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 )المحاضرة السادسة( مقياس "تاريخ وحضارة المغرب القديم " 

 المحاضرة الثانية المحور الثاني: 

 القرطاجية  إلمبراطوريةا

 : تأسيس قرطاجة   -1

الذي حدث كما تذكر    االستيطانلكنها قليلة جدا في بداية    ، من مصادر تاريخ الحضارة القرطاجية اآلثار

حدشت" مجرد مركز تجاري نزلت إليه األميرة    -ق.م ، إذ كانت "كرت    814ة حوالي  المصادر األدبي

معها  Alissa-"عليسة ومن  الفنيقية  حين  "  في  قرن  اآلثارتزداد  ،  بعد  وثالثةويكثر عددها  ا  لم    ،  ين 

حجم    االستقرار مراكز  توسعت   القرطاجيين    ت الصالزاد  البونية  ،  البالد    وأهل بين  المدن  فنشأت 

 المغربية(.  –القرطاجية )

ة منها تعود لمنتصف  لكن الجاد   19قد اهتم األثريون بمخلفات الحضارة القرطاجية ابتداء من القرن   و

، فهي في معظمها نصوص دينية حول الطقوس  معظم هذه اآلثار هي عبارة عن نقائش   ، فقط  20القرن  

المصادر   .أما  للقوم  واالقتصادية  السياسية  األحوال  عن  تخبرنا  وال  محدودة  فائدتها  فإن  ،لذلك  الجنزية 

فتركز والرومانية  األ   اإلغريقية  اليونانيبالدرجة  الصراع  على  الرومانيا   القرطاجي   -ولى  الصراع    ثم 

نذكر: هيرودوت ،    المعلومات في هذا الموضوع ،ومن المؤرخين الذين نستقي من عندهم    .لقرطاجي 

 ، بلينوس األكبر . ديودور الصقلي، بوليبوس ، سترابون

 البلد:   -2

"  Justinus-" جستينوس  يالالتين إلى أسطورة وردت عند المؤرخ  إنشاء مدينة قرطاجة    قصة   تستند  

الذي عاش في القرن الثالث ميالدي ، فهو المصدر الوحيد الذي أخبرنا عن قصة األميرة "عليسة" ابنة  

خير قد انفرد بالحكم  غير أن هذا األ  .والتي ورثت عرش أبيها مع أخيها "بيغماليون" ملك مدينة "صور"  

( من  80فقها ثمانون )ت "عليسة" في جنح الظالم ورا فر    .وحاول االستيالء على ثروته   وقتل زوج أخته 

الكاهن ليرافقها هو اآلخر في البحث عن    معاتفقت  وهنالك  نيقيا  ي أتباعها إلى جزيرة قبرص القريبة من ف

ثم رست    ؛زوجات لمرافقيها في الوطن الجديد    بعيدا عن أخيها وأخذت معها ثمانون امرأة ليكن    ، موطن

" قطعة  Hirbas-رت من الحاكم المغربي اسمه "هيرباص واشترت أو أج  السفينة بخليج شمال تونس  

أقامت مقرا لها    هذا الحبلوبطول    . )خيوط(أمرت األميرة رفقائها بتقطيعه سيورأرض بطول جلد ثور ،  

" في  قرطاجة الجديدة "مدينة  الت  لمالداخلية والخارجية للبالد حتى ش  ثم توسع بعد ذلك بتطور الظروف

 (.  نوميديا )الشرق الجزائري   شرق أوج تطورها كل شمال تونس وشمال 

 السكان : 3

إلى     اإلشارة  تجدر  اإلطار  هذا  للبحر    نالفينيقيي في  الشرقي  الساحل  على  استقروا  الذين  الكنعانيين 

الساميو   )لبنان  المتوسط  فهؤالء   ، حاليا(  موطن  ن  وفلسطين  "صور"  بينها  ومن  دويالت  أقاموا  الذين 

وائل الذين استقروا في المدينة الجديدة مع من اصطحبوهم معهم من  عدون السكان األ عليسة ، ي    ميرةاأل

ديدة  ج جمن طرف األشوريين ، تدفقت أفوا  ة الفينيقي على الدويالت    وأمام تزايد الضغوط ، جزيرة قبرص  
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التجار  على   بعض  هؤالء  إلى  نضيف   ، في    ن الفينيقيي قرطاجة  الجديدة  المستوطنات  في  المستقرين 

الحوض الغربي للبحر المتوسط ، فأمام تطور قرطاجة العمراني والحضاري وحتى السياسي ، ألن هذه  

فنيقيا   سقطت  لما   ، الفنيقية  المستوطنات  زعيمة  أصبحت  األشوريين  األخيرة  يد  كلفي  مع    ،  هؤالء 

الذين وفدوا   أولئك  أو  الفنيقية  الحضارية  المظاهر  اجتذبتهم  الذين  الليبين  المحليين  األغنياء من  السكان 

العبيد  جار  كما  ت  أو للشغل كجند مرتزقة  على قرطاجة   الكثير من  لقرطاجة  السكاني  المزيج  يدخل في 

 األفارقة ، األوربيين و اآلسيويين . 

   اإلمبراطورية القرطاجية :نشأة   - 4-

ثور    ) قرطاجة(  "كرت حدشت"    قامت  تتعدى طول جلد  تذكر األسطورة على مساحة صغيرة ال  كما 

ر العمران وظهرت مدينة متكاملة  ، ومع توافد المهاجرين عليها تطو  ى سيور )خيوط رفيعة (   إلممزق  

،  يمكن أن نعتبر  لحكام المحليينلمبلغا ماليا  المنشآت والمؤسسات ، لكنها ظلت تدفع طيلة ثالثة قرون  

 قرطاجة . عليها التي قامت   المغربية  أجرة  األرض هذا المال 

األشوريين   يد  في  "صور"  مدينة  المستوطنات  وبسقوط  باقي  قرطاجة  اتزعمت  البحر    لمتوسط في 

واجبها    من  ووأصبح  أمن  على  مقابل  السهر  المستوطنات  تلك  السياسية    االعترافحماية  بزعامتها 

إلى  ويلة قرطاجة  د    وسرعان ما تحولت  تلك المستوطنات باستقالليتها الداخلية ،    احتفاظ مع    واالقتصادية 

    . إمبراطورية تجارية

 بعض من المظاهر الحضارية القرطاجية :  -5

:ام  ظن - غير    أنظمةكانت  الحكم  "صور"  األم  الوطن  في  مثيلتها  تشبه  السياسية    أنها  قرطاجة 

نضام دولة  قرطاجة    طبقت  ق.م ،    480-814عبر مرحلتين ، ففي مرحلة أولى من    ت تطور

عضو ومن أشهر األسر  300وكان على رأسها ملكا يساعده مجلسا استشاريا مكون من  المدينة  

التي حكمت ، نذكر أسرة "آل ماغون " التي حكمت طيلة ثالثة أجيال أي حوالي قرن من الزمن  

 وكانت تستند إلى األرستقراطية البحرية . 

   فظهر في ظل نظام اإلمبراطورية    ق.م ،  146غاية    إلى م  ق.  سثم تغير األمر في القرن الخام     

األ  م نظا باسم  قضاة( يعرف   ( شفطين  شفاط  تعيين  يتم  أغنياء    وكان  من  مختلفتين  عائلتين  من 

مكو    األرستقراطية   محكمة  يساعده  سنة  من  لمدة  الشفطان    100نة  عمل  تراقب  مجلس  عضو  و 

من   المكون  المنافسة   عضو    300الشيوخ  زيادة  المرحلة  هذه  في  زعامة  والصراع    والجديد  على 

 ثم بين القرطاجيين والرومان  بين اإلغريق والقرطاجيين  البحر المتوسط أوال  

الدينية:   - تطو  المعتقدات   ، المدينة  أصول  بتطور  من  كانت  أن  بعد   ، بها  األعراق  وتنوعت  رت 

من المستوطنات وقد ورث هؤالء المعبودات  فنيقية فقط ، إذ اجتذبت المدينة كل طالبي الثروة  

الموجودة في الوطن الم "صور" ، فمجدوها وقدموا لها القرابين المتنوعة وقد مارس هؤالء عادة  

ى العمق  إلطفال الصغار ولما توجهت المدينة  مشينة وهي التضحية البشرية وعلى الخصوص األ

)  هالي ، فاشتهر اإلله "بعل حمون"  هو عند األ  بما   م ومعبوداتهاإلفريقي امتزجت آلهتهم  القاري  

  ة )مزج بين اإللهة الفينيقيوزوجته "تانيت"  بعل واإلله الليبي حمون (    ي ج بين اإلله الفينيقازتما

الليبية تانيت(   ا يقومون بطقوسهم في الهواء الطلق قبل أن يشيدوا المعابد  وكانوعشتار واإللهة 
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موتاهم  دفن  على  يحرصون  فيحرق    وكانوا  دياره  عن  بعيدا  توفي  من  في    ويعبئ،أما  رماده 

 مزهرية تدفن في مسقط رأسه . 

خاصة في القرون األولى  القرطاجيين    القتصاد كانت التجارة العمود الفقري    االقتصادية: الحياة   -

مت في مالحة الحوض الغربي للبحر  عمرها ، إذ اعتمدت كليا على التجارة البحرية وتحك  من  

الواقعة والمدن  الدول  مع  التعامل  الرومان من  إال    المتوسط ومنعت  الحوض  على سواحل هذا 

 . ق.م   348و  509وذلك بموسوم معاهدتين عقدتهما مع روما على التوالي سنة بإذن منها  

عملة إال    ك  سلعة بسلعة( ولم تس  أي تبادل  التجارة )    أسلوب المقايضة في     قرطاجة  اعتمدت   وقد  

الرابع القرن  أواخر  القرطاجيون    م.ق.  في  تبادل  فقد  الحال  مختلفة  وبطبيعة  مواطن  منها  مع 

  ، نوميديا  و  اإلغريق  بالد   ، ،  إسبانيا  الزيتون  زيت  منها  تشمل مزروعات  وكانت صادراتهم 

.بينما  الحيوانات المفترسة  سفن ،  القماش الملون ،  أواني زجاجية ،    الخمور ، ،  العسل ، الرمان  

 الحبوب. وشملت وارداتهم المعادن الثمينة ، القصدير ، الصوف والجلود 

 . عالقات قرطاجة الخارجية -6 

 

هذه   المتوسط  التوضح  للبحر  الغربي  الحوض  في  السياسية  الوحدات  نفوذ  القرن  خريطة  ،    5في  ق.م 

الفينيقي المستوطنات  انتشار  جيدا  باللون    ة وتتبين  القرطاجية  اإلمبراطورية  أساسها  على  قامت  التي 

ة  )مستوطن   قارة األوربية أو في شمال إفريقيا ( ، في حين يبدو نفوذ اإلغريق سواء في الVertاألخضر)

 Roseحالية ( باللون الوردي قورينة في ليبيا ال

 

   العالقة القرطاجية المغربية :  : 6-1
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ب السكان المحليون لبالد المغرب بالتجار الفينيقيي   منذ وصولهم إلى سواحل شمال إفريقيا في    نلقد رح 

ق.م ،لما تبي نوا أن  نواياهم  سلمية ال تتعدى إنشاء مراكز تجارية تتم فيها المبادالت    12أواخر القرن  

ق.م دفع حكامها للحكام المغاربة سنويا مبلغا من المال    814بين الطرفين ،فلما تأسست قرطاجة سنة  

ق.م  ، وخالل ذلك تطورت    480حدشت" ، وذلك لغاية سنة    -"كرت أجرة األرض التي أقاموا عليها  

البوني،      المجتمع  فنتج عنه  الشعبين  بين  امتزاج حضاري  وبدأ  مدن ومستوطنات  إلى  التجارية  المراكز 

ليبية الذي جمع عناصر  البونيقي(  فنيقية    -)  بالحضارة    -نوميدية وأخرى  يعرف  ما  فظهر   ، قرطاجية 

 البونية . 

على التجارة    ن ق.م  ، سيطر اليونانيو   480زام قرطاجة  أما اإلغريق في معركة "هميرا" سنة  لكن بانه

البحرية في  الحوض الغربي للبحر األبيض المتوسط ، ، فغي رت قرطاجة سياستها اإلفريقية وفكرت في  

ناتها االقتصادية القائمة على التجارة  البحرية إلى مجال الزراعة ،  وكان   يعني ذلك التوسع  تغيير مكو 

في عمق األراضي  المغربية واالستيالء على األراضي الزراعية من أيدي أصحابها الشرعيين المغاربة   

، وإضافة إلى ذلك فرضت قرطاجة على السكان المحليين الضرائب لتغطية ديونها )بعد أن كانت تدفع  

هم مستحقاتهم وأمام الوضع الجديد  لهم المال طيلة ثالث سنوات( وجن دت أبناءهم كمرتزقة دون إعطاء

والمعاملة السيئة اشتعلت نار الحقد والكراهية المغربية ضد القرطاجيين وكانت من األسباب التي ساهمت  

 ق.م .   146في سقوط قرطاجة سنة 

 العالقة القرطاجية اإلغريقية : : 6-2

من   الكثير  هاجر   ، المتوسط  للبحر  الشرقي  الحوض  على  الفرس  سيطرة  باتجاه  بعد  اليونانيين 

الحوض الغربي للمتوسط ، فأقاموا مستوطنات في جنوب إيطاليا وشرق جزيرة صقلية ، حيث تواجد  

الغربي من هذه الجزيرة    نالفينيقيو  وكانت العالقة بين  وتعايش االثنان جنبا إلى جنب ،  في الجزء 

 . احترام متبادل   الطرفين في بداية األمر عالقة طيبة وتبادل مصالح و

زعامة   قرطاجة  تول ت  لما   ، الطرفين  بين  األجواء  وتعكرت  ساءت  قد  العالقات  هذه  أن  غير 

ق.م ، وتخوف اليونانيون من    6المستوطنات الفنيقية في الحوض الغربي للبحر المتوسط في القرن  

طموح   من  القرطاجيون  ف  تخو  المقابل  وفي   ، قرطاجة  رأسها  على  تجارية  إمبراطورية  ظهور 

الفنيقية وهكذا تضاربت  اإلغريق   في إنشاء المزيد من المستوطنات ت هدد أمن وسالمة المستوطنات 

 المصالح التجارية القرطاجية اليونانية وظهر الصراع بينهما .  

مباشر  - غير  تمثل    الصراع  من    :  يوناني   أمير  وصل  ،إذ  بالقرطاجيين  اإلغريق  ش  تحرُّ في 

القرطاجية   الديار  بعيدة عن  القرطاجيين  وتم   إسبرطة وأقام مستوطنة غير  طرده بفضل تحالف 

ق.م ، ورسموا الحدود بين نفوذ  القوتين في شمال إفريقيا    510مع القبائل الليبية المحلية سنة  

ن" ) تجدر اإلشارة أن اإلغريق كانت لهم مستوطنة في شرق  في موقع عرف باسم " معابد فيال

وكرد   على تطاول اإلغريق حاولت  ليبيا الحالية "مستوطنة قورينة" ، بعيدا عن نفوذ قرطاجة(  

قرطاجة أن تؤسس هي األخرى مستوطنة قريبة من النفوذ اإلغريقي في جزيرة صقلية ، وهكذا  

 اندلعت الحرب بين القوتين . 
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منه لصالح اإلغريق ، إذ اشتبكت القوتان في معركة    المرحلة األولى  وكانت   :  مباشر الصراع ال -

نيت قرطاجة بهزيمة كبيرة ، فقدت على    480هميرا سنة   ق.م )هميرا مدينة غرب صقلية ( وم 

الزراعة   إلى  االتجاه  في  تفكر  جعلها  مما   ، البحر  تجارة  وخسرت  أسطولها  كامل  إ ثرها  

 ضي الليبية.  واالستحواذ على األرا
توقفت الحرب بين الطرفين لمدة تزيد عن سبعين سنة وهذا يوحي بالخسائر الكبيرة التي مني بها   -

 الطرفان اإلغريق والقرطاجيون على حد سواء . 

الثانية  - سنة    المرحلة  كانت  المباشر  الصراع  إذ    409من   ، القرطاجيين  لصالح  ونتيجتها  ق.م 

الحرب على اإلغريق وجاءتها الفرصة لما استنجدت بها  ترص دت قرطاجة كل األسباب إلعالن  

إحدى المستوطنات اإلغريقية ضد أخرى ، فدخل الجيش القرطاجي مدينة "هميرا" مجددا وثأر  

ق.م ، فقدم   480قائد الحملة " حنبعل " لهزيمة جده "هملكار" الذي انهزم في المدينة نفسها سنة  

 لى روح جده . عددا كبيرا من األسرى اإلغريق كقربان ع
توقفت قرطاجة عن تحرشها باإلغريق في جزيرة صقلية لظهور شخصية قوية هو "   الخالصة :

 ق.م .  332اإلسكندر المقدوني " ولم ترجع إلى ممارسة نشاطها في الجزيرة إال بعد وفاته سنة  

 العالقة القرطاجية الرومانية :  : 6-3

يسودها الطرفين  بين  العالقة  وقد    كانت  هذا  دع  تالسالم  بينهمابم  االتفاقيات  من  العديد  ،كانت   عقد 

 ق.م .  306سنة  والثالثة    ق.م    348 الثانية فسنة   ، أما ق.م 509 أوالها سنة 

مقابل  ،  روما بسيادة قرطاجة على البحر المتوسط    عكست بنود المعاهدات السابقة الذكر اعتراف   

بنود هذه المعاهدات لما كانت  ب روما    احترمت وتقيدت  وقد    ،عدم تدخل قرطاجة في الشأن اإليطالي  

 ، إلى دويالت مدن  أن  ضعيفة مجزأة  بعد توحيد  غير  تغي ر  لاألمر  في    طالية ياإلجزيرة  الشبه  روما 

  تتطلع  روما    أصبحت  فأواخر القرن الثالث ق.م وحصلت بذلك على قوة اقتصادية وبشرية هائلة ،  

رها من  حر  ت    رص  بحثت عن أسباب وف  في سيادة الحوض الغربي للمتوسط  و  إلى منافسة قرطاجة  

القديمة المتوسط    ،    المعاهدات  البحر  سيادة  منها  وتنتزع  بقرطاجة عسكريا  اصط لح  لتصطدم  وقد 

ية بين  على هذا االصطدام  باسم الحروب البونيقية التي دارت رحاها في القارتين األوربية واإلفريق

 القرنين الثالث والثاني ق.م . 

لها محاضرة ،   القديم سوف نخص ص  للعالم  الجيوسياسية  الخريطة  الحروب في رسم  وألهمية هذه 

ه   الطلبة إلى المكتبات الرقمية والورقية لالستزادة في   نحاول فيها التركيز على أهم األحداث  ، وأوج 

الهام   الموضوع  البونيقية(  هذا  تبعاته الت)الحروب  وقعت  على   اي  فقط  األساسين     ليس  الطرفين 

القرطاجيين والرومان أو الطرف الثالث أي  المملك المغربية القديمة بحكم الجوار الجغرافي ، بل   

 توزيع مناطق النفوذ وظهور قوى جديدة سيطرت على العالم القديم .  ، أعادت نتيجة هذه الحروب 

 

 تمنياتي لكم بالتوفيق 

 األستاذة العقون أم الخير 

 


