
 الكنعانيون )الفينيقيون(:
يعددالكنعاعددناين لودد لانكعدد لكنرددعنالكنعهايدد لكن ددرلاددن هسل ندد ل ددنهينلودد لن دد لرددا ل
ل زيددهالكنعددهالوددرلانك دد لكلنددبلكنلنندد،لوادد لكنودديماللنا  ددنكلأدداالوونندد لوددا للودد لاردد هان 

نكنعاعددددناين لهلنايددددهنسلن ه ددددنصلناهنكالنان نهيددددسللحاددددهن لنياددددنصلنأعددددنلن ددددياكلن ددددنل
لا لد للاونلعاعناينلكن نح لوقالورلكنحهال اللاونأًنلأ لااف  ملو ننون لا اع ملالليه ان 

ألددي ملكنيناددن ل  ددوي لكنفيايقيددي للنوددالوددنهصلكنفيايقيددن لو ادد لكن  ددنهال ددفلهًكلاوددنوع ملكن  هكوددرل
لللكنو ن  .كح لكناحهلكنو ننهلن نل

نيدددهيلايدددهنانسلا لكنفيايقيدددي لودددالازندددنكلوددد ل لددديطلكنعقاددد لودددناوي لوددد لوا قددد لكناحدددهل
 ندد لاددمالودد لرددا لكن زيددهالكنعهايدد لكنفيايقيددي لاددن هنكللا اعددالكناددنحلي لليددهيكلحوددهللاياوددنل

ونهيدن لافدصلكنقايلد لكن درل دنهلوا دنلكلل ند يا ودن لل ماانلللورلا ني لكلنبلكنلنن،ل .م نهينل
ل نيلنكنقنورلاي لكلونهيي لنكنعاعنايي .للوع واي لورلذن لأل لكن رنا لكن

يحدداالوددن  لكنفيايقيددي لألدد لكن ددنح لكنرددهورلنلاحددهلكنو ن دد لنيو ددالوددنلاددي لكلهال
نيحدداانلودد لللنا ددهلايلددنصلوددرلول دد ي ل اناددنًللكنوح ددنهالودد لو ددالا ددهلكنعن ددرلرددونالًل
اللنكن ددرل ليددنزهكأكلكلهك ددر لنااددن للنااددهًكلن ددي ل  دد لكنردده ل اددن لكنمذويدد لن ل ددل ل اددن

ألد لكن  دنهالودرلوعيرد  ملوادذللكنفيايقين لكأ واا رنهلكن م  لكن الي لناللكن عن حن  ل  ال
كنود حعملودرلكن  هكودرلونود لاماادملودالا د ملودرلكو  دنا ملكن  دنهالنلللنوسلواعهلود ل دنهي  م

و ددددهلنادددمالكلان ددددن لانلادددي لاددددمال ددده لكنونك ددددمسلكن  نهيددد ل ددددنكهلكن دددرل ن دددد لادددي ل
كنهكوددداي لن دددزهلاحدددهلكي ددد لوعدددنانكلادددذن لحلقددد لن ددد لادددي لوادددن  لأايددداالوددد لوادددن  لكنعدددننمل

عدددذن لنلكلهزلنكن دددهنلنكن ددداناهلكن دددننح لناادددنهلكن دددف لللا ردددنان دددناللو دددًملأددد كنقدددايملل
ن ددددذ للكن ددددنن وهلكنهودددد لكناددددنأملكنل ددددنكنز ددددن لعوددددنلاا  ددددنكللل دددديالكن ددددو لكنفيايقيددددن لكودددد   

اعمودنسلكنفيايقيدن ل  و د لنودالللننلن لكله دنكاركلوور لكن نوي لكنولناد لادلاا  نكنلن انأ للك
ل.لل فلهلكنفيايقيي لاح نهالنكايلكناي ل ن لاايناذكللو هلكنقايو ل يا لو 

و ددددهلكنقايودددد لناددددمالوددددنلاددددي لح ددددنه ي لأايو ددددي ل اددددي لل يكنعاعددددناينعددددن لنونودددد ل
وددها ملودد لكنانندد لو ددًملأدد للل ددنهينوددرلاددمالأايودد لي لانندد ل عددنلل أهولددالددهلوددرل(لكنا ددهي 
لكإلواهك نهيددد ن حددد لوحددد لنكنع دددعهي لردددنهي لون  دددنلكن ين دددي لكناننددد لكآاادددسلنلللكنقنيددد ل كنحيليددد

ل.ل نهينكنو هي لورل



اذ لكناهنبلنمل  و لنلفيايقيي لو ل عني لانند لعايدهالونحدااللاد لعدنانكلواق دوي لل  
نعناددسل لدد لللا لنيحعو ددنلولدد لي دد ق لاوايا دد لأدد لاقيدد لكنوددا أدداالانيددمسلوددا لوح ددل ندد 

 دهكالصلنكنا دهن لن ايد لنايدهنسلن ددياكلنود لاددذ لكنودا لللكنودا ل  فدننسلودرلون  دنلنواع  دن
ن دددنهلو دددًملأددد لودددا لكنردددون لأهوددد لن ددديويهكلناهنكاللنودددرلكن ادددنال دددزالنأ دددقم لودددرل

لكناك  ل زيهلنو انلنكنهرليم.للورنلللكن نح 
لو ددددنن اله ان  ددددنلال لدددد لكنوددددا ل  نحددددالوددددرلونك  دددد لكن  ددددهلكن ددددنه رللنيمحددددالا 

 .مل16كنقده للانك دهودرللان نهيدسزأنود لعللكننحداالكنوقو د اذ لكنوا للياحا  زأملنلور هع ل
ن ددهكالصلوددرلل .م10لكنقدده وددرلن ددنهل .مل11وددرلكنقدده لن ددياكل .مل14ن ايدد لوددرلكنقدده ل

 لكالحدد م لكنو ددهيلنددامال ددنهينل اللا ل حننفددًنلنلدد  ل لودد زأوددسلوددنا لعوددنللل .م5كنقدده ل
ودرلونوعد لو دانل وعد لود لكنق دنهلألد لادذكلكن حدننبلن وصلكنلنند،لحدكنفهأن لكنو هيل 

ل .م.ل1479أنمل
ورلوولع لكيامل   لوهايخ(لكع ردبلودرلو دهانلكنولعدرلاهنضلنا د ملوع اد لنلنعقيد لنل

نأمودددنسلكنحدددهالنكن دددلملوددد للكناالنون دددي كنعمودددنسل دددااملاودددنهلكإلاكهالنكن  دددنهالنكن دددانأ لنل
ل.كل هيلكنالاك 

 


