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 المقدمة
منػػذ يايػػة القػػرف الثػػاين وبدايػػة القػػرف األوؿ ؽ.ـ، تغػػًنات خطػػًنة علػػى صػػعيد  اإلغريػػقوبػػالد شػػهدت منطقػػة آسػػيا الصػػغرى     

إىل  ولقػد نسػبا اظتصػادر التارخييػة ىػذه األحػداث، ميثػراداتس السػادسملػك بػنطس روما و العالقات السياسية والعسكرية بٌن 
، حيث دتتد إىل ي للشاطئ اصتنويب للبحر األسوداظتملكة تطل على النصف الشرقكانا ىذه ملك بنطس ميثراداتس السادس.  

مسافات متفاوتة داخل ىضبة األناضوؿ، وبالتدريج أخذت رقعة ىذه اظتملكة تتسع وتستوعب اظتػدف اإلغريقيػة السػاحلية علػى 
غريقية اللغة الرشتيػة يف تلػك اظتملكػة الػ   البحر األسود. وإذا كانا األسرة اظتالكة قد اصطبغا بصبغة ىلينية قوية، وجعلا اإل

كانا تضم عدداً من اظتدف اإلغريقية، فإف اظتؤثرات اإلغريقية مل تنتشػر يف أرجػاه ىػذه اظتملكػة؛ حيػث كػاف اصتانػب األكػرب مػن 
ة بػػٌن ملػػوؾ رعاياىػػا شػػرقيٌن، والطػػابع الغالػػب علػػى ؼتتلػػف نػػواحي حيػػا.م طابعػػاً شػػرقياً. كانػػا للعالقػػات السياسػػية والعسػػكري

بسط بنطس، خاصة ميثراداتس السادس، واظتمالك اجملاورة دور كبًن يف أىم مراحل الصراع  بٌن القوى الصاعدة واظتتنافسة على 
وقػػد دتيػػزت كػػل مرحلػػة بأحػػداث مهمػػة، سػػواه يف آسػػيا الصػػغرى أو يف بػػالد  نفوذىػػا يف منطقػػة آسػػيا الصػػغرى وبػػالد اإلغريػػق،

ميثراداتس السادس، فلقد دخلا ؽتلكة بػنطس  التنافس الشديد بٌن ؽتالك ىذه اظتناطق و اإلغريق؛ حيث جسدت مدى عمق
يف بدايػػػة القػػػرف األوؿ ؽ.ـ، علػػػى ىيرػػػة قػػػوة طارعػػػة وصػػػاعدة بػػػرزت علػػػى مسػػػرح األحػػػداث السياسػػػية يف آسػػػيا الصػػػغرى وبػػػالد 

طموحاتو التوسعية الرامية لتحقيق سعى حيث  ويذكر ميثراداتس السادس كأحد أخطر وأؾتح أعداه اصتمهورية الرومانيةاإلغريق؛ 
، فبػدأ بالقيػاـ بػأىم نشػاط سياسػي كػاف ىدفػو مػد نفػوذه وسػيطرتو علػى منػاطق  ػا  ىذا اظتنػاطقإىل جعل مدينتو زعيمة لكل 

زاد البحر األسود، وعمل كذلك على نشر سيطرتو شػرقاً حيػث اظتراكػز االقتصػادية اظتهمػة صتميػع مػدف آسػيا الصػغرى. ولعػل مػا 
ىػػو بػػروز قػػادة وملػػوؾ عارضػػوا طموحػػات ىػػذا اظتلػػك، ووقفػػوا ضػػد  آسػػيا الصػػغرىمػػن تطػػور األوضػػاع السياسػػية والعسػػكرية يف 

،  إىل بالد اإلغريقأعمالو التوسعية. وعندما دتكن ميثراداتس السادس من دحر كل القوى اإلقليمية يف آسيا الصغرى ومد نفوذه 
مػع أبػػرز ثػالث جنػراالت مػػن أواخػر عصػر اصتمهوريػػة بسػبب طموحاتػػو التوسػعية كػاف لزامػاً عليػػو عندعػذ االصػطداـ وجهػػاً لوجػو 

، للوقػػوؼ يف وجػػو ىػػذا نسػػبة ألشتػػو وىػػم: سػػوال، ولوكػػالوس، وبػػوميالرومانيػػة يف حػػروب طاحنػػة عرفػػة باسػػم اضتػػروب اظتثريداتيػػة 
 الرومانية يف اظتنطقة. العدو الشرقي اطتطًن وضتماية اظتصاحل

الػ   ،وبٌن ملوؾ آسيا الصغرى الصراع السياسي والعسكري بٌن ميثراداتس السادسأسباب ويف ىذه الورقة البحثية نتناوؿ      
 من قادة القرف األخًن منفيالق اصتيش الروماين بقيادة أبرز ثالثة مع يف بالد اإلغريق وجهاً لوجو وصدامو  أدت إىل تأـز اظتوقف

 عصر اصتمهورية الرومانية، مع بياف ما ترتب على ىذا الصراع من نتاعج.
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 آسيا الصغرى: فيالسياسية والعسكرية  ــ أنشطة ميثراداتس السادس أولا 
واحدا من اظتلوؾ الطاػتٌن يف توسيع ؽتلكتو على حساب اظتمالك اجملاورة، ال دينعو من  )*(Vl كاف ميثراداتس السادس       

ذلك سوى اعتيمنة الرومانية على اظتنطقة، وعندما واتتو الفرصة لتوسيع حدود ؽتلكتو وبسط نفوذ رقعتها دوف اجملازفة باالصطداـ 
غم أفَّ جًنانو إىل اصتنوب والغرب كانوا حلفاه لروما، فإفَّ ذلك مل مع الروماف بصورة مباشرة، مل يرتدد يف انتهاز ىذه الفرصة، ور 

قاسية وبالد اإلغريق يثنو عن تنفيذ خططو، وحتقيق طموحاتو التوسعية، وقد كانا حروب ميثراداتس السادس يف آسيا الصغرى 
عرب اعتجمات ال  شنها ميثراداتس يف آسيا الصغرى  أوالً ىذه اضتروب  دارتوقد  (1) ،ومريرة حىت على الروماف أنفسهم

السادس على نيكوميدس الثاين ملك بيثينيا، مث على ؽتلكة برجاموف، مث ؽتلكة كابادوكيا، وبعد ذلك اجتاح كل أقاليم ومدف 
آسيا الصغرى وبالد اليوناف ووصل حىت أوروبا الشرقية. وكانا األوضاع السياسية يف ىذه اظتمالك الكربى اجملاورة ظتملكة 
بنطس وال  تعد ضمن حلفاه روما، ملتهبة والتنافس على أشده، وكانا ىذه اظتمالك تقع شرؽ بنطس يف اصتزه الشما  من 

أوشك  حيثومن مث دخلا روما يف سلسلة من اظتعارؾ مع ىذا اظتلك لوقف تطلعات ووقف تقدمو  (2).شبو جزيرة البلقاف
من اظتؤكد أفَّ بنطس كانا قد امتلكا موارد كبًنة ، فبالرغم من  (3)ؽتلكتو.إىل  بالد اإلغريقعلى ابتالع آسيا الصغرى وضم 

أف جزها كبًناً منها قد ورثو من أسالفو، إال أنو بفضل سياستو التوسعية، وتنظيماتو العسكرية ال  بنيا على حساب اظتمالك 
ة أكرب ؽتا كانا عليو إباف أسالفو، عتذ أصبحا بنطس تضم رقعة جغرافي (4) ، حصلا بنطس على موارد ضخمة؛سيويةاأل

 (5).ٌن ؽتلكتو ووالية آسيا الرومانيةفكاف أوؿ صداـ لو يف آسيا الصغرى مع ؽتلكة بيثينيا الواقعة ب

السادس متنكرًا برحلة يف آسيا الصغرى لالطالع على أحواؿ ىذه اظتمالك،  يف ياية القرف الثاين ؽ.ـ، قاـ ميثراداتس     
بيثينيا وكابادوكيا، وجاالتيا، وبافالقونيا؛ وقد انتها  –ػتاطة بالعديد من اظتمالك  توكانا ؽتلكو ومعرفة مدى قو.ا وضعفها، 

ى والقلق الذي تعاين منها ىذه اظتمالك رحلتو ىذه مبملكة بيثينيا، حيث أظهرت لو ىذه الرحلة حجم التعقيدات والفوض
وما أصاهبا من الضعف وعدـ االرتياح لسطوة الروماف والتبعية ال  كانا تقدمها ىذه   (6).بسبب سوه اإلدارة الرومانية

 مي اظتمالك لروما، وحرص روما على االستفادة من خًنات ىذه اظتمالك، وجين أطيب الثمار منها عن طريق تابعٌن عتا دوف تقد
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أليا كانا تؤدي  (7).شيه عتا، ؽتا أثار السخط واالستياه بٌن رعايا ىذه اظتمالك بسبب ذلك التسلط وسوه اإلدارة الرومانية

بالضرورة إىل شيوع الفوضى، وتتيح يف الوقا نفسو الفرصة ظتطامع ميثراداتس وسياستو الرامية إلثارة مشاعر الكراىية ضد 
واقع التمزؽ الذي عاشتو الدوؿ واظتمالك يف آسيا الصغرى عشية تو  ميثراداتس السادس اضتكم يف  الوجود الروماين. ىذا ىو

 (8).ؽتلكة بنطس

منذ بداية القرف األوؿ ؽ.ـ، وكنتيجة طبيعية لكل ما سبق، فقد بدأ ميثراداتس يصطدـ مع الروماف يف آسيا الصغرى،      
يجية مبتدعًا مبنطق  بفالجونيا وكابادوكيا، وقد كانا روما وقترذ ىي اظتهيمنة وأخذ يسعى للسيطرة على مناطق ومواقع اسرتات

ؽ.ـ، كما كانا  102على شروف آسيا الصغرى، إذ أيا كانا حتكم والية برجاموف ووالية كيليكيا حكمًا مباشرًا منذ عاـ 
وظتا كانا روما حريصة على أال   (9).ك صديقة عتاؽتالتبسط زتايتها على بيثينا وبفالجونيا وجالتيا وكابادوكيا بوصفها رتيعًا 

ؽ.ـ، وأال تقـو يف  189حيدث تغيًن سياسي يف الوضع القاعم  منذ انتصارىا على أنطيوخس الثالث يف موقعة ماجنسيا عاـ 
وكانا   (10)آسيا الصغرى ؽتلكة قوية غتاورة ألمالكها، كاف البد من أف يؤدي طموح ميثراداتس إىل اصطدامو مع الروماف.

ملوكها بدًها من  غريقية جبهود متواصلة، حيث عاصرؽتلكة بيثينيا قد مت بناؤىا بشكل تدرجيي على يد األسرة الرتاسية اإل
نيكوميدس األوؿ وزياالس وبرسياس يف بيثينيا، ميثراداتس األوؿ يف بنطس، ومنذ عهد اظتلك بروسيس الثاين بدأت مرحلة 

بروسيس خاضعًا عتم بشكل مذؿ، وبسبب خضوعو للروماف مت اغتيالو من قبل وريثو نيكوميدس  التدخل الروماين؛ حيث كاف
الثاين )ايبوفانيس( وىو اظتعاصر ليوباتور ) ميثراداتس السادس ( يف ؽتلكة بنطس، وقد كاف دوره يف بيثينيا تقريبًا مثل دور 

تو السياسية ونظرتو اظتستقبلية تساوي طموحات وتطلعات ميثراداتس يودجييتس )والد ميثراداتس السادس(، فقد كانا طموحا
ميثراداتس السادس التوسعية، لذلك كاف الصداـ بٌن ىاتٌن القوتٌن أمراً ال مفر منو. كانا ؽتلكة بيثينيا ؽتلكة غنية ومزدىرة ، 

تقدمًا من ؽتلكة بنطس، ال  كانا ولعل ارتباطها بكثًن من العالقات مع اظتمالك اعتيلينية جعلها دتتلك عقلية أكثر انفتاحًا و 
أقل انفتاحًا وأكثر رتوداً؛ لقد بىن ملوؾ بيثينيا العديد من اظتدف العظيمة مثل مدينة نيكوميديا ومدينة نيكيو ومدينة بروسيا 

، إال أف ىناؾ بعض ا ظتدف ومدينة أباميا ومدينة بروسيس، ورغم إخضاعهم للعديد من اظتدف اإلغريقية مثل كالكيدوف وتيـو
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ظلا مستقلة رغم احملاوالت اظتتكررة من ملوؾ بيثينيا لغزوىا والسيطرة عليها مثل ىًناكليا وبونتكا أميسوس وسينوب، فهذه 
 (11)اظتدف بقيا بكل فخر حىت النهاية مستقلة.

س حتا قيادة يف ظل ىذه األوضاع السياسية ال  كانا تعصف بآسيا الصغرى يف الوقا الذي كانا فيو قوة ؽتلكة بنط    
ملك فذ طموح حيلم ببناه إمرباطورية كتلك ال  بناىا اإلسكندر األكرب؛ لذلك حاوؿ ميثراداتس االرتباط بالعديد من اضتلفاه، 

عتذا قدما القرصنة أساطيلها طتدمة اظتلك، وعندما  (12).وعقد التحالفات حىت مع القراصنة الذين كانوا من أىم عوامل قوتو
كما حتالف  (13) خطر من حتطم سفينتو مل يرتدد يف ركوب أحدى سفن القراصنة والنزوؿ بسالـ يف سنوب،كاف ميثراداتس يف

  (14) أيضا مع اظتمالك اجملاورة ، ومع جزيرة كريا من أجل توسيع مناطق نفوذه والوقوؼ يف وجو الروماف يف آسيا الصغرى.
أما روما فكانا يف وضع يستوجب عليها مواجهة القطيعة مع حلفاعها اإليطاليٌن يف الشماؿ، حٌن كانا ال تزاؿ مشتبكة يف 
حرب يوغورتا اإلفريقي، فكانا ىذه األوضاع العسكرية ال  غرقا فيها روما، فضال عن اضتالة السياسة بٌن ؽتالك آسيا 

مة؛ كانا كلها تصب يف مصلحة وطموحات ميثراداتس السادس، ولذلك بدأ يف الصغرى، والتطاحن بٌن أفراد األسر اضتاك
ترتيب األمور والتفاىم مع أقوى جًنانو يف ىذا الوقا ملك بيثينيا نيكوميدس الثاين، وعقدا حتالفًا بينهما للتوسع سويًا يف 

لتحالف بٌن اظتلكٌن اللذين قسما ؽ.ـ، أوىل ضحايا ىذا ا 104فكانا ؽتلكة بافالقونيا يف عاـ  (15)ألناضوؿ ىضبة ا
رغم احتجاجات روما ال  أرسلا سفارة القنصل لوسيوس كاسيوس  (16)حد،أراضيها بينهما دوف عاعق أو خوؼ من أ

وخالؿ وجود صتنة من أعضاه غتلس  (17)والذي كاف مسرواًل عن الشروف األسيوية، غًن أف اظتلكٌن مل يأهبا بو أو يلتفتاف إليو 
وماين يف آسيا الصغرى جاه الدور على ؽتلكة جاالتيا لتلقى اظتصًن نفسو الذي آلا إليو جار.ا بافالقونيا من ىذين الشيوخ الر 

اضتليفٌن، حيث مت تقسيم أراضيها وأصبحا ضمن اإلقطاعيات التابعة للملكٌن، أماـ مرأي ومسمع أعضاه غتلس الشيوخ 
ومن مث غض غتلس الشيوخ الروماين الطرؼ مؤقتاً عن ىذه األحداث نظرا  ،ط ايماؾ روما يف مشاغلها األخرىالروماين، ووس

آسيا الصغرى ترمي إىل للوقاعع اضتاصلة من تعدد جبهات القتاؿ والصراعات اظتتالحقة. فقد كانا روما من خالؿ سياستها يف 
 ـ، مث والية كيليكيا ال  أصبحا والية ؽ. 129، والسيما والية برجاموف ال  ضمتها إليها سنة احملافظة على استقرار اظتنطقة
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مث جاه الدور على ؽتلكة كابادوكيا، وعند ىذه النقطة تفرؽ اظتلكاف وتشتا احتادمها. وكانا  (18)ؽ.ـ؛ 103رومانية سنة 

من ذات األصوؿ  ؽتلكة كابادوكيا أقوى جار ظتملكة بنطس، وكاف البيا اضتاكم الذي مت تعيينو بعد وفاة ملكها أديارتيس
اإليرانية كما ىو اضتاؿ يف أسرة ميثراداتس ال  حتكم ؽتلكة بنطس، ورمبا جاهت إىل السلطة يف االضطرابات ال  جرت أواعل 

ؽ.ـ، حيث نقل أديارتيس والهه إىل الروماف، العدو  189القرف الثالث، بعد ىزدية أنطيوخس األكرب يف معركة ماجينسيا عاـ 
، وكاف حكمو يشهد أفضل وأسعد األوقات بالنسبة لكابادوكيا، فقد كاف وبقى وفيًا عتم حىت وفاتو نطس،اللدود ظتملكة ب

غًن أف ىذا الرخاه واالزدىار مل يستمر طوياًل؛ حيث  (19)، وىو أوؿ من جعل كابادوكيا ىيلينيو.ثيناصديقاً ظتملكة برجاموف وأ
ومع  (20)،تو نيسا اغتالا أبناهىا اطتمسة لكي حتتفظ باضتكم يف يدىاأعقبا وفاتو مرحلة من الفوضى اظتتطاولة؛ ألف زوج

ذلك مل تستطع أف دتنع أديارتيس السادس أحد أبناه زوجها من االنقالب عليها، واضتصوؿ على السلطة ال  وصل إليها رمبا 
يده، أي أف زوجة أديارتيس  الذي كاف يف فرتة ما أداة يف (ميثراداتس اطتامس)عن طريق مساعدة والد زوجتو يودجييتس 

ؽ.ـ، عندما  111السادس كانا أخا ميثراداتس السادس، ولقد توىل أديارتيس السادس اضتكم يف كابادوكيا حىت سنة 
اغتالو جورديوس الذي يعتقد أنو فعل ذلك بناًه على أوامر من ميثراداتس السادس ألف زوجتو لوديس ىي أخا ميثراداتس 

 (21)ابنها أديارتيس السابع )فيلوميرت(.السادس حيث حكما باسم 

 على التدخل الرومانّي  وأثره الصراع مع  نيكوميدس الثاني ثانياا:
كانا اطتطوة ال  قاـ هبا ملك بيثينيا نيكوميدس الثاين باعتجـو اظتفاجئ واحتالؿ كابادوكيا والسيطرة عليها، وإقناع        

وأصبح ىو اضتاكم الشرعي على كابادوكيا  بن زوجهاا السابع بالزواج منو بعد أف طرد اظتلك أديارتيس، لوديس والدة أديارتيس
العداه الصريح وبده العمليات العسكرية الفعلية بٌن نيكوميدس الثاين وبٌن  ةاطتطوات ىي فاحتهبذا الزواج. وقد كانا ىذه 

السادس جبيشو، وبدوف أي تأخًن دخل كابادوكيا، ودتكن من إعادة أديارتيس  ميثراداتس السادس؛ حيث زحف ميثراداتس
وقد شهدت العالقات بٌن ميثراداتس السادس وأديارتيس السابع بعد ذلك  (22) السابع ) فيلومرت ( ابن أختو على عرشو،

ـ، عندما طلب ميثراداتس السادس ؽ. 100-101تبادال للهدايا والتماثيل، واستمرت العالقات الطيبة بٌن الطرفٌن حىت عاـ 
من أديارتيس تسليمو جورديوس قاتل والده ) أديارتيس السادس( فرفض أديارتيس ذلك، ومن مث نشأت اطتالفات بٌن الطرفٌن، 
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وعلى أثر ذلك أخذ أديارتيس يف إنشاه حتالف ضد ميثراداتس السادس، وعندما تأزما العالقات بينهما، ووصل األمر إىل أف 
اصتيشاف يف كابادوكيا وقبل بده اظتعركة دبَّر ميثراداتس السادس مؤامرة اغتاؿ فيها أديارتيس السابع، عندىا وىل جيش  التقى 

كابادوكيا ىارباً، ودخلا قوات ميثراداتس السادس كابادوكيا، ومت تعيٌن أحد أبناه ميثراداتس السادس على العرش. وأماـ ىذه 
ملك بيثينيا اجملاورة ظتملكة كابادوكيا والذي كاف يراقب خطوات ميثراداتس، استنجد  التطورات استنجد نيكوميدس الثاين

بالروماف، الذين كانوا يراقبوف غتريات ىذه األحداث عن كثب، وبكثًن من الشك واضتذر لكل حتركات ميثراداتس السادس 
ها من التدخل لوقف نشاطات ىذا اظتلك، فقد وتطلعاتو يف اظتنطقة؛ ويف الوقا الذي كانا روما تبحث عن الفرصة ال  دتكن

وجدت ىذه الذريعة، ومن مث تلقفا الطلب الذي تقدـ بو نيكوميدس الثاين بشأف التدخل وتقدمي اظتساعدة لو ضد اظتلك 
مع وعندما تبٌن ظتيثراداتس السادس أف نيكوميدس الثاين عقد حتالفًا سريًا  (23) ميثراداتس السادس و.ديدات يف اظتنطقة.
ؽ.ـ، حبملة عسكرية استطاع من خالعتا أف يهـز نيكوميدس الثاين يف عدة معارؾ  90الروماف ضده، قاـ على الفور يف عاـ 

وحيتل ؽتلكة بيثينيا، األمر الذي استوجب من الروماف الوقوؼ إىل جانب صديقهم وحليفهم يف حربو القادمة ضد ملك 
 الذيومن ىنا بدأ تدخل الروماف على خط اظتواجهة وألوؿ مرة ضد اظتلك ميثراداتس السادس يف آسيا الصغرى،  (24)بنطس،

أخذ يسعى لتنفيذ ؼتططاتو؛ فتحالف مع كل أعداه روما، وكاف القراصنة قد نشطوا يف منطقة كيليكيا على سواحل آسيا 
يف مهارتة السفن العابرة إىل روما واعرتاضها، فكاف ىذا األمر حيقق وبدأوا  (25)الصغرى اصتنوبية والغربية خالؿ تلك الفرتة،

بل أف ميثراداتس السادس  (26)مصلحة الطرفٌن، وعتذا حتالف ميثراداتس السادس مع قراصنة كيليكيا ايضاً يف حربو ضد روما.
ة كريا كانا قد ازدىرت ونشطا عقد حتالفات مع كل الذين عتم عداه مع روما يف اظتنطقة، حيث أف حركة القرصنة يف جزير 

يف مناطق كثًنه من سواحل اضتوض الغريب والشرقي للبحر اظتتوسط لدرجة أيا أصبحا تشكل .ديداً حقيقياً لروما يف وصوؿ 
اإلمدادات الغذاعية، بل وصل .ديدىم إىل االعتداه على رجاالت الدولة الرومانية، وعتذا حتالف معهم ميثراداتس واستغل 

كما كاف من نتاعج انتصار ميثراداتس على نيكوميدس الثاين أف ىاجم العديد من مدف  (27)هم يف أعمالو العسكرية.أساطيل
آسيا الصغرى ووضعها حتا يده، حيث قاـ باجتياح  فرجيينا وميسيا، وباقي أجزاه من آسيا، وال  مت اضتصوؿ عليها الحقاً من 

ورة، ليكيا وبامفيليا والدوكيا على ير ليكوس وبقية اظتمالك ال  كانا حتا اصتنراؿ  الروماف، مث بعث ضباطو إىل اظتمالك اجملا
 كوينتس الروماين حىت إيونيا، وأرسل مبعوثيو كي يقوموا بتسليم أبيوس حيث استجاب بنفسو واستسلم إ  ميثراداتس، كما مت 
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وقاـ بتعذيبو ويف النهاية سكب الذىب اظتصهور  القبض على اصتنراؿ مانس أكوالس احملرض الرعيس للحرب ضد ميثراداتس

أسفل رقبتو، وانتقل بعد ذلك إىل مغنيسيا وميتيلي وال  استقبلتو بكل سرور، وقاـ أىل أفسس هبدـ دتاثيل الروماف ال  كانا 
جباة خالصهم من تعسف وظلم فيو  احيث وجد سكاي (28)،ظتيثراداتس مدف آسيا الصغرى ااستجابيف مدينتهم. ىكذا 

ضراعب الروماف، وخالصا من أنظمتهم السيرة ال  ال أمل يف إصالحها؛ حيث أصبح حاؿ اظتقاطعات باعسًا يف وقا كانا 
فيها القالقل واالضطرابات الداخلية تصرؼ االنتباه لتلك اضتكومة اظتركزية عن مسؤوليتها ال  رمبا حتققا بعد ذلك بشكل غاية 

و فر كثًن من اظتساعي واصتهود لعمليات اإلصالح، إال أف ىؤاله اظتصلحٌن مل ينظروا إىل ما ىيف الصعوبة، وعلى الرغم من تو 
 (29)أبعد من إيطاليا يف ىذا الوقا.

ولعلنا ؾتد جارا آخر ظتملكة كابادوكيا ىي ؽتلكة أرمينيا الكربى، ال  كانا حتا حكم تقرينيز الثاين والذي يطلق عليو     
وعتذا استغل ميثراداتس  (30)تقرينيز أحد أقوى ملوؾ آسيا الصغرى وعلى صالت وثيقة مع جارتو بارثيا،تقرينيز األكرب، ويعد 

ؽ.ـ قد زوَّجو ابنتو كليوباترا كي يضمن وقوفو إىل جانبو يف  93الزواج السياسي يف بناه عالقات مع تقرينيز حيث أنو يف عاـ 
يف عصر تقرينيز يضة واستقرار كبًنين، وأصبح لو عالقات طيبة مع وقد شهدت أرمينيا  (31)ي يف اظتنطقة،نشاطو السياس
تا   الف أرمينيا وبارثيا مل تكونا مستقلتٌن بالكامل عن روما، وبإحتريضو على غزو كابادوكيا، ىذا فمث بدأ يف  (32)ؽتلكة بنطس،

ز وارساسيس ملك البارثيٌن، الذي كاف العالقات بٌن تقرينيتبّدلا كانا روما على استعداد للدفاع عنهما ولكن سرعاف ما 
رع لعقد يدعم موقف الروماف ضد حتركات ميثراداتس؛ وعتذا استغل ميثراداتس تردي العالقات بٌن تقرينيز وأرساسيس، وأس

كاف مضموف الرسالة  (33)بإرساؿ رسالة إىل أرساسيس الذي كاف ينظر إليو ميثراداتس نظرة احتقار. احتالف مع تقرينيز، وقام
ىو مطالبتو بعدـ الوقوؼ إىل جانب الروماف، وأف يتحالف معهم ضد روما، وأف ميثراداتس سيعمل على حلحلة اطتالفات بينو 

  )*(يف ىذا الوقا كاف أرساسيس قد أرسل مبعوثو إىل القاعد الروماين سوال  (34)حتا أي شروط يرغبها.الثاين وبٌن تقرينيز 

                                                           

Appian,mihridatic wars,20-21 (28)  
Cicero, lX ,Lege ManiIia, eng. tran. by H. Grose Hodge,LCL, London,1990,.p 2-5 (29)  
M.Cary, History of Rome , London,1988,pp 252-253 (30)  
A.Ormerod,Pontus and its Neighbours;the First Mithridatic War,1932,p237. (31)  
Appian,mihridatic wars, 13. (32)  

Dio Cassius,Roman History,Books.XXVl-XXVll,eng.tran.by.Cary,LCL,London,1984,,p75 
(33)  
Sallustu,History,Bellum Jughurthium, trans by: Rolfe.J,C,LCL, London,1920,p433.   (34)  
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غًن أف أرساسيس تويف قبل أف يعقد أي حتالف معهم، وخلفو على  (35)عالقة صداقة وحتالف مع الروماف،  للبحث يف إقامة
عرش بارثيا ابنو فراتيس، وكانا روما على علم هبذه اظتراسالت؛ لذلك استبقتو بإقامة عالقات صداقة سريعة مع فراتيس على 

ويف أثناه ذلك  (36)يف عقر داره.الثاين يا ومهارتة تقرينيز ع صتزه من أرمينالشروط ال  يرغبها، وأقنعا ىذا األخًن بالغزو السري
قاـ ميثراداتس بغزو اصتزه اآلخر من أرمينيا الواقع حتا سيطرة الروماف واظتقاطعات اجملاورة عتا، وىنا ىاجم ودمر العديد من 

الكثًن، ودتا استعادة معظم اظتقاطعات؛ ألف الناس  الروماف الذين حاولوا اعرتاضو وبرزوا لو بشكل غًن متوقع حيث قتل منهم 
كانوا متعاطفٌن مع ميثراداتس بسبب القرابة، وألنو ملك بالوراثة، وأليم باظتثل ديقتوف الروماف، ويرويم أجانب غرباه عن 

  (37).بالدىم، وقد تعرضوا منهم لسوه اظتعاملة ، ولذلك وقفوا مع ميثراداتس وساندوه يف حربو ضدىم

ومتابعة حتركاتو هبذا الشكل يف منطقة آسيا الصغرى قد أوحى إليو بأحد األمرين:  كاف تدخل روما ضد حتركات ميثراداتس    
أحدمهاػػػ ىو أنو ال ديكن حتقيق طموحاتو التوسعية وأمالو طاظتا ظلا روما ىي صاحبة اإلرادة القوية يف اظتنطقة. وثانيهماػػػ أنو 

فرصة اظتالعمة لتحقيق ىذه اآلماؿ، طاظتا أنو عاقد العـز على ليس ىناؾ مفر من وقوع الصداـ بينو وبٌن روما حينما تواتيو ال
ويف ىذه الفرتة حدثا وفاة  توسيع ؽتلكتو، وتكوين دولتو على حساب اظتمالك اجملاورة يف آسيا الصغرى وبالد اإلغريق.

ما مكن ظتيثراداتس  نيكوميدس الثاين ملك بيثينيا، وقد أسفرت وفاتو عن نشوب خالؼ عنيف بٌن أبناعو على والية العرش،
من إزالة أحد أشد العراقيل اظتنافسة من طريقو واظتتمثلة يف وأحد من أخطر ملوؾ آسيا الصغرى، وقد مت إصدار القرار من قبل 
غتلس الشيوخ الروماين فيما يتعلق مبطالبات أبناه نيكوميدس، وكاف القرار لصاحل االبن األكرب نيكوميدس الثالث ) ايبيفانيس 

وكاف ذلك يف وقا قصًن قبل اندالع اضترب االجتماعية يف روما، وعند ذلك صتأ سقراط االبن األصغر  (38)تر (.فيلوبا
لنيكوميدس الثاين إىل ميثراداتس، ويف ىذا الوقا كانا روما منشغلة يف حرب اضتلفاه اإليطاليٌن، وعلى أثره قاما قوات 

ويف  (39)انو أخوة سقراط بناًه على أوامر من ميثراداتس السادس.ؽ.ـ، بطرد نيكوميدس الثالث ونصبا مك 90بنطس عاـ 
 كاف ميثراداتس السبب يف طرد أديوبارزانيس من ؽتلكة كابادوكيا ونصب مكانو على   الثاين نفس الوقا وبالتعاوف مع تقرينيز

                                                                                                                                                                                 

مث صار ناعباً   -ؽ.ـ وشغل وظيفة  كويستور138"سنة Lucius Cornelius Sullaولد القاعد الروماين "لوكيوس كورنيليوس سوال  )*(
ؽ.ـ مث مت تكليفو من غتلس الشيوخ  88ؽ.ـ يف إفريقيا ، وقد رقي إىل منصب قنصل يف سنة  105-112يوغورتا عسكريًا ،واشرتؾ يف حرب 

الروند، برقة يف العصر ؽ.ـ . للمزيد انظر :  86الروماين  بالتصدي صتيوش اظتلك ميثراداتس السادس ملك بنطس. وقد تويف سوال يف سنة 
 .550اعتلينس ،ص  

Livy,ab urbe condita BooksIV,XlV,Sage.E.T.and Schlesinger.A.C,trans,London,1976,Lxx 
(35)  

Dio Cassius,Roman History,Books.XXVl-XXVll,1984,p75 (36)  
Dio,Cassius,Roman,History,Books.lll,eng..tran.byE.Cary,LCL,London,1967,p15 (37)  
Appian,mihridatic wars, 11 (38)  
Sallustu,History ,Bellum Jughurthium,1920,p235.   (39)  
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يدس الثالث واديوبازانيس( إىل روما العرش يف كابادوكيا ابنو أديارثيز التاسع، ويف ىذه اضتالة صتأ اظتلوؾ اظتطرودين)نيكوم

وعلى ىذا األساس مت تعيٌن صتنة من غتلس الشيوخ  (40)ة ضد ميثراداتس السادس وتقرينيز.وناشدوىا بالتدخل وتقدمي اظتساعد
 الروماين للعمل على استقرار األمور يف الشرؽ، وأصدرت األوامر إىل القنصل الروماين كاسيوس اظتكلف بشؤوف آسيا الصغرى
للعمل على إعادة نيكوميدس الثالث إىل عرشو ملكًا على بيثينيا ، كما أرسلا إىل ميثراداتس تعليمات تطلب منو اعادة 

أربكا ىذه التعليمات وىذا التدخل اظتباشر هبذا الشكل اظتفاجئ  (41)ًا على كابادوكيا.نيكوميدس الثالث على عرشو ملك
التجهيزات واالستعدادات ال  يقـو هبا لتقوية جيشو ومواجهة الروماف قد اكتملا، ميثراداتس؛ ألنو يف حقيقة األمر مل تكن 

وأف التحضًنات ال  كاف يعدىا للحرب مل تكن جاىزة ؛ لذلك قاـ بإعداـ سقراط وتنفيذ األوامر ال  صدرت إليو بشأف 
 ملك أرمينيا وزوج ابنة ميثراداتسالثاين رينيز إعادة ملكي بيثينيا و كابادوكيا إىل عرشيهما دوف اعرتاض، سواه منو أو من تيق

 (42).السادس

الثالث قد وعد الروماف مببالغ مالية مقابل إعادتو إىل عرشو، لذلك فقد أضّتوا يف طلب األمواؿ ال  وعدىم  كاف نيكوميدس     
هبا بشكل عاجل، فلم جيد ىذا اظتلك اظتفلس من طريقة جيمع هبا ىذه األمواؿ إال باعتجـو اظتفاجئ على موانئ الساحل 

إىل مدينة أماستًنس، وىنا جتدر اإلشارة إىل أف ىذا اعتجـو على األراضي  البافالقوين الذي كاف يسيطر عليو ميثراداتس وصوالً 
التابعة ظتيثراداتس رمبا حدث بإشارة من الروماف؛ حىت جيدوا ذريعة للتدخل ضد ميثراداتس وتقليص نفوذه يف اظتنطقة. وبالرغم 

أيم حياولوف جره إىل صراع مفتوح، غًن أف  أف اضتملة حققا أىدافها إال أف ميثراداتس مل يرسل قواتو حملاربتهم إلدراكو
ميثراداتس مل يصرب على نيكوميدس طوياًل حيث أرسل ادياداثس أحد ضباطو لالستياله على كابادوكيا، وىنا تدخلا روما مرة 

ب أف وأف اظتسألة برمتها جي (43)أخرى عن طريق القنصل بيلوبايدس اظتبعوث الروماين حيث أمر بوقف العمليات العسكرية،
ينظر فيها غتلس الشيوخ الروماين، وكاف ميثراداتس قد سبق ىذا القنصل برسالة احتجاج بعثها إىل روما شارحاً فيها موقفو ضد 
اعتداه نيكوميدس الثالث، غًن أف موقف غتلس الشيوخ جاه يف صاحل نيكوميدس حيث مت إخبار مبعوث ميثراداتس بيلوبايدس 

نطس، أف على ميثراداتس اطتروج من كابادوكيا وأف يرتؾ نيكوميدس الثالث وشأنو، وأف بشكل صريح رغم احتجاجات ملك ب
التحضًنات جاىرة للتقدـ صوب أراضي ميثراداتس، ويف حقيقة األمر أف الروماف مل يكن لديهم يف آسيا الصغرى أكثر من 

                                                           

Livy,IV,XlV XlV,LXX  (40)  
 Appian,mihridatic wars,11. (41)  
 A.Ormerod,Pontus and its Neighbours;the First Mithridatic War,1932,pp,236-239. (42)  
 Sallustu,History ,Bellum Jughurthium,1920,p235 (43)  
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وبالفعل أصدرت  (44)اعهم األسيويٌن.فيلق واحد جاىز من قوا.م، أما غًن ذلك فكانوا يعتمدوف على التجنيد من حلف
األوامر إىل أوبيوس حاكم مقاطعة سيليشيا الرومانية يف جنوب آسيا الصغرى بالتوجو ؿتو جنوب كابادوكيا يف حٌن تقدـ  
كاسيوس من نيكيو إىل أنسًنا، كما تقدما القوات ال  كانا مع نيكوميدس نفسو مع اصتيش البيثيين ظتقابلة قوات بنطس، 

 (45).س التابعة إىل ىاليس يف فالقونيابقى أكوبليوس يف االحتياط مع جهة الشماؿ؛ توغلا ىذه القوات حىت أمينا بينما
وىنا تقابل اصتيشاف حيث حدثا الكارثة للقوات الرومانية عندما مت سحقها من جانب اصتنراؿ ارخيالوس قاعد قوات 

بيثينيا، وقد حاوؿ أكوبليوس التقهقر واالنسحاب إىل سانقوريوس  ميثراداتس، ومت تطهًن الطريق وتقدما قوات بنطس داخل
كانا ىذه اعتزاعم ال  ُميّن هبا   (46)حليفة روما. ولكنو أجرب على دخوؿ اظتعركة ودتا ىزديتو وىرب بشق األنفس إىل برجاموف

على القوات الرومانية اظتتحالفة، كما أيا حسما السادس لملك ميثراداتس لاصتيش الروماين يف آسيا الصغرى ىي أوؿ انتصار 
أمر اضتملة ال  أرسلا ضده، فالقاعد كاسيوس قاـ باالنسحاب صوب اصتنوب بغية الوصوؿ إىل معقل لينتوسيفا  ومن ذلك 

مدادات اظتكاف حاوؿ اللحاؽ بالقاعد أوبيوس يف أباميا، مث وجد فرصة يف االنكفاه ؿتو الساحل، وقد حصل على نوع من اإل
ظتواصلة االنسحاب من شخص يدعى كًنموف نيسا وبذؿ خططا ووساعل ؼتتلفة ىربًا وخوفًا من مالحقة ميثراداتس لو حىت 
وصل إىل جزيرة رودس يف بالد اإلغريق؛ أما فيما خيص أبيوس فقد كاف أقل حظًا حيث دتكن بصوره ناجحة من الوصوؿ إىل 

ف. غًن أف السكاف رفضوا استقبالو، فتوسل إليهم واستسلم القاعد الروماين إىل ميثراداتس ألوديسا بقوة من اظترتزقة وبعض الفرسا
ويقاؿ أف أبيوس مل يتعرض لإليذاه، أما أكويلبوس الذي ىرب من برجاموف ووقع مريضًا يف قلعة مينيلٌن يف طريقو إىل جزيرة 

و ظتيثراداتس، وبعد دخوؿ ميثراداتس بيثينيا عهد إىل رودس معقل الروماف، فقد استسلم ىو اآلخر بواسطة السكاف مع قوات
جنراالتو مبطاردة أكوبليوس، أما ميثراداتس فقد اجتو جنوبًا ظتالحقة كاسيوس ومن معو من جنوب فرجييا وقد مت إرساؿ قوات 

 (47)قليم.إلخضاع اصتزه اصتنويب من آسيا الصغرى ومت حتضًن اضتكومة والقيادة ال  سوؼ تتوىل ذلك اإل

 اإلغريقفي بالد مع الرومان وحروبو السادس  ثالثاا: ميثراداتس
لعل من اظتؤكد أف روما قد رأت يف ىذه التطورات السريعة واظتتالحقة، ومن اتساع مناطق نفوذ ميثراداتس السادس خطراً      

وأدركا  (48) ،بالد اإلغريق يفكبًناً، ليس على مستقبل سياستها يف آسيا الصغرى فحسب، بل على مصاضتها االسرتاتيجية 
 جيدا أف ىذا يتعارض مع طموحا.ا السياسية يف اظتنطقة، لذا قرر غتلس الشيوخ الروماين الوقوؼ يف وجو ىذا اظتشروع التوسعي 
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 (49)،إىل القاعد الروماين لوكيويوس كورنيليوس سوالأسند قيادة اضترب ضد ملك بنطس وإضعافو بكل الوساعل، وعلى الفور 

الذي كاف يف ذلك الوقا حاكمًا يف والية سيشيليا، ورتع لو أموااًل ضخمة من أجل إؾتاح ىذه اضتملة، وأخذ سوال كنوز 
اظتعابد لتغطية نفقات حربو القادمة وال  بيعا على عجل؛ حيث قدرت بػتسعٌن ألف بوند من الذىب، وذلك لصرفها على 

يف ىذه  (50)وما من أجل إدتاـ استعداداتو،لة بسبب االضطرابات الداخلية يف ر ىذه اضترب الكبًنة، وقد تأخر سوال لفرتة طوي
األثناه بدأ ميثراداتس يف بناه عدد كبًن من السفن استعدادًا للهجـو الثاين على جزيرة رودس وإخضاعها. وعندما علم 

سرًا لكل اضتكاـ يف الواليات واألقاليم، بأف  بالتجهيزات ال  تقـو هبا اضتكومة الرومانية بقيادة سوال ظتهارتتو، أصدر أوامره
من جباة الضراعب، ومن  (51)اطعات التابعة لو يف آسيا الصغرى.يعدـ يف يـو واحد رتيع من ىو روماين يف كل الواليات واظتق

ميهم بدوف دفن رجاؿ األعماؿ، ومن التجار واظتواطنٌن الروماف، ىم ونساعهم وأطفاعتم وخدمهم من اإليطاليٌن، على أف يتم ر 
جثثهم، وجيب معاقبة أي شخص يقـو بدفن اظتوتى، وأعلنا مكافآت للمخربين على أف يتم قتل كل من يقـو بإخفاه أي 

 (52)شخص روماين، أو من يتأخر أو يتقاعس عن تنفيذ ىذه التعليمات.

ؽ.ـ، تنفيذ ىذه اظتذحبة الرىيبة، وال  تذكر اظتصادر أنو قد راح ضحيتها ذتانوف ألف روماين.   88ويف ضوه ذلك مت يف عاـ     
حة بإطالؽ اريق السبكما مزؽ أىل أفسس اعتاربٌن الذين صتأوا إىل معبد أردتيس، وأيضا قتل أولرك الذين حاولوا اعترب عن ط

 ،صًن اظتروع والشنيع الذي حل بكل من ىو روماين يف رتيع أؿتاه مقاطعة آسيا الصغرىىكذا كاف اظت (53)السهاـ عليهم.
إىل جزيرة كوس حيث استقبلو السكاف بالرتحاب وسلموا لو ابن بطليموس السادس وبعد ذلك عرب ميثراداتس  (54)

ولوحات فنية  (55)لة من الكنوز،اإلسكندر ملك مصر الذي كاف قد أرسل إىل اصتزيرة من قبل جدتو كليوباترا مع ثروة ىاع
وبعد ذلك وصل وفد  (56)،وأحجار كردية وحلى نساعية، وذتامناعة طالنا من أمواؿ اظتعبد اظتودعة يف اصتزيرة من قبل يهود آسيا

من من أثينا برعاسة أرستيوف زعيم اضتزب الدديقراطي ضد اضتكومة األوصتركية يف أثينا، وال  كانا تؤيد الروماف، طالبًا 
ميثراداتس النجدة والتدخل إلسقاط اضتكومة العميلة يف أثينا، وعلى أثر ذلك أرسل ميثراداتس القاعد أرخيالوس الذي ؾتح يف 
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[13] 
 

ويف  (57)التجارية اظتهمة. من احتالؿ أثينا، وقد سيطر وىو يف طريقو على البلدات اإليطالية يف جزيرة ديلوس ال  تعد اظتراكز
ودتكن من ىزدية أرخيالوس مث  (58)اإلدرياتيكي وحاصر مدينة أثينا، .ـ، عرب القاعد سوال البحرؽ 88نفس السنة من عاـ 

بعد أف كاف أرخيالوس قد دتكن من سحق القوات الرومانية، وعند مدينة خًنونيا يف مارس  (59)،سيطر على مدينة أيبًنوس
ه ومع التقدـ الباىر الذي أؾتزه القاعد الروماين سوال يف ؽ.ـ، دتكن سوال من ىزدية جيش ميثراداتس. ويف ىذه األثنا 86عاـ 

معاركو، ويف خضم االنتصارات اظتتوالية ال  حققها، حدثا معارضة شديدة يف غتلس الشيوخ الروماين ضد سوال من قبل 
بل إيم أطلقوا ضده اإلشاعات واألكاذيب، حيث أشاعوا أنو عدو للشعب وقطعوا عنو االمدادات، ، ماريوس وأنصارهالقاعد 

الروماين؛ لذلك كلف سوال أحد قادتو ويدعى فيمربيا ليحل مكانو، وأخذ يف االستعداد للرجوع  إىل روما لتصفية حسابو مع 
زاعم ال  ضتقا بقوات بنطس فر وعلى أثر ىذه اعت (61)مروا منزلو يف روما وقتلوا رفاقو،الذين د (60)خصومو السياسيٌن،

ميثراداتس إىل آسيا الصغرى وأبدى استعداده للتفاوض مع سوال الذي أوفد إليو قاعده أرخيالوس إلقناعو بشروط الصلح، وكاف 
سوال يف ىذه اللحظات يقرتب من سواحل آسيا الصغرى؛ وقد دفعا أحداث روما ىذه القاعد سوال لإلسراع يف عقد سالـ 

ىكذا وبعد عامٌن من القتاؿ استطاع القاعد  (62)وجتميع صفوفو،تس الذي رأى يف السالـ فرصة اللتقاط أنفاسو مع ميثرادا
ؽ.ـ وكاف يقضي بأف يرتد ملك بنطس إىل حدود  85سوال أف جيرب ميثراداتس السادس على قبوؿ صلح دار دانوس يف عاـ 

 (63).ا يطلب منوؽتلكتو األصلية على البحر األسود، وتسليم السفن، وكل م

ألف  العدو من حتقيق طموحاتو التوسعية؛دانوس السالـ يف آسيا الصغرى وبالد اليوناف، ومل دينع ىذا  مل حيقق صلح دار   
 روما ياه اضترب لكي يعود إىلتاماً، وإمنا اضطر إىل التعجيل بإسوال مل يكن قد حقق غرضو يف القضاه على ميثراداتس قضاًه 

كاف ميثراداتس يتوقع أف تستأنف روما القتاؿ ضده ولذلك عكف على تقوية   أخرى، ومن ناحية القاعد ماريوسويواجو حزب 
القنصل  ،بعد مغادرة سوال ؽ.ـ 85وعلى أثر ىذه التطورات كلفا روما يف نفس العاـ  (64)جيشو استعدادًا ضتربو اظتقبلة. 

اف لوكالوس يعمل حتا قيادة سيده سوال، الذي عهد إليو يف مهمو لوكالوس بتو  قيادة اضترب ضد ميثراداتس السادس، وك
 ع لوكالوس الوصوؿ إىل مل يستطلفة واظتوالية لروما، و واليات الشرقية اظتتحاالمدف ات واألمواؿ والسفن اضتربية من صتمع االمداد
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مث ( 65.)خرىألمدينة اإلسكندرية إال من خالؿ جزيرة كريا مث مدينة قورينا على الساحل الليي عن طريق التغًن من سفينة 

ظهر لوكالوس يف حبر إجية على رأس األسطوؿ الذي رتعو حيث دتكن من إيقاع اعتزدية بأسطوؿ ميثراداتس، وكاف القنصل 
ظتدف ثونيا، وبذلك حترج موقف ميثراداتس والسيما بعد أف ختلا عنو العديد من افالكوس قد عرب مضيق البسفور إىل ؽتلكة ب
وأجربه  الثاين على مده باظتساعدات، كما دتكن من ىزدية حليف ميثراداتس تيقرانيز ال  تذمرت من تعسفو معها بإكراىو عتا

  (66).على االنسحاب إىل أرمينيا

رب ال  كلفو هبا غتلس الشيوخ الروماين بالقضاه على القرصنة وتطهًن اضتوض الغريب يى القاعد الروماين بومىب اضتعندما أو    
زاؿ يف الواليات الشرقية، أقر أحد أعضاه غتلس الشيوخ الروماين القنصل قايوس  وىو ما (67) والشرقي للبحر اظتتوسط،

أشهر اظتدافعٌن عن حقوؽ العامة أماـ أعضاه اجمللس قانونًا يسمح مبنح القاعد بومي كل الصالحيات والقوات ال    مانيلوس
كاف يقودىا القاعد لوكالوس، باإلضافة إىل قوات بيثينيا ال  كانا حتا قيادة قالبريو، أف تنضم رتيعها حتا قيادة بومي 

وهبذا التفويض الذي منحو غتلس الشيوخ لبومي  (68).الثاين دس وحليفو وتيقرنيزاضترب على ميثراداتس الساقيادة  ليتوىل
؛ على ىذا حتا تصرؼ بوميرمينيا، كلها يا وسيليشيا وكولكيس العليا وأأصبحا مقاطعة فرجيينا وليكونيا وقاالتيا وكابادوك

ما بٌن فينيقيا والبوسبورس، وبنفسو زحف على األساس قاـ بومي بتوزيع كل قواتو يف غتموعات حىت دتكن من مراقبة البحر 
 من الفرساف، يف الوقا الذي كانا وألفٌن من ثالثٌن ألف من اصتنود واظتشاة، لة مكونةتقوات مقا ميثراداتس الذي كانا لديو

، ولكنو ختلى عنها بسبب عدـ  وجود فيو قوات اظتلك معسكره بشكل قوي فوؽ قمة جبليو يصعب معها االنقضاض واعتجـو
صرتو اه، وعلى أثر ذلك استوىل بومي على ىذا اصتبل. اطتطوة الثانية ال  قاـ هبا بومي ىي اجتياح معسكر ميثراداتس وػتااظت

يوماً، قبل أف  يتمكن ميثراداتس من التسلل مع كافة قواتو الفاعلة والتخلص من اظترضى بقتلهم  داخل قلعتو مدة ستسة وأربعٌن
منو  وعسكر قريباً  ،و واللحاؽ بو بالقرب من ير الفراتتوي الفاعدة، وبعد ذلك دتكن بومي من مباغتوكل األشخاص غًن ذ

وشن عليو  ،خشية أف يستفيد ميثراداتس من عبور النهر، ووضع بومي جيشو يف حالة حرب واستعداد على ىيرة  صفوؼ
هبم وعندىا يقـو باالنقضاض عليهم مىت ما طلع مث ضرب حصار حوعتم حىت حيوؿ دوف ىرو  (69)ىجومًا يف منتصف الليل.

وبالفعل استطاع بومي أف يقطع عليهم طريق اعتروب حيث قتل منهم أكثر من عشرة آالؼ، ومت  .عددياً  لتفوقهمالنهار 

                                                           

 Appian,mihridatic wars,34. (65)  
 Bevan.E.R.The House of Seleucus. Vol.1.Chicago,1985,p 263.(66)  

    Cicero , X  , 28-30.(67)  
  Livy,C. (68)  

 Plutarch,Pompey,XXXll. (69)  
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[15] 
 

ما تفرقا الروماف مع ذتامناعة فارس يف البداية ولكن البقية سرعاف  ةهارتم حاوؿ. أما ميثراداتس فقد االستاله على معسكرىم 
نطلق ميثراداتس اوبقي مع ثالثة رفاؽ، وأحد من ىؤاله كانا ىايبسيكراتيا خليلتو ال  كثًناً ما كانا تستعرض الروح الرجولية. 

ىرباً حىت وصل إىل مكاف يطلق عليو سينورا، الذي كاف بو الكثًن من أمواؿ وكنوز اظتلك، وقاـ ميثراداتس بتوزيع اظتالبس الثمينة 
 ،معو؛ ومن ىنا انطلق إىل أرمينيا حيث تقرينيزحقوا هبا، وكذلك أعطى أصدقاعو اظتاؿ الكثًن حىت حيملهم على القتاؿ للذين الت

  (70)كولكيس.  بلدةعلى ينابيع الفرات واستمر مواصالً طريقو خالؿ  ومرغًن طريقو فولكن ذلك اظتلك منع قدومو 

والتقى مع بومي بالقرب  ،الذي كاف يف خالؼ وثورة على والده، رمينيا استجابة لدعوة من تيقرينيز بعد ذلك غزا بومي أ    
ف بومي وتيقرينيز حبر قزوين، وعندما التقي القاعدا راكسس الذي يتفرع منو النبع الذي يأخذ من ير الفرات ويصب يفمن ير أ

اف ديروف هبا، ومن خالؿ ىذا التعامل عرؼ اظتلك تيقرينيز الفرؽ بٌن واصل زحفهما سويا وقد حصال على تأييد اظتدف ال  ك
القاعد لوكالوس وبومي الذي كاف أكثر اعتداال ولطفاً، ولذلك أخذ تيقرينيز معو أصدقاهه وعشًنتو وقرر االستسالـ إىل بومي، 

 ؛عن حصانو والذىاب سًنًا على األقداـ ثناف من موظفي بومي وطلبا منو النزوؿا هجاهوعندما حترؾ ؿتو اظتعسكر الروماين 
نو فك حزاـ سيفو بل إ ، وعليو فإف تيقرينيز مل ديتثل لألوامر فحسب،داخل اظتعسكرألنو ال أحد كاف ديتطي صهوة جواده 

 من كل إىانةوعندما حضر أماـ بومي نزع عمامتو اظتلكية وتقدـ كأنو يريد وضعها عند قدميو، وما كاف أكثر  ،عطاه عتموأ
ذلك ىو أف رمى بنفسو ودتسك بركبتو يف حالة توسل، ولكن قبل أف يتمكن من فعل ذلك أمسكو بومي من يده وسحبو إىل 

أخربه بأف اللـو واظتسرولية يف خساعره أثناه و بنو على اصتانب اآلخر ًا للجلوس بالقرب منو ووضع اه كرسيااألماـ وبعد أف أعط
ؼ دفع ستة آال خًن انتزع منو سوريا وفينيقيا وسيليشيا وجاالتيا وسوفٌن، ولكن عليكحربو ضد لوكالوس تقع عليو، ويف األ

على  بنو سيكوف ملكاً وأف اماكن، ومن أجل االحتفاظ هبذه األوحدة نقدية إىل الروماف كعقاب على األعماؿ اطتاطرة، 
فراط الروماف عنو ملكًا كاف يف حالة إ وعندما أعلن .كاف يف غاية السعادة والرضىو سوفٌن. وافق تيقرنيز على ىذه الشروط 

واصل بومي الزحف ومطاردة ميثراداتس عرب شعوب قاطنة يف  (71)وهبجة ووعد أف يعطي كل جندي نصف باوند من الفضة.
بدأوا يف ، و اً جباؿ القوقاز حىت حبر قزوين وقد منحوا بومي طلب العبور، وبعد حلوؿ فصل الشتاه جندوا حوا  أربعٌن ألف

ليهم بومي يف معركة ع ميثراداتس ضد بومي، وعند ذلك التفا إخر والوقوؼ معلى قوات بومي من وقا آل االعتداهات
ستمر بومي يف مطاردة ميثراداتس جنوبًا الذي ألقى ا (72)كثر من عشرة آالؼ أسًن.عظيمة قتل فيها منهم تسعة آالؼ وأ

، وعندما كاف على مسافة قريبة من مدينة البرتاه اظتايتوين وىي مناطق خطرة وصعبة ربنفسو وسط شعوب البوسربوس على البح
نو يطيع وديتثل إىل كل أوامره، : إليو قاعالً بقرب القاعد بومي منو حىت كتب إ وال  كانا حتا حكم ملك عريب والذي ما علم

 كاف حيل حقة ذلك العدو الذي كاف يضـر النًناف يف كل مالمبنصحوه قد وبالفعل اجتو بومي ؿتو البرتاه وكاف بعض قادة بومي 
                                                           

Plutarch,Pompey,XXXll. (70)  
 Plutarch,Pompey,XXXlV.  (71)  

Plutarch,Pompey,XXXV.  (72)  
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وعتذا بىن معسكره على مسافة من البرتاه ليسرتيح فيو اصتيش مث مواصلة السًن ؿتو  ؛جهاد جيشوبو، وكاف بومي يرى عدـ إ

 الصباحية على صهوة جوادهدتارينو  مواطن ميثراداتس ال  حتددىا لو العيوف ال  تالحقو، ويف ىذا اظتعسكر ذات يـو وىو جيري
لرماح  اظتزركشة فوف بأطراؼ او وصل حاملو الرساعل من بنطس عاصمة ميثراداتس ومعهم األخبار والتفاصيل وىم رسل معر 

 ،بلغوا بومي الذي كاف قد أيى دتارينو، ومبجرد أف رأى اصتنود ىؤاله الرسل سارعوا يف اضتشد وأبأكاليل الغار واظتالبس اطتاصة
ومل تكن ىناؾ منصة وتناوؿ الرساعل واجتو ؿتو معسكره،  ،صهوة جواده فوؽمن  ترجلالصياح واظتناشدات  ندما شتعع ولكن
مرتفعة صعد  وا سروج التحميل وجعلوا منها ربوةسرعوا يف ىذه اللحظة وكومناؾ وقا إلقامتها، غًن أف اصتند أمل يكن ىحيث 

  حيثعلى بنطس،  عليو واستيالعوبنو فارناسيس التمرد حيث قتل نفسو قد مات،  عليها بومي وأعلن صتنوده أف ميثراداتس
  (73)صاحب السلطة يف البالد. ىو اظتلك و كتب إىل الروماف بأنو قد أصبح 

قو، جيمع جيشاً ظتواجهة القوات الرومانية ال  تالح أقصى الشماؿ ىرباً من بومي وأخذكاف ميثراداتس قد وصل إىل     
هد إليها بتو  اضتكم أثناه بنو خيفاريس بسبب خطأ ارتكبتو أمو، حيث كاف ميثراداتس قد عوصل إىل البسفور قتل اوعندما 
أمواؿ ميثراداتس، لذلك قاـ بقتل ، وأمنها على خزاعن أموالو ال  هبا أكرب كنوزه، غًن أيا ىربا وسلما إىل الروماف كل غيابو

قاـ حبملة كبًنة وحبشد الرجاؿ والعبيد والفقراه، وفرض الضراعب على اصتميع، ؽتا أدى إىل  بنها انتقامناً منها، وعلى أثر ذلكا
  (74)أرادتو.بإعداـ كل من خيالف قاـ لذا عليو يف بعض اظتدف بقيادة أبناعو،  دحدوث دتر 

وبعد ذلك ويف عجل ؼ قد قتل. ي وىم يسمعوف أف الذي قتل عشرات اآلالدتلؤه الفرحة بشكل طبيعبومي جيش كاف      
ميسس وىناؾ وجد الكثًن من اعتدايا ال  كاف خالؿ اظتقاطعات اظتتداخلة وبلغ إ انسحب بومي من اصتزيرة العربية ومر بسرعة

 من السهلمل يكن  الذيبن ميثراداتس فارناسيس وكثًن من اصتثث لألسرة اظتلكية ومعها جثماف ميثراداتس نفسو اقد أرسلها 
عليو عن طريق الندبات، وعندما  ألف احملنطٌن أمهلوا يف ازالة الدماغ، ولكن الذين كانوا قد التقوا معو تعرفواو، على وجهالتعرؼ 

كاف يرتديو قد سرقوه، من حجم وروعة اظتالبس ال  كاف يرتديها ميثراداتس، ورغم أف حزاـ السيف الذي   ِىله بومي ذُ رآ
بن سوال بناًه على طلبو، كل ذلك غاب اثراداتس من الرضاعة إىل فاروستوس بشكل سري من قبل كايوس أخ مي والتاج أعطي

 (75)اللصوص. رتيع عن علم بومي ولكن عندما أخرب باألمر وبكل تفاصيل انتحار ميثراداتس، عاقب 

                                                           

Plutarch,Pompey,XLl.  (73)  
Appian,mihridatic wars,107-108. (74)  
Plutarch,Pompey,XLll. (75)  
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ميثراداتس يف  بدأ د بعد أفأف فارناسيس انقلب على والده ميثراداتس، وأنو أعلن عليو التمر  (76) تذكر اظتصادر التارخيية    
مينوفانيس أقنع اظتلك أنو  ب إىل قلبو  فارناسيس، ولكن وزيرهقتل أفراد أسرتو واظتقربٌن، وكاف قد أوشك على إعداـ ؾتلو األح

إىل ليس من الالعق تنفيذ حكم اإلعداـ يف أعز أبناعو يف ىذه الظروؼ، غًن أف فارناسيس بعد أف عفى عنو والده ذىب لياًل 
، ويف الصباح على الفورفاستجابوا لو إيطاليا، ويف نفس الليلة بعث إىل ؼتيمات أخرى غتاورة  حذرىم من خطورة غزوالروماف و 

بعد ذلك القوات البحرية.  وكذلكالباكر أطلقوا الصيحات وىتافات التمرد، وسرعاف ما انضما كل اظتخيمات اجملاورة عتم 
الستفسار عن مطالب اظتتمردين، فأجابوه " نريد تنصيب ابنك فارناسيس أرسل لقظ ميثراداتس على أصوات الضوضاه فاستي

إىل حراسو ومرافقيو ومل يبق معو إال ابنتاه اللتاف كانتا ملكاً. نريد ملكًا شابًا " وما ىي إال ساعات حىت وصلا االنشقاقات 
الذين كاف يبعثهم واحدًا تلو  الرسلوأرساؿ احملاوالت تلك يضًا حرسو اطتاص، وبعد كل ؼتطوبتٌن ظتلكي مصر وقربص، وأ

وخوفو من تسليمو إىل الروماف، فضل االنتحار  ،من الرسل أحدقناعهم بالعدوؿ عن ىذا التمرد، وعندما مل يعد إلاآلخر 
ور، ه السماح عتن باالنتحار بتناوؿ السم قبلو حيث فارقتا اضتياه على الفحيملو معو، عندىا طلبا ابنتا بالسم الذي كاف داعماً 

، وعندىا على تناوؿ الرتياؽ اظتضاد للسمـو أما ميثراداتس رغم تناولو السم الذي كاف حيملو داعما معو مل يؤثر فيو، ألنو اعتاد
بو ىو أنك تقتلين  تُفيدينرسو الشخصي " لقد استفدت منك كثًنًا كذراعي اليمىن يف حريب ضد أعداعي، وأعظم ما ضتاقاؿ 

اً على الرغم من أنين كنا يقظالذين حاربتهم سنٌن طويلة" وأضاؼ قاعاًل:  ،وقوع يف أسر الرومافودتنع ملكًا عظيمًا من ال
حياؿ كل السمـو ال  قد يبتلعها اظتره، إال أنين مل أحصن نفسي ضد أخطر السمـو على اظتلوؾ وىي خيانة اصتيش واألبناه 

 ( 77)ال  أرادىا اظتلك.تنفيذ اطتدمة ؿتوه ل حارسو الشخصيصدقاه. عندىا تقدـ واأل

س ملك يداريوس ابن كيشتاسعاعلة اظتلك ؽ.ـ، وىو السلف السادس عشر من  63ىكذا مات ميثراداتس السادس عاـ      
، سنة خاض خالعتا حروبًا ىاعلة ضد الروماف ظتدة أربعٌن عاماً  سبع وستسٌنعاماً بعد أف حكم  69أو  68الفرس عن عمر 

البحر لبحار من كليكيا إىل واسعو من آسيا الصغرى وبالد اليوناف ومقدونيا، وىيمن على ا سيطر خالعتا على مناطق
ووضع جثمانو يف  ،يقيموا لو مراسم دفن ملكية أفبإقامة جنازة رشتية ظتيثراداتس و  وقد شتح بومي طتدمو (78)درياتيكي.اإل

 (79)واعتربه أوؿ ملوؾ عصره. ،الكبًنة نظراً إلعجابو بإؾتازاتو مدينة سينوبة،مقربة اظتلوؾ يف 

 

 

                                                           

Appian,mihridatic wars,110 (76)  
 Appian,mihridatic wars,110-111. (77)  

Appian,mihridatic wars,112. (78)  
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 الخاتمة
 ويف ختاـ ىذه الدراسة، ديكن إيضاح رتلة من النتاعج اظتهمة على النحو التا :

لعداه الشديد الذين كانوا ضحية اوبالد اليوناف كانا حروب ميثراداتس السادس قاسية ومريرة على سكاف آسيا الصغرى   -1
 كما كانا قاسية ومريرة على الروماف أيضا.    بٌن روما وملك بنطس،

؛ حيث فتحا أبواهبا ظتيثراداتس يف بالد اليوناف أنتجا حروب ميثراداتس العداه الصريح بٌن روما وُمعظم اظتدف اإلغريقية -2
 . ضم مساحات واسعة من آسيا الصغرى ومنطقة البلقاف، العسكريةالذي حاوؿ مبجهوداتو 

اتس السادس مدى التنافس والتطاحن الشديد وتأـز االوضاع السياسية والعسكرية بٌن ملوؾ آسيا أظهرت حروب ميثراد -3
 الصغرى.

ترصد الدراسة مشكلة خطًنة من جراه حرب ميثراداتس يف آسيا الصغرى، وانعكاسا.ا على تطور األزمة الداخلية يف   -4
 الروماين. روما، والتنافس الشديد بٌن أعضاه غتلس الشيوخ وقادة اصتيش

زتلا ىذه اضترب ال  خاضها ميثراداتس السادس، وال  تكللا باالنتصارات العسكرية، إىل تطلعو بضم شبو جزيرة  -5
بعد أف كانا روما قد أسستها يف آسيا انية الشرقية واحدة تلو األخرى البلقاف، بعد أف سقطا يف يده الواليات الروم

 لثاين من القرف الثاين ؽ.ـ .إباف النصف اوبالد اليوناف الصغرى 

وجها حروب ميثراداتس السادس سياسة روما اطتارجية لبسط نفوذىا على كل مناطق آسيا الصغرى  وزادت من حرصها  -6
 85، وأف تسرتد تلك البقاع مرة أخرى، فيما عرؼ بصلح دار دانوس عاـ  على عدـ قياـ ؽتلكة قوية غتاورة ألمالكها.

  ع ملك بنطس إىل حدود ؽتلكتو األصلية. ؽ.ـ، الذي يقضي بإرجا 

إال  ضده وأف روما مل تتحرؾ ،سكافالتبٌن لنا من الدراسة أف ميثراداتس قد مارس أنواعًا شىت من الوحشية والعنف ضد  -7
فكاف البد من القياـ بعمل رادع  لتلك اظتمارسات دتثلا يف  ،ووصلا درجة مل تستطع روما حتملها هعندما تفاقما أضرار 

للقضاه عليو، خاصة بعدما دتكن من دحر القوى اإلقليمية يف آسيا  اصتهودقرار غتلس الشيوخ الروماين بتسخًن كل 
عصر  ومد نفوذه إىل بالد اإلغريق، فكاف لزامًا عليو عندعذ االصطداـ مع أبرز ثالث جنراالت من أواخر ،الصغرى

اصتمهورية الرومانية الذين تصدو عتذا العدو الشرقي اطتطًن يف حروب طاحنة عرفة باسم اضتروب اظتثريداتية نسبة ألشتو وىم، 
 لوكيوس كورنليوس سوال، ولوكالوس، وأخًناً اصتنراؿ بومىب الكبًن الذي ظفر بالنصر عليو وإجباره على االنتحار. 
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The conflict between Rome and Mithridates VI King Pontus in Asia 
Minor and Greece.104-67 BC 

study the causes and consequences 
Ahmeidah Khayrulllah Aldarah Masoud 

 Abstract: 

 the political and military between the King of Pontus Mtheradats relations, the 
sixth and the neighboring kingdoms, the role of the great stages of the conflict 
between the emerging and competing forces to extend its influence in Asia 
Minor region and Greece. this stage was marked by important events reflected 
the depth of the intense competition between the kingdoms of these areas 
Mithridates VI of Pontus, and perhaps what has increased in the development of 
the political and military situation in the region is the emergence of leaders and 
kings opposed the aspirations of this king, and stood against its expansionist; 
What exacerbated the rivalry between these kingdoms and Mithridates VI of 
Pontus; When he was able to defeat all the regional powers in Asia Minor and 
extend its influence over vast areas, it had to be a collision and face-to-face 
With the three most prominent leaders of the last century of the Roman 
Republic This region is witnessing the beginnings of the first century BC, the 
worst of the rivalries between Rome Mithridates VI of Pontus.                            
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