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 كريستوف كوملبسعذرًا 

 الرفيق أنور بن الطيب 

 

من عديد الكذبات اليت أخربنا بها معلمونا كذبة أن الغرب هو أول من اكتشف 

لكن يف اآلونة األخرية ، أمريكا و اوقيانوسيا العامل اجلديد أو ما يسمى اليوم قارتي 

بدأت بعض احلقائق تصلنا ، حبثت يف املوضوع جيدا ومن العديد من املصادر فقررت 

كوملبس "  كريستوف أن أكتب لكم التسلسل احلقيقي ملكتشفي العامل اجلديد فعذرا "

  . يكاللغرب لستم أول من وصل ألمر " عذرا أوروبا عذرًا فيسبوتشي وأمريك عذرا "
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يعد أول من وصل ألمريكا هم العرب الكنعانيون .. الكنعانيون أو الفينيقيون أو بنو 

قني يف املرويات العربية القدمية و يقال أنها حرفت إىل فينيسيان عند نطقها من قبل 

فلسطني  الرومان هم أحد الشعوب السامية القدمية اليت سكنت بالد الشام ) لبنان

ضفاف البحر املتوسط  رباطوريتهم إىل الشق الغربي منماامتدت سوريا األردن ( و

يرجع أصلهم إىل و، ق . م  146كانوا قوة مهيمنة يف العامل القديم حتى عرب قرطاج و

 اجلزيرة العربية فمن املؤرخني من أرجعهم إىل مملكة دملون يف البحرين فقد أشار "

جزر البحرين تشابه مقابر " اجلغرايف الروماني إىل أن املقابر املوجودة يف  سرتابون

مساء أمدنهم هي اجلزر يذكرون أن أمساء جزائرهم وأن سكان هذه قيني ويالفين

من األدلة اليت الفينيقية وهياكل تشبه اهلياكل  قال أيضا أن يف هذه املدنفينيقية و

تدعم هذه النظرية أمساء يف شرق اجلزيرة العربية حتمل نفس أمساء املدن اليت 

ل ) صور ( على ساحل سلطنة عمان لكنعانيون على الساحل اللبناني مثأنشأها ا

قد عثر رب اسم مدينة ) بريوت ( بلبنان وجزيرة ) تاروت ( بالقطيف اليت تقاو

  . بتاروت و القطيف على آثار فينيقية كثرية
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جان جاك بريسي" أن الفينيقيني انطلقوا من ) مكران ( إىل الساحل  كما يذكر "

ل من القطيف فريى أنهم امتلكوا طريق القواف "  فرنيس لزمان ما "الشامي أ

 جبل طويق يف جند ومنها إىل الشام . و وادي غطفان  إىل 

الفينيقيني مثل األثريون أن ما أمجع عليه املؤرخون و : " أمني الرحياني  وقال 

لى نهم عرب باألصل نزحوا من الشواطئ العربية الشرقية عأالعرب ساميون بل 

"  اخلليج العربي من القطيف ومن البحرين إىل سواحل البحر املتوسط يف قديم الزمان

 . 

لكنعانيني هي من العرب أبو جرير الطربي " أن ا "  يف حني ذكر املؤرخ العربي

 قال ابن خلدون عن الكنعانيني : "يرجعون بأنسابهم إىل العمالقة و أنهمالبائدة و

 الشام و ملكوها " .  لقة كانوا قد انتشروا ببالداأما الكنعانيون هم من العمو

  الشام فيما علمناه للعمالقة . يفوقال أيضا : أول ملك للعرب 

  . جاسم يتكلمون بالعربيةأميم والعماليق وكانت طسم وو قال أيضا : و

 

 أقاموا مستعمرات يفالشرقي للبحر املتوسط وشر الكنعانيون يف احلوض الغربي ونتا
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 أحبروا حول إفريقيا حيث أراد الفرعونترشيش اإلسبانية وسردينيا وصقلية و

التجاري فطلب من البحارة الفينيقيني القيام نكاو الثاني" مد نشاطه البحري و " 

برحلة حول إفريقيا فقاموا برحلة استغرقت ثالث سنوات من البحر األمحر إىل 

مل يستطع العامل القديم أن يصدق طارق و رأس الرجاء الصاحل ثم عادوا عن طريق جبل

عند شرقت يوما ما على ميني البحارة وأن الشمس اليت تشرق من على اليسار دائما أ

نقص مؤونتهم كانوا يتوقفون على الساحل لزراعة بعض احملاصيل ثم يتابعون 

  . اإلحبار بعد احلصاد

قد عربوا من احمليط مل تتوقف إجنازات العرب الكنعانيون عند هذا احلد بل ل

عثر يف أمريكا على بعض األطلسي ووصلوا إىل أمريكا قبل كوملبس بقرون كثرية إذ 

اآلثار اليت تدل على أن الفينيقيون قد عربوا األطلسي ووصلوا إىل أمريكا الشواهد و

 -يف العصور القدمية ومن هذه الشواهد العثور على آالف القطع األثرية يف مقابر يف 

اللحية ذو املالمح القبيحة و " بيس" لإلله  بينها متيمة صغرية جدًا -اال جواتيم

وىل قبل امليالد أنه يرد الشؤم الكثة كان يعتقد سكان املشرق العربي يف األلف األ

  . النحسو
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خربتهم يف خوض غمار البحار و النقوش اليت اكتشفها مهارة الكنعانيني البحرية و

ت املتحدة األمريكية كلها أدلة والية يوتاه يف الواليا" ستيف بارتالومبو " يف وسط 

" إىل أمريكا إال أن أهم و أبرز دليل هو نقش  الكنعانيني أواًل ت وصول العرببثت

يف الربازيل وهو نقش حيتوي على نص مكتوب باحلروف الفينيقية  " باربيا

بيا يف منطقة م يف منطقة ) جواوبيسوا ( بالقرب من نهر يارا 1873أكتشف يف عام 

مكتشف احلجر هو أحد العبيد الزنوج مل يذكر امسه و يرجع  " باسو ألتو" تسمى 

هو عبارة عن خليط من الفينيقية قبل ميالد املسيح و 500النقش إىل حوالي العام 

قبل  800للعام  " بينما أرخه " فان دن براندن "  اآلرامية حبسب املؤرخ " كوردونو

جتار قذفنا على هذه حبارة و ن أبناء كنعان من صيداحن امليالد و يقول النص : "

عليونت ) بشاب منا لـ عليومن ) األهلة ( والسواحل البعيدة بلد اجلبال .. ضحينا 

ا من عصيون جابر ملكنا العظيم القائد انطلقن " حريام" اإلهلات ( يف السنة التاسعة 

دائرين حول أرض  غادرنا بعشر سفن كنا يف البحر معا لسنتنيبالبحر األمحر و

الئنا ووصلنا هنا اثنا عشر رجل و فارقنا زم " يربعل" افرتقنا من حلمام إفريقيا و

 ثالث نساء لساحل الربية حيث أنا مت عشتار القائد لـ عليومن و عليونت لرتمحناو
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قد العرب قبل كوملبس بقرون عديدة و مما يدل على أن أول من وصل ألمريكا هم" ، 

ضافة باإل "  نعانيون بعد االسالم حبار مسلم صيين يدعى" تشنغ خهتبع العرب الك

أبو بكر الثاني " الذي تنازل عن احلكم الكتشاف حدود  اىل ملك مالي املسلم "

   . احمليط

اول أعداء عروبتنا من شعوبيني هذا جزء من تارخينا العربي العظيم الذي حي

 . رجعيني طمسه و حتريفهإقليميني وو

 

 الكّتابدليل 

 الكاتب أنور بن الطيبصفحة 

 البعث العظيمفرسان 

https://www.fursanalbaath.com/ktabat-alfrsan
https://www.fursanalbaath.com/anwr-bn-altyb
https://www.fursanalbaath.com/

