תולדות רצועת עזת באספקלרית

גיאו  -פוליטית וגיאו  -אסטרטגית
מרדכי גיחוך

המונח ' רצועת עזה ' הוא מטבע לשון גיאו  -פוליטי חדש  .ראשיתו במלחמת  -העצמאות של

ישראל :

בהסכמי רודוס השיגו המצרים אישור רשמי לשלטון ברצועת  -החוף מדרום לנחל  -שקמה ועד לגבול
המנדאטורי

סיני ,

עם

ברוחב

ממוצע

של

כשבעה

קילומטרים .

רצועה

זו

שימשה ,

עד

מלחמת  -ששת  -הימים  ,בסים קידמי וקרש  -קפיצה לכל פעילות מצרית יזומה אל עבר מרכזי ישראל .
עם

זאת  ,התופעה של

קיום רצועה בחוף הדרומי של ארץ  -ישראל בשליטת קבע מצרית  -אינה מן

החדשות  .ניתן לומר שהשליטה בחוף  -פלשת היתה  ,מקדמת  -דנא  ,אחד היעדים העיקריים של
מדיניות החוץ המצרית .

במידה רבה שכנה מצרים לבטח מאחורי מחסום  -המדבריות המקיפים אותה משלושה עברים ; מצפון
לופת אותה הים  -התיכון  ,אך משטר הרוחות והזרמים אינו נוח לפלישות רבות היקף מן הים  ,ולפיכך

היה פתח  -הפורענות מכיוון גשר  -היבשות הארץ  -ישראלי  ,בנתיב ' דרך הים '  ,המסלול העיקרי
לצבאות זרים בפלישתם מצרימה .

ן

במשך

כ 2 , 700 -

שנה נמנו לפחות ארבעים מסעות של צבאות

סדירים  ,שירדו אל עבר מצרים מכיוון ארץ  -ישראל  ,כל אותו זמן לא הותקפה מיתר הכיוונים יחד
יותר מאשר שבע פעמים .

2

בין ארץ  -ישראל ומצרים חוצץ אמנם מדבר  -סיני  ,קשה  -העבירות  .אף  -על  -פי  -כן  ,לא היו תנאי
השטח והאקלים קשים עד כדי מניעת פלישה דרך סיני למצרים  .אלא שהמסעות תועלו לכמה

1

מכיוון מערב הוטרדה מצרים הפרעונית מדי פעם על  -ידי השבטים יושבי לוב  .אולם  ,סכנה רבה לא צמחה מהם ,
אלא במאה

כאשר הניח שישק  ,מפקד השכירים הלוביים בצבא מצרים  ,את היסוד לשושלת הב " ב ; אך הוא

הי ' ,

ובני  -לווייתו התבוללו חיש מהר  ,ולפיכך אין לראות במעשה זה כיבוש לובי  .לראשונה נכבשה מצרים מכיוון מערב
בשנת

, 115

בידי היהודים הלוביים  -שנעזרו ביהודי מצרים  .לאחר  -מכן היה כיבוש ממערב רק על  -ידי הנאטימים

ב  . 969 -מאז ועד
השתלט

1941

שקט במידה רבה הגבול המערבי של מצרים  .דומה לכך המצב בדרום  .שבכה האתיופי

ב  712 -על מצרים השסועה וייסד את השושלת הכ " ה ,

של השבטים הסודאניים יישובי ספר של

האתיופית  .פרסים ותלמיים הציבו כנגד פשיטותיהם

מיליציה  ,שהיתה במידה רבה

יהודית ( וב )  .מצב זה נמשך בתקופה

אך לא היה מאז הכיבוש האתיופי ועד ימינו נסיון של ממש לכבוש את מצרים

הרומית :

מדרום  .מכיוון הים הותקפה לעתים

מצרים בתיאום עם מסע יבשתי  ,בדרך הרצועה וסיני  .המסעות היחידים שבאו מכיוון צפון היו  :פלישת גויי  -הים
בימי רעמסס הג ' ( המאה הי " ב לפני הספירה ) ,
הצרפתים (  ) 1800 , 1799ולבסוף  -הכיבוש הבריטי ( . ) 1882

מסע  -הצלב השביעי

2

לעיל  ,הערה

:1

( , ) 1249

מסע נפוליון

( , ) 1798

מ ' גיחון  ,סיני כמרחב ספר באספקלריה המטורית ( מטכ " ל  ,עקד היסטוריה

 , ) 1969עמ ' 8 , 4 - 3

הנסיונות לגרש את

, 9 - 50

תל  -אביב  ,יוני

( להלן  :גיחון  ,סיני )  .יש להשלים את הרשימה במסעות בהם הוכרע גורל מצרים בכיבוש הרצועה

ותו לא  .כך בימי המונגולים  ,עיין  :מ ' גיחון  ,אטלס כרסא לתולדות ארץ  -ישראל  -מביתר ועד תל  -חי  ,ירושלים
 , 1969מפות , 120 , 118 , 115

וכן מפה . 35
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בנקב - : ::

יי"י,יינ ,

,

. ,,

r

ו

)

י

) ת דנא בין ארץ  -ישראל ומצרים .
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ן

מצריות בתקופה

תחנת  -דרך היסטורית .

י

כ.וקכ).3-

,

-/

נקודות  -מוקד הגנתיים באספקלריה היסטורית .

)

קו חומת השרים ,

השוסים

)

של מצרים הפרעונית .

ש

שטחים בלתי עבירים בספר הנגב עם

4

מכרות

סיני .
מפות

א  .ג  .פ  .ירושלים

רצועת  -עזה במסגרת הגבול בין ישראל ומצרים  .מתוך  :סיני כמרחב ספר באספקלריה היסטורית  ,הוצאת
מטכ  ,ל צ

134

" ל  ,עקד היסטורי , 9 - SLI

יוני

, 1969

עמ '

10

תולדות רצועת עזה באספקלריה גיאו  -פוליטית וגיאו  -אסטרטגית

בחיבים קבועים  ,רובם  -ככולם באיזור החוף הצפוני בו נמצאו  -ואולי אף שופרו משחר ההיסטוריה

הכתובה  -מקורות מים ודרכים קצרות יחסית ונוחות למדי לאדם ולבהמה  .בגלגולים בני  -ימינו
מוכרים צירים אלה כמסילת  -הברזל המקשרת בין עזה לאל  -עאריש ולקנטרה וככביש המקביל
למסילה זו .

שליטי מצרים עמדו אפוא תדיר לפני הבעיה באיזה עבר של ' שטח ההפקר ' הרבתי של סיני  -הריק
כמעט כולו מיישוב של קבע  -להציב את הגנת ארצם  .אם להתיר לאויב גישה עד לשערי  -ארצם או

לנסות ולבלום אותו כשהוא עודנו רחוק  ,בחוף פלשת .
במיצרי  -סואץ

ההגנה

חסרה

עומק

ובלימה ,

התראה

אך יתרונה

מקצרת את

בכך שהיא

נתיבי  -האספקה מן העורף וחושפת את דרכי הגישה והאספקה הארוכות של האויב לפגיעה מן האגף
והעורף ,

בנוסף על הקשיים שבתחזוקתן התקינה  .מאידך גיסא  ,מרחיקה הצבת הגבול על הגדה

המזרחית של חצי  -האי סיני את הסכנה של פגיעה מידית בדלתה  .היא מהווה גם איום קבוע על לבה
של ארץ  -ישראל  ,הן לפעולות מנע לסיכול פלישה אל עבר מצרים  ,הן לפתיחה בפעילות התקפית
ביוזמה מצרית .

בהקשר זה מעניין לצטט את נפוליון  .עם סיום מסעו דרך סיני לארץ  -ישראל  ,באביב

, 1799

קבע כי

' מדבר מעין זה הוא המכשול העז ביותר  ,היכול לשמש להגנת גבולותיה של מדינה  ,העולה ביעילותו
על רכסי הרים אלפיניים  ,ולא כל שכן על נהרות ' .

3

אף  -על  -פי  -כן הסיק את המסקנה המתבקשת

מעצם אותו מסע  :צבא ערוך כהלכה מסוגל לצלוח את סיני  .על  -כן קבע כי ' צבא המגן על מצרים
חייב להיערך ליד אל  -עאריש  ,או ליד

קטיה ' ,

דהיינו על סף ארץ  -ישראל מזה או על סף ארץ מצרים

מזה  .מסתבר שאל  -עאריש היתה בעיני נפוליון ' מפתח למצרים '  .אולם  ,בהיותה נווה שכושר
אספקתו מוגבל  -יש משנה חשיבות  ,לדעת נפוליון  ,ל ' עזה היכולה לספק לצבא את מרבית

צרכיו ' .

4

הערכתו של נפוליון מעמידה עובדה נוספת  .גבולה המערבי של ' רצועת עזה ' מגיע  ,מבחינה

גיאוגראפית  -היסטורית  ,עד אל  -עאריש ועד בכלל  .לפי בחינה זו  ,משתרע תחום הרצועה עד אשקלון

ואולי אף עד אשדוד ועד נחל  -לכיש  .התנאים המדיניים בתקופות שונות שינו מידי
למעשה  ,את גבולות ' רצועת עזה ' בתוך התחום

פעם  ,הלכה

המירבי בין נחל  -לכיש לדלתה של נחל  -מצרים ( ואדי

אל  -עאריש )  .ניתן להבחין בתוך תחום זה בין שני חלקים  :הגיזרה המזרחית והגיזרה המערבית  .הקו

המפריד ביניהן עובר ממערב לרפיח  .משתנים אקלימיים  ,פוליטיים  ,בטחוניים

וכלכליים  ,גרמו

שהיישוב בתוך החלק הצפוני  -המזרחי של הרצועה היה יותר קבוע  ,וככל הנראה יותר משגשג ,
מבחינה חקלאית ומסחרית כאחת  ,מאשר היישוב בחלק המערבי  .זה האחרון דעך ואף נתבטל

במידה רבה בסוף התקופה הרומית  -ביזנטית  .כאמור  ,גם בתקופות קדומות יותר נפל בהיקפו
ובחשיבותו מזה שבחלק המזרחי  ,אף שהסקרים שנערכו בו הוכיחו כי גם שם נמצאו כמה יישובים
משגשגים .
בחיבור זה נתמקד בעיקר בגיזרה המזרחית עד לפתחת רפיח ועד

3

 . 16ק Napolion 1 , Commentaires , 111 , Paris 1867 ,

4

נפוליון  ,שם  ,וכן עמ '  : 143 , 139 , 134אל  -עאריש היא '

ל

לפרשת רצועת עזה וחדירתה אל תוך תחום סיני עד

סיני .

בכלל  .נ

des chefs du pays

L1

אל  -עאריש  ,השתייכותה לארץ  -ישראל

וקורותיה  ,עיין  :גיחון ,

מרדכי גיבון

הרצועה  -פרוזדור ומפתך למצרים הקדומה

עוד באלף הג ' לפני הספירה  ,נוכחו פרעוני מצרים לדעת  -בדומה להערכתו של נפוליון ,
שנה

כ 4000 -

לאחר  -מכן  -כי פוריותה ובעקבות זאת שגשוגה ועיורה של רצועת עזה מועידים אותם לשמש ,

בעת ובעונה אחת  ,איזור הכינוס וההתארגנות לצבאות המבקשים לעבור דרך סיני למצרים ומרחב

התארגנות וקרש קפיצה לחילות מצרים  ,אשר חצו את הישימון לעריכת מלחמה בארץ  -ישראל
ומצפון לה .

הוכחה לחשיבותה של הרצועה כבסיס ההגחה העיקרי לצבאות מצרים אל עבר ארץ  -ישראל וסוריה
הם  55מסעות  -המלחמה הסדירים למן המאה הכ " ג לפני הספירה ואילך  ,בהם הנהיגו מלכי מצרים
את צבאותיהם בדרך הרצועה צפונה .

6

בעתות שלום היתה רצועת עזה בסיס לשיירות  -המסחר המתארגנות לקראת ירידה למצרים ותחנת
דרך ראשונה חיונית לאלה העולות ממצרים להתארגנות ולהצטיידות מעבר לישימון .
גם נמליה ומעגניה של רצועת עזה הקנו לה חשיבות רבה בעידן

הטרום  -קיטורי .

בהיעדר

אמצעי  -שימור משוכללים למזון  ,נזקקו האוניות לתחנות קרובות לאורך החופים  ,כדי לחדש את

אספקת  -המזון והמים  .משנה חשיבות נודעת בימים עברו ' לחוף הידידותי '

במינוח האסטרטגי הימי

הלועזי ) ,

)

)

'Friendly coast

כחוף מבטחים בעתות סערה וכמיפלט מפני שודדי  -ים ואוניות

אויב  .לפיכך  ,העדיפו הספנים  ,עד לזמן החדש  ,מטעמי בטיחות וקשיי ניווט  ,את ההפלגה לאורך

החופים על  -פני חציית הים  .יתירה מזו  ,משטר הרוחות באגן הים  -התיכון המזרחי מקשה על

מפרשיות את המעבר הישיר ממצרים לכיוון הים האיגיאי והיווני  ,מדי שנה בין החודשים מאי

ואוקטובר  .בעל כורחם נידונו כלי  -השייט להפליג לאורך חופיה של ארץ  -ישראל וסוריה  7 ,ובסיסי
החופים האלה יכלו לסייע להם או לפגוע בהצלחת ההפלגות .
נקל להבין את ערך חוף הרצועה לציי מצרים כבסים ימי צבאי  ,לגביית מס ולשיטור תנועת המסחר
בין מצרים לסוריה .

8

שיקולים אלה נראו חיוניים עוד בתקופה חדשה יחסית  .נפוליון הביא  ,בין שלושת הנימוקים

6

גיחון  ,שם  ,עמ '

 . 8 - 6אם נתעלם מן התאריך

ב  , 1468 -נערך מסע

7

מצרי אחד אל ארנן  -ישראל כל

64

בממוצע .

הכוונה למשטר הכוחות האתניים  .עיין  ,למשל Aylesbury 1965 , :

 . 63 - 64קק  .לעניין זה ראה
- 43

8

הראשון  ,מסע

שנה

וגי  ,ונתחיל לספור ממסעו הראשון של חותמם הג '

. 42

גם :

.

,

Dictionary of

hloore, %

W . G.

M . P . Charlesworth, Trade Routes and Commerce ofthe Roman Empire

 . 23קק Cambridge 1926 ,

עיין להלן  ,עמ '  : 147ראה גם  :צ ' רלסוורס  ,שם  ,עמ '

 . 250 , 42על הרצועה כחולייה בסחר הימי  ,עיין גם :

 . 6 ff.קק  . )[ . Downey , Gaa, Oklahoma 1963 ,על תאורי הסצנות הנילוטיות ויצורי ים בכנסיית סטפנוס בעזה ,

ראה  . 178 5 . :קק  Gaza' , PEQ ) 1930 ( ,ע  Churchesס יז '  . Hamilton ,ע  .על יצוא היין דרך עזה אצל סטפנוס

,

מביזנטיון  ,עיין  . EXpos , Totius Mu ~ di, s . v. Ga~ a :בדים מזרחיים דקיקים כונו בימי  -הביניים '  ' Gazeעל  -שם נמל
היצוא עזה ( כיום באנגלית '  , ' Gauzeבגרמנית

' ט2

,,

)  . ) ,אותה עת נקראו בצלי המאכל הזעירים שגדלו ברצועה

ובדרום בשם '  , ' Escalottesעל  -שם אשקלון  .מעמדה של עזה כעיר  -מסחר ותחנה חשובה ורשמית בסחר התלמי
 the UniversioJ ofחן c . c . Edgar, ienon Papyri
בולט מן הפאפירוסים של ונון  :וראה למשל :
,

מספרים , 59093

, 59006 , 59009

 . 59001למעמדה של הרצועה בכלל  ,ראה  :מ ' גיחון  ' ,השפעת חופי

הים התיכון על בטחון ארנן  -ישראל באספקלריה היסטורית '  ,הים התיכון ומקומו בתולדות ארץ  -ישראל
ירושלים

135

הש " ל  ,עמ '

. 116

( קובץ ) ,

תולדות רצועת עזה באספקלריה גיאו  -פוליטית וגיאו  -אסטרטגית

לפלישתו

הצורך לנשל את התורכים מהחוף הארץ  -ישראלי  ,כדי שלא יוכל

לארץ  -ישראל  ,את

לשמש בסיס לצי הבריטי בפעולותיו נגד מצרים למצור עליה  ,או להנחתת גייסות בדלתה .

9

רצועת עזה ניחנה אפוא ביתרון אסטרטגי רב משמעות  :היותה ראש חוף להנחתת גייסות מצריים
לפעולה יבשתית על אדמת ארץ  -ישראל ובסים לפעולות ימיות נגד מצרים .
מכל האמור לעיל  ,מסתבר כי היה זה מעניינם של המצרים  ,בכל הזמנים  ,להבטיח רבונות  -או

לפחות השפעה  -ברצועת עזה  .פועל  -יוצא מכאן ששליטי ארץ  -ישראל ראו לעצמם משימה כמעט
מתמדת  ,ובכל

הדורות  ,למנוע

מן המצרים את הגשמת שאיפות ההשתלטות על הרצועה  .כך היתה

הרצועה לאחד החבלים האסטרטגיים הראשונים במעלה בגשר היבשות הארץ  -ישראלי  .המאבק
המדיני והצבאי על השלטון בה עובר כחוט השני בתולדות הארץ .

על תפקידה של הרצועה כחוליית  -מעבר אסטרטגית בין מצרים לארץ  -ישראל לומדים בעקיפין מן
התעודה ההיסטורית  -הצבאית הראשונה  ,השלמה יחסית  ,שנשתיירה לנו  -הסיפור על מסע וני  ,שר
צבאו של פרעה פפי הא ' לארץ  -ישראל  .מסע זה חל במאה הכ " ג לפני הספירה  .הצבא המצרי נע
בשני

טורים :

טור יבשתי וטור שהושט בים עד ל ' אף האיילה '  -לדעת חוקרים רבים הוא רכם

הכרמל  .אם זיהוי זה נכון  ,אין ספק ששני הטורים נזקקו לרצועת עזה כדי לשדד את מערכותיהם
בטרם ימשיכו בדרכם  .עובדה זו חייבה נייטראליות אוהדת של תושבי הרצועה או השתלטות זמנית
לפחות על הנתיבים וראשי החוף אשר בה .

10

עדות ארכיאולוגית על מגעים בין מצרים לרצועה מצויה כבר מן המאה הכ ' לפני הספירה  ,והיא
מושתתת על ממצאים  ,כגון אזכרת שמה של אשקלון בפסלוני המארות  .אלה הן צלמיות בדמות
שליטי ערים ומדינות זרות אשר בהם ראו המצרים אויבים או מורדים בממלכתם  ,ואשר את

הכנעתם רצו להשיג על  -ידי טקס של קללה ונידוי של הצלמיות  .הקבוצה הקדומה של צלמיות
המארה  ,בהן נזכרת אשקלון  ,שייכת למאה

הכ '  .יי

מפלסיהם התחתונים של תלי הנגב טרם נחפרו כל צורכם  .עם זאת  ,קשה להניח שההשפעה המצרית
הברורה למן התקופה הכנענית הקדומה השנייה בערד  ,בה נמצאו כלי אבידום האופייניים לשושלת

הראשונה במצרים ( תחילת האלף הג ' לפני
מימי סן  -וסרת הג '  ,שמלך בשנים

הספירה ) ,

1849 - 1887

פסחה על

הרצועה ' .
7

לפני הספירה נשתמרה אסטילה של אחד הקצינים

בשם סבך  -בו שנלווה אליו במסע לעיר שכם  ,שבוודאי חייב אף הוא את השימוש החופשי
ברצועה .

13

הלכה למעשה מוכחת בעלות מצרים על רצועת עזה רק מתקופת הממלכה  .החדשה ( השושלות
ה ' -י "

ח;

המאה

הט " ז ) .

קדמה לה תקופת שלטון ההיקסוס על אימפריה שהשתרעה על סוריה

וארץ  -ישראל ומצרים גם יחד ואשר בה בוצרו והוחזקו ערי הרצועה  :שרוחן ( תל

,

Egypte

.

אל  -פרעה ) ,

ירזה

.ם

9

 . 7 - 8קק  Paris 1865 ,יזק

10

 . 227 - 228קק  ( , Princeton 1955 ,להלן  :פריצ ' רד )  . 8 . Pritchard, Ancient Near Eastern Textsנ ; גיחון  ,שם ,
עמ '

157 : 119

 . 113 ,קק

,

De La Jonquiere, L 'Expe dirion d

ofE
 ( , London 1927להלן  :ברסטד ) gypt

11

פריצ ' רד  ,עמ ' . 329

12

אנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ  -ישראל ( להלן  :אנציקלופדיה

13

כריצ ' רד  ,עמ '

. 329 - 230

History

לחפירות ) ,

ע 7 . Breasted ,

ירושלים תשל " א  ,ערך ' ערד ' .

מרדכי גיחון

( תל ג ' מהב )  ,תל אל  -עג ' ול

( בית  -עגלים ? ) ,

וככל הנראה גם עזה ואשקלון ואולי אף

אשדוד .

14

בולטים

בעוצמתם ביצורי שרוחן ותל אל  -עג ' ול  .הם נועדו לשמש  ,בעת ובעונה אחת  ,ערי  -מסכנות

וערי  -רכב  ,לשיטור הרצועה  -חוליית הקישור החיונית בין נחלותיה האסיאניות והאפריקאיות של

ממלכת ההיקסוס ומעוזים שאויב הוצרך לכבוש בטרם יוכל להיות ' בעל  -בית ' ברצועה .
יורשתה של השושלת ההיקסוסית  -הזרה מבחינה אתנית למצרים  -היתה הממלכה המצרית
האבטוכטונית  ' ,החדשה '  ,שנוסדה בשנת 1580

לפני הספירה בקירוב  ,על  -ידי אחמס הא '  .ההיקסוס

נסוגו אז ממצרים לכנען  .במסעותיהם הראשונים של פרעוני השושלת הי " ח אל עבר ארץ  -ישראל
בלטה  ,לדעתי  ,בעיקר המגמה ההגנתית  -להוציא את רצועת עזה מידי ההיקסוס כדי להקשות על

נסיונותיהם לחזור ולכבוש את מצרים  .אחמס בן אבנה  ,מגיבורי החייל של פרעה אחמם הא '
( 1545 - 1575

לפני הספירה

בקירוב )

מתגאה בכתובת שעל מצבתו בקבלת ' זהב התעוזה '  ,אות

ההצטיינות הצבאי הקדום ביותר שנודע על קיומו  ,על אומץ לבו במצור על שרוחן  ,שערך שלוש
שנים תמימות .

ואמנם  ,עד מהרה סיגלו המצרים לעצמם מדיניות התקפית  .שלוש הערים

15

המבוצרות עזה  ,ירזה ( תל

ג ' מה )

ושרוחן  ,יצרו לצבאות תותסס הג '

( 1468 - 1436

לפני

הספירה )

ויורשיו  ,מרחב מאובטח אשר בתוכו התארגנו צבאותיהם להמשיך מסעם לאחר מעבר המדבר .

עזה ,

ששמה הרשמי נסוב ל ' עיר שלל המושל '  ,היתה אף לבסיס הצבאי הפרעוני הראשי בדרום  -הארץ ,

ולמרכז המנהלי של רצועה זו  ,שבצדק יכלה להיקרא על שמה באותה

שמרו על שמו של הנציב שישב בעזה בימי אמנחתפ הג '

תקופה .

( 1361 - 1398

16

המקורות המצריים

בקירוב )  .שמו היה

דואדי ,

ובידו הופקד חיל  -מצב ניכר  .גם תיאור  ,ולו סכימאטי  ,של עיר המבצר עזה נשתמר על תבליט

במקדש מתי הא ' בקרנק  .הציור מתאר אותה כמוקפת חומותיים ומגדלי  -עוז קבועים בהן  ,כך שכל
מגדל בחומה האחורית מכסה ב ' אשו ' קטע של החומה שבין זוג מגדלים בחומה הקדמית .
ירזה  ,שרוחן ובית  -עגלים  ,שאף היא שוקמה כמבצר  -עוז  ,נבנו על נחל  -עזה  ,הקרוי בהמשכו

נחל  -בשור  .לקו זה ניתן עומק על  -ידי הכללת יובליו בתוכו  ,כגון נחל  -פטיש  ,נחל  -גרר והגבעות
שביניהם  .תכונות אלה עשוהו מידי פעם קו מגן עיקרי לרוחב

הרצועה .

עוד במלחמת  -העולם

הראשונה סייע המכשול הטבעי הזה לתורכים לבלום את הבריטים במשך שישה חודשים  ,ממארס
ועד ספטמבר

1917

7 .ן

' רצועת עזה ' של הממלכה החדשה התקיימה בצורה זו או אחרת עד תום השושלת הכ ' ( סוף המאה

הי " ב לפני הספירה )  .במאה הי " ב חדרו הפלישתים לחוף הדרומי של ארץ  -ישראל והנחילו לרצועת
עזה את

שמם :

שפלת פלשת וחוף פלשת  -פלסטינה בלשונות לעז .

רצועת פלשת בתקופת המקרא
מעשה היאחזות הפלישתים ברצועה כך

היה :

תחילה היוו הפלישתים חלק מאגודת ' גויי הים '

המיקניים  ,שנעקרו מבתיהם בלחץ העמסים היווניים ה ' קלאסיים '  ,והחלו פושטים בחופי מצרים

14

עיין הערכים של התלים הנ " ל באנציקלופדיה

15

פריצ ' רד  ,עמ '  ; 234 - 233ברסטד  ,עמ ' 223 , 189 - 186 , 120

16

ברסטד  ,עמ '  235ואילך  :פריצ ' רד  ,עמ '  234ואילך Steindorf 61 Seele, When Egypl Ruled the East, Chicago :

:ח
17

138

 . 53עק 942 ,

]

עיין להלן  ,עמ ' . 162

לחפירות  ,ובביבליוגראפיה ,

שם .

ואילך .

תולדות רצועת עזה באספקלריה גיאו  -פוליטית וגיאו  -אסטרטגית

בחפשם מרחבי  -מחיה חדשים  .לאחר שהוכו על  -ידי פרעה רעמסס הג ' בקרב ימי  -יבשתי נואש
במבואות הדלתה של הנילוס  ,התפרקה החבילה והפלישתים הוסטו צפונה אל חופי דרום  -הארץ
( סביב שנת

1168

לפני הספירה ) .

איננו יודעים אם הפניית הפלישתים אל הרצועה נעשתה בהשראה מצרית או ביוזמתם בלבד  .בין כה
וכה  ,אנו עדים

לכך שקרוב לאחר היאחזותם בדרום  -הארץ  ,מפעילים אותם המצרים כחיילים

שכירים  ,לא רק במושבותיהם על סף מדבר סיני הצפוני ליצירת קו  -הגנה מצרי הרחק מן הדלתה ,

אלא גם בבסיסים מצריים בתוככי ארץ כנען  ,כגון מגידו

ובית  -שאן .

אין להוציא מכלל אפשרות שהפניית הפלשתים אל חוף פלשת או ניצול פנייתם

לשם  ,נעשה

על  -ידי

שליטי מצרים כדי ליצור משקל נגד להתגברות המאחז הישראלי על גשר היבשות הארץ  -ישראלי
החיוני  .תקוותם היתה שעל  -ידי יצירת עימות פלישתי -ישראלי יקל עליהם לחזור ולבסס את
ריבונותם בארץ

כולה  ,וברצועה

בפרט 18 .

ואכן  ,היו הפלישתים לצנינים בגופו של עם ישראל בכל

ימי בית ראשון וגם לאחר  -מכן  ,אלא שתכנית המצרים להפיק תועלת מכך לא עלה בסופו של דבר

יפה ( וראה להלן ) .
הפלישתים והישראלים כאחד ניצלו את היחלשות מצרים מזעזועים פנימיים במאות הי " ב  -הי " א
כדי להיאחז מאחז של קבע בארץ  .ואמנם  ,נדמה שבתהליך זה ראו המצרים  ,בשלב

הראשון  ,את

השתלטות הפלישתים על הרצועה כסכנה המידית והחמורה ביותר  .בישראלים  ,בתורת שכני
הפלישתים מן העבר השני  ,ראו  -על  -פי הכלל הגיאו  -פוליטי המקובל  -בעלי  -ברית זמניים לפחות
במגמתם להצר את רגלי האדונים החדשים של הרצועה .

על רקע שיקולים אלה יש להבין את הברית הישראלית  -מצרית  ,שלביצורה נמסרה שפלת גזר
שבצפון הרצועה כשילוחים לבת פרעה סרן  -אמון או פסבחנו

הג ' ,

שנישאה לשלמה המלך

( מלכים  -ב ח טז )  .עד מהרה נוכחו המצרים לדעת כי שלטונה של ישראל  -החזקה והמלוכדת  -על
הרצועה  ,מסוכן יותר משלטונם של הפלישתים  .במיוחד העיבה על כלכלת מצרים העובדה  ,שישראל

הפכה בעזרת הצורים למעצמה ימית  ,שהשיטה את אוניותיה בעת ובעונה אחת בים  -התיכון
ובים  -האדום  ,וקראה תגר על המונופולין הבלעדי של המצרים באחרון .
אולם  ,תנופת ההתעצמות

הישראלית נבלמה עם התפלגות הממלכה המאוחדת  .שישק  ,הראשון

לפרעוני השושלת הכ " ב  ,הלובית  ,יצא לפשיטה רבתי אל לבה של ארץ  -ישראל במגמה להשחית

מצרים ' .

ולשבש את אשיות בטחונה כדי שלא תסכן עוד את

1

בעקבות מסעו זה  ,משנת

924

לפני

הספירה בקרוב  ,השתחררו הפלישתים מריבונותה של יהודה  ,ובדורות שלאחר  -מכן שקדו המצרים
על נסיונות של קניית השפעה מדינית וצבאית בתוככי הרצועה  ,כבעלי  -בריתו של פלג זה או אחר
של אגודת הערים הפלישתיות .

18

י ' אהרוני  ,ארץ  -ישראל בתקופה הכנענית

ב ' מיזלר ( מזר )  ,תולדות ארץ ישראל  ,א  ,תל  -אביב תרצ " ח  ,עמ ' : 246
המאוחרת ובתקופת ההתנחלות הישראלית  ,ירושלים  ( 1956הוצאת מטכ " ל  -קצין חינוך

מלמט  ,בתוך  :ח " ה בן  -ששון

( עורך ) ,

תולדות עם ישראל  -בימי קדם  ,תל  -אביב

ראשי ) ,

עמ ' 153

;

א'

 , 1969עמ '  83ואילך  :אנציקלופדיה

מקראית  ,ערך ' פלשת '  ,בייחוד עמ '  . 493הד השמדת האוכלוסיה הטרום פלשתית ברצועה ותפיסתה בידי הפלשתים
והכפתורים נשתמר בדברים ב
19

) 1957 ( ,

לין

כג .

Palestine' , Vetus Testamentum suppl . ,

0

,

8 : Mazar , ' The Campaign Of Pharaoh Shishak

 ; pp . 58 - 66י ' אהרוני  ,ארץ  -ישראל בתקופת המקרא  -גיאוגראפיה היסטורית  ,ירושלים

תשכ " ג  ,עמ '

. 157 - 156

139

מרדכי גיחון

מעתה ואילך נעשות ערי הרצועה  -על  -פי המקורות המקראיים והחיצוניים  -למרכזים של פעילות

מדינית וצבאית של משולש המקשר בין שלושה מוקדים  :יהודה הקרובה ושתי המעצמות המזרח
תיכוניות השואפות לריבונות  :מצרים מזה ואשור מזה  ,ולאחר  -מכן גם יורשתה של האחרונה  -בבל
החדשה  .סבך התככים הפוליטיים עוד הסתעף והסתבך בשל המאבק וההתחרות הפנימית בין שלוש
הערים הפלישתיות הראשיות  ,עזה  ,אשקלון ואשדוד .
המעקב אחר ההתרחשות המדינית  -בטחונית ברצועה למן ירידת הממלכות הישראליות לאחר מותם
של ירבעם השני ועוזיהו  ,ממחיש היטב את מיקוד תשומת הלב הבינלאומית לזירה זו  :במסעו משנת
733

לארץ  -ישראל שם המלך חגלת  -פלאסר הג ' את פעמיו אל עבר הרצועה  ,כדי לחסל את המאחז

המצרי העקיף בה  .חנון מלך עזה נס מפניו מצרימה .

20

גם אשקלון ניסתה לבלום את התקדמות

האשורים ולמנוע את התבססותם ברצועה  ,והתקוממה בשנת  . 733ייתכן כי באה בברית עם

ישראל ,

היהודית .

ואולי גם עם יהודה  ,כי במסע להכנעתה נאלץ תגלת  -פלאסר לכבוש תחילה את גזר

21

שליחי פרעה המרידו את פלשת שוב בימי שלמנאסר הה '  ,ומרגון הב ' עולה על פלשת  ,כובש את
עזה בשנת

720

ומכה ברפיה את חיל  -העזר המצרי  ,ששוגר כדי לסייע למדינת החייץ שומרת  -הסף .

חנון  ,שחזר למשול בעזה ושוב קשר על אשור  ,הוגלה עתה לצמיתות אשורה .

22

בעוד עזה נכנעה

לאחר  -מכן לאשור  ,נענתה אשקלון לשתדלנות חזקיהו מלך יהודה להצטרף למרד באשור  .לפי

הערכת חזקיהו  ,נדרש חיל  -עזר מצרי להצלחת המרד  .הופעתו בזירה תובטח על  -ידי חיסול השפעת
אשור ברצועה  .בברית עם אשקלון טיהר חזקיהו את הרצועה מתומכי אשור  .רק עזה המשיכה
לשמור אמונים לאשור  ,ובכך הקלה ודאי על סנחריב את מלאכת דיכוי המרד ואת הנצחון על
חיל  -העזר

ליד

המצרי ,

אלתקה

שעל

נחל

בשנת

שורק ,

לפני

701

הספירה .

המאבק

23

האשקלוני  -יהודי היה חולייה ביחסים המיוחדים בין עיר זו ובין יהודה  ,כפי שנראה עוד להלן .
לפרשה זו קדם נסיונה של אשדוד לקרוא תגר על מרגון  .תחילה בהנהגת מלכה אזור  ,ולאחר  -מכן

בהנהגת שליט חדש  ,ימני  .הלה לא הצליח בנסיונותיו לגבש חזית אנטי  -אשורית  ,ובשנת

לפני

712

הספירה נכבשה עירו וסופחה כבירת פחווה לממלכת אשור  .פרט מעניין  ,הנותן המחשה נוספת

לעוצמת ביצוריהם של ערי הרצועה נזכר בכתובת הנצחון של סרגון  :החפיר הרחב והעמוק
שהתמלא ממי  -תהום  ,שהקיף את ביצוריה החיצוניים של אשדוד .

הרצועה

לאשור  ,בולטת

לאסרחדון בשנת

20

676

1926 , 11 815 - 819

אמה

20

חשיבותה האסטרטגית של

24

אף ממניין המדינות במרחב הסורי רבתי והארץ  -ישראלי המעלות מס

לפני הספירה  .מתוך

, 1 . Chicago
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ממלכות  -ארבע היו מדינות  -עיר

ofA

and

cords

פלישתיות ! 25

. 1 ( . Luckenbill,

cient

,

];

ח ' תדמוך ,

' מסעות המלחמה האשוריים לפלשת '  ,היסטוריה צבאית של ארץ  -ישראל בתקופת המקרא  ,בעריכת י ' ליוור ,
תל  -אביב  , 1964עמ '  : 269 - 263א ' דמסקי  ,מדריך במקורות החיצוניים לתולדות ישראל בתקופת המלוכה
( אוניברסיטת
21
22

23

בר  -אילן ) ,

רמת  -גן תש "

ל,

תדמור  ,שם  :לקנביל  ,שם  ,ב  ,סעיף  : 5פריצ ' רד  ,עמ '  : 285דמסקי  ,שם  ,עמ '
תדמור  ,שם  ,עמ ' 276

 . 29 - 35קק .

1924

;

ואילך  ,והערה . 47

דמסקי  ,שם ,

25

140

השווה :

עמ ' , 51 - 48

המקראיות  ,ראה  :ב ' מזר  ' ,מסע סנחריב
24

עמ '  , 36וביבליוגראפיה בעמ ' . 35

לכל פרשת מלחמות אלה עיין  :תדמור  ,שם  :לקנביל  ,שם  ,סעיפים  ; 779 - 778פריצ ' רד  ,עמ '

Chicago

דמסקי  ,שם  ,עמ '

. 40
nals

Luckenbill , The

.

D .D

וביבליוגראפיה שם  .על מסע סנחריב ליהודה בכלל וכל האזכרות

לארץ  -יהודה '  ,היסטוריה צבאית

תדמור  ,שם  ,עמ '  ; 274 - 272דמסקי  ,שם  ,עמ ' , 44 - 42

. 56

,

of

. 283

( לעיל  ,הערה , ) 20

וביבליוגראפיה שם  ,ישעיה כ א .

עמ ' 286

ואילך .

תולדות רצועת עזה באספקלריה גיא (  -פוליטית וגיאו  -אסטרטגית

מצרים מיהרה לנצל את התמוטטותה של אשור  ,כדי לנסות ולתפוס את הרצועה מחדש  .בשנת

640

הכניע פסמטיך את הרצועה עד אשדוד  ,שזכתה לביצור מיוחד כבסיס ראשי אשורי במרחב  .לדברי

הירודוטוס  ,דהי לישנא  ,היה הכיבוש של עיר זו בין גולות  -הכותרת בפעליו של המלך  ' :מלכותו של
פסמטיך ארכה חמישים וארבע שנים  ,במשך עשרים ותשע מתוכן היה טרוד במצור על אשדוד
( ' אזוטוס ' ) עד אשר עלה בידו

בשנת

608

ללכדה  .מצור זה על אשדוד היה הארוך ביותר בהיסטוריה ' .

כבש פרעה נכו את עזה ואת אשקלון בעזרת צבא  -יבשה וצי .

27

26

פטרי חשף את ביצורי

תקופה זו  ,בראש תל ג ' מה .

נבוכדנאצר  ,מלך בבל החדשה  ,גילה אף הוא במהרה שאם לא ישלוט ברצועה אין שלטונו בארץ

בטוח מפני ' חתרנות ' מצרית  -יהודית  .הוא נאלץ אף להסיר זמנית את מצור ירושלים בשל הופעת
צבא מצרי בפיקוד פרעה תופרה

בעורפו  ,בתוך הרצועה

( ירמיה לז

ה).

28

יחסי ישראל ויהודה והפלישתים היו ביסודם עוינים מלכתחילה  ,כשהרצועה משמשת לפלישתים
קרש קפיצה בנסיונותיהם ההולכים ונשנים להשתלט על השפלה וההר  .עלילות שמשון הן הד
להתנגשות בין שבט דן לפלישתים בלחצם מזרחה וצפונה  .תחילה עמד להם נשקם המשוכלל  ,ובימי
שאול הגיחו מן

הרצועה  ,חדרו עד לבו של

הר יהודה והציבו חיל  -מצב בהצטלבות  -הדרכים החשובה

של מכמש  .עוד בימי דוד ניצלו הפלישתים את עמדות המוצא הנוחות  ,כדי לפלוש דרך עמק האלה
פעמיים עד למבואות ירושלים הבירה  .לאחר  -מכן  ,בימי אביהו  ,הגיח מן הרצועה זרח
לפחות בהסכמה סבילה של הפלישתים ( דברי הימים  -ב ב ח  -יד ) והוכה בשנת

אסא בגיא צפתה ליד
( שנת

734

, 900

הכושי ,

בקירוב  ,על  -ידי

מרישה  .בימי אחז  ,ניצלו הפלישתים את חולשת יהודה והגיעו עד לב הארץ

לפני הספירה  ,בקירוב ) .

לא ייפלא שהדברת התוקפנות הפלישתית היתה בראש דאגות המדינות הישראליות בימי בית
ראשון  .למן ימי דוד ושלמה מלמדות האזכרות המקראיות שכל אימת שהתחזקה ישראל הגיחו אל

עבר פלשת והטילו עליה מס עובד  .לדוגמה  ,במלכים  -א ה א אנו קוראים  ' :ושלמה היה מושל בכל

הממלכות מן הנהר ארץ  -פלשתים ועד גבול מצרים  ,מגישים מנחה ועבדים את שלמה כל ימי חייו ' .
בדומה

לכך  ,נאמר על יהושפט

כי ' מן הפלשתים מביאים ליהושפט מנחה וכסף  -משא ' ( דברי

הימים  -ב יז יא )  ,ועל עוזיהו  ' :ויצא וילחם בפלשתים ויפרוץ את חומת גת ואת חומת יבנה ואת חומת
אשדוד  ,ויבנה ערים באשדוד ובפלשתים ' ( שם  ,כו

ו )  .מעניינת העובדה כי גם כאשר התחזקו מאוד

מעולם לא ניסו להשמיד את שכניהם המסוכנים כל

כך  ,והסתפקו תמיד בשלטון עליון בפלשת

ובהצבת חילות  -מצב בארץ הפלישתים .

עניין זה אומר דרשני  .את התשובה יש למצוא בסגולה גיאו  -פוליטית נוספת שנתייחדה לרצועת עזה
וטרם הזכרנוה  .רצועת עזה נוסף על היותה חולייה חיונית בדרך הים  -בנתיב הקשר היבשתי

הבינלאומי היחיד בין אסיה לאפריקה  -היתה מאז ומתמיד גם ראש חוף ומוצא ים  -תיכוני

26
27

הירודוטוס , 11 ,
הירודוטוס ,

. 157

שם  ; 159 ,ברסטד  ,עמ '  . 485השווה  :ירמיה א  -ה  .על החפירות בתל ג ' מה ראה  :אנציקלופדיה לחפירות ,

ב  ,ערך ' תל ג ' מה '  ,עמ ' . 574
28

לפרטים

ומקורות

מקראיים כחיצוניים למלחמות נבוכדנאצר

' מלחמותיה האחרונות של ממלכת

יהודה '  ,היסטוריה

צבאית

ביהודה ,

בפלשתים

ובמצרים ,

( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ ' 299

עיין :

ואילך .

א ' מלמט ,

מרדכי גיחון

לנתיבי  -המסחר הטרנס  -נגביים  .נתיבי  -הנגב אינם אלא קטע סופייבדרך מסחר ראשונה במעלה ,

אשר קישרה בין המזרח הרחוק  -הודו וסין  -וארצות אגן הים  -התיכון  .יש שספנים פרקו
סחורותיהם בדרום  -ערב ויש שהביאון לאילת  .משם הלכו הנתיבים  ,כאמור  ,דרך הנגב ועד רצועת
עזה  ,ומשם הועברו הסחורות  ,חלקן ביבשה מזרחה או מערבה וחלקן באוניות לארצות שמעבר
לים .

79

בזמן ש ' דרך המשי '  ,זו שחצתה את מרכז אסיה  ,לא היתה תקינה  ,היתה דרך זו נתיב בלעדי

כמעט לסחורות מן המזרח הרחוק  .כן היתה נתיב טבעי ליצוא מדרום  -ערב ואגן הים  -האדום  .הצלחת
הפעילות המסחרית בנתיבי האורחות הנגביים היתה תלויה אפוא בתפעול תקין של השווקים
והנמלים ברצועת עזה  ,ולהיפך .
מכאן שותפות האינטרסים בין תושבי אדום  ,שבטי הערבים ושאר הנודדים אוכלוסי הנגב ובין אנשי
הרצועה  .כל מאורע מדיני  ,בטחוני וכלכלי אשר שינה את סדרי החיים באחד משלושת האזורים
האלה  ,השפיע

מיד  ,באופן חריף ולפעמים גם בצורה

מכרעת  ,על

גורל שאר האזורים  .מכאן

שהבעלות על רצועת עזה הקנתה יתרונות כלכליים ניכרים ועמדת  -כוח בלוחמה כלכלית  .השליט בה

יכול היה להכתיב תנאים ולהפעיל לחץ על כל המעוניינים בקיום המסחר הטרנס  -נגבי .
הקשר הגיאו  -פוליטי בין רצועת עזה לשבטי הנגב ולאדומים מובלט במפורש פעמים מספר במקרא .
לאחר שהכניע יהושפט את הפלישתים נאמר

עליו :

' ומן פלשתים מביאים ליהושפט מנחה וכסף

משא  ,גם ערביאים מביאים לו  ( ' . . .דברי הימים  -ב יז

יא ) ;

וכך גם בימי עוזיהו  ' :ויעזרהו אלהים על

פלשתים ועל הערביים היושבים בגור  -בעל והמעונים ' ( שם  ,כו ז )  .המעונים הם לדעת חוקרים שונים
בני מעון ( מען דהיום  ,בדרום ירדן ) .

30

הקשר בין פלשת  -ערביי הנגב ואדום בא לידי ביטוי יפה גם בדברי הנביאים  .ישעיה מנבא ( יא

יד )

את הכנעת אדום ומואב בעקבות נצחון על הפלישתים  ' :ועפו ( בני ישראל הגוברים על משנאיהם )

בכתף פלשתים ימה יחדיו יבוזו את בני קדם  ,אדום ומואב משלוח ידם '  .לעומת זאת  ,כאשר נחלשה
יהודה חברו נגדה פלישתים  ,ערביים ואדום יחדיו  ' :ויער ה ' על יהורם את רוח הפלשתים והערבים

אשר על יד כושים  .ויעלו ביהודה

לא

אשיבנו  ,על הגלותם

ויבקעוה ' ( שם  ,כא טז )  ,או '

 . . .על שלשה פשעי עזה ועל ארבעה

גלות שלמה להסגיר לאדום ' ( עמוס א ו ) .

הקשר בין פלשת ורצועת עזה לשוכני הנגב ואדום
במקורות חיצוניים  .חגלת  -פלאסר הג ' הגיע בשנת

(?)

בימי בית ראשון  ,מוצא את ביטויו גם

 733עד

לאל  -עאריש  ' ,עיר נחל מצרים '  ,ובכך

השלים את כיבוש הרצועה  .מיד לאחר  -מכן נאלץ להילחם במעונים ושיעבדם  ,ומכל מקום השתלט
על נקודות המוצא של אורחותיהם כדי לאלצם להעלות לו מס  .ובמקום אחר מציינים כי מינה

את אדב  -אלו על הסחר עם מצרים  ,וכי עממי ערב נשתעבדו לו והעלו לו מס בצורת מיני לבונה
וקטורת .

29

מ ' גיחון  ' ,השפעת חופי הים התיכון על בטחון ארץ ישראל '  ,הים התיכון ומקומו בתולדות ארץ  -ישראל

ירושלים תש " ל  ,בייחוד עמ '
30

114

( קובץ ) ,

ואילך .

כנגד דעה זו גורסים אחרים  ,ובתוכם ח ' תדמור  ,כי יש לחפש את המעונים כאיגוד שבטים מדרום לרצועה  ,בתוככי

הנגב וצפון  -מערב סיני  .דעתם מושתתת על תעודות אשוריות  ,דוגמת תאורי מסעותיו של תגלת  -פלאסר המובאים

על  -ידי

תדמור  ,שם  ,עמ '

 . 266ואמנם  ,אם המדובר בנוודים  ,קשה לתאר שהיתה להם עיר  ,וגם אין דרך הנוודים

ללחום במערכה שדודה באויב סדיר כדי סבל של

9 , 400

אבדות .

אולם  ,גם אם נקבל את ההנחה שיש לקבוע את

המעונים בתעודות האשוריות דרומית לרצועה  ,עדיין נראית האפשרות שאלה היאחזויות הקשורות בבני מעון
האדומיים אשר  -כמו בתקופה הנבטית  -ביקשו לקיים קשר ישיר עם נמלי היצוא של

142

הים  -התיכון !

תולדות רצועת עזה באספקלריה גיאו  -פוליטית וגיאו  -אסטרטגית

במכתב המתייחס לשלטון מרגון הב ' ברצועה  ,נמנים שריה ובנשימה אחת עמהם נזכרו מלכי אדום
המעלים יחדיו מס לאשור  ,ובכלל זה סוסים .

31

בעל כורחנו  ,אנו נזכרים בסחר הסוסים הנזכר בספר

מלכים  -א י כח ובדברי הימים  -ב ט כס  ,שהיה מונופולין מלכותי של שלמה ומקור הכנסה חשוב
לאוצר מדינתו  .נתיב עיקרי בסחר זה היתה רצועת עזה  ' :ומוצא הסוסים אשר לשלמה

ממצרים ' .

שליטה על הרצועה היקנתה לבעליה גם אחיזה במבוא היבשתי היחיד אל מקור סוגי  -רכב הקרב

המעולים שאולפו במצרים  ,ואשר לדברי ספר המלכים היו מבוקשים ביותר גם אצל ' כל מלכי

החתים ומלכי אדם ' ( שם )  .השולט ברצועת עזה בתקופת בית

ראשון  ,שם

ידו ממילא גם על נתיב

ראשון במעלה להצטיידות חיל הפרשים  ,אשר היווה את חיל  -המחץ הנייד העיקרי בעת העתיקה .

32

בתפקיד זה של ראש  -חץ לסחר עם המזרח התחלקה רצועת עזה עם חופי מצרים  ,ובעיקר עם
אלכסנדריה לאחר היווסדה ב -

331

לפני הספירה  .השאיפה לפיקוח על המוצא האלטרנטיבי של

סחורות המזרח לים התיכון או אף לחסימתו נוספה אפוא כמניע חשוב למגמת הקבע המצרית
להשתלט הלכה למעשה על רצועה זו .

ערכה הכלכלי של הרצועה בימי בית ראשון נעלה מעל ספק  .אולם  ,יכולת ניצול האפשרויות
הכלכליות והפקת מלוא התועלת מהן היה קשור בתפעול הסחר הבינלאומי  ,בהפלגה בים ובטיפוח
הקשרים המסחריים  ,אשר כמקובל בתקופה ההיא נשמרו במידה רבה של הצלחה כסוד בידי תושבי
הרצועה הפלישתיים .

33

כשם שנזקקו ישראל לצורים כשותפים למקר הבינלאומי כמקור הכנסה חיוני  ,כך נזקקו מלכי יהודה

לשרות הפלישתים ; מעולם לא ניסו לחסלם כליל או לבטל במידה ניכרת את עצמאותם  ,אף כשיחסי
הכוחות ההדדיים לפשרו זאת  .הפלישתים מצדם ראו עצמם אנוסים לשתף פעולה עם יהודה  ,כמו

עם כל מדינה אחרת ששלטה על מערכת  -הדרכים הנגביות ויכולה היתה לשבש את אורחות  -המסחר
לאורך ' דרך הים ' ובקו אדום  -פלשת .
יחסי יהודה ופלשת היו מושתתים אפוא על הזדקקות ותועלת הדדית  ,כל אימת שיהודה היתה חזקה
למדי כדי לסכן את עורפה המסחרי או החקלאי של פלשת  .הוא הדין לרקע הידברותם מדי פעם
לשעה קצרה בעת מאבקם כנגד מעצמות זרות שאיימו לכבוש את

הארץ .

עם כל האמור לעיל  ,עולה מתוך הבחינה המדוקדקת של המקורות המקראיים כי היו קיימים

לפרקים יחסים תקינים למדי בין יהודה ואשקלון  ,מתחרתה הגדולה של עזה בהגמוניה על

פלשת .

ייתכן כי עזה ראתה בישראל וביהודה אויבים קרובים המצרים את התפשטותה היבשתית  ,ואילו
אשקלון הימית יותר נטתה מבחינת ביסוסה הכלכלי לשיתוף פעולה עם העורף היהודי  ,כדי למנוע
היאחזות המעצמות ברצועה  .לא בכדי התחתנו הנשארים בארץ  ,לאחר גלות בבל  ,עם נשים

זו  ,ראה  :תדמור  ,שם  ,עמ '  , 272 - 271 , 269 - 266וציטוט המקורות האשוריים

31

לדיון בפרשה

32

פרשת סחר הסוסים אינה נעלה על

שם .

ספק  .חוקרים שונים סוברים כי חל שיבוש וכי הסוסים יובאו מקוה

דווקא  ,באסיה הקטנה  ,והמרכבות ממצרים  .וראה  ,למשל  :תדמור  ,תולדות עם ישראל ( לעיל  ,הערה
33

תדמור  ,שם  ,עמ '  105 - 104מתאר את שגשוגה הכלכלי

( קיליקיה ? )

 , ) 18עמ '

. 105

של ישראל בימי שלמה  .כל אימת שהתחזקה יהודה שגשגו

בה אותם ענפי  -מסחר  .ללא מוצא ימי  -זאת אומרת  ,ללא תיווך פלשתי  -לא ניתן היה לנצל כדבעי את מערכות
המסחר האלה  .על קשרי המסחר בין ערב וממלכת

:ח

שלמה  ,עיין :

. Phillips, Qataban and Sheba, New Yorkוי

 . 103קק 1955 ,
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,

י,

י
ולשי ומאוי 1917

י

.,

,,,,

ו [ .,י
:י

(

עיקר האירועים הצבאיים לאורך רצועת  -עזה  .מתוך  :מ ' גיחון  ,אטלס כרטא לתולדות ארץ  -ישראל

 -מביתר ועד תל  -חי  ,ירושלים  , 1969מפה 35

אשדודיות ( נחמיה

יג כג )  .הכוונה בוודאי לנשים פלישתיות

למסקנות דומות הגיע ח ' תדמור .

בכלל ,

ואולי אשקלוניות ברובן .

34

המסורת של יחסי שכנות תקינים בין אשקלון וישראל נמשכה גם בימי בית שני  .פעמיים פסח עליה
יהונתן במסעותיו לאיזור פלשת  ,והסתפק בהבטחות הדדיות של רצון

נגע בה  ,שעה שכבש את כל שאר ערי ארץ

הפלישתים .

36

טוב .

35

אלכסנדר ינאי אף לא

עצמאותה של אשקלון משנת

 104היתה ,

בהכרח  ,בהסכמת ינאי  ,ששלט על כל השטח המקיף אותה  .יש להסיק אפוא כי בימי בית שני  -כמו

( לעיל  ,הערה

. 262

34

תדמור

35

מקבים  -א י  ; 86 ,יא . 60 ,

36

קביעת התאריך של עצמאות אשקלון לשנת  104היא על  -פי מניינה  .כל הרעיות בנדון רוכזו על  -ידי 11 . Schirer , :

 , ) 20עמ '

~

,

 . 211ע 1 ieitalter Jesu Christi, 11 , Leipzig 1907 ,א
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תולדות רצועת עזה באספקלריה גיאו  -פוליטית וגיאו  -אסטרטגית

בתקופת בית ראשון  -היו היהודים מעוניינים בניצול המידע הימי ובניצול קשרי  -המסחר הימיים

של ערי פלשת  ,וכי מצאו שפה משותפת בנדון זה  ,בראש ובראשונה עם אשקלון .
אך לא רק יהודה  ,אלא גם המעצמות השכנות ראו ברצועה יעד אסטרטגי בעל משנה חשיבות מפני
ערכה המסחרי  .אולם לגבי המצרים יכול היה ערך הרצועה להיות מדי פעם בעל אופי שלילי דווקא ,

דהיינו  -הרצון לשלוט בה כדי למנוע את ניצולה הבלחי מבוקר בידי המצרים  ,על  -ידי כל גורם
אחר

;

זאת  -כמוצא אלטרנאטיבי לסחורות אשר בהיעדר שמישות ראש החוף הפלישתי היו

מועברות בדרך הים האדום למצרים ומיוצאות על ידה לכל דורש .

37

שבירת המונופולין לסחר

בים  -האדום היה בוודאי בין הגורמים העיקריים להרעת יחסי מצרים וישראל באחרית ימי שלמה .
על דעת רבים קשה לתרץ את מסע פרעה שישק ( בשנת

924

לפני הספירה ) לנגב ועד אילת  ,אלא

כמסע לשיבוש מערכת דרכי  -המסחר של יהודה במרחב זה  ,על כל מתקניה .

38

לפי שלא ראה עצמו

חזק דיו להחזיר למצרים את השלטון הקבוע לפחות על הרצועה  ,קיווה לשבש את אורעות המסחר
של יהודה ( לעיל  ,עמ '  . ) 139גם במסעו של חגלת  -פלאסר הג ' ( לעיל  ,עמ '  ) 140לרצועה לא נעדר המניע
הכלכלי  ,נוסף לשיקולים הצבאיים  .דבר זה הסיק ח ' תדמור מצו של פקיד מלך זה אל הצידונים  ,בו
אסר עליהם את מכירת העצים לערי פלשת .

39

מתקבלת על הדעת מסקנתו כי יש בכך מגמה מצרית

להשתלט על מסחר פלשת  .יתירה מזו  ,יש להטעים כי העצים שימשו כחומר  -גלם לבניית הציים
הפלישתיים  ,והמצריים  .באיסור שהוטל על סחר העצים בין צידון לפלשת  ,פגעו האשורים בעת
ובעונה אחת בשלוש

מטרות :

לשפץ את צייהם ולחדשם .

באשיות המסחר

הפלישתי ;

ביכולת הפלישתים וביכולת המצרים

49

ימי בית שני
ראשית ימי בית שני עמדו בסימן האימפריה הפרסית הגואה ועולה  .לאחר שהבטיחו לעצמם
הפרסים את גשר היבשות הארץ  -ישראלי  ,עשו את הרצועה בסיס להתארגנות מסעם לכיבוש
מצרים .

על  -פי עצתו של קצין יווני עריק מן הצבא של פסמטיך הא ' מלך מצרים  ,ירד כנבוזי מלך פרס לעזה
ובא בברית עם ' מלך הערבים '  .זה האחרון קיבל על עצמו  ,בין השאר  ,את הסדרת אספקת המים

לצבא הפרסי  ,שמפקדו ראה בחציית המדבר הצחיח את האתגר הקשה ביותר במסע הכיבוש
המתוכנן  .י4
מסתבר  ,שהמצב הגיאו  -פוליטי לא השתנה באופן עקרוני ; מצב זה הכתיב את זהות האינטרסים בין
שלושת המרחבים  :רצועת עזה  ,הנגב

ואדום  ,על

בבל  .שהרי את האדומים החליפו במושבותיהם

אף שינויי האוכלוסין שחלו באיזור לאחר גלות
הנבטים ;

אלה ככל הנראה ה ' ערבים ' שהזכירם

הירודוטוס  ,אגב תיאור מסעו של כנבוזי  .הם מופיעים גם כגורם פעיל בשעת מסעו של אלכסנדר

מוקדון  ,בשנת  332לפני

הספירה  ,במטרה

ואילך .

37

גיחון ( לעיל  ,הערה  , ) 29עמ '

38

גיחוך  ,שם  ,עמ '  , 103וביבליוגראפיה בהערה , 6

39

תדמור  ,שם  ,עמ '

40

עיין להלן .

41

הירודוטוס , 111 ,

1

101

לבטל את שלטון הפרסים בדרום  -הארץ ולכבוש את

שם .

. 263

ואילך .
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מצרים  .זאת למדים מדברי אריאנוס  ,המציין כי לאחר כיבוש צור והשלמה עם היהודים  ,היתה עזה
המחסום היחיד שחסם בפני אלכסנדר את הדרך למצרים  .המצור הקשה נמשך חודשיים ובמהלכו
נפצע גם אלכסנדר עצמו  .כל אמצעי הנדסת המצור הידועים הופעלו  ,לרבות מגדלים מתנועעים
רבי  -קומות  .באטים  ,המפקד הפרסי של הנצורים  ,נעזר בעיקר בחיל  -העזר ה ' ערבי '

( הנבטי ) ;

אלה

חששו מפני ידו המכבידה של אלכסנדר  .השלטון הפרסי  ,שהתרופף זה מכבר היה  ,לדידם  ,בחינת

הרע במיעוטו במסכת הסחר החופשי עם ערי פלשת  ,שאלה של חיים או מוות מבחינת קיומם
הכלכלי .

42

התפוררות ממלכתו של אלכסנדר  ,שחבקה את מרבית ארצות העולם הנודע  ,הביאה למלחמות

היורשים  .אלה התמקדו במידה רבה במאבקים על גשר היבשות הארץ  -ישראלי ממש  ,או במלחמות
שבהן הועברו דרכו צבאות הלוחמים .

רצועת עזה היתה לגיא  -חיזיון של מאבק צבאי תכוף

43

ולנתיב  -מעבר של צבאות וציים רבים כל  -כך  ,עד שקשה למנותם  .מלחמות האחים בין היורשים ,
ה ' דיאדוכים ' ,

סייעו בידי הנבטים להתבסס בעבר  -הירדן ולהשתלט לאחר  -מכן על הנגב ; כך נוצר

קשר טריטוריאלי ישיר בינם לבין ערי  -החוף ברצועה .

תחילה ניסה אנטיגונוס  ,אשר השתלט בשנת  315על סוריה  ,לשבור את המונופולין הנבטי על
המסחר העבר  -ירדני והטרנס  -נגבי  .לאחר כשלונו  ,נקט  -כפי שעשו גם השליטים ההלניסטיים

שבאו אחריו  -מדיניות דומה לזו של מלכי יהודה בשעתם  :נסיון של הגמוניה כלשהי תוך ניצול
מירבי של שרותיהם המסחריים הטובים של הנבטים  ,כמתווכחים בין המעגל הכלכלי שנסוב סביב

האוקיאנוס ההודי לבין זה של העולם הים  -תיכוני .
הקשר החי בין אגן מפרץ  -אילת וחופי צפון חיג ' אז ובין חופי  -הארץ  ,מומחש יפה בדברי הסופרים
הקלאסיים  .נצטט  ,לדוגמה  ,את סטרבו  ' :בקרבת אשקלון נמצא נמלה של עזה  . . .אומרים שיש
ממנו דרך מעבר של

1260

ריס עד לעיר אילת הנמצאת בקצה הפנימי ביותר של מפרץ ערב '

( , 2 , 16

 . ) 20ובמקום אחר  ' :בקרבת מקום ישנו כף ( ראש מוחמד ) אשר ממנו פונה החוף בכיוון אל סלע של

הערבים  ,הקרויים נבטים  ,ואל ארץ  -ישראל

( = ' פלסטינה ' ;

ואולי התכוון מדעת  ,לחוף

פלשת ? ) ,

( , 4 , 16

 . ) 18גם פליניוס הדגיש

את הקשר הישיר בין עזה לאילת באמרו כי ' בין עזה לאילת המרחק הוא

מיל ' (  . ) 11 , 5כך

אשר בה מתכנסים כל העמסים השכנים עם צמחי תמרוקים וקטורת '

150

הדגיש כי חשיבותה הכלכלית של עיר זו היא בתור מוצא ים  -תיכוני של הנתיבים המקשרים בין
מזרח למערב  .ובמקום אחר הוא אומר
ומסוריה והשנייה מגיעה מעזה ' ( , 32 , 6

:

' בפטרה נפגשות שתי דרכים  ,האחת מגיעה מתדמור

. ) 144

מיקומה של הרצועה הקנה לה מעמד של מרכז עולמי בכיר בסחר של

שרפים  ,לבונה ושאר צמחי

קטורת שהיו מצרך חיוני חסר  -תחליף בפולחנים של רוב הדתות בעולם הקדמון  .הקטורת  ,שמוצאה

ממזרח  -אפריקה  ,מדרום ערב ומאגן המפרץ הפרסי  ,נסחרה בשווקי הרצועה ויוצאה מהם .

42

אריניס  ,חיי אלכסנדר ( אנאבסיס ) , 4 , 11 ,

 . 122ק
43

Der Ursprung des Christentums , 11 , 1921 - 1923 ,

 , 1965מפות

. 22 - 12

על עזה כמרכז לקטורת  ,ראה  :פלוטרכיס  ,אלכסנדר  : 25 ,סטרבו  : 24 , 4 , 16פליניוס ,
144

146

עמד hleyer , :

1.

לתמונה גראפית נאה  ,ראה  :מ ' אבי  -יונה  ,אטלס כרסא לתולדות ארץ  -ישראל בתקופת בית שני המשנה והתלמוד ,
ירושלים

44

 . 27 - 25על הקשר המסחרי בין עזה לעבר  -הירדן המזרחי

44

 .ק 119 , and map

 .ק Roman Empire ,

The Spice Trade of

 . 54השווה Znnes hdiller , :

[.

תולדות רצועת עזה באספקלריה גיאו  -פוליטית וגיאו  -אסטרטגית

המלחמה על הריבונות בארץ וברצועה בין השושלת התלמית  ,אשר התבססה במצרים  ,ובין
הסלבקים אשר הקימו את ממלכתם בסוריה רבתי  ,חרגה אפוא מתחום השיקולים הבטחוניים  ,במובן

הצר של המלה  .ואמנם  ,לדידי מצרים התלמית נתוסף גורם

נוסף  ,בעל

פנים כלכליות ובטחוניות

כאחת  ,לסיפוחה של רצועת עזה  ,ארץ  -ישראל ודרום  -סוריה לממלכתם .
בתקופה ההלניסטית הגיעה לשיאים חדשים התובלה הימית לצורכי מסחר ותובלת גייסות ולצורכי
המלחמה הימית  .מצרים ומושבותיה נחשפו יותר מאי  -פעם לפגיעה מן הים ולשיבוש אורחות צייה
המסחריים  .המענה הבדוק היה בתגבור העוצמה הימית של מצרים  .התרוקנותה של מצרים

מעצי  -בניין  ,העלה את ערכו של החורש הארץ  -ישראלי -סורי כספק חומר גלם זה לבניין אוניות .
זאת  -נוסף לארזי הלבנון היקרים  ,אשר שימשו בעיקר לתרנים וכיוצא באלה  -במידה שניצולם

לא הופרע על  -ידי הסלבקים .

45

רצועת עזה היתה לבסים ימי קדומני  ,שבין תפקידיו היה לאבטח את שיירות האוניות שהעבירו את

עצי הבניין להרחבת הצי המצרי ולשיפוצו  .בד  -בבד היתה הרצועה נתיב יבשתי הן לצבאות

המצריים  ,אשר ביקשו לקיים את ריבונותה של מצרים על החורש הישראלי  -סורי  ,הן לשיגורו של
העץ הכרות מצרימה  ,לא בירכתי אוניות  ,אלא על גבי בהמות  -משא .
ערכה הכלכלי של הרצועה לצורכי התלמיים עולה מתעודות ורמזים שונים  .בראש ובראשונה
ממכתביו של זנון  ,סוכנו של ' שר המסחר ' המצרי  ,אפולוניום  ,בימיו של המלך תלמי
הספירה )

לפני

46 .

הב '

( 246 - 282

את שגשוגה של הרצועה עקב פריחתה הכלכלית  -על אף סבלותיה מהמסעות

הצבאיים התדירים שפקדו אותה  -חשים אנו בדברי הירודוטוס המשווה את גודלה של עזה בימיו
לזה של סרדיס

בלודיה  ,שנחשבה

בין הכרכים הגדולים של העולם הקדמון .

47

המאבק לשלטון על הרצועה בין הדיאדוכים היריבים החל בפלישתו של אנטיגונוס ' מנופטלמוס '
(=

' בעל העין

לעבר

האחת ' ) ,

מוותיקי מפקדיו של אלכסנדר  .הוא יצא במסע מזורז מאסיה הקטנה הישר

הרצועה  ,שבה ראה את

פתולמיאוס

הא ' ' סוטר '

נקודת  -המפתח לשלטון על ארץ  -ישראל וסוריה במאבק עם מתחרהו ,

( תלמי הא '

תלמי מכל מאחזיו בארץ ובסוריה .

בשנת

312

' המושיע ' ) .

כיבוש עזה בשנת

פשר לאנטיגונוס לנשל את

315
~

48

נהפכה הקערה על פיה  .דמטריוס בן אנטיגונוס יצא לנחל  -עזה כדי לבלום את תלמי הא '

ובן בריתו סלבקוס הא ' במגמתם לנשל את אנטיגונום מארץ  -ישראל  .לדעת חוקרים שונים נערך

45

על הציים התליניים והזדקקותם לציים ולמידע הסוריים  ,עיין Weltgeschichte des Mittelmeer :
 .ע  . 199 ; Kromeyer 3 ) Veith , Heerwesen . . . der Griechenק 1967 ,
.mer
R
,

Kornemann ,

1.

Raumes, Minchen

~. 151ק  . 196 ; ] . Casson , The Ancienr fifariners, London 1959 , chap . %, esp .ק  . MUnchen 1928 ,על

רכישת עצים בארץ  -ישראל  ,בין שאר
למדים

פריטים  ,כמבצע

של קבע עבור המלכים של בית תלמי  ,בפיקוח

ממלכתי  ,אנו

מן הפאפירוסים של זנון  ,פקיד שר האוצר אפולוניוס של תלמי הב ' פנלאדלפוס  .עיין  :צ ' ריקובר  ' ,ארץ

ישראל לאור הפאפירוסים של  ~ ITTJTתרביץ  ,ד

ואילך  :ה

( תרצ " ג )  ,עמ '  226ואילך 354 ,

וביבליוגראפיה  ,שם  :הנ " ל  ,היהודים והיונים בתקופה ההלניסטית  ,תל  -אביב

( תרצ " ד ) ,

תשכ " ג  ,עמ ' 52

עמ '  7ואילך ,

ואילך  .על ערכה

הראשון במעלה של עזה כנמל תלמי  ,עיין ריכוז המקורות  ,שם  ,הערה  . 81השווה גם הערה ס . 8עוד לעצי הלבנון
כמקור מרכזי לבניין אוניות ומכונות
 . 342 - 343קק

. 45

46

עיין לעיל  ,הערה

47

הירודוטוס , 111 ,

48

דיאודורוס סיקולוס 58 , XTX ,

.5
ואילך .

מלחמה :

1933 ,

Paris

1,

.

Palestine

"

ן de

) . Abel, G (iographieע

מרדכי גיחון

הקרב בקרבת תל אל  -עג ' ול ( בית  -עגלים ? )  .המצביא הצעיר  ,בן העשרים  ,שאף לרתק את האגף

השמאלי של האויב ולמחוץ את אגפו הימני בעזרת חיל  -הפילים ושאר הגייסות המצוותים עמהם
ולהדפו לים  .שני יריביו המנוסים במלאכת המלחמה  ,הבחינו במגמת דמטריוס והתכוננו

לקראתה .

לבד מזה שהערימו מכשולים ומלכודות לפני אגפם הימני  ,ריכזו שם כלי  -נגינה וכלי  -הקשה לרוב ,
ובהם קדמו את פני הפילים ברעש אימים פתאומי שהטריף את דעת הבהמות והטה אותן לאחור  ,אל
תוך שורות החיילים שצעדו בעקבותיהם  .השתוללות הפילים שיבשה את מערכותיו של דמטריוס .

במנוסת צבאו הופקרו עזה ואשדוד  ,ותלמי הגיח עד לירושלים  .משלא אזר כוח להחזיק בה  ,הפקיר
את הארץ ואת הרצועה .
הספירה  .משהתברר

כך הובטח לאנטיגונוס שלטון על ארץ  -ישראל עד לשנת

49

לו  ,ב , 307 -

301

לפני

שסלבקוס זומם מחדש לרשתו בעזרת תלמי מלך מצרים  ,החליט על

מתקפה מקדימה  .לשם כך כינס צבא

לכבוש את מצרים במסע יבשתי  -ימי

גדול  ,שכלל כ 100 , 000 -

מקביל  ,כשהזרוע

חייל

ו 250 -

כלי  -שייט  .מגמתו היתה

היבשתית תחדור דרך סיני ותתבסס על

האספקה והסיוע של הספינות  .מרחב הכינוס לצבא כולו היתה רצועת עזה  ,הנמל העיקרי היה נמל
העיר עזה  ,וספקי האספקה היבשתית  -שבטי הערבים ( והנבטים ? )  ,שהמשיכו בקשריהם עם ערי

הרצועה  .תנאי  -האקלים ומזג  -האוויר שיבשו את מערכות אנטיגונוס ומסעו נכשל .
גורל הארץ בקרב אפסוס שבאסיה הקטנה  ,ב -

301

50

לבסוף הוכרע

לפני הספירה ; אנטיגונוס הוכה ונפל חלל  .אך

הרצועה לא הגיעה אל המנוחה ואל הנחלה והפכה למוקד של קרבות ומסעות במאבק של בית

סלבקוס  -יורשי אנטיגונום בסוריה  -עם התלמיים  ,לשליטה על ארץ  -ישראל  .חמש מלחמות
עקובות מדם נלחמו הסלבקים והתלמיים  .נמלי

עזה  ,אשדוד

ואשקלון היו בסיסי המוצא לציים

התלמיים  ,שתקפו את חופי סוריה הסלבקית  ,והרצועה היתה לאיזור היערכות קבוע  ,לאחר חציית
סיני או לקראתו .

51

אחד הקרבות המעניינים ביותר בתקופה ההלניסטית התחולל בשנת

פגש ליד עיר זו את אנטיוכוס השלישי  .המצרים חצו את סיני עם
ו 73 -

217

ליד רפית  .תלמי הרביעי

70 , 000

רגלים ,

5 , 000

פרשים

פילים  -כוח שתוגבר לאחר חנייתו בפלוסיון  ,תחנת הדרך האחרונה לפני חציית המדבר .

אנטיוכוס ירד מדמשק לאורך ' דרך הים ' עם כוח של

82 , 000

רגלים  6 , 000 ,פרשים

ו 102 -

פילים  .עם

תחילת הקרב הביס אנטיוכוס את האגף השמאלי המצרי ורדף אחריו בשצף  -קצף ; כך נוצר פער רב

בינו ובין אגפו השמאלי  ,אשר רותק על  -ידי המצרים  .פער זה נוצל על  -ידי תלמי לכיתור אגף שמאל
של הסלבקים עם עתודותיו  .בטרם יכול היה אנטיוכוס לחזור בו מן
תלמי באגף השני .

2

המרדף  ,הוכרע

הקרב לטובת

'

שמונה  -עשרה שנה לאחר  -מכן שפר מזלו של אנטיוכוס  ,ובקרב ליד פניאס ( בניס שבגולן ) השמיד
את צבא מצרים  ,וארץ  -ישראל עברה למרות הממלכה הסלבקית  .מעתה  ,ארבה למצרים סכנה של
פלישה סלבקית המתבססת על רצועת עזה  .רק התערבותה של רומא לטובת התלמיים וההתקוממות

ואילך  .השווה התיאור

49

שם 80 ,

50

דיאודורוס

. xx

, 74 , 73

אצל  . 28 - 30 :קק  Palestine , 1 , Paris 1952 ,מן /) . Abel, Histoire de

. 76

51

אבל  ,שם  ,עמ '  54 - 71 : 7 - 73 , 49 - 45יסו Polybius, Historiae,

52

פוליביוס  ,שם  ,עמ '  ; 81 - 79אבל  ,שם  ,עמ '  , 80 - 79והערה , 1

8י

"

)

ו

שם .

תולדות רצועת עזה באספקלריה גיא (  -פוליטית ( גיאו  -אסטרטגית

היהודית בעורפו של אנטיוכוס אפיפנס  ,מנעו את התגשמותו של איום זה בשנים

הספירה .

167 - 168

לפני

53

מרד החשמונאים החזיר ליהודה את עצמאותה  .שיתוף האינטרסים וההבנה ההתחלתית עם הנבטים
הפכו לעוינות ולשנאה גלויה  ,ככל שהרחיבה יהודה את גבולותיה אל עבר שפלת פלשת וסיכנה את
המוצא הימי הישיר לשיירות המסחר הנבטיות דרך ערי פלשת ; גם אלה  -בדומה לנבטים  -עברו
תהליך של יוון מהיר  ,שהקל על פיתוח קשריהם המסחריים עם העולם ההלניסטי .
נדמה שהחל מימי יוחנן הורקנוס

( ) 104 - 135

54

טענו החשמונאים  -על בסיס התקדימים מימי בית

ראשון  -להגמוניה גם על הנגב וגם על אדום  ,דבר שהוסיף ללא ספק שמן למדורה  .מלכי

בית  -חשמונאי ראו את הערך הכלכלי הרב בשליטה על מרחבים אלה  ,והנבטים חרדו לאובדנם .
אלכסנדר ינאי  ,שכבש את הרצועה עד לאל  -עאריש ועד בכלל  ,המיט שואה כלכלית על הנגב הנבטי .

רק על  -ידי מאמץ עליון בפיתוח נתיב חדש בדרך דמשק  ,ניצלה הממלכה ושמרה על כוחה  .החפירות
והסקרים בנגב הוכיחו כי עם ההשתלטות היהודית  ,דעכו ערי הנבטים ושאר תחנותיהם .

55

הפעם לא

חזרו מלכי יהודה על שגיאות העבר  .את שלטונם ברצועה ניסו לבסס על  -ידי הריסת ערי פלשת כדי
להחליף את היישוב

בהן ,

ככל הנראה  ,באוכלוסיה נאמנה .

56

אולם הנבטים לא נכנעו ללחץ

החשמונאי  ,שמכוון היה לאלצם לשתף פעולה עם יהודה בניהול המסחר באורחותיו המסורתיים ,
והפנו כאמור את אורחותיהם בעיקר צפונה לדמשק  .מעשה זה השמיט  ,לפחות זמנית  ,את הקרקע
מתחת לתכניות שיקום הרצועה בשלטון חשמונאי .
יצוין  ,כי גם עתה נשמרה ל ' פלישתים ' פינה בה לא נגעו מלכי יהודה  .אשקלון ותחומה הקטן נשארו
עצמאיים וריבוניים  .הדעת נותנת  ,שינאי ניסה לרכוש בשבט נועם את אוכלוסייתה לשירותו  -הוא .
ייתכן שניסה לפרוט על נימה של שיתוף פעולה ויחסי שכנות תקינים  ,ששררו בין אשקלון ויהודה
מימים ימימה ( ראה

לעיל ) .

השתלטות ממלכת החשמונאים על רצועת עזה  ,ועל החוף כולו עד חיפה  ,נתנה בידיה בסיס ממנו

אפשר היה לסכז את מצרים גופא ; כך היתה יהודה למעצמה ימית בכוח  .למעמד זה חתרו מלכי
בית  -חשמונאי באותות ובמופתים .

על רקע זה מובנת תגובתו המידית של פומפיוס  .לאחר שניצח

57

את אריסטובולוס המלך בשנת  62לפני הספירה  ,קרע את ערי פלשת מיהודה  .בזאת ביקש להוציא
מידי היהודים את המבוא האסטרטגי החיוני למצרים  ,ולדכא באבה התפתחות שתסכן את השלטון
הרומי הבלעדי במימי ה ' מרה נוסטרום ' .

53

אבל  ,שם  ,עמ ' 84
ב,

ירושלים

ואילך  .על פרשת ההתקוממות בעורף אפיפנס עיין  :י ' קלויזנר  ,המטוריה של בית

ואילך 118 ,

 , 1963עמ '

58

שני ,

 . 193 - 192כמוהו רוב החוקרים מתעלמים מהאיום שעל דרכי הקישור לעורף כגורם

לאי  -חידוש הפעולות נגד מצרים ומן הפעולה ליוון מוחלט של יהודה והכחדת עמה  ,כשלב מכין להבטחת העורף
לקראת אפשרות זאת .
54

לסקירה על הנבטים בכלל ועיקר תולדותיהם בנגב  ,ראה  :א ' נגב  ' ,פרשיות בתולדות עבדת '  ,קובץ אילת  ,ירושלים

55

' כרונולוגיה של התקופה הנבטית התיכונה '  ,ידיעות  ,לא ( תשכ " ז )  ,עמ ' . 202 - 1 sp
ד  ,ד  ,ט  ,ד ; מלחמות  ,א  ,ד  ,ב ; א ' נגב  ' ,כרונולוגיה '  ,שם  ,עמ ' . 196 , 193 - 192 , 189

תשכ " ג  ,עמ '  : 148 - 119הנ " ל ,

יוסף בן מתתיהו  ,קדמוניות  ,יג ,

למאמצי הנבטים לכיבוש המוצא של

דמשק  ,ראה  :קדמוניות  ,יג  ,סו ,

א  -ב ; מלחמות  ,א  ,ד ,

מב ; גיחון ( לעיל  ,הערה

עמ ' . 107 - 106

ג -ח ;

Tan 6 ) Griffith ,

 . 249ק Hellenislic Civilisation, London 1952 ,
56

קדמוניות  ,יג  ,ג ; שם  ,טו  ,ד :

57

קדמוניות  ,יד  ,ד  ,ד  :גיחון ,

58

. 108 - 107

גיחון  ,שם  ,עמ '

מלחמות ,

א,

, ) 29

שם .
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מרדכי גיחון

שיקומן של ערי החוף ופתיחתן למסחר עם הנבטים בפיקוח רומי  ,הביא לשגשוגו המחודש של

הנגב  .עם זאת  ,יכלה רומא להחניק את הממלכה הנבטית בכל עת  ,על  -ידי סתימת המבואות הימיים
והמוצא לדרך דמשק  .החלטה זו בשלה בשלהי המאה הא '  ,כאשר רצתה רומא להעביר את
מרכז  -הכובד של המסחר המזרחי למצרים מזה ולסוריה מזה  ,ובלבד שיהיה מחוץ לתחום השפעה
אפשרית של יהודה המועדת למרדנות ולפורענויות .

תקופת רומא וביזנטיון
עם

הכללת

הרצועה ,

וארץ  -ישראל

כולה ,

בתוך

האימפריה

הרומית

הגדולה ,

גבר

ערכה

כנתיב  -תקשורת יבשתי בין מצרים  -אסם התבואה העיקרי של האימפריה  -ובין אחוזותיה
האסיאניות  .השימוש ללא  -הפרעה ברצועה סייע הרבה לנצחון רומא על יהודה במלחמת  ,החורבן

ובמלחמת בר  -כוכבא  .הלגיונות ושאר החיילות הוחשו דרך הרצועה ממצרים לארץ  -ישראל .
המימשל היהודי שהוקם בירושלים בשנת

, 66

59

לאחר פרוץ המרד  ,היה ער לערכה האסטרטגי של

הרצועה  .המתקפה היחידה אשר נפתחה על  -ידי כוחות יהודיים ביוזמת המימשל המרכזי  -אשר

שמעה הגיע אלינו  -הונחתה על אשקלון בפיקודם של המפקדים המנוסים  ,שהיו קודם  -לכן בשירות
צבא אגריפס הב '  .אין ספק שהממשלה היהודית התכוונה להשתלט על הרצועה ולחסום את הנתיבים
להחשת התגבורות הרומיות ממצרים  .ההתקפה נכשלה  ,והדעת נותנת כי היעדר שיתוף  -הפעולה בין

הסיעות השונות ביישוב  ,מנע ריכוז כוח חזק די  -צורכו לביצוע המשימה  ,גם כאשר חזרו על הנסיון
עוד באותה שנה ( מלחמות ג ,

ב,

א  -ג ) 60 .

ואמנם  ,תפקיד אחר התייחד לרצועה בתקופה הרומית  .היא היתה לאגף המערבי של מערך ביצורי
הספר הרומיים  ,במבואות הנגב  ,כנגד שוסי המדבר  -ה ~Valaestinae ' -

 . Limesמערך זה נועד

להבטיח את ה ' שלום הרומאי ' בתוככי יהודה  .מן הסקרים והחפירות נתברר כי נבנה בעיקרו על
ההרודיאנים  .תחום עזה הוענק  ,אמנם  ,להורדוס בשנת  30לפני הספירה ,

מערך הביצורים של ימי

אך לא הוחזר לאגריפס הא ' עד מותו בשנת  37לפני הספירה  .ייתכן אפוא  ,כי דווקא כאן  ,ברצועה ,
הותווה קו חדש למן המצד ההרודיאני שעל פסגת שרוחן ומערבה  .הבסיס העיקרי היה  ,לכל
המאוחר מסוף המאה הג ' ואילך  ,במצודת מעון ( 015ת , ) % 40המזוהה לדעתי עם חר ' מען ( בנ " צ
) 18500825

נוראן ( נ " צ

בקרבת חאן  -יונים ועבסאן  .מוצבי ביניים היו בשייך סוליב ( נ " צ  ) 09840828ובשייך
. ) 09520970

שייך נוראן היה  ,ככל הנראה  ,מוצב קדמי ומשייך סוליב עבר הקו לשרותן

וממנו עד למצודה הגדולה השנייה  -באר  -שמע או באר  -צמא ( נ " צ  . ) 10660741במעון חנה גדוד
ה ' פרשים

האילריים

המובחרים ' ,

ובבאר  -שמע  ' -גדוד פרשים

תמודיים ' .

שתי היחידות היו

מותאמות יפה לשיטור רכוב ונייד במרחב המישורי ובפאותיו המדבריות  .כאשר הפכו חיילי  -הספר

59

על החנקתה של נבטיאה ,

שהביאה לפיתוח החקלאות במרחבים השחונים של הנגב כנסיון למצוא בסיס כלכלי

מחודש  ,עיין  :א ' נגב  ' ,פרשיות ' ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ '  134ואילך ; הנ " ל  ' ,כתובות
( תשכ " ג ) ,

עמ '  . 149 - 148על העתקת הסחר למצרים בידי

הרומאים  ,עיין :

נבטיות מעבדת ב '  ,ידיעות  ,בז

מ ' אבי  -יונה  ' ,אילת כפתח לאוקינוס

ההודי '  ,קובץ אילת  ,עמ '  80ואילך  .לחומר מקיף בעניין זה  ,ראה % 4 . Rostovtzeff, The Social and Economic :

 . 19ת  . 504 - 506 ,ק ;  . 18ת  . 577 ,ק  . 155 ; 11 ,ק Oxford 1957 ,
60

150

אבי  -יונה

( לעיל  ,הערה  , ) 43מפות , 124 , 113

. 125

Empire ,

man

History of

תולדת רצועת עזה באספקלריה גיאו  -פוליטית וגיאו  -אסטרטגית

במאות הד '  -הה ' למיליציה חקלאית  ,לא הספיקו האדמות בסביבת מצודת מעון  .כדי לכלכל את כל
המשפחות  ,יסדו בעורפה את ' מעון העיר '

נירים .

) Oppidua

, ( hfenois

היא חר ' מעון שליד קיבוץ

61

התוויית קו הלימס בגיזרת הרצועה הרחק דרומה מתוואי נחל עזה  ,שהוא המכשול הטבעי היחיד
במרחב  ,מסתברת מתוך המגמה להרחיק את הגבול מעזה ולכלול את מירב האדמות המעובדות
ברצועה בתוך התחום המוגן  .כאן המקום לציין שגניך ושדותיך הפוריים של רצועה ברוכת מים זו ,
היו מקור המזון הטרי שהובא לצבאות ולשיירות שנעו מערבה או דרומה  .אולי שם העיר ' שוק מזון '
 ezבמאה הד ' היה כל המרחב החקלאי מדרום
(
4ם  , ) 2; ] ; " 0דרומית לעזה  ,בא להזכיר עניין
)

""
לעזה "
ועל סף הלימס מאוגד ביחידה מנהלית חקלאית  -ממלכתית אחת

:

ה ' סלטון קונסטנטיניאקס '

מימי דיאקלטיאנוס ואילך נכלל הנגב כולו במערכת הספר הרומית  .תדמור נהרסה ואורחות  -המסחר
בדרך מרכז אסיה ופרס השתבשו מטעמים מדיניים או בטחוניים  .הסחר המזרחי החל זורם מחדש

'

בדרך נתיב  -הנגב  ,וברצועה חלה תחייה ושגשוג  .מצב זה שרר ברוב רובה של התקופה הביזנט ת ,
בניגוד לתמונת  -השפל וההתנוונות שאפיינו את מרבית מחוזות האימפריה .

63

במקרה או שלא במקרה הוכרע גורל הארץ בקרב דתין  ,ליד עזה  ,בעת הפלישה המוסלמית בשנת

 . 634עמר אבן אל  -עץ  ,המצביא הערבי  ,ארב במקום זה לסרגיוס  ,המצביא הביזנטי ; הוא השמיד את
צבאו של

לסרגיוס  ,עליו נמנו ,

בין השאר  ,אלפיים איכרים יהודיים .

64

מוסלמים וצלבנים ברצועת

בתקופה המוסלמית המשיכה הרצועה לשמש חוליית  -קשר בין חלקיה האסיאניים של האימפריה
האומיית

והעבאסית

( הכליפות

האומיית ,

; 705 - 661

העבאסית  -עד

וצפון  -אפריקה  .בימיו של אחמד אבן טולון  ,התמרדה מצרים

ובין

) 1100

(  868לספירה ) ,

מצרים

ולרצועה הוחזרה

חשיבותה כחוליית  -ביניים בין בעלי ארץ  -ישראל לבעלי ארץ הנילוס  ,עם כל הכרוך בכך .
מן התקופה הזאת נשתמרו תאורי גיאוגראפים ערביים שהדגישו את פוריות הרצועה  .דימשקי
( 1300

61

לספירה ) כתב בצורה פיוטית כי הרצועה היא ' פרוסה כקטיפת משי שזורה בחוטי כסף וזהב

על

עמ '

הקו ההירודיאני  ,עיין  :מ ' גיחון  ' ,אדום  -אידומיאה והלימם ההרודיאני '  ,דורון  ,אוניברסיטת תל  -אביב

 . 218 - 205על מעון ושאר

האתרים  ,ראה :

תשכ " ז ,

מ ' גיחון  ,הלימס בנגב מכנונו רצד לדיאוקלטיאנוס  ,חיבור לשם קבלת

תואר דוקטור באוניברסיטה העברית בירושלים  ,חלק א ,

עמ ' ; 55 , 48 - 45

חלק ב  ,עמ '

, 90 , 31

. 115

היחידות

המוצבות במערכי הלימס מופיעות בתעודת ההיערכות הכללית של הגייסות הרומיים מסוף המאה הד ' והמאה הה ' ,
המכונה Dignitatum ' :
62

על שוק

מזון

והסלטוס ,

 . ' Notitiaראה
עיין :

שם  ,בעריכת שיק , 19 , 73 ,

 . 191 - 201קק Studies 7967 , Tel Aviv 1971 ,
63

מ ' גיחון ,

' הלימס הארץ -

. 22

Military Significance of Certain Aspects of the Limes

ישראלי בתקופת

מעודכנת ראה  :אטלס כרסא ( לעיל  ,הערה

,)2

, ' The

Gihon

%4 .

"ש!, " 1

7 0ל ~ alaestinae' , Roman

דיאוקלטיאנוס '  ,קובץ אילת  ,ירושלים תשכ " ג ,

מפה  : 45א ' ( גב  ' ,פרשיות '

( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ '

עמ '  . 99 - 86מפה
 141ואילך  .לסקירה

ישנה  ,אך מקיפה  ,גם לגבי התקופות הקדומות יותר  ,המבליטה את שגשוג הרצועה בתקופה הביזנטית  ,עיין Stark , :
4 . and trans. G. F .ט Gaza und die Philishdische Kdste, Jena 1852 ; Marcus Diaconus, Vita PorphyriL
HiU, Oxford ] 913
64

גיחון  ,אטלס כרסא ( לעיל  ,הערה  , ) 2מפות , 84 - 53

וביבליוגראפיה  ,עמ ' . 116
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הרצועה כקרש  -קפיצה לרדירה אל מרכזי הארץ בעשור הראשון לשלטון הצלבנים  .מתוך

מ ' גיחון  ,אטלס כרטא לתולדות ארץ  -ישראל  -מביתר ועד תל  -חי  ,ירושלים  , 1969מפה

152

:

[8

תולדות רצועת עזה באספקלרית גיאו  -פוליטית וגיאו  -אסטרטגית

על

גבי חול '  .מוקדסי

( 985

לספירה

פטר את עזה בהערה צנועה  ,אך הרחיב את הדיבור על

) 65 ,

אשקלון :

.

היפה והתפוסה בחיל מצב חזק  .הפירות מצויים בה בשפע . .

העיר רחבת ידיים עשירה ,

בריאה ומבוצרת היטב  .תולעי המשי של אשקלון נודעים  ,סחורותיה מצוינים  ,שוקיה הומים

וחיל  -המצב שלה כשיר ובכוננות רבה  .רק נמלה אינו בטוח ומימיו רדודים . . .

66

הרחבת הדיבור על אשקלון אינה מקרית  :בתקופה המוסלמית התפתחה העיר עד שראוי היה לכנות

בה את האיזור כולו  ' ,רצועת אשקלון '  .תיאורו של מוקדסי הוא מן השנים הראשונות לכינון השלטון

הפאטימי בארץ  -ישראל  .הסולטאן הפאטימי

השני  ,אל  -עזיז  ,עשה

את רצועת אשקלון לאבן  -פינה

בתכניותיו להבטחת שלטונו על הארץ  ,ובכך חזר על התקדימים שראשיתם עוד בתקופה הפרעונית .
ההערה בדבר נמלה של אשקלון ואיכותו המפוקפקת  ,באה להזכירנו שבתקופה המוסלמית הקדומה
עלה ערכו הצבאי של חוף הרצועה לדרגת החשיבות שהיתה לו בימי התלמיים  .משהוכו הביזנסים
ונאלצו לנטוש את ארץ  -ישראל ( בשנת

, ) 637

יזמו מלחמת הטרדה ימית  .בפשיטות תכופות על חופי

הארץ ביקשו לקיים לחץ מתמיד על הכובש המוסלמי ולהפגין את אי  -השלמתם עם אובדן ' ארץ
הקודש '  .בתקופה זו נהרסו ערי הנמל של פלשת בידי כוחות פשיטה ימיים ביזנטיים ושוקמו
לאחר  -מכן  ,בשלהי המאה השביעית  ,כתחנות משמר חופים  .תחנות אלה היו קשורות עם

מרכזי  -הארץ ברשת אותות  ,כדי להזעיק עזרה לגזרות חוף הנתונות במצוקה  .בתקופה העבאסית
נכללו במערכת מצפים

ימיים :

עזה  ,מימאס

( אל  -מנה ) ,

אשקלון ומחוז ( נמל ) אשדוד .

67

טרם התבסס כל צורכו  ,נאלץ הצבא הפאטימי לבלום את חיל מסע  -הצלב הראשון  ,שהגיע ארצה
בשנת  . 1098תשומת  -הלב נתמקדה מיד ברצועת  -עזה בכלל ובאשקלון כראש חוף מבוצר עיקרי ,
לציי הפאטימים בפרט .

68

הצלבנים היו רגישים במיוחד לבטחון ציריהם הימיים  ,אשר שימשו קשר

עיקרי וחיוני עם העורף האירופי  .עורף זה היה מקור לכל תגבורת באמצעים ובכוח  -אדם ואליו ניתן
היה להימלט בעת מצוקה  .עשרים וארבעה יום בלבד לאחר שנבחר לנשיא עדת הצלבנים בירושלים ,
הפתיע גוטפריד איש בויון את הווזיר הפאטימי  ,אל  -אפדל  ,בשערי אשקלון .

ההצלה הפאטימי  ,שנועד לגרש את הכופרים מעל אדמת

הארץ .

69

בעיר זו התכנס צבא

לאל  -אפדל לא ניתנה שהות

להיערך בניחותה והצלבנים שהאריכו את אגפם השמאלי  ,יכלו לאגוף את המערך המצרי ובד  -בבד
לפרוץ דרכו חזיתית עם אביריהם כבדי  -החימוש .
בקרב זה

( 14

באוגוסט

) 1099

היתה הרצועה  ,פעם נוספת  ,לגיא  -חזיון למאבק בו הוכרע גורל הארץ ,

כי בנצחון זה נכון השלטון על ' ממלכת ירושלים ' בידי הצלבנים  .חשוב להטעים כי על אף

65

דימשקי  ,בעריכת

סירן  ,פטרבורג

 , 1866עמ '

 . 215מצוטט

אצל :

Palestine under the Moslems ,

,

Le Strange

:ם

 . 41ק
66

מוקדסי  ,אצל לה  -סטרנג '  ,עמ ' . 401

67

על הפעילות הימית של הביזנסים  ,ראה  :גיחון  ,אטלס כרסא ( לעיל  ,הערה

שלהן  .על הגנת החופים הערבים  ,ראה  :גיחון ,

הים התיכון ' ( לעיל  ,הערה
68
69

גיחון  ,אטלס כרסא
שם  ,מפה , 80

 , ) 29עמ ' 110

שם  ,מפה , 63

וביבליוגראפיה בעמ '

. 116

השווה  :גיחון  ' ,השפעת חופי

. 111 -

( לעיל  ,הערה  , ) 2מפות , 60

וביבליוגראפיה ,

,)2

מפות , 60 , 7

, 62

והביבליוגראפיה

, 75 , 71

וביבליוגראפיה עמ ' . 116

שם .
153
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.

השתלטותם על כל גלילות הארץ  ,לא הצליחו הצלבנים להבקיע את חומות אשקלון  .הרצועה היתה

לקרש קפיצה ימי  -יבשתי ולמובלעת אשר מתוכה התקיפה מצרים את הממלכה הצעירה במשך
שנה  ,החל

ב , 1102 -

אחת  -עשרה פעמים ועד לשערי ירושלים הגיעו .

הפאטימים גם לשלושת הקרבות ברמלה

( , 1101

, 1102

70

12

מאשקלון יצאו גייסות

 . ) 1105אף שבשניים

מהם  ,הראשון

והשלישי  ,גברו ה ' פרנקים ' על המצרים ואף שבסופו של דבר בתום תריסר שנות המאבק יצאו

הצלבנים וידם על העליונה  -העריכו הנוצרים יפה את הסכנה המתמדת האורבת להם מן הרצועה ,
כל עוד לא תיכבש על יד. 0

!7

,

[

ך

אשקלון  . 1099 ,מתוך  :מ ' גיחון אטלס כרטא לתולדות ארץ  -ישראל  -מביתר ועד

תל  -חי  ,ירושלים  , 1969מפה 80

וביבליוגראפיה ,

שם .

70

שם  ,מפה , 82

71

שם  ,מפות  , 85 - 83וביבליוגראפיה  ,שם :

שמרטון  ,תל  -אביב

154

תש " ל  ,עמ '

השווה  :מ ' גיחון  ' ,אגן עמק אילון כזירה צבאית '  ,אגן נחל אילון  ,בעריכת

. 117 - 116

תולדות רצועת עזה באספקלריה גיאו  -פוליטית וגיאו  -אסטרטגית

לאחר שנכשלו נסיונותיו של בלדווין הא ' להיאחז בגדות הדלתה ובסיני  ,היו שני הצדדים חלשים

מכדי להחזיק בצפון  -סיני מאחז של קבע  .שטח המריבה הועתק אפוא לדרום הרצועה  ,כשמגמת
הפרנקים היתה לכתר את הרצועה הפאטימית ולאלץ את מגיניה להזדקק לקשר ימי  ,נתיב התקשרות
בלעדי עם העורף  .מבעיות היסוד של תכנון הגנתה של מדינת הצלבנים היה הצורך למצוא תחליף
לגייס

סדיר  ,בעוצמה מספקת

כדי לענות על אפשרות פיתוח מתקפה מוסלמית בו זמנית מכל עבר .

לבלימת מתקפה מצרית מן הרצועה הוחלט על הקפתה בשרשרת ביצורים  ,שנועדו לאפשר תקיפת

אויב מתפרץ באגפו ובעורפו  ,או לחייבו להילחם על אחד מן הביצורים האלה  -דבר אשר היה
מקנה לצלבנים את הזמן הדרוש כדי לגייס גייסות נוספים ולהפנותם אל עבר הפולש  .לפיכך הקיפו
הצלבנים  ,במשך כשלושים שנה מאז מות בלדווין  ,את איזור אשקלון רבתי בשרשרת ביצורים  ,בחצי
גורן עגולה  .זו הושלמה רק בימי המלך פולק  .בימיו נתפסה גם עזה לצמיתות ובוצרה היטב

חיש  -מהר ( ב  . ) 1149 -רק עתה נותקה אשקלון לחלוטין מן העורף היבשתי

בסיני  ,והרצועה היתה

למובלעת בתוך השטח הצלבני  .המצודות העיקריות שהקיפו את המובלעת היו  :שטו  -בדואר ( מינת
אל  -קלעה )  13קילומטר צפונית לאשקלון על שפת הים ; איבלין ( יבנה ) ; בלנש  -גארד ( תל צפית ) ; בית
 72טבעת חנק זו הביאה לנפילת אשקלון
גובריו ; לה  -שטי ( קרסיה ) ; ועזה ( נדרס  ,בפי הפרנקים ) .
בשנת  . 1153לאחר כיבושה  ,היתה אשקלון לאחד המעוזים החשובים ביותר של מדינת הצלבנים .

קורותיה בתקופה זו לוקטו ופורסמו בפרוטרוט על  -ידי
היסטוריון בן אותה תקופה ( המאה

הי " ב ) ,

י'

פראוור 73 ,

המביא בתרגום את דבריו של

וילהלם  ,הארכיהגמון של

ציר

:

אשקלון שוכנת על שפת הים בחצי עיגול  . . .היא מוקפת מכל צד דייק מעשה אדם  ,שעליו
בנויים חומות ומגדלים מרובים  .אלה בנויים בנייה מוצקת וחוזק המלט מגביר את קשיות
האבן  .החומות רחבות ועבות ומתרוממות לגובה גדול  .כמו  -כן מוקפת העיר . .

.

על ידי חומות

חיצוניות שאף הן מוצקות  . . .בתוך החומות הפנימיות נמצאים ארבעה שערים המצוידים
יפה במגדלים גבוהים ויציבים .

74

הרצועה כולה היתה מעתה פרנקית  ,והמלך אמלריכוס הקים בה מצודה נוספת  ,דרום  ,היא דיר

אל  -בלח  -ממנה יצא לחמישה מסעות למצרים בשנים  . 1189 - 1163ניתן לסכם במבט לאחור כי
השלטון הצלבני התרחב על הרצועה

כולה  ,וזו

היתה בסיס אסטרטגי לפלישותיהם

למצרים .

ב 1167 -

הפכה מצרים הלכה למעשה ואסאלית לממלכת ירושלים  .מצב זה יכול היה להמשיך שנים רבות
לולא תככים פנימיים ותאוות  -הבצע של ראשי הפרנקים .

מכל מקום  ,הרצועה  ,לרבות אל  -עאריש  ,המשיכה להיות חוליית  -ביניים עיקרית בין העורף הצלבני
בארץ  -ישראל וזירת הקרבות בציר פרמה ( פלוסיון  -סביבות קטיה דהיום ) ועד לקאהיר .

72

שם  ,מפה  ; 87י ' פראוור  ' ,אשקלון ורצועת אשקלון במדינות הצלבנים ' ,

ארץ  -ישראל  ,ד

( תשט " ז ) ,

ארץ  -ישראל  ,ה ( תשי "

ט) ,

75

משום כך

עמ ' . 248 - 231
עמ ' . 237 - 225

73

שם  ,מפה  : 71וכן  ' :אשקלון העיר ו " רוזנות אשקלון בתקופה הצלבנית " ' ,

74

שם  .מתוך  :וילהלם מצור  ,בעריכת פ ' פרי  ,פארים  , 1880עמ '  : 22 , % 1 11כרך ב  ,עמ '  . 174תרגום אצל  :פראוור ,

,

שם  ,עמ ' . 224
75

גיחון  ,שם  ,מפות  , 95 - 91וביבליוגראפיה בעמ '

. 117
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שם צלאח א  -דין פעמיו אל הרצועה בנסיונו הראשון לגרש את הצלבנים מן הארץ (  . ) 1170למרות
שנסתייע במלוא ציו  ,מצא את ביצוריה חזקים מדי  ,ונבלם ליד עזה  .בדומה לשבטי

מזרחה ועד  1177כבש שטחים מאילת ועד הגולן  .בדרך זו התקשר עם דמשק .

76

האבות  ,פנה

ב  1177 -שוב ניסה

את מזלו בהתקפה חזיתית בדרך הרצועה על הארץ שממערב לירדן  .בשלב ראשון הצליח אמנם

להבקיע דרך לעצמו ; אך לא יכול היה לכבוש את מערך הביצורים דרום  -עזה  -אשקלון וגייסות
הפרנקים הפתיעוהו  ,לאחר הגיחם מן הרצועה בפיקוד בלדווין הר ' ליד גזר  .הם הביסוהו ושוב הצילו
את ממלכתם .
) 1187

77

רק במסע נוסף מכיוון דמשק  ,הצליח צלאח א  -דין לגרש את הפרנקים ( קרב חטין ,

ולכבוש את ממלכת ירושלים .

עם התחדשות ממלכת הצלבנים  -במידה רבה בגלל יוזמתו ותנופתו של ריצ ' רד ' לב הארי ' מלך

אנגליה  -לא הספיקו משאביה להחזיק ברצועה  ,אף  -על  -פי שריצ ' רד תפס את אשקלון ואת עזה .

יורשי צלאח א  -דין

והממלוכים  ,שנטלו

מידיהם את רסן שלטון מצרים

ב , 1250 -

החזיקו בחוף פלשת

כפרוזדור מאובטח להולכת צבאותיהם למיגור השלטון הצלבני בשאר חלקי הארץ .
גם עתה לא שקטה הרצועה  .פעמיים נפלה עזה בידי

המונגולים  :ב 1260 -

78

וב  . 1290 -לאחר  -מכן היתה

הרצועה למוקד מאבק בין הממלוכים ואויביהם וגם בין סיעות ממלוכיות שונות לבין

עצמן ' .

7

כמו

הביזנסים  ,כך המשיכו יורשי הצלבנים  -ובעיקר מלכי קפריסין ואבירי יוחנן הקדוש ברודוס -
במלחמה ימית לאורך חופי הארץ  .בהיעדר אמצעים ימיים להגן ביעילות על חופי ממלכתם

האדירה  ,החליטו הממלובים לנקוט שיטה של אדמה חרוכה  .כדי למנוע מן הפרנקים ראשי  -חוף
לפלישה אפשרית חיבלו הם עצמם במה שלא השמידו הפרנקים בפשיטותיהם  .במדיניות זו החל עוד
.

הסולטאן בייבארס  ,שהקפיד להרוס את ביצוריה האדירים של אשקלון ( ראה
כיבושה .

לעיל ) ,

מיד לאחר

80

בעקבות זאת ירדה  ,משלהי המאה הי " ד ואילך  ,חשיבותה של רצועת עזה כבסיס ימי  .אולם עולה
מעמדה כנתיב של קשר בק החבלים האסיאניים באימפריה הממלוכית ומצרים  .בעקבות זאת חלה

גם תחייתה הכלכלית  .מעתה שוב רשאים אנו לכנותה רצועת ' עזה '  ,כי עיר זו שבה וכבשה לעצמה

את המקום הבכיר בחבל זה  .כמרכז  -תקשורת ריכזה עזה בתוכה כמה פונקציות  :היא היתה התחנה
הארץ  -ישראלית הראשית לדואר היונים הממלכתי  ,תחנה לאיתות בלפידי אש ובתמרות עשן
ושימשה תחנתם של הבלדרים המלכותיים הרכובים  .יתירה מזו  ,עזה היתה לבירת מחוז
שכלל את כל השפלה  ,השרון ומעברי הכרמל

הדרומיים !

81

ששלטון הממלוכים במחוזותיהם האסיאניים התבסס על משולש

76

שם  ,מפה  , 96וביבליוגראפיה ,

שם .

77

שם  ,מפה  , 97וביבליוגראפיה ,

שם .

78

79

שם  ,מפות  , 121 , 118 , 113וביבליוגראפיה ,

80

גיחון  ' ,השפעת חופי הים התיכון ' ( לעיל  ,הערה  , ) 29עמ ' ; 113 - 112

81

גיחון ,

אטלס

( קובץ ) ,

כרסא ,

המעוזים :

עזה  ,דמשק

וכרך .

וביבליוגראפיה  ,שם .

שם  ,מפות , 109 , 105

ומערבו של הגליל

( סנג ' ק ) ,

באספקלריה היסטורית ניתן לומר

מפה

שם .
ד ' אילון  ' ,הממלוכים והעצמה הימית '  ,הגליל

ירושלים תשכ " ה  ,עמ ' . 128 - 116
, 115

וביבליוגראפיה ,

עמ '

. 117

מן הראוי להזכיר כי בשל חשיבותה התחבורתית

והכלכלית היו ברצועה  ,ובעיקר באשקלון ובעזה  ,הן בתקופה הצלבנית והן בתקופה האיובית והממלוכית קהילות
יהודיות ניכרות .

תולדות רצועת עזה באספקלריה גיאו  -פוליטית וגיאו  -אסטרטגית

די אם נמנה כמה אירועים  ,כדי להשלים את אשר אמרנו עד כה על הרצועה בתקופה הממלובית ועל
הארץ  -ישראלי כולו  -עזה .

בירתה ובירת החוף

ב 1250 -

נצור בעזה האמיר איבק  ,ראשון

הסולטאנים הממלוכיים  ,בידי הבכים הסוריים  ,והדיפת המצור פתחה בפניו את שערי הארץ .
ב 1260 -

שימשה עזה בסיס לצבא הסולטאן הממלוכי

קוטוז  ,במסעו

לגירוש הפולשים המונגוליים

מאדמת הארץ  .הסולטאן בייבארם הב ' קיווה לעמוד בעזה מול נצר ששאף לכתרו  .אולם הוא נפל
בידיו כאשר נפרצו חומותיה ושלטון הממלכה כולה עבר לידי האמיר נצר

( . ) 1304

ברקוק המורד  ,בשערי עזה  ,לפני צבא הסולטאן החוקי חאג ' י  ,האחרון לממלוכים

ניגף

ב 1389 -

הבכריים .

82

תתקופנה תעות ' מאנית

בשני קרבות כבש הסולטאן העות ' מאני סלים הא ' את ארץ  -ישראל

הממלוכי ג ' אדברדי על  -ידי המצביא התורכי

סינאן ליד תל ג ' מה

(?)

סינאן  ,פחה

ב : 1516 -

בראשון נוצח המצביא

ליד בית  -שאן ; בשני  -ניגף ג ' אן ברדי בידי

בנחל  -עזה  .בקרב זה שיתפו שבטי הבדווים פעולה עם מגיני העיר  .שיתוף

כזה זכור גם מתקופת בית ראשון ושני ומהווה ביטוי נוסף לשיתוף האינטרסים בין הרצועה לעורפה
הנגבי  .במהלך המערכה הסתבך הצבא העות ' מאני הסדיר בשטח המבותר של הנחל ויובליו  .אולם

מסורת הלחימה הניידת  ,מורשתו התורכמנית  ,עמדה לו והוא נחלץ מן המבוי  -הסתום וגבר על

הממלובים ובעלי  -בריתם .

83

נצחון זה הביא על ארץ  -ישראל שלטון תורכי למשך

400

שנה  ,ופתח

את הדרך לכיבוש מצרים בידי הסולטאן סלים  -לאחר מסע מדברי בן עשרה ימים דרך

סיני .

לפי הארגון המינהלי התורכי  ,צומצם גבול הסנג ' ק של עזה לקו ראש  -העין ונחל  -פולג ; במאה הי " ח

הגיע רק עד הירקון  .אך ראוי לציין כי רמלה נכללה בתוך פלך זה  ,ונדמה שעל  -ידי ציוות שני
המרכזים רמלה ועזה בסנג ' ק

אחד  ,נתנו

התורכים גושפנקא מנהלית לשותפות הגורל שבין חוף עזה

והשפלה שלמרגלות הרי  -יהודה ; או  ,מכל מקום  ,לעובדה שכל התרחשות ברצועת עזה היא הרת

משמעויות בטחוניות גם ביחס לבקעת רמלה  -לוד .
במאות הי " ז והי " ח ניסו לא פעם גם הפחות של דמשק לכפוף את מחוז רמלה  -עזה למרותם ; זאת -
בין היתר  ,מתוך ההכרה שהמעבר ברצועה עלול להשפיע גם על בטחונה של

דמשק .

העובדה שה ' לימס ' לא שוקם על  -ידי העות ' מאנים אפשרה לשוסי המדבר  -היינו לבדווים = להגביר
את לחצם על תושבי הרצועה  .ככל שהתקשו השלטונות העות ' מאניים לקיים צבא ומשטרה סדירים
לבלימת הבדווים  ,כן רבו פשיטותיהם  .לבסוף חדל פרזון ברצועה  .פרט ליישוב בעיירות ספורות

מדולדלות  ,נעקר רוב היישוב החקלאי לאיזור ההררי  ,שנתן הגנה טבעית מפני השוסים  .כל אימת

ששררו תנאים שקטים יותר  ,חזרו החקלאים לרצועה ; אך התנודות היישוביות פגעו קשות בשגשוגו
של האיזור .
הגבול הדרומי של מחוז עזה הגיע תחילה לאל  -עאריש  ,ובמאה הי " ז הועתק צפונה

82

גיחון  ,שם ,

83

גיחון  ,שם  ,מפות

84

גיחון  ,שם  ,מפה

מפה

, 121

84

וביבליוגראפיה  ,שם .

 , 129 , 128וביבליוגראפיה ,

, 131

לרפיח .

מאז

שם .

וביבליוגראפיה  ,שם ; הנ " ל  ' ,סיני כמרחב ספר באספקלריה היסטורית ' ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

 . 31על הרצועה וביצוריה בתקופה העות ' מאנית עד לתחילת המאה הי " ז  ,עיין ; Heyd , Ottoman Documents
 Palestine, London 1960 , indexמס  :וכן 1 the 78 ! 4 Centuti, Jerusalem 1973 :מ Cohen, Palestine
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מרדכי גיחון

החלו מצביעים בתל רפית על שני עמודי
הגבול

בין

' אפריקה

ואסיה ' .

שיש  ,כנראה

שרידי מבנים

רומיים  -ביזנטיים  ,שסמנו את

85

בצל עמודים אלה  -או בצל חורבות הרצועה  -ישב נפוליון בונפרטה בשבוע השלישי של פברואר
. 1799

כמנהגו מאז פלש לארץ  -ישראל  ,הקריא למטהו קטעים מן המקרא ומספרים היסטוריים

אחרים ( ? )  .בזכרונותיו נימק מנהג זה בכך ש ' ההקבלה והאמיתות של התיאורים היא מפתיעה .
התיאורים מתאימים בפרטיהם לארץ זו אחרי כל אותן מאות השנים הרבות של תהפוכות ' .
שלושה נימוקים הניעו את נפוליון לכבוש את

86

ארץ  -ישראל :
מסוריה ;

א.

לאבטח את הבסיס הצרפתי במצרים מפני פלישה תורכית

ב.

לעשות את ארץ  -ישראל קרש קפיצה לאנטוליה מזה ולמפרץ הפרסי

ג.

למנוע מן הצי הבריטי את השימוש בחופי הארץ כבסיס לחיסול ההיאחזות הצרפתית במצרים .

מזה ;

מבועי המודיעין הנפוליוניים הסבו את תשומת לבו לעובדה כי בנוסף לשפע המעיינות והבארות

שבאל  -עאריש  ,ההופכים אותה למקור המים העיקרי על סף הרצועה והישימון  ,נערמו בה

מצבורי  -מזון גדולים כדי לשמש את צבא הפלישה התורכי למצרים  ,אשר אותו ביקש נפוליון לעצור
במתקפת  -המנע שלו לעבר הארץ .

קשיי ההצטיידות במים ובמזון למסע המדברי של הצבא הצרפתי  -שהיה חסר נסיון בלוחמה
מדברית  -הניעו את נפוליון לתכנן את ההשתלטות המהירה על אל  -עאריש  ,מימיה ומזונותיה
כתנאי חיוני להצטיידות צבאו להמשך מסעו לאחר מעבר המדבר  .משימה זו הוטלה על מפקד החוד

הגנראל רייניה  .אלא שמקורות המודיעין לא דיווחו לנפוליון כי אל  -עאריש מוגנת על  -ידי מצודת
עוז ,

וכאשר קרב רייניה  ,ב  8 -בפברואר

, 1799

לאל  -עאריש לא יכול היה לכבוש את מצודתה ,

בהיעדר ארטילריה כבדה  .כאשר החל לצור על אל  -עאריש נלכד בין הפטיש והסדן  ,כי התורכים
ממלוכיים ,

שיגרו לעזרת הנצורים כמה אלפי פרשים

אשר יצאו את עזה ונערכו על גדות נחל

אל  -עאריש בעורפו של רייניה שכוחותיו לא עלו על אלפיים איש  .כשהגיעו לאל  -עאריש כוחות

צרפתיים נוספים  ,שיכלו להחליף את גייסותיו במצור על המצודה  ,ביצע רייניה התקפת  -לילה
באיגוף עמוק אל תוך עורף חיל  -החילוץ הממלוכי  .ההפתעה היתה

מלאה ,

ובקרב  -אשר כונה

לאחר  -מכן על  -ידי נפוליון ' אחד המבצעים הנאים ביותר ' המוכרים לו  -חוסל האיום מן העורף .
בטרם יכלו הפרשים הממלוכיים להעריך אל נכון או אף לעלות על סוסיהם ולסגת  ,הותקפו והושמדו

על  -ידי

הצרפתים ,

ופרשים ,

שפעלו בחמישה צוותים עצמאיים שהורכבו כל אחד מחי " ר  ,חה " ן  ,חת " מ

ותורגלו מראש לפעולתם זו .

ארבעה ימים לאחר הופעת הצבא הצרפתי כולו  ,שמנה

85

אין כל כותבי הזכרונות

כ 14 , 000 -

חייל  ,נכנעו כאלף מגיני מצודת

מציגים בדיון את המקום המדויק של עמודים אלה  ,ואמנם דוגרו  ,וככל הנראה גם נפוליון ,

.

בזכרונותיהם מתכוונים להפיח ממש  . :ק Doguereau, Journal de ISxp (idiririon d 'Egypre, Paris 1904

.

53ן  .נדמה שגם היתר התכוונו לרפיח  .כך  ,למשל 128 - 129 : Roy Les :

156

 .ק Egypte, Tows 1865 ,

עמודי גרעינית המרוחקים

והדרומי
86

נפוליון ,

למצרים ' ( 226

לעיל  ,הערה 3

),

1

,

 .קק . Memoires . Paris 1814 ,

ש  . FranVaisמןסיל כותב ב  ' : 1898 -דרומית

כ  4 -מטר זה

 .ק 1905 ,
עמ ' . 40

 .ק .נ

% 4 ] 01

7.

לבאר ( באר רפיח ) מצאתי מבנה ושני

מזה  .ביניהם עובר הגבול הרשמי  ,כך שהעמוד הצפוני שייך לתורכיה

1 , Wien

.

, 11

Arabia Petraea

ftwusil

1 .ן )

תולדות רצועת עזה באספקלריה גיאו  -פוליטית וגיאו  -אסטרטגית

,

קרב אל  -עאריש  . 799 ,מתוך
( תמוז תשכ  -ד )  ,עמ

אל  -עאריש

ב 19 -

'

:

מ ' גיחון ' חולות אל  -עריש והר  -תבור  -קרבות  -לילה ולקחיהם '  ,מערכות  ,קט

18

בפברואר  .למגינים נתאפשרה יציאה על נשקם האישי ובכבוד צבאי

נפוליון ניצל מגוויעה ברעב ובצמא .

מלא  ,וחיל

87

בהתבססו על התקדימים ההיסטוריים ציפה נפוליון לקרב מכריע במרחב עזה  .ואכן מצא
בחודש את צבא הפחה של עכו  ,אחמד ג ' זאר

( ' הטבח ' ) ,

ב 24 -

ערוך בין עזה המוקפת חומות וחפיר לבין

גבעת עלי אל  -מונטר  .גבעה זו נזכרת לראשונה כמשלט בעל חשיבות מכרעת בקרבות על עזה  .תחום
העיר עבר על

נפוליון קיווה

התל והגיע במזרח לכביש הראשי החוצה כיום את הרצועה לאורכה  ,מעזה ועד רפית .
לאלץ את הפרשים הממלוכיים והתורכיים להיענות לאתגר  ,לעמוד תחתם ולהילחם .

זאת לדעת  ,שעד לאותו יום השכילו הפרשים לנתק מגע עם הצרפתים ברגע המכריע ולסגת  -לפי
שלא היה בידי נפוליון כוח רכוב שיכול היה להתמודד עם הממלובים בקרב  -פרשים  .כתוצאה מכך

87

מ ' גידול ,

, )2

' חולות אל עריש והר תבור  -קרבות לילה ' ,

מפה  , 151וביבליוגראפיה  ,עמ '

מערכות 160 ,

( יולי

: ) 1964

הנ " ל  ,אטלס כרסא ( לעיל  ,הערה

. 118
159

מרדכי גיחון

נשמר כוח המחץ של האויב ובעצם קיומו איים מכל עבר על צבא נפוליון הקטן  ,כמו גם על דרכי

האספקה והקישור הארוכים עד למאוד עם העורף המצרי  .כדי להערים על פרשי התורכים  ,שיגר
נפוליון את פרשיו המעטים ואת דיביזיית הגנראל לאן  ,כדי להשתלט על עלי אל  -מונטר ועל הגבעות

שבעורפו  ,במטרה לחסום את דרכי  -הנסיגה התורכיים  .תנועה זו נעשתה תוך ניצול המחסה והמסתור
של הצמחיה וקפלי  -הקרקע המובילים אל עבר המשלט  .כדי לרתק את פרשי האויב עד שיגיעו

החסימות למקומן  ,תקף אותם עם דיביזיית קלבר התקפה חזיתית  ,ואת דיביזיית בון הפעיל כנגד
העיר עזה וביצוריה  .הקרב היה קצר  ,כי הפרשים התורכיים הבחינו גם הפעם בתנועת האיגוף
הצרפתית ונטשו את המערכה ובעקבותיהם נסוגו גם הרגלים שבאגף זה  .התפתחות זו ריפתה את ידי
מגיני העיר  ,וכאשר ניצל גנראל בון את הצמחיה כמסתור הטבעי כדי להכניס את חייליו אל תוך
החפיר התורכי והופיע לפתע למרגלות
עירם .

החומה ,

נכנעו המגינים העזתים ופתחו בפניו את שערי

88

נפוליון ידע כי עיני אוכלוסי הארץ כולה נשואות אליו  :לפיכך  ,ביקש ליצור לעצמו מלכתחילה
תדמית של שליט נאור המיטיב עם בני הארץ  .הוא פקד לכונן מיד מימשל פנימי עצמאי לתושבי
העיר  ,לרבות חידוש ערכאותיהם השרעיים  .כן הורה על חידוש הפולחן המוסלמי בחסותו  ,וגזר

איסור חמור על ביזה והחרמת צורכי  -הצבא וכיוצא באלה  ,ללא תשלום .

89

מעזה שיגר נפוליון  -או  :בונפרטה  ,כפי שנתכנה עדיין  -שליחים ומרגלים לכל חלקי הארץ  .על

הראשונים הטיל להכריז ששעריה של ארץ  -ישראל נפרצו וכי כוונת צבאו המנצח להביא שלום
ושלווה ליושביה  ,לכן ייטיבו אם יעשו יד אחת עמו  .ייתכן כי בהזדמנות זו פרסם

גם  ,לראשונה או

בפעם נוספת  ,כרוז מן הכרוזים ליהודי הארץ והגולה  ,הקורא להם להתחבר אליו כדי שיקבלו מידו
כתמורה את ירושלים וארץ  -הקודש לנחלה ויכוננו בה את עצמאותם .

90

כן החל בביצור מזורז של

עזה ואל  -עאריש  .הוא קבע להם תפקיד של מצודות המפתח המפקחות על עורק הקשר עם הבסיסים
המצריים ושל מחסומים ראשיים נגד חדירת אויב בדרך זו אל הדלתה  .רק תחבולת עורמה פטרה את

הצבא התורכי  -הבריטי ממצור ארוך ומייגע על אל  -עאריש  ,כאשר נעו בשנת  1800לגרש את
הצרפתים ממצרים  ,לאחר שנפוליון נסוג מן הארץ עוד במאי  , 1799ועזה פונתה ללא קרב ערב
בואם .

91

במבט לאחור משמשת האפיזודה הנפוליונית אות  -מבשר להתחדשות חיוניותה של רצועת עזה  .עם
זאת  ,המשיכו התורכים להזניחה עד ערב מלחמת  -העולם הראשונה  .אולם הבריטים החלו לוטשים
עיניהם אליה  .בשנת

1869

נפתחה תעלת  -סואץ ; מרבית מניותיה עברו לבריטים ב  . 1875 -כדי

דה לה זונקייר ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  : 221 - 216נפוליון  ,שם :

55
89

לעיל  ,הערה . 88

90

נפוליון  ,שם  ,עמ '

ההתעוררות

. 38

השווה  :מ ' ויחול  ' ,איזה קסיוס שמש דוגמה

דוגרו ( לעיל  ,הערה
לנאפוליון '  ,ספר

 , ) 85עמ '

. 137

כ " ץ  ,תל  -אביב

תשל " א  ,עמ '

. 33

ה ' נצרית ' המתוארת בחיבור זה התחילה  ,כדברי כל כותבי הזכרונות  ,מיד עם כניסת הגייסות לרצועת

עזה  .כולם מזכירים את מעשה שמשון בשערי עזה ( שופטים טז ) וכו '  .לכרוזי נפוליון אל היהודים  ,ראה  :נ ' גלבר ,
' נאפוליון א ' וארץ  -ישראל ' ,
העותומאנית  ,ירושלים תשט " ו ,

ספר

91

' נפוליון  ,שם  ,עמ '
] 459

150

: 172 - 171

 .קק ) 1959 ( ,

דינבורג  ,ירושלים

עמ '

cxxv

תשי " ח ,

עמ '

; 288 - 263

י ' בן  -צבי  ,ארץ  -ישראל בתקופה

. 321
 Enigmatic Frontier' , The Geogr . JournaLהג ' Marshall Cornwall ,

.נ

תולדות רצועת עזה באספקלריה גיאו  -פוליטית וגיאו  -אסטרטגית

להבטיחה  ,הם רצו לתת עומק מירבי לתעלה  ,ובחפשם אחר מרחב בלימה למבואותיה המזרחיים
הפליגו במחשבותיהם עד

לרצועה .

הקשר הגיאו  -פוליטי הנצחי בין אגן אילת לרצועה  ,והשטח שביניהם  ,הובלט מחדש באורח

בלתי  -צפוי בשנת

. 1906

בפעולת  -פתע נסתה בריטניה ליצור עובדה מוגמרת ולהשתלט על איזור

אילת  ,על חלקה הדרומי של הדצועה ועל עמדות בתוך הנגב  .עירנותו ועקשנותו של המפקד התורכי

המקומי במרחב אילת  ,רושדי בך  ,מנעו הצלחה מלאה למזימה הבריטית  .אף  -על  -פי  -כן עלה בידם ,
תוך איום במלחמה

רבתי  ,לקבוע

את הגבול בין מצרים  ,שהיתה למעשה בשלטונם  ,ובין האימפריה

העות ' מאנית בקו שהפך להיות גם לגבול המנדטורי בין ארץ  -ישראל ומצרים  .במלים אחרות  ,גם
הרצועה מאל  -עאריש לרפיח עברה לידם  .על מידת ההזנחה שאליה הגיעו התורכים ניתן ללמוד
מהיעדר שמה של רפיח במפות המטה התורכיות  .כאשר נתן הסולטאן דעתו לכך  ,ביקש מן הווזיר
הגדול להישבע ש ' רפה '

( רפיח )

איננה ' יפה '

( יפו ) ,

אשר את שמה

הכיר .

92

הבורות התורכית מפתיעה כפל כפליים  ,שהרי במלחמות בינם ובין מוחמד עלי  ,שליט מצרים  ,בין
השנים

, 1841 - 1831

אשר סיכנו את קיום הממלכה העות ' מאנית כולה  ,היתה רצועת עזה למרחב

ההיערכות הקבוע של הגייסות המצריים אשר אברהים בן מוחמד עלי העביר בדרך היבשה צפונה .
דרך הרצועה קיווה אברהים גם למלט את עצמו ואת שארית צבאותיו  ,בשעת נסיגתו מפני התורכים

ובעלות  -בריתם האירופיות בסתיו של  . 1840כדי לנוע ביתר קלות נסוג בשני טורים  :האחד לאורך
שפלת החוף ( ' דרך הים '

המקראית ) ,

והשני  -לאורך הרמה העבר  -ירדנית ( ' דרך המלך '

המקראית ) ,

ומשם בדרך הנגב לעזה  .הוא כמעט הצליח  ,אלא שבעלות  -הברית נצלו את שליטתן בים והבריטים
הנחיתו כוחות בעזה אשר חסמו את דרכי הרצועה מערבה  .אברהים נאלץ לחתום

בעזה  ,בפברואר

 , 1841על שביתת  -נשק  ,ובה ויתר בשם אביו על כל התביעות הטריטוריאליות מעבר לגבולות
המזרחיים של הדלתה .

93

זירת הרצועה במלחמת  -תעולם מראשונה
ראיית רצועת עזה כמבוא למצרים ולאיזור התעלה  ,היא שהולידה את רעיון כיבושה של
ארץ  -ישראל בידי הבריטים במהלך מלחמת  -העולם הראשונה  .פלישת התורכים בינואר  1915עם
30 , 000

פתח

איש אל עבר תעלת  -סואץ  ,עוררה את המטה  -הכללי הקיסרי הבריטי לראות ברצועה את

הפורענויות

העיקרי

לאיזור  -התעלה

במלחמת  -העולם הראשונה קבעה

במפורש :

בפרט

ולמצרים

בכלל .

הערכת

המצב

הבריטית

' מנקודת ראות אסטרטגית  ,הבסיס האמיתי להגנת

מצרים מפני פלישה מן המזרח איננה התעלה אלא איזור אל  -עאריש קוסימה ' ( דברי הגנראל מארי ,
מפקד הגייסות הבריטיים במצרים ובחזית סיני ,

15

בפברואר . ) 1916

כאשר הגיעו הבריטים לאל  -עאריש ותפסוה ללא קרב בפברואר

התורכים ברפית אורבת סכנה לחידוש פלישתם אל עבר התעלה .

92

94

, 1917

ב9 -

הבחינו שכל עוד יאחזו

בינואר כבשו פרשי הקורפוס

א ' הד  ' ,המשבר של מפרץ אילת בשנת  , ' 1906קובץ אילת ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ ' . 206 - 194
( לעיל  ,הערה

 , ) 2מפה , 169

וביבליוגראפיה .

93

גיחון  ,אטלס כרטא

94

 . 172 - 174קק  . 171 , cf.ק  ! Egypt and Palestine , 1 ,ל  ) . Falls, Military OperationsנMacmunn 8

"
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מרדכי גיחון

המדברי הרכוב של גנראל צ ' יטווד את רפית בקרב עקוב מדם ; זאת  -לאחר שניתנה להם כבר

פקודה לסגת בגלל ההתגוננות העיקשת של התורכים והגרמנים  .המעשה שהיה כך היה  :קרב רפיח
תוכנן כקרב של תקיפת מערך מחופר ומוגן היקפית בצורה בו זמנית מכל ארבע רוחות

השמים .

הארטילריה הדיביזיונית הקלה והבינונית הונעה אף היא בצורה גמישה למתן סיוע קרוב .

ואמנם ,

הבריטים פעלו ' במיטת סדום ' של זמן  .נחוץ היה להשקות את סוסיהם עד לשעה מסוימת מתוך

מעיינות  -המים שבתוככי המתחם המוגן  .מעבר לשעה זו היתה סכנה להתמוטטות הסוסים

ולהיפגעות בריאותם לצמיתות  .שיבושים בדיווח על שבירת מערך  -האויב קרוב לשעה

הקריטית ,

הניעו את צ ' יטווד לפקוד  ,בעצת הווטרינר האוגדתי  ,על פסקת הקרב ועל נסיגה  .למזלו  ,איכזב
הקשר גם הפעם ומלאכת כיבוש רפיח הושלמה בטרם הגיעה פקודתו

לתעודה .

95

אחד ההיבטים המעניינים של קרב זה באספקלריה היסטורית  -צבאית  ,הוא העובדה ששינויים
בשיטה או באמצעים  ,או בשניהם גם יחד  .גוררים תכופות את הצורך בהתאמה של כל שאר מערכות
הלחימה  ,הבקרה והשליטה  .עד אשר מתבצעת התאמה זו  ,קיימות נקודות  -תורפה בניהול המלחמה
העשויות להפוך למכשלה כללית  .כזה היה המצב בחזית

הארץ  -ישראלית ,

כאשר

הפרשים

הבריטיים  -מרביתם אוסטראלים וניו  -זילנדים  -פתחו שיטת ' לוחמת בזק ' גמישה ומוחצת  ,מבלי
שאמצעי  -הקשר יכלו להבטיח שליטה ובקרה נאותות למפקדות הממונות .
כיבוש רפיח שכנע את מפקד הכוחות הבריטיים  ,הגנראל מארי  ,שרק השתלטות על הרצועה כולה

תסיר את האיום בפועל של התורכים  -גרמנים על איזור התעלה ומצרים  .מכיוון שבעלות על
הרצועה היא בבחינת עמדת  -מוצא נוחה לכיבוש ארץ  -ישראל כולה  ,בשל הרעיון לנצל מבצע זה
כשלב ראשון לכיבוש הארץ כולה  .המצב הצבאי בכל שאר החזיתות היה בכי  -רע  ,וממשלת בריטניה

התלהבה לרעיון שכיבוש ארץ  -הקודש יהא בעל השפעה פסיכולוגית ומוסרית חשובה ביותר בעולם

כולו  ,מלבד שיאפשר לאיים על סוריה ועל לבה של האימפריה העות ' מאנית .
לאחר כיבוש רפיח ב  9 -בינואר

, 1917

96

?צבו התורכים את חזיתם על נחל  -עזה למן הים  -התיכון ועד

לבאר  -שבע  .אף שאמצעי התבצרות  ,כגון תיל דוקרני  ,חסרים היו  ,ניצל מפקדם הגרמני  ,הגנראל
קרס פון קרסנשטיין  ,את התכונות הטופוגראפיות הנוחות להגנה של השטח ובנה מערך מחופר היטב

אשר מוצביו הסתייעו זה בזה באש אגפית החוסמת את נתיבי ההסתננות בין המגינים  .ואמנם  ,אורך
הקו של

50

כ 16 , 000 -

קילומטרים  ,הקשה על הגנראל קרס לתפסו בעומק ובעוצמה המספקת לכל אורכו עם

החיילים אשר עמדו לרשותו .

מארי  -המפקד הבריטי  ,אשר בשכרון המרדפים אחרי התורכים יעץ למטה הקיסרי לנצל את
תנופת  -ההצלחה להסתערות תכופה על קו עזה  -באר  -שבע  -התעורר מאוחר מדי לעובדה שלא

בלבד שהצעתו אומצה על  -ידי המטכ " ל הבריטי  ,אלא אף הוחזרה אליו כפקודת מבצע למתקפה  ,אך
מבלי שסופקו לו לצורך זה  .אמצעים וכוח  -האדם הנוספים הנחוצים

לכך .

97

את חולשתו היחסית קיווה מארי לאזן על  -ידי תכנון נועז  ,אשר לפיו הוטל על שתיים וחצי דיביזיות

95

גיחון  ,אטלס

מקמן וס '

96

ג'

97

. 85 - 84
שם .

כרסא  ,מפות

181

~ אילך  ,ובמיוחד  . 185וביבליוגראפיה  ,עמ ' . 118

פולס  ,שם  ,עמ ' : 251 - 247

א " פ ויולר  ,מסעי המלחמה בא " י  ,תל  -אביב

 , 1951עמ ' , 72 , 60 - 59 , 51 - 50

תולדות רצועת ע1ה באספקלרית גיאו  -פוליטית וגיאו  -אסטרטגית

ן

/

/

ה -מ -- - 4

י --

ל

קרב רפית  . 1917 ,מתוך  :מ ' גיחון  ,אטלס כרטא לתולדות ארץ  -ישראל  -מביתר ועד

תל  -רי  ,ירושלים

 , 1969מפה 185

רכובות לאגוף את עזה באיגוף עמוק מימין  ,בגיזרה בה החזיק גנראל קרס כוחות חלשים בלבד ,
ולהסתער עליה מן העורף בתאום עם

4

דיביזיות החי " ר אשר יועדו להתקפה חזיתית על גזרה של

8

קילומטרים  .ההתקפה החלה ב  26 -במארס  . 1917משימת הפרשים הצליחה יפה  .עם הגיעם לג ' בליה
בלמו את שתי הדיביזיהת התורכיות אשר חשו לעזרת הגיזרה המותקפת ואף שבו את מפקד
הדיביזיה ה 52 -

אשר קידם עם מטהו את גייסותיו בדרך לעזה  .קרב הרגלים היה עקוב מדם  ,ובעיקר

גבר המאבק על עלי אל  -מונטר  .אש הסיוע הארטילרי שלהם היתה לרועץ לחיילים הבריטיים .
הפגזים פגעו בגדרות

הצבר  ,רטשו את

הצמחים שהועפו לכל עבר וקוציהם פצעו וחבלו קשות

בחיילים המעפילים לראש הגבעה  .אף  -על  -פי  -כן גברו התוקפים  ,וכערוב היום דיווח מפקד גיזרת

עזה לקרסנשטיין על נטישת עזה ומשלטיה  ,והפרשים והחי " ר נכנסו אל תוך המערך התורכי הנטוש .
163
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קרב עזה ' הראשון  ,מארס  . 1917מתוך  :מ גיחון  ,אטלס כרטא לתולדות ארץ  -ישראל  -מביתר ועד
תל  -חי  ,ירושלים  , 19 ) 9מפה 186

~

אלא שברגע זה חזרה על עצמה התקלה שבדיווח  ,כפי שקרתה ברפית  .המיפקדה הבריטית  ,שלא

קיבלה דיווח על שלביו האחרונים של הקרב  ,טעתה בקריאתו  -ושוב נאלץ המפקד הבריטי הבכיר
לפקוד על נסיגת הפרשים משום חשש להתמוטטות הסוסים ללא מים  ,אשר אותם היו צריכים
למצוא בתוך עזה  .לרוע המזל  ,הגיעה פקודת הנסיגה אל הגייסות בטרם הוברר המצב לאשורו ,
והבריטים נטשו את עזה הכבושה בידיהם במהיר של

4 , 000

טעותו הפאטאלית חייבה את מארי לחזור על התקפתו ב 19 -

הרוגים ופצועים .

98

באפריל  .הפעם הופעלו  ,זו הפעם

הראשונה בחזית הארץ  -ישראלית  ,טנקים  ,אשר הוחשו לגייסות הבריטיים מאירופה ; כן הפעילו
אמצעי  -לחימה חדישים נוספים ובהם פגזי גאז מרעיל  .ברם  ,כל הנשק המשוכלל היה ללא תועלת .

98

1 54

גיחון  ,שם  ,מפה  , 186וביבליוגראפיה .

תולדות רצועת עזה באספקלריה גיאו  -פוליטית וגיאו  -אסטרטגית

קרסנשטיין השכיל לבצר את כל נקודות  -התורפה אשר נתגלו במערך נחל עזה במתקפתו הראשונה

של מארי  .כן זכה בתגבור בארטילריה  ,במק " בים ובחומרי  -ביצור שונים .

99

ייתכן גם שרוח החיילים

הבריטיים  ,שחזרו ותקפו באותה שיטה  ,לא עמדה להם כבפעם הקודמת  .סך  -הכול היו להם בשתי
המערכות

כ 6 , 000 -

עד כדי כך שהוחלף

הרוגים ומספר דומה של פצועים ושבויים  .התבוסה זיעזעה את מעמדו של מארי
ב 27 -

ביוני

1917

בגנראל אלנבי  .בצאתו יעץ מארי לאלנבי לתקוף בפעם הבאה

בקצה השני של המערך התורכי  ,ואכן כך

המיתקפה בגיזרת

עזה ,

עשה .

אלנבי ביים כביכול חזרה שלישית של ריכוז

והפתיע את התורכים על  -ידי ריכוז התקפתו ב -

באר  -שבע  .לאחר שפרץ לבאר  -שבע  ,נפרץ

ב6 -

בנובמבר גם הקו התורכי העורפי שנשען על

נחל  -שריע ( נחל  -גרר ) ותליו  .התורכים הפקירו את עזה
שנפרצו ביצורי

עד ליפו .

הרצועה  ,שוב

31

באוקטובר לגיזרת

ב9-

בחודש ונסוגו בבהלה צפונה  .לאחר

לא היה מצור לפרשים הבריטיים .

ב 18 -

בחודש הגיעו גייסות אלנבי

1 ~0

גם הפעם התחוור כי רצועת עזה היא המפתן לכיבוש הארץ מכיוון מצרים  ,וכי יחסים של השפעת
גומלין קיימים בין גורלה למתרחש בעורפה המזרחי .

*

*

מלחמות צה " ל ברצועה  ,החל במלחמת  -העצמאות  ,הן מחוץ לתחום סקירה זו  .מי שירצה לעמת את
קורותיהן עם ההשתלשלות ההיסטורית ימצא כי ביסודו של דבר לא נשתנה גם בהן דבר מבחינת

השפעת תכונות היסוד הגיאוגראפיות  -בטחוניות של המרחב והשפעתן על הלחימה בתוכה .

אף שסקירה זו לא נועדה לדון בישומם של הלקחים הגיאו  -פוליטיים  ,נצביע על התכונה המרכזית
העולה מחקר הרצועה בכל העידנים  :רצועת עזה היא המפתח הצפוני לשלטון יציב בארץ  -ישראל
בכל הקשור ליחסיהם של בעלי  -הארץ עם השכנה שמעבר סיני ומערבה  .משלימה אותה בדרום

גיזרת החוף הצפוני של מפרץ  -אילת  .כל אימת שהשלטון המרכזי בארץ  -ישראל לא שלט ברצועת
עזה  ,גרם הדבר להתגברות השפעתה של מצרים או של אחת ממעצמות העל של אותה תקופה בחבל
ארץ זה  .ככל שהשפעה זרה זאת גברה כן פגם הדבר בריבונותה ובעצמאותה של המדינה
הארץ  -ישראלית .

מצד שני היתה תמיד שליטה על הרצועה בבחינת עמדת  -כוח במשא  -ומתן מדיני עם גורמי חוץ
בכלל ומצרים בפרט  ,וכן היתה עמדה אסטרטגית חיונית בעתות מלחמה .
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שם  ,מפה , 187
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וביבליוגראפיה .
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וביבליוגראפיה .
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