מתי התחילה העת החדשה בתולדות ארץ

 -ישראל

*
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 חשיבה' חלוקת ההיסטוריה לתקופות אינה עובדה '  ,כתב א " ה קאר  ' ,אלא היפותזה או כלי

הכרחיים

;

ן

היא תקפה  ,במידה שהיא מסייעת להבנה ותלויה לשם תקפותה באינטרפרטציה ' .

לפיכך  ,התיקוף ( הפריודיזאציה ) של כל שטח היסטורי מתפתח בלי הרף עם התקדמות המחקר

והתגבשות מסגרות אינטרפרטטיביות חדשות  .דוגמה מובהקת לכך היא הגדרתה של ראשית העת

החדשה בתולדות המזרח  -התיכון  ,המשתנה שוב ושוב כפועל  -יוצא מן הנסיונות לשפר את הבנת
מהותם של תהליכי התמורה באזור  .נושא זה הפך לאחת מן הסוגיות המרכזיות בחקר ההיסטוריה

של המזרח  -התיכון

בימינו .

אם פריודיזאציה מפותחת היא סימן לבשלותו של המחקר  ,הרי העדרה מעיד על צעירותו  .זה

הדין בחקר ארץ  -ישראל במאות השנים האחרונות  ,אשר אין בו חלוקה שיטתית לפרקי  -זמן

משמעותיים מבחינה היסטורית  ,והפריודיזאציה נעשית בו כלאחר  -יד  .במחקרים על ארץ  -ישראל

קיימת נטייה לראות את ' תחילת המאה הי " ט ' כפותחת עידן חדש  2 ,בלי לתת את הדעת לאזהרתו
של מארק בלוך  ,כי ' שום חוק של ההיסטוריה אינו מורה שרק השנים אשר תאריכיהן מסתיימים
בספרות

"  , " 01חלות בנקודות הקריטיות של התפתחות

האנושות ' .

יש היסטוריונים הבוחרים

3

לראות בפלישת בונאפרט את תחילתה של תקופה חדשה  4 ,בהתעלמם מן העובדה  ,כי כמעט שלא

נודעה לה כל השפעה על הארץ ; אחרים קובעים את מותו של אל  -ג ' זאר כנקודת המיפנה  5 ,הגם
ששני הוואלים שירשו את מקומו  ,סולימאן ועבדאללה  ,הלכו במשך קרוב לשלושים שנה במידה
רבה

בעקבותיו .

לא קשה לעמוד על הסיבות לכך  ,שבמחקר הבינלאומי של המזרח  -התיכון בעת החדשה
ובתקופה העות ' מאנית התפתח חקר ארץ  -ישראל בפיגור ניכר אחרי חקר ארצות כמו מצרים  ,סוריה
או תורכיה  .עד לשלהי התקופה העות ' מאנית היתה ארץ  -ישראל אזור פרובינציאלי  ,אשר להוציא
נוסח מעובד ומעודכן של מאמרי

' Egyptian Rule ) 1832 - 1840 ( and the Beginning of
, /) . Cohen
the History ofPalestine
 .נ) ש

Modern :

,
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 . 214 - 231 [ Cohen -Baerקק 1984 ,

'

( , Jerusalem-Newן- 194

York

"" ש ,

תו Period

of

/

 . 60ק  History , London 1964 ,ג ! E . H . Carr , What
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:
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ראה

1949 :

ראה
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קרק  ,יפו
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416 - 327
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י ' שביט ( עורך )  ,ההיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,ירושלים
כתקופה

קיוי

, 1985

אשר בה הכרך השביעי דן בתקופה

ן
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את חשיבותו הדתית  ,לא היה בו עניין רב לחוקר המתעניין במרכזי  -עוצמה מדינית  ,ערי
מטרופולין  ,אליטות  ,הנהגה ממלכתית וענייני

דיפלומטיה .

נוסף לכך  ,קיימת בעיית תקפותה של הגדרת ' ארץ  -ישראל העות ' מאנית ' כיחידה משמעותית
מבחינה היסטורית  .מטבע הדברים  ,יש ליחידה זו מובן ברור מנקודת המבט היהודית  ,ובמידה רבה

גם האירופית  .אך מובן זה משקף את תודעתו של המסתכל  ,יותר משיש לו אחיזה במציאות
ששררה בתקופה הנדונה בשטח

עצמו .

6

כידוע לא היוותה הארץ בתקופה העות ' מאנית יחידה

ממשלית מינהלית מוגדרת ולא ציינו אותה קווי  -אופי חברתיים ותרבותיים המיוחדים רק
זאת ועוד

:

לה .

הפיצול הרב של החברה העות ' מאנית ניכר בארץ  -ישראל בצורה מפליגה במיוחד ,

והוא התבטא בקיומן במקביל של עדות רבות  ,אשר רק נקודות  -מגע מעטות קישרו ביניהן  .הדבר
הביא להופעת היסטוריות של ארץ  -ישראל  ,שהן ' עדתיות ' במהותן ולכל אחת מהן מיקצב  -זמן
ודפוסים שונים משל

האחרות .

למעשה  ,האינטגרציה של תולדות ארץ  -ישראל  ,אם במישור

ההשתלשלות ההיסטורית ואם במישור האינטרפרטציה הכוללת  ,טרם נעשתה במלואה עד עצם

היום הזה .
ברם  ,חרף כל הסייגים והקשיים האלה  ,ארץ  -ישראל העות ' מאנית יכולה בהחלט להיתפס
כיחידה רלבנטית למחקר היסטורי  ,גם מעבר להתעניינותנו הסובייקטיבית בה ולחשיבות הנובעת
מדמות עברה השמורה בתודעתנו  .קביעה זו כוחה יפה ולו אף מן הטעם הפשוט  ,שגם אזור
גיאוגראפי יכול לשמש מסגרת למחקר ההיסטורי  -לפחות כ ' היפותיזה תקפה ופוריה '  ,כדברי

א " ה קאר  .אין גם לזהות שוליות פרובינציאלית עם חוסר  -משמעות היסטורית  .דווקא הפריפריות
ראויות להיחשב כיום כאתגר הגדול הניצב בפני חקר התקופה העות ' מאנית  ,ואין צורך להימנות

עם חסידי ' ההיסטוריה הטוטלית ' ( מן האסכולה של ה 8105 -תת)ע ) כדי להכיר בחשיבות הנודעת גם
לחברות שחיו ב ' חצרות האחוריות ' של הממלכה העות ' מאנית  ,להכרה משופרת יותר של
ההיסטוריה שלה  .מחקרים מסוגם של אלו שערכו לדרוי גובר ואחרים טרם בוצעו לגבי מקומות

מקבילים בארץ  -ישראל  7 .רבות היה ניתן להשיג גם על  -ידי מחקר משווה של מספר אזורים
פריפריים  ,אשר עשוי לשפוך אור על ההבדלים בדינמיקה ובמיקצב הפנימיים של תהליכי התמורה

בכל אחד מהם  ,וכפועל  -יוצא מכך  ,גם על התיקוף הנאות של תולדותיהם .
כיצד אפוא ניתן יהיה להגדיר את ראשיתה של העת החדשה בתולדות ארץ  -ישראל

?

ברור  ,כי

מושגים כמו ' התמערבות ' ו ' מודרנתאציה '  ,אשר נחשבו שנים רבות כמכשירים יעילים להסברת
התמורה ההיסטורית ולאיתור נקודת המיפנה אל העת החדשה  ,איבדו כבר את מוצקותם המושגית
ואת אמינותם כאמות  -מידה יעילות  .הדגם של התקדמות קווית ממסורת למודרניות  ,המונעת

ומכוונת במידה זו או אחרת על  -ידי השפעת המערב  -כפי שהוצע על  -ידי החוקרים של מדעי
החברה והמזרחנות  -נמצא עתה תחת התקפה מתמדת  ,לאור ממצאי  -מחקר שאינם עולים בקנה
אחד עם הדיכוטומיה של מסורת  -מודרניות ועם התפישה של תהליך הידמות אוניברסלי לדגם

מודרניות שהוא במהותו מערבי  .מצד שני  ,התיאוריה החלופה  ,המדגישה את תפקידם של כוחות
140
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בעיה זו הביאה חוקר נכבד מאחת האוניברסיטאות באנגליה  ,אשר הוזמן לוועידה בארץ שעסקה בתולדות ארץ -

ישראל לתקופותיה  ,להביע בסיכומה של הוועידה התנגדות לעצם המסגרת שנקבעה לה ולטעון  ,שהגדרה זו היא
7

אנכרוניסטית או אידיאולוגית  ,אך בשום פנים אינה מדעית .
: de
 . Goubert , Beawais ) ' leBeawaisislע ; Paris 1966

,

1730 , Paris 1960

פ

,

1 00

"

8 . Le Roy Ladurie ,, Les: Paysanslde
.
,anguedoc

ביל ( רהט ) צבו נבות ' ממזרח ליפו  ,מקום כינוס השיירות היוצאות לירושלים במאה הי " ט

פנימיים שורשיים בתהליך  ,כנראה שהרחיקה לכת מעבר לסביר ולניתן להוכחה ; יתירה

מזו  ,היא

נוטה  ,כפי שציין קנט קונו  ,ליצור לעתים ' דיכוטומיה של פנים  -חקן  ,שהיא רחוקה מהאמת כמו זו
של

מסורת  -מודרניות ' .

8

לפיכך  ,בהעדר אמות  -מידה מוסכמות ואוניברסליות לקביעת ראשיתה של מודרניות  ,ייתכן
שהדרך המעשית ביותר היא להשתמש ברשימה של תופעות אופייניות  ,אשר לגביהן קיימת

הסכמה  ,כי בחלקים השונים של מזרח הים  -התיכון הן אכן קשורות בהתפתחות העידן המודרני .
מאפיינים אלה  ,שנביא להלן בקיצור יתר  ,מוצעים כקווים מנחים אמפיריים בלבד  ,ללא כל כוונה
לקבוע קשרים סיבתיים והתפתחותיים ביניהם  ,או להתאימם לתיאוריה כוללת כלשהי  .מטבע
הדברים  ,לא נכללו כאן תופעות שהן רלבנטיות למרכזים מטרופוליטניים ואינן תופשות לגבי אזורי

השוליים  .בניגוד לבירותיהן של מצרים  ,האימפריה העות ' מאנית או איראן  ,לא היו בארץ  -ישראל
ממשלות שעמדו בפני הצורך לבנות מחדש את מוסדותיהן ואת מדינתן ; לא היו בה מערכות -
חקיקה שיכלו להנהיג רפורמות משפטיות ; לא פיקודים צבאיים שחיפשו טכנולוגיות ומיומנויות
חדשות ; לא אוצר מרכזי שהיה מעוניין ברציונליזאציה של המערכות הכספיות והפיסקליות ; לא

אליטות שליטות שהיו מסוגלות להנהיג תהליכי תמורה רבת  -פנים

;

ולא מוקדי  -פעילות

אינטלקטואליים שיש בהם היכולת לקלוט ולפתח רעיונות חדשים ולעצב קונספטואליזציה של

שינוי המציאות .
סייגים אלו עדיין מותירים טווח רחב מאוד של תמורות שהן רלבנטיות בהחלט גם לפריפריה .
רבות מהן משתייכות לקטגוריה הכללית של ירידת הארגונים החברתיים הוותיקים  .בחברה
העירונית שייכת לקטגוריה זו  ,בין השאר  ,דעיכת הגילדות של בעלי  -המלאכה והסותרים  ,ובחברה

הכפרית  -התפוררות מערכות היחסים האגרריות של פיאודליות וחכירת  -מסים על כל היבטיהן

:

הכספיים  ,הצבאיים  ,הפוליטיים והחברתיים  .בנסיבות אלה מופיעה בדרך  -כלל גם התחלה של
רישום  -קרקעות שיטתי  ,הנוטה לחזק את הבעלות הפרטית  .התפתחויות אלה מלוות בעלייתן של
ביורוקרטיות בעלות דיפרנציאציה פנימית בערים  ,כולל ייסוד מסגרות כלשהן של מועצות

מייצגות .

הללו קשורות כמעט תמיד באליטה העירונית  ,הרוכשת כוח על חשבון הנכבדים

הכפריים  .הרשויות המקומיות נעשות פעילות ויעילות יותר  .מרחב הפעולה של מוסדות השךי1ה
8
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מצטמצם  ,ואילך מערכונן המשפט החילוניות

מתרחבות .

העדה הדתית ומוסדותיה נחלשים ,

ומופיעים ארגונים חילוניים המתחרים על תפקודיהם  .השיפור במעמדם המשפטי והכלכלי של

הך ' מים קורא תיגר על העדיפות המסורתית שהיתה למעמדם של המוסלמים  .האוכלוסיה גדלה ,
ובמיוחד בערים הנהנות מתנאי  -תברואה משופרים ומושכות תושבים מן האזורים הכפריים וגם

מהגרים מארצות המערב  .מתחילה ניידות חברתית  ,ומתחיל לצמוח מעמד  -ביניים חדש  ,בו
תופשים מקום בולט הלא  -מוסלמים  .לאירופים נודעת מידה ניכרת של השפעה בשטחים שונים -
מדיניים  ,כלכליים ותרבותיים  .עם הופעתם של בניינים ומיתקנים חדישים  ,משתנה המראה הכללי
של הערים  ,ובד  -בבד ניכרת התמערבות חלקית באורח החיים ובדפוסי הצריכה  .נוסדים בתי  -ספר

חדשים המושתתים על עקרונות אירופיים  ,ומתפתחים אמצעי  -תקשורת חדישים  .כל אלו מפיצים
רעיונות וערכים חדשים  ,אשר לרבים מהם שורשים חילוניים

במהותם .

מתגלים ניצניה של

התעוררות תרבותית  ,השואלת תכנים מן המערב  ,אך יונקת גם מנכסיה של המורשת הקלאסית  .כל
אלה מתחילים להשפיע על מעמד האשה

והמשפחה .

מופעלים אמצעי  -תחבורה מכאניים

מטיפוסים שונים  ,בנתיבות היבשה והים  .הבטחון הפנימי משתפר  ,וניכרת הצלחה בריסונם של
הנומדים ואפילו בנסיונות מסוימים ליישבם  .מתפתחת תשתית לפיתוח כלכלי  ,נעשות פעולות

להרחיב ולקום את החקלאות ולמכן את הייצור בכל צורותיו  ,כולל התחלות של תיעוש  .החקלאות

מתמסחרת ופונה מגידולים לשם קיום  -עצמי אל יבולי  -מזומנים לייצוא  .הפעילות המוניטרית
במשק גוברת  ,וצומח גרעין של קפיטליזם מקומי חדש  .המסחר מתפתח ככיוונים חדשים ונוקט

שיטות  -פעולה לא  -מסורתיות  .גדל מאוד הייבוא של סתורות זרות  ,והוא חותר בהדרגה תחת
המלאכות

המסורתיות .

והמסחרית של אירופה

הון זר זורם למדינה  ,והמשק בכללותו משתלב במערכת הכספית

המתועשת .

9

תיאור זה הוא בבחינת פרופיל מקורב בלבד  ,ומבחינות שונות ניתן כמובן להוסיף עליו או
לגרוע ממנו  .לענייננו השאלה המכרעת היא  ,באיזו תקופה התלו תופעות אלו להתפתח בארץ -

ישראל
הגובר

?

דומה  ,כי חלקן החלו מתגלות כבר בשלב מוקדם למדי  ,במהלך המאה הי " ח  .הביקוש
באירופה

למוצרי -חקלאות כמו כותנה

וגרעינים ,

כתוצאה

של תהליכי המהפכה

התעשייתית  ,השפיע גם על ארץ  -ישראל אשר בה גידלו אותם  .הוא הגביר את הייצור החקלאי ,
ובמיוחד של הכותנה  ,אשר נמכרה במזומן לסוחרים אירופים  ,רובם צרפתים  .סחר זה  ,כפי שהראה

אמנון כהן 0 ,י שימש הבסיס הכלכלי לשלטונם של דאהר אל  -עמר ואל  -ג ' זאר  :הוא איפשר להם
להחזיק כוחות סדירים לקיום הבטחון

השווקים ובתי  -הציבור שהקימו בהן
ויוונים  -אורתודוכסים מקפריסין

;

;

בגליל ;

לפתח את הערים טבריה ועכו  ,על הביצורים ,

להגדיל את אוכלוסייתן על  -ידי הבאת יהודים מאזמיר

ולבנות מיתקני  -עגינה ולעודד את הספנות ( במיוחד

בעכו ) .

תוצאותיה של צמיחה זו ניכרו גם בסנג ' קים השכנים  ,כגון זה של לג ' ון ועג ' לון  ,ובערים של אזור
החוף  ,אשר בו ניכרה במהלך המאה התאוששות יחסית  .בתקופה זו חלה גם עלייה מסוימת
בצריכה של מוצרי  -יבוא  ,במיוחד נשק חם  ,אריגים וכלים שונים  .לבסוף  ,ריכוז הכוח בידי דאהר
1 * 412
9

רשימה דומה  ,קצרה יותר  ,של מאפייני התהליך במזרח  -התיכון מופיעה אצל

Issawi , The Economic

Ch .

.

10

 . 3 - 13קק History of the Middle East 1400- 1914 , Chicago 1965 ,
א !  the 18חPalestine 1
Cen
: Parterns of overnment and Administration , Jerusalem

 . 7 - 77 , 119 - 178קק 1973 ,

~

Cohen ,

~ .ן

העת החדשה בתולדות ארץ  -ישראל

וג ' זאר  ,ובעקבותיהם גם בידי הוואלים סולימאן ועבדאללה  ,החל לשחוק את כוחם של השיח ' ים
הפיאודלים ולפתח מוקדי  -שלטון

מקומי " .

לפיכך ניתן לכאורה לגרוס  ,שהתמורות המובהקות של המאה

חוראני לגבי הסהר הפורה ועל  -ידי פיטר גראן לגבי מצרים ,

2ן

הי " ח ,

אשר צוינו על  -ידי אלברט

התרחשו בחלקן גם

בארץ  -ישראל .

ברם  ,לפחות במקרה של ארץ  -ישראל קשה לראות כיצד תמורות אלו די בהן כדי להיחשב
כראשיתו של עידן חדש באופן כולל  .עם כל חשיבותן  ,ברור שלא הגיעו לרמה של תהליך  -השתנות
מקיף

ומתמשך .

בעיקרו של דבר הל נשארו תלויות בשרירות ליבם של שליטים מקומיים ,

מסורתיים בטבעם  ,אשר היו גם הנהנים העיקריים מן המצב החדש ( תודות לירידה בכוחה
וביעילותה של הממשלה

המרכזית ) .

האינטרסים שלהם היו מוגבלים לקיום שלטונם באזור

ולשאיבת הונו באמצעות פיקוח מונופוליסטי על הסחר והמיסוי  .מכאן  ,שההתפתחויות באותן
השנים לא הביאו בעקבותיהן שינויים מבניים

בני -קיימא במשק  ,בחברה ובחיי התרבות בארץ .

הגם שהתמורות הנזכרות אכן מצדיקות לערוך בהינה מחודשת של המושג ' ירידה '  ,המיוחס בדרך
של שגרה למאה הי " ח  ,עדיין אין בהן כדי להצדיק את יישום המושג ' תחייה ' לתקופה

זו .

התקופה השנייה הראויה לבדיקה כנקודת  -מיפנה אפשרית בתולדותיה של הארץ  ,היא העשור
של השלטון המצרי ,

. 1840 - 1832

בדברו על תקופה זו בתולדות הלבנון  ,כתב החוקר ויליאם

פילק

:

 . . .ניתן לראות עתה את העשור שנפתח בפלישה המצרית כפס החותך לרוחב את הרצף
של תולדות המזרח  -התיכון  .אורחות החיים הישנות השתנו באופן מעמיק  .נופצו מאזני
הכוחות והציפיות שבהם חיו הדרוזים  ,הנוצרים והמוסלמים

;

העירונים  ,הכפריים

והבדווים ; האמירים  ,השיח ' ים והפלאחים  .היחסים בין השלטון והנשלטים  ,בין השוק
והיצרן  ,בין הזר והיליד  -כולם השתנו באופן קיצוני  .עשור סוער זה החל את העת

החדשה .

3ן

להלן ננסה לבחון באיזו מידה חלה קביעה זו גם על

ארץ  -ישראל .

מסגרות מקומיות
כשם ששלטונו של מוחמד עלי לא השפיע כמעט על הגילדות ועל הטריקות הצופיות במצרים  ,כן
לא השאיר את חותמו על מקבילותיהן בארץ  -ישראל  ,שיחסית היו פחות מגובשות ומאורגנות 4 .י

חשוב הרבה יותר היה רישומו על המערכת הפיאודלית של הר  -שכם ואזור  -יהודה  .הגם שמהלכים
מסוימים להכנעת השיח ' ים נעשו  ,כפי שצוין לעיל  ,כבר בידי ג ' זאר  ,סולימאן ועבדאללה 5 ,י
11
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[ estine
] . 301 [ = Ma ' oz, Studiesק 1975
~' during the Ottoman Period , Jerusalem

"

:מס ;: Studieslא ' כהן ,

' השלטון העות ' מאני בארץ  -ישראל  -מחדש פניה של רצועת החוף '  ,קתדרה ,
 vision ofHistory Beirut 1961 ,ג the Eighteenth Century ' ,

,

34

( טבת ,

תשמ " ה )  ,עמ ' . 74 - 55
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 . 3 - 34קק : Egfpt 77 0- 1840 , Austin 1979 ,

"

~ 'of

"
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,

;  . 35 - 70קק
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 .ק . 1) . Polk , The Opening of ~South Lebanon , 1788 - 1840 , Cambridge Mass . 1963 ,
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ראה

15

נסיונות מסוימים להכניס שינויים במערכת הפיאודלית בהר  -שכם נעשו כבר בשנות העשרים של המאה  ,אבל

1964 :

1 , Jerusalem

""

ללא תוצאות ממשיות  .ראה

ו ן'  Modern 7ול )3 . Baer , Egyptian Guilds

 ] 0081 :ת ]

the Qays and Yaman Factions

'The Role of

Miriam Hoexter ,

Political Divisions ' , Ajan and African Studies [=AAS

 . 261 - 262קק , 1 % ) 1973 ( ,
~

ו) 14

שמעון שמיר

פעולותיה של הרשות המצרית היו בסדר  -גודל שונה לחלוטין  .שלושת הפאשות של התקופה

הקדם  -מצרית לא פעלו אלא כמוקדי  -כוח מקומיים  ,המנצלים את חולשת השלטון המרכזי על  -מנת

לבסס את מעמדם במימשל המחוזי ; בהתאם לכך הם ניסו לדחוק את רגלי השיח ' ים הפיאודלים ,
כדי לרשת את השפעתם  .גם כאשר נקטו צעדים שתאמו את תכנית הרפורמות הכוללת של
הסולטאן ( הגיוס ליחידות הנט ' אם  ,ביטול התימאר )  ,ההגיון הפנימי של מעשיהם נשאר מעוגן
במאבקי הכוח המקומיים 6 .י לעומת זאת  ,אבראהים פאשא  ,ראש המימשל המצרי בסוריה וארץ -

ישראל  ,ניסה לשלב את השיח ' ים באופן שיטתי בתוך מערכת מינהלית ריכוזית  .אף ששיטת
פעולתו היתה הדרגתית וזהירה והוא מצא עצמו נאלץ לעבוד באמצעות המערכת המשפחתית
הקיימת  ,הוא לא חדל למעשה מלחתור תחת יסודות המיבנה הפיאודלי ולשאוף לביורוקרטיזאציה

של תפקודי השיח ' ים הפיאודלים  .מגמת המצרים היתה ברורה  -לנטרל את היכולת הצבאית של
הנכבדים ולהדק בהדרגה את הפיקוח הביורוקרטי על מערכת המוקאטעות והאלחזאם  ,במטרה

להגיע לבסוף לגביית מסים ישירה בידי המדינה .
כאשר השלטון המצרי בא אל קיצו  ,יישומה של מדיניות זו נתון היה עדיין בשלביו הראשוניים .
לן

אולם ניתן בהחלט לראות במדיניות התנט ' ימאת שבאה בעקבותיה את המשכה הישיר  .אף שהצו
העות ' מאני משנת

1839

לביטול האלתזאם מעולם לא התבצע במלואו  ,המערכת עצמה הושמה

יותר ויותר תחת פיקוח המג ' לסים המחוזיים והמינהל  .דבר זה לא הושג בנקל  ,שכן עם יציאת
המצרים שוב הרימו השיח ' ים ראש  .אולם עד סוף שנות החמישים נוטרל כוחם  ,מערכת התימאר
דעכה והאלתזאם הושם תחת פיקוח  .העות ' מאנים השיגו זאת בעיקרו של דבר באותן השיטות
שהפעילו המצרים

:

צמצום כוחם של השיח ' ים  ,גיוס אנשיהם לצבא  ,הרס מבצריהם וניצול

המאבקים ביניהם  .בסכמו את תוצאות המימשל המצרי בהר  -שכם  ,כותב אחסאן אל  -נמר  ' :לאחר -

מכן [ אחרי דיכוי מרד השיח ' ים הפיאודלים

בהר ]

אחדותו הפנימית נשברה והוא נפל טרף

למלחמת  -אזרחים קשה  ,שהביאה לאבדן כוחו ויוקרתו
בהדרגה על הנהגת

הארץ ' .

;

וכך השתלטה המדינה העות ' מאנית

יש עם זאת לציין  ,שהתהליך לא לווה בהסדר כולל של המערכת

8ן

הקרקעית  ,כפי שהמצרים ככל הנראה התכוונו לעשות אך לא עשו ( מעבר להנהגת סדרים משופרים
יותר בניהול הרישומים של זכויות

ומסים ) .

במהלך המאה הי " ט הושגה רק התקדמות מועטת

ברישום הבעלות הפרטית על הקרקע  ,ושיטת המושאע נשארה כנראה שלטת בחלקים גדולים של

הארץ .

9ן

א ' אל  -נמר  ,תאריח ' ג ' בל נבלס ואל  -בלקא  ,א  ,דמשק
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ראה
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, .,

,
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עם זאת לציין  ,שבשלהי התקופה העות ' מאנית נעשה רישום -

קרקעות מתקדם למדי  ,ראה  :רות קרק וחיים גרבר  ' ,מפות  -רישום קרקעות כארץ  -ישראל בתקופה העות ' מאנית ' ,
קתדרה ,
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( טבת ,

תשמ " ב ) ,

 . 199 - 223קק 1985 ,

עמ '  18 - 113נ
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Jerusalem , 1890 - 1914 ,

ח ] Gerber , Ottoman Rule

11 .

העת החדשה בתולדות ארץ  -ישראל

המימשל המצרי בסוריה ובארץ  -ישראל היה הראשון שניסה להנהיג במינהל תפישות שהן
אופייניות לתקופת הרפורמות

ההפרדה בין רשויות אזרחיות וצבאיות  ,הכינון של תת  -חלוקה

:

יציבה במחוזות והקמת הירארכיות מינהליות ופיננסיות הנתונות לפיקוח השלטון המקומי  ,הגיוס

המינהל .

של תושבים מקומיים למנגנונים המחוזיים  ,והביקורת על יושרם ויעילותם של עובדי

בפועל  ,תפקודם של המינהל  ,וההירארכיות של המותסלמים והמובאשרים שבתוכו  ,היה רחוק מן
הסדרים

ואבראהים

שתוכננו ,

עצמו

המבקר

היה

של

החריף

ליקוייו .

תהליך

אולם

הביורוקרטיזאציה של המימשל המקומי נפתח  ,והחלה התמורה בו ממימשל המבוסס על כוח

פקידותית .

צבאי למערכת

עם הרסטורציה של השלטון העות ' מאני ב  , 1840 -נהגו אנשי

20

התנט ' ימאת על  -פי אותם העקרונות עצמם  ,כפי שניתן לראות ממאמציהם לחזק את מנגנון
המימשל של סנג ' ק ירושלים ולכונן הירארכיות מינהליות בעלות מיבנה ודיפרנציאציה משופרים
בכל רחבי המחוז  .העות ' מאנים גם השלימו את תהליך הפיכתה של ירושלים ממרכז עירוני מקומי

של כפרי הסביבה למרכז מינהלי  -פוליטי של אזור נרחב  -תהליך שהחל אף
חוק הוולאיתים משנת

1864

היה צעד נוסף בכיוון כללי

הוא תחת המצרים .

זה .

מעל לכול מציינת התקופה המצרית את הפעם הראשונה בה הושמה ארץ  -ישראל תחת ממשלה
הפועלת בעיקרו של דבר לפי התפישה של מדינה טריטוריאלית ; תפישה שבה הקדים מוחמד עלי

את השלת  -י עלזה העות ' מאנית ,שנשארה מסגרת שושלתית  .במישרין או בעקיפין  ,תפישה זו

היתה טבועה ברוב קווי המדיניות אשר יושמו על  -ידי המצרים במחוזות של סוריה  :הגיוס הכללי
לצבא הממלכתי  ,הטלת מס הגולגולת על הכול ( פרדה )  ,הכנסת חוקי -מדינה חילוניים וצמצום

כוחם של הקאדים  ,שנעשו תלויים במשכורות ממשלתיות .

ן2

אמנם כל אחד מקווי  -מדיניות אלה

בא כתגובה פרגמאטית לבעיה פוליטית או מינהלית מסוימת שהמימשל המצרי נתקל בה ; אולם
כלל הפתרונות שנמצאו לבעיות אלו משקף תבנית ברורה ומבטא את עקרון ה ' ממלכתיות '  ,שפתח
בו מוחמד עלי והוא התפתח בהמשך תחת משטר התנט ' ימאת במסגרת המדינה

העות ' מאנית .

הוא הדין במג ' לסים  ,אשר הוקמו על  -ידי המצרים בערים בנות אלפיים תושבים לפחות  .אף
שמג ' לס אל  -שורא  ,כפי שנקרא מוסד זה  ,היה דומה למדי לדיוואן המסורתי אשר היה קיים מזה

זמן רב במחוזות  ,הוא גילם למעשה תפישה חדשה של השתתפות אזרחית ; שכן נכללו בו לא -

מוסלמים והופקד בידיו מכלול רחב של תפקידים משפטיים  ,מינהליים  ,כלכליים

ומוניציפליים .

' התיקון המרחיק  -לכת שבוצע על ידי המצרים '  ,כתב יצחק הופמן במחקרו  ' ,היה מתן סמכויות
משפטיות נרחבות למג ' לס

אל  -שורא ' .

22

רמת התפקוד של המג ' לסים היתה מטבע הדברים נמוכה

למדי  ,אולם ניתן לראות בהם את פריצת הדרך למוסדות של התנט ' ימאת  :המג ' לס אדארה והמג ' לס

עמומי ( שניהם פעלו

20

בירושלים ) .

ראה  " :הופמן  ' ,פעלו של מוחמד עלי בסוריה '  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית ,
ירושלים  , 1963עמ '  ; 63 - 21ס ' אבו עז אל  -דין  ,אבראהים באשא פי סוריא  ,בירות  , 1929עמ ' 11 . ; 140 - 131
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שמעון שמיר

המג ' לס הפך למוקד פעילותם של האעיאן  -אליטה עירונית שגיבשה עתה קווי  -אופי חדשים ,
ומעמדה בעיר והשפעתה בפריפריה הכפרית היו בקו  -עלייה  .מכל מקום  ,התפתחות זו לא יכלה
להבשיל לפני תקופת התנט ' ימאת  ,שכן המדיניות הריכוזית של המימשל המצרי נטתה להחליש

כוחות מקומיים יותר מאשר לחזקם  .בירושלים היתה האליטה של האעיאן מורכבת בתחילה
מנושאי התפקידים האסלאמיים המסורתיים  ,אשר השחייכו למשפחות הנכבדים ( בחלקן ממוצא
כפרי )  ,אולם מאוחר יותר  ,לקראת הרבע האחרון של המאה  -גם מן הפקידות הגבוהה של
המחוז  ,אשר גויסה יותר ויותר מאותן המשפחות

עצמן .

23

נוצרים ויהודים נכללו במג ' לס אדארה העות ' מאני  ,בהמשך להכללתם קודם  -לכן במג ' לס

המצרי  .תקדים זה מציין את מה שהיה כנראה הצד .המהפכני ביותר של השלטון המצרי בארץ -
ישראל  :הענקת זכויות חדשות לד ' מים  .לאחר שהבטיח לאירופים שינהג בלא  -מוסלמים בסוריה

ובארץ  -ישראל בסובלנות מלאה  ,קבע מוחמד עלי בארצות אלו מדיניות אשר צימצמה באופן ניכר

את הפער בינם ובין המוסלמים  .יחס זה איפשר לבני המיעוטים לרכוש במקרים מסוימים נכסי -
דלא  -ניידי ולהקים מבנים חדשים  .הללו הורשו לא רק לתקן כנסיות ובתי  -כנסת רעועים  ,אלא גם

לבנות מבנים חדשים ( וכך נבנה  ,למשל  ,בית  -הכנסת האשכנזי ' מנחם ציון ' בחצר

' החורבה ' ) .

הלא  -מוסלמים הוגנו מפני נגישות וסחיטות  ,שהיו מקובלות בעבר  ,ועולי  -הרגל נפטרו מן האגרות
שנסחטו מהם

בדרכים .

השוויונות היחסית הזו נבעה כמובן גם מאינטרסים ישירים

:

היה זה

מעניינו של השלטון להפעיל בצורה מועילה את בני העדות אשר היוו שיעור ניכר מתושבי האזור ,
23
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גברות עות ' מאניות בכרכרה ' מודרנית ' ( אמצע המאה

1 46

8 . Abu-~ Ma

"

הי וו )

Jerusalem

and the Waqf

) 3 . Baer ,

העת החדשה בתולדות ארן  -ישראל

ולשלבם במערכות החדשות  .לפיכך  ,בנוסף למתן הייצוג במג ' לסים  ,התקבלו נוצרים גם למינהל

המחוזי .

24

העות ' מאנים  ,אשר חבו למעצמות האירופיות את השבת שלטונם בסוריה וארץ  -ישראל ,
המשיכו באותה

המדיניות .

ב 1840 -

הוסרו נוהגי  -הפליה מסורתיים ,

של מעמד הך ' מים  -מס הג ' זיה ( אשר הוחלף

בבדל ) .

ב-

1841

וב 1855 -

בוטל הסמל העיקרי
 -באשי

נוסדה מישרת החכם

בירושלים  ,ובשנה שלאחריה כוננו מספר פטריארכיות בעיר ( ראה

להלן ) .

מעמדם של הלא

-

מוסלמים  ,אשר נהנו מן ההגנה הפוליטית וההזדמנויות הכלכליות החדשות  ,המשיך להשתפר .
 ידימכל מקום  ,תהליכי אינטגרציה חברתית ממשית לא הופעלו על  -ידי השלטון המצרי ולא על
השלטון העות ' מאני שלאחריו  ,שכן האוכלוסיה המוסלמית הגיבה בעוינות רבה  -במיוחד כלפי
הנוצרים  -על אבדן מעמדה המועדף על  -פי ההלכה ; החברה נעשתה אפוא מקוטבת עוד

יותר .

זירת ההתרחשות של תמורות אלו בארץ  -ישראל היתה כמובן הערים המעורבות  ,שגדלו במספר

תושביהן מאז השלטון המצרי  .הגידול לא היה רב בשלב זה והוא לא הופיע בכל הערים  ,אולם
לגבי התנאים של ארץ  -ישראל היה משמעותי  .הגידול הבולט ביותר היה בירושלים  ,בראש
וראשונה בגין צמיחתה של הקהילה היהודית  ,אשר בשלוש שנותיו האחרונות של הכיבוש המצרי

הכפילה את מספרה ( עם הגעתם של עולים מאירופה ומצפון  -אפריקה ושל פליטים מן הרעש

בצפת ) .

גידול מסוים היה גם באוכלוסיית ערי החוף עזה  ,יפו וחיפה ( על חשבונה של עכו  ,בה

החלה האוכלוסיה

להתמעט ) .

עיקר התאוצה בשיעורי הגידול של הערים העיקריות  ,ובמיוחד

ירושלים ויפו  ,לא התחולל בתקופה זו  ,אלא ברבע האחרון של המאה  ,עת גברה מאוד ההגירה

מבחוץ והשתפרו באופן ניכר תנאי התברואה ( שירותים רפואיים הוכנסו כבר בימי אבראהים  ,עת
הוקמו מספר מרפאות ומיתקני  -קרנטינה  ,ואילו בתי  -החולים הראשונים הוקמו רק בשנות

החמישים והשישים של המאה ) .
לשלהי המאה .

25

לפיכך  ,לא ניתן לדבר על צמיחתו של מעמד  -ביניים חדש קודם

כניסת האירופים
התוצאה המובהקת של הכיבוש המצרי היתה פתיחת הארץ בפני האירופים  ,אשר הפכו  -לטוב
או לרע  -למאיץ של תהליך המודרנתאציה  .חשיפת הארץ למתקר וסקירה מדעיים ( על ידי

חוקרים כמו טובלר  ,רובינזון  ,שוברט  ,קורזון  ,ובין היהודים  -שוורץ ומנדל ) היתה אולי פחות
משמעותית באותו השלב עבור החברה המקומית מאשר עבור האירופים  ,כשם שעריכת

ה ~ Description de l ' Egypte -תחת שלטון בונאפרט היתה בעיקרו של דבר אירוע אירופי ; אולם

לא כן הדבר לגבי התנועה הגוברת של נכנסים לארץ  -תיירים  ,צליינים  ,מיסיונרים  ,סוחרים ,

שליחים קונסולריים ומהגרים .
השיפור הבולט בתנאי הכטחון תחת שלטון אבראהים  ,הפיתוח של אמצעי התחבורה לארץ

וממנה  ,ביטול האגרות על עוברי  -האורח והטבת היחס כלפי הלא  -מוסלמים בכלל הגדילו מאוד
24

,

ראה  ,למשל  ,את הצווים אצל א ' רמתם  ,אל  -אצול אל  -ערביה לתאריח ' סוריה פי ערד מחמד עלי  ,ביירות
.א5.
/s
Spyridon ,
 , 1934 - 1930ב '  ,עמ '  ; 5 - 4ג ' עמ '  ; 26 - 24וכן 21 - / 840 , Reprint ,ש  Palesrine . /ף
 . 76 - 79קק Jerusalem 1979 ,
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יהוסף שווארץ ,
בעל ' תבואות הארץ '

את כמות הבאים

לארץ  -ישראל .

מספר הצליינים בעשור של השלטון המצרי הוערך בחמשת

אלפים  -עשרת אלפים בשנה  ,אולם בשנים מסוימות הגיע אף עד עשרים אלף ( עולי  -רגל מרוסיה
תפשו מקום בולט בתנועה

זו ) .

זרם המבקרים עודד את הקמתם של מוסדות ומיתקנים לשירותם

( ואלו החלו משמשים כהדרגה גם את האוכלוסייה המקומית ) בעיקר בירושלים  ,אך לאחר  -מכן גם
ביפו ובמקומות

אחרים .

עד  -ראייה בן  -הזמן  ,אשר תיאר את המצב בעכו  ,כתב

:

'  . . .בתקופת

שלטונם של ג ' זאר ועבדאללה פאשא  ,נוצרי לא יכול היה לעבור ברחוב ללא הסתכנות רבה
1838

;

ב-

לא זו כלבד שנוצרי הלובש את בגדי ארצו מסוגל ללכת לאן שיחפוץ בבטחון גמור  ,אלא

שאפילו לא יבחינו בו

בעוברו ' .

26

חשיבות מיוחדת נודעה להתחלת הפעילות המיסיונרית  .תחת המימשל המצרי ניתן  ,בפעם

הראשונה  ,למיסיונרים פרוטסטאנטיים לפעול בפרהסיה ( בעיקר בקרב היהודים )  .כן החלו
המיסיונרים של ה ' London Jews Society -לספק בירושלים שירותים רפואיים ובמידת  -מה גם

חינוכיים  .בראשית שנות הארבעים הניבה פעילות פרוטסטאנטית מתרחבת זו את הקמתה של

בישופות אנגליקנית בירושלים  ,כפעולה משותפת של בריטים ופרוסים .
היחסים של הקהילה היהודית עם מערב  -אירופה נעשו הדוקים יותר  .עמד על כך ישראל כרטל :
27

' בשנות השלושים של המאה הי " ט נסתמן כיוון חדש בזיקות שבין התפוצה היהודית לארץ -

ישראל '  -תקופה זו החלה למשוך גם את התעניינותם של אלה  ,אשר ' ראו את ארץ  -ישראל
ויהודיה בעינים אירופיות  ,שההשכלה מחד והרומאנטיקה מאידך עיצבו את זווית

ראייתן ' .

28

ביקורו השני של משה מונטפיורי בארץ ישראל  ,ב  , 1839 -נחשב בצדק כפותח את סידרת פעולותיו
להטבת תנאי מחייתם של היהודים  ,וכל כולו עומד בסימן התרשמותו מאפשרויות הפעולה
148

הנרחבות שנפתחו בפני התיישבות יהודית בנסיבות החדשות  .שנתיים קודם לכן נוסד כולל הו " ר ,
 .ק 1840 ,

. London
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י ' ברטל  ' ,מופה מונטיפיורי וארץ  -יו ראל '  ,קתדרה
ציון ואנשי הו " ד  ,תל  -אביב ~. 1970 ,

1 33תו2רי

תשמ " ה )  ,עמ ' !  . 15כמו  -כן ראה  :א ' אליאב  ,אהבת

1.

-.

י
י

4ן

.

,,

ככולל נפרד של היהודים יוצאי הולנד וגרמניה  ,ובכך מתחילה להיות ניכרת בקהילה השפעתו של

בשערי
אבראהים פאשא
יפו ( ציורו של בארטלט )

גורם אמיד ובעל חינוך אירופי  ,אשר בהמשך דרכו תרם רכות לפעילות בשטחי החינוך  ,הרפואה

והסעד .
שנות השלושים מציינות את ראשית התגברותו בקהילה של היסוד האירופי בכלל  .אמנם
ראשיתו של ' היישוב הישן ' האשכנזי מיוחסת לשנות השבעים והשמונים של המאה הי " ח  ,אולם
בחמישים שנותיו הראשונות סבל מבעיות רבות שמנעו את

התבססותו .

תודות לשילוב בין

הסובלנות המצרית והחסות הזרה החלה התאוצה בצמיחת הקהילה האשכנזית  ,למרות היפגעה מן

הפרעות והרעש בכמה מן הערים בארץ  .הקהילה הלכה ונפרדה מל הקהילה  -האם הספרדית  ,ובכך
נתחזקה הזיקה של היישוב היהודי לאירופה  ,אשר נעשתה דומיננטית בהמשך תולדותיו במאה
הי " ט ובמאה

העשרים .

במישור המדיני ההתפתחות החשובה

ביותר היתה פתיחתן של קונסוליות אירופיות בירושלים .

פעילות ספוראדית של קונסולים היתה קיימת בארץ  -ישראל עוד קודם לכיבוש המצרי ( למעשה
מאז המאה הי " ז הופיעו לעתים שליחים קונסולריים צרפתים  ,בריטים ואחרים בערי החוף ,
לתמיכה בפעילות

המסחרית ) ;

אולם פעילות קונסולרית סדירה ונרחבת  ,וייצוגה של דיפלומטיה

אירופית המתמקדת בירושלים  ,החלו רק בשלהי התקופה המצרית  .הבריטים  ,אשר התחילו
בתהליך  ,מינו סגן  -קונסול בירושלים

ב . 1839 -

בעקבותיהם פתחו קונסוליות המעצמות האירופיות

האחרות ( פרוסיה  , 1842 -צרפת וסרדיניה  , 1843 -ארצות  -הברית  , 1844 -אוסטריה -
 , 1849רוסיה -

. ) 1858

המערכת הקונסולרית פעלה גם בערים אחרות בארץ  .בתקופת מוחמד עלי

פעלו ביפו סוכנויות קונסולריות של רוסיה  ,בריטניה  ,צרפת  ,ארצות  -הברית ויוון  .רוב הקונסוליות
פתחו את שעריהן רק בתקופת הרסטורציה העות ' מאנית  ,אך ראשיתה של הפעילות הדיפלומטית
שהוליכה לכך נעוצה בתקופת מוחמד
29

ראה :

קרק ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' 18

קתדרה
וכן

28

( תמוז תשמ " ג )  ,עמ '

xxxv

;

עלי .

149

29

מ ' אליאב  ' ,רשימת קונסולים בירושלים בשלהי השלטון העות ' מאני ' ,

; 176 - 161

מאמרים נוספים על הקונסוליות בירושלים  ,קתדרה

5

( תשרי תשל " ח ) ,

 .ק  1939 ,מסטחס ]  Jerusalem [ 838 - [ 9 [ 4 , 1 ,ח ] A . M . Hyamson , The British Consulate
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עד מהרה הפכו הקונסולים לגורם עיקרי בחיי הארץ ולמאיץ של תהליכי תמורה  .הם נעשו
מעורבים באופן עמוק לא רק בפוליטיקה העירונית  ,אלא לעתים גם במאבק האלים בין סיעות

בכפרים .

30

ציבור ' לקותותיהם ' העיקרי היה כמובן הקהילות של נתיני מדינותיהם בארץ  ,והוא הלך

וגדל כתוצאה מההגירה מאירופה ומההענקה הנדיבה של חסות ונתינות  .תודות לזכויות המיוחדות
שהעניק להם מישטר הקפיטולציות  ,הם היו חופשיים לעסוק במיגוון רחב של פעילויות בכל

הארץ  .הקונסולים הרחיבו את מעגל השפעתם גם בזכות הענקת הגיבוי לעדות לא  -מוסלמיות ,
פעולה אשר מניעיה היו מדיניים מובהקים ( הבריטים והפרוסים  -לפרוטסטאנטים וליהודים ,
הצרפתים  -לקאתולים  ,הרוסים  -ליוונים  -אורתודוכסים  ,האוסטרים -

ליהודים ) .

מכאן ואילך שימשה המערכת הקונסולרית כמטרייה שסוככה על פעילויות שונות  ,כמו ייסוד

בתי  -חולים  ,בתי  -ספר ומוסדות פילנתרופיים  ,הקמת מפעלי  -בנייה ועסקים  ,הוצאה לאור של
ספרים וכתבי  -עת ורכישות גדולות של

קרקע .

הקמת המושבות הגרמניות של הטמפלרים

והיישובים הציוניים של שתי העליות הראשונות לא היתה מתאפשרת ללא ההגנה של המערכת

הקונסולרית האירופית .

ן3

האוכלוסיה המוסלמית ראתה זאת כמובן ברגשות מעורבים  ,אך לא יכול

להיות ספק לגבי המידה בה הושפעה ממנה המציאות בארץ  .התמורות מרחיקות  -הלכת ביותר
התרחשו  ,מטבע הדברים  ,רק בשלהי המאה הי " ט  ,אולם שורשיהן נעוצים במהלכים הראשונים
שנעשו בכיוון זה בימי שלטונו של מוחמד

עלי .

במעגלי מדיניות בינלאומית
הכיבוש המצרי מציין נקודת  -מיפנה בתולדות ארץ  -ישראל גם מפני שבעקבותיו נעשתה הארץ

מעורבת בפוליטיקה הבינלאומית של העת החדשה  .חולשתם של העות ' מאנים  ,אשר אחיזתם

בארץ  -ישראל זועזעה על  -ידי הכיבוש של מוחמד עלי  ,הזמינה את החלתם של הסכסוכים בין
המעצמות גם על ארץ הקודש  .האתגר שהציבו בפניהן כיבושי מוחמד עלי באזור כולו  ,העלה
בעיניהן את חשיבותו של אזור ' תורכיה האסייתית ' ( כפי שכונה בדיפלומטריה האירופית )  ,והפך

את ארץ  -ישראל לנקודת  -מוקד של ' השאלה המזרחית '  .בלשונו של מאיר כלעה  ' :שיחות  ,הטפות ,

תכניות  ,הצעות . . .

על אודות עתיד ארץ ישראל כקשות נפרדת  ,עצמאית  -למחצה  ,יהודית או

נוצרית במלואה  ,בעיקרה או בחלקה  -כל אלה הבשילו בכמה ארצות אירופיות במשך

. ' . . . 1841 - 1839

32

מכאן הבהילות לקבוע ' נוכתות ' בארץ הקודש  ,באמצעות הקמתם של מוסדות
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העת החדשה בתולדות ארץ  -ישראל

דתיים וחילוניים  ,פרישת חסות על עדות מקומיות  ,שימוש נרחב בזכויות הקפיטולציוניות ,
ומאוחר יותר גם מעורבות בפרוייקטים של מסילות  -הברזל ( שרובם לא התגשמו ) ובהשקעות
כלכליות ( אשר אכן גדלו בשלהי

המאה ) .

בעקבות הכיבוש המצרי גבר אפוא האינטרס של

המעצמות בארץ  -ישראל לא רק בשל חשיבותה של הארץ בפני עצמה  ,אלא מכיוון שלמעורבות
בענייניה היו השלכות מרחיקות  -לכת לגבי מעמדן של מעצמות אלו באימפריה העות ' מאנית

בכללותה ( כפי שהדגימו זאת נסיבות התלקחותה של מלחמת
לעניינם של הבריטים בארץ  -ישראל היה מימד נוסף

:

קרים ) .

פתיחתה של הארץ בשנות השלושים

שימשה השראה לכמה אינטלקטואלים ומדינאים בולטים להעלאת החזון של התחייה הלאומית
של היהודים בארץ הקודש  ,ובין הללו לא נפקד גם מקומו של לורד

פאלמרסטון ) . ( Palmerston

אולם האינטרס הממשי היה כמובן מדיני  -אסטרטגי  .בשנות השלושים גיבש פאלמרסטון את
המדיניות הבריטית של שמירה על שלמות האימפריה העות ' מאנית  ,ומדיניות זו יושמה מייד
 רגללארץ  -ישראל  ,על  -ידי חתירה לבלום את נסיונות המעצמות האחרות לזכות בה בדריסת
( ההיבט הכלכלי של מדיניות בריטניה התבטא בהסכם הסחר מ  , 1838 -אך בראשיתו היתה לו נגיעה
מעטה

לגבי

לארץ  -ישראל ) .

' עורק

להגמוניה של מוחמד עלי באזור מזרח הים  -התיכון היתה משמעות מדאיגה

החיים ' הבריטי להודו  ,שכן היא הראתה  ,כי ממשלה מקומית הנתמכת על

 -ידי מעצמה

אירופית מתחרה מסוגלת להשתלט על הדרך האזורית למזרח  ,הן בנתיב המצרי והן בזה של הסהר

הפורה  .חשש זה המריץ יזמים בריטים לפיח

את נתיב הסחר המחבר את המפרץ הפרסי לחוף הים

התיכון והעובר בין השאר בארץ  -ישראל ( משלחת

, Chesney

. ) 1836 - 1834

-

פתיחת תעלת  -סואץ

והגברת השליטה הבריטית בה גרעו מהעניין בנתיב הזה  ,אולם הדבר לא חל על ארץ  -ישראל  ,אשר
בשל קרבתה לתעלה אף עלתה חשיבותה האסטרטגית  .כך גבר אפוא האינטרס הבריטי  ,שנולד
בשנות השלושים
על

;

הוא התבטא בפעילות אינטנסיבית בארץ  ,ועמד ברקע ליצירת המנדט הבריטי

ארץ  -ישראל לאחר תבוסתה של האימפריה העות ' מאנית .
השאיפות המדיניות של צרפת לגבי ארץ  -ישראל התגבשו וגברו אף הן בימי מוחמד עלי  ,שעמו

היה לצרפתים קשר הדוק  .כבר עמד על כך טמפרלי  ,אשר כתב כי היה זה המשבר הבינלאומי בשל
כיבושיו של מוחמד עלי אשר ' היפנה את תשומת ליבה של צרפת לארץ

חלו האינטרסים הישנים של צרפת הוגדר בדרך  -כלל במושג

ישראל ' .

33

האזור שעליו

' לבאנט '  ,אשר העמיד במרכז את

סוריה והלבנון  ,אך לעתים קרובות צוין  ,שהוא כולל גם את ארץ  -ישראל  .אחד הביטויים של עניין

לבנאם את אוץ  -ישראל  ,או את ירושלים ( הצעה

צרפתי זה היתה הצעת גיזר

 ( Guizotמ 1842 -

אשר כצפוי נדחתה בתקיפות

על  -ידי פאלמרסטון ) .

אחת הדרישות שצרפת הציגה בצורה העקבית

ביותר היתה לאשר מחדש את הקפיטולציות של  , 1740אשר הכירו בזכויותיה המיוחדות בירושלים

ובסביבתה .

האינטרס הגובר של צרפת בארץ תועל לעתים קרובות דרך הכנסייה הלאטינית

בירושלים ונעזר במעמדה רב  -ההשפעה במקומות הקדושים שם ( מה שהביא לתמיכת המדינות
האירופיות הקאתוליות

האחרות ) .

והמוסדות של הצרפתים

בארץ .

באפיק זה ובאפיקים אחרים הלכה והסתעפה מערכת הפעילויות
ב 1847 -

כוננו הצרפתים מחדש את הפטריארכיה הלאטינית

בירושלים  ,פחות משלוש שנים אחרי שהיוונים  -אורתודוכסים חידשו את הפטריארכיה שלהם

33
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בעיר  -שני מהלכים אשר שיקפו יפה את המאבקים המדיניים הבינלאומיים אשר התפתחו
בארץ  -ישראל מאז הכיבוש

המצרי .

34

העניין הכללי של הרוסים באזור גבר בעקבות תמרוניהם הצבאיים והמדיניים

ב , 1833 -

אשר היו

מכוונים לבלום את מסע המלחמה של אבראהים בסוריה  .מעורבותם המעשית בענייני ארץ  -ישראל
החלה בשלהי הכיבוש המצרי  ,והיא ניזונה מתערובת של משיחיות דתית ושאיפות מדיניות  .ב -
1838

התמנה איש משרד החוץ הרוסי לקונסול ביפו  ,וגם כאשר הועתקה קונסוליה זו לביירות ,

המשיכה לעסוק בבעיות ארץ  -ישראל  .הצליינות הרוסית הנרחבת והעדה היוונית  -אורתודוכסית
המקומית סיפקו בסיס נרחב לפעילות של רוסיה בארץ  .התערבות הרוסים בענייני עדה זו החריפה

את היריבות שבתוכה בין הערבים והיוונים  ,יריבות אשר מילאה לאחר  -מכן תפקיד חשוב
בהתפ תחוח התודעה הלאומית בקרב הערבים

הפלשתינאים .

35

גם לאינטרסים הגרמניים בחלק זה של העולם  ,אשר הגיעו להבשלה רק בשלהי המאה כאשר

גרמניה השיגה מעמד דומיננטי ב ' שער העליון '  ,היו שורשים בתקופת הכיבוש המצרי  .אותו זמן
פירסם מולטקה

) , ( Moltke

' עדיף תחת שליטה

אז הנציג הצבאי באיסטנבול  ,תכנית להפיכת ארץ  -ישראל לאזור  -חיץ ,

גרמנית ' .

36

בשנים שלאחר תקופה זו התרחבו פעולותיה של פרוסיה בארץ והן

נפלו בגודלן רק מאלה של בריטניה  .מוסדותיהם ומושבותיהם של הגרמנים בארץ  -ישראל היו
המאיץ האפקטיבי ביותר של תהליך המודרניזאציה בשליש האחרון של

המאה .

תשתית ומשק
הנוכחות האירופית  ,אשר קיבלה את תנופתה הראשונה ממדיניות השלטון

המצרי  ,היתה גורם

ראשון במעלה לחידוש מפעלי  -בנייה גדולים  -תחום שהיה רדום למעשה מאז ימי סולימאן

המפואר  .בעיר העתיקה של ירושלים החלה בנייה מסוימת בשנות השלושים  ,ובשני העשורים
שלאחריהן נבנו

כ 25 -

בנייני  -ציבור גדולים  .חשובה יותר להתחלת העת החדשה היא צמיחתה של

העיר שמחוץ לחומות

:

ניצנים של צמיחה זו מופיעים כבר

ב ; 1840 -

באופן ניכר  ,עם התחלת מפעלי  -בנייה חשובים של נוצרים ויהודים
34
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דרך סלולה למרכבות
בין ירושלים ליריחו
( ראשיתה בשנת ) 1869

ובשנות השמונים ניתן כבר

ר ' סימון  ' ,המאבק על המקומות הקדושים לנצרות בארץ  -ישראל בתקופה העות ' מאנית ,
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בשנת

1856

גובר התהליך

Syra and Pale~ tine

.א

העת החדשה בתולדות ארץ  -ישראל

לראות את

העיר החדשה

כדומיננטית .

37

אותו הצירוף של שני הגורמים שהתחזקו בימי המצרים ,

דהיינו המיעוטים והאירופים  ,מילא תפקיד בולט גם בהתחדשות הבנייה בערים אחרות  :יפו מאז
שנות השלושים  ,בית -לחם מאז שנות הארבעים וכדומה  .התמורה ניכרה לא רק בהיקף הבנייה ,
אלא גם בחומרי הבניין  ,אשר יובאו בחלקם מאירופה  ,ובסגנון הבתים  ,שבו השתלבו יסודות

במזרחיים .

אירופיים

קצב התמורות הגיע לשיאו בשלהי המאה  ,ואז גם הוכנסו השירותים

הציבוריים העירוניים הראשונים  .עיריות החלו לפעול בארץ בשנות

השישים .

אותו מקצב של תמורה ניכר גם בשטחי התעבורה והתקשורת  .שיפור -מה במצב הדרכים

דרכים עיקריות החלו להיסלל בשנות השישים

המצרי .

הראשיות ניכר כבר בימי השלטון

המאוחרות  .מסילת  -הברזל הראשונה  ,זו שבין יפו וירושלים  ,נחנכה
קווי  -הטלגרף הראשונים הופיעו בירושלים

ב 1865 -

ב . 1892 -

בשטח התקשורת -

ואילו שירותי הדואר הקונסולריים החלו

לפעול בסוף אותו עשור  .ספינות  -קיטור החלו לפקוד את חופי הארץ עוד בימי שלטונו של

אבראהים  ,ולאחר  -מכן הגיעו במספרים גדלים והולכים  ,עד שבראשית המאה העשרים עגנו כל

שנה ביפו ( ובחיפה ) מאות ספינות  .היה זה אחד הגורמים החשובים ביותר להידוק המגע עם

המערב .

38

בתקופה המצרית חלה גם הופעלו של הדפוס  :היה זה הדפוס העברי שהועבר מצפת לירושלים
והחל לפעול

ב . 1837 -

בעקבותיו החלו לפעול גם בתי  -הדפוס של הלאטינים ( פרנציסקאנים ) ,

הארמנים והיוונים  -אורתודוכסים  .העיתונים הראשונים בשפות מקומיות החלו להגיע לארץ רק
בשליש האחרון של המאה ( והעיתונים בעברית היו חלוצי העיתונות בארץ  -ישראל  -החל ב -

. ) 1863
התפתחותם של בתי  -ספר חדשים  ,המשקפים תפישות מערביות מסוימות בהוראה  ,נעשתה בד -
בבך עם שלבי ההתפתחות שהותוו לעיל במספר שטחים אחרים

:

ראשית  ,תנאי היסוד לתמורה

החלו להיווצר בתקופה המצרית  ,ואז הופיעו ניצניה ( בית  -הספר האמריקני הקטן

בירושלים ) ;

לאחר מכן  ,מוסדות משמעותיים חדשים נפתחים כשנות הארבעים והחמישים ( בית  -הספר ' למל ' ,
בתי  -הספר של הבישופ גובאט  ,בתי  -הספר

הדיאקונסיים ) ;

ולבסוף  ,החידושים מתרבים ומסתעפים

לקראת סוף המאה ( בתי  -הספר של כי " ח  ,סמינר המורים הרוסי  ,בית  -הספר ' שמידט '  ,מכללת סנט

ג ' ורג ' ) .

בשלהי המאה הופיעו בארץ גם בתי  -הספר הראשונים מסוגם של מוסדות התנט ' ימאת ,

דהיינו שילוב של תכנים מסורתיים עם מערביים  .בתקופת עבד אל  -חמיך מתחילה ניכרת חשיבותה
של מערכת בתי  -הספר החדשים כאפיק לכניסה לפקידות ולניידות

חברתית .

39

ברם  ,בעיקרו של דבר השפיעו בתי  -הספר החדישים רק על חלק קטן מן האוכלוסיה המקומית ,

ופעילותם ניכרה בעיקר בקרב המיעוטים ומשפחות האליטה  .גם תפוצתם של רעיונות חדשים

37

38

39
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היתה איטית ביותר  ,ובמרכז המוסלמי של החברה המקומית כמעט שלא ניכרה ( חידושים שדווח

עליהם היו בעיקר בעלי מגמה רפורמיסטית  -אסלאמית ) .

הוא הדין בקצב התמורה באורחות -

40

החיים  .למרות ההבדלים הגדולים בין העדות השונות  ,שרר דמיון בסיסי ביניהן בדפוסי החיים

המסורתיים הנוגעים למשפחה  ,למעמד האשה  ,לגידול הילדים וכדומה  .דפוסי  -חיים שונים מהם
היו בקרב קבוצות המהגרים השונות מאירופה  ,אך השפעתם של אלו על רוב החברה היתה
מוגבלת  .העדה הדתית  ,על כלי  -הקודש שלה  ,הקדשיה ושאר מוסדותיה  ,נשתמרה יפה בתוכה

פנימה  ,והכרסום העיקרי שחל במעמדה נבע מן הרפורמות העות ' מאניות בשלהי המאה ( במידה

שלא נוטרלו על  -ידי החסות
המשפט

מחמד עלי

הזרה )

ומהופעת הארגונים החילוניים המקבילים בשטחי החינוך ,

והכלכלה .

תקופת מוחמד עלי היא משמעותית גם לגבי התמורות בשטחי הכלכלה  .מאמרו של אלכסנדר
שולך על ההתפתחות הכלכלית של ארץ  -ישראל פותח במלים הנחרצות  ' :הטרנספורמציה

המצרי ( . ' ) 1840 - 1831

החברתית והכלכלית של ארץ  -ישראל התחילה בזמן השלטון

ן4

ראשיתן של

התמורות באותה תקופה היתה כמובן מיצער  ,אולם הן נמשכו בתקופת התנט ' ימאת הראשונה ,
קיבלו תנופה לאחר מלחמת קרים והגיעו להיקף נרחב בשני העשורים האחרונים לשלטון
העות ' מאני  .העקרון המנחה לאורך כל התהליך היה ההשתלבות במערכת הכלכלית

הבינלאומית .

נושאיה של ההיענות הזו לאפשרויות שנפתחו בפני משק הארץ עם התפשטות הקפיטליזם
התעשייתי האירופי היו בראש וראשונה התושבים המקומיים דוברי  -הערבית  ,ורק לאחר  -מכן
הצטרפו לתהליך והרחיבוהו מאוד היהודים

והזרים .

42

הניסויים והנסיונות החקלאיים שעשה אבראהים בארץ  -ישראל משקפים שתי מגמות  :הרחבת

השטח המעובד והתאמת סוגי הגידולים לתנאי השוק ; שתי מגמות אלו נעשו שליטות בהמשך
התפתחותה של החקלאות במהלך המאה  .המגמה הראשונה של אבראהים התבטאה ביצירת תנאי
הבטחון הנחוצים להתרחבות חקלאית  ,בריכוז קרקעות לשם פיתוח מתוכנן  ,ובעיבוד קרקעות

נטושות באמצעות פקידיו וקציניו  .בתקופה זו מדווח על התרחבות חקלאית בעמק  -יזרעאל  ,באזור

רמלה ובדרום  -ירושלים

אלפי זיתים ניטעו ליד עכו  ,והורחבו המטעים והבוסתנים בסביבות יפו

;

( בין השאר על  -ידי פלאחים מצרים  ,שהתיישבו בפרברי העיר ) .

המגמה השנייה התבטאה בנסיונות

להכניס גידולים חדשים או משופרים  ,כמו קפה  ,אינדיגו וכותנה מצרית  ,או גזע חדש של כבשים
מספרד  .מכל מקום  ,התוצאות המעשיות של פעולות אלו היו מוגבלות  ,וההתפתחות שובשה על -

ידי צווי

הגיוס  ,המיסוי  ,הכפייה והמונופולין הקשוחים  ,האנדרלמוסיה שיצרו המרידות נגד

השלטון והעלייה התלולה

במחירים .

43

התרחבות השטח המעובד נמשכה לאחר הכיבוש המצרי  ,תוך נסיגות זמניות או מקומיות מעת

40
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העת החדשה בתולדות ארץ  -ישראל

לעת ,

תודות להמשכתם של אותם קווי  -מדיניות  -שיפור תנאי הבטחון באזורים הכפריים

ויוזמות המינהל לחידוש העיבוד החקלאי של אדמות שננטשו או נשמטו מן הפיקוח הממשלתי .
לכך נוספה מאוחר יותר גם השפעת פעילותם של יזמים מן הסקטור הפרטי  .הקו הבולט
בהתפתחות זו  ,בעיקר במחצית השנייה של המאה  ,היה התאמת הגידולים לביקוש בשוק המקומי
מאוד
והחיצוני  .בכך עברה החקלאות באופן ברור לייצור במגמה של שיווק  .בהתאם לכך ירד
גידול הכותנה בארץ ( להוציא את תקופת מלחמת האזרחים בארצות  -הברית )  ,והדגש עבר לדגנים ,

שומשומין  ,זיתים  ,גפנים  ,ובמידה גוברת והולכת  -הדרים  .יש לציין  ,כי כשם שפעולותיו של
אבראהים בחקלאות לא היו מלוות בהכנסת שיטות  -ייצור חדישות  ,כן נשארה החקלאות הארץ
ישראלית גם בהמשך המאה שמרנית בשיטותיה

;

המופת של מושבות הטמפלרים והיהודים

השפיע במידה מוגבלת מאוד  ,והחקלאות בארץ היתה למעשה דואלית  -שתי מערכות שונות
המתקיימות בה זו בצד

זו .

44

בשטח המלאכה לא נעשו בתקופת אבראהים פעולות משמעותיות  ,מלבד ניסויים מספר  ,כמו

 -ישראל

הקמתן של טחנות  -הרוח בירושלים וסביבתה  .התמורות המהותיות נבעו מהיפתחות ארץ
האירופיות
בפני המערב  ,אשר קשורה בשלטון המצרי בצורה עקיפה או סמלית  .זרימת הסחורות

לארץ פגעה במלאכות המקומיות  ,כפי שקרה הדבר בארצות רבות אחרות במעבר לעת החדשה ,

אלא שכאן היתה הפגיעה מצומצמת יותר  .משקלן של המלאכות העירוניות והכפריות במשק היה
מלכתחילה מצומצם  ,ועל  -כן לא היתה לתהליך השפעה הרסנית  .רוב המלאכות היו מותאמות

להרגלים ולטעם של החברה המסורתית ( מוצרי -עור  ,כלי  -בית  ,מזונות  ,עבודות קדרות  ,פחחות
וכדומה )  ,ומאחר שדפוסי חייה של זו כמעט שלא השתנו  ,נשאר הביקוש למוצריהן גדול  .כך ,
למשל  ,הצליח ענף האריגה  ,אשר הייבוא האירופי איים עליו ביותר  ,לצמצם את הפגיעה בו על

 -ידי

התרכזות בייצור אריגים זולים המיועדים לשכבות העממיות  ,שלא היה באפשרותן לרכוש את
הסחורות האירופיות  .היו אף מלאכות אשר היקף הייצור בהן עלה  ,כמו תעשיית הסבון שייצאה
בעיקר למצרים  ,וייצור תשמישי הקדושה והמזכרות  ,אשר הביקוש להם גדל עם התגברות זרם

הצליינות והתיירות בימי אבראהים  .תיעוש ממש  ,בדפוסי -ייצור אירופיים  ,הופיע רק בשנותיה

האחרונות של האימפריה העות ' מאנית .

45

בתקופת השלטון המצרי  ,כפי שאנו יודעים מדיווחיו של ג ' ון באורינג  ,התרחשה באזורי סוריה
בעיקר
' תחייה מתקדמת של מסחר ' ; אבל בכל מה שנוגע לארץ  -ישראל עצמה  ,דברים אלה נסוכו
46

על הסחר המקומי -אזורי  ,כמו הייצוא של שמן  -זית משכם וצפת לדמשק  ,ושל סבון

למצרים .

סחר החרן שעבר דרך נמלי הארץ היה מועט למדי  .אך נראה שהנתונים שמוסר באורינג על הסחר
 47במחצית
דרך נמלי סוריה  ,ובעיקר ביירות  ,כללו גם יצוא מן הארץ וכמות מסוימת של יבוא אליה .

השנייה של המאה עלה הייצוא במהירות  ,ועלייתו של הייבוא היתה מהירה עוד יותר ; נמל יפו הפך

44

45
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לאפיק העיקרי של סחר זה  .להוציא את הדגנים  ,שהופנו בעיקר לשוק המקומי ההולך וגדל  ,היה
היצוא מורכב מהגידולים החקלאיים הנזכרים וממוצריהם ( סבון  ,שמן  ,יינות

וכדומה ) .

יעדי

הייצוא היו ארצות הים  -התיכון ואירופה  .הייבוא היה מגוון וכלל מוצרי  -מותרות שונים  .הגירעון

המסחרי כוסה בעיקר על  -ידי העברות  -הון וההכנסות מתיירות  .הקו המאפיין את התקופת הזו לכל

אורכה הוא התלות של הסחר בתנודות השוק הבינלאומי  .רק בעשור האחרון הופיעו בארץ בנקים ,

חברות  -סחר גדולות וגופי  -מימון חדשים אחרים  ,וסביבם התרכז גרעין של קפיטליזם מקומי

הקשור לזה האירופי .
כאמור  ,חלק ניכר מצמיחה כלכלית זו נעשה תודות לשיפור בתנאי הבטחון  .בשטח זה אין ספק

שהכיבוש המצרי היה פורץ הדרך לעידן החדש  .המימשל של אבראהים הגביר את השמירה
בדרכים  ,הקים לאורכן מצדיות  ,ומעל לכול פעל לריסונם של הבדווים ואפילו פתח בפעולות

לקראת יישובם בבקעת  -הירדן ובדרום הארץ  .אבראהים  ,דיווח השליח הצרפתי דה  -בואלקונט

)  ' , ( Boislecomteהטביע בכוח את רישום האימה של שמו על אלה מן השבטים אשר באו לארץ ' .

48

מגמה זו של הטלת משמעת על הבדווים ופעולות ליישובם  ,ושיפור תנאי הבטחון באופן כללי ,
נמשכה ברציפות והיתה אחת התופעות החשובות של

*

*

המאה .

*

מהן אפוא המסקנות שניתן להסיק מעובדות אלו לגבי התיקוף של ההיסטוריה החדשה של ארץ -
ישראל ?

אם נבוא לסכם את מה שהתרחש במסגרת אותם שלושים התהליכים ( בקירוב )  ,שמנינו

בראשית המאמר כמאפיינים את המעבר לעת החדשה  ,תתקבל התמונה הבאה  :ניצנים של חלק
מהתהליכים מופיעים במחצית השנייה של המאה הי " ח ; כשני שלישים מתהליכים אלו מתחילים

בעשור של השלטון המצרי ( במידות שונות  ,למן הסתמנות של מגמה ועד למהפך

מלא ) ;

בחמש -

עשרה השנים של תקופת התנט ' ימאת הראשונה נמשכים תהליכים אלו בקצב איטי ותוך נסיגות
זמניות

;

אחרי מלחמת קרים  ,בתקופת התנט ' ימאת השנייה  ,נעשות התמורות דינמיות ונרחבות

יותר  ,ונוספות עליהן תמורות חדשות ; ובתקופותיהם של עבד אל  -חמיד ו ' התורכים הצעירים '

מגיעים כמעט כל התהליכים הנזכרים לכלל הבשלה ומחוללים תמורה מקפת בפני הארץ .
אולם  ,למרות הפיתוי שיש בדבר  ,אין להתמודד עם השאלה מתוך גישה כמותית גרידא  .לא

זו

בלבד שגישה כזו מבליעה את השוני הגדול במשקלם של התהליכים הנדונים  ,ואת ההבדלים
ברמות ההתפתחות של ' התחלות ' תמורה  ,אלא שספק גם אם היא עונה באופן עקרוני על הנדרש

בדיון בסוגיות היסטוריות בסיסיות  .היא יכולה אולי להשלים  ,אך לא להחליף  ,את הניתוח

ההיסטורי המעריך והרפלקסיבי  .מזווית  -ראייה זו דומני  ,שמתבקשות שלוש מסקנות עיקריות .
ראשית  ,התמורות שהופיעו במאה הי " ח ובתקופת שלושת הפאשות אין בהן כדי לציין עידן

חדש ; לא משום שמספרן היה מועט  ,אלא בראש וראשונה משום שלא היה בהן כדי לשנות את
היסודות המבניים של התקופה העות ' מאנית ה ' קלאסית ' באופן המחולל שינוי מתמשך  .בעיקרו

,1 56
טן
)

של דבר לא היה בהן אלא ביטוי לתוצאות היחלשותו של השלטון המרכזי והד קלוש מאוד
48

אצל סכרי ( לעיל  ,הערה

 , ) 22עמ ' , 340

.

ראה גם באורינג ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '  134 , 104על האימה שהטילו

הצעדים שנקט אבראהים ברחבי הארץ  ,ראה  :אסכנדר אבכאריוס  ,אל  -מנאקב אל  -אבראהימיה ואל  -מאאת ' ר אל -
ח ' דיויה  ,קהיר

1299

הג '  ,עמ '

, 119 - 107

עותק בדאר אל  -כתב

בקהיר .

העת החדשה בתולדות ארץ  -ישראל

עולי רגל רוסיים בירושלים
( שלהי המאה הי " ט )

למהפכה התעשייתית באירופה  .מעל לכול  ,אין לנו עדות  ,שהן עוררו בחברה המקומית אותה
תחושה של תהפוכה גדולה ושל שינוי בסדר ' הטבעי ' של הדברים  ,אשר מלווה תמיד את פתיחתו
של עידן

חדש .

שנית  ,התמורות בעשור של השלטון המצרי היו בהחלט מאיכות שונה  .למרות תקופתו הקצרה ,

מגבלותיו הברורות ביכולת ובמשאבים  ,והשיבוש של פעולותיו על  -ידי מלחמות ומרידות  ,הביא
שלטון זה לתוצאות מרחיקות  -לכת במידה מרשימה  .הוא הפעיל או הכין שורה של תהליכים  ,אשר
ניתן למנות ביניהם שינויים במיבנה הכוח  ,בשיטת המינהל  ,באושיות הקהילה הפוליטית  ,בחיים
העירוניים  ,במצב העדות הדתיות ( ובמיוחד באופי היישוב היהודי )  ,במשקלם של הגורמים הזרים ,

ביחסי מוסלמים ולא  -מוסלמים  ,במקום הארץ במערכת הבינלאומית  ,ברמת הבטחון ובתנאים
ובתשתית להתפתחות כלכלית  .תמורות אלו  ,עובריות ככל שתהיינה  ,היו בבחינת הטלת אבן

למימי האגם ; הן חוללו בחברה גלי  -תהודה מתגברת וגרמו לרוב המוסלמי זעזוע של ממש  .כאשר

עלה מוסלמי על צריח המסגד בשכם כדי להוקיע את אבראהים כ ' גאוור ' ( כופר ) ולקרוא את העם
למרד ,

49

הוא פעל לכאורה לפי הדפוסים המקובלים ללגיטימציה של התקוממות נגד נגישות

אולם ניתן היה להבחין גם בנימה חדשה

:

;

ביטוי לזעזוע ולזעם שגרמו חידושיו של השלטון

המצרי  ,אשר חתרו תחת יסודות הסדר המסורתי  .משבר זה עתיד היה ללכת ולהחריף  ,עם

התרחבות החידושים  ,ולהביא אף להתפרצויות אלימות בערים מוסלמיות בארץ  -ישראל ובסוריה .
ושלישית  ,ראוי לתת את הדעת גם על מה שלא התרחש בתקופה המצרית  .עם כל השלכותיה

החשובות  ,לא הביאה תקופה זו לתמורה מקפת  .שורה של תמורות מכריעות התחוללו רק בשלהי
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שמעון שמיר

התקופה העות ' מאנית  ,ביניהן התמורות בשטחים חשובים כמו ההשכלה  ,העיור  ,המיכון  ,ההון

הזר  ,שוק העבודה וכדומה  .שני הגורמים אשר הטביעו את חותמם יותר מכל גורם אחר על תולדות
הארץ במאה העשרים  -הציונות וההתנגדות הערבית לה

נ-

הופיעו אף הן רק בשלהי המאה

הי " ט  .אולם זה טבען של תמורות  ,שהן צוברות תנופה ומתפשטות לשטחים אחרים עם התקדמותן

משלב לשלב  .בתולדותיה של ארץ  -ישראל אין תקופה שבה נעשה מהפך מקיף ושלם  ,ולנו אין
אלא לנסות ולאתר את זו אשר בה באופן יחסי היה המיפנה המשמעותי

ביותר .

השלטון המצרי מציין גם את המיזוג בין שני גורמי התמורה הבסיסיים  ,המכוונים את המעבר

לעת החדשה באזור כולו  -הגורם הפנימי והגורם החיצוני  .המדיניות של אבראהים פאשא היתה
ביטוי לאינטרסים של כוח אזורי מקומי אשר ביקש להתבסס על זרם המרכז של החברה
האוטוכטונית  .התכניות של שלטון זה נועדו לארגן מחדש  ,לגייס ולפתח את המשאבים של

החברה הכפרית והמערכת העירונית המקומיות  ,מבלי להניח להפרעות מבחוץ לשבש את ביצוען .
בעת ובעונה אחת הביאה הזדקקותו של שלטון זה לתמיכה אירופית  ,אולי מבלי דעת  ,להתמוטטות

הסכרים שעמדו בפני החדירה הזרה  .עוצמת האנרגיה הכלכלית  ,המדינית והתרבותית שנצטברה
במערב הגיעה לממדים כאלה  ,שדי היה בפתיחת דלתות מעטות כדי שגורם זה יזרום פנימה כשטף

גובר ויכוון את תהליך התמורות  .מבחינה זו  ,ניתן לדבר בתקופה הנדונה על ' פתיחתה של ארץ -

ישראל ' כשם שוויליאם פולק דיבר על ' פתיחתה של הלבנון '  ,וליישם גם לארץ  -ישראל את

דבריו :

' לפיכך  ,בכמה צורות  ,ניתן להשוות את הפלישה המצרית למשלחות של נפוליאון למצרים ושל
פרי )  ( Perryליפן  ,כי היא פתחה את הארץ להשפעה זרה  ,מחדשת ומשבשת  ,בהיקף שלא היה ידוע

בעבר ' .
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השפעתם של שני סוגי הגורמים הללו  ,אשר לעיתים השלימו זה את זה אך לעתים קרובות יותר

התנגשו זה בזה  ,המשיכה להיות מורגשת בארץ  -ישראל לאחר התקופה המצרית  ,ומאותם
הטעמים  ,לא פעם ניכרו בתולדות הארץ מאמציהם של מושלי מחוזות או גורמים מקומיים אחרים

לחסום את ההשפעה הזרה ולכוון את הפעילויות על  -פי האינטרסים של ממשלתם או חברתם  .יחד
עם זאת  ,ההזדקקות לתמיכה האירופית אך גדלה מאז הרסטורציה

העות ' מאנית ; ובמציאות הלכה

ההשפעה המערבית וגברה ככל שנטתה שמשם של העות ' מאנים לערוב  .המשקל היחסי של שני

סוגי גורמים אלו הוא סוגייה שנויה במחלוקת כמחקר  .אחרי שבמשך שנים רבות היתה דומיננטית
הגישה שהדגישה את הגורם החיצוני  ,גבר בתקופה האחרונה הערעור על נטייה  ,או אולי הטיה  ,זו
והודגשה חשיבותו של הגורם הפנימי  .אלא שכמו כל רביזיה  ,דומני כי אף זו הפליגה אל מעבר

ההיסטורי .

למה שמתירה שורת ההגיון

ן5

מכל מקום ברור  ,שהשילוב בין השניים הוא שפותח

לרווחה את שעריה של העת החדשה  ,ונראה כי אין תקופה המציינת בתולדות הארץ את השילוב
הזה טוב יותר מן התקופה

המצרית .

,
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