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  صملخ

كثير من التجمعات ) تقريبا. م.ق ٣٤٠٠- ٤٥٠٠من (انتشر في فلسطين خالل العصر الحجري النحاسي 
لخصبة التي وقد اعتمد اقتصاد أفرادها على زراعة المناطق ا. )٢(اًغالبيتها صغيرة الحجم نسبيوكانت  ،السكنية

على االعمال و، )٤(على تربية الماشيةو، )٣(تحيط باماكن استقرارها باشجار مثمرة وبمحاصيل زراعية عدة
خالل هذا  ،امتاز النمط المعيشي العاموقد . )٦(وكذلك على التجارة الداخلية والخارجية )٥(الحرفية المتنوعة

لذي ادى الى تقسيم السكان الى مجموعات يتالءم عدد ، االمر ا)٧(العصر بوصفه االقرب الى الحياة الرعوية
ومع بداية العصر . فمنهم من استقر في الكهوف الطبيعية ومنهم من سكن القرى. أفرادها مع طبيعة اقتصادها

                                                           

 على سبيل المثال ال الحصر Kempinski ويرى. يقسم العصر البرونزي القديم الى اربع مراحل  )١(

(Kempinski 1989:10)  م، .ق ٢٩٠٠- ٣٤٠٠المرحلة األولى من : كالتالي تؤرخ هذا العصران مراحل
الرابعة من  م، والمرحلة.ق ٢٣٥٠-٢٦٥٠م، المرحلة الثالثة من .ق ٢٦٥٠-٢٩٠٠المرحلة الثانية من 

  .    م.ق ٢٠٠٠- ٢٣٥٠
)٢(  (Mazar 1990: 60-4)  
)٣(   (Levy 1995: 230; Mazar 1990: 85-6)  

)٤(  (Levy 1995: 231-2) 

)٥(   (Levy 1995: 232-4; Kenyon 1979: 61-2)  

)٦(  (Ben-Tor 1984: 21; Amiran 1985: 110-11; Mazar 1990: 86) 

 Dever 1985: 113) ( ،٣٠: ١٩٩١ياسين   )٧(
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شة على يفقد أملت الظروف المع ،وازدهار اقتصاد أفرادها ،البرونزي القديم وبسبب تطور التركيبة االجتماعية
مر الذي أدى الى ألتشرين في تجمعات سكانية صغيرة انشاء مراكز عمرانية كبيرة الحجم نسبيا، االسكان المن

بداية المرحلة و ومع نهاية المرحلة االولى،. لسابقهولة بالمقارنة مع عددها في العصر األمالمواقع اتناقص عدد 
ت مدن تتمتع باستقاللية ذاتية تؤهل حاكم قام المجتمع المحلي بتاسيس دويال ،الثانية من العصر البرونزي القديم

البيئية وكل منها التصرف بالشؤون الداخلية بمعزل عن المدن االخرى على اسس تمليها الظروف السياسية، 
تل الشيخ أحمد وخربة اليرموك، وتل التل، وكوردانه، وتل دوثان، وتل ردغه، : ، مثل)٨(والديمغرافية الخاصة

حد أهم أنماط االستقرار في االلفية الثالثة قبل الميالد مراكز جذب بوصفها أالت المدن وقد شكلت الدوي. العريني
  .االقتصادي والديني لمدينة دون سواهاولقرى والكهوف الذين فرزوا أنفسهم ليدوروا في الفلك السياسي، السكان 

 
Abstract 

The analysis of the distribution of resident areas and therefore identifying its roles 
based on archaeological field works in the sites which go back to the Bronze Age in the 
land of Canaanite leads to the recognition of the economic, social and political 
characteristics of the civilization of that era which extends from 3400 - 2000 BC. Most 
of the settlements were established during the first stage of that Age, which can be 
described as farm villages, in fertile areas. Their villages were relatively small 
communities and without any significant political system. By the end of that stage and 
the beginning of the next one (EBII), the plains of residential centers were expanded 
and the population increased. This led to establishment of fortified city-states which 
constituted unstable political centers during the second and third stages. That was 
because of civil war which broke out among their military forces. Upon the termination 
of any political system, the victorious would redivide the sovereignty areas. Despite the 
state of enemity among the states governors and city mayors, the land of Canaan 
reached a high stage of prosperity. However, the Land of Canaan suffered at the end of 
EBIII from hardships which resulted in the destruction of the cities along with their 
political system. As a result, the number of inhabited areas decreased and a new life 
style of pastoral economy and modest architecture prevailed. 

 

المسوحات  على اعتمادا هاوظائف تحديد ثم ومن ،العمرانية المراكز توزيع تحليل ان
معرفة المميزات  الى ؤديت القديم البرونزي العصر الى تعود التي المواقع في األثرية والحفريات

 التجمعات السكنية فيأقيمت وقد  .والسياسية لحضارات هذا العصر ،االجتماعيةواالقتصادية، 
ة، ـالزراعي ، والتي يمكن وصفها بالقرى(EBI)األولى من العصر البرونزي القديم المرحلة

                                                           

  )٥-٣٢: ١٩٩١ياسين (قارن   )٨(



 ٤٨٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلية صالح اهلود

  ٢٠٠٤ ،)٢(١٨، اجمللد )اإلنسانيةالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 
  

 السكنيةولتوضيح الكثافة . )٩(في مناطق خصبة، وخصوصاً بالقرب من أودية او ينابيع دائمة
على خارطة فلسطين خالل هذه  السكنيةوتوزيع القرى الزراعية، ومن ثم تحديد التغيرات 

  .)١٠(د من عقد مقارنة ما بين هذه المرحلة والعصر الحجري النحاسي، فال ب(EBI)المرحلة 

  ٢كم/ المساحة  المنطقة

عدد المواقع 
السكنية خالل 

العصر الحجري 
  النحاسي

عدد المواقع السكنية 
خالل المرحلة األولى 
من العصر البرونزي 

  القديم
  ٨  ٦  ٨٥٤  الجليل األعلى
  ٣٥  ١٨  ١١٧٤  الجليل األسفل
  ٨  ٦  ١٧٧  حوض الحولة

  ٩٣  ١٣٥  ٦٤٨  نهر األردنغور 
  ٣٦  ٣١  ٤٠٥  سهل مرج بن عامر

  ٣٦  ٦٥  ٣٠٦٥  )السامره( جبال نابلس
  ٣٥  ٧٢  ٤٤٦٢  )يهودا(منطقة الوسط 

  ٩  ٦  ٣٧٥  )شمال الكرمل(السهل الساحلي الشمالي 
  ٩٠  ١٦٠  ٢٦٥٥  )جنوب الكرمل(السهل الساحلي الجنوبي 
  ٨  ٣٥  ٢٥٠  حوض عراد وبئر السبع

  ٣٥٨  ٥٣٤  ١٤٠٦٤  وعالمجم

خالل المرحلة األولى من العصر البرونزي  السكنيةيشير الجدول السابق الى ان الكثافة 
القديم قد شهدت تغيراً ملحوظاً بالمقارنة مع العصر الذي سبقها، ويمكن تلخيص هذه التغيرات 

  :كالتالي
  ).تقريباً% ٩٥(زيادة ملحوظة في عدد التجمعات السكنية في منطقة الجليل األسفل  .١

                                                           

   (Esse 1991: 82-3) قارن  )٩(
  (Broshi and Gophna 1984: 41; Joffe 1993:Fig. 6-7,10 and 12)قارن   )١٠(
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منطقة غربي نهر : عدد التجمعات السكنية في العديد من المناطق، وهي تراجع في .٢
وفي %) ٥١( الوسط، منطقة )تقريباً% ٤٥( جبال نابلس، منطقة )تقريباً% ٣١(األردن 

  ).تقريباً% ٤٤(منطقة السهل الساحلي الجنوبي 
قة غربي نهر األردن وفي يتواجد حوالي نصف التجمعات السكنية لهذه المرحلة في منط .٣

  ).جنوب الكرمل(منطقة السهل الساحلي الجنوبي 
تعتبر منطقة الجليل األعلى، حوض الحولة، السهل الساحلي الشمالي، حوض عراد  .٤

  .ومنطقة بئر السبع أقل المناطق المسكونة خالل هذه المرحلة
العصر الحجري مقارنة مع انخفض مجموع عدد التجمعات السكنية خالل هذه المرحلة بال .٥

  .تقريباً% ٣٢بنسبة النحاسي 
تشير نتائج المسوحات والحفريات األثرية الى ان اإلنسان خالل هذه المرحلة قد لجأ في 
بعض األحيان الى الكهوف الطبيعية لتكون مأوى دائم له، وفي غالبية األحوال قد سكن قرى 

ويوضح الجدول التالي مساحة . وكبير الحجم ،متوسطوزراعية بأحجام متباينة، فمنها صغير، 
من مجموع التجمعات السكنية خالل هذه % ٩٣، والتي تساوي ما نسبته اًاثري اًموقع ٣٣٢

  :)١١(المرحلة
- ٠  هكتار

٠.٤  
٠.٥-
٠.٩  

١-
١.٩  

٢-
٢.٩  

٣-
٣.٩  

٤-
٤.٩  

٥-
٥.٩  

٦ -
٦.٩  

٧ -
٧.٩  

٨ -
٨.٩  

عدد 
  المواقع

٤  ٦  ٧  ٩  ٢٢  ٢١  ٣١  ٤٧  ٤١  ١٠٦  

  ١.٢  ١.٨  ٢.١  ٢.٨  ٦.٦  ٦.٣  ٩.٥  ١٤.١  ١٢.٣  ٣١.٩  النسبة
-٩  هكتار

٩.٩  
١٠-

١٠.٩  
١١-

١١.٩  
١٢-

١٢.٩  
١٣-

١٤.٩  
١٥-

١٥.٩  
١٦-

١٦.٩  
١٧-

١٩.٩  
٢٠ 

  فأكثر
  

عدد 
  المواقع

١٥  ٠  ١  ٨  ٠  ١  ١  ٩  ٣    

    ٤.٥  ٠  ٠.٠٣  ٢.٤  ٠  ٠.٠٣  ٠.٠٣  ٢.٨  ٠.٩  النسبة

                                                           

  (Joffe 1993: Fig. 13) قارن   )١١(



 ٤٨٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلية صالح اهلود

  ٢٠٠٤ ،)٢(١٨، اجمللد )اإلنسانيةالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 
  

  :ويمكن تلخيص معطيات هذا الجدول كالتالي
سكنية كانت مساحتها أقل من هكتار واحد، من مجموع عدد التجمعات ال% ٤٤ان حوالي  .أ 

هكتار، وان  ٩.٩منها كانت مساحتها تنحصر ما بين هكتار واحد و %٤وان حوالي 
هكتار، وأخيراً، بلغت نسبة  ١٩.٩و ١٠منها كانت مساحتها ما بين % ٦حوالي 

  %.٤.٥هكتار حوالي  ٢٠التجمعات السكنية التي تزيد مساحتها عن 
  .هكتار ١٩.٩–١٧و  ١٤.٩-١٣بمساحة تنحصر ما بين  يةتجمعات سكانال توجد  .ب 
  .هكتار ١٦.٩–١٦و  ١٢.٩–١١األقل حظاً في التكرار هي ما بين  التجمعاتمساحة  .ج 

األول وحتى نهاية المرحلة  القديملقد طرأ خالل المرحلة االنتقالية من العصر البرونزي 
السياسي، االجتماعي،  تغيرات جمة على التنظيم (EBIC-III)الثالثة من هذا العصر 

لهذه التجمعات بالمقارنة مع المرحلة  السكنيةوكذلك على الكثافة  ،االقتصادي، العمراني
  :ويمكن تلخيص هذه التغيرات كالتالي. األولى لهذا العصر

بشكل واضح في كل مناطق  ومن ثم ازدهارها  (City-States)المدن-ظهور الدويالت .١
  .فلسطين

على سبيل المثال في عراد، تل التل، تل (لعامة مثل المعابد بروز ظاهرة األبنية ا .٢
  ).على سبيل المثال في تل المتسلم(والقصور  ،)المتسلم وتل خربة كركالسلطان، 

قد من مساحة التجمعات السكنية على اختالف أحجامها وأهميتها السياسية  اًأن جزء .٣
  ).مثل السوق في عراد(والخارجية  خصص للتجارة الداخلية

مثل الشوارع في (ما بين العمائر باختالف وظائفها  تفصل شبكة شوارع منظمةوجود  .٤
وتقسم هذه الشبكة الى ). المتسلم، خربة كرك وتل تعنك عراد، الفارعة الشمالي، تل

مع بعضها، وذلك حسب تنظيم النسيج  شوارع رئيسة وأخرى فرعية تتعامد او تتقاطع
  .المعماري

خالل  (EBI) لمواقع التي كانت مأهولة في المرحلة األولىاتسعت مساحة العديد من ا .٥
، وقد بلغت مساحة بعضها اكثر من (EBII –III)والثالثة لهذا العصر  المرحلتين الثانية

ومساحة الكثير . خربة اليرموكالعريني، خربة كرك و هكتار مثل تل الشيخ احمد ٢٤
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هكتار، تل  ١٠توسطة مثل عراد م من المواقع التي أنشأت خالل هاتين المرحلتين كانت
  .هكتار ١٢هكتار وراس العين  ١١التل 

ان نسبة كبيرة من المواقع كانت خالل هذه الحقبة الزمنية محصنة بأسوار دفاعية، أبراج  .٦
  .الخ…مراقبة،

ان التغيير في أسلوب الحياة خالل هذه الحقبة الزمنية أدى الى إعادة توزيع الكثافة  .٧
  .االستيطانية من جديد

التي تعود الى المرحلة  العمرانية المراكزويوضح الجدول التالي توزيع 
، وكما يظهر نسبة المواقع (EBII-III)والى المرحلتين الثانية والثالثة   (EBIC)االنتقالية
  :)١٢(المحصنة

المساحة   المنطقة
  ٢كم/اإلجمالية

المساحة 
/  المأهولة
 هكتار

عدد 
 المواقع
 اإلجمالي

عدد 
لمواقع ا

  حصنةالم
  ٨  ١٨  ٢٣.٨  ٨٥٤  الجليل األعلى
  ٩  ٢٢  ٤٩.١  ١١٧٤  الجليل األسفل
  ٢  ١٦  ٤٠.٤  ١٧٧  حوض الحولة

  ٦  ٢٥  ٧٧.٧  ٦٤٨  نهر األردنغور 
  ٤  ٢٨  ٥٧.١  ٤٠٥  سهل مرج بن عامر

  ١٤  ٥٤  ٩٢.٩  ٣٠٦٥  )السامره(جبال نابلس 
  ٢٣  ٤١  ٩٤.٥  ٤٤٦٢  )يهودا(منطقة الوسط 

  ٣  ١٥  ٥٦.١  ٣٧٥  )لكرملشمال ا(السهل الساحلي الشمالي 
  ٥  ٣٠  ٩٢.٦  ٢٦٥٥  )جنوب الكرمل(السهل الساحلي الجنوبي 
  ١  ١١  ١٨,٤  ٢٥٠  حوض عراد وبئر السبع

  ٧٥  ٢٦٠  ٦٠٢.٦ ١٤٠٦٤  المجموع

                                                           

)١٢( (Broshi and Gophna 1984: Tab. 11) 

  



 ٤٨٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلية صالح اهلود

  ٢٠٠٤ ،)٢(١٨، اجمللد )اإلنسانيةالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 
  

يشير الجدول السابق الى ان كثافة وتوزيع المواقع السكنية خالل الحقبة الزمنية ما 
، قد حصل عليها تغيرات كثيرة، (EBIA-B) مقارنة مع المرحلة األولى  (EBIC-III)بين

  :والتي يمكن تلخيصها كالتالي
 جبال نابلس وجدت في منطقة السكنيةمن مجموع عدد المواقع % ٤٤ان حوالي  .١

  ).جنوب الكرمل(الساحلي الجنوبي  وفي منطقة السهل )يهودا(منطقة الوسط ، )السامرة(
  ).تقريباً% ٤.٢(قة بئر السبع كانت في حوض عراد ومنط للتجمعات السكنيةاقل نسبة  .٢
تراجع عدد المواقع السكنية خالل هذه المراحل بالمقارنة مع المرحلة األولى الى ما  .٣

 كل من اكثر المناطق التي تراجع فيها عدد المواقع السكنية هيكانت و%. ٢٧يقرب من 
، الجليل %)٦٧حوالي (، السهل الساحلي الجنوبي %)٧٣حوالي (منطقة نهر األردن 

  %).٢٢حوالي(ومنطقة سهل مرج بن عامر %) ٣٧حوالي (األعلى 
، %)٥٥حوالي (الجليل األعلى : في المناطق التالية السكنيةمقابل ذلك فقد زادت الكثافة  .٤

منطقة الوسط ، %)٣٣حوالي ( )السامرة(جبال نابلس ، %)٥٠حوالي (حوض الحولة 
وفي منطقة حوض %) ٤٠حوالي (، السهل الساحلي الشمالي %)١٧حوالي ( )يهودا(

  %).٢٧حوالي (عراد وبئر السبع 
  .من المواقع السكنية كانت محصنة% ٢٩حوالي  .٥

فقد طرأ تغير على ) EBI(وبالمقارنة مع مساحة المواقع التي تعود الى المرحلة األولى 
 ).EBII-III(الثانية والثالثة من هذا العصر  تينمساحة المواقع األثرية التي تعود الى المرحل

  :)١٣(مجمل هذه المواقع ويوضح الجدول التالي مساحة

                                                           

  (Broshi and Gophna 1984: Tab. 1-10)للمزيد من المعلومات انظر   )١٣(

  هكتار  فأكثر ١٠  ٩.٩-٥.٠  ٤.٩-١.١  ١.٠-٠.٤  ٠.٣-٠.١
  موقع ٢٥٢  ١٩  ١٩  ٥٥  ٥٣  ١٠٦
١٠٠  ٧.٥  ٧.٥  ٢١.٨  ٢١  ٤٢%  



 “ خالل العصر الربونزي القدمي يف فلسطني االستقرارأمناط  ”ــــــــــــــــــــــــــ ٤٩٠ 

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤ ،)٢(١٨ ، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

يشير هذا الجدول الى اختالفات واسعة في مساحة المواقع األثرية، والتي يمكن تلخيصها 
  :كالتالي

  .هكتار ١.١لتجمعات السكنية كانت اقل من من مجمل ا% ٦٣حوالي  .أ 
هكتار من  ٥٨هكتار الى حوالي  ١.١يصل مجموع مساحة المواقع التي تبلغ اقل من  .ب 

  .المساحة اإلجمالية المستخدمة للسكن
ما يقرب من ) (EBIIوحتى نهاية  (EBIC)بلغ مجموع المساحة المسكونة من بداية  .ج 

  .هكتار ٦٥٠
هكتار حوالي ثلثي المساحة  ٤.٩تي حجمها اكثر من بلغ مجموع مساحة المواقع ال .د 

  .اإلجمالية المستخدمة للسكن
هكتار  ٣٠٠هكتار بلغت حوالي  ٩.٩مجموع مساحة المواقع السكنية التي هي اكثر من  .ه 

  ).نصف مجموع المساحة المسكونة تقريباً(
من  عن سابقاتها (EBIV) يمكن تمييز المرحلة األخيرة من العصر البرونزي القديم

التنظيم وخالل نمط المعيشة األقرب الى البداوة، العمارة البسيطة في الغالب، 
هذه المرحلة بأنها كانت نسبياً صغيرة المساحة، التجمعات السكنية لتميزت . الخ…االجتماعي

تواجد معظم هذه وقد . ولم تكن في العادة تنفصل عن محيطها بواسطة نظام تحصيني
اطق لم تكن مأهولة من قبل، ومثّل العدد المتبقي من هذه التجمعات التجمعات السكنية في من

امتداداً لمواقع المرحلة الثالثة دون انقطاع حضاري، األمر الذي يؤكد بان التحول من مرحلة 
التمدن خالل المرحلة من ويعزى التحول في نمط الحياة . الى اخرى لم يكن بشكل مفاجئ
ب منهما الثاني على لّمنذ بداية المرحلة الرابعة الى أمرين، يغ الثالثة الى نمط المعيشة البدوي

اندفاع القبائل العمورية من منطقة جبل بشرى في سوريا الى فلسطين : األول؛ األول
حدوث كارثة طبيعية : الثاني. لمدن، األمر الذي أثر كثيراً على أسلوب الحياة المتبعلوتدميرها 

على مدار سنوات عديدة، األمر الذي أدى الى الجفاف  متمثلة في قلة األمطار الموسمية



 ٤٩١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلية صالح اهلود

  ٢٠٠٤ ،)٢(١٨، اجمللد )اإلنسانيةالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 
  

الكارثة  هوكنتيجة لهذ. )١٤(والقحط، وبالتالي أثر على التوازن االقتصادي للمجتمعات المحلية
فقد عمت الفوضى بسبب المجاعة، ونشبت الحرب بين التجمعات السكنية كمحاولة لتأمين 

ويستدل على نمط الحياة . تغير نمط الحياةوسائل العيش، األمر الذي أدى في النهاية الى 
الجديد من خالل نتائج الحفريات والمسوحات األثرية في العديد من المواقع التي أظهرت 
وجود كميات متباينة من الفخار بداخل طبقات أثرية دون ان تكون مرتبطة مع أبنية سكنية، 

لسكان في مثل هذه المواقع كانوا الخ، األمر الذي يؤدي الى االستنتاج بان ا…دينية، تحصينية
. الخ…والمبنية من مواد متحللة مثل الخشب، القصيب البسيطة الغرفيقطنون الخيام او 

وبالمقارنة مع المراحل السابقة فان عدد المواقع السكنية خالل هذه المرحلة قد تقلص بشكل 
  :)١٦(كما يبين الجدول التالي )١٥(ملحوظ

العصر الحجري   الفترة
  سيالنحا

العصر البرونزي 
 Iالقديم، مرحلة 

العصر البرونزي 
 IIالقديم، مرحلة 

العصر البرونزي 
 IVالقديم، مرحلة 

  ١٣٠  ٢٦٠  ٣٥٨  ٥٣٤  عدد المواقع

تشير نتائج المسوحات والحفريات األثرية التي أجريت في مواقع العصر البرونزي القديم 
-، وان قليالً منها كان بمثابة دويالتالى ان معظم هذه التجمعات السكنية كانت قرى زراعية

وتوضح القائمة التالية أهم المواقع التي كانت بمثابة . ةة متميزيمدن متطورة بأهمية وظيف
  .)١٧(مراكز سياسية مهمة خالل العصر البرونزي القديم

كم الى الشرق من البحر المتوسـط  ١تقع الخربة حوالي . )روش هنكرا(خربة المشيرفة  .١
هكتار، وقـد   ٣تبلغ مساحتها حوالي . الى الشمال الغربي من تل كابري كم١٠وحوالي 

                                                           

   )٦٠- ٥٨، ٧-٣٥: ١٩٩١ياسين (قارن   )١٤(
)١٥(   (Weippert 1988: 185-200; Fritz 1985:108-111)  
)١٦(   (Dever 1993:103)  
)١٧(  (Finkelstien 1995: 57-9)  



 “ خالل العصر الربونزي القدمي يف فلسطني االستقرارأمناط  ”ــــــــــــــــــــــــــ ٤٩٢ 

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤ ،)٢(١٨ ، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

خالل المراحل الثالثة األولى من العصر البرونزي القديم ومحصنة خالل  ةكانت مسكون
  .)١٨(الثانية والثالثة تينالمرحل

تبلغ مساحته . كم الى الشمال من بحيرة الحولة١٨يقع التل حوالي . )تل دان(تل القاضي  .٢
لـم تظهـر   . الثانية والثالثـة مسـكوناً   لتينالل المرحخ كان ، وقد)١٩(هكتار ٢٠لي حوا

  .)٢٠(هذا الموقع كان محصناً الحفريات األثرية المتعاقبة ان
كم الى الشمال الغربي من بحيرة طبريا وحـوالي  ٧يقع التل حوالي . )شتل قد(تل قدس  .٣

، وقـد كـان   )٢١(هكتار ٩والي تبلغ مساحته ح. تل القدحكم الى الشمال الغربي من ١٠
مسكوناً خالل المراحل الثالثة األولى لهذا العصـر ومحصـناً بسـور دفـاعي خـالل      

  .)٢٢(المرحلتين الثانية والثالثة
 وتبلغ مساحته. ، النهر وكابريإتّليقع التل بالقرب من القرى العربية التالية، . تل كابري .٤

لم تشـر  . حل الثالثة األولى لهذا العصرهكتار، وقد كان مأهوالً خالل المرا ١٢حوالي 
  .)٢٣ً(نتائج الحفريات األثرية المتعاقبة في التل على ان الموقع كان محصنا

كم جنوب تل كابري في المنطقة الغربية من ٥.٥ تقع هذه المدينة القديمة حوالي. معونه .٥
ـ   ٢.٥تبلغ مساحتها حوالي . الجليل األعلى رحلتين هكتار، وقد كانت مأهولة خـالل الم

  .)٢٤(األولى والثانية من العصر البرونزي القديم ومحصنة خالل المرحلة الثانية
كم الى الشمال من بحيرة طبريا وحـوالي  ١٥.٥يقع هذا التل حوالي . )هازور(تل القدح  .٦

، وقـد كـان   )٢٦(هكتار١٥تبلغ مساحته حوالي . )٢٥(كم الى الجنوب من بحيرة الحولة٨

                                                           

)١٨(  (Tadmor 1993:1288-89)  
)١٩(   (Biran; Itan and Greenberg 1996:1)    
)٢٠(  (Porat 1996:151-53)  
)٢١(   (Aharoni 1957: 10-13)   
)٢٢(  (Aharoni 1957: 10-13; Aharoni 1993A: 856)   
)٢٣(   (Kempinski 1993A: 839-40)   
)٢٤(   (Braun 1996: 1-7)   
)٢٥(  (Geva 1989: 16)   
)٢٦(  (Greenberg 1990: 127)   



 ٤٩٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلية صالح اهلود

  ٢٠٠٤ ،)٢(١٨، اجمللد )اإلنسانيةالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 
  

لـم يعثـر خـالل    . الثانية والثالثة من العصر البرونزي القديم تينمأهوالً خالل المرحل
  .)٢٧(الحفريات األثرية في الموقع على دالئل تفيد بأن الموقع كان محصنا

تبلـغ  . يقع التل على الحافة الشمالية الغربية من بحيـرة طبريـا  . )كنيرت(تل العريمة  .٧
ألولى والثانية من العصـر  هكتار، وقد كان مسكوناً خالل المرحلتين ا ٦مساحته حوالي 

  .)٢٨(ومحصناً خالل المرحلة الثانية دون األولى قديمالبرونزي ال
تبلغ مساحتها . تقع الخربة الى الجنوب الغربي من بحيرة طبريا. )يرحبيت (خربة كرك  .٨

خالل المراحل الثالثـة األولـى مـن العصـر      ةهكتار، وقد كانت مسكون ٢١حوالي 
  .)٢٩(الل المرحلتين الثانية والثالثة بنظام تحصيني ضخمالبرونزي القديم ومحصنة خ

تبلـغ  . كم الى الشمال الشرقي من تـل المتسـلم  ١٣يقع حوالي . )شمرون(تل السامرة  .٩
الموقع لم يحفر بعد، ولكن المسوحات األثرية التي أجريـت  . هكتار ٢٠مساحته حوالي 

 لـى مـن العصـر البرونـزي    فيه تشير الى انه كان مأهوالً خالل المراحل الثالثة األو
  .)٣٠(القديم

تبلغ مساحته . )نعاموكي( قيمون كم الى الشمال من٢يقع حوالي . )تل قاشيش(تل قسيس  .١٠
تشير الحفريات األثرية الى أنه كان مأهوالً خالل المراحـل الـثالث   . هكتار ١حوالي 

  .)٣١(ثةاألولى من العصر البرونزي القديم ومحصناً خالل المرحلتين الثانية والثال
يقع على طريق تجاري قديم ربط السهل الساحلي بسهل مرج بـن  . )مجدو(تل المتسلم  .١١

كان مسكوناً خالل المراحـل األربـع للعصـر    . هكتار ٦وتبلغ مساحته حوالي  ،عامر
  .)٣٢(البرونزي القديم ومحصناً خالل المرحلتين الثانية والثالثة

                                                           

)٢٧(  (Yadin 1972:119-20)   
)٢٨(  (Fritz 1990: 4, 19-23)   
)٢٩(  (Hestrin 1993: 255-56)   
)٣٠(  (Portugali 1982: 172-87, Fig.2; 3b; 4b; 5b; Table 3)   
)٣١(   (Ben-Tor 1993: 1200-02)  
)٣٢(   (Kempinski 1989:108; Shiloh 1993: 1003-23)  



 “ خالل العصر الربونزي القدمي يف فلسطني االستقرارأمناط  ”ــــــــــــــــــــــــــ ٤٩٤ 

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤ ،)٢(١٨ ، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

تبلغ مسـاحته حـوالي    . ن تل المتسلمكم الى الجنوب الشرقي م٨يقع حوالي . تل تعنك .١٢
هكتار، كان مأهوالً خالل المرحلتين الثانية والثالثة من العصر البرونـزي القـديم    ٤.٥

  .)٣٣(ومحصناً خالل المرحلة الثالثة
كم الى ٤.٥كم الى الجنوب من خربة الكرك وحوالي ٢٣يقع حوالي . )بيت شان(بيسان  .١٣

هكتار، كان مأهوالً خـالل المراحـل    ٤.٥الي تبلغ مساحته حو. الغرب من نهر األردن
  .)٣٤ً(لم تشر نتائج الحفريات الى ان الموقع كان محصنا. الثالث األولى

 ٠.٨تبلغ مساحته حـوالي   . كم الى الجنوب من بيسان١٢يقع حوالي . )شالم(تل ردغه  .١٤
 (EBIC)ية هكتار، وقد كان خالل الفترة االنتقالية ما بين المرحلة األولى والمرحلة الثان

  .)٣٥ً(مأهوالً ومحصنا
، )٣٦(هكتار١١تبلغ مساحته حوالي . كم الى الشمال من بالطه٢٢يقع حوالي . تل دوثان  .١٥

وقد كان خالل المراحل الثالث األولى مأهوالً وخالل المرحلة االنتقاليـة والمـرحلتين   
  .)٣٧(الثانية والثالثة محصناً

كم الى الشـمال  ٢٠وحوالي  تل السامرةن كم الى الجنوب م٢٨يقع حوالي . فريتل المح .١٦
الموقع لم يحفـر بعـد،   . هكتار١٢تبلغ مساحته حوالي . الغربي من تل الفارعة الشمالي

  .)٣٨(ولكن نتائج المسوحات األثرية تشير الى انه كان مأهوالً خالل المرحلة الثانية
تبلـغ  . كم الى الجنوب الغربي من بيسـان ٤٣قع بالقرب من قرية جت وحوالي ي. جت .١٧

، ولكـن تشـير المسـوحات    مدفنينلم ينقب في الموقع إال في . هكتار٧مساحته حوالي 
  .)٣٩(األثرية الى انه كان مأهوالً خالل المرحلتين الثانية والثالثة

                                                           

)٣٣(   (Al-Houdalieh 1999: 3)   
)٣٤(  (Mazar 1993: 214-15)   
)٣٥(  (Eisenberg 1996:1 ; Eisenberg 1986: 96-7)   
)٣٦(   (Ussishikin 1993: 372)   
   (Free 1953: 16-8; Free 1958: 14-7, Fig. 3; Helms 1977:102-14)قارن   )٣٧(
)٣٨(  (Zertal 1992: 108-11)   
)٣٩(  (Gophna and  Portugali 1988: 25; Finklestien 1995: 58)   



 ٤٩٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلية صالح اهلود

  ٢٠٠٤ ،)٢(١٨، اجمللد )اإلنسانيةالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 
  

كم الى الشمال الشرقي من بالطـة علـى طريـق    ١١يقع حوالي . تل الفارعة الشمالي .١٨
تبلـغ مسـاحته حـوالي    . جبال السامرة تجاري قديم ربط منطقة نهر األردن مع منطقة

وقد كان مأهوالً خالل المرحلتين األولتـين ومحصـناً خـالل المرحلـة      )٤٠(هكتار٦.٥
  .)٤١(الثانية

تقع بالقرب من تقاطع الطرق المؤدية الى بيسـان، أريحـا، بالطـة،    . خربة المحروق .١٩
ثانيـة والثالثـة   هكتار، وقد كانت خالل المـرحلتين ال ٢.٥تبلغ مساحتها حوالي . ودامية

  .)٤٢(ةمأهولة ومحصن
 )تـل ابيـب  ( كم الى الشرق من تل الربيع١٢يقع حوالي . )آفق( راس العين/ كوردانة .٢٠

هكتـار وقـد كـان خـالل     ١٢تبلغ مساحته حوالي . )يركون( العوجا وبالقرب من نهر
  .)٤٣(األولى والثانية مأهوالً، ومحصناً خالل المرحلة  االنتقالية على األقل تينالمرحل

تبلـغ  . اللـد كم الى الجنوب الشرقي من مطار ٧تقع حوالي . )داليت( هخربة راس الدالي .٢١
 ةوقد كانت مأهولة خالل المراحل الثالث األولى ومحصـن ) ٤٤(هكتار٤مساحتها حوالي 

  .)٤٥(خالل المرحلة الثانية فقط
حـوالي  تبلغ مسـاحته  . كم الى الشرق من قرية بيتين٣يقع حوالي . )تل عاي(تل التل  .٢٢

وقد كان خالل المراحل الثالثة األولى مأهوالً وخـالل المرحلـة االنتقاليـة     ،هكتار١١
  .)٤٦ً(الثانية والثالثة محصنا تينوالمرحل

                                                           

)٤٠(  (de Vaux 1993: 433)   
)٤١(  (De Vaux 1956: 128-29; Chambon 1993: 435-36)   
)٤٢(  (Damati 1993: 929-30; Yeivin 1974: 259-60)  
)٤٣(  (Eitan; Beck and Kochavi 1993: 62-72)   
)٤٤(  (Gophna 1993:  318-19)   
)٤٥(  (Gophna 1996: 21)   
)٤٦(  (Callaway 1980: 18; Callaway 1993: 39-45)   



 “ خالل العصر الربونزي القدمي يف فلسطني االستقرارأمناط  ”ــــــــــــــــــــــــــ ٤٩٦ 

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤ ،)٢(١٨ ، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

 تبلغ مساحته. كم١٠يقع داخل مدينة أريحا، ويبعد عن البحر الميت حوالي . تل السلطان .٢٣
وقد كان خـالل المراحـل   هكتار، ٠.٥حوالي  التقريبية خالل العصر البرونزي المبكر

خـالل المـرحلتين الثانيـة     ضـخم الثالث األولى مأهوالً، وأحيط به نظام تحصـيني  
  .)٤٧(ةوالثالث

تبلغ مساحته . كم الى الجنوب الشرقي من مدينة الرملة٨يقع حوالي . )جيزر(تل الجزر  .٢٤
تـائج  لـم تشـر ن  . األولى والثانية مأهوالً تينهكتار وقد كان خالل المرحل١٣.٥حوالي 

  .)٤٨ً(الحفريات األثرية التي أجريت في الموقع على انه كان محصنا
وتبلـغ مسـاحته    )ثتل يرمو( خربة اليرموك يقع بالقرب من. )تل صفيت(صافي ال تل .٢٥

مواسم حفريات أثرية في الموقع، ولكـن نتـائج المسـوحات     لم تجرِ. هكتار١٥حوالي 
  .)٤٩(تين الثانية والثالثةاألثرية تشير الى انه كان مأهوالً خالل المرحل

 كم الى الشرق من البحر المتوسط ما بين اسـدود ٣.٥يقع حوالي . )تل بوران(الفاراني  .٢٦
مأهوالً خالل المراحل الـثالث   الموقع كان. هكتار ١٠ حواليعسقالن، وتبلغ مساحته و

  .)٥٠(األولى ومحصناً خالل المرحلة الثالثة فقط
كم الى الجنوب من القدس، وتبلغ مسـاحته  ٢٥الي يقع حو. )تل يرموث(خربة اليرموك  .٢٧

  .)٥١(مراحل الثالث األولىالكان مأهوالً ومحصناً خالل . هكتار١٦حوالي 
يقع الى الشرق من تل الحسي على طريق تجاري . )تل عراني(تل الشيخ احمد العريني  .٢٨

ـ . )٥٢(هكتـار ٢٤قديم يربط البحر المتوسط مع بيت جبرين، وتبلغ مساحته حوالي  ان ك
ومحصناً خالل المرحلة االنتقاليـة والمرحلـة    )٥٣(مأهوالً خالل المراحل الثالث األولى

  .)٥٤(الثانية فقط
                                                           

)٤٧(  (Kenyon 1993: 674-79)   
)٤٨(  (Seger 1988: 1-8; Dever 1993: 496-98)   
)٤٩(  (Gophna and  Portugali 1988:25; Finkelstein 1995: 58)   
)٥٠(  (Gophna 1992: 267-72, Fig. 2; 4)   
   (de Miroschedji 1993:661; de Miroschedji 1990: 51-60)قارن   )٥١(
)٥٢(  (Yeivin 1993: 417-18)  
)٥٣(  (Kempiniski 1993B:420-21)   
)٥٤(  (Kempinski 1993B: 68-9; Yeivin 1964: 56)   



 ٤٩٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلية صالح اهلود

  ٢٠٠٤ ،)٢(١٨، اجمللد )اإلنسانيةالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 
  

 لـم تجـرِ  . هكتـار ٦وتبلغ مساحته حوالي . يقع بالقرب من مدينة الخليل. راس التوارة .٢٩
مواسم حفريات أثرية في الموقع، ولكن نتائج المسوحات األثرية تشير الـى انـه كـان    

  .)٥٥( ومحصناً خالل المرحلة الثالثة ابتداًء من المرحلة االنتقاليةمأهوالً
كم الى الشمال الشرقي من مدينة غزة، وتبلغ مساحته حوالي ٢٦يقع حوالي . تل الحسي .٣٠

، ومحصـناً خـالل   )٥٦(كان الموقع مأهوالً خالل المراحل الثالثة األولـى  .هكتار١٠.٥
  .)٥٧(المرحلة الثالثة فقط

يقع على الحدود الشمالية من صحراء النقـب، وتبلـغ مسـاحته    . )ل حلفت(تل خويلفة  .٣١
الموقع كان مأهوالً خالل المراحل الثالثة األولـى ومحصـناً خـالل    . هكتار ٣حوالي 

  .)٥٨(المرحلتين الثانية والثالثة فقط
كم الى الشمال الشـرقي مـن بئـر    ٣٠يقع في صحراء النقب ويبعد حوالي . تل عراد .٣٢

وقد كان مأهوالً خالل المـرحلتين األولـى    )٦٠(هكتار١٠غ مساحته حوالي تبل. )٥٩(السبع
  .)٦١(والثانية، ومحصناً خالل المرحلة الثانية فقط

موقعاً من ٢٨وبذلك تضم قائمة المراكز السياسية التي تعود الى العصر البرونزي القديم 
موقعاً مـن   ٢٢وكذلك ، )١شكل ( (EBII)ومن المرحلة الثانية  (EBIC)المرحلة االنتقالية 

وقد تم تعيين هـذه المواقـع علـى الخـرائط فـي       .)٦٢( )٢شكل ( EBIII)(ة لثالمرحلة الثا
 .الصفحات الالحقة

                                                           

)٥٥(  (Ofer 1994: 99)   
)٥٦(  (Fargo 1993: 630-34)   
)٥٧(  (Bliss 1898: 24-30, Fig. 1, 2; Fargo 1993: 632; Ross 1979:14)   
)٥٨(  (Seger 1993: 533-34; Seger 1989: 75)   
)٥٩(  (Aharoni 1993B: 75)   
)٦٠(  (Amiran 1978: 2-3)   
)٦١(   (Amiran 1978: 11-13)   
  .المدن بسبب حفريات أثرية مستقبلية-على مجموع عدد هذه الدويالت طفيف قد يحدث تغير  )٦٢(
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 (CBIC-II)والثانية  ية المفترضة خالل المرحلتين األولىسالمراكز السيا  :)١(شكل 



 ٤٩٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلية صالح اهلود
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 (EBIII)المرحلة الثالثة  /المراكز السياسية المفترضة خالل العصر البرونزي القديم :)٢(شكل 
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ـ إذا تفحص المرء المساحة المتباينة لهذه المراكز السياسية فإنه يؤول الى االستنتاج  ان ب
حجم الموقع األثرى في فلسطين ال يمكن ان يكون الدال األكيد لتصنيف التجمعات السكنية الى 

الموقع او ذاك في نفـس  مواقع مركزية ومواقع تابعة، وإنما قد يعكس األهمية الوظيفية لهذا 
يبين الجدول التالي أعـداد المراكـز   و. المنطقة الموجود فيها، وبالتالي في المناطق المجاورة

  :السياسية مقارنة مع مساحتها
  هكتار ٢٠+ ١٩-١٦ ١٥-١٢ ١١-٨  ٧-٤  ٣-٠.٥
  موقع ٣٢  ٤  ٢  ٥  ٦  ٨  ٧

١٠٠  ١٢.٥  ٦  ١٥.٥  ١٩  ٢٥  ٢٢%  
  :التاليعند دراسة معطيات هذا الجدول يستنتج 

هكتار تقدر بحـوالي   ١١ان نسبة المراكز التي تنحصر مساحتها ما بين نصف هكتار و .١
  %.٣٤هكتار فاكثر تقدر بحوالي  ١٢، وبالتالي فان نسبة المراكز التي مساحتها %٦٦

ان مجموع مساحة المراكز السياسية تبلغ تقريباً نصف المساحة المأهولة، وبالتالي فـإن   .٢
  .مساحة المأهولة تشغله قرى زراعية تابعة لهذا المركز او ذاكالنصف الثاني من ال

  .هكتار١٩٠هكتار حوالي ١١تبلغ مساحة مجموع المراكز التي هي أكثر من  .٣
  .هكتار١١٥هكتار حوالي ١٢تبلغ مساحة مجموع المراكز التي هي اقل من  .٤
  .هكتار١٢ان مساحة ما يقرب من ثلثي المراكز السياسية كانت اقل من  .٥

ياب المصادر الكتابية في فلسطين خالل األلف الثالثة قبل الميالد فإنه في غاية بسبب غ
الصعوبة تحديد المبادئ التي استندت عليها العالقات السياسية ما بين إدارة هذه المراكز من 

وفي هذا المضمار يمكن . جهة وما بينها وبين القرى الزراعية المحيطة بها من جهة اخرى
ان إدارة مركزين او اكثر في نفس المحيط مع القرى المجاورة قد  :ولىطرح فرضيتين؛ األ

 ،حلفاً سياسياً وعسكرياً يقي هذه المراكز من التهديدات الداخلية والخارجيةفيما بينها أبرمت 
تحت لواء حاكم واحد متنفذ في  ياًسياس اًخاصة ان فلسطين في هذه الفترة لم تشهد توحيد
اما الفرضية . )٦٣( )٤ - ٣شكل (الخ …المجاالت السياسية، االقتصادية، االجتماعية، األدبية

الثانية فتنص على ان كل مركز سياسي مع القرى المحيطة قد شكل وحدة سياسية منفصلة 
باً متعددة قد وهذه الفرضية تؤدي الى االستنتاج بأن نزاعات وحرو. عن المراكز األخرى

 .نشبت بين هذه المراكز طمعاً من القوي منها لفرض سيطرته على مساحة واسعة

                                                           

  (Finkelstein 1995: Fig 1-2)قارن   )٦٣(
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المفترضة ما بين دويالت المدن خالل المرحلة األولى ج والمرحلة الثانية  المناطقتقسيم  ): ٣(شكل 

 (EBIC –II)من العصر البرونزي القديم 
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تقسيم المناطق المفترضة ما بين دويالت المدن خالل المرحلة الثالثة من العصر البرونزي  :)٤( شكل
  .(EBIII)القديم 



 ٥٠٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلية صالح اهلود

  ٢٠٠٤ ،)٢(١٨، اجمللد )اإلنسانيةالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 
  

إذا كانت الفرضية األولى هي األقرب الى الصحة، فانه من المعتقد ان فلسطين خالل 
وحسب  .تحالفات سياسية رئيسة على األقل ةهذه الفترة الزمنية كانت تشهد وفي آن واحد ثالث

 : الطبيعة الجغرافية فانه من الممكن تقسيم هذه المراكز بتحالفاتها السياسية كالتالي

EBIII EBIC- II  
تحالف 
  الجنوب

تحالف 
  الوسط

تحالف 
  الشمال

  تحالف الشمال  تحالف الوسط  تحالف الجنوب

  تل القاضي   خربة كرك  تل التل  تل القاضي  خربة كرك  تل التل
  سقد  تل السامرة  تل السلطان  سقد  ةتل السامر  تل السلطان

  تل القدح  قسيس  كوردانة  تل القدح  قسيس  صافيلتل ا
   خربة المشيرفة  تل المتسلم  راس الدالية   المشيرفة  تل المتسلم  خربة اليرموك

  كابري   بيسان  تل الجزر  كابري  بيسان  تل خويلفة
  معونة  تل ردغة  تل اصافي    تعنك  الحسي
  تل العريمه  دوثان  ليرموكخربة ا    دوثان  الفاراني

    المحيفر  احمد العريني    جت  راس التوارة
    جت  تل خويلفة    المحروق  
    الفارعة الشمالي  عراد      

ولتغليب إحدى هاتين الفرضيتين على األخرى، فانه من الضـروري دراسـة تـاريخ    
عـن التـدمير   الناتجة  الترابية االستيطان لكل مركز على حده، والتركيز على تحديد الطبقات

وتشير نتائج مثل هذه الدراسة الى ان بعض المراكز قد دمر امـا جزئيـاً او   . بفعل الحروب
كز المحاذية وفي نفس المنطقة لم يلحق به الخراب النـاتج  اكلياً، بينما البعض اآلخر من المر

معـاش  وهذا يدعو الى االستنتاج بان الفرضية الثانية هي األقرب الى الواقع ال. حروبالعن 
  : لى العديد من األدلة، أهمهاإآنئذ، وذلك استناداً 

وتـل  الفارعة الشـمالي   المحيفر،) من حلف الشمال المفترض( وتل العريمهان معونة  .١
من حلـف الجنـوب   ( وتل الجزر كوردانةوعراد، ) من حلف الوسط المفترض( ردغه
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إذا . ادى الى هجرانهـا تم تدميرها بشكل كامل مع نهاية المرحلة الثانية مما ) المفترض
فـي حلـف سياسـي     اًلتي لحق بها الخراب والتدمير جـزء كان كل من هذه المراكز ا

األمر الـذي أدى   ،وعسكري، فإن سؤاالً يطرح نفسه، لماذا هذه بالذات تم الهجوم عليها
  .الى تدميرها ومن ثم هجرانها، بينما المراكز المحاذية لها لم تدمر ولم تهجر؟

. ، الفارعة الشـمالي والمحيفـر  تل ردغهز تعنك بوقت قصير قبل انهيار تم إنشاء مرك .٢
لهجوم عسـكري،    (EBIIIA)وبينما تعرض هذا المركز في النصف الثاني من مرحلة

األمر الذي أدى الى تدميره وبالتالي الى هجرانه، استمرت المراكز األخـرى المحاذيـة   
  .على األقل (EBIIIB)حتى نهاية المرحلة الثالثة 

قد فقدتا أهميتهما السياسـية مـع بدايـة     والشيخ احمد العريني راس الداليةفي حين ان  .٣
، فإن المراكز األخرى المحاذية لهما قد حافظت علـى أهميتهـا   (EBIII)المرحلة الثالثة

 الفـاراني (عالوة على ذلك فقد تم إنشاء مركزين جديـدين  . حتى نهاية المرحلة الثالثة
والشـيخ احمـد    راس الداليـة وبعد فقدان  ،مير عراد وهجرانهامباشرة بعد تد) والحسي
  .ألهميتهما السياسية العريني

في حين ان أريحا تعرضت مراراً لهجمات عسكرية أدت الى إلحاق اضرار متباينة في  .٤
  .نسيجها المعماري، فإن المراكز المجاورة لها لم تتعرض لمثل هذه الهجمات إال نادراً

، فان مركز الحسـي  ) (EBIIIAف لتدميرين منفصلين خالل الـلَبينما تعرض مركز َح .٥
دون ان يتعرض لهجوم عسـكري   (EBIIIB)بقي حتى فترة قصيرة قبل بداية مرحلة 

، استمر فـي حلـف   (EBIIIB)وبينما تم هجران الحسي في النصف األول من . مدمر
  .وجود مركز قوي ومتطور جداً

المدن يستنتج بأن فلسطين قـد  -سية او الدويالتاعتماداً على نتائج دراسة المراكز السيا
شهدت تغيراً ملحوظاً في توزيع مراكزها السياسية خالل هذه الفترة الزمنية، والتـي يمكـن   

  :تلخيصها كالتالي
والمرحلـة  ) (EBICتم التحكم في منطقة غربي نهر األردن خالل المرحلة االنتقاليـة   .١

، تل العريمه، تل القدح، س، قدتل القاضي :من تسعة مراكز سياسية، هي(EBII) الثانية
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) EBIII(وفي المرحلة الثالثـة  . وتل السلطان، المحروق تل ردغه، سان، بيخربة كرك
خربـة  ، تل القـدح ، س، قدتل القاضي: تم التحكم بها من خالل سبعة مراكز فقط، وهي

الى  عريمهتل الويشير الوضع الجديد الناتج عن تدمير . ، المحروق واريحاسان، بيكرك
وكذلك الحدود الجنوبية لمنطقـة   خربة كركان الحدود الشمالية لمنطقة النفوذ السياسي ل

قد تضاعف خالل المرحلة الثالثة مقارنة مع  مساحتيهما خالل  لتل القدحالنفوذ السياسي 
خـالل  سـان  باإلضافة  الى ذلك يمكن االفتراض ان مركز بي). EBII(المرحلة الثانية 

تـل  ثالثة قد سيطر على كل او معظم منطقة النفوذ التي كانت تابعة لمركـز  المرحلة ال
  .ردغه

) شمال الكرمـل (ان منطقة شمال سهل مرج بن عامر ومنطقة السهل الساحلي الشمالي  .٢
، خربة المشـيرفه : كانت خالل المرحلة الثانية تحت سيطرة أربعة مراكز سياسية، هي

معونة مع نهاية المرحلة الثانية تـرك المجـال   ان تدمير . وتل السامرةكابري، معونة 
لالعتقاد بأن الحدود الجنوبية لمنطقة النفوذ السياسي لمركز كابري والحـدود الشـمالية   

  ). EBIII(قد امتدت خالل المرحلة الثالثة  تل السامرةلمنطقة النفوذ السياسي لمركز 
انت خالل المرحلة ك نابلسان جنوب وغرب منطقة سهل مرج بن عامر، وكذلك منطقة  .٣

، دوثـان،  تل المتسلم، قسيس: مراكز سياسية، هي ةتحت سيطرة ست (EBIC)االنتقالية 
بعد تدمير الفارعـة الشـمالي والمحيفـر وفقـدانهما     . المحيفر، الفارعة الشمالي وجت

ألهميتهما السياسة مع نهاية المرحلة الثانية وبروز تعنك مع بداية المرحلة الثالثة كقـوة  
ة واضحة المعالم، فانه من المؤكد ان المنطقة التي تقع ما بين هذه المراكز قد تـم  سياسي

ومـن  . إعادة رسم حدودها من جديد بما يتالئم وقوة المراكز السياسية في ذلك المحـيط 
  : ان اعادة توزيع الحدود على ضوء التغيرات قد جرت كالتالي المرجح

تعنك مع بداية المرحلة الثالثـة علـى   زيادة مساحة منطقة النفوذ السياسي لمركز  .أ 
. وعلى حساب الحدود الشمالية لمركز دوثـان  ،لتل المتسلمحساب الحدود الشرقية 

ومن المفترض ان هذين المركزين قد استعادا حدودهما بعد تدمير وهجران تعنـك  
  .(EBIIIA) مع نهاية المرحلة الثالثة أ 
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الية، إال ان منطقـة نفوذهـا   من حـدودها الشـم   اًبالرغم من خسران دوثان جزء .ب 
  .السياسي قد زاد على حساب المحيفر والفارعة الشمالي بعد تدميرهما وهجرانهما

حدوده الشمالية بعـد هجـران الفارعـة     تليس من المستبعد ان المحروق قد زاد .ج 
  .الشمالي

ليس من الواضح حتى هذه اللحظة، إذا ما تغيرت حدود جات خالل المرحلة الثالثة  .د 
(EBIIIB)، او بقيت على ما كانت عليه خالل المرحلة السابقة.  

ن شـرقاً والحـدود   دان المنطقة الواقعة ما بين الحدود الغربية لمنطقة نهـر االر  .ه 
الجنوبية لمنطقة السامرة شماالً وصحراء النقب جنوباً والبحر المتوسط غرباً كانت 

، كوردانـه : هي تحت سيطرة تسعة مراكز سياسية، (EBII)خالل المرحلة الثانية 
الشـيخ احمـد   ، صـافي لتـل ا ، خربة اليرموك، تل الجزر، تل التل، راس الداليه

فقـد تعـرض    (EBIII) ومع بداية المرحلة الثالثـة . وعراد تل خويلفه، العريني
  :  أهمها التوزيع السياسي لمراكز هذه المنطقة لتغيرات كثيرة،

وعراد قد هجر او فقد  ينيالشيخ احمد العر، راس الداليه، كوردانهان كل من  .أ 
  .أهميته السياسية بعد تعرضه لهجوم عسكري

اكتسب كل من بوران والحسي أهميه سياسية بارزه، وبالتالي فقد صنفا ضمن  .ب 
  .المراكز السياسية المهمة ذات مناطق نفوذ

  .تم إنشاء راس التوارة مع بداية المرحلة الثالثة كمركز بمنطقة نفوذ سياسي .ج 
إعادة توزيع المراكز السياسية في هذه المنطقة مع بداية المرحلة الثالثة ان التغيرات في 

  :كالتاليمن المرجح ان تكون قد أدت بالضرورة الى إعادة رسم الحدود الفاصلة بينها، والتي 
كانت  قد سيطر على جزء كبير من مناطق النفوذ السياسي التي تل التلمن المحتمل ان  .١

وبذلك فان حـدوده الجديـدة   . وراس الداليه تل الجزر، نهكورداباألصل تابعة لكل من 
  .تكون قد وصلت الحدود الجنوبية لكل من دوثان وجت شماالً والبحر المتوسط غرباً
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الجنوبية الشرقية لمركز  هالجزء من حدود خربة اليرموكعلى الرغم من احتمالية فقدان  .٢
الذي  تل الجزردت على حساب الجديدة قد امت هاراس التواره فإنه من المرجح ان حدود

  .دمر وهجر
، فإنه الفارانيلجزء من حدوده الغربية لمركز  صافيلتل اعلى الرغم من احتمالية فقدان  .٣

والشيخ احمد  تل الجزرمن المرجح ان حدوده الشمالية والجنوبية قد امتدت على حساب 
  .العريني

الشيخ ي كانت تابعة لمركز من المحتمل ان الحسي قد سيطر على معظم منطقة النفوذ الت .٤
وراس  تـل خويلفـه  كما أنه من المرجح ان . بعد فقدانه أهميته السياسية احمد العريني

 .التواره قد تقاسما منطقة النفوذ التي كانت تابعة لمركز عراد

وفي النهاية يمكن القول ان توظيف األسلوب االحصـائي لدراسـة انمـاط االسـتقرار     
عمال االثرية قد ساعد في فهم المتغيرات الديمغرافيـة، االقتصـادية   باالعتماد على نتائج اال

وقد اشارت نتائج البحث الى ان معظم . والسياسية خالل العصر البرونزي القديم في فلسطين
السكان في المرحلة االولى من هذا العصر قد سكنوا قرى صغيرة الحجم نسبياً في غالبيتهـا  

نهاية هذه المرحلة وبداية المرحلة الثانية تـم هجـران   ومع . دون وجود نظام سياسي واضح
وقد ادى مثل هذا الحدث الى . نية اخرىاقع ليستقر افرادها في تجمعات سكعدد كبير من المو

يادة عدد سكان بعض التجمعات وبالتالي زيادة المساحة المأهولة وتعقيد التركيبة االجتماعيـة  
اسي عرف بالمدينة الدولة يقـوم الملـك او الحـاكم    فيها، االمر الذي ادى الى نشوء نظام سي

ان عـدد  . بموجبه بادارة مدينته بشكل مستقل وبمعزل عن النظم السياسية في المدن المحيطة
المدن التي كانت تشكل مراكزاً سياسية خالل المرحلتين الثانية والثالثة لم يكن ثابتـاً، وذلـك   

وبالقضاء على النظام السياسي في اي مـن  . بسبب الحروب الداخلية التي نشبت بين جيوشها
. حكام المدن المنتصرة يقومون باعادة تقسـيم منـاطق النفـوذ   / المدن المهزومة كان ملوك

وبانهيار نظام المدينة الدولة مع نهاية المرحلة الثالثة من العصر البرونزي القديم فقد تراجـع  
  .رعوي وبعمارة بسيطةعدد التجمعات المأهولة وساد نمط حياة جديد باقتصاد 
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