תמורות בסחר של מירה הים התיכוו
בשנים 135081200
דוד

לעקבל

א  .מבוא
בתקופה שביל ראשית המאה

ה 13 -

לבין אמצע המאה

ה 14 -

לערך התחוללו תמורות

נרחבות ומכריעות בסחר הים  -תיכוני בכלל  ,ובסחר של מזרח הים התיכון  ,של הים
השחור ושל עורפם היבשתי -

בפרט .

ן

בסוף המאה שעברה הציג וילהלם הייד

תמונה כוללת של ההתפתחויות באזור גיאוגרפי זה למן המאה השישית ועד המאה
השש  -עשרה  ,ובעקבותיו הלך אדולף שאובה  ,שהתרכז בתקופת מסעי הצלב  ,וליתר

דיוק  -למן המאה העשירית ועד

לשלוש  -עשרה .

2

מחקריהם  ,ובעיקר זה של הייד ,

הם מפעלים מרשימים בהיקפם הגיאוגרפי  ,בריבוי המידע ובניתוחו  ,וכן בניסיון

להציג תמונה רחבה וכוללת ככל האפשר של התפתחות הסחר במזרח הים התיכון .
למרות גילויים של מקורות חדשים רבים מאז נכתבו ספריהם  ,וחרף פירסום מחקרים

,

שונים ושינויים חשובים בגישות המחקריות  ,נדיין נזקקים החוקרים לעתים קרובות
לספריהם של שני חוקרים אלה  ,מה גם שעד כה לא פורסם כל מחקר חדש בעל
ממדים נרחבים דומים  ,להוציא את מחקרו המקיף של אליהו אשחור  ,העוסק בימי -

הביניים המאוחרים .

3

ניתן לטעון  ,כמובן  ,שטרם הגיעה העת לעריכת סינתזה כזאת

;

אולם גם אם כך הדבר  ,אין זה פוטר אותנו מלבחון שוב ושוב את כיווני המחקר

חדשות .

ולנקוט גישות

הייד  ,שאובה וחוקרים רבים אחרים בעקבותיהם שיחזרו את הסחר במזרח הים
התיכון  ,או היבטים מסוימים שלו  ,בהסתמכם בעיקר על הסכמים שבין מדינות ובין
שליטים  ,בירור של מעמד הסוחרים  ,טיפוסי החוזים שביניהם והסחורות שעברו תחת
ידיהם  .לעיסוק בנושאים אלה נוספו תחומי מחקר חדשים  ,בעיקר בארבעים השנים
האחרונות  .לדוגמה התרחב הדיון בסוגי הספינות ששטו בים התיכון  ,בזיקה שבין

רוחות וזרמים לבין נתיבים ימיים ועונות השיט  ,בתזונה של המפליגים בים  4 ,וכן דיון
1

הביבליוגראפיה וההפניות לספרות המחקר מיועדות למידע כללי בלבד

;

תשתית מלאה של

מקורות ומחקרים תופיע בנוסח הסופי של המחקר  ,העתיד להתפרסם בשפה
2

ראה

:

הייד

3

ראה

:

אשתזר  ,סחר הלבאגט .

4

ראה  :פראיור

;

שאובה  .מחקריהם התבססו אך ורק על מקורות שראו
;

האנגלית .

אור .

מחקרים רבים על תזונה התפרסמו בכתב  -העת ' אנאל '  ,והמחקר בכיוון זה קיבל

עידוד רב מן האסכולה הקרויה על שמו .
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בחומרי גלם שנסחרו  ,כגון הכותנה  ,ובתעשיות שצרכו

אות. 7

5

לאור הבעיות

הכלכליות והמוניטאריות של ימינו  ,גבר גם העניין בטביעת מטבעות  ,מקבר לתחום

הנומיסמטיקה ( מחקר המטבעות כשלעצמו)  ,והחלו להתחקות אחרי השימוש בהן ,
היקף המחזור שלהן וכן אחרי סחר המתכות היקרות  -כל אלה בזיקה להתפתחות
של המסחר והכלכלה

בכלל .

6

ברבים מן המחקרים הללו מושקע מידע חדש רב ,

שנשאב בעיקר מארכיונים של ערי המסחר

המערביות .

אולם על אף הפריית המחקר באלפי מאמרים וספרים  ,נשארו בעינן  ,בדרך כלל ,
הגישות והתפיסות היסודיות של הייד ושאובה  .על מנת לשחזר נאמנה ולהסביר את

ההתפתחות שאירעה בסחר הים  -תיכוני בתקופה הנידונה כאן  ,לא די בשילוב
המקורות והמסקנות שהוצגו במחקר החדש  .מן הדין  ,לעניות דעתי  ,לאמץ גישות
ותפיסות חדשות לחלוטין  ,שתאפשרנה בחינה מעמיקה של מבנים ותהליכים  -הן
בכל אחד מאזורי הים התיכון  ,והן במרחם הזה בכללו  .הדברים הקצרים שלהלן ,
השאובים מתוך מחקר הנמצא בעיצומו  ,מכוונים לשרטט בקווי יסוד ביקורת על דרך
המחקר המקובלת  ,מצד אחד  ,ולהציע תמונה כוללת  ,ולו בתמצית  ,של התמורות
העיקריות שהתרחשו בשנים

1350 - 1200

לערך במערך הסחר של מזרח הים התיכון

 -מצד שני  .עם זאת  ,לא נעסוק כאן בכל התופעות שהיו קשורות לתמורות

*

הללו .

*

כדי לכוון את המחקר לאפיקים חדשים  ,נבדוק תחילה את הגישות והתפיסות

המקובלות  ,ונעמוד על העברת ההדגשים והשינויים הרצויים  .מן הדין להתמקד
בארבעה נושאים עיקריים
( )2

)1( :

המבנה הכללי של מערך הסחר במזרח הים התיכון

התיפקוד של אזורי המזרח ותרומתם למערך זה

במסגרת הסחר

הים  -תיכוני ; ( ) 4

; ( )3

;

סוגי הסחורות וטיבן

הזיקה בין סהר לבין אמצעי תובלה ונתיבי

שיט .

ב  .ביקורה על המחקר

.1

המבכה הכללי של מעיד הסחר במזיח הים התיכוו

להוציא חוקרים  -מזרחנים מעטים  ,המסוגלים לגשת במישרין הל למקורות של המזרח

הדובר ערבית או יוונית והן לאלה של המערב  7 ,נערך מחקר הסחר הים  -תיכוני רובו
ככולו בידי חוקרי המערב  .לעובדה זו השלכות חשובות  .המחקר מדגיש מאוד את

מאזאוי.
לז  -מילר.

5

ראה

:

6

ראה

:

7

ראה  :גויטיין  ,כהן ואשחור  .גויטיין לא נזקק ישירות למקורות מערביים  ,אך התייחס אליהם לפי
הצורך  .אסתור ערך סריקות נרחבות בארכיונים של ערי המסחר במערב  ,וגילה בהם מידע נרחב

וחשוב .

תמורות בסחר הים התיכון

ן
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היחסים הכלכליים הדו -צדדיים והדו  -קוטביים בין מערב למזרח  ,ותיאור זה כלל אינו

מבטא את המורכבות של המערך המסחרי הים  -תיכוני  ,שעוד נעמוד עליו בהמשך .
מכל מקום אין ספק  ,שהגישה המקובלת  ,שאימצוה למעשה גם מזרחנים העוסקים
בנושא  ,מעוגנת במידה רבה בהיסטוריוגראפיה המסורתית  ,שמגמתה
אירופי -צנטרית
ונוצרית קאתולית או פרוטסטאבטית מובהקת ; גישה זו
מדגישה  -אם בגלוי
ובמודע ואם לאו  -את הניגוד התרבותי והדתי ואת העימות השורר בין האזור
המכונה ' המערב '  ,דהיינו ארצות מערב אירופה  ,מרכזה ודרומה  ( -להוציא אפוא

את התחום הסלאווי והבאלקאני) לבין ' המזרח '  ,קרי ארצות האסלאם

וביזאנטיון .

מן הראוי לשים לב  ,שעל -פי תפיסה זו  ' ,המזרח ' אינו בגדר ציון גיאוגרפי בלבד ,
אלא גם ביטוי ליחס ערכי שלילי לאזורים שמחרן לתחום ' המערב'  ,וזאת משני
טעמים :

ההנחה החבויה ששורר עימות מתמיד בין מערב למזרח  ,והאמונה

המבצבצת פה ושם בעליזוות המערב  ,אולי כבר החל מן המאה ה . 11 -

הגישה לארצות

האסלאם בתקופה הנידתה כאן ניוונה לא מעט מעצם עריכתם של מסעי הצלב ומן
העימות בין נוצרי המערב הלאטיניים למוסלמים  ,שנמשך גם לאחר היעלמן של

המדינות הצלבניות ב . 1291 -

נוסף על כך שרר עימות בתחום הדתי בין ביזאנטיון לבין

הנצרות המערבית  ,ולא פעם פרצו פעולות אלימות בין האימפריה הביזאנטית לבין

מעצמות ימיות מערביות בגלל ביגודי אינטרסים כלכליים ומדיניים  .יחד עם זאת יש
לכור  ,ששוני ועימות שררו גם בתוך המערב עצמו  ,כמו בין המעצמות הימיות
והמסחריות לבין עצמן  ,כשם ששררו גם במזרח עצמו  -תופעות שלא ייחדו דווקא

את היחסים שבין מערב למזרח  .והעיקר  :לטווח ארוך  ,התבסס המערך המסחרי הים -

תיכוני  ,כמו כל מערך מסחרי  ,על שיחרף פעולה בין אלה שפעלו במסגרתו  ,למרות

השוני והעימות בתחום המדיני  ,הכלכלי  ,הדתי או התרבותי וחרף הבדלי המנטאליות .
הגישה הדו -קוטבית  ,על המשתמע ממנה  ,משתקפת גם בהערכה של הכוחות

שפעלו בכלכלת הים התיכון ושל המאזן שנוצר כתוצאה מכך  .אין ספק  ,כפי שעוד
נראה בהמשך  ,שבכלכלת המערב מאז המאה

ה 11 -

ניכרו צמיחה מהירה  ,דינאמיות

יסרה וגילויי תמה וחדשנות בתחומים שונים ומגוונים  ,שאין דומה להם בארצות
האסלאם או בביזאנטיון  .כתולדה מכך קנו לעצמם אנשי המערב עליונות במערך
המסחרי של מזרח הים התיכון דווקא בתקופה הנסקרת  .עם זאת  ,היה זה תהליך
הדרגתי וממושך  ,שמן הדין להגדירו במדויק מבחינת שלביו  ,ביטוייו והכרונולוגיה

שלו בכל אחד מאזורי המשנה של המרחב הים  -תיכוני  .אין הצדקה לדבר אפוא על
' נחיתות ' כלכלת המזרח לעומת כלכלת המערב  ,לא באופן כולל ואף לא תוך אבחנה

בין מזרח מוסלמי למזרח ביזאנטי  .מעבר לשוני המהותי בהתפתחות הכלכלית של

האזורים שלחופי מזרח הים התיכון  ,חשובה אף העובדה  ,שהמרחב הים  -תיכוני היה
תחום אחד בלבד לפעילות הסחר של ארצות האסלאם  :ממזרח השתרע מרחב יבשתי

עצום  ,אשר גם בו היו ארצות אלה משולבות  ,מבחינה כלכלית בכלל ומסחרית בפרט .
קיצורו של דבר  ,אין לראות בארצות אלה מעין סניף יבשתי של הים התיכון או רק

14

ן

דוד יעקבי

זה .

אזור לצבר לסחר עם המערב  ,למרות חשיבותו של סחר

8

ההערכה בדבר ' נחיתות ' ו ' סבילות ' מזרחיות מבוססת לא רק על המקורות  .היא
יונקת לא מעט  ,כמדומה  ,מן הגישה הדו  -קוטבית האמורה  ,שבה מובלעת אבחנה בין

ארצות ' מפותחות '  ,קרי אלה של המערב  ,לבין ארצות המזרח הנחשלות או
ה ' מתפתחות '  ,אם לדבר בלשון נקייה  .ביטוי להערכה שלילית זו ניתן למצוא  ,למשל ,
בדיון בכלכלה הביזאנטית  .למרות השינוי המשמעותי בגישה לביזאנטיון בארבעים
השנים האחרונות  ,עדיין דבק באימפריה אדירה זו  ,שהתקיימה במשך

1100

שנה

ויותר  ,קורטוב מן הדימוי השלילי הכפול שעוצב בידי אנשי ההשכלה של המאה

דהיינו  ,דימוי של אימפריה רומית מאוחרת ומתנוונת  ,ומעין אב  -טיפוס

ה ; 18 -

לאימפריה העות ' מאנית  ,כפי שראוה אנשי המערב באותו זמן  .ביטוי מובהק לגישה זו
ניתן למצוא בתיאור המקובל של חדירת הערים המסחריות האיטלקיות לתחום
הביזאנטי  .בשנת

% 082

העניק האימפראטור אלכסיוס הראשון לוונציאנים חופש סחר

ברחבי האימפריה  ,ופטור ממסים ומכסים בחלקים ברחבים ממנה  .פעולה זו תוארה
לא פעם כפתח להשתלטות של האיטלקים על הכלכלה הביזאנטית וכראשית

ההידרדרות הכלכלית  -של האימפריה  ,שתרמה תרומה מכרעת לנפילתה בשנת

מחקרים

. % 453

חדשים בודדים  ,לעומת זאת  ,מצביעים על העוצמה הכלכלית של

האימפריה  ,מצמצמים במידה ניכרת את השפעת האיטלקים על המשק הביזאבטי
ועומדים על ההיבטים החיוביים שלה  ,כגון הזרמת הון שהביאה להפריית הפעילות
התעשייתית בערים מסוימות ולשיתוף פעולה עם בעלי קרקעות גדולים ויצרנים
מקומיים  .ההערכה המחודשת של השפעת המעצמות המסחריות האיטלקיות חייבת
גם להביא בחשבון  ,כי ביזאנטיון לא היתה היעד היחיד למסחרן של מעצמות אלה
הן פיזרו את משאביהן המצומצמים  ,מכל מקום עד למאה

כולו .

ה , 13 -

;

במרהבי הים התיכון

9

ברור שאופי התיעוד מן המאות

הגישה

הדו  -קוטבית .

המקורות

ה 14 - % 2 -

וכהגיע לידינו תרם תרומה ניכרת לביסוס

החשובים

ביותר להכרת הפעילות המסחרית

והפעילות הימית בים התיכון לפרטיהן הם  ,ללא ספק  ,החוזים השונים שנערכו בידי
נוטריונים  ,לפי בקשתם של הסוחרים ובעלי הספינות  .עשרות אלפי תעודות אלה ,
שרק בחלקן נחקרו  ,שרדו ברובן המכריע בארכיונים של ערי המסחר במערב  ,ואין
דומה להן  ,בגיוון ובעושר המידע  -במזרח  .מעטות בלבד התעודות הנוטריוניות
הביזאנטיות

ששרדו .

כפי שהוכיחו מחקריו של ש " ד גויטיין  ,ניתן לצייר תמונה

עשירה ומגוונת של חיי הכלכלה במצרים במאות

ה % 3 - 11 -

בהסתמך על כתבי הגניזה .

זו נוקט במידת מה גם המחקר החדש של אבולעפיה  ,אסיה  ,ורעה במיוחד עמ ' . 402

8

גישה

9

ראה  :הנדי ; אנגולד  ,עמ '  ; 209 - 196 , 149 - 136 , 75 - 59יעקבי  ,מביזאנטיון  ,עמ '  . 32 - 26המחקר
החדש של הארווי מדגיש את התחזקות המשק הביזאנטי במאות ה  , 12 - 11 -אך למרבה הפלא
פוסח על רוב התיעוד המלמד על פעילותם של הסוחרים המערביים בתחום הביזאנטי ועל קשרי
האימפריה עם אזורים

אחרים .

תמורות בסחר הים התיכון

ונציה ( מימיח יג ' נובה

( משמא

"

;

ן

%5

מערי המסחר החשובות בסחר הים התיכון עם הלבנט

מדובר באופן מכריע בתכתובת פרטית  ,המשקפת פעילות כלכלית ענפה  .יחד עם
זאת  ,אין לשכוח שתעודות אלה נסבות ברובן על ארץ אחת בתחום ארצות האסלאם
 -הלא היא מצרים  -ומעידות בעיקר על פעילותם של יהודים בכלכלה של ארצות

מושבם ; ואין הן משקפות כהלכה את המסחר שנערך בידי תושבים אחרים או בידי

אנשי המערב בארצות הללו .

0ן

עושר המקורות אודות ערים מסוימות במערב הצמיח מחקרים  ,שמטרתם לברר ,
בין היתר  ,את אופי כלכלתן של ערים אלה ואת תרומתן הייחודית לכלכלת הים

התיכון  -כגון

ונציה  ,ג ' נובה וערי מסחר מדרגה שנייה .

 1ן

כדאי לשים לב  ,שמחקרים

אלה מאמצים את הגישה הדו  -קוטבית  ,שהרי הם דנים ביחסי מעצמה מסחרית
מערבית מסוימת עם אזור מוגדר במזרח  ,כל אחד בנפרד  .עם זאת  ,העדר תיעוד עשיר

מקביל מארצות האסלאם ומביזאנטיון  ,בשילוב עם הגישה הדו  -קוטבית המסורתית ,
הביאו להתעלמות מסוימת מן הייחוד של האזורים השונים במזרח הים התיכון  ,כגון
מצרים  ,סוריה או ביזאנטיון  ,וממקומם של כל אחד מאזורים אלה במערך הכלכלי
הים  -תיכוני  .מצב זה גם לא בא על תיקונו במחקרים שיוחדו לארצות הללו  ,שכן
10

ראה  :גריטיין  ,א ; בכך הוא דן גם בכרך ד  ,כגון בהזכירו אריגים ממוצא ביזאנטי בנדוניות ; ראה
גם אבולעפיה  ,אסיה  ,עמ '

11

ראה

:

תירייה

;

. 433 - 425

באלאר  ,רומאניה

;

אבולעפיה  ,סחר הלבאגט .

ן

%6

דוד יעקבי

חסרים בהם ממד ההשוואה וראייה כוללת של המערך הים  -תיכוני  .כך  ,למשל  ,בספרו
המקיף של באלאר על ההתפשטות של ג ' נובה  ,באזור הביזאנטי במאות ה  , 14 - 12 -אין
כל דיון באזורים אחרים במזרח  ,למרות חיוניות התייחסות מעין זו להבנת התהליכים

שהוא מתאר .

2ן

ניתן לטעון  ,שריבוי החומר בו הוא עסק והיקף המחקר של באלאר לא

הותירו לו מקום להתבונן בנעשה בשטחי המזרח האחרים  ,שאליהם התרחבה

הפעילות של ג' נובה  .יחד עם זאת  ,יש להצטער על העדר כל התייחסות כזו  ,ולו גם
בקיצור  .לכאורה שונה גישת המחקרים העוסקים בסחר של המדינות הצלבניות  ,ששן
לעתים הועלתה שאלת מקומן של ארצות אלה לעומת שני המוקדים החשובים
האחרים

של

הסחר

( קונסטאנטינופול) .

הים

במזרח

התיכון ,

הלא

אלכסנדריה

הם

וקושטא

אולם היה זה תמיד מתוך אותה זווית ראייה של יחסים דו  -צדדיים

למזרח .

ודו  -קוטביים בין מערב

3ן

לסיכום  ,ניכרת התעלמות מוחלטת כמעט ממערך כלכלי נוסף  ,אשר חשיבותו
וחיוניותו בולטות לעין מבחינת התיעוד המתייחס אליו  :הכוונה למערך כלכלי במז -
רחו של הים התיכון  ,המקשר את מצרים עם ביזאנטיון  .במסגרת מערך זה מוקנה לכל

אחד מאזורי המשנה העיקריים  -דהיינו מצרים  ,המדינות הצלבניות  ,סוריה והעורף
היבשתי שלהן  ,אסיה הקטנה  ,ולבסוף  ,ביזאנטיון והעורף שלה בים השחור  -אופי

ותיפקוד ייחודיים משלו ; יחד עם זאת  ,כל האזורים הללו משולבים שילוב הדוק
במערך הכולל  ,כיוון שכלכלותיהם משלימות במידה רבה זו את זו  .להמחשת הדברים
ניתן להביא דוגמאות  ,הן מתהום הסחר והן מתחום המינוח שהיה בשימוש בהקשר

אליו  .בניגוד לדעה המקובלת אצל חוקרים רבים  ,לא שימשה קושטא מרכז לסחר
תבלינים ובשמים במאות

ה 12 - 11 -

וברוב רובה של המאה ה  , 13 -ומשום כך גם לא

ניכרה תחרות בתחום זה בין הבירה הביזאנטית לבין אלכסנדריה  .לאור המצב  ,נאלצו

הבג אנטים לייבא חלק מן הסחורות המזרחיות הללו מעיר הנמל המצרית  ,שהיתה

'

מאז המאה העשירית השוק העיקרי שלהן במזרח הים התיכון  .הופעתם של סוחרים
ביזאנטיים במצרים במאות

ה 12 - 10 -

באה למלא את החסר באימפריה המזרחית 4 .י על

מידת הייחוד של האזורים השונים ועל שילובם יעיד גם יצוא בכיוון הפוך  .החל מן

המאה ה  , 12 -ואולי אף קודם לכן  ,עסקו אנשי ונציה בייצוא סחורות ביזאנטיות  ,כגון

גבינות מן האי כרתים ושמן מן הפלופונס  ,לעבר מצרים .

5ן

על קשרי הסחר והים בין

ביזאנטיון למצרים ניתן גם ללמוד מן המעבר של מונחים  ,הקשורים לתחומים אלה ,

מאזור אחד למשנהו  .המונח היווני '  8דוכיאו , , 7בית הארחה  ,הפך

ל ' פונדוק ' באזורים

~
והופיע שוב באימפריה הביזאנטית במאה
דוברי ערבית  ,ביניהם מצרים ,
כ ' פו דקס '  ,צורה הגזורה מן המונח הערבי  ,במשמעות

' מחסן ' .

~
12

ראה  :תירייה

13

ראה

14
15

:

;

באלאר  ,רומאניה

פראוור  ,עמ '

; 434 - 432

ראה  :גויטיין  ,א  ,עמ '
ראה

:

בורסארי  ,עמ '

, 46 - 44

. 96

;

אבולעפיה  ,סחר הלבאגט .

ריילי  -סמית  ,עמ '

. 301

; 64 - 62

אשחור ,

הצלבנים .

ה 11 -

אגב  ,הסוחרים

ן

תמורות בסחר הים התיכון

%7

האיטלקיים אימצו גם הם מונח זה בצורה ' פונדאקו '  ,בעקבות מגעם עם ארצות
האסלאם  .המונח ' ס ? אלה ' שימש בקושטא מאז המאה החמישית לציון רציף עגינה
ותשלום המכס ששילמו הסוחרים כשפרקו עליו את סחורותיהם או לפני שהטעינו
אותן על גבי הספינות לקראת הפלגתן  .באותה משמעות  ,אך בצורה ' איסקאלה ' ,
הופיע המונח באלכסנדריה בשנת

1030

לערך  .ונציה אימצה גם היא את המונח

' הביזאנטי  ,בצורתו המקורית  ,לקראת סוף המאה

ה 11 -

לכל

המאוחר .

הפעילות הימית  -מסחרית בין ביזאנטיון למצרים גברה במאות

16

ה 13 - 11 -

בעקבות

הקמתן של המדינות הצלבניות  .ייסוד המאחזים של המעצמות המסחריות המערביות
במדינות אלה  ,בעיקר בעכו  ,איפשר לסוחריהן ולספינותיהן להתשלט בהדרגה על
המערך המסחרי והימי  ,שקישר את קושטא עם אלכסנדריה  ,ולצמצם במידה מכרעת

את חלקם של הביזאנטים ותושבי מצרים במסגרתו  .לפי עדותו של בנימין מטודלה ב -
1165

בקירוב  ,עדיין הופיעו סוחרים מצריים בבירה הביזאנטית  ,וסוחרי רומאניה -

הלא הוא התחום הביזאנטי  -נראו באלכסנדריה ; אך יותר ויותר הם נזקקו לשירותי
התיווך והשיט של האיטלקים  ,כפי שמוכיחים המקורות מאז

. 1111

ב  , 1192 -למשל ,

הפליגו סוחרים ביזאנטיים ושליחים רשמיים ביזאנטיים  ,יחד עם שליחי צלאח א  -דין ,
בספינה ונציאנית בדרכם ממצרים לקושטא

;

ואילו פלפל הגיע לעיר זו ישירות

מאלכסנדריה או דרך עכו בתיווכם של סוחרים איטלקיים .

7ן

התיעוד בדבר מערך הסחר במזרחו של הים התיכון דל לעומת התיעוד הזורע אור
על הסחר בין מערב למזרח  .מיעוט המקורות הקשה  ,ללא ספק  ,על בירור טיבו של
מערך זה ומשקלו  ,ותרם עד כה להערכתו כגורם שולי בלבד במכלול הסחר הים -

תיכוני במשך רוב התקופה הנידונה  .קריאה מעמיקה של המקורות ושיבוצם בהקשר
הנכון מלמדת שאין הדבר כך  .לפנינו מעין צלע שלישית  ,הנושקת בשתי הצלעות
הידועות זה מכבר  ,דהיינו היחסים בין המערב לביזאנטיון והים השחור  ,מחד גיסא ,
ובין המערב ללבאנט  -מאידך גיסא  ,והמשלימה אותן  .לא זו בלבד  ,אלא שלא ניתן
להבין את קיומה ופעולתה של צלע אחת במאות

ה 13 - 12 -

אלא בזיקתה לשתי

האחרות  .ברם  ,נמלי הצלבנים  ,דוגמת עכו  ,היו משולבים לא רק בסחר בין מערב
למזרח  ,כפי שנוהגים להדגיש  ,אלא גם במערך שהקיף את הארצות השוכנות לחופי

מזרח הים התיכון  .שילוב אחרון זה היה אולי התרומה החשובה ביותר של המדינות
הצלבניות למכלול הסחר

16

הים  -תיכוני .

8ן

סיוע להערכה זו ניתן למצוא בעובדה ,

גויטיין טעה בפרשו את המונח כקרש המשמש לטעינת הספיגה  ,וכן בנססו את מקורו לאיטליה
 ראה  :גויטיין  ,א  ,עמ '  . 47יש כמובן להביא בחשבון  ,שהערבים ירשו מינוח ביזאנטי בארצותהכיבוש שלהם  ,ולפיכך היו המונחים הביזאנטיים יכולים להגיע למצרים מוקדם יותר .

17

ראה  :בנימין מטודלה  ,עמ ' יד  ,סח ; בורסארי  ,עמ '
; 275 , 271 - 269

; 106 - 105

בראנד  ,עמ '

; 212 - 211

לילייה  ,עמ '

ראה גם כהערה הבאה  .באחד המקורות כמות פלפל שהוחרמה בקושטא מוערכת

על  -פי משקל עכו  ,הוכחה ליבואה מנמל זה  .במקביל השתלטו אנשי המערב על חלק מן השיט
בלן המערב המוסלמי למזרח המוסלמי  -ראה
18

:

כהן  ,עמ '

, 109

. 137

בצלע המזרחית ובתיפקודיה כבר דנתי בקיצור במחקרים אחדים  -ראה

:

יעקבי  ,מדריך

מפה של עכו מתוך הכרוניקה של פאולינו וונטו ( 323נ ? )  ,ספריית הואטיקאן

שרבים היו הסוחרים וקברניטי הספינות המערביים שלא הסתפקו בסחר באחד מן
הנמלים העיקריים של מזרח הים התיכון ( קושטא  ,עכו או אלכסנדריה )  ,או בשיט

אליו  -אלא שילבו בהפלגותיהם פעילות בשניים מל המרכזים הללו ולעתים אף
בשלושתם  ,לפני שובם לנמל הבית שלהם 9 .י פעולות התיווך בין נמלי המזרח הניבו

רווחים נאים  .המערך המסחרי -הימי המסועף הזה נשען על שיתוף פעולה הדוק בין
סוחרים ניידים  ,סוכנים ומתווכים היושבים במזרח  -אם דרך קבע ואם לזמן ממושך

 -ובעלים וקברניטים של כלי שיט למיניהם  ,וכן על תחנות מעבר ושיטעון של

סחורות .

.2

התיפקוד של ארורי המזרח ותרומתם למערך הסחר הים  -תיכוה

מן הנאמר עד כה מתחייבת תשומת לב מיוחדת לצלע המזרחית של מערך הסחר הים -
תיכוני ;

כמו כן מתבקשת הערכה מחודשת של תיפקוד כל אחד מאזורי המזרח

ותרומתו הייחודית לכלכלת הים התיכון  .הדיון המקובל בסחורות המזרה שיובאו
מארצות האסלאם למערב הוא כוללני מדי ומטשטש את המורכבות הרבה שניכרה

בפעילות הכלכלית  .אין בדיון זה הדגשה מספקת על ההשלכות הכלכליות הנובעות
מן המוצא של סחורות המזרח לסוגיהן  ,למרות שיש מידע על מוצאו  .כך למשל היו
פלפל  ,קינמון וזנגוויל מיובאים לים התיכון מן המזרח הרחוק  ,אם דרך האוקיאנוס
ונציאני  ,עמ '  ; 427וכן שני מאמרים הנמצאים בדפוס  .כהן

( עמ ' ) 210

נוקט עמדה קיצונית  ,בטענו

שלמדינות הצלבניות היתה השפעה שולית בלבד על מערך הסחר  ,וגם בלעדיהן לא היתה
ההתפתחות
19

%8

ראה

:

שונה .

בורסארי  ,עמ '

; 97 - 96

לילייה .

ן

תמורות בסחר הים התיכון
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ההודי וים סוף ואם דרך יבשת אסיה  ,במסע ארוך וממושך ; ואילו המור והלבונה ,

שגדלו בדרום חצי -האי ערב  ,הגיעו למצרים דרך ים סוף  ,ולסוריה  -בנתיבי

השיירות  ,בדרכים יבשתיות שונות  ,ומכל מקום  -קצרות הרבה יותר  .יתר על כן ,
לעתים מוצא סחורות אלה
השנייה של המאה

וביזאנטיון .

הכספי

ה 13 -
20

מגוון :

המשי המזרחי  ,למשל  ,הגיע למערב במחצית

מאזורים מרוחקים זה מזה דוגמת סין  ,ארצות שמדרום לים

אף הכותנה יובאה במאה

יותר זה לזה  ,כגון סביבות

ה 13 -

מאזורים שונים  ,אמנם קרובים

חלב שבצפון סוריה  ,אזור הכינרת ועמק יזרעאל .

ן2

מן הדין

אפוא להבחין בין סחורות המזרח השונות בצורה מדוקדקת ביותר  ,עד כמה שניתן
 הן לגבי מקורן  ,נתיבי הסחר שלהן לעבר הים התיכון ובתוכו  ,וכן לברר את זהותםשל המתווכים שעסקו בסחורות

אלה .

לבחינה זו משנה חשיבות לאור העובדה ,

שהמוצא המגוון של סחורות מסוימות קשור גם לבעיית טיבן השונה בכל אזור ואזור ,
נושא שעוד נעסוק

בו .

כפי שכבר הדגשנו  ,תיפקודו של המזרח מצטייר לא פעם כתיפקוד ' סביל ' ביחס

למערב  ,כאילו הצטמצם בעיקרו לשני תחומים  :סיפוק חומרי גלם לתעשיות המערב
ומצרכי מזון לאוכלוסייתו  ,כגון תבואה ודגים מן הים השחור וסוכר מארצות הלבאנט
וקפריסין  ,והתחום השני  -פעילות של תיווך  .תמונה זו אינה משקפת נאמנה את
המציאות הכלכלית של ארצות המזרח  ,שהצטיינו בייצור תעשייתי עשיר ומגוון של
מוצרים שהיו מבוקשים במזרח ובמערב גם יחד  ,החל מפריטים שבשימוש יומיומי ,
דוגמת כלי זכוכית וקרמיקה  ,דרך כלי נשק  ,וכלה בדברי מותרות  ,כגון אריגים יקרי

ערך  .אף אם נכון שהייצור התעשייתי של המזרח לא נטל מקום מכריע בסחר הים -

תיכוני  ,הרי לא נשקלה במידה מספקת שאלת מקומם של מוצרי התעשייה של המזרח

עצמו .

במאזן הסחר שבין מזרח למערב או במסגרת המערך המסחרי של המזרח

22

תנאי מוקדם להערכה מחודשת של כלכלת האזורים השונים שלחופי מזרח הים

התיכון  ,ושל מקומם של אלה בכלכלה הים  -תיכונית בכלל  ,היא בחינה מחודשת של
יכולת הייצור שלהן בתחומי החקלאות והתעשייה ושל מקומן

בתיווך .

מן הדין

לזכור  ,שהסחר של ארצות אלה עם הים התיכון לא תפס בהכרח מקום מכריע במסגרת

כלכלתן  .כמו כן יש לבדוק מחדש את מקומן בתובלה היבשתית והימית  .באזורי
האסלאם  -מצרים  ,סוריה ואנאטוליה  -נודעה חשיבות מרובה גם לעורף המזרחי ,
שהשתרע למרחקים  ,עד להודו ולסין  ,כאמור .

23

סיכומו של דבר  ,הגישה לארצות

המזרח חייבת להיות דומה לזו הננקטת לגבי ערי מסחר ואזורים במערב  :אבחנה בין

יעקבי  ,מדריך ונציאני  ,עמ '

ראה

:

באלאר  ,רומאניה  ,עמ '

ראה

:

יעקבי  ,מדריך ונציאני  ,עמ ' , 416 - 415

; 733 - 723

; 425

 - 416ד. 41

אשחור  ,סחר הכותנה  ,עמ '

; 682 - 676

מאזאוי ,

עמ ' . 24 - 22
על האפשרויות הגלומות בכיורן מחקרי זה ניתן ללמוד ממאמרו של פרינגל .
ראה

:

אבולעפיה  ,אסיה  ,עמ '

של ארצות

האסלאם .

 - 433ד; 462 - 455 , 43

הוא אינו מדגיש מספיק את היכולת היצרנית

20
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אזור כלכלי אחד למשנהו  ,ובדיקת שילובו של כל אחד מהם במערך הכלכלי הכולל
בהקשר לים

.3

התיכון .

סוגי הטחורים וטיבו במסגרת הסחר הים  -תיפתי

תשומת הלב המקובלת במחקר לגבי יחסים כלכליים דו  -קוטביים בין מערב למזרח
הביאה להדגשת יתר של סחורות קלות משקל שנפחן קטן לעומת מחירן הגבוה -
כגון תבלינים  ,בשמים וחומרי צביעה

;

המסחר באלה הבטיח בדרך כלל רווחים

ניכרים  .החוקרים מדגישים שוב ושוב את מגוון הסחורות הגדול שעבר בנמלי מזרח
הים התיכון לעבר המערב  ,אך אינם מביאים בחשבון את השינוי במגוון זה במרוצת

הזמן  .במלים אחרות  ,הם מציגים תמונה קבועה  ,פחות או יותר  ,של הביקוש לסחורות
אלה  ,הגם שהם מודעים להשפעה שנודעה להכרת המזרח בקרב סוחרים  ,מלחים

ונוסעים  ,וכן בקרב לוחמים ועולי רגל רבים  ,שביקרו בארץ  -ישראל .

24

יש להדגיש ,

שההשפעה המצטברת על הרגלי הצריכה של אנשי המערב פעלה בשני כיוונים

:

הגדלת מספר המצרכים והמוצרים התעשייתיים  ,ודרישה לרמות טיב שונות ברבים
מהם  ,כדי להתאימן ליכולת הקנייה של קבוצות אוכלוסייה שונות במערב  .מכתב
מאלף מן הגניזה  ,משנת

1060

לערך  ,מלמד שסוחרי המערב  ,שקנו סחורות מזרחיות

מסוימות באלכסנדריה  ,לא הבחינו בין איכות מעולה לאיכות ירודה  ,והיו מוכנים
לשלם מחיר שווה לסחורה

מסוימת מבלי להתחשב בטיבה ' .

2

במרוצת הזמן השתנה

המצב  ,והסוחרים המערביים לא זו בלבד שהפכו להיות בקיאים יותר בטיב הסחורות ,

אלא גם הרחיבו בהדרגה את סל הקניות שלהם  .רשימת הסחורות התארכה  ,והיחס
בין הכמויות של סחורות שונות השתנה  ,בהתאם לביקוש המערבי ולנסיבות

המיוחדות של התקופה  .ביטוי לשתי המגמות הללו אנו מוצאים במדריך סוחרים ,
שחיבר בין

 1330ל 1340 -

לערך פונצ ' סקו כלדיץ ' י מגולוטי  ,סוכן של חברת הבנקאות

והמסחר של משפחת בארדי  , ( Bardiשמרכזה היה בפירנצה  .המחבר מספק רשימה
ארוכה של סחורות  ,כשהוא ~מציין לא פעם את מוצאן המגוון  ,מתוך רמיזה לטיבן
השונה  ,ואילו במקום אחר הוא טורח להסביר בפירוט רב מהן התכונות המיוחדות

של כל הסחורות על  -פי אזור מוצאן

פרק ארוך זה מכונה ' הכרת

:

הסחורות ' .

26

התמונה הקבועה של סל הקניות המערבי במזרח ניזונה לא מעט מספרו של

פגולוטי  ,שהוא המפורסם והמפורט מבין מדריכי הסוחרים הידועים  .חיבור זה מונה
לא רק את סוגי הסחורות הנסחרות בזמנו בערים שונות  ,תוך כדי ציון טיבן  ,אלא גם
מפרט את המשקלות והמידות שהיו בשימוש לגביהן  ,דמי המכס שהוטלו עליהן ,
והמטבעות שהיו במחזור  .פגולוטי גם
24

כך למשל  ,פראוור  ,עמ ' , 433 - 432

25

ראה

:

גויטיין  ,א  ,עמ ' . 46 - 45

26

ראה

:

פגולוטי  ,עמ '

, 298 - 293

מרבה להשוות בין משקלות  ,מידות ומטבעות .

; 493 - 468

. 383 - 360

ריילי  -סמית  ,עמ '

. 64 - 63

תמורות בסחר הים התיכון

ן
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מל הנתונים שהוא מספק ניתן ללמוד על קשרים ונתיבים במסחר ובתובלה  .החוקרים
נוטים לרוב לפרוס את המידע העשיר שבספרו על פני תקופות ארוכות למדי  ,הן
שקדמו לחיבורו של הספר והן שלאחריו  .עיון מדוקדק במדריכי הסוחרים שנתחברו
בידי אנשי המערב במספר גדל והולך מאז שנות השבעים של המאה

ה 13 -

-

מדריכים שבחלקם עדיין לא ראו אור  -מלמד שגישה זו אינה מוצדקת  :מחבריהם
כללו בהם לא רק מידע שימושי ומעודכן  ,אלא גם מידע מיושן שעבר זמנו  .האבחנה
בין ה ' שכבות ' הכרונולוגיות בחיבורים אלה לעתים קשה ביותר  ,אך היא חיונית כדי
לעמוד על תמורות בסחר מבחינת מוצאן של הסחורות  ,טיבן ונתיבי הסחר  .ואמנם ,
בדיקה מעמיקה של מדריכי הסוחרים מאשרת שאירעו שינויים משמעותיים
בתחומים אלה במהלך המאות

ה . 13 - 12 -

27

מדריכים אלה תורמים תרומה חשובה

להכרת הכלכלה הים  -תיכונית בכלל  ,והמסחר הימי  -בפרט ; יחד עם זאת  ,אין הם
מספקים מידע על נפח הסחר ומחירי הסחורות  ,החיוני לשיחזור ההתפתחות
הכלכלית  .ידיעות בנושאים אלה יש לחפש במקום אחר .

.4

הזיקה בין סחר  ,אמצעי תובלה תחיבי שיט

המסחר בסחורות יקרות  ,בעלות משקל ונפח קטנים  ,עורר מספר בעיות  ,הן בתחום

הכלכלי והן בתחום השיט .

סחורות אלה הוטענו בכמויות קטנות בלבד על גבי

הספינות שהפליגו מנמלי המזרח מערבה  .בשל חישובי כדאיות כלכלית ולהבטחת
האיזון של כלי השיט במהלך המסע נזקקו לזבורית

, ( ballast

ולפיכך נקבעו מחירי

ובעלות נפח גדול  .ואמנם  ,במרוצת
תובלה נמוכים לסחורות זולות יחסית  ,כבדות
~
המאה

ה 13 -

גדלה במהירות חשיבותן של סחורות אלה  ,בעיקר תבואה שהובאה

מנמלי הים השחור  ,מלח ממצרים ומקפריסין  ,כותנה ואלום  - ( alumחומר מינרלי
בתעשיות הטקסטילים -
ששימש בתעשיות שונות  ,ובראש וראשונה לייצוב צבעים ~

מאזורים שונים של הלבאנט  .עד כה לא נשקלה במידה מספקת השפעת השינויים
שהתרחשו ביחס שבין סחורות קלות לבין סחורות כבדות על מערכות הסחר והשיט
בים התיכון  .השילוב של שני סוגי המטענים חייב הערכה מחודשת רבת  -משמעות

בתחום הכלכלי וכן ביחס לדרכי השיט ולנמלי העגינה  -ונשוב לנושא זה בהמשך .

ההדגשה המקובלת במחקר על מערך מסחרי דו  -קוטבי והדגש המוגזם שהושם
על סחורות יקרות ערך תרמו להתעניינות בשיט למרחקים ארוכים  ,תוך כדי הזנחה
כמעט מוחלטת של הסחר לטווח קצר  -ביבשה  ,ובעיקר לאורך החופים  .כמו
בתחומים אחרים שכבר נבחנו לעיל  ,קיבלה הגישה הכללית מעין עידוד ממיעוט
המקורות המתייחסים לסוג זה של פעילות

כלכלית .

עם זאת מן הראוי לזכור

שהמסחר לטווח קצר  ,וכל המשתמע ממנו בתחום התובלה היבשתית והימית  ,הווה

27

ראה

:

יעקבי  ,מדריך ונציאני .

22
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את עיקר הפעילות השוטפת במערך הכלכלי של מזרח הים התיכון  ,הל בהיקפו והן
בערך הכולל שלו  .לעומת זאת היו המסחר והשיט למרחקים ארוכים  ,ברובם המכריע ,
בעלי אופי עונתי בלבד  ,ולא הקיפו ממילא את כלל הסחורות שנעו בדרכים
היבשתיות או בים  ,שהרי הן נצרכו בחלקן במזרח התיכון עצמו או

בביזאנטיון .

מל הדין לעמוד על הזיקה ההדוקה הניכרת תמיד  -וכך גם בתקופה הנידונה -
בין שני סוגים אלה של מסחר ותובלה  .יתר על כל  ,הפעילות לטווח קצר הוותה

תשתית הכרחית לסחר ולתובלה למרחקים

ארוכים  ,הן לגבי ריכוז הסחורות בנמלי

היציאה  -לקראת העברתן ברחבי הים התיכון  -והן לגבי פיזורן של סחורות
היבוא שהגיעו מאזורים

אתרים .

דוגמה טובה למערך זה ניתן למצוא במדריך

סוחרים  ,שנתחבר כפי הנראה בעכו  .מתברר שעד

1260

הועברה כותנה  ,שגדלה באזור

חלב שבצפון סוריה  ,לעכו  ,שם הוטענה בנמל הצלבני לקראת יציאתה מערבה .

28

במקרה זה היה כדאי להשקיע בהוצאות תובלה לאורך חוף הלבאנט עד עכו  ,על מנת
להבטיח תובלה מרוכזת וזולה יותר לעבר נמלי

המערב .

מידע רב ניתן לשאוב גם מן המדריכים הימיים  ,המספקים פרטים אודות מקומות
עגינה ומכשולים לאורך החופים  ,ומוסיפים עליהם הוראות ניווט  .תוך כדי כך הם
מלמדים על נתיבי הסחר שהיו בשימוש  ,ולעתים גם על חשיבותם של הנמלים בים

התיכון  .הקדום ביותר מבין המדריכים מסוג זה שהגיעו לידינו  ,שחוברו בידי אנשי
המערב  ,הוא

 , Conl asso da navigareשנכתב

גם במדריכים הימיים שנתחברו

~
בעקבות

בניב איטלקי באמצע המאה ה . 13 -

29

ה ' קומפאסו '  -רובם עדיין לא פורסמו -

מצוי משקע רב מיושן השאוב ממדריכים קודמים  ,בדומה למדריכי הסוחרים  .מן
הראוי לברר איפוא תחילה מהם הנתונים המשקפים נאמנה את נתיבי השיט בזמן
חיבורם  , .מלאכה זו אינה קלה כלל ועיקר  ,ומחייבת השוואה עם מקורות אחרים בני

אותו זמן  .המסקנות העולות מעיון בחיבורים אלה דומות אף הן למסקנות שניתן
להסיק מן המדריכים המסחריים  .היינו מצפים לרצף בנתיבי הסחר  ,שהרי מקורן של
רבות מן הסחורות אינו משתנה לאורך זמן  ,והשיט מותנה במידה רבה בתנאי הטבע

הקבועים  ,בראש וראשונה ברוחות ובזרמים עונתיים .

אולם מסתבר שהשימוש

בנמלים קשור קשר הדוק לתנאים כלכליים ומדיניים משתנים  ,שמחולליהם הם

פעולות אנוש  .לפיכך אנו עדים גם לשנויים בדרכי השיט  ,מה גם שחלו שינויים
מכריעים  ,במרוצת המאה

ה , 13 -

במבנה כלי השיט עצמם ובשימוש בהם  ,כפי שעוד

נראה בהמשך .

28

ראה

29

ראה :

:

יעקבי  ,מדריך ונציאני  ,עמ ' . 425 , 416 - 415

מוצו .

ן
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ומתושר בנצנים 1350 - 1200

עתה נבחן את הגורמים שהביאו לתמורות בסחר של מזרח הים התיכון בין השנים
ל 1350 -

1200

בקירוב  ,ולבירור התמורות

עצמן .

את הגורמים ניתן לסווג לשתי

קבוצות  :גורמים ארוכי  -טווח ומתמשכים  ,שהיו טבועים בעיקר בהתפתחות הכלכלית

והחברתית של המערב ; וגורמים בעלי אופי צבאי ומדיני  ,שפעלו באזורים הסמוכים
למזרח הים התיכון וחייבו שינויים מבניים מהירים  ,ולעתים אף שינויים מעמיקים ,
במערך הסחר

והשיט .

נסקור תחילה בקיצור את הגורמים ארוכי  -הטווח בכלכלת

דמוגראפי  ,שנמשך בעוצמה וברצף עד
מזון בסיסיים  ,בראש וראשונה

ל 1280 -

תבואה .

המערב .

גידול

לערך  ,חייב הגדלת האספקה במצרכי

העלייה ברמת החיים של האוכלוסייה

התבטאה בגידול בנפח הביקוש לסחורות ' מזרחיות '  ,וכן בדרישה למיגוון רב יותר

של מצרכים ומוצרים תעשייתיים  -הן לצריכה שוטפת  ,כגון סוכר  ,והן לעיבוד

תעשייתי או לשימוש תעשייתי  ,כגון כותנה  ,משי  ,עורות ואלום  .יתר על כן  ,העלייה
ברמת החיים הלכה יד ביד עם עידון הטעם  ,והגבירה את הבררנות של הלקוחות
המערביים ואת הביקוש לתוצרת ברמות שונות

;

אלה מצדם דירבנו למציאת חומרי

גלם בעלי איכות גבוהה יותר ולשיפורים טכנולוגיים בהליכי

הייצור .

ואמנם ,

תהליכים אלה באו לידי ביטוי הן בתעשיות ותיקות  ,כדוגמת תעשיות הצמר
והזכוכית  ,והן בתעשיות החדשות של הכותנה

והמשי " .

3

במקביל התפתחה טכניקה

מסחרית מתוחכמת  ,שנשענה על צורות חדשות של שותפות הון  ,בנקאות  ,שימוש
בתעודות מסחריות והנהלת

חשבונות .

הפנקסאות הכפולה  ,המציגה חובה וזכות

בצורה מסודרת ושיטתית  ,פחות או יותר  ,הופיעה אצל הסוחרים האיטלקיים החל
מסוף המאה

ה . 13 -

במרוצת מאה זו הוכנסו חידושים ניכרים גם במבנה הספינות

ובציודן  ,וכן בטכניקת השיט  .הפצת השימוש באמצעי ניווט חדשים  ,מפות ימיות

הקרויות ' פורטולאנ "

, ( portolani

מדריכי שיט כדוגמת ה ' קימפאסו ' שכבר הוזכר ,

וכן המצפן  -חוללו ~שינויים של ממש  :הם פתחו את הים התיכון לקראת סוף המאה
ה 13 -

גם לשיט בחורף  ,איפשרו במקרה הצורך שתי הפלגות שנתיות בין מערב

למזרח  ,ומכל מקום האריכו את עונת הסחר הימי והחישו את מחזור הסחר וההון  .וי
לבסוף  ,עם הגורמים החשובים ארוכי הטווח יש גם למנות גידול ניכר באמצעי
התשלום של המערב  ,אם בצורת חומרי גלם ומוצרים מעובדים  ,אם במטבע או
במתכת יקרה  ,שנבעו בין היתר מניצול מוגבר של מכרות כסף בגרמניה .

32

כל אמצעי

התשלום הללו נעו במערך המשולש שעליו הצבענו כבר  .יצוא המטבע והמתכות
30

על חידושים בייצור הכותנה והשלכותיהם לגבי הייצור של אריגי הצמר  -ראה  :מאזאוי  ,עמ '

. 86 - 59
31

ראה

32

ראה :

:

קרוצן ;

פראיור .

לן  -מילר .

ן

24

דוד יעקבי

היקרות נערך בחלקו מטעמים ספקולטיביים  ,תוך כדי ניצול של הבדלי מחירם
בשווקים השונים

;

יחד עם זאת  ,הוא בא בראש וראשונה לאזן את המערך המסחרי

הים  -תיכוני  .המאזן המסחרי הכולל של המערב ביחסיו עם המזרח נשאר כפי הנראה
שלילי בתקופה

הנידונה .

33

ואשר לגורמים בעלי אופי צבאי ומדיני  ,שהופיעו במזרח הים התיכון  ,בים השחור
ובעורפם

היבשתי :

התקופה שבין

1200

ל % 350 -

מאופיינת בחוסר יציבות מדיני ,

בריבוי פעולות איבה ביבשה ובים ( כגון שוד ימי ) ובשינויים משמעותיים ביותר

במאזן הגיאו  -פוליטי .
( ) 1221 - 1217

מאורעות צבאיים מסוימים  ,דוגמת מסע הצלב ההמישי

וכן מסע הצלב הראשון של מלך צרפת לואי התשיעי ( , ) 1254 - 1248

חייבו שינויים זמניים וחולפים במערך המסחרי  ,או איפשרו אותם  .ב  , 1220 -למשל ,
זנחו הסוחרים המערביים את עכו ואת צור כדי לנהל את סחרם בתבלינים מדמיאט ,
עיר בדלתה של הנילוס  ,שנכבשה בידי הצלבנים שנה קודם לכן

;

עם זאת  ,נוצר

במערב מחסור חמור במוצרים אלה והמחירים האמירו במידה ניכרת  ,עד שהתחדשו
קשרי הסחר התקינים עם

מצרים .

34

לעומת זאת  ,הביאה נוכחות לואי התשיעי וצבאו

בקפריסין  ,בשנים  , % 249 - 1248להגברה זמנית וקצרת טווח של הסחר המערבי עם אי

זה .

35

רישום הרבה יותר מעמיק השאירו שלושה מאורעות חשובים  ,שחייבו תמורות

מבניות נרחבות ויסודיות במערך הסחר והשיט הים  -תיכוניים  ,או איפשרו אותם .
הראשון בהם הוא התפרקות האימפריה הביזאנטית בעקבות מסע הצלב הרביעי ,

שהסתיים בכיבוש קושטא בידי צבא הצלבנים וונציה ב . 1204 -

מאורע זה הביא

לשינוי מכריע בזיקה הכלכלית של הפרובינציות המערביות של האימפריה  ,דהיינו
מרכז יוון ודרומה  ,איי הים האגאי וכרתים  ,שנשארו במשך מאתיים שנה ויותר
בשלטון מערבי  .פרובינציות אלה שולבו מעתה במערך המסחרי והימי המערבי -

במקום בזה שמרכזו בקושטא -

ותוצרתן כוונה בעיקר לעבר ונציה ודרום איטליה .

36

תוצאה חשובה אחרת של מסע הצלב הרביעי היתה חדירת הסוחרים המערביים ,
בעיקר אלה של ונציה וג ' נובה  ,לתוך הים השחור ושילוב אזור זה ועורפו היבשתי -
דהיינו דרום רוסיה  ,אזורי רומאניה ובולגאריה דהיום וצפון אנאטוליה  -במערך
המסחרי המשולש של מזרח הים

התיכון .

37

בעקבות זאת גדלה חשיבותה של קושטא

בתיווך  ,והוגבר הלחץ של שתי המעצמות הימיות העיקריות ליצירת אזורי סחר
חופשי בעיר זו  .קושטא היתה לתחנת מעבר ושיטעון ולמרכז לעיבוד חומרי גלם ,
בעיקר עורות  ,בדרכם
ראה

:

ראה

:

שאובה  ,עמ '

ראה

:

ברלאו .

ראה

:

ראה

:

ראה

:

מן הים השחור למערב .

יעקבי  ,מדריך ונציאני  ,עמ ' . 428 - 426

. 183 - 182

יעקבי  ,מביזאנטיון  ,עמ ' . 32 - 26
תירייה ; באלאר  ,רומאניה .
יעקבי  ,הוונציאנים  ,עמ ' . 233 - 232

38

בסיכום  ,מאורעות

% 204

גררו שינויים

תמורות בסחר הים התיכון

ן

25

מבניים מרחיקי לכת בכל החלק הצפוני של מזרח הים התיכון  ,הן בהכוונת הייצור

ליעדים חדשים  ,הן במתן שירותים לספנות_ ובנתיבי הסחר  .שינויים אלה הכשירו את
הקרקע לניצול מרבי של הגורם המכריע השני שנעסוק בו  -הלא הוא התפשטות

המונגולים .
התפשטות המונגולים הגיעה בשנות השלושים של המאה
אירופה  ,ובעשור שלאחר מכן -

לאנאטוליה .

ה 13 -

עד למזרח

כיבוש דרום רוסיה פתח בפני

הסוחרים המערביים את הדרך לקיוב  ,עיר שבה הופיעו מאז

. 1247

מושבות ג ' נובה

וונציה  ,שהוקמו בחצי  -האי קרים במחצית השנייה של המאה ה  , 13 -שימשו בסיסי

26

ן

דוד יעקבי

יציאה לאסיה התיכונה .

ב 1260 -

יצאו אביו ודודו של מרקו פולו  ,הנוסע המפורסם ,

מקרים למסע בן תשע שנים למזרח הרחוק  .בשנות השמונים של המאה

ה 13 -

החלו

להגיע תבלינים מן המזרח הרחוק בדרך היבשה לטוויזונד ( טואבזון של

היום )

שבחוף הצפוני של אנאטוליה  ,ומשם עברו לקושטא  .מאוחר יותר תיאר פגולוטי
בפרוטרוט את דרך המסע מן הים השחור  ,דרך דרום רוסיה  ,אל תוך אסיה

התיכונה .

התפשטות המונגולים שינתה את מערך הסחר גם במזרח התיכון  ,וחייבה את אירגונו

מחדש  .חורבן בגדאד

ב , 1258 -

שוד חלב

ב % 260 -

וחוסר היציבות המתמשך בצפון

סוריה  ,באזורי הגבול המונגולי  -מללופי  ,הסיטו צפונה את הנתיב המסחרי היבשתי
העיקרי  ,שעבר קודם לכן מן המפרץ הפרסי  ,דרך בגדאד  ,לדמשק ומשם לחוף הים
התיכון  -לעבר צפון פרס  ,צפון סוריה וארמניה הקטנה  .טאבריז שבצפון פרס הפכה
למוקד מסחרי חשוב לאריגים יקרי ערך מן המזרח  ,לאבנים יקרות ולסחורות המזרח
הרחוק  ,ואילו נמל איאס

 , Ayasאו La azzo

בפי האיטלקים ) שבארמניה הקטנה היה

~

למקום המוצא העיקרי ~של הדרך היבשתית  ,היוצאת מן הים התיכון אל תוך אסיה
התיכונה  .בשובם ממסעם למזרח הרחוק  ,עברו אביו ודודו של מרקו פולו

דרך איאס  ,ואילו הוא עצמו חזר ממסעו הארוך לסין

ב 1295 -

ב % 269 -

דרך טאבריז וטרביזונד .

למרות פיצולה המדיני והיריבות בין פלגיה  ,יצרה האימפריה המונגולית תנאים
ביטחוניים וכלכליים נוחים לחדירה מערבית לחוככי אסיה ; חדירה זו העמידה בעיות
חדשות ותבעה פתרונות חדשים בתחום המימון והתובלה  .השתלבותו של מערך
הסחר של מזרה הים התיכון במרחב המונגולי הקלה ללא ספק על הסתגלותו למצב
החדש שנוצר בעקבות נפילת המדינות הצלבניות ( ובכך נדון בהמשך )  ,ואין ספק
שמאורע זה אף הגביר את ההשתלבות הזאת  .החדירה המערבית לתחום השליטה
המונגולית באה לקצה בשנות הארבעים של המאה ה  , % 4 -בעקבות ערעור הביטחון
בשטחי המונגולים והתמותה שפקדה את האוכלוסייה עם התפשטות המגפה

השחורה .

39

עם זאת יש להדגיש  ,שגם בתקופה שבה זרמו סחורות המזרח הרחוק לים

השחור ולים התיכון בדרכים היבשתיות של אסיה  ,נשארה אלכסנדריה השוק הים -

תיכוני העיקרי לתבלינים  ,לבשמים ולחומרי צביעה  .נטל המסים במצרים היה כבד ,
אך התובלה הימית היתה לאין ערוך זולה

יותר .

עם הגורמים בעלי ההשפעות לטווח ארוך בתקופה הנדונה יש למנות לבסוף את

נפילת המדינות הצלבניות ב  . % 291 -האובדן ההדרגתי של המאחזים המערביים
שבערי החוף

הצלבניות  ,שהחל בשנות

ה 60 -

של המאה

ה, % 3-

עודד את התפתחותו

של נמל פאמאגוסטה  ( FarnagustaJשבקפריסין  .עיר זו הפכה למוקד העיקרי של
הסחר המערבי במזרח הים התיכון בעשור האחרון של המאה  ,משום ששימשה עמדה
נוצרית קדמית בצומת של נתיבי הים המוליכים מנמלי המערב למצרים  ,לשטחי

39

בכל הנוגע להתפשטות המונגולים והשלכותיה  -ראה
אשחור  ,סחר הלבאגט

;

אבולעפיה  ,אסיה  ,עמ '

:

. 462 - 459

.

באלאר רומאניה

;

באלאר  ,ג ' נובה

;

תמורות בסחר הים התיכון

ן

27

הצלבנים לשעבר ולסוריה  ,וכן לאיאס שבארמניה הקטנה  .עמדה זו היתה חשובה

במיוחד לאור האיסור שהוטל על נוצרי המערב לסחור עם שטחי הממלוכים  .מדיניות
ההסגר  ,שעליה הכריזה האפיפיורות
קנסות ופעולות

ב , 1291 -

הופעלה באופן חלקי בסיוע חרמות ,

צבאיות .

השילוב של מאורעות

1291

ומדיניות ההסגר הימי חייב שנויים מבניים יסודיים

במערך המסחרי של מזרח הים התיכון  .נכון שספינות מערביות רבות הפרו את

ההסגר ; יחד עם זאת  ,הפעלת ההסגר מנעה מן הסוחרים המערביים גישה חופשית

לנמלים שבשטחי הממלוכים  .הנוצרים המזרחיים הרבים  ,שישבו בקפריסין  ,השתלבו
עד מהרה בסחר הימי שבין יבשת אסיה והאי והתבססו בו  .פעולתם כמתווכים ניכרת
במיוחד ביחסים המסחריים עם סוריה  ,שם הם ניצלו את קשריהם עם הקהילות
הנוצריות  -המזרחיות המקומיות  .רוב הסחר בין היבשת לקפריסין נערך בכלי שיט
קטנים  ,והאי הפך למעין מחסן ענק  ,תחנת שיטעון ומרכז לפעולות פינאנסיות
במסגרת הסחר בין המערב לבין המזרח המוסלמי וביזאנטיון  .קפריסין גם תרמה

משלה לסחר זה  :הייצור המוגבר שלה בתחום התוצרת המזרחית  ,כגון סוכר ואריגים

יקרי ערך  ,יחד עם יצוא המלח לונציה  ,ביצרו את מעמדה במערך המסחרי הכולל .
מעמד זה לא אבד לחלוטין גם אחרי

, 1345

כאשר ההגבלות על הגישה לנמלי

הממלוכים בוטלו בפועל  ,אם לא להלכה  .קפריסין המשיכה למלא גם אז חלק מן
התיפקודים שלה  ,אף על פי שאיבדה את מקומה המכריע כעמדה נוצרית
המאורעות הצבאיים של

1291

קדמית .

ותוצאותיהם המדיניות דרשו אפוא התאמה לתנאי

סחר וספנות חדשים במשך למעלה מחמישים שנה  ,והשאירו את רישומם העמוק גם

לאחר מכן ; שהרי הנוצרים המערביים לא הצליחו לכונן מחדש בלבאנט את המאחזים
בעלי הפריבילגיות  ,שבהם החזיקו במשך קרוב למאתיים שנות השלטון של
הצלבנים .

40

לאובדן המאחזים הללו היתה גם תוצאה אחרת

:

הצלע המזרחית של

המערך המשולש  ,החשובה כל כך לסחר במאות ה  , 13 - 12 -נחלשה במידה ניכרת  ,אף
על פי שלא נעלמה לחלוטין .
התמורות האמורות  ,שהתחוללו בסחר הימי במזרח הים התיכון  ,היו קשורות גם
בשיפורים טכנולוגיים בבנייה ובהפעלה של כלי שיט ובהגדלת נפחם  .רווחת הדעה ,

שפעולות צבאיות הן שהביאו לגידול הנפח של הספינות בים התיכון  :בעיקר  ,כך
נטען  ,תרמה להתפתחות זו העברת הצבאות לארץ  -ישראל במסע הצלב השלישי
( ) 1191

ומסעות הצלב של מלך צרפת  ,לואי התשיעי ,

ספק בנכונות השערה

זו :

ב 248 -ן

וב  . 1270 -יש להטיל

הספינות שהוזמנו לשאת את הצבאות ואת ציודם נבנו

בבהילות ותוך זמן קצר  .שיפורים טכנולוגיים חייבו צבירת נסיון והסתגלות  ,שניתן
היה לרוכשם אך ורק במשך תקופה ממושכת בכלי שיט

40

ראה  :יעקבי  ,פאמאגוסטה  ,וכן מחקר על סחרה של קפריסין בין
כפרק בספר המוקדש לתולדות

האי .

מסחריים .

1291

ואמנם ניתן

ל  , 1489 -שיתפרסם בקרוב

ן

28
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להצביע על ספינות גדולות ששטו בים התיכון כעשרים שנה פני מסע הצלב השלישי ,
ואילו בשנות העשרים של המאה

הפליגו ספינות ממארסיי

ה% 3 -

כשעל סיפונן  1000עד  1500עולי

 ( hfarseilleJלעכו

רגל .

הצורך בהגדלת המעמס של הספינות נבע בעיקרו של דבר מהגדלת חלקן של
סחורות בעלות נפח ומשקל גדולים במכלול התובלה הימית  ,כאמור  .לקראת סוף
ה 13 -

המאה

שטו בים התיכון ספינות שהעבירו מטען של

ביותר נטלו על סיפונן עד

500

250

טון אלום  ,והגדולות

טון תבואה  .לשם השוואה כדאי לציין  ,שספינתו של

קולומבוס  ' ,סנטה מריה '  ,שיצאה לדרך ב  , % 492 -היתה בעלת מעמס של  % 00טון
בלבד  ,ואילו ספינת המהגרים ' מייפלאור '  , ( Mayflowerשהפליגה ליבשת אמריקה
ב  , 1620 -היתה בעלת

180

טון  .הגדלת ~
הנפח של הספינות היתה גם הכרחית כדי

להוזיל את התובלה  .החל משנות השמונים של המאה

ה 13 -

החלו הבעלים של כלי

שיט  ,שכבר היו בשימוש  ,בהגבהת השפה שהקיפה את הסיפון העליון של
ספינותיהם  ,על מנת להגדיל את המעמס שלהן  .פעולה זו הגיעה לממדים כאלה
שסיכנה את בטיחות השיט  ,ובוונציה התערבו השלטונות כדי להגביל את תוספת
המטען  .בערך באותה תקופה הוכנסו לשימוש בים התיכון שני טיפוסים חדשים של

ספינות  :האחת בעלת נפח גדול  ,והשנייה  -קלה ומהירה  ,שהיתה מיועדת להעברה
 cogשמקורה היה בים הצפוני  ,היתה

בטוחה של מטענים יקרי ערך  .ספינת ה ' קוג'
~
מצוידת בהגה ירכתיים במקום משוטי ההיגוי שהיו בשימוש בים התיכון  ,וכן במפרש
t

מרובע  ,שהביא לחיסכון משמעותי בכוח האדם הדרוש לתיפעול הספינה  .נוסף על
ה ' קוג '  ,החלו בים התיכון גם בבניית גליאות גדולות יותר  ,אולם

נשאו מטען יקר של

מימין

:

50

טון

בלבד .

ב % 300 -

לערך עדיין

ן4

ספינה מסוג קוג  ,בעלת שני תרנים  .מפרש מלבני ומפרש משולש והגה ירכתיים ; הוכנסה לים

התיכון לקראת סוף המאה ה  ; 13 -משמאל  :ספינה עגולה בעלת שני תרנים  ,שני מפרשים משולשים
( ' לאטיניים ' ) ומשוט היגוי ; בשימוש במאה ה 3 -ן

41

ראה :

פראיור

;

באלאר  ,רומאניה  ,עמ '

. 567 - 539

תמורות בסחר הים התיכון

הגידול ההדרגתי במספר הספינות הגדולות במרוצת המאה

ה 13 -

ן

29

תרם גם הוא

לשינויים במערך השיט הים  -תיכוני  .ספינות אלה לא יכלו להיכנס לכל נמל או לעגון
בקרבתו בים הפתוח

משמע  ,הצטמצם מספר הנמלים שבהם ניתן היה לעגון  .על

;

השיקולים הנעוצים בתיפעול הספינות נוספו גם שיקולים כלכליים  .על מנת להוזיל
את התובלה  ,היה הכרח להגביל את מספר העצירות בדרך  ,ולנצל בצורה מרבית את

נפח הספינה  .השגת שני יעדים אלה חייבה ריכוז של הסחורות בנמלים מעטים  ,ולשם

כך  -אירגון מחדש של רשת התובלה האזורית  ,הן ביבשה והן בים  ,תוך כדי
התאמתה מבחינת הסחורות  ,הנתיבים וקצב התובלה לאילוצים של הספינות

הגדולות .

42

שני היבטים אלה באים לידי ביטוי בצורות שונות  .ספינות שהובילו

תבואה מן הים השחור נטלו את מלוא מטענן לפני הגיען לקושטא  ,ומשם היה עליהן
להגיע במהירות האפשרית לנמלי היעד על מנת לחסוך בהוצאות הדרך  .לעומת זאת
איפשר כאמור משלוח כותנה מאזור חלב לעכו  ,או אחרי

- 1291

לקפריסין  ,לרכז

את משלוחי הכותנה ממוצא מגוון  ,או גם להטעין מטען מעורב על גבי הספינות
שעמדו להפליג מערבה  .ספינות אלה היו אמורות לעצור בנמלים בדרך  ,אם כדי
לפרוק חלק מן המשא ואם כדי לאסוף סחורות

יש הרואים במאה

ה 14 -

*

נוספות .

*

תקופת מפנה מכרעת בסחר ובספנות הים  -תיכונית  ,לאור

הכנסת כלי שיט חדשים לשירות  ,ובגלל השימוש המוגבר והיעיל יותר בעזרי ניווט .
לאור הדברים שהבאנו  ,מתקבל הרושם שהתמורות בספנות אינן אלא פועל יוצא של
המפנה הגדול  ,שחל בעיקרו במחצית השנייה של המאה ה  , 13 -לאחר שמעצמות
הסחר המערביות התבססו והשתלטו על הספנות ארוכת הטווח וחדרו לרשת התובלה

הימית למרחקים קצרים  .הגדלת הביקוש המערבי וגיוונו בשל העלייה הדמוגראפית

הנמשכת  ,העלייה ברמת החיים וההתפתחות התעשייתית המואצת  -שתי התופעות
האחרונות שלובות זו בזו  -הכתיבו וכיוונו במידה רבה את החיפוש אחר מקורות

אספקה חדשים במזרח  .הן גם חייבו את התאמתם של מערך התובלה ושל כלי השיט
למשימות החדשות  .מערך הסחר והשיט של מזרח הים התיכון הפגין גמישות מרובה
בעתות משבר  ,ולקראת סוף המאה
עד לנפילת ביזאנטיון

ב 1453 -

ה 13 -

התגבש בו  ,פחות או יותר  ,המבנה שנשמר

ולגילויים של יבשת אמריקה ושל הנתיב הימי הישיר

למזרח הרחוק  ,בסוף המאה ה . 15 -

42

באלאר ( רומאניה  ,עמ '

, ) 868 - 849 , 572 - 567

טיפל באופן חלקי בבעיות אלה לגבי הסחר של

ן
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