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السلامين
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ّ
استاذ التاريخ القديم يف كلية املامون اجلامعة

السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

املقدمة
القرطاجي رصاع ًا جتاري ًا ،ثم أخذ أبعاد ًا عسكرية ،وكان أول احتكاك
الروماين -
بدأ الرصاع
ّ
ّ

بني الطرفني عندما احتل الرومان جزيرة صقلية عام  264ق.م وعدَّ القرطاجيون هذا الغزو مساس ًا
مبارش ًا بمصاحلهم االقتصادية والسياسية ،وهذه الواقعة كانت البداية األوىل للحرب بني الرومان

والقرطاجيني التي استمرت إىل عام  241ق.م .ويف احلروب البونية خاض الطرفان سلسلة من
املعارك الربية والبحريةُ ،ح ِس َم بعضها ،وبقي اآلخر دون نتائج حاسمة ،ولكن غالبية هذه املعارك
حسمت للرومان والسيام املعارك الربية ،أما املعارك البحرية ،فكانت نتائجها غالب ًا للقرطاجيني،

حيث كانت معظم قواهتم بحرية بخالف الرومان الذين كانت قواهتم برية.

وقد حقق الرومان أول نرص هلم عندما أخرجوا القرطاجيني من صقلية عام  241ق.م ،ثم تال

القرطاجي عام
الروماين خمتاريوس ماركوس ديغولوس من هزيمة األسطول
ذلك متكُّن القائد
ّ
ّ
الروماين ،ولكن القرطاجيني
 256ق.م ،وكانت هذه املعركة أول معركة بحرية خيوضها اجليش
ّ
مل يستكينوا للرومان ،وقرر قائدهم يف هذه احلقبة من الزمن (هانيبال) االستمرار يف مدّ رقعة

اإلسباين ،وقد وصلوا إىل مرسليا ،عاقدين العزم عىل غزو
السيطرة القرطاجية عىل الساحل
ّ
األرايض اإليطالية من اجلهة الشاملية الغربية ،وبدأ القرطاجيون محلتهم اجلديدة عىل الرومان ،ومن
هنا بدأ ميزان القوى يميل ضد روما ،فبعد أكثر من عرش سنوات من احلروب املستمرة مع أعداء
خمتلفني عىل مجيع اإلجتاهات لشبه اجلزيرة اإليطالية قويت محلة هانيبال املدروسة ،واملعد هلا جيد ًا،
وأصبحت مثل رأس احلربة يف وجه الطموحات الرومانية ،السيام َّ
أن هذه احلملة قد ظهرت مع

ظهور عدد من األطراف املعادية للرومان ،وأصبحت الدولة الرومانية يف خوف من التحالفات
التي قد هتدد وجود دولتهم.

العدد الرابع /ج -1ال�سنة الثانية2016 -م

433

البحوث املحكمة

				
الفينيقيالروماين
الرصاع
ّ
ّ
Abstract

Roman conflict - began Carthaginian trade conflict then taking military
dimensions and was the first contact between the two parties when the
Romans occupied the island of Sicily in 264 BC and was considered the
Carthaginians this invasion direct encroachment on the economic and
political interests، and this incident was the first start of the war between
the Romans and Carthaginians، which continued to the year 241 BC In
the Punic wars، the two sides fought a series of land and sea battles to
resolve some of them، and the rest stayed without conclusive results، but
the majority of the battles settled Roman especially land battles The naval
battles were the results often for Qirtagiyn where most of their forces freely
unlike the Romans، whose troops had ground.
Romans has achieved the first victory for them when they get out the
Carthaginians from Sicily in 241 BC، followed by a managed centurion
Marcus Mokhtarius Digaulos defeat of the Carthaginian fleet in 256 BC
This was the first battle naval battle fought by the Roman army، but did
not make do as the Carthaginians Roman decided leader in this era of time
(Hannibal) continue to extend the scope of the Carthaginian control of the
Spanish coast has arrived Mrslaa determined to land the Italian invasion
of the north-west. Began Carthaginians new campaign to the Romans، and
here the balance of power tipped against Rome began after more than ten
years of continuous wars with different enemies on all directions to the
Italian peninsula quiet campaign Hannibal studied and prepared her well
and become like the spearhead in the face of the Romanian ambitions،
especially that This campaign has appeared with the emergence of a number
of anti-Roman parties and became the Romanian state in fear of alliances
that may threaten the existence of their state.
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السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

الف�صل االول
ظهور قرطاجة و روما على امل�سرح ال�سيا�سي
ُيعدُّ تاريخ قرطاجة وروما جزء ًا مه ًام من تاريخ البحر املتوسط من حيث طبيعة الرصاع بني

الدولتني؛ نظر ًا للمعارك التي دارت بني الطرفني ،ونظر ًا للدور الذي قامت به قرطاجة يف مواجهة

قوة روما ،وما انجزه عظامء رجاهلا وقوادها.

االسرتاتيجي دور ًا مه ًام يف جتارة البحر املتوسط ،فهي عبارة عن
أدت قرطاجة بفضل موقعها
ّ

طبيعي ،حيمي السفن من هياج البحر ،األمر الذي أعطاها السيطرة عىل غرب البحر
قلعة هلا حصن
ّ
املتوسط ،ومن ثم استحقت لقب ملكة البحر.

فتجارهتا ،ومالحتها ،ونفوذها امتدَّ إىل السواحل االفريقية يف تونس واجلزائر رشق ًا ،واىل

االطليس غرب ًا ،فملكت الساحل من اجلانبني ،واستوىل جتارها عىل جنوب اسبانيا ،وما
املحيط
ّ
فيه من معادن الفضة الغنية ،وسيطروا عىل مضيق جبل طارق ،وانترشت مستعمراهتا خارج هذا

االتالنتيكي جنوب ًا ،ومن أجل محاية
االفريقي
املضيق عىل ساحل اسبانيا شامالً ،وعىل الساحل
ّ
ّ

مستعمراهتم ،والدفاع عنها ،كونوا اساطيل قوية ،تتميز بسفن متينة البنيان والتجهيز مكنهم ذلك

من خوض معارك مع اليونان،فكانوا بذلك املحرك األول جلعل بالد افريقيا رمزا للمقومة ضد

اليونانيني ،ومن جاء بعدهم ،وهم الرومان.
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الفينيقيالروماين
الرصاع
ّ
ّ

البحوث املحكمة

املبحث االول
ال�سيا�سي
ظهور قرطاجة( )1على امل�سرح
ّ
طبق ًا لرواية بلوتارخوس :أبحر بريهوس من صقلية عائد إىل ابريوس ،يف حني كانت سفينة

تبتعد عنها علق قاءال (ياهلا من ميدان قتال مدهش نرتكه للقرطاجيني وللرومان).
ِ
وإذا كان بريهوس قد قال هذا فع ً
متض سنوات حتى قدر ألعنف
ال فقد صدق قوله ،إذ مل

رصاع ّعرف ُه التاريخ القديم أن يندلع بني امتني قديمتني ،احدامها أمة ثرية ،عجوز ،صعبة املراس،

واألخرى أمة جديدة ،متدفقة باحلياة واحلركة ،مصممة عىل النرص وليس غريه ،ومتفائلة بام حققته

من االنتصارات داخل ايطاليا.

()2

قرطاجة ( :)Cartageقدي ًام وقبل أن تكرب روما

()3

لتصبح مدبنة كبرية كانت قرطاجة

عاصمة االمرباطورية القرطاجية مدينة كبرية ومزدهرة ،وهلا سمعة جتوب اآلفاق ،بعد أن ترشبت

بروح احلضارة اهلللنستيه ،واستفادت منها  .وكانت قرطاجة تقف شاخمة يف شامل افريقيا مطلة
يب  .وكانت يف
عىل البحر املتوسط بالقرب من مدينة تونس احلالية يف مواجهة ساحل صقلية الغر ّ

األصل مستعمرة فينيقية ،أسسها مهاجرون معظمعم من مدينة صور القديمة  Tyreعىل الساحل

السوري .ويقدر األثريون حديث ًا تاريخ تأسيس قرطاجة مابني 663 -673ق.م ،وليس كام يعتقد
ّ

سابق ًا مابني 814-860ق.م ،وقد قدر هلذه املستعمرة من بني املئات من املستعمرات التي أقامها
الفينيقيون أن تكرب ،وتنمو ،وتزدهر للتفوق حتى عىل املدينة االم( )4التي خرجت منها ،وأصبحت
من أكرب املستوطنات الفينيقية عىل الساحل البحر املتوسط ،بل لتصبح هي بدورها مؤسسة العديد

من املستوطنات يف جزيرة صقلية ،ويف اسبانية ورسدينيا

()5

وتنسب املصادر اسطورة بنائها إىل امللكة اليسار ( )Elissarأو اليشار ( )Elisharابنة امللك

صور موتو ( )Muttoأو ماتان ( )Matanالذي كان قد أورثها عىل عرشه مع أخيها األصغر

بيغامليون ( )Pygmalonقبل وفاته إالّ َّ
أن الشعب خلعها ،مفض ً
ال بقاء اخيها ملك ًا وحده ،فتزوجت

اليسار من ابن عمها اغايباس ( )Acherbasالكاهن االعىل ملعبد ملقارت يف مدينة صور ،وكان ذا

ثروة طائلة ،فض ً
ال عن أنَّه كان يشتغل املكانة الثانية يف اململكة ،وخلشية امللك بيغامليون من أن ينتزع
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السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

عمه ،وصهره العرش منه عمد إىل قتله حينئذ شعرت امللكة اليسار اهنا مضطرة إىل الفرار بثروة

زوجها التي طاملا طمع فيها أخوها ،ووقف اىل جانبها يف مرشوعها ذلك بعض من عليه أهل صور

من خصوم أخيها امللك ،ووصلوا اىل قربص ،ومنها اجتهت إىل شامل أفريقيا ،وذلك سنة 860ق.م،
وباملوقع الذي عرف باسم (قرت حدشت) متكنت امللكة اليسار ،وبمساعدة أعواهنا من بناء مدينتها

اجلديدة التي حرف اليونانيون اسمها إىل كارتاجا ،والرومان إىل كارثاجو ،والعرب إىل قرطاجة ،أي
املدينة اجلديدة( ،)6ورسعان ما صارت أكرب مركز
جتاري يف غرب البحر املتوسط (.)7
ّ

* *أمهية موقعها وتوسعها التجاري .

االسرتاتيجي دور ًا مه ًام يف األسفار البحرية ،ويف جتارة البحر
أدت قرطاجة بفضل موقعها
ّ

املتوسط ،ومن ثم استحقت لقب ملكة البحر()8وقد حدد هذا املوقع املؤرخ بوليبوس الذي كان

شاهد ًا عىل حصارها ،وسقوطها بقوله» تقع املدينة عىل شاطئ خليج فوق شبه جزيرة تكاد تكون
حماطة كلها إما بالبحر ،وإما ببحرية ،والربزخ الذي كانت ترتبط عن طريقه بالرب يبلغ عرضه

مخسة وعرشين ستاد ًا (أي ما يقارب 4400كم ) عىل جانب هذا الربزخ الذي يطل عىل البحر،

وعىل مسافة قليلة كانت تقع مدينة اوتيكا ،وعىل جانبه اآلخر الذي ًّ
يطل عىل البحرية توجد مدينة
تونس ،والربزخ الذي كان يربط قرطاجة بالرب كانت حتجزه عنه تالل صعبة االخرتاق إالّ عن

طريق دروب شقتها يد إالنسان فتقدم بذلك منفذ ًا اىل داخل البالد» ( )9يتضح من ذلك التحديد َّ
أن

شبه اجلزيرة التي بنى عليها املهاجرون مستوطنتهم كانت تضم املميزات الدفاعية كافة فهي عبارة

طبيعي حيمي السفن من هياج البحر ،وحيتمي من خلفه التجار والزراع ،وإذ
عن قلعة هلا حصن
ّ

فإن املحارصين كان بامكاهنم املقاومة طويالً ،ذلك َّ
ما تعرضت املدينة إىل حصار من جهة ماَّ ،
أن
ارأضيها الزراعية الواسعة كانت تكفي إلنتاج املحاصيل الرضورية الالزمة لتموين سكاهنا ،فض ً
ال

عن ذلكَّ ،
فإن هذا املوقع أعطاها السيطرة عىل غرب البحر املتوسط ،فعقدت معاهدات جتارية مع

سكان جزره درت عليها الثروة( ،)10وامتد نفوذ جتارهتا ،ومالحتها إىل السواحل األفريقية يف تونس
األطليس غرب ًا ،فملكت الساحل من اجلانبني ،واستوىل جتارها عىل
واجلزائر رشق ًا ،واىل املحيط
ّ
جنوب اسبانيا ،وما فيه من معادن الفضة الغنية ،واستبدوا بواردات الصفائح ( التنك) الربيطاين

عن طريق مضيق جبل طارق ،وانترشت مستعمراهتا خارج هذا املضيق ،عىل ساحل اسبانيا شامالً،
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الفينيقيالروماين
الرصاع
ّ
ّ

ِ
يكتف القرطاجيون باالستيالء عىل السواحل
االتالنتيكي جنوب ًا( .)11ومل
األفريقي
وعىل الساحل
ّ
ّ

األفريقية ،بل طمعوا بجزائر البحر املتوسط ،فنزلوا يف جزيرة سيسيليا ( ( )12صقلية) يف األطراف

الغربية منها ،ونازعوا اليونان فيها ،وأنشؤوا هلم يف أواخر القرن السادس قبل امليالد مستعمرات

يف جزيريت رسدينيا وكورسيكا ،وأيضا يف اجلزر الواقعة بني رسدينيا واسبانيا ،وسدوا مضيق جبل
طارق وموانئ اجلزر يف وجه السفن القادمة من املدن األخرى)(.)13

وهكذا أصبحت قرطاجة يف أثناء القرن السادس قبل امليالد دولة كبرية ،وإمرباطورية ذات

سيادة جتارية وسياسية يف غرب البحر املتوسط ،حيث امتدت ممتلكاهتا من حدود ليبيا يف الرشق
إىل عمودي هرقل يف الغرب ( مها الرأسان الصخريان عند مضيق جبل قرطاجة) وضمت قرطاجة

جزر البليار وملطة ورسدينيا وبعض مواضع عىل ساحل اسبانيا وغالة ( فرنسا)(.)14

ومن الطريف ما يرويه املؤرخ هريودوتس()15عن أساليب القرطاجيني يف التجارة مع هؤالء

األقوام « وهو َّ
أن املالحني عندما يصلون إىل سواحل افريقية الغربية ،يفرغون محولة سفنهم عىل

الساحل ،وينسحبون إىل سفنهم ،ويوقدون نارا؛ لينبهوا األقوام اهلمج عىل وجودهم ،وملا أن يبرص
هؤالء هذه العالمة يأتون فيضعون ذهب مقابل البضاعة املطروحة ،وعندئذ ينزل القرطاجيون من
سفنهم ،ويشاهدون كمية الذهب ،فإذا اقتنعوا هبا ،فإنهَّ م يأخذوهنا ،ويذهبون يف طريقهم ،وإال
انسحبوا مرة ثانية إىل سفنهم ،تاركني الذهب والبضاعة يف حملها ،وينتظرون حماولة أخرى من

التجاري هبذه الطريقة من املعاملة اخلرساء «.
القوم ،وهكذا يتم التبادل
ّ

()16

ومل يقف نشاط القرطاجيون عىل حدِّ ما أسسوه من مستعمرات جتارية يف اخلارج ،بل اهتموا

القرطاجي يف الربع األول
برحالت الكشوف اجلغرافية عن طريق الرب والبحر ،فقام هانون أو حنون
ّ
من القرن اخلامس قبل امليالد برحلة بحرية ،للكشف عن السواحل الغربية الفريقياُ ،ع ِر َف ْت يف

سجالت االستكشافات البحرية باسم (رحلة حنون البحرية) وعىل الرغم من األسباب الظاهرية
هلذه الرحلة هي اكتشاف جغرافية ،السواحل االفريقية بقصد تأسيس مستعمرات فينيقية /افريقية

أن الواقع يشري إىل َّ
هناك إلأّ َّ
االفريقي ،وقد رافقه يف رحلته
أن حنون كان يبحث عن مصادر الذهب
ّ

يب
تلك ستون سفينة حاملة عىل ظهرها ،ثالثني الف ًا من الرجال والنساء ،توجه هبم إىل الشاطئ الغر ّ

ألفريقيا ،ووصل إىل ساحل غينيا ومرتفعات الكامريون(.)17
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السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

القرطاجي برحلة أخرى،
ومل تكن رحلة هانون هي رحلة الكشف الوحيدة ،فقد قام هاميلكون
ّ

االطليس ،وقد جاء وصف هذه
أبحر فيها عىل طول ساحل شبة اجلزيرة االيربية إىل شامل املحيط
ّ

امليالدي ،وكان الغرض من تلك الرحلة فتح
روماين من القرن الرابع
جغرايف
الرحلة يف كتاب
ّ
ّ
ّ
طريق جديد ملناجم القصدير والرصاص يف املياه الباردة شاميل املحيط
االطليس( )18وغالب ًا جاء
ّ

ذلك نتيجة لنفاذ املناجم االسبانية ،أما الرحلة الثالثة؛ فقد أمر بإرساهلا فرعون مرص نيخو الثاين

يف القرن السابع قبل امليالد ،وكان ضمن بحارهتا مجاعة من الفينيقيني ،أبحروا عرب البحر األمحر،
يب من أفريقيا ،وقد قاموا بتلك الرحلة يف ثالث سنوات ،وكانوا يتوقفون
ليطوفوا حول اجلزء اجلنو ّ
َّ
كل عام بني موسم البذر واحلصاد ،للتزود باملؤن قبل االستمرار يف رحلتهم( .)19وهكذا يتضح َّ
أن

أساس ثروة قرطاجة ورخائها يعود بالدرجة األساس إىل متاجرهتا بالثروة املعدنية َّ
وأن هذه التجارة
يب ،وألجل ذلك اجتهد
كانت جمزية ،بحيث جعلت من قرطاجة الدولة االغنى يف املتوسط الغر ّ
املكتشفون والتجار القرطاجيون يف املحافظة عىل احتكار مناطق املعادن الغنية ،وكتموا معرفتهم

برس طرقهم ،بل عىل العكس كانوا يسعون إىل عرقلة أية حماولة من
للطرق البحرية ،فلم يبوحوا ِّ
جانب أي جهة أخرى ،الكتشاف هذه الطرق بنرشهم حكايات اسطورية عن تلك البحار التي
كانت سبيلهم إىل االرايض البعيدة (.)20

العسكري .
* *حكومتها ونظامها
ّ

اتصفت احلكومة القرطاجية بأنهَّ ا حكومة ارستقراطية غنية ،تألف من أعضائها جملس قبض

عىل زمام السلطة ( .)21أي َّ
إن نظام حكومتها حكومة اوليغاركية  -حكم االقلية  -حيث ظهرت

هبا أربع مؤسسات ،هي :الشوفيط ( ،)Suffetesومها القاضيان اللذان ينتخبان سنوي ًا ،وهذان مل
يكونا يتمتعان بالسلطة القضائية فقط ،وإنَّام كانا زعيمني سياسيني ،إذ كان حيق هلام دعوة املجلسني

املنصوص عليهام يف الدستور ،واإلرشاف عىل اعامهلام إلحالة القضايا التي جيب البت فيها إليهام،

ومع ذلك كانا مبعدين عن القيادة العسكرية التي كان يعهد هبا إىل قواد عسكريني ،كام مل تكن

السلطة الدينية من اختصاصهام أيض ًا ،واملجلسان اللذان كانا يرتأس اجتامعاهتام هذان القاضيان،
ٍ
عضو من ممثيل العائالت الكبرية الذين
مها :جملس الشيوخ ،وهذا املجلس كان يتكون من ثالثامئة
كانوا يتمتعون بصالحيات واسعة ،مثل :القضايا السياسية ،واالدارية ،وقضايا احلرب والسلم،
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البحوث املحكمة

				
الفينيقيالروماين
الرصاع
ّ
ّ

واملسائل اخلارجية ،والسفارات ،واالرشاف عىل تنظيم اجليش ،وجتنيد املرتزقة ،وتدريب الضباط

القادة وحماسبتهم بعد اهلزائم ،واحلكم عليهم ،فض ً
ال عن كل مأمن شأنَّه املساس بأمن الدولة،
واصدار القوانني املختلفة اخلاصة بالرضائب والشؤون املالية.

()22

ومن جملس الشيوخ تكَّون جملس آخر ،مكون ًا من مئة وأربعة أعضاءُ ،ع ِرفوا باملحكمة العليا،

يتم اختيار أعضائها حسب اجلدارة ،وعىل عاتقهم تقع مهمة حتقيق األمن العام  ،واىل جانب
شعبي كان يعقد
جملس الشيوخ كان يوجد يف قرطاجة جملس املواطنني أو جملس العامة ،هو جملس
ّ

اجتامعاته يف امليدان العام ،اما بدعوة من القضاة وإما من تلقاء نفسه عند األحداث اخلطرية ،وكان

يتمتع بسلطات مهمة ،فقد عهد إليه مهمة انتقاء القادة العسكريني ،وبذلك تقع مسؤولية اهلزائم
ٍ
يف حالة سوء االنتقاء عىل عاتق ِّ
بنحو غري مبارش ،ويف عهد هانيبال (182-219ق.م)
كل الشعب
كان هذا املجلس هو الذي يعني القاضيني الكبريين ،وجملس الشيوخ ،وهو الذي يبت يف اخلالفات

الواقعة فيام بينهام (.)23

مل تكن قرطاجة من الوجهة احلربية كمدينة روما ،اذ كان أساس قوهتا احلربية املال ،فتجارهتا

إلناجحة ،وأرباحها الطائلة مكاهنا من استئجار جنود من اخلارج ،للقيام باخلدمة العسكرية الالزمة

هلا ،فغالبية أهلها كانوا من أرباب التجارة ،ومل يكن لدهيا فالحون تستطيع أن جتند منهم جيش ًا قوي ًا
القرطاجي يتمتع بموهبة حربية ،ومل يظهر أي ميل للمامرسات
خاص ًا هبا ( ،)24ومل يكن الشعب
ّ

الرببرية ،ويف ذلك يقول املؤرخ بوليبوس» بالنسبة للحرب الربية ،كان لدى الرومان افضل اجلنود
الهنم كانوا يسخرون كل ما بوسعهم يف سبيل تدريبهم ،يف حني كان القرطاجيون يتهاونون يف

تدريب جنود املشاة ،وال يبالون كثري ًا بخيالتهم ،وهذا يفرس لنا سعي القرطاجيني الدائم الستخدام

املرتزقة االجانب يف قوام جيشهم «.

()25

ومل يكن حلكام املدينة ثقة باجليش املؤلف من األجانب املرتزقة ،كام مل يكن هلا ثقة حتى يف

قوادهم املولودين يف قرطاجة ،والسيام أنهَّ م  -أي القواد  -كانوا ينافسوهنم عىل حكم قرطاجة يؤكد
ذلك املؤرخ ديودور الصقيل ،إذ يقولَّ :
إن القرطاجيني الذين يشنون احلروب ال يثقون بجنودهم

سبب نفور ًا بني حكومة قرطاجة وقادة جندها ،األمر الذي أدى إىل
املواطنني» ()26وذلك اخلوف
َّ

ضعفها يف هناية األمر.
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()27

السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

املبحث الثاين
ال�صراع بني قرطاجة واليونان
ترجع أسباب ذلك الرصاع الذي بدأ يف القرن السابع قبل امليالد اىل توسع القرطاجيني يف

تأسيس املراكز التجارية يف حوض البحر املتوسط ونشاطهم الدءوب يف جمال التجارة ،إذ أصبح

اليونانيون يشكلون خطر ًا كبري ًا عىل املراكز التجارية الفينيقية ،وأخذ اليونانيون يبحثون ألنفسهم
التجاري ،وملا مل يكن بمقدورهم الذهاب إىل ساحل شامل افريقيا ،حيث
عن أماكن لبسط نفوذهم
ّ

املراكز القرطاجية أكثر سيطر ًة وقو ًة هناك ،اجتهوا إىل االماكن التي مل تكن هبا مراكز جتارية فينيقية،
مثل :بعض املناطق يف جنوب ايطاليا ومنطقة الغال(.)28

ومل يكن اليونان هم اخلطر الوحيد الذي هيدد املراكز القرطاجية ،بل انهَّ ا كانت عرض ّه هلجامت

السيايس ،فيذكر أنَّه يف سنة  600ق.م منيت قرطاجة
السكان املحليني والسيام يف أوقات الضعف
ّ
هبزيمة منكرة امام الفوكيون( ،)30()29وال يعرف مكان املوقعة التي نشبت بني الفريقني ،إلاّ أنهَّ ا

مالحي
كانت ذات نتائج بعيدة املدى ،حيث اتاحت لليونانيني الفرصة يف أن يتحكموا يف مركز
ّ
مهم يف البحر املتوسط ،وهو مرسيليا عىل مصب هنر الرون( ،)31ثم حاولوا النزول يف كورسيكا،

فهاجم القرطاجيون مع االتروسكيون( )32الفوكيني()33وطردوهم منها سنة 565ق.م( .)34وبعد

املاغوين يف االنتصار عىل
هذا التاريخ أي يف حوايل سنة 550ق.م نجح القائد القرطاجي ماخلوس
ّ
ِ
لنفوذه ،ثم توجه بعد ذلك اىل
اليونانيني يف جزيرة سيسيليا (صقلية) ،واخضع جزء ًا من اجلزيرة

رسدينيا()35ولكنه مني هبزيمة ساحقة عىل أيدي السكان املحليني(.)36

وتذكر املصادر َّ
أن القائد ماخلوس وجيشه أبعدوا عن قرطاجة بعد هزيمته يف رسدينيا حيث نفاه

القرطاجيون من املدينة ،عقاب ًا له ،ولكنه ثار ،وحارص قرطاجة ،ومتكن من احتالهلا إلاّ أنَّه ما لبث
ان اهتم فيام بعد باالستبداد والطغيان ٌفقتِ َل(.)37

اعقب ماخلوس يف احلكم ماغون مؤسس األرسة املاغونية التي حكمت قرطاجة ملدة ثالثة
أجيال ،وقامت ِ
هذه االأرسة بسلسلة من االعامل املهمة التي أدت إىل تطور قوة املدينة ،واهم أعضاء
هذه األرسة مها :هاميلكار بن ماجون وولده هاسدروبال ،وممّ ا يذكر عن عهد ماغون التحالف
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الفينيقيالروماين
الرصاع
ّ
ّ

البحوث املحكمة

الذي اقامه القرطاجيون مع االتروسكني ضد االيونيني الذين كانوا قد اختذوا من مستعمرة االليا يف

كورسيكا قاعدة هلم ،ومارسوا القرصنة حتى ارضوا بتجارة البحر املتوسط ،فلم جيد القرطاجيون
واالتروسكيون بد ًا من التصدي هلم ،وهزموهم يف معركة االليا البحرية سنة 536ق.م ،وكان من

اليوناين يف كورسيكا ورسدينيا ،وقد عقدت معاهدة ألقتسام
نتيجة ذلك االنتصار أن أوقف التوسع
ّ

مناطق النفوذ بني االتروسكيني والقرطاجيني اصبحت بمقتضاها كورسيكا وما فيها من غابات
واسعة ،وكذلك االليا وما فيها من مناجم احلديد من نصيب االتروسكيني ،يف حني اصبحت

رسدينيا من نصيب القرطاجيني( .)38ويف سنة 509ق.م ظهرت روما كجمهورية مستقلة ،وعقدت
أن عقد تلك املعاهدة َّ
مع قرطاجة معاهدة حددت فيها مناطق نفوذ ٍّ
كل منها ،ومن دون شك َّ
يدل

عىل ان قرطاجة يف ذلك العهد كانت من اقوى املدن يف غريب البحر املتوسط(.)39

ويف سنة 480ق.م طمع القرطاجيون يف االستيالء عىل جزيرة سيسيليا (صقلية) والسيام بعد

أن سكنها اليونان ،واخذوا ينافسوهنم يف التجارة ،ولذلك أعلنوا احلرب عليها يف السنة نفسها ويف

هذه السنة كان اليونان قد تعرضوا إىل هجوم من االمخينيني بقيادة امللك احشويرش األول (-486

464ق.م) ،ويقال َّ
إن القرطاجيني قد اتفقوا معه عىل حماربة اليونانيني يف صقلية ،وكان يقود

القرطاجيون القائد هاميلكار بن ماغون فنزل ،ومن معه من اجلنود البالغ عددهم ثالثة مئة الف
يف مدينة بثورموس الواقعة عىل الشاطئ الشاميل من جزيرة صقلية ،وكانت تابعة لقرطاجة ،ومنها

تقدم نحو مدينة هيمريا التابعة لليونانيني ،واستغاث أهل سيسيليا بأخواهنم من أهل رسقوسة

()40

الذي كان يتزعمهم جيلون ،فسارع اىل نجدهتم ،ومتكن يف معركة جرت يف هيمريا من االنتصار
وأح ِر َق اسطوله،
عىل القرطاجيني ،وقيل إنَّه قتل عدد كبري من جنوده ،من مجلتهم القائد هاميلكارُ ،
فأخىل اهل قرطاجة أرض اليونان ،وتركوا أمور صقلية(.)41

وعقب هذه اهلزيمة نفى القرطاجيون بقية أعضاء أسرُ ة ماغون ،وغيرّ وا السلطة احلاكمة التي
استمرت ثالثة اجيال ،وقادهتم اىل حروب متواصلة ،حيث شكلوا سلطة حاكمة من مائة شخص،
ٍ
ويف الوقت نفسه تغري لقب احلاكم ووضيفته من امللك اىل
قاض( ،)42ويف خالل هذه املدة أخذ

القرطاجيون يف التوسع داخل افريقيا ،فغزوا قبائلها ،وأجربوهم عىل الطاعة واخلضوع هلم ،كام

عملوا عىل تقوية اتصاالهتم ،ومدها اىل خارج دولتهم ،ففي النصف الثاين من القرن اخلامس
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السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

قبل امليالد قاموا برحالت طويلة فيام وراء اعمدة هرقليس وجبل طارق ،بقيادة القائد هاميلكون
القرطاجي الذي أبحر بجوار اسبانيا وفرنسا إىل جزر الكاسيرتيني (ايرلندا)؛ رغب ًة يف احلصول عىل
ّ

موارد مل يكن باالمكان احلصول عليها من أوربا عن طريق الرب ،مثل :القصدير ،إذ َّ
إن اليونانيني

قطعوا عليه َّ
كل االتصاالت البحرية باحتالل مارسيليا(.)43

يوناين سيسيليا
ويف سنة  409ق.م أي بعد سبعني سنة من هزيمة هيمريا هاجم القرطاجيون
ّ

(صقلية) والذي دفعهم إىل ذلك َّ
أن أهل مدينة سيجيستة( )44اليونانية استغاثوا بقرطاجة عىل مدينة

سلينوس لوقوع اخلالف بني املدينتني ،فلبى القرطاجيون استغاثتهم ،وأرسلوا البوارج واجلنود

بقيادة هانيبال حفيد هاميلكار اىل سيسيليا ،ودمر هانيبال مدينتي سلينوس وهيمريا ،وقتل آالف

من االرسى يف املكان الذي سبق أن هزم فيه هاميلكار(.)45
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الفينيقيالروماين
الرصاع
ّ
ّ

املبحث الثالث
ظهور روما على امل�سرح ال�سيا�سي

من الشعوب التي استوطنت شبه اجلزيرة االيطالية ،والسيام عىل الضفة اجلنوبية من هنر التيرب

يب من ايطاليا ،شعب من بني الشعوب
الذي يصب يف البحر املتوسط عند منتصف الساحل الغر ّ
ف يف التاريخ باسم (الالتني) ،الذين قدر له بعد عدة قرون أن يصبح يف مقدمة
االيطالية ُع ِر َ
الشعوب االيطالية األخرى ،وصاحب الشأن الكبري يف بناء احلضارة الرومانية يف التاريخ القديم.

لقد كانت القبائل الالتينية تسكن سه ً
ال مساحته 46كم طوالً و 48كم عرض ًا ،عندما جاء الغزاة

االتروسكيون ،واحتلوا أول مرة ضفاف هنر التيرب الشاملية.

()46

لقد أطلق عىل هذا السهل الذي احتلته هذه القبائل الالتينية اسم (ال يتوم) الذي اشتق منه

اسم الالتني .لقد كان هؤالء الالتيون شعب ًا مزجي ًا من عنارص برشية متعددة ،اختلطت فيام بينها عرب
ف يف التاريخ بالالتني ،كانوا يتميزون من بقية املجتمعات السكانية
العصور ،مكّون ًة بذلك شعب ًا ُع ِر َ

يف شبه اجلزيرة االيطالية بأكواخهم الدائرية التي شيدوا قراهم منها يف مناطق كانت حصينة عن مياه

الفيضان ،وكذلك لسهولة الدفاع عنها.

()47

لقد عاش هؤالء الالتني كغريهم من الشعوب االيطالية عىل مهنة الرعي والزراعة القليلة ،وبام

َّ
أن أراضيهم مل تكن كثرية اخلصوبة ،اضطرهتم األحوال إىل الكفاح ،حلفظ كياهنم ،ومثابرهتم عىل

اجلد والنشاطَّ .
إن خماوف القبائل الالتينية من هجوم االتروسكيني قد حتقق عندما قام أحد أمراء
االتروسكيبن وعرب هنر التيرب وطرد آخر رئيس من سلسلة الرؤساء الالتني ،واستوىل عىل القلعة

التي كانت تدار منها شؤون القرى املجاورة ،والقائمة عىل التالل فوق هنر التيرب ،والتي امتزجت

تدرجيي ًا ،وأصبحت فيام بعد تسمى روما ،إذ بسط االتروسكيون سلطاهنم عىل القبائل الالتينية

املقيمة يف سهل التيوم ،وهكذا ظهرت مدينة جديدة أصبحت تسمى روما ،يرأسها ملك اتروسكي،

وبقت قرنني من الزمن حتت سلطة االتروسكيني ،يف حني َّ
أن سكاهنا من الالتني ،ويتكلمون اللغة

الالتينية.

()48

وعىل العموم َّ
فإن منطقة الالتيوم الساحلية كانت عىل احتكاك وصالت مع التجار

الكنعانيني واإلغريق ،فكانت النتيجة أن تطورت هذه املنطقة من قرى زراعية إىل مدن ذات قالع
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السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

مسورة وحمصنة ،تضم يف داخلها مرافق احلياة العامة ،وقد بلغ جمموع هذه املدن املسورة واملحصنة

ما يقارب ( )65مدينة ،متثل هذه املدن الوحدة السياسية لشعب الالتني ،والسيام عندما تكون هناك
فأن هذه املدن جتتمع لتؤدي طقوس دينية واحدةَّ ،
مناسبات دينيةَّ ،
إن هذه الوحدة الدينية هي نواة
الوحدة السياسية هلذه املدن الرئيسة.

()49

وعىل هذه الصورة يمكن أن يمثل تاريخ منطقة الالتيوم تاريخ مدينة روما التي ُت ّعدُ عاصمة

أن اليشء الذي جيب معرفته هو َّ
والسيايس .إلاّ َّ
أن تاريخ تأسيس
احلضاري
هذه املدن ومركزها
ّ
ّ
روما ظل غامض ًا إىل الوقت احلارض ،وتضاربت فيه املعلومات التي ذكرها املؤرخون القدماء ،سواء

أكانوا يونانيني أم رومان( ،)50وممّ ا يزيد هذا الغموض هو َّ
أن التنقيبات األثرية مل تزودنا بمعلومات

أثرية عن مدينة روما ،وذلكَّ ،
ألن مدينة روما احلديثة قد شيدت فوق املوقع القديم لروما القديمة،
إلاّ أننا نستطيع إعطاء صورة أقرب إىل احلقيقة التارخيية ،يف ضوء ما توافر لنا من معلومات تارخيية

وأسطورية )51( .وتنسب األساطري َّ
أن تأسيس مدينة روما تم من أحد املحاربني الطرواديني عندما
قدم إىل شاطيء الالتيوم ،وتزوج ابنة ملكها ،وقد اتصل اإلله مارس بابنة أحد أحفاد املحارب
الطروادي ،فولدت منه طفلني ،مها :رومولوس وريموس)52( ،وتذكر األسطورة كيف َّ
أن هذين
ّ

الطفلني يشبان يف كنف ذئبة ،ويقرر الشقيقان أنشاء مدينة يف منطقة تل الباالتني ،وينفرد رومولوس
بحكم املدينة .هذه الرواية األسطورية التي تنسب تشييد مدينة روما إىل رومولوس ،تعكس نُظهر

نظر اإلغريق يف عهدهم البطو ّيل.

()53

* *نشأة مدينة روما و تأسيسها:

أن ذلك التاريخ َّ
قبل أن نستطرد يف احلديث عن تاريخ نشأة روما ال بدَّ من اإلشارة إىل َّ
ظل حتى

القرن العرشين يكتنفه الغموضَّ ،
وأن املعلومات التي ذكرها لنا املؤرخون اليونان والرومان عن

ذلك التاريخ كان مصدرها الروايات واألساطري التارخيية القديمة .وكان أكثرها مصداقية يف خميلة

الرومان تلك الرواية التي تقول إنَّه بعد سيطرة اليونانيني عىل مدينة طروادة

()54

وختريبهم هلا ،نجا

بعض أهلها ،وهربوا بحر ًا من أعدائهم ،وكان يف مقدمتهم انياس (  ) Aeneasأحد أبناء ملك طروادة

وبعد عدة مغامرات يف خمتلف أنحاء البحر املتوسط ،وصلوا إىل شواطئ هنر التيرب عند مدخل سهل

التيوم ،لكن سكان ذلك السهل من الالتني ،وكان حيكمهم امللك التينيوس ( ،) Latinusرفضوا
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نزوهلم يف أرضهم ،فتحاربوا ،ومتكن انياس من قتل امللك التينيوس ،ثم ائتلف الفريقني ،وصاروا

أمة واحدة ،وتزوج انياس من الفينا (  )Laviniaابنة امللك التينيوس وبنى مدينة سامها الفينيوم

(  ) Laviniumإكراما هلا ،وبعد قتله يف إحدى معاركه مع القبائل املجاورة ،خلفه يف احلكم ابنه

اسكانيوس (  ) Ascaniusالذي بني مدينة البالونجا (  )Albalongaيف أعايل جبل االبنيني،
واختذها عاصمة له ،وبعد موته حكم املدينة أبناؤه وأحفاده ،ومنهم امللك نوميتور ( ) Numitor

الذي كان له من األوالد ابن وابنة ،وقد ثار عليه أخوه األصغر اموليوس (  ) Amuliusوعزله،

عن العرش ،ونفاه ،وقتل ولده ،وتوىل احلكم بدالً عنه ،أما ابنته  -ابنة نوميتور  -فقد نذرها خلدمة
اإلهلة حتى ال تتزوج ،ويرث نسلها احلكم ،ولكن اله احلرب مارس ( املريخ ) أعجب هبا وتزوجها،

فأنجبت منه توأمني ،مها :رومولوس (  )Romulusوروموس (  ) Remusوعندما وصل خرب
نبئهام إىل اموليوس غضب غضب ًا شديد ًا ،وأمر بإلقاء الطفلني يف هنر التيرب ،إلاّ َّ
أن املياه ألقت هبام

أن ذئبه مرضع ًا القتهام وحنت عليهام وأرضعتهام ،وظال كذلك إىل ْ
إىل الشاطئ ،وصادف َّ
أن عثر

عليهام أحد الرعاة ،واسمه فاوستولوس ( ،)Faustulusفأشفق عليهام ،وأخذمها إىل كوخه،
وتوىل وزوجته تربيتهام ،وعندما بلغ الطفالن الثامنة عرش من عمرمها علام بام جيرى جلدمها ،فقاما
بقتل املغتصب اموليوس ،وأعادا جدمها إىل عرش اململكة ،ومكافأة عىل صنيعهام منحهام جدمها
نوميتور أرايض التالل السبعة عىل ضفاف التبري ،فقرر األخوان بناء مدينة هلام يف املنطقة التي كانت

ألن َّ
إن يكتمل البناء ختاصام الختالفهام يف اسمها؛ َّ
مهد ًا هلام عىل تل باالتينيوس ،وقبل ْ
كل منهام أراد

أن يسميها باسمه ،فأدى ذلك إىل ْ
أن انفرد رومولوس بحكم املدينة بعد قتله ألخيه روموس ،وحتدد
تلك األسطورة زمن حدوث ذلك بسنة 753ق.م .

()55

الذي الشك فيه َّ
أن الرواية أعاله ما هي إلاّ جمرد أسطورة ،امتزجت فيها بعض احلقائق التارخيية

بكثري من اخليال والتخمني جاء ربام نتيجة افتقار مبتكرهيا إىل املعلومات عن مراحل التطور التي
الشعبي من القصص ،أكدت ذلك
أفضت إىل قيام روما ،فاضطروا إىل االعتامد عىل ما نسجه اخليال
ّ

املصادر التي قارن مؤرخوها تلك األساطري مع النتائج التي توصلت إليها دراسات ،أبحاث علامء

اآلثار يف ذلك الصدد ،فت ّبني هلم أوالً َّ
أن تاريخ إنشاء مدينة روما يعود إىل منتصف القرن الثامن

قبل امليالد ،وثاني ًا َّ
أن تل باالتينوس الذي اختذه رومولوس مقر ًا ملدينته ،يتفق مع ما أثبتته التنقيبات
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ّ

األثرية من أنَّه عىل ذلك التل استقرت أول مجاعة قروية يف املنطقة التي قامت فيها مدينة روما،
وثالث ًاَّ :
أن جعل رومولوس سليل ملوك البالونجا ما هو إلاّ تأكيد أمهية مدينة البالونجا يف التيوم،

ال عىل َّ
ودلي ً
أن أكثرية سكان التيوم من الالتني  .وبعيد ًا عن األساطري ،فقد متتعت روما بمزايا
إسرتاتيجية عدة وجغرافية جعلت منها عاصمة اليطاليا وإمرباطوريتها ،وهذه املزايا هي وقوعها

يف سهل التيوم ،وعىل ضفاف هنر التبري ،والتالل السبعة املحيطة هبا ،فموقعها يف سهل التيوم
يف وسط ايطاليا مكنها من فرض سيطرهتا عىل بقية أجزاء ايطاليا وتوحيدها ،ووقوعها عىل هنر
التيرب ،وهو النهر الوحيد الصالح للمالحة وربطه للتالل الرشقية بالسواحل الغربية ،أعطاها أمهية

جتارية واتصالية مميزة ،ثم َّ
إن سهولة ،عبوره مكنها من االتصال بالبحر ،وممارسة التجارة اخلارجية،
االقتصادي أحد العوامل الرئيسة لزعامة روما ،فض ً
ال عن ذلك فإنَّه كان يقف
ولذلك كان العامل
ّ

كحاجز مائي ضد غارات األقوام األخرى ،ويف الوقت نفسه وقوعها بعيد ًا عن البحر جعلها بمأمن

بحري .
أي هجوم
ّ
من ِّ

()56

* *سكان ايطاليا -:

َّ
إن تنوع الطبيعة يف ايطاليا كان عامل جذب قوي لشعوب أوربا الشاملية ،فقد كانت ايطاليا

ملتقى شعوب وأمم خمتلفة ،سواء عن طريق اهلجرة أو عن طريق احلروب والغزوات أو عن طريق

التجارة واألسفار ،ففي حوايل (2000ق.م) اجته نحو ايطاليا سكان بحريات سويرسا ،واستوطنوا

يف بحريات شامل ايطاليا ،ووجدت أثارهم يف وادي ( البو ) عبارة عن منازل يركزوهنا عىل عمد
مغروسة يف املاء والطني ،أما القبائل اهلندية األوربية؛ فقد دخلت ايطاليا من طرفها ،ويبدو َّ
أن هذه
القبائل دخلت ايطاليا قبل جميء اليونان إىل شبه اجلزيرة ،واهم تلك املوجات اهلندية األوربية هي

التي احتلت األقسام الوسطى واجلنوبية من شبه اجلزيرة ،وتعرف بالقبائل االيطالية أو االيطاليني

يب من شبه اجلزيرة فقط ؛ وعاد ًة يشمل
األوليني ،واسمهم الذي أطلقه اليونان أوال عىل القسم اجلنو ّ

َّ
املعروفأن السكان عاشوا يف ايطاليا منذ العصور القديمة،
البالد عليها ،فأصبح اسمها ايطاليا ،ومن
أي ما يعرف بالعصور ما قبل التاريخ ،ولكن املجموعة السكانية بدأت باالزدياد مع دخول

ال عن ذلك َّ
مقومات احلضارة والسيام بعد االستقرار ،وممارسة الزراعة فض ً
أن ايطاليا مفتوحة عىل
العامل القديم ،سواء عن طريق الرب أو البحر ،فدخلت ايطاليا موجات برشية ،منها :من يتصف
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ّ
ّ

بالصفات الزنجية ،ومنها سالالت دخلت إىل ايطاليا عن طريق أفريقيا أو عن طريق جزيرة صقلية،

إلاّ َّ
أن أهم األقوام التي كان هلا اثر يف احلضارة والثقافة الرومانية ،هي :
اإلغريق والكنعانيون واالتروسكيون .:

*
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()57

*

*

السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

الف�صل الثاين
ال�صراع بني روما و قرطاجة ( 146 - 264ق.م )
الروماين -:
* *املبحث االول :الرصاع القرطاجي -
ّ

الروماين املتمثل بدولته الفتية ،وبني قرطاجة الدولة الكبرية
كانت بداية العالقات بني اجلانبني
ّ

القوية يف القرنني الرابع وبداية القرن الثالث ق.م عالقات ود وحتالف ،حيث فرضت الظروف
السياسية والتارخيية لكلتا الدولتني التقرب ملقاتلة ومواجهة اعدائهام إىل َّ
أن زوال األخطار التي

كانت هتدد الطرفني جعلت انظار كلتا الدولتني تتوجه نحو التوسع يف مناطق صقلية ،مما قاد إىل

اصطدامها يف حروب ضارية رضوس ،كان الُ َّبد أن تنتهي بانتصار إحدامها ،وازالة أالخرى كلي ًا

من الوجود ،ومل تكن احدامها بمنجى من احتامل مواجهة املوت والفناء ،بل تعرضت كلتامها إىل
هذا املصري اكثر من مرة.

* *أما اسباب تلك احلروب؛ فتعود اىل .

 -1تنافس بني القوتني عىل السيطرة عىل صقلية ورسدينيا وكرسيكا .

االيطايل ،والذي
البحري الذي يفصل صقلية عن الرب
 -2قضية مسينا أو السيطرة عىل املضيق
ّ
ّ

دفع روما إىل السيطرة عىل مدينة رجييون يف جزيرة ( البوي) ،وإىل احتالل قرطاجة ملدينة مسينا التي

كان يتنافس عليها الرومان ومدينة رسقوسة والقرطاجيون .

 -3ضغط الطبقات الشعبية الرومانية عىل جملس الشيوخ؛ لدفعه إىل التدخل يف صقلية طمع ًا

يف ما يمكن أن يعود به عليهم هذا التدخل من مغانم كثرية كانت قرطاجة حترمهم منها .

 -4استنجاد املامرتيني سكان مدينة مسينا بروما لتخلصهم من سيطرة القرطاجيني عىل

مدينتهم(.)58( )54

لقد أظهرت هذه احلروب أمهية سياسية للمنطقة من جهة ،وللدولة الرومانية من جهة أخرى،

اجلمهوري ،واصطدمت مع عدد من القوى السياسية يف املنطقة ،و
إذ أخذت روما تتوسع يف العهد
ّ

بتوحيد ايطاليا حتت سيادة روما أصبحت واحدة من مخس قوى رئيسة حتيط بالبحر املتوسط ،مرص
حتت حكم البطالسة ،وسوريا والعراق وإيران حتت سيطرة السلوقيني ،بالد اليونان حتت السيطرة
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املقدونية ،أما يف اجلهة الغربية فدولة قرطاجة التي فرضت سلطتها بال منازع عىل البحر املتوسط

السيايس
جتاري ًا وعسكري ًا ،كام برزت ايطاليا بعد توحيدها عام(  266ق م ) وقد بدأ الرصاع
ّ
والعسكري بني هذه القوى للسيطرة عىل البحر املتوسط ،إذ دام هذا الرصاع مائة وعرشين عام ًا،
ّ

وكانت بداية هذا الرصاع ما بني روما وقرطاجة .وقبل اخلوض يف تفاصيل هذه احلرب الُ َّبد من
تقديم نبذة تارخيية عن اخلصائص اجلغرافية ،وكيف انعكست عىل األنظمة السياسية ِّ
لكل دولة .

ايطاليا -من الناحية اجلغرافية تنقسم عىل قسمني :وادي هنر البو يف الشامل ،وشبة جزيرة ايطاليا

من اجلنوب ،إذ يتمتع القسم الشاميل بسهول واسعة ،حتيط هبا جبال األلب من ثالث جهات من

الشامل والرشق والغرب ،لتجعل حدود ًا فاصلة طبيعية مع أوربا ،أما شبة اجلزيرة ،فتنحرص ما

الترياين من جهة ،والبحر األدرياتيك من جهة أخرى ،ومتتاز بالسهول الواسعة من اجلهة
بني بحر
ّ
الغربية من جبال االبنني .

()59

وعىل الرغم من هذه املميزات اجلغرافية إليطاليا ،فقد متتعت روما نفسها بمميزات جغرافية،

السيايس لروما التي مكنها من توحيد بالد ايطاليا ،إذ َّ
إن روما كانت املدينة
أنعكس عىل اجلانب
ّ
املركزية اليطاليا بحكم توسطها لشبه اجلزيرة االيطالية ووقوعها عىل هنر التيرب ،وهو النهر الوحيد

الصالح للمالحة ،كام كانت روما منذ أقدم عصورها مركز ًا من مراكز االتني ،وكان إقليمها التيوم
حماط بأقوام معادية لآلتني ،ووقوع روما عىل سبعة تالل ،وبمجموعتني يفصل بينها سهول واسعة

كفيلة بإنتاج ما يكفي لسدِّ احلجة من مواد زراعية ،كام أبعدت املدينة عن تعرضها لفيضانات هنر

التيرب .

()60

لقد ضمت هذه السهول الواسعة جمموعة من السكان املحليني من الالبجيني ))Lapgyians

والفينشيني (( venetiوالليكوريني  )) Liguriansإض ً
ال عن جمموعة من السكان ،الذين
جذبتهم السهول الواسعة واعتدال املناخ من أوربا عرب ممرات جبال األلب ،،من االيطاليني وإغريق

واالتروتسكان والغال .

()61

السيايس يف روما الذي بدأ بسيطرة القبيلة
هذا وقد انعكست اخلصائص اجلغرافية عىل النظام
ّ

اجلمهوري،
امللكي الذي أستمر منذ  753ق.م حتى 510ق.م ،إذ بدأ النظام
ورئيسها ،ثم نظام
ّ
ّ

اجلمهوري من بسط سيطرهتا
وهو األخر انقسم عىل عدة حقب زمنية ،،إذ متكنت روما خالل العهد
ّ
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ّ

عىل دويالت ايطاليا وتوحيدها ،حتت اسم الدوله الرومانية )62(.التي تتضمن جزء ًا من شبة اجلزيرة

الذي تقع جنوب اخلط املمتد من بيزا ( )pisaإىل انكونا ( )Anconaإذ تقع وراء هذا اخلط بالد

ليكوريا ( )Ligurianوالغال ،وقد ضمت هذه األقوام فيام بعد إليها ،أي ضمت اجلزء األكرب من

جنوب اتروريا ،التيوم وكمبانية يف الغرب واملناطق السابقة لألقوام االكواي واهلرنييس والسابيني

يف وسط واجزاء عىل األقل من بايسنوم ( ) Picenumوكان عدد السكان يبلغ آن ذاك نحو0
 300000نسمة ينقسمون اجتامعي ًا عىل املواطنني الرومان ( ) Civis Romaniواملونيسيبا

( )Municipaوهم مواطنو املناطق التي منحت بعض حقوق املواطنة ،مثل كريا ،وغريها واحللفاء
( ،)Sociiوقد اتبعت روما سياسة العزل بني رعاياها ،وربطهم رباط ًا وثيق ًا بنفسها ،ومنحهم قدر ًا

يت والسيطرة عىل سياستهم اخلارجية ،فكانت هبذه السياسية املختلفة مع رعاياها
من احلكم الذا ّ
مكنت روما من بناء إمرباطورية قوية .

()63

أما قرطاج؛ فهي مدينة فينقية ،أسسها الفينيقيني عىل سواحل البحر املتوسط خالل 850ق.م،

التجاري والبحري فض ً
ال عن بروزها قوة دولة خالل تلك احلقبة.
واشتهرت بمركزها
ّ

()64

السيايس يتألف من جملس الشعب ،ينتخب مسؤولية أثنني ّ
كل سنة كحكام مع حق
ونظامها
ّ

االعرتاض ،إذ َّ
ألي مرتبة عسكرية ،أو وضيفة مدنية.
إن إثراء العائلة ونبلها من الصفات الرضورية ِّ

أما اجلمعية العمومية فليس هلا قرار مأثر ،أما جملس السناتو فيضم الشخصيات من الزعامء

البارزين ،كام َّ
أن هناك جلنتني يتم انتخاهبم انتخابا أسميا من جملس السناتو ،يسهل السيطرة عليهم،

وهي جلنة (  )104عضو ًا وجلنة (الثالثون) عضو ًا كانتا تكونان حقيقة (احلكم األوليكاركي) ،وكان

هؤالء أعضاء اللجنتني من األغنياء ،وأصحاب النفوذ ،إذ كانوا ال يبلغون األخبار إىل حلفائهم،
وزمالئهم يف املواطنة إلاّ يف أضيق احلدود ،وال يستشريوهنم إلاّ يف أقل حدِّ مستطاع ،كام كان يتبعون

أساليب وخطط ختضع فيها مصلحة قرطاجة ملصلحة طائفتهم ،إذ أيقن هؤالء َّ
أن السيادة البحرية

واالقتصادي .
السيايس
لبالدهم ال بد أن تكون جزء من طبيعة نظامهم
ّ
ّ

()65

يب من البحر املتوسط ،كام ضمنت لنفسها موطئ قدم يف
لقد سيطرت قرطاجة عىل اجلزء الغر ّ

األطليس ،فإنشأوا هلم مراكز مهمة
ساردينا وصقلية ،بل وصل القرطاجيون يف جتارهتم إىل املحيط
ّ

يف قادش فيام وراء أعمدة هرقل( املقابلة جلبل طارق).

()66
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الفينيقيالروماين
الرصاع
ّ
ّ

خارجي ،خمصص للتجارة ،وأرصفة للسفن التجارية،
كان لقرطاج مرفأ مكون من حوضيني -
ّ

وداخيل  -يستقبل ( )220سفينة حربية ،كام كان فيها عدد من املستودعات ،والرتسانات ،وبيوهتا
ّ

ذات الطوابق التي تؤدي إىل الدكاكني واملخازن ،وقد سورت املدينة بسور منيع ويقدر سكاهنا
بحوايل ( )700إلف نسمة ،وهذا أمر مبالغ فيه( )67للدفاع عن نفسها ،كانت قرطاج قد أسست

جيش ًا قوي ًا مكون ًا من عدة فرق (جحافل) هي(لوميد ،ليبيان) من طبقات أبناء البلد ،ومتطوعني
وجمندين من الشعوب الشبة بربرية بفرق (ليفور ،سيلت ،سامنيت) أما القيادة؛ فكانت للفرسان

القرطاجيني ،وتضمنت هذه الفرق جمموعة من فيلة احلرب ،أما البحرية؛ فقد كانت رفيعة اإلتقان،

إذ َّ
إن القرطاجيني أول من بنى سفن ًا ضخمة بخمسة صفوف من املجاديف (الفهود) أوسع وأرسع

من الثالثية اليونانية(.)68

*
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*

*

السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

املبحث الثاين
والع�سكري مابني روما وقرطاج
ال�سيا�سي
ال�صراع
ّ
ّ
استمرت عالقة الصداقة والتفاهم مابني روما وقرطاج مادامت العنارص االقتصادية مهيمنة يف

روما من جهة ،ومادام للدولتني أعداء مشرتكون من اليونان /ولكن مع تتطور التجارة اخلارجية

الرومانية ،بدأت العالقات بالتفاقم

()69

بدأت العالقات السياسية الودية يف أواسط القرن السادس ،إذ حتالف القرطاجيون

يب
واألتروسكان عىل طرد اإلغريق من جزيرة كورسيكا والقضاء عىل القراصنة يف النصف الغر ّ

للبحر املتوسط ،ثم عقد أول حتالف بني روما وقرطاجة عام 348ق.م لتنظيم العالقات التجارية
والسياسية بني اجلانبني ،إذ توضح بنود هذا التحالف َّ
التجاري مع
أن قرطاجة كان هلا حرية العمل
ّ

البحري التام لقرطاجة،
شواطئ ايطاليا وأسبانية وبالد الغال ،لذا ُيظهر هذا التحالف عىل لتفوق
ّ

بحيث َّ
أن الرشوط قد فرضت عىل روما وجتارهتا يف البحر عىل سياستها اخلارجية والسيام يف التوسع
بجهة البحر.

()70

والعسكري بعد أن وحدت ايطاليا شبة اجلزيرة االيطالية ،إذ كانت هناك
السيايس
بدأ الرصاع
ّ
ّ

التجاري حتت سيادة قرطاجة ،أما اآلن؛
مستعمرات إغريقية منترشة عىل الساحل ،متارس نشاطها
ّ

فقد أصبحت روما هي املسؤولة عن محاية تلك املدن ،أمهها مدينة تارنتوم* وجتارهتا ضد الباب
املغلق للسياسة القرطاجية ،فأخذت قرطاجة تنظر إىل روما كقوة جديدة ،هتدد مصاحلها يف صقلية
والبحر(.)71

* *احلرب البونانية األوىل.
* *أسباهبا

من األسباب املبارشة للرصاع كانت جزيرة صقلية متثل امتداد ًا طبيعي ًا لشبه اجلزيرة االيطالية،

ويف الوقت الذي سيطرت فيه روما عىل مدن جنوب ايطاليا ،أصبحت تربطها عالقة مع صقلية (،)72
الرشقي حتت سيطرة سرياقوسة
إذ كانت صقلية خالل هذه املرحلة مقسمة عىل قسمني سياسي ًا،
ّ

يب  -حتت سيطرة قرطاجة يف الوقت الذي كانت فيه روما منشغلة يف حروهبا
وملكها (هريو) ،والغر ّ
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الفينيقيالروماين
الرصاع
ّ
ّ

البحوث املحكمة

ضد مدينة (بريوس)وملكها (أبريوس) ،إذ قدمت جمموعة من املرتزقة الكمبانيني ،وسيطرت عىل
مدينة ماسينيا يف صقلية (.)73

أطلق هؤالء الكمبانيني عىل أنفسهم املمرتني ((( )Mamertiniأبناء اإلله مارس)) ،إذ بعد أن

انتهت مدة استخدام من لدا ((ملك سرياموسية)) ،فقتل رجال املدينة (ميسانا) ،وهنب ممتلكاهتم،
وأمتلك نسائها ،وأمواهلا ،ووسع سيطرته عىل اجلزء الشام ّيل من اجلزيرة لبضع سنني .

ففي سنة 265ق.م أخذ امللك رساقوسة (هريو الثاين ) بالزحف والضغط عليهم ،بسبب قيام

التجاري بوجه التجارة رساقوسة ،،ممّا دفع قس ًام إىل طلب املساعدة من قرطاج،
هؤالء بقطع الطريق
ّ
والقسم األخر طلب املساعدة من روما ،أي عىل أساس املصالح الشخصية ِّ
لكل جهة ،فوصفت

قرطاجة التي كانت تُعنى بالقضاء عىل القرصنة ،حامية قرطاجة يف مدينة (ميسانا) ،فكان هذا اجلزء
حمررا والسيام بعد تدمري مدينة (صور) أصبحت قرطاجة الدولة احلارسة عىل قانون البحرية يف

البحر املتوسط ،يف الوقت نفسه قدمت روما مساعدة عسكرية ،للتعبري هبا بل ،اهلدف املبارش هو

َّ
أن روما خشيت من سيطرة قرطاجة عىل مضيق (مسينا) الذي سيهدد جنوب ايطاليا  .فعىل الرغم

املئوي عىل قرار ،إرسال جيش إىل (ماسينا) .ومن
من عدم موافقة جملس الشيوخ ،فقد واقف جملس
ّ
ثم وجدت روما فرصة للتدخل يف شؤون البحر ،واالحتكاك األول واملبارش مع قرطاجة يف عهد
العسكري ( أيبوس كلوريون)
الروماين
القنصل
ّ
ّ

()74

بدأت احلرب مابني روما وقرطاجة عام 264ق.م ،فأخذت هذه احلرب عدة أوجه ومراحل

 إذ قسمت عىل وجوه :الوجه األول - :مابني ( ) 256-263إذ بعثت روما جيش ًا إىل صقليةملضايقة هريو ،وبالفعل نجحت هذه احلملة يف مهمتها ،وأستسلم هريو إىل روما ،وباملقابل فرضت
روما رشوطها عليه ،نصت هذه الرشوط ( عقد حلف ًا ملدة مخس عرشة سنة ،ودفع تعويضات حربية

قدرها مئة تالني) ،إذ قام َّ
كل من روما ورساقوسة من السيطرة عىل مدينة (أكراكنتوم ) التي كانت

خاضعة للسلطة القرطاجية.)75( .

القرطاجي ملواجهة قرطاجة يف البحر ،وبالفعل
إذ قررت روما بناء أسطول عىل قرار أسطول
ّ

متكنت مابني سنة (255-260ق.م) ،واجلهة الثاين من احلرب ،من انزال هزيمة ساحقة باألسطول

الروماين ( غايوس دوليوس) بعد هذا
القرطجي عند مدينة ميال ( )Mylaeومتكن قائد األسطول
ّ
ّ
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السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

النرص من إرسال اسطول بقيادة ( لوشيوس سكيبيو) ،احتالل كورسيكا وختريب رسدينيا ،ولكن

الروماين ،وهو يف طريقة
القرطاجي بمناورة عسكرية من أحلاق اهلزيمة باألسطول
متكن األسطول
ّ
ّ
الروماين نفسه
الروماين ،وأرس القنصل
إىل ايطاليا ،بل عىل ما تبقى من اجليش
ّ
ّ

(.)76

أما الوجه الثالث مابني ( 249 - 254ق.م)؛ فقد حقق الرومان انتصارات يف جزيرة صقلية،

وسيطروا عىل مدينة بانورموس( ،)Panornwلكن باملقابل رد القرطاجيون عىل هذه االنتصارات

الروماين بقيادة (كلوديوس) (( ،P.Claudiusيف معركة بحرية
الروماين بإنزال هزيمة باألسطول
ّ
ّ
بالقرب من دريبانا ()Drepanaيف غرب صقلية سنة 249ق.م (.)77

أما الوجه الرابع؛ فبعد أن فقد الرومان أسطوهلم باحلرب وألسطول األخر بزوبعة يف البحر،

القرطاجي
ركزوا يف طرد القرطاجيني من حقلية ،ولكن حتدي هاملكار برقة  Hamilcarالقائد
ّ
القرطاجي
الروماين من احلاق هزيمة باجليش
الروماين ،ففي النهاية متكن األسطول
مجيع املحاوالت
ّ
ّ
ّ

عند جزيرة أيكاتس ( )Aegatesعام 242ق.م ،وبموجب هذا النرص طلبت قرطاج السالم،
تعهدت بموج معاهدة بني الطرفني ،تضمنت بنودها:

1 .1تتنازل قرطاجة عن صقلية وجمموعة اجلزر الواقعة بالقرب منها :

2 .2فض ً
ال عن دفع تعويضات قدرها  3200وزنه من الفضة بأقساط سنوية وملدت (20سنة
3 .3يتعهد الطرفني بعد االعتداء عىل حليف الطرف األخر
4 .4أعادت األرسى الرومان .

()78

نستقرأ من رشوط هذه املعاهدة رجحان الكفة السياسية لروما ،إذ تنازلت قرطاجة عن جزيرة

ثم برزت روما كقوة سياسية وعسكرية وجتارية عىل حساب
صقلية ،ومجيع اجلزر الغربية منها ومن َّ

قرطاجة .

* *األوضاع السياسية لروما وقرطاجة بعد احلرب البونية االوىل .

بعد احلرب البونية األوىل سعت روما إىل إتباع سياسة االنفتاح والسيطرة عىل مزيد من األرايض

واملوانئ ،فقد وجهت سياستها التوسعية نحو شامل أيلرييا .

()79

سيطرت أيلرييا عىل التجارة يف بحر االدرياتيك ،والسيام بعد خسارة قرطاجة احلرب ،واهنيار

التجاري ،فأخذت تفرض رشوطها عىل التجار االيطاليني ،وقد حتالفت مع
القرطاجي
القانون
ّ
ّ
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الرصاع
ّ
ّ
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الروماين (السناتو) إىل بعث رسل إليهم ،حيذرهم من إعامل
املقدونيني ،،لذا سعى جملس الشيوخ
ّ
الروماين بقتل رسوهلم ومن
القرصنة التي يامرسوها ،ولكن االيريني ردو ًا عىل طلب جملس الشيوخ
ّ

ثم محل هذا العمل روما إىل إرسال محلة عسكرية كبرية إىل ايلرييا ،فدحرهم ،وبذالك حصلت
َّ

روما عىل مواقع قدم يف البحر األدرياتيك والسيام عىل الشواطئ الرشقية ،،إذ عدت ُه بحر ًا روماني ًا،

وعني حكام ايلرييني ،تابعني هلا ،لكن هذه األعامل مل ُتر ْق ملقدونيا ،لذا سعت إىل حتريض أحد
حكام الدويالت االيلريية ،وهو دمرتيوس حاكم دويلة (فاروس) عىل حتدي روما ،فقام بمهامجة

الدويالت االيلرييا املوالية لروما ،،فعهدت روما بحملة عسكرية أخرى ،فدحرت الدويالت
االيلرييا اخلارجة عن سلطتها سنة  219ق م .

()80

وجهت روما سياستها نحو إقليم اتروريا السيام بعد َّ
أن هاجم الغال لشبة اجلزيرة االيطالية،

بسب أقدمت عليه روما عىل توزيع األرايض عىل املستوطنني سنة233ق م ،لذا متكنت روما سنة

225ق م من توجيه رضبة عسكرية ضد مراكز الغال يف اتروريا ،بعد ْ
أن تصدت إىل هجوم الغال

هناك ،بل أخضعت عدد ًا من املدن الغالية يف وادي هنر البو ،ومتكن جيش روماين أخر من قطع

الطريق أمام الغال ،فتمت إبادهتم يف مدينة تيالمون ( ،) ،Telamunوأقامت مستعمرات رومانية

يف املنطقة ،منها :لفرض سيطرهتا عىل ملنطقة ،ومنها :لتامني طرق النقل ،بل إنشاء الطريق الكبري

املتجه شامالً ،وهو طريق الفالمينيا (. )Via Flaminia

()81

بالغ الرومان يف سياسة القمع ضد الغاليني ،إذ تقدم بعض األفراد من الطبقة األرستقراطية

بطلب إىل جملس السناتو ،يقيض بتقديم القرابني البرشية إىل اإلهلة الرومانية والسيام الغاليني .

()82

أما قرطاجة؛ فقدت تعرضت إىل عدة مشكالت بعد خسارهتا احلرب ،إذ تطلب عليها دفع

أجور اجلند املرتزقة العائدين من صقلية ،وقد مترد هؤالء املرتزقة بعد أن أنضم إليهم أبناء البلد
األصليون االواقعون حتت الطبقة األرستقراطية وعبيد املزارع ،إذ بلغ عددهم حوايل 100000

ألف رجل ،أثار هؤالء االضطرابات ،وسيطروا عىل بعض القاطعات ،بل حارصوا قرطاجة نفسها،
ففي برقة قطعوا أيدي األغنياء ،أنصار قرطاجة وأرسلوهم إىل قرطاجة ،إذ برزت شخصيات قادت

هذا التحرر ،كان بينهم ماتوس ولعبد سبانديوس (.)83

بعد ْ
أن تعرضت قرطاج إىل خسارة احلرب خرست مستعمرات هلا والسيام رسدينيا وكورسيكا
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السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

فض ً
ال عن مشكلة املرتزقة قامت قرطاجة إىل أجياد منطقة جديدة لتمويل سياستها اخلارجية ،وإنقاذ

أزمتها الداخلية ،فوجهت أنظارها نحو أسبانيا ،كمناطق نفوذ جديدة عرفت بغناء منامجهم ،لذا
سعى مهلكار إىل الستغالهلا من أجل توافر الثروة الألزمة من جهة والستفادة من القبائل األسبانية

بعد إخضاعهم حلرب روما(. )84

بدأ مهلكار بتنظيم القاعدة اجلديدة يف أسبانيا ،بعد أن سيطر عىل مناجم (سريانيفادا) ،كام أخضع

جبال أيبرييا ،فقد جند منهم أعدد ًا كبرية من املرتزقة ،وصل عددهم إىل 150ألف مقاتل ،ولكن
انتهت حياة مهلكار يف إحدى املعارك يف أسبانيا ممّا أضطر صهره هزدروبال (221 - 228ق.م)

إىل مواصلة القتال ،وفتح مناطق جديدة يف أسبانيا حتى وصل إىل (هنر أيربو)  ،Ebroثم توىل

قيادة اجليش ابن مهلكار وهو (هانيبال) (218 - 221ق.م) ،فوسع حدود قرطاجة إىل ما وراء هنر

تاجوس(.)85()Tagus

* *احلرب البونية الثانية .

بدأت روما بإعداد قوة بحرية كبرية ،قسمت جيشها عىل قسمني  -األول توجه إىل اسبانيا

ملواجهة هانيبال واآلخر -:اختذ من صقلية قاعدة له لغزو أفريقيا ،لكن القائد هانيبال فاجئ القادة

الرومان بسياسة عسكرية جديدة ،إذ متكن خالل مخسة أشهر من عبور جبال الربانيس شامل اسبانيا

وهنر الرون ،إذ متكن من التغلب عىل القبائل القاطنة هناك والسيام القبائل الغالية ،ثم عرب جبال

األلب بعد أن فقد ثالثة أرباع جيشه ،ولكن عزز هذا النقص من انضامم القبائل التي أخضعها يف

ثم ظهره يف القسم الشام ّيل من حوض
طريقة إىل صفوف جيشه باستاملتهم ،أما بالقوة أو باملال ومن َّ

هنر البو مهدد ًا ايطاليا .

()87

الروماين يف معركتني تيسينوس  ،Trcinusوتربيا  ،Trebaإذ متكن
أصطدم هانيبال باجليش
ّ

الروماين ،بل متكن من فرض سيطرته عىل وسط ايطاليا ،بعد ْ
أن
هانيبال من إحلاق اهلزيمة باجليش
ّ

قلب املواقع التي احتلها اخلصم يف املناطق اجلبلية ،ففي أربعة أيام متكن من عبور مناطق املستنقعات،

الروماين
الروماين ،وسارع القائد
إذ جتنب السيطرة عىل توسكانيا من أجل مباغته مؤخرة اجليش
ّ
ّ
فالمينيوس للصولة عىل العدو ،ولكن وقع يف فخ هانيبال يف املضيق القائم بني بحرية تراسيمني

( )Trasineneواجلبال التي حتيط هبا .

()88
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الفينيقيالروماين
الرصاع
ّ
ّ

البحوث املحكمة

الروماين ،إذ سار عىل طول ساحل األدرياتيك ،ثم تقدم إىل
لذا رشع هانيبال بتمزيق احللف
ّ

لوكانيا عن طريق سامنتوم ،إذ نفذه من هناك إىل كامبانيا ،معلن ًا أنَّه حمرر ًا للشعوب االيطالية من
الروماين .
النري
ّ

()89

لقد انعكست نتائج معركة كاناي عىل كال الطرفني يف قرطاجة ،إذ فقدت حلفاء روما يف

اجلنوب ثقتهم هبا ،بل شجعتهم عىل مصاحلة هانيبال ،وبذلك فقدت روما جنوب ايطاليا عدا

بعض املستعمرات الرومانية واألثينية ،إذ انضمت مدينة كابوا ( )Cabuaإىل جانب هانيبال
يف عام 215ق.م ،عقد فيليب اخلامس ملك مقدونيا معاهدة تبادل مع هانيبال ،أما رساقوسة؛
فقد مات ملكها هريو الثاين حليف روما ،فخلفه حفيده عىل العرش الذي أنظم إىل هانيبال
سنة  214ق.م(.)90

القرطاجي بقيادة هزدروبال جيش رومانيني ،أحدمها بقيادة بوبليوس،
ويف أسبانيا حطم اجليش
ّ

واألخر بقيادة سنيوس سييون ،ففي الوقت نفسه شن هانيبال هجوم عىل التيوم ووصل حتى
روما ،قرب باب كوللني ،إذ أنطلق أول حرية يف هذه املدينة ،وجدت الدول الرومانية ،تشارف

عىل االهنيار(. )91

أما روما بعد عام 211ق.م؛ فتمكنت من تنظيم جيش بفرق خاصة ،يبلغ عددها  18فرقة،

وجندوا 8000عبد متطوع قسمت عىل فرقتني ،كام أتبعت سياسة فابيوس ماكسميوس يف املامطلة

نموذجا يقتدى به ،كام اتبعت سياسة مضادة لسياسة هانيبال التي تقيض عىل احللف االيطا ّيل ،كام
سعت إىل عزل جيش هانيبال ،دون وصول إىل تعزيزات له من قرطاجة ،لذا انعكست السياسة
اجلديدة عىل اقتصاد روما خالل سنوات األوىل ،ولكن الرومان نجحوا من توطني مواقعهم يف

شبه اجلزيرة ،عىل طوال جمرى لرييس ،ثم التقدم نحو عمق كمباينا وسامنيوم ،وهبذا متكن اجليش
روماين من اسرتجاع مدينة كابوا ،إذ انزل السيف يف اهلها وبيع أهلها ،عبيد ،وأنشأت مستعمرات
ّ
رومانية ،وعني حكام ًا رومانيني عىل ما تبقى من السكان

(.)92

إن السيطرة عىل كابوا يعني السيطرة عىل القاعدة الرئيسية التي اختذها هانيبال لتمويل جيشه .

ثم متكنت روما من استعادة سرياقوسه وجمموعه من املدن يف جنوب ايطاليه أحلقتها بممتلكاهتا .

الروماين كورنيلوس سيبيو ( Cornelius (Scipioجيش
أما يف أسبانيا؛ فقد قاد القائد
ّ
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السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

قوي لوقف تقدم هزدروبال (أخ هانيبال) عام  208ق.م الذي حاول التقدم وااللتحاق بجيش

هانيبال ،ولكن القائد سيبيو متكن إحلاق اهلزيمة به يف جنوب جبال األلب ،ومل يعلم هانيبال

بقدوم أخيه إالّ بعد أن رمى الرومان رأس أخيه يف معسكره ،كام واصل القائد سيطرته عىل

أسبانيا يف عام 203ق.م (. )93

ثم عاد سيبيو إىل روما ،وأنتخب قنص ً
ال للسنة التالية ،ومنح حق غزوا أفريقيا ،عىل الرغم

الروماين ،لكن األخري ،وبمساعدة الطبقة
من معارضة جملس الشيوخ ،بسبب اهنيار االقتصاد
ّ
األرستقراطية لتقديم املسامهات التطورية للقادة ،بدأ توجيه رضبة مبارشة لقرطاجة ،إذ أرسل
جيشه إىل أفريقيا ،و أختذ من أوتيكا قاعدة له لينطلق يف احلملة العسكرية عىل قرطاجة ،وقد انضم
إليه ملك نوميديا (اجلزيرة احلالية) ماسينيسا ،إذ القى سيبيو مقاومة شديدة يف شامل أفريقيا من

القرطاجي ،ودمر وادي
القرطاجني ،ولكن سيبيو جلأ إىل خدعة الصلح ،فأنزل السيف يف اجليش
ّ

اىل هانيبال كلفه للدفاع عن قرطاجة ،،إذ بدأ بتدمري وادي باغراداس مركز الزراعية للقرطاجة،
ثم أرسل جملس الشيوخ املرسل إىل سيبيو ملناقشة عقد الصلح ،ويف الوقت نفسه بعث الرسل،
ومن َّ

الروماين إىل حدود أبوليا والكونيا ،إذ وجد هانيبال نفسه حمارصا أخري ًا يف
إذ نقل خطر الدفاع
ّ
جنوب ايطاليا ،ثم أرسل قوات رومانية لعقد معاهدة مع سكان اجلزيرة القدماء( ،السيكول) الذين
يكرهون اليونان يف دخول رساقوسة ،ومل يسيطروا عىل املدينة إلاّ بعد حصار دام سنتني ،إذ قام

املقدوين
الرومان مذبحة رهيبة ،وهنبوا املدينة ،ويف اليونان حقق الرومان نرصا كبري ًا عىل فليب
ّ
حليف هانيبال (احلرب املقدونية أألوىل) ،إذ عقد صلح مع رومان عام  205ق.م ،كانت رشوط

السلم مايأيت :

1 .1عىل قرطاج أن تتخىل عن أسبانيا .

2 .2ختفيض سفن أسطوهلا إىل عرشين سفينة

دفع غرامة بحرية مقدارها  10000أالف وزنة من الفضة عىل أقساط ملدة مخسني سنة ،تسلم

قرطاج مجيع سفنها ومثيلتها .

أي حرب يف أفريقيا أو خارجها إلاّ بموافقة روما.
3 .3أن تلتزم قرطاجة بعدم خوض ّ

4 .4أن جتع قرطاجة مجيع ما حصلت عليها من أرايض كانت خاضعة إىل ماسينيسا ملك نوميديا
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الفينيقيالروماين
الرصاع
ّ
ّ

البحوث املحكمة

(اجلزائر احلالية) (.)94

ثم أصبحت روما سيدة احلوض الغريب للبحر املتوسط بال منازع ،وأطلق لقب
5 .5ومن َّ
(اإلفريقي) عىل سيبيو الذي أصبح القائد األول يف روما (.)95
ّ

* *نتائج احلرب اليونانية الثانية عىل روما  -وقرطاجة.

لقد سعت روما إىل تنظيم املمتلكات التي حصلت عليه بعد احلرب ،لذلك سعت إىل تقسيم

األقاليم اجلديدة ،وإعادة تنظيمها.

1 .1عدَّ ت صقلية إقلي ًام ،وعينت بريتور ( praetorقائد ًاعسكري ًا) ،ويف الوقت نفسه عينت
قاضي ًا إلدارة شؤوهنا اإلدار ّية

2 .2رسدينا وكورسيكا ،إذ وضعتهام حتت السيطرة الرومانية املبارش .

3 .3أسبانيا  -قسمت عىل منطقتني :األوىل  -أسبانيا الدانية (القريبة) ،إذ كانت روما تعني
سنوي ًا (برتيور) عليها ،وأسبانيا القاصية ،ومن هؤالء احلكام كان بورسسيوس كاتو
 porcius catoوسمبودنيوس كراكوس ،إذ متكنت روما عام  188ق.م من ضامن طريق
بري ما بني ايطاليا واسبانيا عرب األجزاء اجلنوبية من بالد الفال ،عن طريق عقد اتفاقيات
صداقة مع املدن اإلفريقية القديمة ،ثم بعد ذلك حتولت بالد الغال (فرنسا احلالية) ،أي

مقاطعة رومانية (.)96

أما قرطاجة بعد احلرب أليونانية الثانية؛ فسيطرت مجاعة من الطبقة أالرستقراطية ،يتزعمهم

هانيبال عىل حكم قرطاجة ،وسعت يف سياستها حفظ السالم مع الرومان من جهة ،وإنعاش
القرطاجي من جهة أخرى ،لذلك نجح هؤالء يف غضون مدة زمنية من استعادة قرطاجة
أالقتصاد
ّ

جتاري يف غرب البحر املتوسط ،ألمر الذي مكنها بعد ثالث سنوات أن تعرض عىل
كأكرب مركز
ّ

روما أن تعطي التعويضات الباقية مجيعها ،بل قدمت تربع ًا بكمية كبرية من الفضة إيل روما

()97

االقتصادي ،إذ متكنت
\ولكن هذا العمل زاد من خشية روما من إعادة قرطاجة مركزها
ّ

السيايس لذلك أخذت تتحني الفرص من أجل إدخاهلا يف حرب ثالثة ،وقد
من إعادة مركزها
ّ

استخدمت ماسينيسا ملك حليف روما من أجل جر قرطاج إىل احلرب ،وبالفعل متكن ماسينيسا

من السيطرة عىل بعض أرايض قرطاجة فطلبت قرطاج من روما التدخل يف هذا املجال ،فبعث
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السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

الروماين وفد ًا للتحكيم ،وكان الوفد بقيادة (كاتو) املعروف بحقدة عىل قرطاجة،
جملس الشيوخ
ّ
فقدم الوفد تقريره ،وذلك بتنازل قرطاجة عن طرابلس ملاسينيسا ،ودفع تعويضات له ،ممّ ا أثار هذا

العمل حفيظة اجلمهور
القرطاجي (.)98
ّ

استمرت ماسينيسا بالتدخل يف شؤون قرطاجة الداخلية ،إذ أعتىل احلكم يف قرطاجة احلزب

الديمقراطي الذي أبعد عدد ًا من األعضاء الذين كانوا يسعون إىل عقد صلح مع ماسينيسا ،فتدخل
ّ

األخري يف إعادهتم ،ممّ ا اضطرت قرطاجة إىل إرسال جيش غري منظم ملواجهة ماسينيسا ،وكانت

نتيجتها اندحار قرطاجة عام 150ق.م ،ممّ ا أثار هذا العمل حقيقة روما ،إذ َّ
أن قرطاجة بعملها هذا
أخلت ببنود الصلح لعام ( 201ق م) ،وهو دخوهلا احلرب دون مشاورة روما ،ممّ ا أدى إىل خرق

بنود املعاهدة (.)99

األصيل بـ 500.000
كان االحياء من القرطاجيني مخس األلف من السكان ،إذ يقدر عددهم
ّ

ألف نسمة ،وأخذ هؤالء األحياء الرقيق ،ثم أحرقت املدينة بأرسها ،وأعمل عىل حراث ارضها،
ديني رهيب عىل ٍّ
كل من حيدث نفسه بأن يعيد بناءها (.)100
وانزال اللعنات يف حفل ّ

السلوقي ولكن األخري
أما هانيبال ،فقد هرب إىل أسيا الصغرى ،والتجأ لدى امللك أنطيوفوس
ّ

عندما عقد الصلح مع روما ،كان أحد الرشوط تسليم هانيبال ،وقد تم القبض عىل هانيبال يف مدينة
بيثينيا من ملكها ،فأرسله إىل روما ،ولكن هانيبال كان حيمل معه منذ أمد طويل خاتم السم الالزم

له ،و قىض عىل نفسه عام  183ق.م ،سقطت قرطاجة سنة 146ق.م ،وحول إقليمها إىل والية
جديدة ،سميت باسم (والية أفريقيا) ،وأصبحت أوتيكا مقر حاكم الوالية(.)101

* *احلروب البونية الثالثة ( 146 - 149ق.م ).

منذ هزيمتهم يف معركة زاما الكربى ،راح القرطاجيون يعملون بجهد واجتهاد ال ستعادة

التجاري ،وازدهرت احلياه فيها،
سلطاهتم ،ومل يمض نصف قرن حتى بدات املدينة تستعيد جمدها
ّ
وأصبحت هتدد بالفعل املصالح الرومانية(.)102

السلوقي انطيوخوس
َّفر هانيبال سنة 195ق.م إىل مدينة صور يف سورية ،وحاول حتريض امللك
ّ

الثالث (187 -223ق.م) عىل حماربة روما ،لكنه مل يفلح ،ثم َّفر إىل جزيرة كريت ،ومنها إىل ملك
بيثينا يف آسيا الصغرى ،حيث استمر يف تشجيعه عىل لتسلح ومناهضة سياسة روما وحلفائها،
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الفينيقيالروماين
الرصاع
ّ
ّ

البحوث املحكمة

وساعده يف االنتصار عىل عدوه ملك برغام ،ثم ذهب اىل ارمينيا ،ومن هناك اخذ يراسل أعداء

روما لتحريضهم ضدها ،وعندما شعر َّ
بأن ملك بيتينيا ينوي تسليمه إىل روما سنة182ق.م ،جترع

السم قائالً(( :بانني انقذ روما من خماوفها مني بمويت)) (.)103

بعد ذلك متكنت قرطاجة من أن تبني نفسها بعد هزيمتها العسكرية ،وأن تستعيد نشاطها

واالقتصادي ،فخيش الرومان من ذلك التنامي الرسيع ،ولذلك راقبوها مراقبة حثيثة،
البحري
ّ
ّ

واغروا حليفهم مزينيسا بالنيل منها ،واالستيالء عىل اراضيها بحجة أنهَّ ا من ممتلكات أبيه الذي كان

يطمع بتكوين دولة قوية ،وأن متتد ممتلكاته ،لتشمل قرطاجة ايض ًا ،والتي كانت حتت نري معاهدة
أي حرب التريض الرومان ،ويف ِّ
كل حترش عىل أراضيها من
 201ق.م ،والقاضية بعدم شن ِّ

جانب مزينيسا كان الرومان يقفون إىل جانبه إلاّ َّ
أن تلك السياسة تغريت بعد انتهاء حروب روما يف

مقدونيا ،والتي اخذت توازن بني اجلانبني .

()104

أما قرطاجة وبعد تلك السياسة الرومانية ،فقد كانت قد اخذت تسلح نفسها رسا ًملواجهة

أي خطر هيدد كياهنا إلاّ َّ
أن تلك الرسية قد انتهت بوصول األحزاب الشعبية إىل السلطة ،ومحاسة
ِّ

قيادات تلك االحزاب دفعها اىل التسلح علنا ،وخمالفة اتفاقية 201ق.م ،أثناء ذلك االثناء حصلت

الثورات االسبانية ضد الرومان ،والتي هادنت بدوره مزينيسا ،فعاد اىل مهامجة قرطاجة ،فاشتكت
هذه إىل روما التي ارسلت بعثة من جملس الشيوخ برئاسة كاتون ،الذي كان من أشد أعداء قرطاجة،

الذين يسعون إىل تدمريها ،ولذا جاء حكمه لصالح مزينيسا ،فاعرتض القرطاجيون عىل حكمه،

وحينام عاد اىل روما يقال إنَّه كان حيمل يف ذيل ثوبه تين ًا افريقي ًا ،ألقاه أمام جملس الشيوخ ،فاعجبوا
به ،فصاح هبم أن األرض التي تنبت مثل هذه الثامر ال تبعد عن روما اكثر من ثالثة أيام ،وكان

الروماين برأيه ،فقرروا هدم قرطاجة
يدعو دائ ًامإلىل هدم قرطاجة ،ومتكن من اقناع جملس الشيوخ
ّ
وازالتها من الوجود واخذوا يتحينون الفرص لفعل ذلك ،وقد اتيحت هلم هذه الفرصة عندما

اجلزائري مزينيسا ،وأراد أن يقطف ثامر
قامت قرطاجة بالدفاع عن نفسها امام هجامت امللك
ّ
انتصاره ،فقررت روما التحرك ،فجهزت محلة كبرية الحتالل قرطاجة وتدمريها ،وقد حاولت

قرطاجة عبثا ثني روما عن عزمها بالتنازل هلا عن أراضيها ،واعدام من يعادهيا ،ولكن روما قررت
تدمريها،فلم يبق أمام قرطاجة سوى الدفاع عن نفسها ،وأخذت تستعد لذلك (.)105
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السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

حارص الرومان قرطاجة مدة ثالث سنوات ( 146-149ق.م) ،واخري ًا متكن الرومان من

دخوهلا ،وقد أمر القنصل سيبيون اميليان باحراقها ،فتهاوت بيوهتا عىل رؤوس ساكنيها ،واستمرت
عملية االحراق والقتل والتدمري مدة ستة أيام ،ويف اليوم السابع استسلم حوايل  50الف مواطن

الشعبي هاسدروبال الذي كان يدافع
قرطاجي ،حورصوا يف تلة بريسا أحد تالل قرطاجة ،اما القائد
ّ
ّ

عنها ،فقد حتصن يف معبد اشمون ،هو وأهله ،وقسم من جنده إىل أن وصل إليهم اجلنود الرومان،

فقتل هاسدروبال ،ثم قامت زوجته بقتل أوالدها ،ثم ألقت بنفسها يف النار حتى ال تستسلم
للرومان ،ويشري مؤرخو الرومان إىل َّ
أن هاسدروبال قد استسلم للقائد سيبيون الذي عرضه أمام

اجلنود القرطاجيني ،وبينهم امراته وابناؤه ،فلعنته زوجته قبل ان متوت ،واشعلت النار يف املعبد،
وصاحت بسيبيون «إياك أن تنسى جمازاة هذا اجلبان اخلائن لوطنه وإهلته وزوجته واوالده»،ثم قتلت

ولدهيا ،وألقت نفسها يف النار»(.)106

السيايس
وبذلك انتهت املدينة الفينيقية التي ظهرت يف شامل افريقيا كقوى كربى عىل الصعيد
ّ
جتاري عن
واالقتصادي بقسوة مل يسبق هلا مثيل عىل يد روما ،من أجإلابعاد منافس
والعسكري
ّ
ّ
ّ
طريقها ،ولتصبح سيدة بال منازع عىل حوض البحر املتوسط .

العدد الرابع /ج -1ال�سنة الثانية2016 -م

463

				
الفينيقيالروماين
الرصاع
ّ
ّ
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اخلامتة
قرطاجة مدينة فينيقية انشأها املالحون الفينيقيون التجار عىل ساحل تونس يف القرن التاسع قبل

امليالد ،وظلت قرطاجة مدينة صغرية ضعيفة قليلة السكان إىل ْ
أن بدأت رصاع ًا مع املدن اليونانية

التجاري يف الغرب ،ومع القبائل االيطالية الذين حاولوا منع
التي كانت قد بدأت عملية توسعها
ّ

الفينيقيني من التجارة مع صقلية وشواطئ ايطاليا اجلنوبية ،األمر الذي دفع قرطاجة يف القرن
السادس قبل امليالد اىل التحالف مع االتروسكان عىل طرد اليونانيني من جزيرة صقلية ،والقضاء

يب من البحر املتوسط ،فكانت احلروب البونية األوىل والثانية بني املدن
عىل القرصنة يف النصف الغر ّ

اليونانية وقرطاجة.

كانت العالقات بني روما وقرطاجة يف القرنني الرابع ،وبداية الثالث قبل امليالد عالقات ود،

وحتالف ،حيث فرضت الظروف التارخيية عىل اجلانبني التقرب من بعضهام ملقاتلة اعهدائهام ،إلاّ

َّ
أن زوال األخطار التي كانت هتدد الطرفني دفعهام اىل التفرغ إىل مشاريعهام التوسعية ،ممّ ا قادمها إىل

االصطدام بحرب رضوس كان الُ بدَّ أن تنتهي بانتصار احدامها ،وإزالة األخرى من الوجود ،وكان

هذا مصري قرطاجة .

جتاري ،ثم أخذ أبعاد ًا عسكرية وكان أول احتكاك بني
القرطاجي كرصاع
الروماين
بدأ الرصاع
ّ
ّ
ّ

الطرفني عندما احتل الرومان جزيرة صقلية عام  264ق.م وعدَّ القرطاجيون هذا الغزو مساس ًا

مبارش ًا بمصاحلهم االقتصادية والسياسية ،وهذه الواقعة كانت البداية األوىل للحرب بني الرومان
والقرطاجيني التي استمرت إىل عام  241ق.م.

ويف احلروب البونية خاض الطرفان سلسلة من املعارك الربية والبحرية ،حسم بعضها ،وبقي

اآلخر دون نتائج حاسمة ،ولكن كان غالبية حسم املعارك للرومان والسيام املعارك الربية؛ أما
املعارك البحرية فكانت نتائجها غالب ًا للقرطاجيني ،حيث كانت معظم قواهتم بحرية بخالف

الرومان الذين كانت قواهتم برية.

464

تم بحمد اهلل ...

السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

البحر االبي�ض املتو�سط
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الهوام�ش

1 .1هذا االسم حتريف لالسم الفينيقي للمدينة وهو «قرط حداشت» وقد حرفه االغريق اىل
«كارتاجا» والرومان اىل «كارثاجو» والعرب اىل قرطاج او قرطاجة انظر :سيد امحد عىل
النارصي ،تاريخ وحضارة الرومان( ،القاهرة :دار النهضة العربية ،)1982 ،ص .135

 2 .2املصدر نفسه ،ص135

3 .3خلد لنا فرجيل يف االنياده اسم قرطاجة عندما ذكر قصة عالقة البطل اينياس مع ملكة
قرطاجة ديدو اما التاريخ التقليدي لتاسيس قرطاجة فهو عام  814ق.م وهو تاريخ يفضله

االثاريون االن .

4 .4خاصة بعد اضمحالل صور حتت توسع االمرباطورية االشورية .انظر  :امحد مالك الفتيان،

دراسات يف التارخ القديم ( ،بغداد :منشورات مكتبة عادل )2011،ص ص ( )191-183

5 .5النارصي ،تاريخ وحضارة الرومان ،ص 136

6 .6هاريف بورتر ،موسوعة خمترص التاريخ القديم( ،القاهرة :مكتبة مدبويل1991 ،م)،ص100؛
فرانسوا دوكريه ،قرطاجة او امرباطورية البحر ،ترمجة:عز الدين امحد عزو( ،دمشق1967،م)،

ص56؛ النارصي ،تاريخ الرومان ،ص.133

7 .7دياكوف ،ف ،و كوفاليف ،س ،احلضارات القديمة ،ترمجة  :نسيم واكيم اليازجي ،ط،3
(سورية  :دار عالء الدين2009 ،م) ،ج ،1ص169؛ امحد فخري ،دراسات يف تاريخ الرشق
القديم( ،القاهرة ،د.ت) ،ص.109-108

8 .8ابو املحاسن عصفور ،معامل حضارات الرشق االدنى القديم ( ،القاهرة ،د.ت) ،ص،41
. 66-63

9 .9نق ً
ال عن  :دوكريه ،فرانسوا ،قرطاجة احلضارة والتاريخ ( ،د.م ،دار طالس1994 ،م)،
ص.48

1010دوكريه ،قرطاجة او ملكة البحر ،ص 48؛ النارصي ،تاريخ الرومان ،ص. 134

1111جيمس هنري برستد ،العصور القديمة ،ترمجة  :داود قربان( ،بريوت 1926 :م) ،ص.368

466

السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

1212سيسيليا  :من اكرب اجلزر التابعة اليطاليا والعرب يسموهنا صقلية ،وسيسيليا عىل شكل مثلث
تقريب ًا مساحتها نحو (  )10000ميل مربع اهم مدهنا مسانا ورسقوسا  .بورتر ،موسوعة،

ص.379

1313املصدر نفسه ،ص.106-105

1414عبد اللطيف امحد عيل ،حمارضات يف تاريخ الرشق االدنى القديم ( ،بريوت :مطبعة كريدية،
د.ت) ،ص. 148

1515تاريخ هريودوتس ،ترمجه من الفرنسية :حبيب افندي( ،بريوت :مطبعة القديس جاورجيوس،
1887-1886م) ،الكتاب الرابع ،فقرة .196

1616عكاشة واخرون ،اليونان والرومان ،ص.168

1717للتفصيل عن تلك الرحلة ينظر :مازيل ،جان ،تاريخ احلضارة الفينيقية الكنعانية ،ترمجة  :ربا
اخلش( ،سورية  :دار احلوار للنرش والتوزيع1998 ،م) ،ص.208-203

1818دوكريه ،قرطاجة او ملكة البحر ،ص 127؛ مازيل ،املصدر نفسه ،ص187

1919مازيل ،تاريخ احلضارة الفينيقية ،ص187؛ زايد ،عبد احلميد ،الرشق اخلالد ( ،مرص :
د.ت) ،ص329

2020دوكريه ،قرطاجة او ملكة البحر ،ص.126
2121برستد ،العصور القديمة ،ص368

2222ميثم عبد الكاظم جواد النوري ،قرطاجة ودورها السيايس حتى االحتالل الروماين146ق.م،
( جملة دراسات التاريخ واالثار) ،العدد ،27بغداد ،2011 ،ص.360

2323دوكريه ،قرطاجة او ملكة البحر ،ص 84؛ مادلني هورس ميادان ،تاريخ قرطاج ،ط،1
تعريب :ابراهيم بالش( ،بريوت :منشورات عويدات )1981 ،ص . 50

2424برستد ،العصور القديمة ،ص 368؛ عكاشة واخرون ،اليونان والرومان ،ص.168
2525دوكريه ،قرطاجة او ملكة البحر ،ص. 87

2626نق ً
ال عن  :دوكريه ،قرطاجة احلضارة والتاريخ ،ص.72-71

2727النوري ،قرطاجة ودورها السيايس حتى االحتالل الروماين146ق.م ،ص.360
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ّ

البحوث املحكمة

2828عيل ،حمارضات ،ص.118

2929الفوكيون  :سكان مدينة فوكا اليونانية وهي اجلارة االيونية ملدينة كيمي او كومي املستعمرة
التجارية التي تقع عىل الرأس الغريب من خليج نابويل بايطاليا وبواسطة هذه املدينة  -أي

كومي  -دخلت االلفباء اىل اواسط اسيا  .اندرو روبرت برن ،تاريخ اليونان ،ترمجة :حممد
توفيق حسني( ،بغداد :مطبعة جامعة بغداد1989 ،م) ،ص. 119 ،89

3030عصفور ،املدن الفينيقية ( ،االسكندرية ،د.ت) ص 72؛ برن ،املصدر نفسه ،ص121
3131بورتر ،موسوعة ،ص 106؛ عصفور ،املصدر نفسه ،ص. 72

3232كان االتروسكيون حيتلون جزء ًا من ايطاليا قبل جميء الرومان اليها وكانوا يعتقدون ان
اجدادهم عاشوا يف ليديا غرب اسيا الصغرى واهنم هاجروا اىل ايطاليا حتت وطاة جماعة

اجتاحت وطنهم االصيل وقد استوطن االتروسكيون سهل اتروريا الواقع شامل سهل
التيوم عىل الساحل الغريب لشبه اجلزيرة بني وادي هنر البو وهنر التيرب واقاموا فيه حضارة من

ابرز حضارات العصور القديمة اذ بنوا املدن وعمروها وبلغ عدد مدهنم اثنتي عرشة مدينة

اقامت فيام بينها احتاد له جملس شعبي كبري يعقد مرة كل سنة يف احدى االماكن املقدسة.
النارصي ، ،تاريخ الرومان ،ص 57-56؛ عبو ،عادل نجم و حممد ،عبد املنعم رشاد ،اليونان
والرومان دراسة يف التاريخ واحلضارة  (،جامعة املوصل  :وزارة التعليم العايل1993 ،م)،

ص.251-249

3333بورتر ،موسوعة ،ص.106

3434برن ،تاريخ اليونان ،ص. 121

3535رسدينيا  :جزيرة رسدينيا اكرب من سيسيليا ومساحتها نحو ( )11000ميل مربع وهيئتها
مستطيلة  .بورتر ،موسوعة ،ص. 379

3636عيل ،حمارضات ،ص. 119

3737النارصي ،تاريخ الرومان ،ص 56؛ عصفور ،املدن الفينيقية ،ص. 73

3838عصفور ،املصدر نفسه ،ص 73؛ نصحي ،ابراهيم ،تاريخ الرومان منذ اقدم العصور حتى
عام 133ق.م( ،بريوت  :دار النجاح1971 ،م) ،ج ،1ص.57

468

السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

3939نصحي ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.253

4040رساقوسة  :مدينة بناها سنة 727ق.م مهاجري اليونان ( كورنتوس ) بزعامة أرخياس عىل
اجلانب الرشقي من سيسيليا ( بورتر ،موسوعة ،ص). 224

4141هريودوتس ،تاريخ ،الكتاب السابع ،الفقرتني  166 ،165؛ عيل ،حمارضات ،ص.121
4242دوكريه ،قرطاجة احلضارة والتاريخ ،ص .63ميادان ،تاريخ قرطاج ،ص .59

4343عيل ،حمارضات ،ص121؛ دوكريه ،قرطاجة او ملكة البحر ،ص127؛ مازيل ،تاريخ
احلضارة الفينيقية ،ص.187 ،141

4444سيجيستة :او اجييستا من املدن الواقعة عىل الشاطئ اجلنويب الغريب جلزيرة سيسيليا(بورتر،
موسوعة ،ص.)379

4545املصدر نفسه ،ص.107

4646ابراهيم رزاق اهلل ايوب ،التاريخ الروماين( ،بريوت :الرشكة العاملية للكتاب)1996 ،
ص 22

4747عادل نجم عبو و عبد املنعم رشاد حممد ،اليونان والرومان دراسة يف التاريخ واحلضارة،
(املوصل  :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،)1993 ،ص 14

4848ايوب ،التاريخ الروماين ،ص19

4949ايوب ،التاريخ الروماين ،ص20

5050ابو اليرس فرح ،الرشق االدنى يف العرصين اهللنستي والروماين ،ط ( ،1القاهره :عني
الدراسات والبحوث االنسانية واالجتامعية ) 2002 ،ص.209

5151عيل عكاشة واخرون ،اليونان والرومان ،ط ( ،1دمشق :دار االمل للتوزيع والنرش،)1991 ،
ص 149

5252نورمان ف .كانتور ،التاريخ الوسيط قصة حضارة البداية والنهاية ،تعريب ومراجعة :قاسم
عبده قاسم ،ط ( ،5القاهره :عني الدراسات والبحوث االنسانية واالجتامعية) 1997 ،

ج ،1ص .23

5353رونالد وويل ،حضارة روما ،تعريب :فاروق فريد و مجيل يوقيم الذهبي ،مراجعة :ماهر صقر
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خفاجة( ،دمشق  :االدارة العامة بوزارة التعليم العايل ،د.ت) ،ص .22

5454طروادة  :تقع يف إقليم ميسيا ( )Mysiaشامل غرب أسيا الصغرى عند مدخل مضيق
الدردنيل ،يعود زمن تأسيسها إىل القرن السادس عرش قبل امليالد ،وقد جعل منها موقعها
املتحكم باملمرات البحرية التجارية املنافس األول لتجارة اإلغريق ( األخيني ) عرب

بحر مرمره بل عائق ًا حال دون وصوهلم إليه ،كام أهنا سيطرت عىل الطريق الربي املؤدي
إىل السهول املجاورة لشواطئ البحر األسود الغنية باحلبوب فكانت تفرض املكوس عىل
التجارة املارة بأرضها ،ولكي يتخلص من ذلك املوقف االستغاليل ألرزاقهم التجارية دخلوا

يف حرب معها استمرت عرش سنوات(  1250 -1260ق.م ) انتهت بتدمريها وختريبها .

انظر  :سيد امحد عيل النارصي ،االغريق تارخيهم وحضارهتم من كريت حتى قيام امرباطورية
االسكندر االكرب ،ط ،2القاهرة :دار النهضة العربية ،د.ت ) ،ص.68

5555نجيب ابراهيم طراد ،تاريخ الرومان ،تقديم  :حممد زينوهم حممد اعزب ( ،اجليزه  :مكتبة
ومطبعة الغد ،) 1998 ،ص ص (.)25-23

5656املصدر نفسة ،ص ص ( . )26-25

5757االتروسكيون وهم من شعوب البحر التي مل يعرف أصلها إال إن املتفق عليه إن االتروسكيون
ليسوا من عائلة الشعوب اهلندية األوربية ،وقسم من املؤرخني يرجح إن االتروسكيون من

القبائل االيطالية إال إن الرأي األرجح والصحيح هو إن االتروسكيون من مناطق غرب أسيا
وهذا ما أشارت إليه الوثائق املرصية من القرن الثالث عرش قبل امليالد حيث تذكر الوثائق

ما قاموا به من غارات بحرية عىل الشواطئ املرصية عندما كانوا يغادرون منطقتهم يف أسيا
الصغرى للبحث عن موطن جديد يف ايطاليا وفعال تم ذلك يف حدود (1000ق.م ) عندما

استولوا عىل أجزاء من شبه اجلزيرة االيطالية ،فحاربوا القبائل اهلندية األوربية وأزاحوهم
مستولني عىل السواحل الغربية لشبه اجلزيرة االيطالية حمددين مناطق سكناهم يف منطقة
(نابويل) إىل جزيرة جنوه ومناطق وادي البو عبو و حممد ،اليونان والرومان دراسة يف التاريخ

واحلضارة ،ص ص (.)252-249

5858عكاشة واخرون ،اليونان والرومان ،ص.169
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السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

5959سامي سعيد األمحد ،تأريخ الرومان (بغداد :مطبعة التعليم العايل ،)1988 ،ص.4-3
6060عبو و حممد ،اليونان والرومان دراسة يف التاريخ واحلضارة ،ص.248

6161ف دياكوف و س كوفاليف ،احلضارات القديمة ،ج ،2ص.466-465

6262نور الدين حاطوم ،واخرون ،موجز تأريخ احلضارات( ،دمشق :دار الكتب للنرش،)1964 ،
ج ،1ص.498-494

6363برتي ،أ ،مدخل إىل تأريخ الرومان وأدهبم وأثارهم ،ص.23-22

6464سميت (قرت حدشت) (القرية احلديث التي تأسست يف تونس) هناك مستعمرة فينيقية
أخرى وهي قرطاجنة ( ) Carthage) (Carthegenaالتي تعرف حلد األن هبذا األسم
يف أسبانية ،لذا جيب عدم اخللط فيها .أنظر  .طه باقر ،مقدمة يف تأريخ احلضارات القديمة،
(بغداد :رشكة التجارة والطباعة املحدودة ،)1956 ،ج ،2ص.254-252

6565هـ جـ ويلز ،معامل التأريخ اإلنسانية ،ترمجة عبدالعزيز توفيق جاويد ،ط(3القاهرة ،مطبعة
جلنة التأليف والرتمجة والنرش )  ،1969م ،2ص.531

6666باقر ،مقدمة يف تأريخ احلضارات القديمة ،ج ،2ص.252

6767دياكوف ،كوفاليف ،احلضارات القديمة ،ج ،2ص.492

6868عصفور ،ابو املحاسن ،املدن الفينيقية ( بريوت ،دار النهضة العربية ) ،1981ص86

6969دل وايرل ديورانت ،قصة احلضارة ،ترمجة حممد بدران (بريوت:دار اجليل ،)1988،ج،1
م ،3ص.94-93

7070مدينة إغريقية ،أسست يف حوايل 733ق.م عىل الساحل الرشقي لصقيلة ،وقد منحها
حجمها وأمهيتها دور الزعامة للمدن اإلغريقية يف صقيلة ولعبت دورا مهام يف الرصاع مع

روما وقرطاجه وأصبحت عاصمة صقيلة الرومانية يف القرن الثالث ق.م أنظر :كلني دانيال:

موسوعة اآلثار ،ترمجة ليون يوسف( ،بغداد :دار املأمون للرتمجة والنرش ،) 1990 ،ج،2

ص348

7171اإلقليم الواقع عىل الساحل الغريب لشبة جزيرة البلقان .أنظر:عبو و حممد،الرومان واليونان،
ص.277
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الفينيقيالروماين
الرصاع
ّ
ّ

البحوث املحكمة

7272برتي ،أ  :املدخل اىل تأريخ الرومان وأدهبم وأثارهم ،ص 23
7373ويلز هـ .جـ :معامل التأريخ األنسانية ،ج ،2ص.553
7474األمحد ،تأريخ الرومان ،ص.62

7575برتي ،أ  :مدخل اىل تأريخ الرومان وأدهبم وأثرهم ،ص24

7676األمحد ،تأريخ الرومان ،ص.62

7777برتي ،ا ،مدخل اىل تاريخ الرومان ،ص. 24

7878حاطوم ،وآخرون ،موجز تاريخ احلضارات ،ج ،1ص.499

7979تتضمن قسم من يوغسالفيا وألبانيا احلالية ،إذ تشمل بلغراد احلالية والتي تتضمن احد أقسام
الدولة البيزنطية فيام بعد إي احد من األقسام اإلدارية التي قسمها دقليديانوس (305-284
ق م) كانت عاصمتها سارميوم.انظر ،-سعد عبد الفتاح عاشور ،أوربا يف العصور الوسطى

(القاهره  :دار النرش للطباعة ،)1972 ،ج ،1ص.37

8080ويلز ،معامل تاريخ اإلنسانية ،م ،2ص.539-538
8181األمحد ،تاريخ الرومان ،ص. 63

8282ويلز ،معامل تاريخ اإلنسانية ،م  ،2ص.539

8383دياكوف ،كوفاليف  :احلضارات القديمة ،ج ،2ص.496
8484عبو ،حممد ،اليونان والرومان ،ص.281

8585برتي ،مدخل إىل تأريخ الرومان وأدهبم وأثارهم ،ص.25
8686عبو ،حممد ،اليونان والرومان ،ص.282

8787ويلز ،معامل تاريخ اإلنسانية ،م ،2ص.544

8888برتي .أ  .مدخل اىل التأريخ الرومان ،ص.26

8989دياكوف ،ف ،كوفاليف ،س  :احلضارات القديمة ،م ،2ص.500
9090وويل ،حضارة روما ،ص. 70-68

9191دياكوف ،كوفاليف ،احلضارات القديمة ،ج ،2ص.51

9292بورتر ،موسوعة خمترص التاريخ القديم ،،ص427-426
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السلامين
د.ليث خليل خلف
ّ

9393برتي ،أ ،مدخل إىل اليونان والرومان ،ص29

9494السعدي ،حضارة الرومان منذ نشأهتا وحتى هناية القرن األول امليالدي (القاهرة ،مطبوعات
الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية  ،)1998،ص.94

9595ويلز ،هـ  .جـ  :معامل التأريخ اإلنسانية ،م ،2ص.546
9696برتي ،أ :مدخل إىل تأريخ الرومان ،ص .30

9797عبو و حممد ،اليونان والرومان ،ص .288 -287

9898دياكوف ،كوفاليف :احلضارات القديمة ،ج ،1ص503
9999وويل ،حضارة روما ،ص72- 71

10100ويلز ،هـ ،جـ ،معامل التأريخ اإلنسانية ،م ،2ص557-556

10101عصفور ،املدن الفينيقية ،ص92 -91

10102النارصي ،تاريخ وحضارة الرومان ،ص 136

10103دوكريه ،قرطاجة او ملكة البحر ،ص215

10104النوري ،قرطاجة ودورها السيايس حتى االحتالل الروماين146ق.م ،ص.388

10105دوكريه ،املصدر نفسه ،ص 218؛ عبد احلق ،روما والرشق الروماين ،ص. 215

10106عكاشة واخرون ،اليونان والرومان ،ص181-180؛ نصحي ،تاريخ الررومان ،ج،1
ص340-339
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