

ى ا���ر����� �ا�!� ����ن ه� أول �� و���ا أ���آ�: �����  

 

 

 

 

 

*+( #� ا�*!� ا�!� ���( ا��� ُ� �' &%$ أ�!� #�م 

 


، أ���آ�س، #���ًا ا�/��0 ا�/.-��( �� ��� ا,%��� و� ��( ��� �
<��/� آ�ن آ��*��=� آ����%�س و>; ا� -:( ا�9ي ا,�567 ا���4� ا�.


١٤٩٢ا��7ر�%� #�م �

م =� ا���4� ا�.& C>�� أورو�� آ�ن �; أول �-Dو>; . ، ���7ن أ ��ّG آ��6ف ا�9يIا J�# ون�& )*/K 
��7 و�4

� إM%�ت أن ����� ���O� ر�& ،�
"ا���4�
 .=� ���� ه�#�م، أ�( ����( أ�Kى، ٢٠٠٠اآ�6!�; &%$ آ����%R �ـ" ا���4� ا�.

[Iف  #�6ة �*�=(ا�%�����( ا�*��] =���Z ��$ ا�T��ر #�J ��� &�رب 6Y%; ه����7; ا���ارب ا�!� ���(،�U��V $�W ا�%���( ا�/�MT )�7%�ت ه9ا 

R�>^ا U��/ي آ������ #%� ا���ى ا���ر�� ا�%
��Y )_�/> )�_:�رة . =� ر�ب ا���، أ�����ت أن ا�!� ��%Mإ Jف ��$ إ�
=/� K`ل ا��_�(، �-

� ا��
رة #�J ا�T��ر إ�J ا����Iت .ق ٣٠٠إ�J #�م  ١٥٠٠�� ا^��c ا�/��,U �� #�م ا��
�/( ا��� ازده�ت #�J ,�ا_$ ا�%-�
� 'م، آ�

��Kرg/زع #��-� �� &%$ ا�� ��ُ )��i .ا�/��
ة؛ وه� 

 kا��_`ت ا�%��6(، وإذا أ��7 ^ي آ�ن =4$ ذ� �i#ة �� أ
ا��:�رة ن، &�ل ��$ ا�9ي �.oم �Wن ����� ، =-�  ا�!)&%$ آ����%�س(-� وا_



 ا�!� ���( آ�' �� أ&�ى ا��:�رات ا�%���( �iًا ���ة ا�*!� ا�!� ���( ا�/Z6K �� )#� p ا^رز، آ/� آ��ا أول �� ا,�4/$ �*���� ا���

�4=( ��4� ا�!�k وا����رات ا�%���(� �-�
� ' وآ�




و ��-ّ�رًا، إI أن ��$ �٢٦٠٠ &%$ و�/� أن ا_�/�ل إ���ر ,!� ( k��� )�M�/� )�%6K ا��� � �' #�J أ�
ي ا�!� ����%� 
#�م =� ا�/��U ا^<�*� &

 ) �!, ��� J�# ��أ� ��

ي ا���ر�� ا�%��ي، # �Y J�# ����# $%& أ�.Y 
، =� ٢٠١٠_�ل أ=����� #�م  (The Phoenician) ا�!� ���("&

$ أ�!� , ( �� أول ر_�( أورو��( ,.�-� ا���ر��، ر_�( ���و�( MT%�ت أن ه09 ا��:�رة ا��
�/( آ�' &�درة #�J ا�T��ر _�ل ا���رة، &%

� ه��ودوت، ا�9ي اّد#J أن ا�!� ����� أ���وا إ�J  .������Y��١٤٨٨ د��س =� �أ=����� #�م   و��4/
 ��$ =� </�_; #�J ����( ا�/gرخ ا���

  .م.ق ٦٠٠


، 0وه9. ا�/��p(و>
 #�/�ء ا�Mvر ����� ا��%u وا��7آ���� �t ا�/����وات �

 �� "و&�ل ��$   ا�/�اد I �/�7 أن �7Yن أY' إI �� ا���4� ا�.� I

�� >-�;، ���6 أ,��ذ ا�.����>�� =� آ��( ه����ك ��رك �7/ ��� إ�J ا�4/`ت ا�!� ���( ا��� Y�/$ ".أ; آ�ن ه �ك D�ء ��p$ #%� ا^<�*�

�

، وأ�Dر أ�:ً� إ�J ا�4/`ت ا� ��
� وا�.�
إن ا^د�( ا�/��_( ��6Y إ�J أن . ( ا�!� ���( ا��� ُو>
ت =� أ���آ� ا��K)���/6اUy ا���4� ا��

� ا��
رة #�J #%�ر ا�/��U ا^<�*� أ�Vف �7/ ���-�
� '
 �� ا�/gر��K �:�4ن ه09 ا� tV�� �= )��i  ���<�>��� آ��
�o� I �7ال ا�4

Rي ,�م و�����رخ ا�%g/ل ا����= ،k6ن �� : "ا�����7 ا�!� �/Y إذا W<�!Y^ أآ� �� ،k7 �ا �� ذ�/Y $4!��� �-
 أ��4��، و����� Jا����ل ا�

� �� ا����ل إ�J أ���آ�، ��7 �� إذا آ��ا =��4ا ذ�k �� دون !�د ا�9Oاء =-� ���Vع �+��5-� �!, ' 7/Y إن"t��Yا���&5 : "، و �ً/yدا k 7/�

 k 7/� I �7، و����ور _�ل أ=��
Y ' ل ا����] إذا آ�> J�# $yه� U��� ق�= 
�/Y )���� )=�*� 09-= ،ا�9ه�ب ^���آ� 
��Y ' ا���&5 إذا آ

 t�/.Y �� $�� �7/Y 9 =  أ�5 ١٥٦و=� _�لKW� �!*أ���آ�ا� Jإ� $p�� )M`M أو ���-D )��� �!ء �� . ا�o.رب آ��رك ��!� ��$ ��4ض ا�����

� ا���دم _�ل ا�!� �����، وا�9ي ,ُ�!��} =� أ���ل-V�4�\  �%/�%,٢٠١٤ 

" u �7��!ا� Z4D ا���ر�� ��ى أن �= }+D ا���ر�+�( ا�ُ/��4رف #��-� ه� أن آ��*��=� آ����%�س اآ�56 أ���آ�، و��7 إذا د&] أي )Mد��ا�


 ٩٠٠آ�ن #�J أرV-� _�ا�� I
��=�و �= u �7��!ت ا�� >��*� J�#ا�4~�ر �Y ;، &�ل ��$ "�4
 ا�/�`د، وه09 ا�����( I ُ�� �زع #��-� ^


: "ا�9ي أ�Vف�
� �� �p$ أ���آ�، �7  � [�$ إM%�ت ��i( أن ا�!� ����� ه� أول �� و�$ إ�J ا���4� ا�.�M R%أ_*� ا^_�ال آ�ن آ���� �= 

  kا��_`ت ا�%��6(، وإذا أ��7 ^ي آ�ن =4$ ذ� �i#ة �� أ
� آ��ا ا�!� ���)آ����%�س &%$(إ-� وا_-= ، 
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