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בשלהי התקופה העות'מאנית ,במיוחד מסוף המאה השמונה־עשרה עד
אמצע המאה התשע־עשרה ,עמדה עכו ,שנחשבה מפתח לכיבוש סוריה
ולביטחונה של מצרים 1,במרכזם של אירועים ימיים בעלי חשיבות
בין־לאומית .בשנת  1832‑1831עמדה העיר במוקד עימות פנימי
באימפריה העות'מאנית בין שליט האימפריה הסלטאן מחמוד השני
( )1839‑1785לבין הווסל הגדול ביותר שלו ,שליט מצרים מֻ חמד עלי
פאשא ( .)1849‑1769מחמד עלי ,אשר בהיותו קצין בצבא העות'מאני
השתתף במערכה שהביאה לגירוש הצרפתים ממצרים ,השתלט על
הארץ בשנת  ,1805וקיבל מהסלטאן את התואר ואלי (מושל מחוז) .הוא
שמר על מעמדה הרשמי של מצרים כחלק מהאימפריה העות'מאנית,
אולם ביקש להפכה למדינה עצמאית ולכוח משמעותי ,עיקרי ,באזור,
ולכן ארגן מחדש את צבאה ואת הצי שלה ,ונעזר לשם כך ביועצים
ובעוזרים שגייס מן הצבא והצי של צרפת .מחמד עלי העניק לצי
תשומת לב מיוחדת ,כיוון שהאמין כי הוא נדבך חשוב בכוחו .הוא בנה
באלכסנדריה מספנה ומחסן תחמושת ,וייבא מצרפת חימוש לספינות2,
ואף בחר במספנה באלכסנדריה כמקום המגורים המועדף עליו3.
מאמר זה מבוסס בחלקו על עבודתה של דבורה צויקל' ,הספינה הטרופה עכו  :1הממצא הארכיאולוגי וההקשר
ההיסטורי' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת חיפה .2011 ,העבודה נכתבה בהדרכת פרופ' יעקב כהנוב ופרופ' חיים גורן.
מחקר זה נתמך על ידי רון מרלר ,קרן ע"ש יעקב סלומון ,ראובן סדנאי – קוראל שרותי ים בע"מ ,מלגת מוריס האטר
ללימודי ים ,מלגת מחקר ע"ש ירמה הלפרן ,קרן אדית וראובן הכט ,מלגת עמיתי הקרן הקיימת לישראל ,הנשיא,
הרקטור והדיקן למדעי הרוח – אוניברסיטת חיפה ותורמים אלמונים .תודת המחברים נתונה לקוראים מטעם המערכת
על הערותיהם והארותיהם .אנו מבקשים להקדיש מאמר זה לזכרו של רב החובל ראובן סדנאי ,איש ים ,חבר ותורם,
אשר הלך לעולמו בערב ראש השנה תשע"ב.
1

2

3

E.D. Clarke, Travels in Various Countries of Europe, Asia and Africa, IV: Greece, Egypt and the Holy Land,
London 1817, pp. 88–89; C. Richardot, Nouveaux mémoires sur l’armée Française en Egypte et en Syrie:
Ou la vérité mise en jour sur les principaux faits et événements de cette armée, la statistique du pays, les usages
et les mœurs des habitants, Paris 1848, p. 105; J.A. St. John, Egypt and Mohammed Ali: Or Travels in the
Valley of the Nile, II, London 1834, p. 483
;M.S. Anderson, The Eastern Question 1774–1923: A Study in International Relations, London 1966, p. 39
K. Fahmy, Mehmed Ali: From Ottoman Governor to Ruler of Egypt, Oxford 2009, pp. 27–28; M.H. Kutluoğlu,
The Egyptian Question (1831–1841): The Expansionist Policy of Mehmed Alı Paşa in Syria and Asia Minor
and the Reaction of the Sublime Porte, Istanbul 1998, pp. 40–41; J.A.R. Marriott, The Eastern Question:
An Historical Study in European Diplomacy, London 1969, pp. 227–229
G. von Olberg, Geschichte des Krieges zwischen Mehemed Ali und der ottomanischen Pforte in Syrien und Kleinקתדרה
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לעימות בין מחמד עלי לבין הסלטאן מחמוד השני היו מספר סיבות ,ואלה כבר נסקרו
בהרחבה במחקר וזכו לפרשנויות רבות .נכונותו של מחמד עלי להמשיך לקבל עליו את שלטון
הסלטאן הלכה ופחתה ,במיוחד לנוכח הגמול שניתן לו על הסיוע הצבאי שהעניק לסלטאן בשנת
 1825בדיכוי המרד לעצמאות יוון ,גמול שלדעתו היה קטן ממה שהובטח לו .מלבד סיבות
גאו־פוליטיות לעימות ,שאינן מענייננו במאמר זה ,נחשפו מחדש ונדונו בפירוט במחקרים
שפורסמו בשנים האחרונות סיבות שהיו קשורות למעמדם של מחוזות לאורך חופו המזרחי
של הים התיכון כמקורות לחומרי גלם חיוניים למצרים וכנכסים אסטרטגיים 4.מצרים סבלה
ממחסור בכוח אדם ,שכן לא היו בה די משאבי כוח אדם לאייש את הצבא ולעבד את השדות גם יחד,
וסוריה הייתה מקור מבטיח לתנובה חקלאית .מצרים אף נקלעה ללחץ כלכלי לאחר אבדן ספינות
הצי שלה בקרב נאווארינו 5.סוריה וארץ־ישראל היו מקור משמעותי לפחם ,לנחושת ולברזל עבור

4
5

Asien in den Jahren 1831 bis 1833, Berlin 1837, p. 8; R.A. von Prokesch-Osten, Erinnerungen aus Aegypten und
Kleinasien, Wien 1830, p. 229
ראו למשל :פהמי (לעיל ,הערה  ;)2קוטלוגלו (לעיל ,הערה .)2
בקרב שהתחולל במפרץ נאווארינו (שמה ההיסטורי של פילֹוס שבחוף הדרומי־מערבי של הפלופונס) ב־ 20באוקטובר
 1827השמידה שייטת בריטית־צרפתית־רוסית בתוך ארבע שעות את הצי העות'מאני־המצרי .ראוR.C. Anderson, :
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המפעלים ומחסני התחמושת של מחמד עלי ,והיו בהן גם תוצרת חקלאית ומוצרי תעשייה שעשויים
היו להניב הכנסה גבוהה יחסית ,כגון זיתים ,כותנה ,משי ,טבק ,סבון ויין .בשל מיקומה של סוריה
רבתי בצומת דרכי מסחר בין אסיה לאירופה ,שליטה בה משמעותה הייתה למעשה שליטה על המסחר
במזרח הים התיכון .סוריה יכלה גם להעניק למחמד עלי ביטחון מדיני וצבאי ,בין היתר משום
שרכסי ההרים בה ,שהמעברים בהם צרים והוואדיות עמוקים ,היו בבחינת מחסום בפני כוחות
עות'מאניים בדרכם דרומה למצרים .נוסף על כך שליטה בחוף הסורי יכלה לאפשר לשליט מצרים
להגן על ארצו מפני התקפה מכיוון הים ,במיוחד בתוספת בסיס ימי בקפריסין או בכרתים6.
אחת הסיבות העיקריות לעימות שציינו חלק מהחוקרים ,והחשובה לענייננו ,הייתה המחסור
בעצים לבנייה במצרים והתעקשותו של מחמד עלי על זכותו לייבא עצים .הוא היה זקוק לעץ לבניית
ספינות סוחר רבות להעברת תוצרת
חקלאית ,ספינות תובלה צבאיות
וספינות קרב .מאחר שעצי השקמה,
השיטה והדקל שגדלו במצרים לא
סיפקו את צרכיה ,היה עליו לייבא
עצים מקפריסין ,מיוון ,מאנטוליה
או מאירופה .אמנם הוא כבש את
מחוז סודן ,שהיה מיוער ,אך קשה
היה להעביר בולי עץ משם דרך
הנילוס בגלל אשדות הנהר ומחשש
שבהצפות העונתיות בחודשים
אפריל‑ספטמבר יתפזרו בולי העץ לכל עבר 7.הסלטאן מצדו הכביד על מחמד עלי ,שכן הוא מינה
את -דאהר פאשא ,יריבו המושבע של שליט מצרים ,למושל אדנה ,שבדרום תורכיה ,מחוז עשיר בעצים
שהתאימו לבניית ספינות ,ובכך מנע למעשה ממחמד עלי גישה לאחד ממקורות העץ הטובים ביותר לצי
שלו 8.בנסיבות אלה היו יערות סוריה מקור רב ערך לאספקת עץ למצרים לצורכי בעירה ולבניית ספינות9.
מחמד עלי ,שידע כי אויביו מעודדים את הסלטאן מחמוד השני לצאת למלחמה נגדו ,החליט
להכות ראשון ,והאיבה ששררה בינו לבין עבדאללה פאשא ,מושל עכו בשנים  ,1832‑1819סיפקה

6
7
8
9

Naval Wars in the Levant 1559–1853, Liverpool 1952, pp. 523–532; P. Kemp (ed.), The Oxford Companion to
Ships and the Sea, Oxford 1976, p. 576
קוטלוגלו (לעיל ,הערה  ,)2עמ' A.F.L. Marmont, The Present State of the Turkish Empire, trans. F. Smith, ;53‑51
London 1839, pp. 269–270; R.A. von Prokesch-Osten, Krieg des Vizekönigs von Aegypten Mohammed Ali’s
gegen den Sultan. In den Jahren 1831–1833, Stuttgart 1844, pp. 1–15
A.J. Rustum, The Royal Archives of Egypt and the Origins of the Egyptian Expedition to Syria 1831–1841, Beirut
 .1936, pp. 63–64פרוקש־אוסטן העיד כי 'בשנים  1823ו־ 1824הסתכם היבוא של העץ לבניית ספינות לאלכסנדריה
ב־ 524,017טאלר ספרדי ושל חיבל [ב־] 99,538טאלר ספרדי' (פרוקש־אוסטן [לעיל ,הערה  ,]3עמ' .)229
J.C.K. Daly, Russian Seapower and ‘The Eastern Question’ 1827–41, London 1991, pp. 66–67
M. Riffat, The Awakening of Modern Egypt, London 1947, p. 55
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לו עילה למלחמה 10.בצאתו לכבוש את סוריה ואת ארץ־ישראל מחמד עלי נלחם למעשה על
עושרו ,מעמדו ויוקרתו וכנראה גם על חייו .לרשותו עמדו צבא טוב ,אשר אומן על ידי קצינים
לשעבר בצבא הצרפתי ,נשק ואספקה בשפע ,וצי ,אשר אף שאויש בעיקר על ידי פלאחים ,היה בנוי
בהשפעה צרפתית ,וחלק מקציניו היו צרפתים 11.הצבא והצי של מצרים היו מתקדמים יותר ומצוידים
ומאורגנים טוב יותר מן הצבא והצי של העות'מאנים12.
הצי המצרי כלל שלושים ספינות 13:חמש אניות מלחמה בשלבים שונים של בנייה והצטיידות
(אחת בת  130תותחים ,שלוש בנות  100תותחים ואחת בת  80תותחים) ,שבע פריגטות ,שבע
קורבטות ,עשר ספינות בריג ובריג־גולט ,וספינת גולט אחת בת שנים־עשר תותחים 14.נוסף על
כך עמדו לרשות הצי כעשרים וחמש ספינות תובלה או סוחר .באותה תקופה נמשכה כל העת בניית
ספינות במספנה שבאלכסנדריה ,אך בצי היו גם ספינות שנבנו בצרפת ,איטליה ,אלג'יריה ורוסיה15.
לדוגמה כפר־א־שיח' ,ספינת הדגל של אבראהים פאשא ,בנו של מחמד עלי ,הייתה במקורה ספינת
רכנגֶ לסק בשנת  .1828היא נמכרה למצרים דרך בריטניה ,והפליגה
בא ַ
תובלה שבנה סוחר רוסי ַ
מלונדון בראשית שנת  1831בפיקודו של הקצין האנגלי קפטן ג'ון פריסיק (,)Prissick, 1792‑1841
אשר ניאות להישאר בשירות הצי המצרי16.
10
11

12
13
14

15
16

פהמי (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ;83פרוקש־אוסטן (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;21‑15קוטלוגלו (לעיל ,הערה  ,)2עמ' ;59‑57
רפעת (שם).
J. Barker, Syria and Egypt under the Last Five Sultans of Turkey: Being Experiences, during Fifty Years, of
;Mr. Consul-General Barker, Chiefly from His Letters and Journals, II, ed. E.B.B. Barker, London 1876, p. 177
& S. Saul & J. Thobie, ‘Les militaire français en Egypte des années 1820 aux années 1860’, D. Panzac
A. Raymond, (eds.), La France et l’Egypte à l’époque des vice-rois 1805–1882, Le Caire 2002, pp. 180–194
C. Webster, The Foreign Policy of Palmerston 1830–1841: Britain, the Liberal Movement and the Eastern
Question, I, London 1969, p. 274
על פי דו"ח מ־ 12ביולי  1831מאת ז'אן־פרנסואה מימו ( ,)1837‑1774 ,Mimautהקונסול הכללי של צרפת במצרים:
’ .‘Etat des forces navales du vice-roi d’Egypte au 12 juillet 1831ראוG. Douin, La première guerre de Syrie: La :
 ;conquête de la Syrie (1831–1832), I, Le Caire 1931, pp. 56–57וראו גם :סאול וטובי (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .224
אניית מלחמה הייתה ספינה גדולה ,חזקה ומחומשת ,שנבנתה כדי להתמודד עם אש הקרב של אניות האויב; היו בה
שניים או שלושה סיפוני תותחים ( ,)gundeckועליהם  120‑64תותחים .פריגטה הייתה ספינה תלת־תרנית ,בעלת
סיפון תותחים שעליו  60‑24תותחים ,קטנה מאניית מלחמה ,קלה ומהירה ובעלת יכולת תמרון והפלגה טובה יותר;
פריגטות שימשו בתפקידי תצפית וסיור וכונו 'העיניים של הצי' .קורבטה הייתה ספינת מלחמה תלת־תרנית קטנה
מפריגטה ,ועליה  24‑14תותחים .הבריג הייתה ספינה דו־תרנית עם מפרשי רוחב ,ועליה עשרים תותחים לכל היותר;
היא הייתה קטנה מקורבטה ,ושימשה לצורכי מלחמה או מסחר .ספינה מסוג בריג־גולט או גולט לא הייתה שונה
בהרבה מספינה מסוג בריג ,אולם נבדלה ממנה בכך שנשאה על שני תרניה מפרשים טרפזיים .ראו :קמפ (לעיל ,הערה
 ,)5עמ' A. Jal, Glossaire Nautique: Répertoire polyglotte de termes de marine anciens et ;788 ,692 ,329 ,207 ,109
modernes, Paris 1848, pp. 314, 528, 719, 787; D.J. Lyon, The Sailing Navy List: All the Ships of the Royal Navy:
Built, Purchased and Captured, 1688–1855, London 1993, pp. xi–xiii
אנדרסון (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ;78דאלי (לעיל ,הערה  ,)8עמ' J. Bowring, Report on Egypt 1823–1838 under ;67
the Reign of Mohamed Ali, London 1998, p. 152; A. Sammarco, La Marina Egiziana sotto Mohammed Ali, Le
Caire 1931, p. 165
דאלי (שם) ,עמ' W.H. Yates, The Modern History and Condition of Egypt: Its Climate, Diseases, and ;67
Capabilities: Exhibited in a Personal Narrative of Travels in that Country, with an Account of the Proceedings of
Mohammed Ali Pascha, from 1801 to 1843, Interspersed with Illustrations of Scripture History, the Fulfillment
of Prophecy, and the Progress of Civilization in the East, I, London 1843, pp. 420–421
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הצי העות'מאני היה ההפך הגמור מיריבו המצרי הן מבחינת הספינות והן מבחינת אנשי הצוות.
ספינות המלחמה היו רקובות ,דולפות ומוזנחות ,ואפילו בספינת הדגל ,שהייתה בת שנים אחדות,
היה ריקבון ניכר 17.גם אניית המלחמה העות'מאנית אשר השתתפה בקרב על עכו בשנת 1840
הייתה מוזנחת ורעועה 18.כמה מכלי השיט הקטנים היו חדשים יותר ,ובהם קורבטה אמריקנית בת
עשרים ושישה תותחים ,אשר נחשבה לכלי השיט היעיל ביותר בצי העות'מאני .הצי העות'מאני
התקשה לטפל בהספקת תחמושת לסוגי התותחים השונים שנשאו הספינות .אנשי צוות הספינות
העות'מאניות היו בעלי כישורים מתאימים להפוך לימאים מן השורה הראשונה — הם היו פעילים,
נקיים וממושמעים ,אולם הקצינים התורכים היו בדרך כלל אדישים ,עצלים ובטלנים19.
מטרת המאמר לסקור היבטים שונים של ההפגזה הימית של הצי המצרי על עכו אשר עד כה לא
זכו להתייחסות ולהבהרה ,ושהייתה להם משמעות לתוצאות מסע המלחמה של מחמד עלי .לעומת
הריבוי היחסי של מקורות אירופיים שכתבו עדי ראייה שהשתתפו במסע המלחמה וחוו אותו ממקור
ראשון ,קשה היה לאתר מסמכים עות'מאניים ומצריים בני הזמן העוסקים באירועי הקרב הימי .בשנת
 1931הוציאו המכון הצרפתי לארכאולוגיה של המזרח והחברה הגאוגרפית המלכותית של מצרים
סדרת ספרים ובהם ריכוז של מסמכים מדיניים מתקופת כהונתו של מחמד עלי כשליט מצרים20.
פרסומים אלה הם מקור מידע חשוב על התקופה ,אולם כמעט אין בהם מסמכים הנוגעים ישירות
לחלק הימי של הקרב .בתיאורי הקרב ובדיווחיהם של עדי ראייה יש מידע על תנאי מזג האוויר ,ומידע
זה נבחן על בסיס נתוני האקלים שפורסמו בספרי ניווט ובספרים אחרים עכשוויים של האדמירלות
הבריטית ובאטלס אקלימי של ישראל .הקרב הימי על עכו נותח בהסתמך על נתונים אלה ,בהנחה
שתנאי האקלים לא השתנו משמעותית מאז התקופה הנדונה במאמר זה ועד ימינו21.

17
18

19
20

21

דאלי (שם) ,עמ' J.E. De Kay, Sketches of Turkey in 1831 and 1832 by an American, New York 1833, pp.;69
312–313
קדם־י־האיר הייתה בפיקודו של הקפטן האנגלי בלדווין וייק ווקר ( ,)Walker, 1802‑1876שהיה לימים
האנייה ֻמ ִ
המפקח של הצי ( .)Surveyor of the Navyפירוש שמה של האנייה העות'מאנית היה ככל הנראה ימי העבר או תהילת
העבר ,שם אשר לדברי אחד המבקרים בה שיקף היטב את הזנחתה :היא הייתה ישנה ,מגושמת ,מוטלאת ודולפת .ווקר
דאג לתקנה ולציידה ,אייש אותה והפליג לביירות .ראו :דאלי (שם) ,עמ' W.P. Hunter, Narrative of the Late;168
Expedition to Syria under the Command of the Hon. Sir Robert Stopford, G.C.B. G.C.M.G., Comprising an
Account of the Capture of Gebail, Tripoli, and Tyre, Storming of Sidon, Battle of Calat-Meidan, Bombardment
and Capture of St. Jean d’Acre, I, London 1842, p. 229
דאלי (שם) ,עמ'  ;70‑69דה קאי (לעיל ,הערה  ,)17עמ' D. Porter, Constantinople and Its Environs, in a ;318‑317
Series of Letters Exhibiting the Actual State of the Manners, Customs, and Habits of the Turks, Armenians, Jews,
and Greeks, as Modified by the Policy of Sultan Mahmoud, I, New York 1835, pp. 117–118
בספרו של דואן (לעיל ,הערה  ,)13בן שני הכרכים ,פורסמו מסמכים מדיניים צרפתיים הנוגעים להיסטוריה של מצרים
בשנים  ,1833‑1831בעיקר תכתובת של הקונסול הכללי של צרפת במצרים; בספרו של סמרקו (לעיל ,הערה )15
פורסמה תכתובת מדינית של הקונסול האיטלקי במצרים; וראו גםR. Cattaui, Le règne de Mohamed Aly d'après :
 — les archives russes en Egypte, Le Caire 1931בספר נדפסו ,בתרגום לצרפתית ,מסמכים מהשנים  1833‑1819אשר
נמצאו בארכיון הקונסוליה הרוסית במצרים .שלושת הספרים ראו אור בהוצאת המכון הצרפתי לארכאולוגיה בקהיר.
ראו למשלS. McGrail, ‘Sea Transport, Part 1: Ships and Navigation’, J.P. Oleson (ed.), The Oxford Handbook :
of Engineering and Technology in the Classical World, New York 2008, pp. 606–637
קתדרה
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המסע צפונה
ההכנות למסע הצבאי החלו כבר ביוני  22.1831ב־ 15באוקטובר באותה שנה החל חיל משלוח
בראשות אבראהים פאשא לנוע מקהיר לעבר אלעריש .קיימים דיווחים שונים הנבדלים זה מזה
בנתונים על הרכבו המדויק של חיל המשלוח :היו בו בין  15,000ל־ 40,000איש —
לוחמים ,פרשים ,חפרים ,תותחנים ולוחמים בדווים 23.הסיבה להבדלים אלו אינה
ברורה ,אולם אפשר שכמה דיווחים כללו את חיילי התותחנים והחפרים יחד עם
חיילי הרגלים ,וחלקם מנו את חיילי הרגלים בלבד .לכל חטיבת חיל פרשים
היו  400גמלים לנשיאת מטען ואספקת מים ,ולכל גדוד היו עוד כמה גמלים
לנשיאת אספקת מים נוספת24.
כחלק מחיל המשלוח וכדי לתמוך בכוחות היבשה התארגן באלכסנדריה
צי בפיקודו של עֻ ת'מאן נור א־דין ביי' ,אלוף בצבא היבשה והים'25.
על פי הדיווחים השונים ותיאורי הספינות אשר השתתפו בקרב על
עכו ,הצי המצרי שיצא לעכו לא כלל אניות מלחמה (גדולות)26.
הצי הורכב משבע פריגטות ,בהן ספינת הדגל כפר־א־שיח'; ארבע
קורבטות; שש ספינות בריג ובריג־גולט ,ששתיים מהן השתתפו
27
בקרב ,והאחרות כנראה נותרו לעגון ביפו או בחיפה ,וספינת הפגזה אחת —
22
23

24
25
26

27

מכתב מ־ 2ביוני  1831מאת ג'ון ברקר ( ,)Barker, 1771‑1849הקונסול הכללי של בריטניה במצרים .ראו :ברקר (לעיל,
הערה  ,)11עמ' .176
מפאת חשיבות הנתונים בחרנו להביא כאן רשימה מורחבת של המקורות :אולברג (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  ;63דואן (לעיל,
הערה  ,)13עמ'  ;67מרמונט (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;271פרוקש־אוסטן (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;22קטווי (לעיל ,הערה
 ,)20א ,עמ' R.C. Alderson, Notes on Acre and Some of the Coast Defences in Syria (Papers on Subjects ;443
Connected with the Duties of the Corps of Royal Engineers, 6), London 1843, p. 39; ‘Guerre de MohammedAli en Syrie contre la Porte Ottomane de 1831 à 1833’, Le spectateur militaire (1834), p. 5; E. de Cadalvene,
& E. Barrault, Histoire de la guerre de Mehemed-Ali contre la porte ottomane, en Syrie et en Asie-mineure
(1831–1833), Paris 1837, pp. 86–87; A.B. Cunningham, (ed.), The Early Correspondence of Richard Wood
1831–1841, London 1966, pp. 53–54; C. Napier, The War in Syria, I, London 1842, p. xv; A.A. Paton, A History
of the Egyptian Revolution, from the Period of the Mamelukes to the Death of Mohammed Ali, II, London 1863,
p. 94; A.J. Rustum, Notes on Akka and its Defences Under Ibrahim Pasha, Beirut 1926, p. 55
קדלוון וברו (שם) ,עמ' .62
’ .‘major-général des armées de terre et de merראו :אולברג (לעיל ,הערה  ,)3עמ' ' ;64מלחמתו של מחמד עלי'
(לעיל ,הערה  ,)23עמ'  ;6קדלוון וברו (שם) ,עמ' .63
ראו למשל :פרוקש־אוסטן (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  .22על פי כמה דיווחים היו בצי המצרי שיצא לעכו גם אניות מלחמה,
אולם נראה כי דיווחים אלה אינם מדויקים .למשל לדברי קומודור (לימים אדמירל) צ'רלס נפייר ()Napier, 1786‑1860
כלל הצי המצרי בעכו חמש אניות מלחמה וכמה פריגטות; ראו :נפייר (לעיל ,הערה  ,)23א ,עמ'  .xvאף שהמדובר
באיש ים ,עדותו אינה מדויקת ,שכן אף אחת מאניות המלחמה של מחמד עלי לא הפליגה לעכו .ההתייחסות אל חמש
פריגטות כאל חמש אניות מלחמה מופיעה גם במקורות אחרים ,למשל בדברי המרשל הצרפתי מרמונט (לעיל ,הערה
 ,)6עמ'  .271בצי המצרי בכללותו היו באלכסנדריה חמש אניות מלחמה בשלבים שונים של בנייה והצטיידות (ראו
לעיל ,ליד הערה  ,)14והספינות הגדולות ביותר בצי המצרי שהפליג לעכו היו פריגטות .גם אנדרסון חלק על דבריו של
נפייר .לטענת אנדרסון באותה העת עמדו לרשות הצי המצרי שבאלכסנדריה שלוש אניות מלחמה בלבד .הוא ציין כי
נוסף על כך היו לפחות חמש פריגטות בעלות חימוש כבד .ראו :אנדרסון (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ,550הערה .1
ראו בהמשך על ההבדל בין ספינת הפגזה לסירת תותחים.

אבראהים פאשא,
בנו של מחמד עלי,
שעמד בראש חיל
המשלוח המצרי
שכבש את ארץ־
ישראל
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סך הכול שמונה־עשרה ספינות חמושות בתותחים (טבלה  .)1הספינות נשאו חלק מהלוחמים וחומרי
לחימה ,ארטילריה וציוד ביצור 28.לצי התלוו גם שבע עד עשר סירות תותחים (gunboats, chaloupes-
 )canonnièresומספר ספינות תובלה; בהתחשב במספרי החיילים ובנתונים על הציוד על פי עדויות
שונות ,נראה כי מספרן של ספינות התובלה היה שתים־עשרה עד שבע־עשרה29.

טבלה  :1הנתונים העיקריים של ספינות הצי המצרי שהשתתפו בהפגזת עכו מן הים
בשנת 1831
נתוני שבע הפריגטות ,הקורבטות טנטה ,פואה וג'נה־בחריה ,ספינות הבריג פשנה,
שבא־ג'האט וא־תמסח ומספר אנשי הצוות של שנדרייה ,מבוססים על דיווח שסקר את
הצי המצרי בכללותו בשנת  .1833לפי דיווח זה נקראו הספינות על שם ערים או מחוזות
במצרים 30.אם יש נתונים שונים על מספר התותחים או על מספר אנשי צוות בספינות
הם מופיעים בסוגריים 31.הנתונים בטבלה אינם כוללים את סירות התותחים וספינות
התובלה.

צי מצרי (אדמירל עת'מאן נור א־דין ביי)
שם הספינה

מקום בנייה ושנת

בנייה32

מספר התותחים מספר אנשי הצוות

סוג

ג'פריה

ונציה

פריגטה

)60( 62

)600 ,650( 550

בהירה

מרסיי1829 ,

פריגטה

60

)650( 550

פריגטה

)60( 58

)620( 500

רשיד

ונציה1828 ,

פריגטה

)60( 58

)620( 500

שיר־ג'האט

ליבורנו1826 ,

פריגטה

)54 ,60( 56

)450( 500

ֻדמיאטה

אלכסנדריה1829 ,

פריגטה

)54 ,56( 50

)450 ,500( 400

כפר־א־שיח'( 33ספינת הדגל) ארכנגלסק ,רוסיה1828 ,

28
29
30
31
32
33

קדלוון וברו (לעיל ,הערה  ,)23עמ' .62
מספרן של ספינות התובלה בדיווחים השונים בין שתיים לשבע־עשרה ,ומספר סירות התותחים — בין שבע לעשר .ראו:
אולברג (לעיל ,הערה  ,)3עמ' ' ;64מלחמתו של מחמד עלי' (לעיל ,הערה  ,)23עמ'  ;6דואן (לעיל ,הערה  ,)13עמ' ;71
קטווי (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .448
‘Sketches of a Year’s Service in the Egyptian Marine, in 1832 and 1833’, The United Service Journal and Naval
and Military Magazine (1833), Part III, p. 319
פורטר (לעיל ,הערה  ,)19עמ'  ;166‑165סנט ג'ון (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .480
מוצא הספינות המצוין בטבלה מבוסס על מכתב פרטי שנכתב בחיפה ב־ 11בדצמבר  .1831ראו :סמרקו (לעיל ,הערה
 ,)15מכתב  ,124עמ'  .167‑164שנת הבנייה ,אם נתונה ,מבוססת על דיווח של המדינאי הבריטי סר ג'ון באורינג
( )Bowring, 1792‑1872מ־ 30ביוני  .1837ראו :באורינג (לעיל ,הערה  ,)15עמ' .153‑152
מקום הבנייה ושנת הבנייה על פי דאלי (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .67
קתדרה
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מקום בנייה ושנת בנייה

סוג
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מספר התותחים מספר אנשי הצוות

מֻ פתי־ג'האט34

אלג'יר

פריגטה

48

)450( 400

טנטה

אלכסנדריה1831 ,

קורבטה

24

)280( 300

פואה

אלכסנדריה

קורבטה

)22( 20

)280( 200

ג'נה־בחריה

גנואה

קורבטה

)22 ,24( 20

)250( 200

בקר־גִ 'האד35

גנואה

קורבטה

)22( 20

200

שריקה36

ליבורנו

בריג

22

—

שנדרייה37

ַס ַרטי ,איטליה

בריג

)20( 22

200

פשנה

אלכסנדריה

בריג

)22( 20

200

שבא־ג'האט38

לה סיוטה ,צרפת

בריג

)16 ,20( 18

150

א־תמסח39

מרסיי1827 ,

בריג

)12( 16

)120( 100

—

בריג

12

80

—

הפגזה

—

—

פטיט

אמריקן40

בומברדיירה

אבראהים פאשא הפליג מאלכסנדריה ב־ 4בנובמבר על סיפונה של הפריגטה כפר־א־שיח' ובלוויית
שלוש ספינות בריג והקורבטה החדשה (טנטה) .כל ספינות הצי וכוחות הצבא הפליגו ליפו ,ושם
התאחד חיל המשלוח 41.נמל יפו התאים לכלי שיט בעלי שוקע קטן בלבד ,כלומר רק לכלי שיט
שעומק החלק שלהם השקוע במים קטן ,והיה מסוכן לכלי שיט גדולים ,בגלל הסלעים והשרטונות
34
35
36
37
38
39
40
41

פריגטה זו נלקחה בשבי על ידי הצרפתים במלחמת אלג'יריה והוענקה למצרים במתנה .ראו :באורינג (לעיל ,הערה ,)15
עמ' .153
מספר התותחים הוא לפי דו"ח מ־ 12ביולי  .1831ראו :דואן (לעיל ,הערה  ,)13עמ'  ;57‑56מספר אנשי הצוות הוא על
פי פורטר (לעיל ,הערה  ,)19עמ' .165
מספר התותחים מבוסס על דיווחו של באורינג (לעיל ,הערה  ,)15עמ' .153‑152
מספר התותחים הוא לפי דו"ח מ־ 12ביולי  .1831ראו :דואן (לעיל ,הערה  ,)13עמ'  .57‑56מקום בנייתה של הפריגטה
מבוסס על דיווחו של באורינג (שם) ,עמ' .153‑152
מקום הבנייה מבוסס על דיווחו של באורינג (שם) עמ'  ,153‑152ואילו מספר התותחים מבוסס על פורטר (לעיל,
הערה  ,)19עמ' .166‑165
שנת הבנייה היא לפי ;G. Douin, Les premières frégates de Mohamed Aly (1824–1827), Le Caire 1926, p. 63
ומקום הבנייה שלה מבוסס על דיווחו של באורינג (שם) ,עמ' .153‑152
הנתונים הם על פי פורטר (לעיל ,הערה  ,)19עמ' .165
אולברג (לעיל ,הערה  ,)3עמ' ' ;64מלחמתו של מחמד עלי' (לעיל ,הערה  ,)23עמ'  ;6דואן (לעיל ,הערה  ,)13עמ' ;69
קוטלוגלו (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .63
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בכניסה לנמל והמים הרדודים בתוכו ,שעומקם היה  1.8מ' 42.נווטים מקומיים עלו על הספינות
המצריות ,כפי שנהגו לעלות על ספינות סוחר שפקדו את יפו ,וסייעו לצי המצרי לעגון ביפו,
ובהמשך בתמרונים בסמוך לעכו .העיר פתחה את שעריה לפני אבראהים פאשא ,תושביה קיבלו את
חיל המשלוח המצרי באדיבות ,ורבים הציעו לחיילים ללון בבתיהם .המצרים מצאו בעיר שלל של
תותחים ותחמושת ,והשתלטו על ספינת סוחר עות'מאנית שעגנה בנמל ושבו אותה43.
לאחר כיבוש יפו הפליג אבראהים פאשא ב־ 9בנובמבר  1831לחיפה; הוא נתקל שם בהתנגדות
מועטה ,כבש את העיר והקים בה את מטהו 44.בחיפה יכלו הפריגטות לעגון  800‑400מ' מהחוף;
במרחק זה עומק המים כיום כ־ 10מ' .עם זאת צוות אחת הקורבטות העדיף שלא לעגון בחיפה
והמשיך להפליג (במפרשים) ,בגלל הפחד מהחוף הבלתי מוכר וממזג האוויר בעונה זו של השנה45,
שהיא עונת מעבר ,שייתכנו בה סערות חורף אבל גם רוחות מזרחיות חזקות .ספינות הצי המצרי
שייטו בסביבות עכו ב־ 20בנובמבר כדי להכיר את המקום ,אך צוותיהן חששו להתקרב לעיר .לכן
שלח אבראהים פאשא משלחת יבשתית לאסוף מידע על העיר ,שחלק גדול מתושביה נטשוה ,ועל
סביבתה .שבעה ימים לאחר מכן יצאו אבראהים פאשא וצבאו בדרכם לעכו46.

ההרעשה הימית
בעמוד ממול
נמל עכו היה קטן ,רדוד ,צר ממדים ופתוח לרוחות דרומיות־מערביות .ספינות מלחמה וכלי שיט
למעלה :ציור קיר
גדולים אחרים לא יכלו לעגון בו או למצוא בו מחסה ,אלא רק מחוץ לו ,במפרץ .וכך תואר הנמל
המתאר ספינות
בריג של הצי המצרי באותה תקופה' :כנמל ,מכיוון שהיה סתום בחלקו ,זהו מעגן נגיש אך ורק לכלי שיט בעלי טונאז' קטן
למטה :האמיר
בשיר (טונאז' הוא מדד לקביעת גודלו של כלי שיט ,מבוטא ביחידות של טונה) .המפרץ קטן וצר ,מוגן על
שיהב השני ,שליט
לבנון ,מביע את
ידי העיר מפני רוחות הצפון[ ,אך] נותר פתוח לרוחות מערביות ,בעקבות הריסת שובר הגלים הישן.
נאמנותו לאבראהים
47
רוחות אלה לעתים קרובות מכסות את חופו של המפרץ בשרידי ספינות טרופות' .ספינות הצי
פאשא בשערי עכו
( ,)1831ציור פרי
מכחולו של הצייר
גאורג עמנואל
אופיז ((Opiz

42

)(Fine Art Society, London
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אלדרסון (לעיל ,הערה  ,)23עמ'  ,25הערה  8ומפה Jaffa and Vicinity, Surveyed and drawn by Lieutenant:VII
C.F. Skyring R.E. February 27th, 1842, engraved by B.R. Davies, London 1843, 1 inch to 400 feet; Major
C. Rochfort Scott, Royal Staff Corps, to the Quarter Master General, November 14th 1846, and Report
on Syria to Accompany the Map of the Country Constructed from the Surveys and Sketches Made by the
;Officers Employed There in 1840/1, NAL, WO 78/1000/11–24 War Office and predecessors: Maps and Plans
 ;Hydrographer of the Navy, Mediterranean Pilot, V, Taunton 1976 (Rev. 1988), p. 224, paragraph 7.284קלרק
(לעיל ,הערה  ,)1ו ,עמ' .442‑441
השלל כלל ארבעים תותחים ,שמונים חביות של אבקת שרפה ,שישה ארגזי רובים מסוג  ,Fusilתשעים ארגזי תרמילים
( )cartridgesו־ 7,000כדורים .ראו :דואן (לעיל ,הערה  ,)13עמ'  ;76 ,70‑69קטווי (לעיל ,הערה  ,)20עמ' G.E. Durand- ;449
Viel, Les campagnes navales de Mohammed Aly et d’Ibrahim, II, Paris 1935, p. 62
אלדרסון (לעיל ,הערה  ,)23עמ'  ;39פרוקש־אוסטן (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;32קדלוון וברו (לעיל ,הערה  ,)23עמ'
.67‑66
דואן (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .79 ,70
אלדרסון (לעיל ,הערה  ,)23עמ' ' ;39מלחמתו של מחמד עלי' (לעיל ,הערה  ,)23עמ'  ;7‑6דוראן־ויה (לעיל ,הערה ,)43
עמ'  ;63קדלוון וברו (לעיל ,הערה  ,)23עמ' .70‑68
קדלוון וברו (שם) ,עמ' .70
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המצרי עגנו בחיפה ,הרחק מאיום האויב ובמעגן טוב יותר( 48אמנם בים הפתוח) ,ושם נפרקו תותחים
ואספקה שהועברו בדרך הים ,ושיועדו למצור על עכו49.
כחלק מההכנות למצור קבע אבראהים פאשא את מטהו בארמון הקיץ של עבדאללה פאשא בפאתי
עכו .בקרבת מקום אורגן בית חולים שדה לפצועים קשה ,ומבנה על הר הכרמל יועד לשמש בית חולים
שדה לפצועים קל ולחולים .בשלהי חודש נובמבר החלו המצרים בחפירת תעלות ,והאש שנורתה
מכיוון חומות העיר לא מנעה מהם את המשך עבודות החפירה 50.על פי דיווחים שונים היו בעכו
 8,000‑1,500לוחמים עות'מאנים — חיל פרשים לא סדיר ,תותחנים ,חיל רגלים ולוחמים אלבנים.
לרשותם עמדו אספקת מים ,צורכי לחימה ו־ 400תותחים על חומות העיר ובמחסן הנשק שלה51.
ב־ 8בדצמבר  1831פתחו כוחות היבשה המצריים בהרעשת עכו .למחרת ,ב־ 9בדצמבר ,שבו
סוללות היבשה המצריות להפגיז את העיר ,והפעם הצטרף אליהן הצי .בשעה  ,08:45לאחר שעגנו
בסמוך לעיר ,החלו ספינות הצי המצרי בהפגזה ,וזו נמשכה ללא הפסקה עד  ,16:15ואז התקבלה
פקודה מאבראהים פאשא להפסיק את האש ולסגת .סוללות היבשה המצריות ,שהיו קרובות לעיר,
פעלו ביעילות ,והפגזים והרקטות ששיגרו גרמו נזקים ולשרפה בחלק מהעיר .כדורי תותח שנורו
מהספינות ,ושפגעו בחומות העיר ,גרמו לחורים בחומות ,אך לא יצרו בהן פרצות משמעותיות .עכו
השיבה אש ,והעיר לא נראתה כלל מרוב עשן שחור .במשך כל הקרב נשאר האדמירל עת'מאן ביי
על הסיפון האחורי העליון של הפריגטה ג'פריה; כדורי האויב שרקו באוזניו ,אך הוא סירב לרדת
מהסיפון .עת'מאן ביי ,הקצינים המצרים וכשני שלישים מהימאים מעולם לא היו בקרב ימי לפני כן,
אך הסדר בספינה נשמר ,והפעילות התנהלה ביעילות .עת'מאן ביי שמר על קור רוח ,נתן פקודות
מדויקות ועקב אחרי כל תנועה ,ועל פי דברי עדי הראייה ,מי שלא הכיר אותו יכול היה לחשוב כי
הוא בעל ניסיון רב בקרבות ימיים52.
לפי הדיווחים ירו ספינות הצי המצרי על עכו  70,000‑60,000כדורי תותח .נוסף על כך נורו על
העיר  10,000כדורי תותח ו־ 2,000פגזים מ־ 60התותחים ומ־ 14המרגמות אשר עמדו לרשות הצבא
המצרי על היבשה .ירי כדורי התותח מכיוון עכו גרם לפגיעה במפרשים ובמערך הפריגטות .הפריגטות
דמיאטה וכפר־א־שיח' נפגעו מאש ,אבל הצליחו לכבותה מיד .אף שההפגזה על עכו ב־ 9בדצמבר
 1831הייתה ארוכה וקשה ,היא לא הביאה לכניעתה של העיר .בערבו של היום ,לאחר סיום ההפגזה,
שבו הספינות המצריות למעגן בחיפה לתיקון נזקיהן ,וסביר להניח שהיו צריכות גם להצטייד .מספרם
48
49
50
51

52

רושפורט־סקוט (לעיל ,הערה .)42
פטון (לעיל ,הערה  ,)23עמ' .95
אולברג (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  ;70אלדרסון (לעיל ,הערה  ,)23עמ' ' ;40מלחמתו של מחמד עלי' (לעיל ,הערה ,)23
עמ'  ;8קדלוון וברו (לעיל ,הערה  ,)23עמ'  .74‑73ארמון הקיץ של עבדאללה פאשא היה באבו־חטבה ,היום שיכון
רסקו ,עכו מזרח.
נראה כי הסיבה להבדלים בין המקורות השונים במספר הלוחמים בעכו היא שחלק מהדיווחים התבסס על השערות
ולא על מספרים מדויקים ,ואולי כללו גם את מספר התושבים שנותרו בעיר .נוסף על כך במהלך תקופת המצור נוספו
לוחמים לשורות המגִ נים .ראו :אולברג (שם) ,עמ'  ;70אלדרסון (שם) ,עמ' ' ;40מלחמתו של מחמד עלי' (שם) ,עמ' ;8
דואן (לעיל ,הערה  ,)13עמ'  ;71‑70קדלוון וברו (שם) ,עמ'  ;72רוסתום (לעיל ,הערה  ,)23עמ' .55
דואן (שם) ,עמ'  ;110דוראן־ויה (לעיל ,הערה  ,)43עמ'  ;64סמרקו (לעיל ,הערה  ,)15עמ'  ;167‑165קדלוון וברו (שם),
עמ'  ;75‑74רוסתום (שם) ,עמ' .54
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של הנפגעים על הספינות המצריות
עמד על  35‑25הרוגים ו־135‑130
פצועים 53.כדי לנסות להבין מדוע לא
עלה בידי המצרים להכניע את עכו מן
הים ננתח להלן את הקרב מכמה וכמה
היבטים.

 .1ההפלגה מחיפה לעכו
האות להפליג לעבר עכו ולהתקיפּה
ניתן לשייטת המצרית בבוקר יום שישי,
 9בדצמבר  ,1831בשעה zone( 04:30
 54.)timeבשעה זו היה עדיין חושך.
ההנחה היא שהזמן שנדרש להתארגנות —
השכמה ,ארוחת בוקר ,הרמת עוגן,
פתיחת מפרשים והכנות לירי — לא עלה
על שעה 55.סביר להניח שמשיקולי
מודיעין (ביטחון שדה) יצאו המצרים
להפלגה בחושך ,כדי שתצפיות חוף לא
יבחינו בהם ,כלומר הם הפליגו בערך
בשעה .05:30
בשעה זו שולטת רוח מזרחית
חלשה 56,המאפשרת לצאת ממפרץ
חיפה ,להתרחק מהחוף ולהתקרב
לנקודת היערכות במרחק בטוח מעכו.
הקורס (כיוון ההפלגה ביחס לצפון)
המוצע הוא צפוני —  ,360°למרחק  3.5מיילים ימיים .כך הגיעו הספינות לנקודת ההיערכות המוצעת,
 3מיילים ימיים מדרום־מערב ( )225°מעכו 57.נקודה זו רחוקה דייה מחיפה ומעיני צופים הניצבים
53
54
55
56
57

אלדרסון (לעיל ,הערה  ,)23עמ' ' ;40מלחמתו של מחמד עלי' (לעיל ,הערה  ,)23עמ'  ;9דואן (שם) ,עמ'  ;110סמרקו
(שם) ,עמ'  ;167פרוקש־אוסטן (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;35רוסתום (שם) ,עמ' .54
'מלחמתו של מחמד עלי' (שם) ,עמ'  ;8סמרקו (שם) ,עמ' .165
B. Lavery, Nelson’s Navy: The Ships, Men and Organisation 1793–1815, London 1989, p. 201; A. Moore, Sailing
Ships of War 1800–1860: Including the Transition to Steam, London 1926, pp. 14–15; B. Vale, A Frigate of King
George: Life and Duty on a British Man-of-War 1807–1829, London & New York 2001, p. 55
א' ביתן וש' רובין ,אטלס אקלימי לתכנון פיסי וסביבתי בישראל ,תל־אביב  ,1994גבע כרמל .1
נקודת ההיערכות של הצי המצרי נקבעה על סמך נקודת ההיערכות של צי בעלות הברית לפני הקרב על עכו ב־3
בנובמבר  .1840על פי הנאמר במכתביו של קפטן הנרי ג'ון קודרינגטון ( )Codrington, 1808‑1877וביומן ספינתו

נתיב מוצע להפלגת
ספינות הצי המצרי
מחיפה לעכו ב־9
בדצמבר 1831

(שרטוט :אלון טאקו,
מפה ימית חיפה ,ים
תיכון — ישראל ,305
משרד התחבורה — רשות
הספנות והנמלים ,משרד
הבינוי והשיכון — המרכז
למיפוי ישראל)2008 ,
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בה ,ובו בזמן קרובה לעכו אולם נמצאת בטווח ביטחון ממנה .נקודת היערכות זו נוחה לניווט ,מפני
שהיא נמצאת על הקו הדמיוני המחבר את עכו לראש הכרמל .מאחר שהמצרים נעזרו בשישה נווטים
מקומיים ,אשר הצטרפו לצי שלהם עוד ביפו ,סביר להניח שהרוחות המקומיות היו ידועות להם ,ולכן
לא חששו להתרחק מעט מערבה ,עם הרוח המזרחית .עם זאת שמרו הספינות על אפשרות להתקרב
אל החוף גם ברוח דרומית־מזרחית ,אשר נושבת בהסתברות של  54אחוז בשעה  .08:00רוח דרומית
ודרומית־מערבית ,הנושבת בהסתברות של  20אחוז בשעה  08:00ו־ 23אחוז בשעה  ,14:00עשויה
הייתה לאפשר הגעה לעכו בקלות58.
על פי העדויות השונות היה זה יום יפה ,הים היה שקט ,והרוח הייתה נוחה להפלגה לעכו 59.בעונה
זו ובשעות אלה יש הסתברות גבוהה לרוחות מתאימות לשיט ממפרץ חיפה לעכו ,ובתוך כך שינויי
רוח מכיוון כללי מזרחי ,לדרומי או דרומי־מערבי ,תופעה מוכרת לשייטים באזור60.
הספינה הראשונה שעגנה מול החזית הדרומית של החומה ,בערך בשעה  ,08:30הייתה ג'פריה61.
אורכו של הנתיב המוצע (חיפה ,נקודת היערכות ,עכו) כ־ 6.5מיילים ימיים .על פי העדויות השונות,
מדובר כנראה בתנאי ים ורוח של  3‑2בופור ( ,Beaufortיחידת מידה של עצמת הרוח) ,ולפיכך אפשר
להעריך כי מהירות הספינות הייתה  1/3עד  1/2ממהירות הרוח ,כלומר  3‑2קשרים 62.המרחק מחיפה
לנקודת ההיערכות הוא  3.5מיילים ,ולפיכך ההפלגה לנקודת ההיערכות ארכה כשעה וחצי ואולי
מעט יותר .מנקודת היערכות זו ,כ־ 3מיילים מעכו ,ובהתחשב בכך שהשעה הייתה מעט מאוחרת
יותר ,אם כי עדיין בבוקר ,נזקקו הספינות לעוד כשעה כדי להגיע לעכו ,לעגון ,להיקשר היטב ולהיות
מוכנות לקרב .תמרּון זה נעשה בצל איום מתמיד מצד תותחי העיר.

 .2שוקע הפריגטות המצריות והמשמעות של עומק המים בעכו
שבע הפריגטות היו הספינות הגדולות ביותר בצי המצרי שהגיע לעכו ,וסביר להניח כי הדאגה באשר
לעומק המים בעכו נגעה בראש ובראשונה אליהן .הטונאז' של הפריגטות היה מ־ 1,200טונה לקטנה
ביותר (מפתי־ג'האט) עד  1,800טונה לגדולה ביותר (ג'פריה) 63.על סמך הטונאז' אפשר להעריך את

58
59

60
61
62
63

'טלבוט' ,בבוקר הקרב נראתה עכו במרחק  3מיילים ימיים (כ־ 5.6ק"מ) בכיוון צפון־מזרח .ראוH.J. Codrington, :
Selections from the Letters (Private and Professional) of Sir Henry Codrington Admiral of the Fleet, ed. Lady
Bourchier, London 1880, p. 189; HMS Talbot, Ship’s Log, 1st April 1840 – 15th April 1842, NAL, ADM
53/1431
ההידרוגרף של הצי (לעיל ,הערה  ,)42עמ'  ,57טבלה .1.186
'מלחמתו של מחמד עלי' (לעיל ,הערה  ,)23עמ'  ;8סמרקו (לעיל ,הערה  ,)15עמ'  ;165קדלוון וברו (לעיל ,הערה
 ,)23עמ'  .74מהירות הרוח הממוצעת בשעה זו היא  7קשרים ,ולכן הרוח הדרומית המתוארת מתאימה למצב ים של
 3‑2בופור ,כלומר רוח קלה וגובה גלים של כ־ 60ס"מ המוכרים היטב באזור .ראו ההידרוגרף של הצי (שם) ,עמ' ,57
טבלה  ;1.186קמפ (לעיל ,הערה  ,)5עמ' J. Harland, Seamanship in the Age of Sail: An Account of the ;72‑71
Shiphandling of the Sailing Man-of-War 1600–1860, Based on Contemporary Sources, London 1985, p. 53
ביתן ורובין (לעיל ,הערה  ,)56גבע כרמל  ;5ההידרוגרף של הצי (שם) ,עמ'  ,57טבלה .1.186
דוראן־ויה (לעיל ,הערה  ,)43עמ'  ;64סמרקו (לעיל ,הערה  ,)15עמ' .165
על פי דיאגראמה פולארית ( .)Polar diagramראו :הרלנד (לעיל ,הערה  ,)59עמ' .46
'תיאורים' (לעיל ,הערה  ,)30עמ' .319
קתדרה
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מידות הספינות ובעיקר את הנתון החשוב לענייננו ,את השוקע שלהן .נתוני השוקע שנמצאו הם
מ־ 6.2מ' לפריגטה הקטנה ביותר (מפתי־ג'האט) עד  7מ' לגדולה ביותר (ג'פריה) ,והם אומתו על פי
השוקע של פריגטות אירופיות בנות התקופה; השוואה זו אפשרית משום שבניית הספינות במצרים
הייתה עדכנית וכללה את חידושי התקופה64.
אם כן יש להניח כי עומק המים המזערי שנדרש כדי לא לסכן את הספינות הללו היה גדול מ־ 9מ'.
ששת הנווטים המקומיים שהצטרפו ביפו לשייטת המצרית הכירו את נמל עכו ואת מפרץ חיפה־עכו
הסמוך ואישרו כי אפשר למצוא בו עומק של  6פאדום ( 11מ' בקירוב) במרחק זריקת אבן מהחומות65.
למרות נוכחותם של נווטים מקומיים וכנראה כחלק מנוהל קרב ימי 66ביצע קפטן פריסיק ,מפקדה של
הפריגטה כפר־א־שיח' ,מדידות עומק ( )soundingsבלילה שלפני הקרב .המדידות נעשו מסביב לכף
עכו ובקרבת העיר .עומק המים שנמדד היה  35ו־ 36רגל ( 10.7ו־ 11מ' בהתאמה) במרחק יריית תותח
(כ־ 900מ') ,ועומק  30רגל ( 9.1מ') במרחק מחצית הטווח של יריית תותח (כ־ 450מ') מחומות עכו67.

64

65
66
67

‘The Egyptian ships [...] fine models of vessels, and most of the latest improvements in naval architecture
have been adopted in their construction’ (C. Rochfort Scott, Rambles in Egypt and Candia with Details of the
Military Power and Resources of those Countries, and Observations on the Government, Policy, and Commercial
)System of Mohammed Ali, I, London 1837, p. 34
דוראן־ויה (לעיל ,הערה  ,)43עמ'  .63פאדום היא יחידת המידה המקובלת למדידת עומק בים ושוות ערך ל־ 1.83מ'.
ראו :קמפ (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .297
גם ערב הקרב על עכו בשנת  1840ערכו ספינות הצי הבריטי מדידות עומק באזור .ראו למשל :קודרינגטון (לעיל ,הערה
 ,)57עמ' HMS Talbot, NAL, ADM 53/1431 ;183‑180
ייטס (לעיל ,הערה  ,)16ב ,עמ' .184
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על פי מפה ימית מודרנית ,מול החזית המערבית של חומות עכו עומק המים  7.1מ' במרחק כ־ 200מ',
ו־ 9.1מ' במרחק כ־ 400מ' מהחומה; ממערב לפינה הדרומית־מערבית של החומה ובמרחק כ־ 800מ'
ממנה העומק הוא  11.8מ'; כ־ 500מ' מדרום־מערב לפינה הדרומית־מערבית של החומה העומק  9.5מ';
ומדרום לפינה הדרומית־מערבית של החומה העומק  7.1מ' במרחק כ־ 700מ' מהחומה ו־ 9מ'
במרחק כ־ 900מ' ממנה .מדרום ,מול הנמל וממזרח לאדן עכו ( ,)Akko ledgeהעומק הוא  11‑9מ'
במרחק  550‑500מ' 68.נתונים אלה מתאימים למדידות העומק שביצע פריסיק ,וכן למדידות מאוחרות
יותר שעשתה האדמירלות הבריטית 69.על פי הנתונים הללו ,ובגלל סלעי טבלת הגידוד והשרטונות,
כדי להפליג ולתמרן קרוב לחומות עכו רצוי להיעזר בנווט אשר מכיר היטב את התנאים .נראה כי
הנווטים מיפו ,בהתייחסם לעומק מים של  11מ' במרחק זריקת אבן מהחומות ,התכוונו למעשה לחזית
המערבית של החומה.
כאמור ג'פריה הייתה הראשונה לעגון מול החזית הדרומית של החומה ,ומשמאלה התמקמו
הפריגטות רשיד ושיר־ג'האט .כשעה לאחר מכן התמקמו מימין לג'פריה הפריגטות מפתי־ג'האט
וכפר־א־שיח' ,שהייתה הקרובה ביותר לחוף .עדי ראייה שהיו על סיפונה של ג'פריה דיווחו שהמים
הרדודים לא אפשרו לספינות להתקרב ולעגון קרוב כנדרש כדי להפגיז את העיר ביעילות ,ועל
כן נאלצו להילחם ממרחק  500‑400פאדום ( 915‑732מ') ,שהוא מרחק קטן לכאורה ,אבל גדול
מכדי להתמודד עם ביצורים מהסוג שהיו בעיר .על פי עדות אחרת עגנה ג'פריה רחוק יותר ,במרחק
כ־ 1,200מ' מהחוף70.
קפטן פריסיק ,מפקדה של כפר־א־שיח' ,החליט להתקרב יותר לעכו ,ותעוזתו בולטת במיוחד
לנוכח התנהלותן של ספינות הצי האחרות ,שעגנו הרחק מהעיר .הוא ניווט את ספינתו באומץ
ובמיומנות בין השרטונות ,ועגן בנקודה שהייתה קרובה יותר לעכו ועמוקה די הצורך .מיקומה של
הפריגטה היה בעומק מים של  30רגל ( 9.1מ') ,ובמרחק כבל אחד (כ־ 185מ') ממגדל הזבובים,
מרחק כבל ומחצה (כ־ 277מ') מסוללת ההגנה הראשית וכ־ 200יארד (כ־ 183מ') מהחוף 71.מתוך
עיון במפות האדמירלות ובמפה מודרנית אפשר להציע שפריסיק הקפיד שלא לחרוג מזרחה מהקו
צפון‑דרום העובר במגדל הזבובים.
ספינת הפגזה שהייתה אמורה לעגון מתחת לשלוחה ( ,bowspritמוט הבולט לפנים מחרטום
הספינה ,והמיועד לחיבור חבל התורן והמפרשים הקדמיים) של הפריגטה כפר־א־שיח' ,לא עשתה
כן .מפקדה ככל הנראה לא היה מרוצה מהעמדה שהוקצתה לו ועגן במרחק כחצי מייל מהחוף
ומעבר לפריגטה ,ובכך סיכן את הפריגטה ,שהייתה חשופה לפגיעת כדורי התותחים 72.לאמתו של דבר
68
69

70
71
72

מפה ימית חיפה ,ים תיכון — ישראל .2008 ,305
Acre or Akka, 1242, Surveyed by Lieutenant F.G.D. Bedford R.N. under the direction of Commander A.L. Mansell
R.N. 1862, Hydrographic Office of the Admiralty, London; Bay of Acre, 1585, by G. Biddlecombe Master
of HMS Talbot 1840, and C.H. Dillon Master of HMS Vernon 1843, Hydrographic Office of the Admiralty,
London
דואן (לעיל ,הערה  ,)13עמ'  ;111‑110דוראן־ויה (לעיל ,הערה  ,)43עמ'  ;64סמרקו (לעיל ,הערה  ,)15עמ' .166‑165
דאלי (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  ;68ייטס (לעיל ,הערה  ,)16ב ,עמ' .184
ייטס (שם) ,ב ,עמ' .181
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ספינת הפגזה הייתה כלי שיט גדול מכדי לעגון מתחת לשלוחה של פריגטה; היה זה תפקיד מתאים
יותר לסירת תותחים ,שיכלה בעצם נוכחותה להגן על גוף העץ של הפריגטה מפגיעת כדורי תותח.
בסופו של דבר פגע פגז (אחד) בכפר־א־שיח' והיא החלה לעלות באש .נוסף על כך במהלך
הקרב נוקב גוף הפריגטה על ידי כ־ 200כדורי תותח ,וחלקם פגעו בחלקיה שמתחת למים; שלושה
מעוגניה נשברו ,סירותיה נופצו ,והארוכה שבהן ( )launchעלתה באש .הפריגטה גם איבדה את
מרבית תרניה ואת המערך (המפרשים והחבלים) שלה ,ולא נותרה בררה אלא לגרור אותה ממקומה73.
העדות שלפיה הירי מכיוון עכו גרם להטבעת סירת תותחים אחת 74,כוונה ככל הנראה לסירה הארוכה
של הפריגטה כפר־א־שיח'.
על סמך המידע הקיים על מיקומה של הפריגטה כפר־א־שיח' ביחס לעכו וביחס לארבע הפריגטות
האחרות שוחזרו עמדות הקרב של חמש הפריגטות מול החזית הדרומית של החומה (טבלה .)2

טבלה  :2שחזור מוצע של אופן פריׂשת ספינות הצי המצרי מול עכו
אין דיווח על מספרן של סירות התותחים אשר השתתפו בקרב ,ולכן מספרן המוצע מופיע
בסוגריים75.
חזית החומה

דרומית

דרומית־מערבית

מערבית

ספינות קרב

כפר־א־שיח',
מפתי־ג'האט ,ג'פריה,
רשיד ,שיר־ג'האט

בהירה ,דמיאטה ,טנטה

פואה ,בקר־ג'האד ,ג'נה־
בחריה ,בומברדיירה,
שריקה ,פשנה

סירות

סירת תותחים אחת

(חמש סירות תותחים)

(שתי סירות תותחים)

סך הכול

חמש פריגטות וסירת
תותחים אחת

שתי פריגטות וקורבטה
אחת (חמש סירות
תותחים)

שלוש קורבטות ,ספינת
הפגזה ושתי ספינות בריג
(שתי סירות תותחים)

 73דאלי (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  ;68ייטס (שם) ,ב ,עמ'  ;185 ,181סמרקו (לעיל ,הערה  ,)15עמ' .167
 74אלדרסון (לעיל ,הערה  ,)23עמ' ' ;40מלחמתו של מחמד עלי' (לעיל ,הערה  ,)23עמ'  ;9דאלי (שם) ,עמ'  ;69דואן
(לעיל ,הערה  ,)13עמ' .113
 75מספרן של סירות התותחים מבוסס על עדותו של מושאקא ,תושב דמשק שהיה עד ראייה למצור על עכו ,ואשר ביקר
במחנהו של אבראהים פאשא בשנת  .1831לדבריו בהגיעו לעכו היו עשרים ושתיים ספינות מלחמה סביב העיר :שמונה
בצפון (כנראה הכוונה לצפון־מערב/מערב) ,שמונה במערב (כנראה הכוונה לחזית הדרומית־מערבית) ושש בדרום ,מול
מגדל הזבובים .ראו :רוסתום (לעיל ,הערה  ,)23עמ'  .53מול הנמל היו שישה כלי שיט :חמש הפריגטות וסירת תותחים
אחת .ראו :ייטס (לעיל ,הערה  ,)16ב ,עמ'  .181בצפון־מערב/מערב היו שלוש קורבטות ,ספינת הפצצה ושתי ספינות
בריג ,כלומר בסך הכול שש ספינות .בהנחה שעדותו של מושאקא על שמונה ספינות בצפון נכונה ,נראה שהיו במקום
גם שתי סירות תותחים .שתי פריגטות והקורבטה החדשה התקיפו בחלק הדרומי־מערבי ,אולם מושאקא ראה שמונה
כלי שיט במערב .ההסבר האפשרי לכך הוא שהיו במקום גם חמש סירות תותחים.
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שחזור עמדות
הקרב של חמש
הפריגטות
המצריות מול
החזית הדרומית
של החומה

(שרטוט :אלון טאקו,
מפה ימית חיפה ,ים
תיכון — ישראל ,305
משרד התחבורה — רשות
הספנות והנמלים ,משרד
הבינוי והשיכון — המרכז
למיפוי ישראל)2008 ,

הירי מן הפריגטות המצריות בוצע מדופן ימין 76.בהנחה שכיוון הרוח היה דרומי־מערבי ,הרי
הספינות עגנו כשחרטומן פונה לדרום־מערב ,דבר שהבטיח יציאה נוחה בעת סיום הקרב.
למכתב ששלח הקונסול הצרפתי אל שר החוץ של צרפת ב־ 16בינואר  1832צורף שרטוט של
עמדות הספינות המצריות מול עכו 77,אך נראה שיש בו כמה אי דיוקים .ראשית ,בשרטוט זה נראות
הפריגטות כשחרטומן פונה לכיוון מזרח .בהתחשב בנתוני מזג האוויר ,אילו עגנו הספינות כך ,הן היו
מגיעות לחוף בתוך כחמש דקות הפלגה ,וקרבה כזאת לחוף מסוכנת מדי .שנית ,נראה כי השרטוט
התעלם מקיומו של השרטון בקצה הדרומי של עכו ,משום ששתיים מהפריגטות עוגנות מעליו.
שלישית ,לא צוין בשרטוט קנה מידה ,אולם הרושם הכללי הוא שהספינות ממוקמות קרוב מאוד
לחומות ,כ־ 200מ' בהערכה ,באזור שכאמור המים בו לא היו עמוקים מספיק.

 .3ספינות הפגזה וסירות תותחים
במקורות השונים על הקרב בעכו משתקפת מידה מסוימת של בלבול באשר לשימוש בסירות תותחים
או בספינות הפגזה .בתפיסת הלוחמה הימית של התקופה הייתה המטרה של הפגזת יעד מבוצר
הכנעת חיל המשמר של המקום כתוצאה מההשפעה של הפגיעה בתושבי המקום ולא כתוצאה
מפגיעות בחיילים .לפיכך העדיפו להשתמש בתחמושת שיכלה להעלות מבנים באש ולגרום להרס
 .‘ancorato e passato la destra’ 76ראו :סמרקו (לעיל ,הערה  ,)15עמ' .165
 77דואן (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .109
קתדרה
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ולמהומה בקרב החיילים והתושבים 78.הפגזת עמדות
חוף על ידי אניות גדולות הייתה מורכבת ומסובכת,
ולצורך הרעשה ממושכת של עמדות חוף היה נוח יותר
להשתמש בספינות הפגזה ,שהיו מאוישות על ידי
צוות קטן79.
ספינת הפגזה ( )bomb vessel/shipהייתה מפרשית
בעלת חימוש של הוביצר אחד או שניים 80או מרגמות,
ושימשה להפגזת עמדות חופיות .הייתה זו הספינה
היחידה שנשאה פגזים ,והייתה לכך השפעה על אופן
בנייתה ועל אמצעי הזהירות שננקטו כדי למנוע הצתה
לא מכוונת של הפגזים .ספינות הפגזה מוקדמות היו
דו־תרניות ,אולם לקראת שלהי המאה השמונה־עשרה
נבנו ספינות הפגזה תלת־תרניות .הן היו בעלות שוקע
קטן ,היו מטרה קטנה ,ועלות ציודן הייתה נמוכה ,ועל
כן אם נפגעו ,היה האבדן מועט ,והסכנה לאבדן חיים
הייתה קטנה .ספינות ההפגזה פעלו כשהן עוגנות ,בים
שקט ,כך שיכלו לכוון ולטווח בדיוק .כיוון המרגמות אל המטרה נעשה על ידי שינוי זווית כלי השיט
מוֹסרה ( ,)springוהטווח נקבע על ידי זווית ההגבהה של הקנה81.
באמצעות חבל ֵ
סירת תותחים ( )gunboatהייתה כלי שיט קטן בעל חימוש קל ,אשר נעשה בו שימוש בנהרות
או במים רדודים ,שהגבילו את השימוש באניות מלחמה .סירות התותחים הגדולות ביותר לא היו
שונות בהרבה מספינות בריג או סקונר 82.לסירה כזו היה חימוש דופן ( )broadsideמלא ,נוסף על
תותחים בחרטום ובירכתיים .הסירות הקטנות ביותר היו גדולות מעט מסירות של ספינה וחמושות
בתותח אחד בחרטום ולעתים בתותח נוסף בירכתיים 83.במקרים מסוימים בזמן קרב התייצבו סירות
תותחים לפני ספינות עוגנות כדי למנוע פגיעה בספינות ,שהיו מטרה נייחת .ספינה שלא הטילה עוגן
אלא המשיכה להפליג ,לא נזקקה להגנתן של סירות תותחים ,משום שהיה ביכולתה לתמרן .סירות
78
79
80

81
82
83

H. Douglas, A Treatise on Naval Gunnery, London 1860, p. 350
לוורי (לעיל ,הערה  ,)55עמ' .313
ההוביצר שילב תכונות של תותח ומרגמה גם יחד ,ויכול היה לירות אש תלולת מסלול או שטוחת מסלול .ראו:
D. McConnell, British Smooth-ore Artillery: A Technological Study to Support Identification, Acquisition,
Restoration, Reproduction, and Interpretation of Artillery at National Historic Parks in Canada, Ottawa 1988,
pp. 14, 137
דוגלס (לעיל ,הערה  ,)78עמ'  ;352ז'אל (לעיל ,הערה  ,)14עמ'  ;761‑760לוורי (לעיל ,הערה  ,)55עמ'  ;313 ,54קמפ
(לעיל ,הערה  ,)5עמ' .93
קמפ (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .361סקונר הוא כלי שיט קטן ,מהיר וקל ,בעל שני תרנים או יותר ,שמקורו במושבות של
צפון אמריקה ,ואשר שימש בעיקר למשימות סיור וקשר ולמסחר חופי .ראו :ז'אל (שם) ,עמ'  ;1329ליאון (לעיל ,הערה
 ,)14עמ'  ;xivקמפ (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .759
ז'אל (שם) ,עמ'  ;453לוורי (לעיל ,הערה  ,)55עמ' .55
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מחמד עלי ותותחי
 24ליטראות

התותחים המצריות לא עגנו בסמוך לפריגטות כדי להגן עליהן ,אלא ניצלו את יכולתן להפגיז את
העיר תוך כדי הפלגה במים רדודים84.

 .4התותחים על חומות עכו
בשעה שהחלו ספינות הצי המצרי להפגיז את עכו ,פתחו מגִ ני העיר בירי נגדי והצליחו לפגוע בתרנים
ובמערך של הפריגטות המצריות .אין מידע מדויק על סוג התותחים שהיו על החומות בעכו ,אם
כי תותח  24ליטראות היה תותח המצור היבשתי המקובל באותה התקופה 85.בתחילת המאה
התשע־עשרה יכול היה תותח  24ליטראות יבשתי להגיע לטווח כ־ 700מ' בזווית הגבהה של 1°
ולכ־ 1,600מ' בזווית הגבהה של  86.5°בהתחשב בכך שהתותחים על חומות עכו היו כ־ 9מ' מעל לפני
הים 87,הם יכלו לפגוע בספינות הצי המצרי .גם אם היו קטנים יותר ,למשל תותחי  12ליטראות ,עדיין
היו הספינות המצריות בטווח הירי היעיל של תותחי העיר88.
בהסתמך על אחד הדיווחים ,בתחילת הקרב ירו לעבר הפריגטה ג'פריה אחד־עשר או שנים־עשר
תותחים ,ולקראת הצהריים והערב נותרו רק שני תותחים שירו לעברה 89.ייתכן שג'פריה הצליחה
84

85
86
87
88
89

אלדרסון (לעיל ,הערה  ,)23עמ' ' ;40מלחמתו של מחמד עלי' (לעיל ,הערה  ,)23עמ'  ;9קדלוון וברו (לעיל ,הערה ,)23
עמ' M.N. Ozanne, Marine militaire ou recueil de différents vaisseaux qui servent à la guerre : Suivis des ;75
manœuvres qui ont le plus de rapport au combat ainsi qu'à l’attaque et a la défense des ports, Grenoble 1762,
pl. 46
מקקונל (לעיל ,הערה  ,)80עמ' .55 ,14
P.J. Haythornthwaite, The Napoleonic Source Book, London 1990, p. 392
אלדרסון (לעיל ,הערה  ,)23עמ'  ;57רוסתום (לעיל ,הערה  ,)23עמ' .19
טווח הירי היעיל של תותח  12ליטראות היה  900מ' ,והטווח המרבי פי שניים מכך .ראוD.G. Chandler, Dictionary :
of the Napoleonic Wars, London 1979, pp. 22–23
סמרקו (לעיל ,הערה  ,)15עמ' .166
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לפגוע בתותחים שירו לעברה ולנטרלם .אולם לאור העדויות על מרחקה של ג'פריה מהחוף ועל
יעילות הירי של תותחיה ,סביר להניח שהתותחים שירו לעברה מכיוון עכו העדיפו להתרכז במטרה
קרובה יותר ,למשל כפר־א־שיח'.

 .5האפשרות להפגיז את עכו מכיוון הים
הגנרל הבריטי סר הוורד דוגלס ( )Douglas, 1776‑1861קבע בספר ללימוד תותחנות ימית שכדי
להפגיז ביעילות מכיוון הים עיר מבוצרת ,הספינות חייבות להיות קרובות לחומותיה .אולם ספינה
שהתקרבה יותר מדי לחומות ,עלולה הייתה לספוג פגיעה קטלנית של מטח אש כבד ברגע שנכנסה
לטווח תותחי החוף .לדברי דוגלס ספינה הייתה חשופה לפגיעה מכיוון החוף יותר משהיה היעד
על חוף חשוף לפגיעתה :סוללת תותחים בגובה המומלץ של  15‑10מ' מעל פני הים יכלה לירות
כדורים אשר עשויים היו לפגוע בגוף הספינה ,לחדור דרך הסיפון או צד הגוף ולצאת מתחת לקו
המים; לעומת זאת ספינה ,אפילו אם תותחיה היו מכוונים היטב ,לא יכלה להסב נזק רב לאתר חופי
מבוצר — כדוריה היו עוברים מעל ראשי המגנים ,ללא גרימת נזק ממשי 90.המצב שתיאר דוגלס דומה
למצב שבו פעלו ספינות הצי המצרי ,משום שחומותיה של עכו ,בצד מערב ודרום־מערב ,היו באותה
תקופה בגובה כ־ 9מ' מעל פני הים ,וכאמור ספינות הצי המצרי אכן נפגעו מהירי של תותחי עכו.
הספינה הראשונה שפתחה באש לעבר עכו הייתה ג'פריה .לפחות  2,000מכדורי התותח שלה פגעו
בחומות וגרמו לחורים בהן ,אך לא יותר מכך .מגִ ני עכו בנו חומה פנימית ,במרחק כ־ 20רגל מהחומה
החיצונית ,ומילאו את המרווח בחול .לדעת עדי ראייה שהיו על סיפונה של ג'פריה ,המרחק המתאים
לירי על עכו היה  300‑250פאדום ( 549‑458מ') ,וכך הנזק לספינות המצריות היה יכול להיות קטן
 90דוגלס (לעיל ,הערה  ,)78עמ' .354‑353
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יותר ,ועכו הייתה הופכת לעיי חורבות .החזית הדרומית־מערבית של החומה ,שהוצבו עליה תותחים
מעטים ,בעלי קוטר קטן ,הותקפה על ידי הפריגטות בהירה ודמיאטה והקורבטה טנטה 91.החזית
המערבית של החומה הייתה נתונה להפגזה של שישה כלי שיט (קורבטות ,ספינות בריג וספינת
ההפגזה) ,אך הם היו רחוקים מדי ,וכדורי התותחים לא הגיעו לעיר אלא נפלו לים או פגעו בקושי
בחומה 92.הקורבטות ,ספינות הבריג וספינת ההפגזה נשאו פחות תותחים מן הפריגטות ,ותותחים אלו
היו ככל הנראה קטנים מאלו של הפריגטות וטווח הירי שלהם היה קצר יותר.

כדור תותח על שרידי
הספינה הטרופה
'עכו  ,'1כנראה
אחת הספינות
מדגם בריג שהיו
שייכות לצי המצרי.
השרידים התגלו
בחפירה ארכאולוגית
תת־ימית שנערכה
בשנים 2008‑2006

(צילום :סטיב ברייטשטיין)

למעשה יכול היה הצי המצרי להפגיז את עכו ביעילות מכיוון הים .עומק המים מול שלוש חזיתות
החומה — הדרומית ,הדרומית־מערבית והמערבית — ִאפשר לספינות להתקרב לטווח הירי היעיל,
כ־ 500מ' ,אך למרות זאת הן נותרו רחוקות מהעיר (למעט כפר־א־שיח') .לכאורה לא התקרבו
הספינות מחשש מן התותחים שעל חומות העיר ,אולם למעשה כל הספינות ללא יוצאת מן הכלל
ספגו פגיעות בגוף ,בחיבל ובתרנים .לאור המידע הקיים על תנאי ההפלגה ,נראה כי הספינות פעלו
ממרחק גדול ,אשר בדיעבד התברר כלא יעיל ,בגלל החשש מסלעי טבלת הגידוד ומהשרטונות .אלה
היוו סכנה חמורה יותר מן התותחים שעל חומות עכו — בדרך כלל עלייה על שרטון משתקת את
הספינה ,אך לא כן פגיעה של כדור תותח בגוף הספינה.
 91דואן (לעיל ,הערה  ,)13עמ'  ;111‑110דוראן־ויה (לעיל ,הערה  ,)43עמ'  ;64סמרקו (לעיל ,הערה  ,)15עמ' .166‑165
 92אולברג (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  ;71אלדרסון (לעיל ,הערה  ,)23עמ' ' ;40מלחמתו של מחמד עלי' (לעיל ,הערה  ,)23עמ' ;9
סמרקו (שם) ,עמ'  ;165קדלוון וברו (לעיל ,הערה  ,)23עמ' .75
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 .6קצב הירי של הצי המצרי
על פי הדיווחים השונים נורו על העיר מהספינות  70,000‑60,000כדורי תותח .כדי לבדוק את
אמינות הדיווחים ,חושבו אפשרויות הירי משבע הפריגטות ,שהיו כוח האש העיקרי ,אם כי לא הכוח
כולו .על שבע הפריגטות היו בסך הכול  392תותחים ,ומאחר שהירי בוצע מדופן אחת ,השתתפו
בו  196תותחים בלבד .לקראת סוף המאה השמונה־עשרה נדרשו לצוות ממוצע לשם טעינה וירי
של כדור תותח שמונה דקות עבור תותח ימי של  36ליטראות ,חמש דקות עבור תותח ימי של 18
ליטראות וארבע דקות עבור תותח ימי של  8ליטראות .במחצית הראשונה של המאה התשע־עשרה
עמד קצב הירי המקובל בצי הבריטי על כדור תותח אחד כל דקה עד שלוש דקות ,ובמחצית השנייה
של המאה התשע־עשרה הוא התקצר משמעותית לכעשרים עד שלושים שניות93.
 93מור (לעיל ,הערה  ,)55עמ'  ;14קמפ (לעיל ,הערה  ,)5עמ' J. Boudriot, The Seventy-Four Gun Ship: A Practical ;362
Treatise on the Art of Naval Architecture, IV: Manning – Shiphandling, Rotherfield 1988, p. 136
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הפריגטה ג'פריה לבדה ירתה באותו יום  3,500כדורים 94.כלומר בכל שעה נורו כ־ 467כדורים
( 3,500כדורים 7.5 :שעות) ,שמשמעותם קצב ירי של כדור אחד בכל כארבע דקות ( 476כדורים:
 31תותחים בצד ימין 60 :דקות) .אם קצב הירי היה זהה פחות או יותר בשש הפריגטות האחרות ,הן
ירו על העיר בסך הכול  22,050כדורי תותח ( 15כדורים בשעה ×  7.5שעות ×  196תותחים) .אם ירו
כדור אחד כל שלוש דקות ,סך הכול נורו על העיר  29,400כדורים .זאת כמובן בהנחה שהפריגטות
ירו ללא הפסקה ,וללא תוספת הכדורים שנורו מהספינות האחרות .יש להביא בחשבון שהימאים
המצרים ,שלא כמו הימאים האנגלים למשל ,לא היו מורגלים בחיי ים מגיל צעיר ,ושעבור חלקם
הגדול היה זה הקרב הימי הראשון שהשתתפו בו 95.לפיכך נראה שהאומדן של  70,000‑60,000כדורי
תותח הוא גבוה מאוד ,ושמספר הכדורים אשר נורו באותו יום על העיר מספינות הצי המצרי היה
בסביבות  .35,000האומדן של  70,000‑60,000אלף כדורי תותח מכוון ככל הנראה למספרם הכולל
של הכדורים אשר נורו על עכו מספינות הצי המצרי במהלך כל חודש דצמבר.

 .7ההפלגה חזרה לחיפה
הרעשת עכו הסתיימה בשעה  ,16:15אז כאמור התקבלה הוראה מאבראהים פאשא להפסיק את האש
ולסגת .שקיעת השמש באותו היום הייתה בשעה  ,)zone time( 16:34והחשכה ירדה בשעה 17:01
( .)civil twilightסביר להניח שהספינות המצריות רצו לצאת מעכו ולהגיע לחיפה לפני החושך ,אולם
ייתכן גם שהעדיפו לתמרן החוצה בחסות החשכה .כדי להפליג חזרה מעכו לחיפה נזקקו הספינות
לרוח צפונית ,צפונית־מערבית ,מערבית או צפונית־מזרחית ,ורוחות כאלה אכן נושבות בעכו
בדצמבר 96.ההנחה היא שבתוך רבע שעה הרימו הספינות עוגן והפליגו ישירות לחיפה .מהירותן
הייתה אולי אטית מעט ,מפני שבחלק מהספינות נפגעו התרנים והמערך ,ואולי היה צריך לגרור
אותן (כמו במקרה של כפר־א־שיח') .מכל מקום הספינות יצאו מעכו עם השקיעה והגיעו לחיפה
בחושך.

המשך הפעילות הימית לאחר הקרב של  9בדצמבר 1831
הספינות המצריות המשיכו להפגיז את עכו ולגרום נזק לעיר במהלך דצמבר  .1831בשלהי דצמבר
הבין עת'מאן ביי כי על הצי להתקרב לעיר כדי שההפגזה תהיה יעילה יותר .אולם אף שהיו
מקומות שעומק המים בהם ִאפשר לכלי שיט גדולים להתקרב בבטחה לעכו ,הניווט בין סלעי טבלת
הגידוד והשרטונות הצריך תמרון מסובך ודרש ידע ומיומנות ימית .נוסף על כך במרוצת דצמבר
החלה לפעול על היבשה סוללת תקיפה מוסווית ,והספינות הקדמיות ,הקרובות לחוף ,לא יכלו
לחמוק ממנה — כולן ללא יוצאת מן הכלל ספגו פגיעות בגוף ,בחיבל ובתרנים .הציוד שנשלח
 94דואן (לעיל ,הערה  ,)13עמ'  ;110דוראן־ויה (לעיל ,הערה  ,)43עמ'  ;64סמרקו (לעיל ,הערה  ,)15עמ' .166‑165
 95סמרקו (שם) ,עמ'  ;167רושפורט־סקוט (לעיל ,הערה  ,)64עמ' .38
 96ביתן ורובין (לעיל ,הערה  ,)56נהריה .5
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ההפגזה הימית על עכו ,דצמבר 1831

כדי לתקן את נזקי הספינות כלל עשרים וחמישה חלקי תורן וכמות גדולה של חיבל ,חלפים מכל
מיני סוגים ואף רקטות וכדורי תותח .במהלך הפעולה של חודש דצמבר נהרגו  150איש על
סיפוניו של הצי המצרי .שני קצינים אנגלים בשירותו של מחמד עלי נכוו קשות ,ועמם עשרים
אנשי ארטילריה נוספים ,כתוצאה מחוסר זהירות בהצתת הרקטות ,ואחד הקצינים האנגלים נפטר
מפצעיו97.
בראשית ינואר  1832הורה מחמד עלי לאבראהים פאשא להחזיר את השייטת המצרית
לאלכסנדריה ,למעט כלי השיט הקטנים .ספינות הצי המצרי הפליגו חזרה לאלכסנדריה לתיקונים.
הראשונה שהגיעה לאלכסנדריה ,בראשית ינואר  ,1832הייתה הפריגטה שנפגעה באופן הקשה ביותר
מהאש שנורתה מכיוון עכו ,כנראה כפר־א־שיח' 98.מאמצים רבים הושקעו בתיקון הפריגטות .כל
הדרוש לתיקון הנזקים לתרנים היה בנמצא ,אך לא כן באשר לחיבל .ההערכות באשר לזמן שנדרש
לביצוע התיקונים נעו בין שישה שבועות לחמישה חודשים99.
לאחר שובן של הפריגטות המצריות לאלכסנדריה יועדו כלי השיט הקטנים למשימות פיקוח
והשגחה לאורך החוף הסורי־ארץ־ישראלי ולשמירת הקשר עם מצרים .אין מידע על בסיס העגינה
של כלי השיט הקטנים ,אך סביר שהמשיכו לעגון בחיפה .הקשר בין מחמד עלי באלכסנדריה לבין
הצבא המצרי בארץ־ישראל ובסוריה נשמר בדרך הים :עת'מאן ביי עצמו הגיע לאלכסנדריה ב־28
בינואר ,לאחר חמישה ימי הפלגה על סיפונה של הקורבטה החדשה בת  24התותחים ,כנראה טנטה.
כעבור יומיים ,לאחר שמסר דו"ח על מצב המצור וקיבל פקודות חדשות ,יצא האדמירל המצרי בדרכו
חזרה לעכו .ב־ 13במרס שב עת'מאן ביי מעכו לאלכסנדריה ,לאחר יומיים הפלגה על סיפונה של אחת
הקורבטות ,כדי למסור שוב למחמד עלי דו"ח על הנעשה בעכו ולקבל ממנו הוראות 100.בשלב זה אין
מידע נוסף על קורות הצי המצרי בזמן המצור על עכו .העיר נכבשה לבסוף ב־ 27במאי  ,1832לאחר
מצור יבשתי שנמשך שישה חודשים.

משמעות כיבוש עכו
אבדן עכו משמעותו הייתה למעשה אבדן עמדת הפיקוד העות'מאנית החופית מדרום להרי הטאורוס,
העמדה היחידה שיכלה לעצור את התקדמותו של אבראהים פאשא .כעת הייתה הדרך לאסיה הקטנה
פתוחה לפני הצבא המצרי .לכיבוש עכו על ידי הצבא המצרי היו השלכות רבות ,אסטרטגיות,
חברתיות ,כלכליות ומדיניות .ההצלחה המצרית העלתה את קרנו של אבראהים פאשא בעיני
תושבי סוריה וארץ־ישראל ,ואפשרה לו להתרכז באיום מצד הצבא העות'מאני שנאסף באנטוליה
 97דאלי (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  ;69דואן (לעיל ,הערה  ,)13עמ'  ;90 ,86דוראן־ויה (לעיל ,הערה  ,)43עמ'  ;65ייטס (לעיל,
הערה  ,)16ב ,עמ'  ;185‑184קטווי (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .454
 98דואן (שם) ,עמ'  ;101‑100 ,97דוראן־ויה (שם) ,עמ'  ;66קדלוון וברו (לעיל ,הערה  ,)23עמ'  ;89קטווי (שם) ,עמ' .455
 99השוו מכתב מ־ 26בינואר  1832מאת הקונסול הצרפתי מימו :דואן (שם) ,עמ'  ;116דוראן־ויה (שם) ,עמ'  ;66ומנגד
מכתב מאת הקונסול הכללי ברקר שנשלח מאלכסנדריה ב־ 4בפברואר  :1832ברקר (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .179
 100דואן (שם) ,עמ'  ;146‑145 ,140 ,117קטווי (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .477 ,462 ,448
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דבורה צויקל ,יעקב כהנוב וחיים גורן

ולשים פעמיו לעבר דמשק 101.כאשר נכבשה עכו כבר היו עזה ,יפו וירושלים בידיים מצריות ,ודמשק
נפלה לידי המצרים זמן קצר לאחר מכן .כוחותיו של אבראהים פאשא הביסו את הצבא העות'מאני
בסדרת קרבות בחומץ ,חמה ,חלב ואלכסנדרטה והגיעו עד אדנה שבאסיה הקטנה .הצי העות'מאני
עדיין לא התאושש אז מהמהלומה שספג בקרב נאווארינו ולכן לא התקיימה לחימה ימית102.
מדינות אירופה ובראשן בריטניה ורוסיה לא יכלו עוד לעמוד מנגד .התבוסה המוחצת של
העות'מאנים בקוניה בדצמבר  1832אפשרה לאבראהים פאשא להתקדם עד קוטהיה שבמערב תורכיה
ולאיים על ים מרמרה 103.לחץ דיפלומטי מצד בריטניה וצרפת במטרה להביא את הסלטאן ואת הווסל
המורד לידי הסכם פעל את פעולתו ,ובסופו של דבר נחתם בקוטהיה הסכם שלפיו הוענקו דמשק,
חלב ואדנה למחמד עלי בתמורה לשלום ,וב־ 3במאי  1833אישר הסלטאן את ההסכם104.
עכו נותרה בשלטון מצרי קרוב לעשר שנים ,עד אשר החליטו בעלות הברית לבוא לעזרתו של
הסלטאן .בשנת  1840נשלח צי בריטי־אוסטרי־עות'מאני לפעול כנגד הצבא המצרי וכבש את
ערי החוף מטריפולי ועד צור .עכו הופגזה ב־ 3בנובמבר אותה שנה ,ולמחרת כבשו אותה בעלות
הברית 105.כתוצאה מכך איבדו המצרים את אחיזתם בסוריה ובארץ־ישראל.

מסקנות
להערכת המומחים השליטה בים הייתה הכרחית לכיבוש עכו 106.אך בהסתמך על תוצאות ההרעשה
הימית על עכו ב־ 9בדצמבר  1831יש להסיק כי מלבד שליטה בים דרושה יכולת לנצלה מבחינה
מבצעית .השילוב של צוות בלתי מיומן דיו ,חשש מהשרטונות וקצב הירי של הצי המצרי ,אשר היה
אטי מזה של הצי הבריטי בתקופה זו ,גרם לכך שהפגזת עכו ,אף שגרמה נזק רב לעיר ,לא הביאה
להכרעה .לעומת זאת הפריגטות המצריות ספגו נזק כבד.
הצי המצרי לא היה גורם מכריע בכיבוש עכו ,והקרב של שנת  1831הוא דוגמה לקרב שלא הוכרע
על ידי שליטה מוחלטת בים .לא כך היה בעת מצור נפולאון בונפרטה על עכו בשנת  — 1799אז
הייתה השליטה בים בידי שייטת בריטית ,נאמנה לכוחות המגִ נים של עכו ,והמצור היבשתי נכשל;
ואף בשנת  1840הצי הבריטי־אוסטרי־עות'מאני הוא שהכריע את הקרב על עכו.
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