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جزیرة میلوس إحدى جزر الكیكالدیس التي حرص الفینیقیون ثم االسبرطیون على استیطانها منذ  كانت :الملخص

 ،وبموقع استراتیجي في جنوب غرب حوض بحر إیجة ،فقد خصتها الطبیعة بأرض بركانیة غنیة ،العصور المبكرة

الواقع فإن المواجهة  وفي. مما جعلها محطة اقتصادیة صناعیة وتجاریة مهمة في منطقة شرق البحر المتوسط

كانت بدایة  ،م بین القوات الفارسیة والیونانیة فیما تعرف بالحروب المیدیة.العسكریة في أوائل القرن الخامس ق

لسیطرة أثینیة على الجزیرة؛ وكان السبب في ذلك هو القوات التي قدمتها میلوس لمساندة االسبرطیین في هذه 

ن إلى الخطر الذي یمكن أن تتعرض له امبراطوریتهم إذا تكررت نبه األثینیی أن نتصور أنهوهو أمر لنا  ،الحروب

خاصة  ،م.مثل هذه المساندة في أحداث الحروب البلوبونیزیة التي اشتعلت في النصف الثاني من القرن الخامس ق

ا التجاریة بحر صناعیة واسعة مجال خطوطهو قاعدة تجاریة ل اوأن أثینا استطاعت خالل هذا القرن أن تكون مركزّ 

ومن ثم كانت االسیطرة األثینیة على میلوس إلى جانب صفتها العسكریة صفة . إیجة والشواطئ المطلة علیه

  .اقتصادیة بشكل أو بآخر

  .الحروب البلوبونیزیة ،المیدیةالحروب  ،جزر الكیكالدیس ،جزیرة میلوس :الكلمات الدالة
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Abstract: Island of Melos was one of the Cycladic islands that the Phoenicians and the 
Spartans sought to colonize since early ages, Its nature has a rich volcanic source and 
strategic location in the southern Aegean basin, Making it an important industrial and 
commercial economic station in the eastern Mediterranean region. In fact, the military 
confrontation in the early fifth century B.C. between the Persian and Greek forces in the 
so-called Median wars was the beginning of Athenian of Athenian control of the island, 
The reason for this was the troops that Melos had provided to support the Spartans in 
these wars, It is to us to imagine that it warned the Athenians of the danger to which the 
boundaries of their empire could be exposed if such support was repeated in the events 
of the Peloponnesian wars that erupted in the second half of the fifth century B.C., 
Especially that the Athens was able during this century to be the center of industrial 
commercial base and wide range of commercial lines in the Aegean and the beaches 
overlooking  it. Thus, the Athenian control of  Melos, was an economic characteristic in 
one form or another. 
Key words: Island of Melos, The Cyclades islands, Median Wars, The Peloponnesian 
Wars.   
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موقعها ل وذلك ،م.ًما خالل القرن الخامس قمهفي بالد الیونان دوًرا حضارًیا  Μῆλοςعبت جزیرة میلوس ل

والذي یربط بین طرق التجارة البحریة القادمة من الشرق إلى السواحل  ،إیجةلجغرافي المتمیز في جنوب بحر ا

كانت بحكم  ،صل مستوطنون من اسبرطةهذا إلى جانب أن میلوس التي قطنها في األ. الغربیة للبحر المتوسط

ومن ثم كانت  ،تحتل مركًزا اقتصادًیا متمیًزا ،والمواد الخام ،مثل التربة الجیدة للزراعة طبیعیةامتالكها مقومات 

جزیرة كان الفالسیطرة األثینیة على موانئ  توجًسا من أثینا؛ ،بقائها في صفهااسبرطة تعتمد بشكل أساسي على 

اتساع نشاطها  خاصة بعد ،ولما كانت أثینا تدرك حقیقة أهمیة وضع میلوس جیًدا .ح اسبرطةمعناه ضرب مصال

في أحداث الحروب الفارسیة في النصف األول من  مشاركة میلوس وبعد ،من جهة إیجةالتجاري في أسواق بحر 

لحفاظ على أولویاتها ل فقد مثلت السیطرة علیها وٕابعاد اسبرطة عنها أحد أهم ،من جهة أخرى م.القرن الخامس ق

م بحملتین .ولتحقیق هذه السیطرة قامت أثینا في النصف الثاني من القرن الخامس ق .قوتها في بالد الیونان

  .میلوس وتحویلها إلى إحدى الوالیات التابعة إلمبراطوریتها إخضاععسكریتین هدفهما 

 وذلك من خالل المصادر ،لتاریخي للجزیرةمن هنا تأتي أهمیة هذه الدراسة التي ستركز على توضیح الدور ا

سواء بین المدن الیونانیة والقوى م .خالل القرن الخامس قفي إطار المصادمات  ،الحدیثةوالدراسات  األدبیة

أو بین المدن الیونانیة فیما بینها في مجال التسابق على األسواق  ،الخارجیة الموجودة على المسرح الدولي

  . على الخطوط التجاریة التي تصل إلى هذه األسواق أو السیطرة ،الخارجیة

على أوًال م البد أن نلقي الضوء .ولتناول موضوع دور جزیرة میلوس في بالد الیونان خالل القرن الخامس ق

 ١استرابون فإن أقدم مصدر أدبي متاح هووفي هذا الصدد  ،األدبیةحسبما ورد في المصادر  الجغرافي لجزیرةاموقع 

في نقطة متوسطة بین ساحل شبه جزیرة  ،بین جزیرتي كریت جنوًبا وكیمولوس شماًال موقع الجزیرة  الذي حدد

على الساحل  Ἑρμιονῆςي المسافة بین میلوس وأرمیون؛ حیث ذكر أن البلوبونیز الشرقي والساحل الشمالي لكریت

وهي نفس المسافة بین میلوس  ،)كم١٢٩,٧١أي ما یعادل (الشرقي إلقلیم أرجولیس تصل إلى سبعمائة ستادیون 

في شرق حوض البحر المتوسط  ٢بلینيوذلك كما ذكر  .كریتعلى ساحل جزیرة  Δικτυνναίουودیكتینایوم 

   .ضمن مجموعة جزر الكیكالدیس في الركن الجنوبي الغربي من بحر إیجة

                                                             
1 X, 5,1.   

ἔτι δ' ἐγγυτέρω καὶ τῆς Κιμώλου καὶ τῆς Κρήτης ἡ Μῆλος ἀξιολογωτέρα τούτων, διέχουσα τοῦ 
Ἑρμιονικοῦ ἀκρωτηρίου τοῦ Σκυλλαίου σταδίους ἑπτακοσίους· τοσούτους δὲ σχεδόν τι καὶ τοῦ 
Δικτυνναίου  

 ون ستادیστάδιον : لمنا أن المیل فإذا ما ع ،م١٤٨٠وقد تم حسابه من المیل الروماني الحًقا والذي یساوي  ،غریقیةإوحدة قیاس طول

  :أنظر ،م١٨٥.٣أو  ،انجلیزًیاا قدمً  ٦٠٧ساوي حوالي فإن الستادیون ی ،ستادیون ٨الروماني یساوي 

Henry Liddell and Robert Scott,  A Greek – English Lexicon (Oxford: Clarendon Oxford Press, 1996), s.v. 
στάδιον  
2  Nat.Hist., IV,1270.    
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  ١إیجةخریطة توضح موقع جزیرة میلوس في حوض بحر 

  

                                                             

دار النهضة  :القاهرة( ٢ط ،قیام امبراطوریة االسكندر األكبرحتى  حضارة كریتتاریخهم وحضارتهم من : اإلغریق ،اصريالنأحمد سید  ١

  .٨٥ ،)م١٩٧٦ ،العربیة
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لكن الدراسات  .haec insularum rotundissima estأكثر الجزر استدارًة بأنها  میلوسشكل  ١بلیني وصف

 خلیج عمیق یشكل میناءً  على الجانب الشمالي هناكتشبه أكثر شكل القوس؛ ففي الواقع  ذكرت أنها ٢الحدیثة

رف متصلین بلسان من األرض یع ،هذا الخلیج جعل من الممكن تقسیم میلوس إلى قسمین شرقي وغربيو  ،طبیعًیا

وبالتالي تصل مساحة  ،أمیال ثمانیةوعرضها  میًال  عشر أربعةیصل طول الجزیرة و . Probataبمنطقة بروباتا 

  .میًال  مائة واثنى عشرجزیرة میلوس إلى نحو 

  ٣جزیرة میلوسشكل خریطة توضح 

  

                                                             
1 Nat.Hist., IV, 1270.  

2 Duncan Mackenzie, "Ancient sites in Melos", BSA 3(1896/ 1897), 71; Various Writers, A Dictionary of 
Greek and Roman Geography, vol. 2, Edited: William Smith, D.C.L., L.L.D. (London: John Murray, 
1854), 322.    

3 
Jill Pittinger,"The Mineral Prroducts of  Melos in Antiquity and their identification", BSA 70(1975),191.  
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 بلیسأطلق علیها مم حیث ،فقد حملت الجزیرة العدید من األسماء ،أما عن أصل تسمیة جزیرة میلوس 

Mimblida بواسطة أریستیدیس Aristides,  واسم زیفریاZephyriam بواسطة أرسطو Arisoteles،  واسم

 Acytanوأكیتاس  Siphin  سواالسمین سیفی ، Callimachusبواسطة كالیماخوس  Mimallidaمیمالیس

ى المدینة الجزیرة نسبة إلعلى   Byblisاسم بیبلیس ثم أطلق الفینیقیون ، Heraclides١بواسطة هیراكلیدیس

 الجزیرة وأخیًرا حملت ،التي أرسلت مستوطنین إلى میلوس وحولتها إلى مستوطنة فینیقیة Byblus وسالفینیقیة بیبل

في حین أن البعض فسر تسمیتها بمیلوس نسبة إلى  ،مؤسس المستوطنةاالسبرطي اسم میلوس نسبة إلى القائد 

  .٢ي التفاحة نظًرا لشكلها الدائريوالتي تعن Μῆλονالكلمة الیونانیة 

حیث أن  ،فقد توفرت األرض سواء منها أرض الزراعة أو المراعي ،وفیما یخص الموارد الطبیعیة لجزیرة میلوس

في شمال شرق الجزیرة تؤكد وجود مخلفات تدل  Phylakopi فیالكوبي منطقةالتي قام بها األثریون في  الحفائر

یه ذلك من أرض تنتج محاصیل مثل الكروم ناقتصاًدا یقوم على الزراعة بما یعأن اقتصاد هذه المنطقة كان 

ینبوع الو  ،Aliki ألیكي في ینبوعالمثل  ،حول منطقة الخلیج خاصة مع توفر ینابیع المیاه ،٣والزیتون وحقول الحبوب

                                                             

   أریستدیسἈριστείδης :اشتهر بدوره في الحرب  ،وكان ابن عائلة ذات ثراء متوسط ،ویلقب بالعادل ري أثیني،سیاسي وقائد عسك

  :انظر ،م.ق ٤٨٩/٤٨٨تولى منصب األرخون لعام ،ضد الفرس في معركة ماراثون

Nicolas Hammond and Howard Scullard, The Oxford Classical Dictionary, 2ed. (Oxford: Clarendon 
Press, 1970), s.v. Aristides. 

  كالیماخوسΚαλλίμαχος : وكان من علماء  ،م.ق ٢٤٠في أثینا وتوفي بها عام  ودرس ،م.ق ٣٠٥شاعر یوناني ولد في قوریني عام

  :انظر .وأمناء مكتبة اإلسكندریة

Scullard, Oxford, s.v. Callimachus. 

 هیراكلیدیس Ἡρακλείδης :ثم هاجر إلى  ،وكان ابًنا لعائلة أرستقراطیة ،ولد في بنطس ،م.فیلسوف یوناني عاش في القرن الرابع ق

  : انظر. أثینا لیدرس في أكادیمیة أفالطون

 Scullard, Oxford, s.v. Herakleides.  

1 Pliny, Nat.Hist., IV, 1270.  

 ستعمرات فینیقیة في شرق ووسط ال تلبث أن تصبح م ،م یقیمون جالیات صغیرة أو كبیرة.هاجر الفینیقیون قبل القرن الحادي عشر ق

مقدمة في التاریخ الحضاري : الیونان ،یىعبد الوهاب یح لطفي: انظر ،وعلى شواطئ أسبانیا وعلى الساحل األفریقي ،البحر المتوسط

  .٣١ ،)م١٩٩٨ ،دار المعرفة الجامعي: القاهرة(

2 Smith (ed.), Dic., 32. 

3 Richard MacGillivray Dawkins and John  Droop,"Excavation at Phylakopi 1911", BSA 17(1910/ 1911) , 
3 Mackenzie, Sites in Melos, 71.  



  .م.الیونان خالل القرن الخامس ق دور جزیرة میلوس في بالد

  

 

١٢٢  

  

  

 
 

یخترقه الجبال أما القسم الغربي من میلوس والذي كان . ١على الساحل الشرقي للخلیج Adamasأداماس في 

  .٢فیه أراضي الرعي توالتالل فقد انتشر 

شرق وغرب  ٣في انتشار محاجر الصخور والجبلي أما المواد الخام فقد ساهم أصل تكوین الجزیرة البركاني

 والنوعان ،میلوسفي جنوب شرق  ٤السائل والصلب Alum محاجر حجر ألشبمثل  ،میلوس على حد سواء

 ،فعاًال لعالج قرح الفم وااللتهابات الجلدیة ا یمزج ألشب مع العسل ینتج دواءً  عندمكمادة طبیة؛ فمثًال  نیستخدما

والذي یستخدم كمادة ساحجة  ،٦الخفاف أو الخفان حجر محاجرو  ،٥كذلك ألشب السائل والذي یستخدم كمسكن قوي

 Melinum candidum est الصوان األبیضحجر ومحاجر  ،٧ویدخل في الكثیر من مستحضرات الطالء

ipsumكما یستحدم إلشعال  ،والذي یستخدم في صناعة األدوات ذات الحواف الحادة ،وسلفي شرق وغرب می ٨

باإلضافة إلى  ،١١وكان یتوفر كمیات كبیرة منه في الجزیرة ،١٠وتراب القصار الذي یستخدم لعالج األورام ،٩النار

  . ١٢إلى جانب استخدامات طبیة ،یستخدم في صناعة الصوفالذي في جنوب میلوس و  توفر الكبریت

                                                             
1 Pliny, Nat.Hist., XXXI, 3261, 63.  

2 Mackenzie, Sites in Melos, 72; Smith (ed.), Dic., 323.  

. فانكمش ثرائها ،د هناك طلٌب علیهاشف النحاس لم یعولكن عندما اكت ،كانت میلوس ثریة أیام الطلب على هذا النوع من األحجار ٣

  . ٣٤٠ ،اإلغریق ،الناصري أحمد سید: انظر

4 Pliny, Nat.Hist., XXXV, 52184. 

وذكر أن  ،ذكر بلیني أن ألشب یوجد في أسبانیا ومصر وأرمینیا ومقدونیا وبنطس وأفریقیا وساردینیا وجزیرة سترومبولي وجزیرة میلوس

  :انظر. كان أفضلهمألشب في میلوس 

Pliny, XXXV, 1836, 1937.  

  :انظر. لمزید من المعلومات عن فؤاد ألشب المیلوسي ٥

Pittinger, Mineral products, 192-193. 

6 Mackenzie, Sites in Melos, 72; Smith, Dic., 323.   

7 Pittinger, Mineral products, 194.  

8 Pliny, Nat.Hist., XXXV, 1836, 1937.    

9 Mackenzie, Sites in Melos, 72. 

10 Pliny, Nat.Hist., XXXV, 1937. 

11 Pittinger, Mineral products, 194. 

12 Pliny, Nat.Hist., XXXV,1736.   
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 موقعال حیث أن ،اقتصادًیا أساسًیا إلى جانب األرض والمواد الخام مورًدا لر یشكومن جهة ثالثة كان البح

جعل النشاط التجاري  ١بین شاطئ شبه جزیرة البلوبونیز الشرقي وشاطئ جزیرة كریت الشمالي المتوسط للجزیرة

 لمیلوسوبالتالي شكل الموقع الجغرافي . الیونان والسواحل الشرقیة لبالد ،غرىا الصوآسی ،إیجةلمیلوس مجاله بحر 

للبحر  في القسم الشرقيكوسطاء تجاریین یمكنها أن تنتفع من موقعها انتفاًعا حیوًیا  وجودها كمحطة تجاریة

  .المتوسط عموًما

أهمیة دور میلوس كمیناء تجاري یمكن أن نرجح  وفي ضوء الموقع الجغرافي والموارد الطبیعیة لجزیرة میلوس

أن میلوس كانت منذ األلف  ٢الحدیثة األثریةویؤكد هذا الترجیح ما تذكره بعض الدراسات  ،في شرق البحر المتوسط

وهو األمر الذي تؤكده الشواهد األثریة  ،إیجةم تشتهر بصناعة وتجارة الزجاج البركاني في منطقة بحر .السابعة ق

والتي كانت  میلوسمنطقة فیالكوبي في في  م.ترجع إلى األلف الثانیة قالتي  ثریةاألخلفات مال كذلك .في المنطقة

وهو ما  ،أماكن أخرى في جزر أخرى في مجموعة جزر الكیكالدیس معومحتویاتها  الطبقي متجانسة في ترتیبها

  .٣ى مراكز هذه الحضارةوكانت میلوس إحد ،یؤكد وجود حضارة في هذا االقلیم سمیت باسم الحضارة الكیكالدیة

في خطاب أهل میلوس في الجمعیة  ٤فیذكر ثوكیدیدیس ،وأنقل الحدیث اآلن إلى وضع جزیرة میلوس السیاسي

  مدینتهم مستوطنة إسبرطیة من سبعمائة عامٍ  هم ذكروا أنأن، م.ق ٤١٦الشعبیة عام 

οὔτ' ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πόλεως ἑπτακόσια ἔτη ἤδη οἰκουμένης τὴν ἐλευθερίαν 
ἀφαιρησόμεθα, ἀλλὰ τῇ τε μέχρι τοῦδε σῳζούσῃ τύχῃ ἐκ τοῦ θείου αὐτὴν καὶ τῇ ἀπὸ 
τῶν ἀνθρώπων καὶ Λακεδαιμονίων τιμωρίᾳ πιστεύοντες πειρασόμεθα σῴζεσθαι. 

وٕانما ثقًة منا في  ،على مدى سبعمائة عام حریتها) مسكونةً ( ولن نسلب في وقت قصیر من مدینة ظلت عامرة"

لقدر والحظ السعید الذي حبتنا به اآللهة منذ ذلك الحین وفي عون البشر ال سیما االسبرطیین فسوف نسعى إلى ا

 ."الخالص

علًما بأن  ،م.ق ١١١٦منذ عام  استوطنها االسبرطیوننستنتج أن میلوس  عند ثوكیدیدیس الفقرةهذه ومن خالل 

 م ذكروا أن مدینتهم مستوطنة اسبرطیة من سبعمائة عامٍ أشارت أن أهل میلوس في خطابه ٥بعض الدراسات الحدیثة

 يوبالتال ،م.ق ١١٣١عام  ذاستوطنوا میلوس من االسبرطیینومعنى ذلك أن  ،قبل بدایة الحروب البوبونیزیة عامٍ 

                                                             
1 Smith (ed.), Dic., 322.   

2 
Catherine Perles, Turan Takaoglu and Bernard Gratuze, "Melian obisidian in NW Turkey: Evidence for 

early Neolithic trade", JFA 36(2011), 42; Mackenize, Sites in Melos, 72; Robin Torrence, "Macrocore 

production at the Melos obsidian quarries", Lithic Technology 8(1979), 51. 

  .٥٥ ،٥٤ ،الیونان ،یحیى عبد الوهاب طفيل٣ 

4 Thuc., V, 1122  
5 Smith (ed.), Dic., 322.    
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كتابات ثوكیدیدیس أن ما ذكره أهل میلوس  ١لق مترجمع لكن .حول تاریخ هذا االستیطانطفیف یوجد اختالف 

التاریخ الذي ذكره أهل میلوس لم یكن أن  یشیروهو ما  ،)بدایة القرن الحادي عشر( ير یخ الغزو الدو یقودنا إلى تار 

في بدایة القرن الحادي عشر  لمیلوس كان بعد وقت قصیر من تأسیس اسبرطة االسبرطییناستیطان وأن  ،دقیًقا

تم  ٢وكما ذكر المؤرخون .سللسیطرة على میلو  Φιλόνομοςعندما أرسلت اسبرطة القائد فیلونوموس  ،م.ق

  .تحویلها إلى مستوطنة دوریة اسبرطیة

οἱ δὲ  Μήλιοι Λακεδαιμονίων μέν εἰσιν ἄποικοι3. 

إطار حركة هجرة كان داخل  وفي ضوء هذا یصبح من السهل أن ندرك أن االستیطان اإلسبرطي في میلوس

وربما كان  ،٤آسیا الصغرى خالل هذا القرن بي منالركن الجنوبي الغر الدوریین من شبه جزیرة البلوبونیز إلى بعض 

مناطق في شبه جزیرة اسبرطة قبل السیطرة على منطقة الفقر االقتصادي الذي كانت تعانیه وراء هذه الهجرة 

  . ٥البلوبونیز

وخالل الجولة الثانیة عام  ،م اندلعت الحروب المیدیة بین الفرس وبالد الیونان.ومع بدایة القرن الخامس ق

لتشمل القسم األكبر من  وٕانما امتدت ،ع األثینیین وحدهمبعد أن أصبحت مواجهة الفرس لیست م - م.ق ٤٨٠

وس وسرفیوس في موقعة سالمیس نساهمت میلوس مع الجزیرتین سیف -٦إیجةبحر ومنطقة  ،المدن الیونانیة األوربیة

جمالي السفن الیونانیة ثالثمائة لیصبح إ ،بسفینتین حیث شاركت میلوس ،سفن ذات خمسین مجداًفا بأربعسالمیس 

  .٧اسفن ذات خمسین مجدافً  أربعو  ،صفوف من المجدفین ذات ثالثةحربیة  سفینةً  سبعینو  ثمانو 

                                                             
1 Smith (ed.), Thuc., 175.   
2 Herod., VIII, 48; Thuc., V, 84; Xen., Hell., II, 2, 3.   
3 Thuc., V, 843.  

  .٨٨- ٨٤ ،اإلغریق ،الناصري أحمد سید :عن استیطان اإلغریق لساحل آسیا الصغرى انظر٤ 

 ثم باتجاه الجنوب بعد أن ،م إذ بدأت تعد نفوذها أوًال صوب الشمال.رن التاسع قبدأت اسبرطة توسعها الكبیر في البلوبونیز خالل الق ٥

 ،م.ق ٤٠٠ – ٨٠٠حركة االستعمار والصراع االجتماعي: التجربة اإلغریقیة ،مانیتل. روبرت ج: انظر ،انتصرت على المدن المجاورة

  .٦٤-٦٣ ،)م٢٠٠٠ ،المجلس األعلى للثقافة: ةالقاهر (كروان  همنیر : ترجمة

  .١٥٩-١٥٨ ،الیونان ،یحیى عبد الوهاب لطفي ٦

7 Herod., VIII, 48. 

Οἱ μέν νυν ἄλλοι τριήρεας παρεχόμενοι ἐστρατεύοντο, Μήλιοι δὲ καὶ Σίφνιοι καὶ Σερίφιοι 
πεντηκοντέρους· Μήλιοι μέν, γένος ἐόντες ἀπὸ Λακεδαίμονος, δύο παρείχοντο, Σίφνιοι δὲ καὶ Σερίφιοι, 
Ἴωνες ἐόντες ἀπ' Ἀθηνέων, μίαν ἑκάτεροι. Ἀριθμὸς δὲ ἐγένετο ὁ πᾶς τῶν νεῶν, πάρεξ τῶν 
πεντηκοντέρων, τριηκόσιαι καὶ ἑβδομήκοντα καὶ ὀκτώ.  
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هؤالء فقط هم سكان الجزر و  ،عدد من الجنودب السفن شاركت الجزر الثالث إلى جانب ١وكما ذكر هیرودوت

  .الذین لم یعطوا ال األرض وال الماء لألجانب

Καὶ Σερίφιοί τε καὶ Σίφνιοι καὶ Μήλιοι ἐστρατεύοντο· οὗτοι γὰρ οὐκ ἔδοσαν μοῦνοι 

νησιωτέων τῷ βαρβάρῳ γῆν τε καὶ ὕδωρ.  

عند هیرودوت أنه یشیر إلى الحد من التكریم الذي كانت تحظى به میلوس مع الجزیرتین  واضح من هذه العبارة

 ،إلى الفرس إیجةوبحر ، تؤكد أنهم رفضوا تسلیم أرض بالد الیونان فالعبارة ،لمشاركتهم في أحداث الحروب المیدیة

  .وهو ما یبرز وجود مصالح اقتصادیة لهذه الجزر في المنطقة

وربما كانت أهم  ،في هذه الجولة الفارسیة الیونانیة ةم نقطة التحول الرئیس.ق ٤٨٠عام  یسوتعتبر موقعة سالم

أن یلحق هزیمة  ،ساعدة القطع البحریة التي قدمتها المدن الیونانیة األخرىفقد استطاع األسطول األثیني بم ،مواقعها

 ،وذلك بعد أن كان الفرس قد استطاعوا حصار قوة اسبرطیة تحت قیادة لیونداس ،ساحقة باألسطول الفارسي

في  ةالمستوطنة االسبرطی ومن المرجح أن مساعدة میلوس ،٢والقضاء علیها في موقعة ثرموبالي في نفس العام

   .أمام الفرس في ثرموبالي االسبرطیینموقعة سالمیس قد جاء نتیجة هزیمة 

م وهي الصراع الیوناني الذي یهدف إلى فرض زعامة أثینا أو .ق) ٤٠٤ – ٤٣١( أما الحروب البلوبونیزیةو 

 وطنةالمستفقد بدت میلوس  ،م.في النصف الثاني من القرن الخامس ق ،اسبرطة على بالد الیونان بأكملها

وهنا كان البد أن نتوقف قلیًال  ،هذا لم یحدثإال أن  ٣اة كإحدى المدن المتحالفة عسكریًا تحت سیطرتهیالسبرطا

. یونانیتین من الضوء على تفاصیل الدور الذي لعبته میلوس في الصراع العسكري بین أكبر مدینتین قدًرالنلقي 

عند ورد  مماویبدو  ،عند اشتعال الحروب البلوبونیزیةحیاد میلوس سیاسة ال اتبعت ٤دیدیسیثوك هذكر ووفًقا لما 

المواجهات العسكریة بین أثینا واسبرطة ثوكیدیدیس أن أثینا توقعت حیاد میلوس من خالل عدم مشاركة األخیرة في 

حملة ل إرساب تقوم األمر جعل أثینا وهذا. من الطرفین اذ موقًفا محایدً تخفبدت میلوس وكأنها ت ،في بالد الیونان

                                                             
1 Herod., VIII, 46. 

  .١٥٩،الیونان ،یحیى عبد الوهاب لطفي ٢

3 Geoffrey Ernest Maurice de Ste. Croix, "The Character of the Athenian Empire", Historia 1(1954), 3,4; 

Michael G. Seaman, "The Athenian expedition to Melos in 416 B.C", Historia 46(1997), 386.  

4 Thuc., V, 842. 

οἱ δὲ Μήλιοι Λακεδαιμονίων μέν εἰσιν ἄποικοι, τῶν δ' Ἀθηναίων οὐκ ἤθελον ὑπακούειν ὥσπερ οἱ ἄλλοι 
νησιῶται, ἀλλὰ τὸ μὲν πρῶτον οὐδετέρων ὄντες ἡσύχαζον. 
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وكان الهدف  .١م كما ذكر ثوكیدیدیس.ق ٤٢٦من الحرب وهو عام  الخامسفي العام  على میلوس عسكریة

التهدیدات المدعومة وذلك باستخدام  ،لالنضمام المبراطوریتهاهو الضغط النفسي على میلوس األساسي لهذه الحملة 

 ،صفوف من المجدفینحربیة ذات ثالثة  ن سفینةمن ستیقوة بحریة مكونة في هذا العام أرسلت أثینا  ولهذا ،بالتسلیح

 ،وبهجمات تخریبیة ،األثینیون بنهب األرضوقام  ،Νικίας تحت قیادة نیكیاس ،جندي مسلح ألفيكما أرسلت 

وعندما فشل هذا التكتیك وبدًال من  ،معتقدین أن ذلك یكفي إلرغام أهل میلوس على الدخول في التحالف معهم

  .في جرایا وأبحروا إلى أوروبوس انسحب األثینیون ،صار طویل إلجبارهم على التحالفالمخاطرة بفرض ح

 ٤٢٤ – ٤٢٥إال أن أثینا ضمت میلوس إلى قوائم األتاوة لعام  ،وعلى الرغم من فشل الحملة في تحقیق هدفها

، ى مدى عشر سنواتعل تتعرض أثینا إلیهاولم  .٢على اعتبار تبعیتها السبرطة بید أن میلوس رفضت الدفع ،م.ق

 )٤١٦ – ٤٢٦(خالل الفترة فمن جهة كانت أثینا  :٣م إلعادة المحاولة في جولة أخرى.ق ٤١٦عادوا في  ولكنهم

ومن جهة أخرى كان األثینیون مقتنعین  ،فیما عدا میلوس عت السیطرة على معظم جزر بحر إیجةقد استطا م.ق

ن معاودة أ ذه االعتبارات قّدر القائد األثیني إلكیبیادیسوأمام ه .بقدرتهم على إحراز نصر حاسم على میلوس

وست سفن من  ،أثینیة حربیة ن سفینةمكونة من ثالثی عسكریةقوة  فأرسل ،أمًرا ضرورًیا المواجهة العسكریة أصبحت

 )الراجلین( ثالثمائة رماة سهامو  ،وألف ومائتین جندي مسلح أثیني ،جزیرة لسبوسوسفینتین من  ،جزیرة خیوس

ومن حلفائهم وسكان الجزر حوالي ألف وخمسمائة جندي مسلح  ،)الخیالة(من رماة السهام  ان فارسً عشرو یدعمهم 

 بن وتیسیاس Λυκομήδους Κλεομήδης τε ὁ لیكومیدیسبن كیلومیدیس  القائدین كل منتحت قیادة 

 .٤Τεισίας ὁ Τεισιμάχου ماخوسیسیت

                                                             
1 III, 912-3    

Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους οἱ Ἀθηναῖοι τριάκοντα μὲν ναῦς ἔστειλαν περὶ ελοπόννησον, ὧν ἐστρατήγει 
Δημοσθένης τε ὁ Ἀλκισθένους καὶ Προκλῆς ὁ Θεοδώρου, ἑξήκοντα δὲ ἐς Μῆλον καὶ δισχιλίους ὁπλίτας· 
ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Νικίας ὁ Νικηράτου. τοὺς γὰρ Μηλίους ὄντας νησιώτας καὶ οὐκ ἐθέλοντας 
ὑπακούειν οὐδὲ ἐς τὸ αὑτῶν ξυμμαχικὸν ἰέναι ἐβούλοντο προσαγαγέσθαι. ὡς δὲ αὐτοῖς δῃουμένης τῆς 
γῆς οὐ προσεχώρουν, ἄραντες ἐκ τῆς Μήλου αὐτοὶ μὲν ἔπλευσαν ἐς Ὠρωπὸν τῆς Γραϊκῆς 

تاوة على الدول المتمردة غیر الراغبة أو غیر القادرة على االنضمام ا من األوفرضت نوعً  ،في حلف دیلوسأخذت أثینا تمارس نفوًذا قوًیا ٢ 

  . ٨١ ،٧٦ ،التجربة اإلغریقیة ،لیتمان روبرت: انظر ،للتحالف

3 Thuc., V, 1164; Strabo, X, 5, 1; Diod., XII,80.   

4 Thuc., V, 841,2. 

καὶ κατέθεντο αὐτοὺς Ἀθηναῖοι ἐς τὰς ἐγγὺς νήσους ὧν ἦρχον· καὶ ἐπὶ Μῆλον τὴν νῆσον Ἀθηναῖοι 
ἐστράτευσαν ναυσὶν ἑαυτῶν μὲν τριάκοντα, Χίαις δὲ ἕξ, Λεσβίαιν δὲ δυοῖν, καὶ ὁπλίταις ἑαυτῶν μὲν 
διακοσίοις καὶ χιλίοις καὶ τοξόταις τριακοσίοις καὶ ἱπποτοξόταις εἴκοσι, τῶν δὲ ξυμμάχων καὶ νησιωτῶν 
ὁπλίταις μάλιστα πεντακοσίοις καὶ χιλίοις. 
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ویرجع  = +  SEG 39.370 IG V 1,1من اسبرطة  لیه بالقربوهنا تجدر اإلشارة إلى النقش الذي عثر ع 

هل میلوس في صندوق حرب اسبرطة عام أل المالیةمساهمة الوهو یشیر إلى  ،م.ق) ٤٢١ – ٤٣١(إلى الفترة 

ومن المنطقي أن نتوقع أن مساهمة میلوس في صندوق  ،دراخمة ٢٠٠٠بعشرین میناس أي ما یعادل  م.ق ٤٢٧

كذلك ال نستبعد أن  ،م.ق) ٤٢٦(م كان وراء إرسال الحملة األثینیة في العام التالي .ق ٤٢٧حرب اسبرطة عام 

 ،١م.ق )٤١٧(إلسبرطة في العام السابق  میلوسم كانت بعد مساهمة مالیة ثانیة من .ق ٤١٦الحملة الثانیة عام 

قد ألمحوا إلى الضرر الذي  انیةقبل الحملة الث ذكر أن األثینیین في حدیثهم مع أهل میلوس ٢خاصة وأن ثوكیدیدیس

بدلیل عدم  ،لكن ال یجب أن یغیب عن أذهاننا أن هذه المساعدة كانت سریة .لحق بهم بعد مساعدتهم إلسبرطة

وفي ضوء هذا نستطیع أن نتوقع  .وٕانما مصدر معلوماتنا عنها النقش ،األدبیة وجود ذكر لها في المصادر التاریخیة

 بوجود مساهمات مالیة كان لعدم علمهفي بدایة الحروب البلوبونیزیة عند ثوكیدیدیس  أن إعالن سیاسة حیاد میلوس

في حین أن توقیت إرسال الحملتین األثینیتین على میلوس یدل على أن أثینا كانت على علم  ،إلسبرطة لجزیرةمن ا

  .لهاوضرب مصالح اسبرطة من خال ،وتسعى بشكل أساسي لضم الجزیرة لصفها ،بهذه المساهمات

تحقیق التام میلوس وٕادخالها في اإلمبراطوریة األثینیة كفیل بال إخضاعكانت مقتنعة أن  ومن المرجح أن أثینا

 واقامثم عسكر األثینیون  ،لجزیرةعلى اثاني وقبل القیام بأي هجوم  ،اقتصادیً اسبرطة اخنق للهدف األثیني وهو 

لم یحضر من أهل لكن  ،إلى حلفاء أثینا سلمًیا الجزیرةام انضمعرض ل بإرسال مبعوثین للجمعیة الشعبیة لمیلوس

الحوار  ٤قد سجل لنا ثوكیدیدیسو  .٣وعدد قلیل من األعضاء كمندوبین عن أهل الجزیرة ،بعض القضاةمیلوس سوى 

األثینیین من بوا وطل ،التحالف میلوس أهل خالله رفضوالتي  ،خالل هذه المفاوضاتفي المطّول الذي دار 

                                                             

 انظرعن ھذا النقش،  لمزید من المعلومات:  

William T. Loomis, The Spartan war fund, IG V 1,1 and a new fragment, Historia Einzelschriften74 
(Stuttgart, 1992). 

 انظر ،م.ق ٤٨٠التي أصدرت عام  عن عملة میلوس:  

Joseph Grafton Milne, "The Melos hoard", American Numismatic Society, 62(1934), 1-19.  

1 Croix, Character, 9,13; Seaman, Athenian Expedition, 392,399.  

2 V, 89. 

οὔθ 'ὑμᾶς ἀξιοῦμεν ἢ ὅτι Λακεδαιμονίων ἄποικοι ὄντες οὐ ξυνεστρατεύ -σατε ἢ ὡς ἡμᾶς οὐδὲν ἠδικήκατε 
λέγοντας οἴεσθαι πείσειν. 
3 Thuc., V, 84, 85.  

4 Thuc., V, 85 – 115. 
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أن  بكل استعالء وذكروا ،على طلبهم األثینیونلكن أصر  ،١عقد هدنة صداقة معهم بعدمن أرضهم  االنسحاب

وعلى الضعیف  ،وأن على القوي أن ینتزع ما یقدر علیه ،ما تساوت القوى المتصارعة  فرص العدل تجيء فقط إذا

  .٢أن یمنح ما یستطیع

 وهنا تم ،لیخبروا قادتهم برفض میلوس لالستسالم ،یرةعاد المبعوثون األثینیون إلى معسكرهم في الجز  وهكذا 

بعد  اثم فرضت حصارً  ،وعملیات سلب ونهب ،بهجمات تخریبةأثینا وعلى الفور قامت  ،إعالن الحرب على میلوس

  .٣دوعادت بباقي السفن والجنو  ،وتركت حامیة عسكریة ،أن شیدت أسوًرا أحاطت الجزیرة

 ولكنها ،ورغم هذا لم تتحرك اسبرطة لنجدة الجزیرة ،٤إیجةلسیطرة على بحر استطاعت أثینا بعد حملة میلوس ا 

فأرسلت كورنثا  ،وٕاجبارهم على االنسحاب ،كلفت كورنثا لشن حرب على األثینیین في میلوس ٥كما ذكر ثوكیدیدیس

 وهذا األمر . راسو هدم األفي  م شرعتث ،استطاعت الهجوم لیًال وذبح بعض األثینیین حملة عسكریةم .ق ٤١٥عام 

أراد أن یجعل من میلوس عبرة  والذي ،Φιλοκράτηςجعل أثینا ترسل على الفور حملة جدیدة بقیادة فیلوكراتیس 

بذبح في میلوس قام األثینیون  ٦ینخالمؤر فكما ورد عند  :دة سكان میلوسقام بإباف ،لمن یحاول التمرد على أثینا

وقسموها بین خمسمائة مستوطن  ،وصادروا أراضي الجزیرة ،ء األطفالوألقوا القبض وأسروا النسا ،الشباب الذكور

  .أثیني

ἀφ' ἑαυτῶν ξυνεχώρησαν τοῖς Ἀθηναίοις ὥστε ἐκείνους περὶ αὐτῶν βουλεῦσαι. οἱ δὲ 

ἀπέκτειναν Μηλίων ὅσους ἡβῶντας ἔλαβον, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἠνδραπόδισαν· τὸ 

δὲ χωρίον αὐτοὶ ᾤκισαν, ἀποίκους ὕστερον πεντακοσίους πέμψαντες7
. 

  ."وحولوا النساء واألطفال إلى عبید ،القبض علیهم یون كل شباب میلوس الذین ألقواعند ذلك ذبح األثین"

                                                             
1 Thuc., V, 112. 

προκαλούμεθα δὲ ὑμᾶς φίλοι μὲν εἶναι, πολέμιοι δὲ μηδετέροις, καὶ ἐκ τῆς γῆς μῶν ἀναχωρῆσαι σπονδὰς 
ποιησαμένους αἵτινες δοκοῦσιν ἐπιτήδειοι εἶναι ἀμφοτέροις.  

2 Thuc., V, 113. 

Οἱ μὲν δὴ Μήλιοι τοσαῦτα ἀπεκρίναντο· οἱ δὲ Ἀθηναῖοι διαλυόμενοι ἤδη ἐκ τῶν λόγων ἔφασαν ‘ἀλλ' οὖν 
μόνοι γε ἀπὸ τούτων τῶν βουλευμάτων, ὡς ἡμῖν δοκεῖτε, τὰ μὲν μέλλοντα τῶν ὁρωμένων σαφέστερα 
κρίνετε, τὰ δὲ ἀφανῆ τῷ βούλεσθαι ὡς ιγνόμενα ἤδη θεᾶσθε, καὶ Λακεδαιμονίοις  καὶ τύχῃ καὶ ἐλπίσι 
πλεῖστον δὴ παραβεβλημένοι καὶ πιστεύσαντες πλεῖστον καὶ σφαλήσεσθε. 

3 Thuc., V, 114.  

4 Thuc., V, 115; Strabo, X, 5, 1; Plut.,Alcib.,165.  

5 V, 115.  

6 Thuc., V, 1164; Strabo, X, 5, 1. 
7  Thuc., V, 1164.  
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وحولوا نساء  ،تذكر أن األثینیین قاموا بذبح كل الشباب البالغین  ١أن بعض الدراسات الحدیثةهنا وجدیر بالذكر 

أن عملیات الذبح لم تشمل كل شباب  یذكر ٢من الدراسات في حین أن البعض اآلخر. عبید وأطفال الجزیرة إلى

وربما كان وجود هذا االختالف بین الباحثین سببه أن ثوكیدیدیس ذكر أن . وٕانما أكبر عدد من الشباب ،میلوس

الذین تم إلقاء " بجملة لكذكر ذ أنه أعقب لكن ال یجب أن نغفل ،األثینیین ذبحوا كل الشباب البالغین في میلوس

وهو ما یؤكد أن بعض رجال میلوس قد  ἀπέκτειναν Μηλίων ὅσους ἡβῶντας ἔλαβον "القبض علیهم

هذا إلى جانب أنه من الطبیعي أن یكون هناك بعض من شباب میلوس خارج الجزیرة أثناء  ،هربوا ولم یقبض علیهم

أرسلت أثینا حملة " ٣كذلك یذكر استرابون .ح كل شباب میلوسوبالتالي لم تشمل عملیات الذب ،قیام هذه المذبحة

 ."عسكریة وذبحت معظم الشباب

Ἀθηναῖοι δέ ποτε πέμψαντες στρατείαν ἡβηδὸν κατέσφαξαν τοὺς πλείους.  

م أعاد الجنرال األسبرطي لیساندر .ق ٤٠٥ذكروا أنه في عام  ٤أن بعض المؤرخین ومما یؤكد ذلك

Λύσανδρος  أثناء الحملة األثینیة وهو األمر الذي یؤكد هروب بعض رجال میلوس ،س إلى جزیرتهمأهل میلو 

  . إلى اسبرطة لطلب المساعدة

Λύσανδρος δὲ ἀφικόμενος εἰς Αἴγιναν ἀπέδωκε τὴν πόλιν Αἰγινήταις, ὅσους ἐδύνατο 

πλείστους αὐτῶν ἁθροίσας, ὡς δ' αὔτως καὶ Μηλίοις καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοι τῆς αὑτῶν 

ἐστέροντο5. 

علیها كراهیة حلفائها وأعدائها على حد  وجرّ  ،وعلى أي األحوال كان هذا الحدث التاریخي وصمة عار ألثینا

ألن  ؛ابربریً  اسلوكً  ویمكن اعتباره ،معاملة األثینیین ألهل میلوس معاملة بعیدة عن قوانین الحرب فقد كانت ،سواء

 .٦مع أثینا میلوس لم تكن أبًدا في حالة حرب

                                                             

     .٨١ ،التجربة اإلغریقیة ،لیتمان روبرت؛ ٣٤٠ ،اإلغریق ،الناصريأحمد  سید  ١

2 Seaman, Athenian Expedition, 396.  
3 X, 5, 1.   
4 Plut., Lys., 14, 3; Xen., Hell., II, 2, 9. 
5 Xen., Hell., II, 2, 9.   
6 Seaman, Athenian Expedition, 385. 

  .٣٤١ ،٣٤٠ ،اإلغریق ،الناصريأحمد  سید

كما ارتفعت أصوات المثقفین  ،لى السواءعالحقد من جانب حلفائها وأعدائها علیها  لقد ألحق هذا العمل البربري الكثیر من سمعة أثینا وجرّ 

   : انظر ،دةووقد عّبر الشاعر یوریبیدیس عن أسفه لمثل هذا الحدث المأسوي في مسرحیته نساء طروا ،باالحتجاج

Anna Maria van Erp Taalman kip,"Euripides and  Melos", Mnemosyne 40(1987), 414-419. 
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واإلجابة على هذا  ،وهو لماذا لم تتحرك اسبرطة لنجدة میلوس التابعة لها ،وهنا یتبادر إلى أذهاننا تساؤل

ومنعها من تقدیم  ،في الظرف التاریخي الذي أحاط باسبرطة خالل هذه الحملة ،في تصوري ،التساؤل تكمن

المیاه الغربیة إلى ظهور فكرة الزعامة األثینیة على ولكي نستطیع توضیح ذلك البد أن نشیر  ،المساعدة لمیلوس

وذلك عندما اقتنعت أن  ،م.ق ٤٣١في أذهان األثینیین بعد اندالع الحروب البلوبونیزیة  )غرب البحر المتوسط(

الخط التجاري  األول هو: أمرین المستوطنات الیونانیة في جنوب إیطالیا وجزیرة صقلیة كفیل بالسیطرة علىإخضاع 

 خاصًة بعد ،بعد أن وجدت نفسها في حاجه إلى أسواق جدیدة إلى جانب أسواق بحر إیجة ،میاه الغرب ئیسي فيالر 

وبالتالي  ،السیطرة على محاصیل الحبوب في المستوطنات والثاني هو ،١من ازدهار الفخار األثیني اما شهدت عهدً 

جنوب شرق أكبر مستوطنة في قوة بحریة إلى  أرسلت لذلك .أمام اسبرطة وحلفائها تحقیق الهیمنة االقتصادیة

هذا باإلضافة إلى المستوطنات  التي كانت تسیطر على الساحل الشرقي والشمالي لصقلیة( صقلیة وهي سیراكیوز

 .٢تهدید المصالح االقتصادیة للمدن البلوبونیزیةو ضمها لالمبراطوریة األثینیة ل )على الشواطئ الجنوبیة إلیطالیا

 ٤٢٧(وهو صدام استمر حوالي أربعة عشر عاما  ،ولهذا وجد السبب المباشر للصدام المسلح بین أثینا وسیراكیوز

الجبهة األولى كان مسرحها  :على جبهتین اسبرطة كذا كانت أثینا تقاتلوه. ٣م وامتد عبر ثالث مراحل.ق) ٤١٣ –

  .نیة كان مسرحها مستوطنات الیونان في جزیرة صقلیةوالجبهة الثا ،بالد الیونان األصلیة في شبه جزیرة البلقان

 ،أعـداء بـالدهإلـى أن الخصومات الحزبیة في أثینا أدت إلى فرار القائـد األثینـي إلكیبیـادیس  ٤كما یذكر المؤرخونو 

 ،كــل خطــط أثینــا التــي كــان أمیًنــا علیهــا فــي الحــروب البلوبونیزیــة وحملــة صــقلیة االســبرطیینوقــد كشــف أمــام  ،بــالده

ــیهم احــتالل منطقــة دیكیلیــا  ،مهم كــل مــا یحتــاجون مــن معلومــاتووضــع أمــا فــي شــمال أثینــا  Δεκελείαςفــاقترح عل

وكـان ذلـك  ،كمـا نصـحهم أن یرسـلوا فـوًرا أسـطوًال إلـى سـیراكیوز یفـاجئ األثینیـین ،لیحرموها من موارد القمح الشـمالیة

مســاعدة إســبرطة " االكلیزیــا"جمعیــة الشــعب فــي نفــس الوقــت الــذي طالــب فیــه القائــد الســیراكیوزي هیرمــوكراتیس فــي 

وقــد اســتطاع هیرمــوكراتیس مــن خــالل ُقدرتــه البالغیــة التــأثیر علــى الحضــور مــن  ،إلفشــال مخطــط أثینــا فــي صــقلیة

                                                             
1 David Ridgway, The first Western Greek (Cambridge: Cambridge university Press, 1992), 89. 

  :انظر ،م.عن صناعة الفخار األثیني في القرن الخامس ق

Gisela M. Richter," Athenian pottery: Recent accessions", The Metropolitan Museum of art bulletin 18, 
11(1923), 253-257. 

2 Sholomo Berger, "Great and small polis in Sicily: Syracuse and Leantinoi", Historia 40(1991),  139; 
France de Angelis," Going against the grain in Sicilian Greek economics", G&R 53(2006), 35-37. 

 – ٧٣٥(المستوطنات اإلغریقیة في جزیرة صقلیة  ،شروق هیكل: انظر ،لمزید من المعلومات عن الحمالت األثینیة على جزیرة صقلیة ٣

 .١٨٦-١٧٧ ،)م٢٠١٧ ،جامعة المنصورة: كلیة اآلداب( ،رسالة دكتوراة غیر منشورة ،م.ق) ٣٦٧

4 Thuc.,VI,731-2; Diod., XIII, 81-2. 
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وقـد اسـتجابت إسـبرطة . ١الحدیثـة وٕاقناعهم بطلب التحالف مع إسبرطة كمـا تشـیر الدراسـات ،المواطنین السیراكیوزیین

مـــع أربعـــین ســـفینة ثالثیـــة  Πύθηςوبیثـــیس  Γύλιππος م القائـــدان جیلیبیـــوس.ق ٤١٤عـــام  لهـــذا الطلـــب وأرســـلت

ــا فأرســلت عشــر ســفن تحــت قیــادة ایورمیــدون ،المجــادیف كمــا  ،Εὐρυμέδων  عندئــذ طلــب نیكیــاس نجــدة مــن أثین

وامهـا خمسـة عشـر وقـوة بحریـة ق ،تبعت ذلك بمائة وأربعین تالنت أي ما یعادل حوالي ثمانمائـة وأربعـین ألـف دراخمـة

یصـبح مـن  ،وفي ضوء هذا الوضع الذي كانـت تعیشـه اسـبرطة .Δημόσθενες٢ ألًفا من الرجال بقیادة دیموسثنیس

 ،شـبه جزیـرة البلوبـونیز وجزیـرة صـقلیة :الجبهتـین السهل أن ندرك أن اسبرطة وجهت كل طاقتها للصراع مع أثینا في

  .اتق كورنثاأما جزیرة میلوس فقد ألقت مهمة نجدتها على ع

أكتوبر عام  ١٨أثینا معركة خاسرة في  خاضت ،فبالنسبة لجبهة صقلیة ؛لم تحقق شیًئا في النهایةعلى أن أثینا 

 ٤وكما یذكر دیودر. ٣السفن األثینیة بالهجوم بحًرا سیراكیوز تعندما باغتوذلك  ،م مع مستوطنة سیراكیوز.ق ٤١٣

وقد حضر  ،بعد استسالم القائدین األثینیین نیكیاس ودیموسثنیس اكیوزاجتماع في الجمعیة الشعبیة لسیر عقد عندما 

مصیر وقد دار االجتماع حول اتخاذ قرار بشأن  ،في هذا االجتماع القائد االسبرطي جیلیبیوس بحضور كل الحلفاء

بإعدام حیث طالب جیلیبیوس  ،وهنا كانت فرصة اسبرطة للرد على هجوم أثینا على میلوس ،القائدین المهزومین

  .ر الحاضرین بما ارتكبته أثینا في میلوسالقائدین األثینیین بعد أن ذكّ 

καὶ τί λέγω Μηλίους, 8οὓς ἐκπολιορκήσαντες ἡβηδὸν ἀπέκτειναν, καὶ Σκιωναίους, οἳ 

συγγενεῖς ὄντες τῆς αὐτῆς Μηλίοις τύχης ἐκοινώνησαν; ὥστε δύο δήμους πρὸς Ἀττικὴν 

ὀργὴν ἐπταικότας . 

المذبحة التي بشاعة  وذلك نتیجة ،حس االنتقام عند االسبرطیین ومن خالل هذه الفقرة عند دیودر یتضح جلًیا

في نفوس فقط لیس  كما یتضح الجرح النفسي الكبیر الذي تركته ،ضد أهل میلوس دون أي ذنبأقامها األثینیون 

هذه الحملة العسكریة حتى بعد مرور ثالث كل من هم على مرأى ومسمع من أحداث وٕانما في نفوس  ،أهل میلوس

 .سنواتٍ 

 إذ ما لبثت ،جبهة شبه جزیرة البلوبونیز كذلك بل ،مستوطنات الغرب فقط جبهة القتال معأثینا في  لولم تفش

یطرة اسبرطة على كل المدن وس ،م.ق ٤٠٤عام في  بانتصار اسبرطي ساحق علیها أن انتهت الحروب البلوبونیزیة

                                                             
1 Sholomo  Berger, "Seven  Cities  in Sicily Thuc.6.2.3", Hermes 120(1992), 421-422; Edmund Bloedow, 
"Hermocrates strategy Against the Athenian in 415 B.C", AHB 7(1993), 117-120. 

2 Thuc.,VI,1023; VII,11-2 ,17; Diod., XIII,73 ,87,11; Plut.,Alcib., 23; Nicias, 86.   

3 Thuc., VII, 751-4
; Diod., XIII, 175; 191-2; Plut., Nicias, 284.  

4 XIII, 306. 
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حروب قبل نهایة ال قد عادت السیطرة االسبرطیة على میلوسوكانت  ،١ل االمبراطوریة األثینیةالتي كانت تشك

إلى جزیرتهم في  الالجئین أهل میلوسبإعادة  اسبرطة قیامونستدل على ذلك من  ،م.ق) ٤٠٥(البلوبونیزیة بعام 

  . ٢هذا العامنفس 

Μηλίους καὶ Σκιωναίους ὑπ' αὐτοῦ συνοικιζομένους, ἐξελαυνομένων Ἀθηναίων καὶ τὰς 
πόλεις ἀποδιδόντων3.  

 ،بعد انفراط عقد االمبراطوریة األثینیة م اسبرطیة.نت میلوس عند غروب شمس القرن الخامس قكا ،هكذاو 

  .وكان هذا آخر ما وصلنا عنها في المصادر األدبیة خالل هذا القرن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .١٧٤ ،الیونان ،یحیى عبد الوهاب لطفي ١

2 Plut., Lys., 14, 3; Xen., Hell., II, 2, 9. 

3 Plut., Lys., 14, 3 
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  :الخاتمة

ة میلوس یكون قد ألقى قدًرا من الضوء على میلوس خالل القرن الخامس لعل هذا العرض عن جزیر  ،ختاًما

 هذا العرضوفي ضوء  ،ثم عودة السیطرة االسبرطیة ،ثم السیطرة األثینیة ،مروًرا بفترات السیطرة االسبرطیة ،م.ق

  :یمكننا الخروج بمجموعة من النتائج وهي

  سبب موقعها االستراتیجي في جنوب غرب حوض بحر ؛ بم.خالل القرن الخامس ق أهمیة اقتصادیة میلوستشكل

 لمنتجاتلوكذلك سوًقا  ،والبحرین األیوني واإلدریاتیكي ،والذي یتحكم في الرحالت البحریة إلى البحر المتوسط ،إیجة

العذبة وخاصة بالقرب من الموانئ الجوفیة هذا إلى جانب توفر مصادر المیاه  ،ألغراض الطب والتصنیع الحجریة

باإلضافة إلى ما سبق فإن انتشار المساحات الزراعیة في  ،حیث تتزود الرحالت البحریة بمیاه الشرب ،یةالبحر 

 .اجات الغذائیة من الحبوبیتأمین بعض االحت الجزیرة ساهمت في

 وذلك ألن  ،وتؤكد وجودهما من خالله ،تعتبر میلوس مجاًال حیوًیا لضمان أمن واستقرار مصالح اسبرطة وأثینا

مما جعل للمدینتین مجاًال حیوًیا في  ،كم ١٣٠بالد الیونان مسافة ال تتعدى  عن یابسةس التي یفصلها میلو 

م الحرج واضطراب األوضاع الذي فاق كل وصف داخل بالد .ال سیما في توقیت القرن الخامس ق ،میلوس

 .أو الحروب األهلیة ،سواء نتیجة المصادمات مع القوى الخارجیة ،الیونان

  وهو ما یشیر  ،م.السبرطة في الحروب المیدیة في النصف األول من القرن الخامس قحلیًفا مقاتًال میلوس كانت

في الحروب  لها بینما كانت حلیًفا غیر مقاتًال  ،إلى القوة والقدرة على المشاركة الفعلیة في أحداث هذه الحروب

باستخدام  ،ود ضغط اقتصادي أثیني على میلوسوج یفسروهم ما  ،البلوبونیزیة في النصف الثاني من هذا القرن

 تهیمن على خاصة وأن أثینا في هذا الوقت كانت ،كافة الوسائل لقطع خطوط تجارتها في منطقة بحر إیجة

 .المصالح التجاریة في هذه المنطقة

  ة األولى عام فبعد أن كانت سیاستهم بعد الحمل ،م.ق) ٤١٦ – ٤٢٦(نمو األطماع األثینیة في میلوس خالل الفترة

م إلى .ق ٤١٦أصبحت تهدف في الحملة الثانیة عام  ،م تهدف فقط إلى وضع میلوس في قوائم األتاوة.ق ٤٢٦

وكانت هناك أسباب عدیدة دفعت األثینیین التخاذ هذا المسلك الجدید  ،ضم میلوس ألمالك االمبراطوریة األثینیة

دیس كانت قد جّرت حكومة أثینا إلى تحمل مسئولیة فاقت وأهمها ظهور شخصیات قیادیة مثل إلكیبیا ،لسیاستهم

إلى  ،بعد أن أقحمتها في حمالت عسكریة إلخضاع میلوس في شرق البحر المتوسط ،طاقتها البشریة والمادیة

 .جانب مستوطنات جزیرة صقلیة في غرب البحر المتوسط
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