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 وإسبانيا أفريقيا بشمال القرطاجي التوسع

 خالل األلف األول قبل الميالد

 الباحثة : تهاني رمضان مفتاح العربي.

 :  مقدمة

ُتعد قرطاجة من أهم المراكز  الينينينزة ال زن أت زلى الزا الازارب ال ر زن               
للبحززر الم ط ززا ت اتززى تمزززب مركزز  الزيززب الينينيززن تززن الم ززر  اليززد م  تززدام      
 جطدهم  ه،  ت نجة لطبنعة الينينيننن البحر ة اخ ار ا مطاقع مراك هم ال جار ة 

رزة البحر زة مزن تارنزة يم اتنزة         ب دقنق،  حنث ت طن صالحة تن املنة المال
مطقززع   ،  تززن هززلا اليززدد  طصزز    (1)ر ززط الاززين اليادمززة   ي حززار الم ززادر      

 نزط  ،   ؤكزد  طلب (2)قرطاجة  أته شبه ج  ر  محاطة  البحر تن أغلز  جطاتبازا  

(PoLybius)   ذلك أ ًضا، رنث  ي  رد دها المائنة،  أن البحر  حدها من جازة
تازا تزرتبا  النا ازة    كبحنر  تطتس من الجيط   أ   حنرات أخرى من جاة ثاتنة

 . (3)قر  مد ية أ تن ا الينينينة ان طر ق  رزخ

 اتطالًقززا مززن هززلا تززقن مطقززع قرطاجززة  بززد   كأتززه مزلززث قاادتززه تم ززد مززن         
م ــــزـ  130ال مال يلا الجيط ،  قم زه تزدخب تارنزة ال زر  تزن البحزر  ارتيزا         

 ط عند ـــــ   جات  هله اليمة تيحزدر أرهزاا تحزط    ا  اندي رالًن  هلا ما  عرف
م طتزة  زللك منيزاًط طبنعًنزا لر زط الازين،  ميزه ترتيزع النا ازة           ، ال مال ال ر زن 

ل ي ئ جبلْن الخا ي  الرمب،  تن الجيط  تطجد تالل  عرف أردها   ب جطتطن 
 قزد  ، (4)م60م  اآلخر  اتلطي اللي  بلغ ارتياازه تحزط    50اللي  يط  ارتيااه 

تمنز  مطقعازا هززلا  طجزطد ماززارة  ا زعة مزن احر  اليززالحة لل راازة  ال ززن       
 . (5)تاااد الا تطتنر م طلبات المطاطينن  المطاد ال لائنة

لزه االقزة    تزن رزط  الم ط زا    معظم المؤرخنن أن مزنالد قرطاجزة    ُ جمع     
 انا ة صطر االق ياد ة، ال ن جاطت الا ش ب تأ نس محطات تجار ة لرارة 

                                                           
اليززرا  اليرطززاجن اقغر يززن مززن اليززرن الاززاد  ر ززا مي يزز    ،مي ززام محمززد البركززن ( 1)

 . 62، ( 2008 رت ، )اليرن الزالث قبب المنالد، مجلس الزياتة العام ، 
)2  (

Strabo ,17.14 , translated by Jones , H.L.  
)3  (

PoLybius,1.73, translated by Shuckburgh. 
تار خ شزمال أتر ينزا اليزد م ، ترجمزة محمزد ال زازي  زعطد ، المعزارف          ،صطنيان اكينب ا( 4)

 .9،  (2007الر اط ، )الجد د  ، 
 .63،   اليرا  اليرطاجن اقغر ين ،مي ام محمد البركن ( 5)
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ن تزقن   ييام،  ال   د  ما  ح اجطته تن تررالام الطط زب لبلزطه هزدتام ،   ال زال    
تمزب تن ثر تاا  مجالاا الج راتن، اللي جعلاا تبرز مينر المد ية الجد د ، قد 

ة ليززطر  ل مزززب يرززدى قززطى العززالم     الززا الطجززطد ال ززار خن الانا ززن كطر ززز    
،  ذات شأن كبنر الا  ارة احرداث الانا نة،  ما م ياا من ذلك ـــــ (1)اليد م

احم صطر ال ن  اتى ت عزر   المد ية  ال شك ـــــ تن هلا المجال، هط شنخطخة 
للض ا ال لداتن  أهحى غنر قادر  الا يدار  ما ططياتاا البعند  تن الحط  

هلا من جاة  من جازة أخزرى تمزط اليزط  اقغر ينزة      . (2)ر الم ط ا ال ر ن للبح
تززن البحززر الم ط ززا، ال ززن أخززلت تيزز  اائيززا   يززط  أمززام صززطر لطصززطلاا يلززا   

، (3)ال ر ، تن الطقى ال ن ت أه  تنه لمياتازة قرطاجزة تزن المجزال االق يزادي     
ازاا  مد يزة صزطر، ل جزد تي   ل    ضح من ذلك أن قرطاجة  قد ا  يادت ممزا رزدث  

 عززد ذلززك راانززة لمازز ططيات صززطر،  الماززلطلة اح لززا للززدتا  اززن مم ل ززات      
 .احم مد ية ال

 ززخرت قرطاجززة كززب جاطدهززا ل ر ززنخ قطتاززا  ال ززمال احتر يززن،         لززللك      
تحرصززى الززا هززمان ا زز ياللاا ال ززلائن مززن هيززار تززن رالززة تززدهطر تجارتاززا    

ارجن،  ال زن مزن المم زن أن    البحر ة ال ن جعل ازا ميي حزة  يزط  الزا العزالم الخز      
ت عر  لل اد د  المخاطر جزراط الحزر   الماز مر ،  لازلا تيزد ررصزى الزا        
ا   را  أراهناا  ا   اللاا، خاصة تن المياطق الطاقعزة شزر  قرطاجزة ال زن     

  ز را طن اتعد أكزر خيط ة من احراهن المم زد  غر ازا  ذلزك طبًيزا لمزا ذكزره       
،   مزع  (4) الا أن احر  المم د  مزن قرطاجزة يلزا أامزد  هرقزب غنزر خيزبة       

هلا تيد ررصى قرطاجة الا اال  ياد  من  ائر أتحاط ال مال احتر ين،  طاط 
تن الحيطل الا المي جات ال راانزة، أ  تزن تيط زة جن زاا      زده  المرت قزة       

ماز  لة تزن ذلزك مزا     من هيار ال ن تجبرهم الا الخدمة العاز ر ة تحزى را  ازا    
تركززه الينينينززطن اح ائززب مززن مازز ططيات تجار ززة قززد  ززبق  أن ُأ اززى لززدام         
تجارتام ،  ررصزى هزن احخزرى أ ًضزا تزن الطقزى تيازه الزا تط زنع رقع ازا           
الج راتنززة هيززار، خاصززة أن مياتاززناا اقغر ززق قززد رلززطا  ززالج ط ال ززرقن مززن     

 ال مال احتر ين.

                                                           
 لاززلة مززطاتئ ال ززر  الج ائززري اليد مززة ، ر ززالة ماجازز نر ، كلنززة العلززطم     ، ززاام رززداد  (1)

 .60،  ( 2009-2008قياطنية ، )الج ائر ،اقتااتنة ، جامعة مي طري  
 .297 (،1994تار خ  طر ة، دار تظنر ابطد،)  نر ت،المطران  ط   الد س :  (2)
 .60،   لالة مطاتئ ال ر  الج ائري اام رداد :  (3)

(4)
Strabo,2.33, translated by Hamilton, H,C, esq. 
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الج ط ال ر زن  لخط  تن تحد د الييطذ اليرطاجن  ز  الجد ر  اللكر هيا أن ا     
ال زمال احتر يزن،  ع زس تطهزنح ام زداد ميزطلح ال زمال احتر يزن  تزلار،          من 
كانزر د ت الزلي   يزطر رزد د لنبنزا  أتازا       ا لما  رد    ا ات ال ال زن ننن،  طبًي

، هززن الميطيززة ال ززن (1)تم ززد مززن احراهززن ال ززن تلززن ميززر ر ززا أامززد  هرقززب 
  ر  اليززد م،  تعززرف النززطم   ززمال أتر ينززا،  أ ًضززا تحززدث المززؤرخ ارتززى  ززالم
ان الحد د الج راتنة للنبنا   صياا  ،  را طن تن ك ا ه الاا ع ا را الج راتن

 أتاززا الززا شزز ب مزلززث قاادتززه تم ززد مززن غززر  ميززر ر ززا احامززد   أن هززلا      
مزلززث تزن الميطيززة ال ززن  از ياا اليرطززاجنطن،  نيمزا أهززال   ال    م دهززرال زاطئ  

احخرى   من اح ل تن ام داده من ميزر يلزا  يثنط نزا  الززاتن مزن يثنط نزا يلزا        
 . (2)شطاطئ المحنا  أر  مطر  اتنا

لكر تن هلا اليدد أ ًضا  الط ى المؤرخ الر ماتن تن ك ا ه " رر   كما      
 طغرطة" ان مطقع أتر ينا ال ن ارتى لدى المؤرخنن اقغر زق  لنبنزا تزن تلزك     

يلززا الجيززط  مززن  ،   ززلكر أن أتر ينززا تيززع  ززالجيط  اح ر  ززن،   حززدها   الي ززر 
 المييزطد هيزا    -المضنق اللي  ييب البحر الم ط ا  المحنا احطلازن أ ر  ا 

 تم د  ماارة  ا عة يلا جاة م ر  ال مس يلزا أن   -مضنق جبب طار  رالًنا
ال ال ززن نطن  ززأن (   ززلكر ( 4))  هززن الاززطم رالًنززا ،(3)كاتا ززاتمط  تيززب ميطيززة

خيبة ت ياثر الا هنلة  يع زراانة ابر اليحاري  الميطية اللنبنة لد اا أراٍ 
يقلنم طزرا لس  زأن ميزاطق     ط  را طن  ي  أرد أقالنماا  هاال ا عة، ر ا أن 

  .(5)اال  نطان  ه تبد  كجلد الياد ذ  اليياط المبعزر  

تط ززعى قرطاجززة  اززا،  ال ززن أمززا  خيززطر تززار خ الرقعززة الج راتنززة ال ززن     
ارتززه الينينينززطن   ،  ال حد ززد ميطيززة يقلززنم طززرا لس   ،النززطم  لنبنززا رالًنززا   ُفعززَرُت

                                                           
(1) 

Herodot ,4. 41.42  ؛  

ماززا اناززا ي ،المج مززع اللززط ن تززن  ززالد الم ززر ، أطر رززة دك ززطراه، كلنززة العلززطم اقتاززاتنة   
 .26(، 2010-2009جامعة مي طري  قياطنية ، )الج ائر ،

(2) 
Strabo,17.1 ؛ 

  .29المج مع اللط ن ،  ،ماا اناا ي 
(3)

Sallust,17, translated by Rolfe, J  ؛ 
. 31المج مع اللط ن، ،ماا اناا ي   

الناطد  د رهزم تزن دازم اال ز نطان البطلمزن  الر مزاتن تزن يقلزنم          ،الطن  محمد أرمادي (4)
 .13، (1994 ي ازي، ) رقة، مي طرات جامعة قار طتس، 

)5(
 Strabo,2.33    ؛

، أطر رزة   ، الما ططيات الينينينة البطتنة تن الحط  ال ر زن للبحزر الم ط زا    ابد الملك  الطنيه
  .174ت( ، -دك طراه، كلنة العلطم اقتااتنة  جامعة مي طري  قياطنية ، )الج ائر  د
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اح ائب ميل احل  اح ل قبب المنالد من خالل ابطرهم للبحزر الم ط زا  محزاذا     
الاززارب احتر يززن،  أن  ززييام كاتززى تر ززط الززا شززطاطئ طززرا لس لل زز  د  مززا  

،  أتاززم أ اززطا  ززه مراكزز  تجار ززة ام ززدت الززا طززطل  (1)م ح اجطتززه تززن تررززالا
 قززد أطلزززق   ،(2)الاززارب ابزززر خلنجززن  زززرت" خلززنل الازززدر "  خلززنل "قزززا س"    

 ال ن ( Emporia )يمبطر االا تلك المراك  تامنة  طتاتنة  هن  (Livius)ط لنين
)طزرا لس   نيما كزنزر مزن ال ال زن ننن  طليزطن النازا ا زم        ،(3) تعين  طًقا تجار ًّا

Tripolois)       ال ن تعين المدن الزالث،  ال زن  ييزد  ازا لزدى هزؤالط ال ال ز ننن ،
  .(4) مدن لبد ، أ  ا، صبراته

هززلا الاززارب الطرا لاززن  يلززة تعار جززه الززلي جعل ززه غنززر مالئًمززا   يز      
لززم ت ززن هيززار مراكزز  تنينينززة كزنززر ، تاززم كززاتطا     لمززا لظاززطر مززطاتئ طبنعنززة، 

، خاصة  أن الينينيننن كاتطا تزن  (5)ان أماكن صالحة لر ط  ييام  بحزطن دائًما
راجززة ملحززة لطجززطد المززطاتئ  الاززارب احتر يززن،   يززيه خاصززة  ززطارب يقلززنم    
طززرا لس ال ززا ع لييززطذهم، لن خل تززه مر ززا لاززييام الم طجاززة تحززط  ززطارب شززبة 

الازارب   الج  ر  اح بنر ة ال ينزة  المعزادن، تضزاًل الزا  جزطد مزطاتئ لازم  ازلا        
الطرا لان، ت مزب تن مراك  أ  مياتل ل يد ر الالع احتر ينة يلا الخارج،  للا 

من احرنان تن مجمطازات تجار زة تنينينزة     كاتى ت مرك    لك المراك  تن كزنر
،  اامززة تززأهم تلززك المراكزز  ال ززن أ اززاا الينينينززطن     (6) ززنن الازز ان احصززلننن  

  الاارب الطرا لان هن:  

  

                                                           
، مظاهرالحضززار  الينينينززة تززن طززرا لس، لنبنززا تززن ال ززار خ      محمززطد اليززد ق أ ززط رامززد   ( 1)

 . 121، (1968مار ، كلنة اآلدا ، )الجامعة اللنبنة،  23المؤتمر ال ار خن 
تجززار  طززرا لس اللنبنززة تززن العيززر اليرطززاجن، مجلززة كلنززة اآلدا ،    ،الاززعندالاززند محمززد ( 2)

 . 578 ،(2006جامعة ال قاز ق، )ادد خر   
)3) 

Livy,34.62, translated by sage, E  ؛  

   . 578، ، تجار  طرا لس اللنبنة تن العير اليرطاجنالاند محمد الاعند    
ال ار خ الانا ن  االق يادي للمدن الزالث، الزدار الجماهنر زة للي زر     ،أرمد محمد اتد  ه ( 4)

 .  17 -15، (1993ميراته ،) ال طز ع  اقاالن، 
   .  578،  تجار  طرا لس اللنبنة تن العير اليرطاجن ،الاند محمد الاعند  (5)
  ززرت،)اللنبنززطن تززن جززنج قرطاجززة، مجلززس الزياتززة العززام ،      ،اليززاجن مييززطر الحر ززن  (6)

2008)، 39- 40 . 
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   لبد(Leptis Magna) : 

تح ب مد ية لبد  مطقًعا ج راتًنا م منً ا، مزن شزأته أن جعلازا  مزا زة المركز        
، تق ز راتنجنة مطقعازا ت مزن تزن     (1) المؤ اة اح لزا للمزدن الطرا لازنة الززالث    

، مما أَهلاا تن ز اد  (2) جطدها الا مي   ادي لبد   ال ر  من مد ية الخمس
قززدرتاا الدتاانززة  ززطاط اياززا أ  اززن  ززاقن المازز ططيات الينينينززة الطاقعززة الززا      

،  نيمززا ت مززن قنم اززا المالرنززة تززن الحما ززة      (3)الاززارب اللنبززن شززر  قرطاجززة    
الطبنعنزززة  يضزززب مطقعازززا هزززلا للازززين الرا زززنة  منيائازززا،  ذلزززك لطجزززطد الجززز ر 

ــ    هززلا كلززه ،  (4) الم يززاثر  ايززدها  ـززـ الززا ا زز يبال الاززين    أَهلاززا ـــززـ  ززال شززك ـ
 .(5) ال جار ة، ر ا  دت كمرك  ماًما لليطاتب ال جار ة

هلا  اقهاتة يلا خيط ة تر  اا ال ن تحدث اياا هنر د ت اليزادر  الزا    
يت ززاج كمنززات كبنززر  مززن الحبززط ،  قززد زاد مززن أهمن اززا ال راانززة  يززية اامززة   

اقهززاتة يلززا أن طبنعززة تر  اززا جعل اززا كمززا  ززلكر  ، هززلا  () جززطد  ادي كينززبس
  .(6)هرد ت قادر  الا ام يار احمطار ال   ر  د ن الضرر  الم ر اات

 خيطر ال امنة، تيزد اخ لز  المؤرخزطن ازن أصزب ال ازمنة لنبنزة أم         أما 
تنينينة؟ ترأي  رجح أتاا مأخطذ  من ا م قبنلزة لطاتزه اللنبنزة،  ال زن ررتزى يلزا       
لباته،  رأي  خر  يطل  أتاا تامنة تنينينة مأخطذ  من ميطلح لنباد  اللي  عين 

رت تن الميادر اليد مزة ) ا زم   ،  نيما ُذك(7) اد ة ل  طن  للك تعين مد ية الباد ة
( Lpqy )لب ززن  ال ززن أخززلت مززن اال ززم الينينيززن Lepits Megna)لبزز س ماجيززا 

                                                           
)1  (

Fage, J.D,The Cambridge history of Africa ,Vol.2,(London, 

1978).127. 
 ( مزنالد الر زطل   1425، الينينينطن تزن لنبنا،الزدار الجماهنر زة، ) زرت،    تنيب الن الجر ن( 2)

69. 
 .44، اللنبنطن تن جنج قرطاجة ،الياجن مييطر الحر ن (3)
 .579،  تجار  طرا لس اللنبنة تن العير اليرطاجن ،الاند محمد الاعند  (4)
 .70،  الينينينطن تن لنبناتنيب الن الجر ن ،   (5)
( )     زق طر يزه     ادي كينبس :  هط  ادي كعام رالًنا  اللي  أتن مزن أازالن جبزال ترمطتزة   

ميحدًرا تن الااطل الم اخمة لنيب شنًلا ت زنًلا راتزة المرتزأ البحزري للمد يزة اليد مزة ، للم  زد        
" لبززده ، اال ززم  الي ززأ   ال ززار خ " المي ززأ  العامززة للي ززر       ،اتظززر: تجززم الززد ن غالزز  ال نزز    

 .   19، (ت –طرا لس،  د ) ال طز ع ، 
(6)

 Herodot, 4.198. 
 .63،  لبد  ،تجم الد ن غال  ال ن   (7)
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 اللي ُ جد مييطًشا الا الييطد الينينينة ال ن تعزطد يلزا اليزرن اح ل قبزب المزنالد      
 .(1)أي تن زمن اليرطاجننن

 زمن تأ نس هله المد ية ال  م ن تحد د قزرن  عنيزه تأ ازى تنزه، غنزر أتزه       
من المرجح  أن لبد  لم ت حطل يلا ما ططية    ب دائزم،  زداًل مزن كطتازا مجزرد      

 . (2)مرك  تجاري، يال تن أ اخر اليرن الااد  قبب المنالد الا  د اليرطاجننن

ذكززر العد ززد مززن   أمززا تنمززا  خزز  شززر ف ت ززأ  هززله المد يززة  مؤ اززاا تيززد   
 المؤرخنن ال ال ن نطن ت أ  تلك المد ية  ميام : 

 اللي  رى أن مااجر ن من صندا قد SALLUT ) )المؤرخ الالتنين  الط ى  -
شند ا مرك  لبد ،   علب  ب  ت أتاا أته كان هر ً زا مزن الي اازات احهلنزة تزن      

 .(3) الدهم تنينينا

لكر  زأن مزن أت زأ    تنز  (SILIUS ITALICUS) ط  ي  زالن ط  نأما المزؤرخ  زنل   -
 . (4)هله المد ية هم تنينينطن من صطر،  اتيق  لنين معه تن ذلك

 ماما   ن احمر تيد اتيق ال  ا  ال ال ن نطن الا أن تأ نااا قزد تزم الزا    
  طن  مزا ة مرتزأ تجزاري  خزدم ميزالح هزؤالط الينينينزنن       ل د الينينيننن اح ائب، 
،  مززن احدلززة احثر ززة ال ززن تززرجح تلززك  (5)لدرجززة اح لززاتززن ال جززار  البحر ززة  ا

الا ميبر  تنينينة تم اك  زاتاا مزن خزالل ال يينبزات ال زن       َرِزُا ُهالي أ  الينينينة أَت
 م، مزن قبزب جاكطمطكزا رتط   1940-1939أجر ى تحى المارم تنما  نن اامن 

 ال ززن ك ززيى اززن  جززطد أر عززة مززداتن جماانززة تحززى احر ،   عزز  غززرف   
الدتن تحى ميية المارم،  ازر  اا الا العد د من ال يطز  المخليات احثر زة  

يهزاتة يلزا    (6)ال ن تم د من أ اخر اليرن الااد  يلا اليزرن الزالزث قبزب المزنالد    
ش مززا  ززنن اليززرتنن الززلي  عززطد تار خززه  تززق مززا أشارتززه الييززط،الاززط  البززطتنين 

 . (7)ال ا ع  الزامن قبب المنالد،  أت أه أرد أثر اط المد ية  داا ريط  عب ر يط 

                                                           
 . 124،  مظاهر الحضار  الينينينة تن طرا لس ،محمطد اليد ق أ ط رامد  (1)
 . 21،  ، لبد ؛ تجم الد ن غال  ال ن  72، الينينينطن تن لنبناتنيب الن الجر ن،   (2)

)3  
 

(
Sallust, 78. 

 .579، رالعير اليرطاجنتجار  طرا لس اللنبنة تن  ،الاند محمد الاعند  (4)
 .  17 ،لبد ،تجم الد ن غال  ال ن   (5)
 .281، ، الما ططيات الينينينة البطتنة تن الحط  ال ر ن للبحر الم ط ا ابد المالك  الطنية(6)
 .163-162، ، ال ار خ الانا ن  االق يادي للمدن الزالثأرمد محمد يتد  ه (7)



  تهانى رمضان مفتا العربى د/                                                                                     2017يونيه -1ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

كمززا ذكززر المززؤرخ  الط ززى اززن قززطاتنن مازز ططية لبززد ،  ززأن لاززا تيالنززدها          
 قطاتنياا الخاصة  اا،  أتاا تعطد يلا مؤ اناا اح ائب الل ن ار يظطا  يطاتنيام 

،  نيما تن الظاهر العزام ازرف يقلزنم طزرا لس  نا زة الزا       (1)ال ن رملطها معام
غرار ما هط مطجطد تن قرطاجة، رنث ترك ت الالطة أ ًضا تنه تزن أ زدي قلزة    

 ررصزززى  .(2)مزززن أثر زززاط المد يزززة،  كزززللك  جزززد تظزززام ال زززطتطنم أ  الياهزززن 
قرطاجة الا أال ت جزا ز مزد  ر مازم العزام الطارزد،  ذلزك ر زا ال   م يزطا مزن          

 .(3)نخ قطتام تن اققلنم مما  جعب لام مياصر ن،  دتعام يلا االتييال ايااتر 

  أويا أو أويات Oya  : ) طرابلس حالًيا ( 

تعد مد يزة أ  زا ثزاتن مزدن يقلزنم طزرا لس  ال زن أت زلى ايزد ميز   ادي             
ن االمجنيززنن،  ت ززطن  مطقعاززا هززلا تززن المي يزز ، مززا  ززنن لبززده  صززبراته اللززل     

،  قد أتام (4)خالله  منياط  حري له أثره ال بنر تن ال جار  البحر ة رتبطان من 
لاا هلا المطقع أ ًضا  جطد أراهن زراانة خيبة تم د يلزا الجيزط   الجيزط     
ال رقن ر ا الجبب،   ال زالن ا ز طا   ز اتاا ممار زة ماي زن ال جزار  البحر زة        

د اح زززمار ، يهزززاتة يلزززا قنم ازززا كمرتزززأ هزززام تزززن صزززن (5) ال راازززة   زززب  ازززر
 . (6) الرخطات، ال ن تا خرج مياا اليب ة احرجطاتنة

  خيطر ال ازمنة  زرجح أن ليزو أ  زا جزاط مزن ا زم قبنلزة لنبنزة تزداا              
،  كاتى تعزرف  (8)،  هط ما ارتى  ه تن العاد الينينين أ  ما  نن   اتاا(7)  ى

  از دل الزا ذلزك مزن      .لدى اليرطاجننن  ا زم أ  زات أي  زييس اليزن ة تير ًبزا     
خززالل مززا ازززر النززه  اززا مززن تيززطد  طتنينززة تحمززب ا ززم أ  ززات  ال ززن تعيززن  لززد    

 .(9)مليارت

                                                           
(1)

Sallust , 78. 
الحضززار  الينينينززة تززن لنبنززا ، مي ززطرات مركزز  جاززاد اللنبنززنن   ر،المنززا ابززد الحيززنو تنضززب(2)

    .124،  )2001طرا لس ، )للدرا ات ال ار خنة ، 
  .  582،  تجار  طرا لس اللنبنة تن العير اليرطاجن ،الاند محمد الاعند  (3)
 .45، ، اللنبنطن تن جنج قرطاجةالياجن مييطر الحر ن (4)
 .143 ،الحضار  الينينينة تن لنبنا ، ابد الحينو تضب المنار  (5)

)6(
 Fage , The Cambridge history of Africa ,127. 

 .127 مظاهر الحضار  الينينينة تن لنبنا، ،محمطد اليد ق أ ط رامد (7)
   المازز ططيات الينينينززة البطتنززة تززن الحززط  ال ر ززن للبحززر الم ط ززا   ،ابززد المالززك  الطيه (8)

276. 
؛ الاززند محمززد  127،  مظززاهر الحضززار  الينينينززة تززن لنبنززا  محمززطد اليززد ق أ ززط رامززد ،  (9)

 .580، تجار  طرا لس اللنبنة تن العير اليرطاجن ،الاعند 
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ط  أتاا قد أ اى من قبب تنينيننن ن تنما  خ  شر ف ت أتاا تيد ذكر  نل
، (1)جاط ا من ج  ر  صيلنة    ماااد  الا ان احصزلننن الزل ن ام  جزطا معازم    

ثر ة  اا  جد أن أقدم دلنب أثري  اا  رجزع يلزا اليزرن     من خالل الم   يات اح
،أي تأ اززى تززن ت ززر  لززم تاززبق  اززا الييززطذ اليرطززاجن   (2)الخززامس قبززب المززنالد

 . (3) يية اامة الا ميطية  رت 

  بد  أن زمن ال أ نس هلا ُمييع حته   ماشا زميًنا مع طرد تنينين صزيلنة  
،  ترى البارزة أن  عضزام ت زر   (4) من قبب اقغر ق  الج ط ال ر ن من الج  ر

 الخر ج مياا  حًزا ان مططن أكززر أمًيزا لممار زة رنزاتام ال جار زة ال زن كاتزى        
هدتام اح ل  هط ما دل النه مطقع المد ية المؤ اة من قبلام،  تنينينزط صزيلنة   
هم أتياام تنينينط ال ر ،  ين كان ا ماا قد دل الا أتاا  لد  مليارت،  هط ما 

تالبارزززة تع يززد  أتززه مززن   ه الززدالئب احثر ززة  أتاززا ترجززع للعاززد البززطتن،    أ هززح 
معرتة من اللي أطلق الناا ا م أ  ا أ  أ  ات ال ن تأتن  ييس المعيا، اليع  

ت كزان أكبزر اآللازة    رهب هم تنينينط صيلنة أم اليرطاجنطن  اا بار أن اقله مليزا 
ب مزا أرجزع تازمن اا يلزا أصزطل       أصله من  الد تنينينا  من أهم معبطداتاا،  لع

 قرطاجنة هط أن ت ر  تأ نااا ردثى  عد  نطر  قرطاجة الا ميطية  رت. 

كما ازر  اا الا اد  م   يات أثر ة تعطد يلا ذلك للعازد البزطتنين، مززب      
،   جزززطد  عززز  اح اتزززن اليخار زززة  (5)ال يزززطر الزززلي  اززز خدم ليزززيااة اليخزززار  

رمطز تنينينة   ع يد أتاا كاتى تا عمب لخ ن  ال جاجنة   ع  الجرار، الناا 
 ،  العزطر أ ًضا الزا ميبزر   طتنينزة تزن ميطيزة أ زط  ز ه       (6)اليبنل  ز ى ال   طن

 .(7) الا ال اطئ ال رقن طرا لس()

 صبراته ((Sabratha : 

مطقًعزا ج راتًنزا  ازاادها الزا      أ  زات ار لى مد ية صبراته كمد ي ن لبزده    
االزدهززار ال جززاري، رنززث كززان  خززدم ميززالح الينينينززنن الم زز طتنن  ال جززار         

                                                           
)1  (

Silius ltalicus, 3. 
 .  143،  الحضار  الينينينة تن لنبنا، ابد الحينو تضنب المنار  (2)
 .   68،  الينينينطن تن لنبنا، تنيب الن الجر ن  (3)
 .   118،  ، اليرا  اليرطاجن اقغر ينمي ام محمد البركن  (4)
 .  143،  الحضار  الينينينة تن لنبنا، ابد الحينو تضنب المنار  (5)
ميزر  لنبنزا تنمزا  زنن اليزرن الازا ع  اليزرن الرا زع  .م. الانلزة           ،أرمد ابزد الحلزنم دراز    (6)

 . 237، (2000لياهر ، ا)  ا ، المير ة العامة لل
 .  143،  الحضار  الينينينة تن لنبنا، ابد الحينو تضنب المنار  (7)
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البحر ززة،  يضززب تم عاززا   ززاطئ صززخري تززن  عزز  أج ائززه ، قلنززب ال عززار ل      
  طغب اتجاهه يلا ال مال ر ا  يب يلا ميطية تاما ز ار  رالًنا ، لن  ب تن 

، ممزا  زاادها   (1)هنلة  تجط ز  مزلزث مييزرج ال ا  زة    تاا  ه خلنًجا ص نًرا الا 
الا ال جار  البحر ة، يهاتة يلا أن  قط  تلك المد ية الا رأ  طر  اليطاتزب  
 اال جار ة اليادمة من أ ا ا أتر ينزا يلنازا ابزر غزدامس، قزد أهلازا ل  زطن مركز ً        

 .(2) الالع احتر ينة  ااامًر اتجارً 

هط تامنة قرطاجنة،  ا دل الا ذلك مزن خزالل      رجح أن ا م صبراته   
قرطاجن تم اك  اته  اا رمب ليظة صبرات،  ل ن اقغر زق أطليزطا النازا     جتي

،  ر مزا  ييزد ا هيزا الحبزط      (3)ا م ) ر ثطتزط (،  ال زن تعيزن  زط  الحبزط      
ال ن كاتى تأتن من البالد اقغر ينة ال برى،  ُتعر   يبراته ميا ب الحيطل 

 . (4)يتر ينة كالعاج  الله   ر ج اليعام الا مي جات

أتازا تأ ازى مزن     ا  زالن ط   ط نأما تنما  خ  شر ف ت أتاا، تنلكر  نل     
،  لززم ت ززر ال  ا ززات ال ال ززن نة يلززا  جززطد مد يززة     (5)قبززب تنينيززن مد يززة صززطر  

صبراته قبب اليزرن الرا زع  .م،  ر مزا كزان هزلا اليزرن هزط اازد تمطهزا، يال أن          
 ييزدها   ثر ة تأكد  جطدها ميل اليزرن الازاد   .م كمحطزة تجار زة،    الدالئب اح

الينينينطن لال  رارة، رنث ك يى الحيائر احثر ة  ازا ازن  جزطد أكزطاخ مبينزة      
تط  مياط  رملنة تطجزد  ازا مخزازن للجزرار الينينينزة تعزطد لليزرتنن الازاد          

د هزر ح  م ازن  جزط  1962كما ك يى ريائر أخرى  اا اام  .(6)  الخامس  .م
 .م،  الزززلي ك ززز  ازززن ال زززأثنرات المحلنزززة  200-250 عزززطد للعازززد البزززطتنين 
لزا ازام   ي،   كللك أ ضا أشارت ريائر أخرى تعزطد  (7) الانلنينة تن املنة  يائه

م،  جززطد ميبززر   طتنينززة خززارج أ ززطار تلززك المد يززة، محيززطر  تززن الطبيززة 1975
اليزخر الرملزن،  زه تازع     اليخر ة الرملنة، لاا مدخب الا ش ب  لزر ُريزر تزن    

درجززات  جززدران المززدخب م طززا   مززالط أ ززن  مززع  جززطد  يززع مززالط أخززرى،     

                                                           
صززبراته تززن تلززك ال ززار خ، ال ززركة العالمنززة للي ززر  ال طز ززع،    ،تجززم الززد ن غالزز  ال نزز   ( 1)
 .10-8، (1975طرا لس، )
 .    45،  اللنبنطن تن الجنج اليرطاجن ،الياجن مييطر الجر ن ( 2)
 .   581، تجار  طرا لس اللنبنة تن العير اليرطاجن ،الاند محمد  عند ( 3)
اال ز نطان الينينيزن ر زا الطقزى الحاهزر، اقدار        مزن مد يزة صزبراته   ، محمد الن انازا ( 4)

 .  13 ،(1978طرا لس ، )العامة للبحطث احثر ة  المحيطشات ال ار خنة ، 
 .581،  تجار  طرا لس اللنبنة تن العير اليرطاجن ،الاند محمد الاعند  (5)
 .   12، اال  نطان الينينين ر ا الطقى الحاهر منمد ية صبراته ، محمد الن اناا  (6)
 .   81،  ، الينينينطن تن لنبناتنيب الن الجر ن  (7)
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ُ ح مب أتازا ر زطم زخرتنزه اتزدثرت،  لازا رجرتزان ماز طنل ان  زييس االرتيزا           
م طاتان كب مياما  ماحط  من الرخام اح ن ،  اك     اا أ ًضا الا أ اتن 

ة الا الميا ر ترجح  زأن ت زطن ال زم    لحيو رماد المطتا، مع  جطد ك ا ة  طتنين
 .(1)العائلة الميبطر   اا

 :شرق قرطاجة خرىأمراكز  -

ُتعزد تلزك المراكز  أقزب       ،  طجد هيار مراكز  تنينينزة أخزرى    يهاتة لما  بق
أهمنززة  شززار  مززن المززدن الزالثززة ال بززرى الاززالية،  ال ززن خضززعى جمنعاززا يلززا   

،   تظًرا ل منز  مطاقعازا ال جار زة تمعظمازا كزان  طزب الزا        الانطر  اليرطاجنة
البحزر أ  الزا طر زق اليطاتزب ال جار زة،  اليرطزاجنطن،  لزن ن تزن هزلا اليززدد          

 Ipponن أكززرا  ا زز عرا  تلززك المراكزز  مززن ال ززر  يلززا ال ززر  ت ززأتن أ بززط    

Ocraw))       ال ززززن تمزززززب رالنززززا مد يززززة رأ   ززززن جززززطاد ، ثززززم تلناززززا مازززز ططية
 ال ن تعد تيطة اتيال تجاري  نن اليرطاجننن تزن الميطيزة     (Caracas)كراكس

، ثزم تزأتن   (2)ال ر نة  اقغر ق تزن الميطيزة ال زرقنة  تمززب النزطم مد يزة  زلطان       
 هززن تمزززب النززطم مد يززة "     ،((Torres Ofrantas مازز ططية تززطر س أتززرات نس  

 اللي غمرته الرمال الا مر الازينن،   رتى كمنياًط هام رت" الحالنة،  ال ن ُا
 ال زن تمززب تزن الطقزى      ((Makounka تأتن يلا ال ر  مياا ما ططية ماكطت زا  

الحززالن " تا رغززاط"،  ال ززن شززادت أهمنززة اق يززاد ة تمزلززى تززن املنززة تجينزز     
 تمزززب النززطم مد يززة "   (Cavalli) ، ثززم تززأتن مازز ططية كيززالن  (3)الاززمك  تملنحززه 

لاا د رها البارز تن ال جار  البحر ة  يضب منياطها المام،  ميراته"، ال ن كان
 ، ثزم ماز ططية غراتزار طلس   (4) تعد تاا ة لخلنل  زرت ال بنزر مزن جازة ال زر      

(GrafarbuLs)        ال ن تيع يلا ال ر  من لبزد  ،  تعزرف النزطم  ييزر جيزار  أ 
ة "ر مزا  ، ال ن تلناا يلا ال ر  ز كنس ال ن تيع الزا  حنزر   ا زع   (5) ين خنار

كاتززى  حنززر  البنززان ال ززن كاتززى تمزززب الحززد الياصززب  ززنن لنبنززا  تززطتس قبززب اززام   

                                                           
 مد يزة صزبراتة، ترجمزة جمعزة المبزر ر محمزد،        اك  زاف ميبزر   طتنينزة    ،اتططتنط دي تن ا( 1)

مجلة لنبنا اليد مة، تيدر ازن ميزلحة اآلثزار اللنبنزة، العزدد الخزامس ا زر  الازاد  ا زر،          
 .   11-10، (1979-1978لنبنا، )
 .76،  ، الينينينطن تن لنبنار نالجتنيب الن  (2)
، تززن الحززط  ال ر ززن للبحززر الم ط ززا المازز ططيات الينينينززة البطتنززة ،ابززد المالززك  ززالطية(3)

292 – 293   . 
(4)

 Strabo,17.18.   
،  الما ططيات الينينينزة البطتنزة تزن الحزط  ال ر زن للبحزر الم ط زا        ،ابد المالك  الطية (5)

293. 
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،   ال ززززن اشزززز ارت  يززززيااة ريززززو اح ززززمار  تيززززينع اليززززب ة    (1)م 1911
 .(2)احرجطاتنة

 مراكز قرطاجية إلى الغرب منها: -

الزا الازطارب ال طتازنة،       أما تنما  خ  المحطات ال ن أ ااا اليرطزاجنطن       
ال ززن تاززنطر الززا البحززر  تمزززب شانززر      (Kerkouane)ت مزززب تززن مد يززة كركززطان   

ال راان ليرطاجة ،  قد ازر الا  ثار قرطاجنة  اا تعزطد يلزا اليزرن الازاد  قبزب      
 المنالد ت مزب تن ميبر   طتنزة دمزرت   ز ب كامزب، تحزى جحاتزب جزنج أغزاثطكلنس        

، يلزا جاتز  كركزطان تطجززد    (3) .م310خزالل رمل زه ال زن قادهزا هزد قرطاجززة ازام      
،  هززن مد يززة تنينينززة احصززب ازززر  اززا الززا معا ززد   (4) مد يززة رضززرمطت " ط ززه" 

Odrm)) قبطر  طتنة،  كاتى تعرف لدى البطتنطن  ا م أدرم 
 (5) . 

لزا الازارب   هلا  من المراك  ال جار ة احخرى ال ن أ ااا اليرطزاجننن، ا      
"ايا ززه رالًنززا"   ال ززن ارتززى تززن العاززد     Hiprjs))احتر يززن مد يززة هنبززطرجس  

البطتن )هنبطته(،  من خالل الدرا ات ال ن أجر ى رطلازا اتضزح  زأن تار خازا     
 رجع لليرن الزاتن قبب المنالد ،  كان لاا منياط ميا   للر ط ا  عمب تن العاد 

  جنجزب  (Salday)صزلداى  ،  هيزار أ ًضزا محط زن    (6)البطتن 
((Jijel (7)  تعيزن  ،

المد يزززة اح لزززا تزززن مزززدلطلاا الحجزززر اليزززل ،   هزززط تازززمنه تنينينزززة احصزززب،   
 أصبحى تلك المد ية ذات شأن تن العازد اليرطزاجن كمحطزة تجار زة ا ز عملى      

 تيز    تن اليرن الرا ع قبب المزنالد،   قزد تزم العززطر  ازا الزا تيزطد قرطاجنزة        
 عطد للعاد اليرطاجن، أما المد ية الزاتنة جنجب  ال ن تحمب تامنة تنينينة تعيزن  
ج  ر  الخ ف،  ال ن ت طى  اا الحركة ال جار ة اليرطاجنة ابر منيائاا تظًرا 
لمطقعاززا ك ززبه ج  ززر  ميخيضززة ذات  ززاب  مم ززد ميباززا، ازززر  اززا مززن خززالل  

                                                           
 .46 اللنبنطن تن جنج قرطاجة، ،الياجن مييطر الحر ن (1)

)2(
Mokhtar,G,Generale histore of A frique, Ancient civilizations of A 

frique , Unesco, 1981, 483. 
، المازز ططيات الينينينززة البطتنززة تززن الحززط  ال ر ززن للبحززر الم ط ززا   ، ابززدالمالك  ززالطية(3)

223. 
 ،(2010الج ائزر،  )تزار خ الم زر  ال بنزر، مؤ ازة تا الزى الزياتنزة،        ،محمد الزن د زطز    (4)
 .99 ، 1ج
 ،المازز ططيات الينينينززة البطتنززة تززن الحززط  ال ر ززن للبحززر الم ط ززا   ،ابززدالمالك  ززالطية (5)

227- 228. 
 .192 ، تياه (6)
 .99تار خ الم ر  ال بنر ،  ،محمد الن د طز  (7)
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، (1)تعزطد لليزرن الزالزث قبزب المزنالد      ال يينبات الا قبطر  زردا نة  طتنزة محيزطر    
"الج ائززر رالًنززا"  هززن تأخززل مززن      (Acosium) تطجززد أ ًضززا محطززة أكطز ززطم    

ال اززمنة احصزززب الالتنيزززن  الزززلي  عيزززن العزززدد ا زززر ن.  أ ًضزززا محطزززة أ زززطل  
"شرشززال الحالنززة" ال ززن كاتززى ت م ززع   زز ب  اهززح  يظززام المنيززاط ن ال جززاري       

 .(2)لمدن الينينينة الحر ن،  ائر كما كان تن ا

يذ كاتززى  ،((Chuluu شززطلط  ((Roxadيهززاتة يلززا  جززطد محط ززن ر كاززاد      
اح لززا خلززنل قيززده الينينينززطن اح ائززب،  خززدمى ال جززار  البحر ززة مززن خززالل       

" اللي كان  مزب مرك  تمط ن   طًقا كبنًرا ليرطاجة،  منيائاا البحري "أ ططرا
 اهم تن يتعاش الحركة ال جار ة  اا، أما شطلط ت ان لاا د رها تن اق ياد  الد 
الم ززر  ، تميززل  ززدا  اا اح لززا كاتززى مطاقززع ال زز خراج اليززباغة احرجطاتنززة      

طتن، كاليخار الينينينة،  ازر  اا الا شطاهد أثر ة تعطد يلا العاد اليرطاجن الب
 .(3) الييطد اليرطاجنه  اليطمند ه  قبطر  طتنة تعطد لليرن الزالث قبب المنالد

يال أن أشار محطة قرطاجنة  جاة ال ر  شادت تيلبات  نا نة ، ت مزب تن     
 ال ززن تبززدأ رززد دها مززن قرطاجززة شززرًقا، يلززا  ادي    (Numidia)ممل ززة تطمنززد ا 

ممل ززة  عززطد يلززا اليززرن الزالززث  .م، يال أن   الملط ززة غرً ززا،  ايززر قززط  هززله ال  
،   كاتى ابار  ان ممل  نن (4)أصطل ت أتاا قد مة تعطد يلا اليرن ال ا ع  .م 

تطمند ا ال رقنة،  تطمند ا ال ر نة  تم د رد د اح لا مزن ال زرا  البزطتنين يلزا     
نة يلا قاطيطنية،  نيما احخنر  تبدأ من قاطيطنية ال ن تضم  اقن الج ائر الحال

 ادي ملط ززة ال ززن ت ززمب جزز ط مززن الم ززر  ال ززرقن رالنززا،  تاززما الممل ززة          
، (5)ال رقنة  الما طلنة  يقلندها ما نياا،  ال ر نزه  الماز لنزة  يقلنزدها  زنياكس    

 لم ت حد ممل ة تطمند ا  حد دها ال ن ذكرت أ ًلا يال لي ر  زمينة معنية، الا  د 

                                                           
 .102 - 95،  ،  لالة مطاتئ ال ر  الج ائري اام رداد  (1)
أو إمبراطورية البحر ، ترجمة عز الدين أحمد عزو ، دار طالس قرطاجة ،ترتاطا د  ر ه  (2)

 .120، (1994دمشق ، )، 
 .95 -84،  ،  لالة مطاتئ ال ر  الج ائري اام رداد  (3)
الجززل ر ال ار خنززة لممل ززة تطمنززد ا، مجلززة اقتحززاد العززام ل ثززار نن   ،محمززد الاززادي رززارش (4)

 .373، (، الياهر  2009 ،العدد العاشر)العر ، 
تن أصطل  الد البر ر ما نينا أ   دا ات ال زار خ، تحينزق العر زن ايزطن،      ،قا ر ال كامبس (5)

 ؛182، (2009الج ائر،  )المجلس احالا لل ة العر نة،
Strabo,17.9.   
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تم ن من طرد راكماا ما نياا الزلي تزر     .م،  عد أن 205الملك  نياكس اام 
 .(1)هارً ا يلا الجرميى الياطيننن جيط  يقلنم طرا لس

،  ذلززك (2)أمززا  خيززطر تاززمنة تطمنززد ا تاززن تعيززن رنززا  البززدا    ال ررززال      
 زز را طن الززلي أشززار   لمززة    ارازز  مززا جززاط تززن الميززادر اقغر ينززة، أمزززال      

قرطاجززة،  ال ززن تخلززى اززن رنززا   تطمززاد  الززا قبائززب الما ززنب الياطيززة غززر   
، كمزا أكزد هنزر دت تنمزا قبزب هزله اليزية الزا         (3)ال رااة يلا الران  ال ررال

ال زززعط  الياطيزززة تزززن لنبنزززا قزززد ًما،  أتازززا تززز ا ل مايزززة الرازززن شزززر   حنزززر      
، هلا  قزد اتيزق ال  زا  الالتزنن الزا ذلزك، أمززال        (4)تر  نيط ،  ال رااة غر اا
تطمند  أطلياا الا من كزان   ييزب مزن م زان يلزا  خزر        الط ى اللي ذكر كلمة 

 حًززززا ازززن أر  صزززالحة لل راازززة،  ذكزززر أتزززه ا ززز يا معلطماتزززه مزززن ال  ززز     
اليرطاجنززة، ال ززن ذكززرت  ززأن ال ززع  اليطمنززدي قززد تزز ل اززن ز اج اليززر  مززن    

 .(5)جا طتطلن  هم قبائب أتر ينة قطيطا احماكن ال ن تحد قرطاجة

ل ار خنة لم ت يبب ما ذكرته الميادر اقغر ينة  الالتنينة، يال أن ال  ا ات ا      
ان تطماد  أتاا تعين رنا  البد ،  ال ن ت ي   ال ييب  ادم اال ز يرار،الا أن  
ا  يرارهم قد كان  خالل شاطر الممل ة اليطمند ة، معِللزنن ذلزك أن المل زة ألنازا     

نر زار، الزلي أاطاهزا    رنن يت ائاا ليرطاجة اتخلت اقذن من الز انم اللنبزن ه  
الماارة ال ن أراطاا جلد الزطر، تمعيزا  جزطد هزلا الملزك   الز انم اللنبزن تزقن        

 .(6)هلا من شأته أن  دل الا  جطد رنا  ما ير ،  لناى رنا   د  ررب 

 لللك ترى البارزة أن كلمة تطمند ا هن تن أ ا اا تطلق الزا شزع ، قبزب         
معنية دخلى الا الاارة الانا نة تن اليرن أن ت طن تطلق الا رقعة ج راتنة 

ن   زز ب تعززال مززع الد لززة اليرطاجنززة،  طالزالززث قبززب المززنالد،  قززد  ززاهم اليطمنززد  
، أ  مزن اليارنزة     زطاط مزن اليارنزة االق يزاد ة الم مزلزة تزن ال راازة  ال جزار         

العا ر ة يذ كاتطا مع المرت قة تن جنج قرطاجزة  خاصزة تزن ترقزة الير زان،      
العالقة طنبة  تأثر ا اج مااًنزا  د يًنزا    لما اش ار ا تن هلا المجال،  كاتىتظًرا 

                                                           
 .177،  (تطتس،  د ت)، أ ط  المة، 1مد ية الم ر  العر ن تن ال ار خ ،ج  ،أرمد صير (1)
 .م،  46-213تطمنززد ا مززن ر ززم الملززك جا ززا يلززا االرزز الل الر مززاتن      ،ت حنززة تررززاتن   (2)

 .21، ( 2007الج ائر، )مي طرات أ نك،
(3)

 Strabo, 17,15.   
(4)

 Herodtut,4, 191. 
(5)

 Sallust, 18-17. 
الحضززطر الززد ين البززطتن تززن تطمنززد ا، ر ززالة ماجازز نر غنززر مي ززطر ، كلنززة  ،كحنززب الب نر (6)

 .16، (2012-2011جامعة الج ائر، )،  اقتااتنةاآلدا   العلطم 
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ن  ال ن شلى كب مياما الزا ازداط،   ان اليطمند  ا بع ، يلا أن شارت الممل  
 تاامح مع الد لة اليرطاجنة يلا أن مزَد اليطمنزد طن تزن اازد يقلنزدهم ما نينازا       

   .رد د ممل  ام  شمب يقلنم طرا لس اليرطاجن

 اامة تيد ا   لى قرطاجة تط عاا  ال مال احتر ين تن شز ا المجزاالت،         
خاصة  ققلنم طرا لس من رنث مطقعه اال  راتنجن  أهمن زه االق يزاد ة، رنزث    
كاتززى  نا زز اا هيززار تع مززد الززا ا زز ي اته اق يززادً ا   زز ب  يزز  تززن تيط ززة       

، (1)لنزة ال زن ال تعينازا   قرطاجة خزالل رر  ازا، لزللك لزم ت زدخب تزن شزلطته الداخ       
، كما ررصزى قرطاجزة الزا أن    (2) ترك ه ُ دار من قبب ر ام  مطشينن محلننن
د ن الازمام لزه  زاليمط ،  ميع زه      اتجعب يقلنم طرا لس ار  اًرا اق يادً ا لاا تيز 

من يجراط أي االقات اق ياد ة مع  لدان الم ط ا،  لعب ذلك قد  زدى جلًنزا تزن    
 .م،   ال ن  348 .م،  جددتاا اام  805ا مع ر ما اام المعاهد  ال ن أ رم ا

 مي ضا  يطدها تم رير  ين ر ما  رليائاا الا الم اجر  مع يقلنم طزرا لس،  
يذ  بد  أن تلك الانا زة االر  ار زة اليرطاجنزة، قزد تيزدت  يزرامة مزع مياتازن         

ي تخ ززا خطززرهم الززا تجارتاززا البحر ززة،  نيمززا  ززمحى لبحر ززة     لقرطاجززة الزز 
ئاززا الم ززاجر   ززققلنم طززرا لس،    جلززا ذلززك تززن االتياقنززة ال ززن ايززدتاا مززع     رليا

رليائاززا احتر  زز ننن  ياا ززة اليززرن الاززاد  قبززب المززنالد، رنززث  ززمحى لاززم          
 الم ززاجر   مخ لزز  مازز عمراتاا مززن  نياززا يقلززنم طززرا لس، تضززًلا الززا مززا ذكززره  

كزاتطا  زأتطن  حر زة يلزا يقلزنم طزرا لس        ا  را طن  أن تجار مد ية قاد   أ بنر ا
 .(3)للم اجر 

كما ا   لى قرطاجة أ ًضا   ان يقلنم طرا لس،  طاط  ال جزار  أ   ال جينزد        
أ   اليالرة، كما أميى من خالله رد دها ال رقنة خاصة مزن الخطزر اقغر يزن    

، (4)الززداهم لاززا مززن جاززة ال ززر   لززلا تاززنطرتاا النززه هززر ر   ي ضززناا أمياززا    
خاصة  أن مياتاناا اقغر ق كاتطا قد تم يطا من ه  مزة اليزر    درزرهم مزن     
الززا أراهززنام،  كاززر شززطكة االتر  ززك  يتاززاط  جززطدهم تززن ي طالنززا  الييززر   

، يهاتة يلا أن هلا اققلنم  عد  مزا زة مركزً ا ل مط زب رر  ازا   ز اتاا      (5)النام

                                                           
 .219، (1971 نر ت، )ال ار خ اللنبن اليد م،  ،ابد اللطن  محمطد البرغطثن (1)
 ،رجزز  ابززد الحمنززد احثززرم   ؛ 33، تززن تلززك ال ززار خ   صززبراته ،تجززم الززد ن غالزز  ال نزز    (2)

 .199، (1998 ي ازي، )محاهرات تن تار خ لنبنا، مي طرات جامعة قار طتس، 
 .587 ،تجار  طرا لس تن العير اليرطاجن ،الاند محمد الاعند (3)

(4)
 El Kafi,J, carthage must not be destroyed, courie, decemper , Unesco 

,1970, 10.  
 .122، الينينينطن تن لنبنا ،تنيب الن الجر ن (5)



  تهانى رمضان مفتا العربى د/                                                                                     2017يونيه -1ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

ن  زز اتاا   ززطز عام تززن   ال ززلاط، تضززًلا اززن اال زز ياد  ميززه تززن تخينزز  اززدد مزز   
ما ططيات يقلنم طرا لس  المراك  ال ن تيع غر ه، ل خينز  الضز ا النازا مزن     
الداخب ت نجة لعدم قزدرتاا الزا تلبنزة ال  امزاتام تزن شزب رر  ازا الماز مر  مزع          

 . (1)مياتاناا اقغر ق

 التوسع القرطاجي باسبانيا: -

ين اللي كان  ادف يلا تيط ة يد ر طى قرطاجة تط عاتاا  ال مال احتر ل       
اق يززادها،   ط ززعاتاا  ق ززباتنا ال ززن جززاطت لززييس ال ززر ،  ال ززن كاتززى دائمززا    
الاززدف الياززائن لل جززار اليرطززاجننن للحيززطل الززا المززطاد الخززام مززن هيززار،          
 تم يززطا مززن خززالل المحطززات الينينينززة اح لززا  ال ززمال احتر يززن العبززطر يلززا       

،  ال زن  (2) .م 1110ة قزاد  ال زن أ ازى ازام     الداخب اق باتن، مزب ماز ططي 
تعين رين أ   ناج ،   ذكزر  أتازا  ينزى    ذكرها  لنين تن ك ا اته،  أتاا تامنة 

، كمزا ت زنر ال  ا زات ال ار خنزة أن ا زم قزاد  ذا أصزب        (3) م ان ترشنج اليد مزة 
، رنزث قيزد ال جزار    (4) امن ُأِخَل من كلمة قزادر ال زن تزدل الزا اليزط   المياازة      

الينينينطن ي باتنا  أخل ا المعادن ميازا ميا زب كمنزات مزن البضزائع اليلنلزة، ال زن        
،  يهاتة يلا مد ية قاد  تطاجزد  (5)كاتطا  جلبطتاا معام من  الد اقغر ق  أ نا

الينينينززطن أ ضززا تززن اززدد مززن المززدن احخززرى مزززب ماليززا ال ززن كاتززى مخييززة  
ا   ززن س  غنرهززا مززن المززدن   ل جينزز  اح ززمار  تملنحاززا  أ ضززا مد يززة أ ززد ر   

 اح ززطا   ،  قززد تم ززن اليرطززاجننن مززن اززر   ززلع يقلززنم طززرا لس  (6)احخززرى
اق باتنة،  ال ن كان لاا د ر كبنر تن احر ام اليرطاجنة،  ما كاتى تمزلزه مزن   

، يذ  جد هيار الخ ف اقغر ين يلا جات   تيطة تياتس  نن اقغر ق  قرطاجة
،  ال ززن ت لبززى الززا مي جززات اقغر ززق تززن   ليززةالميززيطاات اليرطاجنززة المخ 
،  ين كان قد اتخي   جطده    ب ملحزط  مزع    الجيط  اق باتن  ييه خاصة

                                                           
(1)

Mokhtar,G, Generale histore of A frique, II, Ancient civilizations of 

A frique, Unesco, 1981 , 481.   
 (2)

 Ammar,M, H,S, HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA TUNISIE , Sud 

Éditions Tunis, tome 1, 2010, 30.  
 (3)

 PLINY,4,22,translated by Rackham  .   
، المؤ اززة  2ال ط ززع الينينيززن تززن غززر  البحززر الم ط ززا ، ط       ،محمززد اليزز نر غززاتم     (4)

 .85، ( 1982 نر ت، )الجامعنة ، 
،  ، الما ططيات الينينينزة البطتنزة تزن الحزط  ال ر زن للبحزر الم ط زا       ابدالمالك  الطينة (5)

147. 
، ن ا ززباتنا ، ترجمززة  ط زز  أ ززن تاهززبالحضززار  الينينينززة تزز ، ززطلن  ركززطتن ج تاززنركنن (6)

 . 46، ( 1988لبيان ، ) ر  ، جر   
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أ ا ا اليرن الرا ع قبب المنالد، مما  دل الزا هنميزة قرطاجزة ال جار زة هيزار،      
 يضب  نطرتاا اليط ة الا كب الجيط   الجيط  ال رقن من ي باتنا ر زا ازام   

 قد أت أت هيار ما ططيات لاا ذات مطاقع ي ز راتنجنة مزن أجزب     ،(1) .م 348
تاانب رركة ال جزار  البحر زة،  اتيزالاا  الميزاطق الداخلنزة، كمد يزة قرطاجيزة        
الجد د  ال زن شزندها اليائزد رازدر  ال،  ال زن جعلازا اليرطزاجننن  زطًقا ل زر  ل          

عزل  ازا تلزك المد يزة      لع يقلنم طرا لس،  ا  بدلاا  الالع اق زباتنة ال زن كاتزى ت   
،  أ ًضزا الحليزا اق زباتنة مزن أجزب صزيع       (2)خاصة اليضة ال ن ت طاجد  مياجمازا 

 اللي  أتناا من قرطاجيزة الجد زد  أ ًضزا    ، يهاتة يلا اح مار المجيية (3)الحبال
رنث اش ارت  يند الامك اال يمري،  العمب الا تجينيه  الزدخطل الزا ازد     

ع الام نة اق زباتنة كزنزًرا  لعزب ما زدل الزا ذلزك       مرارب معنية،  اش ارت الال
 جزززطد ال زنزززر مزززن  تيزززطش اح زززمار الزززا امزززالت المزززدن الينينينزززة اق زززباتنة   

هلا تضًلا ان الييد ر اللي كان  أتن يلا أ طا  ي باتنا مزن جز ر   ، (4)الجيط نة
 الاززارب البر طززاتن،  ذلززك طبًيززا لمززا  رد تززن ك ا ززات العد ززد مززن      كا ززن ر د 

،  ه ززلا قززد (5)ال ال ززن ننن  ال ززن رييززى أر اًرززا طائلززة مززن  راط ميا ضزز اا  ززه  
ا  طا  اليرطاجننن أن  جعلطا من ي باتنا أ طا   يرتطن تناا  لعام،  ت زطن  

  .(6)تن الطقى ذاته ميدر المعادن الزمنية

ا ز طااى أن تط زع رزد د    كزره  م زن اليزطل، أن قرطاجزة      من خالل ما  بق ذ
رقع اا،  ُتَ ِطْن يمبراططر ة ت مب الج ط ال رقن من تزطتس  ال زمالن ال زرقن    
من الج ائر،  تح م الانطر  الا الما عمرات الينينينة المجزا ر  ال زن  زالج ر    

 .(7)ل بادل ال جاري لالبحر ة،  تيبح ميبع 

  

                                                           
 .61-57 ،تياه( 1)
 .586 ، ، تجار  طرا لس ال ر  تن العير اليرطاجن الاند محمد الاعند (2)
 .139 ،مد ية الم ر  العر ن تن ال ار خ  ، أرمد صير (3)
 .71، ن ا باتنا الحضار  الينينينة ت ، طلن  ركطتن ج تاركنن( 4)
 .586ر  ، طرا لس ال ر  تن العير اليرطاجن ، تجار  الاند محمد الاعند (5)
 .126 ، أو إمبراطورية البحرقرطاجة  ،ترتاطا د  ر ه  (6)
 .22، ( 1961الياهر ،)تطتس، دار المعارف  مير ،  ،ران محمد جطهر ( 7)
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  الخاتمة :

 من خالل درا  ن لالا البحث خليُى لعدد من الي ائل أهماا :

أن ما ططية قرطاجة من أ رز المحطات ال جار ة شاطًرا أشار البحث  -
الا الاارب ال ر ن للبحزر الم ط زا ،  ال زن تحطلزى يلزا يمبراططر زة       
كبرى ترك ت  اا أغل  اح ر احر  يراطنة ال ن غادرت صطر جراط 

هزدها،  ال ززن أدت لحطارزة  اززا، ل يزبح قرطاجززة    ال ز  ات المازز مر   
 رائد  قرث صطر من ما ططيات.

أ هح البحث مدى ال ط ع اليرطزاجن  الازارب ال زمال احتر يزن شزرًقا       -
 غرً ا،  مدى ات يائاا يلا ما ططياتاا من رنث مطقعازا لال ز ياد  ميازا    

بحر زة  تن اق يزادها  زطاط مزن اليارنزة ال راانزة أ  اليارنزة ال جار زة ال       
من رنززث كاتززى هززن احقززدم تار خِنززا  احهززم مززن رنززث اززدد          البر ززة،

 . الما ططيات
 يضززب مطقعززه االق يززادي اليرطززاجن يقلززنم طززرا لس تززن المجززال  ززر ز  -

 . اللي  ر ا  الداخب احتر ين الم من 
كما  نن البحث اه مام قرطاجة  ميالحاا االق ياد ة  دلنب ادم تزدخلاا   -

لماز ططياتاا  ترك ازا تزدار محلًنزا،  ايزد تحاليزات       تن ال ؤ ن الداخلنزة  
 مع الما ططيات ذات الح طمة اليط ة.
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 المصادر والمراجع :

 المراجع العربية والمعربة .أواًل: 

 .أ ــ المراجع 

تزطتس،  زد    )، أ ط  المة،1أرمد صير، مد ية الم ر  العر ن تن ال ار خ ،ج  -
 . (ت

رمد ابد الحلنم دراز ، مير  لنبنا تنما  نن اليرن الاا ع  اليرن الرا ع  .م أ -
 . (2000الياهر ، )، الانلة المير ة العامة لل  ا ، 

أرمزززد محمزززد اتد  زززه، ال زززار خ الانا زززن  االق يزززادي للمزززدن الززززالث، الزززدار    -
 (.1993ميراته ،)الجماهنر ة للي ر  ال طز ع  اقاالن، 

أرمادي، الناطد  د رهم تن دام اال  نطان البطلمن  الر ماتن الطن  محمد  -
 . (1994 ي ازي، )تن يقلنم  رقة ، مي طرات جامعة قار طتس، 

 . (1994 نر ت، )المطران  ط   الد س، تار خ  طر ة، دار تظنر ابطد،  -

اللنبنززطن تززن جززنج قرطاجززة، مجلززس الزياتززة العززام،  اليززاجن مييززطر الحر ززن،  -
 .(2008 رت،)

 .(1961الياهر ،)تطتس، دار المعارف  مير ، ران محمد جطهر،  -

رجزز  ابززد الحمنززد احثززرم، محاهززرات تززن تززار خ لنبنززا، مي ززطرات جامعززة        -
 .(1998 ي ازي،  )قار طتس،

ابد الحينو تضنب المنار، الحضار  الينينينة تن لنبنا ، مي طرات مرك  جااد  -
 .    (2001لس ، طرا )اللنبننن للدرا ات ال ار خنة ، 

 .(1971 نر ت، )ال ار خ اللنبن اليد م، ابد اللطن  محمطد البرغطثن،  -

 46-213ت حنة ترراتن، تطمند ا من ر م الملك جا ا يلا االرز الل الر مزاتن    -
 .(2007الج ائر،  ) .م، مي طرات أ نك،

 ززرت ، )الينينينززطن تززن لنبنززا ، الززدار الجماهنر ززة ،     ،تنيززب الززن الجر ززن     -
 .(منالد الر طل  1425

،  الج ائزر )تار خ الم ر  ال بنر، مؤ اة تا الزى الزياتنزة،    محمد الن د طز، -
 .1( ، ج2010
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اال  نطان الينينيزن ر زا الطقزى الحاهزر،      منمد ية صبراته  ،محمد الن اناا  -
 . (1978طرا لس، )اقدار  العامة للبحطث احثر ة  المحيطشات ال ار خنة، 

، 2ال ط ززع الينينيززن تززن غززر  البحززر الم ط ززا ، ط      ،محمززد اليزز نر غززاتم    -
 .(1982 نر ت، )المؤ اة الجامعنة ، 

اليرا  اليرطاجن اقغر ين مزن اليزرن الازاد  ر زا      ،مي ام محمد البركن  -
 . (2008 رت ، )يرن الزالث قبب المنالد، مجلس الزياتة العام ، المي ي  

صزبراته تزن تلزك ال زار خ : ال زركة العالمنزة للي زر         ، تجم الزد ن غالز  ال نز     -
 .(1975طرا لس ، ) ال طز ع ، 

لبد  )اال م  الي أ   ال ار خ(، المي زأ  العامزة للي زر     ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -
 .(ت-طرا لس،  د) ال طز ع ، 

 ب ــ المراجع المعربة.

، ، ترجمزة محمزد ال زازي  زعطد    تزار خ شزمال أتر ينزا اليزد م     يزنب، صطنيان اكا -
 .1(،ج2007الر اط ، )المعارف الجد د  ،

قرطاجة أ  يمبراططر ة البحر ، ترجمة ا  الد ن أرمد ا    ، ترتاطا دكر ه -
 .(1994دم ق ، )، دار طال  ، 

أ   ززدا ات ال ززار خ، تحينززق  تززن أصززطل  ززالد البر ززر ما ززنينا  ،قا ر ززال كززامبس -
 . (2009الج ائر، )العر ن ايطن، المجلس احالا لل ة العر نة، 

الحضار  الينينينة تن ا باتنا ، ترجمة  ط   أ ن  ، طلن  ركطتن ج تانركنن  -
 . (1988لبيان ، )تاهب ، جر    ر  ، 

 الرسائل العلمية . -جــ 

 زاام رززداد ،  لازلة مززطاتئ ال ززر  الج ائزري اليد مززة ) درا زة تار خنززة  صززينة      -
اا مادا الا الميادر الماد ة المحلنة(، ر الة ماجا نر غنر مي زطر  ، كلنزة العلزطم    

 (.2009-2008قياطنية )الج ائر،  –اقتااتنة  االج ماانة ، جامعة مي طري 

، الما ططيات الينينينة البطتنة تن الحزط  ال ر زن للبحزر     ابدالمالك  الطينة -
الم ط ا ، أطر رة دك طراه غنر مي طر  ، كلنة العلطم اقتااتنة  االج ماانة ، 

 ت(. -قياطنية )الج ائر ،  د –جامعة مي طري 

المج مززع اللززط ن تززن  ززالد الم ززر  اليززد م مززن ايززطر مززا قبززب   ،ماززا اناززا ي -
 ح اق ززالمن، أطر رززة دك ززطراه غنززر مي ززطر  ، كلنززة   ال ززار خ الززا ا ززنة اليزز 

 .(2010- 2009قايطنية )العلطم اقتااتنة  االج ماانة ،جامعة مي طري، 
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 .)1979-1978لنبنا، )الخامس ا ر  الااد  ا ر، 

تجار  طرا لس اللنبنة تن العير اليرطاجن  ، مجلة كلنة الاند محمد الاعند،  -
 (. 2006)ادد خر    اآلدا  جامعة ال قاز ق ،

محمد الاادي رارش ، الجل ر ال ار خنزة لممل زة تطمنزد ا، مجلزة اقتحزاد العزام        -
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 ( .ييناألجنبية )كتابات المؤرخين الكالسيك ثانًيا: المصادر والمراجع

 المصادر -أ

- HERODOTUS , BK , IV, translated by GODLEY , A.D ., 
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-
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