עקיל אגא ,שבמאה ה 19-היה ראש שבט בדואי
בגליל התחתון ,עשה תמיד כראות עיניו ,ורק מה
שטוב לו .כשרצה ,היה נציג השלטונות .כשלא
הסכימו איתו היה מורד בהם ועד סוף ימיו הצליח
ברוב מעלליו
משמאל :הציור היחיד הידוע כיום של עקיל אגא .צייר
אותו ויליאם פרנסיס לינץ' ,חוקר ים המלח ב,1847-
ששילב אותו בספרו על פעילות משלחתו בארץ.

ב 1814-נמלט ארצה ממצרים שבט בדואי שלם ,שבט הנאדי ,לאחר
שמנהיגו ,מוסא אל-חאסי ,רצח אדם ונאלץ לברוח .בתחילה התיישב
השבט בעזה ומוסא מונה למפקד יחידת "באשי בוזוקי" (חיילים בלתי
סדירים) .ב 1830-הוא נהרג בהתנגשות עם מתנגדי השלטון ובמקומו
מונה אחד משלושת בניו  -עקיל אל-חאסי .היתה זו תחילתה של
פרשת חיים סוערת ורבת תהפוכות ,שבמהלכה עבר עקיל ללא ניד
עפעף מצד לצד ,במערכת השלטונית הסבוכה של העותמאנים בארץ
ישראל.
הסופר הבריטי ויליאם הפוורת' דיקסון ,שביקר בארץ ב 1859-ופירסם
ספר על הביקור ,מתאר בו את עקיל בשנות ה 30-כ"שייך צעיר ,בעל
כישרון גאוני לתככים ולקרבות .נבון ,נועז ובלא עכבות".
אחד הצעדים המשמעותיים הראשונים שלו היה העברת השבט כולו
מעזה לאיעבלין שבקירבת עכו .כאן הציע עקיל לשליט עכו באותם
ימים ,עבדאללה פאשא ,את שירותו ושירות לוחמיו – והצעתו
התקבלה .אולם כאשר פלש הצבא המצרי של מוחמד עלי לארץ
ישראל ושם מצור על עכו ,עבר עקיל עם אנשיו לצד המצרי...
זמן מה לאחר מכן ,הפסיק השלטון המצרי לשלם את משכורתם של
עקיל וחייליו הבלתי סדירים ומשום כך הצטרף עקיל ב 1834-למרד
הפלחים נגד המצרים .אבל המרד דוכא ביד קשה ועקיל "הוריד
פרופיל" וכנראה הסתתר ,או נמלט לאיזור נידח מעבר לירדן.

בדואים חמושים .ציור
של רוברטס1841 ,

באשי בוזוק .ציור של ז'אן ליאון ג'רום ()1868

כשנתיים לאחר סילוק השלטון המצרי מהארץ שב עקיל אגא לעכו וב 1843-חזר
לתפקידו כמפקד יחידת באשי בוזוקים שהורכבה מבני שיבטו ודאגה לאבטחת
העיר .אלא שהוא שאף לגדולות יותר והחל לעסוק בנושאי מימשל שונים ברחבי
הגליל התחתון .בין השאר הוא התערב במינוי ראש העדה הלטינית בנצרת .מושל
עכו ,מחמד קברצלי פאשא ,הדיח באותם ימים את ראש העדה ,יוסף אליאס
והחליפו במתחרהו ,טנוס חליל .אליאס לא ויתר ופנה לעקיל אגא בבקשת סיוע .ואכן
מאמציו של עקיל אגא נשאו פרי ואליאס הוחזר לתפקידו .פרשה זו העלתה את קרנו
של עקיל אגא באיזור כולו – אך גם עוררה עליו את חמתו של מושל עכו ,שהתנקם
בו בהזדמנות הראשונה שנקלעה לידיו וב 1845-גרם לפיטוריו עם כל יחידתו.
עקיל ,שהתרתח על כך ,נקט בצעד שבמשך הזמן הפך אצלו לשיגרתי :הוא עבר עם
אנשיו לעבר הירדן ,וביחד עם בדואים משבט בנו סח'ר החל לשדוד כפרים וערים
שלמות בצפון הארץ .בתחילה היו הפשיטות הללו מוגבלות למדיי ,אבל אז הצטרפו
אליו גם שבטי סקר וסבייח והפשיטות הפכו למרידה של ממש.
השלטונות אומנם ניסו להילחם בשודדים הבדואים ,אך עד מהרה הבינו שהמשימה
הזאת גדולה עליהם – והחליטו על פיתרון קל יותר :להחזיר את עקיל לתפקידו – עם
 75מאנשיו .מסופר ,כי הוואלי (מושל המחוז) מוחמד סוארי פאשא הזמין אז את
עקיל לשיחה ,בה אמר לו עקיל" :שיידע הוואלי ,כי אין לנו מקור פרנסה אחר פרט
לשירות המדינה שאנחנו עבדיה .אנחנו פוטרנו משירות זה והעבד ,כשהוא רעב –
גונב .עשינו זאת רק כדי למשוך את תשומת לב האחראים ,כדי שיטפלו
בבעיותינו"...
עקיל אגא הבין בעיקבות הצלחתו זאת ,כי בידיו נשק חד מאוד למאבק בשלטונות
ואכן מידי פעם ,במשך עשרות השנים שעברו לאחר מכן ,הוא השתמש באותה
שיטה כדי "להסביר" לעותמאנים שמוטב להם להיענות לדרישותיו ,כי אחרת זה
יעלה להם ביוקר...

באותם ימים ( )1847הגיעה ארצה משלחת מחקר אמריקנית בראשות לוטננט הצי ויליאם
פרנסיס לינץ' .משימתה של המשלחת הייתה למפות את הירדן בקטע שבין הכינרת לים המלח
ואת ים המלח עצמו ,שעדיין היה אז בחזקת ארץ לא נודעת לגיאוגרפים ולכרטוגרפים של אותם
ימים .מנסיונם המר של החוקרים שניסו לעשות זאת לפניו ,כגון קוסטיגן ומולינה ,שניספו
מתשישות או מחלות ,כשניסו למפות את האיזור ,הוא חיפש עם הגיעו ארצה גורם מקומי
שיוכל להגן על המשלחת ולסייע לה בשעת צורך .מושל עכו באותה עת ,סאייד ביי ,הציע לו
משמר צבאי ,אבל דרש תמורת שירות זה תשלום שלינץ' הבין כי הוא מופרז .במקום זאת
העדיף לשכור את שירותיו של עקיל אגא ,שהשתתף באותה פגישה – והרשים מאוד את לינץ'.
וכך כותב לינץ' בסיפרו על קורות המשלחת" :משך את ליבי במיוחד פרא נפלא ,עטוף בגלימת
ארגמן קצרה ,מעוטרת בריקמת זהב עשירה .הוא היה הנאה ביותר ועד מהרה חשבתי שהוא
גם היצור האצילי ביותר שראיתי בחיי .פניו היו בגון זית קשה לתיאור ושערו שחור מבהיק.
שיניו הישרות היו לבנות כשנהב ומבטו היה חד ,אבל בדרך כלל רך ומאיר .הוא כרע יותר
מאשר ישב ,עם תרבוש לראשו ,שנראה היה כי אינו חש בו בנוח ,על צידו השני של הדרגש,
כשהוא משתעשע בלי משים בניצב חרבו .הוא נראה כמי שהוא פלדה בתוך שיקשוק חרבות -
אבל רך כשעווה כשנמצא עם המין היפה "...ואם לא די בכך הוא מוסיף במקום אחר בספרו ,כי
עקיל אגא הוא "לוחם אמיץ וסייר מעורר הערצה".
בתום הפגישה שוחח לינץ' עם עקיל ביחידות .הוא הראה לו את חרבו ואת אקדחו ,שעקיל בחן
בקפידה והכריז שזה "המצאת השטן" .ואז שאל אותו לינץ' אם די בנשק שיש בידי אנשיו כדי
לעבור לאורך הירדן ותשובתו של עקיל אגא היתה" :אם מישהו יכול – זה אתה".
בסופו של דבר שכר לינץ' את שירות האבטחה של עקיל אגא – והוא נלווה אליו בנאמנות ,עם
לוחמיו וחילץ את המשלחת לא פעם ,לכל אורך מסעה בעמק הירדן ובים המלח .בין השאר
מסופר ,כי עקיל מילא את תפקידו בנאמנות כה רבה ,עד שחרף נפשו כשהגן על המשלחת
מפני התקפתו של השבט הבדואי בני סקר ,שראה עצמו נפגע מכך שלא הוא קיבל את תפקידו
של עקיל .בהתקפה זו נהרגו כמה מהתוקפים והשאר נאלצו להימלט.

ויליאם פרנסיס לינץ'

מסע לינץ' ומשלחתו לארץ ישראל זכה לתהודה
רבה באירופה ובארצות הברית וגרם בין השאר
לפירסום רב של עלילות עקיל אגא ואישיותו.
"יחסי הציבור" שהפירסום תרם לעקיל אגא,
גרמו לכך שרבים מאלה שתיכננו לצאת למסעות
מחקר בארץ ,פנו עם בואם לעקיל אגא ,נפגשו
איתו ובמקרים רבים שכרו את הגנתו על
משלחותיהם.
אחד הבולטים בין אלה היה הנסיך מוויילס
אלברט אדוארד ,יורש העצר הבריטי ,בנה של
המלכה ויקטוריה ,שנעשה לאחר מותה מלך
בריטניה אדוארד השביעי .הסופר הבריטי
דיקסון כותב בעניין זה ,כי "הנסיך מוויילס,
שעקיל ליווה (ושמר עליו ב – 1862-ב.ג ,).בעת
ביקורו באיזור ,העניק לו כשי אקדח משובח"...
בתצלום :הנסיך מוויילס (מסומן בחץ) ושמונת
אנשי פמלייתו הבריטים ,בעת מנוחה ליד עין
תינה שבעמק החולה.

אולם תוכניותיו של עקיל אגא חרגו הרחק מעבר לפופולאריות ולהגנה על תיירים והוא החל לשאת את עיניו לנתח מהשלטון העותמאני
בארץ .הזדמנות טובה לכך נקרתה לו בעת מרד הדרוזים נגד העותמאנים בסוריה .ב 1850-מונה מוחמד קברצלי פאשא מעכו למושל מחוז
דמשק והוטל עליו לגבות מיסים מהבדואים ומהדרוזים בחורן ובהר הדרוזים ולגייס אותם לצבא העותמאני – כנהוג בשאר אזורי סוריה
באותה עת .אולם הדרוזים והבדואים הגיבו במרד ואז שיגרו העותמאנים צבא של  8000פרשים ורגלים מצויידים בתותחים ועוד 4000
בלתי סדירים שגוייסו בדרום לבנון ובגליל .אלא שכאשר פרץ
הקרב ,ניצחו המורדים ופתחו במסע שוד של כפרים וערים
בדרום סוריה .גם התנגשות שנייה בין המורדים לצבאו של
קברצלי הסתיימה בנצחונם של המורדים – ואז עברו השלטונות
העותמאניים למשא ומתן עמהם ,ויתרו להם על הגיוס לצבא,
אבל לא על המיסים  -ובכך הסתיימה הפרשה .אלא שרוחות
המרד הגיעו בינתיים גם לאזורים סמוכים ואז שיגר קברצלי את
עקיל אגא לעמק הירדן שמדרום לכינרת ,כדי להרגיע את
תושבי עג'לון ,שמעבר לנהר ,שכן היה להם הסכם הגנה הדדית
עם המורדים .עקיל יצא לקרב נגדם עם כוח של  300בדואים
מאנשיו ועוד אלף פרשים משבטים שהיו בני בריתו .הצדדים
התנגשו פעם אחת בעובידיה שמדרום לכינרת ופעם שנייה
בדרום רמת הגולן – והמורדים הובסו בשתי המערכות.
מבצר וידין (כיום בולגריה) ,בו הוחזק עקיל בעת גלותו.
אלא שהנצחון הזה עלה לעקיל אגא ביוקר :מושל עכו ,מוסטפה
(תצלום :קליארקוס קפוציס.)Flickr ,
רשיד פאשא ,שקינא בהצלחתו ,יצא עם כוח צבאי ניכר לחוף
המזרחי של הכינרת ו"עשה לו תרגיל" עותמאני :הוא הזמין אותו אליו ,חלק לו שבחים על הישגיו ,העלה אותו בדרגה וביקש שיפזר את
כוחותיו ,כי תפקידם תם .עקיל עשה זאת ושלוש שעות בלבד לאחר מכן הוא נקרא שוב אל רשיד פאשא .מייד כשנכנס לאוהלו ,נעצר
והואשם בקשירת קשר עם המורדים והתיימר להילחם בהם ,בעוד שבעצם היה בעל בריתם...
עקיל נשלח מעכו בספינה לאיסטנבול ומשם הוגלה למבצר וידין שעל הדנובה ,בגבול סרביה .אלא שהעותמאנים לא העריכו נכונה את יכולת
הישרדותו :כשנה לאחר מעצרו ,נמלט עקיל לסלוניקי ומשם הפליג לסוריה ומצא מקלט אצל אחד מפלגי שבט ההנאדי.

לוחם כורדי ,ציור של פרנץ
האנפשטנגל (.)1859

עקיל אגא נתקבל על ידי מארחיו בכבוד גדול .קודם כל הם תרמו לו  50פרשים ,שהיוו גרעין
לכוח לוחם שהוא החל לבנות לעצמו .עד מהרה ,התאספו אליו לוחמים נוספים – והוא יצא
מידי פעם למסעות שוד וביזה בכפרים ובערים בסוריה ובגליל .במסעות אלה לא נתקל בשום
התנגדות ,כי העותמאנים היו עסוקים אז במלחמת קרים ,שפרצה ב .1853-יתר על כן :אחיו
של עקיל ,שהיה בדרכו למלחמת קרים בראש יחידה של  500פרשים ,סטה מדרכו והצטרף
גם הוא אל עקיל והגביר בכך מאוד את כוחו הצבאי.
עקיל לא איבד זמן ותיכף אחרי הצטרפות אחיו יצא למסעות שוד נרחבים בעמק יזרעאל
ובגליל והגיע עד צפת .בדרגים הגבוהים של השלטון העותמאני באיסטנבול החליטו לפתור
את הבעיה בשיטתם הישנה וב 1854-הורו לואמק פאשא ,מושל צידון ,להחזיר לעקיל את
כבודו – ואת מישרתו כשומר החוק באיזור ...וכך שוב שקטה הארץ ועקיל יכול היה לנוח על
זרי הדפנה שלו .עם זאת ,הוא נעשה זהיר יותר ומאחר שלמד לקח מהגלייתו לווידין ,נמנע
מלהיכנס לעכו :בקיץ שהה באיזור נצרת ובחורף התמקם באיזור בית שאן.
ואכן היה לעקיל מה לחשוש ,כי המושלים העותמאנים המקומיים המשיכו במקביל לפעול
לקיצוץ כנפיו .הפעם הם בחרו לשסות בו את הכורדים ,שהתרכזו באיזור טבריה.
הכורדים הגיעו לאיזור ב ,1853-כשעקיל הוגלה לווידין .הם היו בעצם באשי בוזוקים ,שהוזמנו
על ידי השלטונות המקומיים בנסיון למלא את החלל שהשאיר אחריו עקיל הגולה .אבל כאשר
חזר עקיל לפתע ארצה ,ראו בו הכורדים אוייב והחלו להתכונן למלחמה נגדו.
ב 1857-קיבלו הכורדים תגבורת מסוריה וכשהגיע מספר לוחמיהם לכ ,700-החליטו לפתוח
במלחמה .עקיל ,שידע על כוונות הכורדים ,הזעיק עזרה מכל פלגי שיבטו ,שבט א-סבייח
מאיזור הר תבור ,שבט א-סקר מאיזור בית שאן ,תושבים מנצרת ועוד .עקיל חילק אותם
לשלושה ראשים ותקף את הכורדים במפתיע באיזור קרני חיטין .למרות שהקרב פרץ
ביוזמתו ,הצליחו הכורדים בתחילה לגרום לנסיגת חלק מכוחו של עקיל .אולם הוא מיהר עם
תגבורת למקום הפריצה ,הלהיב את אנשיו שפנו אל מול הכורדים ,הרגו את מפקדם וגרמו
למנוסתם .עקיל גילה כאן נדיבות כלפי אויביו :הוא עצר את המירדף אחריהם – ויצא מנצח.

בעיקבות הישגיו של עקיל ,העניק לו
הסולטן עבד אל מג'יד הראשון את התואר
העותמאני אגא ("אח גדול" בתורכית
קדומה) .מאז הוא הקפיד להיקרא "עקיל
אגא" ,אך לא נראה שהקפיד ללבוש מדי
אגא רשמיים (בציור משמאל) .בנוסף לכך
הוא הועלה לדרגה של מפקד חטיבה,
המקבילה לדרגת קולונל בצבאות
המערב ,וקיבל משכורת בהתאם מקופת
הצבא העותמאני.

הסופר הבריטי ויליאם הפוורת' דיקסון ,הנזכר לעיל ,הקדיש לעקיל אגא כמה דפים בסיפרו על ביקורו בארץ.
ואלה עיקר דבריו:
"מיהו העקילי אגא?
"...בארץ שלא הכירה חוק או משפט ,לא אחדות ולא עוצמה ,לא היה אדם כמו עקיל יכול לגרום נזק גדול
לשליט .אבל סוריה אינה ארץ של חוק ושלום .במחוז ששבטו היה אמור לשמור עליו לא היו לאיש זכויות ולא
ספר חוקים ,פרט לכוח הזרוע ומוח רוקם מזימות ...כל אדם חושש משכנו ...נוצרים ,יהודים ומוסלמים ,כל
אחת מהכתות הללו איננה מגלה סובלנות לאחרות ...בכל פינה אתה מוצא פירוד .בכל מקום מריבה ...יד כל
איש ברעהו .אהבת הארץ וגאוות אומה הם מושגים שאין להם כל משמעות לאוזן הסורית .בסוריה אין כיום
סורים .רק גזעים עויינים וסיעות אויבות זו לזו.
"בקהילה שכזאת ,הכוח הוא בידי האיש החזק .לא בידי החוק הצודק .שייך הוא אדון שיבטו ...באוהלו השייך
הוא גם מלך וגם שופט .כשהוא נועז כמו עקיל או שייך אבו גוש ,הוא עשוי להרחיב את תחום השפעתו .גאון
יכול לנסות לחטוף לעצמו כתר...
"ממקום שבתו בגבעות שמעבר לנצרת ,עקיל עשה לעצמו במהרה שם מפחיד .שום כוח בפלשתינה לא יכול
היה למנוע פשיטות של הבדואים (מעבר הירדן – ב.ג .).הם היו רעבים ואמיצים .סוסיהם עזים ומהירים .הם
נעים בחשיכה וגונבים יבולים ואיש אינו יכול להימלט מידיהם .אבל אפשר לעשות הרבה כנגדם על ידי אדם
נחוש שמכיר אותם ואינו חושש מלפעול נגדם .כשהם נעים בקבוצות גדולות אפשר להשיגם ולפזרם .כאשר הם
בקבוצות קטנות ,אפשר ללכוד אותם ולהורגם .בהצליחו להדוף את הבדואים הללו למדבריותיהם ,זכה עקיל
לראשונה לתשומת ליבם של התורכים .תחת עינו החדה ושלטונו התקיף ,נהדפו הבדואים אל מעבר לירדן.
העמקים נעשו מעט יותר בטוחים .תבואה נזרעה בשדות עמק יזרעאל .אבל אי אפשר לומר שהגליל נרגע
לחלוטין .שכן מוחו התככן של השייך הבין עד מהרה שחשיבותו האישית תלויה ביכולתו להשתלט על אי סדר
ושלא תהיה לו שום טובת הנאה מהשלטונות ,אם שקט מוחלט ישרור באזור שליטתו .ולכן היה מרשה מידי
פעם לבדואים לשדוד מעט שלל ולהימלט .אבל למרות הכל ,אחרי כמה שנים של שלטונו ,השתפר המצב
באיזור ההררי עד כדי כך ,שהכפריים באזורים הסמוכים לתחום שלטונו של עקיל ביקשו לחסות בצל כנפיו
המגינות וכך נכנס חלק גדול מהגליל תחת חסותו".

ויליאם הפוורת' דיקסון.
לאחר ביקורו בארץ היה
ממייסדי הקרן הבריטית
לחקר ארץ ישראל.

טבריה ב( .1858-אולי התצלום הראשון של העיר .צלם לא ידוע)

בהקשר זה מן הראוי לציין את יחסו החם של עקיל אגא
לתושבים הלא מוסלמים באיזור שבו שלט – יהודים ונוצרים
כאחד .בין השאר היו לו יחסים טובים עם יהודי טבריה וכאשר
ניסה למנוע את פיטוריו הזמניים על ידי מושל עכו ,אירגן
אפילו משלחת של יהודי טבריה ,שביקשה מהמושל שלא
לפטרו .ואם לא די בכך ,הרי שה"ווזיר" (ה"שר" האחראי
לגביית המיסים ,ניהול החשבונות וניהול המשק) שלו היה
יהודי טברייני חסון בשם לייב (אריה) קונסטנטינר ,שהיה
מחסידי קרלין האשכנזים .היו לו זקן ופיאות ארוכות והוא
תמיד לבש קפוטה שחורה .כך עשה גם כשהיה יוצא רכוב על
סוסתו האצילה ,חמוש באקדחים ,פיגיונות וחרב עותמאנית
בנדן משובץ זהב וכסף ,לסיבוב של שבוע בין הכפרים,
שבמהלכו גבה את המיסים עבור מעסיקו .הערבים למדו עד
מהרה לכבדו בגלל כוחו הפיזי ועוז רוחו ויהודי טבריה ראו
אותו כנציגם אצל המושל העותמאני ,שהיה מקשיב לבקשותיו
ובדרך כלל נענה להן.
עקיל אגא סייע לא רק ליהודים בטבריה ולא רק לנוצרים
בלבנון .דיקסון מציין בספרו ,כי "הוא החל לחזר אחרי הנוצרים
והשתדל לסייע לזרים .במיוחד טרח להתחבב על האנגלים
והצרפתים" ,אבל עזר גם לאירופים אחרים .כך ,למשל ,כאשר
הקיימקם של נצרת התנכל לגרמנים שביקשו להתנחל בעמק
יזרעאל ,חש עקיל למקום וגירש את חייליו של הקיימקם משם.
מעשים כגון אלה העלו את יוקרתו של עקיל אגא ברחבי
אירופה ,למגינת ליבם של השליטים העותמאניים.

ב 1860-פרצה בהר הלבנון מלחמה עזה בין הדרוזים לנוצרים המארונים ,על
ההגמוניה באיזור זה של סוריה .הקרבות הקשים ומעשי הטבח שליוו אותם הסעירו
את הרוחות בכל המזרח התיכון ובמיוחד בקרב המוסלמים בארץ ישראל .במקומות
רבים בארץ נערכו התקהלויות שבהן הושמעו הכרזות משלהבות והיה חשש גדול שגם
בגליל יפרוץ גל של אלימות כנגד בני הדתות האחרות שהתגוררו בו .אלא שכאן נכנס
עקיל לתמונה ,הצטרף לגורמים המתונים יותר בקרב המוסלמים והרגיע את הרוחות
ככל יכולתו .ואכן כתוצאה מכך לא גלשה אז האלימות גם לארץ.
פעילותו זאת של עקיל אגא הוסיפה לו יוקרה באירופה ובמיוחד בצרפת ,שראתה את
עצמה כאפוטרופסית על הנוצרים בלבנון .לאות תודה והערכה ,העניק לו נפוליאון
השלישי ,שליט צרפת באותם ימים ,את עיטור לגיון הכבוד – אות הכבוד הצרפתי
הגבוה ביותר .יתר על כן :העיטור נשלח אליו באוניה צרפתית שהפליגה במיוחד
לחיפה ונמסר לו על סיפונה ,בידי הקברניט הצרפתי ,ביחד עם שי של נשק וגלימה.
מי שלא אהב את הסיפור הזה היו השלטונות העותמאניים ,שחששו מכך שהצרפתים,
ששיגרו אז כוח צבאי לסוריה ,יסייעו לעקיל להשתלט על כל הגליל .כרגיל ,נקרא עקיל
לפגישה עם מפקד הכוחות העותמאניים בסוריה ,שניסה לעשות לו שוב את התרגיל
של מתן כבוד – ומייד לאחר מכן הדחה אולם הפעם כבר היה עקיל זהיר יותר :הוא
פשוט לא הגיע לפגישה .אומנם הוא הודח אז מתפקידו הרשמי ,אך אז חזר הכל כמו
בתסריטים קודמים :כדי לתת לעותמאנים מושג על כמה שהוא נחוץ להם ,פתח עקיל
במסע ארוך של מעשי שוד ברחבי הגליל .הצרפתים ,שבינתיים הוציאו את צבאם
מסוריה ,ניצלו את המצב החדש וביקשו מהעותמאנים להחזיר את הצבא הצרפתי
לשם .כדי לצאת מהתסבוכת החזירו העותמאנים את עקיל לתפקידו – ותשקוט הארץ
שוב...

מדליית לגיון
הכבוד הצרפתי

הווזיר הגדול (ראש הממשלה
העותמאנית) מהמד פואד פאשא

דיקסון מגלה בספרו הבנה רבה לדאגותיהם של העותמאנים מפעילותו של עקיל אגא .הוא
כותב:
"...כאשר הבין עקיל כי הישגיו בגליל מעוררים תסיסה בקרב השבטים הבדואים שאת
רגליהם היצר ,הוא פעל בהצלחה להפוך אותם לידידיו ובעלי בריתו .הוא שיכנע אותם
שהסולטן עצמו נתן לו סמכות רבה והתיר להם לצאת מידי פעם למסע שוד באזורים שלא
קיבל מהם די מתנות לדעתו ,או שעוררו את כעסו מסיבות אחרות.
"באותם ימים ,כך אומרים ,הוא לקח לעצמו אישה ממשפחתו של שייך סורי חזק (כנראה
כדי לחזק את קשריו עם השבטים – ב.ג).
"וכל צעדיו אלה נעשו רק כצעדים ראשונים במשחקו .באיסטנבול אומרים ,כי הוא חיפש כל
הזדמנות כדי להראות לשייכים הבדואים שאדמתם שייכת להם וכי העותמאנים מונעים
מהם את זכויויהם – והם ,הבדואים ,עשויים לקחתן שוב מכובשים אלה; קודם כל על ידי
הפסקת מריבותיהם הפנימיות; שנית ,על ידי איחוד ידידותי של חניתותיהם; ושלישית על
ידי התקפות רצופות ,מהירות ופוגעניות על אויבם המשותף .יש כאלה שדימיינו כי בסופו
של דבר התכוון ליצור איחוד של שבטי הבדואים תחת חסותה של צרפת .אומנם הסיכוי לכך
היה קטן ...אבל זה היה מעצבן למדי למימשל הסולטן – והעותמאנים יצאו למיגננה.
"הווזיר הגדול (ראש הממשלה העותמאנית) פואד ,שהיה גם שר הצבא העותמאני כולו,
הזמין את עקיל לדמשק ,אך עקיל ,שחשש למלכודת' ,הסביר' למפקדו העליון ,כי אינו יכול
להגיע לדמשק בגלל הבעיות בשטח שלטונו בעיקבות מלחמת הדרוזים נגד הנוצרים בלבנון.
במקביל אירגן עקיל שניים או שלושה מעשי שוד בדרכים ,על ידי שלוחיו ,ואלה גרמו לדאגה
עמוקה בקונסוליה הצרפתית בחיפה שהודיעה לקונסול הצרפתי באיסטנבול ,באיגרת
שנשלחה במיוחד בספינה צרפתית ,על מעשי השוד הללו .הצרפתים ניסו לנצל זאת כדי
להחזיר ללבנון את חיל המשלוח שנשלח לשם בעת המלחמה בין הדרוזים לנוצרים וכבר
חזר לצרפת .אבל לווזיר העליון היו דעות משלו בעניין סוריה ,שצבא צרפתי בוודאי לא יהיה
מעוניין לעודד אותן .לכן הורה להגביל את עקיל ולהוריד אותו בדרגה .מושל ביירות קבולי
ביטל ,איפוא ,את מינויו ,הפקיד קולונל אחר במקומו והביא לסיום שירותו בגליל.

"ואז הגיעו השלבים הרגילים של סיכסוך בגבעות הסוריות .קבוצת שודדים
עברה בגליל .כמה מבני שבט הנאדי השליכו את נשקם ואלה שנשארו נאמנים
לכליף לא אבו להרים רובה נגד השייך שלהם .שבטי בני סאקר ווולד עלי
התפזרו בעליצות במישורים .כל לילה עלה כפר בלהבות .כל יום אירע שוד
בדרכים .שיירות שיצאו מעכו לפנים הארץ אולצו לעצור .נכים שניסו להגיע
למרחצאות טבריה גורשו בחזרה .הקונסולים הפסיקו להוציא דרכונים והגנה.
מביירות לדמשק ,מדמשק לחברון ,כל הארץ חשה בהלם כתוצאה מהמרד של
האיש הזה והקונסולים ממדינות שאינן רוחשות אהבה לטורקיה ולא היה להם
שום רצון לראות את סוריה שקטה ,פנו לממשלותיהם בקריאה להחזיר את
האיש הזה ולמנות אותו שוב לתפקידו .אבל מושל ביירות ,קבולי פאשא ,חשש
כי הצבתו מחדש של המורד תחת פיקודו תהיה פרס עבורו ותגרום להפיכתו
לאדון הגליל כולו ,פרט לעכו וערים אחרות בחוף הים .לכן ,במקום להיענות
לקונסולים של צרפת ,ביקש מדאוד פאשא ,מושל לבנון ,להשגיח על הדרוזים
וביקש ממפקד הצבא בדמשק לשלוח יחידת פרשים מבניאס עם הוראה לסרוק
את שתי גדות הירדן עד לים המלח והוא עצמו יצא בראש כמה יחידות רגלים
למעברים בהרים בתקווה למשוך את עקיל לקרב ,או לעצור בעדו מלהימלט
דרומה".
מושל ביירות ,מהמד קבולי פאשא דיקסון חותם פרק זה בסיפרו במילים "כזה הוא עקיל אגא .אדם גזעי ,שתול
בקרקע ,אדם שדומה לקודמיו בהיסטוריה של הגליל".
ספרו של דיקסון נכתב לפני שהסתיים המשבר שעליו הוא מדווח בסוף דבריו.
להלן – סיכום השתלשלות הדברים מפרוץ המשבר עד תומו ,עם פרטים שלא
היו ידועים לדיקסון בעת כתיבת הספר.

ב 1863-שוב נעה מטוטלת יחסיו של עקיל אגא עם העותמאנים לצד השלילי .בתחילה היה זה קשור
ברפורמה המקיפה שערכו העותמאנים בצבאם – וכללה ביטול של כל יחידות הבאשי בוזוקי .במסגרת
זאת הם דרשו מעקיל אגא לגייס את אנשיו לצבא וללבוש מדים .עקיל סירב ובעיקבות זאת הודח שוב.
אלא שהפעם היה זה לזמן קצר בלבד ,אף כי העותמאנים לא הירפו בעניין גיוס הבאשי בוזוקים.
הבעיה הבאה שניצבה בפני עקיל אגא באותה שנה הייתה הרבה יותר רצינית :בדואים משבטי בנו
סח'ר ,בנו חסן וסרדייה ,שערכו מסע שוד הרסני במיוחד בסוריה ,נהדפו על ידי מושל דמשק ,עלי פאשא
ונדדו אל הגליל ,שם המשיכו לשדוד ולהרוס .הפעם הבין עקיל
שלא יוכל להילחם בשודדים בכוחות עצמו וביקש תגבורת ממושל
עכו ,חסן אפנדי .הלה נענה לבקשה ,אירגן כאלפיים לוחמים
מצויידים בתותחים ושיגר אותם לעבר טבריה .השודדים הבדואים
ידעו שלא יוכלו לגבור על הכוח הזה ונמלטו .אבל אז הבין עקיל ,כי
הוא עצמו נמצא "על הכוונת" של הכוח הצבאי .כדי להקדים
תרופה למכה ,שיגר מכתב התפטרות למושל ביירות ,קבולי
פאשא .תקוותו היתה שהמושל ידחה את התפטרותו והוא יוכל
להמשיך בתפקידו כ"מר ביטחון" בצפון הארץ .אלא שמושל ביירות
ראה במכתב זה הזדמנות להיפטר מהבאשי בוזוקים של עקיל –
תל אל חסי ,מקום גלותו השנייה של עקיל אגא ,בתצלום
וקיבל את התפטרותו.
מתחילת המאה ה( 20-ויקיפדיה).
עקיל נאלץ לעזוב את הגליל ועבר לתל אל חסי שליד קריית גת של
ימינו ,איזור שהיה בשליטת שבטי תיאהא ותראבין .אולם הוא השאיר בצפון את אחיו ,צאלח אל-חאסי,
שפתח במסע שוד וביזה ברחבי הגליל באמצעות בדואים שחלקם הגיעו מעבר הירדן .כשהגיעו השודדים
לאיזור נצרת ,הבין קבולי פאשא את המסר .הוא קיבל דחיפה נוספת מהקונסולים של צרפת בחיפה
ובביירות והקונסול הבריטי בחיפה ,שלחצו עליו להחזיר מייד את עקיל לתפקידו כדי שיפסיק את מעשי
השוד בהקדם האפשרי .בסופו וכך שוב חזרה המטוטלת למצבה בתחילת השנה – והשקט חזר לגליל.

ג'יימס פין,
הקונסול הבריטי
בירושלים בשנים
1846-1863

תיאור צונן של עקיל אגא נותן קונסול בריטניה בירושלים ,ג'יימס פין ,בספרו Byeways in
 ,Palestineשיצא לאור ב:1868-
"משנודע לי שעקילי אגא אל-האסי חונה בצד זה של הירדן ,במרחק לא גדול ,החלטתי
לבקר אדם חשוב זה ,שבינתיים התפרסם הרבה יותר כבן חסות צרפתי ...ואשר כיום
מונה על ידי התורכים לקיימקם של המחוז ,בראותם שאין ביכולתם לקיים בו את
שלטונם ,אפילו לכאורה ,בלעדיו...
",,,רכבנו אל אוהלו של עקילי דרך עובידייה ומצאנו אותו בחברת השייך הגדול פנדי אל
פאיז משבט בני סכר ומוסיקאי ,נגן רבאבה (כינור בדואי בעל מיתר אחד – ב.ג .).עבד
הכין קפה על גחלים של צואת גמל מיובשת ,למרות שהיה זה בעיצומו של צום הרמדאן.
שוחחנו ...ואז הוא הביא פנימה 'פאהד' – חיה גדולה מפנתר ובעלת פסים שחורים על
פניה .היא נראתה פראית אבל רוסנה על ידי חבל ,או על ידי ליטוף שהאגא נהנה ממנו
מאוד .הגישו לי קפה ומים והאגא ביקש שיביאו גם לו ,באמרו לי 'המוסלמים השוטים
הללו מקיימים את מיצוות הרמדאן ,אבל אני צרפתי' – ושתה את המים.
"...האגא היה לבוש גלימת משי ארוכה בצבע ארגמן ומעליה מקטורן אדום רקום בזהב.
למותניו לבש חצאית אלבנית לבנה .אוכפו היה עטוף משי ירוק כאפונה ,עם שוליים
לבנים ורשת צהובה שנועדה להגן מזבובים ,היתה פרושה על בטן הסוס...
(אבל) "האיש שלינץ' האמריקאי כינה 'הפרא הנפלא' ,היה פראי למדי בנימוסיו ,מלוכלך
ועירום למחצה .ועם כל זאת השפעתו היתה ניכרת ועשויה היתה לחזור שוב.
"בסך הכל לא תאמה קבלת הפנים את היכרותי עם הכנסת האורחים הערבית .אוליי הוא
לא רצה שאבחין במה שהולך בינו לבין השייך פנדי אל פאיז ,על כן נפרדתי ממנו ורכבתי
לעבר כאוכב"...

ב 1864-קצה נפשם של העותמאנים בתעלולי עקיל והם החליטו
לשים להם סוף מוחלט" .השער העליון" בקושטא הוציא צו מלכותי,
המאיץ בכל מושלי האיזור המקיף את תחום שליטתו של עקיל
לעשות ככל יכולתם על מנת לחסל את "גורם הצרות" הזה .למעשה
הותקף עקיל מצד דרום על ידי פרשים של מושל שכם ,הולו פאשא,
ומצד מערב וצפון תקפו הכורדים ,שונאיו משכבר של עקיל ,שהיו
מגובים בתותחים .עקיל הבין שהפעם פתוחה בפניו רק דרך
המנוסה .הוא בחר לברוח אל מעבר לירדן והכורדים שבאו
בעיקבותיו תפסו את המעברים על הנהר כדי למנוע את שובו.
היתה זו תקופת שפל קשה לעקיל ,למשפחתו ולאנשיו .כי למעשה
הגיע לעבר הירדן כשהוא חסר כל .אומנם הוא נקלט בעיר א-סלט,
שתושביה גילו כלפיו הכנסת אורחים נדיבה ,אבל עקיל בוודאי חש
את עצמו כאריה בכלוב .שכן כל תוכניותיו לחזור לגליל התנפצו מול
הנוכחות המסיבית של העותמאנים בעמק הירדן .בסופו של דבר
הוא פנה לשליט מצרים באותה עת ,הח'דיב (המישנה לסולטן)
איסמעיל פאשא והתחנן שיתערב למענו בקושטא .הח'דיב נעתר לו,
פנה לשער העליון בקושטא וביקש לחון אותו .באותם ימים היו יחסי
הסולטן והח'דיב טובים – ובקשתו נענתה בחיוב.

הח'דיב איסמעיל פאשא,
שליט מצרים במחצית השנייה
של המאה ה.19-

הכפר איעבלין (מסומן בחץ)
במפת ז'אקוטן מתחילת
המאה ה19-

עקיל אגא חזר לגליל ב 1866-ואפילו הושב
לו תפקידו הקודם כשליט הגליל התחתון.
אלא שהפעם כבר היה אדם אחר ואולי
הזיקנה קפצה עליו ,כך שכמעט אין שומעים
עליו יותר .ארבע שנים לאחר שובו הוא הלך
לעולמו ונקבר באיעבלין שליד שפרעם,
בפאתי הגליל התחתון .המקום נבחר מאחר
שאיעבלין היה רשמית המקום שבו נמצא
מרכז שיבטו של עקיל .אולם הוא כמעט שלא
התגורר בו וכבדואי העדיף לעבור עם אוהלו
ממקום למקום ברחבי הגליל התחתון.
בנו של עקיל ,כווייתין ,אומנם תפס את
מקומו כשייך של שבט הנאדי ועדיין נשא את
תואר האגא .הוא גם נהג לשאת בגאון את
אות הכבוד הצרפתי שקיבל אביו ,אך
חשיבות השבט כולו ירדה לאחר מות עקיל.
בסופו של דבר הצטרף כווייתין לשירות
הממשלתי העותמאני וכך עשה גם בנו רידה,
נכדו של עקיל ,שבתחילת המאה ה 20-היה
מפקד בדרגת סגן של משטרת מחוז בלקה
בעבר הירדן.
נוכח כל אלה קשה שלא להיזכר במימרה
הלטינית( Sic transit gloria mundi :כך
חולפת תהילת העולם)...
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