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בני גבירצמן



ריסקה את צבא  , 1798-פלישת נפוליאון למצרים ב
העבדים הממלוכים ששלט במדינה בשמו של 

הסולטן העותמאני ועירערה את יסודות השלטון  
הסולטן סלים השלישי מיהר לאסוף כוחות . שלהם

מרחבי האימפריה ושיגר אותם למצרים כדי להחזיר  
בין הכוחות הללו היה גדוד של . אותה לשליטתו

שסגן המפקד שלו היה קצין  , לוחמים אלבניים300
.  צעיר מוכשר ושאפתן ושמו מוחמד עלי

למשפחה  , 1769-מוחמד עלי נולד במקדוניה ב
בגיל צעיר הוא התגייס  . מוסלמית ממוצא אלבני

, מוכשר, לצבא העותמאני והתגלה כקצין נחוש
כל  –ערמומי ובעל חושים פוליטיים מחודדים , אכזר

שהיה דרוש כדי להוציא את עגלת השלטון המצרית 
אחרי שהבריטים אילצו את נפוליאון לסגת , מהבוץ

בזכות כישורים אלה מונה מוחמד  . 1801-ממצרים ב
כלומר שליט המדינה ומישנה , "וואלי"ל1805-עלי ב

(.  פאשה בטורקית)לסולטן וקיבל את התואר פחה 
ששלטו במצרים בצורה זו או אחרת  , הממלוכים

עשו ככל  , מאז ימי הביניים, במשך מאות שנים
יכולתם כדי להכשיל את הוואלי החדש ולהשאיר את 

לצורך זה הם הכניסו את מצרים . השלטון בידיהם
כולל , למערבולת של תככים וקרבות עקובים מדם

למוחמד עלי היה ברור . הפגזות תותחים על קהיר
שאם ברצונו לחלץ את מצרים , מלכתחילה

עליו  , ממערבולת התככים וקוצר היד של הממלוכים
.וכך אכן עשה–לסלקם פיזית מהבמה 

מוחמד עלי בהגיעו למצרים



.  במצודת קהיר" מיפגש פיוס"ממנהיגיהם ל450-הוא הזמין כ: טמן מוחמד עלי מלכודת דמים לממלוכים1811-ב
ירו בממלוכים חסרי הישע והרגו את כולם  , הופיעו רובאים על הגגות, כשהגיעו לשם והוכנסו אל בין מיבני המצודה

.תיאור טבח הממלוכים על ידי צייר בן התקופה: למעלה. עד אחד



מוחמדבפניהדרךנפתחה,אחת"חרבאיבחת"ב,וכך
,אזוריתלמעצמהמצריםהפיכת:שאיפתולמימושעלי

.אחריוצאצאיוובשליטתבשליטתו
אלא.חזקמודרניצבאהקמתהיהלכךהמפתח
מוחמדאירגןלהשיגווכדיעתקהוןנדרשכךשלצורך

כלקודם.במצריםוהחינוךהכלכלהכלאתמחדשעלי
האריסותודמיהפוריותהאדמותבעליכלאתנישלהוא
,במקביל.קופתואתהעשירואותןשעיבדוהפלחיםשל

רפורמהוהכניסמסודרתומיסוימינהלמערכתהנהיג
חינוךמערכתביצירתהחל,שוניםבתחומיםמקיפה

ונשקטקסטילמפעליהקמתלעידודעבור,מודרנית
מסחריגידולידיעלהחקלאותריווחיותבהגדלתוכלה

כיוםנחשבאלההישגיולאור.סיביםארוכתכותנהשל
."החדשהמצריםאבי"לעלימוחמד

מודרניצבאלהקמתהופנומאמציועיקר,כאמוראבל
הצבאיתהדוקטרינהמיטבלפיהמאורגן,חזק

עלימוחמדהביא,זהלצורך.ימיםאותםשלהאירופית
קולונלעמדבראשם.מנוסיםצבאאנשימאירופה

ֶסוואנתלםוזף'זבשם,נפוליאוןבצבאששירתצרפתי
(Sève),הצבאשלהמטהראשונעשהשהתאסלם
ובמקוםהגיוסשיטתשונתהבמקביל.החדשהמצרי
,הממלוכיםבתקופת,כחייליםלשירותעבדיםקניית
הפלאחיםבקרבחובהגיוסעלימוחמדהנהיג

.גדולמלחמהצילבנותהתחילהוא,בנוסף.המצריים
לושהיתווההקוויםכי,החדשהצבאהוכיחמהרהעד

.נכוניםאכןעלימוחמד

של מוחמד עלי מפגיש את  , כנראה, ציור דמיוני: מימין
.למרגלות הפירמידות, עם אברהים פחה( מימין)קולונל ֶסוו 



דאג,"שודדיםכנופיותשלמיקבץ"כנפוליאוןפלישתבימיתוארשצבאם,הממלוכיםכמושלא

ליחידותחולקו,אחידיםמדיםלבשוחייליו.מסודרציביוןשלוהפלאחיםלצבאלתתעלימוחמד

שלבצבאוטירונים:למעלה.ארטילריהכולל,ימיםאותםשלהנשקבמיטבוצויידוופרשיםרגלים

.(מצרידוקומנטריסרטמתוךשיחזור-תצלום).סדרבתרגיליעלימוחמד



לצורך זה  . חזה מוחמד עלי את צבאו יוצא למסעות מלחמה וכיבושים הרחק מעבר לגבולות מצרים, בין השאר

לתת חיפוי ארטילרי  , שנועדו להוביל גייסות לחופים רחוקים, הוא בנה צי של אוניות מפרש חמושות בתותחים

.לנחיתתם ולהעביר להם אספקה

מוחמד עלי מנחה את מפקדי הצי שלו בנמל  
.בימי בניית הצי, אלכסנדריה



.מוכשרכמצביאמהרהעדעצמואתשהוכיח,פחהאברהים,המאומץהבכורבנואתהצבאעלהפקידעלימוחמד
לדכא1816-בעליממוחמדביקשהעותמאניהסולטןכאשרהגיעההחדשהמצריהצבאשלהראשונההאשטבילת

והרסכבש,הווהאביםאתהדףהמצריהצבאואכן.ערבהאישבחציאז'חיגעללהשתלטהווהאביםשבטשלנסיון
.המצריםבנצחון1818-בהסתיימהוהמערכההעיקריתמצודתםאת

פחהאברהיםבראשותהצבא.עצמאותשדרשוהיווניםנגדהפעם,הסולטןלעזרתעלימוחמדיצאשוב1826-ב
הטבחובמיוחד,העותמאניםאכזריותאולם.מיסולונגיבעירמעוזםאתוכבשהמורדיםאתהדףשם,ליווןנשלח
.ליווןעצמאותלתתהסולטןאתאילצודברשלשבסופו,אירופהמדינותאתנגדםהיפנו.כיוסבאיביווניםשעשו

,  אברהים פחה רוכב בראש צבאו ביוון
.בקרב שבו כבש את העיר מיסולונגי



עלנאווארינובקרבהושמדשלוהצישרוברקלאשכן.עמוקהקיפוחבתחושתביווןמהמלחמהיצאעלימוחמד

פחהאברהיםשלמינויובוטלגםהאירופיתההתערבותשלאחראלא,ורוסיהצרפת,בריטניהשלמשותףציידי

נראהזהאבל,כרתיםעלהשליטהאת,כתחליף,פחהלאברהיםהעניקהסולטןאומנם.הפלופונסלמושל

,1828-בעזרתואתשובביקשכשהסולטן,כךמשום.הנאמניםשירותיותמורתמידיימעטעלילמוחמד

הקשותלתוצאות.בביתלהישארעלימוחמדהעדיף,העותמאניםמידיגיאורגיהאתרוסיהעקרהשבהבמלחמה

החלששהסולטן,יריה'אלגעלהצרפתיתההשתלטותגםנוספההעותמאניתהאימפריהעלמלחמהאותהשל

,החליטהוא.מתפוררתהעותמאניתהאימפריהכי,עלילמוחמדהבהירואלהכל.עליהלהגיביכולהיהלאאפילו

שלוסוריהלבנון,ירדן,ישראלארץכלומר,שאם-אאיזורכלעלולהשתלטמהעוגהמחלקלפחותליהנות,איפוא

.העותמאניםמידיישראלארץאתלכבושוהפעםצבאובראשפחהאברהיםיצאשוב1831באוקטובר,וכך.ימינו

במפרץ  , מצרי עולה באש-הצי העותמאני
האוניות שלו  78-מ(. 1827)נאווארינו ביוון 

באש הצי  70טובעו , שהשתתפו בקרב
.האירופי המשולב שתקף אותן



ארצהיצא,חייליםאלף40-לכהזמןבמשךוגדלפרשים2,000-ורגלים9,000בתחילהשמנה,המצריהצבא
כבשוקצרזמןתוך.ליפוהמצריהציבאוניותהפליגוהאחרסיניצפוןאתברגלחצההאחד.ראשיםבשני

ונדמהעכולחומותהצבאהגיעבדצמבראולם.התנגדותכלללא,ירושליםכולל,הארץדרוםכלאתהמצרים
,חייליו3,500-ו,עבדאללה,העירמושלשכן.עצמועללחזורעומדהעיראתלכבושנפוליאוןשלשכשלונוהיה

נגדויוצאחיילים12,000שלעותמאניצבאכיפחהלאברהיםנודע,מצורכדיתוך.נפשבחירוףנלחמו
.אותוהביס,שבסוריהחומסלידבזקובקרבהטורקיהצבאלעבריצא,מיידהמצוראתהפסיקהוא.מאנטוליה

.אותהכבש1832ובמאיקשותאותההפגיז,עכועלהמצוראתפחהאברהיםחידשמכןלאחר

מימין  ), הצבא המצרי חונה מדרום ליפו
.מצריות כנראה, ובים נראות אוניות( באופק



,ייתכן.במצורכללהייתהלאהעירכאשר,1839-בבארץביקר,(למעלה)במצורעכואתשצייר,רוברטסדייוויד
.ששמעתיאוריםלפי(בהגדלה,למטה)העירעלהצרהצבאאתציירשהוא,איפוא

בהגדלה שמשמאל  
משמאל  )נראים 

,  ר"ריבועי חי( לימין
שורות של  , פרשים

כנראה  , ר ועשן"חי
.מהפגזת תותחים



ניסהכאן.הטורקיתאנטוליהלתוךוחדרדמשקעלהשתלטהוא.במסעופחהאברהיםהמשיך,עכוכיבושלאחר

לידשהתחוללבקרבאולם.בעדולעצור,מקושטא"הגדולהווזיר"שלבפיקודוהפעם,גדולעותמאניכוחשוב

נפתחהבכך.הובסהעותמאניוהצבאהעליונהעלפחהאברהיםשלידוהייתהשוב,אנטוליהבלב,קוניההעיר

אתלנצלאביואתלשכנעניסהפחהאברהים.בלבדהליכהימיכמהמרחק–לקושטאהדרךהמצריהכוחלפני

בסופו.מכךנרתע,כעותמאניעצמואתראהשעדיין,עלימוחמדאך,כולההאימפריהלסולטןוליהפךההזדמנות

רקלאוואליעלימוחמדיהיהשלפיו,הצדדיםשניביןהסכם,אנטוליהשבלבקוטהאיהבעירהושגדברשל

נחתםההסכם.אנטוליהאתצבאויעזובזאתותמורתשאם-אאיזורוכלכרתים,אז'בחיגגםאלא,במצרים

.ישראלארץכולל,שכבשהחדשהבטריטוריהשורשלטיפוללהתפנותעלימוחמדהיהיכולועתה1833-ב

שבמישור לידה התחולל      , העיירה קוניה
הקרב המכריע של אברהים פחה נגד  1833-ב

בציור מאותה  –" הווזיר הגדול"צבא 
.תקופה



פרט  )שאליה הגיע צבאו של אברהים פחה , בכל עיר בארץ
שכן  . הוא התקבל בשמחה ובזרועות פתוחות, (כמובן, לעכו

הן מבחינה  , לפני בואו התדרדר מאוד מצב תושבי הארץ
המושלים העותמאניים  . כלכלית והן מבחינת הביטחון האישי

דאגו בעיקר להכנסותיהם  , שהיו גם גובי המיסים, דאז
בנוסף לכך התרבו מעשי  . האישיות והשוחד הפך למכת מדינה

השוד בדרכים ובכל הארץ אירעו התנגשויות בלתי פוסקות  
:  שנחלקה לשני פלגים יריבים, בתוך האוכלוסיה הערבית

.  הקייסים והימנים
בעיקבות כל אלה עבר השלטון בשטח לידי שייכים מקומיים  

שהשתמשו בכוחם לטובת האינטרסים הצרים  , תקיפים
,  גוש-אחד המפורסמים שבהם היה השייך של אבו. שלהם

,  שהשתלט על הדרך מיפו לירושלים ואילץ כל מי שעבר בה
למצב זה בא הקץ עם בוא השלטון  . לשלשל לכיסו דמי מעבר

שמונה על ידי אביו למושל ארץ  , אברהים פחה. המצרי הריכוזי
הביא עימו את שיטות המינהל הציבורי  , ישראל וסוריה

המתקדמות של מצרים ואף הקים לראשונה בארץ מועצות  
שהתקבלו באהדה על ידי האוכלוסיה  , ציבוריות לניהול הערים

גילו המצרים יחס נאור למיעוטים  , בנוסף לכל אלה. העירונית
.  ששיפר מאוד את חייהם, הנוצריים והיהודיים

אלא שהאביב הזה היה קצר ימים ועד מהרה התעוררה  
בראש המתנגדים עמדו  . התנגדות עזה לרפורמות המצריות

שעד אז הצליחו להתחמק בעזרת שוחד מתשלום  , הפלאחים
שהשלטון החדש מנע מהם לחמוס עוברי  , והבדואים, מיסים
,  המורדים נהנו גם מתמיכת אנשי הדת המוסלמיים. אורח

שראו בעין צרה את היחס האוהד שגילו השליטים חדשים  
ההתמרמרות נגד השלטון התפוצצה  . כלפי הנוצרים והיהודים

כאשר אברהים פחה הטיל על הפלאחים  , והפכה למרד גלוי
.חובת גיוס לצבאו

,  כנראה נוצרים, אזרחים ירושלמיים
.אולי בדרכם לכנסיה, בויה דלרוזה



"  בחימוש מלא"בדואי 
(רישום של דייוויד רוברטס)

בו השתתפו גם  , מרד הפלאחים הגדול

.  1834פרץ במאי , בדואים רבים

תחילתו הייתה בהר חברון ובאיזור  

אך לבסוף הוא שטף את רוב , שכם

, חברון, המורדים פרצו לירושלים. הארץ

גרמו להרס רב ובזזו את , טבריה וצפת

.  בעיקר הנוצרים והיהודים, התושבים

המרד הגיע אפילו לעבר הירדן ונדמה 

.  היה ששלטונו של אברהים פחה קורס

ירושלים נתפסה על ידי הפלאחים 
והבדואים המורדים כבר בתחילת 

אלף מהם חדרו אליה 20-כ. המרד
ומייד , דרך מעבר מים עזוב, בסתר

בעיקר בבתי , פתחו במסע שוד וביזה
,  חיל המצב המצרי. היהודים והנוצרים

הסתגר , איש בלבד600-שמנה כ
במצודה וכך יכלו המורדים לעשות  

, אברהים פחה. בתושבי העיר ככל שרצו
חש לירושלים עם צבא , ששהה אז ביפו

כשנודע למורדים  . איש7,500-שמנה כ
הם נמלטו אל מחוץ  , על התקרבותו

אברהים  . אך המשיכו לצור עליה, לעיר
כדי , פחה יצא מחומות העיר מדי פעם

אך בתחילה לא הצליח  , לסלקם
.להכריעם



במלחמתהיהודייםהמגןכוחותנגדהערביםשפעלוכפי,המצריהצבאנגדהפלאחיםפעלומסויימיםבמובנים

ידיועלסלעיםדרדורידיעל,יכלושבומקוםבכלהמצריםשלדרכםאתחסמוהםההררייםבאזורים.העצמאות

גליםגליםהפלאחיםאותםתקפו,בשטחהמצריםחנוכאשר.הדרךלצדבמידרונותשהסתתרוצלפיםירי

מתוקפיהםהרבהוגםשערהמלחמההשיבוהמצריםכיאף–רבותאבידותלהםגרמומעטותלאופעמים

כדי,דרומהצבאובראשיצאפחהאברהיםכאשר,1834ביוני4-באירעהללוהראשוניםהקרבותאחד.נהרגו

הסתערוואזשלמהבריכותלידצהריםלמנוחתחנההעייףהמצריהכוח.ירושליםעלשצרוהמורדיםאתלהדוף

,הרבנסיונובזכות,הצליחאומנםפחהאברהים.נהרגומהמצריםורביםרבהבנחישותלפתעהמורדיםעליו

.מוחלטתמתבוסהניצלבקושירקאך,בחייםשנותרואנשיואתלחלץ

שילב הצייר  , בציור זה של בריכות שלמה
,  הנרי בארטלט  מה שנראה כריכוז כוחות
.אוליי של הפלאחים המורדים



,  (כיום אלעזריה)של הכפר ביתניה , הצייר הנרי בארטלט בחר לעטר את ציורו זה
בתיאור של הסתערות פרשים מצריים על פלאחים שתקפו אותם  , שבפאתי ירושלים
ונראה כי  , 1832-החל ב, בארטלט ביקר בארץ מספר פעמים. ביריות בימי המרד

.התרשם מסיפורי הפלאחים שהשתתפו במרד ולכן שילב אחד מתיאוריהם בציור זה



גםהם.ויפורמלהעלוצרולודעלפשטו,וצפתטבריהעלהשתלטוהמורדים.והלךהמרדהתפשטבתחילה
שלתגבורתבראש,עלימוחמדהיםבדרךליפוהגיעביוני13-באולם.כרךאתוכבשולירדןמעבראלהגיעו
במוקדלהכותיצאובסיועהברמלההתגבורתאתפגש,מירושליםיצאפחהאברהים.ממצריםחייליםאלפיכמה

וכבששכםלעברהמשיךפחהואברהיםהובסואך,העיןבראשאותולחסוםניסואומנםהמורדים.בשכםהמרד
מעליההמצוראתהסיר,ירושליםלעברפנהשכםכיבושלאחר.רביםכפריםבדרכוהורסשהואתוך,אותה

מידישיחרורןולאחרוטבריהצפתלעברמשםפנהפחהאברהים.ביולי24-בשנכבשה,חברוןלעברוהמשיך
.לסיומוהפלאחיםמרדהגיעבכך.אותהוהרסהמורדיםמידיאותהכבש,לכרךהגיע,הירדןאתחצה,הפלאחים

חרבו,וחברוןשכםבאזוריבעיקר,כפריםעשרות,ניזוקוערים,נהרגומורדיםאלפי:קשותהיוהמרדתוצאות
אחמדאלקאסםשייך,מנהיגוובראשםהמרדממשתתפימאות.במצריםלאימוניםונשלחוגויסופלאחיםואלפי
...שניםשש(לחלוטיןלאאומנם)הארץותשקוט–ממושכותמאסרלתקופותנידונואולהורגהוצאו,ובניומשכם

מעוזו של מנהיג  , בקעת שכם
,  שייך קאסם אל אחמד, המרד

19-בציור מהמאה ה



.היהודיםהיומכליותרמהמרדשסבלומי
בכנסיותמקלטלמצואחשוהנוצרייםהתושבים

לאןהיהלאליהודיםאך,שלהםהמבוצרות
אותםשדדולעריםשפרצוהפלאחים.להימלט

ואףלפצוע,להתעללהיססוולאיכלואשרככל
.בהםלהרוג

,בצפתאזשהתגורר,מקאמיניץמנדלמנחם'ר

לישורוןהעיתיםקורות"בספרולתארהירבה

מרדבימיהיהודיםסבלותאת,"ישראלבארץ

'אביום"כי,מספרהואהשארבין.הפלאחים

באו(15.6.1834)סיווןבחודשימיםשמונה

יושביעםונתחברוכפריםיושבי(בוזזים)שוללים

ונפלוורומחוצינהומגןמלחמהכליובידםהערים

מאנשיםבגדיהםאתופשטודשםהיהודיםכלעל

רכושםכלויבוזוהעירמןערומיםוגרשום.ונשים

והעם...לחוץהנוצותוהשליכוקרעווהכרים

כלוקרעונקבות'ואזכרים'אלמשכבענוהנשאר

אבל.הפלאחיםשלוהפרעותמהביזהנפגעוהםבתחילה.פעמייםאזסבלוחברוןיהודי
אברהיםהתיר,העירעלמחדשהמצריהצבאכשהשתלטשכן,תלאותיהםתמולאבכך
והיהודים–התושביםבבתיביזהלמסעלצאת,הקשהלחימתםעלכגמול,לחייליופחה

דווקאשהיהודיםלוהסבירו,הפחהאלמיהרובחברוןהיישובראשי...שובנשדדו
.להםנעתרלאהואאך–הביזהאתלהפסיקוביקשוהמצריבשלטוןתומכים

.  19-צפת במאה ה
(תחריט של ווילסון)

שמההעירונשארהשלהםותפליןוטלית(תורהספר)ת"ס

שלשיםכןוהיה.ונמריםועקרביםנחשיםבתוכהעלוכיעדי,ושאיה

"...עיירותבשארעשווכןבצפתעשוכן.ימיםושלשה



לענייניפחהאברהיםהתפנה,המרדדיכוילאחר

.מוצלחותהיוהחלטותיוכללאאך,בארץהמימשל

בדרכיםהביטחוןהשלטתאתלצייןאפשרהחיובימהצד

,והמסחרהמלאכה,החקלאותלעידודהמאמץואת

הגבלותאתביטלגםהוא.כלכליתלפריחהשהביא

ובכך,והיהודיםהנוצריםעלהעותמאניםשהטילוהבנייה

הואשנימצדאך.בירושליםחדשהבנייהשלגלפתח

שם,בסוריהבעיקר,מוטעיםמהלכיםכמהעשה

בגללהן,בומרדווהםהדרוזיםמנהיגיעםהסתכסך

לפרוקמהםשדרשמכיווןוהןשהטילהכבדיםהמיסים

לאיסוףכאחראיםומינהשלהםהמיליציותנשקאת

...הדרוזיםעלשנואיםשהיו,הנוצריםאתהנשק

רברושםהשאירהוא,פחהאברהיםשלשגיאותיולמרות

שנוצרוהאגדותמהוותלכךועדותהארץתושביעל

"הקודשמארץאגדות"בספרמובאתמהןאחת.סביבו

כמיסיונרבארץפעלאשר,יפויליד,האנאואריימס'גשל

האגדה.19-ההמאהשלהשנייהבמחצית,פרוטסטנטי

זהבצורףפחהאברהיםלפניבאאחדשיום,מספרת

אנשיאתלאסוףהורההפחה.נפרצהחנותוכיוהתלונן

דלתאלניגשהקהלולעיניהצורףחנותלפניהעיר

כמהלאחר.כמקשיבלעברהאוזנואתוהיטההחנות

,לילומרמתעקשתהדלת":ואמרהקהלאלפנהדקות

עכבישוקוריאבקמעטישועדייןביניכםנמצאשהגנב

אחדנראההללוהדבריםלשמע."תרבושועלמהחנות

שבחן,הפחה.שלוהתרבושאתבזריזותמאבקהאנשים

הודההואואכן–לעוצרומיידהורה,הקהלאתבדריכות

.עונשועלובאבגניבה

אברהים פחה  
במלוא אונו



,ליהודיםעלימוחמדמימשלשלכללבדרךהטוביחסואףעל
בימישכמו,"דמשקעלילת"בארץשלטונובימידווקאהתרחשה

להשתמשכדי",ברצחהיהודיםאתהאשימה,באירופההביניים
."מצותלאפייתהנרצחיםבדם

בפברוארהחלה,דאזהיהודיהעולםכלאתשהסעירה,זאתפרשה
משרתועםבדמשקנעלםתומאסהפרנציסקניהנזירכאשר,1840

הובא,צרפתינתיןהיהשתומאסמאחר.עמארהאברהים,המוסלמי
ידועשהיה,מנטוןראטי,בדמשקהצרפתיהקונסוללפניהעניין
עםהסתכסךמסוייםשמוסלמיעדויותלמרות.יהודיםכשונא

אצבעמיידהקונסולהיפנה,אותולרצוחבגלויואייםתומאס
.הנעדריםאחריחיפושהיהודיברובעוערךהיהודיםכלפימאשימה

הנזירעצמותאלהכי,טעןוהקונסולפרהעצמותנתגלובחיפושים
.הקונסולעםפעולהשיתף,פחהשריף,המצריהמושל.ומשרתו

כדיאותםועינההקהילהמנכבדימהםכמה,יהודים11עצרהוא
שהשמיעומיליםכמהעלבהסתמך.ברצחהודאהמהםלהוציא

.הוכחההיהודיםאשמתכי,והמושלהקונסולקבעוהמעונים
למוחמדכתבהמושל.למוותנדונושהיותוללאלדיןהובאוהעצורים

מוסלמיהמוןהסתערכךכדיתוך.להורגלהוציאםרשותוביקשעלי
.שבוהתורהספריעלאותוושרףהיהודיברובעהכנסתביתעל

מונטיפיורימשהכגון,נודעיםיהודייםאישיםהתערבושכאןאלא
.מצרפתמונקסולומוןוהמזרחןכרמיהיצחקהדיןועורךמבריטניה הנזיר הפרנציסקני תומאסו ומשרתו עמארה

–העציריםשלחפותםאתלוולהוכיחעלימוחמדעםפניםאלפניםלשוחחכדילאלכסנדריהחשוהשלושה
והפליגההמוותעונשאתלבטלאותולשכנעהצליחהאכןהמשלחת.עינוייהםבגללבינתייםמתומהםששניים
.אבסורדיתהיאלמצותדםלמעןברצחהיהודיםהאשמתכיהקובע,(צו)"פירמן"מהסולטןקיבלהשם,לקושטא

בזכותרקבאהשיחרורכי,שניםבמשךבטוחיםהיודמשקתושביאך,שוחררובחייםשנותרוהעצוריםתשעת

ומשרתוהנזיראתשרצחוהםדמשקיהודיאכן,הכללמרותוכיעלילמוחמדהיהודיםעשירי"תרמו"שנכבדסכום

.היהודיםעםהאוכלוסיהיחסיאתלהעכיררבזמןהמשיךוהדבר

כל"אירגוןהקמתכגון,מעשיותהשלכותכמהלכךוהיוהיהודיבעולםהסולידריותאתהפרשההגבירהשנימצד

.ישראלבארץכולל,תבלברחבייהודייםלנעריםספרבתישלנרחבתרשתשפרש,"(אליאנס)""חבריםישראל



בסוף העשור נדמה  
היה ששלטונו של  
מוחמד עלי בארץ  

אלא  , התבסס היטב
מאז  . שלא לעולם חוסן

איבד הסולטן מהמט  
הוא  , שאם-השני את א

הנהיג  רפורמות  
מקיפות במינהל  
.  ובצבא העותמאני

אחת העיקריות שבהן  
הייתה העברת גביית 
המיסים מן המושלים  

הנגועים  , המקומיים
למנגנון  , בשוחד

רפורמה  . ממשלתי
חשובה נוספת הייתה  
החלפת עמוד השדרה  

חיל  –של הצבא 
שלוחמיו  , ארים'היניצ

היו עבדים ואשר

לאחר  . שחייליו גוייסו מקרב האוכלוסיה ואומנו על ידי קצינים אירופיים, בצבא סדיר–הסתאב במשך השנים 

אך  . ויצא לקרב נגד אברהים פחה–שאם -רפורמה זאת חש הסולטן חזק די הצורך להחזיר לעצמו את השליטה בא

1839ביוני 24-שני הצדדים התנגשו ב: כדי להתגבר עליו, שועל הקרבות הוותיק הוכיח לסולטן שלא די ברפורמה

הסולטן שיגר במקביל אוניות  . ואברהים פחה שוב יצא מהקרב כשידו על העליונהליד העיירה נציבין באנטוליה

.הסגיר הצי העותמאני את עצמו למצרים, אך בעיקבות נצחונו של אברהים פחה, מלחמה לתקוף את אלכסנדריה

נכנסו לתמונה  , אלא שלמזלו הרע, שאם-כי מאומה לא יעקור את שלטונו של אברהים פחה מאיזור א, נדמה היה אז

.ועד מהרה התהפכה הקערה על פיה–האינטרסים של המעצמות האירופיות הגדולות 

צופה  , רכוב על סוסו, אברהים פחה
מראש גבעה במהלך הקרב בנציבין



הצבאעלפחהאברהיםלנצחוןלחזוריש,אירעמהלהביןכדי
אברהיםכיאזשחשש,הסולטן.1831-בבאנטוליההעותמאני

בהולהבבקשהפנה,אותווידיחקושטאעלצבאועםיעלהפחה
מסיבות,הבריטיםאולם.להצילוצבאיכוחשתשלח,לבריטניה

למסורנאלץהואולכןהסולטןלתחינתלהיענותבוששו,שלהם
האדישותנוכח.שאם-אאיזורכלאתפחהאברהיםלשליטת

ולמרותבקושטאהרוסיתההשפעהמאודגברה,הבריטית
איתהחתם,העותמאניםשלותיקהאוייבתהייתהשרוסיה
אתהפךשכמעט,משפילהסכםעל1833-בהסולטן

השפעתם.רוסיהשלחסותלמדינתהעותמאניתהאימפריה
מניתוקשחששו,האנגליםאתהבהילההרוסיםשלהגוברת

עתידההייתהסואץתעלת)הודועםשלהםהיבשתיהקשר
אותםהזעיקוכאשר(מכןלאחרשנהכשלושיםרקלהיפתח
.בזירהוהופיעומיידלונענו,בנציביןתבוסתובגללהסולטן

מת,בנציביןהקרבלאחרבלבדכשבוע,1839ביולי1-ב
.ומפוררמובסצבאאחריובהשאירו,השנימהמטהסולטן
16בןאזשהיה,יד'מגאלעבדהסולטןלכסעלהבמקומו

עיניהםכראותלטפלהבריטיםעלהקלזהדבר.בלבד
השתתפושבומלחמתיציבמהירותאירגנוהם.פחהבאברהים

ציחיילילאלףוקרובועותמאניותאוסטריותמלחמהאוניותגם
.התיכון-יםלמזרחאותוושיגרובריטיים

צידדושדווקא,הצרפתיםהיוהזהבציהשתתףשלאמי
.לולסייעיכלולאלמעשהאך,עליבמוחמד

נדרשבו,אולטימטוםעלילמוחמדנשלחשוב1840ביולי
מוחמד.לסולטןנאמנותועלולהכריזלמצריםצבאואתלהחזיר

ברגעלאולטימטוםנענה,האירופיהאיוםאתהיטבשהבין,עלי
,המעצמותארבעכי,מידיימאוחרהיהכברזהאך,האחרון
הונגריה-אוסטרו,רוסיה,בריטניה)ביניהןהסכםלכללשהגיעו
.לתנאיהןמהסכמתווהתעלמוסופיתלחסלוהחליטו,(ופרוסיה

הסולטן עבד אל  
בשנות  , יד'מג
.לחייו20-ה



.וצורצידוןנכבשוולאחריהביירותהייתההמשותףהציידיעלשנכבשהבלבנטהראשונההנמלעיר

וחייליםהבריטייםהציחייליושיגורהעריםביצוריעלעזותהפגזותהייתהההתקפהשיטת

הצבאנגדכךכלרבהיכולתלכןקודםשגילה,המצריהצבא.יבשתיותלפשיטות,עותמאניים

.עכולעבר,דרומהלסגתמהרהעדונאלץהללווהפשיטותההפגזותבפניעמדלא,העותמאני

עותמאני  -אוסטרי-הצי הבריטי
.מפגיז את המצרים בצידון



שנועדו,כבדותמרגמותועשרותתותחים130בהוהציבמחדשעכואתפחהאברהיםביצרבארץשלטונובשנות

להפתעתםאך,מצורכלבפניעכותעמודזאתשבעיקבותבטוחיםהיוהמצרים.אותהשיתקפובאוניותלפגוע

פתחהמשותףעותמאני-אוסטרי-הבריטישהצילאחרבלבדאחדיום–1840בנובמבר4-בהעירנפלה,המרה

,"פייהאן"תותחי:בזירהשהופיעחדשבריטינשקהיההעירלנפילתשגרםמה.פגזיםאלף48עליהוירהבאש

המצריהתחמושתבמחסןכזהנפיץפגזפגע,למצורהראשוןביוםכבר.ברזלכדוריסתםולאנפיציםפגזיםשירו

במהומה.מצרייםחיילים1500-מלמעלהשללמותםוגרםרביםובתיםביצוריםהרסהאדירוהפיצוץהמרכזי

האחרוןהקשהיהזה.אוסטריהדגלאתעליווהניףהעירמצודתשלהמגדלעלקטןאוסטריכוחפשט,שנוצרה

.ממנהנסוגווהםהעירמגיניאתששבר

,  אדמירל סטופפורד-תת, מפקד הצי המשותף
בחר להימצא בעת הקרב על עכו בספינת  

כי לא הייתה תלויה ברוח  , "פניקס"הקיטור 
נראית בתחריט  " פניקס"ה. כדי לנוע כרצונה

זה חולפת על פני שייטת אוניות המפרש של  
.המפגיזות את עכו, הקו הראשון



,במהירותלסגתהחל,מצבואתהיטבשהבין,פחהואברהיםהמצריהצבאשלהלחימהרוחאתפוררעכוכיבוש
בחוףשהתמקמו,חסימהכוחותלשגרמיהרוהבריטיםאולם.למצריםבשלוםולהחזירםאנשיואתלחלץכדי

שם.הירדןעברדרךמוצאלעצמולמצוא,איפוא,נאלץפחהאברהים.מטבריהדרומההיורדתובדרךהכרמל
אותופקדוכאןגםאולם.המלךבדרךוחלקםהסוריהמדברבגבולנעשחלקם,טוריםלחמישהצבאואתחילק

קשייועלהוסיפוהבריטים.הבדואיםשלהטרדההתקפותבגללוהןהחורפיהאווירמזגבגללהן,רבותתלאות
מעאןעדהגיעואלהיחידות.הנסוגיםלמעןשהוכנוהאספקהמצבוריאתשהשמידו,פשיטהיחידותשיגורידיעל

ניסה,עמוןלרבתשממערב,סאלט-לאפחהאברהיםכשהגיע.המצריםמצבאתמאודוהחמירוירדןשבדרום
ידיעלהוכשלהראשוןנסיונואומנם.צבאואתמשםלחלץיוכלהמצרישהציכדי,לעזהולהגיעהירדןאתלחצות

להגיעהמצרימהצבאחלקהצליח,המלחליםמדרום,השניהפריצהבנסיוןאך,יריחולאיזורשחשבריטיכוח
המשיךהירדןבעברשנשארהמצריהצבא.לבריטיםאביוכניעתעלההודעהאתפחהאברהיםקיבלשם,לעזה
.באוניותדברשלבסופופונההנותרוהחלקסינידרךלמצריםחלקוהמשיךמשם,עקבהעדוהגיעדרומהלרדת

, עקבה: סוף הדרך של שלטון מוחמד עלי בארץ ישראל
לכאן הגיעו אחרוני חייליו של  . 19-בציור מהמאה ה

,  אברהים פחה בנסיגתם מפני הבריטים ומכאן פונו למצרים
.1841הפינוי הסתיים בפברואר . חלקם ביבשה וחלקם בים



נאפייררלס'צקומודורהיהימיםבאותםשהתבלטמי
כקציןהתגלהנאפייר.המשותףהצימפקדשלסגנו,הבריטי

,מפורשתפקודהלהמרותהיססשלא,תושיהורבנמרץימי
חששו,עכונפילתלאחר.תועלתבכךשישחשבכאשר

מוחלטתלהתפוררותתביאעלימוחמדשהדחת,הבריטים
נשלחזאתבעיקבות.בורצולאשהםדבר,מצריםשל

שלשייטתבראש,לאלכסנדריה1840בנובמברנאפייר
.במצריםהמתרחשאתמקרובלבחוןכדי,מלחמהאוניות
עלהסגרהטיל,שקיבללהוראותנצמדלא,כדרכו,נאפייר

ממפקדולא,לכךאישוראוהסמכהכלוללאאלכסנדריה
מוחמדעםשלוםבשיחותפתח,בריטניהמממשלתולא
צבאוהחזרתאתלאפשרהמצרילשליטהציעהוא.עלי

שאם-באהשליטהעלמלאויתורתמורת,קרבבלאלמצרים
הגלולהאתלהמתיקכדי.שבידיוהעותמאניהציוהחזרת

כמישנהשתוארו,עלילמוחמדנאפיירהבטיח,המרה
יעברוואףממנויילקחולאבמצריםושליטתולסולטן
באימפריהכמותונשמעשלאדבר–לצאצאיובירושה

.אזעדהעותמאנית
לכן,ממלחמותעייףכברוכנראה,72בןאזהיהעלימוחמד
.ההסכםעלוחתםנאפיירשללתנאיוהסכים

הסולטן.אדירהבינלאומיתמהומהפרצה,הדברהיוודעעם
כיהכריזובמערכהשהשתתפובריתםובניזעמווהבריטים

סופיתשסוכםהשלוםחוזהאבל.ומבוטלבטלההסכם
.נאפיירשלההסכםאתלמעשהאישר,1841-בבלונדון

.האמבטמיסדראבירשלתוארנאפיירקיבלזההישגועל
ביםהבריטיהציעלפיקדהוא(1853-1856)קריםבמלחמת

לאחר.לגימלאותוהוצאמפקדיועםהתקוטטאך,הבלטי
לשיפוררבותופעלהבריטילפרלמנטפעמייםנבחרמכן

.1860-במתנאפייר.הבריטיהצימלחישלחייהםתנאי

ארלס נאפייר  'צ
,  אדמירל-במדי תת

עם העלאתו  
זמן מה  , בדרגה

לאחר המלחמה  
.נגד המצרים



הנושא את הכותרת  , ציור זה של רוברטס
נראה כמו ההתדיינות  , "ראיון עם מוחמד עלי"

בין קומודור נאפייר לשליט המצרי על תנאי  
כשמבחוץ נראות אוניות השייטת  , השלום

אולם נאפייר לא  , הבריטית בנמל  אלכסנדריה
מזכיר פגישה כזאת בספרו על המערכה  

בסוריה ונראה כי המגעים בינו לבין מוחמד  
.על ידי שליחים, עלי נעשו בכתב



שובם של העותמאנים לשלטון בארץ  

ישראל לא הביא עימו שלווה  

שנרדפו  , השייכים התקיפים. לתושבים

שבו והרימו  , על ידי אברהים פחה

ובמקביל פרצו ביניהם קרבות  –ראש 

במובנים  . רבים על השליטה באזורם

הזכיר המצב את מלחמות  , רבים

הקייסים והימנים מהמאה הקודמת  

והבטחון והסדר הציבורי התערערו  

,  מצב זה שיחק לידי הבדואים. מאוד

שניצלו אותו למסעות שוד חוזרים  

.  ונשנים באזורים המיושבים

בתחילה התקשו העותמאנים  

.  אך הם לא ויתרו, להשתלט על המצב

הם שיגרו ארצה כוח צבאי גדול ופתחו  

בשורה של קרבות נגד התקיפים  

שכוחם נחלש בגלל  , המקומיים

עד כי בסופו, מאבקיהם הפנימיים

בחזרה לגבול המדבר במזרח ובדרום  , הצבא גם דחק את הבדואים מהאזורים המיושבים. של דבר הוכנעו כליל

.  שמנעו מהבדואים לשוב ולפשוט על תושבי הארץ, ובנה שם שורה של מיצדיות

בעיקבות זאת  . הצליחו העותמאנים להשתלט סופית על הארץ כולה, שנה לאחר סילוק המצרים15-רק למעלה מ

הם התפנו לבסס את שלטונם לפי עקרונות הרפורמה המינהלית שהושקה על ידי הסולטן מהמט השני בשנות   

בגלל השפעתן הגוברת של המעצמות על העותמאנים והתעניינותן הגוברת בארץ  , יתר על כן. של המאה40-ה

דאגו להגן על  , לא הוחזרו מיגבלות העבר על הנוצרים והיהודים והקונסולים ששוגרו ארצה מאירופה, ישראל

.  נתיניהם מכל פגיעה של השלטון

עד כיבוש ארץ ישראל וסוריה על  , לתיקנם והעותמאנים שלטו בה ביד רמה, איפוא, החיים האזרחיים בארץ חזרו

.שנים לאחר נסיגת אברהים פחה מהאיזור77–במלחמת העולם הראשונה , ידי הבריטים

.19-באמצע המאה ה, ר עותמאנית"יחידת חי



חלומוהתנפצותלאחרגם
אתלהפוךעלימוחמדשל

הוא,אזוריתלמעצמהמצרים
אתרמהבידלנהלהמשיך

ולהפיקהמצריתהכלכלה
ההכנסותמירבאתממנה

.לקופתו

היושלוהשלטוןשיטות
לכךדוגמה.מאודקשוחות

-אלוטפיעפאף'פרופמביא
בספרומארסוטסאייט

:"עלימוחמדבימימצרים"
הקופטימזכירו,גאלימוסלים

יוםלוהציע,עלימוחמדשל
למיסויחדשותדרכיםאחד

גמלעלימוחמד.האוכלוסייה
עללאחראיבמינויוכךעללו
.המצריהמיסיםמינהלכל
עלימוחמדהחליט,אחדיום

מגדליעלמסלהטיל
התנגדוגאלי–התמרים

הוא.זעםעלימוחמד.לכך
דעתואתלשנותשינסה,ביקשלבנובמכתב.העליונהבמצריםזמןאותושנמצא,פחהאברהיםאלגאליאתשיגר

ייפגעולאהממשלהשלשהאינטרסיםכדי",להורגאותושיוציא–יצלחלאהשיכנועמאמץאםאבל,גאלישל
שלצאצאיולצרכיפחהאברהיםדאגזאתעם.להורגהוציאואכןפחהואברהיםויתרלאגאלי."שגויותמדעות

ממשלתכראששימשאף(הראשון)גאליבוטרוס,מהםאחד.המצריבמינהלאותםשילב,וכשהתבגרוגאלי
עםהשלוםהסכםחתימתבימיסאדאתבממשלתהחוץשרהיה(השני)גאליבוטרוס,ונכדו(1908-1910)מצרים
.ם"האוכמזכירכיהןמכןולאחרישראל

בזכות פועלו הרב של מוחמד עלי הוא  
וזכרו כובד  " אבי מצרים המודרנית"נחשב ל

בכיכר  , בין השאר באנדרטות כמו זאת
.  הנושאת את שמו באלכסנדריה



:  היורש
עבאס חלמי  
הראשון

מוחמד עלי היה עסוק תדיר גם בענייני משפחתו  
בסך הכל הוא נשא תשע נשים ומספר  . הענפה

,  מטבע הדברים. 95-הילדים שילדו לו נאמד ב
העדיף מוחמד עלי אחדים מבניו על פני  

,  בכורו המאומץ, בינו לבין אברהים עלי. האחרים
.  שררו יחסי כבוד והערכה הדדיים עמוקים ביותר

אבל במיוחד אהב מוחמד עלי את בנו הבכור  
אלא שטוסון מת בגיל צעיר  . טּוסּון, הביולוגי

.  והמוות הפתאומי הזה שבר את לבו של אביו
מוחמד עלי ניהל גם את חיי משפחתו  , מכל מקום
.ביד רמה

החל זכרונו של מוחמד עלי לבגוד בו  , 1848-ב
באופן  (. דמנטיה)ולבסוף הוא שקע בשיטיון 

אלא  . אברהים פחה, הועבר השלטון לבנו, טבעי
שהוא כבר היה חולה מאוד ולאחר שלושה  

במקומו עלה לכס  . בעוד אביו חי, חודשים מת
נכדו של מוחמד עלי ובנו  , השלטון עבאס חלמי

,  שהתגלה עד מהרה כשליט חלש, של טוסון
.  אשר נכנע ללחצים וביטל רבים מחידושי סבו

,  אבל זה–נרצח עבאס , לאחר שש שנות  שלטון
.כבר סיפור אחר, כמובן

הוא נקבר במסגד  . 1849-מוחמד עלי עצמו מת ב
אותו בנה בחייו  , המפואר הנושא את שמו

השושלת שיסד המשיכה לשלוט  . במצודת קהיר
,  עד שהאחרון בה, במצרים כמאה שנים נוספות

,  1952הודח בהפיכת הקצינים של , המלך פארוק
שהפכה את מצרים לרפובליקה והעלתה לשלטון  

.נאצר-את מוחמד נגיב ועבד א



מסגד מוחמד עלי מתנשא  : ברקע
בציור של לואיס  , מעל מצודת קהיר

.1878-מ, קומפורט טיפני


