
הגיעה ארצה עם הלוחמים  , הֵֵקייס והָיַמן בחצי האי ערבהיריבות שנולדה בשחר ההיסטוריה הערבית בין שבטי

והטרידה את האוכלוסייה הערבית המֵקומית עד שלהי שלטון המנדט הבריטי 636המוסלמיים שכבשו את הארץ בשנת 

ציור . הסתערות לוחמים בדואים: בתמונה
.רוברט טלבוט קלישל19-מהמאה ה



התחילו,לספירההראשוןהאלףלפניעודאוליי,פעםאי

בשתילהתאחדערבהאיבחציהפזוריםהבדואיםשבטי

.וימןקייסהשמותאתקיבלוהזמןשבמשך,נפרדותמסגרות

שבוהמקוריהאיזורלפיהללוהשבטיםאתלחלקנהוג

האיחצימערב-שבצפוןאז'בחיגהקייסשבטי:התגוררו

שתיביןהיחסיםהיומלכתחילה.בדרומוהימןושבטי

תנאיגרמוהזמןובמשךמאודבעייתייםהללוההתארגנויות

ביניהםגוברתליריבותימיםאותםשלהקשיםהחיים

.ממששלקרבותלכללשהגיעה

התאסלמו,ערבהאיבחצישלטונוותחילתמוחמדהופעתעם

שבמהלכןבמלחמותוהשתתפולצבאוהצטרפו,הפלגיםשני

,אפריקהצפון,התיכוןהמזרחכלהמוסלמיםידיעלנכבשו

והןהקייסיםהן.אסיהובמזרחבהודועצומיםושטחיםספרד

מהםקטןוחלקולסוריהישראללארץאזהגיעוהימנים

ממשיכיםהשארבעוד,המיושבהאיזורבשוליהתמקם

עלשמרובארץשנותרואלה.המוסלמייםהכיבושבמסעות

כפריםאועריםכאשר,הימיםברבותאבל,הנוודיאופיים

,אחראוזהבדואישבטעםהסכמיםכרתוהן,להגנהנזקקו

לאלימניםהקייסיםביןהיריבות,מקוםמכל.לעזרתםשיבוא

,(אזרחיםמלחמות)"פיטנות"שלושביניהםפרצוואפילופגה

.זהכנגדזהלחמושבהן

לוחמים בדואים  !" קדימה"
בציור  רומנטי של אדולף  

.19-מאמצע המאה ה, שראייר



, 661בשנת , ליפות בית אומיה'כשהוקמה ח

החליף  , קירב מועאוויה, והתמקמה בדמשק

בזכות  , את שבטי הימן, הראשון בשושלת

קשרי נישואין בין משפחתו לבין אחד 

עשו  , 680בשנת , עם מותו. השבטים הללו

שבטי הימן ככל יכולתם כדי לוודא את מינויו  

הבא ובכך לחליף , בנו של מועאוויה, של יזיד

.  מעמדם המיוחד בצמרת השלטוןאת לשמר 

תמכו בהכתרת  , לעומת זאת, שבטי הקייס

ההכרעה בעניין נפלה  . ממשפחה אחרתחליף 

ביקעה בקירבת  , רהיט' בשדה הקרב במארג

לוחמי הימן הביסו כאן  : 684בקיץ של , דמשק

את לוחמי הקייס ובסופו של דבר אכן נעשה 

אלא שתוצאות הקרב יצרו  . לחליףיזיד 

שהם , הקייס רגשות קשים כל כךבשבטי 

,  פתחו בשורה ארוכה של התקפות תגמול

עד תום שלטון בית אומיה  , שניםשנמשכו 

.750בארץ בשנת 

אל  "התקפות התגמול של שבטי הקייס כונו 

כי כל התקפה כזאת נמשכה  , (הימים" )איאם

אולם גם כך הם הצליחו לגרום . רק יום אחד

.  של אדולף שראייר, 19-מהמאה הציור. בדואים חוזרים עם שללםלוחמים -" לאחר הפשיטה".  לימנים אבידות ונזקים משמעותיים ביותר



הוחלף שלטון בית אומיה  750בשנת 

השליטים החדשים . בשלטון בית עבאס

העבירו את מרכז שלטונם מסוריה  

.  763שם נוסדה בגדאד בשנת , לעיראק

להעברה זו הייתה משמעות רבה בסוריה  

כי התרחקות העבאסים  , ובארץ ישראל

מהאיזור צימצמה את הגנתו מפני  

הבדואים ואלה חזרו לעלות על שדות  

האיכרים לא יכלו  . המזרע עם עדריהם

לעמוד בנזקים שנגרמו להם ותוך פחות  

מחמישים שנה החלו לנטוש את  

ככל שהשטחים המעובדים  . אדמותיהם

השתלטו עליהם הבדואים ומכיוון  , נזנחו

החל המדבר להתפשט  , שלא עיבדו אותם

.בעיקבותיהם מערבה
.1870), רום'אן ליאון ג'ציור של ז)בדואים בנדידה : מבשרי המדבר



שטחיבכללשלוטניסתהומשםבמצריםבירתהאתקבעההיא,909בשנת,הפאטימייםהחליפיםשושלתלשלטוןכשעלתה

ארץעברההפאטימיתהשושלתשלקיומהשנותובכלעליהגדולהפשוטהייתההזאתשהמשימהאלא.המוסלמיתהאימפריה

.מהארץחלקיםעלהשתלטותכדיעד,הנושבתהארץתוךאלהמדברמספרבדואיםשבטיםפשיטותשלקבועיםמחזוריםישראל

הם.אותםוהרסו–נוצריםהיועדייןהגדולשרובם–האיכריםשלהמזרעשטחיעלעדריהםאתהבדואיםהעלוכזאתהתקפהבכל

שכספיםומאחרמיסיםלשלםיכלולאשנפגעווהעירוניםהאיכרים.לשפלהגיעוהמסחרשיירותחמסו,העריםתושביאתשדדוגם

וחוזרהמדברלספרשובהבדואיםאתשהדף,ישראללארץצבאבשיגורהחליפותהגיבה,הפאטימילאוצרחשוביםהיואלה

שבועה,האחרלצדהיסוסללאעברואחדצדנאמני,הסכמיםהופרושבהם,פוסקיםבלתיתככיםלזירתהפכההארץ.חלילה

.אויביהםלידיאותםיסגירושלא,ביותרהקרוביםבתומכיהםאפילולבטוחיכלולאמנהיגים,נתינתהלרגעירקמחייבתהייתה

...ולכיבושיהםלפשיטותיהםהבדואיםיצאושוב,למצריםהצבאחזרוכאשר

.  בדואים אורבים לשיירה
של  19-ציור מהמאה ה

.אדולף שראייר



,  וקים היו תורכמנים מוסלמים'הסלג

ממרכז אסיה ותוך  11-שיצאו במאה ה

הקימו אימפריה אדירה  , יחסית, זמן קצר

כולל  , שהשתרעה על רוב המזרח התיכון

בתחילה הם גוייסו על ידי  . ארץ ישראל

השושלת הפאטימית כדי לסלק את  

השבטים הבדואים שפשטו על תושבי  

הקבע העירוניים והכפריים כאחד בכל  

אולם עד מהרה  (. הלבנט)שאם -איזור א

הם הפכו בעצמם לכובשים והשתלטו על 

אותה כבשו  , כולל ירושלים, הארץ כולה

הצליחו  1097-אומנם ב. 1073-ב

–הפאטימים לכבוש את הארץ מחדש 
אך שנה אחת בלבד לאחר מכן הגיע  

...ארצה מסע הצלב הראשון

(צייר לא ידוע. )וקיים בקרב'פרשים סלג



שהדברייתכן.המדברמספרהבדואיםבפשיטותיחסיתרגיעהשררה,בארץהצלבניםשלטוןשלהסוערתבתקופהדווקא
הפרעהללאלרעותתשלוםתמורתלהםוהירשולעדריהםמירעהלמצואהנוודיםשלבצרכיהםהכירושהצלבניםמכךנובע

google):המקור.בקרבצלבניםשלציור:בתמונה)הצלבניתירושליםממלכתבשטחי sites.



הסולטןידיעל,ישראלמארץהצלבניםשלהסופיסילוקם

לדגםהאיזוראתהחזיר,1291בשנת,בייברסהממלוכי

,חזקשלטון,צבאיכיבוש:משכברהאופייניהנדנדה

לאחרשנה220-כ,וכך.חלילהוחוזרהתפוררות,דעיכה

:בזירהחדשגורםהופיע,הארץעלהממלוכיםהשתלטות

.העותמאניתהאימפריה

סליםהסולטןהיההממלוכיםמידיהארץאתשכבשמי

בעולםהראשונותהפעמיםבאחתשהפעיל,הראשון

בשדהתותחים-התיכוןבמזרחהראשונהובפעםבכלל

בקיץאירעההצדדיםשניצבאותביןההתנגשות.הקרב

סלים.בסוריהלחלבשמצפון,דאביקבביקעת,1516

שאון.להפגיזםהחלושםלמלכודתהממלוכיםאתמשך

גרם,הממלוכיםשלסוסיהםאתהבהילהתותחים

היהמכןלאחר.נהרגוורובם–בשורותיהםלמהומה

ובסופוקצרזמןשלענייןרקכולהומצריםהלבנטכיבוש

המזרחכלעלהעותמאניתהאימפריההשתלטהדברשל

.אפריקהוצפוןהתיכון
הסולטן הממלוכי בייברסהסולטן העותמאני סלים הראשון  



נזקיםוגרמוארצהשחדרוהבדואיםפשיטות.ונמרץיעילבארץהעותמאניהשלטוןהיהבתחילה

מיסיםלגבייתמסודרתמערכתהקימוהעותמאנים.לחלוטיןחדלו,הקבעלתושביגדולים

.בכפריםוהחקלאותבעריםוהמסחרהמלאכהלשיפורהוקדשמיוחדמאמץ.יציבהיהוהשלטון

והכפריםהמדברספרלאורךשניבנומצודותשלשורההקמתידיעלנבלמוהבדואיםחדירות

.התיכוןלמזרחהאופיינית"השליטהנדנדת"לנועשובהחלהאזאולם.להתרחבחזרווהערים

העותמאניר"החישלהעיליתיחידות,והיאניצריםמרידותפרצוהאימפריהשלשונותבפינות

,"בוזוקיםבאשי"שלהיובארץשנותרוהיחידות.לדכאןנשלחו,בארץוהשלווההסדרעלששמרו

נגדמאבקה.(להלן)שלהםהבצעובתאוותבאכזריותםידועיםשהיו,סדיריםבלתיחיילים

לפי.המזרעשדותעללפשוטהבדואיםחזרו,מכךוכתוצאהמעייניהםבראשהיהלאהבדואים

מאודששיםאךוגמליהםהארץפניעלהםפושטיםארבהכנחילי",ימיםמאותםהתיאוריםאחד

המיסיםגבייתגם."וחוםעירוםשיממוןומותירים...ירוקמזוןשלהמותרותעללהתענג

בכסףמישרתםאתקנו,בקושטאהמרכזיהשלטוןידיעלשמונו,המחוזותמושליכי,התדרדרה

.נפשםכאוותהתושביםאתועשקועצמםלטובתמיסיםהטילו,ההשקעהאתלהםלהחזירוכדי

,בפרטובירושליםבכללבארץהיהודיםשלסיבלםאתבפירוטמתאר18-המהמאהידכתב

,שופטוכלעירמושלכל":שיכלוככלהיהודיםאתשסחטו,השליטיםשלהבצעמרדיפתכתוצאה

".לבוושרירותזדונותלכללמירמסשמםהמוסלמיםמבניסתםעריץוכלמישרהנושאכל

מקום)ולדמשקלקושטאי"אשביןהמקוםריחוק"כי,זהבענייןכתבקלייןשמואלההיסטוריון

כסףלאסוףורצץעשק,חפץשליבומהעשהופחהפחהשכלגרם(למלךהמישנהמושב

היהודיםתלונותלאוזניהםבהגיעבדמשקעליוהמושליםשלאפםחרוןאתושיכךשיחד...ובכסף

-אבןבימינגדשההייסוריםסאתאבל,בארץמקוםבכלהיהכזהמצב.בירושליםהמושליםעל

לאלדרושזהשלבעיניוהיהקטןדבר.בירושלים(.ג.ב–1622-1627)ז"שפ-ב"שפבשנותפרוך

וכאשר;כאלהדבריםועוד(.ג.ב-סבון)בורית,שומשמיםשמן,זיתשמןגםאםכי,כספיםרק

אייםגם.הואעליהםשהטילבמחיריםממנוולקנותהלשובהעדהאתהכריח,אצלוהכמותרבה

"...הסוהרבביתארוכיםימיםשםהקהלמחשוביוכמהתלייהשלאיוםפעםלא

ר העותמאני  "עילית החי–יאניצארים 
, כל עוד הוצבו בארץ. 15-17במאות 

.נשמר כראוי ביטחון התושבים



בארץשנותרוהמעטיםהצבאאנשיגםהלכוהמושליםשלבעיקבותיהם

ומיצרכיכספיםבסחיטתהתמקדו,הצבאיתפקידםאתלמלאובמקום

מכיוון,הםגםנפגעוהעריםתושבי.להגןנועדושעליהםמהכפרייםמזון

מיהרווהבדואיםהמסחרשיירותאתלאבטחהפסיקוהצבאשאנשי

.בסוחריםקשותשפגעושודלפשיטותזאתלנצל

ימיםבאותםלעסוקהירבו,עצמםהמושליםגםולפעמיםהצבאאנשי

.גדולביקושלוהיההמעורערהבטחוניהמצבשנוכח,חםבנשקבסחר

גדלמכךוכתוצאהידיהםאתעליולהניחשיכלורובהכלמכרוהם

.הארץברחביאלימההתנגשותבכלהנפגעיםמספר

דואי חמוש ברובה מאבטח את אשתו  ב
.  כנראה בחוף ים המלח, בעת נדידה

(19-תחריט מתחילת המאה ה)

שאורכו , הרובה. 17-שיוצר בדמשק כנראה במאה ה, רובה בדואי טיפוסי
ליריה אחת בלבד של כדור עופרת גדול  , נטען מהלוע, מטר1.20כמעט 
.  מ"מ16בקוטר , יחסית



חמוש מעשן " באשי בוזוק"
ציור של סטניסלב  . נרגילה

.19-חלבובסקי מהמאה ה

כתפיעלהונחהלבנטברחביהאזרחיםביטחוןעלשמירהשלהכבדהנטל

.המחוזותמושליידיעלהופעלושיחידותיהם,סדיריםהבלתי"בוזוקיםבאשי"ה

הגורמיםביןהיוהם,להיפךאלאבנטלעמדולאשהם,הייתההבעיה

.לקיומוהעיקריים

."שבורראש"משמעותובעברית:טיבןעלמעידהללוהיחידותשלהשםעצם

,ביריוניםשלרבמערבהורכבוהן."דפוקראש":לומראפשרימינובתבעברית

כדי,מהםירחקרגילאזרחשכל,ממושמעיםובלתיפרועיםשלשםלהםשיצא

מכלכסףסחיטתהיהמעייניהםבראששעמדמה.איתםמהסתבכותלהימנע

ביחידהלשרתכדימהםשנדרשהתשלוםאתלכסותכדי,להםשנזקקמי

בסכום,העותמאנימהשלטוןתפקידואתקונההיההחילמפקדשכן.הזאת

,בתורם,ואלהתחתיוששירתוהקציניםתפקידיאתמוכרהיהכןאחרי.נכבד

מגוייסכלהיהלכךבנוסף.ליחידתםלהצטרףשרצהמימכלהכסףאתגבו

כלאומנם.ונשקו(אחידההיתהשלא)תלבושתו,סוסואתבעצמולרכושחייב

.לחודש*גרושאלףקיבלהיחידהמפקד:חודשיתמשכורתקיבלביחידהאחד

גרוש60קיבלפשוטוחייללדרגתםבהתאםגרוש150עד300קיבלוקציניו

שבדרךהיתההבעיה.לסוסוומספואליוםדלהלחםמנתלכךובנוסףלחודש

!חודשים14כעבוררקלעיתים,באיחורמשכורתםאתהחייליםקיבלוכלל

כספיתבסחיטהמסתייםהיה,לאזרח"בוזוקבאשי"ביןמיפגששכל,פלאלא

..."החוקאיש"לטובת

כלומר,"נדרמריה'ג"הוקמהובמקומו1878-בפוזר"בוזוקיםבאשי"הילח

.משטרה
________

גרוש20,(פיאסטרגםשכונה)הגרוששלערכוהיה19-ההמאהבאמצע*

שלחודשיתמשכורת:כלומר.דולר43.31שווהדולראותוימינובערכי.לדולר

.דולר130-כשווההיתהחייל



היתהבארץהחייםעלשהיקשוהבעיותאחת

בעליוסתםדרכיםשודדישלהמתמידהאיום

התפרסמובמיוחד.ומטענםנוסעיםעל,זרוע

אםעל,גושבאבוששלטוהשייכיםזהבתחום

של30-השנותשעד,לירושליםמיפוהדרך

להגיערגללעוליהניחולא19-ההמאה

לאאבל..."מעברדמי"תשלוםללאלירושלים

,דרךעוברישתקפושודדים"סתם"גםחסרו

.אותםרצחוגםולפעמיםשדדו

שעלתה,החסידיהודה'רמקבוצתיהודי

לעבוראין"כי,אזכתב,1700-בארצה

(במסחרלעסוקכלומר)וליתןלישא,בדרכים

מגזלניםמסוכניםהדרכיםכי,אפשראי

לעבוראופןבשוםאפשרואי.בדרךשחומסים

מפחד,ביחדשיירהידיעלרק...בדרך

בדרךשאורביםהערבייםשהםהגזלנים

..."ברשתםלחטוף

ציור של  , שיירת סוחרים
19-פרידריך פרלברג מהמאה ה



כפרים:החסותדמי"תעשיית"בארץפרחה,הביטחוןמהתערערותכתוצאה

שבטיםשלפשיטותמפני,תשלוםתמורתעליהםלהגןבדואיםשבטיהזמינו

שללהשתייכותםבהתאם,הימןלצדאוהקייסלצדאםהזדהוכךולצורךאחרים

כשפרצוזאתבדרךהלכועירוניותמשפחותגם.התקשרושעימםהבדואים

.וחברוןירושליםובסביבותשכםבהריבעיקר,ביניהןסיכסוכים

פעםמידי":הבאיםהדבריםאת"ויישובהישראלארץ"בספרוכתבצביבןיצחק

אתמלהיב,שוניםבמקומותמתגלה(.ג.ב–לימניםהקייסיםבין)הישןהריבהיה

אלהלקרבנערכיםהיואחתעדהאואחדשבטבני.דמיםלשפיכותוגורםהיצרים

...אחיהםנגד'זרים'עםלהתקשרכדי,והדתהדםקשריאתושוכחיםאלהמול

בעוד,לבןהיהשדגלם,הימניםאלהשתייכו,ונוצריםמוסלמים,לחםביתאנשי"

זובחלוקהקביעותכלהיתהלאאבל.אדוםהיהודגלםקייסיםהיוחברוןשתושבי

.חברוןאנשיגםנפלגומאוחרותידיעותולפי

בירושלים.ימניםהיוגושואבודורהואנשיהקייסיםשלטוובצרעהנטיףבבית"

גם.בקייסיםצידדווהנאשאשיביםאלדים'שהחבעוד,לימניםהחוסייניםהשתייכו

תמכההאדי-אלעבדומשפחתקייסיםהיוטוקאןבית:מחנותלשנינפלגהשכם

".בימנים

מרבותאחתדוגמהמהווהימיםבאותםשםשהתרחשאירוע:חברוןואגב

שניבחברוןהיוימיםבאותם.הבדואיםשלחוקםלחםשהיווהמירמהלבוגדנות

רובע.יהודהבמדברשנמצאוהבדואיםעםבהסכמיםנקשרושתושביהם,רובעים

בשלב.הקייסשבטיעםהתקשרהאחרוהרובעהימןשבטיעםהתקשראחד

קראוושניהםפיזיתהתנגשותלכללהללוהרובעיםביןהיחסיםהגיעומסויים

נכנסו,ברצוןנענוהבדואים.הגנההסכמילהםהיושעמהםהשבטיםאתלעזרה

תושביהםכלאתבהשאירם,כאחדהרובעיםשניאתתוםעדשדדו...והעירה

.ועריהבעירוםממש

1839, ציור של רוברטס, חברון



בזכותו,יחסיתיציבמשלטון18-הבמאההגלילתושבינהנו,ושכםיהודההריערבייבקרבהפילוגלעומת

מרכזם–אז'מחיג17-הבמאהארצההגיעזהשבט.זיידאניאלמשבטעומראלדאהרהבדואיהשייךשל

חכרמסוייםשבשלב,זיידאניאלעומרהיהאזהשבטראש.בטבריהוהתיישב–הקייסשבטישלהעתיק

בטבריהנולד,עומראלדאהר,בניומחמשתאחד.וסביבתהבטבריההמיסיםגבייתאתהגלילממושל

והגןהבדואיםנגדבמאבקםבסביבהלכפרייםסייע,מנהיגותכושרגילההואצעירמגיל.1690בסביבות

והתחתוןהעליוןבגלילהראשיהמיסיםחוכרנעשההואכךכדיתוך.העותמאניתהפקידותבפניעליהם

להדיחניסהדאזדמשקמושלאומנם.וצפתנצרת,בטבריההמושללתפקידכמקפצהלושימשזהותפקיד

אותוהדף,חרבושכירישבטומבנישהורכבכוחעםנגדויצאדאהראך,צבאיותמערכותבמספראותו

אותםגםהביסהוא,נצרתלתושביהציקושכםמאיזורבדואיםשבטיםכאשר.שלטונותחוםאתוהרחיב

–הגליללעברלהתפשטלבנוןמדרוםושיעיםדרוזיםכשניסו.שליטתולאיזוריזרעאלעמקאתוהוסיף
.בשטחלשלוטלושסייעוהגלילברחבימצודותרשתבהקמתרבותהשקיעהואבמקביל.אותםגםהיכה

אתהזמיןהוא1738-ב:בטבריההיהודיהיישובחידושבזכותכבודשלמקוםלדאהרשמורהיהודיםבקרב

,עלהקום":לרבכתבהוא.מחדשיהודיתקהילהבהולהקיםלטבריהמאיזמירלבוא,אבולעפיהחייםהרב

הצטרפושבתחילה,קהילהבטבריהוהקיםלהזמנהנענההרב".אבותיךארץהיאכיטבריהארץאתרש

(ויקיפדיה. )שייך דאהר אל עומר.השייךידיעלהוזמנוהםשגם,יהודייםמלאכהובעליסוחריםאליה

אופקיםהשייךלפניפתחהחדשהמקום.בטבריההיהאזשעד,הקבועמשכנואתאליהוהעבירעכואתגםדאהרשייךכבש1750-ב

שגידלו,קשהולחיטהלכותנההמוצאנמלעכוהיתהימיםבאותם.והתבואההכותנהסחרהיהשבהםהבולטיםאחד.חדשיםרווחיים

.הונואתמאודהגדילוהדברלסוחריםהפלחיםביןמתווךנעשהדאהרשייך.אירופהסוחריידיעלמבוקשותוהיוהגלילבעמקיהפלחים

לכדוהיםשודדיכאשרהחלואלהקשרים.התיכוןהיםבמזרחהשארביןשפעלו,ממלטההיםשודדיאצלדאהרמצאלרווחיםנוסףמקור

...בחיובלהצעתםנענהדאהר.מטענןאתלרכושלדאהרוהציעויפונמללידאוניותחמש

כך.הצורךבעתגדולותאוניותלעגוןיכלושם,חיפהעלעומאראלדאהרהשתלט,עכונמלשללקיבולתמעברגדלההימיתכשהתנועה

.התיכוןיםבמזרחהיםשודדישל"הביתנמל"לחיפההפכה

ממקומהקילומטריםשלושהבמרחק,יותרבטוחבמקוםמחדשאותהובנהאותההרסולכןלהגנתהנוחלאחיפהשלשמיקומהחששדאהר

.בימינוחיפהשלהתחתיתלעירהגרעיןהיהזה.להגנתהמצודה,הכרמלבמידרון,מעליהובנהבחומהאותההקיףגםהוא.הקודם



שמנהכוחבייעלישלח1771-ב:כןעליתר.ההדחהאתומנעדאהראותועצר

שכאןאלא.בכךהצליחדאהרשלובסיועו–דמשקאתלכבושכדי,אישאלף30

למצריםוחזרהעותמאניהסולטןשללצידועברהכוחמפקדכאשר,הכלהתהפך

בשלב.בעכודאהראצלמקלטומצאלהימלטנאלץהלה.בייעליאתלהדיחכדי

הגיעהמלחמהפרוץשעם,הרוסיהציעםשותפותלהסכםהשנייםהגיעוזה

.אירופהכלאתוהקיףהבלטיביםמבסיסושהפליגאחרי,התיכוןיםלמזרח

3000שלותגבורתאספקהלעכולהעבירהרוסיהצידאג,ההסכםבעיקבות

שבוכיבושיםלמסעבייועלידאהריצאו,זהכוחבסיוע.מאלבניהחיילים

נחתם1774ביולי21-באולם.ועזהיפוכולל,ישראלארץרובעלהשתלטו

בייעלי,העותמאניתלאימפריהרוסיהביןהשישיתהמלחמהאתשסייםהסכם

ההזדמנותזוהייתה.תומכיםללאנותרעומר-אלודאהרנהרגשם,למצריםחזר

,זאר'גאלאחמדעלהוטלההמשימה.ממנולהיפטרהעותמאניהסולטןשל

כסףסכוםעםמשורותיוערקאך,דאהרשלבשירותופעליותרמוקדםשבשלב

עכועלמצורזאר'גאלהטיל,העותמאניהציבסיוע.השייךשלמקופתונכבד

הבין1775באוגוסט29-ב.להילחםוסירבובובגדודאהרשלמאנשיוחלקואילו

גילהכךכדיתוךאך,מהעירלהימלטמיהרהוא.אבודהשמלחמתודאהר

שלמלוחמיוקבוצהאותותקפהואז–עצרהוא.מאחורנותרהעאישהשפילגשו

האימפריהעםברית,כביראלבייעלי,מצריםשליטעםביחדשכרתבכך,העותמאניםמבחינתהסאהאתדאהרהגדיש,דברשלבסופו

.(1768-1774)השישיתעותמאנית-הרוסיתהמלחמהבימיהרוסית

שלחהוא.מצריםעצמאותעללהכריזבכוונותיושחשד,השלישימוסטפההעותמאניהסולטאןעםביחסיוהסתבך,דאהרשלידידו,בייעלי

,בייעליאתלהדיחכדי,למצריםמדמשקצבאיכוחכשיצא.ארצועצמאותעלהכריזואכן–אותםלכדהלהאך,בייעליאתלרצוחמתנקשים

..."וייראויראולמען"הסולטןארמוןבחזיתנתלהשם,לקושטאונשלחנכרתראשו,למוותנורהדאהר.זאר'גאל

העירכיבושאתמנפוליאוןלמנועהצליחכאשרהתפרסםהשארוביןבמקומועכולמושללהתמנותזאר'גאלזכה,דאהרשלסילוקובעיקבות

.1799-ב

מקובל על  ה, עלמין מוסלמי בעכוקבר בלתי מסומן בבית 
. עומרתושבי המקום כקברו של דאהר אל 

(ויקיפדיה, מעלה היצירה: תצלום)



.ארצהשחשהמצריהצבאעםקשים

האימפריהשלבקיומהצורךבריטניהראתהימיםבאותם

רוסיההתפשטותבפנימחסוםשתשמשכדי,העותמאנית

היבשתיהקשראתלקטועהעלולה,התיכוןהמזרחלתוך

שלמאמציהאתתאםזהאינטרס.להודובריטניהבין

הרוסיםהתקדמותאתלמנועהונגריה-אוסטריהקיסרות

תמיכהחייבזהאינטרסיםצירוף.הבלקניםלתוך

לגביהשהיווההאיוםוסילוקהעותמאניתבאימפריה

כוחכאשר1840-באירעכךואכן.בארץהמצריהמשטר

והצבא–הלבנטלחופיהגיעעותמאני-אוסטרי-בריטי

.נגדולעמודהצליחלאהמצרי

כעת  . העותמאנים מיהרו לחזור ארצה ולחדש את שלטונם

נדמה היה שהמשטר שלהם נחלץ מהשחיתות שאכלה בו
של הצבא העותמאני בימי התנזימאת" המראה החדש"

אחתבבת.מצריםשליט,עלימוחמדשלהמאומץבנו,פחהאברהיםידיעלכיבושועם,גדולהטלטלהכולוהלבנטעבר1831-ב

מיידכמעטניכרווהתוצאותעתלאותהמודרניותאירופיותמימשלבשיטותשנקט,חדשבשלטוןהמנווןהעותמאניהשלטוןהוחלף

מידונהנוהםאמנם.מרוציםהיולא,זאתלעומת,הפלאחים.בהןפרחשהמסחר,העריםתושביהיומכךבמיוחדשנהנומי.בשטח

למיסיםהתנגדוהםשנימצדאך,המזרעמשדותהבדואיםאתוהרחיקבדרכיםהביטחוןאתשהחזיר,החדשהשלטוןשלהחזקה

קרבותשורתאחרירקשדוכא,גדולפלאחיםמרדבארץפרץ,מכךכתוצאה.בצבאהשירותלחובתובעיקרעליהםשהטילהגבוהים

אחרת,שלהםהשלטוןבמערכתמוחלטשינוילחוללעליהםכי,לעותמאניםהבהירפחהאברהיםידיעלהלבנטכיבוששכן.לכןקודם

.(מחדשאירגון)"תנזימאת"התוכניתבמסגרת,השלטוניהמיבנהכלשלעמוקשינויהייתההתוצאה.תתפוררשלהםהאימפריהכל

לרחביהתקיןהמימשליתרונותאתלהביא"שמטרתו,השינויעלד'מגיאלעבדהסולטןשלבהצהרה1839-בהחלזהתהליך

והפליליהאזרחיהחוקאימוץאתשכללה,מאודשאפתניתתוכניתזאתהיתה."חדשיםמוסדותשלהקמתםבאמצעותהאימפריה

כלליםוקביעתהאימפריהמחוזותשלמחדשאירגון,באירופההמקובלתלרמהלהביאוכדי,הצבאשלמחדשאירגון,הצרפתי

.הראשונההעותמאניתהחוקהקבלתעם1873-בהסתיימההתנזימאתתקופת.המסחרולקידוםהציבוריהשירותלשיפורחדשים



העולהסרתכי,שובהורעהאישיהביטחון:כלקודם.הקשיםיוםהיוםבחייהתבטאולאהגדולותהתוכניות,במציאות

חשבונותלסילוקקרבותפרצובארץשוניםובמקומותלימניםהקייסיםביןהטינהשלהמעצוריםאתשיחררההמצרי

.יהודהבהריבמיוחד,מאודוקטלניותמשתתפיםרבותהיואלהמלחמות.הללוהסיעותשתיביןישנים
שמותעשוהן",אביצורשמואלההיסטוריוןלדברי

גם,היוםלאורונעשוגלויותהיוהן...יהודההריבאוכלוסיית

אחד.התורכיוהצבאהפחותולעיניירושליםחומותמול

,שומםשטחאזשהיתה,בטלביהנערךהאלההקרבות

דאזהבריטיהקונסול".העתיקההעירמחומותכקילומטר

הקרבאתבספרומכןלאחרתיאר,פיןיימס'ג,בירושלים

בוזוקים-והבאשיהסדירהעותמאניהצבאכיוסיפרהזה

אףסקרנייםקציניםוכמהללוחמיםהפריעולאבירושלים

במוהקרבאתלראותלהיטיבכדילהםסמוךהתמקמו

...עיניהם

60-הבשנותרקחדלווהןשנה16נמשכואלההתנגשויות

עזיז-אלעבדהעותמאנישהסולטןאחרי,19-ההמאהשל

השייכיםמישרותאתאזביטלהוא.קץלהןלשיםהחליט

פקידיםהתמנוובמקומםהמרכזיהשלטוןשלהמיסיםכגובי

נהרסוהשייכיםשלוהמצודותהמיבצרים.עותמאניים

המלחמהרוחותהחלואזרק.נפגםשלהםהרשמיוהמעמד

שכן.לגמרילאכיאף,המוסלמיתהאוכלוסיהבקרבלהירגע

תפקידםאתקנושעדייןהמושליםשלהממוןתאוותעלהתגברהלאהעותמאניהשלטוןשלההתחדשותתנופת

.הארץבתושביכמקודםלפגועוהשחיתותהשוחדמשטרחזרמהרהועדהמרכזימהשלטון

מיפובדרךמהנוסעיםהמעברמסגבייתאתחידשוגושאבוהכפרשבני,כךכדיעדאזהחמירההביטחוןהתדרדרות

האוניםחסרהפחהעלאיוםתוך,ממשלהפקידישניורצחתפסאף,גושאבומוסטפה,הכפרממנהיגיאחד.לירושלים

.לכנופייתומישהויפריעאםהעיראתשיתקוף,ירושליםשל

תצלום מסוף  . על פני הכפר אבו גוש, ירושלים-כרכרה עוברת בדרך יפו
(צלם לא ידוע. )19-המאה ה



אתאיחר"גושאבומוסטפהכי,לומרשאפשראלא

מישטרבארץשררכברימיםבאותםשכן,"הרכבת

הזרותלקונסוליותרבהעוצמהשנתן,הקפיטולציות

דיפלומטיולחץגדולהזעקההקימוואלהבירושלים

,נרצחאפילואו,נפגע,נשדדשבומקרהבכלכבד

השלטון.ממנהאולירושליםבדרכושלהןנתין

מגדלי17הקמתידיעלללחץהגיבהעותמאני

בהןוהושיבלירושליםמיפוהדרךלאורךשמירה

למרות.הנוסעיםעללהגןהיהשתפקידםחיילים

לדרךשיצאונסים'הדיליזנהגושניםבמשך,זאת

.שודדיםלהרתיעכדי,בשיירהכמעט,יחדיולנסוע

לליוויזוכיםהיומאודחשוביםזריםאורחים

צבאיומשמרשלהםהקונסוליםשלהקוואסים

,וכך.נדרמים'גשלמשמרלשכוריכלוסתםותיירים

לצאתהנוסעיםיכלו,19-ההמאהסוףלקראת

.פחדללאלדרכם

נותרו , 19-ירושלים במאה ה-מגדלי השמירה שהקימו העותמאנים בדרך יפו17מכל 
השני בשטח מנזר השתקנים בלטרון   , בשער הגיא( בתצלום)האחד : רק שלושה

(פיקיויקי, אבישי טייכר: תצלום). והשלישי  במשמר השבעה



אומסיניהשרוןלאיזורשהגיע,דלשבטעשרההתשעהמאהבראשיתהיהקישקאבוערבשבט
להיותמוכניםשהיו,ושבטיםמשפחותאליוונספחוהתחזקהוא19-ההמאהבמהלך.ממצרים
לאהוא,תקוהפתחלביןבינוהטוביםהיחסיםכלעםאולם.ביטחון-חסותתמורתלוכפופים

ארבעהנהרגובה,המושבהעלהסביבהערבייכלשלבהתקפה,1921במאורעותלהשתתףהיסס
פתחנציגילביןבינוסולחהאורגנה1923-ובכךעלהצטערהשבטשראשנראהאולם.ממגיניה

.המושבהאתקישקאבובניעודתקפולאמאז.שפיראאברהםהשומרובראשםתקוה
.1923-בסולחה שנערכה ב, אברהם שפירא לוחץ את ידו של שייך אבו קישק: בתצלום

בקשת הגנה משבט בדואי כלשהו הובנה  

כבקשה לכרות ברית הדדית  19-במאה ה

,  עם השבט הזה והבטחה לסייע גם לו

מתיישבי פתח . במקרה שיזדקק לכך

שביקשו עם עלייתם על  , תקוה הראשונים

שבט אבו  , הקרקע את הגנת שכניהם

לא הבינו כנראה את משמעות  , קישק

פגיעה  "כי , שמואל אביצור כותב. הדבר

.(  ג.ב–של שבט בדואי )בבן חסות 

פירושה פגיעה בשמו הטוב וביוקרתו של  

בעל החסות ומעשה זה חייב תגובה  

במקרה כזה כל בני הברית  . מתאימה

.  בלוחמים ובציוד, חייבים לעזור בכוח

,  ידוע מסע הקרב של אנשי אבו קישק

חרתי  -שיצאו למלחמה באנשי אמיר אל

ראשוני  –' בני בריתם'מעמק חפר ופנו ל

בבקשה להצטרף למסע  , פתח תקוה

פדו את  בני הברית הנדהמים . המלחמה

' כלכלית'בהשתתפות , עצמם בקושי רב

קפה וסוכר  , בלבד וסיפקו אורז

..."ללוחמים



ברובהארץתושביחיושבהםאפשרייםהבלתיהתנאים

לכךגרמו,התנוונותובגלל,העותמאניהשלטוןתקופת

עלבהרבההתושביםמספרעלהלאהתקופהרובשלאורך

בכפריםאזהתגוררההאוכלוסייהרוב.נפשאלףמאה

.בודדיםאלפיםרקהתגוררוהעריםשברובבעוד,קטנים

היתהועכוטבריה,ירושליםכגון,מעטותבעריםרק

.יותרגדולהאוכלוסייה

נסיונותבגלל,19-ההמאהשלהשנייהבמחציתרק

,הקפיטולציותומשטרהעותמאניהשלטוןשלההתחדשות

גידולגםהתחיל,בנעשהאירופיתלהתערבותפתחשנתן

.באוכלוסיה

הבדואיםשלהחייםאורחאפילוהחל,לכךבמקביל

המזרחרחביבכל,קבעלהתיישבותמנוודותלהשתנות

בימיכברכנראההתהליךהחלהארץבצפון.התיכון

איטיהתהליךהיהבדרומהאך,עומראלדאהרשלשלטונו

לבנותוהחלולנדודהפסיקוהבדואים,מקוםמכל.יותר

:כןעליתר.שלטושבהםקרקעותבקביעותולעבדבתים

פשוט,לכןקודםכךכלנפוציםשהיו,שלהםהשודמסעות

.פסקו

ביןהמשאביםבחלוקתגםלשינויגרםהזההחברתיהשינוי

ביןהשבטאדמותחלוקת-וראשונהובראששבטכלבני

כלחולקהאכןשבהםשבטיםהיו.השונותהמשפחות

היואבל.אותןעיבדוובניהןהמשפחותביןשלהםהקרקע

כלעלבראשםהעומדהשייךהשתלטשבהםשבטיםגם

.שלולאריסיםהפכוהשבטובניהקרקעות

. הבדואית רהט בנגב כיוםהעיר : סוף עידן הנוודות
פיקיויקימתוך אתר , להבה רהטמרכז : תצלום



במלחמתהבריטיםידיעלהארץכיבושאחריבמיוחדאך,בארץהעותמאניהשלטוןשלהאחרונותבשנים,העשריםבמאה

חוסיינימשפחתביןההתנגשותידיעלשהונע,פלשתיני-פוליטי,חדשאופילימניםהקייסיםביןהמאבקקיבל,הראשונההעולם

ובתקופתירושליםערביישלהמסורתיתהאצולהלמעשההיואלהמשפחות.בירושליםהימניתנאשאשיבילמשפחתהקייסית

והכפריםהערביםירושליםתושביהתנהלותאתהכתיבוהןשניםמאותבמשך.ישראלארץערבייכלשללאצולההפכוהמנדט

ביןמהתחרותנבעו,ומדינייםלאומייםבנושאים,בארץעתבאותההערביםשלהפנימיותההתנגשויותכלגם.בסביבתה

.מתחריהןרגליאתלדחוקשלהןההדדיומהמאמץשלהןהשליטהממאבקי,הללוהמשפחות

דירבכפרהתיישבההיא.16-הבמאהערבהאימחציארצההגיעההחוסייניםמשפחת

משפחת)"אסוואדאלמשפחת"כונתהכןועלרמאללהשליד"(השחוריםמשכן)"סודאן

הםהשארבין.הוןלהםשהביאווחריצותתקיפות,מרץבניהגילומלכתחילה.(השחורים

שהעשירו,אריסיםלאלפיאותםוהחכירוויריחורמאללהבאזוריקרקעדונםאלף50רכשו

בזכות.הסלעכיפתלידביתםאתובנולירושליםעברוהם18-הבמאה.יותרעודאותם

בתועםמבניהםאחדנישואיכגון,מיוחסותמשפחותעםנישואיןקשרילהםהיו,עושרם

שלבנה,חוסייןשלכצאצאגדולייחוסלושהיה,חוסייניאלכרמי,עשירירושלמישל

שמהאתהמשפחההחליפהאלהנישואיןבעיקבות.מוחמדשלהיחידהבתו,פאטימה

שםאתמקבלתשהאשהנהוגבה,הערביתבחברהנדירמעשה–לחוסייניאסוואדמאל

.בעליהמשפחת

בין.העותמאניבמינהלמרשימיםלתפקידיםהגיע,1853יליד,חוסייני-אלקאזםמוסה

האיובחציבאנטוליה,בעיראק,בסוריהמחוזותמושל,יפומחוזלמושלמונההואהשאר

.ערב

המופתיתואראת,קאזםמוסטפה,דאזהחוסייניםמשפחתראשקיבל,1890-ב,במקביל

,יהודהבמדברמוסהנביאתרעלהפיקוחאתהחוסייניםקיבלו,בנוסף.ירושליםשל

הרגלעוליאתלארחהכבודואת,רבנומשהשלקבורתוכמקוםהמוסלמיםעלהמקובל

והציבההמשפחהשלליוקרתהרבותהוסיפואלהכל.במקוםשנערכוהשנתיותבחגיגות

.הארץברחביוהןבירושליםהןהערביתהחברהבראשאותה
מוסה קאזם אל חוסייני



בתקופההן,ירושליםעירייתלראשיגםמונוחוסיינימשפחתמבניכמה

אחד.למשפחהנוספתיוקרהשהביאתפקיד,הבריטיהמנדטבימיוהןהעותמאנית

זכה,1917-בירושליםעירייתראששהיה,חוסייניסליםחוסיין,המשפחהמבני

לאחר,לבריטים"העירמפתחותאתמסר"שזהשהואמאחר,במיוחדרבלפרסום

.ממנהנסוגהעותמאנישהצבא

לחלקנחשבההיאשגם,נאשאשיבימשפחתבעינילצניניםהייתהזאתיוקרה

.בירושליםהערביתמהאצולה

,המשפחהראשכאשר,15-הבמאהכבר,ממצריםלירושליםהגיעוהנאשאשיבים

במשך.אקצהואלהסלעכיפתלמסגדיכאחראימונה,נאשאשיביאלדין-אנאצר

קרקעשטחיורכשההמיסיםגבייתחכירתידיעלהמשפחההתעשרההשנים

.אריסיםידיעלשעובדו,גדולים

החברהלצמרתהמשפחההגיעהבארץהעותמאניהשלטוןשלהאחרונותבשנותיו

שנתמנה,ירושליםהעירמהנדס,נאשאשיביב'ראגשלבזכותו,בירושליםהערבית

למלחמתטורקיהכשהצטרפה.ירושליםכנציג,העותמאניבפרלמנטלציר1914-ב

.הטורקיבצבאכקציןשירתהוא,הראשונההעולם

בחברהכבודשלמקוםנאשאשיבילמשפחתהיהכבר,הבריטייבושכהבעת

.הארץערבייהנהגתעלחוסיינימשפחתשללמתחרההפכהמהרהועדהערבית

.לכןקודםאףואולי19-הבמאהכבר,בעצם,החלההמשפחותשתיביןהמתיחות

"העליוןשער"להנאשאשיביםפנו,משפחתםשםאתהחוסייניםהחליפוכאשר

,הערביבציבורהרושםייווצרשלאכדי,השםהחלפתאתלבטלבבקשהבקושטא

והתביעהזאתבפרשהלחוסייניםסייעדאזירושליםמושל.מוחמדצאצאישהם

.המשפחותשתיביןעזהלשנאההיסודאתהניחהאירועאבל,נדחתה

ראש , חוסיין סלים חוסייני
עיריית ירושלים שמסר את  

.1917-העיר לצבא הבריטי ב

ראש  , ב נאשאשיבי'ראג
עיריית ירושלים בשנים  
.1920-1934



אתשסחף,נלהבלאומניצעירחוסייניבמשפחתלהתבלטהחל20-ההמאהבתחילת

–היהודיםונגדהבריטיהמנדטשלטונותנגדפשרותחסרלמאבקישראלארץערביי
.ירושליםשלהמופתיבתוארהתהדרשלימים,חוסייני-אלאמין'חאג

סייםלאאך,אזהראלבאוניברסיטתללמודלקהירנסע1913-וב1893-בנולדהוא

"הרוחניאביה"להנחשב,רידארשידהמצריהמורהאלהתקרב,במקביל.לימודיואת

התרבותנגדהקיצוניותדעותיואתממנווספג"המוסלמיםהאחים"תנועתשל

באקדמיהלמדשם,לקושטאעברהוא1914-ב.הערביםעצמאותלטובתהמערבית

לצבאגוייס,הראשונההעולםבמלחמתלגרמניהטורקיההצטרפותעם.הצבאית

חלההואכךכדיתוך.מטהתפקידיבמספרושירתמינהלהלקציןנעשה,העותמאני

.עודחזרולא–בירושליםלחופשהיצא,בדיזנטריה

.המנדטלממשלתשקדםהצבאיבמינהלחוסייניאלאמיןעבד,הבריטיהכיבושלאחר

אתשקיבל,נוערמועדוןהקיםהוא1918-ב.פוליטיתבפעילותהחלהואבמקבילאבל

.והציונותהיהודיםנגדפוליטיתפעילותשלמרכזונעשה"הערביהמועדון"הכינוי

אמיןאותםשילהב,1920-במוסהנבילחגיגותהשנתיתהרגלעוליתהלוכתכשיצאה

,1920באפריל4-ב,לירושליםהחוגגיםחזרווכאשרנלהבלאומניבנאוםחוסיני-אל

הגיבוהשלטונות."ף"תרמאורעות"הכינויאתשקיבלבמהיהודיםלתקוףהחלוהם

,בפניושלאבריטיצבאידיןביתאותודן,לסוריהנמלטוכאשראמיןנגדמעצרבצו

העליוןהנציבביקורבעת:רבזמןמעמדהחזיקלאהדיןגזראולם.מאסרשנותלעשר

שייכיםמספרממנוביקשו,1920באוגוסט,הירדןשבעברסלט-באסמואלהרברט

.להםנעתרוהנציב–אמיןאתלחוןבדואים

חוסייני בעת שירותו בצבא -אמין אל' חאג
.העותמאני במלחמת העולם הראשונה



בריטייםמימשלפקידילכךהצטרפו.כמופתיבאמיןלבחורהמוסלמימהציבורדרישותבגלהמנדט

-אלב'ראג,החדשהעיריהראשאפילו.בירושליםהשקטעללשמוריסייעאמיןשלמינויוכישהאמינו

נאומיבגללשפוטר,חוסייני-אלכאזםמוסאבמקוםהבריטיהמימשלידיעלשמונה,נאשאשיבי

.במינויתמך,שלוהסתה

משלושתאחדהסכים,חוסייני-אלמשפחתשלכבדשבלחץבכךנפתרההמועמדיםשלושתבעיית

.בההשלישילמקוםעלהואמין–מהמירוץלפרושברשימההראשונים

הערביברחובהרוחותלהרגעתיביאלמופתיאמיןשמינויבכךהעליוןהנציבהשתכנעדברשלבסופו

המפתחלעמדתחוסייני-אלאמיןהגיעכך.כרצונההארץאתלנהלהמנדטשלטונותעליקלוהדבר

.כךכלשאףשאליה

להתמנותנאבקחוסייני-אלואמין–העליונההערביתלמועצהבחירותנערכוכןאחרישנה:כןעליתר

ההקדשיםאתלנהלהמועצהאתהסמיכההמנדטממשלתכי,עוצמהרבתפקידזההיה.לנשיאה

מורי,בארץשונותעריםשלמופתים,דתייםבתי־משפטפקידי,דתייםשופטיםלמנות,המוסלמים

לאלפיופרנסהמעמדלהציעהמועצהלנשיאאיפשרהזאתסמכות.ועודהקדשיםמנהלי,דת

.נאמנותןאתלווהבטיחהמוסלמיותמשפחות

,  26חוסייני בגיל -אמין אל
.בתחילת דרכו כמופתי

אמיןשאף,1921במרץ,כאמלכשמת.ירושליםשלכמופתי,חוסייני-אלכאמל,אמיןשללמחצהאחיוכיהןימיםבאותם

,"עאלם"התוארבעלהיהלאולכןשלוהדתלימודיאתהשליםלאכי,לכךראויהיהשלאלמרות–הזההתפקידאתלרשת

צריךהמופתיהיההעותמאניהחוקולפיהתפקידעלהמתמודדיםבשורתרביעיהיהגםהוא.האיסלםבעולםסמכותהמקנה

הוא.אליהששאףלמישרהמראהואתלהתאיםמיידאמיןהחלזאתלמרות.בלבדהראשוניםהמועמדיםמשלושתלהיבחר

ממשלתאתחוסיינימשפחתהציפהבינתיים.שחורהגלימהוללבושמופתישלהראשכיסויאתלחבוש,זקןלגדלהחל

הערביותהצמרתמשפחותשתיביןוהמאבק–אמין'חאגשללמועמדותונחרצתהתנגדותנאשאשיבימשפחתגילתההפעם

"פלשתיניאלערביאלחיזבאל"את(השליטים)"לסין'מג"עצמםאתשכינו,החוסייניםהקימוהללוהבחירותלקראת.החריף

אלחיזבאל"אתהקימו,(אופוזיציה)"מועארדין"עצמםאתשכינו,שהנאשאשיביםבעוד,(הפלשתינאיתהערביתהמפלגה)

,רובמובטחאמין'שלחאגנוכחנאשאשיביב'ראגכאשרהסתייםהמאבקאולם.(הלאומיתההגנהמפלגת)"ווטניאלדיפאע

.הנשיאבתפקידזכהאכןאמין'וחאג–הבוחרהגוףאסיפתאתאנשיועםעזב



אמין'חאגשלבחירתובמניעתנאשאשיביב'ראגשללכשלונובתגובה

מתנגדילמבצרהעיריהאתהפךהוא,הערביתהמועצהלנשיאות

שלקשריהבגללהן,רבהציבוריתמשמעותלכךהיתה.החוסיינים

הגדוליםהכספייםאמצעיהבגללוהןהמנדטשלטונותעםהעיריה

במישרותתומכיואתלתגמלהעירראשהיהיכולשבזכותם,יחסית

.הנאהובטובות

לאומןהיהאחדמצד.חריפיםניגודיםשלאישהיהנאשאשיביב'ראג

היההוא,שנימצד.ערביבשלטוןכולההארץאתלראותשרצה,ערבי

שעליההקרקעאתליהודיםמכראפילוהוא.היהודיםעםלפשרותמוכן

הצביעו,זאתגישתובזכות.בירושליםהעבריתהאוניברסיטההוקמה

והוא1927-בשנערכוהעיריהלראשותבבחירותרביםיהודיםעבורו

.אזנבחראכן

,רוטנברגפנחסעםובלונדוןבפריזנאשאשיביב'ראגנפגש1930-ב

רוטנברגשהעלהבהצעהאיתוודןהיהודיהלאומיהוועדר"יואזשהיה

לקבלתסייעהלאהפגישהאך,בארץהשלטוןלגביערבי-יהודילהסדר

.כזההסדר

תמיכתםאתירושליםיהודיהעבירו,1934-בשנערכו,לעיריהבבחירות

.העיריהלראשאזנבחרשאכןאלידי'חאלחוסיין,ב'ראגשללמתחרהו

מייסדיביןהיההוא,ב'ראגשהקים"הלאומיתההגנהמפלגת"כנציג

שפתחההארץערביישלהכלליתבשביתהותמךהעליוןהערביהוועד

.(להלן)1936בשנת"הגדולהמרד"את

. בהיותו ראש העיריה( משמאל)ב נאשאשיבי 'ראג
,  1941-שנרצח בעיראק ב, רי'אחיינו פח–מימין לו 

כחלק מהטרור שהפעילו החוסיינים   , בהוראת המופתי
".המרד הגדול"נגד מתנגדיהם בתקופת 



אשתו השנייה, ב נאשאשיבי עם יונה'ראג

טורקיההיתההראשונהאשתו:מובהק"יהודיקשר"ב'לראגהיההפרטייםבחייו

,פניםכלעל,צעירבגיללעולמההלכהשהיאוייתכןמידעכלעליהאין.קתולית

לוהכיר,בטורקיהשלוביקורבמהלך.פניהעלאחרתאשהלשאתביקשב'ראג

אלדרוסייונהאת(חבריםישראלכלהספרביתמנהללימים)ענתביאלברט

שלובסופואחריהחיזר,בההתאהבב'ראג.צרפתיתאזרחותלהשהיתה,היהודיה

מנישואיםבןהיהליונה.ילדיםשנילהםונולדונישאווהםהתאסלמההיאדבר

.אותואימץב'וראגהתאסלםהואגם.קודמים

בדיבורוומושךרהוטשהיה,וחברותימקסיםאיש"כאותותיארוב'ראגשלמכריו

בלבושוידועהיהכן.לידידיוונאמןהומורחושבעל,האישיתבהופעתוונאה

".הנהנתניחייוובאורחהאלגנטי

ב  'ראש העיריה ראג
נאשאשיבי ברגע של רוגע 
על מגרש הטניס של מלון  

.1931-ב, המלך דוד



"המרד הערבי"מצטלמת למזכרת בימי , כנופיה ערבית אי שם בהרים

בראשותו,העליוןהערביהוועדהוקם1936באפריל

הערביםמאבקאתלרכזנועדהוועד.אמין'חגשל

לערבייקריאההוועדפירסם,ראשוןכצעד.לעצמאות

,אזרחימריעלוהכריזכלליתבשביתהלפתוחהארץ

העלייההפסקת:שהציגתביעותשלוששייענועד

והקמתליהודיםקרקעותמכירתאיסור,היהודית

לפיוהערביםהיהודיםייוצגושבהאזרחיתממשלה

.(ערבירובעםכלומר)באוכלוסייהמספרם

ונגדהיהודיםנגדוטרורחבלהבמעשילוותההשביתה

.אזעדכמותםנודעושלאבמימדים,המנדטממשלת

שבגלל,ט"תרצ-ו"תרצשלהמאורעותתחילתזוהיתה

."הערביהמרד"הכינויאתקיבלועוצמתם

במתנגדיולפגיעההמצבאתניצלוהמופתיתומכי

מאלהורביםהערביהמחנהבתוךהפוליטיים

נרצחופשוט,המופתימשלמתונותהיושעמדותיהם

רי'פחהיהשהותקפומאלהאחד.בהוראתו

נסיון:נאשאשיביב'ראגשלועוזרואחיובן,נאשאשיבי

.בעיראקכשביקרנרצחוהואהמופתישליחישלידםאותוהשיגה1941-באולם.אזניצלהואאך,1937-בביפונעשהאותולרצוחראשון

הנאשאשיבים.שאתביתרהמרדהתחדש1937בקיץ:ישראלארץערבייבקרבאזשפשטהדמיםביםטיפהרקהזההרצחהיהזאתעם

התחילושמצידם,מהאופוזיציהיריביהןאתלתקוףבארץשפשטוהרבותהכנופיותהחלובמקביל.העליוןהערבימהוועדופרשולכךהתנגדו

,הדבריםמטבע.בנחישותאותםוביצעו–האופוזיציהאנשיעלמוותדיןשגזרו"דיןבתי"הקימוהכנופיות.המרדאתלדכאלשלטונותלסייע

שלא,הקיצוניםלמחנהמחוץ,נכבדהערביתמשפחהכמעטאין",שמעונייעקבהמזרחןלדבריאבל,הקורבנותשלמדוייקיםמספריםאין

."אזנפגעה



אבל,"הערביהמרד"אתשפתחההכלליתלשביתהבתחילההסכיםנאשאשיביב'ראג

המופתישליחיכשניסו.נגדהיצא,הארץערבייבקרברצחמעשישללגלהפכהכשהמרידה

פרשהמפלגתו."מהמשחקלצאת"נאשאשיביב'ראגהחליט,ביפורי'פחאחיינואתלרצוח

אזהתחילו,זאתעם.והמדיניתהציבוריתפעילותואתהפסיקוהואהעליוןהערבימהוועד

האופוזיציהאנשיעללהגןאלהכנופיותנועדו,בעיקרון."שלוםכנופיות"לארגןאנשיו

אתכליללהפסיקניסוהןלמעשהאבל–הקיצוניםלשהתנקשותנסיונותמפניהערבית

אלאזפנהנאשאשיביב'ראג.ימיםבאותםהערביתהחברהכלאתשאפףהדמיםמאבק

גםהוא.בחיובנענהואכן–זאתלפעילותכספיסיועוביקשהיהודיתמהסוכנותשרתמשה

כנופיות"לישירבריטילסיועבנוסף,לירות5000המנדטמשלטונות,אישית,אזקיבל

.הבריטיםבאכוונתרבותפעולותבתמורהשביצעו,"השלום

המרד"גווע1939-ובבחייהםקשותשפגעהמהאנרכיההערביםעייפודברשלבסופו

הרוגיםומספראוניםוחסרתמפוררתערביתהנהגהאחריובהשאירו,לחלוטין"הערבי

.בריטים262-ויהודים300-מלמעלה,(ערביםבידינרצחושרובם)ערבים5000-כ:גדול

מדרישותניכרחלקשמילא,"הלבןהספר"אתהבריטיםפירסמו1939במאי17-ב

95-בכליהודיםאדמהמכירתעלאיסור,ארצהיהודיםעלייתעלהגבלותכולל,הערבים

יחסית,ולערביםליהודיםייצוגיהיהשבואזרחימימשלוהקמתישראלארץמשטחאחוז

.(במימשלבמיעוטתמידיהיושהיהודים:כלומר)באוכלוסיהלמספרם

העליוןהערביהוועדעלהמופתילחץ,הלבןבספרהערביםשלהברורהההעדפהלמרות

.שנהאותהביונינמסרההערביםשלהשליליתוהתשובה–הסףעלהמיסמךאתלדחות

כלעלהשנייההעולםמלחמתפרצה,הלבןהספרפםרסוםלאחרחודשיםכשלושה,ואז

.מוראותיה

1939של " הספר הלבן"שער 



בגרמניהלהיעזרלהחלטההמופתיהגיע,הערביהמרדלפניעוד

בארץהבריטיהמנדטאתלחסלכדי,הפאשיסטיתובאיטליההנאצית

.עצמאיתערביתמדינהסוףסוףולהקיםהיהודיםאתלהשמיד,ישראל

הביעפעםובכלבירושליםהגרמניתבקונסוליהפעמיםכמהביקרהוא

,ואכן.ליהודיםהנאציםמהתייחסותרצונושביעותאתמארחיובפני

מגרמניהכספיםלהזרמתהביאה,לנאציםהמופתיביןזאתידידות

והאנטיבריטיתהאנטיהפעילותאתלעודדכדי,המופתישללקופתו

.בארץהערביםשליהודית

למימוןכספיםממנהגםוקיבלאיטליהעםקשריםהמופתייצרבמקביל

.בארץבריטית-אנטיפעילות

הם.קץלהםלשיםהחליטווהםהבריטיםמעינינעלמולאאלהקשרים

החוקבגללאך,הציבורייםתפקידיומכלאמין'חאגאתהדיחו

המשיךוהואחייולכללוניתןזהתואר,כמופתינבחרשלפיוהעותמאני

אותולעצורהבריטיתהמשטרהניסתה1937ביולי.בולהשתמש

חמקשהואאלא.שםהתכנסהעליוןהערבישהוועדבעת,במשרדו

העזולאהבריטים.הביתלהרונמלטאחוריתדלתדרךהשוטריםמפני

והסתפקו–המוסלמיהעולםשלקשותלתגובותמחשש,אחריולהיכנס

.הביתלהרבכניסותמשמרבהצבת

ירדהוא,לבדואימחופש.הביתמהראמין'חאגנמלטבאוקטובר12-ב

שהמתינהלמכוניתעלה,הביתהרשלהצפוניתבחומהמחלוןבחבל

נמל)זאבורהאללמינתאותושלקחהסירהעלועלהליפונסע,לו

לחיפהנסע,לאוטובוסעלהשם.(אלכסנדרנחלבשפךהאבטיחים

.המנדטשלטונותשלידםלהישגמחוץ–ללבנוןהגיעומשם

חיילים בריטים ממהרים לנקודת חיכוך בעיר העתיקה  
בימי המרד הערבי, בירושלים



במרדומעורבותלעיראקמלבנוןבריחהלאחר,1941באוקטובר

פרוממשלהבבגדאדלהקיםבתוכניתושנכשל,כילאניראשיד

,לרומאהגיעבתחילה.לאירופההפעם.שובהמופתינמלט,נאצית

לעשרתערךשווי)לירטותמיליוןלושתרםמוסוליניעםנפגששם

לפרסםהמופתיבקשותאתלמלאהתלהבולא(אזשלדולראלפים

.ישראלבארץערביתבעצמאותהתומכתהצהרה

.היטלראצללראיוןונתקבללגרמניההמופתיהגיע1941בנובמבר

נענו1942באביבאך,מיידיותמעשיותתוצאותהיולאזהלראיוןגם

במערכתלפעולהחלוהואהמופתישלמתביעותיולחלקהגרמנים

לעולםשנועדו,בגרמניהתמיכהנאומיולשדרהנאציתהתעמולה

.הערבי

הצלתשלעיסקותלטרפדכדי,יכולתוככלהמופתיעשה,במקביל

היוהתערבותוללאאשר,יהודיםאלפישללמותםשגרמויהודים

.ס.סדיוויזיותשלושלהקמתסייעגםהוא.מהשואהלהינצלעשויים

בימים:כןעליתר.ומקרואטיהמבוסניהמוסלמיםהיואנשיהןשכל

מחנהלהקיםהמופתיתיכנן,ישראללארץרומלצבאהתקרבשבהם

יהודיכלאתבולחסלכדי,דותןבעמק,אושוויץדוגמתהשמדה

רומלמיתקפתכשלוןעםזאתתוכניתגוועההמזללמרבה.הארץ

.1942בסוףעלמיין-באל

,נפשועלהמופתינמלטשוב,1945-בהנאציתגרמניהכשהובסה

משםוהמשיך–למצריםלברוחהצליחאךשםנעצר,לצרפתהגיע

.היהודיםנגדבפעילותו

.בברלין1941היטלר והמופתי בפגישתם בנובמבר 



ביןישראלארץחלוקתעל,1947בנובמבר29-בם"האוהחלטתלמחרתכבר

עלנרחבתבהתקפה,המופתיבהשראת,ישראלארץערבייפתחו,לערביםיהודים

ברורהיהקצרזמןלאחראךבנצחונואזבטוחהיההמופתי.היהודיהיישוב

היום,1948במאי15-ב,ואזהישראליהצדלטובתדווקאנעההמאבקשמטוטלת

.ערבצבאותארצהפלשו,הבריטיהמנדטפקעשבו

לפחות.ישראלארץעלבמאבקויותריותרמעורבותערבמדינותנעשולכןקודםעוד

עללהשתלטהזדמנותבכךראה(הראשון)עבדאללהירדןמלך,ממנהיגיהןאחד

סיפח,העצמאותמלחמתקרבותבשוךואכן.לירדןאותוולספחמהארץגדולחלק

.(עזהלרצועתפרט)הנשקשביתתלקושממזרחהשטחכלאתלארצועבדאללה

."המערביתהגדה"הכינויאתהמסופחהשטחאזקיבלזאתבעיקבות

העצמאותמלחמתאחרימייד.נאשאשיביב'ראגהיהימיםבאותםלעדנהשזכהמי

כךעללוגמלעבדאללהוהמלךלירדןהגדהבסיפוחנלהבתתמיכההביעהוא

הירדניהמשרדלראשמונההוא1949באוגוסט:ציבורייםתפקידיםשלבשורה

שלהירדניהכללילמושלנתמנהמכןלאחרוחודשהפלסטינייםהפליטיםלענייני

.התחבורהלשרמכןולאחרהחקלאותלשרנתמנההוא1950-ב.המערביתהגדה

זמן.הקדושיםהמקומותועלהביתהרעלהמפקחהשרהיההאחרוןהרשמיתפקידו

.בירושליםלקבורהוהובאלעולמוהלךהוא,1951-ב,מכןלאחרקצר

הוראתופיועלבאלימות,כדרכו,הגיב,לסיפוחנחרצותהתנגדשכמובן,המופתי

משפחתבןשהיה,הרוצח.1951ביולי20-ב,הביתבהרעבדאללההמלךנרצח

...בתלייהלמוותנדון,חוסייני
עבדאללה הראשון, מלך ירדן



לקרןנדחקהואהאחרונותבשנותיואולם.מתנגדיומכליותרחייםהאריךהמופתי

האחראיאתבוראורביםשפלסטיניםלאחר,ף"אשהנהגתידיעלהשארבין,זווית

.הפלסטינייםהפליטיםולבעיית–ישראלמדינתלהקמתשהביאה"נכבה"ל

בסוףהפך"אמין'חאגכי,"הגדולהמופתי"בספרומסכםפלג-אלצביההיסטוריון

הוא...הפלסטיניםשלבמעלההראשוןהמנהיגהיהבוהשיאמן.פתטיתלדמותימיו

לשיםבמאמץוירדןהסעודיתערבמלכיבחצרותהתרוצץ...המדרגהלשפלירד

יצאההשישיםבשנותאשר,הפלסטיניתהלאומיתהתנועהשלדרכהעלמכשולים

".בלעדיואבל–ארוכהלדרךשוב

.לבמהתקף,80בגיל,בביירות1974ביולי4-במתחוסייני-אלאמין'חאג

כךמשום.בשלילהנענואך,בירושליםאותולקבוררשותמישראלביקשוהפלסטינים

.בביירות,דברשלבסופו,נקברהוא

בארץוהימןהקייסמלחמותבתולדותהאחרונההמערכהלסיומההגיעהבכך

הללובמלחמותבעברמעורבותשהיוהפלשתיניותשהמשפחות,ספקאין.ישראל

,מעשיתחשיבותבכךישימינושבתנאינראהלאאך,זהבתחוםעברןעליודעות

.עתיקהיריבותאותהבגללדמיםבסיכסוךלעיןהנראהבעתידלפרוץהעלולה

הנחשב בעיני רבים כיורשו  , יאסר ערפאת
נראה  , של המופתי בצמרת הפלסטינית

.1974-בהלוויית המופתי ב, ראשון מימין



מֵקורות

Ohaio,הפלשתינאיתהאצולהשלשקיעתה,כנעןחביב State University libraries
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"סנונית"אתר.ישראלארץבצפוןהבדואיםים'השייחשלטון,סואעדיוסוף

http://beduin.snunit.org.il/arti/2740.html
כרך,ישראל-ארץשלההיסטוריה,הלאומיוהביתהמנדט,ישראלארץערביישלהפוליטיתההתארגנות,שמעונייעקב

.1982,ירושלים,צביבןויד"כתר"הוצאת,שביטויעקבפורתיהושעבעריכת,תשיעי

-מ"תש,הבטחוןמשרדהוצאת',בכרך,רפליואלבעריכת,ישראלארץתולדות,מאני'עותבשלטוןישראלארץ,מעוזמשה

1980.

יואלבעריכת,ישראלארץתולדות.(633-1517)האיסלאםשלטוןתחתישראלבארץונומאדיזציהחורבןתהליכי,שרוןמשה

.מ"תשהבטחוןמשרדהוצאת',בכרך,רפל

Corpus,שרוןמשה Inscriptionum Arabicarum Palaestinae, Volume Five H-1,2013,בוסטון-ליידן,ברילהוצאת.

.1989-ט"תשמהביטחוןמשרדהוצאת,הגדולהמופתי,פלג-אלצבי

.(1935)ה"תרצ"מצפה"הוצאת,ישראלבארץהיהודיהישובתולדות,קלייןשמואל

palestinian journeys | timeline
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.בכללובאינטרנטבויקיפדיהמאמריםוכן
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מאהל בדואי מול חומות  : בתמונה
.  ירושלים העתיקה

.1880, תיאודור פררציור של שארל  


