ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

בארץ  -ישראל
דפנה צמחוני

בידי

המנדט

שוטת המילתכם העות ' מאנית והרחבתה
שימור מעמד העדות הדתיות
וחיזוקו היו פן חשוב במדיניות המנדט הבריטי בארץ  -ישראל ,

הבריטי

והשלכותיו קיימות עד ימינו אלה  .הבסיס למדיניות ממשלת המנדט בעניין דה  ,כמו בתחומים
רבים אחרים ,

הונח בתקופת הנציב העליון הראשון  ,סר הרברט סמואל.

בניגוד לתחומים אחרים  ,כגון הפיתוח  ,הבינוי והתכנון העירוני  ,שבהם הכניסה
ממשלת
המנדט חידושים רבים ,
הרי ביחס למעמד העדות הדתיות היא המשיכה את שיטת המילתים
העות ' מאנית  ,ביססה אותה והתאימה אותה לנסיבות החדשות  .בתחום זה ראה המנדט
הבריטי
את עצמו במידה רבה כיורשו
וכממשיכו של השלטון העות ' מאני על דפוסי המסגרות הדתיות -
החברתיות שיצר  .הגורמים למדיניותו דו של המנדט הבריטי היו :

.

א תנאי כתב המנדט על ארץ  -ישראל ואופיו המיוחד  ,אשר כלל התחייבות לבניית
בית לאומי
ליהודים בארץ -
ישראל .מצד אחד הכתיבו תנאי המנדט לבריטים לסייע ליישוב היהודי בבניית
מוסדות הבית הלאומי תוך התחשבות במאבקים פנימיים שהתנהלו בו .מצד אחר הם ניצבו
בפני
הבעיתיות שבשליטה על המוסדות
הדתיים של הרוב המוסלמי בארץ  -ישראל  ,מוסדות אשר היו
בתקופה העות ' מאנית חלק בלתי נפרד מהאדמיניסטרציה והממסד המדיני .

ב  .קדושתה של ארץ  -ישראל לשלוש הדתות המונותאיסטיות ושאלת הסטטוס
הקדושים .

קוו במקומות

ג  .נטיית המנדט הבריטי  ,בניגוד לצרפתי  ,לשמר במידת האפשר את הדפוסים
החברתיים והדתיים
הקיימים בארצות שבחסותו ; התייחסות ליברלית כלפי התרבות והנוהג
המקומיים  ,כל עוד אינם פוגעים בשליטה הבריטית  ,ואי כפיית התרבות האנגלית על
האוכלוסייה
המקומית.

והמסגרות

ד  .המגמה לחדק את מעמד העדות הדתיות על חשבון המסגרות הלאומיות
למתן את
העימות הדו  -לאומי בארץ  -ישראל.

המתפתחות על מנת

שיטת המילתים העות ' מאנית ( המונח הערבי מלה מופיע בקוראן במשמעות של דת או
עדה
דתית )  ,הושתתה על
מסורת שלטון עתיקת יומין באזור המזרח התיכון שראשיתה בתקופה
150

הרימית ' הבידנטית והפרסית  ,ואשר אפשרה אוטונומיה תרבותית  -חברתית נרחבת לאוכלוסייה
המקומית  .יחסו הסובלני של האיסלאם אל בני הדתות המונותאיסטיות  ,היהודים
והנוצרים ,
שכונו הד
' מים ( בני החסות ) או אהל אל  -כתאב ( אנשי הספר)  ,הביא להרחבת אוטונומיה זו  ,והיא

הגיעה לשיא גיבושה ופיתוחה בתקופה

העות ' מאנית .

היא נודעה בתקופה דו בשם

שיטת

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

המילתים  ,והפכה לחלק בלתי נפרד מ 7האדמיניסטרציה

ומערכת השלטון העות ' מאנית .היא
החסות  ,אך הדבר הותנה

הבטיחה הגנה על רכוש וחיים  ,חופש פולתן ויחס סובלני לבני
האיסלאם  .בני החסות חויבו
באפלייתם החוקית והאזרחית ובהכרה מצדם בעליונות שלטון
ראג ' )  ,וכמו כן הוטלו עליהם
בתשלום מסים מיוחדים  ,מס גולגולת ומס הקרקע ( המזיה והח '
על סוסים  1 .מעמדו של הד ' מי
הגבלות ואפליות כגון לבוש מיוחד  ,איסור נשיאת נשק ורכיבה
 הפטריארך או הרבנבע מהשתייכותו לעדת החסות  ,המילת  ,שבראשה עמד המילת באשי
עדתן לפני השלטונות והיה אחראי לתפקודה
הראשי  ,אשר בנוסף לסמכויותיו הדתיות ייצג את

ולתשלום מסיה .

2

רכוש וניהול בתי -דין

למילתים הותרה אוטונומיה בענייני דת ופולתן  ,חינוך וצדקה  ,החזקת

שלה הוגדרו בסרמאנים

דתיים  -עדתיים  .ההכרה בעדה דתית כמילת וסמכויות האוטונומיה
האימפריה העות ' מאנית הוכרו
שהעניק השלטון העות ' מאני לכל מילת  .מראשית ייסודה של
המאה הי " ח ובמיוחד
כמילתים שתי עדות נוצריות  :היוונים  -האורתודוקסים והארמנים  .במרוצת
העניקו העות ' מאנים מעמד זה
במאה הי " ט הוכרו עדות נוצריות נוספות כמילתים  ,ובסך הכול
להכרה רשמית כמילת עד
לחמש עדות נוצריות  3 .היהודים נהנו אמנם מאוטונומיה  ,אולם לא זכו
 ,הרב הראשי של היהודים
למאה הי " ט  .רק בשנת  1835הכיר צו עות ' מאני במשרת החכם באשי
של הפטריארכים
באימפריה העות' מאנית  ,ובשנת  1839הוענק לו מעמד רשמי דומה לזה

הנוצרים .

4

גם מנגנון המילתים

עם שקיעת האימפריה העות ' מאנית והתנוונות מוסדותיה הסתאב

ותפקודם  ,וגברה מעורבות המעצמות האירופיות באזור בכלל ובענייני עדות

המיעוטים

בפרט .

 ,החטי שריף בשנת

בעקבות תהליכים אלה הוציאה האימפריה העות' מאנית שני צווי רפורמה
להענקת מעמד אזרחי
 1839והחסי הומאיון בשנת  . 1856התטי הומאיון הקדיש מקום נכבד
עדותיהם  .בהתאם
שווה לנוצרים וליהודים במסגרת האימפריה ולשינויים בארגון הפנימי של
רקע חברתי ולאומי
לצווים אלה ובעקבות מאבקים בין הממסד הדתי ובני הקהילות החילונים על
בתוך העדות הדתיות עצמן ניתנו לעדה היוונית  -האורתודוקסית

ולעדה הארמנית

( ) 1863

( ) 1862

"
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גיב ובאואן

3

 . 22 - 23קק Palestine New York 1912 ,
 1831והכלדאים הקתולים -
הסורים הקתולים הוכרו כמילת עצמאי בשנת  , 1743הארמנים הקתולים  -בשנת
מעמד מיוחד משום
ידיהיה
ללטינים
בשנת  . 1843רשמית ייצגו הארמנים את כל העדות הנוצריות הלא מוכרות .
נציג מיוחד ( וכיל ) ונהנו
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שלא נחשבו לעדה מקומית וזכו להגנת צרפת  .אף שלא הוכרו כמילת  ,הם יוצגו על
מיוחדים שהגדירו את
ofבצווים
מזכויות שיפוט ואדמיניסטרציה פנימית  .הפרוטסטנטים נכו בשנת  1850ו 1853 -
. Tsimhoni , ' The Status
כמילת .
זכויותיהם לאוטונומיה פנימית  ,אך גם הם לא הוכרו רשמית
ראה Arab Christians Under the:
British
Mandate

(]

167
4

 .ק  Palestine ' , AfES, 20 , 4 ( October 1984 ( ,תן

0 . Young, Corps de Droit

 . 139 - 146 ; [3 . Lewis , The Jews oflslam ,קע " ", 11, Oxford ~ 1905 ,
; גיב ובאואן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' - 213
ס01

 . 125 - 127 , 174קק 1984 ,

בראודה ולואיס

( שם ) ;

בליס ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

. 24 - 23

0

; 214

דוויסון ( שם )  ,עמ '

; 13

ך 5ך

'

ש

'

דפנה צמחוני

חוקות פנימיות .

חוקות אלה הגדירו את תחומי האוטונומיה של העדות והתוו את הארגון

הקהילתי העצמי שלהן  .הן צמצמו את השפעתם ומעמדם של אנשי הדת בעדה וקבעו כללים
ותקנות לניהולה העצמי בשילוב של אנשי דת ואנשים חילוניים מבני העדה  .במרכז העדה  ,כך
נקבע  ,תעמוד אספה כללית נבהרת אשר תמנה שתי מועצות ביצועיות

:

האחת לענייני דת

והאחרת לחינוך העדה ורווחתה  .ראש העדה  ,הפטריארך  ,יהיה יושב ראש האספה

והמועצות .

החוקות בוצעו במידת מה באיסתנבול  ,אך לא בפטריארכיות של ירושלים  ,בגלל התנגדות

ההייררכיה הכנסייתית המקומית  .לאחר מאבק פנימי בין הממסד הרבני וגבירי הקהילה היהודית
באיסתנבול הוענקה ליהודים בשנת  , 1865ביזמת השלטונות העות ' מאניים  ,חוקה במתכונת

החוקה הארמנית  .אך חוקה זו לא תאמה את מבנה הקהילות היהודיות באימפריה ונתקלה

בהתנגדות הרבנים ובהסתייגויות החילוניים  ,ועל כן הוקפאה .

5

כאמור המשכה של שיטת המילתים תחת המנדט הבריטי היתה תוצאה של התנאים המיוחדים

הדתות .

של כתב המנדט על ארץ  -ישראל ושל הנסיבות שיצרו המקומות הקדושים לשלרש
המטרה המרכזית של המנדט על ארץ  -ישראל  ,בדומה לכל המנדטים  ,הוגדרה בסעיף

באמנת

22

חבר הלאומים כקידום תושבי הארץ למצב שבו יוכלו להיות אומה עצמאית המנהלת ממשל

עצמי  .ההבטחה לכינון בית לאומי ליהודים בארץ  -ישראל כללה הבטחת הזכויות האזרחיות

והדתיות של האוכלוסייה הלא  -יהודית  ,שהיתה אז הרוב

בארץ .

משמעות הנחיות אלה היתה

שלכל העדות בתחום המנדט הבריטי בארץ  -ישראל יוענקו זכויות דת ואוטונומיה קהילתית זהות

לאלה שיינתנו לקהילה היהודית בארץ  ,לבל יואשם המנדט באפליה לטובת עדה מסוימת .
המעמד המיוחד של ארץ  -ישראל כארץ הקדושה לשלוש הדתות ושאלת הסטטוס קוו
במקומות

הקדושים

הוסיפו

לרגישות

הבריטי

המנדט

לעדות

ביחסו

הדתיות .

עמדתו

האנטגוניסטית של הווטיקן כלפי המנדט הבריטי כמו גם יריבותן הפוליטית של המעצמות
הקתוליות איטליה וצרפת  ,הניעו את השלטון המנדטורי הבריטי להקפיד על הבטחת מעמדם של
הנוצרים ככלל ועל הבטחת זכויות הקתולים לעומת הפרוטסטנטים בפרטו זאת כחלק משמירת

הסטטוס קוו במקומות הקדושים  .הבריטים היו מודעים גם למעמד המיוחד של ירושלים ושל

המקומות הקדושים לאיסלאם בעולם הערבי והמוסלמי כולו .

6

העמדה הבריטית בדבר הצורך בשימור האוטונומיה העדתית הותוותה כבר בראשית

על  -ידי האב

5

פ " נ ווגט )  , ( Waggettכוהן דת בריטי קתולי ויועץ לענייני עדות לממשל

הצבאי

פרטים על החוקות והמאבקים לקבלתן ויישומן בעדה הארמנית והיוונית  -אורתודוקסית באיסתנבול ראה

:

לגבי העדה היהודית ראה

:

דוויסון ( לעיל  ,הערה

דוויסון ( שם ) ,

,)1

עמ '  ; 129 - 114יאנג ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' 18

עמ ' ; 131 - 129

יאנג

( שם ) ,

עמ '

היוונית  -האורתודוקסית של ירושלים ראה

 .קע Palestine ' , AAS, 12 ) 1978 ( ,
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ן

:

; 146 - 139

,

0

לואיס ( שם )  ,עמ '

. 176 - 175

על המאבק בפטריארכיה
'

Tsimhoni ,

1( .
Greek Orthodox Patriarchate
Jerusalern During the Formative Years of

British Mandate

sdieהארמנית של ירושלים ראה
ארכ ה
ן5

, 34 -

. 97 - 71

) 04 . ( ,

Ma ' oz

4 .ן

:

Abdul Hamid and
Patriarchate

of Jerusalem ' ,

' Sh . Ajamian ,
Armenian

the

 . 341 - 345קק Ottoman Period, Jerusalem 1975 ,
6

על היריבות בין הווטיקן למנדט הבריטי ראה  :י ' מינרבי  ,הוואתיקאן  ,ארץ הקודש והציונות , 1895 - 1925

ירושלים תשמ " ו  .על רגישות השלטון המנדטורי לגבי העולם המוסלמי ראה

:

U . M . Kupferschmidt, The

 . 17 - 19קע Supreme Muslim Council: Islam under the British Mandate' for Palestine , Leiden 1987 ,

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

הבריטי בארץ  -ישראל  .בקשר לשאלת מעמד המקומות הקדושים קבע ווגט כי ' רצוי שהעדות
הדתיות ינהלו את ענייניהן ויממשו את סמכויותיהן בענייני המעמד האישי והחינוך באופן

עצמאי ובהתאם לנחליהן  .רק במקרה של דחיפות עליונה

יפנו לקבל הנחיות השלטון ' .

7

תפיסה דו

היתה בסיס להתייחסות האדמיניסטרציה הבריטית בארץ  -ישראל לאוטונומיה העדתית במשך כל

תקופת המנדט .
כתב המנדט על ארץ  -ישראל שניתן בשנת
ואת מעמדן  .סעיף

 2ו9 -

1922

הבטיח את המשך קיומן של העדות הדתיות

הבטיחו את הזכויות הדתיות והאזרחיות של כל תושבי ארץ  -ישראל

ללא הבדל גזע ודת  ,את כיבוד המעמד האישי והאינטרסים הדתיים של הקבוצות והעדות השונות
ואת המשך קיום ההקדשים

( אוקאף )

בהתאם לתקנות הדתיות והנחיות

מייסדיהם .

סעיף

15

העניק חופש מצפון ופולחן לכל התושבים בתנאי שלא יפגעו בסדר הציבורי  ,ואסר על אפליה על

.

יסוד גזע  ,דת או שפה כן הכיר באוטונומיה התרבותית והחינוכית של העדות הדתיות  .סעיף

16

הגביל את פיקוח האדמיניסטרציה הממשלתית על מוסדות רווחה ודת למינימום הנדרש לקיום
הסדר הציבורי והממשל

התקין .

סעיף

הכיר בחגי העדות הדתיות השונות כימי חופשה

23

רשמיים לבני כל עדה  .ממשלת המנדט הבריטי היתה נתונה לפיקוח חבר הלאומים באשר לביצוע
עקרונות המנדט  ,ושאלוני ועדת המנדטים כללו שאלות בעניין הבטחת מעמד העדות הדתיות

וזכויותיהן  ,כמפורט בכתב המנדט .

8

הערבויות להבטחת מעמד העדות הדתיות מצאו ביטוין גם בדבר המלך במועצתו
1922

)

Council

חופש מצפון

 ( Order 1שהיה הבסיס לתחיקה המנדטורית בארץ  -ישראל  .סעיף

"
לכל

83

) Palestine

שם אישר

אזרח וקבע כי כל עדה דתית מוכרת תיהנה מאוטונומיה בענייניה הפנימיים

בכפיפות להנחיות הנציב העליון  .סעיפים

57 - 51

הגדירו

המוסלמים  ,היהודים והנוצרים והבטיחו את סמכויותיהם

 -את סמכויות בתי  -הדין הדתיים של

בענייני המעמד האישי וניהול הקדשים .

שני מסמכים אלה  ,כתב המנדט ודבר המלך במועצתו  ,חייבו את שלטונות המנדט להמשיך
ולקיים רבות מסמכויות האוטונומיה העדתית כפי שהיתה נהוגה בתקופה העות ' מאנית .החידוש
והשינוי שנדרשו להכניס היה הבטחת שוויון בזכויות העדות הדתיות באוטונומיה ובחופש

הפולחן .
שלטונות המנדט הבריטי הרחיבו וביססו את שיטת המילתים גם כתוצאה משיקולים

פוליטיים  .כך הפכה האוטונומיה העות ' מאנית לד ' ימים לבסיס יחסי השלטון המנדטורי גם עם
המוסלמים  ,בני דתם של ראשי השלטון העות ' מאני  .הרחבה זו היתה במידה רבה תוצר של
השקפת הנציב העליון הבריטי הראשון סר הרברט סמואל כי שיטת המילתים העות ' מאנית היא
המתאימה ביותר לתנאים

בארץ  -ישראל .

9

גישתו זו של סמואל נועדה בראש וראשונה לפתור את

7

תזכירו של ווגט  ,ללא תאריך ( ראשית PRO/FO 371 - 4153 , 275 - 38825 ) 1919

8

ראה דו " חות ממשלת המנדט לחבר הלאומים
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דפנה צמחוני

האנומליה ואת המצב המביך שביחסי המנדט הבריטי  ,שראשיו היו נוצרים ברובם  ,עם הרוב
המוסלמי של האוכלוסייה
הקבוצה השלטת

יעל

בארץ  -ישראל .

במהלך התקופה העות ' מאנית היו המוסלמים בני

כן לא היו להם ארגון ואוטונומיה עדתיים נפרדים  .בתי  -הדין המוסלמיים

השלטונית .

השרעיים וההקדשים היו חלק אורגני של מערכת האדמיניסטרציה

המוסלמים ,

בהיותם בני דתם של ראשי האימפריה העות ' מאנית  ,לא היו זקוקים לייצוג כלפי השלטונות

באמצעות ראש קהילה או מנהיג דתי בדומה לנוצרים וליהודים .

עם הקמת הממשל הצבאי

הבריטי מצאו המוסלמים עצמם במצב נחות ביחס ליהודים ולנוצרים  .לא היה להם ייצוג לפני
השלטונכם  ,מוסדותיהם הדתיים היו נתונים לפקוח האדמיניסטרציה הבריטית בראשותו של נציב
עליון יהודי ופקידות בכירה שהיתה נוצרית ברובה  .בנוסף למצב הרגיש והמביך של שלטון נוצרי
אירופי על רוב מוסלמי  ,מצב שהיה קיים ברבות מן המושבות הבריטיות והצרפתיות  ,יצר כתב

המנדט על ארץ  -ישראל סיבוך מיוחד משום שנכללה בו הבטחה להקמת בית לאומי ליהודים ,

אשר היו אז מיעוט בארץ  .קשיי האדמיניסטרציה הבריטית לשלוט במוסדות המוסלמיים התגלו
כבר בשנת

. 1919

בניסיון לפתור זאת העניקה האדמיניסטרציה הבריטית  ,ככל הנראה בהשפעת

המושל הראשון של ירושלים סר רונלד סטורם
' המופתי העליון '

) ( Grand Mufti

) ( storrs

t

למופתי של ירושלים את התואר

ובכך ניתן לו מעמד ייצוגי בכיר של כלל המוסלמים בארץ -

ישראל  .תואר זה נוצר בהשראת התואר הצרפתי  ~ Grand Rabbinהתרגום הצרפתי של תואר הרב
הראשי העות ' מאני החכם באשי  .וכך זכה המופתי של ירושלים בתואר המעמידו בדרגה ייצוגית
שווה לזו של ראש הקהילה היהודית  .מאורעות אביב  , 1920שבהם נטלו המוסלמים חלק נכבד ,

המחישו את עצמת חששם מהמפעל הציוני בארץ  -ישראל ואת התנגדותם לו  ,והדגישו ביתר שאת
את מצבו המיוחד של סר הרברט סמואל כנציב עליון יהודי ביחסיו עם האוכלוסייה

המוסלמית .

10

מודעותו של סמואל למצבו העדין הניעה אותו לשנות את מעמדם הדתי של המוסלמים

ולנסות ולהגיע לשיתוף פעולה עמם  .כך נוסדה בהרשאתו בדצמבר

1921

המועצה המוסלמית

העליונה  ,כגוף מעין ייצוגי של המוסלמים שהופקד על ניהול ההקדשים ובתי  -הדין המוסלמיים

השרעיים  .המועצה הוצגה על  -ידי שלטונות המנדט כמקבילה לארגונים העדתיים של היהודים
והנוצרים  ,כגוף שבאמצעותו יוכלו המוסלמים להשתלב במערכת שיטת המילויים המורחבת
בתור עדה בעלת סמכויות אוטונומיות דומות לאלה של הנוצרים והיהודים  .למרות זאת ראתה
עצמה המועצה המוסלמית העליונה כבר עם היווסדה כגוף לאומי לא

פחות מאשר דתי .

11

קשריה

עם התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית התהדקו במשך השנים וחיזקו את הזיקה שבין
מוסדות הדת המוסלמיים לבין מוסדות התנועה הלאומית הערבית  .התפתחות זו לא תאמה את
מטרתו של סמואל בהקמת המועצה

10

11( 4
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המוסלמית העליונה .
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בטקס השבעת הנציב
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העליון הרברט
בראשון  -לציון ( 1 920

סמוא '
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דפנה צמחוני

הרחבת שיטת המילתים לכל האוכלוסייה והכללת המוסלמים בתוכה נבעו מצורכי השלטון
הבריטי המנדטורי לבסס ארו יחסיו עם המוסלמים  ,ואילו חיזוקה של השיטה נבע מצורכי

הקהילה היהודית בארץ  -ישראל  .מלכתחילה העדיף השלטון המנדטורי להימנע מכל התערבות
בתקנות הארגונים העדתיים והקהילתיים ולאפשר להם להמשיך ולהתבסס על החקיקה
העות ' מאנית  .החלפת הבסיס התחיקתי העות ' מאני ב ' פקודת ארגון העדות הדתיות  ' 1926 ,נבעה

מצורכי ההתארגנות של היישוב היהודי בארץ  -ישראל ומדרישותיו .

מקודת ארגון העדות הדתיות ,

1 926

והשלכותיה על האוטונומיה העדתית

החוקה העות ' מאנית של ארגון העדה היהודית לא התאימה לשאיפות הלאומיות של היישוב

היהודי המתחדש בארץ  -ישראל  ,ובשנת

1921

החלו מנהיגיו במשא ומתן עם שלטונות המנדט

להענקת חוקה שתענה על צורכי היישוב  .דיונים אלה היו מלווים במאבק פנימי חריף בין הוועד
הלאומי  ,התנועה הציונית  ,הרבנות הראשית וחרדים ב ' יישוב הישן ' האשכנזי שהתארגנו במסגרת
תנועת ' אגודת ישראל '  .על פי תפיסת ראשי התנועה הציונית ניתן היה לממש את ההבטחה

להקמת בית לאומי יהודי בארץ  -ישראל רק במסגרת ממשל עצמי לאומי בעל סמכויות נרחבות

ככל האפשר  .על כן צריכה היתה לדעתם המסגרת הקהילתית האוטונומית של יהודי ארץ  -ישראל
להקיף את כל היהודים החיים בה  ,ללא יוצא מן הכלל  ,שאם לא כן היא עלולה להצטמצם
ולכלול רק חלק קטן מיהודי ארץ  -ישראל  .וזאת לדעתם בשל מגמות בדלנות שמקורן בחילוקי
דעות פוליטיים ובאינטרסים כלכליים מנוגדים  .צמצום המסגרת הקהילתית האוטונומית עלול
היה לפגוע באופן חמור בתוקף תביעתם של הוועד הלאומי והתנועה הציונית לייצג את כלל
תושביה היהודים של

ארץ  -ישראל .

הגורם המידי שהעלה חשש דה והביא לתביעת ראשי התנועה הציונית לחוקק חוקה חדשה

ליישוב היהודי בארץ  -ישראל היה סירובו של חלק גדול מן הציבור הדתי ביפו בחורף

1921

לשלם מסים לוועד הקהילה המקומי  .גוף זה פנה אל הוועד הלאומי  ,ובעקבות זאת הגיש הוועד
הלאומי לנציב העליון תזכיר ובו תביעות לאפשר לקהילות היהודים להטיל מסים על בני עדתם
ולהחזיק בנכסי ציבור במעמד של גוף משפטי  .הממשל הבריטי סירב לאשר תביעות אלה קודם
שתובא לפניו הצעת חוקה כוללת שתגדיר את סמכויותיהם ותפקידיהם של הוועד הלאומי  ,אספת
הנבחרים והקהילות

המקומיות .

כך החל המאבק הפוליטי  ,המשפטי והציבורי על ' חוקת

הקהילות '  .הרבנות הראשית תבעה לא רק לספק שירותי דת לאלה הנזקקים להם  ,אלא בעיקר
לשמש מנהיגות רוחנית שמעמדה שווה לפחות לזה של המנהיגות הפוליטית .הרבנות הראשית

ראתה את הנהגת היישוב כבעלת שני ראשים  :הוועד הלאומי  -המנהיגות הפוליטית  -הממונה
על מתן שירותים בעלי אופי חילוני  ,והרבנות הראשית  -המנהיגות הדתית  -הממונה על מתן

.
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שירותי הדת במסגרת זו דרשה הרבנות לקיים בידה סמכויות נרחבות בתחום המשפט האישי
שנודעה להן גם משמעות כלכלית חשובה נוסף על זו הדתית  .סמכויות אלה אמורות היו לכלול

פיקוח מדוקדק על השירותים הדתיים  ,על הקדשי הקהילות וסדרי הנהלתם  ,על נכסי יתומים

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

קטינים ומינוי אפוטרופסים  ,על אישור צוואות ותקנות לסדרי המשפחה וכן

וירושות .
עמדתה של הרבנות הראשית ותביעותיה היו מעוגנות היטב בשיטת

על חלוקת עיזבונות

המילתים העות ' מאנית

ובמעמד המנהיגות הדתית במסגרתה  .הממשל הבריטי עיין באהדה בדרישות

הרבנות  ,שכן לפי

תפיסתו ראויה היתה למעמד מוגדר בהנהגה הדתית של היישוב  ,מאחר שהעדה

היהודית הוגדרה

עדה דתית  .יתרה מזאת  ,ביסוס ההנהגה הדתית עשוי היה ליצור איזון סימטרי

להקמת המועצה

המוסלמית העליונה  ,והדבר תאם את מגמתו של הנציב העליון סמואל ליטול את

הסכסוך הלאומי ההולך ומתהווה על  -ידי חיזוק האופי הדתי של המסגרות
גיבושן הראשוניים  .ואולם עמדתה של הרבנות הראשית לא התקבלה
הלאומי  ,ובתיווכו של הממשל הבריטי החל משא ומתן מייגע וממושך

של דבר נאלץ הועד הלאומי  ,בלחצם של השלטונות הבריטיים  ,להסכים

העוקץ מן

הקהילתיות בשלבי

באהדה על ידי הוועד

.

למציאת פשרה בסופו
לחלק גדול מדרישותיה
 ,יהודי בריטי שנודע

של הרבנות .לאחר עיון ודיון ממושך הגיש התובע הכללי נורמן בנטויץ '
הראשית  ,דבר שסימל
כאוהד הציונות  ,הצעת חוקה לעדה היהודית  .הסעיף הראשון דן ברבנות

בין השאר קבעה
את מעמדה הבכיר של ההנהגה הדתית בקהילה בעיני השלטונות הבריטיים .
 דין רבניים תהיה בידיהצעת החוקה כי סמכות הפיקוח על הקדשים לטובת הציבור שנעשו בבתי
המועצה החילונית
הוועד הלאומי  .הוועד הלאומי נתפס אפוא כזרוע הביצועית או כהמשכה של

בחוקות

העות ' מאניות של

המילתים .

לתבוע את

על יסוד קביעה זו יכול היה הוועד הלאומי

מוסדות

הפיקוח הכספי והמנהלי על מוסדות החינוך היהודי  ,כולל אלה המסורתיים  ,וכן על
בקרב חברי
הצדקה של ' היישוב הישן ' האשכנזי  .הצעת החוקה עוררה תגובה חריפה ביותר
יהודית קהילתית אחת בארץ -
' אגודת ישראל '  ,שהתנגדו באורח עקרוני לקיומה של מסגרת

ישראל אשר כל יהודי חייב להשתייך אליה  .יתר על כל  ,הם סירבו להצטרף לארגון קהילתי
אינו מכיר בסמכותה של ההלכה  .על כן שללו את הלגיטימיות של הצעת החוקה

אשר

ותבעו להנהיג

 ,חזרו אנשי

בארץ  -ישראל חופש התארגנות קהילתית  .על  -אף ניסיונות הפשרה של בנטויץ '
 ,וזאת בטיעונים של חופש הפרט
' אגודת ישראל ' ועמדו על זכותם להקים קהילה עצמית נפרדת
של יהודים
ומניעת כפייה דתית .ואכן בהצעת החוקה הסופית שנוסחה בשנת  1924הוכרה זכותם
מהן  ,אך לא
שאינם רוצים להיכלל בקהילות המאורגנות במסגרת חוקת העדה היהודית לפרוש
הוכרה זכותם להקים קהילה

נפרדת .

12

על יסוד הצעת חוקה מתוקנת זו פנה הנציב העליון סמואל בראשית

אל משרד
1925

הוא

המושבות בבקשה לאשר את ' פקודת ארגון העדה היהודית '  .הוא ציין כי המניע לחקיקה
לתקן תקנות
פנייתם של כמה ממנהיגי היישוב היהודי בשנת  1924אל ממשלת המנדט בבקשה
הבטחת הבית
שיאפשרו את ארגון עדתם כגוף לאומי דתי  ,וזאת כצעד ראשון ומכין למימוש
ללא חקיקה
הלאומי ליהודים בארץ  -ישראל  .הוא הסביר שהיה מעדיף שיהיה זה ארגון וולונטרי
משום ש ' חששו
רשמית  ,אך הנציגים היהודים עמדו על כך שארגון קהילתם יתבסס על צו רשמי ,

האורתודוקסיה הלא
12

לתיאור מפורט של המגעים והמשא ומתן לניסוח החוקה ראה  :מ ' פרידמן  ,חברה ודת
ציונית בארץ  -ישראל תרע " ח  -תרצ " ז  , 1918 - 1936 ,ירושלים תשל " ח  ,עמ ' . 196 - 185

:

ס

דפנה צמחוני

מתוצאות דלות בהעדר חוק

רשמי מחייב ' .

13

משנודע דבר הגשת החוקה להנהגת ' אגודת ישראל '

היא פתחה בפעילות פוליטית ותעמולתית נרחבת כדי למנוע את אישורה  ,פעילות אשר כללה
שיגור עצומות ומחאות ללונדון ואף

לוועדת המנדטים של חבר הלאומים .

14

משרד המושבות סירב להוציא צו בנוגע לארגון העדה היהודית בלבד  ,משום שראה בכך

חילונית  -לאומית.

הכשר לא רק לארגון עדה דתית  ,אלא כוונה והנחת תשתית ליצירת מסגרת

ההתנגדות החריפה ביותר הובעה מצד הוברט יאנג

(  %מטסנו ) ,

במשרד  ,אשר הסתייג ממה שכינה ' אילוץ יהודים פורשים

עוזר מזכיר מחלקת המזרח התיכון
] [ dissident Jews

להצטרף למרות

רצונם לארגון הקהילה היהודית '  ,וכן הביע התנגדות ל ' ארגון האוכלוסייה  ,פרט לענייני דת  ,על -

פי קריטריונים גזעיים

[  racial 11105מ. ' ] 0

הוא קבע שבגלל חשיבות העניין אסור שההכרעה תבוא

על יסוד המלצה של נציב עליון יהודי  ,משום שמדובר בהגדרת סמכות חילונית  ,ודו צריכה
להמתין ליורשו של סמואל  .מזכיר משרד המושבות  ,ליאופולד ס ' אמרי ) , Ameryצידד ביצירת
מסגרת תרבותית רחבה שתיכלול גם חינוך אך התנגד ל ' אוטונומיה לאומית '  ,והציע על כן

שהצעת האוטונומיה ליהודים תהיה חלק ממסגרת כוללת שתאומץ גם על ידי המוסלמים

והנוצרים .

15

בדיוני משרד המושבות היתה אם כן מודעות למצבו החריג של סמואל  ,יהודי

שנחשב לאוהד הציונות  ,המציע חקיקה שמטרתה לקדם את הארגון הנפרד של היהודים בארץ -
ישראל כיישות חילונית  .בדברים שנאמרו באותם דיונים היה יותר מרמז לכך שהצעת החוקה

.

אינה אלא כסות לשאיפה האמיתית לארגון היישוב היהודי כיישות לאומית בגלל רגישות הנושא

החליטו ראשי משרד המושבות לסכם את העניין עם סמואל בעל פה  .והוא התבקש להכין הצעת

חוק מקיפה לכלל העדות הדתיות בארץ  -ישראל במקום הצעתו המקורית  ,שנגעה לארגון העדה

היהודית בלבד .
במאי

1925

Ordinance

16

הגיש סמואל את טיוטת ' פקודת ארגון העדות הדתיות '

Organisation

. ( Communities

The

) Religious

פקודה זו  ,שהחליפה את ' פקודת ארגון העדה

היהודית '  ,הסמיכה את הנציב העליון להוציא צו המסדיר את הארגון של כל עדה דתית בארץ -

ישראל.

עם זאת הסביר סמואל כי מטרתה העיקרית של הפקודה החדשה  ,בדומה למטרת

קודמתה  ,הוא ארגון הקהילה היהודית  ,ומטרותיה המשניות הן ארגון שתי העדות הגדולות הלא -

יהודיות  :המוסלמים והיוונים  -האורתודוקסים  .תקנותיהן הפנימיות של שתי קבוצות אלה נדונו

זה כבר על  -ידי שלטונות המנדט  ,אך הם לא ראו כל דחיפות בחקיקה

בעניינן .

17

משרד המושבות

המשיך לראות בהצעת הפקודה מסמך בעל מגמה פוליטית  -לאומית ועל כן דחה את אישורה עד

13

סמואל אל מזכיר המושבות  5 ,בינואר 733 - 87 , File 3774 , 1925
;  22במאי PRO/CO , 1925
/CO
93
 . 102 ; 733 -ק Supplementary information 10 Administration Report , 1926 ) 001 . 26 ( ,

14

פרידמן ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' : 198 - 196

תיאור מאלף של מאבק זה כתב ה ' סמואל  ,עורך  -הדין של ' אגודת

15

ישראל '  ,ראה
אשגרו של סמואל למזכיר משרד המושבות בלונדון ,
PRO/CO 733 - 87 , File 3774

16

הערות סר ג ' שקבורו )  , ( Shuckburghעוזר מזכיר המושבות  5 ,במאי  , 1925על אשגרו של סמואל ,

17

סמואל אל מזכיר המושבות ל ' אמרי  ,אשגר חסוי מס '  22 , 468במאי 733 - 93 , File 24995 , 1925
בנטויץ '  ,התובע הכללי  ,העתק מכתב אל סמואל ,
 8במאי  , 1925שם

:

1 68

 . 151 - 157קק London 1939 ,

,

Horace 11 . Sarauel, Unholy Memoirs ofthe Holy
'
5

בינואר

, 1925

והערות פקידי משרד המושבות

עליו ,

.

שם .
/CO

;

PRO
PRO

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

אשר נכנס מחליפו של סמואל  ,סר הרולד פלומר ) , ( Plumer

עליון .
לתפקידו כנציב
 .הפקודה

גם בדיונים

18

עמו היו בעיות הארגון הפנימי של הקהילה היהודית השיקול המרכזי לחקיקה

לבסוף

ב 16 -

באפריל . 1926

19

הפקודה נוסחה ניסוח כולל המתייחס לכל העדות הדתיות  ,ובהן גם המוסלמים .
לכל העדות  ,גם לאלה אשר לא הוכרו על  -ידי השלטונות העות' מאניים

אושרה

היא אפשרה

 ,להגיש הצעה לחוקה

פנימית ולבקש הכרה רשמית מטעם השלטונות .אפשרות זו ניתנה עקב מחאות '

אגודת ישראל '

שסירבה כאמור בתוקף להיכלל במסגרת העדה היהודית המאורגנת ולהכיר ברבנות

הראשית.

פקודת העדות המתוקנת  ,אפשרה אפוא להכיר ב ' אגודת ישראל ' כעדה עצמאית  ,אולם

20

השלטונות

של

המנדטוריים סירבו להעניק לה הכרה זו  .הסירוב נבע לא רק מחשש מן ההשלכות השליליות
אשר בקרבן
צעד זה על ארגון היישוב היהודי  ,אלא גם מחשש מפיצול יתר בעדות דתיות אחרות
היה הסכסוך
התגלעו סכסוכים פנימיים  .דוגמה מובהקת לכך שעמדה לנגד עיניהם של הבריטים
בארץ  -ישראל  ,בין בני
הלאומי בכנסייה היוונית  -האורתודוקסית  ,העדה הנוצרית הגדולה ביותר

הקהילה והכמורה הנמוכה הערבים לבין

ראשי הכנסייה היוונים .

21

 ,במיוחד

היקף האוטונומיה הפנימית ותחומיה לא פורטו בפקודה משום שהדיונים בעניין זה
פונקציות אלה ,
בתחומי החינוך והרפואה  ,לא הסתיימו בהחלטה ברורה לכן לא פירטה הפקודה
 ידי מועצותוהשאירה אותן לחקיקה נפרדת .היא הסתפקה בהנחיה שהארגון העדתי ינוהל על
פעולות
דתיות ותרבותיות אשר יורשו להחזיק רכוש ולנהלו על מנת ליצור בסיס כספי לקיום

.

העדה .

22

החידוש החשוב ביותר בפקודה היה ההיתר להטיל תרומות והיטלים

contributions

)

למסים

 ( and feesעל בני העדה לצורכי ניהול ענייניה ומוסדותיה  ,ולגבות אותם בדומה

ולהיטלים עירוניים  .דרישה זו  ,שנועדה לאפשר קיום כלכלי עצמאי לעדה הדתית  ,הוכנסה

לפקודת העדות בעקבות פניות הוועד הלאומי .

23

ארגון העדות
18

הערות פקידי משרד המושבות אל אשגרו של סמואל  22 ,במאי  , 1925שאלין צורפה פקודת
; אמרי אל הנציב העליון  ,אשגר חסוי  12 ,באוגוסט
הדתיות /CO 733 - 94 , Fi [e 24995 ,

PRO/CO , 1925

733 - 93 , File 24995
19

פלומר אל אמרי  11 ,בספטמבר 733 - 97 , File 42761 , 1925

בנובמבר  , 1925שם  .הפקודה  ,מס '

19

לשנת

, 1926

/CO

; טיוטת מכתבו של אמרי אל פלומר 19 ,

מובאת במלואה אצלתך R.H. Drayton, Ihe Laws

 . 1292 - 1293קק Palestine , 11 , London 1934 ,
20

PRO/CO 733 - 92 ,

מחאות אלה והתייחסות המנדט הבריטי ומשרד המושבות אליהן ראה 22361 ; :

Fi

733 - 96 , File 38609

צמחוני (לעיל  ,הערה . ) 5

21

על סכסוך זה ראה

22

פלומר אל מזכיר המושבות אמרי  ,אשגר חסוי  11 ,בספטמבר 733 - 97 , File 42761 , 1925

:

/CO

פלומר  ,אשגר חסוי  19 ,בנובמבר  , 1925והערות אנשי משרד המושבות עליו ,

שם  .תחילה

ן

; אמרי אל

בפקודה
הופיע

א'

התייעצות עם
האורתודוקסיתסראשר
המונח ' מועצות חילוניות '  ,על  -פי הטרמינולוגיה בחקיקה העות ' מאנית  .אולם לאחר -
ברטרם )  , ( Bertrarnמי שהיה יושב ראש ועדת החקירה של הסכסוך הפנימי בעדה היוונית
לא

הגישה את מסקנותיה זמן קצר קודם לכן  ,שינה משרד המושבות את המונח ל ' מועצות תרבותיות '  -זאת כדי
להתייחס לסכסוכים עדתיים פנימיים  ,כגון תביעת החילוניים הערבים בעדה היוונית  -האורתודוקסית להקמת

9

מועצות חילוניות  ,וכדי לא להתייחס למועצות לא  -עדתיות  .הערות על אשגר אמרי אל פלומר  19 ,בנובמבר

"

, 1925

23

_גן

שם .

על קשיים

דרישה זו הוכנסה למרות הסתייגויות מצד פקידי ממשלת המנדט ומשרד המושבות  ,אשר הצביעו
בכפיית שיטות מיסוי רבות מדי על אוכלוסייה ערבית בלתי משכילה  :מיסוי ממשלתי  ,עירוני ועדתי  .ראה

הערות והתכתבויות בעניין זה File 42761 ,

 ) ( 733 - 97 ,ס 1)) ( /ץ

" '

דפנה צמחוני

פקודת ארגון העדות הדתיות  ,על  -אף ניסוחה הכללי שהתייחס לעדות דתיות בלבד  ,מילאה
את ייעודה הראשוני והיוותה את התשתית התחיקתית לבניית המוסדות הלאומיים של היישוב
היהודי בארץ  -ישראל במעטה של ארגון עדה דתית  .על יסוד פקודה זו נמשכו הדיונים של ראשי

המנדט עם ראשי היישוב היהודי בדבר חקיקת חוקה חדשה לעדה היהודית  .מאחר שמחאותיה

של ' אגודת ישראל ' זכו להד ציבורי ובין  -לאומי  ,הסכימה ממשלת המנדט לקבל חלק

מטענותיה .

בהצעת החוקה החדשה שהעבירה ממשלת המנדט לרבנות הראשית  ,לוועד הלאומי ול ' אגודת
ישראל ' באפריל

1925

נקבע כי סמכות הרבנות הראשית לא תחול על הפורשים מן הקהילה ואף

לא על הקדשיהם  .לאחר דיון ממושך בין הוועד הלאומי לרבנות הראשית  ,ובהתנגדות ' אגודת
ישראל '  ,פורסמה לבסוף

הנציב העליון פלומר

ב 16 -

ביולי

1927

בינואר . 1928

ב1 -

הצעת חוקת הקהילות  .היא אושרה סופית על  -ידי

24

החוקה היתה פרי של פשרה בין עמדות הוועד הלאומי  ,הרבנות הראשית ו ' אגודת ישראל '
ולא סיפקה אף אחד מן הצדדים  .נדחתה התביעה שחוקי התורה יוכרו כנורמה הבסיסית של
כנסת ישראל ושאורחות החיים של היהודים בארץ הקודש לא יהיו מנוגדים

להלכה .

החוקה

העניקה זכות בחירה לנשים  ,חרף התנגדות הדתיים  ,ולא נענתה תביעתם שהעומדים בראש

.

היישוב יהיו שומרי תורה בחוקה באה לביטוי ההבנה שהזיקה ההדדית של חברי כנסת ישראל
מושתתת על ערכים ציוניים לאומיים  ,שערכי היהדות הם אמנם ממרכיביהם העיקריים  ,אך אינם
מחייבים את הכול במידה

שווה .

עם זאת הכירה החוקה במעמדם המרכזי של מוסדות הדת

היהודית והרבנות הראשית במסגרת כנסת ישראל  .היא הכירה למעשה בבלעדיות התפיסה
האורתודוקסית כפירוש הלגיטימי של הדת היהודית וברבנות הראשית כמנהיגותה הדתית של
הקהילה היהודית  .מנחם פרידמן סבור כי חוקה זו קבעה את מעמדם הדו  -ערכי של הדת היהודית
ומוסדותיה ביישוב היהודי בארץ  -ישראל

:

חברה ההולכת ולובשת צביון חילוני  ,כשמעמדם

הפורמלי של מוסדות הדת ומייצגיה אינו נופל ממעמדה של המנהיגות הפוליטית של היישוב .

25

על כך יש להוסיף שביסוסה של חוקת הקהילות על פקודת העדות הדתיות המנדטורית היה בלתי
נמנע  ,בגלל מדיניות המנדט  ,והיה גורם מכריע בהידוק הזיקה שבין מוסדות הדת  ,הרבנות

הראשית ובתי  -הדין הרבניים  ,לבין המוסדות החילוניים של היישוב היהודי

בארץ  -ישראל .

מלכתחילה מנעה התשתית התחיקתית המנדטורית הפרדה בין המוסדות החילוניים למוסדות
הדתיים ביישוב היהודי והכרה בזרמים דתיים זולת הזרם האורתודוקסי  .בנוסף ללחצים שנבעו
מן המאבק הפנימי  ,לחצו ראשי המנדט מסיבות פוליטיות על ראשי התנועה הציונית להעניק
לרבנות הראשית מעמד בכורה מוגדר של מנהיגות דתית  -זאת כדי שארגון העדה היהודית
ייראה כארגון עדה דתית  .כך קיוו ראשי המנדט להפריך את הטענה שחוקת העדה היהודית

מהווה למעשה תשתית לארגון לאומי חילוני .
פקודת העדות הדתיות אפשרה אמנם לכל עדה דתית לבקש הכרה רשמית אצל השלטונות אך
תקנות האוטונומיה שנכללו בפקודה הוחלו על העדות הדתיות המוכרות בלבד ורק הן היו
() 16

24

פרידתן ( לעיל  ,הערה

25

דיון מפורט בחוקת הקהילות ובהשלכותיה ראה  :שם  ,עמ '

, ) 12

עמ ' . 201 - 199

. 213 - 201

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

רשאיות ליהנות

מהן .

השיקול המרכזי שהנחה את שלטונות המנדט להעניק הכרה רשמית

26

לעדות דתיות היה הכרה קודמת בהן מצד השלטונות העות ' מאניים  .במשך כל תקופת המנדט
נזהרו השלטונות מלהכיר בקבוצה שפרשה מעדה דתית כלשהי כבעדה דתית נפרדת

ועצמאית.

על כן לא הכירו ב ' אגודת ישראל ' כבעדה יהודית נפרדת  .גם הדרוזים לא הוכרו כעדה דתית

נפרדת מן האיסלאם הסוני בגלל העדר הכרה רשמית בהם בתקופה העות' מאנית .הבעיה היתה

.

חמורה יותר בעדות הנוצריות בגלל ריבוי הפלגים והעדות וסכסוכים פנימיים בקרבן גם כאן לא
סטו שלטונות המנדט ממדיניותם  ,והעניקו הכרה רשמית לעדות נוספות רק לאחר שהוכח כי גם
אם לא הוכרו רשמית על  -ידי השלטונות העות' מאנים  ,הן נהנו בפועל מאוטונומיה קהילתית  .על

יסוד זה זכו להכרה רשמית כעדה היוונים  -הקתולים
גם הסורים  -האורתודוקסים ( , ) 1929

נוצריות .

30

29

( 1923

) 27

והמארונים

( 1924

) 28

ומאוחר יותר

ובסך  -הכול הוכרו במשך תקופת המנדט תשע עדות

מעניין לציין כי דווקא העדה האנגליקנית ( אוונגלית -אפיסקופלית ) לא זכתה במעמד

רשמי של עדה מוכרת מצד המנדט הבריטי  ,על  -אף השתייכות חבריה לכנסייה של ראשי
האדמיניסטרציה הבריטית וזאת בנימוק הפורמלי של העדר הכרה רשמית בכנסייה זו בתקופה

העות ' מאנית  .לכאורה היה בכך חיזוק לגישתה נטולת הפניות של ממשלת המנדט  .אולם לאמיתו
של דבר לא זכתה עדה זו בהכרה רשמית עקב הסכסוך הפנימי בין הקהילה המקומית הערבית
לבין ראשי הכמורה האנגלית בכנסייה
שלטונות המנדט לדרישת ראשי הכמורה

;

בסירובם להכיר בעדה האנגליקנית נענו למעשה

של כנסייה זו באנגליה .

31

בניגוד ליישוב היהודי  ,אף לא אחת מהעדות הנוצריות המוכרות לא מימשה את סעיפי פקודת
ארגון העדות הדתיות להקמת גופים ייצוגיים וביצועיים לשם ניהול מוסדות הקהילה

ורכושה .

הסיבה לכך היתה התנגדות הכמורה הגבוהה לשיתוף חברי הקהילה החילוניים בניהול ענייני
הכנסייה  .בכמה כנסיות  ,ובראשן היוונית  -האורתודוקסית  ,עמדו ביסודה של מחלוקת זו גורמים
לאומיים  .בשל מחלוקות אלה התבטא הארגון הקהילתי של החברים החילוניים בעדות הנוצריות

המנדטורית.

בהקמת אגודות צדקה וולונטריות ומועדונים עדתיים על  -פי פקודת אגודות הצדקה

יוצאת מכלל זה היתה דווקא העדה הערבית  -האנגליקנית ( אוונגלית -אפיסקופלית) הקטנה  ,אשר

לא הוכרה רשמית על ידי שלטונות המנדט  .חבריה הקימו עוד בשנת

הפרוטסטנטית בארץ  -ישראל '

26

1905

את ' מועצת הכנסייה

. ( The

) Protestant Palestine Church Council

גוף זה  ,שנועד

בגלל ניסוחה הכללי לא צוינו בה שמות העדות המוכרות  .היא התייחסה לרשימה שהופיעה כנספח לפקודת
הירושה  1923 ,וכללה את העדות שהוכרו על  -ידי השלטונות העות ' מאניים  :היוונית  -האורתודוקסית  ,הלטינית
( אף שלא הוכרה רשמית אך נהנתה מייצוג

ואוטונומיה ) ,

הארמנית  -האורתודוקסית  ,הארמנית  -הקתולית ,

הכלדאית -האוניאטית והיהודית  .ראה דיון בפקודה זו להלן .
27

1 September 1923

28
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oyca [ Gazette ,
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Tel -Aviv

,
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, 1 September 1924 , Palestine Administration

offalestine

Doukhan, Ihe Land

 . 99ק 1935 ,
שמותיהן פורטו בנספח לדבר המלך במועצתו ,
( הקתולית )  ,הארמנית  -הגרגוריאנית ( האורתודוקסית )  ,הארמנית
: 1939

( האוניאטית )  ,היוונית  -הקתולית  ,המרונית ,
898 , June 1939
31
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דיון בסוגיה זו ראה  :אמ " י  ,תיקי המזכירות הראשית 33

ן5
ךט ןי

.ו

המזרחית ( היוונית )  -האורתודוקסית ,

. 2 - 8/ 1 1

הלטינית

( הקתולית )  ,הסורית ( הקתולית)  ,הכלדאית

הסורית -האורתודוקסית .

,

cial Gazette

o
~

Palestine

ראה

:

the

10

2

80 .

Supplement

לארגן ולנהל את ענייני העדה בהשתתפות הכמורה הערבית והחברים החילוניים בכנסייה ,
התפתח והתרחב בתקופת המנדט והיה למועצה העדתית הנוצרית המפותחת

ביותר .

אולם

המועצה לא זכתה להכרה רשמית בגלל העדר הכרה רשמית בכנסייה האנגליקנית בארץ  -ישראל ,

כפי שצוין לעיל .

32

בתי  -הדון העדתיום
התחום החשוב ביותר באוטונומיה של העדות הדתיות מאז הרפורמות העות ' מאניות במאה

הי " ט  ,סמכויות השיפוט בענייני המעמד האישי וניהול ההקדשים  ,הוגדר מחדש וחוזק על  -ידי
החקיקה המנדטורית  ,ומורשתו תקפה עד ימינו אלה  .השינוי העיקרי שהכניסה החקיקה
המנדטורית היה הגבלת סמכויות בתי  -הדין השרעיים למוסלמים בלבד  ,ובמקביל וכפועל יוצא

מכך  -הרחבת סמכויות בתי  -הדין הדתיים של העדות

הלא  -מוסלמיות .

בעקבות הרפורמות

באימפריה העות ' מאנית במאה הי " ט הוגדרו סמכויות בתי  -הדין של העדות הנוצריות המוכרות
ושל היהודים כרשות שיפוטית בלעדית לבני עדות אלה בענייני נישואין  ,גירושין  ,אישור צוואות

וירושה בצוואה .

33

לעומתם נהנו בתי  -הדין השרעיים מסמכות מקבילה

) (residuary jurisdiction

כבתי  -הדין של המדינה  ,בהיות האיסלאם דת המדינה  .ראשי האדמיניסטרציה הבריטית  ,שהגיעו
בחלקם הגדול לארץ  -ישראל לאחר שירות באדמיניסטרציה הבריטית במצרים ובסודאן  ,מצאו
162

32

הערותיו של ר " ה דרייטון
האוונגלית  -האפיסקופלית ,

1941
33

, Jerusalem

)  , Draytonמזכיר משפטי של ממשלת המנדט  ,על טיוטת החוקה של העדה
6

באוקטובר

, 1921

"

! Anglican Bishopric

and
Eastא the,
Jerusalemעמ '
 , 322 - 321ב ,
עמ '
יאנג ( לעיל  ,הערה , ) 4

. 106 - 105

733

/CO

;

; 94 - 92 , 21 - 19

; Palestine Church Council , 1925
Handbook of the

השווה  :נודביי ודוכן ( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ '

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

שהשפעת האיסלאם והחוק המוסלמי על העדות הלא  -מוסלמיות היתה חזקה בארץ  -ישראל

מאשר במצרים  ,ובמיוחד בקרב העדות הנוצריות  .בין השאר נוכחו כי בארץ  -ישראל ענייני ירושה
ללא צוואה ואפוטרופסות על קטינים לא  -מוסלמים נדונו בבתי  -הדין המוסלמיים

השרעיים .

כאנשי מעצמה אירופית נוצרית סברו כי מצב נחות זה של בתי  -הדין היהודיים ובעיקר הנוצריים

לעומת בתי  -הדין השרעיים דורש

תיקו. 7

34

שלטונות המנדט התייחסו באהדה לתביעות היהודים

והנוצרים לחיסול אפלייתם החוקית לטובת בתי  -הדין השרעיים  .עיקר הלחץ בא מצד היהודים ,
הן בעקבות הקמת הרבנות הראשית בשלהי

1920

והן משום שבתי  -הדין הנוצריים השלימו

במידה רבה עם נחיתותם לעומת בתי  -הדין המוסלמיים  ,ואף אימצו רבות מההלכות המוסלמיות

בענייני ירושה .

35

בעקבות כינון הממשל האזרחי הבריטי בארץ  -ישראל מינה הנציב העליון ביולי

1920

ועדה

משפטית בראשות השופט קורי לדון בשאלת סמכותם של בתי  -הדין של העדות השונות בארץ -

ישראל  .השלטונות הבריטיים לא היו מרוצים מסדרי הדיון בבתי  -הדין הרבניים ומהתייחסות
מפלה לנשים בפסיקותיהם  .בהמלצת ועדת קורי תבעו כתנאי להשוואת סמכויות בתי  -הדין
.

הרבניים לאלה של בתי  -הדין המוסלמיים שהרבנות הראשית תדאג ל ' התאמת התורה לתנאי
הזמן '  ,ובמיוחד לתיקון מעמד האישה בענייני ירושה ומזונות  .לאחר שהוכנסו תיקונים ברוח זו

בבתי  -הדין הרבניים  ,המליצה הוועדה על צעדים להשוואת מעמדם של בתי

 -הדין היהודיים

והנוצריים לזה של בתי  -הדין המוסלמיים השרעיים  .המלצות אלה מצאו ביטוין בדבר המלך
במנעצתו ,

. 1922

36

סעיף

51

שם אישר את הסמכות המסורתית של בתי  -הדין המוסלמיים ,

היהודיים והנוצריים כל אחד כלפי בני עדתו  .סעיף

52

העניק לבתי הדין הדתיים המוסלמיים

.

סמכות בלעדית בענייני המעמד האישי של המוסלמים בלבד סעיפים

54 - 53

העניקו לבתי  -הדין

הדתיים של העדות היהודית והנוצריות זכות שיפוט בענייני המעמד האישי של עדותיהם  ,זכות

בלעדית בענייני נישואין  ,גירושין ומדונות וכן לגבי הקדש שנערך על  -ידם  .בענייני ירושה  ,צוואה
ואפוטרופסות על קטינים העניקה להם החקיקה המנדטורית סמכות מקבילה לזו של בתי  -הדין
האזרחיים  .נטילת הסמכות השיפוטית המקבילה מבתי  -הדין המוסלמיים הגבילה את תחומי

שיפוטם למוסלמים בלבד  ,במגמה לבטל את מעמדם המועדף מהתקופה העות' מאנית .יתר על
כן  ,סעיף

56

קבע כי פסקי  -הדין של בתי  -הדין הדתיים יוצאו לפועל בהליכים זהים לאלה של

רשויות המשפט וההוצאה לפועל של בתי  -הדין האזרחיים  .סעיף זה חיזק את מעמדם של בתי -

הדין היהודיים והנוצריים ונתן יתר תוקף להחלטותיהם  ,והוא נתקל בהתנגדות בתי  -הדין
ה מוסלמיים  ,שראו בו פגיעה

בסמכויותיה ם .

37

למרות החקיקה המנדטורית שביקשה להביא לשוויון בסמכויות בתי  -הדין המוסלמיים ,

היהודיים והנוצריים  ,שמרו בתי  -הדין המוסלמיים על אחדים מן היתרונות שהיו להם בתקופה
העות' מאנית כהשוואה לבתי  -הדין הנוצריים והיהודיים  .הם נהנו מסמכות שיפוטית בלעדית על
163
34

35

צמחוני ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' . 174 - 172
גודביי ודוכן ( לעיל  ,הערה  , ) 29עמ ' . 97

36

פרידמן ( לעיל  ,הערה

37

קופפרשמידט ( לעיל  ,הערה

 , ) 12עמ ' ; 114 - 112
 , ) 6עמ '

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

. 92 - 84

. 250 - 248

דפנה צמחוני

כל המוסלמים בארץ  -ישראל  ,מקומיים וזרים כאחד  ,ובניגוד לבתי  -הדין היהודיים והנוצריים לא
הוגבלו על  -ידי סמכות מקבילה של בתי  -הדין האזרחיים בענייני ירושה וצוואה  .השוני במעמדם

מתמצה בניסוח דבר המלך במועצתו  , 1922 ,אשר השמיט את המונח ' עדה ' בהתייחסותו לבתי -
הדין המוסלמיים לעומת המינוח ' בתי  -הדין של העדות היהודית והנוצריות '  .זאת ועוד  ,בניגוד

לבתי  -הדין של היהודים והנוצרים המשיכו בתי  -הדין המוסלמיים להוות חלק מהאדמיניסטרציה
המנדטורית  .הם הועמדו תחת פיקוחה של המועצה המוסלמית העליונה  ,ובכך הוענקה להם

אוטונומיה בניהול ענייניהם  ,ויחד עם זאת השופטים בבתי  -דין אלה הופיעו במצבת המשרות של
שירות הממשלה וקיבלו משכורות ממשלתיות  .תביעה מצד ראשי היישוב היהודי להשוות את

מעמד השופטים בבתי  -הדין הרבניים לזה של השופטים המוסלמים ולשלם את משכורותיהם
מקופת ממשלת המנדט נענתה

בשלילה .

38

בשני תחומים  ,ירושה והקדשים  ,שהוצאו באמצעות החקיקה המנדטורית מסמכויות השיפוט

של בתי  -הדין המוסלמיים השרעיים  ,נזקקה המערכת השיפוטית לחקיקה נוספת

פקודת הירושה

:

( ( The Succession Ordinance , 1923

הוצאת ענייני הירושה ללא צוואה של לא  -מוסלמים מסמכויות בתי  -הדין המוסלמיים והעברתם
לבתי  -הדין הדתיים של העדות היהודית והנוצריות בסמכות שיפוטית מקבילה לבתי  -הדין
האזרחיים הצריכה הגדרה וחקיקה

נוספת .

פקודת הירושה ,

1923

נועדה להעניק לבתי  -הדין

האזרחיים כלים להתמודד עם הבעיה  .הפקודה אימצה את החוק העות ' מאני משנת

1331

להג ' רה

(  , ) 1912שנחקק על  -פי הקוד השווייצרי המעניק לבת זכות ירושה שווה לזו של הבן  ,וכן חדרה
והגבילה את סמכויות בתי  -הדין המוסלמיים לדיון בענייני ירושה של מוסלמים

בלבד .

ההקדשים

הווקף ( הקדש  ,בעיקר למטרות דת

וצדקה )

הוא מוסד מוסלמי ביסודו  ,אך גם ללא  -מוסלמים

ניתנה האפשרות לייסד הקדש על  -פי חוקי האיסלאם ובפני בית  -דין שרעי  .נוצרים ויהודים נהגו

מאות בשנים להקדיש רכוש לטובת בני עדתם ובתי  -כנסיותיהם בצורת וקף  .העיקרון הבסיסי של
הווקף  -האיסור על ביטול ההקדש  ,העברתו או הפקעתו  -הבטיח שהרכוש המוקדש ישרת את
מטרת המקדיש ויהיה חסין מפני הפקעה או מכירה  .בפועל היה הפיקוח על ניהול ההקדש נתון
בידי בני העדה שהקימה את

במועצתו ,

1922

ההקדש .

( סעיפים , 53 , 52

39

) 54

כתב המנדט על ארץ  -ישראל ( סעיף

)9

ודבר המלך

הוציאו את ההקדשים הלא  -מוסלמיים מתחום סמכויות

בתי  -הדין המוסלמיים  .החקיקה המנדטורית לא הסתפקה בכך וביקשה להגביל את סמכויות בתי-
הדין הדתיים  ,מוסלמיים ולא  -מוסלמיים כאחד  ,לגבי יצירת הקדש וניהולו  .לשם כך פורסמו שתי

פקודות.

40

פקודת קרנות הצדקה

( 1924

 ( The Charitable Trusts Ordinance ,אפשרה הקדשת

164
38

שם .

39

גודביי ודוכן ( לעיל  ,הערה

40

הנוסח המלא של הפקודות ראה

 , ) 29עמ '

 . 440 - 452 , 483 - 484קק 1926 ,

. 86 - 85

Alexandria :

 , 1 ,גBentwich, Legislation of Palestine 1918 - / 92

.א

רכוש למטרות דת וצדקה במסגרת בתי  -דין אזרחיים  ,ובכך לעקוף את סמכויות בתי  -הדין הדתיים

הזוג סמואל ביום
הפתוחה של בות -

בענייני הקדשים  .פקודה זו נחקקה בעיקר בשל מהאות אנשי ' אגודת ישראל ' נגד הכוונה להעמיד

החולים

את הקדשיהם תחת פיקוח בתי  -הדין הרבניים  .היא נועדה גם לשרת את העדות הנוצריות הבלתי

מוכרות .

!4

בירושלים ( פסח

לכל אלה אפשרה הפקודה יצירת הקדש במתכונת אזרחית  .היא התוותה מתכונת

כללית לנהול קרנות צדקה ולמינוי נאמן ציבור בעל סמכויות דומות לאלה של נאמן הציבור

)  (public tusteeלניהול קרנות צדקה בבריטניה .
כדי להסדיר את ניהולם ומעמדם של הקדשים אשר נוסדו בבתי  -דין שרעיים לפני פרסום דבר
המלך במועצתו  , 1922 ,ניגשו השלטונות לחקיקת פקודת סמכויות בתי  -הדין האזרחיים והדתיים
) ( The Jurisdiction Of Civil and Religious coufts Ordinance

t

מטרת פקודה זו היתה להוציא

מתחום שיפוטם של בתי  -הדין השרעיים את ההקדשים של לא  -מוסלמים אשר הוקדשו בבתי  -דין

אלה לפני חקיקת הפקודה המנדטורית  .אף כי רוב ההקדשים הלא  -מוסלמיים הוקדשו על -ידי
נוצרים  ,התייחסה החקיקה בשלביה השונים בעיקר לבעיות ההקדשים היהודיים  .טיוטת הפקודה

41

צמחוני ( לעיל  ,הערה

 , ) 3עמ ' ; 176 - 175

פרידמן ( לעיל  ,הערה

, ) 12

עמ '

. 230 - 228

' בוקור חו7

1 65

)6

דפנה צמחוני

כפי שהוצגה בידי סמואל אפשרה להעמיד את כל ההקדשים הלא  -מוסלמיים תחת סמכותם

הבלעדית של בתי  -הדין הדתיים של העדה אשר אליה השתייך המקדיש .
פרסום הצעת הפקודה בראשית

1924

42

עורר התנגדות ומחאות בקרב אנשי ' אגודת ישראל ' ,

אשר העדיפו שהקדשיהם ימשיכו להיות תחת סמכות בתי  -הדין השרעיים  ,ובלבד שלא יועברו

לסמכות בתי  -הדין

הרבניים .

43

לאור התנגדות זו הוכנסו בפקודה תיקונים המאפשרים לטפל

בענייני הקדשים לא  -מוסלמיים בבתי  -הדין האזרחיים 44או להפכם לאגודה על  -פי פקודת אגודות

הצדקה .

רק לאחר שהוכנסו התיקונים שענו על תביעתם של אנשי ' אגודת ישראל ' אושרה

הפקודה  ,והיא פורסמה

ב1 -

במרס

. 1925

45

פרסומה עורר גל מחאות מצד המועצה המוסלמית

העליונה כנגד הגבלת סמכויות בתי  -הדין השרעיים  ,אך ראשי המנדט ומשרד המושבות בלונדון
לא מצאו את הטענות מוצדקות  ,והן לא

ימי

הביאו לשינוי הפקודה .

46

השבתון הרשמיים

שאיפת ראשי המנדט לאיזון ולשוויון פורמלי בין הדתות בארץ  -ישראל באה לביטוי באופן

.

מובהק בהסדרת ימי השבתון הרשמיים נושא דה שיקף את הקושי בשמירת האיזון העדין במעמד

העדות הדתיות .כמו בתחומים רבים אחרים הוכרעה השאלה במידה רבה על  -פי צורכי היהודים ,
ולאחר מכן הורחב ניסוח התקנה והוחל על כלל העדות הדתיות  ,על מנת למנוע טענות בדבר
זיקה לאומית או העדפה לאומית של החקיקה  .הנציב העליון סמואל העדיף מלכתחילה להעניק
לכל עדה שמונה ימי שבתון שנתיים  ,משום ' שזה המינימום שניתן להעניק ליהודים '  .החקיקה
בעניין זה נוסחה בצורה כוללת וזהירה והתייחסה לכל קבוצות האוכלוסייה באופן

שווה .

למוסלמים היה מספר ימי החג הקטן ביותר  ,וכדי שתוקצב להם מכסה שווה לזו של היהודים
והנוצרים הוסיף המחוקק לרשימת חגיהם את חג הולדת הנביא מוסא דבר שלפי הבנת המחוקק
יכול היה רק לשמחם  .ההכרה בחג מקומי מוסלמי זה כחג רשמי הוסיפה לו הילה של מעין חג

לאומי  ,אף כי לא לכך התכוון המחוקק  .הנוצרים הוו בשנות העשרים מיעוט הדומה בגודלו

ליהודים  ,אך הם היו הקבוצה המורכבת והמפוצלת ביותר  .מציאת מכנה משותף ואיזון בין חגי
העדות הנוצריות השונות היתה משימה מורכבת לא פתות מאשר מציאת איזון בין חגי שלוש

הדתות .לשם כך נערכה רשימה משולבת של חגים נוצריים על  -פי הלוח המזרחי והמערבי תוך

42

סמואל אל מזכיר המושבות  ,הדוכס מדבונשייר  ,אשגר מס '

, 1089

בצירוף טיוטת הפקודה ,

26

באוקטובר

, 1923

PRO/CO 733 - 50
43

דיון והתכתבות בסוגיה בין ממשלת המנדט למשרד המושבות בלונדון  ,ינואר  -נובמבר PRO/CO 733 - , 1924
86 , File 37650 ; 733 - 74 , File 51886

44

המזכיר הראשי  ,סר ג ' קלייטון )  , ( Claytonבשם הנציב העליון סמואל  ,אל מזכיר המושבות  24 ,באוקטובר
733 - 74 , File 51886 , 1924

6נ ) 1

45

ה " ב סמואל  ,עורך  -הדין אשר ייצג את ' אגודת ישראל ' בעניין זה  ,אל מזכיר המושבות אמרי ,
733 - 87 , File 1701

הפקודה פורסם בתוך
46

/CO

; אמרי אל סמואל 26 ,בנובמבר  , 1924שם .

/CO
:

22

בדצמבר , 1924

; אמרי אל סר הרברט סמואל  4 ,בפברואר  , 1925שם ; הטקסט המלא של

 . 92 - 93קע Pa estine Administration Report , 1925 ) ) 01 . 20 ( ,

המחאות וההתכתבות בעניין בין ראשי המנדט למשרד המושבות  ,יולי  -ספטמבר ~
PRO/CO 733 - 97 , , 1925

File 51886

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

החזק ואת תמיכת הווטיקן בהם ,

התחשבות מיוחדת בחגי הלטינים  ,דבר שהבליט את מעמדם
כמו גם את רגישות ממשלת המנדט לביקורת קתולית עליו

במערב .

שבתון שבועי  ,אשר משמעותו

המנדט הבריטי הכניס לארץ  -ישראל את החוק המערבי של יום

היתה שלושה ימי שבתון  :שישי למוסלמים  ,שבת ליהודים

ומגוון מועדיהם סרבלו את תפקוד האדמיניסטרציה

וראשון לנוצרים  .ריבוי ימי השבתון

הממשלתית  ,אך בדרך כלל נשמר

גם עניין זה הפך עילה לביקורת על היהודים  .נכבדים נוצרים
שמרו בקנאות על

טענה זו לא הוכחשה על

תקלות אלה במצב הבלתי אפשרי

החוק .

48

התלוננו לפני ועדת פיל שלעתים

קרובות נאלצו פקידי ממשלה נוצרים לעבוד בימי שבתון שלהם

שבתותיהם .

47

והאשימו בכך את היהודים אשר

 -ידי השלטון הבריטי  ,אך הוא נימק

שלוש השבתות ' .

כמעט לתפעול המערכת ב ' ארץ

כצוג העדות הדתיות במוסדות נבחרים

49

בולט ביותר בניסיונו של

השימוש במעמד העדות הדתיות למטררת פוליטיות בא לביטוי באופן
 ישראל על חלוקה לשלושהנציב העליון סמואל להשתית את החברות במוסדות הייצוגיים בארץ
קבוצות דתיות  :מוסלמים  ,יהודים ונוצרים ; סמואל ביקש להקהות

בדרך זו את העימות הלאומי

סמואל הקמת ' מועצה

מתפתח בין יהודים לערבים  .סמוך לכניסתו לתפקידו כנציב עליון תכנן
לשלטון שחבריו ימונו על פי
מייעצת' )  , ( Advisory Councilגוף ממונה בעל סמכויות ייעוץ

"

מפתח עדתי  -דתי של מוסלמים  ,יהודים ונוצרים  ,וזאת כצעד ראשון
עצמי  .המועצה החלה לפעול

ב6 -

. 1920

באוקטובר

היא

לקראת הקמת מוסדות ממשל

הורכבה מאחד  -עשר פקידים מטעם
היו לייצג את הקבוצות ,

ממשלת המנדט ועשרה חברים מקרב האוכלוסייה המקומית שאמורים

 ,שלושה נוצרים ושלושה

העדות והאזורים השונים בארץ על  -פי מפתח של אדבעה מוסלמים
מוסלמים ,
יהודים  .חלוקת האוכלוסייה על  -פי מפקד  1922היתה  78אחוזים

.

11 1

אחוזים יהודים ,

.

ו1 3 -

אחוזים אחרים שהיו ברובם דרוזים

.

הצגת המוסלמים כאחת משלוש

עדות דתיות ולא כרוב המכריע של האוכלוסייה אפשרה לסמואל

להקטין את מספר החברים

המוסלמים במועצה יחסית לחלקם באוכלוסייה ובמקביל להגדיל את
היהודים והנוצרים יחסית לחלקם

באוכלוסייה .

50

על  -ידי הענקת ייצוג נפרד לנוצרים ניסה סמואל להציג את

אלא הדתית והאזררית בלבד  .סמואל סבר בדרך זו כי ניתן יהיה לעקוף

47

העתק חוזר של המזכיר הראשי  ,מס '

22 , 287

בדצמבר

מספרם של ההברים

האוכלוסייה כמחולקת לקהילות

דתיות ולא לשתי קבוצות לאומיות  .החברים המקומיים במועצה לא

,

.

9 6

אחוזים נוצרים ,

הוצגו בזהותם הלאומית
בעיות פוליטיות ולאומיות

Report

Palestine Administration

בתוך , :
1923
. 27 - )397
4ן, 195 -,

(  ; 1923 ) ) 01 . 9חוזרים שנתיימ בנושא זה ראה  :אמ " י 2593 ,
48

 , 1926 - 1920לא התעלם מהקשיים
סר רונלד סטורם  ,מושלה הצבאי של ירושלים ומושל מחוז ירושלים בשנים
פתיחת משרדי הממשלה בכל
יתרונות  1,כגון
שנבעו מכך בהפעלת מערכת האדמיניסטרציה  ,אך מצא בדבר גם
)
יום בשבוע  .ראה

49

:

 . 464 - 466קק . storrst Orientations, London 1937 ,
Palestine Royal Commission Report

, 1937
 . Commission,ק ,
327 ; Memoranda
Prepared by the Government of
Palestine for the Use of the Palestine
Royal
Jerusalem
Survey of

ג

;  . 155 - 157קק ,

"

 . 927 - 933קק  ) 1946 ( ,י 8א185ם ?
50

לדיון מפורט בשאלה זו ראה  :צמחוני ( לעיל  ,הערה

, )3

עמ '

. 178 - 177

 67ך

דפנה צמחוני

שעמדו בבסיס היחסים בין ערבים ליהודים ולהציגן כבעיות חברה  ,דת ואזורים גאוגרפיים

שונים  .על  -ידי הענקת ייצוג עצמאי לנוצרים הגדול ממשקלם באוכלוסייה קיווה סמואל ליצור
עמדה פוליטית עצמאית בקרבם ולהקטין את תלותם הפוליטית במוסלמים  .והשלטון המנדטורי
קיווה שגם אם הנוצרים יזדהו עם העמדות הלאומיות של הרוב המוסלמי  ,הם יתרמו למיתון
העמדה הערבית במועצה  .מערך כזה עשוי היה להקטין את כוחם הפוליטי של המוסלמים כרוב

המכריע של האוכלוסייה ולהחליש במידת  -מה את העימות הלאומי היהודי  -הערבי  .אולם ציפיות

ראשי המנדט התבדו  .מדיניותו של סמואל לא הצליחה ליצור יישות פוליטית עצמאית של
נוצרים בעלת מטרות ודרכי פעולה משלה  .החברים הנוצרים במועצה  ,כמו בפורומים ציבוריים
אחרים במשך כל תקופת המנדט  ,הזדהו כערבים עם אחיהם המוסלמים ותמכו במטרות המאבק

הלאומי הערבי הפלסטיני בארץ  -ישראל בכל הנוגע להתנגדות לציונות ולמפעל הציוני בארץ .
במקביל לפעולתה של המועצה המייעצת תכננו שלטונות המנדט במהלך שנת

1921

ן5

הקמת

מועצה על בסיס ייצוגי  ,גם היא בעלת סמכויות ייעוץ בלבד  .על  -פי טיוטת ההצעה אמורה היתה
המועצה להיות מורכבת משלושים חברים

עשרה פקידים נציגי הממשל ועשרים נציגים של

:

האוכלוסייה  .חמישה  -עשר מנציגי האוכלוסייה אמורים היו להיבחר בשני שלבים  ,על  -פי מודל
הבחירות העות ' מאני  .תוכנן כי ההצבעה בשלב הראשון  ,שבו ייבחהו אלקטורים  ,תיערך באזורי
בחירה שייקבעו תוך התחשבות בפיזור העדות

השונות .

את האלקטורים התכוונו לארגן

בקולג ' ים נפרדים על  -פי השתייכותם העדתית  -הדתית  ,וכל קולג ' עתיד היה לבחור נציג אחד

למועצה  .לפיכך צפויות היו הבחירות על  -פי קריטריון עדתי ברור להתבצע רק בשלב השני  ,והוא
נועד להבטיח בחירת נציגים יהודים ונוצרים למועצה  .ממשלת המנדט ציפתה שחמישה  -עשר
החברים הנבחרים דמנו אחד  -עשר מוסלמים  ,שני נוצרים ושני יהודים  ,פחות או יותר על -

פי
משקלן
הדמוגרפי היחסי של העדות השונות באוכלוסייה  .בנוסף לחברים הנבחרים נקבע שימונו
חמישה חברים  -אחד על  -ידי לשכות המסחר וארבעה על  -ידי השלטונות  ,וזאת כדי לתת ייצוג
הולם לכל עדה אשר לאחר הבחירות יתברר שאין לה ייצוג התואם את משקלה

באוכלוסייה .

למעשה נועד סעיף זה לאפשר לנציב העליון להבטיח שיהיו במועצה לפחות שני חברים יהודים
ושניים נוצרים  .עם זאת האופי המייעץ של מועצה זו והאפשרות למינוי חברים מטעם העדות
הקטנות אפשרו לנציב העליון שלא להזכיר במפורש בהצעת החוקה את מספר החברים אשר

יוענק לכל עדה .

52

בשל החשש מאי שיתוף פעולה מצד הערבים הוחלט בדיונים עם משרד המושבות כי עדיפה
' מועצה מחוקקת '

) ( Legislative Council

אשר תהווה מעין בית המחוקקים של ארץ  -ישראל ,

שבה ישתתפו הנציב העליון ועשרים חברים

:

שמונה מהם פקידי הממשל  ,שבעה שייבחרו על -

ידי האוכלוסייה  ,ארבעה שימונו על  -ידי גופים לאומיים ומקומיים ואחד  -על  -ידי הנציב

העליון .

השלטונות העריכו שהשבעה הנבחרים יהיו חמישה מוסלמים  ,נוצרי אחד ויהודי אחד  ,אף  -על -
5וש 1

51

לסרגיה זו ראה בהרחבה

:

,

52

פי

1( . Tsimhoni , ' The Arab Christians and the
Ben
Palestinian
) 06 . (Arab
, The National
Palestinians and the Middle East
Movement During the Formative Stage ' , 0 .
-Dor
 . 73 - 98קק 1978 ,
 Ramat Ganסן4ח)70
הסברו של בנטויץ '  ,התובע הכללי  ,בעת הדיון של היועצים המשפטיים על החוקה לארץ  -ישראל 12 ,
 13באוגוסט  ; PRO/CO 733 - 6 , File 5202 , 1921אמ " י  ; 2 - 224צמחוני ( לעיל ,

"

הערה

, )3

עמ '

. 178

er

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

 -אחד על  -ידי הנציב העליון

שחלוקה עדתית זו לא נקבעה מראש בטיוטה  .שני חברים ממונים
כמו היווניך  -האורתודוקסים או
ואחד על  -ידי לשכות המסחר  -אמורים היו לאפשר ייצוג לעדות
של הרכב המועצה נדחתה
הלטינים אשר לא היו גדולות דיין לבחור לעצמן נציג  .גם נוסחה זו
הצעה זו הביע סמואל דעתו שהרוב
על ידי המשלחת הערבית הפלסטינית  53 .בהערותיו לטיוטת
יסכים להיות מיוצג על  -ידי חמישה
המוסלמי  ,המונה ארבע חמישיות של האוכלוסייה  ,לא
לשיתוף הנוצרים עם המוסלמים
חברים בלבד  ,דהיינו רק רבע מחברי המועצה  .סמואל התנגד גם
לכפות איחוד על שתי
בקטגוריה אתת לצורך הבחירות  ,משום ש ' תהיה זו שגיאה פוליטית
התוצאה היחידה יכולה להיות
קבוצות אלה אשר לא הורגלו בעבר לפעולה משותפת . . .
 יהודים מאשר המוסלמיםשהנוצרים  . .ייהפכו יותר פרו  -מוסלמים או לפחות יותר אנטי

.

עצמם . ' . .

54

שבה יהיה רוב ממונה

לאחר דיונים ממושכים הגיעה ממשלת המנדט למסקנה שכל מועצה
תידחה על  -ידי הערבים  ,והציעה על כן ' מועצה מחוקקת ' של

עשרים ושניים חברים

:

עשרה

נוצרים ושני יהודים  ,חלוקה

פקידים ממונים ושנים  -עשר חברים נבחרים  -שמונה מוסלמים  ,שני

גם שהחלוקה העדתית לא

שנראתה מספקת להבטיח רוב פרו  -ממשלתי  .ממשלת המנדט הציעה
הקולג ' ים שיוענקו לכל עדה
תצוין בחוקה  ,ושלנציב העליון תהיה הסמכות לקבוע את מספר
המדויקת של האוכלוסייה ,
דתית  ,וזאת כדי למנוע התנגדות לחריגה מהחלוקה העדתית היחסית
55

שלפיה הן הנוצרים והן

היהודים לא אמורים היו לקבל שני נציגים .

נוסחה זו לא הבטיחה מספר מינימום של נבחרים יהודים ונתקלה

בביקורת קשה מצד מנהיגי

להקנות יתר תוקף

היישוב הציוני  ,אשר חששו ממכשולים בדרך להקמת בית לאומי יהודי  .כדי
אלא גם לגבי מיעוט
לדבריהם העלו ראשי התנועה הציונית טענות לא רק לגבי ייצוג היהודים
 ,שלח תזכיר אל עוזר
הנציגים הנוצרים  .יושב ראש ההסתדרות הציונית בלונדון  ,חיים וייצמן
מזכיר משרד המושבות סר ג ' ון שקבורו במרס

, 1922

ובו קבע כי

יש להבטיח ייצוג של שני

צריך היה מספר הקולג ' ים

חברים לנוצרים  ,כמו גם ליהודים  ,על  -אף שלפי הפרופורציה המדויקת
 56גם בציבור בבריטניה נשמעו חששות
להיות  9 . 4למוסלמים  1 . 3 ,לנוצרים ו  1 . 3 -ליהודים .
יובטח להם מספר
שהנוצרים בארץ הקודש לא יקבלו ייצוג הולם במועצה המחוקקת אם לא
חשיבות לקולות אלה 57 .
נציגים מינימלי  .אך ממשלת המנדט ומשרד המושכות לא ייחסו
הסכים שיש צורך להבטיח
לתביעות הציונים לעומת זאת התייחסו בתשומת לב רבה  .סמואל
בכל בעיה שתתעורר לגבי
ליהודים שני נציגים  ,כדי שיחד עם נציגי השלטון יהוו רוב במועצה
יוכל להוות ייצוג הולם לעדה
סעיפי המנדט  .נימוק נוסף שהעלה סמואל היה שנציג יחיד לא
קלה מהמשקל היחסי של
דתית ולכן יש להבטיח מינוי נציג שני  ,על  -אף שהדבר יביא לחריגה
 Ordמ100110מ ) שהנציב
העדות באוכלוסייה  .הוא הציע לפרט בפקודת הבחירות )  Councilמ1
פחות משניים לנוצרים
העליון יקבע את מספר הקולג ' ים שיינתנו לכל עדה בתנאי שלא יהיו

163
53

צמחוני ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

54

הערות סמואל לטיוטת החוקה ,

. 179 - 178
5

באוקטובר

; PRO/CO
733 , File 52028 , 1921

55

ו ' דידס )  , ( Deedesבשם הנציב העליון  ,אל צ ' רצ ' יל  ,מזכיר המושבות ,

56

תזכירו של וייצמן  ,בשם ההסתדרות הציונית  ,אל שקבורו ,

57

דיון בבית הלורדים  22 ,במאי 733 - 32 , 1922

-. PRO/CO

28

במרס

אמ " י . 2 - 224 ,

בפברואר  , 1922אמ " י . 2 - 224 ,
11

, 1922

. 2 - 224 ,
אמ " י

דפנה צמחוני

ושניים ליהודים  .כדי שהחוק לא ייראה כמפלה את היהודים לטובה ניתן אפוא גם לנוצרים ייצוג

במועצה מעבר לחלקם היחסי באוכלוסייה .

58

רצונו של סמואל להופיע כאובייקטיווי ונטול פניות מחד גיסא וכוונתו למנוע התחזקות
הסולידריות הערבית מאידך גיסא עלו בקנה אחד עם גישתו הליברלית שצידדה בהענקת ייצוג

מתאים לכל עדה דתית .החברים העתידים להיבחר ל ' מועצה המחוקקת ' הוצגו על -ידי שלטונות
המנדט כנציגי עדות דתיות  :מוסלמים  ,נוצרים ויהודים  ,במגמה להקהות את הבעיה
הלאומית -
הפוליטית של
ארץ  -ישראל .בהסבירו את ההרכב המוצע ל ' מועצה המחוקקת ' לקראת הדיון
בתכנית בבית הלורדים קבע סמואל שהרכב דה  -אחד  -עשר פקידים כנגד שנים  -עשר נבחרים

יעניק לממשל יתרון

-

וכוח אף כנגד התלכדות של שתי עדות כגון מוסלמים ונוצרים או מוסלמים

ויהודים  .הסבר זה התעלם באופן מוחלט מהמציאות הפוליטית והלאומית בארץ  -ישראל.
59

הבחירות ל ' מועצה המחוקקת ' בפברואר  -מרס

1923

הוחרמו על  -ידי האוכלוסייה הערבית  ,אם

כי על -ידי המוסלמים במידה רבה יותר מאשר הנוצרים  ,וכך נסתם הגולל על ניסיון זה להקמת

.

מוסד ייצוגי על בסיס עדתי  -דתי כמה חודשים מאוחר יותר העלו שלטונות המנדט
תכנית
להקמת מועצה
ממונה בעלת סמכויות ייעוץ בלבד בדומה למועצה המייעצת הראשונה  .גם

בתכנית זו נשמר היחס של שמונה מוסלמים  ,שני נוצרים ושני יהודים  ,כפי שנקבע בבחירות
למועצה המחוקקת  .אך גם ניסיון זה נכשל בגלל התפטרות החברים הערבים  ,נוצרים
ומוסלמים
כאחד  ,עקב לחצים
של הקונגרס הערבי הפלסטיני  .כישלונות אלה היו נקודת המפנה בעמדת

השלטון המנדטורי  ,והניסיונות הבאים להקמת מוסדות מייצגים לא הושתתו עוד על
חלוקה
עדתית  -דתית אלא
הכירו בחלוקה הלאומית של האוכלוסייה ליהודים וערבים כשהנוצרים
מהווים מיעוט בקרבם  .באוקטובר  1923הציעה ממשלת המנדט הקמת גוף ייצוגי
ערבי  ,הסוכנות
הערבית  ,במקביל
לסוכנות היהודית  ,וגם בה ביקשו להבטיח ייצוג הולם לנוצרים  .גם תכנית זו

נדחתה על -ידי עשרים  -ושישה הנכבדים הערבים  ,כולל ארבעת הנוצרים  ,אשר בפניהם הוצגה .

60

בשנת  1929ניסה הנציב העליון סר ג ' ון צ ' נסלור להחיות את תכנית הקמתה של
' המועצה
המחוקקת ' ההרכב המוצע היה
ארבעה  -עשר פקידים ממונים וחמישה  -עשר חברים מקומיים
נבחרים  :עשרה מוסלמים  ,שני נוצרים ושלושה יהודים  61 .פרוץ מאורעות הדמים באוגוסט
1929
שם קץ לדיונים
בעניין זה  .בשנת  1934העלה הנציב העליון תכנית נוספת להקמת

.

' מועצה
מחוקקת '  ,אשר גם היא כקודמותיה
הבטיחה ייצוג נפרד למוסלמים  ,לנוצרים וליהודים  ,וזאת
בשלוש קטגוריות של חברי המועצה  :א  .שנים  -עשר נציגים נבחרים של האוכלוסייה
שיכללו
שמונה מוסלמים ,
שלושה יהודים ונוצרי אחד ; ב  .אחד  -עשר נציגים ממונים של האוכלוסייה
שיכללו שני מוסלמים  ,אחד מהם משבטי הבדווים  ,חמישה יהודים  ,שני נוצרים ונציג אחד
של
הגופים המסחריים ;
ג  .חמישה נציגי ממשלה וכן הנציב העליון  ,שיכהן כיושב ראש  .הצעה זו

.

היתה מורכבת יותר מקודמותיה ולא התעלמה מהחלוקה הלאומית לערבים ליהודים עם
1 70
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סמול

חימר

זאת

אל מזכיר

באפריל 733 - 21 , 1922
המושבות
מזכיר 19
המישבי
שנאסף עבור

. PRO/CO

לקראת דיון בבית הלורדים  ,יוני

, 1923

צפויות בדבר עמדה פרו  -ציונית של ממשלת המנדט בארץ  -ישראל 733 - 54 ,

לצורך תשובות על שאילתות

.PRO/CO

 , ) 3עמ ' . 180

60

צמחוני ( לעיל  ,הערה

61

צ ' נסלור אל מזכיר המושבות  17 , 12 ,ביוני  67105 , 1929שוע 733 - 167 ,

. PRO/CO

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

היא הבטיחה ייצוג נפרד לקבוצות מיעוט חברתיות ודתיות בחברה הערבית  .היא אף

ניסתה

.

להגדיל את חלקם של היהודים והנוצרים בקבוצת הנציגים שתמונה על  -ידי הממשלה גם לאחר
דיונים ממושכים לא הגיעה התכנית לכלל ביצוע  ,והיא ירדה בסופו של דבר מעל הפרק עקב
פרוץ

המרד הערבי בשנת . 1936

62

באמצע שנות השלושים כבר הגיעו השלטונות המנדטוריים להכרה בקיומן של שתי קהילות

לאומיות מסוגרות ונפרדות זו מזו בארץ  -ישראל  .הם נואשו מן האפשרות ליצור בארץ קהילה
פוליטית כוללת המושתתת על שיתוף פעולה ועל מוסדות נבחרים שהייצוג בהם נקבע לפי מפתח
שנוגע
עדתי -דתי  .הנוצרים הפגינו עמדה לאומית המזדהה עם המוסלמים לפחות בכל מה
להתנגדות למפעל הציוני בארץ  -ישראל  .שלטונות המנדט הכירו בנוצרים כחלק בלתי נפרד

מהמחנה הערבי  ,שהיה מוסלמי ברובו  ,בעל זיקה ברורה למוסדות מוסלמיים ומונהג על  -ידי בני
המשפחות המוסלמיות החשובות בירושלים  .ההתמודדות עם אתגר הסכסוך הלאומי היהודי

-

הערבי האפילה על כל נושא אחר  ,כולל מעמד העדות הדתיות  ,והחקיקה בנושא זה נפסקה
 עדתיתלמעשה  .עם זאת עד לסוף תקופת המנדט נמשך השימוש בקריטריונים של חלוקה דתית

בתחומים הנוגעים לכלל האוכלוסייה ואשר לא היו בעלי משמעות פוליטית ברורה וישירה  ,כגון
סקרים  ,סטטיסטיקות  ,הגירה

וחינוך .

סיכום ומסקנות
מעמד העדות הדתיות בתקופת המנדט הותווה בעת כהונתו של הנציב העליון הראשון  ,סר

.

הרברט סמואל  .בחקיקה המנדטורית בלטה מגמת שימור האוטונומיה העדתית מגמה זו נבעה
בראש וראשונה מנטייתו של הממשל הבריטי הקולוניאלי  ,בניגוד לזה הצרפתי  ,להימנע ככל
האפשר מלהתערב במערכות החברתיות  ,התרבותיות והדתיות המקומיות באזורים

שבשליטתו .

לנטייה כוללת זו נוספו שיקולים שנבעו מן התנאים המיוחדים בארץ  -ישראל  :ההכרה בהבדלים

בין מוסלמים  ,נוצרים ויהודים  ,מחויבויות בין  -לאומיות הקשורות במהות המנדט  ,כמו גם
שיקולים

פוליטיים .

בנסיבות אלה החליטו שלטונות המנדט לאמץ את שיטת המילתים

העות' מאנית בשינויים מסוימים  -ביטול מעמדה של דת האיסלאם כדת המדינה וניסיון להעניק

לשלוש הדתות שוויון במעמד ובסמכויות .
החקיקה המנדטורית בעניין מעמד העדות הדתיות נבעה בראש ובראשונה מצורכי הקהילות
הגדולות והחזקותיותר  ,המוסלמים והיהודים  ,ומיחסיהן עם הממשל המנדטורי  .פעולת החקיקה

הראשונה בתחום זה התייחסה למעמד דת האיסלאם ומוסדותיו בארץ  -ישראל  ,והיא נבעה
משיקולים פוליטיים  .המצב המביך שבו פקידי ממשל בריטים נוצרים בראשות נציב עליון יהודי
מנהלים את ענייני המוסדות הדתיים של המוסלמים  ,שהיו רוב האוכלוסייה  ,הביא להענקת
התואר ' המופתי העליון ' למופתי של ירושלים ולהקמת המועצה המוסלמית העליונה כגוף
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ונצוב העלסן הרברט

מואל בחגוגות נבי

 :וסא ( ראשית שנות
; עשרים )

ש

 .יש

מ

מועצת עוריית ירושלום אצל הנציב העליון ארתור ווקום (  . ) 1935יושבים בשורה
הראשונה (
חברי
משמאל )  :אברהם אלמליח  ,חיים סלומון  ,יעקב פראג '  ,ד " ר חוסיון חאלידי ( ראש
העיר )  ,ווקופ  ,דניאל אוסטר  ,סעיד אד  -דון חלילי  ,מיוג ' ור קמפבל ( מושל המחוז )  ,יצחק בן -

צבי ; עומדים ( משמאל )  :לא ידוע  ,לא ידוע  ,לא ידוע  ,אחסן האשם  ,אברהום דרוויש  ,לא ידוע ,
עו
" ד אנסטס חנניא  ,לא ידוע  ,נסוח בירון ( קצין המחוז )  ,חכמי שוויל  ,שמואל עדן  ,לא ידוע

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

מוסלמי דתי עליון ואוטונומי  ,במקביל לאוטונומיה של העדות

הלא  -מוסלמיות  .אף שמבחינה
פגיעה במעמד הדת

תאורטית היתה משמעות הקמתה של המועצה המוסלמית העליונה

המוסלמית כדת המדינה והשוואתה לדתות האחרות  ,הנחותות ממנה  ,התקבלה

הקמת המועצה

מוסדותיהם  ,נכסיהם

בברכה על  -ידי המוסלמים  ,משום שאפשרה להם חופש פעולה בניהול

החקיקה המנדטורית

והקדשיהם  ,ושחררה אותם מניהולם הישיר של פקידי הממשל המנדטורי .
הקנתה למופתי העומד
אפשרה למוסדות האיסלאם להרהיב את בסיסם הכלכלי והחברתי  ,והיא מעצמתו הכלכלית.
בראש המועצה המוסלמית העליונה עצמה פוליטית שנבעה לא במעט
תוצאה זו ספק אם נחזתה

מראש על ידי המחוקק המנדטורי .

מאנית מצד

מדיניות המנדט שגרסה שוויון בין שלוש הדתות ושימור שיטת המילתים העות'
תקנות האוטונומיה
אחד  ,ולחץ היישוב היהודי לארגון לאומי נפרד מצד אחר  ,הרהיבו את
העניקה סמכויות
העדתית  -הדתית וחיזקו אותן  .פקודת העדות הדתיות שפורסמה בשנת 1926
חקיקה זו נבעה
אוטונומיה דתית  ,חברתית  -כלכלית ותרבותית נרחבת לכל עדה דתית מוכרת .
הציונית לחוק שיאפשר הקמת
מצורכי היישוב היהודי בארץ  -ישראל ומתביעת ראשי התנועה
מסגרת אשר תשמש
מסגרת ארגונית כוללת ומחייבת ליישוב היהודי בארץ  -ישראל על כל פלגיו ,
תשתית לבניית המוסדות הלאומיים  .על בסיס פקודת העדות הדתיות נתקבלה

לעדה היהודית .תהליך גיבושה היה כרוך במאבק פנימי חריף בין דתיים
ישראל ' מתנגדת להכללתה במסגרת העדה היהודית המאורגנת  .הפשרה

חוקת הקהילות

לחילוניים בעוד ' אגודת

שנמצאה הכירה במעמד
הלאומיים כמו

הבכיר של מוסדות הדת והרבנות הראשית  ,ומנעה הפרדה בין הדת לבין המוסדות
לא התקבלו כל דרישות
גם הכרה בקהילות דתיות מחוץ לזרם האורתודוקסי הרשמי  .עם זאת
 ,שנקבע בראש
הדתיים לגבי הצב ? ון הדתי של המוסדות הלאומיים  .מעמדה של הרבנות הראשית
רבה על  -ידי עצם
ובראשונה כתוצאה מהוויכוח הפנימי בתוך הקהילה היהודית  ,חוזק במידה
תרבותיות חברתיות
מסגרת החקיקה המנדטורית  ,שהתייחסה לעדות דתיות בלבד ולא למסגרות

חילוניות  ,לא כל שכן לאומיות .

השלטונות המנדטוריים

מבין שלוש הדתות היו הנוצרים הקבוצה המפוצלת והחלשה ביותר .
האוטונומיה
ביקשו לחזק את מעמדן של הכנסיות הנוצריות ולהרחיב את

שלהן .

החקיקה

השכילו לבנות

המנדטורית הגדילה את מספר העדות הנוצריות המוכרות רשמית  .אך רובן לא
פנימיים ובגלל התנגדות
מוסדות קהילה אוטונומיים בשיתוף חילוניים ואנשי דת  ,בגלל סכסוכים
כמו היהודים  ,לא ניצלו העדות
ראשי הכנסיות לשיתוף החילוניים בניהול מוסדות הכנסייה  .שלא
הנפרדת  .הן לא
הנוצריות את האפשרות שפתחה בפניהן החקיקה המנדטורית לחזק את זהותן
הלכה

יצרו יישות פוליטית או קו פעולה פוליטי

משלהן  ,ותלותן ברוב המוסלמי

האפשרות לביסוס האוטונומיה הקהילתית שהעניקה החקיקה המנדטורית
הקבוצות החזקות  ,היהודים והמוסלמים  ,ותרמה לחיזוקן של היישויות הלאומיות
הידוק הזיקה בין מוסדות הדת ובין הגופים

הלאומיים הארגוניים .

שאיפתה של ממשלת המנדט ליצור שוויון בין העדות מצאה ביטוי מובהק

הדין המוסלמיים למוסלמים בלבד

;

נוצלה על  -ידי
המתהוות  ,תוך

בנושא בתי  -הדין

הדתיים  .סמכויות בתי  -הדין הדתיים הלא  -מוסלמיים הורחבו ובמקביל צומצמו
מעמדם המסורתי מהתקופה העות '

וגברה .

סמכויות בתי -

מאנית כסמכות חלופית

1 73
7 /3

דפנה צמחוני

.

לבתי  -הדין של המדינה בוטל עם זאת הם המשיכו לשמור על יתרונות מסוימים בסמכויותיהם

ובמעמדם בהשוואה לבתי  -הדין

היהודיים והנוצריים .

שיטת המילתים נוצלה באופן בולט לצרכים פוליטיים כאשר ניסתה ממשלת המנדט לקבוע

את החלוקה העדתית  -הדתית כבסיס לייצוג ולחברות במוסדות המייעצים והייצוגיים בארץ -
ישראל .הנציב העליון סמואל ביקש ליטול את העוקץ מן המאבק הלאומי בארץ  -ישראל על -

חלוקה רשמית של

ידי

האוכלוסייה בקריטריונים דתיים  -עדתיים למוסלמים  ,נוצרים ויהודים ולא

לשתי קבוצות לאומיות .חלוקה זו אפשרה פיצול הייצוג הערבי  ,הקטנת הייצוג של המוסלמים
והגדלת הייצוג של הנוצרים והיהודים

במקביל .

מאחר שהנוצרים לא השכילו ליצור ארגון

פוליטי עצמאי במקביל ליהודים ולמוסלמים  ,הדגישו תקנות הייצוג העדתי -הדתי את תלותם

הפוליטית במנהיגים המוסלמים של התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית .
יזמתה של ממשלת המנדט להשתמש במעמד העדות הדתיות כדי להחליש את עצמתו של
הסכסוך הלאומי היהודי  -הערבי בארץ  -ישראל נכשלה  .מאמצע שנות השלושים ואילך התמקד

השלטון המנדטורי בסכסוך היהודי  -הערבי  ,הכיר בהשתייכותם של הנוצרים למחנה
הערבי
הלאומי  ,והחקיקה
הדתית  -העדתית נפסקה למעשה  .מדיניות המנדט הבריטי לא הביאה בסופו

של דבר לחיזוק מוסד העדה הדתית כישות הקולקטיבית הדומיננטית בארץ  -ישראל  .תוצאותיה
המרכזיות היו חיזוק הזיקה שבין הדת היהודית למוסדות הלאומיים במדינת ישראל שבדרך  ,ובין

דת האסלאם למוסדות התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית .

