לשלם את שכר  -הדירה

[ של העניים ] .

אשר על  -כן  ,יש להביא לידיעת הגורמים

המתאימים  ,כי על  -פי אותן החלטות אין ליוונים  -אורתודוכסים של ירושלים זכות לדרוש מן

הפטריארכיה עבור שכר  -הדירה  ,ואף אין חובה עליה לשלם  ,שום דבר מעבר לסכומים אשר
הוטל עליה לשלם  ,ובלבד שלא יפחתו

ח.

מ 30 , 000 -

לירות בשנה .

סעיף זה דן בשאלה  ,האם מותר לבני העדה [ המקומיים ] לבחור

] [ DtlnD

נאמנים

לניהול הכנסיות  ,בתי  -הספר ושאר מוסדות הציבור של העדה בירושלים

מסעיפי ההחלטות שהתקבלו
51

[ ב ] 1910 -

?

( מתולילר )

ובכן  ,באחד

נאמר  ,כי ' את המוסדות מסוג זה  ,המשמשים את

הפטריארכיה היוונית  -אורתודוכסית בירושלים  ,אשר התנערה בדרך  -כלל מחובותיה הקהילתיות כלפי צאן
מרעיתה המקומי  ,נהגה לצאת ידי חובתה בגמילת מיני חסדים וצדקה  ,ובהם הקצאת סכום שנתי קבוע לצורכי
סיוע במימון הוצאות הדיור של עניי העדה  .ראה ברטראם ויאנג  ,עמ '

. 253
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עודד פרי ויצחק זיסק

האוכלוסיה המקומית בכפרים ובעיירות אשר כפופים לפטריארכיה  ,יש להעביר לניהולם של
נאמנים נבחרים מקרב התושבים

המקומיים [ ' ] .

אבל הואיל וירושלים היא מקום מושבה של

הפטריארכיה  ,הרי תחולתו של הסעיף הנזכר נוגעת [ רק ] למקומות שנמצאים מחוץ לתחומי
ירושלים  .לפיכך  ,לא ניתן היה לראות כאפשרי שבני העדה [ המקומיים ] יבחרו בנאמנים עבור
מוסדות הקהילה הנמצאים בעיר המרכזית [ של

הפטריארכיה ] .

אשר לשאלה  ,שהועלתה מצד שלטונות המחוז  ,האם יש או אין לכפות על הפטריארכיה להזדרז

בהוצאת תוכן ההחלטות הנוכחיות של מועצת השרים אל הפועל  [ -התשובה היא

]:

שומה על

שני הצדדים לבצע את ההחלטות הנדונות  ,ואל להם להיתלות בשום עיכובים ואמתלות  .אשר על -

כן  ,הוטל על משרד הדתות לשגר אל הפטריארכיה את ההודעות המתאימות בדבר הצורך לבצע
את ההחלטות האמורות בלא שום תירוצים
יצוין  ,כי הנוסח הסופי [ של צו

זה ]

והשהיות .

הוכן במזכירות הממשלה  ,תוכנו נמסר למשרדי הפנים ,

הדתות והמשפטים והובא לידיעת הדיואן

הקיסרי .

עותק מתאים למקור

[ נרשם ] ב 9 -

[ חותמת

]:

שבאס

. .

] 9 2 1912 [ 1327

המימשל המחוזי של ירושלים

סוף דבר

מעבר לביטוי הבולט לזהירותה המופלגת של הממשלה העות ' מאנית ולמאמציה שלא להיקלע אל
זירת ההתנצחות והמחלוקת שבין שני המחנות הנצים בפטריארכיה היוונית  -אורתודוכסית
בירושלים  ,מציין הצו של  , 1912על הפירושים שניתנו במסגרתו לסעיפי הצו של

, 1910

נסיגה

נוספת מן הוויתורים הצנועים בלאו  -הכי אשר הובטחו בשעתו לצד הערבי בפטריארכיה  .מגמה זו
הסתמנה ביתר  -שאת גם בהתפתחויות שחלו בנדון לאחר  -מכן  .המועצה המעורבת  ,הישגם העיקרי

של הערבים האורתודוכסים ב  , 1910 -והנושא שעליו התמקדו כל סעיפיה של הודעת הממשלה
העות ' מאנית מ  , 1912 -לא יצאה מעולם מן הכוח אל

הפועל .

גוף זה  ,מנוטרל וחסר  -סיכוי

מלכתחילה בשל הרכבו המיוחד וההיקף ההולך וננגס של סמכויותיו  ,לא הפך לכלי שבאמצעותו
היו בני העדה המקומיים יכולים לבוא לידי ביטוי כלשהו בניהול ענייני הכנסייה שלהם  ,מבחינה

חומרית ורוחנית כאחת  .השליטה על תחומים אלה נותרה בלעדית בידיהם של הכמרים הזרים
ממוצא יווני  .ככל שידוע  ,הספיקה המועצה המעורבת להתכנס ולקיים מספר ישיבות  .אולם בדרך -

כלל נקלעו דיוניה למבוי סתום  ,באופן שמנע ממנה למלא את התפקידים שנקבעו

לה .

52

אחר  -כך

פרצה מלחמת  -העולם הראשונה  ,האימפריה העות ' מאנית פורקה  ,המועצה המעורבת פוזרה ,

והבעיה עברה במלוא חריפותה לטיפולם  ,הלא  -מוצלח אף הוא  ,של שלטונות המנדט הבריטי  .אף -

על  -פי  -כן  ,המסמך הנדון הוא אחד מציוני הדרך הבולטים בתולדות הפטריארכיה היוונית -

אורתודוכסית בירושלים  ,והתעוררות הגורם הערבי  -מקומי

שבתוכה .
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52

ברטראם ויאנג  ,עמ '
הערה  , ) 26עמ ' . 200

; 32

ברטראם ולוק  ,עמ '

; 269

ח ' ורי וח ' ורי ( לעיל  ,הערה

 , ) 23עמ ' ; 278 - 277

הופווד ( לעיל ,

