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 بالد كنعان يف العامل القديم

 :اجلغرافية التارخيية
ّيقول كلود شيفر  ْ ِC SCHAEFFERالذي ارتبط اسمه  

 COLLEGEيف حمارضة ألقاها يف معهد فرنسة , بأوجاريت وعاملها القديم

DE FRANCEونرشهتا . 
 ١٩٥٩يف عام » حوليات معهد فرنسه«

Annuaire Du Collège De France»«: 
أوجاريت [رأس شمرة « وعىل وثائق )* (»اعتامدا عىل ألواح تل العامرنة«

وكذلك عىل الدراسات األثرية املقارنة اخلاصة , ًاملكتشفة حديثا] م.م
ّثبت أن بالد كنعان امتدت , ]م. الفلسطينية م[وأرحيا ] م.كيليلية م[بطرسوس  َّ

َاخلصبة) أدنه/ أضنه(ىل سهول دانونا ُمن ختوم فلسطني مع مرص إ ْ واستثمرها , ِ
 ).م. ق(ِالكنعانيون منذ النِّصف األول لأللف الثاين 

... ّوكانوا يؤسسون عىل السواحل مراكز لتجارهتم اإلقليمية والدولية
َّأن ملك صور, يف , وقد بلغ من كثافة واستمرار الكنعانيني يف هذه املنطقة

آخيت آتون (املقيم حينئذ يف ) اخناتون/ وتب الرابعآمون ح(ٍرسالة منه إىل 
, أما من ناحية )1(عىل أهنا من بالد كنعان) أضنه/دانونا(ذكر ) تل العامرنة/
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الرشق فقد امتدت بالد كنعان من شواطئ املتوسط الرشقية حتى هنر 
َالتي أطلق , َّومعنى ذلك, أهنا غطت خمتلف ربوع سورية الطبيعية... الفرات َ ْ
 .»بالد الشام«اسم : ًا العرب الحقاعليه

لدينا يف , )بالد الغرب بالنسبة لبالد الرافدين(وباإلضافة إىل اسم كنعان 
 .)٢(بمعنى بالد الغرب, )أمورو(ويف األكدية اسم ) مارتو(السومرية اسم 

, ومن األسامء التي نجدها يف مراسالت تل العامرنة إشارة إىل بالد كنعان
ْأوباألحرى إىل جز  : ٍء منها, ما ييلُ

َمن محص حتى ختوم تركية وبالد الرافدين, ًإشارة إىل الشامل: خارو ْ ِ ,
وعاصمتهم ) م.ق(يف منتصف األلف الثاين , حيث انترش احلوريون امليتانيون

 !).رأس العني?/واشوكاين(
 .بمعنى الربوع املضيئة. ّعىل املنطقة املمتدة من عكا حتى طرابلس: زاهي
ي املنطقة املمتدة من ربوع طرابلس ومحص حتى الفرات, وه: هنارينا

وكام رأينا . ًالعايص شامال, فالبليخ واخلابور والفرات: ًإشارة إىل بالد األهنر
, واألكديون اسم )مارتو(ًآنفا, أطلق السومريون عىل تلك الربوع اسم 

 .)٣(بمعنى بالد الغرب) أمورو(
, يف الوثائق املرصية) ل/ المال(حمل ) ر/ الراء(لبنن, حيث نجد/ رمنن

 .ًليطوين, إشارة إىل هنر الليطاين/ وكذلك ريتينو
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َّحيث ظن ... ً, الذي أثار جدال ومازال,)فينيقية(ونتوقف هنا عند اسم 
ٌّبعضهم أنه وجد شعب فينيقي, غري الشعب الكنعاين التارخيي ٌ ُ... 

ة هلا البتة بوثائقنا ٌدخيلة وال عالق) الفينيقية(َّإن التسمية : وها هنا نقول
 ...املرصية الخ/الكنعانية / القديمة الرافدية 

 فينيقية?/ كنعان
ًشكل الكنعانيون اعتبارا من عرص الربونز القديم, أوائل األلف الثالث  َّ

ًاعتبارا من عرص الربونز الوسيط ,  دول برزت كمجموعات–عدة مدن ) م.ق(
 : , من أمهها)م. ق(مطلع األلف الثاين 

, )أوجاريت(موعة املدن الشاملية ويف مقدمتها مدينة رأس شمرة  جم−
 .وعمريت

 . جزيرة أرواد مع مدينة سمورا من ناحية الرب−

صيدا, / بيبلوس, صيدون/ جبيل:  جمموعة املدن الوسطى ومن أمهها−
 .بريوت/ بئروت

 ).تل املتسلم(عكا جمدو / صور, عكو:  جمموعة املدن اجلنوبية−

/ القدس, يرخيو/ أورشليم : انية اجلنوبية الداخلية املدن الكنع−
ِاخلليل, شكم / أرحيا,حربون  ِشخم(ِ  ....نابلس الخ)/ ِ

العايص, :  الدول تقع غريب األهنر الثالثة–َّأن أغلبية هذه املدن , ونالحظ
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 .الليطاين فاألردن
واإلغريق هم الذين أطلقوا عىل الساحل األوسط لبالد الشام اسم 

األودسية (وكان ذلك يف ملحمة ,  وعىل أهلها اسم الفينيقيني)فينيقية(
ِهومـروس(املنسوبة إىل الشاعر امللحمي ) ٤/٨٣,١٤/٢٩١ ْ , )م.  ق٨القـرن , ُ

ًثم شاعت يف الكتابات الكالسيكية اليونانية والالتينية, اعتبارا من املؤرخ 
 الفرنيس ِويف العرص احلديث, أشاعها العامل) ... م. ق٥هرودوتس القرن (
ْإرنست رنن( َ  .ًوأصبحت متداولة يف الكتابات التارخيية واآلثارية) ُ

التوراة وسائر أسفار األنبياء التارخيية (وبالنسبة لنصوص العهد القديم 
ٍال نجد فيها أي ذكر لفينيقية أو) م.م...واملزامري الخ  .فينيقيني َّ

ر الرؤيا, واألعامل, األناجيل األربعة, سف ()4(أما يف أسفار العهد اجلديد
 ).٢٢−٢١إنجيل متى, اإلصحاح اخلامس عرش (, ففي )م.والرسائل م

ثم خرج يسوع من هناك وذهبوا إىل نواحي صور , ٢١: (نقرأ ما ييل
َرمحاك: ٌوصيدا, وإذا امرأة كنعانية خارجة من البالد تصيح َ ْ إن ابنتي ... َ

إنجيل (قرات بام يقابلها يف لوقارنا هذه الف...) ًيتخبطها الشيطان ختبطا شديدا
 ومىض من ٢٤: (نجد ما ييل, )٢٦−٢٤مرقس, اإلصحاح السابع, الفقرة 

ٌ, فقد سمعت به وقتئذ امرأة هلا ٢٥هناك, وذهب إىل نواحي صور, فدخل بيتا
ٌابنة صغرية فيها روح نجس ِّمن أصل سوري فينيقي, ًوكانت املرأة وثنية... ٌ ٍّ ٍ (
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ِى كتب باآلراميةَّومن املعروف أن إنجيل مت َّأما باقي األناجيل باليونانية, ومن . ُ
 .يف إنجيل مرقس) فينيقية(هنا جاءت تسمية 

ًمقرتنا باسم كنعان ) م.الوديكة اليونانية م(ومن املدهش أن نجد اسم 
ٍعوضا عن فينيقية اليونانية, يف كتاب صدر عام  تاريخ بريوت ( بعنوان ٢٠٠٩ً

ًحتى القرن الثالث امليالدي اعتامدا عىل ) م.ق(من القرن األول ) وبعلبك
 .)5( )قطعهام النقدية

ومن هنا عدم قبولنا التسمية الفينيقية, التي استساغها بعضهم ومنهم 
َّأن «: الذي يعرتف وهو) ٨٥صفحة ) (لبنان يف التاريخ(يف كتابه ) فيليب حتي(

 تبادلوا السلع الذين, اإلغريق قد أطلقوا هذه التسمية عىل مجاعة الكنعانيني
يف أوائل القرن الثاين عرش ) م. فينيقي م(معهم, ثم أصبحت هذه التسمية 

 .»ًمرادفة للفظة كنعاين
ًإن تسمية فينيقي مل تكن معروفة من قبل هومروس, كام : وها هنا نقول( َّ

وليس منذ أوائل القرن الثاين عرش . م.م, م.وهي يف القرن الثامن ق, ًجاء آنفا
 ).م.امليالدي م

ومدلوله, فالتوراتيون زعموا أهنا تعني ) كنعان(وبالنسبه ألصل اسم 
بالد «إهنا تعني «: َّلإلرسائيلني القدماء, أما فيليب حتي فقال» بالد اخلضوع«

األرض املرتفعة نفس املكان, لبنان يف (بالنسبة للبنان » املنخفضة/الواطئة 
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ًوأضاف أن أصل االسم ليس ساميا,) التاريخ  –ً وكام ظننا سابقا –) ذاهك(َّ
 .»...بمعنى األرجوان) كنجي(َّونرجح أنه حوري 

َّوهنا أيضا, نرى أن رأي حتي  ٍألسباب , ٌجمانب للصواب )م. احلوري م(ً
ًعدة, منها أن اسم كنعان كان معروفا وشائعا يف الوثائق األكدية  ً َّ / البابلية / ٍ

 له برتاثنا اللغوي القديم, ٍاملرصية وكذلك فاشتقاق اسم من مصدر ال عالقة
/ ٌمعروف من حيوية ودوام اللغات األكدية يتناقض مع ما هو

 ...اآلرمية إلخ/ الكنعانية /البابلية
ثم ... احلثيني واحلوريني امليتانيني والكاشيني إلخ: أمام لغات الدخالء

 عدم تراجع اللغة اآلرامية بمختلف فروعها أمام الفرس األمحينيني والسلوقيني
ًوإفساح املجال الحقا للغة , )الالتينية(والرومان ) اإلغريقية(املقدونيني 

شقيقة, العربية الفصحى الرصحية, تلك اللغة التي صمدت أمام اللغة الرتكية, 
عىل الرغم من الصالت الدينية املشرتكة بني سكان الوطن , يف العرص العثامين

 ...العريب والفاحتني العثامنيني
أقرب  يف مادة كنع هو) ابن منظور( ما جاء عىل لسان َّوهنا نرى أن

والكنعانيون ... «جاء يف لسان العرب ... للصواب مما قاله فيليب حتي
َيتكلمون لغة تضارع العربية ُ َوكنَع النجم مال إىل الغروب... ً َ...«. 

َّإن رفضنا التسمية الفينيقية ليس أكاديميا بحتا; بل ألن بعضهم زعم أن  َّ ًَّ ً
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َّلفينيقيني هم غري الكنعانيني وغاىل بعضهم فتوهم وأوهم اآلخرين أن ا َ ّْ َ
 .Sui  Generisٍالفينيقيني هم من نوع خاص 

) فينيقيا(, كام جاء عىل صفحات جملة ]فريدون أفذاذ: بحسب الالتينية[
بل هم غرباء عن أهل ... ١٩٢٠ًاعتبارا من عام ) ُشارل القرم(التي أصدرها 
 ... الخاملرشق القديم

 . كنعان والكنعانيون يف أسفار العهد القديم−٣
ينتابنا الذهول لدى مطالعة أسفار العهد القديم,فمن ناحية, يعرتف كتبتها 
َّأن الكنعانيني هم أهل األرض األصليون, وأن الدخالء استعانوا هبم لقضاء  َّ
م, ُّحاجاهتم ولبناء هيكلهم ومساكنهم, ثم نراهم يصبون جام غضبهم عليه

وإذا أدخلك ) : (١٣−١٠ /٦جاء يف سفر التثنية . ُّوقد أضناهم الغم واحلسد
الرب إهلك إىل األرض التي أقسم آلبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن 
ًيعطيك إياها مدنا عظيمة حسنة مل تبنها وبيوتا مملوءة كل خري مل متألها, وآبارا  ًٍ َّ

ًوكروما وزيتونا مل تغ, ًحمفورة مل حتفرها ْرسها وإذا أكلت وشبعت فاحذر أن ً
ويف سفر امللوك األول ....) تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مرص إلخ

ًخياطب امللك سليامن حريام ملك صور طالبا منه املساعدة يف بناء اهليكل 
)٢٠ −٥/١٩.( 

ُفمر بأن يقطع يل من ... ًها أنذا قد نويت أن أبني بيتا السم الرب إهلي« ُ
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َّدامي يكونون مع خدامك, وأجرة خدامك أؤدهيا إليك بحسب ُأرز لبنان, وخ
ِألنك تعلم أن ليس فينا من يعرف بقطع الشجر مثل , كل ما ترسم َ
 .»الصيدونيني

ٍيف إشارتنا إىل ما جاء يف أسفار العهد القديم من أحداث وأقوال 
ِّبغثها وسمينها , فإننا نذكرها كام جاءت يف سياق النص... وحكايات إلخ

دون أن نلجأ إىل معايري النقد التارخيي الداخيل واخلارجي, إذ ال جمال لذلك وب
وما قصدنا إال كشف النقاب عام كان جيول يف خاطر واضعي . يف عجالتنا هذه

 .واالطالع عىل خفايا طباعهم ومكنون صدورهم, النصوص
ومضت األيام والسنون عىل االعرتاف بأسبقية الكنعانيني فأخذنا نسمع 

 .اء أخرى, جتحد بفضل أهل األرض الكنعانينيأصد
كرونولوجية العهد (بحسب ) م. ق٨عاموس من أنبياء القرن (وها هو 

هكذا قال ) : (٤−١/٣دمشق (ُيعلن نذير الشؤم يف سفره, فيبدأ بلعن ) القديم
... الرب بسبب معايص دمشق الثالث وبسبب األربع ال أرجع عن حكمي

ثم يلتفت إىل جنوب ...ل, فتلتهم قصور بنهدد إلخًفأرسل نارا عىل بيت حزائي
ًفأرسل نارا يف سور غزة فتلتهم قصورها واستأصل الساكن «). ١/٧(فلسطني 

. »...فتهلك بقية فلسطني.. من أشدود, والقابض عىل الصوجلان من أشقلون
. »ًفأرسل نارا يف سور صور, فتلتهم قصورهم«): ١/١٠(ثم يأيت دور صور 
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 ... بنى ملكها حريام هيكل سليامن إلخصور هذه, التي
, ولعنات »شحيم حقد«بـ ) أراميا وحزقيال(وبعد عاموس هذا يأتينا 

وكره وبغض, اهللا أعلم بدوافعهم, إن مل يكن احلسد, حسد أقوام أمهاج, 
وشعارهم وطبعهم ) سفر يشوع(شعارهم القتل والذبح والدمار والتدمري 

الذي جاء عىل لسان كائن أطلقوا عليه لقب ًالغدر, وإال فكيف نفرس جتديفا ك
وقانا اهللا سوء الالعنني وها هي بعض زعقات نبيهم حزقيال بعد ) ... نبي(

): ٢٦اإلصحاح (, العنًا مدينة صور, )م. ق٥٨٦دولة هيوذا عام (سقوط 
ًفأصعد عليك أمما كثرية, ها أنذا عليك يا صور, لذلك قال السيد الرب« كام , ُ

ِّواجه فيدمرون أسوار صور وهيدمون بروجها وأحرق تراهبا ُيصعد البحر أم
ًوأجعلها صخرا عاريا ً ًألين أنا تكلمت, يقول السيد الرب وتكون هنبا ... َ

, وبعد صور يأيت دور »...ُلألمم, وبناهتا اللوايت يف احلقول يقتلن بالسيف إلخ
 .»أنبيائهم«هذا بعض ما جاء يف سفر حزقيال وغريه من ... مرص

 »الفينيقيني«يقي عىل الكنعانيني التحامل اإلغر −٤
ليس من العدل أن نضع عىل قدم املساواة شناءة بعض ما جاء يف 

فشتان بني ... ٍ مع ما نجده يف كتابات إغريقية قديمة−ًكام ذكرنا آنفا−األسفار
وبخالف أغلبية أهل العهد القديم الغابرين, مل ينغلق اإلغريق ... هذا وذاك

الكنعانيني :  أنفسهم بل أقاموا شتى العالقات مع جرياهنمالقدماء عىل
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ٌوكان بني الطرفني أخذ ... إلخ) أقوام آسية الصغرى(واملرصيني واإلسيانيني 
وما ... لندرك مغزى خطابنا) هرودوتس(ٌوعطاء وحسبنا أن نطالع تواريخ 

يقية يف وثائق إغر» الفينيقيني«نعثر عليه من بعض التحامل عىل الكنعانيني 
من باب املنافسة التجارية واحلسد وضعف النفس البرشية وهي  قديمة, فهو

وها . أمور شائعة منذ األزل وإىل يومنا هذا, لدى سائر املجتمعات اإلنسانية
 : هي بعض اإلشارات اإلجيابية منها والسلبية

ونزلت إىل القاعة «): ٢٩٠−٢٨٧النشيد السادس (جاء يف اإللياذة 
ْ نرشت الستائر املزركشة, صنعتها النساء الصيدونياتَّاملعطرة حيث ويف . ».. َُ

َّاإلشارة إىل إناء من الفضة رائع اجلامل يفوق كل ما نجده يف سائر البلدان, نقرأ  ٍ
صنعه بدقة صيدونيون بالغو ) ٧٤٥−٧٤٠النشيد الثالث والعرشين (يف 

 ).ٌاملهارة, وجاء به رجال من فينيقية عىل مراكبهم
 ).٦١٩−٦١٤النشيد الرابع  (٠األوديسيةأما يف 

من بني سائر الروائع الفنية املوجودة يف قرصي الريفي أود إهداءك أمجلها «
َّسأعطيك آنية مطرقة بطنها من الفضة ومرشفها من العقيق صنعها... وأندرها ُ 

 .»هفايستوس, وأرسلوها إيل من صيدون
 )٤٠٠−٣٨٥النشيد الرابع عرش(ًويف األوديسية أيضا 

بطل امللحمة, وملك  , وهو)أوليس/عوليس(فبعد أن يذكر أوديسيوس 
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. يف مطلع السنة الثامنة«: إقامته يف مرص يقول) يف البحر اإليوين(جزيرة ايثاكا 
وفد عيل أحد هؤالء الفينيقيني, الذين يتقنون الروايات الغريبة وهو الذي 

ًجلب خداعه املصائب لعدد غفري من الناس قائال ٍ أنه أقلع به عىل املركب كيف :ٍ
) ليبية(ًمتوجها إىل فينيقية حيث مسكنه وجتارته, ثم بعد فرتة قاده إىل لوبية 

 .»ُّحيث كان يود أن يبيعه يف سوق الرقيق
حيث جاء «): ٤١٨−٤١٢النشيد اخلامس عرش (ًويف األوديسية أيضا 

ٌأناس من فينيقية, من زمرة أولئك البحارة اجلشعني الذين يكدسون  يف مركبهم ُ
ٌوكان يوجد يف منزلنا امرأة فينيقية ماهرة . َاألسود خمتلف أنواع سلعهم الرديئة ٌٌ

يف صناعة الروائع الفنية, وراحت هذه املرأة اجلميلة والرشيقة ضحية إغواء 
َّوتضيف الرواية أن املرأة من أصل صيدوين . »وفجور هؤالء األفاقني الفينيقيني

 ).م. فأين الفجور م... (نية إىل بالدهاوأن الفينيقيني قادوها ثا
الفينيقيني [أما املؤرخ اليوناين هرودوتس, فتارة نراه هياجم الكنعانيني 

ُثم نراه حيسن الثناء عليهم ) ١/الكتاب األول]. (م.بحسب اإلغريق م
يعرتفون عن ] م. اإلغريق م[وكانوا : (قائال) ١٦١−١١٢−٤٤الكتاب الثاين (

 العدل بذلك, وسموها احلروف الفينيقية; ألن طيب خاطر وكام يقتيض
 .الفينيقيني أدخلوها إىل إغريقية
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 : اخلالصة−٥
ِ لنُقدر حضارة شعب ما حق قدرها−أ َ َّ ٍ َ َّالبد من اإلحاطة بمختلف , ّ

يف االقتصاد والفن والدين وسائر النشاطات : مظاهره وجوانبه احلياتية
 .ٍاحدٍاالجتامعية, وعدم االقتصار عىل ميدان و

كام جاء يف ) فلسطني/ كنعان ( ال يقترص العامل الكنعاين عىل مفهوم −ب
سورية (َبل يشمل خمتلف ربوع ومناطق بالد الشام , أسفار العهد القديم

م, السيام تلك الواقعة غريب . وذلك منذ هناية األلف الثالث ق) م. الطبيعية م
 .العايص, الليطاين, فاألردن: األهنر الثالثة

ٍال يوجد كيان واقعي لشعب فينيقي قائم بذاته واإلغريق هم الذين  −ج ٍّ ٌٍّ ٌ
ًأطلقوا هذه التسمية عىل الساحل الكنعاين األوسط, اعتبارا من العرص 

َّورددها املؤرخ هرودوتس, ) هيكاتيوس(اهلومري, ثم تلقفها املؤرخ اجلغرايف 
, وبعثها يف القرن التاسع الالتينية/ ًوشاع استعامهلا الحقا يف اآلداب اإلغريقية 

ُارنست رنن (عرش  ُ ِE. Renan ( ,وغريه من الغربيني وكام قلنا فهي تسمية دخيلة
 وال نجدها يف وثائقنا القديمة

َ يعكس حقد بعض أسفار العهد القديم عىل العامل الكنعاين مستوى −د ْ ِ
ِوما رواياهتم يف سفر يشوع وغريه من األ. مجاعاته البدائي ومهجيتهم سفار عن ُ

اكتساح وتدمري وحرق املدن الكنعانية وإبادة سكاهنا والقضاء عىل الزرع 
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ُّثارية وليس كل هذا إال التعبري  الدراسات اآلٌوالرضع, وهي أمور مل تؤكدها
عربان العهد (وليس هلؤالء اخلبريو ... الصارخ عن غليل صدورهم وضغينتهم

 .نيةتق/ معارف حرفية  ًكتابة أو ًلغة أو) القديم
ا بني ً ال يمكن مقارنة بعض النصوص اإلغريقية التي تعكس تنافس−هـ
ٍني, بام نجده من هبتان ونميمة وفرية يف أسفار العهد القديمفريق ِ ٍ. 

وما زال بعض املعارصين العرب واألوربيني وغريهم يسريون عىل هنج 
/ ارخييةالتورايت, خمالفني بذلك نتائج شتى الدراسات الت/ املايض اإلغريقي 

 .اآلثارية املقارنة, التي تدحض تلك األباطيل واألقاويل واملزاعم
 انتقلت عدوى التحامل من اإلغريق إىل الرومان الذين اصطدموا −و

جيب تدمري  (Delenda est Carthagoبقرطاجة, ابنة صور الكنعانية وشعار 
). م.  ق١٤٩−٢٣٤كاتو القديم (املنسوب إىل رجل الدولة الروماين , )قرطاجة

َالذي كان يردده يف هناية خطبه السياسية, أصبح رمز وهدف األوساط  َ ّ
َّالرومانية ذات النفوذ, إىل أن متكنوا من تدمري قرطاجة وحرقها ولعنوا كل من 

وكان هذا أحد أسباب اغتيال يوليوس قيرص, ... يسعى إىل بنائها من جديد
 ٌالكتابات الالتينية تعبري ذوًوإضافة إىل ذلك, شاع يف ... وقد اهتموه بذلك

الثقة, ( الالتينية تعني  Fidesوكلمة ...Punica Fides مغزى وداللة, أال وهو
 ).الوعد, القول احلق الخ



- ١٩٨ - 

] م.بمعنى القرطاجي م) [الوعد, القول الفوين(وترمجتها احلرفية هي 
 َّوالعجيب أن الرومان يعرتفون)... سوء النية القرطاجية(واملقصود عندهم 

بفضل القرطاجيني, ورثة حضارة صور الكنعانية, السيام بفن العلوم الزراعية 
وتقنية بناء مراكبهم وسفنهم, ثم نراهم جيحدون اجلميل القرطاجي, وهنا 

 ...يكرر التاريخ األمر نفسه بالنسبة ألهل العهد القديم وكنعانيي فلسطني
الثقايف لعامل / حلضاري  لعب أسالفنا الكنعانيون الدور األكرب يف التطور ا−ز

, تقنية املالحة البحرية, فن )األبجدية(الكتابة : ٍيف جماالت شتى, البحر املتوسط
 ....فن صناعات الربونز إلخ, أساليب التجارة الدولية, عامرة املدن

عام ] م. الكلدية م[عاصمة الدولة البابلية احلديثة ,  بعد سقوط بابل−ح 
رات يف وطننا العريب القديم حتى فجر اإلسالم, اندثر وهج احلضا, م.  ق٥٣٩

وأحاط الغموض عظمة تراث ماري وإيبال, وبابل ونينوى, وأوغاريت 
وغريها من مدن وحوارض بالد الشام والرافدين, ما عدا رصوح وادي , وصور
 كام _وخال اجلو, التي تشري إىل بديع حضارة مرص يف القرون اخلالية, النيل

فار العهد القديم, فكان التشويه وتشويش األمور واألفكار  لكتبة أس_يقولون 
والضحية كانت ... الروماين/ مع بعض التحامل اإلغريقي ... والغبن والغش

 ...حضارة أسالفنا الكنعانيني وتراثهم وما زال الرش يلحق بنا, نحن األحفاد
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 املصادر واملراجع
 كم, جنويب القاهرة, وترتفع أطالل التل ٣٤٢النيل, وعىل بعد يقع تل العامرنه عىل الضفه الرشقية لنهر  (*) 

وعثر يف هناية القرن ). م.  ق١٣٤٧−١٣٦٤اخناتون / أمون حوتب الرابع ( األثري عىل موقع مدينة 
التاسع عرش عىل جمموعة ألواح فخارية تتضمن رسائل متبادلة بني امللوك وأمراء كنعان والرافدين ألقت 

 .لك احلقبة التارخييةالضوء عىل تاريخ ت
 (1) Uf. C. Schaeffer, Ugaritica III. Mission de Ras- Shamra VIII, Paris 1956. Résumé de la 

XXIIe campagne de fouillles à Ras- Shamra- Ugarit- 195a. AAAS, 10, 1960, pp. 138-158.. 
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