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الجميورية العربية السورية                                                                                              

جامعة دمشق  

كمية اآلداب والعموم اإلنسانية                                                          

قسم التاريخ        

 لجنة حكم

عصر أنطيوخس الرابع ) :لجنة الحكم عمى رسالة الدكتوراه لمطالب مراد محمد اسماعيل بعنوان 

من   5/10/2015د تاريخ .ب.م/ 3/ والمؤلفة بموجب قرار البحث العممي رقم (م.ق163- 175
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     ععوًا و مشرفاً  (تاريخ قديم)د مفيد العابد   األستاذ في قسم التاريخ جامعة دمشق اختصاص  .أ

                             ععواً  (تاريخ قديم)د محمد الزين   األستاذ في قسم التاريخ جامعة دمشق اختصاص  .أ

 ععواً  (تاريخ قديم)األستاذ في قسم التاريخ جامعة دمشق اختصاص  د خلٌل سارة     .أ

 ععواً  (تاريخ قديم)  األستاذ في قسم التاريخ جامعة دمشق اختصاص د عبد المجٌد حمدان .أ

 (آثار كالسٌكٌة)د مأمون عبد الكرٌم   األستاذ فً قسم اآلثار اختصاص .أ

جٌد )ثالُث وثمانون بالمئة بتقدٌر  (83) وأجٌزت بدرجة 26/10/2015نوقشت هذه الرسالة بتارٌخ 

 (جداًا 

 د مأمون عبد الكرٌم.د عبد المجٌد حمدان    أ.د خلٌل سارة    أ.د محمد الزٌن     أ.د مفٌد العابد    أ.أ
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 إلى برعمي حياتي ابنتي روسيل و باتيل

 إلى من أظيروا لي ماىو أجمل من الحياة أخوتي الغاليين

 إلى الروح التي فارقتنا وافتقدىا دائماً الغالي بشار
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 الشكر والتقدير

يبقى لنا دائمًا العجز في وصف كممات الشكر، ....       الحمد والشكر   أواًل وأخيراً 
خصوصًا لؤلشخاص الذين يتصفون بالعطاء ببل حدود، ودائمًا ىي سطور الشكر تكون 
في غاية الصعوبة عند صياغتيا، ربما ألنيا تشعرنا دومًا بقصورىا وعدم إيفائيا لمن 

نيديو ىذه األسطر، أقدم شكري وامتتناني إلى جميع من أعانوني في إخراج ىذا البحث 
 .....بفعميم وجيدىم عمى اآلراء القيمة التي أبدوىا

، أستاذ مفيد رائف العابد  األستاذ الدكتورالكبير والمربي الفاعل إليك أستاذي :مأولو
الذي تفعل ومّن باإلشراف عمّي ، جامعة دمشق-  في قسم التاريخكبلسيكيالتاريخ ال

 أشكرك ... ومعين المنيل الفائض م،فوجدت فيو صدر األب الحاني وفكر األستاذ الحاز
أستاذي ، وأعدك أن أكون عمى قدر المسؤولية والثقة التي منحتني إياىا بتشريفي أن 

 .أتتممذ بين يديك وأنيل من أخبلقك الرفيعة قبل عممك الوفير

-قسم التاريخ في كبلسيكياستاذ التاريخ ال–   الدكتور محمد الزينإلى األستاذ: موثانيو
لتفعمو مشكورًا بقبول مناقشة ىذا البحث فكان حعوره امتيازًا أعتز .... جامعة دمشق

. بو، ومنحني من عممو الكبير وأرشدني بما فيو حسن المسير

 لآلثار والمتاحف المدير العام  مأمون عبد الكريماألستاذ الدكتور  إلى:موثالثو
 ىذا البحث بالرغم من لتفعمو مشكورًا بقبول مناقشةوالمتخصص في اآلثار الكبلسيكية 

 .فكان حعوره امتيازًا أعتز بو وأفخرمشاغمو الكثيرة، 

-  في قسم التاريخكبلسيكيأستاذ التاريخ ال األستاذ الدكتور خميل سارةإلى  :ورابعيم
بداء مبلحظاتو القيمة،ىذا البحثجامعة دمشق، الذي تكرم بقبول مناقشة   جزاك ا   وا 

.       عني كل الخير
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في قسم كبلسيكي أستاذ التاريخ ال الدكتور عبد المجيد حمدان األستاذ   إلى:خامسيمو
 ىذا البحث وتقويمو و إظياره بالشكل جامعة دمشق، الذي تكرم بقبول مناقشة- التاريخ

 .البلئق، وفقكم ا  استاذي الكريم في بموغ ما تصبون إليو

، منارة العمم جامعة دمشق- أععاء الييئة التدريسية في قسم التاريخوأخص بالشكر 
الرائدة، وأرجو من ا  أن أكون قد أصبت أكثر مما أخطأت، آمبًل أن أكون قد أعطيت 

 .الموعوع حقو، وأسأل ا  أن يعممنا ما ينفعنا  وا  ولي التوفيق
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 المقدمة

من أكثر حكام العصر  (م.ق163-175 )أنطيوخس الرابعالسموقي الممك      يعد              
وشغمت أخباره حيزًا كبيرًا من الكتابات التي تناولت تاريخ الدولة  اليممينستي إثارًة لمجدل

 تميز عيدأبرز مموك البيت السموقي وأشدىم عشقًا لمحعارة اإلغريقية، من  السموقية، وىو
عادة بناء الحواعر الشرقية القديمة عمى الطراز  ببناء الحواعر العامرة الجديدة وا 

م العنصر يدعت المستوطنين الجدد من ببلد مقدونيا واليونان لاستقداماليممينستي، و
 تأمين الطرق التجارية وتغيير مسارىا في بعض األحيان إعافة إلىاإلغريقي في مممكتو، 

. كجزء من حربو اإلقتصادية عد أعدائو

 كان أنطيوخس مغرمًا بطريقة الحياة الرومانية كونو قعى فترة ثبلثة عشر سنة في                   
 من النظم الرومانية في عددروما وىو في العشرينات من عمره، وىذا ما دفعو إلى تطبيق 

 كان يسير لدرجة أنو بسموكيات الرومان إلى التأثر الشخصيببلده بعد العودة من روما، و
كان يقف في ساحة السوق كما ( (Togaفي شوارع أنطاكية مرتديًا العباءة الرومانية 

 في الحكم مما أدى إلى انقسام رعاياه إلى شكاوى رعاياه، إلستماعل ((Agoraالعامة 
فالبعض كان يرى في تصرفاتو قدرًا من الغرابة والخروج عمى . عمى تمك التصرفات
  .إلعجاب ببساطة الحياة الجميورية الرومانية فيو نوعًا من اىآخر ير المألوف، وبعض

تعد شخصية أنطيوخس الرابع في عصره والعصور التي تمت، شخصية جدلية بكل      كما             
 فمم يتفق المؤرخون عمى وصفو، وتباعدوا في ىذا بين بعٍض مغرٍق في ،معنى الكممة

و المؤرخ  (األول والثاني)المكابين كتابي   كما في.العداوة كمؤرخي الييود وليذا أسبابو
المؤرخ بوليبيوس الذي امتدحو ووصفو ك  بوجوزيفوس، وبعض آخر مغرق في اإلعجاب

بعض ثالث رأى أنو سار عمى نيج أسبلفو في نشر وبالنشاط والقدرة عمى اإلبداع، 
 .الحعارة اإلغريقية في ربوع المممكة وتوحيد الدولة في ظل حعارٍة واحدة

ولما كان يعز عمى أي باحث محب لمتاريخ أن يرى بعض الفترات الحعارية وقد اكتنفيا 
غموض، كالغموض الذي يحيط بتاريخ الفترة الييممينستية، ويزداد تأسفو إذا عرف أن ىذه 
الفترة الحعارية تمثل حقبة ىامة من تاريخ ببلده، فقد عقدت العزم عمى أن أركز جيودي 

براز ما أقدر عميو من معمومات تخص تاريخ العصر  إللقاء ما أستطيع من أعواء، وا 
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السموقي في آسية كجزء من تاريخ ببلدي، وحيث أنني تناولت في بحث الماجستير في 
حركات التمرد في الدولة السموقية في عوء المصادر اليونانية  )جامعة عين شمس 

، ورغبة مني في تقديم صورة سياسية حعارية متكاممة لمعصر السموقي قمت (والرومانية
في مرحمة الدكتوراه وذلك  (م.ق163-175عصر أنطيوخس الرابع  )باختيار بحثي ىذا 

 :لعدة أسباب

ألول مرة في تاريخيا دورًا عالميًا مركزيًا، إما كأكبر دولة في العالم  ألن سورية لعبت  -1
المعروف وقتئٍذ، أو كواحدة من أكبر قوى العالم، وعمى ىذا يحق لمجامعات السورية 

أتخمنا الغربيون بعدد ال والباحثين السوريين أن يولوا ىذه الفترة اىتماميم بعد أن 
توظيفات لم تكن ال يستيان بو من الدراسات الجادة، والتي رغم جبلليا حوت عددًا من

. امعظميا في صالح تاريخن
كانت عامة، ولم يحظ المموك السموقيون  الدولة السموقية ألن معظم الدراسات عن-  2

 من دور ماو أنطيوخس الثالث، لما كان لو سموقس األولبنصيب يذكر الميم إذا استثنينا 
 .كبير في اتساع رقعة الدولة وبسط سيطرتيا عمى أجزاء كثيرة كانت قد استقمت عنيا

إلقاء العوء عمى ممك عظيم من مموك األسرة السموقية وىو  ألن من األىمية بمكان  -3
، ونال شيرًة عظيمًة وكان من أشد (المتجمي )أنطيوخس الرابع الذي حمل لقب أبيفانيس 
 . الحكام السموقيين عشقًا لمحعارة اإلغريقية

 ألن من يقدم عمى دراسة ذلك ،دراسة صراع الممك أنطيوخس مع الييود بدقةأىمية - 4
الصراع يجد نفسو في حيرٍة كبيرة، مردىا التباين الحاد في نظرة المصادر إلى الممك 

نطيوخس، وانقساميا في الحكم عميو مابين مؤيد ومعارض من أجل الوصول إلى نتيجٍة أ
 .الموعوعي والمتجردمنطقية من خبلل التحميل 

تحميل سياسة الممك الداخمية بخصوص ولعو بالحعارة اإلغريقية والعمل عمى نشرىا، - 5
 واإلدارة في عيد ، وتأليو الصورة الممكيةوالتركيز عمى ربط شخصو باإللو زيوس

القديمة وبناء المستعمرات الحديثة، إعادة ترميم المدن أنطيوخس بكل فروعيا ونشاطو في 
سياسة الممك ، وال شك أن أسبلفو في ىذا المجالبعض كونو كان أكثر نشاطًا من 

 الرومانية القائمة جميوريةالخارجية وعبلقتو مع الدول األخرى، واستعراض عبلقتو مع ال
تأثيرات القرارات السياسية ، و البطالمة وفي الشرقه عدحروب، وعمى المصمحة المتبادلة



20 
 

 التي أصدرىا ىذا الممك عمى األوعاع الحعارية واإلقتصادية لمدولة في جتماعيةواإل
 . ذات أىمية بالغة، وقد اشتمل البحث عمى مقدمة وأربعة فصول وخاتمةعيود خمفائو

 أىمية الدراسة مع عرض موجز ألىم المصادر التي تم اإلعتماد  المقدمة    تناولت
 حروب قسمو الثاني، وفي سيس الدولة السموقيةأت في بدايتو الفصل األولعمييا، وعرض 

خمفاء سموقس األول وأبرز وفي القسم الثالث  حتى وفاتو، توسعاتو األول وسموقس
 .وعع الدولة السموقية بعد صمح أبامياالقسم الرابع أعماليم، وفي 

 والظروف التي رافقت ذلك،  الرابع العرشتولي أنطيوخس: أووً  الفصل الثاني    ويعم 
غزو : رابعاً عبلقاتو مع دول ومدن العالم اإلغريقي، : ثالثاً صفات الممك أنطيوخس، : ثانياً 

نعكاس ذلك عمى الدولة : خامساً أنطيوخس مصر  الغزو الثاني لمصر وتدخل روما وا 
 اإلحتفال الشيير الذي قام بو أنطيوخس بعد انسحابو من مصر  والذي :سادساً السموقية، 

 .عرف باحتفال دفنة

اإلدارة في عيد الممك أنطيوخس الرابع واحتوى تعمن عرعًا عن الفصل الثالث،     أما 
اإلدارة السموقية في  والتقسيمات اإلدارية لمدولة والسمطة المركزية: بدوره تسع فقرات ىي

، النظام النقديوعسكرية، تأسيس المستعمرات الو، مقاطعة جوف سورية وفينيقية
تأليو الصورة و، لينيةللورعاية الحعارة او، أنطاكية في عيد أنطيوخس الرابعالعاصمة و

 الحياة ، وحديثًا مقتعبًا عن(Laodike IV) الوديكي الرابعة الممكية، وأخيرًا تكريم
 الرابع إعافة إلى مناطق النفوذ التجارية لمدولة السموقية اإلقتصادية في عيد أنطيوخس

وعبلقاتيا التجارية مع الدول األخرى مثل اليند وببلد العرب ودول بحر إيجة وبرجامة 
 .وأىم الطرق التجارية

 فقد استعرعنا فيو المعمومات المتوافرة عن جوف سورية وفمسطين الفصل الرابع    أما 
 جوف :أووً : في عيد اإلدارة السموقية وقمنا بتقسيمو إلى سبعة مباحث عمى الشكل التالي

وفمسطين السيطرة السموقية عمى جوف سورية  :ثانياً موقعو وأىميتو، - سورية وفمسطين
، الييودع و سموقس الراب:رابعاً ، الييودو أنطيوخس الثالث :ثالثاً ، ونياية السيادة البطممية

، رد الفعل الييودي وقيام الحركة المكابية: سادساً  ، الييودوأنطيوخس الرابع : خامساً 
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 تناولنا فييا أىم النتائج التي الخاتمةوأما .  حممة أنطيوخس الرابع الشرقية ووفاتو:سابعاً 
 . توصمنا إلييا من خبلل ىذه الدراسة

 الدراسة عمى المنيج اإلستقرائي في تناول المصادر الكتابية وطريقة التحميل     اعتمدت
والمقارنة، وعمى عدد من المصادر األدبية القديمة التي تتعمق بتاريخ الدولة السموقية، 

 بوليبيوس فنظرًا ألىمية ىذه الدولة حظيت باىتمام المؤرخين القدامى مثل المؤرخ
(Polybius )واشتير بشدة إعجابو  (120- 200 ) م .الذي عاش في القرن الثاني ق

وسيولة رجوعو إلى السجبلت الرسمية والتاريخية في  لروما، وخبرتو العسكرية الواسعة،
ببلد اليونان وروما، ىذا باإلعافة إلى معرفتو الوثيقة بالشخصيات وقربو من معظم 

 .األحداث التي رواىا ومعاصرتو لبععيا
 الذي عاش في الفترة (Appianus)أبيانوس  عمى المؤرخ اليوناني اعتمدتكذلك     

 وتقّمد الكثير من المناصب في ،األخيرة من القرن األول وأوائل القرن الثاني الميبلدي
 ،اإلسكندرية، لذلك نجد أن كتاباتو ال تخمو من التحّيز وترديد وجية نظر اإلسكندرية

عن الحروب السورية الستة التي دارت رحاىا بين  (تاريخ الرومان )وتحدث في كتابو 
 الذي عاش في الفترة (Livius) ليفيوس أما بالنسبة لممؤرخ الروماني. السموقين والبطالمة

فقد كتب عن التاريخ الروماني، وتحدث عن العبلقات السموقية   (م17- ق م 59)
      Theophrastos))ثيوفراستوس كتابات المؤرخ  واعتمدت الدراسة عمى البطممية،

الذي كان شغوفًا بالتاريخ الطبيعي، وىو أحد تبلميذ أرسطو، وقد  (م.ق194- 275) 
ترك مؤلفًا في عمم النبات امدنا فيو ببعض المعمومات عن واقع الزراعة وأنواع النباتات 

. في ذلك العصر

من بين  (ق م25- 64 ) الذي عاش في الفترة من ((Strabonاسترابون  يعد و
المصادر اليامة التي اعتمدنا عمييا في ىذه الدراسة وخاصة فيما يتعمق بالتعريف 

كما اعتمدنا عمى المؤرخ الييودي . الجغرافي لمناطق جوف سورية وفينيقية وفمسطين
والذي عرف بتحييزه  (م95- 37 ) الذي عاش في الفترة من (Josephus)جوزيفوس 

( Jewish Antiquitus)لمييود والدعاية ليم، فقد كانت مؤلفاتو مثل أخبار الييود القديمة 
 وكتب عن عبلقة الممك أنطيوخس الرابع بالييود ،(Jewish Wars)وكتابو حروب الييود
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 وكذلك اعتمدنا عمى كتابي المكابيين األول والثاني عمى الرغم والحرب التي دارت بينيما،
. ما ورد فييا من مبالغات وتحيز لمييود

لمنيستية يحرصنا في ىذه الدراسة عمى اإلستفادة من الدراسات الحديثة عن الفترة الوو
العديد من المراجع األجنبية بشكٍل عام والدولة السموقية بشكٍل خاص واعتمدنا عمى 

كما وتعتمد الدراسة  والكتب العربية والمعربة التي تم إدراجيا في قائمة المصادر والمراجع،
والتي تتعمق واألجانب عمى اإلستفادة من الدراسات واألبحاث التي أعدىا الباحثون العرب 

 والروماني ىذا باإلعافة إلى والعصر الييممينستيوالممك أنطيوخس الرابع بالدولة السموقية 
إلى ما ورد في كتب الباحثين اآلخرين خبلل دراستيم المقاالت والدوريات األجنبية، و

.  التي تخدم موعوع الدراسة لمينستييلتاريخ الشرق األدنى في العصر الو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 
 

 
 

 



24 
 

سيس الدولة السموقيةأسموقس األول وت: أووً   

 األكبر أحد قادة اإلسكندر ((Antiochos نطيوخسأ بن Seleucos)) كان سموقس     
، ()م.ق323الذي انعقد بعد وفاة اإلسكندر سنة   بابلمن بين المشاركين في مؤتمر

الذي قدٍّر لو أن يؤسس دولة كبرى ىي الدولة السموقية التي امتدت حدودىا من الساحل و
آسيا ومعظم بابل وسورية وفارس وباكتريا أقاليم كثيرة أىميا اإليجي إلى اليند، وعمت 

. ( )ويفترض بسموقس أن يكون نبيبًل مقدونياً  ،()الصغرى

وقد لمع وىو ابن أنطيوخس والوديكي، ، النببلء سموقس واحدًا من كبار العباط     ويعد
توّلى كما من المعارك، عدد في  (حممة الدروع)بقيادة فرقة الفرسان اإلسكندر كّمفو واسمو 
ولما توفي  ،"سيد الفيمة"في معارك أخرى، حتى اشتير بمقب ة فيلالفرسان والقيادة 

، وأصبحت لو قيادة فرقة  أخ اإلسكندر ممكاً اإلسكندر بايع سموقس فيميب أرىيدايوس
الفرسان الرفقاء المؤلفة من نببلء مقدونيا، والتي قادىا من قبل ىيفايستون 

(Hephaeston)ومن بعده برديكاس () .

  ومصاىراتو صفاتو-1

 تكوين فكرة معقولة عن شخصية سموقس وصفاتو مما وصل إلينا من النقوش يمكن    
والتماثيل القميمة التي تصوٍّره، ذلك أن ىذه التصاوير وبخاصة النصفية منيا تطالعنا 

 غائرتان وأنف دقيق ن عريعة وعالية وعيناىة جبوىي، بمبلمح سموقس الشخصية
    ، ويمكننا أن () عريعة قوية الععبلتة حازمتان، وذقن عريعة وقوية، ورقبنوشفتا

                                                           

 .ع٤ٔغ اُزٞاه٣ـ اُٞاهكح ك٢ اُجؾش رزجغ  ُلزوح هجَ ا٤ُٔالك، ئما ٓب مًو فالف مُي-   

اُشوم األك٠ٗ ك٢ اُؼظو٣ٖ ا٤ِِ٤َُٜ٘ز٢ ٝاُوٝٓب٢ٗ، ػ٤ٖ ُِلهاٍبد ٝاُجؾٞس اإلَٗب٤ٗخ ٝاإلعزٔبػ٤خ، : أثٞ ا٤َُو كوػ-  

 .119، ص (2002 اُوبٛوح،)،2ؽ
3

ّ، كاه شٔأٍ ُِطجبػخ ٝاُ٘شو، .م64- 333ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ ٖٓ اإلٌٍ٘له ئ٠ُ ثٞٓج٤ًٞ: ٓل٤ل اُؼبثل- 

 .42، 41، ص(1993كٓشن، )

 
4

. اُوبٛوح). عبٓؼخ ػ٤ٖ شٌٔ. هٍبُخ ؿ٤و ٓ٘شٞهح. ئٗشبء أُلٕ ك٢ ئؽبه ا٤َُبٍخ اَُِٞه٤خ ٤ُِٜ٘خ ٍٞه٣خ. ٓل٤ل اُؼبثل- 

 .8. ص. (1971
5

ٖٓ اُغل٣و ثبُنًو ثإٔ رِي اُظلبد ُٜب ٓلُُٜٞب ك٢ ػِْ اُلواٍخ كبُغجٜخ اُؼو٣ؼخ ٝاُؼب٤ُخ رْ٘ ػٖ اُنًبء، ٝاُؼ٤٘بٕ - 

ٍب٢ٓ ٍِٔبٕ األػٞه، ٍو : اٗظو.اُـبئوربٕ رلٍ ػ٠ِ أٗٚ ٣وع ٝٓؾت ُ٘لَٚ، ٝاألٗق اُله٤ن ٣لٍ ػ٠ِ أٌُو ٝاُلٛبء

 .138- 134، ص(1980ث٤وٝد، )ألهٍطب٤ٌُ، كاه اُؼِّٞ اُؼوث٤خ، - ا٤َُبٍخ ٝاُلواٍخ ك٢ رلث٤و اُوئبٍخ- األٍواه
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كشفت . نقول إن جاز لنا التعبير أن مبلمحو تنم عن صفات رفيعة جديرة بعاىل عظيم
 .()سيرة حياتو عن صفاء ذىنو وقوة إرادتو ودىائو السياسي وطموحو وشدة بأسو

كانت المصاىرات السياسية من أىم األساليب الدبموماسية في العصر اليممينستي،     
عقد خبلل حياتو زيجتين مؤكدتين والثالثة مثار فوكان سموقس ابن عصره في ىذا المجال، 

 فقد كانت أوليما بواسطة اإلسكندر عندما منحو أباما ،عن زيجتيو خبلف، أما
(Apama)  والتي احتفظ بيا سموقس بعد ()324سنة الفارسية في زواج سوسا الكبير ،

وفاة اإلسكندر بخبلف القادة اآلخرين، وانبعثت السبللة السموقية من ىذا اإلتحاد الفارسي 
 سنةابنة دمتريوس  ( (Stratonikeبالنسبة لزواجو الثاني كان من ستراتونيكي، والمقدوني

التي عقدىا خمفاء اإلسكندر بعد معركة   والتي تزّوجيا في غمرة محالفات التصاىر300
 شخصيات ة، بعد أن أصبح عالم بحر إيجة ينقسم بين خمس()301سنة( (Ipsusإبسوس

ىم كاساندروس في مقدونيا، ولسيماخوس في تراقيا وآسيا الصغرى، وبطمميوس في 
سطول في أ أكبر صاحبمصر، وسموقس في بابل وسورية، ودمتريوس ابن أنتيجونوس 

 .() في زمنوبحر إيجة

أما بالنسبة لممصاىرة التي ارتبط فييا بالممك اليندي شاندراجوبتا      
Chandragupta)) وتفاوتت آراء المؤرخين في مسألة تمك ()فقد أحاط بيا الغموض ،

 عن المتزوج                        أبيانوس كممة المصاىرة دون أن يعيف شيئا فقد استخدم المصاىرة

                                                           

عبٓؼخ ػ٤ٖ شٌٔ،  ، هٍبُخ عبٓؼ٤خ ؿ٤و ٓ٘شٞهح،280- 312ٓل٤ل اُؼبثل ، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ ٖٓ -  

 .42-41.، ص ص(1975اُوبٛوح،)
2

ًبٗذ أُظبٛواد ا٤َُب٤ٍخ ئؽلٟ ا٤َُبٍبد اُز٢ ارجؼٜب اإلٌٍ٘له ك٢ اُشوم، كول ريٝط ػوت ٓؼوًخ اًٍٞ ٖٓ - 

، هبّ اإلٌٍ٘له ثزي٣ٝظ ػجبؽٚ ئ٠ُ 324اُج٘ذ األًجو ُلاها اُضبُش، ٝك٢ ىٝاط ٍٍٞب اٌُج٤و ٍ٘خ  (Barsine)ثبه٢٘٤ٍ 

، كأػط٠ ٍِٞهٌ أثبٓب ث٘ذ ٍجزب٤ٌٓ ؽبًْ طـل٣بٗب، ٝأػط٠ (ٖٓ ث٘بد ؽٌبّ األهب٤ُْ ٛ٘بى)ىٝعبد كبه٤ٍبد 

أفٞ كاها، ٝثوك٣ٌبً ث٘ذ أروٝثبر٤ٌ             ( Oxyarter ) اث٘خ أ٤ًَٝبهر٤و Amastrine))ًوار٤وًٝ أٓبٍزو٢٘٣ 

(Atropates) ّٞ٤ٌٗ ث٘بد أرواثبىًٝ ١ؽبًْ ٤ٓل٣ب، ٝثط٤ًِٔٞ ٣ٝ((Atrabazus أهر٤ٌٗٞ  ) ؽبًْ ثبًزو٣ب

Artonis ٝأهربًبٓب ،Artacama) ْٛاٗظو..... ، ٝؿ٤و : 

Nicholas E. d. Foster, The Persian Policies Of Alexander The Great, From 330- 323 B. C, 

Master, B. A.( Lousiana State University, 2005), p.66. 
3

  أُؼوًخ أُؼوٝكخ ثبٍٔٚ ث٤ٖ فِلبء اإلٌٍ٘له ٍٝ٘أر٢ 301ٓٞهغ ك٢ كو٣غ٤ب ك٢ آ٤ٍب اُظـوٟ، ٝهؼذ ٍ٘خ : ئثًَٞ- 

 .ػ٠ِ مًوٛب  ؽوبًا 
4
- Bouche Leclercq, A, Histoire des Seleucides., 2 tomes,( Paris,1913-1914), pp.80- 82.  

5
. ؽٔالد اإلٌٍ٘له األًجو ٝرطٞه أُؼِٞٓبد اُغـواك٤خ ػ٘ل اإلؿو٣ن. أثٞ ا٤َُو كوػ: ػٖ ٛنٙ أُؼبٛلح اٗظو - 

 .56ص .199. اُؼلك اُضب٢ٗ. 27أُغِل . ؽ٤ُٞبد ٤ًِخ ا٥كاة عبٓؼخ ػ٤ٖ شٌٔ
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حفيد شاندرا  (Asoka) بأن الممك اليندي أسوكا (Druva)يرى دروفا ، و()والمتزوج بيا
ويعمق تارن عمى تمك الفرعية، بأنو من غير المستبعد  ،()جوبتا كان حفيدًا ألميرة سموقية

 Bouche)بوشيو لوكميرك ، ويعتقد ()أن تكون تمك العروس إحدى أميرات أسرة سموقس
Leclereq) بأن اإلتفاق عمى المصاىرة لم يستتبع حتمًا تكريس المعاىدة بمصاىرة 

أباما )الطرفين، فمن المعروف بأنو لم يكن لسموقس سوى زوجتين اثنتين ىما 
ولدت بعد المعاىدة وتزوجت من أنتيجونوس ( فيبل)وبنت واحدة ىي  (ستراتونيكياو

، وفي عوء ماعرعناه يبدو أن األقرب ىو أن اإلتفاق عمى ()276 سنةجوناتاس 
 .التصاىر دليل عمى عبلقات الود والصفاء بين الطرفين

 (توسعاتو- حروبو )سموقس : ثانياً 

 األوضاع المحيطة بسموقس واألحداث في الغرب-9

 ،()320 سنة  أصبح سموقس واليًا عمى بابل بموجب مقررات مؤتمر تريباراديسوس    
،  عمى العرش المقدوني أنتباتروس وصياً وعَين مركز اإلمبراطورية إلى مقدونيا وانتقل

نتائج بعيدة وكان لذلك  ،ًا لمجيش الممكي في آسياعامجونوس قائدًا يأنتوتقرر تعيين 
كان من أمر أنتيجونوس يجب  ة، وقبل أن نرى ماعامالمدى أّثرت في مجرى األحداث ال

 حيث نجد بالقرب من سموقس اثنين من القادة الكبار ة عمى الشرق،عامأن نمقي نظرة 
 ،() الحاكم في والية فارس منذ أيام اإلسكندر()(Peucestas)بيوكستاس ، الطموحين

                                                           
1
- App, Syr, 55.  

2
- K. H. Druva, Jurnal Of Bengal and Orissa Research Society, Vol, 16,( London, 1930), 

p.35.  

 
3
- Tarn, W. W, The Greeke in Bactria and India,( Cambridge, 1966), p.174.  

4
، ثؼل إٔ ظٜو أ٤ٗغًٞٗٞ عٞٗبربً ٌِٓبًا ػ٠ِ ٓول٤ٗٝب، ٢ٛٝ 276ؽلصذ رِي أُظبٛوح ك٢ ػٜل أٗط٤ٞفٌ األٍٝ ٍ٘خ - 

، ٝأطجؼ عٞٗبربً ٓٔضالًا ألٍوح أٗز٤جبروًٝ ػٖ (األػٞه )أُٜٔخ اُز٢ ًبكؼ ك٢ ٍج٤ِٜب ػجضبًا علٙ ألث٤ٚ أٗز٤غًٞٗٞ 

ََ األٍوح اَُِٞه٤خ ثيٝاعٚ ٖٓ اث٘خ أفزٚ  (ك٤ال)ؽو٣ن ٝاُلرٚ  ، ًٝبٗذ (اٍزوار٢ٌ٤ٗٞ)اث٘خ ٍِٞهٌ األٍٝ ٖٓ  (ك٤ال)، ٝٓض

ٓل٤ل اُؼبثل، ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ ٖٓ : اٗظو. رِي أُظبٛوح ٖٓ أعَ رٌو٣ٌ اإلرلبم ػل اُلُٝخ اُجط٤ِٔخ

 . 74ّ ، ص.م64- 333اإلٌٍ٘له ئ٠ُ ثٞٓج٤ًٞ
5
- Bevan,E ,A House Of Seleucos, I,( London, 1902). pp. 37- 41.  

6
 ك٢ ٓول٤ٗٝب، ؽَٔ اُلهع اُلؼ٢ أُولً أُأفٞم ٖٓ ٓؼجل أص٤٘ب ك٢ (Meiza)ث٤ًَٞزبً اثٖ اٌٍ٘له ٖٓ ٓل٣٘خ ٤ٓيا - 

 .Diod, XVII, 110, 2اٗظو،. ؽوٝاكح، هجَ إٔ ٣ظجؼ ك٢ ىٓوح اُؾوً اُشقظ٢ ُإلٌٍ٘له

- Diod, XVIII, 39, 6. 
7

 



27 
 

واليًا عمى ميديا  (الذي شارك في مقتل برديكاس ) المقدوني ()Pithon))      وبيثون 
((Media()  .يومنيس َينع الذي رخونببعد أن توفي أنتيباتروس آلت الوصاية إلى بوليو 

قائدًا لمقوات المقدونية في آسيا الصغرى، فقام أنتيجونوس بشن ىجوم عد يومنيس وأجبره 
، ولما كان كاساندروس بن أنتيباتروس يعتبر نفسو ()الصغرى  داخل آسيابعمى اإلنسحا

األحق بالوصاية من بوليبرخون، ناصب الوصي الجديد العداء وتحالف مع أنتيجونوس 
. ()وبطمميوس وانعم إلييم لسيماخوس

 من أجل منع اإلتصال بين أنتيجونوس هسطولأبإرسال  قام بوليبرخون      
 عمى ىذا اإلسطول عند مدخل اّ ن أنتجونوس أحرز نصرًا باىرأوليسيماخوس، إال 

 فأصبح يومنيس في ةنتيجونوس إلى فينيقيأ اتجو، وبعد ىذا النصر ()318  سنةالبوسفور
في موعع حرج وتوجب عميو مواجية أنتيجونوس وبطمميوس، فقرر اإلنسحاب نحو 

في الوقت الشرق، وطمب من سموقس وبيثون مساعدتو عد أنتيجونوس إال أنيما رفعا 
الذي تمكن من  و،317سنة أنتيجونوس عد يومينيس الذي وافقا عمى التحالف مع 

قام بالتخمص و، ه فارس ودخل سوسا وقعى عمى يومينيس وأعدميومينيس في ةطاردم
من بيثون في ميديا، وبيوكستاس في فارس، ومن ثم عاد إلى الغرب مطمئنًا بعد تمك 

وأما بالنسبة لمقدونيا فقد ُحسم الصراع بين كاساندروس ، ( )الجولة النشطة والمثمرة
.  ( )أصبح وصيًا عمى العرش المقدونيالذي وبوليبرخون لصالح كاساندروس 

 لجوء سموقس إلى بطمميوس في مصر  -10

، الذي لم يكن  أثارت تصرفات أنتيجونوس مع حمفائو السابقين القمق في نفس سموقس    
      ، ولم يكن أمام سموقس سوى أمرين () قوتييمان لعدم توازه في وجوالوقوف توباستطاع

                                                           
1

 ٓل٤ل  :اٗظو. ك٢ ٓول٤ٗٝب(Eodaria) ك٢ ٓوبؽؼخ ٣ٞكاه٣ب (Alcomenae)ٗب١ ١اثٖ ًوارًٞ ٖٓ ثِلح أٌُّٞ: ث٤ضٕٞ- 

 .53اُؼبثل ، ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ ، ص

 ٖٓ أْٛ اُٞ ٣بد ك٢ أُ٘طوخ اُلبه٤ٍخ ٝأؿ٘بٛب ػ٠ِ اإلؽالم ثبُوعبٍ ٝأُٞاش٢ ٝاُق٤ٍٞ ػ٠ِ ٝعٚ  ٤ٓل٣برؼزجو - 2

اُقظٞص، ٛنا ثبإلػبكخ ئ٠ُ إٔ رالُٜب ًبٗذ رؼظ ثوجبئَ عج٤ِخ طؼجخ أُواً أربؽذ ُؾٌبّ ٤ٓل٣ب رغ٤٘ل أكؼَ ع٘ٞكْٛ 

ٖٓ رِي أُ٘طوخ
  .

اٗظو
 .

Bevan ,E, op, cit, p.40 
3
- Diod, XVIII, 39,5-7.  

4
- Diod, XVIII, 49,1.  

5
  .71ص. ( 1988اُوبٛوح، )، ٌٓزجخ األٗغِٞ أُظو٣خ، 3، ؽ1اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢، ربه٣ـ ٓظو ك٢ ػظو اُجطبُٔخ،ط- 

6
- Jougguet Alexander The Great and The Hellenistic World,Chicago,1978. p.147.  

7
- J. B. Bury,   C. A. H.VI, ,pp. 481-482.  

8- App, Syr, 53. .  
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الفرار من : ثانييمانتيجونوس بأي ثمن، وأالبقاء في بابل ومحاولتو استرعاء : أوليما
، ولمس سموقس نوايا أنتيجونوس ()وجيو مؤقتًا وانتظار الفرصة المناسبة لمناىعتو

السيئة تجاىو بعد قعاءه عمى يومنيس مباشرًة، فقام باسترجاع والية سوسيانا التي كان قد 
منحيا لسموقس تحت وطأة الحرب، ومع ذلك تمالك سموقس أعصابو وأحسن استقبال 

   فّر فجأًة في صيفثمأنتيجونوس في طريق عودتو إلى الغرب من أجل إزالة شكوكو، 
. () إلى بطمميوس في مصر وبصحبتو خمسين فارساً 316

ومنذ وصول سموقس إلى مصر عمل عمى التييئة إلشعال نار الحرب عد أنتيجونوس،   
وذلك بإيغار صدر بطمميوس عد أنتيجونوس، وحّثو عمى عقد محالفة مع كاساندروس 

 اتفاق رباعي  ونجح ،، وأثمرت جيود سموقس بالنجاح()ولسيماخوس عد أنتيجونوس
أو ، يخيٍّرونو فييا بين الحرب 315سنة بإرسال رسالة مشتركة إلى أنتيجونوس في أوائل 

سيماخوس للاإلعتراف لبطمميوس بسورية جميعيا، و: اإلستجابة لمطالبيم والتي كانت
كيا ولسموقس ببابل، وتوزيع أموال وجيا عمى الدردنيل ولكاساندروس بكبادوكية ولوبفر

اإلمبراطورية التي استولى عمييا بعد انتصاره عمى يومنيس، بيد أن أنتيجونوس قابل 
. ()مبعوثييم باحتقاٍر شديد ورفض تمك المطالب، فاستعد الطرفان لمحرب

 312- 316سموقس والصراع مع أنتيجونوس   -11

أسيم سموقس بجيٍد وافٍر في عدة ميادين لنصرة حمفائو، فتولى قيادة األسطول     
، () وىّدد أيونية، وحقق انتصارات عمى حاميات أنتيجونوس في كاريا315 سنةالبطممي  

، إال أن أنتيجونوس كان مصممًا عمى القعاء عمى بطمميوس بنفسو، فقام ()كاريا
باجتياح سورية وفينيقية وسقطت صور بيده بعد حصارىا لمدة خمسة عشر شيرًا، وعقد 

سطول كبير وآلت إليو السيادة البحرية شرقي أمحالفة مع رودس، فأعحى تحت أمرتو 

                                                           
1
- Diod, XIX, 48,6. 

2
- William Scott Ferguson, Greek Imperialism, Harvard Univercity, Batoche Books, 

(Kitchener, 2001), p.94.  
3
- William Smith, D. C.. A History Of Greece From The Earlist Times To The Roman 

Conquest, (London, 1902)., p546.                                       

 

 72اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢، أُوعغ اَُبثن، ص -  
5
- Diod,XIX, 62,9, 68,3.  
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البحرية، وبعد ذلك ترك ابنو  بطمميوس المتوسط، وبالتالي وجو عربة قاعية لسيادة
. ()314 سنة وانسحب إلى عاصمتو لقعاء شتاء ،دمتريوس في غزة لمراقبة بطمميوس

تابع أنتيجونوس طريقو عبر سورية وآسيا الصغرى  (312-313)سنة في أواخر     
إلخعاع مقدونيا، وأرسل ابنو دمتريوس من أجل القعاء عمى بقية الحاميات البطممية، 

 باتجاه قواتيما عمى رأس 312 سنةسار بطمميوس وسموقس في ربيع  ف.()ذلكفي ونجح 
فمسطين لمبلقاة دمتريوس وبالقرب من غزة التقى الجيشان ووقعت واحدة من أعظم معارك 

العصر، حيث انتصر فييا القائدان عمى دمتريوس الذي ىزم ىزيمة ساحقة وفّر متجيًا 
. ()نحو أبيو

عودة سموقس إلى بابل وتدعيم مكانتو  -12

 وبصحبتو ييا، فاتجو إل(بابل) أصبح الطريق مفتوحًا أمام سموقس الستعادة واليتو     
، وبتأييد من بطمميوس تحركت تمك القوة الصغيرة () من المشاة800 فارس و200نحو

الصحراء ووصمت شواطئ الفرات شمالي سورية، وخشي سموقس من تقيقر  والمغامرة عبر
  وحثّ ىاعمل عمى رفع معنوياتف، ()قواتو كونيا قميمة العدد إذا ماقورنت بقوات أنتيجونوس

( Agenor )، حتى وصل بابل وكان والييا بيثون بن أجينور() عمى التقدم الجنودوحثّ 
، وتحصن أنصار ()عين من قبل أنيجونوس قد قتل أثناء معركة غزة     الذي 

، إال أن سموقس نجح في اقتحام القمعة والسيطرة عمييا،  إحدى قبلعياأنتيجونوس في
 التاريخ 312 سنة (تشرين األول/أكتوبر/أول ديوس )وفيما بعد اعتبر سموقس ىذا اليوم 

ابنو أنتيجونوس أرسل  ، وفي ذلك الوقت()الحقيقي لمدولة السموقية وبداية التقويم السموقي
 دمتريوس دون ىاودخلاإلنسحاب، سموقس آثر  إلى بابل، ف كبيرٍ دمتريوس عمى رأس جيشٍ 

                                                           
1

 .74اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢، أُوعغ اَُبثن، ص  - 
2

 .62-61ٓل٤ل اُؼبثل، ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ، ص- 
3
- App, Syr, 54.  

4
- Bevan,E.,I,  op, cit.p.53.  

5
- Diod, XIX, 90,2.  

6
- Bevan,E.,I op, cit.pp.53-54.  

7
- Diod, XIX, 85,2.  

8
- Hans Hauben, On the Chronology of the Years 313-311 B.C. A. J. Ph.Vol. 94, No. 3 

(Autumn, 1973), p.265.  Tarn. W. W. op, cit, pp.46-47. 

  .(190)  ص  ( 2 )ػٖ اُزو٣ْٞ اَُِٞه٢ اٗظو اُغلٍٝ ههْ 



30 
 

 ،311 سنة مقاومة، وعندما أدرك عجزه عن المحاق بسموقس وتحطيم قوتو عاد إلى والده
 . ()ستحوذ عمى المنطقة من جديدفرجع سموقس وا

 تطور األحداث في الغرب وعقد الصمح بين أنتيجونوس وسموقس  -13

حدثت في الغرب أحداث بالغة األىمية كان ليا نتائج ىامة في مسيرة سموقس     
إن : أخذ بعض المقدونيين يقولون القادمة، فعندما بمغ إسكندر الرابع سن الثالثة عشرة

الوقت قد حان ليتولى السمطة بنفسو، فأقدم الوصي  كاساندروس عمى قتل الصبي وأمو 
. ()310/309 سنةروكسانا 

أصبح كاساندروس سيد مقدونيا، تزوج من تسالونيكي ابنة فيميب الثاني عندما و     
سكندر األكبر مما أتاح لو اإلدعاء بوراثة حقوق األسرة المالكة المقدونية، وفي اوأخت 

أعحت جبية أنتيجونوس ف، ()تمك األثناء استعاد بطمميوس سيادتو عمى بحر ايجة،
 سنةالغربية مكشوفة ومركزه في آسيا الصغرى ميددًا، فبادر لعقد الصمح مع سموقس 

، وأرسل ()نى لو توجيو اىتمامو لمغرب، فحرر أثينا من حاميات كاساندروسس  ليت308
 لئلستيبلء عمى جزيرة قبرص كونيا من أىم القواعد البحرية 306  سنةابنو دمتريوس

، بعد ىذا النصر اتخذ أنتيجونوس لقب ممك وخمعو عمى ابنوذلك، ولبطمميوس ونجح في 
  .( )وحذا حذوه باقي خمفاء اإلسكندر

 حروب سموقس  في اليند  -14

مؤسس ( (Chandraguptaخاض سموقس صراعًا مع الممك اليندي شاندرا جوبتا      
وعبر إلى  ((Kabulالطريق الموازي لنير كابول  ، وتقدم  فيالسبللة الموريانية في اليند

      المقر (Ganges)الغانج عمى نير  (Pataliputra )تاليبوترا، وتوغل إلى مابعد با()اليند

                                                           
1
- Bevan,E. I, op. cit. p.55-57.  

2
- William Smith op, cit, p.547,      

3
- Diod, XX, 28.  
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رأى الطرفان أنو الجدوى من القتال الدائر بعد أن و ،()الرئيسي لنفوذ عدوه     المقر 
عن مصاىرة أسفرت المعاىدة ن يالمؤرخبحسب و،  عمى توقيع معاىدة بينيماااتفق بينيما،

فيل، وتنازل سموقس بمقتعاىا عن  (500)أىدى سموقس اليندي بينيما، وأن الممك 
أراخوسيا  )(Gandahar)األراعي التي تقع عمى العفة اليمنى لنير السند، مثل قندىار 

Arachosia)  وجدروسيا(Gadrosia)   واحتفظ   لنفسو  بوالية  باكتريا(Bactria( ) ، 
 شنس، واكتسب ميجا()شنسسفيرًا دائمًا إلى ببلط شاندرا جوبتا يدعى ميجا سموقس وأرسل

 .( )الكثير من المعمومات عن اليند وكانت بمثابة مخزون قّيم لمجغرافيين البلحقين

 إحياء الحمف القديم ضد أنتيجونوس ومعركة إبسوس  -15

لم تكن معاىدة و، ()306  سنةفي خريف كان أنتيجونوس قد فشل في غزو مصر    
أن سموقس درك أ سوى ىدنة مؤقتة، و308 سنةالصمح بين سموقس وأنتجونوس 
 التقت مصالح الحمفاء، و() العغط عميو في الغرببسببأنتيجونوس عقد معو الصمح 

في إحياء الحمف القديم عد  301سنة (بطمميوس- سموقس -  لسيماخوس-كاساندروس)
 وتمكن ،في فروجية (Ipsus)إبسوسلتقى الطرفان في  وا،() لمقعاء عميوأنتيجونوس

الحمفاء من إلحاق ىزيمة ساحقة بأنتيجونوس الذي خّر قتيبًل وىو في الثمانين من عمره، 
. ()(بمعركة المموك) دمتريوس إلى إفسوس ودعيت تمك المعركة  ابنو وفرّ 

 

                                                           
1

ٝهكد رِي أُؼِٞٓبد ػٖ ٛنٙ اُؾِٔخ ك٢ ًزبثبد اُغـواك٤٤ٖ ٓضَ ٍزواثٞ ٝث٢٘٤ِ اُِن٣ٖ اٍزٔلا ٓؼِٞٓبرْٜ ٖٓ - 

 Strabo, Geography, Trans By Robson :اٗظو. أُجؼٞص٤ٖ ا٤ُٞٗب٤٤ٖٗ اُن٣ٖ أهبٓٞا ك٢ ثالؽ شبٗلها عٞثزب

(E,I), London, L. C. L, 1964, BK, XV, 689.   Pliny, Natural History, Trans By, H. 

Rackham, London, L. C.L.1938, BK,VI, 63. 

 
2
- Strabo, XV, 724,  Appian, Syr,55. .                             56ٓل٤ل اُؼبثل، ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ،ص

              
3

 .56ص . ؽٔالد اإلٌٍ٘له األًجو ٝرطٞه أُؼِٞٓبد اُغـواك٤خ ػ٘ل اإلؿو٣ن. أثٞ ا٤َُو كوػ-  
4
- C. A. H, Ind, XVII,pp.432-433.  

5
- Gunther Holbl, Ahistory Of the Plemaic Empire, Trans by Tina Saavedra,( London and 

New York, 2001), p.21.  
6

 .77ص ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ،- 
7

 .84اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢ ، أُوعغ اَُبثن، ص- 
8
- William Scott Ferguson, op, cit, p. 95,  William Smith op, cit, pp. 548, 549, 

  E.S. Shuckburgh, Litt.D.Greece From The coming Of The Hellenes To. A. D. 14. 

London, 1911), p. 270. ) 
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 فوز سموقس بسورية وبداية المشكمة السورية مع البطالمة  -16

 بموجب نتائج معركة إبسوس سيطر سموقس عمى سورية من الفرات إلى البحر      
وفروجية الداخمية وببلد مابين النيرين وأرمينية وكبادوكية، وامتدت أمبلكو من أقاصي 

حصل لسيماخوس عمى أمبلك أنتيجونوس في في حين اليعبة اإليرانية إلى فروجية، 
آسيا الصغرى، وأعطيت كيميكية وأغمب شاطئ آسيا الصغرى الجنوبي إلى ببليستارخوس 

أخ كاساندروس، وكان من نتائج تمك المعركة وعع حد آلخر المحاوالت إلحياء 
وبداية المشكمة السورية بين البطالمة والسموقيين، وسببيا  ،()إمبراطورية اإلسكندر

، ألن بطمميوس عندما سمع نبًأ ((Coele Syria)(األساسي النزاع عمى جوف سورية 
، ()المعركة  لسيماخوس في  في طريقو إلى سورية ىزمىوو  فحواه أن أنتيجونوساً كاذب

فأخمى بطمميوس جوف سورية وانسحب إلى مصر، وعندما عمم بالحقيقة عاد واحتل 
وأما ،  الحصول عمى ما اتفقوا عميو سابقاً اإلقميم، فاعتبره الحمفاء خائنًا وقرروا حرمانو من

عن المطالبة بأحقيتو بامتبلك ىذا اإلقميم، إال أنو في ذلك الوقت لم يشأ  لم يتخلسموقس 
أن يدخل في نزاع مع بطمميوس ألنو صاحب فعل عميو بسبب مساعدتو إياه في العودة 

، بيد أن ىذا الخبلف تجدد فيما بعد وكان مقدرًا لو أن يظل أمدًا طويبًل من ()إلى بابل
. ()أىم عوامل التناحر المدمر بين البطالمة والسموقيين

 سموقس ودمتريوس من التحالف إلى الحرب -9

بين سموقس ودمتريوس من  )تحالفات جديدة ، و بداية عيد جديد301سنة عتبر     ت 
عندما ف، اً  كما ذكرنا سابق(جية وبطمميوس وكاساندروس ولسيماخوس من جيةٍ أخرى

ذىب دمتريوس إلى ببلد اإلغريق ليستنفرىا عد أعداءه أغمقت أثينا أبوابيا في وجيو، 
وبالتالي وجد دمتريوس أن الظروف غير مواتية لو في ببلد اإلغريق، فاتجيت أنظاره 

مؤمبًل أن يبني لنفسو دولة آسيوية ثانية، فياجم لسيماخوس وطرده الصغرى صوب آسيا 
                                                           

1-
  James Henry Breasted, The Conquest Of Civilization, (New York And London, 1938), 

p.423.  
2
- Gunther Holbl, op, cit, p.23.   

3
 .85. ص.أُوعغ اَُبثن: اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢-  

.      
4

٤ِٓؾخ اُيٛوا٢ٗ، أه٤ِْ عٞف ٍٞه٣خ ك٢ اُؼظو ا٤َُِِٜ٘ز٢، هٍبُخ كًزٞهاٙ، ٤ًِخ ا٥كاة ُِج٘بد ثبُلٓبّ، - 

.72، ص2003اَُؼٞك٣خ،    
5

 .٤ِٓ75ؾخ اُيٛوا٢ٗ، أُوعغ اَُبثن، ص- 
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من أيونية وطرد ببليستارخوس أخ كاساندروس من ممتمكاتو واتجو صوب مممكة سموقس، 
. ()واستقبمو سموقس واتفقا عمى نسيان الماعي والتخطيط لممستقبل

، السامرة جنوب سوريةمتريوس مع بطمميوس واستولى عمى دبعد ذلك بفترة اشتبك     
وبعد ذلك توترت العبلقات  وعمى ما يبدو أن سموقس كان قد أوعز لدمتريوس لمقيام بذلك،

بين سموقس ودمتريوس بعد أن طمب سموقس من دمتريوس بيعو كيميكية ولكنو رفض 
طمبو، فغعب منو وطمب إليو بيعو صور وصيدا بداًل عنيا، لكن دمتريوس رفض لممرة 

.  ()الثانية، وقام بتعزيز حامياتو في صيدا وصور وغادر آسيا باتجاه ببلد اإلغريق

دون أن يترك  (296-297)وس ر وكانت تمك العودة في صالحو فبعد وفاة كاساند    
ممكة بين متوزعت الفمات ابنو األكبر فيميب بعد والده بسنة، وعمى عرشو وريثًا قويًا، 

وتمكن  ونيكي أخت اإلسكندر،لشراف أميما تساإأصغر أبنائو أنتيباتروس واسكندر تحت 
 سنة         في بسيولة من التغمب عمييما واغتصاب العرش المقدوني دمتريوس

، وخشي كل من سموقس ()قادة الجيش المقدونيبعض بمساعدة  (293- 294)
حالفيم عده، تمقدونيا فجددوا  كامل سيطرة دمتريوس عمىمن وبطمميوس ولسيماخوس 

. ( )وقاموا بعم أغمب ممتمكاتو اآلسيوية

 قام لسيماخوس بالسيطرة عمى شاطئ آسيا الصغرى الغربي، وتحالف مع بوروس       
مقدونيا واقتساميا فيما أجزاء من ممك أبيروس عدو دمتريوس ونجحا في السيطرة عمى 

 عقد الصمح مع بوروس، وترك ابنو أنتيجونوس إلىدمتريوس مما حدا ب، 287 سنةبينيم 
، وقام بمياجمة 286الصغرى سنة ليدير ممتمكاتو في ببلد اإلغريق، واتجو صوب آسيا 

. () ولم يتدخل سموقس والبطمميوس بذلك،ممتمكات لسيماخوس

اغّتر دمتريوس بتمك النجاحات في البداية ففكر في الوصول إلى الواليات الشرقية      
البعيدة ما وراء أرمينية، لكن تذمر جنوده وميارة أجاثوكمس بن لسيماخوس في العغط 

                                                           
1

 .83ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ ، ص- 
2

 .88اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢، أُوعغ اَُبثن،ص - 

 
3
- E.S. Shuckburgh, op, cit,p.271.  

4
- Bevan,E.. I, op. cit. p.65.  

5
-S. A. Cook, Litt. D,   C. A. H. VII, pp.77-87.  
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وافق في البداية فعميو حال دون ذلك، فانسحب إلى كيميكية وطمب من سموقس مساعدتو، 
، مما اعطره 285 سنة يوحربًا يائسة علدمتريوس شّن ف ،ولكن سرعان ما انقمب عميو

 سنةإلى التسميم لسموقس الذي ألقى القبض عميو وسجنو سجنًا مريحًا إلى أن وافتو المنية 
283() .

  ومصرعو سيطرة سموقس عمى ممتمكات لسيماخوس-10

وواتتو الفرصة  مكاسب في ببلد اليونان، إلى تحقيق     كان سموقس يتطمع بشكل دائم
 (Keraonosبطمميوس كراونوسالمدعو من مصر أكبر أبناء بطمميوس األول  عندما فرّ 

من زوجتو السابقة يورديكي، بعد أن قام والده بتفعيل أخيو األصغر  ( الممقب بالصاعقة
. ()عميو من زوجتو الجديدة برنيكي وتسميتو وليًا لمعيد

 توجو بطمميوس كراونوس في البداية إلى لسيماخوس ليساعده في إعادة حقو     
 إقدام  لسيماخوس  وبعدالشقيقة أرسينوى، غير ألختو المسموب كون لسيماخوس زوجاً 

، ونقم عميو هعمى قتل ابنو أجاثوكمس بتحريض من زوجتو أرسينوى، مما أثار السخط عد
أرممة األمير المقتول مع أنصارىا إلى سموقس  ((Lysandraليساندرا  التجأتفببلطو، 
، وىكذا واتت سموقس الفرصة لمتخمص من منافس خطير وعقبة في طريق ()لنجدتيا

. ()تحقيق أطماعو

، وكان ىدفو اإلستيبلء 282    اتجو سموقس عمى رأس قواتو إلى آسيا الصغرى في سنة 
، وأخذ حكاميا يفتحون أبواب مدنيم الواحد تمو اآلخر في ()عمى امبراطورية لسيماخوس

 حتى كانت معظم آسيا الصغرى 281 انتقامًا ألجاثوكمس، ولم تحل سنة سموقسوجو 
مبراطورية لسيماخوس اآلسيوية في قبعة سموقس، وفي نفس السنة وبالقرب من       وا 

                                                           
1
-  Plut., Dem., 46- 52, William Smith op, cit, p.551. . 

2
- Bevan:E,  I, op. cit. p. 69.  

3
-Rostovt Zeff. M. The Sociol And Economic History Of  The Hellenictic World.( Oxford. 

1953). p. 23.  
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 .97اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢، أُوعغ اَُبثن، ص- 
5
- App, Syr, 62,   S. M. Sherwin- White, Babylonian Chronicle Fragments as Source for 

Seleucid history, J. E. S, Vol. 42. No.4. (Oct, 1983) pp.266-267.  
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نشبت بين الغريمين  ،()ديايالواقعة في سيل كوروس في ل (Corpedion)كوربيديون 
بعد أن نجح سموقس في القعاء و ،()خّر فييا لسيماخوس صريعاً كبيرة الكبيرين معركة 
 أنو من السيل الفوز بعرش مقدونيا، ونسي ما بذلو من وعود ، اعتقدعمى لسيماخوس

، ولكن بطمميوس الصاعقة كان 280 سنةلبطمميوس الصاعقة، فعبر الدردنيل في بداية 
لو بالمرصاد بعد أن شعر بأن سموقس لن يقيمو عمى عرش مصر وسيبدد أحبلمو في 

مقدونيا، فانقض عميو وقتمو ونادى الجيش بقاتل آخر خمفاء اإلسكندر الذي عاصروه ممكًا 
. ()عمى مقدونيا

 خمفاء سموقس األول: ثالثاً 

 (Soter)أنطيوخس األول سوتر  -5

    ىو ابن سموقس من زوجتو الفارسية أباما، وكان والده قد أسند إليو ميمة إدارة 
، واستطاع أن يحقق نجاحًا في تمك 281- 293الواليات الشرقية في الفترة ما بين 

الواليات كونو نصف شرقي من ناحية األم، باإلعافة لخبرتو العسكرية فقد حارب في 
بعد و ،()موقعة إبسوس في مواجية دمتريوس، ولم يكن أنذاك قد بمغ العشرين من عمره

وبدا لفترة العرش السموقي ، تولى ()280سنة مصرع سموقس عمى يد بطمميوس كراونوس 
فكان لزامًا عميو إنقاذ وحدة  لفترة وجيزة أن إرتقائو العرش لم يكن باألمر السيل،

كان  ،()اإلمبراطورية، ىذا باإلعافة إلى اإلنتقام لمقتل والده وتحقيق حممو بعم مقدونيا
يجونوس جوناتاس بن نتلبطمميوس كراونوس عدوان، أوليما أنطيوخس األول، وثانييما أ
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 ٖٓ  (Mysia )٤ُل٣ب روغ ك٢ ؿوة آ٤ٍب اُظـوٟ ػ٠ِ اَُبؽَ اإل٣غ٢ ث٤ٖ أُلٕ األ٤ٗٞ٣خ ٝكو٣غ٤ب ٝرؾلٛب ٤َ٤ٓب- 

ٛ٘و١ ً ػجٞك١ ٓؼغْ اُؾؼبهاد اَُب٤ٓخ، : أٗظو( روؼإٔ ك٢ رو٤ًب أُؼبطوح) ٖٓ اُغ٘ٞة  ( Karia)اُشٔبٍ ًٝبه٣ب 

 .566ص.(1991ؽواثٌِ، ُج٘بٕ، ،)، 2عوًٝ ثوً، ؽ
 

2
- A. J. Sachs and D. J. Wiseman, ABabylonian King List Of the Hellenistic Period ,( Iraq, 

1944), p.205. 

ٖٝٓ اُغل٣و ثبُنًو أٗٚ ك٢ أُؼوًخ هزَ ٤َُٔبفًٞ ثؼوثخ هٓؼ ٖٓ أؽل ع٘ٞك ٍِٞهٌ، ٝهل ؽِجذ أهِٓخ أعبصًٌِٞ ٖٓ 
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 .p. 71 Bevan: I, op. cit:اٗظو. اُظـوٟ
3
- S. A. Cook, F. E. Adock, M. P. Charlesworth, C. A. H, VII, P.98. 

4
-  Bevan I, op, cit, p.72. 

                            
5
-William  Smith,op, 

cit, p.552 
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والذي كان يتمتع بموقع قوي في ببلد اإلغريق، فسارع  (فاتح المدن )         دمتريوس
، ()امإرث والدهمن حرمانو ًا سيابطمميوس كراونوس مناشدة صداقة أخيو ممك مصر متن

اإلعتماد عمى أسطول ىيراكميا، وبالفعل من أجل  ، مع مدن اإلتحاد الشماليأقام تحالفاً و
 (ممك مقدونيا)عمى أنتيجونوس جوناتاس  ربفعل صمود الييراكميين استطاع أن ينتص

، وعمى أثرىا انسحب أنتيجونوس إلى وسط ()280 سنةفي المعركة البحرية في ربيع 
لم تستمر و. ()نجح في احتبلليااليونان وترك مقدونيا مكشوفة أمام كراونوس الذي 

 العغوطات التي واجييا، بسبب وكراونوس لفترة طويمة أنطيوخس بين األعمال العدائية
 قائده ىيرموجينيس ، فأرسل أنطيوخس((Ziboetes زيبويتيس يبيثينالزعيم المن ناحية 

(Hermogenes) لمصمحة الزعيم البيثينيتانتوالطرفين،  لقتالو وحدثت معركة بين   

() . 

اجتياح الغال لمقدونيا وآسيا الصغرى واستغالليم في الصراع ضد السموقيين    - أ

، وبعد أقل من سنة عمى تولي ()(279- 280 )سنةقبائل الغال بغزو مقدونيا قامت     
تم اجتياح وعرش تأرجحت رأسو عمى أحد الحراب الغالية، التولي بطمميوس كراونوس 

لمغال في  فرقة عسكرية لمتصدي لرسأ، ف أنطيوخس القمق، وانتاب بالكاملالريف المقدوني
نجح أنتجونوس جوناتاس في تحقيق نصر عمى بعض فرقيم في مقدونيا، الوقت الذي 

، وكانت قد تحولت فرقة من الغال نحو الشرق 277فاختاره المقدونيون ممكًا عمييم سنة 
واجتازت تمك الفرقة منطقة  ،()(Lutarios) ولوتاريوس(Lconnorios)بقيادة لكونوريوس 

. () واندفعت باتجاه البوسفور(Thrace)منطقة تراقية 
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 .100اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢، أُوعغ اَُبثن، ص- 
2
- Evelen S. Shuckburgh. M. A. op, cit, p.313.  

3
-  Bevan: E,  I, op,cit, pp.128- 129..  

4
-  Bevan, E,  I, op. cit. p133.  

5
- Tommaso Gnoli, Antiochia, Pergamo, Roma, Storiagreca Specialistica, 2004- 2005., 

pp.10-11, Bevan, op. cit. p.135. 
6
- W.W.W.Tarn: The First Syrian War, The Gournal Of Hellenic Studies, V46, Part2, 

1926, p156..  
7
- Austin. M. M:op. cit, p202.  
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بقيادة  (Hellespont)بعد ذلك توجيت جحافميم إلى منطقة الييممسبونت     
 بينما نجح الممك         ىم بالمال لكنو فشل في ذلك،أنطيوخس شراءحاول ، و()لكونوريوس
 في عقد اتفاقية مع لكونوريوس الذي عاد (Necomedes I)نيكوميديس األول البيثيني 

، وواصل القسم اآلخر من الغال زحفو تحت ()توإلى البوسفور ووعع نفسو تحت أمر
عمموا بأن بعد أن  () سكان آسيا الصغرى مما أرعبقيادة لوتاريوس باتجاه الييممسبونت

 .(277- 278)الغال قد دخموا ببلدىم 

 275-276 معركة الفيمة   - ب

في التصدي ليؤالء الغزاة لدرجة أطمقت عميو المدن كبيرًا لعب أنطيوخس األول دورًا       
، قرارًا أصدرتو ()، وحمل إلينا أحد النقوش()(المنقذ Soter -) اإلغريقية لقب سوتر

عمى  عدة أنتصاراته قيحقبعد ت، () يتعمن تكريمًا ألنطيوخس األولIlium))مدينة إليوم 
بالقرب من سارديس،  (275 - 276)الفيمة عركة أشيرىا اإلنتصار في م كان عمى الغال

 العديد من هريحرت تأثير كبير عمى وقف غارات الغال عمى الساحل ولما كان ليا من
 إلى ميادنتيم اعطر ف ولم يتمكن أنطيوخس من تحقيق نصر حاسم عمى الغال، ،()المدن

 ميادنتيم 

                                                           
8
- Livy, Trans By B. O, Foster, William Heinemann, London L. C. L. 1939, .XXXVIII, 16.  

1
- Magie, op, cit, pp.5-6.  

2
ٍّ ،ٖٓ أُ٘بٍت إٔ ٗٞهك ٝطلبًا ُِـب٢ُ ًٔب هآٙ ئؿو٣ن آ٤ٍب اُظـوٟ ًٝزجذ ػ٘ٚ أُظبكه-   ئم ٣زظق اُـبٍ ثأعَب

ٕ ٓزؼلكح، ٣ٝزؾِٕٞ ثبُؼوٞك ٝاألٍبٝه اُنٛج٤خ، ٣ٝضجزٕٞ اثوكاء ؿو٣ت ُٚ أُٟٞ فوأٗبًا اؽ٢أػقٔخ ػبه٣خ أؽ٤بٗبًا َٝٓزٞهح 

ٍَ ؿو٣ت كٞم هؤٍْٜٝ ٣ٝؾِٕٔٞ ك٢ اُؾوة كهٝػبًا رَزو ٓؼظْ  شؼٞهْٛ ثٞاٍطخ شؾّٞ اُؾ٤ٞاٗبد ؽز٠ روق ثشٌ

أعَبكْٛ ٤ٍٝٞكبًا ؽ٣ِٞخ رٌبك رٌٕٞ أؽٍٞ ٖٓ اُوٓبػ اإلؿو٣و٤خ، ٝهؤًٝ ؽواثْٜ أػقْ ٖٓ ا٤َُٞف أُؼبطوح 

 ٣ٝجلٝ إٔ مُي ٖٓ شلح ؿوآْٜ ،ؽٍل عؼِْٜ   ٣ؾَٕٞ ثبُغوٝػ اُز٢ رظ٤جْٜ ٝأطٞارْٜ عٜٞهح ٝشغبػزْٜ ٓلوؽخ ئ٠ُ

 .73ٓل٤ل اُؼبثل، ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ، ص: ثشوة اُقٔو، اٗظو
3-

: ٓغ اُؼل٣ل ٖٓ األُوبة ٓضَ (اُز٢ أػلد ٖٓ هجَ اٌُٜ٘خ اُجبث٤٤ِٖ )ٝهك اٍْ أٗط٤ٞفٌ األٍٝ ك٢ اُٞصبئن اُجبث٤ِخ - 

ِٓي ثبثَ، ٝرِي األُوبة ٝاُؼ٘ب٣ٖٝ أُقزِلخ   رظٜو ك٢ - ِٓي األهاػ٢- ِٓي اُغ٤ُٞ- أُِي اُٜبئَ- اُؼظ٤ْ - اٌُج٤و

 ,E.R. Bevan, Antiochus III and His Title, Great King, The J. H. S, Vol 22. اُٞصبئن ا٤ُٞٗب٤ٗخ

1902,pp.241-242. 
4
- O.G. I.S. 219,     Francis Piejko, Decree of the Ionian League in Honor of AntiochusI, 

CA 267- 262 B.C.Vol.45, NO.2. Summer1991, pp126-147. 
5

 .129أثٞ ا٤َُو كوػ، اُشوم األك٠ٗ ك٢ اُؼظو٣ٖ ا٤ِِ٤َُٜ٘ز٢ ٝاُوٝٓب٢ٗ ، ص - 
6
- App, Syr, 65.  
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 من األجدى أن يستميميم بالمال فااتفق معيم أن هرأى أنو، () لؤلطماع البطمميةتفرغلل
 .( )يمدىم بجزية سنوية مقابل تعيدىم باإلستقرار واإلبتعاد عن إثارة المشاكل

 عن الدولة السموقية استقالل برجامة - ج

في آسيا الغال و في الوقت الذي كان فيو أنطيوخس األول يقاتل بطمميوس كراونوس    
 وعمى الكنز الذي بداخميا مة كان فيميتايروس مايزال مسيطرًا عمى قمعة برجا،الصغرى

وعندما توفي ، ()ورأى أن من مصمحتو الحفاظ عمى عبلقات جيدة بالبيت السموقي الحاكم
 بفعل نشاطو وحذره وتنظيمو قد أصبحت من ةكانت برجام 263سنة توفي فيميتاريوس 

 عن الدولة السموقية، وتسمم الحكم من بعده ابن القوة بحيث تستطيع أن تحرز استقبلالً 
أظير عزمو عمى التحرر ، الذي ()(Eumines I 263 -241)يومينيس األول أخيو 

 صراعًا مة برجاخاعتو ،()فيبلدلفوسبطمميوس  مدعومًا من من سمطان السموقيين
قو إلى العاصمة يبشق طرعمى رأس قواتو قام يومينيس األول و، أنطيوخستدريجيًا مع 
 سسارديفي المعركة التي حدثت بالقرب من  األول أنطيوخسوانتصر عمى  السموقية، 

- 262  سنةاكتوبر -بين تشرين األول )مات أنطيوخس األول بعد ذلك بقميل ، و()
 سنة، وتولى العرش من 64في ظروٍف غامعة عن عمر يناىز (261سنة أبريل -نيسان

. ()262 سنة  لوقساألكبر سأخيو استبعاد  أنطيوخس الثاني بعد بعده ابنو األصغر
                                                           

7
ُول اٍزـَ ثط٤ًِٔٞ ك٤الكُلًٞ ؿ٤بة أٗط٤ٞفٌ ك٢ ٍبهك٣ٌ ُٔالهبح اُـبٍ، ٝهبّ ثقٞع ؿٔبه ؽوة ػوكذ - 

، ٝشٖ ؽِٔخ ػ٠ِ ٍٞه٣خ ٝرٌٖٔ ٖٓ اؽزالٍ كٓشن، اػطو أٗط٤ٞفٌ ئ٠ُ اٍزٔبُخ 275ثبُؾوة اَُٞه٣خ األ٠ُٝ ٍ٘خ 

اُـبٍ ٝرؼ٤ِن اُظواع ك٢ آ٤ٍب اُظـوٟ، ٝػبك ئ٠ُ ٍٞه٣خ ٝٛيّ اُوٞاد اُجط٤ِٔخ ٝاٍزوك كٓشن، ٝهجَ ؿيٝٙ عٞف 

، ٝأػطبٙ اث٘زٚ أثبٓب، كأػِٖ ٓبعبً اٍزوالُٚ (٤ُج٤ب)ٍٞه٣خ، رؾبُق ٓغ ٓبعبً أؿ أُِي اُجط٢ِٔ ٝٗبئجٚ ك٢ هٞه٣٘بئ٤خ 

 ًٝبك إٔ ٣ظَ ئ٠ُ اإلٌٍ٘له٣خ، ُٞ  أُشبًَ اُز٢ ؽلصذ ك٢ ٓإفوح ع٤شٚ 274ػٖ اُلُٝخ اُجط٤ِٔخ، ٝؿيا ٓظو ك٢ 

كبػطو ئ٠ُ اُوعٞع، ٌُٖ اُلُٝخ اُجط٤ِٔخ ػبكد ٝٛبعٔذ ٍٞه٣خ ٝاٍزُٞذ ػ٠ِ شٞاؽئ ك٤٘٤و٤خ ٝٓ٘بؽن ٝاٍؼخ ٖٓ 

: اٗظو. 272شٞاؽئ آ٤ٍب اُظـوٟ، ٝكفَ ٓبعبً ك٢ ؽبػخ ثط٤ًِٔٞ، ٝاػطو أٗط٤ٞفٌ ئ٠ُ ػول اُظِؼ ٓؼٚ ٍ٘خ 

 .129-128أثٞ ا٤َُو كوػ، اُشوم األك٠ٗ ك٢ اُؼظو٣ٖ ا٤ِِ٤َُٜ٘ز٢ ٝاُوٝٓب٢ٗ ، ص
2
-Peter Green: Introduction, New Approaches to the Hellenistic World, in Peter, Hellenistic 

History and Calturee, (Berkeley 1993).p138.    
2
- Magie, David, Roman Rule in Asia Minor, Vol, I, Princeton,( New Jersy, 1950),  pp.4-5.  

3
- Bevan, op, cit, p157.  

4
- Tarn ,W. W. The First Syrian War , J. H. S. Vol. 46, Part 2 , 1926, p. 156.  

5
- Tommas Gnoli: op, cit, p11.   

كان أنطٌوخس األول قد أمر بإعدام ابنه األكبر وولً عهده ونائبه فً المقاطعات الشرقٌة المدعو سلوقس بعدما - 6

تجرأ على ارتداء الشارات الملكٌة فً مدٌنة سلوقٌة على دجلة مركز حكمه، انظر مفٌد العابد، سورٌة فً عصر 

 .77السلوقٌٌن ، ص
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  Thios))261 -246 ثيوس (AntiochosII) أنطيوخس الثاني-2

وجود لونجح في تأمين ا، سنة24عمر  السموقي بالعرشأنطيوخس الثاني تولى     
   لمنستية ي بين الممالك الوحرب وقد شيد عصره تجدد ال،السموقي في الواليات الشرقية

أراد  فقد الصغرى، كان مسرحيا آسيا  التي()253- 260الحرب السورية الثانيةبنشوب 
ن يوجو عربة لمنشاط التجاري البطممي من خبلل استمالة جزيرة رودس التي أنطيوخس أ

 سعى إلى التحالف مع مقدونيا بعد أنكانت من أىم مراكز التجارة البطممية الخارجية، 
. ()عن طريق عقد مصاىرة مع البيت المالك

بعد دونيا عن عرب النفوذ البطممي في بحر إيجة مقأثمر التحالف بين أنطيوخس و    و
 في آسيا الصغرى م نفوذهالبطالمةمما أفقد  258 سنة  قرب جزيرة كوستيمىزيم

 أنطيوخس الثاني من اإلستيبلء عمى معظم الساحل ا اإلنتصارومّكن ىذ ،()وفينيقية
 صيدا، مما يمدن الساحل السوري شمالو  تراقيا في اليونان،إقميموالغربي آلسيا الصغرى، 

 .()أي اإللو ( Theos- ثيوس )دعى المدن التي قام بتحريرىا إلى منحو لقب 

ي  شمالة والسموقيلمية البطنمممكتيالبين الفاصل الحد بحسب إحدى البرديات أصبح و    
فيبلدلفوس التي مني بيا البطالمة لجأ بطمميوس العسكرية  وبعد تمك الخسارة ،()صيدا
برنيكي ابنتو ج يزوباتباع أسموب المصاىرات من خبلل تسية اميارتو السيإلى 
(Berenice) اإلبن جعل ، وتعمن اإلتفاق بين الطرفين()252  سنةأنطيوخس الثانيب 

 قي باعتبار أنطيوخس المرتقب لمعرش السمو الشرعيالذي تنجبو األميرة البطممية الوريث
 .()متزوجًا من ابنة عمو الوديكي

                                                                                                                                                                                

 
1
- Preaux ( C ): Le Monde Hellenistique La Grece et  Orient, (Paris, 1978), p.141.  

. ًبٗذ هٝكً طل٣وخ ُِجطبُٔخ، ٌُٜٝ٘ب فش٤ذ ٖٓ إٔ رزأصو رغبهرٜب ئم أطجؾذ ا٤َُبكح اُجؾو٣خ ك٢ ئ٣غخ ُٔظو -  

 .124اٗظو اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢، أُوعغ اَُبثن، ص
3-

 Tarn (W ) : The Battles of Cos and Androse, J H S, 29, 1909, p.264. 

 .79 ، صٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖٓل٤ل اُؼبثل، -  
5-

 P. Cairo- Zenon: 59251,   
6-

 Taylor, J. E, Seleucide Rule In Palestine, P H D,( Duke Universty), 1979.p. 18. 

 .126اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢، أُوعغ اَُبثن، ، ص- 7
- 
Edouard Will, Historie Politique Du Monde Helenistique,, Vol 1,Nancy, 1979.  p.249. 
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 في صحبة وزير مالية 252 نيسان سنةفي إلى العاصمة السموقية وصمت برنيكي      
 مع أوالدىا وتوجيت إلى إفسوس في أنطاكية فغادرتأثار غعب الوديكي  مما ،()أبييا

  تحتل المكانة األولى في قمب الممك ل لؤلميرة البطممية الساحة خاليةً آسيا الصغرى، تاركًة 
 عممتو ،السموقية البطمميةودولتو، وشيدت ىذه الفترة سريان الدفء في العبلقات 

، ()نفوذ شقيقيا إسكندر حاكم ليديامستغمًة  مكانتيا في آسيا الصغرى يزتعزعمى الوديكي 
 اعترافًا بأحقية ابنيا ت منوتزعنسوس، واف أنطيوخس بزيارتيا في إقناعونجحت في إ
ترامت وافق عمى ذلك بعد أن يبدو أن أنطيوخس وعمى ما  العرش،  بوراثةاألكبر سموقس

ل كثيرًا عمى التحالف مع وإليو أنباء وفاة بطمميوس الثاني،  ، الدولة البطمميةلم يعد يعوٍّ
ورأى بأن ابن الوديكي الذي بمغ من العمر تسعة عشر سنًة مبلئمًا لمعرش أكثر من ابن 

 246 سنةبفترٍة وجيزة  بعد ذلك  إفسوسفينطيوخس توفي أبرنيكي الذي مايزال طفبًل، و
 .()عامو السم في طىادسبمما أثار الشبيات حول قيام الوديكي باغتيالو 

بنود مما أدى إلى نقض إعبلن ابن الوديكي ممكًا باسم سموقس الثاني،  الفورتم عمى  و 
اعتبرت فاحتجت برنيكي عمى ذلك، وبطمميوس فيبلدلفوس،  وأنطيوخس الثانيبين تفاق اإل
 في الكبيرة تيامكان، معتمدًة في ذلك عمى ابنيا الوريث الشرعي لمعرش السموقيأن 

إلى دعم شقيقيا  عافةىذا باإل وبعض المدن السورية األخرى، أنطاكيةالعاصمة 
لى قيام الحرب السورية الثالثة، والتي تعرف أيعًا إوأدى ىذا الموقف  بطمميوس الثالث،

. ()241-246بحرب الوديكي والتي تؤرخ في الفترة من 

  Callinicos)) 246 -226سموقس الثاني كالينيكوس  -6

انقسمت الدولة إلى معسكرين و ،شّنت برنيكي حممًة شعواء عمى منافستيا الوديكي    
 نصرةً بطمميوس الثالث التدخل في سورية قّرر ، و() منيما أحد أطراف النزاعكليؤيد 

                                                           

٢ٛٝ ػجبهح ػٖ فطبة ٖٓ أهر٤ٔلهًٝ اُطج٤ت اُقبص   (P. Cairo- Zenon , 59251 )ُل٣٘ب ٝص٤وخ ٢ٛٝ -  

ألث٤ًُِٗٞٞٞ ئ٠ُ ى٣ٕ٘ٞ اُن١ ٣ل٣و ٓٔزٌِبد أث٤ًُِٗٞٞٞ ك٢ اُل٤ّٞ، ٝك٢ ٛنٙ اُٞص٤وخ ٗغل إٔ أهر٤ٔلهًٝ ٝأث٤ًُِٗٞٞٞ 

 .هل ػبكا ئ٠ُ ط٤لا ثؼل إٔ هاكوب األ٤ٓوح ئ٠ُ اُؾلٝك شٔبٍ ط٤لا
1
- Clarysse (W): ARoyal visit to Memphis and the end of the second Syrian Warr, Studia 

Hellenistica, 23, (1980), p.89. 
2
-  Bevan, E, I, op, cit, p.180.  

3
- Chamoux, F, La Civilisation Hellenistique,( Paris, 1981, p.82. 

4
- Taylor, op, cit, p.21. 
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 في سورية وآسيا الصغرى، هفرصًة إلستعادة ممتمكاتفي ذلك وجد  برنيكي، وشقيقتول
لكنو ، ()حقق بعض المكاسب في آسيا الصغرى ووصل بقواتو إلى سموقية عمى دجمة،ف

 هىزيمة إحدى قطع إسطولوداخمية، الألزماٍت بعض ااعطر لمعودة إلى مصر نتيجة 
 .()مقدونيا في البحر المتوسط عمى يد

تمكن من استرداد شمال و، () الفرصة إلستعادة كل ما سمب منوسموقس استغل     
سحب فقام ب، () عدة مواجيات بين الطرفين ىزم فييا سموقس بعد ذلكوحدثت سورية،

 وفي غعون ذلك كانت الممكة األم الوديكي ال تزال أنطاكية،بقايا جيشو الميزوم إلى 
 أنطيوخس) ر المدعو وقد انعم إلييا في الحكم ابنيا األصغ،تحكم في آسيا الصغرى

سنة، وفي محنة سموقس ىذه وبعد تقدم القوات 14، وكان ال يزال فتى ال يتجاوز(ىيراكس
استجاب سموقس لطمب شقيقو  ،(الحرب السورية الثالثة) 242سنة البطممية لمياجمتو في 

 ،شريكًا في الحكمبو عتراف إل بشرط اجبال طوروس والقدوم لنجدتو أنطيوخس بعبور
وانتيت الحرب السورية الثالثة بتوقيع الصمح ، () بسمطة كاممة في آسيا الصغرىهمتعتو

، وأقر سموقس بأحقية البطالمة بحكم جوف سورية والساحل 241بين الطرفين في 
 .()الفينيقي

 ،خويناأل حرب بينإندالع من الوعد الذي قطعو ألخيو مما أدى إلى  سموقستنصل      
شقيقيا  والوديكيأمو خمفو بالعرش السموقي، ومن  أنطيوخس ىيراكس بأحقيتو طالبو

وتمكن من غزو ليديا   جبال طوروساتو قورأسسموقس عمى واجتاز  ،حاكم ليديار إسكند
 سارديس فقد لكنو فشل في، ((Smyrnaوأىميا سميرنا ىا مدنواستولى عمى العديد من 

. () وأخرت تقدموومحصنة كانت قوية 

 رحب بطمميوس الثالث بتمرد ىيراكس عمى أخيو سموقس، واستغل الوعع وقام      
تمقى الدعم من مثيرياداتيس الثاني ممك  كما بتحريض ىيراكس وتقديم الدعم المادي لو،

                                                           
5
- Bevan,I, op, cit, pp. 181-192. 

1-
 Tarn: The struggle of Egypt Against Syria and Macedonia, C. A. H. VII, (1964), p.718.  

2
- Graham Shipley, The Greek World Aftew Alexander 323- 30 B C, (London and 

NewYork, 2004),p.289 . 

 .132أثٞ ا٤َُو كوػ، أُوعغ اَُبثن، ص-   
4
- Jouguet,P, op, cit, p.195. 

5
- J. B, Bury,   C. A. H. VI, , p720  

- Bevan:E, I, op, cit, p192. 
6
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 وحذا حذوه ،الذي دخل الميدان عمى رأس جيٍش عظيٍم من الغال Pontus))بونتوس 
( Ziaelas)وزياالس  (Cappadocia) ممك كبادوكية AriarathesIII))أرياراثيس الثالث

، فقد استقمت تمك الممالك عن الدولة السموقية، ومن مصمحتيا (Bithynia)من بيثينيا 
. ()بقاء السمطة المركزية ععيفة ومقسمة

 وكتنيجة حتمية لمكراىية التي ،() عد أخيوة الغالطمب أنطيوخس ىيراكس نجد     
 رحبوا ببوادر  أن يحد من حركتيم الفوعويةهالغال ألي ممك شرعي قوي يمكنيكنيا 

، تدخل 237، وعندما شرع سموقس بغزو آسيا الصغرى في اإلثنينالحرب األىمية بين 
  أنطيوخس ىيراكس، ودارت رحى معركة كبيرة بين األخوين بالقرب من أنقرةلصالحالغال 

((Ancyra 236() ،تم اكتساح قوات سموقس بواسطة اليجوم الذي شنو الغالو، 
  ُوجدنياية المعركة وفي ، ألف قتيل20بمغ وتعيف المصادر أن عدد القتمى في المعركة 

 في موعٍع ما، وانتشرت األنباء عن مقتمو فحزن أخوه عميو حزنًا شديدًا وارتدى دم سموقس
ه ما زال عمى قيد ين أخأمبلبس الحداد وبدأ في رثائو، لكن سرعان ما ابتيج عندما عمم 

 وىو في كيميكية يحاول أن يجمع ما تبقى من قواتو، مما دفع بأنطيوخس إلى تقديم ،الحياة
والقعاء  وأرسل جيشًا إلجتياز طوروس ،عن الشكر لنجاة شقيقو األعاحي لآللية تعبيراً 

. ()قواتوأن يتثنى لو تجميع  قبل عميو

تنازل بموجبيا سموقس  236 سنة ع معاىدة بينيمايوق ىذه بتوانتيت حرب األخوين     
سرعان ما ثبت وه أنطيوخس ىيراكس، يالثاني عن آسيا الصغرى شمال طوروس إلى أخ

عجز أنطيوخس عن اإلحتفاظ بسطوة السموقيين في آسيا الصغرى، وأصبحت حياتو غير 
مستقرة ومميئة بالتقمبات، فأحيانًا كان يزحف عمى أراعي فريجيا عمى رأس قوة من 

أحيانًا ، و()جزية لصالح الخزانة الممكية كعصابات الغال، ويقوم بجباية المال بالتيديد
زاء، يساوم عمى حياتو مع نفس العصابات   لم يكن أمام المدناشتداد خطر الغال وا 

عمى  بطمميوس وعمل، ةة وبرجامي البطممالدولةمنقذ سوى من في آسيا الصغرى ة اليوناني

                                                           
1
- Tomaso Gnoli: op, cit, p13., F. W. Wallbank, The Hellenistic World.( London. 1992), 

p.123..  
2
- Jon Ma, AntiochusIII And The Cities Of Western Asia Minor, (Oxford, 2002), p.45.  

3
- Bevan: E, I, op, cit, p.194,  Jouquet, P, op, cit, p.200.  

4
 .87ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ ، ص: ٓل٤ل اُؼبثل- 

5
- Bevan, E, I, op, cit, p.195.   
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 Carian) )ة والموانىء الكاري(Ephsos)المدن التي كانت تابعة لو مثل إفسوس تأمين 
.  ()من نفوذ الغال

لييممينية ابمظير بطل  فقد ظير برجامةممك  (Attalos I)وبالنسبة ألتالموس األول     
، وتحولت دعوتو إلى حممة كبيرًا لمحاربة الغال والتخمص منيم، وأعد جيشًا ()وحامييا

قومية شاركت فييا أغمب الممالك الييممينستية، وألحق بيم وبحميفيم ىيراكس ىزائم 
. ()عديدة

سموقس الثاني مع أتالموس عد أخيو ىيراكس والغال، وقام أتالموس بتعقب تحالف و    
كر أنطيوخس فف. ()طرده من آسيا الصغرى ونجح في ىيراكس وىزمو ثبلث مرات متتالية

 وحصل عمى تأييد أنطاكية ، سموقس الثاني في سوريةأخيوباستعادة ثروتو عمى حساب 
 واستغل ىيراكس مطمقة دمتريوس الثاني ممك مقدونيا، (ستراتونيكي) عمتو  منبتدبير
 صديقو الممك بمساندةفي حربو مع بارثيا، فزحف عمى  ببلد النيرين س  سموقإنشغال

 لكن جيوش أخيو الذي عاد مسرعًا من بارثيًا كانت ،(Arsames)اآلرامي أرساميس 
وفّر إلى أرياراثيس الثالث ممك كبادوكية ، ()تعرض أنطيوخس ليزيمة منكرة، فبانتظاره

ن أإال أنو لم يمكث ىناك طويبًل ألنو اكتشف  ،(حيث كانت شقيقتو ىي ممكة الببلد)
الممك المعيف لو قد اتفق مع سموقس عمى تسميمو إياه فقام باليرب، وقام بآخر ىجوم 

ىرب إلى تراقيا ثم وفقد فيو قواتو المتبقية،  (228- 229) سنة يائس عمى أتالوس 
Thrace))() ، ىيراكس ، وأصبح سيطرة البطممية منذ حرب الوديكيالكانت تحت التي
 فاعطر لميرب عبر تحت الحراسة المشددة، هوعع بأمرالبطممي الذي ممك الفي حماية 

نتيت حياتو عمى أيدييم او واعترعت طريقو إحدى عصابات الغال، الوعرة تراقيا جبال
 متأثرًا بجراحو إثر سقوطو عن في نفس السنة تقريباً وتوفي سموقس الثاني  ،()226سنة 

. ()صيوة حصانو
                                                           

1
- Bevan, E,  I, op, cit, p.196.   

2
- Graham Shipley, op, cit, p313.  

3
- Polyb. XVIII, 41. 7- 8.  

 
4

 .128اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢، أُوعٚ اَُبثن، ص- 
5-

 Bevan,E, I, op, cit, p.202.  
6
- Tomaso Gnoli: op, cit, p.14.  

7
  .134- 133أُوعغ اَُبثن، ص: أثٞ ا٤َُو كوػ- 

8
- Jouguet,P,  op, cit, p.201.  
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 Soter) ) 226 -223سموقس الثالث سوتر   -7

ارتقى عرش الدولة السموقية بعد سموقس الثاني ابنو األكبر اسكندر الذي أطمق عمى     
أنطيوخس الثالث والية العيد وميمة اإلشراف  إلى أخيوأسند  و،نفسو اسم سموقس الثالث
 ميمة ((Andromachos، كما أسند إلى خالو أندروماخوس ()عمى المقاطعات الشرقية

 الممك الجديد ام الممقاة عمى عاتقاستعادة آسيا الصغرى من أيدي أتالموس، وكانت المو
في آسيا   فقرر إعداد حممة يتولى قيادتيا بنفسو إلستعادة الممتمكات السموقية،شاقة لمغاية

الصغرى، وسقط قتيبًل بعد أن عبر جبال طوروس نتيجة مؤامرة دبرىا أحد عباطو يدعى 
 (.)223 سنة Nicanor))نيكانور 

 187- 223 (األكبر  )أنطيوخس الثالث  -8

كان إلغتيال سموقس الثالث وتولي أنطيوخس الثالث أثرًا كبيرًا عمى العمميات     
في شرق اإلمبرطورية وغربيا، فعندما ُقِتل سموقس كان أخوه األصغر  السموقية العسكرية

ه تنازل عنس فخايوابن عمو آالحكم عمى  وولي عيده أنطيوخس في بابل، لذلك ُعِرض
، ولّما كان أنطيوخس أععف من أن يتولى ()لم يبمغ العشرين من العمرألنطيوخس الذي 

فبادر منذ الوصول إلى عاصمتو إلى اتخاذ ء،  ويتحمل كل األعبا،يتولى كافة السمطات
 المدعوببلط شقيقو  أحد أدىى سياسيعدة إجراءات لمساعدتو عمى الحكم، أىميا تعيين 

 ابن عمو آخايوس بإدارة أمور آسيا الصغرى وتكميفوزيرًا أكبر، ( Hermias)ىرمياس 
وس، في حين كمف أحد قادتو لوالعمل عمى  استرداد  الواليات السموقية التي اغتصبيا أتال
ثّبت القائد العجور ، كما ويدعى مولون وشقيقو إسكندر بحكم مقاطعات ماوراء دجمة

. () قيادة الجيشفيإبيجنس 

نطيوخس العزم منذ توليو الحكم عمى استعادة المقاطعات السموقية المغتصبة في أ     عقد
  بعض أنحاء اإلمبراطورية  فيحدثت التي تمردات ن الأآسيا الصغرى وجوف سورية، إال 

                                                           

 90ٓل٤ل اُؼبثل ، ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ ، ص-  
2
-  Jouguet,P, op, cit, p202. 

3
-  Polyb,V, 40,  Peter Green,op, cit p.195. 

 .92 ، صأُوعغ اَُبثنٓل٤ل اُؼبثل ، -  

Austin, (M.M),: The Hellenistic World from Alexander to Roman Conquest,( London, 

1981), pp. 246- 7,   .Peters (F.E): The Harvest Hellenism, (London, 1972), p.241. 
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 ميديا وآخايوس في آسيا  تمّرد مولون فيىاحالت دون ذلك لفترة من الوقت، وكان أخطر
  .()الصغرى

إجراءات أنطيوخس حيال مولون     - أ

، فدعا مجمسو نكان عمى أنطيوخس أن يحدد أولويًة لمجابية خطري آخايوس ومولو    
 ارتأى القائد إبيجينيس بوجوبو الحربي إلى اإلجتماع لبحث مشكمة التمّرد في الشرق،

الممك أنطيوخس عمى رأس الجيش في تمك  أىمية ظيورعمى التحرك نحو الشرق مؤكدًا 
، وكان رأيو أن توّجو () بأنو يريد تسميم الممك ألعدائوهواتيمفعارعو ىرمياس ، ()األقاليم

فرصة وفاة بطمميوس  حياة الممك لممخاطر، وانتيازتمرد دون تعريض حممة إلخماد ال
وانغماس خميفتو بطمميوس الرابع في ممذاتو، من أجل استعادة جوف سورية من  الثالث

. ()البطالمة

عمل ىرمياس عمى تعخيم خطر آخايوس، وذلك بإبراز رسالة ممفقة من ببلط      
، مما أثار غعب الممك ()اإلسكندرية إلى آخايوس يستحثو فييا عمى اغتصاب العرش

رسال حممة إلى الشرق لمقعاء عمى فقرر اجتياح جوف سورية،  تحت قيادة كبلِّ  مولونوا 
وفي وقتٍ الحق عمل ىيرمياس  (Theodotos) وثيودوتوسXenon)  )من أكسينون

يبدو أن أنطيوخس المتأثر  و،()(Xenoitas)عمى استبدال القائدين بالقائد كسينويتاس 
بوزيره ىيرمياس، قد أخطأ في تقدير قوة مولون الذي قوى نفوذه في الشرق بصورة 

الذي و  خوض المعركة عد مولونس عمىلم يتجرأ القائدان أكسينون وثيودوتو، ف()كبيرة
وصمت إلى مدينة دورايوروبوس  ،()واسعة عمى منطقةٍ  بسط سيطرتو

(Duraeuropos)() ، وكاد أن يسيطر عمى مدينة سموقية دجمة عاصمة إقميم بابل     
                                                           

1
- Polyb: V, 40-44.,  Peters (F .E), op, cit, pp.241-242.    Astin, (M.M.) , op, cit, pp, 8, 247.  

2
- Bevan,E,  I, op, cit, p.302.   

3
- Austin. M. M, op, cit, p.330.   

4
 .84، صأُوعغ اَُبثن٤ِٓؾخ اُيٛوا٢ٗ،- 

5
- Polyb: V,41, 7- 8.  

6
- Granger. J. D. Hellenistic Phoenicia,( Oxford, 1991), pp.90-97.  

7
- Polyb, V, 55,1. .                                                      93ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ ، ص:    ٓل٤ل اُؼبثل

                                    
8-

 Jouguet,P,  op, cit, p.211.  
9

٤ٌٗبٗٞه ٍ٘خ  ا٤ُّٞ، أٍَٜب ٍِٞهٌ األٍٝ (اُظبُؾ٤خ )رؼوف ثبٍْ  ٓل٣٘خ ٍٞه٣خ ػ٠ِ اُلواد،: كٝها ٣ٞهٝثًٞ- 

، ٝأؽِن ػ٤ِٜب اٍْ كٝها، رْ أؽِن ػ٤ِٜب ٍِٞهٌ األٍٝ أٍْ اٝهٝثًٞ،ًٝبٕ ُٜب ٓٞهغ اٍزوار٤غ٢، ُزؾٌٜٔب 300
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 كافة تومصادرو (Zeoxis) والي بابل زيوكسيس تدخل، لوال (عمى العفة الغربية لدجمة)
 في ذلك الوقت اجتاز أنطيوخس الحد ر، مولون من اجتياز النو لمنعالقوارب النيرية ىناك

بالقرب من  )سيل البقاع بعد بحيرة قطينة  الفاصل بين ممتمكاتو وجوف سورية، وعبر
، وبعد احتبللو بعمبك عند طريق دمشق بيروت الحالي، قابمو خط دفاعي مكّون (حمص

-  (Gerrha وحصون جرىا ،(وقب الياس حالياً -  Marsyas) من وادي مارسياس
عين -  (Brochiعند أول تبلل جبال لبنان الشرقية، وبروخي  (مجدل عنجر

 ،األيتولي  عابط بطممي يدعى ثيودوتوست تمك المناطق تحت إشراف، وكان()(الباروكة
، وردتو األنباء عن ىزيمة قواده ()ىذا الخط الدفاعي وبينما كان أنطيوخس يستعد إلجتياز

 لمواجية مولون، وتدبير أمور أنطاكيةعندئٍذ عرورة العودة إلى  ، وأدرك()في الشرق
. ()221سنةالشرق وكان ذلك في صيف 

 لقضاء عمى مولون  ا - ب

، واجتاز ببلد النيرين من خبلل 221 سنة عبر الجيش الممكي نير الفرات في نياية     
الجيش لقعاء  اعطر والطريق الذي يشرف عمى التبلل الشمالية والمؤدي إلى أنطاكية،

ستة أسابيع من الشتاء في مكانو بسبب اشتداد البرد، ومع حمول فصل الربيع تابع الجيش 
تقدمو إلى دجمة، وكان ىناك طريقان يفرعان نفسييما، أحدىما يساير النير واآلخر عبر 

فارتأى النير، وتباينت اآلراء داخل المجمس الحربي حول أّي الطريقين يسمكو الجيش، 
ىرمياس أن يتبع مجرى النير عمى العفة الغربية، ويتجو إلى مولون مباشرًة عن طريق 

حاكم بابل زيوكسيس، الذي كان لديو معرفة عمى ىذا الرأي اعترض ، ()بابل ومفاجئتو
جدب الجزء الجنوبي من ببلد بسبب  ذلك الطريق بتمك الببلد، وأوعح لمممك خطورة جيدة

عمى عرورة عبور دجمة إلى العفة  النيرين، إعافة إلى وعورة مسالكيا، وحث زيوكسيس
مما لعرش السموقي، ل الموالينالشرقية، ومحاولة استمالة سكان مناطق شمال شرق دجمة 

                                                                                                                                                                                

     ػيد ى٢ً ؽبٓل هبكًٝ، آصبه اُؼبُْ اُؼوث٢ ك٢ اُؼظو٣ٖ ا٤ُٞٗب٢ٗ ٝاُوٝٓب٢ٗ : اٗظو. ثبُزغبهح اُٜ٘و٣خ ػ٠ِ اُلواد

 .20، ص2005، اإلٌٍ٘له٣خ، (اُوَْ ا١ٞ٤ٍ٥ )
1
- Gunther Holbl, op, cit, p.128.  

2
- Polyb:V, 42, 5-9.  

3
- Bevan: E, I, op, cit, p306,  Jouguet, op, cit, p.212.   

4
  Polyb:V, 49, 1,   Austin. M. M, op, cit, p.331.  

5
-  Bevan,E, I, op, cit, p307.  
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افق الممك عمى تمك الخطة وف، Media))ؤدي إلى عزل مولون عن قاعدتو في ميديا ي
. () ليا معارعة ىرمياس منرغمبال

 عمى ثبلث دفعات، ثم رباجتياز النولمجيش صدرت األوامر الممكية   وسرعان ما    
 (Dura)دورا وفك الحصار عن مدينة ، ((Parapotamiaتقدم جنوبًا إلى بارابوتامية 

إلى مولون انصرف  لمدة ثمانية أيام، ووواصل سيره كتائب مولون، المحاصرة من قبل 
 ، وقّرر()في اإلستراتيجية الدفاعية التي يجب اتباعيا عد سحر شخصية الممكالتفكير 

 (Apollniatis)إليقاف تقدم الجيش الممكي خبلل ممرات أبولمونياتيس  عبور دجمة
 (Kurdish)العيقة، واعتمد في محاولتو ىذه عمى إخبلص جنوده من المرتزقة األكراد 

ولم يكن  الذين كانوا يخدمون في جيشو كرماة لمسيام، والتقى الجيشان في تمك المنطقة،
سميل البيت  مولون عمى دراية بحجم الخسارة التي سيمقاىا عندما ترى قواتو الممك الشاب

 .()السموقي الحاكم وىو يطمب منيم اإلنعمام إليو

 وقرر مولون أن يشن ىجومو ليبًل ولكن عندما رأى جنود الجيش الممكي اىتزت     
بصد ىجوم ميسرة الجيش الممكي  خبلليا حاسمة، وقام مولونال ، فبدأت المعركةأعصابو

، ((Neolaos أخاه القائد نيوالوس هبقيادة ىرمياس وزيوكسيس، وكان عمى ميمنة جيش
الذي وجد نفسو في مواجية الممك، وبمجرد أن رأت قوات ىذا القائد الممك شخصيًا ولت 

 مع مجموعة عمى عممية انتحار جماعيةفأقدم أدرك مولون عقم محاولة الدفاع، وىاربة، 
  فارسوأسرع  نيوالوس إلى مقاطعة مخافة الوقوع في األسر، أتباعو المخمصينمن 
(Persia) (أمو وأوالده)، حيث كان شقيقو إسكندر يراقب األحداث مع بقية أسرة مولون ،

. ()وقام باإلجياز عمييم خشية وقوعيم في األسر

تنظيم شؤون المقاطعات التي أعيد ، وأمر الممك أنطيوخس بصمب جثة مولون    و
 الخطر القادم من الغرب، لمواجية 220سنة  عاد إلى سورية في نياية ، ثم()فتحيا

                                                           
1
- Tommaso Gnoli: op, cit, p15, 16.  

2
- Bevan,E, I, op, cit, p.308.   

3
 96،97.ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ ، ص ص: ٓل٤ل اُؼبثل-  

4
- Jhon Brisco, Antiochus The Great, The Classical Review, New Ser, Vol 16, No1, 

(1966), p.99.  
5
- Bevan, op, cit, p.309.  
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  بعد أن،()غياب أنطيوخس في الشرق وقرر غزو سوريةالذي استغل آخايوس بالمتمثل 
 .( )وعع التاج عمى رأسو وحمل لقب ممك

( 217-219 )الحرب السورية الرابعة -      ج

خبلص جنود ، مطمئنًا بأن قوة أتالموسوكان، () مصرغزوأنطيوخس     قرر   وا 
تفرغ  ال وبالتالي قرربموغ ىدفو،السموقي سوف يمنعان آخايوس من  آخايوس لمعرش

 سنةاستعادة مدينة سموقية بيرية في ربيع ب قام الذي ،()لمواجية بطمميوس الرابع فيموباتور
سار أنطيوخس ف ،(217- 219)كان ذلك إيذانّا ببدء الحرب السورية الرابعة ف، 219

 القائد التنسيق معي صور وعكا دون قتال بتبجيشو جنوبًا، وتمكن من احتبلل مدين
 .()تمكاتو الجديدةمالبطممي ثيودوتوس الذي كافأه أنطيوخس بأن عينو حاكمًا لم

 وتابع أنطيوخس زحفو جنوبًا إلستكمال سيطرتو عمى جوف سورية، إال أن     
الدبموماسية البطممية نجحت في توقيع ىدنة مع أنطيوخس لمدة أربعة أشير، ومن ثم 

استئناف المفاوعات لمتوصل إلى الصمح وبدأت الوفود البطممية بالتوافد إلى أنطاكية لبدء 
المفاوعات، ولم يكن غرعيا الصمح بل المماطمة لحين يتم إعداد الجيش البطممي لبدء 

، وزحف بجيشو جنوبًا  ()استئناف الحرب فأدرك أنطيوخس خطتيم وقرر ،()الحرب
انتصارًا عند مدينة صور ولكنو لم يتمكن من دخوليا، ثم استولى عمى جرش وعكا وأحرز 

جنوب ()نحو رفح 217في صيف تقدمو أنطيوخس ، وتابع ()(ربة عمون) وفيبلدلفيا
 تفاني الفرق نتيجة، ()فيزم في المعركة التي خاعيا مع الجيش البطممي فييافمسطين 

                                                           
1
- Polyb, V, 40, 57.  

2
- Polyb,IV, 48, 11.  

3
- Jouguet,P, op, cit, p.214.  

4
- Polyb, V, 40, 57.  

5
- Gunther Holbl, op, cit,p.129.  

6
 .138أثٞ ا٤َُو كوػ، أُوعغ اَُبثن، ص- 

7
- Polyb, V,58, 68.  

8
- Gunther Holbl, op, cit,p.130.  

  
9

 ػ٠ِ أُظو٤٣ٖ، 720ٓل٣٘خ كَِط٤٘٤خ، روغ ك٢ ع٘ٞث٢ ؿيح، اٗزظو ك٤ٜب ٍوعٕٞ اُضب٢ٗ ا٥شٞه١ ٍ٘خ : هكؼ-  

 .426، اٗظو ٛ٘و١ ً ػجٞك١، أُوعغ اَُبثن، ص217ٝثط٤ًِٔٞ اُواثغ ػ٠ِ أٗط٤ٞفٌ اُضبُش ٍ٘خ 

 
10

- Richard A. Billows. Kings and Colonists: Aspects Of Macedonian Imperialism, (Brill, 

1995), p21, 22,   Jouguet,P,  op, cit, p.215.  
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، وتم توقيع الصمح بين الطرفين، ()في الجيش البطممي (معظميم من المصريين)المحمية 
إقميم جوف بامتبلك عن اإلدعاء بأحقية السموقيين بموجبو تنازل أنطيوخس الذي الطرفين، 

س الذي آخايوقرر تصفية سورية، وعمى الرغم من اليزيمة التي لقييا أنطيوخس إال أنو 
 .()استغل غياب الممك في توسيع نفوذه

خايوس آلقضاء عمى   ا -   د

أتالموس مع تحالف ، و216عبر أنطيوخس الثالث بقواتو جبال طوروس في صيف     
بين  ماالممتدة استمرت الحرب بين أنطيوخس وآخايوس في الفترة و، ()عد آخايوس

ونجح أنطيوخس ، ()، فّر فييا آخايوس من الميدان وتحّصن في سارديس(215- 216)
فتحصن آخايوس ىا، ارتكاب المجازر وأعمال السمب والتدمير فيوتم  دخول المدينةفي 

. ()وقواتو في قمعتيا

 لتيريب آخايوس بواسطة (Sosibios) خطط وزير بطمميوس الرابع سوسيبيوس     
 وذلك عن طريق ، الذي كان في خدمة بطمميوس()Bolis))القائد الكريتي بوليس 

  قائد الفيمق الكريتي في جيش أنطيوخس،(Cambylos)استغبلل صداقتو لكامبيموس 
، والتقى القائدان الكريتيان بصورة سرية، وقررا أن ()ه بالمال الذي سيقدمو الوزيرئغراإوب

آخايوس، وأكد تسميمو عمى أنطيوخس عرعا ثم بينيما،   المالاقتسامون ييستغبل الطرف
. ()أنطيوخس ليم أنو يريده حياً 

، وانتظر أنطيوخس ()أيدييم ألنيا فرصتو الوحيدة في النجاة بين  نفسوآخايوس ععو    
برفقتيم أنطيوخس في خيمتو بفارغ الصبر، وفجأة وصل الرجال تحت جنح الظبلم و

 ووفقًا لقرار المجمس فقد ،، لم يستجب أنطيوخس إلى توسبلت آخايوس()آخايوس مكببلً 
                                                           

1
- Polyb, V, 107, 2-4.  

2
- Polyb, V, 72, 8,     . Peter, F. E,  op, cit, 241,242.   
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- Bevan,E,  II,op, cit, p5.  
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5
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6
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7
- Bevan, II,op, cit,  p.8.   

8
- Polyb, VII, 15, 8.  

9
- Bevan, II,op, cit,  p.10.  

10
- Polyb,VIII, 22, 9, Bevan, II,op, cit,  p.12.   
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تم التمثيل بو أواًل، ثم ُعِرب عنقو وُلف رأسو في جمد حمار وحشي وتم تعميقو عمى 
. ()213 سنةصميب وكان ذلك في 

حممة أنطيوخس الثالث الشرقية -     ه

فقّرر  ،إلى اىتزاز مكانة الدولة السموقية في الواليات الشرقية ىزيمة رفحدت أ    
التي بدأىا   وشرع بحممتو الشرقية، الشرق ليعع األمور في نصابياأنطيوخس التوجو إلى

اندفع  بجيشو  ثم ، 210 سنةتم إخعاعيا و( Armenia)توجو إلى أرمينية ف، 212سنة 
 السموقي جيشكانت بمثابة قاعدة أمامية لل التي ،209 سنةبحمول  (Media)إلى ميديا 

   أرساسيس الثالث، ومنيا توجو إلى بارثيا التي كانت تحت حكم () الشرقفي
(Arsaces III )العدو المتقيقر إلى ىيركانيا، وقام بمطاردة ()ونجح في إخعاعيا 

(Hyrcania) ،وصل إلى منطقة تاجايو (Tagae)()احتبلل المراكز األمامية ، وبعد 
أوامره باإلنحدار إلى  أصدرتمو اآلخر، فسقطت معسكرات البارثيين الواحد لمعدو 
. ()(Syrinca)سيرينكا  و(Tambraca) تامبراكا تي مدينواحتل، ()ىيركانيا

 وأرمينيا، إذ طمب من ىذه الببلد ميديانطيوخس نفس السياسة التي اتبعيا مع أواتبع     
تحرك ونجح في ذلك، ثم توّجو إلخعاع باكتريا ، و()اإلعتراف بسيادتو ودفع الجزية

بقواتو   الجيش باألموال والفيمة المحاربة، وعبرزويدتب الباكتيريون بعد قيامصوب اليند 
-206 )سنة( Indos) وىبط إلى وادي اإلندوس ،((Hindu-Kushمنطقة اليندوكوش 

 خعوعو (Sophagasenos)سوفاجاسينوس  الحاكم الينديأعمنو، ()(205
 ترك أحد رجالو ويدعى أندروسثينيس و غرامة كبيرة عميو، فرض ، الذي()ألنطيوخس

                                                           
1
اإلؿو٣ن ربه٣قْٜ ٝؽؼبهرْٜ ٖٓ ؽؼبهح ًو٣ذ ؽز٠ ه٤بّ آجواؽٞه٣خ اإلٌٍ٘له األًجو، كاه  ٤ٍل اُ٘بطو١،-  

 .230، ص(1977اُوبٛوح، )، 2ؽ اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ،
2
- Polyb, IIV,43, 6.  

3
- Polyb, X, 28.  

4
- Peter.F.E,op, cit,p.244  

5
- Polyb, X,30,4  

6
- Bevan, II, op, cit,p20  

7
ٍب٢ٓ ٍؼ٤ل األؽٔل، هػب عٞاك اُٜبش٢ٔ، ربه٣ـ اُشوم األك٠ٗ اُول٣خ، ئ٣وإ ٝاألٗبػٍٞ، اُؼوام، ٝىاهح اُزؼ٤ِْ - 

 .143، ص(1980)اُؼب٢ُ، 
8
- Jarl Charpentier, Antiochus, King of the Yavanas, B. S. O. S. (University of London, 

Vol. 6,1931), pp.303-304. 
9
- C. A. H, Ind, XVII, p.442.  
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(Androsthenes)  من سيزيكوس(Syzicus) باتجاه  ، وعادالغرامة من أجل تسميمو
ه في ء، وقعى شتا((Arachosia من أراخوسيا المنحدر الطريق بواسطةببلد النيرين 

 وصل أنطيوخس عاصمتو ة جنوبي إيران، وفي السنة التالي(Carmania)كارمانيا 
، واتخد منذ ذلك التاريخ لقب الممك 205في سنة الشرقية سموقية عمى دجمة، وكان ذلك 

 (أنطيوخس األكبر )أسوًة بمموك الفرس القدماء، وبدأت المصادر اإلغريقية تدعوه  األكبر
 -قام أنطيوخس بعد ذلك بإرسال حممة عسكرية عد الجرىاء ، ()(أنطيوخس العظيم )أو

 - Gerrha)المدينة العربية في شمال شرق الجزيرة العربية، وذلك لعمان تمك  (البحرين
 .()والء القبائل التي تمارس التجارة مع اليند

الحرب السورية الخامسة -     و

  ذلك حالةرفح، وشجعو عمى ثأرًا ليزيمة اإلستيبلء عمى جوف سورية أنطيوخس قرر     
عاد بطمميوس الرابع إلى قد ، ف أنذاكاإلسترخاء التي سيطرت عمى السياسة البطممية

وزيره سوسيبيوس لتاركًا تصريف شؤون دولتو و في الميو والمجون ارقاً غ سيرتو األولى،
ابنو بطمميوس الخامس الذي لم يبمغ تولى العرش  203  وبعد موتو سنة،()وأعوانو

.  ( )السادسة من عمره

 اعمى كاري  أنطيوخس بعد سيطرة آسيا الصغرى منلصراعلالشرارة األولى  انطمقت    

اقتسام ممتمكات مصر واتفق مع فيميب الخامس ممك مقدونيًا عمى ، ()203سنة 
 يأخذ فيميب جزر بحر إيجة وكاريا  بأن بوليبيوس بنود ىذا اإلتفاقذكري و،()الخارجية

 .()وساموس في حين يأخذ أنطيوخس جوف سورية وفينيقية

                                                           
1
-  Bevan, E. R. Antiochus III And His Title Great King, J. H. S, Vol 22, 1902 p-241.  

2
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 .53، ص(2000إلٓبهاد، اُؼ٤ٖ،

 .166، ص1اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢، أُوعغ اَُبثن، ط-  
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Magie (D ): The Ageement Between Philip V and antiochus III for Partion of the Egyptian 
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- Polyb, III, 2, XV, 20,  Edward will, op, cit,  pp.114-116. 
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نطيوخس بحممتو عمى جوف سورية حتى وصل إلى غزة جنوبًا، التي أغمقت     انطمق أ
 سقطت في شتاءحتى  وقاومت بشدة ، وحافظت عمى والئيا لمبطالمةهأبوابيا في وجو

آسيا  نحو توجو بجيشو شماالً بعد ذلك إلى الأنطيوخس  واعطر ،()201- 200
ولكن سرعان ماعاد إلى سورية  الصغرى لمساندة حميفو فيميب في حربو عد برجامة،

نتيجة تدخل روما التي أرسمت إليو تطمب منو مراعاة مصالح حميفيا أتالموس 
 .()البرجامي

، ()لى اإلسكندرية بيدف تأييد العرش البطمميإ وفد روماني ولصتزامن ىذا مع وو    
لرغبة  ذعنأحرب استرداد جوف سورية، فقد  نطيوخس في تحييد روما فيأونتيجة لرغبة 

قائد (  Scopas)روما في التخمي عن حميفو فيميب، وعاد إلى سورية حيث كان سكوباس 
، وشن ىجومًا معادًا استعاد من خبللو العديد هالجيوش البطممية قد استغل فرصة غياب

 شرقي (Gadra) وجادرا (Abila) وأبيبل (Batania)وباتانيا القدس من المدن بما فييا 
 .()نير األردن

لوقف اإلنتصارات البطممية، فتقابل الطرفان في بانيون ه ىجومأ أنطيوخس وبد     
((Banion()ىافي صيدا وتحّصن  الذي فّر إلىسكوباسعمى خس انتصر أنطيو، و، 
، وفشمت القوات 199ى سنة  حت حصارىاقامت القوات السموقية بمحاصرتيا، واستمرف

اعطر سكوباس إلى تسميم المدينة، واتجو أنطيوخس صوب البطممية في فك الحصار، ف
 بيبل وجادارا والسامرة،أالجنوب إلستكمال السيطرة عمى جوف سورية، فأعاد غزو باتانيا و

 وطرد الحامية البطممية منيا بمساعدة الييود الذين كافأىم باإلعفاء القدس،لى إتوجو  ثم
 .()قميم جوف سورية إلى السموقيينإمن العرائب، والعيش وفق شرائعيم، وبذلك آل 
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  Polyb, XVI, 40,   Edward will,op, cit, p.118. 

  

 .109، ص ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖٓل٤ل اُؼبثل، -  
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 Polyb, XVI,39, 1, 3-5.  

ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اٗظو ٓل٤ل اُؼبثل، . ثب٤ٕٗٞ ٢ٛ ثب٤ٗبً ثبُووة ٖٓ ٓظت ٜٗو األهكٕ ٝرزجغ ٓ٘طوخ اُغٞ ٕ -  

اٗظو أ، ٙ، ّ  عٞٗي، ٓلٕ ثالك اُشبّ ػ٘لٓب ًبٗذ ٝ ٣خ هٝٓب٤ٗخ، د ئؽَبٕ ػجبً، كاه اُشوٝم، . 109، صاَُِٞه٤٤ٖ

 .104، ص(1987ػٔبٕ األهكٕ، )، 1ؽ
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 Gunther Holbl, op, cit, pp, 134-137. 
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الصدام مع روما -     ز

، 202 سنةر عميو في موقعة زاما انتصإلاببعد أن فرغت روما من حربيا مع ىانيبال     
 إلى الشرق لكي تصفي حسابيا مع فيميب، وأخذت تستدرجو لمدخول معيا في تجيتا

واتتيا الفرصة عندما تمّقت طمبًا من جزيرة رودس ومممكة برجامة، ومواجيٍة عسكرية، 
 في موقعة تو من ىزيمت وتمكنفدخمت الصراع معولمساعدتيا في إبعاد خطر فيميب، 

، وأرغم الرومان فيميب عمى 197في تساليا سنة  (Kynos Kephalae)كينوس كيفبلي 
ن حققت أبعد ، وتوقيع معاىدة، أدت إلى تقميص دوره السياسي، والحد من قدرتو العسكرية

روما النصر عمى فيميب، حاولت أن تظير أمام المدن اإلغريقية بمظير المخمص 
وتمقت طمبًا من بعض المدن في  ،196سنة والمحرر، فأعمنت حرية المدن اإلغريقية 

طمبت منو و، فقامت بتوجيو إنذارًا إلى أنطيوخس  بالتدخل عد أنطيوخسآسيا الصغرى
التخمي عن األمبلك البطممية والمقدونية التي استولى عمييا، وعدم التدخل بشؤون المدن 

 .()اإلغريقية األخرى

استغل أنطيوخس فرصة الصراع بين روما وفيميب، وأخذ يفكر في استعادة كافة     
زحف بقواتو عمى آسيا الصغرى  197الممتمكات السموقية في آسيا الصغرى، وفي ربيع 
ثارت تحركاتو مخاوف الرومان، أ، ()واستولى عمى الممتمكات البطممية في تمك المنطقة

فأخذوا في تحريض جزيرة رودس عده وطمبوا منيا أن تثير المتاعب في طريق تقدمو، 
قميم إ عمى يبلئوواست (البوسفور) وازدادت مخاوفيم أكثر عندما عبر معيق اليمسبونت

 انتقد أنطيوخس سياسية روما بالتدخل في شؤون آسيا الصغرى،، وبحر إيجةل تراقيا شما
يعمل ولمدن التي احتميا من ممتمكات أجداده، وأخد يستعد لمواجية الرومان، معتبرًا أن ا

عمى تدعيم مكانتو عن طريق المصاىرات السياسية، فقام بتزويج ابنتو كميوباترا من 
لثالثة تزويج ابنتو اثانية من ممك كبادوكية، وعرض ابنتو التزويج وبطمميوس الخامس، 

. () خوفًا من الرومانالمصاىرة رفض الذيعمى يومينيس ممك برجامة 

                                                           

 .143-142أثٞ ا٤َُو كوػ، أُوعغ اَُبثن، ص ص -  
2
- juguet,P,  op, cit, p.220. 

 .112، 111، صٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖٓل٤ل اُؼبثل، -   
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، ()انتصار الرومان واندحار قرطاجةعن أسفرت الحروب البونية في الغرب     كما 
التجأ إلى أنطيوخس في ب القائد القرطاجي ىانيبال إلى مدينة صور الفينيقية، ثم ووىر
، مما أثار وعرض عميو أن يعع خبراتو في الحرب مع الرومان تحت تصرفو فسوس،إ

. ()حنق الرومان عمى أنطيوخس

خبلفاتو مع الرومان، لذلك لم يأخذ برأي ىانيبال بأن يأخذ زمام تسوية نطيوخس     أراد أ
أىدافو كانت إيطاليا مسرحًا لحربو، ومن المبادرة ويياجم الرومان في عقر دارىم ويجعل 

، ما إلى تدمير روما نظرًا لمعداء الطويل بينوسعىتختمف عن أىداف ىانيبال، فيانيبال ي
. ()بينما يسعى أنطيوخس إلى إبعاد خطر الرومان عن مممكتو

وصمت المفاوعات بين روما وأنطيوخس إلى طريٍق مسدود بعد رفعو التخمي عن     
 وعممت عمى توطيد عبلقتيا ،قررت حسم النزاع مع أنطيوخس بالحربف ،إقميم تراقيا

 في ىذا الصراع عمى ىاوانحازت مصر إلى جانب بأصدقائيا في المنطقة مثل برجامة،
. ()الرغم من المصاىرة التي تربطيا بأنطيوخس

لم يمبث الموقف أن اشتعل عندما تمقى أنطيوخس طمبًا من بعض القوى في ببلد     
اليونان لمتخمص من نير الرومان، واعتقد بأن اإلغريق عمى استعداد لئلنعواء تحت 

نصيحة ىانيبال الذي كان يريد نقل بذلك ، مخالفًا ()لوائو، فعبر بقواتو إلى ببلد اليونان
، إال ()نطيوخس اإلتصال بفيميب الخامس عدو روما القديمأراد  أ،()الحرب إلى إيطاليا

   أن فيميب لم يعره اىتمامًا فيو لم ينس أن أنطيوخس تنكر لو في حربو مع روما، وانتيز 
وعدوا  ومن ناحية أخرى فإن الرومان ،()فرصة انشغالو في الحرب ليحقق مكاسب إقميمية

                                                           

اُوبٛوح، )، ٌٓزجخ األٗغِٞ أُظو٣خ، 2ّ، ط. م133اثوا٤ْٛ  ٗظؾ٢، ربه٣ـ اُوٝٓبٕ ٖٓ أهلّ اُؼظٞه ؽز٠ ٍ٘خ -  

 .74، ص(1998
2
- Bevan II, op, cit, p.53. 

3
-  Liv, XXXVII, 1, 59. 

4
-  Bevan II, op, cit, p. 81. 

5
- Preaux, C: Le Monde Hellenistique, , La Grece et 1, Orient, 323, 146, J.C,( Paris, 1989), 

P. 160. 

 ُِزؾٌْ  ثبُجؾو ٖٓ اُغبٗت اُـوث٢، ٝرْ  (Coreyra)اهزوػ ٛب٤ٗجبٍ ػ٠ِ أٗط٤ٞفٌ ئهبٓخ هبػلح ثؾو٣خ ك٢ ًٞه٣وا -  

ػجو عجبٍ  ((Apollonia ُٔ٘غ اُوٝٓبٕ ٖٓ ككغ هٞارْٜ اُوبكٓخ ٖٓ أث٤ُٗٞٞب Aous))رو٣ٞخ مُي ثبؽزالٍ ٝاك١ أًٝٝ 

 App. Syr. 13: اٗظو . ((Epirosئ٣ج٤وًٝ 
7
-   Bevan II, op, cit, p.77. 

ٍل٤٘خ  ٝ أُلٕ ا٤ُٞٗب٤ٗخ اُز٢ ًبٕ   (50)رب ٗذ ٖٓ اُلؼخ ٝ  ( 3000)ػوع أٗط٤ٞفٌ ػ٠ِ ك٤ِ٤ت صٖٔ اُزؾبُق -  

 .Liv, XXXIX. 28اٗظو  . ٤َ٣طو ػ٤ِٜب ش٤ٌِبًا، ٓٔب ككغ ثوٝٓب ئ٠ُ ؽش ك٤ِ٤ت ػ٠ِ هكغ اُؼوع
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الحرب عد  وعدوا فيميب بالحصول عمى بعض المكاسب إذا وقف إلى جانبيم في
. ()أنطيوخس

 اليونان، قواتيم إلىبعض ، فأرسموا 190 بدأ الرومان عممياتيم العسكرية في صيف   
 إلى آسيا الصغرى لقطع الطريق أمام إمدادات أنطيوخس، وقامت أساطيل بعض آخرو

إحكام السيطرة من ، وتمكن األسطول الروماني ()برجامة ورودس بنقل القوات الرومانية
 (Samos)ساموس مثل  عمى بحر إيجة بفعل التسييبلت التي قدمتيا بعض الجزر،

ساطيل القائد الروماني أ تالتي استقبل( Delos)، بينما ديموس (Thios)وثيوس 
 اتبعت سياسة الحياد مع كل القوى، وتمقت اليدايا من كل أنحاء العالم ،(Livios)ليفيوس
 .()ينيلالييل

وبدأ  سيطرة الرومان عمى آسيا الصغرى وبحر إيجة، بعد تحّرج موقف أنطيوخس    
، () الصمح مع الرومان، وتعرعت قواتو لبعض اليزائمنعقدويحمفائو يتسربون من حولو و

 الصمحعرض أنطيوخس إلى بىانيبال، مما دفع بقيادة  أحد أساطيمو، كما تحّطم ()اليزائم
القائد وطمب ، قابل الرومان عرعو بالرفض نفقات الحرب، فودفعالرومان  مع الصمح

اإلنسحاب الكامل من آسيا الصغرى حتى جبال منو  Scepio))الروماني سكيبيو 
. ()طوروس

معركة مغنيزيا وتوقيع صمح أباميا  - ح

نطيوخس أن الحرب واقعة ال محالة، فأخذ يستعد لممواجية، وراحت واليات أأدرك     
 ،()الدولة السموقية من الشرق إلى الغرب ترسل كل ما تستطيع إرسالو من الجنود والعتاد

ولقي ، ()Magnesia) )عند مدينة مغنيزيا 189 سنة والتقى الجيشان المتحاربان
 إلى انسحبأنطيوخس في ىذه المعركة ىزيمة ثقيمة خسر فييا خمسين ألفًا من جنوده، و

                                                           
2
- M. P. Charles Worth,  C. A. H . VIII . p. 210. 

3
-  M. P. Charles Worth,- C. A. H . VIII .p. 222. 

4
- Liv, XXXVII, 27, 1. 

5
-  Bevan II, op, cit, p. 106. 

6
- Liv, XXXIv, 56-58. 

7
-  M. P. Charles Worth,C. A. H. VIII, pp, 223. 

 : اٗظو. (Hyrcania)ك٢ آ٤ٍب اُؼـوٟ ك٢ اُغيء اُشٔب٢ُ ٖٓ ٍَٜ ٛوًب٤ٗب   (Magnesia)روغ ٓـ٤٘ي٣ب -   

Polyb, XXI, 15.. 
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 () وىو صمح أباميا،188 في سنةس ثم أباميا، واعطر إلى قبول صمح ميين يسارد
: كان أبرز بنودهالذي 

 . تعيد أنطيوخس بالتخمي عن كافة ممتمكاتو في آسيا الصغرى وببلد اليونان -1
 خمسة عشر ألف تاالنت، من الفعة، وتم نحو دفع تكاليف الحرب التي قدرت ب -2

تاالنت ( 12000)  عند توقيع اإلتفاق، و(2500)، وفوراً  منيا (500)تسديد 
 .سنة 12تدفع بموجب أقساط سنوية لمدة 

تاالنت ثمن القمح الذي تم توريده بواسطة ( 400) مبمغ  الدولة السموقية بدفع قيام -3
 .تالموس حميف الرومانأالراحل البرجامي الممك 

لى عشر سفن إوتخفيض عدد سفن أسطولو أنطيوخس تسميم الفيمة التي يمتمكيا   -4
 .ةاّل تقوم ىذه السفن بأي عمميات غربي شواطئ كيميكيوأ

تسميم الجيش الروماني بصورة منتظمة مقدار ثابت من القمح حتى نياية فترة   -5
 .السبلم

 .()تسميم القائد القرطاجي ىانيبال ومعو عشرين رىينة ومن بينيم ابنو أنطيوخس  -6
مور التي تسعى إلييا روما، فيرب أل تكون مسألة تسميمو من أىم اأنىانيبال توقع 

 في مبلحقتو، لمدة سبع ر الروماناستموواستقر عند ممك بيثينيا لبعض الوقت، 
سنوات حتى أدرك أنو النجاة لو إال بالموت، فتجرع السم في قصر ممك بيثينيا، 
ليتفادى أمر الترحيل الذي أصدره القائد الروماني فبلمينوس ذو الوجو الثعمبي، 

حقوق السيادة لكافة المدن ون أعمن عمى المؤل عمان الحرية، أوالذي سبق لو 
. ()اإلغريقية

 

                                                           

 ,Liv, XXXVIII, 38.    Polyb, XXI, 43, 45.   Diod, Xxix: ٗب اإلؽالع ػ٠ِ شوٝؽ أُؼبٛلح ٣ًْٖٖٓ-  

10,     Apian Syr, 38- 39. 
2- c. A. H. Mcdonald and F. W. Walbank, The Treaty of Apamea (188 B.C.):  

  J. R. S, Vol. 59, No. 1/2 (1969), pp. 30-39.  

 
  

-200اُوبٛوح )٤ٍل  اُ٘بطو١، ربه٣ـ ٝؽؼبهح اُشوم األك٠ٗ ك٢ اُؼظو ا٤ِِ٤َُٜ٘ز٢، ، كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ، -  

 .252، ص(2001
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ت في ء، لكن وفاتو جاالثثلكانت ىزيمة مغنيزيا ىي النياية الحقيقية ألنطيوخس ا  
ن عاد من آسيا الصغرى، حَول أنظاره إلى أ، فبعد ()187  لصمح أبامياة التاليسنةال

القديم في الشرق، وأراد أن يستعيد ثرواتو وقوتو التي تبددت خبلل الحرب جداده ميراث أ
فترك ابنو سموقس في سورية كممك مشارك في الحكم، واندفع إلى الشرق،  مع روما،

 قي، ولمعبد اإللو بعل في عيبلمغامر بنفسو وبجنوده في محاولو لئلستيبلء عمى كنوز و
 .()عيبلمحتفو عمى يد رجال القبائل في 

نطيوخس الثالث لقب الممك األكبر، فقد كان ممكًا قويًا يتمتع بإردة قوية   استحق أ 
 كانت نوا  تحدى الرومان بقوٍة وحزم، ونجح في استعادة ىيبة الدولة، و وشخصية مؤثرة،

ن الغرامة الباىظة االتي فرعيا أمما الشك فيو والنياية التي لقييا ال تميق بمكانتو، 
 اإلستيبلء ومحاولةالرومان عميو، جعمتو يحاول البحث عن أي موارد لموفاء بالتزامتو، 

. عمى كنوز المعبد

 175- 187سموقس الرابع  فيموباتور  -9

، الذي (سموقس الرابع) تولى العرش ثاني أبنائو 187 سنةنطيوخس الثالث أبعد موت     
اتخذ لقب فيموباتور تيمنًا بحبو ألبيو، فقد كان محل ثقتو أثناء حياتو وساعده األيمن، 

 اإلشراف عمى لمممة جراح المممكة بعد معركة  وكان عميووشارك في الحرب عد روما،
قدرًا من الوقت، ذلك  وتطمب، المممكة فراغ خزائن تائجياأخطر نمن  كانت التيو مغنيزيا،

أدى اليدوء الذي سيطر عمى فترة حكمو إلى اعتباره ممكًا ععيفًا، و الحرب، نواإلبتعاد ع
. ()إذ أن السياسة الطموحة في ذلك الوقت كانت تعتبر نوعًا من الجنون

صبلح ولم يكن رجل حرب ومعارك، فقد حرص عمى       كان سموقس رجل اقتصاد وا 
، ويعطييم العذر  سخطيماإللتزام بشروط نصوص صمح أباميا مع الرومان حتى ال يثير

، خاصة أن بنود ىذا الصمح كانت تحظر عمى المممكة مممكةجتياح ما تبقى من الإل
القيام بأي مغامرات حربية خارج أراعييا، كما أنيا حددت حجم قواتيا ودمرت  السموقية

  عافة لذلك لم تكن المممكة السموقية قادرة عمى تحمل نفقات الحروب، ودفع اإلسطوليا، بأ
                                                           

1
- Diod, xxIX, 9,  Botsford,(G. W) and robinson (C. A) Hellenic history,( New Jersy, 

1964), P.338. 
2
- Bevan II, op, cit, pp.119-120. 

3
-  Diod, XXVIII, 3.  
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 التي فرعتيا عمييا مرتبات الجنود المرتزقة الباىظة، ىذا باإلعافة إلى الغرامة الباىظة
. ()روما

كان عمى سموقس أن يعيد تنظيم المممكة في عوء ما حل بيا من خسائر اقتصادية     
، وعياع سيطرتيا عمى الطرق التجارية البرية في آسيا الصغرىبعد فقدان مناطقيا الغنية 

 رصف والخميج، وسوريةوالبحرية التي كانت سر غناىا وقوتيا، وليذا بدأ بتطوير موانئ 
طرق القوافل التجارية في بابل وأعالي الرافدين لتنشيط التجارة مع الشرق األقصى، كما 

، اليمنوطد عبلقتو بالعرب األنباط، الذين يتحكمون في نياية طريق البخور القادم من 
وأعاد سك النقود بوفرة وحرص عمى نقاء معدنيا وثبات وزنيا، لكسب ثقة التجار األجانب 

من الذىب والفعة الكافيين لسك العممة، وزيادة ؤفقات، لينفييا، وأعاد النظر في ميزان ال
. ()مصادر الدخل بيدف التغمب عمى الكارثة اإلقتصادية

حاول سموقس أن يخرج ببلده من العزلة التي عربت حوليا، وذلك من خبلل إحياء     
فقد كان يراقب ، ()مثل أثينا والعصبة اآلخية  ببعض القوى في ببلد اليونانوطيدةعبلقات 

كما كل التطورات التي تحصل في بحر إيجة، وكان محظورًا عميو أن يتدخل في الغرب، 
من خبلل التوسط لحل النزاعات التي  عمل عمى استعادة مكانة ببلده في آسيا الصغرى

 يوأوشك عمى التورط في النزاعات العسكرية فة، وكبادوكيمة نشبت بين بونتوس برجا
الذين كانوا يتوجسون خيفة من أي ، ()انآسيا الصغرى، لكنو تراجع لخشيتو من الروم

لدولة السموقية عبر جبال طوروس، ألن ذلك يشكل انتياكًا صريحًا لبنود صمح لتحرك 
ممك كبادوكية وغيره من  (Pharances)فعندما اندلعت الحرب بين فارانكس أباميا، 

بدا سموقس لمحظة وكأنو يتدخل في الجانب  (179- 183 )المموك في آسيا الصغرى 
المعادي لروما، إذ زحف ومعو قوات كبيرة نحو ممرات طوروس، ولكن خانتو شجاعتو 
قبل أن يتخذ الخطوة الحاسمة، فعانى فارانكس من قمة اإلمددات في مواجية يومينيس 

فبعد وفاة فيميب أعقبو       سعى سموقس إلى التقارب مع مقدونيا، ، كما ()ممك برجامة وحمفائو
                                                           

 .٤ٍ254ل اُ٘بطو١، ربه٣ـ ٝؽؼبهح اُشوم األك٠ٗ ك٢ اُؼظو ا٤ِِ٤َُٜ٘ز٢ ، ص-  

 .255ُٔوعغ ، صا ٗلٌ-  

 ٣ظق ث٤ُٞج٤ًٞ اإلعزٔبع اُن١ ػولرٚ ٍلبهح اُؼظجخ ا٥ف٤خ ك٢ اَُ٘خ اُزب٢ُ إلهروبء ٍِٞهٌ اُؼوُ                  -  

 ٍلٖ ؽوث٤خ 10  ٝػوع فالُٚ اَُلواء رغل٣ل اُظلاهخ اُلائٔخ ث٤ٖ ا٥ف٤٤ٖ ٝاُج٤ذ اَُِٞه٢، ٝإٔ ٣ولٓٞا 186 - 187

 .Polyb XXI, 48: اٗظو.ًٜل٣خ  ٝرْ رغل٣ل اُظلاهخ، ٌُٖٝ ُْ ٣َزطغ ٍِٞهٌ هجٍٞ اَُلٖ

4-  Bevan II, op, cit, pp.123- 124 
5
-  Diod. XXIX, 24 
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الذي استغل استياء المدن اإلغريقية من  (Perseos)( )179-167ابنو بيرسيوس
 الوديكي  ابنتوهبتزويجسموقس وقام ، ()، فشيد عصره إحياًء ممحوظًا لنفوذ مقدونيا()روما

Laodice)) وأثار ىذا التقارب ىواجس يومينس الثاني()178 سنة ،( Eumenes II) 
تم إرسال دمتريوس  176سنة  سموقس، وفي  عدفأخذ في تحريض الرومان ،مةممك برجا

الذي  (الرابع فيما بعد)أكبر أبناء سموقس إلى روما، لكي يحل محل عمو أنطيوخس 
 . () في أسر الرومانسنةً  12 قعى

    وتحت عغط الحاجة المتزايدة لممال امتدت يد سموقس إلى ودائع ىيكل بيت المقدس 
مستعينًا بمراقب الييكل شمعون، وكانت الحكومة مجرد أداة لعد األموال وتسميميا إلى 

، الذي عمل عمى تشجيع التجارة وسعى التجار إلى كسب ()رئيس الوزراء ىيميودوروس
، وبسبب مكانتو الرفيعة تطمع ىيميودوروس لمنزلة أعمى، إذ دّبر ()عطفو بكل الوسائل

إلستحواذ عمى الحكم من خبلل ل، وكان يرمي ()175 سنة أودت بحياة الممكمؤامرة 
 نظرًا ألن اإلبن األكبر دمتريوس كان  والدهالذي خمفأنطيوخس الوصاية عمى الطفل 

. ()رىينة في روما

الدولة السموقية بعد صمح أباميا -    رابعاً 

، وحرص أنطيوخس ()شّكمت اتفاقية أباميا منعطفًا ميمًا في تاريخ الدولة السموقية    
، واإلستجابة لمطالب القادة حالثالث ومن بعده ابنو سموقس الرابع عمى تنفيذ بنود الصل

                                                           
1
ؽبٍٝ ث٤و٤ًٍٞ رش٤ٌَ رؾبُق ٓغ أُلٕ اإلؿو٣و٤خ آٓالًا ك٢ رؾو٤ن ٝؽلح ٝؽ٤٘خ ؽو٤و٤خ، ٓٔب أكٟ ئ٠ُ ه٤بّ اُؾوة -  

: اٗظو.، ٝاُز٢ ٗزظ ػٜ٘ب رو٤َْ ٓول٤ٗٝب ئ٠ُ أهثغ عٜٔٞه٣بد168أُول٤ٗٝخ اُضبُضخ ٝاٗزظبه اُوٝٓبٕ ك٢ ٓؼوًخ ث٤لٗب ٍ٘خ 

Starr, ch, A History of The Ancient World,(Oxford, 1965), p.493. 
2

 .88، ص(1964اُوبٛوح، )د ع٤َٔ ثٞاه٤ْ اُنٛج٢ ٝآفوٕٝ، - ؽؼبهح هٝٓب: كٝٗبُل كٝك٢ُ- 
3

 .  Polyb. XXV, 4, 8   هبّ اُوٝك٤ٍٕٞ ثؾٔب٣خ ٝؽواٍخ  ٝك٢ٌ٣ ٌِٓخ ٓول٤ٗٝب اُغل٣لح ثؼلك ًج٤و ٖٓ اَُلٖ- 

 .Appianٍِٞهٌ اُواثغ ٛٞ اُن١ أهاك ئهٍبٍ اث٘ٚ ئ٠ُ هٝٓب ٢ٌُ ٣لي أٍو شو٤وٚ، اٗظو  ٣وٟ أُإهؿ أث٤بًٗٞ إٔ-  

Syr.45.  ٚٝاُؾو٤وخ ئٗ٘ب   ٗوجَ ٛنا اُوأ١، ألٗٚ   رٞعل ُل٣٘ب ك ئَ ػ٠ِ ٝعٞك ػالهخ ٝص٤وخ ث٤ٖ ٍِٞهٌ اُواثغ ٝشو٤و ،

أٗط٤ٞفٌ، ٝك٢ اُـبُت ئٕ ٛنا اإلٍزجلاٍ هل رْ ث٘بءًا ػ٠ِ ؽِت اُوٝٓبٕ، ٝمُي ٖٓ أعَ ٓٔبهٍخ ٓي٣لاًا ٖٓ اُؼـؾ ػ٠ِ 

ٍِٞهٌ اُواثغ ػٖ ؽو٣ن أفن اث٘ٚ اُن١ ًبٕ ٣جِؾ ٖٓ اُؼٔو ػشو ٍ٘ٞاد كوؾ، ٝهثٔب ًبٕ مُي أ٣ؼبًا اٍزغبثخ ُزؾو٣غ 

٤٘٤ٓٞ٣ٌ اُضب٢ٗ ِٓي ثوعبٓخ،ٝؽٍٞ ٛنا األٓو اٗظو أُوبٍ اُن١ ًزجٚ ئ٤ُؼبىه ثبُز٤َ ك٢ ٓغِخ اُغٔؼ٤خ األٍزوا٤ُخ 

 . ُِلهاٍبد اٌُال٤ٌ٤ٍخ

Paltiel, Eliezer, Antiochos IV and DemetriosI of Syria. Vol. 13. 1979. Pp. 7-42. 

 ٣ؾَٔ ػالٓخ اإلهرجبؽ ٓغ  ٝك٤ٌ٣ب Delosٛ٘بى هبػلح ٓ٘وٞشخ رقجوٗب إٔ ٤ِ٤ٛٞكٝهًٝ أهبّ رٔضب ًا ك٢ ك٣ًِٞ -  

Laodiceaاٗظو . ، ٣شٌوٛب ػ٠ِ ٓب ؽظَ ػ٤ِٚ ٖٓ كٞائل ٝف٤وادBevan II, op, cit, p.125. 
6
- II  Macc, 3. 

7
- App. Syr, 45. 

 .147أثٞ ا٤َُو كوػ، أُوعغ اَُبثن، ص-   
9
-  Appian ,Syria, 34. 
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الرومان، حتى التي لم تتعمنيا بنود اإلتفاقية، وكان الرومان بدورىم يتصرفون باعتبارىم 
 .()نيخمو من العنجيية في كثير من األحيا منتصرين، وبأسموب ال

الخسائر البشرية والمادية التي   عمى الدولة السموقية، فإلى جانبكبيرةً  اراً ثآ  لذلككان    و
والتي تتمثل في فقدان الدولة  المعنوية، كبر ىي الخسارةأمنيت بيا، كانت ىناك خسارة 

وعمى الرغم من محاوالت أنطيوخس الثالث كسر ىذه  عمى صعيد السياسة الدولية، لييبتيا
 إال ،()مد جسور الصداقة إلى بعض القوى في آسيا الصغرىوالعزلة التي فرعت عميو، 

 عصا الطاعة وحممو ة حكام أرميني وشقّ  روما،خوفًا منه انفّعوا من حولو ءإال أن حمفا
نطيوخس الثالث إلستعادة مكانة دولتو في آسيا أدراج أوذىبت كل محاوالت ، ()كلقب مل
. ()الرياح

لكن عمى الرغم من الصورة القاتمة التي بدت عمييا الدولة السموقية بعد صمح أباميا،     
التي تحتوي  فإنيا كانت ما تزال تسيطر عمى مناطق شاسعة تعد من أخصب بقاع العالم

 "عن ذلك حين قال (  Rostovtzeff)عمى ثروات ىائمة، وقد عبر المؤرخ روستوفتزف 
عمى الرغم من الخسارة التي تعرعت ليا المممكة السموقية بعد أباميا وسوء الحظ الذي 

بو لم يمحقو  عمتن الرخاء الذي كانت تنأ لم يتم تدميرىا، كما هالزميا بعد ذلك، فإن
ن الدولة السموقية ظمت تقوم بدور نشط في التجارة مع أ، وتجدر اإلشارة إلى ()"الدمار

يتعافى، إال أن لالغرب من خبلل الموانئ الفينيقية، وكان لدى اإلقتصاد السموقي الفرصة 
تكبمو، وكانت الخزانة منيكة، مما دفع كانت اإللتزامات المالية التي فرعيا الرومان 

 سنةنطيوخس الثالث إلى اإلقدام عمى اإلستيبلء عمى كنوز معبد اإللو بعل في عيبلم أ
ىيكل  عمى كنوز اإلستيبلء، كما أقدم ابنو وخميفتو عمى محاولة شبيية حين أراد 187

، عمى الرغم من أن والده كان قد أقر اإلمتيازات التي كان يتمتع بيا بيت المقدس
، ومن الواعح أن سموقس الرابع عجز عن الوفاء بالتزاماتو لروما، األمر الذي ()الييود

                                                           
1
-  Polyb, XXI, 43, 12. 

2
-  Appian. Syr. 5.  

3
- Strabo. XI, 14, 5, 15. Tr, H. L. Jones. L. C. L. 1966.  

4
-  Appian. Syr. 5.  Holbel, G, op, cit, p.140. 

5
- Rostovtzeff, Social and Economic history of the  Hellenstic Warld,(Oxford, 1941),703-4.  

6
-  Diod. XXVIII, 3, XXIIX, 5,  Brigt, John, AHistory of Israel , (London. 1972), P. 420. 



61 
 

 سنةبدفع القسط األخير لروما فيما بعد نطيوخس الرابع أيتعح بجبلء من خبلل قيام 
173 .

روما بدل عمو إلى كبر أبناء سموقس الرابع رىينة أكما رأينا سابقًا تم إرسال دمتريوس     
، وبعد وفاة ()وأعقب ذلك اغتيال سموقس الرابع عمى يد وزيره ىميودوروس أنطيوخس،

 تحت اسم وكان مايزال طفبًل وىو في الخامسة من عمره الممك جرى تنصيب ابنو ممكًا،
ولكن ىميودوروس كان صاحب السمطة  وقد تولت الوصاية عميو أمو الوديكي، ،أنطيوخس

 .()ؤامرة قتل الممكمأن الوديكي كانت شريكة ليميودوروس في ويبدو الحقيقية في الدولة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
- Appian. Syr. 45, Mccullough, W. S, The  Histoty and literature of the Palestinian Jews 

from Cyrus to Herod. 550B. C. Toronto, (Canada, 1977), P.106. 
2
- Gera, D, Judaea and Mediterranean Politics 219 to 161 B.C, (Leiden, 1998),P.110.  
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  الرابع العرشتولي أنطيوخس: أووً 

اإلبن ) األخ األصغر لسموقس الرابع  ألنطيوخس الرابع في المصادركان أول ظيور    
 المطموبين من قبل  الرىائنعمن  كان، عندما189سنة  (األصغر ألنطيوخس الثالث

كان في العشرينّيات من العمر ، و()الرومان بموجب معاىدة أباميا بعد معركة مغنيزيا
 وأمعى في روما نحو لة كريمة من قبل الرومان،عام مي وقد لق،()ندما وصل إلى روماع

اثنتا عشر سنة من عمره، وقد عّبر في مناسبٍة الحقٍة عن امتنانو لئلستقبال الوّدي من 
نَّو تأثَّر كثيرًا بما رآه في روما، وأثار أومما ال شكَّ فيو ، ()قبل مجمس الشيوخ الروماني

انبياره الكثير من مظاىر الحعارة الرومانية، وىو ما دفعو إلى العمل عمى تطبيق الكثير 
 اً ، ولعلَّ أبمغ دليٍل عمى ذلك ىو إقامتو معبدإلييامن النظم الرومانية في ببلده بعد العودة 

 جوبيتر الكابيتوليني في أنطاكية، وقيامو بإعداد بعض الوحدات في جيشو عمى هلئلل
، ونظرًا لما كانت تربطو من عبلقاٌت وطيدٌة ببعض الساسة الرومان، ()الّنمط الروماني

فقد تأثَّر بسموكياتيم أيعًا، فكان يحبُّ السير في شوارع أنطاكية مرتديًا العباءة الرومانية 
(Toga) وفي بعض األحيان كان يقف في ساحة السوق العامة ،Agora))  لكي يستمع

                                                           
1
- Appian. Syr,38, 39. Polyb, XVI, 18-19. 

2
افزِلذ أُظبكه ؽٍٞ ربه٣ـ ٤ٓالك أٗط٤ٞفٌ،ألٗٚ ُْ ٣َٔغ ػ٘ٚ هجَ ٓـ٤٘ي٣ب، هثٔب ًبٕ طـ٤واًا ٤ُشبهى ك٢ اُؾ٤بح - 

 رظٜوٙ ك٢ األهثؼ٤٘بد ٖٓ اُؼٔو، ٝثبُزب٢ُ 170ا٤َُب٤ٍخ، ٣ٝجلٝ ٖٓ طٞهرٚ ػ٠ِ أؽل اُؼٔالد أًٌَُٞخ ك٢ ػٌب ٍ٘خ 

، ٖٝٓ .Livy, xxxv, 15, 4-5:  ٝاُز٢  اٗطِن ك٤ٜب ٝاُلٙ ثغُٞزٚ اُشوه٤خ، اٗظو٣212ٌٖٔ إٔ رٌٕٞ ٝ كرٚ ٍ٘خ 

. ، ئ  إٔ ث٤ُٞج٤ًٞ ٣وكغ ٛنا اُوأ200١اُغل٣و ثبُنًو إٔ اُجؼغ ٣و١ٝ إٔ أٗط٤ٞفٌ شبهى ك٢ ٓؼوًخ ثب٤ٕٗٞ ٍ٘خ 

 .Polyb, XXVI, 18, 6, 19, 9: اٗظو 

 
3
- Livy XLI, , 9-13. 

ًبٕ اُوٝٓبٕ ًو٤ٔ٣ٖ ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ اُوٛبئٖ ا٤َُب٤٤ٍٖ ا٤ُٜٖٔٔ ٓضَ ؽبُخ أٗط٤ٞفٌ ًٝنُي كٓزو٣ًٞ اُن١ ٍٔؼ ُٚ 

 .Polyb,XXXI, 14, 3: اٗظو. اُنٛبة ُِظ٤ل ٝٝػؼذ اٍُٞبئَ اٌُبك٤خ رؾذ رظوكٚ
4
-  Polyb, XXV,3-5 
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وعمى الرَّغم من أنَّ بعض المؤرخين يرى في تصرفات أنطيوخس . ()إلى شكاوى رعاياه
قدرًا من الغرابة والخروج عمى المألوف، إالَّ أنَّ فريقًا آخر يرى فيو نوعًا من البساطة أراد 
من خبلليا ىذا الممك تنظيم اإلدارة في أنطاكية عمى أسٍس جديدٍة وتشجيع الناس عمى 

 .()المشاركة في الحياة العامة، ونشر روٍح وسموكياٍت اعتاد مشاىدتيا في روما

    انتعشت آمال أنطيوخس في الوصول إلى العرش الّسموقي عندما ترامت إليو أنباء 
اغتيال شقيقو سموقس الرابع في مؤامرة اشترك فييا وزيره ىميودوروس، وكانت الساحة 
خالية أمامو كون دمتريوس اإلبن األكبر لمممك القتيل رىينة في روما، وابنو األصغر 

، وحاول الوزير القاتل إعفاء الشرعّية عمى سمطتو وذلك من ()أنطيوخس اليزال صغيراً 
خبلل اإلحتماء خمف الطفل الصغير وأمو الوديكي، ووقع عمى كاىل أنطيوخس ميمة 

إنقاذ العرش السموقي من براثن ىميودوروس، إالَّ أنَّو كان يفتقر إلى اإلمكانيات التي تؤَّىمو 
لتنفيذ ىذه الميمة، ولم يمبث أن جاءه الغوث من ناحية يومينيس ممك برجامة وأشقائو 

، ونتيجة ىذا الدعم وبعد استبدال روما مرشحيا لمعرش السموقي ()وكان ذلك بمبادرٍة منيم
و أنطيوخس إلى أثينا في طريقو إلى سورية ، واختمفت المصادر حول المدَّة التي ()بو، توجَّ

قعاىا في أثينا ومنيا إلى برجامة، ثمَّ إلى الحدود السورية برفقة البرجاميين، الذين زودوه 
بالرجال والعتاد والمال، وقّدموا لو التاج الممكي واإلشارات الممكية األخرى، وبيذه الطريقة 

، التي نجح فييا ()تجيَّز أنطيوخس ليقوم بمحاولتو من أجل السيطرة عمى العرش الّسموقي
فييا بعد اإلطاحة بالوزير ىميودوروس، وإلعافة شرعية أكبر عمى حكمو أشرك أنطيوخس 

، غير أنَّ ىذا األخير ما لبث أن لقي حتفو في (أنطيوخس الصغير)ابن شقيقو في الحكم 

                                                           
1- 

Diod, 32, Livy, XLI, 20.
 

 
2
- Markholm otto, Aniochus IV  of Syria,( Kobnhakn, 1966), p.40.  

3
- Patiel, eliezer, Antiochus  IV and Demetrios I of Syria, Antichton, Vo, 13.(London, 

1979), p.43.  

هوه ٤٘٤ٓٞ٣ٌ ِٓي ثوعبٓخ َٓبػلح أٗط٤ٞفٌ ك٢ ر٢ُٞ اُؼوُ اَُِٞه٢ ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ اُؼلاء اُن١ ًبٕ هبئٔبًا ث٤ٖ -  

أٌُِٔز٤ٖ، كول ؽبٍٝ ٤٘٤ٓٞ٣ٌ إٔ ٣ٌَت ٝك أُِي ٍِٞهٌ اُواثغ ثؼل ٓؼوًخ ٓـ٤٘ي٣ب ٌُٖ كٕٝ علٟٝ، ٝرٌٖٔ ٛ٘ب ٖٓ 

ئعجبه أٗط٤ٞفٌ ػ٠ِ هجٍٞ َٓبػلرٚ ػل ٤ِٛٞكٝهًٝ رؾذ ػـؾ اُؾبعخ ٝرأ٤ٌٍ رؾبُق َٓزٔو ٓؼٚ، ٝثبُزب٢ُ هبّ 

 .Polyb, XXI, 43, 21: اٗظو . ثزأ٤ٖٓ ؽلٝكٙ اُغ٘ٞث٤خ اُشوه٤خ ٓغ اُلُٝخ اَُِٞه٤خ، ٝرلوؽ ألػلائٚ ك٢ آ٤ٍب اُظـوٟ

op cit, p.41    Markholm otto 

 :ًٝٔب مًوٗب ٍبثوبًا كإ أث٤بٕ ٣وٍٞ ئٕ رلفَ ٤٘٤ٓٞ٣ٌ ٝأفٞرٚ ُظبُؼ أٗط٤ٞفٌ ًبٕ ثا٣ؼبى ٖٓ أص٤٘ب،  اٗظو

 Appian. Syr, 45. 

 ث٤٘ٔب ٣وٍٞ ثبؽضٕٞ .Appian, Syr, 45: ٣وٟ أُإهؿ أث٤بٕ إٔ ئهبٓخ أٗط٤ٞفٌ ك٢ أص٤٘ب ُْ رزغبٝىثؼؼخ أ٣بّ اٗظو-  

 Gera Dov, Judaia and Mediterranean Politics, 219: آفوٕٝ  ئٕ رِي اإلهبٓخ اٍزٔود ُلزوح أؽٍٞ اٗظو

to 161 B,c, pp.111-113. 
6
-  Markholm, ott,  op cit, p.42. 
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ظروٍف غامعٍة، ويقال أنَّ ذلك كان بإيعاٍز من عمو أنطيوخس، الذي أراد أن يبعد 
 .()الشبية عن نفسو، فألصق اإلّتيام بأحد رجالو وأمر بإعدامو

 صفات الممك أنطيوخس الرابع: ثانياً 
    امتمك أنطيوخس الرابع شخصيًة غريبًة ومثيرًة لمجدل، وتصفو بعض المصادر بأنو 

: ، ويصف بوليبيوس أنطيوخس بقولو()كان غريب األطوار ويكره القيود التي تقيُّد المموك
، ويذىب في بعض ()كان نشيطًا ولديو قدرًة كبيرًة عمى اإلبتكار وجديرًا بالمكانة الممكيَّة"

األحيان خمسًة من القصر الممكي ويترك أتباعو خمفو، ويظير فجأًة في أي حيٍّ أو جزء 
من المدينة مع اثنين أو ثبلثة من رفاقو، ويتواجد بشكٍل دائٍم في مشاغل الذىب والفعة 
ويتناقش مع العاممين فييا ويعطييم النصائح المناسبة كأيَّ خبيٍر فنٍي فييا، وكان ينعمُّ 
وار األجانب، ويجمس مع الّشبان  إلى العامة ويأكل ويشرب من األماكن المخصَّصة لمزُّ

عمى الوالئم ويتفاجأ بو الناس، ثمَّ يعطرُّ لميرب منيم، وفي الكثير من األحيان يقوم بخمع 
لباسو الممكي، ويذىب لمساحة العامة ويصافح الناس ويحعن البعض، ويستمع لدعاوييم، 

ويمنحيم اليدايا في بعض األحيان، ولقد وصف البعض من أفراد الطبقات العميا تمك 
 . ()"التصرفات بالمحرجة والجنونية أحياناً 

    أما بالنسبة لممصادر الييودية التي تناولت سياسة أنطيوخس في فمسطين مثل كتابي 
اإلتيامات وألصقت بو كل ما ىو المكابين األول والثاني والمؤرخ جوزيفوس كالت لو 

، وقد تجمَّت روح الشماتة ()مشين ووصفتو بعدو الرب، والشديد القسوة والعديم الرحمة
والكراىية بأقصى درجاتيا في وصف الكتاب الثاني لممكابيين لمحظات األخيرة من حياة  

بسب ما اقترفو خبلل حكمو من آثاٍم تجاه شعب " أنطيوخس، وكيف سيطر عميو الندم 
 .()"الربّْ 

                                                           
1
- Bevan,II, op, cit, p.128,      

2
- Meadows, A, and Shipton, Money and its uses in The Ancient Greek world, Oxford, 

2002, pp, 59-61.  
3-

 Polyb, XXIx, 26. 
4
-  Polyb, XXVI, 1, . M. M. austin, The Hellenistic world From Alexander  to the Roman 

Conquest, (Cambridge, university, 2006), pp. 371- 372.  
5-

 Markholm ott,  op cit,p.181 

ٍَ  (أٍجبثٚ ٝأؽلاصٚ ٝٗزبئغٚ )ٍ٘ٞهك ثبُزلظ٤َ طواع أُِي أٗط٤ٞفٌ اُواثغ ٝا٤ُٜٞك ك٢ كَِط٤ٖ  - ك٢ كظ

 . ؽن
6
- John R, Bartlett,  The First and Second Books of The Maccabees, (Cambridge 

University, 1973), 2 Macc.  9, 5-18. 



66 
 

    كان أنطيوخس مولعًا بالحعارة اإلغريقية مما دفع الكثير إلى اإلعتقاد بأن كل ما 
أقدم عميو كان ينبع من رغبتو الشديدة في األخذ بيذه الحعارة، بينما يرى آخرون أن 
األمر ال يعدو أن يكون رغبًة من ىذا الممك في توحيد دولتو في ظلَّ إطاٍر حعارٍي 

 .()واحدٍ 
    وينظر بعض الباحثين إلى الممك أنطيوخس نظرًة أكثر شمواًل وذلك من خبلل النظرة 
العامة إلى أوعاع الدولة السموقية، فيرون أن ىذا الممك سار عمى نيج أسبلفو، وأنو 

صاحب رسالٍة ىدفيا نشر الحعارة اإلغريقية في ربوع المممكة، وعمى وجو الخصوص 
عبادة اإللو زيوس األوليمبي، ويذىب بععيم إلى القول بأنو كان حريصًا عمى الربط ما 

بين ىذا اإللو وشخصو، وأنَّو كان يرمي من خبلل ذلك إلى إيجاد رمٍز مقدٍس تتوحد حولو 
 .()المممكة

 :عالقة الممك أنطيوخس الرابع بالعالم اإلغريقي: ثالثاً 
 : العالقة مع مممكة برجامة-7

 مقاطعة موسيا  من أىم ممالك آسيا الصغرى وتقع فيPergamum) )ةبرجام    تعد 
((Mysia  عنقدم  (1000)عمى ارتفاع   من آسيا الصغرىالزاوية الشمالية الغربيةفي 

سطح
 عمى صخرة مرتفعة في الجانب الشمالي أقيمت حول قمعة منيعة  ونشأت،()البحر 

 إيجة، الخصيب، عمى مسيرة ستة عشر ميبًل من بحر (Caicus) من وادي نير كايكوس
ويرجع تاريخ المدينة إلى نياية القرن الخامس ق م، عندما منح الممك الفارسي دارا األول 

كسركسيس بعض المياجرين المنفين من ببلد اإلغريق أرعًا في وادي نير إوابنو 
كما رأينا في الفصل السابق  و.كايكوس، وكانت ىي الموعع الذي قامت عميو المدينة

-Eumines I 263-)استقمت برجامة عن الدولة السموقية في عيد  يومينيس األول 
في المعركة التي  وانتصر عميو الذي خاض صراعًا مريرًا مع أنطيوخس األول (241

 ولعبت برجامة فيما بعد دورُا أساسيًا في تولي  أنطيوخس ،سارديسحدثت بالقرب من 
الرابع العرش بواسطة الدَّعم المالي والعسكري المقدَّم من ممكيا يومنيس الثاني   

                                                           

ئٗ٘ب   َٗزط٤غ إٔ ٗووه ئ٠ُ أ١ ٓلٟ مٛت ك٢ ؽجٚ ُِؾؼبهح  )٣وٍٞ ث٤لبٕ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ك٢ ٍٓٞٞػخ ًبٓجوكط  -  

 .C. A. H, VIII, p. 499:اٗظو. اإلؿو٣و٤خ، ٝٓلٟ ئكهاًٚ ُِغٞاٗت اُ٘ج٤ِخ ك٢ ٛنٙ اُؾؼبهح
2
- Markholm ott,  op cit,p. 14.  Rostevt zeff, M, Social and  Economic,op, cit, pp. 704- 705. 

    
3
- Graham Shiply, op, cit,, p51. 
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((Eumines II وأخوتو، وعمل يومينيس منذ ذلك الوقت عمى المحافظة عمى العبلقات 
الودّية مع الدولة السموقية طيمة عيد أنطيوخس الرابع، أما بالنسبة لمدولة السموقية فقد 

استمزمت العبلقات الجديدة بينيا وبين برجامة إلى القبول باألوعاع الجديدة التي غدت 
 .()عمييا آسيا الصغرى بعد معاىدة أباميا

بأنَّ البرجاميين وجدوا في موت "    وأورد النقش السموقي الذي عثر عميو في برجامة 
سموقس الرابع فرصًة ليم من أجل تحسين عبلقتيم مع الدولة السموقية والتي كانت سيئة 
بسبب التنازع عمى النفوذ في آسيا الصغرى، فوععوا أنفسيم تحت تصرُّف أنطيوخس 

الرابع وقدَّموا لو المال والرجال والسبلح وحتى المبلبس والتاج، وتبادلوا معو الوعود والنوايا 
الطيبة وساعدوه في التربع عمى العرش السموقي، وبناًء عمى ذلك يجب تكريم أولئك 

األصدقاء الذين قّدموا المساعدة لنا من دون دعوتيم لذلك، وحتى يكون شكرىم مخمَّدًا       
أتالموس األول  )أصدر الممك أنطيوخس قرارًا بتكريم الممك يومينيس الثاني وأخوتو 

عبلن تمك التيجان في المناسبات،  (وفيميتاريوس وأثينايوس وتتويجيم بتيجاٍن ذىبيٍة، وا 
وتسجيل المرسوم عمى المسبلت الحجرية، وتمَّ وعع واحد منيا في الساحة العامة في 

أنطاكية بجانب تمثال أنطيوخس، وآخر داخل حرم أبولمو في دفنة وثالث في أثينا، وأمر 
 . ()"أنطيوخس بإرسال المرسوم إلى الممك البرجامي ووالدتو وأخوتو بأسرع ما يمكن

  استمّرت التجارة بين الدولة السموقية والمدن في آسيا الصغرى وبخاصة التي تقع تحت 
نفوذ برجامة، ونستدُّل عمى ذلك من خبلل بعض العمبلت الفعيَّة التي تم العثور عمييا 
في سورية والمصّدرة من تمك المدن، وكان ذلك بفعل السياسة اإلقتصادية التي اتبعتيا 
برجامة، والتي كانت تيدف إلى إيجاد سوٍق لمنتجاتيا واستيراد البعائع الشرّقية الفخمة 

فسوس وميمتوس وغيرىا يصاليا إلى المدن في أناتوليا الغربية وا   .()وا 
 
 
 
 

                                                           
1
- Markholm, Otto, op, cit, p.51. 

2
- OGIS 248.  M. Holleaux, Etudes II, 1938, pp. 127- 147. M. M. austin, op, cit, pp. 370- 

371.  
3
- Markholm, Otto, op, cit, p52. 
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 :العالقة مع مممكة بونتوس -8

في شمالي آسيا الصغرى ويحدىا من الشرق كولخيس  (Pontos) تقع بونتوس    
((Colchis ىاليس نير ال ومن الغرب(Halys)()، ومن الشمال البحر األسود ومن 

، وامتدت عمى طول األراعي الساحمية الشمالية ()(Armenia)أرمينيا  الجنوب
  آلسيا الصغرى، كما امتدت إلى المناطق الجبمية الغنية بالخامات المعدنيةالخصبة

 (الفارسية واليونانية واألرمنية وغيرىا)ويتحدث شعب بونتوس عدة لغات،األمبلح، و
 الذي عبدت فيو معبودة Comana)) معابد أبرزىا معبد كوماناالوعّمت العديد من 
، وامتمك ((Kybele والتي عرفت لدى اليونانيين كيبيميMa)- ما) الطبيعة وأم األرض

كبار الكينة أراعي واسعة ومارسوا سمطة مطمقة عمى عبيد المعبد البالغ عددىم ستة 
 .()آالف من العبيد واإلماء

  وكاناألصل، الفارسية (Mithridates) عائمة ميثريداتيس حكم بونتوس    
حاكمًا مستقبًل في بونتوس قبل   (MithridatesI 301 -266) ميثريداتيس األول
وأكد استقبللو عد الدولة السموقية، وعمل ،  عمى آسيا الصغرى األولسيطرة سموقس

سموقس عمى إرسال جيشًا لمحاربة ميثريداتيس، ولكن ميثريداتيس انتصر عميو، وكما 
رأينا لم يكن لدى سموقس الوقت الكافي لبسط سيطرتو بشكل مطبق عمى آسيا 

 تووبعد وفا ،()280 وتوفي سنة 281الصغرى، وكان مشغواًل بعم مقدونيا سنة 
أدرك استحالة فرض سيطرتو عمى  (261- 280 )وارتقاء أنطيوخس األول العرش 

قرر إقامة عبلقات دبموماسية معيا وكسبيا إلى جانبو، وتكّرست تمك وتمك اإلمارة، 
رّسخ الممك السموقي سموقس الثاني  و،()العادة في البيت السموقي منذ ذلك الوقت

                                                           

 وأطلق علٌه الحٌثٌون ماراسنتٌا، ٌبلػ Ezilاصطلح على نطقه بالعربٌة فٌصل ٌرموق أو قزل : نهر الهالٌس-  

كم مٌل وتعددت منابعه من الجبال الشرقٌة وبخاصة حول منحدرات قمة إٌزل داغ وٌنحدر 750طوله حوالً 

انظر،أحمد أمٌن سلٌم ، دراسات فً تارٌخ وحضارة . بسرعة متجهاًا نحو الجنوب الؽربً وٌصب فً البحر األسود

، (1997اإلسكندرٌة، )آسٌا الصؽرى، دار المعرفة الجامعٌة، - إٌران- تارٌخ العراق (5)الشرق األدنى القدٌم 

 .454- 453ص
2

  .564ػجٞك١، أُوعغ اَُبثن، ص. ً. اٗظو ٛ٘و١- 
3
- Arthur R. Munro, Roads in Pontus, Royal and Roman , J. H. S, Vol. 21 (1901), p.52.  

4
- Grant. M, op, cit, p.65- 67 

5
- Bevan, I, op, cit, p154. 
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، وذلك بتزويج (245- 246)التحالف مع بونتوس في أثناء الحرب السورية الثالثة 
عطائو فريجيا  ميثريداتيس الثاني  من(الوديكي)أختو الصغرى  ممك بونتوس، وا 

((Phrygiaبالزواج من الوديكي  (187- 223)وقام أنطيوخس الثالث ، () ميرًا ليا
(Laodice)  عمو، واحتفل بالزواج في مدينة ابنة ابنة ميثريداتيس الثاني وىي ابنة

، واستمر خمفاء مثرياداتيس األول أنطاكيةسموقية عمى الفرات، وبعد ذلك انتقموا إلى 
MithridatesIII( 220-185 )))ميثريداتيس الثالث  في بناء دولتيم، أمثال

 (.)(PharnacesI( )186 -169)وفارناسيس األول 

وي عمى تكريٍم لفارناسيس من بونتوس وممكتو تيح" ديموس جزيرة   فينقٌش      وعثر عمى
، ونستدل من كممات النقش بأنَّ "ابنة الممك أنطيوخس والممكة الوديكي ((Nysaنيسا 

، ويعتقد بأنَّ نيسا ابنة 171- 172 ويعود تأريخ الّنقش إلى سنة ،الزواج قد حصل مؤخراً 
 171- 172الممك أنطيوخس الثالث، لكنَّ زواج األميرة السموقية من ممك بونتوس سنة 

ذا أخذنا 159- 160يعع أمامنا الكثير من الشكوك، فمقد أعيد تأريخ النقش سنة  ، وا 
بمممكة بونتوس، بعين اإلعتبار العبلقات الجيدة التي كانت تربط الممك أنطيوخس الرابع 

 السموقية ابنة أنطيوخس الرابع، فإذا كانت قد ولدت سنة فمن المحتمل أن تكون األميرة
 وعمرىا أربَع عشرّة سنًة، بينما ابنة 159- 160، تكون قادرة عمى الزواج سنة 174

 سنة في ذلك التاريخ، ويعتبر 33أنطيوخس الثالث ستكون قد بمغت من العمر عمى األقل 
 .()ىذا السنَّ متأخرًا لمعروس من العائمة الممكية

 : العالقة مع مممكة كبادوكية-9

 في آسيا الصغرى شمالي كيميكية عمى نير ()(Cappadocia)تقع كبادوكية     
الياليس بين بونتوس وكيميكية في المنطقة الوسطى والشرقية من آسيا الصغرى، وطبيعة 

  تعاريسيا جبمية وتتميز بدرجات حرارة قاسية ومحاصيل رديئة ولكنيا تميزت بوجود 
                                                           

1-
 Gunther Holbl,op, cit, pp.48-51. 

2
- Frank, T, Roman Imperialism,( New York, 1909), pp.182-183. 

3
- Gunther Holbl,op, cit, p.54. 

" أهع اُق٤ٍٞ اُغ٤ِٔخ "ٝرؼ٢٘ (Katpatukya )   تحت اسم  سٌةالفار ٌةالساسان النقوش يؾ ٌاكبادوك اسم ظهر-   

ٍٝٔٞا ٌٍبٕ أُ٘طوخ األشٞه٤٣ٖ أٝ ٤ًٍٞٞ٤ُوا  (Assria)ث٤٘ٔب مًود ك٢ أُظبكه اإلؿو٣و٤خ اُول٣ٔخ ثبٍْ آشٞه 

(Leukosyria) ٕٝاُغيء األٍٝ ٖٓ اُز٤َٔخ ٣ؼ٢٘ اُج٤ؼبء ٣ٝوظل ثٚ ُٕٞ عِل اُشؼت اُن١ ًبٕ أكزؼ ٖٓ ُٕٞ عِل ٌٍب 

 Stefanidou vera , (Cappadocia) Encyclopedia of: اٗظو: ٍٞه٣خ ٝكَِط٤ٖ

 Hellenistic world,trans, Nakas Loannis,5/19/2008,Asia Minor.URL:WWW.ehw.gr. 
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التي  (Mazaka)وكانت عاصمتيا مازاكا  أعداد وفيرة من الخيول واالبغال واألغنام،
 .()سميت قيصرية في الفترة الرومانية وحاليًا قيصري

أرياراثيس الرابع )    أّسس أنطيوخس الرابع عبلقاٍت وديٍة مع ممك كبادوكية 
Ariarathes IV  220-163)  الذي كان حميفًا ليومينيس الثاني وزوج ابنتو ستراتونيكي

وكان ليذا التحالف الثبلثي المؤسَّس من قبل يومينيس الثاني بين كل من برجامة 
وكبادوكية والدولة السموقية أىميٌة سياسيٌة كبيرٌة وبعد أن انتصرت روما عمى مقدونيا في 

من أجل  (سورية ومصر) وقامت بإرسال السفارات إلى الشرق 168معركة بيدنا سنة 
التأكُّد من موقف المموك تجاه روما، وبدون شكٍّ لم يكن من مصمحة أحد المموك معاداة 

 .()روما كونيا أصبحت قوة عظمى، وكان ىذا األساس الثابت لسياستيم الخارجية
 : العالقة مع مدن العصبة األيونية -10

    أعار أنطيوخس اىتمامًا كبيرًا لمعالم اإلغريقي، وتنافس مع المموك الشرقيين في منح 
اليدايا إلى المراكز الثقافية المرموقة كأثينا ورودس، وقّدم اليدايا لمدن العصبة األيونية 

، التي تزّعمت مدن العصبة في تمك الفترة، واستطاعت (Miletos)مثل مدينة ممطية 
بمساعدة أخت الممك أنطيوخس الحصول عمى إعفاٍء من الرسوم التي تفرض عمى 

صادراتيا إلى الدولة السموقية، وفي الكثير من األحيان كان حّكام األقاليم السموقية يقدمون 
اليدايا والنفقات إلى المدن اليونانية باسم ممكيم أنطيوخس كما فعل  تيمارخوس حاكم 

 .()ميديا وأخوه ىيراكميدس الذي تقمد العديد من المناصب
 وقدم ليا التبرعات،  وحافظ Ilium)) وأقام الممك أنطيوخس عبلقات جيدة مع مدينة إليوم

وحاكميا يوديموس  ((Byzantiumعمى عبلقة جيدة بمدن البوسفور مثل بيزنطة 
((Eudemos عمى الرغم من أنَّو كان حميفًا لبرسيوس ممك مقدونيا وعدو ليومينيس 

 .()الثاني ممك برجامة
 
 

                                                           
1

 .710- 709، ص، أُوعغ اَُبثن: ٛ٘و١ ً ػجٞك١- 
Diod, XXXI, 36. 

2
 
Diod, XXXI, 37.

 
3
- Tommaso Gnoli, op, cit, p.13  

4
- Livy, XLI, 20, 7.  
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  العالقة مع رودس وديموس -11
     تقع جزيرة رودس في بحر إيجة جنوب كاريا، وقد عارعت سياسة برجامة وأعحى 

، وربطتيا عبلقاٌت جيدٌة مع مموك الدولة 188ليا أمبلٌك واسعةٌ في ليكيا وكاريا بعد سنة 
السموقية، وبحسب ليفيوس فإن الممك أنطيوخس الرابع قّدم عددًا من اليدايا لتجار 

يذكر أن أنطيوخس كان قد وعد رودس  (يوديموس)، وىناك نقش لحاكم رودس ()رودس
كما كّرس أنطيوخس المذابح والتماثيل . ()بالتجييزات واألموال البلزمة ألسطوليا البحري

 بعد 167لديموس، فعثر عمى تمثالين لمممك أنطيوخس نصبا من قبل األثينيين  سنة 
 .()سيطرتيم عمى ديموس

  العالقة مع أثينا -12
    استمرت عبلقة مموك إنطاكية مع العاصمة اليونانية طيبة منذ تأسيس الدولة 

السموقية، ولم يشذ أنطيوخس الرابع عن ىذه القاعدة ويدل عمى ذلك العثور عمى تماثيل 
ألنطيوخس في ساحة أثينا، ونقش يتعمن شكرًا من أثينا لمموك برجامة لمساعدتيم 

، كما يؤكد ذلك اليبة التي خصيا أنطيوخس من أجل بناء ()أنطيوخس عمى تولي العرش
المعبد العخم لئللو زيوس األوليمبي، والذي لم يكتمل بناؤه حتى عيد اإلمبراطور 

، والندري ما الذي أعاق أنطيوخس في إكمال بنائو إما Hadrian))الروماني ىادريان 
، وفي مناسبة أخرى قّدم أنطيوخس ستارًة ()164نقص األموال أو موتو المفاجئ سنة 

رائعًة من الصناعة السورية مطّرزًة باألشكال والرسوم، ويرّجح أنيا من مصادرات ىيكل 
،    169بيت المقدس الذي تعرض لمنيب من قبل أنطيوخس عند عودتو من مصر سنة 

                                                           
1-

 Livy, XLI, 20, 7. 
2-

 Livy, XLII, 45, 3-7. 
3
-  Polyb, XXVI, 1, 11.  

4
- O. G. I. S. I no. 248, 55-56. Orientis Graeci inscriptions Selectae ed, W. Dittenberger. 

Leipzig. 1903-5. 
  Daniel, 11:37-38, The Benefactions of Antiochus IV Epiphanes  TMSJ 12/1 (Spring 

2001) 89-93 
5
- Livy, XLII, 20, 8.  
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وعع عمى السور ()(Medusa) تمثااًل ذىبًيا لرأس ميدوسا170كما قّدم نحو سنة 
 .()170الجنوبي لؤلكروبوليس في أثينا

    ويمكن تمخيص ىذه العبلقة مع العالم اإلغريقي  بأن أنطيوخس اتبع سياسة اإلحترام 
األول شدة إعجابو بالثقافة اإلغريقية، والثاني : والود من أجل كسب ودَّ ىذا العالم لسببين

من أجل كسب عطف العالم اإلغريقي لمصمحتو أثناء صراعو مع خصومو في مقدونيا 
 . ()ومصر باإلعافة إلى روما التي تزعمت العالم اليممينستي فيما بعد

 غزو أنطيوخس الرابع مصر: رابعاً 
    مات بطمميوس الخامس وترك وراءه ولدان وبنتًا أكبُرىم بطمميوس السادس فيموميتور 

(Ptolomy VI Philometor) ( 180 -164) ،وكان عندئٍذ في السابعة من عمره ،
الوصاية عميو، وقد حرصت خبلل ذلك عمى  (176-215)وتولت أمُّو كميوباترة األولى 

إبقاء مصر بعيدٍة عن الحروب وليذا لم تستمع إلى نداءات شقيقيا سموقس الرابع الذي 
، حيث وجدت أنَّ خير مصر في بقائيا ()كان يطمب منيا العون عد روما وبرجامة

مخمصًة لمتحالف القائم بينيا وبين روما، كما أوقفت اإلستعدادات التي بدأىا زوجيا قبل 
، وحرصت عمى عدم إثارة المشكمة السورية، وبفعميا بقيت ()وفاتو لمحاربة السموقيين

، وتولى 176عبلقات مصر وسورية وديًة طوال فترة وصايتيا التي انتيت بوفاتيا سنة 
الوصاية من بعدىا اثنين من رجال الببلط البطممي الخصي المقدوني 

، وكانا يؤيدان ()((Lenaeos والعبد السوري المحرر لينايوس(Eulaeos)يواليوس
الحزب الذي ينادي باستئناف الحرب مع سورية إلستعادة جوف سورية باعتباره ميراثًا     

                                                           

اٍطٞهح رزؾلس ػٖ كزبح شبثخ ٖٓ أص٤٘ب ًبٗذ ع٤ِٔخ علاًا ٝٓـوٝهح ث٘لَٜب، ًٝبٗذ روٍٞ إٔ عِلٛب أث٤غ ٖٓ : ٤ٓلٍٝب-  

اُضِظ ٝشؼوٛب أُٔغ ٖٓ اُشٌٔ، ٝػ٤ٜٞٗب أًضو فؼوح ٖٓ ثؾو ئ٣غخ، ٝشلزبٛب أشل اؽٔواهاًا ٖٓ اُٞهكح، ؿؼجذ ػ٤ِٜب 

آُٜخ اُؾٌٔخ أص٤٘ب ألٜٗب ٓبهٍذ اُغٌ٘ ٓغ ث٤ٍٞلٕٝ كافَ ٓؼجلٛب، كؾُٞزٜب ئ٠ُ آواح ثشؼخ، ٝ ؽُٞذ شؼوٛب ئ٠ُ 

، كاه ًزبث٘ب 1ف٤َِ ربكهً، األٍبؽ٤و اإلؿو٣و٤خ، ؽ: اٗظو.صؼبث٤ٖ، ًٝبٕ اُ٘بً ٣زؾُٕٞٞ ئ٠ُ ؽغو ثٔغوك اُ٘ظو ئ٤ُٜب

 .140-136، ص ص(2008ُج٘بٕ، أُ٘ظٞه٣خ،  )ُِ٘شو،
2
- Pausanias, V, 12, 4. 

3
- Polyb, XXVIII, 22, 3. 

 ..2001- 200، ص1اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢ ، ربه٣ـ ٓظو ك٢ ػظو اُجطبُٔخ، ط-  

ٓؾٔل ػٞاك ؽ٤َٖ، اُؾوة اَُٞه٣خ اَُبكٍخ ٝثلا٣خ اُ٘ياع اَُٞه١ ك٢ ٓظو اُجط٤ِٔخ، ؽ٤ُٞبد ٤ًِخ ا٥كاة، -  

 .77، ص(1951اُوبٛوح )عبٓؼخ اثوا٤ْٛ ثبشب، أُغِل األٍٝ، 
6
- Diod, XXX, 15-17,   Polyb, XXVIII, 2.1, Preaux (C): Le Monde Hellenistique La Grece 

et l,Orient (323-146 av), (Paris, 1878), p.141. 

ػ٤ٖ ٣ٞ ٣ًٞ ًٔٔوع ُِِٔي ثط٤ًِٔٞ اَُبكً، صْ أطجؼ َٓزشبهٙ اُوئ٢َ٤، ُْٝ ٣زوكك ك٢ ٝػغ أٍٚ ػ٠ِ اُؼٔالد 

 .Holbl Gunther, A history of The Ptolemaic, op, cit,, p.143:اٗظو..اُنٛج٤خ ٝاُلؼ٤خ أًٌَُٞخ
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، ويبدو أنَّ إشعال فتيل الحرب كان رغبًة من الطرفين، فعمى الرغم من ()يجب استرداده
ععف مصر الذي أغرى أنطيوخس الرابع، إال أنَّ رغبتيا في استعادة جوف سورية قد 
سيطر عمى ساستيا لئلستفادة من ثروات ىذا اإلقميم إلنعاش إقتصاد مصر، واإلستفادة 

، ومن جانب آخر ()من تأييد قسم كبير من ييود فمسطين لمبطالمة وعدائيم لمسموقيين
كان أنطيوخس الرابع يميل إلى تجديد الصراع مع مصر واستغبلل فرصة صغر سن 

- 171)الممك، وعدم كفاية األوصياء، إعافة إلى انشغال روما بحربيا المقدونية الثالثة 
 عد فيميب الخامس الذي نجح في كسر عزلتو السياسية، وقام بعدة محاوالت ()(168

 .()لتشكيل حمف معادي لروما
 (برجامة وسورية ومصر)     أرسمت روما مبعوثييا إلى الممالك الييممينية في الشرق 

لتعمن عدم تدخل تمك األطراف في حربيا القادمة أو وقوفيا عمى الحياد، وتمقى 
المبعوثون الرومان في اإلسكندرية التأكيدات بالدعم، والحظوا أيعًا اإلستعدادات لمحرب 

 فقد كانت  عد أنطيوخس الرابع من قبل الوصيين، ولم تحاول روما التدخل بيذا الشأن
تخشى انتصار فيميب الخامس بمساعدة إحدى المممكتين أو كبلىما، لذلك لم تفكر في 

، وىذا يوعح ()تسوية الخبلف بينيما، بل حاولت توسيع فجوة الخبلف بين الطرفين
، وقد "فرق تسد"المبدأ السياسي اليام الذي ما فتئت روما تنتيجو عمى الساحة الدولية وىو 

، وبعد ()أكد الممكان البطممي والسموقي لمسفراء الرومان أنيما سيبقيان عمى وفائيما لروما
وبعد وفاة كميوباترا األولى شقيقة أنطيوخس امتنع عن تسميم دخل جوف سورية لمصر 

وفقًا لما كان متفقًا عمية في صداق أختو عند زواجيا من بطمميوس الخامس، وأنكر وجود 
أي معاىدة تعطي البطالمة حق ممكية ىذا اإلقميم، ومن ناحية أخرى كان أنطيوخس 

 .()يطمح إلى اإلستيبلء عمى مصر أو فرض وصايتو عمييا عمى األقل

                                                           
1
- Bevan, (E. R), Syria and Jews, C.A.H, VIII, 1965, p.503. 

2
  .98،ص 1اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢، أُوعغ اَُبثن، ط- 

3
- Preaux, op, cit, p.55 
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325. 
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     إزاء ذلك أخذت مصر تعد العدة إلعبلن الحرب، وعندما احتفمت اإلسكندرية سنة 
 ببموغ بطمميوس السادس سنَّ الرشد، أوفد أنطيوخس أحد قادتو ويدعى أبولمونيوس 170

، ()لتمثيمو في حفل التتويج، والوقوف عمى مدى استعدادات مصر الحربية ونواياىا نحوه
وعندما عاد أبولمونيوس من مصر أكَّد لسيده أن الوصيين يعدان العدة إلستعادة جوف 

نيما لن يكتفيا باإلستيبلء  سورية، وكان الوصيان يعمنان صراحًة عن ىذه اإلستعدادات وا 
نما عمى جميع أمبلك عدوىم ، أما أنطيوخس فقد كان يحيط ()عمى جوف سورية، وا 

استعداداتو بيالة من السرية، وليذا أرسل أبولمونيوس نفسو عمى رأس وفٍد إلى روما 
، وكذلك لتجديد معاىدة الصداقة مع روما ()ليخبرىم بتحدي مصر لو وأنيا بدأت بالعدوان

، وقام بإرسال أقساط متأخرة من 188روما التي نشأت بعد معاىدة أباميا سنة 
التعويعات التي فرعتيا روما عمى الدولة السموقية بموجب تمك المعاىدة، وكان 

أنطيوخس يرمي من ذلك تعزيز عبلقاتو الدبموماسية مع روما، قبل أية مواجية وشيكة مع 
 .()المممكة البطممية

 وعندئٍذ أرسل بطمميوس سفراءه لمرد عمى تمك اإلدعاءات موعحًا لمسناتو أن جوف 
سورية كان ممكًا ألجداده وىو بذلك لم ينكر استعداداتو، ولكن من حقو العمل عمى 
استرداد إقميم جوف سورية، ويذكر بوليبيوس أن السناتو أحال بحث النزاع السموقي 

 .()( Philippus) Marciusالبطممي إلى القنصل ماركيوس فيميبوس 
    لكن ىل كانت روما حقًا تريد تسوية ىذا الخبلف بين الطرفين؟ إن الشواىد ال تؤيد 
ذلك، فمم يبادر فيميبوس بعمل مباشر في ىذا السبيل ألن استمرار القتال بين سورية 

ومصر يعد في صالح روما، ألنو خير عماٍن في بقائيا بعيدة عن التدخل في حربيا عد 
نما عممت عمى ()مقدونيا ، لذلك لم تكن روما صادقة النية في التوفيق بين المممكتين، وا 

استقبال كبًل من البعثتين السموقية والبطممية بدون إظيار الميل إلى أحد الطرفين فتفسد 
 .()مشاعر الطرف اآلخر نحوىا

                                                           

 .121ٓل٤ل اُؼبثل، ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ، ص-  
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    أدت التطورات البلحقة إلى وقوع الحرب السورية السادسة دون أن تتخذ اإلسكندرية 
اإلجراءات العسكرية الكافية، وعمى مايبدو أن الحكام وعدوا اإلسكندريين باإلستيبلء عمى 
جوف سورية، وربما باإلستيبلء عمى المممكة السموقية كجزء من الدعاية لعمميم، وأعمنت 
الحرب من قبل األشقاء الممكيين الثبلثة بطمميوس السادس وأختو زوجتو كميوباترا الثانية 

، وتغير (170 تشرين األول سنة 12- 5 )وشقيقيا األصغر بطمميوس الثامن بين 
بالتالي الحساب بالنسبة لحكم الممك بطمميوس السادس، بسبب تمك التطورات، إذ لم تعد 
المصادر المعاصرة تطمق عمى السنة الثانية عشرة من حكم الممك بطمميوس السادس، بل 

 .()السنة األولى من الحكم المشترك
عمى الرغم من أن )    كان أنطيوخس قد استعد لمحرب، ولديو القوات البحرية والفيمة، 

، ولم ينتظر (ىذه األسمحة قد حّرم استخداميا عمى الدولة السموقية منذ معاىدة أباميا
أنطيوخس تقدم الجيش البطممي نحو جوف سورية، بل زحف بجيشو باتجاه مصر وتوغل 

التقى بالجيش البطممي عند تل  (السويس)في شبو جزيرة سيناء، وقبل وصولو إلى بموزيوم 
، وبعد () وألحق بو ىزيمًة فادحًة، وتوقف القتال بعد ذلك لفترٍة قصيرةٍ  (Casion)كاسيون

سيطرتو عمى بموزيوم المقر اإلستيراتيجي الواقع في الركن الشمالي الغربي لشبو جزيرة 
، ونتيجة لذلك فقد فّر كلّّ من ()سيناء عمى طول ساحل البحر المتوسط تقّدم نحو منف

لينايوس ويواليوس إلى اإلسكندرية ونصح األخير بطمميوس السادس باليرب بكنوزه 
، ولما عمم أىل اإلسكندرية بما حدث ثاروا ()(Samothracea)وأموالو إلى ساموتراقيا 

وصيين  (Cineas) وكينياس (Comanos)عمى الوصيين الياويين وأقاموا كومانوس 
ممكًا  (بطمميوس الصغير)بداًل من السابقين ونادوا بأخ بطمميوس المعروف بتمك الفترة 

بعد توليو العرش بعد  (يورجتيس الثاني)عمييم، وعرف فيما بعد باسم بطمميوس الثامن 
 .()وفاة أخيو بطمميوس السادس

                                                           
1
- Polyb, XXVIII, 12, 8-9.    Holbl Gunther,op, cit, p.145. 
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     وكان من شأن سير الحوداث أن أنطيوخس استطاع أسر بطمميوس السادس أثناء 
، أو حسب رأي آخرين فإن أنطيوخس الرابع أقنعو ()مغادرتو مصر وأجبره عمى العودة

بالعودة واستدرجو إلى منف لعقد صمح معو، وتم اإلتفاق بينيما عمى شروط الصمح التي 
تتعمن اعتراف بطمميوس بحماية خالو أنطيوخس الرابع، وامتمك أنطيوخس بيذا اإلتفاق 

، ()حجة قوية لدخول اإلسكندرية وىي أنو يؤيد حقوق الممك الشرعي بطمميوس فيموميتور
وفي طريقو إلى اإلسكندرية حاول كسب ود اإلغريق المقيمين في مصر، عندما وىب كل 

 كان أنطيوخس يحاصر 169مواطن في مدينة نقراطيس قطعة ذىبية، وبحمول صيف 
مدينة اإلسكندرية، وأرسل قواتو إلى مصر العميا لتعزيز السيطرة السموقية عمى المممكة 

، وقد صادف أثناء حصاره اإلسكندرية وجود عدد من السفراء والبعوث الدينية ()البطممية
 .()من المدن اإلغريقية في مصر

     عقد الوصيان الجديدان مجمسًا عّم الشخصيات اليامة في المممكة البطممية لمتشاور 
حول عقد السبلم مع أنطيوخس، وقاموا بإيفاد السفراء إليو لمفاوعتو عمى عقد الصمح، 
استقبميم أنطيوخس بوٍد وترحاٍب شديدين، واستمع إلى كمماتيم التي تحعو عمى السبلم 
واإلنسحاب من مصر، كما ذكّر السفراء بالمعاىدة التي تربط بين البمدين وبالصداقة 
والزواج، وكان موقفو غايًة في الذكاء، إذ حّول نفسو من موقع المياجم إلى المدافع، 
نو جزءًا من  وحاول استقطاب السفراء لصفو، وذلك بشرحو وعع إقميم جوف سورية وا 
مممكتو، ثم أشار إلى عدم اعترافو بحكم البطالمة عمى جوف سورية، وأنكر أي اتفاٍق 

يكون قد جرى بين أبيو والبطالمة، أو أن يكون بطمميوس الخامس قد حصل من أبيو عمى 
 .()إقميم جوف سورية كمير زواج ابنتو كميوباترا األولى

   كما استقبل بعثة موفدة من جزيرة رودس كانت تأمل التوفيق بين الطرفين، فأكد ليم 
أن  ): حقو في إقميم جوف سورية، وأنو جاء لتأييد أكبر األخوين، ويذكر بوليبيوس
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  Diod, XXXI, 1,    Livy: XLV, 11, 1.
 

  
2
- Polyb, XXIX, , 24.  

3-
 Livy, XXXXIV, 19, 6-13, Gera, D, Horowitz. W, Antiochus IV in Life and Death, 

Evidence from the babylonian AstronomicalDiaries, J. A.O.S 117: pp, 240- 243.  

. 122ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ ، ص: ٓل٤ل اُؼبثل-  

ًبٕ ٛ٘بى ٝكل اُؼظجخ ا٥ف٤خ اُن٣ٖ هلٓٞا ُزغل٣ل اُٞك ٝاُظلاهخ ٓغ أٌُِٔخ اُجط٤ِٔخ، ًٔب عبءد ٍلبهح أفوٟ رلػٞ 

أُِي اُجط٢ِٔ ُؾؼٞه اؽزلبٍ رٌو٣ْ أٗز٤غًٞٗٞ كٍٕٝٞ، ٍٝلواء ٖٓ أص٤٘ب، ٝآفوٕٝ ك٢ ٜٓٔخ ك٤٘٣خ ٓولٍخ، ٝآفوٕٝ 

 .Polyb, XXVIII, 19: اٗظو.ٖٓ ِٓط٤خ

5
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ن المممكة ممك  أنطيوخس قاطع خطيبيم وأخبره أنو ليس ىناك داٍع إللقاء الخطب، وا 
ذا رغب اإلسكندريون في إعادتو فمن  ألكبر األخوين الذي تربطو بو عبلقات جيدة، وا 

، ومن المؤكد أن أنطيوخس وجد تمك الحجة لتبرير ىجومو عمى اإلسكندرية (يمانع بذلك
وىي أنو يؤيد حقَّ الممك الشرعي في العرش بعد أن عمم بتنصيب بطمميوس الصغير 

 .()عمى العرش
، في () حاول بطمميوس السادس استرجاع نفوذه بالتقرب من الكينة169    في صيف 

الوقت الذي شدد أنطيوخس حصاره عمى اإلسكندرية، وسرعان ما عانت المدينة من نقص 
المؤن، فقامت الحكومة بإرسال مبعوثييا إلى روما من أجل التدخل السريع، وكان 

أنطيوخس يدرك أن روما ال تزال مشغولة بحربيا عد مقدونيا، وقد ساىم فيعان نير 
االنيل في ذلك الوقت في إبطاء سير العمميات العسكرية السموقية في منطقة الدلتا مما 

 . ()مكن اإلسكندريين من صد ىجوم أنطيوخس
    ولسبب غير معروف اعّطر أنطيوخس فجاًة إلى فكَّ الحصار عن اإلسكندرية 

عمى أمل العودة مرًة  (الفرما )والعودة إلى سورية تاركًا قوًة عسكريًة في مدينة بموزيوم 
، بسبب استمرار النزاع بين بطمميوس السادس الذي تركو في منف وأخيو ()أخرى

،والبلفت أن عدم ذكر المصادر القديمة ()الصغير الجالس عمى العرش في اإلسكندرية
 دفع عددًا من الباحثين المعاصرين 169أسباب انسحاب أنطيوخس من مصر سنة 

أن انسحاب أنطيوخس ارتبط  ((Ottoلترجيح سبب أو أكثر، وعمى ىذا افترض أوتو
، في ()ارتباطًا وثيقًا بأحداث بيت المقدس حيث قام الكاىن السابق ياسون باقتحام المدينة

في حين يرجح بيفان تسمم أنطيوخس تقارير تفيد بأن بيت المقدس قامت بالثورة عده 
لصالح البطالمة، وجاء ياسون من ببلد العمونيين واستولى عمى بيت المقدس، فيما عدا 

 المؤيد ألنطيوخس، وأعمل ياسون (Menelaos)قمعتيا التي التجأ إلييا الكاىن مينبلوس 
                                                           

اُوبٛوح، )ّ، ا٤ُٜئخ أُظو٣خ اُؼبُٔخ ٌُِزبة، .كثِٞٓب٤ٍخ اُجطبُٔخ ك٢ اُوو٤ٖٗ اُضب٢ٗ ٝاألٍٝ م: ٤٘ٓوح ٓؾٔل أُٜشو١-  

 .64، 60، ص(1999

 
2-

 Mahafy, J, 1986, p. 537.  
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 Holbl Gunther,op, cit, p.146. 

 .17: 1ٍلو أٌُبث٤ٖ األٍٝ، . 123ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ ، ص: ٓل٤ل اُؼبثل-   

إٔ هٝٓب ٢ٛ اُز٢ أصبهد كز٘خ ا٤ُٜٞك ك٢ كَِط٤ٖ أص٘بء ؿ٤جخ أٗط٤ٞفٌ ك٢ ٓظو ٖٓ أعَ  (أٝرٞ )٣نًو أُإهؿ األُٔب٢ٗ

 ,W. Otto, Zur, goschichte der zeit des 6 Ptolemaers, Abhandi Bayer Akad: إٔ رٞهق رولٓٚ اٗظو

N..F., 1934, pp, 66 ff. 

 .203كبهٝم اُوبػ٢، أُوعغ اَُبثن، ص-  
6-

 Otto, W, Zur Geschicteder ziet des 6. Ptolemaers, (Munich 1934), pp. 66- 67.  
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يرجح بدوره أن  ((Swain، إال أن سوين () من أتباع مينبلوسوجدهمالسيف في من 
وعمى . ()أنطيوخس انسحب من أجل اإلعداد لحممة عمى المقاطعات الشرقية من دولتو

الذي  (Gera)أية حال فإن التفسير األكثر إقناعًا ىو ذلك الذي حصمنا عميو من جيرا 
كان مسؤواًل عن  (T. Numisios )ذكر أن وفدًا رومانيًا برئاسة تيتيوس نوميسيوس 

، وسحب كامل جيشو من مصر 169إقناع أنطيوخس برفع الحصار عن اإلسكندرية سنة 
، ولم يفت الممك السموقي أن تمتد يده في طريق عودتو من مصر ألموال ()العميا والسفمى

وما أن انسحب . ()الييكل في بيت المقدس مّما أدى إلى تفاقم حنق الييود عميو
، وكان 169أنطيوخس من مصر حتى اتفق األخوة الثبلثة عمى الحكم المشترك سنة 

الغرض من تمك الوحدة تقوية العبلقة بين أفراد األسرة الحاكمة ومواجية أي خطٍر 
خارجٍي، وبناًء عميو انتقل بطمميوس السادس من منف إلى اإلسكندرية ليحكم مع زوجتو 

، وليس من شكٍّ في أن انتصارات أنطيوخس قد ()كميوباترا الثانية وبطمميوس الصغير
أقمقت روما، فقد خشيت أن تقوي تمك اإلنتصارات من شوكة أنطيوخس مما قد يغريو 

، لذلك قام السناتو بإرسال ()بمناىعة روما وىي في حالة استمرار حربيا مع مقدونيا
تيتيوس نوميسيوس إلى مصر لمحاولة التوفيق بين سورية ومصر أو بين األخوين في 
مصر، ولم يكن نوميسيوس يشغل منصبًا رسميًا رفيعًا تفاديًا لما قد يصيب سمعة روما 

 .()فيما لو فشمت ميمتو
   أرادت روما استعادة توازن القوى بين الدولة السموقية والبطممية، ومن جانبو فإن 

أنطيوخس لم يكن يرغب في إظيار أيَّ عمٍل عدائٍي تجاه الرومان، الذين سمحوا لو بتولي 
 .()، ىذا باإلعافة إلى اىتماميم الكبير بالشرق175العرش السموقي سنة 
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 غزو أنطيوخس الثاني لمصر وتدخل روما: خامساً 

    خيب اتفاق األخوة الثبلثة عمى حكم مصر آمال أنطيوخس، في شرعية العودة إلى 
 لممرة الثانية بعد 168مصر مرًة ثانيًة، لذلك وبدون أي مبرر شرع بغزو مصر في ربيع 

، وأراد مفاجئة الحكومة البطممية قبل تسوية ()أن نجح في إخماد تمرد الييود في فمسطين
األمور بين روما ومقدونيا، وأرسل جزءًا من المشاة برفقة حراسٍة بحريٍة إلى مصر، في 

حين تم إرسال أسطوٍل مع بعض القوات البرية من أجل السيطرة عمى قبرص، ونجح في 
 وسمم الجزيرة إلى السموقيين Makron))ذلك بعد أن استسمم الجنرال البطممي ماكرون 

 .()ووعع نفسو تحت خدمتيم

     أسقطت ىذه الغزوة القناع عن وجو أنطيوخس وباتت نيتو واعحة لمعيان، ولم يعد 
أحٌد يخالجو الشكُّ في أنَّ الممك السموقي لم يكن يريد الدفاع عن حقوق فيموميتور كما 

سقاط الممكين والتربُّع عمى عرشيا،  كان يدعي، بل كان يطمع في اإلستيبلء عمى مصر وا 
عمى الرغم من أنو كان مدركًا بأن روما لن تسمح بذلك، وسرعان ما احتَّل الجزء الشمالي 

، وخبلل تمك الغزوة تم ()وأوكل إدارة تمك المناطق لحاكٍم سموقيٍ  (الدلتا والفيوم )لمصر
 .()تدمير أجزاء من معبد آمون في الفيوم

      كان الممكان عمى يقيٍن في أن مصر ساقطًة ال محالة في يدّْ خاليما الطامع مالم 
تتدخل قوٌة خارجيٌة إلنقاذىا، فاستنجد األخوين بالعصبة اآلخية يطمبان معونتيا العسكرية، 
لكن مجمس العصبة رفض ىذا الطمب، ولم يوافق إالَّ عمى إرسال سفارٍة إلحبلل الوفاق 

، ونفيم من رواية بوليبيوس عن المفاوعات التي دارت ()بين الطرفين بالطرق السممية
بين مبعوثي مصر والعصبة اآلخية أنَّ رفض العصبة إرسال المعونة العسكرية إلى مصر     
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قد تمَّ بإيحاء من القنصل الروماني فيميبيوس، ذلك أن روما كانت حريصًة عمى أن تأتي 
 .()ىزيمة أنطيوخس عمى يدىا ال عمى يد غيرىا

     ومن ناحيٍة أخرى لم تكن روما تريد لمعصبة اآلخية حميفتيا المدودة أن تمارس نشاطًا 
عسكريًا خارجيًا من شأنو أن يقوي نزعتيا اإلستقبللية، ولم يبق أمام مصر إال أن تمجأ 

، وأما بالنسبة ألنطيوخس فقد استقبل بعثًة من بطمميوس السادس وىو ()إلى روما لمتدخل
في طريقو إلى بموزيوم، وكان الغرض من تمك البعثة إثبات حسن النية من الجانب 

البطممي وتوجيو الشكر ألنطيوخس عمى مساعدتو في استعادة عرشو، واإلستفسار عما 
يطمب لقاء خدماتو بداًل من فرض ذلك بالقوة، وكان ردُّه لمبعثة بأنو لن يستجيب لمطالبيم 

بور سعيد  )إال إذا حصل عمى قبرص وبموزيوم واإلقميم المجاور لفرع النيل البيموزي 
، بحجة تأمين حدود مممكتو الجنوبية، وطمب منيم الردَّ وحدد ميمًة (وشرق الدلتا حالياً 

 .()لذلك

     رفض بطمميوس السادس تمك المطالب ورد أنطيوخس بالزحف بجيشو صوب منف 
وفرض سيطرتو عمييا، وبالتالي أصبح حاكمًا فعميًا لمصر، وتوّْج كفرعون في ىذه 

زاء ىذا الموقف الخطير ()المناسبة من قبل كينة منف، ثم تقدَّم لحصار اإلسكندرية ، وا 
طمب المموك البطالمة المعونة من روما التي لم يكن بإمكانيا أن تقف مكتوفة األيدي إزاء 
اختبلل سياسة القوى التي اتبعتيا في الشرق، ولم يكن في وسعيا السماح بقيام امبراطوريٍة 

سموقيٍة عمى النحو الذي ييدد المخططات الرومانية في السيطرة عمى شرق البحر 
 .()المتوسط

    وصل رسل البطالمة إلى مجمس الشيوخ الروماني، ودخموا المجمس حاممين معيم 
أغصان الزيتون، وقاموا بالتعريف عن أنفسيم وألقوا خطبًة مثيرًة لمشفقة، وتحدث بعدىم 

يعني المممكة السموقية ومصر البطممية  )رسل أنطيوخس الرابع بأن المممكة الجديدة 
، فأوفد السناتو بعثًة مكوّنًة من ثبلثة ()ستكون في خدمة روما (الواقعة تحت سيطرتو
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سفراء وىم جايوس ديكيميوس وجايوس بوبيميوس اليناس وجايوس ىوستيميوس من أجل   
تقصي الحقيقة، وكانت نية روما واعحًة بأنَّيا ال تريد حلَّ ذلك الخبلف حتى تنتيي من 
حربيا مع مقدونيا، لذلك مكثت البعثة الرومانية في ديموس حتى جاءىا نبأ نصرىا عمى 

، وبذلك أصبح لدى روما وقٌت لمتفرُّغ 168سنة  ((Pednaمقدونيا في موقعة بيدنا 
 .()لؤلحداث في الشرق

إلى أنَّ استغاثات اإلسكندريين الذين حاصرتيم القوات السموقية " بوشيو لكرك"    يذىب 
لكنَّ . ()قد ىزَّت مشاعر أععاء مجمس الشيوخ الروماني فبادروا إلى التدخل في األمر

حقيقة األمر أن قرار السناتو بالتدخل قد صدر بسبب انزعاجو من أعمال أنطيوخس في 
، وبعد ()مصر، فكما ذكرنا سابقًا كان أنطيوخس قد عقد العزم عمى اإلستيبلء عمى مصر

عدة انتصارات تمكن من السيطرة عمى مصر السفمى، وىناك دليٌل قدَّمتو وثائق بردية 
، والتي تسجل أمرًا ممكيًا أصدره أنطيوخس حول مجموعٍة من 168مؤرخة سنة 

الذي  (Gunter Holbl)، ويدعم ىذا جونتر ىولبل ()المستوطنات العسكرية في الفيوم
 .()يؤكد أن أنطيوخس سيطر عمى شمال مصر في ذلك الوقت

     والبد لنا من التساؤل كيف أقدم أنطيوخس عمى تمك األعمال الجريئة في مصر دون 
أن يقدّْر أن روما لن تسكت عمييا؟ يمكن تعميل ذلك في أن أنطيوحس استغل انشغال 

الرومان في حربيم مع مقدونيا، فعبًل عن أنَّو أرعاىم بما فيو الكفاية عن طريق إظيار 
 وأغدق ىداياه عمييم، ومن أىم المواقف التي أظير فييا ودُّه 173مشاعر الود منذ سنة 

لروما رفعو محالفة الممك المقدوني برسيوس عد روما، في حين أن يومينيس ممك 
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كول ػضو ػ٠ِ هطؼخ ٖٓ اُؼِٔخ اُجوٝٗي٣خ ٌٍذ  ثبد ٖٓ أُإًل ا٥ٕ إٔ أٗط٤ٞفٌ رٞط ٌِٓبًا ػ٠ِ ٓظو ك٢ ٓ٘ق،-   

ثبٍْ أُِي أٗط٤ٞفٌ ك٢ ٓظو، ٝػ٠ِ ثوك٣خ ئؿو٣و٤خ رزؼٖٔ هواهاًا ٖٓ أُِي أٗط٤ٞفٌ ٓٞعٜبًا ئ٠ُ أهثبة اإلهطبػبد 

 .5-1 ٝاُؾٞاش٢ ٖٓ 94. ٓؾٔل ؽَٖ ػٞاك، أُوعغ اَُبثن، ص: ك٢ ئه٤ِْ اُل٤ّٞ، اٗظو
4
- C. Ord. Ptol, n32, For its dating to 168 BC, See L. Mooren. Antiochus IV Epiphanes und 

das ptolemaische Konigtum, in Actes du XV e Congres Intern, de Papyrologie, vol 4, pp. 

78- 86. 
5
- Gunther Holbl, op, cit,  p.147. 
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برجامة الذي كان بالنسبة لروما أكثر من حميٍف، قد أجال التفكير لو قميبًل في عرٍض 
 .()مماثٍل تقدَّم بو برسيوس إليو

، لكن 168    عمى أية حاٍل وقعت اإلسكندرية تحت الحصار لممرة الثانية سنة 
أنطيوخس فشل في تحقيق ىدفو، واعطر إلى فك حصاره والعودة إلى سورية مرغمًا بعد 

وصول البعثة الرومانية إلى اإلسكندرية وتسّميميا أنطيوخس إنذارًا من مجمس الشيوخ 
، وبيان ذلك أنو ()الروماني يطمب منو وقفًا لمعمميات العسكرية واإلنسحاب من مصر

عندما وصل رئيس البعثة بوبيميوس اليناس والتقى مع أنطيوخس في عاحية اليوسيس 
القريبة من اإلسكندرية، اقترب سفراء روما منو وحياىم الممك ومد يده لمصافحة  (الحعرة)

اليناس، لكن اليناس وعع في يده رسالًة كانت تحتوي عمى قرار السناتو، وطمب منو أن 
يقرأىا أواًل، وبالتالي فيو لم يشأ أن يبدي أي إشارٍة عمى الصداقة قبل سماع رده، وليتبّين 
ما إذا كان يرغب في صداقة روما، أم في حربيا، وعندما قرأ الممك الرسالة قال إنَّو يريد 
أن يستشير أصدقاَءه بشأن ىذه الرسالة، لكنَّ اليناس بدوره تصرف تصرفًا مستيجنًا، 
عندما قام برسم دائرة في الرمل حول الممك بواسطة عصا كانت بيده، وطمب منو أن 

يعطيو الجواب قبل أن يغادر تمك الدائرة، وذىل الممك من عنف ىذه الميجة، إال أنو قال 
، ونتيجًة لذلك قام اليناس ورفاقو ()بعد تردٍد أنو سيفعل كل ما يطمبو منو السناتو

بمصافحة الممك أنطيوخس كصديٍق وحميٍف لروما، وكان قرار السناتو أن يعمل أنطيوخس 
عمى وعع نياية لتدخمو في مصر ولحربو مع بطمميوس، وسحب قواتو من قبرص، وعمى 
ذلك قام بسحب جيشو والعودة بو إلى سورية، والرعوخ لؤلمر وكان ذلك في الثبلثين من 

 .()168تموز سنة 

    قدَّم مبعوثو البطالمة الشكر لمجمس الشيوخ الروماني باسم  بطمميوس الثامن 
نَّيم مدينون بالفعل لو أكثر مما يدينون لوالدييما، حيث أنَّيم قد  وكميوباترا الثانية، وا 
حرروا بواسطة الرومان من حصار أكثر الدول شرًا، واستردوا المممكة التي كانت قد 

                                                           
1
- Swain, J. W, Antiochus epiphanes and Egypt, Classic Philology, 1944, p. 89.  

2
- Green, P, Introduction: New Approaches to the Hellenistic World, op, cit, p. 178. 

3- Polyb, XXIX, 27,.    Diod: XXXXI, 2, Edouard Will, op, cit, pp.273- 297.    
M. Gwyn Morgan,  The Perils of Schematism: Polybius, Antiochus Epiphanes and the 

'Day of Eleusis' Source: Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Vol. 39, No. 1 (1990), 

pp. 37-76. 
4-

 Austin: op, cit, pp, 271-272.  
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عاعت تقريبًا، ورد مجمس الشيوخ عمى الممكين بأنَّيم سعيدون جدًا بأن مبعوثييم قد فعموا 
، وبعدىا تفرغ اليناس ورفاقو إلصبلح ذات البين في ()شيئًا جيدًا ومفيدًا لمبطالمة

اإلسكندرية، وطالب الممكين بالتفاىم معًا، ولم يترك اليناس اإلسكندرية إال بعد أن غادرىا 
  .()أنطيوخس، ثمَّ توجو إلى قبرص لئلشراف عمى انسحاب األسطول السموقي

 مماثمّة لتمك الحممة في السنة السابقة لكنيا 168    كانت حممة أنطيوخس الرابع سنة 
 (بيتر كرين)، ويمخص ()حققت عمان جوف سورية من أي ىجوٍم بطممٍي محتملٍ 

طموحات أنطيوخس الرابع بصورة مقنعة عندما أكد أن ىدفو األساسي ىو العمل عمى 
أن أنطيوخس لم يوقع معاىدة سبلٍم دائمٍة مع مصر،  (جيرا)، ويرد عند ()استقرار مممكتو

ن التدخل الروماني كان ييدف إلى استعادة توازن القوة ولو بصورٍة مؤقتٍة بين بطمميوس  وا 
 .()السادس وأنطيوخس الرابع

لنستوعح مغزاىا، ولنرى النتائج " دائرة اليناس"    ونقف ىنا وقفًة قصيرًة عند قصة 
لقد سبق لنا أن رأينا تفسيرًا لقرار . السياسية اليامة التي ترتبت عمى تمك الواقعة المثيرة

مجمس السناتو بانسحاب أنطيوخس من مصر في انزعاج روما من ازدياد قوة أنطيوخس 
لكنَّ وجو اإلثارة في قصة دائرة اليناس ىي . ال في حرصيا عمى سبلمة استقبلل مصر

الغمظة والخشونة التي تعرض ليا الممك السموقي من سفراء روما، وقد نستطيع أن نجد 
تفسيرًا ليذه الخشونة في شخصية اليناس نفسو، وأن نردَّىا إلى طبيعة مركزه السياسي في 

إذ يذكر لنا ليفيوس أّن اليناس كان عمى عبلقة غير جيدة مع رجال السناتو، و . روما
كانت الطبقة الرومانية النبيمة تنظر إليو نظرة إزدراء باعتباره رجبًل حدثًا في معمار 
السياسة، وليذا كان اليناس توَّاقًا إلى القيام بعمٍل خارجي يدعم مركزه، ويستطيع من 

خبللو كمتشدد في تطبيق أوامر السناتو أن يمج إلى دائرة األرستقراطية الجديدة في روما، 
ولمَّا كان اليناس عمى يقين من أنَّ أنطيوخس ال يستطيع رفض أي طمب لروما وخاصًة 

سقاطيا تاج عائمة أنتيجونوس، فقام بتقديم أوامر  بعد شيوع نبأ انتصارىا في بيدنا، وا 
السناتو إلى أنطيوخس عمى تمك الصورة الخشنة بغية اإلثارة وخمع المجد عمى اسمو، وقد 

                                                           
1
- Livy, XLV, 13, 5-10. 

2
- Polyb, XXIX, 27, 

3
- Diod, XXX, 15- 17.  Appian Syr, 66. 

4-
 Green, P, Introduction: New Approaches to the Hellenistic World, op, cit, p.429. 

5
- Gera, D,, op, cit pp. 143- 148.  
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بمغ اليناس من األمر ما أراد، ونفذ بفعل الحادثة إلى دائرة األرستقراطية الرومانية 
 .()الجديدة

من أن سموك اليناس في " سوين"     وفي حدود ىذا التفسير نستطيع أن نقبل ما يقولو 
مصر كان يختمف تمامًا عما أراده السناتو عندما اتخذ قراره، لكنا ننفي كل ما يريد أن 
يوحي بو سوين إلى قارئو وىو يدافع عن السياسة الرومانية في الشرق من أنو كان 

فنحن ال . ()لتصرف اليناس أثر يتعدى مجرد تنفيذ األمر عمى تمك الصورة الخشنة
نتصور أن روما كانت ستقف مكتوفة األيدي فيما لو رفض أنطيوخس طمباتيا المقدمة 
ذا كان اليناس قد أراد أن يكسب لنفسو مجدًا، فإنما  إليو عمى صورة خشنة أو ليّنة، وا 

شجعو عمى ذلك ما كان يشعر بو كسائر الرومان من أن روما تستطيع بعد انتصارىا في 
بيدنا أن تفعل ما تشاء في الشرق الييممينستي، وذلك ىو المغزى األول لدائرة اليناس، أما 
المغزى الثاني ىو رغبة روما في إذالل أقوى المموك اليممينيين وتحطيم معنوياتو حتى ال 
يتجرأ ثانيًة عمى اقتحام منطقة النفوذ الرومانية، وقد ترتب عمى تمك الواقعة نتائج سياسيٍة 
ىامٍة فيما يتعمق بمركز روما في الشرق اليممينستي، فقد عبل صيتيا في أنحاء الشرق 

أما مصر فقد أنقذتيا روما من أنطيوخس، . عموًا كبيرًا، ورددت أممو اسم روما في رىبةٍ 
، وشعر كل من فيموميتور ()لكن الواقعة كانت نذيرًا بأن روما قد غدت وصية عمييا

 .()وأخيو أنو مدين بعرشو ليذا المنقذ المتسمط

     أما بالنسبة لمدولة السموقية فقد أذلَّ ممكيا إلى درجة قبولو صاغرًا أوامر بالغة القسوة 
تصدر إليو عمى صورة بالغة الخشونة عمى يدّْ رجل روماني لم يكن شيوخ روما يكّنون لو 
توقيرًا، بل أن الممك السموقي أىدر كل ما بقي لو من كرامة حين أرسل سفارًة إلى السناتو 
إلخبارىم بأنو أطاع أوامر السناتو كما لو كانت صادرة عن اآللية، وأنو يفعل إطاعة 

 .  ()ىذه األوامر عمى أي نصٍر يفوز بو

نصٌر عسكرٌي ىاٌم في بيدنا، ونصٌر سياسيٍّ :     ىكذا تمَّ لروما في سنة واحدة نصران
بالغ األىمية في مصر، وكانت نتيجة ىذين النصرين معًا، أن زالت دولة مقدونيا نيائيًا، 

                                                           
1
- - Livy, XLV,12, 13. 

2
- Swain, op cit, pp. 93-94. 

 .9، ص(1960اُوبٛوح، )،  ك٢ ػٞء األٝهام اُجوك٣خػجل اُِط٤ق أؽٔل ػ٢ِ، ٓظو ٝاإلٓجواؽٞه٣خ اُوٝٓب٤ٗخ-  
4
- Polyb, XXX, 16. 

5
- Livy, XLV, 12.  
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وتحجمت الدولة السموقية، ووععت الدولة البطممية من الناحية العممية تحت الوصاية 
ن بقيت ظاىرة اإلستقبلل، وليس من قبيل المصادفة أو من سخرية القدر أن  الرومانية وا 
. يبقى العرش البطممي، أععف تمك العروش الثبلثة، قائمًا مرعيًا دون أن يستذل صاحبو
إنما كانت تمك مشيئة روما التي لم تر في بقاء الدولة البطممية خطرًا عمييا، فعبًل عن 
إنيا قدرَّت وجود ممكين عمى العرش لن يمبث حتى يفعي إلى نزاٍع ينيك  ما تبقى من 

 . قوى ىذه الدولة

 :احتفاوت دفنة: سادساً 

 ورعوخو ألوامرىا 168    بعد الصدمة الكبيرة التي ألحقتيا روما بأنطيوخس سنة 
باإلنسحاب مكرىًا من مصر، فقد كان ذلك أمرًا مدمّْرًا لممك ىمميني قويٍّ مثل أنطيوخس 

الرابع، الذي سيطرت أسرتو الحاكمة منذ أكثر من مائة سنة عمى دولة مترامية األطراف، 
أن يتم تيديده بواسطة روما التي بدأت قوتيا ونفوذىا تزدادان في الشرق، إال أنو كان قويًا 
من النواحي السياسية والعسكرية واإلقتصادية لدرجة قرر معيا الردَّ عمى اإلحتفال الكبير 

في مدينة   ((Aemilios Paullosالذي قام بو الجنرال الرومانيُّ إيميميوس باولموس 
، بإقامة ()أمفيبوليس اليونانية احتفااًل  بقير مقدونيا ودعا إليو عددًا من المدن اإلغريقية

. ()يعاىي احتفال الرومان عظمًة وفخامة (بالقرب من أنطاكية)احتفاٍل في عاحية دفنة 
وكان اليدف من ىذا اإلحتفال إقناع العالم اإلغريقي بقوة وثروة الممك أنطيوخس، وكذلك 

، أما 168معاىاة الميرجان الذي أقامو إيميميوس باولموس وتعويض خسارتو سنة 
الموارد المالية فقد وفرت من مسموبات حممتو عمى مصر ومن مخزونات المعابد التي 

 .()نيبيا

                                                           
1
- Polyb, XXX, 25, 1. Gruen, Erich, Hellenisem and persecution: Antiochus IV and the 

Jews, (Berkeley, 1993), p.262.  
2-

   Linda-Marie Günther Source, Gladiatoren Beim Fest Antiochos' IV. Zu Daphne (166 v. 

Chr.) Hermes, Vol. 117, No. 2 (1989), pp. 250-252 
3
- Polyb, XXX, 26, 9  

ُؼجذ أُٜوعبٗبد ٝأُٞاًت كٝهاًا ٓوًي٣بًا ًٝج٤واًا ك٢ اُؼبُْ ا٤ُٞٗب٢ٗ، ًٝبٗذ رَزقلّ ٖٓ هجَ األٗظٔخ ًل٤َُ ػ٠ِ 

اَُِطخ ٝاُضوٝح، ٖٝٓ األٍجبة اُز٢ ككؼذ أُِي أٗط٤ٞفٌ اُواثغ ُِو٤بّ ثٜنا أُٜوعبٕ رأ٤ًلاًا َُِطزٚ ثؼل ه٤بّ هٝٓب 

ثاعجبهٙ ػ٠ِ اإلَٗؾبة ٖٓ ٓظو ، ًٔب ًبٕ أُٜوعبٕ ثٔضبثخ كػب٣خ ُٚ ٌَُت رأ٤٣ل اُؼبُْ ا٤ُٞٗب٢ٗ، هجَ إ ٣وّٞ ثوؽِزٚ 

 , Walbank. F. W. Polybius, Rome and The Hellenistic world: اٗظو. اإلٍزٌشبك٤خ ئ٠ُ اُشوم

Essays and Reflections, (Cambridge, 2002), pp. 79-90.  
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    وبالنظر إلى الحقائق الثابتة وراء الوعع الراىن، يمكن رؤية تمك المظاىر سخيفًة جدًا 
ولكن اإلغريق في العصر الييممنستي كانوا يؤخذون بالمظاىر الخارجية ويعجبون بيا، 
وعمى أية حاٍل فإن أنطيوخس كان يبذل قصارى جيده من أجل تعزيز كرامتو، وقام 

لدعوة ممثمي الدول  (ببلد اليونان)بإرسال سفرائو إلى جميع أنحاء شرقّْي البحر المتوسط 
اليونانية لحعور الميرجان، واستجاب العالم اإلغريقي لدعوة أنطيوخس، وجاءت حشوٌد 

، وتجمعت في حرم أبولمو في دفنة، وتم افتتاح 166عخمٌة من الزوار في صيف سنة 
 .()الميرجان من قبل الجنرال الروماني إيميميوس باولموس

تمَّ افتتاح اإلحتفال بموكٍب منظٍَّم  ):     ويرد عند بوليبيوس وصفًا ليذا اإلحتفال كالتالي
سارت في الصدارة مجموعة من مشاة الجيش بمغ عددىم حوالي أربعة آالف : كمايمي

وستمائة جندي، يمييم خمسة آالف رجل في مقتبل العمر مسمحين عمى الطراز الروماني 
يمبسون دروعًا مصفحًة بالسبلسل، بعد ذلك جاء خمسة آالف رجل ميساني، ومباشرًة 

تبلىم ثبلثة أالف سيميساني مسّمحين عمى طريقة جماعة المشاة الخفيفة، ومتوجين بأكاليل 
ذىبيٍة وبعد ذلك جاء ثبلثة آالف تراسياني وخمسة آالف غالي، أتبعوا بعشرين ألف 
مقدوني، منيم عشرة آالف تقّمدوا دروعًا ذىبيًة، وخمسة آالٍف تروسًا نحاسية، والباقي 

، وخمفيم ألف فارٍس ()بعد ذلك تقدم مائتان وخمسون زوجًا من المصارعين. تروسًا فعيةً 
من نيسا وثبلثة آالٍف من أنطاكية نفسيا، معظميم متوَّج باألكاليل ومزين بالذىب والباقي 

مزيَّن بالفعة، بعد ىؤالء جاءت مجموعة نحو ألف فارس زخرفت أغطية سروجيم 
بالذىب، وبعد ذلك جاء ألٌف من فيمق الخيالة الممكية، وفي الختام تقدمت األحصنة 

المدرعة، وكانوا يرتدون معاطف  أرجوانية مطرزة بالذىب ومخططٍة بعبلمات النّبالة، بعد 
ىذه الطبلئع جاءت مائة عربةً حربيًة يجر كبًل منيا ستة أحصنٍة و أربعون عربًة يجر 

كبًل منيا أربعة أحصنٍة، ثم عربة واحدة يجرىا أربعة فيمٍة وأخرى يجرىا فيبلن، وأخيرًا سٌتة 
 . ()وثبلثون فيبًل جاؤوا بطابوٍر واحٍد وقد زخرفت كسواتيا

                                                           
1
-  Morkholm Otto, Antiochus IV Of Syria, pp.97- 98. 

2
رٞعل ًٌَٓٞخ كؼ٤خ فبطخ ثبُٜٔوعبٕ، ػ٤ِٜب ٝعٚ أثُِٞٞ ٖٓ ٗبؽ٤خ، ٝطٞهرٚ اُشقظ٤خ ثبٌُبَٓ ٖٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ، - 

 .Polyb, XXV, 2-19اٗظو. ٝهثٔب ٌٍذ ٖٓ هجَ أُِي أٗط٤ٞفٌ ٤ُزْ رٞى٣ؼٜب فالٍ أُٜوعبٕ

 
3
- Polyb XXX, 27, 1. 
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    إنيا لميمٌة صعبٌة أن نذكر تتمة الموكب، لكن سنحاول تقديم المعالم الرئيسية لمجزء 
حوالي ثمانمائة شاب متوجين باألكاليل الذىبية، وألف ثوٍر من أجل : المدني لمموكب

التعحية بيم، ونحو ألف من األغنام السمان، ونحو ثبلثمئة بقرٍة أحعروا من قبل 
اإلرساليات الدينية المتنوعة التي تمثل الدول اليونانية التي كانت ممثمة في الميرجان، 

 .()وثمانمائة من أنياب العاج

    وعرض مع الموكب عدٌد كبيُر من تماثيل األلية، التي طمى بععيا بالذىب وبععيا 
اآلخر بأردية ذىبية وقد حمميا عدد من الرياعيين، والكل كان مصحوبًا بمشخصاٍت 

محفورٍة عمى معادن ثمينٍة تمثل األساطير التي تخصيا، تبع ذلك أيقونات الميل والنيار 
واألرض والسماء والفجر والظييرة والشرق والجنوب، وحمل العبيد أصنافًا كثيرًة من 

الصحون الذىبية والفعية، وكان ىناك مئتان من النسوة ينثرن العطور عمى الحشد من 
 جراٍر ذىبية

( ، وبعد أن انقعت األلعاب، وعروض المصارعين والمعارك الوحشية التي (
استمرت ثبلثين يومًا، أتيح خبلل الخمسة أيام األولى لكل شخص يرغب بدىن نفسو في 

الجمنازيوم بمرىم الزعفران ومرىم القرفة والناردين، والحمبة والسوسن والفمورنسي  
 .()والمردقوش وكمَّيا من العطور الفاخرة

    ويمخص بحسب بوليبيوس ىدف تنظيم ىذا الميرجان بيذه الفخامة بأنو كان دعاية 
، ولكن ال يمكننا ()سياسية من أجل تغطية فشل أنطيوخس في مصر، واستعادة ىيبتو

إنكار بأن أنطيوخس أصبح بعد ميرجان دفنة من أقوى المموك اليممينستيين مقارنًة 
بالمموك البطالمة ومقدونيا وبرجامة، وربما أسيم في ذلك استعراعو لمجيش السموقي خبلل 

اإلحتفال، ىذا باإلعافة إلى حب اإلغريق لكل أشكال الترفيو، وبالتالي فقد القى 
 .   ()الميرجان نجاحًا أكيداً 

    احتفل بالّنصر السموقي عمى مصر في أماكن عديدٍة من المممكة السموقية في آٍن 
واحد، وبوقٍت متزامٍن مع ميرجان دفنة، فيناك نقٌش يوناني من بابل يخبرنا بأّنو تمَّ 

وتاريخو قريٌب " أنطيوخس الرابع" ، تحت اسم 166اإلحتفال ىناك في شير أيمول سنة 
                                                           

1
- Athenaeus, The Deipnosophists, V, 195 A,    Polyb, XXX, 25, 13. 

2
- Athenaeus, The Deipnosophists, V, 195 B-C,    Polyb, XXX, 25, 17. 

 .57-56، ص(2007كٓشن،  )،1ٓؾٔل اُؾبط، ، كاه اُؾظبك ، ؽ. عالٗل٤َ ك٢ٗٝ، أٗطب٤ًخ اُول٣ٔخ، د-  
4
- Polyb XXX, 26, 4-9. 

5-
 Diod. XXXI, 17.  
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، وعبلوة عمى ذلك يمقب أنطيوخس خبلل النقش ()إلى حٍد ما من تاريخ ميرجان دفنة
وعمى مايبدو كان ذلك نوعًا من اإلطراء، أو ربما داللًة عمى انتصاراتو " منقذ آسيا" بمقب 

 .()عمى مموك مصر، كونو منع العدو من دخول الببلد وأبقاه خارجيا

  انتيج أنطيوخس بإقامتو الميرجان سياسيًة مغايرًة لممموك األخرين فقد كانوا يبنون 
ممالكيم الخاصة عسكريًا واقتصاديًا بسرعٍة وبنوع من السرية خوفًا من روما، بينما 

أنطيوخس فعل العكس تمامًا، وجمع في احتفالو أكثر الرجال تميزًا عنده ومن شتى أنحاء 
العالم، وزّين جميع أنحاء عاصمتو بالزينة الفخمة، وكان حريصًا عمى عرض كل شيٍئ 

 . ()بحيث ال يريد ألحٍد أن يجيل عنو شيئاً 

   لقد أعجب الرومان بالميرجان، وشعروا بعدم اإلرتياح لرؤية مظاىر القوة السموقية، 
  (Tiberios Gracchos)فقاموا بإرسال سفارة إلى سورية برئاسة تبيريوس كراسوس 

لمّتحقق من نوايا أنطيوخس، لكن دىاءه السياسي وسحر شخصيتو ساعداه كثيرًا في المقاء 
الذي جمعو بكراسوس، الذي تأّثر بأنطيوخس كثيرًا لدرجة أنو أرسل تقريره لمجمس الشيوخ 

، وكانت العبلقات السموقية ()وأخبرىم بأّنو ال داعي لمشكّْ في والء أنطيوخس لروما
الرومانية في حالة تطبيٍع، وخصوصًا بعد أن اىّتم الرومان بشؤون الشرق عن كثٍب بعد 
معركة بيدنا، فشككوا في التحالف الذي جمع كبًل من برجامة وكبادوكية وسورية، وقاموا 

من أجل إزالة شكوكيم بالمموك الثبلثة، لكنَّيم وجدوا أنَّو ال 164بإرسال السفارات سنة 
يوجد شيئ يستدعي التدخل المباشر، أّما بالنسبة ألنطيوخس فقد تمسك بمبادئو السياسية 
التي تقوم عمى التحالف الوثيق مع يومينيس الثاني ممك برجامة والمحافظة عمى السبلم 

 .()مع روما ميما كمَّفو الثمن

 

 

                                                           
1-

 OGIS I, no. 253, M, Zambelli, RFIG, 1960, 374ff,  Markholm Otto, op cit, p.100. 
2-

  Tarn W. W, Greeks in Bactria and India, (Cambridge, 1951), pp. 193-195.  Markholm 

Otto, op cit, p.100.  
3
- Diod, XXXI, 16, 1.  

4
-  Polyb XXX, 27, 30, 7.  Diod. XXXI, 17. 

5
- Polyb XXX I, 1,7.  
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 اإلدارة في عيد الممك أنطيوخس الرابع

السمطة المركزية : أووً 

    رجال البالط وألقابيم الفخرية -1

ببلد فارس ومقدونيا وفي الدول و كان من سمات النظام الممكي في مصر القديمة 
لم ، و()لمينستية عامًة وجود حاشية ممكية يحمل أفرادىا ألقابًا فخرية متباينة في المرتبةيالو

حاشية، اصطفى من عمنيا فقد كان لمممك   عن ىذالممك أنطيوخس الرابعيختمف ببلط ا
ومراعاة مراسم القصر  ن الدولةؤوعددًا ممن توسم فييم القدرة عمى مساعدتو في إدارة ش

الممكي وتنفيذ أوامره، وعمى مر الزمن كَون ىؤالء األصفياء ببلطًا ينقسم إلى طبقات يميز 
.  ()كبًل منيا عن األخرى لقبيا الفخري

، ثم تعددت األلقاب الفخرية  "األصدقاء"وكان أقدم ىذه األلقاب الفخرية ىو لقب 
  "أقارب الممك": وأصبحت مرتبة ترتيبًا تنازليًا عمى نحٍو يماثل ماكانت عميو عند البطالمة

نيا تمك التي يذكرىا أوىي الطبقة التي يرجح ، () "األصدقاء األول" و"نظراء األقارب"و
 .()"θιλοιاألصدقاء "وأ، ()(Princeps Amicorum)ليفيوس باسم 

ولعل أكبر شرف نالتو طبقة أقارب الممك باإلعافة إلى امتيازاتيا األخرى، كانت   
، بحسب سن كل منيم بالنسبة لمممك (أخ)أو  (أب): مخاطبة الممك ألفرادىا بأحد المقبين

عمى األرجح، وبخاصة حين يكتب رسالة إلى أحدىم، ويبدو أنو برغم تباين مراتب األلقاب 
كانت تطمق بوجٍو عام عمى النببلء المقربين  (األصدقاء)وتباين مراتب حاممييا، فإن عبارة 

وكان ىؤالء بحكم التصاقيم بالممك أقرب مجموعات الببلط في التأثير عميو  إلى الممك،
بعد أن  )والتأثر بو، وىذا ماتؤكده إحدى قرارات أنطيوخس الرابع التي يستيميا بقولو 

ورد الممك نفسو عمى طمب السناتو الذي قدمو السفير  (:تداولنا مع أصدقائنا قررنا مايمي

                                                           

اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢، األُوبة اُلقو٣خ ك٢ ٓظو ك٢ ػظو اُجطبُٔخ، ثؾش َٓزقوط ٖٓ ًزبة اُزبه٣ـ ٝا٥صبه،اُؾِوخ  - 

، (1988اُوبٛوح، )، 2،   ٝأ٣ؼبًا ربه٣ـ ٓظو ك٢ ػظو اُجطبُٔخ، ط57، ص(1961اُوبٛوح، )اُلها٤ٍخ األ٠ُٝ، 

 . ٝٓب ثؼلٛب240ص

. 121ص،  ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ  - 

. 55اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢، األُوبة اُلقو٣خ ك٢ ٓظو ك٢ ػظو اُجطبُٔخ، ص - 
4
- Livy, XXV, 15, 7. 

5
- Josephuse, Ant, XII, 263. 
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والقاعي باإلنسحاب من مصر وقبرص حين طمب الممك  168  سنة (اليناس)الروماني 
. ()أن يميمو السفير بعض الوقت لممداولة مع أصدقائو

، وال يعرف عن ()ويبدو أن حممة األلقاب الفخرية كانوا يميزون بألوان أثوابيم وشاراتيم  
ىذه الثياب والشارات أكثر مما تذكره مصادرنا من أن األصدقاء كانوا يرتدون المون 

 )أو" αρσειζης θοινιμδος"حيانًا لقب أالقرمزي أسوة بالنببلء الفرس ويحممون 
Purpurati) () وىو المقب الذي كان اإلغريق يطمقونو عمى ىؤالء النببلء، ومن الجمي ،

أن ىذا المقب قد استمد صياغتو من لون الثوب، ومن المرجح أن باقي حممة األلقاب 
كانوا يرتدون المون نفسو مع فارق في زينة الرداء تمييزًا لكل طبقة عن األخرى، ويبدو أنو 
لم يكن يسمح ألحد من غير أصحاب األلقاب الفخرية بارتداء مثل ىذه الثياب ألنيا كانت 

. ()تعتبر ىدية شخصية من الممك

ولما كانت طبقة النببلء في الدولة السموقية طبقة اصطنعيا المموك السموقيون كما   
سمفنا، فإن اإلندماج في ىذه الطبقة لم يكن مقصورًا عمى فئة بعينيا من الرعايا أ

السموقيين، بل كان شأنو شأن التدرج في المناصب وفي مراتب األلقاب الفخرية رىنًا 
ن منح ىذه األلقاب لم يكن مقصورًا عمى رعايا ممتمكات الممك أبمشيئة الممك، ويبدوا 

من اسكندرية طروادة  (Hegesianax)ننا نعرف رجبًل يدعى ىجيسيانكس أفقط، ذلك 
عمى شاطئ البحر اإليجي أصبح صديقًا ألنطيوخس الثالث ألنو ألف قصيدة امتدح فييا 

. ()الممك

ن أصدقاء الممك وكبار نببلء الببلط أويرى بعض مؤرخينا الكبار بناًء عمى ما سبق   
يشاورىم الممك في شؤون الدولة في حالة  (ζσνεδριον)كانوا يؤلفون مجمسًا استشارياً 

نيم كانوا يؤلفون أشبو مايكون بيي ة أركان ئالسمم، ويختار منيم كبار الموظفين المدنيين، وا 
. ()حربو في حالة الحرب

                                                           
 

.122ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ ، ص- 
 

اُز٢ ًبٗذ رٔ٘ؼ  (πορπητρσζη)ُٝؼَ اْٛ ٝأٝػؼ ٛنٙ اُشبهاد كل٢ ٓظبكهٗب ًبٗذ اُلثًٞ ٝاُؼوٝح اُنٛج٤خ  - 

: اٗظو.ثظٞهح ػبٓخ اُز٢ ًبٗذ رٔ٘ؼ ثظٞهح ػبٓخ ُألشقبص أُووث٤ٖ ٖٓ أُِي، ؽز٠ ُٝٞ ُْ ٣ٌٞٗٞا ٖٓ هعبٍ اُجالؽ

Bevan, The House of Seleucus,II.p.281.  
3
- Livy, XXX, 42, 6.  XXXVII, 23, 7ff.  Diod, XIV, 20. 

 .124ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ ، ص - 
5
- Bikerman. E, Institutions des Seleucides,( Paris, 1938),pp. 40- 50. 

6
- Diod, XXXIv, 1, XXXIV, 16, Bevan, op cit, II, p.280. 
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، كما انقسموا فيما بينيم " الرجال المحيطون بالقصر"وقد أطمق عمى مجموع ىؤالء لقب 
أفراد )وثالثيا  (φιλοιاألصدقاء)وثانييا  (رجال الحاشية الممكية )إلى ثبلث فئات أوليا 

 مجموعة كبار ا، ويتوقع من خبلل التسميات أن أفراد الفئة األولى شكمو(الموازم والخدمة
ومعاوني الممك في الشؤون اإلدارية والسياسية، كما شكل أفراد الفئة الثانية مجموعة ندماء 
الممك ورفاقو في أوقات الدعة والراحة، في حين كان أفراد الفئة الثالثة يتألفون في غالبيتيم 
من األرقاء والخصيان والخدم والحراس من كافة الرتب، والذين كانوا يمتزمون بخدمة الممك 

وروي عن الممك أنطيوخس الرابع أنو كان يتيرب من . في جميع أماكن إقامتو وتحركاتو
مرافقتيم عند تجوالو في شوارع العاصمة أنطاكية ويكتفي بمرافقة اثنين أو ثبلثة من رفاقو 

. ()مما سبب لو انتقاد رجال حاشيتو واتيامو بالجنون

مساعدو الممك  -2

شّكل أصدقاء الممك في الببلط السموقي الدائرة العيقة التي يأمنيا وتساعده في إدارة   
، وكان من الطبيعي أن يتفاوت ىؤالء األصدقاء في مراتبيم تصاعديًا ()شؤون المممكة

، ويرجح ( )(األصدقاء األوائل )و (األصدقاء المشّرفين)و (األصدقاء) عمى النحو التالي
و إنجاز في خدمة أأن تتم ترقية أولئك األصدقاء من قبل الممك بناًء عمى عمٍل معين 

و المممكة، وكما يبدو إن قوة تأثير الصديق في الممك مستمدة من مقدرتو عمى أالممك 
استحواذ انتباىو والتأثير في القرارات الممكية، وفي الكثير من األحيان كان الممك يقوم 

، ولعل ()تسبب في إزعاجوأخطأ في أمٍر ما أو بطرد أحد أصدقائو بدون سابق إنذار إذا 
: ولعل من أبرز الذين أسيبت المصادر في ذكرىم

من مدينة ممطية في آسيا الصغرى، وقد شغل  (Heracleides)ىيراكميدس   -1
منصب وزير المالية وىو أخو تيمارخوس حاكم إقميم ميديا في منطقة اليعبة 

، وكان ىيراكميدس ععوًا في السفارة ()اإليرانية، وكانا يتمتعان بثقٍل سياسٍي كبيرٍ 
، ثم قام بإيفاده ثانيًة إلى روما 169- 170التي أرسميا أنطيوخس إلى روما سنة 

                                                           

 .184-183. ص ص،ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ: ٓل٤ل اُؼبثل-  
2-

 Bikerman. E, op, cit,pp. 40- 50. 

 .187ٓل٤ل اُؼبثل، أُوعغ اَُبثن، ص-  
4-

 Markholm Otto, Antiochus Iv Of Syria, p.103. 
5-

 Αppian Syr, 45. 
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، مما أعطى ىيراكميدس فرصًة () بعد الحممة المصرية األولى169في خريف 
كبيرًة لتمتين عبلقتو مع عدد من أععاء مجمس الشيوخ الروماني الذين قدموا لو 

 .()ىدايا ثمينة في أكثر من مناسبة
شغل منصب رئيس الوزراء أو السكرتير األول  (Dionysios )ديونيسيوس - 2

، اشتير بثروتو العخمة، وقّدم إلحتفال دفنة ألف عبد، حمل كل واحد ()لمممك
ويعتقد بعض المؤرخين أن ، ()منيم صفيحة فعية تزن ألف دراخمة عمى األقل

منصب ديونيسيوس قد مكنو من الييمنة عمى الشؤون القعائية في الدولة 
. ()السموقية في بعض الفترات

الذي شغل منصب نائب الممك في أنطاكية  ( Andronicos) أندرونيكوس   -3
 .() (Cilicia )عندما كان الممك غائبًا في كيميكية

الذي عينو الممك أنطيوخس قبل قيامو بحممتو الشرقية   (Lysias )  ليسياس  -4
،  وعندما كان عمى فراش () الخامس وصيًا عمى ولده أنطيوخس165سنة 

الموت قام بنقل الصبلحيات من ليسياس إلى صديقو وأخوه في الرعاعة 
فيميبوس ويبدو ىذا اإلجراء من أجل إثارة النزاع بين المتنافسين في تمك 

 .()المحظة الحرجة
أنطيوخس أبرزىم يوديموس الممك أصدقاء آخرون تبرز أسماؤىم في عصر  -5

(Eudemuos) ة بيرية واألخوين ديكاياركوس يمن سموق(Dicaearchos )
         من البلذقية، والقائد العسكري ىيجيمونيدس  (Philonides)وفيمونيديس 

(Hegemonids)  وزميمو أرىيدايوس(Arrhidaeos)  المذان لعبا دورًا كبيرًا

                                                           
1- 

 Polyb,XXVIII, 22, 2.  
2- 

Diod, XXXI,  27,   Polyb, XXXIII, 18. 

أ١ اُوبئْ ػ٠ِ شإٕٝ أٌُِٔخ، " ο επ ηων πραγ μαηων" ًبٕ ٖٓ ث٤ٖ هعبٍ اُجالؽ اَُِٞه٢ ٓٞظق ُوجٚ - 

َٝٗٔغ ًنُي ػٖ  ٓٔب ٣لٍ ػ٠ِ أٗٚ ًبٕ ثٔضبثخ ًج٤و اُٞىهاء أٝ اُٞى٣و األًجو، ٣ٝزوثغ ػ٠ِ هٔخ اُز٘ظ٤ْ اإلكاه١،

ٝ ٝى٣و أُب٤ُخ، ٝرشبء اُظلف أٓٞظل٤ٖ أفو٣ٖ ٓضَ ؽج٤ت أُِي ًٝبٕ ٣لػ٠ ػ٘لئٍن ًج٤و األؽجبء، ٝٝى٣و اُقياٗخ 

ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ :  اٗظو.اُؼغ٤جخ إٔ ٗغل مًواًا ُوئ٤ٌ ؽغبة أٌُِخ، ٝ  ٗغل مًواًا ُوئ٤ٌ ؽغبة أُِي

 .127-125األٍٝ، ص ص

4- 
Polyb, XXX, 25, 16. 

5-
 Rostovet zeff, C. A. H. VII, p.165. 

6-
 Macc II, 4, 31. 

7- 
Macc I, 3, 32.     Macc II, 10, 11. 

8- 
Macc I, 6, 14, 12.   Macc II, 9, 29. 
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، وىناك العديد من ()في العبلقات الخارجية السموقية خبلل عصر الممك
 (Meleager)ميمياجير السفراء الذين ينتمون إلى الطبقة نفسيا مثل

المذان أرسبل إلى روما، وكذلك أريستيديس  (Sosiphanes)وسوسيفانيس 
(Aristides) و ثيريس  ((Theris المذان تفاوعا مع بطمميوس السادس 

الذي أرسل في ميمة خاصة   (Athenaeos)، وأثينايوس ()م.ق 169 سنة
 .()167إلى فمسطين سنة 

 (التشريفات) المراسم  -3

كان الممك السموقي يحيى بمقبو الممكي، وربما مع إعافة اسمو إليو أحيانًا، وعند    
ومعناىا تمتع بصحتك جيدًا،  "σγιαιν "اإلنصراف من حعرة الممك كان يحي بعبارة 

ما يسمح لو كذلك  ويبدو أنو طبقًا لمكانة الزائر كان الممك إما يكتفي بمصافحة اليد، وا 
، ولم ()من الفرس وبعد ذلك لممقدونيين (لؤلقارب)بتقبيمو عمى غرار ما سمح اإلسكندر 

يكن في وسع الممك رفع الكمفة بينو وبين سائر رعاياه واإلختبلط بيم دون أن يثير استياء 
الشعب وتنديده، ومثل ذلك ما يذكره ديودوروس أنو كانت ألنطيوخس الرابع نزوات 

ديمقراطية، فقد كان يجوب الحوانيت، ويرتاد الحمامات العامة، محاواًل الظيور بمظير 
الممك العصري المعجب ببساطة الرومان، ويقول بوليبيوس إنو بسبب ىذا المسمك خمع 

. ()"الرأس المجنون أو الدماغ الفارغ" نطيوخس لقب أعمى 

ن الممك كان يرتدي السواد، ويغمق أوعممنا بعض الشيء عن رسميات الحداد، وكيف   
ن مدة الحداد غير أالقصر لعدة أيام توقف فييا المقاببلت واإلستقباالت، وعمى الرغم من 

. ()نو من المرجح أنو كانت تستمر تسعة أيام وفقًا لمعادة اإلغريقيةإمعروفة ف

 

 

                                                           
1- 

 Bikerman. E, op, cit, p.37. 
2- 

 Polyb, XXVIII, 20, 12.  
3-

 
 
Macc II, 6, 1. 

4-
 Polyb, XXIX, 27, 2. Arr, VII, 11, 6-7. 

5
- Diod, XXXIV, 34. Polyb, XXVI, 1. 

 .128.ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ، ص-  
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 المباس -4

شريطًا أزرق المون تنتشر فيو نقط بيعاء،  (Diadema)الدياديما أو   لباس الرأسكان   
س الطويل، وعندما انتصر اإلسكندر أوكان الممك الفارسي يربط ىذا الشريط حول رداء الر

عمى دارا اتخذ الدياديما رمزًا لمسمطة الممكية واقتفى أثره في ذلك كل خمفائو ومن بينيم 
سموقس وسبللتو، وىكذا كان أول رمز لمممكية السموقية رمزًا فارسي األصل، وكان في 

. ()العرف اليمميني رمزًا لئلنتصارات المكتسبة في مباريات األلعاب

لف من قبعة واسعة ذات حافة عريعة، ومن أوكان الزي الرسمي لممموك السموقيين يت
كانت تزين بدبوس عند أسفل الرقبة وعمى األكتاف، وتنسدل  عباءة سترة قصيرة تعموىا

لى مابعد الركبة، ومن نعٍل سميك يربط عمى الساق بأشرطة تصل إلى أسفل حافة إ
العباءة أو الخبلموس، ولعل لباس الممك لم يختمف في حالة الحرب عنو في حالة السمم 

. ()باستثناء استبدال الخوذة المقدونية بالقبعة

 الشعار -5

كان شعار البيت السموقي ىو المرساة، وقد ظيرت بكثرة عمى نقود األسرة، وبررت    
أنو ال يمكن عقبًل قبول الروايات التي تزعم أن كل  وجودىا روايات عديدة، ومن البدييي

ن كنا ال نستبعد أنيم افرد من أفراد األسرة السموقية ك ن يولد وعمى فخذه عبلمة مرساة، وا 
. ()كانوا يوشمون بتمك العبلمة في وقٍت ما بعد ميبلدىم

 المغة الرسمية -6

 والمغة الرسمية لمدولة بشكٍل عام، ويعزى التزام  لغة الببلط السموقي،يونانيةكانت ال   
السموقيين المغة اليونانية دون غيرىا إلى تعدد المغات وتنوعيا في دولتيم، وال تحدثنا 

مصادرنا عن قدرة أي ممك سموقي عمى التكمم بأي لغة غير اليونانية، ومع ذلك فإنو ال 
يستبعد أن األسرة المالكة السموقية كانت تستخدم المغة المقدونية في أحاديثيا الخاصة 

 .()داخل نطاقيا العيق، وكانت ىذه المغة شديدة القرب من اليونانية
                                                           

1
- Bevan, op, cit, II, p.274. 

 .132- 131.ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ، ص ص-  
3
- Justin, XV, 4. 

4
- Livy, XXXV, 16, 1. 
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التقسيمات اإلدارية لمدولة السموقية : ثانياً 

نظام اإلدارة الفارسية األشوري اعتمدت الدولة السموقية في تقسيماتيا اإلدارية عمى    
األصل والذي يقتعي بأن يكون لكل والية حاكم، يقوم ىو ومساعدون عمى تصريف 

، ويبدو أن الفرس قد ()شؤونيا وفقًا لما تصدره السمطة المركزية من تعميمات وأوامر
أدخموا عمى ىذا النظام تعديبًل بسيطًا ىو إعطاء مزيد من اإلستقبلل لحاكم الوالية، أي 

 .()الوالي أو الساتراب

  وقد استبقى اإلسكندر ىذه التنظيمات بعد أن أقام والة جدد انتقى معظميم من بين 
قادتو، واعتمد سموقس وخمفاؤه التنظيمات الفارسية السابقة، أي التقسيمات اإلدارية التي 

أو  (Strategos- ستراتيجوس)جزئت الببلد بموجبيا إلى واليات كبيرة يديرىا واٍل أو قائد 
 .()من الجائز كبلىما معاً 

  في عيديرد عند مارخولم تسمسبًل لمواليات الرئيسية التي تكونت منيا الدولة السموقيةو   
-       (Commageneكوماجيني- )(Ciliciaكيميكية):  كالتاليالرابع أنطيوخس الممك
 Coel Syria andوفينيقية  سورية جوف-)(Syria Seleucis سورية السموقية) 

Phoenicia)(-ميسوبوتاميا Mesopotamia مابين النيرينأو)( - بابلBabylonia) -
فارس  - )(Mediaميديا  - )(Susianaسوسيانا - )(Red Sea  البحر األحمر)

Persis)(  ) 

يعتبرون قمة التنظيم اإلداري السموقي، وكانوا يتمقون أوامرىم من     وكان الوالة والقواد 
الممك مباشرًة، ونظرًا إلتساع رقعة بعض ىذه الواليات وخاصة في منطقة شرق دجمة، 

ورغبة في إحكام الدولة رقابتيا عمييا، فقد قسمت ىذه الواليات الكبيرة إلى واليات أصغر، 
وكما قسمت كل واحدة من واليات الدولة بعد ذلك إلى ثبلثة أو أربعة أقسام إدارية دعي 

" επαρχος"يحكم كبًل منيا عابط برتبة إبارخوس" επαρχια"كل واحد منيا إبارخية 
كان مسؤواًل أمام حاكم الوالية، كما قسمت اإلبارخية إلى عدد من 

                                                           
1
- Olmstead, A. T,  History of Assyria, N. Y.( London, 1923), pp. 24, 146, 202, 606.  

2
- Olmstead, A. T,  History of Persian Empire, (Chicago, 1948), P. 59. 

 .136.ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ، ص-  
4
-  Markholm Otto, Antiochus Iv Of Syria, p.106. 
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كان " υπαπχος"، يحكم كبًل منيا عابط يدعى ىوبارخوس()υπαρχια""اليوبارخيات
مسؤواًل أمام اإليبارخوس حاكم اإليبارخية، وكان لكل والية سموقية عاصمتيا الخاصة، 
وكانت بعض عواصم الواليات اليامة تعتبر عاصمة مركزية لعدد معين من واليات 

 .()المنطقة

ليست واعحة وكذلك حكاميا  واليات الجغرافية ىذهولسوء الحظ فإن معموماتنا عن    
 ولعميا تقتصر عمى الشخصية األكثر شيرًة أنذاك وىي شخصية تيمارخوس

(Timarchos)  ،من ممطية سابق الذكر، والذي كانت تربطو بأنطيوخس عبلقة حميمة
، ()فو بإدارة ميديا وبابل عمى فتراتيكلوتأدت إلى اعتماده سفيرًا لدى روما عدة مرات، 

واليعرف سبب أكثر من طموح تيمارخوس إلعبلن استقبللو عن الدولة، ويبدو أن حكم 
 .()ميديا إعافة إلى منصب نائب الممك في المقاطعات الشرقية ميد لو السبيل لذلك

 وعندما شق عصا الطاعة أطمق عمى نفسو لقب الممك األكبر عمى بابل وميديا وسك   
التي بدأت عندما كان أخوه )عممًة خاصة بو تحمل صورتو، واعتمد عمى صداقة روما 

، بيد إن روما (150- 162) في مواجية الممك الشرعي دمتريوس األول (سفيرًا في روما
، وسّممتو (Media)راقتيا مثل ىذه االفوعى اعترفت بتيمارخوس ممكًا عمى ميديا التي 

تفويعًا بذلك، وكان ىذا كافيًا بالنسبة لتيمارخوس الذي جال يعرض ذلك التفويض الذي 
 ممك (Artaxias)منحتو إياه روما عمى الممالك الصغرى في الشرق، واستغل أرتاكسياس 

 ىذه الفرصة وأعمن تأييده إلستقبلل تيمارخوس واإلعتراف بو ممكًا، (Armenia)أرمينية 
خعاعو العديد من الشعوب المجاورة لسمطتو،  ورغم محاولة تيمارخوس معاعفة قواتو وا 

، إال أن الموقعة التي خاعيا (  سموقية عمى الفراتZeugma)وتقدمو إلى مدينة زيوجما 
 لم تكن في صالحو، وتقدمت قوات دمتريوس وسيطرت عمى  األولعد دمتريوس
. ()في عيد أنطيوخس الرابع وقتمت الممك الدعيعمييا تيمارخوس  استولى األراعي التي

                                                           

ٝمُي 1915ٖٓ اُغل٣و ثبُنًو إٔ اُٜٞثبهف٤خ ُْ رٌٖ ٓؼوٝكخ أ٣ؼبًا ًأطـو رو٤َْ ئكاه١ ك٢ آ٤ٍب اَُِٞه٤خ ؽز٠ ٍ٘خ  - 

: ؽ٤ٖ اًزشق اإلٍْ ك٢ ههبئن أكوٝٓبٕ ك٢ ٤ٓل٣ب اٗظو

E.H. Minns, "Parchements of the Parthian Period from Avroman Kurdistan" J. H. S, 

XXXV, 1915, p.22. 

 . 138-137.ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ ، ص ص- 
3- 

 Appian Syr, 45.   Diod, XXXI, 27. 
4-

  Diod, XXXI, 19 
5- 

Bevan, II, op, cit, p.194. 
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ىما  يذكر بميني حاكمين آخرين من رجال أنطيوخس الرابع ووعمى غرار تيمارخوس
حاكم  (Numenios)حاكم مقاطعة كوماجيني ونومينيوس (Ptolemaeos)طمميوس ب

. ()(Mesene)مقاطعة ميسيني 

 اإلدارة السموقية في مقاطعة جوف سورية وفينيقية:  ثالثاً 

 Suria Kai سورية وفينيقية" تطمق عمى جوف سورية اسم اإلدارة البطممية    كانت

Phoenici "()ىذه ، وعندما آل حكم()، ويشمل منطقة جنوب سورية وفينيقية وفمسطين 
 Coele" جوف سورية وفينيقية" إلى البيت السموقي ظير مصطمح إداري جديد ىوالمنطقة

Syria Kai Phoinicia( ) واختصاره المعروف جوف سورية يعني كل سورية ،
، وأما بالنسبة لمتقسيم اإلداري لئلقميم في العصر السموقي، فيذكر استرابون نقبًل ()البطممية

نقبًل عن بوسيدونيوس الذي عاش في السنوات األخيرة من العصر السموقي، أن سورية 
، ويعتقد جونز أن تمك ()ىائ دون ذكر أسمامقاطعاتالجنوبية كانت مقسمة إلى أربع 

يدوميا وفمسطين ت ىي فينيقية وجوف سوريةمقاطعاال  .()وا 

ذا حاولنا التعرف عمى مبلمح اإلدارة السموقية لجوف سورية، فسنواجو بعض     وا 
الصعوبات إلى جانب ندرة الوثائق، فعمى الرغم من عثورنا عمى بعض األلقاب الوظيفية 
لمموظفين، إال أنو من الصعب أن نحدد ىوية ىؤالء الموظفين، وطبيعة مياميم المنوطة 
بيم، وفي بعض الحاالت نجد المقب نفسو يعطي داللة عمى أكثر من وظيفة، فقد كان 

ىناك خمط واعح في الميام سواًء العسكرية أو المالية أو المدنية وفي ظل تمك 
. ()الصعوبات سنحاول التعرف عمى بعض المبلمح اإلدارية

 
                                                           

1
-  Pliny,  VI, 152.  

2
- P. Cairo-Zenon, 59012, 59093,  P. Mich: Zenon, 2.   C.P.Jud, 1, p.5.  

3
- Abd el Ghany, M, Zenon in Syria and Palestine, Alexandria Eil Mondo Ellenistico 

Roman, (Roma, 1950), pp.12-21. OGIS, 230. 
4-

 OGIS, 230.   Rated . G, and Paris, P, inscription Relative a , Ptoleme Fils de Thraseas,   

B C H, 14, (1890), pp, 587- 589.  

 Tcherikover, V, , Hellenistic Civilization and.71، ص1اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢، أُوعغ اَُبثن، ط-  

Jewish,  (New York, 1979),p. 323. 
6-

 strabo, XVI, 2, 4.  

 .45-44:ص صأُوعغ اَُبثن، ، عٞٗي-  
8-

 Pastor, J, The Land and Economy in Ancient Palestine,( London, 1997), p. 82. 



99 
 

 اإلستراتيجوس  -1

، الذي كان يمثل الممك ()"اإلستراتيجوس"وظيفة يأتي في مقدمة تمك الوظائف اإلدارية    
  الجوفأنطيوخس الثالث ، وعندما استعاد()سورية خبلل فترة حكم البطالمةجوف في 
وىو بطمميوس انحاز إليو قائدًا بطمميًا سابقًا عميو ، وأقرَّ نفسو، اتبع التنظيم 200سنة 

المنطقة ، فكافأه أنطيوخس بأن جعمو استراتيجوس Ptolemy Thraseas))ثرسياس 
، وال نعمم المدة التي شغل فييا بطمميوس منصب اإلستراتيجوس، ولكن لدينا ()نفسيا

جوف سورية بعد  في معمومات قميمة عن الرجال الذين تقّمدوا منصب اإلستراتيجوس
، الذي ()(Apollonios Thraseas) أبولونيوس ثرسياس وأشيرىمبطمميوس ثرسياس، 

  في الكتاب الثاني هورد ذكرالذي شغل ىذا المنصب خبلل عيد سموقس الرابع، و
مع  (Simon Prostates) مراقب المعبد شمعون بروستاتيس اختمفلممكابيين عندما 

 نظر شمعون لفت، فبيت المقدسالكاىن األكبر أونياس الثالث عمى إدارة السوق في 
 في اكان الممك يحتاجوثروة من النفائس أبولونيوس وأخبره بأن خزانة المعبد تحتوي عمى 

أرسل وزيره  الذي لممكبدوره اونيوس لأبولوأخبر لمرومان، المتأخرة  الجزية تسديد
في  ونيوسلأبول ، وخمف()لئلستيبلء عمى تمك األموال (Heliodoros)ىيميودوروس 

شيد الذي  (Menestheos)مينستيوس آخر ىو ونيوس لمنصب اإلستراتيجوس أبول
واستمر في منصبو السنتين ، ()الصراع بين الكاىن أونياس الثالث وشمعون السالف الذكر

 174السنتين األوليتين من حكم أنطيوخس الرابع، إلى حين تكميفو بسفارتين، األولى سنة 
 في حفل تتويج بطمميوس السادس فيموميتور،  أنطيوخسعندما أوفد إلى مصر لتمثيل

( Lenaeos)ولينايوس  (Eulaeos)الممك بعد عودتو بأن الوصيين يواليوس حذر و

                                                           

رؼ٢٘ اُوبئل اُؼٌَو١ ٝٛٞ أُؼ٠٘ اُن١ ًبٕ ٓؼوٝكبًا ك٢ ثالك ا٤ُٞٗبٕ، ًٝنُي ك٢ ثٞا٤ًو اُؼظو : اٍزوار٤غًٞ-  

ّ، ٝ ًبٗذ ًَ ٓل٣و٣خ ك٢ ٓظو رؼزجو ٓ٘طوخ ػٌَو٣خ، ٝأه٤ْ ػ٤ِٜب ئ٠ُ عبٗت .ا٤ِِ٤َُٜ٘ز٢ أ١ فالٍ اُووٕ اُضبُش م

ٓل٣وٛب أُل٢ٗ اُ٘ٞٓبهفًٞ هبئل ػٌَو١ اٍزوار٤غًٞ، ٝثٔوٝه اُيٖٓ ؽـذ ٍِطزٚ ػ٠ِ اُ٘ٞٓبهفًٞ اُن١ افزض 

ّ أطجؼ اإلٍزوار٤غًٞ ؽبًٔبًا ٓل٤ٗبًا، ٝئٕ ًبٕ  ٣ياٍ ٓؾزلظبًا ثؾوٚ ك٢ .ثبُ٘ٞاؽ٢ أُب٤ُخ، ٝثؾٍِٞ اُووٕ اُضب٢ٗ م

:  اٗظو. اإلشواف ػ٠ِ َٓزٞؽ٘بد اُغ٘ل ٝهعبٍ اُشوؽخ ك٢ ٓل٣و٣زٚ، ًٝبٕ ٛنا اُٞػغ ٓطجوب ك٢ ٍٞه٣خ اَُِٞه٤خ أ٣ؼبًا 

Jouguet, P, Macedonian Imperialism,( London, 1928), p.301. 

.                                70ص، 1999اُٜبشْ، ػ٣ٞلاد ُِ٘شو ٝاُطجبػخ، ث٤وٝد، . ربه٣ـ اُشؼت اُؼجو١، ، د، أٗطٞإ أ: أٗله٣ٚ ٤ُٓٞو-  

Rostovtzeff, M, Ptolemaic Egypt, 1964, C.A.H  VII, p.344. 
3
- Taylor.J E,, Seleucid Rule in Palestine,opm cit, p. 120,  Dov Gera, Ptolomy Son of 

Thraseas and The Fifth Syrian Ware, Ancent Socity, 18, (1978), pp.67- 68.  
4-

 Macc II, 3, 5. 
5-

 Macc II, 3, 5- 8. Taylor.J E,op, cit, p. 157. 
6
- Macc II, 4, 21.  
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سميم  بت173 والثانية عندما كمَّفو  أنطيوخس سنة .()يعدان العدة إلستعادة جوف سورية
، 188 الجزية المفروعة عمى الدولة السموقية وفقًا لمعاىدة أباميا التي أبرمت سنة روما

 .()وتمقى تكريمًا ماليًا من مجمس الشيوخ الروماني بعد انتياء سفارتو 

 مجموعة من 167كما تفيد بعض المصادر الييودية بأن أنطيوخس الرابع حَممو سنة    
األوامر الممكية تخص أورشميم، ومنحو صبلحيات واسعة وصمت إلى حد السماح لو 

بإعدام المخالفين لبنودىا، وبناًء عمى ىذه األوامر قام بإلغاء الطقوس الدينية الييودية، 
، كما فرض عمييم المزيد من العرائب، ()وفرض الديانة والتقاليد اإلغريقية عمى الييود

. ( )وأقام مستوطنة لمجنود في منطقة أكرا في أورشميم

 باعتباره استراتيجوس آخر لجوف سورية Seron)) جوزيفيوس اسم سيرون دويرد عن  
، كما يرد اسم استراتيجوس آخر لممنطقة نفسيا باسم ()قتل أثناء حروبو عد المكابيين

المصادر بأنو تسمم تذكره ، الذي ()(Ptolomy Dorymenes)بطمميوس دوريمنيس 
مقابل الحصول عمى إعفاء قعائي  (Menelaos)رشوة من الكاىن األكبر مينبلوس 

التوعح المصادر طبيعتو، وقد تابع ما قام بو سابقوه من محاوالت ألغرقة الييود، وكان 
 إنتصارات عمى الحاميات الذين رغم ذلك حققوا، ( ) المكابيينفي التعامل معموقفو حازمًا 

ز قوات إعافية بقيادة يجومما دفعو إلى طمب ت،  بيت المقدسالحاميات السموقية في
لكنو لم يوفق في ىذه الحممة مما أدى إلى  (Gorgias) وجورجياس Nicanor))نيكانور 

. ()إعفائو من منصبو

                                                           

 .121ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ، ص : ٓل٤ل اُؼبثل،-  
2
- Bengtson, H,Die Strategie in der Hellenistichen Zeit, Ein Beitrag Zum antiken 

Steatsreach II, 2 ned ed, Munchener Beitrage Zur Papyrusforschung Und Antiken 

Rechtgeschichte, 32. (Munichm C.H. Beck, 1964), p.163. 
3
- Josph, Ant, XII,pp. 135- 147,   Ruth,Cecilm Ashort History Of The Jewish People,          

      ( London, 1953), p.70. 

هٍبُخ ٓبعَز٤و  (37- 168 )ٛب٢ٗ ػجل اُؼي٣و ا٤َُل ٍبُْ، أٌُبث٤ٕٞ، كهاٍخ ك٢ اُ٘بؽ٤خ اُل٤٘٣خ ٝا٤َُب٤ٍخ ك٢ اُلزوح -  

 .36،ص(1999اُوبٛوح )ؿ٤و ٓ٘شٞهح، ٤ًِخ ا٥كاة، عبٓؼخ ػ٤ٖ شٌٔ، 
5
- Josph, Ant, XII,p. 149.  

6
- Taylor.J E,op, cit, p. 159. 

7-
 Macc II, , 4, 45-  5, 1. 

8
- Tcherikover, V, op, cit, pp, 207- 208. 
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 Ptolemy)بطمميوس ماكرون المدعو تقمد منصب اإلستراتيجوس من بعده   
Macron)()استراتيجوس قبرص في عيد اإلدارة البطممية  ، الذي شغل سابقًا منصب

  الجزيرة لقوات، وىو نفسو الذي قام بتسميم()168- 180عمى الجزيرة خبلل الفترة 
، وعاد ماكرون مع القوات السموقية إلى 168سنة عندما غزا مصر أنطيوخس الرابع 

 .()انسحاب قوات أنطيوخس من مصرسورية، بعد 

تغيير سياستو نحو الييود، أوعز إلى ميادنة المكابيين وعندما قرر أنطيوخس الرابع و   
واصفًا إياه ماكرون امتدح كتاب المكابيين الثاني يبدو أنو ليذا السبب ، و()بذلكماكرون 

نو بالمتسامح والعادل والخيّْر، وحافظ عمى 164 اعتباره سنة بيت المقدسأعاد لمعبد  وا 
، وبعد وفاتو سنة ( )من حكم أنطيوخس الرابع طوال السنة األخيرة  السبلم مع الييود

،  (Lysias) تحت وصاية الوزير ليسياس  الحكم  ابنو أنطيوخس الخامسيتولو 164
، () عمى اإلنتحارمما دفعو لئلقدامتعاطف مع الييود ال ماكرون بتيمة الخيانة واتيم

واختار أنطيوخس الخامس استراتيجوس آخر وىو جورسياس الذي شرع في إعداد جيش 
. ()لمحاربة المكابيين

 عسكرية  تأسيس المستعمرات ال: رابعاً 

 كانا أول من قاما أنطيوخساألول وابنو سموقس    ئؤكد المصادر األدبية واألثرية أن 
بتأسيس المستعمرات العسكرية في المممكة السوقية، ولعل أىميا كانت تمك المستعمرات 

التي أنشئت في آسيا الصغرى لصد غارات قبائل الغال المشاكسة منذ عيد سموقس 
األول، والشك أن الفائدة من إنشاء المستعمرة العسكرية كان أكبر من فوائد إنشاء المدن، 

مما حدا ببعض الباحثين إلى التأكيد عمى أن األساس في عممية اإلستيطان السموقية 
كانت المستعمرة العسكرية وليست المدينة، ذلك فعبًل عن قيام المستعمرات بالدفاع عن 

                                                           
1-

 Taylor.J E,op, cit, p.161. 
2-

 Bevan, II, op, cit, p.145. 
3-

  Polyb,XXΙΥ, 27, 1-13.   Taylor.J E,op, cit, p.162. 
4
- Russel, The Jews From Alexander to Herod,( London, 1978), p.47. Taylor.J E,op, cit, 

p.164. 
5
- Macc II, 10, 12, 13.    Tcherikover, V, op, cit, p.219. 

6
- Macc II, 10, 10- 13, Taylor.J E,op, cit, p.164. 

7
- Macc II, 10,69- 89. 
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حدود الدولة، وحماية القوافل التجارية، وكان من شأن توطين الجنود في تمك المستعمرات 
  .()تيسير عممية استدعائيم وقت الحاجة

   ونسبت المصادر ألنطيوخس تأسيس العديد من المستعمرات، والمؤكد منيا ثبلثة وىي 
بحسب القطع النقدية التي عثر عمييا و تعود  إكباتانا في إبيفانيا  وإبيفانيا في أرمينية
أن  ، ()166- 167، وبابل التي يؤكد نقش مؤرخ في أيمول سنة ()لزمن ىذا الممك
 مؤسس  κηιζηης  ηης πολεως)  لمدينةأسس ىذه المستعمرة أو اأنطيوخس الرابع 

كما ، (مؤسس المدينة الخَير)و (منقذ آسيا) التي أسبغت عميو ألقابًا تشرفية منيا (المدينة
 .() إعادة بناء المسرح اإلغريقي بالكاملتنسب إليو

 النظام النقدي: خامساً 

  دور السكة-3

  تشير مصادر الفترة إلى أن معظم أقاليم المممكة عمت دور سكة تفاوتت في أىميتيا، 
ة حتى في فترة أنطيوخس دار السكة المركزيكانت أنطاكية العاصمة دار السكة في إال أن 
 تفوق حاجة إقميم العاصمة مما مكنيا من كميات كبيرة من العمبلتوكانت تسك ، الرابع
 .() البحر األحمرعدد من األقاليم بالفائض عنيا وصواًل إلى تزويد

 ويأتي في المرتبة الثانية دار السكة في مدينة عكا البطممية، وفي المرتبة الثالثة دار 
سكة  طرسوس وسوسا  السكة في إكباتانا وسموقية عمى دجمة، وفي المرتبة الرابعة دار

. ()ان بالمقارنة مع باقي دور السكةتا صغيرت كانتانالل

                                                           

 .166-165. ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ، ص ص-  
2
- Jones, A, op, cit, p.201. Tscherikover, V, Die, hellenistischen Stadtegrundungen von 

Alexander dem Grssen bis auf die Romerzeit, Philologus Suppl, XIX,( Leipzig 1927), 

p.176. 
3
- OGIS, 253. 

4
- Tscherikower, V, Die, hellenistischen Stadtegrundungen von Alexander dem Grssen bis 

auf die Romerzeit,op, cit, p.176. 

ٌِٓٔخ اُجطبُٔخ - ٌِٓٔخ ٓول٤ٗٝب- ؽِٔخ اإلٌٍ٘له ػ٠ِ اُشوم ٝٗشأح أُٔبُي ا٤ِِ٤َُٜ٘ز٤خ- كواٗي ُٝجبٗي،اُؼبُْ ا٤ِِ٤َُٜ٘ز٢

أُوًي اُو٢ٓٞ ‘ 1روعٔخ ٝرول٣ْ أٓبٍ ٓؾٔل اُوٝث٢، ّ ٓؾٔل اثوا٤ْٛ ثٌو،ؽ- أٌُِٔخ اَُِٞه٤خ ك٢ ٍٞه٣خ- ك٢ ٓظو

 .167-156، ص ص(2009اُوبٛوح، )ُِزوعٔخ، 
5
-  Marcholm. Otto. Seleucid Coins From Cilicia ,220- 150 B. c, ANS MN,  XI, 1964, pp. 

53-58. 
6
- Marcholm. Otto , op, cit,pp.58-62. 
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 عمى مبدأ العممة الواحدة لكل مقاطعة،   واتبعت تمك الدور نظامًا لسك العمبلت يعتمد
واختمفت من منطقة إلى أخرى بحسب عدد الحكام الموقعين عمى العممة، ففي أنطاكية 

عمى العممة باألحرف األولى من اسمو أو برمٍز يوقع  حاكم واحد كانوسموقية دجمة 
. () في عكا البطمميةكمان ي طرسوس وسوسا توقيعحممت نقود دار سكةيميزه، بينما 

 فعية تغيرات عمى العمبلت ، فاستبدلت العمبلت ال172- 173 وطرأت بين سنتي   
بصورة اإللو  (Apollo)و لالتي رسم عمى وجييا الخمفي صورة اإللو أبولوفي أنطاكية 

 سنة نحوفي مدينة عكا البطممية من العمبلت زيوس األولمبي، وٌقمّْد ىذا النوع الجديد 
 من ىذا لم يطرأ عمييا أي تغييرفبقية المناطق األخرى من المممكة ب ما يتعمق، أما في167
 .()النوع

:  نقوش مختمفة كالتاليةثبلثحممت  في أنطاكية ة دار السكة المركزيوفي 

( 173- 175الممك أنطيوخس  )ΒΑΙΑΕΩ   ΑΝΣΙΟΥΟΤ  أوليا 

                ΒΑΙΑΕΩ ΑΝΣΙΟΥΟΤ ΘΕΟΤ ΕΠΙΦΑΝΟΤوثانييا 
  (169- 173الممك أنطيوخس اإللو أبيفانيس  )

 ΒΑΙΑΕΩ  ΑΝΣΙΟΥΤ ΘΕΟΤ  ΕΠΙΦΑΝΟΤ      وثالثيا 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΤ  ( 164- 169 قفورالممك أنطيوخس اإللو أبيفانيس ن) 

عتمدت ، ثم ا168- 170 بين سنتي نقش األولعكا الفي  عتمدت دار السكةاقد و  
ونجد في أكباتانا بععة نقود منقوش عمييا ، 168الثالث خبلل سنة النقش 

(ΒΑΙΑΕΩ  ΑΝΣΙΟΥΤ  ΘΕΟΤالممك أنطيوخس اإللو ) ، مما يدل عمى 
. ()ةاإلستقبلل التام لمحكام في العمبلت المحمي

الشكل توحيد عمبلتيا الفعية الرئيسية ب لالحكومة السموقية  ويبدو مع اجتياد 
 العممة إلى جانب أخرىعمبلت لدور السكة بإصدار سمحت إال أنيا ، والمعمون

                                                           
1
- Marcholm. Otto, Studies in the Coinage Of Antiochus IV of Syria Histm Filos, Medd, 

Dan, Vid, Selsk, 40, (1963),p.55. 
2
- Robert, L, La deesse de Hierapolis Castabala a Iepoque greco-romaine, bibli-otheque 

archeologique et historique de I Institut Francais d archeologie d Istanbul, XVI, , (Paris 

1964), pp.96-98.  
3
- Marcholom. Otto Seleucid Coins From Cilicia ,op, cit,pp.45-56. 
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 التي بنظام العمبلت الخاص بالمقاطعاتاحتفظ ىذا الممك  أنطيوخس في عيدالرئيسية، و
نو مع ذلك رَوج لئلعافات عمى نقوش العمبلت التي كلعند استبلمو الحكم، آلت إليو 

 .( ) تؤثر عمى المبادئ العامة لمنظام النقديتشير إلى ألوىيتو مع أنيا بشكٍل عام لم

 (البمدية)النقود المحمية -4

فئة من العممة في عيد أنطيوخس الرابع   إعافة إلى ماتقدم سكت معظم دور السكة 
التي يظير فييا رأس الممك عمى الوجو  (ةيالبمد )، سميت باإلصدارات المحمية البرونزية

، لاسم الممك والمدينة معًا عمى الوجو األووأحيانًا األول واسم المدينة عمى الوجو الثاني، 
:  جغرافيًا كالتالي الجزء الغربي لمدولة والموزعة دور سكةفيصدرت تمك النقود قد و

- الوديكيا- أباميا- سموقية بيرية- أنطاكية عمى العاصي:   سورية السموقية -1
 (.منبج= يكبامبي )ىيرابوليس

 سموقية عمى بيراموس- إيجيا- (اسكندرونة) إسكندرية بالقرب من إسوس:   كيميكية -2
 .(أعنة )أنطاكية عمى الساروس- (كاستاباال ) ىيرابوليس- (موبسوس)
- صور- صيدا- (وتبير ) الوديكيا - جبيل–  طرابمس :  جوف سورية وفينيقية -3

 .(عسقبلن) أسكالون- عكا البطممية
      .()نصيبين- (إديسا )أنطاكية عمى الكاليروىي:   ميسبوتاميا -4

التي صدرت في العاصمة  اإلصدارات الجديدة لمعمبلت في عيد أنطيوخس  وتتميز
في حين صورة اإللو زيوس واقفًا وحامبًل بيده اليمنى الممتدة إكميبًل من الزىر، بأنطاكية 

سكندرية بالقرب من إسوس ومنبجسموقية بيرية وحممت إصدارات كل من   عسقبلن وا 
ديسا و وفي إصدارات أخرى في مدن مثل طرابمس  صورة اإللو زيوس جالسًا، نصيبينوا 

                                                           
1
- Markholm Otto, Antiochus Iv Of  Syria, pp.113-114. 

2
- Markholm, Otto, The Municipal Coinages With Portrait of Antiochus IV of Syria, 

Congresso internationale di numismatica, (Roma, 1965), pp. 39-42. 
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 ذو الستة ()أحيانًا صورة كرونوس فتاة شابة عمى ظير ثور و  صورةوصيدا وجبيل نجد
. ()أجنحة وغيرىا

أنطاكية في عيد أنطيوخس الرابع العاصمة : سابعاً 

، وأطمق عمييا اسم 300تقع أنطاكية في الشمال الغربي لسورية أنشأىا سموقس سنة     
، وأنطاكية واحدة من ست عشرة مدينة حممت ىذا األسم ()والده أنطيوخسلأنطاكية تخميدًا 

بينيا كان يقرن باسم كل منيا اسم الموقع القريب منيا، فأطمق عمى فيما لتمييز لو
 .()(أنطاكية قرب دفنة)أو  ( عمى العاصيأنطاكية) العاصمة أنطاكية

سكنًا يبلئم جبللتو، ويعيد إلييا  العاصمة أنطاكية أن يجعل منانطيوخس الرابع وأراد   
، فأمر ببناء حي تتفوق عمى مدن العصور القديمة المعاصرةمستوى الرفاه والفخامة ل

كوسوتيوس بتخطيط الحي، روماني إعافي جديد لممدينة، وكمف الميندس المعماري ال
نصيحة أرسطو متمثبًل ب،  إعافية بساحة عامةىا قناة لتصريف المياه، وجيزالذي أنشأ

 واحدة لمنشاط اليومي  احتواء المدن اليونانية عمى ساحتين عامتينفعل الذي كان ي
ًا معبد، كما أنشأ في الحي ()ة، وأطمق عمى الحي الجديد اسم أبيفانيوأخرى لمنشاط الثقافي

 إعافة إلى معبد آخر لئللو أبولمو ،()وبذخ في تزيينو بالموحات المذىبة،  زيوسإللو ل
ن كان بعض ()الشيير في عاحية دفنة، الذي احترق بعد فترة قصيرة من إنشائو ، وا 

، وأمر () أبولمو ولم يقم بإنشائو أن أنطيوخس رمم معبدالمؤرخين المعاصرين يرجحون

                                                           

ٛٞ ئُٚ اُيٖٓ ك٢ األٍطٞهح ا٤ُٞٗب٤ٗخ، ىٝعزٚ ه٣ب ًٝبٕ ٣جزِغ أؽلبُٚ كٞه ٝ كرْٜ فش٤خ إٔ ٣قِؼٚ أؽل : ًوًٝٗٞ -  

ٝمٛجذ ثٚ ئ٠ُ  (ىٝعخ أٝهاًٗٞ)أٝ كٙ ، ًٔب رٌٜ٘ذ ئؽلٟ اُ٘جٞءاد، ثبٍزض٘بء اث٘ٚ ى٣ًٞ اُن١ أٗونرٚ ٝاُلح أٓٚ ؿ٤ب 

أٝهٝثب ٓب هجَ - اُوٝٓبٕ- كواً اَُٞاػ، ٍٓٞٞػخ ربه٣ـ األك٣بٕ، اٌُزبة اُضبُش، ا٤ُٞٗبٕ: اٗظو. عجَ ئ٣لا كٞه ٝ كرٚ

 .31-30.، ص ص(2005كٓشن، )كاه ػالء اُل٣ٖ،  ا٤َُٔؾ٤خ،
2
-  Bikerman.E, Institutions des Seleucides , p.232. 

 
3
- Ozge  Gencay, Aprivate Speetacle Antioch, Investigation Of An Initation Scene, Master, 

Univercity Of Maryland, 2004),p.1.) 
4
 .325- 324، ص ص، ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖٓل٤ل اُؼبثل، -  

5
- Markholm Otto, Antiochus Iv Of Syria, p.118.  

6
- Livy, XLI, 20, 9. 

7
- Ammianus  Marcellinusm XXII, 13, 1. 

8-
 Lacroix, Les reproductions de statues sur tes monnaies grecque, (1949), p. 319. 
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 في عيده منافسًة حتى أعحتوزراعتيا، العاصمة ستصبلح أراعي بإ أنطيوخس
 .()اإلسكندرية مةالعاصمة البطل

إلمراة  عخم  نصفي عبارة عن تمثاليهمنحوتة شييرة أنطيوخس   ويعزى إلى عيد 
أطمق حمل سمة عمى شكل زنبقة، ت  حجمًا ألمرأة تمثال أصغرة عمى كتفيا األيمنمحجب
 ،()ر، وىذا النموذج منقول من احتفبلت تكريم ديميت(Charonion) اسم كارونيون عميو
في عيد أنطيوخس ابتميت المدينة لقد  ):حكاية إنشاء التمثالماالالس يروي المؤرخ و

 (ليوس)  ويدعى فنانين أحد ال أنطيوخسبوباء الطاعون وىمك الكثير من السكان، فأمر
 اتعبارعميو ، ونقش  والذي يرمز آللية الجحيمبنحت التمثال عمى الجبل المطل لممدينة

صور من البرونز يآخر ىناك تمثال و، (وقف الببلء عن المدينةو ىامن أجل استعطاف
إخماد المتمردين يبدو ذلك تخميدًا لحادثة نجاح أنطيوخس ب، وراً  وىو يروّْض ثوأنطيوخس

  .()ةفي جبال طوروس في كيميكي

 رعاية الحضارة اليمينية: اً ثامن

يؤكد  أنطيوخس الرابع من أبرز مموك البيت السموقي عشقًا لمحعارة اإلغريقية،    يعد
المستوطنين الجدد من استقدام : ىذا قيامو خبلل فترة حكمو بمجموعة من األعمال أىميا

يرة لتوحيد ببذل جيود كوثانييا تدعيم العنصر اإلغريقي في مممكتو، لمقدونيا واليونان 
، وثالثيا تمك اليبات ()عن طريق نشر الروابط الدينية والثقافية فيما بينيم صفوف رعاياه

 والتي أثبتتيا واليونان،الصغرى التي قدميا لممدن اليمينة القديمة في آسيا المتعددة 
- بيوتيا– أركاديا - أخايا –أرغوس  -دلفي  -أثينا مجموعات نقوش تكريمية في 

. ( )سيزيكوس- كاليكيدون- نطةبيز- رودس

                                                           
1
- John D. Grainger, The Cities Of Seleukid Syria , Clarenoom, Press (Oxford. 1990), 

p.125. 

، ٝظٜود ًا ٛخ اُضٔبه ٝصوٝاد اُؾوٍٞ، ٝثِؾ (األهع األّ)ٓضِذ ك٤ٔ٣زو اُزوثخ اُقظجخ ٝأُؾوٝصخ ٣ٝؼ٢٘ أٍٜب -  

 .135.كواً اَُٞاػ، أُوعغ اَُبثن، ص: اٗظو.رأص٤وٛب اُؼبُْ اَُل٢ِ، ٝثو٤ذ ػ٠ِ طِخ ثبُجشو
3-

  Downy Glanville , AHistory Of Antioch in Syria,(Princcton, 1961). pp. 103- 104. 

 .٤ٍ256ل أؽٔل ػ٢ِ اُ٘بطو١، ربه٣ـ ٝؽؼبهح اُشوم األك٠ٗ ك٢ اُؼظو ا٤َُِِٜ٘ز٢، أُوعغ اَُبثن، ص-  
5
- Green, P, hellenistic History and Culture, (California, 1993), p.189.   
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 التي نادى بيا أنطيوخس إلى الحياة (Hellenization )نةياليلآثار امتدت قد و   
 يتعمق بطرق الكبلم والتفكير والدين، من أجل إزالة اإلختبلفات في العرق بمااإلجتماعية، 

والتقميد وتعزيز الوحدة في كل أرجاء المممكة، وال ينبغي بنا أن نقارن موعوع نشر ثقافة 
اليمينة بين الشعوب الشرقية عمن المممكة السموقية مع رد فعل الييود في فمسطين تجاه 
 ذلك، فبالنسبة لمحالة الييودية يبدو لنا أنطيوخس وكأنو يفرض اليمينة بحد السيف عمى

، بينما نجد الموعوع عكس ذلك بالنسبة لمشعوب الشرقية مجموعة رافعة ليذا اإلجراء
لسماح ليم لإلى الحكومة السموقية وتوافد ممثموىم ،  راغبًة أو خوفاً التي تقبمت اليمينة

عمى اإلحتفال  سكان المدن الفينيقيةولم يعترض بالتسجيل كمواطنين في المدن اليونانية، 
 .()بربيع اإللو ممقارت وتسميتو ىرقل من قبل اإلغريق

ى الكتابة الفينيقية التي تظير عمى العمبلت علالحكومة السموقية   وبالمقابل لم تعترض
. () الرابعالتي تحمل صورة الممك أنطيوخس

 تأليو الصورة الممكية ألنطيوخس الرابع: اً تاسع

 بمرور أنطاكية وعكاالعاصمة  في تي سكتالعمبلت العمى  أنطيوخس    تغيرت صورة
، بينما الوقت وىو أمر تظيره عمبلتو التي تحمل صورة الممك وقد خف شعر مقدمة رأسو

 ، مع ميزة النجوم التي تزين نيايات اإلكميلرجبيتو مغطاة بالشعوفي وقٍت الحق نجده 
. ()(1الصورة رقم)

 

 
 

Figure( 1) Silver Tetradrachm of Antiochus IV at Antioch , Houghton (1983) cat. no 776. 
                                                           

 ػ٤ل ُٚ ٣وبّو طٞه، ػجبكرٚ ٓوًي، أُل٣٘خ أ١( اُوو٣خ ِٓي )أٍٚ ٝٓؼ٠٘ ثؼَ، ُإلُٚ ٝطٞهح ك٤٘٤و٢، ئُٚ: ِٓوبهد-  
 ٛنا ك٢ اُؾ٤بح ثؼش ٜٓ٘ب ٝاُـب٣خ ،(، أٝ هث٤غ ِٓوبهدِٓوبهد ثؼش )ثبٍْ أ٣بّ ٣ؼوف فَٔخ ُٔلح   ػبّ ًَ هث٤غ ك٢ ًج٤و
 ؽ٣ِٞخ، ػظٞه ؽ٤ِخ طٞه ك٢ ٝػجلٝٙ( ٛوهَ- ِٓوبهد ) ٝكػٞٙ ٛوهَ، ثاُْٜٜ اإلؿو٣ن ٝهوَٗٚ اُ٘به، ثٞاٍطخ اإلُٚ
ٌّذ ٝ كقٔبًا، ٓؼجلاًا  ُٚ ٝاٝفظض ع٤لٙ،ّبت  طٞه ِٓٞى رجبهٟٝ ٍَ  ػ٠ِ ٤ٛئخ طٞه ٗوٞك ػ٠ِ طٞهٙ ٍ  ٣قزوم ػٍ ِٓذ هع

 ٝهل اُـبه، ٖٓ ئ٤ًَِ هأٍٚ ٝػ٠ِ ٣ٔضَ أطجؼ كولاًا، َِٛ٘ز٢ ؽبثؼبًا  اإلُٚ ٛنا ٝاًزَت اُجؾو، ؽظبٕ ظٜو ػ٠ِ األٓٞاط
 .809، 807.ص ،صأُوعغ اَُبثن ػجٞك١،. ً.ٛ٘و١: اٗظو. ُؾ٤زٚ افزلذ

2
- Markholm Otto, Antiochus Iv Of Syria, pp.153- 154. 

3
- Babelon,   Les Rois de Syrie , Paris, 1890,  XCIII, Brett    A. B., ‘Seleucid coins of Ake-

Ptolemais in Phoenicia, Seleucus IV to Tryphon, ANSMN , (1945), p. 19 
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إن ىذا التغيير في الصورة سياسة من الممك نفسو، كإشارة لؤللوىية "  يرجح مارخولم 
في وقٍت مبكر، وتفصح النجوم عن رغبة الممك في اعتباره إليًا في األرض وفصمو 

 ."عن بقية الجنس البشري

ويبرر مارخولم ىذا العمل بالقول أن أنطيوخس أراد اإليحاء باستمرار شبابو و  
  وربما إلىسمفو سموقس الرابع المشبوىة،ابن ، أو لتبرير حادثة موت بشرعية ممكيتو

،  المفروعة عمييا الغرامة الرومانيةتعاني منيا الدولة جراءالعائقة اإلقتصادية التي 
. ()لو قدسيتوشاب  قوي ، ويستدعي وجود ممكٍ حالة عدم استقرارمما أدى إلى 

أنطاكية، يصف العاصمة ت في سك من الصور مجموعتينمارخولم  لنا  ويعرض
األولى بالجميمة والواقعية كونيا تعمنت انحسار شعر أنطيوخس وأنفو المنحني بدقة 
بالغة، وأما الثانية فقد أصبح فييا أنف أنطيوخس مستقيم إلى حٍد كبير، واكتسب فييا 

 .()(2  رقمالصورة )المزيد من الشعر

 
Figure ( 2) Silver tetradrachm of Antiochus IV from Antioch second Series, 
Morkholm (1963) 39. 

 يبين أوليما وجو أنطيوخس في عكا، ا ظيرإلى ما تقدم نموذجان مارخولم ويعيف
،  أنطاكية نقودصور مما عميو في  انحسار الشعر أكثرمعبتجاعيد حول الفم واألذن، 

ننظر إلى الشخص في أربعينياتو، ولكنو مازال يمتمك من القوة إننا  :وعّمق عمى ذلك بقولو
( 3  رقماالصورة)والطاقة ما يجعمنا أكثر ثقة بجدارتو 

 

                                                           
1
- Markholm Otto , Antiochus IV of Syria , pp. 18-19. 

2
- Rebecaa Dodd,Coinage and Conflict: The Manipulation of Seleucide Political Imagery, 

(University of Glasgw, 2009), p.191. 
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Figure ( 3) Silver tetradrachm of Antiochus IV at Ake Ptolemais (early reign), 
Morkholm (1963) 11 

فسر  وي،بشعٍر أكثر وتجاعيد أقلوفي النموذج الثاني تظير صورة الممك مرة أخرى 
( 4 رقمالصورة) ()مارخولم ذلك إلى محاولة صانعي نقود أنطيوخس تشبييو باإلسكندر

 
Figure  (4) Silver Tetradrachm of Antiochus IV at Ake-Ptolemais (later portrait), 
Houghton (1983)cat. no. 785  
  ويعتقد أنو حتى لو أراد صانعوا النقود ذلك فإن أنطيوخس ال يقدم عمى ذلك ألننا نعمم 

 أنطيوخساسم   بعد فيمااختارو ،(Mithridates)ميثريداتيس كان  صلسمو في األأن ا
 عمى الكم اليائل من العمبلت التي وأبقى في بداية عيده ،نسبًة ألبيو أنطيوخس الثالث

نطيوخس الرابع أول ممك سموقي ظيرت صورتو عمى ن أأكما ، سكت في عيد أبيو
. ()(Helios)العمبلت بتاٍج مشع، وتمك إشارة إلى ىميوس 

وفاة حادثة ر يبرت نفسو بيميوس من أجل شّبوأنطيوخس  أن: ذلك بالقول غرين   ويفسر 
وىذا يتوافق مع رأي مارخولم السابق بخصوص تمك  )ابن سموقس الرابع الغامعة،

من القطع كانت في غالبيتيا القطع النقدية ىو أمر يقمل من شأنو أن تمك  و،(المسألة
ويقودنا ذلك ،  التي كانت تصدر عن المدن بدون تدخل السمطة المركزيةالبرونزية البمدية

                                                           
1
- 

 
Markholm Otto, Studies in the Coinage of Antiochus IV of Syria , p. 62

 

 

ئُٚ ٣ٞٗب٢ٗ عَلد اُشٌٔ ثشقظٚ، ًٝبٕ أثُِٞٞ ئُٚ ٗٞه اُشٌٔ، ٝػجبكح ٤ًِٛٞ هل٣ٔخ علاًا ك٢ ا٤ُٞٗبٕ، : ٤ًِٛٞ-  

ُٝٚ رٔضبٍ ًج٤و ك٢ هٝكً، ٢ٍٔٝ ٤ًِٛٞ اُؼٔالم ُِ٘ؾبد اُش٤ٜو فبه٣ٌ، ٣ٝجِؾ ؽُٞٚ صالص٤ٖ ٣بهكح، ٣ٌٖٝٔ َُِلٖ إٔ 

              112- 111. ص ص.كواً اَُٞاػ، أُوعغ اَُبثن، : اٗظو. ر٘شو أشوػزٜب ثبٌُبَٓ ٝرٔو ث٤ٖ ٍبه٢ اإلُٚ

 

 Rebecaa Dodd, op, cit, pp.19  . 
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 موعوع التأليو بمثابة امتتنان أو امتياز منحتو بعض المدن إلى احتمال آخر بأن يكون
 ()ألنطيوخس

 م، أثارت جداًل كبيرًا بين المؤرخين تتعمق1900قدميا بيفان سنة  أخرى فرعيةولدينا 
(: 5رقمالصورة ).() الرابع وتشَبيو بوصورة اإللو زيوس عمى عمبلت أنطيوخسب

 
Figure  (5) Zeus portrait of Antiochus IV, (Newell, 1919, 59) 

 فالتقديس الذي حظي بوما توارثو عن أسبلفو، أنطيوخس بتكريس بيفان قام    بحسب 
لمربط بينو وسعى أنطيوخس عود إلى زمن اإلسكندر، يمموك مقدونيا في المدن اليونانية 

ثيوس  ) من خبلل العمبلت التي كانت تحمل عمى الوجو األول لقبو وبين اإللو زيوس
 .صورة زيوسعمى الوجو الثاني رأسو متوجًا باألشعة وو(  أي اإللو الظاىرإبيفانيس

لم تمق ترحيبًا عند عدد من المؤرخين الذين اعترعوا عمييا  فرعية بيفان ويبدو أن
ن أي ،عمى عمبلت أنطيوخس ممثبًل بزيوسمبررين ذلك بعدم وجود أية رسومات   وا 

 فالصورتين طبعتا بالقالب نفسو من قبل ،تشابو بين اإللو والممك ىو محض صدفة
. ()الشخص نفسو

الجدير بالذكر بأن عبادة اإللو زيوس لم تمغ عبادة اآللية األخرى في المممكة و    
لمعديد من اآللية والشخصيات لقد عرض أنطيوخس في احتفال دفنة تماثيل ، فالسموقية

سمح أنطيوخس و، ()النقود الخاصة باإلحتفالعمى و لاإللو أبولسَكت صورة  و،األسطورية
أنطيوخس بأن   تفيدة أدّلةلممدن الفينيقية بممارسة عباداتيا واحتفاالتيا الخاصة، والنممك أي

من  (Atargatis) بأتاركاتيس ه، وزواج() األخرىالعبادات الشرقيةد أوقيَ  منع

                                                           
1
- Green ,P,  Alexander to Actium ,( London, 1990), p. 438 

2-
 Bevan, E. R, A Note on Antiochus Epiphanes, J H S, XX, 1900, pp.26- 30.  

3
- Markholm Otto, Antiochus Iv Of Syria, pp.130- 131. 

4
- Polyb, XXX, 25, 13- 15. 

5
-  Macc I, 1, 41-43. 
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 تم بخطوات دينية شرقية بحتة، وىذا يدل عمى احترام (منبج= بامبيسي- ىيرابوليس)
. ( )الممك أنطيوخس لمدين في المناطق الشرقية من المممكة

( Laodike IV) ووديكي الرابعة تكريم: عاشراً 

تشير المصادر إلى أن أنطيوخس الرابع تزوج من أختو الوديكي الرابعة بعد زواجيا     
وسموقس الرابع، وأنيا أنجبت  (ثالثن األكبر ألنطيوخس الباإل )أنطيوخسبكل من أخوتيا 

لو أنطيوخس الخامس، وكما تشير المصادر إلى أن تكريميا عمى النقود بدأ في أواخر 
منفردة عمى العمبلت في آخر عيد سموقس عصر سموقس الرابع عندما ظيرت صورتيا 

 .(6الصورة  ) ()الرابع

 
Figure ( 6 ) Bronze coin depicting Laodike IV mint unknown. Hoover (2002) 81ff 

بعد وفاة سموقس الرابع، وفي   وقد ُخَمدت ىذه الممكة بسك صورتيا مع ابنيا أنطيوخس 
 ابنيا دمتريوس  مععمى بعض القطع البرونزية  صورتياتعيد أنطيوخس الرابع ظير

  ابن سموقس الرابع، ويرجح بعض الدارسين أن أول نقد حمل صورة الممكة الوديكياألول
أنطاكية خبلل عيد سموقس الرابع واستمرت في عيد  في العاصمة صدر عمى البرونز

. ()أنطيوخس الرابع

                                                           
1-

 G.F. Lehmann, Zeitschrift, fur Assyriologie VII, 1982, p.330. 
2
- Ogden D. Polygamy, Prostitutes, and Death: The Hellenistic Dynasties ,( Wales, 1999), 

p. 147 
3- Hoover O.D. "Two Seleucid Notes: II. Laodice IV on the Bronze Coinages of Seleucus IV 
and Antiochus IV." AJN 14 , (2002), p.  8,   
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 بأال يكون سموقس الرابع أمر بوعع صورة زوجتو عمى يرد عند بعض الباحثينو  
العمبلت، ألن تصوير أكثر من حاكم عمى العمبلت يؤدي إلى نتائج سياسية خطيرة، 

. ()في المدينةالعمبلت  ىذا العمل إلى مسؤولي نسبوي

 برفقة ابنيا القطع النقدية الذىبيةوبعد وفاة سموقس الرابع ظيرت صورة الوديكي عمى    
 وجود والدتو إلى ىستدعامما  التاسعة من عمرهي فاليزال صغيرًا  الذي كان أنطيوخس

صورة الممك الطفل لوحده قد التعطي الثقة لدى الناس الذين إن  ف،جانبو في الحكم
يشككون بمقدراتو، وبالتالي وِععت صورة األم من أجل تعزير اإلستقرار في المممكة، 

ولكنيا خمقت مشكمًة أخرى، فخبلل حكم المموك السموقيين األوائل لم تظير صورة الممكة 
مع الممك عمى العمبلت، و لم تدم تمك الحالة طويبًل بمجيء أنطيوخس الرابع وتخمصو 

. ()سنةمن الصبي وتسممو الحكم في غعون 

وظيرت صورة الوديكي عمى العمبلت البرونزية منفردة خبلل السنوات األولى من حكم 
، وكان ظيور الوديكي األخير ()أنطاكية وسموقية وعكاالعاصمة أنطيوخس الرابع في 

وتشير تمك الصورة بحسب ، عمى العمبلت مع ابنيا دمتريوس األول عمى وجٍو واحد
 (7  رقمالصورة) ()توالتقاليد كما لو كانت زوج

 

 

 

  

Figure ( 7) Jugate coin of Demetrius I and Laodike. Houghton (1983) 991 

                                                           
1
- Le Rider G. Antioche de Syrie sous les Séleucides. vol. 1. (Paris, 1999).187 

َ ػٔٚ أٗط٤ٞفٌ اُواثغ َٓإ٤ُٝخ : ٣وك ػ٘ل  ك٣ٞكٝهًٝ-   ِّٔ ثؼل ٓٞد أٗط٤ٞفٌ اُظج٢، ٖٓ اُظؼت ػ٤ِ٘ب إٔ ٗؾ

ٓٞرٚ ثبٌُبَٓ، ٝاألهعؼ إٔ  ٝك٢ٌ٣ ًبٗذ روؿت ثبُيٝاط ٖٓ أٗط٤ٞفٌ اُواثغ ثؼل ٓٞد اثٜ٘ب، ٝػ٠ِ أ٣خ ؽبٍ ٣ٌٔ٘٘ب 

 .Diod, 30, 7. 2. اُوٍٞ ثأٜٗب ريٝعذ ٖٓ أٗط٤ٞفٌ ُزؾ٢ٔ ٗلَٜب
3- Spaer A. Sylloge Nummorum Graecorum,: The Arnold Spaer Collection of Seleucid 
Coins, (London, 1998), pp. 963-973. 
4- Forer L. Portraits of Royal Ladies on Greek Coins ,  in G.H Macurdy and L Forrer Two 
Studies on Women in Antiquity , (Chicago , 1983), p. 57 ,  Houghton , A. Coins of the 
Seleucid Empire from the Collection of Arthur , (New York, 1983), p. 9. 
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التي األول  متريوسدعمى ىوية زوجة  نفى الباحثون ىذا اإلحتمال، واتفقوا جميعيم ولكن
 ()ىا محظيةعمى الرغم من أن (Apama)أباما سميت 

  الرابعالحياة اإلقتصادية في عيد أنطيوخس

الزراعة : أووً 

تقدمت بوجٍو عام تقدمًا كبيرًا في الزراعة أىم مصادر الثروة في العالم القديم، ود تع  
ذلك أنو نتيجة لفتوحات اإلسكندر وما أعقب ذلك من قيام عدة دول لمينستي، يالوالعصر 

عمى أنقاض امبراطورية اإلسكندر ومن استقرار أعداد كبيرة من اإلغريق في ىذه الدول،       
ازداد الناس عممًا بأنواع جديدة من النبات والعشب واألساليب الزراعية، وتتجاوب أصداء 

 .()واعع أساس عمم النبات (Theophsrastos)ىذه المعارف في مؤلفات ثيوفراستوس 

لما كان اإلتجاه العام في العالم اليممينستي ىو العناية الشديدة بالزراعة بدليل ما تشيد بو و
المصادر القديمة، فإنو ال جدال في اىتمام السموقيين بالزراعة، سيما أنيم كانوا في حاجة 
ن الزراعة  نشاء المدن والمستعمرات الجديدة، وا  ممحة إلى األموال البلزمة لبناء قواتيم وا 

كانت أىم مواردىم، وينيض دليبًل عمى ذلك ما أحدثوه من إنقبلب جذري في شكل الممكية 
الزراعية في كافة أنحاء الدولة، ذلك أنيم في حق الفتح والغمبة، لم يستولوا عمى أرض 
الممك األكبر فحسب، بل استولوا أيعًا وعموا إلييا ممكيات زراعية واسعة كانت تابعة 

ما لوحدات كينوتية غنية مثل دولة حمص  التي  (Emesa)إما لممدن التي قاومتيم، وا 
  .()كانت تمتمك ثروة زراعية كبيرة فعبًل عن المناجم والغابات

وبسبب عدم توافر معمومات وافية عن واقع الزراعة في عصر أنطيوخس الرابع بالتحديد 
وعدم توقعنا لظيور جديد في عصر ممك حكم فترة غير طويمة نسبيًا ولعرورة تكامل 

                                                           
1
- Rebecaa Dodd, op, cit, p.206. 

ك٤َِٞف هٝاه٢ ُٝل ك٢ ٓل٣٘خ ئ٣و٣ًَٞ ك٢ عي٣وح َُجًٞ، أًجو عيه اَُبؽَ  (288- 372)رًٞ ًص٤ٞكوا-  

األ٢ٗٞ٣، رزِٔن ػ٠ِ ٣ل أكالؽٕٞ صْ ػ٠ِ ٣ل أهٍطٞ، ًٝبٗذ روثطٚ ػالهبد ه٣ٞخ ثٌَ ٖٓ ًبٍبٗلهًٝ ٝثط٤ًِٔٞ،ًٔب 

ك٢ رَغ ًزت، - (ثؾش ك٢ أٗٞاع اُ٘جبد)ؽٌْ ر٤ِٔنٙ ثط٤ًِٔٞ اُلب٤ُو١ أص٤٘ب، ُٝؼَ أشٜو ٓإُلبرٚ أُؾلٞظخ  ٓغِل 

 199.ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ، ص: اٗظو.(أطٍٞ اُ٘جبد)ًٝزبة 

. 
3
- Tarn, Hell Civ, p.134. 
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البحث سنستعرض األساليب الزراعية والمحاصيل في العصر السموقي بشكٍل عام، وكذلك 
 ً.األمر بالنسبة لمصناعة والتجارة الحقا

أساليب الزراعة   -1

 المموك السموقيون بزراعة مناطق جديدة باستخدام نظام اإلقطاعات العسكرية في     قام
وباعتبار قصور ، ()عاصمة باكتريا (Aikhanom)العديد من المناطق كما في إيخانوم 

معرفتنا بأدوات الزراعة في العصر السموقي فإنو من المتوقع أن تكون الفبلحة قد استمرت 
 استخدم المزارعونباستخدام األدوات واألساليب التي سادت في العصور السابقة، حيث 

ىدف ب يتألف من قطٍع خشبيٍة غير ميذبة، تعم بععيا إلى بعض بواسطة أربطة اً محراث
واستعمموا في الجر قوة اإلنسان أو الحيوانات كالثور والحمار،  ،()حرث األرض دون قمبيا
يداس المحصول بأرجل الثيران والخيول والبغال، وتمرر عمى السنابل وفي مرحمة الحصاد 

لطحن ، وقشورهلوحة خشبية ثبت عمييا من األسفل كتبًل حجرية لتخميص الحب من 
أو  طواحين بدائية عبارة عن عجمة ثقيمة من الحجر تدور حول مدار، الحبوب استخدمت

. ()أحجار صغيرة مكونة من حجرين ينطبق أحدىما عمى اآلخرباستخدام 

كان الفبلحون في سورية يتّبعون الدورة الزراعية القائمة عمى ترك األرض بدون زراعة و
 وفقًا لنظام الدورة الزراعية المتبعة في سنواتبداًل من مرة كل ثبلث سنتين مرًة واحدة كل 
اىتم المموك السموقيون بالري والسدود، فقاموا بإنشاء نظام لمسدود ، و()مصر البطممية

أنطاكية والتي عرفت باسم مدينة أنطاكية،  المدن الرئيسية مثل  الري حولمشاريعو
 تتصل سمسمة مستمرة من الدالءعتماد تم او،  نتيجًة لذلك(Antioch Irrigua)المروية 

. () يومياً ( متر مربع2000)، ويمكن لتمك العجمة ري نصف آكر200بعجمة سنة 

 

                                                           
1- 

Sherwin White Susan and Kuhrt Amelie, From Samakhand to Sardis , anew aooroach to 

the Seleucide Empire, Duckworth, (London, 1993), p.70. 

 .261ٓل٤ل اُؼبثل، ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ، ص-  

 .243-242، ص ص (اُوبٛوح، ك د)ًٞٗز٤٘ٞ، اُؾؼبهح اُل٤٘٤و٤خ، د ٓؾٔل ػجل اُٜبك١ شؼ٤وح، -  

 .262ٓل٤ل اُؼبثل، أُوعغ اَُبثن، ص-  

 .ٓزو ٓوثغ4000 ٣بهكح ٓوثؼخ  أٝ 4840ٓو٤بً َُِٔبؽخ ٣َب١ٝ ٗؾٞ : ا٥ًو-  

Davission William and Harper James, European Economic History, Vol 1, The Ancient 

world,( New Yourk, 1972),p.153. 
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 المحاصيل الزراعية -2

اىتم السموقيون باستيراد    إعافة إلى ما اشتيرت سورية بزراعتو في العصور القديمة، 
 استنباتيا في سورية وميسبوتاميا وغيرىا من حاولواعينات جديدة من المزروعات و

مزروعات جمبت من  بميني محاوالت قام بيا السموقيون ألقممة يذكرو ،()الواليات الشرقية
 إعافة ،()والبخور (Nardomسنبل الطيب )والناردين amomom) )حب اليال اليند ك

  .( ) وغيرىا من المناطق بحسب استرابون غرس الكروم إلى إقميم سوسياناإلى إدخال

 لتمبية بالنسبة لمحبوب وأىميا القمح والشعير فقد ازداد إنتاجيا في الدولة السموقية،و
احتياجات السوق المحمية نتيجة زيادة عدد السكان بفعل اليجرة إلى مناطق اإلقطاعات 

شيئًا عن إنتاج القمح في بابل  استرابون العسكرية، أو المدن الجديدة والمجددة، ويذكر
 وحاول البطالمة استنبات القمح ،()وميديا وفارس وسورية وبخاصة في إقميم حوران

ذا كانت مصادرنا ال تنبئنا عن أىمية األرز الغذائية ومدى  السوري في مصر لجودتو، وا 
انتشار زراعتو، فإنو ومما ال شك فيو أن األرز كان معروفًا في ذلك العصر فقد اشتيرت 

 .( )بابل وسوسيانا وباكتريا بزراعتو منذ عيد اإلسكندر

   وال شك أن زراعة الزيتون كانت من أعرق وأىم الزراعات في األقاليم الغربية لممممكة 
السموقية، وىي التي تعمنت آسيا الصغرى وسورية بمفيوميا الواسع، واعتبر زيت 

الزيتون الذي كان يستخرج من تمك المناطق من أجود أصناف الزيت قاطيًة، وال أدل عمى 
ذلك من أن الرسوم الجمركية الباىظة التي فرعيا البطالمة عمى دخول ىذا الزيت لم 

، وال شك أيعًا أن المممكة السموقية التي ماثمت قارة بحجميا وتنوع ()تحل دون استيراده
مقومات أراعييا ومناخيا، وبالتالي تعمنت ثروة من األشجار الزراعية يصعب عمينا 

حصرىا، ولعل أىميا كانت أشجار الفستق والرمان، وعمى الرغم من صمت مصادرنا عن 
ذكر أىمية أشجار النخيل وغرسيا في المممكة السموقية عمى الرغم من الحاجة الماسة 

                                                           
1
- Rostovtzeff, M, social and Economic ,op, cit, p.1164.  

2
- Pliny, XVI, 135. 

3
- Strabo, XV, 3, 11. 

4
- Strabo, XVI, 1, 14. 

5-
 Tscherikover V, Palastine Under the Ptolemaies A contribution to the Study of The 

Zenon Papyri, M. J. P. E, , Edited by Reich, Nathanial Julius, Volume V,( Philadelphia, U. 

S. A, 1937), pp.20-21. 

 .204.ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ، ص-  
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بخاصة منطقة شرق  )لثمرىا في ذلك الوقت، خاصة وأن مناخ بعض أراعي المممكة 
كان يساعد عمى غرس النخيل، إعافة إلى احتمال تصدير ىذا النوع من الثمار  (الفرات

إلى بعض مناطق المممكة التي كانت تفتقر مثل ىذا النوع من الثمر إلى بعض مناطق 
 .()المممكة

األخعر غروس  السموقية بإنتاج التين بأصنافو المتعددة البري والممممكةواشتيرت ال   
ولعل ، ()، وفي الزخارف النبطية()واألحمر، وورد ذكر التين المجفف في برديات زينون

صمت مصادرنا عن ذكر أشجار التفاح والكمثرى والجوز وانتشارىا في أرجاء المممكة  
السموقية ال يدل حتمًا عمى افتقارىا لتمك األنواع ، ذلك أن بعض الوثائق البردية تشير إلى   

نو ليصعب أن ()غرس مثل ىذه األشجار في مصر البطممية في منف وفيبلدلفيا ، وا 
نتصور نمو ىذه األشجار في مصر دون منطقتي سورية وآسيا الصغرى سيما أن نجاح 

زراعة مثل ىذه األشجار، بل نموىا يتطمب مناخًا خاصًا يتوافر في سورية وآسيا الصغرى 
 . أكثر منو في مصر

ذا لم يكن بمقدورنا بيان أنواع األشجار الثمينة التي كانت تستخدم أخشابيا في بناء  وا 
السفن وصنع األثاث، بصورة عامة في المممكة السموقية التي احتوت عمى قسم كبير من 
ثروة األخشاب الثمينة في العالم الييممينستي، وذلك لوجود غابات ىائمة بالمناطق الجبمية 

. ()في كل من آسيا الصغرى وشمال سورية ومنطقة مابين النيرين وفينيقية

ومن أىم األزىار  سفوح الجبال، الكتان في سيول فينيقية وعمى أطرافالسموقيون وزرع 
الزنبق والورد والناردين، وذكر بميني وأزىار السوسن والنرجس مممكة التي كانت تنتجيا ال

تستخدم في التي و نباتات عطرية أخرى كأشجار الراتنج العطرية، التي تنمو في فينيقية
صناعة العطور واألدوية والمراىم، وأشجار الكرمة البيعاء وىي نباتات برية تقطف 

 يحفظ في ثمعندما تزىر ويفوح عطرىا، ثم يجفف في الظل عمى قطعة قماش، وينشر 
 كما تشير بعض ،()براميل، وأشجار السرو التي تستخدم في إنتاج المراىم وجوز الطيب

                                                           

 .205.ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ، ص-  
2- 

P. Cairo- Zenon: 59012, 59013, 59014. 
3-

 Glueck, N, The Other Side Of The Jordan,( New Haven, 1940), p.182. 

 .14.، ص3اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢، ربه٣ـ ٓظو ك٢ ػظو اُجطبُٔخ، ط -  

 .36- 35ًٞٗز٤٘ٞ، أُوعغ اَُب٣ن، ص ص، -  
6-

 - Pliny, XII, 56, 61, 62, 63. 
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وقصب  ،()األسل العطري في جورديني في وادي دجمة األعمىالمصادر إلى زراعة 
 شجرة البمسم في وادي األردن  نمت، كما(طبرية  )الطيب في مياه بحيرة جينيساريتيس

. ()األعمى وفي سيل أريحا

الصناعة : ثانياً 

عوامل تطور الصناعة السموقية  -3

:  أىميا أسيمت في تطور الصناعة السموقيةيالعوامل التىناك العديد من 

المقدونيين واإلغريق في المدن ذوي الخبرات الصناعية من استقرار عدد كبير من  - أ
 السكان وتمبية السموقية مما تطمب نمطًا مختمفًا من المنتجات إلرعاء أذواق

 .احتياجاتيم في التصنيع واإلستيبلك

 أسيم تطور الزراعة وتعدد محاصيميا في توفير المواد األولية لمكثير من -   ب
 .مد عمى المنتجات الزراعيةتالصناعات التي تع

ينة ل ظيور الحرفيين والصناع الميرة من عمن المستوطنين الجدد، مما أحدث ىل-  ج
 .()معينة لمبعائع المصنعة

الحروب شبو المتصمة التي خاعيا المموك السموقيون إلى تطور كبير في أدت -   د
استتبع نشاطًا ىو نشاط  و،الصناعات الحربية، كصناعة السفن واألسمحة ولوازم الحرب

مماثبًل في صناعة التعدين، وأسيم في ذلك توفر معظم المواد األولية لتمك الصناعات 
. ()عمن أراعي الدولة السموقية

 

                                                           

 ,Strabo, XVI,2, 16  .ٗجبد رَزقلّ أٝهاهٚ اإلٍطٞا٤ٗخ اُط٣ِٞخ ك٢ ط٘غ أُوبػل ٝاٌُوا٢ٍ: (أَُبه)األٍَ -  

 c=757., 

شغوح اُجَِْ شغ٤وح ػطو٣خ ٣زْ ػَٔ ؽياد ثٜب ٣َٝزقوط ٜٓ٘ب ٍبئَ ٓضَ اُِجٖ اُِيط ك٢ هلٝه، صْ ٣ٞػغ ك٢ ٝػبء -  

 .آفو ٤ُزقضو ٣ٝظ٘غ ٓ٘ٚ ٓوْٛ ٣ؼبُظ اُظلاع  ثطو٣وخ ٓنِٛخ، ٝثبُزب٢ُ كٜٞ ؿب٢ُ اُضٖٔ

Toutain, Jules, The Economic Life Of The Ancient World, Translated From French by 

Dobie, M. R,( London, 1930), p.105. 
3
- Rostovtzeff, M,C. A. H. vol, VII, p.167. 

 .268ٓل٤ل اُؼبثل ، ٍٞه٣خ  ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ ، ص -  
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 الصناعات الرئيسية  -4
 التعدين وصناعة السفن - ب

إن الحروب المتصمة التي خاعيا المموك السموقيين أدت إلى تطور ممحوظ ونشاط 
كبير في الصناعات التي كانت تستمزم فنون القتال كالسفن واألسمحة ولوازم الحرب، 
وال شك أن نشاط مثل ىذه الصناعات قد اسستتبع بالتالي نشاطًا ممحوظًا في صناعة 

، وتشير معظم المصادر والدراسات إلى تعدد مواقع استخراج فمزات المعادن ()التعدين
، ()في العقبةوادي عصيون جابر جم  منافي المممكة السموقية ويأتي في مقدمتيا

 كسروان قرب بيروت اجم فمسطين، ومن في إيدومياإعافة إلى مناجم الحديد في 
لى جانب ذلك فقد تم استغبلل ()شمال غربي حورانكذلك مناجم متفرقة و ، وا 

، وىي مادة استخدمتيا (البحر الميت) المستخرج من بحيرة بيربونيس (اإلسفمت)القار
 .() وصيدا وصوروجبيل طرابمس كل منفي صناعة السفن 

  الصناعات النسيجية-     ب

   أما عن صناعة النسيج في المممكة السموقية ونظرًا لقمة المعمومات المباشرة فإنو يمكن 
العصر الفارسي، استخبلص ذلك من عدة أمور، فأواًل كانت ىذه الصناعة نشطة في 

المقدونيين واإلغريق،  وثانيًا استقر في مختمف أنحاء المممكة السموقية أعداد كبيرة من
 وسعيم اإلستغناء عنيا وسيما أن وكانوا يألفون استخدام األلبسة الصوفية، بل لم يكن في

الطقس في آسيا الصغرى وسورية كان يحتم عمى أىميا منذ القدم صناعة وارتداء 
األصواف لفترة طويمة من السنة، ىذا إلى أن الطقس في أكثر األقاليم الشرقية طقس قاري 
شديد البرودة شتاء، وشديد الحرارة صيفًا، مما كان يستمزم استخدام المبلبس الصوفية تارة 
والكتانية تارة أخرى، وفي عوء ىذا كمو من المرجح أن تمك الصناعة كانت مزدىرة عمن 

أقاليم المممكة السموقية، وقيام مراكز جديدة إلى جانب مراكزىا القديمة التي ظمت تتابع 
                                                           

 .209.ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ، ص-  

، كاه 323ػجل اُؾ٤ٔل ىا٣ل، اُشوم اُقبُل، ٓولٓخ ك٢ ربه٣ـ ٝؽؼبهح اُشوم األك٠ٗ ٓ٘ن اهلّ اُؼظٞه ؽز٠ ػبّ -  

 .234- 233.، ص ص(1966اُوبٛوح، )اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ، 

، (1958ث٤وٝد، )، 1ك٤ِ٤ت ؽز٢، ربه٣ـ ٍٞه٣خ ُٝج٘بٕ ٝكَِط٤ٖ، د عٞهط ؽلاك ٝػجل اٌُو٣ْ هاكن، ط-  

 . 34ًٞٗز٤٘ٞ ، أُوعغ اَُب٣ن، ص. 305.ص

٣ظق ُ٘ب اٍزواثٕٞ ؽو٣وخ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓبكح اُوبه اٌُبٓ٘خ رؾذ ٍطؼ األهع، ٝثَجت اهرلبع كهعخ اُؾواهح -  

رزؾٍٞ ئ٠ُ اُؾبُخ اَُبئِخ ٝر٘لغو، صْ ر٘زشو كٞم ٍطؼ أُبء، صْ رزغٔل ثلؼَ ثوٝكح أُبء، ك٤وّٞ اُ٘بً ثزوط٤ؼٜب ئ٠ُ هطغ 

 .Strabo, XVI, 2, 24 .ٝٝػؼٜب ك٢ ؽٞاكبد ٝٗوِٜب ئ٠ُ اُجو
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نشاطيا، بل ال يستبعد أن تكون ىذه الصناعة أيعا قد ازدىرت لسد حاجة النزالء 
 .()األجانب إلى المنسوجات الكتانية في الصيف، وربما أيعًا لسد حاجة العالم اإلغريقي

إن صناعة صبغ األقمشة كانت من أعظم التقاليد التي حرصت عمييا فينيقية، باإلعافة و
المطرزة والمتعددة األلوان و األرواب المزركشة إلى شيرتيا التقميدية بالحرير وصناعة

، ويصف بميني ()والمصبوغة بالصبغ األرجواني، والتي ورد ذكرىا في شعر ىوميروس
. ()(Murex)طريقة استخراجو من صدف الموركس 

 في وادي األردن كمراكز لصناعة بيسان وبيروت وصور وجبيلكما اشتيرت الوديكيا و
، وتم ابتكار النول العمودي بداًل من النول األفقي الذي معى عمى استخدامو ()الكتان

 ظيرت طرق متطورة في عمميات الصباغة والتبييض والتمبيد، وكانكما آالف السنين، 
. ()عمى كتمان األسرار الصناعية شديداً  التحفظ والحرص

الخزفية  و  الصناعات الزجاجية-  ج

   خبلل العصر اليممينستي استمرت المدن الواقعة عمى الساحل السوري في إنتاج 
أصناف ممتازة من المصنوعات الزجاجية مثل الكؤوس واألطباق والحمي الزجاجية، 

واستطاعت المدن السموقية الجديدة أن تخطف من ىذه المدن بعض بريق شيرتيا في ىذا 
المجال، فآلت الصدارة في صناعة الزجاج، وخاصة المطعم منو بالذىب، من صيدا 

حافظت سورية عمى ، كما ()وصور إلى بعض ىذه المنشآت الجديدة وأخصيا أنطاكية
وكان الخزف الشائع في  شيرتيا في صناعة الخزف، حيث قّمد السوريون الخزف اليوناني

 .()البداية ىو الخزف األسود ذو البريق المعدني، ثم حَل مكانو الخزف األحمر

 

 

                                                           

 .212.ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ، ص-  

 .115.، ص1981أثٞ أُؾبٍٖ ػظلٞه، أُلٕ اُل٤٘٤و٤خ، كاه اُٜ٘ؼخ، ث٤وٝد، -  
3-

 Pliny, N. H. IX, 62. 
4-

 Toutain, Jules, op, cit, p.125. 

 .255. ص،1999ػجل هللا اُؾِٞ، طواع أُٔبُي ك٢ اُزبه٣ـ اَُٞه١ اُول٣ْ، ث٤َبٕ ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، ث٤وٝد، - 

 .211.ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ، ص-  

  .304.ك٤ِ٤ت ؽز٢، أُوعغ اَُبثن، ص- 
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 صناعة األواني الذىبية والفضية -   د

 صناعة األواني الذىبية والفعيةب ة وبخاصة سورية السموقيت معظم مراكز الدولةاشتير
 ،وكان لتمك الصناعة مراكز عديدة في بابل وأشور وفينيقية وأرمينيا وفارسالمنقوشة، 

، ()تمك األطباق المحمية الصنع في احتفال دفنةعرض أنطيوخس الرابع عددًا وافرًا من و
ينسل خارجًا من القصر الصناعة، وكان  تمككان أنطيوخس عاشقًا لبحسب بولبيوس و

قرب ورش صائغي الفعة والذىب، العاصمة بال في أحياء ويتجولبدون عمم حاشيتو، 
. ()ةي والفضيةالذىباألواني  النقوش البارزة عمى يبدي رأيو في فن حفرو

 صناعة الرق-   ه

  يبدو أن أوراق الكتابة التي كانت تصنع في المممكة السموقية من نبات البردي وغيره 
ما لقمتو، وكنتيجة  كانت ال تستطيع الوفاء بحاجة السوق المحمية إما لردائة الصنف وا 

حتمية لئلقبال المتزايد عمى شراء الورق المصري الممتاز، وإلرتفاع ثمنو، اعطر المموك 
 في Parchements))السموقيون وكذلك األتاليون فيما بعد إلى تشجيع صناعة الرقوق 

حيث يتم إعداد جمود الحيوانات لمكتابة، وذلك لتقميل استيراد ورق  ()بعض حواعرىم
، وألن الرق غالي الثمن إلى حٍد كبير فمم يستخدم بشكٍل كبيٍر ()البردي من مصر

 .()كالبردي، وتم إدخاره لمكتب القيمة

 صناعة النبيذ-  و

   تبع انتشار غرس الكروم في أرجاء المممكة السموقية قيام مراكز جديدة لصنع النبيذ 
، بيد أن أجود أنواع النبيذ في المممكة قاطبًة كان من كانت أىميا في سورية وبابل وفارس

مطموبًا أكثر من غيره لئلستيبلك في وكان ، البلذقية عمى الساحل السوريإنتاج مدينة 
، ويبدو أن اإلسكندرية التي كانت تستورده من سورية ميما بمغت المكوس المقررة عميو

نوعية العنب وطريقة استخراج النبيذ منو كانتا سبب إقبال أىم عواصم العالم المتحعر 

                                                           
1
- Athenaeus, The Deipnosophists,V, 195. 

2
- Polyb, XXVI, 1, 3. 

 .211.ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ، ص-  
4
- Rostovtzeff, M, social and Economic, op, cit, pp. 540-541. 

5
- Toutain, Jules, op, cit, p.130. 
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من النبيذ البابمي يسميو   نوعاً ()، وذكر خايراس األثيني()آنذاك عمى نبيذ البلذقية
أريحا ووادي في وانتشرت صناعة النبيذ المستخمص من التمر ، ()(Νεκηαρ)نيكتار

إن الخاصية المميزة لمعصير السكري الذي يستخدمونو في : "األردن ويصفو بميني بقولو
 .()"صناعة نبيذ التمر لو طعم العسل

  صناعة زيت الزيتون-  ز

 محصول وفير من  أشجار الزيتون في المممكة السموقية    ترتب عمى انتشار غرس
وكان طبيعيًا أن يتمخض عن ذلك قيام صناعة نشيطة ، الزيتون الذي اشتير بجودة صنفو

في إنتاج زيت من صنف جيد صادف رواجًا ممحوظًا في أكبر أسواق العالم اليممينستي 
الزيت السوري لسيطرة الحكومة كما الحال في مصر، خعع ، و()وأقصد اإلسكندرية

وكيل أعمال  ) إلى زينون(كروتوس) شخص يدعى ستدل عمى ذلك من خطاب أرسمويو
في تسديد   (أليكسيس)بشأن إىمال شخص يدعى  (وزير المالية البطممي أبولونيوس

 .()كان عبارة عن جاريةالذي و حنة من الزيتلشالعمان المتفق عميو 

الصناعات الفخارية - ح

الفخارية البلزمة األواني أدى إزدىار صناعتي الزيت والنبيذ إلى إزدىار صناعة    
 الدولة  مراكزبالمون األسود في المطمي ظاىرة تقميد الفخار األتيكيوشاعت لتعبئتو، 
، ولكن ()(Megarian Bawls)سميت نماذجو األولى بالكؤوس الميجارية والسموقية، 

. () ولكن بنوعية أردأمحل الفخار المستوردنفسو  النوعسرعان ما حل فخار محمي من 

 

                                                           

 .268. ، صٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖٓل٤ل اُؼبثل، -  

ٛٞ أؽل أُإُل٤ٖ ٖٓ اُؼظو ا٤ِِ٤َُٜ٘ز٢ ٗشو اثؾبصبًا فبطخ ػٖ ىهاػخ اٌُوّٝ ٝؽوهٜب ك٢ اُغياء : فب٣واً األص٢٘٤-  

                     Rostovtzeff, M, social and Economic, pp. 1188- 9 :اٗظو. أُقزِلخ ٖٓ اُؼبُْ ا٤ِ٤َُٜ٘ز٢
                   

3
- Athenaeus, The Deipnosophists, I, 32. 

4-
 Pliny, XIII, 9.  

 .211.ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ، ص-  
6
-  P. Cairo- Zenon: 59077. 59093. 

 .269- 268. ، ص صٍٞه٣خ  ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖٓل٤ل اُؼبثل،  -7

 
8-

 Rostovtzeff, M, social and Economic, pp.539-540. 
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 صناعة العطور واألدوية  - ط

 فقد تطورت ،  ونظرًا لتوافر أعداد كبيرة من النباتات العطرية في أراعي الدولة السموقية
صناعة العطور واألدوية بدرجة كبيرة، وأصبحت لجودتيا مطموبة في أرجاء البحر 

 أدوية الصداع وأمراض العيون استخراجو البمسم  استرابون عممية تقطيرويصف المتوسط،
اعتمدت صناعة العطور في سورية عمى المر والبخور وبعض النباتات ، كما ()منو

خاصًة في كبيرًا، ، وكان اإلقبال عمى العطور الشرقية والمراىم العطرية ()العطرية األخرى
 59 قرار سنة ار صدإل( Caesar)وقيصر (Crassus ) كراسوسمما دفعفي روما، 

، ويبدو أن ىذا القرار لم يعمل بو لفترة (العطور الشرقية)يمنعان فيو بيع العطور األجنبية 
 (بميني)يذكر ن العطور الشرقية كانت من الحاجات العرورية عند الرومان، و ألطويمة

أجساميم حتى أخمص أقداميم، وكذلك جدران يعطرون كانوا في روما أن الناس 
 تكمفة الرطل تحماماتيم وأعمدة قصورىم، عمى الرغم من أنيا كانت مكمفة لمغاية إذ بمغ

  .()، وىو مبمغ كبير في ذلك العصر رومانيينارالواحد أربعمائة د

التجارة : ثالثاً 

   أدى التحول اليام من اإلقتصاد العيني إلى اإلقتصاد النقدي في ببلد اليونان وحوض 
المتوسط والذي وصل ذروتو في العصر الييممينستي مما أسيم في انتعاش التجارة في 

، وزاد ىذا اإلنتعاش تمك الثروات التي أدت إلييا فتوحات اإلسكندر لمشرق ()ذلك العصر 
، وقد ()لمشرق واإلستيبلء عمى كنوز الفرس، بما في ذلك أكداس نقودىم الذىبية والفعية

عمل السموقيون عمى تنشيط ىذا التحول ولعبت المدن السموقية في غرب سورية ووالية 
 .()بابل دورًا كبيرًا في تطويره

                                                           
1
- Strabo,XVI, 2, 41.  Walser, J. G, Astudy of Selected Economic Factors and Their 

Contribotion to the Understanding of The History Of Palastine During The Hellenistic 

Period, PH. D, (Duke, Universtym 1976). P. 165. 
2
- Van Beek, Frank incense and Myrr, BA, 23, (1960), pp. 83-85. 

3
- Pliny,XIII, 4, 5, Walser J. G, A study Of Selected Economic Factors and Their 

Contribution to The understanding Of The History of Palastine During The Hellenistic 

Period , PH, D, (Duke Universty, 1976), p.94. 

  .215ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ، أُوعغ اَُبثن، ص- 
5
-Arr. Anab, II, 11, 9.  III, 18, 10, 11.  Diod, XVIII, 36. 

6
- Tarn, Hell civ, op, cit, p.141. 



123 
 

 مناطق النفوذ التجاري لمدولة السموقية  -1

عمى تجارتيا الخارجية كما البطممية في  السموقية مممكةالاإلقتصاد في  إدارة    استندت
وفيما يخص البعائع المصدرة والمستوردة،  ":قاعدة تنسب إلى أرسطو حيث يقول فييا

تمك البعائع التي يتسمميا الممك من والتو بوصفيا الكمية المشترط عمييم تسميميا، 
". سيكون مربحًا لو بيعيا

مع البمدان األجنبية األخرى، احتكار المموك لمتجارة  اإلقتصادية لمممك، المقولةتوعح تمك 
الواردات التي و لتصديرىا الحقًا،مقدار السمع التي يتسمميا من والتو الممك حيث يقرر 

، وبذلك اعتمد الممك عمى المناطق الواقعة تحت نفوذه لمحصول عمى ()تحتاجيا مممكتو
 والحصولغابات سورية ولبنان، ار ، واستثم()الخيول من ببلد فارسكبعض احتياجاتو، 

باقي إحتياجاتيم من  واستكمموا ،()المممكةعمى المعادن من المناجم المتناثرة عبر 
 .األسواق الخارجية

 التجارة مع اليند والشرق األقصى  -2

   إزاء حاجة كل مراكز العالم المتحعر إلى منتجات الشرق األقصى بصفة عامة واليند 
كانت االيند محط ، و()بصفة خاصة، اكتسبت التجارة الشرقية منذ أمٍد بعيد أىمية كبيرة

ثروتيا من العاج والذىب واألحجار الكريمة والبخور والتوابل، وكونيا بسبب أنظار المموك 
 .( ) العصر اليممينستيسمحةأمن أىم مصدرًا ىامًا لفيمة الحرب التي أصبحت 

الممك  بداية العبلقات بين اليند وغربي آسيا إلى بداية العصر الفارسي، عندما قام عودوت
بعم دلتا نير السند إلى مممكتو، وأرسل المبلح اليوناني  (485- 521)  داراالفارسي 

سكيبلكس من أىل كارياندا في إقميم كاريا ليتأكد من صبلحية الطريق البحري القصير 
. () ومصب نير السندعربيبين الخميج ال

                                                           
1
-  Rostovtzeff, M, social and Economic,p.433. 

2-
 Rostovtzeff, M, Foreign Commerce Of Ptolemaic Egypt, Jurnal Of Economic History, 

IV, 1932, p.730. 

 .305- 303.ك٤ِ٤ت ؽز٢،أُوعغ اَُبثن، ص ص-  

 215ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ، ص-  
5
- Sherwin- white ( Susan) and Kuhrt ( Amelie), op, cit,pp. 91-92. 

ك١  ٢ٍ أ٤ُٝو١، ػِّٞ ا٤ُٞٗبٕ ٍٝجَ اٗزوبُٜب ئ٠ُ اُؼوة، د ٤ٛٝت ًبَٓ، ّ ى٢ً ػ٢ِ، ٓغٔٞػخ األُق ًزبة ههْ -  

 .149.، ص(1962اُوبٛوح، )، ٌٓزجخ اُٜ٘ؼخ أُظو٣خ، 359
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 غدا ، وبعد وفاتو () ترك حاميات إغريقية ىناك327ليند سنة ا وبعد غزو اإلسكندر 
القسم اآلسيوي من نصيب سموقس األول الذي قام بغزو المقاطعات الشرقية لتدعيم 

كما أقام عبلقات دبموماسية مع مممكة تشاندرا جوبتا، وأنفذ إلى ببلط الممك في سيطرتو، 
، (Megasthenes)عمى نير الغانج سفيره مجاسثنيس  (Pataliputra)باتاليبوترا 

ويرجع الفعل إلى ىذا السفير في حصول اإلغريق عمى معمومات صحيحة عن اليند، 
سفيرًا إلى ببلط أميتروخاتيس  (Daimachos)ثم أرسل سموقس دايماخوس 

(Amitrochates) خميفة تشاندرا جوبتا(). 

 واستمرت العبلقات الدبموماسية بين خمفاء الممك اليندي وخمفاء سموقس، وظمت التجارة  
  إلى حواعر المممكة السموقيةمستمرة برًا وبحرًا يشيد عمييا استيراد البعائع اليندية

الذي  (كوشتا بمغة الفيدا )ونبات القسط  ،() والقرفةالتوابل والمجوىرات وخشب الساجك
. ()ينمو في وادي كشميرويعد أحد التوابل العطرية اليامة 

أثناء حممتو الشرقية ، فعيد أنطيوخس الثالث تم تجديد الروابط السموقية مع اليندوفي  
القوقاز وىبط إلى اليند وجدد تحالفو مع ممك اليند سوفاجاسينوس  عبر م،.ق205- 206

. ()وحصل عمى الفيمة والقمح والمال

ينيض  بعد أنطيوخس الثالث عمى عبلقاتيم التجارية مع اليند، ونوحافظ المموك السموقي
، من عربات 167سنة  دفنة احتفال عمى ذلك ماعرعو الممك أنطيوخس الرابع في دليبلً 

                                                                                                                                                                                

    Benjamin Rowland Jr. The Hellenistic Tradition in Northwestern India, The Art 

Bulletin, Vol. 31, No. 1. (Mar., 1949), pp. 1-10. 
 .211- 210.، ص ص1948عٍٞزبف ُٞثٕٞ، ؽؼبهاد اُٜ٘ل، د ػبكٍ ىػ٤زو، اُوبٛوح،  -

   A. K. Narain, Alexander and India, Greece & Rome, 2nd Ser., Vol. 12, No. 2, Alexander 

the Great. (Oct., 1965), pp. 155-165. 

   

 

 .231ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ، ص-  
3
- Sherwin- white ( Susan) and Kuhrt ( Amelie), op, cit, pp.65- 97.  

4
- Schoff  Wilfred. H, Travel and Traid in the Indian Ocean by a merchant of The First 

Century A.D, Translated by , Schoff  Wilfred. H, Philadelphia, (U S A, 1912). 10, p.26, 

and commentary on 10, p.82. 
5
- Polyb, XI, 39, 11-13. 
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 من أنياب الفيمة وكميات 800 فيل، باإلعافة إلى 42تجرىا الفيمة اليندية ومجموعيا 
. () زيت القرفة وغيرىامن الزيوت العطرية اليندية وبخاصة

  طرق التجارة الشرقية-3

  يخيم الغموض عمى أوعاع الطرق التي كانت التجارة الشرقية تسمكيا إلى الغرب ، 
ومع ذلك فإن بعض مصادرنا عمى قمتيا تساعدنا عمى إلقاء بعض األعواء المناسبة 

 :واستخبلص المعمومات التالية

طريق الشمال والوسط : فمن المرجح أن الطرق الرئيسية لمتجارة الشرقية كانت ثبلثة
حتى مصب نير  (بمخ)والجنوب، بالنسبة لطريق الشمال كان يمر بمدينتي كابول وباكترا 

 (قوش)أو  (كور)ثم يعبر بحر قزوين ويسير محاذيًا لنيري  (جيحون)أوكسوس 
إلى البحر األسود، ويبدو أن طريق الوسط لم يكن طريقًا واحدًا بل عدة طرق،  (فاسيس)و

كان إحداىا مائيًا تشقو السفن من اليند إلى الخميج العربي، ثم تنطمق من ىناك صوب 
بابل، وثانييا وأقميا أىمية كان طريقًا بريًا يخرج من اليند عند قندىار ويمر بمدينتي 

برسبوليس وسوسا قاصدًا بابل، وثالثيا وأكثرىا أىمية كان بريًا أيعًا ويتجو من باتاليبوترا 
كباتانا، ويبدو إن البعائع المتجمعة في بابل كانت تجتاز  إلى بابل مارًا بتاكسيبل وباكترا وا 

أراعي الجزيرة متجية شمااًل إلى نصيبين حيث ترفدىا بعائع التجارة األرمنية وتنتقل 
حيث تتجو صوب دمشق وصور عبر خالكيس وحمص، أما  (الرىا)جميعيا إلى أدسا 

الطريق التجاري الجنوبي فإنو كان طريقا بحريًا فيما بين اليند والموانئ الواقعة في جنوب 
ببلد العرب، وكانت أىميا أدانا وجزيرة سقطرى، وكانت المراكب اليندية تفرغ حمولتيا 
لدى األعراب الذين كانوا يحرصون أشد الحرص عمى ىذه التجارة إلى حد أنيم كانوا 
اليسمحون لممراكب اليندية بدخول معيق باب المندب، وكانت ىذه السمع وسمع ببلد 

العرب تسمك إلى الشمال طريقين، لم يكن إحداىا مستعمبًل بكثرة قبل العصر اليممينستي، 
وىو الطريق البحري قي محاذاة الشاطئ اإلفريقي أو شاطئ ببلد العرب حتى أقصى 

الشمال في البحر األحمر، أما الطريق اآلخر أكثر أىمية من األول وىو الطريق البري 
 (ددان)ويمر بسبأ ومعين ويثرب والعبل أو  (طريق البخور)القديم الذي كان يعرف باسم 

وأيمة أو العقبة والبتراء، وكان يأتي إلييا طريق آخر من جرىا عمى الساحل الغربي لمخميج 
                                                           

1
- Polyb, XXX, 25- 26.  
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العربي إلى دمشق وصور، ومنذ الفترة الفارسية كان األنباط يتحكمون في تجارة طريق 
 . ()الجنوب بفعل ميارتيم التجارية وموقع عاصمتيم البتراء

التجارة مع بالد العرب  -4

 بعثات عدة اإلسكندر األكبر حيث أرسل حممةبدأت معرفة اإلغريق بببلد العرب مع    
عرب جنوب شبو كان ، و() وجزره تمييدًا لغزو ىذه المنطقة العربيخميجإلستكشاف ال

 .()ما تنتجو أرعيم باإلعافة إلى منتجات شبو القارة الينديةبالجزيرة العربية يتاجرون 

وىناك ، ()عندما آلت المنطقة إلى السموقيين تركز اىتماميم تجاريًا في شمال شرقيا و
أنشأوا مجموعة من الموانئ عمى الساحل العربي لمخميج، وعمل السموقيون عمى اإلحتفاظ 

 أمن الخميج، وإلرىاب الجرىائيين بإسطوٍل سموقي في مياه الخميج من أجل الحفاظ عمى
، ()(األنباط)الذين كانت تربطيم عبلقات وطيدة مع البطالمة وببلد العرب الجنوبية 

سنة عندما لم يكفي ىذا اإلجراء وحده إلرىاب الجرىائيين بعث إلييم أنطيوخس الثالث و
، لتحقيق ىدفو بالسيطرة عمى ()برسالة تيديدية وشرع في اإلعداد لحممة عسكرية 205

الجانب األكبر من البعائع العربية واليندية عمى حساب األنباط والبطالمة، وانصاع 
، ()الجرىائيون لمتطمبات الممك 

 (فايبلكا)مسح جزيرة إيكاروس  لنومينوسقائده   أنطيوخس الرابع، أرسل165 سنة في و
كان تؤكد دراسات حديثة عمى أنو  و تمييدًا فيما يبدو لفرض عرائب جديدة،،()من جديد

                                                           

 .231-292.ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ، ص ص-  

اثوا٤ْٛ ػجل اُؼي٣ي : اٗظو. ػٖ ؽٔالد اإلٌٍ٘له اإلٍزٌشبك٤خ ُجالك اُؼوة ٝاُغي٣وح اُؼوث٤خ ٝٗزبئظ رِي اُؾٔالد-  

ٓوًي اُٞصبئن )، (323- 332)ٝاُغي٣وح اُؼوث٤خ  ( Mat Aribi)ع٘ل١، ٤ٍبٍخ اإلٌٍ٘له األًجو رغبٙ ثالك اُؼوة 

 .147-111.،ص ص(2001ٝاُلهاٍبد اإلَٗب٤ٗخ ثغبٓؼخ هطو،
3
- Fraser, P. M, Ptolemaic Alexandria,(oxford, 1972), p.181. 

4
- Tarn, W. W, Ptolemy II And Arabia,J. E. A, Vol. XV, 1929, p.11. 

5
- Rostovtzeff, M, social and Economic, op, cit,pp.1245-6.  

 .53.ؽٔل ٓؾٔل ثٖ طوا١، أُوعغ اَُبثن، ص-  

روغ عوٛبء ك٢ شٔبٍ شوم شجٚ اُغي٣وح اُؼوث٤خ، ػ٠ِ اُغبٗت اُـوث٢ ُِق٤ِظ اُلبه٢ٍ، ًٝبٗذ ئٓبهح ًج٤وح رزؾٌْ -  

ك٢ ػلح ٓ٘بؽن، ك٢ٜ ر٤َطو ػ٠ِ اُطو٣ن اُجؾو١ ػ٠ِ ؽٍٞ اَُبؽَ اُـوث٢ ُِق٤ِظ اُلبه٢ٍ، ٝاُن١ رأر٢ ػجوٙ رغبهح 

اُٜ٘ل، ٝر٤َطو ػ٠ِ ؽوم اُوٞاكَ اُجو٣خ ُجالك اُؼوة ، ًٝبٗذ أؽلٟ رِي اُطوم روثطٜب ثبُجزواءػبطٔخ األ٤ٗبؽ، 

ر٤ٔبء، ًٝبٗذ  ػبطٔزٜب صبط ٤ٓٝ٘بئٜب  (كٝٓخ اُغ٘لٍ )ٝأفوٟ روثطٜب ثجالك اُؼوة اَُؼ٤لح ٖٓ فالٍ كٝٓب٣٘ب 

 اٗظو                                                                            .عج٤َ

: Potts, D. T. The Arabian Gulf In Antiquity, From Alexander The Great To Coming Islam, 

voll II, (Oxford. 1990), pp.85-8. 
8
- Pliny,  VI, XXXII,147, 152. 
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 من ذلك و،() برية متناثرة عمى جانبي الخميجحصون عسكرية ومراكز تموينيةلمسموقيين 
و لمعبد ألبول عسكرية وقمعةوبقايا مستوطنة إغريقية في جزيرة فايبلكا العثور عمى  خبلل

خزنتي نقود تحتوي عمى عدٍد كبيٍر من الذي عثر في بقاياه عمى ، ()رتميسألومذبح 
، وفي الوقت نفسو أنطيوخس الرابعوالنقود المؤرخة في عيد اإلسكندر، وسموقس األول 

وجو أنطيوخس الرابع اىتمامو إلى مدينة خاراكس تمك المدينة التي أنشاىا اإلسكندر عمى 
ميناء لدخول السفن، ويشير بميني أن وكانت بمثابة إسكندرية وأسماىا مصب نير دجمة 

أعيد تأسيسيا عمى يد أنطيوخس فتمك المدينة قد تعرعت لتدمير شديد بسبب الفيعان، 
 .()  باسم أنطاكية خاراكس165- 166 الرابع سنة

أنطيوخس الثالث وسموقس الرابع وأنطيوخس الرابع تمثل المموك  كانت جيود وكما رأينا
لكن فيما م، و.خبلل القرن الثاني قالعربي  الخميج  منطقةفترة النشاط التجاري المكَثف في

من قبل السموقيين نظرًا لتكاليفيا تم التخمي عن تمك السياسة بعد وبسبب التوسع البارثي 
. ()الباىظة

 (رودس وديموس ) التجارة مع بحر إيجة -5

مركزًا تجاريًا جزيرة رودس الواقعة عمى الطرف الجنوبي الشرقي لبحر إيجة  غمتش   
من  في العصر اليممينستي، وذلك بفعل موقعيا اإلستيراتيجي بين مصر وقبرص ىاماً 
 .( ) من جيٍة أخرىوالساحل السوري والمدن اليونانيةجية 

 رحبت  حتى استعادت حريتيا إنماىا ، لكنلفترة قصيرة تبعت رودس الدولة البطممية و
ويبدو إن عبلقتيا بالسموقيين بحكم الجوار بسفن السموقيين والبطالمة عمى حٍد سواء، 

في مناطق  األختام الروديسية ذلك العثور عمى عدد كبير من عمى ل يدكانت ممتازة 
، حتى سموقية عمى دجمة وسوسا عمى نير كثيرة من الدولة السموقية البرية والساحمية

 كما يشير إلى ذلك مسارعة سموقس  ودورايوروبوس وطرسوس،أروكيواليوس، وأنطاكية و

                                                           
1-

 Salles, Jean- Francoin, The Arab- Persian Gulf Under the Seleucides in Hellenism In The 

East Edited By Kuhrtm Amelie and Sherwin- White Susan, (California, 1978),pp.97-98. 
2
-  Strabo,XVI, 3. 2. 

3-
 Potts, D. T. op, cit, pp. 173-5. 

4-
 Salles, Jean- Francoin, op, cit, pp.91-8. 

5
- Polyb, V, 90, 3-4. 
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الذي تعرعت لو سنة  عقب الزلزال الشييرالثاني إلى تقديم مساعدات ىامة إلى الجزيرة 
 .( ) منح الروديسيين إعفاًء من الرسوم الجمركيةومنيا، 226- 227

لكن سياسة أنطيوخس الثالث التوسعية إلستعادة ممتمكاتو من الدولة البطممية في آسيا   
دفعيا ، التي  رودسمنياالمدن اإلغريقية والدول و أعَرت بالعبلقات مع 197وتراقيا سنة 

، تطمب منو  عمى ما يبدو وفد بإيعاز من روما إرسالخوفيا من طموح أنطيوخس إلى
عمى احترام حرية المدن اإلغريقية، ولحرصو الشديد عمى عدم اإلشتباك مع روما اتفقا 

 رودس وذلك وفقًا المناطق التي تشرف عمييا ممتمكاتو بشرط أال يعتدي عمى استرداد
. ()لسياسة روما في شرق البحر المتوسط

رودس، بلم تتأثر عبلقتيا  189إثر ىزيمتيا في مغنيزيا ورغم عزلة المممكة السموقية 
البمدين والتي أعحت  العبلقات السياسية والتجارية بين ستمرار وتعاظممن اىذا ويتعح 

 لتجارة السموقية مع اليونان والغرب اإليطالي،اتوزيع ل اً  مركزلطيةبالتزامن مع إفسوس وم
. () مالسوريين مقرًا لوالتجار العديد من كما اتخذىا 

مع المممكة في فترة حكم  من التجارة الديمية اً  جديداً  عيد فقد افتتحتأما بالنسبة لديموس  
 ديموس ميناًء حرًا من عندما أعمن مجمس شيوخ روما 166- 167أنطيوخس الرابع سنة 

، وأىم ()العرائب، وذلك من أجل معاقبة رودس، وأصبحت ديموس إقطاعًا عسكريًا ألثينا
عمى العبيد ولتوفر أعداُد كبيرة منيم مركز لتوزيع السمع السورية، وبسبب الطمب المتزايد 

في سورية بسبب الفوعى السياسية التي سادت ىناك والحروب األسرية الداخمية في 
المممكة السموقية مع ديموس أعاف تجار  164والخارجية إثر وفاة أنطيوخس الرابع سنة 

. () إلى قائمة تجاراتيم المتعددةتجارة العبيد الشرقيين

 

                                                           
1
- Polyb, V,89, 8-9. 

 .182-181.، ص ص1اثوا٤ْٛ ٗظؾ٢، ٓظو ك٢ ػظو اُجطبُٔخ، ط -

، كٝه٣خ 180- 216ػبطْ أؽٔل ؽ٤َٖ ػضٔبٕ ، هٝٓب ٤ٍٝبٍخ رٞاىٕ اُوٟٞ شوم اُجؾو أُزٍٞؾ فالٍ اُلزوح ٖٓ 

 . ٝٓب ثؼلٛب75، ص (1991)اُزبه٣ـ ٝأَُزوجَ، ٤ًِخ آكاة ا٤ُ٘ٔب، هَْ اُزبه٣ـ،أُغِل األٍٝ، اُؼلك األٍٝ،
3
- Rostovtzeff, M, social and Economic,p, 463, 680, 701. 

4-
  Rostovtzeff, M, c. A. H. vol. VIII, PP.643- 645. 

 أهُٗٞل ر٣ٞ٘ج٢، ربه٣ـ اُؾؼبهح ا٤٘٤٤ِ٤ُٜخ، د هٓي١ ػجلٙ عوعٌ، ّ ٓؾٔل طوو فلبعخ، ٌٓزجخ األٗغِٞ أُظو٣خ،- 

  .193.، ص(1963اُوبٛوح )
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 ةالتجارة مع برجام-6

، ويشيد عمى العبلقات التجارية النشطة بين ةكانت التجارة مصدرًا ىامًا  لمممكة برجام
الممك البرجامي المساعدة التي قدميا منيا  عدة حقائق، ةالمممكة السموقية وبرجام

، ()يومينيس الثاني ألنطيوخس الرابع عندما عاد إلى بمده ليصبح ممكًا كما ذكرنا سابقاً 
اكتشاف وكذلك ، أيعاً  دوافع تجارية إلىال تعزى فقط إلى دوافع سياسية صرفة، بل التي 

كميات كبيرة من األطباق والكؤوس الفخارية البرجامية ذات الممعة الحمراء الخفيفة الوزن 
مناطق كثيرة من م في .والممساء، والتي شاع استخداميا في القرنين الثاني واألول ق

. ()الدولة السموقية

 المتداولة بينيما ازدياد النشاط برجاميةيتعح من خبلل دراسة العمبلت السموقية والو
 .() والرابعالتجاري بين المممكتين في السنوات األخيرة من حكم أنطيوخس الثالث

 

 

 
 
 

 
                                                           

  .120ٓل٤ل اُؼبثل، ػظو ٍِٞهٌ األٍٝ ، ص - 
2
- Rostovtzeff, M, social and Economic,p.651. 

3
- Rostovtzeff, M, social and Economic,p.655. 
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جوف سورية وفمسطين : أووً 

الموقع واألىمية -1

 Coel ) لمصطمح جوف سوريةفي تعريفيمن عمى مر العصور ي الباحث   تباينت آراء

Syria ) ،يمتد ساحل جوف سورية من وبحسب سارتر وما يتعمنو من أراٍض وتخوم
 2700حتى مدينة عسقبلن بطول عمى مصب العاصي  Tapsacos)ثاباسكوس)مدينة 
فيي المنطقة التي تحاذي البحر  (Phoenicia)أما فينيقية ، و()(كم 425)ستاديا 

 شيرًة عند اإلغريق بفعل اليمأكثر األقىي المتوسط في الغرب وجبال لبنان في الشرق، و
لى الجنوب من فينيقية توجد . () التجاري والصناعي والثقافيا ونشاط سكانواموقعو وا 

جودايا والسامرة والجميل )، التي قّسميا بميني إلى عدة مقاطعات ()(Philistnia)فمسطين 
. ()(وبيرية غربي نير األردن

 جوف سورية في ظل الحكم البطممي -2

قرن من الزمن، اتبع نحو ظل إقميم جوف سورية بما فيو فمسطين تحت السيادة البطممية 
 خعوع اإلقميم  التي كانت قائمة قبل اإلداريةالبطالمة خبللو سياسة اإلبقاء عمى األوعاع

، مع تجنب إحداث تغييرات تؤدي إلى إثارة القبلقل في ىذا اإلقميم، الذي كان لسيطرتيم
يعود عمييم بمنافع اقتصادية من خبلل عوائد التجارة الشرقية الغنية التي تنتيي بعض 

، باإلعافة إلى غناه باألخشاب والمعادن، وأىميتو كخط الدفاع () فمسطينفيطرقيا 
. ()األول لحدود مصر الشمالية الشرقية

                                                           

، ٝػ٘لٓب هؿت اإلٌٍ٘له ك٢ رط٣ٞو (اُؼبط٢)ثؾَت ٍبهرو إٔ ٜٗو صبثبًٌٍٞ ػ٘ل ٤ٌٍالًٌ ٛٞ ٜٗو أٝهٗزًٞ -  

أٍطُٞٚ اطله أٝآوٙ ثج٘بء ٍلٖ عل٣لح ك٢ ًَ ٖٓ ك٤٘٤و٤خ ٝهجوص، ًٝبٗذ اَُلٖ اُز٢ رج٠٘ ك٢ ك٤٘٤و٤خ رؾَٔ ئ٠ُ 

 :اٗظو. صبثبًٌٍٞ صْ ٣غو١ رؼ٣ٜٞٔب ك٢ اُلواد

Sarter, M : La Syrie Creuse N, existe Pas, Geographie Historique Au Proche-Orient,( Paris, 

1988), p.32. 
2
- Strabo, XVI, 2, 21.  

3
- Herod, IV, 39.  

4
- Pliny, V, 70.  

5
 .115، ص(2000ث٤وٝد،)ى٣بك ٠٘ٓ، ٓولٓخ ك٢ ربه٣ـ كَِط٤ٖ اُول٣ْ، كاه ث٤َبٕ، - 

6
 .118.، ص(1988ث٤وٝد ،)اُؼظو ا٤َُِِٜ٘ز٢، ٓظو، ٓظطل٠ اُؼجبك١، - 
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 السموقيين، جيرانيم عد  ىذا الجوفواتخذ البطالمة أقصى التدابير البلزمة لمدفاع عن
، ()وذلك عن طريق إقامة الحاميات البطممية في مدنو وتوطين الجنود فييا بصفة دائمة

جوف، المتبلك إلوقد عانى الييود الموجودين ىناك من الصراع بين السموقيين والبطالمة 
. ()ومن الجزية  المفروعة عمييم من قبل البيت البطممي بشكٍل منتظم

 وفمسطين اد أنطيوخس الثالث جوف سوريةد استر-3

عمى كسب مودة الييود الذين خرجوا بعد استعادتو جوف سورية حرص أنطيوخس   
وقاد الكاىن ( ) كما ساعدوه في طرد الحامية البطمميةجيشوإلستقبالو، وقَدموا المؤن ل

 المجموعات الييودية المؤيدة لمسموقيين والتي ساعدت (Simon II)األكبر شمعون الثاني 
وربما يعود السبب في ذلك إلى معاناة  .()في سيطرة أنطيوخس بسيولة عمى بيت المقدس

بقمعيم بأمر  (سكوباس)وقيام القائد البطممي  ،()معاناة الييود من ظمم واستبداد البطالمة
، وأكد الييود عمى والئيم ألنطيوخس (198- 199 )من الممك بطمميوس إبيفانيس سنة 
. ()الذي ظير بمظير المنقذ والمخمص

الييود وأنطيوخس الثالث : ثالثاً 

 التي كانت سائدة منذ الفترة البطممية ومن قبميا دارة نظم اإلعمىأنطيوخس   أبقى 
وبادل الييود مشاعر المودة، فأرسل خطابًا لمحاكم  ،()الفارسية من الناحية العممية

األعاحي التي منيا  الييود، ومنحيا إلىالسموقي في المنطقة يقرر فيو اإلمتيازات التي 
                                                           

1
ػجل اُؼظ٤ْ اُواػ٢، ربه٣ـ كَِط٤ٖ ك٢ ػظو اُجطبُٔخ، كهاٍخ ك٢ أٝهام اُجوك١، ٓغِخ اُغٔؼ٤خ أُظو٣خ - 

 .15، ص(1978اُوبٛوح )اُزبه٣ق٤خ، 
2
- App, Syr, 50.  Eugene Taeubler, Jerusalem 201 to 199 B.C.E. on the History of a 

Messianic Movement, The Jewish Quarterly Review, New Ser., University of Pennsylvani 

Vol. 37, No. 1. (Jul., 1946), p.4. 
3
- Andrea M. Berlin,Archaeological Sources for the History of Palestine: Between Large 

Forces: Palestine in the Hellenistic Period, A. S. O. R.  Vol. 60, No. 1,  (Mar., 1997), 

pp.10-12. 
4
- Jusephus, A J, XII,138- 144.  

5
ث٤وٝد، )ٓظطل٠ ًٔبٍ ػجل اُؼ٤ِْ، ٤ٍل كوط هاشل، ا٤ُٜٞك ك٢ اُؼبُْ اُول٣ْ، كاه اُوِْ كٓشن، اُلاه اُشب٤ٓخ، - 

 .Bevan, II, op, cit, pp.162-163. 223، ص(1995

 

. ٣وٟ ؿواٗذ إٔ روؽ٤ت ا٤ُٜٞك ثبُؾٌْ اَُِٞه٢ ٣وعغ ئ٠ُ هؿجزْٜ ك٢ إٔ ٣ؼ٤شٞا ك٢ كُٝخ ٝاؽلح ٓغ ٣ٜٞك ثبثَ-  

 Grant, Miechael, The History of Ancient Israel,( New Yourk, 1984), p.204 :اٗظو
7
- Polyb, V,40, 1 
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 األسر إبان إعافة إلى إطبلق سراح من وقع منيم في، األعياد إلى الييكلتقدم في 
 اإلعتراف بشمعون منياو، () الذين ىجروا من ديارىمإعادة السموقي البطممي، وصراعال

إعافة إلى  ،()العادل زعيمًا لمييود وكاىنًا أكبر، وممثبًل لمدولة السموقية في بيت المقدس
 ىعف وأ،سنواتمنح مواطني فمسطين حقوقًا جديدة، حيث حررىم من العرائب لمدة ثبلث 

  أنطيوخسأمركما ، ()رىالكينة من أداء عريبة الرأس وبعض اإللتزامات المالية األخ
، () التي تحممت عناء الحروب الطويمة بينو وبين البطالمةالمدينةبإعادة إعمار 
عمى أي أجنبي دخول فناء الييكل إن لم يكن طاىرًا وفقًا بموجبو  يحرٍّم واستصدر قراراً 

حعار أو تربية الحيوانات التي يعتبرىا الييود نجسة، وفرض  لمعادات والتقاليد الييودية، وا 
. ()غرامة مالية مقدارىا ثبلثة آالف درخمة يدفعيا المخالفون إلى سدنة الييكل

  سموقس الرابع والييود: رابعاً 

 محاولة سموقس مصادرة أموال الييكل     -1

الحكم عقب وفاة والده وسار عمى نيجو، ولكن  (175- 187)تولى سموقس الرابع     
المتاعب أخذت تطل برأسيا في الفترة األخيرة من حكم ىذا الممك، وكان السبب في ىذه 

بين الكاىن األكبر ، وبيان ذلك أن صراعًا نشب ()المشاكل صراعات بين الييود أنفسيم
من أسرة  (Simon) يدعى شمعون منافس كينوتي لو وOnias III))أونياس الثالث 

       والذي كان مشرفًا عمى الشؤون المالية لممعبد، وحمل لقب Benjamin) )بينجامين
 منصب المشرف يبدو أنو لم يقنع بما عيد إليو وقرر المنافسة عمى، و()(حارس الييكل )

إلى حاكم  وأمام رفض الكاىن األكبر توليو ىذا المنصب لجأ المشرف عمى األسواق

                                                           
1
- Russell, D,The Jews From Alexander To Herod, (Oxford. 1967), p.23. 

2
- Josephus, A J, XII, 138-144, Austin, Michel, The Hellenistic World From Alexander to 

The Roman Conquest, pp,380-382. 
3

أٌُبث٤ٕٞ كهاٍخ ك٢ اُ٘بؽ٤خ اُل٤٘٣خ - ٛب٢ٗ ػجل اُؼي٣ي عٞٛو، ا٤ُٜٞك ك٢ كَِط٤ٖ ك٢ اُؼظو٣ٖ اُجط٢ِٔ ٝاَُِٞه٢- 

 .19، ص(2005اُوبٛوح،)، 1ٝا٤َُب٤ٍخ، ػ٤ٖ ُِلهاٍبد ٝاُجؾٞس اإلَٗب٤ٗخ ٝاإلعزٔبػ٤خ،ؽ
4
- Josephus, A J, XII, 136-146.  

5
-Michael Warren Helfield, AntiochusIV and Jews of Palastine, Queens University 

Kingston, Ontario,( Canada, 2004).p69..  
6
- Tcherikover, Victor, Hellenistic Civilization and the Jews,, p136.  

٣٘ز٢ٔ شٔؼٕٞ ئ٠ُ ؽبئلخ اٌُزجخ، ٝاىكاك ٗلٞم ٛنٙ اُطبئلخ ٌُٕٞ أكواكٛب هبٓٞا ثزل٤َو اُزٞهاح، ًٝبٕ شٔؼٕٞ اُؼبكٍ -  

 : أٍٝ ٖٓ هبّ ثز٘ظ٤ْ ٛنٙ اُلئخ، ٝأطجؾذ رزٔزغ ث٘لٞم ًج٤و ك٢ اُشإٕٝ اُل٤٘٣خ ٝاُوؼبئ٤خ اٗظو

Tcherikover, V, op, cit, p.125. 
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، وكشف لو عن مدى عخامة الكنوز التي (Appollonios)جوف سورية  أبولمونيوس
 في الحصول عمى  الممك السموقيعرض عميو مساعدة، و() بيت المقدسىيكلتوجد في 

. ()تمك األموال

   ونظرًا لممتاعب المالية التي كانت الدولة السموقية تعاني منيا بسبب الجزية الباىظة 
 ةصادرم أوامره إلى وزيره األول ىيميودوروس ب الممكأصدرالتي كانت تسددىا لروما فقد 

كنوز الييكل لصالح الخزانة الممكية، وتنفيذًا ألوامر الممك تظاىر الوزير بأنو ينوي القيام 
بجولة تفقدية في إقميم جوف سورية وأخفى ىدفو الحقيقي، وعندما وصل إلى بيت المقدس 

ن كشف  ع الوزير تردععمى استقبالو بحفاوٍة شديدة، لم أونياس حرص الكاىن األكبر 
 أنو قد ترامى إلى سمعو الكثير عن كنوز الييكل وأنو يرغب في  عندما ذكر لمكاىننواياه

التثبت من صحة ىذه األنباء، فبادره الكاىن األكبر بالقول بأن كنوز الييكل ماىي إال 
. ()ودائع لؤلرامل واأليتام لدى الييكل ال يستطيع أن يسمميا ألحد

ة، فيذكر أنو في اليوم الذي تقرر حادثيستطرد الكتاب الثاني لممكابيين في ذكر ىذه ال   
أن يقتحم فيو ىيميودوروس الييكل سيطر الحزن عمى بيت المقدس، وارتدى الكينة 

مبلبسيم التقميدية واصطفوا أمام المذبح، وراحوا يتعرعون لمرب أن يحفظ الييكل وكنوزه 
من كل سوء، وقد استجاب الرب لدعائيم، وعندما ىَم الوزير بدخول الييكل ىاجمتو 

وىي رواية ، ()المبلئكة وأجبرتو عمى الخروج منو فغادر إلى أنطاكية خالي الوفاض
 تشيريكوفر أن ىيميودوروس ربما يكون قد توصل إلى اتفاق مع الكاىن األكبر يفسرىا

يقعي بعدم اقتحام الييكل، وأنو اخترع تمك القصة حتى ال يتعرض لممحاكمة لعدم تنفيذه 
. ()أوامر الممك

النزاع بين الييود وتدخل السمطة المركزية - 2

                                                           
1
- Appian Syr, 45. Shailer Mathews , Antiochus Epiphanes and the Jewish State , T. B. W. 

Vol. 14, No. 1,( The University of Chicago, 1899).pp.16-17.  
2
-  II Macc,. 3, 5-6.  

3
- II Macc. 3, 22.  

4
-  II Macc. 3,14- 28  

5
- Tcherikover, V, op, cit, p158. 
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بعد عودة ىميودوروس إلى أنطاكية استمر شمعون بمكائده من أجل اإلساءة إلى     
ن ىذا وبدأالكاىن األكبر،   يردد أن ىذا األخير قد توصل إلى اتفاق مع ىميودوروس، وا 

لحق عررًا بمصالح الدولة السموقية، وكان ىذا اإلتيام عمى درجة عالية من أاإلتفاق 
 اً الخطورة، مما دفع السمطات في أنطاكية إلى أن تطمب من الكاىن األكبر أن يقدٍّم تفسير

بيت المقدس حاالت من النزاع المسمح فيو  شيدت  في الوقت الذيليذا األمر،
واإلغتياالت، وأخذت المدينة تنزلق نحو حرٍب أىمية بدا فييا شمعون وأنصاره ىم األقوى، 
وأخذ أبولمونيوس حاكم جوف سورية يتأىب لمتدخل لوعع حد ليذه اإلعطرابات، ومن 
ناحيتو قرر الكاىن األكبر أونياس الثالث أن يشد الرحال إلى أنطاكية كي يشرح لمممك 

أنو لم يذىب لكي يقدم اإلتيام عد أحد في  "وجية نظره، ويذكر الكتاب الثاني لممكابيين 
. ( )"المدينة، بل سافر من أجل مصمحة األمة بأسرىا

وفجّر تصرف الكاىن األكبر مشاعر الكراىية الكامنة في نفوس الييود عد السمطة    
نيم الداخمية، أما الممك والمركزية في أنطاكية، ألن ىذه السمطة دأبت عمى التدخل في شؤ

فمم يصدق دفاع الكاىن األكبر وقرر احتجازه في أنطاكية وعزلو من منصبو، وىذه ىي 
المرة األولى في تاريخ الييود التي يتم فييا عزل الكاىن األكبر عن طريق قوة خارجية، 
وذلك بإيعاز من الييود المتأغرقين، ويبدو أن قرار أونياس بالذىاب إلى أنطاكية كان 

ولم تمبث الدولة ، ()نى ليم اإلساءة إليوسخاطئًا ألنو ترك الساحة خالية أمام خصومو وت
السموقية أن شيدت حدثًا ميمًا تمثل في مصرع الممك سموقس الرابع عمى يد وزيره 

 .()، وتولي أخيو أنطيوخس الرابع العرش175ىميودوروس سنة 

  أنطيوخس الرابع والييود: خامساً 

 ةيالحضارة اليمينفرض   -8

   ويبدو أن أنطيوخس كان يدرك أن خير وسيمة لتأكيد قوة ووحدة مممكتو محاولة صبغ  
العناصر من المدن والطوائف والشعوب التي تتعمنيا ىذه المممكة بالصبغة اإلغريقية، 

                                                           
1
- II Macc,4, 5-6.  

2
- II Macc,4, 1-4.  

3
- Gera, D, Judaea and Mediterranean Politics 219 to 161 B.C. p.109.  
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عَميا تفمح في ربط وصير ىذا الموزاييك في رابطة تتمكن في أوقات الشدة من مواجية 
أخطار الخارج، ولعل أول أعمالو في ىذا المجال ىو إعطاء المدن الشرقية أسماء 

وعكا  (أبيفانية)وحماة في سورية  (أنطاكية)إغريقية وعمى ىذا أصبحت أعنة في كيميكية 
 (أنطاكية)وجرش في األردن أصبحت مرة  (بطمماية)بداًل من  (أنطاكية)في فمسطين 

، وكان من الطبيعي أن ينقسم أفراد كل طائفة أو مدينة أو شعب من (سموقية)وأخرى 
شعوب المممكة إلى مؤيٍد ومعارض ليذه اإلجراءات بحكم ىشاشة أو رسوخ األعراف 

والتقاليد والديانات، أو بحكم المصالح، ويبدو أن أنطيوخس نجح في تذليل ىذه العقبات 
بالنسبة لمعظم طوائف المممكة، ولكنو لم يحقق النجاح نفسو فيما يتعمق بالييود، وشكّل 
نزاع الييود فيما بينيم ومع أنطيوخس الرابع من جية أخرى معممًا من أبرز معالم فترة 

 (.)حكم ىذا الممك

تولي الممك أنطيوخس الرابع العرش لم يمق ترحيبًا خبر ن أ جوزيفوس ويبدو وكما يذكر
ىيركانوس بن يوسف )المدعووحد أثرياء الييود لدرجة أن الخبر دفع بأمن بعض الييود، 

عند سماعو نبأ تولي أنطيوخس العرش، ظنًا منو أن أموالو إلى اإلنتحار  (بن طوبيا
الطائمة التي أودعيا في الييكل والتي كتب ليا النجاة في عيد سموقس الرابع لن تنجو من 

 .()أنطيوخس الرابع

 شيدت تمك الفترة تنافسًا حادًا بين أكبر عائمتين ثريتين في بيت المقدس، وىما عائمتي وقد
، أما عائمة () تولت منصب الكاىن األكبر ألجياٍل طويمةأونياس، فعائمة (وطوبياأونياس )

ي عرائب  بجاأكثر من الحصول عمى منصب  (يوسف بن طوبيا) كبيرىا لم يفمحطوبيا ف
التي منحتو استغل ميمتو في زيادة ثروتو، ال شك أنو البطالمة في إقميم جوف سورية و
. ()عبلقة مصاىرة مع عائمة أونياسمكانة كبيرة في الببلط البطممي، و

                                                           

 .125.ٓل٤ل اُؼبثل، ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ، ص-  
2
- Jusephus, A J, XII, 236.  

3
- Schurer, Emil, The history of the jewish people in the age of jesuse christ, Anew English 

ersion revised and edited by Geza Vermes and Fergus Miller,( EdinBurgh, 1973), p.148. 

  P. C. Z. 59003: ٝهك مًو ٛنٙ اُؼبئِخ ك٢ أٝهام اُجوك١ اُجط٤ِٔخ اٗظو- 

 :ػٖ اُؼالهخ ث٤ٖ ػبئِخ ؽٞث٤ب ٝاُجالؽ اٌَُ٘له١ اٗظو

 Therikover, V, Palestine Under the Ptolemies,( Mizraim, 1937), Vol, IV, V,pp. 41-42. 
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بالحعارة اليمينة بشكٍل واعح، وذلك قد تأثروا  يوسف بن طوبيا وأوالده من بعده يبدو أن
: اقتداًء بوالدىم الذي كانت تربطو عبلقة جيدة باإلسكندرية، وثانييما: لسببين، أوليما

احترافيم التجارة وكثرة تعامميم مع األجانب، ومن المعروف أن التجار لدييم القدرة عمى 
تقبل الثقافات الواردة أكثر من غيرىم من فئات المجتمع، لذلك كان أبناء يوسف بن طوبيا 
سندًا قويًا لحركة األغرقة في المجتمع الييودي، ويعّبر الكتاب األول لممكابين عن ذلك 

في مثل ىذه األيام جاء رجال من اسرائيل وعمموا الكثيرين، وقالوا دعونا نقيم " بقولو
عبلقات مع األغيار الذين حولنا، ألننا مادمنا نعزل أنفسنا عنيم فستحل بنا الكثير من 

. ()"الشرور

متى بدأ أنطيوخس الرابع بالتدخل في الشؤون الداخمية لمييود؟ : والسؤال الذي يطرح نفسو
أن : وماىي األسباب التي دعتو إلى ىذا التدخل؟ يجيب تشريكوفر عمى ىذا السؤال قائبلً 

أنطيوخس الرابع لم يقدم عمى التدخل في شؤون الييود إال بعد أن وجد الطريق مميدًا 
الييود والحعارة  "  تشيريكوفر في كتابود عندأمامو بواسطة الييود أنفسيم، وير

 أن حركة األغرقة كانت مرحمة من مراحل التطور الداخمي لممجتمع الييودي، "اليممينستية
ويطرح تساؤاًل عن ىوية ىؤالء الذين قادوا حركة األغرقة، واألسباب التي دعتيم إلى ذلك، 

أن ىؤالء الذين تبنوا الحعارة اإلغريقية كانوا يدركون أنيا تتفوق عمى : ويجيب بالقول
 ينتموا إلى ال تياحركة األغرقة كانت ذات أبعاد إجتماعية، ألن دعاومثيمتيا الييودية، 

 النفوذ الكبير في المجتمع ذاتكافة الطبقات، بل انحصروا في الشريحة العميا 
 .()الييودي

  في منصب الكاىن األكبرJason))تعيين ياسون - 2

احتِجز في أنطاكية من قبل سموقس الرابع بسبب قد الكاىن األكبر أونياس الثالث    كان 
اإلتيامات التي وجييا إليو شمعون، وظل محتجزًا حتى آل العرش إلى أنطيوخس الرابع، 

، الذي تخمى ((Joshuaولم يكن ىذا التغيير فأاًل حسنًا لمكاىن األكبر بسبب شقيقو يشوع 
عن إسمو الييودي واتخذ إسمًا إغريقيًا وىو ياسون، ووعد أنطيوخس بمبمغ كبير من المال 

                                                           
1
- I Macc, 1, 11. Grant, Michael, The History of Ancient Israel, p.204. 

2
- Tcherikover,V, Hellenistic Civilization and the Jewsop, p. 118.  
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، ()قدسمللبيت امقابل تعيينو كاىنًا أكبر  () تاالنت150وصل إلى زيادة الجزية إلى 
، وبالغ في تممقو ()وكان من أشد المتحمسين لتيار األغرقة ويتمتع بدعم أسرة طوبيا

 إعافة إلى السماح لو، () (Gymnasium) السماح لو بإقامة جمنازيوم لدرجة طمب
عمى أن تحمل اسم أنطاكية  (Polis)بتحويل مدينة بيت المقدس إلى مدينة إغريقية 

. ()"إنطاكيون"ويحمل مواطنييا الييود لقب 

وتجدر اإلشارة إلى أن ياسون في محاولتو لمتقرب من الممك السموقي راح يعزف عمى   
الكاىن األكبر أونياس الثالث بأنو كان مواليًا خصمو الوتر الحساس لدى السموقيين، فاتيم 

لمصر، وخير دليل عمى ذلك  مساندتو لييركانوس بن يوسف بن طوبيا الموالي لمبطالمة 
، وأمر بتعيينو () ياسونطمبات وعروضفي صراعو مع أشقائو، وقد وافق أنطيوخس عمى 

، وكان ىذا مخالفًا لؤلعراف الييودية، فيي المرة األولى التي ()قدسملبيت اكاىنًا أكبر ل
. ()يقوم فييا شخص بشراء ىذا المنصب من الممك

رأى أنطيوخس أن مصمحتو تقتعي ذلك، كون الدولة ستجني فوائد مادية من ورائو،   لقد 
وىي فرصة إلدخال الحعارة اإلغريقية لجانب من رعاياه، وال ينبغي أن يغيب عن بالنا 

 ةنطيوخس كان مايزال حديث العيد في الشرق، وينظر إلى العالم من خبلل الحعار أأن
اإلغريقية، ولم يكن يدرك مدى خصوصية العقيدة الييودية، وليس ىناك مايدعوه إلى عدم 

                                                           
ٝهل افزِق ٝىٜٗب ك٢ . كهافٔخ، ٝاُلهافٔخ ػِٔخ ٣ٞٗب٤ٗخ هل٣ٔخ ٖٓ اُلؼخ6000أًجو ٝؽلح ٗول٣خ، ٣ٝؼبكٍ : رب ٗذ-  

ًبٗذ ٝؽلح اُ٘وٞك ا٤ُٞٗب٤ٗخ ٢ٛ اُل٤ٌٌٗٞ، ٌُٖٝ أػ٤ل  (1828ّ)ٝػ٘لٓب اٍزوِذ ا٤ُٞٗبٕ ػٖ رو٤ًب  ٓقزِق ثالك ا٤ُٞٗبٕ،

 هٞٓذ اُلهافٔخ ثبَُ٘جخ ُِلوٗي ٝا٤ُِوح، 1875ّٝك٢ . ، ٝعؼِذ ٝؽلح اُ٘ول ا٤ُٞٗب٢ٗ(1831ّ)ػوة اُلهافٔخ 

 .13ص أٍُٞٞػخ اُؼوث٤خ ا٤َُٔوح،: اٗظو.ٝأطجؾذ َٓب٣ٝخ ٌَُ ٜٓ٘ٔب ك٢ اُو٤ٔخ
 

 II Macc, 4, 7-9. 
4-
 
1
- Russell, D, op, cit, p.36. 

2
- O. C. D,S.V. Humphreys,S, Epheboi, in S. Hornnblower and A. Spawforth (1996), 

p.206ff. 
3
- II Macc, 4,7-9.  Grantm M. op, cit, p.207.   Schurer, E, op, cit, p.148. 

ُْ ٣ٌٖ ٓوظٞكاأ ثٚ ًَ ٌٍبٕ اُولً ثَ كئخ ْٜٓ٘ ٣ٝشٌِٕٞ ؽبئلخ ٓؾلكح أٝ عب٤ُخ   (اإلٗطب٤ًٕٞ)٣وٟ ٓبهفُْٞ إٔ ُوت 

ٗٞا َٞ  ثؼل إٔ اؽِن ػ٤ِْٜ   (عب٤ُخ- pliteuma)األشقبص اُن٣ٖ أكفِْٜ ٣بٍٕٞ ئ٠ُ هبئٔخ أُٞاؽ٤ٖ٘ ا٤ُٞٗب٤٤ٖٗ ٝاُن٣ٖ ً

 :اٗظو.  أُِي أٗط٤ٞفٌ ٛنا اإلٍْ ًٝبٕ ؽب٤ٓبًا ُْٜ

Markholm,Otto AntiochusIV Of Syria, p.138. 
4

   (.194) ، ص ( 4  )ػٖ اُؼوع اُن١ هلٓٚ ٣بٍٕٞ ُِِٔي أٗط٤ٞفٌ اُواثغ، اٗظو أُِؾن  ههْ -  
5
- Goodman, Martin, Jews in the Graeco- Roman World. (Oxford, 1998), pp.37-45. 

6-
 Tcherikover,V, op,cit,pp. 160-161. Russell, D, op, cit, p.137. 
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الثقة في ياسون، وىو الييودي الذي ينتمي إلى عائمة عريقة ويرغب في إدخال الحعارة 
.  ( )اإلغريقية إلى قومو

 

 

انتشار اليمينة بين الييود وانقسام المجتمع الييودي  -3

عمل ياسون بيمة عمى إعفاء الطابع اإلغريقي عمى بيت المقدس، وبنى جمنازيوم    
وىكذا فإنيم بنوا : "ورد في الكتاب الثاني لممكابيينكما بالقرب من قمعة المدينة، و

وأخذ شباب بيت المقدس يمارسون " جمناويوم في بيت المقدس طبقًا لعادات األغيار
باتيم جالكينة تركوا واحتى التدريبات في الجمنازيوم وىم عرايا طبقًا لمتقاليد اإلغريقية، و

 .() في الييكل والتحقوا بالجمنازيوم، وكانوا يخفون عبلمة الختان حتى اليشعروا بالخجل

وكان عمى ياسون أن يقوم بإعداد قوائم باألشخاص الذين يستحقوا شرف ععوية مواطني 
أنطاكية، ألن طبيعة تكوين المدينة اإلغريقية من الناحية القانونية ينبغي أن يكون ليا 

أمرًا عروريًا  (Boule)ىيئة مواطنين مسجمين في قوائم، ولما كان وجود مجمس الشورى 
عند الييود، حل  (Gerousia )شيوخفي المدينة اإلغريقية فمن المرجح أن يكون مجمس ال

أثار ياسون حفيظة المتدينيين من الييود حين أرسل وفدًا يمثل ، و()محل مجمس الشورى
، إرعاًء رفي مدينة صو لممشاركة في احتفاالت اإللو ىرقل" اإلنطاكيون في بيت المقدس"

. ()ألنطيوخس الذي كان مشاركًا في اإلحتفال

مجتمعًا شبو مستقل لو حق اإلقامة في جالية أو كروين شكَل ياسون وأتباعو وبحسب  
دارة شؤونيم القعائية والدينية تكَون من أفراد مختارين اعتمدت إيدولوجيتيم ، المدينة، وا 

                                                           
7
- Markholm,Otto, op, cit, p.138,  

1
- II Macc, 4, 12. 

2
- Tcherikover,V, op,cit.p.162. 

3
- Trebilco, P.R, Jewish Communities in Asia Minor, (Cambridge, 1991), p.170. 
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عمى الترويج لميممينية واإلىتمام باألمور الثقافية أكثر من األمور السياسية، ولذلك فإن 
 .()سالفة الذكر" Politeuma"تشير إلى " Antioch at- Jerusalem"تسمية 

  تظيررد فعل الييود عمى إدخال المؤسسات اليونانية إلى بيت المقدس لم يبلحظ أن و
صورة من المعارعة الواعحة لذلك، وكذلك لم تمق ترحيبًا من الشعب كمو، وبحسب 

ن بخرق الشريعة والمعمومات الواردة في كتاب المكابين األول فإن ياسون وأتباعو مَتيم
أن ياسون وأتباعو استطاعوا تجنب عبادة  (لد ستاينجو)الموسوية، بينما نجد عند الباحث 

األوثان، وافترعوا بأن التوراة قد سمحت ليم بععوية أنطاكية، ويدعم تمك الفرعية 
باإلشارة إلى ذلك الوفد الذي أرسمو الكاىن األكبر إلى صور، والذي كان من المفترض أن 

دراخمة لتمويل القرابين لئللو ىرقل، وبداًل من ذلك قرر أععاء الوفد  (300)يقدم مبمغ 
طبيعة اليمينة  (مارخولوم)، ويوعح ()تقديم تمك األموال لمصورَين من أجل إصبلح سفنيم

لقد نظرت غالبية الشعب الييودي بدىشة وسخط إلى معتنقي : في ذلك الوقت بقولو
اليمينة، ولكن طالما أنيم قد تركوا أحرارًا في إدارة حياتيم وفقًا لمتوراة، فإنيم لم يبدوا رد 

. ()فعٍل تجاه ذلك

وفي الواقع إن اإلجراءات التي أقدم عمييا ياسون اليمكن اعتبارىا مجرد تغيير في النظم 
 المتوارثة في عرافالسياسية والدينية المألوفة في بيت المقدس، بل ىي إلغاء كامل لؤل

المدينة، ممايعد مخالفة لموعد الذي أطمقو أنطيوخس الثالث، بالسماح  لمييود بالعيش طبقًا 
المتشددين التي ظيرت مجموعة أخرى من الييود في الوقت نفسو و. ()لشرائعيم المتوارثة

ذلك التيار السائد بشكل قوي وسافر نظرت لؤلمر بعين من الرعب والحزن، وعارعت 
الذين رفعوا السير في  (الربانيون) أو ()(Hasidim)وعرفت تمك الجماعة بالحسيديم 

                                                           
4
- Gruen, Erich, Hellenism and Prescution Antiochus IV and The Jewse , p.243. 

1
- Gold stein, J. A, The Tales Of the Tobiads, in Studies for Morton Smith, Voll III, 

(Leiden, 1975), p.85. 
2-

 Markholm,Otto, op, cit, p.139. 

 :هاعغ كهاٍخ  رب٣ِٞه ُقطبة أٗط٤ٞفٌ اُضبُش ٝاُز٢ أشوٗب ئ٤ُٜب ٖٓ هجَ-  

Taylor, J. E. op. cit, pp.51- 107. 
4

ُوجٞا ثبألرو٤بء األٝائَ أ٣ؼبًا، ٝظٜوٝا ك٢ أ٣بّ اُؾش٤٤ٖٗٞٔ ٝعبٛلٝا ٖٓ أعَ رٞهق رلكن ر٤به : عٔبػخ اُؾ٤َل٣ْ-  

األؿوهخ، ٝؽَوٓٞا اإلفزالؽ ثب٤ُٞٗب٤٤ٖٗ أٝ األًَ ٖٓ ؽؼبْٜٓ ٝأُشبهًخ ك٢ رغٔؼبرْٜ ٝثقبطخ أُؼبثْٜ اُؼ٤ِ٘خ، ٝرشلكٝا 

أًضو ك٢ رطج٤ن اُشو٣ؼخ ا٤ُٜٞك٣خ ٝهكؼٞا اُؾٌٔخ ا٤ُٞٗب٤ٗخ ػ٠ِ اػزجبهٛب ػل كهاٍخ اُشو٣ؼخ ا٤ُٜٞك٣خ، ٝاػزجوٝا إٔ 

هشبك اُشب٢ٓ، أُوعغ اَُبثن، ص : اٗظو. أ١ رغبٝى ُؼبكاد ا٤ُٜٞك ف٤بٗخ ه٤ٓٞخ ٓضِٜب ٓضَ اُلواه ٖٓ أُؼوًخ

 . 137- 136.ص
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طريق األخرين وألتجأوا إلى الشريعة، ولكن موقفيم كان ععيفًا أمام السمطة السياسية 
. ()والعسكرية

استالم مينالوس منصب الكاىن األكبر  -  4

 وشق  بيت المقدس استقبااًل رائعاً في أنطيوخس استقِبل    بحسب كتاب المكابين الثاني
 قام 172في سنة  و،()الجموع التي كانت تيمل وترتل األناشيدطريقو بصعوبة بالغة بين 

دفع الجزية، فانتيز من أجل  إلى الممك ()Menelaus))  مينبلوسياسون بإرسال
، ووعده بأن يزيد مقدار الجزية التي ()مينبلوس ىذه الفرصة ليزكي نفسو عند الممك

. ()يدفعيا الييود مقابل تعيينو في منصب الكاىن األكبر

 لقي ىذا العرض ترحيبًا لدى أنطيوخس، الذي أصدر قرارًا بتعيين مينبلوس في    
أحد قادتو ويدعى خشية عدم تنفيذ القرار أمر أنطيوخس منصب الكاىن األكبر، و

من قبرص لقمع أية محاولة تمرد عد باإلتجاه مع قواتو ( Zostrates)زوستراتيس 
، واعطر ()اإلعطرابات في المدينةلكن ىذه اإلجراءات لم تؤد إال إلى زيادة مينبلوس، و

واعطر ياسون لمغادرة المدينة إلى ببلد العمونيين عبر األردن بسبب األعمال العدائية 
التي قام بيا أتباع مينبلوس، وبعد فراره اتعح أن عدد المتعاطفين معو في بيت المقدس 

. ()لم يكن قميبًل، وبخاصة بين أفراد الطبقة العميا في المجتمع الييودي

                                                           
5
- Bevan, II, op, cit, p.169.  

6
-  II Macc, 4, 22. 

 Tarn, W, op, cit, p.214                          :    ٣وٟ ربهٕ إٔ ٤ٓ٘الًٝ ًبٕ ٣ؾظ٠ ثزأ٤٣ل ػبئِخ ؽٞث٤ب، اٗظو-  

ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ رأ٤٣ل ػبئِخ ؽٞث٤ب  ٤ُبٍٕٞ ٖٓ هجَ، ئ  إٔ فطٞارٚ ك٢ ئكفبٍ األؿوهخ ئ٠ُ اُولً ُْ : ٝثؾَت هٍَ

روػٜب، كبٍزجلُزٚ ث٤ٔ٘الًٝ شو٤ن شٔؼٕٞ اُن١ كفَ ك٢ طواع ٓو٣و ٓغ اٌُبٖٛ األًجو أ٤ٗٝبً اُضبُش فالٍ كزوح ؽٌْ 

  ,                                                                               Russell, D, op, cit, p.3: اٗظو.ٍِٞهٌ اُواثغ

 .ُنُي ٣وٟ عٞى٣لًٞ إٔ ؽوًخ األؿوهخ ك٢ اُولً ثلأد ػ٠ِ ٣ل ٤ٓ٘الًٝ ٤ٌُٝ ٣بٍٕٞ-  

Josephus, Ant, XII, 240.  
2
- Grant, M.op cit, p.208. 

3-
 Hengel, M, Judaism and Hellenism Revisited, in J. Collins and G. Sterling (eds). 

Hellenism in the Land of Israel,(London, 2001), pp. 6-37.,   

4
- Green, P, Introduction New Approaches to The Hellenistic World, In Peter Green, 

Hellenistic History And Culture, (Berkly1993), p.512.   
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، () الجزية التي وعد بيا الممكلم يستطع تأمينمينبلوس إلى بيت المقدس بعد عودة  و 
وكان لمقابمة الممك وتسديد ماوعده بو،   وغادر إلى أنطاكية أموال الييكلامتدت يده إلىف

، وينوب عنو أحد وزراءه يدعى ةالممك في تمك األثناء يقعي رحمة في كيميكي
التي كانت بحوزتو  بعض القطع الذىبية وسمينبلفأىداه ، (Andronicos)أندرونيكوس

. ()عمى دعمو من أجل الحصول

يعيش في أنطاكية، وتناىى إلى مسامعو أمر  ال يزال  أونياس الثالثن الكاىن األسبقكا
 مصدر لدرجة أنو أصبح،  عمى المؤلأعمن استنكارهفاإلنتياكات التي أقدم عمييا مينبلوس 

زعاج لمينبلوس ض نائب الممك أندرونيكوس عمى التخمص منو، فذىب رَ ح، الذي إحراج وا 
، في عاحية دفنة  الذي التجأ إليوإليو وأعطاه األمان لمخروج من معبد أبولموأندرونيكوس 

مشاعر اإلستياء في أنطاكية، وعندما عاد عمل أثار ىذا ال .()هقتمو فور خروجبادر بو
، فأمر بإحعار نائبو ()الممك من رحمتو قَدم لو ييود أنطاكية شكوى عد أندرونيكوس

المذكور وتجريده من عباءتو وتمزيق مبلبسو، والسير في شوراع أنطاكية عمى ىذه 
أما  الحالة، حتى وصل إلى المكان الذي قتل فيو أونياس، وتم إعدامو في نفس البقعة،

. ()مينبلوس فقد أفمت من العقاب وىرّول مسرعًا إلى بيت المقدس

( (Lysimachosفي أثناء غياب مينبلوس في أنطاكية تولى شقيقو ليسيماخوس و   
تصريف األمور في بيت المقدس نيابًة عنو، وسار عمى درب شقيقو، وامتدت يده إلى 

األواني الذىبية الموجودة في الييكل، وعندما عمم الناس بذلك تفجرت في المدينة انتفاعة 
. ()عارمة، وحاول ليسيماخوس قمعيا بالقوة، فدفع حياتو ثمنًا لذلك

تسببت السياسة التي اتبعيا مينبلوس عد مواطنيو في إثارة موجة من الكراىية عده،   
عمى إرسال ثبلثة منيم لتقديم شكوى أمام المحكمة  (Gerousia) الشيوخ كبارلذلك اتفق 

الممكية في صور، وعندئٍذ لجأ مينبلوس إلى السبلح الفعال الذي اعتاد أن يمجأ إليو في 
                                                           

5
- Tcherikover,V, op, cit, p.171.  

6
-  II Macc, 4,33,  Russell, D, op, cit, p.38. 

1
-  Gera. D, Judaea and Mediterranean Politics 219- 161 B. C, p. 130.  Schurer, E, op, cit, 

p.150. 

ئٕ هك كؼَ أُِي رغبٙ ٓوزَ اٌُبٖٛ أ٣ٝ٘بً ُْ ٣ٌٖ ؽيٗبًا ػ٤ِٚ، ثَ  ُوؿجخ أُِي ك٢ اإلؽزلبظ ثٚ ًٞههخ ٣ٌٔ٘ٚ -  

 .Bartlett, J, op, cit, p.252:اٗظو. اٍزقلآٜب ئما اهزؼ٠ األٓو
3
- II Macc, 4. 30-38. 

4
- II Macc, 4. 39-42. 
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بطمميوس )  إلى حاكم إقميم جوف سورية السموقيىديةكل أزمة، وىوسبلح الرشوة، فقدم 
ن أععاء الوفد الثبلثة، ا مينبلوس وأدالذي برأ، ()كي يتشفع لو عند الممك (دوريمينيس

وتم تثبيت مينبلوس في منصب الكاىن األكبر، ويرد في ، ()وصدر عدىم حكم باإلعدام
باعتباره الكاىن األكبر،  أن مينبلوس عاد إلى بيت المقدس ال" الكتاب الثاني لممكابيين 
وازدادت اليوة اتساعًا بينو وبين مواطنيو، وباتوا يتطمعون " األكبر ولكن باعتباره المتآمر

. () عد ىذا الطغيانتيمثورفي إلى زعيم يقودىم 

 

 سيطرة ياسون عمى بيت المقدس ورد فعل أنطيوخس  -7

 عمى السياسة التي مارسيا أنطيوخس الرابع عد الييود اسم صادرالمبعض أطمقت    
والحقيقة أن ىذه السياسة أثارت حيرة  (القرارات الشريرة )وتعني"  Gezerotجيزيروت"

 مثل أنطيوخس  ممكاً عن األسباب التي دفعت  الباحثين ودفعتيم إلى التساؤل
إلى اتخاذ مثل ىذا النيج، وىو الرجل الذي نشأ في مناخ التسامح الديني الذي يميز 

الحعارتين اليونانية والرومانية، وجعمتو يقرر استبدال عبادة الييود التي تقوم عمى التوحيد 
بعبادة اإللو زيوس األوليمبي، وأن يتدخل لحرمان الييود من ممارسة طقوسيم وعاداتيم 
التي ألفوىا منذ عيوٍد سحيقة والتعامل مع ىذه العادات كما لوكانت تشكل خطرًا عمى 

" أن يقدم تفسيرًا لموقف أنطيوخس من الييود فيقول (ديودوروس)الدولة، ويحاول المؤرخ 
وحيث أن أبيفانيس قد دىش من الكراىية التي يحمميا الييود لكل الجنس البشري، لذلك 

. ()"أخذ عمى عاتقو ميمة أن يحطم عاداتيم وممارساتيم

إن اإلجابة عمى ىذا التساؤل حول تطور العبلقة بين الممك أنطيوخس والييود تقتعي منا 
أن نحاول تتبع األحداث التي أفعت إلى ىذا التطور، فبعد المقاء الذي تم بين مينبلوس 

، وقد 170والممك بفترة وجيزة شرع الممك بحممتو األولى عمى مصر في خريف سنة 
                                                           

5
- II Macc, 4,45.        

 :اٗظو.أهبّ ٓٞاؽ٘ٞا طٞه ع٘بىح ػقٔخ ُٜإ ء اُوعبٍ ألْٜٗ ًبٗٞا ػ٠ِ ٣و٤ٖ ثأْٜٗ ػؾ٤خ ُِظِْ ٝاُلَبك-  

II Macc, 4, 49. 
7
-  II Macc, 4. 50. 

1
- Diod, XXXIX, 5,1.   Millar, Fergus, The Background to the Maccdean Revolution, 

Journal Of Jewish Studies, vol, 29, 1978, pp. 12-13. 
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 لمدة سنة تقريبًا، وبينما كان أنطيوخس في فمسطينصمتت المصادر ولم توافنا بأخبار 
مصر سرت إشاعة في بيت المقدس بأن أنطيوخس لقي حتفو، وشجعت ىذه األنباء 

الكاىن األكبر ياسون الذي كان قد ىرب إلى شرقي اإلردن عمى اليجوم والسيطرة عمى 
بيت المقدس، فيرب الكاىن مينبلوس ولجأ إلى الحامية السموقية في القمعة، وارتكب رجال 

. ()ياسون مذبحًة بأنصار مينبلوس

اعتبر أنطيوخس أن ماحدث في بيت المقدس من قبل ياسون وجماعتو طعنة في ظيره، 
فيو من ناحية تأييد لمبيت البطممي، ومن ناحية أخرى تمرد عمى السمطة الشرعية التي 
تتمثل في مينبلوس الذي قامت الدولة بتعيينو، لذلك قرر معاقبة الييود، وفي طريق 

 عرج عمى بيت المقدس، حيث سفك الدماء، 169عودتو من مصر في خريف سنة 
 1080000) بما يعادل تاالنت( 1800 )لى مايزيد عمىوسمب كنوز الييكل، فاستولى ع

ولم تقتصر مصادراتو عمى العممة فقط بل ، وىو مبمغ ليس بقميل في ذلك الوقت (دراخمة
 من األواني المقدسة وأبرزىا المذبح المصنوع من الذىب والمصباح اً  كبيراً اشتممت مقدار

. ()زالمقدس والمنعدة لعرض الخب

 أنطيوخس لم ير فيما أقدم والذي يمكن قراءتو من واقع النصوص واألعمال السياسية أن
حصة الدولة من العريبة  مخالفة، بل اعتبره مجرد إجراء إداري لمحصول عمى ةعميو أي

 التي ينبغي عمى الكاىن األكبر أن يدفعيا المفروعة عمى المجموعة الييودية في مممكتو
لمدولة، واعطر ياسون إلى الفرار مرة أخرى إلى شرقي اإلردن، وبعد أن أحكم أنطيوخس 

 فيميب قبعتو عمى بيت المقدس أعاد مينبلوس إلى منصبو، وعين أحد قادتو المدعو
((Philipحاكمًا عسكريًا عمى بيت المقدس وقفل عائدًا إلى عاصمتو ()  

 في إطار اً  مشروعراً قدس أممللبيت ا في تعيين الكاىن األكبر وجدأنطيوخس كما يبدو أن 
ربما أراد من ذلك تشجيع مصمحة الدولة والينطوي عمى انحيازه إلى فئة دون أخرى، و

نو  من أبناء الطبقة العميا من الييود عمى األخذ بمظاىر الحعارةأكبر عدد  اإلغريقية وا 
                                                           

 - 
 :اٗظو: ك٢ ئؽبه اُزل٤ٓو اُن١ هبّ ثٚ أٗظبه ٣بٍٕٞ كاْٜٗ أؽوهٞا أؽل أهٝهخ أُؼجل

II Macc, 5, 5-6.  Bartlett, J, op, cit, p.257.
 

1
- I Macc, 1, 21,  Steven Weitzman, Plotting Antiochus's Persecution, Journal of Biblical 

Literature, Vol. 123, No. 2. (Summer, 2004), pp. 219-234. 

ٝهك ك٢ اٌُزبة اُضب٢ٗ ٌُِٔبث٤٤ٖ إٔ ػؾب٣ب رِي األؽلاس ثِؾ صٔب٤ٖٗ أُلبًا، هزَ ٗظلْٜ، ٝث٤غ اُ٘ظق ا٥فو ك٢ أٍٞام -  

 .II Macc, 5,13-14 :اٗظو. اُ٘قبٍخ
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، كما إن تدخمو في الصراع بين ياسون بيذه السياسة قدم خدمة لمييود بكسر عزلتيم
ومينبلوس واإلنتصار ليذا األخير، كان أمرًا تستوجبو الرغبة في المحافظة عمى السبلم 

. ()الداخمي في إحدى مقاطعات الدولة

لم يدرك مدى التداخل بين النواحي يبدو أن أنطيوخس ( Macllog)ماكموج بحسب  و
وقد فاتو أن يعع في اعتباره أن الديانة ، الدينية واإلجتماعية والسياسية عند الييود

الييودية تقوم عمى التوحيد وتستند إلى ماجاء في التوراة، وىو األمر الذي يميز الييود عن 
الشعوب األخرى في ذلك الوقت، وقد نظر اإلغريق إلى تمسك الييود بعقيدتيم وتراثيم 

عمى أنو نوع من عيق األفق يدفعيم إلى إزدراء اآلخرين، ويتعارض ذلك مع القيم 
لمينستية، ويمكن تفسير موقف الممك أنطيوخس من ي التي تمثميا الحعارة الوعممانيةال

. ()الييود عمن ىذا اإلطار

جاء التصعيد في الموقف عد الييود من قبل أنطيوخس عقب انتياء حممتو الثانية عمى   
 بسبب الطريقة الميينة التي أخرجو بيا الرومان، اً مكسورو خرج  ميزومًا  عندمامصر،

، وفي طريق عودتو عمم بتجدد ( )(اليناس)والغطرسة التي تعامل بيا السفير الروماني 
اإلعطرابات في بيت المقدس، ولم يكن ىذه المرة في حالة نفسية تسمح لو التعامل مع 

 في نياية (Apollonios)فأرسل أحد قادتو ويدعى أبولمونيوس المشكمة الييودية بنفسو، 
. () كي يعع حدًا لتمك اإلعطرابات167شتاء سنة 

 وانتظر حتى حمول يوم ما لم يبيتو،بأبولمونيوس  إلى بيت المقدس تظاىر ولووعند وص  
أصدر قانونًا ، كما ()حين أقدم عمى اقتحام المدينة وقتل عدد كبير من رجاليا ()السبت

، كما ( ) لعقاب المدن المتمردة في العالم القديمبمصادرة أراعييا وىي إجراءات نموذجية

                                                           
3
- Markholm,Otto, op, cit, p.144. 

1-
 Mccullogh, W.S: The History and Literature of the Palestinian Jews from Cyrus to 

Herod. 550 B.C to 4 B.C,( Toronto. 1977),p.113. 
2
- Polyb, XXXIX, 27, 1-8. 

3
- Russell, D, (Oxford, 1967),pp, 40-41.  

4
٣ّٞ اَُجذ ًبٕ ٓقظظبًا إلعزٔبػبد ا٤ُٜٞك ٝاإلؽزلب د، ٝك٢ ٛنا ا٤ُّٞ ًبٕ األٗج٤بء ٣٘وِٕٞ ُِشؼت ٗجٞءارْٜ ًٝبٗذ -  

اُغٔب٤ٛو ا٤ُٜٞك٣خ رنٛت ٤ٌَُِٜ رلػٞ ُِوة ًٝبٕ ػ٠ِ ا٤ُٜٞك١ ك٢ ٣ّٞ اَُجذ إٔ ٣َزو٣ؼ ٖٓ أػٔبُٚ ٣ٝزقِض ٖٓ 

 .273،285اٗظو، هشبك اُشب٢ٓ، أُوعغ اَُبثن،ص. اُؾ٤بح اُل٣ٞ٤ٗخ ٝافزبهٝا اَُجذ ٝكوبًا ُِزٞهاح
5
- I Macc, 1, 30.  

6
- Bickerman, E. The God of the maccabees,( London, Leiden, 1979), p.51.   
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، ()Akra))التي أشارت إلييا البحوث الحديثة بإسم  (مدينة داوود) منطقة بعزل قام
أنطاكية في بيت )  وأطمق عمييا اسم أتباعو،ىا  عسكرية وأسكن فيتحويميا إلى مستعمرةو

وكان عمى شاغمي ىذا التجمع الجديد ميمة توفير األمن لسكان بيت المقدس ، (المقدس
 .()الذين لم يمنحوا أية حقوق مدنية

وترافق مع تمك األحداث انقسام بين الييود أنفسيم  نتيجًة لمصراع الطبقي الذي تفّجر   
بعد سنوات من التوتر بين الطبقة األرستقراطية واألغمبية المحافظة الفقيرة في بيت 

، وارتبطت تمك (الحرفيون وعمال اليومية والبائعون كما حددىم تشيريكوفر)المقدس 
األغمبية المحافظة بسكان القرى المحيطة بالمدينة، واندلعت اإلشتباكات المسمحة بين 

. ( )الجماعات الييودية في المدينة، ولم يتمكن مينبلوس وفيميب من إخمادىا

  إجراءات أنطيوخس حيال الييود-8

تدىورت األوعاع في بيت المقدس بشكٍل متسارع، وبدأت األسر باليروب إلى الريف،    
ر سمبًا عمى الدخل  أث، مما()(Anachoresisأناخوريسيس )وعرفت تمك الظاىرة بإسم 

، وكان ذلك  إعافة إلى أن ىذا اليروب ميد السبيل الممكي لبقاء األرض دون زراعة
، وفي ( )اإلنسحاب مقدمة لتشكيل حرب عصابات واسعة النطاق عد السمطة المركزية

اتخذ أنطيوخس بعض اإلجراءات العقابية عد الييود المتمردين، فقام بإدخال مقابل ذلك 
 وذلك باستبدال نظام الجزية السنوية التي يقوم 167نظام جديد لتحصيل العرائب سنة 

 بواسطة ةً الكاىن األكبر بتحصيميا وتسميميا لمممك، بنظام التحصيل من األفراد مباشر

                                                           
7

  (.195)  ، ص   ( 5 )اٗظو أُِؾن ههْ - 
8
- Peter, F. E, The Haevest Of Hellenism, History Of The Near East From Alexander The 

Great To The Triumph Of Christianty,( London, 1972), p.527. 
1
- Tcherikover,V, op,cit,192.  

2
ٝهك ٛنا اإلططالػ ػ٘ل ٤ٓٞٛوًٝ ثٔؼ٠٘ اُؼٞكح ٝثٔؼ٠٘ اُوؽ٤َ ك٢ ٓٞػغ آفو ٝثٔؼ٠٘ اُلواه : أٗبفٞه٤َ٣ٌ-  

ٖٓ أُؼبهى ك٢ ٓٞاػغ أفوٟ، ٝػ٘ل ٤ٛوٝكٝد ثٔؼ٠٘ اُزواعغ أٝ اإلَٗؾبة ٝٗغلٙ ػ٘ل أكالؽٕٞ ثٔؼ٠٘ اُزقِض ٖٓ 

اٗظو، أثٞ ا٤َُو كوػ، . ٓأىم عل١، ٝرؼج٤وٙ ك٢ اُِـخ اٌُال٤ٌ٤ٍخ ثٔؼ٢٘ اُِغٞء ئ٠ُ اُغجَ أٝ اإلفزجبء ك٢ اُـبثبد

أٗبفٞه٤َ٣ٌ كهاٍخ ٝصبئو٤خ ُٜنٙ اُظبٛوح ك٢ ٓظو ك٢ ػظو اُوٝٓبٕ، هٍبُخ كًزٞهاٙ، عبٓؼخ ػ٤ٖ شٌٔ، ؿ٤و 

 .3، ص(1984اُوبٛوح، )ٓ٘شٞهح، 
3
- Michael Warren Helfield, op, cit, p.94.  
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وفرض عرائب جديدة عمى األرض، بمغت الثمث عمى إنتاج الحبوب   الدولة،يموظف
 .()والنصف عمى إنتاج الفاكية، مما زاد من أعباء طبقة المزارعين في فمسطين

 167مرسوم  سنة - 7

إلى بيت المقدس في  (Athenaeos)أرسل الممك أحد مندوبيو ويدعى أثينايوس     
 حامبًل مرسومًا ممكيًا، يتعمن تنظيم العبادة والحياة 167الربع األخير من سنة 

وبمقتعى ىذا المرسوم فقد تقرر تحريم العادات والشرائع ، (ييودا والسامرة)اإلجتماعية في 
الييودية، ومنع اإلحتفاالت الدينية، وعممية الختان التي يقوم بيا الييود ألبنائيم، وعدم 
حراقيا، وأصبح لزامًا عمى الييود أن  اعتبار يوم السبت مقدسًا، ومصادرة نسخ التوراة وا 

                  يحتفموا بعيد ميبلد الممك كل شير، والمشاركة في احتفاالت ديونيسوس 
( (Dionysios() .

 وعمى رأسيم الكاىن األكبر مينبلوس من أجل تنفيذ تمك الييود المتيمنون وسعى   
 توقف تقديم القرابين في 167األوامر، وفي اليوم الخامس والعشرين من كانون األول سنة 

عمى أعتابو  داخل الييكل إلى جانب مذبح ييوه، ووأقيم مذبح وثني بيت المقدس، ىيكل
 رجال الممك لمتأكد من وفد عدد من، و نكايًة بأنصار الشريعةخنزيرعحى المتيمنون ب

الييكل ، وتم تكريس (ييوذا والسامرة بشكل خاص  )ن إقامة المذابح الوثنية في فمسطي
يناىض إعدام أي شخص ب  صدر األمر، وعبلوًة عمى ذلك()لعبادة اإللو زيوس األوليمبي

. ()ىذه األوامر

 مبالغةأن بعض القصص التي وردت في كتب المكابين ال تخمو من الالمرجح  و  
كما في ن وقفوا بشجاعة وتمسكوا بعقيدتيم، ي كالتي تصف بعض الييود الذةاإلسطوري

 تناول لحم الخنزير، لكنو رفض الذي طمب إليو( Eleazer)إليعازرقصة الرجل العجوز 
 لرفعيم أوالدىا السبعة أمام عينيياقتل  قصة األم التي أيعاً ، و()وآثر أن يموت بشرف

                                                           
4
- Markholm Otto, op, cit,p.146.  

1
 .126ٓل٤ل اُؼبثل، ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ، ص- 

2
- II Macc, 6, 5-8,  Josephus, A J, XII, 253. 

3
اػزوف أٗط٤ٞفٌ اُضبُش ثبُؾوٞم اُوب٤ٗٞٗخ ٤ُٜٞك كَِط٤ٖ ك٢ إٔ ٣ؼ٤شٞا ٝكوبًا ُشوائغ أٍالكْٜ، ٝؽز٠ إٔ ٌٍبٕ ٓل٣٘خ - 

 ..Petr, F. E, op, cit, p258 ، اٗظو175أٗطب٤ًخ ٖٓ ا٤ُٜٞك ُْ ٣زْ رغو٣لْٛ ٖٓ مُي اُؾن ٍ٘خ 
4
- II Macc, 6,18-21. 
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، وقصص أخرى عن قتل نساء ختن أبناءىن وأخرون حزنًا عمييمالعبادة الوثنية ووفاتيا 
تعرعوا لحوادث مشابية إلحتفاظيم بنسخ من الكتاب المقدس سواء في ببلد الييودية أم 

.  ()في كامل فمسطين

عمى إجراءات السمطة في حق لم يعترعوا الييود المتأغرقين بزعامة مينبلوس ويبدو أن 
زعيميم  بدليل أن مؤيدين لياربما كانوا شيودًا عمى ىذه األحداث و فقد أبناء جمدتيم؟ 

يمارس وظيفة الكاىن األكبر بشكل رسمي، وأبعد مايكون عن ظل مينبلوس 
. ()"اإلحتجاج

 

رد الفعل الييودي وقيام الحركة المكابية : سادساً 

(  حركة الحشمونيين ) تمردبداية ال- 1

والذين عرفوا بالحسيديم أتباع الشريعة  من اً  شديداستنكاراً      القت قرارات أنطيوخس 
وبات الييود بحاجة إلى  تنامى الشعور بالسخط عد سياسة أنطيوخس الرابع، و،(األتقياء)

فرت ىذه القيادة في اوتوري، زتأخذ بيدىم لمخروج من ىذا الوعع الموقيادة تنظميم، 
 بن يوحنا بن شمعون الحشموني وىو ينتمي إلى األسرة (Mattatia) ماتاتيو كاىن يدعى 
اإلبتعاد عن مركز األحداث ، وقد آثر ىذا الرجل ()(Hasmonaean)الحشمونية 
مودين             شمال غربي القدس تدعى  من بيت المقدس إلى قرية واإلنتقال

ليعازار ويوناثان) أبناءه الخمسة واصطحب معو  ، وعندما (يوحنا وشمعون وييودا وا 
 إلى القرية لتنفيذ أوامر الممك بتقديم القرابين 167 أيمول سنة 17حعر رجال الممك في 

نو أرفض وأعمن عمى المؤل تنفيذ األوامر الممكية، ماتاتيو   إلىوطمبلآللية الوثنية، 
مايزال مخمصًا لشريعة أجداده، وعندما ىّم أحد الييود بالتقدم نحو المذبح لتقديم القربان 

 ثم قام بتحطيم المذبح، ،رها العابط الذي يقف بجوتمو كما قتل وقاتاتيوانقض عميو م
                                                           

5
- II Macc,7. 

6
- Russell, D, op, cit, p.42.   

1
افزِق اُجبؽضٕٞ  ٝهثٔب عبءد ٜٓ٘ب ر٤َٔخ اُؾش٤٤ٖٗٞٔ، Asamonaeosٝ))ًبٕ عل ٓبربر٤ٚ ٠َٔ٣ أٍبٓٞٗب٣ًٞ -  

 ,Russell, D, op, citؽٍٞ ٓـيٟ ٛنا اإلٍْ ك٤وٟ هٍَ إٔ ؽش٢ٗٞٔ ٛٞ ؽشٔبٕ ٣ٝؼ٢٘ ًبهك٣٘بٍ أٝ أ٤ٓو، اٗظو 

p.44 
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وأصبح من المستحيل عمى  ماتاتيو وأبنائو البقاء في القرية، فقرر الفرار إلى الجبال داعيًا 
. ()كل المخمصين لمشريعة إلى المحاق بو

 دفاعًا بعد إعبلنو إنو ثار   سارع الكثيرون من الييود إلى المحاق بو واإلنعمام إليو، 
عن النفس والشريعة حتى في يوم السبت رغم معارعة الكثيرين ليذا القرار الذين رأوا فيو 
مخالفة لتعاليم التوراة، ولكنو رأى أنو يجوز في بعض األحيان مخالفة تعاليم التوراة من 

بير من جماعة ك عدد ى  ماتاتيوانعم إلمع ذلك أجل الحفاظ عمى الشعب الييودي، و
، وىكذا بدأت حركة الحشمونيين كبداية لممقاومة المسمحة ()(Hasidim)الحسيديم 

، ولم تستغرق قيادة ماتاتيو أكثر من عدة شيور استطاع ()والمنظمة عد السمطة السموقية
 إجراء  وتابعخبلليا إزالة المذابح الوثنية من عدة قرى وحصد رقاب المرتدين عن الشريعة

. ( )طفالاألختان 

 ا لمحركة الحشمونية ونجاحاتوذتزعم ييو -9

بعد انطبلق اتاتيو فمات م    لم تناسب حياة الثورة القاسية في الجبال رجبًل مسنًا مثل 
 Juda) بالمكابيلقب وتولى القيادة من بعده ابنو ييوذا الذي قصير الثورة بوقٍت 

Maccabaeos)( )شمعون مستشارًا لو تنفيذًا لوصية والدهبدوره أخاه عين  الذي ، و() ،
) بين القوات السموقية بقيادة أبولمونيوس حاكم جودايا ( 166صيف  ) الصدام األول فيو

ابين بقيادة ييوذا، انتصر األخير وقتل أبولمونيوس وغنم سيفو كوالموالسامرة  (ببلد الييودية
، وأعقب ذلك حعور جيش سموقي آخر بقيادة عابط يدعى ()حارب بو طوال حياتوو

نظرًا لمصعاب التي اعترعت  وشاركو عدد من الييود المتأغرقين، وSeron))سيرون 
                                                           

2
- I Macc, 2, 1-28, Josephus, A J, XII, 266ff, Green, P, op, cit, p.518. 

ٖٓ أُالؽع إٔ اٌُزبة اُضب٢ٗ ٌُِٔبث٤٤ٖ ُْ ٣نًو ٓبهبّ ثٚ ٓبربر٤ٚ، ألٕ ٓإُق ٛنا اٌُزبة ؽوص ػ٠ِ اُزو٤ًي ػ٠ِ 

 : اٗظو.شقض ٣ٜٞكا أٌُبث٢، أٓب اٌُزبة األٍٝ كاٗٚ ٣وًي ػ٠ِ كٝه ٓبربر٤ٚ ثبػزجبهٙ هأً األٍوح اُؾش٤ٗٞٔخ

Bartlett, J, op, cit, pp.33-34.  
3
- I Macc, 2, 41.  

1
- , Josephus, A nt , XII, 272- 278.   

2
- Gera, D, op, cit, p.230.   

3
ُوت أٌُبث٢ ٣ؼ٢٘ ثبُؼجو٣خ أُطوهخ، ٣ٝلٍ ػ٠ِ اُشغبػخ ٣ٝزؼبَٓ ٓغ أػلائٚ ًبُٔطوهخ، اٗظو ٓل٤ل اُؼبثل، ٍٞه٣خ - 

 . 126ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ، ص

٣نًو اٌُزبة األٍٝ ٌُِٔبث٤٤ٖ إٔ ٓبربر٤ٚ هبٍ ألث٘بئٚ إٔ ٣ٜٞما ه١ٞ ٝشغبع ٓ٘ن ؽلُٞزٚ، ٝ ٤ٍوٞكًْ  ٣ٝؾبهة ٖٓ أعَ 

    .Ruth, op, cit, p.71.        I Macc, 2, 66-67: اٗظو. شؼجٚ
4

 . 49ٛب٢ٗ ػجل اُؼي٣ي عٞٛو، أُوعغ اَُبثن،ص- 
5
- I Macc, 3, 10- 12.  
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 في جوزيفوس أنو قتلفي حين يؤكد ، () سيرون اإلنسحابالقوات السموقية آثر
، مما استتبع فرحة عارمة عند ييود الشريعة وأصبح ييوذا بتواتر أخبار ()المعارك

 .()انتصاراتو بطبًل دينيًا اقترب إلى مرحمة القداسة عند مؤيديو

  المكابيرد فعل السمطة السموقية تجاه انتصارات - 3

ربيع في     ويبدو أن وقع حجم ىذه اليزائم عمى أنطيوخس الرابع لم يكن كبيرًا بدليل أنو
، وأسند () عمى رأس قواتو لمقيام بحممة عمى الواليات الشرقيةأنطاكية غادر 165سنة 

 وكمفو بالتعامل بما يميق ،((Lysiasميمة اإلشراف عمى المممكة في غيابو إلى ليسياس 
مع المسألة الييودية، وبعد مغادرة الممك جرت أولى المحاوالت من قبل السمطة إلخماد 

 ىرع القائد السموقي فيميب إلى بطمميوس حاكم إقميم جوف سورية عندماالتمرد الييودي، 
 مناشدًا إياه سرعة التدخل بعد أن استفحل خطر المكابيين، وأصبح لدييم القدرة ةوفينيقي

جيشًا إلى فمسطين عمى إعداد جيش كبير، واستجاب بطمميوس ليذه الدعوة، وأرسل 
، وأثار (Nicanor)ونيكانور (Gorgias) تحت قيادة كٍل من جورجياس 165صيف سنة 

بدليل اصطحاب الجيش لعدد ىذا الجيش انبيار الجميع، واعتقدوا أنو منتصر المحالة، 
، ولكن () الييود الذين سيسقطون أسرىرقيق الذين حمموا أموااًل كافية لشراء تجار المن

عمى عكس ما كان متوقعًا فقد تمكن ييوذا من إلحاق اليزيمة بيذا الجيش في منطقة 
. () شمال غرب بيت المقدس()(Emmaos)عماوس 

تمرد القررت السمطة في أنطاكية اإلستمرار في اتباع سياسة القبعة الحديدية إلخماد   
، وفي ىذه المرة قاد ليسياس الجيش بنفسو متوجيًا إلى فمسطين، فسمك الطريق يالييود

، ثم اتجو شرقًا حيث دخل فمسطين من (Idumaea)الساحمي عبر ببلد اإليدوميين

                                                           
6
- Gera, D, op, cit, p.231.   

7-
 Josephus, Ant , XII, 288-292,  Tcherikover,V, op,cit,p.207. 

راح رجال ٌهوذا ٌستولون على الؽنائم وٌبرر الكتاب الثانً هذا المسلك بالقول بانهم كانوا ٌوزعونهم على األٌتام 
 .II Macc, 8, 28: اٗظو. واألرامل

8
- Bevan, II,op, cit,p p176-177.  

9
- Josephus, A nt, XII, 354- 359, Green, P, op, cit, p439.  

1
- Bevan, II,op, cit, pp.177-179.  

2
ٛ٘و١ : اٗظو. ٓل٣٘خ ػ٠ِ ثؼل رَؼخ ٤ًِٞٓزواد شٔبٍ ؿوث٢ اُولً ٣ٝؼزول إٔ ٛنٙ أُل٣٘خ ٢ٛ اُوج٤جخ ؽب٤ُبًا : ػٔبًٝ- 

 .622ً ػجٞك١، أُوعغ اَُبثن، ص
3
- I Macc, 4, 28-35.   
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وفي تمك األثناء وردتو أنباء عن مرض ، (Beth Sur)بيت صورالجنوب وحاصر قمعة 
مما اعطره  إلى فك الحصار والعودة إلى  ( أصفيان =Gabae)أنطيوخس في جاباي 

أنطاكية وانتظار ما ستسفر عنو األحداث، ويبدو أن األخبار التي وصمت أنطيوخس عن 
 .()تعاظم الثورة أكرىتو عمى اإلستجابة لمطالب الثائرين

بطمميوس ) حاكم جوف سوريةوفي أول إجراء بيذا الصدد أصدر أنطيوخس قرارًا بعزل 
، وقدم ()الذي اتسمت سياستو بالميادنة( بطمميوس ماكرون)وعَين بداًل منو  (دوريمينيس

يفاوض الكتاب الثاني لممكابيين وثيقتين عمى قدر من األىمية، أوليما عبارة عن خطاب 
  وثانييما خطاب من أنطيوخس إلى الييود يتعح من خبللو أن،()لييودا ليسياس فيو

الكاىن األكبر مينبلوس توجو إلى الشرق وقابل الممك، وىو مايمكن أن نستخمصو من 
لقد أخبرنا مينبلوس برغبتكم في العودة إلى "  يقولثخطاب  حيالالعبارة التي وردت في 

  ويتعمن الخطاب عفوًا عن الييود المتمردين والسماح ليم بالعودة إلى ديارىم،،()"دياركم
 ويترتب عمى ذلك حقيم في اتباع قوانينيم وممارسة شعائرىم كما كان الحال في ديارىم،

عفائيم من العريبة التي فرعت عمى األر ، وبذل 167 الزراعية سنة يضاالسابق، وا 
حاكم جوف سورية الجديد بطمميوس ماكرون ما في وسعو من أجل تنفيذ سياسة الدولة 

ويرى بعض ، الجديدة في فمسطين، لذلك فإن المصادر الييودية راحت تكيل لو المديح
. ()إععاف ييوذاىذا العفو الباحثين أن اليدف من 

عمى بيت المقدس المكابي سيطرة - 4 

تحقيق السبلم في فمسطين عمى رغبة المكابين في التعايش مع أعدائيم األلداء    توقف 
، وعمى وجو الخصوص الكاىن األكبر مينبلوس مصدر الشرور (الييود المتأغرقين) أي

مسؤول عن كل ظمم تعرض لو الييود في ىذه الفترة، وعمى الرغم من قبول لفي نظرىم، وا
المكابين لمعفو الممكي، فإنيم استغموا فرصة عدم تدخل الدولة في فمسطين وراحوا يعممون 

                                                           
4

 .127.ٓل٤ل اُؼبثل، ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ، ص- 

 
5
- II Macc,10, 11-12.  

6
-Bartlett, J, op, cit, p.305. 

1
- II Macc, 11, 29-30.                                                                                                   

2
-Bartlett, J, op, cit, p.307. 
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سرت ن فقد انكي المتأغرقأما بالنسبة لمييود ،عمى تدعيم قوتيم استعدادًا لجولة قادمة
تصفية حساباتيم ل ةفرصال وىو ما أتاح لممكابيين، بعد عفو الممك أنطيوخس شوكتيم

 لئلنتقام  المجاورةالمناطق حربًا شعواء عمى بعض ييوذا شن 164، وفي صيف ىممع
 بوعع لعل أبشعيا عندما قام في بعض األحيان، قاسياص جداً ، وبمغ انتقامو حدًا منيا

  .()مواطني يافا في قوارب ودفع بيم إلى البحر إلغراقيم

 الييود مستغبًل ععف164 كانون األول 23م بيت المقدس في ااقتحوتجرأ بعد ذلك عمى 
 البعض فرّ  واعطر بععيم إلى اإلحتماء بالقمعة،و يبدو أية مقاومة، الذين لمالمتأغرقين 

وأتباعو بتطيير المدينة ييوذا ، وقام () إلى المناطق المجاورة مثل ببلد اإليدومييناآلخر
تماثيل اآللية اإلغريقية وأعاد عبادة ييوه  والييكل من الدنس الذي يتمثل في

(Jehovah)() إلى الييكل في احتفاالت استمرت ثمانية أيام وال يزال الييود حتى يومنا 
ييوذا ، ومعى ()( التجديد=األنوار)ىذا يحتفمون بيذا العيد تحت إسم عيد الحنوكاه أو

. ()ينشد صداقتيا 161قدمًا في تدعيم مكانتو السياسية، فأرسل سفارة إلى روما سنة 

وأىميا ازدياد أدت انتصارات المكابي إلى حدوث تغيرات ميمة في بيت المقدس،    
زعيم المكابي أصبح كما  األثرياء،  وتناقص أىميةفقراءالالفبلحين البسطاء وطبقة  أىمية

لكن ،  في التاريخ الييوديالعائمة الحشمونية وتعاظم دور ،()األمة الييودية ببل منازع
 ( أصفيان =Gabae) أنطيوخس الرابع في جابايالحدث األبرز في ىذه الفترة كان وفاة 

 Eupator)ابنو أنطيوخس الخامس يوباتور العرش ، وتولى ()ثناء حممتو في الشرقأ
                                                           

3
- I Macc, 5, 11, II Macc, 10ff,, 12,ff. 

ُْ ٣وزظو اٗزوبّ ٣ٜٞما أٌُبث٢ ػ٠ِ اُشؼٞة ٝاألكواك، ثَ آزل ٤ُشَٔ اُؼجبكاد األفوٟ، كوبّ ثاػواّ ا٤ُ٘وإ ك٢ ٓؼجل 

 :اُوثخ اَُٞه٣خ ػشزوٝد، ٝٛلٓٚ ػ٠ِ هؤًٝ األٛب٢ُ اُن٣ٖ اؽزٔٞا ثٚ، ٝؽطْ رٔبص٤َ ا٥ُٜخ ك٢ أشلٝك  اٗظو

Tcherikover,V, op,cit,pp.221-222. 
4
- II Macc,10, 15. 

1
ٝاٍْ ٣ٜٞٙ أًضو األٍٔبء هلاٍخ ػ٘ل ا٤ُٜٞك ، ًٝبٕ ٣زلٞٙ ثٚ اٌُبٖٛ األػظْ كوؾ  (٣ٜٞكبٙ)٣ٜٞٙ ٖٓ أٌُِخ اُؼجو٣خ -  

كافَ هلً األهلاً ك٢ ٣ّٞ اُـلوإ، ٣ٝجلٝ إٔ ٣ٜٞٙ ًبٕ هة اُظؾواء ٝػوف ك٢ شجٚ عي٣وح ٤ٍ٘بء ك٢ اُغيء أُزبفْ 

 . 150هشبك اُشب٢ٓ، أُوعغ اَُبثن، ص: اٗظو. ُشٔبٍ اُغي٣وح اُؼوث٤خ
2
- I Macc, 4, 36-54, II Macc, 1, 8-9. 

، ٣ووأ ا٤ُٜٞك ك٤ٚ ٖٓ ٍلو اُؼلك ، ٣ٝؼزول إٔ  (ىٝم ؽً٘ٞبٙ )ػ٤ل ٣َزٔو صٔب٤ٗخ أ٣بّ ٝ ٣لػ٠ ا٤ُّٞ اُضبٖٓ ك٤ٚ : اُؾً٘ٞبٙ

   .118هشبك اُشب٢ٓ، أُوعغ اَُبثن،ص: اٗظو.  ٤ًَِق أٍٝ ٣ّٞ ػ٤ل ؽً٘ٞب25ٙط٘غ ف٤ٔخ اإلعزٔبع هل رْ ك٢ 
3
- Zollschan, L.T, The Earliest Jewish Embassy to the Romans: J. J. S, Vol, L V,( 2004), 

pp. 37-44.  
4
- Schurer, E, op, cit, p.168. 

5
- Dov Gera. D, Wayne Horowit, Antiochus IV in Life and Death: Evidence from the 

Babylonian Astronomical Diaries, J. A. O. S. Vol. 117, No. 2 (Apr. - Jun., 1997), p.249. 
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سندت الوصاية عميو إلى نائب أ ف،، وكان طفبًل يبمغ الثامنة من عمره()(161- 164
. ()ليسياس صاحب التاريخ الطويل في التعامل مع الييود الممك

 تغيرات جذرية في استتبعت السموقية سمطة التغيرات التي حدثت في رأس الويبدو أن
سياسة الدولة تجاه الييود، فقد أعطى ليسياس آذانًا صاغية لمييود المتأغرقين الذين راحوا 

عندما قام الوصي بتجييز جيش عخم لمقعاء يحرعون عمى المكابين وأثمر تحريعيم، 
  معو الممك الصغير، ويذكر الكتاب األول لممكابين أن تعداد ىذاعمى التمرد واصطحب

إال أن تشيركوفر ، ()( فيل32 ألفًا من الفرسان، و20 ألفًا من المشاة و100 )الجيش بمغ 
 .()تشيركوفر يرى أن ىذا الرقم ينطوي عمى قدٍر من المبالغة

 ،لمواجيةل عدد كافي من المقاتمين ييوذالم يكن لدى   وفي مقابل ىذا الحشد العسكري  
، ()لرب ليبًل ونياراً لتعرع الطمب من الشعب وقرر استنفار القوى الروحية لدى مؤيديو و

 Bethكريا زج بيت المقدس، والتقى الجيشان عند بيت روأسرع لمبلقاة الجيش السموقي خا
Zechariah)بين بيت المقدس وبيت صور (Beth Sur)  وتمكن ليسياس من ىزيمة

 ليسياس عمى حصن وىكذا سيطر ييوذا ىرب، و(Eleazar) أليعازارقتل أخيو وييوذا
عمى بيت صور وعرب الحصار حول بيت المقدس، وكان ليذا الحصار خطورة كبيرة 

 السنة كانت سنة كون تمك نقص المؤن قوات ييوذا وأنصاره في المدينة الذين عانوا من 
. ()رالتبوي

 الوصي الثاني عمى (Philip)فيميب   وخشية استغبلل ليسياس نصره في فمسطين قرر 
ورد ، اإلتجاه نحو فمسطين استباقًا ألي تحركالعرش الذي عينو أنطيوخس قبل وفاتو، 

 استعدادًا رفع الحصار عن بيت المقدس والدخول في مفاوعات مع ييوذاب ليسياس

                                                           
6
- Tobias Nicklas, Der Historiker als Erzähler. Zur Zeichnung des Seleukidenkönigs 

Antiochus in 2 Macc. IX ,Vetus Testamentum,Vol. 52,  (Jan., 2002), pp.81-84. 
7
- Tcherikover,V, op,cit,p.224. 

1
- I Macc, 

2
- Tcherikover,V, op,cit,pp. 224-225. 

3
- II Macc,13,10. 

4
٢ٛ اَُ٘خ اَُبثؼخ ك٢ كٝهح ٌٓٞٗخ ٖٓ ف٤َٖٔ ٍ٘خ ، ٣ٝؾَت اُؾبفبٓبد ؽُِٜٞب ثؼل ٓوٝه : (ش٤ٔطب)ٍ٘خ اُزج٣ٞو - 
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 بإسم أنطيوخس الخامس يقعي اً قرارليسياس ، وأعقب ذلك إصدار ()لمصدام مع فيميب
 اتبعيا بالعيش طبقًا لشريعة آبائيم، وىموالسماح لبشأن الييود  السابقة بيوبإلغاء قرارات أ

. () من أسرة أونياس في منصب الكاىن األكبر(Alcimos)بتعيين ألكيموس 

عمى تحقيق    وحققت ىذه اإلجراءات اليدف منيا بأن ساعد حشد الييود الشعبي ليسياس
لم يدم بعد ذلك  و الذي فّر إلى مصر واختفى ذكره من التاريخ،إنتصار كبير عمى فيميب

األبن  (151-162)الحكم طويبًل ألنطيوخس الخامس حيث آل من بعده لدمتريوس األول 
القعاء عمى الذي نجح بعد عودتو في األصغر لسموقس الرابع الذي كان رىينة في روما، 

، في الوقت الذي فترت ()ليسياس وأنطيوخس الخامس واإلستيبلء عمى العرش السموقي
في تأييد ييوذا خشية من حرب مقبمة مع دمتريوس  (األتقياء) حماسة جماعة الحسيديم

. ( )واكتفائيم بما حققوه من الحرب السابقة

 المكابيتدخل روما في الصراع السموقي الييودي ومقتل  -5

جل إستمالتيا لموقوف إلى جانبو في وجو  أ إلى روما من سفارةقام ييوذا بإرسال    
 اإلنتقامية ه أعمال مكنتو من متابعة،()161معو إتفاقية عسكرية سنة  دمتريوس، فوّقعت

ألكيموس لطمب النجدة بفي المناطق الريفية، وىدد بطرد ألكيموس من منصبو، مما دفع 
 قرر دمتريوس حسم القعية والتعامل معيا جديًا، 161 وفي نياية شتاء .من دمتريوس

 بين الطرفين معركةنشبت الو، عمى رأس جيشو( (Nicanorفقام بإرسال قائده نيكانور
وتمكن ييوذا من ىزيمة نيكانور الذي خّر صريعًا في  (Adasa)بالقرب من قرية أداسا 

 .()ميدان القتال، والذ ألكيموس بالفرار إلى أنطاكية

أرسل جيشًا كبيرًا فلمحافظة عمى ىيبة الدولة لدمتريوس اإلنتقام لمقتل نيكانور و  قرر 
رسل أوتنفيذًا لئلتفاقية العسكرية سابقة الذكر ألكيموس، بصحبة  و(باكخيدس)بقيادة 

 لكن ىذا التحذير لم يؤد إلى أي الرومان تحذيرًا إلى دمتريوس بعدم المساس بالييود،
                                                           

 .127.ٓل٤ل اُؼبثل، ٍٞه٣خ ك٢ ػظو اَُِٞه٤٤ٖ، ص-  
6
- II Macc, 13, 3-8, ,  
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- Petr, F. E, op, cit, p. 268.  

2
 .60-59ٛب٢ٗ ػجل اُؼي٣و عٞٛو، أُوعغ اَُبثن، ص- 

3
- I Macc, 8, 17- 32, Josephus, A J, XII, 314- 319. 

4
- II Macc, 15, 25-36.    Lester L. Grabbe , Maccabean Chronology: 167-164 or 168-165 

BCE , J. B. L. Vol. 110, No. 1 Spring, 1991, p.63.   
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المقاومين من وأنزل ب (غربي طبرية) تجو باكخيدس عبر الخميل حتى أربيلاتباطؤ، فقد 
إلى ومنيا إلى السامرة ثم  (بيسان ) ييود المدينة ىزيمة كبيرة، ثم توجو إلى سكيثوبوليس

ر من يكثتخمى عنو ال أنلم يكن ييوذا في وعع يسمح لو بالمقاومة بعد بيت المقدس، و
أسفرت آخر معاركو عن ، و الجيش السموقيعن عخامةإثر انتشار اإلشاعات أتباعو 
، وتمكن ()160ة سنمن  في نيسان  وكان ذلكن لقي جيشو ىزيمة ساحقةأ بعد مقتمو

 مودين مقر األسرة الحشمونية، ةأشقاؤه من الحصول عمى جثمانو حيث تم دفنو في قري
كتاب ىو مايعبر عنو السمطة في بيت المقدس، وإلى  ألكيموس وجماعتو عادوبيذا 

. ()(لقد عين باكخيدس المجرمين حكامًا فاعطيدوا أتباع ييوذا ) األول بتعبيرالمكابين

وىكذا أسدل الستار عن فصل من فصول تاريخ الييود في فمسطين في العصر    
اليممينستي، وكان بطبل ىذا الفصل أنطيوخس الرابع من ناحية وييوذا المكابي من ناحيٍة 
ذا كان  أخرى، وعمى الرغم من أنيما كانا عمى طرفي نقيض، فقد ارتبط كبلىما باآلخر، وا 

اليدف من ىذا الفصل ىو إلقاء العوء عمى سياسة أنطيوخس الرابع إزاء الييود في 
فمسطين، فإننا آثرنا أال نتوقف عند ابتعاده عن مسرح األحداث بعد موتو، بل أن نتحدث 
عن قرينو ييوذا المكابي حتى موتو، ويمكن القول بأنو في خبلل ىذه المرحمة من الصراع 

فإن الييود المتأغرقين لم يتمكنوا من إحراز النصر إال بمعاونة القوات السموقية، ولكن 
عمى الرغم من مقتل ييوذا فإن الحركة المكابية عربت بجذورىا في أعماق المجتمع 

الييودي، وبشكٍل خاص بين جموع الفقراء من سكان الريف والطبقة الكادحة من سكان 
 .، ورسخت في وجدان التاريخ الييودي حتى أيامنا ىذهالمدينة

ذا جاز لنا في ختام ىذا العرض تقييم سياسة أنطيوخس الرابع يمكن لنا تممس ىذه    وا 
أوليا شخصية الممك أنطيوخس وثانييا حماسو لمحعارة : السياسة في محاور ثبلث

. ()اإلغريقية وثالثيا رغبة الممك في توحيد مممكتو في بوتقة جديدة

 التركيبة الشخصية ألنطيوحس لم تكن يبدو أن : الرابعشخصية الممك أنطيوخس - أ
 أن تستغل الطبيعة رغم محاولة المصادر الييوديةاألساس في حركة اعطياد الييود، 

                                                           
5
 .٤ِٓ126ؾخ اُيٛوا٢ٗ، أُوعغ اَُبثن، ص-   
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2
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الخاصة في شخصيتو المركبة، والتي تحتوي عمى مجموعة من العناصر المتناقعة، 
بعض المصادر التي ال يمكن اتياميا بأنيا كانت معادية لو، راحت تتحدث وىناك 

 ه بوليبيوس الذي امتدح بعض صفاتتو مثلعن بعض الجوانب الغريبة في شخصي
 تميق بممك،  وتصرفاتو التي الببعض سموكياتوبالمقابل ندد و، كحاكمقدراتو وأشاد ب

فكان يترك القصر ويتجول في شوارع العاصمة ويدخل الحوانيت والورش ويجري 
حوارات مع العوام، وفي إحدى المرات دخل إحدى الحمامات العامة، وراح يصب 

ى    عل العطور عمى رؤوس المستحمين، ويعحك عمى منظر الرجال وىم يسقطون
أرعية الحمام، وكان يظير فجأًة في الحفبلت الموسيقية، ويحب المشاركة في 

عروض المسرح، وفي إحدى المرات صعد خشبة المسرح وراح يرقص، وقد شعر 
بعض الحعور بالخجل فانسحبوا، وسخر الناس من تمك التصرفات وأطمقوا عميو لقب 

ويعتقد بعض ، ()أي الظاىر (إبيفانيس)أي المجنون بداًل من لقبو الرسمي  (إبيمانيس)
الباحثين أن بوليبيوس كان متحامبًل عميو، وأنو تعمد التركيز عمى تمك الجوانب السمبية 

 ال توجد أسباب تجعل بوليبيوس يكرىو، ألن سخاء كما يبدوفي شخصيتو، و
مسقط رأس  (جنوب اليونان) أنطيوخس تجاه المدن اإلغريقية شمل مدينة ميجالوبوليس

. ()ىذا المؤرخ

       وعمى الرغم مما تقدم فإننا نجد لمحات من التعاطف مع أنطيوخس لدى بعض    
 أعظم شخصية من بين رجال األسرة  "المؤرخين المحدثين فنجده عند روستوفتزف

 بيفان بأنو ذو طبيعة بوىيمية، ويسعى د ، وعن()"آخر السموقيين العظماء"، و"السموقية
، أما تشيركوفر فيرى أننا الينبغي أن نمقي تبعة مالقيو ()لمعرفة الحياة بطريقة مختمفة

 . ()الييود عمى ما اتيم بو الممك من جنون، بل ينبغي أن نبحث عن أسباب أخرى

الدافع الرئيسي وراء اعطياد أنطيوخس لمييود يبدو أن : حماسو لمحعارة اإلغريقية- ب
ىو حبو الشديد لمحعارة اإلغريقية، ورغبتو في نشرىا في ربوع المممكة من أجل اتخاذىا 
وسيمة لتوحيدىا في كيان واحد، والييود ىم الشعب الوحيد من بين الشعوب التي تنعوي 

                                                           
1
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2
- Tcherikover,V, op,cit,pp.470-471. 

3
- Rostovtzeff. M, op, cit, p.738. 

4-
Bevan. E, C. A. H. VIII, p.61-62. 

5
-Tcherikover,V, op,cit,p.178. 



157 
 

عمييا المممكة السموقية الذي رفض األخذ بالحعارة اإلغريقية، ويقول المتحمسون ليذه 
الفكرة أن إخبلص أنطيوخس لمحعارة اإلغريقية أمٌر ال خبلف عميو، وتكفي اإلشارة إلى 
أياديو البيعاء عمى ببلد اإلغريق، وىي مناطق تقع خارج حدود دولتو مما يدل عمى حبو 
المجّرد لمحعارة اإلغريقية، وكان يأمل أن تصبح بيت المقدس واحدة من المدن اإلغريقية 

 طمس الثقافات المحمية واستبداليا باإلغريقية، وخير في، ولم تكن لديو النّية يعشقياالتي 
المدن التي حصمت عمى وعع في  لم يتم إلغاء العبادات الموجودة هدليل عمى ذلك أن

ذا  المدينة اإلغريقية بل ظمت قائمة، مما يدل عمى أن اليدف لم يكن دينيًا بل سياسيًا، وا 
 حين تقرر أن تكون مدينة 175 سنة فيأخذنا بيت المقدس كنموذج، فإننا نجد أنو 

. ()إغريقية لم يتم إلغاء عبادة ييوه، وظل الييود يمارسون شعائرىم المعيودة

"     ورد في الكتاب األول لممكابين: رغبة الممك في توحيد مممكتو في بوتقة جديدة- ج
لقد كتب الممك إلى كل أنحاء المممكة أن عمى الجميع أن يصبحوا شعبًا واحدًا، وعمى كل 

، وربما كان مؤلف الكتاب األول ()"شعب أن يتخمى عن عاداتو طبقًا ألوامر الممك
نبغي أن نأخذ يأنو الب تشيركوفر ىي مقولة يفسرىالممكابين يجنح إلى المبالغة كعادتو، و

رىا بأن الممك أعرب عن رغبتو في ذلك، ولم يأمر يفسيمكن ت بشكٍل حرفي، بل هكممات
 ولعمنا نتذكر جيدًا أنو عندما تقرر إدخال عبادة  ودياناتيم،الناس بالتخمي عن ثقافاتيم

 كما يؤكد عدم تعصبو الديني تخميو عن زيوس إلى بيت المقدس لم يتم إلغاء عبادة ييوه، 
. ()الراعي الرسمي لؤلسرة السموقية، واستبدليا بعبادة اإللو زيوس اإلىتمام بعبادة أبولمو

وربما داعب خيال أنطيوخس فكرة مفادىا أن زيوس ارتبط باآللية الشرقية مثل بعل و 
زيوس، ويعني ىذا محاولة الدمج مابين عبادة وثنية بآمون، فما المانع من أن يرتبط ييوه 
حتى ولو بدا منطقيًا عند أنطيوخس إال أنو لم يكن وعبادة تقوم عمى التوحيد، وىو أمر 

 . ()كذلك عند كثير من الييود وىو الذي ادى إلى أحداث عصره
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اإلعطياد لم يمارس من قبل أنطيوخس، بل من قبل الييود ال بد من ذكر أن  وفي الختام
، الذين كانوا يرغبون في تذويب (الكاىن األكبر مينبلوس ومناصروه)المتأغرقين 

وجدوا الشخصية المتميزة لمييود، والتي كانت السبب في عزلتيم عن الشعوب األخرى، و
 في التمسك بشخصيتيم، ويترتب عمى ذلك أن ينظر اإلستمرار  أوليماأمام خيارينأنفسيم 

اإلعتراف بوجود آلية و المحاق بركب الحعارة اإلغريقية وثانييما، (برابرة)إلييم باعتبارىم 
ن رجااًل من الييود المتأغرقين أمثال ياسون ومينبلوس كانوا يرون أن إصبلح  أخرى، وا 

 التي أدخمت عمييا بمرور شاذةالديانة الييودية لن يأتي إال من خبلل إلغاء الممارسات ال
الوقت، والعودة إلى مبادئ الديانة األصمية، التي تقوم عمى عبادة الرب وتخمو من كل 

. ()التحريفات

حممة أنطيوخس الرابع الشرقية ووفاتو : سابعاً 
تمرد حكاميا عمى  في إخعاع المقاطعات الشرقية التي والدهتابع أنطيوخس نيج    

، وأمعى الفترة المتبقية من حياتو يقود الحمبلت العسكرية في  وأعمنوا استقبلليمالدولة
عبر نير الفرات عمى رأس ، عمى الرغم من عدم استقرار الوعع في فمسطينو ،الشرق

 تاركًا ليسياس نائبًا عنو في الجزء الغربي من المممكة، ووصيًا عمى 165جيشو في ربيع 
. ()ابنو أنطيوخس الخامس

ععف  (Artaxias)  ممكيا أرتاكسياساستغلبدأ أنطيوخس حممتو بغزو أرمينية التي 
الدولة السموقية بعد معركة مغنيزيا وعمل عمى تأكيد استقبللو، ودخل في حمٍف مع 

 وبالتالي لم جيدةعبلقات بأنطيوخس  تربطيما تن كاني المتةمممكتي برجامة وكبادوكي
أسره   الذي إخعاع ممكيا،ويواجو األخير أي اعتراض من قبميما عندما قام بغزو أرمينية 

أبقاه في منصبو كحاكم تابع لمدولة السموقية بعد أن أظير الوالء ودفع الجزية وأنطيوخس 
 خبلل 212 سياسة موازية لسياسة والده سنة  في ذلك أنطيوخساتبعالمترتبة عميو، و

.   ()حممتو المظفرة في أرمينية
يرد تتعمق بنشاط أنطيوخس في منطقة الخميج العربي ف  أرمينية تبرز إشكاليةإخعاعبعد و

 بميني أن أنطيوخس الرابع ىو الممك السموقي الذي اكتشف الساحل الغربي لمخميج عند
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 تابع تقدمو عمى طول ىذا 204 بوليبيوس أن أنطيوخس الثالث سنة ورد عندالعربي، و
 أول ممك سموقي يقوم  الرابعأنطيوخسلم يكن ، وبالتالي ()الساحل حتى وصل إلى جرىا

قديمة تعود إلى مستعمرة  بإعادة تأسيسالرابع قام  أنطيوخس المعروف أنبتمك الحممة، و
، (وأطمق عمييا فيما بعد خاراكاس سباسينو )تحت اسم أنطاكية األكبر  إلسكندرزمن ا

 كان ذلك فيو  إحكام السيطرة عمى خط التجارة بين دجمة واليند،إلى تمك األعمال ىدفتو
.  ()164 وبداية سنة 165النصف األخير من سنة 

راغبًا بممئ خزينتو من  ()(عيبلم) (Elymais)ليمايس يويظير أنطيوخس ثانية في   
ىة الشرقية نانايا إلالخبلل سمب أحد المعابد الغنية في تمك المنطقة والذي يعود ل

(Nanaia) أرتيميسإلالىةالتي ربطيا اإلغريق بال  (Artemis)يتمكن من لم  كنو، ول
 عمى ذلك  بوليبيوسعمق، ويه بسبب دفاع السكان المحميين المستميت عنمعبددخول ال

 الجبال األقوياء، أولئك ي انسحب أنطيوخس قبل أن يبدأ الحرب مع متسمقلقد" :بقولو
 باتجاه  وس تابع أنطيوخس سيره، وبحسب أبيان()"الذين قتموا والده قبل عشرين سنة
وكان ذلك بين ىناك توفي بداء السل و، (أصفيان)اباي جالشرق حتى وصل إلى مدينة 

 .()164  كانون األول من سنة20-  تشرين الثاني18
أن موتو كان بتفيد إحداىا الممك أنطيوخس،  وفاة متعددة حول حادثةروايات    وبرزت 

 ىذا بئلعافة إلى، ()ىة ناناياالنتيجة تدخل إليي بسبب محاولتو انتياك حرمة معبد الئل
الروايات الييودية التي تصور نياية أنطيوخس كعقاب إليي بسبب سموكو عد الييود 

. ()في فمسطينأنصار الشريعة 
بكونيا خبلل المعمومات المتوفرة يمكن توصيف حممة أنطيوخس الرابع الشرقية  من  و

يمياس وتحصيل يل أمني لعمان والء المقاطعات الشرقية النائية مثل بيرسيس وإجراء 
األموال منيا، وأما فيما يتعمق بنية أنطيوخس في كبح جماح البارثيين وتدعيم سيطرتو 
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دليبًل عمى تدخل أنطيوخس عد بارثيا، ولم يكن لتمك  عمى بارثيا، فبل تقدم المصادر
أعمن الممك  سرعان ماو فنجاح أنطيوخس عد أرمينية كان مؤقتًا، ،الحممة أثار طويمة

 ة أنطيوخسمحاولال شك أن أنطيوخس، ووفاة األرمني استقبللو عن الدولة السموقية بعد 
أنطيوخس في موت عمى أية حال فإن  و.س كان خطَأ مطمقاَ يمالينيب معبد نانايا في ي

. () لوال موتو المبكرحرمنا مما كان يمكن توقعومنتصف حممتو 
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الخاتمة 

   حاول البحث من خبلل الفصول السابقة تقديم ما تيسر من الشواىد التاريخية عن 
عصر أحد أبرز وأىم مموك العصر السموقي، وسعينا إلى تقييم شخصية الممك ومقدرتو 
كحاكم استنادًا إلى المصادر األدبية التي تعتبر المصدر الرئيسي لكتاباتنا، إعافة إلى 

المصادر الييودية المشكوك بحياديتيا، والتي كالت اإلتيامات ألنطيوخس وألصقت بو كل 
ما ىو مشين ووصفتو بعدو الرب، وأنو شديد القسوة وعديم الرحمة وأوردت حادثة موتو 

 .وتوبتو بصورٍة بشعة

واستنادًا إلى ىذه المصادر يعد أنطيوخس لغز معاصريو بسبب تصرفاتو غير المألوفة في 
مغادرة القصر والتجوال في شوارع أنطاكية  )عرف ذلك العصر، ومن ىذه التصرفات 

ومحاليا، وتناول الشراب مع العامة من الطبقات الدنيا والغرباء، وارتياد الحمامات العامة، 
 .(ورمي األموال فوق رؤوس الناس في حال النشوة من الخمر

ويبدو أن ىذه التصرفات والتعميقات التي أطمقيا المعاصرون عميو لم تردع الممك عن 
ممارستيا فقد تابعيا وبالغ فييا في احتفال دفنة، حيث كان يشغل نفسو بالترتيبات 

البسيطة، ويتصرف كأنو رئيس لمخدم من توجيو العيوف إلى قاعات الطعام، والظيور 
 .(المتجمي إلى الظاىر)عاريًا وىو يرقص لدرجة دفعت معاصريو إلى تغيير لقبو من 

 وعمى ما يبدو فإن كثيرًا من المؤرخين المعاصرين كانوا يرددون ىذه األحداث لمجرد 
الكبلم وليس لمحكم عمى شخصية الممك، ويتساءل البعض حول حكمة األخذ بما قالو 

بوليبيوس والواقع إن الكتابات التي ذكرت سابقًا ال تتجاوز في بعض معموماتيا عن ثرثرة 
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فظة، ورغم اإلحترام الشديد ليذا المؤرخ إال أن عبلقاتو الشخصية فيما يبدو منعتو من 
تقييم أنطيوخس بشكٍل موعوعي، فمقد برز بوليبيوس كرجٍل سياسي ناشط عندما تحدث 
في إجتماع دول العصبة اآلخية من أجل مساعدة الدولة البطممية عد أنطيوخس في 

الحرب السورية السادسة، وأقام عبلقات حميمة مع عباط ومسؤولين بطالمة عندما كان 
بطمميوس السادس الذي شؽل منصب سفٌر  (Menyllus)رىينة في روما مثل مينيموس 

، 163- 164نة دس خبلل إقامتو في روما ساعدة مرات، وتعرف عمى بطمميوس الس
 من 162وأصبح صديقًا لدمتريوس بن سموقس الرابع وساعده عمى اليرب من روما سنة 

أجل استعادة عرش والده، كما تناول بوليبيوس الشؤون السورية من خبلل الدائرة المحيطة 
 .بدمتريوس مثل أوالد أبولمونيوس حاكم جوف سورية وفينيقيا في عيد أنطيوخس الرابع

  ومن المفترض في مثل تمك الظروف أن يكون تقييم بوليبيوس ألنطيوخس متأثرًا بشكل 
كبير بالعبلقة ببن أنطيوخس ودمتريوس الذي يعتبر عمو مغتصبًا لعرش والده، وكذلك 

العبلقة العدائية بين أنطيوخس وبطمميوس السادس، لذلك من الصعب عمى بوليبيوس أن 
 .يقًدم رأيًا منصفًا عن أنطيوخس حتى لو أراد ذلك

  وفي تقويم آخر يورده أبيانوس يصف فيو أنطيوخس بأنو ممكًا متمكنًا وحكم مممكتو بيٍد 
إكرامًا  (Eupator) يوباتورلقبأنطيوخس الخامس من حديد، وُأطمق عمى ابنو ووريثو 

عمى  (اإلبن المزعوم ألنطيوخس الرابع ) استولى اسكندر باالس ألخبلق والده، وعندما
 معتمدًا  ألغراض سياسية، الرابعاستغبلل ذكر أنطيوخسالعرش من دمتريوس األول، قام ب

 اصطدم مع النقدية، وعندما هسّكو عمى قطع (Theopator)ثيوباتورلقبًا جديدًا ىو 
 قام بإحياء 146في األشير األخيرة من سنة  (ابن دمتريوس األول) دمتريوس الثاني

واسم أنطيوخس الرابع،  التي تحمل لقب ثيوباتور ات النقديةصداراإله من خبلل لدذكرى وا
 .ليذّكر الناس بعيد أنطيوخس الرابع

 سّك نقودًا تحمل 144وعند تولي أنطيوخس السادس ابن اسكندر باالس العرش سنة 
صورة جدّْه أنطيوخس الرابع، وتمك ىي المرة األخيرة التي ظيرت فييا صورتو عمى 
العمبلت السموقية بعد عشرين سنة من وفاتو، وبالتالي لعب أنطيوخس دورًا ىامًا في 

الصراع عمى العرش حتى بعد وفاتو، مما يدلل عمى أن ذاكرتو كانت حية ومقدسة لدى 
 .قسم كبير من سكان سورية طالما استخدمت في الدعاية السياسية
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يقّدم  (أبيانوس)  من الجدير بالذكر ىنا أن الدليل المتعمق بالمسكوكات والمقّدم من قبل 
تصحيحًا لمرؤية الجزئية التي قّدميا بوليبيوس، وأن القصص البذيئة واإلفترائية حول سموك 
ن تقييمو بحاجة إلى ترجمة  الممك اليمكن قبوليا كحقيقة كاممة عن شخصية أنطيوخس، وا 
وفيم تصرفاتو ونواياه، ويعترعنا ىنا صعوبات كثيرة، أىميا ندرة المعمومات والوثائق التي 

يمكن اإلعتماد عمييا في إطبلق حكم منطقي وموثوق حول أنطيوخس، وبالتالي 
فالتخمينات حول نواياه تبقى افتراعية إلى حٍد كبير، وليذا أطمق الكّتاب المعاصرون 

أحكامًا متباينة حول شخصية ومقدرة أنطيوخس، فالبعض منيم كان متمّيفًا لتأكيد الدالالت 
أن أنطيوخس كان تافيًا  (والتر أوتو)أو اإلشارات التي أوردىا بوليبيوس، فيرد مثبًل عند 

بالبطل ذو الصفات العظيمة، وصاحب  (تارن)وفارغًا ومسرفًا إلى حٍد كبير، بينما يصفو 
الخطط المستقبمية البعيدة المدى، وموتو المفاجئ حال بينو وبين تاريخو المعاصر، 

وتعرض فرعية ثالثة أن أنطيوخس لم يكن مبدعًا دينيًا، ولم يستند اعطياده لمييود عمى 
نما ألسباب سياسية، ومن أجل الوصول إلى حكم منطقي عمى أنطيوخس  أساس ديني وا 
يجب النظر إليو كسياسي وحاكم وليس كصوفي ومبّشر، وال نستطيع أن ننكر بأنو كحاكم 

 .كان طموحًا وقويًا ونموذجياً 

  وبسبب قمة المعمومات المتوافرة عن سياسة أنطيوخس الرابع الداخمية باستثناء ما يتعمق 
بسياستو تجاه الييود في فمسطين، نجد أن النظام المالي المركزي والفرعي استمر بدون 

تغيير، و لعل اإلبتكار الوحيد المعروف في ىذا المجال ىو األذون التي منحت لعدد من 
 .المدن بإصدار النقود المحمية، ويعتبر ىذا دليبًل عمى رغبتو بتطوير حياة المدينة

من أبرز مموك البيت أنطيوخس الرابع  وفي مجال بناء المستعمرات العسكرية يعد  
المستوطنين يؤكد ىذا قيامو خبلل فترة حكمو باستقدام السموقي عشقًا لمحعارة اإلغريقية، 

 في بذل جيوٍد هعوتدعيم العنصر اإلغريقي في مممكتو، وشرلالجدد من مقدونيا واليونان 
 ،عن طريق نشر الروابط السياسية والدينية والثقافية فيما بينيم كثيرة لتوحيد صفوف رعاياه

 عمن مممكتو أكثر تنوعًا، وتجمى ذلك في إغداق األموال ه الداعم لميَمينةنشاطكان و
نشا  في المدينة وجعميا أكثر طرق العيش وتعديل ،ه مدنًا جديدةئعمى المدن اإلغريقية وا 
 أما فيما يتعمق صبغةال  ىذهمؤسسات السياسيةاء العطإقربًا من النموذج اليمميني، و

 .بسياستو في فمسطين فقد سارت وفق مخططاتو، وارتكب العديد من األخطاء واستمر بيا
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 وبالنسبة لسياستو الخارجية يعتبر تحالفو مع برجامة تغييرًا كامبًل لمسياسة السموقية 
السابقة بسبب الظروف السياسية الجديدة، وبدا أنطيوخس كالحامي لممدن اإلغريقية 

 .والمحسن آلليتيا، وذلك من أجل الحصول عمى التمجيد

وال شك أن معالجة أنطيوخس لممشاكل التي اعترعتو في حممتو األولى عمى مصر تدل 
عمى ميارة سياسية ودبموماسية بارعة، وأما حممتو الثانية فقد فشمت فشبل ذريعًا بسبب 
التدخل الروماني، ونتيجة لذلك فإنو عمى الرغم من سوء تقديرات أنطيوخس في بعض 

األحيان إال أنو كان سياسيًا حاد الذكاء واستحق لقب الحاكم، ويظير من خبلل حمبلتو 
ذا مارجعنا إلى قائمة المموك السموقيين فيمكن  عمى مصر وأرمينية بألمعيتو العسكرية، وا 
ن تمك النتائج تقودنا إلى تساؤل ىو أنو  تصنيفو من بين المموك السموقيين األقوياء، وا 
نفاقو إال أنيا لؤلسف لم تحقق  عمى الرغم من مقدرة أنطيوخس وميارتو ودبموماسيتو وا 
نتائج ممموسة، ولم تكن أكثر من مجرد محاولة الحفاظ عمى الحالة الراىنة، وىو أمر 

فرعتو الظروف العامة في عيده، فقد واجيت الدول والمدن اليونانية مشكمة الحفاظ عمى 
استقبلليا عد التوسع الروماني، وال بد أن التفوق السياسي والعسكري الروماني الذي بدا 
جميًا في اإلنتصار عمى فيميب الخامس وأنطيوخس الثالث، أجبر المموك اآلخرين مثل 

يومينيس الثاني وأنطيوخس الرابع إلى اتباع سياسة الميادنة مع روما وعدم إثارة حفيظتيا 
 أصبح ينظر إلى الممالك 188بعد التأكد من أن مجمس الشيوخ الروماني بعد سنة 

اإلغريقية من خبلل تبعيتيا لروما بعد تبخر الشعارات التي استخدمتيا روما في بداية 
 .حروبيا عد تمك الممالك

  كان المفيوم الروماني لمّتابع غريبًا بالنسبة لمفكر السياسي اليوناني، وفِشل اليونانيون في 
فيم تطبيقاتو، فقد كانوا يقّرون عبلقاتيم الدولية من خبلل المعاىدات والتحالفات والتي 
كانت تتعمن درجة قميمة من الشك فيما يتعمق بواجبات والتزامات المشاركين، وبالعودة 
إلى الحرب المقدونية الثالثة، لم يعط الرومان اإلىتمام الكافي لمشؤون اليونانية خارج 
مقدونيا، وبناًء عمى طمب يومينيس الثاني تدخل الرومان في حروبو مع برسيوس في 

، وفي تمك الفترة لم (179- 183) ومع فارناسيس في بونتوس  (183-186)بيثينيا 
 .يشعر الحكام اليونان بأعباء التبعية لروما



165 
 

، وفقدت روما صبرىا في التعامل مع 168  تغَير الموقف كميًا بعد ىزيمة مقدونيا سنة 
العالم اليوناني وواصمت سياسة القوة الشديدة، فطمبت من العصبة اآلخية إرسال 

إلييا وىو عدد غير مسبوق، وعاممت برجامة ورودس بقسوة بذريعة  (رىينة1000)
التعامل مع برسيوس في المرحمة األخيرة من الحرب، وأجبرت أنطيوخس الرابع عمى 

الخروج من مصر بفظاظة، ونتج عن ىذا التغير المفاجئ في الموقف الروماني الرعب 
واإلعطراب في العالم اليوناني، ولم يكن يتوقع أي سياسي يوناني فطن ىذا التغّير حتى 
بوليبيوس، ولم يكن لدييم المقدرة عمى ابتكار أسموب سياسي آمن لمتعامل مع روما بعد 

 .أن ىزمت أعداءىا، وسقط أصدقائيا بعحية الشبية

وحيث أن اإلغريق فقدوا الجزء األكبر من حريتيم السياسية لم يتمكنوا من الحفاظ عمى 
احتراميم السياسي، وكان الخعوع الكامل لمتطمبات روما الحل الوحيد لدييم، وال يعني 

م كانوا أقل مقدرة من أسبلفيم، لكن .ىذا أن الحكام اإلغريق في بداية القرن الثاني ق
الظروف والتحديات المحيطة بيم كانت قاسية، ىذا باإلعافة إلى ععف الييكل 

اإلجتماعي لمممالك اليمينية باستثناء مقدونيا، ألن نسبة اليونانيين في تمك الممالك كان 
صغيرًا نسبيًا قياسًا بنسبة الشعوب المحمية، والتفكير بإقامة تحالف يوناني كان أبعد من 
أفق أي حاكم يوناني في الشرق، وتم لوم أنطيوخس الرابع لعدم مساعدتو برسيوس في 

 .حربو عد روما

م يتبين لنا بوعوح بأن فكرة الوحدة السياسية عمن .  بالنظر إلى تاريخ القرن الثالث ق
م كان .العالم اإلغريقي كانت خيالية، وبعد ظيور الرومان في الشرق بداية القرن الثاني ق

من الصعب عمى اإلغريق التغاعي عن التطورات السياسية لمفترة السابقة وعند وصول 
عمى الحمم العظيم لموحدة  (سنة150) كان قد مر175أنطيوخس الرابع لمعرش سنة 

اليونانية التي دفنت مع جثمان اإلسكندر األكبر، وكان من العروري عمى العالم 
اإلغريقي القيام بثورة لمواجية روما، وعقُل عبقري يفّجر تمك الثورة ، ولم يكن أنطيوخس 

 .    الرابع ذلك العبقري، وفشل معاصروه في النياية ألنيم كانوا فقط سياسيين ناجحين

في الختام ما قدمتو في ىذه الرسالة ىو محاولة إلنارة تاريخ ىذا البمد الحبيب ولو بشمعة، 
وأتمنى عمى ا  أن تشجع ىذه الدراسة زمبلء في المستقبل لئلسيام في وعع لبنة أخرى 
في ىذا الصرح الذي يحتاجو تاريخ سورية، وال شك أن عمبًل كيذا ال يتطمع إلى الكمال 
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ن . الذي ىو صفة من صفات الخالق فإذا وفقت في ىذا العمل المتواعع فيذا قصدي وا 
 .لم يكن فالمسؤولية تقع عمي وحدي وا  من وراء القصد

 مراد محمد اسماعيل
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( 1) 

مموك الدولة السموقية 

فترة الحكم المقب اإلسم 

 ق م 280- 312نيكاتور سموقس األول 

 ق م 261- 280 سوترأنطيوخس األول 

 ق م 246- 261ثيوس أنطيوخس الثاني 

 ق م 226- 246كالينيكوس سموقس الثاني 

 ق م 223- 226سوتر سموقس الثالث 

 ق م 187- 223األكبر أنطيوخس الثالث 

 ق م 175- 187فيموباتور سموقس الرابع 

 ق م 163- 175أبيفانيس أنطيوخس الرابع 

 ق م 162/161- 163يوباتور أنطيوخس الخامس 

 ق 151/150- 162/161سوتر ديمتريوس األول 
م 

ق م 145- 151/150باوس اإلسكندر  

 ق م 139- 145نيكاتور  ديمتريوس الثاني 

 ق م 142/141- 145أبيفانيس ديونسيوس أنطيوخس السادس 

 ق م 138- 142تريفون ديوتوس 

 ق م 129- 138سيديتيس أنطيوخس السابع 
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ق م 125- 129نيكاتور ديمتريوس الثاني 

ق م 122-126المشترى - زابيناساإلسكندر  

 ق م 125- 126 سموقس الخامس 

 ق م 95- 125جروبوس أنطيوخس الثامن 

 ق م 95- 115فيموباتور الكوزيكي أنطيوخس التاسع 

 ق م 95- 96 سموقس السادس 

 ق م 88- 95فيموباتور ديمتريوس الثالث 

 ق م 83- 94يوسيبوس فيموباتور أنطيوخس العاشر 

 ق م 92 أنطيوخس الحادي عشر 

 ق م 84- 89 أنطيوخس الثاني عشر 

أنطيوخس الثالث عشر 

فيميب الثاني 

 ق م 64- 69اآلسيوي 

 ق م 64- 65

 

 

. 486- 485عبودي، معجم الحعارات السامية، ص. س.ىنري- 
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(2) 

 التقويم السموقي والبابمي

 

األشير المقدونية 

 

األشير البابمية 

 

ترتيب الشير 

Artemisias Nisnno  األول

Daisios Aiaru  الثاني

Panemas Simanu  الثالث

Loias Duzu  الرابع

Gorpiaios Abu  الخامس

Hyperbereteios Ululu  السادس

Dias Tisritu  السابع

Apellaios Arah Samnu  الثامن

Audnaios Kislimu  التاسع

Pertios Tebetu  العاشر

Dystros Sabatu  الحادي عشر

Xandikos Addaru  الثاني عشر
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 .316مفيد العابد، عصر سموقس األول، ص- 

 

(3) 

 .جدول أسماء بعض المدن واألماكن فً العصر الهللٌنستً ومسمٌاتها الحدٌثة

األسم الحدٌث سماء بعض المدن واألماكن فً العصر الهللٌنستً أ

 تل أبٌل                                                Abilaأبٌال 

 أرسوف   Appolonia                         أبوللونٌا 

 حماه                                    Epiphaniaأبٌفانٌا  

 أرواد                                        Aradusأرادوس 

عرطوس على نهر البارد                                 Orthusiaأرثوسٌا   

 أشدود                                           Azotus                                   أسدود

 Chenabسٌناب                                  Acesines أسٌسٌنٌس                           

 همدان                                  Ecbatanaاكباتانا  

 بٌجرام Alasandaأالساندا                                 

 أنقرة Ancyraأنسٌرا                                      

  شمال شرق غزةTedaبقاٌا تٌدا                                                                Anthedon أنثٌدون                            

 القدس                                                   Jerusalem أورشلٌم                           

 نهر العاصً                                                R.  Orontesنهر أورنتوس

 خراسان                                     Parthava بارثافا                               

 بلخ                                                                                    Bactra باكترا

 أفغانستان                                     Bactriaباكترٌا                                  

 بانٌاس                                              Banion بانٌون                                  

 Fahilفحل                                 Pella                            (برنٌكً )بٌال 

 عٌن الباروكة                                      Brochi بروخً                                

 جبٌل                                      Byblus بٌبلوس                                
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 الفرما                                                                         Pelusium بلزٌوم

 القبٌبة                                   Emmaus عماوس                              

 Ptplemaisانطاكٌة بطلمٌة  (بطلمٌة )بطلٌماٌس 
                                          

 عكا

 أصفهان Gabaeجاباي                                   

 تل الجزر- جرزة Gazerجاذر                                     

 بقاٌا أم قٌس Gadara             (سلوقٌة- انطاكٌة)جادارا 

 نهر كوجه شاي R. Granicosنهر جرانٌكوس                  

 البحرٌن Garrhaالجرهاء                                

 مجدل عنجر Garrha                      (فً لبنان )جرها 

 بلوشستان Gedrosiaجٌدروسٌا                            

 الخلٌل حبرون 

 الطنطورة Doraدوره                                      

 Tel Ashteraتل عشتٌرا  Raphnaرافنا                                   

 الجسر زٌوجما- سلوقٌة على الفرات

 بٌسان Scythopolisسكٌثوبولٌس                     

 تركستان الروسٌة Sogdianaسوجدٌانا                            

 سبسطٌة Shamronشمرون                              

 صٌدا Sidonصٌدون                                   

 خربة الفحل Phillaفٌال                                        

 عمان ربة عمون- Philadlhiaفٌالدلفٌا 

 عمٌق وقب الٌاس Marsyasمارسٌاس                             

 (عمرٌت )عٌن الحٌة  Marathosماراثوس                           

 مرعش Marsiasمارسٌاس                              

 Turkmenistanتوركمنستان  Nisa أو نٌسا Mithradatkirtمٌثراداتكٌرت 

 Gurganجورجان  Hyrcaniaهٌركانٌا                              
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 Beasبٌاس  R. Hyphasisنهر الهٌفاسٌس                  

 الورقاء- الوركاء Uruk – Ourouk أو أوروك Warkaواركا 

 منبج بامبٌكً- هٌرابولٌس

 أضنة أنطاكٌة الساروس

 عسقالن أسكالون

 نصٌبٌن أدٌسا

 

 .187-180أرنولد هٌوماتن جونز، مدن بالد الشام حٌن كانت والٌة رومانٌة،ص -  

 .2003ملٌحة الزهرانً، أقلٌم جوؾ سورٌا فً العصر الهللٌنستً، -  
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(4) 
 الوعود التً قدمها ٌاسون للملك أنطٌوخس الرابع من أجل تولٌه منصب الكاهن األكبر

 
 :الترجمة العربٌة

 على العرش، فقد تولى (Epiphanes)عندما توفً سلوقس، وخلفه أنطٌوخس المدعو أبٌفانٌس 

 تالنت 80 تالنت من الفضة، و360 منصب الكاهن األكبر، ووعد الملك أن ٌقدم له Jason) )ٌاسون 

 تالنت أخرى، إذا سمح الملك 150من مصدر آخر، باألضافة إلى هذه األموال فقد وعد ٌاسون بدفع 

 صالة ألعاب ومعسكر، وبعد أن وافق الملك على طلبه، فقد تولى ٌاسون –أن ٌبنً على حسابه 

المنصب، وبدأ فً تحوٌل شعبه إلى نمط الحٌاة الٌونانٌة، ووضع القوانٌن الملكٌة المفضلة للٌهود، 

، عندما تم ((Eupolemus والد ٌوبولٌموس Johanan))والتً تم الحصول علٌها بواسطة جوهانان 

 )إرساله إلى الرومان كسفٌر من أجل عمل تحالؾ ودي مع روما وأعجب بإقامة صالة األلعاب 

، وإلى هذا الحد (Petasus)، ودعا إلٌها أفضل الشباب، الذٌن سماهم الٌونان بٌتاسوس (الجمنازٌوم

فقد بلػ حب ٌاسون للهللٌنٌة والعادات األجنبٌة، برؼم اإلفتراض بأن الكهنة لم ٌعودوا مهتمٌن بالمٌل 

فهم أصبحوا أكثر شوقاًا للمشاركة فً األعمال ؼٌر المشروعة، حٌث بدأت . ألداء مهامهم فً المعبد

المنافسات،ولم ٌعودوا ٌعٌروا العادات والتقالٌد السابقة، واعتقدوا أن العادات الٌونانٌة هً تلك التً 

 .تستحق التمسك بها
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(5) 

 

: حيث كانت تقيم الحامية السموقية ، تصوير رونالد شريدان، انظر ( Akra )الحصن في القدس 

Peter.Green-Hellenistic History and Culture –London 1993 
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(6) 

 
. في نياية القرن الثالث ق م (السموقية، البطممية )الممالك اليممنستية 

 354  مفيد العابد، سوريا في عصر السموقيين، المرجع السابق،ص
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(7) 

  

. الممالك اليممينستية والمدن الباكتيرية اليونانية

- - Paul Bernard, An Ancient Greek City In Central Asia, Scientific 

American, January 1982, p.152 
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(8) 
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. المدن التي استولى عمييا يوناثان

مميحة الزىراني، إقميم جوف سوريا في العصر اليممينستي، 

(9) 
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توسعات األسرة الحشمونية 

. مميحة الزىراني، إقميم جوف سوريا في العصر اليممينستي
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 ممخص البحث بالمغة العربية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (م.ق163- 175 )               عصر أنطيوخس الرابع 
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 مراد محمد اسماعيل:               إعداد

 د مفيد رائف العابد.أ:                 إشراف

 ممخص البحث
من أكثر حكام العصر  (م.ق163-175 )أنطيوخس الرابعالسموقي الممك كان                

وشغمت أخباره حيزًا كبيرًا من الكتابات التي تناولت تاريخ الدولة  اليممينستي إثارًة لمجدل
كان ة، وأبرز مموك البيت السموقي وأشدىم عشقًا لمحعارة اإلغريقيمن  السموقية، وىو

أنطيوخس مغرمًا بطريقة الحياة الرومانية كونو قعى فترة ثبلثة عشر سنة في روما وىو 
في العشرينات من عمره، وىذا ما دفعو إلى تطبيق الكثير من النظم الرومانية في ببلده 

  .بعد العودة من روما

تعد شخصية أنطيوخس الرابع في عصره والعصور التي تمت، شخصية جدلية بكل معنى                
 فمم يتفق المؤرخون عمى وصفو، وتباعدوا في ىذا بين بعٍض مغرٍق في العداوة ،الكممة

كمؤرخي الييود وليذا أسبابو، ونجد بعض آخر مغرق في اإلعجاب كمؤرخي الحعارة 
الكبلسيكية مثل المؤرخ بوليبيوس الذي امتدحو ووصفو بالنشاط والقدرة عمى اإلبداع، ونجد 

بعض ثالث أعطاه غالبًا ما لو وما عميو ورأى أنو سار عمى نيج أسبلفو في نشر 
 .الحعارة اإلغريقية في ربوع المممكة وتوحيد الدولة في ظل حعارٍة واحدة

 أىمية الدراسة مع  المقدمةتناولنا في. اشتمل البحث عمى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة
عرض موجز ألىم المصادر التي تم اإلعتماد عمييا في إعداد ىذا البحث، وقمنا بتقسيم 

سيس الدولة أسموقس األول وت :أووً :  إلى أربعة مباحث عمى الشكل التاليالفصل األول
 سموقس :ثانياً  (صفاتو ومصاىراتو- أصمو ونشأتو )، وتحدثنا عن سموقس األول السموقية

أنطيوخس األول  ) خمفاء سموقس األول وأبرز أعماليم :ثالثاً ، (توسعاتو- حروبو )
 وعع الدولة :رابعاً ، (والثاني، سموقس الثاني والثالث، أنطيوخس الثالث وسموقس الرابع

 .السموقية بعد صمح أباميا

  الرابع العرشتولي أنطيوخس: أووً  عمى ستة مباحث تناولنا فييا الفصل الثاني   واشتمل 
عبلقاتو مع دول ومدن : ثالثاً صفات الممك أنطيوخس، : ثانياً والظروف التي رافقت ذلك، 
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- رودس وديموس- مدن العصبة األيونية- كبادوكية- بونتوس- برجامة )العالم اإلغريقي 
نعكاس ذلك عمى الدولة : رابعاً ، ثم تناولنا (أثينا غزو أنطيوخس مصر وتدخل روما وا 

السموقية، ومن ثم اإلحتفال الشيير الذي قام بو أنطيوخس بعد انسحابو من مصر  والذي 
 .عرف باحتفال دفنة

اإلدارة في عيد الممك أنطيوخس الرابع فقد أفردتو لمحديث عن الفصل الثالث، أما 
رجال الببلط  )السمطة المركزية :أووً : واقتعى منا تقسيميا إلى تسعة مباحث كالتالي

المغة -الشعار- المباس- (التشريفات)  المراسم-مساعدو الممك -يةوألقابيم الفخر
 اإلدارة السموقية في مقاطعة :ثالثاً ، التقسيمات اإلدارية لمدولة السموقية :ثانياً ، (الرسمية

،  النظام النقدي:خامساً عسكرية، تأسيس المستعمرات ال :رابعاً ، جوف سورية وفينيقية
 رعاية الحعارة اليمينة، :سابعاً ، أنطاكية في عيد أنطيوخس الرابع العاصمة :سادساً 
 Laodike) الوديكي الرابعة  تكريم:تاسعاً  تأليو الصورة الممكية ألنطيوخس الرابع، :ثامناً 
IV)الرابع  الحياة اإلقتصادية في عيد أنطيوخس زوجة الممك أنطيوخس، ثم تحدثنا عن 

 .الصناعة و التجارةومن خبلل ثبلثة مباحث الزراعة 

 عن جوف سورية وفمسطين وقمنا بتقسيمو إلى سبعة مباحث الفصل الرابعوتحدثنا في 
السيطرة السموقية عمى  :ثانياً -  أىمية جوف سورية وفمسطين:أووً : عمى الشكل التالي

، الييودع و سموقس الراب:رابعاً ، الييودو أنطيوخس الثالث :ثالثاً وفمسطين، جوف سورية 
انتشار اليمينة بين الييود ، الحعارة اليمينةفرض ) الييودوأنطيوخس الرابع : خامساً 

 (م.ق167 سنةإجراءات أنطيوخس حيال الييود مرسوم ، ووانقسام المجتمع الييودي
، ا المكابي لمحركة ونجاحاتوذتزعم ييو ورد الفعل الييودي وقيام الحركة المكابية: سادساً 

تدخل روما في الصراع السموقي الييودي ومقتل بيت المقدس، وبعد ذلك  عمى توسيطرثم 
 تناولنا فييا أىم  لمخاتمةأما بالنسبة.  حممة أنطيوخس الرابع الشرقية ووفاتو:سابعاً ( اوذيو

النتائج التي توصمنا إلييا من خبلل ىذه الدراسة، ورأينا ان نرفق البحث بمجموعة من 
المبلحق التوعيحية مثل الجداول والخرائط والصور وبعض النصوص بالمغة اليونانية 

 .وترجمتيا العربية
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 ممخص البحث بالمغة اإلنكميزية
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The era of Antiochus IV (175-163 BC) 

              Preparation: Morad Muhammad  Ismael 

             Supervised by: Prof. Mufid Raef Alabed 

Research Summary 

               King  Antiochus IV (175-163B.C) of more governors age Hellenistic 

 controversial  and  operated  news  a great deal  of  literature on the history of 

the  state  Seleucid, one of  the most prominent  kings of the house Seleucid  

and most  Loving  civilization Greek, was Antiochus fond way Romanian life 

being spent Thirteen-year period  in Rome  and is in his twenties, and that's  

what  led  him to apply a lot of systems in Romania after his return from 

Rome.. 

               The personal Antiochus IV in his time and the ages that followed, 

personal dialectic  in every  sense of  the word, not historians agree he 

described, and depart from this  in between some  hyperbolic in hostility  

Jews and this causes , And we find some other hyperbolic in admiration  

classical civilization such as historian Polybius, who praised him, describing 

the activity and the ability to innovate, and find some third gave him often is 

and what it felt that walked on his predecessors approach in spreading Greek 

culture throughout the Kingdom and theunification of the country under a 

single civilization.. 

A search on the introduction and four chapters and a conclusion. We ate at the 

forefront the importance of the study with a brief overview of  the most 

important sources that have been reliable in the preparation of  this research, 

and we've divided the first chapter into four sections as follows: First: 

Seleucus I and the founding of the state the forecastle, and we talked about 

Seleucus I (origin and - qualities and Massahrath) Second : Seleucus ( The 

War- expansions), Third: the successors of Seleucus first and most prominent 
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business (Antiochus I, II,  and III Seleucus, Antiochus III and Seleucus IV), 

Fourth: put  the Seleucid state  afterreconciliation  Apamia. 

 Chapter II : included six sections in which we dealt with first: take the throne 

Antiochus IV and the circumstances that accompanied it, Second: recipes 

King Antiochus, Third: its relations with the countries and cities around the 

world Greco (Prgamoon- Bontos- Kabadokia- league cities Ieonia - Delos- 

Rhodes and Athens), Then we approached Fourth: the invasion of Antiochus 

Egypt and Rome intervention and its impact on the forecastle State, and then 

the famous celebration done by Antiochus after his withdrawal from Egypt, 

who knew the burial Dafna. 

The third chapter, to talk about the administration in the reign of King 

Antiochus IV and required us to be divided into nine sections as follows: 

First, the central authority (the courtiers and titles Alfajrah- aides king- 

ceremony (honors) - Wear- logo-official language), Second: administrative 

divisions of the state Seleucid, Third: the Seleucid administration in the 

province ( Goile  Syria and Phoenicia), Fourth, the establishment of military 

colonies, Fifth, monetary system, Sixth, the capital of Antioch in the reign of 

Antiochus IV,  auspices of  Hellenistic civilization, Eighth: the deification of  

royal  image to Antiochus IV, Honoring  (Laodike IV) King Antiochus  wife, 

and then we  talked  about the  economic  life in the era of Antiochus IV 

through three sections as follows: First: agriculture, industry and trade. 

We talked in the fourth quarter from (Goile of Syria, Palestine), and we divide 

it into seven sections as follows: First: the importance of Goile Syria and 

Palestine Second, control the forecastle to Goile  Syria and Palestine, Third: 

Antiochus III and Jews, Fourth: Seleucus IV and Jews, Fifth: Antiochus IV 

and the Jews (impose Hellenistic civilization, the spread of Hellenistic 

between Jews and split the Jewish community, Antiochus procedures 

regarding Jews decree year 167 BC) Sixth: Jewish act and do Maccabean 

movement (the beginning of the insurgency (Maccabian  movement) claims 
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Judah Maccabee movement and successes, the control of Judah Maccabee 

over the Jerusalem, Rome intervention  in the Jewish Seleucid conflict and the 

killing of Judah) Seventh: Antiochus IV campaign East and  his death. For the 

most important conclusion we dealt with our findings from this study, and we 

saw that enclose Find a variety of supplements such as tables, illustrations, 

maps, photos and some text in Greek and translated Arabic. 
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