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َمةُ   ُمَقدِّ
ملتوسط له عوامل لقد كان لتوسع الفينيقي يف البحر األبيض ا

متعددة جعلت الفينيقي� يعرفون مناطق بحرية وبريّة جديدة، 
من خاللها يتب� مدى وطبيعة هذه املناطق ومواقعها الجغرافية، 
ــا أن الفينيقيــ� توســعوا عــىل جبهتــ� يف  ومــن املعــروف تاريخيً
البحر األبيض املتوسـط، بـدايتها يف رشق البحـر، ثـم غربـه، وقـد 

التوسع ظروف متعـددة معظمهـا كـان سـيايس،  تحكمت يف هذا
ففي البدايـة وبعـد التشـكل السـيايس للمـدن الفينيقيـة، بـرزت 
مدينت� قويت� عىل رأسها مدينة "صيدا" و"صور"، وأّول َمْن أخذ 
الّريادة والسيادة الفينيقيـة كـان الصـيدوني� فعملـوا عـىل إ�ـاء 

ط بعـد سـقوط الحركة التجارية يف رشقـي البحـر األبـيض املتوسـ
، وازدهــرت التجــارة يف منطقــة الســاحل )١(البحريــة اإليجيــة

الفينيقي، ولكن األمر مل يكن ايجابيًا يف غاية األهمية خاصًة بعـد 
-ق.م١٥١٧ســـقوطهم بيـــد الفراعنـــة مرصـــ (أمنحوتـــب األول"

ق.م") حتــى أنهــم ١٤٩٢-ق.م١٤٩٦ق.م" وتحــومتس األول"١٤٩٦
لإلمرباطوريات الكربى حسب  أصبحوا مبثابة تجار ينقلون البضائع

ما تتوفر فيه اإلمكانيات املاديـة، ويظهـر عـىل أّن الصـيدوني� مل 
، ويف )٢(يجاهروا عداوتهم لـ (تحومتس الثالث) عند غزوه لسـوريا

هــذه الظــروف قــد وصــل الفينيقيــون يف عهــد ســؤدد صــيدا إىل 
 مناطق واسعة برشق البحر األبيض املتوسط.

القرن� الثا� عرش، والحادي عرش ق.م، وبعد سيطرة صيدا خالل 
 تراجعت وسقطت لألسباب متعددة وهي كاآليت:

حدوث فوىض يف القرن الخامس عرش ق.م خالل عهد سيتي  •
ومزاحمة قدماء اليوناني� السفن الفينيقية يف البحر ) ٣(األول

اإلفريقية بحرا ) ٤(األبيض املتوسط وغزو بعض القبائل الليبية
طئ بح�ة فرعون وتوسع سلطة الليبي� عىل ووصلوا إىل شوا

 مرص السفىل.

افتتاح اإلرسائيلي� بالد كنعان الجنوبية وطردهم "يشوع بن  •
نون" من مواطنهم وتوطن فيها الشعب العربا�، مبا غزا 
"يشوع بن نون" فينيقيا الجنوبية وصوالً إىل صيدا وقتل ثالثة 

 عرش ملًكا كانوا موال� لصيدا.
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 التواجد الفينيقي عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط

ق.م، بعد س�  ١٢٠٠لسطينيون مدينة صيدا يف عام هجوم الف -
أسطولهم من عسقالن وقد قاموا بفتح املدينة ودمروا كل ما 

 )٥(فيها، وهنا ينتهي عهد صيد.
ويف هذه الظـروف انتقلـت الزعامـة السياسـية والدينيـة إىل 
مدينة "صور"، وحسب (النرمـون) تعـود هـذه الّريـادة إىل سـنة 

"صـور" مسـتمرة مـا يقـارب خمسـة ق.م، وبقيت سـيادة  ١٢٠٩
قرون حتى حصار اآلشوري� لها يف عهد ملكهـم "رسجـون"، وقـد 
أقــرت مــدن كبــ�ة كـــ "بــ�وت" و"جبيــل" و"ســيم�ا" بالســيادة 

، وهنا يفـتح عهـد جديـد للبحريـة )٦(الصورية عىل كل الفينيقي�
ــيض  ــر األب ــريب البح ــو غ ــعاتهم نح ــتك�ل توس ــة يف اس الفينيقي

 املتوسط.

 : مناطق توسع الفنيقينيأوالً 
وعن اإلطـار الزمنـي للتوسـع الفينيقـي فاملصـادر التاريخيـة 
تش� أنه وقع قبل القرن العارش ق.م ذلك أن املوكيني� اسـتمروا 
يف سيطرتهم عىل الطرق يف حوض البحر األبـيض املتوسـط حتـى 

ق.م، وهو التاريخ الذي حدث فيه غزو شعوب البحر،  ١٢٠٠عام 
اجع املوكيني� وظهور الفينيقي� عىل مرسح األحداث وأدى إىل تر 
ق.م أو قبل ذلك بقليـل، ومل يسـتأنف اإلغريـق  ١١٠٠حوايل عام 

نشاطهم البحري إال بعد انتهاء القرن التاسع ق.م، هذا ما سـاعد 
الفينيقيــ� عــىل م�رســة نشــاطهم االقتصــادي يف حــوض البحــر 

 )٧(األبيض املتوسط بحرية أكرث.
املناطق التي توسع فيها الفينيقيون كانت متتابعة وفي� يخص 

من الساحل الفينيقي حتى سواحل املحيط األطليس، ويتم حرص 
 هذه املناطق في� ييل:

 ممفيس -١/١
(منف) وهي إحدى عواصم مرص، كان لهـا دور يف الحضـارة 
املرصية القد�ة وحسب رواية "ه�ودوت" أنه كان هناك جاليـة 

مفيس" عاصمة مرص الفرعونية، والحي الذي صورية يف مدينة "م
تقطن فيه هذه الجالية كان يدعى بـ "نزل الصوري�"، حيث كان 
هيكــل الربــة الغربيــة مــن أم الصــورية، إضــافة إىل ذلــك تــروي 
األساط� أن أبناء املرصي� ينحدرون من أم صورية وأنهم تزاوجوا 

واًجـا كبـ�ًا وك� عرفت تجـارة الفينيقيـ� ر   )٨(مع بنات ممفيس،
بأحياء عديدة يف مدن مرص السفىل والعليا، وكان كل مـا يحتـاج 

مـن بضـائع ) ٩(إليه املرصيون خارج أرضهم يأيت إليهم الفينيقيـون
مختلفة، وكذلك تعدد املراكب الفينيقية بنهـر النيـل ومـا لعبتـه 

 )١٠(من دور رئيس يف عملية الرشاء والبيع.
 )١١(قربص-١/٢

ة من ب� أشهر الجزر التـي شـهدت حضـوًرا تَُعّد قربص واحد
فينيقيًا مبكرًا حيث كانت أول محطة للفينيقي� يف البحر لقربهـا 
ــيدونيون إىل  ــل" الص ــايل "جبي ــبق أه ــد س ــواطئهم، فلق ــن ش م
اكتشافها، لكن جبيل كانت مدينة مقدسة فيها املعابد والهياكـل، 

ــ ــد أق ــه بالتجــارة، فق ــرث من ــدين أك ــا بال ــان اهت�مه ــذلك ك ام ل
الجبيليون هيكال فسيحا يف "باخوس" غرب الجزيرة، وكان ع�لها 

ــرث  ــيدا، وك ــلطة ص ــيعهم لس ــع جم ــل، إىل أن تب ــعون لجبي يخض
 .)١٢(الصيدونيون يف الجزيرة، حيث أصبحت بلدا فينيقيا.

) أن جزيرة Ferdinand Hoeferوحسب "فرديناند هوفر" (
حها الحثيـون قربص كانت غنية مبعدن الحديد والنحاس، وقد افتت

ــة "ســيتيوم"  ــوا فيهــا مدين والح�تيــون مــن عشــائر كنعــان وبن
ــك  ــادة املل ــا الصــيدوني� بقي ــك دخله ــا" لكــن بعــد ذل و"أماتون
ــن  ــا م ــدة بأنه ــار القد�ــة مؤك ــي نجــدها يف اآلث ــوس" والت "بيت

ــة ــيدا" القد� ــتعمرات "ص ــون يف )١٣(مس ــق الفينيقي ــد انطل ، وق
باعتبارهـا  )١٤(ف الثانية ق.مرحالتهم البحرية نحو قربص منذ األل

متثل مركزا حساسا، أسسوا بها العديد من املستوطنات يف كل من 
ــدليون" ( ــون" و"اي  )١٥()thamassos) و"مثاســوس" (idalion"كيت

ـــوس" ( ـــيا" (paphosو"بف ـــي" Karposia) و"كاربوس )، و"ق�ين
)Kérynie) "و"ال بيتونت ،(lapéthonte()١٦(. 

التوسع الفينيقي اتجـاه "قـربص"، ويضيف "جان مازيل" بأن 
بدأ مبكرا منذ أواخر األلف الثانية ق.م حيث أنشأ تجـار "صـور" 
و"صيدا" مراكز تجارية عىل ساحل الجنويب للجزيرة ومع انطـالق 
التبادل التجاري املـنظم، كـان لزاًمـا عـىل قـربص أن تعـيش زمًنـا 

لثقايف طويالً تحت كنف النفوذ الفينيقي التجاري والسيايس، ثم ا
وقـد ) ١٧(خاصة بعد استغالل مناجم النحاس فيهـا لصـنع الربونـز،

عرفت قربص بوفرة ثروتهـا وذلـك ملـا متتلكـه مـن أحجـار مثينـة 
ومعادن والرثوة النباتية التي تتشكل من أشجار الزيتون والكروم 

واآلثار التي تدل عىل االستيطان الفينيقي بقـربص ) ١٨(ثم الحبوب.
عثة األثرية السويدية إىل الجزيرة عن أكروبول هو ما اكتشفته الب

ــي بواســطة  ــه بن ــرن الحــادي عرشــ ق.م ويحتمــل أن يعــود للق
املستوطن� الفينيقي� األوائل، وخاصة أن إع�ر "قـربص" بسـكان 
الساحل اآلسيوي كان قبل استقالل املـدن الفينيقيـة، وقـد وجـد 

امن ق.م نقش الفينيقي بقربص يعود للنصف الثا� من القرن الثـ
 )١٩(.يحمل أس�ء أحد حكام "صيدا"

 )Rhodesرودس ( -١/٣
تابع الفينيقيون توسـعاتهم باتجـاه البحـر األبـيض املتوسـط، 

 )٢٠(فبسطوا سيطرتهم عىل العديد من الجـزر، فقـد كانـت رودس
هي املحطة الهامة للفينيقي� بعد قربص، فلم تكن لهم عناء كب� 

الجزيــرة مــن "الكــاري�"  للوصــول إليهــا، حيــث اخــتلط ســكان
بالفينيقي� وتزاوجوا حتى أصبحوا شعبا واحـدا ونقلـوا الحضـارة 

وكانت رودس  معروفة من قبـل اإلغريـق بــ"الفينيقية"  )٢١(إليها،
، خاصـًة )٢٢(بسبب املنشآت واألسواق التي أقامها الصوريون فيهـا

) و"اياليســـوس" camerosيف مـــدينت� رئيســـيت� "كـــامروس" (
)Ialsos "اللت� تـم انشـاؤه� مـن قبـل شـخص اسـمه "فـالس ،(
)phalasــدالع حــرب طــروادة ــل ان ــنة  )٢٣() قب ق.م وأن  ١١٩٠س

 )٢٤(اإلغريق قد طردوا الفينيقي� منها.
 (Thasose)تاسوس -١/٤

وبعد "رودس" استوطن الفينيقيون جزيرة "تاسوس"، ويـذكر 
ذي "ه�ودوت" "عندما ذهبت إىل تاسوس رأيت معبد هرقـل الـ

ويضــيف "أن ســكان جزيــرة تاســوس هــم  )٢٥(بنــاه الفينيقيــون"
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 التواجد الفينيقي عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط

الفينيقيـون جــاءوا مــن مدينــة صـور مــع تاســوس ابــن آجينــور، 
وحـول ثرواتهـا يشـ� ) ٢٦(ونصبوا معبد هرقل مـن أجـل عبادتـه."

ه�ودوت "لقد رأيت بعينـي منـاجم الـذهب فيهـا، وكانـت قـد 
لوصـف ، ومـن خـالل هـذا ا)٢٧(اكتشفت من طـرف الفينيقيـون"

�كننا أن نعرف أن التنقالت التي عرفها الشعب الفينيقي كانـت 
يف غاية األهمية من حيـث االكتشـاف ومعرفـة مصـادر املعـادن 

 واملواد األولية.
  )٢٨((MALTE)مالـطا -١/٥

تَُعّد مالطا من أهم جزر البحر األبيض املتوسط التـي عرفـت 
لهـا، وتقـع  وجود فينيقي قوي وهذا عـىل غـرار الجـزر املجـاورة

مـن ثـالث جـزر   رئيسـة  تتكون  جزيرة "مالطا" جنوب صقلية 
  و"كمينــــو"  (GOZO)وزو" ڤو" وهــــي "مالطــــة" 

)(CAMINO،)وكان اهت�م الكب� للفينيقي� بهـذه الجزيـرة  )٢٩
لكونها محطة أمنية تطلق منها املالحة الصورية إىل بالد  الغـرب 

ط الغـريب، ووجـدوا عـىل البعيدة، ووسعوا تجارتهم باتجاه املحـي
سواحل البحر مرايس جيدة لسفنهم، ويرجع اسـتيطان الصـوري� 

، وحسـب قـول" )٣٠(ق.م، عـىل األقـل ٨لهذه الجزيرة  إىل القـرن 
ــن أصــول  ــانوا م ــا ك ــرة مالط ــودور الصــقيل" أن ســكان جزي دي

وقد ساهمت الحفريات التي قام بها عل�ء اآلثار مـن  )٣١(فينيقية
ــ ــا وبريطاني ــي يف هــذه إيطالي ــراء حــول الحضــور الفينيق ا يف إث

الجزيرة، وعىل ضوء املخلفات األثرية التي تم جمعهـا يتضـح أن 
كانـت تعبـد مبالطـا بشـكل واسـع،  (TANIT))٣٢(اإللهة "تانيت"

وأن "هرقل" مالطا مل يكن سوى هرقل "صور"، كـ� تـدل إحـدى 
ضمنها: الكتابات التي عرث عليها قرب "سان لورنزو" يف مالطا ورد 

"لسيدنا ملقرت بعل صور" عىل نصب مقـدم مـن بعـض التجـار 
 )٣٣(الصوري� هناك.

 (SICILE)صقلية  -١/٦
تعترب جزيرة صـقلية مـن بـ� املنـاطق الهامـة التـي عرفـت 
ــــا واســــًعا ومتميــــزًا، وحســــب توكيديــــدس  حضــــوًرا فينيقيً

(Thucydides)  ذاكرا أسباب قدوم الفينيقي� إىل هـذه الجزيـرة
"لقد أحاط الفينيقيون بسواحل صقلية محتل� أجزاء مـن فيقول 

الجزيرة، وكانوا يتاجرون مع الصـقلي�، وبعـدما تجمعـوا يف كـل 
، وبـــانرموس "بـــاالرم" (Soloeis)مـــن ســـولوييس (ســـولويت) 

(Panormos).)٣٤( 

وتش� الدالئل األثرية املتوفرة حول بداية الحضور الفينيقـي 
عرث عىل شواهد فخاريـة يف موقـع ق.م أين  ٨لصقلية منذ القرن 

وكـ� عرفـت هـذه  )٣٥(بأقىصـ غـرب صـقلية، (Motyé)"موتيي"
الجزيرة حركة تجارية مالحية كربى متر عليها السفن ولهـذا نجـد 

يشهد بالحركة التجارية القوية التي كانت تعـج بهـا  )٣٦(شيرشون
شواطئ الجزيرة بقوله: "السفن من آسيا ومن سوريا ومـن صـور 

 )٣٧(درية محملة باألرجوان الصوري".واإلسكن

وقد تناولت الدراسات التاريخية الحضور الفينيقي بصقلية من 
 خالل تقسيم الجزيرة إىل قسم� أساسي�:

رشقي ومعظم بقاياه األثرية العائدة إىل الفرتة الباكرة ذات  -١
 طابع إغريقي.

 .)٣٨(غريب ومعظم بقاياه األثرية يسود فيها الطابع الفينيقي -٢
ــرة صــقلية و  كــان غــرض الفينيقيــ� مــن االســتيطان يف جزي

، بسـبب املوقـع املمتـاز للجزيـرة )٣٩(اسرتاتيجيا أكرث منـه تجاريًـا
وكذلك ما تكتسبه من اإلمكانيات مادية معتربة، مـ� إىل تصـادم 

ــالجزيرة -إغريقــي ــم )٤٠(فينيقــي ب ــت له ــق كان ــك أن اإلغري ، ذل
ــتعمرات ــون� مس ــألرض مك ــتغاللية ل ــداف اس ــا  أه ــة، أم زراعي

الفينيقي� سـلكوا سياسـة التحـالف مـع السـكان األصـلي� عـىل 
، ويف ظل ندرة البقايا األثرية بـالجزيرة )٤١(أساس املصالح املتبادلة

األمر الـذي دفـع بـبعض البـاحث� إىل إخضـاع شـهادات الكتـاب 
القدامى إىل نقد متشدد، انتهى بالبعض مـنهم إىل حـد اعتبارهـا  

، ومهـ� تضـاربت اآلراء حـول )٤٢(ثوق يف صـحتهاشهادات غ� مو 
الحضور الفينيقي يف صقلية، يبقـى البحـر األبـيض املتوسـط هـو 

 شاهد  قوي عىل رواج التجارة الفينيقية يف الجزيرة.
 (Sardaigne)رسدينيا  -١/٧

ثبت يف الدراسات األثرية التي أجريت يف جزيرة رسدينيا بأن 
لجزيـرة كانـت قـد انترشـت  يف املستوطنات الفينيقية يف هـذه ا

 )٤٣(الركن الجنويب منها، وكانت  أهم مدنها الفينيقية هـي (نـورا)
(Nora)  التي بنيت عىل شبه  الجزيـرة، وتتمتـع بـأهم مينـاء يف

الجزيرة، وقد عرث عىل بقايا أثرية تتمثل يف نصب تذكاري وجدت 
ىل عليه كتابة فينيقية ثبت بعـد فـك رمـوز كتابتهـا بأنهـا تعـود إ

وإضـافة إىل هـذه املدينـة توجـد مدينـة  )٤٤(ق.م ٩نهايـة القـرن 
التي  «Cagliari»و"كاقلياري"  «Caralis»أخرى وهي "كراليس" 

تبقى عاصمة جزيرة رسدينيا، وقد كانت الجزيـرة غنيـة بخامـات 
املعـــدن الفضـــة والرصـــاص والحديـــد، باإلضـــافة إىل موقعهـــا 

 )٤٥( بالنسـبة للفينيقيـ�االسرتاتيجي باعتبارها طريق تجاري كبـ�
ك� كانت أرضها مثالية لزراعة الحبوب، وكـان خـط املالحـة مـن 
شواطئ البحر األبيض املتوسط الرشقية إىل إسبانيا واملحيط يسـ� 
عىل محاذاة شـواطئ رسدينيـا الجنوبيـة، ولـو سـيطر عـىل هـذه 
الشواطئ شعب معادي للصوري� أو مزاحم لهـم، لهـدء مصـالح 

خاصـًة اإلغريـق الـذين  )٤٦(وكل مستعمراتهم الغربيـةالفينيقي� 
 حملوهم يف البحر األبيض املتوسط.

أمــا عــن تــاريخ الوجــود الفينيقــي يف رسدينيــا، ف�جــع ذلــك 
حسب بعض الروايات التاريخية إىل حـوايل نهايـة األلـف الثانيـة 
ق.م، وذلك عندما أرغمت زوابع بحريـة التجـار الفينيقيـ� عـىل 

، لكـن ال توجـد )٤٧(اطئ رسدينيا الجنوبية الغربيـةالنزول عىل شو 
أدلة أثرية توثق هذا التاريخ، غ� أن الفينيقي� كـانوا قـد ربطـوا 

 )٤٨(ق.م. ٨عالقاتهم التجارية مع شعوب إيطاليا منذ القرن 

 شبه  جزيرة ايب�يا -١/٨
وهي عبارة عن شبه جزيرة كب�ة يف البحر األبيض املتوسـط، 

يقيًـا قويًـا، وهـذا حسـب توجهـات الفينيقيـ� عرفت حضوًرا فين
املستمرة واملتواصلة يف غـريب البحـر األبـيض املتوسـط بـل امتـد 
نشاطهم إىل مـا وراء أعمـدة هرقـل، ومـن املعـروف تاريخيـا أن 
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 التواجد الفينيقي عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط

الفينيقيــ� كــانوا مشــهورين بحــبهم للبحــث واالستكشــاف عــن 
ت املعادن الثمينة حتى ولو شـقوا البحـار واملحيطـات، وقـد كانـ

مــن بــ� املســتوطنات الفينيقيــة  «Cades»)٤٩(منطقــة "قــادس" 
الباكرة يف الحوض الغريب للبحر األبـيض املتوسـط، وكـان الغـرض 
مــن تأسيســها هــو اقتصــادي بدرجــة أوىل بغيــة الحصــول عــىل 
خامات املعادن كالفضة والقصدير ثم النحاس واستبدالها بـاملواد 

 )٥٠(األبيض املتوسط.املصنعة التي كانت تجلب من رشق البحر 
وتقع جزيرة قـادس يف غـريب اسـبانيا طولهـا اثنـا عرشـ مـيال 
قريبة من الرب، بينها وب� الرب األعظم خليج صغ� قـد حازهـا إىل 

ــربّ  ــن ال ــر ع ــ�)٥١(البح ــر "واد الكب ــن نه ــالقرب م ــي ب ) ٥٢(، وه

«Guadalquivir» ومن الناحية الطبوغرافية يالحـظ أن جزيـرة ،
لة عن اليابسة بذراع بحري صغ� يشبه النهر، قادس كانت منفص

وأن ضفتها املواجهة ملياه املحيط قد ارتفعـت يف وسـطها انحنـاء 
ينتهي برأس� بنيت عىل أحده� مدينة اسم نفس الجزيـرة، أمـا 

 )٥٣(الرأس الثا� فقد وجد عليه معبد لإلله هرقل املرصي.
 ليوس قادس، فإن املؤرخ في مستوطنة أما عن تاريخ تأسيس

) يعيد تأسيس قادس إىل زمن  veleuis- paterculus باتركلوس (
) إىل البيلوبـونيز والـذي يـؤرخ لـه Heaclides(  عودة الهـرقلي�

أما مـا أورده "بلـ� األكـرب"  )٥٤(بث�نون سنة بعد تحطيم طروادة،
يف كتابه "التاريخ الطبيعي" عن تأسيس مدينة قـادس يقـول "إن 

دينــة قـادس بعـد مثــان� عاًمـا مـن ســقوط الفينيقيـ� أسسـوا م
ــراودة"، ــيكية إىل أن  )٥٥(ط ــادر الكالس ــض املص ــت بع ــد ذهب وق

، وقـد )٥٧(ق.م ١١١٠يف حـوايل  )٥٦(الصوريي� هم الذي بنوا قادس
وردت روايـــة أخـــرى عنـــد "ديودورالصـــقيل" يف قولـــه "نجـــح 
الفينيقيون يف مشاريعهم وجمعوا ثروات طائلـة، فعقـدوا العـزم 

ور البحر الذي �تد في� وراء أعمدة "ه�قليس" ويسـمى عىل عب
ــودين  ــر العم ــرب مم ــة ق ــيس مدين ــادروا بتأس ــانوس" وب "أوقي

 )٥٨(وسموها "بجديرة".
وواصل الفينيقيون توسعاتهم يف شبه جزيـرة ايب�يـا حسـب 
ــذه  ــرتابون ه ــف س ــا يص ــارتهم وهن ــادهم وتج ــات اقتص متطلب

"هـوم�وس" عـىل التوسعات فيقـول "إنهـم اسـتولوا قبـل عرصـ 
أفضل قسم من إيب�يا وأن الفينيقي� القادم� من صور إىل شـبه 

، وحسـب مـا )٥٩(جزيرة ايب�يـا قـد أخضـعوها كلهـا لسـيطرتهم"
تذكره املصادر التاريخية أن الفينيقي� عرفوا منطقة جديدة بعـد 

مـع أن هنـاك اختالفـات  (Tertessus) )٦٠(قادس تدعى برتشـيش
، فمــنهم مــن يعطــي لهــا نفــس الــدور حــول تســمية "ترشــيش"

واملكان الذي أقيمت فيه مدينة قادس، وقد ورد اسـم "ترشـيش" 
يف العهد القديم فيقول: "...ألن امللك كانـت لـه  يف البحـر سـفن 
ترشيش مع سفن ح�ام، فكانت سفن ترشـيش تـأيت مـرة يف كـل 

،  )٦١(وعاًجا وقـروًدا وطـواويس" وفضة ذهبًا حاملة  ثالث سنوات
الـوارد  «Tartessos»سم "ترشيش" �كن أن ينطبق عـىل اسـم وا

ذكره يف نصوص قد�ة وخصوًصا عـىل لسـان "هـ�ودوت"، فهـذا 
االسم ال يدل عىل مدينة، بـل منطقـة �كـن أن تكـون واقعـة يف 

) األسفل، ويعني غنيـة بـالعروق(الرثوات) Baetisوادي بايتيس (
  .)٦٢(املعدنية

رشيش" شائًعا عند الفينيقيـ� ولقد بقي استع�ل مصطلح" ت
يف الغرب فهو ذو ارتباط وثيق بتسمية مدينة "ماستيا" اإلسبانية، 
ك� يـرد أحيانًـا أن ترشـيش كـان اسـً� حقيقيًـا، فـاملؤرخ "و.ف. 
ــل  ــن فع ــا م ــة اشــتقاقًا ملموًس ــرى أن هــذه الكلم ــت" ي أولرباي

)Rasas (كرس) ويرتجمها بكلمة منجم أو مصهر معتربًا أن تلـك (
التسمية كان تطلق عىل أي أرض غنية بالخامات، مـع اإلشـارة أن 
ذكر "ترشيش" ورد ألول مرة يف النقش الفينيقي الذي ُعـرث عليـه 

 )٦٣(يف أرض "نورا" القد�ة يف رسدينيا.
ومن خالل دراسـتنا ملنطقـة "ترشـيش" ومـا لعبتـه مـن دور 

أن  سيايس واقتصادي يف غريب البحر األبـيض املتوسـط، يتبـ� لنـا
املنطقة كانت تحت إرشاف البحارة الفينيقي� لزمن طويـل رغـم 
الصــعوبات التنقــل والبعــد بينهــا وبــ� الــوطن األم، كــذلك كــان 
الغرض من تأسيس الفينيقي� ملسـتوطنة "قـادس" عـىل السـاحل 
األطليس هو اقتصادي بدرجة األوىل خاصًة بعد اكتشاف املعـادن 

هذه املعـادن مـن قبـل الشـعوب الثمينة وازدياد الحاجة امللحة ل
البحر األبيض املتوسط الرشقية، وإذا ما قارنـا بـ� رشقـي وغـريب 
البحر األبيض املتوسط نجد هناك تفاعل حضـاري قـوي جسـدته 
البحرية الفينيقية وتلك املستوطنات التي تأسست مبا فيهـا شـبه 

 الجزيرة اإليب�ية.
ويًـا يف العديـد وعرف االنتشار الفينيقي يف إسـبانيا حضـوًرا ق

التي كانت مخصصة لتجفيـف  (Malaga)من املدن مثل "مالقا" 
، )٦٥((Sexi)و"سيكيس"  (Abdira))٦٤(األس�ك ومتليحها، و"أبديرا" 

كلـم مـن جبـل طـارق)، وعمـر  80ثم كرتايا (جزيـرة عـىل بعـد 
مـن املـدن األخـرى،  )٦٦(الفينيقيون هناك مدنًا كث�ة أقـل أهميـة

ــعاتهم ــلوا توس ــزر  وواص ــول إىل ج ــا للوص ــواحل أوروب ــرب س ع
  .«cornowall»)٦٧(و"كورنوال"  «cassitérides»"كاست�يد" 

 ثانًيا: حمطات المغرب القديم
 (utique) )٦٨(مستوطنة أوتيكا -٢/١

 (Tyr)تقع مستوطنة أوتيكا عىل الطريـق الـرابط بـ� صـور 
، وعىل سهول ش�ل تونس، ك� تقع عىل مرتفـع (cades)وقادس 

، وقـد )٦٩(األرض عند مصب نهر (بجراداس) أهم أنهار تـونس من
شيدها الصوريون وكانت هـذه املدينـة مـن املـدن التـي عرفـت 
وجود فينيقي قوي من حيث العدد والعدة، وكانـت كـذلك مـن 
املدن الساحل الليبي فيتـذكر يف هـذا الشـأن سـرتابون بقولـه أن 

ط الساحل الليبـي "التجار الفينيقي� أسسوا مدنًا بالقرب من وس
، وتاريخيًا أن سقوط )٧٠(بعد وقت قص� من نهاية حرب طروادة"

ق.م، ويضيف بلينوس بقولـه "إن عمـر  ١١٩٠طروادة كان حوايل
 ١١٧٨يف أوتيكـا قـد بلـغ  (Apolo)خشب األرز يف معبـد أبولـو 

، وحسب الكتاب املنسوب إىل "أرسـطو" يـروي أن أوتيكـا )٧١(سنة
رطاجة مبئت� وسبع ومثان� سنة، أي سنة شيدها الصوريون قبل ق

وحسب "فورسرت" أن تاريخ تأسـيس "أوتيكـا" هـو ) ٧٢(ق.م. ١١٠١
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 التواجد الفينيقي عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط

، ومبـا أن سـقوط طـروادة كـان )٧٣(نفس تاريخ تأسـيس "قـادس"
ق.م،  ١١١٠ق.م، يتضح أن بناء "قادس" كان حـوايل  ١١٩٠حوايل 

ن ق.م، ومنها مـ١١٠٠و"اوتيكا" فمنهم من يرى أنها بنيت حوايل 
ق.م، وهـذه هـي إشـكالية الدراسـات ١١٠١يرى أنها بنيت سـنة 

 التاريخية القد�ة التي تفتقر إىل تحديد تاريخ دقيق.
وبخصوص بنـاء مسـتوطنة "أوتيكـا" يـذكر املـؤرخ "فرانسـوا 
دوكريه" أن يف وقت الذي استعان فيه "سلي�ن" ملـك العربانيـ� 

مقابــل تزويــده بــالفينيقي�، كــان قــد زودهــم بــاملواد الغذائيــة 
باملهندس� والفني� واألخشاب، لكن بعد انتهاءه من بناء املعبد، 
توقف امللك عن عملية التمويل للفينيقي�، مـ� أدى بهـم األمـر 
لبحث عن سبيل أخرى ومراكز متويليـة جديـدة، فوجـدوا مكانًـا 

، أيــن تقــع مدينــة "أوتيكــا"، )٧٤(متــوفرًا يف ســهول شــ�ل تــونس
ــايل تخلصــو  ــيهم وبالت ــذي رضب عل ا مــن الحصــار االقتصــادي ال

وقـد كانـت  )٧٥(باستكشاف مناطق جديدة بالد املغـرب القـديم.
"أوتيكا" من ب� املستوطنات القد�ـة التـي سـاعدت الفينيقيـ� 
عىل التوسع يف الحوض الغريب للبحر األبـيض املتوسـط، وأكملـت 

 دربهم يف استكشاف مناطق جديدة.
 (Lixus) )٧٦(مستوطنة ليكسوس -٢/٢

كانــت مدينــة ليكســوس مــن أبــرز املســتوطنات الفينيقيــة 
القد�ــة التــي أسســت عــىل ســواحل املحــيط األطليســ، وتشــ� 
الكتابــات التاريخيــة إىل أن تأســيس هــذه املســتوطنة يعــود إىل 
نهاية القرن الثا� عرش ق.م، وقد تم تأسيسـها عـىل يـد البحـارة 

، وقـد أشـار "بلـ� )٧٧(سطالفينيقي� الذين قدموا من رشقي املتو 
األكــرب" أن "مســتوطنة "ليكســوس" �كــن أن تكــون أقــدم مــن 

وهذا حسب الدراسـات القد�ـة. ويـذكر  )٧٨("قادس" أو "أوتيكا"
"غانم محمد صغ�" أن مدينة "ليكسـوس" هـي معـارصة ملدينـة 

، ورمبـا هـذه االختالفـات يف )٧٩("قادس" وسابقة ملدينـة "اوتيكـا"
جع إىل نقص املادة األثرية حول هـذه املدينـة، تاريخ التأسيس را

وعىل الرغم من اآلثار التي عرثت عليهـا البعثـة األملانيـة بقيـادة 
 )٨٠(م يف املوقع نفسـه١٩٢٥م و١٨٤٥ب� سنتي   «Barth»"بارث"

  فهي غ� كافية يف إعطاء تاريخ دقيق لتأسيس املدينة.
لـم رشق ) ك٣تقع "ليكسوس" حاليًا عىل تل مرتفع ببعـد بــ(

"العرائش" عىل يسـار الطريـق الرئيسـة املؤديـة مـن الربـاط إىل 
طنجة حيـث تتنـاثر معظـم املبـا� فـوق ربـوة الشـميس وعـىل 
منحدراتها وهي الربوة التي ترشف حواشيها الجنوبيـة والغربيـة 

، وحسب "سـتيفان غـزال" أن )٨١(عىل الضفة اليمنى لواد اللكوس
ينيقيــ� كانــت لألغــراض قيــام مدينــة "ليكســوس" مــن قبــل الف

. وعليـه أصـبحت ملسـتوطنة )٨٢(اسرتاتيجية أكـرث منهـا اقتصـادية
"ليكسوس" لها دور فعال وقوي يف البحر األبيض املتوسط خاصـًة 
بعد تقوية روابط التجارية بينها وب� مدينة قادس بحكم القـرب 

 الجغرايف للمدينت�.
 «carthage» )٨٣(مستوطنة قرطاجة -٢/٣

ــيس  ــل إن تأس ــرز املراح ــن أب ــّد م ــة يَُع ــتوطنة قرطاج مس
السياسية التي مر بها الفينيقيون يف رشقي وغـريب البحـر األبـيض 

املتوسط، ال مـن حيـث تنظـيم الحكـم وسـيادة شـ�ل إفريقيـا، 
وكذلك مـن حيـث السـيادة التجاريـة عـىل حسـاب الـوطن األم، 
وبالنسبة لتاريخ تأسيس قرطاجة وحسب املصـادر التـي أوردهـا 

تيفان غزال" فقد أكد "فيليسـتوس" أن قرطاجـة تـم تأسيسـها "س
عـىل يـد رجلـ� مـن صـور هـ� "أزاروس" و"كرخـدون" يف سـنة 

ق.م، وهذا ما ذهب إليه وأكده "أدوكس الكنـدي" حيـث  ١٢١٣
ـــادة "أزاروس"  ـــون قرطاجـــة تحـــت قي ـــال "أســـس الفينيقي ق
و"كرخدون" ببعض الزمان قبل حرب طروادة"، ونجد هذا الـرأي 

ضا عند "أبيانوس" الذي يقول "أن الفينيقيون أسسـوا قرطاجـة أي
يف ليبيا بخمس� سنة قبل االستيالء عىل طروادة وكان املؤسسـان 

 )٨٤(ه� زوس وكرخدون."

وحسب ما أورده "ستيفان غزال" أن تأسيس مدينة قرطاجـة 
، لكــن هنــاك جــدل واســع يف )٨٥(كــان أواخــر القــرن التاســع ق.م

، إذ تكـاد تتفـق )٨٦(ضـبوط يف تأسـيس املدينـةالتاريخ الزمنـي امل
ق.م سـنة تأسـيس  ٨١٤املصادر األدبية القد�ة عىل اعتبار سـنة 

قرطاجة، وهو التاريخ املألوف يف الكتابـات التاريخيـة عـن هـذه 
املدينة، خاصًة بعد أن ذكر "تي�يـوس"، حسـب روايـة "أدولـيس 

ث� سنة قبـل نايس" أن تأسيس قرطاجة كان يف مثان وثال  -الهالكر
ق.م، أمـا عـن اآلثـار  ٨١٤، وهذا يوافق سنة )٨٧(األلعاب األوملبية

ــة و  ــة بقرطاج ــابر البوني ــدت يف املق ــي وج ــة  يفالت أوا�   املتمثل
ــة  ــة إغريقي ــامن  -فخاري قربصــية ترجــع إىل منتصــف القــرن الث

  وهي الفرتة القريبة نوًعا ما من تاريخ التأسيس. )٨٨(ق.م
ر األدبيـة تأسـيس مدينـة قرطاجـة إىل وك� أرجعـت املصـاد

وهـذا محتـوى األسـطورة التـي  «Elissa»أم�ة تـدعى "عليسـة" 
إن الحكـم قـد عـاد بعـد وفـاة ( «justin»أوردها "يوسـتينوس" 

إىل ابنتــه "عليســة" و"بيغ�ليــون"  (Mattan)امللــك "ماتــان" 
(pygmalion) "وتزوجت "عليسة" الجميلة خالهـا "عـارش بـاص ،

"ملقارت" الـذي كـان غنـي، ويخىشـ عـىل ثروتـه مـن كب� كهنة 
جشع امللك، فدفنها يف باطن األرض، لكن "بيغ�ليون" الذي قـرر 
االســتيالء عليهــا، مل يتــوان يف قتــل خالــه وزوج أختــه يف الوقــت 
نفسه، وهنـا شـعرت "عليسـة" بـالخطر الـذي يهـددها، فقـررت 

باعهـا إىل الفرار واحتالت عىل أخيها، وأبحرت بـأموال زوجهـا وأت
وقـد حملـت "عليسـة" معهـا مـن  )٨٩(قربص ثـم إىل إفريقيـا....)،

جزيرة قربص نحو مثان� فتاة ليكونوا أزواًجا للشباب الذين كـانوا 
معها، وبعدها اشـرتت قطعـة أرض مبقـدار جلـد ثـور، فقطعـت 

 )٩٠(الجلد إىل قطع صغ�ة رسمت وحددت عليها مدينة قرطاجة.
طورة نجــد أنهــا متــزج الخيــال وإذا مــا حللنــا محتــوى األســ

بالحقيقــة، خاصــًة بعــد أن عرفنــا أن األوضــاع السياســية للمــدن 
الفينيقية خالل القرن التاسع ق.م عرفت رصاًعا داخيل وخـارجي 
ألحق الرضر بالبنية االجت�عية للمجتمع الفينيقي، كذلك التطور 
الــذي عرفتــه البحريــة الفينيقيــة ســاعد "ديــدون عليســة" عــىل 

 دربها نحو إفريقيا. مواصلة
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وعن موقع  قرطاجة يذكر "فرانسوا دوكريه" أنهـا تقـع عـىل 
الساحل ومنفتح كب�ًا عىل الرشق باتجاه الخليج حيث تبـدأ مـن 

راسمة يف اتجاه الغرب قوس دائـرة متصـل ينتهـي إىل  )٩١("ب�صا"
، وهناك َمْن يضـعها )٩٢(الش�ل من رأس سيدي بوسعيد الصخري

بو" ودليل عىل ذلك ما ُعرث عليه من بقايا الفخـار يف مرفأي "صلم
، )٩٣(القربيص الفينيقي يف أقدم الطبقات األرض يف مذبح "صـلمبو"

وحددها "جان مازيل" يف قوله " أقام الصـيداويون مركـزًا تجاريًـا 
بسيطًا أطلقوا عليه مركز كامبي، وهو املكان الـذي أسسـت فيـه 

" فيقــول: Polype"بوليــب" ، أمــا )٩٤(املدينــة الجديــدة قرطاجــة"
"...قرطاجة تقع عىل شاطئ خلـيج مكونـة شـبه جزيـرة محاطـة 
باملاء من ثالث جهـات ويحـدها مـن ناحيـة اليابسـة بـرزخ بلـغ 

م)، يربطها بالقـارة ٤٤٤٠عرضه خمسة وعرشون ستاد (أي حوايل 
 )٩٥(وهو صعب املسالك  في� عدا الطرق التي صنعها اإلنسان...".

مدينة قرطاجة تقع ب� مرتفعات تونس حاليًا، وجغرافيًا نجد 
يحدها من الش�ل والرشق البحر األبيض املتوسط، أما داخلًيا 
تونس ك� هي عليه حاليًا، وبحكم املوقع الجغرايف للمدينة 
اليشء الذي جعلها تكتسب مكانة كربى قد�ًا يف املجال التجاري 

بناء السفن من واالقتصادي، خاصًة بعد أن أصبح لها دوًرا يف 
، كذلك توفر الرثوة السمكية )٩٦(خالل توفر أشجار الصنوبر واألرز

وكرثة موانئها البحرية، هذا كله ساعد الفينيقي� عىل االستقرار 
 .واالستيطان

 

ةُ   َخاِمتَ
تب� من خالل هذا املقال أن الفينيقي� كان لهم دوًرا رئيًسـا 

ىل غـرب البحـر يف تأسيس مجموعة من املسـتوطنات مـن رشق إ
األبيض املتوسط، م� ساعد تلك الشـعوب عـىل معرفـة املسـالك 
والطــرق البحريــة وأرسار التجــارة بأنواعهــا، فقــد ســكنوا شــعور 
اإلغريق والرومان وأصبحوا محل كتابات مؤرخيهم، وهذا بفضـل 
تحركاتهم وتـأث�اتهم الحضـارية، كـ� كانـت لهـم أدوار تجاريـة 

طاء يف التجـارة الربيـة والبحريـة بـ� واقتصادية فقد أصبحوا وس
الشعوب القد�ة خاصًة يف الرشق األد� القديم والرشق اإلفريقي 
(إىل جانب اليمنيون القدماء)، ومع غريب البحر األبيض املتوسـط، 
حيــث كــانوا يجلبــون أنــواع عديــدة مــن البضــائع ويســتبدلونها 

مـن  باألخرى خاصًة املعـادن كالـذهب والفضـة والعـاج وغ�هـا
 املنتوجات محلية الصنع وأخرى مستوردة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق 

 
 خريطة التوسع الفينيقي يف رشقي وغريب البحر األبيض املتوسط 

http://explorethemed.com/PhoeniciansAr.asp 
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 التواجد الفينيقي عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط

 :الَهواِمُش 
، التوسع الفينيقي يف غريب البحر األبيض املتوسط) غانم محمد صغ�، ١(

 .٦٦-٦٥، ص١٩٧٥الجامعية الجزائر،  ديوان املطبوعات
 .١٩٢، ص٢٠٠٦، نوبليس، شعوب الرشق األد� القديم) سامي ريحانا، ٢(
" حوايل ١٩" و"١٨رمسيس األول ينتمي لألرسة " ابن: هو سيتي األول) ٣(

ق.م، يف عهده حققت مرص عدة انتصارات عىل الحثي�  ١٣٠٤
لمزيد يُنظر: شارل وامليدي� وشعوب البحر، ك� أسس عدة معابد، ل

، ٢٠٠٩، ديوان املطبوعات الجامعية، حضارة مرص الفرعونيةشافية، 
 .٣١-٢١ص

) القبائل الليبية: ذكرها ه�ودوت يف كتابة الرابع وهي كاآليت: ٤(
)، ١٧٠)، األسبوستاي (١٦٩)، الجيليغاماي (١٦٨اآلدروماخيداي (فقرة 

)، القمفزانتس ١٧٣)، السبولوي (١٧٢)، السامونس (١٧١االوسخيساي (
)، ١٧٧)، الللوتوفاجي (١٧٦)، الجيندانس (١٧٥) ، املكاي (١٧٤(

)، يُنظر: ١٨٤)، األنزاتنس (١٨٠)، األوسيس (١٧٨املخلويس (
، نصوص ليبية، ترجمة عيل فهمي كتاب التاريخ الرابعه�ودتس، 

 .٤٢-٣٣، ص ١٩٦٧خشيم، منشورات دار مكتبة الفكر، طرابلس، 
 .١٩٤-١٩٣، املرجع السابق، ص) سامي ريحانا٥(

(6) Lenormand (F), Histoire des peuples orientaux, éditeur 
librairie A. Lévy, Paris, 1984, Pp. 193-194. 

دراسة تحليلية للنقائش الفينيقية البونية يف فضيل امليار،  الحفيظعبد ) ٧(
بلس، ليبيا، ، منشورات جامعة الفاتح، طراإقليم املدن الثالث يف ليبيا

 .٢٣، ص٢٠٠٥
، ١٩٧٠، دار املرشق، ب�وت، لبنان، صور حارضة فينيقيا) عرب معن، ٨(

 .  ١١٩ص
 .٢٢٣) سامي ريحانا، املرجع السابق، ص٩(

(10) Lenormant (F); Op.Cit, P.135. 
بلفظة يف النصوص اآلشورية   "chypre: ظهر اسم قربص "قربص) ١١(

" وبالد Yamna" و"Awna" و"Amna" أو "yamna"يامنة" "
"yatnana" ولفظة "yâwân" ياوان هي عربية وباليونانية "Ionien "

 نظر: يُ للمزيد 
Halévy (J); Mélanges de critique et d’histoire «relatif  aux 
peuples  Sémitiques» Maisonneuve et Cie, Libraires-éditeurs, 
Paris, 1883-P.35.                                                                                      

 .   ١٩٠) سامي ريحانا، املرجع السابق، ص١٢(
(13) Hoefer (F. M), Carthage et le monde punique, Edition la 

belle lettre, Paris, 2006 - Hoefer (M.F), L’univers Chaldée, 
Assyrie, Médie, Babylonie, Mésopotamie, Phénicie, 
Polmyréne, Firmin Didot frère éditeur imprimerie 
librairie de l’Institut de France, Paris, 1852, P. 42. 

، جروس برس، طرابلس، ٢، طالسامية معجم الحضارات) ه�ي عبودي: ١٤(
 .٦٧٤، ص١٩٩١

 .٦٧٥-٦٧٤) نفسه، ص١٥(
(16) Hoefer (F. M), op.cit, p.42. 

، ترجمة: ربا الخش، تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية) جان مازيل: ١٧(
 .٨١ص ،١٩٩٨، سوريا، ١تقديم ومراجعة: عبد الله الحلو، ط

، ترجمة: عبد الهادي شع�ة، الهيئة الحضارة الفينيقية) جورج كونتينو، ١٨(
 .١٠٥، ص١٩٩٧املرصية العامة للكتاب، القاهرة، مرص، 

معامل تاريخ الرشق األد� القديم "من أقدم فور: ) أبو محاسن عص١٩(
، دار النهضة العربية ب�وت، ١"، طالعصور إىل مجيء اإلسكندر

 .٥٨-٥٧، ص١٩٨٤

: وهي جزيرة يونانية يف بحر إيجة تقع بالقرب من الساحل رودس) ٢٠(
 (Crète)الجنويب الغريب آلسيا الصغرى تأثرت بالحضارة كريت 

يف نهاية األلف الثا� ق.م من أهم مدنها وتعرضت للغزو والدوري 
 "لويدوس" و "إياليسوس" و"كام�وس" للمزيد يُنظر:

Michel Maure; Dictionnaire encyclopédique d’histoire, éd 
:Bordas, 1978, P.3873. 

 .١٩١) سامي ريحانا، املرجع السابق، ص٢١(
 .١٢١) معن عرب، املرجع السابق، ص٢٢(
مدينة قد�ة يف جنوب غرب آسيا، تأسست حوايل  (TROIE): طراودة) ٢٣(

األلف قبل امليالد، تقع حاليًا يف مدينة هيكارليك تعرضت للتخريب 
وبحسب األدلة التاريخية قد تعرضت عدة مرات نتيجة للحروب، 

 : للمزيد يُنظر: ق.م١١٠٠املدينة لسبع حروب متتالية أخرها كانت يف 
Grande Encyclopédie Larousse, Paris ,1971-1976, P13921, et 
Charles(V), La question du site de Troie, L’Antiquité classique 
(A .C), tome3, 1934, Pp.469-488. 
(24) Moscati (S), Les Phéniciens, Editeur bel bord, Paris, 1989; 

P.49. 
(25) Hérodote, Histoires, Tardieu par Larcher, charpentier, 

libraire éditeurs, Paris, 1856, II,44. 
(26) Ibid, IV, 147. 
(27) Hérodote, X ,47. 

: اسمها سامي مبعنى ملط أي هرب، ك� كذلك تعني امللجأ أو مالطا) ٢٨(
... املرجع التوسع الفينيقينظر: غانم محمد صغ�، يُ امللطى، للمزيد 

 .١٢١، ص، ويُنظر: معن عرب، املرجع السابق٩٠السابق، ص
(29) Michel (M), Op.Cit,P2811. 

 .١٢١) معن عرب، املرجع السابق، ص٣٠(
(31) Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, Tra: par Miot, 

librairie Hachette, Paris 1916,V,2-4. 
هي إلهة عبدت بالرشق وغرب البحر األبيض املتوسط، كانت تانيت: ) ٣٢(

القمر، بحيث يظهر الهالل، والقرص يعلوا رمزه يف عبادتها مرتبطة ب
للمزيد يُنظر: كث� من النصب النذري يف املواقع األثرية الفينيقية، 

، املالمح الباكرة للفكر الديني يف ش�ل إفريقياغانم محمد صغ�، 
  .٩٢-٩١، ص٢٠٠٥دار الهدى، ع� مليلة، 

 .١٢٢-١٢١) معن عرب، املرجع السابق، ص٣٣(
(34) Thucydide; la Guerre de Péléponnèse, Traduction: 

Nouvelle et introduction par jean voilguin, librairie 
Garénier frères, paris, s. d, VI, 2,6. 

 ويُنظر:
Raymond (w), la Phénicie et l’Asie occidentale, libraire 
Armand colin, paris, 1939, P.179. 

، مركز قرطاج البونية تاريخ وحضارةنية ومحمد الطاهر، بورو  ) الشاذيل٣٥(
 .٧٣، ص١٩٩٩النرش الجامعي، تونس، 

م)، ولد يف بلدة "أربينوم" ٤٣-م١٠٦( (M.Tullins cicero) شيرشون:) ٣٦(
"ARPINUM يف أرايض الفولكيس (حوض نهر ل�يس)، عاش بروما "

 وتعلم هناك وكان صاحب "يوليوس قيرص"، خدم يف الجيش تحت
قيادة بومبينيوس، توىل عدة مناصب ُعليا سياسية وعلمية وأدبية، 
وألف عدة كتب يف عدة مجاالت منها خطية املشهورة، للمزيد يُنظر: 

، محارضات يف تاريخ الرشقي األد� القديمعبد اللطيف أحمد عيل، 
 .٢١-١٦ص، ١٩٧١مكتبة بريدية ب�وت لبنان 

 .١٢٢) معن عرب، املرجع السابق، ص٣٧(
 .٨٨...املرجع السابق، صالتوسع الفينيقي) غانم محمد صغ�، ٣٨(
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 .٨٩ص، املرجع نفسه، ) غانم محمد صغ�٣٩(
) عىل الرغم من الرصاعات التي كانت قامئة ب� اإلغريق والفينيقي�، إال ٤٠(

كان هناك تبادل حضاري قوي نذكر عىل سبيل املثال "تاليس املييل" 
حمل الدراسات الفلكية التي اشتهر بها الذي كان أصله فينيقي فقد 

الفينيقيون عىل مجال البحري إىل اليونان ثم روما وهذا ما نجده عند 
اإلغريق عندما برعوا يف املالحة وحركات الفيزيائية للسفن للمزيد، 

 يُنظر:
A .du sain, Histoire de la marine de tous les peuples, libraire 

de filin didot frères, Paris, 1863.P.79. 
 .٨٩) غانم محمد صغ�، املرجع نفسه، ص٤١(
، مكتبة اإلسكندرية، قرطاج البونية) بورينة الشاذيل، محمد طاهر: ٤٢(

 .٤٥، ص١٩٩٩مرص، 
: هي إحدى املدن األثرية الهامة التي شهدت حضوًرا «NORA» نورا) ٤٣(

واقع البونية فينيقيًا كب�ًا، وقد اشتهرت بحجر نورة، مع العلم أن امل
برسدينيا قد عرفت نشاطًا مكثًفا مكن الباحث� االيطالي� خاصًة 
أع�ل الباحث "موسكايت سباتينو" الذي أنشأ معهد للدراسات 
الفينيقية البونية بروما، وأرشف عىل عدة حفريات أثرية وله عدة 

 –املستوطنات الفينيقية إصدارات هامة. يُنظر: سالطنية عبد املالك، 
، أطروحة دكتوراه بونية يف الحوض الغريب للبحر األبيض املتوسطال

العلوم يف التاريخ القديم كلية العلوم اإلنسانية واالجت�عية، قسم 
 .١٤٢، ص٢٠١٠التاريخ واآلثار، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .٨٧... صالتوسع الفينيقي) غانم محمد صغ�، ٤٤(
(45) Hoefer (F.M); Op. Cit, P.44. 

 .١٢٣) معن عرب، املرجع السابق، ص٤٦(
 .٨٨-٨٧) غانم محمد صغ�، التوسع الفينيقي... ص٤٧(
 .٨٨) نفسه، ص٤٨(
  «AGADIR»شبيهة بكلمة "جدار" بالعربية، وكلمة "أغادير"  قادس:) ٤٩(

تاريخ سورية بالرببرية تعني "جدار" أيًضا للمزيد انظر: فيليب حتى، 
التي تعني  Gadirادس هو نفسه ، اسم ق١١١...، صولبنان وفلسط�

التوسع بالفينيقية "قلعة أو حصن"، يُنظر: غانم محمد صغ�، 
 .١٣٢... صالفينيقي

 .٨٢...، صالتوسع الفينيقي) غانم محمد صغ�، ٥٠(
، دار الكتب ٤، ط٤، جمعجم البلدان) ياقوت عبد الله الحموي، ٥١(

 .٣٣٠، ص١٩٩٠العلمية، ب�وت، 
(52) Raymond (W); Op.Cit, P180. 

 . وكذلك يُنظر:٨٤-٨٣...، صالتوسع الفينيقي) غانم محمد صغ�، ٥٣(
Gsell(S), Histoire Ancien de l'Afrique du nord, t8, libraire 
hachette, paris, 1927, P.405. 
(54) Veleius (P), Histoire Romaine (H .R), Garnier, édition de 

pierre (H), (H), paris 1894, 1, 2,3. 
(55) Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, Traduire par Ajasson 

le grand sagne, Edition Panckoucke, Paris, 1829-1833, V, 
76. 

ق.م، وبالتايل يرجح لتأسيس قادس  ١١٩٠) كان سقوط طراودة عام ٥٦(
ق.م، يُنظر: عبد الحفيظ فضيل امليار، املرجع السابق،  ١١١٠عام 

  .٢٦ص
، ترجمة يوسف شلب الحضارة والتاريخ قرطاجة) فرانسوا دوكريه، ٥٧(

 .٤٨، ص١٩٩٤الشام، دار طالس للدراسات والرتجمة والنرش، دمشق، 
(58) Diodore de Sicile, B.H , V,20. 
(59) Strabon, Géographie, Tardieu, Amédée-libraire 

«01» Magritte et «c», Paris, 1967, XVII,3,15. 

: إن اسم ترشيش الذي نصادفه يف كتابات التوراة هو اسم ترشيش(60) 
فينيقي باألغلب مبعنى املنجم أو مكان الصهر أو معمل التكرير، هذا 
وقد اكتسبت تسمية "ترشيش" بسبب بعد البالد أو أبعد البالد التي 
بلغها التجارة الفينيقية، وذهب الباحث� إىل أن ترشيش هي طرسوس 

مرص والرشق األد� ا، للمزيد يُنظر: محمد بيومي مهران، يف فينيقي
، ١٩٩٠"، دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية، القديم " املغرب القديم

 .٢٧٥ص
 ).٢٣-٢٢: (١٠، سفر امللوك األول الكتاب املقدس) ٦١(
 .٤٩) فرانسوا دوكريه، املرجع السابق، ص٦٢(
، ترجمة نيقية يف إسبانياالحضارة الفي) يويل  بركوفيتش تس�ك�، ٦٣(

 .٢٩، ص١٩٨٧يوسف أيب فاضل، ب�وت، لبنان، 
كلم من  ٤١٠حاليًا باملاريا تقع عىل سواحل املتوسط عىل بعد  أبديرا:) ٦٤(

 .١٩٦مدينة مدريد االسبانية. يُنظر: سامي ريحانا، املرجع السابق، ص
 .٨٥...، صالتوسع الفينيقي) غانم محمد صغ�، ٦٥(
 .١٩٦حانا، املرجع السابق، ص) سامي ري٦٦(
، دار عالء الدين للنرش، ٢، طالحضارة الفينيقية) محمد الخطيب، ٦٧(

، ويُنظر: غانم محمد الصغ�، املرجع ٧١، ص٢٠٠٧دمشق، سوريا، 
 .٧٤السابق، ص

أو العتيقة مبعنى القد�ة، وهي لفظ فينيقي تعني  UTICA أوتيكا) ٦٨(
املستعمرة"، للمزيد يُنظر: مهران كذلك بـ "املحطة" و"الرائعة" أو "
، ومعن عرب، املرجع السابق، ١٨٤محمد بيومي، املرجع السابق، ص

 .١٢٧ص
 .١٨٤) محمد بيومي مهران، املرجع السابق، ص٦٩(

(70) Strabon, 1, 2,3. 
(71) Pline L’Ancien, H.N, V, 76. 

 .١٢٧) معن عرب، املرجع السابق، ص٧٢(
(73) Forster (M); Op-Cit, P.12. 

حسب املعلومات التاريخية أن اسم "تونس" مأخوذ من لفظة  تونس:) ٧٤(
، «Tunes»، توناس «Tuneta»، توناتا «Thunetum»توناتوم 
، تونات  «Tounal»، أما باللفظ العريب "تونة" «Tonisum»تونيزوم 

«Tounet»  "تونس"«Tunis» ق.م، للمزيد  ٩٠٠، وك� تأسست عام
 يُنظر:

Mignard (M.P); Histoire générale de la Tunisie (depuis l’an 
1590 A.C), Librairie  et challement Siné, Paris, 1883, p3. 

(75) Decret (F), Carthage ou l’empire de la mer, éd: Du seuil, 
1977, p41. 

 (Tchemich)) عرفت مدينة ليكسوس يف املايض باسم مدينة تشميش ٧٦(
، ٩١يُنظر: غانم محمد صغ�، املرجع السابق، ص .سأي مدينة الشم

 .١٢٧ومعن عرب، املرجع السابق، ص
 .٩١) غانم محمد صغ�، املرجع السابق، ص٧٧(

(78) Pline L’Ancien, H.N, XIX, 63. 
 .٩١) غانم محمد صغ�، املرجع السابق، ص٧٩(
 .٩٣) املرجع نفسه، ص٨٠(
مة: محمد التازي سعود، ، ترجاملغرب العتيق) ج�وم كركوبينو، ٨١(

 .٧٧-٧٦، ص٢٠٠٨مطبوعات أكاد�ية اململكة املغربية، الرباط، 
(82) Gsell (S) ; H.A..A..N. T 01, p361. 

: اسم قرطاج الفينيقي مشتق من كلمتي "قرت حدشت" قرطاجة) ٨٣(
املدن الفينيقية "تاريخ لبنان مبعنى املدينة أو القرية الحديثة، انظر: 

، ١٩٩٤النهضة العربية للطباعة والنرش، ب�وت لبنان، ، دارالقديم"
 .١٨١ص

(84) Gsell (S); H.A.A.N.T 01  , Pp.374-375 
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(85) Ibid, Pp.395-400. 
) في� يخص تاريخ التأسيس هناك من يعطي إطار زمني بعيًدا عن ٨٦(

ق.م،  ٨٦٩املعروف عليه تاريخيًا، فمثالً يف بعض املراجع نجد سنة 
                     .lenormant (F), Op.Cit,p147انظر: 

(87) Gsell (S); P.397. 
(88) Fantar (M,H), Carthage approche d’une civilisation, T01, 

Alif édition de la méditerrané Tunisie, 1993, Pp.1. 
(89) Justin, Histoire Universelle, Tra, Pierrot et E.Biotard, 

Panckoucke, Paris, 1853, XVIII, 4. 
(90) Gsell (S); H.A.A.N.T 01; P.89. 

): كلمة يونانية تعني جلد الثور، وإطالقها هنا �كن أن Byrsa(ب�صا ) ٩١(
الفينيقية التي تعني القلعة، يُنظر:  (Boursa)يكون تحريًفا لكلمة 

 .١٣٨....، صالتوسع الفينيقيغانم محمد صغ�، 
 .٥١-٥٠جع السابق، ص) فرانسوا دوكريه، املر ٩٢(
، ترجمة: إبراهيم بالش، منشورات قرطاج) مادل� هورس ميادان، ٩٣(

 .٤٢-٤١، ص١٩٨١عويدات، ب�وت، 
 .١٤١) جان مازيل، املرجع السابق، ص٩٤(

(95) Polybe, Histoire romaine (H .R), Tra: par Rossel, 
collections pléiade, Paris, 1970, I, 73,75 

، مركز الدراسات قرطاجة العروبة األوىل يف املغرب الله، ) شوقي خ�٩٦(
 .٧٦، ص١٩٩٢العلمية، ب.ط، 

 
 

 
 


