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 ةعروبة�فلسط%ن:�دراسة�تحليلية�تاريخي

  

  ب.�ب.� جعفر�الصادق

  ،�ك>;Pقسم�اللغة�العربية،�كلية�مهاراجاس،�إرناك�مأستاذ�مساعد،��

  مقدمة

��
�ف �ا-عاصر. �العالم �تواجهها �ال°� �القضايا �أهم �من �فلسط>ن �قضية تعد
�واجتماعية� �وتاريخية �واقتصادية �ودينية �سياسية �أبعاد �ذات �معقدة قضية

�بش �الفلسطينية �القضية �ترتبط �الصهيونية�وثقافية. �بنشوء �جذري كل
�ومع� �ا-نطقة. �أحداث ��ي �الك`;ى �الدول �ودور �فلسط>ن �إ«ى �ال¾�ودية والهجرة
ذلك�تنت
��ا-ناقشات��ي�قضية�فلسط>ن�إ«ى�أسماء�فلسط>ن�القديمة�وسكا�Éا�

فالحجج�القاطعة�ت`;هن�أن�جذور��سماء�القديمة�والسكان��وائل� �وائل.
� �إ«ى�تصل�إ«ى�السامية�والعروبة. �السامي>ن�هاجروا وردت�الدPئل�البارزة�Èن

 وهم�الذين�أول�من�استوطن��ي�فلسط>ن.�،فلسط>ن�قبل�آPف�من�السن>ن

�يثبت� �التاريخ �فإن �عربية، �أم �سامية �العربية �الجزيرة �من ��و«ي �الهجرات �كون �التفس>;��ي �اختلف �إن "أما
�إسرائيل�أو�الع`;اني>ن�إل¾�ا،�وأولها�وجود�قبائل�وأقوام�من�العرب�كانت�ع�ى�أرض�فلسط>ن�قبل�م� يء�ب��

  فأسماءها�القديمة�تثبت�جذورها�العربية�وتؤكد�ال�;اث�العربي��ص�ي.��).١(العمالقة"

  العروبة�والسكان�3وائل

�منذ� �والفلسطينيون �الكنعانيون �يسك�Õا �كان �فقد �(فلسط>ن)، �الب�د �هذه �عروبة �عن �يحدثنا �التاريخ "فإن
وقد��،قبل�ا-ي�د�٢٥٠٠حدثنا�التاريخ�أن�الكنعاني>ن�جاؤوا�إ«ى�هذه�ا-نطقة�حوا«ي��عام�وي�–أقدم�العصور�

�ف¾�ا �الكنعانيون �أقام �لقد �نفسها، �التوراة ��ي �ورد �ما �كمثل �كنعان �أرض �التاريخ �حضارة��،أسماها وأنشئوا
�الرافدين�،مزدهرة �وادي �إ«ى �وفدت �ال°� �ا-تتالية �العربية �ا-وجات �شأن �ذلك ��ي �وجنو§�ا��شأ�Éم �سوريا وإ«ى

ذكر��ي�التاريخ�عما�يعرف�بال¾�ود�بعشرات�القرون�يوأن�فلسط>ن�كانت�قبل�أن��،"فلسط>ن"�بطبيعة�الحال
  ).٢(مأهولة�بشعوب�عربية�تنحدر�من�العمالقة�ومن�الشعب�الكنعاني�العربي"

ن�والحويون�والعمالقة�كان�الكنعانيون��ي�فلسط>ن�ينقسمون�إ«ى�قبائل�متعددة.�م�Õا�اليبوسيون�والعناقيو 
والفرزيون.�كما�سكنت�القبائل�الكنعانية��ي�فلسط>ن�سكنت�ف¾�ا�عرب�آخرون�وم�Õم��موريون�والرفائيون�

جدهم��ع�ى.�وكانت�’ يبوس‘اليبوسيون�دعوا�بذلك�نسبة�إ«ى��و�موريون�وا-دينيون�والفينيقيون�وا-عينيون.
� �مدينة ��ي �و’ يبوس‘منازلهم �الجنوبي��’يبوس‘وحولها. �الجبل �ع�ى �أقيمت �الكنعاني، �العربي �القدس هو�اسم

والعناقيون�كانت�مÂåلهم�تمتد�من�جنوب�الخليل�إ«ى�’. جبل�صهيون ‘الغربي�من�القدس�ويعرف��اليوم�باسم�
� ��ي �فأقاموا �الساحل �بعضهم �ونزل �نابلس�’.غزة‘القدس. ��ي �منازلهم �كانت �شمال��،والحويون ��ي �انتشروا ثم

من�أعمال�مرجعيون��ي�’ دب>ن‘أهم�مد�Éم�ويرجح�أ�Éا�’ عيون ‘ل�الشيخ�وجبل�لبنان.�وكانت�فلسط>ن�ح°�Ãجب

                                                           
دار االستقرار -)١٩١٧( القضية، الشعب، احلضارة، التاريخ السياسي من عهد الكنعانيني حىت القرن العشرين بيان نويهض احلوت، فلسطني:  ١

 ٥٠- ص-١٩٩١-،  ١-للدراسات والنشر، بريوت، ط
 .٧-ص-املرجع السابق   ٢
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وÑي�معروفة��’ مدينة�الغابات‘بمع��Ã’ قرية�بعاريم‘وأنشئوا��،جنوبي�لبنان.�وقد�نزل�فريق�م�Õم�شما«ي�القدس
  ي�من�القدس.��ع�ى�مسافة�ثمانية�أميال�للشمال�الغرب’ أبو�غوش‘اليوم�باسم�قرية�العنب�أو�قرية�

���ßرا�� �و�ي �فلسط>ن �جنوبي ��ي �تقع �ب�دهم �وكانت �الط`;ي. �قال �كما �واحد، �شعب �والكنعانيون العمالقة
الذين�كانوا�يقطنون�’ الجشوري>ن‘و’ الجرازي>ن‘لعل’. سيناء‘و�ي�’ الب�;اء‘الكائنة�إ«ى�الغرب�والشمال�الغربي�من�

� �وقت�ما،��را���ßالواقعة�ب>ن�جنوبي�فلسط>ن �العمالقة.��ي �العرب�يعودون�بنس��م�إ«ى�هؤPء ومصر�وب�د
� �جرزيم‘والظاهر�أن �’ جبل �إ«ى �نسبة �بذلك �دéي �نابلس �مدينة �عل¾�ما �ا-قامة �الجبل>ن الذين�’ الجرزي>ن‘أحد

�هناك� �وعمر��ا،�بدليل�أن �ب�د�نابلس �كما�أن�جماعة�أخرى�من�العمالقة�نزلت نزلوه��ي�العصور�السالفة.
والعمالقة�هم�أصل�العرب�القدماء،�أي�العرب�البائدة.�وقد��).١(’جبل�العمالقة‘وكان�يدéي��جب��نسب�إل¾�م

�وهو� �ا-ضري، �اللسان �لسا�Éم �وكان �ففلسط>ن. �سيناء �مصر�إ«ى �من �موط�Õم �وامتد �الحجاز، �شمال سكنوا
 Dالب�د.�وتنتسب�كل�القبائل�ال°��بادت�قبل��Ã°س�م�إ«ى�أرم�بن�لسان�كل�العرب�البائدة�ال°��تفرقت��ي�ش

سام�إ�Pالعمالقة�فينتسبون�إ«ى�أخيه�Pوذ�بن�سام.�يرجح�أن�مدينة�العمالقة�الرئيسية�كانت��ي�منطقة�ب&;�
السبع.�ومن�الثابت�أ�Éم�امتلكوا�العديد�من�ا-دن�والقرى،�وكانوا�شعبا�مزارعا.�و�ي�منطقة�نابلس�اليوم�جبل�

ماء�إ«ى�العمالقة�كان�انتماء�عز�ومجد،�وكان�ذكرهم�ما�كان�حيا�ومما�Pشك�فيه�أن��نت�،يدéى�جبل�العمالقة
�بن� �عمرو �قاله �ما �الشام" �"فتوح �كتابه ��ي �ذكر�الواقدي �وقد �Dس�مية. �العربية �الفتوحات �أيام ��ذهان �ي

فإن��ثار��).٢(العاص�لقسطنط>ن�بن�هرقل�قبل�فتح�قيسارية�عن�أجداده�العمالقة،�وحق�العرب��ي�الب�د
استخرجت�من�جوف��رض�ما�ب>ن�الفرات�ودجلة�ت`;هن�ع�ى�أن�أو«ى�الهجرات�السامية�قد�بدأت�بنحو�ال°��

خمسة�آPف�من�السن>ن�من�مي�د�ا-سيح،�ع�ى�أن�هذه��كتشافات�يجب�أن��Pتنفي�فكرة�وقوع�هجرات�
  �).٣(سامية�أخرى�قبل�هذا�التاريخ

 أسماء�فلسط%ن�القديمة

سط>ن�طوال�تاريخها�العريق�يتضح�بج�ء�أن�العروبة�الفلسطينية�قد�امتلكت�ومن�خ�ل�استقراء�أسماء�فل
�Ã°ا��ي�يوم�من��يام�ح�Õوقد�أطلقت�شعوب�كث>;ة��يوم.الهذه�البقعة�من��رض�ع`;�العصور،�ولم�تنقطع�ع

شما«ي�لهذه��رض�أسماء.�ولعل�أقدم�أسماء�هذه��رض�هما�اسما:�خارو�(للجزء�الجنوبي)�ورتينو�(للجزء��ال
وتوجد�أول�إشارة�إ«ى�هذه�التسمية�’ كنعان‘أو�’ بـأرض�كنعان‘ثم�سميت�).�٤()�الذين�أطلقهما�قدماء�ا-صري>ن

� �حفريات �العمارنة‘�ي �هذه�’ تل �تذكره �الذي �و�سم �ا-ي�د. �قبل �عشر�قرنا �خمسة �إ«ى �أصلها �يرجع ال°�
ذه�الحفريات�§�ذا��سم�إ«ى�الب�د�الواقعة�غربي�وأشارت�ه�.’كنعان‘صله�أو ’ كيناهنا‘أو�’ كيناÑي‘الحفريات�هو�

�و �سوريا. �ف¾�ا �بما �بعد��’كنعان‘�Éر��ردن �ال¾�ود �أن �رغم �هذا �الب�د، �هذه �التوراة �تذكر�به �الذي هو��سم
� �لغ�Úم ��ي �الب�د �هذه �يسمون �بدؤوا �قد �كانوا �فلسط>ن �إسرائيل‘غزوهم �جزءا�’ بأرض ��ردن �شرtي وسموا

� �وبح>;ة�ط`;ية�’ رائيلارتزاس‘منفص��عن �و�Éر��ردن �البحر�غربا وكنعان�كما�جاء��ي�كتاب�"العدد"�يحددها
نسبة�إ«ى�’ بأرض�كنعان‘وقد�عرفت�فلسط>ن��ي�التاريخ�القديم�).�٥(شرقا�وخط�يم���äشما�Pمن�تلك�البح>;ة

ق.م�أو��٢٥٠٠ام�القبائل�الكنعاني>ن�ال°��استقرت�ف¾�ا�إثر�إحدى�الهجرات�من�جزيرة�العرب�إ«ى�الشمال�ع
ق.م،�حينما�غز��ا�القبائل�الكريتية��١٢٠٠وظلت�فلسط>ن�تسم�Ãأرض�كنعان�ح°�Ãعام��).٦(قبل�ذلك�بقليل

                                                           
       ٣٩٩ص-م ، ١٩٩١طبعة جديدة -هلدى، كفرقرعمصطفي مراد الدباغ،  بالدنا فلسطني، اجلزء األول، القسم األول، دار ا   ١
 ٥٢-٥١-احلضارة، التاريخ السياسي من عهد الكنعانيني حىت القرن العشرين، بريوت، ص الشعب، القضية، بيان نويهض احلوت، فلسطني:    ٢

 ٣٧٩-م ، ص١٩٩١ديدة طبعة ج-مصطفي مراد الدباغ،  بالدنا فلسطني، اجلزء األول، القسم األول، دار اهلدى، كفرقرع   ٣
 ١٥- بريوت ص-دار النفائس-تاريخ فلسطني القدمي منذ أول غزو يهودي حىت آخر غزو صلييب -ظفر اإلسالم خان   ٤
 ١٦-املرجع السابق، ص   ٥
 ٢٩.-ص ١٩٩١-١-ط-لبنان-مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت-تارخيا وعربة ومصريا،  شفيق الرشيدات، فلسطني:   ٦
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� �ب>ن �شواط'�ا �ع�ى �’غزة‘و’ يافا‘واستقرت �باسم �ا-نطقة �تلك �فسميت �القبيلة�’ فلسط>ن‘، �اسم �إ«ى نسبة
�الب�  �سكان �الكنعاني>ن �مع �الكريتيون �اندمج �أن �وبعد �والتعامل،�الكريتية. �بال�Âاوج �ف¾�م �وذابوا ��صلي>ن د

� �اسم �الكنعانيون.’ فلسط>ن‘أطلق �يسك�Õا �كان �ال°� �والداخلية �الساحلية ��ßرا�� �جميع �ط�ى� ع�ى وقد
�من� �كلهم �الزمن �مع �الب�د �سكان �وأصبح �ال�Õاية، ��ي �فلسط>ن �ع�ى �عنصر�الغالبية، العنصر�الكنعاني،

 ���).١(الكنعاني>ن�العرب

� �اسم ��’بالست>ن‘أما �فنطقوه �العرب �عربه �يسكن�’) فلسط>ن‘(الذي �كان �الذي �الشعب �اسم �من فهو�مشتق
’ ب�ستو‘ولعل�أول�إشارة�إ«ى�هذا�هو��سم�’. الفلتينيون ‘السهول��الشمالية�والجنوبية�من�فلسط>ن،�ويسم��

تيا�أي�ساحل�الشام�ح>ن�أشار�بذلك��سم�إ«ى�ساحل�فلس’ أداد�ن>;اري�الرابع‘الذي�أطلقه�ا-لك��شوري�
�Dم`;اطور� �صك �ح>ن �الب�د �ع�ى �"بالست>ن" �اسم �أطلق �وÈول�مرة �الفلستينيون. �يسكنه �كان �الذي الجنوبي

م،�وبذلك�أعطاها�الصفة�٧٠هذا��سم�ع�ى�نقوده�ال°��أصدرها�عقب�قهر�الثورة�ال¾�ودية�سنة�’ فسباسيان‘
’. الفلستيني>ن‘أو�’ البلشتىم‘ع�ى�ب�د�’ العهد�القديم‘الرسمية�Èول�مرة،�رغم�أن�هذه�الكلمة�ظلت�تطلق��ي�

�ع�ى� ��سم �هذا �إط�ق ��ي �بدؤوا �الذين �هم �Dغريق �وكان �فينيقية. �جنوبي �الساحلية �ا-نطقة Ãبمع�� وذلك
��ي�عهد�ه>;ودوتس� Ã°أن�كان�مخصصا�للسهول�الساحلية.�وح� ’  أبي�التاريخ‘الجزء�الداخ�ي�من�الب�د�بعد

�والذ٤٢٥-�٤٨٤( �وبلي��(م) �بطليموس �مثل �الك�سيكي>ن �الكتاب �من �تبعوه �الكلمة�٧٩-٢٣ين �هذه �كانت م)
�العربية �الصحراء Ã°ح� �الب�د �من �والداخ�ي �الساح�ي �الجزئي>ن �من �كل �ع�ى �تطلق �الرأي��).٢((بالست>ن) إن

رست�التقليدي�السائد�ما�يزال�يتمسك�بأن��سم�(فلست)�يعود�إ«ى�أحد�أقوام�(شعوب�البحر)�ا-سم�Ã(ف
�وانه�هو�نفسه�ا-سم���ي�التوراة�(فلشت�او�فلشتىم)�رغم� ��Pي�فلسط>ن�و��Pي�أي��نه�لم�يع½;�أاوفلست)

مكان�آخر�ع�ى�أي�نقش�يعود�إ«ى��خرين�الذين�يقال�ع�Õم��ي�الخطاب�الكتابي�بأ�Éم�جاؤوا�من�كريت،�أي�
منذ�القديم�ع�ى�تلك�’ فلسط>ن‘اسم��وأطلق�).٣(إ�Éم�هم�من�(شعوب�البحر)�ا-ذكورين��ي�النقوش�ا-صرية

ا-نطقة�ال°��تقع��ن�ب>ن�لبنان�من�الشمال�وخليج�العقبة�ع�ى�البحر��حمر�من�الجنوب�وب>ن�ساحل�البحر�
 ورغم�أن�).٤(�بيض�ا-توسط�وسيناء�من�الغرب�ومجرى��Éر��ردن�والبحر�ا-يت�ووادي�عربة�من�الشرق 

)� �Ñي �مختلفة �صيغا �يوظف �القديم �(هفلس°�)(هفلستيم)،عهد �رديفها� (فلستيم)�فلست)، �يكون �أن ووجب
و(فلسطي>ن؟)�ع�ى��التوا«ي،��بالعربية�(فلسة،فلسه،فلسط)،�،(الفلسة،الفلست>ن،الفلسط>ن؟)،�(فلست>ن؟)،

فان�ال�;جمات�العربية�الحديثة�للكتاب�ا-قدس�تنقل��سم�بصيغة�واحدة��.للدPلة�ع�ى�ج>;ان�أقوام�التوراة
�(ال � � ��).٥(فلسط>ن)Ñي �ومؤرخوهم �جغرافيو�العرب �وطاء�’ فلسط>ن‘ذكرها �الس>ن �وسكون �الفتح بالكسر�ثم

مهملة�وأخره�نون".�وأما�الدكتور�جورج�بوست�فقد�ذكرها��ي�مؤلفه�"قاموس�الكتاب�ا-قدس"�بفتح�الفاء�
اء�أرا���ßفلسط>ن�ع�ى�تدل��بحاث�ا-ذكورة�حول�أسم).�٦(وال�م�أو�بكسرهما.�والرأي��ول�هو�ا-عول��عليه

�والصهيوني>ن� �ا-ستعمرين �دعاوي �وأن �ا-نطقة �هذه ��ي ��وائل �السكان �وأ�Éم �ولغ�Úم �العرب �إ«ى �تنتم� أ�Éا
  باطلة�تافهة.

                                                           
 ٢٩.-ع السابق، صاملرج   ١
  ١٩-١٨- ص- دار النفائس، بريوت - ظفر اإلسالم خان، تاريخ فلسطني القدمي منذ أول غزو يهودي حىت آخر غزو صلييب.    ٢
 .٥٣-ص-م٢٠٠٠-الطبعة األوىل-لبنان- زياد مىن، مقدمة يف تاريخ فلسطني القدمي، بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم، بريوت   ٣
 ٢٩.-ص ١٩٩١-لبنان-وعربة ومصريا، شفيق الرشيدات، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوتفلسطني، تارخيا    ٤
 ٥٤-٥٣-ص-م٢٠٠٠، ١-زياد مىن، مقدمة يف تاريخ فلسطني القدمي، بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم، بريوت، لبنان، ط   ٥
 ١٥ص. -م١٩٩١طبعة جديدة -هلدى،  كفرقرعدار ا-مصطفي مراد الدباغ، بالدنا فلسطني، اجلزء األول، القسم األول   ٦




