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امللخص:
تهضف هظه الضعاؾت بلى ٖغى مىظؼ للخغب الغوماهُت-اللغَاظُت الشاهُت ؤو ما انُلح ٖلُه
مً َغف اإلااعزحن بالخغب البىهُت الشاهُت التي اهتهذ بمٗغهت ػاما الفانلت 202ق.م والتي
جمسٌ ٖنها هؼٍمت كغَاظت.ؤٖلب هؼٍمت ػاما جىكُ٘ اجفاكُت بحن عوما وكغَاظت جمشلذ في
مٗاهضة ػاما  202ق.م والتي وان لها اوٗياؾاث ٖلى الجاهبحن زانت الُغف اللغَاجي ،بدُض
ؤن هظه اإلاٗاهضة واهذ البضاًت لتراظ٘ كىتها صولُا واكلُمُا فخدُُمها نهائُا ٖام  241ق.م.
الكلماث الدالت:
كغَاظت  ،عوما  ،جِخىؽ لُفُىؽ  ،بىلُبُىؽ  ،هىمُضًا  ،ػاما  ،ماؾِىِؿا  ،خىبٗل.
Abstract:
This study aims to present a summary of the Second Roman-Carthaginian war, or
what was called the Second punic war, which ended by the battle of Zama, which
resulted in the defeat of Carthage.
Zama’s defeat was followed by the signing of an agreement between Rome and
Carthage, which was the Treaty of Zama 201 BC, which had repercussions on both
sides, especially Carthage so that this treaty was the beginning of the decline of its
internationally and regionally power , and then finally destroyed in 146 BC.
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Ethics , Virtues, Politics , Governance, Evil Natures
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ٌٗخبر خهاع خىبٗل إلاضًىت ؾاٚىخىم وجدُُمها ٖام  222ق.م باؾباهُا الؿبب اإلاباقغ
إلٖالن عوما الخغب الشاهُت يض كغَاظت ،والتي ؤقٗلذ في زالر ظبهاث (بًُالُا ،اؾباهُا،
قماٌ بفغٍلُا) َىٌ مضة ؾخت ٖكغ ؾىت واهتهذ بمٗغهت ػاما وانهؼام كغَاظت.
ُ
ؤعٚمذ كغَاظت اإلانهؼمت ٖلىخىكُ٘ مٗاهضة ػاما  202ق.م التي كُضتها ؾُاؾُا وٖؿىغٍا
واكخهاصًا ،فياهذ بظلً البضاًت لتراظ٘ اللىة الاكخهاصًت والٗؿىغٍت للغَاظت وهى ما صف٘
بغومابلى الخحجج بإن ٚغٍمتها كغَاظت كض هلًذ ؤخض بىىص اإلاٗاهضةؾىت 243ق م ،فإٖلىذ
ٖليها الخغب الشالشت التي هخج ٖهىا جدُُم كغَاظت نهائُا ٖام  241ق.م.لىً ؤلاقياٌ الظي
جداوٌ هظه الضعاؾت الاظابت ٖلُه فهى4هُف ؾاهمذ مٗاهضة ػاما في جدُُم كغَاظت نهائُا
ٖام  241ق.م؟
 -0الحرب الروماهيت-القرطاجيت الثاهيت  919-908ق.م(اسبابها و أهم حيثياتها):
باهتهاء الخغب البىهُلُت ألاولى ٖام  241ق.م وزؿاعة كغَاظت لهللُت وؾغصًيُا
ووىعؾُيا وظهذ هظه ألازحرة ؤهٓاعها باججاه اؾباهُا الؾخٗاصة كىتها ،وجضاوٌ ٖلى الؿلُت
اللغَاظُت هىان ول مً هامُلياع زم نهغه هؿضعوبٗل وؤزحرا خىبٗل ابً هامُلياع الظي
ؾُيىن َغفا فاٖال في الخغب الشاهُت.إلاا اٖخلى خىبٗل كُاصة الجِل في اؾباهُا ٖام  222ق.م
ؤنبذ ًخدحن الفغنت اإلاىاؾبت لالهلًاى ٖلى عوما وبجمام مكغوٕ والضه ،وجم له طلً بٗض
مدانغجه مضًىت (ؾاٚىهخت)1وجضمحرها ٖام  222ق.م ،2ووان هظا الؿبب اإلاباقغ إلٖالن عوما
الخغب يض كغَاظت بضاعي خماًت خلفائها في ؾاٚىهخت .3وخؿب مٗاهضة (ؤلاًبحرو)4فةن هظا
ؤلاصٖاء وان باَال زانت وؤن اإلاضًىت جل٘ ظىىب نهغ ؤلاًبحرو وال خم للغومان فيها ،فيان بظلً
الخغب بٗض ؾالم صام ازىان وٖكغون ٖاما.
إلاا ؤجم خىبٗل اؾخٗضاصاجه الٗؿىغٍت واللىظِؿدُت كغع مهاظمت عوما بغا ،فاظخاػ نهغ
ؤلاًبحرو ٖلى عؤؽ ظِل كىامه حؿٗىن ؤلف ( )30.000مكاة و ازىا ٖكغ ؤلف ( (22000فاعؽ
وؾبٗت وزالزىن فُال ،5زم اظخاػ ظباٌ البحرًيُه لُىانل جلضمه فاظخاػ بهٗىبت ظباٌ ألالب
ًٖ َغٍم فج ؾان بغهاع ألانٛغ خالُا ،6وٍظهغ بىلُبُىؽ ؤن خىبٗل جىبض زؿائغ فاصخت زالٌ
ٖبىعه لجباٌ ألالب بؿبب الهجماث التي قنها ٖلُه ؾيان ألالب فًال ًٖ الٗىائم
الُبُُٗت .7وبهظا الاظخُاػ البُىلي جبضؤ مىاظهاث هضه الخغب التي قملذ زالر ظبهاث هي
بًُالُا ،بؾباهُا ،قماٌ بفغٍلُا(أهظر الخريطت رقم )10
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إلاا ونل خىبٗل بلى اًُالُا فغى ٖلى الغومان ٖضة اهخهاعاث منها ما جدلم في
مٗغهت حؿحن (222 )Tessinق.م التي اٖخبرها خىبٗل همىاوقاث فلِ ،ولىً بىلُب ٌٗخبره
اهخهاعا هبحر للغَاظت وهؼٍمت للغومان .8ؤما زاوي اهخهاع لخىبٗل فلض وان في مٗغهت
جغٍبُه( )Trébieصٌؿمبر 222ق.م ظىىب نهغ البى ٖلى الًفت الِؿغي لترًبي بحن ؾاعجِىاعو و
واػالُجُى ،9ولم ًىج مً هظه اإلاٗغهت ؾىي الٗكغاث مً كىاث اللىهل الغوماوي ؾمبروهُىؽ
اإلالضعة بإعبٗحن ؤلف ظىضي ،بِىما كضعث زؿائغ خىبٗل بإٖضاص كلُلت ٖلى ماًظهغه
بىلُبُىؽ.10
وحٗخبر مٗغهت واهاي ؤوث 221ق.م ؤهم اهخهاع لخىبٗل عٚم جمىً الغومان مً ججهحز
ظِل ًلاعب زماهحن ؤلف عظل 11وٍفؿغ فغوؿىا صًىغٍه( )Decret F.ؾبب انهؼام الغومان فيها
باالزخالف في حؿُحر اإلاٗغهت بحن كُاصحي الجِكحن الغوماهُحن .12ولٗب ؾالح الفغؾان في ظِل
خىبٗل صوعا خاؾما في جدلُم الاهخهاع  ،هما فلض هظا ألازحر مً كىاجه زمؿت آالف وؾبٗمائت
عظل ،بِىما كضعث زؿائغ الغومان بسمؿت وؤعبٗحن ؤلف عظل مً بُنهم اللىهل ؤًمُلُىؽ
والٗضًض مً اللاصة فًال ًٖ وكىٕ ٖكغًٍ ؤلف آزغًٍ في ألاؾغ ،وبالخالي لم ًىج مً اإلاٗغهت
ؾىي زمؿت ٖكغ ؤلف عظل فلِ.13وبٗض هظه الاهخهاعاث بضؤ خىبٗل في التراظ٘ عٚم ٖلضه
لخدالف م٘ اإلالً فُلُب اإلالضووي ٖام 222ق.م اللاض ي بالخٗاون اإلاكترن يض عوما ،لىً هظه
ألازحرة كًذ ٖلى هظا الخدالف وجغهذ خىبٗل وخُضا في مىاظهت اللىة الغوماهُت الهاٖضة،14
وفي ْل جلاٖـ مجلـ قُىر بالصه في جلضًم ًض اإلاؿاٖضة.
خللذ اللىاث الغوماهُت اهخهاعاث هبحرة ٖلى اللىاث اللغَاظُت في الجبهت الاؾباهُت
للخغب ،وجم الؿُُغة ٖلى ٖلى اإلاىاَم الخايٗت للغَاظت بلُاصة ؾىُبُىن15الظي خغم
خىبٗل مً ؤلامضاصاث التي َاإلاا اهخٓغها16وؤهم اهخهاعاث اللائض الغوماوي يض هؿضعوبٗل
مٗغهتي مُخىع وكغَاظىت والتي ؤنهذ الىظىص اللغَاجي في اؾباهُا نهائُا .17وٖلى ازغ ول هظه
ألاخضار في ول مً اًُالُا واؾباهُا بضؤث كغَاظت في جغاظ٘ كىتها فًال ًٖ فلضان هفىطها في
الخىى الٛغبي للمخىؾِ ،بفلضانها إلؾباهُا نهائُا ،وبالخالي فةن هفىطها اهدؿغ في ؤعاييها
الًُلت في قماٌ بفغٍلُا.
18
وفي قماٌ بفغٍلُا انهؼمذ كغَاظت بضاًت في مٗغهت الؿهىٌ الىبري  202ق.م وهى ما
صف٘ كغَاظت مغٚمت ٖلى اؾخضٖاء كائضيها مً بًُالُا وهما ماٚىن ؤوال والظي وافخه اإلاىُت كبل
ونىله مخإزغا بجغاخه  ،زم خىبٗل الظي ؤهؼٌ في هضعوماجىم (ؾىؾت) في زغٍف  202ق.م،19
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وزاى ؤزغ مٗاعهه اإلاخمشلت في مٗغهت ػاما الفانلت  202ق.م والتي ؤبضي فيها شجاٖت مىلُٗت
الىٓحر وٖمل ٖلى الضفإ ًٖ كغَاظت لىىه انهؼم ؤمام ظِل عوما بلُاصة ؾىُبُىن اإلاللب
باإلفغٍلي .20وبظلً جيخهي فهىٌ هظه الخغب الُىٍلت مسلفت زؿائغ هبحرة للجاهبحن ولٗل
الخهُلت واهذ ؤزلل لللغَاظُحن وماػاص مً زللها جىكُ٘ مٗاهضة ػاما اإلاسؼٍت.
الخريطت رقم  :10خريطت ألطىار وجبهاث الحرب الروماهيت-القرطاجيت الثاهيت -908
 909ق.م.

املرجع :ألاطلس الخاريخي للبحر املخىسط explorethemed.com
 -9بىىد معاهدة زاما  910ق.م:
ؤعؾل ؾىُبُىن بلى عوما بىبلُىؽ لىخىلىؽ ( )Poblius Lentulusبٗض اهخهاعه في مٗغهت
ػاما لُدمل ؤزباع الىهغ ،بِىما ٖاص هى بلى جىوـ التي ؤكام بها مٗؿىغه ،21وفي هظه ألازىاء
ونلذ ؾفُىت كغَاظُت ٖليها ؤٚهان الؼٍخىن التي جغمؼ بلى الؿالم وٖلى مخنها زالزىن ًٖىا
مً هباع اللىم ٌكيلىن وفض ؤعؾل زهُها مً ؤظل َلب الؿلم وبنهاء هظه الخغب ،22فلام
ؾىُبُىن باؾخلباٌ الىفض بُغٍلت اؾخفؼاػٍت هٓغا لًٗف كغَاظت بإلفاّ هابُت وخملهم
ؾبب الخغب هما وٗتهم بىاكض ي الٗهىص .23وؿخيخج مً هظه اإلاٗاملت اإلاكِىت عٚبت ؾىُبُىن في
وي٘ كغَاظت في مىكف يٗف وبالخالي ًمىىه بمالء قغوَه وفم ما ًسضم مهلخت عوما وهى
ما جم فٗال.
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وٖلى هظا ألاؾاؽ جمىً ؾىُبُىن مً بمالء قغوٍ كاؾُت ٖلى كغَاظت والتي طهغها
جِخىؽ لُفُىؽ مفهلت وهي424
 جلتزم الضولت اللغَاظُت بخدغٍغ ظمُ٘ ألاؾغي الغومان فًال ًٖ بٖاصة الفاعًٍ
والٗبُض.
 الاوسخاب الخام مً بًُالُا وٚالُا والخسلي نهائُا ًٖ اؾباهُا.
 يمان اؾخلالٌ كغَاظت والخفاّ ٖلى ممخلياتها في بفغٍلُا فلِ.
 جخسلى كغَاظت ًٖ ؤؾُىلها البدغي وحؿلم ظمُ٘ ؾفنها لغوما والؿماح لها
الاخخفاّ بٗكغة ؾفً فلِ.
 حؿلم كغَاظت ول ما جملىه مً ؤفُاٌ اإلاٗضة للخغب وؤن ال جلىم مؿخلبال بتروٌٍ
ؤزغي للخغب.
ً مى٘ ٖلى كغَاظت بزاعة ؤي خغب صازل ألاعاض ي ؤلافغٍلُت وزاعظها بال بٗض خهىلها
ٖلى بطن مً عوما.
 جضف٘ كغَاظت ؤظىع ظىىص عوما وهظا جمىٍنهم باإلائىهت وهظا َىاٌ الفترة الؿابلت
لخىكُ٘ اإلاٗاهضة.
 جضف٘ كغَاظت ٚغامت مالُت كضعها مائتي وػهت ؤوبُت ول ٖام َىاٌ زمؿىن ٖام ،وهى
ما ٌٗاصٌ بظماال ٖكغة آالف وػهت ؤوبُت مً الفًت.
ٌ ؿمذ إلااؾِىِؿا باؾترظإ ظل ألاعاض ي التي واهذ بدىػجه كبل الخغب فًال ًٖ
ؤعاض ي ؤبائه وؤظضاصه.
 لًمان التزام كغَاظت ببىىص اإلاٗاهضة جلىم بدؿلُم مائت قاب قغٍُت ؤن ال ًخجاوػ
ؾنهم الاعبٗحن عوما.
ٌكحر (ًان لىبىان) بلى ؤن هظه الكغوٍ ػعٖذ بظوع الخلض مىظعة بلُام خغب ؤزغي بحن
الُغفحن فبالغٚم مً ؤن بفغٍلُا بلُذ في ؤًضي اللغَاظُحن بال ؤن وؾائل الضفإ اهتزٖذ منها
بةخغاق عوما لخمؿمائت مً ؾفنها ،25والؾخىماٌ ٖلض الهلح والخىكُ٘ ٖلى اإلاٗاهضة مً
الجاهب الغوماوي جم اؾخفخاء الكٗب الظي وافم ٖليها وولف كائض الخغب ؾىُبُىن ٖلى
جىكُٗها وفم الكغوٍ اإلافغويت ؾالفا.26
وًٖ بضاًت جُبُم بىىص اإلاٗاهضة اإلاسؼٍت ًظهغ اإلااعر ؾدُفان كؼاٌ ؤن كغَاظت كامذ
بدؿلُم ؤٚلب ؾفنها الخغبُت وفُلتها هما ؤَللذ ؾغاح ظمُ٘ ألاؾغي الغومان بما فيهم ًٖى
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مجلـ الكُىر هىخىؽ جغهدُىؽ وىلُى ( ،)Quentus Terentius Culleoوٖلى بزغ طلً ٚاصع
ؾىُبُىن بفغٍلُا ٖام  202ق.م مخجها بلى عوما التي ونلها باؾخلباٌ قٗبي هبحر وؤَلم ٖلُه
للب ؤلافغٍلي هٓغا لخدلُله ؤلاهخهاع باألعاض ي ؤلافغٍلُت.27
ًدبحن بٗض اؾخٗغاى بىىص اإلاٗاهضة مضي الخلض الظي جىىه عوما لٛغٍمتها كغَاظت
والٗمل ٖلى بيٗافها اكخهاصًا وٖؿىغٍا بدغمانها مً مهاصع كىتها الٗؿىغٍت زانت جدُُم
ؾفنها البدغٍت وبالخالي بيٗاف ججاعتها في اإلاخىؾِ التي َاإلاا واهذ مهضع الهُمىت واللىة ،هما
ؤن مىٗها مً بٖالن الخغوب صون بطن عوما وفخذ اإلاجاٌ إلااؾِىِؿا بالخىؾ٘ ٖلى خؿابها لضلُل
ٖلى زبض الغومان الغامي بلى بكدامها في الخغب ؤوال وبيٗاف الجاهبحن زاهُا زم ؤلاٚاعة ٖلى
كغَاظت بضاف٘ بزاللها وزغكها لبىىص اإلاٗاهضة وهإهما الغومان زُُىا ألخضار الىهف ألاوٌ
لللغن الشاوي ق.م هٓغا لدؿلؿل ألاخضار والتي واهذ في مهلخت عوما ال ٚحر.
 -3حعيين حىبعل في مىصب سفط )Sufete(28ومحاولت القيام بإصالحاث:
ٖمض خىبٗل اإلاضٖم مً َغف الكٗب بٗض هؼٍمت ػاما وجىكُ٘ اإلاٗاهضة اإلاسؼٍت بلى حُٛحر
ألاويإ واهتهاط مىهج ظضًض في الدؿُحر ،فبٗض اهخسابه هؿفِ ٖام  231ق.م خغم ٖلى
جُبُم ظملت مً ؤلانالخاث الضازلُت واللُام بٗملُت جُهحر واؾٗت في الجهاػ الؿُاس ي
وؤلاصاعي ،29وَٗخبر (ًان لىبىان) اؾدىاصا بلى الٗضًض مً اإلااعزحن ؤن ؾُاؾت خىبٗل ؤلانالخُت
ما هي بال مىانلت لؿُاؾخه الشىعٍت هما عٚبت مىه في بعؾاء الضًملغاَُت.30
الشكل رقم  : 10جمثال هصفي لحىبعل برقت *
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املرجع:
S. Alexander gentry ; Hannibal ‘s strategies (during the second
Carthaginian war with rome and his ultimate goal of Roman subjugation) , new
cote university library, 2002 , p 1
كام خىبٗل بخُٛحراث ظظعٍت في مجلـ اللًاة (مجلـ ألاعبٗمائت) ،فبٗضما وان
ؤًٖائه ٌُٗىىن إلاضي الخُاة وهٓغا لفؿاص هظا اإلاجلـ ،كغع حُٛحر نُٛت الخُٗحن ؤًً ؤنبذ
ألاًٖاء ٌُٗىىن ًٖ َغٍم الاهخساب وإلاضة ٖام واخض فلِٖ ،مل ٖلى جسفُف حجم الًغائب
اإلافغويت ٖلى الكٗب .31وكض زللذ هظه ؤلانالخاث سخِ هبحر في ؤوؾاٍ الُبلت
ألاعؾخلغاَُت التي عؤث ؤن خىبٗل بهظا الٗمل ًللل مً هفىطهم وٚىاهم وما ػاص مً سخُهم
بكضامه ٖلى بكغاع كاهىن ظضًض يهضف بلى جلضًم خهُلت وجلاعٍغ الخؼٍىت الٗامت لللًاء ٖلى
ٖملُاث الازخالؽ للماٌ الٗام وحٗىًٍه بفغى الًغائب ٖلى ٖامت الكٗب.32
هظه ؤلانالخاث جبحن لىا خغم خىبٗل ٖلى الضفإ ٖل الُبلت اإلادغومت اإلاخمشلت في
الكٗب اإلاٛلىب ًٖ ؤمغه ،لىً في ظاهب آزغ جخىلض الغٚبت في الاهخلام مىه مً َغف الُبلت
ألاعؾخلغاَُت التي ؾخٗمل ٖلى الخسلو مىه باللجىء والاؾخٗاهت بالٗضو.
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عاؾلذ الُبلت ألاعؾخلغاَُت الغومان وكضمىا قيىي باَلت يض خىبٗل مفاصها كُام
هظا ألازحر بٗلض جدالف م٘ ؤهُُىزىؽ لإلٚاعة ٖلى الغومان وهى ما ًدىافى م٘ بىىص مٗاهضة
ػاما ،فؿاعٖذ عوما بلى حكىُل وفض ًخلضمهم جغهدُىؽ ؤوولذ له مهمت الخدلُم في الهغإ بحن
خىبٗل وألاعؾخلغاَُحن في كغَاظت ،بال ؤن خىبٗل جفًُ للماامغة الهاصفت لللبٌ ٖلُه فٛاصع
الىًَ ألام ٖام  232ق.م ؾغا ولجإ بلى اإلالً ؤهُُىزىؽ الشالض في ؾىعٍا ،33وخاوٌ جدفحز
هظاألازحر ٖلى بٖالن الخغب يض عوما وجم له طلً بال ؤهه مني بالهؼٍمت فٛاصع خىبٗل مخجها
نىب ظؼٍغة هغٍذ ،34ومً هظه ألازحرة لجإ بلى بُصُىا ٖىض نضًله (بغوؾُاؽ) والتي كض ى بها
بلُت خُاجه التي زخمها بخجغٕ الؿم إلاا ٖلم بترنض الغومان لللبٌ ٖلُه خُا وطلً ٖام 222
ق.م ،مما ًىضح لىا مضي الغٖب الظي ؤؾىىه في كلىب الغومان ولم يهضؤ لهم باٌ ختى وفاجه.
 -4الصراع مع ملك هىميدًا املىحدة:
ههذ مٗاهضة ػاما ٖلى ؤخلُت ماؾِىِؿا باؾترظإ ؤعايُه صازل خضوص كغَاظت،
فىيٗذ هظه ألازحرة ٖملُا جدذ عخمت ظاعتها الىىمُضًت اللىٍت ،وهى ما ًدمل في َُاجه بظعة
الجزإ الظي ؾُعجل بخضمحر كغَاط ،35فبٗض نهاًت الخغب ٌٗترف بماؾِىِؿا هملً لىىمُضًا
اإلاىؾٗت ووفم هفـ اإلاٗاهضة ؤعٚمذ كغَاظت ٖلى بٖاصة إلااؾِىِؿا ألاعاض ي وول اإلاضن التي
واهذ ألظضاصه ،36وخؿب جِخىؽ لُفُىؽ فلض قغٕ اإلالً الىىمُضي بالخىؾ٘ هٓغا للكلاق بحن
مجلـ الكُىر والكٗب في كغَاط زانت م٘ فلضان الشلت بُنهما للؿُُغة ٖلى ألاعاض ي
اللغَاظُت ،37وهضفه في الخىؾ٘ بىاء صولت هىمُضًت مىخضة ومترامُت ألاَغاف وطلً باللًاء
ٖلى الىمِ اللبلي الظي وان ؾائضا مً كبل ،ووان جىؾٗه جضعٍجُا فلُٗت بٗض كُٗت وان
ماؾِىِؿا ًًٗف مً اللىة اللغَاظُت هما وان ٌؿخٗمل الخُاب الضٖائي بضٖىي جدغٍغه
للؿيان مً الؿُُغة ألاظىبُت.38
جمىً اإلالً الىىمُضي ماؾِىِؿا زالٌ خىالي ههف كغن ( 220-202ق.م) مً يم
ؤعاض ي واؾٗت قغكا وٚغبا ،مكىال هىاة مملىت مدلُت مىخضة وفم البرهامج اإلاؿُغ مؿبلا
وؤنبدذ ؤكىي ممالً الخىى الٛغبي للمخىؾِ ،39وؤمام هظه الخىؾٗاث واهذ كغَاظت
جىخفي بةًضإ الكياوي لضي مجلـ الكُىر الغوماوي يض ماؾُيُا ولىً هظا اإلاجلـ لم
ًدغن ؾاهىا يض هظا ألازحر.
بن الؿبب اإلاباقغ الظي ؤصي بلى الخغب بحن كغَاظت وماؾِىِؿا هى الاٖخضاء الظي
حٗغى له ابني ماؾِىِؿا (مىُبؿا وٚلىؾت) مً َغف واعجالىن
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البىٍُغقي( )CarthalonBoetharqueوطلً زالٌ كُاصتهما لبٗشت هدى كغَاظت لالخخجاط ٖلى
َغص ؤههاع الخؼب اإلاؿاهض إلااؾِىِؿا ،40فغص ماؾِىِؿا بالهجىم ٖلى مضًىت ؤوعوؾيىب
ومدانغتها فغصث كغَاظت بالضفإ ًٖ َغٍم ظم٘ كىة ٖؿىغٍت جخإلف مً  22000مكاة
و 400فاعؽ وازخاع مجلـ الكُىر اللائض هؿضعوبٗل للُاصة هظه الخغب ،41فخبضؤ بظلً
الخغب بحن الُغفحن والتي صامذ بحن ٖامي  220-222ق.م.
اهتهذ هظه الخغب باهخهاع ماؾِىِؿا وجم ٖلض مٗاهضة ؾلم وفم الكغوٍ التي َغخها
هظا ألازحر و اإلاخمشلت فُما ًلي مً بىىص442
ٖ لى اللغَاظُحن بٖاصة ول الفاعًٍ مً ظِل ماؾِىِؿا.
ً ضف٘ اللغَاظُىن زالٌ مضة زمؿحن ؾىت  2000جالىن مً الفًت.
 الؿماح بٗىصة اإلاىفُحن مً الخؼب اإلاىانغ إلااؾِىِؿابلى وَنهم.
 زغوط ظمُ٘ الجىىص اللغَاظُحن اإلادانغًٍ في مسُمهم الىاخض جلى آلازغ بضون
ؾالح وٍمغون ٖلى ظِل ماؾِىِؿا.
 -5الحرب الروماهيت-القرطاجيت الثالثت ونهاًت قرطاجت
ؤظمٗذ ظل اإلاهاصع ٖلى ؤن كغَاظت هي ؾبب هظه الخغب فُظهغ فلىعَـ( )Florusؤن
كُام هظه الخغب حؿببذ فيها جهغفاث كغَاظت والتي َٗىذ في ؤخض بىىص بىىص مٗاهضة ػاما
اإلاخمشل في ٖضم الخهىٌ ٖلى بطن مً عوما إلٖالن الخغب في بفغٍلُا ،فهمىصها يض
الىىمُضًحن وزىيهم للخغب يض هىمُضًا هى زغق للؿالم واإلاٗاهضة مما ؤعٚم عوما ٖلى بٖالن
الخغب الشالشت يضها ٖام  243ق.م ،43ولىً ًبلى هظا الؿبب ٚحر ملى٘ بخٓافغ ؤؾباب ؤزغي
ٚحر مباقغة منها َم٘ عوما في زحراث كغَاظت زانت وؤن هظه ألازحرة اؾخٗاصث ٖافُتها بٗض
الخغب وقهضث اػصهاع ػعاعي وجمىىذ بٗض وكذ كهحر مً ظم٘ زغوة هبحرة ،44وهى ما صف٘
ماعوىؽ بىعهُىؽ واجىن ( )Marcus Porcius Catonلضي ٖىصجه مً ألاعاض ي ؤلافغٍلُت زالٌ
فترة الجزإ بحن ماؾِىِؿا وكغَاظت والخٔ زاللها همى واػصهاع كغَاظت ،ومً جلً اللخٓت
ؤنبذ ًغصص صوما في ظلؿاث مجلـ الكُىر بىظىب جضمحر كغَاظت ،45ووان هظا ألازحر في ؾً
الشماهحن مً ٖمغه إلاا وان ًغصص هظا الُغح ( ،46)delanda est Carthagoوعٚم وظىص مٗاعيت
قضًضة صازل مجلـ الكُىر ٖلى مكغوٖه وٖلى عؤؾهم بىبلُىؽ وىعهُلُىؽ ؾىُبُىن هاػٍيا
( )P.C.S. Nasicaالظي وان ًغص ٖلى واجىن بإن كغَاظت ًجب ؤن جبلى مىظىصة ،47ولىً َغح
واجىن ظؿض بٗض ؾىىاث كلُلت ٖلى ؤعى الىاك٘.
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وٍُلٗىا قاعٌ ؤهضعي ظىلُان ًٖ ؾبب هام ظضا مفاصه زىف الغومان مً جىامي كىة
اإلالً الىىمُضي ماؾِىِؿا وجمىىه زالٌ فترة وظحزة مً جىؾُ٘ مملىخه وجلىٌٍ ألاعاض ي
اللغَاظُت ،وهى ما صف٘ الغومان بلى الخضزل الٗاظل لىكف مكغوٖه الهاصف بلى ظٗل
كغَاظت ٖانمت للملىخه اإلاترامُت ألاَغاف وبالخالي ًهبذ مىافـ للغومان في الخىى الٛغبي
للمخىؾِ.48
ومهما ازخلفذ ألاؾباب فةن هضف الغومان ألاؾاس ي وان واضخا مىظ نهاًت الخغب
الشاهُت زانت و هى ؤلابلاء ٖلى كغَاظت يُٗفت اكخهاصًا وٖؿىغٍا ،وم٘ مداوالث كغَاظت
بىاء كىتها وان لها الغومان باإلاغناص وما ػاص مً زبض الغومان ٖضم جضزلهم زالٌ الخغب
اللغَاظُت يض ماؾِىِؿا بهضف بيٗافهما وحؿهُل مهمت ؤلاٚاعة ٖلى كغَاظت ؤوال في اهخٓاع
صوع هىمُضًا الخلا.
جدغهذ الخملت الغوماهُت م٘ بضاًت ٖام  243ق.م باججاه ألاعاض ي ؤلافغٍلُت بلىة
بظمالُت بلٛذ زماهىن ؤلف مكاة وؤعبٗت آالف فاعؽ ،وإلاا ونلذ الؿفً الخغبُت ؤعؾذ بمُىاء
لُلُبي ،49وجم جيلُف اللىهل ماعوىؽ ماهُلُىؽ للُاصة الجُىف البرًت واللىهل لىهُىؽ
ماعهُىؽ وىوؿىعٍىىؽ للُاصة الجُىف البدغٍت ،50وٍظهغ صًىصوع الهللي ؤن اللغَاظُحن
قيلىا وفضا بمجغص بلى ٙزبر ؤلاهؼاٌ الغوماوي ؤعؾل بلى اللىهل لُلب الؿلم وفم الكغوٍ
التي ًمليها لهم ،51ولٗل ؤهم هظه الكغوٍ التي وافلذ ٖليها كغَاظت هى حؿلُم ؾالخها اإلالضع
بمائتي ؤلف كُٗت ؾالح مً ظمُ٘ ألاهىإ بيافت بلى ؤلفي مىجىُم بلى اإلاسُم الغوماوي صون
جغصص ،وهى ما ؤفغح الغومان وػاص مً ٖؼٍمتهم لتهضًم كغَاظت بُغٍلت ؾهلت وٚحر ميلفت.52
وهىظا جم جدُُم كغَاظت ٖؿىغٍا زم هفؿُا للخدًحر لفغى الخهاع مما ًدبحن لىا
ؾظاظت مجلـ الكُىر اللغَاجي ممشال في الُبلت ألاولُٛاعقُت التي لم ًىً همها بال الخفاّ
ٖلى مهالخها اإلااصًت ٖلى خؿاب اإلاهلخت الٗامت ،فلى عفًذ قغٍ حؿلُم الؿالح ألمىنها
بَالت فترة الضفإ وبالخالي بعهاق الٗضو وبظباعه ٖلى الاوسخاب ولىً بهظا الخهغف كضمذ
اإلاضًىت ٖلى َبم مً طهب عٚم َىٌ فترة الخهاع التي كاعبذ زالر ؾىىاث.
وؤزحرا وان ٖلى اللغَاظُحن ؤن ًسخاعوا بحن الخسلي ٖلى مضًىتهم وبىاء ؤزغي ٖلى بٗض
زمؿت ٖكغ هُلىمتر وهى الكغٍ ألازحر للغومان ،ؤو مىاظهت الخغب عٚم الًٗف الٗؿىغي،
وفي ألازحر كغعوا الضفإ ًٖ مضًىتهم بلى آزغ كُغة صم حؿغي في ٖغوكهم وهىظا اهضلٗذ الخغب
الغوماهُت-اللغَاظُت الشالشت ٖام 243ق.م واؾخمغث بلى ٚاًت  241ق.م.53
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ؾاعٕ مجلـ الكُىر بلى مداولت بٖاصة ججمُ٘ كىة كغَاظت وججىُض ؤهبر ٖضص ممىً مً
الغظاٌ ؤًً ونل ألامغ بلى جدغٍغ الٗبُض وحسخحرهم في الخضمت الٗؿىغٍت والضفإ ًٖ اإلاضًىت
اإلادانغة ،54ولٗل ؤهم مٓهغ بُىلي ًُغوي مً صازل اإلاضًىت للضفإ ٖنها هى مًاٖفت الجهىص
إلٖاصة الدؿلُذ وبىاء كىة ظضًضة عٚم حؿلُم مٗٓم ؤؾلختهم للغومان ،والٛغٍب في ول طلً
بكضام اليؿىة ٖلى كُ٘ قٗىعهً وجلضًمها لٛغى اؾخسضامها هدباٌ لبٌٗ آلاالث وألاؾلخت
هما خىلذ اإلاىاػٌ والضواهحن بلى وعقاث لهىاٖت ألاؾلخت.55
وهىظا جمىً اللغَاظُىن بفًل هظه الخٗؼٍؼاث مً الهمىص في وظه كىانل ٖامي
 243و  242ق.م وؤلخلىا بالجُىف الغوماهُت زؿائغ ماصًت وبكغٍت فاصخت ،وهى ألامغ الظي
ؤعٚم مجلـ الكُىر ٖلى حُٗحن ؾىُبُىن ؤلامُلي كىهال عٚم نٛغ ؾىه الظي ال ٌؿمذ له
بظلً بال ؤن ي ِٛالكٗب ؤونله لللىهلُت وولف بمهم تهضًم كغَاظت هٓغا لخىىخه
وجىخُياجه الٗؿىغٍت .56وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ماؾِىِؿا وان عافًا للخضزل الغوماوي في قماٌ
بفغٍلُا ولم ًلضم لهم الضٖم وجىفي ٖام  242ق.م صون ؤن ٌكهض ؾلىٍ كغَاظت في ؤًضي
الغومان ،وٍدبحن لىا الخُإ ؤلاؾتراجُجي ليل مً كغَاظت ؤوال زم ماؾِىِؿا اإلاخمشل في ٖضم
جدالفهما وٖضاء ول منهما لآلزغ لِؿخٛل الغومان طلً لهالخهما في بَاع ما ٌٗغف بؿُاؾت
فغق حؿض التي ولفذ مىُلت قماٌ بفغٍلُا ٚالُا.
هؼٌ ؾىُبُىن بطن بةفغٍلُا زالٌ عبُ٘ ٖام 241ق.م بلىاث ٖؿىغٍت بيافُت مكيلت مً
اإلاجىضًً والخلفاء ،ولم ًضزل في الخغب مباقغة لىىه باقغ في بٖاصة الىٓام وؾِ الجِل
الظي فلض م٘ ؾابلُه وهي هلُت كىة ؾىُبُىهىاللىة الًاعبت في الجِل الغوماوي ،57وقغٕ
بٗضها في فغى خهاع قامل ٖلى مضًىت كغَاظت بٛلم ظمُ٘ اإلاىافظ والُغق اإلااصًت بليها هما
مى٘ ٖنها اإلائىهت لٛغى ججىَ٘ ؾيانها وصفٗهم ٖلى الاؾدؿالم.58
ازترق الغومان بىاباث اإلاضًىت بٗض ملاومت بُىلُت لللغَاظُحن فياهذ اإلاىاظهت بحن
الُغفحن وظها لىظه فاؾخمغث اإلاٗاعن َىٌ مضة ؾخت ؤًام ،59فضاعث مٗاعن صامُت في قىاعٕ
اإلاضًىت اإلاىخٓت بالبىاًاث طاث الؿذ َىابم فلم ًسلى ؤي بِذ مً اللخاٌ ؾىاء صازلها ؤو
ؤٖالها ،ختى ؤقٗل الغومان فيها الىحران فإضخذ الجشض جدىازغ مً ؤٖلى الكغفاث فاؾخسضمها
الجىىص الغومان إلالء الخىاصق للمغوع ٖبرها بلى مسخلف الجهاث ،وبلي ازغ اإلالاومحن مدهىحن
في كلٗت بحرنت التي زغط منها في الُىم الؿاب٘ زمؿىن ؤلف شخو مً الغظاٌ واليؿاء
وألاَفاٌ مؿلمحن ؤمغهم لللىهل ؾىُبُىن هٓغا لكضة الجىٕ وألاوبئت ،60فيان مهحرهم
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ماؾف خُض كام الغومان ببُٗهم هٗبُض في ؤؾىاق الىساؾت وفي هفـ الىكذ اؾخمغ الجىىص
في خغق اإلاضًىت ،61ووان آزغ مً اؾدؿلم لهم اللائض اللغَاجي هؿضعوبٗل الظي َلب الغخمت
مً ؾىُبُىن ،بِىما مً وان الظئا مٗه في مٗبض ؤقمىن بما فيهم ػوظخه وؤوالصه عفًىا
62
الاؾدؿالم مللحن اللٗىت ٖلى اللائض هٓحر زُاهخه زم ؤيغمىا الىحران وؤللىا بإهفؿهم فيها
فياهذ آزغ هفـ إلاضًىت صًضون ؤو ٖلِؿت لخىُفئ قمٗتها التي بلُذ مكٗت َىاٌ حؿٗت كغون.
اؾخمغث الىحران مكخٗلت في اإلاضًىت إلاضة ٖكغة ؤًام واملت فياهذ اإلاهمت قاكت للجىىص
الغوماهُحن الظًً همىا بالنهب بضٌ كخاٌ هاالء الكغفاء اإلاضافٗحن ًٖ مضًىتهم ،فغٚم ؤنهم
ؾلمىا ول ؤؾلختهم بال ؤنهم ؤٖاصوا حؿلُذ ؤهفؿهم ختى ؤن ؾىُبُىن َالذ مهمت جدُُمه
إلاضًىتهم َىاٌ ٖام وامل فلىال اإلاجاٖت التي افخىذ باإلادانغًٍ إلاا جمىً منها ومً ؾيانها،
وماػاص مً ظبىه بُٖاء ألاوامغ لجىىصه بنهب اإلاضًىت زانت اإلاٗاصن الشمُىت مً طهب وفًت
وٚحرها ،63خُض ًظهغ هغَؿخىف بىعظُىن ؤن ؾىُبُىن ظهؼ ؤعبٗت ؤالف عظل لٛغى النهب
وؤـمغهم بالضزىٌ بلى كلب اإلاضًىت ومهاظمت مٗبض ؤبىلىن فاؾخسضمىا ؾُىفهم لجزٕ الهفائذ
الظهبُت مً ظضعان اإلاٗبض ومً جمشاٌ بله الكمـ الظي بلٛذ كُمخه ؤهثر مً ؤلف جالىن.64
بن ونف (كؼاٌ  )Gsellلهمجُت الغومان وكائضهم لخحر صلُل ٖلى بغبغٍت الغومان
واٖخضاءاتهم ٖلى خًاعاث الكٗىب ،هُف ال و كض ؾاهمىا في اهضزاع وفلضان خللاث هامت مً
جاعٍش قماٌ بفغٍلُا ٖامت و كغَاظت زانت ،لظا حؿلِ ؤَغوخت ؤههاع اإلاضعؾت اليىلىهُالُت
التي لُاإلاا خاولذ جمجُض الاؾخٗماع الغوماوي باإلاىُلت بضاعي ؤهه ؾاهم في وكغ الخًاعة.
ماجذ كغَاظت بطن في عبُ٘  241ق.م جدذ هىٌ الىحران الغوماهُت ،وٍظهغ فغووؿىا
صًىغٍه اٖخماصا ٖلى بىلُبُىؽ ؤن ؾىُبُىن ؤمام هظا اإلاكهض اإلادؼن جمنى ؤال ًإحي الُىم الظي
ًغي فُه مىَىه عوما ًللى هفـ اإلاهحر الظي الكخه كغَاظت وؤوكض كائال « 4سيأحي ًىم تهلك
فيه إًليىن املقدست – ومعها بريام وشعب بريام برؤوس الحراب» ،65هما ؤهه لم ًخمالً
هفؿه وبيى هٓغا لغئٍخه جدُم هظه اإلاضًىت اإلاجُضة والٗغٍلت ،66مما ًبحن مضي الٗمل الىخش ي
الظي اعجىبه الجىىص الغومان بإمغ مً مجلـ قُىر بلضهم.
 -6جأسيس الرومان ملقاطعت إفريقيا القدًمت:
إلاا ٖلمذ كغَاظت باإلاهحر الظي الكخه كغَاظت واهخهاع اللىهل ؾىُبُىن جىفؿذ
الهٗضاء وؤُُٖذ ألاوامغ بدىُٓم اخخفاالث هبري بهظه اإلاىاؾبت في ول ؤهداء البالص ،67في هفـ
الىكذ ؾاعٕ مجلـ الكُىر بلى حُٗحن وفض بةٌٗاػ مً الكٗب ًخيىن مً ٖكغة ؤًٖاء ولفىا
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بالظهاب بلى بفغٍلُا للخباخض م٘ اللائض اإلاىخهغ مهحر ؤعاض ي كغَاظت في هظا الٓغف الغاهً،
وجلغع بضاًت بجمام جدُُم وتهضًم ما جبلى مً اإلاضًىت زم جدضًض ألاعاض ي التي جملىها كغَاظت
في بضاًت هظه الخغب بضكت هبحرة ،68ووان هظا الٗمل بًظاها ببضاًت للخٛلٛل الغوماوي في بالص
اإلاٛغب اللضًم واٖخباع ؤعاض ي كغَاظت ؤعيا عوماهُت ملً للكٗب الغوماوي ،69ؤما اإلاضن
الؿبٗت التي ؾاٖضث الغومان وجدالفذ مٗها لخدُُم كغَاظت وهي (ؤوجُيا ،هضعوماجىم،
لبخِـ ،جابؿىؽ ،ؤقىال ،جىصالِـ ،بوكُال) فلض ؤٖلىذ مً كبل عوما ؤنها مضن خغة وجدهلذ
ٖلى كؿم مً ألاعاض ي اإلادخلت .70و بهظا ًدبحن لىا ؤن الغومان ما واهىا لُخمىىىا مً جدُُم
كغَاظت لىال زُاهت ؤبىاء الىًَ ٖلى ٚغاعمضًىت ؤوجُيا فبفٗلتها هاجه ،وبالغٚم مً بٖالنها مضن
خغة بال ؤن مهحرها ؾُيىن ؤكس ى مً مهحر كغَاظت لخلتهم ؤعاييها ولى بٗض خحن.
قغٕ الغومان في بٖاصة بىاء كغَاظت في ؤوٌ مداولت ٖام  222ق.م ؤي بٗض ؤعبٗت
وٖكغون ٖاما مً جضمحرها  ،وللض كام بهظا الٗمل واًىؽ ٚغاوىؽ ( )Caius Gracchusلبىاء
مؿخٗمغة عوماهُت ٖلى ؤهلاى اإلاضًىت اإلادُمت ،وْهغث اإلاداولت الشاهُت زالٌ ٖهض ًىلُىؽ
كُهغ ( )Julius Césarجدذ اؾم مؿخٗمغة ًىلُا واعجاظى ( ،)Julia Carthago Coloniaلحزوصها
فُما بٗض ؤهخافُىؽ ؤٚؿُـ باإلاٗمغًٍ لٛغى جغؾُمها.71
واهذ مؿاخت هظه اإلالاَٗت(أهظر الخريطت رقم  )19نٛحرة ظضا وهظا هٓغا لخىؾٗاث
ماؾِىِؿا الؿابلت التي كىيذ مؿاختها  ،وجخجه خضوص هظه اإلالاَٗت مً الكماٌ الٛغبي بلى
الجىىب الكغقي زم مً الٛغب بلى الكغق وؤزحرا مً الكماٌ الٛغبي بلى الجىىب الكغقي ،فهي
جمخض بطن مً مهب واصي جىؾيا (الىاصي الىبحر) باللغب مً َبركت وجمغ باللغب مً باظت
( )Vagaوصوكت (،)Thugaزم جمغ ٖبر ظىىب ظبل ػٚىان لخيخهي ٖىض مضزل ؾضعة الهٛغي
(زلُج كابـ) ،وَٗخبر الخىضق الظي ؤمغ ؾىُبُىن بدفغه الخض الفانل بُنها وبحن مملىت
هىمُضًا ،وٍُلم ٖلى هظا الخض الانُىاعي الخفحر ؤو الخىضق اإلاليي ( )Fossa Regiaوجلضع
مؿاخت هظا اإلالاَٗت بدىالي ٖكغًٍ ؤلف هُلىمتر مغب٘ ،72بِىما ًُغ بىعظُىن ؤن اإلالاَٗت
ؤلافغٍلُت واهذ جلضع بسمؿت وٖكغون ؤلف هُلىمتر مغب٘ وواهذ جمشل زلض الكماٌ الكغقي
لخىوـ الخالُت.73
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خريطت رقم  :19جىضح املقاطعت إلافريقيت املشكلت مً ألاراض ي القرطاجيت
بعد  046ق.م

املرجع :ألاطلس الخاريخي للبحر املخىسط explorethemed.com
ٖمىما فلض ؤنبدذ هظه اإلالاَٗت الجضًضة ؤهم اإلالاَٗاث الغوماهُت ،وقهضث
جُىعا اكخهاصًا هبحرا زانت زالٌ اللغن الشاوي بٗض اإلاُالص هٓغا إلاا جؼزغ به مً بمياهُاث،
وهالذ بظلً قهغة هبحرة في الخىى الٛغبي للمخىؾِ و ًٓهغ طلً مً زالٌ اإلاباوي التي حٗىص
بلى هظه الفترة هدماماث ؤهُىهُني وٚحرها مً اإلايكأث الضخمت .74ووكحر في هظا الهضص بلى ؤن
هظا الىظه اإلاكغق الظي ٖغفخه كغَاظت الغوماهُت لم ًىً مىظها لفائضة ألاهالي بل هى مىظه
لٛغى بًجاص ؤعيُت مكابهت إلاا هي ٖلُه مضن عوما كهض اؾخلُاب اإلاٗمغًٍ مً بًُالُا
لخٗمحر اإلالاَٗت والاؾدُالء ٖلى ؤعاييها ختى ؤنبدذ فُما بالص اإلاٛغب اللضًم مُمىعة عوما
لللمذ.
وفي زخام هظا الٗمل ًمىىىا ان هلخو بلى ٖضة جائج و زالناث جاعٍسُت ؤهمها ؤن عوما
اتهمذ كغَاظت ٖلى ؤنها هي مً حؿببذ في كُام الخغب الشاهُت بُنهما هما خاوٌ ماعزيها حؿمُت
هظه الخغوب بالخغب البىهُت ،ولىً الىاك٘ ٚحر طلً فللض هكفذ لىا الضعاؾت ؤن عوما
اظتهضث هشحرا في اهضالٕ هظه الخغب ،لهظا فُمىً ؤن هلىٌ ؤن الدؿمُت الخلُلُت للخغب هي
الخغب الغوماهُت-اللغَاظُت.
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بن هؼٍمت كغَاظت في هظه الخغب واهذ هدُجت ألزُائها ؤلاؾتراجُجُت زانت ججاهلها
إلاكغوٕ خىبٗل وجإزحر ؤلامضاص وبن لم هلل ُٚاب جام لظلً مما ؤصي بلى جغاظ٘ خىبٗل بٗض
مٗغهت واهاي  221ق.م.حٗض مٗاهضة ػاما اإلاسؼٍت التي فغيذ ٖلى كغَاظت وكبىلها الؿهل مً
َغف مجلـ الكُىر اللغَاجي ممشال في الُبلت ألاعؾخلغاَُت التي واهذ تهضف بلى الخفاّ
ٖلى مهالخها ،هي في الخلُلت البضاًت الخلُلُت لنهاًت كغَاظت و لضوعها في الخىى اإلاخىؾِ.
للض وان بٖالن كغَاظت الخغب يض ماؾِىِؿا عٚم ؤنها لم جىً مؿخٗضة ظُضا والظي
اٖخبرجه عوما زغكا لبىض مً بىىص ػاما فإٖلىذ يضها الخغبٌٗ ،ض بمشابت اهخداع خلُلي
للغَاظت ،و حؿغَ٘ فىائها عٚم اؾخبؿاٌ ؾيانها و ملاومتهم الكغؾت .و ؤزحرا فةن جدُُم
كغَاظت ٖام  241ق.م وجدىٍل ؤعاييها بلى ملاَٗت عوماهُت واهذ بضاًت لخٛلٛل الغومان في
بالص اإلاٛغب اللضًم  ،خُض اهخهجذ عوما بٗض طلً ههجا ًلىم ٖلى اللًم والًم ،فبٗض كغهحن
ؤي ٖام  40م جمىىذ عوما مً الؿُُغة الياملت ٖلى اإلاىُلت وإلاضة زمـ كغون.
الهـىامش:

 1حٗغف مضًىت ؾاٚىهخت ( )Saguntumخالُا باؾم مىعفُضو ( )Murviedoالتي جل٘ قماٌ نهغ ؾىغو ()SUCRO
وظىىب نهغ ؤلاًبحرو ( .)ébreللمؼٍض ؤهٓغ 4بؿام الٗؿلي ،هاهِباٌ اللغَاجي  222-241ق.م ،بحروث ،م .12
 2ببغاهُم عػق هللا ؤًىب ،الخاعٍش الغوماوي ،2ٍ ،الكغهت الٗاإلاُت للىخاب ،لبىان  ،2331م .222
 3مدمض الهٛحر ٚاهم ،اإلالاومت والخاعٍش الٗؿىغي اإلاٛاعبي اللضًم ،ميكىعاث اإلاغهؼ الىَني للضعاؾاث والبدض
في الخغهت الىَىُت ،م م .222 ،220
 4مٗاهضة ؤلاًبحرو هي اإلاٗاهضة التي وكٗذ بحن عوما ممشلت في الىفض الظي ؤعؾلخه بلى اؾباهُا وكغَاظت ممشلت في
هؿضعوبٗل كائض الجِل في اؾباهُا ،جم اإلاهاصكت ٖليها ٖام  221ق.م جىو ٖلى وي٘ الخض الفانل بحن
جىؾٗاتهما باؾباهُا فيان نهغ ؤلاًبحرو الخض الُبُعي بُنهما ،فإعاض ي عوما قماٌ النهغ وؤعاض ي كغَاظت ظىىب
النهغ وٖلُه فمضًىت ؾاٚىهخت ظىىب النهغ فهي يمً ألاعاض ي اللغَاظُت( .ؤهٓغPicard (G.C), La vie 4
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