
ראש שבט בדואי  היה 19-שבמאה ה, אגאעקיל

ורק מה , עשה תמיד כראות עיניו, התחתוןבגליל 

כשלא. היה נציג השלטונות, כשרצה. שטוב לו

היה מורד בהם ועד סוף ימיו הצליח  איתוהסכימו 

ברוב מעלליו

צייר .  אגאעקילהציור היחיד הידוע כיום של  : משמאל
,  1847-חוקר ים המלח ב', אותו ויליאם פרנסיס לינץ

.ששילב אותו בספרו על פעילות משלחתו בארץ



לאחר,הנאדישבט,שלםבדואישבטממצריםארצהנמלט1814-ב

התיישבבתחילה.לברוחונאלץאדםרצח,חאסי-אלמוסא,שמנהיגו

בלתיחיילים)"בוזוקיבאשי"יחידתלמפקדמונהומוסאבעזההשבט

ובמקומוהשלטוןמתנגדיעםבהתנגשותנהרגהוא1830-ב.(סדירים

שלתחילתהזוהיתה.חאסי-אלעקיל-בניומשלושתאחדמונה

נידללאעקילעברשבמהלכה,תהפוכותורבתסוערתחייםפרשת

בארץהעותמאניםשלהסבוכההשלטוניתבמערכת,לצדמצדעפעף

.ישראל

ופירסם1859-בבארץשביקר,דיקסון'הפוורתויליאםהבריטיהסופר

בעל,צעירשייך"כ30-הבשנותעקילאתבומתאר,הביקורעלספר

".עכבותובלאנועז,נבון.ולקרבותלתככיםגאוניכישרון

כולוהשבטהעברתהיהשלוהראשוניםהמשמעותייםהצעדיםאחד

באותםעכולשליטעקילהציעכאן.עכושבקירבתלאיעבליןמעזה

והצעתו–לוחמיוושירותשירותואת,פאשאעבדאללה,ימים

לארץעלימוחמדשלהמצריהצבאפלשכאשראולם.התקבלה

...המצרילצדאנשיועםעקילעבר,עכועלמצורושםישראל

שלמשכורתםאתלשלםהמצריהשלטוןהפסיק,מכןלאחרמהזמן

למרד1834-בעקילהצטרףכךומשוםסדיריםהבלתיוחייליועקיל

הוריד"ועקילקשהבידדוכאהמרדאבל.המצריםנגדהפלחים

.לירדןמעברנידחלאיזורנמלטאו,הסתתרוכנראה"פרופיל

ציור . בדואים חמושים
1841, של רוברטס



חזר1843-ובלעכואגאעקילשבמהארץהמצריהשלטוןסילוקלאחרכשנתיים

לאבטחתודאגהשיבטומבנישהורכבהבוזוקיםבאשייחידתכמפקדלתפקידו

ברחבישוניםמימשלבנושאילעסוקוהחליותרלגדולותשאףשהואאלא.העיר

מושל.בנצרתהלטיניתהעדהראשבמינויהתערבהואהשארבין.התחתוןהגליל

אליאסיוסף,העדהראשאתימיםבאותםהדיח,פאשאקברצלימחמד,עכו

ואכן.סיועבבקשתאגאלעקילופנהויתרלאאליאס.חלילטנוס,במתחרהווהחליפו

קרנואתהעלתהזופרשה.לתפקידוהוחזרואליאספרינשאואגאעקילשלמאמציו

שהתנקם,עכומושלשלחמתואתעליועוררהגםאך–כולובאיזוראגאעקילשל

.יחידתוכלעםלפיטוריוגרם1845-ובלידיושנקלעההראשונהבהזדמנותבו

עםעברהוא:לשיגרתיאצלוהפךהזמןשבמשךבצעדנקט,כךעלשהתרתח,עקיל

ועריםכפריםלשדודהחלר'סחבנומשבטבדואיםעםוביחד,הירדןלעבראנשיו

הצטרפואזאבל,למדיימוגבלותהללוהפשיטותהיובתחילה.הארץבצפוןשלמות

.ממששללמרידההפכווהפשיטותוסבייחסקרשבטיגםאליו

שהמשימההבינומהרהעדאך,הבדואיםבשודדיםלהילחםניסואומנםהשלטונות

עם–לתפקידועקילאתלהחזיר:יותרקלפיתרוןעלוהחליטו–עליהםגדולההזאת

אתאזהזמיןפאשאסוארימוחמד(המחוזמושל)הוואליכי,מסופר.מאנשיו75

פרטאחרפרנסהמקורלנואיןכי,הוואלישיידע":עקיללואמרבה,לשיחהעקיל

–רעבכשהוא,והעבדזהמשירותפוטרנואנחנו.עבדיהשאנחנוהמדינהלשירות
שיטפלוכדי,האחראיםלבתשומתאתלמשוךכדירקזאתעשינו.גונב

"...בבעיותינו

בשלטונותלמאבקמאודחדנשקבידיוכי,זאתהצלחתובעיקבותהביןאגאעקיל

באותההשתמשהוא,מכןלאחרשעברוהשניםעשרותבמשך,פעםמידיואכן

זהאחרתכי,לדרישותיולהיענותלהםשמוטבלעותמאנים"להסביר"כדישיטה

...ביוקרלהםיעלה
(1868)רום'גאן ליאון 'ציור של ז. בוזוקבאשי 



'ויליאם פרנסיס לינץ

ויליאםהצילוטננטבראשותאמריקניתמחקרמשלחתארצההגיעה(1847)ימיםבאותם

המלחליםהכינרתשביןבקטעהירדןאתלמפותהייתההמשלחתשלמשימתה.'לינץפרנסיס

אותםשלולכרטוגרפיםלגיאוגרפיםנודעתלאארץבחזקתאזהיהשעדיין,עצמוהמלחיםואת

שניספו,ומולינהקוסטיגןכגון,לפניוזאתלעשותשניסוהחוקריםשלהמרמנסיונם.ימים

מקומיגורםארצההגיעועםחיפשהוא,האיזוראתלמפותכשניסו,מחלותאומתשישות

לוהציע,בייסאייד,עתבאותהעכומושל.צורךבשעתלהולסייעהמשלחתעללהגןשיוכל

זאתבמקום.מופרזהואכיהבין'שלינץתשלוםזהשירותתמורתדרשאבל,צבאימשמר

.'לינץאתמאודוהרשים–פגישהבאותהשהשתתף,אגאעקילשלשירותיואתלשכורהעדיף

בגלימתעטוף,נפלאפראבמיוחדליביאתמשך":המשלחתקורותעלבסיפרו'לינץכותבוכך

שהואחשבתימהרהועדביותרהנאההיההוא.עשירהזהבבריקמתמעוטרת,קצרהארגמן

.מבהיקשחורושערולתיאורקשהזיתבגוןהיופניו.בחיישראיתיביותרהאציליהיצורגם

יותרכרעהוא.ומאיררךכללבדרךאבל,חדהיהומבטוכשנהבלבנותהיוהישרותשיניו

,הדרגששלהשניצידועל,בנוחבוחשאינוכיהיהשנראה,לראשותרבושעם,ישבמאשר

-חרבותשיקשוקבתוךפלדהשהואכמינראההוא.חרבובניצבמשיםבלימשתעשעכשהוא

כי,בספרואחרבמקוםמוסיףהואבכךדילאואם"...היפההמיןעםכשנמצאכשעווהרךאבל

."הערצהמעוררוסייראמיץלוחם"הואאגאעקיל

בחןשעקיל,אקדחוואתחרבואתלוהראההוא.ביחידותעקילעם'לינץשוחחהפגישהבתום

כדיאנשיובידישישבנשקדיאם'לינץאותושאלואז."השטןהמצאת"שזהוהכריזבקפידה

."אתהזה–יכולמישהואם":היתהאגאעקילשלותשובתוהירדןלאורךלעבור

עם,בנאמנותאליונלווהוהוא–אגאעקילשלהאבטחהשירותאת'לינץשכרדברשלבסופו

השארבין.המלחוביםהירדןבעמקמסעהאורךלכל,פעםלאהמשלחתאתוחילץלוחמיו

המשלחתעלכשהגןנפשושחרףעד,רבהכהבנאמנותתפקידואתמילאעקילכי,מסופר

תפקידואתקיבלהואשלאמכךנפגעעצמושראה,סקרבניהבדואיהשבטשלהתקפתומפני

.להימלטנאלצווהשארמהתוקפיםכמהנהרגוזובהתקפה.עקילשל



לתהודהזכהישראללארץומשלחתו'לינץמסע

השארביןוגרםהבריתובארצותבאירופהרבה

.ואישיותואגאעקילעלילותשלרבלפירסום

,אגאלעקילתרםשהפירסום"הציבוריחסי"

למסעותלצאתשתיכננומאלהשרביםלכךגרמו

נפגשו,אגאלעקילבואםעםפנו,בארץמחקר

עלהגנתואתשכרורביםובמקריםאיתו

.משלחותיהם

מוויילסהנסיךהיהאלהביןהבולטיםאחד

שלבנה,הבריטיהעצריורש,אדוארדאלברט

מלךמותהלאחרשנעשה,ויקטוריההמלכה

הבריטיהסופר.השביעיאדוארדבריטניה

,מוויילסהנסיך"כי,זהבענייןכותבדיקסון

בעת,(.ג.ב–1862-בעליוושמר)ליווהשעקיל

..."משובחאקדחכשילוהעניק,באיזורביקורו

ושמונת  ( מסומן בחץ)מוויילסהנסיך : בתצלום
בעת מנוחה ליד עין , אנשי פמלייתו הבריטים

.תינה שבעמק החולה



העותמאנימהשלטוןלנתחעיניואתלשאתהחלוהואתייריםעלולהגנהלפופולאריותמעברהרחקחרגואגאעקילשלתוכניותיואולם

מחוזלמושלמעכופאשאקברצלימוחמדמונה1850-ב.בסוריההעותמאניםנגדהדרוזיםמרדבעתלונקרתהלכךטובההזדמנות.בארץ

סוריהאזוריבשארכנהוג–העותמאנילצבאאותםולגייסהדרוזיםובהרבחורןומהדרוזיםמהבדואיםמיסיםלגבותעליווהוטלדמשק

4000ועודבתותחיםמצויידיםורגליםפרשים8000שלצבאהעותמאניםשיגרוואזבמרדהגיבווהבדואיםהדרוזיםאולם.עתבאותה

. בעת גלותועקילבו הוחזק , (כיום בולגריה)מבצר וידין 
(.Flickr, קפוציסקליארקוס: תצלום)

פרץשכאשראלא.ובגליללבנוןבדרוםשגוייסוסדיריםבלתי

ועריםכפריםשלשודבמסעופתחוהמורדיםניצחו,הקרב

שללצבאוהמורדיםביןשנייההתנגשותגם.סוריהבדרום

השלטונותעברוואז–המורדיםשלבנצחונםהסתיימהקברצלי

,לצבאהגיוסעללהםויתרו,עמהםומתןלמשאהעותמאניים

שרוחותאלא.הפרשההסתיימהובכך-המיסיםעללאאבל

אתקברצלישיגרואזסמוכיםלאזוריםגםבינתייםהגיעוהמרד

אתלהרגיעכדי,לכינרתשמדרוםהירדןלעמקאגאעקיל

הדדיתהגנההסכםלהםהיהשכן,לנהרשמעבר,לון'עגתושבי

בדואים300שלכוחעםנגדםלקרביצאעקיל.המורדיםעם

הצדדים.בריתובנישהיומשבטיםפרשיםאלףועודמאנשיו

שנייהופעםלכינרתשמדרוםבעובידיהאחתפעםהתנגשו

.המערכותבשתיהובסווהמורדים–הגולןרמתבדרום

מוסטפה,עכומושל:ביוקראגאלעקילעלההזהשהנצחוןאלא

לחוףניכרצבאיכוחעםיצא,בהצלחתושקינא,פאשארשיד

אתשיפזרוביקשבדרגהאותוהעלה,הישגיועלשבחיםלוחלק,אליואותוהזמיןהוא:עותמאני"תרגיללועשה"והכינרתשלהמזרחי

נעצר,לאוהלוכשנכנסמייד.פאשארשידאלשובנקראהואמכןלאחרבלבדשעותושלושזאתעשהעקיל.תםתפקידםכי,כוחותיו

...בריתםבעלהיהשבעצםבעוד,בהםלהילחםוהתיימרהמורדיםעםקשרבקשירתוהואשם

יכולתאתנכונההעריכולאשהעותמאניםאלא.סרביהבגבול,הדנובהשעלוידיןלמבצרהוגלהומשםלאיסטנבולבספינהמעכונשלחעקיל

.ההנאדישבטמפלגיאחדאצלמקלטומצאלסוריההפליגומשםלסלוניקיעקילנמלט,מעצרולאחרכשנה:הישרדותו

https://en.wikipedia.org/wiki/Flickr


שהיוו גרעין  , פרשים50קודם כל הם תרמו לו . נתקבל על ידי מארחיו בכבוד גדולאגאעקיל

והוא יצא  –התאספו אליו לוחמים נוספים , עד מהרה. לכוח לוחם שהוא החל לבנות לעצמו

במסעות אלה לא נתקל בשום . מידי פעם למסעות שוד וביזה בכפרים ובערים בסוריה ובגליל

אחיו : יתר על כן. 1853-שפרצה ב, היו עסוקים אז במלחמת קריםהעותמאניםכי , התנגדות

סטה מדרכו והצטרף  , פרשים500שהיה בדרכו למלחמת קרים בראש יחידה של , עקילשל 

.  והגביר בכך מאוד את כוחו הצבאיעקילגם הוא אל 

לא איבד זמן ותיכף אחרי הצטרפות אחיו יצא למסעות שוד נרחבים בעמק יזרעאל  עקיל

באיסטנבול החליטו לפתור  העותמאניבדרגים הגבוהים של השלטון . ובגליל והגיע עד צפת

את  לעקיללהחזיר , מושל צידון, פאשאלואמקהורו 1854-את הבעיה בשיטתם הישנה וב

יכול היה לנוח על  ועקילוכך שוב שקטה הארץ ... באיזורואת מישרתו כשומר החוק –כבודו 

נמנע  , לווידיןהוא נעשה זהיר יותר ומאחר שלמד לקח מהגלייתו , עם זאת. זרי הדפנה שלו

.  בית שאןבאיזורנצרת ובחורף התמקם באיזורבקיץ שהה : מלהיכנס לעכו

המקומיים המשיכו במקביל לפעול  העותמאניםכי המושלים , מה לחשושלעקילואכן היה 

.  טבריהבאיזורשהתרכזו , הפעם הם בחרו לשסות בו את הכורדים. לקיצוץ כנפיו

שהוזמנו  , בוזוקיםהם היו בעצם באשי . לווידיןהוגלה כשעקיל, 1853-בלאיזורהכורדים הגיעו 

אבל כאשר . הגולהעקיללמלא את החלל שהשאיר אחריו בנסיוןעל ידי השלטונות המקומיים 

.והחלו להתכונן למלחמה נגדואוייבראו בו הכורדים , לפתע ארצהעקילחזר 

החליטו לפתוח  , 700-קיבלו הכורדים תגבורת מסוריה וכשהגיע מספר לוחמיהם לכ1857-ב

סבייח-שבט א, הזעיק עזרה מכל פלגי שיבטו, שידע על כוונות הכורדים, עקיל. במלחמה

חילק אותם  עקיל. תושבים מנצרת ועוד, בית שאןמאיזורסקר -שבט א, הר תבורמאיזור

למרות שהקרב פרץ  . חיטיןקרני באיזורלשלושה ראשים ותקף את הכורדים במפתיע 

אולם הוא מיהר עם . עקילהצליחו הכורדים בתחילה לגרום לנסיגת חלק מכוחו של , ביוזמתו

הרגו את מפקדם וגרמו  , הלהיב את אנשיו שפנו אל מול הכורדים, תגבורת למקום הפריצה

. ויצא מנצח–אחריהם המירדףהוא עצר את : גילה כאן נדיבות כלפי אויביועקיל. למנוסתם

ציור של פרנץ , לוחם כורדי
(.1859)האנפשטנגל



העניק לו  , עקילהישגיו של בעיקבות

הראשון את התואר  יד'מגהסולטן עבד אל 

בתורכית  " אח גדול)"אגאהעותמאני

עקיל"מאז הוא הקפיד להיקרא (. קדומה

אך לא נראה שהקפיד ללבוש מדי  , "אגא

בנוסף לכך (. בציור משמאל)רשמיים אגא

, הוא הועלה לדרגה של מפקד חטיבה

המקבילה לדרגת קולונל בצבאות  

וקיבל משכורת בהתאם מקופת  , המערב

. העותמאניהצבא 



. דיקסון' הפוורתויליאם 
לאחר ביקורו בארץ היה  
ממייסדי הקרן הבריטית  

.לחקר ארץ ישראל

. על ביקורו בארץבסיפרוכמה דפים אגאלעקילהקדיש , הנזכר לעיל, דיקסון' הפוורתהסופר הבריטי ויליאם 

:ואלה עיקר דבריו

? אגאהעקילימיהו "

יכול לגרום נזק גדול עקיללא היה אדם כמו , לא אחדות ולא עוצמה, בארץ שלא הכירה חוק או משפט..."

במחוז ששבטו היה אמור לשמור עליו לא היו לאיש זכויות ולא  . אבל סוריה אינה ארץ של חוק ושלום. לשליט

כל , יהודים ומוסלמים, נוצרים... כל אדם חושש משכנו... פרט לכוח הזרוע ומוח רוקם מזימות, ספר חוקים

יד כל  ... בכל מקום מריבה. בכל פינה אתה מוצא פירוד... אחת מהכתות הללו איננה מגלה סובלנות לאחרות

בסוריה אין כיום . אהבת הארץ וגאוות אומה הם מושגים שאין להם כל משמעות לאוזן הסורית. איש ברעהו

.  וסיעות אויבות זו לזועוייניםרק גזעים . סורים

באוהלו השייך  ... שייך הוא אדון שיבטו. לא בידי החוק הצודק. הכוח הוא בידי האיש החזק, בקהילה שכזאת"

גאון . הוא עשוי להרחיב את תחום השפעתו, או שייך אבו גושעקילכשהוא נועז כמו . הוא גם מלך וגם שופט

...יכול לנסות לחטוף לעצמו כתר

שום כוח בפלשתינה לא יכול  . עשה לעצמו במהרה שם מפחידעקיל, ממקום שבתו בגבעות שמעבר לנצרת"

הם . סוסיהם עזים ומהירים. הם היו רעבים ואמיצים.(. ג.ב–מעבר הירדן )היה למנוע פשיטות של הבדואים 

אבל אפשר לעשות הרבה כנגדם על ידי אדם . נעים בחשיכה וגונבים יבולים ואיש אינו יכול להימלט מידיהם

כאשר הם . כשהם נעים בקבוצות גדולות אפשר להשיגם ולפזרם. נחוש שמכיר אותם ואינו חושש מלפעול נגדם

עקילזכה , בהצליחו להדוף את הבדואים הללו למדבריותיהם. אפשר ללכוד אותם ולהורגם, בקבוצות קטנות

.  נהדפו הבדואים אל מעבר לירדן, תחת עינו החדה ושלטונו התקיף. לראשונה לתשומת ליבם של התורכים

אבל אי אפשר לומר שהגליל נרגע  . תבואה נזרעה בשדות עמק יזרעאל. העמקים נעשו מעט יותר בטוחים

שכן מוחו התככן של השייך הבין עד מהרה שחשיבותו האישית תלויה ביכולתו להשתלט על אי סדר . לחלוטין

ולכן היה מרשה מידי  . אם שקט מוחלט ישרור באזור שליטתו, ושלא תהיה לו שום טובת הנאה מהשלטונות

השתפר המצב  , אחרי כמה שנים של שלטונו, הכלאבל למרות . פעם לבדואים לשדוד מעט שלל ולהימלט

ביקשו לחסות בצל כנפיו  עקילשהכפריים באזורים הסמוכים לתחום שלטונו של , ההררי עד כדי כךבאיזור

."המגינות וכך נכנס חלק גדול מהגליל תחת חסותו



אגאעקילשלהחםיחסואתלצייןהראוימןזהבהקשר

ונוצריםיהודים–שלטשבובאיזורמוסלמיםהלאלתושבים

וכאשרטבריהיהודיעםטוביםיחסיםלוהיוהשארבין.כאחד

אירגן,עכומושלידיעלהזמנייםפיטוריואתלמנועניסה

שלאמהמושלשביקשה,טבריהיהודישלמשלחתאפילו

האחראי"שר"ה)"ווזיר"שההרי,בכךדילאואם.לפטרו

היהשלו(המשקוניהולהחשבונותניהול,המיסיםלגביית

שהיה,קונסטנטינר(אריה)לייבבשםחסוןטבריינייהודי

והואארוכותופיאותזקןלוהיו.האשכנזיםקרליןמחסידי

עלרכוביוצאכשהיהגםעשהכך.שחורהקפוטהלבשתמיד

עותמאניתוחרבפיגיונות,באקדחיםחמוש,האצילהסוסתו

,הכפריםביןשבועשללסיבוב,וכסףזהבמשובץבנדן

עדלמדוהערבים.מעסיקועבורהמיסיםאתגבהשבמהלכו

ראוטבריהויהודירוחוועוזהפיזיכוחובגלללכבדומהרה

לבקשותיומקשיבשהיה,העותמאניהמושלאצלכנציגםאותו

.להןנענהכללובדרך

לנוצריםרקולאבטבריהליהודיםרקלאסייעאגאעקיל

הנוצריםאחרילחזרהחלהוא"כי,בספרומצייןדיקסון.בלבנון

האנגליםעללהתחבבטרחבמיוחד.לזריםלסייעוהשתדל

כאשר,למשל,כך.אחריםלאירופיםגםעזראבל,"והצרפתים

בעמקלהתנחלשביקשולגרמניםהתנכלנצרתשלהקיימקם

.משםהקיימקםשלחייליואתוגירשלמקוםעקילחש,יזרעאל

ברחביאגאעקילשליוקרתואתהעלואלהכגוןמעשים

.העותמאנייםהשליטיםשלליבםלמגינת,אירופה

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



על,המארוניםלנוצריםהדרוזיםביןעזהמלחמההלבנוןבהרפרצה1860-ב

הסעירואותםשליווהטבחומעשיהקשיםהקרבות.סוריהשלזהבאיזורההגמוניה

במקומות.ישראלבארץהמוסלמיםבקרבובמיוחדהתיכוןהמזרחבכלהרוחותאת

שגםגדולחששוהיהמשלהבותהכרזותהושמעושבהןהתקהלויותנערכובארץרבים

נכנסשכאןאלא.בושהתגוררוהאחרותהדתותבניכנגדאלימותשלגליפרוץבגליל

הרוחותאתוהרגיעהמוסלמיםבקרביותרהמתוניםלגורמיםהצטרף,לתמונהעקיל

.לארץגםהאלימותאזגלשהלאמכךכתוצאהואכן.יכולתוככל

אתשראתה,בצרפתובמיוחדבאירופהיוקרהלוהוסיפהאגאעקילשלזאתפעילותו

נפוליאוןלוהעניק,והערכהתודהלאות.בלבנוןהנוצריםעלכאפוטרופסיתעצמה

הצרפתיהכבודאות–הכבודלגיוןעיטוראת,ימיםבאותםצרפתשליט,השלישי

במיוחדשהפליגהצרפתיתבאוניהאליונשלחהעיטור:כןעליתר.ביותרהגבוה

.וגלימהנשקשלשיעםביחד,הצרפתיהקברניטבידי,סיפונהעללוונמסרלחיפה

,שהצרפתיםמכךשחששו,העותמאנייםהשלטונותהיוהזההסיפוראתאהבשלאמי

עקילנקרא,כרגיל.הגלילכלעללהשתלטלעקיליסייעו,לסוריהצבאיכוחאזששיגרו

התרגילאתשובלולעשותשניסה,בסוריההעותמאנייםהכוחותמפקדעםלפגישה

הוא:יותרזהירעקילהיהכברהפעםאולםהדחהמכןלאחרומייד–כבודמתןשל

כמוהכלחזראזאך,הרשמימתפקידואזהודחהואאומנם.לפגישההגיעלאפשוט

עקילפתח,להםנחוץשהואכמהעלמושגלעותמאניםלתתכדי:קודמיםבתסריטים

צבאםאתהוציאושבינתיים,הצרפתים.הגלילברחבישודמעשישלארוךבמסע

הצרפתיהצבאאתלהחזירמהעותמאניםוביקשוהחדשהמצבאתניצלו,מסוריה

הארץותשקוט–לתפקידועקילאתהעותמאניםהחזירומהתסבוכתלצאתכדי.לשם

...שוב

מדליית לגיון 
הכבוד הצרפתי



הוא.אגאעקילשלמפעילותוהעותמאניםשללדאגותיהםרבההבנהבספרומגלהדיקסון
:כותב

שאתהבדואיםהשבטיםבקרבתסיסהמעורריםבגלילהישגיוכיעקילהביןכאשר..."
אותםשיכנעהוא.בריתוובעלילידידיואותםלהפוךבהצלחהפעלהוא,היצררגליהם

שלאבאזוריםשודלמסעפעםמידילצאתלהםוהתיררבהסמכותלונתןעצמושהסולטן
.אחרותמסיבותכעסואתשעוררואו,לדעתומתנותדימהםקיבל

כנראה)חזקסורישייךשלממשפחתואישהלעצמולקחהוא,אומריםכך,ימיםבאותם"
(.ג.ב–השבטיםעםקשריואתלחזקכדי

כלחיפשהואכי,אומריםבאיסטנבול.במשחקוראשוניםכצעדיםרקנעשואלהצעדיווכל"
מונעיםהעותמאניםוכילהםשייכתשאדמתםהבדואיםלשייכיםלהראותכדיהזדמנות

ידיעלכלקודם;אלהמכובשיםשובלקחתןעשויים,הבדואים,והם–זכויויהםאתמהם
עלושלישית;חניתותיהםשלידידותיאיחודידיעל,שנית;הפנימיותמריבותיהםהפסקת

בסופוכישדימיינוכאלהיש.המשותףאויבםעלופוגעניותמהירות,רצופותהתקפותידי
לכךהסיכויאומנם.צרפתשלחסותהתחתהבדואיםשבטישלאיחודליצורהתכווןדברשל

.למיגננהיצאווהעותמאנים–הסולטןלמימשללמדימעצבןהיהזהאבל...קטןהיה
,כולוהעותמאניהצבאשרגםשהיה,פואד(העותמאניתהממשלהראש)הגדולהווזיר"

יכולאינוכי,העליוןלמפקדו'הסביר',למלכודתשחשש,עקילאך,לדמשקעקילאתהזמין
.בלבנוןהנוצריםנגדהדרוזיםמלחמתבעיקבותשלטונובשטחהבעיותבגלללדמשקלהגיע

לדאגהגרמוואלה,שלוחיוידיעל,בדרכיםשודמעשישלושהאושנייםעקילאירגןבמקביל
באיגרת,באיסטנבולהצרפתילקונסולשהודיעהבחיפההצרפתיתבקונסוליהעמוקה

כדיזאתלנצלניסוהצרפתים.הללוהשודמעשיעל,צרפתיתבספינהבמיוחדשנשלחה
וכברלנוצריםהדרוזיםביןהמלחמהבעתלשםשנשלחהמשלוחחילאתללבנוןלהחזיר

יהיהלאבוודאיצרפתישצבא,סוריהבענייןמשלודעותהיוהעליוןלווזיראבל.לצרפתחזר
קבוליביירותמושל.בדרגהאותוולהורידעקילאתלהגבילהורהלכן.אותןלעודדמעוניין

.בגלילשירותולסיוםוהביאבמקומואחרקולונלהפקיד,מינויואת,איפוא,ביטל

ראש הממשלה  )הווזיר הגדול 
פאשאפואד מהמד( העותמאנית



שודדיםקבוצת.הסוריותבגבעותסיכסוךשלהרגיליםהשלביםהגיעוואז"
נאמניםשנשארוואלהנשקםאתהשליכוהנאדישבטמבניכמה.בגלילעברה
עליווולדסאקרבנישבטי.שלהםהשייךנגדרובהלהריםאבולאלכליף

שודאירעיוםכל.בלהבותכפרעלהלילהכל.במישוריםבעליצותהתפזרו
להגיעשניסונכים.לעצוראולצוהארץלפניםמעכושיצאושיירות.בדרכים

.והגנהדרכוניםלהוציאהפסיקוהקונסולים.בחזרהגורשוטבריהלמרחצאות
שלמהמרדכתוצאהבהלםחשההארץכל,לחברוןמדמשק,לדמשקמביירות

להםהיהולאלטורקיהאהבהרוחשותשאינןממדינותוהקונסוליםהזההאיש
אתלהחזירבקריאהלממשלותיהםפנו,שקטהסוריהאתלראותרצוןשום

חשש,פאשאקבולי,ביירותמושלאבל.לתפקידושובאותוולמנותהזההאיש
להפיכתוותגרוםעבורופרסתהיהפיקודותחתהמורדשלמחדשהצבתוכי

להיענותבמקום,לכן.היםבחוףאחרותועריםלעכופרט,כולוהגליללאדון
הדרוזיםעללהשגיח,לבנוןמושל,פאשאמדאודביקש,צרפתשללקונסולים

לסרוקהוראהעםמבניאספרשיםיחידתלשלוחבדמשקהצבאממפקדוביקש
רגליםיחידותכמהבראשיצאעצמווהואהמלחליםעדהירדןגדותשתיאת

מלהימלטבעדולעצוראו,לקרבעקילאתלמשוךבתקווהבהריםלמעברים
".דרומה
שתול,גזעיאדם.אגאעקילהואכזה"במיליםבסיפרוזהפרקחותםדיקסון

".הגלילשלבהיסטוריהלקודמיושדומהאדם,בקרקע

.דבריובסוףמדווחהואשעליוהמשברשהסתייםלפנינכתבדיקסוןשלספרו
שלאפרטיםעם,תומועדהמשברמפרוץהדבריםהשתלשלותסיכום–להלן

.הספרכתיבתבעתלדיקסוןידועיםהיו

פאשאקבולימהמד, מושל ביירות



עקילהביןהפעם.ולהרוסלשדודהמשיכושם,הגלילאלונדדו

ממושלתגבורתוביקשעצמובכוחותבשודדיםלהילחםיוכלשלא

לוחמיםכאלפייםאירגן,לבקשהנענההלה.אפנדיחסן,עכו

הבדואיםהשודדים.טבריהלעבראותםושיגרבתותחיםמצויידים

כי,עקילהביןאזאבל.ונמלטוהזההכוחעללגבוריוכלושלאידעו

להקדיםכדי.הצבאיהכוחשל"הכוונתעל"נמצאעצמוהוא

קבולי,ביירותלמושלהתפטרותמכתבשיגר,למכהתרופה

יוכלוהואהתפטרותואתידחהשהמושלהיתהתקוותו.פאשא

ביירותשמושלאלא.הארץבצפון"ביטחוןמר"כבתפקידולהמשיך

–עקילשלבוזוקיםמהבאשילהיפטרהזדמנותזהבמכתבראה
.התפטרותואתוקיבל

שלגתקרייתשלידחסיאללתלועברהגלילאתלעזובנאלץעקיל

בתצלום  , אגאעקילמקום גלותו השנייה של , תל אל חסי
(.ויקיפדיה)20-מתחילת המאה ה

קשורזההיהבתחילה.השלילילצדהעותמאניםעםאגאעקילשליחסיומטוטלתנעהשוב1863-ב

במסגרת.בוזוקיהבאשייחידותכלשלביטולוכללה–בצבאםהעותמאניםשערכוהמקיפהברפורמה

.שובהודחזאתובעיקבותסירבעקיל.מדיםוללבושלצבאאנשיואתלגייסאגאמעקילדרשוהםזאת

.בוזוקיםהבאשיגיוסבענייןהירפולאהעותמאניםכיאף,בלבדקצרלזמןזההיהשהפעםאלא

בנומשבטיבדואים:רציניתיותרהרבההייתהשנהבאותהאגאעקילבפנישניצבההבאההבעיה

פאשאעלי,דמשקמושלידיעלנהדפו,בסוריהבמיוחדהרסנישודמסעשערכו,וסרדייהחסןבנו,ר'סח

,חאסי-אלצאלח,אחיואתבצפוןהשאירהואאולם.ותראביןתיאהאשבטיבשליטתשהיהאיזור,ימינו

השודדיםכשהגיעו.הירדןמעברהגיעושחלקםבדואיםבאמצעותהגלילברחביוביזהשודבמסעשפתח

בחיפהצרפתשלמהקונסוליםנוספתדחיפהקיבלהוא.המסראתפאשאקבוליהבין,נצרתלאיזור

מעשיאתשיפסיקכדילתפקידועקילאתמיידלהחזירעליושלחצו,בחיפההבריטיוהקונסולובביירות

.לגלילחזרוהשקט–השנהבתחילתלמצבההמטוטלתחזרהשובוכךבסופו.האפשריבהקדםהשוד



Byewaysבספרו , יימס פין'ג, נותן קונסול בריטניה בירושליםאגאעקילתיאור צונן של  in 
Palestine ,1868-שיצא לאור ב:

החלטתי  , במרחק לא גדול, האסי חונה בצד זה של הירדן-אלאגאשעקילימשנודע לי "

ואשר כיום ... שבינתיים התפרסם הרבה יותר כבן חסות צרפתי, לבקר אדם חשוב זה

בראותם שאין ביכולתם לקיים בו את  , של המחוזלקיימקםמונה על ידי התורכים 

...בלעדיו, אפילו לכאורה, שלטונם

אל  פנדיומצאנו אותו בחברת השייך הגדול עובידייהדרך עקילירכבנו אל אוהלו של ",,,

עבד .(. ג.ב–כינור בדואי בעל מיתר אחד )רבאבהנגן , משבט בני סכר ומוסיקאיפאיז

.  למרות שהיה זה בעיצומו של צום הרמדאן, הכין קפה על גחלים של צואת גמל מיובשת

חיה גדולה מפנתר ובעלת פסים שחורים על –'פאהד'ואז הוא הביא פנימה ... שוחחנו

נהנה ממנו  שהאגאאו על ידי ליטוף , היא נראתה פראית אבל רוסנה על ידי חבל. פניה

המוסלמים השוטים  'באמרו לי , ביקש שיביאו גם לווהאגאהגישו לי קפה ומים . מאוד

.  ושתה את המים–' אבל אני צרפתי, הרמדאןמיצוותהללו מקיימים את 

.  ומעליה מקטורן אדום רקום בזהבהיה לבוש גלימת משי ארוכה בצבע ארגמןהאגא..."

עם שוליים  , אוכפו היה עטוף משי ירוק כאפונה. למותניו לבש חצאית אלבנית לבנה

...פרושה על בטן הסוסהיתה, לבנים ורשת צהובה שנועדה להגן מזבובים

מלוכלך  , היה פראי למדי בנימוסיו', הפרא הנפלא'האמריקאי כינה ' האיש שלינץ( "אבל)

. לחזור שובהיתהניכרת ועשויה היתהועם כל זאת השפעתו . ועירום למחצה

הוא  אוליי. לא תאמה קבלת הפנים את היכרותי עם הכנסת האורחים הערביתהכלבסך "

על כן נפרדתי ממנו ורכבתי  , פאיזאל פנדילא רצה שאבחין במה שהולך בינו לבין השייך 

..."כאוכבלעבר 

,  יימס פין'ג
הקונסול הבריטי  
בירושלים בשנים  

1846-1863



והם החליטו  עקילבתעלולי העותמאניםקצה נפשם של 1864-ב

,  בקושטא הוציא צו מלכותי" השער העליון. "לשים להם סוף מוחלט

עקילהמקיף את תחום שליטתו של האיזורהמאיץ בכל מושלי 

למעשה  . הזה" גורם הצרות"לעשות ככל יכולתם על מנת לחסל את 

, פאשאהולו, מצד דרום על ידי פרשים של מושל שכםעקילהותקף 

שהיו  , עקילשונאיו משכבר של , ומצד מערב וצפון תקפו הכורדים

הבין שהפעם פתוחה בפניו רק דרך עקיל. מגובים בתותחים

הוא בחר לברוח אל מעבר לירדן והכורדים שבאו  . המנוסה

.  תפסו את המעברים על הנהר כדי למנוע את שובובעיקבותיו

כי למעשה  . למשפחתו ולאנשיו, לעקילזו תקופת שפל קשה היתה

,  סלט-אומנם הוא נקלט בעיר א. הגיע לעבר הירדן כשהוא חסר כל

בוודאי חש  עקילאבל , שתושביה גילו כלפיו הכנסת אורחים נדיבה

שכן כל תוכניותיו לחזור לגליל התנפצו מול  . את עצמו כאריה בכלוב

בסופו של דבר . בעמק הירדןהעותמאניםהנוכחות המסיבית של 

(  לסולטןהמישנה)דיב'הח, הוא פנה לשליט מצרים באותה עת

, נעתר לודיב'הח. והתחנן שיתערב למענו בקושטאפאשאאיסמעיל 

באותם ימים היו יחסי . אותולחוןפנה לשער העליון בקושטא וביקש 

. ובקשתו נענתה בחיוב–טובים דיב'והחהסולטן 

,  פאשאאיסמעיל דיב'הח
שליט מצרים במחצית השנייה  

.19-של המאה ה



הושבואפילו1866-בלגלילחזראגאעקיל

.התחתוןהגלילכשליטהקודםתפקידולו

ואוליאחראדםהיהכברשהפעםאלא

שומעיםאיןשכמעטכך,עליוקפצההזיקנה

הלךהואשובולאחרשניםארבע.יותרעליו

,שפרעםשלידבאיעבליןונקברלעולמו

מאחרנבחרהמקום.התחתוןהגלילבפאתי

נמצאשבוהמקוםרשמיתהיהשאיעבלין

שלאכמעטהואאולם.עקילשלשיבטומרכז

אוהלועםלעבורהעדיףוכבדואיבוהתגורר

.התחתוןהגלילברחבילמקוםממקום

אתתפסאומנם,כווייתין,עקילשלבנו

אתנשאועדייןהנאדישבטשלכשייךמקומו

אתבגאוןלשאתנהגגםהוא.האגאתואר

אך,אביושקיבלהצרפתיהכבודאות

.עקילמותלאחרירדהכולוהשבטחשיבות

לשירותכווייתיןהצטרףדברשלבסופו

,רידהבנוגםעשהוכךהעותמאניהממשלתי

היה20-ההמאהשבתחילת,עקילשלנכדו

בלקהמחוזמשטרתשלסגןבדרגתמפקד

.הירדןבעבר

במימרהלהיזכרשלאקשהאלהכלנוכח

Sic:הלטינית transit gloria mundi(כך

...(העולםתהילתחולפת

(  מסומן בחץ)איעבליןהכפר 
מתחילת  אקוטן'זבמפת 

19-המאה ה
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