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מבוא

הפעילותולתולדותעשרה-התשעבמאהבגלילהיהודיהיישובלתולדותנקשרעבומשפתתשלשמה

עבוהייעקב,עבושמואלהרבנים,המשפחהמבנידורותשלושה.בגלילצרפתשלהקונסולרית

.ובטבריהבצפת,בגלילצרפתשלקונסולריתסוכנותניהלו,עבוומאיר
,מנהיגותשלחדשטיפוסגםייסד,1817בשנתהאמורה'שושלת'האתשייסד,עבושמואלהרב

נשיאהיההוא:(ליושנהעטרהההזירשבכךוייתכן)רבגונייםציבוריתפעילותאפיקיששילבה

הקונסולריתההסותאתשקידם,צרפתיקונסולריסוכן,הראשיורבהבצפתהספרדיםכוללות

בצפוןהשוניםהמיעוטיםביןצעדיואתשכלכלפעליםרבקרקעותוגואל,הגלילברהביהצרפתית

.מאני'העותהשלטוןתחתישראל-ארץ
בייצואשעסקגדולוסוחרלרבנותמוסמךהיהאברהםאביו,1789בשנתיר'באלגנולדעבושמואל

.בצפתוהתיישבומשפחתוהוריועםארצהעבושמואלעלה1817בשנת.תוץלארצותארצותוצרת
את,המזרחשל'רוטשילדים'המשפתתבן,ששוןדודמידיוקיבללהודונסעאחדותשניםלאתר

אתרכשהעבומשפחת.ובסביבתהישראל-בארץ(אנילין,ניל)אינדיגוהאריגבצבעלמסחרהמונופול

משפתתעםלקשר.וצידוןעכונמלידרךלצרפתאותווייצאה,הירדןבקעתבצפוןשגדלהאינדיגויבול

ר"השדהרבובנועבושמואלהרבלרבות,צפתרבניביןהגומליןקשריעלהשפעההייתהששון

תרבותייבולהניבששוןמשפחתעםהקשר,כןכמו;בהודו'ישראלבני'קהילתלבין,עבוחייםאברהם

4ס75-1'עמ,תשסהתמוז,8ל1קתדרה
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.1878בשנתבצפתנפטרעבושמואלהרב1.וחכמיהירית'האלגהיהודיתהקהילהאודותעלומחקרי
בהוהוסמך,בצפתובישיבהתורהבתלמודלמדהוא.1842בשנתבצפתנולדעבוהייעקבהרב

ממשיכוהיהעבוהייעקב.מליוורפולכהןיצחקהרבבת,מלכהאתלאישהנשאהוא.לרבנות

וההסותהקרקעותגאולתבענייניובייחודהרבנותבכהונת,הפעילויותמגווןבכלאביושלהמובהק

.מסעודה,ובת,ומשהמאיר,בניםשניאחריווהותיר,1900בשנתנפטרהוא.הקונסולרית
תפארת'החינוכיבמוסדמכןולאחרבצפתבחדרלמדהוא,1870בשנתבצפתנולדעבומאירהרב

משפחתידידשהיה,גולדסמיתמיכאלהקולונלבהשתדלות,כהןזכיהחכםבהנהלת,בביירות'ישראל

עבדלצפתובשובו,באנגליה'סקולפוליטכניק'הצבאיהספרלביתמאירהתקבל,באנגליהאמו

להתמנות,מאיר,בנוהיהאמורעבוהייעקבפטירתעם.אביובראשותהצרפתיתהקונסוליהכמזכיר

המשרהכיאף.אליוהקונסולריהמינויאתהסב,עבומרדכייצחק,דודואולם,במקומולקונסול

המשיךהוא.המשפחהכראשהאחריםהחתומיםבכלעבומאירתפקד,לדודועברההדיפלומטית

.העירמועצתתברהיהולימים,צפתשלהדיןביתכאבכיהן,המשפחהשלההיסטוריבביתלהתגורר
,1947בשנתבצפתנפטרעבומאיר

עבושמואלכיהאומריםיש.קונסולרייםלסוכניםעבומשפחתבניבמינויקשורותשונותמסורות

בשנתישראל-בארץהראשוןשבביקורולאחר,מונטיפיורימשהשלבהשתדלותוזהלתפקידנתמנה

שלהעויןהיחסועלמאניים'העותהשלטונותלבשרירותעלוצפתטבריהיהודילפניוהתלוננו1827

מנהיגישלמהשתדלותםנבעשמינויוהאומריםישלעומתם.בחיפההצרפתיהקונסולריהסוכן

ליהודיםרבהלתועלתלהיותיוכלכזהמינויכישסברו,מולדתועיר,יר'באלגהיהודיתהקהילה

החוקיתהאפשרותלעבוניתנה,גרסהאותהפיעל,כך2.בגליל,הצרפתיתהנתינותבעלי,ירים'האלג

לדמשקבמסעומונטיפיוריאלנלווהזהובתפקיד.צרפתשלבשמהוטבריהצפתיהודיעללהגן

;139-144'עמ,1990,אביב-תל,משפהותסיפורי,(עורך)ענרזאב,'הגליליתהאגדה,עבומשפחת',עברון'י1

לפלוציאנציקלופדיה,תדהר'ד;494-495'עמ,1938,ירושלים,בחלק,ישראלבארץהמזרחיהודי,גאוןד"מ
לתולדותאנציקלופדיה,גלים'י;310,314-5,3'עמא,א"תשל-ז"תש,אביב-תל,כרכים19,ובוניוהישוב
הדיןביתפנקס',(הרב)סולדנומשהיעקב;קמח'עמ,ח"תשל-ה"תשל,ירושלים,'ג-'אכרכים,ישראלהכמי
עלייתם,יעקבבן'מ;רנו-דלג'עמ,(ו"תשט),זרבעוןירושלים,'(ג"תקע-א"תקע),עמרםהייםרביי"כ-בצפת

תוארקבלתלשםחיבור,ט"היבמאהישראלבארץ(אפריקהצפוןיהודי)המערבייםהיהודיםשלוהתיישבותם
Franco;129-132'עמ,א"תשסירושלים,העבריתהאוניברסיטה,לפילוסופיהדוקטור , La communauti.1%

israEliteעונק,1(1901),קק.42-26 de Safed, Rewe des .Ecoles de;עבושמואלהרבעלהגאוןד"מלפיכייצוין
1811לשנתהעליהשנתאתלהקדיםשישנראה,עבואברהםהרב,אביושלהקניןשטריפיעלאולם.1817-ב

דומה.1832-בארצהועלה1800-בנולדעבושמואלשהרבנאמרמונטיפיורימשהשלהמפקדפיעל.(טולדנו)

מכון)ט"תקצמפקדברישוםוסייע1839-במונטיפיוריעםנפגשעבו;הצרפתיתבנתינותלזכותכדיזאתשעיגלו

הדפוס,יערי'א:לעייןניתןבהודו'ישראלבניעדת'לסוגייתביחס.(528ב"א,35115עברייםידכתבילתצלומי
H;52-53,71'עמ,ש"תירושלים,שניהלק,המזרחבארצותהעברי . S . Kehimkar, The History o(

the

Bne Israel

1937oflnda, Tel .Aviv;אחדענףקורות,בבליהודיבתולדותפרקים,יעקבבןאברהם:ראו,ששוןמשפחתלגבי
יהודיעל,ששוןמשפחתשלהמהקרייםההיבטיםלגבי;ט"תשמירושלים,ב-א,הבאגדאדיתששוןממשפמת

the,ת:ראויריה'אלג .Hebrew and

,

Samaritan Manuscripts,0D . S . Sassoon , Ohel

.

Dawid: Descriptive Catalogue

1932London,ק.576 O

~

ord,11,the Sassoon Library

[,;18'עמ,(1958)60,מחברת,'ישראלבארץצרפתנציגות',אלמליח'א2 . Loewe , Dhries o(sir .Moses:

Monte

~ore שלהעשריםבשנותבעכוהצרפתיהקונסולריהסוכןעםקשריםהיועבולשמואל;1983London,קע.168-167

.130'עמ,(1הערה,לעיל)יעקבבן'מ,עשרה-התשעהמאה



קתדרה77עשרה-התשעבמאהבגלילצרפת

,ובטבריהבצפתעבוהצרפתיםהקונסולרייםהסוכניםשלהקונסולריהארכיון3,דמשקעלילתבעקבות

נתמנהזהבארכיוןהמסמכיםפיעל,האלההמסורותאתמאשראינו4,(א"5טזת)ננטבארכיוןהמצוי

רקבצפתצרפתיקונסולרילסוכןעבושמואל

ימיםמלאאזהיהכברהוא-1874בשנת

שבליעובדה,וציבוריתרבניתפעילותושבע

הצרפתיםהההלטהמקבליעלהשפיעהספק

היהלאזהמינוישהרי,זורמהלמשרהלמנותו

.בצפתהציבוריחייולמפעלטבעיהמשךאלא
יסודעבוהניהקונסולרילסוכןמינויועם

בקרבזרהמעצמהשלקונסולריתלפעילות

למשךישראל-ארץבצפוןיהודיתאוכלוסייה

.(1874-1914)שנהכארבעים
בשנתכברנעשוהארכיוןמסמכיפיעל

למנותראשוניםניסיונות1873ובשנת1869

ניסיונות.ובטבריהבצפתצרפתיקונסולסגן

המודעותאתהגבירואולםיפהעלולאאלה

המושבה'לטובתזהתפקידלחשיבות

אזרחותו.אלובערים5'הצרפתית-ירית'האלג

היוורבייהודיוהיותועבושלמאנית6'העות

.הקונסולריתלמשרהלמינויובדרךלמכשול
הצרפתיתהקונסוליהאנשימשעמדואולם

הריכוזשלהיחסיתההשיבותעלבביירות

ירים'אלגומוסלמיםיהודיםשלהיישובי
סוכנותשלבחיוניותההכירו,בגליל

אףולבסוף.זהבאזורצרפתיתקונסולרית
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לתפקידהראויהמועמדהואעבוכיהשתכנעו

שלממסמלקטעמעמדובשלוהן,יחדגםוהיהודיםהמוסלמים,הצרפתיםהנתיניםעלמקובלהיותובשלהן,זה הצרפהיהחודמשרד

ן

אתלמנותהמציע

עבוחייעקבהרב.138'עמ,(1הערה,לעיל)עברון3

,1995iModernisationבספרילראשונהפורסמוהארכיוןמסמכי4 TErusalemש~Charvit, E~te

.

:

Rabbinique

~:

d

'
Algirie.קונסולריסוכן,י,

Eretz-זו"4,ת0ט:ראו,שליהדוקטורבעבודתבמלואםופורסמו IsraEIוטCharvit, 'Elite rabbinique d'AJgirie.שנפטראגייבמקיםז,
1998Modemiti' , Thise de Doctorat, INALCO, Paris1879ינואר,פריזזט

,דיפלומטיסוכנותארכיון,1878בדצמבר14,(אוגלו-באימכונהכיום,באיסטנבולאירופיתשכונה-Pira(ירה5
fArchives(ננט diplomatiques , Nantes - Aichives des Postes,תיק,[עבוארכיון:להלן](וטבריהצפת)ביירות
.241'מס

.241'מסתיק,שם,1869ינואר,ביירות6
.241'מסתיק,שם,1873באוגוסט13,פריז7
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-ב.יהודיםקונסולרייםסוכניםישאחרותאירופיותלמדינותכילהםשנודעגםומה,הרםהכלכלי

ידיעלרשמיתשהוכרמינוי,'בגלילצרפתקונסולסגן'עבושמואלהרבמונה1874בפברואר9

8.מאניים'העותהשלטונותשלפרמאן

אודותעלהמידעזאתלעומת,עבושמואלשלהקונסולריפועלועלרבמידעזהבארכיוןאין

,אביותחתעבוחייעקבמונה1879בינוארכבר.בפרטיםמשופעעבוהייעקבבנו,,_,,,,,. ,,,,,,,,,
,,,,,1,,י

,"י
החוץמשרדידיעלהוסברוהמהיריםהגבריוחילופי,1878באוקטוברשנפטר,1,,..,",1"

המושבהשלהאינטרסיםעלבשמירה'הרבהבחשיבותבפריזהצרפתי

9.'ובטבריהבצפת,האוכלוסיןרבתירית'האלג

,הסותבענייניכללבדרךהתרכזההצרפתיתהקונסולריתהפעילות

שאבהירמסיבות,בגלילמאודרגישהשהייתה,ההסותסוגייתאולם

"
היהודיתלאוכלוסייההקשורותייחודיותסוגיותעלאורשופכת,בהמשך,(

הגומליןיחסי:אחרמצדוהצרפתייםמאניים'העותולשלטונותאהדמצד,, עםהיחסיםמערכת;הארץבצפוןהאחריםהמיעוטיםלבניהיהודיםבין1,,

;באזורהאחריםהאירופיםהדיפלומטייםוהנציגיםהקונסולרייםהנציגים

שאלות;יהודיםבידיקרקעותורכישתוביטחונההיהודיתההתיישבות%
,מאנית'העותהמשפטיתהמערכתשביןמההתנגשותשנבעומשפטיות

לטובתישראללתפוצותרים"שדשלשיגורםפרשת;והיהודיתהצרפתית עריכת;מאניים'והעותהצרפתייםהשלטונותעםהקשריםמערכת;צפתהילת,

נדוניםאלהכל-הארץבצפוןארכאולוגיותבחפירותהקשורותסוגיות;דים

.עבומשפחתשלהקונסולריתבתכתובתעבוחייעקבהרב
הלוקהישראל-ארץאתלחלקלנכוןמאנית'העותהאימפריהראתה(1840)המצריהכיבושלאחר

למחוזלהעניקכךובתוךישראל-בארץשלטונםאתלבצרצורךראומאנים'העות,הדשהמנהלית

שללעלייתהנכבדהתרומהתרםהדבר.לקושטאבמישריןאותוולקשורמיוהדמעמדירושלים

השארביןכללירושלים(מתצרפלךאוק'סנג)מחוז.ישראל-בארץהראשיתהעירלמעמדירושלים

.בדרוםמצריםוגבולבצפוןקיסריהאזורעדוהתפרש,הנגבשלגדולוחלקעזה,יפואת
ואילו;(ק'סנג)למחוזעתההפכה(ולאות)פלךממרכז,עכושלמעמדהמאודירדזאתלעומת

השתייכוהללוהמחוזותושני,למחוז1858בשנתהייתה,לירושליםנספחהעתאותהשעד,שכם

הואאףהעידונפרדיםשוניםבמרכזיםהתלוייםמחוזותלכמההארץשלפיצולהעצם.ביירותלפלך

.אחתליחידהליכודםאתולמנועהשוניםבאזוריםשליטתםאתלחזקמאנים'העותשלרצונםעל
התפרושתעלהשפיעההיאכןוכמו,הקונסולריותהנציגויותשלמיקומןעלהשפיעהאףזוהלוקה

נציגותבסמיכותהיומעונייניםהדבריםמטבעאשר,הקונסולריתהחסותבנישלהיישובית

.קונסולריתסוכנותלפחותאובכירהקונסולרית
.241'מסתיק,שם,1874בפברואר9,פרה;241'מסתיק,שם,1873באוקטובר14,ורסיי8
.241'מסתיק,שם,1878בדצמבר14,ביירות;241'מסתיק,שם,1879בינואר31,פרת9
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,(ובטבריהבצפת)בגליללפיכךהתרכזוהנדונהבתקופהישראל-בארץשהיויריה'אלגיהודירוב

בשנתרקצרפתיתקונסוליההוקמהבירושלים;בביירותהצרפתילקונסולכפוףהיההגלילשכן
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-הביןלתחרותצרפתנסחפהלאמדוע

צרפתיתההדיינותירי'אלגממוצאלמהגריםבאשרהתלבטהצרפת.אירופיתקונסולריתהסותבניגיוסעלמעצמתית

שיהקמתי1יעילריבונותוכפופיםיהיושמאאוצרפתיתמהסותייהנוהצרפתיהכיבושעקבהאם:במזרחשהשתקעו
1873אשייט,3גיייירים'האלגמהלאומניםלהיפטרצרפתרצתהאהדמצד?מאנית'העותהאימפריה,הישןהריבוןשל

לאאחרומצד,אלקאדרעבד,ירים'האלגהמורדיםגדולאתבנאמנותששירתולאחרמזרחהשפנו

הקפידכךמתוך.יריה'אלגעםקשרעללשמורשהחליטוהחסותמבניאלהאהדתאתלאבדרצתה
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הצרפתיתהמדיניותסבלהאלהבנסיבות10,ירי'האלגבמוצאכוזבשימושלמנועהצרפתיהמנהל

.מרצוןעקביותוהוסרמערפול

בגלילהצרפתיתהקונסולריתהחסות.א

למעשההלכה.1
המערכתשלהלבשרירותמפניהגנהנתנהעשרה-התשעבמאהישראל-בארץהצרפתיתהתסות

הקונסולריתהחסות.מוגזםמיסויומנעהאישיביטחוןהעניקה,המוסלמית-מאנית'העותהמשפטית

ושובשובמחדשלשקוליכלהוצרפת,צרפתשלמצדהמחייבבלתיבאורהצרפתיםלנתיניםהוענקה

בניעלסנקציותלהטילהזכותאתלעצמהשמרההיא.שלהלאינטרסיםבהתאםהחסותנוהליאת

הייתהשבסנקציותוהחמורה,להסותהקשוריםהאדמיניסטרטיווייםהנהליםעלהקפידושלאחסות

בשנתואכן.להזכושכברממיהחסותאתשוניםמטעמיםלשלולהיהאפשרלמעשה.ההסותביטול

,רצופותשניםשלושבמשךיריה'מאלגשנעדרומימכלהצרפתיתהנתינותאתלשלולהוחלט1855

.לצמיתותעוזביםבהזקתהיווהם
Senatus(השלישינפוליאוןשלהצועקב Consulte(ירים'האלגהיהודיםיכלושלפיו1865משנת

המעמדעלויתורהיהבהםשהחשוב,מסוימיםובתנאיםאישימפתהפיעלצרפתיתאזרחותלקבל

מגוריושבמקוםבקונסוליהלהירשםלארצומחוץשהתגוררירי'אלגיהודיכלהיהחייב,האישי
ליהודישהעניק,(1870)כרמיהצו.הצרפתיתהחסותאפואהודשהכך.בשנהשנהמדיבהולהתייצב

עודדוברלאומעתה,הצרפתיתהחסותתוקףאתחיזק,צרפתיתאזרחותקולקטיביבאורהיריה'אלג

כפי,סייגללאצרפתיםכאזרחיםהוכרותמידלאישראל-בארץירים'האלגהיהודיםאולם.ביטולהעל

,מאזרחותלהבדיל,לבדההצרפתיתהחסותשכן,הזההסטטוסאתוהעדיפו,יריה'אלגאדמתעלשהיה

משניליהנותליהודיםשאפשרדבר,האישיהמעמדעללוותרמבליצרפתשלוהגנהביטחוןהעניקה

מצדסייגללאההלכהפיעליהודיהייםאורחעלושמירהאחדמצדקונסולריותזכויות-העולמות

בזיקהשתלהכרסוםבשל,1870משנתהחליריה'מאלגהעלייהנתמעטהבבדבדכילצייןיש.אחר

נוצרים,יהודיםעלהצרפתיתההסותחלה1914עדמקוםמכל.האמנציפציהבעקבותישראל-לארץ

בלילהזכאיםהיווהם,והקפיטולציותהתנזימאתמדיניותפיעל,ישראל-בארץיריה'מאלגומוסלמים

11.לגופוומקרהמקרהבכלואישיעניינידיוןתוךאלאצרפתיתסוחפתמחויבות

הסוכנותבידישטופלו,הצרפתיתהחסותבניוהמוסלמיםהיהודיםשלמוקדהיווטבריהצפת

הצרפתיתהקונסוליה',פארפיט'ט;31-74'עמ,ה"תשלירושלים,ט"היבמאהויישובהישראלארץ,אליאב'מ10

,Parfitt;144-161'עמ,(ה"תשלתשרי)5,קתדרה,'ט"היבמאהישראלבארץהיהודיוהיישוב The: fews " Palestine.1

IEnJsalem,1114"50"71נ~malheurs

~

des ~consuls

~

de .France,ש

~

Neuville, .Heurs1;8.ch,198London"
188-1800

1948-1947

ארץבין',ל"הנ;333-349'עמ,(1981)ג,שלם,'הצרפתיתוההסותהארץבצפוןיריה'אלגיהודי',שוורצפוקם'ש11
לאחראפריקהמצפוןהעליה',ל"הנ;93-98'עמ,(1985)24,פעמים,'1912-1914,הצרפתיתלמרוקוישראל
.109-123'עמ,(1989)38,שם,'צרפתבידייריה'אלגכיבוש
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הצרפתיתהקונסולריתהסוכנותפעלהבמקביל.עבומשפתתבנישניהלוהצרפתיתהקונסולרית

.הצרפתיתההסותבניבנוצריםיותרטיפלהוזו,בחיפה
למדיניותובהתאם,(1887)צרפתיתהסותבנישהיוצפתתושבישלמפקדערךעבוחייעקב

תנאיםבקיוםהסותםהמשךאתהתנהבגלילצרפתשנקטההמוסלמיםהחסותבנישלהניפוי
ירים'אלגמנפהשהואתוך,זהבענייןאותוועדכןבביירותהכלליהקונסולאלפנהאףהוא.מסוימים

חובותיהםאתלמלאמקפידיםשאינםבאמתלה,בגלילהצרפתיתהתסותבנימרשימתמוסלמים

12.זוקונסולריתסוכנותכלפיהאזרחיות

עבוהיויעקב,חשדניהמוסלמיםלנתיניםהיתםהיהעשרה-התשעהמאהשלהתשעיםבשנותגם

מהקונסוליהביקשהואבבדבד.זומדיניותתיפגעשלאכדיפרטניותלהנחיותפעםלאנזקק

הענקתתהליךאתולשבשלהאטשביקשו,מאניים'העותבשלטונותלנהוגכיצדהנחיותבביירות

13.בפרטוהצרפתיתבכללהאירופיתהחסות

ידיעלהותרמושפרדותיהםפרדותרוכבישנילפרשייתעבוחייעקבנדרש1896בנובמבר22-ב

מתפרנסיםשהםמשום,לקראתםשיבואבבקשהבביירותהכלליהקונסולאלפנההוא.השלטונות

פעילותואתשאפיינהלפרטיםהירידהאתממתישה,שהייתהככלבנלית,זופרשייה.הפרדותמן

14.הואבאשרהצרפתיתהתסותובןהפשוטלאדםהלבתשומתואתהקונסולריהסוכןשל

15.ומשפהתיאישיסיכוןתוךאפילוהצרפתיתההסותלמעןובתקיפותבמרץפעלעבוחייעקב

כידומהאולם,ירים'האלגליהודיםהצרפתיתהחסותהענקתאתבחיובראתהבהחלטצרפת

להצטיירלאכדיהן,היהודיםעםגםשאתביתרהצרפתיותהרשויותהקפידוהעשריםהמאהבראשית

לקבלירים'אלגהיושלאאפריקאיםצפוןיהודיםשלניסיונותיהםבשלוהןמפלהמדיניותכנוקטות

16.הצרפתיתהחסותאת

בגלילהמיעוטים.2

.ודרוזיםבדווים,רקסים'צ,נוצרים,מוסלמים-עשרה-התשעבמאהבגלילישבורביםמיעוטיםבני
ההרריתהסביבה.שונותואתניותדתיותלקבוצותשואבתאבןהגלילשימשאחרארץהבלמכליותר

.העויןהרובידיעלמאוימותשהיוקטנותלקבוצותנוחלמקלטאותוהפכוהשלטוןממוקדיוהריחוק
עלהיהודיםעםמיעוטיםאותםשלהיחסיםמערכתעלגםאורשופךשלפנינוהקונסולריהארכיון

.מאני'העותהשלטוןרקע

בנובמבר25,היפה;140'מס,עבוארכיון,1887בנובמבר24,חיפה;140'מסתיק,שם,1886בנובמבר8,צפת12
.140'מסתיק,שם,1887

.241'מסתיק,שם,1897באפריל29,צפת;311'מסתיק,שם,1893במרס19,צפת13
.241'מסתיק,שם,1896בנובמבר22,צפת14
צייןהראשוןבמכתב.241'מסתיק,שם,1898בספטמבר29,צפת;241'מסתיק,שם,1896בינואר13,צפת15

מאיראתפצעוהם;צרפתיםלנתיניםשהתנכלותורכיםחייליםבידימאירבנולפציעתעדשהיהעבוחייעקב
.נתיניםאותםעלשגונןמפניעבו

,1895בדצמבר13,צפת;241'מסתיק,שם,1905ביוני21,צפת;241'מסתיק,שם,1903באוקטובר21,צפת16

.241'מסתיק,שם,1905בדצמבר24,צפת;241'מסתיק,שם,1905ביוני24,צפת;241'מסתיק,שם
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אתעבוחייעקבתיאר1895ומנובמברמאוקטוברבביירותהכלליהקונסולאלבמכתביו

בגלילשחיושיעיםמיסלמים,)Mutawles(המתואליםלביןשבחורןהדרוזיםביןששררההמתיחות

.אחריםלמיעוטיםבעוינותםידועיםושהיו,יושע-ובנבימרגליות-בהונין,העליוןובגלילהלבנוני
עשהוהוא,שלובמרחבהמתרחשאודותעללדווחאותוחייבהצרפתיהקונסולריהסוכןשלתפקידו

צפתלאזורלפלושעלוליםהדרוזיםכיהששואתהביעהוא.האירועיםאתניתחואףבפירוטזאת

17.'סודי'בסיווגהאיגרותאתשיגרהנושארגישותבשל.בעברשהיהכפי,וביהודיםבנוצריםולפגוע

וזאת,מלחמהלפרוץחששכדיעדרבהדאגהביטוילידיבאה1895מנובמברבמכתבובדיווחו

18.בגלילהשוהיםלאירופיםהגנהאמצעיהיעדרעקבבמיוחד

הקתוליתהקהילה.בטבריההקתוליהמיעוטשללהגנתונרתמההצרפתיתהקונסולריתהסוכנות

היווניתשהקהילהאף.בטבריההנוצריהדיןלביתבמינוייםזוויתלקרןנדחקהבגליל

,הקתוליתהעדהלעומת,משפתותארבערקומנתהטבריהבעירזעירמיעוטהייתההאורתודוקסית

יצחק.האורתודוקסיםהיווניםמקרבדיןביתאבמאניים'העותהשלטונותמינו,נפשות260שמנתה

במרסהקתוליםלפנייתנענה-ישראל-בארץהקתוליותמגנת-צרפתשלנציגהשהיה,עבו

אלובנסיבות.מאנים'העותעלצרפתידיפלומטילחץיצרובכך,לטובתםבשלטונותלהפציר1901

לאכמעטתופעה,הקתוליתלמנהיגותהיהודיתהמנהיגותראשיביןבגלילשותפותנרקמה

להתיישבהנוטיםמיעוטיםשלהגאוגרפית-ההיסטוריתהתופעהעל.241'מסתיק,שם,1895באוקטובר17,צפת17
,ט"תשנירושלים,הדורותלאורךועמקיםגולן,גליל:הארץצפון,(עורכת)פלג'ר:ראוהשלטוןממוקדיהרחק

הייתהעשרה-התשעהמאהשלהשבעיםשנותובראשיתהשישיםבשנות:דמוגרפייםנתוניםכמה.423-458'עמ
-וכשליש,אשכנזיםהיוהיהודיםמןשלישיםכשני.יהודים000,4-כמתוכם,נפש000,9-כצפתאוכלוסיית
500,6-לכהגיעבעירהיהודיםומספר,גדולהיהודיתעלייההייתההשמוניםובשנותהשבעיםבשנות.ספרדים

היהודיתהאוכלוסייההגיעההעשריםהמאהבראשית.בקירובנפש000,12-000,13שלכוללתאוכלוסייהמתוך
המוסלמיתהאוכלוסייה.בקירובנפש000,20-לכשהגיעה,בעירהאוכלוסייהשמהציתיותרומנתהגודלהלשיא
בשנות.עשרה-התשעהמאהשלהתשעיםשנותועדהשבעיםשנותבמהלךנפש000,9-כעד000,5-בכנאמדה
נפש000,2-כבטבריההיהודיתהאוכלוסייההייתהעשרה-התשעהמאהשלהשבעיםשנותובראשיתהשישים

העשריםהמאהלראשיתעדעשרה-התשעהמאהשלהשמוניםמשנות.נפש500,3-כשלכלליתאוכלוסייהמתוך
000,4שלכלליתאוכלוסייהמתוך-בקירובנפש100,4-לכעדנפש400,2-מבעירהיהודיתהאוכלוסייהגדלה.

ביןנעהבטבריההמוסלמיתהאוכלוסייה.בעיריהודירובאפואהיההנדונההתקופהבכל.בקירובנפש000,6עד
בצפתהנוצריהמיעוט.העשריםהמאהבראשית700,1-לעשרה-התשעהמאהשלהשישיםבשנותנפש.300,1

היהודיתהקהילה.(בטבריהבמיוחד)קתוליםהיוורובם,אישמאותבכמההנדונהבתקופהנאמדובטבריה
חמשת.עשרה-התשעבמאהישראל-בארץ(אפריקאיתהצפון)המערביתמהעדהנפרדבלתיחלקהייתהירית'האלג

בשנת;(אחוזים92)1839בשנתהמערביתבעדהדומיננטיתהייתהזוקהילהכימוריםמונטיפיורישלהמפקדים

המערביתבעדהמיעוטהייתההשבעיםשנותמאמצעהחל;(אחוזים47)המערביתהעדהכמהציתהייתההיא1855
יוצאייהודיםשלמשפהות200-כישראל-בארץהיועשרה-התשעהמאהשלהשלושיםבשנות.(אהוזים20)

;(משפהות8)וביפו(משפחות6)בירושליםומיעוטם,(משפהות166)בגלילרובם,צרפתיתחסותבעלייריה'אלג

עדעשרה-התשעהמאהשלהשמוניםמשנות;בירושליםצרפתיתחסותבעלינפש40עלידועהארבעיםבשנות
500-וכבגלילצרפתיתהסותבעלייריות'אלגיהודיותמשפחות240המקורותפיעלהיוהעשריםהמאהראשית

שלושת;204-214'עמ,ג"תשמאביב-תל,צפתתולדות,שור'נ:עלמבוסס.בירושליםצרפתיתחסותבעלינפש
,'ט"היבמאהישראללארץאפריקהצפוןיהודיעליית',יעקבבן'מ;(11הערה,לעיל)שוורצפוקסשלמאמריו

.208-214'עמ,גכרך,1994ירושלים,היהדותלמדעיא"היהעולמיהקונגרסדברי
.241'מסתיק,שם,עבוארכיון,1895בנובמבר10,צפת18
.241'מסתיק,שם,1901במרס28,טבריה19
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20.הכינרתחוףשעלנהום-בכפרהקתוליבמנזרחוקיתלאבבנייהגםטיפלעבויצחק19.ידועה

את-תפקידומתוקף-באהדהכמייצגואףאובייקטיוויקונסולריכנציגעבויצחקשלעמדותיו

מנעולאהקתולייםהצרפתייםהאינטרסים

אותולתקוףבגלילהקתוליהכמורהמממסד

;מובהקתאנטישמיתנימהבעליבטיעונים

להצותלנוצריםהתירלאעבויצחקכידומה

דוגמת,מבחינתונסבליםבלתיקווים

21.מיסיונריתפעילות

קונסולרייםנציגיםביןגומליןיחסי.3
ודיפלומטיים

קונסוליםביןהמלאהפעולהשיתוףבצד

מדיניותלקיוםשנוגעבמהאירופים

היו22,מאנית'העותבאימפריההקפיטולציות

אישייםקונסולריים-ביןקשריםבגליל

שמחוץובאזוריםבגליל.ויומיומיים

יהודיםאירופיםקונסוליםסגניהיולירושלים

חייםביפוהבריטיהקונסולסגן:רבים

אברהםבעכוהבריטיהקונסולסגן,אמזלג

מרדכיבצפתהבריטיהקונסולסגן,י'פינצ

הגרמניהקונסולריהסוכן,סגל(מרכוס)

הסוכןבתפקידוגם,ריפמאןפסהבצפת

תחילהשימשבצפתהאוסטריהקונסולרי

באופןמונה1860ובשנת,יהודיזמניבאופן

.מיקלסיאביץובני'ג,מפוליןנוצרירשמי
והמעצמותמאני'העותהממשלכידומה
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חייעקבהרבברכתמקובליםשהיוגבוהוכלכליהברתימעמדבעלייהודיםקונסולרייםלתפקידיםלמנותהעדיפוהזרות

":23.מאני'העותהשלטוןועלהצפתיתבקהילה
10,בביירותן 1886באוקטובר.241'מסתיק,שם,תאריךללא,טבריה20

.241'מסתיק,שם,1904ביוני21,צפת;241'מסתיק,שם,1904באפריל9,פריז21
המאהבסוףקרקעותורכישתהעליהעלבמאבקישראלבארץהזרותהמעצמותנציגישלפעילותם',אליאב'מ22

לעליהתורכיהשלויהסההקפיטולציותמשטר',הרידמן'י;117-132'עמ,ם"תשמטבת)26,קתדרה,'ט"הי
.47-63'עמ,(ג"תשמתמוז)28,שם,'1856-1897,וההתיישבות

הוכרושלאאנשיםאףלעתים.עבובארכיוןתדירמתחלפיםוהם,דומיםנראיםקונסולריוסוכןקונסולסגןהתארים23
.207'עמ,(17הערה,לעיל)שור:ראו,דורםבניבעיניכךנתפסו,קונסולכסגניאוקונסולרייםכסוכניםרשמית
ואוסטריהפרוסיהשלקונסולרייםסוכניםשימשושיהודיםסיפרטריסטראםבייקרהנריהאנגליהנודעהטבעהוקר
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הנציגביןלמדיהדוקיםגומליןיחסימערכתחושףעבומשפחתשלשהארכיוןמקרהזהאין

צרפתביןהקרוביםלקשריםמעברשכן,בפרטובצפתבכללבגלילהצרפתילזההבריטיהקונסולרי

הקונסולרייםהנציגיםביןאמצעיתבלתיקשריםמערכתהתהוותהכידומהישראל-בארץלאנגליה

בביירותהכללילקונסולדיווחהוא.בריטיםלנתיניםגםכתובתאפואהיהעבוהייעקב,היהודים

פגעוכךועקב,ולמהסהלמגןלוהיהכןושעל,השלטונותלבלשרירותנתוןשהיהבריטינתיןעל

הלכהזוותלונה,זובפרשההקימאקאםשלתוקפנותועלהתלונןעבוהייעקב24.באלימותבו

25.השלטונותלחקירתעדוהסתעפה

שלמניעיהאחרלהתחקותעבוחייעקבניסהבצפתהבריטיהכלליהקונסולשלביקורובעת

אכן26.הבריטיתלנתינותרוסיםנתינים300-כלהסבהייתההביקורמטרתכילוונודע,בריטניה

עלפסחהלאוהיא,קונסולריים-הביןהיחסיםמערכתשלהאחרצדההיההקולוניאליתהתחרות

הסוכןביןשנוצרההמתיחותעלדעתולחוותנדרשעבויצחק.עבוממשפחתהקונסולרייםהסוכנים

הסוכנותבנייןעלגרמניהדגלהנפתעלבקולניותשמחה,טבריהשללקאימקאםהגרמניהקונסולרי

עמיתמפיאודותיהעלשמעוכי,התקריתבעתבטבריהנכחלאכיהסבירעבו.בעירהקונסולרית

שהייתהסולידריות,זובאיגרתהאירופיתהסולידריותנימתמעניינת.האירועאתלתחקרשבאגרמני

להגןשנועדהזהירהעמדההשיטיןביןלזהותניתןאולם.בביירותהצרפתיתהמדיניותלמעצבירצויה

מטעםדומההקירהלדרושבביירותהכלליבקונסולהפצירעבויצחק:הצרפתיהאינטרסעל

27.והגלילבטבריההצרפתיתהקונסולריתהסוכנותתיפגעשלאמנתעל,הצרפתיותהרשויות

,1863-1864,יומן:וטבעההארץהיילחקרישראלבארץמסע,טריסטראםב"ה:ראו,1898עדשנמשךמצב,בצפת
למירוןמירושליםמסעובעקבותכתבאופלטקהיוסףרחמיםהרב.(עמרם-בן'ח:תרגם)581'עמ,א"תשמירושלים

:בפרטובצפתבכללישראל-בארץהיהודיםהקונסוליםסגניתופעתעלטריסטראםשללזוהדומההערכה(1876)

צורוישמרהו]ו"יצעבושמואל['רהרבמורנוכבוד]ר"כמוהרהמפורסםהמופלאהרבהוא[דיןביתהאב]ד"האב'
הישישה"ה,אשכנזיםקונסוליןויצישניעודנמצאיםפה.צרפתקונסולןסגן]קונסולויציוהואלבבהבם[ויהייהו
ולממשלת.בריטאנייאלממשלתלוימרדכי'רהגבירוהרב,[גרמניה]אשכנזלממשלתריפמאןפסחהרופאונכבד

גן-רמת,ישראלארץמסעות,יערי'א)'[יהודיאינודהיינו,ישראלבנימאחינו]י"מאבאינו[אוסטריא]עסטריך
בנועבורלהשיגלושיסייעביקשעבוהייעקבכימסרגוברנטיסדהלו'אנגהאיטלקיהנוסע.(652'עמ,ו"וכשל
שור:ראו.בביירותהאיטלקיהקונסולהיההאיטלקיהנוסעשלאחיו;האיטלקיתבקונסוליהקונסולריתפקידמאיר

Terra]899,קק.387-386;207'עמ,(שם) Santa, Milanoהד,de Gubernatis.71.הדיםכמובןאיןזולפרשייה

ביתבעיניהקונסולריתהפעילותשלחשיבותהעלמלמדהואאולם,המשךזהלענייןהיהלאכידומה.עבובארכיון
הקונסולריתשהמשרההיהנהוגבגלילכילהדגישיש.ורבגונימשמעותיהשפעהכאפיקשנתפסהפעילות,עבו

הקונסולריהסוכןבמשרתשהחזיקה,מיקלסיאביץבמשפחתוכן,עבובמשפחתהיהכך.במשפחהבירושהעברה

בשנים,ולבסוף,יוסףבנו,1879משנתההל,אחריו,מיקלסיאביץובני'גזובמשרהשימשתחילה-בצפתהאוסטרי
בצפתפרסשלקונסולרייםלסוכניםמפרסכהןמשפחתבנינתמנולכךובדומה;לדיסלאוסקרלנכדו,1906-1918

קהילת',מרום'ר:עיינו.העשריםהמאהבראשיתזהבתפקידשימשרפאלובנו,הכהןשלוםיצחקהיהלהםראשון-

:אוסטריהממלכתבהסות,אליאב'מ;78-86'עמ,ז"תשנ,היפהאוניברסיטת,מוסמךעבודת,'2/1881-1917,צפת
,111-113,189,233'עמ,ו"תשמירושלים,1849-1917,בירושליםהאוסטריתהקונסוליהמארכיוןתעודותמבחר

יזמים,גלם'ויקרק'ר;ג"תשלאביב-תל,הגרמניתהמדיניותבראיישראלבארץהיהודיהיישוב,ל"הנ;447
.ג"תשנירושלים,1816-1918,אמזלאגמשפחת:ישראלבארץספרדיים

.311'מסתיק,עבוארכיון,1892ביוני2,צפת24
.241'מסתיק,שם,1892ביוני9,צפת25
.241'מסתיק,שם,1896בדצמבר3,צפת26
היגיוןאותופיעל.241'מסתיק,שם,1905באפריל21,צפת;241'מסתיק,שם,1900באוגוסט6,טבריה27
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והעבריתהצרפתית,מאנית'העותהמשפטיתהמערכתביןמהתנגשותהנובעותמשפטיותשאלות.4

לגיבויהיהודיתהאוטונומיהזכתה,מאנית'העותבאימפריהנהוגהשהייתה,המילתשיטתפיעל

.והקהילההפרטברמת,היהודייםההייםתהומיברובלביטויבאהעבריהמשפטולפיכך,שלטוני
אחרבמקום,האםבמדינותשנהגהקונסולריהמשפטשלמעמדועלההתנזימאתעידןעםאולם

28;יריה'באלגהצרפתיתלזוהעבריתהקודיפיקציהביןמהבדליםשנבעומשפטיותבבעיותעסקתי

העמדהובשלמאני'העותהמשפטיהאלמנטבשל,שבעתייםסבוךהדברהיהישראל-בארץאולם

הגבירואלהגורמיםשני-האירופיהקונסולריהממסדכנגדמאניים'העותהשלטונותשלהעוינת

.המקומיתהמשפטמערכתשלהיציבותתוסראת

'.
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שבהןהבולטת.שונותמשפטיותבעיותנדונותעבומשפחתשלהקונסולריהארכיוןבמסמכי

המשפט.משקלכבדותכלכליותמשמעויותהירושהלשאלת.בכדיולא,הירושהשאלתהיא

עלואילו;מאני'העותהמשפטכןלא,היורששלהגאוגרפיבמיקומוכללמתחשבאינוהצרפתי

המופיעיםמקריםבמספר.עדיףלמעמדזוכהוהבכורלבניםרקהיאהירושההעבריהמשפטפי

הקונסולריהמשפטשלרגלדריסתוכולמכוללמנועמאניות'העותהרשויותניסובארכיון

29,הועילללאאך,הצרפתי

ואף,צפתבאזורגרמניתארכאולוגיתמשלחתעללמשל,בגלילאירופיתנוכחותעללדווהעבויצחקהקפיד
.49הערה,להלןראו;ההפירותלגיטימיותאתבירר

"ע"("ו,:וכן;123-130'עמ,(4הערה,לעיל)בספריראו28

;

droitשוUrbach-~omsteln, Lesluifs ~devant.שאR.

Berg

1984Paris

בדצמבר16,צפת;311'מסתיק,שם,1892בינואר27,צפת;140'מסתיק,עבוארכיון,1886במאי26,צפת29
'מסתיק,שם,1900בספטמבר10,טבריה;241'מסתיק,שם,1897במרס28,טבריה;241'מסתיק,שם,1895

241.
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הצרפתייםלשלטונותמאניים'העותהשלטונותביןהגומליןיחסי.5

גברהעשרה-התשעהמאהשלהשניהבמחציתישראל-בארץהעליוןהשערמעמדהתערערותעם

ניכרוהדבר,מאניים'העותהשלטונותלביןבפרטוהצרפתיבכללהקונסולריהממסדביןהמתיחות

היוהצרפתיתוזומאנית'העותהמשפטשמערכתהמשפטיותהשאלותגם.הנדוןבארכיוןבהחלט

במבחןהעמידווכן,מאני'העותהשלטוןעםהקונסולריהממסדשלבקשריםלעתיםפגעובהןהלוקות

מעמדםאתהדברהחלישלעתים;לצרפתנאמנותהואתהצרפתיתהקונסולריתהסוכנותאמינותאת

.המקוםבניאהדתבשלחיזקנוולעתיםהמקוםבניבקרבהקונסולרייםהסוכניםשל
עוררהעבוחייעקבאצלמחסהלמצואשבאבריטינתיןלביןהשלטונותביןשאירעהתקרית

למחולהסכיםלאעבוהייעקב.מאניים'העותהשלטונותלביןהצרפתיהקונסולריהסוכןביןמתיחות

החסותבניבקרבדאגהעוררוהדבר,ובנציגהבצרפתשהוטחוהעלבונותעלבטבריהלרשויות

כתבהוא.הזוהמבישהבתקריתהרשויותמטיפולדעתושנחהעדשקטלאעבוחייעקב'0.הצרפתית

אמיניםלאבאישיםהשדותיואתבמכתבופירטואף,בביירותהכלליהקונסולאלבהרהבהכךעל

'1.הפרשהבתחקירקשוריםשהיו
עםיחסיואתולשבשהקונסולריהסוכןשלבקשריולפגועהיהעלולכזהמסורשטיפולספקאין

עבוחיויעקב,ובוהותוהואווירתישראל-בארץשררהעשרה-התשעהמאהבשלהיאולם,השלטונות

צורךישאםבנקלומתפייסיםהכוהבעלאתמכבדיםשבו,במזרחהמקובלותלנורמותבהתאםנהג

צריכיםישראל-בארץתורכיה-צרפתיחסישלפיהטקטיתגישהכללבדרךנקטעבוהרב.בכך

לאכך.המקומיתהקונסולריתהסוכנותברמתולאבביירותהכלליתהקונסוליהברמתלהתנהל

.הקונסולריהסוכןשליוקרתונשתמרהוגםהמטופלותהסוגיותממדיצומצמו
הוא.הנמוכהוהןהגבוההזוהן,מאנית'העותהפקידותשחיתותאתלחשוףהיססלאעבוהייעקב

במהבמיוחד,כנוצריםיהודים,הצרפתיםהנתיניםעלהזוהפקידותשהערימההקשייםעלהצביע

,טבריהשלהקאימקאםשללהדחתולפעולאףהיססלאהוא32.ניידידלאנכסילרכישתשנוגע

מצבםשלמלאהתמונהבביירותהכלליהקונסוללפניוהציג33,צרפתיתחסותבבניתכופותשפגע

'4.ההדשהקאימקאםשלהגעתומאזבמיוחדבגלילהצרפתיםהנתיניםשלהקשה
הקונסולריתהמערכתשלהיחסיםמערכתגםכמובןמשתקפתהקונסולרישבארכיוןבתיעוד

עםבמישריןאםבביירותהכלליתהקונסוליהדרךאם-בצרפתהמטרופוליןעםבגלילהצרפתית

אולם,ישראל-בארץהצרפתיהאינטרסשלבבואההואזהארכיוןכיברי.בפריזאורסיי'דהקיי

קרנופ"מהצרפתיתהרפובליקהנשיארצחלמשל,מובהקיםצרפתייםענייניםגםנזכריםבמסמכיו

)Sadi Carnot.]-האלימותגאתהעשרה-התשעהמאהשלהאחרוןברבע.1894במאי25-ב(4ן

.311'מסתיק,שם,1892ביוני4,טבריה30
.311'מסתיק,שם,1892ביולי11,צפת;311'מסתיק,שם,1892ביוני9,טבריה31
.241'מסתיק,שם,1898בנובמבר17,טבריה32
מנכבדיירים'אלגיהודיםושישהעשריםהתמושעליהעצומהזוהי.311'מסתיק,שם,1897במרם29,טבריה33

.בטבריההקהילה
.311'מסתיק,שם,1897בנובמבר4,צפת34
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,העולםלמלחמתלמעשהונערכהקולוניאליותבמתיחויותשסועההייתהאשר,באירופההפוליטית

,(1914)בסרייבופרדיננדפרנץהאוסטריבארכידוכסבהתנקשותהיההפוליטיהטרורשלושיאו

באותובנאומו.הדרמטיהאירועלציוןהתייחדותטקסבצפתקייםעבוהייעקבהקונסולריהסוכן

הקפידזאתועם,מגובשתוכמושבהלצרפתנאמןכיתדבגלילהצרפתיתהמושבהאתהציגמעמד

'5.םמאניי'העותהשלטונותכלפיואדיבזהירלהיות
ברצותו.בגלילצרפתלתרבותנוגעעבומשפחתשלבארכיוןביטוילידיהבאנוסףצרפתיעניין

הספרביתלמנהללהעניקעבוחייעקבהמליץישראל-בארץהצרפתיהחינוךואתזותרבותלקדם

היוקרתיהצרפתיהפרסאתבצפתח"כי

palmes

Acadimiquesa6

עבומשפחתבניהקובסולרייםהסוכנלםשלהמלשובלהמפעל.ב

מבוא.1
הקונסולריתבמדיניותהיטבהשתלבהעבוממשפחתהקונסולרייםהסוכניםשלהיישוביתהמדיניות

ממניעיםפעלואירופייםקונסולרייםכסוכנים:במניעיהממנהנבדלהכיאם,האירופית

וקיוםישראל-ארץאדמותגאולת-גרידאיהודייםממניעיםפעלוהםכרבניםואילו,אימפריאליים

לנצלידעועבוממשפחתהקונסולרייםהסוכניםאכן.בארץהתלויותוהמצוותהארץיישובמצוות

אתלכלכלוהשכילו,ישראל-בארץעשרה-התשעהמאהשלהטיפוסיהקונסולריהמנגנוןאתהיטב

השלטונותשללבםלשרירותארוכותשניםתשוףשהיהמיעוטשהיו,שהיהודיםכךצעדיהם

,והכללהקהילהובמישורהפרטבמישור-והחסותההגנהלמלואיזכו,מאניים'העות

;דורםמבניפחותעבומשפחתעםהיטיבוהאחרונותהשניםשלוהמחקרההיסטוריוגרפיה

אלהכל-אירופיםותייריםנוסעים,הראשונההעלייהבניהמושבותמייסדי,העבריתהעיתונות

שלתיאורשאיןדומה.ותעודההזוןבעליבהםוראו,טובהלהםהכירו,עבומשפתתבניאתהוקירו

בני','עבובניהאחים')עבושבניעשרה-התשעהמאהבשלהיבגלילהיהודייםהיישוביםתפרושת

'י.קרקעותברכישתשעוסקיםכמיבונזכריםאינם('עבושמואלההכא
שלפועלהואתבכללהיהודיתההתיישבותמפעלאתשאהדהבולטיםהאירופיםהאישיםאהד

-דתיתהשקפהמתוךאלאקולוניאליים-מדינייםממניעיםולא,בפרטזהבתהוםעבומשפחת

,לארץשבאלפניעודיהודיםהכיראוליפנט38.(1ת8אק011)אוליפנטלורנסהיה,מילנרית-אנגליקנית

Thomson:וראו;241'מסתיק,שם,1894ביולי9,צפת35 . Europe

.

since

.

:

Napoleon

, Harmondsworth , Middlesex.0

.בצפתה"כיהספרביתמנהלגםנאםזהבמעמד.1978,ק.417
,שביט'י:וראו.311'מסתיקraw,1895במאי2,ביירות;311'מסתיק,עבוארכיון,1895באפריל29,צפת36

שור;37-53'עמ,(ב"תשנטבת)62,קתדרה,'1882-1914,ישראלבארץהיהודיבישובצרפתותרבותצרפתרוה'
מטעםשנשלה,בצפתח"כיספרביתמנהללויבאלעזרהמדובר.227-228,232-235'עמ,(17הערה,לעיל)

.צרפתידיעלבחיובזובקשהנענתהלאלבסוף.רוטשילדדה'אהברון
ו"ט,24,להמגידהוספה;142-143'עמ,א"תרנבניסןט"כ,המגיד,'בגלילישראלארץיישוב',טויבנהויז'מ37

.129-132'עמ,(1הערה,לעיל)'והתיישבותםעלייתם',יעקבבן:וראו.199-200'עמ,ג"תרמבסיוון
שנתבסוףלארץושב,1879בשנתישראל-בארץתהילהביקר;אפריקהבדרום,בקייפטאוןשנולדאנגלינוצרי38
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שלמטרקליניהבאחדיםנטלמנים'הגובין,בקושטאלעלייההממתיניםבריכוזי,אירופהבמזרח

.הראשונותבמושבותובמתיישביםהקודשבערי'הישןהיישוב'באנשיפגשישראל-בארץ.לונדון
רחששהואונראה,הספרדיםאחיהםלביןהאשכנזיםהיהודיםשביןההבדליםאתהדגישאוליפנט

צייןהוא.ללבויותרקרוביםהיוהייהםואורחותלבושםאשר,לספרדיםיותררבהתיבה

היהודיכיוהן,יהודיםידיעלהארץשלביישובהשחיבלוקדומותדעותשלוש

אבל.ביטחוןחוסרבהשוררוכי,שוממההארץכי,חקלאילהיותמסוגלאינו

היהודיותהמושבותשלהניסיוןכיוהוסיף,הטענותשלושאתהפריךהוא

מתיישביםלהיותמסוגליםהיהודיםוכי,אלהלטענותיסודשאיןמוכיח

39.מצוינים

מסדבווראה,עבומשפחתשלמפעלהאתהיטבהכיראוליפנט

בנישללמפעלםטבעיהמשךבעיניוהיואלו-העתידיותלמושבות1

לימי'הישןהיישוב'ימישביןהמעברבתקופתבארץהיהפנסאול.עבוש

רבספקעבולמשפחתשקשורבמהלפחות.הראשונההעלייהתראש8%
מתפתחאורגניתהליךעיניולנגדראההוא;מפנההתרחשכיחשאםש

בגלילעבובנישלההתיישבותמפעלשלמפורטתיאורבשולי.ומשתכללר
לאמקריתשאינההערה'המגיד'עורךהוסיף,'המגיד'באוליפנטשפרסם

שלדעותיואתהזכירזובהערה;במיקומהולאבעיתויהלא,בתוכנה

40.היהודיהחקלאישלהסגוליתוליכולתהיהודיתלהתיישבותבאשרליפנט'._.

שלמצערמקרהלאתרעבוחיעקבאלבהפראשסדמאגודתששלתהבמכתבאוליפנטלורנס
ערביילביןפינה-ראשמתיישביביןהמתהאתלהפיגהכותביםביקשו,בחתונהערביהריגת

עבובני.הארץגאולתתוחלתםשכל(האחיםלשלושת)'אחילתלתא'הללשכולובמכתבהסביבה

.אימברה"נהיהמזכירו.אלכרמלדלייתהדרוזיבכפרקיץמעוןלמשפחתובנהואףבחיפהוהתיישב1882
ציוןחובב,והוזההוזה,עיתונאי,נוסע,סייר,חובבארכאולוג,הרפתקן,דתמתקןסופר,דיפלומטהיהאוליפנט
לאלוגם;להםרבותסייעואףישראל-בארץהמתיישביםלחלוציםרבהאהדהנטה.העולםאומותוחסיד

יהודיתמדינהלהקיםתכניתהגההוא.נועזהתיישבותילמעשהבזמנושנחשבדבר,(יהודה-בני)בגולןשהתיישבו
1880Theספרואתכךעלוכתבהירדןבעברהגלעדבארץ Land

~

of

Gilead

, London.תושביאתהיטבהכירהוא

לבונטהמכוליותראבל.ומוסלמיםתורכמאנים,בוזזנים,רקסים'צ,בהאיים,נוצרים,דרוזים-השוניםהארץ
.37-40'עמ,ה"תשמאביב-תל,ותייריםחוקרים,וילנאי'ז:ראו,היהודילמיעוט

,בורלא'י:תרגום)אוליפנט'ל;141-162'עמ,(ג"תשמניסן)27,קתדרה,'הגלעדוארץאוליפנטלורנס',אילן'צ39
Henderson;ו"תשלירושלים,1882-1885ישראלמארץכתבות:היפה,(זאבי'ר:מהדיר , The Li(e o(Laurence.ק

1982Taylor, Laurence Oliphant Oxford.1956;גOliphant, London

לחקלאיושבחשהללהעובדהלנוכםבושההשהעורך.199-200'עמ,ג"תרמבסיווןו"ט,24,להתגידהוספה40

טובהכיהקודשארץאדמתעלועדותודעתונודעהכבראוליפהאנט'להבנוגע':מנוצרידווקאבאיםהיהודי
שברהחרפה...ישראלארץיישובשונאיכלשלבלעמדברייותרמאוד...לנויקרהאמנםעדותו...ופוריההיא
אחיהםולאגלילבארץהעבריםהקולוניסטיםאתתמכונוצריםרקהיוםעדכי,אוליפהאנטדברילשמועלבנו

ישראלבניכיהמחליטיםעשירינועלמתפלאל"הנוהנכבדהיקרהאדון!והכלימההבושהלאותהאוי!היהודים
עודנמצאואם!ישראלאתהמחייבהעולםאומותמחסידיאחדהנהוההואהשר...האדמהלעבודתמוכשריםאינם

יאלמוכינקוה...בזההמשתדליםידילרפותרקלהםקודשאמצעיכלאשרישראלארץיישובמשונאיאחדים
'דומיהכורחםבעל
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העושים,והקונסוליותהשלטונותאצלמהלכיםבעלי,חכמיםותלמידיתורהכבניבמכתבמתוארים

פינה-ראשאתבייסדםכיהדגישוהכותבים.קרקעותורכישתההתיישבותלמעןובמרץבחריצות

חפצםשכל,המתיישביםעללהגןהכוליעשוכיעבוברבניםהפצירוולפיכך,מניעיםמאותםהונעו

מכתבסגנון41.'והתורההשםאהבת,ישראלאהבת,הארץאהבת':עבומשפחתבניהפץאתהולם

מאוויישלמאופייםגםאלא,הראשונההעלייהבניורובפינה-ראשמייסדימאופירקלאנובעזה

תמידועיניהם...'-והיישוביתהציבורית,הרוחניתבמשנתםהללוהערכיםומרכזיותעבומשפחת

42.'עולמיםקדושתמקודשתישראל-ארץ,הארץבבנותלראותישיחו

שלמזושינויתכליתאפואשונה,ונכריםיהודים,עבוהרבניםשלדורםבנישלהפרספקטיבה

בתהליךוחשיבותםעבוהרבניםשלפועלם,'ההדשיישוב'בהעוסקיםוהמחקרההיסטוריוגרפיה

-התשעהמאהשלהשמוניםובשנותהשבעיםשנותבשלהיהארץבצפוןוההתיישבותאדמותגאולת

בנישלהקונסולרישבארכיוןהתעודות43.הקלסיבמחקרהמשתקףעלשיעורלאיןעוליםעשרה

אפיקילשלבשהשכילו,ומפוכחותדינמיותדמויותנחשפותזהבארכיון.זוהערכהמאשרותהמשפחה

פעילותועלנוסףואכן.אחרמצדיישוביתועשייהאהדמצדקונסולריתמבטמנקודתמגווניםעשייה

המשפחהבניהיו,1837בשנתשהתחוללהאדמהרעשלאתרצפתשללשיקומהעבושמואלשל

.החולהובבקעתבגלילקרקעותולגאולתיישוביםלייסודקשורים
העליהספר'בלדוגמהביטוילידיבאהשהיאכפי,הראשונההעלייהשלההיסטוריוגרפיה

כפי,עשרה-התשעבמאהישראל-ארץיישובשלוההיסטוריוגרפיה,אליאבמרדכיבעריכת'הראשונה

שלובספרו'1777-1917,ויישובהישראל-ארץ'אליאבשלבספרולדוגמהביטוילידיבאהשהיא

הייחודיתמהתרומההתעלמואומיעטו,'ציונותבטרםישראל-ארץיישוב:בארץגלות'ברטלישראל

העליוןבגליל,החולהבבקעתיישוביםלהקמתהמסדאתשהיווהקרקעותברכישתעבומשפחתשל

המורכבמהיחסהיתרביןנבעהדבר.עשרה-התשעהמאהשלהשמוניםבשנותהתחתוןובגליל

שקדםבשלבעבומשפחתתרומתעלבמיוחדלהצביעיש.'הישןיישוב'להמהקרשלוהאמביוולנטי

.הכינוןבשלבוכןהראשונההעלייהבימיהמושבותשללכינונן

מירון.2
בשנתנעשתהזורכישה;העליוןשבגלילובקדשבעלמההייתהעבובנישלהראשונההקרקערכישת

הלקתאתעבושמואלרכשעשרה-התשעהמאהשלהשבעיםבשנות44.מונטיפיורימשהבסיוע1839

,וציונותדת,שלמון'י;צפת,'המאיריבית'ארכיון,ג"תרמבשבטה"כ,עבוהייעקבאלפינה-ראשמתיישבי41
.ן"חשירושלים

,הלבנון,ישראל-ארץיישובלמעןנדיביםושארמונטיפיורימשהעל,צפתרבנישארעם,עבושמואלהרבדברי42
.ה"תרלבאדרב"י

,6-11'עמ,(ד"תשמ)278,במערכה,'המעלהליסודקדמה,עבומשפחתשלאחוזתה,מרוםמי',אילן'צ:ראו43
,Abbo;בגלילההתיישבותבתולדותעבומשפתתשללמקומהבאשררוויזיהלעשותישאילןלדעת 'A Sephardic.ן

,The .American Sephardi, New York,(4ט)Campeas.1the Colonization of

the

Galilee ' , Hyman10Contibution

.(2הערה,לעיל)ל11ה;1973,קק.40-31
.(43הערה,לעיל)אילן;682'מס,574כרך,בלונדוןהפורטוגזית-הספרדיתהעדהברשותהאיגרותאוסף44
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הלךעבוהייםאברהם.היוםעדהקיים,כנסתביתשםוהקיםבמירוןיוחאיברשמעון'רשלהקבר

בהבנההוא-יוחאיברשמעון'רקברשלההצראתהרחיב1881ובשנת,שמואל,אביובעקבות

היוםעדהקיימת,ברזלדלתהמרכזילמבנהוהתקין,החצרפתהאתהרחיב,לבהמותוחניוןבתים

8)שר'להקשוראביושלמפעלואתלהמשיךבהםהפצירהשפעהבעליאישיםאלבמכתביו.הוה
א"'',עלהמכבידיםהגשמיםבשללהזדרזישכיוהדגיש,יוחאיברשמעון'לרהיינו,'הזוהרבית

:יציבותואתומסכניםהבניין

מריבהביתיפולהחורףבימותאפשרגדולהסכנהבווישהרבהנתרועעהאלהשבימיםובפרט

ותאוותותשקוהיהל"זצוקאבימרהרבראשיעטרתשתמידכללעיןוידועגלוי...הגשמים

לא'הובעזרת...הזוהרביתשרמקודשבמקוםבבניןובפרטפנימההקדשאללהיטיבלהשכיל

בעומרג"בלהספרהוצאת:למטה.למירוןהעלאתולפגיעבומשפחתשלהתורתטפר:משמאל
ן;.בצפתעבוביתמכיכר

ש
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הפתחלהרהיבבדעתיעלהוהנה.רצוניאתישכאשרהניזכרהקדושהבניןגמרתיאםעדאנוהולאאשקוט

לקרקעאבניםרצפתועושיםופועליםאומןישעתהוהן...ומהודרנאהבבניןברזללוולעשותרחבההצרשל

45.בטוביהיההכלהאלבעזרתהמקדשבחצריכנסולאשעודלבהמותהחצר

ועודדמירוןבכפרחקלאיתאדמהדונם000,7-כאחוזותבעלימידיעבושמואלקנהכךעלנוסף

עבודותביןזמנםאתחילקוהללו.במקוםלהתיישבכורדיסטןמיוצאייהודיותמשפהותעשרות

עלהוקרהלאות.'זוהר'וההקבלהברזיוהתעמקותתורהלימודובין,זיתיםבמטעיבעיקר,חקלאיות

מביתזהתורהספרהובלבעומרג"לובערבי,שמועלתורהספרבצפתהקהילהלוהעניקהפועלו

יוחאיברשמעון'רשלהכנסתביתאלומשם,עבומשפחתביתאל'בנאהיוסףהלבןהצדיק'כנסת

צפתשלוהעממיהדתימהפולקלורנפרדבלתילחלקהזמןבמרוצתהפכהזומיוהדתמסורת,במירון

ג"לבחגיגותלמירוןהתורהספרהובלתעל'חזקה'עבולמשפחתשמורההזההיוםעד.כולווהגליל

,בעומר

.אפריקהצפוןמיוצאייהודיתאוכלוסייהליישובניתוספהעשרה-התשעהמאהשלהשמוניםבשנות
חייעקבבעידודלקרקעעלייתםועלאלהתושביםעלסיפר,1883בשנתבמירוןשביקר,אוליפנט

עבודתאתלעודדורצונו(עבוחייעקברבי)ספרדילרבישייךהכפרשלניכרחלק':לווהודותעבו

בחקלאותרגילות,מרוקויוצאותיהודיותמשפתותששהאדמהעלהושיבהוא.דתובניבקרבהאדמה

.הכפרתושביאתמהוותשביתדמוסלמיותמשפהותעשרהשתיםגםהיואליהןנוסף.מצליחותוהן
46.'טוביםוחקלאיםעמלכאנשיהיהודיםאתשיבח'השייה,..ביניהןהידידותלמראהרבותנתרשמתי

ופרסם,1883בשנתישראל-בארץסייר,באנגליה'ציוןחיבת'אגודתנציג,גולדסמיתמיכאל

בתיאורוהמצבתמונת.מירוןהיישובשלתיאור,ישראל-ארץעלידיעותשלבמקבץ,'המגיד'בעיתון

מתגבריםשבוהאופןועלהיומיוםקשייאודותעלפרטיםבהנוספוכיאם,אוליפנטשהציגלזודומה

47.עבולמשפחתהיישובייחוסוהודגש,יחסיבאופןהרבהחקלאיהיבולאודותעלוכןעליהם

הייעקב-'חבצלת'בעיתוןהופיעבמירוןהיהודיליישובבקשרעבומשפחתשלהאחרוןהאזכור

שלותעודהייעודשבהמשנהטווהקריאתובדברי.ליישובלסייעהתפוצהליהודיבקריאהיצאעבו

היהודיוהיישובהארץגבוללהרהבתומקווים,חקלאיחזוןוהרוקמים,ארצםאתהמיישביםהארץבני

פרודוקטיוויתעולםהשקפתביטוילידיבאיםאלהבדברים.לעמלםתוחלתאיןאלהכלבלי-בה

:ישראל-ארץשלבראליההנטועהסדורההקלאיתמשנה,ישראל-ארץאדמותגאולתורעיונות

לעובדהמנתעלוהציכשעהמעירנוהרחוקההקדושהמירוןבהכפרוטובהגדולהארץכברתלנוקנינו
הטובה,אמרנוכאשר,היאאדמתינו,אפייםוזיעתידייםבעמלהארץמןלהםלהוציאוליגעלעמול,ולשומרה
אשרהגינהמלבד,דונאםמאותחמשאלףעדיעלהושטחהאילנותלנטיעתוגםוזריעהלהריעהוהמובהרה

עצימאותוחמשאלףוגםרבבמספרטוביםאתרוגיםעציוגם,שוניםפריעציבכלוהנטועההעשויהעליה

הגדולהמעייןהולךשוטףשמהכימבורכתארצינולאלתודהבמיםגם.'הכברכתיבולהנותניםפרי
מבטחינושמנו'בה.לנואשרהגןסביבבמרוצההולכיםסובביםהזההמעייןמימי,מגידוהנקראוהמהולל

.178-179'עמ;,ך"תשירושלים,גנזיםאוצר,טולדאנומ"י45
.4366-4367'עמ,'מירון'ערך,ח"תשלאביבתל,ישראלץ"אלידיעתאנציקלופדיה,אריאל,וילנאי'ז46
.199-200.עם,ג"תרמבסיווןו"ט,24,להמגידהוספה47
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עמלינו,לנוישוהפריתעשהבאדמתינוועבודתינוימיםיארכוולא,נצליחוגםנעשהכיתעודדינוותקותינו

את,העםואתהשפהאתידענואשר,הננוהארץבניאנחנוכיביעןבארץמאושריםותעשינותהיינו

ובלי,ממוןפזרוןובלימחירכלי,ולהשיגםלדעתםנוכלנקלהעלה"כעואנחנו...טבעוואתמנהגיו

ימיהםכלאשרהחדשיםמאלהיתררבלשאתלנוהנקלהחייםאורחגם;כמוהםודםמחלבנסכיםהקרבת

גסומה,מעולםנהגנוולאידענולאמותרות,ודוחקבעוניגודלנוהקודשובארץואנחנו,כטובהראו

בהספקהלאחיפעלחייאיכרחיילחיותלנוהנקל,באדמה,כעבודהכפינומעמללפרנסבבואינו
דאגתנועתהאך...[ש"י,שליההדגשות]האדמהעובדבחייראשיויסודגדולעיקרזהאשר,ובצימצום

,לבהמותדירמקום,וממטרמזרםולמיסתורלמחסהבתיםלנויחסרוכיעל,בתיםחסרוןעלהיאהגדולה

ביטחוןאין...עמלינולכלתקווהאיןזאתומבלעדי,העיקרהואזהאשר,אדמתינוופריתבואתינואוסףבית

עירבפהעדתינוורבניחכמיםהנה.הרוחישאאדמתינוופריתבואתינוכלאלהוזולתויגיענורכושינולכל

י"הרשבהאלוקיהתנאציוןשםמקוםבהחצראשרבבתים-הגשמיםימותעדרק-לשבתלנוהרשוהקודש

אנתנוואנה,לבואקרבוהגשמיםוימותהגיעהתורףהנהועתה(במירוןשם)[אמןעלינויגןזכותו]א"זיע

48.הרהמניםאחינונדיביגדוליכללבברחמיבשערילדפוקיצאנולזאתאי.באים

אפריקהצפוןויוצאיספרדיםיהודיםידיעלמיושבמירוןהיישובהיהעשרה-התשעהמאהבשלהי

ניסועבומשפחתשלהקונסולרישבארכיוןהתיעודפיעל.מלאכהבעליאםכיחקלאיםהיושלא

עללהשתלטניסיוןונעשהמהכפרגורשותושבים;מירוןאדמותאתלהתריםמאניות'העותהרשויות

והאדמותמירוןכיבתקיפותהבהירו,ואחיוחייעקבאלמנת,עבוויצחקעבואסתר.אדמותיה

הבעלותעלהשמירההייתהמאנית'העותהאימפריהבשלהיכידומה.המשפתהבבעלותהןשמסביב

49.מרכישתןפחותלאקשההקרקעעל

פינה-ראש.3

,לחשובשמקובלכפי,היהלאחקלאייםיישוביםולהקיםהקודשמערילצאתהראשוןהרציניהניסיון

שלההתיישבותאלא,([1878]ח"תרלבאב'א,מלבס)תקווה-בפתהירושליםיהודישלההתיישבות

שאיפותיהםמסורתאתזוביזמההמשיכוצפתיהודי,(ה"תרלאייר)פינה-בראשצפתיהודי

מייסודומירוןהרבפסגתהשלושיםבשנות)רמק'בגההתיישבותעלמזיכרונותשניזונה,החקלאיות

המאהשלוהשישיםהחמישיםבשנותמונטיפיורישקידםההקלעיתההתיישבותועל(ק"בישראלשל

מגמות,צפתיהודיבקרבפרודוקטיוויותמגמותשלמיסודותגםניזונהזומסורת;עשרה-התשע

.הגלילמרהביאלולפרוץהעירסמטאותשלהצפופההאווירהמןלצאתנכונותביטוילידיבאהשבהן
מאזאדמהעובדישהיו,הקרובהפקיעיןיהודישלהחיההדוגמהמןכנראההושפעהמסורתאותה

מושבהנקראהשמוועל,עוני'גנקראפינה-ראששלבמקומהשהיההערביהכפר.עשרה-הששהמאה

,ב"שומ"ד;60-61'עמ,ה"תרמבכסלוה"י,חבצלת,'קוראקול',(ואחרים)עבומרדכיויצחקעבוחייעקב'ר48
.46'עמ,ז"תרצירושלים,דודלביתזכרונות,ל"הנ;30'עמ,ב"תרצורשה,העליוןבגלילהאחוזותתולדות

שביקשהגרמניתארכאולוגיתמשלחתשלבהקשרזאתעשהעבויצחק.241'מס,עבוארכיון,תאריךללא,צפת49
בקבוצההמדוברכנראה.241'מסתיק,שם,1905באפריל21,צפת:ראו,ובמירוןבברעם,נחום-בכפרלחפור

'בתשלשורהושחשפו,1905-1906בשניםשפעלוווצינגרוקרלקוהלהיינריךבראשותהגרמניםהארכאולוגים
-המנדטבתקופתישראלארץולחקירתלארכאולוגיההזריםהמוסדות',אריה-בן'י:ראו.בגליליהודייםכנסת
.111-142'עמ,(ס"תשתשרי)93,קתדרה,בהלק
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ראשוניםזכותלמעשהמגיעהולה,אוני-גיא,תקווה-פתחהקמתאתכאמורשהקדימה,זוראשונה

,עוני'גהכפרבשיפוליוהתיישבומצפתמשפחותעשרירדוח"תרלאיירבחודש.המושבותכאם

ההתיישבותחלוצילהיותצפתיהודיכאמורזכוזהבמעשה.האדמהעםשרכשוערבייםבבתים

.ישראל-בארץהחקלאית
לשינוימובהקביטויצפתיהודישלזהיישובימפעלהיה,נכשלהאוני-בגיאשההתיישבותאף

תידוש.זהמהלךשלהכותרתגולתבולראותואפשר,לפרודוקטיוויזציההעיריהודישלולפנייתם

מתיישביםידיעלהפעם,1882בשנתפינה-בראשהיישוב//----

,במירוןנוספיםיישוביםלהקמתהדרךאתפתה,מרומניה,'ויש13ומשנשלאממ3"ו4מהוןנםנ%זי
מערב-בדרום),יהודה-בבני,הירדן-במשמר,המעלה-ביסודן114)"ש'גן-:412,לו

שובהפכהזוהתיישבותפעילות.זיתים-ובעיןבמחניים,(הגולז"%=י((ברכהמכחנ199.מ
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ערב,(1882ביולי24)ב"תרמבאב'בהנרכשההקרקע.קושין.י"44

כיפורליוםהשנהראששבין'שובהשבתובמוצאי,החורבןוםש"ט

']:זל:ךל3"י"סיי'% נשיאעמדהוועדבראש.המושבהועדנוסד(1882)ג"תימ,(,1';,'. כבודחברהיהעבומרדכייצחקואחיו,עבוהייעקבהכבודןון::]ען.4
.___ן;:,11

תושבייצאו(1882בדצמבר12)ג"תרמבטבת'בביום.בוועדי

ליוםזהתאריךנחשבומאז,חגיגהערכוזהמאורעלכבוד.ולזריעהלחרישהלראשונהפינה-ראשבנולנישואיברכות
עבוחייעקבשל

.נהפיאשייסודהאשכנזיתמבקהילה
עשרה-התשעהמאהשלהשמוניםשנותבתחילתישראל-לארץהעלייהנחשולהתגברותעקבבצפת

בידיהקרקעותרכישתואתיהודיתהעלייהאתששללהמדיניותמאניים'העותהשלטונותנקטו

לפנותב"לשוהוצעזוההלטהלשנותמנתועל,פינה-בראשהבנייהנפסקהזומדיניותבשל.יהודים

האחים,ישראלית-הארץבדיפלומטיהומהלכיםניסיוןמבעליבאהזוהצעה.בדמשקהשלטונותאל

הפנייהבעקבות.אלקלעימרקדוהרב,בדמשקבאשילחכםהמלצהבמכתבאותוציידואףהללו;עבו

:פינה-בראשהבתיםבבנייתלהמשיךהעליוןהשערידיעלאושר

צרפתקונסולהיה,עבוחייעקבהחכםמהםשאחד)עבוהחכמיםהאתיםעצתפיעלהחלטתי,זאתכלבראותי
סוריהמושל(הנפהמושל)הוואלימושבהיהשבה,לדמשקלנסוע,(האדמהבקניתהרבהליושעזרו,בצפת
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הרב,בדמשקבאשי-להחכםהמלצהמכתבילינתנוהם.הבתיםלבניןבניהרשיוןהשיגלמען,ישראל-וארץ

וטובמדמשקהרשיון-זהכלכיהדברמובןאולם...לדמשקנסעתיואני.שםאנשיולעודאלקלעימרקדו

לאבסכוםלנועלו-המושלשללבו

~

o ' lD

שהוקמה,'ישראל-ארץליישובהאגודה'עםהקשרביסודהיועבומרדכייצחקואחיועבוחייעקב

'ציוןחובבי'אגודותועםבפרט,פינה-ראשאתושייסדה,מוינשטיהרומניתבעיירה1881בשנת

,היהודיהיישובהתפתחותעללעמודושביקש,1883בשנתבארץכאמורשביקר,גולדסמית.בכלל

סמולפינה-ראש
שלהי,לייסודה
עשרה-התשעהמאה

זהביקורלאחר'המגיד'בעיתוןשהתפרסםבמכתב.פינה-בראשב"שוועםעבוהרבניםעםסייר

באותומוצגיםעבוהרבנים.החקלאיההיבטמןבעיקרפינה-ראששלהתפתחותהבאופטימיותתוארה

:בגלילישראלית-הארץבציבוריותמפתחכדמויותמכתב

שיחתוםתייעקב['רלהרב]ר"לההחשבונותעם[ותיכונןתיבנהלצפת]ו"לצפתכולנוהלכנו...'דביוםוהנה

ענתהפניווהכרתנכבדאורהאיששםמצאנו[יאירנרו]י"נחייעקבר"הלביתבאנווכאשר.עליהםהואגם

אלוחייעקבר"הלוואמר,בכבודבשלומושאלנוואנחנו,עמוהיהמתורגמןוגם,הנהווגדולשראישכיבו

להקולוניהעבויעקב,יצחקהאחיםעםגולדשמידטבאבבוקר'הביום...לכאןסמוךאדמהקנואשרהאנשים

;506-507'עמ,ד"תשלגן-רמת,אכרך,ישראלארץזכרונות,(עורך)יערי'א,'פינהראשייסוד',ב"שומ"ד50

הראשונההעלייהמושבותבהקמתשלבים',אהרנסון'ר;ב"תרצורשה,העליוןבגלילהאחוזותתולדות,ל"הנ
.25-84'עמ,ב"תשמירושלים,הראשונההעליהספר,(עורך)אליאב'מ,'והתפתחותן



שרביטיוסף96ץתדרה

ונשיםאנשיםכמהזרענוחיטיםוכמהלנוישבהמותכמה,בתיםכמהאצלווכתבשלנוהבתיםכלאתוביקר

51.לבבנווהיזק...שלנוהקולוניהבעיניוישרהומאדאדמתנוחבלעללשוחיצאכךאתר...וילדים

רווחההביאוהדבר,רוטשילדהברוןשבהסותההתיישבותלמפעליפינה-ראשהצטרפה1883בשנת

הודהשבומכתב'חבצלת'בעיתוןפורסם1885בשנת.לצרפתהזיקהאתחיזקואףלתושביהועידוד

אתשקידםסיועםעלעבולרבניםטובההכירוכן,פינה-ראשמתיישבישלההישגיםעללאלב"שו

בביתעבריתהמושבהילדיאתללמדההלכיכתבב"שו,'ציוןחיבת'תנועתולתומכירבותהמושבה

יכשלוולא,אמםבשפתצרפתיתושפהעברשפתלדברבקרובידעוהילדים'שתקווההואוכי,הספר

בעזר,קודשלשוןוידברוקודשאדמתיעבדו,גמוריםלעבריםיהיויגדלוכאשרוהקטנים,בלשונם

שנותשלוש,שניםשלושהלפווהנה,במושבהשתמכומיכלאתבמכתבולשמחביקשהוא.'האל

ומעתה,הפדיוןאלנבוא-נקווהכן-הרביעיתובשנה',העץמפרילאכולאסורשבהן,ערלה

במהרהלאהמשולשוחוט,תשששוםבלימעשינומפרילאכולנזכה[יתברךהשםובעזרת]י"בעזה

52.'ינתק

קונסולריות-ביןבשאלותעבומרדכייצחקשלטיפולונזכרעבומשפחתשלהארכיוןבמסמכי

המאהבתחילתעודפינה-בראשאוסטריתתסותלבןצרפתיתחסותבןביןלסכסוךקשורותשהיו

5'.העשרים

המעלה-יסוד.4

-ראשוןלאחר-ישראל-בארץהרביעיתכמושבההמעלה-יסודמוצגתהמקובלתבהיסטוריוגרפיה

בההיווכי,'וכרםשדהנחלה'בשםהברהידיעלנוסדהכיומסופר.יעקב-וזיכרוןפינה-ראש,לציון

שייכותהיושתיהן)שבליטאמבריסקומיעוטםשבפוליןממזריטשרובם,'ציוןחובבי'וארבעהעשרים

בגלילדונם500,2(1883)ג"תרמבאבו"בטרכשוממזריטשהאגודהשליחי.(הצאריתלרוסיהאז

,מרום-מי,עברישםהיההאדמהלשטת.זביד-אלוקראושהערביםבמקום,החולהאגםלידהעליון

אריסיםבאמצעותהקרקעאתמאזעיבדווהם,עבומשפחתבידינרכשלכןקודםשניםתריסרשכן

54.יהודיעבודהמנהלבפיקוחערבים

אירועהתרחשפינה-ראשייסודיוםלמחרת;173'עמ,ג"תרמבאיירג"כ,המגיד,'ישראלארץלישוב',ב"שומ"ד51

בפרשהוגם,וזיכרונותרשומותובכתביהעבריתבעיתונות,המושבהבנישלבזיכרוןחותמואתשטבעטראומטי
וכדורשמחהיריותירובמושבהראשונהנישואיםבחגיגת:כנועלהסדרבהשבתמעורבתעבומשפחתהייתהזו

שלהמלאחים.החוגגיםצהלתאתשיתקוהדםנקמתומהדהתדהמה.המסוביםהאורחיםביןשהיהערביהרגתועה
יעקבוכשהגיעמצפתהוזעקועבוהאחים.הנרצהדםאתולגאולביהודיםשפטיםלעשותמוכניםהיוהשכןהכפר

,ג"תרמאדרחודשראש,המגיד:ראו.סולחהעריכתלשםמ"במוהוחלמיד.הסערהשככההקימאקאםבליוויעבוחי
,בגלילההתנהלותחזון,הרוזן'י;60-62'עמ,ג"תרמאדרחודשראש,חבצלת,'פינהראש',ב"שומ"ד;45-46'עמ

.415-419'עמ,בריליחיאלזיכרונות,6ונספח122-123,237-242,249,261'עמ,א"תשלירושלים
.81'עמ,ו"תרמבכסלוו"ב,חבצלת,'פינהראש',ב"שומ"ד52
.241'מס,עבוארכיון,1905בפברואר16,צפת53
המעלהיסוד,ומייסדיההמעלהיסודתולדות:החולהנחשולי,חריזמןב"א;30'עמ,(50הערה,לעיל)אהרנסון54

הערה,לעיל)'בגלילההתנחלותחזון'בספרוהרוזןיעקבהואאחרתשנהגהיחידההיסטוריון.9-46'עמ,ה"תשי
-ארץשלההיסטוריוגרפיהעלהשפיעהלאכןועלמחקריתמבחינהכבעייתיתנתפסתגישתוכידומהאולם,(51

.החדשהבעתישראל
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להמעיטנוטהוהראשוניותהחלוציותכהתגלמותהציונותאתלהציגהמבקשתההיסטוריוגרפיה

המתקרעלשומה.עשרה-התשעהמאהשלהשמוניםלשנותשקדמויישובייםמפעליםשלבחשיבותם

מפעלישלהכותרתגולתשהיאדומהכי,המעלה-בייסודבמיוחדעבובנישלתרומתםבחקרלהעמיק

.המשפחהשלההתיישבות

לחוף,תמעלה-יסוד
מרס,החולהאגם

1937
(ר)קלוולטן,,צילום)

בני,עבומרדכיויצחק,עבוחייעקב,עבוחייםאברהםה"ה,הספרדיםהחכמיםהאחיםשלשתישבובצפת

מאזישבוהחולהאגםשפתועל.הסביבהבכלהערביםבעיניגםנכבדיםהיוהאנשים...מיוחסתמשפחה

לפניזמןהיה...השבטכשם'זבד-א'נהלתםגםנקראהוכן'זבד-א-ערב'בשםשנקראהשבטבניבדויםומקדם

על(מכירה-שטרי)קושאניםלהםהיהלאישראל-בארץהאדמהעובדיהבדויםובייהודוהפלחים,שניםהרבה

בהוהחזיקובאדמהשנאחזואבותיהםמאבותבידםשהיתהחזקהסמךעלעליהישבוהם.שמםעלאדמתם

והממשלההיוםבאוהנה.בהולהחזיקכהפזואדמהלתפושחוריןבןהיהאישוכלהפקרהיתהשהארץבעת

בספריאדמתםאתלרשוםחייביםאותהועובדיםהאדמהעלהיושביםאלהכלכיפקודההוציאההתורכית

מהםואחד,צרפתנתינישהיו,בצפתעבוהאחיםאלהבדויםפנו.שמםעלקושאניםעליהולהוציאהממשלה
לנחלתשותפיםבתורתשיכנסוידיעלהמיצרמןאותםלהוציאבבקשה,צרפתממשלקונסול,כאמור,היה

להםמעשותנמנעולאעבוהאתים.להםאריסיםיהיוהבדויםכי,הממשלהמפניעליהםיוכלוואז,'זבד-א'

מןנצלוהבדוים.שמםעלרשמוהאדמהואת,הרישוםמסאתשלמואף,כסףלבדויםנתנוהם.הזוהטובה

55.הנהלהלבעליהיועבווהאחיםהצרה

בריליחיאלתיארלכךבדומה.עבוהרבניםידיעלהתולהשלהארץתבלרכישתאתב"שותיארכך

לצבאהגיוסמןלהיפטרכדיהקונסוליםלרבניםהאדמהאתמכרוהבדווים:המעלה-יסודקורותאת

הרפורמהעלמדוברהללוהמקורותבשני56.עבומשפחתלאריסיהפכוהרכישהולאחר,התורכי

.534-548'עמ,(50הערה,לעיל)יערי,'המעלהיסודשלראשיתה',ב"שומ"ד55
.99,189,223-225'עמ,ה"תשלירושלים,המעלהיסוד,בריל'י56
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עבוהרבניםאלפנייתםועלהחולהבעמקהבדוויםשלהביטחוןחוסרעל57,מאנית'העותהאגררית

.לסיוע
עתידותשעליהן-הירדןשפתשלהמישוריתוהקרקעהפוריותהחולהעמקאדמותשלגאולתן

.עבושמואלשלבהייועודהתבצעה-(1890)הירדן-ומשמר(1883)המעלה-יסודהמושבותלקוםהיו
.מרום-מיאתמזרחיושאולשלמהוהאחיםעבוחייעקבהקימו,האגםגדותעל,החולהעמקאדמתעל

אחת,1872בשנת
-

הניחה,תקווה-פתהייסודלפנישניםועשרהמעלה-יסודהקמתלפנישניםעשרה-עשרה

,החולהבעמקהיהודיתלהתיישבותהיסודותאתעבומשפחתאפוא

-יסודהמושבהלייסודמזריטשלעולידונם000,3-כעבוהייעקבמכרמכןלאחרשניםכעשר

עםמשפתהבקשריעצמוקשרהמושבהשלבעתידהאמונוואתתמיכתואתלהביעכדי,המעלה

ההדדיהאמוןואכן.לובובסקילאריהמסעודההיחידהבתואתבהשיאוהמתיישביםהחלוציםאהד

הסוכן,עבוחייעקבשכן,הרכישהבתוקףרבביטחוןאםכיכאןהיהאמוןרקולא;רבהיה

היה,בפרטבדמשקהמחוזמושלואצלבכללהשלטונותאצלהמהלכיםבעל,הצרפתיהקונסולרי

קונסולהואמהםואחדורבניםהכמיםכשריםיהודיםשהמוכריםוכיון':המכירהשטרעלחתום

המכירהשלבכוחהלפקפקעודהיש,המכירהשטרעלהתם,הקונסול,הואוגם,צרפתלממשלת

גדולקניןלךאין,בתוכםהקונסולשגם,עבוהאחיםבידיוחתוםכתובמכירהשטר...חלילה

58.'ממנו

באמצעותאודותיהעלחקירתו.רוטשילדהברוןשלחסותותחתהמושבהעברה1885בשנת

מוכר',עבוחייעקבעםושיחבשיגכרוכההייתהשימולבןויעקבויסוצקיזאבקולונימוסנציגיו

59.'האדמה

כמושבהשהתבססהעדקליםלאמבחניםהמעלה-יסודעברההמיםושפעהאדמהפוריותלמרות

,המלריה-מכולויותרבחקלאותניסיוןחוסר,פיננסייםקשייםעקבוזאת,לשמהראויהחקלאית

.החולהלאגםהמושבהסמיכותבשל,הקיץבימותבעיקר,רביםחלליםשהפילה
ביותרהחמורהההתנגשות.הערביםהשכניםעםוההתנגשויותהמתיחותנצטרפוהקשייםלמסכת

ביןדווקאהייתההתקרית.המעלה-ביסודירי'האלג'השיחנהרגעת,1890בשנתכנראההייתה

יעקבהרב,אלקאדרעבדחסידישהיוחליל-מאירים'האלגהמוסלמיםלתושביםהמעלה-יסודתושבי

-כבראש)הנציםביןשפייסהוא,המעלה-יסודאדמתורוכשאלקאדרעבדשלוידידורעו,עבוחי

יהודים,יריה'אלגבניעלהקונסולריתהחסותאתשפרשצרפתיקונסולריסוכןבתור(פינה

60.כמוסלמים

אריה-בן'י,'יסודוקוויההיסטוריתהמסגרת-וארגונההרכבה,ישראלבארץהערביתהחברה',מנאץ'ע57
,1983ירושלים,(ה,ישראל-ארץשלההיסטוריה)(1799-1917)מאנית'העותהתקופהשלהי,(עורכים)ברטל'וי
,Ma'oz;155-193'עמ Ottoman!

Re

(orm.1993;4גWashington,1882-1854Transformationח,Palestine,"
)61

ג.ש5"

1968Oflord,1861-1840,Syria and Palestineת,
.(55הערה,לעיל)ב"שו58
.307-309'עמ,ה"תרמבאב'ג,הבצלת,'יעקבזכרון',רוקה'א59
.אלקאדרעבדאודותעל67הערה,להלןראו.54'עמ,(54הערה,לעיל)הריזמן60
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הירדן-משמר.5

שייכתהייתההירדן-משמראדמת,עבובמשפחתהיאאףקשורההירדן-משמרהמושבהשלראשיתה

,הרחוקהאדמתםאתולזרועלחרושבהמותיהםעםהחורףבתחילתיורדיםהיווהם,מירוןכפרלערביי

שובויורדים,לכפרםחוזריםהיוהזריעההשלמתלאתר.בסביבהשהיובמערותזובתקופהוהתגוררו

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,

הירדן-משמר
תמןבראשית
העשרים

אתרועיםהיוהשכניםשהבדוויםמכיוון,ברכהבושרתהלאזההסדר.יבולםאתלאסוףהקצירבזמן

והפילהבפלאהיםשמותעשתההמלריהגם.בתבואהומחבליםבהיעדרםהפלאתיםבשדותעדריהם

בתאדמהכברת-עבוהיליעקבאדמותיהםאתלמכורהפלאחיםהחליטולפיכך.רביםמתיםבהם

61.יעקב-בנותלגשרמערבית,דונם800,2

שניםשהיגרמליטאוסוחראחוזהבעל,לובובסקימרדכיישראל-לארץהגיע1884בספטמבר

אתמידשבהיעקב-בנותגשרבסביבתוהפראיהקדוםהנוף.הברית-לארצותלכןקודםאהדות

למקוםוקרא,לגשרסמוך,אלתטמישורשלבחלקודונם000,2עבוחימיעקברכשהוא.לבו

שלהקשייםולמרות,בנייהרשיוןובקבלתהקרקעבהעברתהעיכובלמרות.הירדן-שושנת

להקיםביקשלובובסקי.כשנתייםנמשכהוהיא,בעבודההוחל,עוינתבסביבהיחידיםהיאחזות

אורווההוקמה,בארבמקוםנחפרה.אמריקהנוסחבוקריםהוותאולי,משפחתולבניפרטיתאחוזה

שהוחכרוהאדמותמןחלקעלהשגיההוא;מהזמןבמשךהתגוררשבו,קטןביתונבנה,לסוסים

לממשבידויהיהלאכילדעתשנוכחאתריאולם.כמקובלהיבולחמישיתתמורתערביםלאריסים

אהרנסון'ר;ה"תשכאביב-תל,1884-1948,שנפלההספרמושבת:הירדןמשמר,(עורך)(פלדמן)הדניעבר'א61
.55-57'עמ,(ב"תשמטבת-כסלו)2,כד,וארץטבע,'הירדןשושנת',קרק'גר
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ההשובההדרךשעלאחוזתואתאחרתבדרךלנצללובובסקיתכנן,הבוקריםהוותתכניתאת

בגשרהתאןאתחכר,כספיםגייסהוא.היםדרך,המקראיתהעתיקההדרךיובל,הירדןאתשחצתה

,עבוהייעקבואפילונכשלוהאלההתכניותשכלאלא,כמלוןלחדשוותשבהסמוךיעקב-בנות

המאהשלהשמוניםשנותבסוף62.מעשיתתוחלתזהמלוןלהקמתכיהשתכנעלא,לסייעשנתבקש

המעלה-ביסודסופיתוהשתקע,הירדן-שושנתאדמתאתלנטושלובובסקינאלץעשרההתשע

נתבצעההעסקה.דונם800,1-כ,אדמותיומרביתאתא"ליקלובובסקימכר1900בשנת.השכנה

,מצפתחקלאייםפועליםעליהןויישבקטנותליחידותהשטהאתהילקוהוא,ב"שושלביזמתו

.הירדן-משמרהמקוםנקראומאז
מותולאחרשניםחמש,1905בשנתכימתבררעבומאירהרבשלהפרטיבארכיוןהתיעודמן

שרירותיתממזימההירדן-משמרשלבהיחלצותהמכריעתפקידמאירבנומילא,עבוחייעקבשל

את1900בשנתלובובסקיכשהעביר63.אדמתםמעלאיכריהאתלנשלשביקשהברוןפקידשל

הברוןפקידשלשמועלזמניבאופןהבעלותנרשמהב"שובאמצעותא"ליקהירדן-שושנתאדמות

בביירותהוואלילפניוטעןובאהברוןידיעלממשרתו1903בשנתהודחהלה.אוסוביצקייהושע

גבולמסיגיהםהאיכריםוכי,בשטחהמבניםכלוכןהפרטיקניינוהןהירדן-משמרקרקעותכי

שלידידושהיה,הוואלי.שמועלהרשומיםהמכרשטריאתהביאדבריולחיזוק.לפנותםויש

בקהאשם,דאזצפתמושל.מהמושבההאיכריםאתלפנותוהורהדבריואתקיבל,אוסוביצקי

,עמהשלםהיהלא,לפועלהפקודהאתלהוציאשנצטווה,(סוריהשלנשיאהלימים)אלאתאסי
.עצותואובדנבוךהיה,בגלילהברוןשלהחדשפקידו,סיפורטה'יגם.מלהושיעידוקצרהאולם
ידועותהיושהאדמותמכיוון.הסבךמןמוצאלתפשכדיעבומאירעםלהיוועדלצפתמיהרהוא

הבעלותאתלתבועהזכותליורשיםניתנה,עבומשפחתשלכנכסיםהאחוזהספריבמשרדעדיין

ולאכלסהירדן-במשמרלהתיישבעבומשפחתבניכלמידיצאולתביעהתוקףלתתכדי,עליהן

יגנוואףיעזבושלאוהודיעוארוכיםשבועותבמקוםשהוהם.שניטשובמושבההמגוריםבתיאת

היססומעלהרמיצרפתיםנתיניםשהיומאחר.בכךצורךיהיהאםהנשקבכוחזכויותיהםעל

הוראתעםמלכתחילהשלםהיהלאשלבו,אלאתאסיצפתומושל,בכוחלפנותםהשלטונות

שאליו,בקושטאצרפתשגרירהתערבדברשלבסופו.לפועללהוציאהבמיוחדהתאמץלא,הפינוי

לוואליהחוץמשרדהורהבהתערבותו.עזרהבבקשתעבוחייעקבהקונסולריהסוכןאלמנתפנתה

הגירושצו.אוסוביצקיעםמשפטילבירורעדהירדן-משמרתושבינגדפעולהכללהפסיקבדמשק

.לבתיהםהזרוהאיכרים.ניצלה-המפהמןנמחקהשכמעט-הירדן-משמרוהמושבה,בוטל
נרשמההאדמותעלוהבעלות,סיפורטה'יעםפשרהלהסכםאוסוביצקיהגיעמכןלאחרחודשיים

.א"יקשםעלכחוק

.289-291'עמ,(51הערה,לעיל)הרוזן62
בביתפרזידנטשהיה,אלוטאסיזפאשא'הואהלא;ירושליםעבומשפחת,פרטיארכיון,עבומאירהרבזיכרונות63

.כדבריו,'הלבגוניהנבחרים
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-

חדרה

(1808-1883)ירי'האלגהמגדמנהיג,אלקאדועבד.ג

לעירהגיעהוא,דמשקאתמושבוכמקוםבחרלגלותיריה'מאלגלצאתאלקאדרלעבדהותרכאשר

דגלכנושאערבארצותבכללפניוהולךכששמו,ירים'האלגומלוויוחסידיו-לוחמיועם1852בשנת

הירותלמעןמלחמותיופרשתאתבהערצהוהעלומלכיםכבודלוחלקוהכול.רמהבידהשחרור

.נקברושם1883בשנתמותועדבדמשקהתגוררהוא.ארצו
.טבחשםוערךדמשקשלהנוצריהרובעאלוכורדיםמוסלמיםערבים,דרוזיםפרצו1860בשנת

התפשטותעםאולם.הפוגרוםלהפסקתוסייעהפורעיםמולאללוחמיועםיצאאלקאדרעבד

בגלילוהתיישבודמשקאתירים'האלגהגוליםמןחלקעזבוובלבנוןבסוריההעדתייםהסכסוכים

כפריםייסדוגםהם,הערביםמתושביהניכרחלקמאזוהיובצפתהתיישבומהםרבים.ישראלי-הארץ

,(דישום)דישוןכפר:העליוןבגלילוחלקם,תבורכפרבסביבות,התחתוןבגלילהלקם,בגליל

למושבהסמוך,תולהיםחוףעלתליל,עמוקה,(מרוס)מרותוכן,העליוןבגליללצפתמזרח-מצפון

-לשפרעםסמוך,זבולוןעמקבגבול,התחתוןבגליל(אושא)הושאכפר;וחמניה,המעלה-יסוד

אושאשכנהוכאן,הכפראתשבנההואהמסורתשלפי,הווראןנבי,מוסלמיקדושקברהיהבכפר

בסביבותהתתתוןבגליל,סבתכפר;השניהביתחורבןלאחרמיבנההסנהדריןנדדהשאליה,הקדומה

מעקר;שבתאיכפר,קדוםיהודייישובהיהסבתכפרבתהום-אילן-שדהלמושבממזרה,טבריה

.תבורלכפרממזרח,התחתוןהגלילבהריושעארהעולם;תבורלכפרממזרח,התחתוןבגליל,(מעזר)
נפש000,2-להגיעבגלילתושביהםמספר.ירים'אלגגוליםהיו(צמה)סמךמאוכלוסייתחלקגם

64.בקירוב

משטרשהתבססוככלהאירופיותבמעצמותמאני'העותהשלטוןשלתלותושגברהככל

הדירתאתהיתרביןלראותישזהרקעעל.יותרנוחהמיעוטיםשלמצבםנעשהכך,הקפיטולציות

הרכבהעלהשפעתםואתישראל-לארץ,יריה'אלגבעיקר,אפריקהצפוןיוצאיוהמוסלמיםהיהודים

שותפות.עשרה-התשעהמאהשלהשנייההמחציתבראשיתישראלית-הארץהאוכלוסייהשלהחברתי

והידידותאחדמצד,ומוסלמיםיהודים,ירים'אלגצרפתיםנתיניםושלצרפתיםשלהאינטרסים

אחרמצדעבומשפחתובניאלקאדרכעבדהשפעהורבותמעלהרמותדמויותביןהימיםמשכבר

יכלושלא,המוסלמיםהאפנדים,האחוזותבעלימידיורכישתןהקרקעותגאולתאתמאודהקלו

-התשעהמאהשלדין-א-צלאה,אלקאדרעבד'נסיך'ההאמירשלהמלצותיומולנפששווילעמוד

.עבושמואלהרבעל,עשרה
,למזרתבהגיעובאיסתנבולפניואתקיבליד'אלמגעבדשהסלטאן,הגולה'נסיך'ה,כןעליתר

החיוביתמעורבותועלהכבודלגיוןאותאתבדמשקלווהעניקהלבסוףאותוהוקירהשצרפת

וכדיפלומטדתכאיש,ספרכאיששהתגלה,והמוסלמיםהדרוזיםלביןהנוצריםביןששררהבמתיחות

איש-ורוזניםנשיאיםמלכיםבידיהגדולהעולםכאישוהמתקבל,וללונדוןלפריורגליוהמכתת

שטחיםעלשהשתרעורבותאדמותרכשבדמשקשהתיישבלאחר.קרקעותבעלגםהיהזהמעלהרם

מוסלמיתירית'אלגאוכלוסייההייתהשבהםהיישוביםבענייןמידעהשלמתעלעבאסימוסטפאר"לדתודה64
.Maghrebע(7"יו-בבקרובלהתפרסםעתידזהבנושאמאמרוכייצוין.בגליל
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חלקואתלווהפרישובתהומוכפלאחיםוזרעוחרשוהם-למשמעתוסרוהכפריםויושבי,כבירים

65,התיכוןבמזרההמכובדיםהנכסיםמבעלילאחדאלקאדרעבדהיההזמןובמשך,הקרקעבעלבתור

בהסותאלקאדרעבדשלחסידיודבקותעלפרטיםמוסיפיםהקונסולריהארכיוןמסמכי

הקונסולריתהסוכנות1891.66בשנת)Haoucha(בהושאחסידיושלההתיישבותועלהצרפתית

הנציג.צרפתחשבוןעליריה'לאלגלחזורשביקשויריות'אלגמשפחותבארבעהתעניינהבחיפה

:היטבהתערואלקאדרלעבדשנלווירים'האלגהמתיישביםשלדידומשוםכךעלתמההקונסולרי

פוריותאדמותעיבדובבדובד,הצרפתיתהנתינותאתונטשומאנים'עותלנתיניםהיוהם

אתפרשוובניועבושמואל67.לעילהנאמראתהמאשריםדברים,נרחביםשטחיםעלשהשתרעו

בשםאמנםפעלועבוהרבנים.אלקאדרעבדחסידיהמוסלמיםירים'האלגעלהקונסולריתההסות

נופךהוסיפהעבומשפחתלביןאלקאדרעבדבןהאישיתהידידותאולם,הקונסולריתההסות

למשפחתבסביבההערבייםהכפריםתושבישרחשומסויגהבלתיהאמוןעלשהשפיע,אישי

68,עבו

.144-145'עמ,ל"תשירושלים,מהדשגילויה:עשרה-התשעבמאהישראלארץ,אריה-בן'י65
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