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Abstract 

The research tagged (Greek settlement in Quraina and the political relations between the Greeks and the 

Libyans from 631-440 BC) included an introduction, a preface, three sections, a conclusion and a list of 

margins and sources. Al-Thairi of this city, while the Greek, Thayra and Libyan novels and legends 

discussed the founding of this city in the second topic. As for the third topic, it included a study of the 

political relations between the Greeks and the Libyans and how they were friendly in the beginning and 

then turned into hostility. 

    I faced the problem of the lack of sources discussing the Greek settlement of Cyrene, and the fourth 

book of Herodotus’ book (the Scythian book and the Libyan book), which is the first Arabic translation 

of the Greek text, was one of the most important sources that had a major role in completing the research 

and that provided me with accurate information that Herodotus had visited Quraina, as well as the book 

of the Greeks in Cyrenaica by France Chameau and other sources. 

 امللخص 
والسالم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين. اما بعد  تنبع اهمية البحث الموسوم  بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة       

ق م ( من كونه يتناول التاريخ االغريقي والتاريخ الليبي  440-631)االستيطان االغريقي في قورينة والعالقات السياسية بين االغريق والليبيين  
ليبيا المعروف بأسم قورينة  واثر هذا االستيطان على تنوع السكان وزيادة الصالت  في عصر االستيطان االغريقي و  منها استيطان شرق 

ل االفريقي الحضارية بين االغريق والليبيين في عهد االسرة الباتية ,وكان االغريق قد عرفوا ليبيا منذ العصور القديمة فقد اطلقوها على كل الشما
وديسة بوصفها ارض خصبة كثيرة الخيرات . كان لموقع ليبيا الممتاز في وسط شمال افريقيا االثر الكبير في غرب الدلتا ,كما ذكرت في اال

اجتذاب االغريق اليها كما انها امتازت بخصوبة ارضها وتساقط االمطار عليها سيما الجهات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ,لذلك  
ي هجرتهم الناتجة عن ضيق االرض الصالحة للزراعة والظروف االخرى التي صاحبت ذلك وهي  قصدها المستعمرون االغريق الثيريين ف

 الظروف الطبيعية والجفاف الذي كان سببًا ملحًا دفع الثيريين للتوجه الى موحى دلفي الكثر من مرة اضافة الى اسباب اخرى تتعلق بأنظمة 
تيطان زراعي بالدرجة االولى .لقد كانت العالقات جيدة بين المستعمرين االغريق في الحكم والسياسة فأستوطنوا قورينة وكان هدفهم من االس

الى كره  العالقات وساءت وادت  تغيرت طبيعة هذه  لليبيين  المهاجرين وأستيالئهم على اراضي جديدة  اعداد هؤالء  بعد زيادة  البداية ولكن 
 الجانبين ,ويبدو ان السياسة التي اتبعها حكام االسرة الباتية كان لها دور في ذلك  وامتعاض الليبيين من المستعمرين وبالتالي وقوع معارك بين 

 الكلمات المفتاحية)ليبيا,االغريق,العالقات(           
 املقدمة

ق م ( على مقدمة  440- 631والعالقات السياسية بين االغريق والليبيين من    اشتمل البحث الموسوم )االستيطان االغريقي في قورينة      
وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة وقائمة بالهوامش والمصادر,احتوى التمهيد على تسمية وموقع ليبيا وعالقتها باالغريق وتضمن المبحث االول 

ثيري لهذه المدينة في حين ناقشت الروايات واالساطير االغريقية الثيرية دراسة تسمية وموقع واهمية قورينة واسباب االستيطان )االستعمار( ال
كانت    والليبية حول تأسيس هذه المدينة في المبحث الثاني اما المبحث الثالث فقد تضمن دراسة العالقات السياسية بين االغريق والليبيين وكيف

ة المصادر التي تناقش االستيطان االغريقي لقورينة , وكان الكتاب الرابع من ودية في البداية ثم تحولت الى عدائية .وقد واجهتني مشكلة قل
كتاب هيرودوت )الكتاب السكيثي والكتاب الليبي( الذي يعد اول ترجمة عربية عن النص االغريقي من اهم المصادر التي كان لها دور كبير 

 ر قورينة ,فضاًل عن كتاب االغريق في برقة لفرانس شامو ومصادر اخرى   في اتمام البحث والتي امدتني بمعلومات دقيقة كون هيرودوت قد زا
 ليبيا)املوقع والتسمية( متهيد
كان لموقع ليبيا الممتاز ابلغ االثر في تاريخها فهي تتوسط شمال قارة افريقيا وتمتد من شواطئ البحر المتوسط حتى مسافة بعيدة في         

ترجع     (1) احي هذه القارة واوسطها لذلك فهي على اتصال وثيق مع اعظم الحضارات القديمة واعرقها  الداخل مما جعلها على اتصال مع جن
 (3)   والليبيين  (2) جذور العالقات بين االغريق والليبيين الى عصور قديمة اذ كانت هناك عالقات اقتصادية سيما العالقات التجارية بين كريت 

وقد ذكر    (4)ويذكر البرغوثي ان االغريق كانوا يعرفون الليبيين منذ عصور قديمة ويطلقون اسم ليبيا على كل االراضي الواقعة غرب مصر
  ان االغريق قسموا العالم الى ثالث قارات هي اوربا واسيا وليبيا واعتبروا ان مصر هي الدلتا وان نهر النيل هو الحد الفاصل بين  (5) هيرودوت

 (. 1,ينظر خارطة رقم ) (7) في المغرب (6)اسيا و ليبيا وان الساحل الشمالي لقارة ليبيا يبدأ من حيث تنتهي مصر حتى رأس سولوجوس
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 (خارطة العالم القديم من تاريخ هيردوت,الموسوعة الحرة ويكبيديا. 1خارطة رقم) 

االماكن التي زارها ومنها ليبيا )... ليبيا (9) لتيليماخ  (8) وقد ورد اسم ليبيا في الوثائق االغريقية في ملحمة االوذيسة عندما وصف مينالوس     
ام راعيًا, فخيراتها التي تولد فيها الخرفان بقرونها وتنجب فيها النعاج ثالث مرات في السنة وهي بالد ال تمس فيها المسغبة احدًا,سواء كان سيدًا  

وقد ورد في النصوص المصرية القديمة ان المصريين (10) , من جبن ولحم ولبن جمة , وشياه قطعانها تدر على الدوام لبنًا ال ينضب له معين(
ن وان  وتشير النصوص ان هذه القبائل خاضت عدة حروب ضد المصريي  (11)  كانوا يعرفون في من عرفوا من عناصر عنصر اسمه )الليبو(

هذه االقوام تحالفت مع قبائل الهند اوربية من شعوب البحر , ويبدو ان لهذه االقوام من الصفات مما جعلت المصريين يطلقونه على كل من 
. وقد ظل اسم ليبيا امدًا طوياًل على نحو ما عرفه االغريق ولكن منذ (12)سكن غرب مصر اذ انتشروا واصبح في الغالب مصدر اسم ليبيا  

رومان  قرن الثاني قبل الميالد وبدأ اسم افريقيا بالظهور اذ اطلقه الرومان على المناطق التي خضعت لسلطانهم في هذه القارة , فعندما قضى الال
ية  ق م سموا ما استولوا عليه والية افريقية وقد اشتق هذا االسم من اسم احدى القبائل المحل146سنة    (13)على السيادة الفينقية في قرطاجة 

  التي تدعي قبيلة افرى في تونس , وبذلك اختصر اسم ليبيا على المنطقة الواقعة الى الشرق من افريقيا الرومانية وهو ما ينطبق على حدود
 (15) وعندما استولى الرومان على طرابلس ضموها الى والية افريقية واقتصر اسم ليبيا على منطقة قورينائية  (14)ليبيا الحالية

 املبحث االول/ االستعمار االغريقي لقورينة 
 اواًل: اسباب االستعمار 

بدأت دويالت المدن االغريقية خالل القرن السابع قبل الميالد تدرك ان االستيطان وتأسيس المستعمرات خارج بالد اليونان هو الوسيلة     
ة واالجتماعية الناجمة عن تقسيم المجتمع اليوناني الى عدة طبقات  الوحيدة التي يمكن من خاللها التوسع وحل مشاكلها الداخلية والسياسي

في دويالت المدن االغريقية   (18) .  وقد شجع الحكم األرستقراطي(17)ساهمت في زيادة الصراع السياسي وظهور انظمة حكم مختلفة    (16) مختلفة
. وقد اتخذ االستعمار االغريقي إلقليم قورينة منذ البداية هيئة االستعمار الزراعي اذ كان سوء الحياة   (19) ابناءه على الهجرة خوفًا على مصالحه

الثيريين وتأسيس المستعمرة وذلك نتيجة زيادة عدد سكانها وا  (20)االقتصادية في ثيرا مما زاد    (21)فتقارها الى ارض ألعالتهمسببًا في هجرة 
. ومع ذلك فأن العديد من الباحثين المحدثين قد ذهبوا الى  (22)االمور سوءًا فترة الجفاف التي مرت على المدينة والتي استمرت سبع سنوات  

ويرون   (23) محاوالت استيطانية اكثر قدماان االستعمار االستيطاني االغريقي المعروف لقورينائية لم يكن هو االول من نوعه وبأنه قد سبقته  
الى ليبيا هربا من الغزو الدوري لبالد االغريق وانهم اسسو   (25) او من شبه جزيرة البيلوبونيز  (24)بأن هؤالء المستوطنين قدموا من اقليم تساليا

ة من تزاوج رجال اغريق من نساء ليبيات وهي جالية  في ليبيا مستعمرة اغريقية اولى قبل نزوح الثيريين اليها بعد قرون وقد شكلوا جالية هجين
 . (26) تميزت بأنها ظلت اغريقية من حيث لغتها اال انها لم تكن دورية من حيث سماتها العرقية

 ثانيًا: قورينة) التسمية والموقع واالهمية(  
, او    (27)   (cyreفيقال انها سميت نسبة الى اشهر ينابيع المياه الموجودة فيها وهو نبع قورى )  وردت اكثر من رواية حول تسمية قورينة       

, وتقول االساطير ان قورينة كان اسم يطلق على حورية من حوريات (29)الذي ينمو فيها بكثرة    (28)   سميت نسبة الى نبات القورى )الزنبق البري(
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احضرها الى ليبيا عندما كان يورويولوس ملكًا عليها , اذ كان هناك اسد يعيث فسادًا مما حدا بالملك   قد  (30) البراري و االدغال كان ابوللون 
ب ان يعد بأعطاء مملكته لمن يقتل هذا االسد وعندما قتلت الحورية االسد تزوجها االله ابوللون فأنجب منها ولدان احدهما هو اريستابوس ر 

قورى  فقد بني حوله معبد لالله ابوللو كما بني معبدًا اخر الرسطو طاليس )باتوس( كونه المؤسس االسطوري  . والهمية نبع  (31)المزارع واالدغال
الريحان( مركز الحياة الحقيقي للمدينة ولما توسعت امتدت    , وقد اصبحت هذه المنطقة التي عرفت ب) جبل(32)   للمدينة ومؤسس االسرة الباتية

شقيقة ابوللون وصديقة قورى وكذلك بنوا عليها معبد للربة     Artemis(33)المباني الى الهضبة الشمالية الشرقية  اذ بنوا معبدًا للربة أرتيمس  
.  كانت قورينة المستوطنة االولى لإلغريق في شمال افريقيا   (34)التي دخلت عبادتها الى ليبيا تحت تأثير الحضارة المصرية  المصرية أيزيس

يحدها من    (37)  بأنها ) حدائق الربة افروديت (  (36) وقد وصفها الشاعر بنداروس  (35)وتقع بين ساحل البحر المتوسط وحافة الصحراء اللبيبة
ومن الشرق كاتاباتموس بين غرب اقصى نقطة للنفوذ المصري وشرق  (38)الغرب قلعة يوفرانتاس الواقعة الى الغرب من مذبح االخوين فيالني

, وقد اسست هذه المستوطنة مجموعة من المهاجرين الدوربين من جزيرة ثيرا بناءًا على نصيحة من كهنة   (39) اقصى نقطة للنفوذ القرطاجي
تضاريسه ولثراء تربته ووفرة مياهه, وقد اقاموا اساس المدينة في  . ويبدو ان المستوطنين االغريق قد اختاروا مكانهم لموقعه و  (40)االله ابوللون 

تتكون قورينة من هضبتين   (41)مكان يبعد عشرة اميال من البحر على ربوة تتدرج من الجنوب الى الشمال ثم تنحدر بأنكسار شديد صوب البحر
قع في الجنوب الغربي خضراء تكسوها االعشاب والشجيرات  يجري بينهما طريق يربط  بين وسط المدينة وشاطئ البحر وكانت الهضبة التي ت

, كما تتميز بسقوط االمطار الغزيرة فضاًل عن اعتدال المناخ والرطوبة والذي ساعد    (43)ويسمى نبع ابوللون   (42)   (CYREويرويها ينبوع قورى )
,اما في مجال التجارة (44)وب والفاكهة والخضراوات والبقولعلى نمو الغابات الطبيعية ومنها اشجار الصنوبر والبلوط كما اشتهرت بزراعة الحب

همزة الوصل بين الدواخل الليبية واواسط افريقيا من ناحية وعالم ما وراء البحر من الناحية الثانية, فكانت   (45) فقد كانت قورينة ومينائها ابولونيا 
البري الذي تظهر صورته على النقود القورينةة لعدة قرون وكانت اسرة باتوس   (46)تصدر الى جانب القمح والخيول االصلية نبات السلفيوم

(  2ينظر شكل )    (47)الهميته كعلف مسمن للمواشي من ناحية وكعقار مطهر وتابل لذيذ من الناحية االخرى   المالكة تحتكر التجارة به نظراً 
الف طن من نبات   29,ويطلعنا نقش اكتشف حديثًا يعود الى الربع االول من القرن الرابع ق م ان قيريني صدرت خالل ثالث سنوات قرابة  

 (. 3,ينظر شكل )(48)يعه السلفيوم الطبي الذي كانت الدولة تحتكر ب

 
 / https://historylibya.wordpress.com(نبات السلفيوم على عملة نقدية في قورينة المصدر/2شكل )

 

 
 (3.شكل)374نبات السلفيوم من كتاب شامو ,االغريق في قورينة ,ص

 حث الثاني/االساطري والروايات حول تأسيس مدينة قورينة بامل

https://historylibya.wordpress.com/
https://historylibya.wordpress.com/
https://historylibya.wordpress.com/
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ليهم لعب الدين دورًا كبيرًا في حياة االغريق القدماء شأنهم في ذلك شأن معظم الشعوب القديمة , وكانوا يؤمنون ايمانًا قويًا بما تلقيه ا      
ابوللون( ابن االله زيوس , وكان االغريق يذهبون لموحى ابوللون  الهتهم المختلفة على ألسنة كهنة مواحيها سيما موحى دلفي ) موحى االله  

في دلفي ليقدموا له القرابين ويستشيرونه في شؤونهم الخاصة والعامة , وكان كهنة االلهة المختلفة بما فيهم كاهنة موحى دلفي على وعي  
ويخبرنا هيرودوت بأن فكرة هجرة االغريق الى ليبيا انما نبعت اصاًل من موحى   (49) بمشكالت بالدهم , وضرورة تشجيع مواطنيهم على الهجرة

سليل ابوللون في دلفي , ويذكر روايتين حول تأسيس المدينة الرواية االولى ينقلها عن الثيريين اذ يقول )) عندما كان غرينوس ابن ايسانيوس 
من مدينته قربانًا عظيمًا وكان يرافقه مواطنون اخرون بينهم )باتوس( ابن بوليمنيسوس    ثيراس ملكًا في جزيرة ثيرا , ذهب الى دلفي وهو يقود معه

اب  وهو سليل ايفيميدوس وهو من المينيين .ولما استنبأ غرينوس ملك الثيريين حول اشياء اخرى نصحته البيثية ان يؤسس مدينة في ليبيا , فأج
ل ان انهض , فلتأمر احدًا اخر من هؤالء الذين هم اصغر سنًا ان يفعل ذلك , ثم حدثت امور قائاًل : انا يا الهي اكون االن االكبر سنًا وثقي

.يتضح من هذه الرواية    (50) كثيرة وبعد ان عادوا الى وطنهم لم يهتموا بأمر النبوءة النهم لم يكونوا على علم في اي جزء من االرض تقع ليبيا((
لكبر سنه وقلة حركته طلب من البيثية )الموحى( ان تأمر احدًا غيره من رفاقه الذين اصطحبهم   ان ملك ثيرا هو من ذهب الى موحى دلفي لكن

عودته    معه وبعد ان عاد الى ثيرا مع رفاقه اهملوا امر النبوءة ذلك انهم لم يكونوا على علم بأي منطقة تقع ليبيا .ويذكر شاموا ان الملك بعد
ثم تعرضت الجزيرة لكارثة الجفاف   (51)ما اشارت اليه الكاهنة البيثية اما جهاًل بعواقبه واما نتيجة لجبنهمورفاقه الى جزيرة ثيرا لم يهتم بتنفيذ  

س الذي استمر لسنوات حتى ماتت االشجار ولم تبقى سوى شجرة واحدة لذلك توجه اهل ثيرا الى الموحى مجددًا فأعادت عليهم البيثية أمر تأسي
شخص من الكريتيين او من مستعمرة في ليبيا, لذلك اوفد الملك مبعوثين الى كريت جعل عليهم احد رفاقه ويدعى باتوس ليبحثوا عن اي  

االجانب سبق له ان وصل الى ليبيا , وتجول هؤالء المبعوثون حتى وصلوا الى مدينة ايناتون وتقابلوا فيها مع رجل صائد اصداف ومحار  
الليبي تسمى يسمى )كوروبيوس( ارتضى ان يدلهم على وجهتهم مقابل المال وان يقود جماعة استطالعية منهم الى جزيرة تقع مقابل الساحل  

.وبعد وصول المستعمرين الى جزيرة بالتيا تتشابه الرواية المنقولة عن الثيرينين مع الرواية المنقولة عن القيريين , لذلك ساكتفي    (52) جزيرة بالتيا
ة ينقلها عن ) اهل قورينة( فيذكر  بهذا القدر من الرواية االولى المنقولة عن الثيريين اما الرواية الثانية التي يرويها هيرودوت حول تأسيس قورين

ان )فرونيمي( ابنة اتيارخوس ملك مدينة )أواكسوس( بجزيرة كريت قد تعرضت لمقت ووشاية زوجة ابيها االمر الذي اوغر صدر هذا الملك  
جز  الى  واصطحبها  حياتها  انقذ  الذي  )تيميسون(  ثيري  تاجر  الى  سلمها  بأن  منها  التخلص  فحاول  )فرونيمي(  ابنته  فتزوجها  ضد  ثيرا  يرة 

ن  بوليمنيستوس فأنجبت له ولدًا اسمه باتوس ابتلي بتأتأة وقصور في النطق لذلك سمي باتوس كما يقول الثيريين والكريتيين , وعند بلوغه س
حى  يكرر له  الرشد توجه الى موحى دلفي الستشارته حول عقدة لسانه فردت عليه الكاهنة بتأسيس مستعمرة في ليبيا ارض االغنام وظل المو 

يريين النصيحة بأنشاء مستعمرة في ليبيا ولكنه عاد الى ثيرا ولم يهتم بنصيحة الموحى , وبعد ان المت االحوال السيئة به وعندما لم يعرف الث
البيثية بأن احوالهم ستتحسن اذا ما اسسوا مع باتوس قورينة في    سبب هذه المصائب ارسلوا الى دلفي ليسألوه حول هذه االحوال فأجابتهم 

. يذكر المؤرخون ان باتوس هذا كان لديه اسم اخر هو )ارسطوطاليس( وان السبب في ان الكاهنة نادته بأسم باتوس الذي يعني بالهجة (53) ليبيا
قدة  الليبة ملك , النها كانت تعرف انه سيصبح ملك ليبيا ومع ذلك فقد ثبت ان تلك النصيحة تضمنت ايضًا استجابة لطلب باتوس حول ع

ليبيا صادفه اسد وذعر باتوس فصرخ بصوت عاٍل فشفي من علته تماماً  الى  . وقد وصف هيرودوت رحيل (54) لسانه ,النه عندما وصل 
تقع  الجماعة الصغيرة العدد الستكشاف ليبيا في سفينتين من ذوات الخمسين مجذافًا اذ ابحر هؤالء المبعوثين الى ليبيا واستوطنوا في جزيرة  

ليبيا تسمى بالتيا بصحبة )كوروبيوس الكريتي ( وبعد ان مكثوا سنتين عادوا الى ثيرا الن احوالهم المعيشية لم تتحسن ولكن الثيريين   بالقرب من
م  احواله  رجموهم بالحجارة ولم يسمحوا لهم باالقتراب من الساحل وامروهم بالعودة لذلك ابحروا الى دلفي واستنبئوا الوحي بأنهم سكنوا ليبيا وان
الى بالتيا لم تتحسن  فأجابه موحى دلفي ان ابوللون زار ليبيا اما هم فأنهم لم يفعلوا ولما سمع باتوس ورجاله ذلك الجواب اعادوا الكرة وابحروا  

من بالتيا في  واخذوا كوروبيوس الذي كانوا قد خلفوه عليها ثم عبروا الى البر الليبي واقاموا على شاطئه مدينة على مسافة قصيرة الى الجنوب  
ان انشاء قورينة يرجع الى وقوع اضطرابات سياسية في    (56) .وهناك رواية اخرى حول تأسيس قورينة اذ يذكر ميندس   (55) بقعة اسمها أزيرس

الى وحي  ثيرا من جراء انقسام الثيريين الى فئتين , وقع بينهما صدام ادى الى طرد ونفي احداهما وهي التي تزعمها باتوس فذهبت هذه الفئة  
ثاني دلفي تسأل المتنبئ ما اذا كان عليها ان تتابع الصراع او ان تقوم بأنشاء مستعمرة وقد نهاها الوحي عن االتجاه االول وفضل االتجاه ال

نها دون اخرى  .  وبالنسبة الى المهاجرين المبعوثين من اهل ثيرا فقد اختيروا على قدم المساواة من بين كل مواطني ثيرا وليس من فئة بعي(57)
من وهذا واضح مما ورد في قرار الجمعية الشعبية الثيرية الوارد في نقش لوحة المؤسسين الذي يتلخص في طريقة اختيار المبعوثين باالقتراع  
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وقد ورد في   (59)كما ذكر ذلك هيرودوت ( 58) كل مواطني القرى السبع التي تتكون منها ثيرا بحيث يختار كل واحد من كل اسرة بها اخان اثنان
النقش اذ نجح المبعوثون )المهاجرون( في اقامة مستعمرة فأن من ينظم اليهم من مواطنيهم بعد ذلك يتمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية 
فأنهم   ليبيا خالل خمس سنوات  في  اقامة مستعمرة  في  المبعوثون  اذا فشل  لم يسبق منحها ألحد وانه  التي  االراضي  اقطاعات من  ويمنح 
ألنشاء   الذهاب  االختيار  عليهم  وقع  ممن  احد  رفض  واذا  ايضًا  السياسية  وحقوقهم  ممتلكاتهم  واستعادة  ثيرا  الى  العودة  عندئذ  يستطيعون 

.وبعد ان استقروا في أزيرس ست (60)المستعمرات , فأنه يكون عرضة للحكم عليه باإلعدام ومصادرة امالكه وان يكون ذلك شأن من يؤوونه
الذين وقتوا مسيرهم بحيث يتجاوزون بهم   ( 61) لسنة السابعة اقنعهم الليبيون باالنتقال الى منطقة افضل وكانوا من قبيلة الجيلجاميسنوات وفي ا 

ثم حط هؤالء في النهاية    منطقة اراسا وهي اجود بقعة في البالد تحت جنح الظالم وذلك كي يحولوا دون رؤيتهم لها لئال تعجبهم فيستقروا بها
ويذكر   ( 62) ع قورى )ابوللو( وقد نصحهم اصدقائهم الليبيون باالستيطان حيث هم قائلين لهم )ان السماء هنا مثقوبة ( اي غزيرة االمطارعند نب

  شامو بأن ما يقال عن االرض التي انشأت عليها مدينة قورينة اشد خصوبة واكثر امطارًا فأنه برغم صحته فأنه ال يهم قبيلة الجيلجامي في 
,ينظر    (63) ك ان قورينة وارباضها ليست جزءًا من اراضي القبيلة الن قورينة تقع وسط اراضي القبيلة المجاورة من قبيلة االسبوستايشيء ذل
 ( 4شكل )

 
 ( 4شكل )

وهكذا اقام االغريق مستوطنهم بزعامة المؤسس  40في ليبيا,ص  خارطة القبائل الليبية كما وضعها هيرودوت من كتاب الميار,الحضارة الفينقية
oikistes    الذي كان يدعي باتوس لمدة ثمانية اجيال يتبادلون اسمي باتوس واركسيالوس تحقيقًا لنبوءة وحي دلفي التي اشارت انه لثمانية

ملك قورينة وينصحهم باال يتجاوزوا    (64)قب لوكسياسافراد من من اسرة باتوس اربعة منهم يدعون باتوس واربعة يدعون اركسيالوس يمنح ل
 .   (65)ذلك

 املبحث الثالث /العالقات السياسية بني اغريق قورينة والليبيني 
ق م( الذي حكم لمدة اربعين عامًا وخالل   591- 631مضت العالقات طيبة وودية بين االغريق والليبيين طوال عصر باتوس االول)     

ق م( الذي حكم ستة عشر عامًا اذ كان عدد القيرينيين الذين يسكنون قورينة مقارب لعدد المستعمرين  575-591س االول)عهد ابنه اريكسيالو 
بالمساعدة في انشاء   , وتبدأ هذه العالقات الودية منذ ان استقر االغريق في قورينة اذ لم يبخل عليهم  االسبوستاي  (66) الذين ارسلوا في البداية

.ويبدو ان االغريق بادروا بالزواج من سيدات ليبيات ذلك انهم لم يصحبوا معهم نساء من   (67) مستعمرتهم برغم كونها في االرض التابعة للقبيلة
الوائل في زراعة ارضهم و تزوج  ثيرا وتمثل هذه الطائفة الليبيين المتأغرقيين الذين ساهموا في انشاء مستوطنة قورينة وتعاونوا مع المستعمرين ا

, ومما يؤيد ذلك ما ذكره المؤرخون من ان    (68) هؤالء من بناتهم او من ابناء النساء الليبيات من اباء اغريق ولذلك منح هؤالء حقوق المواطنة
ال ايزيس بالصيام واقامة  الليبيات وكن يقدسن االلهة  النساء  البقر مثل  امتنعن عن اكل لحم  اجلهانساء قورينة  , وقد ذكر    (69) حفالت من 

طالبًا ابنته للزواج وكان عليه ان    ان احد ابناء تيليسكراتيس القورينة قد تقدم الى ملك الجيلجامي  (70)بنداروس في قصيدته البوثية التاسعة
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ان  يشترك مع غيره من االغريق والفرسان الليبيين في سباق يحضى الفائز فيه بالفتاة وكان الفائز هو اليكسيداموس االغريقي وقد حياه الفرس
عالقات بين الليبيين واالغريق في  ق م الملقب بالسعيد تغيرت ال  554-575.وفي عهد الملك باتوس الثاني    (71) الليبيون تحية النصر والفوز

مع قورينة من عالقات ود وسالم الى عالقات عدائية , فقد شجعت البيثية جميع االغريق بنبوءة عندما نصحتهم ان يهاجروا الى ليبيا ليسكنوا 
 القورينيين الذين دعوهم الى المجيء ووعدوهم بتقاسم االرض وقد قدمت لهم النبوءة كما يلي : 

 . (72)  بعد تقاسم االراضي اقول انه سيندم الى ليبيا الجميلة جدًا متأخر الذي يذهب
وهكذا قدم المهاجرون من شتى بالد االغريق ووزعت عليهم اراضي اغتصبت من الليبيين ازاء ذلك كان البد ان تسوء العالقات بين الليبيين    

ان انهم فقدوا ارضهم واهينوا من قبل القورينيين مما حملهم الى ارسال وفد الى  واالغريق فقد شعر الليبيون اليركي او البيريوكوى وملكهم اديكر 
ويرى المؤرخ الكبير مصطفى عبد العليم ان التجاء الليبيين الى المصريين كان امرًا    (73) مصر وقد وضعوا انفسهم تحت امرة ملكها ابريس

ومحتمل جدًا ان يكون ملوكها من اصل ليبي اذ كان جيشهم يضم عناصر    (74) طبيعيَا سيما وان االسرة السادسة والعشرين كانت من سايس
جمع الملك المصري ابريس جيشًا كبيرًا من المصريين وارسله لمقاتلة القورينيين الذين زحفوا الى المعركة وتقابلوا مع المصريين في    (75) ليبية

رة ,الن خبرتهم في القتال لم تكن كخبرة االغريق وتكبدوا خسائر جسيمة , اذ هزم المصريون فيها هزيمة كبي  (76) منطقة ايراسا عند نبع نيشس
, ويذهب الدكتور نجيب ميخائيل ابراهيم انه  (77)لدرجة ان عددًا قلياًل منهم عاد الى مصر ولهذا السبب ادان المصريون ابريس وانشقوا عليه  

كان على رأس جيش الحملة المصرية الحرس الخاص للفرعون والذي كان مشكاًل من االغريق لذلك عندما هزم اغريق قورينة تلك الحملة اتهم 
زل الملك المصري ابريس وتعيين اماسيس  . وكان من نتائج هزيمة المصريين والليبيين في معركة ابراسا ع  (78)الفرعون المصري ابريس بالخيانة

, كما ترتب على هذه الهزيمة ان توسع االغريق وثبتوا اقدامهم في اقليم قورينة   (79) )احمس الثاني( قائد الحملة المصرية ملكًا على مصر
لعًا بالثقافة االغريقية حتى انه , وقد كان تنصيب اماسيس ملكًا على مصر في صالح االغريق النه كان مو (80)واستولوا على اخصب اراضيها  

,وانه تزوج اغريقية من قورينة اسمها الوديكي وعامل االغريق معاملة حسنة في قورينة   (81) منحهم تأسيس مدينة في مصر هي مدينة نكراتيس
وبعد وفاة باتوس الثاني   (82)صرواغدق عليهم الهدايا من بينها تمثال من الذهب للربة اثينا كما ارسلت الوديكي تمثااًل ألفروديت صنع في م

( بالسعيد  الثاني)554-575الملقب  اركيسالوس  ابنه  تولى   ) م  تخاصم مع  554ق  قد  وكان  قورينة  بالقاسي والعنبد عرش  الملقب   ) م  ق 
من قورينة مع , وهم )بيرسيوس( و )زافينثوس( و )ليارخوس(و)اريستوميدون(اذ اضطهدهم االمر الذي اجبرهم على تركة والفرار    (83)اخوته

باركي (    – , اذ انشئوا مدينة جديدة هي )برقة  (84) اشياعهم من علية القوم الذين يمثلون االرستقراطية وقد استجاروا بالقبائل الليبية المجاورة  
الحقيقة لم يكن من الصعب , وفي    (85) بمساعدة الليبيين , ثم بدأ هؤالء المتمردين األرستقراطيين بتحريض الليبيين على االنشقاق ضد القورينيين

ون قبل على االرستقراطيين استمالة الليبيين لصالحهم سيما وان القبائل الليبية ضاقت ذرعًا باحتكار ملوك قورينة لبنات السلفيوم وكان الليبي
في ايراسا , لذلك ساعدوا االخوة    , ثم انهم لم ينسوا بعد ثأر هزيمتهم  (86) ذلك اعتادوا على تحقيق ارباح كبيرة من وراء جني وبيع هذه البنات

لذلك جهز اركسيالس القاسي جيشًا كبيرًا وطاردهم وقد توغل في الصحراء حتى وصل    (87)المتمردين وفي نفس الوقت قاموا بثورة في قورينة
.رغم مبالغة (88)ة ثقيلي العدةالى ليوكون وهناك هجم عليهم الليبيون وهزموهم هزيمة منكرة حتى قتل من القورينيين سبع االف من رجال المشا

المعركة   هيرودوت في عدد قتلى القورينيين اال انه يدل على عظم الهزيمة التي مني بها القورينيين )االغريق( على يد الليبيين .ويصف شامو
ين على  مبينًا اسباب الهزيمة بقوله) ) خرج هذا الملك على رأس قواته لقمع التمرد , غير ان الليبيين وقد استوعبوا نتائج تجربة هزيمة المصري

وس الثاني يد الجيش االغريقي رفضوا الدخول في معركة فورية ضد اغريق قورينة وفضلوا استدراج جيشهم بعيدًا باتجاه الشرق وكان )اركسيال
ق م( اقل حذرًا وحنكة من والده , فلم يفهم الفخ الذي نصب له ولجيشه , ويطفق يطارد الليبيين حتى مشارف الصحراء , وعندما 554-544

وصلت جموع هؤالء الى مكان يسمى )ليوكون( رأوا ان اللحظة قد اصبحت مناسبة لخوض المعركة ضد الجيش االغريقي اذ انقضوا عليه بغتة  
. يتضح مما سبق ان اسباب هزيمة القورينيين في هذه المعركة تعود (89)  يساعدهم في ذلك تمرسهم الطويل بالقتال في وسط صحراوي ( (,  

تدراج الى قلة الحنكة والخبرة للملك اركسيالوس الثاني ,كما استفاد  الليبيين من هزيمتهم السابقة , ووضعهم الخطة المناسبة القائمة على اس
بعيدًا عن قورينة واالنقضاض عليهم فجأة في وسط صحراوي خبرتهم فيها اكثر من عدوهم . وبعد هزيمة االغريق في قورينة مرض   العدو

- 544, وساعدت ابنها باتوس الثالث )  (90)اركسيالوس الثاني ثم قتل صريعًا وانتقمت ارملته اريكسو من اخوه ليارخوس الذي قام بقتله بالخديعة
, مما اتاح (91) الجلوس على العرش وكان ضعيفًا واعرج وفي عهده ازدادت االمور سوءًا واضطربت فثار القورينيين عليه  ق م ( في   295

على ارسال    , وحفزت اهل قورينة(92) الفرصة لمدينة برقة التي انشأها المتمردين )االرستقراطيين( لتبسط نفوذها على القسم الغربي من المنطقة
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 ( 94)بأركاديا  (93) وفد الى دلفي يسألون عن افضل اسلوب يحكمون به انفسهم ويحسن من معيشتهم فأمرتهم البيثية ان يحضروا مشرعًا من مانتينيا
هزيمة  . كانت (95) وهو خبير كان اسمه ديموناكس وبعد ان وصل الى قورينة درس اسباب المشكلة وكان عليه ان يضع الحلول لهذه المشكلة

الهجرة جيش قورينة على يد الليبيين في موقعة )ليوكون( كافية  ألظهار االسباب والمشاكل الدفينة لالستياء الذي عم اهالي قورينة والناتج عن  
ن( نجحوا في  ق م( ذلك ان المستعمرين االوائل )الدوريين الثيريي554-575االغريقية الثانية التي تعرضت لها المدينة في عهد باتوس الثاني ) 

غريق احتكار المناصب الهامة وكان يساندهم أولئك األتباع من المزارعين االغريق الذين يعيشون في الريف )البيريوكوى( ثم هناك جمهرة من اال
الحقوق السياسية  الجدد الذين نادوا بالمساواة في الحقوق بين جميع سكان المدينة , فكانت المشكلة هي في تفاوت توزيع الثروات والمساواة في

. ويرى عبد العليم انه ال ينبغي استبعاد الليبيين كعنصر من عناصر سكان المدينة ذلك الن تماثيل قورينة تكثف عن وجود عنصر وطني (96)
مة في الريف  , ويرى ان طبقة البيريوكوى المقي(97)بين سكانها فضاًل عن ان نقوش المدينة تحمل بعض االسماء الليبية مثل باكال و األزير

اطية كانت في الواقع عبارة عن هؤالء اللبيين من قبيلة االسبوستاي المتأغرقة ذلك ان المشرع ديموناكس جاء الى قورينة عقب انتصار االرستقر 
ن الثاني , وان  الممثلة في اخوة الملك وحلفائهم الليبيين الذين كانوا الى حد كبير اصحاب الفضل في النصر الذي احرزوه على الملك اركسيال

ديموناكس قد فطن الى اهمية العنصر الليبي وخطورته لذلك ادخل بعض عناصر من قبيلة االسبوستاي ) البيريوكوى( جنبًا الى جنب مع اهل 
   -وقد تضمنت اصالحات ديموناكس ما يلي : (98) ثيرا الدوريين في القبيلة االولى وان يعطي المدينة فرصة من الهدوء واالستقرار

المهاجرينت -1 الثانية  , وتضم  والبيريوكوى  الثيريين  الدوريين  االولى  القبيلة  يثرا تضم  اهل  الدوريين من  بدل  قبائل  الى ثالث  قورينة  من    قسيم 
 . (99)البيلوبونيز والكريتيين , وتضم الثالثة المهاجرين من الجزر االخرى 

 .(100) خصص للملك بعض االمالك مع السلطات الدينية المقدسة  -2
 . (101)ناد السلطات الملكية الى حكام شعبين متعدديناس -3

التي ذكرها   demosوال ينبغي ان يظن ان ديموناكس احدث بأصالحاته تلك ثورة ديموقراطية وال ينبغي ايضًا ان يعطى لكلمة الشعب     
كانت في القرن السادس ق م مدينة ذات ارستقراطية , والغلبة فيها لمالك    هيرودوت معنى الديمقراطية او الحزب الديمقراطي ذلك ان قورينة

 . (102)االرض وان ما ذكره هيرودوت بأن السلطة الملكية حولت الى الشعب فأنه في الواقع كان ينظر الى االمور نظرة المعاصر لبركليس
شرة من الملكية المطلقة الى حكومة الشعب الديمقراطية لذلك فأنها ويرى شامو ان قورينة مثل بقية المدن االغريقية االخرى لم تنتقل مبا   

, كما انه ال يمكن تصور )ديموناكس( االركادي المحافظ الذي ينتمي الى االرستقراطية في مدينته يتحول الى مصلح  (103)اقرب لألرستقراطية
ويذكر هيرودوت ان االصالحات    (104)اطيين الذين يعارضون الملكمتحرر ولكن المعقول انه يضع دستورًا او نظامًا يراعي فيه مصالح االرستقر 

ابنه اركيسالوس الثالث ولكن في عهد  باتوس   ديموناكس ظلت على حالها طوال عهد  فقد وقعت 514- 529الثالث)  التي وضعها  م(  ق 
الى جزيرة  المدينة  امره ونفي من  المدينة ولكنه غلب على  في  لحزب  نفسه رئيسًا  , وجعل  اجداده  بامتيازات  اضطرابات كثيرة ألنه طالب 

ًا الى دلفي مستنبأ  ,اذ جمع جيشًا كبيرًا واغراهم بمساعدته مقابل منحهم مساحات من االرض , ثم ارسل اركبسالوس الثالث وفد(105) ساموس
يالوس  مهبط الوحي عن عودته فنصحته البيثية بأن االله ابولو يمنحكم ان تحكموا قورينة ثمانية اجيال من الرجال , اربعة باتوس , واربعة اركس

ة وانتقم من خصومه  وطلبت منه العودة الى قورينة و الهدوء, لذلك عاد مع الجنود الذين حشدهم من ساموس الى قورينة ثم انه نسي النبوء
, وأال فسيموت لذلك هرب الى برقة خوفًا على نفسه (106)فنكل بهم وحرق بعضهم ثم تذكر النبوءة التي نهته عن حرق اعدائه وطالبته بالهدوء

ره األزير سنة فقتله نفر من اهلها ومن بعض المنفيين من قورينة اذ رأوه يتجول في السوق وقتلوا صه(  107)من الموت محتميًا بصهره األزير 
وطلبت (  108) ق م , اما االم فيريتيمي فعندما علمت بمصرع ابنها في برقة هربت الى مصر , ولما وصلت الى هناك توسلت بأرياندس  519

من قسوة  منه االنتقام من قتلة ابنها فأرسلت جيش كبير ودمر المدينة , ثم انها ماتت موته شنيعة , بأن تقيح جسدها واكله الدود لما اقترفته  
ق م حكم قورينة وقد ازدهرت في عهده قورينة وزاد ثرائها , ثم خلفه اركسيالوس   470-514.ثم تولى باتوس الرابع الوسيم  (109) على السكان
  ق م الذي واجه اضطرابات سياسية ونشوب ثورة بسبب ضيق الرقعة الزراعية ولعدم مراعاة العدالة في توزيع االراضي بينهم   470الرابع سنة  

ق م وكانت اسرة باتوس قد انتهى امرها ودخلت في مرحلة عدم االستقرار    440وكان ذلك حوالي سنة  (  110)وقد قتل اثناء ذهابه الى يوسبيريدس
 .( 111)وانتهى بذلك العهد الملكي

 اخلامتة
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ق م الى  440-631توصلت بعد انجاز بحثي الموسوم  االستيطان االغريقي في قورينة والعالقات السياسية بين االغريق والليبيين من      
 عدة استنتاجات نوجزها :  

 نت غرب مصر  كان لموقع ليبيا في وسط شمال افريقيا اهمية كبيرة في العصور القديمة ,وقد سميت بذلك نسبة الى قبائل الليبو التي سك -1
يبدو ان الظروف الطبيعية كانت السبب الرئيسي وراء هجرة اغريق ثيرا الى ليبيا وتأسيس مدينة قورينة,ذلك ان ثيرا تعاني من ضيق  -2

 االرض ثم الجفاف لعدة سنوات وبالمقابل فأن قورينة اشتهرت بخصوبتها وكثرة امطارها .
يس المدينة اال انها تتفق على كون باتوس)ارسطوطاليس ( هو اول ملك لقورينة رغم وجود اختالف في الروايات واالساطير حول تأس -3

 وهو مؤسس االسرة الباتية. 
الوضع   -4 على  تؤثر  لم  , النها  جيدة  العالقات  كانت  ولذلك  ثيرا  اهل  قليلة من  اعداد  على  تقتصر  البداية  في  االغريقية  الهجرة  كانت 

ن بعد ما زادت الهجرة االغريقية وجاءوا بأعداد  كبيرة من مختلف دويالت المدن االغريقية االقتصادي واالجتماعي لقبيلة االسباستاي ولك
روا  تغيرت العالقات واصبحت عدائية ,وهي نتيجة طبيعية كون المهاجرين الجدد قد اغتصبوا اراضي القبائل الليبية سيما قبيلة االسباستاي واث

 على الوضع االقتصادي للسكان .
 اهلوامش

 
 13االثرم,تاريخ برقة ,ص (1)
ق م عرفت بالحضااااارة المينوية )النعيمي والمشااااهداني , 1600كريت:جزيرة في بحر ايجة قامت فيها حضااااارة بلغت ذروتها حوالي ساااانة  (2)

 (.21تاريخ اليونان والرومان ,ص
 13االثرم,تاريخ برقة ,ص (3)
 6,ص1البرغوثي,التاريخ الليبي القديم,ج (4)
هاليكارناساااوس التي تقع في جنوب اسااايا الصاااغرى وهو من اسااارة عريقة النساااب محبة  ق م ( بمدينة425-  484هيرودوت:ولد حوالي ) (5)

لالدب والفنون وقد اضاااااااااطرته الحرب مع الفرس الى الهجرة الى جزيرة سااااااااااموس ,وكان هيرودوت قد اعجب في اثينا بعد انتصاااااااااارها على 
ني وفي هذا الوقت كانت الديمقراطية قد ازدهرت فيها ,قام الفرس وامتالكها لسااطول كبير في شاارق البحر المتوسااط وكان يسااميها وطنه الثا

بعدد من الرحالت الى اسااااااااااااايا ومصااااااااااااار وليبيا اذ زار قورينة ,اساااااااااااااتقر في مساااااااااااااتوطنة ثوريون االثينية في جنوب ايطاليا.)ف.دياكوف,س 
 (.200؛مكاوي,تاريخ العالم االغريقي,ص246,ص1كوفاليف,الحضارات القديمة ,ج

 (.12لمغرب جنوب غرب مدينة طنجة على المحيط االطلسي )االثرم,محاضرات في تاريخ ليبيا,صسولوجوس:يقع في ا (6)
 105,ص4هيرودت,ك (7)
 (.18مينالوس: هو ملك اسبارطة وشقيق بطل حرب طروادة اغاميمنون .)هوميروس,االوديسة,ص (8)
تيليماخ: هو ابن اوديساايوس احد ابطال حرب طروادة , وكان قد قدم الى اساابارطة بحثًا عن والده اوديساايوس ملك ايثاكا صاااحب خدعة   (9)

 (.50نان العصر الهيالردي,ص؛علي,التاريخ اليو  17الحصان الخشبي .)هوميروس,االوديسة,ص
 .54شامو,االغريق في برقة,ص (10)
الليبو:تساامية اطلقها المصااريون على احدى القبائل الليبيا التي كانت تقطن عند حدودهم الغربية ساايما اقليم برقة ثم شاامل االساام شاامال  (11)

 (.22افريقيا )شامو,االغريق في برقة ,ص
 .26-25صعبد العليم,دراسات في تاريخ ليبيا, (12)
قرطاجة:مساااااتعمرة في الشااااامال االفريقي اساااااساااااها الفينقيون في الربع االخير من القرن التاساااااع قبل الميالد ,وتعد من اهم المساااااتوطنات  (13)

الفينقية الغربية ومع الوقت اصاابحت اهم مركز تجاري لصااور , وقد تطورت هذه المسااتوطنة وتحولت الى مدينة رئيسااية بعد تدهور وسااقوط 
اوائل القرن السااادس قبل الميالد ,وقد ساااهم تواجد الفينقيين على ساااحل شاامال افريقيا غربي خليج ساارت الكبير من منع االغريق صااور في  

 (.108من المغامرة بالمجيء الى هذه المنطقة واالستقرار فيها .)الميار,الحضارة الفينقية,ص
 ,12االثرم,محاضرات في تاريخ ليبيا,ص (14)
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 . 14برقة,صاالثرم,تاريخ   (15)

رنائية , قورينائية: اقليم في ليبيا امتد شامااًل الى البحر المتوساط وغربًا الى ماساا كانت قورينة من اهم مدن هذا االقليم ومنها عرف بأسامه قو 
في تاريخ   يتكون من ثالث مدن رئيسااااااية هي قورينة وبرقة ويوساااااابيريدس ,انتزعت برقة زعامة االقليم بعد معركة ليوكون.)االثرم,محاضاااااارات

 (141ليبيا,ص
 .285,ص1؛ف.دياكوف,س كوفاليف , الحضارات القديمة ,ج303-302زيمرن,الحياة العامة,ص (16)
 .7؛السيد,التاريخ اليوناني,ص125-124عياد,تاريخ اليونان,ص (17)
)عكاشااااااااااة واخرون,اليونان  الحكم االرسااااااااااتقراطي:نظام حكم من الملوك الذين احتفظوا ببعض الساااااااااالطات في المجال الديني والمظهري. (18)

 (.99-98والرومان,ص
 .126؛حسين,المدخل الى تاريخ وحضارة االغريق,ص108-107مكاوي,تاريخ العالم االغريقي,ص (19)
ثيرا:هي من الجزر الكوكالدية وتقع الى الجنوب ,وهي مدينة دورية االصااااااااال وقد شاااااااااهدت تأثيرات مينوية , ومن اهم اثار هذه الجزيرة  (20)

 (.59و كارتيوس الذي يعود الى القرن السادس ق م .)مكاوي,تاريخ العالم االغريقي,صمعبد ابولل
 .136االثرم,محاضرات في تاريخ ليبيا,ص (21)
 .105-104,ص4هيرودوت,ك(22)
 .68شامو,االغريق في برقة,ص(23)
بالجبال ومنها جبل بندروس , اما سااااااااهول هذا االقليم فهي اقليم تساااااااااليا:هي اكبر اقاليم االغريق القديمة ,وهذا االقليم يكاد يكون محاط (24)

 (.151في غاية الخصوبة ومن اهم مدنها الرسا ,كراتون,فيراي)مكاوي,تاريخ العالم االغريقي,ص
ركادية  شاابه جزيرة البيلوبونيز:شاابه جزيرة تمتد من بحر ايجة شاارقًا والبحر المتوسااط غربًا تتكون من عدة اقاليم وسااهول من اهمها سااهل ا(25)

زء في وسااط وشاارق الجزيرة وسااهل االرجوليد ,واقليم كورنثة في الجزء الشاامالي الشاارق , واقليم مسااينيا في االجزاء الجنوبية الغربية ,وفي الج
الشاااااااااااااامااال الغربي يقع اقليم اخيااا ,بينمااا يشااااااااااااااغاال اقليم اليس الجزء الغربي من شاااااااااااااابااه الجزيرة التي تكون الجزء الجنوبي من بالد اليونااان 

 (.32هند,التطورات الحضارية,ص)
 .135؛االثرم,محاضرات في تاريخ ليبيا,ص65شامو,االغريق في برقة,ص(26)
 .147الناصري,االغريق,ص(27)
الزمبق البري:نبات له ساااااااااااااايقان طويلة تخرج منه زهور بيضاااااااااااااااء على هيئة نجم تفوح منه رائحة المسااااااااااااااك وكانت شااااااااااااااهرته مثل نبات  (28)

 (22خليفة,قورينة عاصمة الثقافة,صالسلفيوم)ابن 
 .22ابن خليفة,قورينة عاصمة الثقافة,ص(29)
رة ابوللون: احد االلهة االولمبية االثنى عشار ابن االله جوبيتر واخ توئم الرتيميس وهو من اشاهر الهة االغريق لذا اقاموا له معابد  كثي (30)

يؤدوا مناسااااااااكهم ويسااااااااألوا الكهنة عما يضاااااااامره الغيب ,ومن اشااااااااهر معابدهم  معبد في مختلف المدن اليونانية كان يحج اليها اهل اليونان ,ل
 (. 20ابوللون في دلفي, وهو اله التنبأت واالخبار بالغيب , واله الطب والشعر والفنون والموسيقى والماشية .)وافي,االدب اليوناني القديم,ص

 .35؛الكيالني,ليبيا القديمة,ص148شامو,االغريق في برقة,ص(31)
 (67ق م(.)دراز,مصر وليبيا,440-631االسرة الباتية : نسبة الى باتوس)ارسطوطاليس مؤسس االسرة الباتية  (32)
ارتميس:الهاة يوناانياة تروي االسااااااااااااااااطير انهاا اخات توئم البوللون  وبنات االلاه جوبيتر وقاد جعلهاا جوبيتر ملكاة الغااباات )الوافي,االدب  (33)

 (20اليوناني القديم,ص
 .149الغريق,صالناصري,ا(34)
 .147المصدر نفسه,ص(35)
ق م في منطقة جبال اليسااانوسااايفال بالقرب من مدينة طيبة اليونانية وقد نشاااأ بها وقيل ان اسااارته تنحدر 521بنداروس:ولد حوالي سااانة (36)

عدة قصااااااائد غنائية في من اصااااااول دورية اشااااااتهر بالشااااااعر الغنائي وبعد ان قضااااااى شااااااطرًا من حياته بمدينة طيبة رحل الى اثينا وقد الف  
 (.129-128االشادة بما قامت به من بطولة في الحروب الميدية .) الوافي,االدب اليوناني القديم,ص
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افروديت:الهة يونانية  تساااااامى فينوس وهي الهة الجمال والحب والتناساااااال تروي بعض االساااااااطير انها خرجت من زبد البحر وانها بنت (37)

 (.20ليوناني القديم ,صاالله جوبيتر )الوافي,االدب ا
االخوين فيالني:خط الحادود بين اقليم االميوري القرطااجي واقليم برقاة االغريقي,تحكي اسااااااااااااااطورة هاذين االخوين  اناه عنادماا حادث نزاع  (38)

قات واحاد على الحادود بين القرطااجيين واغريق قوريناة اتفق الطرفاان على ان ينطلق فريقاان من العادائين في كال من قرطااج وقوريناة في و 
وعلى ان تكون الحادود عناد النقطاة التي يلتقي عنادهاا العاداؤون ,  ويبادو ان الفريق القرطااجي كاان اساااااااااااااارع من نظيره االغريقي , ولم يوافق  
االغريق على رسااااااام خط الحدود عند نقطة االلتقاء متهمين القرطاجيين بالغش واشاااااااترطوا في حالة اصااااااارار القرطاجيين على ان يكون خط 

عند نقطة االلتقاء ان يقبل العداءان القرطاجيان بدفن نفساااااااااايهما احياء وقد وافق االخوان فيالني على ذلك وان يقبل بأن يدفنا احياء الحدود  
 (.20-19واطلق على مكان دفنهما اسم مذبح االخوين فيالني والذي عرف بالقوس الرخامي)الميار,الحضارة الفينقية,ص

 120-119الميار,الحضارة الفينيقية,ص (39)
 .40اعشي,احاديث هيرودوت,ص (40)
 .148الناصري,االغريق,ص (41)
 .80دراز,مصر وليبيا,ص (42)
 .110,ص4هيرودوت,ك (43)
 .43دراز,مصر وليبيا,ص (44)
ة ابولونيا:مدينة كانت بمثابة ميناء لقورينة ثم اصااااابحت ميناء برقة الذي عرف ببطوليمايس وبطلميثة ثم الدريساااااية وحاليًا تعرف بساااااوسااااا(45)

 (.22)ابن خليفة,قورينة عاصمة الثقافة ,ص
السالفيوم:نبتة من ذوات الفلقتين ذات جذور ساميكة ومتعددة ,كان يساتخرج من جذور سااقه بوسااطة الحز عصاارة يحتفظ بها بعد خلطها (46)

 (.38مع الدقيق اذ كانت مطلوبة كدواء للعديد من االمراض)اعشي,احاديث هيرودوت ,ص
 .54,ص1الليبي القديم,ج البرغوثي,التاريخ(47)
 .288,ص1ف دياكوف,س كوفاليف,الحضارات القديمة,ج (48)
 .56,ص1البرغوثي,التاريخ الليبي القديم,ج (49)
 .105-104,ص4هيرودوت,ك (50)
 .108شامو,االغريق في برقة,ص (51)
 .105,ص4هيرودوت,ك (52)

بالتيا:مدينة مقابل الشاااااااااااااطئ الليبي ذكر هيرودوت انها كانت تحمل اساااااااااااام اخر ,وحسااااااااااااب بطليموس هي جزيرة بومبى )اعشااااااااااااي,احاديث  
 (. 37هيرودوت,ص

 .106,ص4هيرودوت,ك (53)
 .151؛االثرم,محاضرات في تاريخ ليبيا ,ص136؛شامو,االغريق في برقة,ص110-109,ص4هيرودوت,ك (54)
 110,ص4هيرودوت,ك (55)

ازيريس: هي التسااااااااامية التي كان الساااااااااكان االصاااااااااليون يطلقونها على الوادي الشااااااااارقي من شااااااااابه الجزيرة القورينائية )شاااااااااامو,االغريق في 
 (.147برقة,ص

يناة برقاة كتاب تااريخاًا لليبياا حوالي منتصااااااااااااااف القرن الثااني قبال الميالد )االثرم,محااضاااااااااااااارات في تااريخ ليبياا مينادس:هو احاد ابنااء ماد  (56)
 (.137,ص

 .132؛شامو,االغريق في برقة,135االثرم,محاضرات في تاريخ ليبيا,ص (57)
 .136-135االثرم,محاضرات في تاريخ ليبيا ,ص(58)
 .107,ص4هيرودوت,ك (59)
 135اريخ ليبيا,صاالثرم,محاضرات في ت(60)
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 (.148الجيلجامي:قبيلة ليبية كانت تقطن في التخوم الشرقية بالقرب من قبيلة االسباستاي )شامو,االغريق في برقة,ص (61)
 .110,ص4هيرودوت,ك (62)
 .144شامو,االغريق في برقة,ص (63)
لوكساااياس:احد القاب ابوللون ومعناها الغامض اشاااارة الى النبوءات الغامضاااة التي تصااادر عن وحيه )االثرم,محاضااارات في تاريخ ليبيا  (64)

 (.151,ص
 .113,ص4هيرودوت,ك (65)
 .85دراز,مصر وليبيا,ص (66)
 .113,ص4هيرودوت,ك (67)
 .56عبد العليم,دراسات في تاريخ ليبيا,ص (68)
 .54؛االثرم,تاريخ برقة,ص56؛عبد العليم ,دراسات في تاريخ ليبيا,ص92دراز,مصر وليبيا,ص (69)
ق م في الجزء الشاارقي من اقليم قورينائية 474البوثية التاسااعة: قصاايدة مكرسااة لتمجيد العداء تليساايكريتس والتي يعود تاريخها الى ساانة (70)

 (.135.)الكيالني,ليبيا القديمة,ص
 .70شامو’االغريق,ص (71)
 .110,ص4كهيرودوت, (72)
 .163,ص1؛البرغوثي,تاريخ الليبي القديم,ج111,ص4هيرودوت,ك (73)
سايس: هو االسم االغريقي لمدينة صا الحجر وهي عاصمة االسرة السادسة والعشرين في مصر الفرعونية المعروفة)االسرة الصاوية (  (74)

 (.10؛فادية,دراسات,ص203وتقع غرب الدلتا .)اديب ,تاريخ وحضارة مصر,ص
 .57عبد العليم,دراسات في تاريخ ليبيا,ص(75)
 .82؛دراز,مصر وليبا,ص111,ص4هيرودوت,ك(76)
 .111,ص4هيرودوت,ك (77)
 .317,ص1ابراهيم,مصر والشرق االدنى,ج(78)

ق م( فرعون مصااااري من ملوك االساااارة الصاااااوية ,زاد حقد المصااااريين عليه بساااابب اخفاقه في ميادين القتال ,قيل انه 566-588ابريس : )
كان خاضااعًا لجنوده االغريق ,لذلك اندلعت ثورة قومية في عهده حمل لوائها قائد مصااري يدعى اماساايس ,ولم تنتهي هذه الثورة اال بأعالن 

 (.248؛اديب,تاريخ وحضارة مصر,ص10اماسيس شريكًا له في الملك ولكنه )ابريس( قتل بعد ثالث سنوات.)فادية,دراسات ,ص
 .150الناصري ,االغريق,ص (79)
 .124االثرم,تاريخ برقة,ص (80)
؛فرح ,تاريخ 331ق م ( للتجار والمرتزقة االغريق.)بكر ,العصاااااااااااور المتأخرة,ص609-663نكراتيس: مدينة منحها بساااااااااااماتيك االول ) (81)

 (.24مصر,ص
 .158الناصري,االغريق,ص (82)
 .64,ص1؛ البرغوثي,التاريخ الليبي القديم,ج111,ص4هيرودوت,ك (83)
 . 172ق في برقة,صشامو,االغري(84)
 .111,ص4هيرودوت,ك (85)
 .125االثرم,تاريخ برقة,ص (86)
 .125المصدر نفسه,ص(87)
 .112,ص4هيرودوت,ك (88)
 .174شامو,االغريق في برقة,ص(89)
 .111,ص4هيرودوت,ك (90)
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 .150الناصري,االغريق,ص (91)
 .164,ص1البرغوثي,التاريخ الليبي القديم,ج (92)
مانتينيا: مدينة تقع في شاااارق وسااااط اقليم اركاديا ,هزمت امام اساااابارطة في الحروب البيلوبونزية اذ شااااكلت حلف مع ارجوس بمساااااعدة  (93)

 (.182اثينا.)مكاوي,تاريخ العالم االغريقي,ص
 (.246,ص1يز )ف.دياكوف,س كوفاليف,الحضارات القديمة,جاركاديا:اقليم يقع في وسط وشرق شبه جزيرة البيلوبون (94)
 .112,ص4هيرودوت,ك (95)
 .177-176شامو,االغريق في برقة,ص (96)
 .59عبد العليم,دراسات في تاريخ ليبيا,ص (97)
 .132المصدر نفسه,ص (98)
 .112,ص4هيرودوت,ك (99)
 .112المصدر نفسه,ص (100)
 .112المصدر نفسه,ص (101)
 .134عبد العليم,دراسات في تاريخ ليبيا,ص (102)

ق م( رجل دولة اثيني كان ينتسااااب الى اساااارة القيمونيد االرسااااتقراطية عن طريق امه ,اصاااابح قائدًا جماهيريًا في اثينا 429-495بركليس:)  
اصاابح اشااهر خطباء االغريق توفي في  ,بلغت اثينا في عهده شااأنًا كبيرًا وقد قام باعمال مهمة منها بناء اسااوار اثينا ,برع في الخطابة حتى

؛ف.دياااكوف,س كوفاااليف,الحضااااااااااااااااارات 67ساااااااااااااانااة.)المشااااااااااااااهااداني والنعيمي,تاااريخ اليونااان والرومااان,ص  65الطاااعون عن عمر يناااهز  
 (.207؛هند,التطورات الحضارية,ص345,ص1القديمة,ج

 .168شامو,االغريق في برقة,ص (103)
 .134عبد العليم,دراسات في تاريخ ليبيا,ص (104)
 (.78ساموس:احدى الجزر االيونية في بحر ايجة بالقرب من ساحل اسيا الصغرى .)مكاوي,تاريخ العالم االغريقي,ص (105)
 . 157؛االثرم,محاضرات في تاريخ ليبيا القديم,ص115-114,ص4هيرودوت,ك (106)
 (.190قورينة متزوج من ابنته )شامو,االغريق في برقة,ص االزير:ملك برقة كان اركسيالوس الثالث ملك(107)
 (.115,ص4ق م )هيرودوت,ك525ارياندس:المرزبان )العامل(الفارسي على مصر خالل حكم قمبيز الذي احتل مصر سنة (108)
 .61؛عبد العليم,دراسات في تاريخ ليبيا القديم,ص158-157االثرم,محاضرات في تاريخ ليبيا القديم,ص(109)
ق م وتقع على الطرف الشاااااااامالي من ساااااااابخة الساااااااالمان الحالية 515يريدس:اسااااااااساااااااات من قبل المسااااااااتوطنيين في قورينة ساااااااانة يوسااااااااب(110)

 (.182-181,ص1)البرغوثي,التاريخ الليبي القديم,ج
 .179-178,ص1؛البرغوثي,التاريخ الليبي القديم,ج115-114,ص4هيرودوت,ك(111)

  املصادر

 والشرق االدنى القديم)القاهرة,بال.ت( ابراهيم,نجيب ميخائيل,مصر -1
االثرم,رجب عبد الحميد,تاريخ برقة السااياسااي واالقتصااادي من القرن السااابع قبل الميالد وحتى بداية العصاار الروماني)منشااورات جامعة  -2

 (1975قاريونس ,ليبيا,
 (2003محاضرات في تاريخ ليبيا القديم )دار الكتب الوطنية,منشورات جامعة قاريونس,ليبيا, -3
 (1997اديب,سمير,تاريخ وحضارة مصر القديمة)مصر, -4
 (2008قبل الميالد عن الليبيين)االمازيغ()بال.م,425-489/487اعشي,مصطفى,احاديث هيرودوت) -5
 البرغوثي,عبد اللطيف محمود,التاريخ الليبي القديم من اقدم العصور حتى الفتح االسالمي)اعده للنشر تامخناست,ليبيا,بال.ت( -6
ق م,موسااااااااااااااوعاااة تااااريخ مصاااااااااااااار عبر العصااااااااااااااور,الهيئاااة المصاااااااااااااارياااة العااااماااة 332-945ابراهيم, العصااااااااااااااور المتاااأخرة    بكر,محماااد -7

 (.1997للكتاب)القاهرة,
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 (1998حسين,عاصم احمد,المدخل الى تاريخ وحضارة االغريق)مكتبة نهضة الشرق,القاهرة, -8
 (.2000المصرية العامة للكتاب,مص,دراز,عبد الحليم,مصر وليبيا فيما بين القرن السابع والرابع ق م ,الهيئة  -9

زيمرن,الفرد,الحياة العامة اليونانيةالساااياساااة واالقتصااااد في اثينا في القرن الخامس,ترجمة عبد المحسااان الخشااااب ,مراجعة امين مرساااي  -10
 (.2009قنديل, تقديم احمد عثمان)المركز القومي للترجمة ,القاهرة,

 ( 2011سة شباب الجامعة,مصر,السيد,محمود,التاريخ اليوناني والروماني)مؤس -11
 (.1990شامو,االغريق في برقة,االسطورة والتاريخ,ترجمة:محمد عبد الكريم الوافي)منشورات جامعة قاريونس,ليبيا, -12
 (.1966عبد العليم,مصطفى كمال,دراسات في تاريخ ليبيا القديم)جامعة بنغازي,ليبيا, -13
 (1990ان)دار االمل للنشر ,االردن,عكاشة,علي؛الناطور,شحادة؛بيضون,جميل,اليونان والروم -14
 (.1976علي,عبد اللطيف احمد,التاريخ اليوناني العصر الهيالردي )دار النهضة العربية,بيروت, -15
 (1980)دار الفكر,سوريا,3عياد,محمد كامل,تاريخ اليونان,ط -16
 م(.2006,ترجمة نسيم داكين اليازجي)منشورات دار عالء الدين,دمشق, 2, الحضارات القديمة,ج,ف.دياكوف,س.كوفاليف -17
 (.1990فادية,ابوبكر,دراسات في العصر الهلنستي)دار المعرفة الجامعية,مصر, -18
 (.2002فرح,ابو اليسر,تاريخ مصر في عصر البطالمة والرومان)عين للبحوث والدراسات االنسانية,القاهرة, -19
 (2013موفق النعيمي؛المشهداني,ياسر عبد الجواد,تاريخ اليونان والرومان في الشرق االدنى)دار الفكر,االردن,فيان,  -20
الكيالني,فوزي عبد هللا ,ليبيا القديمة)افريقيا( في االساااااااااااااطير االغريقية ,اشااااااااااااراف عبد السااااااااااااالم محمد شاااااااااااالوف)كلية االداب,جامعة  -21

 (2011بنفازي,ليبيا,
 (.1980ق.م)دار الرشاد الحديثة,الدار البيضاء,322لم االغريقي وحضارته من اقدم عصوره حتى عام مكاوي,فوزي,تاريخ العا -22
 (.2001الميار,عبد الحفيظ فضيل,الحضارة الفينقية في ليبيا)منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية,ليبيا, -23
)دار النهضااااة 2حتى قيام امبراطورية االسااااكندر االكبر,ط  الناصااااري,ساااايد احمد علي,االغريق تاريخهم وحضااااارتهم من حضااااارة كريت -24

 (1976العربية,القاهرة,
 )السوبر للطباعة والنشر والتوزيع,دار التنوير,بيروت القاهرة تونس,بال. ت(1هوميروس,االوديسة,ترجمة دريني خشبة,ط -25
بي,ترجماة محماد المبروك الاذوياب)دارالكتاب  هيرودوت,الكتااب الرابع من تااريخ هيرودوتس)هيرودوت( الكتااب السااااااااااااااكيثي والكتااب اللي -26

 (. 2003الوطنية ,منشورات جامعة قار يونس ,ليبيا,
 وافي,االدب اليوناني القديم)دار المعارف,مصر, بال.ت( -27

 الرسائل والمجالت
عاصاااااااااامة الثقافة االغريقية في القرن الرابع ق م ,مجلة البحوث التاريخية,دار المظومة   ابن خليفة,راضااااااااااية ابو عجلية صااااااااااالح,قورينا -28
 (2009)ليبيا,2,ع31,مج
 (2017, 27مؤمن,علي مؤمن ادريس,المظاهر الحضارية للمجتمع الليبي القديم ,المجلة الليبية العالمية,مج -29
ق م( )رساااالة ماجساااتير  323-3600حتى نهاية العصااار الهيليني)هند,فائز السااااعدي,التطورات الحضاااارية اليونانية من الكوكالديس   -30

 ( 2017جامعة بغداد , –غير منشورة ,كلية االداب 
 خريطة العالم القديم من تاريخ هيردوت,الموسوعة الحرة ويكبيديا. -31
32- https://historylibya.wordpress.com/  سلفيوم على عملة نقدية نبات ال 
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