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 ) المحاضرة السابعة(مقياس تاريخ وحضارة المغرب القديم 

 المحاضرة الثالثة الثاني:المحور 

 الصراع القرطاجي الروماني

 ق.م" 146-264لحروب البونيقية " ا

 هجوالت وكانتالقرنين الثالث والثاني ق.م ،  طيلةطال عمر  الصراع بين القرطاجيين والرومان 

بالحروب عرف ي   هذه الجوالت هي ما .(فترة واحدة مستمرة  )لم تكن متواصلة  توليسمتباعدة ثالثة ال

يؤرخ و .. Puniciة  ألن اللفظ الالتيني لكلمة قرطاجي كان بونيقيقيعرف باسم البونيت  و يةالبونيق

-149واألخيرة أما الثالثة  م،ق. 201-218فيما بين الثانية و م،ق. 241-264 للحرب األولى فيما بين

 ق.م وكان لكل منها أسبابها ونتائجها. 146

 ق.م 241-264الحرب البونيقية األولى -1

 مباشرة الغير  ألسبابا ذكرسبق ،  غير مباشرة  وأخرىلهذه الحرب أسباب مباشرة : األسباب  *

 . نتزاع سيادة الحوض الغربي للمتوسط من أيدي القرطاجيينالتتمثل في سعي روما وهي الحقيقية و

لجند إلى تحريض روما ل عوديف ، فتعل من طرف روما في هذه الحربالسبب المباشر والم  أما 

 )مدينة يونانية في جزيرة صقلية("سراقوسة "الذين كانوا في خدمة حاكم مدينة  المرتزقة اإليطاليين

مما )بالقوة( مدينة مسينا عنوة  والفدخ، في جزيرة صقلية  لرعبر اإثارة الشغب ونشالتمرد وعلى 

لت روما لنجدة بالمقابل تدخ   وت قرطاجة لنجدتها هب  ، فحاكمها يطلب المساعدة من قرطاجة جعل

 ،خطط لهكانت ت   تحقق لروما مابهذا و (لمعرفة مواقع المدن الخريطة )أنظرالمرتزقة اإليطاليين 

الجولة األولى من جوالت الحرب البونيقية كانت ودخل الجيش الروماني جزيرة صقلية ألول مرة ف

 . األولى 

مدة طويلة ناهزت إلى أن معارك هذه الحرب استمرت  ،تجدر اإلشارة  أوال  مجريات الحرب :*

 نستطيع القول بأن و االنهزامتقاسموا النصر وفعارك بين الرومان والقرطاجيين توالت المو سنة23

عارك البحرية تنتصر في المفقرطاجة أما ، ي المعارك البرية ف تنتصر األمر بادئفي كانت  روما

ض الرومان عدم براعتهم وخبرتهم في المعارك البحرية وتوصلوا إلى تقنية جديدة  وسرعان ما عو 

تمنعها ها وت  ت ثب   لما تصطدم بالسفينة القرطاجية ف ، س من معدنبرأ الرومانية تمثلت في تزويد السفينة 

 ون  مري  و  جسور متحركة فوق السفن القرطاجية من الحركة واإلفالت،  ثم يرمي الجنود الرومان 

وجعلها تميل  وهذا ما قلب الموازين بين الطرفين ،) األرض( نهم على اليابسة زون وكأبار  ي   و إليها 

 ق.م . 256سنة  ى القارة اإلفريقيةمن صقلية إلالحرب  الرومان ، فنقللصالح الرومان أكثر

تفضل إنهاء الحرب للتفرغ للتجارة ،  دوما كانت  قرطاجةعليه وهو أن  آخر يجب التأكيد وهناك أمر

في حين أن الرومان كان هدفهم هو القضاء على السيطرة القرطاجية على البحر وعازمون على 

زراعة وفيرة غطت كل الحرب ، اعتمادهم على  مدةساعدهم في الصمود لطول قد و يها عل نتصاراال

وقد  في معظمه على التجارة البحرية اشبه جزيرة إيطاليا ، في حين أن اقتصاد قرطاجة كان قائم
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عن  اوبعيد اقاري يالرومان  االقتصادفي حين كان  القرطاجي وعطلت االقتصادالحرب  عاقت هذه

 .البحر

أملت  هدنةالحرب مقابل  وإنهاءقرطاجة وقف المعارك  طلبت   *نتائج الحرب البونيقية األولى :

 : يلي  ما ا المنتصرة  وأهم بنود المعاهدةرومشروطها 

 .في جزيرة صقلية  اعلى مستوطناتهقرطاجة  تنازل  -

 . ةسن 20تدفع على وزنة ذهبية  320قدرها مالية دفع غرامة   -

 وإطالق أسرى الحرب . عدم مهاجمة حلفاء الرومان  -

شف غليل روما ، لذلك قام م تل الشروط السابقة الذكركل ق.م ،  238-241اندالع ثورة المرتزقة  -

طريق عودته  في وهو  الفتنة بين صفوف الجند المرتزقة داخل  الجيش القرطاجي بإشعالالرومان 

ضوهم على التمرد  إسبانياإيبريا ) ىإل " لن يدفع برقة بحجة أن القائد القرطاجي "هملكار، حاليا( وحر 

ولم تتمكن قرطاجة  ونةؤوالماألسلحة ب روما  دتهمأكثر من هذا زو  بل رواتبهم ألن الخزينة فارغة، 

التدخل في شؤونها الداخلية وتحريض  في عن الكف   نروماالطالبت ، فالتمرد  هذا  من القضاء على

تمثلت في و تنازالتالمزيد من التقديم  ت عليها روما رطتشاطلبت لكن  ما وكان لها ضدها الجند

بالتالي أصبحت  روما سيدة الحوض و ، من جزيرتي " سردينيا" و "كورسيكا"القرطاجيين خروج 

 الغربي للبحر األبيض المتوسط.

 ق.م.:201-218الحرب البونيقية الثانية  -2

فقدت كل نفوذها وأنها  ثقلة بالديون لروما ،خرجت من الحرب األولى م   قرطاجة  يجب التذكير بأن

،لذلك شعر  بفقدانها الجزر الثالث )صقلية ، سردينيا ، كورسيكا(  في الحوض الغربي للبحر المتوسط

إلى إيبريا انتقل "هملكار" ف، والهوان وعقدوا العزم على الثأر لهزيمتهم في الحرب األولى ل  قادتها بالذ  

 تولى القيادة بعده صهرهثم  .ق.م   229سنةتوسع فيها إلى غاية وفاته عمل على الق.م و 237سنة 

)قرطاجة " أطلق عليها اسم " قرطاجنة في إيبريا  األخير مدينة جديدة س هذا"صدربعل " وأس  

ده إلى الذي انتقل مع وال بعده تولى قيادة الجيش القرطاجي الشاب "حنبعل " ابن هملكارو الجديدة(

 .ر مع الجند كارها وحاقدا على الرومان ب  وك   شب  ف ،  ال يتجاوز تسعة أعوام مرهإيبريا وع

الرومان من تزايد نشاط قرطاجة في إيبريا انزعاج  في تمثلت ،هناك أسباب غير مباشرة *األسباب :

 سعي القائد "هملكار" ومن بعده خلفائه كما أن ،ر اقتصادها من جديد ومضاعفة أرباحها وتطو  

انضم إليه الكثير من اإليبريين قوي جيش  بإنشاء "صدربعل" و "حنبعل "إلى الثأر لهزيمة قرطاجة

 ، كل هذا زاد من مخاوف الرومان باتجاه قرطاجة .للرومان  عاديةوالقبائل الم

"حنبعل" لبنود معاهدة  سنة ( 25الشاب ) فقد تمثل في خرق القائد القرطاجي ،أما السبب المباشر

واإلعتداء على مدينة نهر يفصل بين نفوذ القرطاجيين وحلفاء روما في إيبريا( اإليبرو اسم ) يبروإلا

 "حليفة الرومان."ساجونتا 

 

 * مجريات الحرب :
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رة في إعالن باد  ، فان قرطاجة كانت الم  األولى البونيقية السبب في اندالع الحرب هي كانت روما إذا 

 ألف 70ألف و 50تراوح عدده بين  كثير العددلها "حنبعل" جيشا  زالحرب البونيقية الثانية وقد جه  

( الفاصلة بين Pyrénées –البرانس )، فعبر جبال من الفيلة 37آالف من الفرسان و9من المشاة و

( الفاصلة بين Alpes -األلب)إسبانيا وفرنسا حاليا ، ثم نهر "الرون" جنوب فرنسا وأخيرا جبال 

 .فرنسا وإيطاليا

الترحاب والتحالف من طرف القبائل " حنبعل "تتالية لق ي  طريق سيره ونتيجة انتصاراته الم  وفي  

د غم من صعوبة المناخ والثلوج الكثيرة مما زاد من إقدامه على الر   ،المعادية للرومان  التي لم يتعو 

 ومعظمهم من األفارقة . عليها جنود "حنبعل "

مرحلة أولى منذ انطالق  مرحلتين،يمكننا تقسيم أحداث هذه الحرب إلى  الطلبة،بهدف التبسيط على و

فيها حليف القرطاجيين بقيادة "حنبعل"  االنتصارق.م ، كان  206-207ق.م ولغاية  218سنة الجيش 

من الجند والفيلة نتيجة قساوة الظروف المناخية ،  لعدد كبير جدا خسارة "حنبعل" على الرغم من 

شمال إيطاليا ) تجدر وكذلك القبائل المستقرة إللى جيشه جنوب فرنسا قبائل  بانضمام ضهاعو   غير أنه

د الرومان شبه وح   ولما دويالت مستقلة لغاية القرن الثالث ق.م ،  نظام  طبقت اإلشارة إلى أن إيطاليا 

، حدة بزعامة روما( رافضين لهذه الو إيطاليامال شكان سكان  رة إيطاليا في جمهورية واحدة ،جزي

قيادة الجيش أكثر من إلى تغيير  لجئوالذلك  ؛ة لشخصية "حنبعل" الفذ   االنتصارأسند الرومان هذا  وقد 

فقطع عليه تفطن ألسباب نجاح "حنبعل" الذي ،  ( Scipin-يبيو)سك ها القائدتوال   إلى أن ، مرة 

قبل وصوله إيطاليا وحرقه األسطول  باعتراضفأمر  ،تصله من أخيه في إيبريا تاإلمدادات التي كان

 هنالك. ا أخ "حنبعل"إيبريا فقتلو ، ثم أرسل جنودا إلى

  ، انتصارين شهيرين هما ،الكثيرة طيلة المرحلة األولى  نذكر من انتصارات القرطاجيين -*

ق.م حيث أسر "حنبعل" القنصل الروماني ومعه  217" سنة Trebia -انتصارهم في معركة "تريبيا

 .ق.م  216سنة " Cannae -كنايمعركة " انتصارهم فيأيضا ووقتل مثل هذا العدد آالف جندي 10

، ق.م   210سنة  انقلبت كفة الميزان لصالح الرومان بوصول "سكيبيو" على رأس الجيش -*

ثم نقل الحرب من القارة األوربية إلى ،ق.م  209( سنة إيبريا  )في "  فاستولى على مدينة "قرطاجنة

، في الوقت الذي كان فيه "حنبعل" ق.م  204سنة القارة اإلفريقية ، لذلك أخذ لقب "سكيبيو اإلفريقي "

 محاصرا مدينة روما .

قدان القرطاجيين حليف قوي ف  لصالح الرومان ، نذكر نتيجة الحرب  ومن األمور التي حسمت  -*

وهو األمير النوميدي "  ق.م ،204سنة  في إيبريا وانضمامه إلى صف الرومانحارب إلى جانبهم 

لما رآه من خيانتهم وحرمانه من حقه الشرعي في  ، الذي تراجع عن حلفه مع القرطاجيينماسينيسا" 

ك تخوفة من قوة شخصيته ومواقفه الوطنية ، لذل) يبدو أن قرطاجة كانت م  تولي عرش نوميديا 

 . ليكون منفذا لرغباتها وراعيا لمصالحها (،ساعدت أميرا نوميديا يصغره في السن 

هي الجولة األخيرة حاليا (  سليانة )بالقرب من كانت هذه المعركة ، ق.م  202اكتوبر معركة زاما  -*

ماسينيسا" "مع الرومان وحليفهم الجديد الملك النوميدي الجيش القرطاجي  تقابل لهذه الحرب وقد 

 القرطاجيين وفرار القائد "حنبعل".وانتهت المعركة بانهزام 
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 * نتائج الحرب البونيقية الثانية :

 قرطاجة بدفع كل مصاريف الحرب التزام -

 تنازل قرطاجة على كل ممتلكاتها في إيبريا . -

 لة.ي  الف  تسليم كل  و فقط نسف10م األسطول مع اإلبقاء على تسلي -

 سنة . 25آالف وزنة ذهبية تدفع في مدة 10تقدر ب غرامة مالية -

 ذ عليها القرطاجيون في وقت سابق السماح للملك "ماسينيسا" باسترجاع أراضي أجداده التي استحو -

 ال تدخل قرطاجة في حرب إال بإذن من روما . -

 ق.م : 146-149الحرب البونيقية الثالثة -3

 ةتخوف  أنها بقيت م   ، إالبيض المتوسط المطلقة في البحر األمن حصول روما على السيادة رغم على ال

الراغبون في )نضغط اإلقطاعيو إضافة إلى ذلك من أن تسترجع قرطاجة نفوذها وقوتها من جديد ، 

على مجلس الشيوخ الروماني بضرورة التعجيل في  األراضي الزراعية( الحصول على مزيد من

ق.م ،  153" قرطاجة سنة  Cato-مجلس الشيوخ المدعو "كاتولما زار عضو و نهائياسحق قرطاجة 

في كل اجتماع عبارة  د  رد  ، فأصبح ي   فيها  ومظاهر الرخاء عمران قرطاجة اندهش لما رآه من عودة 

"Delenda est  carthago-    قرطاجة" . ردم  يجب أن ت 

فيها وهي السنة نفسها التي توفي ، ق.م 149سنة بادرت روما بإعالن الحرب على قرطاجة لذلك 

 عضو مجلس الشيوخ "كاتو".

الرومان  إصرار هووقبلها الحربان األولى والثانية لهذه الحرب  يالسبب الحقيق أسباب الحرب : -*

 أما السبب المباشر لهذه الحرب البونيقية الثالثة واألخيرة فهو .منذ البداية على القضاء على قرطاجة 

التي  خرقا لمعاهدة زامااعتبرته روما قد و، "ماسينيسا"  ديالحرب على الملك النومييإعالن قرطاجة 

 البونيقية الثانية . ق.م في نهاية الحرب201سنة  عقدها الطرفان 

الحصار الذذي فرضذه عليهذا  الرومذان برجالها ونسائها  قاومت مدينة  قرطاجة  مجريات الحرب : -*

 Scipio -"سذكيبيو اميلذي همإلى أن دخلها الجيش الروماني وأمذر قائذد ، طيلة سنوات الحرب الثالثة 

Emilien "كذل قذادر علذى حمذل ل ت ذوق  فأحرقذت كذل شذيء فيهذا ، أيام  6مدة النار في المدينة  بإضرام

أنقاضذها  على ألف شخص فقط ، ثم ذروا الملح  55 من  سكانها بأنه لم ينج   صادرتذكر الم، والسالح 

 مجددا.لكي ال ينمو الزرع فيها 

)اي لت أراضي الدولة القرطاجية إلى أول مقاطعة رومانية في إفريقيا تحو   نتائج الحرب : -*

 .  Provincia Africa Romana–رفت باسم مقاطعة إفريقية الرومانية ، ع  مستعمرة رومانية( 

 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق

 ا.ة العقون أم الخير


