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הממצאים הארכאולוגיים בערבה מהתקופה האסלאמית הקדומה מצביעים על קיומן של התיישבות
רחבה ,חקלאות מפותחת ותעשייה .הדבר מפתיע ויוצא דופן ,שכן לא היה ניצול אינטנסיווי של
מרחב זה בתקופות מוקדמות יותר ולא בתקופות מאוחרות ,עד פיתוח היישוב המודרני בצד הישראלי
של הערבה בשנות השישים של המאה העשרים .ההתיישבות המוקדמת כללה יישוב גדול בעקבה,
יישובים חקלאיים שנעשה בהם שימוש בטכנולוגיות מתקדמות להספקת מים ,אתרים לכרייה ולהתכה
של נחושת ואתרים להפקת חומרי גלם נוספים .הטקסטים האסלאמיים המועטים מהתקופה לא עסקו
בהתיישבות החקלאית ברחבי האימפריה וכמעט לא עסקו בהתיישבות באזור סוריה רבתי ,וידועים לנו
רק טקסטים בודדים שנגעו בהתיישבות בערבה האסלאמית או ביישוביה .מנגד העדות הארכאולוגית
מספקת לנו מידע רב בנושא ההתיישבות ,הכלכלה והטכנולוגיות בהן השתמשו בני התקופה ,ואף
מרמזת על קשרים חברתיים ופוליטיים.
מטרתו העיקרית של מאמר זה היא לבחון האם ההתיישבות בערבה בתקופה האסלאמית הקדומה
כוּ ונה על ידי השלטון .ארכאולוגים העלו טענה זו בעבר 1,אך היא לא נבחנה באופן שיטתי .במחקר
הנוכחי קובצו ממצאי מחקרים ארכאולוגיים שנערכו בשני צדי הערבה בארבעים השנים האחרונות,
כולל סקרים שלא פורסמו .החומר נותח באמצעות בדיקת דפוסי התיישבות ותרבות ,ודפוסים אלו
הושוו לדגם ארכאולוגי של התערבות שלטונית .אציג תחילה את הבעיות העיקריות במחקר טקסטים
מן התקופה האסלאמית הקדומה ואסקור את הידוע בספרות על התערבות השלטון בהתיישבות .לאחר
מכן אציג את הממצאים העיקריים מהערבה ואדון במשמעותם.
המחקר ההיסטורי של התקופה האסלאמית הקדומה מתבסס על מקורות מכמה סוגים ,ובראשם
טקסטים היסטוריים וגאוגרפיים של כותבים מוסלמים בני המאה התשיעית והעשירית 2.מקורות
מאמר זה נכתב בעקבות עבודת המוסמך שכתבתי בהנחיית ד"ר נמרוד הורביץ וד"ר יובל יקותיאלי' ,התיישבות ,כלכלה
ומדינה בערבה בתקופה האסלאמית הקדומה על פי הממצא הארכיאולוגי' ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ,תשס"ט.
אני מודה לפרופ' סטיב רוזן על הקריאה והתמיכה ,לד"ר יקותיאלי ,ד"ר הורביץ וד"ר דניאלה טלמון־הלר על
העצות ,לפרופ' איציק גלעד על המתודה בתחילת הדרך ,לקוראים האנונימיים מטעם מערכת 'קתדרה' על ההערות,
לפרופ' דייוויד קנדי ממיזם  apaameולצביקה בנדורי על התמונות ולרון הרן על האיורים .ברצוני להודות גם לקרן
הלאומית למדעים ,שמענק המחקר שלה לחקר 'היווצרותה של חברה מוסלמית בא"י (מאות ( ')15‑7מס' )1676/19
סייע לכתיבת המאמר.
1

2

י' פורת' ,בארות־מנהרה בערבה' ,קדמוניות ,כ [( ]80‑79תשמ"ח) ,עמ' U. Avner, ‘Eilat Region’, NEAEHL, ;114‑106
V, Jerusalem 2008, pp. 1704–1711; U. Avner & J. Magness, ‘Early Islamic Settlement in the Southern Negev’,
 .BASOR, 310 (1998), pp. 39–55מוטי היימן כתב בהרחבה על התערבות השלטון בהתיישבות בנגב ,בהקשר של יישוב
נוודים באזור הספר המדברי .בפרשנותו לדפוס היישוב התבסס בעיקר על השוואה למדיניות המנדט הבריטי כלפי
הבדווים באזור במאה העשרים .ראוM. Haiman, ‘Agriculture and Nomad-State Relations in the Negev Desert :
in the Byzantine and Early Islamic Periods’, BASOR, 297 (1995), pp. 29–53
G. Le Strange, Palestine under the Moslems, Beirut 1965 ([London] 1890), pp. 1–4
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נוספים הם ספרות משפטית ותאולוגית ,כרוניקות של בני התקופה שלא היו מוסלמים ('טקסטים
חיצוניים') ,חוזים ומסמכים בני התקופה וטקסטים שהתגלו בחפירות ארכאולוגיות ,היינו כתובות
להג'רה3.
ומטבעות .הבעיה העיקרית במחקר היא היעדר טקסטים אסלאמיים מהמאה הראשונה ִ
פרד דונר מנה ארבע גישות עיקריות לשימוש בטקסטים האסלאמיים המאוחרים :הגישה התיאורית
( ,)Descriptive Approachשמקבלת את המסורת האסלאמית כפי שהיא (למשל יו קנדי ,אירה לפידוס
וקלוד כאהן); גישת ביקורת המקורות ( ,)Source-Critical Approachשמנסה לאמת את הטקסט על
ידי השוואתו לטקסטים חיצוניים; גישת ביקורת המסורת ( ,)Tradition-Critical Approachשקובעת
כי ניתן ללמוד מהטקסטים בעיקר על המוסרים ועל ההקשרים החברתיים־הפוליטיים שבהם מסרו
אותם (למשל דונר עצמו); והגישה הספקנית ( ,)Skeptical Approachשלפיה אי אפשר לקלף
מהטקסט את התוספות המאוחרות של העריכה מטעם ההגמוניה (למשל פטרישיה קרונה ,מייקל קוק
ומשה שרון)4.
בהמשך לגישות החוקרים לטקסט ניתן להצביע על שלוש מתודות מחקר .האחת היא מתודה
מהותנית־מסורתית ,המתעלמת ממושגי זמן ומקום .לפי מתודה זו טקסט מאוחר על אזור מסוים יכול
להעיד גם על אזורים ותקופות אחרים ,וטקסט מוקדם וטקסט מאוחר מתחברים באופן טבעי לרצף
כרונולוגי אחד מתחילת התקופה עד סופה (למשל לפידוס וכאהן) 5.מתודת מחקר אחרת ,שהתפתחה
בעיקר מאז שנות השמונים של המאה העשרים ,עוסקת במחקרים מקומיים ,שעונים על שאלות מחקר
צנועות מבחינת הזמן והמקום (למשל גלדיס פרנץ־מרפי ,צ'ייס רובינסון ,דונר ,קנדי ומייקל מורוני)6.
מתודת מחקר נוספת מאחדת את שתי המתודות הקודמות; שאלותיה רחבות (על כלל האימפריה או
כלל התקופה) ,אך תשובותיה מבוססות על מחקרים מקומיים (למשל אנדרו ווטסון ומיה שצמילר)7.
המתודה המהותנית־המסורתית עושה עוול להיסטוריה ,ואילו המתודה העוסקת במחקרים מקומיים
מעמיקה וחיונית אך מוגבלת בהיקף תוצאותיה .אם כן יש צורך במחקרים נוספים מהמתודה המאחדת
את שתיהן ,מחקרים שמרכזים את הידע הקיים ומאפשרים השוואה בין אזורים ובין תקופות.
3
4
5

6

7

;R. Hoyland, ‘New Documentary Texts and the Early Islamic State’, BSOAS, 69, 3 (2006), pp. 411–416
F.M. Donner, Narratives of Islamic Origins: The Beginning of Islamic Historical Writing, Princeton 1998, pp. 1–3
דונר (שם) ,עמ' .31‑5
C. Cahen, ‘Economy, Society, Institutions’, P.M. Holt, A.K.S. Lambton & B. Lewis (eds.), The Cambridge
History of Islam, II, Cambridge 1970, pp. 511–538; I.M. Lapidus, A History of Islamic Societies2, Cambridge
2002
F.M. Donner, ‘Tribal Settlement in Basra during the First Century A.H.’, T. Khalidi (ed.), Land Tenure and
Social Transformation in the Middle East, Beirut 1984, pp. 97–120; G. Franz-Murphy, ‘Land-Tenure in Egypt
in the First Five Centuries of Islamic Rule (Seventh–Twelfth Centuries AD)’, A.K. Bowman & E. Rogan (eds.),
Agriculture in Egypt from Pharaonic to Modern Times, New York 1999, pp. 237–266; H. Kennedy, ‘The Impact
of Muslim Rule on the Pattern of Rural Settlement in Syria’, P. Canivet & J.-P. Rey-Coquais (eds.), La Syrie de
Byzance a l’Islam, VII–VIII siècles, Damas 1992, pp. 291–297; M.G. Morony, ‘Landholding and Social Change:
’ ,Lower al-‛Iraq in the Early Islamic Periodח'אלידי (שם) ,עמ' C.F. Robinson., Empires and Elites ;222‑209
after the Muslim Conquest, Cambridge 2000
M. Shatzmiller, Labour in the Medieval Islamic World, Leiden, New York & Köln 1994; A.M. Watson,
Agricultural Innovation in the Early Islamic World, Cambridge, New York & Melbourne 1983
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התיישבות ,חקלאות והתערבות שלטונית בראשית האסלאם
על אף חשיבותו נושא ההתיישבות במרחב האסלאמי נבחן עד היום באופן חסר ,ככל הנראה משום
מיעוט הטקסטים והשימוש המוגבל של היסטוריונים בחומר הגלם הארכאולוגי .אחת השאלות
שעוסקים בה החוקרים ,ושנענתה עד כה בעיקר ברמת המחקרים המקומיים ,היא היכן ובאיזה אופן
התקיימה ההתיישבות בשטחים שנכבשו על ידי המוסלמים במאה השביעית .במחקר נזכרו בהקשר
זה חלוקת האדמות ַ(קטיע ,יחידַ :קטאעי) בין בני משפחת הח'ליף ,בין מפקדים בכירים ובין חברי
העילית; 8התיישבות הצבא ,שכללה הקמת ערי מצב ַ
(אמצאר ,יחידִ :מצר); 9הגירה ספונטנית של
שבטים ערביים; 10גירוש ,הגליה או יישוב של אוכלוסייה מקומית בכפייה 11.המידע והמחקר בנושאים
אלו כאמור מצומצמים למדי ,אך עולה מהם בבירור שבתקופה שלאחר הכיבושים הייתה תחלופה
גדולה של אוכלוסיות ,חלקה יזומה וחלקה ספונטנית.
נושא נוסף שנדון מעט במחקר הוא ההתיישבות החקלאית בתקופה האסלאמית הקדומה .ווטסון
עסק בכך בהרחבה והציג כיצד לדידו התרחשה בתקופה האסלאמית הקדומה מהפכה חקלאית ,על
ידי ניצול אדמות שלא נוצלו לפני כן לחקלאות ,או שנוצלו רק חלק מהשנה .הוא סבר כי הגורמים
שהביאו לפיתוח המהפכני ,או אפשרו אותו ,היו הכרת גידולים חדשים ,ייעול שיטות ההשקיה ,עידוד
מצד השלטונות על ידי מסים מופחתים ,ידע מקצועי וכן לחץ שוק ,בעיקר מהערים 12.מחקרו של
ווטסון היה מהפכני בשילוב של מקורות שונים ,בהם ארכאולוגיה של אזורים שונים ,והוא עמד
על תופעה שהמחקר לא עסק בה לפניו .ואולם קרונה הטילה ספק בחלק מטענותיו ובהיקפה של
המהפכה 13.יש לציין שווטסון התבסס בחלק מטענותיו על פירמידה של השערות בלי לסייג את
דבריו ,ולא תיארך את התופעות השונות שתיאר.
היסטוריונים אחדים בחנו את נושא ההתיישבות החקלאית במסגרת מחקרים מקומיים .צאלח
בחג'אז בתקופה ֻ
אלעלי ניתח את האחוזות החקלאיות ִ
הא ַמיִ ית 14,ומורוני בחן את הבעלות על
8
9

10
11

12
13
14

כאהן (לעיל ,הערה F.M. Donner, The Early Islamic Conquests, Princeton 1981, p. 248 ;)5
P. Crone, ‘The Early Islamic World’, K. Raaflaub & N. Rosenstein (eds.), War and Society in the Ancient
;and Medieval Worlds: Asia, the Mediterranean, Europe, and Mesoamerica, Washington 1999, pp. 309–332
H. Kennedy, The Armies of the Caliphs: Military and Society in the Early Islamic State, London & New
 .York 2001, p. 7בעיראק התיישב הצבא בערים עם אוכלוסיה ילידית ,ראוM.G. Morony, Iraq after the Muslim :
Conquest, Princeton 1984, pp. 252–253
דונר (לעיל ,הערה  ;)6הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  ;249‑247מורוני (שם) ,עמ'  ;251קרונה (שם); לפידוס (לעיל ,הערה ,)5
עמ'  ;34מ' שרון ,ארץ־ישראל המסלמית לפני הכבוש העת'מאני ( ,)1516‑1250 ,1099‑633ירושלים תשכ"ט ,עמ' .31
מ' לוי־רובין' ,הכיבוש כמעצב מפת היישוב של ארץ־ישראל בתקופה המוסלמית הקדומה' ,קתדרה( 121 ,תשרי
תשס"ז) ,עמ'  ;78‑53מורוני (לעיל ,הערה  ;)6הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  ;508 ,252קנדי (לעיל ,הערה  ;)6וראו :בן
יחיא בן ג'אבר אלבלאד'רי ,פתוח אלבלדאן ,מהדורת עבד אסרא אניר אלטבאע ועמר אניר אלטבאע ,ביירות ,1987
עמ' P.K. Hitti, The Origins of the Islamic State: Being a Translation from the Arabic, Accompanied with ;90‑89
Annotations, Geographic and Historic Notes of the Kitab futuh al-Buldan of al-Imam abu-l ‛Abbas Ahmad ibnJabir al-Baladhuri, I, New York 1968 (New York 1916), p. 180
ווטסון (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .130‑78
P. Crone, ‘Andrew M. Watson, Agricultural Innovation in the Early Islamic World: The Diffusion of Crops and
Farming Techniques (Book Review)’, JSeS, 30 (1985), pp. 347–358
S.A. El-Ali, ‘Muslim Estates in Hidjaz in the First Century A.H.’, JESHO, 2, 3 (1959), pp. 247–261
קתדרה
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מימין :קצר ח'ראנה,
שנחשב לאחד
מארמונות המדבר
בעבר הירדן ()1998
למטה :החצר
הפנימית של המבנה
לאחר שחזורו

(צילום :אמנון רמון)

האחוזות בבצרה בתקופה האמיית והעבאסית
והציג תהליך מעניין של תמורות ,עד התמוטטות
המערכת במאה התשיעית15.
דיון חשוב בנושא ההתיישבות נסב על מהות
ארמונות המדבר האמיים .בשם זה כונו שורה של
אתרים רבועים ומבוצרים ,בעיקר בירדן ,שזוהו
לראשונה בתחילת המאה העשרים כארמונות
קיט לנסיכים האמיים — פרשנות המקובלת עד
היום .פרשנויות נוספות לארמונות המדבר הן:
היותם מרכזי ִמנהל חקלאי ,נקודות מפגש למסחר,
מרכזי תקשורת בין השליטים לשבטים ,הכרזה
של השלטון על תפיסה אורבנית חדשה או מקום
מפגש או מפלט לתושבים המוסלמים ,המהגרים
החדשים 16.החולשה העיקרית בדיון בארמונות
המדבר היא הפרדיגמה שרואה בהם קבוצת אתרים
 15מורוני (לעיל ,הערה .)6
D. Genequand, ‘Umayyad Castles: the Shift from 16
Late Antique Military Architecture to Early Islamic
Palatial Building’, H. Kennedy (ed.), Muslim Military
;Architecture in Greater Syria, Leiden 2006, pp. 3–25
R. Hillenbrand, ‘Άnjar and Early Islamic Urbanism’,
G.P. Brogiolo & B. Ward-Perkins (eds.), The Idea
and Ideal of the Town between Late Antiquity and the
Early Middle Ages, Leiden, Boston & Köln 1999, pp.
59–98
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אחת ,והמוציאה מהכלל אתרים דומים להם ,וכבר נשמעו על כך ביקורות 17,לדוגמא ,חלק מהחוקרים
ראו במספר אתרים הדומים לארמונות המדבר ,כגון ח'רבת אלמניה (חורבת מנים ,ליד חוף חוקוק
בכינרת) ,אחוזה חקלאית ולא ארמון18.
המחקר ההיסטורי כמעט לא עסק בסוגיית התערבות השלטון בהתיישבות ,בחקלאות ובתעשייה,
והמקורות לא עסקו בכך כלל .לתוך מסגרת הדיון ניתן להכניס נושאים כגון מערכת ִמנהל ומיסוי;
הקמה ,תפעול ועידוד של מפעלי חקלאות ותעשייה; הפעלת מפעלי השקיה; שימוש בכוח עבודה
כפוי וכן ההגירה הכפויה שהוזכרה לעיל .חוקרים אחדים עסקו במיסוי ובגביית מסים 19,אך הדוגמה
המלאה למערכת ִמנהל לגביית מסים מחקלאות מגיעה ממצרים ,שאפשר לעקוב אחר שינויים שחלו
בה במידת הריכוזיות ובאחריות השלטון מהמאה השביעית עד המאה השתים־עשרה 20.בעניין זה
כדאי לציין את ההקלות המנהליות ,כגון הענקת הבעלות על אדמה שלא עובדה שלוש שנים לפחות
ַ
(מואת) או המיסוי הנמוך לאדמה המושקית בהשקיה מלאכותית 21.אשר למפעלים ,עדויות שונות
מדגימות כי השלטון היה מעורב בחלק מהמיזמים לכריית משאבים טבעיים ,אם בארגון כוח העבודה
ואם במיסוי 22.לשימוש בכוח עבודה כפוי (עבדים ,שבויי מלחמה וכוח עבודה מגויס [)]corvée
מצאנו עדויות בודדות :עבדים הועסקו במיזמים חקלאיים ממשלתיים גדולים 23,ובמאה השביעית
נעשה שימוש ב־ corvéeבים המלח24.
לעומת התחומים הקודמים ,התערבות המדינה במפעלי השקיה היא נושא שנדון במחקר .חוקרים
אחדים סברו כי השלטון המרכזי היה אחראי למפעלי ההשקיה בתקופה האמיית והעבאסית 25,אך
וח'ראסאן .דוגמה שונה היא תפעול מערכות
התבססו על מקורות בני המאה העשירית מעיראק ֻ
26
ההשקיה בספרד האמיית ,שבוצע על ידי קהילות מקומיות או פקידי ממשל .יוסף פורת אמנם
טען כי מפעל המים בערבה היה יזמה ממלכתית 27,אך לא פירט כיצד התבצעה הלכה למעשה.
(בלאד אלשאם) ובסעודיה (ערב) ,הוקמו
נראה שבמאות הראשונות לאסלאם ,לפחות בדרום סוריה ִּ
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26
27

O. Grabar, ‘Umayyad Palaces Reconsidered’, Ars Orientalis, 23 (1993), pp. 93–102; A.G. Walmsley, Early
Islamic Syria: an Archaeological Assessment, Bath 2007, pp. 100–105
א' גרבר' ,חורבת מנים' ,אחא"ח ,ג ,ירושלים  ,1992עמ' .964‑963
דונר (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  ;172‑171מורוני (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  ;518‑517קנדי (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .31 ,14
פרנץ־מרפי (לעיל ,הערה .)6
ווטסון (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  ;116‑113מורוני (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  .518‑517למקורות בנוגע ל'אדמות מתות'
ולהטבות עבור השקיה מלאכותית ראוA. Ben Shemesh, Taxation in Islam, I, Leiden 1965, pp. 31–33; II, Leiden :
& London 1967, pp. 65–68, 78–82; III, Leiden & London 1969, p. 118
כאהן (לעיל ,הערה  ;)5שצמילר (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .199‑196
שצמילר( ,שם) ,עמ' .38
הוילנד (לעיל ,הערה .)3
M. Abdul Jabbar, ‘Agricultural and Irrigational Laborers in Social and Economic Life of Iraq during the
Umayyad and Abbasid Caliphates’, Islamic Culture, 47 (1973), pp. 15–31; A.Y. Al-Hassan & D.R. Hill, Islamic
Technology: An Illustrated History, Paris 1986, pp. 85–86; D.R. Hill, ‘Information on Engineering in the Works
of Muslim Geographers’, History of Technology, 9 (1984), pp. 127–142
T.F. Glick, Irrigation and Hydraulic Technology, Great Yarmouth 1996, p. 4
פורת (לעיל ,הערה .)1
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והופעלו מקורות המים על ידי הח'ליפים ובני משפחותיהם 28ולא על ידי שלטון
מרכזי .בתקופה האמיית היה מפעל ההשקיה קשור בעיקר בטיוב אדמות ,ובתקופה
העבאסית — בפיתוח דרכי החאג' .לא ידוע אם אותם שליטים פעלו מיזמתם
ולטובתם ,למשל באזורים חקלאיים שבלאו הכי היו שייכים להם ,לטובת הנתינים
באזור שלטונם ,או על פי מדיניות של שלטון מרכזי .בכל מקרה אני מתייחסת כאן
אל פעילות זו כאל התערבות שלטונית ,גם אם היא לא נעשתה על ידי השלטון
המרכזי.

ממצא ארכאולוגי בערבה
המחקרים הארכאולוגיים הראשונים בערבה היו הסקרים של אלויס מוסיל בשנים
 1902‑1898ושל פריץ פרנק ונלסון גליק בשנות השלושים של המאה העשרים29.
בשנות השישים ערך בנו רותנברג סקר בדרום הערבה המערבית 30,ובהמשך
התמחה בתעשיית הנחושת של אזור תמנע וחפר באתרים אחדים הקשורים
בתעשיית הנחושת ,בהם אתר ההתכה בבאר־אורה ואתר המכרות נחל עמרם31.
בשנות השבעים והשמונים חקר יוסף פורת את בארות המנהרה בערבה ,ובמסגרת
מחקר זה חפר באתרים ח'אן עין־יהב ועברונה 32.מחקרים נוספים שנערכו באזור
עד שנות התשעים הם חפירתו של זאב משל ביטבתה ,סקר של רשות העתיקות
בערבה התיכונה בראשות דב נחליאלי ויגאל ישראל וסקר בערבה התיכונה
הירדנית 33.במרבית המחקרים הללו לא פרסמו עד היום החוקרים דו"חות חפירה
או לוחות קרמיקה .כמו כן ,המחקרים באזור עד שנות התשעים זיהו לרוב את
28
29
30
31

32

33

אלעלי (לעיל ,הערה  ;)14מורוני (לעיל ,הערה  ;)6קנדי (לעיל ,הערה S.A. Al-Rashid, Darb ;)6
Zubaydah: The Pilgrim Road from Kufa to Mecca, Riyad 1980, pp. 9–35
F. Frank, ‘Aus der ‛Araba I. Reisberichte’, ZDPV, 57 (1934), pp. 213–280; N. Glueck, ‘Explorations in Eastern
Palestine, II’, AASOR, 15 (1934–5), pp. 3–53
ב' רותנברג ,צפונות נגב :ארכיאולוגיה בנגב ובערבה ,רמת־גן  ;1967הנ"ל' ,אתרים ארכיאולוגיים בערבה הדרומית
ובחבל איילות' ,צ' רון ,סקר חבל אילות ,אילות  ,1967עמ' .332‑283
B. Rothenberg, ‘Researches in the Southern Arabah 1959–1990: Summary of Thirty Years of ArchaeoMetallurgical Field Work in the Timna Valley, the Wadi Amram and the Southern Arabah (Israel)’, Arx, 2–3
(1996–1997), pp. 5–42
פורת (לעיל ,הערה  ;)1י' פורת' ,חווה חקלאית בערבה' ,ח"א ,מח‑מט ( ,)1974עמ'  ;94‑92הנ"ל' ,עין־יהב' ,שם ,סא‑סב
( ,)1977עמ'  ;51‑50הנ"ל' ,עין־יהב —  ,'1978שם ,סה‑סו ( ,)1978עמ'  ;55‑54הנ"ל' ,יוטבתה' ,שם ,עז ( ,)1981עמ'
 ;45‑44י' פורת וע' אבנר' ,עברונה —  ,'1978שם ,סט‑עא ( ,)1979עמ' .70‑69
א' איילון' ,יטבתה' ,ח"א ,סז‑סח ( ,)1978עמ'  ;65ז' משל' ,יטבתה' ,אחא"ח ,ב ,ירושלים  ,1992עמ' ;583‑579
ז' משל וא' איילון' ,יטבתה' ,ח"א ,סג‑סד ( ,)1977עמ'  ;71הנ"ל' ,יוטבתה :מבנה מהתקופה האסלאמית הקדומה' ,שם,
עד‑עה ( ,)1980עמ'  ;50‑49ד' נחליאלי' ,הנגב במאות ה־ 7עד ה־ 11לספירה :לאור הממצא הארכיאולוגי והמקורות
ההיסטוריים' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשנ"ט; הנ"ל' ,הר הנגב והערבה בראשית תקופת
האסלאם' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת תל־אביב ,תשנ"ב; G.R.D. King et al., ‘Survey of Byzantine and Islamic
Sites in Jordan: Third Preliminary Report (1982), the Wadi 'Arabah (Part 2)’, ADAJ, 33 (1989), pp. 199–215

למעלה :החוקר
אלויס מוסיל
( ,)1901מראשוני
החוקרים של
הערבה והנגב
למטה :נלסון גליק,
חוקר הערבה ובקעת
תמנע ()1956

(צילום :משה פרידן ,לע"מ)
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חגית נוֹ ל

האתרים מהתקופה האסלאמית הקדומה כביזנטיים או כרומיים .למשל רותנברג תיארך את הפעילות
המטלורגית באתר ההתכה בבאר־אורה כרומאית ,וחזר בו בתיקוף מאוחר יותר34.
השינוי בתיקוף ובגישה להתיישבות החל לקראת שנות התשעים .החוקרים דונלד ויטקומב ואלן
וולמסלי תיארכו מחדש אתרים בירדן ,בהם ח'רבת מפג'ר ,אילה/עקבה ופלה ( 35,)Fihlובמרבית
המחקרים שנערכו מאז הן בירדן והן בישראל השתמשו בתיארוך החדש .עם מחקרים אלו נמנים
מחקריו של ויטקומב בערבה ,שכללו חפירה באילה/עקבה וסקר ארכאולוגי בכיכר סדום (Southern
 36.)Ghorsעוד הסתמכו על התיארוך החדש בחפירות חדשות באתרים אילת־אילות ,נחל שחק ,באר־
אורה ונחל עומר ובסקר בדרום הערבה המזרחית 37.מחקרים אחרים שנערכו מאז שנות התשעים,
ושפורסמו באופן חלקי או שלא פורסמו כלל ,הם חפירות בעין־חצבה 38,בחצבה 39ובוואדי טואחין40
וסקר בדרום הערבה המערבית41.
בשרידי התרבות החומרית בערבה יש מספר מאובנים מנחים ,כלומר ממצאים ארכאולוגיים
המזוהים עם תקופה מסוימת ,והמסייעים לתיארוך .שרידי תרבות אלה כוללים ארכיטקטורה ייחודית,
קרמיקה מן המאה השמינית ,חותמות ומטבעות ,כתובות בערבית ּכוּ פית וכלים מאבן סטיאטיט
המתוארכת למאה השמינית (אבן שחורה ,שמכונה במחקר גם אבן סבון ,ושמזוהה לעתים בטעות
כבזלת) 42.הממצא כולל גם עדויות לתעשיית נחושת (פירי כרייה ,עפרות ,סיגים) ובארות מנהרה.
34

35

36

37

38
39
40

41
42

רותנברג (לעיל ,הערה B. Rothenberg, ‘Early Islamic Copper Smelting – and Worship – at Beer Ora, ;)31
Southern Arabah (Israel)’, IAMS, 12 (1988), pp. 1–4; idem, ‘Archaeo-Metallurgical Researches in the Southern
Arabah 1959–1990, Part 2: Egyptian New Kingdom (Ramesside) to Early Islam’, PEQ, 131 (1999), pp. 149–175
A.G. Walmsley, ‘Fihl (Pella) and Cities of North Jordan during the Umayyad and Abbasid Periods’, SHAJ, IV
(1992), pp. 377–385; D. Whitcomb, ‘Excavation in Aqaba: First Preliminary Report’, ADAJ, 31 (1987), pp.
247–266; idem, ‘Khirbet al-Mafjar Reconsidered: The Ceramic Evidence’, BASOR, 271 (1988), pp. 51–67
–B. MacDonald, The Southern Ghors and Northeast ‛Arabah Archaeological Survey, Dorchester 1992, pp. 119
125; D. Whitcomb, ‘The Islamic Period as Seen from Selected Sites’, ibid., pp. 113–118; idem, ‘The Misr of Ayla:
Settlement at al-‛Aqaba in the Early Islamic Period’, G.R.D. King & A. Cameron (eds.), The Byzantine and
Early Islamic Near East, II: Land Use and Settlement Patterns, Princeton 1994, pp. 155–170; idem, ‘Umayyad
and Abbasid Periods’, B. MacDonald, R. Adams & P. Bienkowski (eds.), The Archaeology of Jordan, Sheffield
2001, pp. 503–513
ר' אבנר' ,אילת־איילות :כפר מן התקופה האסלאמית הקדומה' ,עתיקות( 36 ,התשנ"ח) ,עמ'  ;*39‑*21י' ישראל' ,באר
אורה (דרום־מזרח)' ,ח"א ,)2002( 114 ,עמ'  ;129‑125הנ"ל' ,באר אורה' ,ח"א ,)2009( 121 ,ושם שני פרסומים באותה
הכותרת — עונת  2001ראו http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=1137&mag_id=115 :ועונת
 2002ראו ;http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=1136&mag_id=115 :י' ישראל ,ד' נחליאלי
וי' בן־מיכאל' ,אתר נחל שחק :יישוב מן התקופה האיסלאמית הקדומה בצפון הערבה' ,עתיקות( 26 ,התשנ"ה),
עמ'  ;*14‑*1נחליאלי ,הר הנגב (לעיל ,הערה  ,)33עמ'  ;115‑112י' רפיואנו' ,אילת' ,ח"א ,ק ( ,)1993עמ' ;104‑103
A.M. II Smith & T.M. Niemi, ‘Results of the Southeast ‛Arabah Archaeological Reconnaissance’, ADAJ, 38
(1994), pp. 469–483
ר' כהן' ,עין חצבה —  ,'1989‑1988ח"א ,צו ( ,)1991עמ' .39‑38
י' ישראל ,בתקשורת בעל־פה 24 ,בינואר .2006
ע' אבנר' ,ואדי טואחין' ,ח"א ,צו ( ,)1991עמ'  ;42‑41הנ"ל' ,ואדי טואחין' ,שם ,צז ( ,)1991עמ'  ;96הנ"ל' ,תולדות
אזור אילת והנגב הדרומי לאור התגליות והמחקרים החדשים' ,אריאל ,)1993( 94‑93 ,עמ'  ;184‑113הנ"ל( ,לעיל,
הערה  ;)1אבנר ומגנס (לעיל ,הערה .)1
אבנר ומגנס (שם).
ויטקומב ,חפירה (לעיל ,הערה J. Magness, ‘Khirbet Abu Suwwana and Ein ‛Aneva: Two Early Islamic ;)35
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הקרמיקה המועטה שפורסמה ,ושניתנת לזיהוי ,היא מטיפוסי קרמיקת מהש (,)Mahesh Ware
קרמיקה מזוגגת קופטית ,קרמיקה מח'רבת מפג'ר וקרמיקת דפוס מרמלה ,כולן בנות המאה השמינית43.
מלבד קרמיקת מהש ,שאופיינית לדרום ארץ־ישראל וירדן בלבד 44,שאר טיפוסי הקרמיקה היו
נפוצים בכל המרחב של סוריה רבתי .ממצאים ניידים נוספים שהתגלו עשויים זכוכית ,אבן,
מתכת ,ואריג.
הארכיטקטורה בערבה ייחודית ,משום שיש בה רק כמה טיפוסי מבנים וטכניקות בנייה מעטות.
תכניות המבנה הן מבנים מתעגלים ,מבני חדר רבוע או מבנים המורכבים מתכנית החדר הרבוע:
מבנים מטיפוס רכבת (מבנה מלבני מוארך וצר ובו מספר חדרים ,שהכניסה אליהם מאותו הכיוון) ,זוג
חדרים ,או בתי חצר (שורות חדרים מסביב לחצר פנימית) .בשאר חבלי הנגב 45יש מקבילות לתכניות
המבנה של הערבה ,אם כי בכמות פחותה .למשל טיפוס הרכבת נמצא גם בעין־ענבה ובבאר־שבע46,
ומקבילה לבית החצר ,אמנם קטנה יותר ,נמצאה בנחל לענה 47.לעומת זאת יש בנגב מגוון רחב של
תכניות מבנה 48שלא נמצאו בערבה ,להוציא באתר נחל עומר .גם חומרי הבנייה ושיטות הבנייה
בערבה חדגוניים .הבנייה נעשתה באבן או בבוץ ,בשלוש שיטות קבועות :טור בודד של אבני גוויל
(אבני שדה לא מסותתות) ,שני טורים של אבני גוויל שביניהם מילוי חצץ ,או לבני בוץ על גבי
נדבך אבנים .טכנולוגיית שני הטורים והמילוי בחצץ אופיינית לאזורים אחרים בנגב 49ואף לאתרים

43

44
45

46

47
48
49

Settlements on Palestine's Desert Periphery’, D. Whitcomb (ed.), Changing Social Identity with the Spread of
Islam: Archaeological Perspectives, Chicago 2004, pp. 11–23; idem, ‘The Dating of the Black Ceramic Bowl
with a Depiction of the Torah Shrine from Nabratein’, Levant, 26 (1994), pp. 199–206
M. Avissar, ‘The Medieval Pottery’, A. Ben-Tor, M. Avissar & Y. Portugali, Yoqne‛am, I: The Late Periods,
Jerusalem 1996, pp. 158–159; D. Whitcomb, ‘Khirbet al-Mafjar Reconsidered: The Ceramic Evidence’, BASOR,
271 (1988), pp. 51–67; idem, ‘Coptic Glazed Ceramics from the Excavations at Aqaba, Jordan’, Journal of the
American Research Center in Egypt, 26 (1989), pp. 167–182
D. Whitcomb, ‘Mahesh Ware: Evidence of Early Abbasid Occupation from Southern Jordan’, ADAJ, 33 (1989),
pp. 269–285
החוקרים חלוקים ביניהם על הגדרת גבולות הנגב וחלוקתו הפנימית לחבלים .אם בכל זאת לסכם ,בחלוקה טופוגרפית,
'טבעית' ,ניתן לזהות בנגב שישה חבלים :הרי אילת ,הערבה ,רמות הנגב הדרומי ,הר הנגב המרכזי ,בקעת באר־שבע
וחבל הבשור .ראו :י' בן־תור' ,קווים לגיאולוגיה של הנגב' ,א' שמואלי וי' גרדוס (עורכים) ,ארץ הנגב :אדם ומידבר ,א,
תל־אביב תשל"ט ,עמ'  ;19‑9א' סופר"' ,הנגב" — הגדרה גיאוגרפית' ,שם ,עמ'  .8‑3לא קיים מחקר ארכאולוגי שמסכם
את ההבדלים בממצא בין החבלים השונים בתקופה הנדונה ,ולא אעשה זאת כאן .במאמר זה המושג נגב מציין את חבלי
הנגב שאינם הערבה.
י' ישראל וע' פדר' ,תחנת הרכבת החדשה ותחנת המשאות בבאר שבע' ,חפירות ומחקרים בדרום הארץ ,יום עיון שני,
 5במאי  ,2005אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ,באר־שבע; י' פורת' ,מבנה מן המאות הו‑הז(?) לסה"נ ליד עין ענבה',
עתיקות( 42 ,תשס"ב) ,עמ'  ;*56‑*51מגנס (לעיל ,הערה  .)42בסקר של מפת תל־מלחתה בצפון הנגב נצפו מבנים
רבים מטיפוס זה ,אך החוקר תיארך אותם כביזנטיים .ראו :י' בית־אריה ,סקר ארכיאולוגי של ישראל :מפת מלחתה
( ,)144ירושלים תשנ"ג.
ד' נחליאלי ,י' ישראל וי' בן־מיכאל' ,אתר נחל לענה :חווה מן התקופה האסלאמית הקדומה בהר הנגב' ,עתיקות30 ,
(תשנ"ז) ,עמ' .*78‑*67
היימן (לעיל ,הערה  ;)1י' בן־מיכאל ,י' ישראל וד' נחליאלי' ,נחל בשור עלי :אתר מן התקופה האסלאמית הקדומה בהר
הנגב' ,עתיקות( 48 ,תשס"ה) ,עמ'  ;*122‑*105נחליאלי ,הנגב (לעיל ,הערה  ,)33עמ' .293
היימן (שם); נחליאלי ,הנגב (שם) ,עמ'  ;292ג' אבני ,סקר ארכיאולוגי של ישראל :מפת הר שגיא צפון־מזרח (,)225
ירושלים תשנ"ב ,עמ'  ;20ס' רוזן ,סקר ארכיאולוגי של ישראל :מפת מכתש רמון ( ,)204ירושלים תשנ"ה ,עמ' ;21
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 כגון, בדומה לכך הבנייה בלבני בוץ נמצאה במקומות אחדים בבקעת באר־שבע בנגב50.בסעודיה
51. ברמות ואתר פטיש22 אתר
 הפקת.אחת העדויות לפעילות אנושית בערבה לכל אורך ההיסטוריה היא תעשיית הנחושת
 הכנת מטען,) וכתישתםflux(  בהם כריית עפרות נחושת ומתיכים,הנחושת כוללת מספר שלבים
 הממצא בערבה מהתקופה האסלאמית הקדומה כולל מספר אתרים לכריית.להתכה ולבסוף התכה
 אתרים להתכת נחושת ועדויות להפקת, רובם בנחל עמרם ובנחל תמנע,נחושת באזור תמנע
 מה שרותנברג כינה, חלקן מחוץ ליישובים וחלקן בתוך מבנים פרטיים,נחושת בממדים קטנים
 שבמרבית ההיסטוריה הקדם־מודרנית היה המרכז העיקרי, דווקא באזור פינאן52.תעשייה ביתית
 נוסף על54. פעלה תעשייה זו לפי הממצא רק עד התקופה הרומית53,לתעשיית הנחושת בערבה
תעשיית הנחושת חלק מהחוקרים סברו כי באתר ואדי טואחין שבדרום הערבה נמצאה עדות
 אך רותנברג וטים שאו טענו שאין לכך עדויות55,להפקת זהב בתקופה האסלאמית הקדומה
 ייתכן למשל שבאתר הופק זהב. ואין ביכולתי במחקר זה להכריע בין שתי העמדות56,ממשיות
 אולי פצלי שדה או, בכל אופן הגיוני שהופק בואדי טואחין מינרל כלשהו.שמקורו באזור סמוך
—  גם באזורים שכנים בקרבת הים האדום בסעודיה57.בריט כפי שהציעו פרנק ויוסף ברסלבי בעבר
58. סטיאטיט ומינרלים נוספים, זהב, נג'ד וחג'אז — נחשפו מכרות ואתרים להפקת נחושת,ּבוּ ֵרידה
S.A. Rosen & G. Avni, The ‛Oded Sites: Investigation of Two Early Islamic Pastoral Camps South of the Ramon
Crater (Beer-Sheva, 11) Beer-Sheva 1997, p. 58
J. Hester et al., ‘Preliminary Report on the Third Phase of Ancient Mining Survey Southwestern Province – 1403
AH 1983’, Atlal, 8 (1984), pp. 115–141
.2008  ספטמבר, תקשורת בעל־פה,פ' פביאן
.)31  הערה,רותנברג (לעיל
H.J. Bruins, ‘Desert Environment and Geoarchaeology of the Wadi Arabah’, P. Bienkowski & K. Galor (eds.),
Crossing the Rift: Resources, Routes, Settlement Patterns and Interaction in the Wadi Arabah, Oxford 2006,
pp. 29–44; A. Hauptmann, ‘Mining Archaeology and Archaeometallurgy in the Wadi Arabah: The Mining
Districts of Faynan and Timna’, ibid., pp. 125–134; I.W.N. Jones, T.E. Levy & M. Najjar, ‘Khirbat Nuqayb
al-Asaymir and Middle Islamic Metallurgy in Faynan: Surveys of Wadi al-Ghuwayb and Wadi al-Jariya in
Faynan, Southern Jordan’, BASOR, 368 (2012), pp. 67–102
A. Hauptmann & G. Weisgerber, ‘Archaeometallurgical and Mining: Archaeological Investigations in the
Area of Feinan, Wadi ‛Arabah (Jordan)’, ADAJ, 31 (1987), pp. 419–437
;)40  הערה, תולדות (לעיל,); אבנר40  הערה, ואדי צז (לעיל,); אבנר1  הערה,); אבנר (לעיל37  הערה,אבנר (לעיל
Z. Amar, ‘Gold Production in the ‘Arabah Valley in the Tenth Century’, IEJ, ;)1  הערה,אבנר ומגנס (לעיל
47, 1–2 (1997), pp. 100–103; A. Gilat et al., ‘Significance of Gold Exploitation in the Early Islamic Period,
Israel’, JAS, 20 (1993), pp. 429–437; M. Sharon, U. Avner, & D. Nahlieli, ‘An Early Islamic Mosque near
Be’er Ora in the Southern Negev: Possible Evidence for an Early Eastern Qiblah?’, ‛Atiqot, 30 (1996),
pp. 107–114
T.C. Shaw & B. Rothenberg, ‘An Early Islamic Gold-Mining Industry in Wadi Tawahin in the Southern
‛Arabah?’, IEJ, 50, 3–4 (2000), pp. 235–242
.)40  הערה, ואדי צו (לעיל,אבנר
P.S. De Jesus et al., ‘Preliminary Report of the Ancient Mining Survey 1981 ;)50  הערה,הסטר ואחרים (לעיל
(1401)’, Atlal, 6 (1982), pp. 63–79; A. Kisnawi, P.S. De Jesus & B. Rihani, ‘Preliminary Report on the Mining
Survey, Northwest Hijaz, 1982’, ibid., 7 (1983), pp. 76–83
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בהקשר זה ניתן לציין גם את האתר חורבת בודדה,
שהיה מחצבה לאבן גיר ,אולי המקור העיקרי לבנייה
בעקבה59.
בארות מנהרה (הקרויות גם בארות שרשרת או
פוּגַ רוֹ ת) הן אחת משיטות ההשקיה שהונהגו באזורים
שחונים בתקופה האסלאמית .העדויות הארכאולוגית
והאתנוגרפית מלמדות על אופן פעולת השיטה ומרכיביה.
המרכיב הראשון הוא באר האם ,באר שנחפרת לתוך מי
התהום .המרכיב השני הוא מנהרה בשיפוע קל המובילה
מים מבאר האם לתעלה פתוחה .לאורך המנהרה יש שורת
פירים אנכיים ,המרכיב השלישי ,שמיועדים להוצאת
החומר החפור ולתחזוקת המנהרה .המרכיב האחרון
הוא תעלה פתוחה ,שמזרימה מים ממוצא המנהרה
לשדות .דומה כי השיטה שימשה להספקת מים הן
לשתייה והן לחקלאות .מקור הטכנולוגיה כנראה באזור
איראן ,אך העדויות הארכאולוגיות המוקדמות ביותר
עליה מגיעות מערב וממצרים ,מהמאה החמישית או
קודם לכן60.
באזורנו שיטת בארות המנהרה הייתה נהוגה בערבה,
בבקעת הירדן ובדרום ירדן .היו שסברו כי השיטה הופצה
בארץ־ישראל ובסוריה על ידי הרומאים והורחבה בחלק
מהמקומות על ידי האמיים ,אך פורת טען כי בכל האזור
נחפרו בארות המנהרה אך ורק בתקופה האסלאמית
 59אבנר (לעיל ,הערה .)1
 60אלחסן והיל (לעיל ,הערה  ,)25עמ'  ;84היל (לעיל ,הערה
 ;)25פורת (לעיל ,הערה P.W. English, ‘The Origin ;)1
and Spread of Qanats in the Old World’, Proceedings of
the American Philosophical Society, 112, 3 (1968), pp.
170–181; D.R. Lightfoot, ‘Research Note: Qanats in
the Levant: Hydraulic Technology at the Periphery of
Early Empires’, Technology and Culture, 38, 2 (1997),
pp. 432–451; idem, ‘The Origin and Diffusion of Qanats
in Arabia: New Evidence from Northern and Southern
Peninsula’, GJ, 166, 3 (2000), pp. 215–226; A.I. Wilson,
‘Hydraulic Engineering and Water’, J.P. Oleson (ed.), The
Oxford Handbook of Engineering and Technology in the
Classical World, New York 2008, pp. 285–318
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מימין :תרשים של
מערכת בארות
המנהרה (בארות
שרשרת או פוגרות)
למטה :בארות
מנהרה באזור מען,
דרום ירדן
(צילום :פ' רדקליף,
)APAAME

הקדומה 61.שלושת האזורים העיקריים בערבה שפעלה בהם מערכת בארות המנהרה הם עין־יהב,
עברונה ויטבתה .בעין־יהב נסקרו בשנות החמישים כשש מערכות ,אך בשל החקלאות המודרנית של
המושב נותרו רק מערכת שלמה אחת וקטעים משתי מערכות נוספות .באזור עברונה נתגלו שני טורים
מקבילים של בארות מנהרה ושלוחה אחת ,שהסתיימה בברכת אגירה להשקיית השדות .באזור יטבתה
 61לייטפוט ,הערת מחקר (שם); פורת (לעיל ,הערה M. Evenari, L. Shanan & N. Tadmor, The Negev: The Challenge ;)1
of a Desert, Cambridge 1971, p. 178
קתדרה
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הייתה כנראה המערכת המשוכללת
ביותר של בארות מנהרה באזורנו,
והיא כללה שש מערכות מסועפות.
המערכת הארוכה שבהן היא מערכת
באורך  5ק"מ ,ונמצאה בה גם באר
האם62.

אתרי הערבה האסלאמיים
במחקר זה הובאה בחשבון כל נקודה
ארכאולוגית שהחוקרים ראו כאתר,
ובסך הכול נספרו כ־ 114אתרים.
הגדרת מרחב המחקר הייתה אמנם
נחל הערבה ,אך התייחסתי גם לעשרים
וארבעה אתרים סמוכים בהרי אילת
ומואב ,כגון חורבת בודדה ופינאן.
חלק מהחוקרים נתנו לאתרים הגדרה
על פי הזיהוי הפרשני שלהם ,למשל
חווה חקלאית או מחנה עובדים.
במאמר זה נמנעתי מהגדרות אלו
במידת האפשר ,כיוון שהן פרשנות
בלבד ונוטות למהותנות .בפרק
זה אציג חלק מהאתרים העיקריים
שנחפרו בערבה מאז שנות התשעים
ושפורסמו :עקבה ,אילת־אילות ,נחל
שחק ,נחל עומר ובאר־אורה.
בעקבה נחפרו עד היום שלושה
אזורים המשויכים למאות הראשונות
לאסלאם .החפירה של ויטקומב באמצע שנות השמונים חשפה אתר רבוע בגודל  140×165מ' ,מוקף שרידי אילה בעיר
עקבה של ימינו
חומה שבה ארבעה שערים ,ושבתוכה מבנים ורחובות .החפירה גילתה רצף סטרטיגרפי של התיישבות (צילום :ד"ל קנדי)APAAME ,
מאמצע המאה השביעית ועד סוף המאה האחת־עשרה .ואולם למרות המאמרים הרבים על האתר
ולוחות קרמיקה אחדים ,מעולם לא יצא פרסום מסכם של ממצאי החפירה .אחת ממסקנותיו העיקריות
(מצר) ,כמו ֻפסטאט או
של ויטקומב היא זיהוי האתר כעיר אילה .הוא סבר בתחילה שהייתה עיר מצב ִ
 62פורת (שם); פורת ואבנר (לעיל ,הערה  ;)32ע' אבנר' ,חוות עברונה' ,ח"א ,צו ( ,)1991עמ' .44
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כופא 63,אך בעקבות ביקורת על זיהוי זה חזר בו מכך לאחרונה 64.בשנים  2002‑1994נערכו מספר
חפירות של תומס פרקר ב'עקבה הרומית' .חפירות אלו הראו כי באזורי העיר הביזנטית נמשכה
ההתיישבות באופן רציף לתקופות האמיית והעבאסית 65.מבנה נוסף בן התקופה ,במרחק קילומטר
מדרום לאילה ,הוא מצודת עקבה .המצודה שימשה כח'אן בתקופות הממלוכית והעות'מאנית ,אך
נתגלו בה גם ממצאים מתחילת המאה השמינית ,כולל מערכת תעלות השקיה ומתקנים נוספים66.
האתר אילת־אילות נסקר בשנות השישים ונחפר במספר חפירות הצלה עד שנות התשעים67.
בחפירה של רודולף כהן נסקרו כשלושה־עשר מבנים בחלק הצפוני של האתר ,ארבעה מהם נחפרו,
והקרמיקה תוארכה לתקופה האסלאמית הקדומה .בחפירה של יהודה רפיואנו נחשפו שלוש יחידות
ארכיטקטוניות סמוכות ,שכללו חדרים וחצרות ,וכן שרידי מאהל .במבנים זיהה החוקר מתקנים,
קרמיקה ,כלים ותכשיטים מחומרים שונים ופיסות בד .כמו כן נמצאו באחד החדרים שלדי אישה
ותינוק עם תכשיטי נחושת ובגד אדום .החפירה של רינה אבנר ,שפורסמה במלואה ,נערכה בדרום
האתר ,בשישה מכלולים .תכנית המבנה של חלקם היא מטיפוס רכבת ושל חלקם חדר בודד ,והמבנים
בנויים משני טורי אבן ומילוי חצץ .בין הממצאים קרמיקת מהש בעיקר וכן ממצאי פאונה ופלורה68.
החוקרת תיארכה את האתר למן התקופה האמיית עד תחילת העבאסית .אף שאבנר הגדירה את
אילת־אילות אתר אחד ,רותנברג זיהה אותו בתחילה כמספר אתרים נפרדים ,וגם אנדרו פטרסון העלה
מאוחר יותר את האפשרות שזהו קובץ אתרים69.
האתר נחל שחק ,שמשתרע על כחמישה דונמים ,נסקר בסוף שנות השמונים ,ולאחר מכן חפרו
בו דב נחליאלי ויגאל ישראל 70.נמצאו בו כעשרה מכלולים ארכיטקטוניים ,מהם נחפרו שלושה ,וכן
נחפר מצבור אשפה אחד .המבנים בנויים לבני בוץ ,אחד מהם הוא מטיפוס רכבת ,והשאר ברובם
חדרים רבועים בודדים .באתר נמצאה קרמיקה רבה יחסית ,ונאסף הממצא העשיר ביותר של חפצי
63
64

65

66

67
68

69
70

ויטקומב ,מצר (לעיל ,הערה .)36
;A. Petersen, The Towns of Palestine under Muslim Rule, AD 600–1600 (BAR, 1381), Oxford 2005, pp. 28–29
M. Sharon, ‘‛Aqabah (Aylah)’, CIAr Palestinae, I, Leiden, New York & Köln 1997, pp. 91–92; D. Whitcomb,
’? ,‘The Walls of Early Islamic Ayla: Defense or Symbolקנדי (לעיל ,הערה  ,)16עמ' .25‑3
S.Th. Parker & A.M. Smith (eds.), The Roman Aqaba Project Final Report, I: The Regional Environment and
the Regional Survey, Boston 2013, pp. 511–513; V. Egan & P.M. Bikai, ‘Archaeology in Jordan’, AJA, 103 (1999),
–pp. 485–520; R. Thomas, T.M. Niemi & S.Th. Parker, ‘Structural Damage from Earthquakes in the Second
Ninth Centuries at the Archaeological Site of Aila in Aqaba, Jordan’, BASOR, 346 (2007), pp. 59–77; A.
Retzleff, ‘A Nabataean and Roman Domestic Area at the Red Sea Port of Aila’, ibid., 331 (2003), pp. 45–65
K. Damgaard, ‘A Palestinian Red Sea Port on the Egyptian Road to Arabia: Early Islamic Aqaba and its Many
Hinterlands’, L. Blue et al. (eds.), Connected Hinterlands: Proceedings of Red Sea Project, IV (BAR, 2052),
Oxford 2009, pp. 85–98
אבנר (לעיל ,הערה  ;)37ר' כהן' ,איילות' ,ח"א ,מח‑מט ( ,)1974עמ'  ;92רותנברג ,אתרים (לעיל ,הערה ,)30
עמ'  ;285‑284רפיואנו (לעיל ,הערה .)37
אבנר (לעיל ,הערה  ;)37ע' לרנאו' ,שרידי דגים מאילת־איילות' ,עתיקות( 36 ,תשנ"ח) ,עמ' L.K. Horwitz, ;*46‑*41
‘Animal Exploitation during the Early Islamic Period in the Negev: The Fauna from Elat-Elot’, ‛Atiqot, 36
(1998), pp. 27–38
פטרסון (לעיל ,הערה  ,)64עמ'  ;52‑51רותנברג ,אתרים (לעיל ,הערה  ,)30עמ' .285‑284
ד' נחליאלי וי' ישראל' ,כפר שחק' ,ח"א ,פג ( ,)1983עמ' .69
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מתכת ועופרת באתרי הערבה ,והוא כולל תכשיטים ,חפצי יום־יום ועיטורים .כמו כן נמצאו שרידי
בעלי חיים ועורות מעובדים 71,ממצא בוטני רב ומגוון ,בעיקר תמר 72,ואריגים מפשתן (אולי מיובאים)
ומצמר ומשֵׂ ער עז (כנראה מקומיים)73.
באזור הבאר שקרויה באר־אורה נערכו סקר מוקדם של רותנברג וחפירות אחדות של יגאל ישראל.
בסקר של רותנברג 74נתגלו שבעה כבשנים 75,מספר לא ידוע של מבנים בנויים מסיגים ומסגד פתוח,
שאינו בוודאות בן התקופה 76.בחפירותיו הראשונות של ישראל נחפרו ארבע יחידות ארכיטקטוניות,
שתיים מהן מבני רכבת ,כולן בנויות לבני בוץ .במבנים נמצאו מעט ממצאים חומריים ניידים ,עדות
עשירה להתכת נחושת ומתקנים שונים ,בהם תנורים ,מתקני אחסון ומתקני מים .ישראל פירש שניים
מהמכלולים כבתי אב שבכל אחד מהם חיו שתי נשים 77.פרשנות זו כנראה נסמכה על המבנה החברתי
של שבטים בדווים בתקופה המודרנית בנגב ,ולא על הקשר בן הזמן ,ולכן אינה משכנעת .בעונות
הבאות נתגלו מסגד פתוח נוסף ומספר מבנים רבועים ,בנויים אבן ,לעתים בטכניקת שני טורי אבן
71
72
73
74
75
76
77

ישראל ,נחליאלי ובן־מיכאל (לעיל ,הערה .)37
מ' כסלו' ,שרידים מן הצומח מאתר נחל שחק' ,עתיקות( 26 ,תשס"ה) ,עמ' .*18‑*15
O. Shamir, ‘Textiles from the Nahal Shahaq Site’, ‛Atiqot, 26 (1995), pp. 43–48
רותנברג (לעיל ,הערה  ;)31הנ"ל ,התכת נחושת (לעיל ,הערה .)34
ב' רותנברג ,מתוך סמינר מחלקתי של המגמה לארכאולוגיה באוניברסיטת בן־גוריון בנגב ,באר־שבע 29 ,במרס .2005
שרון ,אבנר ונחליאלי (לעיל ,הערה .)55
ישראל ,באר־אורה דרום־מזרח (לעיל ,הערה .)37
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מימין :מראה
כללי של האתר מן
האוויר ,מבט
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משמאל :קבורת
אישה ותינוק בתוך
חדר

(באדיבות רשות העתיקות)

קתדרה

22

חגית נוֹ ל

ומילוי חצץ ואדמה .בחלק מהמבנים השתמרה התקרה ,עשויה מעצי שיטה ואדמה מהודקת ,וכן
נשתמרו גלעיני פרי .ישראל פירש את המבנים הללו כהתיישבות של משפחה גדולה 78,פרשנות
נוספת שלטעמי אינה מבוססת .כלל המבנים ,מכל עונות החפירה ,תוארכו לתקופה האמיית — תחילת
התקופה העבאסית .לא פורסמה מפה של החפירות באזור באר־אורה ,ולא ידועה נקודת הציון של
המסגד של רותנברג; לכן קשה לקבוע אם מדובר בקובץ אתרים או באתר אחד .לשם נוחות כונו
במחקר זה ממצאיו של רותנברג באר־אורה אתר ההתכה ,וחפירותיו של ישראל — באר־אורה היישוב.
אתר נחל עומר משתרע על דונם אחד ,נתגלו בו שמונה־עשר מבנים רבועים בנויים בוץ ,ושלושה
מהם נחפרו .תכניות המבנה של האתר שונות מהמקובל בערבה ,ויש בו טיפוסים שונים של חדרים
מחוברים .באתר נחשפו שתי שכבות יישוב; בשכבה העליונה נמצאו מעט חרסים וחומר אורגני רב,
ובשכבה התחתונה נמצאו חרסים ,עצמות ,אריגים ,סלים ותכשיט זהב .נחליאלי וישראל הסבירו את
ההבדל בממצא כהבדלים באופי האוכלוסייה המיישבת — אוכלוסיית קבע חקלאית בשלב היישוב
ממצאים שהתגלו
בעין־יהב:
הראשון ואוכלוסייה נוודית בשלב השני — 79אך אפשר לראות בשלב השני שינוי בתפקיד המבנה
מימין :אבן ועליה
לאותה אוכלוסייה .באתר נאספו פיסות טקסטיל רבות וכן חלקי סלים וחבלים ,שלדברי החוקרות
הכתובת הערבית
הגיעו ברובם ממקורות שונים מחוץ לאתר80.
'אלוהים ,סלח
לעבד אללה בן'...
יש דמיון וקשר בין אחדים מאתרי הערבה .קבוצה אחת של אתרים דומים כוללת את ח'אן עין־יהב,
משמאל :שברים של
יטבתה ועברונה ,וכבר הגדיר אותם פורת כמרכזי בארות המנהרה בערבה 81.שלושת האתרים נמצאים
כלי חרס עשויים
בדפוס קרמיקה
על הציר הראשי של נחל הערבה ,ובכולם יש בארות מנהרה בתוך האתר ועדות לתעשיית נחושת
מטיפוס רמלה
(באדיבות רשות העתיקות) באתר או בסמיכות לו .המבנים המעטים שבהם בנויים לבני בוץ והם בעלי תכנית רבועה של בית

78
79
80
81

ישראל ,באר־אורה ( 2001לעיל ,הערה  ;)37הנ"ל ,באר־אורה ( 2002לעיל ,הערה .)37
נחליאלי ,הר הנגב (לעיל ,הערה  ,)33עמ' .115‑112
A. Baginski & O. Shamir, ‘Early Islamic Textiles, Basketry and Cordage from Nahal ‛Omer’, ‛Atiqot, 26 (1995),
pp. 21–42
פורת (לעיל ,הערה .)1
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חצר (או גרסה מנוונת שלו) .מעניין שבשלושת האתרים נמצאו מטבעות וכתובות ,ממצא נדיר למדי,
ונראה כי שלושתם הם מרכזים למקבץ אתרים אחרים (אם כי בח'אן עין־יהב הדבר מובהק פחות) .כפי
שאראה בהמשך ,יש בכך לדעתי לרמז שאתרים אלו היו מרכזים מנהליים לריכוז חקלאות ותעשייה
ַ
מטעם בעל נחלות מהאזור או מטעם שלטון מרכזי.
קבוצה אחרת של אתרים דומים ממוקמת בערבה התיכונה וכוללת את נחל שחק ,נחל ֻּבוֵ ירידה,
אלעמר וכפר צופר .בכל אחד מארבעת האתרים יש עשרה מבנים או יותר ,מרובעים ובנויים בוץ
(מלבד כפר צופר ,שיש בו גם מבנים מעוגלים מאבן) .באתרים אלו אין ממצאי נחושת ואין בארות
מנהרה ,אף שהם נפוצים באזור .הממצא החומרי המשותף בהם כולל רק מטבעות ,אך בשלושה מהם
יש גם ממצא מיוחד אחר :באתר אחד נמצאו כתובות ,באחר נמצאו משקולות ועליהן כיתוב ,ובאתר
נוסף נמצאו חותמות .מבחינה גאוגרפית האתרים אינם רחוקים זה מזה .אתר נחל עומר ,שנמצא
בקרבתם ,מזכיר את אתרי הקבוצה במספר מאפיינים ,אך לא נמצאו בו מטבעות ,ולעומת זאת דווקא
יש בו בארות מנהרה .נראה שמהות האתרים הללו נובעת ממיקומם לצד דרכים ראשיות ,כלומר
הם שימשו לצורכי מסחר .הממצא החומרי של מטבעות ,משקולות וחותמות (ששימשו לעתים אף
הם כמשקולת במאזניים) 82,תומך בהנחה זו .לחלופין ניתן אולי לשער שממצא החותמות מרמז
על מעורבות השלטון במסחר .בטקסטים מאוחרים בני המאות האחת־עשרה והשתים־עשרה מוזכרת
ֹ
משרת המחתסב ,המפקח על האומנויות והמסחר ,שמונה על ידי המושל או
הקאדי ,ושבדק בין היתר
את אמינות המאזניים בשוק .תפקיד דומהִ ,אחכאם אלסוק ,הוזכר בטקסטים מאפריקייה כבר במחצית
השנייה של המאה התשיעית 83,קרוב יותר לתקופה הנחקרת.

תיארוך אתרי הערבה
לאחר שזוהו האתרים האסלאמיים כאסלאמיים ולא כביזנטיים או רומיים 84,תיארכו אותם חלק
מהארכאולוגים באופן שמצריך קריאה מחודשת .ארכאולוגים כמו פורת ,נחליאלי וישראל תיארכו
את האתרים שחקרו למאה השביעית עד סוף המאה השמינית או תחילת המאה התשיעית 85,אף שניתן
שאראה בטבלה דלקמן .לעומתם
לתארך את מרבית האתרים לאמצע המאה השמינית ואילך ,כפי ַ
ארכאולוגים כעוזי אבנר ,רינה אבנר וג'ודי מגנס 86תיארכו את האתרים שחקרו בדרום הערבה למאות
82
83
84

85
86

C.F. Robinson, ‛Abd al-Malik, Oxford 2005, p. 116
 .C. Cahen & M. Talbi, ‘Hisba’, EI2, III, Leiden 1971, pp. 485–493אני מודה לנמרוד הורביץ על הפניה זו.
בזאת אני מקבלת את הטענה של נחליאלי שכל האתרים הביזנטיים כביכול בערבה הם אתרים אסלאמיים קדומים .ראו:
נחליאלי ,הר הנגב (לעיל ,הערה  ,)33עמ'  .59תומכת בטענה זו העובדה שכל האתרים שנחפרו מאז שנות התשעים של
המאה העשרים בערבה ושפורסמו מתוארכים כאסלאמיים קדומים ,גם אם תוארכו קודם כביזנטיים .יוצא מהכלל המצד
הרומי ביטבתה ,שזוהה בתחילה כביזנטי ,ושלאחרונה תוארכו בו שלושה שלבי יישוב :רומי מאוחר ,ביזנטי ואסלאמי
קדום .ראוG. Davies & J. Magness, ‘The Roman Fort at Yotvata: A Foundation under Valens?’, JRA, 24 (2011), :
pp. 469–480
ישראל ,באר־אורה דרום־מזרח (לעיל ,הערה  ;)37ישראל ,נחליאלי ובן־מיכאל (לעיל ,הערה  ;)37נחליאלי ,הנגב (לעיל,
הערה  ;)33פורת (לעיל ,הערה .)1
אבנר (לעיל ,הערה  ;)37אבנר ומגנס (לעיל ,הערה .)1
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השמינית עד העשירית ,אף שעל פי בדיקות פחמן  14שהציגו החלה הפעילות בחלק מהאתרים כבר
במאה השביעית .בטבלה יוצגו אתרים מרכזיים וממצאיהם המתארכים ,התיארוך של ממצאים אלו
לדעתי והתיארוך שקבעו החוקרים .חשוב לציין כי התייחסתי לתיארוך המטבעות כתאריך המוקדם
ביותר ( )terminus post quemבלבד.

תיארוך אתרים נבחרים מהתקופה האסלאמית הקדומה
שם האתר

ממצא מתארך

terminus
post
quem

ממצא חומרי
שימושי

תיארוך ממצא
חומרי שימושי

פחמן 14

תיארוך האתר על
פי החופרים

ואדי טואחין

תאריך יחיד
המאות
קרמיקה מתוארכת
השמינית–העשירית? מהמאה העשירית
למאות
השמינית–העשירית

המאות
השמינית–העשירית

באר־אורה
אתר ההתכה

קרמיקה מתוארכת
המאות
למאות
השמינית–התשיעית?
השמינית–התשיעית

תאריכים שונים
בין המאה
השביעית למאה
העשירית

המאות
השמינית–התשיעית

באר־אורה
היישוב

המאות
קרמיקה בת
התקופה האסלאמית השמינית–התשיעית
הקדומה,
אבן סטיאטיט

כפר צופר

פלס מהשנים
769‑774

שנת 769

ח'אן עין־
יהב

נחל שחק

מטבע אמיי
()735‑734
וחותמת עופרת
מסוף התקופה
האמיית
או תחילת
התקופה העבאסית

שנת 734

ראשית התקופה
האסלאמית הקדומה
עד תחילת התקופה
העבאסית
המאות
השביעית–התשיעית

קערה מעוטרת
בסגנון קופטי,
קרמיקה
בדפוס רמלה,
אבן סטיאטיט

אמצע
המאה השמינית

סוף המאה
השביעית — סוף
המאה השמינית

נר סנדל,
נר עשוי בדפוס,
קערה מסוג מהש,
אבן סטיאטיט

אמצע המאה
השמינית

התקופה
האמיית–העבאסית
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שם האתר

ממצא מתארך

terminus
post
quem

אל־עמר

מטבע אמיי
ללא תיארוך
(87)750‑696

שנת 696

המאות
השביעית–התשיעית

יטבתה

מספר מטבעות,
המאוחר ביותר
משנת 780

שנת 780

סוף המאה
השביעית — סוף
המאה השמינית

ממצא חומרי
שימושי

תיארוך ממצא
חומרי שימושי

פחמן 14

תיארוך האתר על
פי החופרים

עברונה

קרמיקת מהש,
אבן סטיאטיט,
אוסטרקון מסוף
המאה השמינית
או תחילת
המאה התשיעית

סוף
המאה השמינית

תאריך יחיד
מהמאה
השביעית88

סוף המאה
השביעית — סוף
המאה השמינית

אילת־אילות

קרמיקת מהש,
אבן סטיאטיט,
קערה מזוגגת
עשויה בדפוס

תחילת
המאה התשיעית

תאריכים שונים,
768‑597

המאות
השמינית–התשיעית

הטבלה מראה כי ההתיישבות בערבה — למעט באילה — התקיימה בוודאות מאמצע המאה השמינית
עד סופה .עם זאת לא ידוע מתי בדיוק החלה ונפסקה ההתיישבות באתרים ,ותיארוך מרבית האתרים
אינו ידוע כלל .מכאן ששתי תפיסות באשר לתיארוך אתרי הערבה האסלאמיים הקיימות במחקר,
משוללות בסיס .תפיסה מקובלת אחת היא שההתיישבות בערבה בתקופה האסלאמית הקדומה הייתה
תופעה אחידה שהחלה ונפסקה באתרים השונים יחד 89.כאמור הנחה זו אינה מבוססת ,משום שמרבית
האתרים אינם מתוארכים ,ואלו המתוארכים ,מתוארכים באופן חלקי .מדגם של ארבעה אתרים,
ששניים מהם היו פעילים באמצע המאה השמינית ושניים בסוף המאה השמינית או בתחילת המאה
התשיעית (בכולם ממצאים בודדים) ,אינו מספק ,ובכל מקרה סותר את הנחת היסוד.

 87המטבעות האסלאמיים הראשונים (שנחשבים לתקופת המעבר) נטבעו כבר בתחילת השלטון האמיי ,בשנות השישים
של המאה השביעית ,אך המטבעות האפיגרפיים הוטבעו רק בשנים  ,699‑696ואולי לכך הכוונה בביטוי מטבע אמיי.
ראוS. Heidemann, ‘Numismatics’, C. Robinson (ed.), Cambridge New History of Islam, I: The Formation of the :
Islamic WorId, Sixth to Eleventh Centuries, Cambridge 2010, pp. 655–656
 88אבנר ומגנס (לעיל ,הערה .)1
 89שם; היימן (לעיל ,הערה  ;)1ישראל ,באר־אורה דרום־מזרח (לעיל ,הערה  ;)37משל ואיילון ,יוטבתה מבנה (לעיל ,הערה
 ;)33פורת (לעיל ,הערה .)1
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על פי תפיסה אחרת במחקר מתוארכים אתרי הערבה האסלאמיים לסוף המאה השביעית והלאה,
ללא קשר לממצא מהאתר ,שהוא מאוחר יותר .לדוגמה ח'אן עין־יהב ועברונה ,שנחפרו ,ושיש
מהם קרמיקה רבה יותר מאשר מאתרים אחרים ,מתוארכים במחקר הנוכחי לאמצע המאה השמינית
ולסופה ,אך פורת תיארך אותם לסוף המאה השביעית עד סוף המאה השמינית 90.ייתכן שפורת
ואחרים הושפעו מתפיסת מחקר רווחת שניתן לכנות פרדיגמת השקיעה העבאסית ,ושלפיה האזור
ננטש על ידי השלטון או נחלש בעקבות העברת הבירה מדמשק לבגדאד 91.פרדיגמה נוספת שאולי
השפיעה על תיארוך זה היא זו שרואה בעבד אלמלכ (שלט בשנים  )705‑685את מנהיג הרפורמות
והקדמה האסלאמית92.
ִ
אשר לוואדי טואחין ,שני תאריכי פחמן  14מאמצע המאה העשירית עד תחילת המאה האחת־
עשרה — יחד עם הקרמיקה שעשויה להיות מאוחרת (שכן לא ידוע לנו טיבה) — מוציאים את האתר
מאתרי הערבה של המחקר הנוכחי ,ומעבירים אותו לקבוצת אתרי התעשייה של המאות העשירית או
האחת־עשרה ,כגון תעשיית הנחושת בדרום הערבה 93,תעשיית הסוכר בכיכר־סדום 94,או תעשיית
הנייר בטבריה ותעשיית המלח בים המלח המוכרות מעדויות היסטוריות95.
לסיכום ,ההתיישבות באתרי הערבה הקטנים או הבינוניים התקיימה בוודאות במאה השמינית
ובתחילת המאה התשיעית .לעומתם העיר אילה הוקמה כבר באמצע המאה השביעית והתקיימה עד
המאה האחת־עשרה 96.מלבדה אתרי התעשייה של המאות העשירית‑האחת־עשרה ואתרים שקשורים
ַ
בדרב אלחאג' (נתיב עולי הרגל) ,ושזמנם מהמאה התשיעית והלאה 97,הוצאו ממסגרת המחקר הנוכחי.

מעורבות השלטון בהתיישבות בערבה
העדות הארכאולוגית מצביעה על מעורבות השלטון בהתיישבות בערבה בתקופה האסלאמית הקדומה.
אמריקה הלטינית היא מושא מחקר עיקרי בארכאולוגיה בשאלה זו ,ולכן אף שאין כל קשר גאוגרפי
או היסטורי בין האזורים ,ממצאיה נבחרו כדגם לזיהוי התערבות שלטונית גם במחקר הנוכחי 98.אחת
90
91
92
93
94
95

96
97
98

פורת (שם).
ראו למשל :נחליאלי ,הנגב (לעיל ,הערה  ,)33עמ'  ,345בעקבות משה שרון.
הוילנד (לעיל ,הערה .)3
רותנברג ,אתרים (לעיל ,הערה  ,)30עמ' .296 ,295 ,284
ויטקומב ,התקופה האסלאמית (לעיל ,הערה .)36
ז' עמר' ,תעשיית הנייר בא"י ובסוריה בימי הביניים' ,קתדרה( 98 ,טבת תשס"א) ,עמ' Z. Amar, ‘The ;96‑73
Production of Salt and Sulphur from the Dead Sea Region in the Tenth Century According to At-Tamimi’,
PEQ, 130 (1998), pp. 3–7
ויטקומב ,חפירה (לעיל ,הערה .)35
ראו למשל :רותנברג ,אתרים (לעיל ,הערה  ,)30עמ' .295
J. Jennings & N. Craig, ‘Politywide Analysis and Imperial Political Economy: The Relationship between
Valley Political Complexity and Administrative Centers in the Wari Empire of the Centeral Andes’, Journal
of Anthropological Archaeology, 20 (2001), pp. 479–502; J. Jennings & Á.W. Yépez, ‘Agriculture, Local Elites,
;and Imperial Entanglements: The Wari Empire and the Cotahuasi Valley of Peru’, JFA, 28 (2001), pp. 143–159
R.W. Keatinge, ‘Chimu Rural Administrative Centers in the Moche Valley, Peru’, World Archaeology, 6, 1
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הדוגמאות המובהקות לזיהוי התערבות שלטונית היא ההתערבות של האינקה בארגנטינה .האינקה
הקימו עשרות מוצבים צבאיים ,בנו מרכזים מנהליים לצד הדרכים הראשיות ,בנו מקדשים במקומות
בולטים ,יצרו מסגרות שונות לניצול משאבי טבע — בחקלאות ,בגידול תעשייתי של בעלי חיים
ובאומנויות — וביצעו לשם כך חילופי אוכלוסין 99.בהקשר הגאו־פוליטי שלנו תרם ריכב רובין לדיון
את הקביעה שניתן לזהות שההתיישבות של האימפריות הרומית והביזנטית בגבולות המדבר הייתה
תוצר של יזמה אימפריאלית ,משום שלא התקיימה לפני כן או אחר כך100.
מן המחקרים הארכאולוגיים על התערבות השלטון בהתיישבות עולים ארבעה מאפיינים עיקריים
של ביטויי תופעה זו( :א) מרכיב הזמן :התופעה חד־פעמית ,קרי של שלטון אחד בלבד או בתקופה
פוליטית אחת ,והיא מתרחשת בו־זמנית ,כלומר האתרים הקשורים בה התהוו באותו הזמן וחדלו
להתקיים באותו הזמן; (ב) עדויות לפעולות פיתוח והקמה באזור ,כגון דרכים ,תעשייה לניצול משאבי
טבע וטכנולוגיה; (ג) ייצוגי השלטון ותרבות השלטון באמצעות ארכיטקטורה בולטת ,אם במקדשים
ואם במרכזים מנהליים; (ד) עדות לחילופי אוכלוסין ,שמשמעותה הפיזית תרבות חומרית שונה מזו
המקומית.
בערבה קיימים שלושה מאפיינים של ביטויי התערבות שלטונית בתקופה האסלאמית הקדומה:
ניצול המשאבים הטבעיים ופיתוח האזור ,ייצוגי השלטון בארכיטקטורה המנהלית וחד־פעמיות של
התופעה .פעולות הפיתוח שביצע השלטון בערבה ניכרות בבירור בחקלאות המתקדמת וככל הנראה
גם בתעשיית הנחושת .הקמת בארות מנהרה חייבה מעורבות של השלטון בגלל העלות הגבוהה של
הקמתן ותחזוקתן .דוגמאות היסטוריות מעידות על מעורבות השלטון המרכזי בהקמת בארות מנהרה
ומפעלי השקיה אחרים ,למשל במאה העשירית ,ועל יָ זְ מוֹ ת של בני משפחות העילית ליצירת מקורות
מים עד המאה התשיעית 101.אחת הדוגמאות הדומות ביותר ,שגם סמוכה לערבה ,היא בארות המנהרה
שהקימה ַּ
זובידה ,אשתו של הארוּ ן אלרשיד ,באזור הר ערפאת ומכה 102.בארות מנהרה נמצאו בריכוז
גדול באזור עין־יהב והערבה התיכונה וכן בשני אתרים בדרום הערבה — יטבתה ועברונה .בחלק
מהאתרים בערבה יש עדות מובהקת לשימוש במים לצורכי חקלאות ,כמו בעברונה ,ביטבתה ובנחל
עומר.
אופן ניצול נוסף של משאבי הטבע והאזור בתקופה הנדונה הוא כאמור תעשיית הנחושת .כריית
נחושת התבצעה בדרום הערבה ,באזור תמנע ,והפקת נחושת התקיימה בדרום הערבה ובערבה
(1974), pp. 66–82; idem, ‘Urban Settlement System and Rural Sustaining Communities: an Example from
Chan Chan’s Hinterland’, JFA, 2 (1975), pp. 215–227; C. Morris, ‘State Settlements in Tawantisuyu: A Strategy
of Compulsory Urbanism’, M.P. Leone (ed.), Contemporary Archaeology: A Guide to Theory and Contributions,
.Carbondale-Edwardsville, IL 1972, pp. 393–401
T.N. D’Altroy et al., ‘Inka Rule in the Northern Calchaquí Valley, Argentina’, JFA, 27 (2000), pp. 1–26 99
R. Rubin, ‘Settlement and Agriculture on an Ancient Desert Frontier’, The Geographical Review, 81, 2 (1991), 100
pp. 197–205
 101אלעלי (לעיל ,הערה  ;)14היל (לעיל ,הערה  ;)25מורוני (לעיל ,הערה  ;)6עבדול ג'באר (לעיל ,הערה  ;)25קנדי (לעיל,
הערה  ;)6אלרשיד (לעיל ,הערה  ,)28עמ' .35‑9
 102אלרשיד (שם) ,עמ'  ,35הערה .100
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התיכונה .לפי הטקסטים המועטים שעוסקים בנושא ,כריית מינרלים יכלה להתקיים כמפעל שלטוני
או כמפעל פרטי 103,שלא כבארות המנהרה ,שחייבו את מעורבות השלטון .אף על פי כן סוג הממצא
באתרי כריית הנחושת בדרום הערבה (מבנים רבים ,ממצא מועט וחוסר במקורות מים) מעיד על
שהייה עונתית ,שעשויה להתאים לדגם עבודה של עבדים או  .corvéeנוסף על כך הספקת כמות מים
גדולה עבור עובדי המכרות הצריכה ארגון תעסוקתי שמרמז על מעורבות השלטון או על מעסיק פרטי
גדול .רותנברג הבדיל בין התכת נחושת באופן תעשייתי ,באתרים ייעודיים ,ובין התכה באתר מגורים,
שהוא כינה תעשייה ביתית .עוזי אבנר ציין שישה אתרי התכה בדרום הערבה ,שהגדול בהם הוא באר־
אורה 104,ובערבה התיכונה ידוע לנו על שלושה אתרים נוספים שהחוקרים ראו בהם אתרי התכה105.
אפשר לשער כי אתרי ההתכה הייעודיים קשורים במעורבות השלטון או במעסיק פרטי גדול.
 103אלחסן והיל (לעיל ,הערה  ,)25עמ'  ;238‑237שצמילר (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .199‑196
 104אבנר (לעיל ,הערה  .)1ככל הנראה אבנר הכניס לספירה את אתר  64של רותנברג ,אתרים (לעיל ,הערה  ,)30עמ' .287
ראו גם :ע' נאור וע' אבנר' ,סקר באיזור אילת' ,ח"א ,סז‑סח ( ,)1978עמ'  .68‑66לא הוכנס לספירה של אבנר ולא
הוספתי כאן אתר מדרום ירדן שתיארוכו לא ידוע .ראו :סמית וניאמי (לעיל ,הערה .)37
 105גבעת הברכה ,ראו :א' איילון' ,סקר באזור חצבה' ,ח"א ,סז‑סח ( ,)1978עמ'  ;63נחליאלי ,הר הנגב (לעיל ,הערה ,)33
עמ'  .82פידאן וח'רבת אלנחאס ראו :קינג (לעיל ,הערה .)33
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ייצוגי השלטון בארכיטקטורה דתית ומנהלית הם מאפיין נוסף לזיהוי התיישבות יזומה .כאמור
האינקה הקימו באזורים כבושים עשרות מקדשים והציבו אותם במקומות בולטים; בדומה לכך אמורים
להימצא ביטויים ארכיטקטוניים לדת של השליט גם בתקופה האסלאמית .אולם השלטון האסלאמי
הותיר בערבה ייצוג דתי מצומצם מאוד מן המאות השמינית‑התשיעית — ארבעה מסגדים בסך
הכול — אחד באילה ,שניים באזור באר־אורה (אחד מהם ללא תיארוך) ועוד אחד בעברונה 106.אשר
למסגד באילה ,אמנם ויטקומב דיווח בפרסומיו על מסגד מוקדם מזמן הקמת העיר בשנת  107,650אך
מנגד לא נמצאה עדות למסגד לפני אמצע המאה השמינית108.
לעומת זאת יש ייצוגים לשלטון בארכיטקטורה המנהלית בערבה ,בעיר אילה ואולי גם בבתי
החצר .בעשור האחרון נעשו מספר ניסיונות לאפיין את האתרים המבוצרים של תחילת האסלאם,
שחלקם קרויים ארמונות מדבר 109,וחלקם זוהו ִ
כרבאט 110,שהיו לפי אותה פרשנות מבצרים או
יישובים ששימשו במערכת ההגנה על הספר הביזנטי 111.החוקרים אינם מסכימים על מהות האתרים
הללו ,ולא כולם רואים בהם קבוצה אחת ,אך יש הסכמה על הקשר שלהם לשלטון המרכזי ,לצבא או
לנכבדים בני העילית השלטונית .העיר אילה שייכת לקבוצת האתרים המבוצרים שקשורים באופן
כזה או אחר ,אך בוודאות ,לשלטון.
אני סבורה שבתי החצר הם ביטוי נוסף להתערבות השלטון בהתיישבות בערבה .ידוע לנו על ארבעה
אתרים באזור שיש בהם מבנה בית חצר :יטבתה ,עברונה ,ח'אן עין־יהב ואתר  58של רותנברג112.
יטבתה היא האתר היחיד שפורסמה לו תכנית מבנה ,והיחיד שיש בו שורות חדרים לאורך כל ארבעת
הקירות .שטח המבנה היה  35 × 35מ' ,לפחות בשלב המאוחר שלו ,וייתכן שהיה בנוי שתי קומות113.
לאחרונה פירש אותו אבנר כמבצר 114.שלושה מבנים זהים מצויים במען השכנה (בירדן) ,ושטחם
 40 × 40מ' ,ושני מבנים דומים נמצאו באתר מושאש בירדן 115.דניסה ז'נקאן הכניס מבנים אלו
לקטגוריית מבני מגורים ,או קוצור ,כפי שהם מכונים לדעתו במקורות .הדמיון בין קבוצת האתרים
 106אבנר ומגנס (לעיל ,הערה  ;)1ישראל ,באר־אורה ( 2001לעיל ,הערה  ;)37שרון ,אבנר ונחליאלי (לעיל ,הערה .)55
אבנר ציין מסגד נוסף בבאר־אורה ,שלפי תאריכי פחמן  14מתוארך למאות העשירית‑השלוש־עשרה ,וייתכן שהכוונה
למסגד שלישי .ראו :אבנר (לעיל ,הערה .)1
D. Whitcomb, ‘Ayla at the Millennium: Archaeology and History’, ADAJ, 54 (2010), pp. 167–176 107
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/ar/97-98/aqaba.html 108
 109ז'נקאן (לעיל ,הערה  ;)16ויטקומב (לעיל ,הערה .)64
 110ח' חליליה' ,ארסוף ומערך ההגנה החופי של ג'נד פלסטין בין השנים  :493/1099–19/640רבאטים ומחראסים' ,י'
רול ,א' טל ומ' וינטר (עורכים) ,מפגש הצלבנים והמוסלמים בארץ ישראל :השתקפותו בארסוף ,בסידנא עלי ובערי
החוף ,תל־אביב תשס"ז ,עמ' Y. Masarwa, ‘The Mediterranean as a Frontier: The Umayyad Ribats of ;142‑125
Palestine’, H. Dey & E. Fentress (eds.), Western Monasticism Ante Litteram: The Spaces of Monastic Observance
in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Turnhout 2011, pp. 177–199
 111טברי אמנם מכנה רשימת אתרים על חופי הים־התיכון בבילאד אלשאם בשם רבאט ,אך לא ידועה המשמעות של
המושג בטקסט ,ובוודאי לא במאה השמינית .ראוJ. Chabbi, ‘Ribāt’, EI2, VIII, Leiden 1994, pp. 493–506 :
 112רותנברג ,צפונות (לעיל ,הערה  ,)30עמ'  .129‑128תיארוך ראו :נחליאלי ,הר הנגב (לעיל ,הערה  ,)33עמ' .82
 113משל ואיילון ,יוטבתה מבנה (לעיל ,הערה .)33
 114אבנר (לעיל ,הערה .)1
 115ז'נקאן (לעיל ,הערה .)16
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הללו לבין תכנית המבנה של אתרים רבועים גדולים יותר ( 65 × 65מ' בקירוב) ,כגון ח'רבת אלמניה
וקצר אלחיר אלשרקי בירדן או ג'בל סיס בסוריה ,מרמז על תפקידם המנהלי .עם זאת ייתכן שמדובר
רק בחיקוי מקומי של מוטיבים מנהליים או שלטוניים ,כפי שהוצע באחד המחקרים באמריקה
הלטינית 116.פירוש זה עשוי להסביר את הניוון של בתי החצר בעברונה ובח'אן עין־יהב .בכל מקרה
בית החצר היה לדעתי בעל משמעות מנהלית או פוליטית כלשהי ,גם אם היה רק חיקוי למבני ִמנהל
של השלטון.
ההתיישבות בערבה אמנם לא הייתה תופעה חדשה ,אולם לא הייתה התיישבות כה אינטנסיווית
במאות הקודמות או במאות הבאות ,כך שניתן לדבר על חד־פעמיות ,שכאמור מאפיינת התערבות
שלטונית בהתיישבות .התופעה שהתחוללה בסביבות המאה השמינית ,ושהסתיימה כנראה במאה
התשיעית ,הייתה שינוי מובהק מהמציאות הקודמת בערבה ,שהיו בה יישובים בודדים בלבד .נוסף על
כך בארות המנהרה מדגימות לראשונה חקלאות בסדר גודל רחב בערבה ,שעשתה שימוש בטכנולוגיה
מתקדמת ,והרחבת היישוב חייבה בוודאי הגירת אוכלוסיות חדשות לאזור .לעומת זאת קשה לזהות
בו־זמניות של האתרים בערבה ,משום שהממצא המתארך מהם איננו מובהק דיו .על אף התיארוך
למאות השמינית והתשיעית ,לא ידוע אם כלל האתרים החלו או הפסיקו להתקיים בו־זמנית .יתרה
מזו ,אם משייכים להתיישבות בערבה גם את אילה ,אתר שפעל מהמאה השביעית עד המאה האחת־
עשרה ,ברור שהתיישבות זו לא הייתה תופעה בו־זמנית.
מאפיין נוסף להתערבות שלטונית בהתיישבות שלא מצאתי בעדות הארכאולוגית בערבה הוא
חילופי אוכלוסין .ידוע מהטקסטים על חילופי אוכלוסין והגליות שהתקיימו בתקופה הנדונה ברחבי
האימפריה האסלאמית הקדומה ואף בארץ־ישראל .בהקשר דומה טען נחליאלי כי ניתן לזהות בממצא
הארכיאולוגי את המוצא האיראני של חלק ממתיישבי הערבה 117.ואולם השוואה בין התרבות החומרית
של הערבה לזו של אזורים אחרים ,סמוכים ומרוחקים ,מראה כי הייתה זו תרבות מקומית שהיו לה
מקבילות רבות באזור — קרמיקת מהש ,הנפוצה בכל האזור ,הכלים מאבן הסטיאטיט והארכיטקטורה.
אמנם הייתה שונוּ ת אזורית בין הערבה לשאר חבלי הנגב ,אך המאפיינים התרבותיים נראים כחלק
אינטגרלי של כלל האזור .אם כן הייתה הגירה מקומית לערבה — מאזורים אחרים בנגב או מסעודיה
של היום ,ולא מאזורים מרוחקים ,ולכן אם היו חילופי אוכלוסין ,הם היו בתוך המרחב של ארץ־
ישראל וסעודיה.
לסיכום ,העדות הארכאולוגית בערבה משקפת בבירור התערבות שלטונית .השלטון פיתח את
האזור בתחום החקלאות וכנראה גם בתעשיית הנחושת ,הקים מרכזים מנהליים באילה ואולי אף
ביטבתה ,והביא להתיישבות משמעותית באזור קשה למחיה שמעולם לא הייתה בו התיישבות
בממדים כאלו .במפתיע העדות החומרית מראה כי לא היו הגירה מרחוק או חילופי אוכלוסין לאזור,
תופעה צפויה בהשוואה הן לטקסטים מן התקופה והן למידע הארכאולוגי מאימפריות אחרות.
עם זאת ייתכן שנעשה שימוש בכוח עבודה מגויס ( ,)corvéeכפי שמלמדת הדוגמה מים המלח
 116ג'נינגס ויפז (לעיל ,הערה .)98
 117נחליאלי ,הר הנגב (לעיל ,הערה  ,)33עמ' .80 ,59
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השביעית118,

במאה
הייעודיים.

וכפי שאפשר אולי לשער באשר לתעשיית הנחושת באתרי הכרייה וההתכה

סיכום :ההתיישבות בערבה בתקופה האסלאמית הקדומה
עיקר ההתיישבות בערבה עד ימינו התקיימה במאות השמינית‑התשיעית ,בתקופה האסלאמית
הקדומה .טקסטים ראשוניים בני התקופה הם נדירים ,ולכן הידע ההיסטורי המועט שיש לנו על
התיישבות בתקופה זו במקומות שונים באימפריה ,עשוי לשמש כמצע להבנת ההתיישבות בערבה.
אין לצפות כי אופני ההתיישבות שהוזכרו בטקסטים מאזורים אחרים חלו בכל מקום או באותו האופן.
כמו כן ייתכן שבערבה התקיימה התיישבות אחרת מכל מה שהוצג .עם זאת הטקסט והמחקרים
המשניים שנעשו עד כה ברחבי העולם האסלאמי הקדום מציעים לנו מספר אפשרויות להתיישבות.
לטעמי יש להניח עקרונית שמסגרות התיישבות שהתקיימו באזורים רבים במזרח התיכון או
באזורים הקרובים לערבה או באזורים שחונים אחרים באימפריה האסלאמית — ייתכן שהתקיימו גם
בערבה.
על פי הידע ההיסטורי ייתכנו תאורטית שלושה גורמים להתפתחות ההתיישבות החקלאית
והתעשייתית במאה השמינית בעולם האסלאמי :חלוקת נחלות (קטיע) לחברי העילית האמיית או
(אקטאע) לחיילים ,או פעילות ריכוזית של המדינה .כפי שהוזכר בתחילת
העבאסית ,הענקת אדמות ִ
המאמר ,כבר מאמצע המאה השביעית חולקו נחלות לשליטים ולחברי העילית האמיית ,כפי שידוע
מבצרה ומחג'אז 119.מורוני הדגים גם את העברת הבעלות על נחלות בבצרה מאמצע המאה השמינית
לידי העילית העבאסית .נחליאלי למשל סבר כי הקטיע היה הגורם להתיישבות בנגב ובערבה
התיכונה 120,אך לא ברור על מה התבסס .הסבר אחר להתפתחות ההתיישבות הוא הענקת אדמות
לחיילים ,מהמאה השמינית ,כפי שנעשה בסוריה 121.הסבר נוסף שאפשר להציע הוא שבתקופה
זו אולי כבר החלו פעולות ריכוזיות של המדינה ,שכללו הקמת מרכזי תעשייה וחקלאות ,בדומה
המנהל וגביית ִ
לתהליך מרכוז ִ
המסים במצרים באמצע המאה השמינית 122,אך להשערה זו אין כל
דוגמה היסטורית בטקסטים.
העדות הארכאולוגית מלמדת כי השלטון האסלאמי היה מעורב בהתיישבות בערבה .ההתיישבות
בערבה במאות השמינית‑התשיעית הייתה ללא ספק תופעה חד־פעמית — היא לא התקיימה בממדים
כאלו לפני כן ולא בתקופות מאוחרות יותר ,עד ההתיישבות מטעם מדינת ישראל (גם לא בשלב
ההתיישבות השני בתקופה האסלאמית ,במאות העשירית‑האחת־עשרה) .ההתיישבות הביאה עמה
טכנולוגיות מתקדמות לניצול משאבי הטבע באזור — גם בארות המנהרה לצורכי חקלאות וגם
 118הוילנד (לעיל ,הערה .)3
 119אלעלי (לעיל ,הערה  ;)14מורוני (לעיל ,הערה .)6
 120נחליאלי ,הנגב (לעיל ,הערה  ,)33עמ' .330‑329
 121קנדי (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .82
 122פרנץ־מרפי (לעיל ,הערה .)6
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טכנולוגיות משופרות בתעשיית הנחושת 123.נוסף על כך יש בערבה ייצוגים לארכיטקטורה מנהלית,
במבנה של העיר אילה ובטיפוס הארכיטקטוני של בית החצר ,שכנראה חיקה את המבנה הרבוע המבוצר.
לפיכך שלושת אתרי בארות המנהרה (ח'אן עין־יהב ,יטבתה ועברונה) ,שנמצאו בהם בתי חצר ,מטבעות
וכתובות וכן בארות מנהרה ועדות לתעשיית הנחושת ,היו בעלי תפקיד — אולי מנהלי — במערך
השלטוני המקומי .מיקומם המרכזי ,בסביבת אתרים קטנים מהם ,תומך בכך .היפוכה של פרשנות זו הוא
שליטה של השליט באיזושהי מידה בחקלאות ובתעשיית הנחושת .חשוב לציין שמאפייני ההתערבות
השלטונית שזיהיתי שוללים את האפשרות
שהענקת אדמות לחיילים הייתה הגורם
המניע להתיישבות בערבה.
אין לקבוע בוודאות ,על פי העדות
הארכאולוגית ,אם היה מעורב בהתיישבות
בערבה שלטון מרכזי או רק ייצוג של שלטון
מקומי .מחד גיסא אין בטקסטים הראשוניים,
במחקר ההיסטורי או בארכאולוגיה של
התקופה עדות מובהקת לארגון החקלאות
והתעשייה על ידי שלטון מרכזי בשלב מוקדם
כל כך ,לכן הפרשנות של ִמנהל חקלאי־אזורי
לטובת שליט מקומי נראית סבירה יותר.
מאידך גיסא המאפיינים הארכיטקטוניים
הדומים באזורים שכנים ,בראש ובראשונה
באילה ,מרמזים על גורם יוזם אחד .ידוע כי
השלטון המרכזי עודד חקלאות והתיישבות
באזורים צחיחים על ידי הטבות והקלות במס,
אך האם משמעות הדבר שהפעיל סוכנים
מקרוב? לעומת זאת איך אפשר להסביר את
מיעוטם של המסגדים בערבה מאה שנים
לאחר עליית האסלאם? בכל מקרה הממצא
הארכאולוגי אינו מעיד על התערבות השלטון
בכל האתרים .ייתכן מאוד שהתקיימו בערבה — במקביל או בזה אחר זה בתהליך שינוי ִאטי שקשה
לזהותו בדפוס היישוב — שלושה סוגי התיישבות :התיישבות יזומה מטעם השלטון המרכזי ,למשל
באילה; התיישבות שהייתה קשורה בפעילות של נציגות מקומית של השלטון ,למשל באתרי בארות
המנהרה; התיישבות ספונטנית של מהגרים ,למשל באתרים שיש בהם מבנים מטיפוס הרכבת.
 123רותנברג (לעיל ,הערה .)31
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העדויות הארכאולוגית וההיסטורית מרמזות על גידול תמרים בערבה .העדות הבוטנית מדגימה
שימוש בתמר למאכל (למשל בנחל שחק ,אילת־אילות ,ח'אן עין־יהב ויטבתה) 124ולעשיית סלים
ומחצלות (למשל בנחל עומר) 125.מסחר בתמרים מוזכר בשלוש תעודות מניצנה 126,וקיימים טקסטים
ואצטח'רי למשל
אחדים בנושא גידול תמרים מסוף המאה התשיעית ומן המאה העשיריתַ .מ ְק ִדסי ִ
הזכירו יישובים שגידלו בהם תמרים ,וביניהם רמלה ,טבריה ,בית־שאן ,יריחו ,ג'פאר (ליד רפיח) וכן
צוער ואילה 127.גם בטקסטים יהודיים מן התקופה הרומית והביזנטית יש אזכורים רבים של גידול
תמרים 128,ולכן ניתן לשער שגידול תמרים היה ידוע כבר מראשית התקופה האסלאמית הקדומה,
אם כי לא ברור באילו אזורים .חקלאות זו מתאימה לתנאים האקלימיים של הערבה — היא מצריכה
אקלים חם ויבש ואפשרית במים ובקרקע מלוחים 129.ווטסון טען כי חלק מהמהפכה החקלאית של
התקופה האסלאמית הקדומה היה גידול של גידולים שונים שלא גודלו קודם כיוון שלא היה עליהם
ידע או משום שלא הייתה טכנולוגיית השקיה מתוחכמת שתאפשר את גידולם 130.ייבוא הטכנולוגיה
של בארות המנהרה ִאפשר לגדל תמרים במים המליחים של הערבה החמה והנמוכה ,ואכן במרבית
האתרים שנמצאו בהם שרידי תמרים היו בארות מנהרה131.
צה של מרבית ההתיישבות בערבה במאה התשיעית.
לק ּ
החוקרים חלוקים בדעותיהם מה הביא ִ
פורת הציע שההתיישבות באתרי בארות המנהרה נפסקה עם בואם של צבאות ממצרים ומבגדאד
לדכא את המרד שפרץ בשנת ( 807ככל הנראה תאריך מוקדם מדי לסיום ההתיישבות) ,או בגלל
הבדווים שחלשו על החוות כשהתרופף השלטון באזור 132.אבנר גרס כי ההתיישבות נפסקה רק
באמצע המאה האחת־עשרה ,בעקבות רעידות אדמה 133,וכאמור התייחסות זו מתאימה לאילה ולשלב
ההתיישבות השני ,של המאות העשירית‑האחת־עשרה .בכל אופן הפסקת ההתיישבות הכפרית במאה
התשיעית או שינויים בדפוס היישוב באותה תקופה אינם ייחודיים לערבה; הייתה זו תופעה רחבה
שהתרחשה בירדן ובאזורים נוספים 134.חוקרים שעסקו בחקלאות בעולם האסלאמי הציעו סיבות
 124אבנר (לעיל ,הערה  ;)37כסלו (לעיל ,הערה  ;)72נחליאלי ,הנגב (לעיל ,הערה  ,)33עמ'  ;258י' פורת' ,חקלאות שלחין
קדומה ומתקניה באזורים השחונים של ארץ ישראל' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל־אביב ,תשמ"ה ,עמ' .144 ,131
 125בגינסקי ושמיר (לעיל ,הערה .)80
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חגית נוֹ ל

שונות לשקיעתה ,ובהן ניצול יתר של האדמה ,גידול אוכלוסין ותחרות רבה על המשאבים ,עלויות
תחזוקה גבוהות ,התערערות הביטחון ומיסוי גבוה של נותני החסות 135.אולם השינויים בדפוסי
היישוב במאה התשיעית לא פסחו על ההתיישבות העירונית ,כמו בערי הנגב ,כך שיש צורך לתת
מענה רחב על שאלה זו .מסקנה אחת ברורה היא שאין לייחס את השינוי בדפוס היישוב במאה
התשיעית בצורה פשטנית לעליית השלטון העבאסי .מעניין שלעומת היישובים החקלאיים וערי
הנגב ,אילה המשיכה להתקיים עוד כ־ 300שנים ,כך שגם אם יישובי הערבה היו העורף הכלכלי
שלה ,היא לא הייתה תלויה בהם והיו לה מקורות מזון נוספים או אחרים .ניתן בהחלט לשער ,על פי
העדויות ההיסטוריות והארכאולוגיות שהוצגו כאן בתמציתיות ,שמאמצע המאה התשיעית ובעיקר
במאה העשירית גברה מעורבותו של השלטון המרכזי בענפי ייצור שונים ,ושבמקביל התרכז רוב
הייצור באזורים ייעודיים .יש להניח שהאוכלוסייה נטשה את היישובים הקטנים והיגרה אל האזורים
בהם נוצרו מקורות הפרנסה החדשים.
מחקר ההתיישבות בערבה הדגים את תרומתו וחשיבותו של המחקר הארכאולוגי למחקר ההיסטורי
של ארץ־ישראל ולמחקר ההיסטורי של התקופה האסלאמית הקדומה .הערבה אינה מוזכרת כמעט
כלל במקורות האסלאמיים ,ולכן נעלמה עד היום מההיסטוריה הכתובה .למעשה מעטים בידינו
הטקסטים מן התקופה האסלאמית הקדומה — טקסטים מהמאות השביעית‑השמינית ,טקסטים מארץ־
ישראל/סוריה וטקסטים מאזורים חקלאיים ברחבי האימפריה .במחקר הנוכחי העדות הארכאולוגית
הציגה התיישבות רחבה שכללה חקלאות ותעשייה מפותחות ,התיישבות שהייתה פרי התערבות או
יזמה של השלטון .אם כן הארכאולוגיה תורמת לא רק לידע על הערבה בתקופה הנדונה ,אלא לידע
ההיסטורי הרחב על התקופה האסלאמית הקדומה ,ובפרט בנוגע להתיישבות החקלאית ולהתערבות
המדינה בהתיישבות ובמפעלי החקלאות והנחושת במאה השמינית והתשיעית .אין ספק שמחקרים
ארכאולוגיים נוספים של התקופה ישפכו אור על נושא ההתיישבות באימפריה האסלאמית ,נושא
שאין עליו מספיק ידע היסטורי ראשוני ומחקר היסטורי.

 135ווטסון (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  ;143‑139מורוני (שם); J.-L. Krawczyk, ‘The Relationship between Pastoral
Nomadism and Agriculture: Northern Syria and the Jazira in the Eleventh Century’ (1985), M.G. Morony
(ed.), Production and the Exploitation of Resources, Aldershot 2002, pp. 115–136
קתדרה

 ,1 5 3ת ש ר י ת ש ע " ה  ,ע מ ' 3 4 - 7

