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 الخالصة
 

تعدُّ حضارة ركما من أشهر اٟتضارات، اليت سادت مث بادت خبلؿ فًتة العصر القدَل  ككغَتىا 
من اٟتضارات مرَّت بعدَّة مراحل خبلؿ تارٮتها الطويل، كلعل من أ٫تها العصر ا١تلكي، الذم 

كاستمر  كقعت فيو ركما ٖتت اٟتكم الفردم، الذم مل تظهر فيو الشخصية الركمانية اٟتقيقية،
ؽ.ـ، ليحلَّ ٤تلو العصر اٞتمهورم، الذم استمر أكثر  509ؽ.ـ،حىت عاـ  753من عاـ 

ؽ.ـ، كىو العصر الذم كصلت فيو ركما أكج  27ؽ.ـ إىل عاـ  509من أربعة قركف من عاـ 
قوهتا كاستطاعت خبللو توحيد ا١تدف اإليطالية كالتوسع خارج شبو اٞتزيرة اإليطالية إىل أف 

العامل احمليط بالبحر ا١تتوسط، كيرجع ىذا اجملد الذم حققتو ركما خبلؿ العصر  سيطرت على
اٞتمهورم إىل النظم السياسية اليت كانت سائدة يف تلك الفًتة، كعلى رأسها ٣تلس الشيوخ 

يف حكم كسياسة ركما خبلؿ العصر اٞتمهورم، كشهد  )السيناتو( الذم لعب دكرا أساسيا
صر العديد من الصراعات كالثورات اليت كانت سببا يف اٟتد من القرف األخَت من ىذا الع

انتقلت فيو مرة أخرل  جديدان  سلطتو كإسقاط النظاـ اٞتمهورم،  لتشهد ركما بعد ذلك عصران 
 ؽ.ـ. 27إىل نظاـ اٟتكم الفردم كىو العصر اإلمرباطورم، ككاف ذلك مع بداية العاـ 

 

راعات داخلية بُت طبقات اجملتمع الركماٍل كيعد ىذا ٘تيز القرف األخَت من العصر اٞتمهورم بص
القرف ىو التمهيد لفًتة العصر اإلمرباطورم الذم ٘تيز ْتكم الفرد ا١تطلق، كأف ىذا القرف ىو 

٘تثل طبقة النببلء ا١تسيطرة على  عصر الثورات أك عصر التمرد على سلطة السيناتو كاليت كانت
األقلية يف الدكلة الركمانية كلكنو يعترب أفضل دٯتوقراطيا  اٟتكم يف ركما أك ٯتثل السيناتو حكم

من اٟتكم ا١تطلق، الذم يتمثل يف العهد اإلمرباطورم الذم كاف مدعوما من اٞتيش كليس من 
ا١تؤسسات الدٯتقراطية اليت كانت سائدة إىل حد ما يف العصر اٞتمهورم، كتوجد أسباب أدت 

 ية يف القرف األخَت من العصر اٞتمهورم منها:إيل تدىور األكضاع يف الدكلة الركمان
نتيجة لبلختبلط االجتماعي كالتداخل بُت اٟتضارات ا١تختلفة أدلّ ذلك إىل تدىور يف  -أوال

األخبلؽ العامة كاهنيارىا إضافة إىل انتشار اإلباحية كالشذكذ كىذا كاف عظيم األثر يف خلخلة 
 الدكلة بصفة عامة كنظامها السياسي بصفة خاصة.
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جتماعية اليت ٖتكم الدكلة الركمانية يف فًتة كانت النظم الدستورية القانونية كحىت اال  -ثانيا
اتساعها مقامة يف مدينة صغَتة ىي مدينة ركما كبناء على تركيبتها االجتماعية ا٠تاصة هبا 
ككذلك السياسية كعندما اتسعت الدكلة الركمانية تداخلت حضارات عديدة مع الدكلة 

اإلغريقية كاٟتضارة السلوقية كحضارات الركمانية على سبيل ا١تثاؿ اٟتضارة القرطاجية كاٟتضارة 
ا١تمالك يف أسيا الصغرل، كل ىذه اٟتضارات كانت ٤تكومة بقوانُت ركما القدٯتة التقليدية كقد 
أدل ذلك إىل عدـ توافق تلك القوانُت مع الًتكيبة اٟتضارية اٞتديدة كاليت تضم ٣تموعة من 

 ماعيان.الًتكيبات االجتماعية ا١تختلفة ثقافيا كسياسيا كاجت
من قبل السناتو اك  الكبَتكاالصرار أما اٞتانب السياسي فقد كانت احملاكالت ا١تستميتة  -ثالثا

يف اليت ٘تنحهم صبلحيات كاسعة كالدساتَت القدٯتة ا٢تيئة اٟتاكمة يف ٘تسكهم بتلك القوانُت 
ك بسبب الفوائد السيطرة على تلك األجزاء الواسعة ا١تًتامية األطراؼ من الدكلة الركمانية كذل

الشخصية اليت كاف يتمتع هبا السناتو ا١تنافع الذاتية لتلك الطبقة، دكف معاٞتة األكضاع 
االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية اليت كانت تعاٍل منها الدكلة الركمانية كاليت بدأت تتفاقم 

 يوما بعد اآلخر.
 

ؼ اقتصادية كاجتماعية صعبة كعدـ على ما تقدـ بدأت طبقة العامة اليت تعاٍل من ظرك  بناءن 
٘تكنها من اٟتصوؿ على أكضاع سياسية أفضل بدأت يف ٤تاكلة التمرد لنيل حقوقها االقتصادية 

ؽ.ـ 133كالسياسية كا١تساكاة االجتماعية إيل حد ما، كقد بدأت مراحل ىذه الفًتة من عاـ 
كوس" كاستمرت ىذه عن طريق تويل أحد ا١تصلحُت منصب الًتابونية كىو "تيبَتيوس جرا 

ؽ ـ عندما أستطاع أككتافيوس )أغسطس( من  31ا١ترحلة من االضطراب كالتمرد إىل عاـ 
 تنصيب نفسو امرباطورا على الدكلة الركمانية.

 

إضافة إىل التأثَتات ا٠تارجية اليت كاف ٢تا دكر كبَت بعد سيطرة ركما على منطقة البحر 
ق ا١تطلة عليو كما نتج عن ذلك من تأثَتات اقتصادية ا١تتوسط بشقيو الشرقي كالغريب كا١تناط

ىناؾ عدة أسباب بدأت  كاجتماعية  كبطبيعة اٟتاؿ انعكاسات سياسية على ركما كحضارهتا،
، تنخر يف أنظمة كمؤسسات النظاـ اٞتمهورم كعملت على زعزعة ثقة ؽ.ـمنذ القرف الثاٍل 

 اليت قسمت ظهر البعَت كمن تلك األسباب:الناس بو كمل تكن نتائج اكتيـو إال ٔتثابة القشة 
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عجز الدستور كا١تؤسسات يف النظاـ اٞتمهورم الذم كضعت ركائزه منذ سنة  -أوالً 
ؽ.ـ. كعدـ كفائها ٔتتطلبات ملحة للدكلة ٕتاكزت سيطرهتا مدينة ركما لتشمل مساحة 509

اليت ٖتدث يف األقاليم  غَت معهودة فلم تستطيع ا١تؤسسات اٞتمهورية مراقبة التجاكزات كا١تظامل
 ا٠تاضعة ٢تا للحد منها كمعاقبة مرتكبيها.

إف إخضاع الدكلة الركمانية لدكؿ الشرؽ الغنية دفع بالقادة العسكريُت كالزعماء  -ثانياً 
السياسيُت الركماف إيل إتباع شىت الطرؽ كالسبل للحصوؿ على األمواؿ متناسيُت الفضائل 

 يم اإلنسانية.كاألخبلقيات فانعدمت عندىم الق

فساد ا١تؤسسات السياسية بالنظاـ اٞتمهورم كتويل ا١تناصب هبا أشخاص غَت أكفاء  -ثالثاً 
 كليسوا ٥تلصُت، كمتعاطُت للرشوة ٦تا زاد يف فقداف ا١تؤسسات مصدقتيها لدل الناس.

ء أك عدـ كجود توازف فعلي بُت ا٢تيئات السياسية اليت منها ٣تلس الشيوخ ك٣تلس األحيا -رابعاً 
العشائر كا١تؤسسات العسكرية يف الدكلة الركمانية من حيث السلطات فكاف كثَتا ما يفرض 
العسكر إرادتو على ا٢تيئات السياسية صاحبة السيادة الشرعية يف الدكلة الركمانية كٯتلوف 

 شركطهم عليها كيستصدركف منها القرارات ا١تتفقة كمصاٟتهم ا٠تاصة.
الركح كالديانة الركمانية، ككقوع أغلب الركماف ٖتت تأثَت الفلسفة انتشر الفساد يف  -خامساً 

ا١تنادية بأف اآل٢تة ليسوا إال بشرا ماتوا مث أعتقد الناس بألوىيتهم كمن مث فبل كزف اليوىيمَتية 
 ٢تم.

ؽ.ـ، ككلفت  133اٟتركب األىلية الطاحنة اليت عصفت بالدكلة الركمانية منذ سنة  -سادساً 
يها الكثَت كتسببت يف نقص مواردىا ا١تالية كالبشرية فاهنارت بسببها نظم الدكلة الدكلة كمواطن

السياسية كاالقتصادية كالزراعية حيث كاف أصحاب ا١تزارع كعما٢تا كقودا لتلك اٟتركب 
فنقصت ا١تونة كقلت األمواؿ فإٔتو ٤تركو ىذه اٟتركب إيل ابتزاز األىايل كاغتصاب مصادر 

اهنارت القيم االجتماعية كعمت الفوضى كأنعدـ األمن كاالستقرار كتفشت أموا٢تم كأمبلكهم، ف
اٞترٯتة ككثر قطاع الطرؽ فلم يعد الناس يؤمنوف على أركاحهم ك أموا٢تم، كل ذلك جعل الناس 
يتوقوف إيل كضع حد ٢تذه ا١تأساة كلو كاف ٙتنو قياـ حكومة يتسلط عليها فرد تكوف لو مطلق 

 ده ٚتيع السلطات كيتصف حكمو باٟتـز كالقوة.الصبلحيات كترتكز يف ي
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بغض النظر عن األسباب اليت أدت إىل سقوط اٟتكم اٞتمهورم كقياـ النظاـ  كأخَتان 
اإلمرباطورم فإف اٟتقيقة ىي االنتقاؿ من اٟتكم الدٯتوقراطي القائم على ا١تؤسسات اليت تسعى 
إىل سيادة القانوف، إىل حكم الفرد الذم ٖتل فيو قوة السبلح ٤تل قوة القانوف، إضافة إيل 

ة على قوة السبلح، ضد كل من ٮتالف ركما كقد اعتمدت يف ذلك على اعتماد سياسة قائم
٣تموعة من ا١تبادئ كاألسس اليت قامت عليها فتوحاهتا كىو أكرب توسع عسكرم شهدتو اٟتياة 
البشرية أف كثَت من سياسات الدكؿ العظمى يف التاريخ اٟتديث تقـو على بعض ا١تبادئ 

اٞتمهورم، كٯتكن القوؿ أف ما قامت بو ركما يف  كاألسس اليت كضعت يف ركما خبلؿ العصر
أثر بشكل كبَت يف تاريخ العامل  كاقتصاديان  ،عسكريان  ،، اجتماعيان ٣تاالت اٟتياة ا١تختلفة "سياسيان 

 الباحث  إىل العصر اٟتديث كٯتكن تلخيص ىذه ا١تبادم من كجهة نظر كصوالن  القدَل كالوسيط
 بعبارة إف مل تكن معي فانت ضدم".
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 المقدمة
مناطق عديدة من العامل القدَل، على  لحضارة اليت قامت يف ركما تأثَتىا اٟتضارمكاف ل

كاف ظهورىا قد تأخر بعض الوقت عن ك  كاد بناء اٟتضارة اإلنسانية،كاف الركماف من ري   فقد
يف نقل ا١تؤثرات  مهمآ لعب البحر ا١تتوسط دكران ك حضارات الشرؽ القدَل كاٟتضارة اإلغريقية، 

حيث يتوسط ثبلث قارات ككاف مسرحا ألحداث ىامة أثرت يف تاريخ كثَت من  ،اٟتضارية
 دكؿ ا١تنطقة.

 

ٯتتد عرب ىذا البحر، كيشطره إىل  لت شبو اٞتزيرة اإليطالية، كجزيرة صقلية، جسران شكّ 
ْتضارات قسمُت: اٟتوض الشرقي كاٟتوض الغريب، ك١تا كاف اٟتوض الشرقي ْتكم اتصالو 

د لتلك اٟتضارات اليت اٗتذت طريقها إىل جنوب أكركبا، كاىل ببلد اإلغريق الشرؽ قد مهّ 
ركما، كلكن عندما نشأة اٟتوض الغريب كاف قليل االتصاؿ ٔتناطق الشرؽ قبل  فإف كركما،

بسطت ركما سيطرهتا على اٟتوض الغريب مث على اٟتوض الشرقي، كأخضعت عدة قول كانت 
اليت تقع يف كسط   البحر ا١تتوسط مثل قرطاجة كاستطاعت ضم قرطاجة كمقدكنيا٢تا ثقلها يف

كإخضاع ببلد اإلغريق، كأزالت اٟتاجز بُت اٟتوضُت ٦تا حدا بالركماف بأف  شبة جزيرة البلقاف،
يطلقوا عليو عبارة )ْترنا(، إنو من البديهي أف تكوف ٟتضارة الركماف مقومات أك دعامات 

، تسمى بالتاريخ الركماٍل القدَلر كراء التفوؽ اٟتضارم، يف فًتة من الزمن أساسية، كانت الس
 أك باألحرل تاريخ الركماف أك تاريخ ركما القدٯتة.

 

تعدُّ حضارة ركما من أشهر اٟتضارات، اليت سادت مث بادت خبلؿ فًتة العصر القدَل  ككغَتىا 
كلعل من أ٫تها العصر ا١تلكي، الذم  من اٟتضارات مرَّت بعدَّة مراحل خبلؿ تارٮتها الطويل،

كقعت فيو ركما ٖتت اٟتكم الفردم، الذم مل تظهر فيو الشخصية الركمانية اٟتقيقية، كاستمر 
ؽ.ـ، ليحلَّ ٤تلو العصر اٞتمهورم، الذم استمر أكثر  509حىت عاـ  ؽ.ـ، 753من عاـ 

صلت فيو ركما أكج ؽ.ـ، كىو العصر الذم ك  27ؽ.ـ إىل عاـ  509من أربعة قركف من عاـ 
قوهتا كاستطاعت خبللو توحيد ا١تدف اإليطالية كالتوسع خارج شبو اٞتزيرة اإليطالية إىل أف 
سيطرت على العامل احمليط بالبحر ا١تتوسط، كيرجع ىذا اجملد الذم حققتو ركما خبلؿ العصر 

لس الشيوخ اٞتمهورم إىل النظم السياسية اليت كانت سائدة يف تلك الفًتة، كعلى رأسها ٣ت
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)السيناتو( الذم لعب دكرا أساسيايف حكم كسياسة ركما خبلؿ العصر اٞتمهورم، كشهد 
القرف األخَت من ىذا العصر العديد من الصراعات كالثورات اليت كانت سببا يف اٟتد من 

انتقلت فيو مرة أخرل  جديدان  سلطتو كإسقاط النظاـ اٞتمهورم،  لتشهد ركما بعد ذلك عصران 
 ؽ.ـ. 27اـ اٟتكم الفردم كىو العصر اإلمرباطورم، ككاف ذلك مع بداية العاـ إىل نظ

 

 أىمية الدراسة:

، كاالقتصادية كاالجتماعية السياسية تسليط الضوء على األسباب يف الدراسة أ٫تية ىذه تكمن
بُت كدكرىا يف اهنيار اٟتكم اٞتمهورم كقياـ النظاـ اإلمرباطورم كاندالع الصراعات الداخلية 

يضا التمرد على سلطة اك ، مر لفًتة اٟتكم اإلمرباطو  ان ٘تهيد دكىذا يع، طبقات اجملتمع الركماٍل
 ناتو كبداية عصر الثورات كظهور اٟتكم ا١تطلق.يسال

 
 ىـــــــدف الدراسة:

تصدع الدكلة نتيجة  مدلكبياف ، لتاريخ ركما من زاكية ٥تتلفةاألحداث قراءة ٤تاكلة  إىل هتدؼ
العامة  تدىور يف األخبلؽإىل أدت  اليت ١تختلفةت ااالجتماعي كالتداخل بُت الثقافا لبلختبلط

يف ضعف الدكلة بصفة عامة كنظامها الكبَت كىذا كاف لو األثر  ،كاهنيارىا، كانتشار اإلباحية
 .خاصة السياسي بصفة

 
 أسباب اختيار الموضوع:  

السياسية، "أسباب سقوط النظاـ اٞتمهورم يف دراسة  الباحث أف ىناؾ نقص رجحيي 
من ىنا جاء اختيارم لدراسة ىذا  كقياـ النظاـ اإلمرباطورم يف ركما "االجتماعية االقتصادية،

ا١تبكرة لتاريخ ركما كسيطرهتا على  للفًتةة أكلي ا١توضوع. جاء اختيار ىذا ا١توضوع بعد دراسة
جعلٍت  إىل ظهور اٟتكم اإلمرباطورم، ما كصوالن البحر ا١تتوسط كهناية العصر اٞتمهورم 

كاالقتصادية يف اهنيار اٟتكم اٞتمهورم  كاالجتماعية اٞتوانب السياسية أثر لأحاكؿ، إبراز مد
 اإلمرباطورم.النظاـ  كقياـ
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دخويل منذ ، كىذه الرغبة اليت الزمتٍت الركماٍلتاريخ الرغبيت يف دراسة جانب من جوانب 
 .للجامعة

 
 :السابقةالدرسات 

عرج الكثَت من الباحثُت إىل أسباب سقوط كقد  التاريخ الركماٍل، من الباحثُت كثَت عدد تناكؿ
صراع االرستقراطيُت كالدٯتقراطيُت من تطرقوا إىل كما النظاـ اٞتمهورم كقياـ النظاـ اإلمرباطورم  

عن ٣تلس الشيوخ )السناتو( كدكره، كاٟتركب األىلية  واؽ.ـ، كٖتدث78 ؽ.ـ حىت133عاـ 
 ؽ.ـ  كمن تلك ا١تراجع أذكر اآليت:50ؽ.ـ حىت 58من عاـ 
 إبراىيم نصحي يف كتابو تاريخ الركماف، حيث تطرؽ ٢تذا ا١توضوع كبشكل مفصل. .1
 حسُت الشيخ يف كتابو الركماف، الذم ٖتدث فيو عن تاريخ الركماف بصفة عامة. .2
د يف كتابو التاريخ الركماٍل عصر الثورة من تبَتيوس جراكس إىل عبد اللطيف أٛت .3

 اككتافيوس، ٖتدث فيو عن ثورات االرستقراطية كالدٯتقراطية كدكر العامة .
 .ـ1996 ، للكتاب العا١تية الشركة ، لبناف ، الركماٍل التاريخ ، اهلل رزؽ إبراىيم يوبأ .4

 المنهجية المتبعة:
لسياسية يف اٞتوانب ا التحليلي التارٮتي تتبع التطورات التارٮتيةاتبعت ا١تنهج السردم 
علي أىم ا١تصادر  لركما يف العصرين اٞتمهورم كاإلمرباطورم معتمدان  كاالقتصادية كاالجتماعية

، ك٤تاكلة مقارنتها للوصوؿ ايل نقاط كا١تراجع اليت تطرقت إيل تلك الفًتة من التاريخ الركماٍل
 فيما بينهما كدكرىا يف هناية عصر كقياـ أخر.االختبلؼ كالتشابو 

 قسمػػػػػت ىػػػػػػػػذه الدراسة إىل مقدمػػػػػة ك٘تهيد كأربعة فصوؿ كخا٘تة كقائمة ا١تصادر كا١تراجع.
، حيث ٖتدثنا يف في العصر الجمهوري مؤسسات الدولةبعنواف:  األول الفصلكجاء 

مث تطرقنا إىل النظاـ اٞتمهورم كتركيبة  ركما،كتطور النظم السياسية يف ىذا الفصل عن ركما 
اء كاٞتمعية ا١تئوية كالنشاط التشريعي للجمعية ن خبلؿ ٣تلس السانتو كٚتعية األحيىذا النظاـ م

القبلية كحكاـ العصر اٞتمهورم كىم القنصلية، كالديكتاتورية كاالصبلحات العسكرية اليت 
اٞتديدة للحكاـ الركماف. إىل جانب تناكؿ  حدثت يف العصر اٞتمهورم، إضافة إىل الوظائف

 التطورات االقتصادية كاالجتماعية اليت حدثت يف ىذا العصر.
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، حيث تناكلنا اسًتاتيجية ركما توسعات روما الداخلية والخارجية :بعنواف الفصل الثاني
يرة ؽ.ـ، كقد مت التطرؽ إىل ركما كشبو اٞتز  509يف التوسع منذ بداية نظامها اٞتديد عاـ 

، كمواجهات ركما كالغاؿ، كاٟترب مع البلتُت  االيطالية، حيث عرضنا عبلقة ركما كاقليم التيـو
كحل العصبة البلتينية، كذلك التطرؽ إىل اٟتركب السمنية كاألسباب اليت أدت إليها، باإلضافة 

يل. أما إىل ركما كجنوب إيطاليا، ككيف أصبحت ركما سيدة إليطاليا كتكوينها لبلٖتاد الفيدرا
اٞتزء الثاٍل من ىذا الفصل تناكؿ توسعات ركما يف البحر ا١تتوسط من خبلؿ مواجهتها مع 
قرطاجة كالتوسع الركماٍل يف شرؽ ا١تتوسط من خبلؿ اٟترب ا١تقدكنية كاٟترب السلوقية، كعبلقة 

 ركما كمصر، إىل جانب عبلقة أسيا الصغرل كركما.
 

، ك٘تحور اٟتديث األخير من العصر الجمهوريالقرن فكاف حوؿ  الفصل الثالثأما 
عن مراحل الصراع بُت الطبقات يف بداية ىذا العصر، كثورات العبيد خبلؿ القرنُت األكؿ 

حيث عرضنا أىم الثورات ٦تثلة يف ثورة يونس السورم كحرب العبيد الثانية يف ؽ.ـ كالثاٍل 
لنتائج اليت ترتبت عليها ثورات صقلية كثورة تيربيوس جراكوس، كثورة اسبارتاكوس، كأىم ا

كما تطرقنا يف ىذا الفصل ،كقياـ العصر األمرباطورم كبداية سقوط العصر اٞتمهورمالعبيد، 
اليت قاـ هبا ماريوس إىل فًتة ظهور القادة العسكريُت كدكرىم السياسي كأىم اإلصبلحات 

 لركما. سوال كختمنا ىذا الفصل باٟترب األىلية كاحتبلؿ اٞتيشككورينيليوس 
 

ىو نتيجة ، الحكم اإلمبراطوري ظهورمن الدراسة كاف بعنواف:  الفصل الرابعبينما 
حيث كانت اٟترب األىلية كالصراع بُت بوميب كيوليوس قيصر  ألحداث سياسية كعسكرية،

أخر مراحل العصر اٞتمهورم كالفًتة السابقة للعصر اإلمرباطورم، كٖتدثنا كيف سيطر قيصر 
كتطرقنا إىل أىم أعمالو ا١تتمثلة يف كضع التاريخ الركماٍل كاالصبلحات القانونية على ركما 

كتوسيع حقوؽ ا١تواطنة كزيادة عدد ا١توظفُت بالوظائف الرٝتية كاالىتماـ بإيطاليا كالواليات 
الركمانية.كذلك تناكؿ الفصل االتفاؽ الثبلثي أبولونيا بعد مقتل قيصر ككذلك اٟتكومة الثبلثية 

، كانتصار أككتافيوس تيـو كاتفاقية تارنتـو كمعركة أكانية كاتفاقية برنديرم كاتفاقية ميسالث تيـو
ؽ.ـ كختم الفصل بأىم  23كتافيوس العسكرية كتسوية سنة ك كإعبلف اإلمرباطورية كٖتركات أ

الدراسة فتناكلت أىم األسباب اليت أدت إىل انتهاء   خاتمةاألعماؿ اليت قاـ هبا أغسطس. أما 
 كل من العصر ا١تلكي كاٞتمهورم كصوالن للعصر اإلمرباطورم.
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 الصعوبات التي واجهت الباحث:

تتمثل صعوبات الدراسة يف صعوبة اٟتصوؿ على ا١تراجع البلزمة للموضوع، بسبب الظركؼ 
تصاؿ بشبكات النت كصعوبة اال ،زم عمومان كجامعة بنغازم خصوصااليت مرت هبا مدينة بنغا

ما تعذر معو استحالة اٟتصوؿ على ا١تراجع من  التيار الكهربائي بشكل مستمر،ألنقطاع 
مكتبة كلية اآلداب أك ا١تكتبة ا١تركزية، ٦تا صّعب األمر على الباحث يف اٟتصوؿ على ا١تادة 

 العلمية للبحث.
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 تمهيــــــــــد
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 المعالم الجغرافية:
 أثَتىات امتد القدَل، كقد ْتضارات الشرؽاٟتضارة اليت قامت يف ركما كاف ٢تا اتصاؿ كثيق 

كاد بناء اٟتضارة من ري  حيث كاف الركماف، العامل القدَلمن  مناطق عديدة إىلاٟتضارم 
 اجملاكرة.عديدة ٢تا مؤثراهتا على باقي اٟتضارات األخرل  كٯتدنا تارٮتهم بصور ،اإلنسانية

 
 

ا١تتوسط كتقسمو  األبيضحوض البحر  يف األكركبيةشبو جزيرة ٘تتد من القارة  (*)إيطاليا
، كيلومًت(  160-140) كيلومًت كعرضها يًتاكح بُت  1000 طو٢تا كغريب شرقيقسمُت  إىل

 الشرقية، بينما ينفتح البحر حدكدهتشكل اليوناف  الذمدرياتيك بحر األالالشرؽ منها  إىليقع 
حيث تتناثر فيو اٞتزر العديدة مثل   إسبانياسواحل  إىلالغرب منها  إىلا١تتوسط  األبيض

، اتطل على جزر صقلية، كمالط فإهناشواطئها اٞتنوبية  أما، كورسيكا كسردينيا، كجزر البليار
كيتكوف سطح شبو كخاص تونس كليبيا  اإلفريقيةكتقًتب بذلك من الشواطئ الشمالية للقارة 

اٞتنوب  إىل، ك٘تتد على طوؿ شبو اٞتزيرة من الشماؿ (1)سلسلة جباؿ االبنُتمن  إيطالياجزيرة 
ا تبتعد عن الشواطئ الغربية لتفسح اجملاؿ لنشوء مبين ،ٔتحاذاة الشواطئ الشرقية لشبو اٞتزيرة

 إىلذلك  كأدل، ككمبانيا ، كىى اتركريا كالتيـواألهنارخصبة ٗتًتقها  راضياك سهوؿ زراعية 
، كفولتورنيوس ، كلَتيس، كالتيرب: االرنوساٞتنوب إىلكىى من الشماؿ  كبَتة نسبيان   هناركجود أ

واطئ الشرقية عن يطالية كتعزؿ الشاإل لؤلرضٕتزئو شديدة  كتفرض سلسلة جباؿ االبنُت
كاتركريا كحوض هنر  تعزؿ سهوؿ صقلية ككامبانيا عن سهوؿ التيـو إهنا، كما الشواطئ الغربية

 .(2)(بعد بسهوؿ ١تبارديا)عرفت فيما البو
 

                                                           

على اٞتزء اٞتنويب الغريب لشبو اٞتزيرة االيطالية، كساعد على ذلك عدـ كجود عوائق  ؽ.ـ،طلقو اإلغريق يف القرف ا٠تامس ا( تعبَت Italusإيطاليا ) (*)
ة جنوب شبو اٞتزير جبلية ىف جنوب ايطاليا كصقلية اإلغريق على اإلْتارإليها منذ زمن قدَل، كبالتدريج أخذ مدلوؿ ىذا التعبَت يتسع إىل أف أصبح يعٌت كل 

رض العجوؿ أك ارض أ( كمعناىا "tera deVitellioكرٔتا كاف ىذا التعبَت مشتق من الكلمة االيطالية القدٯتة ) ؽ.ـ.األلب قبل هناية القرف األكؿ 
 الثَتاف".

Kuiper Kathleen, Ancient Rome From Romulus And Remus To The Visigoth Invasion, 1sted 
U.S.A , 2011, P.18.                                     

كأنظر كذلك :سيد  4-3، ص ص 2001، مطبعة العمرانية، اٞتيزة، دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمٛتد حسُت، أعاصم ،  كذلك كأنظر  
 .141، ص1976، دار النهضة العربية، 2، طاإلغريق تارٮتهم كحضارهتماٛتد الناصرم، 

 
 .141-140، ص ص 1990، دار االمل للنشر كالتوزيع، سوريا، 1، طاليوناف كالركماف، على عكاشة، ٚتيل بيضوف، كاخركف شحادة الناطور (1)
 .141-، صنفسو (2)
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، كما زيرة قبل تكوف الدكلة الركمانيةشبو اٞت يفمستقلة  إقليميةخلق كيانات  إىلىذا أدل قد 
جدت كي ؽ.ـ األكىل  األلف ففي، كأخرلتباين كفركؽ تارٮتية كحضارية بُت منطقة  إىلأدل 

عصر اٟتديد  إىلقد تقدمت  أخرل، بينما كانت مناطق عصر الربكنز يفتعيش  إيطاليةمناطق 
على ىيئة ىبلؿ غَت منتظم ٯتتد من البحر  األلبجباؿ  اتطوقه ةاإليطاليشبو اٞتزيرة مشاؿ  ماأ

، كتشكل ىذه مدينة نيس على الريفَتا الفرنسيةقرب تريستا حىت البحر ا١تتوسط قرب  االدريايت
إال بعض ا١تمرات ، كالتصل أكركبايفصل شبو اٞتزيرة عن بقية  اٞتباؿ الشاىقة االرتفاع حاجزان 

 .(1)إىل حد كبَت صعبان الذم جعل االتصاؿ  اٞتبلية الضيقة األمر
 

البحر اٞتنوب يسود مناخ  ففي كاٞتنوب،يتفاكت بُت الشماؿ  إيطاليامناخ شبو جزيرة 
كأف كاف ذلك يتباين ، شتاءن  كسقوط األمطارالربكدة ك  كاٟترارة صيفان ، ا١تتوسط، حيث اٞتفاؼ

تباينآ كبَتآ من مكاف إيل آخر تبعآ ألرتفاع ا١تكاف عن مستول سطح البحر أك أل٩تفاضو عنو، 
األليب الشماؿ فيسود ا١تناخ  يف، أما ىذا ا١تناخ االعتداؿ بوجو العمـوعلى  عاـ يغلببشكل ك 

 الثلوج.تكثر حيث 
 

تاريخ  يفكبَتا    تلعب دكرا أفمن مكنها  تتمتع بو شبو جزيرة إيطالياالذم ا١توقع  إف
حاكلت  اليتالقول  أماـنها من الدفاع عن نفسها بقوة كما مكّ   ا١تتوسط، األبيضحوض البحر 
ا١تتوسط جعلها  األبيضالبحر  يفامتدادىا  أفكما   األكىل،مراحل تكوهنا  يف كىيالقضاء عليها 
تؤثر  بالتايلنشأت فيو كجعلها  اليتكجعلها تتأثر باٟتضارات  التاريخ،صنع  يفتشارؾ شعوبو 

 .(2)كاضحان  تأثَتان فيو بدكرىا 
 

 ا١تتوسط، كبسبب اعتداؿ األبيضا١تمتاز كسط البحر  اٞتغرايفْتكم موقعها  إيطاليا أف
اٞتنوب كالشرؽ، كما  إىلاٟتضارات القدٯتة من الشماؿ  بناءأل مقصد جعلها إقليمهامناخ 

                                                           
 .141-140، ص ص 1990، دار االمل للنشر كالتوزيع، سوريا، 1، طاليوناف كالركمافشحادة الناطور، على عكاشة، ٚتيل بيضوف،  (1)
 .141-، ص نفسو (2)
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يف مستول التطور فبينما من اختبلؼ كفوارؽ  يتبعها تباين التأثَتات اٟتضارية كما يف تسا٫ت
ستوطنها ا اليتكالقرطاجية، ٧تد أف ا١تنطقة  اإلغريقيةا١تؤثرات ب امبانياك اتركريا التيـو تأثرت
 إضافة، كانت متخلفة كتسودىا عادات كحشية بدائية، (يوف )اكمربيا كسهل البو كليغورياالغال
 ،الداميحالة من الصراع  إىلأدت ك  ،فرضتها طبيعة الببلد اٞتغرافية اليتالتجزئة الشديدة  إىل

 .(1)حىت مت نوع من التوحيد علي مراحلاستمرت قركنا عديدة 
 

اللهجات تنوع شديد يف  إىل، كما أدل ، مث على يد الركماف(*)على يد االتركسكيُت كالن أ
تركسكية، يونانية، ، اسلتيو، ليغوريولغات متعددة ) إيطاليا يف تشاع، حيث كالثقافاتأ

 .فينيقية(
 
 :ةاإليطاليرة ــــــو الجزيــــرح شبــــــا على مســــــور رومــــــظه

، األخرلاألقاليم ىي  األتية تطبلعاهتمقليم التيـو أصبحت إالركماف حكمهم يف  دف كطّ أبعد 
ضوء  يف أكثر بًتكيز أكمن التفصيل  بشيءعلينا أف نتتبع تاريخ ركما ذاهتا  ك٢تذا كاف لزامان 

 :يلي ٣تموعة من اٟتقائق نلمسها كما
سبلسل اٞتباؿ  تسمح بوحدة سياسية النتشارال التضاريسية  إيطاليا طبيعة تكوين فا

 االتصاؿ٦تا عرقل عملية ( 1)كسطها من ناحية أخرل، كجباؿ االبنُت يف الشمالية من ناحية
شرافها إك  إيطالياكسط  يف، كلكن موقع ركما نفسها ،كاالختبلط بُت سكاف تلك ا١تناطق

، بفضل االٕتاىات كحقق أىدافها التوسعيةكل   يف، مكنها من العمل ْترية التيرب على هنر

                                                           
 ( AppenninoDorso Italia Dividiture(، باهنا العمود الفقرل اليطاليا فعبل كقاؿ : )Liviusٝتاىا ا١تؤرخ الركماٌل ليفيوس )( 1)

Livius ( livy ) The History.  Of. Romen. Book. 37.Titus. 
إقليم حار رطب ٥تصب للغاية كظلت حاؿ االتركسكيُت إىل اآلف  ، أطلق اسم االتركسكيُت على إقليم توسكانيا فسمى تركسكى، كىووفاالتركسكي )*(

آتوا، بل إننا ال نعرؼ اللغة اليت يتكلموف هبا، إال أف أّتديتهم تشبو اّتادية  طلسما من الطبلسم، فهم مل يكونوا يشبهوف جَتاهنم، كال يعلم من أين
ها من استثبات لغتهم، ككاف االتركسكيوف ٭تسنوف استخداـ ارضهم ىف الزراعة على اليت عرفت عن ىذا الشعب قصَتة النتمكن مع اليوناف. كلكن اآلثار

إىل الببلد القاصية للبحث عن عاج ا٢تند كسرب البلطيق كعن القصدير كاألرجواف الفينيقي،  اهنم عرفوا البحارة كالتجارة أيضا، ككانوا يذىبوف كالفينيقيُت
ليفية، كعن بيض النعاـ. ككانت سفنهم تتقدـ ٨تو اٞتنوب، حىت جزيرة صقلية، كقد كاف اليونانيُت يكرىوهنم كاٟتلي ا١تصرية ا١تكتوب عليها حركؼ ىَتكغ

، ص 2012، الدار العا١تية للكتب كالنشر، 1ت. ٤تمد كرد علي، ط تاريخ حضارات العاملشارؿ سنيوبوس، أنظر إيل، كيدعوهنم القراصنة االتركسكيُت.
 .136-135ص 

. 
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إصرارىا كطموحاهتا الكبَتة كتنفيذىا لسياسات ناجحة يف عبلقاهتا مع خصومها، حىت 
 :ىذا ا٠تصوصيف ( 1)أحد الكتاب كيشَت ةاإليطالي بو اٞتزيرةدانت ٢تا كل ش

بسط  يف األ٫تيةبالغ  عامبلن  ةاإليطاليكسط شبو اٞتزيرة  يفكاف موقع ركما   كإذا"
كسط البحر  يفكموقعها ، ةاإليطاليف كثرة عدد سكاف اٞتزيرة سيادهتا عليها فإ

أف ذلك  سيادة ركما على عامل ىذا البحر بسط أ٫تيةيفقل أ، مل يكن ا١تتوسط
ركما ٧تحت يف السيطرة على شبو اٞتزيرة حىت أتاح ٢تا موقعها ككفرة ا١تقاتلُت 

خر يف األكقات د اآلبع الذين كانوا ٖتت إمرهتا أف تعاًف أمر خصومها كاحدان 
 .(2)"مرباطوريتها ا١تًتامية األطراؼف تبٌت إأ، ك ا١تناسبة ٢تا

 

السلوؾ  يف... ىو ذاهتا.الشخصية الركمانية  يف ا١تستمرة يكمنسر عظمة ركما ك٧تاحاهتا  إف   
بلور تلك  الذم، كبصفة خاصة لساسة ركما كقادهتا طواؿ تارٮتها الطويل، فرادلؤل الشخصي

 كإهنا، كانت على حق  اأهنكجودىا كأكد  إلثباتالشخصية كخلد مواقف صراعها الدائم 
 .(3)فًتة زمنية قصَتة يفمن ٣تد  إليو كصلت تستحق ما

 
 د الملكي:ــــــــــا في العهـــــــروم

ؽ.ـ، على شكل دكيلة تقـو على النظاـ القبلي كعادة  1000عاش سكاف إيطاليا قبل عاـ 
ما تتجمع ىذه التنظيمات عند الضركرة يف شكل تنظيمات أكرب أك إٖتادات قبائل مثل 

 .(4)األكمربيُتالسمنيُت أك اللوكانبُت أك 
 

لعبلقات يف اجملتمع الركماٍل كىو دستور غَت مكتوب تسعى بو ل ا١تنظمكاف العرؼ ىو 
التنظيمات إيل حل ا٠تصومات اليت تنشأ بينهم بالطرؽ السلمية، كما نظم حقوؽ ككاجبات 
القوات ا١تتحاربة، ككانت أسس بناء اجملتمع الركماٍل يف العهد ا١تلكي ىي األسرة، حيث ٯتارس  

تزكجات كأبناءه ا١تأسرتة، ٔتا فيها زكجتو كبناتو غَت  كل رب أسرة سلطتة ا١تطلقة على أفراد
                                                           

، عُت للدراسات كالبحوث اإلنسانية 1، طضارة الركماف "منذ نشأة ركما كحىت هناية القرف األكؿ ا١تيبلدم "٤تمود إبراىيم، حالسعدٍل،  (1)
 .55ص،كاالجتماعية

 .55ص ،نفسو (2)
 .59-58ص ص ،نفسو (3)
 .24، ص مرجع سابق، الركماٍل التاريخ، أيوب، إبراىيم رزؽ اهلل (4)
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كالده أك قتلهم أك بيعهم يف سوؽ النخاسة دكف ا٠توؼ من اكأكالدىم، ك٭تق لو ضرب زكجتو ك 
 .(1)القانوف أك احملاسبة من الدكلة كأستمرت ىذه السلطة لعدة قركف دكف اٟتد منها

 

ف تنظيمها إر ترجع إىل جد كاحد، فعلى الرغم من أف العشَتة ا١تؤلفة من ٣تموعة أس
 إال بُت أسر الطبقة العليا ألف ىذه العشائر كانت تنظيمان  ااألسرم يف عشائر مل يكن دارج

جتماعيا، ك٘تتعت ىذه العشائر بقدر كبَت من التأثَت يف حياة اجملتمع الركماٍل السياسية، حيث ا
كاحد طبقة العامة كطبقة  كسياسيتُت يف آفو انقسم اجملتمع الركماٍل إىل طبقتُت اجتماعيتُت 

البطارقة أك األرستقراطية، نتيجتو للتطورات االجتماعية كاالقتصادية اليت مر هبا اجملتمع 
 .(2)الركماٍل

 

التجار كانت الطبقة العامة تتألف من أصحاب األراضي كمتوسطي اٟتاؿ، كمن 
م كانوا مواطنُت أحرار، كمع ىذا نشأت العاملُت يف الزراعة على أهنأصحاب اٟترؼ الصناعية ك 

مر الذم اضطر ىؤالء إىل كضع أنفسهم ٖتت ٛتاية األ ،عبلقة ٛتاية بُت أفراد ىذه الطبقة
أصحاب األرض من الطبقة نفسها لبلطمئناف على حياهتم كمستقبلهم من اعتداء اآلخرين 

راضي من يتبعوف، ااهتم كعبلقاهتم ككالئهم، بفبلحة مقابل ذلك بقائهم على عاد ،عليهم
دت إيل بقاء الوظائف اتمرت ىذه العبلقات عدة قركف ٦تا كتقدَل ا١تساعدات القتالية ٢تم، أس

 ا٤تتكرة يف عائبلت األغنياء كىذا ال ينص عليو القانوف، كلكن الواقع كرسو شريعة خفية، علم
يوفو لدين أستحق عليهم ال الذين مل إ ،بأنو مل يكن يوجد عبيد يف ذلك اجملتمع يف بداية األمر

 .(3) اف ٘تكنوا من سداده يصبحوف أحرار إك  ان فأصبحوا عبيد
 

تألفت طبقة البطارقة أك األرستقراطية، من كبار مبلؾ األراضي، فحكمت ركما يف البداية 
ألهنا كانت ٘تتلك السلطة التشريعية كالتنفيذية كالدينية كالقضائية، إال أف نزاع الطبقات، ساعد 

 .(4) رهتا بعض ا١تقاعد كا١تناصب يف ٣تلس الشيوخعلى خسا
 

                                                           
 .25 - 24، ص صسابقمرجع  ،الركماٍل التاريخ، رزؽ اهلل   ابراىيمايوب، (1)
 .25ص ، نفسو(2)
 .25، ص سابقالرجع ا١ت ،براىيم رزؽ اهلل ايوب،   (3)
 .27، ص  نفسو(4)
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 ،تتمتع بإمتيازات كبَتة يف الدكلة الركمانية بفضل ثركة أفرادىا الطبقة األرستقراطية كانت
ألهنا أكفر عدة كأكثر تدريبا على القتاؿ، كْتشد عشائرىا ألعداد كبَتة من ا١تقاتلُت، كما 

، اف الدنياكية كالدينية معك تسمح ٢تم عراقة نسبهم كثقافتهم أف يكونوا مستشارم ا١تلك يف الشؤ 
رقة فأقتصرت عضوية ا٢تيئات العليا األستشارية كالسياسية كالدينية على أفراد من طبقة البطا

غَت عشائر  من عناصربحىت هناية العهد ا١تلكي، كٔتركر الزمن صارت ىذه الطبقة ترفض التزاكج 
كعراقة  أنان البطارقة إلحتفاظها بإمتيازهتا، بعد كثَت من األنظمامات من قبل العشائر األقل ش

الطبقة  غلقت ىذهاقتصادية ك ية اإلحبفضل مؤىبلهتم ا١تماثلة ١تؤىبلت عشائر البطارقة من النا
 .(1)األنفتاح على األعضاء اٞتدد، كأقتصرت على نفسها كجعلت ثركهتا داخلها

 

أحيطت ببعضهم أساطَت جعلت األمور ٗتتلط وؾ عددا من ا١تلا١تلكية ، ()عرفت ركما
معرفة تفاصيل حياة  يفٯتكن االعتماد عليو ٪تلك سجبل كافيا  الك ، يف كجودىم كلدرجة الش

 أف الكثَت من النظم االجتماعية كالسياسية كغَتىا اليت كانت ،ىؤالء ا١تلوؾ ككيف حكموا
بنشأهتا األكىل  ركما تدينك أصو٢تا إىل العصر ا١تلكي،  يفالعصر اٞتمهورم إ٪تا ترجع يف   سائدة

 ىم:يُت،كٯتكن أف ٪تيز بُت ملوؾ ركما األكائل أربعة سكإىل ا١تلوؾ االترك 
 .ركملوس. 1
 .نوما. 2
 .تولوسهوستيليوس. 3
 .انكيوٝتاركيوس. 4

 

و اىتماـ كجّ  الذم٫تهم ا١تلك نوما أ، ك ؽ.ـ 617عاـ  إىل 753عاـ  ما بُت كمواح
 عامان  أربعُتمدة  كاألمنفاستتب السبلـ  ،كف الدينؤ ش إىلالركماف ا١تولعُت باٟترب كالقتاؿ 

                                                           
 .28، 27، ص ص سابقمرجع  ،الركماٍل التاريخايوب، براىيم رزؽ اهلل  (1)
()  الذين يُتؽ.ـ لتكوف ىف الغالب قلعة ٤تصنة للدفاع عن البلتُت ضد عدكاف االتركسك 753عند اٟتديث عن نشأة مدينة ركما الىت أنشأت ىف عاـ ،

نشأة مدينة ركما إىل عدد كبَت من الركايات، لعل أكثرىا ركاجا بُت الركماف، تلك الركاية اليت تنسب أماـ مشاؿ هنر التيرب، فإننا ٧تد أنفسنا يف وف شيعي
(، قد ٛتلت هبما أمهما سفاحا من اإللو Remusـ رٯتوس )وأ(، كتستطرد الركاية إىل القوؿ بأف ركمولوس كشقيقة التRomulusشخصية ركمولوس )

ما هب قتأليرب، مث ٛتلتهما ا١تياه ك هبما ىف هنر الت ـ، أرادت التخلص منهما، فألقتوأمارس، كىو اإللو احملبب عند الركماف، كأف ىذه األـ بعد أف كضعت الت
إرضاعهما، إىل أف جاء أحد الرعاة، فحملهما إىل بيتو كقاـ بًتبيتهما، كعندما شبا على  يف ضفيت النهر، حيث عثرت عليهما ذئبو، فأخذت على إحدل

 عمرة أخرل على تل آخر ىو تل االفنتُت.الطوؽ كبلغا مبلغ الرجولة. أقاـ ركمولوس مستعمرة على تل البلتُت، بينما حاكؿ شقيقة إقامة مست
Daning Tom, Roman Mythology Romulus And Remus, U.S.A, 2007,P.3. كانظر كذلك  

 .214ـ، ص2002، عُت للدراسات كالبحوث اإلنسانية كاالجتماعية، 1، طالشرؽ األدٌل يف العصر ا٢تللينسيت كالركماٍلأبو اليسر عبد العظيم فرح،   -
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، كما كانت سوبَتبوس خرىم ىو ا١تلك تاركينيوس، كأالثبلثة األكاخر منهم اتركسكيوف كافك 
، أك اإلصبلحات العسكرية ا١تدينة، مثل بناء أسوار ركما يف إ٧تازاتللملوؾ االتركسكيُت  

 تتمثل يف إعادة ترتيب طبقات اجملتمع على أساس الثركة. اليت ،كاالجتماعية
 

 :أثتُتا١تلوؾ األربعة ىناؾ  ىل جانب ىؤالءإك 
كضع  بأفمن دستور ركما،  أصلحأنو ىذا ا١تلك  إىل، حيث ينسب سرفيوستوليوس -1

 ،كحفظ التوازف بُت الطبقات ساعدت فيما بعد على قياـ النظاـ اٞتمهورم اليت األسس
 ك٭تافظ على التوازف خرلأ على ةطبقألف ٯتنع طغياف  األ٫تيةبالغ  ان مر أككاف ذلك التوازف 

 .بو
ا١تلك آخر ا١تلوؾ ىذا ستياء الطبقة األرستقراطية من عهد ابعد  :لوقيوس تاركوبنيوس -2

بسبب  ا١تتكرب ا١تتعايل أك على ىذا ا١تلك  لقبطلق أتركسكي، الذم  ينتمي إيل العصر اال
ظهر الركماف قضوا على النظاـ  شتدّ اتصرفاتو ا١تتجربة كا١تتكربة كا١تستبدة على الشعب، ك١تا 

ؽ.ـ،  509القرنُت كالنصف تقريبا، بإطاحتهم ٢تذا ا١تلك عاـ  استمرالذم  ا١تلكي
النظاـ اٞتمهورم بعد ما حكم ركما ستة ملوؾ تتسم كل أعما٢تم بطابع  يءنشكأي 

 .(1)قتصادية كاألجتماعية من الناحيتُت الدينية كالقبليةالتنظيمات اال
سكرية كالسياسية، عد ا١تلك أعلى سلطة يف الدكلة حيث كانت بيده ٚتيع السلطات العيي 

أف الصفة اليت كانت غالبة ىي الدينية فهو الذم يقدـ لؤل٢تو الذبائح، كيضع التقوَل  إال
حبار" فيو ٖتدد األعياد كبدء عد السنُت بدأ من عهد السنوم ٔتساعدة كبار رجاؿ الدين "اال

س ٦تا ٯتيزه عن بقية ك باٟتراس حاملُت الفؤ  ان اطعلى رأسو ٤تي  ذىبيان  ان ا١تلك ككاف ا١تلك يرتدم تاج
 .(2)األباء

العصر  يفركما  يفا١تبلمح االقتصادية كاالجتماعية  أىمنظرة على  ينلق أف أردنا ما إذا
كما عرفت ركما   ،(3)الركماٍل قاـ على الرعي كالزراعةفانو ٯتكننا القوؿ أف االقتصاد  ،ا١تلكي

يأيت يف ، ريتألف من الرجاؿ األحرااجملتمع ، ككاف التجارم مع ببلد اإلغريق كقرطاجةالتبادؿ 

                                                           
 . 26، ص سابقرجع م ،الركماٍل التاريخايوب، براىيم رزؽ اهلل (1)
 . 25، ص نفسو (2)
 .27، ص مرجع سابق ،دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمعاصم حسُت،  (3)
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مساحات  ، الذين ٯتتلكوفا١تزارعوف األحرار، كىف الريف كاف يسكن مقدمتهم طبقة االرستقراط
 .(1)صغَتة من األرض الزراعية

 

لبية من الشعب يطلق ، أصبح ىناؾ غاالتجارةفوذ العاملُت بالزراعة ك نتيجة لزيادة نك 
يف النظاـ السياسي  أساسيا دكران كاف للنظاـ القبلي ،  من النببلء أقليةمقابل  يف، عليهم العامة

 ،النظاـ القبلي كثَتان الذم يشبو   قدـ النظم السياسية يف العامل كمنو انبثق النظاـ ا١تلكيأفهو 
، ككاف ا١تواطنوف ، كتنقسم العشائر إىل عائبلتككاف اجملتمع الركماٍل يتألف من العشائر

دكرىا إىل ، اليت انقسمت بالقبيلة يالسياسية من خبلؿ كحدات سياسية ىٯتارسوف كاجباهتم 
كىو ٣تلس ، ()٣تلس الشيوخ مأيد يففكانت  األكربأما السلطة ، حياءصغر ىي األأكحدات 

ينعقد ٣تلس الشيوخ كعند كفاة ا١تلك  ،حاكمة كيعد ىيئة استشارية ،يضم قادة العشائر
أف ا١تلكية يف ركما مل تكن كراثية بل عن طريق كاٞتدير بالذكر ، ختيار ملك جديدال
 جهاز كيرأس، يتوىل قيادة اٞتيش الذمفهو  ككاف ا١تلك يتمتع بسلطات مطلقة،نتخاب، اال

يف كل ما يتعلق باٟترب  قراركاف ا١تلك يتوىل الكف ا٠تارجية  ؤ ، كىف الشالدكلة يف القضاء
 .كالسبلـ

 

 قبيلة، فكاف يتحتم على كل القبليعلى التقسيم  الركماٍل اٞتيش يقـو ا١تلكيالعصر  يف 
 كافك ، قتالو ةعد بإحضارل أف يتكف اٞتندم، ككاف على د اٞتيش بعدد ٤تدد من احملاربُتأف ٘ت

اٟتكم عند الركماف جاء بشكل نظاـ  يفأف التطور  ل، كير الثورةستبعاد اب (2)يرل احد ا١تؤرخُت
)اجملتمع أك الركماف  عليو قأطلاستبدلوا نظامهم القدَل بنظاـ جديد للحكم  كإهنم، يسلم

 .النظاـ اٞتمهورم أم(  (Res Publicaالدكلة( 
 

                                                           
 .27-25ص ص  سابق،الرجع ا١ت ،الركماٍل التاريخايوب، براىيم رزؽ اهلل  (1)
( ) ( ٣تلس الشيوخSenatus لعب ىذا ،) اجمللس دكران على جانب كبَت من األ٫تية، يف تاريخ ركما كالعصر اٞتمهورم بصفة خاصة، كىو ٣تلس ا١تسنُت

 .ما يوصى بو كلكنو يف الواقع ٯتثل رؤساء العشائر، كبذلك كاف ٣تلسا ارستقراطيا، ككاف ا١تلك يستشَته كثَتا كإف كاف غَت ملـز بإتباع
George Mousourakis, A legal History Of  Rome, 1 sted, U.S.A, 2007, PP. 105-106; كأنظػر كػذلك 
Byrd C.Robert, The Senate Of The Roman Republic, U.S.A, 1995, P. 43;  Dmitriev  ،كأنظػر كػذلك 
Sviatoslav,; Bunson Mattew,Encyclopedia Of The Roman Empire, U.S.A, 2002, P.496. 

 .75، ص رجع سابق، مالركماف "منذ نشأة ركما كحىت هناية القرف األكؿ ا١تيبلدم"حضارة السعدٍل،  (2)
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كلكن الًتٚتة الشائعة ٢تذه ، (العاـ أفالش) تًتجم حرفيان   (Res Publica) كلمة
ف أمل يعد من ش فصاعدان  اآلفاٟتكم من  أف كىذا يعٍت ،اٞتمهورية ىياللغة العربية  يفالكلمة 

 أمف كافة ا١تواطنُت، أكمن ش عامان  أصبح، بل ا١تلكيظل النظاـ  يففرد بعينو، كما كاف اٟتاؿ 
 بعد التجربة األثينية جل توسيع دائرة سلطة اٗتاذ القرارأكؿ ٤تاكلة جادة من أ، كىي اٞتمهور

ف نظاـ اٟتكم كاف لو طابع إمن حيث الواقع، ف أماىذا من الناحية النظرية،  اليت ترجع إيل أثينا
، كتداكلت اٟتكم عدد ٤تدكد من (1)النببلء أيدل يف، حيث تركزت السلطة أرستقراطي

 ،ن اٟتكاـ، ٛتل كل منهما لقب قنصلاثنُت م إىلانتقلت سلطات ا١تلك ك  العائبلت النبيلة 
بسلطات متساكية، كمن حق كل الزميلُت يتمتع زميل، كقد كاف كل من ىذين  كىى كلمة تعٍت

ف يشغبلف كظيفتهما ١تدة عاـ من قرارات، ككاف القنصبل األخريصدر  منهما االعًتاض على ما
اٗتاذ سرعة  إىلكقت الشدة ٭تتاجوف  يف أهنم أدركوا، كلكن الركماف كاحد، غَت قابلة للتجديد

 ي، كىكظيفة دكتاتور ىيكظيفة استثنائية  أكجدكا، لذلك اٗتاذه يف، كاٟتسم األمور يف قرارال
كانت ٤تدكدة ٔتدة ٟتاملها حق التمتع بسلطات مطلقة كلكن ىذه السلطات   كظيفة تتيح

بعد القنصل ٣تموعة من ا١توظفُت يتولوف  كيأيت، ٘تدد ١ترة كاحدةفقط  أشهرقصَتة، كىى ستة 
 جانب الوظائف السابقة، إىل، كما سنرل بالتفصيل يف الفصوؿ القادمة  كف الدكلةؤ تصريف ش

ظل النظاـ اٞتمهورم بعض اجملالس كا٢تيئات، كاف أبرزىا ٣تلس الشيوخ  يفعرفت ركما 
الشعبية اليت كانت تنتخب ىل جانب ٣تلس الشيوخ، كجدت اٞتمعيات إ)السناتو(، ك 

 .(2)القناصل
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .28، ص مرجع سابق ،دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمعاصم حسُت،  (1)
 .218 -217ص ص  ،مرجع سابق ،الشرؽ األدٌل يف العصر ا٢تللينسىت كالركماٍلأبو اليسر فرح،  (2)
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 الفصل األول

 في العصر الجمهوري مؤسسات الدولة
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 السيطرة من التحرر يف ٘تثلت ،جساما أحداثاؽ.ـ  السادس القرف هناية شهدت
 استوىل أف ذلك نتيجة من ككاف ،اٞتمهورم النظاـ عبلفاك  ا١تلكي النظاـ كإلغاء اإلتركسكية

 مقاليد على( كمواليهم أتباعهم من كا١تدعوموف عشائر يف ا١تنظموف) األرستقراطيوف األشراؼ
 كالدينية السياسية االمتيازات بكل السنُت، عشرات مدل على كاستأثركا ركما، يف السلطة

كالٯتكن أف تبقى طبقة اإلشراؼ ٤تتكرة ألغلب نشاطات ، ا١تلوؾ ٯتارسها كاف اليت كالقانونية
اٟتياة يف  ركما، فكاف من الطبيعي أف يربز اىل جانبها العنصر الشعيب، كاف اجملتمع الركماٍل 

أساسيين ىما: األشراف من الركماف، كىذا الشعب ينقسم بدكره إىل عنصرين  االكؿ مكونان 
 .(1)والعامة

 عصياهنم إىل أدل ٦تا اٟتقوؽ، ٥تتلف من ٤تركمُت كانوا طبقة العامةال فإف با١تقابل،
 ٘تيزت كىكذا ،التنازالت بعض تقدَل إىل األشراؼ دفع ٦تا ركما، عن باالنفصاؿ كهتديدىم

 يف با١تساكاة طالبوا الذين كالعامة األشراؼ بُت الطبقي الصراع باندالع اٞتمهورية بدايات
 أمبلؾ من عادؿ نصيب على كاٟتصوؿ الدين عبودية من كا٠تبلص كالدينية السياسية اٟتقوؽ
 .الركمانية الدكلة

 الشعوب مع الركماف خاضها اليت ا١تتواصلة اٟتركب بسبب العسكرم دكرىم أ٫تية كلتنامي
 بطبقة القانونية ا١تساكاة على اٟتصوؿ يف طويل صراع بعد العامة ٧تح فقد اجملاكرة، كالقبائل

 إنشاء على نص الذم ا١تقدس اٞتبل اتفاؽ الصراع ىذا تاريخ يف ا١تعامل أىم كمن ،األشراؼ
 .عنهم الظلم كيردكف العواـ حقوؽ عن يدافعوف الذين الشعبيُت، الًتابنة كمؤسسة للعواـ ٚتعية

 بقوانُت يعرؼ أصبح فيما الركمانية، القوانُت تدكين على ـ.ؽ 451 عاـ االتفاؽ مت كما
 الزاكج حق على العامة حصل كما ،الركمانية للحقوؽ مدكنة أقدـ كىي عشر، االثٍت األلواح

 من القنصلُت أحد يكوف كأف القنصلية تقلد حق ـ،.ؽ 367 عاـ يف كنالوا األشراؼ، من
 .(2)العواـ

 
 

                                                           
 .57، ص سابقمرجع الركماٍل،  التاريخ اهلل ، براىيم رزؽ ،أيوب ا (1)
 . 25، 24ص ص  نفسو، (2)
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 ا:ـــــــفي روم والعسكرية م السياسيةـــــــور النظـــــتط -اوال
ينقسم اجملتمع إىل طبقة النببلء كاألشراؼ )أقلية( كطبقة عامة الشعب كىم األغلبية، ككاف النببلء 
كاألشراؼ يتمتعوف ّتميع حقوقهم السياسية كا١تدنية كاالجتماعية كانفرادىم با١تاؿ كاألراضي، يف 

يف العصر ككاف اٟتكم عند الركماف  (1)الشعب ٤تركمة من ىذه اٟتقوؽ، حُت كانت طبقة عامة
      السلطة التشريعية -ب .السلطة التنفيذية -يتكوف من: أ اٞتمهورم

 )من السلطة التنفيذية(:: القنصلية -
عند طرد ا١تلك )تاركوينيوس( كإلغاء اٟتكم ا١تلكي مت استبداؿ ا١تلك بشخصُت يتم 

٣تلس الشيوخ، أطلق عليهما أسم )برايتور( ٔتعٌت الرئيسُت، ٯتارس كل منهما إنتخاهبما من قبل 
فيها الثاٍل أعماؿ األكؿ حيث يستطيع إلغاء كإيقاؼ  السلطة ١تدة سنة بأكملها، مراقبان 

ؽ.ـ مت تغيَت التسمية  367نظريات زميلو كالتصرفات اليت ال تعجبو ْتق اإلعًتاض، كيف عاـ 
على احيث كانت كظيفة القنصل من أىم ك  لقنصلُت أم الزميلُت،من الرئيسُت إيل إسم ا

الوظائف يف اٞتمهورية الركمانية، أصبح القناصل ىم ا١تتكفلوف بالنظاـ كتعميم األمن يف الدكلة 
بعد إنتقاؿ صبلحيات ا١تلك، سا٤تُت للمواطنيُت بًتشيح كاختيار األحكاـ الصعبة الصادرة 

 .(2)حياء( ينوب عنهم حكاما ليفصلوا بينهم يف ا١تنازعاتعليهم أماـ الكور أك)ٚتعية األ

 

غالبا ما يكوف ىؤالء اٟتكاـ من مقاطعات يطلق عليهم )بركقنصل( معينُت ىيئتُت 
إحد٫تا يف قضايا القتل دكف مربر كاألخرل يف قضايا ا٠تيانة، داعيُت ٣تلس الشيوخ لئلجتماع 

لئلجتماع، منظمُت للجيوش أثناء اٟتركب  ٖتت رئاستهم، كيدعوف أيضا )الكوميسيا( ا١تئوية
إيل ميادين اٟتركب، فكانا يتناكباف يوما  ٖتت قيادهتم، كإذ حدث صدفة كخرج القنصلُت معان 

 (3)بيـو يف توليهما القيادة كذلك يف اٟتالة القسوة.
 

 )من السلطة التنفيذية(: الديكتاتوريـــــــة:
صاحبو يف اٟتاالت الطارئة ليحل ٤تل رئيس الدكلة )القنصل( منصب الدكتاتور: منصبا ثانويا ٮتتار 

 كمدتو يف ا١تنصب ستة أشهر فقط ال ٕتدد.

                                                           
 . 25، ص سابقمرجع الركماٍل،  التاريخ ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،(1)
 .36ص ، 1985، دار النهضة العربية، شريعة الركماففتحي ا١ترصفاكم، أنظر كذلك ك .  153 – 151، ص ص نفسو (2)
 . 111 – 103، ص ص ، د.ت.، دار التعاكف للطباعةتاريخ الركماف يف عصر اٞتمهورية٤تمد فهمي عبد الباقي، (3)
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يف بداية العهد اٞتمهورم مت كضع بعض القواعد من قبل الركماف، ١تنصب القنصلية حىت 
ال تكوف السلطة مرتكزة على شخص كاحد، فوصف القناصلة الركماف بصفات ميزت منصبهم 

 :(1)مبادئ كىيبثبلث 
 .مبدأ الزمالة يف ٦تارسة السلطة على قدـ ا١تساكاة 
 .مبدأ قصر مدة تويل ا١تنصب على عاـ كاحد 
 .مبدأ حق االعًتاض 

بعد مركر فًتة من الزمن كبسبب كثرة اٟتركب اليت قامت ركما ٓتوضها، ما أجرب الركماف 
على ىذه الفكرة  ءن يف جعل السلطة بأكملها ٖتت تصرؼ شخص كاحد لفًتة ٤تدكدة، بنا

تشاكر القنصبلف مع ٣تلس الشيوخ، كمت االتفاؽ على التنازؿ عن سلطتهم لشخص كاحد 
تكوف لو السلطة الكاملة ١تدة ستة أشهر يف أكقات الطوارئ، عرؼ ىذا اٟتاكم يف بداية األمر 

لقناصل )ْتاكم الشعب( كتغَت ىذا اللقب )بالدكتاتور( كيتم اختيار الدكتاتور من بُت أقدـ ا
عادة، كٮتتار شخصا مساعدا لو يسمى )قائد الفرساف(، معلقُت العمل ّتميع الوظائف 

ؽ.ـ استغٌت ٣تلس الشيوخ عن  216األخرل بإستثناء كظيفة ٤تامي العامة، كيف عاـ 
 .(2)الدكتاتور، موسعا صبلحيات القناصل

 
 (:السلطات التشريعية) و:ـــــــس السناتـــــمجل

٣تلس الشيوخ، كعلى كاف اصبل ىي ا٢تيئة ذات النفوذ األكسع كالوزف األكرب يف الدكلة  
مقتصرة على ٦تثلي ىذه  وهنج ما حدث يف ببلد اإلغريق ٖتوؿ ٣تلس البطارقة كباتت عضويت

الطبقة، كانو يدعوف أعضائو )األباء( كسبب ىذه التسمية ىو تأسيسهم ٢تذا اجمللس، كىو 
كٕتارهبم أصبح على مر الزماف من  وشارية، إال أنو أماـ مكانة أعضائستاعبارة عن ىيئة 

الصعب إ٫تاؿ الرأم الذم كاف ٬تمعوف عليو، فكانت السلطة تنتقل إيل السناتو يف حالة كفاة 
 .(3)أف يقـو اجمللس بإختيار ا١تلك اٞتديد إىلبصورة مؤقتة  ا١تلك، فيعُت أحد أعضائو حاكمان 

 

                                                           
 .119، ص مرجع سابق٤تمد فهمي عبد الباقي،  (1)
 .119، ص نفسو (2)
 .97-96، ص ص 1973، منشورات اٞتامعة الليبية، كلية اآلداب، 1ج، ؽ.ـ( 44-133تاريخ الركماف )ابراىيم نصحى،  (3)
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أنو يف بداية العهد اٞتمهورم مل يتحكم البطارقة يف عضوية اٞتماعات  لذكركاٞتدير با
الدينية كتويل مناصب الكهنوتية فقط بل تويل مناصب القنصلية كقيادة الفرساف، ذلك األمر  

٣تلس  من تألفت تكاف طبيعيا لتزعم البطارقة الثورة اليت أطاحت با١تلكية، كألف صفوفهم كان
حيث كاف السناتو يتألف من ثبلٙتائة عضو كمل  ،زيادة كبَتة وتزدادت سلطاالسناتو الذم 

ختيار ايكونوا هبذه الكثرة يف بدايات العهد اٞتمهورم، كمن ا١تتعارؼ عليو يف العهد ا١تلكي ىو 
رتكاب ايف حاؿ  إالأعضاء السناتو من بُت عشائر البطارقة ككانت عضويتهم مدل اٟتياة 

كتسب حق ا حىت  عاـ أك ا٠تاص، كمل ٯتكث السناتو طويبلن يف سلوكو ال ان معيب العضو عمبلن 
إلكتساهبا قوة  ان أساسي ان حكاـ قرارات اٞتمعية الشعبية، كأصبح تصديق السناتو ٢تذا القرار شرطا

ستشارية كأصبح اجمللس ىيئة االقانوف، كهبذا ٖتوؿ السناتو بالتدريج إيل ىيئة رقابية عليا كىيئة 
بالعضوية مدل اٟتياة كبطبيعة تكوينو، كتولت العناية كاألىتماـ قوية ٤تافظة بسبب ٘تتعها 

، ٦تا أدل إيل صراعات طويلة مع (1)باحملافظة على تقاليد كمصاٌف طبقة البطارقة األرستقراطية
 طبقة العامة كطبقة النببلء كىذه الطبقة كٯتكن تلخيص أىم ما قاـ بو اجمللس يف النقاط األتية:

  كما زاد عدد الزعماء األكفاء  من الذين ثركاهتم تعادؿ ثركات البطارقةزاد بُت العامة عدد
 الذين تولوا زعامة العامة يف تنظيم صراعهم مع البطارقة.

مل يعد من ا١تمكن االستمرار يف حرماف العامة من ا١تساكاة السياسية مع البطارقة دكف تعرض 
 (2).مصاٌف الدكلة العليا للمخاطر

 صقلية جزيريت على سيطرهتا بعد ا١تتوسط البحر غرب على السيطرة استطاعت 
 اليت( الثبلثة البونية اٟتركب)اٟتركب يف قرطاجة مع الصراع ذلك أعقب مث ككورسيكا

 .ـ.ؽ 146 عاـ قرطاجة بتدمَت كانتهت ـ،.ؽ 264 عاـ بدأت
  ٧تحت ركما يف التوسع كالغزك ٔتجرد سقوط ا١تلكية فسرعاف ما سيطرت على سهل

 اٞتزيرة اإليطالية.شبو سيطرت على كسط كجنوب ك  ،التيـو
  ٘تكنت من تكوين اٟتلف الثبلثي )ركما كالعصبة البلتينية، ك قبائل ا٢ترنيكي( عاـ

 ؽ.ـ.486
  عليها ؽ.ـ كبسطت سيطرهتا 460أضعفت القبائل السابنية يف عاـ. 

                                                           
 .156 – 155ص ص مرجع سابق،  ،تاريخ الركمافابراىيم نصحى،  (1)
 .128-113ص ص  ،مرجع سابق، ، كأنظر كذلك : سيد الناصرم 28ص ،مرجع سابق، التاريخ الركماٍلأسد رستم،  (2)
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 تركسكية كحاربتها ١تدة طويلة بُت بسطت سيطرهتا على مدينة فيِت اال
 ؽ.ـ.396ك405

  لعب السناتو دكران بارزان يف اٟتركب كتوجيو دفة السياسة ا٠تارجية كنتيجة لتلك
التوسعات كالبعثات الدبلوماسية كمطالب القادة العسكرية بإقامة أقواس للنصر كنظاـ 

سيطرة ٣تلس السناتو على دفة األمور يف تلك الفًتة ، حكم الواليات الركمانية
 .(1)كأعقاهبا

  رات داخلية بظهور نقباء العامة، كعصر الثورة على يد األخوين شهدت ركما تطو
ال ٦تا أضعف السناتو قليبلن كإف ظلت مقاليد األمور يف قبضتو و جراكوس حىت عصر س

 ال.و كخاصة يف ظل تشريعات س
ت شاسعة من األراضي اٞتديدة، ا، حيث ضمت مساحكاضحان  ان قتصاد تطور تطور اإل

للتجارة العا١تية يف ذلك  ان بذلك أصبحت ركما قلب ان كبَت   ان نشاطنشطت بو التجارة ا٠تارجية 
 .(2)شراؼ السناتوإالوقت رافق ىذا الظهور النقود ا١تسكوكة ٖتت 

قتصادية ٤تتكرة من قبل ستبانة الثركة العقارية، بذلك مل تعد القوة اإلاصاحب ىذا التطور 
ة ا١تنقولة مبلؾ األراضي الزراعية الثرك  اشًتكاحيث شارؾ العامة الذين  ،طبقة االشراؼ فقط

على  لتوزعالقدامى، كخصص جانب من ىذه األراضي الزراعية ا١توجودة يف الببلد ا١تفتوحة 
، حيث حدثت مشاكل بسبب تقسيم ىذه األراضي، كأستطاعت طبقة الفرساف (3)ا١تواطنيُت

نبلحظ غزك الثقافة ، كمن الناحية الثقافية (4)كبَتا يف عصر األخوين جراكوس لعب دكراتف أ
ُت لتعليمهم، كاستقبلت ىم إىل مثقفُت من اليونانيءة عقوؿ الركماف، حيث يعهدكف أبنااليوناني

دف اليونانية ىم إيل ا١تءرساؿ أبنااعلى باء عتاد االامن كبار فبلسفة اإلغريق، ك  ركما عددا
شراؼ، العامة كاالدة بُت فشهدت صراعات شدي، ما اٟتياة االجتماعيةا١تواصلة تعليمهم، 

 حيث طالبت الطبقة العامة با١تساكة بينهم كبُت األشراؼ يف االمتيازات كاٟتقوؽ، كقد مت ٢تم
 .اذلك تدر٬تي

                                                           
الركمػػاف مػػن ظهػػور القريػػة ، كأنظػػر كػػذلك : سػيد الناصػػرم،  28ـ. ص1959، ت، امػػُت سػبلمة، دار الفكػػر العػػريب ٔتصػػر التػػاريخ الركمػػاٍلأسػد رسػػتم،  (1)

 .128-113ص ص  1976-1975، دار النهضة العربية، حىت سقوط اٞتمهورية
 .195-183، ص سابقرجع مديل، ؛ د213-204، ص ، اجمللد ا٠تامس2001، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، قصة اٟتضارةكؿ ديورانت،  (2)
 216 -214، ص صمرجع سابقإبراىيم نصحي، تاريخ الركماف، (3)
 .195-183، ص سابقمرجع ؛ دديل، 213-204، ص سابقمرجع كؿ ديورانت،  (4)
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 (:تشريعية)من السلطة ال: الجمعيات الشعبية
يعرؼ الركماف ىذه اٞتمعية منذ العهد ا١تلكي، كيف بداية العصر اٞتمهورم كانت ىذه 

القنصلُت سنويا ك٘تنحها سلطتهما التنفيذية العليا، كانت تتمتع بنفس اٞتمعية ىى اليت تنتخب 
خ كالسناتو ككاف أعضاء اٞتمعية الشعبية يتم انتخاهبم من عامة الشعب كتستمر سلطة ٣تلس الشيو

مدل اٟتياة، كىي اليت تنتخب القنصلُت سنوينا، كتوافق على ا١تقًتحات اليت يعرضها عليها القناصل، 
أم أف  ،دكف أف ٭تق ٢تا مناقشة ا١تعركض عليها أك تعديلو أك اقًتاح بديل عنو (1) افقة.أك ترفض ا١تو 

 حقها كاف مقصورا على إبداء الرأم فيما يعرض عليها.
ككانت عملية التصويت يف ىذه اٞتمعية ٕترم علنا، إما شفاىة )علنان( أك برفع اليد كمل يكن لكل 

معربا عن رأم اٟتي بالرفض أك با١توافقة ككاف التصويت ٮتضع حي إال صوت كاحد ٯتثل رأل غالبيتو 
 .(2)لتزاـ أتباعهم بتأييد رغباهتمأرستقراطيُت بسبب نفوذىم الشخصي ك يف اٟتي لتأثَت األ

 
 اء:ـــــــجمعية األحي. أ 

منذ عصورىا الباكرة أعتمدت ٚتعية األحياء على الًتابط القبلي لقبائل ركما الثبلثة كىي 
 كاضحان  ان رتباط ا١تكاٍل حيث لعبت ىذه اٞتمعية دكر "رامنيس، تيتيس، لوكريس"، كليس على اإل

يف عمليات تداكؿ ا١تشاريع القانونية كاٟتق يف القياـ بإجراءات دينية، ككانت ىي اليت تقـو 
، ألف التصديق على ا١تلك ختيار ا١تلك اٞتديد كلكن اختيارىم يكوف ٤تدكدان ابالتصديق على 

بإصدار أمر  إالكالذم ٮتتاره ا١تلك ا١تؤقت يتم ا١توافقة عليو من قبل ٣تلس السناتو، كال ٬تتمع 
عبلف اٟترب أك أعداـ مواطنُت أك يف األزمات السياسية، إمن ا١تلك يف حاالت التصديق على 

نتهى أمرىا اعصر اٞتمهورم ك ككاف أسلوب اإلختيار بالتهليل كالًتحيب، كقد تقلص دكرىا يف ال
جتماع اٟتراس الثبلثُت ا١تكلفُت بإستدعاء الوحدات العسكرية ا١تختلفة اإيل أف باتت تنعقد ب

 (3)إلجتماع القبائل الثبلثة.
 

 

                                                           
 .41، ص مرجع سابق، شريعة الركماففتحي ا١ترصفاكم،  (1)
ص ص  مرجع سابق،ابراىيم نصحي،  كانظر ايضا .61 - 56، ص ص مرجع سابق، تاريخ الركماف يف عصر اٞتمهورية٤تمد فهمي عبد الباقي،  (2)

158 – 159. 
 .41، ص مرجع سابق، شريعة الركماففتحي ا١ترصفاكم،  (3)
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 ة:ــــــالجمعية المئوي.ب 
قبيلة يف  17قبيلة أربعة منها يف مدينة ركما ك 21ؽ.ـ إزداد عدد القبائل إيل  470يف عاـ 

الريف، كا١تهم ىنا على أم مواطن ركماٍل ينسب إيل إحدل ىذه القبائل إضافة أٝتها إيل أٝتو  
كعنصر أساسي، كمت تقسيم الشعب إيل طبقات منذ العهد ا١تلكي على أساس التجنيد كدفع 

، فوزعت ىذه الطبقات إيل مئويات، كيف أكاخر النصف الثاٍل من القرف (1)الضرائب ا١تباشرة
 مت التقسيم الطبقي بالنسبة إىل الثركة على الشكل االيت: ا٠تامس ؽ.ـ

 ثبلث فئات ككل فئة قسمت إيل مئينات نصفها من الشيوخ كالنصف االخر من الشباب .
  :مئينان  80الفئة األكىل تضم() - 40 مئينان من الشباف. 40من الشيوخ ك 
  :مئينات من الشباف. 10مئينات من الشيوخ ك 10 -مئينان  20الفئة الثانية تضم 
  :مئينات من الشباف. 10مئينات من الشيوخ ك 10 -مئينان  20الفئة الثالثة تضم 

 

مئيا نصف للجيش العامل كالنصف األخر للجيش ا١ترابط، كيتم  120أم كاف يوجد 
 مئينا. 126مئينات أخرل من الفرساف فيكوف اجملموع الكلي للجيش  6إضافة 
بعد نكبة إليا ا١توقعة اليت  ٖتديدان ؽ.ـ اٍل يف أكائل القرف الرابع د قوة اٞتيش الركمازدياعند 

أنتصر فيها الغاؿ على الركماف، ترتب على ذلك إضافة فئتُت جديدتُت الرابعة كا٠تامسة كأصبح 
 الًتتيب بالشكل األيت:

  :مئينان من الشباف. 40من الشيوخ ك  40 -مئينان  80الفئة األكىل تضم 
 :مئينات من الشباف. 10مئينات من الشيوخ ك 10 -مئينان  20 الفئة الثانية تضم 
  :مئينات من الشباف. 10مئينات من الشيوخ ك 10 -مئينان  20الفئة الثالثة تضم 
  : مئينات من الشباف. 10مئينات من الشيوخ ك 10 -مئينان  20الفئة الرابعة تضم 
  : ئينان من الشباف كأربع م 15مئينان من الشيوخ ك 15 –مئينان  30الفئة ا٠تامسة تضم

ستدعائهم عند امئينة من أفقر ا١تواطنُت الذين يتم  1مئينات من ا١توسيقيُت كالعماؿ ك
مئينان من الفرساف من خارج ا٠تمس األكىل، بذلك يكوف اجملموع الكلي  18الضركرة، ك

 مئُت. 193للجيش ىو 

                                                           
 .41ص  مرجع سابق، ،فتحي ا١ترصفاكم، شريعة الركماف(1)
() ضابطهم.اصطبلح" ا١تئُت " يعٌت كحدات عسكرية تتألف كل كحدة من مائة مقاتل بقيادة 
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ينات كل فئة، كتعمدت زيادة مل تلجأ ركما بعد ىزٯتتها يف معركة قاكديـو إىل زيادة عدد مئ
أفراد كل مئُت، حيث أف إصطبلح مئُت الذم يعٍت كجدة عسكرية تتألف من مائة مقاتل، قد 

 :(1)فقد ا١تعٌت االصلي بسبب عاملُت
  :زدياد عدد افراد ا١تئُت تدرجيا على مائة يف حالة مئينات الشباف، االعامل األول

 كنقصانو عن ا١تائة يف مئينات الشيوخ.
  :بسبب إدخاؿ ا١تصطلح العسكرم على تنظيم اٞتيش بعد ا٠تسارة يف العامل اآلخر

ماـ الغاؿ، مل تعد ا١تئينات تكوف الوحدات األساسية بل خلفتها كحدات اليا إمعركة 
 تكتيكية أخرل.

على الرغم من ىذه التغَتات ظل ا١تواطنُت الركماف ينقسموف إيل الفئات ا١تذكورة سابقا 
تتألف من نفس عدد ا١تئينات، ألف ا١تئينبات يكوف كحدات أنتخابية يف ٚتعية ككل فئة ظلت 
 (2)شعبية جديدة.

الركماف يقوموا بًتتيب فئات تبعا لثركهتم، كال يتم ٖتديد  يُتعلى ىذا األساس كاف ا١تواطن
فقط، بل مئُت كل الوحدات ا١تنظمة للمئينات ا١تختلفة كا١تواطنُت، بعد ىذا  ييبمركزىم الضر 

كانت ا١تئينات تدعى لبلجتماع يف تشكيبلت ؽ.ـ  350كيف عاـ التصنيف للمواطنُت 
عسكرية بقيادة ضباطها كٖتت ألويتها ك٢تذا السبب كاف غَت مسموح للجيش اإلجتماع داخل 

حة التدريب العسكرم ا١تعركفة بأسم إلو اٟترب مارس ركما، بل كانت ىذه االجتماعات يف سا
تباعا  لذلك اك كال ٕتتمع األ بناء على دعوة صادرة من القنصل، خارج سور ركما ا١تقدسة، 

على القدرة ا١تالية كالبدنية،  ان أصبح ا١تواطنوف عامة كبطارقة يدعوف للخدمة العسكرية أعتماد
من  منحت عددان  ف كل الفئات ا١تذكورة سابقان إأصبح كاجب يقـو بو مقابل حق، ف كبديهيان 

األصوات يقابل عدد مئيناهتا، كنظمت عملية التصويت ْتيث تبدأ ٔتئينات الفرساف مث مئنات 
الفئة األكىل كتليها الفئة الثانية كىكذا، كٝتيت اٞتمعية الشعبية ّتمعية ا١تئنيات ألف كل مئُت 

 غلبية، كيف القرف الرابع األ وذم ٬تتمع عليفيها يديل بصوتة على حدة ١تعرفة الرأم ال

                                                           
 .61 - 56، ص ص مرجع سابق، تاريخ الركماف يف عصر اٞتمهورية٤تمد فهمي عبد الباقي،  (1)
 .61 - 56، ص ص نفسو (2)
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ستكملت اٞتمعية شكلها النهائي، ككاف ا١تواطنُت الركماف يوزعوف على مئينات الفرساف اؽ.ـ 
 312كمئينات الفئة ا٠تامسة على حسب ما ٯتتلكوف من ماشية كعبيد كأراضي، كبعد عاـ 

حسب القيمة النقدية لثركة  ؽ.ـ يف عهد" قسنورية أبيوس ك قبلكديوس" بات التوزيع على
ا١تواطنُت بسبب ذلك تساكل أصحاب الثركة النقدية كىم األقلية مع أصحاب ا١تاشية كالعبيد 

 .(1)كاألراضي يف عضوية ٚتعية ا١تئينات حسب قيمة الثركة النقدية
 .()آس 100,000مئينات الفرساف، ٦تن تزيد ثركهتم على  .1
 آس. 100,000ن الطبقة األكىل، ٦تن ال تقل ثركاهتم ع .2
 آس. 75,000الطبقة الثانية، ٦تن ال تقل ثركاهتم عن  .3
 آس. 50,000الطبقة الثالثة، ٦تن ال تقل ثركاهتم عن  .4
 آس. 25,000الطبقة الرابعة، ٦تن ال تقل ثركاهتم عن  .5
 آس. 11,000الطبقة ا٠تامسة، ٦تن ال تقل ثركاهتم عن  .6

 

، اعسكري اسياسية أكثر من كوهنا تنظيمكبعد فًتة قصَتة أصبحت ٚتعية ا١تئينات ىيئة 
مئنيات حيث فقدت ألهنا باتت تظم الكثَت من الذين مل يعودكا صاٟتُت للخدمة العسكرية 

التجار الذين مل  ثرياءاسم الفرساف اشتمل االفرساف طابعها العسكرم، كخصوصا عندما 
جلوف فيها بسبب ُت يف ىذه ا١تئينات كليس ا١تسجلُت فقط، كأصبحوا ال يسجليكونوا مس

ثركهتم ا١تنقولة كلكن كاف لديهم نصاب الفرساف، كالسبب يف حدكث ىذا التطور عامبلف 
 (2)٫تا:
 :ذ ٝتح ألثرياء التجار من ا١تواطنُت الركماف إىو ٤تاربة مدينة "فيام"  العامل األول

 بالتطوع كا٠تدمة يف اٞتيش على صهوة خيو٢تم.
 مداد اٞتيش الركماٍل بالفرساف إمنذ أف ألقت ركما العبء على حلفائها يف  العامل اآلخر

 .(3)قل إعتمادىا على الفرساف الركماف تدر٬تيان 
 

                                                           
 .64، ص ص مرجع سابق ،التاريخ الركماٍل ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب، (1)
() .165ص  ،مرجع سابق ،تاريخ الركمافنصحي،  -اؿ آس كىو رطل ركماٍل من الربنز. 
 .65-64، ص ص ا١ترجع السابق ،لتاريخ الركماٍل ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب، ا(2)
 .65-64، ص ص نفسو ا(3)
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حافظت ٚتعية ا١تئينات على طابع تكوينها األصلي ليس من حيث تقسيم ا١تواطنُت إىل 
انتظاـ ا١تواطنُت يف ستمر كقتان طويبلن على ىيئة امئينات فقط، بل كمن حيث انعقادىا الذم 
مر ألويتها، كيف أثناء انعقادىا كانت ترفع علم اتشكيبلت عسكرية بقيادة ضباطها كٖتت 

يف ساحة  إالجتماعاهتا ااٟترب كتضع حرس فوؽ تل " الكابيتوؿ "، كظلت بإنتظاـ ال تعقد 
من ضالقنصلية لتجتماعتها مبنية على دعوة صادرة من حاكم يتمتع بالسلطة ا"اإللو مارس"، ك 

القناصل  إالىذه السلطة سلطة عسكرية، كاٞتدير بالذكر أنو ال يتمتع بالسلطة التنفيذية 
 كالدكتاتور كالربايتورس.

ختصاصات ٚتعية "الكور" إىل ٚتعية ا١تئينات، كىكذا أصبحت ابذلك انتقلت أغلب 
يف أكاخر القرف الرابع ؽ.ـ اٞتمعية الرئيسية للشعب الركماٍل، إيل أف تقلصت مهمتها التشريعية 

 لقياـ ٚتعية أخرل كىي اٞتمعية القبلية .
 
 ة:ـــــــالجمعية القبلي.  ج

النببلء على أغلب االمتيازات يف اجملاالت ا١تختلفة للدكلة الركمانية ما أدل إيل  وىلستا
العامة نسحب اعلى حد سواء، ف ركماف وفمواطن نزاعات بُت العامة كالنببلء، كخاصة أهنما

ؽ.ـ ٤تاكلُت اٟتصوؿ على حقوقهم، فحاكؿ النببلء إرضائهم  494ألكؿ مرة من اٞتمعية عاـ 
هم باسم "نقيب العامة اك ثنُت من ا١توظفُت يعرؼ كل منكمنحوىم اٟتق يف تعيينهم ال

 .(1)ٮتتار٫تا العامة فقط ()تربيوف"
كانت اٞتمعية القبلية تقـو بإصدار قرارات مرتبطة بالعامة ك٢تذه القرارات قوة القانوف، 
ْتجة عدـ إستطبلع العامة لرأم اآل٢تة كال تكوف قانونية األ بتصديق من ٣تلس الشيوخ أك 

                                                           
() ( الًتبيوفTribuneٔتعٍت احملامي أك النقيب، حصلت ) ؽ.ـ، كىو اتفاؽ  494طبقة العامة نتيجة اتفاؽ اٞتبل ا١تقدس ) كاف ذلك يف عاـ  عليو

بل كافو عقد بُت طبقة العامة الذين كانوا يكافحوف من اجل اٟتصوؿ علي حقوقهم من طبقة األشراؼ الذين رفضوا ذلك، فانسحب العامة من ركما إيل ج
(Cavo علي بعد )ة جديدة ٢تم، فاضطر األشراؼ الذين ال يستطيعوف االستغناء عنهم إيل قبوؿ مطالبهم كأعادكىم أمياؿ من ركما، كقرركا إنشاء مدين 3

ة، إيل ركما ( علي حق إنشاء مؤسسة ٤تاماة عن الشعب . حيث أصبح من حق العامة انتخاب عدة أشخاص أطلق عليهم اسم الًتابنة أك نقباء العام
ؽ.ـ. بعد أف ازداد عدد القبائل كبعد أف زادت أ٫تية طبقة العامة يف اجملتمع الركماٍل،  471عشرة منذ عاـ ككاف يف البداية عددىم أربعة مث أصبح عددىم 

ق ٢تم ٛتاية كقد جعل ىؤالء النقباء ا١تقدسُت بأشخاصهم ك ٦تتلكاهتم، كال ٬توز ألم إنساف أف ٯتسهم باذم كمن يتجرأ عليهم ٭تكم عليو باإلعداـ، ك٭ت
حق ا١تساعدة ( كٯتتلك ىؤالء الًتابنة حق النقض حيث يستطيع أف يوقف ٤تاكمة إم فرد، كٯتنع أم قرار يصدر من ٣تلس السناتو أك من يلجأ إيل بيوهتم )

 ،لتاريخ الركماٍل ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،أنظر إيل،  ام حاكم إدارم مهما كانت مكانتو، كما كاف الًتابيوف يتمتع بسلطة مطلقة يف معارضة أك رفض.
 .65، صمرجع سابق

 .65ص ،مرجع سابق،  دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمعاصم حسُت،  (1)
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اٞتمعية ا١تئوية، ككبل٫تا ٖتت سيطرة النببلء لذلك ال يلتـز النببلء هبذه القرارات، بل طبقة 
امة فقط فسعت الطبقة العامة إلكساب قراراهتم الصفة القانونية، كأصدرت اٞتمعية ا١تئوية الع

ؽ.ـ قانوف " فالَتيوس ىوراتيوس" الذم ينص برفع قرارات العامة إيل الدرجة  449عاـ 
القانونية، ٦تا فرض على الًتابنة اٟتصوؿ على موافقة السناتو قبل إحضارىم ١تشركعات قوانُت 

ية القبلية، كلو كانت حرية التشريع للًتابنة ألكملوا التوازف السياسي كاإلجتماعي يف إيل اٞتمع
( "بليبس" يف ذلك القانوف Plebsركما ا١تتأخر مئة كستوف عاما تقريبا، كأستخدمت كلمة)

يف تكوين اٞتمعية ٔتعٌت  شارهتا على اٞتمعية القبلية الًتبونية مع كل ذلك مل ٧تد تغيَتان إل
أف يرحب العامة بالنببلء بشرط أف ٭تًتموا قراراهتم كال  طبيعيان  النببلء منها كاف أمران إستبعاد 

 .(1)باطبل عًتاض سواء كانت حقا أك يستخدموا أم كسيلة يف اال
على القرارت اليت كاف يصدرىا  االعًتاض حق من ٯتلكو ٔتا ا١تعارضة القوة الًتبيوف صبحا

النببلء كاليت مل تكن يف صاٌف العامة، حيث قاـ ٣تلس العامة بإنتخاب الًتابنة كمساعديهم 
يف  صدرت اٞتمعية ا١تئوية قانونان اكتأسس ىذا اجمللس على شكل ٚتعية األحياء، ك  (*)األيادلة

ؽ.ـ الذم ينص على قاعدة التصويت السابقة القائمة مثل ٚتعية األحياء إيل  471عاـ 
قاعدة جديدة كىي التصويت بطريقة القبائل حىت يتخلص العامة من سلطة النببلء، كمت 

 .(2)التصديق عليها من قبل ٣تلس السناتو
ل "تربيورم" ا١تقصود بو "اٞتزء الثالث" من الفع (Tribus)شتق لفظ "تربيوس" ا

(Tribuere) يقسم إىل ثبلث" مث فقد معناىا األصلي ا١تدلوؿ العددم، كبات  الذم يعٍت"
دارم لتسجيل إجراءات تعداد ايدؿ على جزء من الدكلة أم ا١تعٌت هبا ضاحية أك حي أك قسم 

ة، كٕتمع رجاؿ ا٠تدمة العسكرية كتقسيمهم يبا١تواطنيُت كإحصاء ٦تتلكاهتم لتقدير الضر 
 .(3)موعات انتخابية جديدةجمل

                                                           
 .67ص ، مرجع سابق ،لتاريخ الركماٍل ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،(1)

"  نشأت كظيفة االيدلية أصبل من حاجة نقباء أك ترابنة العامة إيل موظفُت يساعدكهنم يف األضطبلع ٔتهامهم، ككانت  aedilesاأليادلة " األيديليس "
ؽ.ـ .حفظ نسخ كذلك من  449على تل أفنتينوس، كبعد عاـ  ceresأىم أختصاصات األيدليس عندئذ ىي حفظ سجبلت العامة يف معبد قرس 

أنظر إيل ، ٤تمد فهمي ، تاريخ الركماف يف عصر ذا فضآل عن ألقاء القبض عن الذين ٮتالفوف أكامر ترابنة العامة .قرارات السناتو يف ىذا ا١تعبد . ى
 .64اٞتمهورية، مرجع سابق، ص

 .64، ص مرجع سابق، تاريخ الركماف يف عصر اٞتمهورية ٤تمد فهمي عبد الباقي، (2)
 .65، ص نفسو (3)
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ك تيتتس لوكريس، مث أخذت تزيد حىت بلغت أصل القبائل الركمانية ثبلث ىي: رامنسيس 
 -358ٜتس كعشركف قبيلة كزادت قبيلتاف يف كل سنة من السنوات التالية:  387عاـ 
ؽ.ـ حىت اكتمل العدد ٜتس كثبلثوف قبيلة يف العاـ الذم أخذت فيو  300 –318 -322
، كبعد ذلك درجت ركما اإلدرياتيك، كيف كسط إيطاليا بنُت كيف شاطئيف جباؿ اال تتوسع

ربعا دكف اعلى منح ا١تواطنة الناقصة، ككاف بُت ىذه القبائل أربع قبائل يف مدينة ركما، كبقيت 
زيادة، كمل تزد القبائل عن ٜتس كثبلثُت قبيلة حىت بعد منح اإليطاليُت اٞتنسية الركمانية كاملة، 

السابقة األربعة، كمن ىذا ل ؽ.ـ( فإهنم أد٣توا يف القبائ90/89يف أثناء اٟترب األىلية )ك 
 .(1)لة يف مكاف إقامتهايالوقت أيضان مل يكن من احملتم أف يبقى عضو القب

 

ترأس الكاىن األعظم "بونتيفكس ماكسيميوس"ألكؿ مرة عند إنتخاب الًتابنة للجمعية 
ؽ.ـ بدأ النببلء يف رئاسة ىذه  356ستمر ٬تتمع موظفي العامة "الًتابنة"، منذ عاـ االقبيلة ك 

أهنم كانو ٭تضركف اجتماعات ىذه اٞتمعية  قبل  إالاٞتمعية كبغض النظر عن رئاسة النببلء 
، فعندما يرأسها (2)طرد النببلء من اٞتمعيةكبعد ىذا العاـ، فلم يستطيع نقباء العامة أك الًتبيوف 

ذا كاف إ" )٣تلس العامة( أما Comitia tribute plebeموظفي العامة تسمى " أحد
 .(3)")ٚتعية القبائل(Comitia tribute populiالرئيس من النببلء فإهنا تسمى "

 

ختيار قبيلة بالقرعة اجتماع يف شكل عاـ، يتم فيو انعقاد يقـو ا١توظف بدعوة القبائل ال
ركما إليها، مث يقوموا بإختيار قبيلة أخرل لتكوف ىي البادئة يف ليتم ضم البلتُت ا١توجودين يف 

عليها أٝتاء القبائل، بعد ذلك  التصويت، بعد ذلك ٭تضركف كعاء ٦تتلئ با١تاء كبو قطع مكتوبان 
جد يف اٞتلسة جتماع فإف كي ماكن ا١تخصصة ٢تا يف االنتظامها يف األايأمر الرئيس القبائل ب

٣تموعة على ىيئة  رئيس ّتمع بعض مواطنُت من قبائل أخرل مكونان تغيب كامل لقبيلة يقـو ال
قبيلة لسد مكاف القبيلة ا١تتغيبة لضركرة إجتماع ا٠تمس كثبلثوف قبيلة معا ا١تكونُت للشعب 

اض أك إعبلف نذر م أعًت اجراء االركماٍل، كعند بداية القبيلة األكىل بالتصويت تبدأ مباشرة يف 
 .(4)السوء إف كجدت

                                                           
 .64ص  مرجع سابق، الركماف يف عصر اٞتمهوريةتاريخ ، ٤تمد فهمي عبد الباقي (1)
 .75، ص مرجع سابق الركماٍل، التاريخ  ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب، (2)
 .65، ص سابقالرجع ا١ت ٤تمد فهمي عبد الباقي، (3)
 .76، ص سابقالرجع ا١ت الركماٍل، لتاريخ ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب، ا(4)
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ستخدمت الطريقة الشفوية لوقت طويل يف عملية التصويت داخل اجملموعات القبلية ا
  (1)ؽ.ـ حسب قانوف "جابينيوس"139عاـ كىي بالتهليل كرفع الصوت كمت إلغاء ىذه الطريقة 

٤تاكمات  إالؽ.ـ ككذلك يف ٚتيع احملاكمات  137كأستخدموا طريقة اإلقًتاع السرم عاـ 
"كاسيوس" كأصبحت  حسب ما نص قانوف علنياا٠تيانة ألف ىذا النوع من احملاكمات كانت 

 .(2)ؽ.ـ، كهبذا مت إلغاء الطريقة الشفوية هنائيا 107سرية يف عاـ 
 

ختصار، كيتم كضع ىذه األلواح اٝتاء ا١ترشحُت بامكتوب عليها  اكانت الدكلة تعد ألواح
عطاء إ الذين يقوموف بفرز األصوات ك ُتشراؼ ا١توظفاٖتت يف صناديق خاصة بالقبائل، 

عبلف النتائج، كيتم كذلك استطبلع رأم اآل٢تة إالنتائج لرئيس اللجنة الذم لو اٟتق كحده يف 
بطقوس معينة ٔتراسيم دينية يقـو هبا موظفو النببلء قبل أنعقاد اٞتمعية ا١تئوية كٚتعيات األحياء 

 كليا يف حاؿ أجتمعت برئاسة أحد موظفي العامة. تلف األمرككذلك اٞتمعية القبيلة، كٮت
 

"مارس  عادة ما ٕتتمع اٞتمعية القبيلة يف سوؽ العامة كفوؽ تل الكابيتوؿ كساحة اإللو
"، كأماكن أخرل داخل كخارج ا١تدينة، كال يبعد مكاف إنعقادىا أكثر من ميل كاحد  كالكمتيـو

 .(3)ؽ.ـ ٯتنع االجتماعات كليا خارج ا١تدينة 356خارج ا١تدينة، بعد ذلك أصدر قرار عاـ 
 

 اط التشريعي للجمعية القبلية:ــــــالنش
متد النشاط التشريعي ٢تذه اٞتمعية يف عدة ٣تاالت، يف اعند صدكر قانوف )فالَتيوس( 

قتصادية ف الزراعية كاالك ف الواليات، كالشؤ ك ف ا٠تارجية كالوطائف كا١تواطنة، كشؤ وؤ الش
نتخاب موظفي االت بالنصر، بعد أف كاف نشاطها يقتصر فقط على احتفكاال جتماعيةكاال

 .العامة
نتخاب انتخابية ك دعاية االلبإصدار عدة تشريعات ٥تتلفة منها تشريعات، ل قامتف

زدياد عدد ا١توظفُت، كتساكم انتخابات، ك ا١توظفُت كتنظيم الوظائف، كٖترَل الرشوة يف اال
متدت ىذه النشاطات امبَتيـو ٟتامليها ألكؿ مرة، ك اال سلطة كمد، العامة بالنببلء يف الوظائف

                                                           
 .65، صمرجع سابقتاريخ الركماف يف عصر اٞتمهورية،  ،٤تمد فهمي عبد الباقي(1)
 .65، صنفسو (2)
 .68-67صص ، نفسو (3)
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ستمرت ٦تارستها ٢تذا النشاط إيل أكاخر عصر اٞتمهورية، مع مبلحظة عدـ اإيل احملاكمات، ك 
 .(1)رغبة الركماف يف نشأة كظائف رٝتية جديدة بشكل دائم

 

 وري:ـــــــــر الجمهـــــة في العصــــــالحات العسكريــــــــاإلص
 

بعض التعديبلت تزيد يف  ويف بداية العهد اٞتمهورم مدخلُت علي أصبح ىذا النظاـ قائمان 
راجل أم ثبلثُت مئيا أك ثبلثُت كحدة  3000عدد الفرساف، فوصل عدد أفراد اٞتيش إيل 

 كثر ا١تشاة من أتباعهم ألهنم كانواا فارس من البطارقة، ككذلك  600متكونة من مئة فرد، ك
زداد اٟتمل ا، ك (2) كقادرين على تزكيد أنفسهم باألسلحة كا٠تيوؿ كأكثرىم تدريبان  أكفرىم ماالن 

على البطارقة عندما توسعت ركما ككثرت حركهبا ا٠تارجية فقد سعت ركما إيل زيادة عدد 
مواطينيها عن طريق التوسيع كضم مساحة من األقليم، األمر الذم ٛتلهم أعباء ا٠تدمة 

راجل يف النصف  4000مئيا أم  40على ذلك مت زيادة عدد ا١تشاة إيل  كبناءن  العسكرية،
، أجربكا على التدريب كتنظيمهم ٞتعلهم كتلة متبلٛتة كصلبة ؽ.ـالثاٍل من القرف ا٠تامس 

 (3)على نفس النهج السائد عند اإلغريق.
 

مئينا من  60( كوف منهم 60-46بالنسبة للمواطنيُت الذين تًتاكح أعمارىم ما بُت )
اكرب من  الشيوخ كاف عملهم اٟتراسة فقط، كنظرا إلحتياجات الدكلة الركمانية إيل عدد

الفرساف فقد ٝتحت ألصحاب الثركة ا١تنقولة القادرين على التطوع للخدمة يف اٞتيش ّتيادىم 
فقامت برفع عدد اٞتيش ا١ترابط،  ،اصة(ا٠تاصة، لذلك أطلق عليهم )الفرساف ذكم ا٠تيوؿ ا٠ت

مدخلُت ترتيبات جديدة يف توزيع األسلحة ا٠تفيفة منها كالثقيلة، كأستبدؿ الركماف تقسيم 
ستطاعت ٚتيع ادكف أم شركط أك قيود، كأصبح يف  ا١تئينات بوحدات تكتيكية منفصلة،

 .(4)أصحاب الكفاءات تويل منصب قيادة اٞتيش اٞتديد
 
 
 
 

                                                           
 .170ص   مرجع سابق،، 1جنصحي، تاريخ الركماف، إبراىيم (1)
 .159ص نفسو،  (2)
 .159ص  نفسو، (3)
 .160ص نفسو، (4)
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 ان:ــــــــالرومام ــــــــدة للحكـــــــــف جديــــــــوظائ
  السلطة القنصلية: والترابنة العسكريون ذو- 

)قنصلُت( لتوليهم السلطة العسكرية  فرضت اإلصبلحات العسكرية إختيار أكثر من شخصُت
أكثر من  كاحد، قاـ الركماف بأستبداؿ القنصلُت هبيئة من اٟتكاـ كا١تدنية يف عدة أماكن كيف آفو 

عددىم متزايد، كيطلق عليهم )الًتابنة العسكريُت( ذك السلطة كاف ،  مرة يف فًتة غَت منتظمة
فقط، كيف الفًتة ما  3ىيئات من الًتابنة ككاف عدد أعضاء كل ىيئة  6القنصلية، "مت إنتخاب

ىيئات من الًتابنة، ثبلثة منها ثبلثية، كسبعة  10ؽ.ـ بعد ذلك مت إنتخاب  406-426بُت 
ؽ.ـ، مت إنتخاب ثبلثة كثبلثوف ىيئة عادة ما  367-405 رباعية العدد، يف الفًتة ما بُت عاـ
كأصبح لقب تريبوف  (1)عتذار على تثبيت عدد أعضاء بعضهاتكوف سداسية العدد، أك يتم اال

يطلق أيضا على ضباط الوحدات الرئيسية يف اٞتيش الركماٍل، فكاف ىذا ا١تعٌت الداؿ على 
ؽ.ـ، ٢تذا السبب كاف الرابع كاخر القرف كأا٠تامس لقب تريبوف عسكرم" يف بدايات القرف 

الضباط الرئيسيُت لقوات اٞتيش الركماٍل ىم الًتابنة العسكريُت ذكم السلطة القنصلية، 
( اليت كاف يتمتع هبا القناصل ا١تنتخبُت من قبل ٚتعية ا١تئينات، كيف  متمتعُت بسلطة )األمبَتيـو

 كل سنة لتوليهم السلطة العليا العسكرية ؽ.ـ أٗتذ قرار بالعودة إيل إنتخاب قنصلُت 367عاـ 
 .(2)ؽ.ـ مت إلغاء إنتخاب الًتابنة العسكريُت ذكم السلطة القنصلية 366كا١تدنية، كمنذ عاـ 

 

عادت السلطة العليا كما كانت يف بداية العهد اٞتمهورم للقناصل، مع إمكانية تسليمها 
القنصلُت، مع كجود الًتابنة العسكريُت ضباط ٟتاكم جديد إف لـز األمر، يتم إختياره ١تساعدة 

 .(3)القائد العاـ يف اٞتيش الركماٍل كحدات ٖتت إمرة
 
 
 
 

 

                                                           
 .169ص ،مرجع سابق، 1جنصحي، تاريخ الركماف، إبراىيم (1)
 .118 – 116ص ، ص تاريخ الركماف يف عصر اٞتمهورية، ٤تمد فهمي (2)
 .118 – 116ص ص ، نفسو (3)
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 ور:ـــــــــالبرايت 
 مهمة إليو كتسند بأعبائهما، القياـ يف القنصلُت ٔتساعدة يقـو القضائية، السلطة صاحب كىو

 أحد قيادة توىل يستطيع كاف األمر اقتضى كإذا العليا، التنفيذية السلطة كٯتنح العدالة تصريف
 نطاؽ اتسع كعندما لبلجتماع، الشعبية اٞتمعيات إحدل أك السناتو دعوة ككذلك اٞتيوش
 الفصل على ليشرؼ ثاف برايتور سنويا ينتخب أف ـ.ؽ242 عاـ تقرر ا٠تارجية ركما عبلقات

 كاف اٟتاكمُت ىذين بُت كللتفرقة األجانب من كبل٫تا أك طرفيها أحد يكوف اليت القضايا يف
 كثانيهما ركما مدينة يف العدالة تصريف كانت األكىل مهمتو ألف ا١تدينة برايتور يسمى أك٢تما
 .(1)األجانب برايتور يسمي
 

على القضايا ا١تدنية، حيث يستمع إيل مطلقو كانت صبلحيات الربايتور القضائية 
تعليماتو إيل قاض أك ىيئة متألفة من ثبلثة أك ٜتسة ٤تلفُت ا١ترافعات ا١تبدئية، مث يقـو بإصدار 

عليها يقوموا بإصدار اٟتكم، كمن أىم الواجبات اليت كانت على  كظيفتهم فحص األدلة كبناءن 
صدار قرار يبُت القواعد اليت سيفصل ٔتقتضاىا القضايا إ٢تذا ا١تنصب ىو  و، عند تولي(2)الربايتور

فيها القوانُت القائمة أك العرؼ السائد أحكاما قاطعة، حيث كاف ا١تطوية على نقاط ال ٘تنح 
للربايتور ا١تتعاقبوف دكرا ىاما يف القانوف الركماٍل من حيث التطور، إتسعت مساحة 

ختصاصات الربايتور بعد توسع ركما يف فتوحاهتا خارج شبة اٞتزيرة اإليطالية، كمل تعد ا
ا فقط، بل مت تكليفهم يف حكم بعض الواليات إختصاصاهتم مقتصرة على الفصل يف القضاي

 (3)فكاف ىذا السبب يف حاجتهم لزيادة عددىم يف العهد اٞتمهورم.
 
 
 

 

                                                           
 .39ص ،مرجع سابق،شريعة الركماف، فتحي ا١ترصفاكم (1)
 .68ص مرجع سابق، ،التاريخ الركماٍل ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب، (2)
 .68، صنفسو (3)
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أهنا كانت دكف  إالعلى الرغم من التعديبلت اليت أدخلها الركماف على نظاـ حكمهم 
ة كفشل ا١تستول ا١تطلوب كعدـ إستغبل٢تا بشكل صحيح، أدل إيل سلسلة من األزمات ا١تتتابع

 .(1)ا على ٣تتمعهميكسعالركماف يف ذلك ككاف ٢تا أثرا 
 

 ورس:ـــــــالقنس 
كانت مهمتها إحصاء ا١تواطنُت الركماف ككل ما ٯتتلكونو، حيث كانت ىذه العملية تتم 
داخل ركما كل ٜتس سنوات، ٢تذا كاف يتم إنتخاب قنسورين عند بداية كل فًتة إحصائية من 

حىت يتم توليهما ا١تنصب يف فصل الربيع، حيث ٯتكث القنسوراف يف ىذا  قبل اٞتمعية ا١تئينية،
، كمن أىم األعماؿ اليت يقوموف هبا عند (2)دة ال تزيد عن ٙتانية عشر شهراا١تنصب ١ت

 إستبلمهما ىذا ا١تنصب ىي:
ات تسجيل ا١تواطنُت الركماف تبعا لقبائلهم ككل ما ٯتتلكونو، كتوزيع كل منهم على ا١تئين -أوالً 

 15إيل  شهرا 12كالفئات ا١تختلفة، على أف تتم كل ىذه اإلجراءات يف فًتة تًتاكح ما بُت
 شهرا.
صحيحة كالقياـ بتسجيلهم المراجعة ىذه القوائم كمعاقبة كل الذين أعطوا البيانات غَت  -ثانياً 

مات على الذين ايف فئة أحط من الفئة اليت كاف من ا١تفًتض أف تستحق ٢تا ثركهتم، كفرض الغر 
 .(3)ف يسجبل فيهاأتأخركا يف تسجيل ٦تتلكاهتم 

فرض عقوبات على الذين يتبلعبوف يف األمواؿ العامة، أك الذين كصفوا با٠تذالف  -ثالثاً 
 وءاألخبلؽ يف حياهتم حاكمُت عليهم بس يدين القتاؿ، أك الذين كانوا سيئكا٠توؼ يف ميا

موافقة الرأم العاـ عليو ىو الذم ك السَتة، كرغم قلة الصفة القانونية اليت كانت يف ىذا اٟتكم، 
أكسبو القوة يف إصدار األحكاـ من ا٢تيئة القضائية، ككاف ٯتكن ألم قنسور إعادة النظر يف 

 (4)إيل مكانتو السابقة قبل اٟتكم عليو. توعاداك عتبار للمداف، قضية كرد اال
كضع قيمة ٥تصصة لضريبة ا١تلكية اليت يتم ٕتميعها أثناء اٟتركب، حيث مل تكن ىذه  -رابعاً 

العملية سهلة على كل من )الًتابنة العسكريُت( أك القنصلُت، مع أعما٢تم اليت يقوموف هبا، ٢تذا 

                                                           
 .68ص ، مرجع سابق،التاريخ الركماٍل ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب، (1)
 .79ص مرجع سابق،،حضارة الركمافالسعدٍل،  (2)
 .79ص نفسو، (3)
 .173 – 172ص ص مرجع سابق، ، 1جتاريخ الركماف، إبراىيم نصحي، (4)
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ت آسم الدكلة يف إستثمار ا١تمتلكات كإقامتهم منشإالسبب كاف من مهاـ القنسورس اإلتفاؽ ب
 .(1)عامة

 
 رسو ـــــالكوايست: 

ىي كظيفة ٗتتص بالشئوف ا١تالية كخزينة الدكلة كتوفَت إمدادات اٞتيش كصرؼ مرتبات اٞتنود، 
من الوظائف العامة ككاف يتم انتخاهبم ، ()ؽ.ـ أصبحت كظيفة الكوايستورا٠تامس ففي القرف 

عددىم إىل أربعة مث إىل ١تدة عاـ كاحد، كيف البداية كاف يشغل ىذه الوظيفة اثناف مث زيد 
 .(2)ٙتانية

 :اة االقتصاديةـــــــــــــور الحيــــــتط -ثانياً 
 ة:ــــــــــالزراع

يف  فينفعو  واكقوة، ككاننشيطة يف الزراعة كاٞتندية تكسبهم صحة  ة الركمافحيا كانت
للزراع يتبادلوف فيها  ، يقيم ا١تدف لتكوف ٣تتمعامحياهت ككانت الزراعة أساس ،فبلحة األرض

٤تصوالت أرضهم، كينظم جيوشو كدكلتو على أساس استعداده للدفاع عن أمبلكو كتوسيع 
على أف بعض  ،(3)السماء ا١تغذيةرقعتها، كيفكر يف آ٢تتو على أهنا أركاح األرض اٟتية ك 

األراضي كانت تعد من األمبلؾ العامة اليت تستويل عليها الدكلة عن طريق الفتح كٖتتفظ 
ك ثبلثة أراضي، اد اٞتمهورية الباكر ٘تتلك أرضُت لنفسها ٔتلكيتها، ككانت أسرة الزراع يف عه

و من يشتغل فيها ٚتيع أفرادىا كعبدىا إف كاف ٢تا عبد، كتعيش عيشة متقشفة على ما تنتج
الغبلت، ككانوا يفًتشوف القش، كيصحوف من نومهم مبكرين، كٮترجوف إىل عملهم كنصف 
جسمهم العلوم عار من ا١تبلبس، ليحرثوا األرض كٯتهدكىا خلف ثَتاف تسمدىا بفضبلهتا، 

                                                           
 .173 – 172ص ص  مرجع سابق،،تاريخ الركماف إبراىيم نصحي، (1)
()( الكوايستورQuaestorامُت ا٠تزانة العامة، كاف القائماف علي ىذا ا١تنصب )  ؽ.ـ، ٮتتصاف باإلنابة عن القنصلُت يف  449يف بدايتو، إم منذ عاـ

(، ككانا ينتخباف عن طريق اٞتمعية القبلية يف كل عاـ، كعندما Quaestorespatriciiقضايا القتل بدكف مربر كىي الوظيفة اليت تعرؼ باسم )
كوايستوريس اثناف منهما يعمبلف كأميٍت ا٠تزانة العامة، كاآلخراف يساعداف ؽ.ـ، كصل عددىم إيل أربعة   421أكتسب العامة حق تويل ىذه الوظيفة عاـ 

ؽ.ـ كمع ظهور الربايتور، اقتصر نشاط الكوايستور علي  336القنصلُت يف ميداف القتاؿ كمسئويل ٘توين اٞتيش ك١تعرفة مرتبات اٞتنود . لكن يف عاـ 
حضارة الركماف السعدٍل، أنظر إيل، ة، لكنها كانت خطوة علي طريق تويل مناصب أىم كاكرب.الشئوف ا١تالية، ككانت تلك الوظيفة ادٍل الوظائف العام

 .79ص ،مرجع سابق، حضارة الركمافالسعدٍل،  ،"منذ نشأة ركما كحىت هناية القرف األكؿ ا١تيبلدم"
 .79-78ص مرجع سابق،،حضارة الركمافالسعدٍل،  (2)
 .98ص  مرجع سابق، ،الركماٍل التاريخ ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب، (3)
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كتتخذ ٟتومها قرابُت دينية كطعامان يف األعياد كالوالئم، ككانت فضبلت اآلنية تتخذ ىي 
  الركماف، كقد استورد ذلك الوقتكلكن ا١تخصبات الكيمائية كانت نادرة يف األخرل أٝتدة، 

، مث (1) كقرطاجنة، ككانت األرض تزرع حبا مث خضرا يف الزراعة العملية من ببلد اليوناف كتبا
، متوفرةتًتؾ من حُت إىل حُت لتكوف مراعي حىت ال يستنفد خصبها، ككانت الفاكهة كا٠تضر 

أىم غذاء لؤلىلُت، ككاف الثـو من أحب ا١تشهيات، كقد بلغ من شأف ككانت بعض البقوؿ 
 .(2)الزراعة عندىم أف بعض أسر األشراؼ قد اشتقت أٝتاؤىا من ا٠تضر اليت تعٌت بزراعتها

 

مث غَتت اٟتركب ىذه الصورة القركية كما فيها من كدح، ذلك أف كثَتين من الزراع الذين 
ا على أمرىم يف ميداف القتاؿ أك اجتذبتهم حياة ا١تدف فلم استبدلوا السيف باحملراث قد غلبو 

يعودكا قط إىل حقو٢تم، ككثَتكف غَتىم كجدكا أف أرضهم أتلفها اإل٫تاؿ، أك اٞتيوش فلم ٬تدكا 
  كلعب البطارقة دكران ، (3)لديهم من الشجاعة ما ٭تملهم على أف يبدءكا العمل فيها من جديد

يف حيازهتم، كبعد أف أشتدت األزمة  ينإحتكار مستأجر ْتكم نفوذىم كثرائهم يف  كبَتان 
اإلقتصادية ا٠تناؽ على العامة بسبب ازدياد عددىم، كطوؿ استغبلؿ األرض الزراعية يف إقليم 
التيـو إىل حد أهنك تربة أرضو ككذلك بسبب التغيب كطوؿ االنقطاع عن رعاية األرض ألداء 

، تقرر (4)قعة اإلقليم الركماٍلتساع ر اا٠تدمة العسكرية، كيف الوقت نفسو أفضت اٟتركب إيل 
 أمراف ٫تا:

، كتسلم إيل ا١تواطنُت الركماف للدفاع ماكن اإلسًتاتيجية كمواقع عسكريةتستخدـ كل األ -أكالن 
 قطع كبَتة من عنها بعد تشييد حصوف قوية، ككانت تعطى للمواطنُت الركماف أك من البلتُت

 .(5)ستفادة منها٢تا كاالستغبلاألراضي العامة ال
ستقرار يف تلك ، الذين يرغبوف يف االكبَتة من األراضي على ا١تواطنُت  يتم توزيع  أجزاء -ثانيان 

د نشاء ا١تستعمرات ا١تدنية كالعسكرية زيادة عدإاألراضي كتكوين مستعمرات مدنية، كقد تبع 
 .أصحاب األراض

                                                           
 .204ص  مرجع سابق،،1تاريخ الركماف، جإبراىيم نصحي،  (1)
 .100-99ص  مرجع سابق، ،الركماٍل التاريخ ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،(2)
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 .204-203ص، ص نفسو (4)
 .203، ص نفسو (5)
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 :ارةــــــــرف والتجــــــالح
كيف استثمار األراضي اليت ، غمار اٟتركبطنُت الركماف يف خوض هنماؾ ا١تواابسبب 

غنموىا نتيجة للحركب الكثَتة اليت قاـ هبا الركماف كانت غالبيتهم العظمى مزارعُت كرأٝتاليُت 
زراعيُت، كقد أسهم يف ذلك إٯتاف الركماف بأف ا١تشاركة يف حركب الوطن كانت الواجب األكؿ 

اٟترؼ ا١تختلفة كانت ال ٯتكن أف تعد  على كل ركماٍل ٨تو كطنو، كأف مزاكلة التجارة أك
ف التجار كأرباب اٟترؼ  إاء اٟترب مثل ما تعده ٦تارسة الزراعة، كلذلك فنا١تواطن لتحمل ع

كانوا ال يستدعوف يف السفن اٟتربية، كاف ا٠تدمة يف البحر كانت ٤تدكدة ألف األسطوؿ 
 .(1) الركماٍل كاف ال يزاؿ صغَتان 

 

ٔتعادهنا، ككاف لفقرىا يف ىذه ا١تعادف أكرب األثر يف تاريخ مل تكن أرض إيطاليا غنية 
نادرة، ككاف  إيطاليا االقتصادم كالسياسي، فلم يكن يف الببلد ذىب قط، ككانت الفضة جدي 

فيها قدر ال بأس بو من اٟتديد، كما كاف هبا بعض النحاس كالرصاص كالقصدير، بكميات 
كلها ملكان للدكلة، كلكنها    الدكلةع ا١تناجم يف قليلة ال تكفي لقياـ الصناعات، ككانت ٚتي

 .(2) كانت تؤجرىا لؤلفراد يستغلوهنا استغبلالن ٣تزيان على أيدم آالؼ من العبيد
 

نز يف العهد ك مل تتقدـ صناعة التعدين أك الفنوف الصناعية يف الببلد إال قليبلن، كلكن الرب 
كأف التقدـ االقتصادم الذم أحرزتو إيطاليا  ،كاف ال يزاؿ أكثر استعماالن من اٟتديداٞتمهورم  

يف ىذه الفًتة يعزل الفضل األكرب فيو إيل جنوب شبة اٞتزيرة  اإليطالية، كإيل تبلميذىم 
الناهبُت من اإليطاليُت ا١تقيمُت يف كمبانيا كابوليا، ككذلك إيل ا١تدف األتركسكية، فأصبحت 

كمل تكن اآلالت الرافعة كالدالء ذات السبلسل اليت  "كابو" مركزا رئيسيا للمصنوعات الربكنزية،
كغَته من العلماء يف صقلية كمصر تستخدـ إال يف خَت ا١تناجم اإليطالية ) أرٜتيدس (أقامها

كأحدثها، ككاف ا٠تشب أىم أنواع الوقود تقطع لو األشجار كما تقطع أيضان الستخدامها يف 
ابات تتناقص مساحتها كتنعدـ ذا أخذت الغبناء البيوت كصنع السفن كاألثاث، كمن أجل ى

من سفوح اٞتباؿ، حىت كصل التقطيع إىل اٟتد األعلى الذم ال تنمو فوقو  اشيئا فشيئ
األشجار، ككانت أركج الصناعات كأكثرىا ازدىاران صناعة األسلحة كالعتاد يف كمبانيا، كمل 

                                                           
 .209 208 ص ص مرجع سابق، ،1تاريخ الركماف، جإبراىيم نصحي،  (1)
 .208ص  نفسو، (2)
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كمل يكن الفخرانيوف يصنعوف قط نظاـ للمصانع إذا استثنينا مصانع األسلحة كالفخار،  عيوض
الصحاؼ كحدىا بل كانوا يصنعوف معها اآلجر، كالقرميد كاألنابيب، كالقنوات اليت ٕتر ا١تاء 

، (1)ة كيتعلموف صناعة اآلنية الفنيةتيـو كغَتىا يقلدكف النماذج اليونانيالإىل البيوت، ككانوا يف 
كذلك على الرغم من أف صناعة الغزؿ كاف يقـو هبا البنات كاألزكاج كالعبيد، أما النساجوف 
األحرار كغَت األحرار فقد ٚتعوا يف مصانع صغَتة ال تنتج لؤلسواؽ احمللية كحدىا بل تنتج  

 .(2)كذلك ما يلـز منها لتجارة القصدم
 

ية بأٚتعها، ككل ما كانت ركما ٖتتاجو من يف شبو اٞتزيرة اإليطالكانت تارنتم أىم مركز ٕتارم 
ا١تدف اإلغريقية من ا٠تارج، فإنو إذا كانت قومام مل يعد ٢تا شأف يذكر يف ىذا الصدد، كبعد 

قلة أ٫تية سراقوسو، بعد ما أصبحت )ماسيليا( أكرب مدينة موردة إيل ؽ.ـ منتصف القرف الرابع 
 .(3)قتها مع ركماركما، كهبذه العبلقات التجارية قوية ماسيليا عبل

 

 :اة االجتماعيةــــور الحيــــــــــتط -ثالثاً 
 بنــاء المجتمع:

ساس سرة ىي حجر اال، فظلت االٞتمهورمالعهد ا يف سرممل ٭تدث تغيَت يف اٞتانب اال
 وسرتالة على ا١تستول الذم تنتمي إليو مكانة الفرد يف الدك  عتستمتيف اجملتمع الركماٍل حيث 

كزكجتة  سرة من أب األسرة يف اٟتياة العامة، حيث تتكوف اال كعلى ا٠تدمات اليت يقـو بأدائها
بنائهم كعبيد ىذه اأك أبناء التبٍت مع زكجاهتم ك ،  (4)بناء الصلبتزكجات كاالا١تكبناتو غَت 

 فراد ىذهاسرة( ككاف ٚتيع ب )أب االكانوا ٚتيعا خاضعُت ٖتت سلطة اال  يضا، حيثااالسرة 
ىذه السلطة شبيهة بسلطة  سرة، حيث كانتا فيو ٦تتلكاهتم ٖتت سيطرت أب االسرة ٔتاال

 .(5)القناصل
 

                                                           
 .212ص  مرجع سابق،،1تاريخ الركماف، جإبراىيم نصحي،  (1)
 210-209ص ص  نفسو، (2)
 210، ص صنفسو (3)
 .62-61صمرجع سابق،  ،ة الركماف حضارالسعدٍل، (4)
 .88ص  مرجع سابق،،الركماٍلالتاريخ  ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب، (5)



42 
 

نظاـ التبعية فكاف يف كل أسرة عدد من األتباع األحرار، كعبيد اٞتمهورم ٪تا يف العهد 
 األسرة كمستأجرم أراضها كغَتىم، طالبوا ٛتاية أب األسرة ليصبحوا ٖتت رعايتو.

 

نواع، حيث كاف النوعُت األكؿ كالثاٍل يتم ا ة٦تارسة الزكاج عند الركماف ٢تا ثبلثكانت 
باإلتفاؽ من الطرفُت يف إنتقاؿ الزكجة من عصمة أب أسرهتا إيل عصمة زكجها كيف حالة أف 

 .(1)سرة اليت ينتمي إليها الزكجب االانفسو ىو رب األسرة أك إيل عصمة  الزكج
 

كاج فكاف ىو األبسط من نوعو، كيتم فيو األتفاؽ بُت الزكجُت أما النوع الثالث من الز 
خر، كلكن الزكج كاف بإمكانو كسب السلطة  ع كبل منهما بسلطة متساكية مع االفقط مع ٘تت

كٔتقتضى أحد قوانُت  ،ذا عاشرتو معاشرة زكجية متصلة ١تدة عاـ كاملإكاملة على زكجتو 
ة ال تعترب متصلة، كتبعا لذلك كانت الزكجة اللوحات االثٌت عشر كانت ا١تعاشرة الزكجي

ذا قضت الزكجة يف العاـ الواحد ثبلث لياؿ خارج بيت افبلت من سيطرة زكجها، تستطيع اال
ىذا السبب الذم جعل ىذا النوع من الزكاج عند العامة، أم مل يكن ىناؾ زكاج  ،(2)الزكجية

كرٔتا ٢تذا السبب ظلت الشكوؾ تبلحق رٝتي فالعبلقات مشاعة خاصة بُت الطبقات الفقَتة، 
البطارقة يف أصوؿ كنسب ىؤالء، كأم كاف الوضع القانوٍل للمراة، فكانت تتمتع ٔتكانة قيمة 

 .(3) دبآجتماعية كاٟتفبلت الدينية كا١تألسرية كمشاركة لزكجها مكانتو االيف اٟتياة ا
 م:ــــــــــالتعلي

شكلو النهائي،  ا٣تدىا، كجد نظاـ التعليم الركماٍل أخَت مع ارتقاء اٞتمهورية الركمانية إىل أكج 
كقد مت تأسيس ا١تدارس الرٝتية، كاليت كانت ٗتدـ طبقة الطبلب الذين يدفعوف نظَت تعليمهم، 
كقد تواجد شكل من أشكاؿ التعليم العاـ اجملاٍل يف أبسط األشكاؿ، ككاف يتم تعليم األكالد 

 .(4)يتم فصلهما عن بعضهما البعض كالبنات، رغم أنو كاف من ا١تمكن أف
 

بعد الفتوحات العسكرية ا١تتعددة يف الشرؽ اليوناٍل، تبٌت الركماف ٣تموعة من ا١تفاىيم التعليمية 
ككاف يتم تعليم طبلب الركماف )خصوصنا يف  اليونانية كأضافوىا إىل النظاـ الوليد ا٠تاص هبم،

                                                           
 .90-89ص  مرجع سابق،،التاريخ الركماٍل ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب، (1)
 . 90، ص نفسو (2)
 .89، صنفسو (3)
 .222ص  مرجع سابق،،1تاريخ الركماف، ج إبراىيم نصحي، (4)
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عليم أطفاؿ اليونانيُت، ككاف التعليم يتم يف بعض مرحلة التعليم االبتدائي( بطريقة تشبو طريقة ت
لكن كانت تظهر فركقات بُت  األحياف على يد العبيد اليوناف الذين كانوا ٯتيلوف إىل التعليم،

نظاـ التعليم اليوناٍل كنظاـ التعليم الركماٍل يف أعلى طبقات التعليم، فقد كاف الطبلب الركماف 
ويات التعليم يتوجهوف إىل اليوناف لدراسة الفلسفة، مع تطور الذين يرغبوف يف متابعة أعلى مست

 .(1)رالنظاـ الركماٍل لتعليم الكبلـ كالقانوف كالوقا
 

يف نظاـ يشبو بشدة ذلك النظاـ ا١تسيطر يف العامل ا١تعاصر، قاـ نظاـ التعليم الركماٍل الذم مت 
أ٫تية بدء التعليم يف  ))كوينتيليافتطويره بًتتيب ا١تدارس يف شكل طبقات، كقد أدرؾ ا١تعلم 

مثل الطالب  ككاف الطالب الركماٍل يتدرج يف ا١تدارس ٘تامان  قدر اإلمكاف، (2)كقت مبكر
الثانوية، مث ينتقل إىل األعداديو كبعدىا ا١تعاصر الذم ينتقل من ا١تدرسة االبتدائية إىل ا١تدرسة 
د على القدرة بشكل أكرب من الفًتة الكلية كاٞتامعة يف النهاية، ككاف ىذا التدرج يعتم

باإلضافة إىل الًتكيز  "ا١توىبة" الفطرية لدل الطالب للتعلم، مع الًتكيز بشدة على العمرية
 .(3)الضمٍت بشكل أكرب على قدرة الطالب على ٖتمل مستويات التعليم العالية

 

أف تناقضات ىامة توجد بُت ىذا التعليم كالتعليم الرٝتي الذم نعرفو  الباحث من كجهة نظر
، ففي العامل ا١تعاصر، يسعى الطالب دائمنا ٨تو الوصوؿ إىل مستويات أعلى من التعليم  اليـو
الكتساب ا١تهارات كالشهادات البلزمة للعمل يف ٣تاؿ مرموؽ، كعلى النقيض من ذلك، كانت 

صوؿ على التعليم الرٝتي الكامل أما التاجر أك ا١تزارع، فقد كاف النخب فقط ىي من تتوقع اٟت
يتوقع أف ٭تصل على القدر األغلب من مهاراتو من خبلؿ عملو، فقد كاف التعليم العايل يف 

 .ركما رمزنا للحالة أكثر منو ىدفنا لبلىتماـ العملي
 

، كاف نظاـ التعليم الركماٍل ؽ.ـ التأثَتات اليت كقعت على التعليم الركماٍل قبل القرف الثالث 
مرتبطنا بشكل كثيق با١تعهد الركماٍل، حيث كاف للوالد، كالذم يعد قمة ا٢تـر يف ا١تنزؿ اٟتق 

، مع السيطرة على )تارنتم( كضم ؽ.ـ 272ا١تطلق، ٔتوجب القانوف، على أطفالو كحىت عاـ 

                                                           
 .92ص التاريخ الركماٍل، مرجع سابق،  ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،،(1)
 .223-224 صص ، مرجع سابق ،1تاريخ الركماف، جإبراىيم نصحي،  (2)
 .224ص  نفسو، (3)
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مل يكن الركماف قد تأثركا  ، كالفًتة اليت تبعت اٟترب البونية األكىل،ؽ.ـ 241يف عاـ  صقلية
 .(1)بالفكر ك٪تط اٟتياة اليوناٍل، فقط يف تلك الفًتة، بل كجدكا الفراغ لدراسة اآلداب

 

اٟتركب البونية، بدأت أ٫تية األسرة كوحدة مركزية يف  مع زيادة حجم ركما كزيادة نفوذىا، بعد
الركماٍل القدَل ا٠تاص بالتعليم كالذم  كمع ىذا االهنيار أخذ النظاـ  ،اجملتمع الركماٍل يف االهنيار

كبدأ نظاـ التعليم اٞتديد يف الًتكيز بشكل أكرب األسرة ا١تتكونة من األب كاألـ، كاف يقـو على
 على النظاـ الذم رآه الركماف لدل الركماف ا٢تلنستيُت مث يف مراكز التعليم ا٢تامة مثبلن 

 .(2) تعليمي أديب بعد ذلك، كقد أخذ يف التحوؿ إىل نظاـ اإلسكندرية
 

قد كانت الفنوف العسكرية ىي كل ما ٯتكن أف تتحمل ركما أف تقضي الوقت يف دراستو، كقد  
كاف الركماف، يف الفًتات اليت مل يكونوا يشنوف فيها اٟتركب، ٮتصصوف ىذا الوقت ا١تتبقي 

من خبلؿ  منهم للزراعة، لقد كاف اىتماـ ركما ينصب على البقاء، سواء من خبلؿ الدفاع أك
 السيطرة.

أف الثقافة مل ٖتظ عادة بنصيب يذكر من اىتماـ الركماف األكائل، كعلى أف الًتبية كالتعليم 
عندىم كاف تكوين خلق النشء كإعدادىم لكي يكونوا مواطنُت صاٟتُت يتسموف بالرجولة 

آلباء كأداء كاٞتد كالبساطة كالصبلبة كالقناعة كالطاعة كالدأب على العمل كاٟتفاظ على سنن ا
 .(3) الواجب ٨تو اآل٢تة كالوطن

 

 انة:ــــــــــــــالدي
يف بدايات العهد اٞتمهورم مل يكن ىناؾ تغيَتات على الديانة، بل كانت ىناؾ بعض 
التأثَتات اإلغريقية كاألتركسكية يف العهد ا١تلكي، مستمرة ىذه التأثَتات إيل النصف األكؿ من 

الركماف يف إقامة كإنشاء ا١تعابد كالتماثيل لؤل٢تة كا٢تياكل، حيث  العهد اٞتمهورم، حيث أستمر 
ىت ٘تنحهم بركات ركحية تطهر قلوهبم كنفوسهم سواء يف حالركماف ال يتعبدكف اال٢تو  كاف

                                                           
 .92ص  ،مرجع سابق التاريخ الركماٍل،، ابراىيم رزؽ اهلل أيوب، (1)
 .94-93ص ص  ،نفسو (2)
 .223ص مرجع سابق،،1جنصحي، تاريخ الركماف، إبراىيم (3)
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العبدات الرٝتية أك العبادات األسرية، بل لتمنحهم بركات مادية كلتعطيهم الثركات كالصحة، 
 :(1)الركماف كاف الغرض منها ثبلث عواملكالسيطرة اليت حلت على عقوؿ 

كانت ترمز ٢تم بالوحدة،حيث كانت العبادة الرٝتية ترمز لوحدة الدكلة، كعبادة   العامل األول:
 األسر ترمز لوحدة األسرة.

إرضاء اال٢تة بإقامة العشائر تبعا ألصو٢تا الصحيحة كتصب غضبها كسخطها  العامل الثاني:
 يتغافل عنها. على من ال يقيمها بدقة أك

إتباع خطى األباء، إحًتامهم كتقديرىم للسلطة االبوية اليت زرعت فيهم عدة  العامل الثالث:
عوامل كقوة التقاليد الدينية الداعمة لشعورىم بالواجب، كسا٫تت ىذه الديانة يف تنمية بعض 

يف أخبلؽ الشعب الركماٍل، ك٫تا حفاظهم على التقاليد  الصفات منها كاالكثر بركزان 
 .(2)ليتهم ٕتاه كاجباهتمك كمسؤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  225 -224ص ص  مرجع سابق،،1ج نصحي، تاريخ الركماف،إبراىيم (1)
 .225ص نفسو، (2)
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 509اٞتديد عاـ  بداية نظامها قبلة ا٠تارجي اتالفتح كالتوسع سًتاتيجيةإب اسة ركمايس ٘تيزت
، بالرغم قادة ركما صربك  قوةعلى  الدالة، مليئا بالتضحيات اختبارا صعبا الفعلككاف ب ،ؽ.ـ
رض الواقع أقق على كبذلك يتح ،تبديل القيادات كالتغيَتات اليت طرأت علي األشخاصمن 

سك بصلب ا١توضوع ٘ت) ""Rem Tene , Verba Sequentur مثلهم القائل
 ،سًتاتيجيةاإلأىدافها البعيدة  ٖتقيقكيفية ك  طريقهامن مث عرفت ركما ك  ،(تأتيك التربيرات

أخرل  تارةن ك ، ت ٞتَتاهناكقدمت اإلغراءاكدبلوماسية  سلمان  تارةن ا١تمكنة  لطرؽاستخدمت كل اك 
 .للتضحيات دائمان  ، كاستعدادان ليونة ببل حربان 

 

 :ةــــــاإليطاليرة ـــــــو الجزيـــــــا وشبــــــــروم
 :ومـــــــم التيـــــا وإقليـــروم-1

الذم كاف ، بعد ٗتلصها من اٟتكم األتركسكي مت ركما مكانتها يف إقليم التيـودعّ 
الذم جعل رغبات األطراؼ تلتقي عند توقيع  كىو ،عاتوعليها كيهددىا بتوس يشكل خطران 

عرفت ٔتعاىدة  ،ؽ.ـ 493عاـ عقدت ركما معاىدة مع البلتُت يف  حيث ،دفاعيحلف 
مت الذم بفضل جهوده ك ، ذلك العاـ قناصلةأحد  "سوبريوس كاسيوس"إىلنسبة  "كاسيوس"

 ،اٟتقوؽ ا١تدنية كبُت البلتُت يف عًتفت ركما يف ا١تعاىدة با١تساكاة بينهاا، ك توقيع ا١تعاىدة
، سيدة التينية أممن  ، كحق الزكاج، يف أم مدينة التينيةكالتعامل اإلٕتارالركماف حق ح ػػػػػػػكمن

، كذلك منح البلتُت ىذين اٟتقُت يف مدينة ٢تذا الزكاج ئها حق ا١تَتاث كفقان يكوف ألبناْتيث 
 كبعد ذلك بدأت، معسكر  ركما كنصت ا١تعاىدة على اشًتاؾ ركما كا١تدف البلتينية يف حلف

ؽ.ـ، خاضوا  405كفػػى عػػػػػػاـ ، ا١تشاحنات بُت الركماف كأعدائهم القدامى، أم االتركسكيُت
 أمياؿبعد عن ركما ٔتسافة ٜتسة ت اليت( فيِت( مدف اتركريا كىى مدينة ضد شرسة كربل حربان 

كيف عاـ كالوصوؿ إىل البحر،  "التيرب"يف هنر تبغي حرية ا١تبلحة  ركما كانتك ، (مٙتاف ك أم)
، كاف نقطة ٖتوؿ يف تارٮتهم العسكرمار الذم  تصؽ.ـ ٘تكن الركماف من ٖتقيق االن 396

فكركا يف الوقوؼ أماـ  اإذ ،، حىت يتعظ اآلخركفعربةعلوا من مصَت ىذه ا١تدينة كأرادكا أف ٬ت
 .(1)ضيهاكا أرار لوا بأىلها كصادكماف، فنكّ الر 

 
                                                           

 .32ص ،مرجع سابق ،دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمعاصم حسُت،  (1)
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 :الــــــــــالغا و ـــــــروم-2
 6نتيجة ٠تطر داىم ركما بعد  ،من الزمن فًتة يف إقليم التيـوتقدـ كتوسع الركماف  توقف

منذ  اليت كانت قد بدأتخطر قبائل الغاؿ  كىو، فيِتمن انتصارىا على مدينة  تقريبان سنوات 
، خاصة ا١تنطقة اليت عرفت إيطاليا يف مشاؿ عدد من األقاليم  حتبلؿاب ؽ.ـالقرف ا٠تامس 

ٔتجموعة من  تدر٬تيان  انتشار الغاؿكبدأ  (1)األلب جباؿ الناحية من تلك يفباسم ببلد الغاؿ 
ف الفوضى حو٢تم ينشرك  فأصبحوا، ؿ حينما قويت شوكتهمحا٢تم قد تبدّ إال أف  القبائل الصغَتة

ضطرىا إىل طلب ٦تا ا اليت غلبت على أمرىا( كلوزيـو)دف االتركسكية كحاصركا إحدل ا١ت
بفك اٟتصار حوؿ  طالبوا فيو الغاؿأرسلوا ٖتذيرا ك ، لطلبها بواستجافا ،لركمافالعوف من ا

، كمل يكن أماـ اٟترب على الركماف علنواكأهبذا التحذير  ستهانواارفضوا ك ، إال أف الغاؿ ا١تدينة
الغاؿ يف  أيدممنيت هبزٯتة قاسية على ، التحدم، فأرسلوا قوة حملاربتهم ركما سول قبوؿ ىذا

الركماف  ىكمل ينس بنكبة آليا، كعرفت ىذه ا١تعركة التيربحد ركافد أ، كىو عند هنر آلياموقعة 
 أماـ مفتوحاطريق ال، أصبح مكانسحاهب تهمىزٯتبعد ك  ،يف تارٮتهم سودان أ اعتباره يومإىذا اليـو ب

لفرصة للقوات الركمانية للعودة ، أعطى اركما ٨تو، إال أف ترددىم يف التوجو قوات الغاؿ
ؽ.ـ  390عاـ ، الكابيتوؿ ، كمل يلبث الغاؿ أف ٟتقوا هبم كحاصركاكالتحصن يف تل الكابيتوؿ

 تركوا خلفهم دماران ك  (2)من الذىب يةقوات الغاؿ مقابل فد مع ركما انسحبت ممفاكضاهتكبعد 
مدينتهم  مورأل الركماف ترتيب كإعادةركح الوطنية  إيقاظمن نتائج ىذه ا١تعركة ك  ،ينبَت ك  كخرابان 

على  ميع العربة من ذلك الدرس القاسي كعملوااٞت أخذ، فالتخريبك  التدمَت إىلليت تعرضت ا
 .(3)تعديبلت كاسعة على اٞتيش كإدخاؿ ،ا١تدينة أكضاع تقويةك ٖتسُت 

 

ع أعدائهم على ، ٦تا شجّ يف فقداهنم ىيبتهم ٢تزٯتة الركماف على يد الغاؿ أثر كبَتكاف 
كقد  كماف، ٘ترد حلفائهم البلتُت،الر  وخطر ما كاجهأ من، ك كالثورة ضدىم مبكراىيته عبلفاإل

كل ، كأعادكا صياغة العبلقة مع البلتُت يف شتمرد ك٘تكنوا من القضاء عليوكاجو الركماف ىذا ال
 حىت كاف الركماف قد سيطركا على مساحات كاسعة منؽ.ـ  360د كمل ينتهي عاـ جػدي

                                                           
)1)Hooke Nathaniel, The Roman History "From The Building Of Rome To The Ruin Of The 
Commonwealth", Vol.III , Great Britain, 1889, P585;  كأنظر كذلك   A Dkins LesleyAnd A Dkins . 

 .33ص ،مرجع سابق ،دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمعاصم حسُت،  (2)
 .33، صنفسو (3)
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كيف عاـ   كمستعدا لكثَت من الغزك، تدريبعلى درجة عالية من الجيشهم أصبح  ،إيطاليا
 كأجربهتم علىىذا ا٢تجـو ؽ.ـ ىاجم الغاؿ مرة أخرل كلكن ركما صدت  360

 .(1)االنسحاب
 

 :ةيل العصبة الالتينـــــالالتين وح ضدرب ــــالح-3
مصاٟتات مع جَتاهنا  عقدتحيث ، يف منطقة اتركريا تدرجيابلكها توسع أم ركما أخذت

 "الفولسكى"ية من قبائل مواقعهم الشمال على كيشكلوف خطران ي اإلغارة الذين كانوا دائم
ا١تشاكل تأيت لكن بدأت ك  ،"الفولسكى"أراضيمث استطاعت أف تضم قسما من  ،"االيكول"ك

ا، كأخذت من ازدياد قوهت كفزعوا خوفان  من جانب ا١تدف البلتينية اليت شعرت بضغط ركما،
 .تشق عصا الطاعة ا١تدف بعض

 

مدف العصبة  استغبلؿ موارد العصبة البلتينية دكف أف ٕتٍتإىل هتدؼ ركما حيث كانت 
من كل ٧تاح على األقل كانت ركما تريد أف تفوز بنصيب األسد  ، أكنفع من كراء ذلك أم

بأفضل احتفظت لنفسها  "الفولسكي"أراضيعندما ضمت ركما  مثبلن ، ٖترزه ٔتساعدة العصبة
كمن ناحية أخرل أخذت ركما تتجو إىل  ،االسًتاتيجيكا١توقع  ا٠تصبةحيث الًتبة فيها األماكن 
يقطنوف ، الذين كانوا "السامنُت"، فتحالفت مع هناجَتا على عبلقات العصبة مع التامةالسيطرة 

، ؽ.ـ 348، كىف عاـ ْتجة أف التحالف موجو ضد الغاؿ ،إىل الشرؽ من إقليم التيـو
 معها تككقع ها،بحرية كقتالدكؿ الأقول كاحدة من تفاكضت ركما باسم العصبة مع قرطاجة 

نية طا١تا بقيت ال تتعرض للمدف البلتيأف قرطاجة بٔتوجبها تعهدت ك ، العاـ نفسيف  معاىدة
سقطت يف  مدينة التينية أمإيل سيطرة ركما ف تعيد أبأيضا تعهدت ك ،(2)على كالئها لركما

كما السيطرة على حلفائها ف ىذه ا١تعاىدة قد كفلت لر إف كىكذا ،خرجت عن طاعتهايدىا ك 
 زايام ، الذم كاف يتمتع بعدةللسيطرة على إقليم كمبانيا ماـ ركماىتإ بعد ذلك توجوك  ،البلتُت

مدف  أثارتكل ىذه الظركؼ أدت إىل ،  كثرائو أراضيو وبةٓتص يتميز، كما كاف عسكرية مهمة
ىي حق انتخاب  ىذه اٟتقوؽ كمن، ْتقوقها من ركماالعصبة البلتينية اليت أخذت تطالب 

ت ركما مطالب حلفائها الذين بلغ ضكرف ،، كحق الًتشيح للوظائف الركمانيةا١توظفُت الركماف
                                                           

 .220-2019ص   ،مرجع سابق ،الشرؽ األدٌل يف العصر ا٢تللينسىت كالركماٍلأبو اليسر عبدالعظيم فرح،  (1)
 .37، ص 1995، 1، صيدا ، الشركة العا١تية لكتاب ، ط الركماٍل التاريخ، اهلل رزؽ ابراىيم أيوب، (2)
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نتصار على ضد ركما ك٘تكنت ركما من اإل ثورة عارمةاندلعت  ذإؽ.ـ  340تذمرىم غايتو عاـ 
، كل كألزمت مدف العصبة، "فيزكفيوس"معركة جبل  يفؽ.ـ  338عػػػاـ  يفالبلتينية  العصبة

)حق  خاصة مدينة على انفراد بقبوؿ شركطها كحرمت ا١تدف ٦تا كانت تتمتع بو من حقوؽ
 :حد الكتابأكمن ىنا نذكر دفاع  ،التعامل كحق الزكاج(

 

جل أعملها من  أثناءدالة مسلكها ما ٬تاىف أحيانا ركح الع يفدركنا أذا إ..... ))
 ،ليها نفس النقضإكقد يوجو  مظفرة إال أمةمن  نو ماأ ىفلعلنا الننس، البقاء

، كقد أجربت فيما بينها التيٍتكاشًتطت ركما أال تقـو ىذه ا١تػػػػػدف بتكوين حلف 
تقدٯتها ا١تعونة  ركما ٜتسا من ىذه ا١تدف على أف تتحالف مع ركما على أساس

العسكرية يف إقليم انيات ، كالواقع إف ركما قد سيطرت على كل اإلمكالعسكرية إليها
ٞتيش ( يف اAuxilia، كأصبح كل البلتُت ٮتدموف يف القوات ا١تسػػػػػػػاعدة )التيـو

ىذا بوصفهم رعايا يف حقيقة ف كانوا يفعلوف إ، ك الركماٍل كذلك بوصفهم حلفاء
أما الذين كانوا ٭تصلوف على حقوؽ ا١تواطنة فكانوا ٮتدموف يف الفرؽ  ،األمر

 (1)((ا١تكوف للجيش الركماٍل)، (Legionesاألساسية )
 أف تقنع أىل إقليم كمبانيا بنقض التحالف الذم ستطاعت ركما أثناء تلك اٟتربا

، إلقليم جزءان من الدكلة الركمانيةْتيث يصبح امع البلتُت كالدخوؿ يف حلف معها، عقدكه 
، اٟتقوؽ السياسيةبانيا مل ٯتنحوا كبالرغم من أف سكاف كم ،هم اٟتقوؽ الركمانية ا١تدنيةمنحك 

، كما إهنم الفرؽ األساسية يفمواطنُت كاملُت ٮتدموف  من الناحية العسكريةفإهنم كانوا 
، تصبح دما تنتػػػػػهي اٟتركب البلتينيةكىكذا عنػػػػػػ ،ا بنظمهم احمللية يف بعض األحواؿاحتفظو 

 .(2)يل جنوبان ها حىت بلغت خليج نابو ركما سيدة إقليم التيـو ببل منازع كتوسعت أمبلك
 :روب السمنيةــــــالح

نشأ صراع شديد بُت ركما كبُت رجاؿ اٞتباؿ كيسموف )سامنيتوس(، كىم ٚتاعات عرفوا 
ستمرت ىذه ابقوهتم كقسوهتم من سكاف ا١ترتفاعات الوسطى من شبو اٞتزيرة اإليطالية، ك 

 .تقريبان  اٟتركب ثبلثُت عامان 
 

                                                           
 .1973 العربية، النهضة دار بَتكت، أغسطس، اككتافيوس ايل جراكوس تيبَتيوس من الثورة عصر الركماٍل التاريخ أٛتد، ،اللطيف عبد ،علي(1)
 36-35، ص ص مرجع سابق ،دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارم ،عاصم حسُت (2)
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ما اٟترب أ ؽ.ـ(، 341 –343االكىل عامُت تقريبا من ) ةحيث استمرت اٟترب السمين
الثالثة  فقد  ةؽ.ـ(، بينما السمين 304-327عاـ تقريبا من ) 23السمنية الثانية استمرت 

ؽ.ـ(، كقد أنزلت ركما ا٢تزٯتة على ىذا اٟتلف  290-298) دامت ما يقارب ٙتاف أعواـ من
(، عاـ   .(1)ؽ.ـ 295يف معركة )سنتينـو

على عرش أبَتكس يف مشاؿ غرب  تارنتم باإلسكندر بَتكس، الذم كاف ملكان إستعانت 
ببلد اإلغريق، كحاكؿ ىذا ا١تلك ٛتاية اإلغريق يف الغرب، كلكنو إرتطم بركما كدخل معها يف 

( يف  ، كيف النهاية خرج مهزكمان كيهـز طوران  ثبلث معارؾ ينتصر طوران  قليم إيف معركة )بنفنتيـو
 .(2)بو ا١تثل يف ٖتقيق إنتصارات باىضة الثمن كخسائر فادحةٝتينـو حىت ضرب 

 
 :حرب ىيلل دتالتي أسباب م األـــــــن أىـــم

 .ؽ.ـ( 338مبانيا الشمالية يف دكلتهم عاـ )كمدف   الركماف أدمج -أوالً 
 .ؽ.ـ(334يف عاـ ) السمنيُت واارب٭ت واكان  حينمامع تارنتم  الركماف اقتتل -ثانياً 
عاـ  أقامتهما ركما األكىل عند فالس على حدكد كمبانيا تافالل تُتتعترب ا١تستعمر  -ثالثاً 

سدا مانعا لزحف ؽ.ـ  328يف كادم هنر لَتيس عاـ  كالثانية عندا فرجبلم ،ؽ.ـ334
تدخلوا مع احدل ا١تتنازعُت  يف مدينة نابويل ُت حيث أف السمني السمنيُت على كمبانيا

)نيابوليس( اإلغريقية كأستطاعوا أف يضعوا حاميو ٢تم يف ا١تدينة األمر الذم خافت منو مدينة 
 .(3))كابو( اليت أسرعت كأستنجدت بركما 

 

رار ركما العظيم على سيطرهتا كمد نفوذىا على إيطاليا القدٯتة صما يستحق الذكر يف إ
 كفيها، ؽ.ـ 321عاـ  (اٟتلق)سم إب يف موقعة عرفت ،ٔتا فيها سكاف ا١تناطق اٞتبليةبالكامل 

، ى شركطو على القنصلُت الركمانيُت، كأملبنيتػػػوس ة القػػػػػػائد السمٍتفشل الركماف يف ىزٯت
على رجاؿ السناتو  االتفاؽعرضا ، القنصبلف إىل ركما كعند عودةدم اٞتيش الركماٍل، قائ

كتسليم نفسيهما  مُتإيل قائد الس ، على العودة جربكا القائدين الركمانيُتأك ، فتم رفضو إلقراره

                                                           
 .39، ص مرجع سابق، الركماٍل  التاريخ، ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،(1)
 .90ص ،رجع سابقم، حضارة الركماف "منذ نشأة ركما كحىت هناية القرف األكؿ ا١تيبلدم"٤تمود السعدٍل،  (2)
 .90- 89، ص ص نفسو (3)
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أثناء ك  ،٤تالة يدركاف هببلكهما ال، ك٫تا يذ، كما كاف منهما إال الطاعة كالتنفليفعل هبما ما يشاء
 .(1)تراجع الغاؿ إيل ما كراء هنر البو بعد سلسلة من ا١تعارؾ الدامية اٟترب السمنية

 

 :إيطالياوب ـــــــــا وجنــــــروم
 ،ةاإليطاليعلى جنوب شبو اٞتزيرة  سيطرهتا، إال بعد إيطالياركما على سيادة كتمل ت مل

 تبقى، كمل ا١تدف كا١تستعمرات ، الذين أقاموا فيها العديد منكانت ٖتت سيطرة اإلغريقاليت  
كتصدت كربل ا١تدف اإلغريقية ، بعػػػػػػػض اٞتماعات رةإلغاتعرض ت أف أخذت ىذه ا١تدف

ستنجاد ىذه ا١تدف باإلغريق )إغريق البلقاف( من كقت ا٦تا أدل إيل ، )تارنتم( ٢تذا العدكاف
، لكنو قتل يف معركة مع إىل إيطاليا على رأس قوة سربطة ارخيداموسإإٔتو ملك ف، خرال

 .(2)ؽ.ـ338عاـ  نُتااللوق
 

 ملك كاف ا٢تيليٍت العصر من إغريقي جنراؿ ىو( ـ.ؽ 272 -. ـ.ؽ 319)بَتىوس 
 ،(.ـؽ 297 من تقريبا) اآلخية ا١تالكة العائلة أفراد أحد كىو اليونانية ا١تولوسيانية السبللة
 القدٯتة مقدكنيا كملك( ؽ.ـ 272-297 ،302-306) إبَتكس ملك أصبح كالحقا

على .ا١تبكرة ركما لقياـ األشداء ا١تعارضُت أحد كاف ،(ؽ.ـ 273-272 ،288-284)
حىت توجو إيل جنوب إيطاليا  ٯتكث طويبلن ، كمل عرش ابَتكس ٤تل األسكندر بَتكس بعد كفاتو

إىل  إيطالياأخرل أدل ظهور القوات الركمانية يف جنوب  جهة، كمن عظيم على رأس جيش
ككاف ، اذركهتبُت ركما كتارنتم  بلغ النفورؽ.ـ،  282، كىف عاـ إثارة ٥تاكؼ مدينة تارنتم

من ىجـو بعض  االركماف ٛتايته تطلب من أرسلت ،اإلغريقية سبب ذلك أف مدينة ثورم
فكاف يف نظر ، اهت١تساعد أسطوالن  واطلب ثورم كأرسللالركماف  فأستجاب ،ةاإليطاليالقبائل 

األسطوؿ  وا بطردقامكعلى الفور ركمانيا يف منطقة نفوذىا،  ا٠تطوة تدخبلن  تارنتم أف ىذه
أف تارنتم اليت ضمنت مساعدة  إال ىانةفطلبت ركما التعويض عن ىذه اإل ،ىزٯتتوك  الركماٍل

 .(3)بَتىوس رفضت ىذا الطلب
 

                                                           
 .90-89، ص ص رجع سابقم، األكؿ ا١تيبلدم"حضارة الركماف "منذ نشأة ركما كحىت هناية القرف ٤تمود السعدٍل،  (1)
 .37ص ،مرجع سابق ،دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمعاصم حسُت،  (2)
 .91، صنفسو (3)
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ستخدـ بَتىوس يف اك ؽ.ـ  280 عاـ( ىَتاكليا)يف موقعة  مع الركمافبَتىوس  تىبلقىى
تقدمو يف إقليم  كاصل بَتىوس  بعد ذلك، ىزٯتة الركماف ٘تكن من ،ىذه ا١تعركة الفيلة ألكؿ مرة

 ، خرل مع الركماف مواجهة ا ، كبعدعلى الركماف إنتصارات أخرليف ٖتقيق راغبا كمبانيا كالتيـو
إىل  ان ساعيالتفاكض عليهم ، فعرض ستمرار يف اٟترباإلخطورة  ، أدرؾسابقتها مل تكن مثل

، ركما الصلح مععقد يف تارنتـو  كسعت، إيطاليامُت حرية ا١تدف اإلغريقية، يف جنوب أت
ة بتشجيع من قرطاج ()،كالثاٍل رافض الصلح ،نقسم ٣تلس الشيوخ إيل قسمُت األكؿ مؤيداك 

٦تا يؤدل إىل هتديد مصاٟتها  جزيرة صقلية، ٔتساعدة إغريق بَتىوس قياـمن  ٗتاؼاليت كانت 
 كبعد فشل بَتىوس يف إيطاليا إٔتو إيل جزيرة صقلية ١تساعدة اإلغريق، كقضى يف ىذه اٞتزيرة

تبك شا، ك يف ىذه اٞتزيرة ثبلث سنوات، كعند عودتو إيل إيطاليا كاف جيشو يف حالو يرثى ٢تا
حامية يف  يطاليا، كالعودة إيل أبَتيوس تاركان إفقرر مغادرة  ،مع الركماف لكنو أدرؾ خسارتو

ؽ.ـ قبل كفاتو كسلمت ىذه اٟتامية مدينة  272تارنتم، كقرر سحب ىذه اٟتامية يف عاـ 
 .(1)تارنتم للركماف لضماف سبلمة إنسحاهبا

 

خاضعة للركماف بعد دخو٢تم إيل مدينة  شبة اٞتزيرة اإليطالية أصبحت منطقة جنوب
مع ا١تدف اإلغريقية كأقاموا  الفاتٖت، كعقدكا ةاإليطالي عوبالش اعاخض حيث سبق ٢تم، تارنتم

، من يف تزايد كقوة دكليةأخذت شهرة ركما ك  ،قليمركمانية، يف كافة أ٨تاء االا١تستعمرات ال
كسب ل ()البطلمية الثاٍل ملك مصر بطليموسسعى ك ، ةمع قرطاج لمعاىدةل عقدىا خبلؿ

 .، كعقد معاىدة مع الركمافكماصداقة ر 

                                                           
() أصبح قعيدا كفيف البصر، يػأمر بعػض الركمػاف أف ٭تملػوه إىل ٣تلػس الشػيوخ، كىنػاؾ  الذم، الرافض للصلح كلوديوسلسياسي الركماٍل ا١تخضـر ابيوس  ا

لشػيوخ إىل رأيػو يلقى خطبة مشهورة ضد الصلح يقوؿ فيها عبارتو ا١تأثورة: "إف ركما ال تفاكض العدك طا١تا ظلت أقدامو تطػأ ارض ايطاليػا". كينحػاز ٣تلػس ا
، كلعل ركما أرادت أال تتس امح مع تارنتـو ألهنا كانت معقبل لئلغريق يف ايطاليا، كألف ركما قدرت أف تارنتـو لػن تكػف عػن االسػتنجاد كيرفض طلب تارنتـو

 باإلغريق. كانتهى األمر باالستيبلء على ىذه ا١تدينة اإلغريقية كضمها ٘تاما إىل ركما.
 .39ص ،مرجع سابق ،دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمعاصم حسُت،  -
 .221ص ص   ،مرجع سابق ،الشرؽ األدٌل يف العصر ا٢تللينسىت كالركماٍلأبو اليسر فرح،  (1)
() ()  مػػو تػػدعى ارسػػينول كلقػػد تػػرل يف قصػػر فيليػػب الثػػاٍل كالػػد االسػػكندر االكػػرب ٦تايػػدؿ انػػو كػػاف مػػن االسػػر النبيلػػة يف أتنسػػب الدكلػػة البطلميػػة اىل بطلميػػوس بػػن الجػػوس ك

ؽ.ـ، كىكػذا ٖتققػت لػذلك القائػد ا١تقػدكٌل امنيتػو الػيت   305-323طبقا التفاقية بابل من نصػيب بطلميػوس حاكمػا )سػًتاب( علػى مصػر مػن عػاـ مقدكنيا، ككانت مصر 
٘تكػػن يف ؽ.ـ (، كاٟتػق اف بطلميػػوس كػػاف موفقػا يف اختيػػاره اذ  283/282-305كػاف ٭تلػػم هبػا منػػذ أف كفػػد إىل مصػر ىف صػػحبة االسػكندر االكػػرب كاصػػبح ملكػا عليهػػا )

حكمهػػػا، بػػدأت منػػذ كفػػػاة ذلػػك ا١تكػػاف النػػائي عػػػن قلػػب االمرباطوريػػة ا١تقدكنيػػة مػػػن اف يضػػع اسػػاس دكلػػة قويػػػة غنيػػة، ٘تكػػن ابنػػػاؤه كاحفػػاده مػػن بعػػده ١تػػػدة ثػػبلث قػػركف مػػن 
لػذل اطلػق علػى بطلميػوس األكؿ بعػد كفاتػو تقديسػا ؽ.ـ عقب موقعة اكتيـو البحرية بفًتة قصػَتة امػا ٓتصػوص لقػب سػوتَت كىػو اللقػب ا 30االسكندر االكرب كانتهت عاـ 

 =مطلع القرف الثالث ؽ.ـ.لو، كىو ٔتعٌت ا١تنقذ كرٔتا قد اكتسبو يف حياتو بعد ٧تدتو ٞتزيرة ركدس ضد اعتداء دٯتًتيوس ا١تلقب ٔتحاصر ا١تدف، ابن انتيجونوس يف 
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 :إيطاليادة ـــــــا سيــــــــروم
كٯتكن  ،ؽ.ـ الثالث كبداية القرف الثاٍل يف هناية القرفأصبحت ركما زعيمة االٖتاد اإليطايل 

 :األيت اٖتادا فيدراليا، يقـو على بأنو ٖتادىذا اال كصف
ىذه ا١تدف مع  توقيع أم معاىدة منكعدـ  ،عقد معاىدات بُت ركما كا١تدف اإليطالية .1

 بعضها البعض كأحتفاظ كل مدينة ْتكومتها كالقوانُت ا٠تاصة هبا.
 فهو اجمللس اختصاصات عن أما كاف السناتو يقـو بدكر ٣تلس االٖتاد الفدرايل، .2

 كإعبلف الصلح كإبراـ كا١تخالفات ا١تعاىدات كبعقد ا٠تارجية، بالعبلقات ا١تختص
 سياسة على كاإلشراؼ كتوزيعها، العامة األراضي كإدارة الواليات، كحكم اٟترب

 يكاد ال سلطات إعطائو إىل األمور هبذه السناتو ٣تلس انفراد أدل كقد ا١تايل، اإلنفاؽ
 .(1)كالقضائية كالتنفيذية التشريعية السلطات صاحب جعلتو حدكد ٢تا يعرؼ

حيث فرض على ا١تدف األخرل أف تضع  ،ٖتاد الركماٍل يتصف بطابع عسكرمكاف اإل .3
ٚتيع مواردىا العسكرية ٖتت تصرؼ ركما، كهبذا أصبحت إيطاليا بالكامل قوة ٤تاربة 

 .(2)ٖتت سيطرة ركما
 كتتغَت بل كتتأقلم ظركفها، كل مع تتشكل الركمانية، السياسة أسس ٧تد ىكذا،
 اليت األخرل، الشعوب مع كالعبلقات األحداث، عليها تفرضو موقف كل مع لتتبلءـ

 جتماعي ٢تذا اإلٖتاد كاأليت:كاالككاف الشكل اإلدارم ، كزعامتها لسيادهتا خضعت
 :المواطنين الرومان -أوالً 

  كاف البعض منهم يتمتع ّتميع اٟتقوؽ السياسية كا١تدنية، كعرفت ىذه الطبقة
العسكرية )بكاملو األىلية(، ككانت ىذه الطبقة الوحيدة اليت تعفى من ا٠تدمة 

 لدفاعهم على مستعمراهتم.
  أما البعض األخر فبل يتمتع باٟتقوؽ السياسية، مثل حرماهنم من حق الًتشيح أك

 األىلية(. ياألنتخاب كعرفوا بطبقة )ناقص
                                                                                                                                                                          

عبػػداللطيف فػػايز، مكتػػب تسػػجيل القريػػة يف  ؛8، ص 1949الطباعػػة، القػػاىرة، ، شػػركة فػػن حركػػات ا١تقاكمػػة الوطنيػػة يف مصػػرالبطلمية٤تمػػد عػػواد حسػػُت، 
؛حسػُت رزؽ، الشػرطة كاٟتراسػات يف مصػر 1، ص 2011ـ(، رسالة دكتوراه غَت منشػورة، كليػة اآلداب جامعػة حلػواف، 56-ـ7مصر يف العصر الركماٍل )

 .40، ص 2005داب جامعة حلواف، يف العصرين البطلمى كالركماٍل، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية اآل
 .222 -221، ص ص  مرجع سابق ،الشرؽ األدٌل يف العصر ا٢تللينسىت كالركماٍلأبو اليسر فرح،  (1)
 .91ص ،رجع سابقم، حضارة الركماف "منذ نشأة ركما كحىت هناية القرف األكؿ ا١تيبلدم"٤تمود السعدٍل،  (2)



55 
 

 :اءـــــــــــــــــالحلف -ثانياً 
 اء الالتين:ــــــــــــالحلف 

كالء لركما، ككانت إقامتهم يف ا١تستعمرات البلتينية صلة ك  اىم أكثر سكاف إيطالي
القدٯتة، ك٢تم اٟتق يف إكتساب اٞتنسية الركمانية، كلكنهم مل ٮتدموا يف الفرؽ 

 للجيش الركماٍل، بل يكونوا كحدات خاصة مساعدة من فرساف كمشاة.األساسية 
 وناء اإليطاليــــــــالحلف: 

مربم، ككانت كل قبيلة أك ٣تموعة كاإلغريق كاالطاليا من األتركرين إي سكاف ىم باقي
هنا الداخلية ؤك منهم تربطها معاىدة خاصة مع ركما، حيث كانت ىذه ا١تدف حرة يف ش

ُت من دفع الضرائب كملتزمة با١تساعدة العسكرية يفقط بنظاـ كدستور خاص، معف
لركما، كخاضعة لسياستها ا٠تارجية، ككانت ا١تدف اإلغريقية يف جنوب إيطاليا معفية من 

ك ٝتي اإلغريق إللزامها ٔتد األسطوؿ الركماٍل با١تبلحُت، كالسفن لذلا٠تدمة العسكرية 
 (1).باٟتلفاء البحريُت

 لتتبلءـ كتتغَتبل  كتتأقلم ظركفها، كل مع تتشكل الركمانية، السياسة أسس ٧تد ىكذا،
 خضعت اليت األخرل، الشعوب مع كالعبلقات األحداث، عليها تفرضو موقف كل مع

 . كزعامتها لسيادهتا
 
 :طـــــر المتوســــــم البحـــــــا وعالـــــــمرو 

كل اٟتذر من العامل عند إنشغاؿ ركما يف توحيد شبة اٞتزيرة اإليطالية كانت حذرة  
ا٠تارجي كبعد أف بسطت سيطرهتا على إيطاليا، باتت هتتم بشكل أكسع ٔتا ٭تدث خارج 
حدكدىا، كٖتولت إيل قوة دكلية كيف تلك األكنة كانت القول الكربل يف شرؽ البحر ا١تتوسط 

يف ببلد دكلة البطا١تة يف مصر، كالدكلة السلوقية يف سوريا كببلد الرافدين، كدكلة مقدكنيا 
اليوناف، أما غرب ا١تتوسط فكانت قرطاجة اليت بسطت سيطرهتا يف غرب البحر ا١تتوسط، من 

حىت فرضت سيطرهتا على كثَت  ، كمل ٘تكث كثَتان إيل مضيق جبل طارؽ غربان  جزيرة صقلية شرقان 
كأقاموا فيها مستعمرات  ،من ا١تناطق يف مشاؿ أفريقيا، كزحفت مسيطرة على جنوب أسبانيا

                                                           
 .41-40ص ص  ،مرجع سابق ،السياسي كاٟتضارمدراسات يف تاريخ ركما عاصم حسُت،  (1)
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اٟتفاظ على مصاٟتها التجارية، ككاف ىدؼ قرطاج األكؿ ىو  ،شهرىا مدينة قرطاج اٞتديدةأ
ساحلية إلقليم أتركريا، كمعاىدتُت ٕتاريتُت مع الدف ا١تدت معاىدات مع قكيف ىذا اجملاؿ ع

مفر من  كمل يكن ىناؾؽ.ـ،  279ركما يف منتصف القرف الرابع، كأخرل عسكرية يف عاـ 
٦تا أدل  ،لقرطاجة ءاياد قوة ركما، فأصبح الركماف أعدكقوع صراع بُت ىاتُت القوتُت إلزد

ككانت ىذه  ٟتركب طويلة مل يدرؾ الركماف خطورهتا على ٣تتمعهم بسبب طمعهم يف التوسع،
 .(1)سنسلط الضوء أكال على قرطاجاٟترب  ىذه قبل اٟتديث عنك  .اٟترب على ثبلث مراحل

 

 :قرطــــــــــــــــــــاجة
تأسست قرطاج من قبل الفنيقيُت الذين يعيشوف على الساحل، كىو ساحل ضيق ٖتده 

االكؿ كسبب من الطراز  (2)اٞتباؿ من الشرؽ، كبسبب موقعها اٞتغرايف أصبحت دكلة ْترية
 ٛتراراإل ميعٍت شديدسكاف الساحل بالفنيقيُت ىم اإلغريق كلفظها يف اللغة اليونانية  ةتسمي

 .(3) )ا١تدينة اٞتديدة( ساف الفنيقي أملأسم قرطادك بال االذم تشتهر بو ببلدىم، كأطلق عليه
 

 ()ك)اٟتضارة ا١توكينية( ()) اٟتضارة ا١تينوية(الفنيقيوف حضارتُت، كتأثركا هبمالقد عرؼ 
، كأشهر ا١تتوسطيف عبلقتهم بالبحر  ىامان  ان عبت دكر كأسسوا يف توسعهم التجارم مستعمرات ل

يف التاريخ، كظلت  ان مهم دكران  لعبتكاألخرل قرطاجة  ىذه ا١تستعمرات ىي أكتيكا يف تونس،
 ،قرطاجة مدينة صغَتة حىت دخلت يف صراعات مع ا١تدف اليونانية، كضد القبائل اإليطالية

كأنشأت جيش  ،قامت بإعداد أساطيل ٘تيزت بسفن قوية ٣تهزة بأسلحة، بسبب توسع ٕتارهتاك 
ٕتهت اكقت لذلك ٟتماية مستعمراهتا كالدفاع عنها يف أم  يكوف على أمت االستعداد مقو  برم

                                                           
 .223  ،مرجع سابق ،الشرؽ األدٌل يف العصر ا٢تللينسىت كالركماٍلأبو اليسر فرح،  (1)
 354، ص 1980، دار الفكر، دمشق، 3، طػ 1، جتاريخ اليوناف٤تمد كامل عياد، (  2)
، ا١تدخل اىل تاريخ كحضارة االغريق؛ عاصم اٛتد حسُت، 669، ص1974، القاىرة، (2العصر ا٢تيبلدل ) –التاريخ اليوناٍل عبداللطيف اٛتد على،  (3)

 .69، ص 1998، مطبعة العمرانية، اٞتيزة، 4طػػ 
()ك اٟتضارة عرفت اٟتضارة ا١تينوية هبذا االسم نسبة اىل ا١تلك مينوس ملك كنوسوس كترجع بواكر ىذه اٟتضارة اىل االلف الثالث ؽ.ـ، كمصادرنا عن تل

 تنحصر يف ا١تصادر الوثائقية اليت تتمثل يف االثار، كالنقوش كبعض ا١تصادر االدبية اليت مت العثور عليها يف القرف ا٠تامس ؽ.ـ.
( )()( تستمد ىذا االسم من مدينة موكينال، الىت تقع ىف شبو جزيرة البلوبونيز جنوب ببلد اليوناف، كىو ا١توق 1100-1700اٟتضارة ا١توكينية )ع ؽ.ـ

مقدمة ىف ابواليسر فرح، أنظر إيل،  الذل قاـ عامل االثار األ١تاٍل شليماف بالتنقيب عنو، كقد اطلق ىومَتكس على اصحاب ىذه اٟتضارة اسم االخيُت.
 .99، ص 1999، مكتبة اال٧تلو ا١تصرية، القاىرة، تاريخ اليوناف



57 
 

 البونيقية أك كاليت عرفت باٟتركبب الثبلث ك من ىنا تبدأ مراحل اٟتر ك قرطاج،  ركما إيلأنظار 
 كتلخص أسباهبا يف األيت:، (1)البونية
الركمانية كقوة منافسة للقرطاجيُت يف اٟتوض الغريب للبحر األبيض ا١تتوسط  الدكلةبركز  -

 .تها يف بسط نفوذىارغبك 
 ا١تتوسط.البحر على التصدم للتوسع القرطاجي يف  رار ركماصإ -
حتداد الصراع بُت الطرفُت من أجل السيطرة على مضيق مسينا )يفصل بُت صقلية ا -

 كجنوب شبو جزيرة إيطاليا(.
اٞتيش القرطاجي مدينة مسينا الصقلية كتدخل اٞتيش الركماٍل فيها لطرد دخوؿ  -

 .(2)القرطاجيُت منها
ْتث قرطاج عن موارد بديلة، فتوسعت داخل شبو جزيرة أيبَتيا كأسست فيها مدينة  -

 .سًتجعت قوهتا تدر٬تيان اقرطاج ك 
فتقدمت قرطاج سا على حساب األراضي التابعة لقرطاج يتوسع القائد النوميدم مسين -

، فتظاىرت ركما نها الضغط عليو حىت يوقف توسعاتوم ةبشكول إيل حليفتو ركما طالب
عتداء على اباٟتياد، ك١تا تصدت قرطاج بنفسها لتوسعات مسينيسا أعتربت ركما ذلك 

ؽ.ـ كسارعت إيل  ١201تعاىدة السلم اليت كقعتها قرطاج مع ركما عاـ  حليفها كخرقان 
اليت  ككاف من نتائج ىذه اٟترب، (3)ؽ.ـ 151قرطاج عاـ عبلف اٟترب على إ
 :( األيت146-264ستمرت من )ا

 242نتصرة على قرطاج ا١تهزكمة معاىدة يف عاـ نتهت بفرض ركما ا١تاكىل اٟترب البونية األ
 ؽ.ـ ٯتكن تلخيص أىم ما جاء يف بنودىا:

ركماف كزف كنقد عند ال تانلت )كىي كحدة 1000تدفع قرطاج غرامة لركما قيمتها  .1
 2200متداد عشرين عاـ كقيمتها ا( بشكل فورم كغرامة أخرل على األغريقك 

 قتصادىا(.إضعاؼ إضعاؼ خزينة قرطاج ك إ)نتج عنها تانلت 
                                                           

 . 71،ص 1999كمطبعة الغد، اٞتيزة، ، تقدَل ٤تمد زينهم عزب، مكتبة تاريخ اليوناف٤تمود فهمى، (1)
، ا١تدخل اىل تاريخ كحضارة االغريق؛ عاصم اٛتد حسُت، 669، ص1974، القاىرة، (2العصر ا٢تيبلدل ) –التاريخ اليوناٍل عبداللطيف اٛتد على،  (2)

 .69، ص 1998، مطبعة العمرانية، اٞتيزة، 4طػػ 
 354، ص 1980دار الفكر، دمشق، ، 3، طػ 1، جتاريخ اليوناف٤تمد كامل عياد، (  3)
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واء سرل الركماف دكف فدية أك شركط كعدـ مهاٚتة حلفاء ركما سأطبلؽ سراح إ .2
 .يف أكربا أك يف مشاؿ أفريقيا

من صقلية كمن كل اٞتزر الواقعة بُت إيطاليا كصقلية لفائدة نسحاب االمعاىدة   .3
 .(1)الركماف

 

الركماف يف اٟترب البونية الثانية كفرضوا معاىدة أخرل على قرطاج كانت شركطها قاسية  نتصرا
 حيث فرضت:

 .ان  عامُتمتداد ٜتساتانلت على  10000أف تدفع غرامة إيل ركما بقيمة  -1
ة شاب من أفضل ما ائالركماف دكف شركط كأف تسلم مطبلؽ سراح كل األسرل إ -2

٘تتلكو من ا١تقاتلُت إيل ركما كتسليم كل األسلحة كاألسطوؿ كالفيلة كأف ال تقـو 
 بأم حرب دكف أذف من ركما.

 أف تليب مطالب مسينيسا التوسوعية يف أفريقيا كأف توقع معو مهاىدة سلم. -3
يتم ال  حراقها كمت رش ا١تلح على أرضها حىتإك  لركماٍل )سكيبيو( بتخريب قرطاجقاـ القائد ا

 عمارىا من جديد.إ
طلقوا أف أككرموا سكيبيو ب كأصبحوا اليد العليا يف غرب ا١تتوسط، ،بنصرىم الركماف احتفل

إيل  كمت ٖتويلها (2)،نتهت أسطورة قرطاجة بتسوية مبانيها باألرضا، ()األفريقي ، لقبعليو
كهبذا نتج ، سادة البحر ا١تتوسط ببل منازعصبح الركماف كأ ،وفريقياكالية ركمانية كأطلق عليها 

ستبلئهم على اعن اٟتركب البونية سيطرة الركماف على القسم الغريب من البحر ا١تتوسط، ك 
 .(3)٦تتلكات قرطاجة يف أسبانيا

 

 :طـــــر المتوســــــــرق البحــــش في انيـــــــالرومع ــــالتوس
 ركمانتباه انشغاؿ ركما يف ٤تاربة الغاؿ كالقرطاجيُت، كإخضاع إيطاليا لسيطرهتا، شد اعند 

ركما يف ٛتاية سواحل إيطاليا اٞتنوبية، كٕتارهتا مع ببلد اإلغريق  لرغبة مقدكنيا كببلد اإلغريق
                                                           

 . 119، ص 1997، تقدَل ٤تمد زينهم عزب، مكتبة كمطبعة الغد، اٞتيزة، تاريخ الركماف٧تيب ابراىيم طراد،  (1)
()  اؿ يف ؽ.ـ، ك٘تكػن مػن ىزٯتػة ىانيبػ 183-234بولبيوس كورنيليػوس سػكيبيو ) االفريقػى (، كيسػمى سػكيبيو الكبػَت، قنصػل ركمػاٌل عػاش ىف الفػًتة مػن

 ؽ.ـ. 202موقعة زاما عاـ 
 .229، ص سابقمرجع  ،الشرؽ األدٌل يف العصر ا٢تللينسيت كالركماٍل أبو اليسر فرح، (2)
 .181، ص رجع سابقمشحادة الناطور،  (3)
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، القراصنةمن ألوريا الواقعة على الشواطئ الشرقية للبحر االدريايت، كاليت ٘تتلك قوة ضخمة من 
ؽ.ـ، كعلى أجزاء كبَتة من أكارنايا  230ستولت ألوريا على عدد من ا١تدف اإلغريقية عاـ ا

متد نفوذىا إيل خليج كركنثة، كأصبح نشاط قراصنتهم يتوسع يف البحرين اكابَتكس بذلك 
ت اٞتنوبية، مقابل كل ذلك فرض يطاليةاأليوٍل كاألدريايت كيعتدكف على الركماف كالشواطئ اإل

قامت ركما ْتماية ا١تدف اإلغريقية  ٢تذا السببركما على ألوريا التنازؿ عما أستولت عليو، 
 بسط سيطرهتا على بوغاز أك تارنتمىذا العمل ىو حيث كاف ىدؼ ركما من  اجملاكرة أللوريا،

 .(1)اليت تعد طريقا رئيسيا للتواصل بُت ببلد اإلغريق كإيطاليا
 

أثناء فًتة حرب ركما على ألوريا، ٕتاىلت ركما مقدكنيا ككونت عبلقات سياسية مع 
، ألف مقدكنيا لن أللوريا شغل الشاغلالأعداء مقدكنيا، كمنذ ذلك الوقت أصبحت ركما 

 .(2)ألوريا ٖتت سيطرة ركما يءتطمئن طا١تا بقي جزء من شواط
 

 :م(ق. 141 -215) ةــــــب المقدونيو ر ــــــــالح
األدريايت )    سلسلة من النزاعات خاضتها ركما يف شرؽ البحر ا١تتوسط  ىي ىذه اٟتركب

ضافة إيل اإلب الركماف على حوض ا١تتوسط الشرقي،كقد نتج عنها فرض سيطرة  ،(٬تواك 
ىيمنتهم يف غرب ا١تتوسط بعد اٟتركب البونية كٯتكن تلخيص أىم أسباب ىذه اٟتركب يف 

 األيت:
بسبب ٤تاكلت فليب ا٠تامس ملك مقدكنيا مساعدة قرطاج ضد  قامت ىذه اٟترب -

 ركما.
ركما تتحالف مع الدكؿ اليونانية ضد فليب ا٠تامس بعد فشلو يف اٟتفاظ على سبلـ  -

 فينيقيا.
آالؼ جندم مرتزؽ،  10لف مقدكٍل كأ 30بَتسيوس جيشا مكوف من  تكوين -

 .(بودنا)اكتفى بالدفاع عن أراضي ٦تلكتو ٦تا اضطر الركماف إىل ٤تاربتو يف موقعة 

                                                           
 .159، ص ص 1998، مكتبة اال٧تلو ا١تصرية، القاىرة، 7، ط 1، جتاريخ مصر ىف عصر البطا١تةابراىيم نصحى،  (1)
 .160-159ص ص  ،نفسو (2)
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ظهور أحد األشخاص كىو أندريسكوس، الذل ادعى أنو ابن ا١تلك برسيوس كأف لو  -
 .(1)ككاف ذلك سببا يف قياـ اٟترب ا١تقدكنية الرابعة مقدكنيا اٟتق يف إعادة توحيد

 

 :نتائج ىذه الحربويمكن تلخيص 
ضعاؼ ٖتالف فليب مع ا١تدف إ٘تكنت ركما من توقيع سبلـ مع فينيقيا يهدؼ إيل  -

 .اليونانية
نتصارىا يف موقعة ابعد  (*)ةا٢تلنستي الدكلةاكتسبت ركما مكانة رفيعة يف كل أ٨تاء  -

 ملكان يف حُت أف فيليب مل يعد يف كاقع األمر ؽ.ـ،  197كفبلل( عاـ  )كينوس
تباع سياسة مستقلة إال يف أمستقبلن، إذ أف ركما استمرت تراقبو بدقة كال تسمح لو ب

رغموه على أ، كفضبلن عن ىذا فقد لوريا الشمايلأقليم أعبلقاتو مع الغاؿ كالًتاكيُت ك 
.ٟتليفتيهم ركدس (2)تخلي عن ٦تتلكاتو يف آسيا الصغرلاالنسحاب من ببلد اليوناف كال

 ()كبرجاـ
قاـ الركماف ؽ.ـ  168يف عاـ ( Pydna) (بودنا)بعد ىزٯتة بَتسيوس يف موقعة  -

، الذم ىرب (3)بتقسيم مقدكنيا إيل أربع ٚتهوريات مستقلة بعد القضاء على بَتسيوس
قتياده إيل اإيل جزيرة ساموس الجئا بعد موقعة بودنا، كلكن الركماف ٘تكنوا من أسره ك 

 .(4)ركما حىت فارؽ اٟتياة

                                                           
 .159ص ، 1998ال٧تلو ا١تصرية، القاىرة، ، مكتبة ا7، ط 1، جتاريخ مصر ىف عصر البطا١تةابراىيم نصحى،  (1)
اصػػبحت  اصػػطبلح ىللينسػػىت، فػػيمكن ترٚتتػػو اىل كلمػػة "ا١تتػػأغرؽ"، أل أف اٟتضػػارة مل تعػػد اغريقيػػة خالصػػة، كال كقفػػا علػػى بػػبلد االغريػػق كحػػدىم، كا٪تػػا (*)

كمػا اف االصػطبلح قػد مز٬تا من العناصر الشرقية كاالغريقية معا، فقد امتزجت حضارة االغريق الوافدة مع حضارة الشرؽ االدٌل القدَل بعد الفتح ا١تقدكٌل،  
تاريخ كحضارة مصػر كالشػرؽ االدٌل ىف ٛتد الناصرل، أيعٌت ايضا تطور اٟتضارة ا٢تللينية الكبلسيكية اىل مناخ جديد ٥تتلف ٘تاما عن ا١ترحلة السابقة. سيد 

 .6، ص مرجع سابق، العصر ا٢تللينسىت
 .106، ص 1999ة العربية، القاىرة، ، دار الثقافتاريخ مصر ىف عصر البطا١تةعبد اٟتليم ٤تمد حسن، (2)
( )()  قػدـ فػوؽ  1000تقع برجاـ اك برجاموف )اك برجامة كما تكتب ىف بعض ا١تراجع العربية (، ىف اقصى الشماؿ الغريب من اسيا الصغرل، علػى ارتفػاع

ؽ.ـ،  280ـ مػيبل مػن ْتػر ا٬تػو، كرغػم أنػو اليعػرؼ الكثػَت عػن تارٮتهػا ا١تبكػر، إال أف ٦تلكػة برجػاـ يعػود تارٮتهػا إىل حػواىل عػا 14سطح البحر، على بعد 
ؽ.ـ(، اتػالوس  241-263ؽ.ـ(، يػومنيس االكؿ ) 263-280فيبلتػورس ) -كقد تعاقب على حكمها عدة ملوؾ من االسرة االتالية ىم على الًتتيػب:

ؽ.ـ( . كٔتػػػػوت  133-138ؽ.ـ(، اتػػػػالوس الثالػػػػث ) 138-159ؽ.ـ(، اتػػػػالوس الثػػػػاٌل ) 159 -197ؽ.ـ(، يػػػػومنيس الثػػػػاٍل )197-241االكؿ )
، دار أشػهر مكتبػات اٟتقبػة ا٢تللينسػتيةسػعد بػن عبػداهلل الضػبعياف،  أنظر إيل،ؽ.ـ سلمت ٦تلكػة برجػاـ اىل الركمػاف كفقػا لوصػيتو. 133الثالث عاـ  اتالوس

 .73، ص2000ا١تريخ للطباعة، ا١تملكة العربية السعودية، 
 .510-509، ص ص 2000، دار عبلء الدين، دمشق، 1، ط2ج، ترٚتة نسيم كاكيم اليازجى، اٟتضارات القدٯتةؼ.دياكوؼ، س. كوفاليف،  (3)
 .159ص ، مرجع سابق، 1، جتاريخ مصر ىف عصر البطا١تةابراىيم نصحى،  (4)
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 ىكذاؽ.ـ، ك  148يف عاـ  (أندريسكوس)ٖتوؿ مقدكنيا إيل كالية ركمانية بعد ىزٯتة  -
كبذلك أثبتت ركما للجميع أف كل من ٭تاكؿ الوقوؼ يف كجو  ،سقطت ٦تلكة مقدكنيا

 ركما يكوف مصَته الدمار.
 ة:ــــــــرب السلوقيــــــــــالح

ع ا نقاركما  ةكبالرغم من ٤تاكل ،السلوقيةكاجهت ركما قوة أخرل يف شرؽ ا١تتوسط ىي الدكلة 
 .أف الصراع كاف حتميان  إالانطيوخوس للوقوؼ على اٟتياد 

 

ركما يف اٟترب البونية الثانية كخركجها من ىذه ؿ نشغااالسلوقي كا١تقدكٍل  افل ا١تلكستغاحيث 
على االستيبلء على ٦تتلكات  يعمبلأف  تفقااك  ،اٟترب منهكة القوة بعد صراعها مع قرطاج

 .جوؼ سورياحدكد مصر ك البدء بنشاطهما يف ْتر إ٬تو كعلى ك  ،دكلة البطا١تة الواسعة
 

ـ ؽ. 197سيا الصغرل )كاريا( عاـ اؽ.ـ ك  198وحات أنطيوخس يف سوريا عتربت ركما فتا
 ك٘تهيدان  هتديدان كباستيبلء أنطوخيوس على تراكيا، ، د أمبلكو يف بعض ا١تدف االغريقيةأسًتداك 

 .(1)لطردىم من ببلد اإلغريق اليت كاف يعتربىا الركماف خط الدفاع األكؿ ألمنهم
 

قات مع الركماف إىل طريق كصل العبلأ٦تا الشك فيو أف استقباؿ انطيوخوس ٢تانيباؿ ىف ببلطو 
 جَتانو،ب كد كل نو قرر تقوية نفسو بكسإ يكن يف نية انطيوخوس اإلذعاف لركما، فملمسدكد،

عقد صفقات زكاج لبناتو الثبلث كليوباترا كانطيوخيس كثالثة ال يعرؼ اٝتها مع بكذلك بأف قاـ 
ف ٛتلتو ا١ترتقبة على تراكيا سوؼ ٕتعلو أكاف انطيوخوس يعلم ك  ثبلث ملوؾ ٣تاكرين لو،

 ،لك البطلمى الشاب بطلميوس ا٠تامس٘تت خطبة كليوباترا إىل ا١ت حيث، يصطدـ مع ركما
كزكاج ابنة أخرل إىل ارياراثيس الرابع ملك كبادككيا، كعرض على يومنيس ملك برجاـ الزكاج 

 .(2)ركما غضبمن  من ابنة ثالثة، لكن يومنيس رفض ىذه ا١تصاىرة خوفان 
 

١تتابعة الفتوحات كاإلستبلء على  ؽ.ـ 194عاـ ، مث عاد إيل تراكيا ٖتالف أنطيوخس مع الغاؿ
 .(3) ٨توهنوياىا  ةا ملكا ١تصر البطلمية كأرسل بعثة دبلوماسية إيل ركما ١تعرفماركنيا كأينوس ككانت

 

                                                           
)1( Livius, (Trans by D.foster) (L.C.L). ,Harvad University press london, 1925, book XXXlll. 

 .146، ص ٤2011تمد العبودم ابراىيم، السيد جاد، االسكندرية، ، ترٚتة كليوباترا مصر كاليونافجوف كايتهورف،  (2)
 .186 -185، ص ص سابقرجع م، 1ابراىيم نصحى، تاريخ مصر ىف عصر البطا١تة، ج (3)
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 (1)كاج بطليموس ا٠تامس من كليوباترا ككانت ىدية كليوبًتا لزكجها منطقة )جوؼ سوريا(مت ز 

بسبب ىذا الزكاج، الذم أثر يف العبلقات  سياسيان  ركودا ٦تا أصاب الشرؽ ا٢تلينسيت
الدبلوماسية بُت الدكلة السلوقية كالدكلة البطلمية، كمل ترغب ركما أف يتم أم تقارب بُت 

ألف ذلك يهدد مركز ركما يف  ،إلتساع ْتيث تضم مصر إيل جانبهاااٞتانبُت كالسماح ١تقدكنيا ب
بولوكراتيس  تويل السبب ىوك  أنطوخيوس عند قد تبلشت ىذه األمور، (2)شرؽ البحر ا١تتوسط

بعد كفاة اريستومنيس ا١تؤيد النطيوخوس، ككذلك  يقيادة اٞتيش كالوصاية على ا١تلك البطلم
من فيليب ا٠تامس ملك  شعور ا١تلك البطلمى بأ٫تية دكر ركما لتعيد إليو ٦تتلكاتو اليت هنبها كبلن 

األحداث ، كانت مقدكنيا كانطيوخوس الثالث عدك األمس كصهر اليـو ملك الدكلة السلوقية
درسا هبزٯتتو يف موقعة  كلقنتوأعلنت ركما اٟترب ضده  حيث، (3)أسرع ٦تا توقع انطيوخوس

، كبسطت ركما سيادهتا على ؽ.ـ حيث طردت الدكلة السلوقية 189)ماجينسيا(، عاـ 
رمنينا كبونتوس ككابادككيا مهددة أألناضوؿ ٔتا يف ذلك بيثونيا كجبلميا، بينما أصبحت ا

كانت موقعة   هبذا (4)ركما عند اإلغريق ةمكان م٦تا عظّ با٠تضوع ٖتت النفوذ الركماٍل، 
فقد كانت بداية النهاية للدكلة  ا١تعارؾ الفاصلة يف تاريخ الشرؽ ا٢تللينسىت، منماجينيسيا 

كعرفوا فيو طرؽ  ثرائو أ٫تية دركواأبداية كصوؿ الركماف إيل الشرؽ األدٌل حيث ك  السلوقية
 .(5)سًتاتيجيةاإل الطرؽ ىذه كالسيطرة على متعدده للتجارة

مثل يومنيس  مع الركمافىي كجود قوات إغريقية  من خبلؿ ٖتليل األحداث ألسباب ا٢تزٯتة
ملك برجامة الذل حارب ّتوار الركماف، كقوات جزيرة ركدس اليت كانت ترل أف انطيوخوس 
يهدد مصاٟتها التجارية بعد انتصار الركماف فرضوا على انطيوخوس توقيع صلح مهُت، ىو 

 يلى: كما  وككانت شركط ،ؽ.ـ 188صلػػػػح ابػػػػاميا عاـ 

 اٟتدكد الشمالية للدكلة السلوقية. ىيأف تكوف جباؿ طوركس  .1
 .تكاليف اٟتربكل دفع   .2

                                                           
 Livius, (Trans by D.foster) (L.C.L). ,Harvard University press london, 1925, book XXXV.13. (1) 

(2( Polypius, The Histories, (Tran by W.P.Paeon), L.C.L Harvar University press London 1927, 
book XVlll. 1-12. 

 .245ص  ،مرجع سابق ،تاريخ كحضارة مصر كالشرؽ األدٌل يف العصر ا٢تللينسىتالناصرم،  (3)
 .128 ، ص2000العمرانية لبلكفست، اٞتيزة، ، مطبعة الشرؽ األدٌل يف العصر ا٢تيللينسىتعاصم حسُت،  (4)
 .245ص  ،سابقالرجع ا١ت ،تاريخ كحضارة مصر كالشرؽ األدٌل يف العصر ا٢تللينسىتالناصرم،  (5)
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 .ع غرامة للملك يومنيس ملك برجامةدف .3
 .ين رىينة يقـو الركماف باختيارىمتسليم عشر  .4
 .( الزعيم االيتوىلثواس) ركما مثل أعداءتسليم ىانيباؿ كبعض  .5
 .النهائييتحقق السبلـ  أف إيل، بكميات ٤تددة من الغبلؿ الركماٍلاٞتيش  إمداد .6

 

بن ا١تلك إلرىائن الذين كاف من بينهم اتسليم االسطوؿ السلوقي كالفيلة ك  مت لبنود الصلح تنفيذان 
 .(1)نتحر بعد ذلكاقبل تسليمو للركماف ك  ىاربان  فرّ  الذم ىانيباؿك  أنطيوخس

 :رــــــــا ومصــــــن رومـــــة بيــــــالعالق
كانت العبلقة متوازنة بُت بثبلث مراحل، ففي ا١ترحلة األكىل   بُت ركما كمصر مرت العبلقة

أما  ،ك٢تا مكانتها، بينما ركما كانت دكلة فتيةقوية دكلة   حيث كانت مصر البطلميةالطرفُت
ف الداخلية ١تصر البطلمية بعد ك فقد شهدت بدايات التدخل الركماٍل يف الشؤ  ،ا١ترحلة الثانية

فكانت مرحلة السيطرة الركمانية على مصر ا١ترحلة الثالثة  أما الضعف يف دكلة البطا١تة، رظهو 
مصر البطلمية إيل دكلة ضعيفة كركما قوة عا١تية، إنتهت ىذه ا١ترحلة  تالبطلمية، كفيها ٖتول

 ختصار ٯتكننا ا٬تاز ىذه ا١تراحل يف األيت:ا، كب(2)بتحويل مصر البطلمية إيل كالية ركمانية
 

عصره  كافالذل   (3)فيبلدكلفوس"الثاٍل " بطليموس صرترجع العبلقة بُت مصر كرما إيل ع
ركما  إىلمصر سفراء  أرسلتعندما  األكؿ دكرىا أبدك  (246-283أزىى عصور البطا١تة )

الغرض  الغموض يكتنف ؿاز ال ،نفس العاـ يفءهتا من ركما سفارة ، فجاؽ.ـ 273عاـ 
تدعيم  إىلأهنا كانت ترمى  "(4)طيف أٛتدل"عبد ال فَتل ،من تبادؿ ىذه السفارات اٟتقيقي

غٌت أنو أب اآلخرشتهر ا، بينما الدكيل األفق يف٧تمو يصعد  أالصداقة بُت بلدين أحد٫تا بد
 ."العامل ا٢تللينسىت يفمستودع للقمح 

 

                                                           
 .328 -327، ص ص رجع سابقم ،الشرؽ األدٌل يف العصر ا٢تللينسيت كالركماٍلأبو اليسر فرح،  (1)
الربدية كالنقوش، جامعة عُت مشس، العدد ا٠تامس كالعشرين، القاىرة، ، ٣تلة مركز الدراسات لقب فيبلديلفوس كدالالتو يف مصر البطلميةالسيد جاد،  (2)

 .96، ص 2008
 .96، ص نفسو (3)
 .2، ص 1988، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر كاالمرباطورية ىف ضوء االكراؽ الربديةعبداللطيف أٛتد علي،  (4)
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 كالىت ١تصر، السياسي التدىور بداية شهدت الىت ، كركما مصر بُت اٞتديدة ا١ترحلة ىذه 
 مزدكجا هتديدا يواجو نفسو ا٠تامس بطلميوس دكج ،مصر على ركما الستيبلء النهاية ىف قادت

على تقسيم  أنطيوخس الثالث كفليب ا٠تامس تفاؽبأؽ.ـ  190عاـ  يفىذا التدخل  أبد
أرسل ا١تلك البطلمي إيل ا٠تطر الذم يهدد مصر البطلمية،  بسبب ىذاك  ،أمبلؾ مصر البطلمية

اؿ كىدية من ا١تركما يستميلها على أنطيوخس الثالث كيعرض عليها موارد مصر البطلمية 
على القوات السلوقية كقضائها على  نتصارنت من االكك٘تا٢تدية  رفضت ركما لكنكالقمح، 

ركما صبحت فأ، النطيوخوس الثالث الصلح ا١تهُت كأنطيوخس الثالث كتوقيع فليب ا٠تامس
صبحت ركما ىي ا١تبلذ الذم ٭تتمي بو أف الشرؽ ٔتا فيها مصر البطلمية، ك ك ا١تتصرفة يف شؤ 

، العبلقات بُت مصر كركما يف األخَتةا١ترحلة  ،أبناء البيت ا١تالك كلما تعرضوا ايل مشكلة
، كبذلك بسطت ركما سيطرهتا على البحر لبطا١تة كاستيبلء الركماف عليهاانتهت بسقوط دكلة ا

 .(1)ا١تتوسط بالكامل
 

 :رى ورومــــــــــــاــــــــــــا الصغــــسيآ
تتكوف أسيا الصغرل من عدة ٦تالك صغَتة كأخرل كبَتة ك٢تا الكثَت من ا١تدف ا١تستقلة 

لركما على ٚتيع ا١تمالك ا٢تيللنستية كاٟتد الفاصل بُت  ان اليت كانت عين"برجاموأقواىا ٦تلكة"
الدكلة السلوقية من جهة كمقدكنيا كببلد اإلغريق من جهة أخرل لتمنع أم تقارب بينهم، ككاف 

٢تا بل سياسة ذكية من ركما لتحافظ على  ليس حبان كاسب لربجامو النصيب االكرب يف ا١ت
أمامها، كأعطى "يومينيس" ٚتيع األقاليم اليت أم قوة  ظهور سياسة توازف القول ك٘تنع من

 .(2)ا١تدف اإلغريقية إالستوىل عليها أنطيوخس الثالث ا
 

 ٢تذه التوسعات أثر كبَت على اٟتياة السياسية ٯتكننا أف نلخضو يف األيت: اف ػػػػك
تصف ايف إدارة الواليات الركمانية، ك  أنو فشل إالبالرغم من زيادة نفوذ ٣تلس الشيوخ  .1

 (3).رجاؿ اجمللس كعمبلئهم باإلستغبلؿ كالطمع كإبتزاز األمواؿ

                                                           
 .75-74ص  سابق، مرجع،يف عصر البطا١تة كالركماف تاريخ مصرأبو اليسر فرح،  (1)
 .87-86، ص ص مرجع سابقمنَتة ا٢تمشرل،  (2)
 .87ص ، مرجع سابق، دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمعاصم حسُت،  (3)
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سم "عامة إذات نفوذ عرفت ب ظهور طبقة جديدة من رجاؿ األعماؿ من غَت النببلء .2
طالبة بتويل مناصب عامة كانت الشعب" ك٘تكنت من ٚتع أمواؿ طائلة شجعتهم يف ا١ت

 .على النببلء ان حكر 
 على عاتق ا١تواطنُت الركماف.زيادة العمل ركما يف حركب شبو مستمرة أدل إىل مشاركة  .3
الصراع الطبقي بُت األشراؼ كالعامة ١تدة قرنُت ٘تكن العامة من خبللو جٌت  استمرار .4

على كافة  اليت سيطرتبعض ا١تكاسب بعد تغلبهم على تسلط طبقة األشراؼ 
 .النواحي

ستغلوا امن األراضي الصاٟتة للزراعة يف األرياؼ ك حصوؿ النببلء على امكانيات كبَتة  .5
يظهر جشع كطمع  الواسعة متبلؾ ىذه ا١تساحاتاالفبلحُت يف زراعتها ككاف 

 .(1)األشراؼ
 ، السكاف عدد حيث كمن امتدادىا حيث منمل تعد ركما تلك ا١تدينة الصغَتة،  .6

 فيها ليقيموا االجانب اليها كتوافد ، االيطالية اٞتزيرة ا٨تاء كافة من البشر اليها كتدفق
 .ا١تتوسط البحر عامل كل عاصمة كاصبحت ، كسوريوف يوناف ،

الرغم من فرض ركما لسيطرهتا على كافة ا١تمالك ا٢تللنستية فلم تستطيع فرض على  .7
ناس ككذلك يف كتابة اللغة البلتينية، ألف اللغة اليونانية ىي السائدة يف التعامبلت بُت ال

 (2).داريةالقرارات اإل
مرت الدكلة بعدة مشاكل نتج عنها قبلقل كثورات رفعت شعار التغيَت اإلجتماعي ضد  .8

 (3).طبقة النببلء
نشاء ٚتعية إا٠تدمة العسكرية على ا١تواطنُت ٦تا أدل إيل  ات زاد من أعباءالثور  ظهور .9

قبل ا١تئنيات، نظم فيها توزيع األصوات كخضوع قرارات ىذه اٞتمعية ١توافقة السناتو 
 .(4)إعطائها التشريع كالتنفيذ

فوز األشراؼ بالنصيب األكرب عادة من األراضي اليت كانت تضم إيل الدكلة، أشعر  .10
 العامة بالظلم ١تشاركتهم يف ىذه اٟتركب

                                                           
 .521،  ص مرجع سابقؼ.دياكوؼ، س. كوفاليف، (1)
 .97ص  ،سابقمرجع  ،حضارة الركماف "منذ نشأة ركما كحىت هناية القرف األكؿ ا١تيبلدم"السعدٌل، ( 2)
 .56ص ، مرجع سابق، دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمعاصم حسُت،  (3)
 .97ص ، مرجع سابق، حضارة الركماف "منذ نشأة ركما كحىت هناية القرف األكؿ ا١تيبلدم"السعدٌل، ( 4)
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ؽ.ـ،  133ْتركة إصبلح يف بداية عاـ القرف األخَت من عهد اٞتمهورية الركمانية  ٘تيز    
كبعد ذلك ٖتولت إيل ثورات عارمة كبعدىا إيل حركب أىلية تسببت يف صراعات طويلة 

، (1)ا١تدل، كما حدث يف ركما صراع طويل األمد بُت الطبقة العامة كالطبقة األرستقراطية
مث كصل ٟتصوؿ على بعض مطالبها اإلجتماعية اليت كانوا ينادكف هبا ٘تكنت الطبقة العامة من ا

سيطرة من  بعد ذلك إيل درجة عالية من التطور حيث تغَت النظاـ السياسي الركماٍل متحوالن 
، سيطرة العامة كالدليل على ذلك القانوف الذم كضعو )ىورتتسيوس(القلة أك طبقة معينة إيل 
الثراء الذم   أف إالشًتاؾ يف اٟتكم يف اال كفرا الذم أتاح للعامة نصيبا صدر عن اجمللس ا١تئوم

نتصارات اليت مة بنفع كبَت، برغم التضحيات كاالكانت ٘تتلكو ركما مل يعد على الطبقة العا
 ةكف بقيمؤ بل كانوا يكاف (2)مبلكا مثل طبقة األشراؼاا يف اٟتركب مل ٘تنح ىذه الطبقة قاموا هب

عدـ إىتمامهم  يى٢تذه اٟتركب كأقل ىذه األضرار ٦تا أصاهبم ضرر نتيجة  مالية فقط
 ،م الزراعية اليت كانت مصدر عيشهم، كعندا عودهتم إيل األراضي ألستثمارىا مرة ثانيةبػأراضيه

كما حدث أثناء اٟتركب البونية الثانية عندما  ()ستثمارىاافتتطلب منهم نفقات كبَتة إلعادة 
إلحتياجهم للماؿ بسبب بيع أراضيهم لؤلشراؼ  كما فضل صغار ا١تبلؾىاجم ىانيباؿ ر 

 ال يستطيع التعامل حيث ،البضائع الظركؼ اليت خلفتها اٟتركب من غبلء يف األسعار كقلة 
صابة ىذه الطبقة نتيجة اكمن ا١تخاطر اليت  ،إال من ٯتتلك ا١تاؿكالتغلب على ىذه الظركؼ 

٭تولوف إىل عبيد  الذين ل،سر عداد كبَتة من االا جلبنتصارات ركما يف اٟتركب ىو ال
كانت األمر  يف كاقع ك ، كلئك العبيد ملكا للدكلةا ايصبحو  كقتهايف ركما كحسب القوانُت ا١تتبعة 

ا بأصواهتم يف األنتخابات السياسية إضافة إيل عملهم يف ك يفوز لتستخدمهم األسر الغنية 
 .(3)االراضي الزراعية

 

ا١تبلؾ الزراعيُت الكبار أف ٗتتفي من اجملتمع الركماٍل لتتضخم على حساهبا ت طبقة دكا  
سكاف ا١تدينة الذم يقـو كياهنم ا١تعيشي اغلب  أما الطبقة العامة اليت ٘تثل  ،طبقة األشراؼ

                                                           
 .7، ص مرجع سابق ،2، ج ؽ.ـ( 44-133تاريخ الركماف )إبراىيم نصحي،  (1)
 .30، ص 1958مطبعة نشر الثقافة، اإلسكندرية،   2"، طمقدمة يف نظم اٟتكم عند اليوناف كالركماف "دراسة يف حضارة البحر ا١تتوسطلطفي عبد الوىاب،  (2)
()  سبق اٟتديث عن اٟتركب اليت خاضتها ركما يف غرب البحر ا١تتوسط كشرؽ البحر ا١تتوسط كفرض السيطرة على ا١تمالك الثبلث الكربل )الدكلة

يف تشكيل الدكلة ا١تقدكنية(، لتفرض سيطرهتا كسطوهتا على البحر ا١تتوسط بالكامل ككل تلك اٟتركب كاف ٢تا ابلغ األثر  –الدكلة البطلمية  –السلوقية 
 األكضاع يف ركما كزيادة الضغوط علي طبقة كزيادة نفوذ طبقة أخرل.

 .38-37، ص ص 1999دار ا١تعرفة اٞتامعية، اإلسكندرية،  ،اإلمرباطورية الركمانية "النظاـ اإلمرباطورم كمصر الركمانية"مصطفى العبادم،  (3)
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لبناء مدينة صغَتة ىي ركما كلكن ىذا الدستور  على األساس األقتصادم حيث كضع دستوران 
مل يعد قادرا على تنظيم العبلقات بُت ا١تواطنيُت بعد حدكث التوسوعات الكربل كاإلستبلء 

أسلوهبا يف ا١ترحلة ك  (1)ث حدث يف شكل اٟتياة السياسيةحي ،بة اٞتزيرة اإليطاليةشعلى 
 .(2)ؽ.ـ( 27-133)األخَتة من عصر اٞتمهورية الركمانية

 

 من العصر الجمهوري: الثانيالصراع بين العامة واألرستقراطيين في النصف 
على ج من ا١تناصب األقل اىل االيبالتدر يتم تويل ىذه ا١تناصب عن طريق االنتخابات كالوصوؿ إليها 

أم يتدرج من منصب الكوايستورس حىت منصب القنصل، كرئسي الدكلة يف مفهـو العصر اٟتديث، 
صحاب القدرة اكىم  ميتم انتخاهب ذينظيفة لذلك اليف ىذه ا١تناصب بدكف مرتب للو ككاف العمل 

صوات يف ن كانت لديهم القدرة على شراء االشراؼ كالذيمكانيات ا١تادية مثل النببلء كاالكاال
شراؼ كاالاالنتخابات، لذلك ٧تد أف نظاـ اٟتكم عند الركماف كضع السلطة التشريعية يف يد النببلء 

، كىكذا ٧تد أف القوانُت الركمانية عجزت عن ٖتقيق التكافؤ االجتماعي (3)السلطة التنفيذية ككذلك
شراؼ، كأف السلطتُت  حُت زاد نفوذ طبقة النببلء كاالكالسياسي للمواطنُت من عامة الشعب يف

قوؽ، غلبية من عامة الشعب ٤تركمة من ىذه اٟتف االاقلية ك كىم اال ىم،يدالتشريعية كالتنفيذية يف 
لذلك بدأت طبقة عامة الناس تطالب هبذه اٟتقوؽ كاستمر الصراع بُت الطبقتُت أكثر من قرف من 

ؽ.ـ.( كانتهى بأف أصبح لدل الركماف نظاـ شعيب أك ما يسمى  387 -ؽ.ـ. 494الزمن )
دٯتقراطي جعل لعامة الشعب كالناس اٟتق يف اختيار قنصبل عنهم كأصبح لعامة الناس اٞتمعية 

بية اليت ٢تا نفس حق ٣تلس الشيوخ كالسناتو كلكن اٟتياة السياسية يف ركما فسدت ككذلك الشع
اٟتياة االجتماعية فاألغنياء كىم النببلء كاألشراؼ يشًتكف األصوات للوصوؿ للوظائف التنفيذية 
كعضوية اجملالس التشريعية كظل اٟتاؿ كذلك حىت كصل إىل مرحلة الصداـ ا١تسلح كالوصوؿ إىل 

سلطة بالقوة العسكرية فأصبح القتل كسيلة للسلطة كحل ا٠تبلفات السياسية حىت كصل إىل حرب ال
 أىلية قضت على النظاـ اٞتمهورم.

 
 

                                                           
 .38-37ص ص  ،مرجع سابق"، اإلمرباطورم كمصر الركمانيةاإلمرباطورية الركمانية "النظاـ مصطفى العبادم،  (1)
 .31، ص مرجع سابقلطفي عبد الوىاب،  (2)
 . 57ص  ،مرجع سابق ،دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمعاصم حسُت،  (3)
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 وتميز ىذا الصراع باألتي :
اتساع فتوحات ركما حوؿ ا١تتوسط، كٖتوؿ الركماف من شعب مزارع إىل شعب ٕتارم،  -

 .٥تتلفة شعوببفضل توسع ركما اٞتغرايف كدخو٢تا يف عبلقات ٕتارية مع 
الطبقة الغنية  طبقتُت جديدتُت ك٫تا قدٯتة بُت األشراؼ كالعامة كظهورزكاؿ التفرقة ال -

الفئة ا١تشكلة من أعضاء ٣تلس الشيوخ ككبار كتشتمل على فئتُت ٫تا فئة النببلء كىي 
م األفراد الذين كفئة الفرساف كاليت تض تمتع ىػػذه الفئة بالنفوذ السياسي،كا١تبلؾ كت ُتا١توظف

ككاف ىناؾ صراع بُت الطبقتُت الحتكار  ،التجارة كتتميز بنفوذىا ا١تايل اغتنوا ٔتمارستهم
الطبقة الفقَتة كتتشكل من ا١تعدكمُت كىي ما أ القيادة السياسية للدكلة، الفئة األكىل

 .األغلبية
كعلى ىذا  ،مطالبُت با١تساكاة مع الركماف ةاإليطاليقياـ ثورة البلتُت من سكاف ا١تستعمرات  -

صدر قانوف )جوليا( الذم منح اٞتنسية ٞتميع البلتُت، حيث صار القانوف الركماٍل يطبق 
 .(1)إيطالياعلى ٚتيع أىايل 

يف تطوير الفكر القانوٍل رغم معارضة بعض ا١تثقفُت  اليونانية أثرىا البارزكاف للثقافة  -
 .(2) ايف ركم كاضحا ككاف للفبلسفة اليوناف كجودا ،الركماف ٢تا

 

عبلف اٟترب كعقد ا١تعاىدات ككضع ا يفق اٟت اصار ٢ت يت٣تلس الشيوخ ال ت سلطةحأصب
سلطة يف  لكنها كانت تتمتع بقوة أدبية كبَتة، كللمجلسك  ،ا١تيزانية كإصدار توصيات غَت ملزمة

بعد هناية كاليتهم كاإلشارة على ىؤالء  كذلك تعيُت اٟتكاـ العموميُت حكاما على األقاليم
 .(3)باٗتاذ إجراء معُت

اب حق يف تعديل قانوف أك إصدار قانوف أك اكتس هتدؼ إيل، " ففي ا١ترحلة األكيل
ال تزاؿ  اليت د كالطبقاتا١تصاٌف ا١ترتبطة باألفرا كمن ضمنها، منصب أكيف ىيئة تشريعية

حيث   الغرض من ىذه ا١تصاٌف ا١تختلفة ٖتقيق اإلصبلح عن طريق التشريع، ك ٤تدكدة

                                                           
 .31ص  ،مرجع سابقلطفي عبد الوىاب،  (1)
 . 57ص  ،مرجع سابق ،دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمعاصم حسُت،  (2)
 .31، ص رجع السابقا١تلطفي عبد الوىاب،  (3)
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بأف رفضها ىم من يستجيب ١تطالب العامة ألهنم أحسوا  كاف أعضاء السناتو األشراؼ
كاالمتناع  ،م با٢تجرة من ركماأك إىل تنفيذ العامة لتهديدى ،قد يؤدل إىل حرب أىلية

 (1)".عن ا٠تدمة العسكرية
 

عندما ضاؽ اٟتاؿ بالطبقة العامة بفرض من طبقة األشراؼ عقوبات صارمة كجائرة مت    
يكوف ٢تما حق االعًتاض على أم لكي  ،من بينهم يسمياف )ترابيوٌل العامة(إنتخاب نقيبُت 

 اكل م  ىعل ةمايفرض اٟتحاكم يف أثناء ٦تارستو سلطتو ك  أمإجراء أك تصرؼ يصدر عن 
كا٠تطوة األخرل ىي زيادة عدد ترابنة  ،ينشدىا من العامة ٕتاه إجراءات اٟتكاـ كتصرفاهتم

ككل ذلك دالئل تثبت ما  ،مة ىو الذم يقـو بانتخاهبم سنويان ككاف ٣تلس العا ،العامة إىل أربعة
ؽ يف العصر اٞتمهورم كمدل ٖتقيق مطالبهم من قبل ٘تتعت بو طبقة العامة من بعض اٟتقو 

 .(2)األشراؼ
 

شد تنافرا أا١تصاٌف  أصبحت ،أما ا١ترحلة الثانية خبلؿ القرف األخَت من العصر اٞتمهورم  
من ظهور  فبالرغم ،وف أصبح عاجزا عن مواجهة األحداثكالصراع على أشده كالقان

الصراعات  ىشخصيات بارزة على مسرح السياسة الركمانية يسعوف إيل اإلصبلح كالتغلب عل
، بل طموح طبقة العامة لنيل حقوقهمداخل اجملتمع الركماٍل من تسلط طبقة األشراؼ كىف ا١تقا

، كانت دائما ٢تا الغلبة  أخرلجهة  أف ا١تصاٌف الشخصية من جهة كا١تصاٌف الطبقية من إال
 ،كالقتل يف حل ا٠تبلفات السياسية ، استخدـ العنفرة يف تاريخ اٞتمهورية الركمانيةألكؿ مك 

كاٗتذت اٟتياة السياسية مظهر الصراع اٟتزيب الذم يقـو علي أساس طبقي غلب عليو 
ب حر  إىل كتطور تدر٬تيان  األرستقراطيةالتعصب كاٟتدة  أم الصراع بُت طبقة العامة كالطبقة 

ايضا من االسباب اليت ادت ايل فشل النظاـ اٞتمهورم ، (3)ي النظاـ اٞتمهورمأىلية قضت عل
حيث ظهرت دكر الدعاره  ككثرة االباحية يف كسط  ،التدىور االخبلقي للشعب الركماٍل ىي

 كإزدياد الواليات ككثرة الركمانية للدكلة الكبَت ، ايضا التوسعات(4)اجملتمع الركماٍل احملافظ
 دكلة حكم أعباء لتحمل ركما ١تدينة أصبل كضعت اليت النظم صبلحيات يف كا٠تلل الوظائف،

                                                           
 .31، ص مرجع سابقلطفي عبد الوىاب،  (1)
 . 57ص  مرجع سابق، ،دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمعاصم حسُت،  (2)
 .39، ص سابقمرجع "،  اإلمرباطورية الركمانية "النظاـ اإلمرباطورم كمصر الركمانية مصطفى العبادل، (3)
 .022-022سابق، ص ص مرجع  إبراهيم رزق هللا أيوب، (4)
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ٔتكانتها كاحتكارىا الرفع الوظائف  اٟتاكمة ا٢تيئة ٘تسك، ك الثقافات ك٥تتلفة األطراؼ مًتامية
 .(1)كاإلجتماعية كالسياسية األقتصادية الركمانية، الدكلة مشاكل حل عنكعجزىا 

طبقات اجملتمع على تفاقيم الفىْرؽ يف الثركة بُت  الدكلةعملت أرباح  الباحث من كجهة نظر
كاف كثَت من األرستقراطيُت يف   ؽ.ـكْتلوؿ النصف الثاٍل من القرف الثاٍل  ،غنية كالفقَتةال

 ،٣تلس الشيوخ لديهم من الغطرسة ما ٬تعلهم يعتقدكف أف اٞتمهورية ٗتدـ مصاٟتهم كحدىم
بسبب طرحهم قانوننا  ،قانونيِّا للعواـ دكف أف يناؿ اٞتناة جزاءىم عندما قيتل ٦تثلوف منتخبوف

 121ك 133ضد ا١تصاٌف السياسية كاالقتصادية للنخبة األرستقراطية، كما حدث يف أعواـ 
، كاف االستقطاب حتميِّا يف سياسة اٞتمهورية، كأدل االغتياؿ السياسي ؽ.ـ 88  100ك

 .مباشرة إىل حرب أىلية
 

باإلضافة للعديد من ثورات العبيد كغَت ذلك من ظهور القادة العسكريُت كاحتبلؿ اٞتيش 
 .(2)األحداثكالذم مثل بداية سقوط النظاـ اٞتمهورم كٯتكننا ذكر أىم لركما 

 

 :ق.من الثاني واألول ـــــالل القرنيـــــــد خــــــورات العبيــــث
كما يعود إيل يف ر ىم تاريخ اٞتمهورية الركمانية، كإف كجودىم العناصر ا١تؤثرة يف ايعد العبيد من 

صور كا١تناجم ستغل الركماف العبيد كجعلوىم يعملوف كخدـ يف البيوت كالقافًتة االتركسكيُت، 
س العبيد بظلم الركماف ثاركا من حااٟتيونات، بعد ما  يف ا١تزارع كرعي استغبل٢تمكالريف، كمت 

إىل الثورات  دتاسباب اليت ىم االاف اضطهاد العبيد كظلمهم ىو من اكضاع، ك جل تغيَت االا
 (3)كمن مث إىل سقوط النظاـ اٞتمهورم.

اليم عديدة، لكنها مل على أق كثر عنفا كتنظيماا يف القرف الثاٍل ؽ.ـ أصبحت ثورات العبيد 
كاليات غلب الواليات حركات ٘ترد قاـ هبا العبيد يف ا تطار احمللي، كشهدٗترج عن اال

دل  امعها كالسيطرة عليها ٚتيعا، ٦تا بأكملها السيما يف )سيسليا كاتاكيا(، ك٘تكنت ركما من ق
حواؿ العبيد الذين يعملوف اركما يف حركهبا ا١تستمرة، كبدأت عداد العبيد بسبب انتصار اازدياد 

خطر فئة ارات من جديد يف صقلية كمت تشكيل ، لذلك نشبت ثو ئافشي يئايف الزراعة تستاء ش
                                                           

 . 022-022ص ص  ،سابقمرجع  ،إبراهيم رزق هللا أيوب (1)
 .39، ص مرجع سابقمصطفى العبادل، اإلمرباطورية الركمانية "النظاـ اإلمرباطورم كمصر الركمانية"،(2)
، كليػػة اآلداب، جامعػػة دمشػػق، 118-117، العػػدداف ٣تلػػة دراسػػات تارٮتيػػة، ؽ.ـعبداجمليػػد ٛتػػداف، العبيػػد عنػػد الركمػػاف خػػبلؿ القػػرنُت الثػػاٍل كاالكؿ  (3)

 . 54-53، ص ص 2012
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ات كيعد العبيد الرعاة يف صقلية فضل الفرص لتدبَت الثور االعبيد، لذلك كانت لديهم من 
بإعطائهم حرية اٟتركة من مكاف  ف طبيعة عملهم كانت تقضيخطر فئة من فئات العبيد، الا

تيحت ٢تم الفرصة اخر، ٦تا كاف عملية مراقبتهم كتتبع ٖتركاهتم أكثر صعوبة من غَتىا، ك ال
ستغبلؿ، فلم يكن ذاقوىم مرار العبودية كاالاسيادىم عليهم الذين امع ازدياد قسوة مرد للت

كضاعهم، ككاف العبيد ينقصهم شخص التحسُت عبلف العصياف كالتمرد كالثورة اىناؾ بد من 
 .(1)يقودىم كيتزعمهم كيقـو بتنظيم جيشهم كيقود الثورة

ككاف الركماف يسعوف ، (2)شراؼاال اكادة نفوذ طبقتة النببلء تدىورت أكضاع العبيد بسبب زي
كىو  لنشر السبلـ يف العامل عن طريق إجبار الشعوب كالدكؿ على الدخوؿ يف الدكلة الركمانية

العبيد يعاملوف بشكل  كاف( 3)( أم السبلـ الركماٍل،PaxRomanorumماعرؼ باسم )
لطواحُت، كٮتتلف عماؿ الشاقة مثل ا١تناجم كايعملوف يف ا١تزارع  كاالسيء، كخاصة الذين 

عطى مالك االريف، كما أف القانوف الركماٍل غنياء ركما عن العبيد العاملُت يف اعبيد ا١تدف عند 
عبد العبد سلطة غَت ٤تدكدة، السيما حق ا١توت كاٟتياة، لذلك كجب كضع قوانُت تبُت كضع ال

القانوف على أف العبد ليس شخصا بل ملكية، ك٭تق حُت نص ك  ،(4)يف الدكلة كاجملتمع الركماٍل
، كاف ىناؾ عدة (*)م تبعات قانونيةاك حىت قتلو دكف اصابة العبد اك اساءة للمالك اال
كثرىا انتشارا ىم الذين عملوا يف اٟتقوؿ ا قل مستول من الدرجات ك انواع للعبيد، ادرجات ك 

 .كا١تناجم، كاعتمدت حياهتم على العمل البدٍل الشاؽ
الركماٍل بأف ٭تظى الشخص الذم اعتق ْتقوؽ ا١تواطن الركماٍل، لكن  الشرع لقد قضى

السلطات الركمانية يف العهد اٞتمهورم مل تشجع العتق، مل يسمح للشخص الذم مت عتقو 

                                                           
 .63، ص مرجع سابق ،2جتاريخ الركماف،نصحي،  (1)
، 1957، مكتبة النهضة ا١تصرية، القاىرة، 1، ترٚتة زكي علي، ٤تمد سليم سامل، جػػكاالقتصادمتاريخ االمرباطورية الركمانية االجتماعي ركستوفتزؼ،  (2)

 . 254ص 
 .50، ص 1978، ترٚتة عيسي الناعورم، بَتكت،(اٟتضارات الكربم )ركماكبلرنس كريج، (3)
 .7، ص 1981الًتاث،القاىرة، ، ترٚتة مصطفي الشهايب، دار ٕتارة الرؽ كالرقيقجوف كبلرؾ، فينست ىاردنج،  (4)
هم كاصبح كانت نظرة اليونانيُت للرؽ ٗتتلف عن كجهة نظر الركماف كنظرنا يف  العصر  اٟتديث، فالرؽ عندىم كاف شيئا طبيعيا نشأكا علي كجوده بين(*)

امتبلؾ عبد كاستغبللو جزءا اخبلقيا، فرام اليونانيوف  جزءا من نظاـ حياهتم، فصلو السيد بعبده مل تكن ٗتتلف عن صلة الزكج بزكجتو، كمل يعترب اليونانيوف
فكاف العبيد يف اثينا اف العبودية ىي سوء حظ العبد، فكاف اقصي مافعلوه ىو ا١تعاملة الطيبة للعبد كلكن ىذا االمر مل يكن يف معظم ا١تدف اٟترة اليونانية، 

١تواطنُت االحرار، أما اسربطة فكاف الوضع ٥تتلف حيث كاف العبيد كاف يطلق عليهم اسم يعاملوف معاملة حسنة جدا حيت اهنم مل يتميزكا يف مظهرىم عن ا
اليوناف ) دراسات يف تاريخ اٟتضارات حسُت الشيخ، أنظر إيل، ا٢تيلوتس ككاف العبيد من اىم اسباب قياـ حركات التمرد كالثورة ضد حكم االسربطيُت.

 .91- 90ص ص  ،1992، دار ا١تعرفة اٞتامعية، "(1القدٯتة "
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ال بعد الزكاج كالتوالد، رغم ىذه العوائق ظل العتق اصوؿ علي حقوؽ ا١تواطن الركماٍل، باٟت
 .(1)حقوؽ العماؿ كالعبيد ىٚتعيات ترعينمو كيرتفع بسبب ظهور 

 

، ىذه ايف  تقريبا ؽ.ـ 198)سيتيا( يف عاـ  كانت البداية يف ا١تستعمرة الركمانية قليم التيـو
كالذين كاف ٢تم خدـ كعبيد سر النبيلة كاٟتاكمة يف قرطاجة، سرل االاا١تستعمرة كانت مركزا 

كلقد كاف سادهتم يضعوهنم ليبل يف ثكنات كيف النهار يساقوف إيل اٟتقل كدكاب، ليعملوا فيها 
ككانت حياهتم بائسة سيئة، لذلك فكركا بالتمرد كالثورة ضد أسيادىم، مل تنجح ىذه احملاكلة 

 .(2)ونة من العبيد انفسهميف التمرد كاعبلف الثورة، كسرعاف ما مت السيطرة عليها لوجود ا٠ت
 

بسبب تسلط  قليم )اتركريا(امن األكىل يف  ضخما خرلانتفاضة ا ؽ.ـ ظهرت 196يف عاـ 
 تويضا سوء معاملازدياد اضطهاده للعبيد الذين يعملوف لديو، ك احد كبار ا١تبلؾ يف الريف، ك ا

كخاضوا  كبَت ضد الركمافسيادىم، فقاموا بتشكيل جيش  ا٦تا زاد حقد العبيد ك٘تردكا علي  ٢تم،
 خرها معظمهم كصلب قادهتم كالبعض االستطاع القادة الركماف ىزٯتتهم كقتل فيامعركة كلكن 

إىل سادهتم كمت سجن الباقي، كلكن ىذه ا١ترة كاف عصيانا جاد كبداية فعلية لتكوين  عيدكاا
 .(3)جيش من العبيد.

بدأ العبيد يف مهاٚتة أمبلؾ طبقات ؽ.ـ،  185بوليا( إنتفاضة أخرل يف عاـ ا) ظهرت يف
شراؼ كالنببلء كالطرقات العامة كا١تراعي، كلقد تضرر ا١تبلؾ بسبب الغارات اليت كانوا اال

ستطاع اٟتاكم الركماٍل "يوستوميوس" أف يقضي على العصياف اك  يقوموف هبا على مراعيهم،
هنم كانوا ليهم كليا الكإعدـ  حوايل سبعة أالؼ متمرد من العبيد، كمل يستطيع القضاء ع

غلبهم ا٢تركب، كمت القبض على عدد قليل منهم كمت استطاع ايقاتلوف بشراسة كببسالة ك 
 .(4)تعذيبهم

يف  كالثانية كىلاال دت ا١تعاملة القمعية الشديدة للعبيد إىل عدة حركات ٘ترد، حريب العبيدا
ؽ.ـ على الًتتيب، بدأت كل من ىاتُت اٟتربُت يف صقلية، حيث  104ك 135عامي 

كجدت عصابات صغَتة من ا١تتمردين عشرات اآلالؼ من األتباع مستعدين للهرب من حياة 
                                                           

 . 108، ص 1991، بَتكت، ـ 69 –ؽ.ـ  44عصر اغسطس قيصر كخلفائو أسد رستم،  (1)
 . 548، ص 1983، ترٚتة داكد قرباف، بَتكت، العصور القدٯتةجاٯتس ىنرم براستد،  (2)
 .534، ص سابقمرجع ؼ .د ياكوؼ، س .كوفاليف،  (3)
 . 68، ص سابقمرجع عبد اجمليد ٛتداف،  (4)
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اٟتركات اضطرابات مدنية خطَتة، ىذه  ٣تلس الشيوخ الركماٍل العبودية الركمانية القاسية، اعترب
شراؼ كتنامي كبسبب ازدياد تسلط طبقة اال، لقمعها اعسكري واخلكتد ،خذىا سنواتال

 .(1)العبيد من ؼآلاد، حيث اشًتؾ فيها بالتمر عبيد خذت حركة الاالعبيد لذلك  الضغط على
 

 :السوري(جوزف  - ( Guzafورة ــــــــــــث
سورم األصل يدعي  ؽ.ـ قاـ العبيد يف صقلية بثورة كبَتة بقيادة زعيم 135يف خريف عاـ 

كانة حتل ماتة كشجاعتة أف يكتسب حب العبيد ك ستطاع بفضل قوة شخصيا)يونس(، كالذم 
 ف يوحد صفوفهم كقيادهتم إيل ثورة كبَتة فاقت يف خطورهتا كل الثوراتارفيعة بينهم، استطاع 

ثورة اليت د الٜتااستمر الركماف يف ٤تاكلتهم اك  ف ٮتمدكىا،االيت سبقتها مل يستطيع الركماف 
 .(2)قادىا يونس السورم

 

ستعداد للثورة كسط اٞتزيرة بالقرب من ا عبد تقريبان  400جتمع حوايل ابدأ العبيد يف التجمع ك 
بدأكا بذبح كل رة، كيف الليل اقتحموا ا١تدينة ك نطلقت الثو اتقريبا يف ىذه األرض ك  مدينة )أنا(

يديهم ا كاضح كمل يستطيع النجاة منمن صادفهم، ك٘تت السيطرة على ا١تدينة ككاف غضبهم 
بعد ، (3)سلحة٧توا قليل من صناع االال القليل الذين كانوا ٭تسنوف ا١تعاملة مع طبقة العبيد، ا

دعم مركزه كبسط نفوذه،  انتصاره استطاع من خبل٢تا٧تاح يونس السورم يف قيادة الثورة ك 
سم كثَتكف من كٛتل ىذا اال( )"انطيوخوس"كنادل بنفسو ملكا عليهم، كاٗتذ لنفسو لقب 

كثر ا ة، كقاـ بتشكيل ٣تلس استشارم من ملوؾ الدكلة السلوقية، كخلع على زكجتة لقب ا١تلك
صفوؼ  يرتبف استطاع االذم  برزىم رجل يدعي )اخايوس(االثوار قدرة ككفائو، ككاف 

صَتة من عبد خبلؿ فًتة ق 600إيل  400زداد عددىم من االعبيد يتدفقوف حىت  أاٞتيش، بد
( كاليت ظهر فيها رجل اك  نا(،ااكرة ١تدينة )ا١تناطق اجمل صبحت ٢تم قاعدة يف مدينة )اجر٬تنتـو

 )انا( حدث يف مدينة ما ، كبعد شهر زاد عددىم بشكل كبَت، كعندما ٝتع"كليوف"يدعي 

                                                           
 . 67، ص سابقمرجع عبداجمليد ٛتداف،  (1)
 .68، ص نفسو (2)
  .535، ص سابقمرجع ؼ. دياكوؼ، س.كوفاليف،  (3)
()  ت كػػاف انطيوخػػوس ىػػو كالػػد سػػلوقس مؤسػػس الدكلػػة السػػلوقية كمػػن ا١تفػػًتض اف يكػػوف مػػن نػػببلء مقػػدكنيا كلقػػد عػػرؼ ىػػذا االسػػم يف كثػػَت مػػن ابنػػاء البيػػ

لينػة سػورية، مفيد رائف العابد، انشاء ا١تدف يف اطار السياسػة السػلوكية ٢ت أنظر إيل، السلوقي، مثلو مثل بطلميوس الذم عرؼ ابناءه كاحفاده بذلك االسم.
 .10ص 1971،لية اآلداب جامعة عُت مشس، َت منشورة، كغرسالة ماجستَت 
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ستيبلء ستطاع االاالذم فكر اف يسلك نفس الطريق الذم سلكو يونس، كتقدـ ّتيش ك 
( كب كرجالو ككل موارده يف  نو كضع نفسوأإال  ٧تاحو يف ىذا األمر من رغمالعلى)اجر٬تنتـو

زدادة قوة العبيد بقيادة يونس مث انضم إىل جيشو حوايل ابعد ىذا النجاح  ،(1)خدمة يونس
نضماـ فأصبح جيشو يبلغ تعداده األمر الذم شجع العبيد على اال عبد آخرين، 5000
 من بقيادة يونس يف االستيبلء على كللف عبد حيث ٧تح ىذا اٞتيش أ 20,000حوايل 

 (2))تاكرمنيـو ككاتانا(.
 

ا٠توؼ كالقلق يف اٟتكومة الركمانية إزاء ما حدث من ثورات، كرأت اٟتكومة الركمانية أنو  عمّ 
د ال مفر من مواجة العبيد كالقضاء عليهم يف أسرع كقت ألف الثورات بدأت يف األزدياد كالتمد

)لوكيوس ببلكتيو( بقيادة اٞتيش الركماٍل  كىذا يعد خطر كبَت عليها، حيث كلفت الربايتور
جندم، كسرعاف ما ىـز اٞتيش الركماٍل أماـ جيش العبيد، كبفضل ىذا  8000ا١تكوف من 

 .(3)بقدراهتم القتالية كقوة عزٯتتهم زدادت ثقة العبيداالنصر 
 

حد القناصلو ا"لوكيوس كالبورنيوس بيسو"أسندت قيادة القوات الركمانية يف العاـ الذم يليو إيل 
ستبلء على بعض معاقل العبيد بسبب ستطاع ىذا القائد اٞتديد من االاؽ.ـ،  133لعاـ 

بوبليوس "النظاـ العسكرم الذم طبقو بشكل دقيق، كبذلك سهل ا١تهمة ٠تليفتو يف ا١تنصب 
ضعاؼ قوة إؽ.ـ، حيث كانت النتائج الواضحة ىي  132أحد قناصلة عاـ  ،"ركبيليوس

الوحيدة ىي القضاء على العبيد  "ركبيليوس"العبيد من قبل لوكيوس بيسو، ككانت مهمة 
ستوىل عليها اإيل أف  ، حيث قاـ ْتصار األكىل حصارا شديدا"أنا"ك  تاكرمنيـو"ٔتحاصرتو لكبل 

ستخدامها ا)فهذه من األساليب الشائع  كخيانة البعض من سكاهنا ،بعد عرضتها للمجاعة
ستيبلء عليها اليت قاـ باال "ناا"نتقل إيل اك شراء الذمم با١تاؿ(، كمن مث اثناء اٟتركب فرؽ تسد ا

 (4)."يونس"كىركب  "خايوسا"ختفاء اك  "كليوف"بعد مقتل 
 

                                                           
 .534، ص سابقمرجع ؼ.د ياكوؼ، س .كوفاليف،  (1)
 .102ص  ،مرجع سابق ،دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمعاصم حسُت،  (2)
 .70، ص  مرجع سابقعبداجمليد ٛتداف،  (3)
 .67 – 66، ص ص مرجع سابق، 2ج الركماف،تاريخ نصحي،  (4)
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كالسيطرة على العصابات اليت كانت متواجده بكثرة حىت ال هتز ٔتهمة القضاء  ركبيليوس كلف
من، فتحققت ىذه ا١تهمة بنجاح كعم اٟتفاظ على االخرل االنظاـ من ناحية كمن ناحية 

يف  بوضعو، كمت القبض على يونس، كقاـ الركماف طويبلعنها  ا٢تدكء صقليو الذم كاف غائب
 .(1)ف مات ميتة طبيعيةاالسجوف إيل 

 

 :ورة تيبريوس جراكوس أسبابها ونتائجهاـــــــــــث
نومانتيا باسبانيا( كاف الشعب القضاء على ) ركما منشغلة يف فيو كانت  لذمالوقت ا يف

كسط الفوضى ك٘ترد العبيد كسوء األكضاع اإلجتماعية كاألقتصادية اليت كاف  ،الركماٍل قلق
ندلعت يف جزيرة صقلية كما حققوه من ايعانوف منها، بسبب حرب العبيد اليت  ركمافال
 يضا إزدياد أعداد العبيد الثائرين بشكل كبَت.ايش الركماٍل ك نتصارات على اٞتا

من سبللة أسرة  ،())تيبَتيوس ٝتربنيوس جراكوس( يف نفس ىذه الفًتة ظهر شاب يدعى
عاـ  تويفك عدة مناصب بعد تويل كالده ، افتها العالية ككاف حفيذا لقنصبلنبيلة عرفت بثق

ؽ.ـ تاركا كلدين "تبيَتيوس" كأخاه "جايوس" يف رعاية سيدة أبت الزكاج من  154
، كفضلت تربيت أبناءىا كتعليمهم كرعايتهم، حيث البطلمية بطليموس الثامن ملك مصر

ا منهم معظم الثقافات كا١تعارؼ اليونانية، بتعلم تيبَتيوس على أيادم ا١تعلمُت األغريق مكتس
بفلسفتو اليت كانت  يف الفلسفة )بلوسيوس( حيث تأثر تيبَتيوس تأثرا كبَتا ككاف معلمة

برز ا١تعلمُت األغريق كىو )ديوفانوس(، اح، كتعلم ا٠تطابة من قبل أكرب ك صبلتدعوا إيل اال
 .(2)سيبَتيوس جراكو ت ةشخصياألكرب يف تكوين  حيث كاف لكل ىؤالء ا١تعلمُت األثر

                                                           
 .70، ص مرجع سابقعبداجمليد ٛتداف،  (1)
()( ىي أسرة جراكوس ككانت أسرة نبيلةNobilis ٔتعٍت المعة  أك شهَتة ككانت توصف األسرة عند الركماف بأهنا نبيلة أذا ١تع احد إفرادىا ببلوغ )

ؽ.ـ  169ؽ.ـ كالكنسورية يف عاـ  177القنصلية، ككاف كالد تيبَتيوس قد تويل القنصلية يف عاـ منصب رفيع، يعطي لصاحبو سلطة االمربيـو كمنصب 
(، اليت تنتسب إليها أسرتو كانت تنتمي طبقا للمفهـو Gens Semproniaؽ.ـ، غَت أف عشَتة ٝتربنيوس ) 163. مث القنصلية للمرة الثانية يف عاـ 

( كأف ا١تساكاة االجتماعية كالسياسية قد ٖتققت بُت الطبقتُت . كلو  Patricii( ال إيل طبقة األشراؼ )Plebsالسائد عند الركماف إيل طبقة = العامة )
ليا ابنو سكيبيو كانت عشَتة تيبَتيوس من األشراؼ ١تا جاز لو قانونا أف يرشح نفسو نقيبا للعامة، قد زاد من شهرة أسرتو أف أباه كاف قد تزكج من كورني

ؽ.ـ يف اٟترب البونية الثانية، كقد أ٧تبت منو عدة ابناء كاف من بينهم تيبَتيوس  202فريقيا " الذم ىـز ىانيباؿ يف موقعة زاما يف عاـ األكرب " قاىر إ
ىو األخر " ؽ.ـ، كلقب  146كجايوس كاختهما ٝتربكنيا اليت تزكجها سكيبيو اٯتليانوس القائد الشهَت الذم دمر قرطاجة يف اٟترب البونية الثالثة يف عاـ 

التاريخ الركماٍل عصر الثورة )من تيبَتيوس عبد اللطيف أٛتد علي، ، أنظر إيل( باسبانيا.Numantinusبقاىر أفريقيا " األصغر كقاىر نومانتيا )
 .2، ص1988، دار النهضة العربية، القاىرة، جراكوس إىل أككتافيانوس أغسطس(

 .205، ص مرجع سابق الركماٍل،التاريخ  ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،(2)
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رطاجة ٖتت قيادة "سكيبيو إٯتيليانوس" الذم تريبونيا عسكريا أثناء ٤تاصرة ق خدـ تيبَتيوس
عاما من عمره مت تولية ألكؿ كظيفة  26 ػػػعند بلوغة الك ختة، اكاف متزكجا من 

حيث قاـ با٠تدمة مع القنصل )موستيليوس مانكينوس( يف أسبانيا، كقاـ "كىي"الكوايستورية
ٔتفاكضت األسباف بعد ٤تاصرهتم حصارا شديدا للقوات الركمانية بالقرب من "نومانتيا"، كمت 

عقد تيبَتيوس معهم معاىدة صلح، ففتحوا الطريق أماـ اٞتيش اف رفع ىذا اٟتصار بعد 
حًتامهم ٢تذه ا١تعاىدة، لكن ٣تلس السناتو كاف رافضا اوس ف تعهد ٢تم تيبَتيأالركماٍل بعد 

 لثبلث أسباب كىي: السناتو، ٦تا جعل تيبَتيوس أف يتخذ موقفا من (1)٘تاما ٢تذه ا١تعاىدة
 نشأة تيبَتيوس يف أسرة متحررة فكريا. -1
 ثقافتو ا٢تلينية يف األدب كالفلسفة . -2
 .خوفو من اٟتالة االقتصادية السيئة -3

ؽ.ـ، كيف حُت  137كاف تيبَتيوس منزعجا من األكضاع السيئة يف أتركريا، كيف عاـ 
راضي الزراعية، كقلة عدد صغار زدياد كاضح يف أعداد العبيد يف االاعودتو إيل إيطاليا الحظ 

ا١تبلؾ ا١تزارعُت األحرار، كىذه الزيادات للعبيد ال تدؿ على خربهتم الواسعة يف الزراعة، بل 
ؽ.ـ  133ٙتاهنم، ففي عاـ اعماؿ الشاقة لقلة كرخص إجبارىم على اال على تو لقدر 

عادة اخذ يعد ك٬تهز مشركعا قانونيا يقـو فيو اعندما مت إنتخاب تيبَتيوس تريبونيا للعامة، 
 .(2)عضاء ٣تلس السناتواتكوين ىذه الطبقة، كمت تأييده من قبل ٚتاعة كبَتة من 

، كسرعاف ما ٖتولت إيل ثورة، قادىا طبقة اتصبلحاال ةركبداية لظهور حؽ.ـ  133عاـ  يعد
قتصادية اليت جتماعية كاالكضاعهم االاصبلح اككاف ىدفهم  شراؼ،ضد طبقة اال العبيد

 شراؼ، كمل تلبث ىذه الثورات إيل أف نتج عنها حركب أىلية طاحنة،حتكرهتا طبقة االا
القدٯتة، كلكن ا١ترحلة الثانية  متيازاتكل اال  نتهاء ا١ترحلة األكىل بكسب طبقة األشراؼكبإ

 .(3)نتهت بإقامة حكم الفرد ا١تطلقا

                                                           
 .56ص  ،مرجع سابق ،دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمنظر كذلك :عاصم حسُت، ا: ك 206 –205ص ص  مرجع سابق، ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،(1)
 .2ص ،سابق مرجع، كتافيوس أغسطسك التاريخ الركماٍل عصر الثورة من تيبَتيوس جراكوس إىل اعبد اللطيف أٛتد علي،  (2)
 .56، ص مرجع سابق ،دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمعاصم حسُت،  (3)
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 :الح الزراعيــــــون اإلصـــــــراكوس وقانـــــوس جـــــتيبيري
، فتم ام ملك الدكلة حيازة األراضي العامة من أكثر ا١تشاكل ا١تعقدة كالقدٯتة ىي مشكلة

)ليكينيوس( الذم نص على أف ال تزيد مساحة األراضي العامة اليت يتم حيازهتا  إصدار قانوف
مؤيدا  (ليكينيوس)لقانوف  قانوف مشابو ر، حيث صدفداف 300يوجرا ام حوايل  500على 

ؽ.ـ، مت منح  173مراعي، كيف عاـ راضي الزراعية كٖتويلها إيل لبل لو كمكمل، بوضع حد
راضي ا٠تاصة كاالناتو بتحديد مساحة كل من األراضي حد القنصلُت من قبل ٣تلس السا

راضي ا٠تاصة صحاب االاىذا التحديد ىو كقف زيادة سيطرة العامة يف كمبانيا، كالغرض من 
راضي، حيث  ثارىا مبلؾ االماـ الضوضاء اليت أاكعلى ا١تواطنُت الفقراء، ك  العامةعلى األراضي 

ا١تستغلة من قبل الطبقة اٟتاكمة ىي يف األصل تابعة للدكلة، فحاكلت راضي كانت اال
( عن طريق ٕتفيفها للمستنقعات إاٟتكومة   "بومبيتنام"نشاء مستعمرات جديدة يف )اككسنـو

، عند عودة مشكلة الفقراء بعد عودهتم كصرفهم من اٞتيش الركماٍل عقب  نتهاء ايف التيـو
 .(1)ؿالقتا

، كتقدـ يف نفس ةطواعيك ايف تلك الفًتة دكف ٘تهل قامت ركما بالدخوؿ يف عدة حركب 
ٔتشركعة اٞتديد للمساعدة يف  "ألسكيبيو إٯتليانوس"الصديق ا١تقرب  "جايوس اليليوس"الوقت 

أف كبار ا١تبلؾ ك٣تلس السناتو، عارضوا بشدة، ٦تا جعل اليليوس  إالحل مشكلة األراضي، 
 (2).العاقل ٟتسن تصرفوالذم قد قدمة، فلقب بسحب مشركعة ب

أكؿ ا١تنادين باإلصبلح، من خبلؿ توزيعو للفائض على الفبلحُت احملتاجُت  تيبَتيوس مل يكن
حياء للمشاريع القدٯتة، حيث كاف إككانت ٤تاكالتو ىي عبارة عن  ،كٖتديدة للملكية الزراعية

 فدانا 320بتحديدة اإلقطاعيات الكبَتة ؽ.ـ،  140ٞتايوس اليليوس األسبقية يف عاـ 
 .(3)ركمانيا كحد أقصى، كتوزيع الزائد على فقراء الفبلحُت

قتصادية ىي السبب األساسي يف تدٍل كىبوط اٟتياة أف اٞتهة اإل تيبَتيوس ألر  فقد كاف
السياسية، فعمل جاىدا يف إعادة تفعيل القانوف القدَل )ليكينيوس سيكستوس(، الذم مت 

ؽ.ـ الذم فرض ٖتديد مساحة األرض اليت ٯتتلكها األشراؼ من األراضي  367عاـ  إصداره

                                                           
 .17 -16، ص ص سابقمرجع  ،2ج، (ؽ.ـ 133) من أقدـ العصور حىت عاـ تاريخ الركمافإبراىيم نصحي،  (1)
 . 37، ص1913، مطبعة ا١تعارؼ، القاىرة، ملخص التاريخ القدَل٧تيب مًتم،  (2)
 .100ص  ،مرجع سابق ،حضارة الركماف "منذ نشأة ركما كحىت هناية القرف األكؿ ا١تيبلدمالسعدٍل، (3)
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العامة، مدخبل تعديبلت بسيطة ٖتطم أم شئ يعرقل ٘ترير القانوف، ٤تددا ا١تلكية الفردية 
 250فداف لؤلبنُت البالغُت أم  500فداف ركماٍل مضيفا إلية  500لؤلراضي ما اليزيد عن 

 أف إالرغم صدكر ىذا القانوف عن طريق السناتو يف فًتة الصراع األكىل، ، (1)بنافداف لكل 
ؽ.ـ، ٦تا جعل  133السناتو نفسو يرفض ىذا القانوف كيعمل على مقاكمتة بشدة يف عاـ 

ٕتاة إيل اٞتمعية القبلية لتطبيق ىذا القانوف، ىذا الذم جعل ثنائية التشريع يف تيبَتيوس باال
تُت ا٢تيئتُت فالسناتو اعية القبلية، حيث كلدت تناقضات كاضحة بُت ىركما، ٫تا السناتو كاٞتم

يشرع ١تصلحة طبقة األشراؼ، كاٞتمعية القبلية تشرع ١تصلحة الطبقة العامة، ك٘تت ا١توافقة من 
عمار يف الريف عن طريق اٞتمعية القبلية على ىذا ا١تشركع رغبة يف رفع مستول الزراعة كاإل

كفرض  اس اٞتيوش الركمانية، كٔتوافقة اٞتمعية أصبح ا١تشركع قانونيان الفبلحُت، الذين ىم أس
تنفيذه، كمت تكوين ٞتنة ثبلثية ثابتة مكونة من تيبَتيوس كأخية جايوس كأبيوس كبلكديوس 

ككانت ٢تم السلطة يف معاينة األراضي العامة األشراؼ يف تنفيذ ىذا ا١تشركع، القائمُت على 
 .(2)كإعادة توزيعها على فقراء ا١تواطنُت الركمافاليت سيتم مصادرهتا 

راضي ا١تطالب هبا من اكل بُت ا١تتنازعُت على ملكية االٟتل ا١تش أصبحت ٢تم سلطة قضائيةف
الدكلة، كيتم كضع حدكد بُت األراضي الزراعية من قبل ىذه اللجنة لئلصبلح الزراعي، فكانت 

جتماعية، فبدأت الطبقة العامة يف ٘تردىا لة االجديدة لتعميمها العداىذه الفكرة أك ا١تشركع 
كجهة  من لتأخذ حقوقها السياسية كاألقتصادية كا١تساكاة األجتماعية بعد أف مرة بظركؼ صعبة

طبقة العامة حيث اف  ،االجتماعيةالعدالة  تطبيق مبدأكانت فكرة جيدة كىي الباحث   نظر
اليت تعاٍل من ظركؼ اقتصادية كاجتماعية صعبة كعدـ ٘تكنها من اٟتصوؿ على أكضاع 

ل حقوقها االقتصادية ني اٟتصوؿ على جزء بسيط لتستطيعسياسية أفضل بدأت يف ٤تاكلة 
 ا١تساكاة االجتماعية.كالسياسية ك 

 

ىذه  نصاؼ،من االعامة شعركا بنوع بالرغم من أف اإلصبلحات كانت بسيطة إال أف ال
ساندىم يف ذلك احملامي الشعيب  ، ك (3)راضيمن كبار مبلؾ اال هارفض مت اليت اتصبلحاال
 ٦تا حد، تعطيل القانوفتلك اإلصبلحات ك الذم تسبب يف عدـ تنفيذ  (ماركوس اككتافيوس)

                                                           
 .27، ص 2012، تقدَل حسُت الشيخ، دار ا١تعرفة اٞتامعية، اإلسكندرية، اإلمرباطورية الركمانية من النشأة إيل االهنيارأٛتد غاًل حافظ، (1)
 . 40، ص سابقمرجع مصطفي العبادم،  (2)
 .7 -6ص ص  ،مرجع سابق ،كتافيوس أغسطسك التاريخ الركماٍل عصر الثورة من تيبَتيوس جراكوس إىل اعبد اللطيف أٛتد علي، (3)
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 ،عتقاؿ اككتافيوس باعتباره يعمل ضد مصلحة الشعبإكس أف يقًتح على ٣تلس السناتو ببَت تي
ظل اككتافيوس معارضان للقانوف الذم يعتربه  ،كقد فشل يف ذلك لعدـ حصولو على األغلبية

ف ىذا ا١تشركع يقضى على اك  ،راضيصية باعتباره احد كبار ا١تبلؾ لبلضد مصلحتو الشخ
كرب من ا ا١تلكيات الكربل كيعطي الفرص لطبقة العامة يف ا١تشاركة يف امتبلؾ حصص 

 (1)األراضي
دخل عليو أف اركعو على ٚتعية القبائل بعد عاد تيربيوس عرض مشأنتيجة لبلعًتاضات 

 :األيت تعديبلت كاف ا٢تدؼ منها 
زاد من تيربيوس  إرىاب ا٠تصـو حيت ال يستمركا يف مناىضة ا١تشركع )كما سبق الذكر اف -1

ركماٍل( فداف  500فداف ركماٍل إيل  320قيمة األرض عن مشركع التوزيع القدَل من 
 .(2)فيقـو بانتقاص ا١تزايا اليت أعطاىا إليهم

عطاء طبقة العامة مزايا كاف من الصعب إلاٟتصوؿ علي تأييد ساحق من ٚتعية القبائل  -2
اٟتصوؿ عليها بسبب سيطرة طبقة األشراؼ علي السناتو كبذلك ٭تصل علي تأييد ساحق 

 .(3)يضمن إقرار ا١تشركع كتنفيذه
 

بينو كبُت تيربيوس الذم  أصبحت ا١تواجهة حتميةاالعًتاض على ا١تشركع ك ككتافيوس حاكؿ ا
 .(4)اقًتح على ٚتعية القبائل البحث يف أم منهما ٬تب أف يعتزؿ منصبة

 

)سربكنيوس(  قانوف مشركع ٦تيوس( كاقرت )كوبنيوزس ىو اخر تربيونآ القبائل ٚتعية اختارت
 .(5)الركماف عند العادات كانت كما يوسرب تي عشَتة إىل نسبة باألراضي ا٠تاص
 

ٓتربة الغَت كقد يكوف ٛتاس الشباب كقلو  على تنفيذ مشركعو دكف االستعانة يبَتيوسصمم ت
من  رأه خرل بسبب مااغفالو للجوانب األللنظر يف ا١تشركع من جانب كاحد ك ا٠تربة دفعاه 

كانت عليو طبقة العامة   يتال حالة الفقرالذم كانت عليو طبقة األشراؼ ك  الغٌت الفاحش

                                                           
 544 – 543، ص ص مرجع سابق.ؼ د.ياكوؼ، س .كوفاليف، (1)
 .544، ص نفسو (2)
 .37، ص سابقمرجع ٧تيب مًتم،  (3)
 544 – 543ص ص ، سابقالرجع ا١ت.ؼ د.ياكوؼ، س .كوفاليف، (4)
 .37، ص سابقالرجع ا١ت٧تيب مًتم،  (5)



81 
 

للدفاع عن  مضادا خر موقفاكاف من الضركرم أف يكوف للطرؼ االنتيجة لتعنتو ك٘تسكو برأيو  ك 
 .(1)اٟتيلولة دكف مصادرة شرب كاحد من أراضيو اليت استوىل عليها حقو ك 
 

اعًتض زميلو الذم العامة كعزؿ  ًتبونبةمرين خطَتين ٫تا اغفاؿ حق االعًتاض لأتيربيوس  سنّ 
ل يقـو  بو اٟتاكم الذم ال داة يف يد األشراؼ لبلعًتاض على أم عمأ، تلك كانت مشركعو
ؿ لو نفسو  التصدم يف حلق كل من تسوّ  ةكتافيوس شوكك اليوس َت كاصبح عزؿ تيب ،عنويرضوف 
مصاٟتهم الشخصية   رابنة العامة يقدموفصبح تأك  ،ركع ال يصادؼ ا٢تول عند العامةألم مش

 .(2)صاٌف العامة حفاظان على كظائفهمعلى ا١ت مكانتهمك 
 

رث ملك برجاـ الذم إليو إربيوس كىو ٭تاكؿ تنفيذ مشركعو أف آؿ يكاف من حسن حظ ت
فيذ قانوف األراضي إال أف بدأ بتنىل ركما فاستغل ىذه الفرصة ك ى بأف تؤكؿ ٦تتلكاتو إصك أ

ٚتعية القبائل بأف تقدـ  لخر احياؿ ذلك ٞتأ ٟتيلو حاؿ دكف ذلك ك  من ٣تلس الشيوخ اعًتضا
أف تتوىل ٚتعية القبائل  ،لتنفيذ قانوف األراضي ةٔتشركع يقضي بأف ٮتصص جزاء من الًتك

شؤكف ٦تلكة برجاـ تلك كانت نقطة أخرل زادت من حنق غضب ٣تلس الشيوخ عليو 
 .(3)راد تربيوس تنفيذىاأككضعت عبلمات استفهاـ حوؿ األىداؼ اليت 

 

من أف  ان خوفعها بقانوف األراضي ك يوس على متابعة تنفيذ اإلصبلحات اليت شر َت بيمن ت ان صحر 
فقد قاـ بًتشيح نفسو لتويل  ،لزكاؿ اٟتصانو عنوبيونيتو يقدـ للمحاكمة بعد انتهاء مدة تر 

ل كبقوة إال أف ٥تاكؼ األشراؼ دفعهم للعم ،ـؽ. 132كاف ذلك عاـ  ()مره ثانيةالوظيفة 
ثناء توليو الفًتة السابقة كقد كضعوا يف طريقة العراقيل من أ١تا أصاهبم  نظراللحيلولة دكف ٧تاحو 

                                                           
 .9ص  ،مرجع سابق ،كتافيوس أغسطسك التاريخ الركماٍل عصر الثورة من تيبَتيوس جراكوس إىل اعبد اللطيف اٛتد علي، (1)
 . 544، ص سابقمرجع ؼ.دياكوؼ & س . كوفاليف،  (2)
 . 188، ص مرجع سابقشارؿ مينوس، ( 3)
()  احد فقط . كقد ترشيح تيربيوس لنفسو للعاـ الثاٍل لنفس ا١تنصب، كاف ٥تالفا للتقاليد الركمانية اليت كانت تقضي بأف يشغل الًتبيوف منصبو ١تدة عاـ ك

ؽ.ـ .  180الصادر يف أكد عبداللطيف اٛتد علي ذلك حيث قاؿ اف إعادة الًتشيح ١تنصب بعينو يف سنتُت متتاليتُت امرا ٤تظورا ٔتقتضي قانوف فيلليوس 
ائف العامة كلكن عارض ابراىيم نصحي بقولو اذا جاز القانوف ْتكم نصو، كاف الينطبق علي تربيونية العامة، كانو مل يوجد نص قانوٍل ٭تظر تويل الوظ

عاـ امرا ٥تالفا لركح الدستور كتقاليد  سنتُت متتاليتُت، فانو بعد اصبحت تربيونية العامة جزءا من اٞتهاز اٟتكومي الركماٍل اصبح توليها عاما بعد
 تغيَتاٟتكامبأدقمعٌت الكلمة ككذلك ترابنة العامة كاف مكمبل ٟتصانتهم فيا ثناء مدة حكمهم كشرط ااساسيا لعدـ اساءة تلك اٟتصانة كاكربالسلف،

أنظر  غاة فيببلداالغريق كشاف ملوؾ ركما القدماء.ضماف للحيلولة ،دكف اف يصبح ام شخص يتمتع بشعبية كبَتة حاكما مطلقا مستدٯتا شانو شاف الط
 44-133تاريخ الركماف )نصحي، إبراىيم  ;50، دار ا١تعرفة اٞتامعية، االسكندرية، ص الركماف )دراسات يف تاريخ اٟتضارات القدٯتة(حسُت الشيخ، إيل، 
 .33، ص سابقمرجع ، ؽ.ـ(
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بقوة ليقضى على تلك ىاجم ك تيبَتيوس   فاإال  ،هف يتخلى عنو مؤيدك إشاعات هتدؼ أل
ثل نصاره كمأج عن ذلك مقتلو ىو كعدد من قد ٗتلوا عنو كنتمن مؤيديو  غَت أف كثَتا ،لعراقيلا

 لعادهتم كتقليدىم  قاتيرب كتلك كانت خر لكمن معو يف هنر ا يلقأبو ك 
 

صبح العنف سائدان طيلة أتلك كانت بادرة سيئة تساؿ فيها الدماء من أجل موقف سياسي ك 
 .(1)القرف األخَت من اٞتمهورية

 
 :اإلصالحية وــــومشاريعراكوس ــــــــوس جـــــجاي

أخاه من ناحية  كاف يشبو،  تيربيوس يومن أخ بتسع سنوات صغرأكاف جايوس جراكوس 
 21اقتو يف اٟتديث يف عمر اؿ كتشد خطبتو اٞتماىَت لرباعتو كلب ،الثقافة كالذكاء كحرية الرأم

ٟتركة  ختيارة عضو يف اللجنة الثبلثية اليت ٗتص قانوف األراضي، حيث كاف مؤيدان امت 
 .(2)اإلصبلح

داعما مشركع "فبلكوس"  ()حلفاء ركماكعارض مشركع قانوف )بنوس( الذم ينص على طرد 
ؽ.ـ، ككافق على  126نتخابة كوايستور يف عاـ االذم يطالب بتحرير اٟتلفاء، ٢تذا السبب مت 

، كبسبب ـؽ.125ظهر يف ركما قبل اف يتم عاـ  لتوىل أعمالو، كبعد عاـ "سردينيا"إرسالو إيل 
يضا بالتحريض على ثورة اهتم اك  ،ذفإىذا الظهور مت توجيو هتمة إليو، ١تغادرة عملو دكف 

العراقيل ، كرغم كل ىذه العقبات ك يبيوفتر  كذلك ليتم حرمانو من أف يرشح نفسو، ())فرجبلم(
 ؽ.ـ. 123ؽ.ـ ليتوىل أحد مناصب الًتبيونية عاـ  124نتخبات عاـ افقد فاز يف 

                                                           
 . 210ص ، مرجع سابق التاريخ الركماٍل،إبراىيم أيوب،  (1)
 .189، ص سابقمرجع شارؿ مينوس،  (2)
() ح أف ٘تنح حاكؿ اإلخواف جراكوس تأييد االيطاليُت يف صراعهم من اجل ا١تساكاة مع األشراؼ، الف ا١تواطن الركماٍل يعترب نفسو ركماٍل أصيل كال يص

ككاف السبب يف ذلك خشية ذكباف الركماف كسط ٚتوع االيطاليُت، كىذا أدم إيل قياـ اٟترب األىلية االجتماعية " حرب  ،اٟتقوؽ الركمانية لغَت االيطايل
، كانت حلفاء ركما ضدىا " كعندما رفضت ركما اف ٘تنح حقوؽ ا١تواطنة كاضطرت طبقة األشراؼ ك٣تلس السناتو اف تتنازؿ شيئا فشيئا عن امتيازاهتا

 األمر ىي دخوؿ ركما يف دكامة صراع داخلي من اجل األرض كحقوؽ ا١تواطنة. النتيجة يف هناية
 . 102، ص سابقرجع م ،دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمعاصم حسُت، 

()  قويػة لركمػا كظلػت  مناصرةؽ.ـ كلقد كانت  125فرجبلم كانت احدم ا١تستعمرات البلتينية اليت يزخر هبا كادم هنر لَتبس، قامت بثورة قبل هناية عاـ
فػوذ ركمػا علػػي ايطاليػا ْتكػم اهنػا حليفػػة علػي كالئهػا لركمػا يف اثنػاء غػػزك ىانيبػاؿ لركمػا يف اثنػاء اٟتػػرب البونيػة الثانيػة، كلقػد كانػت =الثػػورة الػيت ىبػت ضػد ركمػػا معناىػا هتديػد ن

ٔتحاصػرة فػرجبلم ك٘تكنػت مػن االسػتيبلء عليهػا بفضػل ا٠تيانػة كعاملتهػا معاملػة قاسػية حػيت تكػوف قوية لركما فما الذم ٯتنع اٟتلفاء البلتُت من الثورة ضد ركما . قامت ركمػا 
ؽ.ـ كاظهػػرت للجميػػع اهنػػا  125لُت عػػن الثػػورة . اذا كانػػت ركمػػا قػػد ٧تحػػت يف القضػػاء علػػي ثػػورة فػػرجبلم يف عػػاـ وؤ عػػربة لغَتىػػا، فقػػد خػػرب الركمػػاف ا١تدينػػة كاعػػدموا ا١تسػػ

 . 579، ص مرجع سابقىػ . ج . كلز،  أنظر إيل، ا ضد حركات التمرد كالثورةستدافع بكل قوة عن كياهن



83 
 

خيو اأكتسب الثقافة اإلغريقية مثل  فاضافة إيل اإلللعمل ب ٤تبان  رجبلن  "جايوس"كاف 
 ةشخصيالككانت تتوفر فيو صفات الزعماء كقوة ، كلكنو أكثر ٛتاسة منو، "تيبَتيوس"

كسع، ابو إيل مدل  كالتصميم كالذكاء كاٟتيوية، ككاف من الطبيعي أف يكمل مشركع أخاه ذاىبا
زدياد بسبب اكيف  (1)كاف لو أعداء  كجايوس ككاف الفرؽ بُت األخوين جراكوس تيبَتيوس

ما جايوس فكانت لو نظرة بعيدة ا١تدل، حيث اخربتو، حىت مت قتلو يف النهاية، ندفاعو كقلة ا
 قوية متألفة من ٚتيع الطبقات ا١تتذمرة، كبسبب إزدياد شعبيتو هويف كيفية تكوين جب كرف

ها ٖتقيق الرخاء ة بسبب القوانُت اليت قاـ بإصدارىا، ىادفا منالكبَتة من الفقراء الركماف خاص
قًتاح برنامج نقيب للعامة يف عصر اٞتمهورية الركمانية، ا فقد تبٌت، (2)كمساعدة الطبقة العامة

حيث كاف يقـو بسرعة ىائلة يف تنفيذ ٚتيع مشركعاتو، ٦تا أدىش خصومو بتلك اٞتهود 
وس يرل أف سبب كعكة كاف جاي (3)هنائو لكل ىذه األعماؿاالعظيمة كالعزٯتة الكبَتة، كبطريقة 

ىي طبقة األشراؼ ك٣تلس السناتو لسعيهم كراء ا١تزايا الشخصية من سياسة كأيضا الثراء ركما 
بوضع  إاللذلك رأل أف اإلصبلح لن يكوف ٦تا أدل إيل تزايد غضب الطبقة العامة،  ،الفاحش

لتغَتات يف عبلقات اجمللس باٟتاكم كيف عبلقة ركما بسكاف  حدكد لسلطة األشراؼ، ك٤تدثان 
 .(4)إيطاليا

بإصدار كتنفيذ ٣تموعة من قاـ ونيا للعامة، يؽ.ـ مت إنتخابو مرة أخرل ترب 122كيف عاـ 
 :اآليتنوجزىا يف  أففًتة تربونية ٯتكننا التشريعات خبلؿ 

يف تسهيل  جديد كاف عامبل اساسياربط ا١تدف بشبكات ػ قانوف إستصبلح الطرؽ القدٯتة ك  1
 .(5)حركة التجارة بينها شانقل احملاصيل الزراعية كانع

بذلك سلطة السناتو  ىهنأاستبدا٢تا ٔتحاكم عادية ك لغاء احملاكم االستثنائية ك أ ػ اصدر قانوف 2
 .(6)لسلطتهم  دينمهد التسلط على خصومهم ٦تن يعتربكنو يف

                                                           
 .28، ص سابقمرجع  ركمانية من النشأة إيل االهنيار،اإلمرباطورية ال أٛتد غاًل، (1)
 . 28، نفسو (2)
 . 15، ص سابقمرجع  ،كتافيوس أغسطسك التاريخ الركماٍل عصر الثورة من تيبَتيوس جراكوس ايل ا عبد اللطيف اٛتد علي، (3)
 . 211، ص مرجع سابق التاريخ الركماٍل، ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،(4)
 . 51، ص سابقمرجع حسُت الشيخ،  (5)
 . 89، ص سابق رجعم تاريخ الركماف،نصحي، إبراىيم  (6)
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د ٔتوجبة سعران ثابتان لبيع الغبلؿ كذلك ليقضى على حدّ  قانونان صدر أػ ارضاء للطبقو العامة  3
صوامع لتخزين القمح الذم كاف  أكقد أنش ،يكسب كالء عامة الشعباألسعار ك تقلب 

نتو من إ٬تاد فرص عديده لؤليدم العاملة كحل ىذه األعماؿ مكّ  ة،يستورده من ببلد عديد
فكانت اٟتكمو القدٯتة اليت تقوؿ إف السكاف )ليت تزايدت بازدياد عدد مشكلة البطالة ا

 .(1)(اتو اصبح رىن ٔتلء بطوف الشعباحتفاظ حاكم ركما بسلط
نتخاهبم بيد السناتو احيث أف الدستور الركماٍل ٯتنح حق  ،صدار قانوف تعيُت القناصلإػ  4

يًتؾ الفقَتة ة ك الذم ٭تايب بتعيينو للواليات القنصلية ١تن يواليهم بتعيينهم يف الواليات الغني
غَت ل خر اوريو ك يناتعديده لتصبح الدكلة مقسمة اىل كاليات س اتمرت سنو ، (2)للوالة األخرين

 .لسلطة السناتو ةخاضع
صدر قانوف يقضى بتحديد الواليات أكاف ىدؼ جايوس ٖترير القناصل من سيطرة السناتو ف

ـ حق استخدأحقية العامة بأمن ىذا القانوف بندان ينصى بعدـ القنصلية قبل اختيار القناصل تض
 .(3)عًتاض ضد قرارات الواليات القنصليةاال
ستوعب الزيادة ت( لcolonicمع تزايد عدد السكاف اقًتح إنشاء عدد من ا١تستعمرات ). 5

بالقرب من نبتونيا ٗتفف من أزمة ازدياد السكاف كمن بُت ا١تستعمرات اليت اسسها )السكانية ك 
)  (*)تارنتم كمينرفيا بالقرب من اسكوالكيـو

٤تاسبتهم كمعاقبة من تثبت الوالة بعد انقضاء مدة كاليتهم ك نشاء ٤تكمة دائمة حملاكمة إػ  6
تو بعضوية سناعضاء الأ لى ماؿ أثناء كاليتو قد خصّ رشوه أك استوىل ع اادانتو سواء من تقاض

 .(4)ىذه احملاكم

                                                           
مصر ؛ مصطفي كماؿ عبدالعليم، 3، ص 2008، دار نور االسبلـ، القاىرة، صفحات من تاريخ مصر يف العصر الركماٍل الباكرإبراىيم اٞتندم،  (1)

، عُت للدراسات كالبحوث االنسانية 1، ط٥تازف الغبلؿ يف مصر القدٯتةخالد اٛتد ٛتزة،  21، ص 1972، مكتبة سعيد رافت، القاىرة، الركمانية
 .227، ص 2007كاالجتماعية، القاىرة، 

 . 92 – 91، ص ص مرجع سابق ،2جتاريخ الركماف، نصحي،  (2)
 . 5، ص 2005، مطبعة دار العلم، القاىرة، دراسات يف تاريخ مصر يف عصر الركمافحسن اٛتد حسن االبيارم،  (3)
حتمية كانت تشبو تلك الفكرة مايشبو حركة االنتشار االغريقية كاليت امتدت من القرف الثامن ايل القرف السادس ؽ.ـ، حيث كاف االنتشار نتيجة  (*)

 سيد، أنظر إيلا من الديوف كبداية مرحلة جديدة للضائقة االقتصادية كالغذائية للسكاف، كما كجد ا١تواطنوف ا١تثقلوف بالديوف يف ا٢تجرة فرصة للهرب ٗتلص
ص  ،مرجع سابق ،ا١تدخل إىل تاريخ كحضارة اإلغريق عاصم حسُت،، كأنظر كذلك؛ 136ص  ،مرجع سابق ،اإلغريق تارٮتهم كحضارهتمالناصرم، 

 . 28، ص سابقمرجع اٛتد غاًل،  ،كانظر كذلك ؛124
 .212، ص سابقمرجع  ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،(4)
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جباية الضرائب بإصدار قانوف جباية ضرائب آسيا ك٭تتوم على جباية ضرائب عاد تنظيم أػ  7
تاح فرصو أتلك الوالية إف القانوف ا١تشار إليو لف التابعة كل ا١تدل ى احملاصيل الزراعيةالعشور عل

تسدد قيمة العقد ك٘تؤل  ةمواؿ طائلاتاح ٢تم الفرصة يف ٚتع أاليُت بفوز بعقود اٞتباية ك رأٝتأماـ ال
 .(1)الفئات ةبقي حساب  على ةدل إىل ثراء فئو معينأائنهم ٦تا خز 
ضافة اىل بعض إ تيبَتيوسبعض ا١تواد لقانوف أراضي  ضاؼأحيا قانوف جايوس ك أ .8

جنة الثبلثية استمرت يف مباشرة أعما٢تا بفصل يف ا١تنازعات على األراضي لال أف الإالتعديبلت 
 .(2)حد حلفاء البلتنُت أك اإليطاليُتأالعامة سواء كاف مواطنان ركمانيان أك 

مشركعُت األكؿ يف ُت حقوؽ ا١تواطنة الركمانية الكاملة يف قانوف يقضي ٔتنح اٟتلفاء البلتن ػ 9
 .(3)الثاٍل يف أكئل كاليتو الثانيةكاليتو األكؿ ك 

 

دم ؤ البلتُت ست مءلساسة ركما، حيث عدـ عبلج مظامل كمساك  ٖتذيران  "فرجبلم"ثورة  تعترب
٢تذا ا١تشركع، كيف عاـ  ستصدار قانوفاإيل فرض عواقب ضخمة، كلكن يف النهاية مل يستطيع 

كعندما قاـ جايوس بًتشيح نفسو للمرة الثالثة ليتوىل منصب الًتيبونية، مل ينجح  ،ؽ.ـ 121
ؽ.ـ  121لتبنيو مسألة ٖترير اٟتلفاء، ففي بداية عاـ  حيث كاف السبب يف ىذا الفشل راجعان 

)مينوكيوس ركفوس(، بأف يقـو بتقدَل مشركع  ر خصـو جايوس إيل أحد ترابنة العامة كىوأشا
 .إيل ٚتعية القبائل "ركبريوس"إللغاء قانوف 

 

رفض السناتو مشركع حق ا١تواطنة للحلفاء، كقرر منع بناء مستعمرة على أرض قرطاج، 
اٟتادث يف السناتو "اكبيكيوس"ستغل آجراكوس، في كمعارض مبُت مناصَت فحدثت صراعات 

 فبدأ التصادـ على أشده كدعا( 4)أف جايوس يقـو بالتحريض على ذبح موظفي الدكلة ىعفأدّ 
م بأف يسلحوا أنفسهم، مقابل ذلك أعضاء السناتو، كعبيدىم ككل من يتبعه "اكبيميوس"
 إاليف الرأم حيث كاف األكؿ يرل أف القوة ال تقابلها  "فبلكوس كجايوس"ختلف كل من ا

القوة، أما الثاٍل فكاف يرل أف اٟتلوؿ السلمية ىي األفضل، كعندما دعا اكبيميوس كبل من 

                                                           
 .30، ص سابقمرجع  ،عبد اللطيف اٛتد علي (1)
 . 79، ص مرجع سابق ،ا١تدخل إىل تاريخ كحضارة اإلغريقعاصم حسُت،  (2)
 .118-117 ، ص صمرجع سابق ،2جتاريخ الركماف، نصحي، ( 3)
 .547، ص سابقمرجع ؼ. د ياكوؼ، س .كوفاليف،  (4)
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جايوس كفبلكوس أماـ السناتو، أقتنع جايوس فورا بأخذ رأم فبلكوس فلم ٯتكث ىذاف 
 . (1)لبلعتصاـ بو "افنتيوس"ستبلء على تل قاموا باال إالالزعيماف طويبل 

 

بنو اك " فبلكوس" حيث لقى "اكبيميوس"من قبل  ،"االفنتُت"افنتيوس على تل  ـو جمت ا٢ت
مصرعهما، أما بالنسبة ٞتايوس فقد طلب من أحد العبيد بأف يقـو بطعنو حىت ا١تمات حىت ال 

لقاء ا، كمت اشخصا 3000كمت القبض على أنصاره كقتل منهم ، (2)عدائواقع أسَتا يف أيدم ي
، ا١تفصولة عن جسده على رأس حربة إيل السناتو سو جثثهم يف هنر التيرب، كٛتلوا رأس جراك

 .(3)بتطهَت ا١تدينة من الدماء عن طريق مراسم دينية"اكبيميوس"كبعد ىذه ا١تذْتة قاـ 
ٯتكن  ،من كجهة نظر الباحثهناء العصر اإلصبلحي الذم قاـ بو األخواف جراكوس، إهبذا مت 

األخوين جراكوس كبل٫تا كؿ مرة بسبب ا٠تلفات السياسية، القوؿ سبب سفك الدماء كأل
كلكن ذلك أكسبهم عدكات مع السناتو حاكالف األصبلح ككسب الطبقة العامة يف صفهما، 

كرب ما ٯتكن ا ستيبلء على األراضي ككسب أٝتالية الذين كانو يسعوف إيل االكطبقة األشراؼ الر 
كمندفعا بسبب نشاط أكج الشباب كعدـ ا٠تربة  من ا١تاؿ، فكاف تيبَتيوس متسرعا بعض الشيئ

الكافية ٦تا جعل ألفكاره اإلصبلحية ٗتلق لو عداء مع أعضاء السناتو بسبب معارضتهم 
إلصبلحاتو، أما جايوس فكاف ٬تذب العامة ٓتطباتو كأسلوبو ا١تميز كقراراتو اليت كاف يتخذىا 

يدبر لو  يف ا١ترة الثالثة أصبح السناتولئلصبلح، جعلتو تربونيا للعامة مرتُت على التوايل، ك 
 كتصبح الساحة خالية ٢تم ؤامرات للتخلص منو بسبب قراراتوا١ت
 
 :د الثانية في صقليةـــــرب العبيـــــح

بعد ٧تاح ركما يف إٜتاد ثورة يونس السورم، كاليت كاف كل ٫تها القضاء على كل ثورة دكف 
إ٬تاد حلوؿ جذرية للمشاكل اليت بسببها قامت ىذه الثورات، فقد قاـ ٣تموعة من العبيد 

بثورة لكن مت القضاء عليها  كقاموا خرل على ركما، يقدر عددىم بثبلثُت عبداابالتمرد مرة 

                                                           
 .213-212، ص ص سابقمرجع  التاريخ الركماٍل، ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،(1)
 .36، ص سابقمرجع  ،كتافيوس أغسطسك التاريخ الركماٍل عصر الثورة من تيبَتيوس جراكوس ايل اعبداللطيف اٛتد علي،  (2)
 .580، ص سابقمرجع  ىػ .ج .كلز،(3)
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 200عة بسبب قلة عددىم، كيف مدينة ) كابو( قامت الثورة الثانية حيث ثار كسحقها بسر 
 .(1)عبد كعلى كجو السرعة مت القضاء عليهم

 

ؽ.ـ بسبب تراكم الديوف على فارس ركماٍل  104قامت ثورة ثالثة كانت ٥تتلفة، ففي عاـ 
ف أفلس كعندما عجز عن الوفاء ايدعي )تيتوس فيتوس( بسبب حبو إلحدل السيدات إيل 

تل نفقو يف تسليح عبيده كجعل نفسو ملكا على)اف يقًتض مبلغ من ا١تاؿ استطاع ابديونو، 
كعلى الفور بدأ يف األنتقاـ من دائنيو كزحف علي األراضي اجملاكرة، كبدأ يدعوا  (2)(الكابتوؿ

ف فيها كما ذاقوا من معاملة النببلء كضاع اليت يعيشو ستغل كراىية العبيد لبلاالعبيد اجملاكرين لو ك 
عبد، كبقوة كشجاعة الفارس "فيتوس"  3500ليو جيش من العبيد قوامو اشراؼ ، فانضم كاال

الذم كاف يدرؾ قوة الفرؽ الركمانية كمدل قوهتا كنقاط ضعفها، كالذم قرب على دخوؿ 
كبَتة ستنظم ٞتيش العبيد عداد  اهنم كانوا يدركوف بأف رعب ٣تلس السيناتو الايطاليا ٦تا ا

 سرع الربايتوراكتلتف حوؿ ىذا الفارس "فيتوس" للخبلص من الظركؼ اليت كانوا يعيشوهنا، ك 
 (3).يوف يقضي علا)لوكيوس لوكولوس( بالقضاء على الفارس فتيوس، كاستطاع الربايتور 

 

ار الذين مت حر طبلؽ سراح الرجاؿ االاجمللس السناتو، كىو  الركماف طلب  قدـ بعض السكاف
كضاع ا١تضطربة يف صقلية بسبب ىذا نتشرت من جديد االاعماؿ العنف، ك اسجنهم بسبب 

عبد، ىذا األمر الذم يدؿ  800مر بتحرير ما ال يقل عن االطلب، فأصدر ٣تلس السناتو 
ىب اف يل ادل اعداد العبيد يف ىذه اٞتزيرة، فأكقفوا السادة عملية ٖترير العبيد ٦تا اعلى كثرة 

ٕتو العبيد غرب امنهم كىو "سالفيوس"، كما  العبيد ا١تقيموف شرؽ اٞتزيرة، فأقاموا عليهم ملكا
علن خضوعة اك  إالب ا١تنجم الصقلي اثينيوف عليهم كمل ٯتكث اثينيوف كثَتا ينصتاٞتزيرة، كقاموا ب

٣تلس الشيوخ، كبدأ يف ٤تاربة الركماف الذين قد مت  الفانفرد با١تلك، ك اإيل سالفيوس الذم 
حد اإرسا٢تم حىت يقضوا على ثورتو، كاف من بينهم لوكولوس كسرفيليوس، مت قتل سلفيوس يف 

ا١تعارؾ، فتوىل مكانو "لوقيوس قالبورنيوس")بيسو( كقامت ركما بتعيُت القنصل "مانيوس 
نتصارات على ا١تتمردين احيث أحرز (  4) رةاكيليوس" زميل "ماريوس" ليقـو بالقضاء على الثو 

                                                           
 .212، ص مرجع سابق ، 2جتاريخ الركماف،نصحي،  (1)
 .78، ص مرجع سابق ،دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارمعاصم حسُت،  (2)
 . 376، ص 1959، دار الكتاب العا١تي، دمشق، ركما كالشرؽ الركماٍلسليم عادؿ عبداٟتق،  (3)
 . 376، نفسو( 4)
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كقاـ بقتل اثينيوف كتفرؽ اتباعو كأسر الركماف البعض، كقدموىم يف ا١تبلعب للوحوش ا١تفًتسة، 
 .(1)قتلوا بعضهم البعض يف السجوفك 
 
 :ق.م( 31 –33ورة اسبارتاكوس )ــــــــــث

ؽ.ـ عندما بدأت ا١تخاطر هتدد ركما يف شرؽ كغرب البحر ا١تتوسط، جاء حوايل  73يف عاـ 
مصارعي )اسبارتاكوس(، يدعى بارزمدرسػة كػابوا ثػائرين بزعامة م من ()الثَتاف مصارعي 70

الثَتاف حيث أستغل أسباتاكوس استياء العبيد من األعماؿ اليت كانوا يعملوف هبا، أدل 
ك٧تح ىؤالء يف القضاء علي  ،(2)الًتاكيُت كالسلت كاٞترمافالعديد من العبيد إلية من  نضماـ اب

 إذاالزدياد يف عدد العبيد  أكبد ،اتساع نطاؽ نشاطهم إىل أدلالسناتو ٦تا  أرسلهماٛتلتُت 
 لقد حافظ، (3)ألف عبد ثائر من ا١تسلحُت 70,000حوايل  إىلؽ.ـ  73كصل يف هناية عاـ 

من اٟتكمة  أللذلك ر على العبيد طويبل بعد السيطرة على جنوب إيطاليا،  "سبارتاكوس"ا
 (كريكسوس)تباعو كيدعي أحد أ، كلكن األصليموطنو  إىلمث يذىب  األلب إىلاالٕتاه مشاال 

تاكوس رغم اسبار أ٦تا  ،السلب كالنهب أعماؿتباعو من الغاؿ لينعموا ٔتا كانوا ٬تنونو من كراء أك 
 .(4)عن فكرتو العدكؿ مؤقتا على

 

يف عاـ  (لوكيوس جليوس بوبليكوال كجنايوس كورنيليوس لنتولوس كلوديانوس)القنصبلف  توىل
كاف أقول   لكن اسبارتاكوس ذاف أتفقا على كقف تقدـ العبيد كالتخلص منهم،لال ،ؽ.ـ 72

الشماؿ حيث ىـز عند موتينا جايوس كاسيوس  إىلنطلق اك فسرعاف ما ىزمهم،  من القنصلُت
أصبح الطريق مفتوحا أما سبارتاكوس كجيشة إيل ركما، كلكنو  ،األلببركقنصل غاليا يف منطقة 

فضل الذىاب إيل اٞتنوب كبالتحديد إيل صقلية لكي يضم ٞتيشة أعداد من العبيد الثائرين 
إيل عبيد صقلية الراغبُت يف  ا١توجودين يف صقلية، كسرعاف ما كصلت أخبار إنتصاراتو

                                                           
 . 71، ص مرجع سابقعبداجمليد ٛتداف، ( 1)
()   كان الرومان يتمتعون بحلبات المصارعة في الكولسييوم وكاتيت تميام حلبيات المصيارعة اميا بيين العبيي  وبعضي م اليبع

 .223عاصم حسين، تاريخ االمبراطورية الروماتية، ص اتظر إلي واما بين العبي  والحيواتات المفترسة.
 .72ص  سابق،الرجع ا١تعبداجمليد ٛتداف،  (2)
 .55، ص 1981، ا١تكتب ا١تصرم لتوزيع ا١تطبوعات، القاىرة، رؤية يف سقوط االمرباطورية الركمانية٤تمود ٤تمد اٟتويرم،  (3)
 . 155، ص 2004، الرياض، التاريخ الركماٍل٦تدكح دركيش مصطفي،  (4)
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نضماـ إليو للحصوؿ على اٟترية، ككاف سبارتاكوس يعرؼ ا١توارد كالثركات اليت كانت توجد اال
 .( 1)يف صقلية

 

كاف البد من كجود طريقة  علي يد العبيد الثائرين، بعد ا٢تزائم اليت ٟتقت بالقوات الركمانية
ماركوس ليكينيوس  ) الربايتور إىلؽ.ـ  72عاـ  أكاخرإتو السناتو يف ك ، األزمةللخركج من 

 إىل باإلضافةفرؽ ركمانية  8مت منحو سلطة بركقنصلية غَت عادية ككضع ٖتت لوائو ك  (كراسوس
يتمتع ٓتربة عسكرية  ، لقد كاف كراسوس(2)اليت كانت ٖتت قيادة القنصلُت األربعفلوؿ الفرؽ 

من قبل  إيطاليا، يف السيطرة علي الو س ساعد فهو الذم إسًتإتية يف خوض ا١تعارؾ وكلدي
، ق جنوبا يف كجو سبارتاكوس كرجالوثبت كفاءة عسكرية كمع ذلك فانو فشل يف سد الطريأك 

كمل يستطيع العبيد  ،إيطالياقصي الطرؼ اٞتنوبيمن أرجيـو يف  إىلفتمكن العبيد من الوصوؿ 
العبيد الثائرين يف تلك ا١تنطقة ر احاكؿ كراسوس حصك  ،الوصوؿ إيل السفن لنقلهم إيل صقلية

٘تكنوا أف يكملوا طريقهم إيل ، فقد (3)االستسبلـ كلكن دكف جدكمى مهم علالضيقة لَتغ
" قاصدين البحر ليتمكنوا من  الشرؽ يف إٔتاهالشماؿ كبعدىا مت ٖتويل مسارىم إيل  "بركنديزيـو

 الذم كاف عائدان  لوكولوسماركوس الوصوؿ إيل صقلية، كيف طريق عودهتم كاف قد كصل القائد 
، فحولوا إٕتاىهم إيل الشماؿ، كألتقوا  من مقدكنيا كالذم أستطاع قطع الطريق يف بركنديزيـو
بكراسوس يف نفس الوقت عاد بومبيوس إيل إيطاليا بعد أف أهنى حرب سركتركيس مث قرر 

ا٠تبلؼ بُت الثوار  أبد ىذه اٟترب يف كعندما اشًتؾ بوميب بومبيوس أف يساعد كراسوس،
تاكوس قتل سبار مت ، نزؿ هبم كراسوس ىزٯتتُت فادحتُتأككانت ىذه اللحظة اٟتاٝتة حيث 

هبم بومبيوس كقضي عليهم  ىالشماؿ التق إىل، كعندما فر الكثَت من العبيد كعددا كبَتا منهم
-73ن عاـ د كاليت استمرت منو ىو الذم استطاع القضاء علي ثورة العبيأكيف النهاية ادعي 

 .(4)ؽ.ـ 71
 

                                                           
 .136، ص 1977بة الفجالة، القاىرة، ، ترٚتة ٚتيل يواقيم الذىيب، فاركؽ فريد، مكتحضارة ركمادكنالد .د ديل،  (1)
 . 396، ص سابقمرجع  ،2تاريخ الركماف، جنصحي،إبراىيم  (2)
 . 396، ص نفسو (3)
 . 74، ص سابقمرجع عبداجمليد ٛتداف،  (4)
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 اسبارتاكوس ورةــــــــــــــج المترتبة علي ثــــم النتائـــــــىأ
اٟتياة  ىعل األثركرب أ ما كاف لوىذه الثورات مت ٗتريب كتدمَت جنوب إيطاليا نتيجة  -1

توفر مصادر الغنية حيت الواليات  إىل٦تا جعلها تتجو بعد ذلك  ،إيطاليااالقتصادية يف 
 (1).عامة الركمافأخرل لتأمُت ما ٭تتاجو 

كلو القليل من  كإعطائهمنو ٬تب حسن معاملة عبيدىم أ األراضي١تبلؾ  أكضحت -2
 .حقوقهم حيت اليقوموا بثورات ضدىم

ناقوس ا٠تطر من جديد، ٦تا حفز كثَتين من كبار مبلكي األراضي على أف يفتحوا  دؽّ  -3
 .صفحة جديدة، من حيث ٖتسُت معاملة العبيد

االٕتاه ٨تو استبداؿ األجراء األحرار بالعبيد حىت ال تنشب ثورة أخرل بُت العبيػد ٔتثل  -4
 .خطورة ىذه الثورة

 
 :ادة العسكريين ودورىم السياسي ـــــــــــــور القـــــــــــظه

دفاعان عن أراض اٞتمهورية خاضتها اٞتيوش الركمانية يف الوقت الذم كاف  نةيف معارؾ طاح
من كفاة  اتضح بعد سنواتشده بُت السناتور جايوس جراكوس ك الصراع اٟتزيب يف ركما على ا

الصراع بُت ) كلة كأفسائدان يف إدارة شؤكف الدالفساد الذم كاف جايوس انعداـ الكفاءة ك 
 الداعيُت إلقامة اٟتكم ، كبُت(2)احملافظُت على النظاـ اٞتمهورم ٦تثبل يف سيادة شعب ركما

ن خداع سفراء كقادة م ()يوجارثافقد ٘تكن  (يطاليوافظة على كحدة الشعوب اإلاحملا١تطلق ك 
 (3).الذين أككل اليهم مراقبتهم ك٤تاكمتة جيوش السناتو

                                                           
 . 165، ص سابقمرجع ٛتدم خالد،  (1)
 .43، ص سابقمرجع امصطفي العبادم،  (2)
()   التومي يين من اسرة ماسيتسا عن حكم تومي يا، وان تظل هذه المملكة خالصة مين بعي ه الوال ه، كيان كان مكيبسا يأمل في ابعا  كل لم

اخوه مستتبعل ق  ترك بع  وفاته ول ين اح هما هو غيو ة وهيو ابين غيير  يرعي ولكتيه كيان مريضيا ضيعيو العميل، والرياتي غيير  يرعي 
 رت سييرته بيين التوميي يين حتيي بي ا يخ ياه عليي اوال ه، فحياول اليتخلص وهو يوجورتا اواه مكيبسا في قصره وما ان ظ رت قوته وا يت

مته بأن جعله علي راس الموات التي ارسيل ا اليي توماتتييا لمسياع ة الروميان ولكتيه اتجيز ميا كليو بيه مين م يام بم يارة كبييرة جعلتيه يتيال 
ق.م، م حيه سيكبيو اميام الجيير الرومياتي وارتيي علييه  211 اعجاب المائ  سكيبيو ايملياتوس، وبع  سموط توماتتيا واتت اء الحرب في عام

 وسلمه رسالة الي مكيبسا م ي ا في ا بم ارة يوجورتا وقوته . متذ ذلك الوقت  عر الملك مكيبسا اته لين يسيتطيع بعي  ماقيام بيه يوجورتيا ان
ق.م وكيان  202وكيان قي  تبتياه متيذ عيام  يعار  طموحاته، لذلك ترك وصييته ان ي يارك ول ييه ا هربيال وهمبسيال فيي الحكيم مين بعي ه،

يتميييز يوجورتييا باتييه اليعييرو الخييوو، ذكييي ومخييا ن، ميياهر فييي فتييون الحييرب والمتييال و اهييية فييي ال بلوماسييية، ولميي  اتييا  لييه االحتكيياك 
لروميان قي  تعرفيوا بالرومان خالل الفترة التي قضاها في حرب توماتتيا ان يتعرو علي طبان الرومان وميول م، ومين تاحيية اخيرا فيان ا

عب العزيز حجازا، المرجيع السيابق، ص ص ،أتظر إليعلي م ا قوته وتم مراعاة هذه االمور فيما بع  خالل الصران بين الطرفين.
42 -43. 

 .581، ص سابقمرجع ىػػ .ج .كلز، (3)
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 :والــسماريوس و 
الىت منحت حق ا١تواطنة  "الفولسكي"برز من بُت اٞتنود جنديا ينتمي لعائلة  ريفية من قبائل 

مناصب  ماريوس توىل ،د٣توا يف تعداد قبيلة كورنيليااصبحوا يتمتعوف بكامل اٟتقوؽ ك االكاملة ك 
ىلتو أشجاعة ك  ةكحنك ،(1)يف الرأم وك القيادات استقبللتل وظهر خبلؿ توليأ ةقيادية عديد

 .(2)سبانيةإليف أفريقيا كقد قضى على عدة ثورات لبعض القبائل ا ةلقائد اٟتمل ليكوف مساعدا
 

تويل بعد ذلك ك  ،تشهد لو ا١تعارؾ اليت خاضها ككاف قائد ةشارؾ ماريوس يف حركب عديد
ٖتديد الواليات كما اليها ٦تا كاف حقا تو يف تكليف القيادات العسكرية ك ٚتيع حقوؽ السنا

 . (3)ٯتارسة السناتو
بأف  ىيأهمنظما ١تا  جيشة من طبقات الفقراء من كافو مناطق الدكلة فكاف جيشان  ألف ماريوس

 مكببل حيث مت القبض عليو كاحضاره ؽ.ـ 106عاـ كمت ذلك كيف  يوجارثاهي اٟترب ضد ين
 باألغبلؿ اىل ركما.

 

كىو أمر جديد  ليتُتلواليتُت متتاأف يبقى يف السلطة القيادة أىلتو بىذا التفوؽ العسكرم ك 
أماـ عامة الشعب  وقفلبيع القمح بسعر منخفض فعزز مو لقد عارض مشركع  ،ٕترية فريدهك 

يف السلطة لفًتات متتالية استطاع  يبذلك بق، ك يعمل للصاٌف العاـ نوأظهر أفو ك طياأبكل 
عندما  كظهر ذلك جليان يكوف كالء اٞتنود لقائدىم ال للوطن خبل٢تا أف يكوف جيشان نظاميان ك 

 .(4)قيصركالؤىا لقادهتم من أمثاؿ بوميب ك اٗتذ بعض القادة كيانات مسلحة أصبح 
 كمن خبلؿ ما سبق يتضح اآليت :

جندم مقسمُت يف  6000كم ماريوس أصبح تكوين الفرؽ الركمانية ٭تتوم على حأثناء  -1
 فصائل ككل فصيلة من سريتُت. 3كتائب، ككل كتيبة تتكوف من   10

 أصبح لركما جيش ال يشبو أم جيش يف العامل القدَل متكوف من مشاة مواطنيو. -2
يف من الناحية السياسية، كاف تكوين ىذا اٞتيش لو نتائج خطَتة ١تا سببو من اٟترماف  -3

 التمتع باٟتقوؽ الركمانية للحبلؼء البلتُت كاإليطاليُت.
                                                           

 .213، ص مرجع سابقٍل، التاريخ الركما ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،(1)
 .50، ص سابقمرجع  ،كتافيوس أغسطس ك التاريخ الركماٍل عصر الثورة من تيبَتيوس جراكوس ايل اعبداللطيف اٛتد علي، (2)
 .50، ص نفسو (3)
 .41، ص سابقمرجع مصطفي العبادم،  (4)
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ؽ.ـ  101 – 102 -103 -104أنتخب الشعب "ماريوس" أربعة أعواـ على التوايل  -4
على  و١تنصب القنصلية كأعتماد القيادة علية لكفائتة العسكرية، كبعد ذلك مت مكافئت

 ؽ.ـ ككانت ىذه ا١ترة ا٠تامسة. 100نتصاره بإنتخابو قنصبل لعاـ ا
كنفوذه على األمور  ومل يكن ماريوس يكن أىتماما للشأف السياسي للدكلة رغم مكانت -5

قطاعات للمحاربُت القدماء، كتعهد إيل الو على توفَت الداخلية، كإقتصرت أعما
 (1)"ساتورنينوس" الذم كاف تربيونا للعامة بأف يتوىل ىذه ا١تهمة.

 
 :وس العسكريةـــــــــــــالحات ماريـــــــــم إصـــــأى
 .تسليحو طريقة كغَت اٞتيش تنظيمتطوير ك  . أعاد1
 .نظاـ التجنيد باب التجنيد مع تغيَت نظامو الدكلةفتح للمواطنُت الفقراء من كافة أ٨تاء  .2
 جبارم. على التطوع أكثر من التجنيد االكاف أعتماده الكلي يف عدد من اٟتمبلت مبٍت  .3

 

نقاذ إيطاليا كاف على يد ماريوس كاٞتيش الذم كونو الذم كاف يشبو جيش ابذلك ٧تد 
 .(2)ىانيباؿ

 

٦تا  "كبوميب كقيصر ماريوس كسوال"ظلت اٞتيوش الركمانية منذ ذلك اٟتُت متكونة من أتباع    
ككفيلة بأف تأمن  ،كقت للقتاؿ وترا للدكلة، لكوهنا جاىزة يف أمجعل ىذه اٞتيوش تشكل ت

حدكد الدكلة، كأستمرت ىذه األكضاع إيل أف حرؾ أغسطس الركماف كأحيا فيهم الشعور 
بعد أف أصبح تربيونيا للعامة، مشركع  "ماريوس"قًتح ا (3)كماف من جديدبالواجب ٕتاه الر 

قانوف ٮتتص يف التقليل إيل أدٌل اٟتدكد من التأثَتات اليت تعدت ا١تواطنُت عند إعطاء أصواهتم 
، ٦تا أغضب أعضاء السناتو، فأستدعوا ماريوس ليفسر ٢تم سلوكو ىذا، فمثل باتانتخأثناء اال

لقاء أمر ماريوس إ ،(4)ثقة كقوة اليت أشتهر هبا كعندما أشتد النقاش ماريوس أمامهم بكل
 .(5) ؿالقبض على القنصلُت يف اٟتا

                                                           
 .32، ص سابقمرجع أٛتد غاًل،  (1)
 .162، ص سابقمرجع  ،2تاريخ الركماف، جنصحي، (2)
 .33، ص سابقالرجع ا١تأٛتد غاًل،  (3)
 .214، ص رجع سابقم التاريخ الركماٍل،  ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،(4)
 .183 – 182، ص ص رجع سابقم، 2تاريخ الركماف، جنصحي،  (5)
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كقدماء احملاربُت كالعامة، فبدأ يف الظهور كزعيم شعيب الذم  الفرسافكسب   ماريوس حاكؿ
يف تويل زماـ األمور يف اٟتركة ا١تناىضة لؤلشراؼ كٖتقيق ىذه  ،(1)خلف األخوين جراكوس

من مركز ماريوس السياسي، فباتت سيطرتو  تفحدثت العديد من األمور اليت أضعف، األىداؼ
على أنصاره بالفشل كعن ٛتايتهم من غضب الشعب، ففشل كزعيم سياسي رغم براعتو  

سناتو ٮتشاه، فأنشق اٟتزب الدٯتوقراطي كقائد عسكرم فبذلك مل تعد العامة ٖتًتمو كال ال
نتصار، فبدأ باحملاكمات كأدانو على نفسو كساءت ٝتعتو كقاـ السناتو بإحتفبلت على ىذا اال

 .(2)األنصار يف اٟترب الدٯتقراطي بعض
 

 :الو ــــــــــــوس ســــكورينيلي
ؽ.ـ(  92ؽ.ـ( كقد عهد إليو عاـ ) 93الربيتوريو عاـ ) "الو س كورنيليوس لوكيوستوىل "

اٟتملة العسكرية العادة "ابوبارزاينس" إىل عرش "كبادككيا" يف آسيا الصغرل بعد أف طرده 
ؽ.ـ( عاد إىل ركما مناديا نفسو أف يكوف زعيما  91منها ميثراداتيس ملك بنطس، كيف عاـ )

 .(3)ٟتزب األشراؼ
قد زكد ك  ،ش الركمانيةبقيادة اٞتيو  وكلفتؽ.ـ، ك  88بل سنة صقن  الو سانتخبت اٞتمعية الشعبية 

و ػػػػػػوس يف حربػػػػػػػػػػرة ماريػػػػػػػإم كاف ذلك ٖتتك  عسكريان  ل بعد خدمتو نائبان ػػػػػػػػبسلطة الربيتور البدي
ه كانت مَت النوميدم كىذكاف لو الفضل يف ىزٯتة االؽ.ـ، ك  (105-107)يوجورثا دػػػػػػض

  .والتنافس بينهما بالرغم من أنو استمر ٖتت امرتبداية نقمة ماريوس عليو ك 

لة د استقرار الدك اٟتكم كانت عوامل ثبلث هتد تسلمال عندما و ستقراء التاريخ يتضح أف سكبا
 :كىي

 مع اٟتكمى عل سيطرتو زيرب  دستور سند إىل كافتقاره الدكلة مشاكل حل عن السناتو عجز-1
 كعمل القوانُت سن بيده كاف الذم كىو ركما يف أكجدت اليت اجملالس أكىل أنو العلم

 الركمانية . اٞتمهورية داخل العمل تنظم تكان اليت التشريعات

                                                           
 .231، ص رجع سابقم، 2تاريخ الركماف، ج نصحي، (1)
 .60، ص رجع سابقم ،كتافيوس أغسطسك ايل االتاريخ الركماٍل عصر الثورة من تيبَتيوس جراكوس  عبداللطيف اٛتدعلي، (2)
 .72، ص سابقمرجع عبداللطيف اٛتد علي،  (3)
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 مصدر الركمانية أف األمة أساسى عل كذلك قيد أم دكف الدستورية ا ٟتقوؽا العامة ٦تارسة -2
 حقوؽ منح بعد السيما للشعب ٦تثلُت يكونوا أف من أبعد كانوا أهنم مع السلطات كل

 .(1)األمر ىذا يف اٟتق ٢تم يكن مل للحلفاءالذين الركمانية ا١تواطنة
النصف الثاٍل من القرف  يف السياسية اٟتياة ىعل اكبَت  خطرا مثلوا حيث ،الطا٤توف اٟتكاـ -3

 أعداد إمرهتم تٖت كضعت من جهو عسكريوف قادة أهنم بسبب اٞتمهورم العصر االخَت يف
 بالوالء يدينوف صبحواأ كإ٪تا للدكلة بالوالء يدينوف ال أصبحوا الذين احملًتفُت اٞتنود من كثَتة

 .(2)األمر هبذا ماريوس قاـ أف منذ ركما هتدد أصبحت اليت الكربل ا١تشكلة ىي كتلك لقادهتم،
 

بتعيُت  ماريوس يف الشرؽ حفزه بأف ترأس الفرؽ الست  حااغضب سوال عندما علم أف اقًت 
 .إتو هبا صوب ركمافيبحر هبا إىل الشرؽ  لكياليت كاف قد حشدىا يف كابوا 

 

إىل  88بُت ماريوس من )كاستمر التطاحن بينو ك ، داخل ركما ()كاف ذلك أكؿ ٖترؾ عسكرم
ىلها على أ٬ترب على ركما ك   بقوة جيشو أف يسيطرإىل أف استطاع سوال كفر بُت كر (.ـؽ82

ككزعها على جنوده مبلؾ الشعب أاستوىل على كقد مثل ٓتصومو ك  ،االعًتاؼ بو دكتاتورا
 .(3)كانت البداية لظهور الدكتاتورياتتلك  التأييد ك لضماف الوالء ك 

 

كانت ٤تط تقدير كمل يلغها احدا   بالرغم ٦تا سبق ذكره إال أف سوال إصدار تشريعات عديده
 .(4)بعضها قائما طواؿ فًتة التاريخ الركماٍلكظل 

 
 
 
 

                                                           
 .583، سابقمرجع  ىػػ .ج.كلز، (1)
 .584-583، نفسو (2)
()  ،كمل يًتدد يف زاد الصراع كاصبح يقًتف بالعنف الشديد كيتضح ىذا الدكر الذم قاـ بو سوال الذم تزعم حزب السناتو كاراد اف يقر سلطانو بقوة السبلح

ـ ٦تػا حػدث ٢تػم يف اف يقود جيشو كيقتحم ركما عسكريا كاف يشن حربا شعواء علي خصومو كاعمل فيهم القتل كالتنكيػل ، كعنػدما حػاكؿ الشػعبيوف االنتقػا
ال ّتيشػو، كدخػل ركمػا دخػوؿ الفػاٖتُت كاقػاـ نفسػو و اثناء حربو يف اسيا الصغرل كقاموا بتجميع صفوفهم كشنوا حربا علي رجاؿ السناتو فما لبث اف عػاد سػ

 .43، ص سابقمرجع العبادم،  ،أنظر إيل ؽ.ـ. 80ايل  82بقي يف ا١تنصب من دكتاتورا ك 
 . 218، ص سابقمرجع  التاريخ الرركماٍل، ،اهللابراىيم رزؽ  أيوب،(3)
 .53، ص سابقمرجع حسُت الشيخ،  (4)
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 -ال إيل االيت :و ٯتكن تقسيم اصبلحات س
 :السناتو ةم سيطر ـــــات تدعــــــتشريعاوال : 

 السناتو. ٣تلس عددأعضاء زيادة -1
 كظيفة أم اإلطبلؽ على للعامة تربيوف أم تويل عدـ ٔتعٌت العامة ترابنة صبلحية من اٟتد -2

 تقدَل قبل اجمللس موافقةى عل حصو٢تم بضركرة الًتبيوف سلطة كتقييد مدتو، انقضاء بعد عامة
 مباشرة ا١تشركع عرض من جراكوس تيربيوس فعل ما عكس أم الشعبية اٞتمعية إىل مشركع أم

 التنفيذية السلطة ذكم اٟتكاـ بطش علي االعًتاض يف الًتابنة حق قصر الشعبية، اٞتمعية على
 السناتو منو يستفيد قد حسبل ألنو النقض حق من تامان  حرمانان  ٭ترمهم أف سوال يشأ كمل

 .(1)نفسو
 الكنسورس. اختصاص تضييق العامة، الوظائف تويل تنظيم حيث من اٟتكاـ سلطة تقييد -3
 استصدار إيل ؽ.ـ 104عاـ  يف "دكميتيوس" قاـ حيث الدينية، اٞتماعات أعضاء اختيار-4

 ككانت الشعيب االنتخاب طريق عن الدينية اٞتمعيات أعضاء اختيار ٬تعل أف يقضي قانوف
 تكسب اٞتماعات ىذه كعضوية السياسية، اٟتياة يف ىاـ بدكر تقـو الدينية اٞتماعات
 كإعادة "دكميتيوس" قانوف بإلغاء سوال قاـ ذلكى كعل اجتماعية كمكانة نفوذا هبا ا١تتمتعُت

 يقتصر انتخاب طريق أعضائهاعن اختيار حق الكهنوتية للجماعات ٮتوؿ الذم القدَل النظاـ
 ٢تذه األساسي ا٢تدؼ أف كيبدك عشر، ٜتسة إىل العرافُت ككذلك الكهنة عدد كزيادة عليها،
 .(2)السناتو ٣تلس دعم ىو سوال استصدرىا اليت القوانُت

 ثانيا : نظم ادارية ومالية واجتماعية:
 . (3)الوالية العاشرة الركمانية (لبيناغالياكيس ا)جعل منطقة  -1
ككاف اثناف من الربايتورس ك٫تا برايتور  20كالكويستوريُت إىل  8إىل  زاد عدد الربايتورس -2

ا١تدينة كبرايتور األجانب، بينما الػستو اآلخركف يرأسوف احملاكم اٞتنائية اٞتديدة، كأما 
 12حقاف بالقنصلُت، يل 2يعمبلف كأمناء ا١تخازف،  2الكويستوريوف العشركف فكاف 

                                                           
 انظر كذلك              ؛ 85، ص سابقمرجع  ،كتافيوس أغسطسك التاريخ الركماٍل عصر الثورة من تيبَتيوس جراكوس ايل ا عبداللطيف اٛتد علي، (1)

 .568، ص سابقمرجع كوفاليف، ؼ .دياكوؼ، س .  
 .86، ص نفسو( 2)
 .220، ص مرجع سابق التاريخ الركماٍل،  ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،  (3)
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، فكاف يلحق بكل حاكم كاحد 10يلحقاف ْتكاـ الواليات الركمانية اليت يبلغ عددىا 
ماعدا كالية صقلية اليت كاف يلحق بو كويسًتاف ألف صقلية كانت تتمتع باحملاصيل، 
ككانت اختصاصاهتم يف األصل مالية كلكنها تنوعت فصارت إدارية كعسكرية كقضائية 

 .(1)يف ثبلث أك اربع مناطق بإيطاليا لباقوف موزعُتأيضا. كاف ا
ألغى سوال قانوف بيع القمح بسعر أقل من سعر السوؽ كليعوض ما خسرتو الدكلة يف  -3

اٟتركب ا١تتواصلة اليت خاضتها ركما يف تلك ا١ترحلة، كقاـ بفرض ضرائب جديدة علي 
 .(2)لبعض ا١تدف التمتع هبا.الواليات التابعة لركما دكف أف ٭تًـت اإلعفاءات اليت سبق 

 
 :يـــــــــــــــــــــــام القضائـــــــــــــــــــــالنظثالثا : 

 منها: زيادة عدد احملاكم اٞتنائية إيل سبعة ٤تاكم
 لمثل القتل كدس السم ككذلك تعمد اٟترائق كتقدَل الرشاك  ،اٞترائم ا١تتعددة٤تكمة  -1

ف توفرت إثبات نية ا١تتهم يف إرتكاب جرٯتة معينة، فإحمللفي احملاكم كالشهادة الزكر، ك 
 .(3)رتكاهبا أك بنية أرتكاهبااأركاف اٞترٯتة إلدانة سواء ب

أك سواء بالسب أك الضرب أك أنتهاؾ حرمة ا١تنزؿ  ،على األشخاص٤تكمة االعتداء  -2
 .(4)التشهَت

الوصايا كالعملة و قانوف سوال ٔتقتضاه ٝتي قانوف ائالذم أنش ،كالتزييف٤تكمة التزكير  -3
 .(5)ٚتيع القضايا التزكير كالتدليس شامبلن 

 دخبلن أستند سوال يف ىذا القانوف على قانوف جبلككيا مي  ،ا١تبتزة األمواؿ٤تكمة اسًتداد  -4
 .(6)عليو بعض التعديبلت

                                                           
 .88، ص مرجع سابق، كتافيوس أغسطس ك التاريخ الركماٍل عصر الثورة من تيبَتيوس جراكوس ايل اعبداللطيف اٛتد علي،  (1)
 .220، صمرجع سابق،  التاريخ الركماٍلابراىيم ايوب،  (2)
 . 369، صمرجع سابق، 2تاريخ الركماف، جنصحي، إبراىيم  ( 3)
 .92، ص سابقالرجع ا١ت ،كتافيوس أغسطسك التاريخ الركماٍل عصر الثورة من تيبَتيوس جراكوس ايل اعبداللطيف اٛتد علي،  (4)
 .39، ص سابقمرجع اٛتد غاًل،  (5)
 .100، ص 2006كالنشر، للطباعة التنوير ،دار(ذكرل نادر ت) كالتاريخ، السياسة مونتسكيو التوسَت، لوم (6)
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بعد إدانة ا١تتهم هبذه اٞترٯتة تكوف عقوبتو بإلزامة رد ، العامة األمواؿ٤تكمة اختبلس  -5
مع سوء  وأنتزعختلسو يف حُت كانت العقوبة يف الواليات برد ضعف ما اا١تبلغ الذم 
 .(1)ٝتعت ا١تتهم

، ككاف اٟتكم فيها بعدـ ترشيح ا١تداف نفسو ألم كظيفة  ٤تكمة الرشوة يف االنتخابات -6
 .أعواـ 10كانت ١تدة 

 .العظمي٤تكمة ا٠تيانة  -7
 تيربيوس هبا أطاح اليت السناتو سلطو اعادة التشريعات تلك إصدار من ىدفو سوال كاف

 : اآليت االعتبار يف سوال اخذ كقد كأخيو جراكوس
 تزكيده  كضركرة اٟتكم شؤكف على سيطرتو ييربر دستور بسند السناتو ٣تلس تزكيد ضركرة -1

 .مهمتو أداء على تساعده جديدة بدماء
 جانب إيل تقـو كانت كاليت العامة تربيونية ىي السناتو كجو يف تقف كانت أداة اقوم إف -2

 .كالقوانُت التشريعات بإصدار السناتو
  استخداـ أساءكا ما كثَتان  اٟتكاـ بعض كإف بدقة، يراع مل العامة الوظائف تويل نظاـ أف  -3

 .سلطتهم
كبدأ ؽ.ـ  80-82سو دكتاتورا ١تدة سنتُت من نف اـػػػػػػػػػػػػػػػػػأقال من تشريعاتو و رغ سػػػػػػػعندما ف

 5000ذىبوا ضحية ىذا االضطهاد ك  ،األمبلؾالقتل كالتنكيل كمصادرة  اعماؿ يف
 كتأكيد ،هبا كثَتا من امتيازات العامة ىلغأصدر سلسلة من القوانُت أ، (2)شخص تقريبا

عن االمبلؾ  عبلفكقاـ باال (3)أعدائونو اليريد مسا٤تة أعلن بوضوح اسلطة السناتو، ك 
ككانت ىذه القوائم تعرؼ باسم  ،يف الفوـر )السوؽ العامة( أصحاهبا كأٝتاءا١تصادرة 

 .(4)كقتلهم أصحاهباوموف بالقضاء علي اجملزية للذين يق ا١تكافأةكترصد  .(*)"بركسكربتيونز"
 .(4)كقتلهم

 

                                                           
 .371، ص مرجع سابق، 2تاريخ الركماف، جنصحي،  (1)
 .44-43، ص ص سابقمرجع العبادم،  (2)
 .567، ص سابقمرجع ؼ.دياكوؼ، س.كوفاليف،  (3)
قتصال  20 ،سوالعضوا من الستاتو كاتوا يعارضون  02تلك الموائم التي اطلق علي ا اسم بروسكربتيوتز كاتت ت مل   (*)

حرمان ابتاء الضحايا من تولي المتاصب العامة  ،من رجال الفرسان من الطبمة الوسطي 0422سابما من معارضيه، 
 220السع تي، المرجع السابق، ص أتظر إلي،  والوظائو اال ارية.

 .279، ص  مرجع سابق، الركماف من ظهور القرية حىت سقوط اٞتمهوريةالناصرم،  (4)
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ح حرسو سرّ  ،كف ضغوط من أحداٟتياة السياسة داعتزؿ سوال اٟتكم من تلقاء نفسو كىجر 
بانيا ككاف ك  بالقرب من قريتة اعتكف يفكقدامى ٤تاربيو ك  ى كالء مريديواعتمد علا٠تاص ك 

ـ كقد ناىز ؽ. 78تويف عاـ قراءة الكتب ككتابة مذكراتو ك الصيد ك يقضى كقتو يف القنص ك 
 صديق يفقو كنقش على قربة )ملكشيعت اٞتنازة يف موكب عظيم يف ساحة اإللو الستُت عامان  

 .(1)االنتقاـ( شدة يف عدك كال الصنيع حسن يف
ىكذا أصبح السيف ىو الذم يفصل يف ا١تنازعات األىلية كأصبحت  الباحث كجهة نظر نم

ف كالئهم مل الكلمة العليا للقائد الذم يتمتع بثقة العدد األكرب من ىؤالء اٞتنود احملًتفُت، أل
فرؽ كمل يكن لدم ماريوس  6يكن للدكلة كإ٪تا لقائدىم، ككاف يساند سوال جيش مكوف من 

علي كجو السرعة كبذلك ٘تكن سوال من ىذا األمر كاقدـ كال سولبيكيوس فرصة ٟتشد قوة 
على اقتحاـ ركما، كبذلك ٕترع ماريوس مرارة ما فعلو ألنو أكؿ من أقاـ جيش نظامي جديد 

 كمكوف من العديد من احملًتفُت الذين يدينوف بالوالء إىل قائدىم ال إىل الدكلة.
 

      تار زعيمان عسكريان غتصبة كاخصبح الشعب يطالب ْتقوقو ا١تأكبوفاة سوال 
ال يف حربو يف آسيا الصغرل ك١تع ٧تمة بعد قضائو على و الذم ظهر مع س (2)"يوسبومبيوٍل"

 بإصبلحاتقاـ كبل من القنصبلف اٞتديداف بومبيوس ككراسوس ، ()ضد ركما ثورات اسبانيا
 ،نفوذه لغاء قوانُت سوال اليت حدت منإالشعب عن طريق  إىلحيث قاـ بومبيوس بالتقرب 

كطنو العليا يف سبيل ا١تصلحة الشخصية كبلغ مراده طا١تا ظن  ٔتصلحة ىضح اإلجراءهبذا 
كسب علي حقوقهم كمنذ ذلك  قضت نو يريد ٗتليصهم من بعض القوانُت اليت أالشعب 

 :اإلصبلحاتكمن ىذه  (3)،دٍل ٖتفظأدكف  موافقة الشعب
 .اليت قلصها سوال إيل الًتابنوالصبلحيات  إرجاع -1
 .إيل أنصار لبيدكسحقوؽ ا١تواطنة  جلب -2

                                                           
التاريخ الركماٍل عصر الثورة من تيبَتيوس جراكوس ايل ؛ عبداللطيف اٛتد علي، 221، ص ا١ترجع السابقالتاريخ الركماٍل،   ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،(1)
 .38، صسابقمرجع ؛ اٛتد غاًل، 568، ص سابقمرجع ؛ ؼ.دياكوؼ، س.كوفاليف، 95، صمرجع سابق ،كتافيوس أغسطس ك ا
 .192، ص سابقمرجع شحادة الناطور،  (2)
()  اف كانت االكضاع يف اسبانيا تنذر ٓتطر عظيم ككانت تتطلب ارساؿ ٧تده ايل متلوس، ك١تا كاف القنصبلف دكيموس بركتس كماركوس ليفيانوس اللذ

 مطلب ؽ.ـ ككانوا يفتقدكف ا٠تربة العسكرية كرفضا الذىاب ايل اسبانيا كإلنقاذ ا١توقف استقر رام السناتو علي االستجابة ايل 77انتخبا بعد عاـ 
اف السناتو مل يرسل  بومبيوس، كبناء علي اقًتاح فيليوس قرر السناتو منح بوميب سلطة بركقنصلية، ليتوىل ٔتقتضاىا حكم كاليو اسبانيا كقيادة اٞتيش فيها ام

 . 387، ص مرجع سابق ، 2تاريخ الركماف، ج نصحي،أنظر إيل ، بوميب ايل اسبانيا بوصفو مساعدا كلكن زميل ١تتلوس كمعو علي قدـ ا١تساكاة .
 .101، ص سابقمرجع مونتسكيو،  (3)
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 .الكنسورس ا١تنقصة من قبل قوانُت سوال إىلالصبلحيات كامل  إعادة -3
 .(1)تشكيل ىيئات احمللفُت حل مشكلة -4

 

يف أرمينيا، كقاـ  "ميثراداتيس كتيجرانيس"ؽ.ـ ٧تح بومبيوس يف القضاء على 66يف عاـ 
م ببلد ض (2)ؽ.ـ 64ؽ.ـ، كعاـ  65حوؿ ْتر قزكين يف عاـ  ٣تموعة من القبائل خضاعإب

نتهى فيها اٟتكم اببلد الشاـ إيل كالية ركمانية ك  فتحولت عليها، سيطرتوالشاـ إيل ركما بعد 
كعن طريق أساليب بوميب ككسائلو يف إدارة ا١تمالك اٞتديدة، قاـ بدمج بعض  ،(3)السلوقي

إيل ٦تتلكات اإلمرباطورية الركمانية لدكاعي أمنية عسكرية، كلقوانُت سياسية  "ركدس"مثل  اٞتزر
فسلم اإلدارة للملوؾ كاألمراء السابقُت الذين ٢تم الوالء الكامل لركما، ككضع دساتَت متبعة 

ينية للحضارة ا٢تل ٟتياة ا١تدنية تبعان اـ بتشجيع اقخاصة بو لكل من الواليات القدٯتة كاٞتديدة، ك 
مدينة، كٚتع السكاف  39نشاء مدف يف أسيا الصغرل كسوريا تقارب إالشرؽ القدَل، كقاـ بيف 

 .(4)من القرل إلقامة حياة يف ىذه ا١تدف اٞتديدة

 :ش لروماـــــالل الجيـــــــواحت األىليةرب ـــــــالح

 وأخيجراكوس ك لسياسية الركمانية تسفك الدماء كذلك بقتل تيربيوس ألكؿ مرة يف تاريخ اٟتياة ا
ياهتا .. كىكذا مسؤكلٔتتطلبات الدكلة ك  ظهر بوضوح قصور الدستور عن اإليفاءأكىو ما 

 (5)التحالفات بُت القادة العسكريُتظهرت ا١تنافسات ك 
 

اعتبار ذلك حق تصفية اٟتسابات القدٯتة بينهم كالرغبة لديهم يف زيادة ثركهتم ك  بدأت
 . (6)ا٠تارجية مكتسب نتيجة انتصاراهتم يف الفتوحات

 الفشل ادل كاليت السليمة ا١تواجهة مواجهتها يف االرستقراطية الطبقة فشلت اليت األزمة اف على
 كقد    اٞتيش أزمة كانت اٞتمهورم للنظاـ بالنسبة النهاية بداية كاف موقف اىل تقابلها يف

 قائم جيش ا٬تاد اٞتمهورية على تفرض كانت الطويلة اٟتركب ظركؼ أف اىل االشارة سبقت
                                                           

 .223-222، ص ص مرجع سابق التاريخ الركماٍل، ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،(1)
 153، ص سابقمرجع مفيد رائف العابد،  (2)
 .31، ص سابقمرجع عاصم حسُت، العصر ا٢تللينسيت،  (3)
 .111، ص مرجع سابق حضارة الركماف، السعدٍل، (4)
 .41-40، ص ص سابقمرجع مصطفي العبادم،  (5)
 289 -288، ص ص مرجع سابق ،2تاريخ الركماف، جنصحي،  (6)
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 كا٪تا يتطلبو كاف الذل االىتماـ األمر ىذا تعط مل اٟتاكمة الطبقة كلكن.  احملًتفُت اٞتنود من
 . للمشكلة ا٬تايب حل أل على احجمت

 بطريقتو ا١تشكلة حل اىل ماريوس كىو الطموحُت ادةالق احد دفع الواقع االمر ضغط اف على
 التطوع باب بفتح اٟتكومة تفرضها كانت اليت ا١تؤقتو اتيعبالت عن استعاض فقد،  ا٠تاصة
 الكمربيُت القبائل على بانتصاره جدارتو اٞتيش ىذا اثبت كقد،  قائم جيش يف الطويلو للخدمة

.  ؽ 101-102 يف ايطاليا كيف غالة جنويب يف ٥تيف بشكل توغلوا قد كانوا الذين كالتيوتوف
))  احًتاؼ اساس على يقـو الذم((  اٞتديد التنظيم))  ىذا اصبح الوقت ذلك كمنذ ـ

 الضاربة القوات تكوين يف ا١تتبعة الطريقة ىو االجل الطويلة العسكرية للخدمة((  التطوع
 .(1)الركمانية

 متصور امر ذاتو حد يف كىذا،  شيئا ٯتلكوف ال اشخاصا كانوا ا١تتطوعُت احملًتفُت ىؤالء كلكن
 مل الدكلة أك اٟتكومة أف كحيث ٟتظو أم يف حياتو يفقد قد كجندم للعمل((  يتطوع))  ٦تن

 كالء اصبح فقد للقائد كلية ا١تسألو ىذه تركت كا٪تا التطوع ىذا تنظيم على القائمة ىي تكن
 اٟترب أثناء يف عليو ٭تصل ٔتا جنودة يكايفء أف يستطيع الذم للقائد كلكن للدكلو ال اٞتندم

 يعتمد الدكلة اىل طلبات من انتصاره حالة يف بو يتقدـ اف يستطيع كٔتا،  كأسبلب غنائم من
 اعطائهم طريق عن سواء ا١تتطوعُت ىؤالء حاؿ لتحسُت كمناكراتو شخصيتو على تنفيذىا يف

 سبلحا ىذا كاف كقد الطرؽ من ذلك غَت اك للزراعو الصاٟتة العامو االراضي من مساحات
 طريق عن سياسيا مركزا اك ٣تدا لنفسو ٭تقق اف فكر اذا طموح قائد أم يدم يف خطرا

 .(2) العسكرية القوة على االعتماد
 عدة يف ا١تتطوعُت ىؤالء من اتباعو استخدـ فقد نفسو ماريوس زمن يف فعبل ىذا حدث كقد

 كل كاف ـ.  ؽ 82 اىل 88 من امتدت الو س ىو اخر قائد ضد االىلية اٟتركب من جوالت
 االخَتة اٞتولة انتهت حىت مره ٠تصمو يفقدىا مث مرة ركما على يستويل فيها القائدين من

 صبلحيات نفسو على اضفى باف اكتفى انتصاره بعد الو س اف كحقيقة كجنوده الو س بانتصار
 لتغطية الركماٍل الدستور يف موجودا ا١تنصب ىذا كاف كقد)  ا١تؤقت((  الدكتاتور))  منصب
 لصاٌف الركماٍل الدستور صياغة فيها اعاد كجيزة فًتة بعد ا١تنصب ىذا كاعتزؿ(  االزمات فًتات

                                                           
 .217، صمرجع سابق التاريخ الركماٍل، ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،(1)
 .192، ص سابقمرجع شحادة الناطور،  (2)
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 قائد أم اماـ مصراعية على الباب فتح قد كاف ضربو الذم العملي با١تثل كلكن الشيوخ ٣تلس
 .(1)رٛتتو ٖتت اٞتمهورم النظاـ مصَت يضع اف يريد
 

 : الجمهورية انهاء ومحاولة الثانية االىلية الحرب
 اٞتمهورية رغبات بتنفيذ فيقتنعا عاديُت عسكريُت قائدين ٣ترد كبومبيوس قيصر  يكونا مل

 سلطة يعَتكا مل رأسها على كانا اليت للحمبلت قيادهتما خبلؿ ففى،  لتعليماهتا كاالنصياع
 من قيصر انتهى أف كبعد لو يًتاءل حسبما يتصرؼ منهما كل ككاف انتباه أم الشيوخ ٣تلس
 حد يف كبَتة قيمة ٢تا ليست مسالة حوؿ كبومبيوس ىو اختلف الغربية اٟتدكد على مهمتو
 العسكريُت القادة يد يف اٞتمهورية مقدرات كضعت اليت اٞتديدة الظركؼ ٖتت كلكنها،  ذاهتا

 أىلية حرب ثاٍل لتصبح كقواهتما الركمانيُت القائدين بُت اٟترب نار تشعل الف كافية كانت
 ( . الو س ك ماريوس بُت األكىل ككانت)  ركمانية

 أرجاء ٚتيع ليشمل مسرحها امتد كالتحامات ٛتبلت عدة كتضمنت اٟترب ىذه استمرت كقد
 من الو س ضربو الذم ا١تثل تبع انتصاره بعد ركما اىل عاد كحُت امنتصر  قيصر منها كخرج الدكلة

 دكتاتورا نفسو فنصب قبل
 ثارة تلكإـ العامل األساسي يف ؽ. 88عاـ وس فلقد كاف الصبلحات نقيب العامة رك 

فشاؿ ما إلكىنا بدأت ٖتاؾ ا١تؤامرات كالدسائس  ،عامةالك  األرستقراطيةا١تصادمات بُت الطبقة 
 :(2)ركفوس قاـ بو

 بلداهنم . إىل كعودهتم السياسيُت ا١تنفيُت كافة استدعاء -1
 ركماٍل . تانلت 2000النقديةعن  ثركهتم تزيد الذين األثرياء السناتو أعضاء طرد -2
 بنطس. ملك السادس ميثراداتيس ضد الركمانية اٟتملة قيادة يف سوال ٤تل ماريوس إحبلؿ -3

 

 
 
 

                                                           
 .80- 79، ص ص سابق مرجع ،دراسات يف تاريخ ركما السياسي كاٟتضارم عاصم حسُت، (1)
 .106-105، ص ص مرجع سابق حضارة الركماف،السعدٍل،  (2)
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عائلة عريقة من  ككاف من ،(1)ؽ.ـ 102كلد يوليوس قيصر يف ركما عاـ 
كيعد يوليوس قيصر  ،بوميب كأكائل عهد )سوال (كما عاش عهد ديكتاتورية   ،الركماف األشراؼ
ٟتكاـ الذين تبنوا اٝتو كاف ىناؾ العديد من اك  ،الشخصيات العسكرية يف التاريخمن أبرز 
 .كليوباترا السابعة ابنو من )عشركبطليموس ا٠تامس  أغسطس قيصر (بنو بالتبٍتاكأبرزىم 

إذ   ،العديد من العلـو اليوناف للعلم حيث درس يف اكاف يوليوس قيصر منذ صغره ٤تب
انضم  ،إليها للتعلمابنائهم يرسلوف   ثرياء ركمااالعلـو يف ذلك اٟتُت ككاف كانت اليوناف مركز 

قيصر إىل ا١تعًتؾ السياسي منذ بداياتو حيث كانت عائلة قيصر معادية بصورة تقليدية ٟتكم 
 التقليد،كجاء قيصر ليتبع ىذا  ،وخاألقلية ا١تتمثل ٔتجموعة من األعضاء النببلء يف ٣تلس الشي

لكنو ٘تكن من احملافظة على عبلقات طيبة مع النببلء لعشر  سجن لفًتة قصَتة يف عهد سوال
 73 عاـ.    يف كلية القساكسة حىت أنو مت اختياره زميبل جديدا ،سنوات بعد إطبلؽ سراحو

مث انضم إىل صفوؼ اٞتيش الركماٍل كضابط ك٤تاسب تابع للحكومة الركمانية إىل أف  ،ؽ.ـ
كقف قيصر إىل  ،على اإلطبلؽ ا١تعركؼ كأكثر جيوش ركما انضباطاقاد جيشو ا٠تاص 

ككاف ا٠تبلؼ بينو كبُت اٞتمهوريُت من  ،ؽ.ـ71 لو بصورة صر٭تة عاـ امؤيد بوميب جانب
ف اٞتمهوريُت كانوا يسعوف يف عودة نظاـ اٞتمهورية اْتيث  ،السناتو حوؿ نظاـ اٟتكم

كاف يوليوس قيصر على النقيض من ك  ،حبها من حريات للشعب الركماٍلطصيالدٯتقراطية كما 
ف ىذا اك  ،من الناحية النظرية فقط دٯتوقراطيصبح انظاـ اٞتمهورية الركمانية قد  فالك يرل ذ

ادة ٦تا يسلب ركما صفة القي يزكد ركما ْتكومة مستقرة ١تدة مئة سنة تقريبان  فالنظاـ فشل يف أ
خبلؿ  ،أكؿ حكومة ثبلثية ككراسوس ل قيصر كبوميبكشكّ  ،(2)كا١تسؤكلية عن اإلمرباطورية

يف ببلد الغاؿ كسوريا توسعها جيوش ركما أثناء السنوات التسع اليت تلت انشغل قيصر بقيادة 
 .اٞتيش الذم يقوده قيصر يدين لو بالوالءكمصر كغَتىا ككاف 

 

كنصب بعد ذلك بلن انتخابو قنص حيث مت كانت معظم ٛتبلتو ناجحة إىل حد مثَت
لبوميب ككراسوس  ان لتسعة سنوات كاف خبل٢تا تارك همةىذه ا١ت ببلد الغاؿ، شغلتو حاكماى على

ند ىذا الوقت جعلتهم إال أنو كانت ىناؾ خبلفات كثَتة بينهم ع ،مصاٟتو يف ركما خوفا على

                                                           
 .225، ص سابقمرجع ،  الركماٍل التاريخ  ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب، (1)
 .63،64ص ص  ،بَتكت ، دار النهضة العربية،اإلمرباطورية الركمانيةالعبادم، مصطفى، (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_(%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_(%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
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عُت بوميب  ،يف ٤تاكلة ٟتل تلك ا٠تبلفات، ؽ.ـ 56 فيما بينهم يف لوكا عاـ يعقدكف لقاء
فأثارت ىذه  ،أىلية كراسوس األمر الذم نتج عنو حرب  بعد موت ؽ.ـ 52 عاـ كحيدان  قنصبلن 

من تاريخ كتتمثل ىذه ا١ترحلو كىي االخَتة  يوليوس قيصر كتولتهم اٟتَتة خصـوا١تباغتة نفوس 
عرؽ األسر أكيوليوس قيصر كبل٫تا ينحدر من  اٞتمهورية يف ىذين القائدين العسكريُت بوميب

كانت الفًتة السابقة للعصر اإلمرباطورم فًتة حركب أىلية بُت القادة العسكريُت ك  (1)الركمانية
على رأس ذلك الصراع كل من بوميب كقيصر الذم دخل غازيا للشماؿ  الركماف، كقد كاف
ؽ.ـ، كقد أدل دخوؿ قيصر إيل الشماؿ اإليطايل إيل انسحاب بوميب  50اإليطايل يف عاـ 

إيل اٞتنوب اإليطايل كتركوا ركما  كالسناتو كالقنصبلف اللذين ٭تكماف ركما حيث انسحبوا ٚتيعان 
بإتاه ركما كانسحب بعد ذلك بوميب خارج شبو اٞتزيرة  ان حيث استمر قيصر يف الزحف جنوب

ؽ.ـ ليصبح قيصر سيد إيطاليا، كىذا ال يعٍت انتهاء ا١تعركة بُت بوميب  49اإليطالية يف عاـ  
يهما عدد كبَت من كقيصر كإ٪تا إعداد العدة ٠توض معارؾ أخرل ألف كل من قيصر كبوميب لد

 .الفرؽ العسكرية
ركما بدأ يف ٛتلتو على الواليات الركمانية ا٠تارجية اليت شهدت  بعد سيطرة قيصر على 

حركات ٘ترد أك اليت ناصرت بوميب ضد قيصر مثل سردينيا كإسبانيا، غادر قيصر ركما يف عاـ 
ؽ.ـ متوجها إيل إسبانيا السًتدادىا كاليت توجد هبا قوات كقادة مواليُت لبوميب كاستطاع  49

خبلؿ ثبلثة أشهر كأصبحت بذلك مواليو لو، كيف ىذه الفًتة  قيصر أف يسيطر على إسبانيا 
يف مقدكنيا، كقد قرر قيصر عبور البحر األدريايت ١تواجهة بوميب كمن  كاف بوميب كقواتو موجودان 

مشهور ىو أنطونيوس، كبعد عدة معارؾ يف ببلد اإلغريق  عسكريان  ضمن قواد قيصر كاف قائدان 
إىل مصر اليت  كتشتت جيشو كلكن بوميب استطاع الفرار، ،يبستطاع قيصر ىزٯتة بوماكمقدكنيا 

سرة البطلمية اٟتاكمة، عندما كصل بوميب اال فراداكانت تشهد صراع كبَت على السلطة بُت 
نفسهم من نقمة قيصر عليهم لذلك استقبلوا الى إيل مصر كحاكؿ دخو٢تا خاؼ ا١تصريوف ع
 .(2)استدراجو ٔتفرده كقاموا بقتلوبوميب كدبركا لو مكيدة كغرركا بو إيل حُت 

 

                                                           
 .47، ص ا١ترجع السابق (1)
 .63،64ص ص  ،بَتكت ، دار النهضة العربية،اإلمرباطورية الركمانيةالعبادم، مصطفى، (2)
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خاىا احُت ٟتق بو يوليوس قيصر بقوة صغَتة من جيشو، فوجد كليوباترا السابعة ك يف 
حاكؿ  (1)عمت الفوضى من جراء ىذا النزاعك بطليموس الرابع عشر يتنازعاف السلطة كالزعامة 

اٟتكومة كجعلها تتبٌت مواقف يوليوس قيصر ٖتسُت ظركؼ حياة ا١تواطنُت الركماف كزيادة فعالية 
عن جعل ديكتاتوريتو ا١تطلقة حكماى دائما على .ؽ.ـ 44 علن يف عاـامانة ك اتتم عن صدؽ ك 

على ستة عشر شهرا  دقيصر يف ركما منذ أف بدأت اٟتركب األىلية مل تز  إقامةرغم أف ، كمار 
سلسلة من  اليت ظهرت يفنو استخدـ ىذا السلطاف ا١تطلق لتنفيذ سياستو اٞتديدة إف

 :كمن أىم أعمالو، (2) التشريعات
 
 ي:ــــــخ الرومانـــــــــــــع التاريـــــوض-1

شتهر هبا امن السنة الشمسية كاليت  كاف الركماف يستعملوف السنة القمرية يف تارٮتهم بدالن 
ف أحيث تقرر  ،ككانت السنة القمرية ٗتتلف عن السنة الشمسية بعشرة أياـ تقريبان  ،ا١تصريوف

 365تتكوف منها السنة  ياـ اليتة لكي تصبح عدد االتضاؼ عشرة أياـ إيل الشهور القصَت 
مثل شهر مارس على  ٢تةاالك باطرة االٝتاء أك٘تت تسمية األشهر فيما بعد  على بعض  ،يومان 

غسطس على اإلمرباطور أغسطس كاستمر ىذا اك  على يوليوس قيصر لو كشهر يوليوإاسم 
 .بالتاريخ ا١تيبلدم إيل يومنا ىذاالتاريخ الذم يعرؼ اليـو 

 
 ة:ــــات القانونيــــاإلصالح-2

 كما سنّ   ،قاـ يوليوس قيصر ٔتجموعة من اإلصبلحات اليت مشلت اٞتهاز القضائي الركماٍل
كمن أ٫تها تشديد  ،من القوانُت اليت تساعد على حركة اإلصبلح يف اجملتمع الركماٍل ة٣تموع

م ٕتريد ا١تواطن من اتلك العقوبات فقداف حق ا١تواطنة ىم االعقوبات على مثَتم الشعب ك 
لك فقد كضع ىيكلية إيل ذ ضافةا ،اجملتمع الرماٍل مواطنتو الركمانية اليت تكفل لو حقوقو يف

كدعمو ٔتجموعو من القوانُت اليت تنظم اٟتقوؽ كالواجبات على ا١تواطنُت  ،ائيللجهاز القض
 .كالعقوبات اليت تنزؿ با١تخالفُت لتلك القوانُت ا١تسؤكلُتك 

                                                           
 .61ص  ،سابقمرجع ، اإلمرباطورية الركمانيةالعبادم، مصطفى، (1)
 .65ص  نفسو، (2)
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الصراع بُت العامة  تأجيجيف  ةسا٫تم ،ىذه القوانُت الصارمةكانت  الباحث من كجهة نظر
يف اهنيار العصر  ساعدتنشوب اٟترب بينهم كبدكرىا  يف مر الذم ساعدكالبطارقة اال

 .كظهور االمرباطورم اٞتمهورم
 

 وق المواطنة:ــــــــــــع حقـــــوسيت-3
اليت كانت ٗتص الركماف ك قاـ يوليوس قيصر بتوسيع إجراءات منح ا١تواطنة الركمانية لؤلفراد 

جانب طباء االكاال ا١تعلموفا١تواطنة الركمانية إيل  صدر قرارات منح فيها حقوؽأحيث  ،فقط
يف الواليات ا٠تاضعة للحكومة  سعهاإيل تو  ضافةايف مدينة ركما أك استقركا هبا  يمواالذين يق
 .(1)كما عاًف مشاكل الديوف كما يًتتب عليها من معاناة كمشاكل للطبقة العامة  ،الركمانية

 
 

 ف الرسمية:ــــبالوظائدد الموظفين ـــــادة عــــزي-4
قاـ يوليوس قيصر بزيادة عدد األفراد يف الوظائف ذات الصفة االعتبارية يف الدكلة 

الكواستورس أصبحوا أربعة كما زاد عدد صبحوا ستة عشر ك اًتكس الذين ربايالركمانية مثل ال
الركماٍل اط يف اٞتيش عضو كضم من خبلؿ ىؤالء األعضاء بعض الضب 900أعضاء السناتو 

 اليت يريد ٘تريرىا عرب السناتو. رلك لغرض ضماف السناتو ١تتطلبات قيصكقد يكوف ذ
 

 والواليات الرومانية: إيطالياباالىتمام -5
كيف سكاف الواليات  إيطالياخبلؿ فًتة حكم يوليوس قيصر شهدت ا١تدف الركمانية يف 

 أكأنش ،١تعماريةٛتلة ضخمة جدا لتحسُت ظركؼ ا١تعيشة عن طريق ٣تموعة من األعماؿ ا
ت العامة من أسواؽ كقاعات كمعابد لؤل٢تو، كأنشأ ا١تكتبات كجلب آ٣تموعة كبَتة من ا١تنش

يم موحد لكل ، ككضع تصماإلصبلحات االجتماعيةك  للتعليم، تشجيعان  االغريق ا١تدرسُت
عن طريق إنشاء  معوإضافة إيل مكافأة ضباطو كجنوده الذين حاربوا  (2)١تقاطعات الركمانية،ا

من قطع  ىك اٞتنود كالضباط ٖتصلوا فيها علكخارجها ألكلئ إيطاليامستوطنات جديدة يف 
األراضي الزراعية كتأمُت استقرارىم كلقد كاف ٢تذا العمل جانب سياسي كىو احملافظة علي تلك 

                                                           
 .10، ص 1992، 2، دار اٟتساـ، بَتكت، ط أشهر القادة السياسيُت من يوليوس قيصر إيل ٚتاؿ عبد الناصرضاىر، تركي،  (1)
 .10، ص نفسو (2)
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فرض السلطة ك  ،إضافة إيل استتباب األمن هباا١تدف كضماف عدـ انفصا٢تا عن الدكلة الركمانية 
 .(1)ٞتمهوريةاا١تركزية القوية على كل أجزاء 

 

أسس إمرباطورية ضخمة  كضعيوليوس قيصر أحد القادة الركماف البارزين الذين استطاعوا  ديع
عوانو يف الشرؽ الرجل الوحيد الذم البوميب ك  دحرهلقد أصبح قيصر بعد مًتامية األطراؼ  

توفَت أسباب الراحة الداخلية الذم بدأ يف إصبلح األحواؿ ك ك حقيقة على العامل الركماٍل  ٭تكم
كقبل أف   درجة تأليو قيصر يف أخر أيامو،أف الشعب  الركماٍل كصل إيل ،للشعب الركماٍل

 اسم "اككتافيوس أغسطس"،ككاف يعرؼ ب"يوليا" ت كاف قد تبٌت حفيد أختو الصغرل ٯتو 
كالذم قاد ا١تشركع الذم أعده قيصر كيرل بعض ا١تؤرخُت إف نظاـ الفرد ا١تطلق أك ا١تلك أك 

 .(2)""يوليوس قيصر أساسواإلمرباطور قد كضع 
 

أخذ ٣تلس الشيوخ يتملقو كحباه بكل ما يستطيع من ألقاب التعظيم، كلعلو كاف يهدؼ 
كأف ٭تمل حىت يف كقت السلم رمز سلطات  ،كراىيتو يف قلوب الشعببذلك إىل أف يشيع  

اإلمرباطور كبفضل ىذه السلطات كاف يسيطر على خزائن ا١تاؿ، كما كاف منصب اٟترب األكرب 
أف يقًتح القوانُت كينفذىا، كبوصفو  الببلد، ككاف لوٯتكن من السيطرة على الشؤكف الدينية يف 

٘تس، كبوصفو رقيبان كاف لو أف يعُّت أعضاء ٣تلس الشيوخ  تربيونان كانت ذاتو مصونة ال
كلكن  (3)،اع على القوانُت ا١تعركضة عليهاكاحتفظت اٞتمعيات ْتقها يف االقًت  ،كيسقطهم

ككاف  ،رجلي قيصر كانا يسيطراف عليها، ككانت توافق عادة على سياستو "أنطونيوسدالببل ك "
كقلل من  ،ة على ٤تبة الشعب لو كرضائهم عنوىو من ناحيتو ٬تتهد يف أف يقيم دكتاتوري
، كلعل قيصر قد تعمد أف ٬تعل اجمللس ستشارم لواسلطات ٣تلس الشيوخ حىت اصبح ٣تلس 

كلذلك اختار طائفة  ،اٞتديد ىيئة ضخمة عاجزة عن ا١تداكلة اٞتدية ا١تنتجة أك ا١تقاكمة ا١توحدة
منهم كزراء لو غَت رٝتيُت ينفذكف  ، كماتيوس كغَتىم، ليتخذ، أبيوسمن بينهممن أصدقائو 

اٟتكومة  خزانةكأدخل النظاـ البَتكقراطي يف الدكلة بأف كضع الشؤكف الكتابية يف  ،سياستو
كٝتح للجمعية أف ٗتتار نصف   ،عبيدعماؿ اإلدارية يف أيدم من كاف يف بيتو من احملررين كالاالك 

                                                           
 .11، ص رجع سابقضاىر، تركي، م (1)
 .222، ص سابقمرجع ٧تيب إبراىيم طراد،  (2)
 .224، 223، ص ص نفسو (3)
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بطريق التوصية، ككانت اٞتمعية تأخذ هبذه كبار اٟتكاـ يف ا١تدينة، كاختار ىو النصف الباقي 
ككاف من حقو، أف يعًتض على قرارات غَته من الًتبيونُت كالقناصل  ،التوصيات على الدكاـ

لينجز بذلك أعماؿ  وفكيبطلها، كرفع عدد الربيتورين إىل ستة عشر، كالكوسًتين إىل أربع
 ها على اختبلؼ أنواعها، كقضىالبلدية كاألعماؿ القضائية، كراقب بنفسو شؤكف ا١تدينة كل

، كنص يف ٚتيع العهود اليت منحها للمدينة على األكامر كل ما كاف فيها من عجز كفساد  ىعل
كالعقوبات الشديدة اليت يتعرض ٢تا كل من ٭تاكؿ إفساد االنتخابات أك الوظائف  ،الصر٭تة
القدَل السيطرة على الشؤكف السياسية بابتياع أصوات  يدالتقلكأراد أف يقضي على  ،العامة

كاحتفظ لنفسو  ات العلياكقصر كظائف احمللفُت على الطبق ،فألغى االٖتادات ،الناخبُت ٚتلة
كقد اقًتح على  ،ما كاف ٬تلس للقضاء بنفسو خطرىا شأنا، ككثَتااْتق النظر يف أىم القضايا ك 

الركمانية ا١تعموؿ هبا كقتئذ يف كتاب كاحد منظم، كلكن ا١تشرعُت يف أياـ أف ٬تمعوا القوانُت 
فوزع األرض على جنوده القدامى كعلى الفقراء،  ،موتو العاجل حاؿ دكف إ٘تاـ ىذا ا١تشركع

 راد أف ٯتنع عودة ا١تلكية الزراعية إىل الًتكزاك  ،فهدأت االضطرابات بُت الزراع كثَتان من السنُت
اٞتديدة قبل مضي عشرين عامان، كما أمر أف يكوف ثلث راضي فحـر بيع اال عند النببلء

 .(1)العماؿ يف ا١تزارع من األحرار
 

ؽ.ـ مرت الدكلة الركمانية بفًتة من  44بعد اغتياؿ يوليوس قيصر يف ا٠تامس عشر من مارس 
الساعد  الذم كاف أنطونيوس: ثبلث شخصيات ىمالفوضى السياسية كالعسكرية، كظهرت 

 .كليبدكس لتبٍت لقيصربا اككتافيوس الذم كاف ابنان ، ك صراألٯتن ليوليوس قي
كصى لو انو قد تبٌت اككتافيوس ك أُت منها تب اليتك ، ت الوصية اليت تركها يوليوس قيصرعندما تلي
رؼ لكنو كجد الظ قلب انطونيوس غيضا ئامتل، رثاء الثانويُتنيوس بُت الو و انط كذكر ،ٔتا عنده

تباع االقتلة كتقرب إيل ، فصاٌف ستغل الظركؼ لصاٟتوا، حيث التسليم ا١تراتب العلي امناسب
 ، كسعى أف يكوف ٖتت إمرتو جيش يقاتل بو عند الضركرة.قيصر

 

                                                           
 .268 -267 ص ، ص1996، منشورات جامعة سبها، 1، طالتاريخ اليوناٍل،  ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب، (1)
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كما أف علم الشعب بوصية يوليوس قيصر حىت ثار كطلب بإعداـ القتلة األمر الذم اضطر 
كشاع خرب كصوؿ اككتافيوس إيل ركما فأسرع  ،ب خارج ا١تدينةك بركتس ككاسيوس إيل ا٢تر 

 .(1)بالذىاب إليو أنطونيوس
 

 :الثي أبولونياــــــــــــاق الثــــاالتف
 ،إيطالياك ليبيدكس كاككتافيوس بالقرب من ابولونيا بوادم البو يف مشاؿ  أنطونيوسجتمع ا

 ثبلثية ةعلى أف تشكل منهم ٞتن ،(2)ؽ.ـ 43حيث مت االتفاؽ بينهم  يف شهر نوفمرب سنة 
 أنطونيوسحيث كلف اككتافيوس ك  ،كقسموا الواليات الغربية فيما بينهم ،إلعادة تنظيم الدكلة

ك٘تخض  ةاإليطالياية األرض ما ليبيدكس فكاف لو ٛتأ ،كاسيوسبقيادة اٞتيوش ضد بركتس ك 
 :ا٫تأقرارات  تفاؽاإل لكعن ذ
التحالف معا من أجل ٖتقيق ك  القادة الثبلثات القائمة بُت تصفية ٚتيع ا٠تبلف -1

 أىدافهم .
تكوف مهمتها تنظيم أمور  ،تكوين حكومة مؤلفة من ثبلثتهم عرفت باٟتكومة الثبلثية -2

 (3)الدكلة.
أف يعطى كل عضو يف التحالف الثبلثي حق سحق أعدائو دكف اعًتاض اآلخرين  -3

 عليو.
كلكي يضفوا  ،إعدامهمشاركوا يف اغتياؿ يوليوس قيصر ك  أف يباشركا يف مبلحقة الذين -4

ي صدركا قانوف يعطامن ٣تلس الشيوخ التصديق عليها ك  على قراراهتم الشرعية طلبوا
الدستورية كقد استجاب اجمللس لرغبتهم كاصدر قانوف ٟتكومتهم الصفة الشرعية ك 

 (4).ؽ.ـ 43نوفمرب سنة  27حياء أك العشائر يف يـو كصادؽ عليو ٣تلس اال ،تيثيوس
 
 
 
 

                                                           
 .222، ص سابقمرجع ٧تيب إبراىيم طراد،  (1)
 .265، مكتبة ا١تصرية، مصر ) د.ت (.ص 1، ) ت ٤تمد مصطفى زيادة (، جموسوعة تاريخ العاملال٧تز، كلياـ،  (2)

)3( Cary, m, History. of  roma. Domain,to the reign of constine second edition london . p.428. 
 .265، ص سابقالرجع ا١تال٧تز،  (4)
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 :"الثانية"الثالثية  األتفاقية
يف مؤ٘تر ابولونيا توجهوا بقواهتم  كتافيوسك ليبيدكس كاك  أنطونيوس بعد اتفاؽ القادة الثبلثة

ا دكف أم مقاكمة كأصدركا قرار التطهَت أك ما عرؼ بالقوائم العامة اليت ىركما كدخلو  ٨تو
أموا٢تم معارضيهم السياسيُت كإعدامهم كمصادرة أمبلكهم ك ن تضمنت أٝتاء عدد كبَت م

النببلء أكثر من ألفُت من طبقة الفرساف ك مائة عضو من ٣تلس الشيوخ ك  فشملت حوايل ثبلث
قدره  مبالغ ١تن يأيت برأس أحد ا١تطلوبُت فجعلوا للعبد الذم يأيت ٢تم برأس احدىم مبلغان  رصدكا

كما كاف من بُت قرارات اٟتكومة الثبلثية الثانية فرض الضرائب على  (*)،سسًتكس 10.000
نو أٚتيع مواطٍت الدكلة الركمانية ككاف كل من يعجز أك يتقاعس عن أداء الضريبة يعلن عنو 

اليت  ةيطالياالجرب أعضاء اٟتكومة ا١تدف أكتصادر كل ٦تتلكاتو معاقبة لو ك  للدكلة الركمانية عدكه 
طعامهم دكف أف يدفعوا اأف يقـو سكاهنا بإيواء اٞتنود ك  فيو قواهتم أك ٘تر هبا على ضركرة ٗتيم

اعتمدىا قادة التحالف الثبلثي  إف ىذه اإلجراءات ك القرارات التعسفية اليت، م مقابلا
إيل حاجة أعضاء التحالف لؤلمواؿ لتوزيعها  جعها أسد رستمير جعلوىا أكؿ أعماؿ حكومتهم ك 

كنوا من ٖتقيق مشركعاهتم لك ليتمكذ ،ملء خزائنهم ا٠تاصةضائهم ك جنودىم بغية إر على 
 .البلحقة

 

إف العنف كالوحشية اليت انتهجها أعضاء اٟتكومة الثبلثية الثانية دفعت بالكثَتين من 
االنضماـ إيل لسياستهم إيل الفرار إيل الشرؽ ك السياسيُت الركماف كالقادة العسكريُت ا١تناىضُت 

سيطركا هبا على مقدكنيا كسوريا ألف مقاتل  80.000ات بركتس ككاسيوس حىت بلغت قو 
فكاف ٬تب على أعضاء اٟتكومة الثبلثية مواجهتها كما كاف  (1)،أجزاء من أسيا الصغرلك 

ض للسفن احململة ًت عوستوس بوميب ا١تتمركز يف صقلية يعليهم مواجهة خطر  أساطيل سك
إيل اٞتمهوريُت ضد سكوستوس بوميب انضمامو بإمدادات القمح القاصدة ركما قد أعلن 

قلق ىذا الوضع أعضاء اٟتكومة الثبلثية الثانية كرأكا ضركرة أ (2)اٟتكومة الثبلثية الثانية كإجراءاهتا
 :م الوضع فقسموا قواهتم إيل قسمُتا١تواجهة خوفا من تفاق

                                                           
(*)sesetros  27، صالتاريخ الركماٍل عصر الثورة، عبداللطيف كىي عملة ركمانية معدنية من الفضة تساكم ربع سنت، انظر، علي. 
 .349، ص مرجع سابق، التاريخ الركماٍل عصر الثورة، عبداللطيف علي (1)
 .410، ص 1959، 1(، القاىرة، دار الفكر العريب، طُت سبلمة، )ت أمالتاريخ الركماٍلماكر٬تر، مارم،  (2)
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أما  ،"بركتس ككاسيوس"إيل تراقيا بببلد اإلغريق لضرب قوات  نطونيوساقسم توجو بو 
لك يف خريف سنة و صقلية لضرب سكوتس بوميب ككاف ذ٨ت وب هااككتافيوس متج هاألخر فقاد

 آثر التوجو بقواتو إىل "سكستوس بوميب"من ىزٯتة  "اككتافيوس"ك١تا مل يتمكن  ،(1)ؽ.ـ 42
فوصل إيل موقع يقع شرقي مقدكنيا عند شاطي ْتر ا٬تة بالقرب من  أنطونيوستراقيا ١تساندة 

" يضعاف خطط أنطونيوساككتافيوس ك "خذ كأ (2)،ؽ.ـ 42يف ديسمرب سنة "فيلييب"مدينة 
شن كاسيوس  (3)،بعد ٨تو ثبلثة أسابيعف التحصينات استعدادا للمواجهة ك يقيمااٟترب ك 

على  ذات الوقت شن بركتس ىجوما ٦تاثبلن يف ك  أنطونيوسعلى حُت غرة على قوات  ىجومان 
أف ىذا النجاح الذم حققو بركتس قابلة  (4)قوات اككتافيوس الذين كانوا با١تعسكر حُت ا٢تجـو

قت بو ىزٯتة منكرة ىجومو كأٟت أنطونيوسإخفاؽ شديد لقوات كاسيوس حيث صدت قوات 
 ،بركتس قد لقيت ا١تصَت نفسووات أنباء مل يتحقق من صحتها مفادىا أف ق دمور اليت بسببها 

يف  خوفو من كقوعو حيان ل كيف ىذا اٞتو النفسي ا١تتوتر ك أـ قت سجنإف بركتس أما أف يكوف ك 
أما  ،يد أعدائو قرر االنتحار ككانت ىذه النتيجة اليت أسفرت عنها ا١توقعة األكىل من اٟترب

الثبلثية الثانية ما دفع بركتس  فيها من نصيب قوات اٟتكومةوقعة الثانية فكاف النصر اٟتاسم ا١ت
٧تح يف استصدار قرار من يوس رغبتو يف معاقبة قتلة أبيو ك كىكذا ٖتقق ألككتاف (5)إيل االنتحار

ء بًتحاب قابل الشعب الركماٍل ىذا األجراك  "يوليوس قيصر"يوخ ينص على تأليو ٣تلس الش
 كامتيازا تفرد بو دكف غَته.اصة  أضفى عليو قداسة خلك من مركزه ك بالغ كٛتاس شديد فعزز ذ

ضركرة إعادة توزيع  أنطونيوست اٞتديدة قرر كل من اككتافيوس ك أماـ كل ىذه ا١تعطيا
لبيدكس عن عملية التقسيم الهتامهما إياه بالتآمر كالتواطؤ  أكالن االختصاصات كالنفوذ فأبعدا 

اٞتنوبية  ببلد الغاؿكما مل ٘تنح   ،مع سكستوس بوميب ضد٫تا فحرماه من ٚتيع امتيازاتو السابقة
حدل التصبح  يطالياإلاالقتصادية فضمها ك  االسًتاتيجيةالقريبة ألم منهما نظرا أل٫تيتها 

غاؿ عرب األلب كأعطي حق ببلد العلى  أنطونيوسكٔتوجب إعادة التقسيم حصل  (6)،أجزائها

                                                           
 .410، ص رجع سابقمماكر٬تر، مارم،  (1)
 .239، ص مرجع سابق ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،(2)
 . 451ت أدارة الًتٚتة بوزارة ا١تعارؼ العمومية، القاىرة، )مكتبة النهضة ا١تصرية(، )د . ت( ص  3، مج موسوعة تاريخ العاملىامرتوف، جوف. أ. (3)
 .240، ص سابقال رجعا١تماكر٬تر،  (4)
 . 995، ص مرجع سابقموسوعة ا١تعرفة،  (5)
 .350ص  ،مرجع سابق ،التاريخ الركماٍل عصر الثورة، عبداللطيف علي (6)
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فريقيا على أف يسلم اك يا كسردين إسبانياما اككتافيوس حصل على ا، خضاعواتنظيم الشرؽ ك 
عطى اككتافيوس حق تنظيم ركما كاإلشراؼ على اثبت حسن نواياه ك أذ إإيل لبيدكس  األخَتة

توتر بُت اككتافيوس يف تلك األثناء بدأت العبلقات ت ،شؤكف مواطنيها كمفاكضة بوميب
لك تضارب مصاٟتهما ككذ ،كريبة كل كاحد منهما باألخر لك بسبب شككذ أنطونيوسك 

إف كل ىذه الًتتيبات السياسية كا٠تطوات العسكرية اليت  ،كتضاد مطامعهما بالتفرد بالسلطة
الذم بدكره عندما علم هبا  أنطونيوسقاـ هبا اككتافيوس تعد ٔتثابة استعداده ١تواجهة مرتقبة مع 

عذر عليو هبا يف برنديزم لكن تقرر العودة إيل ركما على كجو السرعة فأْتر بقواتو كأراد أف ينزؿ 
لك بسبب ا١تقاكمة العنيفة اليت أبدهتا حاميتها فآثر أف ينزؿ هبا يف موقع أخر قريب من ذ

 وس اليت كانت متأىبة ىي األخرل.برنديزم استعدادا الشتباكها مع قوات اككتافي
 

نو بفضل أ إالّ الدخوؿ يف حرب أىلية جديدة  ىكذا بدأت ركما مرة أخرل على كشك
 السبلـ بعقد اتفاقية بُت الطرفُتٜتدت نارىا كتوجت مساعي ا٢تذه اٟترب  وفمساعي الرافض

 .(1)ع على ضركرة ٕتديد االتفاؽ بينهماتفق اٞتمي
 :زيــــــــــــة برنديــــاتفاقي

، فرفض اككتافيوس ذلك فعقد اجتماع يف اٟتصوؿ على اٞتنود ٞتيشو أنطونيوسطلب 
اككتافيوس اما حكم الشرؽ  أنطونيوسع تقرر منح ؽ.ـ كيف ىذا االجتما  40برنديزم عاـ 

، كتأكيدا للتحالف بُت مشًتكة بُت الثبلثة إيطالياتكوف ف أك  ،الغرب كليبيدكس مشاؿ أفريقيا
ركما تعرضت  (2)من اككتافيا أخت اككتافيوس بعد كفاة فولفيا أنطونيوسا١تتنافسُت تزكج 

خطار عسكرية كاف مصدرىا بوميب اكسياسية ك انية ١تشكبلت اقتصادية كحكومتها الثبلثية الث
من جزيرة صقلية قاعدة  تخذان مي  ضخمان  ْتريان  أسطوالخذت قواتو العسكرية تتقول بامتبلكو ا

ألعماؿ القرصنة ك٘تكن من السيطرة على سردينيا مث شرع يف ٤تاصرة ركما كقطع اإلمدادات 
لك أزمة اقتصادية خانقة كتطورا سياسيا يف غَت فن القمح ا١تتجهة إليها مسببا بذباعًتاضو لس

                                                           
 .418، ص مرجع سابقماكر٬تر،  (1)
 .452، ص مرجع سابقال٧تز،  (2)
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من أف  ان دد أعضاؤىا بي ٢تذه اٟتكومة اليت مل ٬ت عسكريان  صاٌف اٟتكومة الثبلثية الثانية كخطران 
 .(1)٬تلسوا معو مفاكضُت

 
 :ومــــــــــــــة ميسينـــــاتفاقي

يف منطقة ميسنيـو عند خليج نابويل سنة  "ببوميب" "أنطونيوس"ك "اككتافيوس"التقى كل من 
 :اآليت تنص علىلعقد اتفاقية بينهم كقد توصلوا  (2)ؽ.ـ 39
صقلية كجزيرة ك كورسيكا منصب حاكم كاليات سردينيا ك  "وميبسكستوس ب"أف يتوىل  -

 .ال يعًتض على ترشيحو ١تنصب القنصلية الحقان  أفك  (3)البلوبونيز ١تدة ٜتس سنُت
ا١تشًتكُت يف قتل  يصدر عفوا عاما عن ٚتيع اٞتمهوريُت الذين ٞتأكا إليو عدا أف -

 .(4)"يوليوس قيصر"
 .(5)ًتاض سفن اإلمدادات القاصدة ركماعن اع "سكستوس بوميب"ف ٯتتنع أ -

 

انتزعت منو صقلية كسردينيا حيث  "اككتافيوس"كيتضح من بنود ىذه االتفاقية أهنا جاءت ضد 
كلكن على ما يبدكا أف قبولو هبا كاف لعدـ استعداده يف تلك ا١ترحلة ١تواجهة قوات بوميب  ،٣تربا

استأنف أعماؿ القرصنة  "بوميب" أفكقلل فاعلية االتفاقية بل كنسفها  ،أساطيلو اٟتربية ةخاص
آثار الركماف  "بوميب"ىذا اإلجراء الذم قاـ بو  أف ،سفن القمح القاصدة ركمالفأخذ يتعرض 

لك الشعور الذم استغل تنامي ذ "اككتافيوس" ويضده كجعلهم ٯتقتونو ككاف ىذا ما يسعى إل
لعدـ توفر  حاٝتان  أف ٛتلتو تلك مل ٖتقق نصران  إالّ مؤيدا من الشعب الركماٍل  "بوميب"ٟترب 

كبُت بسبب العبلقة ا١تتوترة بينو  أيضاك  ،يف عدده كقوتو أسطوؿ خصمو أسطوؿ كاؼ يساكم
يف الشرؽ ككاد الوضع أف يتأـز لوال  "أنطونيوس"النإتة عن ٖتركات مريبة قاـ هبا  "أنطونيوس"

يف التوفيق بينهما اليت توجت بعقد اجتماع ضمهما يف  "أككتافيوس"شقيقة  "اككتافيا"مساعي 
 حلةكفض خبلفاهتما يف تلك ا١تر  منطقة تارنتـو ١تناقشة ا١تشكبلت العالقة بينهما

                                                           
، جدة، دار البياف ـ  284 –ؽ.ـ  30، دراسة سياسية اقتصادية اجتماعية يف ضوء الوثائق التارٮتية مصر يف عصر الركمافالركييب، أماؿ ٤تمد،  (1)

 .43ف ص  1984، 2العريب، ط 
 .352ص  ،مرجع سابق ،التاريخ الركماٍل عصر الثورة، عبداللطيف علي (2)
 .266، ص مرجع سابقال٧تز، ( 3)
 .243، ص مرجع سابق التاريخ الركماٍل، ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،(4)
 .353، ص سابقالرجع ا١ت ،عبداللطيف علي(5)
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 :ومـــــــة تارنتــــــــــــاتفاقي
ينص على  ان تفاقابرموا اك ؽ.ـ   37سنة  إيطاليارنتم جنوب مرة ثالثة يف تا القادة تقابلوا   

 :اآليت
احملافظة على االئتبلؼ القائم بينهما كٕتديد مدة اٟتكومة الثبلثية الثانية ١تدة ٜتس سنُت  -

 .(1)ؽ.ـ 37اعتبارا من سنة 
 .(2)اشر أك غَت مباشر لسكستوس بوميبعن تقدَل أم دعم مب أنطونيوسأف ٯتتنع  -
 بقوة حربية قوامها مائة كعشركف سفينة دعمان  "اككتافيوس"بتزكيد  "أنطونيوس"أف يتعهد  -

بعشرين ألف مقاتل من  "أنطونيوساككتافيوس "مقابل أف يزكد  "بوميب"ٟتملتو ضد 
كما أف أمد  (3)،القوات الركمانية ا١توجودة بوالية أفريقيا لدعم ٛتلتو ضد البارثيُت

با١تائة كالعشرين سفيو ا١تتفق عليها حسب االتفاقية حىت أعلن  "اككتافيوس أنطونيوس"
من سحق أساطيل  "اككتافيوس"كبعبقرية فذة ٘تكن  "بوميب"اٟترب على  "اككتافيوس"
كقواتو  "بسكستوس بوميب"ملحقا ىزٯتة منكرة  (بناك٠تس)يف معركة فاصلة عرفت  "بوميب"

سيد القسم الغريب  "اككتافيوس"أصبح  ،الفرار إيل أسيا كقبض عليو كمت قتلو ما اضطره إىل
زكاجو من  "أنطونيوس"ؽ.ـ تقريبا أعلن  36كيف عاـ  ،من االمرباطورية دكف منازع

قرر أف  "أنطونيوس"فشاع أف  ذلك الزكاج من االستفادة "كتافيوسك ا"كحاكؿ  "كليوباترا"
أف  "اككتافيوس"كاستطاع  "كليوباترا"٭تكمها ىو ك ،شرقية ٦تلكةالركمانية إيل  الدكلة٭توؿ 

بأف تقسم ٯتُت الوالء  الوالياتك  إيطاليا٬تمع حولو ٚتيع القوة الركمانية يف الغرب كطالب 
 .(4) "كليوباترا"لشخصو ليكوف قائدىا يف اٟترب ضد 

 :ق.م  31( ومــــــــتيكا ة )ـــــــــــمعرك
ؽ.ـ يف  31طيلة فصل الشتاء سنة  ()يف منطقة خليج اكتيـو ا١تتنافستاف ف٘تركزت القوتا

باالنضماـ  "أنطونيوس"غراء جنود إىذه ا١تدة بأف عمل على  "اككتافيوس"ستغل ا، فحالة ترقب

                                                           
 .243، ص مرجع سابق التاريخ الركماٍل، ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،،(1)
 .419، ص مرجع سابقماكر٬تر،  (2)
 .354، 353، ص ص مرجع سابق ،التاريخ الركماٍل عصر الثورة، عبداللطيف علي(3)
 .354، ص نفسو(4)
()  ي تيـو كفق النطق البلتيٍت للكلمة ك كذلك اككتيـو فهي قراءة كىجاء صحيح ألسم ا١تعركة نفسها، كلكن كفق النطق اليوناٍل األقدـ ألهنا ىكاكتيوف أك ا

 .موقعة على الساحل الغريب اليوناٍل، كمن مث فهو أسم يوناٍل األصل
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يف الوقت ذاتو كلف ك  (1) ،كجنوده "أنطونيوس"يف خلق نوع من عدـ الثقة بُت  إيل قواتو مسببان 
 أمع ن١ت "أنطونيوس"كىي مراكز ْترية ىامة خاضعة لسيطرة اجريبيا ٔتحاصرة ليوكاس باترام 

أف تكوف اٟترب برية فحاكؿ يف أكاخر شهر  "أنطونيوس"أراد  ،(2)إمداد قد يصل إليو منها
 "اككتافيوس"يها فأخفق بسبب فطنة لإ "اككتافيوس"ؽ.ـ أف ٬تر قوات  31أغسطس سنة 

ل إيل رغبتو اٞتا٤تة يف تدمَت أساطي ةأضافإدراكو أف اٟترب الربية غَت مضمونة النتائج ك 
ْترب ْترية فبدئها باشتباكات كمناكشات حققت  كال يتسٌت لو ٖتقيق ذلك إال "أنطونيوس"

يف شبو  كعدد من ا١تراكز ا٢تامة افيها قواتو البحرية انتصارات مكنتو من السيطرة على كركنث
 كزاد األمر سوءان  "أنطونيوس"لك تأـز يف الوضع العسكرم لدل جزيرة البلوبونيز فسبب ذ

 "أنطونيوس "ا١تستمرة كانصياع  "راكليوبات"عندما تذمر عدد من ضباطو من جراء تدخبلت 
 (3).رغبتها كتفشي األمراض بُت قواتول

 

للخركج من ىذا الوضع ا٠تطَت اتفق مع كليوباترا لًتتيب خطو لبلنسحاب كا٠تركج من 
كالعودة إيل اإلسكندرية للتحصن هبا كإعادة ترتيبات األكضاع العسكرية لقواهتما خليج اكتيـو 

ج إف خرك  على خوضها إال "اككتافيوس"برية ٬ترب  أساس حربككضع خطو تتمحور على 
بعد أربعة  اليت مل هتدأ إال ،قة خليج اكتيـو،  ضربت منطقواهتما تعذر بسبب عاصفة ىوجاء

حظ البحرية من ا٠تليج كعندما ال قطعالا٠تركج بعدد من  "أنطونيوس"عندىا حاكؿ  (4)،أياـ
على االشتباؾ كفعبل  "أنطونيوس"كاجريبا حالة االنسحاب تلك قررا ضركرة إجبار  "اككتافيوس"

كدار الصداـ بُت اٞتانبُت يف أشهر ا١تعارؾ  (5)،لك ا٢تدؼمن ٖتقيق ذاجريبا  "فبسانيوس"٘تكن 
ف أ، حيث اتضح منذ اللقاء األكؿ غرب اليوناف البحرية يف التاريخ كتقع عند خليج اكتيـو

كذىب إيل  "أنطونيوس"كٟتق هبا  بأسطو٢تا "كليوباترا"ت كسرعاف ما فرّ  "ألككتافيوس"الغلبة 
الذم جاء عن طريق  "اككتافيوس"، كقبل أف يتمكن من تكوين جيش جديد فاجأ٫تا مصر

بلسيـو اليت أٗتذىا قاعدة  إىلفوصل  "أنطونيوس"ك "كليوبًتا"مصر ١تعاقبة  إىل طُتسوريا كفلس
ا١تتمركز بقواتو يف  "أنطونيوس"ليها بادر إكحاؿ كصولو  ،ؽ.ـ 30لقواتو يف شهر يوليو سنة 

                                                           
 .453، ص مرجع سابقىامرتوف،  (1)
 .48، ص مرجع سابقالركييب،  (2)
 .360، ص مرجع سابق ،التاريخ الركماٍل عصر الثورة، عبداللطيف علي(3)
 .422، 421، ص ص مرجع سابقماكر٬تر،  (4)
 .453، ص سابقالرجع ا١تىامرتوف، (5)
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 "أنطونيوس"قها كيف اليـو الثاٍل أعد حفاركس هبجـو على احدل فرقو العسكرية ك٘تكن من س
تبلشت ٔتجرد أف  مالوآ إال أفقواتو الربية كالبحرية ٠توض معركة كاف يأمل أف تكوف حاٝتة 

 ةمل تستطيع قواتو ا١تتبقي "كتافيوسك ا"قوات  إىلرأل قواتو البحرية كقوة فرسانو ينضماف طواعية 
كٖتت تأثَت اٞتو النفسي الكئيب  ،اإلسكندرية إىلبقواتو  "كتافيوسك ا"الصمود فهزمت فدخل 

ا١تتبلحقة كخوفو من  االنكساراتبسبب  "أنطونيوس"على  ىيمناالشديد اللذاف  كاإلحباط
 (1)."كليوباترا"ك "أنطونيوس"فانتحر  ،يف يد عدكه أسَتاكقوعو 

 

مل تكن اكتيـو با١تعركة ذات األ٫تية ا٠تاصة من الناحية العسكرية، إال أف نتائجها 
على عقب، لقد صدؽ  السياسية كانت خطَتة للغاية، فقد قلبت النظاـ اٞتمهورم القدَل رأسان 

السَت"جوف ىامرتوف" عندما كصف معركة اكتيـو بأهنا إحدل ا١تعارؾ الفاصلة يف تاريخ 
حد، كقد انتهت اٟتركب األىلية اليت بدأت أال ينافسو  كحيدان  "كتافيوسك ا"كأصبح  (2)العامل
ؽ.ـ  كبدأ عصر السبلـ، كبضم مصر إيل حوزة الواليات الركمانية ٧تحت ركما يف  133عاـ 
 .(3)ٚتيع أقطار البحر األبيض ا١تتوسطضم 

 

بالسلطات كلها دكف أف يثَت ٥تاكؼ الركماف كغَتهتم  يتحكمأف  "أغسطس"استطاع 
إيل  509ينتهي العصر اٞتمهورم الذم استمر من عاـ  التاريخ هبذاك  بكل انتصاراتو،مكتفيا 

ؽ.ـ بتلقي السلطات كاأللقاب ىبة كتكلفا ال ْتكم انتصاراتو العظيمة أك 31موقعة اكتيـو 
نو ٯتتنع عن استعماؿ لقب اإلمرباطور كي ال أفنرل  ،"ليوليوس قيصر"تو للجيوش أك كراثتو سئار 

 ،ؽ.ـسباب بدأت منذ القرف الثاٍل اىناؾ عدة ، لى القوةف حكمو استبدادم قائم عأيظن 
تنخر يف أنظمة كمؤسسات النظاـ اٞتمهورم كعملت على زعزعة ثقة الناس بو كمل تكن نتائج 

 ظهر البعَت كمن تلك األسباب: تاكتيـو إال ٔتثابة القشة اليت قسم
كائزه منذ سنة ا١تؤسسات يف النظاـ اٞتمهورم الذم كضعت ر عجز الدستور ك  -أوالً 

عدـ كفائها ٔتتطلبات ملحة للدكلة ٕتاكزت سيطرهتا مدينة ركما لتشمل مساحة ك  ،ؽ.ـ509

                                                           
 . 75، ص مرجع سابقالعبادم،  (1)
 . 51. 50، ص ص 3، ج موسوعة تاريخ العاملالسَت، جوف، ىامرتوف،  (2)
 .20ص  ،مرجع سابق، تاريخ اإلمرباطورية الركمانية السياسي كاٟتضارمالناصرم، سيد،  (3)
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ا١تظامل اليت ٖتدث يف األقاليم ات اٞتمهورية مراقبة التجاكزات ك فلم تستطيع ا١تؤسس غَت معهودة
 .(1)ا٠تاضعة ٢تا للحد منها ك معاقبة مرتكبيها

الزعماء الغنية دفع بالقادة العسكريُت ك  إف إخضاع الدكلة الركمانية لدكؿ الشرؽ -ثانياً 
الفضائل  السياسيُت الركماف إيل إتباع شىت الطرؽ كالسبل للحصوؿ على األمواؿ متناسيُت

 (2).ت فانعدمت عندىم القيم اإلنسانيةاألخبلقياك 

ا أشخاص غَت أكفاء فساد ا١تؤسسات السياسية بالنظاـ اٞتمهورم كتويل ا١تناصب هب -ثالثاً 
 .داف ا١تؤسسات مصدقتيها لدل الناسا زاد يف فق٦ت ةو للرش ُت، كمتعاطكليسوا ٥تلصُت

السياسية اليت منها ٣تلس الشيوخ ك٣تلس األحياء أك  ا٢تيئاتعدـ كجود توازف فعلي بُت  -رابعاً 
ت العسكرية يف الدكلة الركمانية من حيث السلطات فكاف كثَتا ما يفرض العشائر كا١تؤسسا

السياسية صاحبة السيادة الشرعية يف الدكلة الركمانية كٯتلوف  ا٢تيئاتالعسكر إرادتو على 
 شركطهم عليها كيستصدركف منها القرارات ا١تتفقة كمصاٟتهم ا٠تاصة.

ككقوع أغلب الركماف ٖتت تأثَت الفلسفة  ،انتشر الفساد يف الركح كالديانة الركمانية :خامساً 
كمن مث فبل كزف  بألوىيتهمس بشرا ماتوا مث أعتقد النا اآل٢تة ليسوا إالبأف  ا١تنادية اليوىيمَتية

 (3).٢تم
 (4)،ؽ.ـ 133لدكلة الركمانية منذ سنة اٟتركب األىلية الطاحنة اليت عصفت با -سادساً 

هنارت بسببها نظم أكلفت الدكلة كمواطنيها الكثَت كتسببت يف نقص مواردىا ا١تالية كالبشرية فك 
الدكلة السياسية كاالقتصادية كالزراعية حيث كاف أصحاب ا١تزارع كعما٢تا كقودا لتلك اٟتركب 

مصادر فنقصت ا١تونة كقلت األمواؿ فإٔتو ٤تركو ىذه اٟتركب إيل ابتزاز األىايل كاغتصاب 
ت الفوضى كأنعدـ األمن كاالستقرار هنارت القيم االجتماعية كعمّ اف ،(5)أموا٢تم كأمبلكهم

كل ذلك   ،أموا٢تماس يؤمنوف على أركاحهم ك كتفشت اٞترٯتة ككثر قطاع الطرؽ فلم يعد الن

                                                           
 .84ص  ،مرجع سابق، اإلمرباطورية الركمانية كمصر الركمانيةالعبادم، مصطفى، ( 1)
فخرم(، مصر، مكتبة األ٧تلو ا١تصرية، )د ، )ت اٛتد قصة اإلنساف منذ فجر ما قبل التاريخ حىت بداية العصر اٟتديثلنتوف، رالف، شجرة اٟتضارة،  (2)

 .331، 329.ت( ص ص 
 .361، ص مرجع سابقىامرتوف،  (3)
 .330، ص مرجع سابقلنتوف،  (4)
 .100، 99، ص ص 1963، ) ت إبراىيم نصحي، ٤تمد عواد (، مصر، دار ا١تعارؼ، تاريخ أكربا يف العصور القدٯتةفيشر، ق . أ . ؿ،  (5)
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جعل الناس يتوقوف إيل كضع حد ٢تذه ا١تأساة كلو كاف ٙتنو قياـ حكومة يتسلط عليها فرد 
 .(1)القوةطات كيتصف حكمو باٟتـز ك لو مطلق الصبلحيات كترتكز يف يده ٚتيع السلتكوف 
 

 "أغسطس" اوكتافيوس :الن اإلمبراطوريةـــــــــس وإعـــــــــار أغسطــــــانتص
فًتة من الزمن بعد اكتيـو يتنقل بُت الواليات الشرقية الركمانية يعمل على  "كتافيوسك ا"قضى 
لها ستقبلو أىا.ـ فؽ 29مل يعد إيل ركما إال سنة ك  ،(2)نفوذه فيها ك يعيد تنظيم شؤكهنا تأكيد

 اصبلح محاؿ كصولو باشر عملو يف إدتو، ك ابتهاجا بعو  ،(3)باحتفاالت استمرت ثبلثة أياـ
د ركائز نظاـ مايل كإدارم دقيق ككفر أفسدتو اٟتركب األىلية فضبط األكضاع بالدكلة بأف أكج

كخفف نسب الفوائد على  كزعها على األىايل كسدد الدين العاـكالقمح كغَته ك   األغذية
أعلن ٣تلس يات اإلمرباطورية الركمانية ك السلم بكل كالكما عمل على توطيد األمن ك   (4)الدائنُت

رمز  انتهاءعلى  رمزيان  لو اٟترب دليبلن إكىو  "جانوس كرينيوس"معبد  غبلؽإالشيوخ رٝتيا 
رعايا اإلمرباطورية الركمانية  االستقرار بُت ٚتيعف كالطمأنينة ك اماألفعم الشعور ب ،اٟتركب

إف دىاء  و،مامأخبلء الساحة إكاصل سياستو ا١ترتكزة على ٖتقيق األمن كسحق منافسيو ك ك 
نو رغم ما يتمتع بو من قوة نفوذ سيطر هبا على الدكلة أالسياسي يكمن يف  "كتافيوسك ا"

نو مل يقدـ على إلغاء ىذه ا١تؤسسة السياسية كإ٪تا عمل على اٟتفاظ عليها كغَتىا أ مانية إالالرك 
 (5).من ا١تؤسسات اٞتمهورية األخرل

 

رادتو كتدكر يف فلك سياستو يستصدر منها قرارات تأخذ الصبغة كجعلها مؤسسات خاضعة إل
جل ٖتقق لو طويلة االفيها سابقوه كاعتمد خطة تلك األخطاء اليت كقع ، (6)الدستورية كالشرعية

رجاالت ركما  أبرعلو السيطرة على الدكلة كالتفرد ْتكمها معتمدا يف ٖتقيق أىدافو على 

                                                           
 . 6، ص 2، ج 9ديورانت، مج  (1)
 . 361، ص مرجع سابق، التاريخ الركماٍل عصر الثورة، عبداللطيف علي (2)
 . 268، ص مرجع سابقال٧تز،  (3)
 . 252 – 250، ص ص مرجع سابقالتاريخ الركماٍل،  ،ابراىيم رزؽ اهلل أيوب،(4)
، )ت أكركبػػا مػػن العصػػور القدٯتػػة حػػىت بدايػػة القػػرف الرابػػع عشػػر، الكتػػاب الثػػاٍل التػػاريخ القػػدَلموسػػوعة تػػاريخ آخػػركف، غرٯتػػايل: بيػػار، بػػاكو : مارسػػيل، ك  (5)

 . 196(  بَتكت، منشورات عويدات، ) د . ت (،ص أنطواف .أ . أ٢تاشم
 .80، ص 1968، ) ت عبد الرازؽ يسرم، سهر القلماكم (، القاىرة، دار هنضة مصر، الركمافبارك ف ر، ق، (6)
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الدبلوماسي  "مكيناس"القائد العسكرم الفذ ك "أجريبيا"السياسيُت كالعسكريُت من أمثاؿ 
 (1).اإلدارم ا١تاىر

 

 :ق.م 23ق.م وتسوية سنة 23دستور سنة 
الرامية إيل ٖتقيق سيادتو كسيطرتو على مؤسسات الدكلة الركمانية  "كتافيوسك ا"توالت سياسات 

سلطات  "كتافيوسك ا"نتج عنها أف قامت تلك ا١تؤسسات مدفوعة بتأييد الشعب الركماٍل ٔتنح 
 43منذ سنة عسكرية كسياسية عليا ٘تثلت يف تأكيد سلطة اإلمرباطور اليت حصل عليها 

العليا للقوات العسكرية كسلطة القنصل السياسية اليت تعد من بُت اليت خولتو القيادة  (2)،ؽ.ـ
تأييد الشعب الركماٍل بكل ىذه السلطات الواسعة ك  ،نيةأىم الناصب السياسية يف الدكلة الركما

نو رغم كل أ إال ،لو بسبب أعمالو اٞتليلة ٘تكن من السيطرة على الدكلة كمؤسساهتا السياسية
ة أكثر فقرر أف يقـو بدراما أماـ ٣تلس الشيوخ يف جلستو األكىل لسنذلك رأل أف تعزز سلطاتو 

بدأ فصو٢تا ٓتطبة أعدىا بعناية فائقة كاختار مفرداهتا  ،يناير 13ؽ.ـ اليت عقدت يـو  27
بدقة متناىية ألقاىا أماـ أعضاء اجمللس يف ذات اٞتلسة أظهر فيها أسفو على سلوكو السابق 

 .(3)على كلده كضركرة األخذ بثأره الدكذكر إ٪تا دفع إليو ٟتق الو 
كبعدىا أعلن عن عزمو التنحي  ،"بكليوباترا"كطبيعة عبلقتو  "أنطونيوس"مث عرض مطامع 

ل الرخاء ينعم بالعيش يف ظ عاديان  عن السلطة كاعتزاؿ السياسة كرغبتو يف العيش مواطن ركمانيان 
 كااللتماساتتلك اهنالت البلءات كالتوسبلت ٔتجرد أف أعلن رغبتو  (4)ققوكالسبلـ الذم ح

أف يستمر يف ٦تارسة سلطتو ك  يطالبونو بعدـ التنحي عن السلطةمن قبل أعضاء ٣تلس الشيوخ 
لو باألمن  اليت منحتها لو شعوب اإلمرباطورية الركمانية متمثبل يف ىيئتو الدستورية الذين يدينوف

السلطة زاىدا فيها  ال يرغبنو أ خبل٢تااظهر  بعد مقاكمة مصطنعة رزينةك  ،كالسبلـ كالرخاء
كقبل أخَتا أف يستجيب إلٟتاح أعضاء ٣تلس  ،(5) يف الوقت نفسو أحرص الناس عليها كىو

                                                           
 .236، ص مرجع سابقماكرجَت،  .168، ص رجع سابقمدكيل، ( 1)
، 1، ) ت يوسف أسعد، فريد داغر (، بَتكت، منشورات عويدات، ط 2، مج موسوعة اٟتضارات العامل، ركما ك إمرباطوريتهاأٯتار اندريا، أبويو جنُت،  (2)

 .290، ص1964
 .120، مصر دار الكتاب العريب، )د . ت(، ص ٤1تمد أبو دره (، ج  ، ) تاضمحبلؿ اإلمرباطورية الركمانية كسقوطهاجيبوف : ادكارد،  (3)
 .12، ص 2، ج 9ديورانت، مج  (4)
 .290، ص سابقالرجع ا١تاٯتار، ر،  (5)
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قيت بطريقة غاية يف اإلتقاف لتو  (1)،الشعب الركماٍل كينصاع ١تطالبهمالشيوخ الذين ٯتثلوف إرادة 
 فقبل عرض اجمللس القاضي بأف يشًتؾ معو يف حكم الدكلة ،(2)تراجعو دكف أف يريق ماء كجهو

كسوريا  كإسبانيافأعطي إدارة كحكم كاليات غالو خاصة الركمانية مع منحو سلطات أكسع ك 
، فبما أهنا مناطق مل ٗتضع كاملة للسلطة ىذه الواليات عزز من مركزه فيها، كتوليو أمر كمصر

كجود قوات عسكرية مرابطو هبا األمر الذم يتوجب حتم ،حديثة العهد هبا أهناركمانية أك ال
لتأكيد السيطرة كالنفوذ الركماٍل كاحملافظة على األمن هبا كىذه القوات كانت بالضركرة خاضعة 

لك أسهم موقعها كذ  ،ا أداة داعمة لنفوذه كسلطتوكتافيوس ما جعلهك بالكامل لسلطة ا
ا١تتعددة كا١تستمرة خاصة  مصر يف دعم مركزه االقتصادم بتدفق  مصادر دخلهااالسًتاتيجي ك 

 .(3)تبارىا مناطق خاضعة لسلطتو كاملةخزانتو ا٠تاصة باع األمواؿ إىل
 

يات اليت خضعت بالكامل للسيطرة الركمانية أما ٣تلس الشيوخ فيتوىل حكم كإدارة الوال
كأفريقيا الشمالية  كريت كأسيا الصغرل ك  آخيافيها قبلقل مثل صقليو كمقدكنيا ك  كال توجد

 .(4)بانتسكقربص كبيثينيا ك 
 

 بقائو يف منصب القنصلية الذم سيعطيو حق التدخل يف شؤكف الواليات باعتباره رئيسان 
إرساؿ نواب عنو ٟتكم الواليات  "كتافيوسك أل"كما أجاز ٣تلس الشيوخ  للدكلة الركمانية

نظاما خاصا  "كتافيوسك ا"تبع اك  ،اعيا يف اختياره ٢تم النزاىةمر  ا٠تاضعة لو كأف ٮتتارىم بنفسو
لضبط ا١توارد ا١تالية كضماف عدـ تبلعب مندكبيو يف الواليات التابعة لو بأف أرسل معهم 

 .(5)مراقبُت ماليُت ال ٮتضعوف لسلطتو ا١تباشرة
 

كىو لقب للتعظيم كالتشريف  "أغسطس "لقب  "كتافيوسك ا"الشيوخ على كخلع ٣تلس 
٭تمل مدلوالت دينية لدل الركماف كقد أحاطو ىذا اللقب هبالة من القداسة فرفعو من مستول ك 

عطاه اجمللس اك  ،فأصبحوا ال ٬ترؤكف على معارضتو ،يف نظر الركماف، (6)البشر إيل مستول اآل٢تة
                                                           

 . 515، ص مرجع سابقىامرتوف،  (1)
 . 217، ص1963األ٧تلو ا١تصرية، ، ) ت . رمزم جرجس (، مراجعة صقر خفاجة، القاىرة، مكتبة تاريخ اٟتضارة ا٢تليتيةتوينيب، أرنولد،  (2)
 .90، ص 1973، )ت . عبد اللطيف أٛتد علي(، بَتكت، دار النهضة العربية، مصر من األسكندر األكرب حىت الفتح العريببل، ق. أريدرس،  (3)
 .18، 17، ص ص 2، ج 9ديورانت، مج   (4)
 .121، ص  مرجع سابقفيشر،   (5)
 .18، ص  مرجع سابقككرث،   (6)
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كاسعة ٭تق لو ٔتوجبها اجمللس أيضا حق اإلشراؼ على الشؤكف ا١تالية فمنحو سلطات قضائية 
 .(1)ا االبتزاز بالوالياتأف يقضي يف قضاي

 

ؽ.ـ ٘تخض عنها صياغة  27ف جلسات ٣تلس الشيوخ اليت عقدىا سنة امر يف كاقع اال
جديدة لدستور أظهر من الناحية النظرية قياـ حكم مشًتؾ ثنائي بُت أغسطس ك٣تلس الشيوخ 

على مقاليد اٟتكم يف  "أغسطس"لكنو من الناحية الفعلية جسد سيطرة  ،للدكلة الركمانية
 (2).الدكلة لكنها بشكل دستورم كشرعي

 

برؤيتو السياسية الثاقبة أف  "أغسطس"مل يشأ  ،بدأ عهد حكم الفرد ا١تطلق بشكل مستًت
يعلن عنها صراحة لعلمو أف الركماف سَتفضونو كيعلنوف عدائهم لو ألهنم ال يرغبوف يف ىدـ 

واطن أكؿ يف ٢تذا كاف دائما يوحي ٢تم أنو ليس سول ملنظاـ اٞتمهورم أك خرقو صراحة ا
كظل  (3)كدكريا حلياا مر تلك ا١تناصب اليت يتوالىلك انتخابو لثبات ذإدليلو على ك  ،حرة ٚتهورية

أعلن "اككتافيوس" ، كيف نفس الوقت ؽ.ـ 27منذ سنة  إسبانيايتنقل بُت غالو ك  "اككتافيوس  "
العصر اإلمرباطورم رٝتيا كاٗتذ إيل نفسو اسم "أغسطس"، كقاـ بالتنازؿ عن ٚتيع سلطاتو 

ٔتنصب القنصل الذم ظل االستثنائية إلعادهتا إيل ٣تلس الشيوخ كايل الشعب الركماٍل مكتفيا 
ٜتاد الفنت اليت قامت ايعمل على  ؽ.ـ تقريبا، 23يتمتع بو ١تدة ٜتسة سنوات، أم إيل عاـ 

 .ؽ.ـ 24يف أكاخر سنة  إالفيها كيؤكد فرض سيطرتو كنفوذه عليها كمل يعد إيل ركما 
فو يف ابقوتو الضاربة اليت كانت لو دكما السند اٟتقيقي كاألداة الفعلية لتحقيق أىد دخلها

لك ٘تسك بو كأعاد انتخابو ذين كانا غاية الشعب الركماٍل لذالسيطرة كٖتقيق األمن كالسلم الل
فورد "اٟتزب اٞتمهورم يدعى  ؽ.ـ اليت أشًتؾ معو فيها رجل طموح من 23لقنصلية سنة 

٢تذا دبر  ،عن السلطة "أغسطس"إعادة النظاـ اٞتمهورم كإزاحة  كاف يسعى إىلالذم   "مونيا
ؽ.ـ  23سنة  "أغسطس"٤تاكلة اغتياؿ كىو أحد أعضاء ٣تلس الشيوخ  ،"فانيوس كيبيو"مع 
 "أغسطس"أهنا كانت ٤تاكلة فاشلة كيف السنة نفسها اليت تعرض فيها لتلك احملاكلة أصيب إال 

 .(4) رض يشبو التيفوسٔت
                                                           

 .85، ص مرجع سابق اإلمرباطورية الركمانية "النظاـ اإلمرباطورم كمصر الركمانية"،العبادم،  (1)
 .85، ص مرجع سابقىامرتوف،  (2)
 .674، ص مرجع سابقبريستد،  (3)
 .86، ص سابقالرجع ا١تالعبادم،  (4)
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يف  مليان األثر الكبَت يف جعلو يفكر  "أغسطس"لقد كاف ٢تذه األحداث اليت تعرض ٢تا 
كتعطيو أكسع السلطات على الدكلة  وىيكلية سياسية جديدة ٘تنحو أكثر صبلحيات إ٬تاد

ركما يف نظاـ ، كدخلت ف تكوف تلك ا٢تيكلية متماشية مع ظركؼ صحتوأكمؤسساهتا ك 
سلطات جديدة تصبح من بعده  "اككتافيوس"ح السناتو عندئذ من ،سياسي كدستورم جديد

أساسا للنظاـ اإلمرباطورم الركماٍل كأىم ىذه السلطات سلطة الًتبيوف، كسلطة نائب القنصل، 
استعماؿ سلطتو كحقوقو، كمن أىم ما قاـ بو أصلح القوانُت كطهر ٣تلس  "اككتافيوس"أحسن 

باالكتفاء من الناس كامتدت عنايتو إيل األقاليم كمؤل الوظائف ، (1)السناتو كاجملالس الشعبية
ك٧تح أيضا يف رفع  الستبداد كبار ا١توظفُت الذين كانوا من طبقة القناصل السابقُت فوضع حدان 

ىيأ لو  "اككتافيوس"إف هناية الصراع يف اكتيـو لصاٌف  سرل كتدعيم األخبلؽ،مستول حياة اال
 .(2)ثابة بداية تاريخ عامل جديدها ٔتحسم مسألة اٟتكم يف ركما ككاف تارٮت

 

 :ق.م 23ة سنة ـــــــتسوي
تنازلو عن  ؽ.ـ 23طس يف أكؿ شهر يوليو سنة أعلن أغس أفجاءت تلك التسوية بعد 

ىذه ا٠تطوة اليت مل تكن اإلشكالية ألنو فرغ مضموف  ،وخأماـ ٣تلس الشي،  (3)منصب القنصلية
أكثر مشولية منحو اجمللس سلطات أكسع ك حيث  لك ا١تنصب بأف أحتفظ بسلطاتو لنفسوذ

بقانوف يعطي أغسطس سلطات أعلى كىي سلطة االمربيـو اليت ٗتولو  فأصدر قرار معززان 
كتعطيو سلطات تعلو سلطة حاكم أم ، (4)يع الواليات يف الدكلة الركمانيةالتدخل يف شؤكف ٚت

كقنصليو يف ٚتيع الواليات كأيضا أكد اجمللس على كاتسعت ٔتوجبها سلطتو الرب  جد هبايو  ةكالي
كأجاز لو احتفاظو بالقوات العسكرية  ،للجيوش الركمانيةاحتفاظ  أغسطس بالقيادة العليا 

كما منح أغسطس كفق   ،ىذا األمر مل يتأت لغَتهك داخل ركما فأقر هبا ثبلثة أالؼ جندم 
السلطة هبالة من تلك التسوية السلطة الًتيبونية اليت ٘تثل أعلى السلطات ا١تدنية  فأحاطتو ىذه 

                                                           
 .38، ص 2، ج9ديورانت، مج (  1)

(2) Grant,  cit, p 202. 
 .19ص، مرجع سابقككرث،  (3)
 .96، ص مرجع سابق اإلمرباطورية الركمانية "النظاـ اإلمرباطورم كمصر الركمانية"،العبادم،  (4)
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حقية الدفاع عن اا خوؿ لو ٔتوجبهتقدير كاحًتاـ الشعب الركماٍل ك  كسبتوا السمو كالرفعة ك 
 .(1)كمراقبة كمراعاة مصاٟتوالشعب 

 

حق االعًتاض على اإلجراءات اليت ال تكوف يف مصلحة الشعب أك تسيء  يضااأعطي 
كما أعطتو حق استجواب أعداء الشعب ٦تن يعملوف ضده كحق العفو يف القضايا اليت   ،إليو

 كٔتوجب السلطة الًتيبونية أعطى كحده حق دعوة ٣تلس األحياء أك إيطاليايفصل فيها خارج 
يقضي بأف يكوف أغسطس  اصدر ٣تلس الشيوخ قرار اك ، (2)العشائر لبلجتماع كرئاسة جلساتو

شاء األكؿ ثبت اجمللس فأتيح لو ٔتوجب ىذا القرار أحقية دعوة ٣تلس الشيوخ لبلنعقاد مىت 
كما أجاز اجمللس ألغسطس تقدَل أٝتاء ا١ترشحُت يف ،(3)جدكؿ أعمالو إعداداالشًتاؾ يف ك 

القضائية كلو كحده حق التصديق على االتفاقيات امة كا١تناصب اإلدارية العليا ك االنتخابات الع
 .السلما١تعاىدات كإعبلف حالة اٟترب ك ك 

 

باعتباره ، (4)األعظم توليو منصب الكاىن كقد سيطر أغسطس على الناحية الدينية خبلؿ
ك٘تاـ سيطرتو على الناحية العسكرية أصدر ٣تلس الشيوخ قانوف أعطاه  اؿالكتم، ك لو ابن اإللوإ

ين ينوبوف عنو يف جبهة القتاؿ الذم قد ٭ترزه قادتو الذ دكف غَته االعًتاؼ بالنصر ق كحدهاٟت
نفوذ خاص هبم تثمار انتصاراهتم لتحقيق أ٣تاد ك مامهم من اسألك لكي يقطع الطريق كذ

 .(5)و أك يعملوف على اٟتد من نفوذهيقارعونو ب
 

 :م األعمال التي قام بها أغسطســــــــأى
ؽ.ـ بوضع ٣تموعة من  27أغسطس منذ بداية العصر اإلمرباطورم يف العاـ قاـ اإلمرباطور 

تلك األسس  مشلتكقد  ،األسس كاإلصبلحات اليت قاـ عليها النظاـ السياسي اٞتديد
االجتماعية كاالقتصادية كقد سار األباطرة السياسية ك اإلصبلحات ٥تتلف اجملاالت العسكرية ك ك 

 طويرىا كٯتكن تلخيص تلك األعماؿ يف التايل:من بعده على تلك األسس كقاموا بت

                                                           
 .90، ص مرجع سابق ،بل (1)
 .123، ص مرجع سابقجيبوف،  (2)
 .19، ص مرجع سابق اإلمرباطورية الركمانية "النظاـ اإلمرباطورم كمصر الركمانية"،العبادم،  (3)
 .126، ص سابقالرجع ا١تجيبوف،  (4)
 . 38ص  مرجع سابقككرث، ( 5)
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األعماؿ اليت قاـ هبا اإلمرباطور أغسطس ىي ٤تاربة بؤر التوتر يف إ٨تاء اإلمرباطورية  أكىل -
لك استتب األمن يف أرجاء ارجُت عن السيادة الركمانية كبذكالقضاء على ا١تتمردين كا٠ت

 ادم يف ٥تتلف أ٨تاء اإلمرباطورية.اإلمرباطورية األمر الذم ساعد على االزدىار االقتص
لك عن طريق عدكا يف استقرار اإلمرباطورية كذكاٞتنود الركماف الذين سا بالفرسافاالىتماـ  -

تسريح عدد كبَت من القوات العسكرية كقاـ ٔتنحهم أقطاعات زراعية يف ٥تتلف أ٨تاء 
١تساعدهتم على االستقرار منح ا١تالية القركض ك منحهم اإلمرباطورية الركمانية أك عن طريق 

احملافظة عليها الدكلة الركمانية ك  لىلو مردكدة اٟتسن عككاف ٢تذا  ،ككنوع من الوفاء ٢تم
 .(1)رد أك العصياف العسكرم ضد الدكلةكعدـ التفكَت يف التم

أما فيما ٮتص اجملاؿ ا١تدٍل فقد قاـ بتنظيم األكضاع يف مدينة ركما عن طريق االىتماـ  -
توفَت ا١تياه الصاٟتة للشرب كاالىتماـ با١تباٍل يف ركما من نظافة ك  ،ةياتياٟتباٞتوانب 

ا١تواد التموينية على الفقراء كالكادحُت  شراؼ على توزيعكالطرؽ كصيانتها ك٤تاكلة اإل
اٟتسن  هكل ذلك كاف لو مردكدالضرائب من األغنياء كالتجار، ك اإلشراؼ على جباية ك 

على أكضاع لركما االجتماعية كساعد على كسب ا١تواطنُت كعدـ تفكَتىم يف التمرد على 
 (2).سلطة القانوف أك الدكلة الركمانية

من كحدكد الدكلة الركمانية من أقاـ بإنشاء كحدات عسكرية بريو كْترية للمحافظة على  -
كاالقتصادية  األمنيةاالت ا٢تجمات ا٠تارجية كاىتم بالواليات الركمانية يف ٥تتلف اجمل

ا١تشاكل االجتماعية  إزالةكاالجتماعية ك٤تاكلة تقدَل نوع من االستقرار يف تلك الواليات ك 
توسط كىذا أدل بدكره إيل انتشار السبلـ يف منطقة البحر ا١ت ،ف كجدتإكاالقتصادية 

أ٨تاء لك إيل ازدىار اقتصادم كاجتماعي يف ٥تتلف بشكل كامل تقريبا كقد أدل ذ
 .(3)مرباطوريةاإل
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 ليمهااإطاليا القدٯتة كاىم مدهنا كاقتبُت خريطة ( 1)شكل 

 196 ص السعدٍل ٤تمود عن نقبل
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 ص السعدٍل ٤تمود عن نقبلؽ.ـ  264خريطة تبُت الفتوحات الركمانية حىت عاـ  (2) شكل
196. 
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 الركماف تاريخ يف تأمبلتؽ.ـ نقبل عن  250 -480خريطة تبُت اكائل ركما من   (3)شكل 

 .228ص  العركم عبداهلل ترٚتة كاال٨تطاط النهوض اسباب
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Abstract 

Civilization of Roman from months of the civilizations promises, which reigned then 

baadt during old period the era wkGyrhaa from her the tall civilizations bitter in 

several stages during date, and perhaps from important her the royal era, who fell in 

him Roman under the arbitrator individual, who does not appear in him the Romanian 

personality real, and general 753 blessing continues q.m , year 509 corroded q.m, to 

solves in place of him the republican era, who continued more than four centuries 

general 509 blessing q.m to year 27 q.m, and he the era who arrived in him Roman 

peak strengthened her and could during him unification of the cities Italian and ninth 

outside comparable with Italian Al-Jazeera until control on the scientist surrounding 

in the sea medium, and returns the glory raved who be true him Roman during the era 

republican to the composition political which was dominant in that period, On headed 

her Senate (aalsynaatw) who Roman roles essential in arbitrator and politics during 

the era played republican, and the century witnessed charitable from the many era 

from the struggles and the revolutions raved which reason in lessen his of authority 

and republican overthrow the regime was, to Roman witness afterwards new eras 

moved in him once again to individual regime the arbitrator and he the imperial era, 

and as to that with beginning general 27 q.m. 

Distinctiveness horned charitable from the era republican in struggles interior between 

layers the Romanian society and counts the facilitating raved the century he for a 

period the imperial era who absolute arbitrator the individual be distinguished in, and 

that the century raved he the revolutions squeezed or era of the rebellion on authority 

aalsynaatw and which indentical assimilation noble dominant on the arbitrator in 

Romen was or idealizes aalsynaatw arbitrator of the minority in the Roman empire 

and hit him considers generous democratic from the arbitrator absolute, who the 

imperial agreement imitates in who supported from the army was and not from the 

democratic organizations which was dominant to border what in the republican era, 

and reasons create deterioration of the statuses in the Roman empire in the century 

afflicted to charitable from the era republican from her: 

Firstly - result for the mixture social and the overlap is the evident civilizations 

different afflicted that to deterioration in the characters general and her collapse in 

addition to spreading lewd and irregular and raved was the great effect in rarefaction 

the state in characteristic is general and her regime the politician in characteristic is 

special. 

Secondly - the legal composition the constitutionalist was oasis social which the 

Roman empire in period controlled her expansion established in city small she is city 

of Roman and her social builder on installation relative to her and likewise the 

politician and when the Roman empire expanded many civilizations with the Roman 

empire on way interlocked the Carthaginian example the civilization and the Greek 

civilization and the civilization aalslwqyt and civilizations of the kingdoms in sorrow 



small, all this civilizations was Roman sentenced in laws old traditional and leads 

afflicted that to lack agreement of that laws with the civilized installation new and 

which social group from the assemblies different cultural and political and social 

includes. 

Thirdly - as for the political side losing was the desperate attempts and the big 

insistence before aalsnaatw or the ruling organization in catches them virgin your the 

old laws and the constitutions which grants them wide competences in dominance 

over that wide parts the wide edges from the Roman empire and your lowness because 

of the personal uses which was enjoys in her aalsnaatw the self uses to the layer hits, 

without treatment of the statuses social and economic and political which was suffers 

from her the Roman empire and which started day of distance become aggravated last. 

Accordingly what presents layer started general which economic circumstances and 

social difficult suffer from and lack managed her from the occurrence on statuses 

political generous attempt of the rebellion started in to economic truths and political 

and the social equality to border obtained her what, and stages of this period started 

general blessing 133q.m about road undertaking of one of of the reformers appointed 

aaltraabwnyt and he “tybyryws jraakws” and this stage from the disturbance and the 

rebellion to year 31 continued keeps m when can 'awktaafyws (August) from 

appointment himself emperor on the Roman empire. 

In addition to the impacts external which was big role after control of Roman on 

medium area the sea have fun in miserable his the easts and western and the 

overlooking areas on him and what resulted about that from economic impacts and 

social and in nature of the situation her political reversals on Romen and civilization, 

there several reasons started since the century second q.m, tnxr in regimes and the 

founded regime republican and currency on convulsion confidence of the people in 

him and blames results harbor aaktywm to similar to the straw which back of the 

camel and blessing of that reasons divided: 

Firstly - republican failure of the constitution and the organizations in the regime who 

supports since year put his 509q.m. Her lack of loyalty in urgent requirements for the 

state exceeded dominated her city of Roman to area includes other than known so the 

observed organizations Al-Jomhuria the surpassing and the grievances do not can 

which the submissive regions spoke in the limiting have fun for her and punishing of 

perpetrated her. 

Secondly - indeed subjugation of the Roman empire to rich Al-Sharq internationalized 

pushing in the commanders military and the various leaders the political Romen to 

observance the knock and the spike for the occurrence on the moneys mtnaasyyn the 

virtuous persons and moral so lacked stubborn their valuable humanitarian. 

Thirdly - so the political organizations in the republican regime and undertaking of 

the positions reigned in her persons other than competent and not loyal, and users for 

the bribe of which enemy loss of the founded believable people increased in her. 



Fourthly - lack of presence effective balance between the political organizations 

which from her live Senate and council or the military clans and the organizations in 

the Roman empire from where the authorities many disassemblies what legitimate 

friend the rule in the Roman empire imposes the soldiers his will on the political 

organizations and their conditions dictate on her wystSdrwn from her the special 

decisions agreed upon and their services. 

Fifthly - the decay in the soul spread and the Romanian religion, and fall the 

truimphant Romen under impact the philosophy aalywhymyryt the caller in to the 

gods not to human being died then their the people believe in divinity and hence then 

so weight to loves. 

Sixth - the domestic wars grinding which the Romanian state since year 133 stormed 

in q.m, and as many turn of the state and her citizens and nqS of resources caused in 

her financial and human so her collapsed on account of the political state and 

economic and agricultural organized where friends of the farmer and her were 

laborers fuel to the wars hit so decreased aalmwnt and the moneys said so coronary 

his moving this wars to extortion of the families and extortion sources their of moneys 

and their kings, so the social values and uncle of the chaos collapsed and the security 

and the stability lacks and the crime and ample sector of the knock spread film the 

people promise souls and their guarantee on their moneys their moneys, all that 

making of the people long for to status of border for this tragedy followed his eighth 

was rising government of ytslT on her individual of formation for him the absolute 

competences and his hand concentrates in all authorities and arbitrator in the bundles 

and the strength be characterized his. 

Finally in the fresh sight about the reasons which republican falling the arbitrator and 

imperial rising the regime afflicted to so indeed the truth she the democratic moving 

from the arbitrator Al-Qaim on the organizations which supremacy of law seeks to, to 

arbitrator of the individual who be beautified in him strength of the weapon in place 

of strength of the law, in addition to dependency upright politics on strength of the 

weapon, against all from Romen contradict and group from the principles depended at 

that on and the bases which rose on her her openings and he is big military expansion 

witnessed him human Al-Hayat that plenty from politics the greatest vines in the 

modern date straightens on some principles and the bases which Romen during the era 

put in republican, and the statement enables that what rose in him Romen in domains 

different Al-Hayat “political, social, military, and economic favored in form big In 

old date the scientist and the intermediary arrival to the era modern and summarizing 

enables this aalmbaady from viewpoint research in phrase indeed intestine does not 

harbor so you against me.” 


