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المقدمة:
متتعت بالد اليونان باطاللت كثرية علي البحر املتو�سط 

اليونان من  بالد  الأخري  الأدرياتي، حد  والبحر  اإيجه  وبحر 

ناحية الغرب، ومتيزت �سواحله بالإ�ستقامة مما �سكل عائقا 

من  العك�س  على  هذا  الطبيعية؛  املواينء  ظهور  اأمام  كبريا 

بها  كرثت  التي  البلقان،  جزيرة  ل�سبه  ال�سرقية  ال�سواحل 

مما  ال�سواحل؛  هذه  تعاريج  لكرثة  نتيجة  الطبيعية  املواينء 

ناحية  و�سيا�سيا  التوجه ح�ساريا  اليونانية على  املدن  �ساعد 

اإيجه،  بحر  جزر  يف  خمتلفة  م�ستعمرات  وتكوين  ال�سرق، 

اآ�سيا ال�سغري، هذا  وكذلك يف مناطق كثرية بجنوب غرب 

بالإ�سافة اإىل التوا�سل احل�ساري وال�سيا�سي مع �سعوب �سرق 

البحر املتو�سط وتبادل التاأثري والتاأثر فيما بينهم. 

  Aegean sea 'Αἰγαῖον πέλαγος' اإيجه  بحر  وامتالأ   

الغرب  يف  اليونان  بالد  بني  ح�ساريا  معربا  �سكل  الذي 
 i

اأثر  بل  ولي�س هذا فقط  ال�سرق؛  ال�سغرى يف  اآ�سيا  ومناطق 

هذا البحر يف ت�سكيل الوحدة احل�سارية بني مناطق البلقان 

عددها  و�سل  التي  باجلزر  ال�سغرى-  اآ�سيا  مدن  من  وكثري 

تناثر  فاإن  هذا  وعلى  جزيرة؛  وثمانون  وثالث  اأربعمائة  اإىل 

هذه اجلزر يف كل اأرجاء بحر اإيجه �ساعد على تقوية الروابط 

احل�سارية بني �سبه جزيرة البلقان التي غطت اليونان الق�سم 

فيها  انت�سرت  التي  ال�سغرى  اآ�سيا  وبني مناطق  منها  الأكرب 

امل�ستعمرات وامل�ستوطنات واملدن اليونانية .  

كرثت جمموعات اجلزر يف بحر اإيجه؛ فهناك على �سبيل 

الكيكالدي�س،  لأرخبيل  جزيرة  ثالثون  احل�سر  ل  املثال 

اجلنوبية،  ال�سبورادي�س  اأو  الدوديكاني�س  واأرخبيل 

العديد  وجود  على  عالوة  وغريها،  ال�سمالية  وال�سبورادي�س 

و�سامو�س وغريها،  ول�سبو�س  مثل جزيرة خيو�س  من اجلزر 

اأما جزيرة كريت فكانت يف اأق�سي اجلنوب من بحر اإيجه. 

 Ἰόνιος' الأيوين  اأو   Adriatic Sea الأدرياتي  البحر  اأما 

κόλπος' -كما كان ي�سميه الإغريق-؛  فكان يحوي مائة و�ستة 
 ،kephalonia ع�سر جزيرة؛  كان اأ�سهرها جزيرة كيفاللونيا

 ،Zakynthosزاكينثو�س وجزيرة   ،Kerkyra وكوريكريا  

وجزيرة ليوكا�س Leucas، وجزيرة اإثاكي  Ithaca، وجزيرة 

كيثريا Kythira، ثم جزيرة باك�سو�س Paxos، وكانت ت�سمى 

– الأيوين  البحر  اإىل  ن�سبة  الأيونية  باجلزر  اجلزر  هذه 

الأدرياتي- الذي ميتد من غرب اإقليم اإبريو�س و�سبه جزيرة 

 .
vi

البلقان حتى �سرق �سبه اجلزيرة الإيطالية  

الأ�سل  اأن  القدماء  اجلغرافيون  ذكر  ال�سدد  هذا  ويف 

اإنت�سرت حول �سبه جزيرة  اجليولوجي للجزر اليونانية التي 

البلقان �سرقا وغربا؛ يرجع اإىل الأر�س اليونانية على اإعتبار 

اأنها يف الأ�سل كانت قمما جلبال غرقت مبرور الزمن، وحدث 

ذلك يف الع�سور الچيولوچية القدمية؛ اأي اأن هذه اجلزر ما 

هي اإل امتدادا طبيعيا لأر�س بالد اليونان، والأكرث من هذا 

فاإن الهجرات التي تواىل توافدها من بالد اليونان و�سمالها 

اإىل هذه اجلزر جعل من �سعوبها اإمتدادا ب�سريا ل�سعوب بالد 

 
vii

اليونان وح�سارتهم. 

أهداف البحث: 
لعبتها  التي  املختلفة  الأدوار  اإظهار  اإىل  البحث  يهدف 

كما  اليونان،  لبالد  ال�سيا�سية  العالقات  يف  اجلزراليونانية 

يحاول اإلقاء ال�سوء على الآثار املتعددة لهذه اجلزر اليونانية 

يف خمتلف الأحداث ال�سيا�سية التي وقعت لبالد اليونان اإبان 

القرن اخلام�س قبل امليالد.

ال�سيا�سية  الأحداث  عر�س  على  البحث  هذا  يقت�سر  ول 

قراءة  �سوء  يف  وذلك  ونتائجها،  اأ�سبابها  يحلل  بل  فقط، 

كتابات  يف  ب�ساأنها  وردت  التي  والآراء  الن�سو�س  خمتلف 

الإغريق. 

يف  يكمن  البحث  لهذا  الأ�سا�سي  الهدف  فاإن  هذا  وعلى 

تبيان ارتباط وجود اجلزر اليونانية بتطور وفعاليات الأحداث 

امليالد.  قبل  اخلام�س  القرن  اإبان  اليونان  لبالد  ال�سيا�سية 

ويطلق على هذه الفرتة التاريخية اإ�سم الع�سر الكال�سيكي، 

فبداأ  اليونان،  بالد  بها  مرت  ج�ساما  اأحداثا  �سهد  الذي 

الأثر  بالغ  لها  التي كان  الفار�سية  القرن اخلام�س باحلروب 

هذه  مواقع  وتعددت  اليونان،  لبالد  ال�سيا�سية  الأحداث  يف 

ال�سيا�سي  الدور  للجزر  كان  كما  نتائجها،  وكذلك  احلروب 

الكبري خالل هذه احلروب. 
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باإنتهاء احلروب البيلوبوني�سية  اإنتهى القرن اخلام�س  كما 

وفوز القوات الإ�سربطية على نظريتها الأثينية، هذا بالإ�سافة 

خا�سة  القرن؛  هذا  يف  ال�سيا�سية  الأحالف  ظاهرة  لنت�سار 

كثري  مع  التحالف  على  واأ�سربطة  اأثينا  من  كل  حر�س  مع 

ال�سيا�سي  ال�سعيدين  على  قوتهما  تع�سد  لكي  املناطق  من 

  
viii

والع�سكري وكذلك الإقت�سادي. 

وسائل البحث:
الأدوار  ب�ساأن  معلومات  من  ورد  ما  الدرا�سة  هذه  تتبع 

املختلفة التي قامت بها اجلزر اليونانية يف فعاليات العالقات 

ال�سيا�سية لبالد اليونان اإبان القرن اخلام�س قبل امليالد، وذلك 

من خالل قراءة امل�سادر اليونانية املختلفة، ودرا�سة ما جاء 

باملراجع العلمية احلديثة واملتخ�س�سة ب�ساأن مو�سوع البحث، 

هذا بالإ�سافة اإىل القوامي�س واملو�سوعات العلمية التي حددت 

الإليكرتونية  املواقع  على  الأمر  نف�س  وينطبق  اجلزر،  مواقع 

التي اإ�ستفاد منها البحث؛ ويف النهاية تاأتي اخلرائط لتو�سح 

املعلومات اجلغرافية التي وردت يف طيات البحث.

نتائج البحث:
ترنو هذه الدرا�سة اإىل حتقيق عددا من النتائج الهامة حول 

اليونان  لبالد  ال�سيا�سية  العالقات  على  اجلزر  وجود  تاأثري 

اليونانية،  امل�سادر  �سوء  يف  ق.م.  اخلام�س  القرن  خالل 

بداية من حدوث الثورات يف املدن الأيونية باآ�سيا ال�سغرى، 

وتو�سيح اأثر وجود اجلزر يف فعاليات هذه الثورات، وكذلك 

واأخريا  بعدها،  من  الفار�سية  للحروب  بالن�سبة  احلال 

احلروب البيلوبون�سية التي انتهي بها القرن اخلام�س ق.م.

اأول: اجلزر ودورها ال�ضيا�ضي اإبان الثورات الأيونية

يف  اليونانية  اجلزر  �ساركت  اخلام�س  القرن  بداية  يف 

خمتلف الأحداث ال�سيا�سية التي اأثرت ب�سكل مبا�سر اأو غري 

ال�سيا�سية،  واأحداثها  اليونانية  احلياة  فعاليات  على  مبا�سر 

ولعل اأهم ما مييز هذه الفرتة هو ا�ستعال الثورات الأيونية يف 

املدن اليونانية التي كانت منت�سرة يف اجلزء الغربي من اآ�سيا 

قدمت  اإذ  يونانية؛  اأ�سول  ذات  املدن  هذه  وكانت  ال�سغرى، 

اإليها العديد من الهجرات اليونانية اإىل مناطق عديدة باآ�سيا 

ال�سغري، و�سكلت اللبنة الأ�سا�سية لهذه املجتمعات اليونانية، 

كما مت�سكت هذه املدن بالطبيعة ال�سيا�سية احلرة التي كانت 

ال�سمة الأ�سا�سية للحياة يف بالد اليونان الأم؛ اإذ ن�ساأت على 

ما يعرف با�سم دويالت املدن.

لذلك حافظ الفر�س يف اأول عهدهم يف حكم حافظ الفر�س 

على حرية هذه املدن، ولكن مبرور الزمن كان من ال�سعب 

الإ�ستمرار يف اإنتهاج هذه ال�سيا�سة، التي تتعار�س مع النظام 

بدورهم  الذين  للفر�س،  الأوتوقراطي  بالأحرى  اأو  الفردي 

بداأوا يف تطبيقه على املدن اليونانية الواقعة حتت �سيطرتهم، 

الفار�سية؛ وكذلك  الدولة  بداية �سعف  تزامن ذلك مع  وقد 

وقد  الدانوب؛  منطقة  يف  داريو�س  الفار�سي  امللك  ان�سغال 

من  باإيعاز  الأيونية  الثورات  ا�ستعال  الظروف  هذه  عن  نتج 

اأقوى    
ix Mellitus اأري�ستاجورا�س طاغية مدينة ميليتو�س 

 499 عام  يف  ذلك  وحدث  الوقت،  ذلك  يف  الأيونية  املدن 

 
x

ق.م.

فحر�ست مدينة ميليتو�س وغريها من املدن الأيونية الثائرة 

على الإ�ستنجاد بالبالد الأم –بالد اليونان- للح�سول على 

اليونانية  املناطق  من  الكثري  قدمت  وبالفعل  امل�ساعدات، 

املقابل  ويف  املدن،  لهذه  الع�سكرية  والتعزيزات  امل�ساعدات 

تلكاأت مناطق اأخرى وتاأخرت يف ار�سال م�ساعدتها، والأكرث 

اإما  امل�ساعدة؛  عن  كثرية  يونانية  مناطق  امتنعت  هذا  من 

الفار�سية  القوة  اأو خلوفها من  ب�سئونها اخلا�سة؛  لإن�سغالها 

يف  قوتهم  الفر�س  عن  عرف  اإذ  احلني؛  ذلك  يف  اجلبارة 

لهم؛  املعادية  املناطق  تدمري  اإىل  ال�سديد  وميلهم  احلروب 

وكذلك الإمعان يف الإنتقام من اأهلها اإما بالقتل اأو الت�سريد. 

الفر�س  اأخرى حتالفت مع  بالأحرى جزر  اأو  وهناك مناطق 

 
xi

وقدمت اإليهم العديد من امل�ساعدات. 

ويف عام 497 ق.م. ا�ستطاعت القوات الفار�سية اأن ت�سيطر 

على جزيرة قرب�س وكذلك ال�ساحل الغربي لآ�سيا ال�سغري، 

ويف املقابل قدمت كل من جزر خيو�س و�سامو�س ول�سبو�س 
 xii

الواقعة يف بحر اإيجه ثالثمائة وثالث وخم�سني �سفينة ثالثية 

هذه  ت�ستطع  مل  ولكن  الثائرة،  الأيونية  القوات  اإىل  عمالقة 

التعزيزات البحرية ال�سمود اأما �سدة باأ�س العدو الفار�سي؛ 

من  اأتت  التي  اليونانية  ال�سفن  من  الكثري  وت�ستت  ففرت 

جزيرتي ل�سبو�س و�سامو�س، اأما ال�سفن التي قدمتها جزيرة 

خيو�س؛ فلحقها الدمار ال�سامل. 

ويف نف�س الوقت ا�ستمرت املدن الأيونية يف اإر�سال ال�سفراء 

اإىل املدن اليونانية يف بالد اليونانية الأم خا�سة املدن الكربى؛ 

التابعة  اجلزر  حث  يف  وبداأت  لذلك  اأثينة  مدينة  فتحم�ست 

ال�سغرى،  باآ�سيا  الأيونية  الثورات  م�ساندة  على  ل�سيادتها 
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 Euboea - يوبويا يف  بجزيرة  الواقعة  اإرتريا  مدينة  وبداأت 

يف الإن�سياع لرغبة اأثينة التي اأجربتها بالقوة 
 Εὔβοια  

xiii

على ذلك. 

 Aegina اأيجينا  جلزيرة  بالن�سبة  الأمر  اإختلف  لكن 

التي كانت دائمة العداء ملدينة اأثينا، ومتردت 
 
'Αἴγινα'  

xv

اإىل  هريودوت  وي�سري  عليها،  الأثينية  ال�سيطرة  على  كثريا 

الفار�سية  للقوات  اجلزيرة  هذه  قدمتها  التي  م�ساعدات 

فيقول:"من بني اأهل اجلزر قدم الأيجيون املاء والأر�س اإىل 

واإنتهت الثورات الأيونية يف عام 494 ق.م. 
 xvi  ".داريو�س

  وبعدها مل 
xvii Lade مبوقعة بحرية دارت على جزيرة لدي

xviii
تقم للثورات الأيونية قائمة. 

 ثانيا: اجلزر ودورها ال�ضيا�ضي اإبان احلروب الفار�ضية

بتقدم  اأيجينا  جزيرة  علمت  عندما  ق.م.   491 عام  يف 

الأيونية  املدن  ثورة  من  التخل�س  بعد  الفار�سية  اجليو�س 

الفار�سي  امللك  ون�سب  وتدمريها،  املدن  هذه  باحراق 

 Datis وداتي�س Artaphernes داريو�س كال من اأرتافرني�س

القائدان  الفار�سية، ويف �سبيل ذلك عزم  القوات  راأ�س  على 

مع  حتالفت  التى  املدن  من  لالنتقام  اإيجه  بحر  عبور  على 

واأرتريا،  اأثينا  مدينة  خا�سة  الفر�س  �سد  الأيونيني  الثوار 

لذلك قامت جزيرة اأيجينا بالتخل�س من ال�سيطرة الأثينية 

xix
وحتالفت مع مدينة اإ�سربطة. 

هذا  على  " وبناء  هريودوت  يقول  الأحداث  هذه  ظل  ويف 

عرب  اإ�سربطة  على  ملكا  كليوميني�س  اأ�سبح  اأن  وبعد  التهام 

xx  " اإىل اأيجينا؛ راغبا يف القب�س على املذنبني من اأهلها.

اأي اأن اإ�سربطة اآثرت م�سلحة بالد اليونان على م�سلحتها 

ليق�سي  اأيجينا  جزيرة  اإىل  كلوميني�س  واأر�سلت   اخلا�سة 

حكومتها؛  قادة  على  قب�س  الذي  اجلزيرة،  هذه  مترد  على 

واأر�سلهم للمحاكمة يف اأثينا، ولعل هذا الت�سرف كان بهدف 

على  الإ�سربطية  ال�سيطرة  لتاأكيد  وكذلك  اأيجينا  حتييد 

xxi
حلفائها من اجلزر اليونانية ببحر اإيجه.  

اأنه بعد موت كليوميني�س حدثت حرب  وي�سيف هريودوت 

اأيجينا  قوات  خطف  بعد  خا�سة  اأيجينا،  وجزيرة  اأثينا  بني 

بو�سيدون  باإحتفال  اخلا�سة  الأثينية  الحتفال  ل�سفينة 

اأثينا  وخطفوا من على متنها من القادة الأثينيني، فاأر�سلت 

الكثري من ال�سفن اإىل اجلزيرة، وانت�سرت عل قواتها بحريا 

قررت  اأثينا  ان�سحبت  عندما  لكن  كورنثة.  مدينة  مب�ساعدة 

ميناءها  الفر�س عن طريق منحها  الن�سمام ل�سف  اأيجينا 

مدينة  زيادة عداء  اإيل  اأدى  اأ�سطول اجلزيرة، مما  وكذلك 

xxii
اأثينة جلزيرة اأيجينا بالإ�سافة اإىل كورنثة واإ�سربطة. 

الأيونية  املدن  ثورة  من  التخل�س  فبعد  الفر�س  عن  اأما 

داريو�س  الفار�سي  امللك  قرر  وتدمريها؛  املدن  هذه  باإحراق 

�سدهم،  الثائرين  �ساعدت  التي  واجلزر  املدن  من  الإنتقام 

مدينة  اإىل  للو�سول  اليونان  بالد  ا�ستهدفت  بحملة  فقام 

'  بجزيرة يوبويا ومدينة اأثينة 
xxiii

 Eretria 'Ἑρέτρια اأرتريا

باإقليم اأتيكا؛ بهدف النتقام من �سعبيهما؛ ويف طريقهم اإىل 

 
xxiv  

'Nάξος' Naxos   بالد اليونان كانت جزيرة ناك�سو�س

–اأحد جزر بحر اإيجه- املقاوم الأمثل للزحف الفار�سي حتى 
xxv

اأن القوات الفار�سية ف�سلت يف اإحتاللها. 

اجلزر  من  العديد  اإخ�ساع  الفار�سية  القوات  فاإ�ستطاعت 

فهناك  يوبويا؛  بجزيرة  ومناطق  الكيكالدي�س  اأرخبيل  مثل 

مثل  لهم  اخل�سوع  رف�سوا  من  وهناك  للفر�س  ا�ست�سلم  من 

'  التي اأطبق 
xxvi

 Karystos 'Κάρυστος مدينة كاري�ستو�س

الفر�س عليها احل�سار حتى ال�ست�سالم يف عام 490 ق.م.، 

التي  لأرتريا،  تعزيزات  اإر�سال  على  عملت  فقد  اأثينا  اأما 

كما  معابدها؛  الفر�س  اأحرق  حتى  اأيام  �سبعة  ملدة  �سمدت 

xxvii
�سردوا واإ�ستعبدوا �سكانها. 

موقعة  يف  الفر�س  هزمية  وبعد  ق.م.   489 عام  يف  ثم 

ماراثون، قدم القائد ملتيادي�س خطة جديدة حل�سار جزيرة 

بارو�س بوا�سطة �سبعني �سفينة ولكن باءت حماولته بالف�سل 

xxviii
بعد اأن ق�سى �ستة وع�سرين يوما يف ح�سارها. 

القوات  اإ�ستطاعت  اإك�سرك�سي�س  الفار�سي  امللك  عهد  ويف 

وكان  الفار�سي،  التقدم  �سد  يوبويا  قناة  حت�سني  اليونانية 

التميز احلربي يف  املكان على درجة كبرية من  اختيار هذا 

ال�سراع  حيث  اأتيكا  اإقليم  من  املكان  لقرب  وذلك  التفكري، 

الدوران حول جزيرة  الفر�س  على  وكان  الفار�سي،  اليوناين 

يوبويا اإذا اأرادوا العودة اإىل بالد اليونان وهو ما قد ي�ساعد 

xxix
يف انهاك قوتهم. 

حرا�سة  اأرادوا  لذلك   " هريودوت:  يذكر  ذلك  وب�سدد 

وكذلك  اليونان،  بالد  اإىل  الأجانب  دخول  ملنع  املمر  هذا 

اأرمتي�سيون   عند  ه�ستيايا  اأر�س  اإىل  اأ�سطول  اإر�سال 

اأنه    مما يدل 
xxxArtemisium xxxi  ". Ἀρτεμίσιον

تنفيذ  على  اليونانية  اجليو�س  اآراء  اجتمعت  الأثناء  تلك  يف 

خمطط جديد وهو قتال اجليو�س الفار�سية برا وبحرا حتي 
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الفار�سية،  اجليو�س  تقدم  اأمام  قويا  عائقا  بذلك  ي�سنعوا 

ي�سمي  �سيق  ممر  عند  بريا  موقعا  على  الختيار  وقع  لذا 

xxxii
ثرموبيالي؛ واآخرا بحريا عند اأرتيم�سيون.  

اإ�ستطاعت القوات اليونانية يف عام 480 ق.م. اأن تنت�سر على 

القوات الفار�سية بحريا عن اأرمت�سيون، حيث مت تدمري الكثري 

اليونانية عندما  القوات  ان�سحبت  ولكن  الفار�سية،  ال�سفن  من 

عند  الإ�سربطية  القوة  على  الفار�سية  القوات  بتقدم  علمت 

اأمام  ثرموبيالي  ممر  باإغالق  املعارك  واإ�ستمرت  ثرموبيالي، 

 
xxxiii

تقدم الفر�س وكذلك املمرات بحرية عند اأرمت�سيون. 

كما اإنت�سرت اجليو�س اليونانية على القوات الفار�سية يف 

  
xxxiv Σαλαμίς Salamis �سالمي�س   عند  اأخرى  موقعة 

يف  اليوناين  للجي�س  احلربية  اخلطة  هريودوت  يذكر  اإذ  ؛ 

اختيار مكان موقعة �سالمي�س كما يلي:" واجتمعت اآراء اأغلب 

املتحدثني على الإبحار اإىل امل�سيق والقتال يف موقعة بحرية 

xxxv  " ل�سالمة البيلوبوني�سو�س.

م�سيق  عند  اليوناين  الأ�سطول  الأمرع�سكر  بداية  ويف 

يتكون  وكان  اأتيكا،  واإقليم  �سالمي�س  بني جزيرة  بحري مير 

ثالثية  �سفينة  وثمانون  ثالثمائة  من  اليوناين  الأ�سطول 

من  �سبتمرب  ويف  امل�ساعدة.  القوات  اإىل  بالإ�سافة  عمالقة 

برئا�سة  البحرية  اليونانية  القوات  اإنت�سرت  480 ق.م.  عام 

�سالمي�س  م�سيق  �سغر  اإىل  يرجع  ذلك  ولعل  ثمي�ستوكلي�س، 

جناح  اأ�سباب  اأهم  من  كان  التجارية  ال�سفن  حركة  وخفة 

القوات الأثينية يف هذا الإنت�سار. 

اإختيار املكان وتغرير ثم�ستوكلي�س  اإىل دقة  هذا بالإ�سافة 

ومت  وخداعهم،  الفر�س  بفكر   
xxxvi

 Themistocles
الإ�ستيالء على ثالثمائة �سفينة  فار�سية عند �سالمي�س، وبعد 

تاأكد داريو�س من الهزمية وم�ساهدة هزمية واإن�سحاب العديد 

من قواته يف �سالمي�س؛ قرر العودة اإىل بالد الفر�س وتعيني 

الفار�سية  للقوات  قائدا    
xxxvii

 Mardonius ماردوني�س 

بدل منه.  وي�سور اأي�سخيلو�س يف م�سرحيته التي حتمل عنوان 

يد  على  الفار�سية  القوات  هزمية  هريودوت  وكذلك  الفر�س 

اليونانيني، الذين اأجربوا جيو�س الفر�س على الن�سحاب من 

 
xxxix

اأر�س املعركة. 

للحرب يف  اليونان  تف�سيل اجلنود  يتحدث هريودوت عن 

قناة �سالمي�س فيقول:

البحر  يف  احلرب  لكن  لنا،  ميزة  امل�سايق  يف  "احلرب 
 xl  " املفتوح ميزة لهم.

اليونانية  القوات  واإنت�سار  الفار�سية  اإنتهاء احلروب  وبعد 

ال�سغرى  باآ�سيا  ال�ساحلية  املدن  قررت  ميكايل؛  موقعة  يف 

حتالفات  يف  الدخول  اجلزر  من  كبرية  جمموعات  وكذلك 

لدرء اأي خطر فار�سي قد يظهر من جديد وكان حللف ديلو�س 

الذي اتخذ ت�سميته ن�سبة اإىل اجلزيرة الواقع عليها الأهمية 

الكربى يف التوجيه ال�سيا�سي واحل�ساري يف هذه الفرتة، ويف 

بداأت  الداخلية؛  ب�سئونها  اإ�سربطة  ان�سغلت فيه  الذي  الوقت 

جمموعات  تكوين  على  العمل  يف  اأر�ستيدي�س  بزعامة  اأثينا 

479 ق.م.  عام  اإيجه، يف  بحر  كبرية من احللفاء من جزر 

اإليها  وان�سمت  تراأ�سه  الذي  احللف  دعم  على  اأثينا  ركزت 

بالفعل العديد من اجلزر مثل خيو�س ول�سبو�س، ويف عام 478 

ق.م. بداأت اجتماعاته وكانت تعقد مرة كل عام، وكما �سبق 

القول اأن التحالفات كانت تقوم على م�ساعدة املناطق بع�سها 

يف  الع�سكرية  بالتعزيزات  التربع  طريق  عن  وذلك  البع�س؛ 

حالة وجود خطر فار�سي على اأي منطقة من مناطق احللف 

xli
اأو دفع �سريبة توؤدي ذات الغر�س.  

يف  الواقعة   – كار�ستو�س  مدينة  اأجربت  ال�سدد  هذا  يف 

الدخول يف هذا احللف يف عام  يوبويا- على  جنوب جزيرة 

تن�سق  اأن  حاولت  التي  ناك�سو�س  وكذلك  ق.م.،   475 و   476

عليها  احلرب  باإعالن  اأثينا  فقامت  ديلو�س؛  حلف  عن 

وحما�سرتها، وال�ستيالء عليها يف عام 469 و463 ق.م.،ومت 

ذلك بقيادة القائد الأثيني كيمون؛ فتحولت جزيرة ناك�سو�س 

xlii
اإىل م�ستعمرة اأثينية خا�سعة لأثينا-زعيمة حلف ديلو�س.

 Θάσος 
xliii

كما نتج عن اخلالف بني جزيرة ثا�سو�س  

التجارية  الطرق  على  ال�سيطرة  بهدف  واأثينا؛    Thasos
هذه  دخل  يف  اأثينا  طمعت  اإذ  ثا�سو�س،  بجزيرة  اخلا�سة 

اجلزيرة ال�سخم، واأثناء القتال بني القوتني حتالفت ثا�سو�س 

مع اأ�سربطة ولكن دون جدوى؛ اإذ متكنت اأثينا بقيادة كيمون 

xliv
اأي�سا من الإنت�سار يف عام 462 ق.م.  

�سد  حربها  اأثينا  اأعلنت  ق.م.   458 عام  يف  ذلك  بعد 

اأيجينا، التي حتالفت مع عدد من املدن اليونانية مثل كورنثة 

واإبيداورو�س، ولكن التي �سيطرت اأثينا على �ساطيء جزيرة 

الأثينية، وكذلك  املقاومة  ازدياد  اإىل  فاأدى كل هذا  اأيجينا. 

لها  ت�سكله  ملا  اليونانية  ال�سيطرة على اجلزر  اإ�سرارها على 

هدفها  حتقيق  �سبيل  ويف  وع�سكرية،  اإقت�سادية  اأهمية  من 

�سيطرت على جزيرة كيثريا وزاكينثو�س وكيفاللونيا يف عام 

 
xlv

456 ق.م.، ومل تتدخل اأيجينيا لإرتباطها بعهد مع اأثينا. 
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اأثينا  اأعلنت  بركلي�س؛  حكم  اإثناء  ق.م.   440 عام  يف  اأما 

 ويف هذا ال�سدد 
xlvi

حربها على الثائرين بجزيرة �سامو�س؛ 

عدم  اآثرت  التي  كورنثة  مدينة  موقف  ثوكيديدي�س  يذكر 

التدخل ل�سالح �سامو�س والتزمت مبوؤازرة اأثينا فيما يلي: " 

عندما ثار ال�ساميون وانق�سمت اآراء البيلوبوني�سيني الآخرين، 

ذلك؛  على  بو�سوح  واعرت�سنا  �سدك،  ت�سويتنا  نوجه  مل 

xlvii ".قائلني اأنه يجب على كل دولة اأن تعاقب حلفائها

�سخ�س؛  مائة  اأ�سر  الأثينية  القوات  ا�ستطاعت  وبالفعل 

اأن  اإل  �سامو�س  من  كان  وما  ل�سبو�س،  جزيرة  اإىل  ونفتهم 

حتى  املقاومة  من  اأثينا  ف�سددت  الفر�س  م�ساعدة  طلبت 

هزمتها، ومتت املعاهدة بينهما يف عام 439 ق.م.، ولعل هذا 

كما  ديلو�س،  حللف  زعامتها  يف  اأثينا  ديكتاتورية  لنا  يو�سح 

اليونانية  القوة  تدعيم  يف  اجلزر  هذه  اأهمية  اأي�سا  يعر�س 

وحماية بالد اليونان من الفر�س.

احلروب  اإبان  ال�ضيا�ضي  ودورها  اجلزر  ثالثا: 

البيلوبوني�ضية

اإىل  اخلروج  يف  جديدة  م�سكلة  بداأت  ق.م.   435 عام  يف 

  ،
xlviii

كوركريا  جزيرة  مع  ال�سراع  يف  متثلت  ال�سطح، 

وحدث  كورنثة؛  الأم  مدينتها  مع  حرب  يف  دخلت  التي 

حول  الأم  واملدينة  اجلزيرة  هذه  بني  خالف  لن�سوب  ذلك 

امل�سالح التجارية؛ وكان لكالهما الف�سل يف اإن�ساء م�ستعمرة 

داخلي يف  ، فحدث خالف   
xlix

 Epidamnos اإبيدامنو�س 

هذه امل�ستعمرة اأدى اإىل تدخلهما، وبداأ القتال فيها ب�سراع 

من  كوريكريا  وجنود  جهة  من  كورنثة  جنود  بني  م�سلح 

والتم�ست  اأثينا،  من  النجدة  الأخرية  فطلبت  اأخرى،  جهة 

اأر�سل  وبالفعل  ق.م.،   433 عام  يف  امل�ساعدات  اإر�سال  منها 

بركلي�س �سفنه حلماية اأر�سه هذه اجلزيرة من دخول القوات 

الكورنثية، ومل تكن ق�سية هذه اجلزيرة هي ال�سبب الرئي�سي 

ثالثة  اأهم  اأحد  كانت  واإمنا  البيلوبوني�سية؛  احلروب  لقيام 

احللف  مدن  مب�سالح  الحتكاك  �ساأنها  من  كان  اأ�سباب 

يف  اأثينا  من  تدخال  الفعل  هذا  اعترب  الذي  البيلوبوني�سي، 

الثاين  ال�سبب  ال�سيا�سية، وكان  التجارية وهيمنته  م�ساحله 

الواقعة  يف ت�سجيع مدينة كورثنة بوتيديا امل�ستعمرة الأثينية 

على جزيرة خلقيدونيه يف �سمال �سرق �سبه جزيرة البلقان 

وكان ذلك يف عام 332 ق.م.، اأما ال�سبب الثالث فكان ب�ساأن 

احللف  اأع�ساء  اأحد  وميجارا  اأثينا  بني  التجارية  امل�ساكل 

م�سكلة  كانت  ولكن  اإ�سربطة،  تراأ�سه  الذي  البيلوبوني�سي 

احلروب  اأهم  اأحد  معها  بداأت  التي  ال�سرارة  هي  كوريكريا 

التي خا�ستها بالد اليونان بني اأقوى مدينتني اأثينا واأ�سربطة 

 
l
و�سميت باحلروب البيلوبوني�سية. 

وا�ستعلت هذه احلروب بالرغم من املحاولت، التي بذلتها 

كورنثة  بني  دار  الذي  ال�سراع  يف  تدخلها  بداية  يف  اأثينا 

ب�سكل  فيه  التدخل  عن  البتعاد  اآثرت  حيث  وكوريكريا، 

مبا�سر يف باديء الأمر، حتى ل تدخل يف عداء مع اإ�سربطة، 

املنطقة  يف  ع�سكريا  التدخل  عدم  اأثينا  باإعالن  ذلك  وجاء 

وحاولت  اإليها،  الكورنثية  القوات  دخلت  اإذا  اإل  النزاع  مثار 

li
احتاللها بقوة ال�سالح. 

لتقدمي  اأثينا  حتم�س  وراء  الأ�سا�سي  الدافع  كان  ولقد 

امل�ساعدات لكوركريا هو حماولة لتاأكيد �سيطرتها اخلارجية 

واأن  خا�سة  والإ�سربطية  الكورنثية  القوة  زيادة  مقابل  يف 

هذه اجلزيرة كانت من اأهم املراكز التجارية املفتوحة على 

 lii
الغرب. 

امل�ساعدات  تقدمي  يف  اليونانية  اجلزر  اأدوار  عن  اأما 

في�ستطيع  البيلوبوني�سية؛  احلروب  يف  واحلربية  الع�سكرية 

اجلزر،  هذه  عن  �سدرت  متباينة  واأفعال  اآراء  ر�سد  املرء 

فلقد اأمدت بع�س اجلزر مثل ل�سبو�س وخيو�س وكوركريا اأثينا 

القاعدة  زاكينثو�س  جزيرة  مثلت  كما  احلربية،  بالأ�ساطيل 

liii
الغربية لأثينا يف عام 431 ق.م.  

اأيجينا املناف�سة التجارية  وذلك يف مقابل رد فعل جزيرة 

حثها  يف  العدائي  اجتاهها  ظهر  اإذ  اأثينا،  ملدينة  القدمية 

لإ�سربطة �سد اأثينا، كما اأثارت حفيظة ال�سيطرة الإ�سربطية 

liv
على حلف البيلوبوني�سو�س الذي كان حتت زعامتها. 

ويف هذا ال�ساأن يذكر ثوكيديدي�س:" اإن الأيجيني مل ير�سلوا 

lv ".سفرائهم يف العلن ولكن �سرا، خلوفهن من الأثينيني�

 Mytilene بعد ذلك يف عام 428 حدثت ثورة يف موتيليني

لالأهمية  ونظرا  الأثينية،  ال�سيطرة  �سد    
lvi

 Μυτιλήνη
لل�سفن،  هاما  م�سدرا  ولكونها  اجلزيرة  لهذه  الإقت�سادية 

  
lvii Cleon اأثينا قواتها حتت زعامة القائد كليون  ح�سدت 

عام  يف  الثائرون  اإ�ست�سلم  النهاية  ويف  الثائرين؛  وحا�سرت 

lviii
427 ق.م. 

كمااإ�ستطاعت القوات الأثينية بزعامة كل من دميو�سثني�س 

اجلنود  من  العديد  اأ�سر  من  وكليون   
lix

 Demosthenes
اأر�س  على  جنديا   290 اإىل  عددهم  وو�سل  الإ�سربطيني 
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جزيرة �سفاكترييا Sphakteria Σφακτηρία يف عام 425 

، ثم اإحتل الأ�سطول الأثيني يف العام التايل جزيرة 
 lx

ق.م.  

  
lxii

  
lxi

 Kύθερα Cythera . كيثريا

اأ�سربطة  من  كل  اأن  بلوتارخو�س  يذكر  ال�ساأن  هذا  ويف 

وبالد الفر�س تبادل ال�سفارات اأثناء زعامة لي�ساندر بغر�س 

اأثينا،  منح الفر�س قوات م�ساعدة لإ�سربطة يف معركتها مع 

اإ�ستعانت اإ�سربطة بالقوات الفار�سية بعد عددا من  وبالفعل 

lxiii
املحادثات الدبلوما�سية. 

الذي  البن  هذا  فيقول:"  اأي�سا  بلوتارخو�س  ي�سيف  كما 

جزر  عند  بحرية  معركة  يف  البيلوبوني�سيني  لحقا  هزم 

lxiv  " اأرجينو�ساي.

األكيبيادي�س  الأثيني  الزعيم  قرر  ق.م.   417 عام  يف  اأما 

  Melos اإر�سال قوات اإىل جزيرة ميلو�س   
lxv

 Alcibiades
لأنها مل تدفع الإتاوة ال�سنوية لأثينا، فما كان 

  Μῆλος  
lxvi

من القوات الأثينية اإل اأن غزت اجلزيرة  يف عام 416 ق.م.؛ 

وبيع  رجالها  قتل  مثل  اجلزيرة  لهذه  هائال  دمارا  واأحدثت 

lxvii
الن�ساء والأطفال يف اأ�سواق العبيد. 

اإ�ستمرت الثورات وحركات التمرد على الهيمنة الأثينني، 

عام  يف  عليها  خيو�س  جزيرة  ثارت  املثال  �سبيل  فعلى 

الأثينيون  ن�سب  ق.م.   407 عام  يف  ذلك  بعد  ق.م،    412

راأ�س  على  اأخرى  مرة    
lxix Alcibiades األكيبيادي�س  

نحو  بقواته  األكبيادي�س  واأبحر  الأثينية،  احلربية  القوات 

ال�سرق،ولكنه هزم من لي�ساندر يف العام الذي يليه، واختري 

قائدة  وكاليكراتو�س  لالأثينيني  قائدا  كونون  بعده  من 

لالإ�سربطيني؛ ويف البداية هزم الأ�سطول الإ�سربطي القوات 

الأثينية عند موتيليني بجزيرة ل�سبو�س، ومع و�سول تعزيزات 

جزيرة  يف  جديد  من  املعركة  متت  اأثينا  من  ال�سفن  من 

جنوب    
lxxἈργινοῦ(σ)σαι' Arginusae' اأرجينو�ساي 

lxxi
جزيرة ل�سبو�س. 

معركة  وجرت  جديد  من  للقيادة  لو�ساندر  بعدها  عاد 

 Aegospotami اأيجو�سبوتامي  جزيرة  عند  جديدة 

 
lxxii

لو�ساندر فيها  اإ�ستطاع   ، ''Aἰγὸς ποταμός
دون  الأثينية  ال�سفن  معظم  على  ي�ستوىل  اأن    Lysander
اأثينا  بقبول  البيلوبوني�سية  وانتهت احلروب  تذكر،  مقاومة 

lxxiii
ل�سروط اإ�سربطة. 

الخاتمة :
املختلفة  الأدوار  وحتليل  تتبع  اإىل  الدرا�سة  هذه  خل�ست 

اليونانية  ال�سيا�سية  العالقات  فعاليات  يف  اليونانية  للجزر 

من  بداية  ذلك  وظهر  امليالد،  قبل  اخلام�س  القرن  اإبان 

الثورات الأيونية باآ�سيا ال�سغري، اإذ ر�سد التباين يف مواقف 

هذه اجلزر يف وقت هذه الثورات؛ فالبع�س اآثر م�ساعدة املدن 

تقدمي  ف�سل  الآخر  والبع�س  الفر�س،  �سد  الثائرة  الأيونية 

اأو الإمدادات لهم؛ خوفا مما عرف عن الفر�س من  الأر�س 

ق�سوة يف التعامل مع الأعداء.

كان من  التي  الفار�سية،  اأحداث احلروب  البحث  تتبع  ثم 

الأيونية  املدن  مع  اليونانية  املدن  بع�س  تعاون  اأ�سبابها  اأهم 

الثائرة واإر�سال امل�ساعدات لها؛ وعلي وجه اخل�سو�س مدينة 

كما  اأتيكا.  اإقليم  يف  اأثينا  ومدينة  يوبويا  جزيرة  يف  اإريرتيا 

اأظهر البحث الأدوار الهامة التي قامت بها اجلزر اليونانية 

يف التاأثري على جمريات الأمور بهذه احلروب؛ حيث تباينت 

لبالد  الفار�سي  الغزو  اأمام  اليونانية  اجلزر  ومواقف  اآراء 

للقوات  امل�ساعدات  بتقدمي  اإهتمت  جزر  فهناك  اليونان، 

مواقع  مبثابة  اأرا�سيها  كانت  اأخري  جزر  وهناك  اليونانية، 

ذلك  من  النقي�س  وعلى  اليوناين،  للجانب  متميزة  حربية 

واإجتهت  اليوناين؛  للجانب  عدائها  اجلزر  بع�س  اأظهرت 

للتحالف مع القوات الفار�سية.

ال�سيا�سية  ال�سمات  اأهم  البحث  اأو�سح  ذلك  على  عالوة 

التي ظهرت وانت�سرت يف القرن اخلام�س قبل امليالد؛ كتكوين 

هذا  ويف  اليونانية،  واجلزر  املدن  بني  ال�سيا�سية  التحالفات 

هذا  اأثينا،  تزعمته  التي  ديلو�س  حلف  جنم  �سعد  ال�سدد  

بالإ�سافة اإىل تو�سيح الأ�سلوب اأو ال�سيا�سة التي اتبعتها اأثينا 

يف التعامل مع حلفائها من اجلزر اليونانية، والتي تاأرجحت 

بني اللني تارة والق�سوة تارة اأخرى. ثم عر�س البحث اأدوار 

خالل  اليونانية  ال�سيا�سة  يف  اأثرت  التي  املختلفة  اجلزر 

احلروب البيلوبوني�سية؛ بدءا من اأ�سباب قيام هذه احلروب 

وحتى نهايتها. 

يف  اليونانية  اجلزر  واأدوار  مواقف  اأثرت  لقد  النهاية  ويف 

امل�سار  وتغري  اليونان؛  لبالد  ال�سيا�سية  الأحداث  من  كثري 

مواقف  توجهات  بتاأثري  كثرية  اأحيان  واحلربي يف  ال�سيا�سي 

اإبان القرن  اأو فعاليات الأحداث فيها  واإمكانات هذه اجلزر 

اخلام�س قبل امليالد.
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 ميتد هذا البحر من الهلل�سبونتو�س )الدردنيل حاليا( �سمال حتى جزيرة كريت اأو جزيرة كو�س جنوبا: 
i

Der Kleine Pauly: Lexicon der Antike, bearbeitet und herrausgegeben von Konrat Ziegler und Wahlter 

Sontheimer, Band 1, (München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1979), s. v. Aigaion Pelagos.

 ii Michael Grant, A Guide to the Ancient World: A Dictionary of Classical Place Names, (USA, 1986), s. v. 

Aegean Sea.; 25 عبد اللطيف اأحمد علي، التاريخ اليوناين، الع�سر الهالدي، )بريوت: دار النه�سة العربي، 1976(، �سـ.

 iii   http://www.britannica.com/search?query=aegean+sea

 يقع البحر الأيوين اأو الأدرياتي بني �سبه جزيرة البلقان �سرقا و�سبه اجلزيرة الإيطالية غربا وهو ذراع للبحر املتو�سط.
iv

Der Kleine Pauly, Band 2, s. v. Ionisches Meer.

 عبد اللطيف اأحمد علي، التاريخ اليوناين، �سـ 25.
v

vi The Cambridge Dictionary of Classical Civlization, edited by Graham Shipely and others, 1st pub., 
(Cambridge University Press, 2006), s.v. Ionian Islands.; Michael Grant, A Guide to the Ancient World, s.v. 
Aegean Sea.;  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/292888/Ionian-Islands

 عبد اللطيف اأحمد علي، التاريخ اليوناين، �سـ 21.
vii

 فوزي مكاوي، تاريخ العامل الإغريقي وح�سارته، 1979، �سـ194.
viii

 مدينة يونانية تقع يف غرب اآ�سيا ال�سغرى باإقليم اأناتوليا.
ix

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/382219/Miletus

x D. Brendan Nagle & Stanly M. Burstein. Reading in Greek History, New York: Oxford University Press, 
2007), 77ff.;  Claude Orrieux & Pauline Schmitt Pantel, A History of Ancient Greece, translated by Janet Lloyd, 
(Oxford: Blackwell Publishers Inc., 1999), 135.; Dianne Hennesy, ed., Studies in Ancient Greece, (Australia: 

: Nelson, 1992), 85f.; H. J. Breasted, Ancient Times: A History of Early World, 2nd ed., (Boston: 1944), 382f.

xi The Cambridge Dictionary of Classical Civilization, s. v. Persian wars.; Bella Vivante, Events That Changed 
Ancient Greece, (London: Greenwood Press, 2002, 80f.

 �سيد اأحمد على النا�سري، الإغريق، �سـ 199 وما بعدها.
xii

   تقع هذه اجلزيرة يف مواجهة ال�ساحل الأتيكي وكذلك اإقليم بويوتيا يف غرب بحر اإيجه ويف�سلها عن ال�ساحل الإغريقي 
xiii

م�سيق يحمل نف�س اإ�سم اجلزيرة.

(The Cambridge Dictionary of Classical Civlization, s.v. Euboea.;  Michael Grant, A Guide to the Ancient 

World, s.v. Euboea.; Kleine Pauly,  Band 2, s.v. Euboea.)

xiv Hdt., vi. 100.; W.Lloyd, "The Battle of Marathon" in JHS, 1881, 380ff.; Breasted, Ancient Times: A History 
of Early World, 383.

  تقع جزيرة اأيجينا يف و�سط اخلليج ال�ساروين على بعد مائة وثالثني ميال من �ساحل اإقليم اأتيكا ببالد اليونان، ونتج عن موقع 
xv

هذه اجلزيرة املتميز اأن احتلت مكانة جتارية هامة يف العامل القدمي اإىل احلد الذي ناف�ست فيه مدينة اأثينا، التي دخلت معها 
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يف �سراعات عدة لهذا ال�سبب بالذات.

Der Kleine Pauly, Lexicon der Antike, Band 1, s. v. Aigina.

xvi Hdt. vi. 49. "οἵ τε δὴ ἄλλοι νησιῶται διδοῦσι γῆν τε καὶ ὕδωρ Δαρείῳ καὶ δὴ καὶ Αἰγινῆται."

  يحدد هريودوت موقع هذه اجلزيرة اأما �ساحل مليتو�س ويذكر هزميتها على يد القوات الفار�سية.
xvii

(Hdt., 6. 7.) 

xviii Bella Vivante, Events That Changed Ancient Greece, 80.;  Terry Buckley, Aspects of Greek History: 750 
– 323 BC, ( London & NewYork: Routledge, 1999, 153.; Dianne Hennesy, ed., Studies in Ancient Greece, 86.

xix Terry Buckley, Aspects of Greek History, 155.;  D. M. Leahy, "Aegina and the Peloponnesian League", 
Reviewed work in Classical Philology, Vol. 49, No. 4 (Oct., 1954), 232 -243 http://www.jstor.org/stable/266044

xx Hdt., vi, 50. "πρὸς ταύτην δὲ τὴν κατηγορίην Κλεομένης ὁ Ἀναξανδρίδεω βασιλεὺς ἐὼν Σπαρτιητέων 
διέβη ἐς Αἴγιναν, βουλόμενος συλλαβεῖν Αἰγινητέων τοὺς αἰτιωτάτους." 

xxi Bella Vivante, Events That Changed Ancient Greece, 80.; Michael Grant, A Guide to the Ancient World, 
s.v. Aegina.

xxii  N. G. L. Hammond, A History of Ancient Greece to 322 B. C., (Oxford, 1956),  211.

    اأكرب جزيرة باأرخبيل الكيكالدي�س وتبلغ م�ساحتها ثالثة وثالثني كيلوترا عر�س واأربعة وع�سرين كيلو مرتا طول، واإ�ستهرت 
xxiii

بوفرة ثروتها احلجرية خا�سة اجلرانيت والرخام.

Der Kleine Pauly, Lexicon der Antike,  Band 4, s. v. Naxos.

   فوزي مكاوي، تاريخ العامل الإغريقي وح�سارته، 1979، �سـ 198.
xxv

   تقع عند احلافة اجلنوبية الغربية من جزيرة يوبويا.
xxvi

Der Kleine Pauly, Lexicon der Antike,  Band 3, s.v. Karystos.

xxvii Claude Orrieux & Pauline Schmitt Pantel, A History of Ancient Greece, 136.

xxviii Hdt., 6.136.; Terry Buckley, Aspects of Greek History, 156f.; Claude Orrieux & Pauline Schmitt Pantel, 
A History of Ancient Greece, 137.; 
الإغريق، تاريخهم وح�سارتهم: من ح�سارة كريت حتى قيام اإمرباطورية الإ�سكندر الأكرب، ط 2، )القاهرة: دار النه�سة العربية، 

1976(، �سـ 241.

xxix N. G. L. Hammond, A History of Ancient Greece to 322 B. C., 23f.

  تقع راأ�س اأرمت�سيون يف اأق�سي �سمال جزيرة يوبويا، وكانت موقعة للمعركة التي دارت بني القوات اليونانية والفر�س.   
xxx

Der Kleine Pauly, Lexicon der Antike,  Band 1, s.v. Artemision.

xxxi Hdt., 7. 175. 12-. "ταύτην ὦν ἐβουλεύσαντο φυλάσσοντες τὴν ἐσβολὴν μὴ παριέναι ἐς τὴν Ἑλλάδα 
τὸν βάρβαρον, τὸν δὲ ναυτικὸν στρατὸν πλέειν γῆς τῆς Ἱστιαιώτιδος ἐπὶ Ἀρτεμίσιον."
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xxxii Terry Buckley, Aspects of Greek History, 170., Oswyn Murray, Early Greece, (Cambridge: Harvard 
University Press, 1993), 293ff.

 xxxiii Bella Vivante, Events That Changed Ancient Greece, 81.; Claude Orrieux & Pauline Schmitt Pantel, A

History of Ancient Greece, 140.; Dianne Hennesy, ed., Studies in Ancient Greece,95.;�سيد اأحمد على النا�سري، 

الإغريق، تاريخهم وح�سارتهم، �سـ 244. 

اكت�سف من خام  الذي  الدخل  ا�ستغالل  ثم�ستوكلي�س  اقرتح  524-460 ق.م.،  فيما بني عامي  اأثيني عا�س  قائد وزعيم    
xxxvi

الف�سة بجبل لوريون لتميل احل�سول على �سفن ثالثية لتعزيز القوات اليونانية الأثينية وتع�سيد الأ�سطول الأثيني يف مواجهة 

جزيرة �سالمي�س.

N. G. L. Hammond, A History of Ancient Greece to 322 B. C., 222.;
 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/590513/Themistocles 

   قائد ع�سكري فار�سي، مات يف عام 579 ق.م. يف موقعة بالتايا باإقليم بيوتيا.
xxxvii

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/364411/Mardonius

xxxviii D. Brendan Nagle & Stanly M. Burstein. Reading in Greek History, 82ff.; -Bella Vivante, Events That 
Changed Ancient Greece, 82.; N. G. L. Hammond, "The Battle of Salamis" in The Journal of Hellenic Studies, 
Vol. 76 (1956), 32 -54. http://www.jstor.org/stable/629552 ; Dianne Hennesy, ed., Studies in Ancient Greece, 
96f.

xxxix Hdt. 8.868-.; Aesch. Persae 465- 470.

xl Hdt., 8. 60

 xli D. Brenden Nagle & Stanley M. Burstein, Reading in Greek History, (New York: Oxford University Press,

اأحمد على  152f.; Claude Orrieux & Pauline Schmitt Pantel, A History of Ancient Greece, 142f ,(2007.; �سيد 

النا�سري، الإغريق، تاريخهم وح�سارتهم، �سـ 254.

  �سيد اأحمد على النا�سري، الإغريق، �سـ 256.
xlii

  تقع جزيرة ثا�سو�س �سمال غرب بحر اإيجه اأمام ال�ساحل املقدوين.
xliii

Der Kleine Pauly, Lexicon der Antike,  Band 5, s.v. Thasos.

xliv P. J. Rhodes, A History of the Classical Greek World: 478323- B.C., (Oxford: Blackwell Pub., 2006), 19.; ، 223.
فوزي مكاوي، تاريخ العامل الإغريقي وح�سارته

xlv  N. G. L. Hammond, A History of Ancient Greece to 322 B. C., 290ff.

xlvi  Terry Buckley, Aspects of Greek History, 300.

xlvii  Thuc. 1. 40. 5. "οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς Σαμίων ἀποστάντων ψῆφον προσεθέμεθα ἐναντίαν ὑμῖν, τῶν 
ἄλλων Πελοποννησίων δίχα ἐψηφισμένων εἰ χρὴ αὐτοῖς ἀμύνειν, φανερῶς δὲ ἀντείπομεν τοὺς 
προσήκοντας ξυμμάχους αὐτόν τινα κολάζειν."

   تقع جزيرة كوركريا يف اأق�سى غرب اجلزر الأيونية بالبحر الأدرياتي. هاجرت جمموعات من ال�سعب الكورنثي اإىل هذه 
xlviii
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اجلزيرة منذ القرن الثامن ق.م.، واأ�سبحت بذلك م�ستعمرة كورنثية، وا�سرتكت كوركريا وكورنثة يف اإقامة م�ستوطنة اأخرى وهو 

اإبيدامنو�س Epidamnos، ويف عام 665 ق.م. وقعت حربا بحرية بني كوركريا وكورنثة ب�ساأن هذه امل�ستعمرة وكان ال�سبب الرئي�سي 

لهذه احلروب هو الت�سارع على امل�سالح التجارية بني اجلزيرة واملدينة الأم، وا�ستد ال�سراع فيما بني عامي 436 و435 ق.م.

(The Cambridge Dictionary of Classical Civlization, s.v. Ionian Islands.)

  اإ�سرتكت جزيرة كوركريا ومدينة كورنثة يف ان�ساء م�ستعمرة اإبيدامنو�س يف �سمال �سبه جزيرة البلقان .
xlix

Der Kleine Pauly, Lexicon der Antike,  Band 2, s.v. Dyrrhachion oder Epidamnos.

l Terry Buckley, Aspects of Greek History, 311.; Bella Vivante, Events That Changed Ancient Greece,117.;  R. 

F. Tannenbaum, "Who Started the Peloponnesian War" in  Arion, New Series, Vol. 2, No. 4 (1975), 533 -546.

li Thuc. 1. 52. 3. فوزي مكاوي، تاريخ العامل الإغريقي وح�سارته، �سـ 244 وما بعدها.؛

lii  D. Brendan Nagle & Stanly M. Burstein. Reading in Greek History, 171f.; Terry Buckley, Aspects of Greek 

History, 311.; Bella Vivante, Events That Changed Ancient Greece,117.;  R. F. Tannenbaum, "Who Started the 

Peloponnesian War" , 533 -546.

liii  P. J. Rhodes, A History of the Classical Greek World, 8288-.; Claude Orrieux & Pauline Schmitt Pantel, A 

History of Ancient Greece, 158ff.; Dianne Hennesy, ed., Studies in Ancient Greece, 144ff.

liv  Michael Grant, A Guide to the Ancient World, s.v. Aegina.

lv  Thuc., 1. 67.2." Αἰγινῆταί τε φανερῶς μὲν οὐ πρεσβευόμενοι, δεδιότες τοὺς Ἀθηναίους."

  اأكرب مدينة بجزيرة ل�سبو�س وتقع على �ساحلها اجلنوبي.
lvi

Der Kleine Pauly, Lexicon der Antike, Band 3.

الإ�سربطي  القائد  قتله   ،425 عام  يف  �سفاكرتيا  جلزيرة  اأثينا  غزو  يف  اجليو�س  راأ�س  على  اختياره  مت  اأثينيا،  زعيما  كان   
lvii

برا�سيدا�س يف اأحد املعارك عند اإمفيبولي�س يف عام 422 ق.م.

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/121210/Cleon

lviii  Bella Vivante, Events That Changed Ancient Greece, 118.;   333 النا�سري، الإغريق، �سـ  اأحمد على   ;.�سيد 

J. B. Bury & Russel Meiggs, A History of Greece: to the Death of Alexander The Great, 4th ed., (London: 

Macmillan and Russell Meigs, 1975), 261.; N. G. L. Hammond, A History of Ancient Greece to 322 B. C., 164.

 كان اأبرز القادة الأثينيني الذين ملع جنمهم اإبان احلروب البيلوبوني�سية، مات يف عام 413 ق.م.
lix

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/157435/Demosthenes 

  تقع هذه اجلزيرة يف مواجهة بيلو�س باإقليم م�سينيا.
lx

Der Kleine Pauly, Lexicon der Antike, Band 5, s. v. Sphakteria.; 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/484661/Pylos 

 ت�سيد اأحمد على النا�سري، الإغريق، �سـ  334 وما بعدها.؛ 
lxii

J. B. Bury & Russel Meiggs, A History of Greece, 268.

89



العـدد الرابع        2012

lxiii  Plut., Lives. Lysander, 7, 9.

lxiv Plut., Lives. Pericles. 37. "καὶ τοῦτον μὲν ὕστερον ἐν Ἀργινούσαις καταναυμαχήσαντα 

Πελοποννησίους ἀπέκτεινεν ὁ δῆμος μετὰ τῶν συστρατήγων."

  كان زعيما اأثينيا وقائدا ع�سكريا على درجة كبرية من املهارة واخلربة ال�سيا�سية، عا�س فيما بني عامي 450-404 ق.م.
lxv

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/13306/Alcibiades 

  تعد من اأكرب جزر اأرخبيل الكيكالدي�س وتقع يف اجلزء اجلنوبي الغربي منه.
lxvi

Der Kleine Pauly, Lexicon der Antike,  Band 3, s. v. Melos. 

lxvii   J. B. Bury & Russel Meiggs, A History of  Greece, 291.

lxviii  Ibid , 307.

  كان زعيما اأثينيا وقائدا ع�سكريا على درجة كبرية من املهارة واخلربة ال�سيا�سية، عا�س فيما بني عامي 450-404 ق.م.
lxix

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/13306/Alcibiades 

  ثالث جزر �سغرية تقع يف جنوب جزيرة ل�سبو�س ببحر ايجه.
lxx

Der Kleine Pauly, Lexicon der Antike,  Band 1, s. v. Arginusai.

  �سيد اأحمد على النا�سري، الإغريق، �سـ 353 وما بعدها.
lxxi

 J. B. Bury & Russel Meiggs, A History of Greece, 314ff.

lxxii  http://www.britannica.com/search?query=lysander

lxxiii  Bella Vivante, Events That Changed Ancient Greece,118.;  355 سيد اأحمد على النا�سري، الإغريق، �سـ�.; J. B. 

Bury & Russel Meiggs, A History of Greece, 316ff.
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الجزر ودورها في العالقات السياسية اليونانية إبان القرن الخامس قبل الميالد في ضوء المصادر اليونانية                                  د. �سريويت م�سطفى ال�سيد ف�سل
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