השלטון העות ' מאני בארץ  -ישראל
 מחדש פניה של רצועת החוף *אמנון כהן

מבוא
מאז גירוש הצלבנים מארץ  -ישראל חלה נסיגה בולטת בהתייחסות אל חופי האגן המזרחי של הים -
התיכון  ,הן מן הצד האירופי והן מצד השליטים המקומיים  .נסיגה זו  ,שעיקרה בחיי המעש ובתחום
החומר  ,לא יכלה אמנם לפגוע בדימוי של ארץ הקודש בעיני העולם הנוצרי  ,וכך גם לא קרה  ,אך
ההגשמה הממשית של החלום הצלבני הישן נעשתה יותר ויותר רחוקה  ,ומכאן הירידה בחשיבות
היחסית של רצועת החוף בעיניו של זה  .השליטים המוסלמים של ארץ  -ישראל  ,ובפרט הממלוכים ,

הסיקו גם הם מסקנות מן הנסיון המר של אותה אפיזודה  :אותו קו  -חוף  ,אשר דרכו נתאפשרה
הנחתת כוחות להתקפה על ארצות מוסלמיות ואשר היווה גשר חיוני לבניית הלוגיסטיקה של

הנוכחות הנוצרית במזרח  ,מן ההכרח היה למנוע שישמש עוד אי  -פעם בתפקיד דומה  .המדיניות
של הרס שיטחי של נמלי ארץ  -ישראל אשר אותה אימצו כדי להבטיח מטרה זו  ,נשתלבה למעשה
בשקיעה המתמדת של הכלכלה המקומית  ,ובכך הפכה את מישור החוף כולו לשטח שומם ומוזנח ,
אשר אוכלוסייתו מדוללת מאוד  ,שהוא חסר כוח  -משיכה למסחר הבינלאומי  ,ואפילו מבקרים
ותיירים מאירופה פקדו אותו רק לעתים

רחוקות .

על כן לא היה כל פלא בכך  ,שלאחר סיפוחם אל האימפריה העות ' מאנית במאה הט " ז  ,רוב נמלי

סוריה וארץ  -ישראל אשר היו כה פעילים בעבר  ,לא נתקראו כלל ' ערים '  .יפו  ,חיפה ועכו  ,לדוגמה ,
הנזכרות במיפקד התושבים והמסים ( ' ססריר ' ) העות ' מאני של אותה מאה  ,מסווגות בפנקסי

הרישום ככפרים לכל דבר ( ' קריה ' ) ; בכך הצביעו למעשה על מצבן החרב  ,כפי שמצאו אותן

אדוניהן החדשים  ,וכך גם נשארו במשך מאתיים השנים הבאות  .י

קירות רעועים בלבד נותרו שם

מביצורים קדומים וממבצרים חשובים של מערכת ההגנה של החוף הסורי  -ארץ  -ישראלי  .אותה

העזובה שררה גם במבצרים אנטיפטריס ( מאוחר יותר

:

ראם אל  -עין ) ומצודת מארלה  ,דרומית

לעתלית ( בערבית  :טנטורה ) אשר כמעט שלא היו מיושבים  .שיפורים מדיניים וכלכליים שונים
אשר נתבצעו בחמישים השנים הראשונות לשלטון העות ' מאני בארץ  -ישראל  ,באו לידי ביטוי

בפעילות מסוימת של בנייה  .אולם פעילות זו נעשתה בעיקר בפנים הארץ ( למשל בירושלים ) ,
ועדיין לא ניכרו אותותיה ברצועת
*
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הנקרה )

אל  -בידה )

אמנת כהן

יסוד זה של המשכיות ורצף הבנייה בפנים הארץ  -ולא באזורי השוליים שלה  ,ממערב או

ממזרח  -מקורו בסדר העדיפויות המדיניות או המינהלתיות שהעות ' מאנים קבעו לעצמם ,
לצורכיהם הם  .את העדר תשומת  -הלב לרצועת החוף ייתכן שיש לייחס גם לכך  ,שהצי העות ' מאני
לא חשש באותם ימים מפני איומים צבאיים או מסחריים במזרח הים  -התיכון  .אך השיקולים הללו

נראו בעין אחרת כעבור מאה וחמישים שנה  .הסחר האירופי עם הלבאנט  ,שהחל להתאושש

בהדרגה במשך המאה הי " ז  ,עמד בפני התקפות הולכות וגוברות של שודדי  -ים נוצרים מהמערב ,
אשר הניפו את דגלי טוסקנה  ,ונציה  ,מלטה ועוד  .עוד יותר נפגע מכך הסחר הימי בין הפרובינציות
השונות של האימפריה באזור זה  ,מאחר שלא רק סחורות היו מעורבות בעניין  ,אלא גם הסוחרים

המוסלמים עצמם  .כלי  -שיט פיראטיים נהגו לארוב לאניות המקומיות הללו  -שהיו בלתי -
חמושות וקטנות יחסית -

לעין השמש ובטווח הראייה של האוכלוסיה המקומית של כפרי החוף .

משהשתלטו עליהן בקלות והחרימו את מטענן לא היה זה הנזק הכספי היחיד שנגרם למספר

סוחרים ; חלק מספני הספינות נישבה על  -ידי שודדי  -הים  ,ועל  -מנת לפדות אותם נדרשו דמי  -כופר

שנאספו בנמלי ארץ  -ישראל ממספר רב של תושבים  ,שהיו ברובם מבני משפחותיהם

ובני דתם .

חמורה מכל אלה היתה הרגשת חוסר האונים שחשה כל האוכלוסיה המקומית  ,וכמוה גם
השליטים  ,בפני הסגות הגבול הנוצריות הללו כלפי מה שראו המוסלמים עד כה כתחום המחייה

שלהם  .לאותם נתינים עות ' מאנים ( ובמידה מסוימת גם לרשויות)  ,שמעשי שודדי  -הים היו לחלק
מהווי חייהם  ,נראה היה כאילו קו הגבול  -שעד לאותה תקופה נע בזכות נצחונות הצבא

העות' מאני בהתמדה מערבה  ,מאנטוליה לבלקן והלאה ממנו לתוך אירופה ( ותושבי ארץ  -ישראל
היו מודעים היטב להתפתחויות העיקריות ולנצחונות הצבא העות ' מאני

בחזיתות  -אירופה ) -

.

החל נסוג לאחור וחדר לפתע אל מה שנחשב כלב ליבו של האסלאם ' ההתקפות  ,כמעט מדי יום ,

של אניות השוד המלטזיות והליבורנזיות שנעשו על כלי  -שיט מקומיים בטווח ראייה מנמל

יפו  , ' . . .גרמו להגובות -זעם מיידיות כנגד נוכחות נוצרית כלשהי  -בין אם היו אלה סוחרים
צרפתים או נזירי מיסדר טרה  -סנטה ספרדים במקומות שונים בארץ  -ישראל  ,קרובים

ורחוקים .

פירוש רחב למדי זה שנתנה האוכלוסיה המקומית לגבי השאלה  ,מי חייב לשאת את כובד התגובה

המוסלמית על הפגיעות הנוצריות הללו  -לא היה כלל בניגוד למקובל  .שודדי  -הים עצמם
הוסיפו לאירועים אלה גוונים ברורים מאוד של עוינות נוצרית  -מוסלמית  ,כשנהגו לשחרר תושבים

מקומיים ממוצא יווני  -אורתודוכסי מתוך שאר השבויים (גם כאשר הם עצמם היו קאתולים )  ,ואילו
את השבויים המוסלמים הבדילו כחלק מן השלל שנשאר בידיהם עד לתשלום

כופר .

3

הצי העות ' מאני  ,שהיה אמור להגן על דרכי המסחר בים  -התיכון  ,לא יכול היה להתמודד כהלכה
עם איומים אלה  .ההיסטוריון העות ' מאני אחמד ' 7ות כותב  ,כי ' הצי האימפריאלי [ היה מעורב ] רק

באופן הגנתי [ כדלקמן

בסתיו ' .

4

]:

יוצא להפלגה בים  -התיכון באביב והיה שב למספנה
בדרך כלל היה הצי ~

ואילו שודדי -הים  ,כמוהם כמסחר המקומי בין נמלי האגן המזרחי של הים  -התיכון  ,היו

פועלים בכל ימות השנה ובזריזות

מירבית .

218
3

4

מכתבים של קהילת הסוחרים ( ם810ת ) הצרפתים בצידון מן התאריכים
בינואר  , 1716ארכיון לשכת המסחר של מארסיי [ [ 870 ,להלן . [ACCM , [ 870 :
27

' דוננמא  -י המאיון מג ' רד מחאפט ' ה זמננדה
תרסאנה  -יה כתוריליר אולמשיד "  ,תאריח '  -י ג ' ודת  ,א  ,איסתנכול , 1309

במארס

מוסם  -י בהאררה בר מעתאד אקדנזה

31 , 1715

ביולי

23 , 1715

צ ' יקאריליר וכור פצלנדה

עמ ' 158 - 157

נלהלן  :ג ' ודת  ,תאריח '] .

השלטון העות ' מאני  -מחדש פניה של וננועת החוף

במחצית השנייה של המאה הי " ז נהיתה המדיניות העות ' מאנית לפעילה יותר  ,הודות לוואזיר
הגדול  ,קופרולו

מחמד פאשא  .צעדו הראשון היה ביצור המבואות לאיסתנבול מצד

( 515זע0ש )

מערב ; לאחר  -מכן הקציב סכומים נכבדים להגדלת מספרה ועוצמתה של מצבת החיילים בספינות ,

אשר נבנו אז במספנה האימפריאלית  .מאמצים אלה הורחבו בשיטתיות לקראת סוף המאה הי " ז
ובאו לידי ביטוי בנקיטת מדיניות פעילה ותוקפנית יותר  :שתי שייטות נפרדות נשלחו למזרח הים -
התיכון  ,ואף משימותיהן הוגדרו במפורש

:

' פורסם פירמאן המצהיר שעליהם להגן על הסוחרים

הנוסעים בין [ האי ] רודוס לבין [ הנמל המצרי ] רוזטה '  .ההשפעה המצטברת של כל המאמצים הללו
תרמה לכמה נצחונות ימיים מול

הוונציאניים .

5

היעד העיקרי של רוב המאמצים הללו  ,כפי שהדבר

משתקף בבירור מן התיאור המפורט של ג ' ודת  ,היה כוחות הצי היריבים והמאורגנים היטב
מאיטליה  .אולם לאורך קו החוף הסורי  -מצרי נאלצו השייטות הללו להתמודד עם אויב קשה יותר

:

היו אלה כוחות  -צי קטנים יחסית  ,שהטרידו ללא הרף את הסחר המקומי  .בגלל גודלם המצומצם
היו הם מסוגלים להתחמק בנקל מהשייטות הגדולות והמסורבלות יותר  .בדרך  -כלל מנו הם ספינה

אחת עד שלוש של שודדי  -ים  ,שעליהן התנופפו דגלי אומות שונות באירופה  .כדי להתגבר על
קושי חמור זה נשלח במשך אותן השנים הראשונות של המאה הי " ח כוח  -משימה מיוחד של שש
ספינות  -מלחמה  ,שנועד לסייר באזור זה

ולהציע הגנה לנתיני הסולטאן .

6

אך נתברר  ,כי הצלחתה

של הגנה זו היתה מוגבלת  .שודדי הים בני אירופה היו מוכשרים ומיומנים יותר  ,וספינותיהם
הקטנות יחסית יכלו לנווט ולשוט קרוב יותר אל החוף מאשר האוניות העות ' מאניות הגדולות
יותר  ,שהיו חייבות בימות הקיץ להיזהר מלפגוע בשרטונות שבקירבת החוף ובשוניות המופיעות

לסירוגין במים הרדודים שלאורכו  7 ,ואילו במשך חודשי החורף הארוכים והמסוכנים הן נעלמו
משם לגמרי  .הנוכחות הארעית והבלתי  -מרשימה של הצי העות ' מאני באגן המזרחי של הים -
התיכון היתה כה חסרת  -תכלית  ,עד שלעתים הפכה על פיה את הסדר ' הטבעי '  :מפרץ  -חיפה  ,אחד
המקומות הבודדים לאורך החוף הסורי שהיה בהם כדי לספק מחסה טבעי כלשהו מסערות ליורדי -

הים ולמסחרם של בני הארץ  ,הפך למקום  -חנייה קבוע לשודדי  -הים הזרים ולבסיס קדמי שלהם
לסיפוק צרכיהם

הלוגיסטיים .

הגברת הסיורים הימיים באזור יכלה לשמר את תנאי הסחר והשיוט שם רק באופן חלקי  .גורם
קבוע יותר של נוכחות עות ' מאנית היה דרוש על  -מנת להרתיע את שודדי  -הים הנוצרים  .זאת ניתן
היה להשיג רק על  -ידי שינוי המדיניות הממלוכית  ,שנראתה כעת מוטעית מבחינת תפישתה בעבר ,

ויותר מכך  -מזיקה בהווה  :במקום התפישה הישנה שלפיה רצועת החוף צריכה להישאר חרבה ,

החליטה המדינה העות ' מאנית לעשות מאמץ ( באותה רוח של הצעדים שנזכרו לעיל  ,שננקטו על -

ידי בית קופרולו להגנת איסתנבול ) לתקן  ,לבנות מחדש  ,ואף  -אם יהיה צורך בכך  -להקים
מחדש  ,שרשרת של מוצבים מבוצרים בנקודות מכריעות לאורך החוף  .על מוצבים אלה להיות
מאוישים ומצוידים היטב  ,מתוחזקים בקביעות  ,ובכך יוכלו לשמש מחסה והגנה מפני מתקיף
5

ג ' ודת  ,תאריח '  ,א  ,עמ ' . 156 - 153

6

תזכיר של הקונסול הצרפתי בצידון אל השר פונטשאגרין

)  ( Pontchagrinב 16 -

ביולי

Archives , 1703

 [ , 81 1017להלן 45 : 81 . :נ /אג ] Nationales , Correspondance Consulaire , Affaires Etrang res

7

~
קרבונל
מנתב של סגן  -הקונסול הצרפתי
( Maurepas

מיום

22

ביולי

במטען רב נתקעה בשרטון

81978 ( 1728

במפרץ  -חיפה .

) ( Carbonnelle

 . ,וע ]/ 141אג

),

מעכו אל השר  ,הרוזן דה מורפה

) Count De

מתאר מקרה בו ספינה עות ' מאנית חמושה ועמוסה

קנון

יפו  ,רישום של דאפר )a) apper

~ 1667

אפשרי באזור כולו  .פעולות כאלה אכן בוצעו במהלך המאה הי " ח בנקודות נבחרות לאורך החוף
הסורי והביאו בעקבותיהן לשינויים משמעותיים באורח החיים והיקף הפעולות של מחוזות

שלמים .

ההבטים הכלכליים  ,הפוליטים והמינהליים ריכזו בדרך  -כלל את עיקר תשומת הלב

בפיתוחו של נמל עכו במאה הי " ח  .זה נבע במידה רבה ( אם כי לא באורח בלעדי ) מיוזמתם של
שליטי ארץ  -ישראל דאז  ,דאהר אל  -טר ואחמד בזאר פאשא  .אנו בחרנו לעסוק במאמר זה בשני
נמלים אחרים  ,שנתפרסמו אז במידה~ פחותה מזו שזכתה בה עכו  ,ואשר בפיתוחם היה חלק מכריע
למדיניות השלטון המרכזי

העות ' מאני .

ופו

eo

את החשיבות של נמל יפו  ,שנחשבה באופן פורמאלי הן על  -ידי השלטונות והן על  -ידי תושביה
ככפר ,
8

8

מן הראוי לבדוק בשני הקשרים

:

הדתי והכלכלי  .יפו הממוקמת פחות מחמישים ק " מ

ראה  the 1611 Century, According 10 the Ottoman Tahrir Registers ' , Necati :ת ] 8 . Lewis , 'Jaffa
6אע . 435קק Lugal Armaiani, Ankara 1969 ,

השלטון העות ' מאני  -מחדש פניה של רצועת החוף

מערבית לירושלים  ,נחשבה תמיד לנמל הטבעי ביותר שלה  .היו אמנם צליינים שהגיעו לירושלים
בדרך היבשה  ,אך רובם של אלה שרצו לבקר במקומות הקדושים שבעיר ובסביבותיה העדיפו
להגיע אליה בדרך הים  .כך היה הדבר לא רק לגבי צליינים מאירופה  -הן נוצרים והן יהודים -
אלא גם לגבי בני הדתות השונות שהגיעו משטחי הממלכה העות ' מאנית  ,כגון מאיסתנבול או
מטריפולי שבצפון  .העידוד של זרם הצליינים לא נעשה אך ורק כשירות דתי מטעם השלטונות

המוסלמיים לבני הדתות המונותיאיסטיות  ,אלא היה בו גם צד תועלתי יותר  :הוא הרים תרומה

משמעותית לכלכלה המקומית על  -ידי הזרמת תשלומים בתמורה לשירותים  ,סחורות שנצרכו  ,או
כסיוע לעדות הדתיות השונות ולמוסדותיהן

בירושלים .

במסלולם הקבוע  ,פחות או יותר  ,של הצליינים תפסה יפו מקום נכבד  :צליינים אלה היו נוחתים
ביפו ומשם המשיכו לירושלים  ,אשר בה שהו זמן מסוים  .אחר  -כך נהגו לחזור ליפו ומן הנמל שלה
היו חוזרים באוניותיהם בדרך

הביתה .

הסיבה השניה לחשיבותה של יפו באותם הימים היתה כלכלית טהורה  ,כנמל  -יצוא לסחורות
מקומיות  ,אך גם לקליטת יבוא ( למשל

:

לאירופה דרך נמל יפו היו כותנה טוויה

אורז ובדים

ממצרים ) .

שני מוצרי היצוא העיקריים

) 018 de Jerusalemט) 1

ואפר אלקאלי

) ( cendres

לתעשיית סבון  .אלה נשלחו בדרך  -כלל בכלי -שיט מקומיים קטנים אל סוחרים צרפתים בעכו או
בצידון  ,שם העמיסו אותם על אוניות גדולות יותר שהפליגו לנמל מרסיי  .היתה גם תנועה מסחרית

ערה בין יפו לבין נמלי מצרים  .לסבון של יפו ( שיוצר  ,לאמיתו של דבר  ,בירושלים וברמלה ) היה
מוניטין רב ברחבי הממלכה  ,ובמיוחד במצרים  ,בו אף נהנה ממעמד מועדף וממכס

מופחת .

9

ביפו  ,שלא כבעכו  ,לא גרו סוחרים צרפתים ( או אירופים אחרים )  ,והקהילה הנוצרית הקטנה

ברמלה הסמוכה ניהלה את ענייניה שם באמצעות נוכחות אד  -הוק של גורם מקומי בדרג נמוך ,
שנקרא ' פקיד '

) . ( facteur

היה בכך ביטוי למיעוט הפעילות המסחרית הצרפתית שם  .בכל זאת ,

השלטונות העות' מאניים  ,בהיותם מודעים לפעילות המוגברת של שודדי  -הים הנוצרים בים -
התיכון  ,גרסו כי יש צורך להגן הן על הצליינים והן על תנועת הסחר אל הנמל הזה וממנו  .במשך
השנים הראשונות של תחילת המאה הי " ח הוכנה באיסתנבול תכנית שהתבססה על היוזמה של

הוואזיר הגדול  ,ראמי פאשא  ,לביצור הנמל של יפו  .ראמי פאשא  ,שאותו מאפיין ההיסטוריון פון -
ראה זאת לא רק בהקשר הרחב

האמר כמי ' שהיה תמיד עסוק בענייני הבטחון של האימפריה ' ,

!0

יותר של הבטחת האימפריה או הגנת גבולותיה המצטמצמים ,

אלא גם בהקשר המיוחד של יפו .

נמל זה שירת את כל ארץ  -ישראל המרכזית והדרומית ( ' ירושלים  ,עזה  ,רמלה ושכם '  ,כדברי
ההיסטוריון העות ' מאני

ראשד ) .

! !

בתור שכזה  ,היה חשוב ביותר להגן עליו מפני ' הפיראטים

הנוצרים והשודדים הבדווים '  ,שניסו להשתלט עליו  .הוואזיר הגדול דאג לכך שהסולטאן יפרסם
פירמאן  ,שעל  -פיו יישלח כוח צבאי מרשים  ,חמוש היטב  ,אשר יוצב ביפו  .מאה חיילים  ,עשרה

קצינים  ,חמישה  -עשר תותחים בעלי קוטר שונה  ,אבק  -שריפה ותחמושת הוטענו על אוניית-

9

.י"

.

סא BN/ FR .

9135

;
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תזכיר של הקונסול ~
הצרפתי בצידון  ,לעיל  ,הערה

 .ק ) 111 , Paris 1839 ,נ

! , ' ' Observations sur
.6

de Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman ,

10

102

!1
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מזרקה

( שביל

- 1

) ;

הבית

 דרג כדי לפקד על המצודה החדשה ,,

1%1

חיילים סדירים  .בראשית

1703

נשלח מאיסתנבול קצין רם

י ' ימה,.יי

18גק54קי::: :211:" 8%1י ::::1ננ : 1ב אשחיבותס .

::

:

א היה בנסס

יפסדו

את

הבעיות מהן סבלה יפו  .שודדי  -הים מצאו דרכים לעקוף את האיומים עליהם מצד התותחים
העות ' מאניים  .הם שמרו על מרחק בטוח מן החוף  ,וכאשר שיקולים אופרטיביים דרשו פעילות
בקירבה יתירקו אל המגדלים המאיימים  ,היו מעלימים את זהותם  ,תוך הנפת דגלים נייטראליים או

פעולה בחסות החשיכה :עד שהצליחו לתפוס את הביזה שלהם  -סחורות ואנשי  -צוות  .אך לעצם
החדרתם של גורמי  -בטחון חדשים היתה בכל זאת השפעה חיובית של ההתפתחויות ביפו לטווח
2נ

ראשד ( שם  ,שם ) מספק לנו נתונים מדויקים של מיפרטי הארטילריה שנשלחו לשם  10 :תותחים כבדים ( וטאהי

טופ ) '  3תותחים שמשקל כל פגז בהם הוא  3אוקייה  2 ,שמשקל כל פגז  5אוקייה  .גם
קנטאר של אבקת -שריפה נכללו במשלוח הזה .

5 :2
13

 -תותח ומאתיים

2 , 000

פגזי

תזכיר הקונסול הצרפתי בצידון  ,לעיל  ,הערה  . 6כתב  -מינוי )  ( beratהמציין את הסכומים שהוקצבו בעד
החילים והקצינים שהוצבו שם  ,פורסם ב  5 -בינואר  , 1703ארכיון Ba~ bakanilk

111

איסתנבול  ,סדרות Maliye -

 , den madevverכרך  , 9530עמ '

. 106 - 105

השלטון העות ' מאני  -מחדש פניה של וזועת החוף

י

רחוק  .הסוחרים הצרפתים הגבירו את פעילותם שם הם הצליחו להעביר את יצוא הסבון לרחבי
האימפריה ( המקורות בני התקופה מזכירים במיוחד את איסתנבול והארכיפלאגוס של הים
האגיאי )  ,ושיגור הסחורות בוצע במישרין או באמצעות צליינים והקברניטים של הספינות שהביאו

אותם .

מספר האוניות שפקדו את הנמל עלה  .כך  ,למשל  ,בשנת

4ן

קטנות

) ( barque

וארבע גדולות יותר

) ( vaisseau

אשר הוטענו ביפו בסחורות  ,בעוד שאת נמל עכו

פקדו רק שתיים מכל סוג במחצית הראשונה של אותה שנה

. 1726

15

1727

נרשמו שתים  -עשרה אוניות

;

או אחת ושלוש בשנה הקודמת ,

קהילת הסוחרים הצרפתים של רמלה ניסתה אף לעבור ליפו במשך העשור הראשון של

המאה  ,ובכך לבטא את החשיבות הגוברת שלה  .הנסיון נכשל בגלל התנגדות צרפתית רשמית  ,אך

הועלה שוב ושוב בשנים לאחר  -מכן .
הנסיונות השונים הללו נבעו  ,בין השאר  ,מתוך שיקולים של גידול בפעילות הכלכלית בנמל
ובסביבתו  .לפעילות זו היה גם מימד דמוגראפי  :בעוד שהערכה צרפתית רשמית באמצע המאה
ציינה מספר של אלף תושבים ברמלה השוקעת  ,היא העריכה את מספר תושבי יפו בין חמשת
אלפים לששת

אלפים .

16

גם פעילות בנייה ציינה את חשיבותה היחסית העולה של יפו  ,ובאמצע

שנת  ( 1771מייד לאחר הנסיגה הפתאומית של אבו ד ' הב  ,מפקד צבא הפלישה המצרי  ,מסוריה

ומארץ  -ישראל ) הוקמו שם ביצורים חדשים  .דאהר אל  -עמר  ,אשר באותה עת היה לשליט האמיתי

של מרבית ארץ  -ישראל  ,מצא לנכון לבנות חומה חדשה סביב יפו  ,ולשם כך הוא עשה שימוש

בחומרי  -בנייה ובאבנים מסותתות שהכינו לפני  -כן הנזירים הנוצרים לבניית האכסניה שלהם

במקום .

7ן

הרבע האחרון של המאה הי " ח זימן פרשה עגומה ליפו ולתושביה  :במשך למעלה משבעה
חודשים הלמו בהם

הצבאות של דאהר ועלי ביי אל  -כביר  ,שחלקם בא מעכו וחלקם האחר מקהיר .

יחידות הפרשים וחיל הרגלים כיתרו
בשייטת של פאנאיוטי

) ( Panayoti

תל17

העיר משלושת עבריה  ,ואילו ממערב נעזרו הצרים

היווני  ,עד שלבסוף נכנעה העיר באמצע פברואר  . 1773דאהר ,

אשר התרשם ממערכת ההגנה של יפו  ,נערך מייד לשפר אותה בקצב מהיר  .חמש מאות פועלים
עמלו במשך חודשים אחדים בתיקון החומה הקיימת  ,בהקפתה בחומה רחבה יותר ובחפירת חפיר
עמוק בחזית של זו האחרונה  .שנה לאחר  -מכן לא עמדו הביצורים בפני אבו ד ' הב  ,אשר חזר לארץ -

ישראל ( הפעם כמושל שנתמנה מאיסתנבול )  ,שם מצור על יפו בדרכו ממצרים לעכו  ,וב  20 -במאי
1774

אף כבש אותה

;

העיר הפכה לשדה  -קטל  ,ורבים מבין תושביה נהרגו לפי

חרב .

8ן

לג ' זאר

תזכיר של הסוחרים הצרפתים ברמלה מפברואר AN/Aff. 181 . , 81 1018 , 1707
הנהלת החשבונות של קהילת הסוחרים הצרפתים בצידון לשנת  , 1726סעיף

, 19

לשנת

, 1727

בתיק ACCM/J 858
מכתב של וראיון

) , ( Veraillon

הקונסול בצידון  ,אל שר הימיה מ  9 -ביולי

8 ! . , 81 1029 , 1753

פרטים נוספים בדבר הפעילות המסחרית הצרפתית ביפו ראה תזכיר מתאריך  6בפברואר

הלבאגט  -יפו
באוקטובר

( ACCM/J 1724 , ' ) 1774 - 1747

דו " ח של הפקיד המקומי

) ( facteur

.

סעיפים

, 1749

20 , 19 , 13

 AN/על
' המסחר של

הצרפתי מיפו מיום

10

ACCM/J 846 , 1757

"

מכתב סגן  -הקונסול הצרפתי ברמלה מולן ( 4 01188ן ) לקונסול בצידון מיום 20

ביולי

AN/Aff . 81 . , 81 , 1771

63

1035

תיאורים מפורטים של השלבים הראשונים של מצור
בפארים בחיק 81 1035
14

ביוני

, 1773

1036

 . 219 - 318קק 4735 ,

81 ,

1773 - 1772

ניתן למצוא באגרות שנשלחו מצידון לשר

) 14/ 241 ! .ע  .בעניין הפעילות המחודשת לביצורים ראה תזכיר קונסול צידון מתאריך

8 ! . , 81

.ז. 2414/ 141

) .ע 4 .ן . /זע  .ע

Paris ,

",

לשנת
1שת0

"

1774

בא

ראה

:

Biblioth que
~

Relation d' un hermite ,

אמנת כהן

מראה חיפה מן הים ,
ציור של דה  -ברון ,

1682

פאשא  ,ששלט ברבע האחרון של המאה הי " ח  ,היה מספיק זמן כדי לבנות את יפו מחדש ולשקם

את כל מערכת ההגנה שלה  .כחלק מאמצעי הזהירות שנקט  ,הוא תיגבר את חיל המצב של העיר
בגדוד תותחנים סדירים עות ' מאנים

( 40

תותחים

ו  1 , 200 -חיילים )

-

אך ללא הועיל  .במסע

הפלישה המפורסם שלו לארץ  -ישראל  ,בדרכו ממצרים צפונה  ,צר נפוליאון על יפו

ב3 -

 , 1799וכעבור ארבעה ימים  -אחרי מטר  -ירי ארטילרי כבד  -הצליח לכבוש

אותה .

במארס
19

חימה
הכפר חיפה מצוי היה

כ 100 -

ק " מ צפונית ליפו  ,בערך כמרחק שהפריד בינו לבין צידון

בצפון .

מבחינה מינהלית לא היתה חיפה כפופה לצידון  ,שכן היא נכללה בפרובינציה של דמשק  .עם זאת
לא היתה למושל המחוז

( סננ  ,ק  -שיי )

של לג ' ון או לממונה עליו  -הוואלי של דמשק  -השפעה

מעשית על ניהול העניינים הציבוריים בחיפה הרחוקה  .הן חוסר העניין מצד דמשק והן העדר כוח
צבאי ראוי לשמו לרשותו של השליט המקומי של לג ' ון  ,גרמו לכך ששני אלה הפכו לדמויות
ערטילאיות בכל מה שנוגע לחיפה  .לעומת זאת  ,צידון  ,שכאמור לא היתה לה מעורבות פורמאלית

ישירה בענייניה של חיפה  ,היתה  ,כידוע  ,קרובה יותר לחיפה מדמשק  .הקירבה הגיאוגראפית
והעדר הזיקה המינהלית בין השתיים הביאו להיווצרות דפוס מיוחד במינו של יחסים

:

חיפה

נתפסה כשטח  -הפקר הן מבחינת צידון והן מבחינתה של עכו  .בכל עת שסוחר מקומי בצידון חש

שאין עוד בכוחו לשאת בהטרדותיו של השליט  ,חיפש לו מיקלט בהר  -הכרמל .
54

expe dition

19

 . 288 - 296קק  , Paris 1899 - 1907 ,ע1798 - 1801 , 1

של דאהר וג ' זאר בארץ  -ישראל ראה

:

~:
Patterns ofl
' Government

'

אביב

מכתב של קהילת הסוחרים הצרפתים בצידון מיום

28

'
"

Century,

 . 7 - 29 , 42 - 77קק and Administration , Jerusalem 1973 ,

בספטמבר

, .,

20

כך  ,למשל  ,אשה

 . de 18.ש .

על שלטונם
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נשפני

.

'
-

:
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נשפני -
שנל  -ב
=

מארונית מקהיר שהתאסלמה  ,שוב שינתה דעתה וחזרה לנצרות  .בתחילה חשבה שאם תעבור
לעכו  ,תצליח להתחמק מחשיפה ומשערוריה ציבורית  .כאשר צעד זה הוכח כמוטעה היה עליה

להימלט מעכו ומזעם התושבים והשלטונות  .היא ובעלה נמלטו לחיפה  ,והקונסול הצרפתי בצידון
שדיווח על המקרה לפרטי פרטיו הוסיף הערת הסבר  ' :חיפה נבחרה משום שהיתה מקום  -מיפלט
לכל דיכפין '
למושל

) '  toute sorte de genreזט0ק d' azille

-

. . 110

במכתב אחר הוא ממשיך לפרט

; ), .

"
צידון לא היתה כל סמכות בחיפה  ,ולכן פורקי  -עול למיניהם

:

שרצו לברוח מידו הקשה ,

מצאו שם מיקלט  .כך כינתה האוכלוסיה המקומית את חיפה  ' -מלטה הקטנה ' ) ' La petite
' , ( Malte

חלק  -ארץ בו לא היה  ,לכאורה  ,כל משקל לדבר  -הסולטאן  .ניסוח זה בא לרמוז גם על היד

החופשית של שודדי  -הים בני מלטה ( ואירופים
תחזוקה והספקה קדמי

שלהם .

אחרים )

במפרץ  -חיפה  ,שאותו בחרו כבסיס -

!2

ייתכן  ,שנוכחות מספר נזירים פראנציסקנים במינזר שבמעלה הר  -הכרמל השכן וכן מציאותה

של אוכלוסיה נוצרית בעיירה עצמה  ,גם הם תרמו ליצירת מגעים בין שודדי  -הים לבין חלק מן

.

האנשים במקום מכל מקום  ,עד כמה שמדובר בשלטון המרכזי של איסתנבול  ,תהיה זו טעות

לייחס לחיפה  ,ככלל  ,אופי נוצרי ולהתייחס אל כל תושביה כאל ' בני  -חסות ' ( ' אהל  -של  -ד ' מה ' ,

כינוי מסורתי לציון בני המיעוט הנוצרי והיהודי  ,שאותו נקט צו של הסולטאן מאותן שנים ) .

22

על -

כל  -פנים  ,לקראת סוף העשור הראשון של המאה הי " ח התהדקו ואף נתמסדו היחסים בין חיפה

לבין שודדי  -הים
21
22

.

הנוצרים .

AN/
 ACCM/J 775ו 2 -במאי  . , 81 1017 , 1704וע -
מכתבים מן התאריכים  28במאי , 1704
Istanbul, M
סדרות
himme Defterleri
 [ Ba bakanilk 8 ]411 ,להלן  :מוהימה ]  ,כרך  , 117עמ '  . 15מדויק
יותר היה התיאור של נוסע ~
גרו משפחות אחדות ממוצא יווני  -אורתודוכסי וכן
אירופי את חיפה בשנת  , 1698שם ~

כמה משפחות יהודיות  ,אך רוב האוכלוסיה היה מוסלמי  .ראה
 . 571ק voyage , Paris 1705 ,

:

,

)

"

א

Morison , Relation historique

.ג

85
~

פאול מאסהוק
הסמוכה  ,חכר
מאסהוק ייצג

) Maashook

 , ( Paulאשר שימש כסגן  -הקונסול הבריטי וההולנדי בעכו

יחד עם נוצרי מחיפה את כל ההכנסה אשר הגיעה לאוצר ממסים שניגבו בחיפה .
גם את שודדי  -הים כמתווך בלתי  -רשמי בכל מגעיהם עם תושבי הכפר חיפה.-

באמצעות שירותיו הטובים הם נהגו לקנות שם באופן סדיר לא רק היטה ומי  -שתייה אלא גם אבק

שריפה  .לא ייפלא אפוא  ,שמערכת  -יחסים מתמדת וממוסדת זו שכוננה שם  ,עוררה אצל הממשלה
המרכזית יותר דאגה מאשר מצב העניינים ה ' נורמאלי ' שתואר לעיל  .פירמאנים מיוחדים נשלחו
מאיסתנבול לשליטי הפרובינציות של דמשק וצידון  ,שנדרשו לעצור את ההולנדי ושותפו  ,לגרשם

גירוש מוחלט מן האזור ולאסור אותם במצודה של יפו  -אך ללא הועיל  .ההולנדי לא גורש והוא
אלא
המשיך לעסוק בפעילותו המסחרית ואף פיתח קשרי  -עסקים לא רק עם שודדי הים המלטזים
כלשהו
גם עם שודדי  -ים איטלקים למיניהם  .מסתבר  ,כי מותו של מאסהוק לא הביא לשיפור
מבחינת השליט העות' מאני  :דינים  -וחשבונות שנשלחו לצרפת אחרי מותו ציינו  ,כי הקשרים בין
23

שודדי  -הים לחיפה נמשכו אל תוך העשור השני של המאה .
פקודות חוזרות ונשנות  ,שנשלחו דרך קבע בצינורות המינהליים  ,ואשר הורו למנוע משודדי

-

-

הים להשתמש בחיפה כמיקלט בטוח  ,היו בלתי  -משביעות -רצון  ,בלתי  -מספיקות ובעיקר חסרות

השפעה  .היו דרושים צעדים פעילים ודינאמיים יותר כדי לשנות את מהלך המאורעות ,

ואמנם.
 -כן

צעדים כאלה ננקטו במהרה  ,בדומה לקווי הפעולה שהותוו ביפו כשלוש  -עשרה שנים לפני

הצווים הראשונים פורסמו רק בתחילת  , 1716סמוך להצבתו של חיל  -מצב בנמל צור ( במחצית
הדרך בין חיפה

לצידון ) ,

ואז הוחל בהכנות לבצר את חיפה

עצמה .

24

על השלטונות של המחוז

הוטל לבצע את כל הבדיקות הראשוניות הדרושות לגבי אפשרות בנייתם של מספר מתאים של
מגדלים ( קרג ' )  ,במטרה להגן על חיפה וסביבתה הקרובה מפני מתקיפים

אפשריים .

כעבור

כארבעה חודשים  ,ביוני  , 1716זכו ידיעות אלה לאישור ממקור נוסף  ,והפעם היה זה הקונסול
יצא עם
הצרפתי בצידון  .הוא דיווח כי הוואלי של צידון  ,בעקבות הוראות מאיסתנבול  ,אמנם
,
משלחת  -סיור למפרץ  -חיפה  .הוא ניסה למצוא שם את המקום המתאים ביותר לבניית מצודה
 הים  .אךשתוכל לכסות באש ארטילרית תחום רחב ככל האפשר  ,ובכך להרחיק משם את שודדי
25

מאחר ששליט זה נפטר זמן קצר לאחר  -מכן  ,לא היה סיפק בידו לפעול

הרבה .

הוואלים של צידון  ,כפי שראינו לעיל  ,לא היו ממונים על חיפה מבחינה פורמאלית  ,כי חיפה
אינטרס
נכללה בפרובינציה של דמשק  .אך מאחר שהיו קרובים  ,יחסית  ,למקום וכן היה להם
ושוב .
משותף להדוף ככל האפשר את שודדי  -הים מן החוף הסורי  ,הופקד מיפעל זה בידיהם שוב
דרכים
מתוך חילופי המכתבים בין צידון לאיסתנבול מסתבר  ,כי הועלו ונבדקו אז שלוש
אפשריות :

א.

שיקום המצודה הישנה שעמדה בחורבנה במשך דורות רבים  .אפשרות זו לא באה

בחשבון

משום שהיא היתה כרוכה בהוצאות מיידיות גדולות ובמחירי  -החזקה גבוהים  .יתר על כן

,

המקום עצמו לא נראה מתאים  ,שכן המצודה הישנה היתה ' בקצה הנמל '  ,כלומר בנקודה
י

66
23

מוהימה  ,כרך

, 115

עמ '

; 686

( 1 . , 81 1018ץ  .ת / 14אג ) ,
vol

24

ראה

25

ראה

185 :

 .ק . 6549 ,

מכתבים מתאריכים

מכתבים ודינים  -וחשבונות של הקונסול הצרפתי מתאריך

מ4-

במארס

mfidevver ,

]7

י

1711

ביוני

17 ] 6

 1716ומ 24 -

Maliye -den

בדצמבר

. 1717

Ba~ bakanilk Ar~ ivi , Istanbul

ו  5 -ביולי 21 . , 81 1020 , 1716וג /אג

מ 24 -

23

במאי

בפברואר ,

. 17 ] 6

צו למושל צידון המורה אותו להקים מחדש מבצר בנמל חיפה

שהיתה רחוקה מדי משטח המעגן  ,דבר שהיה מגביל את הטווח האפקטיבי של ארטילריית

החוף .
ב.

בניית שני מגדלים מבוצרים ( ברג ' ) משני צידיו של אזור המעגן  ,במקום שתואר כמעבר צר

( ' ביגאז ' )  ,שהוא מיצר או צוואר המוביל אל החוף  .החסרון העיקרי של דרך זו היה  ,כפי
שתואר בפירמאן הנוגע בדבר

:

' מאחר ששני צידי אזור המעגן היו קרובים אחד לשני  ,אם

יירו פצצות מצד אחד [ לעבר הים ]  ,יפגעו בקרקע בצד השני '  .במלים אחרות  :חיל  -המצב לא

יוכל לנצל כהלכה את טווח כלי  -הירי שלו  ,ואולי אפילו ייפגע

ג.

מיריות עצמו .

הקמת שני מגדלים מבוצרים משני צידי הכניסה הרחבה למעגן  ,ה ' פה ' שלו ( ' אויז '  ,שם

ניכרו עדיין שרידים של מגדלים עתיקים )  ,במקומות המרוחקים די הצורך זה מזה על  -מנת

להימנע מן החסרונות שצוינו קודם  .חמישה או שישה תותחים יוצבו בכל מגדל  ,וכן ישהה

שם תיל  -מצב של
26

פירמאן מיום

כ 25 -

חיילים .

26

vol . 9909
:
 13בספטמבר  . 495 -496 , 1722קק

,

 ~ Maliye-denmהקונסול הצרפתי בצידון

תיאר זאת בצורה דומה מאוד במכתבו מיום  12באוקטובר  / /41 81 . , 81 978 ( 1725א ) 1תוך ציטוט מושל
צידון  ' :בכדי שהתותחים של שני המבצרים החדשים האלה יוכלו  ,באש הצולבת ~שלהם  ,למנוע את הכניסה של
כלי השיט האמורים אל תוך המפרץ ' )  seת que les canons de ces deux nouveaux forts puissent 0ת' 88

' ( croisant , empecher l ' entr (ie des aits corsaires dans ce Goie

)17

כפי שניתן היה להבין מהצגת אפשרויות הביצור הללו  ' ,השער העליון ' בחר את השלישית
מביניהן  ,ובשנים

1723 - 1722

החלו בביצועה  .מושל צידון קיבל הוראה להגיע בעצמו לחיפה כדי

לערוך סיור  -היכרות  ,לאסוף את כל המידע הדרוש ולשלוח חזרה דין  -וחשבון מפורט על דרכי
הביצוע של התכנית  .סכום  -כסף מתאים הוקצב אז לשלבים הראשונים

של הבנייה .

27

בניגוד לשלב

התכנון  ,הבנייה עצמה בוצעה בקצב מהיר יחסית  :במסמך עות ' מאני רשמי מראשית פברואר

1723

נזכרת בניית המגדל המזרחי בלשון עבר  ,ושנתיים לאחר  -מכן נשלמה גם הקמתו של המגדל השני ,
בקצה הדרום  -מערבי של המפרץ  .הווה אומר  ,במרוצת השנים

בהתאם לתכנון המוקדם  ,והפכו מייד למבצעיים  .הוצבו שם

( ' ו ' שהג  ,י ' ) .

28

36

1725 - 1722

נבנו שני מגדלים

אנשי  -ארטילריה

ו 36 -

חיילי  -עזר

מאחר שיעודם העיקרי של המגדלים הללו היה להרחיק את שודדי  -הים ככל האפשר ,

נעשתה בחירת אנשי המשמר בהתאם  :לא נשלחו לשם חיילים סדירים מיחידות חיל  -הרגלים  ,אלא
יחידות -ארטילריה שצוידו בהתאם למטרות הדרושות  .שני המגדלים  ,שנבנו על  -פי התפיסה
העות ' מאנית הידועה והמקובלת  ,הפכו לסמל של חיפה אשר מאז כונתה במסמכים רשמיים

כ ' הנמל של שני המגדלים של חיפה ' .

29

הבנייה ואיוש שני המגדלים היו שני השלבים החשובים ביותר בביצוע התכנית הכללית
.

העות ' מאנית  ,שעיקרה

השלטתם מחדש של חוק וסדר בענייני הספנות של החוף הסורי  -ארץ -

:

ישראלי  .אך באותה מידה היתה לכך חשיבות רבה להבטחת הסדרים כספיים יציבים לתחזוקה
הקבועה של הבניינים ולצורכי חיל  -המצב שבהם  .הקשר בין חיפה לפרובינציה ( ' ץ  :אלת ' ) של

דמשק ולמחוז ( ' ס נ " ק ' ) של לג ' ון  ,שהיה ממילא רופף ביותר  ,ניתק  ,ומפרץ  -חיפה כולו סופח
לפרובינציה של

~צידון .

לפי אותה תפיסה  ,השטח מדרום להר  -הכרמל  ,שנכלל קודם לכן

בפרובינציה של דמשק  ,המשתרע עוד

כ 25 -

ק "מ דרומה עד טנטורה  ,גם הוא סופח לצידון  .ביסוד

השינויים האלה במיבנה המינהלי היה לא רק הגיון אדמיניסטראטיבי וצבאי ; היו להם גם הבטים
פיסקאליים  -כלכליים  .החל מחודש מארס  , 1723כשנשלם בניינו של המגדל הראשון ונקבעו בו

חיל המצב ותותחיו הלכה למעשה  ,היה הוואלי של צידון רשאי לגבות את כל דמי המכס ( ' 2מ

בחיפה .

30

רכ ' )

משמעות ההכללה של נמל זה בפרובינציה של צידון לא היתה רק הכנסה נוספת למושל ,

ומכאן תמרתן לשמור עליו בתחום השגחתו למעשה  ,אלא היה לכך גם יתרון עקיף עבורו  :בעוד

שבעבר פרקו חלק מסחורות הייבוא לארץ  -ישראל בחיפה  ,כדי להתחמק ממיסוי בנמל עכו הקרוב
( שם הקפידו יותר לבצע את המדיניות הפינאנסית של ' השער העליון ' בגלל הקירבה לצידון
והתלות המינהלית בה )  ,לא נותר עתה כל ערך לשיקול זה בעיניהם של קברניטי ספינות  -הסוחר
שהגיעו מאירופה  .מעתה לא היה בפריקה וטעינה בחיפה משום עבירה על החוק ( על יתרונותיה

וחסרונוהיה )  ,אלא זו הפכה להיות לחלק מן המערכת התחבורתית הממוסדת  .ההגנה והשירותים
המינהליים שניתנו לעוגנים בחיפה מעתה ואילך  ,היה בהם למסד את עניין הקברניטים בחיפה ,

ץ)( 2

גרוש מתקציב ה  -מאל  -י  -מירי  . 270 -271 ,קק vol . 10164 ,

27

הסכום של

28

1 -Hamid 1 13352 ; Maliye-den mfidewer ,ם Emiri Tasnifi , Abd
~
~
 . 16ק  . vol . 2528 ,שכר ששולם לחיילים שהוצבו שם  ,נזכר כבר ב Maliye-den maaewer, vol . , 1726 -

6 , 812

m ~ devver ,

Maliye-den

Ba bakanilk Ar ivi , Istanbul

411ן ,

 . 278ק 10165 ,
29

1 ] Emiri Tasnifi , Ahmed 111 , 12716ג
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 . 287ק vol . 10165 ,

mUdevver ,

Maliye-den

השלטון העות ' מאני  -מחדש פניה של רצועת החוף

ממש כמך בעכך  .כך החל להתהוות שינוי איטי במערכת הסחר הבינלאומי לאזור זה  ,שינוי שקיבל

תנופה מרשימה והתפתחות רבה בשנים הבאות .

ן3

הצירוף של שיקולי בטחון ושיקולים פינאנסיים מאפיין את המדיניות העות ' מאנית ביחס

לשיקומה של חיפה גם בתחומים אחרים  .אחרי בניית המגדלים והסדרת מעמדה המינהלי  -פינאנסי
של חיפה  ,פנה ' השער העליון ' לעסוק בהיבט הדמוגראפי של תכניתו  .נבדקו דרכים שונות כדי

להגדיל את אוכלוסיית האזור  .לכל מי שיתיישב בחיפה ויבנה שם את ביתו  ,הובטח פטור מתשלום
המסים הרגילים וכן מתן חלקות  -אדמה לעיבוד ללא תשלום  .גם את הבנאים הנוצרים שנתמנו
לפקח על מלאכת הבנייה עודדו להישאר שם

בקביעות .

32

אך הצעד המרשים ביותר בכיוון זה היה

העברתם של כמה תריסרים של אנשי  -צבא  ,פרשים ( ' ספאהים ' )  ,למגורי  -קבע בחיפה  .לצעד זה לא
התייחסו כאל סתם אמצעי נוסף להגדלת האוכלוסיה המקומית  ,אלא בעיקר כתוספת של גורם
צבאי יציב וקבוע לצד היחידות הסדירות שהוצבו במקום ואשר היו מעצם טבען ניתנות להעברה

למקומות אחרים  .גם מניע צבאי טהור היה ליוזמה זו  :חיל  -המצב העות ' מאני שהוצב בחיפה היה

מורכב בעיקרו מאנשי  -ארטילריה  ,שהרי תפקידו העיקרי היה להעמיד לרשות השלטונות במקום
כוח  -אש חזק  ,המסוגל לכסות שטח גדול ככל האפשר של המפרץ  .עם זאת  ,היחידות הללו כמעט

שלא היו מסוגלות להגן על חיפה מפני התקפות מכיוון היבשה  ,כלומר מן האגף או מן העורף  .לא
היה זה שיקול בעלמא

שבטי  -בדווים מסביבת צור ניצלו את העובדה שחיפה חסרה נוכחות

:

צבאית משמעותית  ,ותוך כדי נדידתם

השנתית דרומה נהגו לערוך פשיטות על חיפה ותושביה .

בכדי למנוע בעדם נדרשו יחידות צבאיות מטיפוס שונה במקצת  ,חיל  -רגלים

33

( ' יאניע ' ארים ' ) או

פרשים ( ' ספאהים ' )  .נראה  ,כי הנוכחות המזערית של חיילים רגליים  ,שדווח עליה כבר ב  , 1725 -לא
היתה

מספקת .

34

לשם תיקון מצב זה פורסם צו  ,לפיו נצטוו כל ארבעים ואחד הספאהים של מחוז

לג ' ון לעזוב את מקום מגוריהם ולעבור לחיפה לצמיתות  .אם כי ציפו מפרשים אלה  -כמו

מחיילים סדירים אחרים בצבא העות ' מאני  -שיצייתו להוראות  ,נראה כי נדרשו תמריצים נוספים
כדי לחייב אותם לכך  .בצו נקבע  ,שכאשר הם יתיישבו בחיפה  ,יהיו משוחררים מרוב חובות
השירות הרגילות שלהם

:

שלא כמו ספאהים אחרים ברחבי האימפריה  ,הם לא ייקראו לשירות

פעיל בחזיתות רחוקות  .יתר על כן  ,הם אפילו לא יצטרכו להתייצב לשירות ולהשתתף במה שהיה
נהוג כל שנה בארץ  -ישראל  -ללוות את שיירת עולי  -הרגל

( החג ' )

בדרכה מדמשק למכה

ובחזרה  .הם יופקדו על הבטחון באזור חיפה ועל הגנתו מפני שבטי הבדווים הנודדים או מפני
סכנות אחרות  ,ותמורת זאת ישוחררו מכל המסים שנהג האוצר לגבות מהם עד אז  .לעומת זאת  ,אם

יתגלה מקרה של חוסר  -ציות  ,הרי אותו ספאהי אשר יסרב לעבור ממקום מגוריו הנוכחי  ,תישללנה
ממנו האדמות שברשותו ותצורפנה לרכושם של חבריו הצייתנים

יותר .

35

מדיניות זו הוכיחה את

עצמה  :בשנות העשרים התיישב מספר לא מבוטל של ספאהים בחיפה  ,שם בנו את בתיהם בקירבת
המגדלים  ,סיירו באופן סדיר בדרכים הסמוכות וללא ספק תרמו ליציבות ולסדר היחסיים

כך ראה

כהן ( לעיל  ,הערה

31

על

32
33

על  -ידי הקונסול הצרפתי במכתבו מצידון ביום

הם כונו בשם ' ערבים ' ) ( Arabes

,

1 1 1020
34

:

קלע)

. 132 - 129

 . 316ק  . 195 ; vol . 10168 ,ק Maliye- den mUdevver, vol . 9910 ,

 , ) 19עמ '

באזור .

15

בפברואר

, 1718

 . 21 . ,מ/ 14אג

"

 . 316ק  mUdevver, vol . 10168 ,ת ט Maliye -

35

שם  ,כרך  , 9910עמ '

. 188 - 187

אמנון כהן

הר הכרמל  ,רישום

מן המאה הי " ח

מאידך  ,התעוררו כמה מחלוקות בלתי  -צפויות בין הספאהים לבין ההנהגה המקומית של

הכפר .

הפרשים הללו משכו חלק מבני הכפר לתעסוקה על האדמות שניתנו להם לעיבוד  ,ובכך חיבלו
בסמכות של מנהיגי המקום ופגעו בהכנסתם  .נראה כי הסכסוך היה רציני  ,שכן מושל צידון עצמו

נאלץ להתערב בו אישית  .כשהגיע לחיפה בסוף שנת  , 1725כינס מושב מיוהד של בית  -הדין
השרעי במגדל המערבי  ,עד שהסדיר את

הנושא .

36

מדיניות ההתיישבות הזו המשיכה לשאת פרי

במשך כעשור שנים  ,עד שהוואלי של צידון לא ראה עוד צורך בעידוד הכספי וביטל את הפטור
ממס ממנו נהנו הספאהים עד אז  .כאשר מושל זה  -אברהים פאשא  -הוחלף  ,מצב העניינים לא

שופר  ,כי יורשיו המשיכו לגבות מסים מן הספאהים הללו  .כתוצאה מכך עזבו כמה מהם  ,לפחות ,
את חיפה וחזרו

ללג ' ון .

' השער העליון ' חזר ופירסם פירמאנים שעניינם בשכנוע המושלים

והספאהים להמשיך במערכת היחסים הישנה שהיתה לברכה לכל הנוגעים בדבר  .העובדה שצווים
אלו חוזרים ונשנים  ,מצביעה על כך שמידת הציות להם היתה

מוגבלת .

37

ההתפתחות ההדרגתית והשגשוג של חיפה  ,אשר נבעו מן המדיניות העות ' מאנית של ביצור
האזור הרגיש של המפרץ  ,תהליך זה מאחר שקיבל תנופה לא היה אפשר עוד לעצרו  .הוא תאם את

ההתפתחויות הכלליות שהתרחשו בארץ  -ישראל במהלך המחצית השנייה של המאה  .התפקיד
הישיר של הממשלה המרכזית היה פחות ברור בשנים אלו  ,כאשר האינטרסים של האימפריה
()7

והמאמצים שלה כאחד הופנו הרבה יותר כלפי שדות הקרב של אירופה  .שליטים מקומיים  ,שאמנם
פעלו במסגרת המינהלית הכללית הרשמית  ,המשיכו ותרמו להפיכת מדיניות הפיתוח הקודמת

36

שם  ,כרך

 , 10168עמ '

. 316

37

מוהימה  ,כרך  , 142עמ '

. 42

השלטון העות ' מאני  -מחדש פניה של רצועת החוף

למציאות מוצקת בעלת הישגים לטווח  -ארוך  .בהקשר זה יש להזכיר קודם כל את דאהר אל  -עמר .

38

בשנות השלושים והארבעים השתלט על כל חלקה הצפוני של ארץ  -ישראל  ,בין ים  -כנרת למפרץ -

חיפה  ,שנכלל באזור החכירה שלו  .ואילו במחצית שנות הארבעים הוא נהיה גם למלתזם של עכו

וסביבתה  .אף  -על  -פי שהמפקד הצבאי של חיפה נתמנה על  -ידי הוואלי של צידון  ,הרי שנהג לציית
להוראות של דאהר  .עד שנת

1757

היה דאהר אל  -עמר השליט דה  -פקסו על הים והיבשה

כאחד ;

אנשיו פיקחו למעשה על התנועה בים של סחורות ונוסעים  ,כשהם נותנים הוראות לקברניטים אם
לפרוק בחיפה או להמשיך לנמל עכו הקרוב  .באותה שנה שם דאהר קץ לחריגה המינהלית  ,שהיתה

עד אז לגבי חיפה  :יחידה מאנשיו הצליחה להטעות את מפקד המצודה  ,להשתלט עליה ולהעביר

הציב דאהר את אחד מקציניו בתור המפקד החדש .

חלק מן הארטילריה הכבדה שלה לעכו  ,שם

39

בתחילת שנות השישים  ,אחרי מספר נסיונות  -נפל להחזיר את השליטה בחיפה מידי דאהר  ,נכבשה
לבסוף חיפה בכוח על  -ידי כוחות שנשלחו בצו מדמשק  ,ומייד לאחר  -מכן  -בעקבות פקודה

רשמית אחרת  -נתמנה מכובד מקומי אחר  -יריב מר של דאהר -

כמושל וכחוכר שלה .

40

אך

דאהר לא התכוון כלל לוותר  :הוא כתב לוואלי של צידון ודרש בתוקף שחיפה תוחזר לרשותו ; הוא

פנה אל הקונסול הצרפתי בצידון שיעזור לו לשכור את השירותים של שכירי  -חרב מצרפת או

מאיטליה  ,ולבסוף נאלץ להשתמש בדרך הישנה והבדוקה של שימוש בכוח צבאי  .הוא ניסה

להסתער על המצודה  ,אך ללא הועיל  .אחר  -כך העלה את הכפר חיפה באש ( ' שני סוגים של כפר
אשר יוצרים מעין רובעים של מבצר חיפה '  ,כדברי הקונסול הצרפתי בדיווח שלו )  ,שלח את חייליו

לשדוד את המנזר הכרמליטי הסמוך ושם מצור על המבצר  .חיל  -המצב בחיפה נכנע באמצע ינואר

כתמורה להתחייבות רשמית שיינתן להם לסגת  ,בלתי  -חמושים  ,לדמשק  ,ודאהר היה שוב השליט
הבלחי  -מעורער של חיפה  .הקונסול הצרפתי  ,אשר מן הדין  -וחשבון המפורט שלו שאבנו את עיקרי
התיאור שלעיל  ,סיכם אפיזודה זו כלהלן

:

' השיח ' דאהר מחזיק לחלוטין במבצר [ ושלטונו

מתאפיין ] בשלווה הגדולה ביותר האפשרית ' .
עובדה זו היה דאהר לשליט הרשמי שלה  .הוא מינה מושל נוצרי לנהל אותה עבורו ואז פנה לפתח
41

חיפה שוב סופחה לפרובינציה של צידון  ,ומכוח

את חיפה על  -פי אותם קווי הפעולה הקודמים שלו בעכו  :הוא משך ואף הביא עמו לשם תושבים
חדשים רבים ( חלק ניכר מביניהם היו נוצרים )  ,דאג לחפור בארות  -מים חדשים להבטחה סדירה

של מי  -שתייה  ,בנה מחדש את הכפר במקום אחר  ,כ  2 -ק " מ דרומית  -מזרחית למקום הישן  ,הקיף
אותו בחומה חדשה ואפילו הקים שוק קטן במטרה לספק את הצרכים של ספינות מאירופה בבואן

לבקר במפרץ .

42

דאהר עצמו  ,אם כי התגורר בקביעות בעכו  ,לא היסס לנצל את יתרונות השגשוג

הכלכלי של חיפה כדי להשיג כמה טובות  -הנאה לעצמו  .עם מותו בשנת

על קורות חייו ראה

:

כהן
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ערך הקאדי רשימת -

( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ ' . 53 - 30 , 19 - 7
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רשימת הנכסים שהותיר אחר מותו דאהר אל  -עמר בעכו  ,בצידון ובחיפה

השלטת העות ' מאני  -מחדש פניה של וזחנה החוף

מלאי של כל רכושו  ,וממנה עולה שצבר את הנכסים הבאים בחיפה

:

שלוש חנויות  ,שלושה

מחסנים  ,טחנת  -קמח  ,שני בתים וגן עצי  -פרי  .רשימת הנכסים של המושל הנוצרי שמינה שם ,
מרשימה עוד

יותר .

43

ברבע האחרון של המאה הי " ח התפתח נמל עכו ביתר אינטנסיביות  ,שכן עכו היתה עתה לא רק

העיר הראשית דה  -פקסו של השליט המקומי דאהר אל  -עמר  ,אלא גם הבירה דה  -יורה של מושל
פרובינציית צידון  ,ג 'זאר אחמד פאשא  .דבר זה עלול היה אולי להשפיע על חיפה  ,שלא יכלה -
למרות מצבה הגיאוגראפי העדיף  -להתחרות בעכו בכל הנוגע בתכניות פיתוח ובהקצבות
כספים למימושן של תכניות אלה  .עם זאת  ,מכיוון שחיפה נמצאה במרכז תחום פעולתו של ג ' זאר

ונחלותיו  ,היא נהנתה לפחות מחלק מתשומת הלב המינהלית ומהעדפה עניינית  .על החשיבות
הכלכלית והמינהלית הגוברת של חיפה מעידה באופן ברור העלייה החדה בתחזית ההכנסה

הצפויה משם  :בעוד שבאמצע שנות השישים  ,בשלטונו של דאהר  ,היתה ההכנסה המשוערת

750

גרוש ( '2רוש ' ) ממס שנתי ( ' מאל  -י  -מיר " ) לאוצר  ,ג ' זאר קיבל על עצמו להעביר לאוצר  3 , 000גרוש
נוספים לשנה ובנוסף לכך עוד תשלום מזומן ( ' מאל  -י  -מעאו ' לה ' ) של 5 , 000

גרוש .

44

כעבור

כ 25 -

שנה  ,כשהוכנה רשימה המפרטת את ההכנסה שהצטברה משטחי שליטתו השונים של ג ' זאר  ,צוין

בה שהמקאטעה ( יחידת המיסוי ) של חיפה תרמה מעל ל  20 , 000 -גרוש לשנה  45 .במלים אחרות  ,אין
צורך להבין את התחייבותו של ג ' זאר לשלם יותר מ  3 ,000 -גרוש כקרבן גדול מצידו  ,מכיוון שהוא

הצליח לגבות פי חמישה מאותה יחידת  -מיסוי  .במידה מסוימת ניתן לייחס זאת למנגנון מינהלי
יעיל יותר  ,אך את רוב הגידול בדמי המס שנגבו יש לייחס להתפתחות הכלכלית של חיפה בשנים

אלו וקודם  -לכן .
סיכום ומסקנות
החשיבות העולה של יפו וחיפה לא היה בה כדי להחליף את התואר הרשמי שלהן  ' -כפר ' -

בכינוי נכבד יותר  ' -עיר '  .הדבר נבע אולי משמרנות מינהלית  ,וכן מהעדר מידע מעודכן בידינו

:

הרישום ( ' תחריר ' ) של ההכנסות הצפויות מתושבי הארץ חדל החל מראשית המאה השבע  -עשרה

ולא נתחדש אלא לקראת הרבע האחרון של המאה הי " ט  .הואיל וכך  ,גם אם נשתנה מעמדן

מ ' כפר '

ל ' עיר '  ,אין באפשרותנו לדעת זאת  ,כי לא מצויות רשימות של כפרים או ערים לכל תקופת הביניים
הארוכה הזאת  .בכל זאת  ,לא היה ספק  ,אפילו בזמן ההוא  ,לגבי עלייתם בדרגה ובחשיבות של שני
הכפרים הללו  .שוב אין הם מוזכרים במסמכים עות ' מאניים מן המאה השמונה  -עשרה כ ' כפר '  ,אלא
כ ' המצודה

של  ' ( ' . . .קלעה  -סי ' ) .

בכך יש להעיד על מעמדו החדש  ,שונה וחשוב מזה של כפר -

' קריה '  ,כפי שעדיין נקראת יאג ' ור  ,למשל  .לשון אחרת הננקטת כלפי חיפה היא
('

"

29לה  -י

חיפה ' ) .

46

גדולה מכפר  ,אם כי לדרגת עיר לא הגיעו  ,לפחות לא באופן
43

ג ' ודת מאליה ,

44

שם . 16842 ,

רשמי .

. 29680

ניתן לתאר דוגמה דומה מאוד בתולדות יפו ממד אחרי שיקום המצודה שלה בשנת

מאל  -י  -מירי הקודמת שלה -

8 , 052

גרוש  -נוספו עוד

11 , 948

גרוש 9530 , .
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שני המקרים בהם דנו לעיל לא היו יוצאי  -דופן כלל בתנאים שונים במקצת  ,אך דומים ביסודם ,
נבנו מצודות אחרות במאה הי " ח לאורך החוף של ארץ  -ישראל וסוריה  -טנטורה  ,עכו  ,צור ,

צידון  ,ביירות  .על אף שעניינו של המינהל העות ' מאני בפעולות בנייה אלה היה מיסודו צבאי

מובהק  ,הרי בניית הביצורים האלה הסתכמה בהרבה יותר מכך  .המקרים של חיפה ויפו  ,וכן גם

המקרים האחרים שנגענו בהם  ,ראשיתם בתיקון ושיפור בעלי אופי בטחוני והמשכם בתחומי  -חיים
ומינהל אזרחיים מובהקים  .בד  -בבד עם התגברות הבטחון גילו תושבי המקום ( ואחר  -כך

זרים )

עניין מחודש להתיישב שם  .הצמיחה הכלכלית באה בעקבותיה של האוכלוסיה שהוחזר לה

הבטחון  ,וזה מצידו הגביר את חשיבותם של אותם מבצרים עצמם  .שודדי  -הים לא נעלמו ממזרח
הים  -התיכון מייד עם הצבת התותחים מרחיקי הירי וחילות  -מצב מרשימים יותר באזורי  -מפתח

אלה לאורך החוף  .רק במחצית השנייה של המאה הי " ח  ,כשעמדה כבר שרשרת מצודות חסונות

שנתמכו בגורמים ניידים בצורת יחידות  -צי מקומיות  ,אלה שהוקמו על  -ידי דאהר

וג ' זאר פאשא ,

47

רק אז היתה לפעילות הצבאית משמעות של ממש  .אך דווקא באותם ימים הופיעו איומים חדשים ,

בצורת כוחות  -צי אירופיים מאורגנים  ,שנעשו בולטים וחשובים ביותר במאה

הי " ט .

לסיכומם של דברים  ,יש להצביע על שלוש מסקנות העולות מסקירת המדיניות של

העות ' מאנים בחוף הארץ  -ישראלי בתקופה הנסקרת  .ראשית  ,אף  -על  -פי שאותן מאתיים וחמישים
שנה מתוארות בספרי ההיסטוריה  -ובצדק  -כתור הירידה של האימפריה העות ' מאנית  ,ירידה

שנתנה אותות עמוקים גם בארץ  -ישראל  ,הרי בכל האמור ברצועת החוף מתאפיינת תקופה זו
בכמה הישגים חשובים בתחום הבניין  ,הפיתוח

והבטחון .

שנית  ,בהקשר רחב יותר  ,בפרספקטיבה של חמש מאות שנים ומעלה של שליטה מוסלמית
בארץ  ,עד לשנת

, 1800

הרי ודאי שיש לראות את השלטון העות ' מאני כתופעה חיובית  :הוא הפך

על פניה את המדיניות המוסלמית  -ממלוכית המסורתית של הריסת החוף והחליפה במגמה לפתחו .
מבחינה זו  ,לא עוד ניתוק צבאי וכלכלי של ארץ  -ישראל מאירופה היה המאפיין העיקרי  ,אלא
יצירת תשתית לחידוש הקשרים הללו  ,על כל העשוי לנבוע

מכך .

ומכאן עולה מסקנה שלישית  ,שחודה מופנה לא כלפי העבר  ,כשתי קודמותיה  ,אלא דווקא

לעתיד לבוא  :המאה התשע  -עשרה ידועה לכול כתקופה שבה נפתחה ארץ  -ישראל ( כמוה כחלקים

אחרים של הלבאנט ) בפני חידושי הטכנולוגיה והתרבות האירופיים  ,כראשית תור ההתמערבות

והמודרניזאציה  .שנים רבות אף מקובל היה לראות בשנת

- 1799

פלישת נפוליאון למצרים -

את נקודת המשבר והמיפנה  ,את סיומה של תקופה וראשיתה של אחרת  .אין ספק  ,כי עיקרו של
תהליך ההתחדשות והתעוררות אירע במאה התשע  -עשרה  ,אולם את התחלותיו של תהליך זה יש

לראות בשנים שקדמו לכך  .השינויים שאירעו ברצועת החוף של ארץ  -ישראל בין יפו לעכו ,

ובעיקר בחלקה הצפוני של רצועה זו  ,לא רק בישרו את שעתיד לקרות ; יש לראות בהם הנחת
יסודות לתהליכים שהתרחשו מאוחר יותר  .באופן פראדוכסאלי היה בפיתוח מבצרי החוף של

ארץ  -ישראל משום חיזוק השליטה והנוכחות העות ' מאנית בחבל  -ארץ זה  ,אך גם יצירת תנאים
74

לחידוש ולהעמקת הקשרים עם אירופה  .קשרים אלה  ,שהביאו פיתוח וחידושים במאות התשע -
עשרה והעשרים  ,הם גם אלה שטמנו בחובם את זרע הריסתה של האימפריה

47

על פרשה זו ראה כהן

( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ ' . 291 - 290

הזאת .

