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 :الممخص
تعد مدينة عسقالف مف أقدـ المدف الساحمية الفمسطينية, كمستند ذلؾ راجع 

المدينة, كقد ظير اسـ  إلى التنقيبات كالمقى األثرية التي أجريت في
عسقالف في القرف التاسع عشر قبؿ الميالد, كأخذت تسميات متعددة خالؿ 
الحقب التاريخية, كما أّنيا تحتؿ مكقعنا جغرافينا كتاريخينا كتجارينا ميمنا؛ 
لكقكعيا غير اعتيادم ككنو مباشرة عمى الماء كطرؼ البر, كما أّنو 

فمسطيف في جميع األحكاؿ, ككانت الطريؽ الكحيد لمسفر كالتجارة عبر 
عسقالف تعد مف المدف ذات المناخ المعتدؿ في الشتاء كالصيؼ, كىذا ما 
ا تعد منطقة عسقالف مف أكثر المكاقع  أكدتو الدراسات الجغرافية, كأيضن
الساحمية خصكبة في فمسطيف, كفييا تزرع الفكاكو كالحبكب ككؿ ما يتطمبو 

ـ فإّف مدينة عسقالف كقراىا ذات كحمقة المجتمع مف أقكات, كعمى العمك 
 كصؿ بيف بالد الشاـ كمصر.

لقد كاف مكقع عسقالف مكضع ميـ عمى األصعدة كافة, كىذا ما أثبتتو 
 المدكنات التاريخية عف ىذه المدينة.
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Abstract: 

Ashkelon is one of the oldest Palestinian coastal cities, 

based on the archaeological excavations and excavations 

conducted in the city, and the name Ashkelon appeared 

in the nineteenth century BC, and took multiple names 

during historical eras, and it occupies an important 

geographical, historical and commercial location. 

Because it is a link between the Levant and Egypt. 

The site of Ashkelon was unusual as it was directly on 

the water and the edge of the land, and it was the only 

way to travel and trade through Palestine in all cases, and 

Ashkelon was considered one of the cities with a 

moderate climate in winter and summer, and this is 

confirmed by geographical studies, and also Ashkelon is 

one of the most common sites Coastal areas are fertile in 

Palestine, where fruits and grains are grown and all that 

the community requires of sustenance. In general, the 

city of Ashkelon and its villages have an important 

location on all levels, and this is what has been proven 

by the historical records about this city 
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 المقدمة
إّف دراسة منطقة ما في التاريخ القديـ تعتمد أساسنا عمى دراسة المخمفات األثرية 

المنقبكف, يضاؼ إلييا ما قدمتو الكتابة عند المكجكدة في تمؾ المنطقة كالتي عثر عمييا 
ا الربط بيف المخمفات األثرية مف  ظيكرىا كما بعدىا مف معمكمات, كمف خالؿ ذلؾ صار لزامن
جية كالكثائؽ المكتكبة مف جية أخرل, يضاؼ لما تقدـ فإّف كثائؽ أخرل ميمة جدنا في 

ابات التي ُعثر عمييا في مصر معرفة تاريخ المنطقة مف بالد الشاـ, مثؿ: عسقالف, فالكت
كرسائؿ تؿ العمرنة كالنقكش عمى المعابد, ككذلؾ الكتابات المكتشفة في بالد الرافديف أسيمت 
إسيامنا كبيرنا بتعميؽ معرفتنا, كزكدتنا بالمعمكمات المكممة لما كجدناه في المنطقة مكضكع 

ا كرد فييا عف مدينة عسقالف البحث, كلمبرىنة عمى أىمية تمؾ المعمكمات المختمفة, نفصؿ م
 التاريخية ككاآلتي:

 أواًل: النشأة:
فقد كرد في المكسكعة الفمسطينية أّف مدينة عسقالف تعد مف أقدـ المدف الفمسطينية, 
ال بؿ مف أقدـ مدف الشاـ كافة, كىذا القكؿ مستند إلى النقكش كالحفريات األثرية كالتاريخية 

كنعانيكف الذيف استقركا في بالد الشاـ منذ فخر التاريخ أثناء المادية, فيذه المدينة بناىا ال
, كقد عاش الكنعانيكف أباف العصر البركنزم كقد ترككا إرثنا (3)ىجرتيـ مف الجزيرة العربية

 .(2)حضارينا أقر بو كؿ األمـ التي استكلت عمى ىذه المدينة فيما بعد
احتميا المصريكف حكالي سنة  ذكرت المصادر الحديثة كاألجنبية أّف مدينة عسقالف

 .(1)ؽ.ـ( كقد تـ تصكير ذلؾ االحتالؿ عمى جدراف معبد الكرنؾ في مصر 3280)
كيذكر فككس جدعكف في كتابو  أّف تاريخ عسقالف يعكد إلى مراحؿ مكغمة في القدـ, 

فإّنو إذ أّف ىذه المدينة تعد مف أقدـ مدف الساحؿ عمى اإلطالؽ, كبمكجب الحفريات التاريخية 
 .(4)ؽ.ـ 2200يعكد تاريخ كجكدىا إلى نياية األلؼ الرابع حتى 

كيشير يكسي جكنفيؿ إلى أّف كجكد عسقالف كاف قبؿ األلؼ الرابع استنادنا إلى 
الحفريات التي قاـ بيا عالـ اآلثار الفرنسي )زاف رك( كالذم أكد عمى أّف تاريخ ىذه المدينة 

 .(5)يعكد إلى األلفية السادسة ؽ.ـ
بعد مدة كقعت عسقالف تحت السيطرة المصرية كاستغرؽ ذلؾ عدة قركف, كذلؾ 
ألىميتيا ككنيا بكابة الشاـ, كبعد ىذه المرحمة شيدت المدينة صراعات عنيفة بيف القكل 
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الكبرل المتصارعة عمى النفكذ, كاالحتالؿ اآلشكرم كاالحتالؿ البابمي كتعرضت لميدـ 
يد نبكخذ نصر ممؾ بابؿ أثناء حممتو عمى بالد الشاـ, ؼ.ـ عمى  604كالتدمير كذلؾ سنة 

, كاستمرت المدينة عمى حاليا حتى المرحمة الفارسية (6)فاحتؿ المدينة كدمرىا عمى نحك تاـ
 .(7)فتشير المصادر إلى أّنيا كانت عامرة في نياية القرف السادس ؽ.ـ

 ثانًيا: التسمية:
منذ أقدـ العصكر التاريخية, حيث ( Asckalonعرفت ىذه المدينة باسـ آشكمكف )

ظير أك اسـ ليا في القرف التاسع عشر قبؿ الميالد في المدكنات المصرية, إذ كرد فييا ما 
, كما كرد ذكر أحد أفراد المدينة بالنص (8)يمي: )خالككيـ, حاكـ عسقالنك, كجميع بطانتو(

(AS- qu – lu- nu)(9). 
اسميا لمجمكعة متنكعة مف البصؿ في العصكر الكالسيكية , أعطت عسقالف 

(Caepa Ascalonia  التي نمت ىناؾ كتصديرىا حكؿ البحر المتكسط )البصؿ العسقالني
إلى العديد مف مدف اإلمبراطكرية الركمانية, كىكذا يأتي اسـ المدينة إلى المغة اإلنجميزية 

 shouldotك )البصؿ األخضر(  scallionبطريقة غير متكقعة إلى حد ما, في الكممتيف )
 Vulgar Latin Escaloniaإسكاليني( الفرنسية القديمة, مف ) escalaigneالكراث(, عبر )

 Ascaloniaإسكالكنيا الالتينية المبتذلة( , كىك نكع مختمؼ مف )البصؿ العسقالني 
caepa.) 

'( نفسيا تحتفظ      Aك  Ascalonإّف النصكص اليكنانية كالالتينية مف االسـ )
سماء المكاقع الجغرافية القديمة شماؿ غرب المنطقة السامية ككثقت في كقت مبكر مف بأ

القرنيف التاسع عشر كالثامف عشر قبؿ الميالد في المممكة الكسطى نصكص المعنات 
, كىذه ىي (30)المصرية, مع أسماء ثالثة حكاـ مختمفيف لممدينة, الذيف أراد المصريكف لعنيـ

كسيع عسقالف كتحصينيا عمى نطاؽ كاسع مف قبؿ حكاميا األمكرييف الفترة التي تـ فييا ت
 الذيف كاف ينظر إلييـ بكضكح مف قبؿ المصرييف عمى أنيـ تيديد.

( مف قبؿ Atqalanuفي ذلؾ الكقت كاف مف المحتمؿ نطؽ اسـ المدينة )اتقالنك 
  S , tة (, بعد دمج الحركؼ الساكنAsqalonaسكانيا, كبعد ذلؾ تطكر إلى )اشقالكنا 

إلى  aبالميجة الكنعانية الساحمية المنطكقة في المنطقة, كبعد تحكؿ حرؼ العمة الكنعاني مف 
O  دخمت حيز االستعماؿ ثـ تـ استخداـ النسخة األخيرة مف االسـ مف قبؿ سكاف المدينة
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الكنعانييف خالؿ العصر البركنزم المتأخر, عندما كانكا تحت الحكـ المصرم, إّف االسـ 
( كقد ظير في المراسالت Asqalona)يمثؿ الكنعانية  As - qa - lu - naجغرافي ال

 .(33)الدبمكماسية المسمارية الفترة حكـ العمارنة في القرف الرابع عشر قبؿ الميالد
كقد احتفظت المدينة بيذا االسـ حتى بعد أف غزا الفمسطينيكف المدينة في القرف 

جنب مع غزة, أشدكد, عقركف, كجاث, لتشكيؿ رابطة  الثاني عشر قبؿ الميالد, جنبا إلى
)البنتابكليس ىك تجمع جغرافي أك  pentapolisفمسطينية مف خمس مدف, أك "بنتابكليس 

مؤسسي لخمس مدف, ربما شكمت مدف العالـ القديـ ىذه المجمكعات ألسباب سياسية كتجارية 
كعسكرية المترجـ(" في جنكب فمسطيف الساحمية, كعمى الرغـ مف سكابؽ الغزك الكنعانية, 

نتقمت نسختو مف كانت عسقالف تعرؼ لمؤلفي الكتاب المقدس العبرم كمدينة فمسطينية, كا
( , في الميجة الالحقة لمعبرية الممثمة في النص الماسكرم إلى المغة A ̌qelon)«االسـ 

 اإلنجميزية عبر ترجمات المغكية لمعيد القديـ.
(, ̌ -l-q)< الكنعاني  q- t -يبدك أف اسـ )عسقالف( مرتبط بالجذر السامي * |

(. كبالتالي فيذا ىك eqeľ ؿ( )العبرية بمعنى )الكزف(, كينعكس نفس الجذر في كممة )الشيك
االسـ المناسب لميناء تجارم مكتظ بالسكاف, كىك ما كانت عميو عسقالف بحمكؿ القرف الثامف 
عشر قبؿ الميالد, إف لـ يكف في كقت سابؽ, كفي الكاقع, فإّف عسقالف المزدىرة كاف ينظر 

ا ما يتضح مف نصكص المعنات, إلييا عمى أنيا تيديد فعمي خالؿ حكـ الدكلة الكسطى, كىذ
كربما أسيـ ذلؾ في االستيالء الكنعاني عمى مصر خالؿ الفترة المتكسطة الثانية )حكالي 

قبؿ الميالد(, عندما كاف حكـ حكاـ )اليكسكس( مف بالد الشاـ إلى بالد  3550 -3650
 .(32)دلتا النيؿ

المصرية ( في الكثائؽ Asckalonكما عرفت مدينة عسقالف باسـ )أسكمكف 
ؽ.ـ( إلى أف  64 -212) (31)المكتشفة, كبقي االسـ )إشقمكف( شائعنا حتى العصر الييمني

 .(34)تحكؿ االسـ إلى أشقمكف
كعند الفتح اإلسالمي أصبح اسـ المدينة عسقالف, كىذا ما ذكرتو جميع المصادر 

 .(35)العربية اإلسالمية
 ثالثًا: موقع عسقالن:
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الجغرافي؛ كذلؾ ككنيا مدينة ساحمية بحرية تقع عمى تميزت مدينة عسقالف بمكقعيا 
 – 3.31الشريط الساحمي لبالد الشاـ عمى البحر المتكسط, فيي تقع عمى دائرة عرض )

, كخطي طكؿ )13 -40 ا تقع في المدخؿ (36)( شرقنا14 -15 -28/14( شماالن , كىي أيضن
كر الساحمية قديمنا حيث كانت الجنكبي لبالد الشاـ مف جية الساحؿ, فضالن عف ككنيا مف الثغ

قادرة عمى مكاجية األعداء في البر كالبحر كما يشيد ذلؾ التاريخ, مع ما يزيد مف أىميتيا 
 .(37)ككنيا ميناء بحرينا تتـ فيو كثير مف الصفقات التجارية, كمقصد السفف إليو كالخركج منو

اؿ مدينة غزة, كتقع أما مكقع عسقالف بالنسبة لمدف السكاحؿ الفمسطينية فيي تقع شم
لى الشماؿ الشرقي منيا تقع مدينة بيت المقدس, كالبعد  إلى شماؿ عسقالف مدينة أشدكد, كا 

ميالن كعمى ىذا المكقع المتميز فقد كانت عسقالف مفتاح الغزاة لمسيطرة عمى  40بينيما حكالي 
 .(38)األراضي الفمسطينية

دكنـ( بما فييا  5400فتبمغ نحك )أما مساحة عسقالف كضكاحييا كالقرل التابعة ليا 
, كقد امتازت ىذه المدينة بتحصيناتيا القكية (39)األراضي الزراعية كالمراعي المحيطة بيا

, كقد كصؼ أحد المؤرخيف القدماء عسقالف بأّنيا كانت ليا أربع بكابات (20)كأسكارىا المنيعة
 رئيسية تطؿ عمى ما حكليا مف مدف كجيات, كىذه البكابات ىي:

لبكابة األكلى: تقع ىذه البكابة في الجية الشرقية كتعد البكابة الرئيسية ا -
ا بكابة بيت Great Gateلممدينة, كيطمؽ عمييا البكابة العظمى ) ( كتسمى ىذه البكابة أيضن

المقدس, كذلؾ ككف الخارج منيا يككف اتجاىو منيا إلى القدس, كىذه البكابة يحيط بيا برجاف 
اية المدينة كتحصينيا كالدفاع عنيا, كيككف أماـ ىذه البكابة ثالث بكابات عالياف كظيفتيما حم

 .(23)صغيرة تنتيي عند المدخؿ الرئيس بطرؽ مختمفة
البكابة الثانية: كالتي تقع غرب مدينة عسقالف, ككاف يطمؽ عمييا اسـ: بكابة  -

 البحر, ككنيا تؤدم إلى ساحؿ البحر المتكسط مباشرة.
ع في الجنكب مف مدينة غزة, كلذا كاف يطمؽ عمييا بكابة البكابة الثالثة: تق -

 غزة.
البكابة الرابعة: فتقع في الجية الشمالية كتسمى بكابة يافا, كذلؾ ككنيا تؤدم  -

 .(22)إلى مدينة يافا الكاقعة شماؿ عسقالف
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كيذكر رستكف عف مدينة عسقالف بأّف المدينة عمى شكؿ مقكس, كمحصف بجدار 
ا كأسكاء خارجية منيعة مزدكج كثالثة كخمسيف  .(21)برجن

 موقع عسقالن التجاري:
مف خالؿ البحكث كالدراسات كالتنقيبات األثرية في منطقة عسقالف كما جاكرىا يتضح 
لنا المكقع التجارم لعسقالف كأىميتيا الكبيرة في العالـ القديـ, كما تؤكد أّنيا كانت ىمزة 

 ماؿ.الكصؿ في طرؽ المكاصالت في دكؿ الجنكب كالش
لقد كاف مكقع عسقالف غير اعتيادم في ككنو مباشرة عمى الماء كطرؼ البر, إذ كاف 
ىذا الطريؽ التجارم كالعسكرم معنا ىك الطريؽ العظيـ الذم يربط مصر كبالد الرافديف ككنو 
يسير بالتكازم مع ساحؿ البحر عبر سيناء كفمسطيف, ثـ يتجو بعدىا إلى الداخؿ باتجاه 

الطريؽ الكحيد لمسفر كالتجارة عبر فمسطيف في جميع األحكاؿ, لذلؾ مع دمشؽ, كما ىك 
تـ استخدامو مف قبؿ الجيكش كالقكافؿ عبر  -برم كبحرم -استخدامو كطريؽ تجارم

, كمما يدلؿ عمى قدـ التجارة في ىذه المدينة ما ذكره المنقبكف عف بساتيف الزيتكف (24)التاريخ
كف عمى أّف إنتاج الزيتكف كاف مرتبطنا بالتجارة البحرية بيف التي كانت تزرع في عسقالف, كيدلم

ا القركف التي  بالد الشاـ كمصر كالتي بدأت في االزدىار في العصكر القديمة كخصكصن
قبؿ الميالد(, كيشار إلى ىذه  1300سبقت تكحيد مصر في عيد الفرعكف )نارمر حكالي 

مكقع الخشب مف نكعيف مف األشجار ( EBIالتجارة مف خالؿ الكجكد في منطقة عسقالف )
األجنبية التي مكطنيا لبناف )أرز لبناف( كحبكب تركيا, كعمى ىذا فيجب أف تككف عسقالف 
بالفعؿ ميناءن بحرينا يربط بيف مصر كبالد ما بيف النيريف عبر جبيؿ كالشماؿ الساحمي لسكريا 

عمى طريؽ البر, إذ تنقؿ  في منتصؼ العصر البركنزم المبكر, فضالن عف مكانتيا الممتازة
 .(25)قكافؿ الحمير: النحاس كالبيتكميف كمنتجات كنعانية أخرل إلى مصر

خالؿ العصر البركنزم كانت عسقالف تستكرد الفخار مف ساحؿ لبنانككريت كقبرص 
كمصر, كقد ذكر المنقبكف تمؾ المكاد المستكردة بالنسبة لمكطنيا كصنعتيا, فذكركا أّف الفخار 

( ذات العنؽ المتعرج كبيا أشرطة أفقية Pithoiمف لبناف الساحمي العيد مف األكاني )المستكرد 
 مف الطالء األحمر عمى الحافة كالرقبة.

كأما المستكرد مف جزيرة كريت: أككاب ذات خطكط متمكجة, ككذلؾ قطع أخرل مف 
أما الفخار ( مرتبة جيدنا, كمؤرخة في نياية األسرة الثالثة عشر, Kamaresكاس خزانات )
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المستكرد مف قبرص فيي األباريؽ ذات الخطكط المتقاطعة بالمكف األبيض القبرصي, كىذه 
األباريؽ األكثر استخدامنا في عسقالف مف غيرىا؛ كذلؾ لكجكد دالئؿ تشير إلى ذلؾ كجدىا 
عمماء اآلثار في أنحاء متفرقة مف عسقالف, ككانت مصر تشحف كميات مف خزانات الماء 

جدنا, كالزير كغير ذلؾ مما يحفظ بو الماء, فضالن عف أكاني الطبخ الكثيرة االستخداـ  الكبيرة
, ُيفيـ مف خالؿ ما تقدـ أّف عسقالف كانت نقطة تكقؼ ميمة عمى (26)مف قبؿ العسقالنييف

طكؿ الطرؽ البحرية كالبرية التي ربطت دلتا النيؿ بالمشرؽ كما ارتبط ما كراؤىا إلى بالد ما 
ريف, كذلؾ مكقع عسقالف عمؿ كمدينة بكابة تربط التجارة المحمية كالسمع التي تتدفؽ بيف الني

مف مناطؽ نائية إقميمية بشبكة تناكؿ دكلية أكبر, شممت المناطؽ النائية اإلقميمية لعسقالف, 
مكاقع السيؿ الجنكبي كالبالد الجبمية كالنقب الشمالي, ككانت ىذه الشبكة المحمية كالدكلية قيد 

 .(27)ؽ.ـ( 3400 -3550الستخداـ خالؿ العصر البركنزم األكؿ )حكالي ا
 رابًعا: المناخ:

بالنسبة لمناخ مدينة عسقالف فيي مف المدف ذات المناخ المعتدؿ عمى نحك عاـ, 
سكاء كاف ذلؾ في الصيؼ أك الشتاء؛ ألّنيا تقع ضمف مناخ البحر المتكسط, ففي الشتاء 

كفي الصيؼ حار جاؼ باعتداؿ, كتيب عمى المدينة كضكاحييا يككف المناخ معتدالن كماطر, 
في فصؿ الربيع, كمع ذلؾ فإّف عسقالف تعد مف أقؿ مدف الساحؿ بالنسبة  (28)رياح الخماسيف

لكمية األمطار, كذلؾ ككنيا قريبة مف المناطؽ الصحراكية الكاقعة في الركف الجنكبي الشرقي 
 .(29)لساحؿ البحر

( 45فية لمنطقة عسقالف مؤكدة أّف السيؿ الساحمي يمتمؾ )جاءت الدراسات الجغرا
يكمنا فقط مف األمطار في السنة العادية, كتأتي ىذه المدة في مكسـ األمطار مف نكفمبر إلى 
مايك, كفي شيكر أخرل حيث تحدث زخات رعدية عرضية بالقرب مف الساحؿ, كبسبب خط 

( 30ف ضكء الشمس في يكنيك, ك)( ساعة م34العرض ىذا فإّف السيؿ الساحمي لديو )
مـ( مف األمطار سنكينا, لتزداد كمية األمطار  260ساعات في ديسمبر, كتتمقى منطقة غزة )

, لذا فإّف عسقالف تتمقى ) مـ( مف األمطار في  160بسرعة عندما يتحرؾ المرء شماالن
السنكية مـ( في السنة, إذ تحدث معظـ األمطار 400المتكسط, كتتمقى أشدكد أكثر مف )

في المئة( في الفترة مف نكفمبر حتى فبراير, كعادة ما يككف شير يناير ىك  70)أكثر مف 
( درجة مئكية في أبرد 34األكثر رطكبة, قيبمغ متكسط درجة الحرارة عمى طكؿ ساحؿ البحر )
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( درجة مئكية في آخر شير )أغسطس( كيغيب الصقيع عمى طكؿ 25شير )يناير( ك )
ادرنا جدنا في الداخؿ عمى السيؿ الساحميالشاطئ, كيككف ن

, كلكف عمى الرغـ مف عدـ (10)
تكقع ىطكؿ أمطار في أكاخر يكنيك حتى سبتمبر إاّل أّف الندل يعد عامالن ميمنا في المنطقة, 

مـ( مف الرطكبة في السنة, كلكنو يأتي في األشير األكثر جفافنا, أم:  11إذ يضيؼ لندل )
سة إليو, ففي الصباح يغمر الساحؿ بأكممو ضباب كثيؼ يبمؿ عندما تككف ىناؾ حاجة ما

( يكمنا في 250النباتات, كيرتفع ىذا الضباب عبر أكراقيا, إّف السيؿ الشمالي يتمقى الندل )
( يكمنا مف الندل سنكينا, 200السنة, في حيف يبمغ متكسط السيؿ الساحمي الجنكبي حكالي )

 -سبتمبر -ابريؿ -فقط عف طريؽ كؿ مف مارسيتـ كسر نمط الطقس المطيؼ بشكؿ عاـ 
اكتكبر, تيب رياح الخماسيف الساخنة المغبرة مف المناطؽ الصحراكية الجنكبية الغربية, كقد 
تستمر ليكـ كاحد فقط أك ألسبكع, مما يخمؽ ظركفنا مالئمة ترتب ىذه العكاصؼ الترابية أقؿ 

راكـ الغبار المتكرر كبير, مما يشكؿ مف مميمتر مف الغبار فكؽ المنطقة بشكؿ عاـ, كلكف ت
, كال يتراكـ المكس بالتساكم بؿ يتراكـ في المناطؽ المحمية مف (13)تربة تسمى )المكس(

الرياح, كالجكانب الشمالية لمكدياف, كالجانبيف الشرقي مف الجدراف الحجرية, كما يتـ غسؿ 
ءن سميكنا كغنينا, كبالتالي فإّف المكس بكاسطة المطر مف قمـ التالؿ إلى الكدياف, إذ يشكؿ غشا

العكاصؼ الترابية ال تخمك مف فائدة؛ ألّف ركاسب المكس التي تتشكؿ نتيجة ليا تحتكم عمى 
 .(12)جزيئات غنية بالعناصر المعدنية

 خامًسا: الزراعة:
عسقالف ىي كاحدة مف أكثر المكاقع الساحمية خصكبة في فمسطيف, كيمكف القكؿ عف 

في منطقة عسقالف بناء عمى تككيف المستكطنات, عمى الرغـ مف أّف  المنتجات الزراعية
تركيز المستكطنات عمى طكؿ الساحؿ يشير إلى أّف المحاصيؿ الزراعية فييا قد ازدىرت في 
التربة الرممية, فالمصادر التاريخية كالحفريات األثرية تقدـ دليالن أفضؿ عمى إنتاج الغذاء 

تكجد أدلة في فترات مختمفة مف زراعة الزيتكف كالعنب في  المحمي, فميس مف المستغرب أف
منطقة عسقالف, كرغـ أّف تاريخ الزراعة األكلى لبعض ىذه المحاصيؿ غير مؤكدة, إاّل أّنو 

, كما أّنو (11)يعتقد أّف زراعة الحبكب بدأت في كقت مبكر مف األلفية السادسة قبؿ الميالد
ميمكف كشجرة الطرفاء كالكمثرل الشائؾ مع أنكاع ينمك النخيؿ كتزدىر أشجار المكز  كال

 .(14)الخضراكات كالذرة األخرل
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كقد كصؼ المقدسي عسقالف كخيراتيا كزراعتيا فذكر مف األشجار التي تشتير بيا 
, كىذه الشجرة  قد تككف مف بقايا العصر الجميدم, إذ تكجد ىذه (15)المدينة: شجرة الجميز

السكداف كأثيكبيا كمناطؽ أخرل مف أفريقيا االستكائية, الشجرة في مناطؽ عدة مثؿ مصر ك 
حيث كاف خشب ىذه الشجرة يستخدـ في مصر القديمة في صناعة التكابيت ككخشب لمبناء, 
ككانت أىمية ىذه الشجرة ككثرة استخداماتيا اعتنى بيا اإلنساف كعمؿ عمى زراعتيا خاصة 

يرىا, كما أّف ىذه الشجرة تنمك بارتفاع في السيؿ الساحمي الفمسطيني مثؿ: عسقالف كغزة كغ
( متر كىي مصدر جيد لمجذكع الكبيرة, 2 -3( متر كيصؿ قطرىا إلى )35 -32يصؿ إلى )

 .(16)فضالن عف أّف مصفحات الخشب المكجكد في بعض األشعة كتحمي الخشب مف العدكل
متد( كما تشتير مدينة عسقالف بشجرة أخرل ذات أىمية بالغة ىي )ككردم ميسكا لي

فيذه الشجرة كانت تستخدـ ألعداد الجير, ثـ ممارسة اصطياد الطيكر بالجير, كىذه العممية 
( Ehretiaceaeلعبت دكرنا ميمنا في اقتصاد عسقالف ينتمي جنس ىذه الشجرة إلى عائمة )

( متر كلكف غالبنا ما يككف بحجـ شجرة, كتككف 32 -7كىذه الشجرة عاد يبمغ ارتفاعيا )
عرجة بيضاكية عمى نطاؽ كاسع أك تككف مستطيمة كمسننة, كليا أزىار بيضاء, أكراقيا مت

, كيستخدـ أخشاب ىذه الشجرة (17)كيككف المب فييا شبو شفاؼ شديد الصالبة, مخاطي حمك
في بناء الزكارؽ كالقكارب كاألدكات الزراعية, كما يعد خشب ىذه الشجرة مف أفضؿ األخشاب 

 .(18)عف طريؽ االحتكاؾالتي تعمؿ عمى إشعاؿ النار 
كقد كجدت في المكتشفات الحديثة في مقابر المممكة القديمة كالكسطى كالحديثة حيث 

 .(19)كاف يستخدـ خشب تمؾ األشجار لمبناء كاألغراض الطبية
 سادًسا: مياه الري:

 تعتمد منطقة عسقالف عمى نكعيف مف المياه: مياه األمطار كمياه اآلبار.
الطينية فيي األماكف األكثر اعتمادنا عمى األمطار, لذا تككف  فالمناطؽ ذات التربة

 محاصيميا ىي الحبكب كالقمح كالشعير كغيرىا.
تشتير عسقالف قديمنا بمصادرىا المائية المتعددة, كذكر أّنو لـ تكف ىناؾ ينابيع في 

ككذلؾ ىناؾ عسقالف أك حكليا, لكف اآلبار قد كفرت امدادنا كفيرنا مف المياه الصالحة لمشرب, 
ا بعض اآلبار التي تـ تخزيف مياه األمطار فييا.  أيضن
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إّف مكقعيا الجيكلكجي الكاقع عند نياية تدفؽ المياه الجكفية مف السيؿ الساحمي إلى 
البحر, أدل إلى الكصكؿ إلى منسكب المياه الجكفية بسيكلة شديدة بالقرب مف مستكل سطح 

لمسيكؿ في السيؿ الساحمي مف مستجمعات المياه البحر, يصرؼ منسكب المياه الجكفية 
الغربية لممرتفعات الكسطى إلى البحر المتكسط, الذم تتحكـ في مستكيات المياه الجكفية 
المحمية, كؿ تغيير في مستكل سطح البحر ينعكس بشكؿ مباشر عمى مستكل المياه الجكفية, 

( في 3لساحمي حكالي )حيث بمغ متكسط انحدار منسكب المياه الجكفية في السيؿ ا
(3000)(40). 

تقع اآلبار المحفكرة في عسقالف عمى مسافة قصيرة مف الخط الساحمي, كالذم يقع 
في معظـ الحاالت في حدكد بضع عشرات مف األمتار, كأّف القيكد التي حالت دكف الحفر 

 -50ف فقط تحت منسكب المياه الجكفية في العصكر القديمة مف ناحية, كاإلنتاجية القديمة كا
سـ, يتيح لنا ذلؾ تحديد مستكل المياه الجكفية الذم كاف مكجكدنا في كقت حفر كؿ بئر  70

سـ تـ 2سـ, ليذا السبب فإّف أم فرؽ يزيد عمى 50بدرجة معقكلة مف الدقة, إلى حدكد 
 6000اكتشافو بيف مستكل المياه الجكفية القديـ كمستكل المياه الجكفية الحالي النظرم خالؿ 

نة الماضية, كمف خالؿ دمج البيانات مف مختمؼ اآلبار القديمة في عسقالف كأماكف أخرل س
عمى طكؿ السيؿ الساحمي تصؿ غمى نتيجة مفادىا أّف ىذه المنطقة كانت مستقرة تككينينا 

 .(43)عمى مدل األربعة آالؼ سنة الماضية
 القرى التابعة لعسقالن:

ىـ المدف الكبيرة في جنكب سكريا كذلؾ بفضؿ ُتعد عسقالف كاقرل التابعة ليا إحدل أ
 .(42)مكقعيا الذم جعؿ منيا مركز مراقبة عمى الجنكب الغربي لفمسطيف

 أما أىـ القرل التابعة لعسقالف قديمنا فيي:
 .(41)قرية فريبا أك فربيا -
 .(44)قرية حتاكة -
 .(45)قرية حندرة أك الحندكرة -
 .(46)قرية بمة كىي مكقع سباؽ الخيؿ -
 .(47)أك سجميفقرية سحميف  -
 .(48)قرية المأزميف -
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 .(49)قرية مسكة أك مسيكة الساحمية -
 .(50)الديماس: كىك مكضع كسط عسقالف -
 .(53)بيت حرجة أك جرجة -
 .(52)ككرة بيت عفا -
 .(51)ىكجة كىي مف أعماؿ عسقالف -
 .(54)قرية عجالف -
 .(55)قرية إيني أك يبنى كىي تقع بيف عسقالف كالرممة -

مركز مدينة عسقالف تعد مركزنا سكانينا كبيرنا يكّكف قكاـ ىذه القرل كغيرىا فضالن عف 
 الجيش المدافع عف كياف البالد كالتجار كالفالحيف كغيرىـ.

 سابًعا: آثار عسقالن:
أثبتت األعماؿ التنقيبية عمى أّف مدينة عسقالف تعد مف المدف القديمة المكغمة في 

العصر الحجرم الحديث كعصكر ما قبؿ التاريخ, إذ كانت ىذه المدينة مأىكلة بالسكاف منذ 
التاريخ, كأكّد ذلؾ كجكد بقايا أككاخ عمى شكؿ دائرم يتراكح قطر الكاحد منيا ما بيف متر 
كمتر كنصؼ, كما عثر المكتشفكف كالمنقبكف عمى أدكات مستخدمة في الحياة اليكمية 

يكانية تؤكد عمى قدـ مصنكعة مف العظاـ كاألكاني كأدكات الزراعة, كما كجدكا بقايا عظاـ ح
 ىذه المدينة كجكد الحياة فييا في عصكر ما قبؿ التاريخ.

 3000 -1500تشير التنقيبات في مكاقع العصر البركنزم كالحديد األكؿ )حكالي 
( مكاقع أخرل فييا 5حديدية مف خالؿ المسح ك ) -ؽ.ـ( إلى اكتشاؼ ثالثة مكاقع بركنزية

الحديد األكؿ, ثـ تـ تحديد مكقعيف آخريف مف العصر  -بقايا خزفية قد تشير إلى البركنز
( المعركفة مف الحفريات االنقاذية, حيث تـ اكتشاؼ MBIIالبركنزم الكسيط, كىي مقابر )
 .(56)( ككاحدة في منطقة عسقالف98/3أحدىا في كيبكس نيجيا )المكقع 

 كنز من البرونزيات المصرية:
ة مف التماثيؿ كاألكزاف البركنزية التي نشر ج.ق إيميؼ كصفنا لمجمكع 3916في عاـ 

تـ العثكر عمييا في عسقالف, إذ عثر عمى بقايا غرفة مربعة ظيرت فييا قطعة مف البركنز 
جنبنا إلى جنب مع فخار نمكذجي مف القرف الخامس قبؿ الميالد كربما تعكد إلى أبعد مف ىذا 

الفتحات كمقابض أكعية النبيذ,  القرف مع األكاني ذات الشكؿ األحمر كاألسكد كالجرار ذات
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أما الكنز فإّنو يتألؼ مف أربع عشرة مجمكعة مف التماثيؿ التي تمثؿ اآللية أك الكينة 
المصرييف, كمجمكعتيف مف األكزاف حيكانية الشكؿ كمكعبة, ثـ تماثيؿ لعدد قميؿ مف اآللية 

 كقد تـ تحديد التماثيؿ عمى النحك التالي:
يبس )ثالثة(, إيزس تمرض الطفؿ حكرس حربكقراط )سبعة(, أكزكر  يس )سبعة(, ثكرا 

)اثناف(, كتمثاؿ كاحد لكؿ مف أنكبيس, باستيت, إلو الشمس, إلو برأس ثعباف, كاىف آمكف 
رع, كاىف راكع, فضالن عف أّف ىناؾ أربعة أكزاف حيكانية مصنكعة مف البركنز مممكءة 

 .(57)كؿ كبش, ككاحد عمى شكؿ أسدبالرصاص, اثناف عمى شكؿ ثيراف مستمقية ككاحد عمى ش
 مقابر العصر البرونزي )السور والمقبرة(:

كشفت الحفريات التي قاـ بيا ليكف ليفي عف كجكد سكر ترابي ضخـ تـ بناؤه حكؿ 
( في أكاخر القرف التاسع عشر قبؿ الميالد كما تـ العثكر عمى MBIIAعسقالف في فترة )

( مقبرة محفكرة في صخرة 40خاصة, إذ تـ الكشؼ عف )مقبرة قديمة, كليذه المقبرة أىمية 
ككركار بعد إزالة الجزء العمكم منيا, حيث تـ العثكر عمى ما ال يقؿ عف اثنيف مف الجرار في 
معظـ الحفر, كلكف في بضع حفر تـ تغطية جرة كاحدة فقط, كتـ كضع أكاني فخارية أخرل 

رئيسي األكعية المفتكحة كالمغطاة براس داخؿ الجرار كبجكارىا, تضمنت ىذه األكاني بشكؿ 
كأباريؽ احتكت إحدل الحفر عمى أربعة أباريؽ كلكف بدكف جرة, كتـ العثكر عمى ابريؽ 
الغطس في بعض الجرار القريبة مف القاعدة, كما تـ العثكر في ىذه المقابر عمى ثالث 

, كفي (58)زخرزات حجرية كمقابض حجرية لسكيف أك خنجر كمشط عظمي كخرز مف البركن
نفس المكاف تـ اكتشاؼ ثالث مجمكعات مف قبكر الحفرة في منطقة تبمغ طكليا حكالي 

( متر, كتـ اخراج ستة عشر مف ىذه القبكر, كقد حفرت ىذه القبكر في طبقة كركار 300)
كختمت بالرمؿ المحمر, كجميع ىذه المدافف كانت ألفراد )رجاؿ( باستثناء قبر كاحد يحتكم 

 .(59)فتاة, كالجميع مدفكنيف مع الرأس إلى الشرؽ باستثناء كاحد رأسو إلى الشماؿعمى امرأة ك 
 ق.م(: 1900 – 2200القرية العسقالنية حوالي )

( ىكتاراف, كقد كصؼ المنقبكف في ىذه القرية 4كشفت الحفريات عف قرية بمساحة )
( دكنـ 40مساحة ) المكاف بأّنو قد تـ حفر اربع غرؼ في ىذه المستكطنة, كالتي امتدت عمى

ـ( ثـ حفر الغرؼ عمى عمؽ متر 1 – 3.5إذ تتشابو الغرؼ الدائرية أك البيضاكية بقطر )
كاحد في التربة الرممية الطينية, كتـ بناء جدرانيا بالطكب حتى ارتفاع الرجؿ عمى األقؿ, كتـ 
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دة كضع الطكب يدكينا كبأشكاؿ مختمفة مع جانب كاحد مسطح كتـ كضعو, كمسقكفة بأعم
خشبية, ككجد فييا أكاني تخزيف ذات قكاعد مسطحة كحافات مقمكبة, كفي بعض األحياف 

 .(60)تككف مزينة بزخارؼ مربكطة بحباؿ, كما كجدكا فؤكس ككؤكس كأكعية كجرار
 المسوحات تحت الماء:

كىي المسكحات التي قاـ بيا المنقبكف عف آثار عسقالف عمى شاطئ البحر المقابؿ 
ة, كقد تكصؿ المنقبكف نتيجة ذلؾ المسح عمى طكؿ الساحؿ إلى أّف مرسى لممدينة القديم

عسقالف قد تضرر في العصكر القديمة بسبب التعرية الشديدة, التي كشفت عف بقايا 
مستكطنة قديمة كسفف محطمة, كما كشؼ البحث عف قسـ مف الجرؼ عف جدراف المباني أك 

كقد أقيـ بشكؿ عمكدم عمى الساحؿ, كفي ( متر, 2المنشآت كبقايا سكر المدينة, عرض )
( متر 350 -300نفس المنطقة كنتيجة المسح تحت الماء عثر عمى سبع سفف عمى مسافة )

( أمتار كفييا بقايا مف الفخار كالمراسي الحجرية كالحديدية, 6 -4مف الشاطئ كبعمؽ )
, كفي (63)ركنزمكسيقاف المراسي الخشبية الحجرية كالرصاصية, التي تعكد إلى العصر الب

عمى طكؿ الساحؿ المقابؿ لتؿ عسقالف القديمة, فتـ  3997مسح آخر تـ في عسقالف سنة 
نتيجة ذلؾ المسح التعرؼ عمى حطاـ سفف كبضائع كمراسي, كما الحظكا أّف حرؼ ككركار 
الساحمي الذم يطفكا التؿ عميو يتآكؿ بسرعة, مما أدل إلى ظيكر بقايا أصؿ األرض تحت 

ا في ذلؾ الجرانيت كالرخاـ كالقكاعد التي أعيد استخداميا في سكر مدينة مغمكرة الماء, بم
تحت الماء, كىذا يعزز ىذه االكتشافات بأّف السفف القادمة إلى عسقالف كانت ترسك في 
عرض البحر عمى بعد مئات األمتار مف الشاطئ في العصكر القديمة, كمف المحتمؿ أف يتـ 

 .(62)بضائع مف السفف إلى األرض عف طريؽ القكارب الصغيرةالمحافظة عمى الركاب كال
 المبنى الجنوبي والشمالي:

خالؿ نياية القرف الثاني عشر قبؿ الميالد تـ اكتشاؼ مبنييف يمثالف ما كصمت إليو 
العمارة الفمسطينية, كيعد ذلؾ تغيرنا جكىرينا في المخطط المعمارم, كاف المخطط األساسي 

جنكبي, يفصؿ بينيما فناء, شّيد المبنى الشمالي بشكؿ متيف كشيد لممبنى الشمالي كال
االستخداـ المكسع خالؿ المراحؿ المختمفة, بينما انيار المبنى الجنكبي بشكؿ كارثي إلى 
الشرؽ مف ىذه المباني يمتد شارع مف الشماؿ كالجنكب, كقد شكؿ ىذا الشارع أساسنا لخطة 
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دينة في نياية القرف السابع ؽ.ـ, كقد تـ اكتشاؼ ىذيف عامة بقيت عمى حاليا حتى تدمير الم
 المبنييف مف قبؿ فريؽ مف المنقبيف, ككاآلتي:

يتككف المبنى الجنكبي مف عدة غرؼ جانبية, كقد تميز تشييد ىذا المبنى بسمسمة مف 
ركاسب األساس المككنة مف رأسيف مف الحمير داخؿ حضائر حجرية تـ دفنيا خارج الركف 

لشرقي مباشرة, كالجدار الشمالي لممبنى يحتكم عمى كؿ غرفة تقريبنا كيقكـ عمى الشمالي ا
قاعدة عمكد في الكسط كمكقد في الكسط, كالغرفة التي تقع في أقصى الشمالي الشرقي مف 
المبنى عبارة عف فناء مغمؽ كىي مبنية بالحجارة المرصكفة بالحصى كفرف الخبز الصغير 

 .(61)كانت عمى األرجح منطقة إلعداد الطعاـ كالحجر الكبير, إاّل أّنيا
أما الغرفة الرئيسية فيي مبنية بشكؿ جيد مف الطكب األصغر, كغطت الجدراف 
طبقات متعددة مف جص الطيف, مزينة أحياننا بقذائؼ داخمية, ككانت السمة الغالبة لمغرفة 

غيرة, كتقع في كسط عبارة عف مكقد مربع يتككف مف قطعتيف مف المبف مبطنتيف بالحجارة الص
الغرفة ميزة أخرل ميمة في ىذه الغرفة كانت منصة كبيرة مرصكفة بالحصى في الزاكية 

 الشمالية الشرقية.
عند الخركج مف المبني الجنكبي, يدخؿ الشخص إلى فناء مفتكح, حيت تمتمئ 
 الجدراف المتصدعة بكميات كبيرة مف الفخار كالعظاـ كالصدؼ, كمف المكتشفات في ىذا
المبنى كجد بعض المجكىرات كالخرز كدبابيس نحاس, كما كجد في بقايا ىذا المبنى بعض 

 .(64)المكتشفات الكتابية الفناء ككذلؾ كجدت شككة بيا نقش كثالثة مقابض جرة
المبني الشمالي: ىذا المبنى عكس المبني الجنكبي, إذ تـ بناؤه بأسس عميقة 

لمبني الجنكبي, في ىذا المبنى ثالث غرؼ كبيرة, كمدعكمة سمحت لو بالبقاء عند انييار ا
فاألكلى تحتكم عمى حكض استحماـ طباشيرم في الزاكية الجنكبية الشرقية, كتشير العرل 
المكجكدة عمى الحكض أّنو تـ بناؤه لغرض االستحماـ فقط, كيكجد في ىذه الغرفة مكقد ذك 

( متر بالقرب مف مركز 2.0 -3.4ثقب المفتاح عمى شكؿ منصة كبيرة مف الطكب بقياس )
الغرفة بيف البانيك كالمكقد, كاف ىناؾ صؼ مف أكزاف البكرة االسطكانية, تشير إلى المكاف 
الذم تعمقت فيو بكرات الخيط مف نكؿ رأسي, لذلؾ استمرت أنشطة النسيج في ىذه الغرفة, 

تشارؾ في نفس أما الغرفة الثانية في ىذا المبنى فتقع جنكب حكض االستحماـ مباشرة, كت
الجدراف الحامؿ القائـ عمى أسس عميقة, كقد تـ تنظيـ الجزء الداخمي مف الغرفة حكؿ عمكدم 
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مركزم, كقد تـ العثكر في ىذه الغرفة عمى مكقديف مف الطكب )المبف( إلى الجنكب الشرقي 
ه مف العمكد, كقد تـ تشييد كؿ منيا في مرحمة مختمفة مف مراحؿ استخداـ الغرفة, في ىذ

الغرفة تـ اكتشاؼ كعاء عمى شكؿ جرس مطمي بطراز فمسطيني عمى طكؿ حافة مكقد كاحد 
مع نكاة قرف الماعز كأسناف خنزير كبير, كما تـ العثكر عمى ثالثة خزانات غارقة, كؿ منيا 
مصنكع فكؽ المقابض كمحاطة عمى مستكل حكافيا المقطكعة بحكض مرصكؼ مككف مف 

 قذائؼ جاليسميرس.
 .(65)الثالثة في أكصافيا كمحتكياتيا مثؿ الغرفة الثاني التي مر كصفيا كالغرفة

إّف المبنييف الجنكبي كالشمالي يمثؿ مرحمة رائعة في حجميا كبناتيا عمى الرغـ مف 
اختالفيما في البناء, إاّل أّنيما يدالف عمى ىندسة معمارية جيدة كثقافة مادية ممتازة, كيبدك أّف 

 أحدثت فرقنا حاسمنا في بقاء ىذه المباني. االختالفات الييكمية
إّف انييار الجدار الشرقي لممبنى الجنكبي بشكؿ غير متكقع يغطي مجمكعة متنكعة 
مف األكاني الكاممة يقع قسـ كبير مف الجدار انقطع أساساتو كانتقؿ إلى المساحات الداخمية, 

ف ىذا االنييار ظاىرة محمية ثـ ىبطت الدكر العمكية لمجدار في جميع أنحاء الغرؼ, إذ كا
كانت إيذاننا بنياية ىذه المرحمة المعمارية, كيكفر تراكـ النفايات في الفناء مجمكعة غنية مف 
الفخار كالصخكر كالعظاـ كالبركنز, كعناصر متنكعة بما في ذلؾ الخفاؼ كالمجكىرات كأشياء 

 .(66)مف الحجر المستكرد
 األختام المموكية:
الميمة التي كجدت في الخندؽ المحيط بمدينة عسقالف فقد تكصؿ نتيجة االكتشافات 

عمماء اآلثار في ىذه المنطقة خالؿ العصر البركنزم الثاني إلى كجكد أكثر مف أربعيف ختمنا 
 (67)طينينا, تـ العثكر عمييا في حشكة الخندؽ, كىي تحمؿ بصمة الممثؿ المصرم )الجعراف(

رة الثالثة عشر مف عصر الدكلة الكسطى في مصر, كالتي يعكد تاريخيا إلى بداية األس
كتفصيؿ ىذه األختاـ: خمس أختاـ منفصمة كانت تخص نفس الجعراف, كقد تـ استخداـ الختـ 
المكضح في ىذا مثؿ األربعة اآلخريف, كميمة ىذه األختاـ ىك اغالؽ صندكؽ أك صندكؽ 

لمائي إلى النصؼ األكؿ مف القرف معقد, كىذه األختاـ تكفر نقطة ربط مستقمة لتاريخ الخندؽ ا
ا مع األختاـ المصرية في الخندؽ المائي عمى  الثامف عشر قبؿ الميالد, كتـ العثكر أيضن
أدكات جميمة المعة ذات لكف بني غامؽ كىك نكع مف منتجات تؿ الييكدية, مع شقكؽ مممكءة 
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يؽ يحتكم عمى بمادة بيضاء مف مسحكؽ طباشيرم أك حجر مكس, كىذا الخزؼ الالمع الرق
زخرفة منقكشة كمممكءة, بما في ذلؾ الزخارؼ المكلبية كالمكالب المتحركة كالتصميمات 

 .(68)النقطية
 ثامًنا: ديانة عسقالن:

اعتقد اإلنساف في سائر البمداف في الشرؽ كالغرب أّف اآللية المعبكدة في أصميا مف 
األفراد, فيـ نتيجة ذلؾ جسمكا تمؾ  القكل الطبيعية الميمة التي كانت ذات أثر كبير في حياة

القكل كشخصكىا كعبدكىا عمى ىيئة آلية ليـ, فجعمكىا كالبشر مف ناحية الصفات الركحية 
كالجسمية, كاعتبركىا أعمى كأسمى مف اإلنساف؛ ألّنيا باعتقادىـ ذات قدرة في مصير الككف 

نيا سكاف عسقالف بطقكس , كألجؿ ذلؾ ارتبطت الديانة الكنعانية كم(69)كالطبيعة كاإلنساف
كمعتقدات كثيرة, مما دعاىـ إلى بناء المعابد كاليياكؿ ليا بغية إقامة الطقكس كالصمكات في 
تمجيدىا كجمب الخير كالنماء كالسعادة مف خالؿ تمؾ الممارسات, كىذا ما كاف يمارس في 

ا (70)سائر المدف الفمسطينية منطقة عسقالف , كعند دراسة أصكؿ الديانة الكنعانية كخصكصن
بعؿ( جاءت إلييـ مف شجرة األنساب في الشرؽ األدنى  -يبدك أّف مرحمة اآللية القديمة )إيؿ

ا اآللية السكمرية كالبابمية, بؿ أّنيا تمثيؿ خالؽ بمغة سامية لياتيف  كالعالـ القديمة كخصكصن
 .(73)الشجرتيف الكافدة مف بالد الرافديف

ديانة إلى قركف طكيمة, فبالرغـ مف أّف استمرت ىذه البالد محتفظة بيذه ال
الفمسطينيكف جمبكا معيـ عند حمكليـ بغزة كعسقالف آليتيـ, إاّل أّف سكاف ىذه المدف احتفظكا 
بالطابع القديـ آلليتيـ, فكاف لكؿ مدينة آليتيا, فكاف في عسقالف" منالئش كتاركح 

كأخذكا عبادتيـ عف طريؽ بالد , كيرل االستاذ الماجدم أّف الكنعانييف تأثركا (72)كبكرتكا
, إاّل أّف باحث (71)الرافديف, فيقكؿ: ال بّد مف اإلشارة إلى اختفاء التأثير المصرم عمييا كمينا

آخر رّد ىذا القكؿ فذكر أّف رمسيس الثالث عند احتاللو لعسقالف قاـ ببناء  ىياكؿ لإللو آمكف 
 .(74)في عسقالف, فتمازجت العالقات في العقائد كالثقافات
 اآللهة التي كان يعبدها أهل عسقالن وغزة:

فأصؿ ىذا اإللو ىك مف المعبكدات العراقية القديمة  (75)(Dagonاإللو داجكف )
)األكدية( ككذلؾ عبد في العصر اآلشكرم القديـ, ككاف يعتقد أّف عبادتو في كادم الرافديف 
كانت تجرم عمى أساس أّنو إلو األمطار كالعكاصؼ, كعبده سكاف جنكب فمسطيف باسـ 
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س مجمع آليتيـ, فضالن عف ككنو ؽ.ـ كإلو لألسماؾ مع ككنو عمى رأ 3300)دجكف( حكالي 
إلينا لمحرب بحكـ صمتو بالعكاصؼ كاألمطار, كيكجد لو معبد في مدينتي غزة كعسقالف في 

, كلقي اإللو ديركتك مكانة عظيمة (76)احتفاالت النصر إذ يقدـ لو األضاحي كالقرابيف كالنذكر
لإللو ديركتك كاف في في عسقالف حيث ذكر المؤرخ اليكناني ىيركدكتس أّف أكؿ بناء أقيـ 

عسقالف, كيذكر أّف ىذا اإللو كاف لو كجو امرأة كجسـ سمكة, لذا كاف العسقالنيكف يمتنعكف 
ا ليذه اآللية عف أكؿ السمؾ اكرامن
ا في عسقالف معبدنا لمبعمة )الربة األـ( (77) , ككاف أيضن

 .(78)مف عسقالف ككانت الحمامة مقدسة لدييـ, كقد بني معبد لمربة األـ بقبرص بناه جماعة
 النتائج:

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات, كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو 
 كصحبو كسمـ, كبعد:

بعد االنتياء مف كتابة أشكر اهلل تعالى كأحمده عمى اإلعانة كالتمكيف في الكصكؿ 
 جزىا بما يأتي:إلى ىذه المرحمة لمرسالة بصكرتيا الحالية, كقد ظيرت عدة نتائج أك 

إّف دراسة منطقة ما في التاريخ القديـ تعتمد أساس عمى دراسة المخمفات  .3
األثرية المكجكدة في تمؾ المنطقة كالتي عثر عمييا المنقبكف, كتمؾ المعمكمات كانت تخمك مف 
أية مصادر كتابية, إاّل أّف المعرفة الصحيحة كالميمة ىي التي شيدت معرفة الكتابة, ال سيما 

ا الربط بيف المخمفات األثرية مف جية كالكثائؽ المكتكبة م ا كصؿ إلييا مف كثائؽ, فأصبح لزامن
مف جية أخرل, فضالن عف ذلؾ فإّف كثائؽ أخرل تعد ميمة في معرفة تاريخ كأىمية منطقة 
في بالد الشاـ, مثؿ: عسقالف, فالكتابات التي عثر عمييا في مصر كرسائؿ تؿ العمارنة 

ا  كالنقكش عمى المعابد, ككذلؾ المخمفات كالكتابات المكتشفة في بالد الرافديف أسيمت إسيامن
 كبيرنا بتعميؽ معرفتنا كزكدنا بالمعمكمات المكممة لما كجدناه في المنطقة مكضكع البحث.

فاالعتماد عمى النصكص األثرية كالمكتكبة في مصر كبالد الرافديف ضركرم  .2
لشاـ, ال سيما في العصكر البركنزية كالحديدية كما بعدىا, جدنا لفيـ ما كاف يجرم في بالد ا

ذلؾ أّف مممكة عسقالف كىي مكضكع دراستنا قد خضعت مدة طكيمة لسيطرة المصرييف كحكاـ 
بالد الرافديف كغيرىـ, كيؤيد ىذا أّف الممكؾ الذيف حكمكا عسقالف ترككا لنا كثائؽ مكتكبة 

 السياسي كاالجتماعي كالتجارم. تتحدث عف أكضاع ىذه المدينة عمى الصعيد
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مف خالؿ الدراسة أّف المكقع الجغرافي الميـ الذم امتازت بو عسقالف  .1
ككقكعيا عمى ساحؿ المتكسط, كككنيا نقطة التقاء بحرية في العالـ القديـ, جعميا عامؿ 
مساعد عمى نشاط تجارم كبير كمقصكدة مف التجار في العالـ القديـ, فضالن عف مناخيا 

 تدؿ نسبينا جعؿ منيا محط أنظار الدكؿ الكبرل, كالسيطرة عمييا كأخذ خيراتيا.المع
  االحاالت

  
 

                                                 
, الشكاؼ: قاسـ, فمسػطيف التػاريخ 2/3/274ـ( ؽ3984( مجمكعة باحثيف: المكسكعة الفمسطينية, )مشؽ, (3

 .305 -300ـ: 2006, بيركت, 3الحقيقي منذ ما قبؿ التاريخ, دار الساقي, ط
 .32 -30ـ: 3980المركز القكمي لمدراسات, ( صالحة: محمكد, المجدؿ: تاريخ كحضارة, مشكرات (2
 .8ـ: 2001, 3( فككس: جدعكف, عسقالف في العصر اليميثي كالركماف, دار يتسماؾ, القدس, ط(1
 .9( المصدر نفسو: (4
 .36 -35ـ: 2003, 3( جكنفيؿ: يكسي, أشكمكف, دار يتحسؾ, القدس, ط(5
 .34( فككس, جدعكف: (6
 .35( فككس, جدعكف: (7

(8) M: Chael AVI Yonai Encvci of Archaeiogcai Exavaions in the holy lano, 
London: 1975, PP:121- 124. 

, كحسػػيف: 343ـ: 3997السػػكاح: فػػراس, الحػػدث التػػكارثي كالشػػرؽ األدنػػى القػػديـ, دار عػػالء الػػديف, دمشػػؽ, 
, دائػرة الثقافػة  عبد الرحيـ أحمد, قصة مدينػة, المجػدؿ كعسػقالف, المنظمػة العربيػة لمتربيػة كالثقافػة كالعمػـك

 .7بمنظمة التحرير الفمسطينية: 
(9) Ency Ciopeadea Britinica Vol, S. London, 1974, PP: 580 
نكر اهلل: معزز محمد عمي, حشارة أكغاريت في األلؼ الثػاني قبػؿ المػيالد اجتماعينػا كاقتصػادينا كفنينػا كعالقتيػا 

, 242 -243ـ: 2005حػػػػة دكتػػػػكراه, جامعػػػػة دمشػػػػؽ, قسػػػػـ التػػػػاريخ, بالػػػػدكؿ كالممالػػػػؾ المجػػػػاكرة, أطرك 
 .7كحسيف, المجدؿ كعسقالف: 

(10) See Sethe 1926:52f. [e23 and e24]; Posener 1940:65 [E2]; and translations 
in ANET 3, p. 329, and Ritner 1997:51. 

.  NWS Atqalanuفػػي بػػرليف فػػي نصػػكص المعنػػة, كتتكافػػؽ مػػع  isqanw( اسػػـ المدينػػة ىػػك مكتػػكب (33
/ يتـ تقديمو بانتظاـ مف قبؿ المصػرييف عمػى tالحظ أنو في النسخ المصرية لألسماء السامية, فالحرؼ "/

(, كخالؿ حكػـ األسػرة الثامنػة ̌ [( ̌ / يتـ نسخيا بانتظاـ مف قبؿ المصرم )] ̌ [( , في حيف / sشكؿ )]
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/. المصػدر السػابؽ ,  Lك ممثمػة بػالحرؼ / /«/ صكص, مثمت المصػرية السػامية عشرة , عمى كجو الخ
 .۲۳ص 

 Arnaud and( في رسالة نشرت مؤخرا عف فترة العمارنة أرسمت مف ممػؾ بيػركت إلػى ممػؾ أكغاريػت )(32
Salvini 2000( "ىنػاؾ إشػارة إلػى "رجػؿ أرض عسػقالف ,)LU KUR Asqa-la-ni الػذم سػرؽ , )

( فػػي بيػػركت, ثػػـ فػػر أكالن إلػػى أكغاريػػت ثػػـ إلػػى االسػػيا E UGULA KARح" )"منػػزؿ صػػانع السػػال
)قبػػػرص(, طمػػػب ممػػػؾ بيػػػركت مػػػف ممػػػؾ أكغاريػػػت االسػػػتيالء عمػػػى عسػػػقالف عنػػػد عكدتػػػو إلػػػى أكغاريػػػت, 
كتسميمو إلى ممثمو, الذم أرسمو مف بيػركت إلػى أكغاريػت, فػي ىػذا الػنص, تشػير الكتابػة المقطعيػة السػـ 

( إلػى حػرؼ متحػرؾ, بػدالن مػف حػرؼ العمػة الػذم يػنعكس فػي الكتابػة  luبدال مف  la "عسقالف" )باستعماؿ
  ̌- qa - lu - na  ,المكجػكدة فػي رسػائؿ العمارنػة السػبع المرسػمة إلػى مصػر مػف عسػقالف نفسػيا

محررك ىذا النص, الذيف يعكدكف إلى فترة العمارنة )منتصؼ القرف الرابع عشر قبؿ الميالد( عمى أسػس 
يسكا متأكديف مما إذا كاف ىذا ىك ىجاء قديـ يستخدمو كاتب في بيركت , أك يعكس نطؽ االسـ لغكية, ل

 ك(.  ۸الذم كاف ال يزاؿ متداكال ىناؾ. )المرجع السابؽ , ص 
 RSالمسػػػػتعممة فػػػػي الػػػػنص يشػػػػاىد اآلف فػػػػي نػػػػص أكغػػػػاريتي غيػػػػر منشػػػػكر ) atqlnyالحػػػػظ أيضػػػػا أف 

بركنػػزم المتػػأخر, فػػي أكاخػػر القػػرف الثالػػث عشػػر أك أكائػػؿ مكتكبػػا فػػي نيايػػة العصػػر ال( 13:+94.2392
كقػد اسػتمرت األكغاريتيػة فػي (, ,pers. comm Dennis Pardeeالقػرف الثػاني عشػر قبػؿ المػيالد. ).

فػػي ىػػذه الفتػػرة, عمػػى عكػػس الميجػػات الكنعانيػػة التػػي تطػػكرت إلػػى الجنػػكب عمػػى  ̌ ك   tتمييػػز الصػػكتيف 
 طكؿ ساحؿ البحر األبيض المتكسط.

David schlone: INTRODVCTION ASHELON ITS INHABITANTS by Lawrence. E. 
Stager and J. P: 1. 

( العصر الييمني: ىك العصر الذم تميز بعػدة سػماة حضػارية كأحػكاؿ اجتماعيػة كاقتصػادية, إذ صػار ىػذا (31
إذا اسػػػتطاع ؽ.ـ(  121 -114العصػػػر متميػػػزنا عمػػػا سػػػبقو, كتمثػػػؿ ذلػػػؾ بفتكحػػػات االسػػػكندر المقػػػدكني )

االغريؽ مف خالؿ ىذه الفتكحػات الكبيػرة لمشػرؽ أف يتػدفقكا إلػى تمػؾ الممالػؾ, كنقمػكا معيػـ أسػاليب الػنظـ 
السياسية كاالجتماعية ككذلؾ لغتيـ, كقػد صػار االمتػزاج بػيف سػكاف الشػرؽ الكافػديف مػف االغريػؽ كغيػرىـ 

بكػر: فاديػة محمػد, دراسػات فػي العصػر  لكف جديد مف ألكاف الحضػارة سػميت بالحضػارة اليمينسػتية(. أبػك
 .98ـ: 3998اليميستي, دار المعرفة الجامعية, االسكندرية, 

 .7( حسيف, قصة مدينة المجدؿ كعسقالف: (34
ـ: 2008ق(, معجػـ البمػداف, دار احيػػاء التػراث العربػي, بيػػركت, 626( الحمػكم: يػاقكت بػف عبػػد اهلل )ت (35

ق(, الركض المعطار في خبر األقطار, دار الثقافة, 727)ت  , كالحميرم: عبد الكاحد بف أحمد1/127
 .56ـ: 3974بيركت, 
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( أبػػػك رحمػػػة: زىيػػػر عبػػػد اهلل, الحيػػػاة العمميػػػة فػػػي غػػػزة كعسػػػقالف منػػػذ بدايػػػة العصػػػر العباسػػػي حتػػػى الغػػػزك (36

 .4 -1ـ: 2006الصميبي, رسالة ماجستير, الجامعة اإلسالمية, قسـ التاريخ, غزة, 
, كالراىػب: 126(, تقػكيـ البمػداف, دار صػادر, بيػركت, بػال ت: 712سماعيؿ بػف عمػي )ت ( أبك الفداء: إ(37

دانياؿ, كصؼ األرض المقدسػة فػي فمسػطيف, ترجمػة: سػعيد عبػد اهلل البيشػاكم كداكد إسػماعيؿ أبػك ىبػة, 
 .28ـ: 2001دار الشركؽ, األردف, 

صػػميبي اإلسػػالمي, رسػػالة ماجسػػتير, ( العسػػقالني: مصػػطفى عبػػد العزيػػز, عسػػقالف كدكرىػػا فػػي الصػػراع ال(38
 .11ـ: 3992جامعة االسكندرية, قسـ التاريخ, 

( مؤلؼ مجيكؿ: مختصر البمداف في أرض كنعاف, ترجمػة: جػكدة السػعد, مكتبػة برىكمػة, عمػاف, بػال ت: (39
21. 

 ( ُينظر: الخرائط كالتصاكير الجكية عف المدينة في المالحؽ المرفقة بالرسالة.(20
كلػػيـ, تػػاريخ الحػػركب الصػػميبية, األعمػػاؿ المنجػػزة بمػػا كراء البحػػار, ترجمػػة: سػػييؿ زكػػار, دار ( الصػػكرم: (23

 .2/830ـ: 3999, بيركت, 3الفكر, ط
 .2/833( الصكرم, تاريخ الحركب الصميبية: (22
 .124ـ: 2002( رستكف: جيمس, مقاتمكف في سبيؿ اهلل, ترجمة: رضكاف السيد, دار العبيكاف, الرياض, (21

(24) Aharoni, Yohanan. The Land of the Bivli A Historical Geography 24 ed 
Philadelpkia, Westminster, 1979, PP: 45- 54. 

(25) Lawrence E. Stager and J. David Schloen: Final Reports of the Leon Levy 
Expedtion to Ashkelon, Winona, lake Indiana, Eisenbrauns, 2008, P: 99. 

 .351 -352( المصدر نفسو: (26
 .475( المصدر السابؽ: (27
( ريػػاح الخماسػػيف: ىػػي ريػػاح جنكبيػػة شػػرقية فصػػمية تكػػكف حػػارة كجافػػة, تػػأتي مػػف الصػػحراء الكبػػرل بػػآالؼ (28

األطناف مف الرماؿ تصؿ إلى مصر كبالد الشػاـ كمنطقػة شػبو الجزيػرة العربيػة, كعنػد اسػتقراء ىػذه الريػاح 
كػػػػكف فائػػػػدتيا تغذيػػػػة المنػػػػاطؽ الصػػػحراكية بطبقػػػػة رمميػػػػة تفيػػػػد الزراعػػػػة كتعمػػػػؿ عمػػػػى فػػػي مػػػػدف السػػػػاحؿ ت

خصػػكبتيا. الػػكائمي: عبػػد السػػميع محمػػد عبػػد العػػاؿ, أثػػر العكاصػػؼ الرمميػػة عمػػى منػػاخ بػػالد الشػػاـ, دار 
 .46 -41ـ: 3977اآلفاؽ العربية, القاىرة, 

 .35( حسيف, قصة مدينة المجدؿ كعسقالف: (29
(30) Lawrence E. Stager and J. David Schloen: p: 12. 

( المكس: عبارة عػف مػكاد مفككػة كركاسػب تتكػكف مػف تػراكـ الغبػار الػذم تػذركه الريػاح كىػي عػادة مػا تكػكف (13
 .61متجانسة كذات مسامات عالية. الكائمي, أثر العكاصؼ الرممية: 

(32) Lawrence… Ashkelon, P:15- 16. 
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(33) Perrot, Jean and Avi Gropher A late Neolithic site near Ashkelon, E, P: 44 , 
66. 

(34) Conder, Claud R. The surver of Palastene: Liet, Claude, 1875: 7/125. 
 .349( المقدسي, أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ: (15

(36) Zohary, Michacl, Plants of the Bible Cambrirge combridge Umversity press, 
1982, P: 223. 

(37) Post, George, Flora of Syria, Palestine from the Taurus to Ras Muhammad 
and from the Med Taurus, 1896, P: 532. 

 .518المصدر نفسو: ( (18
(39) Lawrence: ASHKELON: 71. 
(40) Nir, Ya'akov and Iris Eldar, Nir: Ancient Wells and their Gearchaeological 

nificance in Detecting Tectonics Mediterrance coastal Region cology, 1987, P: 
15:3.6. 

(41) Nir, Ya'akov and Iris Eldar, Nir: 15: 3- 9. 
 .608ـ: 3993بيركت,  -( عبكدم: ىندم س, معجـ الحضارات السامية, جركس برس(42
ـ: 3992ق(, األربعػيف البمدانيػة, دار الفكػر المعاصػر, بيػركت, 573( ابف عساكر: عمي بف الحسػف )ت (41

2/237. 
 .2/237( المصدر نفسو: (44
 .2/130( المصدر نفسو: (45
ق(, تػػاج العػػركس مػػف جػػكاىر القػػامكس, مطبكعػػات مجمػػع 3205( الزبيػػدم: محمػػد مرتضػػى الزبيػػدم )ت (46

 .7/270ـ: 3965المغة العربية, القاىرة, 
 .1/391يف البمدانية: ( ابف عساكر, األربع(47
 .5/40( المصدر نفسو: (48
 .38/120( الزبيدم, تاج العركس: (49
 .2/544( ابف عساكر, األربعيف البمدانية: (50
 .2/324( المصدر نفسو: (53
 .2/351( المصدر نفسو: (52
 .4/474( الحمكم, معجـ البمداف: (51
 .2/303( ابف عساكر, األربعيف البمدانية: (54
 .4/501معجـ البمداف: ( الحمكم, (55
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(56) Gershun Lilly, 1996 Migdal Ashqelon, ESI, 15, 131- 32. 
(57)Lawrence E. Stager and J. David Schloen:  P: 96. 
(58)Gershun Lilly, 1996 Migdal Ashqelon, ESI, 15: 31- 32. 
(59) Israuel, Yigael: Ashqelon, 1995, E 13 100, 105. 

 .303نفسو: المصدر ( (60
(61) Galil, Ehab, Jacob Shrvit and Uzi Dahari, 1998, Ashqelon North- Under water and 

Coastal sorvery, ESI, 18: 101- 2. 
 .85المصدر نفسو: ( (62

(63) Lawrence E. Stager and J. David Schloen: P: 112. 
 .331المصدر نفسو: ( (64

(65) Minoan, Cross and Stager, 2006, No: 16. 
(66) Minoan, Cross and Stager, 2006, No: 17-18. 

 ( الحعراف: المكضع مف قبؿ الفرعكف في عسقالف.(67
(68) Choen, Susanl.. 2002, Canaanlogies and Connections The Relationship of Midle 

Bronoze, Ago IIA Canoon to Middle Egypt, SHALL- 3, Wion lake and Eisenbrauns, 
P: 131- 139. 

 .40ـ: 3998( الباش: حسف, المثيكلكجيا الكنعانية, دار الجيؿ, دمشؽ, (69
 .3/304ـ: 2033( اقر: طو, مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة, الكراؽ لمنشر, بيركت, (70
 .23ـ: 3999, 3عماف, ط ( الماجدم: خزعؿ, اآللية الكنعانية, أزمنة لمنشر كالتكزيع,(73
 .306 -305ـ: 3999( الطباع: عثماف مصطفى, مكتبة اليازجي لمنشر, القاىرة, (72
 .22( الماجدم, اآللية الكنعانية: (71
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