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 نس تاريخ ، السنة الثانية اليس

 تاريخ وحضارة المغرب القديم  مقياس:

 :الثانيلمحور ا

 قرطاجة ودورها السياسي والحضاري في بالد المغرب القديم.

 

 الفينيقيون                               :األولىالمحاضرة 

 

 التسمية والموطن : -1

ا شيئا واحدا ، لكن الحقيقة أن هناك فرق كمترادفتين تعنياننيقيا" و"كنعان" يكثيرا ما نستخدم كلمتي "ف

استقرت في سوريا الكبرى في  ، استخدمها الحوريون )أقوامأصل "كناجي"  من ن، فكلمة كنعابينهما

رها بمعنى ق.م ، وتعني اللون األحمر والبعض فس   17و 18األلف الثانية قبل الميالد(، فيما بين القرنين 

 .األرض المنخفضة أي الساحل 

) الساحل الشرقي المطل اإلغريق على الساحل السوري   اما، أطلقهفظهرت متأخرة نوعا  فينقياأما كلمة 

وهي اسم  ،ق.م 12القرن  فيوفلسطين الذي يحتوي حاليا كل من لبنان  على البحر األبيض المتوسط(

(،في حين يعتقد البعض أن أصل التسمية كناية عن نوع Phoenix -ي أحمر اللون )بونيكيطائر بحر

نيقيون باستخدام هذا اللون وكانوا يستخرجونه ي، وقد انفرد الفمن الصباغة وهو األحمر األرجواني الفاقع 

ن ولقد ورد اسمهم في" ون أنفسهم الكنعانييم  أما أهل البالد في هذا الساحل فيس .من صنف من المحار

 .كناجي" إشارة للبلد وليس األقوامالتوراة"، والمصدر المصري ذكرهم باسم " 

يتفق المختصون بأن الكنعانيين جاؤوا في نفس الهجرة مع أقوام يدعون "األموريين" وخرجوا معا من 

، سنة ق.م(  2500و 3000في مابين األلف الثالثة ق.م )  األول من صف النشبه الجزيرة العربية في 

ثم استقر الكنعانيون على الساحل في حين استقر األموريون شرقا في سوريا حاليا على الحدود مع بالد 

 النهرين ) العراق(.

 البيئة : -   2

شريط ساحلي ضيق تكثر به الخلجان )مجموع خليج وتعني إقليم  هو عبارة  عن  فيالفينيقيون عاش 

وترتفع  على حدود هذا اإلقليم الشرقية  جبال شامخة مغطاة بالغابات الكثيفة  مائي داخل اليابسة( امتداد

فهي قليلة وضيقة ، لكنها شديدة  راضي المنخفضة القابلة للزراعة من نوع شجر األرز ، أما األ

جزر صغيرة، كانت عامرة بالقرى والمدن وكانت لها في الماضي  الشاطئ بتوجد قرالخصوبة ، كما 

 كانت على جزيرة .و" ، Tyr–مدينة "صور  ةكبيرة وأهم المدن الفينيقي إستراتيجيةأهمية 
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 النظام السياسي : -3

قوية ، بل انتظموا في من تأسيس دولة ُموحدة  نلم تُمِكن طبيعة المنطقة التي استقر عليها الفينيقيو

القرى واألرياف التابعة  ضتتضمن عادة مدينة واحدة وبعجماعات صغيرة على مساحة صغيرة 

دوان مشترك وتت حد هذه الدويالت أحيانا لرد ع ، ، يحكم كل منها ملك المدينة "دولة'ال عُرف باسم "،لها

  . ، لكن سرعان ما ينحل  وثاق هذا الحلف 

يكون الحاكم هو كاهن   وفي كثير من األحيان ا،وراثي اأما عن نظام الحكم في الدويلة فقد كان ملكي

عين تتكون ساعده هيئة من المستشارين المشر  ، ولم يكن حكم الملك مطلقا ،بل تنفس الوقت دينة فيالم

 أساسا من كبار التجار .

 نيقية ، نذكر من الشمال إلى الجنوب :يمن أهم هذه الدويالت المدن الف

 :دويلة أروادArwad ُإليها  يلجألها جزء مقابل  على جزيرة ، كان كم  ، توجد على الساحل وي

 قاري ) أي آت من اليابسة من الشرق(، فيحصنون بقالعها .أهل أرواد أثناء تعرضهم لهجوم 

  دوبلة طرابلس*- –Tripolis وهي تسمية يونانية تعني المدن الثالث )أي أنها كانت تتكون:"

 من ثالثة مدن(

  ُل بي  دويلة ج–Byblos تجارية وطيدة مع مصر منذ  أقامت صالت ةفينيقي" : وهي أقدم مدينة

سنة ق.م(، وكانت تبسط عليها مصر الحماية في حالة  2300-2800مرحلة الدولة القديمة ) بين

 .خارجي ال لالعتداءتعرضها 

  بئروتا دويلة–Beyrout  ( هي عاصمة لبنان الحالية والتسمية القديمة تعني مجموع اآلبار "

 جمع بئر(.

  دويلة صيدا–Sidon التسمية صيد وفيه إشارة إلى وفرة األسماك بسواحلها  ": جاءت من

 واعتماد سكان المدينة على صيده.

 دويلة صور-Tyr :" وهي ملكة  ،الصخور معناه "صور "االسمووهي مدينة مشيدة على جزيرة

 . ةحيث العمران واألهمية االقتصادية والسياسية وقد تولت زعامة المدن الفينيقين م ةالمدن الفينيقي

لى الضغوط التي وقعت على هذه الدويالت من طرف القوى إضافة باإل ةالفينيقيرا لضيق السهول ونظ

أي أنها وجهتها إلى البحر) فينقيافقد ول ت المصريين والحيثيين واألشوريين،  األكبر منها على القارة مثل

األراضي البعيدة في قارات أخرى ، يمكن أن تصلها عن طريق  نحواتجهت كليا إلى خارج وطنها 

جابوا البحار وتكتموا ) أبقوا سرا( على  إذ ،أول أمة بحرية هم نالفينيقييالقول أن ولذا يمكننا . البحر(

 موانئ) مرافئ  أنشئواطرق ومسالك البحر ، فتحكموا أوال في الحوض الشرقي للبحر المتوسط ثم 

 الغربي للمتوسط ، سرعان ما تطورت وغدت مستوطنات مشهورة وأخذتصغيرة( في الحوض 

الزعامة عن المدن الفينيقية األصلية ونذكر أهم هذه المستوطنات  مدينة قرطاجة ) تقريبا العاصمة تونس 

 حاليا(.

 إلى البحر : نظروف وأسباب خروج الفينيقيي -4

إلى المعادن  ، فهم قوم اشتهروا بصناعة األواني من ، ويتمثل في حاجة الفنيقين االقتصاديالعامل *

السودان  وبحثوا عن ذهب انيا حاليا(،سب)إ األيبيريةالنحاس والفضة التي وجدوها في شبه الجزيرة 

 ظهور القوافل الليبية العارفة لطرق الصحراء الصعبة المسالك.فوصلهم على 
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ره ويتمثل في قلة األراضي الخصبة ووجود مرتفعات جبلية تعوق ، فقد سبق ذك امل الطبيعيالع* 

 .اتصالهم بداخل سوريا 

: وقد تمثل في نمو ديمغرافي لم تسعه مساحة الدويالت الصغيرة في الوطن  العامل السياسي والبشري*

لجغرافي األم ) فنيقيا( ، كما أن صغر هذه الكيانات السياسية جعلها عرضة للقوى الكبيرة في الجوار ا

في العراق ، وقد كانت بالد النهرين دائما تبحث على إطاللة ومنفذ إلى ومنها البابليون واألشوريون 

 البحر األبيض المتوسط ، لذلك بسطت سلطتها على هذه الدويالت أو بعض منها أكثر من مرة .

نيقيا يجارية بدويالت فوفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أن مصر كانت تربطها في أول األمر عالقات ت

في تبعية هذه الدويالت إلى سلطة الفراعنة ، حيث جعلت مصر من  تطورت  هذه العالقة قد  ، إال أن

يشبه الدرع لتحمي نفسها من التوغالت األجنبية اآلتية من الشرق مثل ما حدث مع  هذه الدويالت ما

 الهكسوس .

باسم شعوب البحر على المنطقة ونذكر منهم ، الهكسوس األقوام الهندوأوربية والتي تعرف أيضا ق *تدف  

ما يعرف اليوم باسم " فلسطين" وقد  وأنشئوانيقيا ي، الفلستيون الذين استقروا في الجزء الجنوبي من ف

 السامي المهيمن على المنطقة . االجتماعيكان الفلستيون بأعداد قليلة فذابوا في النسيج 

، فظهرت **لهذه العوامل مجتمعة  هاجرت جماعات كبيرة من الوطن األم تبحث عن أوطان جديدة *

ثم غربه  على الواجهتين الشمالية والجنوبية  مستوطنات في عرض البحر المتوسط ،في شرقه أوالبذك 

 احل إفريقيا الشمالية .،أي على سواحل أوربا الجنوبية وسو

 : ةقيبعض المظاهر الحضارية الفيني -5

أمام المظاهر )البريق(  ستطع اإلشعاعتلم غير أنها  ،في الحضارة اإلنسانيةنيقية رصيدها يللحضارة الف

الجسر الذي عبرت عليه نيقيا بمثابة يف وقد كانت  ؛الحضارية للجارتين العظيمتين مصر والعراق

في عرض البحر األبيض  فينقيا أنشأتهاالتي مستوطنات العبر  التأثيرات الحضارية الشرقية للغرب 

 .ط المتوس

مجاالت عدة منها األبجدية  فيُمبكرة  أصيلةنيقيون مؤشرات حضارة يترك الف ذلك فقدوإضافة إلى 

وقد كشف عنها المنقبون في مواقع كثيرة منها موقع "أوغاريت ) رأش   .والنصوص الدينية واألدبية

 شمرا بشمال لبنان حاليا( .

بين حضارتين  انيقيا الجغرافي الذي كان يحتل مكانا وسطيمن موقع  فعلى الرغم  األبجدية : -

وتسجيلها بواسطة كتابة  أفكارهمإل أنهم استطاعوا التعبير عن عظيمتين )المصرية والعراقية( ، 

طوروها من الكتابيتين الهيروغليفية والمسمارية )المصرية والعراقية ( ، ونالوا بذلك السبق في وضع 

حرفا  22وكانت تتكون هذه األبجدية من ق.م ،  13ي العالم القديم بأسره حوالي القرن ف أبجديةأول 

 . ةالفينيقيساكنا وقد انتشرت بسرعة شديدة عبر أرجاء العالم القديم بفضل التجارة البحرية واألساطيل 

وفرة نيقيون في صناعة السفن بأشكالها المختلفة وقد ساعدهم في ذلك يبرع الفصناعة السفن :  -

لف الثالثة ق.م، الكثير األ صنعوا منذويشهد التاريخ أنهم  .المادة األولية لصنعها )أخشاب أشجار األرز(

من السفن للمصريين وخاصة دويلة "جبيل "وأن النبي سليمان استعان بهم في صناعة أسطوله ، كما أن 

وفي  .) جبل طارق حاليا(ل أسطولهم كان يجوب البحر المتوسط من ساحله الشرقي ولغاية أعمدة هرق



4 
 

ل  الفرعون ، القرن السابع ق.م  الثاني" أسطوال فينيقيا للقيام بالدوران حول القارة  نخاو"المصري مو 

اإلفريقية ، خروجا من البحر األحمر إلى رأس الرجاء الصالح وصعودا شماال عبر المحيط األطلسي 

ل وقد دامت الرحلة حسب النصوص ثالثة سنوات عبر أعمدة هرق البحر األبيض المتوسط  إلىوالدخول 

. 

صناعة األواني الزجاجية  الملونة وكذلك المعدنية ونسجوا  نالفينيقيوأجاد صناعة األواني :  -

العالم القديم من طرف الملوك  أسواقمالبس مصبوغة باللون األحمر األرجواني وكان مطلوبا في 

 .وألغنياء

هي شطارتهم في التجارة ، لذلك جابوا البحار ووصلوا أبعد  ننيقيييالفأهم إنجازات التجارة :  -

من  والفضة من إسبانيا والذهب والصوف قصدير من إنجلتراالنقطة في العالم القديم ، فحصلوا على 

وكانت لهم عالقات طيبة حيثما حلوا فتقايضوا مع السكان المحليين  إفريقيا من بالد المغرب القديم 

 بضاعتهم . 

 : ةالمستوطنات الفينيقي - -

حيثما حطوا الرحال وتقايضوا مع السكان  نسبقت اإلشارة للشهرة التي حصل عليها الفينيقيو -

، إلى أكثر من هذا التبادل على الشاطئ أقاموا بعد ذلك أي بعد قرن أو ناألصليين ، ويفترض أن الفينيقيي

تصليح السفن ، ثم تطورت هذه المرافئ إلى إقامة مرافئ تتوقف فيها سفنهم للتبادل أو لالستراحة أو 

مستوطنات مسالمة قامت برضي وقبول من طرف السكان المحليين ، نظرا للفائدة التي كانوا يجنونها من 

في  يوكذلك نظرا لطبيعة الفنيين المسالمة .، لذلك يمكننا القول بأن االستيطان الفينيق ناالتصال بالفينيقيي

 12وسط قد تم  عبر مراحل ، مرحلة االرتياد المبكر وتعود إلى أواخر القرن الحوض الغربي للبحر المت

ق.م ، إذ تأسست مستوطنتان على سواحل المحيط األطلسي هما "قاديش" في شبه الجزيرة األيبيرية 

ق.م ، ثم "أوتيكا" على سواحل  1110موطن الفضة( و" لكسوس" في المغرب األقصى سنة  -)إسبانيا

ق.م ، ثم بعد ذلك توالت عملية التأسيس في الجزر في بحر إيجة ، صقلية ، كورسيكا  1101تونس سنة 

، غالة )جنوب فرنسا( وعلى ساحل بالد المغرب ظهرت "هيبون" )عنابة( ،صلداي )بجاية( ،" 

أيول")شرشال( ، و "بورتوس ماغنوس" )بطيوة( ، لكن أهم هذه المستوطنات هي "كرت حدشت" ) 

 ق.م . 814اصمة( التي تأسست سنة تونس الع -قرطاجة

تجدر اإلشارة إلى أنه يصعب علينا تحديد زمن و تاريخ دقيق إلقامة هذه المستوطنات، إذ تشير و -

أن األدلة  رأعاله، غي مثلما قدمنا ق.م 12المصادر األدبية إلى تواريخ يعود أقدمها إلى أواخر القرن 

 المبكرة.المادية ) البحث األثري ( منعدمة في هذه الفترة 

 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق

 أة.العقون أم الخير

 

 


