
 עוסמאנית-הערבית האליטה, פאשא ג׳מאל: בקדמתם( ומפולגים) מאוחדים

 היהודים והמומחים

 אביב-עמרי אילת / בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ, אוניברסיטת תל

 

מהנדס יהודי מחיפה, על ידי ג'מאל פאשא, המושל הצבאי גדליהו וילבושביץ', , הוזמן 1916בתחילת מארס 

הגדולה והחג'אז, לדמשק לסלול את השדרה המחברת בין תחנת הרכבת החג'אזית למסגד בני של סוריה 

שדרה זו נקראה על שם ג'מאל  אומייה ולנהל את עבודות הבינוי והשיפוץ של המבנים והרחובות סביבה.

וילבושביץ', מהנדס מכונות בהכשרתו  נצר )רחוב הניצחון(.-פאשא והיום היא ידועה בתור שארע אל

בניהול פרוייקטים בתחומי הנדסת המכונות, מהאוניברסיטה הטכנית של ברלין, צבר עד שלב זה ניסיון רב 

ביפו  ת ג'מאל פאשאשדרח על סלילת ופיק הבניין והמים ברחבי מחוזות ירושלים, ביירות ודמשק, ביניהם

דמשק, לשיפוץ הקים ג'מאל פאשא את המחלקה המיוחדת  . לשם ניהול הפרוייקטים הציבוריים1915-ב

כה להתייחסות מפורשת בזיכרונותיו של ג'מאל לבושביץ'. פועלו של וילבושביץ' זוהעמיד בראשה את וי

זרח התיכון במלחמת העולם הראשונה פאשא, אך עם זאת הוא נעדר לחלוטין מהמחקר ההיסטורי של המ

 ושל העיר דמשק בפרט.

לבושביץ' בדמשק והגעתו לעמדת מפתח מהווה חלק משלוש תופעות בהן אבקש פועלו של וי 

כמעט ולא זכו להתייחסות עד כה. הראשונה היא העבודות הציבוריות אותן יזם ג'מאל ו ,להתמקד בהרצאה

השנייה  ., מהן ניתן ללמוד על טבע שלטונו שהיה למעשה הרבה מעבר לצבאיפאשא ברחבי סוריה הגדולה

קבוצות של בעלי השכלה גבוהה בתחומי מדע יישומי, לרוב הנדסה, שפעלו בקשת : ומחי העלהיא תופעת מ

התופעה רחבה של יוזמות פרטיות וציבוריות ברחבי סוריה הגדולה לפני מלחמת העולם הראשונה ובמהלכה. 

 ,יםהערבי במחוזותהשלישית היא השתלבות האליטה המקצועית של הישוב העברי בכלכלה העוסמאנית 

במהלך מלחמת העולם הראשונה העוסמאנית והירתמותה למאמצים האזרחיים והצבאיים של האימפריה 

המשותף לשלושת למפעליו היו יהודים בני הישוב.  בפרט. חלק מהמומחים אותם גייס ג'מאל פאשא

 לל.התופעות, כפי שאבקש להסביר הוא הדבקות ברעיון הקידמה ויישומו בדמשק בפרט ובסוריה הגדולה בכ

ארכיונו האישי של גדליהו וילבושביץ' מכיל את העתקי התכתובות של לשכתו מדמשק ושופך אור  

בדמשק עם גורמים רבים  , בעיקר בתורכית עוסמאנית,על שלושת התופעות הללו. ניתן למצוא בו תכתובות

לה בספקים המומחים וכ וקבוצותוברחבי סוריה הגדולה, החל בג'מאל פאשא עצמו, דרך פקידי הממשל 

וקבלני משנה. יחד עם מקורות נרטיביים של מומחים נוספים שלקחו חלק בפרוייקטים הללו, מהווה ארכיון 

, העוסקת בעבודות ציבוריות ופעילות מומחים שלי טהמקורות המרכזיים בעבודת הדוקטורזה את אחד 

   .1918-1908בתקופת התורכים הצעירים, הגדולה בסוריה 


