
מאנית'תולדות עכו בתקופה העות

  .מאנים'י העות"נכבשה הארץ ע 5151בשנת 

הים  באגן המזרחי של נמל במספר ערי צרפתים מאנים זכויות לסוחרים'העניקו העות 5151 בשנת

קבעו את מקום מגוריהם ואת מרכזם המסחרי בחאן שזכה  צרפתיםהסוחרים ה. ובהן גם עכו, התיכון

תקופה במקום זה ניצבה ב. בעיר כותנהוממנו חלשו על סחר ה, (חאן הצרפתים)' חאן אלאפרנג"לשם 

 ".האכסניה הוונציאנית"שנקראה אז , וונציאניהחצר המרכזית של הרובע ה הצלבנית

הייתה זאת תקופה של שלום . הגיע האימפריה לפסגת עוצמתה ושלטה בארץ ביד חזקה 51 -במאה ה

למרות מצב אידיאלי , לםווא. הדרכים היו בטוחות ולא רבו התלונות על עושק וגחמות מושלים, ושקט

הנוסעים  .לא פעל השלטון המרכזי לשיקומה של עכו והיא המשיכה לעמוד בשיממונה כעיר רפאים ,זה

ביניהם , תושבים בלבד 500 -200 -בה התגוררו כ, את החורבות שנותרו בעכומתקופה זו מזכירים 

 .הסוחרים הצרפתים

ניסה שליט  5125בשנת . חסר ערך פרזות אך נחשבה לישוב, עכו הייתה כפופה רשמית לנפת צידון

, אחד הבדואים .אך נתקל בהתנגדות הבדווים ששלטו בסביבה, צידון לשקם את חומותיה ההרוסות

 .השתלט על העיר והביא למפנה מכריע בהתפתחותה, אהר אל עומר'ט

 (5171-5111) ظاهر العمر אהר אל עומר'טעכו בתקופת 

 . הופעתה של אישיות היסטורית זו חוללה מפנה דרמטי בגורלה של עכו

( ולאיאת)אשר כל אחד מהם השתייך למחוז , מחולקת לשני אזורים ארץ ישראל הייתה 51 -מאה הב

ושאר הארץ הייתה כפופה  צידון מחוזו להשתייכ עמק יזרעאלו הגליל .מאנית'אחר של האימפריה העות

התמנה על ידי השלטון  אשר( פאשה -תורכית, ואלי-ערבית)בראש כל מחוז עמד מושל  .דמשק מחוזל

לסולטאן  להעביר מכסה קבועה, עיקר תפקידו היה לאסוף את מסי התושבים. המרכזי מדי שנה

מאחר שנבחר לשנה בלבד ולא ידע אם . ואת יתרת הכספים שנאספו השאיר ברשותו, בקונסטנטינופול

, על מנת להגדיל את רווחיו האישיים, דאג בעיקר לגבות מסים רבים ככל האפשר, יבחר לשנה נוספת

 .תוך הזנחה והתעלמות מוחלטת מרווחת התושבים

טו ראשי השבטים הבדואים ובאזורים המרוחקים יותר של, בעיקר בערים ובסביבתן שלטו הפחות

 .אהר אלעומר'טאחד מראשי השבטים היה . שרכשו את מעמדם הרשמי מהפחות, הגדולים

                       .51 -כנראה עוד במאה ה, שהתיישבה באזור טבריה, אלעומר היה בן למשפחת זיידאן הבדואית

, כשמת. הצליח להשתלט על רוב רובו של הגליל ושלט על אזור טבריה, עומר' שייח, אבי המשפחה

נאלצה לעקור ממקום מושבה לעמק נטופה  5150ובשנת  איבדה המשפחה את זכות חכירת המיסים

 .שבגליל התחתון
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את עמדות והוא הצליח להשיב למשפחתו  'בנו הצעיר של השייח, אהר'טבמרוצת השנים עלה כוחו של 

 .ואף להרחיבן, הכוח שהיו לאביו

קשריו הטובים עם הסוחרים הצרפתיים . בהיותה עיר נמל אחת הסיבות להשתלטותו על עכו נעוצה

על . הצריכו מוצא משלו לים והרצון להשתלט על סחר זה של עכו שעסקו בסחר הכותנה מנמלה

  .יות הגלומות בוהוא העריך את האפשרו, שנמל עכו היה אז כפר דייגים קטן אף

הוא נהג  .התנהג אלעומר בעכו כבתוך שלו, 5171בשנת  נראה כי עוד טרם שהשתלט על העיר

ואף שלח חיילים  "(פרוטקשן" -כיום מה שנהוג לכנות)מיסים מבעלי מלאכה והסוחרים בעיר  לגבות

של העיר לא  השליט המקומיבעוד , לעצור סוחר צרפתי שהיה חייב לו סכום כסף' אן אל אפראנג'לח

 .העז לעצור בעדו

צידון לא נותר של ואלי ול. ללא קרב חיילים והשתלט עליה 5,000בשנה זו עלה על העיר בראש צבא בן 

מאחר והתחייב . ואף להחכיר לו באופן רשמי את הזכות לגביית המכס בנמל, אלא להכיר בשלטונו

לשקם את הבניינים הציבוריים בעכו ולהשליט חוק וסדר  ,צידון להעביר סכומי כסף גדולים לוואלי של

 .5171לגיטימי של עכו בשנת ההוכר כשליטה  -בסביבתה

 אלעומר שגשוגה של עכו בתקופת

בשל שהייתה בלתי , אלעומר בעיר לא ישב 5110עד שנת . העיר שימשה כבירת ממלכתו של אלעומר

 ,חומות העיר לבצר ולשפץ את בחורף של אותה שנה החל. ובחר להציב בה מושל מטעמו מוגנת

שיקם את הוא  .רובע ההוספיטאלרים מימי הצלבנים על גבי המבצר החרב של, בה ארמון לעצמו בנהו

שבמרכז ( שונה-חאן א)אן התבואות 'בצפון הרובע הוונציאני לשעבר ואת חש ,"שווארדה-אן א'ח"

רמל -אל עומר בנה בעכו את מסגד א .את הסוחרים הששימשעבר האכסניה שהיה ב, הרובע הפיזאני

הוא  -תמורתו נתן ליהודים מבנה אחר, (מסגד אלמועלק)והפקיע בית כנסת לטובת מסגד אחר ( החול)

יר הקים בזאר גדול שהכיל במרכז הע. הפעיל עד היום בלב העיר העתיקה, ל"ש הרמח"בית כנסת ע

( אביאד-סוק אל-א)את השוק הלבן במקום זה בנה מאוחר יותר סולימאן פחה . חנויות כמאהמעל 

 .כמו כן בנה בנמל עכו מחסני סחורות ורציף חדש. שנשתמר עד ימינו

בנו היוונים הקתולים על חורבות כנסיית אנה  5171בשנת . גם התושבים הקימו בניינים לעצמם

השייכת כיום שייכת , כנסייה יפה על שם אנדראוס הקדוש, ברובע הטמפלרי לשעבר, הקדושה

יסודות המבנה בנויים כך שהכנסייה פונה , בשונה מכנסיות אחרות .אורתודוכסית -סייה היווניתלכנ

ימי קדום שנבנה ב בית כנסת ועל כן הועלתה ההשערה כי המבנה הצלבני הוא בעצם, ירושלים לעבר

ששכנו ברובע , פיזה ייתכן כי בית הכנסת נבנה על ידי סוחרים יהודים בני, דבראם יש אמת ב. הביניים

 .השוכן מזרחית לכנסייה
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 5715כנסיית סנט אנדראוס בתחריט נחושת משנת 

ששימשו גם את העיר , בן טולוןחודשו החומות על תוואי העיר מימי א, בשל מספר התושבים המועט

  1 -גובהה הגיע ל, מטרים במזרח 500 -כ, מטרים בצפון 100 -אורכה היה כ. 52 -הצלבנית של המאה ה

התקין  אלעומר. אך עובייה היה פחות ממטר אחד ודי היה בכמה תותחי שדה כדי להרסה, מטרים

ש ארמונו המבוצר שנמצא בסמוך לו "ע, "שער הסראייה"-בצפון מערב : ומה שני שערים חזקיםבח

וכדי להגן על , בדרום מזרח" שער האריות"ואת  ( בפרסית ובשפות טורקיות הוא ארמון" ָסָראי)"

 . המפרץ והנמל העמיד תותחים על החומות

. ואפשרו את שגשוגה מחדש של העיר, םחומות העיר החדשות העניקו ליושביה ביטחון מאימת הבדואי

כך שתושבי הכפרים מסביב לעכו חזרו לעבד את , גם סביבתה של עכו זכתה בתקופתו לשקט וביטחון

ולהם העניק , זרמו אל העיר, בעיקר מצרפת, סוחרים רבים. אדמותיהם שלא עובדו מזה תקופה ארוכה

קונסולים ממדינות אירופה התיישבו בעיר גם . כגון הפחתת דמי המכס מסחורותיהם, אלעומר זכויות

שנחשבו , בשל תנאי הביטחון בעכו ובסביבתה. במטרה לדאוג לאינטרסים הכלכליים של נתיני ארצם

ותוך זמן קצר הפכה עכו לעיר החשובה  אוכלוסייה רבה נהרה אל העיר, ליותר טובים בארץ ישראל

 .בארץ

של בונפרטה נבנו על ידי ועם הסתלקותו , אלה ומותח בעת מצור נפוליון על העיר נפגעו 5111בשנת 

כך שחומות אלעומר הפכו לחומה פנימית שיצרה חפיר עם החומות , ויורשיו חומות חדשות רזא'גאל

 .החדשות

 



 אהר אלעומר'טסופו של 

מזרח הָשליטה ב ,מאנית'במשך כשלושים וחמש שנים תמרן אלעומר בין הנאמנות לאימפריה העות

לאחר שנלחם מספר פעמים כנגד שליחי . ביריבותיה של האימפריהותמיכה  עצמאות ובין, כולו התיכון

. שהיו בעלי בריתו, מאנים לרוסים'התערב במהלך המלחמה שפרצה בין העות, מאנית'האימפריה העות

  ואלעומר איבד מימי הים התיכוןהצי הרוסי לעזוב את  התחייב, 5117 כשהסתיימה המלחמה בשנת

בראשות חסן פאשה להחזיר את מחוז עכו לתחומי  התורכי הצי נשלח 5111 בשנת. את הגנתם

 .ריה ולחסל את שלטונו של אלעומרהאימפ

ראשו נכרת והוצג . י שכירי החרב שבגדו בו"אהר אלעומר נאלץ לברוח מהעיר וסופו שנרצח ע'ט

תורכי  קצין, פאשה (אחמד) השלטון בעיר נמסר לאהמט. לראווה לפני ארמון הסולטאן באיסטנבול

 מומים על שום אכזריותו וִמנהגו להטיל, "הקצב" -"זאר'אלג" בפי כל שלימים כונה, בוסני ממוצא

 שהטיל מצורב נרחבת שערך בעכו ובעמידתה של העירזאר נודע במיוחד בבנייה ה'אלג. בנתיניו

 .5111 בשנת נפוליאון עליה

 

אהר אל עומר'ט  

שליט עכו והגליל בשנים  

(5107-5111) זאר פחה'עכו בתקופת ג

וכבירתה הבלתי מוצהרת של הארץ , י"פחה הפכה עכו למרכז המדיני והמנהלי של א זאר'גאלבתקופת 

המשיך לנהל את ענייניו , של דמשק וסביבתה( שליט)ואלי וזאר ל'גאלגם כאשר נתמנה . באותה תקופה

, ולהיקף מרשים של עבודות בנייה, שנות שלטונו זכתה עכו לשגשוג חסר תקדים 50במהלך . מהעיר

 .רווחה כלכלית והאדירו את שמושהביא לתושביה 
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. גויסו הפלאחים מסביבות העיר לעבודות כפייה, שמרביתם שרדו עד ימינו, לצורך מפעלי הבנייה בעיר

מסגד מפואר וכן אמת המים שהובילה את מי , בזאר גדול, חמאם, מדאןואן אלע'בעכו נבנו בתקופתו ח

מחדש של חומות עכו והקים מבצר שכלל את  זאר יזם את בנייתם'אלג. מעיינות כברי מצפון אל העיר

 .ארמונו ומחנה עבור חייליו

נהג להתיז במו ידיו את ראשי " צמא הדם"הקצב . לרועץ היו לו תאוות הבצע ואכזריותו שלא ידעו גבול

שמנה , את המרידות התכופות נגד שלטונו התקיף הכניע באמצעות צבאו. נתיניו על לא עוול בכפם

אלבניה , שגויסו מבוסניה, אלף במספר, אלף איש ובאמצעות שומרי ראשו 51 -ל 52בין  5111בשנת 

 .ומקרב פורעי החוק שברחבי האימפריה

 פיתוח הנמל

הפעילות המסחרית . התפתח נמלה של עכו ומרבית הסחר הימי עבר דרכו זאר'גאלבתקופתו של 

באזור . כן זכו לשגשוג הכפרים שבסביבות כעכו. לגידול במספר התושבים בעיר ההגוברת הביא

 .העשירו את קופתורווחיהם ש, טעו מטעים באזורים נרחביםינהוקמו מספר טחנות קמח ו

אף הקונסול הצרפתי העתיק את . צרפתים רביםהתיישבו בעכו סוחרים  ,בעקבות התפתחות המסחר

 .עכו ה שלמאחר והפעילות המסחרית בעירו הצטמצמה בעקבות פיתוח נמל, מקום מושבו מצידון לעיר

הם עשו יד אחת  5111ובשנת , זאר במסחר הכבידה על סוחרים אלה'גאלאלא שהגברת מעורבותו של 

ליהם קנסות כבדים והורה לקונסול זאר הוא הטיל ע'גאלכשנודע הדבר ל. נגדו ולשים קץ לשלטונו

. שבועות מספר לאחר מכן גרש את הסוחרים מהעיר ואת בתיהם העביר לחייליו. לעזוב את העיר

 .ואולם מחאותיו החריפות של הסולטאן לא זכו כלל למענה, השגריר הצרפתי פנה בתלונה לאיסטנבול

 חומות עכו עומדות במצור נפוליאון

לאחר , לשערי עכו, בפיקודו האישי של נפוליאון, חיל המשלוח הצרפתיהגיע  5111שנת אפריל של ב

היה כיבוש ארץ ישראל . צפונה, כיבושן של יפו ורמלה ולאחר מסע רב תלאות לאורך החוף הים תיכוני

במטרה לבסס את האחיזה המסחרית , לכבוש את הלבאנט ואת תורכיהתוכניתו של נפוליאון חלק מ

 .ווהמדינית של צרפת באזורנ

ובהתחשב בקלות הרבה שנפלו לידיהם , חייליםאלף  55,000הקיסר הצרפתי יצא בראש צבא שמנה 

במזרחה , אר'תל אלפוח. סבר נפוליאון כי כיבוש עכו יהיה דבר של מה בכך, קיסריה ויפו -ערי החוף

 ".גבעת נפוליאון"התל  כיוםועל כן מכונה  שימש לו ולצבאו כנקודת תצפית ,של העיר

הסיבה לכך וודאי . ון הקל ראש בביצוריה של העיר וביכולת העמידה והלחימה של מגיניהנפוליא

כי  כתבש, 5111-5115שביקר בעיר בשנים , (Volney)קשורה בתיאורו של הנוסע הצרפתי הנודע וולני 

הן חסרות חשיבות ודי בכמה תותחים בכדי , למרות שתוקנו אין ספור פעמים, חומותיה של עכו 

 .בהן נערכו שינויים ושיפורים רבים ומהם התעלם נפוליאון, שנה 51מאז חלפו ואולם  .להורסה



שהייתה המרוחקת ביותר מתותחי , מזרחית של העיר -נפוליאון כיוון את עיקר מאמציו לפינה הצפונית

, התוקפים נעזרו באמת המים הגבוהה שהתחברה לחומה ובבריכת אגירה שרוקנה. הצי הבריטי

 .תיהםלשיפור עמדו

ולאחר ניתן האות לפרוץ דרכו אל  ,מזרחי -תותחי הצבא הצרפתי הצליחו להבקיע את המגדל הצפוני

הסולמות שהביאו עימם לא היו . קלות הראש שבה נהגו הצרפתים הייתה בעוכריהם, ואולם. העיר

ם המתפרצי. התנגדות המגינים הייתה עיקשת. והחפיר היה עמוק יותר ממה ששיערו, ארוכים דיים

 .נפגעו באש העזה שהגיע מכיוון המגדל והחומות ונאלצו לסגת

הטרידו , במהלכם הגיחו הנצורים מדי פעם, חודשייםכמעט המצור על העיר וניסיונות הכיבוש נמשכו 

החיילים הצרפתים שנפלו לידי הנצורים נרצחו בדם קר . את הכוחות הצרפתיים והסבו להם אבדות

לאחר מכן נתלו . ברחובות העיר" תהלוכות ניצחון"י שיפודים בוראשיהם הערופים נישאו על גב

 .הראשים על החומות והגוויות הושלכו למרגלותיהן

הוא עודד את חייליו להילחם . זאר עצמו העניק פרס לכל גולגולת שהובאה בפניו'גאל, לפי המסופר

, נוצרים של העירבסערת הקרב החליט לנקום בתושביה ה. ואיים לירות למוות בכל מי שיעז לסגת

 .מהם נרצחו בדם קר 200 -ולמעלה מ

כפתורים של הנתגלו שלדים רבים נטולי גולגולות שזוהו על פי  ,במהלך חפירה ליציקת יסודות למבנה

הסמוך , זאר'הממצאים נמצאו בחפיר של חומת אלג. צרפתיים שנמצאו בסמוך להםהצבא המעילי 

הגילוי ובעיקר דרך . (מגדל המפקד)אל קומנדאר ' בסמוך לבורג, לפינה הצפון מזרחית של החומות

עד שלבסוף נקברו השלדים בחלקה , הטיפול בו כמעט שעוררו משבר ביחסים בין ישראל וצרפת

שם חנו נפוליאון  ,כיום מוצגים הכפתורים במוזיאון העיר רמלה .מיוחדת שהוקדשה להם מצפון לעיר

 .יסקנית'הפרנצוצבאו ללינת לילה באכסניה של הכנסייה 

ת החומה הצפונית והחלו אהם הצליחו להבקיע . שש פעמים תקפו הצרפתים את החומות ונהדפו

כיום באולמות " )גני הפחה"אך התקפתם נבלמה הודות לקו ביצורים אחורי ב, מסתערים על העיר

פנים  ובמקום התפתח קרב, זאר ביצעו הנצורים נסיגה מבוימת אל תוך העיר'גאלבפקודת (. האבירים

 .ובמקביל תקף כוח תורכי מובחר את המחנה הצרפתי שמחוץ לחומות, אל פנים

חששו מפני התקפה . העירנפוליאון כי אפסה התקווה להשתלט על  כעבור ימים אחדים השתכנע

    . גרמה לו להסיר את המצור ולשוב כלעומת שבא, תורכית על מצרים שהייתה תחת שליטתו-אנגלו

, מהעירחמק הצבא הצרפתי , ממנה ניזוק בין היתר המסגד הגדול, הפגזה קשהלאחר , במאי 20 -ב

 .שלונו הצבאי הראשוןיהמצביא הצרפתי נחל בעכו את כ .והחל במסעו חזרה למצרים

אמר נפוליאון , שנסתיים בניצחון צרפתי מכריע על אוסטריה ורוסיה, 5101ערב קרב אוסטרליץ בשנת 

 :לקציניו

 "הייתי הופך לקיסר המזרח וחוזר לפריז דרך קושטא , עכואם הייתי כובש את " 



הסיבה המרכזית קשורה בתפקיד המכריע שמילאו הבריטים בהגנה על . מספר סיבות הביאו לכישלונו

המטירו אש כבדה על , מפקד השייטת הבריטית, 'הצי הבריטי בפיקודו של סידני סמית. העיר

ותחמושת והדריכו את הנצורים בהגנת העיר ובסתימת זאר נשק 'גאלהם סיפקו ל. הצרפתים מכיוון הים

תותחים כבדים וציוד כבד אחר שהובא במיוחד לצורך המצור  ,לרוע מזלם של התוקפים. הפרצות

הועברו אל בין החומות ושימשו כעת את , י השייטת הבריטית ערב המצור"נתפסו ע, מאלכסנדריה

 .הנצורים

ת ועמדו לא אחת בראש המסתערים שהגיחו מדי פעם לוחמים בריטים אף נטלו חלק פעיל בקרבו

שנקבר , ן הבריטי אולדפילדבאחת מגיחות אלה נהרג הקצי. להתקיף את הכוח הצרפתי מחוץ לחומות

 .'ורג'הוקמה מאחורי כנסיית סנט ג, ביניהםהוא ו, מצבה שהוקמה לכבוד הקצינים הבריטים .בעכו

שערק לאנגליה והגיע עם הצי , של הקולונל הצרפתי פיליפותרומה נוספת להגנת העיר קשורה בדמותו 

והיה בקיא , פיליפו היה חברו לספסל הלימודים של נפוליאון באקדמיה הצבאית בפריז. הבריטי לעכו

 .בשיטות הלוחמה ובתכסיסים שהגה נפוליאון

צורים בפינה והורה על בניית בי, זאר מניסיון תורכי להדיחו בכוח'חשש אלג, לאחר נסיגת נפוליאון

( מגדל המפקד)אלקומנדאר ' בורג -רב עוצמה נבנה מגדל בראש בביצורים. מזרחית של העיר -הצפונית

 .בנקודת המפגש של חומה הצפונית וזו המזרחית

מת ונקבר בחצר המסגד הגדול בעכו הנקרא על  5107בשנת . זאר שלט בעכו ביד רמה וצבר הון רב'גאל

 .שמו

 

 (הקצב) זאר'אחמד באשה אלג



 אזר'מסגד אלג

המסגד  זהו .על שמו, "אמע אל באשא'ג"הנקרא  זאר הוא המסגד'גולת הכותרת למפעלי הבנייה של אלג

כיפתו היא . י בימי הטורקים"הגדול ביותר בארץ מחוץ לירושלים והגדול מבין המסגדים שהוקמו בא

 .מקו האופק של העיר עד עצם היום הזה יאינטגראלחלק 

בתקופה ". מסגד יום השישי"או " המסגד הגדול"אז נקרא , ראשונה בתקופה הפאטימיתהמסגד נבנה ל

 .י הממלוכים נהרס"ועם כיבוש העיר ע, "כנסיית הצלב הקדוש"הצלבנית הפך המסגד ל

המבנה נהרס . 5115נחנך המסגד בערך בשנת , על פי הכתובת הערבית החקוקה מעל פתח הכניסה

יש . אך מאז שוקם מספר פעמים, על העיר נפוליאון ואבראהים פאשהברובו בתקופות המצור שהטילו 

 .כיפת הסלעמבנה היפה ביותר בארץ ישראל אחרי מבנה אומרים כי הוא ה

 

 זאר'מסגד אלג

 חיים פרחיהרב 

עשירה בן למשפחה יהודית , היה היהודי חיים פרחי זאר'של אלג ואחד האישים המשפיעים בחצר

וכשנתוודע  5170נולד בשנת פרחי  .51 -שהיגרה לדמשק בראשית המאה ה, ימכובדת ממוצא תורכו

יועצו כו כשר הכספים זיהה האחרון את הפוטנציאל הטמון בבחור הצעיר ומינה אותו, זאר'אליו אלג

כרת את אפו וניקר את , שהיה ידוע באכזריותו, זאר'אלגשלאחא לעבוד בשרותו גם  ותרנפרחי . הבכיר

 . אחת מעיניו



כתוצאה  .תרמה רבות להתאוששות הקהילה היהודית בעיר ועזרתו של פרחי ליהודים בתקופת

זאר שימש פרחי כמנהיג הישוב היהודי 'לאחר מותו של אלג". שר היהודים"מתמיכתו דבק בו הכינוי 

 .איש 100 -בימיו הגיע מספר היהודים בעיר לכ. ויישובם בגליללעלייתם של יהודי צפון אפריקה  וסייע

 

זאר 'גאליד ימינו של אחמד פרחי שימש כ. "חיים פרחי מול נפוליאון" -ולידו שלט המכריז , תותח עתיק הקבוע בחומת עכו

  העירבעומדו במצור הקשה של נפוליאון על 

המשיך במלאכת , שקיבל את תפקיד הוואלי של צידון (5151-5107)סולימאן פחה , זאר'גאליורשו של 

, ש באבני המצודה הצלבנית בעתליתלצורך זה השתמ. החומות שנפגעו בימי המצור קודמו בביצור

 .שהועברו באניות לנמל עכו

הייתה אשר , הצפון מזרחיות של העיר מערכת מדרגות מיוחדת עולה אל מפלס המצוי מעל החומות

.                  במקום מגדלי שמירה ששומרו על ידי רשות העתיקות. הסוסים והעגלות, החייליםשל בשימושם 

שמרו מצב הטורקי שוכמחסנים של חיל ה( קסרקטין)חללים רבים המשולבים בחומות שימשו למגורים 

וא המקום השתמר בשלמותו וה ".אוצרות בחומה"שוכן כיום מוזיאון  לב החומה המזרחיתב. עירעל ה

 .על החומות וצבוכולל את מערך משטחי האבן עליהן הוצבו התותחים שה

, בנו של עלי פאשה, לאחר מות סולימאן ביקש פרחי להעלות לשלטון אדם נוח לו ובחר בעבדאללה

עבדאללה בעזרת קשריו של פרחי בחצר הסולטאן נתמנה. אותו גידל מגיל צעיר, סגנו של סולימאן

, ולםוא. פרחי רכש לעצמו שונאים רבים והצליח לסלק פקידים שעמדו בדרכו . למושל עכופאשה

למרות . שלח האחרון רוצחים לביתו של פרחי כדי לחסלו, משגברה השפעת מתנגדיו אצל המושל

שכן חשש כי בריחתו תעורר את זעמו של המושל ותאיץ , שהדבר נודע לפרחי הוא החליט שלא לברוח

ת יחיד הגיעה לביתו, ערב ראש חודש אלולבהיותו בצום , 5120באוגוסט  25-ב. בו לפגוע ביהודים
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%A4%D7%90%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%A4%D7%90%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%A4%D7%90%D7%A9%D7%94


כדי למנוע מהמעשים להתפרסם )שהייתה מורכבת מאילמים , ההוצאה להורג שפעלה מטעם המושל

 .גופתו הושלכה לים ולא זכתה לקבורה. הם נכנסו לחדרו של פרחי וחנקו אותו למוות, (ברבים

בהן ניתנו בהמלצת , ציווה עבדאללה לגבות מס מהיהודים עבור כל השנים, לאחר הירצחו של פרחי

עד שנאלצו למכור את בגדיהם , "מצודה"מסופר כי בעיר צפת נעצרו היהודים ב. קלות ליהודיםפרחי ה

 .חובותואת חפציהם לשם סילוק ה

רפאל ומשה , שלמה, נשבעו אחיו, כאשר הגיעה השמועה למשפחת פרחי בדמשק על שאירע לאחיהם

הסמכות הדתית " )םאלאסלא' שייח"הם שכרו צבא והשיגו פסק הלכה מאת ה. לנקום את דם אחיהם

 .לפיו עבדאללה הוא בן מוות( מאנית'העליונה באימפריה העות

כאשר צבאות , עבר דרך הגליל הוא. אשר נשכר על ידי האחים לארץ ישראליצא הצבא  5125באפריל 

האחים . במהלך המצור הורעל האח שלמה על ידי שליחיו של עבדאללה. עבדאללה נסים מפניו

 .לדמשק ושבו לעומת שבאו עם הצבא השכור, נואשו מן המצור  הנותרים

שהטילה אימתה על , בעת עלילת דמשק, 5170בשנת . גם גורלם של האחים פרחי לא שפר עליהם

שני האחים הנותרים נאסרו ורכושם . זדמנות לשלטונות להיפטר מבית פרחיהנמצאה ה, היהודים

 .כשהוא שבור בנפשו ונקי מנכסיו, אחד האחים מת בכלא והשני שוחרר ממנו. הוחרם

 

 בכניסה לשוק של עכו העתיקה על שמו הכיכר המרכזית, זאר'איש הכספים של אלג–חיים פרחי הרב  



 בית פרחי

  .שוכן ביתו של חיים פרחי, מתחיל בכיכר פרחי וממשיך ומתפתל עד לאזור הנמלהשוק המקורה ב

 .בפינת רחוב יוליוס קיסר, הבית הצנוע ממוקם בקצהו הדרומי של השוק

(ואילך 115' עמ)כותב משה דוד גאון , כרך שני -בספרו יהודי המזרח בארץ ישראל  

, לה היה מהנדס צרפתיללעבדא: כתב בספרו על המאורע המעציב, רופא צרפתי אחד שחי בעת ההיא בעכו

לה פחה לפעם הציע המהנדס להרחיב את המבצר ועבדא. אשר על פי עצת פרחי התמנה למפקח המבצר בעכו

הפחה חפץ  ן בקושטא כאילואולטסואולם פרחי התנגד לכך מתוך הנחה פן יעורר הדבר חשד בלב ה .הסכים

חיים והמהנדס ' במועצה זו נוכח שר האוצר ואחר צאת ר .וגם יגרום להכביד את המסים על התושבים, למרוד בו

בהיותו נאלץ לשנות את מחשבתו על פי , ה על חולשתו ורפיון רצונולהוכיח שר האוצר את עבדאל, מן החצר

מחשש פן תעורר השמועה הזו את חמת . תוודבריו הרגיזו את הפחה ומיד הוציא משפטו למ. עצת היהודי פרחי

עוד . ל להוציא לפועל בלי דחוי את גזרת הפחה"החליט הפקיד הנ, וזיר היהודיותושבי העיר אשר אהבו את ה

וינפצוהו אל האבנים אשר לפני , תפשוהו והשליכוהו מעל גג הבית, הלך הוא ואנשיו אל בית פרחי, באותו ליל

מעונו

 מאני האחרון של העיר'שליטה העות -בראהים פאשהא

הוא קבע בעיר את מפקדתו ומיהר . את העירבראהים פאשה ממצרים לעכו וכבש הגיע א 5152בשנת 

. שחלקן שרדו עד ימינו, כמו כן בנה סוללות הגנה לפני החומות. לתקן את חומות העיר שנפגעו בכיבוש

שהתנגדו לגיוס שכפה עליהם אבראהים , בעודו מבצר את העיר פרץ ברחבי הארץ מרד הפלאחים

השליט . צפת ושמו מצור גם על יפו ועכוטבריה ו, המורדים הצליחו להשתלט על ירושלים. פאשה

 .הסיר את המצור מעל העיר  ובעזרתה, תגבורת מאביו  המצרי מיהר להזעיק

הסולטאן עבד אל . מאנים ואילצה אותם לפעול'י עוררה את זעם העות"השתלטות המצרים על סוריה וא

לא הכיר בשלטונו על , אןשהיה מוכן להכיר בשלטונו של מוחמד עלי במצרים וסוד, (5170-5151) יד'מג

 .ארץ ישראל וסוריה

ובסיוען  , פרוסיה ורוסיה, אוסטריה, הזעיקה תורכיה את עזרתן של בנות בריתה בריטניה 5170בשנת 

 .איבראהים פאשא נסוג לארצו. הופגזה העיר קשות ונכבשה תוך שעות ספורות בלבד

 ירידת מעמדה של העיר

השימוש בפגזים . תוצאותיה ההרסניות של ההפגזה על עכו סימלו את תחילת ירידת מעמדה של העיר

. נפיצים באניות המלחמה האירופאיות והגידול בטווח הירי גרמו לעיר לאבד את ייחודה כעיר מבוצרת

ולא שוקם  5170שנת בשנהרס , הירידה בחשיבותה של העיר נבעה בין השאר מירידת ערך נמלה

שנזקקו לנמלים עמוקי , בתקופה זו החלו מגיעות לארץ אניות הקיטור הגדולות. 5110 לשנת לואו עדבמ

ספינות אלו המשיכו לעגון בנמלה של העיר עד סוף המאה . להן נמל עכו לא התאים, כמו חיפה ויפו, ים



אף , סוףדרך ים , גישה מהים התיכון למזרח הרחוק שאפשרה, פתיחת תעלת סואץ. ואז חדלו 51 -ה

 .נמלי הארץ כולם נפגעו ועכו בכללן. היא החריפה את הבעיה

דרך  5101שנת אזית ב'בניית קטע מסילת הברזל החיג. לא רק מעמדה בנתיבי התעבורה הימיים נפגע

י קטע "חוברה עכו לחיפה ע 5157רק בשנת . חיפה והפסיחה על עכו ירדה לפגיעה חמורה בכלכלתה

התרכז עיקר המאמץ בכיבוש  5151ם התקדמות הצבא הבריטי בשנת ע. שהיה בשימוש צבאי בלבד

 .כשהעיר אינה משמשת כמעט שום גורם צבאי, חיפה


