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 اإلْساء

 

 نٝغ أت٢ غ٤ة هللا شهاٙئ٠ُ 

ٝئ٠ُ أ٢ٓ اُؽث٤ثح اُر٢ أٗان قػاؤٛا قنت٢  تانى هللا ك٢ 

 ػٔهٛا

 ٝئ٠ُ ات٢٘ اُـا٢ُ ٌهاض

 ٝئ٠ُ ًَ أـٞذ٢ ٝأـٞاذ٢

 ٝئ٠ُ ًَ أٛا٢ُ اُصاته١ أنظؼْٜ هللا ٌا٤ُٖٔ ئ٠ُ ق٣انْٛ
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 انشكز ٔانرمسٚز

 ؼٔكاً هلل اُم١ ٝكو٢٘ إلٗعاو ٛمٙ اُكناٌح، ترٞك٤ن ٓ٘ٚ ٌثؽاٗٚ ٝذؼا٠ُ.  

نٝاٙ اُرهٓم١،  -ٝػٔالً توٍٞ نٌُٞ٘ا اٌُه٣ْ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  "ٖٓ ال ٣شٌه اُ٘اي ال ٣شٌه هللا" 

أذٞظٚ تاُشٌه اُؼ٤ٔن ئ٠ُ ًَ ٖٓ ًإ ُٜٔا اُلعَ ك٢ ذؼ٢ٔ٤ِ ٓ٘م تكا٣ح ٤ٍٓهذ٢ اُرؼ٤ٔ٤ِح  

ال ٣ٍؼ٢٘ ئال إٔ أػهب ػٖ اؼرها٢ٓ ٝذوك٣ه١ ألٌرال١ أُشهف اُكًرٞن اُط٤ة ًٔا 

اُؽٔاق١ ػ٠ِ ٓا ٍُٔرٚ ٓ٘ٚ ٖٓ ذشع٤غ ٝذٞظ٤ٚ ٌك٣ك٣ٖ ًإ ُٜٔا األشه اُلؼّاٍ ك٢ قػْ 

ػى٢ٓ ُِٞصٍٞ تاُثؽس ئ٠ُ ٓا ٝصَ ئ٤ُٚ. ٝأٌك١ ظى٣َ اُشٌه ٌَُ أـٞذ٢ ٝأـٞاذ٢ 

لهج ٝاُهؼٔح ألـ٢ ؼٍٖ اُش٤ٜث٢ اُم١ ٝاكرٚ ا٤ُ٘ٔح ُكػْٜٔ ٢ُ ٓؼ٣ٞ٘اً ٝٓاق٣اً، ٝأقػٞ تأُـ

تؼك اٗعاو ٛما اُثؽس ُْٝ ٣شان٢ً٘ كهؼح ٓ٘اهشرٚ، ًٔا أذوكّ تاُشٌه ٌَُ أٌاذمذ٢ ك٢ كرهج 

اُكتِّٞ ْٝٛ اُكًرٞن ًٔاٍ نو٣ن ٝاُكًرٞن ػثك اٍُالّ شِٞف ٝاُكًرٞن ك٤صَ اُعهت٢ 

اُروك٣ه ٝاالؼرهاّ اُثاُؾ ٌَُ ٖٓ ٓك ٝاُكًرٞن دمحم اُك٣ٝة، ٝأذوكّ تفاُص اُشٌه ٓٔىٝظاً ت

٢ُ ٣ك اُؼٕٞ ٖٓ هه٣ة أٝ  تؼ٤ك أٝ  ؼر٠ تاُكػاء ٖٓ األؼثاب ٝاألصكهاء ٝاُىٓالء 

ٝأـص تاُمًه شه٣لح ٌؼ٤ك ٝكٞو٣ح اُؼثك٢ُ. ًَٝ اُشٌه ٝاُروك٣ه ئ٠ُ أػعاء أٌُرثح 

ٝاُشٌه  أُهًى٣ح تاُعآؼح ٌٝٓرثح ٤ًِح األقب ػ٠ِ ٍٓاػكذْٜ ُ٘ا ك٢  اهر٘اء اٌُرة،

ٓٞصٍٞ  ُألٌرال ػثك هللا اؼشاق ػ٠ِ ٓا هاّ تٚ ٖٓ ذهظٔح، ُٝألٌرال أؼٔك اُؼ٤ِح ػ٠ِ 

 ٓهاظؼرٚ اُِـ٣ٞح ُِكناٌح.
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 المحتوٌات فهرس

 اُصلؽح انًٕضٕع

 ب حمٕق انطثغ

 ض لزار نجُح انًُالشح

 ق انمزآَٛحاٜٚح 

 ٛـ اإلْساء

 ٝ انشكز ٔانرمسٚز

 و انًحرٕٚاخ فٓزص

 غ انرالصح

 ١ انًمسيح

 7 انرًٓٛس

 01 انفصم األٔل: يجهض انشٕٛخ ٔيإطظاخ انحكى انجًٕٓر٘

 01 ػضٕٚرّ لزاراذّ. -َشأذّ  –انًثحث األٔل: يجهض انشٕٛخ 

 71 انًثحث انثاَٙ: يإطظاخ انحكى األذزٖ.

 10 انًثحث انثانث: صزاع انطثماخ ٔأثزِ ػهٗ يجهض انشٕٛخ.

 13 يجهض انشٕٛخ فٙ طٛاطح رٔيا انرٕطؼٛح.انفصم انثاَٙ: زٔر 

انًثحث األٔل: صالحٛاخ انًجهض ٔطٛاطرّ فٙ ئذضاع شثّ 

 ق.و. 232انجشٚزج اإلٚطانٛح حرٗ ػاو 
14 

انًثحث انثاَٙ: طٛاطح انًجهض فٙ طٛطزج رٔيا ػهٗ يُطمرٙ شزق 

 ق.و. 444 – 231ٔغزب انًرٕطظ 
59 

 44 انٕالٚاخ.انًثحث انثانث: زٔر يجهض انشٕٛخ فٙ حكى 



 ح 
 

انفصم انثانث: ذسْٕر يجهض انشٕٛخ ٔطمٕط انُظاو انجًٕٓر٘ يٍ 

 ق.و. 24 – 444
000 

 000 انًثحث األٔل: ثٕرج األذٍٕٚ جزاكٕص.

 070 طٕال.ٔ يارٕٚص زكراذٕرٚح –انحزٔب األْهٛح انًثحث انثاَٙ: 

 013 .لٛصز ٔتٕيثٙانًثحث انثانث: 

 093 انراذًح.

 057 ٔانًزاجغ.لائًح انًصازر 

 020 األشكال ٔانصٕر
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 فً روما سٌاسة و حكم فً دوره و"  السناتوس"  الشٌوخ مجلس

 . م.  ق 72_  م.  ق 915 الجمهوري العصر

 اعداد

 الشهٌبً بوشعفة معبدالسال عائشة

 المشرف

 احمادي دمحم الطٌب.  د

 

 الملخص

 العصر أثناء روما حكم إدارة فً الشٌوخ مجلس سٌاسة الرسالة هذه فً تناولتُ 

 الحكم أثناء الحكم سدة على القنصالن كان. م.ق 72_  م.ق 904 الجمهوري

 الشٌوخ، مجلس أهمها من السٌاسٌة المؤسسات من عدد اجانبهم إلى الجمهوري

 التً الملكً الحكم أثناء علٌها كان التً بمهامه البداٌة فً الشٌوخ مجلس حتفظا

 رأسها وعلى المهام من بعدد تكلٌفه تم فترة وبعد ، استشارٌة مهام جلها فً

 شبة كامل على السٌطرة خاللها من المجلس ستطاعا الخارجٌة، السٌاسة

 نفوذ وزاد والغربً الشرقً بشطرٌه المتوسط البحر فً التوسع و الجزٌرة

 ٌتمتع التً الدائمة العضوٌة نفوذه تقوٌة على وساعده الداخل فً الشٌوخ مجلس

 تتناقص الشٌوخ مجلس مهام بدأت الجمهورٌة نهاٌة ثم المجلس، أعضاء بها

 األمر أخر فً الحكم على وسٌطروا العسكرٌون القادة  علٌها استولى أن بعد

 ،أكتافٌانوس اإلمبراطور ٌد على روما فً أخرى مرة الفردي الحكم نظام وعاد

 .الشٌوخ مجلس مع الحكم وتقاسم



 ي 
 

 انًمسيح

م.ّ. ٝٓهخ تصالشح ػصٞن، ًإ ٗظاّ اُؽٌْ ك٢ ًَ  291ذأٌٍد ٓك٣٘ح نٝٓا ػاّ 

ػصه ٣فرِق ػٖ ا٥ـه، كل٢ تكا٣ح ذأ٤ٌٍٜا ػهكد اُ٘ظاّ اُلهق١ أُرٔصَ ك٢ ؼٌْ أُِي، 

تاُؼصه ا٢ٌُِٔ اُم١ اٗر٠ٜ ػاّ ٝٛٞ ٗظاّ ػهكرٚ أؿِة أُكٕ ك٢ اُؼاُْ اُوك٣ْ، ُٝػهف 

م.ّ، ٤ُؽَ ٓؽِٚ اُؼصه اُعٜٔٞن١. آراو اُ٘ظاّ اُعٜٔٞن١ ترو٤ٍْ اٍُِطح ت٤ٖ  904

اش٤ٖ٘ ٖٓ اُؽٌاّ، ٢ٛٝ اُلرهج اُر٢ ذٌٞؼد ك٤ٜا نٝٓا ٝأصثؽد قُٝحً ٓرها٤ٓح األغهاف، 

اُلرهج  ٣ٝهظغ لُي أُعك اُم١ ؼوورٚ نٝٓا ئ٠ُ اُ٘ظْ ا٤ٍُا٤ٌح اُر٢ ًاٗد ٌائكج ك٢ ذِي

ٝػ٠ِ نأٌٜا ٓعًِ اُش٤ٞؾ  تلعَ ٓا ذؽصَ ػ٤ِٚ ٖٓ ٌِطاخ ٌٓ٘رٚ ٖٓ إٔ ٣صثػ 

صاؼة اٍُِطح اُرشه٣ؼ٤ح ٝاُر٘ل٤م٣ح ٝاُوعائ٤ح ك٢ اُكُٝح. ٝشٜك اُوهٕ األـ٤ه ٖٓ ػصه 

ٕ ة ك٤ٜا ػ٠ِ اُؽٌْ اُواقج اُؼٌٍه٣ٞاُعٜٔٞن٣ح اُؼك٣ك ٖٓ اُصهاػاخ ٝاُصٞناخ، ذؼاه

ٌٞال، أٝ تشٌَ ائرالف شالش٢ اُم١ ظٔغ ه٤صه ٝتٞٓث٢  ٌٞاء تشٌَ ٓ٘لهق؛ ٓصَ ؼٌْ

ًٝهاٌٞي، ٝٓغ لُي؛ اٌرٔه اُؼصه اُعٜٔٞن١ ههاتح ـٍٔح ههٕٝ ٤ُؼٞق تؼكٛا ٗظاّ 

م.ّ. ٝٓٞظٞع اُثؽس اُم١  72اُؽٌْ اُلهق١، ٝٛٞ اُ٘ظاّ اإلٓثهاغٞن١، ٝلُي ػاّ 

ٓا، ًٝإ ُٚ قٌٝن اـرهذٚ ٣فرص تكناٌح ٓعًِ اُش٤ٞؾ ٌُٞٗٚ أقاج ٖٓ أقٝاخ اُؽٌْ ك٢ نٝ

 كؼّاٍ ك٢ ٤ٌاٌح نٝٓا، ـاصح ك٢ اُؼصه اُعٜٔٞن١.

 ذظاؤالخ انسراطح:

 ٤ًق ٝٓر٠ ذْ ذ٣ٌٖٞ ٓعًِ اُش٤ٞؾ؟ – 0

 َٛ ؼاٍٝ ٓعًِ اُش٤ٞؾ إٔ ٣عؼَ ٖٓ ٗظاّ اُؽٌْ ك٢ نٝٓا ٗظآاً ق٣ٔوهاغ٤اً؟ -7

٤ًق اٌرطاع ٓعًِ اُش٤ٞؾ ا٤ٍُطهج ػ٠ِ األٗظٔح ا٤ٍُا٤ٌح األـهٟ ك٢ اُؽٌْ ُلرهج  –1

 ذعاٝوخ أنتؼح ههٕٝ ٝاالٗلهاق تاٍُِطح؟

ُٔالا ذؼهض ٓعًِ اُش٤ٞؾ ئ٠ُ شٞناخ ٓررا٤ُح ـالٍ اُوهٕ األـ٤ه ٖٓ اُؼصه  –1

 اُعٜٔٞن١؟ 



 ك 
 

 َٛ اٗر٠ٜ قٝن ٓعًِ اُش٤ٞؾ ٓغ ٜٗا٣ح اُؼصه اُعٜٔٞن١؟ -9

 راطح:أًْٛح انس

اُرؼهف ػ٠ِ ٌِطح ٓعًِ اُش٤ٞؾ ك٢ ٤ٌاٌح نٝٓا ـالٍ اُؼصه اُعٜٔٞن١، ٝٓا ٓكٟ 

ذأش٤هٙ ػ٠ِ ذـ٤٤ه اٍُِطح ك٢ نٝٓا ك٢ ذِي اُلرهج، ٝذرثُّغ ٤ٌاٌرٚ اُر٢ ٌٓ٘رٚ ئ٠ُ تِٞؽ 

ؿا٣رٚ، ٝأصثػ ٛٞ ٖٓ ٣رؽكز تاٌْ نٝٓا. ُؼَ ٛمٙ اُكناٌح ٌرٞظػ ا٤ٍُاٌح اُر٢ اذثؼٜا 

٢ُ كإ اُكناٌح ذٜرْ تاُعاٗة ا٤ٍُا٢ٌ ُران٣ؿ نٝٓا ٖٓ ـالٍ قناٌح ٓعًِ اُش٤ٞؾ، ٝتاُرا

 ٓعًِ اُش٤ٞؾ.

 أطثاب اذرٛار انًٕضٕع:

تٍثة صؼٞتح ئ٣عاق قناٌح ٓرفصصح ك٢ قناٌح ٓعًِ اُش٤ٞؾ اُهٝٓا٢ٗ ك٢ اُؼصه 

اُعٜٔٞن١، ػ٠ِ اُهؿْ ٖٓ أ٤ٔٛرٚ ك٢ ذٞظ٤ٚ ٤ٌاٌح نٝٓا ك٢ ذِي اُلرهج، ئال أٗٚ ُْ ٣ُْؼَػ 

اُكناٌح، ال ٌٗ٘ه إٔ ٛ٘اى اٌُص٤ه ٖٓ أُصاقن ٝأُهاظغ اُر٢ ذؽكشد ػٖ ذان٣ؿ ؼوٚ ك٢ 

نٝٓا تشٌَ ػاّ، ٌُٜٝ٘ا ُْ ذرطهم ُكناٌح ٓعًِ اُش٤ٞؾ قناٌح ذلص٤ِ٤ح، ؼر٠ أُإنؾ 

ت٤ُٞث٤ٞي اُم١ ذؽكز تاُرلص٤َ ػ٠ِ ٤ٌاٌح نٝٓا، ُْ ٣رؽكز ػٖ ٓعًِ اُش٤ٞؾ  

اُكناٌح، ُؼ٢ِ اٌرط٤غ اُفهٝض تكناٌح تاُرلص٤َ، ُمُي اـرهخ ٓعًِ اُش٤ٞؾ ٓٞظٞع 

 ذلص٤ِ٤ح ُِٔعًِ ٣ٍرل٤ك ٜٓ٘ا أُٜرْ تكناٌح ذان٣ؿ نٝٓا ا٤ٍُا٢ٌ.

 انسراطاخ انظاتمح: 

ٛ٘اى ًص٤ه ٖٓ أُصاقن ٝأُهاظغ  اُر٢ ذطههد ُٔعًِ اُش٤ٞؾ اُهٝٓا٢ٗ تصلرٚ ظىًء 

ِي أُصاقن ٖٓ اُران٣ؿ اُهٝٓا٢ٗ، ٌُٖٝ ُْ ذٌٖ قناٌح ذلص٤ِ٤ح ـاصح تأُعًِ، ٖٝٓ ذ

 ٝأُهاظغ: 

1 – Polybius، the Histories. 

2 – Livy، the early History of rome.  
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ئتها٤ْٛ ٗصؽ٢ ك٢ ًراتٚ )ذان٣ؿ اُهٝٓإ( ك٢ ظىأ٣ٖ، ؼ٤س ذطهم ُٜما أُٞظٞع  -1

 قٕٝ ذلاص٤َ.

ك٤ٚ  ػثك اُـ٢٘ دمحم ا٤ٍُك ك٢ ًراتٚ )اُران٣ؿ ا٤ٍُا٢ٌ ُِعٜٔٞن٣ح اُهٝٓا٤ٗح( اُم١ ذ٘اٍٝ – 1

 اُؽ٤اج ا٤ٍُا٤ٌح ك٢ اُؼصه اُعٜٔٞن١ تصلح ػآح.

 ا٤ٍُك أؼٔك اُ٘اصه١ ك٢ ًراتٚ )ذان٣ؿ ٝؼعانج نٝٓا(. – 9

 صؼٕتاخ انثحث:

 ٛ٘اى ٓشاًَ ًاٗد ٌثثاً ك٢ ذأـ٤ه ئٗعاو ٛمٙ اُكناٌح.

تكا٣حً؛ تٍثة ٗوص اٌُرة ك٢ ظآؼاذ٘ا ٌٝٓرثاذ٘ا، كوك ٝظكخ صؼٞتح ك٢ ظٔغ أُاقج 

اُؼ٤ِٔح ٖٓ أُصاقن ٝأُهاظغ اُر٢ ذؽ٤ػ تأُٞظٞع، ئ٠ُ ظاٗة ٓا ذؽصِد ػ٤ِٚ ٖٓ 

ٓهاظغ ػهت٤ح ذرشاتٚ ك٢ أُؼِٞٓاخ ذٌاق ذٌٕٞ ٓورثٍح ٖٓ تؼط، ًمُي االػرٔاق ػ٠ِ 

ٍْ ُرهظٔح اٌُرة ؿ٤ه اُؼهت٤ح  ًإ ُٚ قٝن ك٢ ذأـ٤ه اٗعاو اُثؽس، ًٝإ ٖٓ أًثه ٓرهظ

ذٔه ك٤ٜا تالقٗا، ـاصح  اُر٢أُشاًَ اُر٢ ٝاظٜر٢٘ ك٤ٔا تؼك ػٖ ًراتح اُثؽس أُشٌالخ 

ذِي أُرؼِوح تاُعاٗة اُرؼ٢ٔ٤ِ ٖٓ ٗاؼ٤ح، ئهلاٍ اُعآؼح ٝأٌُرثاخ، ًمُي ظ٤اع ٓا ًرثرٚ 

٤ٔغ أُاقج اُؼ٤ِٔح اُر٢ ذؽصِد ػ٤ِٜا ٖٓ اُهٌاُح اُر٢ ًاٗد ػ٠ِ ٝشي اُر٤ٍِْ، ٝظ٤اع ظ

ٖٓ ظآؼر٘ا ٝظآؼح اإلٌٌ٘كن٣ح ك٢ ٓ٘طوح االشرثاًاخ، ٌُٖ هللا ٓ٘ؽ٢٘ اإلصهان ٝاُؼىّ 

 ػ٠ِ أُٞاصِح.

 ذطح انثحث:

 ظاء اُثؽس ٖٓ ذ٤ٜٔك ٝشالشح كصٍٞ.

 اُر٤ٜٔك:  -

أػهض ك٤ٚ اُطث٤ؼح اُعـهاك٤ح إل٣طا٤ُا ٝأُ٘اؾ ٝاُره٤ًثح اٌٍُا٤ٗح، ًمُي ٓٞهغ نٝٓا لاخ 

 األ٤ٔٛح اإلٌرهاذ٤ع٤ح ُران٣ؿ نٝٓا ٝٗشأذٜا. 



 م 
 

 اُلصَ األٍٝ: ٓعًِ اُش٤ٞؾ ٝٓإٌٍاخ اُؽٌْ اُعٜٔٞن١.  -

ٌأهّٞ ك٤ٚ ترـط٤ح ُٔٞظٞع أُإٌٍاخ اُ٘ظاّ اُعٜٔٞن١ ٝذطٞنٛا كفصصد أُثؽس 

٣س ػٖ ٓعًِ اُش٤ٞؾ ٌُٞٗٚ ٓٞظٞع اُكناٌح كمًهخ ٗشأذٚ ٝٓر٠ ًاٗد األٍٝ ُِؽك

ٝػع٣ٞرٚ ٖٓ ؼ٤س اُؼكق ٝاالٌرؽوام، ئ٠ُ ظاٗة ٜٓاّ أُعًِ ٝههاناذٚ. أٓا أُثؽس 

اُصا٢ٗ كمًهخ ك٤ٚ ٓإٌٍاخ اُؽٌْ األـهٟ اُر٢ اػرٔكخ ػ٤ِٜا اُكُٝح ك٢ ذ٤ٍ٤ه أٓٞنٛا 

هاع اُطثواخ اُم١ ؼكز ت٤ٖ غثوح ٝأُثؽس اُصاُس ٖٓ ٛما اُلصَ ٌأذؽكز ك٤ٚ ػٖ ص

اُثطانهح اُر٢ ٣رٔرغ أكهاقٛا تؼع٣ٞح ٓعًِ اُش٤ٞؾ ٝغثوح  اُؼآح اُر٢ ٣رٔرغ أكهاقٛا 

تاُؽوٞم االظرٔاػ٤ح ٌُْٜٝ٘ ؼهٓٞا ٖٓ اُؽوٞم ا٤ٍُا٤ٌح  ٤ًٝق ًإ ُٜما اُصهاع ٖٓ 

 ٗرائط تؼ٤كج أُكٟ ك٢ ذان٣ؿ نٝٓا ا٤ٍُا٢ٌ.

 ك٢ ٤ٌاٌح نٝٓا اُرٌٞؼ٤ح.اُلصَ اُصا٢ٗ قٝن ٓعًِ اُش٤ٞؾ 

ك٢ أُثؽس األٍٝ ٝاُصا٢ٗ ٖٓ ٛما اُلصَ ذطههد ك٤ٜٔا ُِؽك٣س ػٖ صالؼ٤اخ ٓعًِ 

اُش٤ٞؾ ٤ٌٝاٌرٚ اُر٢ اذثؼٜا ك٢ ئـعاع شثٚ اُعى٣هج اإل٣طا٤ُح ٤ٍُِٝطهج ػ٠ِ ٓ٘طور٢ 

 شهم ٝؿهب 

ٌْ اُثؽه أُرٌٞػ أٓا أُثؽس اُصاُس كوك ـصصرٚ ُِؽك٣س ػٖ قٝن ٓعًِ اُش٤ٞؾ ك٢ ؼ

 اُٞال٣اخ اُهٝٓا٤ٗح.

 م.ّ.  72م.ّ.  011اُلصَ اُصاُس: ذكٛٞن ٓعًِ اُش٤ٞؾ ٌٝوٞغ اُ٘ظاّ اُعٜٔٞن١ ٖٓ 

ٕ اأُثؽس األٍٝ ٌأؼاٍٝ ذ٤ٍِػ اُعٞء ػ٠ِ اُصٞنج االظرٔاػ٤ح اُر٢ هاّ تٜا األـٞ

ظهاًٞي ٖٓ أظَ اإلصالغ االظرٔاػ٢ ٝاُر٢ ٖٓ ٗرائعٜا وػىػح ٓهًى ٓعًِ اُش٤ٞؾ، 

ثؽس اُصا٢ٗ ٝاُصاُس ٌأذؽكز ك٤ٜٔا ػٖ اُؽهٝب األ٤ِٛح اُر٢ ؼكشد ـالٍ اُوهٕ ٣ٝرثؼٚ أُ

م.ّ. ٝاُثكا٣ح ًاٗد ت٤ٖ اُواقج اُؼٌٍه٤٣ٖ ٓان٣ٞي  011األـ٤ه ٖٓ ػٔه اُعٜٔٞن٣ح ػاّ 

ٌٝٞال ٝاٗرٜد تر٘ص٤ة ٌٞال قًراذٞناً ػ٠ِ نٝٓا، شْ ت٤ٖ ه٤صه ٝتٞٓث٢ ٝاُٜ٘ا٣ح ًاٗد 

ًراك٤اٗٞي ٝاٗط٤ٗٞٞي اُر٢ اٗرٜد تاُوعاء ػ٠ِ اُؽٌْ اُعٜٔٞن١ ٝئػالٕ ٗظاّ ؼٌْ أت٤ٖ 

 م.ّ.  72ًراك٤اٗٞي ػاّ أظك٣ك أال ٝٛٞ اُ٘ظاّ اإلٓثهاغٞن١ ػ٠ِ ٣ك أؿٍطً  
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 اٌز١ّٙل

 ٣ظؼ٤ٖ ٌُُي، حُــَحك٤ش حُطز٤ؼش حُؼٞحَٓ ٌٛٙ أْٛ ٖٓ، ػٞحَٓ ػيس ػ٠ِ ٝطِىَٛ ٝحُيٍٝ حُل٠خٍحص طوّٞ

 حُــَحك٤ش حُطز٤ؼش ػٖ كٌَس ٩ػطخء ه٬٤ِا  ٣وق إٔ ٓخ ىُٝش  طؤ٣ٍن ػٖ حٌُظخرش ك٢ حَُ٘ٝع هزَ حُزخكغ ػ٠ِ

  حُيٍحٓش ٌُٜٙ حُزلغ ٜٓ٘ؾ رؼَٝ حُزيء هزَ ٌُُي. ىٍحٓظٜخ حَُٔحى ُِيُٝش حٌُٔخ٤ٗش ٝحُظ٤ًَزش ٝحُٔ٘خم

 ك٢ حُل٠خٍحص أًزَ ػ٤ِٜخ هخٓض حُظ٢ حُيُٝش رٜلظٜخ، Italy ٣٩طخ٤ُخ حُــَحك٤ش حُطز٤ؼش ػٖ كٌَس ٓؤػط٢

 حُظ٢ حُٔي٣٘ش رخػظزخٍٛخ ا٣طخ٤ُخ ك٢ Rome ٍٝٓخ ٓٞهغ ٓؤٟٝق ػْ ٖٝٓ ـ حَُٝٓخ٤ٗش حُل٠خٍس ـ حُلظَس طِي

 .حُل٠خٍس ٌٛٙ ٜٓ٘خ حٗطِوض

 .  اإلطززارغ١خ ٚاأل١ّ٘خ اٌغغزافٟ اٌّٛلغ: Italy إ٠طب١ٌب

 ػ٠ِ ٤ٓطَطٜخ طز٢ٔ إٔ ػ٠ِ ٓخػيٛخ ح١ٌُ ،حُوي٣ْ حُؼخُْ هخٍحص ٢ٓٝ، ح١ًَُِٔ رٔٞهؼٜخ ا٣طخ٤ُخ طظٔظغ      

حُلظَس طِي ك٢ ٝحُـَر٢، حَُ٘ه٢ ر٘ط٣َٚ حُٔظ٢ٓٞ حُزلَ كٞٝ
(1)

 ح٧ٍٝٝر٤ش حُوخٍس ٢ٓٝ ٖٓ طٔظي ك٢ٜ   

 حُزلَ ػ٠ِ طَحُٔ َ٘ه٢حُٔخكَ حُ :٣َٖظٓظ٘خ ه٤ٖٔٔا٠ُ  طؤٔٚ ٝطٌخى حُٔظ٢ٓٞ حُزلَ كٞٝا٠ُ 

 حُـ٣َِس ٗزٚ ١ٍٞ ٣ٝزِؾ، Tyrrheni  حُؼ٤َح٢ٗ حُزلَ ٣وخرِٚح١ٌُ  حُـَر٢ ٝحُٔخكَ Adritic  ح٧ى٣ٍخط٢ٌ٤

.ًْ 061 -041 ر٤ٖ ٓخ ٣ظَحٝف ٝػَٟٜخ ًْ 0111 كٞح٢ُ
(2)

 ١ٍٞ هط٢ ر٤ٖ ا٣طخ٤ُخ ٝطوغ 
ا ــٗ 15  َهخ

ٝ
ا  18 ٔخ٫ا ( 35) ػَٝ ٝهط٢ َٗهخ ٔخ٫ا ( 46) ِٗ ِٗ

(3)
ا  ح٣٩طخ٤ُش حُـ٣َِس ٝط٘زٚ  ، ح٤ُٞٗخٕ ر٬ى ؿ٤ُٞٞؿ٤خ

.ٝػَس ؿـَحك٤ش رطز٤ؼش ٣ظٔظغ ك٬ٌٛٔخ
(4)

 ك٢ حُٞحهغ كخ٩ه٤ِْ هَ،ح٥ ػٖ كيٛٔخأ ٣وظِق اه٤ٔ٤ِٖا٠ُ  ٝط٘ؤْ  

ٔخٍ ؿٜش ِ٘ حُـخٍ هزخثَ ٌٓ٘ظٚ ح١ٌُ Poٝحى١ حُزٞ  ٣ٔؼِٚ حُ
*
 Gallia ْحُـ٣َِس ٗزٚ ٛٞ اه٤ِْ حُـ٘ٞر٢ ٝح٩ه٤ِ 

                                                           
(1)

 .262ص،(ت ـ د)،تونس سالمةوب، تارٌخال فً ربًعال المؽرب مدنٌة ،صمر أحمد 

(2)
 041ص ،0990 ،أربد ،والتوزٌع لنشر األمل دار ،والرومان  الٌونان (،وآخرون) ،عكاشة على 

(3)
 How ,W.W, and, Lelgh ,M. A, history of Rome to the death of Caesar, London , 1927 ,P3. 

(4)
 Rostovtzff ,M ,Rome ,(trans, by, J. Bickerman) , Oxford University , press, New York , 1960 , P6. 

*
 وجبال والراٌن األلب بٌن المحصورة األرض من شاسعة منطمة فً ٌعٌشون Celtic كلت اإلؼرٌك ٌسمٌهم، الهندوأروبٌة الساللة من فرع هم 

 بسمهم ٌعرؾ أصبح الذي البو نهر إٌطالٌا عن بالدهم وٌفصل، المتوسط البحر حوض على المطلة األجزاء وبعض األطلنطً ومحٌط البرانس

Gallia Cisa Ipina"  "نومحاربال وهم، اترورٌاإلى  وصولا  األلب ِشمال تعبر منهم جماعات بدأت الرابع المرن بداٌة ومع  فٌه استمرارهم بعد 
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ح٩ؿ٣َن هزَ ٖٓ ا٣طخ٤ُخ ػ٤ِٜخ ٣طِن ًخٕ حُظ٢ حُٞك٤يس ٢ٛٝ  Botte ٣ٞ١َ رلٌحء ٗزٜٞٛخ حُظ٢
(1)

 ك٢ٜ، 

 ٖٓ طٌٕٞ حُـخُذ كل٢، ح٧ٍٝ ٖٓ حَُهؼش ٌٛٙ ك٢ رٜخ ٣ظليػٕٞ حُظ٢ حُِٜـخص  اكيٟ ٖٓ ٓؤهًٞس ًِٔش

Etruscan ح٧ط٤٤ٌَٖٓ
*
 ػٖ ً٘خ٣ش، حُؼـٍٞ أٍٝ ٝٓؼ٘خٛخ Vitellio حٌُِٔش ٖٓ حٗظوضًِٔش )ا٣طخ٤ُخ( ٝ 

 حُوَٕ ٜٗخ٣ش هزَ كظ٠، حُـ٣َِس ٗزٚ ػ٠ِ ٣طِن ح٫ْٓ ٌٛح ٝحٓظَٔ. حُ٘خٓؼش ٝحَُٔحػ٢، حُٔخ٤ٗش طَر٤ش

 ح٧ُذ ؿزخٍ كظ٠ حُـ٘ٞد أهٚ ٖٓ حُز٬ى ًَ ػ٠ِ ٣طِن أٛزق، ح٬٤ُٔى هزَ ح٧ٍٝ
(2)Alps.  

 :اٌزضبر٠ض

 ر٘ٔزش حُظ٬ٍ ط٘ـِٚ ح٧ٍٝ ٝرخه٢% 35 ر٘ٔزش ا٣طخ٤ُخ أٍٝ ػ٠ِ ًز٤َ رٌَ٘ حُـزخٍ ط٤ٔطَ

% 23 ر٘ٔزش ٝحٍُٜٔٞ% 42
(3)

 ػ٠ِ Sicily ٛو٤ِش ٍأٜٓخ ٝػ٠ِ، حُـٍِ ٖٓ حُؼي٣ي ا٣طخ٤ُخ ٝطظزغ 

ٔخ٤ُش حُ٘ٞح١ت ٖٓ ه٣َزش طـؼِٜخ حُظ٢، حُـ٘ٞر٤ش ٓٞحكِٜخ ِ٘ أك٣َو٤خ ُوخٍس حُ
(4)

. 

 : حُـزخٍ

ٔخٍ ك٢ كيحٛٔخا، ٖؿز٤ِظ٤   ِِٓٔظ٤ٖ ٖٓ ا٣طخ٤ُخ طظٌٕٞ ِ٘  ح٧ُذ ؿزخٍ ِِٓٔش ٢ٛٝ ،هّٞ ٌَٗ ػ٠ِ ٝطٔظي حُ

Alps َٟح٧ر٤ٖ٘ ؿزخٍ ِِٓٔش ٝح٧ه Apennines ٔخٍ ٖٓ طٔظي ِ٘  حُـ٣َِس ٗزٚ ١ٍٞ ػ٠ِ حُـ٘ٞدا٠ُ  حُ

ح٣٩طخ٤ُش
(5)

 .           

 المنحدرات أؼلب وتوجد ،لممها وارتفاع تساعهااب األلب جبال سلسلة تمتاز  :األلب جبال 

 اللــه كلـــش وتؤخذ (6)أوروبا بالً عن مالـــالشِ  ناحٌة من وتحدها إٌطالٌا فً األلب لجبال الجنوبٌة
                                                                                                                                                                                     

 Giles ,A , F , History of Rome ,London....الذهبٌة والسالسل التمابم وٌتملدون المتال ٌحبون أحمر وشعر زرلاء عٌون ذو المامة طوال

,p 22   69 -2116067، لبنان، والطباعة للنشر عوٌدات، 2 مج، ط( وآخرون ،ؼر د فرٌد ت،، )وإمبراطورتٌها روما، إٌمار واندرٌه . 

(1)
 .262 ص .سابك مرجع ،صمر أحمد 

 على سٌطروا فمد إٌطالٌا فً عدٌدة جهات إلى منها انتشروا ثم إترورٌا فً األمر أول نزلوا لكنهمو ،اإلتروسكٌٌن أصل حول راءاآل تباٌنت *

 للٌل عددهم كانو التورسنا باسم اإلؼرٌك عرفهمو اإلتروسكً باسم الرومان عرفهم لدو ،التٌبرووالرن نهريو الثٌرانً بٌن تمع التً األرضً

ا  أحسنو ،إٌطالٌا حضارة من أرلى حضارة أصحاب كانوا لكنهم ا  أكثرو تنظٌما  -ص ،سابك مرجع اٌمار اندرٌة أنظر للمزٌد األسلحة فً تمدما

 .59- 45 ص – ص ،0970 ،بنؽازي ،اللٌبٌة الجامعة منشورات 0ج ،الرومان تارٌخ ،نصحً إبراهٌمو.84- 36 ص

 .07 ص سابك مرجع ،إٌمار ،اندرٌهو.  02ص ،السابك مرجع ،نصحً إبراهٌم( 2)

(3) Encyclopaedia Britannica , Italy , volum 9 , London , 1973 ,P1085 

 .041ص،سابك مرجع ،عكاشة على( 4)

 083ص ،  2119 ،مصر ،الجامعٌة المعرفة دار ،والرومان الٌونان تارٌخ ٌحً، الوهاب عبد لطفً( 5)

 .457، ص 0969مكتبة النهضة المصرٌة، أوروبا فً مجرى التارٌخ،  ،الجمل الدٌن جالل محمود( 6)
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 جبال أن وجودها على ترتب التً، الممرات من عدد مطعهاٌ ،الؽرب إلً الشرق من ٌمتد منتظم ؼٌر

 وجود وكذلن، الرتفاع فً تتفاوت الممرات هذه ألن، الطامعٌن الؽزاة وجه فً حاجزاا  تكن لم األلب

 الكتاب حدأ وٌذكر  .(1)الممرات هذهإلى  الوصول فً سهلت األلب جانبً على والراون الراٌن مثل أنهار

 من بدلا  بالبحر لالتصال إٌطالٌا أجبرت لد الضٌمة وخطوطها ارتفاعها بسبب األلب جبال سلسلة أن

 الِشمالإلى  األلب لجبال العبور مشاق اإلٌطالٌٌن تفاديإلى  ذلن فً اإلشارة أراد ربما. (2)أوروبا ِشمال

ا  تمنعهم لم ألنها  .الرومانًالؽزو  فترة فً ِشمالا  التوسع من لحما

 جنوه عند إٌطالٌا من الؽربً الِشمال فً األلب جبال من األبنٌن جبال سلسلة تتفرع :األبنٌن جبال -

ا  وتمتد  الفمري العمود وتشكل  ،Po(3) البو لسهل الجنوبً الحد ةمكون نحو الشرق منحرفة جنوبا

ا  وتنحدر، نحو الشرق بشدة تنحدر فهً الجزٌرة شبه طول على بامتدادها،(4)إلٌطالٌا نحو  تدرٌجٌا

 ثانٌة تظهر نجدها ثم ،جنوبها ألصى حتى الجزٌرة شبه طول على األبنٌٌن وتمتد (5)نحو الؽرب

ا  وتنتمً ،صملٌة عند  بعضها عن المنعزلة الكتل من سلسلة وهً (6)أفرٌمٌا جبالإلى  جٌولوجٌا

 وٌصل (7)المتبعة الجبلٌة السالسل صورة تتخذ لم لذلن، العرٌضة والمنخفضات الممرات بسبب

ا  وتتجه م0211 ـ911 بٌن البوما سهل عند الِشمال ناحٌة من  األبنٌٌن جبال ارتفاع  مع  جنوبا

 الوسط فً ارتفاعها ٌزداد ثم Areminum  *ارٌمنٌوم لربإلى  تصل عندما نحو الشرق مٌل

ا  وتنحرؾ أخرى مرة ارتفاعاتها تنخفض *لوكانٌا إللٌم عند الجنوب فً م2920 إلً  لتشؽل ؼربا

 . (8)إٌطالٌا ؼرب جنوب معظم

                                                           
 .03  ص ،سابك مرجع ،نصحً إبراهٌم( 1)

(2)   Scullard , H. H ,the A history of the Roman world from 753 to 146 B.C.Landon , 1981 , p 3 

 ،السكندرٌة ،0ج .م.ق 033 عام حتى روما نشؤة منذ الرومانٌة ةجمهورٌلل السٌاسً تارٌخال عبدالؽنً، السٌد دمحم( 3)

 .5 -0من كتبه فً .المدٌنة تؤسٌس منذ مإلفه فً.لٌفٌوس تٌوس المإرخ وصفها ما حسب( 4)

(5) Haywood , R.M. akcient Rome , newyork, devid mckay company, inc. New York, 1967, p3 

(6)   Rostovtzff , Rome , op, cit , P6.   

 .468ص ،سابك مرجع ،الجمل الدٌن جالل محمود( 7)

*
 المرن أواخر منذ اإلؼرٌك المهاجرٌن من كبٌرة أعداد سكنتها ولد ،اإلٌطالٌة المدم فً ممتدة ،اإلٌطالٌة الجزٌرة شبة ؼرب جنوب فً منطمة 

 .م.ق الخامس المرن حتى الثامن
 

 .25دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص ( 8)
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ا  المنحرؾ األبنٌٌن لمتداد كان لمد     شبه بٌن وكذلن والؽرب الشرق بٌن التصال صعوبة فً سببا

ا  الشرق فً لرتفاعاتها كان كما. ووادي البو  الجزٌرة ا التراب ألدرٌاتٌكًا ساحلال من الترابها فً سببا  ا

  الذي الؽربً انبهاج عكس على  Apulia أبولٌا عند ضٌك ساحلً شرٌط سوى تترن أن دون  اا شدٌد

 سهول كانت لمد، الثٌرانً البحر شواطا عن عدهاوب   ارتفاعاتها لملة نتٌجة واسعة سهول بوجود ٌتمتع

 األنهار معظم األبنٌٌن جبال وتؽذي والرعً للزراعة الحةـالص باألراضً ؼنٌة األبنٌٌن وودٌان

   .(1)بالمٌاه

 :حٍُٜٔٞ

 كَٜٔ حُٔظ٢ٓٞ حُزلَ ػ٠ِ ٓطِش ٓ٘خ١ن ػيس ٖٓ أًؼَ ٝهٜزش ٝحٓؼش ٤ِٜٓش حٓظيحىحص ا٣طخ٤ُخ ط٠ْ      

ٔخٍ  َٓرغ ٤َٓ 17000 ٖٓ أًؼَ ٣لظَ أٗٚ ك٤غ أ٤ٔٛش ا٣طخ٤ُخ ٍٜٓٞ أًؼَ ٝحى١ حُزٞ   َٜٓ ٣ٔؼِٚ ا٣طخ٤ُخ ِٗ

هيّ 08111 رليٝى حُزلَ ٓٔظٟٞ ػٖ ح٫ٍطلخع ك٢ ٣ٝظَحٝف. ا٣طخ٤ُخ ك٢ حُٔ٘زٔطش ح٧ٍٝ ٓٔخكش ٖٓ
(2)

، 

 ٣ٝلَٔ، حَُ٘م ك٢ ح٧ى٣ٍخط٢ٌ٤ حُزلَ ك٢ ٣ٜٝذ، حُـَر٤ش ح٧ُذ ؿزخٍ ٖٓ ٣٘زغ ح١ٌُ حُزٞ َٜٗ رٚ ٣ٝـ١َ

ٞ   رل٠ِٜخ  حُظ٢ ،شحُط٤ٔ   حَُٝحٓذ ٍٝٝحكيٙ حَُٜ٘  رخَُٜٔ طٞحكَص ح٧ٓطخٍ ُـِحٍس ٝٗظ٤ـش ،حَُٜٔ ٕطٌ

حٍُِحػش ك٤ٚ حُىَٛص حُظَرش هٜٞرش ٝٓغ ح٤ُٔخٙ
(3)

 ا٫ ٣ٞؿي ٫ حَُ٘م ؿٜش كل٢ حُـ٣َِس ٗزٚ ٍٜٓٞ أٓخ ،

  َ  حهظَحد رٔزذ ًُٝي ا٣طخ٤ُخ ًؼذ ك٢ - أر٤ُٞخ ٝٛٞ َٜٓ ٝحُٔخ٤ٗش حُوَحف َُػخ٣ش ٛخُق ػ٣َٞ ٜٓ

ا  ًًَٗخ ًٔخ ح٧ى٣ٍخط٢ٌ٤ ٖٓ ح٧ر٤٤ٖ٘ ؿزخٍ  . ٓخروخ

ا  حُؼٌْ كٜٞ ػ٠ِ حُـ٣َِس ُ٘زٚ حُـَر٢ حُـخٗذ ٓخأ  ًٔزخ٤ٗخ َٜٓ أٜٛٔخ، ٝحٓؼش رٍٜٔٞ ٣ظٔظغ طٔخٓخ

Campania َٜٓٝ ّٞ٫ط٤ Latium َٜٓٝ حط٣ٍَٝخ Etrurie حُظ٤زَ َٜٗ ٣لِٜٜٔخ ح١ٌُ Tiber، ًٔخ 

حُؼ٤َح٢ٗ حُزلَ ك٢ ٝطٜذ ح٧ر٤٤ٖ٘ ؿزخٍ ٖٓ ط٘زغ حُـ٣َخٕ  ٣َٓؼش أٜٗخٍ أٍرؼش حٍُٜٔٞ ٌٛٙ طوطغ
(4)

 ٢ٛ ؛

 ٝحُـٍِ حٍُٜٔٞ رٌٜٙ ٝطٞؿي Volturnius . ٝكُٞظ٢ٍٗٞ Liris  ٣َ٤ُْٝ ٝحُظ٤زَ  Arnus ح٧ٍّٗٞ  َٜٗ

 ًٔزخ٤ٗخ ك٢ ك٤ِٝك٤ّٞ ٓؼَ. ٗ٘خ١ٚ ٣ٔخٍّ ح٥هَ ٓخُحٍ ٝحُزؼٞ هخٓي رؼ٠ٜخ رَح٤ًٖ ػيس ُٜخ حُٔـخٍٝس

  ػيس ػخٍ ح١ٌُ Vesovius ك٤ِٝك٤ّٞ رًَخٕ ٝأَٜٗٛخ شٛو٤ِ ك٢ ،ٝأط٘خ ٤ُزخ١ٍ ؿٍِ رؤكي ٝٓظ٢ُٞ٤َٓ

                                                           
 .25ص ،سابك مرجع ،الؽنً عبد السٌد محمودو .21 – 05 ص -ص ،سابك مرجع ،نصحً إبراهٌم( 1)

(2) Encyclopaedia Britannica , op ,cit, P1086. 

 13ص سابك مرجع,  نصحً إبراهٌم( 3)

(4) Rostovtzf ,Rome ,op ,cit, P6 
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 رٞٓز٢ ٓي٣٘ش ك٤ٜخ أهل٠ ح١ٌُ ّ،79 ػخّ أهطَٛخ ًٝخٕ َٓحص
(1)Pompeii  ,ٗزٚ رَح٤ًٖ ٓخػيص ٝهي 

ٔخٍ ٍٜٓٞ ػٖ ٤ِٓطٜخ هٜزش  طَرش ًحص ٍٜٓٞ ط٣ٌٖٞ ػ٠ِ حُـ٣َِس  ًٔزخ٤ٗخ َٜٓ ٣ٝظٔظغ، ا٣طخ٤ُخ ِٗ

ا  ًخٗض حُظ٢  Tufa رخُظٞكخ ٓ٘زؼش رًَخ٤ٗش رظَرش ٣ظٔظؼخٕ ٧ٜٗٔخ ٝط٣ٍَٝخ ٫ط٤ّٞ َٜٓ ٖٓ أًؼَ روٜٞرش  ٓززخ

حُٔٔظ٘وؼخص ٝؿٞى ك٢
(2)

 ح٤ُٞٗخٕ ر٬ى ٍٜٓٞ إٔ ُٞؿيٗخ ح٤ُٞٗخٕ ر٬ى ٍٜٓٞ ٓغ ا٣طخ٤ُخ ٍٜٓٞ هخٍٗخ ٓخ ٝاًح ،

حُوٜٞرش ه٤ِِش ٧ٜٗخ ٍُِِحػش ٛخُلش ؿ٤َ طَرشًحص ٝ حُظَحر٢ ٝػيّ حُٔٔخكش رٜـَ طظْٔ
(3)

. 

 :حُٔٞحكَ

 حُطز٤ؼ٤ش حُٔٞحٗت ك٢ كو٤َس حُظؼخ٣ٍؾ ه٤ِِش اٜٗخ ا٫ ،ًْ 3000 ٖػ ١ُٜٞخ ك٢ ا٣طخ٤ُخ ٓٞحكَ ط٣ِي

 ٝٛٞ ٤ٓ٘خء حُٔلٖ َُٓٞ ٛخُق ٝحكي ٤ٓ٘خء ٟٓٞ رٚ ٣ٞؿي ٫ حَُ٘ه٢ كخُٔخكَ, حُؼ٤ٔوش ٝحُوِـخٕ

 كٔٞحٗجٚ حُـَر٢ حُـخٗذ ر٤٘ٔخ  رخَُ٘م ا٣طخ٤ُخ ٣َٜ ح١ٌُ، حُـ٘ٞد أه٠ٜ ك٢ Brundisium رَٝٗي٣ِ٣ّٞ

ٔخٍ أه٠ٜ ك٢ ٗخر٢ُٞ ه٤ِؾ ك٢ طٞؿي حُـ٤يس ِ٘  رٍٞطّٞ ُٝٞٗخٟ ؿ٘ٞٙ ٝٛٔخ ؿ٘ٞٙ ه٤ِؾ ك٢ ٝحػ٘خٕ حُ

Lunne Portus  ،أٝٓظ٤خ ٤ٓٝ٘خء Ostia طخٍٗظْ ٤ٓ٘خء ا٢ُ اٟخكش, حُظ٤زَ َٜٗ ُظَٓزخص ٗظ٤ـش طٌٕٞ ح١ٌُ 

Tarentum حُـ٘ٞر٢ حُ٘خ١ت ػ٠ِ
(4)

 حُٔلٖ ٜٓ٘خ طزلَ حُظ٢  حُٔٞحٗت ٖٓ ٓ٘خٓزش أػيحى طٞؿي ًخٗض ًٔخ. 

شُٜٓٞ رٌَ ٝطلَؿٜخ ٗل٘ظٜخ طلَٔ إٔ ٣ٌٜٔ٘خ حُظ٢، حُٜـ٤َس
(5)

 . 

 : حُـٍِ

ٛو٤ِش أٜٛٔخ حُـٍِ ٖٓ ػيى ح٣٩طخ٤ُش رخُٔٞحكَ  ل٣٢٤  
*
  Sicily َٝٓى٤٘٣خ Sardinia ٤ًٌٍٓٞٝخ  

 ٌُٜح ٝٗظ٤ـشا , ا٣طخ٤ُخ هيّ اٛزغ ػ٘ي Missina ٤ٔٓ٘خ ٤٠ٓن ٣ٝلِٜٜخ حُـٍِ ٌٛٙ ًزَٟ ٛو٤ِش ٝطؼي

ٔخ٢ُ هٜٔٔخ ٗـي رب٣طخ٤ُخ حُ٘ي٣ي ح٫هظَحد ِ٘ ح٧ر٤٤ٖ٘ َُٔطلؼخص حٓظيحى ٧ٗٚ ؿز٢ِ حُ
(6)

 ٗي٣يس أٜٗخ ًٔخ ،

                                                           
 .04 -05ص - ص ،سابك مرجع ،نصحً إبراهٌمو. 461ص, سابك مرجع, الجمل محمود( 1)

(2) Rostovtzf ,Rome ,op ,cit, P6. 

 .0ص، 0998  اإلسكندرٌة الحدٌث، الجامعً المكتب الٌونانٌة،و الرومانٌة الحضارة تارٌخ فً ممدمة ،آخرونو ،مصطفى دروٌش ممدوح( 3)

 .06 ص ،سابك مرجع ،نصحً إبراهٌم( 4)

(5) Rostovtzeff , Rome , op , cit , P6. 

 .المثلث شكلها إلى نسبة الزواٌا المثلثة األرض وتعنً ,Trinacria باسم لدٌمآ تعرؾ *

 .632ص 1993, اإلسكندرٌة ,المعارؾ منشؤة, 3 ط, اإلللٌمٌة اأوروب جؽرافٌة, جودة حسنٌن جودة( 6)
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أك٣َو٤خ ٗٞح١ت ٖٓ ح٫هظَحد
(1)

 ا٣طخ٤ُخ ٢ٓٝ ٖٓ حُـَدا٠ُ  حُؼ٤َح٢ٗ حُزلَ ك٢ َٓى٤٘٣خ ؿ٣َِس ٝطوغ ،

٤ًٌٍٓٞخ ؿ٣َِس ػٖ ٤٠ٓن ٣ٝلِٜٜخ
(2)  .

 

 : إٌّبؿ

ٔخ٢ُ حُـِء      ِ٘  ِٓلٞظش ح٧ٍرؼش ٝحُلٍٜٞ ،ٝٓٔطَ رخٍى ر٘ظخء ٣ظ٤ِٔ ح١ٌُ أٍٝٝرخ ٓ٘خم ٣٘زٚ ٣٩طخ٤ُخ حُ

ٝؿخف كخٍ ٤ٛٝق، ٓؼظيٍ ٗظخء  حُٔظ٢ٓٞ حُزلَ ٓ٘خم ُٚ حُـ٣َِس ٝٗزٚ ؿ٤ي، رٌَ٘
(3)

.
 

 :اٌطج١ؼ١خ اٌّٛارك

 ٓؼَ حُلزٞد ٍُحػش حٗظَ٘ص حٍُٜٔٞ رؼٞ كل٢، حُل٤ٞحٗخص ٝطَر٤ش رخٍُِحػش ا٣طخ٤ُخ حٗظَٜص

 ٍُحػش ا٣طخ٤ُخ ٖٓ ًؼ٤َس أٗلخء ك٢ حُىَٛص ًٔخ ،حُزو٤ُٞخص رؼٞ ٍُحػش ًٌُٝي، ٝحٌٍُس ٝحُ٘ؼ٤َ حُؤق

 ٍٝٓخ طٞٓغ رؼي ٝحٌُٔؼَٟ حُظلخف ٓؼَ حُلٞحًٚ ٖٓ أهَٟ أٗٞحع ٍُحػش ِضٝأىهِ ، ٝح٣ُِظٕٞ حٌَُّٝ أٗـخٍ

حُٔظ٢ٓٞ َٗم ك٢
(4)

 ،حُـ٣َِس ح٧ٓطخٍ ٓٔلض كوي، حٍُِحػش ٖػ أ٤ٔٛش طوَ ٫ حُل٤ٞحٗخص طَر٤ش ًخٗض ًٔخ ،

 حُل٘خثٖ ٖٓ ًؼ٤َس ٝٗٔٞ ٓٔخكخص حٌُؼ٤لش ح٧ٗـخٍ ًحص حُـخرخصٗٔٞ  ك٢ ،حُٔ٘ش ٓؼظْ ٝحُُٔٞػش ،حُـ٣َِس

ٝحُٔخ٤ٗش ٝحُٔخػِ ح٧ؿ٘خّ َُػخ٣ش حُٔظ٘خػَس حَُٔحػ٢ طٞحكَص ٝرٌُي. حُـز٤ِش حُٔ٘ليٍحص ػ٠ِ ح٤ُٜل٤ش
(5)

،
 

 حُٔلٖ ٛ٘خػش ك٢ ٤ٖٝحُو١َخؿ٤ ٣ٕٞ٤ٌٔٝح٧طَ ٝح٩ؿ٣َن حَُٝٓخٕ هزَ ٖٓ حُـخرخص أٗـخٍ ضٝحٓظـِ  

ٝح٧ػخع ٝحُٔزخ٢ٗ
(6)

 كوي، حُٔ٘خ١ن رؼٞ ك٢ ا٫، رخُٔؼخىٕ ؿ٤٘ش طٌٖ ُْ كب٣طخ٤ُخ حُٔؼي٤ٗش حُؼَٝس ػٖ أٓخ. 

حُلي٣ي روخّ حٗظَٜص Alba ُزخأ ٝؿ٣َِس حُ٘لخّ رٔ٘خؿْ حط٣ٍَٝخ حٗظَٜص
(7)

 طلَٜ ا٣طخ٤ُخ ًخٗض ًٔخ  ،

  ح٧ٗٞحع ٓوظِق ٖٓ ح٧كـخٍ طٞحكَص ًٔخ حُظ٤زَ ٜٓذ ػ٘ي حُٞحهؼش ٝحُٔٔظ٘وؼخص ٛو٤ِش ٖٓ حُِٔق ػ٠ِ

ٝحُِٜٜخٍ
(8)

 . 

                                                           
 .07ص ،سابك مرجع ،نصحً إبراهٌم( 1)

 . 689ص,  سابك مرجع,  حسنٌن جودة( 2)

(3 ) Haywood, op ,cit, P3. 

 .18  ص,  سابك مرجع , نصحً إبراهٌم( 4)

 .214 – 213 ص – ص, 1962 ,وسطاأل الشرق كتب مركز ,( األنصاري على:ت) , تارٌخال فجر, ل. ج. ماٌرز( 5)

 .19ص ,سابك مرجع , نصحً إبراهٌم( 6)

(7 ) Haywood, op, cit, p5. 

 .19ص ،سابك مرجع ،نصحً إبراهٌم( 8)
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 :ا١ٌّالك لجً اٌظبكص اٌمزْ فٟ إ٠طب١ٌب طىبْ

 :ه٤ٖٔٔا٠ُ  ا٣طخ٤ُخ ٌٓخٕ ٣٘ؤْ

 . ح٣٩طخ٤ُش ؿ٤َ ح٧هٞحّ -2     . ح٣٩طخ٤ُش ح٧هٞحّ -0

 : اإل٠طب١ٌخ األلٛاَ 

, حُلظَس طِي ك٢ حُل٠خٍحص أًزَ ر٤ٖ ٫ط٤ّٞ اه٤ِْ ك٢ ح٬ُط٤ٖ ػخٕ ُوي Latin ح٬ُط٤ٖ ْٜٝٓ٘

 حُٔئٓٔخص ٝحهظزٔٞح, حُز٘خء كٖ كظؼِٔٞح حُل٠خٍس أْٓ ػٜ٘ٔخ كؤهٌٝح، ٝح٧ط٤ٌَٓٝش  ح٩ؿ٣َو٤ش حُل٠خٍس

ٗؼٞد أٍرؼشا٠ُ  ٣٘ؤٕٔٞ ًٝخٗٞح. ٍٝٓخ طؤ٤ْٓ رؼي حَُٝٓخ٤ٗش حُيُٝش كٌٞٗٞح، ٝحُي٤٘٣ش ح٤ُٔخ٤ٓش
(1)

. 

 .            ٓٞطخْٛ ٣ٝيكٕ٘ٞ ه٤ِِش رؤػيحى ًٝخٗٞح ؛حُلي٣غ حُلـ١َ حُؼَٜ ٛـَحص - 1

 ح٣ٌُٖ ٖٓ ٝطل٠َحا  ػيىحا  أًؼَ ْٝٛ ؛أٍٝٝر٤ش حُٜ٘ي حُِـش أٛلخد ٖٓ حُزَِٝٗ حُؼَٜ ٛـَحص - 2

 .ٓٞطخْٛ ؿؼغ ٣ٝلَهٕٞ، ٓزوْٞٛ

 طل٠َحا  ٝأًؼَ ػيىحا  أهَ ٌُْٜٝ٘ ؛أٍٝٝر٤ش حُٜ٘ي حُِـش أٛلخد ٖٓ ًٌُٝي حُلي٣ي ػَٜ أٝحثَ ٛـَحص -3

 . ٓٞطخْٛ ؿؼغ ٣ٝلَهٕٞ

ٓٞطخْٛ ٣ٝيكٕ٘ٞ ؛حُلي٣ي ػَٜ أٝحثَ ٛـَحص -4
(2)

 . 

 :ك٢ٜ ح٣٩طخ٤ُش ح٧هٞحّ رو٤ش أٓخ

*Sabinuns ٝحُٔخر٤ٕ٘ٞ Umbriiح٧ٝٓز١َ  ح٧هٞح1ّ- 
 حُٞٓط٠ ح٧ر٤٤ٖ٘ ؿزخٍ ك٢ 

ح٧رَُٝ ؿزخٍ ك٢ Aequi ٤٣ٌٞ٣ٖٝح٧ Samnties ح٤٤ُٖ٘ٔٔ -2
(3)

 .
 

                                                           
 .31 ص ،سابك مرجع ،صمر أحمد( 1)

 39,40,ص ص ،سابك مرجع ،نصحً إبراهٌم( 2)

 شارن لمدو األبنٌٌن مرتفعات حتى الممتدةو التٌبر من الؽربً الجانب بمحاذاة ،روما من الشرلً ِشمالال إلى الوالعة المناطك ٌمطنون كانوا *

 .244- ص، سابك مرجع، الؽنً عبد دمحم. مصاهرةو لربى صالت الرومان مع تربطهمو ،الملكً الحكم فترة فً روما حكم فً السابنٌٌن

 .1969, لبنان ،للكتاب العالمٌة الشركة ،الرومانً تارٌخال ،أٌوب هللا رزق إبراهٌم( 3)
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  :اإل٠طب١ٌخ غ١ز األلٛاَ

ٔخ٤ُش حُٔ٘طوش ك٢ Ligures حُِـ٣ٍٕٞٞ ػخٕ ِ٘   حُل٤٘ظ٢ هزخثَ ٝحٓظ١ٞ٘ض ٣٩طخ٤ُخ حُـَر٤ش حُ

Veneti ٝحَُح٣ظ٢ Raeti حُل٬٤ٗٞكخ ك٠خٍس أٛلخد ٬ُٓٝش
*
 Villanova ٔخ٤ُش حُٔ٘طوش ك٢ ِ٘  ًٔخ، حُ

  Oenotri ٣ٝ٧٘ٞط١َحٝ Iapygi ح٤ُخرٞؿ٢ أَٜٗٛخ ا٣طخ٤ُخ ٝؿ٘ٞد ٢ٓٝ ك٢ هزخثَ ػيس حٗظَ٘ص

ٝحُوْٞٗ
(1)

 chones  م.ّ. حُؼخٖٓ حُوَٕ كٌٔ٘ .حُز٬ى ؿِص أهَٟ أهٞحّ ٛ٘خى حُؼ٘خَٛ ٌٛٙ ؿخٗذ ٝا٠ُ 

حُٔٔظؼَٔحص ٣٘٘جٕٞ ح٩ؿ٣َن ريأ
**

 ٓي٣٘ش ٖٓ حُٔٔظيس حُٔ٘طوش ك٢، ٣٩طخ٤ُخ حُـ٘ٞر٤ش حُٔٞحكَ ػ٠ِ ُْٜ 

ٔخ٫ا  ٢ًٓٞ ا  طخٍٗظْ ٤٠ٓنا٠ُ  ِٗ ،  Magna Graecia حٌُزَٟ ح٤ُٞٗخٕ رخْٓ رؼي ك٤ٔخ ػَكض حُظ٢ ،ؿ٘ٞرخ

ا  أٗ٘ؤٝح ًٔخ أٗ٘ؤ حُل٤٘و٤ٕٞٝ .حَُ٘ه٢ ٛو٤ِش ؿ٣َِس ٓخكَ ػ٠ِ ٓيٗخ
***

ٔخ٤ُش حُٔٞحكَ ػ٠ِ  ِ٘  حُـَر٤ش حُ

                                                           
 من واإجا ولعلهم ،المٌالد لبل األول األلؾ بداٌة فً الحضارة هذه ظهرت ولمد، إٌطالٌا شرق بولونٌا من المرٌبة فٌالنوفا لرٌة من اسمها اشتك* 

، الحدٌد باستعمال الحٌوانات وصٌد األراضً وزراعة للماشٌة تربٌتهم جانبإلى  وتمٌزوا ،مستدٌرة أكواخ ذات لرى فً وعاشوا الدانوب منطمة

 أنظر المعلومات من لمزٌد.  الحدٌد عصر  بحضارة رتهماحض وعرفت، البرونز جانبإلى 

   Pallottino. M ،A history of earliest  Italy، 1991.      

 .42 – 40 ص – ص، سابك مرجع، نصحً إبراهٌم( 1)

ا  األسود البحر من امتدت المدٌم العالم من كبٌرة منطمة شملت، استعمار حركةإلى  والتصادٌة سٌاسة أسباب اإلؼرٌك دفعت **  جنوب حتى شرلا

ا  إٌطالٌا ا  المتوسط البحر سواحل حتى ِشمالا  ترالٌا ومن ؼربا  مناطك عن أما، أثٌنا عدا ما الحركة هذه فً الٌونانٌة المدن كل همتاس ولد، جنوبا

، إٌطالٌا فً ٌونانٌة مستعمرة أول نابولً خلٌج لرب، الخلكٌدونٌة كوماي مدٌنة كانت وصملٌة المتوسط البحر ؼرب ففً اإلؼرٌمً الستعمار

، تارنتوم مدٌنة اسبرطة وأسست، سراكوزا مدٌنة الكورنثٌون وأسس نابولس مدٌنة أهمها أخرى مدن تؤسٌسإلى  اضطروا التجارة توسع ومع

 األتروسكٌون وجود تسبب ولكن، صملٌة لجزٌرة الشرلً الِشمالً والساحل الشرلً الجنوبً الساحل على مدن كرٌت من مهاجرون وأسس

 عبد رجب .به اإلؼرٌمٌة المستوطنات لكثرة الكبرى الٌونان ببالد إٌطالٌا جنوب سمً ولد، نحو الؽرب الستعمار حركة إٌماؾ فً، والفنٌمٌون

 .012 – 99 ص -ص، 0996، بنؽازي، لارٌونس جامعة منشورات، اإلؼرٌك تارٌخ، األثرم الحمٌد

 علٌها وبنوا الؽربٌة أفرٌمٌا سواحل اكتشؾ من أول هم وكانوا، المتوسط البحر حوض فً لهم تجارٌة مستعمرات عدة بتؤسٌس الفنٌمٌون لام ***

 أخٌها للتِ  أن بعد"  Elise" لٌساإ إن األسطورة وتروي. أفرٌمٌا ِشمال فً الٌوم تونس مدٌنة مكان  لرطاجة مدنهم أهم ومن، التجارٌة محطاتهم

 لكنها، ثور جلد مساحة عن تزٌد ل أرض ةعلط اشترت لٌبٌا أراضً وصلوا أن وبعد، لزوجها مخلصٌن كانوا ممن جماعة مع هربت زوجها

 Qari"  حدٌشت لرٌتاسم  علٌها وأطلك ق.م. 804 عام ذلن وكان بالتفالٌة لخت ل حتى األراضً على وتوزٌعه الجلد بتمطٌع لامت

Hadasti  "ًمرحل بثالث السٌاسً لرطاجة تنظٌم ومر، لرطاجةإلى  الرومان حرفه الذي، أو المدٌنة الجدٌدة العاصمة الفٌنٌمٌة اللؽة فً وتعن .

 المرحلة تبدأ ثم. م.ق الخامس المرن حتى واستمرت. المشرق فً نٌمٌةٌالف المدن حكومات فً موجود كان لما وهو امتداد. الملكً الحكم مرحلة

 األسرة من السلطة انتزعت أن بعد األرضً مالن من أللٌة أٌدي فً السلطة أصبحت حٌث المرحلة هذه فً السٌاسً النظام تطور: الثانٌة

 الثالث المرن خالل كانت الثالثة المرحلة أما. م.ق الثالث المرن بداٌةإلى  واستمر ؛ الجمهوري النظامإلى  الرب وهو نظام"  الماجوٌة" المالكة

 . والدٌنٌة المالٌة بالشبون الخاصة خرىاأل والمجالس ،الشٌوخ مجلس وسلطات بركا أسرة بٌن السٌاسة السٌادة هفٌ تركزت حٌث ق.م. والثانً

 الِشمال سكان،)الجادر محمود وولٌد. 099-095 ص ص.0991، اإلسكندرٌة، الجامعٌة المعرفة دار، المدٌم المؽرب، مهران بٌومً دمحم

، عضاضة وجٌه. و. 231 ص.0979، والعشرون الخامس العدد، بؽداد جامعة اآلداب كلٌة مجلة( اإلسالم حتى العصور ألدم من األفرٌمً
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ا  ُٜو٤ِش ُْٜ ٓيٗخ
(1)

.
 

 اه٤ِْ ٌٓ٘ٞح كوي ح٧ط٤ٌَٕٓٝٞ ا٣طخ٤ُخ ؿِص حُظ٢، ح٣٩طخ٤ُش ؿ٤َ ح٧هٞحّ ٖٓ ًٌُٝي

 حٓظيص ػْ، أٍّٗٞ َٜٝٗ حُظ٤زَ َٜٗ ر٤ٖ Toscane طٌٞٓخ٤ٗخ ح٥ٕ رخْٓ ٣ؼَف ٝٛٞ ٓخ Etrurie حط٣ٍَٝخ

ًخرٞ ٓيٜٗخ ٝأْٛ ٗخر٢ُٞ ه٤ِؾ ػ٠ِ ًٔزخ٤ٗخ ؿٜش ػ٠ِ ٝحٓظُٞٞح ، حُـَر٢ حُٔخكَ كظ٠ ٤ٓطَطْٜ
(2)

  

Capoue 
ٔخٍ ٖٓ ؿخإٝح كوي حٌُِظ٢ هزخثَ ًخٗٞح ا٣طخ٤ُخ حكظِض حُظ٢ ح٧هٞحّ هَآٝ  ِ٘  ٝٝحى١ كَٗٔخ ٖٓ، حُ

 ٝحكظ٬ٍ ح٧ط٤٤ٌَٖٓٝ رطَى ريأٝح حُٔخىّ حُوَٕ ٝك٢، ح٧ُذ ؿزخٍ ػزَٝح إٔ رؼي Danube ٗٞدححُي

رؼي ك٤ٔخ رخْٜٓٔ َفػ   ٝحى١ حُزٞ ح١ٌُ
(3)

 . 

 

 :ٚٔشأرٙب رِٚب ِٛلغ

ا  24ًْ  ٓٔخكش ػ٠ِ، ٫ط٤ّٞ اه٤ِْ ك٢ ٍٝٓخ ٓي٣٘ش طوغ  رٜخ ٝطل٢٤ حُظ٤زَ َٜٗ ٜٓذ ٖٓ طو٣َزخ

ا حٍطلخػ هَأ حَُٜ٘ ٖٓ حُو٣َزش كخُظ٬ٍ، رؼ٠ٜخ ػٖ ٓ٘لِٜش حُظ٬ٍ ٖٓ ٓـٔٞػش ، حَُٜ٘ ػٖ حُزؼ٤يس حُظ٬ٍ ٖٓ خ

ٔخٍ ٖٓ ٝطٔظي ِ٘  Palatinus ٝرخ٥ط٤ّ٘ٞ Capitolinus ًخر٤ظ٤ُّٞ٘ٞ ط٬ٍ ٠ٛٝ، حُـ٘ٞدا٠ُ  حُ

 Viminalis ٝك٤ٔ٤٘خQuirinalisُْ  ٣َ٣ًٞ٘خُْ ط٬ٍ ح٥هَ طٞؿي حُٜق ٝك٢ ،Aventinus ك٘ظ٤ّ٘ٞأٝ

 ط٬ٍ Velie ك٤ِخ رخْٓ ٣ؼَف ٓٔظ٘وؼ٢   ٝحى   ٣ٝلَٜ. Caelius ًٝخ٤ِ٣ّٞ Esquilinus ّٞٝح٤ِ٣ٌٞٓ٘

حُؼخ٢ٗ حُٜق ط٬ٍ ػٖ ح٧ٍٝ حُٜق
(4)

.  

 

 : رِٚب حٔشأ

 حَُحرغ حُوَٕ كل٢، ٝح٤ُٞٗخ٢ٗ حَُٝٓخ٢ٗ حُو٤خٍ ر٤ٖ ٝحٓظِؿض، ٍٝٓخ ٗ٘ؤس كٍٞ ح٧ٓخ٤١َ طؼيىص

 ٝأْٓ ا٣طخ٤ُخ ٓٞحكَا٠ُ  َٝٛ حُط٣َٞ طـُٞٚ رؼي ١َٝحىس أرطخٍ أكي ا٤٘٣خّ إٔ. طوٍٞ أٓطٍٞس ظَٜص
                                                                                                                                                                                     

 ،0979، والنشر للصحافة السٌاسة دار، الخامس العدد، األولى السنة، والعالم العرب تارٌخ مجلة( المدٌمة الحضارات أصحاب عند الجؽرافٌة)

، )ت:  اإلنٌادة، وفرجٌل. 0980، بٌروت، العربٌة النهضة دار، الفنٌمة المدن، عصفور أبوالمحاسن دمحم انظر لرطاجة عن وللمزٌد. 75 ص

 .0978، بٌروت، للمالٌٌن العلم دار، 2 ط( الخالدي سالم عنبرة

 .19ص، سابك مرجع، مارإٌ اندرٌة( 1)

 .263ص، سابك مرجع، صمر أحمد( 2)

(3 ) Rostovtzeff، Rome،op,cit،P8. 

 .74 – 73 ص ص، سابك مرجع نصحً، إبراهٌم( 4)
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 ٓي٣٘ش  Ascanius حٌٓخ٤ّٗٞ حر٘ٚ حْٓ طٞك٢، ٝػ٘يٓخ  Lavinium ٫ك٤٘٤ّٞ. ُٝؿظٚ رخْٓ أٓٔخٛخ ٓي٣٘ش

 ٖٓ  Amulius ٤ُٞ٤ّٓٞأ حُؼَٕ حٗظِع إٔا٠ُ  حُِٔٞى ٖٓ  ِِٓٔش حُؼَٕ ػ٠ِ طؼخهذ ٓٞطٚ ٝرؼي، ُزخأ

 كٔظخ ح٥ُٜش ػٌٍحء Rheasilvia ٤ِٓل٤خ ٣ٍخ حر٘ظٚ ٝؿؼَ ٝحُؼ٘ق رخُوٟٞ،  ٤ٓٞٗNumitorظٍٞ ح٧ًزَ أه٤ٚ

Vestai .ا طٞأٓ أٗـزض إٔ ٝرؼي  ,حُظ٤زَ حَُٜ٘ ك٢ ربُوخثٜٔخ ػٜٔخ أَٓ ،ُِوخٕٗٞ ٓوخُق ًُي ًٝخٕ ،ُٝي٣ٖ خ

 كخكش ػ٠ِ حُطل٬ٕ رٜخ حُظ٢ حُِٔش حٓظٞص ٝػ٘يٓخ Remus ٍُّٞٞٓٝٝ Romulus ٣ٍّٔٞ ٛٔخ ٝحُظٞأّ

   Faustulusٝٓظُّٞٞخك ٣يػ٠ ٍحع   ػ٤ِٜٔخ ػؼَ إٔ, ا٠ُ حَُٜ٘ ػ٠ِ طوق ًخٗض ًثزش أٍٟؼظٜٔخ, حَُٜ٘

ا٠ُ  حٌُِٔٔش ربػخىس ٝهخٓٞح أ٤ِّٓٞ هظ٬ ٤ٍِّٓٝٝٞ ٣ٍّٔٞ ٗذ ٝػ٘يٓخ، ُظَر٤ظٜٔخ ُِٓ٘ٚا٠ُ  ٝكِٜٔٔخ

 ح٥ُٜش ٫هظ٤خٍ ٝٗظ٤ـشا ، حٌُثزش ك٤ٚ أٍٟؼظٜٔخ ح١ٌُ حٌُٔخٕ ك٢ ؿي٣يس ٓي٣٘ش رظؤ٤ْٓ ٝهخٓٞح. ٤ٓٞٗظٍٞ ؿيْٛ

 حُٔي٣٘ش كٍٞ ٍُّٓٞٞ ر٘خٙ ح١ٌُ حٍُٔٞ ػ٠ِ ٣ٍّٔٞ ٝهلِ حُظٞأ٤ٖٓ ر٤ٖ ٓ٘خؿَس كيػض َُُّٝٓٞٞ

رخٓٔٚ ٤ٔٓض حُظ٢ ٍٝٓخ ِٓٞى أٍٝ ٍُّٓٞٞ ٤ُٜزق, أه٤ٚ ٝهظَ ٍُّٓٞٞ كـ٠ذ، رٔو٣َش
(1)

.
 

 ٣ًٌَ ًٌُي

ٍٝٓخ ٓي٣٘ش طؤ٤ْٓ ك٢ ح٩ؿ٣َن ٓ٘خًٍش ح٤ٗ٩خىس ًظخرٚ ك٢ كَؿ٤َ
(2)

، 
 
ٌ   حهظ٬ف ٖٓ رخَُؿْ ٝ  ػٖ ظخدحُ

 هخّ حُظ٢ ٨ُرلخع ٗظ٤ـشا   ّ.م  753ٛٞ  حُٔي٣٘ش ُظؤ٤ْٓ ح٢َُٔٓ حُظؤ٣ٍن حػظزَٝح أْٜٗ ا٫، ٍٝٓخ ٗ٘ؤس طؤ٣ٍن

ح٬٤ُٔى هزَ ح٧ٍٝ حُوَٕ كظَس ك٢  Varroكخٍٝ حُٔئٍم رٜخ
(3)

.
 

 

 

 

 

 

                                                           
(1 ) Appianus,Roman history،vol, I, book  i –v، L.C. L. trans، by White. h، Harvard university press، London,1964.  

And  Lewis. N, and, Reinhold. M، Rome civilization, vol 1، third edition،Columbia university press، New York، 

1990، P58. 

 .66 65 ص ص ،سابك مرجع ،اإلنٌادة ،فرجٌل( 2)

 .78ص ،سابك مرجع، نصحً إبراهٌم( 3)
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 اٌفصً األٚي

 ِغٍض اٌش١ٛؿ ِٚؤطظبد اٌؾىُ اٌغّٙٛرٞ

 ػض٠ٛزٗ، ٚلزارارٗ.اٌّجؾش األٚي: ِغٍض اٌش١ٛؿ:ـ ٔشأرٗ، 

 اٌّجؾش اٌضبٟٔ: ِؤطظبد اٌؾىُ األفزٜ. 

 اٌّجؾش اٌضبٟٔ: صزاع اٌطجمبد ٚأصزٖ ػٍٝ ِغٍض اٌش١ٛؿ.
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 ِغٍض اٌش١ٛؿ ـ ٔشأرٗ، ػض٠ٛزٗ، لزارارٗ:

ا ىٓظ٣ٍٞش، حٓظطخػض رٔٞؿزٜخ ط٤ٔ٤َ ًخكش ٗئٕٝ حُيُٝش، حُيحه٤ِش   ػَكض ٍٝٓخ ٌٓ٘ طؤ٤ٜٓٔخ ٗ ظٔخ

ا ٣ؼظٔي ك٢  ٗظٔٚ  ا ٤ٌِٓخ ٝحُوخٍؿ٤ش، ك٢ طِي حُلظَس. كوي ًخٕ ٗظخّ حُلٌْ ك٢ ريح٣ش طؤ٤ْٓ حُٔي٣٘ش ٗظخٓخ

م.ّ. ٝه٤خّ  519ػخّ حُيٓظ٣ٍٞش ػ٠ِ حُِٔي، ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٓـِْ حُ٘ؼذ، ٝرؼي حٗظٜخء حُلٌْ ح٢ٌُِٔ 

حُ٘ظخّ حُـ١ٍٜٞٔ، كيع طـ٤٤َ ٝططٍٞ ًز٤َ ك٢ حُ٘ظْ حُيٓظ٣ٍٞش، ٓغ حُللخظ ػ٠ِ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم 

Senatus. 

 ِلٌٛي اطُ ِغٍض اٌش١ٛؿ: 

٤ٛؤٙ ط٠ْ ًزخٍ حُٖٔ، ُٝوي ػ َف ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ ك٢ حُٜ٘ٞٙ ح٬ُط٤٘٤ش رخْٓ  ٛٞ

ػ٘ي حُو١َخؿ٤٤ٖ،   Senioresْٓ ٛٞ ٜٓطِق ٤َ٘ٓحّ ٝح٫ْٓ ح٧هَد ٖٓ ٌٛح ح٫  ٤ٓSenatus٘خطّٞ 

، أ١ ح٤ُ٘ٞم أٝ حٌُزخٍ Gerousiaأٓخ ػ٘ي ح٩ؿ٣َن كوي ػَف ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رخْٓ 
(1)

. ٧ٕٝ ٓـِْ 

ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ ك٢ حُؼَٜ حُـ١ٍٜٞٔ أٛزق ٓٔؼ٬ا ُؼظٔش حُ٘ؼذ حَُٝٓخ٢ٗ، كٌخٕ ٣َِٓ ُٚ ػ٠ِ أػ٬ّ 

" أ١ )حُٔـِْ ٝحُ٘ؼذ حَُٝٓخ٤ٗخٕ( .S.R.Rٍٝٓخ رٌٜح حَُِٓ" 
(2)

  . 

 ٔشأح ِغٍض اٌش١ٛؿ

طَؿغ ٗ٘ؤس ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ا٠ُ كظَس حُلٌْ ح٢ٌُِٔ، كٜٞ اكيٟ ٓئٓٔخص طِي حُلظَس، ُوي ًٕٞ حُِٔي 

ا ٖٓ ٓخثش ػ٠ٞ  ٖٓ ح٧َٓ ح٧ٍٓظوَح٤١ش  "حُزطخٍهش" ٣يػٕٞ ح٥رخء  ٤ٍِّٓٝٞ "ٓئْٓ حُٔي٣٘ش " ٓـِٔخ

Patres ٓ ٟٝؼْٜ ح٫ؿظٔخػ٢، كوي ًخٗٞح ٣ٔؼِٕٞ ٍإٓخء حُؼ٘خثَٝٛٞ حْٓ ٓٔظٔي ٖ
*
٢ٔٓٝ أر٘خءْٛ  

                                                           
(1 ) -  Dionysius Halicarnassus, the Roman antiquities ,vol , I , Book.II. 12 , 1- 4. L. C. L  (trans by. Cary ,E.), 

Harvard  University Press , London , 1965.  

 .077ص .0999 ،مركز النشر الجامعً ،حضارة تارٌخ -لرطاجة البونٌة  ،وآخرون ،ونٌة أنظر كذلن الشاذلً بوو

 .54ص  ،مرجع سابك ،إبراهٌم رزق هللا أٌوب( 2)

طنون ٌمارسون اوكان المو ،Familiaeعابالت  إلى ، وتنمسم العشابر بدورهاGens تؤلؾ من مجموعة من العشابر كان المجتمع الرومانً ٌ *

 ،الٌسر فرحو أب .Curiaes حٌاءصؽر تسمى األأوحدات  إلى , التً انمسمت Tribusواجباتهم السٌاسٌة من خالل وحدات سٌاسٌة هً المبٌلة 

 .06ص  ،2112مصر،   ،الجتماعٌةوعٌن للدراسات والبحوث اإلنسانٌة  ،الهللٌٌنٌستً والرومانًالشرق األدنى فً العصرٌن 
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Patricii(1)ٝأكلخىْٛ 
٣َٝؿغ ٓزذ حهظ٤خٍ حُِٔي ُْٜ، حٓظ٘خٍطْٜ ك٢ أٍٓٞ حُيُٝش حُيحه٤ِش ٝحُوخٍؿ٤ش.   

كزٌُي حطوٌ حُٜلش ح٫ٓظ٘خ٣ٍش ٤١ِش حُلٌْ ح٢ٌُِٔ
(2)

.
 

ا ك٢ حٓظَٔحٍٙ ا٠ُ كظَس ُوي أًِٝض ا٠ُ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم كظَس حُلٌْ ح٢ٌُِٔ  ّ  ٍرٔخ طٌٕٞ ٓززخ ٜٓخ

حُلٌْ  حُـ١ٍٜٞٔ، ٝأٍٝ ٌٛٙ حُٜٔخّ: أكو٤ش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم إٔ ٣وظخٍ حُِٔي حُـي٣ي ٝطؼ٤٘ٚ رؼي ٓٞحكوش 

حُ٘ؼذ ػ٤ِٚ
(3)

ا؛ كوي ًخٗض حُِٔطش ط٘ظوَ ٓزخَٗس ا٠ُ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رؼي ٝكخس  .  ٧ٕٝ حُلٌْ ُْ ٣ٌٖ ٍٝحػ٤خ

ا  ؿي٣يحا، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٓ٘ق ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ِٓطش حهظ٤خٍ حُِٔي ا٫ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ  حُِٔي ك٤ؼ٤ٖ أػ٠خإٙ ٌِٓخ

٣ٔظط٤غ، ٖٓ ٗخك٤ش هخ٤ٗٞٗش، إٔ ٣ؼط٢ أٝحَٓ ُِِٔي، ًٌُٝي ٖٓ ٝحؿزخطٚ حُٔٞحكوش ػ٠ِ هَحٍحص حُـٔؼ٤ش 

حُ٘ؼز٤ش ٝاػطخإٛخ حُٜلش حُوخ٤ٗٞٗش، ًٝخٗض ػ٣ٞ٠ظٚ ٓيٟ حُل٤خس
(4)

ٕٞ ك٢ ٌُٖ أًؼَ حُؼِٔخء حُٔليػ٤ٖ ٣ٌٛز  

 حُوٍٞ ا٠ُ إٔ ٌٛح حُ٘ظخّ ُْ ٣وْ ك٢ ٍٝٓخ ا٫ ك٢ أٝحهَ حُوَٕ حُٔخرغ م.ّ. ػ٠ِ أ٣ي١ حُِٔٞى ح٧ط٤٤ٌَٖٓٝ. 

ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ ٫ ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٌَٗ٘ ٓخ ًخٕ ُ٪ؿ٣َن ٨ُٝط٤٤ٌَٖٓٝ ٖٓ آػخٍ ٝحٟلش ػ٠ِ حَُٝٓخٕ 

حُل٠َ ٨ُط٤٤ٌَٖٓٝ ك٢ ٝؿٞى ٖٓ حُ٘خك٤ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُل٠خ٣ٍش، ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ َٗؿغ ًَ 

ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٧ٕ حُ٘ظخّ ح٢ٌُِٔ ٛٞ ططٍٞ ١ز٤ؼ٢ ُ٘ظخّ حُوز٤ِش حُوي٣ٔش ٝٛٞ ٗظخّ ػَكظٚ حُٔـظٔؼخص 

حُوي٣ٔش،  كٔـِْ ح٤ُ٘ٞم ٛٞ ٗلٔٚ ٓـِْ ٤ٗٞم حُوزخثَ. ٝأًًَ ك٢ ٌٛح حُٜيى رؼٞ حَُٝح٣خص حُظخ٣ٍو٤ش 

حُوز٢َِ ٌُُي ُوذ ٤ٗن حُوز٤ِشحُظ٢ طوٍٞ رؤٕ ٤ٍِّٓٝٞ حطوٌ ٓؼظْ ٗظٔٚ ٖٓ حُ٘ظخّ 
(5)

. ٝأٓخ اًح ًخٕ كؼ٬ا 

م.ّ.  501م.ّ. ـ  606ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٣َؿغ ك٢ ٗ٘ؤطٚ ا٠ُ حُِٔٞى ح٧ط٤٤ٌَٖٓٝ ح٣ٌُٖ كٌٔٞح ٍٝٓخ ٖٓ 

كٔخ ٢ٛ اًحا حُٔئٓٔخص حُظ٢ حػظٔي ػ٤ِٜخ حُِٔٞى ح٣ٌُٖ ٓزوْٞٛ ك٢ كٌْ ٍٝٓخ. ًٔخ أٗخٍص رؼٞ حُٜٔخىٍ 

٤ُل٢ " Livyٓـِْ ح٤ُ٘ٞم  ا٠ُ ريح٣ش طؤ٤ْٓ ٓي٣٘ش ٍٝٓخ. كٔؼ٬ا حُٔئٍم ٝحٌُظذ حُظ٢ طَؿغ ٗ٘ؤس 
*
  ًٌَ٣ "

                                                           
(1 ) Livy , the early History of Rome,  book ,1.8. C. L. C. (trans by. Ogilvie.R.M.) Penguin Classics , 1979 …  and , 

Dionysius Ha, Vol , I , 12. 2.  

 .33ص  .0960 ،بٌروت ،منشورات الجامعة اللبنانٌة ،ب.م. 69ق.م. ـ  44وسطوس لٌصر وخلفابه ؼأوعصر ، أسد رستم( 2)

(3 ) Livy , op , cit, Book ,I.17. 

 و .41ص ،0986،الماهرة ،، دار النهضة(عبد الرازق ٌسري)ت:  ر. ه.  ،وبار( 4)

How.w.w, op, cit ,P50    

 .7ص .2101 ،الكوٌت ،دار المعرفة الجامعٌة ،اإلمبراطورٌة الرومانٌة الوالع السٌاسً والمصدر األثري ، تارٌخدمحم عبد الفتاح السٌد سلٌمان( 5)

 ،روما إل فً صباه ولم ٌؤِت إلى ،إٌطالٌا ِشمالولد فً باتافٌوم فً  .م 07 ق.م. إلى 59بٌن  مإرخ رومانً عاش فً الفترة ما ،Livyلٌفً  *

ا  042كان ذلن فً وروما منذ نشؤتها  تارٌخهم مإلفاته من أو تارٌخ،الوكرس حٌاته لألدب و مرجع  ،للمزٌد انظر دمحم السٌد عبد الؽنً .كتابا

 .81ـ 76ص.ص   ،سابك
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ك٢  ًظخرٚ، ا٠ُ إٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٛٞ ح١ٌُ ًخٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣وظخٍ حُِٔي حُـي٣ي، رؼي ٝكخس حُِٔي حُٔخرن. ُؼَ 

حُؼخُغ ًُي ٣ٌٕٞ ى٬٤ُا ػ٠ِ ٝؿٞى ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٌٓ٘ حُزيح٣ش. ٤٘٣َٝ رؼٞ حٌُظخد ا٠ُ  إٔ ِٓي ٍٝٓخ 

م.ّ. ٤ٗ ي ٓز٠٘ ٠ٔٔ٣ ٣ًٍٞخ  641- 672ح١ٌُ كٌْ ٍٝٓخ ٖٓ   Tulus Hstiliusطُّٞٞ ٛٞٓظ٤ِّٞ 

٤ُـظٔغ ك٤ٚ أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم  Curia Hstiliaِٛٞٓظ٤خ 
(1)

. 

 ػض٠ٛخ ِغٍض اٌش١ٛؿ

هزَ حُوٞٝ ك٢ حُلي٣غ ػٖ ػ٣ٞ٠ش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٓؤًًَ حُطزوخص حُظ٢ ٣ظٌٕٞ ٜٓ٘خ حُٔـظٔغ 

حَُٝٓخ٢ٗ، ًُٝي رٔزذ حكظٌخٍ ١زوش ىٕٝ أهَٟ ػ٠ِ ػ٣ٞ٠ظٚ، ٌٓ٘ طؤ٤ْٓ حُٔي٣٘ش، أ١ كظَس حُلٌْ ح٢ٌُِٔ 

وظ٤ٖ ٢ٛٝ ا٠ُ ريح٣ش حُؼَٜ حُـ١ٍٜٞٔ، كوي ًخٗض ١زوخص حُٔـظٔغ حَُٝٓخ٢ٗ ك٢ طِي حُلظَس طظؤُق ٖٓ ١ز

 .١ٝPlebsزوش حُؼخٓش Patricii ١زوش حُزطخٍهش  

 (.Patriciiأٚالً: اٌطجمخ األرطزمزاط١خ )اٌجطبرلخ 

٢ٛ أٍٝ ٖٓ حٓظوَ ك٢ ٍٝٓخ ٝطلِٜض ػ٠ِ ح٧ٍح٢ٟ حُوٜزش حُ٘خٓؼش، ٧ٕٝ حٍُِحػش ًخٗض 

ػٔخى ح٫هظٜخى ك٢ ا٣طخ٤ُخ، كوي طـٔؼض ُي٣ْٜ ػَٝحص ٛخثِش
(2) 

ر٘لًٞ ٝحٓغ ٝحٓظ٤خُحص رل٠ِٜخ أٛزلض طظٔظغ 

ًز٤َس ك٢ حُيُٝش، ًٝخٕ أكَحىٛخ أًؼَ ىٍح٣ش رخ٧ٍٓٞ حُؼ٣ٌَٔش. ٝرل٠َ ػَحهش أِْٜٛ ٝػوخكظْٜ كٌخٗٞح أهيٍ 

ٖٓ ؿ٤َْٛ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٞٗٞح أػ٠خءا ك٢ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٝرخَُؿْ ٖٓ ح٠ٗٔخّ حُ٘ز٬ء
*
ا٤ُْٜ ا٫ اْٜٗ  

ا ْٜٓ٘ كظِض ١زوش حُزطخٍهش ٓ٘ـِوش ٝطَكٞ حُِٝحؽ ٖٓ ؿ٤َ ١زوظْٜ ح٫ؿظٔخػ٤ش حػظزَْٝٛ أهَ ٗؤٗخ
(3)

  .

                                                           
 .203ص 0985 ،الرٌاض ،دار عالم الكتب للنشر والتوزٌع ،الرومان والشرق اإلؼرٌمً الرومانًواإلؼرٌك  ،حسن بكرى( 1)

 .001ـ  019ص.ص.  ،مرجع سابك ،دمحم السٌد عبد الؽنً( 2)

لم تؤخذ أبداا شكل وراثٌة صرؾ و أرستمراطٌةلم تكن  ،جدٌدة أرستمراطٌةالمؽلمة على نفسها تتالشى لتحل محلها  رستمراطٌةأخذت األ * النبالء؛

ا لتصبح أكثرٌة كلما تضاءلت  إلى أصبحت العابالت المنتمٌةو ،المإسس للدولة كان هإلء و رستمراطٌةالعابالت األطبمة العامة تتزاٌد تدرٌجٌا

كانت األسرة  و .المناطك خارج مدٌنة روماوٌسٌطرون على السٌاسة المحلٌة للبلدٌات و ،الجدد منبثمٌن عن مجموعة من األثرٌاء مالكً العمارات

أنه لم ٌسبك ألحد من أفراد  ،رجل جدٌدمعنى و .اها بمنصب رفٌع ٌخول صاحبه سلطة األمبٌرٌوم كالمنصلٌةدتتخذ صفة النبالة إذا فاز أحد أفر

ا ٌتمتع صاحبه باألمبٌرٌومأ  ،ابتكار السٌاسة ،موزسً فٌنٌلً .بحٌث تضفً علٌه صفة النبالة أي أنه لم ٌكن من أسرة نبٌلة ،سرته أن تولى منصبا

عبد اللطٌؾ و .29ص 0984 ،بٌروت ،لنشراودار الحمٌمة للطباعة  (ت تمام الساحلً) ،ةجمهورٌروما الوالسٌاسة فً الٌونان والدٌممراطٌة 

 2ص ،0988 ،بٌروت ،دار النهضة العربٌة (اكتافٌوس أؼسطس إلى من تبٌرٌوس جراكوس)الرومانً عصر الثورة  تارٌخال ،أحمد على

 .90إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص ( 3)
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٣َٝؿغ ػيى ٖٓ حُٔئٍه٤ٖ ا٠ُ أَٛ ح٧ٍٓظوَح٤٤١ٖ ا٠ُ ٬ُٓش ح٧ط٤٤ٌَٖٓ حُـِحس، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣َٟ رؤْٜٗ 

ٖٓ ٬ُٓش حُٔخر٤٤ٖ٘
(1)

    . 

 .Plepsصب١ٔبً: اٌطجمخ اٌؼبِخ  -

ح٧ه٤ِش، ٢ٛٝ ط٠ْ حُل٬ك٤ٖ ٣ٔؼَ حُؼخٓش ؿخُز٤ش حٌُٔخٕ ػ٠ِ ػٌْ ح٧ٍٓظوَح٤١ش حُظ٢ ًخٗض طٔؼَ 

 ٝحُظـخٍ ٝحُٜ٘خع ٖٓ ١ًٝ ح٬ٓ٧ى حُٔليٝىس، ٝح٧ٍهخء حُٔل٣ٍَٖ، ًٌُٝي ْٜٓ٘ ٖٓ ٣ظَٜ رٞٛلٚ ٠ُٞٓ

Clintes  أٝ طخرغ
** 

ُٝوي ًخٕ ٓزذ ٝكٞى حُؼخٓش  ا٠ُ حٌُٔخٕ ك٢ كظَس ٫كوش حُلٍٜٞ ػ٠ِ أهَ أ٬ٓى ٖٓ 

طِي حُظ٢ طظٔظغ رٜخ ١زوش حُزطخٍهش
(2)

. 

ـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ ريح٣ش حُلٌْ حُـ١ٍٜٞٔ ػ٠ِ حٍُٜٞس حُظ٢ ًخٕ ػ٤ِٜخ أػ٘خء حُلٌْ ح٢ٌُِٔ حكظلع ٓ  

كوي حٓظَٔص ػ٣ٞ٠ظٚ  كظَسا ٓوٍٜٞسا ػ٠ِ حُزطخٍهش ٝحُلٜٖ حَُث٢ٔ٤ ُٜخ
(3)

،  ٌُُي كٜٞ ٣ٔؼَ حُ٘ظخّ 

حع ح٧ٍٓظوَح٢١، ا٠ُ إٔ طٌٖٔ حُؼخٓش ٖٓ حهظلخّ ٛلٞف ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝح٫ٗيٓخؽ ك٢ ػ٣ٞ٠ظٚ رؼي َٛ

ا .  ٣ٞ١491َ ٣ؼَف رَٜحع ح٧َٗحف ٝحُؼخٓش ػخّ   م.ّ. ـ ٓ٘ؤط٢ ُِلي٣غ ػ٘ٚ ٫كوخ

أٓخ ػٖ ٤ًل٤ش ح٠ٗٔخّ حُؼ٠ٞ  ا٠ُ ػ٣ٞ٠ش حُٔـِْ كل٢ حُزيح٣ش ًخٗض حُظَٗلخص طليع رٌَ٘ 

طِوخث٢، ًٝخٕ ح١ٌُ ٣ئِٛٚ ا٠ُ ًُي ػَٔٙ ٝٗٔزٚ ٝػَٝطٚ ٝهزَطٚ. ٝك٤ٔخ رؼي أٛزلض طظْ ٖٓ هزَ حُو٘خَٛ، 

ا أٛزلض ٖٓ حهظٜخٛخص حَُٔحهز٤ٖ  351ػخّ ٝرؼي  . ًُٝي ٝكن هخٕٗٞ أٝك٤٘٤ّٞ  Censorsم.ّ. طو٣َزخ

Lex Ovinius ا ُٔؼخ٤٣َ ٓؼ٤٘ش ، ح١ٌُ أطخف َُِٔحهز٤ٖ إٔ ٣وظخٍٝح ٖٓ ٣ِٜق ُؼ٣ٞ٠ش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝكوخ
(4) 

ًخٕ حَُه٤ذ ٣ٌظذ هخثٔش
*
حُظ٢  رؤٓٔخء أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ًَ هْٔ ٓ٘ٞحص ًٝخٗض أٍٝ ح٧ٓٔخء 

                                                           
وحضارة الرومان،  منذ نشؤة روما حتى نهاٌة المرن األول المٌالدي، عٌن لدراسات والبحوث اإلنسانٌة ،  تارٌخمحمود إبراهٌم السعدنً، ( 1)

 .47، ص 0998مصر،

ا وٌساعدونهم فً ولت السلم  وٌعملون تحت الموالً أو األتباع*  : هم فً األصل  كانوا من  األحرار ولٌس من العبٌد، ٌصاحبون أسٌادهم  دابما

ا من األراضً الزراعٌة وكانت سلطة رب األسرة علٌهم إمرتهم فً ولت  الحرب، وٌمترعون فً الجمعٌة  وفك أوامر أسٌادهم ممابل منحهم لطعا

، جامعة 3. و ول، دٌورانت، لصة الحضارة )ت دمحم بدران(  ط63هً سلطة الحامً أو الوالً. محمود إبراهٌم السعدنً، مرجع سابك،ص

 ، ص.0972الدول العربٌة، الماهرة، 

 .001دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص ( 2)

(3 ) Cary.M. History of Rome، Macmillan co ltd New York.st  martin;s, press، London, 1954، p 47 

 . و086دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص ( 4)

Kamm. A. the Romans an introduction، London and New York، 1995، p 16. 

 .55 – 54ص  -إبراهٌم رزق هللا أٌوب، مرجع ساٌك، ص .Albumكانت األسماء تكتب بالفحم األسود على لوح أبٌض ٌسمى  *



08 

 

٠٣ؼٜخ حَُه٤ذ ك٢ ح٬ُثلش ٢ٛ أٓٔخء حُو٘خَٛ  حُٔخرو٤ٖ ػْ ٣يٍؽ  أٓٔخء ًزخٍ حُٔٞظل٤ٖ ح٣ٌُٖ ٓزن إٔ 

حٗظوزْٜ حُ٘ؼذ ُٞظخثق ًز٤َس ٝٓوظِلشا 
(1)

ٝرؼي  ًُي ٣ٜخىم ػ٠ِ ٛلش ػ٣ٞ٠ش حُٔظويّ ٝحٗطزخم ح١َُٝ٘  

ا ؿ٤َ أه٬ه٢، ػ٤ِٚ، ًٝخٗض ػ٣ٞ٠ش حُؼ٠ٞ ك٢ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٓيٟ حُل٤خس. ا٫ اًح ٫كع ح َُه٤ذ ٓ٘ٚ ًِٓٞخ

ك٤وّٞ رلٌف أٓٔٚ ٖٓ ٫ثلش ح٧ٓٔخء
(2)

 . 

أٓخ رخُ٘ٔزش ُؼيى ح٧ػ٠خء ح١ٌُ ٣ظٌٕٞ ْٜٓ٘ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ُوي حُىحى ػيىْٛ ػ٠ِ ٓخ ًخٕ ػ٤ِٚ 

كظَس حُلٌْ ح٢ٌُِٔ ا٠ُ ػ٬ػٔخثش ػ٠ٞ، ٌُٖ ٌٛح حُؼيى ظَ ٓلَ حهظ٬ف ر٤ٖ حٌُظخد. كْٜٔ٘ ٖٓ ٣َٟ إٔ 

ِٓي أط٢ٌَٓٝ ـ  ـ أٍٝ Tarquiniusح٣ُِخىس ًخٗض أػ٘خء حُلٌْ ح٢ٌُِٔ، ك٢ كظَس كٌْ حُِٔي طخ٤٘٣ًٍّٞٞ 

ح١ٌُ أِٝٛٚ ا٠ُ ػ٬ػٔخثش ػ٠ٞ
(3)

، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣َٟ إٔ ح٣ُِخىس ًخٗض ريح٣ش حُـ٣ٍٜٞٔش 
(4)

 ٖٓ ْٜ٘ٓٝ ،

٣َؿؼٜخ ا٠ُ حُوَٕ حُؼخُغ  م.ّ. ٖٓ حُلٌْ حُـ١ٍٜٞٔ
(5)

،  ٣ٝؼي حَُأ١ حُؼخُغ ٛٞ ح٧ٗٔذ ٧ٕ ٢ٛ حُلظَس 

َس حُيُٝش ػ٠ِ ٓٔخكخص ٗخٓؼش ٖٓ ٓٔخكش حُظ٢ ريأ ك٤ٜخ حُؼخٓش ح٠ٗ٫ٔخّ ك٢ ػ٣ٞ٠ش حُٔـِْ ًٌُٝي ٤ٓط

م.ّ.  ح١ٌُ أِٝٛٚ ا٠ُ ٓظٔخثشَ  80ػخّ  Sullaا٣طخ٤ُخ. ٝٓغ ًُي كوي حٓظَٔ ٌٛح حُؼيى ا٠ُ ػَٜ ٫ٞٓ 

م.ّ. ٤٠٤ُق ا٠ُ ٌٛح حُؼيى ػ٬ػٔخثش آه٣َٖ ٤ُٜزق  45ػخّ  Caesar ػ٠ٞ، ػْ ٣ؤط٢ ٖٓ رؼيٙ ه٤َٜ

ػيىْٛ طٔؼٔخثش ػ٠ٞ
(6)

 . 

 لزاراد ِغٍض اٌش١ٛؿ.

ا ٫ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ِِّ حُلٌخّ رخ٧هٌ  ا حٓظ٘خ٣ٍخ حٓظَٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ ريح٣ش حُـ٣ٍٜٞٔش ٓـِٔخ

ا  ا ًٔخ أٛزق ٫كوخ رٍٔ٘ٞطٚ، ٧ٗٚ ُْ ٣ٌٖ رؼي ه٣ٞخ
(7)

ا ٜٓخّ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم كظَس حُلٌْ  . ُٝوي ًًَٗخ ٓخروخ

ا، ٌُٖٝ ٜٓخٓٚ حُ ا حٓظ٘خ٣ٍخ ىحىص ارخٕ حُلٌْ ح٢ٌُِٔ ٤ًٝق أؿزَطٚ ٌٛٙ حُٜٔخّ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٓـِٔخ

حُـ١ٍٜٞٔ ٓٔخ أط٤لض ُٚ حُلَٛش ك٤ٔخ رؼي ٧ٕ ٣ٌٕٞ ُٚ حُلن ك٢ حطوٌ حُوَحٍحص ك٢ ٓؼظْ ٗئٕٝ حُيُٝش، 

 ٝحٗظوخُٚ ٖٓ ٓـِْ حٓظ٘خ١ٍ ا٠ُ ٓـِْ ط٣َ٘ؼ٢. 

                                                           
 .221. وعلى عكاشة، مرجع سابك، ص46بارو. ر.ه، مرجع سابك، ص ( 1)

(2 ) , p74.  Cary، op, Cit. 

 075.ص0945، مكتبة النهضة، الماهرة، 0ق.م.( ج 287)روما حتى عام ،العالم  تارٌخولٌام لنجر، موسوعة ( 3)

 .68ص  وحضارة الرومان، دار النهضة العربٌة،الماهرة، تارٌخالسٌد الناصري، ( 4)

 .055إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص ( 5)

 .303، ص0971الرومان، دار النهضة العربٌة، بٌروت،  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مصادر ( 6)

(7) Scullard، op، cit، p51. 
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ُوي أٛزق ٖٓ كن ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم هَحٍ طؼ٤٤ٖ حُو٘خَٛ ٝطلي٣ي ٝحؿزخطْٜ َٝٓحهزظْٜ ٤١ِش كظَس 

ِطظْٜ، ٝرؼي حٗظٜخء ٓيس كٌْٜٔ ـ ٢ٛٝ ٓ٘ش ٝحكيس ـ ٣طخُزْٜ رظويّ طو٣ََ ػٖ ٗـِْٜ حُٜٔ٘ذ، ٝطلي٣ي ٓ

ا رؤٕ ٣ٌٕٞ ىًظخطٍٞحا  أػٔخُْٜ ك٢ ٗئٕٝ حُيُٝش، ٣َٝٗق ٖٓ ٣َحٙ ٓ٘خٓزخ
(1)

،  ًٔخ ًخٕ ُٚ حُلن ك٢ ارَحّ أٝ 

ا ـ رل٤غ أٛزلض ٜٓخىهظٚ ػ٠ِ ٌٛٙ حُوَحٍحص  ٗوٞ هَحٍحص حُـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش ـ ٝٛٞ كن حًظٔزٚ ٫كوخ

ا ُظٌٔذ هٞس حُوخٕٗٞ ا أٓخ٤ٓخ ١َٗخ
(2)

. ًٝخٕ ٣ظوٌ هَحٍحا ربٍٓخٍ حُٔلخٍحص ا٠ُ هخٍؽ ا٣طخ٤ُخ ٩رَحّ 

ٓؼخٛيحص، أٝ اػ٬ٕ حُلَد ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٣ٔظوزَ حُٔلخٍحص حُوخىٓش ا٠ُ ٍٝٓخ ٝطوي٣ْ ٝحؿذ ح٤٠ُخكش 

حُظ٢ ط٤ِن رٌٜٙ حُٔلخٍحص
(3)

خ٤ُْ، كٜٞ ح١ٌُ ٣وٍَ ًَ ػخّ أ٣ش ،  ًٔخ ًخٗض طوغ ػ٠ِ ػخطوٚ ٓٔئ٤ُٝش اىحٍس ح٧ه

٣٫ٝش ٣ظ٠ُٞ اىحٍطٜخ رَٝهَٜ٘
*
 Proconsul  ٍٞٝأ٣ش ٣٫ٝش ٣ظ٠ُٞ اىحٍطٜخ  رَحط٤

(4)
. 

أٓخ ػٖ هَحٍحص ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ حُٔـخٍ حُؼ١ٌَٔ كٜٞ ح١ٌُ ٣وّٞ رظلي٣ي ػيى حُـ٤ٕٞ 

حُـ٤ٖ، ًٔخ أٗٚ ٣ظيهَ ك٢ ٝح٧ٓخ٤١َ حُظ٢ ٓظ٘خٍى ك٢ حُٔؼخٍى ًٌُٝي َٛف ح٧ٓٞحٍ ح٬ُُٓش ُظـ٤ِٜ 

أٍٓٞ أرؼي ٖٓ ًُي ك٢ حُٔـخٍ حُؼ١ٌَٔ، كوي ًخٕ ٣ؼط٢ هَحٍحا رٔٞحكوش أٝ ٓؼخٍٟش حُو٘خَٛ ك٢ ط٘ل٤ٌ 

حُوط٢ حُؼ٣ٌَٔش، ٝاػ٬ٕ حُِْٔ ٝحُلَد، ح١ٌُ ًخٕ ٖٓ كن حُـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش حُٜٔخىهش ػ٤ِٚ، ا٫ اٜٗخ 

ش ُوَحٍحص ٣ظوٌٛخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ًٝخٕ ٣وغ ٟٖٔ رلٍِٞ ٜٗخ٣ش حُوَٕ حُؼخُغ م.ّ. أٛزلض ٓٞحكوظٜخ ٤ٌِٗ

ِٓطظٚ إٔ ٣ٔـي ٣ٝلوْ ٗـخكخص حُو٘خَٛ أٝ ٣وَِ ٖٓ ٗؤٜٗخ، ٝروٜٞٙ ٓٞحًذ ح٫ٗظٜخٍحص كٌخٗض ٫ 

ظْ ا٫ رٔٞحكوش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٤ِٜخ ٝطٞك٤َ ح٧ٓٞحٍ ُظـ٤ِٜٛخ ط٘ 
(5)

م.ّ. ىهَ  356. كٔؼ٬ا ك٢ ػخّ 

                                                           
الرومان من تؤسٌس المدٌنة حتى سموط الجمهورٌة، دار المعرفة الجامعٌة،  تارٌخ. وفادٌة أبوبكر، 34أسد رستم، مرجع سابك، ص( 1)

 .012، ص2100اإلسكندرٌة، 

(2 ) Scullard،op،cit، p 51. 

(3 ) Polybius، the Histories، vol III, Book، vI. 13.6 – 7.  L. C. L. (trans by paton. w. R.) Harvard university press، 

London، 1954.  

لمب ٌحمله الولة الرومانٌون الذٌن كانوا مكلفون بإدارة الولٌات وٌتمتع بجمٌع ما ٌتمتع به المنصل من سلطة ونفوذ وكثٌر ما ٌكون  برولنصل* 

  .258 بك  صبرولنصل. أحمد صفر، مرجع ساالبرولنصل لنصالا انتهت مدة عمله فٌعٌن 

 .077إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص ( 4)

 .220. وعلً عكاشة ، مرجع سابك، ص086دمحم السٌد عبدالؽنً، مرجع سابك، ص( 5)
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حُيًظخطٍٞ ؿخ٣ّٞ ٓخ٤ٍّٗٞ ٍٝط٤ِ٤ّٞ
*
 Gaius Marcius Rutilus    ٖك٢ كَد ٓغ ح٧ط٤٤ٌَٓ

ٝحٗظَٜ ػ٤ِْٜ ٝػ٘ي ػٞىطٚ ٍكٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رؤٕ ٣و٤ْ ُٚ ًٓٞذ َٜٗ
(1)

  . 

 ٌٞح٣ٔظًٍٞٔخ ًخٕ ُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم حُلن ك٢ إٔ ٣ظوٌ هَحٍحا ك٢ حُ٘لوخص ٝح٩ٍحىحص ك٬ ٣ـُٞ ُِ

َٓ٘ٝع ػخّ اٗ٘خءحص ًخٗض أٝ َٛف أ١ ٓزِؾ ىٕٝ إً ًظخر٢ ٖٓ حُٔـِْ ًٔخ اٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ط٘ل٤ٌ أ١ 

ا٬ٛكخص ـ حُظ٢ ًخٗض طـَٟ ًَ هْٔ ٓ٘ٞحص ـ ا٫ رٔٞحكوظٚ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٓٞحكوش حُلٌخّ ػ٤ِٜخ، ٝك٢ 

كخُش ٓٞحكوظٚ ػ٤ِٜخ ٣وّٞ  ربػطخء حَُٔحهز٤ٖ حُٔزخُؾ ُظلو٤ن حُـَٝ
(2)

. ًٌُي ًخٕ ٛٞ ٖٓ ٣وّٞ ربٛيحٍ 

ػ٬ػش ٓٞظل٤ٖ ُِو٤خّ رٌُي هَحٍ رٔي حُؼِٔش ٝح٩َٗحف ػ٤ِٜخ، ًُٝي رخهظ٤خٍ
(3)

 . 

ا رخ٫ٛظٔخّ رٔـِْ حُؼّٔٞ ك٢ حُ٘ئٕٝ حُؼخٓش، ٣ٝلظَّ ٍؿزخص  ًٔخ ًخٕ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ِِٓٓخ

حُ٘ؼذ، ٝٓوٍٞ رؤٕ ٣ٜيٍ هَحٍحا ر٘ؤٕ حُـَحثْ حَُٔطٌزش ك٢ ا٣طخ٤ُخ ٓؼَ حُو٤خٗش، ٝحُظآَٓ ٝحُلٔخى 

حُوط٤َس ٝحُٜٔٔش حَُٔطٌزش ٟي حُيُٝش  أٝ اٛيحٍ ٝح٫ؿظ٤خٍ، ٌُٝ٘ٚ ٫ ٣ٔظط٤غ اؿَحء طلو٤وخص ك٢ حُـَحثْ 

أكٌخّ ح٩ػيحّ، ا٫ اًح ٝحكن ػ٤ِٜخ حُ٘ؼذ، ًٌُٝي ك٢ ح٧ٍٓٞ حُظ٢ ُٜخ طؤػ٤َ ػ٠ِ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٗلٔٚ، 

كٔؼ٬ا اًح هيّ ٗوٚ هخٕٗٞ ٣َحى ٓ٘ٚ طـ٣َي حُٔـِْ ٖٓ ِٓطظٚ حُظو٤ِي٣ش أٝ ٣ِـ٢ كن ح٧ٓزو٤ش أٝ 

ِْ ح٤ُ٘ٞم أٝ طوِٚ ػَٝطٚ حُوخٛشح٫ٓظ٤خُحص حُظ٢ ٣ظٔظغ رٜخ ٓـ
(4)

 .
 

أٓخ ػٖ هَحٍحص ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ حُـخٗذ حُي٢٘٣، ُوي ًخٗض حُٜٔخّ حُي٤٘٣ش ك٢ كظَس حُلٌْ ح٢ٌُِٔ 

ٖٓ ٝحؿزخص حُِٔي، ٌُٖٝ ك٢ حُؼَٜ حُـ١ٍٜٞٔ أٛزلض ٖٓ ٜٓخّ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٧ٕ حٌُٜ٘ش ًخٗٞح 

حُوَحٍ روٜٞٙ أىحء حُطوّٞ ٝح٫كظلخ٫ص ػ٠خء ك٢ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ًٝز٤َ حٌُٜ٘ش ٛٞ ح١ٌُ ٣ٜيٍ أ

حُي٤٘٣ش حُوخٛش، ٣ٝلَٜ ك٢ أَٓ ح٫ػظَحف ري٣خٗخص ٝػوخثي ؿي٣يس
(5)

. ًٔخ ٛخٍ  ُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم حُلن ك٢ 

ٝٛٞ هَحٍ ٣ظوٌ ك٢ ٓـِْ   Senatus Consultum Uitimumاٛيحٍ ٓخ ٣ؼَف رخْٓ حُوَحٍ ح٧ه٤َ، 

٤غ ح٩ؿَحءحص حُظ٢ ٣َٜٝٗخ ٣ٍَٟٝش ُلٔخ٣ش حُيُٝش ٖٓ ح٤ُ٘ٞم ٣ظْ رٔٞؿزٚ ط٤ٌِق حُو٬ٜٕ٘  رخطوخً ؿٔ

_ ٤ٓؤط٢ حُلي٣غ ػ٘ٚ ك٤ٔخ    Gaiu Gracchusحُوطَ، ربػ٬ٕ كخُش حُطٞحٍة ًٝخٕ ؿخ٣ّٞ ؿَحًّٞ 

                                                           
 أول دكتاتور من العامة. *

(1) Kamm، A، op، cit، p 14.  

 (2) Polybius، op،cit، vol،III، Book,VI، 13،1- 4 .- 4  

 .025الرومان، ص  تارٌخ. وعبد اللطٌؾ أحمد على، مرجع سابك، مصادر 48ـ أندرٌه اٌمار، مرجع سابك، ص ( 3)

(4 )  Polybius،op،cit, Vol،III، Book VI, 16,1.13,5,  06 ,2-5 

 .089.  ودمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص 054إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص( 5)
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أٍٝ ٖٓ ١ز ِن ػ٤ِٚ ٌٛح حُوَحٍ -رؼي 
(1)

. ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ هَحٍحص ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ُْ طٌٖ طٌٔذ حَُ٘ػ٤ش 

ٞى حُلٌخّ ا٫ إ طـ٤٤َ حُلٌخّ ًَ ػخّ ٝحٓظَٔح٣ٍش حُٔـِْ ك٢ حُلٌْ، ٖٓ حُ٘خك٤ش حُ٘ظ٣َش، رٔزذ ٝؿ

أٛزلض هَحٍحطٚ ٓطخػش رٌَ٘ ػخّ ٝرٍَٔٝ حُٞهض أٛزق هَحٍ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٣ٜخؽ ٤ٛخؿش حُظ٣َ٘ؼخص 

ح٤َُٔٓش كظ٠ حًظٔذ حُٜلش حُوخ٤ٗٞٗش
(2)

 . 

َٕ ح٧ه٤َ م.ّ. ًخٗض ُٔخًح ُـؤ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ا٠ُ ٓخ أٓٔخٙ رخُوَحٍ ح٧ه٤َ؟ َٛ ٧ٕ ٓ٘خًَ حُو

 ك٢ أؿِزٜخ ٓ٘خًَ ىحه٤ِش ٛيكٚ حُلي ٖٓ ِٓطش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٖٝٓ حُٞحؿذ ػ٠ِ حُلٌخّ حُلَٜ ك٤ٜخ؟ 

ك٢ ٟٞء ٓخ ٓزن، ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ رؤٕ ِٓطش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ حطوخً حُوَحٍحص، ُْ ٣ٌٖ ٣ٌظٔزٜخ ٌٓ٘ 

ا ٝػ٠ِ كظَحص، ٧ ٗٚ ك٢ رخىة ح٧َٓ ًخٗض حُـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش ريح٣ش حُـ٣ٍٜٞٔش، ٌُٝ٘ٚ حًظٔزٜخ ك٤ٔخ رؼي طزخػخ

هخىٍس ػ٠ِ إٔ طلي ٖٓ ِٓطش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٌُٖٝ رٍَٔٝ حُٞهض أٛزق ٛٞ ٖٓ ٣ٜخىم ػ٠ِ هَحٍحص ٌٛٙ 

حُـٔؼ٤ش، ٖٝٓ ح٧ٓزخد حُظ٢ ٓخػيطٚ ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ ُٚ حُِٔطش ك٢ حطوخً حُوَحٍحص، ٢ٛ ٓلخكظظٚ ػ٠ِ 

رؼي ط٢ُٞ حُؼخٓش حُٔ٘خٛذ حُـ٣ٍٜٞٔش، ًٌُي رل٠َ  حُطزوش ح٧ٍٓظوَح٤١ش ٛخكزش حُِٔطش ٝحُٔخٍ كظ٠

ح٠ٗٔخّ حُو٘خَٛ ًٝزخٍ حُٔٞظل٤ٖ ك٢ حُيُٝش ا٠ُ ػ٣ٞ٠ش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ح٣ٌُٖ ًخٗٞح هي حًظٔٞح هزَس رٔزذ 

حٗظوخُْٜ ك٢ حُِٔي حُٞظ٤ل٢
*
ٝح٢ُ٘ء ح٧ْٛ ٛٞ حٓظَٔحٍ ػ٣ٞ٠ش حُؼ٠ٞ ك٢ حُٔـِْ ٓيٟ حُل٤خس، ػ٠ِ  

هَحٍحص ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ حُزيح٣ش طؼ٠َ٘ رؤٍٓٞ حُيُٝش، ػٌْ حُٔ٘خٛذ ح٧هَٟ ك٢ حُيُٝش، كؤٓخ اًح ًخٗض 

أٛزلض ك٢ كظَس  ٫كوش طويّ ِٜٓلش حُٔـِْ أًؼَ ٖٓ ِٜٓلش حُيُٝش، ٌٝٛح ٓخ ٬٘ٓكظٚ ه٬ٍ حُوَٕ 

 ُؼَٜ حُـ١ٍٜٞٔ.ح٧ه٤َ ٖٓ ح

 

 

 

 

                                                           
 .08. و موزس فٌنٌلً، مرجع سابك، ص27، ص0988الرومان، دار النهضة العربٌة، بٌروت، تارٌخمصطفى العبادي، محاضرات فً ( 1)

 . و76الرومان، ص تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً،  مرجع سابك، مصادر ( 2)

Scullard،op, cit، P,104 

ا للترلً فً المناصب الحكومٌة ٌعرؾ با * وهً مرتبة كاآلتً:   Crusus Honorumسم سلن الوظابؾ العامة لمد وضع الرومان سلما

 الكواسٌتور،التربٌون، اإلدٌلس، البراٌتور، المنصل.  
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 عٍظبد ِغٍض اٌش١ٛؿ.

ًخٗض ؿِٔخص ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم طؼوي ر٘خءا ػ٠ِ ىػٞس ٖٓ حُلخًْ أٝ حُلٌخّ ًُٝي ػٖ ٣َ١ن آٍخٍ 

ٓ٘خى  ك٢ حُ٘ٞحٍع
(1)

ا، كؼخىسا ٓخ    ٝطٌٕٞ حُـِٔخص ك٢ ٟٞء حُٜ٘خٍ، ػ٠ِ إٔ ٣زو٠ رخد هخػش ح٫ؿظٔخع ٓلظٞكخ

أٝ ك٢ ٓؼزي ح٩ُٚ ؿٞرظ٤َ  Curia Hostilaًخٗض ٌٛٙ حُـِٔخص طؼوي ك٢ هخػش 
*
 Jupiter ٣ِِّٝ ح٧ػ٠خء .

ا ُِٔ٘خه٘ش ػْ ٣طِذ ٖٓ ح٧ػ٠خء  رؼيّ حُظـ٤ذ ػٖ حُـِٔش ٝحرظؼخىْٛ ػٖ ٍٝٓخ، ٣ٝليى حَُث٤ْ  ٟٓٞٞػخ

زظيث٤ٖ رٖٔ ٛٞ أٍكغ ُِٓ٘شا ر٤ْٜ٘، ك٢ ٓيس ٓليٝىس ػْ طؼَٝ ح٥ٍحء ُِظ٣ٜٞض ًُٝي   ٓ إٔ ٣زيٕٝ أٍحءْٛ 

ـِْ ح٤ُ٘ٞم ا٠ُ ه٤ٖٔٔ، ًٝخٕ ٣طِن ػ٠ِ حُظ٣ٜٞض ح١ٌُ ؿَٟ رط٣َوشا ٛل٤لش ٣ٝوّٞ رخٗؤخّ ٓ

ر٤ٜخؿظٚ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٤ُ٘ٞم ٣ٝظْ حُٔٞحكوش ػ٤ِٜخ حْٓ "حٍُٔ٘ٞس"،  أٓخ ح١ٌُ طْ ٗو٠ٚ ك٤طِن ػ٤ِٚ حْٓ 

حُظؼز٤َ ػٖ حَُأ١
(2) 

ٝحَُأ١ ح١ٌُ ٣لَٜ ػ٠ِ حُظ٣ٜٞض ٣ٜيٍ رًٌَ أٓٔخء أٛلخد حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش، 

طخ٣ٍن حُـِٔش، ٝٓلَ حٗؼوخىٛخ، ٝأٓٔخء حُٔوظَك٤ٖ، ٝأٓٔخء ُـ٘ش ح٤ُٜخؿش، ػْ ٣ؤط٢ ٗٚ حُوَحٍ ٗلٔٚ. ٝ

ا ٝآخ ًظخرشا ًٝخٕ  ٣ؼِٖ آخ ٗل٤ٜخ
(3)

، ًٝخٗض هَحٍحص  ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم طللع ك٢ ىحٍ حُٔللٞظخص ربَٗحف  

ا  Aedilesا٣يُْ  ـ ٝظ٤لش ٓ٘ؤط٢ ُِلي٣غ ػٜ٘خ ٫كوخ
(4)

ـ  ُٝوي ًخٕ ٖٓ رخد كَٙ حُزطخٍهش ػ٠ِ طٞحٍع  

ٌٛٙ حُٔ٘خٛذ ٧ر٘خثْٜ كوي ًخٗٞح ٣ـِزْٜٞٗ ٓؼْٜ ُل٠ٍٞ ح٫ؿظٔخع ْٝٛ ٛخٓظٕٞ
(5)

.  ُٝوي ًخٕ أػ٠خء 

ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٣ظ٤ِٕٔٝ رخٍطيحء ه٤ٔٚ ك٠لخٝ ِٓهَف رَ٘حث٢ كَٔحء حُِٕٞ ػ٠ِ أ١َحكٚ ط٠ٔٔ 

ٍٞ حُٔخم رؤٍرؼش أٍرطش ٖٓ حُـِي"حُظٞؿخ " ٣ٝ٘ظؼِٕٞ كٌحءا ٖٓ حُـِي، ٣َٝر٢ ك
(6)

.
 
 

ٖٓ ه٬ٍ ؿِٔخص ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ حَُٝٓخٕ هي ١زوٞح حُي٣ٔوَح٤١ش ك٤غ ًخٕ ٣ظْ 

 ىحهَ حُٔـِْ اريحء حَُأ١ ٝحٍُٔ٘ٞس ٝحُظ٣ٜٞض.

 

                                                           
(1 ) Livy،op,cit، Book،III, 38. L.C.L.  

تصر أن ٌموم بتمدٌم اإلله جوبٌتر أهم اآللهة الرومانٌة وهو إله السماء فهو المسٌطر على الشمس والمطر، وكان على المابد الرومانً المن *

 المرابٌن له، ولد أ لٌم له معبد كبٌر فً الكبٌتول، وٌعتبر مركز الدٌانة الرومانٌة المومٌة عند الرومان.  

 .220على عكاشة، مرجع سابك، ص ( 2)

 .33. وأسد رستم، مرجع سابك، ص 022على عكاشة، نفسه،ص( 3)

(4 ) Livy،op،cit، Book،III. 55 .  

 .59، ص 9المرجع السابك، جول دٌورانت، ( 5)

 283، ص0993. وحسن الشٌخ ، الٌونان، دار المعرفة، اإلسكندرٌة، 55إبراهٌم رزق هللا أٌوب، المرجع السابك، ص( 6)
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 ِؤطظبد اٌؾىُ األفزٜ

ا ٣ ؼ٠٘ رٜٔخُق حُؼخٓش ري٫ا ٖٓ ح٫ٛظٔخّ رٜٔخُق  ح٧َٗحف، ٝرٌُي طٌٕٞ حهظخٍص ٓي٣٘ش ٍٝٓخ ٗظخٓخ

هي كٌص كٌٝ ح٩ؿ٣َن ٝحُل٤٘و٤٤ٖ ك٢ حُظوِٚ ٖٓ كٌْ حُِٔٞى، ٝحٓظزيحُٚ ر٘ظخّ ؿي٣ي ػَف رخْٓ حُ٘ظخّ 

" رٔؼ٠٘ ح٢ُ٘ء حُؼخRes Publicaّحُـ١ٍٜٞٔ، كخُـ٣ٍٜٞٔش ًِٔش ؿخءص ٖٓ حٌُِٔش ح٬ُط٤٘٤ش "
(1)

  .

 خَٛ، ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ح٤ُٜجخص حُظ٣َ٘ؼ٤ش. ٝحػظٔيص ك٢ حُيٓظٍٞ حُـي٣ي ػ٠ِ ػ٬ػش ػ٘خَٛ أٓخ٤ٓش ٢ٛ حُو٘

 اٌمٕبصً 

حُِٔوذ رخُٔظٌزَ، ح١ٌُ كٌْ ُٔيس هْٔ ٝػَٕ٘ٝ   Tarquiniusرؼي حؿظ٤خٍ حُِٔي ط٣ٌَْٞٗ  

٤ِٜٖ رخُظ٣ٜٞض حُ٘ؼز٢، ٝأٍٝ حُو٘خَٛ حٌُِحٕ  ٓ٘ش، حٓظزِيٍ حُ٘ظخّ ك٢ ٍٝٓخ ًُٝي ػٖ ٣َ١ن حٗظوخد ه٘ 

. ُٝوي ًخٕ Lueius Junius Bratus   ٝLucius (2)Taraulnius Collatinusحٗظوزخ ك٢ طِي حُلظَس ًخٗخ 

ـ ح١ٌُ أٛزق ك٤ٔخ رؼي ٝظ٤لش ٓ٘لِٜش  Praetaresحُو٬ٜٕ٘ ك٢ رخىة ح٧َٓ ٣ل٬ٕٔ حْٓ رَح٣ظٍٞ 
(3)

 –   

ًِٝٔش حُوَٜ٘ طؼ٢٘ حُٔٔظ٘خٍ ٧ٗٚ ًخٕ ٣ٔظ٤َ٘ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝحُ٘ؼذ
(4)

.  ًٝخٕ ط٤َٗق حُوَٜ٘ ٣ظْ ٖٓ 

ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٣ٝ٘ظوذ رٔٞحكوش حُ٘ؼذ، ًٝخٗض ٝظ٤لش حُوَٜ٘ ك٢ رخىة ح٧َٓ ٓؼِٜخ ٓؼَ حُٞظخثق هزَ 

ق ُِؼخٓش ط٤ُٜٞخ 367ح٧هَٟ ٓوٍٜٞس ػ٠ِ ح٧ٍٓظوَح٤١ش ا٠ُ ػخّ  ِٔ  ٓ م.ّ. 
(5)

.  ُٝوي أٝؿي حَُٝٓخٕ ك٢ 

٤ِٚ، ًٌُٝي طلي٣ي حهظ٤خٍ ح٤ِ٤ُِٖٓ ٩ىحٍس ٗئٕٝ حُيُٝش، ٓغ اػطخء ًَ ٜٓ٘ٔخ كن ح٫ػظَحٝ ػ٠ِ هَحٍ ُٓ

ا  ا ٤ٓجخ كظَس كٌٜٔٔخ رٔ٘ش ٝحكيس، ٤ِٓٝشا ٬ُكظلخظ رخُوٞس حُٔطِوش ٤ِٓٔش ٝػيّ حٓظويحٜٓخ حٓظويحٓخ
(6)

ٝط٤ِٔ   

ا ػيىْٛ  ٝط٤ِٔ حُوَٜ٘ رخٍطيحء كِش ر٠٤خء ًحص كخ٤ٗش ٖٓ ح٧ٍؿٞحٕ، ٝػٜخ ٢ًَٓٝ ٖٓ حُؼخؽ ٝكَٓخ

ا ٣لِٕٔٞ كِٓش ٖٓ حُؼ٢ٜ َٓر١ٞش، ٝكؤّ حػ٘خ ػَ٘ كخٍٓخ
*
ًٝخٕ حَُٝٓخٕ ٣ٕٔٔٞ ًَ ٓ٘ش ٖٓ حُٔ٘ٞحص  

                                                           
(1 ) Haywood،op، cit، p 73. 

(2 ) Livy،op، cit, Book, I، 60.   

 .250، ص 0965، دي ٌورج، تراث العالم المدٌم، )ت زكً سوس (، دار الكرنن، الماهرة( 3)

(4 ) Kamm. A, op, Cit, P 13. 

 .35أسد رستم، مرجع سابك، ص( 5)

(6 )  How. W.w، op، cit، p 47. 

تهم كان الحراس الخاصون ٌحملون الفإوس أمام الحكام فً حالة الحرب للدللة على سلطتهم المطلمة فً مٌدان المتال، أما فً حالة السلم فسلط *

ا.تكون خاضعة لحك   العتراض من لبل الشعب فً هذه الحالة توضع الفؤس جانبا
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رخْٓ حُو٤ِٜٖ٘ ح٣ٌُِٖ ٣لٌٔخٕ
(1)

.   ُوي ًخٗض هٞس حُوَٜ٘ أهَ ٖٓ هٞس حُِٔٞى، ٌُْٜٝ٘ حٓظَٔٝح رخُِٔطش 

 حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُْٜٝ ٜٓخّ ٣وٕٞٓٞ رٜخ .

كل٢ كخُش حُِْٔ ٝىحهَ ٓي٣٘ش ٍٝٓخ، كْٜ ٖٓ ٣وّٞ رظوي٣ْ حُٔلخٍحص ُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم ٣ٝوٞٓخٕ 

طٚ ك٢ ح٧ٍٓٞ حُطخٍثش ٝط٘ل٤ٌ هَحٍحطٚ، ٝحُيػٞس ا٠ُ ػوي ح٫ؿظٔخػخص، ٝحهظَحف حُوٞح٤ٖٗ، ٣ٝظَأّ رخٓظ٘خٍ

ػ٤ِٔش ط٘ل٤ٌ حُوَحٍحص حُ٘ؼز٤ش. ُْٜٝ حُلن ك٢ اٗلخم أ١ ٓزِؾ ٖٓ أٓٞحٍ حُؼخٓش، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ه٤خّ 

ٖ هزَ حُ٘ؼذ. ٝك٢ حُو٘خَٛ رٌٜٙ حُٜٔخّ ك٢ كخُش حُِْٔ، ا٫ إ ِٓطظْٜ ًخٗض طو٠غ ُلن ح٫ػظَحٝ ٓ

، كْٜ ٖٓ ٣وظخٍ حُلِلخء ٝطـ٤٘ي حُؼٌَٔ، " ٤ٓImperiumيحٕ حُوظخٍ ًخٗض ُْٜ حُِٔطش حُٔطِوش "ح٧ٓز٣َ٤ّٞ

ٝحهظ٤خٍ ح٬ُثو٤ٖ ٧ىحء حُويٓش حُؼ٣ٌَٔش، ُْٜٝ حُلن ك٢ اِٗحٍ حُؼوٞرش رؤ١ ٗوٚ هخٟغ ٧ٝحَْٓٛ ٝحُظ٢ 

ا ا٠ُ ح٩ػيحّ، ًُٝي ٧ؿَ ح٠ٗ٫زخ١. أٓخ ك٢ ح٧ٍٓٞ حُي٤٘٣ش ُْ ٣ٌٖ ُِوَٜ٘ حُلن ك٢ طؼ٤٤ٖ  طَٜ أك٤خٗخ

حٌُٜ٘ش، ٓؼَ حُِٔٞى، ك٤غ أٛزلض حُ٘ئٕٝ حُي٤٘٣ش  ك٢ أ٣ي١ حٌُخٖٛ ح٧ًزَ ٝٛٞ ح١ٌُ ٣وّٞ رظؼ٤٤ٖ 

حَُحٛزخص، ٝرٌُي كيع كَٜ ر٤ٖ حُِٔطش حُٔي٤ٗش ٝحُي٤٘٣ش
(2)

.  ٝػٖ ٤ًل٤ش أىحء حُو٘خَٛ ٌٛٙ حُٜٔخّ؛ كل٢ 

ا، ٝك٢ أٝهخص  حُِْٔ ٝىحهَ حُٔي٣٘ش ٤ٓيحٕ حُوظخٍ ًخٕ حُوَٜ٘  ٣ظ٘خٝد ٓغ ٤ُِٓٚ حُو٤خىسَ حُؼ٤ِخ ُِـ٤ٖ ٤ٓٞ٣خ

ًخٕ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٣ظ٠ُٞ حُظَٜف ك٢ ٗئٕٝ حُيُٝش ُٔيس َٜٗ
(3)

ا رؤٕ ٓيس حُوَٜ٘ ك٢ حُلٌْ  .  ُوي ًًَٗخ ٓخروخ

لٌْ ٝح٫ٗظوخٍ ٫ ٣٘زـ٢ إٔ ط٣ِي ػٖ حُٔ٘ش حُٞحكيس ٌُُي أٛزق ٖٓ ٝحؿزٚ إٔ ٣ظ٘خٍُ ك٢ ٜٗخ٣ش حُٔ٘ش ػٖ حُ

ًؼ٠ٞ ك٢ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٫ٝ ٣ـُٞ ُٚ رؤٕ ٣َٗق ٗلٔٚ َٓسا أهَٟ ٌُٜح حُٜٔ٘ذ ا٫ رؼي ٢٠ٓ ػَ٘ 

ٓ٘ٞحص
(4)

. ٌُٖٝ اًح حٗظٜض كظَس كٌْ حُوَٜ٘ ٝٛٞ ك٢ ٓخكش حُوظخٍ كل٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣ٔ٘لٚ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم 

٤ِٚ ُوذ "رَٝهَٜ٘"كن ح٫ٓظَٔحٍ رخُظٔظغ رِٔطش ح٧ٓز٣َ٤ّٞ ك٢ ٤ٓيحٕ حُلَد كو٢ ٣ٝطِن ػ
(5)

  ٌُٖٝ ،

ىحهَ حُٔي٣٘ش ٣٘ظ٢ٜ كٌٔٚ ٝطـَٟ حٗظوخرخص ؿي٣يس ٫ٗظوخد حُو٤ِٜٖ٘ حُـي٣ي٣ٖ. ٝك٢ كخُش ٓٞص أٝ ط٘ل٢ 

أكي حُو٘خَٛ ػ٠ِ حُوَٜ٘ ح٥هَ إٔ ٣وظخٍ ٖٓ ٣لَ ٓلِٚ ًُٝي ػٖ ٣َ١ن ح٫ٗظوخد، ٣ٝؼظٍِ ٌٛٙ حُٞظ٤لش 

خَٛ، أٝ ٝهؼخ ك٢ ح٧َٓ، ٣وّٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ربػ٬ٕ كظَس ٓغ ٤ُِٓٚ ػ٘ي حٗظٜخء حُٔيس ٝك٢ كخُش ٓٞص حُو٘

هِٞ حُٜٔ٘ذ ٣ٝؼ٤ٖ ٖٓ ر٤ْٜ٘ ٖٓ ٣ظ٠ُٞ أٍٓٞ حُيُٝش ُٔيس هٔٔش أ٣خّ كظ٠ ٣ظْ حٗظوخد ه٘خَٛ ؿيى
(6)

  .

                                                           
 .266أحمد صفر، مرجع سابك، ص( 1)

(2 )  Polybius, op, cit،Vol, III، Book,VI,12-8..  and ; How، op, cit, p.p,47,48. And ; Haywood،op،cit,  p 76. 

 .045 دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص( 3)

(4 ) Scullard،op,cit، p50.    

 . 99. وفادٌة أبوبكر، مرجع سابك، ص 64، ص 9ول. دٌورانت، مرجع سابك، ج( 5)

 .014نفسه، ص( 6)
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ُٝوي ًخٕ حُو٘خَٛ ٓٔئ٤ُٖٝ ػٖ أػٔخُْٜ، ٌُُي ًخٕ ػ٤ِْٜ رؼي ٜٗخ٣ش كظَس كٌْٜٔ طوي٣ْ طو٣ََ رطِذ ٖٓ 

ُْٜ ٖٓ ٗخك٤ش حُظو٤َٜ أٝ ح٩ٓخءس ك٢ اىحٍس ٗئٕٝ حُيُٝشٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػٖ أػٔخ
(1)

 . 

َٛ ًخٕ حُوَٜ٘ ٣ؼ٤ٖ ك٢ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ر٘خءا ػ٠ِ ٓخ ٣ويٓٚ ٖٓ طو٣ََ ٜٗخ٣ش حُو٤ِٜ٘ش أٝ إٔ ٛ٘خى 

 ٓؼخ٤٣َ ٓؼ٤٘ش ٣٘ظْ رٔٞؿزٚ ُؼ٣ٞ٠ش حُٔـِْ؟

ٍ حَُٝٓخ٢ٗ،  ُوي حٓظليػض ػيس ٝظخثق ك٢ ٍٝٓخ ارخٕ حُلٌْ حُـ١ٍٜٞٔ، ًٝخٗض ٖٓ ٟٖٔ حُيٓظٞ

٣ٌٝٔ٘٘خ ط٤ٜ٘لٜخ ا٠ُ ٗٞػ٤ٖ: حُ٘ٞع ح٧ٍٝ ٣وٚ حُو٤خىس حُؼ٤ِخ ك٢ حُيُٝش، ٝحُظ٢ طْ رٔٞؿزٜخ ا٣وخف ٜٓ٘ذ 

حُوَٜ٘ ُلظَحص، ٖٝٓ ٌٛٙ حُٞظخثق: حُظَحر٘ش
*
حُؼ٣ٌَٕٔٞ، حُيًظخطٍٞ، ٝٝظخثق حُ٘ٞع حُؼخ٢ٗ ٣ٌٖٔ ٝٛلٜخ  

حُو٘خَٛ هخٛش رؼي حطٔخع حُيُٝش، ٌٝٛٙ  رؤٜٗخ  ٝظخثق اىح٣ٍش حُٜيف ٖٓ اٗ٘خثٜخ كَٔ ح٧ػزخء ػٖ

 حُٞظخثق ٢ٛ، حُز٣َظٍٞ، ٣ًٍْٞٔ٘، حٌُٞح٣ٔظٍٞ، ا٣ي٣ِْ. 

 . Tribuni  Miliumاٌززاثٕخ اٌؼظىز٠ْٛ 

ا ٓغ ؿ٤َحْٜٗ ك٢ ا٣طخ٤ُخ،  ك٢ ٓ٘ظٜق حُوَٕ حُوخْٓ م.ّ. ًخٕ حَُٝٓخٕ ٣ٞحؿٜٕٞ كَٝرخ

ّ  ٣طِن ػ٤ِٚ ُوذ حُظَحر٘ش حُؼ٣ٌَٕٔٞ ٖٓ ١ًٝ حُِٔطش  كخٟطَٝح ا٠ُ ا٣وخف ٜٓ٘ذ حُو٤ِٜ٘ش ٝاٗ٘خء ٗظخ

ٜخ ". ٣ظٔظؼٕٞ رخُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش حُظ٢ ٣ظٔظغ ر "Tribuni Milium Consulari Potestate حُو٤ِٜ٘ش 

حُو٘خَٛ ك٢ كٌْ حُٔي٣٘ش  ٝه٤خىس حُـ٤ٕٞ، ًٝخٕ حٗظوخرْٜ ٣ظْ ػٖ ٣َ١ن ؿٔؼ٤ش حُٔج٤٘خص
(2)

. 

 .Dictatarاٌلوزبرٛر 

٣ ؼ٤ٖ ك٢ كخ٫ص حُطٞحٍة ٝرؼي حٓظ٘خٍس ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ىًظخطٍٞحا، ُِٝو٘خَٛ حُلن ك٢ حهظ٤خٍ ٖٓ 

ٓٚ ٫ طَحؿغ، ٣ٝو٠غ ُٚ حٌَُ ىٕٝ ٣ٌٕٞ حُيًظخطٍٞ، ُٝوي أػط٤ض ُِيًظخطٍٞ ِٓطش ؿ٤َ ٓليٝىس، ٌُُي أكٌخ

                                                           
 .014فادٌة أبوبكر، مرجع سابك، ص  (1)

نظام الجٌش ل  كان لمب التربٌون  فً العهد الملكً، ٌطلك على لابد الجنود الذٌن تمدمهم المبٌلة والذي ٌبلػ عددهم ألؾ جندي، وعندما أصبح *

ٌموم على أساس لبلً وإنما على أساس المبنات التً لسم إلٌها المواطنون الرومان أصبح لمب تربٌون عسكري ٌطلك على ضباط الوحدات 

  071الربٌسٌة فً الجٌش الرومانً. إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص 

. وللمزٌد عن الترابنة العسكرٌون انظر دمحم السٌد عبد 071، ص، . وإبراهٌم نصحً، مرجع سابك23مصطفى العبادي، مرجع السابك، ص ( 2)

 و  049ـ  051الؽنً مرجع سابك، ص ص 

Livy،op، cit،  Book،IV, 6. 
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ٗوخٕ، ٝكيىص كظَس كٌٔٚ رؤٕ طٌٕٞ ٓظش أَٜٗ
(1)

. ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ُـؤ ا٠ُ حُظوِٚ 

ا ُِٞهض  ٖٓ ٓزيأ حُِٓخُش ٝإٔ ٣ـؼَ حُِٔطش حُؼ٤ِخ ُِيُٝش ك٢ ٣ي ٗوٚ ٝحكي، ٧ٗٚ ًخٕ ٣َٟ ك٢ ًُي ًٔزخ

ح٣َُٔؼشٝػيّ اٟخػظٚ ك٢ حٍُٔ٘ٞحص، ٝحطوخً حُوَحٍحص 
(2)

،  ٌُٖٝ ٌٛح ُْ ٣ٔ٘غ رؤٕ ٣ٌٕٞ ُِيًظخطٍٞ 

" ًٝخٕ أٍٝ ىًظخطٍٞ ٍٝٓخ٢ٗ ٛٞ ط٤ظّٞ ٤ًٍ٫ّٞ Magister" Equitumٓٔخػيحا ٣ٌٕٞ هخثيحا ُِلَٓخٕ 

T.Larcius  ّم.ّ. 511ك٢ ػخ
(3) 

. أٛزق ٖٓ كن حُؼخٓش طوِي ٌٛح حُٜٔ٘ذ. ٝك٢ ػخّ م.ّ 356ٝك٢ ٓ٘ش  

حُؼخ٤ٗش هٍَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػيّ ح٫ُظـخء ا٠ُ طؼ٤٤ٖ ىًظخطٍٞ ك٢ ٝهض م.ّ. ارخٕ حُلَد حُز٤ٗٞش  205

ا ٖٓ إٔ ٣ٔظـَ أكي حُوخىس حُٜٔ٘ذ ٣ٝ٘لَى رخُِٔطش ح٧ُٓخص هٞكخ
(4)

ٓ   80ٝك٢ ػخّ     ٫Sulla ٞم.ّ. ػ ٤ ِٖ 

ىًظخطٍٞحا ٓيٟ حُل٤خس ٖٓ هزَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم
(5)

ِ٘ق  ٤ُٞ٣ّٞ ه٤َٜ ك٢ حُٔ٘ٞحص   ٓ ،  ٝك٢ حُوَٕ ح٧ٍٝ م.ّ. 

    Dictator Perperuusح٧ه٤َس ٖٓ كٌٔٚ ىًظخط٣ٍٞش ىحثٔش
(6)

ؿغ ٓزذ كويحٕ حُوَٜ٘  ٣ٌٔ٘٘خ إٔ .   َٗ

ا ٣َؿغ ا٠ُ هِش  ٜٓ٘زٚ ك٢ كخُش حُطٞحٍة ٝطؼ٤٤ٖ حُيًظخطٍٞ، ا٠ُ ػيّ حُظٞحكن ر٤ٖ حُو٤ِٜٖ٘، أٝ ٍرٔخ أ٠٣خ

ٌٔ٘٘خ إٔ ٗٔظوِٚ ٖٓ ًُي هزَطْٜ حُؼ٣ٌَٔش. ٝحطوخً حُوَحٍ ح٣َُٔغ ٧ٕ حُٞهض ٫ ٣ٔٔق ٍُِٔ٘ٞس، ٣ٝ

ا كَ٘ ٗظخّ حُِٓخُش هخٛش ػ٠ِ ٓيس حُلٌْ ٓغ ػيّ اػطخثْٜ حُِٔطش حُٔطِوش ك٢ حُٔي٣٘ش، ًٌُي ا٣وخف  أ٠٣خ

ؿغ حُؼي٣ي ٖٓ حٌُظخد ٓزذ  ًُي ٛٞ حطٔخع ؿزٜخص حُوظخٍ،  ٜٓ٘ذ حُوَٜ٘ ٝطؼ٤٤ٖ طَحر٘ش ػ٤٣ٌَٖٔ، ٣َ 

َ ًٌُي كِٔخًح ٫ ٣ٌٕٞ حُو٘خَٛ ك٢ ٜٓ٘زْٜ ٣ٝ٘ظـَ ٝػيّ هيٍس حُو٘خَٛ ػ٠ِ ٓٞحؿٜظٜخ، ٌُٖ اًح ًخٕ ح٧ٓ

حُظَحر٘ش طلض آَطْٜ ٓخىحّ حُوَٜ٘ ٣ظٔظغ رخُِٔطش حُٔطِوش ك٢ حُـ٤ٖ، ري٫ا ٖٓ اػطخء حُظَحر٘ش ِٓطش 

 حُوَٜ٘؟

ػ٘يٓخ حطٔؼض حُيُٝش حَُٝٓخ٤ٗش ُٝحىص أػزخء حُلٌْ ػ٠ِ حُو٘خَٛ كٔخ ًخٕ ْٜٓ٘ ا٫ ح٫ٓظؼخٗش 

ْ ٝطول٤ق حُؼذء ح١ٌُ ٣وغ ػ٤ِْٜ، ُٝوي ػَٔ ٛئ٫ء حُٔٞظلٕٞ ك٢ رخىة ح٧َٓ رزؼٞ حُٞظخثق ُٔٔخػيطٜ

                                                           
(1 ) How،w.w, op، cit،pp 49,50. 

 .74محمود السعدنً، مرجع سابك،( 2)

 .055محمود السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص ( 3)

 .368سابك، ص إبراهٌم نصحً، مرجع ( 4)

 .74، ص2101الحسنً الحسنً معدي، ٌولٌوس لٌصر، رجل كل العصور، دار الكتاب العربً، دمشك. الماهرة ( 5)

 .055دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص ( 6)
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ا ٓؼَ حُو٘خَٛ ٣ وظخٍٕٝ رٞحٓطش  طلض اَٗحف حُو٘خَٛ؛ ٌُْٜٝ٘ رؼي كظَس حٓظوِٞح ػْٜ٘ ٝأٛزلٞح كٌخٓخ

ٓـخُْ حُ٘ؼذ
(1)

 . 

 ق.َ. >Quaestor  .77اٌىٛا٠ظزٛر 

ٝحُـَٝ ٖٓ ًُي ٓٔخػيس حُو٘خَٛ ك٢ حُِٔطش ٣ظْ حٗظوخد ح٣ٌُٞٔظٍٞ ٖٓ هزَ حُـٔؼ٤ش حُوز٤َِش، 

حُو٠خث٤ش حُظ٢ طوظٚ رـَحثْ حُوظَ حُـخٓٞ ٝحُِٔطش حُٔخ٤ُش
(2)

،  ًٝخٗض حُلظَس حُوخ٤ٗٞٗش ُظ٢ُٞ حُٞظ٤لش ٓ٘ش 

ٝحكيس، ٝػ٘يٓخ أٛزق ُِؼخٓش حُلن ك٢ ط٤ُٜٞخ َٝٛ ػيىْٛ ا٠ُ أٍرؼش، ٝػ٘يٓخ أٗ٘ؤ حَُٝٓخٕ ٝظ٤لش 

ِْٜٔ ٓوظَٜحا ػ٠ِ حُ٘ئٕٝ حُٔخ٤ُشم.ّ. أٛزق ػ 366حُز٣َظٍٞ ػخّ 
(3)

. 

 ق.َ. 777"اٌزل١ت".  Censorوٕظٛر 

ُوي ٤ٓطَ حَُه٤ذ ػ٠ِ رؼٞ ٖٓ ٝحؿزخص حُو٘خَٛ ٌُْٜٝ٘ ُْ ٣لِٜٞح ػ٠ِ ح٧ٓز٣َ٤ّٞ
(4)

. ػ٘يٓخ 

م ّ. أٛزق ُِؼخٓش  350م.ّ. ًخٕ ٓ٘ظوز٤ٜخ ٖٓ ح٧ٍٓظوَح٤١ش، ٖٝٓ ػخّ  444طؤٓٔض ٌٛٙ حُٞظ٤لش ػخّ 

ٌح حُٜٔ٘ذ، ٖٝٓ حهظٜخٛخص حٌٍُ٘ٔٞ حُو٤خّ ربكٜخء حُٔٞح٤٘١ٖ كٔذ أػٔخٍْٛ حُلن ك٢ ط٠ُٞ ٛ

ٝػَٝطْٜ ٝح٩َٗحف ػ٠ِ ٓؼخري حُٔي٣٘ش، ٝٗزٌش ح٤ُٔخٙ ٝح٩ٍحىحص، ٣ٝلخكظٞح ػ٠ِ ح٧ه٬م حُؼخٓش ٝكَٓخٕ 

ا ًٝخٕ حٗظوخرْٜ  أ١ ٗوٚ ٣ظٜق رخُِٔٞى ح٤ُٔت ٖٓ ح٠ٗ٫ٔخّ ا٠ُ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ًٔخ ًًَٗخ ٓخروخ

َٜٗحا ٝطزو٠ هَحٍحطٚ ٓخ٣ٍش حُٔلؼٍٞ ا٠ُ  08هْٔ ٓ٘ٞحص َٓس ٝٓيس ٣٫ٝش ٌٛٙ حُٞظ٤لش  ٣ـَٟ ًَ

ح٫ٗظوخرخص حُظخ٤ُش
(5)

٢َ ٌٛح حُٜٔ٘ذ ك٢ ػٜي ٫ٞٓ رٔزذ طيهِٚ ك٢ ػ٣ٞ٠ش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ـِ  ُ .  ُٝوي أ
(6)

 . 

 ق.َ. 699" اٌمبضٟ "   Praetarاٌجز٠زٛر 

حُوَٜ٘، كخُز٣َظٍٞ ٓوظٚ رخُؼيحُش ٝحُوخٕٗٞ، م.ّ. ُٔٔخػيس  366أِٝؿيص ٌٛٙ حُٞظ٤لش ػخّ 

ٝأٛزلض أكٌخٓٚ ٜٓخىٍ حُوخٕٗٞ حَُٝٓخ٢ٗ
(7)

،  كؼ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ حُوخ٢ٟ ٣ظٔظغ رِٔطش أهَ ٖٓ ِٓطش 

حُو٘خَٛ، ا٫ اٗٚ ٣لن ُٚ إٔ ٣ظَأّ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝإٔ ٣يػٞ ٬ُؿظٔخع ٝػ٘ي ح٠ٍَُٝس ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ؼط٢ 

                                                           
 .262ص ،0994بكر مصباح تنٌره، تطور الفكر السٌاسً فً العصور المدٌمة والوسطى، منشورات جامعة لارٌونس، بنؽازي، ( 1)

(2 ) P50.  Scullard، op، cit 
 .78محمود السعدنً، مرجع سابك، ص ( 3)

(4) Scullard، op, cit، P45  .  

(5) Kamm.A، op،cit، P  .04  
 .  90الرومانً عصر الثورة، مرجع سابك، ص تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، ال( 6)

 و.263بكر مصباح تنٌره، المرجع السابك، ص (7)

 Kamm. A،op ،cit, P14.    
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أٝحَٓ ُِـ٤ٖ
(1)

٣ش ٣ظ٠ُٞ حُٞظ٤لش ر٣َظٍٞ ٝحكي، ػْ رؼي ًُي طْ طؼ٤٤ٖ ر٣َظٍٞ آهَ ،  ُٝوي ًخٕ ك٢ حُزيح

م.ّ.  ٤ُ337وظْٔ ٓغ ٤ُِٓٚ ٓٔئ٤ُٝظْٜ ك٢ حُظوخ٢ٟ ر٤ٖ حُٔٞح٤٘١ٖ أٝ ح٧ؿخٗذ ك٢ حُوخٍؽ، ٝك٢ ػخّ 

طٌٖٔ حُؼخٓش ٖٓ ط٢ُٞ ٌٛح حُٜٔ٘ذ ٧ٗٚ ك٢ حُزيح٣ش ًخٕ ٓؼَ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٞظخثق كٌَحا ػ٠ِ حُطزوش 

ح٧ٍٓظوَح٤١ش
(2)

ا ٣٫ُِٞخص  ،  ا ٝحكيحا، ٝرؼي حٗظٜخء حُٔيس ٣ؼ٤ٕ٘ٞ كٌخٓخ ًٝخٗض ٓيس ط٢ُٞ حُٜٔ٘ذ ػخٓخ

ا ُِظ٤َٗق ُٜٔ٘ذ  ا ٓٔزوخ حَُٝٓخ٤ٗش هخٍؽ ا٣طخ٤ُخ، ُٔيس ػخّ آهَ، ًٔخ أٛزق طوِي ٜٓ٘ذ حُز٣َظٍٞ ١َٗخ

حُوَٜ٘
(3)

 . 

 "ِظؤٚي اٌشزطخ ".  Aedilisا٠ل٠ٍض 

ٔخروش حُظ٢ ًخٕ حُـَٝ ٖٓ اٗ٘خثٜخ ٓٔخػيس طوظِق ٌٛٙ حُٞظ٤لش ػٖ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٞظخثق حُ

حُلٌخّ، ٝاٗٔخ ٌٛٙ حُٞظ٤لش ًخٕ حُٜيف ٖٓ اٗ٘خثٜخ ٓٔخػيس حُظَحر٘ش حُؼخٓش ك٢ٜ طؤٓٔض رؼي َٛحع حُؼخٓش 

ٝحُزطخٍهش
(4)

،  ٣ٝ٘ـَ ٌٛٙ حُٞظ٤لش حػ٘خٕ ٖٓ ١زوش حُؼخٓش ٝحػ٘خٕ ٖٓ ١زوش ح٧َٗحف، ٖٝٓ حهظٜخٛخطْٜ: 

حُؼخّ ٝح٩َٗحف ػ٠ِ ح٧ٓٞحم ٝح٬ُٔػذ ٝح٢ٛ٬ُٔ، ٝٗظخّ ح٤ُٔخٙ ك٢  ح٩َٗحف ػ٠ِ حُ٘ٞحٍع ٝحُ٘ظخّ

حُٔي٣٘ش
(5)

. 

 اٌغّؼ١بد اٌشؼج١خ.

طٔؼَ حُـٔؼ٤خص حُ٘ؼز٤ش ٝٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ح٤ُٜؤس حُظ٣َ٘ؼ٤ش ك٢ حُيُٝش، ك٢ ك٤ٖ ٣ٔؼَ حُلٌخّ ٖٝٓ 

٣وّٞ رٔٔخػيطْٜ ٖٓ أٛلخد حُٔ٘خٛذ حُٔخروش حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش، كوي ط٘ٞػض حُـٔؼ٤خص حُ٘ؼز٤ش ػ٠ِ ٓخ 

ؿٔؼ٤ش  ًخٗض ػ٤ِٚ ارخٕ حُلٌْ ح٢ٌُِٔ كؤٛزلض ٛ٘خى ؿٔؼ٤خص أهَٟ ا٠ُ ؿخٗذ ؿٔؼ٤ش ح٧ك٤خء ٢ٛٝ

 حُٔج٤٘خص، حُـٔؼ٤ش حُوز٤َِش. 

 

 

                                                           
(1) Scullard، op، cit P 50. 

(2 ) . Kamm.A، op، cit،p14 . 

 .056دمحم السٌد عبد الؽنً، المرجع السابك، ص( 3)

 .075إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص ( 4)

 25الرومان، ص  تارٌخمصطفى العبادي، مرجع سابك، ( 5)
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 ". "Comitia Curiataعّؼ١خ األؽ١بء 

حكظلظض ٌٛٙ حُـٔؼ٤ش ك٢ حُؼَٜ حُـ١ٍٜٞٔ رٔخ ًخٗض ػ٤ِٚ ك٢ حُؼَٜ ح٢ٌُِٔ، ٝٗظ٤ـش ُظٍٜٞ 

ؿٔؼ٤خص ؿي٣يس؛ كوي كويص حٌُؼ٤َ ٖٓ حهظٜخٛخطٜخ، ك٢ٜ حُظ٢ ًخٗض ط٘ظوذ حُو٘خَٛ ٝٓ٘لٜٔخ حُِٔطش 

ٖٓ كوٜخ حُٔٞحكوش أٝ حَُكٞ ػ٠ِ ٓخ ٣ظويّ رٚ حُلٌخّ ٖٓ ٓوظَكخص ٝحُؼَٔ ًٔلٌٔش  حُؼ٤ِخ، ًٔخ ًخٕ

حٓظج٘خف
(1)

 .
 
 

عّؼ١خ اٌّئ١ٕبد
*
 Comitia Canturata " ." 

ٝكيس، ك٢ٜ هخثٔش ػ٠ِ أٓخّ حُؼَٝس، ٌُُي طْ  093حطٔٔض ٌٛٙ حُـٔؼ٤ش رطخرغ ػ١ٌَٔ ٝط٠ْ 

حُؼَٝس، رـٞ حُ٘ظَ ػ٠ِ ًْٜٞٗ ٖٓ ١زوش طو٤ْٔ حُٔـظٔغ حَُٝٓخ٢ٗ ا٠ُ هْٔ ١زوخص كٔذ ٓويحٍ 

ح٧َٗحف أٝ ٖٓ ١زوش حُؼخٓش، ًِٝٔخ حُىحىص حُؼَٝس ُيٟ ١زوش ٖٓ حُطزوخص ًِٔخ ُحى ًَِْٓٛ ك٢ حُـ٤ٖ 

ِٝٓطخْٜٗ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ حُٔـظٔغ
(2)

،  ُٝوي طَطذ ػ٠ِ ٣ُخىس أ٤ٔٛش ٌٛٙ حُـٔؼ٤ش رؤٕ طلوي ؿٔؼ٤ش ح٧ك٤خء 

أؿِذ حهظٜخٛخطٜخ
(3)

حهظ٤خٍ ٓٞظل٢ حُيُٝش ٝاػ٬ٕ حُلَد ٝػوي حطلخه٤خص ح٬ُّٔ ،  ٖٝٓ ٜٓخٜٓخ 

ٝحُظٜي٣ن ػ٠ِ حُظ٣َ٘ؼخص، ًٝخٕ ُٜخ ك٢ حُزيح٣ش كن  ٌُِٔش حُلَٜ ك٢ كخ٫ص ح٩ػيحّ ٝحُ٘ل٢، حُظ٢ حٗظوِض 

ك٤ٔخ رؼي ا٠ُ حُٔلخًْ
(4)

،  ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٌٛٙ حُٜٔخّ، ا٫ إٔ ِٓطخٜٗخ ًخٕ ٓلٍٜٞحا، ك٬ ٣ٌٜٔ٘خ ح٫ؿظٔخع 

يػٞس ٖٓ حُوَٜ٘ أٝ حُظَر٤ٕٞ، ًٌُٝي ُْ ٣ٌٖ ُٜخ حُلن ك٢ ح٫هظَحع ا٫ ػ٠ِ ح٧ٍٓٞ حُظ٢ ٣ؼَٟٜخ ا٫ ر

ػ٤ِٜخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٫ٝ ٣ٌٜٔ٘خ إٔ ط٘خهٖ ح٫هظَحكخص أٝ طؼي٣ِٜخ
(5)

 .
 

 "  Comitia Tributaغّؼ١خ اٌمج١ٍَخ "اٌ

ٝػ٬ػ٤ٖ هز٤ِش ُوي  م.ّ. ط٠ْ حُٔٞح٤٘١ٖ حُُٔٞػ٤ٖ ػ٠ِ هْٔ 449طؤٓٔض ٌٛٙ حُـٔؼ٤ش ك٢ ػخّ 

ٓخثش ٝػ٬ػش ٝطٔؼٕٞ، ُٝػض ٌٛٙ حُوزخثَ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ  093ًخٕ ٌٛح حُؼيى أَٜٓ ك٢ حُظؼخَٓ ٖٓ حُؼيى 

أٍرغ ٜٓ٘خ ٓي٤ٗش ٝاكيٟ ٝػ٬ػٕٞ ٣ٍل٤ش هخثٔش ػ٠ِ أٓخّ اه٢ٔ٤ِ، ٌُُي ك٢ٜ ط٠ْ حُٔـظٔغ حَُٝٓخ٢ٗ رؤَٓٙ 

                                                           
(1) Haywood، op، cit P16. 

 وحدات صؽٌرة تتكون أصالا من مابة شخص فؤطلك على الجمعٌة هذا السم.كان الجٌش الرومانً ٌنمسم إلى  *

 .28مصطفى العبادي، مرجع سابك، ص ( 2)

 .068إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص( 3)

(4 ) Haywood، op, cit، P17. 

 .56وول دٌورانت، مرجع سابك، ص ( 5)
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 ـ حُؼخٓش ٝح٧َٗحف
(1)

طٌٖ ٓـٔٞػش أر٘خء ٖٓ أد ٝحكي، ٝاٗٔخ ًخٗض ٓـٔٞػش  ،  ٧ٕ حُوز٤ِش ػ٘ي حَُٝٓخٕ ُْ

ا، ُٝوي ًخٕ ٌَُ هز٤ِش ٛٞص ٝحكي أػ٘خء حُظ٣ٜٞض، ُِٝـٔؼ٤ش حُوز٤َِش  ٖٓ حُٔٞح٤٘١ٖ ٣ٌٕٔ٘ٞ ٓل٬ا ٓؼ٤٘خ

حهظٜخٛخص ط٘زٚ رؼٞ ح٢ُ٘ء حهظٜخٛخص ؿٔؼ٤ش حُٔج٘خص كوي ًخٗض ط٘ظوذ رؼٞ حُٔٞظل٤ٖ، 

خ٣خ ح٫ٓظج٘خف ٓخػيح ػوٞرش ح٩ػيحّحٌُٞح٣ٔظٍٞ، ح٣ي٣ِْ، ًٌُٝي حُلَٜ ك٢ ه٠
(2)

.  ٝحٓظَٔص حُـٔؼ٤ش 

طئى١ ٜٓخٜٓخ ٤١ِش كظَس حُـ٣ٍٜٞٔش، ٌُٖٝ ك٢ حُؼَٜ ح٩ٓزَح١ٍٞ١ أُـ٤ض رٌَ٘ طي٣ٍـ٢
(3)

 . 

ك٢  رؤٕ ٌٛح حُو٢ِ Polybius ٓزن ػٖ حُٔئٓٔخص ح٤ُٔخ٤ٓش ٣ًٌَ ر٤ُٞز٤ّٞ ك٢ ٟٞء ٓخ 

ٕ ٣ـِّ رؤٕ حُ٘ظخّ رخٌُخَٓ أٍٓظوَح٢١ أٝ ى٣ٔوَح٢١ حُٔئٓٔخص ٣ـؼَ حُٔٞح١ٖ ك٢ ك٤َس، ك٬ ٣ٔظط٤غ أ

أٝ ٢ٌِٓ، كبًح ٓخ ٗظَٗخ ا٠ُ ٗلًٞ حُلٌخّ كبٕ حُيٓظٍٞ ٣زيٝ ًؤٗٚ ٢ٌِٓ، أٓخ ٖٓ ه٬ٍ ٗلًٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم 

ا، ٝػ٘يٓخ َٟٗ ٗلًٞ حُؼخٓش؛ ٣زيٝ ًٝؤٗٚ ى٣ٔوَح٢١ ك٤زيٝ أٍٓظوَح٤١خ
(4)

. كوي هخٓض ٌٛٙ حُٔئٓٔخص ػ٠ِ 

حَُهخرش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُو٠خث٤ش ٝحُ٘ؼز٤ش ٝحُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٖٓ هزَ حُٔٞح٤٘١ٖ ط٣ُٞغ حُِٔطش، ٝٓزيأ
(5)

      . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 و.041أندرٌه اٌمار، مرجع سابك، ص  (1) 

Scullard، op, cit, P 50. 

الرومانً،  تارٌخ. وعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، مصادر ال35.وأسد رستم، مرجع اسابك، ص 221علً عكاشة، مرجع سابك ص ( 2)

 .73ص 

(3 ) Lewis.N. op, cit، P40. 

(4 ) Polybius،op، cit، Book،VI-11    
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 صزاع اٌطجمبد ٚأصزٖ ػٍٝ ِغٍض اٌش١ٛؿ

ٓ٘ش، ٝه٬ٍ طِي حُلظَس  263حُوَٕ حُوخْٓ هزَ ح٬٤ُٔى، ًخٕ هي َٓ ػ٠ِ طؤ٤ْٓ ٍٝٓخ أٝحثَ ك٢ 

م.ّ. ٝحُـ١ٍٜٞٔ؛ ٝٛٞ حُلظَس حُظ٢ ٗلٖ ك٢ ٛيى  519ٜٗيص ٗٞػ٤ ٖ ٖٓ حُلٌْ: ح٢ٌُِٔ ح١ٌُ حٗظ٠ٜ ػخّ 

حُلي٣غ ػٜ٘خ، ك٤غ ًخٕ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ ٬ً حُؼ٣َٜٖ ٣ٔؼَ ح٤ُٜؤس ح٫ٓظ٘خ٣ٍش حُظ٢ ٣َؿغ ا٠ُ 

٘خٍطٜخ ًَ ٖٓ حُِٔي ٝحُلٌخّ، ٝظَ ٤١ِش طِي حُلظَس ٠٣ْ ك٢ ػ٣ٞ٠ظٚ حُطزوش ح٧ٍٓظوَح٤١ش كو٢. ٝٓغ حٓظ

ريح٣ش حُـ٣ٍٜٞٔش حًظٔذ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٗلًٞحا أًزَ ٖٓ ١ً هزَ رل٠َ حٓظَٔح٣ٍظٚ، ٝطـ٤٤َ حُلٌخّ ًَ ػخّ، 

زٚ حُلن ك٢ حطوخً حُوَحٍ، ٍٝٓخ ٓغ حُوزخثَ حُٔـخٍٝس، ًَ ًُي أًٔ ٝىٍٝٙ ك٢ حُلَٝد حُظ٢ ًخٗض طٞحؿٜٜخ

ا إٔ َٗؿغ ًُي ا٠ُ ػيّ ٝؿٞى ٓئٓٔخص ٤ٓخ٤ٓش أهَٟ ا٠ُ ؿخٗذ حُو٘خَٛ هزَ ٌٛح  ٖٝٓ حُٔلظَٔ أ٠٣خ

حُظخ٣ٍن، ًٌُي ػيّ حٛظٔخّ حُؼخٓش رخ٧ٍٓٞ ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝحٓظَٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٣ظٔظغ رٌٜٙ حُِٔطش ا٠ُ ػخّ 

َٛحع حُطزوخص، ر٤ٖ حُطزوش حُؼخٓش  م.ّ ػ٘يٓخ طؼَٟض ٍٝٓخ ا٠ُ َٛحع ٖٓ ٗٞع آهَ، ٝٛٞ 491

ٝحُطزوش ح٧ٍٓظوَح٤١ش، ٖٓ أؿَ حُٔٔخٝحس ر٤ٖ حُطزوظ٤ٖ ٖٓ حُ٘خك٤ش ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٤ُٔخٓش، 

ٝح١ٌُ حٓظَٔ أًؼَ ٖٓ ٓخثظ٢ ػخّ كظ٠ كون حُؼخٓش ٓطخُزْٜ، ٝح١ٌُ ٖٓ ه٬ُٚ َٟٓ٘ ىٍٝ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم 

٢ حُطَك٤ٖ،  ِٟ  ًٌُٝي ٤ًق ًخٕ طؤػ٤َ ٌٛح حَُٜحع ػ٠ِ حُٔـِْ.ك٢ اٛيحٍ حُوَحٍحص حُظ٢ طَ

ا ١زوخص حُٔـٔغ حَُٝٓخ٢ٗ؛ ٢ٛٝ ١زوش حُزطخٍهش حُظ٢ طٌٔ٘ض ٖٓ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ًَ  ُوي ػَك٘خ ٓخروخ

ح٫ٓظ٤خُحص ك٢ حُيُٝش ٝحكظلظض رٌَ حُٔ٘خٛذ حُل٤ٌٓٞش حُـ٣ٍٜٞٔش حُـي٣يس رٔخ ك٤ٜخ حٌُٜخٗش، ٝحُطزوش 

ٟ ح٫ػظَحف رلوٞهْٜ ًٔٞح٤٘١ٖ ك٢ ٍٝٓخحُؼخ٤ٗش ٢ٛ حُؼخٓش حُظ٢ ُْ طٌٔذ ٓٞ
(1)

كؼ٘يٓخ هخٟض ٍٝٓخ   

حُلَٝد ٓغ ؿ٤َحٜٗخ ىحهَ ا٣طخ٤ُخ هَؿض رٔ٘خًَ حهظٜخى٣ش، ٓؼَ حُوِش ك٢ ح٩ٗظخؽ حٍُِحػ٢ ح١ٌُ ًخٗض 

طؼظٔي ػ٤ِٚ ك٢ حهظٜخى٣ٜخ، ًٌُي كِ٘ض حُٜ٘خػش ٝحُظـخٍس ك٢ طلو٤ن ٓخ ًخٗض طؼي رٚ. كوي أىص ٌٛٙ حُٔ٘خًَ 

ا٠ُ حُل٠ٟٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ح٫هظٜخى٣ش
(2)

ك٢ ظَ ٌٛٙ حُظَٝف حٓظلًٞ ح٧َٗحف ػ٠ِ ح٧ٍح٢ٟ حُظ٢ ًخٗض   

٣ِىحىٕٝ كوَحا ٧ْٜٗ ًخٗٞح ٣َؿؼٕٞ ٖٓ كَٝرْٜ ٣ٝـيٕٝ ِٓحٍػْٜ  ط٠ْ ا٠ُ حُيُٝش، ك٢ ك٤ٖ ًخٕ حُؼخٓش

ا رٔزذ ؿ٤خرْٜ ػٜ٘خ ٝحُظلخهْٜ رخُويٓش حُؼ٣ٌَٔش، أٝ ػ٘يٓخ ٣ٜخؿْٜٔ حُؼيٝ. ٓٔخ حٟطَْٛ ٬ُٓظيحٗش  هَحرخ

ٖٓ ح٧ٍٓظوَح٤١ش رلٞحثي رخٛظش، كظ٠ ػـِٝح ػٖ ىكؼٜخ، ٝأٛزلٞح طلض ١ٝؤس حُي٣ٕٞ، ُٝوي ًخٕ هخٕٗٞ 

خ٢ٗ ر٤ٖ حُيحثٖ ٝحُٔي٣ٖ ٣ؼٌْ ٍٛٞس ُِظِْ ٝح٫ٓظزيحى ح١ٌُ ٣ٔخٍٓٚ حُلٌخّ ٝٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُي٣ٖ حَُٝٓ

                                                           
(1 ) How w. w. op، cit, P51.   

(2 ) Cary.op, cit, P75. 
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ػ٠ِ حُؼخٓش
(1)

،  ٌُُي ٣ؼظزَ ػيى ٖٓ حٌُظخد إٔ حُي٣ٖ ٛٞ حُٔزذ حَُث٢ٔ٤ ٝح٧ٍٝ َُِٜحع ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ٌٖ 

ٗٞح ٓظٔخ٣ٖٝ ٓؼْٜ حُٞك٤ي، كوي ٗخٍى أػ٣َخء حُؼخٓش ٖٓ أؿَ حُٔٔخٝحس ح٤ُٔخ٤ٓش ٓغ ح٧ٍٓظوَح٤١ش ح٣ٌُٖ ًخ

ك٢ حُؼَٝس
(2)

. ُوي ٍكٞ حُؼخٓش رؼي ػٞىطْٜ ٖٓ اكيٟ حُٔؼخٍى ىهٍٞ ٍٝٓخ ٝحُظٜي١ ُِؼيٝ ح١ٌُ ًخٕ  

٣ٜخؿْ حُٔي٣٘ش، ٝػٌَٔٝح كٞم طَ حك٤٘ظ٤ٖ
*
ػ٠ِ رؼي ػ٬ػش أ٤ٓخٍ ٝهٍَٝح ر٘خء ٓي٣٘ش  Anioهَد َٜٗ أ٤ٗٞ 

ُٔظؤػ٣َٖ رخ٧كٌخٍ حُي٣ٔوَح٤١ش حُظ٢ ٣لِٜٔخ ُْٜ، ًٝخٗض ريح٣ش ٌٛح ح٫ٗ٘وخم ػ٠ِ ٣ي ٓـٔٞػش ٖٓ حُظـخٍ ح

ٓؼْٜ حُظـخٍ ح٤ُٞٗخٕ. ك٢ ٌٛٙ ح٧ػ٘خء أ٣وٖ ح٧ٍٓظوَح٤١ٕٞ رؤْٜٗ ؿ٤َ هخى٣ٍٖ ػ٠ِ طلَٔ ػذء حُلخؿخص 

 Meneniusحُؼ٣ٌَٔش ٝأىًٍٞح حُو٤ٔش حُؼ٣ٌَٔش ُِؼخ٤٤ٖٓ، ٌُُي أٍَٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٤٘٤ّٓٞ حؿ٣َزخ 

Agrippa ٝٝٓؼْٜ، ُٝوي طٌٖٔ ٖٓ اه٘خػْٜ رؼي إٔ ر٤ٖ ُْٜ رؤْٜٗ ؿِء ٫ ٣ظـِأ ، ٫ٍٞٓا ُِٔ٘٘و٤ٖ ٤ُظلخ

ٖٓ حُيُٝش ٓؼَ "حُـٔي ٝح١٧َحف"، ٟٖٝٔ ُْٜ حُظول٤ق ٖٓ ٓؼخٗخطْٜ ح٫هظٜخى٣ش، ٝطؼ٤٤ٖ حػ٤ٖ٘ ٖٓ ر٤ْٜ٘ 

ُِيكخع ػْٜ٘ ك٢ كخُش طؼَْٟٜ ُِظِْ ٝح٫ٟطٜخى ٖٓ هزَ حُلٌخّ أٝ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٝأهْٔ حُؼخٓش ػ٠ِ هظَ 

م.ّ. أؿزَ حُؼخٓش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ حُٔٞحكوش ػ٠ِ  ٣470ؼظي١ ػ٠ِ طَر٤ٕٞ حُؼخٓش ٝك٢ ػخّ  أ١ ٗوٚ

ا، ٤ُ٘خه٘ٞح ك٤ٚ ه٠خ٣خْٛ، ٌُٖٝ ىٕٝ إٔ ٣ٜيٍ ػ٘ٚ أ١ هَحٍحص  ا ٤ٍٔٓخ حٗؼوخى ٓـِْٜٔ ح١ٌُ ُْ ٣ٌٖ ٓـِٔخ

٤ٍٔٓش، ًٝخٕ ٣ظْ ك٤ٚ حهظ٤خٍ حُظَحر٘ش
(3)

  . 

ٖ حُظِْ ٝح٫ٓظزيحى ح١ٌُ ٣وغ ػ٤ِْٜ، ٝطوي٣ْ ٌٗٞحْٛ ا٠ُ ُوي ًخٗض ٜٓخّ حُظَحر٘ش كٔخ٣ش حُؼخٓش ٓ

حُلٌخّ أٝ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٝحًظٔذ حُظَحر٘ش ك٤ٔخ رؼي كن ح٫ػظَحٝ ػ٠ِ أَٓ ٣ظوٌٙ حُلٌخّ أٝ ٓـِْ 

ح٤ُ٘ٞم ٣٘ظٌٜٕٞ ك٤ٚ ك٣َش حُٔٞح٤٘١ٖ، ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ُْ ٣ظٔظؼٞح رِٔطش ح٧ٓز٣َ٤ّٞ، ُْٝ ٣ٌٖ ٖٓ كوْٜ 

حُوٞحى ىحهَ ٤ٓيحٕ حُوظخٍ، ٝك٢ آٌخٕ حُظَر٤ٕٞ إٔ ٣ؼظَٝ ػ٠ِ هَحٍحص حُظَر٤ٕٞ حُظيهَ ك٢ حهظٜخٛخص 

                                                           
66، ص0956الرومان، )ت أمٌن سالمة( دار الفكر العربً، مصر، تارٌخماري ماؼرٌؽور، ال  (1)  

How   ، w.w. op،cit, P53 

(2)            و 212دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص   

Scullard،op،cit،P.P,52-53 

 .213حدود روما وكان ضمن منطمة ٌرتادها التجار اإلؼرٌك ذوي األفكار الدٌممراطٌة، دمحم السٌد عبدالؽنً نفسه، ص  تل األفٌنتٌن ٌمع خارج *

(3 ) scullard op, cit, P55.  And  Potte T. W. Roman Italy، British museum Press, 1992, P.P,44-43. and   How, w. w. 

op،cit, P54. and  Cary، op, cit, P76-74.   

. إبراهٌم نصحً مرجع سابك، 215ـ 214. ودمحم السٌد عبدالؽنً، مرجع ساق، ص.ص. 73إبراهٌم رزق هللا أٌوب، مرجع سابك، صو  

 .72ـ70. سٌد أحمد الناصري، مرجع سابك، ص ص 081ـ  079ص.ص. 
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ا ك٤ٜخ، ٝإٔ ٣زو٠ رخد ُِٓ٘ٚ  ح٥هَ. ٧ٕٝ ِٓطظٚ ٓوٍٜٞس ػ٠ِ حُٔي٣٘ش؛ كٌخٕ ٣ـذ ػ٤ِٚ إٔ ٣ظٞحؿي ىحثٔخ

ا ٬٤ُا ٜٝٗخٍحا  ٓلظٞكخ
(1)

 . 

ح٠ُٝ٧ ط٘ـؼٞح ا٠ُ ػَٝ  حَُٔكِش حُؼخ٤ٗش ٖٓ حَُٜحع: رؼي إٔ طلووض ٓطخُذ حُؼخٓش ك٢ حَُٔس

م.ّ. ػ٘يٓخ ١خُزٞح رٞؿٞد طي٣ٖٝ حُوٞح٤ٖٗ 450ٓطخُذ أهَٟ ًُٝي ك٢ ػخّ 
*

* َٝٗ٘ٛخ، كظ٠ ٣ظٌٔ٘ٞح ٖٓ 

ٓؼَكش ٓخ ُْٜ ٝٓخ ػ٤ِْٜ، ٧ْٜٗ ًخٗٞح ًؼ٤َحا ٓخ ٣ظؼَٟٕٞ ُؼوٞرخص ٗظ٤ـش ٨ُهطخء حُظ٢ ٣وٕٞٓٞ رٜخ رٔزذ 

ؿِْٜٜ رخُوخٕٗٞ
(2)

 ،
 

َٔحٍ ك٢ حٓظـ٬ٍ ؿِْٜٜ رؤكٌخّ حُوخٕٗٞ ٝاٛيحٍ هٞح٤ٖٗ ًٌُي ٓ٘غ ح٧َٗحف ٖٓ ح٫ٓظ

ك٢ حُـخُذ ٓخ طويّ ٜٓخُلْٜ حُوخٛش
(3)

،  ُوي ٍكٞ أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ حُزيح٣ش ١ِذ حُؼخٓش، ػْ 

هخٓٞح رظ٤ٌَ٘ ُـ٘ش ٓئُلش ٖٓ ػَ٘س ٍؿخٍ طؼَف "رخُٔـِْ حُؼ٘خ١ٍ" كوي هخّ حُٔـِْ حُؼ٘خ١ٍ ر٤ٜخؿش 

ك٢ ػَ٘ هٞحثْ، ٣ًٌَٝ حُٔئٍم ٤ُل٢ رؤْٜٗ رؼي إٔ ٟٝؼٞح حُوخٕٗٞ ىػٞح حُ٘خّ  حُوخٕٗٞ ٟٝٝؼٞٙ ك٢ حُزيح٣ش

ُوَحءس حُوٞح٤ٖٗ حُٔوظَكش، كٌخٕ حَُأ١ حُؼخّ إٔ حُوخٕٗٞ ٣وِٞ ٖٓ هخثٔظ٤ٖ ٫ٓظٌٔخٍ حُوخٕٗٞ حَُٝٓخ٢ٗ
(4)

،  ػْ 

ػ٠ِ ُٞف ٖٓ  طْ اٟخكش حُوخثٔظ٤ٖ ٝحٗظَٜص ٌٛٙ حُٔـٔٞػش ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ رخْٓ ح٧ُٞحف ح٫ػ٘خ ػَ٘ ًٝظزض

"حُٔٞم حُؼخٓش" ٣ٝو٠غ ُٜخ ًَ ٗوٚ ٓٞحء ًخٕ ٖٓ ح٧َٗحف أٝ   Forumحُزَِٗ ٝػَٟض ك٢ حُلَّٝ 

ٖٓ حُؼخٓش، حُلٌخّ ٝٓٞظل٢ حُيُٝش
(5)

ٝك٢ ػَٜ ٤َٕٗ٘ٝ . 
**

 Cicero  ٌٙٛ ًخٕ ػ٠ِ حُظ٤ٓ٬ٌ إٔ ٣للظٞح 

                                                           
 .75، ص 0964النهضة، مصر،  رونالد. ر. ددلى، حضارة روما )ت جمٌل ٌوالٌم الذهبً وآخرون (، دار( 1)

ون مٌسراا تدوٌن المانون. هو وسٌلة فعّالة وأساسٌة لنشر الموانٌن بٌن أفراد المجتمع حتى ٌعلم كل فرد حموله وواجباته فً المجتمع، فبالتالً ٌك *

الذي ٌضمن عمومٌة تطبٌك المانون، فاٌز دمحم األمر  ،لدى الجمٌع، فالمانون ٌمثل وسٌلة أساسٌة لضمان توحٌد المواعد المانونٌة بٌن أرجاء البالد

 .79،ص2102حسٌن، أصول النظم المانونٌة، دار المطبوعات الجامعٌة، اإلسكندرٌة،

 .217دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص ( 2)

 .028فاٌز دمحم حسٌن، مرجع سابك، ص ( 3)

(4)  Livy،op، cit، Book، III.34. 

(5) Scullard، op cit، P58. and   Kamm.A، op، cit، P19 .  

من أبلػ الخطباء الرومان فهو شخصٌة فذة متعددة  ق.م.  فً بارٌنٌوم  016ولد عام   Marcus Tuilius Cicero، ماركوس تولٌوس شٌشرون **

وكان مٌوله نحو الحزب الدٌممراطً، بحكم نشؤته إلى  ،ألولٌةامة  اتملد سلن المناصب العالمواهب، اشتؽل بالمحاماة والسٌاسة واألدب والفلسفة، 

ا وكان  ،طبمة الفرسان كانت سٌاسته سٌاسة إصالح مزدوج لدعم ف ،لجمهوري لولوعه فرٌسة للطؽٌان العسكريابشدة لٌنفذ الدستور حرٌصا

ٌطالٌة مع الحكومة الرومانٌة، لكن جل جهده ٌة  بإشران الطبمات الوسطى فً البلدان اإلتارٌخلنظام ضد الفوضى دفاعاا عن مبادئ الدستور الا

وأرخ فً فترة المرن األخٌر من ب لنصالا ق.م. انتخِ  63وفً عام  ،خر بمٌة من احتكارهم للسلطةآذهب هباءا بسبب تمسن نبالء مجلس الشٌوخ ب

حوث البالؼٌة.... عبد اللطٌؾ أحمد على المرجع العصر الجمهورٌة، وتنمسم مإلفاته إلى أربعة ألسام: الخطب، الرسابل، الممالت الفلسفٌة والب

 .292ص . ٌورج. و. ر. دي. مرجع سابك، و  21 ـ06 السابك ص ص،
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حُوٞح٤ٖٗ ًـِء ٖٓ حُٜٔ٘ؾ حُيٍح٢ٓ
(1)

 حُوٞح٤ٖٗ:.   ٝأْٛ ٓخ ٜٗض ػ٤ِٚ ٌٛٙ 

ـ أٛزق ُِؼخٓش كن ح٫ػظَحٝ ػٖ كٌْ أٝ أ١ ٓلٌٔش، ًُٝي ػٖ ٣َ١ن حُٔـِْ حُ٘ؼز٢ كزٌُي ه٤يص 

 ِٓطش حُلٌخّ ك٢ اٛيحٍ ح٧كٌخّ.

 ـ ح٩روخء ػ٠ِ هخٕٗٞ حُي٣ٖ.

 ـ ٍكٞ حُِٝحؽ ر٤ٖ حُزطخٍهش ٝحُؼخٓش، ٝػيّ اػطخثٚ حُٜلش حَُ٘ػ٤ش.

 حُوظَ أهق ٖٓ ػوٞرش حَُٔهش. ـ ط٘ي٣ي حُؼوٞرش ػ٠ِ حُٔخٍم، كوي ًخٗض ػوٞرش 

ـ ٓ٘غ حُؼخىحص ح٤ُٔجش ُيكٖ حُٔٞط٠ ٝحُـ٘خثِ حُٔزخُؾ ك٤ٜخ
(2)

 
 

ٌٛٙ ٍٛٞس ٖٓ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ٝحُوخٙ ٝحُـ٘خث٢ ح١ٌُ طْ ٤ٛخؿظٚ، كزٞٓؼ٘خ حُوٍٞ ٖٓ ه٬ٍ 

ٝ، ػَٟٚ رؤٕ ٓخ حًظٔزٚ حُؼخٓش ٖٓ َٗ٘ ٌٛٙ حُوٞح٤ٖٗ ٛٞ ٓؼَكش ٓخ ُْٜ ٝٓخ ػ٤ِْٜ، ًٌُٝي كن ح٫ػظَح

ٌُٖٝ هخٕٗٞ ح٩روخء ػ٠ِ حُي٣ٖ ٝٓ٘غ حُِٝحؽ ٖٓ حُؼخٓش، ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ حُزطخٍهش أٍىٝح ٖٓ ٍٝحء ًُي 

 حُٔلخكظش ػ٠ِ حُلٞحٍم ح٫ؿظٔخػ٤ش ر٤ٖ حُطزوظ٤ٖ ٝػيّ حُٔٔخٝحس. 

رؼي َٗ٘ حُوٞح٤ٖٗ؛ ٝحؿٚ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٌِٓ٘ش أهَٟ، ٢ٛٝ ٍكٞ ٓـِْ حُؼ٘خ١ٍ حُظ٘ل٢ ػٖ 

 Appius حُلٌْ، ٝاػخىس حُلٌْ ا٠ُ حُو٘خَٛ، ًٝخٕ ٣ظِػْ حُٔـِْ حُؼ٘خ١ٍ آٌٗحى أر٤ّٞ ٬ًٝى٣ّٞ 

Claudius  ح١ٌُ ٓخٍّ أٓٞء أٗٞحع ح٫ٓظزيحى
(3)

أهَٟ، ًٔخ طٌَٓ  ٓٔخ حٟطَ حُؼخٓش ٬ُٗ٘وخم َٓس  

أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٖٓ ٓؼخِٓظْٜ ٝؿخىٍٝح ٍٝٓخ
(4)

ٌُٖٝ رؼي حٗ٘وخم ٜٝٓخؿٔش ح٧ػيحء ٨ٍُح٢ٟ   

حَُٝٓخ٤ٗش ٖٓ حُـٜظ٤ٖ طوٞف أػ٠خء حُٔـِْ حُؼ٘خ١ٍ ٖٓ ح٠ٗٔخّ حُؼخٓش ُِـِحس كٔخ ًخٕ ْٜٓ٘ ا٫ ١ِذ 

 حُٔٔخػيس ٝحٍُٔ٘ٞس ٖٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ؛ ٝك٢ ًُي أٛيٍ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم هَحٍحص أٜٛٔخ:

 هخُش ًَ أػ٠خء حُٔـِْ حُؼ٘خ١ٍ ك٢ أَٓع ٝهض ٝاػخىس حُلٌٞٓش حُيٓظ٣ٍٞش.ـ ا

 ـ حٗظوخد ٓٔؼ٢ِ حُ٘ؼذ.

                                                           
 .78ماؼرٌؽور ماري، مرجع سابك، ص  (1)

(2) Cary. op, cit، P 78.    Kamm. A، op،cit، P.P 18-19. 

(3 ) Livy، op، cit، Book،III, 37. 

(4)  Dionysius Halicarnassus، Book, VI، Vol، III، 46     

 .   79ماؼرٌؽور ماري، مرجع سابك، ص :لمزٌد عن انشمالات العامة انظر
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 ـ ػيّ ٓؼخهزش حُٔظَٔى٣ٖ ك٢ حُـ٤ٖ ٝحُٔ٘٘و٤ٖ ٖٓ حُؼخٓش.

ِْٓ أػ٠خء حُٔـِْ حُؼ٘خ١ٍ ك٢ ٜٗخ٣ش حُـِٔش حٓظوخ٫طْٜ، ٝرؼي ًُي ريأص ح٫ٗظوخرخص، ٝػ٤ٖ 

ّٞ ٍٝٛٞحط٤ّٞ ه٘خَٛػَ٘س ٖٓ حُظَحر٘ش، ٝحٗظوذ كخ٣َُ
(1)

.  ٝأػ٘خء ه٤ِٜ٘ش ٛٞحٍط٤ّٞ ٝكخ٣َ٤ُّٞ 

َٝٛ ػيى حُظَحر٘ش ا٠ُ ػَ٘س طَحر٘ش ٝٓٔق ُْٜ رخُـِّٞ ك٢ حُٜق ح٧ه٤َ ك٢ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ىٕٝ إٔ 

٣ٌٞٗٞح أػ٠خء ك٤ٚ، ًٌُي أٛزلض هَحٍحص حُـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش حُظ٢ طظوٌٛخ ك٢ ٓـِْ حُوز٢َِ ِِٓٓش ٌَُ 

ا رخُـٔؼ٤ش حُوز٤َِشحُ٘خّ اًح ٝحكن ػ٤ِٜخ ٓ ا ٤ٍٔٓخ ـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٌٝٛح ٣ؼظزَ حػظَحكخ
(2)

م.ّ.  445.  ٝك٢ ػخّ 

ا Canulelusًخٕ ٍؿزش حُؼخٓش حُٔٔخٝحس ح٫ؿظٔخػ٤ش، كوي هيّ أكي حُظَحر٘ش ٣يػ٠ "٤ُٞ٤ًّ٘ٞ  " ٓوظَكخ

 رخْٓ ٣طِذ ك٤ٚ كن ُٝحؽ حُؼخٓش ٖٓ ح٧َٗحف، ٝإٔ ٣ٌٕٞ أكي حُو٘خَٛ ٖٓ حُؼخٓش، ٝػَف ٌٛح حُٔوظَف 

Lex Canuleia   ٖٝك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ أٛيٍ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم هَحٍحا ٣٘ٚ ػ٠ِ إٔ حُظَحر٘ش حُؼ٤٣ٌَٖٔ ح٣ٌُ

٣ظٔظؼٕٞ رِٔطش حُوَٜ٘ ٣ـذ إٔ ٣ؼ٤٘ٞح ك٢ ٓلَ حُوَٜ٘، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٌٞٗٞح ٖٓ ح٧ٍٓظوَح٤١ش أٝ حُؼخٓش
(3)

  

ٝح٧ٍح٢ٟ حُظ٢ ًخٗض  ُْ طوق ٓطخُذ حُؼخٓش ا٠ُ ٌٛح حُلي، ُوي ػخىص ٖٓ ؿي٣ي ٌِٓ٘ش حُي٣ٕٞ   

ٌٝٓظ٤ّٞ   Licinusحُٔزذ ح٧ٍٝ ك٢ حَُٜحع، ٌُُي حهظَف حػ٘خٕ ٖٓ حُظَحر٘ش حُؼخٓش ٝٛٔخ ٤ٌ٤ُّ٘ٞ 

Sextius رؤٕ  طولٞ حُي٣ٕٞ ٝإٔ طلٔذ كٞحثي حُي٣ٖ ػ٠ِ أٜٗخ أَٛ ٓزِؾ حُي٣ٖ، ٣ٝٔيى ػ٠ِ ػ٬ع .

هٔٔٔخثش ٣ـ٤َح ٗلٞ ػ٬ػٔخثش كيحٕ ٖٓ ٓ٘ٞحص، أٓخ رخُ٘ٔزش ٨ٍُٝ ك٬ ٣لن ُِ٘وٚ إٔ ٣ِٔي أًؼَ ٖٓ 

ح٧ٍٝ، ًٌُي طل٣َْ ح٫ٓظَهخم، ٝػٞىس حُ٘ظخّ حُو٢ِٜ٘، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ أكي حُو٤ِٜٖ٘ ٖٓ حُؼخٓش ػ٠ِ 

حُيٝحّ. ُوي ٍكٞ ح٧َٗحف ك٢ رخىة ح٧َٓ ٌٛٙ حُٔطخُذ ٓؼَ ًَ َٓس ٝكخُٝٞح اٗـخٍ حُؼخٓش رخُلَٝد، 

خُذ، ٝٛيٍص رخْٓ هٞح٤ٖٗ ٌٓظ٤ّٞ ٤ٌ٤ٌُُّْٜٝ٘ٞ٘ ك٢ حُٜ٘خ٣ش حٟطَٝح َُِٟٞم ٌُٜٙ حُٔط
(4)

.  ٝػ٘يٓخ 

طلَٜ حُؼخٓش ػ٠ِ حُلن ك٢ ط٢ُٞ ٜٓ٘ذ حُوَٜ٘ أٛزق ٖٓ حُزي٢ٜ٣ إٔ ٣ٌٞٗٞح هي طُٞٞح حُٔ٘خٛذ 

ح٧هَٟ ك٢ حُيُٝش، ٧ٗٚ ًٔخ ٗؼِْ رؤٕ حُوَٜ٘ أػ٠ِ حُٔ٘خٛذ ك٢ حُِٔي حُٞظ٤ل٢، ُوي ط٠ُٞ أٍٝ ىًظخطٍٞ 

م.ّ. 337م.ّ. ٝرَح٣ظٍٞح ك٢ ػخّ  ٣ٌٍٞٔ٘350ش ك٢ م.ّ. ٝحُ 356ٖٓ حُؼخٓش ػخّ 
(5)

  

                                                           
(1 ) Livy, op, cit، Book، III، 54-5  

(2) Livy، op،cit، Book، III، 55      

 .089 – 088ص  –دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص  و 

(3 ) Scullard، op،cit، PP, 61-62. 

 .35، مرجع سابك، صالرومان تارٌخ. مصطفى العبادي، 52ول. دٌورانت، مرجع سابك، ص( 4)

 .090إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص( 5)
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٣ظز٤ٖ ُ٘خ ٖٓ ه٬ٍ حُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ ًخٗض طٜيٍ ػٖ حُظَحر٘ش رؤْٜٗ أٛزلٞح هٞس ٫ ٣ٔظٜخٕ رٜخ ك٢ 

 حُٔطخُزش رلوٞم حُؼخٓش، ٤ًٝق ًخٗض طٔظـخد ٖٓ هزَ حُلٌخّ ٝٓـِْ ح٤ُ٘ٞم. 

حُٔ٘خٛذ حٌُٜ٘ٞط٤ش ٝػ٠ِ ٍأٜٓخ حٌُخٖٛ م.ّ. حٗلظلض ح٧رٞحد أٓخّ حُؼخٓش ُظ٢ُٞ  311ك٢ ػخّ 

، ٝرٌٜح ُْ ٣زن ُِؼخٓش ٟٓٞ حُٔ٘خًٍش ك٢ حُِٔطش حُظ٣َ٘ؼ٤ش حُظ٢ ًخٕ  Pontifex maximusح٧ػظْ 

يٍ حُوٞح٤ٖٗ، ٖٓ أؿَ ًُي أٛيٍ ٍٛٞط٤ّٔٞ   ٤ٜ٣ٖٔ ػ٤ِٜخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رخػظزخٍٙ ح٤ُٜؤس حُٞك٤يس حُظ٢ طٜ 

Hortensius  ّا ٣٘ 287ك٢ ػخ ٚ ػ٠ِ إٔ طٜزق هَحٍحص حُـٔؼ٤ش حُوز٤َِش ُٜخ هٞس حُوخٕٗٞ م.ّ. هخٗٞٗخ

ا ًخَٓ ح٤ِٛ٧ش، ٣ٌٕٞ ٗيحا ُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم ا ط٣َ٘ؼ٤خ ٝرٌُي طٌٕٞ ٓـِٔخ
(1)

.  ٖٝٓ أؿَ أ٫ ٣ليع ط٠خٍد ر٤ٖ 

حُٔئٓٔظ٤ٖ؛ كوي ًخٕ ٌَُ ٜٓ٘ٔخ حهظٜخٛخص ٓؼ٤٘ش، كٔـِْ ح٤ُ٘ٞم ًخٕ ٖٓ كوٚ إٔ ٣َ٘ع ك٢ أٍٓٞ ٓؼَ 

ٝحُٔؼخٛيحص ٝح٤ُِٔح٤ٗش ٝحُٔلخٍحص ٝح٣٫ُٞخص. أٓخ حُـٔؼ٤ش حُوز٤َِش كوي ًخٗض طٜيٍ  حُؼ٬هخص حُوخٍؿ٤ش

حُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ ط٘ظْ ك٤خس حُٔـظٔغ حَُٝٓخ٢ٗ حُيحه٤ِش، ٝحٓظَٔ ح٧َٓ ػ٠ِ ٌٛح حُلخٍ ا٠ُ إٔ أٛيٍ طز٣َّٞ 

ؿَحًّٞ هٞح٤ٖٗ ك٢ أٍٓٞ ٖٓ حهظٜخٙ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم
(2)

٣َؼ٤ش . ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ كٍٜٞ حُـٔؼ٤خص حُظ٘

ػ٠ِ كن حُظ٣َ٘غ ا٫ إ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝحُلٌخّ حٓظطخػٞح إٔ ٣ظُٞٞح ك٢ ٝهض ٖٓ ح٧ٝهخص  ٓؼظْ 

حُظ٣َ٘ؼخص ري٫ا ػٖ حُـٔؼ٤خص حُظ٣َ٘ؼ٤ش ، ًٔخ ًخٕ أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٣وٕٞٓٞ ريػٞس حُظَحر٘ش، 

خث٤ش ا٠ُ أ٣ي١ ٝٓ٘خه٘ش رؼٞ ح٧ٍٓٞ هزَ ػَٟٜخ ػ٠ِ حُـٔؼ٤ش حُظ٣َ٘ؼ٤ش ًٔخ ًخٗض طٍَٔ حُ٘ئٕٝ حُو٠

حُلٌخّ ٝٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٍكٞ حُـٔؼ٤خص حُظ٣َ٘ؼ٤ش
(3)

 . 

ٖٓ ه٬ٍ ٓخ ٓزن ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ رؤٗٚ اًح ًخٗض ٓ٘خًٍش حُؼخٓش ك٢ ػ٣ٞ٠ش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رؼي طوِيْٛ 

ُٜخ طؤػ٤َ ػ٠ِ اٟؼخف ػ٣ٞ٠ش  ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٝإ اػطخء حُظَحر٘ش  ،حُٔ٘خٛذ حُل٤ٌٓٞش رٔخ ك٤ٜخ حُوَٜ٘

ٖ ك٢ ٍٝٓخ روَحٍحص حُـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش ٝكن ٓخ ؿخء ك٢ هخٕٗٞ ٍٛٞط٤ّٔٞ ُٚ  َٓ كن ح٫ػظَحٝ ٝاُِحّ ؿ٤ٔغ 

 طؤػ٤َ أًزَ ك٢ حُلي ٖٓ ِٓطش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم. 

أرَُ ٗظخثؾ َٛحع حُطزوخص ٛٞ طٞك٤ي حُيٓظٍٞ حُـ١ٍٜٞٔ، ك٤غ أٗ٘ؤ حُؼخٓش ىُٝش هخٛش رْٜ ىحهَ ىُٝش 

ٕ ٝحكي، ىٕٝ كيٝع ػٍٞس. ٝحٓظطخع حَُٝٓخٕ رل٠َ ػزو٣َظْٜ ط٤ٔ٘ن حُ٘ز٬ء، ٝحٗيٓـض حُيُٝظخٕ ك٢ ٤ًخ

                                                           
 .49.   دونالد.ر. ددلً، مرجع سابك، ص230دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص ( 1)

 .232دمحم السٌد عبد الؽنً،مرجع سابك، ص( 2)

(3 ) Scullard، op، cit، P.106. 
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ىٓظٍْٞٛ رخَُؿْ ٖٓ طيحهَ ك٢ حُٞظخثق ٝػيّ اىٓخؽ حُظَحر٘ش رخىة ح٧َٓ ك٢ ٗظخّ حُلٌْ
(1)

،  ٝرٌٜح  ًخى 

ا، ٌُٖ ٌٛح حُظطٍٞ ُْ ٣ويٍ ُٚ ح٫ٓظَٔحٍ ٗظ٤ـش ُؼيس أٓزخد: ا ى٣ٔوَح٤١خ  حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ إٔ ٣ظوٌ ١خرؼخ

 ٢ٗ ؿٔخػخص ٖٓ حُٔٞح٤٘١ٖ حُلوَحء ٓغ طِح٣ي طؤػ٤َ ١زوش حُ٘ز٬ء ٖٓ ٬ٓى ح٧ٍح٢ٟ.ـ ط٬

ـ ػيّ حٛظٔخّ حُٔٞح١ٖ حَُٝٓخ٢ٗ حُؼخى١ رخ٤ُٔخٓش، كوي ًخٕ ٫ ٣ ؼ٠٘ رخ٫ٗظوخرخص ٓخ ىحٓض حُلٌٞٓش طل٠ٔ 

ٓظِٔٔٞح حُٔٞح١ٖ حُز٢٤ٔ، كزٌُي ٣ٌٕٞ حُؼخٓش هي ٗخًٍٞح ك٢ حُظل٢٣َ ك٢ حُي٣ٔوَح٤١ش ػٖ ؿ٤َ هٜي ٝح

٤ُٔطَس حُلٌٞٓش حُظ٢ ٤ٔ٣طَ ػ٤ِٜخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم
(2)

 . 

ُّٔي حُزطخٍهش ٝح٧ٍٓظوَح٤١ش حُؼخٓش رخُٞظخثق حُل٤ٌٓٞش، ٝٓخػيْٛ ػ٠ِ ًُي إٔ ٣ٌٕٞ حُٔظويّ  ـ طٔ

ا ا٠ُ أَٓس ًحص ٗلًٞ ًز٤َ، اٟخكش ا٠ُ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓٞحكوش ٓـِْ  ا رؼَٝس ًز٤َس ٝٓ٘ظ٤ٔخ ُِٞظ٤لش ٓظٔظؼخ

كؤٕ حُٞظخثق حُؼخٓش ُْ طٌٖ ٓؤؿٍٞس، ٝط٤ُٜٞخ ٣ظطِذ ح٩ٗلخم، كخُل٬ٔص ح٫ٗظوخر٤ش طٌِق ح٤ُ٘ٞم، ًٌُٝي 

ٓزخُؾ رخٛظش
(3)

 . 

ـ حٓظـ٬ٍ حَُحػ٢ ػ٬هظٚ ٓغ ح٧طزخع ك٢ حُظؤػ٤َ ك٢ ٗظ٤ـش ح٫ٗظوخرخص، ٖٝٓ ح٧ٛٞحص ح٧هَٟ ك٢ 

حُـٔؼ٤خص حُ٘ؼز٤ش
(4)

 . 

ٝد حٓظيص ا٠ُ ًَ ا٣طخ٤ُخ، كوي ٤ٟؼض ػ٠ِ حُؼخٓش ـ ىهٍٞ ٍٝٓخ ٌٓ٘ حُوَٕ حَُحرغ هزَ ح٬٤ُٔى ك٢ كَ

حٌُؼ٤َ ٖٓ حُلَٙ ح٤ُٔخ٤ٓش
(5)

. 

 

 

 

 

                                                           
(1 ) Scullard، op, cit،P.107. 

(2 ) Scuhhard،Ibid، p 107. 

 .381إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص ( 3)

(4 ) Astin.a.f. Politics، and Policies in the Roman Republic، the Queens University Belfast. 

 .31، ص 0958، دار نشر الثمافة، اإلسكندرٌة، 2طلطفً عبد الوهاب ٌحٌى، ممدمة نظم الحكم عند الٌونان والرومان، ( 5)
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 اٌفصً اٌضبٟٔ

 كٚر ِغٍض اٌش١ٛؿ فٟ ط١بطخ رِٚب اٌزٛطؼ١خ

 

 شجٗ اٌغش٠زح صالؽ١بد اٌّغٍض ٚط١بطبرٗ فٟ إفضبع اٌّجؾش األٚي: 

 ق.َ. 598ؽزٝ  اإل٠طب١ٌخ                   

 اٌّجؾش اٌضبٟٔ: ط١بطخ اٌّغٍض فٟ ط١طزح رِٚب ػٍٝ ِٕطمزٟ شزق 

 ق.َ. 366 –ق.َ.  597  ٚغزة اٌّزٛطظ                   

 كٚر ِغٍض اٌش١ٛؿ فٟ ؽىُ اٌٛال٠بد اٌزِٚب١ٔخ. اٌّجؾش اٌضبٌش:
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 ق.َ. 598صالؽ١بد اٌّغٍض ٚط١بطزٗ فٟ إفضبع شجٗ اٌغش٠زح اإل٠طب١ٌخ ؽزٝ ػبَ 

ٍٝٓخ ا٠ُ َٓكِش حُيُٝش حُٔي٣٘ش رؼيٓخ ًخٗض ٓي٣٘ش ٛـ٤َس ٓلخ١ش رؼيى ٖٓ ح٧ٍح٢ٟ حٗظوِض 

حٍُِحػ٤ش، ًحص كٌٞٓش ػ٘خث٣َش، كوي أٛزق ُي٣ٜخ طـٔغ ٣ٌٖٔ كٔخ٣ظٚ ٖٓ حٌُٔخٕ، ٝكٌٞٓش ري٫ا ٖٓ حُوَٟ 

حُٔٔظوِش حُٔ٘ظَ٘س
(1)

َٔكِش ح٠ُٝ٧ ،  كؼِٔٞح أ٫ٝا ػ٠ِ حُظٞٓغ ك٢ كيٝى ٓي٣٘ظْٜ ًٝخٕ ًُي ػ٠ِ َٓكِظ٤ٖ: حُ

حٓظٜيكض اه٠خع حُؼ٘خثَ ٝحُؼخث٬ص حُٔل٤طش رَٝٓخ ػٖ حُط٣َن كَٝد ٗز٤ٜش رخُـِٝحص حُوز٤َِش، 

ٝحَُٔكِش حُؼخ٤ٗش حُظٞٓغ ك٢ ٗزٚ حُـ٣َِس، ٖٝٓ ػْ  طٞٓؼٜخ هخٍؽ اه٤ِْ ا٣طخ٤ُخ ٖٓ أؿَ اه٠خع ٓ٘خ١ن 

حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ
(2)

رل٠َ ٓخ ٠٣ٔٚ  -خٍؿ٤ش َُٝٓخ ،  ٧ٕٝ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٛٞ حُٔوٍٞ ربىحٍس ح٤ُٔخٓش حُو

كوي حػظٔي ػ٠ِ حُوٞس حُؼ٣ٌَٔش، ٝحُوٞس ح٤ُٔخ٤ٓش، ٖٓ أؿَ  -ٖٓ هزَحص ٤ٓخٓش ٝػ٣ٌَٔش ىحثٔش حُؼ٣ٞ٠ش 

طلو٤ن أٛيحكْٜ، ٌُٖ هزَ حُوٞٝ ك٢ حُلي٣غ ػٖ طٞٓغ ٍٝٓخ ٓؤػط٢ كٌَس ػٖ طِي حُوٟٞ حُٔٔظويٓش 

 ٝأٓزخد حُظٞٓغ.

 أٚالً: اٌمٛح اٌؼظىز٠خ "اٌغ١ش"

ا كؼ٤ِش ا٫ ًخٗض  حُـ٤ٕٞ ك٢ حُٔي٣٘ش حُوي٣ٔش ػزخٍس ػٖ ٤ِ٘٤ٓخص ٖٓ حُٔٞح٤٘١ٖ، حُظ٢ ُْ طٌٖ ؿ٤ٞٗخ

ػ٘يٓخ طظلَى ُٔٞحؿٜش حػظيحء هخٍؿ٢
(3)

،  ٣وٜي ٖٓ ًُي إٔ طِي ح٤٘٤ِ٤ُٔخص ًخٗض ط٠ْ٘ ٓغ رؼ٠ٜخ 

ا ُٔٞحؿٜش ح٧ػيحء. كوي ًخٕ ؿ٤ٖ ٍٝٓخ ك٢ حُزيح٣ش ٣ظؤُق ٖٓ "  311ٔ٘خس ٝ" ٖٓ ؿ٘ٞى ح3111ٌُٓٞٗش ؿ٤٘خ

كخٍّ، رٔؼ٠٘ إٔ ًَ هز٤ِش ٖٓ حُوزخثَ حُؼ٬ع
*
طٔخْٛ رؤُق ٖٓ  –حُظ٢ ًخٗض ٓٞؿٞىس ك٢ طِي حُلظَس  -*  

حُـ٘ٞى حُٔ٘خس ٝٓخثش كخٍّ، ًٝخٕ ٛئ٫ء حُٔلخٍر٤ٖ ؿِْٜ ٖٓ حُزطخٍهش ٝحُ٘ز٬ء، كظ٠ ٣ظٌٔ٘ٞح ٖٓ طـ٤ِٜ 

أٗلْٜٔ رخُو٤ٍٞ ٝح٧ِٓلش ح٬ُُٓش
(4)

حُزطخٍهش ٝحُ٘ز٬ء ْٛ ٖٓ ًخٗٞح ٣ٔظٌِٕٞ  ،  ُٝؼَ حُٔزذ ك٢ ًُي إٔ

ح٧ٍح٢ٟ، كٌخٕ ىكخػْٜ ػ٠ِ حُٔي٣٘ش ٛٞ ىكخػْٜ ػٖ ٜٓخُلْٜ
(5)

،  ٣ٝؼِٟ ا٠ُ حُِٔي ٤َٓك٤ّٞ ط٤ُّٞٞ 

Tervius Tellus 579-535  ْٔم.ّ. ر٘خء أٍٝ حُظل٤ٜ٘خص َُٝٓخ ٓغ ط٘ظ٤ٜٔخ ُظٌٕٞ هخػيس ػ٣ٌَٔش. ٝه

                                                           
(1 ) Haywood، op، cit، p 75. 

 .4دمحم عبد الفتاح السٌد سلٌمان، مرجع سابك، ص ( 2)

 .33موزس فٌنٌلً، مرجع سابك، ص ( 3)

 "  Luceres" لوكرس "  Ramnes" رمنس " Titiesتٌتٌس "  *

 .99إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص ( 4)

.  لطفً عبد الوهاب ٌحً، مرجع سابك، ممدمة فً نظم الحكم عند الٌونان والرومان ص 32رزق هللا أٌوب، مرجع سابك، ص  إبراهٌم( 5)

249. 
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، ٝػخ٤ٜٗٔخ حكظ٤خ٢١ ٖٓ ًزخٍ حُٖٔ 46ا٠ُ  04ٓوخطِش ٖٓ ٖٓ  حُٔٞح٤٘١ٖ حًٌٍُٞ ا٠ُ ه٤ٖٔٔ: أُٜٝٔخ هٞس

ا٠ُ ك٤ٖ حٓظيػخثْٜ 61 – 45كٞم ٖٓ
(1)

،  ٝأٛزق حُؼخٓش ٓطخُزٕٞ رخُويٓش حُؼ٣ٌَٔش ػ٘يٓخ حُىحىص  

ٓظطِزخص حُظٞٓغ ا٠ُ هٞس ػ٣ٌَٔش ًز٤َس، ًٌُٝي ػ٘يٓخ ُْ طٌٖ طلَٝ ػ٤ِْٜ ٣َٟزش ٓخ٤ُش ًز٤َس
(2)

 ،
 

ًٝخٕ 

ٓغ حُوًٞس ٖٓ حُزَِٝٗ ٝىٍع ٝحه٤ش ُِٜيٍ ٝح٧ٍؿَ، ٬ٓٝكْٜ كَرش ح٧ؿ٤٘خء ْٜٓ٘ ٣ِزٕٔٞ حَُىحء 

٤ٓٝق، ٣ٝطِن ػ٤ِْٜ حْٓ ٛٞ ر٤ِض ٣ٝوخطِٕٞ ك٢ حُٜلٞف ح٠ُٝ٧. أٓخ حُلوَحء كٌخٕ ٬ٓكْٜ حُلـخٍس 

ٝحُو٬ع ْٝٛ ٣ٌِٕ٘ٞ ؿ٘ٞى حُٔ٘خس حُول٤لش ٣طِن ػ٤ِْٜ حْٓ ك٤ِ٤ض
(3)

٘ٞى حَُٝٓخٕ ك٢ حُزيح٣ش ُْ ٣ٌٖ حُـ  

حُؼ٣ٌَٔش ػ٠ِ كٜٚ ط٤٘٣ٞٔش، أٝ  ٣ظِوٕٞ أ١ ٍحطذ رٌَ٘ ٢ٍٔٓ، ر٤٘ٔخ ًخٗٞح ٣لِٜٕٞ ٓوخرَ هيٓظْٜ

طؼط٠ ُْٜ ٌٓخكآص ٖٓ حُـ٘خثْ ٝح٧ٍح٢ٟ
(4)

رٔزذ  -ٕ ػٖ ح٧ٗلخم ػ٠ِ أٗلْٜٔ ٞ،  ٝػ٘يٓخ ػـِ حُٔؼيٓ

ا ػٖ ح٧ِٓلش  -١ٍٞ كظَس حُوظخٍ  ٝحُ٘لوخصأىِهَ ٗظخّ حَُٝحطذ طؼ٠٣ٞخ
(5)

،
 
ًخٕ ًزخٍ ح٧ػ٣َخء ْٛ ح٣ٌُٖ  

٣ٔخػيٕٝ ػ٠ِ طل٤ٜٖ حُٔي٣٘ش، ٝر٘خء أٓطُٜٞخ
(6)

،  أٓخ ػٖ ه٤خىس حُـ٤ٖ ك٢ حُؼَٜ ح٢ٌُِٔ؛ كوي ًخٕ حُِٔي 

حُِٔي ٛٞ ٖٓ ٣وٞى حُـ٤ٖ ٣ٝؼوي حُٔؼخٛيحص ٣ٝوٍَ حُلَد ٝحُِْٔ ٣ٝٔؼَ حُيُٝش ك٢ ػ٬هخطٜخ حُوخٍؿ٤ش
(7)

  ،

كخُو٘خَٛ ْٛ ٖٓ ٣ظُٕٞٞ ه٤خىس حُـ٤ٖ ٓغ اػطخثْٜ حُِٔطش حُٔطِوش ك٢ ٤ٓيحٕ أٓخ ك٢ حُؼَٜ حُـ١ٍٜٞٔ 

حُوظخٍ ٖٓ ط٤ِٔق ٝػ٤ِٔخص كَر٤ش، ٌُٖ ٣٘ظ١َ طؤ٤٣ي ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝحُ٘ؼذ، كْٜ ؿ٤َ هخى٣ٍٖ ػ٠ِ حطوخً 

هَحٍ ىْٜٝٗ ا٠ُ إٔ طٌٖٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٤ٔخ رؼي ٖٓ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ًخكش ح٧ٍٓٞ حُؼ٣ٌَٔش ػيح ه٤خىس 

ٕحُـ٤ٞ
(8)

،  ًٝخٕ ؿ٤ٖ حُو٘خَٛ ٣ظؤُق ٖٓ ك٤ِو٤ٖ، ًَٝ ك٤ِن ُٚ ٍح٣ش هخٛش رٚ، ٣ٝؤْ حُل٤ِن ا٠ُ ًظخثذ، 

ًظخثذ، ًٝخٗض ًَ ًظ٤زش ك٢ رخى١ ح٧َٓ طظٌٕٞ ٖٓ ٓخثش ؿ٘ي١، ػْ أٛزلض طظؤُق ٖٓ ٓخثظ٤ٖ
(9)

. طِي ٢ٛ 

ػ٠ِ ؿ٤ٖ  حُ٘ٞحس ح٠ُٝ٧ ُِـ٤ٖ حَُٝٓخ٢ٗ، ٌُٖٝ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٗظٍٜٞ ىُٝش ٓؼَ ٍٝٓخ طٌٕٞ هي حػظٔيص

رٌٜٙ حٍُٜٞس ك٢ ٤ٓطَطٜخ ػ٠ِ حُؼخُْ حُوي٣ْ. كوي ًخٕ أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم أٗوخٙ رؼ٤ي١ حُ٘ظَ، 

                                                           
 .44، ص 0972)ت: فتحً عبد هللا النمر( المطبعة الفنٌة الحدٌثة،  تارٌخالفٌلد مارشال فٌكونت مونتجمري، الحرب عبر ال( 1)

(2 ) Cary، op، cit، p 76. 

. وشولً خٌر هللا، لرطاجة العروبة األولى فً المؽرب  مركز الدراسات العلمٌة، 44الفٌلد مارشال فٌكونت مونتجمري، مرجع سابك، ص ( 3)

 .079، ص 0992

(4 ) Kamm، op،cit،  p 21. 

 .80السٌد الناصري، مرجع سابك، ص ( 5)

 .36، ص 0999مصر الرومانٌة، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصطفى العبادي، اإلمبراطورٌة الرومانٌة النظام اإلمبراطوري و( 6)

 .99إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص ( 7)

(8 ) Polybius، op ، cit، book، III، 14- 7. 15 – 5. 1. 

 .70، ص 9ول دٌورانت، مرجع سابك، ج( 9)
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٣ٔظل٤يٕٝ ٖٓ كَٝرْٜ حُظ٢ حِٜٗٓٞح ك٤ٜخ، كٌخٗٞح ٣وظخٍٕٝ حَُؿَ حٌُقء ُِو٤خىس ٣ٝ يِهِٕٞ ح٬ٛ٩ف ػ٠ِ 

خء ٓغ ر٬ى حُـخٍ أهخٓٞح كٍٞ ٍٝٓخ ح٧ِٓلش ٣ٝؼظٔيٕٝ ػ٠ِ آظَحطـ٤ش ؿي٣يس. كٔؼ٬ا رؼي ٌٗزش ٍٝٓخ ٝحُلِل

ا ٖٓ حُط٤ٖ  -ٍٓٞحا ٖٓ كـَ  ا ُظٌَحٍ حٌُخٍػش –٧ٗٚ ك٢ حُٔخرن ًخٕ ٓز٤٘خ طلخى٣خ
(1)

،   ٝهخٓٞح ًٌُي ربىهخٍ 

ا٬ٛكخص ػ٠ِ ٗظخّ حُـ٤ٖ، ًٔخ أىهِٞح ططٍٞحص ػ٠ِ ح٧ِٓلش، كوي حهٌٝح ػٖ أػيحثْٜ رؼٞ ح٧ِٓلش 

ٍ ٝحُز٤ِّٞٓؼَ حُظَّ حُٔليد ح١ٌُ أهٌٝٙ ػٖ حُـخ
*
* ػٖ ح٤٤ُٖ٘ٔٔ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ح٧ِٓلش، ُْٝ ٣ٌظق  

حَُٝٓخٕ رظو٤ِي أِٓلش أػيحثْٜ،  رَ أِٓض ػ٤ِْٜ حُلخؿش ٫ًظ٘خف أِٓلش ؿي٣يس، ٝهخٓٞح ًٌُي رز٘خء 

ح٧ٓخ٤١َ
(2)

،  أٓخ ػٖ ػ٘خَٛ حُـ٤ٖ كوي كِٜض طـ٤َحص ًؼ٤َس ك٢ حُـ٤ٖ حَُٝٓخ٢ٗ ٤١ِش حُؼَٜ 

٣ٖ، ٌُٖ حُظـ٤٤َ حُـ١ٌٍ ك٢ طخ٣ٍن حُـ٤ٖ حَُٝٓخ٢ٗ ٛٞ ٓخ هخّ رٚ حُوخثي حُـ١ٍٜٞٔ ػ٠ِ أ٣ي١ هخىس ًؼ٤َ

م.ّ. ػ٘يٓخ كظق رخد حُظـ٤٘ي أٓخّ حُٔظطٞػ٤ٖ ٖٓ ًخكش ح٧هخ٤ُْ حُظخرؼش َُٝٓخ 017ٓخ٣ٍّٞ ػخّ 
(3)

ٓؤطظزغ   

 ٖٓ ه٬ٍ ٟٓٞٞع حُظٞٓغ ططٍٞ حُـ٤ٖ ٝاػخىس ط٘ظ٤ٔٚ.

 صب١ٔبً: اٌمٛح اٌظ١بط١خ " اٌلثٍِٛبط١خ ".

ا٠ُ ؿخٗذ حُوٞس حُؼ٣ٌَٔش حُظ٢ حٓظويٜٓخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ طٞؿ٤ٚ ٤ٓخٓش ٍٝٓخ حُوخٍؿ٤ش، ح١ٌُ 

ًخٕ ٓو٫ٞا ربىحٍطٜخ، حٓظويّ ًٌُي حُوٞس ح٤ُٔخ٤ٓش أػ٘خء طٞٓغ ٍٝٓخ، ٖٝٓ أؿَ طلو٤ن ًُي حػظٔي ٓـِْ 

م طٔي"  ِ َ حُٔـِْ ٌٛح حُٔزيأ ، ٝهي ١زن  Divide er Imperwح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ رؼٞ حُٔزخىة، أُٜٝخ ٓزيأ "ك

ك٢ أؿِذ حُلظٞكخص
(4)

 ،
 

"، ٣وّٞ ٌٛح حُٔزيأ ػ٠ِ ػوي حطلخه٤خص ٤ٓخ٤ٓش Sociiٝحُٔزيأ حُؼخ٢ٗ "حُظلخُق 

ٝطلخُلخص ٣ِظِّ رٜخ حُطَكخٕ، ًٝخٗض حُٔؼخٛيحص طزَّ ٖٓ أؿَ ح٬ُّٔ، ٓؼَ طلخُق ٍٝٓخ ٓغ حُٔيٕ ح٬ُط٤٘٤ش 

ّٔٞم.ّ. ٝػويص ر٤ْٜ٘ ٓؼخٛيس طؼَف رخْٓ ًخ٤ٓ 493ػخّ 
**

  Foedus Cassianum   ٝىهَ ك٤ٜخ

حُطَكخٕ ك٢ طلخُق ػ١ٌَٔ ٖٓ أؿَ إٔ طل٢ٔ ًَ ٜٓ٘ٔخ كيٝىٛخ ٖٓ هزخثَ حُـزخٍ حُٔل٤طش رْٜ
(5)

  ،

ٝحُٔزيأ حُؼخُغ ح١ٌُ حػظٔي ػ٤ِٚ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٛٞ ٓزيأ "ح٠ُْ"، كوي طؼخِٓض ٍٝٓخ ٓغ حُٔيٕ حُظ٢ ىهِض 

                                                           
 .265ص . ودمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، 004اندرٌة اٌمار، مرجع سابك، ص ( 1)

لطعة من حدٌد مثبتة فً ساق من الخشب خفٌفة الوزن بحٌث ٌستطٌع كل جندي أن ٌحمل منها اثنٌن، وعلى الرؼم من طولها البالػ مترٌن  *

ا، ٌمكن لجندي أن ٌلمٌها بالٌد على جٌش العدو. أندرٌه اٌمار، مرجع سابك ص   .005تمرٌبا

 .021نفسه، ص ( 2)

 .51ر. ه. بارو، مرجع سابك،ص ( 3)

(4 ) Kamm، op، cit، p 21. 

 نسبة إلى السٌاسً الرومانً سبورٌوس كاسٌوس. **

 .021دمحم السٌد عبد الؽنً،  مرج سابك، ص ( 5)
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ـٞح ك٢ حُٔي٣٘ش، طلض ٤ٓخىطٜخ روٞس ح٬ُٔف رط٣َوظ٤ٖ؛ كخ٣ٌُ ِٓ ٖ ًخٗٞح ك٢ حُٔ٘خ١ن حُٔـخٍٝس ُِٔي٣٘ش أى

ٝح٥ه٣َٖ ظِٞح ًـٔخػخص ٓ٘لِٜش
(1)

 ،  ُوي كووض ٍٝٓخ رٌٜٙ ح٤ُٔخٓش ٗـخكخص  ًز٤َس.

  أطجبة اٌزٛطغ:

ُْ ٣ٌٖ ٛيف حَُٝٓخٕ ريح٣ش حُـ٣ٍٜٞٔش اه٠خع ٗزٚ حُـ٣َِس ح٣٩طخ٤ُش أٝ حُؼخُْ، ٌُٖٝ ك٢ ًَ 

إٔ ٣ٞحؿٜٞح ؿ٤َحْٜٗ ح٣ٌُٖ ٣ٔٞىْٛ حُ٘ـذ، كوي أٝهؼظْٜ ٜٓٔش كَحٓش كيٝىْٛ َٓحكَ طخ٣ٍوْٜ ًخٕ ػ٤ِْٜ 

ك٢ كَٝد ىحثٔش. ٝٓؼ٠٘ حُلَد ٛٞ حُظٞٓغ  ٝػ٘يٓخ ًخٗض ٓـزَس ػ٠ِ حُظيهَ طَطذ ػ٤ِٚ ح٫كظ٬ٍ ك٢ 

حُٜ٘خ٣ش
(2)

ُّٓغ ٍٝٓخ ٤١ِش حُؼَٜ حُـ١ٍٜٞٔ حهظَٜ ػ٠ِ ٓزذ ٝحكي،  .  ٌُُي ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٗظٍٜٞ إٔ طٞ

ًٔخ  -زلض ٛ٘خى أٓزخد ٓظؼيىس ُْ ٠٣غ ُٜخ حُلٌخّ كيحا كظ٠ أٝحهَ حُـ٣ٍٜٞٔش، كل٢ حُزيح٣ش ٝاٗٔخ أٛ

ا  ُْ طٌٖ أٓزخد حُظٞٓغ رٔزذ ٣ُخىس ػيى حٌُٔخٕ أٝ ٌُِٔ٘ش حهظٜخى٣ش أٝ حؿظٔخػ٤ش، ًٌُي ُْ  -ًًَٗخ ٓخروخ

ا ط٘ظ٤ٜٔخ أٝ ى٣خٗظٜخ طلَٝ ٍٝٓخ ٣ٞٓخ
(3)

يٝىٛخ كبٕ طٞٓؼٜخ ٫ ،  كب٠ُ ؿخٗذ ح٧ٛيحف حُؼ٣ٌَٔش ُلٔخ٣ش ك

٣وِٞ ٖٓ ح٧ٓزخد حُؼخٓش، ك٬ ٣ٌٖٔ إٔ ٌَٗ٘ ١ٔغ حُ٘ؼذ حَُٝٓخ٢ٗ ك٢ أٍح٢ٟ ؿ٤َحٗٚ ك٤٘ٔخ طٌٕٞ أًؼَ 

هٜٞرش ٝأك٠َ حٓظؼٔخٍحا، ًٌُٝي ٍؿزظٜخ ك٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ ٌٓخٓذ كًَش حُظـخٍس، ٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ رؤٕ 

ٓطخٓغ حَُٝٓخٕ أٛزلض ٝحٟلش رؼي كَٝرْٜ ٓغ حُـخٍ
(4)

،
 
حُلَٝد طوخّ ٖٓ أؿَ أٓزخد ٤ٓخ٤ٓش  ٝريأص 

ٝأٓزخد حهظٜخى٣ش. كخ٧ٓزخد ح٤ُٔخٓش ػ٘يٓخ ًخٕ ًَ َٜٗ ٣وٞى ٍٝٓخ ا٠ُ كظق ؿي٣ي، أٛزلض حُلَد 

ا أ٤ًيحا َُِٔحًِ ح٤ُٔخ٤ٓش، كوي ًخٕ ًَ هَٜ٘ ٣ـِذ َُٝٓخ حَُٜ٘ ٣َٟ ك٢  ٝح٫ٗظٜخٍحص حُؼ٣ٌَٔش ٣َ١وخ

ٌٛح حَُٜ٘ كَٛش ُظلي٣ي حٗظوخرٚ
(5)

ُوٞٝ ك٢ حُلَٝد ٤ِٓٝش ٩ُٜخء حُؼخٓش ُِٔطخُزش ،  ًٔخ إٔ ح

رلوٞهْٜ
(6)

،  ٖٝٓ حُ٘خك٤ش ح٫هظٜخى٣ش، إ حطٔخع ٍهؼش حُيُٝش ٣ؼ٢٘ حطٔخع ٗطخم حُظزخىٍ حُظـخ١ٍ، كوي أػَ 

حُظـخٍ ػ٠ِ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٤ُظز٠٘ حٓظَٔحٍ ٤ٓخٓش حُظٞٓغ
(7)

ٖ ُْٜ حُـ٘خثْ ٝحٌُٔخكآص،  ِ ٓ ،  ٧ٕ حُلَٝد طئ

١ِ ح٣ُٞ٘ٔش حُظ٢ طيكؼٜخ حُٔوخ١ؼخص كبٕ ًُي ٝرل٠َ ٜٓخىٍس ػَٝ ـِ حص حُؼيٝ ٝأ ػِط٤خص حُلِلخء ٝحُ

                                                           
(1 ) Giles، A. op،cit، p 22. 

 .265دي ٌورج. و. ج. مرجع سابك، ص ( 2)

 .019أندرٌه إٌمار، مرجع سابك، ص ( 3)

 .019نفسه، ص ( 4)

 .279، ص0995، دار رواد النهضة، لبنان، 4ٌة الجؽرافٌة، ج تارٌخالموسوعة المسعود الخوند، ( 5)

 .001اندرٌة اٌمار، مرجع سابك، ص ( 6)

 .279مسعود الخوند، مرجع سابك، ( 7)



43 

 

٣ٔخػيْٛ ػ٠ِ ٓؼخُـش حُٜؼٞرخص حُيحه٤ِش ٤ٓخ٤ٓش ًخٗض أٝ حهظٜخى٣ش
(1)

،  ٌُٖ حُلَٝد حُظ٢ هخٟظٜخ ٍٝٓخ 

  ك٤ٜ٘خ.ك٢ كظَس طٞٓؼٜخ، ُٜخ أٓزخد ٓزخَٗس طوظِق ٖٓ كَد ا٠ُ أهَٟ، ٓ٘ظؼَف ػ٤ِٜخ 

ريح٣ش حُـ٣ٍٜٞٔش إٔ ط٘خَٟ ٖٓ أؿَ حُللخظ ػ٠ِ ٓي٣٘ش ٛـ٤َس، ًٜٞٗخ آهَ ِٓٞى  ًخٕ ػ٠ِ ٍٝٓخ

ٍٝٓخ ػ٠ِ كٔخد حُوزخثَ حُٔـخٍٝس
(2)

. ٌُُي ػ٘يٓخ حٜٗخٍص هٞس ح٧ط٤٤ٌَٖٓٝ ك٢ ٫ط٤ّٞ رؼي ٓؼًَش 

م.ّ.  طوِٜض ٍٝٓخ ٖٓ ٤ٛٔ٘ش ح٧ط٤٤ٌَٖٓٝ، ٝريأص  515"آ٤ٔ٣ٍخ" ١َٝىْٛ ٖٓ ٫ط٤ّٞ كٞح٢ُ ػخّ 

خص ٓوظِلش ٓغ ٓيٕ ٝٗؼٞد حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ ػ٠ِ أٓخّ أٜٗخ ٓي٣٘ش ٓٔظوِش ٫ طو٠غ ُِٔطخٕ طٔخٍّ ػ٬ه

أٝ ٗلًٞ ٓي٣٘ش أٝ ىُٝش أهَٟ. كخطوٌص أٍٝ هطٞس َُْٓ ٤ٓخٓظٜخ حُوخٍؿ٤ش، كؼوي ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٓؼخٛيس ٓغ 

ه١َخؿش
(3)

.  ٣ًٌَٝ ر٤ُٞز٤ّٞ إٔ طخ٣ٍوٜخ ٣ؼٞى ا٠ُ ػٜي حُو٤ِٜٖ٘ ٤ُّٗٞٞ ؿ٤ّٗٞٞ ٝٓخًٍّٞ 

ٍٞحط٤ّٞ، ٝٛٔخ أٍٝ ه٤ِٜٖ٘ رؼي ١َى حُِٔيٛ
(4)

أًؼَ حُـٔخػخص  –.  ح٧َٓ ح١ٌُ أُػؾ حُٔيٕ ح٬ُط٤٘٤ش 

ا رخَُٝٓخٕ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼَه٤ش   499ٓٔخ ؿؼِٜخ طظلخُق ٓغ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ ٟي ٍٝٓخ. ٝك٢ ػخّ  –حٍطزخ١خ

حٗظٜض رخٗظٜخٍ ٍٝٓخ   Regillusم.ّ. طوخرَ حُلِق ح٬ُط٢٘٤ ك٢ ٓؼًَش ٟي حَُٝٓخٕ ػ٘ي رل٤َس ٣ٍـ٤ِّٞ

ػ٠ِ حُلِق
(5)

ىًظخطٍٞحا  Aulus Postumiusرؼي إٔ أػِٖ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم طؼ٤٤ٖ أُْٝ رٔظ٤ّٓٞٞ   
(6)

.
 
  

ا إٔ حُيٓظٍٞ حَُٝٓخ٢ٗ ٣ٔظخُ رَٔٝٗش ٌٓ٘ظْٜ ٖٓ طـ٤َٙ ٝطط٣َٞٙ رٔخ ٣ظ٠٘ٔ ٓغ ِٜٓلش  ُوي ًًَٗخ ٓخروخ

 ٣ظوٌ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم هَحٍحا رظؼ٤٤ٖ ىًظخطٍٞ. حُ٘ؼذ ٝطؤ٤ٖٓ حُز٬ى ٬ٓٝٓظٜخ، ٌُُي ًخٕ أػ٘خء حُطٞحٍة 

 :رِٚب ٚاٌالر١ٓ

ا ك٢ اؿخٍس حُوزخثَ حُـز٤ِش حُٔخر٤ٖ ٝحُل٢ٌُٔٞ ًخٕ حٓظَٔحٍ حُلَد ر٤ٖ ٍٝٓخ ٝح٬ُط٤ٖ، ٓززخ
*
ٝح١ٌٞ٣٩  

حطلخه٤ش  ػ٠ِ اه٤ِْ ٫ط٤ّٞ، ٓٔخ أػخٍ ٓوخٝف ٍٝٓخ ٝح٬ُط٤ٖ، ٗظ٤ـش ٌُُي ػوي حُوَٜ٘ ٓز٣ٍّٞٞ ًخ٤ّٓٞ

                                                           
 001أندرٌه إٌمار، مرج السابك، ص ( 1)

(2 ) How.W.W.، op, cit، p58.  

 .030. ص0989ً العصور المدٌمة، الماهرة، دار الكتب والوثابك المصرٌة، سمٌر عبد المنعم أبوالعٌنٌن، العاللات الدولٌة ف( 3)

(4 ) Polybius، op، cit، book، III, 22 -1. 

(5 ) Scullard، H. H،op,  cit، p 64. 

(6)Collier، W.F. History of Rome, T.Nelson end sons;Paternoster Row;  

        Edinburh;and New York  London،1866, p 11.                                                                                                                          

ٌن أشداء الفولسكً  تمطن البنٌٌن ممابل لتٌوم. ولمد انعكست الظروؾ الطبٌعٌة والمناخٌة الماسٌة على طباع هذه المبابل، فمد كانوا محارب *

 .248-244شرسٌن ٌؽٌرون على جٌرانهم. دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص ص 
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ر٤ٖ ٍٝٓخ ٝػ٬ػ٤ٖ ٓي٣٘ش ٫ط٤٘٤ش   Foeclus Cassiausم.ّ. ػَكض رخٓٔٚ حطلخه٤ش ًخ٤ّٓٞ  498ػخّ 

طوِض ٍٝٓخ رٔٞؿذ ٌٛٙ ح٫طلخه٤ش ػٖ كَٝ ٤ٛٔ٘ظٜخ ػ٠ِ ٫ط٤ّٞ ٝحُٔٔخٝحس ٓغ ح٬ُط٤ٖ
(1)

{ ٜٝٗض 6، }

 حُٔؼخٛيس ػ٠ِ ح٥ط٢: 

 .ٖه٤خّ ح٬ُّٔ حُيحثْ ر٤ٖ ٍٝٓخ ٝح٬ُط٤ 

    حُـ٘خثْ ر٤ْٜ٘ رخُظٔخ١ٝط٣ٌٖٞ كِق  ػ١ٌَٔ ْ ٔ                               .ٛـ٢ٓٞ   ىكخػ٢    ٣ٔخْٛ ًَ ٜٓ٘ٔخ رـ٤ٖ، ٝطو

 خىس حُـ٤ٖ رخُظ٘خٝد ٣ظ٫ٞٛخ حُل٣َوخٕ ٓ٘ش رؼي أهَٟ.٤ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ ه 

  ٓ٘ق كوٞم حُٔٞح١٘ش حُوخٛش، أ١ رٔؼ٠٘؛ ًَ ٖٓ ٍٝٓخ أٝ ٖٓ حُٔيٕ ح٬ُط٤٘٤ش ُٜخ كن حُظوخ٢ٟ ٝكن

خٍ ٝكن حُظِحٝؽ. ٝٛٞ حُٔزيأ ح١ٌُ حٓظطخػض رٚ ٍٝٓخ طٞك٤ي ا٣طخ٤ُخح٩طـ
(2)

   . 

رٔٞؿذ ٌٛٙ ح٫طلخه٤ش أٛزلض ٍٝٓخ ٝاه٤ِْ ٫ط٤ّٞ هٞس ٝحكيس ٝرؼي ًُي ريأص ٍٝٓخ ك٢ طلو٤ن طلخُق 

ٓغ رو٤ش حُٔيٕ ح٬ُط٤٘٤ش، ٝرخُٔؼخٛيحص حُٔظؼيىس طٌٔ٘ض ٍٝٓخ ٖٓ كَٝ ٤ٓطَطٜخ ػ٠ِ أؿِحء ًز٤َس ٖٓ اه٤ِْ 

٫ط٤ّٞ
(3)

.  حُـي٣َ رخًٌَُ إٔ ٍٝٓخ ًخٗض طظٔظغ رٔٞهغ ٣ٌٜٔ٘خ ٖٓ حُظٞٓغ، ٝر٢ٔ ٤ٓطَطٜخ ػ٠ِ ًخكش 

ا٣طخ٤ُخ، ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ك٢ٜ ٓؼَٟش ُِـِٝ ٖٓ ؿ٤ٔغ حُـٜخص ك٢ إٓ ٝحكي
(4)

، ٝرظلخُلٜخ ٓغ ح٬ُط٤ٖ؛ 

ا ر٤ٖ أ٤ٍٟٜخ ٝحُوزخثَ حُـز٤ِش ا ىكخػ٤خ أٛزلض حُٔيٕ ح٬ُط٤٘٤ش طٌَ٘ كٜ٘خ
(5)

 . 

ُوي حٓظـِض حُوزخثَ حُـز٤ِش ريح٣ش حُوَٕ حُوخْٓ حٗ٘ـخٍ ٍٝٓخ رٔ٘خًِٜخ حُيحه٤ِش حُٔظٔؼِش ك٢ َٛحع 

حُطزوخص، كؤٛزلض هزخثَ ح١ٌٞ٣٫ طٜيى ٫ط٤ّٞ ٖٓ حَُ٘م، ٝك٢ٌُٔٞ  ِٗكٞح ؿ٘ٞد ٫ط٤ّٞ ا٠ُ ٓخكَ 

حى ُٜٔخؿٔش أٍح٢ٟ حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ، ٝحُٔخر٤ٖ طٞٓؼٞح ٗلٞ حُـَد ٖٓ اه٤ِْ ٫ط٤ّٞ، ٝأٛزلٞح ػ٠ِ حٓظؼي

حَُٝٓخٕ ٝحُلِق. كوزخثَ ح٢ٌ٤َُٜٗ ٢ٛ ٗلٜٔخ ًخٗض ٓظ٠ٍَس ٖٓ ٛيٙ حُوزخثَ ؛ كخ٠ٗٔض ا٠ُ حُلِق 

ا ر٘لْ ١َٝٗ حُلِق حُؼ٘خث٢، ًٝخٕ ح٠ٗٔخّ ح٢ٌ٤َُٜٗ،  486حَُٝٓخ٢ٗ ح٬ُط٢٘٤ ػخّ  ا ػ٬ػ٤خ م.ّ. ٤ُٜزق كِلخ

                                                           
(1 )  Rostovtzff, M, op, cit, p25. and   Scullard.  H. H. op،cit، p 64. 

(2) Boak.A.E.R،History of Rome to 565.A.D. Maillan Compny.U.S.A. 1921, p44. And. Scullard, H.H. op،cit, p65                                                                                                                          

 .84. و محمود إبراهٌم  السعدنً مرجع سابك، ص 78السٌد الناصري، مرجع سابك، ص ( 3)

 .76دٌورانت، و. ل. مرجع سابك، ص ( 4)

(5 ) How، W. W، op، cit، p 46.  
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حُل٢ٌُٔٞ رٔزذ ٓٞهغ ح٢ٌ٤َُٜٗ ر٣ْٜ٘٤ويّ ِٜٓلش ٍٝٓخ ٝح٬ُط٤ٖ ك٢ حُٜـّٞ ػ٠ِ هزخثَ ح١ٌٞ٣٫ ٝ
(1)

  .

٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٌٕٞ ح٢ٌ٤َُٜٗ هي كِٜٞح ػ٠ِ حُٔؼخٛيس ٓوخرَ ط٤ِْٔ أٍح٤ْٟٜ ا٠ُ ٍٝٓخ
(2)

. 

 :رِٚب ٚاٌؾزة ػٍٝ اٌظبث١١ٕٓ

 -أٓخ حُٔخر٤٤ٖ٘، كوي ىهِض ٍٝٓخ ٓؼْٜ ك٢ كَٝد ًؼ٤َس، ٝٝكيص اكيٟ حُؼ٘خثَ حُٔخر٤٘٤ش ا٠ُ ٍٝٓخ    

ْٟ ُػ٤ْٜٔ حط٤ّٞ ٬ًّٝٓٞ ك٤غ -ػ٤َ٘س ح٤٣ٌٍُٖٞ 
*
 Attius Clausus   ،ا٠ُ ١زوش ح٧ٍٓظوَح٤١ش

ٝٓ٘ق ٍكخهٚ حُٔٞح١٘ش حَُٝٓخ٤ٗش ٝحٓظ١ٞ٘ٞح هِق ح٤ٗٞ. ٝهخٓض ٍٝٓخ ٓغ حُلِق رٖ٘ ػيس كَٝد ٟي 

ر٤ٖ ح٤ٗٞ ٝحُظ٤زَ .حُٔخر٤٤ٖ٘، طٌٔ٘ض رؼيٛخ ٖٓ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ح٧ٍح٢ٟ حُٞحهؼش
(3)

،  ػْ رؼي ًُي ػوي ٓـِْ 

ا  ؼخٛيسح٤ُ٘ٞم ٓ ِْٓ ٓغ حُٔخر٤٤ٖ٘ حٓظَٔص هَحرش ه٤ٖٔٔ ػخٓخ
(4)

.
 
أٓخ ح١ٌٞ٣٫ كوي حهظَهٞح ٓؼخٛيس حُِٜق،  

حُظ٢ ًخٗض ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ حَُٝٓخٕ ٓٔخ ٣يٍ ػيّ حكظَحْٜٓ ُِٔؼخٛيحص، كوي أهخّ ُػ٤ْٜٔ  ؿَحّٗٞ ٤ِ٣ًِْٞ، 

Gracchus Cloelius " ّٝٓؼٌَٔحا ػ٠ِ ؿزَ حُـ٤ي ""Algidus"   ّٞ٫ٓظزخكش أٍح٢ٟ ط٤ٌُٞٓٞ

Tusculum" ّم.ّ.، ٝهغ ك٤ٜخ حُوَٜ٘  458". كؤػِٖ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٤ِْٜ حُلَد، ًُٝي ك٢ ػخ

" ك٢ ح٧َٓ، كؤؿٔغ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رؼي ٌٛٙ ح٣ُِٜٔش  ,Lucius Minucusحَُٝٓخ٢ٗ ٤ًُّٞٞ ٤ًٞ٘٤ّٓٞ "

" Lucius Quinctius Cincinnatusرظؼ٤٤ٖ ىًظخطٍٞ، كخهظخٍٝح ٤ًُّٞٞ ٤ٌ٘٣ًٞظ٤ّٞ ٤ٌ٘٤ً٘خطّٞ "

ىًظخطٍٞحا. كظٌٖٔ ٖٓ ِٛٓظْٜ رؼي إٔ كخَْٛٛ. كوٍَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رؤٕ ٣يهَ حُيًظخطٍٞ حُٔي٣٘ش رَٔحْٓ 

ا ػَرظٚ، ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٣وٞى ح٧َٟٓ ٌٓز٤ِٖ أٓخٓٚ، ٝؿ٘ٞىٙ ٤ٔ٣َٝح هِلٚ رٔخ  حكظلخٍ رخَُٜ٘، ٍحًزخ

طظٞهق ؿ٘ٔٞٙ. ٝٓغ ًُي كبٕ طلَٗخص ح١ٌٞ٣٫ رخَُٝٓخٕ ُْ
(5)

م.ّ. ػ٘يٓخ  430، ٌُٜٝ٘خ كٔٔض ػخّ 

حهظخٍ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رٞٓظ٤ّٓٞٞ طٞر٤َطّٞ ىًظخطٍٞحا، ُٞهق طِي حُظلَٗخص كخٓظطخع إٔ ٣ٔظ٢ُٞ ػ٠ِ 

هخػيس حُـ٤يّٝ حُظ٢ ٣ظلٜٖ رٜخ ح١ٌٞ٣٫
(6)

ا ٓغ  . ػْ ٣ؤط٢ ىٍٝ حُل٢ٌُٔٞ ح٣ٌُٖ ًخٕ ٛـْٜٞٓ ٓظِحٓ٘خ

ػخٛٔش   Corioliٓخٕ ٖٓ ح٫ٓظ٬٤ء ػ٠ِ ٓي٣٘ش ٫ٞ٣ًٍٞ م.ّ. طٌٖٔ حَُٝ 493ح١ٌٞ٣٫. كل٢ ػخّ 

                                                           
(1) How، W. W، op، cit، p 46. 

(2 ) Scullard. H. H،op، cit، p65.                   

 .36كان اسمه بالرومانً كالودٌوس، ومنه انحدرت العابلة الكالودٌوسٌة. دونالد.ر.ددلً. مرجع سابك، ص  *

(3 ) Scullard، H.H.op، cit، p 67.  

 .063علً عكاشة، مرجع سابك، ص ( 4)

(5 ) How. W. W، op،cit, p. p، 61-62. 

(6 ) Scullard. H. H. op، cit، p68. 



46 

 

، ػْ طْ ٗل٤ٚ ك٤ٔخ رؼي هخٍؽ ٍٝٓخ رٔزذ حٓظ٘خػٚ  Caius Marciusحُل٢ٌُٔٞ ػ٠ِ ٣ي ٤ًّٞ ٓخ٤ٍّٓٞ 

ط٣ُٞغ حُؤق ػ٠ِ حُلوَحء ػ٘يٓخ كِض رَٝٓخ حُٔـخػش، كِـؤ رؼي ٗل٤ٚ ا٠ُ حُل٢ٌُٔٞ ٝٛخٍ هخثيحا ُـ٤ْٜ٘، 

ا ٖٓ أٓٞحٍ  ٍٝٓخ رؼيٓخ إٔ حٓظ٠ُٞ ػ٠ِ رؼٞ حُٔيٕ حُو٣َزش ٖٓ ٍٝٓخ، كؤٍَٓ ٓـِْ ٝػٌَٔ ه٣َزخ

ح٤ُ٘ٞم ٓزؼٞػ٤ٖ ُِظلخٝٝ ٓؼٚ ػ٠ِ ح٬ُّٔ، كَكٞ ًُي، ًٔخ ٍكٞ ًَ  حُٔلخ٫ٝص حُظ٢ ًخٗض ٖٓ ؿخٗذ 

ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، كوخٓٞح ربٍٓخٍ أٓٚ ُٝٝؿظٚ ٩ه٘خػٚ، ٝرؼي طِْٜٞٓ ا٤ُٚ حٓظـخد ُطِزْٜ، ٝكخٍٝ رؼي ًُي 

ّ ر٤ٖ حَُٝٓخٕ ٝحُل٢ٌُٔٞ ٌُ٘ٚ هظَ ػ٠ِ ا٣ي١ حُل٢ٌُٔٞطلو٤ن ح٬ُٔ
(1)

.  ٝٓغ ٜٗخ٣ش حُوَٕ حُوخْٓ ٝحُؼوٞى 

َص  ِ ٜ ا، ٝرٌُي ١  ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُوَٕ حَُحرغ هزَ ح٬٤ُٔى طٌٖٔ حَُٝٓخٕ ٖٓ ؿِٝ ٓ٘خ١ن حُل٢ٌُٔٞ طي٣ٍـ٤خ

ا ػ٠ِ ٍٝٓخ. ٍرٔخ ًُي رٔزذ  ٫ط٤ّٞ ٖٓ هطَ ١ٌٞ٣٫ ٝحُل٢ٌُٔٞ، ُْٝ ٣ٌَ٘ رؼي ًُي ٝؿٞىْٛ طٜي٣يحا كو٤و٤خ

ط٣ٌٖٞ ػيى  ٖٓ حُٔٔظؼَٔحص حُؼ٣ٌَٔش ك٢ ح٧ٍح٢ٟ حُظ٢ أ هٌص ْٜٓ٘، ٝاهخٓش ٓظطٞػ٤ٖ ٖٓ حُظلخُق 

ُ٪هخٓش ك٤ٜخ ٓغ ٝؿٞى ٌٓخٜٗخ
(2)

 . 

ك٢ ٟٞء ٓخ ٓزن ٣ٌٖٔ إٔ ًٌَٗ ٓخ ٓيٟ ٗيس ؿخٍحص حُوزخثَ حُـز٤ِش ػ٠ِ ٍٝٓخ ٝحُظ٢ حٓظَٔص 

 ٧ًؼَ ٖٓ ه٤ٖٔٔ ٓ٘ش:

 لس الشٌوخ إلى تعٌٌن الدكتاتور أكثر من مرة. لمد اضطر مج  -

 -ٌذكر لٌفً بؤن تكثٌؾ هجمات الٌكوي الفولسكً على روما أجبرت المجلس العشري  -

بالستعانة بمجلس  -تهم ابعد عجزها على تصدي هجم -اللجنة المكلفة بتدوٌن الموانٌن 

  .(3)الشٌوخ، ثم تخلى عن الحكم بعد أن كان أعضاإه  رافضٌن التنحً

ق.م. وذلن عندما  444كما دفع خطر المبابل مجلس الشٌوخ إلى تعٌٌن ترابنة عسكرٌٌن عام  -

بممترح ٌنص على أن ٌكون أحد المناصل من العامة، فرفض مجلس  تمدم أحد الترابنة

الشٌوخ الممترح بشدة. ومع تعدد جبهات المتال أعلن مجلس الشٌوخ بجمع لوات عسكرٌة 

فور، حتى ٌشؽل العامة فً حروب خارجٌة وٌصرفوا النظر عن وتعببة العامة على ال

الممترح، لكن مع إصرار الترٌبون على الممترح، لرر مجلس الشٌوخ أن ٌعٌن ترابنة 

 .  (4)عسكرٌٌن بدلا عن المنصل، وأن ٌكونوا من األرستمراطٌة والعامة

                                                           
(1 ) Livy، op، cit، book، V,1-5. 

(2 ) Hwood، R. M،op، cit،p 55. 

(3 ) Livy،op،cit، book،III, 38. 

(4 ) Ibid، book، IV,1-3. 
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رؼي حُوزخثَ حُـز٤ِش ٣ؤط٢ ىٍٝ ٍٝٓخ ٓغ ٓي٣٘ش ك٢٤
*
 Viie   ح٧ط٤ٌَٓٝش، ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ رؤٕ َٛحع

ا: ٖٓ  حُٔيٗظ٤ٖ ٣وظِق ػ٠ِ َٛحع ٍٝٓخ ٝح١ٌٞ٣٫ ٝحُٔخر٤ٖ ٝحُل٢ٌُٔٞ، أ٫ٝا: ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼَه٤ش، ٝػخ٤ٗخ

ا إٔ ح١ٌٞ٣٫ ٝحُٔخر٤ٖ ٝحُل٢ٌُٔٞ ٖٓ حُ٘ؼٞد ح٣٩طخ٤ُش، أٓخ أٓزخد  ك٤غ ح٧ٓزخد، كوي ًًَٗخ ٓخروخ

ا ىكخػ٤ش، أٓخ كَٝرٜخ ٓغ ٓي٣٘ش ك٢٤ كوي حُلَٝد كوي ًخٗض كَٝد ٍٝٓخ ٓغ طِي  حُوزخثَ ك٢ ٓـِٜٔخ كَٝرخ

ًخٕ ٓززٚ ط٘خكْ حُٔيٗظ٤ٖ ٖٓ أؿَ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ أكٞحٝ ح٬ُٔكش ػ٘ي ٜٓذ َٜٗ حُظ٤زَ
(1)

.  ريأص كَٝد 

حُٔي٣٘ش  –" "Fidenaeم.ّ. ًُٝي رٔزذ حٓظ٬٤ء ك٢٤ ػ٠ِ ٓي٣٘ش ك٤يٗخ١  483ٍٝٓخ ٓغ ك٢٤ ٌٓ٘ ػخّ 

ٝحٓظويحٜٓخ  –م.ّ  515يس حُظ٢ ظِض هخثٔش ػ٠ِ اه٤ِْ ٫ط٤ّٞ رؼي ١َى ح٧ط٤٤ٌَٖٓٝ ػخّ ح٧ط٤ٌَٓٝش حُٞك٤

ا ٓغ ك٢٤ هَحرش أٍرؼ٤ٖ ٓ٘ش ٓغ  474هخػيس ُِٜـّٞ ػ٠ِ ٍٝٓخ، ٝك٢ ػخّ  م.ّ. ػوي ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ِٛلخ

خ ٖٓ م.ّ. ريأص حُلَٝد ٖٓ ؿي٣ي ر٤ٖ حُطَك٤ٖ، طٌٖٔ حَُٝٓخٕ ه٬ُٜ 438حكظلخظ ك٢٤ رل٤يٗخ١ ٝك٢ ػخّ 

حٓظَىحى ٓي٣٘ش ك٤يٗخ١ ١َٝى ك٢٤ ٜٓ٘خ
(2)

ا  ،  ػْ هخّ حَُٝٓخٕ ٝٓؼْٜ حُلِلخء رٔلخَٛس ٓي٣٘ش ك٢٤ كٜخٍح

  حٓظَٔ ػَ٘س أػٞحّ، أٛيٍ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ارخٕ كظَس حُلٜخٍ هَحٍحا رظؼ٤٤ٖ ٓخًٍّٞ ًخ٤ِِّٓٞ 

Marcus Camillus  ّأٍح٤ٟٜخ ا٠ُ م.ّ. ٟٝ 396ىًظخطٍٞحا. كظٌٖٔ ٖٓ ح٫ٓظ٬٤ء ػ٠ِ حُٔي٣٘ش ػخ ْ

ٍٝٓخ
(3)

،
 
ا، ٝهظِٞح ٍؿخُٜخ ٝرخػٞح ٗٔخءٛخ ٝأ١لخُٜخ ٤ٗٝٞهٜخ ك٢ ٓٞم   ا ِٝٓزخ رؼيٓخ ػخع ؿ٘ٞىٙ ك٤ٜخ ٜٗزخ

حَُه٤ن
(4)

.
  

ا ٓظل٠َحا، ر٘ٞح  ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ ح٧ط٤٤ٌَٖٓٝ ًخٗٞح ػ٠ِ ػٌْ حُوزخثَ حُـز٤ِش، كوي ًخٕ ٗؼزخ

حُٔيٕ حٌُز٤َس ٝٛ٘ؼٞح ح٧ِٓلش، ٝٗظٔٞح حُـ٤ٖ، ٌُُي حٗظٜخٍ ٍٝٓخ ػ٠ِ ٓي٣٘ش ك٢٤ ًِلٜخ ًؼ٤َحا ٖٓ 

 حُيٓخء. ٌُٖ ًخٗض ٛ٘خى أٓزخد أٜٓٔض ك٢ ٗـخف ٍٝٓخ. 

ا، ػ٠ِ أ٣ي١ اؿ٣َن ًَُٓٞح  ٜٗخ٣ش ح٤ُٔخىس ح٧ط٤ٌَٓٝش - حُزل٣َش، رؼي طي٤َٓ أٓطُٜٞخ طي٤َٓحا طخٓخ

Syracuse" ّم.ّ. 474" رـ٣َِس ٛو٤ِش، ك٢ ػخ 

                                                           
وتتمتع بمساحة كبٌرة وأراضً زراعٌة خصبة ومولع حصٌن، ومناخ صحً. تمع على بعد خمسة عشر مٌالا على الضفة الؽربٌة من نهر التٌبر،  *

 .249دمحم السٌد عبد الؽنً، 

(1 ) Scullard، H. H. op، cit، p70. 

 .051. ودمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك،ص 231حسن صبحً بكري، مرجع سابك،ص ( 2)

 .34، ص . وإبراهٌم رزق هللا أٌوب89ماري ماؼرٌؽور، مرج سابك، ص ( 3)

 .253دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص ( 4)
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ُكق حُـخٍ ػ٠ِ ح٧ٍح٢ٟ ح٧ط٤ٌَٓٝش -
(1)

.
  

طيٍٛٞ ه١َخؿش ك٤ِلش ح٧ط٤٤ٌَٖٓٝ ك٢ ظَ حُٜـّٞ ح٩ؿ٣َو٢ ػ٠ِ ٛو٤ِش -
(2)

. 

م.ّ. 430ح١ٌٞ٣٫ ٝحُل٢ٌُٔٞ، كٞح٢ُ ػخّ  اٜٗخء حَُٝٓخٕ كَٝرْٜ ك٢ ؿزٜخص حُوظخٍ ٟي هزخثَ -
(3)

 

حٓظؼخٗش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رؤػ٠خء حُلِق ح٬ُط٤ٖ ٝح٢ٌ٤َُٜٗ، ػ٠ِ ٓلخَٛس ك٢٤، ٧ٕ ٍٝٓخ ك٢ حُزيح٣ش  -

ًخٗض ٝكيٛخ طٞحؿٚ طِي حُوٞس
(4)

 . 

تكوٌن جٌش، وحسن تنظٌمه، على ٌد الدكتاتور كامٌللوس. فمد استعان الرومان بؤعداد كبٌرة من  -

والفرسان المتطوعٌن على جٌادهم الخاصة، وزودت الدولة الفرسان المسجلٌن فً مٌبنات الجنود 

 .(5)الفرسان، بالخٌول وأصبحوا ٌسمون الفرسان ذوي خٌول الدولة

تؽٌٌر خططهم التكتٌكٌة، فمد كان فً السابك الموسم الذي ٌعسكر فٌه الجٌش الرومانً ٌمر بحدوث   -

.  وإذا سار الجٌش لمحاصرة (6)ؼارات بٌن الطرفٌن ثم تولؾ العملٌات العسكرٌة إلى العام التالً

لى وطنهم، بلدة فٌجب أن ٌكون ذلن فً فترة لصٌرة لكً ٌنتهً الجنود من المتال بسرعة فٌعودون إ

ومثل على ذلن حصار لوكٌوس كٌنكٌناتوس على جٌدوس. ولكن حصارهم لفًٌ استمر لفترة طوٌلة، 

مما أجبر الجنود على عدم العودة إلى مزارعهم وحرفهم. لذلن أصدر مجلس الشٌوخ لراراا بصرؾ 

 .  (7)المرتبات للجنود، وكان ٌتولى صرؾ المرتبات الكواٌسور، وظٌفة سبك ذكرها

 

 

 

 

                                                           
وأسد رستم،  053.ص 0958العالم )ت، عبد العزٌز توفٌك جؤو ٌد وآخرون (، مكتبة النهضة المصرٌة، مصر،  تارٌخوٌلز،ه.ج. موجز ( 1)

 .22مرجع سابك، ص

(2 ) Scullard،H. H. op,cit، p84. 

 .34ص  إبراهٌم رزق هللا أٌوب، مرجع سابك،( 3)

(4 ) Scullard. H.H،op، cit، p 70. 

 .34. وإبراهٌم رزق هللا أٌوب، مرجع سابك، ص 89ماري ماؼرٌؽور، مرجع سابك، ص( 5)

(6 ) Scullard، H.H, op، cit، p 70. 

 .88ماري ماؼرٌؽور، مرجع سابك، ص ( 7)
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 ٔزبئظ اٌؾزة: 

بعد ضم أراضً فًٌ، ألام مجلس الشٌوخ علٌها أربع لبابل رومانٌة جدٌدة، وأصبح المالن  -

ا الحلؾ الالتٌنً  من حٌث  الجدد من المواطنٌن الرومان، وأصبحت روما تعادل تمرٌبا

 . (1)الموة

بفضل الجٌش الذي كونه كامٌللوس، تمكنت روما من التوسع ِشمالا، وإخضاع المدن  -

 .                           (2)األتروسكٌة الواحدة بعد األخرى، ودخلت فً اتفالٌات مع بعض المدن األخرى

ا، وكذلن ازدادت لدرتها   - ا التصادٌا ا ؼنٌا اكتسبت روما بضم فًٌ إلى أراضٌها إللٌما

م، العسكرٌة، فمد أصبح مزٌداا من الجنود الرومان من مالن األراضً بوسعهم تسلٌح أنفسه

 .                       (3)ألنه فً السابك لم تكن لهم أراٍض، فبالتالً لم ٌكونوا لادرٌن على أداء الخدمة العسكرٌة

لام مجلس الشٌوخ بتكوٌن لجنة تتؤلؾ من شخصٌن ٌدعٌان كنسورس، عندما ازدادت   -

الدولة من المال  األعباء العسكرٌة الملماة على عاتك على الدولة، تموم اللجنة بتسجٌل موارد

 .  (4)والرجال

  .(5)أثار سوء توزٌع األراضً أزمةا كبٌرةا بٌن العامة واألشراؾ -

 رِٚب ٚاٌغبي:

رؼي إٔ طٌٔ٘ض ٍٝٓخ ٖٓ ح٫ٓظ٬٤ء ػ٠ِ حُٔي٣٘ش ح٧ط٤ٌَٓٝش ك٢٤، أٛزلض ط٤ٔطَ ػ٠ِ َٜٓ 

ٖٓ  َ ح٧ٍح٢ٟ حُـز٤ِش حُٞحهؼش ك٢  ٫ط٤ّٞ رؤَٓٙ، ٝٝحى١  حُظ٤زَ ح٧ى٠ٗ ٝأط٣ٍَٝخ حُـ٘ٞر٤ش، ٝػ٠ِ ؿِء  ًز٤

حَُ٘م
(6)

ح٧ط٤ٌَٓٝش ٓٔخػيطٜخ رؼي   Clusiumرٜخ، كطِزض ٓي٣٘ش ٤ًِّٓٞٞ ، ٝرٌُي حًظٔزض هٞس ٫ ٣ٔظٜخٕ

ٔخٍ، حٓظـخد ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ُطِذ ٤ًِّٓٞٞ ٧ٜٗخ ًخٗض  ِ٘ رؼي إٔ كخَٛطْٜ ؿٔخػش ٖٓ حُـخٍ حُوخىٓش ٖٓ حُ

حُظ٠  - Sinonasُػ٤ْ هز٤ِش ح٤ٔٗٞ٘٤ُٖٔ   Bretiusك٤ِلظْٜ، ٝأٍَٓ ٓزؼٞػ٤ٖ ُِظلخٝٝ ٓغ رَط٤ّٞ 

ا  -طظِػْ ؿخٍحص حُـخٍ  رَكغ حُلٜخٍ ٝح٫ٗٔلخد ٖٓ ٤ًِّٓٞٞ، ٌُٖ حُـخٍ حػظزَٝح طيهَ حَُٝٓخٕ طلي٣خ

                                                           
(1)  Haywood. R. M ، op،cit ، p 57. و     .253ص سابك، مرجع الؽنً، عبد السٌد دمحم( 0)   

 .79السٌد الناصري، مرجع سابك، ص ( 2)

(3 ) Haywood R. M، op،cit، p57. 

 .060إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص ( 4)

(5 ) Hayood.R. M، op cit p 57. 

 .55رونالد. ر. ددلً. مرجع سابك، ص ( 6)
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أكي ٍٝحكي حُظ٤زَ، طٌٖٔ  Alia، ٝػ٘ي آ٤ُخ م.ّ. 387ػخّ  ُْٜ كظًَٞح ٓي٣٘ش ٤ًِّٓٞٞ، ُٝكلٞح ٗلٞ ٍٝٓخ

َٝٓخ٤ٗش ىٕٝ ٓوخٝٓش، َٝٛد ٖٓ حٓظطخع ْٜٓ٘ حَُٜٝد ا٠ُ ٓي٣٘ش ك٢٤، حُـخٍ ٖٓ ٣ِٛٔش حُوٞحص حُ

ٍٝٓخ ٤ُوزَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رٔخ كيع ك٢ ٓخكش حُوظخٍ، ٝطًَٞح أرٞحد ٍٝٓخ ٝحُزؼٞ ح٥هَ َٛد ا٠ُ 

ٝطَىىْٛ ك٢ حُظٞؿٚ ٗلٞ ٍٝٓخ، أػط٠ كَٛش َُِٝٓخٕ ُظ٘ظ٤ْ أٍْٓٞٛ، كوي  ُـخٍح ئُظزخ١ٓلظٞكش. ٝٗظ٤ـش 

ر٘وَ حَُؿخٍ ٝحُ٘زخد ٝح٧ِٓلش ٝػيى ٖٓ ح٤ُ٘ٞم ٝحُ٘ٔخء ا٠ُ حٌُخرظٍٞ. ُٔوخٝٓش  أَٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم

حُـخٍ
(1)

ا ػ٠ِ حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش،  ٧ٗٚ كظ٠ ٝإ . ٍرٔخ ًخٕ هَحٍ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ربه٬ء حُٔي٣٘ش كلخظخ

ا  ا ٖٓ ٍٟٝخػض ٍٝٓخ، كبٕ ٫ط٤ّٞ ًخٕ هي أٛزق ٍٝٓخ٤ٗخ ٓخ ، ٤ٔ٣ٝطَٕٝ ػ٠ِ ك٢٤ حُظ٢ ًخٗض أًؼَ طل٤ٜ٘خ

حُظ٢ َٛد ا٤ُٜخ أؿِذ حُـ٘ٞى، ٌُٖ أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم أٗلْٜٔ ٖٓٔ هطٞح ٖٓ حُـ٘ي٣ش، ٍك٠ٞح طَى 

٤ٖٓ أٗلْٜٔ هَحر٤ٖ  حُٔي٣٘ش ٝؿِٔٞح ػ٠ِ ٓوخػيْٛ حُؼخؿ٤ش أٓخّ ٓ٘خُُْٜ َٓطي٣ٖ ٬ٓرْٜٔ ح٤َُٔٓش، ٓوي ِ

٦ُُٜش ٩ٗوخً رخه٢ حُ٘ؼذ حَُٝٓخ٢ٗ
(2)

ك٢ ٓخػخص حُوطَ .  ًٝخٗض ٌٛٙ ػخىس ى٤٘٣ش هي٣ٔش طظزغ
(3)

. ٝػ٘يٓخ 

ىهَ حُـخ٤٤ُٖ حُٔي٣٘ش ٝٗخٛيٝح ح٤ُ٘ٞم رٞهخٍْٛ ٝٗؼَْٛ ح٧ر٤ٞ ظ٘ٞح أْٜٗ آُٜش، كٔي أكي حُـخ٤٤ُٖ ٣يٙ ػ٠ِ 

ُل٤ش أكي ح٤ُ٘ٞم، ك٠َرٚ ح٤ُ٘ن رؼٜخٙ كـ٠ذ حُـخ٤ُٕٞ ٝهظِٞح ح٤ُ٘ٞم ػٖ آهَْٛ ٝٛٞ ٓخ ٣ؼَف رٌٔرلش 

أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حٌُزَٟ
(4)

ح٤ُ٘ٞم هخٓٞح ربكَحم ٍٝٓخ ٜٝٗزٜخ ٝحكظِٞٛخ أًؼَ ٖٓ ٓزؼش .  ٝرؼي هظَ 

أَٜٗ، ٝكخَٛٝح طَ ًخرظٍٞ ح١ٌُ ٣ظلٜٖ ك٤ٚ حَُٝٓخٕ، ٝأٛزق رَط٤ّٞ أٍٝ ٖٓ طٌٖٔ ٖٓ حُزَرَ ٖٓ 

كظق ٍٝٓخ
(5)

ا ا٠ُ  ،  ك٢ ٌٛٙ ح٧ػ٘خء ػ٤ٖ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ًخ٤ِّٓٞ ىًظخطٍٞحا َٓسا أهَٟ ٝأٍِٓٞح ٗخرخ

ش ك٢٤ ٩هزخٍْٛ رٌُي، ٝػ٘ي ػٞىطٚ طظزغ حُـخٍ آػخٍٙ، ٝرؼي إٔ ٛؼيٝح حَُٝٓخٕ حُٔٞؿٞى٣ٖ ك٢ ٓي٣٘

ُِلٜٖ، أكيع ح٧ُٝ حُٔٞؿٞى ىحهَ حُلٜٖ رِزٚ ح٣وظض حُلَّ ٝهخٓٞح رٜٔخؿٔش حُـخٍ، ٝرؼي إٔ ٣ؤّ 

حُـخٍ ٖٓ ح٫ٓظ٬٤ء ػ٠ِ حُلٜٖ، طلخٟٝٞح ٓغ حَُٝٓخٕ رؤٕ ٣يكؼٞح ُْٜ كي٣ش ٓوخرَ إٔ ٣ؼ٤يٝح حُٔي٣٘ش 

٘يٓخ ؿِذ حَُٝٓخٕ حٌُٛذ ٟٝٝؼٞٙ ك٢ ح٤ُِٔحٕ، ٝػ٘يٛخ ؿ٠ذ حَُٝٓخٕ ٖٓ طَٜكخطْٜ، َُِٝٓخٕ، ٝػ

                                                           
. ودمحم 86و. السٌد الناصري، مرجع سابك، ص  .221. و.أبوالٌسرفرح، مرجع سابك، ص 065-064على عكاشة، مرجع سابك، ص.ص. ( 1)

 .257-258السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص. ص.

 .86السٌد الناصري، مرجع سابك، ص ( 2)

 .025فادٌة دمحم أبوبكر، مرجع سابك، ص ( 3)

 .66. ومحمود إبراهٌم السعدانً، مرجع اسابك،ص 025نفسه، ص ( 4)

 .35دونالد.ر. ددلً. مرجع سابك، ص ( 5)
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َ  ُِِّٜٔٝ  ٤ٓلٚ ًخ٤َِّٟٓٞد  " ٝؿخىٍ حَُٝٓخٕ حٌُٔخٕ. ػْ ػخى  Vae victisػ٠ِ ح٤ُِٔحٕ ٝهخٍ: "٣ٝ

حُيًظخطٍٞ ًخ٤ِ٤ّٓٞ ػ٠ِ ٍأّ ؿ٤ٖ ًز٤َ ٝكخٍد حُـخٍ ١َٝىْٛ ٖٓ حُٔي٣٘ش
(1)

 . 

 َُٝٓخٕ ا٠ُ ح٧ٓزخد حُظخ٤ُش:  ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼَِ هٔخٍس ح

 سرعة تمدم الؽال. -

.  ألن الرومان لم ٌموموا بإعادة بناء (2)عدم وجود أسوار تصد هجوم الؽال على روما -

أسوار المدٌنة بعدما حطمها الملن األتروسكً تاركوٌن، عندما حاول العودة للحكم فً 

 . (3)أواخر المرن السادس لبل المٌالد

العلٌا فً أٌدي الترابنة العسكرٌٌن، الذٌن لم ٌدركوا ما مدى خطر الؽال فمد كانوا استمرار المٌادة  

 . (4)ٌتباطإون فً حشد الموات، وكؤنهم ٌستعدون لحملة عادٌة، كما كان ٌحدث مع المبابل الجبلٌة

 تؤخر مجلس الشٌوخ فً تعٌٌن دكتاتور.  

 . (5)رفض المدن الالتٌنٌة مساعدة روما 

أما الرومان فمد كان  310111ً العتاد والعدة، فمد كان عدد الؽال ٌمدر بنحو تفوق جٌش الؽال ف 

 . (6)مماتل  010111جٌشهم  ٌتكون من فرلتٌن ٌصل عدد جنودهم إلى نحو

أسباب إستراتٌجٌة وتكتٌكٌة: لم ٌتخذ المادة الرومان موالع دفاعٌة، وكذلن لم ٌعدوا تحصٌنات  

تهم على مساحة كبٌرة بحٌث أصبحت هذه الموات ضبٌلة ٌحتمون بها ولت الحاجة، ونشروا لوا

 . (7)وضعٌفة عند الوسط وؼٌر متماسكة

٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ إٔ ٓزذ ٗـخف حَُٝٓخٕ ك٤ٔخ رؼي، ٣ؼٞى ا٠ُ حُـ٤ٖ ح١ٌُ ٗظٔٞٙ، ًٌُي حُوطٞس حُظ٢ 

ؿٔظْٜ حطوٌٛخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ك٢ اهَحؽ ح٧ٛخ٢ُ ٖٓ ٍٝٓخ، ٝطَى حُـخ٤٤ُٖ حُٔي٣٘ش رؼي كَهٜخ. ٝػيّ ٜٓخ

 ١٧ ٓي٣٘ش طلض ٤ٓطَس ٍٝٓخ.

                                                           
(1 ) Dionys.Hal. op, cit,  Book، XIII, 6-9. 

(2 ) Haywood.R.M، op، cit، 58. 

 .063على عكاشة، مرجع سابك، ص ( 3)

 .259دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص( 4)

 .85محمود إبراهٌم السعدانً، مرجع سابك، ص ( 5)

 .261دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص ( 6)

(7 )  Haywood.R.M, op، cit،p59. 
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ٗظ٤ـش ُٜـّٞ حُـخٍ حُٔلخؿت ػ٠ِ ٍٝٓخ، ريأ حَُٝٓخٕ ك٢ َٓحؿؼش كٔخرخطْٜ ٝاػخىس ط٘ظ٤ْ أٍْٓٞٛ، 

كوخٓٞح ربػخىس ر٘خء ٍٓٞ
*
كٍٞ حُٔي٣٘ش 

(1)
.  ٝأٛيٍ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم هَحٍحا رٔ٘ق حُٔخٍ ا٠ُ حٌُٔخٕ ُز٘خء 

ح٫ٓظوَحٍ ك٢ ٓي٣٘ش ك٢٤، ٝحطوخًٛخ ػخٛٔش ؿي٣يس ُْٜ ر٤ٞطْٜ حُظ٢ ىَٓص ٖٓ ؿي٣ي، ٝحُؼيٍٝ ػ٠ِ كٌَس
(2)

  .

أٓخ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٣ٌَٔش كوي أػخى حَُٝٓخٕ ط٘ظ٤ْ هٞطْٜ حُؼ٣ٌَٔش، ٝكِض حُل٤خُن حٌُز٤َس ٓلَ حٌُظخثذ 

حُٜـ٤َس، ٝأٛزلض حُٔ٘خس حُؼو٤ِش ٢ٛ حُوٞس حَُث٤ٔ٤ش ُِلَهش، ًٝخٗض ط٠ْ ك٢ ط٘ظ٤ٜٔخ ٓـٔٞػخص ٖٓ 

حُول٤لش، ٝه٠ؼض حُوٞحص حَُٝٓخ٤ٗش ُظي٣ٍزخص ػخ٤ُش ك٢ ٗظخٜٓخ ٝىهظٜخ ٝٗيطٜخ َٝٛ  حُلَٓخٕ، ٝحُٔ٘خس

رٜخ حُـ٤ٖ ا٠ُ ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ حٌُلخ٣ش ك٢ حُوظخٍ
(3)

ؿ٘ي١ ٓ٘خس ٝػيى  8411، ٣ُٝي ػيى حُٔ٘خس ا٠ُ 

 كخٍّ، ًٔخ ػَٔ حَُٝٓخٕ ػ٠ِ طـ٤٤َ هططْٜ حُظٌظ٤ٌ٤ش، ٓٔظل٤ي٣ٖ ٖٓ ٣ِٛٔظْٜ أٓخّ 0811حُلَٓخٕ ا٠ُ 

حُـخٍ
(4)

. ٝأهخٓٞح ٓؼٌَٔحص ك٢ ح٧ٓخًٖ ح٩ٓظَحط٤ـ٤ش، ك٢ حُٔ٘خ١ن حُٔلظٞكش، ٝأهخٓٞح كخ٤ٓخص ٍٝٓخ٤ٗش 

هخٛش  رخُوَد ٖٓ ح٧ٍح٢ٟ حُظ٢ حٓظُٞٞح ػ٤ِٜخ ُظٌٕٞ رٌٔخٗش ٍٓٞى حهظٜخى١ ُٜيٙ حُلخ٤ٓخص
(5)

.  ٝرل٠َ 

٤٤ُٖ ػ٘يٓخ ؿيىٝح ٝرل٠َ ح٧ٓٞحٍ حُظ٢ أهخٓٞٛخ ٝحُـ٤ٖ ح١ٌُ ٗظٔٞٙ، طٌٖٔ حَُٝٓخٕ ٖٓ ٣ِٛٔش حُـخ

م.ّ. - 361-360-367ؿخٍحطْٜ ػ٠ِ ٍٝٓخ ك٢ حُٔ٘ٞحص 
(6) 

  

ا ػ٠ِ حُظطٍٞ حُيحه٢ِ َُٝٓخ، ك٢ حُ٘خك٤ش ح٤ُٔخ٤ٓش   ُوي ًخٕ ُٜـٔخص حُـخٍ طؤػ٤َ رخٍُ هٜٞٛخ

ا؛ أٛزق ىٓظٍٞ ٍٝٓخ حٍُٞحػ٢ ؿ٤َ ٓٔظوَ ٝح٫هظٜخى٣ش. ٤ٓخ٤ٓخ
(7)

، كوي حٟطَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ا٠ُ 

حُؼخٓش ا٠ُ إٔ ٣ؼٞى ٗظخّ حُو٘خَٛ  رؤٕ ٣ٌٕٞ أكي حُو٘خَٛ ٖٓ حُؼخٓش، ٜٝٗخ٣ش كٌْ  ح٫ٓظـخرش ُٔطخُذ

حُظَحر٘ش حُؼ٤٣ٌَٖٔ ٝأٛزق حُظَحر٘ش حُؼ٣ٌَٕٔٞ ٟزخ١ ٝكيحص ك٢ حُـ٤ٖ طلض آَس حُوخثي حُؼخّ
(8)

  .

                                                           
لدماا، وعرؾ باسم سور  02لدماا وسمن  24أمٌال ونصؾ وارتفاع  5جلبت الحجارة التً بنً بها السور من مدٌنة فًٌ، وكان السور بطول  *

سرفٌوس نسبة إلى الملن سرفٌوتولٌوس،  وكانت أسوار روما فً تلن الفترة تضم مساحة أكبر من أي مدٌنة أخرى فً وسط وِشمال إٌطالٌا، ما 

 وتارٌنتوم فً إٌطالٌا وسركوزا واكرجاس  Crotonبعة من المدن اإلؼرٌمٌة المدٌمة، فً الؽرب تضم مساحة أكثر. كروتون عد فًٌ وأر

Acragas  .Haywood.R.M،op،cit،p 59 

(1 ) Haywood.R. M،Ibid. p 59. 

 .79دٌورانت، و.ل.  مرجع سابك، ص ( 2)

 .250. ولطفً عبد الوهاب ٌحً، مرجع سابك تارٌخ الٌونان والرومان ص  006-005ص الفٌلد مارشال فٌكونت مونتجمري، مرجع سابك، ص, (3)

 .061إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص( 4)

 .252الٌونان والرومان، ص  تارٌخلطفً عبد الوهاب ٌحً، مرجع سابك، ( 5)

 .065على عكاشة، مرجع سابك، ص ( 6)

(7 ) Rostovzeff. M، op cit،p 29. 

 .67هللا أٌوب، مرجع سابك، ص  إبراهٌم رزق( 8)
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ا ٝحكن ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ إٔ طولٞ حُي٣ٕٞ، ٝا٣ـخى كَ ٌُِٔ٘ش أٍح٠ٟ حُؼخٓش، ٢ٛٝ طِي  ٝحهظٜخى٣خ

ح٧ٍح٢ٟ حُظ٢ حٓظ٠ُٞ ػ٤ِٜخ حَُٝٓخٕ رلن حُـِٝ ٝحُلظق ٖٓ أػيحثْٜ أٝ ٖٓ ه٬ٍ ٜٓخىٍس أٍح٢ٟ 

حُٔظَٔى٣ٖ ٖٓ كِلخثْٜ
(1)

 . 

م.ّ. ٣ٌَ٘ ريح٣ش حُظخ٣ٍن حَُٝٓخ٢ٗ حُٔٔـَ  391ٝحُـي٣َ رخًٌَُ إٔ ػيىحا ٖٓ حٌُظخد ٣َٟ إٔ ػخّ 

حم حُٔي٣٘ش ٌُٖٝ رؼي ًُي حُظخ٣ٍن ٣ٌٔ٘٘خ رٔؼ٢٘ حٌُِٔش، كخُٔـ٬ص حُظخ٣ٍو٤ش هزَ ًُي ُوي حٗظٜض ربكَ

ا ػ٠ِ ٍٝح٣خص حُٔئٍه٤ٖ ح٤٤ِٛ٧ٖ ح٫ٓظ٘خى رٌَ٘ أًؼَ أٓخٗخ
(2)

 . 

 

 ف اٌالر١ٕٟ ٚاٌمجبئً اٌغج١ٍخ:ٍؽزٚة رِٚب ِغ اٌؾ

ٖ ٝهزخثَ ح١ٌٞ٣٫ ٝحُل٢ٌُٔٞ ٝرؼٞ حُٔيٕ ح٬ُط٤٘٤ش ٤ٗـؼض ٣ِٛٔش ٍٝٓخ أٓخّ حُـخٍ ح٧ط٤٤ٌَٓٝ

ػ٠ِ طلي١ حَُٝٓخٕ، كؤػِٖ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُلَد ػ٤ِْٜ، كوخٓٞح أ٫ٝا رخ٤ُٔطَس ػ٠ِ حُٔ٘طوش حُـ٘ٞر٤ش ٖٓ 

أط٣ٍَٝخ ٟٝٔٞح أ٤ٍٟٜخ ا٠ُ حُيُٝش حَُٝٓخ٤ٗش، ٝأٌٓ٘ٞح ػ٤ِٜخ ٓٞح٤٘١ْٜ كٌٞٗٞح ْٜٓ٘ أٍرغ هزخثَ، ٝك٢ 

م.ّ. ٝٛٔخ ٓٞط٣َّٞ  388ًُٝي ك٢ ػخّ  Latin Coloniesح ٓٔظؼَٔط٤ٖ ٫ط٤٘٤ظ٤ٖ. حُـِء حُٔظزو٢ أٗ٘ئٝ

Sutrum   ٝٗزظ٢Nepete 
(3)

حُظ٢ ًخٗض رُِٔ٘ش حُو٬ع ح٧ٓخ٤ٓش ُِيكخع ػٖ ٍٝٓخ ٟي حُـِحس 
(4)

 . 

ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ أْٜٗ ٍكزٞح رٔ٘ق أٍٓظوَح٢٤١ ٓٞط٣َّٞ حُٔ٘خٛذ حُؼ٤ِخ ك٢ ٍٝٓخ، ٝهزَ ٜٗخ٣ش 

َ أًؼَ ٖٓ ٍؿَ ٖٓ ٓٞط٣َّٞ ا٠ُ ٜٓ٘ذ حُوَٜ٘ حَُٝٓخ٢ٗحُوَٕ ٝٛ
(5)

،  ًٌُي هخّ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم  أػ٘خء 

ٖ رظؼ٤٤ٖ أٍٝ ىًظخطٍٞ ٖٓ حُؼخٓش ٝٛٞ ؿخ٣ّٞ ٓخ٤ًٍّٞ ٍٝط٤ِّٞ٤أػ٘خء كَٝد ٍٝٓخ ٟي ح٧ط٤ٌَٓٝ
(6)

 

Gaius Marelus Rutilusم.ّ. ػ٘يٓخ  350ٖ كظ٠ ػخّ ٤،  ٓغ ًُي كوي حٓظَٔص ؿخٍحص ح٧ط٤ٌَٓ

ٝٓخ ٣ِٛٔش ًز٤َس  حٟطَٝح رؼيٛخ ا٠ُ هزٍٞ حُِٜق ُٔيس أٍرؼ٤ٖ ٓ٘شِٛٓظْٜ ٍ
(7)

 . 

                                                           
 .222دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص ( 1)

(2 ) Giles. A. F.، op، cit،p 22.         

(3 ) Boak. A.E. R. op, cit، p 45. 

 81محمود إبراهٌم السعدنً، مرجع سابك، ص( 4)

(5 ) Hayood.R. M، op، cit،p60. 

(6 ) Kamm. A، op، cit، p 14. 

 .020إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص ( 7)
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٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ إٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رل٠َ ٓخ ٣ظٔظغ رٚ أػ٠خإٙ ٖٓ ر ؼي ك٢ حُ٘ظَ، كوي ًخٗٞح ٣ؼويٕٝ 

ا ٓغ كظَس  ٓؼخٛيحص ِٛق طٔظَٔ ُٔ٘ٞحص ٣ٞ١ِش، ٍرٔخ ٖٓ أؿَ ٓٞحؿٜش حَُٜحع حُيحه٢ِ ح١ٌُ ًخٕ ٓظِحٓ٘خ

 ُي ٖٓ أؿَ حُظٜي١ ُِـخٍحص ك٢ ؿزٜخص هظخٍ أهَٟ. حُظٞٓغ، ًٌٝ

ُوي طٌٔ٘ض ٍٝٓخ ٖٓ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُل٢ٌُٔٞ ٟٝٔض أٍح٤ٟٜخ ا٠ُ ٍٝٓخ ًٝٞٗٞح ػ٤ِٜخ 

م.ّ.  طلخُق ًَ ٖٓ حَُٝٓخٕ  ح٤٤ُٖ٘ٔٔ ٍرٔخ رٔزذ هٞكْٜ حُٔ٘ظَى ٖٓ  354ٓٔظؼَٔط٤ٖ. ٝك٢ ػخّ 

، ر٤٘ٔخ حؿظخف ح٤٤ُٖ٘ٔٔ  Aurunciحُـخ٤٤ُٖ، ٝطٌٖٔ حَُٝٓخٕ ٖٓ اه٠خع  حُل٢ٌُٔٞ رخٌُخَٓ، ٝح٢ٌ٤ٍٗٝ٧ 

ح٢ٟ ح٤ُٔي٢ٌ٘٣أٍ
(1)

 Sidicini ،
 
م.ّ. هخٓض ٍٝٓخ ربه٠خع حُٔيٕ ح٬ُط٤٘٤ش، طلض  358ٝك٢ ػخّ  

٤ٓطَطٜخ ٝأؿزَطٜخ ػ٠ِ طـي٣ي ٓؼخٛيس ًخ٤ّٓٞ ٌُٖٝ ر١َٝ٘ طوظِق ػٖ حُٔخروش
(2)

.  ػْ ىهَ حَُٝٓخٕ 

ٖٓ م.ّ. طٌٖٔ حَُٝٓخٕ ه٬ُٜخ  338-341حٓظَٔص ٖٓ ػخّ  َٓس أهَٟ ك٢ كَٝد ٓغ حُلِق ح٬ُط٢٘٤

كَ حُظلخُق ح٬ُط٢٘٤، ُٝوي ًخٗض ُظِي حُلَٝد أٓزخد ٖٓ أٜٛٔخ: حٓظلٞحً ٍٝٓخ ػ٠ِ حُـ٘خثْ، اُـخء 

م.ّ. 354حُظ٘خٝد ك٢ حُو٤خىس ك٢ ٓخكخص حُوظخٍ ر٤ٖ ٍٝٓخ ٝحُظلخُق. طلخُق ٍٝٓخ ٓغ ح٤٤ُٖ٘ٔٔ ػخّ 
(3)  

 

ُٔظزخىٍ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ػ٠ِ ارَحّ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ حطلخه٤ش ٓغ ه١َخؿش ط٘ٚ ػ٠ِ ػيّ ح٫ػظيحء ح

ٓ٘خ١ن ٗلًٞ ًَ ١َف. ٝك٢ ٌٛٙ ح٫طلخه٤ش طؼٜيص ه١َخؿش رؼيّ ح٫ػظيحء ػ٠ِ ٗٞح١ت ٫ط٤ّٞ  ٝح١ٌُ 

طؼظزَٙ ٓ٘خ١ن ٗلًٞ ٍٝٓخ
(4)

. 

أػخٍص ٌٛٙ ح٧ٓزخد ٓوخٝف حُٔيٕ ح٬ُط٤٘٤ش، ٧ٜٗخ ٗؼَص رؤٜٗخ طٜيى حٓظو٬ُٜخ، كوخٓض ٟي ٍٝٓخ 

ا ا٠ُ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ ٣طخُزٕٞ ك٤ٚ ٓٔظؼ٤٘ش رٌٔزخ٤ٗخ رٜيف ح٫ٓظو٬ ٍ أٝ حُٔٔخٝحس، كويٓٞح ٓوظَكخ

رؤٕ ٣ٌٕٞ أكي حُو٘خَٛ ٖٓ ح٬ُط٤ٖ ٝإٔ ٣ٌِ٘ٞح ٜٗق أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم
(5)

،  كٖٔ حُٔؼَٝف إٔ 

ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٛٞ ٖٓ ٣ي٣َ ح٤ُٔخٓش حُوخٍؿ٤ش ك٢ ٍٝٓخ رٞٓخثِٚ حُيرِٞٓخ٤ٓش ٝحُؼ٣ٌَٔش، ٓغ أػيحء ٍٝٓخ، 

أٍٝ ح٧َٓ ٖٓ اه٘خع أؿِذ ٓيٕ ًٔزخ٤ٗخ رؼوي حطلخه٤ش ر٤ٖ حُطَك٤ٖ كِٜض ًٔزخ٤ٗخ رٔٞؿزٜخ ػ٠ِ كوي طٌٖٔ 

حُٔٞح١٘ش حَُٝٓخ٤ٗش، ٝٝحؿذ ح٩ٓيحى رخُـ٘ٞى ٓوخرَ حُلٔخ٣ش حُؼ٣ٌَٔش
(6)

. أٓخ ح٬ُط٤ٖ؛ كوي ٍكٞ ٓـِْ 

                                                           
(1 ) Boak.A. E.R،op، cit، p 45.                                                                                                                                  
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ٓٔؼِٞ ؿٔخػش حٌُٜ٘ش  ح٤ُ٘ٞم ح٫هظَحف ح١ٌُ هيٓٞٙ ٝأػِٖ ػ٤ِْٜ حُلَد، ٜٝٓٔش اػ٬ٕ حُلَد ًخٕ ٣ظ٫ٞٛخ

، ٝطوظٚ ًٌُي رخ٩َٗحف ػ٠ِ حُؼ٬هخص حُوخٍؿ٤ش ر٤ٖ ٍٝٓخ ٝحُيٍٝ Fetialesحُٔؼَٝكش رخْٓ كظ٤خُْ 

ح٧هَٟ
(1)

م.ّ.حِّٜٗ ك٤ٜخ ح٬ُط٤ٖ ك٢  338م.ّ. ا٠ُ  341،  ٝحٓظَٔص حُلَد ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ٖٓ ػخّ 

ٓؼًَش ؿزَ ك٤ِٝك٤ّٞ
(2)

 Vesuvius"  ." 

ح٬ُط٤ٖ، ريحص ك٢ ططز٤ن أْٛ ٓزخىثٜخ ح٤ُٔخٓش ػ٠ِ حُٔيٕ ح٬ُط٤٘٤ش ٝٛٞ رؼي إٔ حٗظَٜص ٍٝٓخ ػ٠ِ 

م طٔي"، كوي ٍرطض ًَ ٓي٣٘ش ٖٓ حُٔيٕ ح٬ُط٤٘٤ش رخطلخه٤ش ٓ٘لِٜش  َ ٓزيأ "ك
(3)

،  ٝأػطض  ٓـٔٞػش ٖٓ 

ح٬ُط٤٘٤ٖ كن حُٔٞح١٘ش حٌُخِٓش، أإُجي ح٣ٌُٖ ًخٗض أٍح٤ْٟٜ ه٣َزش ٖٓ ٍٝٓخ، ٝرؼ٠ْٜ ٓ٘ق حُٔٞح١٘ش 

٤ٗش ىٕٝ كن حُظ٣ٜٞض، أ١ رٔؼ٠٘ حُلَٓخٕ ٖٓ حُلوٞم ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝٓـٔٞػش رو٤ض ػ٠ِ ٟٝؼٜخ حَُٝٓخ

ح٧ٍٝ ًٔـٔٞػخص ٫ط٤٘٤ش ك٢ حُظلخُق ٓغ ٍٝٓخ، ٓغ كن حُِٝحؽ ٝحُظـخٍس ٓغ ٍٝٓخ، ٝكويص ًُي ك٤ٔخ 

ر٤ٜ٘خ. ًٝخٗض ًَ حُٔـٔٞػخص ٓطخُزش رٌَ٘ ٓ٘ظظْ رظ٣ِٝي ؿ٤ٕٞ ٍٝٓخ رخَُؿخٍ
(4)

٠خء . ٝرل٠َ ٤ٓخٓش أػ

٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُل٤ٌٔش، كوي ٍرطٞح ح٬ُط٤ٖ ح٣ٌُٖ ؿِْٝٛ رَٝحر٢ حُٜٔخُق حُٔ٘ظًَش ٝحُظٔخٓق أػ

ٝكلِٝح ح٤٘١ُٞش ػ٘ي ح٬ُط٤ٖ طـخٙ حُيُٝش حُظ٢ أٛزلٞح أكَحى ك٤ٜخ، كظ٠ ٫ ٣لويٝح حُيػْ حُؼ١ٌَٔ، كِْ ٣ٌٖ 

ِش ًخٗض ؿ٤٘ٔش أروخٛخ حَُٝٓخٕ ًً٘ٔٞؽ رخ٫ٓظ٤خُحص حٌُخِٓش ٌٓ٘ حُزيح٣ش. كخُٔٞح١٘ش حٌُخٓ .ًِْٜ أكَحى ٣ظٔظؼٕٞ

ٍ  ٣ٌٖٔ حُلٍٜٞ ػ٤ِٚ ّ  ٝٓظؼخ ٓخ
(5)

.
 

ا هخٓٞح رظؤ٤ْٓ ٓٔظ١ٞ٘خص ٍٝٓخ٤ٗش ٖٝٓ أؿَ إٔ ٣ٜزق  ٫ط٤ّٞ ٍٝٓخ٤ٗخ

ٍٝٓخ٤ٗش ػ٠ِ ١ٍٞ ٓخكَ ٫ط٤ّٞ ػ٠ِ كيٝى حُٔٔظ٤٘١ٖٞ ٖٓ ٓيٕ ٫ط٤٘٤ش أهَٟ، ٌٌٝٛح أٗلَ حُظلخُق 

ح٬ُط٢٘٤
(6)

. 
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(2 ) C0llir.W.F، op, cit، p 32. 

(3 ) Rostovzeff..M. op، cit، p 36. 

(4 ) Kamm، A, op، cit، p 21  and Haywood.R. M،op، cit، p 63. 

(5 ) Scullard.H.H. op،cit،p88.    

(6 ) Haywood،R. M. op.cit.p21.  
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 رِٚب ٚاٌظ١١ّٕٓ: 

 428م.ّ. ًٝٞٓخ١ ػخّ  441ػخّ    Capueحُٔخر٤ِ٤ٖ َٜٓ ًٔزخ٤ٗخ ٝحٓظِٔٔض ُْٜ ًخرٞحؿظخف 

م.ّ ًٝخٗض ٗخرُْٞ ِٓـؤ ُ٪ؿ٣َن حُلخ٣ٍٖ، ٌُٖٝ ك٢ حُٜ٘خ٣ش أٛزلض ًٔزخ٤ٗخ ٖٓ ًٞٓخ١ ا٠ُ ٓخ٤َُٗٞ 

Salerno  ٚط٠ٔٔ ٓخر٤٘٤ِ٤
(1)

ًٝخٕ حُٔخر٤ِ٤ٖ ح٣ٌُٖ ٣ٌٕٔ٘ٞ ٢ٓٝ ا٣طخ٤ُخ، ٣ؼَكٕٞ ػ٘ي ح٣٩طخ٤٤ُٖ رخْٓ   

ح٤٤ُٖ٘ٔٔ
(2)

،  ًٝخٗٞح ٣ظليػٕٞ رخُِـش ح٧ٌٝٓخ٤ٗش حُٔخثيس ك٢ ؿ٘ٞد ا٣طخ٤ُخ ك٤ٜ٘خ
(3)

،  ٌٓ٘ٞح ٝى٣خٕ حُـزَ 

ا ٖٓ حُٔخر٤٤ٖ٘، ٓٔخ ؿؼِْٜ ًؼ٤َحا ٓخ ٣ـ٤َٕٝ ػ٠ِ ح٩ه٤ِْ ٔخٍ ًٔزخ٤ٗخ ه٣َزخ ِٗ
(4)

لَد ح٬ُط٤٘٤ش ،  ٝرؼي حُ

ٝطلخُق حَُٝٓخٕ ٓغ ًٔزخ٤ٗخ أٛزلض ٍٝٓخ ط٤ٔطَ ػ٠ِ ٓٔخكخص ًز٤َس ٖٓ ح٧ٍح٢ٟ ىحهَ ح٩ه٤ِْ، ح٧َٓ 

ا  ح١ٌُ حهِن ح٤٤ُٖ٘ٔٔ ٧ْٜٗ ًخٗٞح ٣ؼظزَٕٝ اه٤ِْ ًٔزخ٤ٗخ ٖٓ كوْٜ، كؤٛزق حُٜيحّ ر٤ٖ حُوٞط٤ٖ ٓظٞهؼخ

رخُلَٝد ح٤ُ٘ٔٔش ٫ٓلخٍ، ٝرخُلؼَ هخٓض ر٤ٖ ٍٝٓخ ٝح٤٤ُٖ٘ٔٔ كَٝد ٣ٞ١ِش. ػَكض
(5)

. ٌُٖ ػيىحا ٖٓ 

. م.ّ. ٝحُظ٢ طؼَف 340 -343حُزخكؼ٤ٖ ٣َكٞ اٜٗخ ػ٬ػش كَٝد، ٣ٝؼظزَٕٝ حُلَد حُظ٢ هخٓض ر٤ٖ 

رخُلَد ح٤ُ٘ٔٔش ح٠ُٝ٧، اٗٔخ ٢ٛ هٜش ٌٓ٘ٞى ك٢ ٛلش رؼ٠ٜخ، ػ٠ِ إٔ رؼ٠ٜخ ح٥هَ ٣ظطخرن ٓغ 

.م.ّ.324-326ظ٢ ٝهؼض ر٤ٖ ػخ٢ٓ أكيحع حُلَد حُظ٢ ٣طِن ػ٤ِٜخ حُلَد ح٤ُ٘ٔٔش حُؼخ٤ٗش حُ
(6)

    

 اٌضب١ٔخ:   -اٌؾزة اٌظ١ّٕخ األٌٚٝ

 أطجبة اٌؾزة: 

 إدماج الرومان مدن كمبانٌا الِشمالٌة فً دولتهم بعد حرب الالتٌن، وتحالفهم مع تارنتم.  -

                                                           
(1 ) Scullard،H. H.Ibid، p.p 85-84. 

(2 ) Scullard. H. H.Ibid. p86  

(3 ) Diodorus of Sicily،Book XIX,72,3. Vol X,  (L.C. L) Transiatcd by.Geer.R.M، Harvard University  Press,   1967.  

(4 ) Collier، W. F. op، cit، p 30. 

(5 ) Boak. A. E. R، op، cit، p 46. 
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ق.م. واألخرى  334على حدود كمبانٌا عام  Calesألام الرومان مستعمرتٌن أحدهم عند كالس  -

، واللتان كانتا تمفان Lirisفً وادي  نهر لٌرٌس  Fregeleق.م. عند فرجلالي  328فً عام 

 . (1)أمام زحؾ السمنٌٌن على كمبانٌا

والسبب المباشر للحرب بٌن الطرفٌن، أنه عندما بدأ صراع حزبً سٌاسً بٌن األحزاب  -

فً نابولس مع  Palaeopolitaeالسٌاسٌة فً مدٌنة نابولس، تحالؾ المواطنون المدماء 

السمنٌٌن مما أثار إعراض بمٌة المواطنٌن، وكذلن مدٌنة كابو حلٌفة روما، وجعلها تطلب تدخل 

استجابت روما لطلب نابلوس، على الرؼم من معاهدة    (2)روما نٌابة عن بمٌة أهل نابولس

ٌن سامنٌوم  السالم التً عمدتها مع السمنٌٌن، والتً تنص على أن ٌكون نهر لٌرٌس خط الحدود ب

 .(3)ولتٌوم

ُؼَ طوٞف ًَ ْٜٓ٘ ٖٓ ح٥هَ ك٢ ح٫ٓظ٬٤ء ػ٠ِ ًٔزخ٤ٗخ ىكؼْٜ ا٠ُ حُظو٢ِ ػٖ حُظلخُق.  ًٌُي إٔ 

 -ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ًخٕ ٣ؼِْ رؤٗٚ اًح حٓظـخد ُطِذ ًٞٓخٟ ٤ٓـ٢٘ ٌٓخٓذ ًؼ٤َس ا٠ُ ٍٝٓخ،  هخٛش ٝأٜٗخ 

ٝ  ٗخٓؼش ك -ًٔخ ًًَٗخ ك٢ طِي حُلظَس ٢ اه٤ِْ ًٔخ٤ٗخ. ٝحٓظـخرش ُِطِذ، ٣َٜٔ ػ٤ِْٜ ًخٗض ط٤ٔطَ ػ٠ِ أٍح

 ْٟ رخه٢ ح٩ه٤ِْ.

حٓظـخد ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ُطِذ ًٞٓخ١ ربػ٬ٕ  حُلَد ػ٠ِ ح٤٤ُٖ٘ٔٔ ًُٝي ربٍٓخٍ حُو٤ِٜٖ٘ ا٠ُ   

م.ّ. ٝرؼي ػخّ ٖٓ حُلٜخٍ طوِٚ حَُٝٓخٕ ٖٓ حُلخ٤ٓش ح٤ُ٘ٔٔش،  327حُوظخٍ، كلخَٛٝح ٗخرُْٞ ػخّ 

ا ٤ِٔٓحا ك٤غ أػل٤ض رٔوظ٠خٙ ٖٓ ِْٝٓ ح٩ؿ٣َن حُٔٞحُٕٞ َُ ٝٓخ حُٔي٣٘ش َُِٝٓخٕ، ٝٓ٘ق ٗخرُْٞ طلخُلخ

حُويٓش حُؼ٣ٌَٔش ح٩ُِح٤ٓش ٓغ حُـ٤ٕٞ حَُٝٓخ٤ٗش، ٍرٔخ ُؼيّ ٍؿزظْٜ  ُيٓؾ ػ٘خَٛ أؿ٘ز٤ش ك٢ ٛلٞكْٜ، 

ػْ ٤ٓطَ حَُٝٓخٕ ػ٠ِ اه٤ِْ ًٔزخ٤ٗخ رخٓظؼ٘خء ٓي٣٘ش ٫ٞٗ
(4)

 Nolaّم.ّ. كخٍٝ حُـ٤ٖ  320،  ٝك٢ ػخ

" ٝأٍؿْ ػ٠ِ "Caudiumحَُٝٓخ٢ٗ حهظَحم ًٔزخ٤ٗخ ا٠ُ ٤ّ٘ٔٓٞ ٌُٝ٘ٚ ك َٜ ه٢ ٣َ١ن ًخٝى٣ّٞ 

ٝ  أهَٟ ػ٠ِ ٤َُ٤ُْ ح٫ٓظ٬ّٔ ٝطو٠ِ ك٤ٜخ ػٖ كَؿ١٬ِ ٝأٍح
(5)

كخٍّ  611،  ١ِٝزٞح ْٜٓ٘ ط٤ِْٔ 

ًَٛخثٖ
(1)

  . 
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حُظٌظ٤ٌ٤ش، كِْ ٣ٌٖ حُـ٤ٖ حَُٝٓخ٢ٗ ٣ؼِْ أٓخ٤ُذ ٣ٌٖٔ إٔ َٗؿغ ٓزذ ٣ِٛٔش حَُٝٓخٕ، ا٠ُ حُ٘خك٤ش 

حُوظخٍ ك٢ حُـزخٍ حُوخ٤ٓش، ًُٝي ٧ٕ أؿِذ كَٝرْٜ ًخٗض ك٢ حٍُٜٔٞ، ػ٠ِ ػٌْ حُٞكيحص ح٤ُ٘ٔٔش ًخٗض 

ا رخُطز٤ؼش حُوخ٤ٓش أًؼَ طؤهِٔخ
(2)

.  ٝػ٘يٓخ ػخى حُو٬ٜٕ٘ ا٠ُ ٍٝٓخ رؼي إٔ ٝحكوٞح ػ٠ِ حُظؼٜي ٤ٗخرش ػٖ 

خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم اهَحٍ ح٫طلخه٤ش، ٝاؿزخٍْٛ ػ٠ِ حُؼٞىس ُظ٤ِْٔ ٗل٤ٜٔٔخ ا٠ُ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٍكٞ أػ٠

حُوخثي ح٢ُ٘ٔٔ، ٖٝٓ ه٬ٍ ٌٛٙ حُوٜش ٣ظ٠ق ُ٘خ ٓخ ٓيٟ أ٤ٔٛش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ١ٝخػظٚ حُٞحؿزش كظ٠ ػ٠ِ 

حُِٔطش حُؼ٤ِخ ك٢ حُيُٝش
(3)

ًَٛخ .  ٌُُي ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ٓؼخٛيس ٬ّٓ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ، حُظ٢ ٣ٌ

ػيى ٖٓ حٌُظخد، ٝحػظزَٝٛخ رُِٔ٘ش ٛيٗش ر٤ٖ حُطَك٤ٖ كظ٠ ٣ٔظؤٗق حُوظخٍ ٖٓ ؿي٣ي
(4)

 . 

م.ّ. ريأ حَُٝٓخٕ ك٢ حُظل٤ٔ٘خص حُؼ٣ٌَٔش كِحىٝح كَهْٜ ا٠ُ أٍرؼش كَم،  306رلٍِٞ ػخّ 

ًَ " ٣ًٌَٝ ى٣ٞىٍّٝ إٔ ح٤٤ُٖ٘ٔٔ ك٤ٜ٘خ هخٓٞح رظـ٤٘ي  "Apuliaٝأٛزق ٗلًْٞٛ ٣َٜ ا٠ُ ٓي٣٘ش  حر٤ُٞخ 

ٓٞح١ٖ َٝٛ ٖٓ حُظـ٤٘ي ك٢ حُويٓش حُؼ٣ٌَٔش ٝػٌَٔٝح رخُوَد ٖٓ حُؼيٝ، ًٝؤْٜٗ ٣َ٣يٕٝ كْٔ حُٔٔؤُش 

 Quintus Fabiusٓغ حَُٝٓخٕ ٝػ٘يٓخ ػِْ حَُٝٓخٕ رٌُي ػ٤ٖ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٣ًٞ٘ظ٤ّٞ كخر٤ّٞ 

ا ٖٓ  ٝحٓظويحٜٓخ   Luceriaر٤ُٞخ  أٍِٓٞح كخ٤ٓش ا٠ُ ٣َ٤ُٓٞخ أ٣لويٝح ح٤ُٔطَس ػ٠ِ إٔ ىًظخطٍٞحا، ٝهٞكخ

ًوخػيس ػ٣ٌَٔش، ُٔٞحِٛش حُلَد ٟي ح٤٤ُٖ٘ٔٔ
(5)

، كون حَُٝٓخٕ ك٤ٜخ َٜٗحا ٓئٍُحا ػ٠ِ ح٤٤ُٖ٘ٔٔ، ػْ 

ريأٝح ك٢ اه٠خع كِلخثْٜ ح٣ٌُٖ طَٔىٝح ػ٤ِْٜ، ٝػخىص ك٣َـ١٬ِ٤ ا٠ُ حَُٝٓخٕ ٝأٓٔض ٍٝٓخ ٓٔظ١ٞ٘خص 

كَ ٝحُليٝى٫ط٤٘٤ش ك٢ أؿِحء ػي٣يس ٖٓ ًٔزخ٤ٗخ َُٔحهزش حُط٣َن حُٔخ
(6)

،  ٝرؼي إٔ حٗظٜض حُٜيٗش حُظ٢ ًخٗض 

م.ّ. ريأ ح٧ط٤ٌَٕٓٝٞ رخُٜـّٞ ػ٠ِ ح٧ٍٝ  300ر٤ٖ ٍٝٓخ ٝٓي٣٘ش طخ٢ًٍٗٞ ح٧ط٤ٌَٓٝش ك٢ ػخّ 

م.ّ. أ ؿزَ ح٤٤ُٕ٘ٔٔٞ  314حَُٝٓخ٤ٗش ٓٔخٗيس ٤٤ُِٖ٘ٔٔ، كظويّ حُـ٤ٖ حَُٝٓخ٢ٗ ٝؿِح أط٣ٍَٝخ، ٝك٢ ػخّ 

ٕ ػ٠ِ ح٬ُّٔ رؤٕ ٣لظلظٞح رخٓظو٬ُْٜ ًٝٔزض ٍٝٓخ اه٤ِْ ًٔزخ٤ٗخرؼي ػيس ِٛحثْ ػ٠ِ أ٣ي١ حَُٝٓخ
(7)

 . 

                                                                                                                                                                                     
(1 ) Kamm، A. op، cit، p46.    

 .40دونالد، ر. ددلى. مرجع سابك، ص ( 2)

 .82محمود إبراهٌم السعدنً، مرجع سابك، ص( 3)

(4 )  Boak.A. E. R، op،cit، p 46. 

(5 ) Diod، op، cit، Book، 72، 4-7. 

 .278-279ص  -. ودمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص028إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص ( 6)

(7 ) Boak. A. E. R، op، cit، p 47. 
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ا ىٕٝ ط٘ظ٤ْ، كِْ طٌٖ ط٠ْٜٔ ِٓطش  ُؼَ ٓزذ ٣ِٛٔش ح٤٤ُٖ٘ٔٔ ٣َؿغ ا٠ُ أْٜٗ ًخٗٞح ٣ٌِٕ٘ٞ كِلخ

َ  ُػ٤ٔٚ حُوخٙ رٚ، ٌٝٛح ح٫كظوخٍ ا٠ُ اىحٍس ٣ًَِٓش ه٣ٞش ًخُظ٢  ٣ًَِٓش ه٣ٞش، كوي ًخٕ ٌَُ ٝحى  ٛـ٤

ٍٝٓخ، ؿؼَ ٖٓ حُٜؼذ ػ٤ِْٜ طلَٔ كَد ٣ٞ١ِشطظٔظغ رٜخ 
(1)

.  ًٌُي ػ٠ِ حَُؿْ إٔ ح٤٤ُٖ٘ٔٔ ًخٗٞح 

٣ظٔظؼٕٞ رَٝف رط٤ُٞش ػخ٤ُش، ٝٝحؿذ حُيكخع ػٖ رِيْٛ، ا٫ أْٜٗ ًخٗٞح ٤ٓ خ٤ُٖ ُِظلَم رَٔػش ػ٘يٓخ ٣ظؼِن 

ح٧َٓ رخُـ٘خثْ
(2)

  . 

 اٌؾزة اٌظ١ّٕخ اٌضالصخ:

رؼي إٔ طلخُق ح٤٤ُٖ٘ٔٔ ٓغ حُـخٍ ٝح٧ط٤٤ٌَٖٓٝ  م.ّ. 298طـيىص حُلَد ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ػخّ 

هطظْٜ ط٢َٓ ا٠ُ ط٘ظ٤ض حُوٞس حَُٝٓخ٤ٗش، ُوي كون حُظلخُق رؼٞ حُ٘ـخكخص،  ضٝرؼٞ ح٧ٝٓز٤٣َٖ، ًٝخٗ

ػ٠ِ أ٣ي١ حَُٝٓخٕ Sentnumٌُٖٝ ِٛٓض هٞحطْٜ ك٤ٔخ رؼي ػ٘ي ٓ٘ظ٤ّ٘ٞ 
(3) 

 ٓـِْ ح٤ُ٘ٞمٝرؼي ًُي ريأ  

م.ّ.  281"كَم طٔي" كوخٓٞح رخُٜـّٞ ػ٠ِ أػ٠خء حُظلخُق ٓ٘ل٤ِٜٖ، كِْ ٣ؤِص ػخّ  ٤ٓخٓظْٜن ٤ك٢ ططز

كظ٠ أؿزَ ًَ ٖٓ ح٤٤ُٖ٘ٔٔ ٝح٧ط٤ٌَٖٓٝ ُيهٍٞ ك٢ طلخُق ٓؼٜخ، ػ٠ِ إٔ طِْٔ ًَ ْٜٓ٘ أؿِحء ًز٤َس ٖٓ 

ٓغ أٍح٤ْٟٜ، ًٝخٗض ١َٝٗ حُظلخُق ه٣َزش ٖٓ طِي حُظ٢ ػويٝٛخ ٓغ ح٬ُط٤ٖ كوي ىٓـض ًَ هز٤ِش ٝٓي٣٘ش 

ٍٝٓخ رخطلخه٤خص ٓ٘لِٜش، ك٬ ٣ٔٔق ُْٜ رخُيهٍٞ ك٢ طلخُلخص أٝ حطلخه٤خص ٖٓ أ١ ٗٞع ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘. ٝأروض 

حُوزخثَ ٝٓيٕ ح٤ُٖ٘ٔٔ ٝح٧ط٤٤ٌَٖٓ ػ٠ِ كٌٞٓظْٜ حٌُحط٤ش حُٔل٤ِش. ٌُٜ٘خ أؿزَص ُ٪ًػخٕ ٤ُِٔطَس ح٤ُٔخ٤ٓش 

َُٝٓخ ك٢ كخُش حُلَد
(4)

ٞح٤٘١ٖ ىٕٝ كن حُظ٣ٜٞض،  ًٔخ أىٓؾ حُٔخر٤ٖ ك٢ ٍٝٓخ ٝأٛزلٞح ٓ
(5)

  ،

ٝحٓظطخع حَُٝٓخٕ ًٌُي ٣ِٛٔش حُـخٍ، كظلٍٞ ط٤خٍ ؿِٝحطْٜ  ا٠ُ ٗزٚ ؿ٣َِس حُزِوخٕ، ٖٝٓ ًخٕ هي حٓظوَ 

ٔخٍ ا٠ُ حُٔيٕ ح٤ُٞٗخ٤ٗش ك٢  ِ٘ ا ك٢ ٝحى١ حُزٞ، ٝرٌُي ٓخىص ٍٝٓخ ٖٓ َٜٗ أٍّٗٞ ك٢ حُ ْٜٓ٘ ظَ ٓو٤ٔخ

ؿ٘ٞد ا٣طخ٤ُخ
(6)

 . 

ا، ٝرل٠َ ػيس ل١ٍٞ حُلَٝد حُظ٢ هخٟٜخ حَُٝٓخٕ ٝأًؼَٛخ ػُ٘وي ًخٗض حُلَٝد ح٤ُ٘ٔٔش أ خ

 أٓزخد؛ طٌٔ٘ض ٍٝٓخ ٖٓ إٔ طوَؽ ٓ٘ظَٜس، ُٝؼَ ٖٓ أٜٛٔخ:

                                                           
(1 ) Boak,A.E.R. Ibid, p 47. And Scullard, H.H.op, cit, p 

(2 )  Scullard، H.H،op، cit، p86. 

(3 )  Boak، A.E.R،op، cit، p47. 

(4 ) Rostovzeff. M.op، cit،p38.   

(5 ) Ibid، p 37. 

 .22أسد رستم، مرجع سابك، ص ( 6)
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 ٓٞهغ ٍٝٓخ حُٔظ٢ٓٞ.   -

 هيٍس حُـ٤ٖ حَُٝٓخ٢ٗ ٝرَحػش هخىطٚ حُؼ٤٣ٌَٖٔ. -

 حُظ٘ظ٤ْ ح٤ُٔخ٢ٓ حُٔلٌْ. -

أػيحإٛخ ٤ٓخٓش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ ط٣ِٔن َٗٔ حُظلخُلخص حُظ٢ ٣٘ظٜٔخ -
(1)

 . 

 أٓخ ػٖ ٟٝغ ٍٝٓخ ح٤ُٔخ٢ٓ ارخٕ حُلَٝد ح٤ُ٘ٔٔش: 

 -أ٫ٝا: ُوي حٟطَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٗظ٤ـش ُطٍٞ كظَس حُلَٝد ا٠ُ اٛيحٍ هَحٍ ٣٘ٚ ػ٠ِ حٓظَٔحٍ حُوَٜ٘ 

 ك٢ حُلٌْ ١خُٔخ أٗٚ ك٢ ٓخكخص حُوظخٍ. -ح١ٌُ ًخٗض ٓيس كٌٔٚ ط٘ظ٢ٜ رؼي ػخّ ٝحكي 

ا: ػ٘يٓخ حٗظوذ حَُٔحهذ   م.ّ. ًخٕ ٣ؼَٔ ٖٓ  302" ػخّ  "Appius Claudiusحر٤ّٞ ٬ًٝى٣ّٞ ػخ٤ٗخ

أؿَ اٍٟخء حُ٘ؼذ، ٝحػظزَ إٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٫ أ٤ٔٛش ُٚ، كل٢ حُزيح٣ش ٤ٗي ٗزٌش ح٤ُٔخٙ ح٧ر٤خ٤ٗش ػ٠ِ 

ا ٖٓ أٓٞحٍ حُ٘ؼذ ػ٠ِ ٌٛح حَُٔ٘ٝع ىٕٝ ٓٞحكوش ٓـِْ  9ٓٔخكش  ا ٟؤخ أ٤ٓخٍ ػٖ ٍٝٓخ ٝأٗلن ٓزِـخ

ٝحُظ٢ ًخٗض  Via Appiaرَٛق ؿِء ًز٤َ ٖٓ حُطَم رخُلـخٍس حُِٜزش، ٢ٔٓٝ رخٓٔٚ ح٤ُ٘ٞم، ػْ هخّ 

٬٤ٓا، ًٔخ هخّ ربىهخٍ حٌُؼ٤َ ٖٓ أر٘خء حُؼظوخء ك٢  005طٔظي ٖٓ ٍٝٓخ ا٠ُ ًخرٞح، أ١ رٔٔخكش طٔظي ٧ًؼَ ٖٓ 

جش ك٢ أ١ هز٤ِش ٣َؿذ ك٤ٜخ ٝإٔ ٣ٟٞغ ك٢ أ١ ك ػ٣ٞ٠ش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٝأػط٠ ًَ ٓٞح١ٖ كن حُظٔـ٤َ

ٌٓخ٤ٗش ٣ل٠ِٜخ
(2)

 . 

ٖٓ ه٬ٍ ٓخ ٓزن ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ ٓخ هخّ رٚ حَُٔحهذ آر٤ّٞ  أٍٝ طلي  ُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم ٖٓ هزَ 

 ح٧كَحى، ٧ٕ ك٢ حُوَٕ ح٧ه٤َ ُِـ٣ٍٜٞٔش ٓٞف ٣ٞحؿٚ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم طلي٣خص ٖٓ ػيس أكَحى. 

ا: ِٝٛض ٌٓخٓذ حُؼخٓش ا٠ُ ًٍٝطٜخ ك٢ ػخّ  حُيًظخطٍٞ ٍٛٞط٤ّ٘ٞ هخٕٗٞ م.ّ. ػ٘يٓخ أٛيٍ  287ػخُؼخ

رخٓٔٚ ٣٘ٚ ػ٠ِ إٔ طٜزق هَحٍحص حُـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش ط٣َ٘ؼ٤ش
(3)

 . 

 

                                                           
 .066ة، مرجع سابك، ص على عكاش( 1)

(2 ) Doid، op, cit، Book XX. 3, 1-3 . 

 .41، ص 2114الرومان، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  تارٌخحسٌن الشٌخ، ( 3)
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 ط١طزح رِٚب ػٍٝ عٕٛة إ٠طب١ٌب:

رؼي حٗظٜخٍ ٍٝٓخ ػ٠ِ أػيحثٜخ ح٧ط٤٤ٌَٖٓٝ ٝح٤٤ُٖ٘ٔٔ ٝحُـخ٤٤ُٖ أٛزلض ط٤ٔطَ ػ٠ِ أؿِحء 

ا ُِ٘لًٞ ح٩ؿ٣َو٢ًؼ٤َس ػ٠ِ ٗزٚ حُـ٣َِس ح٣٩طخ٤ُش، رخٓظؼ٘خء حُـ٘ٞد ح١ٌُ ًخٕ ه خٟؼخ
(1)

،
 
 282ٝك٢ ػخّ  

 Thuriiم.ّ. أطض َُِٝٓخٕ حُلَٛش ك٢ إٔ ٤ٔ٣طَٝح ػ٠ِ ؿ٘ٞد ا٣طخ٤ُخ ػ٘يٓخ حٓظ٘ـيص رْٜ ٓي٣٘ش ػ١ٍٞ 

ٌٓخٕ اه٤ِْ ًُٞخ٤ٗخ، ىٕٝ إٔ ططِذ حُٔٔخػيس ٖٓ  Lucaniansحُٔي٣٘ش ح٩ؿ٣َو٤ش ٖٓ ٛـٔخص حًُِٞخ٤ٖٗ 

حُٔيٕ ح٩ؿ٣َو٤ش
(2)

ك٢ طِي حُلظَس ًخٗض أهٟٞ ٖٓ أ١ ٓي٣٘ش اؿ٣َو٤ش، ًٌُي ٍٝٓخ ًخٗض ،  ٍرٔخ ٧ٕ ٍٝٓخ 

أهَ هطَحا ٖٓ ِٓٞى ح٩ؿ٣َن
(3)

 . 

ا ٤ًق حٓظلخى ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٘يٓخ حٓظـخد ُٔؼَ ٌٛح حُطِذ، ًُٝي ػ٘يٓخ حٓظ٘ـي  ُوي ًًَٗخ ٓخروخ

ُٜ٘خ٣ش كخُص ربه٤ِْ رٚ أٛخ٢ُ ٓي٣٘ش ٗخرُْٞ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ أىهَ ٍٝٓخ ك٢ كَٝد ٣ٞ١ِش، ا٫ اٜٗخ ك٢ ح

ٙ رزؼي حُ٘ظَ إٔ ٤٠٣ؼٞح ػ٠ِ أٗلْٜٔ كَٛش إًٔزخ٤ٗخ، ٌُُي ٫ ٣ٌٖٔ ُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم ح١ٌُ ٣ٔظخُ أػ٠خ

 ٣ٌٖٔ إٔ طِْٜٞٛ ك٢ إٔ طِٔي ٍٝٓخ ٤ٓخىس ا٣طخ٤ُخ.

ا ٍٝٓخ٤ٗش ا٠ُ ه٤ِؾ  حٓظـخد ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ُطِذ ػ١ٍٞ، ٝهخّ  رظل٤ٜٖ حُٔي٣٘ش ٝأٍِٓٞح ٓل٘خ

ا ُِٔؼخٛيس حُظ٠ ػويص ػخّ طخٍٗظّٞ، ٝرٌُي أٗؼِ ض حُلَد ر٤ٖ حُطَك٤ٖ، كخػظزَص  طخٍٗظّٞ ًُي حٗظٜخًخ

م.ّ. ٝحُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ ػيّ ىهٍٞ حُوٞحص حَُٝٓخ٤ٗش ٌٛح حُو٤ِؾ 334
(4)

. كٜخؿٔض طخٍٗظّٞ ح٧ٓطٍٞ 

حَُٝٓخ٢ٗ كؤؿَم رؼٞ حَُٝٓخٕ. ٝرؼي ًُي هخٓٞح رخكظ٬ٍ ػ١ٍٞ، ٝػ٘يٓخ أٍَٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ 

ا٠ُ طخٍٗظّٞ ُطِذ حُظؼ٣ٞٞ ٍك٠ض طخٍٗظّٞ ٝأٛخٗٞح ٓلَحثْٜ ٓٔخ أىٟ ا٠ُ ه٤خّ حُلَد ر٤ٜ٘ٔخ ًُٝي  ٓلَحء

م.ّ.، ُوي ًخٗض طخٍٗظّٞ طؼِْ رخُ٘ـخكخص حُظ٢ كووظٜخ ٍٝٓخ، ٌُُي طلخُلض ٓغ حُٔٔخر٢٤  280ػخّ 

Messapins  ٝح٤٤ُٖ٘ٔٔ ٝحًُِٞخ٢ٗLucanians ٝحُزَٝط٢٤ Bruttians - ٓظ٘ـي ٌٓخٕ رَٝط٤ّٞ، ٝح

                                                           
 .243رشٌد الناضوري، مرجع سابك، ص( 1)

(2 ) Boak.A. E R، op، cit، p 47 .  

 .032إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص ( 3)

 .033نصحً، مرجع سابك، ص إبراهٌم ( 4)
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رز٤َّٛٞ
*
 Pyrrhus  َِّٝٓي حر٤Epirus كٔخٍع ا٠ُ ٗـيس أٍٗظّٞ ٝطٞؿٚ ا٠ُ ا٣طخ٤ُخ ًٝخٕ هي ؿِذ ،

ا ُِ٘ظخّ حُٔوي٢ٗٝ ك٤غ ِٗٔض هٞحطٚ  ا ؿِٜٙ ١زوخ  3111ٖٓ حُٔ٘خس رخ٬ُٔف حُؼو٤َ، ٝ 210111ٓؼٚ ؿ٤٘خ

كخٍّ ٝػيىحا ٖٓ حُل٤ِش
*
 
(1)

رؼي إٔ ١ِذ ٖٓ طخٍٗظّٞ رؤٕ ٣ظِْٔ حُو٤خىس ٤١ِش كظَس حُلَد  
(2)

ٝهَد   ،

م.ّ. ػ٠ِ حَُٝٓخٕ، ًٝخٕ ٓزذ حٗظٜخٍٙ ٛٞ حَُػذ ح١ٌُ  281حٗظَٜ ر٤َّٛٞ ػخّ  Heracleaَٛح٤ًِخ 

أكيػظٚ أك٤خُٚ ك٢ ٗلّٞ ؿ٘ٞى حَُٝٓخٕ، ٧ْٜٗ ٧ٍٝ َٓس ٣َٕٝ أك٤خ٫ا ك٢ حُلَٝد. ُٝؼَ ٖٓ ح٧ٓزخد حُظ٢ 

ر٤َّٛٞ ٖٓ ح٫ٗظٜخٍ ٓٔخٗيس حًُِٞخ٤٤ٖٗ ٝح٤٤ُٖٔٔ، ًٌُي ًخٕ ؿ٤٘ٚ ٣وخطَ ك٢ ط٤ٌَ٘ حُل٤خُنٌٓ٘ض 
***
 

Phalanx ُْ ًٝخٕ حُل٤ِن ٣ظٌٕٞ ٖٓ ٓض ػَ٘س ٝكيس ٖٓ حُـ٘ٞى كخ٢ِٓ حُلَحد، ر٤٘ٔخ حُـ٤ٖ حَُٝٓخ٢ٗ ،

٣لخٍرٞح ٓظ٬ٛو٤ٖ ٓؼَ ؿ٘ٞى حُل٤خُن
(3)

ُوَٜ٘ ح٥هَ، ًٌُي ػيّ ٓ٘خًٍش رو٤ش حُـ٤ٖ حَُٝٓخ٢ٗ ٓغ ح  

٫ٗ٘ـخُْٜ ك٢ كَٝد أهَٟ
(4)

.  ٌُٖ رخَُؿْ ٖٓ حٗظٜخٍ ر٤َّٛٞ ا٫ إ هٔخثَٙ ًخٗض ًز٤َس ؿيحا، كٜٞ 

ٔخٍ ٫ط٤ّٞ، ٌُ٘ٚ حٗٔلذ ىٕٝ إٔ ٣لون أ١  ِٗ ٗلٔٚ هي ؿَف ك٢ حُٔؼًَش، ًٝخٕ ربٌٓخٗٚ حُظويّ ٗلٞ أه٠ٜ 

اٗـخُ
(5)

٣طِذ ا٣وخف حُلَد، ٝػ٘يٓخ  ،  ػْ أٍَٓ ٍِٓٚ ٣ؼَٝ حُِٜق ػ٠ِ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ

ػَٝ حُطِذ ك٢ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم كٞؿت أػ٠خء حُٔـِْ رخػظَحٝ آر٤ّٞ ًِٞى٣ّٞ، ػ٠ِ ػوي ِٛق ٓغ 

ػيٝ أؿ٘ز٢ ػ٠ِ أٍح٤ْٟٜ
(6)

،  ٝرؼي ٍكٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُِٜق، ريأص حُلَد ك٢ حُٔ٘ش حُظخ٤ُش ٖٓ ؿي٣ي 

زي هٔخثَ ًز٤َس كظ٠ أٛزق ٌُ٘ٚ طٌ ،ك٢ أر٤ُٞخ  Ausculumؿي٣ي حٗظَٜ ك٤ٜخ ر٤َّٛٞ هَد أٌُّٓٞٞ 

ا ُِٔؼَ ك٤وخٍ )أٗزٚ رخٗظٜخٍ ر٤َّٛٞ  ( ٝػوذ ًُي ريأ رخُٔلخٟٝخص  Pyrrhic Victoryحٗظٜخٍٙ ٠َٓرخ

َٓس أهَٟ ٓغ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ، ٝػ٘يٓخ أٝٗي ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُٔٞحكوش ػ٠ِ ح٫طلخه٤ش، ِٝٛض 

                                                           
ا ٌحلم  * بؤن ٌعٌد لابد إؼرٌمً، من ذوي لرابة اإلسكندر، أصبح ملكاا على أبٌروس وراء البحر األدرٌاتٌكً ممابالا لكعب إٌطالٌا، كان رجالا طموحا

مٌك ذلن، وٌحلم كذلن بؤن ٌعمل فً الحكم الملكً لالسكندر، ولكً ٌحمك ذلن ؛حاول أن ٌستولً على ممدونٌا، لكن لوة بٌروس لم تكن كافٌة لتح

 .  036الؽرب ما عمله اإلسكندر فً الشرق، وٌمود لوات مسلحة من الؽرب لفتح الشرق. أنظر وٌلز.د.ج. مرجع سابك، ص 

Rostovzeff. M. op, cit، p 40. 

(1 ) Boak، A. E. R، op، cit، p 48.  

(2 ) Rostovzeff, M. op، cit، p 40. 

ا، مكونٌن كتلة صلبة تستطٌع اكتساح العدو باللتحام خالل  06 – 8تنظٌم إؼرٌمً لدٌم للمشاة، فمد كان الجنود ٌنظَّمون فً صفوؾ من  * صفا

 تارٌخصفوفه وتشتٌته، دون أن ٌستطٌع العدو اخترالهم، ولد وصل استخدام الفٌلك أٌام فٌلب الثانً واألسكندر األكبر إلى ذروته. فوزي مكاوي، 

 .220العالم اإلؼرٌمً وحضاراته، دار الرشاد الحدٌثة، دار البٌضاء، التهمٌش ص 

 .26السٌد الناصري، مرجع، سابك، ص ( 3)

 .293دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص ( 4)

(5 ) Boak، A. E. R،op، cit m p48.   

 .39. ص0995،مكتبة مصر، مصر، 3بٌن روما ولرطاجة، ط. وتوفٌك الطوٌل، لصة الكفاح 094، ص 8دٌورانت، ول. مرجع سابك، ج( 6)
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ٓخ حُٔٔخػيس، كَك٠ض ٍٝٓخ ه١َخؿش حُظ٢ ًخٗض طو٠٘ طيهَ ر٤َّٛٞ ك٢ ٛو٤ِش ٝػَٟض ػ٠ِ ٍٝ

حُظلخٝٝ ٓغ ر٤َّٛٞ ٝػويص حطلخه٤ش ٓغ ه١َخؿش
(1)

،  ًٝخٗض آهَ حطلخه٤ش أرَٜٓخ حَُٝٓخٕ ٓغ ه١َخؿش، 

ط٘ٚ ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣: "إٔ ٣ٔؼ٠ ًَ ٜٓ٘ٔخ ا٠ُ ٓٔخػيس ح٥هَ ك٢ أ١ ٌٓخٕ ٣ظؼَٝ ك٤ٚ ُِٜـّٞ، ٝػ٠ِ 

٤ِٜخ إٔ طٞكَ حُٔخٍ َُؿخُٜخ"ه١َخؿش طٞك٤َ حُٔلٖ ُـَٝ حُ٘وَ ٖٝٗ حُٜـّٞ، ٌُٖٝ ًَ ىُٝش ػ
(2)

. ٝك٢ 

م.ّ. ٗخٗي ٣ٞٗخٕ ٛو٤ِش ر٤َّٛٞ ٩ٗوخًْٛ ٖٓ ٛـٔخص حُو١َخؿ٤٤ٖ حُظ٢ طـيىص رؼي ٓٞص  278ػخّ 

ِٓي ًَُٟٓٞ كٜذ ُٔٔخػيطْٜ ُؼِٚ ٣ـي ك٢ ًُي كَٛش ٤ُٔطَس ػ٠ِ ٛو٤ِش،  Agathoclesأؿخػًِْٞ 

٢ ػٖ ًَ أ٬ًْٜٓ ٓخػيح ٤ُِٞرخ٣ّٞ ٝرخُلؼَ كون حُ٘ـخف ػ٠ِ حُو١َخؿ٤٤ٖ ٝأؿزَْٛ ػ٠ِ حُظوِ

Lilybaeum َٝٝرؼي ًُي ريأ ٣ٔظؼي ُلِٔش ا٠ُ أك٣َو٤ش، ٌُٖ هٞف كِلخثٚ ك٢ ٛو٤ِش ٖٓ إٔ ٣ل ،

٤ٓطَطٚ ػ٤ِْٜ ؿؼِْٜ ٣ظلخُلٞح ٓغ هْٜٜٞٓ حُو١َخؿ٤٤ٖ، كظَى ٛو٤ِش ٝػخى ا٠ُ ا٣طخ٤ُخ
(3)

ٝػ٘ي   

ر٤٘لظ٘ظّٞ
*

 *Beneventum"  ّم.ّ. كٔٔض حُوٞحص حَُٝٓخ٤ٗش ح٧َٓ رخٗظٜخٍٛخ ػ٠ِ  275" ػخ

ر٤َّٛٞ، ٣َٝؿغ ٓزذ حٗظٜخٍ ٍٝٓخ ٌٛٙ حَُٔس ا٠ُ ٓٔخٗيس ه١َخؿش ُٜخ، ٝهٔخٍس ر٤َّٛٞ حُؼي٣ي ٖٓ 

ؿ٘ٞىٙ أػ٘خء كَرٚ ك٢ ٛو٤ِش، ٝطو٢ِ كِلخثٚ ػ٘ٚ، ٓغ هٔخٍطٚ َُِؿخٍ ٝحُؼيس ك٢ كَٝرٚ حُظ٢ حٗظَٜ ك٤ٜخ 

 حُل٤ٜٖ ح١ٌُ أهخٓظٚ ٍٝٓخ هزَ ٓؼًَش أٌُّٝٓٞٞ. ٓغ ٍٝٓخ، ٝحُٔؼٌَٔ

رؼي حُؤخٍس حُظ٢ طِوخٛخ ر٤َّٛٞ ػ٠ِ أ٣ي١ حَُٝٓخٕ، حٟطَ ٌُِٛخد ا٠ُ طخٍٗظّٞ،  ٝطَى ك٤ٜخ   

م.ّ. أؿزَ حَُٝٓخٕ طخٍٗظّٞ  271كخ٤ٓش ٝٓلذ هٞحطٚ ا٠ُ ح٤ُٞٗخٕ رٜيف ٜٓخؿٔش ٓوي٤ٗٝخ، ٝك٢ ػخّ 

طلخُق ٓغ ٍٝٓخ حُٞحكيس رؼي ح٧هَٟ، ٝرٌٜٙ حُط٣َوش أ٤ٟلض  ٝحُٔيٕ ح٤ُٞٗخ٤ٗش ح٧هَٟ ك٢ حُيهٍٞ ك٢

م.ّ. أًَٔ حَُٝٓخٕ اه٠خع ًخَٓ ٗزٚ حُـ٣َِس ح٣٩طخ٤ُش،  265طخٍٗظّٞ ا٠ُ أ٬ٓى حَُٝٓخٕ، ٝك٢ ػخّ 

ٝأٛزلض ٍٝٓخ ٤ٓيس ا٣طخ٤ُخ
(4)

ا رٜخ ك٢ حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ. ًٝخٕ حُِٔي رطِّٔٞ  .  رَ ٝأٛزلض هٞس ٓؼظَكخ

                                                           
(1 ) Boak، A.E.R، op, cit، p 48. 

(2 ) Polyblus، op،cit، Book. III. 25، 1-5. 

(3 ) Boak. A. E.R،op، cit، p 48. 

اسمها بنٌفنوم أى الرٌاح المواتٌة. دمحم كان اسمها فً السابك، مالٌفنتوم ومعناها الرٌاح ؼٌر مواتٌة، لكن الرومان تٌمن بانتصارهم فٌها جعلوا  *

 .296السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص 

(4 ) Ibid، p  48. 
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م.ّ. هخرِظٜخ  273ٖ حػظَكٞح رٌٜٙ حُوٞس ًُٝي ربٍٓخُٚ ٓلخٍس ا٠ُ ٍٝٓخ، ك٢ ػخّ ك٬٤ىُلّٞ ٖٓ ٟٖٔ ٓ

ٍٝٓخ رٔلخٍس أٍِٜٓخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ا٠ُ َٜٓ
(1)

  . 

ٖٓ ه٬ٍ ٓخ طويّ ػٖ ٤ٓطَس ٍٝٓخ ػ٠ِ ا٣طخ٤ُخ، ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٗـِّ رؤٕ حُوٞس حُؼ٣ٌَٔش ٓؼ٬ا طلٞهض 

٢ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٤ًٝل٤ش حٓظويحٓٚ ُٜخط٤ٖ حُوٞط٤ٖ ك٢ ػ٠ِ حُوٞس حُيرِٞٓخ٤ٓش ٝحُؼٌْ، ٌُٖ حُظلٞم ٣ٌٖٔ ك

ا طٌٕٞ ك٢ إٓ ٝحكي، ٣ظْ حٓظويّ  ٝهض  ٝحكي، كٌٔخ حٓظويّ حُوٞس حُؼ٣ٌَٔش ك٢ ؿزٜخص حُوظخٍ ٝحُظ٢ أك٤خٗخ

حُوٞس حُيرِٞٓخ٤ٓش ك٢ ىحهَ ٍٝٓخ ٝهخٍؿٜخ، كل٢ حُٞهض ح١ٌُ ًخٕ ك٤ٚ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٣ٔؼ٠ ا٠ُ حٓظـخرش 

ا ُْ ٣ٔظؼَٔ ٓؼْٜ هٞس ح٬ُٔف  -هَ رطَم ىرِٞٓخ٤ٓش ٓطخُذ حُؼخٓش ك٢ حُيح ًخٕ  -٧ٗٚ ًٔخ ًًَٗخ ٓخروخ

٣ََٓ حُٔزؼٞػ٤ٖ ٣ٝٔظوزَ حُٔلخٍحص ٣ٝؼوي ح٫طلخه٤خص ٓغ حُوزخثَ ٝحُٔيٕ حُٔـخٍٝس، ًٌُي حُٔزخىة حُظ٢ 

ا ُِوٞط٤ٖ، كٔؼ٬ا ٓزيأ "كَم طٔي" ًخٕ ٤ِٓٝش ُظ٘ظ٤ض ح٧ػيحء حُ ٔظلخُل٤ٖ ٍٜٓٔخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ًخٗض ىػٔخ

ٟي ٍٝٓخ رؼوي حطلخه٤ش طلخُق ٓغ ١َف ٝحُطَف ح٥هَ طيهَ ٓؼٚ ٍٝٓخ ك٢ هظخٍ، ًٔخ كيع ك٢ كَرْٜ 

ٓغ ح٬ُط٤ٖ ٓؼ٬ا، ٝأْٜٓ ٓزيأ ح٠ُْ ٝحُظلخُق ك٢ ط٣ِٝي حُـ٤ٖ رخُـ٘ٞى، ٝحٓظلخى ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٖٓ 

ٗذ حُلٌٔش ٝحٌُلخءس حُظ٢ أٍٓظوَح٤١ش حُٔيٕ حُظ٢ ح٠ٗٔض ا٠ُ ٍٝٓخ ك٢ ػوي ًؼ٤َ ٖٓ حُٔؼخٛيحص. ٝا٠ُ ؿخ

حٓظخُ رٜخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، كوي ًخٕ ٣ظٔظغ رؼوش ًز٤َس، ُوي حػظزَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٫ط٤ّٞ ٖٓ ٓ٘خ١ن ٗلًٞ ٍٝٓخ 

ػ٘يٓخ ػوي حطلخه٤ش ٓغ ه١َخؿش طؼٜيص ك٤ٜخ ه١َخؿش رؼيّ ح٫ػظيحء ػ٠ِ ٗٞح١ت ٫ط٤ّٞ، ػْ ٣ؤط٢ رؼي ًُي 

خ٤ُخ ًٝؤٕ ٍٝٓخ ٤ٓيس ا٣طخ٤ُخ ػ٘يٓخ ٍكٞ حُِٜق ٓغ أػ٘خء كَد ٍٝٓخ ٓغ ح٩ؿ٣َن ٣ٝظليع رخْٓ ا٣ط

ٝ  أؿ٘ز٢ ػ٠ِ أٍح٢ٟ ا٣طخ٤ُخ.  ر٤َّٛٞ ٓٔظٌَ٘حا ػوي ِٛق ٓغ ػي

 

 

 

 

 

                                                           
 .21لطفً عبد الوهاب ٌحً، ممدمة نظم الحكم عند الٌونان والرومان، مرجع سابك ص ( 1)
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ق.َ 597  اٌّزٛطظشزق ٚ  غزةط١بطخ اٌّغٍض فٟ ط١طزح رِٚب ػٍٝ ِٕطمزٟ 

 ق.َ. 366 -

 أٚالً: رٛطغ رِٚب فٟ غزة اٌجؾز اٌّزٛطظ:

ًخٗض ٤ِٓجش رخ٧كيحع، ٝؿ٤َص ٤َٓس حُظخ٣ٍن   طِض ٣ِٛٔش ر٤َّٛٞإ كظَس حُوَٕ ٝحُٜ٘ق حُظ٢   

حَُٝٓخ٢ٗ رخٌُخَٓ. كوي أٛزلض ٍٝٓخ ػ٠ِ ٍأّ ك٤يٍح٤ُش ح٣٫ُٞخص ح٣٩طخ٤ُش، ٌُٜٝ٘خ رخٌُخى طٌٕٞ ُٜخ 

ٔخٍ ؿزخٍ ح٧ُذ أٝ ٓخ رؼيٛخ أٝ ٗؼٞد ٓخ ٍٝحء حُزلَ ِٗ ػ٬هخص ى٤ُٝش ٓغ حُٔ٘خ١ن 
(1)

،  ٝرٔخ إٔ ؿـَحك٤ش 

ح٤ُٞٗخٕ ٍٝٝٓخ طولخٕ ظَٜحا ُظَٜ. كل٢ حُٞهض ح١ٌُ ًخٗض ر٬ى ح٤ُٞٗخٕ طٞحؿٚ ك٠خٍحص حَُ٘م  ًخٕ ر٬ى 

٣َخ ٝأك٣َو٤خ َِ ػ٠ِ ٍٝٓخ إٔ طٞحؿٚ حُـَد رخطـخٙ ا٣ ز٤ِ
(2) 

كزؼي ٛـّٞ ر٤َّٛٞ؛ أٛزلض ٍٝٓخ ك٢ ريح٣ش ح٧َٓ  

ؼ٤ش ٣٩طخ٤ُخ ًخٗض أهَد ٗخك٤ش ػ٠ِ ػ٬هش ٓزخَٗس ٓغ حُـٍِ ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٗخك٤ش حَُ٘م. ٌُٖ حُظطِؼخص حُطز٤

حُـَد ٝحُـ٘ٞد
(3)

، كزؼي إٔ أٛزلض ٍٝٓخ هخثٔش ػ٠ِ ٗئٕٝ ؿ٘ٞد ا٣طخ٤ُخ حُو٣َذ ٖٓ ٛو٤ِش حُٔٔظؼَٔس 

حُو١َخؿ٤ش، ًخٕ ٫ري ٖٓ طٜخىّ حُوٞط٤ٖ حَُٝٓخ٤ٗش ٝحُو١َخؿ٤ش. هخٛش ٝإٔ كَد ر٤َّٛٞ ك٢ ٛو٤ِش 

ٗزٚ حُـ٣َِس ٟٝغ ٍٝٓخ ٝأٛزلض ٤ٓيس ؿ٤َص ٟٝغ ه١َخؿش ك٢ ٛو٤ِش، ًٔخ ؿ٤َص كَرٚ ك٢ ؿ٘ٞد 

ا٣طخ٤ُخ
(4)

،  ٝرخُلؼَ كيػض ر٤ٖ حُوٞط٤ٖ كَٝد ٣ٞ١ِش ػَكض رخُلَٝد حُز٤ٗٞش
*

 *Punic wars   ًٕخ

                                                           
(1 ) Giles. A. F, op, cit،p27. 

 .096، ص  2013 الٌونان فً الشرق األدنى، دار الفكر،عمان، تارٌخفٌان موفك النعٌمً، وآخرون، ( 2)

(3 ) Giles. A. F، op، cit، p 27. 

(4 ) Ibid، p 27. 
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ر٤َّٛٞ هي أٗخٍ ا٠ُ ًُي حُظٜخىّ ػ٘يٓخ ًخٕ ٣ـخىٍ ا٣طخ٤ُخ
(1)

كل٢ حُٔخرن ًخٗض ػ٬هش ٍٝٓخ رو١َخؿش   

ٓؼخٛيحص ر٤ٖ ٍٝٓخ ٝه١َخؿش، ًخٗض ه١َخؿش ك٢ ًَ  َٓطزطش رٔؼخٛيحص، ٣ًٌَ حُٔئٍم رُٞز٤ّٞ ػ٬ع

حطلخه٤ش ٖٓ ح٫طلخه٤خص حُؼ٬ع طئًي ك٤ٜخ كَٝ ٤ٛٔ٘ظٜخ ػ٠ِ ١َم حُظـخٍس ك٢ رلَ حُٔظ٢ٓٞ، ٝط٘يى 

٤ٓطَطٜخ ػ٠ِ َٓى٤٘٣خ ٤ُٝز٤خ
**

 Libya  ٌْٝأٓخ ك٤ٔخ ٣وٚ ٛو٤ِش ك٬ ٣ًٌَٕٝ ا٫ ح٧ؿِحء حُٞحهؼش طلض ك

ه١َخؿش
(2)

٠ِ ١َٝٗ ح٫طلخه٤ش رؤٕ ط٤ٔطَ ه١َخؿش ػ٠ِ ١َم حُظـخٍس رٔزذ ػيّ ، ُؼَ ٓٞحكوش ٍٝٓخ ػ

حٛظٔخْٜٓ رخُظـخٍس حُزل٣َش، ٝطلٞم ه١َخؿش ػ٤ِٜخ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ًٌُي حٗ٘ـخُٜخ ر٤ٔخٓظٜخ حُيحه٤ِش 

 ٝحُوخٍؿ٤ش ك٢ طِي حُلظَس.

 ق.َ.  573 -597اٌؾزة اٌج١ٔٛخ األٌٚٝ 

ح٩ؿ٣َو٤ش حُٞحهؼش ػ٠ِ  ٤ٓMissinaٔخٗخ  ٤٠نًخٗض َٗحٍس حُلَد ر٤ٖ ٍٝٓخ ٝه١َخؿش ػ٘يٓخ ٓ

ٔخ٢ُ حَُ٘ه٢ ٖٓ ٛو٤ِش حكظِظٜخ ػخّ  ِ٘ م.ّ. ػٜخرش ٖٓ حَُٔطِهش حٌُٔزخ٤٤ٖٗ ٣طِوٕٞ ػ٠ِ  289حُطَف حُ

أٗلْٜٔ "ٍؿخٍ ٓخٍّ"، ًخٕ ِٓي ًَُٓٞح أؿخػ٤ًِْٞ هي أك٠َْٛ أػ٘خء كَرٚ ٓغ حُو١َخؿ٤٤ٖ
(3)

،  ٝك٢ 

حُو٠خء ػ٤ِْٜ، كطِزض ٓـٔٞػش ٖٓ حَُٔطِهش حُٔؼٞٗش ٖٓ   Hieroم.ّ. هٍَ حُِٔي ٤َٛٝح 264ػخّ 

ٍ  َٟٝد حُلٜخٍ ػ٠ِ ٤ٓٔخٗخ، ١ِٝزض ٓـٔٞػش أهَٟ ْٜٓ٘ حُلٔخ٣ش  حُو١َخؿ٤٤ٖ، كوخٓٞح ربٍٓخٍ أٓطٞ

ٖٓ ٍٝٓخ ٌُٖ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم طَىى ك٢ حٓظـخرش ١ِذ حُٔٔخػيس ؛ ٍرٔخ ًخٕ طَىىٙ ٧ٗٚ ٫ ٣َ٣ي إٔ ٣ظلخُق 

ٛش ٝإٔ ٍٝٓخ ًخٗض هي كَؿض ٖٓ ١َى ؿٔخػش حُوَحٛ٘ش حٌُٔزخ٤٤ٖٗ ٖٓ ٓغ ؿٔخػش ٖٓ حُوَحٛ٘ش، هخ

٣ٍـ٤ّٞ، ًٌُي ًخٕ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٣و٠٘ ٓ٘خُُش هٞس رل٣َش ٓؼَ ه١َخؿش
(4)

 حُـٔؼ٤ش،  كؤكخٍ حُٔٔؤُش ا٠ُ 

ح١ٌُ ٛٞص ػ٠ِ آٍخٍ كِٔش ٟي حُو١َخؿ٤٤ٖ ٫ٓظَؿخع ٤ٓٔخٗخ. ُْٝ ٣ٜٞص ػ٠ِ حُلَد ٤شحُ٘ؼز
(5)

  ،

                                                                                                                                                                                     
وتعنً لرطاجة أو ذو لون أحمر أرجوانً.   Punicusالتً اشتمت من الصفة   Bellum Puncumترجع إلى التسمٌة الالتٌنٌة لهذه الحرب  *

 .93ك، تهمٌش ص إبراهٌم محمود السعدنً، مرجع ساب

(1 )  5 – Collier.W.F،op، cit,p 38. 

اسم كان ٌطلك على الجزء المعروؾ من المارة األفرٌمٌة، فً ذلن الولت. دمحم مبارن الدوٌب، جؽرافٌة كالودٌوس بطولٌمٌوس وصؾ لٌبٌا  **

 .20، تهمٌش ص2114)لارة أفرٌمٌا ومصر( منشورات جامعة لارٌونس، بنؽازي، 

(2 ) Polybius،op،cit، III, 22 – 24. 

  421، ص 0990المدٌم، مكتبة مدبولً، الماهرة،  تارٌخهارفً بورتر، موسوعة مختصر ال(3)

Collier،W. F. op, cit،p 38                             

        .323 السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، صدمحم (4)

(5 ) Kamm. A. op, cit،p26 
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ا، ٓٔخ أؿزَ ٤َٛٝح ح١ٌُ  51ا٠ُ ٛو٤ِش ػ٠ِ ٍأّ ؿ٤ٖ ؿَحٍ هٞحٓٚ هَؽ حُو٬ٜٕ٘  أُق ٓوخطَ طو٣َزخ

طلخُق ٓغ ه١َخؿش ٟي ٍٝٓخ ػ٠ِ إٔ ٣ؼوي ٓؼخٛيس ٬ّٓ ٓغ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ، كخَٛحَُٝٓخٕ 

م.ّ. حؿ٣َـ٘ظّٞ 262ػخّ 
*
  Agrigentum -  ُْٜ ُٔيس ٓظش أَٜٗ حٗظ٠ٜ  -حُظ٢ حطوٌٛخ حُو١َخؿ٤ٕٞ هخػيس

ٜخٍ رخٗظٜخٍ ٍٝٓخ َٝٛٝد حُوخثي حُو١َخؿ٢حُل
(1)

ِٚ حُٔٔؤُش ا٠ُ ٌٛح حُلي،  رَ  ،  ٌُٖ رٌُي حَُٜ٘ ُْ ط٘ظ

ٓ٘ش ٢ٛٝ حُلَد حُز٤ٗٞش ح٠ُٝ٧. أؿزَص ٓـِْ  22ٝؿي حَُٝٓخٕ أٗلْٜٔ ٓظ٤١ٍٖٞ ك٢ كَد ىحٓض 

ا؛ ٤ًق ًخٕ حَُٝٓ ا ك٢ حُزيح٣ش رخُظيهَ. ُوي ًًَص ٓخروخ خٕ ٣وظزٕٔٞ ٖٓ ح٤ُ٘ٞم ح١ٌُ ًخٕ ٓٞهلٚ ِٓز٤خ

أػيحثْٜ ٛ٘خػش ح٧ِٓلش ٤٠٣ٝلٕٞ ػ٤ِٜخ، كٌخٗض أٍٝ هطٞس حطوٌٛخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٖٓ أؿَ ١َى 

حُو١َخؿ٤٤ٖ ٖٓ ٛو٤ِش ٢ٛ ح٧َٓ رخَُ٘ٝع رز٘خء ٓلٖ ػ٠ِ ؿَحٍ حُٔلٖ حُو١َخؿ٤ش ًحص حُؤٔش ٛلٞف 

أٗ٘ؤٝٛخ. ُْٝ ٣وق  ٝحٌُزٖ ح٠ُوْ ٝحٓظويٓٞح حُزلخٍس ح٩ؿ٣َو٤٤ٖ ك٢ ط٤ٔ٤َ ح٧ٓخ٤١َ حُـي٣يس حُظ٢

حَُٝٓخٕ ػ٠ِ ح٫هظزخّ؛ رَ حهظَػٞح ٣َ١وش ُ٪ٓٔخى رٔلٖ ح٧ػيحء، طؼَف رخْٓ ح٬ٌُرخص ٢ٛٝ ٟؤش 

طٜ٘غ ٖٓ حُلي٣ي كبًح ٓخ حهظَرض ٖٓ ٓلٖ ح٧ػيحء طؼِوض رٜخ ٝطلٍٞ حُوظخٍ حُزل١َ ا٠ُ هظخٍ ٣٘زٚ حُوظخٍ 

حُز١َ
(2)

  Gaius Duiliusؿخ٣ّٞ ى٤ِ٣ّٝٞ  ، ٝرل٠َ ًُي ح٫هظَحع ٝحؿٜض ٍٝٓخ رو٤خىس حُوَٜ٘

ٝطٌٖٔ ٖٓ طي٤َٓ ه٤ٖٔٔ ٓل٤٘ش ه١َخؿ٤شم.ّ.  261ػخّ  Mylaeح٧ٓطٍٞ حُو١َخؿ٢ ػ٘ي ١٬٤ٓ 
(3)

  

ٝأه٤ْ ُٚ ٜٗذ  طًٌخ١ٍ  ٣ؼَف رخْٓ ػٔٞى ٓئهَحص  ،ٝػخى حُوَٜ٘ ى٤ِ٣ّٝٞ ٓ٘ظَٜحا ٣لَٔ حُـ٘خثْ

حُزٞحهَ
(4)

 Columan Rosrate   ٝ ا ا٠ُٖٓ ٗظخثؾ ًُي حَُٜ٘ طلٞم ؿخٗذ طلٞم هٞحطْٜ رَحا،  ٍٝٓخ رل٣َخ

ًٌُي؛ كبٕ أؿِذ حُٔيٕ حُٜو٤ِش َٓػخٕ ٓخ حٓظِٔٔض َُٝٓخ، رخَُؿْ ٖٓ إٔ حُلَد ُْ طلْٔ  ر٤ٖ 

حُطَك٤ٖ
(5)

هٍَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ   ٣ٍٝRogulusـُّٞٞ  Manlius، كل٢ أػ٘خء ه٤ِٜ٘ش ٓخ٤ِّٗٞ 

ٗوَ حُلَد ا٠ُ أك٣َو٤خ
(6)

وخثْ ر٤ٖ ه١َخؿش ٝح٧كخٍهش ح٣ٌُٖ ًخٗض ه١َخؿش طؼخِْٜٓ  ٓٔظـ٤ِٖ حُِ٘حع حُ  ،

ًؤؿخٗذ ك٢ ر٬ىْٛ، كؤهٌٝح ٣لَْٟٜٞٗ ػ٤ِٜخ ٣ٝيػْٞٛ ا٠ُ إٔ ٣ٌٞٗٞح ا٠ُ ؿخٗزْٜ ٟي ه١َخؿش كٌخٗٞح ػ٘ي 

                                                           
 .256وسط الشاطا الجنوبً لصملٌة. إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص  مدٌنة إؼرٌمٌة تمع عند *

(1 ) Collier،W، F، op، cit، p 39. 

 .039 – 038وٌلز. ه. ج، مرجع سابك، ص ص ( 2)

(3 ) C0llier. W. F، op، cit، p 36. 

 .26أسد رستم، مرجع سابك، ص( 4)

(5 ) Collier.W.F، op، cit، p 39. 

(6 ) Ibid، p 39. 
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كٖٔ ظٖ حَُٝٓخٕ
(1)

م.ّ. ػ٘ي ٍأّ ًّ٘ٞٓٞ ػ٠ِ حُٔخكَ حُـ٘ٞر٢ ٖٓ ٛو٤ِش حٗظٜض  256،  كل٢ ػخّ 

ٖ ٓل٤٘ش ٖٓ ه١َخؿش، ٝطي٤َٓ ػ٬ػ٤ٖ ٓل٤٘ش، كؤٛزق ٤ُٞح ك٤ٜخ ػ٠ِ أٍرؼش ٝٓظحُلَد ُٜخُق ٍٝٓخ، ٝحٓظٞ

ا  أك٣َو٤خ ٗلٞحُط٣َن ٓلظٞكخ
(2)

رؼي ًُي هَٔٝح حُٔؼًَش  ،  ٝىهَ حَُٝٓخٕ أك٣َو٤خ ىٕٝ ٓوخٝٓش، ا٫ أْٜٗ

رٔزذ حُوطؤ ح١ٌُ ٝهغ ك٤ٚ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٘يٓخ أَٓ  ٝٝهغ حُوَٜ٘ ٣ٍـُّٞٞ ٝؿ٘ٞىٙ ك٢ ح٧َٓ ًُٝي

رخُؼٞىس ا٠ُ ا٣طخ٤ُخ ٓغ ٜٗق حُـ٤ٖ ػ٠ِ إٔ ٣زو٠ حُوَٜ٘ ٣ٍـُّٞٞ ٓغ حُٜ٘ق   حُوَٜ٘ ٓخ٤ِّٗٞ

ح٥هَ
(3)

،  ًٌُي رٔزذ طيهَ حٓز١َش ُٔٔخػيس ه١َخؿش ٝط٣ِٝيٛخ رـ٤ٖ ٝأٓطٍٞ طلض ه٤خىس 

،  ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٣ِٛٔش ٍٝٓخ؛ ا٫ إٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُو١َخؿ٢ ٛٞ ٖٓ   Xanthippus(4) حًٔخ٤ٗؼزّٞ 

ٖٓ أٍَٓ حُوَٜ٘ ح٤ٓ٧َ ا٠ُ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ ٤ُؼَٝ ػ٤ِٚ حُِْٔ ٝاٜٗخء حُلَد، ٌُٖ ٣ٍـُّٞٞ 

طَٜف رخُؼٌْ ٝكَٝ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ ػ٠ِ ٓٞحِٛش حُلَد، ٧ٗٚ ًخٕ ٣َٟ إٔ ٛيف ه١َخؿش 

ٔش حَُٝٓخٕ، كَكٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػَٝ ه١َخؿش ك٢ ١ِذ حُِٜق، اٟؼخف ػ٣ِ
(5)

ًٌُي ٣ٌٖٔ إٔ  

ٗؼَِ ١ِذ ه١َخؿش ُِِٜق رٔزذ هٞكٜخ ٖٓ إٔ طٔظؤٗق ٍٝٓخ حُلَد هخٛش ٝإٔ ٍٝٓخ ٢ٛ ٖٓ أٛزق 

ا، ٝك٢ حَُٔكِش ح٧ه٤َس ُِلَد ط٠ُٞ حُو٤خىس حُو١َخؿ٤ش هخثي ؿي٣ي ٣يػ٠ ٌِٛٔخٍ رَهش ا رل٣َخ ٓظلٞهخ
*
 

Hamilcar Barca  ٖ٘ا كوخّ ر ٛـٔخص ٓلخؿجش ك٢ حُـخٗذ حُـَر٢ ٖٓ ٛو٤ِش رؼي إٔ حهظخٍ ٌٓخٗخ

ا ُظٞؿ٤ٚ َٟرخطٚ، ٝحٓظَٔص حُلَد ٓـخ٫ا ر٤ٖ حُطَك٤ٖ آظَحط٤ـ٤خ
(6)

، رؼي ًُي هٍَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم 

ٍ  أًزَ ٖٓ ح٧ٓطٍٞ حُٔخرن، ٝطـ٤٤َ  هططْٜ ح٩ٓظَحط٤ـ٤ش، كزي٫ا ٖٓ حُو٤خّ رل٬ٔص حَُٝٓخ٢ٗ ر٘خء أٓطٞ

ُش ؿِٝ أك٣َو٤خ كوي حٓظويٓٞح ح٧ٓطٍٞ حُـي٣ي ك٢ هطغ ٓز٤َ حُٔٞح٬ٛص ر٤ٖ ه١َخؿش رل٣َش أٝ ٓلخٝ

م.ّ. هخٓٞح رٜٔخؿٔش أٓطٍٞ ح٩ٓيحى حُوخىّ ٖٓ أك٣َو٤خ ٝطي٤َٓٙ ٓٔخ أؿزَْٛ ا٠ُ  240ٝٛو٤ِش، ٝك٢ ػخّ 

                                                           
 .0986المدٌم، دار الؽرب اإلسالمً، بٌروت، تارٌخالعزٌز الثعالبً، ممالت فً العبد  .(1)

 .062 – 060ص  . ص0994، )ت: ٌوسؾ شلب الشام،( دار طالس، دمشك، تارٌخفرانسودوكرٌة، لرطاجة الحضارة وال( 2)

 .66، ص 0987دمحم أسد هللا صفا، هانٌبال، دار النفابس، بٌروت، ( 3)

 .23لثعالبً، مرجع سابك، التهمٌش ص عبد العزٌز ا( 4)

 .67دمحم أسد هللا صفا، مرجع سابك، ص  .(5)

المإسسة األسطورٌة لمرطاجة، لدٌه ثالثة أبناء وهم   Eliseٌنتمً إلى أسرة برلة من األسر البارزة فً لرطاجة ، تعود بنسبها إلى الملكة الٌسا  *

وماجو، كان لهم دور فً الحرب البونٌة الثانٌة  اشتهر هملكار بكرهه لرومان، كما اشتهر  Hasdrubalوهاسدروبال   Hannibalهانٌبال 

ا.  أنظر  حنا خباز، المعارن الفا ا كانوا أو أتباعا صلة فً بالمٌادة السٌاسة فمد تمكن بدبلوماسٌته أن ٌكسب ثمة منً عملون تحت راٌته أعوانا

 .68. و. دمحم أسد هللا صفا، مرجع سابك ص 40ص ، 0959، دار الكتاب العربً، بٌروت، تارٌخال

(6 ) Giles، A. F، op، cit، p28. 
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ٓؼخٛيس ح٬ُّٔهزٍٞ 
(1)

ٝػَكض رخٓٔٚ.   Lutatius Catuius. حُظ٢ ػَٟٜخ حُوَٜ٘ ُٞطخط٤ّٞ ًخطُّٞٞ 

 م.ّ. ط٘ٚ حُٔؼخٛيس ػ٠ِ ح٥ط٢: 240ًُٝي ػخّ 

 على المرطاجٌٌن إخالء صملٌة بالكامل. -

 على حلفاء كل من الطرفٌن المتناع عن مهاجمة بعضهم البعض. -

ا لدره  **تالنت 2211أن ٌدفع المرطاجٌون  - تالنت ٌدفع  0111فً ؼضون عشر سنوات ومبلؽا

 على الفور.

   

 . (2)أن ٌسلموا للرومان كل األسرى دون فدٌةعلى المرطاجٌٌن  -

ا، ٝطؼَٟض  ٖٓ ٗظخثؾ حُلَد حُز٤ٗٞش ح٠ُٝ٧ طٞٓغ ٍٝٓخ هخٍؽ كيٝى ا٣طخ٤ُخ. ٝحًظٔخرٜخ أٓط٫ٞا رل٣َخ

ه١َخؿش رؼي حُِٜق ح١ٌُ ػويطٚ ٓغ ٍٝٓخ ُؼٍٞس ٖٓ هزَ حَُٔطِهش
*

كخٓظـِض ٍٝٓخ حٗ٘ـخٍ حُو١َخؿ٤٤ٖ   

َٝٓى٤٘٣خرظِي حُؼٍٞس ٝهخٓٞح ر٠ْ ٤ًٌٍٓٞخ 
(3)

طخُ٘ض رخ٩ٟخكش  ١ٝ0211ِزٞح ٖٓ ه١َخؿش إٔ طيكغ ُْٜ   

ا٠ُ حُٔزِؾ ح١ٌُ أُِٓض رٚ ك٢ حُٔخرن
(4)

 . 

رؼي ٜٗخ٣ش حُلَد حُز٤ٗٞش ح٠ُٝ٧، ًخٕ ٌَُ ٜٓ٘ٔخ ٓخ ٣٘ـِٚ، رخُ٘ٔزش َُٝٓخ كوي ىهِض ك٢ كَد ٟي 

ػ٘يٓخ ًخٕ حُوَحٛ٘ش ا٣ٍُِٕٞٞ ٣ٔخٍٕٓٞ حُوَٛ٘ش ك٢ حُزلَ ح٧ى٣ٍخط٢ٌ٤  –أُزخ٤ٗخ حُلخ٤ُش  – ٣َ٤ُِIllyriaخ ا

م.ّ. ربٍٓخٍ رؼؼش  231ٝح٢ٗٞ٣٧، ٣ٝؼظيٕٝ ػ٠ِ حُزلخٍس ح٣٩طخ٤٤ُٖ، ٓٔخ أُػؾ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، كوخّ ػخّ 

ىكغ حُظ٢ ًخٗض طوخْٜٓٔ ح٬ٓ٧د، كؤٓخءص ٓؼخِٓش حُٞكي حَُٝٓخ٢ٗ ٓٔخ  Teuteطويّ ح٩ٌٗحٍ ا٠ُ حٌُِٔش ط٤ٞطخ 

م.ّ.حٗظٜض رؤٕ طِظِّ  229-228ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ا٠ُ اػ٬ٕ حُلَد ػ٤ِٜخ، كؤٍَٓ ا٤ُٜخ كِٔش طؤى٣ز٤ش ػخّ 

                                                           
 .42الرومانً، ص  تارٌخمصطفى العبادي  مرجع سابك، ال( 1)

ا أو فضة. دمحم أسد هللا صفا، مرجع سابك، 27إلى  21وحدت وزن لدٌمة تساوي من  **  كٌلوؼرام، كذلن كانت وحدة نمد تساوي وزن التالنت ذهبا

 .71 ص

(2 ) P0lybius،op،cit، III .27. 1. 

اتبعت لرطاجة منذ المرن الخامس سٌاسة استخدام المرتزلة فً الجٌش المرطاجً، واستمرت على ذلن حتى نهاٌة لرطاجة، لام اللٌبٌون بدور  *

مهم فً الجٌش المرطاجً كمشاة، وشارن الفرسان النومٌدٌون والمورٌتانٌون بدور فً كل الجٌوش المرطاجٌة، فضالا عن مرتزلة آخرٌن من 

  ٌ ٌْبٌِِر ا وؼالٌٌن وإٌطالٌٌن وإؼرٌك. فبعد الحرب البونٌة األولى طالب المرتزلة بمرتباتهم وتملد الرتب العسكرٌة، لكن الحكومة المرطاجٌة إ

اعتبرتهم متمردٌن وطلبت من هملكار أن ٌبعدهم عن العاصمة. للمزٌد عن ثورة المرتزلة؛ أنظر عبد العزٌز الثعالبً، مرجع سابك، ص ص. 

 .053- 044ص  –ودوكرٌة  مرجع سابك، ص . فرانس23-24

 .43الرومانً. ص  تارٌخمصطفى العبادي، ال( 3)

(4 )   P0lybius،op،cit، III، 10  
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هزخثَ ا٣َ٤ُِخ كيٝىٛخ ٝىكغ حُـ٣ِش َُٝٓخ، كٌخٗض طِي ٢ٛ أٍٝ كِٔش ػ٣ٌَٔش ٣ٞؿٜٚ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ا٠ُ 

ر٬ى ح٤ُٞٗخٕ
(1)

ا ا٠ُ حُٔخكَ ح٧ى٣ٍخط  ٢ٌ٤209 كظ٠ ا٣َ٤ُِخ، ٝك٢ ػخّ ، ٝرٌُي طٌٕٞ هي ٓيص ِٓطخٜٗخ ؿ٘ٞرخ

م.ّ. أٍَٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم كِٔش ؿي٣يس ا٠ُ ا٣َ٤ُِخ ػ٘يٓخ ريأص طظوِٚ ٖٓ حُظِحٓخطٜخ طـخٙ ٍٝٓخ حٗظٜض 

ا ٤ُِٔخىس حَُٝٓخ٤ٗش رخٗظٜخٍ ٍٝٓخ ٝاه٠خع ا٣َ٤ُِخ ٜٗخث٤خ
(2)

.  ًٔخ ًخٕ ػ٤ِٜخ حُٔلخكظش ػ٠ِ كيٝىٛخ 

ٔخ٤ُش، كيهِض ك٢ كَد  ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ حُـخٍ  ِ٘ م.ّ. أطوٌ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ارخٕ طِي حُلَد هَحٍحا  225ك٢ ػخّ حُ

رٟٞغ ٣َٟزش ًخِٓش ٣٩طخ٤ُخ حَُٝٓخ٤ٗش، ٝك٤ٜ٘خ أٛزلض ٍٝٓخ هخىٍس ػ٠ِ طـ٤٘ي ػيى ًز٤َ ٖٓ حُـ٘ٞى 

َ  ٗخٍى ْٜٓ٘ ك٢ حُلَد ٟي حُـخٍ  ٣7110111ويٍ رلٞح٢ُ  ٍؿَ 2110111ٍؿ
(3)

ريىٝح َٗٔ حُـخٍ ك٢   

رٌُي طويٓض ٍٝٓخ كظ٠ ؿزخٍ ح٧ُذٝ  Telamonٓؼًَش ط٬٤ٕٓٞ
(4)

 . 

أٓخ رخُ٘ٔزش ُو١َخؿش حُظ٢ ٤٘ٓض رؤخٍس كخىكش ك٢ حهظٜخىٛخ ٝهٞطٜخ حُؼ٣ٌَٔش ٝأْٛ ٓٞحهؼٜخ 

ح٩ٓظَحط٤ـ٤ش حُٔظٔؼِش ك٢ ٛو٤ِش َٝٓى٤٘٣خ؛ ًخٕ ٜٛٔخ ح٧ٍٝ ه٬ٍ كظَس ح٬ُّٔ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ٍٝٓخ ٛٞ ح٫ٗظوخّ 

١خؿش ٖٓ طَٔى حَُٔطِهش ٝأٖٓ ٬ٓٓش حُيُٝش، ٝظق ًَ ؿٜيٙ هَ  ٖٓ ٍٝٓخ، ٌُُي رؼي إٔ هِٚ ٌِٛٔخٍ

٣َخ  َِ ػ٠ِ حُلٍٞ رٜيف حٓظـ٬ٍ ٓٞحٍىٛخ ٝرخُظخ٢ُ  –أٓزخ٤ٗخ ٝحُزَطـخٍ حُلخ٤ُش  – Iberia ك٢ ؿِٝ ا٣ ز٤ِ

حٓظويحٜٓخ ك٢ حُلَد ٟي ٍٝٓخ
(5)

ا  ٣َخ  هخػيس كَر٤ش ٝؿ٤٘خ َِ ز٤ِ ،  كٌٞٗض ه١َخؿش ػ٠ِ حُٔخكَ حَُ٘ه٢ ٣٩ 

ح٣٧ز٣َ٤ش، ٝأٛزلض طٜيى ح٤ُٔطَس حَُٝٓخ٤ٗش ػ٠ِ حُزلخٍ حُٞحهؼش ؿَد ا٣طخ٤ُخ ٖٓ حُوزخثَ
(6)

،
  
ٝٗظ٤ـش  

٣َخ.  َِ ٣َخ أػ٤َص ٓوخٝف ٍٝٓخ ٝك٤ِلظٜخ ٓخ٤ِ٤ٓخ  حُٔي٣٘ش ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُو٣َزش ٖٓ كيٝى ا٣ ز٤ِ َِ ُظٞٓغ ٌِٛٔخٍ ك٢ ا٣ ز٤ِ

م.ّ.  230٘خى ًُٝي ًخٕ ػخّ كؤٍَٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ ٓلخٍس ٍٝٓخ٤ٗش ُظطِغ ػ٠ِ ٓخ ٣ـ١َ ٛ

٣َخ ٖٓ أؿَ ىكغ حُظؼ٠٣ٞخص  َِ ًٝخٗض اؿخرش ٌِٛٔخٍ ػ٠ِ حُٔلخٍس حَُٝٓخ٤ٗش رؤٕ ٓخ طوّٞ رٚ ه١َخؿش ك٢ ا٣ ز٤ِ

حُِِّٔ ىكؼٜخ ك٢ ٝهض ٓليى
(7)

، ٍرٔخ ًخٕ حهظ٘خع ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ربؿخرش ٌِٛٔخٍ رٔزذ حٗ٘ـخُْٜ رلٔخ٣ش 

ُٝؽ حر٘ظٚ،  Hasdrubalلٚ ػ٠ِ حُؼَٕ ٛخٓيٍٝرخٍ م.ّ. هظَ ٌِٛٔخٍ ٝهِ 228كيٝىْٛ. ٝك٢ ػخّ 

٣َخ ٝاٗ٘خء ػخٛٔش ؿي٣يس طؼَف رخْٓ ه١َخؿش حُـي٣يس  َِ ز٤ِ كَ٘ع ك٢ ؿِٝ ح٠ُٜزش حُٞٓط٠ حُ٘خٓؼش ك٢ ا٣ 

                                                           
 .43الرومانً، ص  تارٌخ. و. مصطفى العبادي، مرجع سابك، ال213فٌان  موفك النعٌمً، مرجع سابك، ص ( 1)

 .45الرومانً، ص  تارٌخمصطفى العبادي، مرجع سابك، ال( 2)

(3 ) Giles. A. F، op cit، p 29. 

 .059ه. ج، مرجع سابك، ص  وٌلز،( 4)

(5) Polybius، op، cit، III, 10. 

(6 ) Giles.A.F. op،cit،p29. 

 .69دونالد.ر.ددلً، مرجع سابك، ص ( 7)
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Carthago nove  ه١َخؿ٘ش
(1)

م.ّ. ػويص ه١َخؿش ٓؼخٛيس أرَٝ حُظ٢ رٔٞؿزٜخ ؿؼِض  226ٝك٢ ػخّ   

حَُٜ٘ كيحا ُظويّ ه١َخؿش
(2)

ٛخٓيٍٝرخ رؼي هْٔ ٓ٘ٞحص ٖٓ كٌٔٚ ٝهِلٚ ٛخ٤ٗزخٍ ،  طٞك٢
*
 Hannibal  ٖحر

ٌِٛٔخٍ، ٝرؼي إٔ ط٠ُٞ حُو٤خىس ريأ ك٢ اه٠خع رخه٢ حُوزخثَ، ٝكخٍٝ هيٍ حٓظطخػظٚ إٔ ٫ ٣ْٔ ٓي٣٘ش 

ٓخؿ٘ظّٞ
*
ا رؤٕ ٫ ٣ؼط٢ حَُٝٓخٕ ٣ًٍؼش ُِلَد كظ٠ ٣ئٖٓ حٓظلٞحً ػ٠ِ ًَ أ١َحف حُز٬ى   ٓظ٤٘ٔخ

(3)
 . 

َ   ٖٓ ٍٝٓخ ٝه١َخؿش ُِلظَس حُظ٢ طِض حُلَد حُز٤ٗٞش ح٠ُٝ٧، ٗـي إٔ  ٖٓ ه٬ٍ ػَٝ أكٞحٍ ً

حٓظج٘خف حُلَد حُو١َخؿ٤٤ٖ هي ٝظلٞح ًَ ؿٜيْٛ ٖٓ أؿَ اػخىس ر٘خء حهظٜخىْٛ ٝؿ٤ْٜ٘ ٖٓ ؿي٣ي، رٜيف 

حػظزَٝح كَرْٜ رؼي ًُي ٓغ ٍٝٓخ. أٓخ رخُ٘ٔزش َُِٝٓخٕ، ٍرٔخ رٔزذ ٤ٓطَطْٜ ػ٠ِ حُٔٞحهغ  ح٩ٓظَحطـ٤ش 

ٓغ ه١َخؿش هي كٔٔض، كِْ ٣لٌَٝح ك٢ حٓظج٘خف حُلَد، ٝى٤َُ ػ٠ِ ًُي حٓظِ٘حف حُؼي٣ي ٖٓ حُـ٘ٞى ك٢ 

كَٝد ك٢ ؿ٤ٔغ ح٫طـخٛخص ُ٘زٚ حُـ٣َِس، ٓؼَ حُـخٍ ٝا٣َ٤ُِخ، ًٌُي ػيّ حٛظٔخّ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ 

٣َخ. ٧ْٜٗ ُْ ٣ؼظويٝح رؤٕ هَ َِ ١خؿش طؼي حُؼيس ُٔلخٍرظْٜ، َٟٝٓ٘ ٤ًق ًخٕ أػَ رٔخ ٣وّٞ رٚ ٌِٛٔخٍ ك٢ ا٣ ز٤ِ

حٓظؼيحى ه١َخؿش ك٢ ٗظخثؾ حَُٔكِش ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُلَد حُز٤ٗٞش حُؼخ٤ٗش، ٝػيّ حٓظؼيحى ٍٝٓخ ك٢ ٗظخثؾ طِي 

 حَُٔكَ ٖٓ حُلَد. 

 ق.َ. 505- ;53اٌؾزة اٌج١ٔٛخ اٌضب١ٔخ: 

 أطجبة اٌؾزة:

 ٗؤش ٌِٛٔخٍ ػ٠ِ ٍٝٓخ رخُظو٢ِ ػٖ ٛو٤ِش.  -

                                                           
 .71نفسه، ص( 1)

-000العرب والعالم، العددان  تارٌخنمول زٌادة، )العالم العربً وِشمال أفرٌمٌا فً العصر الٌونانً من اإلسكندر إلى أؼسطوس( مجلة  -( 2)

 .08ص   0988، دار النشر العربٌة للدراسات والتوثٌك، لبنان، 002

كبر لهملكار، عاش طفولته فً لرطاجة، ثم ؼادرها فً التاسعة من ق.م. لبل انتهاء الحرب البونٌة األولى، وهو البن األ 247ولد هانٌبال عام  *

ِبٌِرٌ ا مع والده لٌتعلم أصول وفنون المٌادة وٌتثمؾ بؤرلى ثمافة عصره فكان ٌْ المحاربة لدى  تارٌخٌمرأ وٌتكلم الٌونانٌة، أطلع على  عمره إلى إ
ا مماتالا، صلب الجسد والعزٌمة وٌ ٌْبٌِِرٌ ا دخل به إلى المعبد، وطلب منه أن ٌمسم اإلؼرٌك والرومان، وكان فارسا روى أن والده عندما وصل إلى إ

ا ٌ ِبٌِرٌ ا كان شابا ٌْ ا لهم فً ٌوم من األٌام، وعندما ألت إلٌه المٌادة العلٌا فً إ بلػ من العمر بؤن ٌمضً حٌاته عدواا للرومان، ول ٌكون صدٌما
دمحم أسد هللا صفا، مرجع سابك ودمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، وشولً خٌر هللا، مرجع الخامسة والعشرٌن. للمزٌد عن هانٌبال أنظر.. 

 سابك.
ِبٌِرٌ ا وكٌلٌبرٌا على مسافة تصل إلى حوالً سبع مراحل من البحر، واألرض تنتج ساجن * ٌْ توم تمع فً الجرؾ البحري لسلسة التالل التً تربط إ

  .أراضً إبٌٌرٌا خصوبة كل أنواع المحاصٌل الزراعٌة وهً أكثر

   Polybius،op،cit، Book III، 17 – 1. 2  

 (3 ) Ibid، III،13.5-8، 14،9-10. 
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 . (1)حُو١َخؿ٤ٕٞ ِٛٓظْٜ ك٢ ٛو٤ِش َٝٓى٤٘٣خ ٝحُٔزِؾ ح١ٌُ ًخٗٞح ٤ِِٖٓٓ ريكؼٚ ُْ ٣لظَٔ -

حُٔزذ حُٔزخَٗ ُِلَد ٛٞ حٓظ٬٤ء ٛخ٤ٗزخٍ ػ٠ِ ٓخؿ٤٘ظّٞ ك٤ِلش ٍٝٓخ رؼي كٜخٍٛخ ُٔيس ػٔخ٤ٗش  -

، ػ٘يٓخ ٓٔغ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ رخٌُخٍػش حُظ٢ كِض ػ٠ِ ٓخؿ٤٘ظّٞ ك٤ِلظْٜ، ػ٤٘ٞح ػ٠ِ (2)أَٜٗ

ٓزؼٞػ٤ ٖ ٝأٍِٓٞٛٔخ ا٠ُ ه١َخؿش ُظو٤٤َٛخ رؤ٣َٖٓ: ط٤ِْٔ ٛخ٤ٗزخٍ ًٝزخٍ حُوخىس َُٝٓخ أٝ طؼِٖ حُلٍٞ 

حُلَد، حٓظخء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُو١َخؿ٢ ٖٓ ١ِذ ٍٝٓخ؛ ٝحػظزَٝح ٓؼخٛيس ٍٝٓخ ٓغ ٛخٓيٍٝرخٍ 

 . (3)ر٘ؤٕ ٓخؿ٤٘ظّٞ ًؤٜٗخ ُْ طٌٖ

ا ٣ي٣َٛخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، أٓخ ك٢ طـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ اىحٍس ح٤ُٔخٓش حُوخٍؿ٤ش ك٢ ٍٝٓخ ًٔخ  ًًَص ٓخروخ

ه١َخؿش؛ كوخىس حُلَد ٣ظْ حٗظوخرْٜ ٖٓ هزَ حُ٘ؼذ رؼي إٔ ٣ـ١َ ط٤َٗلْٜ ٖٓ هزَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٣ٝظِٕٔٔٞ 

حُِٔطش حُٔطِوش رٔؼٍِ ػٖ ٜٗق حُٔٔظ٘خ٣ٍٖ ٝػ٤ٕٞ حَُٔحهز٤ٖ. كٜخ٤ٗزخٍ ك٢ كَرٚ ٟي ٍٝٓخ ٛٞ ح٤ُٔي 

ٍٝإٓخء حَُٔطِهش ح٣ٌُٖ ٣ظُٕٞٞ ٗئٕٝ حُـ٤ٖ ٣ي٣ٕ٘ٞ ُٚ رخ٫ُٞء ك٬ حُٔطِن ىٕٝ ٓ٘خُع، ٣ََٓ حُٔلَحء، 

 .(4)٣ؼَكٕٞ ِٓطش ٓٞحٙ

رؼي إٔ أػِٖ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ حُلَد، ًخٗض ٌَُ ٖٓ حُوٞط٤ٖ هططٜٔخ حُلَر٤ش، كوي ًخٗض 

ا ُِوظخٍ ٝإٔ ٣ـِٝٛخ ا ػ٠ِ حُـ٤ٕٞ حُز٣َش ٝإٔ طٌٕٞ ا٣طخ٤ُخ ٤ٓيحٗخ ٔخٍ  هطش ٛخ٤ٗزخٍ إٔ ٣ؼظٔي أٓخٓخ ِ٘ ٖٓ حُ

٣َخ ه١َخؿش حُـي٣يس أٝ  َِ حُـَر٢، أٓخ هطش حَُٝٓخٕ كٌخٗض طٜيف ا٠ُ ارؼخى حُوظخٍ ػٖ ا٣طخ٤ُخ ًُٝي رٜٔخؿٔش ا٣ ز٤ِ

ًخٗض هطش ًَ ٜٓ٘ٔخ إٔ ٣ٌٕٞ ٤ٓيحٕ حُوظخٍ رؼ٤يحا ػٖ أٍٟٚ. ٣ٌٖٝٔ   (5)ٗوِٜخ ا٠ُ أك٣َو٤خ ه١َخؿش حُوي٣ٔش

 طو٤ْٔ حُلَد حُز٤ٗٞش حُؼخ٤ٗش ا٠ُ كظَط٤ٖ:

 م.ّ. ِِٓٔش ٖٓ حٌُٞحٍع ٤٘ٓض رٜخ ٍٝٓخ. 206 – 208حُلظَس ٖٓ  -

م.ّ. حٓظلخى ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ ٖٓ أهطخثٚ، ٝػَٔ حُوخىس ػ٠ِ  212 –م.ّ.  205حُلظَس ٖٓ  -

 طـ٤٤َ هططْٜ حُلَر٤ش.

 م.ّ.:  206 –م.ّ.  208أ٫ٝا: حُلظَس ٖٓ 

٣َخ ٝإٔ ٣ٔظؼي ُٔوخٝٓش حَُٝٓخٕ أػ٘خء ؿ٤خرٚ، ٝأهٌ  َِ ؿؼَ ٛخ٤ٗزخٍ أهخٙ ٛخٓيٍٝرخٍ ػ٠ِ كٌٞٓش ا٣ ز٤ِ

٣َخ ٝؿ٘ ي ٖٓ  َِ ا ٤ٓخٓش ك٤ٌٔش، كوي هخّ ربٍٓخٍ ؿ٘ي ٖٓ أك٣َو٤خ ا٠ُ ا٣ ز٤ِ ح٫كظ٤خ١خص ح٬ُُٓش ُظؤ٤ٖٓ أك٣َو٤خ ٓظزؼخ

                                                           
(1 ) Ibid ، III, 13. 

(2 )  Ibid، III, 17.  

(3 ) Ibid، III، 20. 

 .47أندرٌه إٌمار، مرجع سابك، ص ( 4)

 .47مصطفى العبادي، مرجع سابك، ص ( 5)
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َ  ٖٓ حُٔوخ١ؼظ٤   ٣َخ ا٠ُ أك٣َو٤خ، ًُٝي اُِحٓخ ٌُ َِ ٝأٍَٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم  (1)ٖ إٔ طٌٕٞ ٓٞح٤ُشا ٨ُهَٟا٣ ز٤ِ

٣َخ، ٝأٍِٓٞح  240111ٝٓؼٚ .Scipio  P حَُٝٓخ٢ٗ حُوَٜ٘ رٞر٤ِّٞ ٤ٌٓزٞ َِ َ  ٝٓظٕٞ ٓل٤٘ش ا٠ُ ا٣ ز٤ِ ٓوخط

ٓوخطَ. ػزَ ٛخ٤ٗزخٍ ؿزخٍ  260111ا٠ُ أك٣َو٤خ ػ٠ِ ٍأّ ؿ٤ٖ هٞحٓٚ   T. Longsحُوَٜ٘ طز٣َ٤ّٞ ُٞٗـّٞ 

ك٬٤ا ًخٕ أؿِذ ؿ٤٘ٚ ٖٓ حَُٔطِهش ح١ٌُ حٓظطخع  37ٓوخطَ ٝ ٤410111ٖ هٞحٓٚ * رـPyrenees *حُزَْٗ

رزط٘ٚ إٔ ٣ـٔؼْٜ طلض ه٤خىطٚ، ٝك٢ أػ٘خء ػزٍٞٙ ُـزخٍ ح٧ُذ طؼَٝ ٛخ٤ٗزخٍ ا٠ُ ٛـٔخص حُوزخثَ ٝٓو١ٞ 

٣لويٛخ ٣ٜيف ا٠ُ طي٤َٓ ٍٝٓخ، ٝاٗٔخ ًخٕ ٛيكٚ إٔ   ،  ُْ ٣ٌٖ ٛخ٤ٗزخٍ(2)حُؼِٞؽ ٓٔخ أكويٙ حٌُؼ٤َ ٖٓ ؿ٘ٞىٙ

  ،  ػ٘يٓخ ػِْ ٤ٌٓز٤ٞ رظٞؿٚ ٛخ٤ٗزخٍ(3)ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُلِق ح٣٩طخ٢ُ ٓغ اؿزخٍٛخ ػ٠ِ حُظؼخ٣ٖ ٓغ ه١َخؿش

ا٠ُ ا٣طخ٤ُخ، أٍَٓ ا٠ُ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ ٤ُوزَْٛ رظلًَخص ٛخ٤ٗزخٍ، أٍَٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٫ٓظيػخثٚ 

٣َخ، كؤَٓع رخُؼٞىس ا٠ُ ا٣طخ٤ُخ  هزَ إٔ ٣َٜ ا٤ُ َِ ٜخ ٛخ٤ٗزخٍ، ًٌُي أٍَٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حٓظيػخء حُوخثي ٖٓ ا٣ ز٤ِ

 . (4)ٓٔزَٝطّٞ ٖٓ ٛو٤ِش ٠٘٤ُْ ا٠ُ ٤ٌٓز٤ٞ

طٌٖٔ ٛخ٤ٗزخٍ ٖٓ طلو٤ن ِِٓٔش ٖٓ ح٫ٗظٜخٍحص ُِو١َخؿ٤٤ٖ كٌخٗض أٍٝ طِي حُٔؼخٍى، ٓؼًَش 

٢ٛ ٓؼًَش ، ٝحُٔؼًَش حُؼخ٤ٗش (5)م.ّ. حُظ٠ ٍكؼض ٓؼ٣ٞ٘خص ؿ٘ٞىٙ؛ ٝأػخٍص أػـخد حُـخ٤٤ُٖ 208ط٤ؼ٤ّ٘ٞ 

ا ػ٠ِ حَُٝٓخٕ، ًٝخٕ ٓزذ هٔخٍس  Magoكون ك٤ٜخ ٛخ٤ٗزخٍ ٓغ أه٤ٚ ٓخؿٞ Trebiaط٣َز٤خ  حٗظٜخٍحا كخٓٔخ

حَُٝٓخٕ اٛخرش ٤ٌٓز٤ٞ رـَٝف ٓٔخ أهؼيٙ ػ٠ِ حُوظخٍ، ٍٝؿزش ٓٔز٤َّٗٝٞ ك٢ طلو٤ن حٗظٜخٍ ػ٠ِ ٛخ٤ٗزخٍ 

،  رؼي حُٔؼًَش كخٍٝ ٛخ٤ٗزخٍ طلظ٤ض (6)ٝٓخهزَ حٗظٜخء ٓيس ه٤ِٜ٘ظٚ، ًٌُي َٛٝد حُوٞس حُـخ٤ُش حُظ٢ ًخٗض ٓغ ٍ

ا٣طخ٤ُخ، كظلخُق ٓغ حُـخٍ ٟي ٍٝٓخ، ٝرٌُي حًظٔذ ػ٘خَٛ ؿي٣يس ك٢ ؿ٤٘ٚ ٟٖٝٔ  ح٤ُٔخىس حَُٝٓخ٤ٗش ػ٠ِ

٣َخ ًٌُي هخّ رب٬١م َٓحف ح٧َٟٓ ح٣٩طخ٤٤ُٖ، ًٝخٕ ٣وٜي ٖٓ ٍٝحء ًُي  َِ ٬ٓٓش ح٫طٜخٍ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ا٣ ز٤ِ

 .  (7)حٗلٜخُْٜ ػٖ ٤ٓيطْٜ ٍٝٓخ

 م.ّ. Trasimenus  207ٓؼًَش رل٤َس طَح٤ّٓٔ٘ٞ 

                                                           
(1 ) Polybius, op، cit، III، 33، 6-9. 

ٌ ا. * بٌِِر ٌْ  سلسلة جبال تفصل بٌن فرنسا وإ

 .022-020الفٌلد مارشال فٌكونت مونتجمري، مرجع سابك، ص.ص. ( 2)

 .020الفٌلد مارشال فٌكونت مونتجمري، مرجع سابك،، ص  (3)

 .276. إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص 89دمحم أبوالمحاسن عصفور، مرجع سابك، ص ( 4)

 .009 صفا، مرجع سابك، ص دمحم أسد هللا( 5)

 .020نفسه، ص ( 6)

 90. و دمحم أبوالمحاسن عصفور، مرجع سابك، ص 260، ص 0980، دار النهضة العربٌة، بٌروت،  0رشٌد الناضوري، المؽرب الكبٌر، ج( 7)
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كخٍٝ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ إٔ ٠٣غ هطشا ُوطغ حُط٣َن ػ٠ِ ٛخ٤ٗزخٍ كزؼي إٔ ػ٤٘ٞح حُو٘خَٛ، 

هخٓٞح ربٍٓخٍ ًَ ٜٓ٘ٔخ   Gnaeus Serrillusٝؿ٘خ٣ّٞ ٤ِ٣َٝ٤ّٓٞ   Guius Flaminusؿخ٣ّٞ ك٤ٓ٬ّ٘ٞ 

ُوي ًخٕ  ٌُٜٙ حُوطش ٖٓ حُ٘خك٤ش ح٩ٓظَحطـ٤ش   (1)ُٔئى٤٣ٖ ا٠ُ ٍٝٓخػ٠ِ ٍأّ ؿ٤ٖ، ٤ُوق ك٢ أكي حُطَك٤ٖ ح

، ٝحُوطش (2)ؿز٤ِش هطَحا ػ٠ِ حُـ٤٘٤ٖ، كوي أهطؤ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رلَٜ حُـ٤٘٤ٖ ػٖ رؼ٠ْٜ حُزؼٞ  رِِٔٔش

حُؼخ٤ٗش حُظ٢ ٟٝؼٜخ حُٔـِْ ٢ٛ ػيّ ٓٞحؿٜش كَٓخٕ ه١َخؿش ك٢ حَُٜٔ ػ٠ِ إٔ ٣ِظوٞح رْٜ ٖٓ أه٠ٜ 

ٔخ٢ُ ُزل٤َس  ح٧ر٤٤ٖ٘ حٓظطخع ٛخ٤ٗزخٍ حُـ٘ٞد، ػ٘ي ِ٘ كَٜ ؿ٤ٖ ك٤ٓ٬ّ٘ٞ ر٤ٖ حُظ٬ٍ ٝحُ٘خ١ت حُ

، رؼي ٓؼًَش  (3)طَح٤ّٓٔ٘ٞ، ٝرٔزذ ػيّ ه٤خّ حَُٝٓخٕ رخٓظط٬ع كويص حُلَهظخٕ ح٫طٜخٍ روخثيٛٔخ

َ   Fabius Maximusػ٤ٖ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم كخر٤ّٞ ٓخ٤ًّٔٔٞ  طَح٤ّٓٔ٘ٞ ف رِوذ حُٔؼط ِ َِ ىًظخطٍٞح،ا ػ

(Cunetator ٧ٗٚ ُْ ٣يهَ ٓغ ٛخ٤ٗزخٍ ك٢ ٓؼًَش ًز٤َس ٝكخِٛش، كوي طـ٘ذ حُٔؼخٍى حٌُز٤َس ٝطَى حُلَٛش )

حَُٝٓخ٢ٗ ٖٓ طَٜكٚ، ٝكٌٍٙ ٖٓ طزخ١جٚ ػ٠ِ  ُٜخ٤ٗزخٍ ٣وّٞ رظو٣َذ حُِٔحٍع حُـ٤٘ش، حٓظخء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم

كَٝ ػ٠ِ حُيًظخطٍٞ كخر٤ّٞ رؤٕ ،  ُوي ًخٕ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم هي  (4)حَُؿْ إٔ ح٧كيحع حُظ٢ طِض أػزظض كٌٔظٜخ

، طَىى ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم (5)، ٝإٔ ٣ظٔظغ رِٔطش ٓٔخ٣ٝش ُِٔطش حُيًظخط٣Minuciusٌٍٕٞٞ هخثي كَٓخٗٚ ٤ًٞ٘٤ّٓٞ 

كخُزؼٞ ًخٕ ٣ئ٣ي حٓظويحّ حُوٞس، ٝحُزؼٞ ح٥هَ ًخٕ ٣ل٠َ  ر٘ؤٕ هطظْٜ طـخٙ ٛخ٤ٗزخٍ، ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ

ا٫ رؼي ك٤ٖ. ٝطلض ُػخٓش ٤ًٞ٘٤ّٓٞ كخُ حُي٣ٔوَح٤١ٕٞ  ٤ٓخٓش كخر٤ّٞ، ٢ٛٝ اٍٛخم ٛخ٤ٗزخٍ ٝػيّ ٓوخرِظٚ

  (6)م.ّ. 206ػخّ   Poullusٝرخُّٝٞ   Varroرخٗظوخد حُو٘خَٛ كخٍٝ

 ق.َ.  Cannae 539ِؼزوخ وبٔبٞ 

ا ٖٓ ػٔخ٤ٖٗ أُق ٍؿَ ٝٓظش آ٫ف كٜخٕ، طٌٖٔ ٛخ٤ٗزخٍ ا٣وخػْٜ  206ك٢ ػخّ  م.ّ. ؿِٜ حُو٬ٜٕ٘ ؿ٤٘خ

ٓو٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ   (7)ػ٠ِ ٌَٗ ٬ٍٛ ٓليد ٝحُٔلخٍر٤ٖ ح٧ك٣َو٤٤ٖ ك٢ ؿخٗز٤ٖ ك٢ ٤ًٖٔ رؼي إٔ ٛق كِلخءٙ،

،  أٓخ كخٍٝ كوي (8)حُـ٘ٞى حَُٝٓخٕ ٝٓؼٜٔخ حُوخثي رخُّٝٞ ٝٓؼٚ ػٔخٕٗٞ ػ٠ٞحا ٖٓ أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم

                                                           
 .90دمحم أبوالمحاسن عصفور، مرجع سابك، ص ( 1)

 .035 – 034ص  –دمحم أسد صفا، مرجع سابك، ص ( 2)

 .73.  دونالد . ر. ددلً، مرجع سابك، ص 022الفٌلد مارشال فٌكونت مونتجمري، مرجع سابك، ص ( 3)

(4 ) Collier،W. F. op ، cit، p 52. 

 .73. ودونالد. ر. ددلً، مرجع سابك، ص 278 – 277ص  –إبراهٌم نصحً،مرجع سابك، ص ( 5)

 .262رشٌد الناضوري، مرجع سابك، ص ( 6)

(7 ) Coiller. W. F. op، cit، p 53   

 .50الرومانً، ص  تارٌخ. مصطفى العبادي، مرجع سابك، ال( 8)
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ٖ َٛد، ٝحُـ٘ٞى ح٣ٌُٖ َٛرٞح أَٓػٞح ٩هزخٍ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم  رخ٣ُِٜٔش، ٝإٔ ػ٤ِْٜ حُيكخع ػ٠ِ حُٔي٣٘ش، ٌُ

 ،  ٝحُٔئحٍ ُٔخًح ٍكٞ ٛخ٤ٗزخٍ ٜٓخؿٔش ٓي٣٘ش ٍٝٓخ؟(1)ٛخ٤ٗزخٍ طـ٘ذ َٓس أهَٟ ح٤َُٔ ا٠ُ ٍٝٓخ

 ٓزن ٝإٔ ًًَٗخ إٔ ٛخ٤ٗزخٍ ٫ ٣َ٣ي طي٤َٓ ٍٝٓخ ٝاٗٔخ ٛيكٚ إٔ ٣لويٛخ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُلِق ح٣٩طخ٢ُ.  -

 . (2)ًٌُي ٧ٗٚ ًخٕ ٣ؼَف هٞس طل٤ٜٜ٘خ، ٝٛٞ طؼُٞٙ آ٫ص حُلٜخٍ -

  ٖٓ ح٣٩طخ٤٤ُٖ آٓخُٚ رخُظٔٔي رظلخُلْٜ. ه٤ذ كِلخء ٍٝٓخ -

 فمدان لرطاجة أسطولها البحري. -

 .   (3)رفض الشعب الرومانً وعلى رأسه مجلس الشٌوخ العتراؾ بالهزٌمة -

 . (4)خوؾ هانٌبال من المكابد السرٌة التً ٌدبرها األفارلة مع الرومان لإلٌماع بالجٌش المرطاجً -

 . (4)المرطاجً

حٓظٔخُش حُلِلخء، ٢ٛ ٗلْ ح٧ٓزخد حُظ٢ ٓ٘ؼض حُِٔي ر٤َّٛٞ ٖٓ ُوي ًخٗض أٓٞحٍ ٍٝٓخ ٝكَ٘ 

ٛٞ أٍٝ ٖٓ حٓظطخع كظق ٍٝٓخ، ٝح١ٌُ رؼيٙ طْ  ٜٓخؿٔش ٍٝٓخ هزَ ًُي، ٝرٌُي ٣ٌٕٞ حُِػ٤ْ حُـخ٢ُ رَط٤ّٞ

ا ١٧ هطَ.  اػخىس ر٘خء حٍُٔٞ طـ٘زخ

 أٓزخد حٗظٜخٍ ٛخ٤ٗزخٍ ك٢ حَُٔكِش ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُلَد حُز٤ٗٞش حُؼخ٤ٗش: 

 انٌبال بدراسة شاملة ألسالٌب المتال اإلؼرٌمٌة والرومانٌة ولاد الجٌوش لمدة ثالث سنوات. لام ه -

 . (5)ثمته بؤنه لادر على هزٌمة الرومان -

 بؽضه للرومان والرؼبة فً النتمام لبالده.  -

السرعة فً التمدم، ألنه كان ٌخشى التؤخر الزمنً ٌموم، الرومان بنفس الخطة تجاه المرطاجٌٌن  -

 الؽرب. فً 

ًخٕ ٛخ٤ٗزخٍ أك٠َ هخثي ك٢ ط٘ظ٤ْ حُوٟٞ حُلَر٤ش، هخٛش ك٢ ٓؼًَش ًخٗخ١ -
(6)

 . 

 ٍٝٓخ رؼي ًخٗخ١.

                                                           
(1 ) Collier. W. F، op، cit، p 53. 

 .08نمول زٌادة، مرجع سابك، ص  .(2)

(3 ) Ciles. A. F، op، cit، p 30. 

 26عبد العزٌز الثعالبً، مرجع سابك، ص ( 4)

 .020سابك، ص الفٌلد مارشال فٌكونتمونتجمري، مرجع ( 5)

 .261- 259ص  –رشٌد الناضوري مرجع سابك، ص ( 6)
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أٛزلض ًخرٞ ٖٓ أْٛ كِلخء ٛخ٤ٗزخٍ، ًٔخ ح٠ٗٔض ُٚ رؼٞ ى٬٣ٝص ؿ٘ٞد ا٣طخ٤ُخ، ٝحٓظـَ ك٤ِذ 

م.ّ. ٓغ ٛخ٤ٗزخٍ ٖٓ  205كَ رَٝٓخ كؤرَّ ٓؼخٛيس ػخّ  ٓخ  Macedonِٓي ٓوي٤ٗٝخ  V.  Philipحُوخْٓ 

أؿَ حُو٠خء ػ٠ِ ٍٝٓخ، ٝكخٍٝ ٟٝغ كخ٤ٓش ٓوي٤ٗٝخ ري٫ا ٖٓ حُلخ٤ٓش حَُٝٓخ٤ٗش ػ٠ِ حُٔخكَ حَُ٘ه٢ 

 202م.ّ. ٝطخٍٗظّٞ ػخّ  204ٓغ ٛخ٤ٗزخٍ ػخّ   Syracuseح٧ى٣ٍخط٢ٌ٤، ًٔخ طلخُق ًَ ٖٓ ًَُٓٞح 

م.ّ.
(1)

   

 

 

 .ق.َ. 505-ق.َ. 538صب١ٔبً: اٌفززح اٌضب١ٔخ ِٓ اٌؾزة اٌج١ٔٛخ اٌضب١ٔخ 

رؼي ًخٗخ١ ريأ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝحُوخىس ٣ٔظل٤يٕٝ ٖٓ أهطخثْٜ ٣ٝـ٤َٕٝ ك٢ ٤ٓخٓظْٜ ٝهططْٜ حُلَر٤ش، 

كٔـِْ ح٤ُ٘ٞم رؼي إٔ طِو٠ حٌُخٍػش حُظ٢ كِض رخُوٞحص حَُٝٓخ٤ٗش، حٗؼوي ُزلغ حُٔٞهق ىٕٝ إٔ ٣لٌَ ك٢ 

 ح٫ٓظ٬ّٔ، ٝحطوٌ ػيس هَحٍحص ُٔٞحِٛش حُلَد أٜٛٔخ :

إلامة تحصٌنات حول المدٌنة -
(2)

 . 

ق.م. من هٌروا ملن سركوزا بعض األموال لإلنفاق على الجٌش  206الترض مجلس الشٌوخ عام  -

 فً صملٌة. 

ق.م. على م الن األرضً األثرٌاء بؤعباء تجهٌز السفن  204فرض مجلس الشٌوخ فً عام  -

 حٌن.بالمال

 ناشد المواطنٌن التبرع بالمال، فتبرع أعضاإه بممدار كبٌر من الذهب والفضة. -

ودع فً الخزانة الممدسة  - ؛ كان عبارة عما تكدس فٌها من   Aerarium Sanctiusاستخدم المال الم 

 % من لٌمة العبٌد الذٌن ٌ عت مون.51دخل ضرٌبة 

ٌْبٌِِرٌ ا وكذلن على األسطول.لام بتوزٌع المٌادات العسكرٌة على جٌوش صملٌة وس -  ردٌنٌا وإ

اضطر مجلس الشٌوخ إلى تسلٌح العبٌد والصؽار -
(3)

 . 

                                                           
 .379دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص ( 1)

 . 064فادٌة دمحم أبوبكر، مرجع سابك، ص ( 2)

 .065. و فادٌة دمحم أبوبكر، ص 291-289سابك، ص.ص مرجع إبراهٌم نصحً، ( 3)
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- 203ومن أخطر المرارات التً اتخذها مجلس الشٌوخ، خالل الحرب البونٌة الثانٌة منذ الفترة  -

ق.م. عدم السماح ألي عضو من أعضاء مجلس الشٌوخ بمؽادرة إٌطالٌا طالما هانٌبال  212

اا فٌها هو وجنوده، ٌدل هذا المرار على وطنٌة مجلس الشٌوخ من ناحٌة، وشعوره بالمسإولٌة موجود

من ناحٌة أخرى
(1)

. ربما كان سبب اتخاذ المجلس لهذا المرار هو فمدانهم لثمانٌن عضواا من أعضاء 

ا  مجلس الشٌوخ فً معركة كاناي. أما المرار فلم ٌكن ؼرٌباا عن المجلس، فمد اتخذوا  لراراا  مشابها

 ق.م. عندما رفضوا الخروج من روما. 391لهذا المرار إبان ؼزو الؽال على روما عام 

ومن لرارات مجلس الشٌوخ خالل الحرب البونٌة الثانٌة؛ العدول عن اللتجاء إلى إلامة دكتاتور  -

ولت األزمات بسبب خوفهم من وصول أحد المواد إلى منصب حاكم ٌتمتع بسلطة مطلمة
(2)

 . 

أ١ِوض ٣ي ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ طٞؿ٤ٚ   Cannaeحُـي٣َ رخًٌَُ إٔ حُـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش ػوذ ٓؼًَش ًخٗخ١ 

حُلَد، ح٧َٓ ح١ٌُ ٗـغ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ا٠ُ حطوخً ًَ حُوَحٍحص ىٕٝ حػظَحٝ، ٝرٌُي حُىحى ٗلًٞٙ ػٖ 

١ً هزَ
(3)

.
 

ح٧ُٓخص حُظ٢ ا٠ُ ؿخٗذ حُوَحٍحص حُظ٢ حطوٌٛخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٝحؿٚ ر٤ٔخٓظٚ حُٔلٌ٘ش 

ا ٓغ  طؼَٟض ُٜخ ٍٝٓخ رؼي كَد ًخٗخ١ رٌَ ػزخص ٝكٌٔش، كزخُ٘ٔزش ُل٤ِذ كوي ػوي ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم طلخُلخ

٘ؼٞح آٍخٍ ح٩ٓيحىحص ا٠ُ ٛخ٤ٗزخٍ حُظ٢ ٝػيْٛ  َٔ ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ ٝأٝهي ٗخٍ حُؼٍٞس ك٢ ر٬ىْٛ ػ٠ِ حُٔوي٤٤ٖٗٝ، ك

٢ٓ ا٣طخ٤ُخ رل٠َ ىرِٞٓخ٤ٓظٚرٜخ ك٤ِذ ٝكخكع ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ ٫ٝء ح٣٩طخ٤٤ُٖ ك٢ ٝ
(4)

 . 

أٓخ ػٖ ىٍٝ حُوخىس حُؼ٤٣ٌَٖٔ حَُٝٓخٕ رؼي ٓؼًَش ًخٗخ١؛ كوي ػِٔٞح ػ٠ِ طـ٤٤َ هططْٜ حُلَر٤ش، 

ًٝخٕ ٛيكْٜ ػيّ حُٔوخ١َس ك٢ كخ٫ص ح٫ٗظزخى، رَ اٜٗخى حُؼيٝ ر٘ن أؿ٘لظٚ، ٌٛح ٓخ ًخٗض ػ٤ِٚ هطش 

٤ُخ ػزخٍس ػٖ حٗظزخًخص ٓظ٘خػَس ك٢ ؿزٜخص ٓظؼيىس كخر٤ّٞ، ٝرظطز٤ن ٌٛٙ حُوطش أٛزلض حُلَد ك٢ ا٣طخ

طوٟٜٞخ كَم ٛـ٤َس ٖٓ حُـ٤ٖ حَُٝٓخ٢ٗ ًٝخٗض أؿِذ حُلَٝد ك٢ طِي حُلظَس طيٍٝ كٍٞ ٓٔخػ٢ 

حَُٝٓخٕ ٫ٓظَىحى ٓخ أهٌ ْٜٓ٘ ٝٓٔخػ٢ ه١َخؿش ُلٔخ٣ظٜخ ْٜٓ٘
(5)

 .
  

كل٢ ٛو٤ِش طٌٖٔ حَُٝٓخٕ ٖٓ 

م.ّ  ٖٓ حٓظَؿخع طخٍٗظّٞ 218ك٢ ػخّ م.ّ. ًٔخ طٌٔ٘ٞح  202حٓظَؿخع ًَُٓٞح ػخّ 
(6)

،  ٝٗظ٤ـش ُظ٤ِٔق 

                                                           
 36سابك، صمرجع النظام اإلمبراطوري ومصر الرومانٌة، مصطفى العبادي، اإلمبراطورٌة الرومانٌة ( 1)

 .368، ص 0إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ج( 2)

 .279، ص.0إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ج(3)

 .29أسد رستم، أوؼوسطوس، مرجع سابك، ص ( 4)

(5 ) Giles. A. F،op, cit، p 31. 

(6 ) Ibid، p 31. 
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حُٞحكيس طِٟٞ ح٧هَٟحُؼز٤ي؛ حٓظُٞض ٍٝٓخ ػ٠ِ حُٔيٕ حُؼخثَس 
(1)

ٝهي ٓخػي حُوخىس حَُٝٓخٕ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ   . 

ا ػٖ حُٔيٕ حُظ٢ حٗلخُص ُٚ ري٫ا ٖٓ حُٜٔخؿٔش حُٔيٕ حُؼخثَس، ٓٞهق ٛخ٤ٗزخٍ ح١ٌُ أٛزق ٓيحكؼخ
(2)

.  ٝك٢ 

٣َخ ًخٗض حُـ٤ٕٞ حَُٝٓخ٤ٗش طلض ه٤خىس ح٧هٞس ٤ٌٓز٤ٞ ٌٓ٘ ػخّ  َِ ز٤ِ م.ّ. كوي ًخٗٞح ٣ٔ٘ؼٕٞ  208ا٣ 

(3) ٛخٓيٍٝرخٍ ٖٓ آٍخٍ ح٩ٓيحىحص ُٜخ٤ٗزخٍ
ٌُٜٝ٘ٔخ ِٛٓخ ٝهظ٬٤ ػ٠ِ ٣ي ٛٔيٍٝرخٍ، طٌٖٔ حَُٝٓخٕ   

رخُـخٍ  ه٬ٍ طِي حُلظَس ٖٓ هطغ حطٜخٍ ٛخ٤ٗزخٍ
(4)

  

َُؿْ ٖٓ أٗٚ ًخٕ ك٢ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ كِد  ه١ٞ ٣يػٞ ا٠ُ حُظو٢ِ ػٖ م.ّ. ٝػ٠ِ ح 201ك٢ ػخّ 

ا أًزَ ٣َخ أٝ ػيّ أػطخثٜخ حٛظٔخٓخ َِ ز٤ِ ا٣ 
(5)

،  ا٫ إٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم  هخّ رظؼ٤٤ٖ رٞر٤ِّٞ ٤ِ٤ًٍّٗٞٞ ٤ٌٓزٞ
*

 *

P.C.Scipio  ٖ٣َخ، كوخّ رٜـّٞ ػ٠ِ ه١َخؿش حُـي٣يس ٝحٗظَٜ ػ٠ِ حُـ٤ َِ ز٤ِ و١َخؿ٢، حُرَٝهَٜ٘ ك٢ ا٣ 

م.ّ. طٜيٟ ُـ٤ٖ ٛخٓيٍٝرخٍ 218ٝك٢ ػخّ 
(6)

.  ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ح١ٌُ ًخٕ ٣لون ك٤ٚ ٤ٌٓزٞ حٗظٜخٍحص 

٣َخ، هخّ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخٕ ك٢ ػخّ  َِ م.ّ. رظؼ٤٤ٖ حُو٤ِٜٖ٘ ٛٔخ ًِٞى٣ّٞ  217حٗظٜخٍحص ك٢ ا٣ ز٤ِ

خرٞ ك٢ هز٠ش حَُٝٓخٕ ٤ََٗٝٝٓهْ ٤ُل٤ّٞ ُٔٞحؿٜش ٛخ٤ٗزخٍ ك٢ حُـ٘ٞد، ُٝوي حٓظوَ ٛخ٤ٗزخٍ  رؼي ٓو١ٞ ً

ا حُٜيٝء ٝحٗوطغ ػ٘ٚ حُٔيى ٖٓ ه١َخؿش ك٢ ؿ٘ٞد ا٣طخ٤ُخ ِٓظِٓخ
(7)

 ٖ .  ٝػ٘يٓخ ٝهغ ر٤ي ٤َٗٝ ًظخد  ََٓٓ ٓ 

ا ا٠ُ ٍٝٓخ، ًٝخٕ ٤َٗٝ  ٖ ٛٔيٍٝرخٍ ا٠ُ أه٤ٚ ٛخ٤ٗزخٍ ٣طِذ ٓ٘ٚ إٔ ٣٘ظظَ كظ٠ ٣ِظو٤خ ٣ٝظٞؿٜخ ٓؼخ  ٓ ََٓٓ

ٓخٓٚ ٛؼٞرظ٤ٖ: أُٜٝٔخ؛ حُؼيحء ح١ٌُ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٫ ٣َ٣ي إٔ ٤٠٣ غ حُلَٛش ػ٠ِ ٍٝٓخ، ٌُٝ٘ٚ ًخٕ  ٣وق أ

، ٝػخ٤ٜٗٔخ؛ حُوخٕٗٞ حَُٝٓخ٢ٗ ح١ٌُ ٣لظَ ػ٠ِ حُوخثي إٔ ٣وَؽ ٖٓ حُليٝى  Liviusحُوَٜ٘ ح٥هَ ٤ُل٤ّٞ 

                                                           
 .29أسد رستم، مرجع سابك، أو ؼسطوس، ص ( 1)

 .93دمحم أبوالمحاسن عصفور، مرجع سابك، ص( 2)

(3 ) Giles. A. F، op، cit، p 31.  

 .76دونالد.ر.ددلً، مرجع سابك، ص( 4)

 .210دمحم أسد هللا صفا، مرجع سابك، ص( 5)

ة اإلؼرٌمٌة، كان فً الجٌش ٌحمل نفس اسم أبٌه، ٌتصؾ بالشجاعة واإللدام والثمة بالنفس والحكمة والعتدال والدبلوماسٌة، متؤثر بالثماف *

ق.م. فاكتسب خبرة لتالٌة فً الحرب ضد هانٌبال، وأسالٌب المتال المرطاجً وكٌفٌة التصدي لها.  208الرومانً ٌخدم تحت إمرة أبٌه،منذ عام 

ٌ ا كان فً الخامسة والعشرٌن من عمره، بال ٌْبٌِِر رؼم من صؽر سنه وعدم تولٌة أٌة كان ٌستفٌد من فشل سابمٌه وعندما أسندت إلٌة المٌادة فً إ

وظٌفة علٌا مإهلة لمنصب لنصل لكن إزاء ما تصؾ به سكٌبو من جرأة وشجاعة أصبح مثار إعجاب مجلس الشٌوخ الذي خرج عن المواعد 

صحً،  مرجع سابك، والعرؾ المؤلوؾ، وتؽاضى عن المإهالت الوظٌفٌة المطلوبة للمٌادة، واستصدر لراراا بتعٌٌن سكٌبو برولنصالا. إبراهٌم ن

 .393-392. و. دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص.ص 284ص

 .025الفٌلد مارشال فٌكونت مونتجمري، مرجع سابك، ص ( 6)

  2جورج مصروعة، مرجع سابك، ج ( 7)
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َش ُٚ ٖٓ هزَ  ؼ٤َ٘   ٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞمحُ
(1)

،  ٌُ٘ٚ ٍأٟ إٔ ٖٓ ِٜٓلش ٍٝٓخ إٔ ٣ٔظؼـَ ٫ٝ ٣٘ظظَ كظ٠ ٣ٔظؤًٕ 

ؿ٘ي١ ٠٘٤ُْ  7111ؿ٤٘ٚ طـخٙ ٛخ٤ٗزخٍ ٝأَْٓٛ رؼيّ حُظويّ، ٝٓخٍ ٝرَكوظٚ  ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، كظَى رؼٞ

ا٠ُ ٤ُل٤ّٞ، ٝأٍَٓ ٬ٍٓا ٤ُوزَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رظلًَخطٚ، كظٌٔ٘ٞح ٖٓ حُو٠خء ػ٠ِ حُـ٤ٖ، ٝهظَ 

ٛٔيٍٝرخٍ ٝهطغ ٍأٓٚ ٝأٍِٓٚ ا٠ُ أه٤ٚ، ػ٘يٓخ ٍأٟ ٛخ٤ٗزخٍ ٍأّ أه٤ٚ هخٍ: "ح٥ٕ ٛخٍص ٍٝٓخ ٤ٓيس 

حُؼخُْ"
(2) 

حٗٔلذ ا٠ُ ر٤َٝط٤ّٞ آهَ هخػيس ٤ٔ٣طَ ػ٤ِٜخ ك٢ ا٣طخ٤ُخٝ 
(3)

م.ّ. طوخرَ ٤ٌٓز٤ٞ  216ٝك٢ ػخّ   

ْ   ٤ٌٓMagoز٤ٞ ٓغ حُـ٤ٕٞ حُٔظليس ٖٓ ؿ٤ٖ ٓخؿٞ  َ  كخٓ ٝؿ٤ٖ ٛٔيٍٝرخٍ ٝطٌٖٔ ٖٓ طلو٤ن ٜٗ

٣َخ ٖٓ ؿ٤ٔغ حُو١َخؿ٤٤ٖ  ٝرؼيٛخ ػخى ا٠ُ ٍٝٓخ 215 ػ٤ِْٜ، ٝك٢ ػخّ َِ م.ّ. طْ ٤ٌُٔز٤ٞ طط٤َٜ ا٣ ز٤ِ
(4)

  . 

 

 ق.َ.  Zame 505ِؼزوخ ساِب 

٣َخ، ػخى ا٠ُ ٍٝٓخ ك٤غ ػ٤ٖ ه٬ٜ٘ا ػخّ  َِ م.ّ. ٝٓغ ٝؿٞى  215رؼي ٤ٓطَس ح٤ٌٓز٤ٞػ٠ِ ا٣ ز٤ِ

ٛخ٤ٗزخٍ ك٢ ا٣طخ٤ُخ، أٍحى ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ إٔ ٤٠٣ ن ػ٤ِٚ حُو٘خم ك٢ ٌٓخٗٚ، ا٠ُ إٔ ٣وَؽ ٖٓ 

طؼخٍٝ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ًخٗض هطظٚ رؤٕ ٣زن ٛخ٤ٗزخٍ ك٢ ا٣طخ٤ُخ، ٌُٖ ح٤ٌٓز٤ٞ ًخٕ ٣َْٓ ُوطش آظَحطـ٤ش 

ٔخٍ أك٣َو٤خ، ٍكٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ رخىة ح٧َٓ، رٔزذ طوٞكٚ ٖٓ  ِٗ ا٣طخ٤ُخ ر٤٘ٔخ ٛٞ ٣ٜخؿْ ه١َخؿش ك٢ 

ٗوٚ حُوٞحص حُظ٢ طيحكغ ػ٠ِ ا٣طخ٤ُخ ٟي ٛخ٤ٗزخٍ
(5)

،  ٌُٖ ٓغ اَٛحٍ ح٤ٌٓز٤ٞ ُظ٘ل٤ٌ هطظٚ كظ٠ ٝإ ًخٕ 

ا  رَأ٣ٚ، ٓٔق ُٚ حُٔـِْ رو٤خىس كَهظ٤ٖ كو٢ ك٢ ٛو٤ِش ٖٓ حُلخ٣ٍٖ ٖٓ ًخٍػش ًخٗخ١. ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٓظٌٔٔخ

ًخٕ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم هي ػخهزْٜ رو٠خء رو٤ش هيٓظْٜ ك٢ ٛو٤ِش
(6)

ًٔخ طٌٖٔ ٖٓ طؼزجش ٓزؼش آ٫ف ٖٓ   

حُٔظطٞػ٤ٖ ٝأٓيٙ حُلِلخء ح٣٩طخ٤ُٕٞ رخُٔئٕ ٝحُلزٞد ح٬ُُٓش ُ٘لٞ ػ٬ػ٤ٖ ٓل٤٘ش
(7)

٠ِ ،  كَٙ ح٤ٌٓز٤ٞػ

ػ٠ِ ٌٛح ح٧ٓخّ حطَٜ رٌَ   ٠ِNumidians إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ كِلخء ك٢ أك٣َو٤خ ٖٓ ر٤ٖ ح٤ُٓٞ٘ي٤٣ٖح٤ٌٓز٤ٞػ

                                                           
 .43حنا خباز، مرجع سابك، ص ( 1)

 .46 – 43ص   -مرجع،  ص نفس ال( 2)

 .77دونالد. ر. ددلً، مرجع سابك، ص ( 3)

 .025.  و الفٌلد مارشال فٌكونت مونتجمري، مرجع سابك، ص 76دونالد. ر. ددلً، مرجع سابك، ، ص (4)

. والفٌلد مارشال فٌكونت موتجمري، مرجع 286، ص 0. وإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ج227دمحم أسد هللا صفا، المرجع السابك، ص ( 5)

 .026سابك، ص 

 .214سابك، ص  دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع( 6)

 .214نفسه، ص ( 7)
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ِٓي ٤ٓٞٗي٣خ حَُ٘ه٤ش  Massinissaِٓي ٤ٓٞٗي٣خ حُـَر٤ش  ٝٓخ٤٘٤ٓٔخ   Syphaxٖٓ ٓلخًْ 
*
  ٌُٖ *

ٝ ٓلخًْ ك٠َ حُظلخُق ٓغ ه١َخؿش ك٢ ك٤ٖ طلخُق ٓخ٤٘٤ٓٔخ ٓغ ح٤ٌٓز٤ٞ، ٟٝٝغ أطزخػٚ ٝهزَطٚ رخ٧ٍ

ٝحٌُٔخٕ ك٢ هيٓش ح٤ٌٓز٤ٞ
(1)

ح٧ٍٝ؛  أك٣َو٤خ طوّٞ ػ٠ِ َٓط٣ٌِٖ:، ًخٗض آظَحطـ٤ش ح٤ٌٓز٤ٞ ٖٓ ٍٝحء ؿِٝ 

ّ  ػ٠ِ أٟؼق ٗوطش ُيٟ حُؼيٝ ري٫ا ٖٓ أهٞحٛخ. ٝحُؼخ٢ٗ؛ ٫ ٣َ٣ي إٔ ٣ٌٕٞ هَٝؽ ٛخ٤ٗزخٍ ٖٓ  إٔ ٣وّٞ رٜـٞ

ا٣طخ٤ُخ رٔـَى ِٛق ر٤ٖ حُل٣َو٤ٖ حُٔظلخٍر٤ٖ، ٗظَحا ُلخُش ح٩ٜٗخى حُظ٢ ًخٗض طؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ ٍٝٓخ ٝحػظوي 

٢ِ ١َٝٗ حُِٜق ًٔخ ٣َ٣ي رـِٝٙ ٧ك٣َو٤خ ٠٣غ ٍٝٓخ ك٢ ٟٓٞغ ٖٓ ٣ٔ 
(2)

 212َٝٛ ح٤ٌٓز٤ٞأك٣َو٤خ ػخّ   

م.ّ. ِّٝٛ حُـ٤ٖ حُٔظلخُق ٖٓ ٓلخًْ ٝٛٔيٍٝرخٍ ٝأَٓ ٓلخًْ، كؤٍَٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُو١َخؿ٢ 

ٓلخٍس ا٠ُ ٍٝٓخ ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ًٌَٓس ٣ٔظؼـَ ك٤ٜخ ٛخ٤ٗزخٍ ٝٓخؿٞ رخُؼٞىس ا٠ُ أك٣َو٤خ، كَف حَُٝٓخٕ 

َٝٓخ٢ٗ حهظَحكخص حُٔلَحء حُو١َخؿ٤ٖ، ػخى ٛخ٤ٗزخٍ ا٠ُ رٔـخىٍس هْٜٜٔ ا٣طخ٤ُخ كَكٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُ

ا ٤ُؼَٝ ػ٤ِٚ ١َٝٗ ِٛق ُؼِٜخ طٌٕٞ أك٠َ ٖٓ حُٔخروش ٌُٖ  أك٣َو٤خ ٝٓؼ٠ ك٢ ٓوخرِش ح٤ٌٓز٤ٞ ٗو٤ٜخ

ىٕٝ ؿيٟٝ
(3)

،  ٝك٢ كـَ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ٖٓ طِي حُٔوخرِش، ٝػ٘ي ُحٓخ
*
* حطوٌ حُـ٤٘خٕ ٓٞهق حُوظخٍ ىٕٝ إٔ  

حٓظلِح٣ُوغ ر٤ٜ٘ٔخ طلي  أٝ 
(4)

حُٔؼًَش ٝحُظلن رٚ ٓخ٤٘٤ٓٔخ ٢ٌُ ٣ـزَ ًٝخٕ ح٤ٌٓز٤ٞ ٛٞ ٖٓ حهظخٍ ٓٞهغ   

ٛخ٤ٗزخٍ ػ٠ِ حُوَٝؽ ا٤ُٚ ٝهظخُٚ رؼ٤يحا ػٖ ٓؼٌَٔٙ ك٢ ه١َخؿش، ٟٝٝغ ٤ٌٓز٤ٞ هطش ؿي٣يس ٤َُٔ 

 حُٔؼًَش كوي ٟٝغ ٓ٘خطٚ ك٢ حُوِذ، ٝؿؼَ حُلَٓخٕ ح٣٩طخ٤٤ُٖ رو٤خىس طٞط٤ّٞ ر٤ٔ٤٘ٚ ٝحُـ٤ٖ ح٤ُٓٞ٘ي١

ا ٝٓ٘خس رو٤خىس ٓخ٤٘٤ٓٔخ ػ٠ِ ٣ٔخٍٙ، أٓخ ٛخ٤ٗزخٍ كوي ٟٝغ حُل٤ِش ك٢ ٓويٓش ؿ٤٘ٚ  كَٓخٗخ
(5)

 ،  طٌٖٔ ح٤ٌٓز٤ٞ

ٖٓ ٣ِٛٔش حُـ٤ٖ حُو١َخؿ٢، ٝرؼي ًلخف حٓظَٔ ٓزغ ٓ٘ٞحص، كَٟض ٍٝٓخ ٤ٓخىطٜخ ػ٠ِ ًَ ٗٞح١ت 

م.ّ. ط٘ٚ  210حُؼخّ ؿَد حُٔظ٢ٓٞ. ػْ ٓ٘ق ح٬ُّٔ ا٠ُ ه١َخؿش ٝكن ١َٝٗ حطلن ػ٤ِٜخ حُطَكخٕ، ك٢ 

 ح١َُٝ٘ ػ٠ِ حُظخ٢ُ:

 على لرطاجة أن تتنازل عن ممتلكاتها، ماعدا أرضهم الخاصة لرطاجة. -

 أن ٌسلموا كل السجناء الهاربٌن. -

                                                           
حضارٌة للمزٌد عن الملن سفاكس والملن  ماسٌنٌسا، أنظر فتحٌة فرجاتً، نومٌدٌا من حكم جاٌا إلى بداٌة الحتالل الرومان الحٌاة السٌاسٌة وال *

 ص –، ص 2117ق.م.،منشورات ابٌن،  46 –ق.م.  203

 .2117عاصمة الثمافة العربٌة،  أحمد السلٌمانً، ماسٌنٌسا وٌوؼورتا، الجزابر( 1)

 .228دمحم أسد هللا صفا، مرجع سابك، ص ( 2)

(3 ) Collier. W. F، op، cit، p 58. 

 ٌمع على مسٌرة خمسة أٌام إلى الجنوب من لرطاجة. سهل مكشوؾ فسٌح *

 . 29جورج مصروعة، مرجع سابك، ص ( 4)

 .36أحمد سلٌمانً، مرجع سابك، ص ( 5)
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 أن ٌسلموا كل فٌلهم وسفنهم ماعدا عشر سفن ثالثٌة المجادٌؾ. -

ا ما بعد حدود أفرٌمٌا ول فً أفرٌمٌا دون موافم -  ة روما. ل ٌمكنهم شن حرب مطلما

 دفع عشرة آلؾ تالنت تمسط على خمسٌن سنة. -

 . (1)أن تمدم لرطاجة للجٌش الرومانً الموجود فً أفرٌمٌا نفماته وأجوره لمدة ثالثة أشهر -

ٌْبٌِِرٌ ا أو الؽال -  .(2)ٌحضر علٌها أن تموم بتجنٌد رجال من إ

ا لنومٌدٌا -  . (3)العتراؾ بماسٌنٌسا ملكا

ا ػ٠ِ ه١َخؿشُوي أٍحى ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم  حَُٝٓخ٢ٗ إٔ ٣ـؼَ ٖٓ ٓخ٤٘٤ٓٔخ َٓحهزخ
(4)

ُؼِٚ ٫ ٣َ٣ي إٔ  ٣وغ   

بٌِِرٌ اػ٘يٓخ طَى ٌِٛٔخٍ ك٢  ك٢ حُوطؤ حُٔخرن ٌْ  ىٕٝ َٓحهزش.ػخى ح٤ٌٓز٤ٞ ا٠ُ ٍٝٓخ ٤ُظٔظغ رؼظٔش حَُٜ٘ إ

ا ٖٓ ر٬ى كظلٜخ، كٜخٍ ًُي  ٝٓ٘لٚ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ُوذ أك٣ٌَخّٗٞ أ١ ح٧ك٣َو٢. ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ حطوٌ ُوزخ

ك٤ٔخ رؼي ػخىس
(5)

  

 م.ّ. 212 – 208أٓزخد حٗظٜخٍ ٍٝٓخ ك٢ حُلَد حُز٤ٗٞش حُؼخ٤ٗش 

 صمود الشعب الرومانً بعد معركة كاناي.  -

ا. -  تفولها بحرٌا

 اإلستراتجٌة التً اتبعها اسكٌبو. -

 . (6)الجٌش المرطاجً أثناء المعركةثورة المرتزلة فً  -

  لصٌري رفض مجلس الشٌوخ المرطاجً إرسال المدد إلى هانٌبال فمد كان المرطاجٌون تجاراا  -

 . (7)النظر لألحداث

 .(8)لوة اإلدارة الرومانٌة وتماسن اتحادهم اإلٌطالً -

                                                           
 . و  47مصروعة، مرجع سابك، ص جورج (1)

Collier. W. F، op، cit، p 60.2 

 .47نفسه، ص ( 2)

(3 ) Coiler.W. F،op cit، p59.  

(4 ) Ibid، p 60. 

 .428هارفً بورتر، مرجع سابك، ص ( 5)

(6 ) Coiller. W. F، op، cit، p 59. 

 .02جورج مصروعة، مرجع سابك، ص ( 7)

 .260 إرنل برادفورد، مرجع سابك، ص( 8)
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 إهمال هانٌبال التفوق البحري.  -

  (1)لسم متمسن بالحرب ولسم رافض للحربانمسام المجلس الشٌوخ المرطاجً إلى لسمٌن،  -

كذلن ٌمكن أن نضٌؾ إلى هذه األسباب، تسلٌم المٌادة المطلمة إلى سكٌبٌو فمد كان للمٌادة  -

ق.م.  206بالتناوب بٌن المنصلٌن، آثاراا سلبٌة بداٌة الحرب، ومثال على ذلن ما حدث فً كاناي 

 .  بٌن المنصلٌن فارو وباولوس

 

 ق.َ. 379->37بٌضخ اٌؾزة اٌج١ٔٛخ اٌض

حٓظطخػض ه١َخؿش ٍؿْ ػوٞرخص ١َٝٗ ح٬ُّٔ حُظ٢ كَٟض ػ٤ِٜخ ٜٗخ٣ش حُلَد حُز٤ٗٞش حُؼخ٤ٗش 

ُ ٓـيىحا آٌخ٤ٗظٜخ،  ٝطلخٍٝ ح٫ٗظوخّ ٖٓ ػيٝٛخ 210 َِ م.ّ. إٔ ط ز
(2)

،  كزؼي ػَ٘ ٓ٘ٞحص ٖٓ حُِٜق، 

أهٔخ١ أٍرؼ٤ٖ ٓ٘ش حُزخه٤ش، ٝك٢ ػَٟض ػ٠ِ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ إٔ طٔيى ٓخ ػ٤ِٜخ ٖٓ أهٔخ١، أ١ 

ٗلْ حُؼخّ طزَػض َُٝٓخ ر٤ٌٔخص ًز٤َس ٖٓ حُؤق ىٕٝ ٓوخرَ
(3)

،
 
ك٢ طِي حُِلظش ًخٕ ٓخ٤٘٤ٓٔخ ِٓي  

، ًُٝي ػ٠ِ كٔخد ه١َخؿش، ٓٔظـ٬ا ٤ٓٞٗBarcaي٣خ ٣لِْ ربٗ٘خء ٌِٓٔش طٔظي ٖٓ حُـَد كظ٠ كيٝى رَهش 

٠ ٓ٘خٗيس ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ ُِظيهَ ر٤ٜ٘خ ٟؼق ه١َخؿش ٝطو٤يٛخ ر١َٝ٘ حُِٜق، ٓٔخ أؿزَٛخ ػِ

َٓ ك٢  –ٝر٤ٖ ٓخ٤٘٤ٓٔخ أًؼَٖٓ َٓس، كؤٍَٓ ا٤ُٜخ حُٔـِْ رؼؼش ىرِٞٓخ٤ٓش  ُْ طٌٖ حُزؼؼش ح٠ُٝ٧ حُظ٢ طَ 

رَثخٓش ٓخًٍّٞ ر٤ًٍّٞٞ ًخطٞ –ٌٛح حُ٘ؤٕ 
*M. Cato    ُِٞظ٢ٓٞ ر٤ٖ ه١َخؿش ٤ٓٞٗٝي٣خ، ٫كع ًخط

حَُهخء ح٫هظٜخى١ ح١ٌُ ط٘ؼْ رٚ ه١َخؿش، ٝرؼي ػٞىطٚ ا٠ُ ٍٝٓخ؛ أهزَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ رؤٕ 

                                                           
 .257نفسه، ص ( 1)

(2 )Kamm. A. op, cit،p 29.  

 .257حسن صبحً بكر، مرجع سابك، ص ( 3)

ا فً طفولته، اشتؽل عدة مناصب عسكرٌة ومدنٌة، حارب ضد هانٌبال فً السابعة عشر من عمره،  234ولد عام  * ق.م. لمب كاتو ألنه كان ٌمظا

ق.م. لام بتطهٌر مجلس الشٌوخ وهٌبة الفرسان من العناصر الفاسدة حتى أنه  084ام تملد منصب لنصل، وعندما تملد منصب الكنسورٌة ع

ا البذخ فً Cato Censoriusأشتهر بكاتو الرلٌب ) (، وأخذ على عاتمه إصالح األحوال األخاللٌة والجتماعٌة المتدهورة فً عصره محاربا

ان ٌعتبرها من عوامل الهدم والنحالل فً المجتمع الرومانً، كان كاتو ٌشتؽل فً العاصمة، والبتزاز فً الولٌات والمإثرات الٌونانٌة التً ك

ا فً الزراعة. أنظر عبد اللطٌؾ أحمد على، مرجع سابك، مصادر  وشولً خٌر هللا، مرجع سابك ص  7الرومان ص  تارٌخمزرعته، وألؾ كتابا

063. 
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"Delnda est Gartagه١َخؿش، ٫ري إٔ طيَٓ "
(1)

ٝٓغ حُى٣خى هطَ ٓخ٤٘٤ٓٔخ ػ٠ِ ه١َخؿش رخُظيهَ   

ْ ٓويٝػ٤ٖ رٟٞؼْٜ ك٢ ٟٓٞغ ٣لظْ ػ٤ِْٜ حُيكخع ػٖ ك٢ ٗئٜٝٗخ حُيحه٤ِش ٝؿي حُو١َخؿ٤ٕٞ أٗلٜٔ

ا ُِٔؼخٛيس حُظ٢ طٔ٘ؼْٜ ٖٓ كَٔ ح٬ُٔف ىٕٝ  أٗلْٜٔ ٖٓ ؿخٍحص ح٤ُٓٞ٘ي٤٣ٖ ػ٠ِ أٍْٟٜ، ًٝخٕ ًُي هخٍهخ

إً ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ
(2)

م.ّ. ٖٓ ٣ِٛٔظْٜ 051،  ٝرؼي َٛحع ر٤ٖ حُطَك٤ٖ طٌٖٔ ٓخ٤٘٤ٓٔخ ػخّ 
(3)

  

ٔخٍ أك٣َو٤ ِٗ خ أٛزق ٣ٜيى ٜٓخُق ٍٝٓخ، ٓٔخ أػخٍ ٓوخٝف ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ ح١ٌُ ٍأٟ ٝرظٞٓؼٚ ك٢ 

ٍَٟٝس ٟٝغ كي  ُظٞٓؼٚ
(4)

،  ا٠ُ ؿخٗذ ٓٞكن ًخطٞ رلؼٚ ػ٠ِ طي٤َٓ ه١َخؿش، طؼيىص ح٥ٍحء ىحهَ 

حُٔـِْ ُلْٔ ح٧َٓ ر٤ٖ ٤ٓٞٗي٣خ ٝه١َخؿش، ٝطْ حُظ٣ٜٞض ػ٠ِ ٖٗ حُلَد ػ٠ِ ه١َخؿش ٓظو٣ٌٖ حٓظويحّ 

٣ًٍؼشف ىٕٝ إً ٍٝٓخ ه١َخؿش ٬ُِٔ
(5)

ا هٞحٓٚ  كخٍّ 4111ؿ٘ي١ ٝ 8110111،  كؤٍِٓٞح ؿ٤٘خ
(6)

،  ك٢ 

طِي حُِلظش ِٝٛض رؼؼش ٤ٓخ٤ٓش ه١َخؿ٤ش ا٠ُ ٍٝٓخ ُظؼِٖ ح٫ٓظ٬ّٔ، كؤَٓ ػ٤ِٜخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ 

ا هخ٤ٓش، كوي ١ِزٞح ْٜٓ٘ ط٤ِْٔ  ء حُٔي٣٘ش ػ٠ِ ٤ٍٛ٘ش، ٝط٤ِْٔ ًخكش ح٧ِٓلش، ٝإٔ ٣وٞٓٞح ربه٬ ١َٝٗ311خ

رؼي ٓظش ػَ٘ ٤ًِٞٓظَ ػٖ حُزلَ. ٍكٞ حُو١َخؿ٤ٕٞ حُٔطخُذ، ٝحهظخٍٝح حُلَد ػ٠ِ حُظ٤ِْٔ
(7)

،  رٌُي 

م.ّ. ًٝخٕ حٍَُٓٞ ح١ٌُ ٣لَٔ أهزخٍ  046-049ريأص حُلَد حُز٤ٗٞش حُؼخُؼش حُظ٢ ىحٓض ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٖٓ 

حُزل٣َش هي حٗطِوضاػ٬ٕ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ُِلَد ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٣لَٔ هزَ إٔ حُلِٔش 
(8)

،  كَٝ 

م.ّ. حُلٜخٍ ػ٠ِ ه١َخؿش ٝٓغ حٓظَٔحٍ حُلٜخٍ ٝحٗظٜخء  049حُو٬ٜٕ٘ ٓخ٤ِ٤ّٗٞ ٣ٍٞٔ٤٘٤ًّٝ٘ٞ ػخّ 

 Scipioم.ّ. ا٠ُ حٗظوخد ٤ٌٓزٞ ح٤ِ٤ٓخّٗٞ  048ه٤ِٜ٘ظٜٔخ، حٟطَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ ػخّ 

Imilinus  -  ـِْ ح٤ُ٘ٞم، ١خُذ حُ٘ؼذ رظؼ٤٤٘ٚ ٍؿْ ٛـَ ٓ٘ٚ ٝٓؼخٍٟش ٓ –كل٤ي ٤ٌٓز٤ٞ ح٧ك٣َو٢

ا ُِوٞحص حَُٝٓخ٤ٗش، ٝحكن حُٔـِْ ػٖ ٓطخُذ حُ٘ؼذ، ٝرؼي ُٝٛٞٚ ا٠ُ ه١َخؿش هٍَ إٔ ٣لٌْ  هخثيحا ػخٓخ

                                                           
ً، تارٌخالصدٌك أبوحامد، )مظاهر الحضارة الفٌنٌمٌة فً طرابلس( المإتمر ال. ومحمود 276رشٌد الناضوري، المرجع السابك، ص    3( 1)

 .  036، ص 0968، بنؽازي، تارٌخلٌبٌا فً ال

 Kamm،A, op، cit، p –p 29 -30 

(2 ) Ibid، p 30 .  

 .023أبوالٌسر فرح، مرجع سابك، ص ( 3)

 276وري، مرجع سابك، ص . ورشٌد الناض037-036ص  -محمود الصدٌك أبوحامد، مرجع سابك، ص( 4)

 .037محمود الصدٌك أبوحامد، مرجع سابك، ص ( 5)

(6 ) Kamm،A. op،cit، p 30. 

 .336. وإبراهٌم نصحً، ص 032أبوالٌسر فرح، مرجع سابك، ص ( 7)

(8 )  Kamm، A، op، cit، p 30. 
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كٜخٍٙ ػ٠ِ حُٔي٣٘ش
(1)

ا   ،  طلِٔض ه١َخؿش حُلٜخٍ ػ٬ع ٓ٘ٞحص، كخٍد ه٬ُٜخ ٛخٓيٍٝرخٍ ٬٤ُا ٜٝٗخٍح

 046ٕٞ ٓظخ٣ٍْ ُٜي آ٫ص حُلٜخٍ حَُٝٓخ٤ٗش ٝك٢ ػخّ هخ٣َٖٓ َٓس ٝٓ٘ظ٣َٜٖ َٓس، ٝحرظٌَ حُو١َخؿ٤

م.ّ. حٓظ٠ُٞ ٤ٌٓز٤ٞػ٠ِ حُٔي٣٘ش رٔؼخٝٗش ؿخ٣ّٞ ٣ِٞ٣٫ّٞ
ٝأٍَٓ ٍٓخُش ا٠ُ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم   (2)

حَُٝٓخ٢ٗ، ٣وٍٞ ك٤ٜخ "ُوي حٓظ٤ُٞ٘خ ػ٠ِ ه١َخؿش كٔخ ٢ٛ أٝحًَْٓ ح٥ٕ"
(3)

ٝػ٘يٓخ طِن ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم   

خ ٣٘زـ٢ حُو٤خّ رٚ ًٝخٕ ٍأ١ ًخطٞ إٔ ٣يَٓٝح حُٔي٣٘ش ر٤٘ٔخ ًخٕ ٍأ١ حَُٓخُش ػوي ؿِٔش ط٘خٍٝ ك٤ٜخ ػٔ

ا ك٢ حُ٘وخٕ رو٬ف ًز٤َ، ٝك٢ حُٜ٘خ٣ش أؿٔؼٞح ػ٠ِ  ٤ٌٓز٤ٞٛٞ حُزوخء ػ٠ِ ه١َخؿش، ٝأٛزق حُٔـِْ ٟخُؼخ

ٓ ل٤ض حُٔي٣٘ش ػٖ حُٞؿٞى  طي٤َٓ ه١َخؿش، ٧ْٜٗ ٗؼَٝح رؤٕ ٓٞح٤٘١ٜخ ُٖ ٣ٔؼٞح أريحا ا٠ُ ح٬ُّٔ، ٝرخُظخ٢ُ 

ٝر٤غ ٌٓخٜٗخ ك٢ ٓٞم حُ٘وخٓش
(4)

ٝرٌُي ٟٔض ٍٝٓخ ا٠ُ ٬ًٜٓخ ٣٫ٝش ؿي٣يس أ١ِن ػ٤ِٜخ ٣٫ٝش أك٣َو٤خ   

Provincia Africa ًَِٓٛخ أٝطٌخ
(5)

 . 

 ٔزبئظ اٌؾزٚة اٌج١ٔٛخ: 

  ا لشعوب متخلفة ٌعٌش كل وضع مجلس الشٌوخ حداا للعزلة التً ٌعٌشها الؽرب، ألنه كان متروكا

نطاله اإلللٌمً، ل ٌوجد بٌنهما أي ترابط ول تموم بٌنهما أي صالت متبادلة، سوى منهما لنفسه فً 

 .تلن التً احتكرت مكاسبها بعض المستعمرات األجنبٌة

  الثانٌة حصلت روما على مكاسب إللٌمٌة، ففً الحرب األولى حصلت على صملٌة وفً الحرب

ٌْبٌِِرٌ ا وفً الثالثة على لرطاجة  . (6)حصلت على إ

 ٌوكاناي، بسبب سٌاسة   ادة نفوذ مجلس الشٌوخ. تدهور الحزب الدٌممراطً بعد كارثة تراسٌمنًز

التهور الذي امتاز بها زعماإه، بٌنما مجلس الشٌوخ أخرج كل من فابٌوس صاحب السٌاسة الدفاعٌة، 

ر وسكٌبٌو وشجاعته، وأدى تماسن مجلس الشٌوخ وشجاعته إلى تطبٌك التوجٌه المركزي الذي ٌعتب

ا لنٌل النجاح، والحروب لم تكن مثار نماش فً الجمعٌة الشعبٌة بل تدعم من مجلس  عامالا جوهرٌا

                                                           
 .075ص  . وجورج مصروعة، مرجع السابك،480- 481ص -دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص( 1)

(2 ) Dio,s.Roman History، book، xxI، 9، 30، vol. II(،trans، dy Cary. E.) L. C. L. Harvard univer press، London، 1954.  

1954.  

(3 ) Ibid، 9, 30. 

(4) Dio،s.po، cit، book، xxi، 9. 31. 

 .439هارفً بورتر، مرجع سابك، ص ( 5)

 .015أندرٌه إٌمار،مرجع سابك، ص ( 6)
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ق.م. كان فترة سٌادة مجلس الشٌوخ، هذا  051 -211الشٌوخ، وعلى ذلن فإن نصؾ المرن من 

امً باإلضافة إلى وجود حلمة داخله تحتكر المناصب العلٌا، فمن المناصل الذٌن تم انتخابهم بٌن ع

  (1)ق.م. كان نصفهم من عشر عابالت فمط 043 – 243

رؼي ٓؼًَش ُحٓخ ٗ٘ض ٍٝٓخ حُـخٍس ػ٠ِ حُـخ٤٤ُٖ رٔزذ طلخُلْٜ ٓغ ٛخ٤ٗزخٍ، ٝحٓظَٔص حُلَد 

ر٤ْٜ٘ ٓـخ٫ا ا٠ُ إٔ طْ حَُٜ٘ َُٝٓخ ٝىهَ ٝحى١ حُزٞ ك٢ ٤ٓطَس ٍٝٓخ، أٓخ حُـخٍ حُوخ٤٘١ٖ ك٢ ر٬ى ؿخ٤ُخ، 

ّ ٤ُٞ٣ّٞ ه٤َُْٜ ٣و٠ؼٞح َُٝٓخ ا٠ُ أ٣خ
(2)

، ًٌُي ُْ طلٌَ ٍٝٓخ ك٢ حُظو٢ِ ػٖ ح٧ٍح٢ٟ حُظ٢ حًظٔزظٜخ 

٣َخ  097ٖٓ ه١َخؿش ك٤غ هخّ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ ػخّ  َِ ٣َخ حُؼ٤ِخ ٝا٣ ز٤ِ َِ ز٤ِ ٣َخ ا٠ُ ٣٫ٝظ٤ٖ ا٣  َِ م.ّ.د رظو٤ْٔ ا٣ ز٤ِ

ش، ؿ٘ي١ ٖٓ حُوٞحص ح٣٩طخ٤ُ 8111حُٔل٠ِ، ٝهخٓٞح رظؼ٤٤ٖ رَحطٍٞ ٌَُ ٣٫ٝش، ٟٝٝغ كخ٤ٓش ك٢ ًَ ٜٓ٘ٔخ 

ٌُٖٝ ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ًخٕ ٣٘ظْ ك٤ٚ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم أٍٓٞ ح٣٫ُٞظ٤ٖ، ريأص حُوزخثَ ح٤٘١ُٞش رؼٍٞحص ٓظظخ٤ُش 

م.ّ. حٗظٜض ػ٘يٓخ  078 -097ٌٓ٘ ػخّ حٓظَٔص حُلَد ر٤ٖ ٍٝٓخ ٝحُوزخثَ حُؼخثَس ٗلٞ ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش، ٖٓ 

كِٔظ٤ٖ ُظٜيثش ح٧ٟٝخع  - ٤ٓؤط٢ حُلي٣غ ػ٘ٚ ك٤ٔخ رؼي -  Tiberius Gracchusأٗلٌ طز٣َ٤ّٞ ؿَحًّٞ 

٣َخ َِ ز٤ِ ك٢ ا٣ 
(3)

م.ّ. ربٗ٘خء  070،  ٝرٌُي ٤ٓطَ حَُٝٓخٕ ػ٠ِ ٗزٚ حُـ٣َِس ح٣٩ز٣َ٤ش رؤؿٔؼٜخ، ٝهخٓٞح ػخّ 

Carteia(4)ٓٔظؼَس ٫ط٤٘٤ش ك٢ حُـ٘ٞد ٢ٛٝ ٓٔظؼَٔس ًخ٣ٍظخ 
  . 

 

 صب١ٔبً: رٛطغ رِٚب فٟ ِٕطمخ شزق اٌجؾز اٌّزٛطظ:

رؼي إٔ ريأ حَُٝٓخٕ طٞٓؼْٜ ؿ٘ٞد ٝؿَد حُٔظ٢ٓٞ أٛزق طٞٓؼْٜ ٗلٞ حَُ٘م ٓلَٝٝ ػ٤ِْٜ  

ك٢ حُزيح٣ش ُْ ٣لٌَ حَُٝٓخٕ حُظيهَ ك٢ ٗئٕٝ حَُ٘م كظ٠ إ كِٔظْٜ ٟي حُوَحٛ٘ش ا٤٣َ٤ُِٖ ح٠ُٝ٧ ػخّ 

ٍَس، كزؼي م.ّ. ُْ طٌٖ ا٫ حٓظـخرش ُ٘يحءحص ؿٔخػخص حُظـخٍ ح٣٩طخ٤٤ُٖ حُٔظٌ 209م.ّ ٝحُؼخ٤ٗش  229

حُلِٔش حًظلٞح رظؤ٤ْٓ كخ٤ٓش ٍٝٓخ٤ٗش ػ٠ِ حٓظيحى حُٔخكَ ح٣َ٤ُخ٢ٗ ٓوخرَ حٌُؼذ ح٣٩طخ٢ُ، حُٜيف ٜٓ٘خ 

ا٣وخف ػ٤ِٔش حُوَٛ٘ش، ٝك٢ حُلِٔش حُؼخ٤ٗش طوِٜٞح ٖٓ أًٝخٍ حُوَحٛ٘ش حَُث٤ٔش ٝٝٓؼٞح كخ٤ٓظْٜ ه٬٤ِا 

                                                           
 .81 – 79ص  –دونالد. ر. ددلً، مرجع سابك، ص ( 1)

 .435 – 434ص  -هارفً بورتر، مرجع سابك، ص( 2)

 .323. و إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص 435هارفً بورتر، مرجع سابك،  ص (3)

 .324إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص ( 4)
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ٔخٍ، ٌُٖ ٛخط٤ٖ حُلِٔظ٤ٖ ًخٕ ُٜٔخ ٗظخثؾ رؼ٤يس حُٔ ِ٘ ا ك٢ ٗلٞ حُ يٟ ك٤ٔخ رؼي، كوي ًخٗض ٛخط٤ٖ حُلِٔظ٤ٖ ٓززخ

ف ٍٝٓخ ػ٠ِ ر٬ى حَُٔ٘م  َ طؼ
(1)

  . 

ح١ٌُ ًخٕ ٌُٖ هزَ حُوٞٝ ك٢ حُلي٣غ ػٖ طيهَ ٍٝٓخ ك٢ ٗئٕٝ حَُ٘م ٣ـذ اػطخء كٌَس ػٖ حُٟٞغ  

 ػ٤ِٚ حَُ٘م ك٢ طِي حُلظَس:

حُٔوي٢ٗٝ Alexanderرؼي ٝكخس ح٫ٌٓ٘يٍ 
*
ْ ٌِٓٚ حُٔٔظي ٖٓ حُزلَ ح٧ى٣ٍخط٢ٌ    ِ ٔ  Adriatic* ه 

ا٠ُ ػ٬ع ٓٔخُي، ٢ٛ حٌُِٔٔش حُزط٤ِٔش Punjabكظ٠ حُز٘ـخد 
**

 Ptalem حٌُِٔٔش حُِٔٞه٤ش
***
 

Seleucyٌِٝٓٔش ٓوي٤ٗٝخ .****Macedoniana     أٓخ ػٖ حُلظَس حُظ٢ ٗلٖ رٜيى حُلي٣غ ػٜ٘خ، كوي

ٝػ٠ِ ػَٕ ٣ٍٞٓش   Ptolemaic IVّٞ حَُحرغ  رط٤ِٔ Egyptًخٕ ٣ظَرغ ػ٠ِ ػَٕ َٜٓ 

ًٝخٕ ًَ ْٜٓ٘  Philip Vٝػ٠ِ ػَٕ ٓوي٤ٗٝخ ك٤ِذ حُوخْٓ  Antiochos IIIحٗط٤ٞهّٞ حُؼخُغ 

  (2)٣ٝلخٍٝ حٓظَىحى ٌِٓٚ ٌُٖٝ ىٕٝ ؿيٟٝ  ٣Alexanderؼظزَ ٗلٔٚ حُٞحٍع حَُ٘ػ٢ ُ٪ٌٓ٘يٍ 

حُيُٝش  Rhodesٝا٠ُ ؿخٗذ طِي حُٔٔخُي ًخٗض ٛ٘خى رؼٞ حُيٍٝ حُظ٢ طظٔظغ رخٓظو٬ُٜخ ٓؼَ ٍٝىّ 

حُظـخ٣ٍش، حٓظطخػض رل٠َ ح٧ٓطٍٞ ح١ٌُ طٔظٌِٚ إٔ طل٢ٔ طـخٍطٜخ ٖٓ هطَ حُوَحٛ٘ش، ًٌُي ًخٗض 

ٔخٍ َٗم آ٤ٓخ حُٜـَٟ طؤٓٔض ػ٠ِ ٣ي كٌخّ ٓ٘لي٣ٍٖ ٖٓ    Bergamumٛ٘خى ٌِٓٔش رَؿخّ ِٗ ك٢ 

                                                           
(1 ) Cary. M. History of Greek world from 323 to 146 b. c. London، 1968، p 183  

جٌشاا لمحاربة الفرس لكنه اؼتٌل  ٌعرؾ باسم السكندر األكبر، اعتلى عرش ممدونٌا وهو فً العشرٌن من عمره، كان والده فلٌب الثانً لد أعد *

إلى آسٌا الصؽرى جه لبل تحمٌك هدفه، انتهج السكندر سٌاسة والده فً محاربة الفرس، فبعد أن لضى على التمرد فً ممدونٌا وبالد اإلؼرٌك ات

لوامه ثالثون ألؾ رجل وخمسة آلؾ فارس وفٌه مابة من الرجال المادرٌن لٌتولوا المناصب اإلدارٌة، وتنظٌم المإن،  تحت لٌادته جٌش  

صر فمد دخلها فمام بإخضاع المدن الساحلٌة، أما م الفٌنٌمًفاستولى على مدن آسٌا الصؽرى الواحدة تلو األخرى. واتجه بعد ذلن نحو الساحل 

ق.م. منى بالمضاء على اإلمبراطورٌة الفارسٌة،هكذا كون اإلسكندر إمبراطورٌة فً مدة ل تزٌد  326ق.م. وفً عام  332دون إرالة دماء عام 

ا ٌسوده السلم والصفاء تمتزج فٌه األجناس جمٌعها، توفً اإلسكندر عام ن أعظم ق.م. ٌعد م 323عن عشر سنوات، وكان ٌرٌد أن ٌكون عالما

 .228-207. و فوزي مكاوي، مرجع سابك، ص.ص 03. نمول زٌادة، مرجع سابك، ص تارٌخالمادة العسكرٌٌن فً ال

لجوس، وكانت تضم كالا من مصر ولورٌنابٌة وجنوب سورٌا )األردن، فلسطٌن والساحل الفنٌمً(  بطلمٌوسنسبة إلى مإسسها األول المابد  **

 ٌا الصؽرى والجزر المتاخمة لها.وبعض المناطك الساحلٌة فً آس

 نسبة إلى مإسسها سلولس، هً أكبر الممالن الثالثة من حٌث اتساع وعدد السكان وكانت عاصمتها أنطاكٌة فً الِشمال. ***

كانت ممدونٌا أصؽر الممالن الهلٌنٌستٌة من حٌث الثروة والتساع وعدد السكان، فهً تضم دوٌالت المدن فً بالد الٌونان ولكنها تمتاز  ****

عها التً وضبالترابط والتمالٌد العسكرٌة والروح المعنوٌة وولء لحكامها المومٌٌن، فمد حافظ الملون الممدونٌٌن على التمالٌد والنظم العسكرٌة، 

 425ص  –. ودمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك ص 299- 294ص -فلٌب الثانً واإلسكندر األكبر. أنظر إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص

– 426. 

 .82دونالد. ر. ددلً ، مرجع سابك، ص ( 2)
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  Corinthًٔخ ًخٗض ٛ٘خى أك٬ف ٓؼَ حُلِق ح٧ه٢ ؿ٘ٞد ًٍٞٗؼ٤خ   Attalus (1)ػخثِش أطخُّٞ

ٔخُٜخ ِٗ ٝحُلِق ح٣٫ظ٢ُٞ 
حُوي٣ٔش ٢ٛٝ أػ٤٘خ   City-Stateًٌُي ًخٗض ٛ٘خى ٗٔخًؽ ٖٓ حُٔي٣٘ش حُيُٝش   (2)

ٝٓخ ُِظيهَ ك٢ ٌٌٛح ًخٕ حُٟٞغ ك٢ حُؼخُْ ح٤ُٞٗخ٢ٗ، ػ٘يٓخ أؿزَص ٍ  (3)ٝؿ٤َٛٔخ  Spartaٝحٓز١َش 

 ٗئْٜٝٗ َٟٝٓ٘ ٤ًق ًخٕ ٌُٜح ح٫ٗؤخّ  ىٍٝحا ك٢ ُٜٓٞش طٞٓغ ٍٝٓخ ك٢ حَُ٘م.

  

 رِٚب ِٚمل١ٔٚب.

 اٌؾزة اٌّمل١ٔٚب األٌٚٝ:

ًخٗض ٓوي٤ٗٝخ أٍٝ ٖٓ حٛطيّ رٚ حَُٝٓخٕ ك٢ حَُ٘م ًُٝي رٔزذ هَرٜخ ٖٓ ا٣طخ٤ُخ، 

ا طٔؼ٠ ا٠ُ كٔخ٣ش كيٝىٛخ،  كٌخٕ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٣و٠٘ ٖٓ حُوطَ ٝحُٔؼَٝف إٔ ٤ٓخٓش ٍٝٓخ ىحثٔخ

ُػ٤ْ حُوَحٛ٘ش  - Demtrius  ػزَ رلَ ح٫ى٣ٍخط٢ٌ٤، كخُزَؿْ ٖٓ إٔ ى٤ٔ٣ظ٣َّٞ  ح١ٌُ ٣ٌِ٘ٚ ك٤ِذ

م.ّ ىهَ حُزلَ  206حهظَف ػ٠ِ ك٤ِذ ؿِٝ ا٣طخ٤ُخ، ٌُ٘ٚ ٍكٞ، ٝك٢ ػخّ  –حُؼخ٤ٗش  ك٢ حُلِٔش ح٣َ٤ُِخ 

٧ى٣ٍخط٢ٌ٤، ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ًخٕ ك٤ٚ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ح٢ٗٞ٣٧ رٜيف إٔ ٣لَٜ ػ٠ِ ٓ٘لٌ ُٔوي٤ٗٝخ ػ٠ِ ح

طلخُلٚ ٓغ  ٛٞ  حَُٝٓخ٢ٗ ٓ٘٘ـ٬ا ك٢ حُلَد حُز٤ٗٞش حُؼخ٤ٗش. ٝػخ٢ٗ ٓزذ ح١ٌُ ىكغ طٜخىّ ٍٝٓخ رل٤ِذ

ٓوي٤ٗٝخ ٝح٩ؿ٣َن ٟٖٔ ح٤ُٔخٓخص حَُٝٓخ٤ٗش،  رٌٜٙ ح٧ٓزخد ٟٝغ ك٤ِذ (4)م.ّ. 205ٛخ٤ٗزخٍ ػخّ 

ُٜخ٤ٗزخٍ، هخٓٞح ربٍٓخٍ أٓطٍٞ رو٤خىس كخ٣َ٤ُّٞ ٤ُل٤ّ٘ٞ  ك٤ِذػ٘يٓخ ػِْ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رٔؼخٛيس 

Valerius Laevinus  ًْٔخ هخّ حُٔـِْ رٞٓخثِٚ ٝػ٬هخطٚ حُيرِٞٓخ٤ٓش  رخُظلخُق ٓغ ح٥ط٤ٗٞ٤ٖ ٝح٠ٗ

طلخُق ك٤ِذ رٜخ٤ٗزخٍ  ٝحطلن ٓؼْٜ ػ٠ِ إٔ ٣لِ٘ٞح Spartaٝٓي٣٘ش أٓز١َش  ا٤ُْٜ ِٓي رَؿخّ أطخ٤ُّٞ

   .(5)ٍٞ ح٩ٓيحىحص  حُظ٢ ٝػيٙ رٜخٝكَْٟٜ ػ٠ِ ٓ٘غ ٝٛ

                                                           
 .85 – 84ص  -نفسه، ص( 1)

 .85نفسه، ص ( 2)

(3 ) Cary. M، op، cit، p 184.  

(4 ) Cary. M، op، cit، p 184. 

 . 424دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص  (5)

Cary. M ، op،cit، p – p.184 -185.   
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رخٗ٘ـخٍ ٍٝٓخ رخُلَد حُز٤ٗٞش حُؼخ٤ٗش ٓ٘لض حُلَٛش ُل٤ِذ إٔ ٣لون حٗظٜخٍحص ػ٠ِ كِلخء 

ٓجٔٞح حُلَد رؼي إٔ طًَْٜ  Aetoliansٍٝٓخ رؼي إٔ طًَْٜ حَُٝٓخٕ ٣ٞحؿٜٞٗٚ ُٞكيْٛ، كخ٥ط٤٤ُٞ٤ٖ 

.ّ. حٟطَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ إٔ م 216م.ّ. ٝك٢ ػخّ  218حَُٝٓخٕ ٝطلخُلٞح ٓغ ك٤ِذ ػخّ 

ا ٓغ ك٤ِذ ٝطٞؿ٤ٚ ًَ هٞطْٜ حُؼ٣ٌَٔش ٟي ٛخ٤ٗزخٍ، ط٠ٔٔ حُٔؼخٛيس حُِٜق ر٤ٖ حُطَك٤ٖ  ٣ؼوي ِٛلخ

ر٤ٖ ١َٜٗ   ، ط٘خُُض ٍٝٓخ رٔٞؿزٜخ ُل٤ِذ ػٖ حُ٘خ١ت ح٧ى٣ٍخط٢ٌ٤ Phoeniceرخْٓ ك٤٘و٤خ 

 ٝرٌٜٙ ح٫طلخه٤ش ٣ٌٕٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم هي أػِٖ هٔخٍطٚ .  Apsus  (1)ٝأرّٔٞ   Aousأّٝ

 

 اٌؾزة اٌّمل١ٔٚب اٌضب١ٔخ:

ٝأ١ٔخػٚ ٝأهٌ ٣لٌَ ك٢ ٓلخٍرش ٍٝٓخ ٌُ٘ٚ ًخٕ رلخؿش ا٠ُ   رؼي ٓؼخٛيس ٬ّٓ ك٤٘٤و٤خ حُىحىص هٞس ك٤ِذ

ُٚ أٓطٍٞ ه١ٞ، ٝا٠ُ ٓٞحٍى طٌل٤ٚ ُِو٤خّ رخُلَد ًٝخٕ ٣ؼِْ إٔ ر٬ى ح٩ؿ٣َن ٫ طٔظط٤غ إٔ طٞكَ 

حكظ٤خؿخطٚ ٫ٝ إٔ طوق ٓؼٚ، هخٛش رؼي إٔ ِٓذ ك٣َظٜخ
(2)

أ١ٔخػٚ هخّ: أ٫ٝا   ٖٝٓ أؿَ إٔ ٣لون ك٤ِذ  

 م.ّ. ٖٓ أؿَ طو٤ْٔ ٓٔظٌِخطٚ حُوخٍؿ٤ش ُزط٤ِّٔٞ 212-213رؼوي ِٛق ٓغ حٗط٤ٞهّٞ حُؼخُغ ػخّ 

ك٤ِذ ػ٠ِ أ٬ٓى ٣ش، ط٘ٚ ح٫طلخه٤ش حُظ٢ ػويٛخ حُطَكخٕ ػ٠ِ إٔ ٣لَٜ خحُوخْٓ ح١ٌُ ًخٕ طلض حُٞٛ

ك٢ ٓ٘طوش رلَ ا٣ـش. ًٔخ هخّ ك٤ِذ رٜـّٞ ؿ٤َ ٓزخَٗ ػ٠ِ أٍح٢ٟ ؿٍِ رلَ ا٣ـش ٝحُزلَ  رط٤ِّٔٞ

ح٧ٓٞى، أَٟص ًؼ٤َحا رظـخٍطٜٔخ ٓٔخ أٟطَ حَُٝى٤٤ٔ٣ٖ
*
 Rhodians  ٝرَؿخّ ا٠ُ ػوي طلخُق ٓغ ٍٝٓخ

١ِذ حُٔٔخػيس م.ّ. ٝأٍِٓٞح حََُٓ ا٠ُ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ ٖٓ أؿَ 210ٟي ك٤ِذ ٓ٘ش 
(3)

  ،

رخَُؿْ ٖٓ هَٝؽ حَُٝٓخٕ ٖٓ حُلَد حُز٤ٗٞش حُؼخ٤ٗش، ًٝخٕ ػ٤ِْٜ طَط٤ذ أٍْٓٞٛ، ٝٓؼخٍٟش حُـٔؼ٤ش 

حٗط٤ٞهّٞ ك٢ ح٫ٓظـخرش ُِطِذ، ا٫ إٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ حٓظـخد ُطِزْٜ، ٓٔظـ٬ا حٗ٘ـخٍ حُ٘ؼز٤ش 

٢َِ٘ رٜخ ك٤ِذ ك٢ كَرٚ ٓغ ٍٝىّ ٝرَؿخًٌُّي حٓظـَ حُؤخثَ   حَُ٘م، هزَ إٔ ٣ظلخُق ٓغ ك٤ِذ  ٓ حُظ٢ 
(4)

  

ٓخًٍّٔٞ أ٤ِ٤ّٓٞ  G.Claudius Neroكؤٍَٓ حُٔـِْ رؼؼش طظؤُق ٖٓ: ؿخ٣ّٞ ٬ًٝى٣ّٞ ٤َٕٗٝ 

                                                           
 .218. وهارفً ٌورتر، مرجع سابك، ص 93 – 92ص  –فوزي المكاوي، الشرق األدنى فً العصرٌن الهلٌنستً والرومانً، ص ( 1)

 .299، ص 0إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ج( 2)

 المعارضٌن لتدخل روما فً شإون حكومة بالد اإلؼرٌك.كانوا من أشد  *

(3 ) Cary.M،op، cit، p.p. 187. 188.    

 .315إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص ( 4)
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. G.Sempronius Tuditanusؿخ٣ّٞ ٓٔز٤َّٗٝٞ طٍٞط٤خّٗٞ  ٤ُM. Aemilius Lepidusزيّٝ 
(1)

  

  ٝاػخٍس حُٔيٕ ح٩ؿ٣َو٤ش ٟيٙ، ٝٓؼَكش ٗٞح٣خ أٗط٤ٞهّٞ ٜٓٔش حُزؼؼش ط٤ِْٔ اٌٗحٍ ٍٝٓخ حُٜ٘خث٢ ا٠ُ ك٤ِذ

ك٢ ِٗحع ٍٝٓخ ٝك٤ِذ، ٟٝٔخٕ ك٤خىٙ
(2)

م.ّ. هخّ حُٔزؼٞػٕٞ ٖٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رظ٤ِْٔ   211،  ٝك٢ ػخّ 

رؤٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼٞٝ أطخُّٞ ػٖ ح٧َٟحٍ حُظ٢ ُلوض رٚ، ٝإٔ ٣ٔظ٘غ ػٖ حُو٤خّ رؤ١   ح٩ٌٗحٍ ا٠ُ ك٤ِذ

. ٍكٞ ك٤ِذ ح١َُٝ٘، ٍٝأٟ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم إٔ ٫ ٓخٗغ ٖٓ اػ٬ٕ حُلَد، كَد ٟي أ١ ىُٝش اؿ٣َو٤ش

ٍك٠ض حُـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش رخىة ح٧َٓ، ػْ ٛٞطض ػ٠ِ اػ٬ٕ حُلَد
(3)

،  كزؼغ حَُٝٓخٕ هٞحص ر٣َش 

ٔخ٫ا ٝأؿزَٝح حُز٤ٞط٤٤ٖ ػ٠ِ ٓؼخٛيطْٜ ٝ ِٗ ٠ْٗ ا٤ُْٜ ح٧ه٤ٕٞ، ٝك٢ حُٔ٘ش حُظخ٤ُش حٝرل٣َش، طويّ حَُٝٓخ٤ٕٗٞ 

ح١ٌُ ًخٕ ٣ـٔغ  -ٖٓ ٣ِٛٔش ك٤ِذ   Titus Fiamininus َُٝٓخٕ رو٤خىس حُوَٜ٘ ط٤ظْ ك٤ٓ٬ّ٘ٞ طٌٖٔ ح

ا ٫ ٣وَ ػيىٙ ػٖ ؿ٤ٖ ٍٝٓخ  ك٢ طٔخ٤ُخ رؼي هظخٍ ك٢ ٌٓخٕ ٠ٔٔ٣ ٤ًّ٘ٞ ٤ًل٬ّ  –ؿ٤٘خ

Cynoscephlae  ّم.ّ. ًخٗض ٣ِٛٔش ك٤ِذ ك٤ٜخ ًز٤َس، هظَ ْٜٓ٘  097رٔؼ٠٘ ٍإّٝ ح٬ٌُد ًُٝي ػخ

 ٓٔخ أؿزَٙ ا٠ُ ػوي حُِٜق رخ١َُٝ٘ حُظخ٤ُش: 5111َ ٝأَٓ ْٜٓ٘ ٓوخط 8111

 إٔ ٣ِْٔ ك٤ِذ ٓل٘ٚ حُلَر٤ش ٓخػيح هٔٔش. -

 إٔ ٣ٔلذ كخ٤ٓظٚ ٖٓ ر٬ى ح٩ؿ٣َن. -

ا  -  أُق طخُ٘ض. 0111إٔ ٣يكغ َُٝٓخ طؼ٠٣ٞخ

ا ا٫ رؤًٕ ٍٝٓخ. 5111إٔ ٫ ٣ِ٣ي ؿ٤٘ٚ ػ٠ِ  -  ٓوخطَ ٫ٝ ٣ٖ٘ كَرخ

َ أر٘ٚ ح٧ٛـَ ى٣ٔظ٣َّٞ  - ِٓ  َ٣Demetrius ا٠ُ ٍٝٓخ ٤ٍٛ٘ش
(4)

. 

َق ُٚ ح٫كظلخظ  رؼَٗٚ، ًخٕ ٛيف ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم كٔخ٣ش حُز٬ى ٖٓ هزخثَ حُـخٍ ٝح٣َ٤ُِش - ِٔ  ٓ
(5)

 . 

                                                           
 .078، ص 0998. مكتبة األنجلوالمصرٌة، مصر 7، ط 0إبراهٌم نصحً، مصر فً عصر البطالمة، ج( 1)

 .316، ص 0الرومان، ج تارٌخ. و078إبراهٌم نصحً، مصرفً عصر البطالمة، ص ( 2)

(3)  Cary .M. op, cit،p189. 

، ص .ودمحم السٌد عبد 0969الٌونان من فٌلٌبوس الممدونً إلى الفتح الرومانً، منشورات الجامعة اللبنانٌة، بٌروت،  تارٌخأسد رستم،  0(4)

 .218. هارفً ٌورتر، مرجع سابك، ص 430الؽنً، مرجع سابك، ص 

 Cary .M. Greek. op, cit،p191.192. 

 .099، ص 8و. ل، مرجع سابك، ج دٌورانت.( 5)
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ٌُٖٝ ك٢ ػخّ  ،رؼَٗٚ، ٝأٍحىٝح ؿِٝ ٓوي٤ٗٝخ  حِٗػؾ حُلِلخء ح٫ط٤٤ُٖٞ ٖٓ هَحٍ إٔ ٣لظلع ك٤ِذ

م.ّ أػِٖ ك٤ٓ٬ّ٘ٞ حُل٣َش حٌُخِٓش ُ٪ؿ٣َن 096
(1)

ا َُِٝٓخٕ، ٝهيّ ُْٜ . رؼ ي ًُي أٛزق ك٤ِذ ك٤ِلخ

حُٔٔخػيحص ك٢ كَٝرْٜ ٟي حٗط٤ٞهّٞ ٝكِلخثٚ ٖٓ ح٩ؿ٣َن
(2)

 .
 
 

 

 اٌؾزة اٌّمل١ٔٚخ اٌضبٌضخ:

رؼي إٔ طؤُٓض حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُٔيٕ ح٩ؿ٣َو٤ش حُٔٔظوِش رٌَ٘ ًز٤َ، حٟطَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم 

ا  ا ٝػ٣ٌَٔخ ٓٔخ أىٟ ك٢ ٜٗخ٣ش ح٧َٓ ا٠ُ حُلي ٖٓ ك٣َظٜخ.  حَُٝٓخ٢ٗ حُظيهَ ك٢ ٗئٕٝ ر٬ى ح٤ُٞٗخٕ ٤ٓخ٤ٓخ

ا ٓطخٓغ ٓوي٤ٗٝخ  ٝح٧ٓزخد حَُث٤ٔش حُظ٢ ىكؼض ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ا٠ُ طـ٤٤َ ٤ٓخٓظٚ أ٫ٝا: ح٫طلخى ح٧ه٢، ػخ٤ٗخ

حُـي٣يس، كزخُ٘ٔزش ٬ُطلخى ح٧ه٢ حٗؤْ ا٠ُ كِر٤ٖ، كِد ٓ٘خَٛ ٤ُٔخٓش ٍٝٓخ ٝٓٔظؼي ُ٪ًػخٕ 

لوٚ ك٢ ك٣َش حُؼ٤َُٔٔطَطٜخ، ٝكِد ٢٘١ٝ ٓظٔٔي ر
(3)

،  أٓخ ٓطخٓغ ٓوي٤ٗٝخ كوي ١ٔغ ك٤ِذ إٔ ٣ٔٔق ُٚ 

ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ رخ٫كظلخظ رٌَ حُٔيٕ حُظ٢ حٓظَىٛخ ٖٓ أٗط٤ٞهّٞ، ٌُٖٝ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ُْ ٣ٌٖ 

٣َ٣ي ٣ُخىس هٞس ٓوي٤ٗٝخ ر٤٘ٔخ ٓٔق ُٚ ح٫كظلخظ رزؼٞ ٓيٕ طٔخ٤ُخ ٓٔخ آػخٍ ؿ٠ذ ك٤ِذ، كؼَٔ ػ٠ِ ط٤ٔ٘ش 

ٔخ٤ُش كظ٠ ٣ؤط٢ حُٞهض حُٔ٘خٓذ ُظلي١ ٍٝٓخ، ٢ٌُٝ ٣ٌظٔذ ػوش حَُٝٓخٕ  ٓٞحٍى ِ٘ ٌِٓٔظٚ ٝىػْ كيٝىٛخ حُ

ك٤ٚ ًخٕ هي أٍَٓ حر٘ٚ ح٧ٛـَ ا٠ُ ٍٝٓخ
(4)

ا ٫ٓظؼيحى ٌِٛٔخٍ، ٌُٖ ح٧ٍٝ  ،  ُوي ًخٕ حٓظؼيحى ك٤ِذ ٓ٘خرٜخ

 َ٣ َِ ز٤ِ خ. ٬ًٝٛٔخ ٓخص هزَ إٔ ٣لون ػَٔ ػ٠ِ ط٤ٔ٘ش ٓٞحٍى ر٬ىٙ ك٢ ك٤ٖ ح٥هَ ػَٔ ػ٠ِ حٓظـ٬ٍ ٓٞحٍى ا٣ 

 أٛيحكٚ.

ٌٌٛح ريأ ح٫ٗ٘وخم ٝح٫ٗؤخّ ر٤ٖ ح٧ك٬ف حُٔظ٘خكٔش ك٢ ًَ ٌٓخٕ رؼي إٔ أهٌص ًَ ٓي٣٘ش ًَٝ 

ؿٔخػش طظويّ رٔطخُذ هخٛش ا٠ُ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ، كٔخ ًخٕ ٓ٘ٚ ا٫ إٔ ٣زؼغ رِـ٘ش ُظو٢ٜ حُلوخثن 

رؤٕ ر٬ى ح٩ؿ٣َن ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔظظذ ك٤ٜخ ح٧ٖٓ ا٫ اًح ٝرؼي ػٞىس حُِـ٘ش أٗخٍص ػ٠ِ  ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم 

كَٟض ٍٝٓخ ٤ٓطَطٜخ حٌُخِٓش ػ٤ِٜخ
(5)

م.ّ. ٝهِلٚ ػ٠ِ حُؼَٕ حر٘ٚ ر٤َّٓٞ  079. طٞك٢ ك٤ِذ ػخّ 

                                                           
(1 ) Cary .M. Greek، op،cit، p 191. 

 .432-430دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص.ص.  -( 2)

 090. و. فادٌة دمحم أبوبكر، مرجع سابك، ص 254حسن بكري، مرجع سابك، ص ( 3)

 .324، ص 0الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، ( 4)

 .212-210، ص.ص 8دٌورانت،.و.ل. مرجع سابك، ج (5)



90 

 

ا هٞحٓٚ ػ٬ػٕٞ أٝ أٍرؼٕٞ أُق ٓوخطَ، ٝػَٝس رٔويحٍ ٓظش آ٫ف طخُ٘ض ا ُٚ ؿ٤٘خ طخًٍخ
(1)

كزؼي إٔ حػظ٠ِ   

ا ُ٘ؼز٤ظٚ ر٤َّٓٞ ػَٕ ٓوي٤ٗٝخ ه خّ رؼيس أٍٓٞ أُٜٝخ طـي٣ي حُٔؼخٛيس حُظ٢ أرَٜٓخ  ٝحُيٙ ٓغ ٍٝٓخ. ٝىػٔخ

ا، ُٝـؤ ا٠ُ حُٜٔخَٛحص ح٤ُٔخ٤ٓش كظِٝؽ ٖٓ حر٘ش ِٓٞهْ حَُحرغ، ٖٝٓ ح٧ػٔخٍ  ا ٝحٓؼخ أٛيٍ ػلٞحا ٤ٌِٓخ

ا كٖٔ ػ٬هظٚ رَٝىّ حُظ٢ هخّ رٜخ أ٠٣خ
(2)

رٔزذ ،  ه٢٘ ِٓي رَؿخّ ػ٠ِ حٓظو٬ٍ ٌِٓٔظٚ ٖٓ ر٤َّٓٞ 

ٛـٔخطٚ حُٔظٌٍَس، كزؼي ػيس َٓحص ١ِذ ك٤ٜخ ِٓي رَؿخّ حُٔٔخػيس ٖٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ، ًٝخٕ 

م.ّ. ا٠ُ حُٔـِْ رِِٔٔش ٖٓ ح٫طٜخٓخص ٟي ر٤َّٓٞ 072حُٔـِْ ٫ ٣ٔظـ٤ذ، كظويّ ر٘لٔٚ ػخّ 
(3)

هخّ  

حٓظٜيٍ ٓـِْ  رؼيٛخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رؼيس ٓوخر٬ص ىرِٞٓخ٤ٓش ٓغ ر٤َّٓٞ ٝػ٘يٓخ ٍكٞ حُٔلخٟٝخص

م.ّ. ٢ٛٝ حُلَد حُٔوي٤ٗٝخ حُؼخُؼش 070ح٤ُ٘ٞم ٝحُـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش هَحٍحا ربػ٬ٕ حُلَد ًُٝي ػخّ 
(4)

 .

ُِٝٗض هٞحص ػ٣ٌَٔش ٍٝٓخ٤ٗش ر٬ى ح٩ؿ٣َن ٝحٓظُٞض ػ٠ِ طٔخ٤ُخ ٌُٖ حَُٝٓخٕ ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ُْ 

ا رٔزذ ػـِ حُوخىس ٝٓٞء حُظ٘ظ٤ْ ك٢ ٛلٞف ؿ م.ّ. ٝهغ  068٘ٞىْٛ، ٌُٖ ك٢ ػخّ ٣لووٞح حٗظٜخٍحا كخٓٔخ

ا  Aemilius paullusحهظ٤خٍ أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ حُوَٜ٘ ا٤ِ٤ٔ٣ّٞ رخُّٝٞ  ح١ٌُ ًخٕ هخثيحا ٓلٌ٘خ

ا ك٢ ٓؼًَش ر٤يٗخ  طٌٖٔ ٖٓ اػخىس حَُٝف حُٔؼ٣ٞ٘ش ػ٘ي حُـ٘ٞى، ٝحٗظَٜ ػ٠ِ ر٤َّٓٞ حٗظٜخٍحا ٓخكوخ

pydna ٞر٤َّٓٞ ٝأ ِهٌَ ا٠ُ ٍٝٓخ، ٣ِ٤ُٖ ًٓٞذ  ٓوخطَ 410111ك٤غ ِٛي ٖٓ حُٔوي٤٤ٖٗٝ ٗل َ ِٓ ٝأ 

َٜٗ رخُّٝٞ
(5)

ا ػ٠ِ ٌِٓٔش ٓوي٤ٗٝخ حُظ٢ ًخٗض طٔؼَ أهطَ هٞس ك٢    ٖٝٓ ٗظخثؾ ٌٛٙ حُلَد حُو٠خء ٜٗخث٤خ

 َّ ِ َ ر٬ى ح٩ؿ٣َن، هخّ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رظو٤ٜٔٔخ ا٠ُ أٍرغ ؿ٣ٍٜٞٔخص ٓٔظوِش، طظٔظغ ًَ ٜٓ٘خ رلٌْ ًحط٢، ٝك 

٤ٔخ ر٤ٜ٘خك ٣ٍٞخص، كن حُِٝحؽ ٝكن حُظزخىٍ حُظـخ١ٍػ٠ِ ٌٓخٕ ٌٛٙ حُـٜٔ
(6)

، ٢ٛٝ ٗلْ ح٤ُٔخٓش حُظ٢  

م.ّ. ًٝخٗض ٗظ٤ـظٜخ حُو٠خء ػ٠ِ حُلِق، ًٔخ  338كَٟٜخ حُٔـِْ ٖٓ هزَ ػ٠ِ حُلِق ح٬ُط٢٘٤ ك٢ ػخّ 

كَٝ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ حُـ٣ٍٜٞخص ىكغ ؿ٣ِش ٣ٞ٘ٓش، ٝاؿ٬م ٓ٘خؿْ حٌُٛذ ٝحُل٠ش
(7)

،  ُوي أٛزلض 

ا ٫هظٜخى ٍٝٓخ، ٓٔخ ىػخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ ػخّ حُـِ م.ّ. إٔ ٣ٜيٍ  ٣067ش ٝحُٔ٘خؿْ ٜٓيٍحا أٓخ٤ٓخ

                                                           
 .254حسن بكري، مرجع سابك، ص  (1)

 .441دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص  (2)

 .325، ص 0الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً،  (3)

 254. وحسن بكري، مرجع سابك، ص 326نفسه، ص ( 4)

 .255.  وحسن بكري، مرجع سابك، ص 301سابك، ص هارفً ٌورتر، مرجع ( 5)

 .89. ودونالد.ر. ددلً، مرجع سابك، ص 212دٌورانت،.و.ل، مرجع سابك، ص ( 6)

 .89نفسه، ص( 7)
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هَحٍحا ربػلخء حُٔٞح٤٘١ٖ ك٢ ا٣طخ٤ُخ ٖٓ ح٣َ٠ُزش حُٔزخَٗس، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٜٓيٍ ػخُغ، أ٫ ٝٛٞ طـخٍس 

حَُه٤ن.
(1)

 

 

 ط١بطخ ِغٍض اٌش١ٛؿ ِغ ثبلٟ اٌّلْ اإلغز٠م١خ:

أٓخ ػٖ ٤ٓخٓش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٓغ رخه٢ حُٔيٕ ح٩ؿ٣َو٤ش، كوي طؼخَٓ حُٔـِْ ٓغ آخٍس   

ؿ٤٘ؼّٞ ك٢ ح٣َ٤ُِخ ر٘لْ ٓخ هخّ ٓغ ٓوي٤ٗٝخ، كوي هٔٔٞح ح٩ٓخٍس ا٠ُ ػ٬ع ؿ٣ٍٜٞٔخص ٓ٘لِٜش ٝأُِٓٞٛخ 

ؼظْ ، ٝرٌُي ٤ٓطَٝح ػ٠ِ ٓ Narenteريكغ حُـ٣ِش ٝحٓظُٞٞح ػ٠ِ ٓؼظْ ٓخكَ ىُٔخ٤ٗخ كظ٠ َٜٗ ٗخٍٗظخ 

ٓٞحكَ رلَ ح٧ى٣ٍخط٢ٌ٤
(2)

حُظ٢ ًخٗض ك٤ِلش َُٝٓخ رٔزذ طيهِٜخ ُظ٢ٓٞ ر٤ٖ ٍٝٓخ  Rhodesٍٝٝىّ   

ا، كوي ِٓذ ٜٓ٘خ أٍح٤ٟٜخ ك٢ آ٤ٓخ حُٜـَٟ، ٝأٗ٘ؤ Persusٝر٤َّٓٞ  ، كٌخٕ ػوخد ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝه٤ٔخ

ا ُٜخ ك٢ ػخّ  ا كَحا ٓ٘خكٔخ م.ّ. ٝٛٞ ٤ٓ٘خء ى٣ِّٞ ٤ٓ067٘خءا طـخ٣ٍخ
*
 Delos (3)

 
 
أٓخ رو٤ش حُٔيٕ ح٤ُٞٗخ٤ٗش  

حُٔؼخٍٟش َُٝٓخ، كزؼي إٔ طؼَف ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ أٓٔخثْٜ ك٢ أٍٝحم ِٝٓلخص حُِٔي ر٤َٓ٤ّٞ 

Persusهخّ رٔلخًٔظْٜ رخ٩ػيحّ أٝ حُ٘ل٢ أٝ حُز٤غ ك٢ ٓٞم حُ٘وخٓش ،
(4)

.  ًٔخ حٓظيػ٠ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم أُق 

ٟٝٝؼْٞٛ ك٢ حُٔـٖ رلـش أْٜٗ ًخٗٞح ٣ويٕٓٞ  ْٜٝٓ٘ حُٔئٍم ر٤ُٞز٤ّٞ  أُق ٍؿَ ٖٓ ػظٔخء ح٧ه٤٤ٖ

ٓ٘ش، ٝٓخص ْٜٓ٘ ٖٓ ٓخص، أ١ِن َٓحكْٜ ٝػخىٝح ا٠ُ  07حُٔٔخػيس ا٠ُ ر٤َّٓٞ َٓحا ٝرؼي إٔ ٌٓؼٞح 

ا ُِلَد، ك٤غ  ر٬ىْٛ ٣لِٕٔٞ حُلوي ٝحٌَُح٤ٛش ك٢ هِٞرْٜ ػ٠ِ ٍٝٓخ كؼخٍ حُ٘خّ ػ٤ِْٜ، كٌخٕ ًُي ٓززخ

ا رو٤ ٝأٓط٫ٞا رو٤خىس ٓظخّٝ   Mummiusخىس حُوَٜ٘ ٤ّٔٓٞ ٤َٓ  ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ ؿ٤٘خ

Metiius  ّم.ّ. ػ٠ِ ًٍٞٗؼ٤ش 046طٌٔ٘ٞح ٖٓ حُو٠خء ػ٠ِ حُٔوخٝٓش ٝحٓظ٠ُٞ ٤ّٔٓٞ ػخCorinth 

كٜٖ ح٧ه٤٤ٖ، ٝاكَحهٜخ ٝر٤غ أِٜٛخ ك٢ ٓٞم حُ٘وخٓش
(5)

. ٍكٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم إٔ ٣ٔظلًٞ ػ٠ِ أٍح٢ٟ 

ٖ ا٠ُ ٗظخْٜٓ ح٢ٌُِٔ أًؼَ ٖٓ ٗظخّ حُـ٣ٍٜٞٔخص حُـي٣يس، أٍح٢ٟ ر٬ى ح٩ؿ٣َن، ٌُٖ رٔزذ ٤َٓ حُٔوي٤٤ٗٝ

                                                           
 .034الفٌلد مارشال فٌكونت مونتجمري، مرجع سابك، ص ( 1)

 .445دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص ( 2)

 الكٌكالدٌس فً بحر إٌجة لرب سواحل الٌونان الشرلٌة.أحد الجزر الصؽٌرة من جزر  *

 .436هارفً بورتر، المرجع السابك، ص ( 3)

 .448دمحم السٌد عبد الؽنً، المرجع السابك، ص ( 4)

 .213دٌورانت.و.ل. المرجع السابك، ص ( 5)
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م.ّ. إ ٓوي٤ٗٝخ أٛزلض  046ٍأٟ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ إٔ ٣ي٣َ ر٘لٔٚ ٗئٕٝ حُز٬ى كؤػِٖ ك٢ ػخّ 

٣٫ٝش ٍٝٓخ٤ٗش
(1)

ٝٛٞ ٗظخّ ًخٗض ٍٝٓخ هي حطزؼظٚ ك٢ كٌْ ٓٔظٌِخص ه١َخؿش، ٢ٛٝ ٣٫ٝش أك٣َو٤ش، ًٝخٕ   

 أٌٗخٍ ح٫كظ٬ٍ حُلَر٢ حُيحثْ، ٣ظ٫ٞٙ أكي حُٔٞظل٤ٖ، ٝرٌُي أٛزلض ٓوي٤ٗٝخ أٍٝ ٌٛح حُ٘ظخّ ٬ٌٗا ٖٓ

حَُٝٓخ٤ٗش ك٢ حَُ٘م ح٩ؿ٣َو٢ ح٣٫ُٞخص
(2)

، ًٌُي رؼي ٢٠ٓ ر٠غ ٤ٖ٘ٓ ٖٓ طل٣َٞ ٓوي٤ٗٝخ ا٠ُ ٣٫ٝش 

م.ّ. آهَ ِٓٞى رَؿخّ إٔ ٣و٠غ ٌُٜح حُ٘ظخّ، ٝرؼي إٔ أٛزق  033-071ٍٝٓخ٤ٗش، ٍأٟ أطخُّٞ حُؼخُغ 

ا ُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝحُ٘ؼذ حَُٝٓخ٢ٗ، ٝرؼي ٓٞطٚ ػخّ ػ  ٠ِ033 كَحٕ حُٔٞص أ٠ٛٝ رؤٕ ٣ٌٕٞ ٌِٓٚ اٍػخ

م.ّ. حٗيُؼض ػٍٞس حؿظٔخػ٤ش ىح٤ٓش، طٌٖٔ حَُٝٓخٕ ٖٓ حُو٠خء ػ٤ِٜخ ٝطل٣َٞ ٌِٓٔش رَؿخّ ا٠ُ ٣٫ٝش 

م.ّ. 029ٍٝٓخ٤ٗش ًُٝي ػخّ 
(3)

أٍٝ ٣٫ٝش ك٢ هخٍس آ٤ٓخ طؼَف رخْٓ آ٤ٓخ  
(4)

 Provincia Asia  

 صب١ٔبً: رِٚب ٚاٌٍّّىخ اٌظٍٛل١خ.

حٓظـَ حٗط٤ٞهّٞ حُؼخُغ كَٛش حٗ٘ـخٍ ٍٝٓخ ك٢ كَرٜخ ٟي ك٤ِذ، ٝأهٌ ٣ؼي حُؼيس ٩ػخىس ٓخ 

كويطٚ أَٓطٚ ٖٓ ٗلًٞ ك٢ آ٤ٓخ حُٜـَٟ ٝطَحه٤خ
(5)

،  أ١ ٓخ ٣ؼَف رخُلَد ح٣ٍُٞٔش حَُحرؼش
*
م.ّ.  209 

م.ّ ؿ٤خد ِٓي رَؿخّ ػ٠ِ ٍأّ هٞحطٚ ك٢ ر٬ى ح٩ؿ٣َن ٖٓ أؿَ  099ك٢ ػخّ   ًٌُي حٓظـَ حٗط٤ٞهّٞ

ا  ىػْ حَُٝٓخٕ ك٢ كَٝرْٜ ٟي ك٤ِذ، حٓظخء أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٖٓ ٓٞهق حٗط٤ٞهّٞ ٝحػظزَٝٙ هخٍهخ

ُٔزيأ حُل٤خى ك٢ َٛحع ٍٝٓخ ٓغ ك٤ِذ ٝحكظـٞح ػ٠ِ طَٜكٚ، حٓظـخد حٗط٤ٞهّٞ ُطِزْٜ ٝحٗٔلذ ػ٠ِ 

حُلٍٞ
(6)

ي ًُي أٍَٓ ٝكيحا ا٠ُ ٍٝٓخ ٣ئًي ٫ٝءٙ َُٝٓخ، ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ًخٕ ٣ٔظؼي ُِلَد ك٢ ،  رؼ

                                                           
 .89دونالد. ر. ددلً، مرجع السابك، ص ( 1)

، ص 0957ٌة الجتماعً واللتصادي، )ت: زكً علً وآخرون (. مكتبة النهضة المصرٌة مصر اإلمبراطورٌة الرومان تارٌخرستوفتزؾ، ( 2)

26. 

 .26نفسه، ص ( 3)

 .450دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص ( 4)

 .325أبو الٌسر فرح، مرجع سابك، ص ( 5)

لى تبعٌة منطمة سورٌة الجنوبٌة ألي من المملكتٌن، فمد ظل الحروب السورٌة كانت بٌن المملكتٌن البطلمٌة والسلولٌة بسبب عدم التفالٌة ع *

النزاع مستمراا بٌن المملكتٌن، وتكررت الحروب، التً عرفت بالحروب السورٌة وهً ستة حروب، فمد شهد عصر بطلمٌوس الثانً حربٌن: 

ق.م. والحرب السورٌة  246وس الثالث عام ق.م. والحرب السورٌة الثالثة كانت فً عصر بطلمٌ 262ق.م. والثانٌة عام  276األولى عام 

ق.م. فً عصر بطلمٌوس الخامس، وهو بداٌة عصر الضعؾ فً دولة  212الرابعة كانت فً عصر بطلمٌوس الرابع والخامسة كانت عام 

 .  0988البطالمة السادسة فً عصر بطلمٌوس السادس. مصطفى العبادي، العصر الهلنستً، دار النهضة العربٌة، بٌروت، 

 .325أبو الٌسر فرح، مرجع سابك، ص( 6)



94 

 

ٔخٍ، ٝرؼي ػٞىس حُٞكي ا٠ُ أٗط٤ٞهّٞ أهزَٙ رؤٕ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ريأ ك٢ طل٣ََ حُٔيٕ ح٩ؿ٣َو٤ش حُظ٢  ِ٘ حُ

ك٢ أٍٝٝرخ ٝآ٤ٓخ
(1)

ٍى٤َٗ، م.ّ. طَحه٤خ رؼي ػزٍٞٙ ٤٠ٓن حُي 096-097ٌُٖ أٗط٤ٞهّٞ  طويّ ك٢ ػخّ   

ا ٓزخَٗحا ُٜيحٓٚ ٓغ ٍٝٓخ، ٝؿَص حُٔلٟٞخص حُٔطُٞش ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ٖٓ ػخّ   093-096كٌخٕ ًُي ٓززخ

م.ّ. ًٝخٕ ٓزذ ػيّ ُٝٛٞٚ ا٠ُ حطلخم ر٤ٖ حُطَك٤ٖ اَٛحٍ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ حٗٔلخد حٗط٤ٞهّٞ ٖٓ 

ٜـَٟأٍٝٝرخ ٝإٔ  ٣ظو٠ِ ػٖ حُٔيٕ ح٩ؿ٣َو٤ش ك٢ آ٤ٓخ ٝػ٤ِٚ إٔ ٣ٔي ٗلًٞٙ ك٢ آ٤ٓخ حُ
(2)

ا٠ُ ؿخٗذ   

ٍكٞ أٗط٤ٞهّٞ ُِٔلخٟٝخص أػخٍص ٍٝىّ ٝرَؿخّ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ حٗط٤ٞهّٞ ًٌُي حُٔيٕ 

ح٩ؿ٣َو٤ش حُٔلٍَس ىكؼٜخ هطَ حٗط٤ٞهّٞ ا٠ُ ١ِذ حُٔٔخػيس ٖٓ ٍٝٓخ
(3)

ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ح٠ْٗ   

ح٥ط٤٤ُٞ٤ٖ ا٠ُ ا٠ُ ؿخٗذ حٗط٤ٞهّٞ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ هخثيحا أػ٠ِ ُِلِق
(4)

ح٠ْٗ ا٤ُٚ ٛخ٤ٗزخٍ  ،  ٝرؼي إٔ

أٍَٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٣لٟٞٚ َٓس أهَٟ ٌُ٘ٚ ٍكٞ
(5)

كوٍَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ؿِٝ ٓ٘خ١ن ٗلًٞٙ ك٢ آ٤ٓخ   

أم ٤ٌٓزٞ ح٧ك٣َو٢ - Luicius Scipioحُٜـَٟ، ٖٝٓ أؿَ طلو٤ن ًُي طْ طؼ٤٤ٖ ٤ًُّٞٞ ٤ٌٓزٞ 
*
 – 

م.ّ. ًِٝق رو٤خىس حُلِٔش ٟي حٗط٤ٞهّٞ ٝططٞع أهٞٙ ُٔٔخػيطٚ ك٢ حُلِٔش، ٝهزَ إٔ  091ه٬ٜ٘ا ػخّ 

٣ظٞؿٚ ٤ٌٓزٞ ا٠ُ آ٤ٓخ حُٜـَٟ حطوٌ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُوطٞحص حُظخ٤ُش: ارَحّ ٛيٗش ٓغ ح٥ط٤٤ُٞ٤ٖ،آٍخٍ 

ا  ا ر٣َخ ػزَ ر٬ى ح٤ُٞٗخٕ ٗلٞ  حٓطٍٞ ا٠ُ رلَ ا٣ـش ُٔٔخػيس ٍٝىّ ٝرَؿخّ، ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ أٍِٓٞح ؿ٤٘خ

حَُ٘م
(6)

 Myonnesus، طٌٖٔ حَُٝٓخٕ رٔٔخػيس حُلِلخء ٣ِٛٔش حٗط٤ٞهّٞ ك٢ ٓٞهؼش ٤ٗٞ٤ّٓٔٞ 

حُزل٣َش ٓٔخ ىكؼٚ ا٠ُ إٔ ٣طِذ حُِٜق ٖٓ ٤ٌٓزٞ ح٧ك٣َو٢، ٝأريٟ حٓظؼيحىٙ ُِظو٢ِ ػٖ طَحه٤خ ٝػٖ ؿ٤ٔغ 

ػ٠ِ حُِٜقحُٔيٕ ح٩ؿ٣َو٤ش ك٢ آ٤ٓخ ٌُٖ ٤ٌٓزٞ ٍكٞ ١ِزٚ ٝحهظخٍ حُلَد 
(7)

،  ٝرؼي حٗظٜخء ه٤ِٜ٘ش 

ٌٓز٤ٞ ٝحُلَد ٫ طِحٍ هخثٔش، ٓ٘لٚ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝظ٤لش حُزَٝه٤ِٜ٘ش كظ٠ ٣ظٌٖٔ ٖٓ ٓظخرؼش كِٔظٚ
(8)

  ،

م.ّ.  089أُلوض حُوٞحص حَُٝٓخ٤ٗش رخٗط٤ٞهّٞ ٣ِٛٔش ًزَٟ ًٝخٕ ًُي ػخّ  Magnesiaٝػ٘ي ٓخؿ٤ٔ٤٘خ 

ا هٞحٓٚ ػٔخ٤ٖٗ أ  ًخٕ حٗط٤ٞهّٞ ا، ر٤٘ٔخ ًخٕ حُـ٤ٖ حَُٝٓخٕ ٣وٞى ؿ٤٘خ ُق ٓوخطَ، ِٛي ْٜٓ٘ هٕٔٔٞ أُلخ

                                                           
 98الٌونان، ص  تارٌخأسد رستم، مرجع سابك، ( 1)

 .435دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص( 2)

 . 326الٌسر فرح، مرجع سابك، ص  أبو( 3)

 .011الٌونان،  ص  تارٌخأسد رستم، مرجع سابك، ( 4)

 .99نفسه، ص( 5)

 لنصالا ألنه لم تمر عشر سنوات على تولٌة المنصلٌة السابمة وفك الدستور الرومانً.لم ٌتم تعٌٌن سكٌبو األفرٌمً  *

 .437دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص( 6)

 .437نفسه، ص ( 7)

 .306، ص 0الرومان،ج تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 8)
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٣ويٍ رلٞح٢ُ ػ٬ػ٤ٖ أُق ٓوخطَ
(1)

م.ّ. أٍَٓ  088ٝرٌُي كٜٞ أهَ ػيىحا ٖٓ ؿ٤ٖ حُؼيٝ. ٝك٢ حرخ٤ٓخ ػخّ   

ٌٝٓز٤ٞ ح٧ك٣َو٢ ٝطْ   Manlius Vaisoٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رؼؼش ٖٓ ر٤ٖ أػ٠خثٜخ حُوَٜ٘ ٓخ٤ِّٗٞ كُّٞٞ 

حٗط٤ٞهّٞ ارَحّ حطلخه٤ش ٓغ
(2) 

 ط٘ٚ ١َٜٝٗخ: 

 إٔ ٣ظو٠ِ حٗط٤ٞهّٞ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُٔيٕ ك٢ أٍٝٝرخ ٝآ٤ٓخ حُٜـَٟ كظ٠ ؿزخٍ ١ٍّٞٝ.  -

رؼي إٔ طْ حُظٞه٤غ  2511طخُ٘ض ىكؼض كٍٞحا ٝهزَ طٞه٤غ حُٔؼخٛيس ٝ 511طخُ٘ض،  050111إٔ ٣يكغ  -

 ػ٠ِ حُٔؼخٛيس ٝحُزخه٢ ٣يكغ ػ٠ِ أهٔخ١ ٣ٞ٘ٓش. 

 إٔ ٣يكغ ؿَحٓش ٓخ٤ُش ا٠ُ أطخُّٞ ِٓي رَؿخّ.  -

 ط٤ِْٔ ػ٣َٖ٘ ٤ٍٛ٘ش ٣وّٞ حَُٝٓخٕ رخهظ٤خٍْٛ. -

 ط٤ِْٔ ٛخ٤ٗزخٍ ٝطٞحّ حُِػ٤ْ ح٥ط٢ُٞ٤.  -

آيحى حُـ٤ٖ حَُٝٓخ٢ٗ ر٤ٌٔخص ػخرظش ٖٓ حٌٍُس كظ٠ ٣ظلون ح٬ُّٔ حُٜ٘خث٢ -
(3)

 . 

 إٔ ٣وّٞ رظ٤ِْٔ ك٤ِظٚ ٝٓل٘ٚ حُلَر٤ش ػيح ػَ٘ ٜٓ٘خ. -

٣ش كَٝد ك٢ رلَ ا٣ـش ٝأٍٝٝرخإٔ ٫ ٣ٖ٘ أ -
(4)

 . 

ا َُِٝٓخٕ - إٔ ٣ٌٕٞ حٗط٤ٞهّٞ ٛي٣وخ
(5)

 . 

 ٝرؼي طٞه٤غ حُِٜق حطوٌ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػيس اؿَحءحص ٢ٛٝ ًخ٥ط٢:

 أَٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُوٞحص حَُٝٓخ٤ٗش رخ٫ٗٔلخد ٖٓ آ٤ٓخ حُٜـَٟ.  -

 ّٞ.طل٣ََ حُٔيٕ ح٤ُٞٗخ٤ٗش ػ٠ِ حُٔخكَ حُـَر٢ ٤ٓ٥خ حُٜـَٟ ٖٓ ٤ٓطَس حٗط٤ٞه -

                                                           
 .434رجع سابك، ص . و. هارفً بورتر، م013الٌونان، ص  تارٌخأسد رستم، مرجع سابك، ( 1)

 .437دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص( 2)

(3 ) Bevan.E.R. the house of seleucus، vol.2، London، 1966. p 111.                                     

 .438دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص( 4)

 .013الٌونان، ص تارٌخأسد رستم، مرجع سابك، ( 5)
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طو٤ْٔ ٓٔظٌِخص حٗط٤ٞهّٞ ك٢ آ٤ٓخ حُٜـَٟ ر٤ٖ ٍٝىّ ٝرَؿخّ، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ َٜٗ ٤ٓ٘يٍ  -

Maender حُلي حُلخَٛ ر٤ٜ٘ٔخ
(1)

اًح ًخٕ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رٌٜح حُظو٤ْٔ ٣َ٣ي ٌٓخكآطٜٔخ، ٍرٔخ ًخٕ   

ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٣َ٣ي إٔ ٠٣ٖٔ َٓحهزش حٗط٤ٞهّٞ، ٧ٗٚ هي ٓزن ُِٔـِْ إٔ حطزغ ٓؼَ ٌٛٙ 

 ٓغ ه١َخؿش ػ٘يٓخ كَٝ ػ٤ِٜخ ح٫ػظَحف ر٤٘٤ٔٔٔخ ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٣وّٞ رَٔحهزظٜخ. ح٤ُٔخٓش

ًخكؤ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٤ِذ حُوخْٓ ٩ه٬ٛٚ ٝطوي٣ْ حُٔٔخػيحص َُٝٓخ، رؤٕ ط٘خُُٞح ػٖ رو٤ش ٓزِؾ  -

حُظؼ٣ٞٞ ح١ٌُ ٣يكؼٚ ٝأػخىٝح ا٤ُٚ حر٘ٚ ح٤َُٛ٘ش  ى٣ٔظ٣َّٞ
(2)

 . 

٤ٞػ٘ي ػٞىطٚ ا٠ُ ٍٝٓخ ك٢ ًٓٞذ َٜٗ َُوََذ ح١ٞ٤ٓ٥ٓ٘ق ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُوخثي ٤ًُّٞٞ ٤ٌٓز -
(3)

 . 

ٝرٌُي طٌٕٞ ٍٝٓخ هي كخكظض ػ٠ِ ٤ِٓحٕ حُوٞس ك٢ ٓ٘طوش َٗم حُٔظ٢ٓٞ ٝأه٠ؼض حػ٤ٖ٘ ٖٓ 

حُٔٔخُي حُؼ٬ػش حُظ٢ حٗؤٔض ػٖ ِٓي ح٫ٌٓ٘يٍ، ٝطؼي ٣ِٛٔش حٗط٤ٞهّٞ حُؼخُغ ريح٣ش حُٜ٘خ٣ش ٌُِِٔٔش 

ا رٔخ ٣ظوٌٙ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ  087حُِٔٞه٤ش، ٧ٗٚ رؼي ٝكخطٚ ػخّ  م.ّ. أٛزق ٤َٜٓ حُِٔٞه٤٤ٖ ػخُوخ

ا كٔؼ٬ا حٗط٤ٞهّٞ حَُحرغ " حر٤لخْٗ"  ٖٓ هَحٍحص، ٝحػظَحكْٜ رخُِٔي ح١ٌُ ٣ؼظ٢ِ حُؼَٕ ٝحؿزخ

Antiochos Epiphanes  أٍَٓ رؼؼش ا٠ُ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ ٩ظٜخٍ ٫ٝثٚ ُْٜ ٍٝؿزظٚ  ك٢

ا َُِٝٓخٕ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حػظَحكْٜ، حٓظوزَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُزؼؼش ٝأٛزق ٛي٣وخ
(4)

.  ٌُ٘ٚ حٓظـَ كَٛش 

أٍَٓ ا٤ُٚ ؿخ٣ّٞ رٞر٤ِّٞ  حٗ٘ـخٍ ٍٝٓخ ك٢ ٓوي٤ٗٝخ  ٝؿِح َٜٓ، ٌُٖ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رؼي ٓؼًَش ر٤ي٣خ

٤ُطِذ ٓ٘ٚ ح٫ٗٔلخد ٝهزَ إٔ ٣ٔظ٤َ٘ كخ٤ٗظٚ ه٢ رز٤ِّٞ ىحثَس ك٢  ٣٫Gaius Popilius Laenas٘خّ 

حَُحرغ ١ِٝذ ٓ٘ٚ حٕ ٣وٍٞ ؿٞحرٚ هزَ إٔ ٣وَؽ ٖٓ حُيحثَس، حٓظـخد حٗط٤ٞهّٞ   حََُٓ كٍٞ حٗط٤ٞهّٞ

ٝحٗٔلذ ٖٓ َٜٓ ٝهزَٙ ٝرٌُي ىهِض ٣ٍٞٓش ك٢ أ٬ٓى حَُٝٓخٕ ٝحكظلظض َٜٓ رخٓظو٬ُٜخ
(5)

،
 
ًٌُي  

حُؼَٕ رط٣َوش  -ًخٕ ٤ٍٛ٘ش ك٢ ٍٝٓخ -أرٖ ِٓٞهْ حَُحرغ  Demetriusٓخ حػظ٠ِ ى٣ٔظ٣َّٞ ًٌُي ػ٘ي

م.ّ. أهٌ ٣ؼَٔ  ؿخٛيحا ٖٓ أؿَ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حػظَحف ٍٝٓخ  061ؿ٤َ َٗػ٤ش رؼي كَحٍٙ ٖٓ ٍٝٓخ ػخّ 

ًُٝي ى٤َُ ػ٠ِ حٗظٜخء حٓظو٬ٍ حٌُِٔٔش حُِٔٞه٤ش ٝك٢ ٣َ١وٜخ إٔ طٌٕٞ ٣٫ٝش ٍٝٓخ٤ٗش
(6)

خٕ ،  ًٔخ ً

                                                           
 .438. و. دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص013نفسه، ص( 1)

 .438دمحم السٌد عبد الؽنً، مرجع سابك، ص ( 2)

(3 ) Bevan، E. R، op،cit، p 112. 

 .328أبوالٌسر فرح، مرجع سابك، ص( 4)

 .0987، دار المعارؾ، مصر، 2بل سٌرها رولد، الهٌلٌنٌة فً مصر )ت: زكً علً( ط( 5)

 .337رح، مرجع سابك، صأبوالٌسر ف( 6)
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ا، أٛزق ُٚ كن حُظيهَ كظ٠ ك٢ طؼ٤٤ٖ حُِٔٞى  حػظَحف ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رخُِٔي ح١ٌُ ٣َطو٢ حُؼَٕ ٝحؿزخ

ػ٠ِ حُؼَٕ Alexanderٓؼَ ط٤ٜ٘ذ أٌُٔ٘يٍرخ٫ّ 
(1)

 
 

ُوي ًخٕ ِٓٞى حُِٔٞه٤٤ٖ ٖٓ أؿَ حٓظَٟخء 

ْ ٠ُِـ٢ ػ٠ِ حَُٝٓخٕ ٣وٕٞٓٞ ربٍٓخٍ حُٜيح٣خ ا٠ُ ح٧ػ٠خء حُزخ٣ٍُٖ ك٢ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ أٝهخص ٟؼلٜ

هَحٍحص حُٔـِْ ٝحُظؤػ٤َ ػ٤ِٜخ
(2)

،  ٌٝٛح ى٤َُ ػ٠ِ ٝؿٞى ٟؼخف حُ٘لّٞ ك٢ حُٔـِْ ٝإٔ حَُٗٞس 

ا ٣ِٕ  073أٛزلض ٗخثؼش ك٢ حُٔـِْ. كٔؼ٬ا حٗط٤ٞهّٞ حَُحرغ هخّ ٓ٘ش  م.ّ. ربٛيحء أكيْٛ اٗخء ًٛز٤خ

ا  ًٌُي أٍَٓ حٗط٤ٞهّٞ  ه٤ٖٔٔ ىٍحهٔش ًٛز٤ش ٝأٍَٓ ى٣ٔظ٣َّٞ ح٧ٍٝ ا٠ُ ػ٠ٞ آهَ أ٬٤ًِا ًٛز٤خ

٣َخ َِ حُٔخرغ ػيىحا ٖٓ حُٜيح٣خ ُِوخثي حَُٝٓخ٢ٗ ٌٓز٤ٞ أ٤ِٓخّٗٞ ػ٘يٓخ هخرِٚ ك٢ ا٣ ز٤ِ
(3)

ٌُٖ ٤ٌٓز٤ٞ أػِٖ أَٓ   

ٌٛٙ حُٜيح٣خ ػ٠ِ ح٨ُٔ ٝهخّ رظ٤ِٜٔٔخ ا٠ُ حُيُٝش
(4)

اًحَ ًخٕ حُٔزذ  ك٢ ٤ٛٔ٘ش ٍٝٓخ ػ٠ِ ٗئٕٝ حٌُِٔٔش    

حُؼخُغ، ًٌُي حٓظلخى ٓـِْ  ٟٝؼق حُِٔٞى حُِٔٞه٤٤ٖ رؼي حٗط٤ٞهّٞحُِٔٞه٤ش ٍحؿغ  ا٠ُ هٞس حَُٝٓخٕ 

ح٤ُ٘ٞم ٖٓ حُِ٘حػخص حُٔٔظَٔس ر٤ٖ أكَحى حُؼخثِش حُٔخٌُش ٝٓخػيص ح٧ه٤ِخص ك٢ ُػِػش حُلٌْ
(5)

،  ٓؼ٬ا 

حُوخْٓ ٝر٤ٖ ك٤ِذ ح١ٌُ أ٠ٛٝ  حَُٜحع ر٤ٖ ٤ُٓٞخّ ٣َُٝ حُِٔي ك٢ حٗطخ٤ًخ ٝح٢ُٛٞ ػ٠ِ حٗط٤ٞهّٞ

ٌٕٞ ح٢ُٛٞ ػ٠ِ حر٘ٚرٚ حُِٔي إٔ ٣
(6)

.  حٓظـَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػٍٞس ح٤ُٜٞى ٝحُظ٢ ًخٕ ٓززٜخ َٛحع ر٤ٖ 

١خثلظ٤ٖ ٖٓ ح٤ُٜٞى، أكيْٛ أٍحى حُظل٢ِ رٔظخَٛ حُل٠خٍس ح٤٘٤ِ٤ُٜش ٝح٥هَ ٓظٔٔي رخُظوخ٤ُي ح٤ُٜٞى٣ش، 

٘يىس ربٍٓخٍ حػ٤ٖ٘ ٝػ٘يٓخ حٗلخُص حٗطخ٤ًخ ا٠ُ حُطخثلش ح٠ُٝ٧، ىكغ ًُي ر٤ًٜٞح حٌُٔخر٢ ُػ٤ْ حُطخثلش حُٔظ

ٖٓ ٍؿخُٚ ا٠ُ ٍٝٓخ ٢ٌُ ٣ؼِٖ ُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم ػٖ ٍؿزش ح٤ُٜٞى ك٢ ح٫ٗلٜخٍ ػٖ حٌُِٔٔش حُِٔٞه٤ش ٧ٕٝ 

ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ًخٕ ٣ظل٤ٖ حُلَٛش ُيػْ ُػِػش حُلٌْ ك٢ حٌُِٔٔش حٓظـخد ُطِذ ٣ًٜٞح حٌُٔخر٢، ٝطلخُق 

ا ٖٓ  م.ّ حٗظٜض رو٤خّ ح٧َٓس حُل٤ٗٞٔ٘ش 035-075ٓغ حُ٘ؼذ ح٤ُٜٞى١. حٓظَٔص حُؼٍٞس أٍرؼ٤ٖ ػخٓخ
(7)

 
 

ا ؿيحا ٖٓ كيٝى حٌُِٔٔش  033رؼي إٔ ؿؼَ حَُٝٓخٕ رَؿخّ ك٢ ػخّ  م.ّ. ٣٫ٝش ٍٝٓخ٤ٗش أٛزق ٝؿٞىْٛ ه٣َزخ

م.ّ. ٖٓ طل٣َٞ آ٤ٓخ حُٜـَٟ ا٠ُ ٣٫ٝش ٍٝٓخ٤ٗش، ٌُٖ حُٔٔخُي  029حُِٔٞه٤ش  ٓٔخ ٌْٜٓ٘ ك٢ ػخّ 

                                                           
 .048فٌان موفك النعٌمً، مرجع سابك، ص( 1)

العرب بجامعة دمشك،  تارٌخٌة، تصدرها لجنة كتابة تارٌخمفٌد رابؾ العابد، )اإلدارة المالٌة فً المملكة السورٌة السلولٌة( مجلة دراسات ( 2)

 .74، ص 0988،  31-29السنة التاسعة العددا 

 .74نفسه، ص ( 3)

 .343أبوالٌسر فرح، مرجع سابك، ( 4)

 .048فٌان موفك النعٌمً، مرجع سابك، ص ( 5)

 .002الٌونان، ص  تارٌخأسد رستم، مرجع سابك، ( 6)

 .073. وفٌان موفك النعٌمً، مرجع سابك، ص338-337أبوالٌسر فرح، مرجع سابك، ص ص. ( 7)
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ٝأ٤٘٤ٍٓخ ٝرخٍػ٤خ أٛزلض طٌَ٘   Pontusم.ّ. ٢ٛٝ رٞطّٞ  061ح٣ٞ٤ٓ٥ش حُـي٣يس حُظ٢ ظَٜص رؼي ػخّ 

ٜٓيٍحا ُٔظخػذ ػي٣يس َُٝٓخ
(1)

ا    ٝكخُض ىٕٝ ٤ٓطَس ٍٝٓخ ػ٠ِ حُٔ٘طوش حُٔٔظيس ٖٓ رلَ ه٣ِٖٝ َٗهخ

ا  كظ٠ ٤٠ٓن حُيٍى٤َٗ ؿَرخ
(2)

 . 

 صبٌضبً: رِٚب ٚاٌجطبٌّخ:

طَؿغ ػ٬هش حَُٝٓخٕ رخُزطخُٔش ٌٓ٘ ػٜي حُِٔي رط٤ِّٔٞ حُؼخ٢ٗ "ك٬٤ىُلّٞ" ًُٝي ػ٘يٓخ أٍَٓ 

م.ّ. ٝأٍَٓ ُْٜ حَُٝٓخٕ ٓلخٍس ك٢ ٗلْ حُؼخّ، ًٝخٕ ٛيف طِي ح٫طٜخ٫ص  273ٓلخٍس ا٠ُ ٍٝٓخ ك٢ ػخّ 

م.ّ.، ٝٓغ ريح٣ش  ػوي ٓؼخٛيس طـخ٣ٍش، ٝحٓظَٔص حُؼ٬هش ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ ٤١ِش حُوَٕ حُؼخُغ

حٗظوِض ٌٛٙ حُؼ٬هش ا٠ُ حُظيهَ ح٤ُٔخ٢ٓ ٖٓ ؿخٗذ ٍٝٓخ ك٢ ٗئٕٝ حُزطخُٔشحُوَٕ حُؼخ٢ٗ م.ّ. 
(3)

ًٝخٕ   

ًُي رؼي ٓٞهؼش ٍكق
*
حُظ٢ طؼي كيحا كخ٬ٛا ر٤ٖ ػٜي٣ٖ ػٜي حُِٔٞى حُؼظخّ، ٝٛٞ حُؼٜي حُظ٢ ِٝٛض ك٤ٚ  

ٍٝٓخ ك٢ ٗئْٜٝٗحُيُٝش أٝؽ هٞطٜخ، ٝػٜي حُِٔٞى ح٠ُؼخف ٝريح٣ش طيهَ 
(4)

ًٝخٕ ريح٣ش حُظيهَ ح٤ُٔخ٢ٓ   

حُوخْٓ ٝحٗط٤ٞهّٞ حُؼخُغ، ٓزن  م ّ. ك٤ٖ حٓظ٘ـي رط٤ِّٔٞ حُوخْٓ رَٝٓخ ٖٓ هطَ ك٤ِذ 091ػخّ 

ُْ ٣ؼ٤ي ا٤ُٚ ٓٔظٌِخطٚ حُِٔٔٞرش ٝك٢ ٝػ٠ِ ك٤ِذ  ٠ح٩ٗخٍس ا٤ُٚ. ٝػ٘يٓخ حٓظـخد ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ُطِزٚ ٝه٠

رخَُٝٓخٕ، ػ٘يٓخ كخَٛ حٗط٤ٞهّٞ حَُحرغ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش ٝرؼي إٔ  م.ّ. حٓظ٘ـيٝح َٓس أه071َٟػخّ 

حٓظـخد ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ُطِزْٜ، ػَٔ ػ٠ِ طل٣ٌَ أٗط٤ٞهّٞ ٓٔخ حٟطَٙ ٬ُٗٔلخد، ٝرٌٜح حُطِذ 

أٛزلض ٍٝٓخ ٤ٛٝشا ػ٠ِ َٜٓ، ٌُٖٝ ح٧ٍٝ ُْ ط ٠َْ
(5)

،  ًٌُي ػَٔ حَُٝٓخٕ ًٔخ ػِٔٞح ٓغ حُِٔٞه٤٤ٖ 

حُؼخث٤ِش، كٔؼ٬ا طيهِٞح ك٢ َٛحع رط٤ِّٔٞ حُٔخىّ ٓغ أه٤ٚ ٣ٍٞؿ٤ْ حُِٔٞه٤٤ٖ ػ٠ِ طـ٣ٌش حُو٬كخص 

ِي ًٝخٕ ٛيكْٜ ط٣ِٔن أٝٛخٍ ىُٝظْٜ ٝطـ٣َيْٛ ٖٓ ٓٔظٌِخطْٜ حُوخٍؿ٤ش، كوخٓٞح رظو٤ْٔ   ٔ حُؼخ٢ٗ ٖٓ أؿَ حُ

ح٬ٓ٧ى ر٤ٖ ح٧ه٣ٖٞ ػ٠ِ إٔ ٣لظلع رط٤ِّٔٞ حُٔخىّ رَٜٔ ٝهزَٙ ٣ٝظ٘خٍُ ٧ه٤ٚ ػٖ رَهش،  ػْ 

ا ٝحطوٌص ٓظَٜحا ؿي٣يحا ٣ظٔؼَ ك٢ حُى٣خى حٛظٔخّ ططٍٞص حُؼ٬ هخص ر٤ٖ َٜٓ ٍٝٝٓخ رؼي ًُي ططٍٞحا ٣َٓؼخ

ُظلوي  م.ّ. أٍَٓ ٓلخٍس ٣َأٜٓخ ٌٓز٤ٞ ح٤ِٔ٣خّٗٞ 039- 041ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ر٘ئٕٝ َٜٓ، كل٢ ػخّ 

                                                           
 .073فٌان موفك النعٌمً، مرجع سابك، فً التهمٌش ( 1)

 .92-09لد.ر. ددلى، مرجع سابك، ص ص، رونا( 2)

 .5 -2.ص ص  0972عبد اللطٌؾ أحمد على، مصر واإلمبراطورٌة الرومانٌة، دار النهضة العربٌة، بٌروت، ( 3)

 ق.م. انتصر فٌها بطلمٌوس الرابع على انتوخس الثالث. 207كانت مولعة رفح فً عام  *

 .296، ص0الرومان، ج   تارٌخ. و058البطالٌمة، ص إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، مصر فً عصر ( 4)

(5) Giles.A.F، op cit، p 35   (2 ) .و  .8  -7عبد اللطٌؾ أحمد على، مرجع سابك، مصر واإلمبراطورٌة الرومانٌة، ص.ص  
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٬م ح٧كٞحٍ ك٢ ٓٔخُي َٗم ح٤ِ٘٤ُٜٔظ٢ ٝط٣ٞٔش حُٔ٘خُػخص حُوخثٔش ك٤ٚ،  ٝػَٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ حهظ

ٌ ْ ك٢ ِٓٞى َٜٓ، ًٔخ كيع ٓغ رط٤ِّٔٞ  حُؼخ٢ٗ ػَ٘ ػخّ  م.ّ. ػ٘يٓخ ٍكٞ  81حُٔ٘خًَ ُِظل

ا ػ٠ِ َٜٓ ٝك٢ ػخّ  ا َٗػ٤خ م.ّ. حٗظوِض ػ٬هخص ٍٝٓخ رَٜٔ ا٠ُ ىٍٝ حُظيهَ  56ح٫ػظَحف رٚ ٌِٓخ

حُِٔٔق ٖٓ أؿَ اػخىس رط٤ِّٔٞ ا٠ُ حُؼَٕ
(1)

حُظخ٣ٍن  ،   ًخىص َٜٓ إٔ طٜزق ٣٫ٝش ٍٝٓخ٤ٗش ٌٓ٘ ًُي

٫ُٞ حُلَد ح٤ِٛ٧ش حُظ٢ ٗ٘زض ر٤ٖ ُػٔخء ٍٝٓخ
(2)

  . 

ٖٓ ه٬ٍ ٓخ ٓزن ػٖ ٤ٓخٓش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٓغ ٓٔخُي حَُ٘م، ٗـيٛخ ٫ طوظِق ًؼ٤َحا ػٖ ٤ٓخٓظٚ 

ك٢ حُـَد ٌُٖٝ رٔزذ طِحٖٓ كظَس حَُٜحع ك٢ حُـَد ٝحَُ٘م ٝإ ُْ ٣ٌٖ ًُي ٌٓ٘ حُزيح٣ش، ًٌُٝي ٝؿٞى 

أؿزَص ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ حُزيح٣ش ا٠ُ حٓظويحّ حُوٞس حُيرِٞٓخ٤ٓش ٓؼْٜ، كوي ًخٕ  أًؼَ ٖٓ هٞس ك٢ حَُ٘م،

حُٔـِْ ٣ََٓ حُٔلخٍحص ٖٓ أؿَ حُظلخٝٝ، ٣ٝويّ ح٩ٌٗحٍحص ٝهخٙ ٓغ ك٤ِذ ح١ٌُ ًخٕ ٣َكٞ حُظلخٝٝ 

ا ػ٠ِ ط٘ظ٤ض حُـ٤ٖ حَُٝٓخ٢ٗ، ٬ٗٝكع إٔ حُٔٔخُي  ك٢ ًَ َٓس، هزَ حٓظويحّ حُوٞس حُؼ٣ٌَٔش ٓؼٚ هٞكخ

ظ٢ حٓظويّ ٓؼٜخ حُٔـِْ حُوٞس ٌٓ٘ حُزيح٣ش، ٢ٛ حُظ٢ طْ اه٠خػٜخ أ٫ٝا، ٓؼَ ٓوي٤ٗٝخ ػ٠ِ ػٌْ ىُٝش حُ

 حُزطخُٔش حُظ٢ حٓظَٔص ػ٬هظْٜ ٤ِٔٓش ٓغ حَُٝٓخٕ ا٠ُ حُٜ٘ق ح٧ه٤َ ٖٓ حُوَٕ ح٧ٍٝ.

  

 كٚر ِغٍض اٌش١ٛؿ فٟ ؽىُ اٌٛال٠بد اٌزِٚب١ٔخ:

 -أٚالً: إكارح اٌّلْ اإل٠طب١ٌخ:

ا ٤ِٔٓس ك٢ ح٫كظلخظ رخُيٍٝ حُظ٢ ٣لظِٜخ ٟٝغ ٓـِْ  ح٤ُ٘ٞم ٌٓ٘ كَٝد ٍٝٓخ ح٠ُٝ٧ ١َهخ

حَُٝٓخٕ، ًُٝي ػٖ ٣َ١ن حُلٜٕٞ ٝحُطَم حُؼ٣ٌَٔش ٝٗظخّ حُظلخُق، ٤ٓٝخٓظٚ ك٢ حٓظ٤ؼخد 

،  ًٝخٗض ح٤ُٔخٓش حُظ٢ (3)حُ٘ؼٞد حُٔلظِش ٝىٓـْٜ ك٢ ٍٝٓخ، ؿؼَ هٞطٜخ ط٣ِي ٓغ طٞٓغ أٍح٤ٟٜخ

٤ٓخٓش ؿي٣يس ٝح٠ُٝ٧ ك٢ حُظخ٣ٍن، ك٤غ هخّ حُٔـِْ رَكغ ٓٔظٟٞ حُٔـِٞر٤ٖ حٗظٜـٜخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم 

ا ُٔخ (4)ا٠ُ ٓٔظٞحْٛ ٝاىهخُْٜ ك٢ ًَٗخطْٜ ،  كوي طؼخِٓٞح ٓغ ًَ أٍٝ حٓظُٞٞح ػ٤ِٜخ رخُـِٝ ٝكوخ

                                                           
 .02-9 ص عبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، مصر واإلمبراطورٌة الرومانٌة، ص( 1)

 0- 05ص  -نفسه، ص( 2)

(3 ) Giles.A.F. op،cit،op، p21. 

 .026إندرٌة إٌمار، مرجع سابك، ص ( 4)
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طٔظلن ٖٓ ٓ٘ق ح٫ٓظ٤خُحص أٝ كَٝ ه٤ٞى، ًٝخٕ ٣ٔ٘ق حُزؼٞ حُٔٞح١٘ش حَُٝٓخ٤ٗش ًخِٓش، ٝحُزؼٞ 

حُٔٞح١٘ش ىٕٝ كن حُظ٣ٜٞض، ًٌُي اؿزخٍ رؼ٠ْٜ ػٖ حُظو٢ِ ػٖ أٍح٤ْٟٜ ٝحُظ٢ ح٥هَ ٣ٔ٘لٚ 

ا حٓظويٜٓخ ٓٞح١٘ٞ ٍٝٓخ ًٔٞهغ ُٔٔظؼَٔس ؿي٣يس، ًٝخٗض  ٔض هطؼخ ِ ٔ ٝ  ػخٓش، أٝ ه أٛزلض أٍح

. ًٝخٕ ػ٠ِ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم (1)حُٔوخ١ؼخص حُِٜٔٝٓش ٓطخُزش رٌَ٘ ٓ٘ظظْ رظ٣ِٝي ؿ٤ٕٞ ٍٝٓخ رخَُؿخٍ

 كجخص ٖٓ حٌُٔخٕ: إٔ ٣ظؼخَٓ ٓغ ػ٬ع

 : Rome and Italyرِٚب ٚإ٠طب١ٌب   -0

ًخٗض ا٣طخ٤ُخ ػزخٍس ػٖ طٌظ٬ص ُيٍٝ ػي٣يس ٝٗؼٞد ًؼ٤َس ٣ظليػٕٞ ُـخص ٓوظِلش، ُٝي٣ْٜ 

ٓئٓٔخص ٤ٓخ٤ٓش ٓوظِلش، ٌُٖ ًخٕ حُٔٞح١ٕ٘ٞ حَُٝٓخٕ ٣ٌِٕ٘ٞ ح٧ؿِز٤ش كْٜٔ٘ ٖٓ ٣ظٔظغ 

ٍٝٓخ ٝٓخ ؿخٍٝٛخ، رَ ًخٗٞح ٓٞؿٞى٣ٖ ك٢ رخُٔٞح١٘ش حَُٝٓخ٤ٗش حٌُخِٓش ْٝٛ ٫ ٣ظٞحؿيٕٝ ك٢ 

ٝ  ١ٍٞ ٗزٚ حُـ٣َِس ٝػَٟٜخ ٝحُظ٢ ًخٕ  حُٔ٘خ١ن حُل٣َ٠ش ٝح٣َُل٤ش حُٔوخٓش ػ٠ِ أٍح

ٓٞح١ٖ ًخٗٞح ٣ٌٕٔ٘ٞ ك٢  311طظٌٕٞ ٖٓ  ،  رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓـٔٞػخص(2)هز٤ِش 35ػيىٛخ 

ُظ٢ َٝٛ ػيىٛخ ٓٞحٗت ػ٠ِ ح٧ٍٝ حُٔٔظ٠َُٞ ػ٤ِٜخ ٝطٌَ٘ كخ٤ٓخص  ُِٜٔخُق حَُٝٓخ٤ٗش، ٝح

ٓٔظؼَٔس رل٣َش حٓظزؼي ٌٓخٜٗخ ٖٓ  أىحء حُويٓش حُؼ٣ٌَٔش ك٢ حُـ٤ٕٞ  22م.ّ. ا٠ُ  083ػخّ 

.  ًٌُي ًخٕ ٛ٘خى آهَٕٝ ٣ظٔظؼٕٞ رلوٞم حُٔٞح١٘ش حَُٝٓخ٢ٗ ا٫ أْٜٗ ٓ٘ؼٞح ٖٓ (3)حَُٝٓخ٤ٗش

حُظ٣ٜٞض أٝ طُٞ ٢ِ حُٔ٘خٛذ ٝٛٞ ٓخ ٣طِن ػ٤ِٚ ٜٗق كوٞم حُٔٞح١٘ش
(4) "Civitas Sine 

Suffragio ًٝخٗض ط٠ْ أؿِذ حُـٔخػخص ح٬ُط٤٘٤ش حُوي٣ٔش، ٝحُزؼٞ ح٥هَ، ٖٓ ح٣ٌُٖ حَٜٜٗٝح "

ك٢ حُيُٝش حَُٝٓخ٤ٗش، ٌٝٛٙ حُـٔخػخص ًخٗض ط٠ٔٔ حُزِي٣خص، ٝرؼٞ ٖٓ ٛئ٫ء ٓٔٔٞف ُْٜ 

رخ٩روخء ػ٠ِ كٌخْٜٓ ٝٗظخّ ٓي٣٘ظْٜ ٝآهَٕٝ ٣لظويٕٝ ٌُٜح حُلن ك٢ حُلٌْ حُٔل٠ِ
(5)

س . ًخٗض ٤ِٓ

٢ حُٔي٣٘ش حُٔلظِش ػٖ كويٛخ ُل٣َظٜخط٤ٌٖٔ ح٩ىحٍس حُٔل٤ِش ك٢ ٗظخّ حُزِي٣ش، ط   ِٟ َ
(6)

. 

                                                           
(1 ) Kamm.A. op, cit، p 21. 

(2)  Boak.A. E. R. op،cit, p49. 

(3) Boak.A. E. R. op،cit, p49. And Giles. A.F. op، cit، p 24. 

 .58دونالد.ر. ددلً، مرجع سابك، ص ( 4)

(5 ) Scullard.H.H. op، cit, p 89.   and.Boak.A. E. R. op،cit، p49. 

(6 ) Boak.A. E.R.op، cit، p 49. 
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ا ك٢ طل٣َٞ  338 : ًخٕ ػخthe Latin Coloniesّاٌّظزؼّزاد اٌالر١ٕ١خ   -2 ا كخٓٔخ م.ّ. طخ٣ٍوخ

ا٣طخ٤ُخ ا٠ُ ىُٝش ٍٝٓخ٤ٗش، ٝٛٞ طخ٣ٍن حٗل٬ٍ طلخُق حُٔيٕ ح٬ُط٤٘٤ش، ٝطؤ٤ْٓ حُٔٔظ١ٞ٘خص 

حَُٝٓخ٤ٗش ػ٠ِ ١ٍٞ ٓخكَ ٫ط٤ّٞ ٝٓيٕ ٫ط٤٘٤ش أهَٟ رؼي ًُي
(1)

ًٝخٗض حُٔٔظ١ٞ٘خص ط٠ْ   

أؿِذ حُ٘ؼٞد ؿ٤َ حَُٝٓخ٤ٗش  ك٢ ا٣طخ٤ُخ، حُظ٢ ًخٗض طَرطٜخ ٓغ ٍٝٓخ ٍٝحر٢ حُيّ، ٝحُٜٔخُق 

حُٔ٘ظًَش، ٣َٝرطْٜ طلخُق هخثْ ػ٠ِ حُٔٔخٝحس ١ًَ٘ أٓخ٢ٓ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ
(2)

، ٝك٢ حُٔخرن أ١ 

ط٤٘٤ش ٝحُٜ٘ق هزَ طي٤َٓ حُلِق ًخٗض ٛ٘خى ٓزغ ٓٔظؼَٔحص كو٢ ٌٝٓخٜٗخ ٜٗلْٜ ٖٓ ٓيٕ ٫

ٓٔظؼَٔس، ُٝوي كظ٤ض ر٘لْ  35ح٥هَ ٖٓ ٍٝٓخ، أٓخ رؼي طي٤َٓ حُلِق ح٬ُط٢٘٤ أٛزق ػيىٛخ 

حُٟٞغ ٌُٖٝ رؼي حُلَٝد حُز٤ٗٞش أٛزلض حُٔٔظؼَٔحص ح٬ُط٤٘٤ش  ٗخىٍس ًٝؼَص حُٔٔظؼَٔحص 

حٌُٔٞٗش ٖٓ حُٔٞح٤٘١ٖ حَُٝٓخٕ
(3)

اًح هِق  ،  ًٝخٕ ػ٤ِْٜ حُظو٢ِ ػٖ حُٔٞح١٘ش حَُٝٓخ٤ٗش، ٌُٖٝ

ُٝيحا ك٢ ٖٓ حُظـ٤٘ي ك٢ آٌخٗٚ حُؼٞىس ا٠ُ ٍٝٓخ، ًٝخٗض ًَ ٓٔظؼَٔس ُٜخ اىحٍطٜخ حُوخٛش، ٝػخىس 

طٌٕٞ ػ٠ِ ٌَٗ ح٩ىحٍس ك٢ ٍٝٓخ ٝطظٔظغ رلن ٓٔخٍٓش حُظـخٍس ٝحُٜٔخَٛس ٓغ ًَ ٖٓ حَُٝٓخٕ 

ٓٔظ١ٖٞ ًَٝ كَى  6111أٝ  4111أٝ  2511ٝحُٔٔظؼَٔحص ح٬ُط٤٘٤ش ح٧هَٟ، ٢ٛٝ ط٠ْ 

ٌٛظخٍ( ٖٓ ح٧ٍح٢ٟ ك٢ ٗوخ١  10415)ح٥ًَ =   Acresآًَ  34أٝ  21لَٜ ػ٠ِ ٣

آظَحطـ٤ش
(4)

ًٝخٗض حُٔيٕ ح٬ُط٤٘٤ش طظٔظغ رخُلٌْ حٌُحط٢، ٝطِٔي رخ٩ٟخكش ا٠ُ هٞح٤ٜٗ٘خ كوٞم   

ٛي حُؼِٔش ٝاؿَحء حُظؼيحى حٌُٔخ٢ٗ،  ُْٝ ٣ئىٝح حُويٓش حُؼ٣ٌَٔش ك٢ حُـ٤ٕٞ حَُٝٓخ٤ٗش، ٫ٕ 

ٛـ٤َس ٗز٤ٚ رخُلخ٤ٓخص حُؼ٣ٌَٔش، كٌخٗض ٜٓٔظْٜ ٢ٛ حُيكخع ػٖ كيٝى حُـي٣يسٓٔظ١ٞ٘خطْٜ 
(5)

.
 
 

، ح٩ؿ٣َن Italian. حُط٤ِخٕ ًخٕ رخه٢ ٗؼٞد ا٣طخ٤ُخ Socii Italici":اٌؾٍفبء اإل٠طب١ٌْٛ "  -3

Greek  ٖح٤٣َ٤ُِ ،Illyrian ٖأطٌَٝٓخ٤٣ ،Etruscan  ٌٌِِٕٞ٘ٗٞح حُلِلخء حُٔظلي٣ٖ َُٝٓخ، ٣ٝ

ا ٓ٘ل٬ٜا، ٓي٣٘ش أٝ هز٤ِش، ًَٝ ٜٓ٘خ َٓطز٢ ٓغ ٍٝٓخ رخطلخه٤ش أٝ ٓؼخٛيس هخٛش  051كٞح٢ُ  ٓـظٔؼخ

ٝحُظ٢ رٞحٓطظٜخ طليى ػ٬هش ٓليىس ٓغ ٍٝٓخ
(6)

ا   . ٝػ٠ِ حَُؿْ أٜٗخ طٔؼَ ٤ًخٗخ

                                                           
(1 ) Kamm. A،op،cit، p 21. 

(2 ) Scullard. H. H، op، cit، p 89.   

(3 ) Boak.E. R. op، cit، p 50. And Haywood، R.M.op، cit، p 63. 

(4 ) Boak.A.E. R.op، cit، p 50.                                                

 .020السٌد الناصري، مرجع سابك، ص( 5)

(6 ) Boak.A.E.R،op،cit، p 50.   
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٫ طٞؿي ر٤ٜ٘خ أ١ ٍٝحر٢ ىّ، ٝطوظِق ك٢ ٝحكيحا ك٢ ًَ ح٧ٍٓٞ حُوخٛش رخ٤ُٔخٓش حُوخٍؿ٤ش، ا٫ أٗٚ 

حُيٓخط٤َ
(1)

ُوي هخٓض ح٤ٌُخٗخص حُٔظلخُلش رظ٤ِْٔ ٍٝٓخ ُٓخّ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ػ٬هخطٜخ حُيرِٞٓخ٤ٓش ٓغ حُيٍٝ   

ح٧هَٟ، ُْٝ طٌٖ هٞحطْٜ ٣ٞ٠٘ٓش ك٢ حُـ٤ٖ رَ أه٤ٔض ًٞكيحص ٓ٘خس ٝكَٓخٕ ٓ٘لِٜش طو٠غ ٧ٝحَٓ 

حص ٖٓ ٍٝٓخ، ٝط٘خٍى رخُظٔخ١ٝ ٓغ حَُٝٓخٕ ؿ٘خثْ حُلَد ٝحُلِلخء حُوخىس حَُٝٓخٕ، ٣ٝلِٜٕٞ ػ٠ِ آيحى

ا حُٔيٕ ح٩ؿ٣َو٤ش، ًخٕ حُظِحْٜٓ حُؼ١ٌَٔ ٣ؤهٌ ٌَٗ ط٣َٞٔ  ح٣ٌُٖ طوخّ ٓيْٜٗ ػ٠ِ حُ٘خ١ت، ٝهٜٞٛخ

حُٔلٖ ٝأ١ؤٜخ، ًٝخٕ ٣طِن ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔيٕ. حُلِلخء حُزل٤٣َٖ
(2)

ُْٝ ٣لَٝ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٤ِْٜ   

حُـ٣ِش
(3)

 . 

ًخٕ حُٔزيأ حُؼخرض حُظ٢ هخٓض ػ٤ِٚ حُيُٝش، أ١ ٫ أكي ٣ٌَ٘ ؿِء ٖٓ حُيُٝش ا٫ حُٔٞح١ٕ٘ٞ ٌٌٛح 

ْٛإحَُٝٓخٕ ٝكِلخ
(4)

،  ٝرخ٤ُٔخٓش حُظ٢ ٍٜٓٔخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم طلون حٗٔـخّ ا٣طخ٤ُخ ٝطٞك٤يٛخ، ك٢ ىُٝش 

 ٝحكيس. ٝٗظؾ ػٜ٘خ ٗظخثؾ أهَٟ: 

" ارخٕ "Ager Publicus Populi Romani أُٜٝخ: رِـض أٍٝ حُ٘ؼذ حَُٝٓخ٢ٗ حُؼخٓش،

٤َٓ َٓرغ أ١ ٓخ ٣ؼخىٍ هْٔ ٓٔخكش ٗزٚ حُـ٣َِس ح٣٩طخ٤ُش،  010111كَٝد حُـِٝ ا٠ُ ٓخ ٣وخٍد ٖٓ 

٤َٓ 5211م.ّ. رِـض ٓٔخكش ا٣طخ٤ُخ حَُٝٓخ٤ٗش هَحرش  261ٝك٢ ػخّ 
(5)

،  ٌٝٛٙ ح٧ٍح٢ٟ حُظ٢ طٌَ٘ 

ُٔٔظؼَٔس كبٜٗخ ٌِٗض أهٟٞ ىػْ ُِِٔطش ٓٔظ١ٞ٘خص ًٜٞٗخ هخثٔش ك٢ ٗوخ١ آظَحطـ٤ش ك٢ ح٧ٍٝ ح

ح٫ًظظخظ حٌُٔخ٢ٗكيس حَُٝٓخ٤ٗش، ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ػِٔض حُٔٔظؼَٔحص ػ٠ِ حُظول٤ق ٖٓ 
(6)

  . 

ػخ٤ٜٗخ: أٛزق ًَ ٗوٚ حٓظلن ح٫ْٓ ح٬ُط٢٘٤ ُٚ ٫ٝء ٓظ٤ِٔ، ٌٝٛح ٣َؿغ ٤ُِٔخٓش حُل٤ٌٔش حُظ٢ 

ْٟٜٔ رخُـِٝ ؿَحا ًؼز٤ي ا٠ُ ٍٝٓخ، كوي ًخٕ ٣طِذ ْٜٓ٘ حطزؼٜخ حُٔـِْ، كِْ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ؿَ حُ٘خّ ح٣ٌُٖ طْ 

ٖ  ؿِحْٛ َٓ حُٔ٘خًٍش ك٢ ح٫ٓظ٤خُحص ٝحُٔٔئ٤ُٝخص حُظ٢ ٣ظٔظغ رٜخ 
(7)

،   ٫ٝ ٣٘زـ٢ إٔ ٗ٘ظَ ا٠ُ ٗظخّ ٓـِْ 

                                                           
(1 ) Rostovtzeff. M، op، cit، p 78.  

(2 ) Boak، A. E. R، op، cit، p 50.  

(3 ) Scullard، H.H، op، cit، p 90. 

(4 ) Rostovtzeff، M، op، cit، p 78. 

 .  و59- 58ص،  –رونالد، ر، ددلً ، مرجع سابك، ص ( 5)

 Boak, A. E. R, op، cit،p 50.  

(6 ) Boak، A. E. R، op،cit،p 50. 

(7 ) Arnold، T. Rome، vol،III، London، 1845، p 3. 
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ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ أٗٚ ىٓظٍٞ هخثْ ػ٠ِ حُؼيحُش ٣ٝٔ٘ق ًَ ٖٓ ٠٘٣ٕٞٝ طلظٚ ٓ٘خكغ هخٕٗٞ حُٔٔخٝحس، ٌُٖٝ 

ح٤ُٔخىس حَُٝٓخ٤ٗش ىٕٝ اطزخع اؿَحءحص حٓظزيحى٣ش ٓظ٘يىس، ٝإ ٤ٓخٓظٚ ٝٓخ ٣٘ط١ٞ ٤ِٓطٚ ٢ٛ أٗٚ ٟٖٔ 

ػ٤ِٜخ ٖٓ ظِْ ٝؿٍٞ ٣ٌٖٔ طلِٔٚ، ٝٛٞ حُظوِٚ ٖٓ ح٫ٓظزيحى حُٔل١َ، ٝرخُظخ٢ُ ٤ٓطَس حَُٝٓخٕ ػ٠ِ 

 ٗؼذ ا٣طخ٤ُخ ٣٘ظَ ا٤ُٜخ ٖٓ هزَ حُٔٞح٤٘١ٖ ٍؿْ حٓظزيحىٛخ حُٔطِن ػ٠ِ أٜٗخ ٟٝغ ٖٓ حُٔلظَٔ إ أ٤١ق

رٚ ٣ظـ٤َ ا٠ُ ح٧ٓٞأ ري٫ا ٖٓ ح٧ك٠َ
(1)

ٝطؤ٤ًيحا ٫ُٞء ح٣٩طخ٤٤ُٖ َُٝٓخ، ػ٘يٓخ ؿخء ر٤َّٛٞ ٝٛخ٤ٗزخٍ   

ا ُو٤خىس ٍٝٓخ ُظل٣ََ حُط٤ِخٕ ٖٓ ٤َٗ ٍٝٓخ ك٬٘ ٧ٕ ح٫طلخى ح٣٩طخ٢ُ ك٠ َ حُزوخء ٝك٤خ
(2)

. ٖٝٓ أؿَ طؤ٤ٖٓ 

ٗظخّ كٌْ حُوِش ح١ٌُ ٬٣ثْ ٜٓخُلْٜ،  ٤ٓطَس ٍٝٓخ ػ٠ِ ا٣طخ٤ُخ ػَٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ حُٔلخكظش ػ٠ِ

ٝارؼخى كِلخثْٜ ك٢ ًَ ٌٓخٕ ػٖ حُلٌٞٓش ٝأ٣يٝح حُلِد ح٧ٍٓظوَح٢١ ٝرخُظخ٢ُ ؿؼِٞح حُٔٞح٤٘١ٖ أىٝحص 

ا أًؼَ ٓ٘ٚ  ٍحؿزش ك٢ طؤ٤٣ي ٤ٓخىطْٜ ٌٝٛح ى٤َُ ػ٠ِ إٔ ىٓظٍٞ ٍٝٓخ ٗلٜٔخ ًخٕ ىٓظٍٞحا أٍٓظوَح٤١خ

ا  ى٣ٔوَح٤١خ
(3)

 . 

 

 

 

 ٠بد فبرط رِٚب:صب١ٔبً: إكارح اٌٛال

ا ٣ظٔظغ رِٔطش ٓطِوش  Proviciaًِٔش ٣٫ٝش  طؼ٢٘ ٝكيس اىح٣ٍش، ٣ؼ٤ٖ ٩ىحٍطٜخ كخًٔخ
(4)

. ٓغ 

حهظَحد ٜٗخ٣ش حُوَٕ حُؼخ٢ٗ هزَ ح٬٤ُٔى، ٝك٢ حُٞهض ح١ٌُ ًخٗض طظٔظغ ك٤ٚ حُيُٝش حَُٝٓخ٤ٗش ريٓظٍٞٛخ 

١ً هزَ، ًُٝي رٔزذ حٓظلٞحًْٛ  ػ٠ِ  ٝطظزؼٜخ ٓوخ١ؼخص ًؼ٤َس ك٢ ًخَٓ ا٣طخ٤ُخ، أٛزلض أًؼَ طؼو٤يحا ٖٓ

٣َخ ك٢ ػخّ  227م.ّ. َٝٓى٤٘٣خ ٤ًٌٍٓٞٝخ ػخّ  240ٛو٤ِش ػخّ  َِ م.ّ. ٝٓوي٤ٗٝخ ك٢ ػخّ  097م.ّ. ٝا٣ ز٤ِ

م.ّ. ٝاػ٬ٜٗخ ٣٫ٝخص طخرؼش َُٝٓخ 029م.ّ. ٝآ٤ٓخ حُٜـَٟ ػخّ  046م.ّ. ٝه١َخؿش 048
(5)

ك٢   

خّ ٣٫ُِٞخص حُظخرؼش َُٝٓخ ٌُْٜٝ٘ حًظلٞح رِ٘ع ح٬ُٔف حُزيح٣ش ُْ ٣ٌٖ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٣َؿذ ك٢ ٟٝغ ٗظ

                                                           
(1 ) Ibid، p 4.  

(2 ) Scullard، op، cit،  89. 

(3 ) Arnold، T، op، cit، p – p، 4 – 5. 

(4 ) Giles، A، F، op، cit، p 36.  

(5 ) Rostovtzeff، M، op، cit، p 78.  and  Giles، A. F، op، cit، p 37. 
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ٝكَٝ ح٠َُحثذ
(1)

،  ٝػ٘يٓخ كخُٝٞح ططز٤ن ح٩ىحٍس ك٢ ٛو٤ِش َٝٓى٤٘٣خ ٤ًٌٍٓٞٝخ ٖٓ ه٬ٍ كٌخّ حُٔيٕ 

ٗٞح ٓوخ١ؼظ٤ ٖ اىح٣ٍظ٤ ٖ ٓوظِلظ٤ ٖ: ٛو٤ِش طٌَ٘ ٝحكيس، ٝحُـ٣َِط٤ٖ   ٞ ٝ  كٌ حُٔؼظخى٣ٖ. ٝؿيٝح ٌٛح ؿ٤َ َٓ

ا هخ٤ٖٛ: ٛٔخ حػ٘خٕ ٖٓ حُ٘ٞحد َٓى٤٘٣خ ٤ًٍٓٞٝ ٌخ طٌَ٘ حُؼخ٤ٗش ٝط٠ٔٔ ٣٫ٝش، ًٝخٕ ٣ؼ٤ٖ ُٜخ كٌخٓخ

ا  حُو٘خَٛ ٣٘ظوزٞح ٣ٞ٘ٓخ
(2)

ًٝخٕ حُٜيف ح٧ٓخ٢ٓ ٖٓ ٍٝحء اٗ٘خء ح٣٫ُٞخص، كٔؼ٬ا ٛو٤ِش َٝٓى٤٘٣خ   

٣َخ، كظ٠ ٫ طوغ َٓس أهَٟ ك٢ هز٠ش ه١َخؿش ًٌُي ح٫ٓظلخىس ٖٓ ٓٞحٍىٛخ هخٛ َِ ش ٛو٤ِش ٤ًٌٍٓٞٝخ ٝا٣ ز٤ِ

ا ًُٝي ٖٓ أؿَ ٟٝغ  ا ػ٣ٌَٔخ ٣َخ حُو٣َزش ٝحُزؼ٤يس، أٓخ حُٜيف ٖٓ اٗ٘خء ٣٫ٝش ٓوي٤ٗٝخ كوي ًخٕ ٛيكخ َِ ٝا٣ ز٤ِ

كي  ُٔظخػزْٜ ٝطؤ٤ْٜٓ٘ ٖٓ ٗخك٤ش حَُ٘م
(3)

 . 

 ":"Lex Provinciaeلبْٔٛ اٌٛال٠بد 

ٖٓ ر٤ٖ أػ٠خثٚ  ًخٗض ط٘ظ ْ ح٣٫ُٞخص ٝكن ٤ٓخٓش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ح١ٌُ ٣وّٞ ريٍٝٙ رخهظ٤خٍ ُـ٘ش

ٌٓٞٗش ٖٓ ػَ٘س أػ٠خء طوّٞ رؤػيحى حُوخٕٗٞ ػْ ٣ٜخىم ػ٤ِٚ حُٔـِْ، ٝػ٠ِ حُلٌخّ إٔ ٣ِظِٓٞح ك٢ 

كٌْٜٔ رٌُي حُوخٕٗٞ، ًٝخٗض حُِـ٘ش حُظ٢ ط٠غ حُوخٕٗٞ طليى ك٤ٚ ًَِٓ حُطٞحثق حُٔوظِلش، ٝطز٤ٖ كيٝى 

خٕٗٞ حُٔل٢ِ، كوي ًخٕ حُلٌْ ًِٚ ٣ظٞهق ح٧هخ٤ُْ، ٝطليى ح٠َُحثذ ١َٝم حُلٌْ حُٔل٢ِ، ٝطوَ حٓظؼٔخٍ  حُو

ػ٠ِ َٓحػخس حُلخًْ ُٜ٘ٞٙ ح٤ُٔؼخم ٝطل٤َٔٙ ُٚ ػ٠ِ ١ٜخٍس ًٓظٚ
(4)

.
 
ًٝخٗض ح٣٫ُٞخص ػزخٍس ػٖ طـٔغ  

 ُـٔخػخص ٓل٤ِش، ًٝخٗض ٛ٘خى ػ٬ع كجخص ٖٓ ٌٛٙ حُـٔخػخص:

ٍٝؿْ أٜٗخ ٟٖٔ "  ه٤ِِش حُؼيى "Civitaes liberae et foederataeحُـٔخػخص حُلَس ح٫طلخى٣ش  -0

ا.   كيٝى ح٣٫ُٞخص، ا٫ أٜٗخ ُْ طٌٖ كؼ٬ا ط٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ، ٧ْٜٗ ًخٗٞح كِلخء أكَحٍ طَرطْٜ رَٝٓخ ٓؼخٛيحص ىحثٔخ

ا ه٤ِِش حُؼيى طظٔظغ " Civitaes liberae immunesحُـٔخػخص حُلَس ؿ٤َ ح٫طلخى٣ش  -2 " ًخٗض أ٠٣خ

 ظ٤خُ ٣ٌٖٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم إٔ ٣ِـ٤ٚ ٓظ٠ ٗخء. رخ٩ػلخء ح٣َ٠ُز٢ رٔٞؿذ حُيٓظٍٞ ح٩ه٢ٔ٤ِ ٌٝٛح ح٫ٓ

                                                           
 .48بارو، ر، ه، مرجع سابك، ص ( 1)

(2 ) Boak، A. E. R، op، cit، p 48.  

 .35، ص 0الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، ( 3)

 .49بارو. ر. ه، مرجع سابك، ص ( 4)
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" أًؼَ ػيى ٖٓ ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخ٤ٗش، ًخٗض طيكغ حُـ٣ِش. "Civitaes Stipendiariaeحُـٔخػخص حُظخرؼش  -3

ًٝوخػيس أٓخ٤ٓش ًخٗض ًَ ؿٔخػش طظٔظغ ريٓظٍٞٛخ ٝهٞح٤ٜٗ٘خ حُٔخروش ٝهخٟؼش ح٩َٗحف ُِلٌٞٓش 

حَُٝٓخ٤ٗش
(1)

. 

 رَح٣ظٍٞص، كل٢ حُزيح٣ش ٟٝغ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٛو٤ِش َٝٓى٤٘٣خ طلض كٌْ أٓخ ػٖ ٤ًل٤ش كٌْ ح٣٫ُٞخ

Praetor ،046أٓخ رؼي ػخّ   ، ٝرؼي حُلَد حُز٤ٗٞش حُؼخ٤ٗش ٣ُي ػيىْٛ ا٠ُ ٓظش رٔزذ ٣ُخىس ػيى ح٣٫ُٞخص 

٣ظٍٞ كخطزغ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم هطش ؿي٣يس ٢ٛٝ حٓظَٔحٍ حُِٔطش حُؼ٤ِخ حم.ّ. أٛزلض حُيُٝش رلخؿش ٌَُ رَ

ظٍٞ ك٢ ح٣٫ُٞش ١٧ ١خٍة ػ١ٌَٔ ًٝخٕ ٣طِن ػ٤ِْٜ ٗٞحد حُو٘خَٛ ٝٗٞحد حُزَح٣ظٍٞ ٣ٝحُزَح ُِو٘خَٛ

٣ٝٔ٘لٕٞ ِٓطخص ًخِٓش ٣َِٕٝٓٞ ُلٌْ ح٣٫ُٞخص حُظخرؼش
(2)

ا  . ًخٕ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٛٞ ٖٓ ٣ليى ٣ٞ٘ٓخ

ى٣ش ٣ٌٕٞ ح٣٫ُٞخص، ٖٓ ٜٓ٘خ ٣ظ٠ُٞ كٌٜٔخ حُزَٝهَٜ٘ ٖٝٓ ٜٓ٘خ ٣لٌٜٔخ حُز٣َظٍٞ،  أٓخ ك٢ حُظَٝف حُؼخ

حُلٌْ آخ رخ٫طلخم ٝآخ ح٫هظَحع ٧ٛلخد ًَ َٓطزش كٌْ ح٣٫ُٞش ٝٓيس حُلٌْ ك٢ ح٣٫ُٞخص ػخّ ٝحكي
(3)

  

ٝرؼي إٔ ٣ظ٠ُٞ حُلخًْ كٌْ ح٣٫ُٞش ٣ٜطلذ ٓؼٚ ١خهٔٚ حُٞظ٤ل٢ أٝ ٓ٘يٝر٤ٚ، ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ظ٠ُٞ ه٤خىس 

٘ظخّ ٝكٔخ٣ش حُـزٜخص ًٌُي ٖٓ ٝحؿزٚ حُوٞحص حَُٝٓخ٤ٗش حُٔظٞحؿيس ك٢ ح٣٫ُٞش ٖٓ أؿَ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُ

ح٩َٗحف ػ٠ِ اىحٍطْٜ حُيحه٤ِش ٝؿٔغ ح٩طخٝس ، ٝأَٗحكٚ ػ٠ِ حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُـٔخػخص ك٢ ٣٫ٝظٚ
(4)

 . 

  Praeto Pergrinusٝك٢ ٌٛح حُوٜٞٙ، كوي هخّ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رظؼ٤٤ٖ ر٣َظٍٞ ح٧ؿخٗذ 

ْ ٝر٤ٖ حَُٝٓخ٤ُٕظ٠ُٞ حُو٠خء ٝحُلَٜ ك٢ حُٔ٘خُػخص ر٤ٖ ح٧ؿخٗذ أٝ ر٤ٜ٘
(5)

. ًٔخ ٣وّٞ حُلخًْ ك٢ حُلَٜ 

ك٢ حُو٠خ٣خ ح٧ًؼَ أ٤ٔٛش، هخٛش حُـَحثْ ٝكٌٔٚ ح١ٌُ ٣ٜيٍٙ ؿ٤َ هخرَ ٬ُٓظج٘خف
(6)

،  ًٝخٕ ٟٖٔ 

١خهٔٚ حُٞظ٤ل٢ ٓٔئٍٝ ٓخ٢ُ ٣ؼَٔ ًؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُوِحٗش ٣ٝلَٜ ا٣َحى ح٣٫ُٞش ٖٓ ؿز٢ ح٠َُحثذ، ًٝخٕ 

ُٚ ٓؼخ٤ٖٗٝ ٖٓ أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝٝظ٤لظْٜ ٢ٛ ٓٔخػيطٚ  ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٘ي طؼ٤٤ٖ حُلخًْ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ

رخٍُٔ٘ٞس، ٣ٝؼِٔٞح ً٘ٞحد ُٚ ػ٘ي ح٠ٍَُٝس، ًٝخٕ ٣ظوٌ ػيىحا ٖٓ حٌُظخد ٣ٌٞٗٞح ٖٓ ػخث٬ص أٛيهخثٚ، 

ُظؼَط٠ ُْٜ حُلَٛش رٔؼَكش كٌٞٓش ح٣٫ُٞخص ٝحٓظويحْٜٓ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُٜٔخّ ح٤َُٔٓش، ًٝخٕ حُلخًْ 

                                                           
(1 ) Boak، A. E. R، op، cit، p 84. and  Giles، A. F. op، cit،p 38.  

 .279. و دي ٌورج. و. ج، مرجع سابك، ص 48بارو. ر. ه، مرجع سابك، ص ( 2)

 .352، ص 0الرومان، ج تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 3)

(4 ) Boak، A. E. R. op، cit، p 84.  

 .041بك، ص العٌنٌن، مرجع سا سمٌر عبد المنعم أبو( 5)

(6 ) Giles، A. F، op، cit، p 38. 
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٣ٜٚطلذ ٓؼٚ كخ٤ٗظٚ ٝهيٓ
(1)

،
 
ٝهي ًخٗض ح٣٫ُٞخص ٓؤٔش ا٠ُ ىٝحثَ، ًٝخٕ ػ٠ِ ًَ كخًْ ػ٘ي ط٤ُٞٚ  

ا ٣٘ٚ ػ٠ِ حُوٞحػي حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ ٤ٓلَٟٜخ ه٬ٍ ط٤ُٞٚ حُٜٔ٘ذ، ػ٠ِ إٔ  ٜٓ٘زٚ إٔ ٣ٜيٍ َٓٓٞٓخ

٣ٌٕٞ ٌٛح حَُّٔٓٞ ٗلْ َّٓٓٞ ٖٓ ٓزوٞٙ ك٢ ط٢ُٞ حُٜٔ٘ذ أٝ ر٘خءا ػ٠ِ َّٓٓٞ ٗخثذ حُوَٜ٘ ك٢ ٍٝٓخ، 

ٓيٝٗش هٞح٤ٖٗ، ٝهٞح٤ٗ٘ٚ ٫ ط١َٔ ا٫ ه٬ٍ ٓيس ط٢ُٞ حُٜٔ٘ذ ُْٝ ٣ٌٖ حَُّٔٓٞ
(2)

 . 

 

 اٌضزائت اإلل١ّ١ٍخ:

ًخٗض ح٠َُحثذ حُظ٢ ط لَٝ ػ٠ِ ح٣٫ُٞخص ٓوٜٜش ُيكغ ٜٓخ٣ٍق ط٢ُٞ حُٜٔ٘ذ ٝحُيكخع، 

" ٝك٢ كظَس ٫كوش أٛزق ٣٘ظَ ا٠ُ ح٣٫ُٞخص ػ٠ِ أٜٗخ "Stipendiumٌُُي طلَٔ حْٓ َٓطزخص حُـ٘ي 

٣َٟزش  -ٜخ ٗؼذ ٍٝٓخ٢ٗ، ٝح٠َُحثذ ػ٠ِ أٜٗخ ٌَٗ ٖٓ أٌَٗ ح٣٩ـخٍ، ٝح٩طخٝس  ى٬٣ٝص ٣ٌٔ٘

ُْ طيهَ ٟٖٔ ح٣٩َحىحص ح٩ه٤ٔ٤ِش ا٫ ك٢ كظَس ٫كوش -ٓلَٟٝش ػ٠ِ حُٔٞح٤٘١ٖ حَُٝٓخٕ 
(3)

. ًٝخٗٞح 

آخ  ٣ظزؼٕٞ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ حُ٘ظخّ ح٣َ٠ُز٢ حُٔخثي ك٢ ًَ ٓوخ١ؼش هزَ حكظ٬ُْٜ ُٜخ، ًٝخٗٞح ٣لَٟٕٞ

٣َخ ٝأك٣َو٤خ ٝٓوي٤ٗٝخ، أٝ ػَ٘ ح٩ٗظخؽ ح١ُٞ٘ٔ ٖٓ حُٔلخ٤َٛ  َِ ز٤ِ ا ٖٓ حُٔوخ١ؼش، ًٔخ ك٢ ا٣  ا ػخرظخ ا ٣ٞ٘ٓخ ٓزِـخ

ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ٛو٤ِش ٝآ٤ٓخ. ٝح٩طخٝس حُٔلَٟٝش ُْ طٌٖ ًز٤َس رَ ػخىس أهَ ٓٔخ ًخٕ ٣ؤهٌٙ حُلٌخّ 

حُٔلظِش طيٓؾ ك٢ أ٬ٓى حُيُٝش حَُٝٓخ٤ٗش حُؼخٓش، حُٔخروٕٞ، ًٝخٗض ح٧ٍح٢ٟ ٝحُٔ٘خؿْ ٝحُـخرخص ك٢ حُيُٝش 

ًٝخٕ حٓظـ٬ُٜخ ػٖ ٣َ١ن طؤؿ٤َٛخ، ٝحَُّٓٞ حُٞحؿذ ىكؼٜخ طـٔغ ٖٓ حُٔٞحٗت ٝكيٝى ح٣٫ُٞخص
(4)

  . 

أٓخ ػٖ ٤ًل٤ش ؿٔغ ح٠َُحثذ، ُْ طٌٖ ٖٓ ٜٓخّ حُلٌخّ، رَ ًخٗض طـٔغ ك٢ ح٣٫ُٞخص رٞحٓطش 

ًَٗخص هخٛش ٖٓ ه٬ٍ ٣َ١وش حُظؼخهي أٝ ح٣َ٠ُزش حٍُِحػ٤ش، كٌَ هْٔ ٓ٘ٞحص ًخٕ حَُٔحهزٕٞ ك٢ ٍٝٓخ 

 ٣ز٤ؼٕٞ كن ؿٔغ ٣َٟزش حُؼَ٘، ٝحَُّٓٞ ٠َُٔد هخٙ أٝ أكَحى أٝ ٓئٓٔخص حُظ٢ طيكغ ٛخك٢ حُٔزِؾ

حُظ٢ طؼخهيص ػ٤ِٚ ُِلٌٞٓش، ٣ٝزو٠ ُ٘لٜٔخ ٓٔخ ؿٔؼظٚ، ًٝخٕ ُِٔئٓٔخص كن ١ِذ حُٔٔخػيس ٖٓ ؿ٘ٞى 

حُلٌخّ ٖٓ أؿَ حٓظؼخىس أٓٞحُٜخ ٖٓ ح٣٫ُٞخص، ٝٛئ٫ء حُٔظؼخٛيٕٝ ٣ٔٔٞح حُـزخس، ًٝخٕ ُْٜ طؤػ٤َ ػ٠ِ 

                                                           
(1 ) Boak، A. E. R، op، cit، p 84. 

(2 ) Giles، A. F، op، cit، p 38.  

(3 ) Boak، A. E.R،  op، cit، p 85.  

(4) Boak، A. E.R،  op، cit، p 85. 
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ح٤ُٔخٓخص حَُٝٓخ٤ٗش
(1)

ا ٖٓ ١زوش حُلَٓخٕ ، أٓخ ٓٞظلٞ  Equites،  ًٝخٕ ح٣ٌُٖ ٣ي٣َٕٝ حًَُ٘خص ؿ٤ٔؼخ

حًَُ٘ش  كْٜ ٖٓ حَُٝٓخٕ ٌُْٜ٘ أهَ ١زوشا ٖٓ حُلَٓخٕ أٝ ا٣طخ٤٤ُٖ أٝ أٛخ٢ُ ح٣٫ُٞخص، أٝ ٖٓ حُٔؼظَو٤ٖ 

ٝحُؼز٤ي
(2)

. رٌٜٙ حُط٣َوش ٝكَص حُيُٝش حُٜٔخ٣ٍق ٝطلخىص ٍَٟٝس اٗ٘خء هيٓش ٓخ٤ُش ٓ٘ظظٔش ٣٫ُِٞخص
(3)

  ،

س حُٔل٤ِش ًخٕ ُٚ طؤػ٤َحص ٟخٍس ؿيحا، كخُو٣َٕٝٞ ٌُٖٝ ػَٜ٘ حَُرق حُوخٙ ح١ٌُ أ ىِهَ ك٢ ح٩ىحٍ

٧ٕ حًَُ٘خص حُٔٔخٛٔش  -ك٢ ح٣٫ُٞخص  ْٛإًخٕ ٬ًٝحٓظِ٘كٞح ا٠ُ كي رؼ٤ي ٧ؿَ ٣ُخىس أٍرخف حُـزخس، ك٤غ 

َ حُٔويٍ ٖٓ اٗظخؽ ح٧ٍٝ  -ًخٗض ًحص ٌٓظذ ١ًَِٓ ك٢ ٍٝٓخ  ٣ٔؼٕٞ ا٠ُ ؿؼَ ح٠َُحثذ أًؼَ ٖٓ حُؼ٘ 

ا، ٝرخُظخ٢ُ أٛزق ؿزخس ح٠َُحثذ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣وٕٞٓٞ رؼَٔ حُلٌٞٓش ١ًٝ ح١ُٞ٘ٔ ري٫ا ٖٓ ؿؼِٚ ٓزِ ا ػخرظخ ـخ

طؤػ٤َ ًز٤َ ؿيحا ػ٠ِ ٤ٓخٓش حُلخًْ، رل٠َ ٓخ ؿٔؼٚ ٖٓ أٓٞحٍ
(4)

.
 

ًٔخ هخّ أٛلخد حُٔ٘خ٣ٍغ حُوخٛش ك٢ 

٣ؼِٕٔٞ ٝح حُؼَٔ حَُٜٔك٢ كٔ٘لٞح حُوَٝٝ ك٢ ًَ ٌٓخٕ رلٞحثي ػخ٤ُش ؿيحا ًٝخٗٞح ؤحٓظـ٬ٍ حُظـخٍس ٝأٗ٘

ًٔخ ٣ؼِٔٞح ك٢ ؿز٢ ح٠َُحثذ، ًُٝي رظ٢٤ِٔ ؿ٘ٞى ػ٠ِ حُـٔخػخص حُٔظؤهَس ػ٠ِ حُٔيحى
(5)

ٝا٠ُ ؿخٗذ   

ح٠َُحثذ، ًخٗض ٛ٘خى أػزخء  حهظٜخى٣ش طلِٔظٜخ رؼٞ ح٣٫ُٞخص، كوي كَٝ ػ٠ِ أٛخ٢ُ ح٣٫ُٞخص طٞك٤َ 

ٜيٍ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم هَحٍحص حُٔؤٟٝ ٝحُظ٣ٖٞٔ ٝٝٓخثَ حُ٘وَ ُلخ٤ٗش حُلخًْ ٝؿ٘ٞىٙ، ٝك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ حٓظ

كيى ك٤ٜخ ٓويحٍ ح٫ُظِحٓخص حُٔلَٟٝش ػ٠ِ ح٧ٛخ٢ُ
(6)

.
 
ٝكيى أٓؼخٍ حُلزٞد حُظ٢ طٟٞغ طلض طَٜف  

حُلخًْ ٌُُي حُؼخّ كٔذ ٓؼَ حُٔخثي ك٢ حُٔٞم، ٝػَٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ إٔ ٣لظلع ُ٘لٔٚ ر٤ٌٔخص ًز٤َس 

ؿش ٌٓخٕ ٍٝٓخ ٝحُـ٤ٕٞ حَُٝٓخ٤ٗش حُظ٢ طوّٞ ٖٓ حُلزٞد حُوخىٓش ٖٓ ٛو٤ِش َٝٓى٤٘٣خ، ًٝخٕ ٛيكٚ ٓي كخ

َٝٓى٤٘٣خ طٜي٣َ حُؤق ا٠ُ ر٬ى أهَٟ ؿ٤َ  رل٬ٔص هخٍؿ٤ش، ًٝخٗٞح ٣لظَٕٝ ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٛو٤ِش

ا٣طخ٤ُخ
(7)

  . 

ًخٕ ُِِٔطش حُٔطِوش حُظ٢ أػطخٛخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ُلٌخّ ح٧هخ٤ُْ، ٝكظَس حُلٌْ حُظ٢ ٫ ط٣ِي ػٖ  

حُلٌٞٓش، كوي ًخٕ ٛ٘خى ػيى ًؼ٤َ ؿيحا ٖٓٔ أٓخءٝح حٓظويحّ ِٓطظْٜ حُٔطِوش ٓ٘ش، طؤػ٤َحا ًز٤َحا ػ٠ِ كٔخى 

٧ؿَ ٓ٘لؼش هخٛش، ٝٓغ هَٜ ٓيس روخء حُلخًْ ك٢ حُٜٔ٘ذ ًخٕ ًُي كخث٬ا ىٕٝ ٓؼَكش حُلخًْ رؤكٞحٍ 

                                                           
(1 ) Giles، A . F،  op، cit، p39.  

 .356، ص 0الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 2)

(3 ) Giles، A. F، op، cit، p 39.  

(4 ) Ibid، p 39. 

(5 ) Ibid، p 39. and Boak، A. E. R، op، cit، p 85.  

 .356، 0الرومان، ج تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 6)

 .356، ص 0الرومان، ج تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، (7)
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١خثِش ح٣٫ُٞش، ٝٗظ٤ـش ١ُٞؤس حُي٣ٕٞ حُؼو٤ِش حُ٘خؿٔش ػٖ ٜٓخ٣ٍق حُيػخ٣ش ح٫ٗظوخر٤ش،  ؿؼِظٚ ٣٘ظِع أٓٞح٫ا 

ا  ٖٓ ٌٓخٕ ح٣٫ُٞش، هزَ حٗظٜخء حُٔ٘ش ٝؿؼَ ٖٓ ٜٓ٘زٚ ٤ِٓٝش ُظ٤ٜٔي حُط٣َن ٤َُطو٢ ٤ٓخ٤ٓخ
(1)

، ٝا٠ُ ؿخٗذ 

ا ٖٓ حُيُٝش ا؛ ٫ ٣ظوخ٠ٟ ػ٤ِٚ ٍحطزخ ا َٗك٤خ ٌٛٙ ح٧ٓزخد ًخٕ حُٜٔ٘ذ ح١ٌُ ٣ظوِيٙ حُلخًْ ٜٓ٘زخ
(2)

. ًٝخٗض 

رظِحُ ٝحُٜٔخىٍس حُؼ٤ِ٘ش، ٟٝٝغ حُِٔطش ٗزٚ ح٤ُِٓٞش ُظلو٤ن حُؼَٝس حُطخثِش ٢ٛ حَُٗخٟٝ ٝحُٜيح٣خ ٝح٫

ٓطِوش ُِلخًْ ٝطلٍَٙ ٖٓ ح٤ُٔطَس حُٔزخَٗس ُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم ٟٔ٘ض ُٚ حُل٣َش حُظخٓش
(3)

. ًٌُي ٖٓ أٓزخد 

كٔخى حُلٌٞٓش حػظٔخى ا٣طخ٤ُخ ػ٠ِ ح٤ٌُٔخص حُٜخثِش ٖٓ حُـ٘خثْ ٝهخٛش حُٔؼخىٕ حُؼ٤ٔ٘ش حُظ٢ ًخٗض طيكن 

٘ش ر٤ٖ ح٧ػ٣َخء ُٝحىص ٖٓ أٌٗخٍ حَُكخ٤ٛش، ًٔخ حػظٔيٝح ػ٠ِ حُز٠خثغ ػ٤ِٜخ، ٍكؼض ٖٓ ٓٔظٟٞ حُٔؼ٤

ا ح٧ؿ٘خّ ٝحُلزٞد  ًُٝي ُْ ٣ٌٖ ٣وخرِٚ ٣ُخىس ك٢ ح٩ٗظخؽ، ًَ ًُي  -أؿِزٜخ ًخٕ ػ٠ِ ٌَٗ اطخٝس  -هٜٞٛخ

ا ػ٠ِ حُِٔحٍػ٤ٖ حُٜـخٍ ك٢ ا٣طخ٤ُخ رٌَ٘ ًز٤َ ٝأٛزلض أٍح٤ْٟٜ ٣َػخٛخ ٠ٓخٍرٕٞ  ؿؼَ حُؼ٤ٖ ٛؼزخ

رل٤غ كُٞٞٛخ ا٠ُ َٓحع  أٝ أٓخًٖ ُٜٞ ٝحهؼش ػ٠ِ أ١َحف ٍٝٓخ أؿ٤٘خء،
(4)

. ٖٝٓ أٓزخد كٔخى حُلٌٞٓش  

ا حػظٔخىْٛ ك٢ حُيكخع ػ٠ِ حُوٞحص حَُٝٓخ٤ٗش ري٫ا ٖٓ حػظٔخىْٛ ػ٠ِ حُؼ٘خَٛ ح٤٘١ُٞش، ٝرٌُي أٛزق  أ٠٣خ

ٌٓخٕ ح٣٫ُٞخص ٍػخ٣خ ري٫ا ٖٓ إٔ ٣ٌٞٗٞح ٓ٘خ٤ًٍٖ ك٢ ػذء حُيكخع ػٖ أٍح٤ْٟٜ
(5)

ٝأٛزق حُـ٘ي١  .

ف ٖٓ حُويٓش ٫ ٣ٌٔ٘ٚ ِٓحُٝش ػِٔٚ ٌُُي ًخٕ ٣ل٠َ حُؼ٤ٖ ك٢ ٍٝٓخ، ٝأٛزلٞح ٣ٌِٕ٘ٞ   َ حَُٝٓخ٢ٗ حُٔٔ

٣َٗلش ٖٓ حٌُٔخٕ ػخ١ِش ػ٠ِ حُؼَٔ، ؿ٤َ ٓٔظوَس ٝرخُظخ٢ُ حًظ٘ق ٣َ١وش ُِؼ٤ٖ ٢ٛٝ ٛٞص حَُؿَ 

حُلو٤َ ٓوخرَ ه٤ٔش ٓخ٤ُش
(6)

خى٣ش ًخٗض ُٜخ طؤػ٤َحص أه٬ه٤ش . ًٔخ ًخٕ ٩ىحٍس ح٣٫ُٞخص طؤػ٤َحص حهظٜ

ا ؿيحا رل٤غ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ٓظٔغ ٖٓ حُٞهض ٧كيحع  ٝحؿظٔخػ٤ش، حُظٞٓغ حُٔخى١ ُِ٘لًٞ حَُٝٓخ٢ٗ ًخٕ ٣َٓؼخ

ٝ  ؿي٣يس، ٗؼَ حَُٝٓخٕ رظلٞهْٜ  طؼي٬٣ص ٬ٓثٔش ك٢ ًِٓٞٚ حُل١ٌَ ٝح٧ه٬ه٢. ٝر٤ٔطَطْٜ ػ٠ِ أٍح

ا ٖٓ حُظٌزَ ٝحُؼـَكش ىٕٝ اكٔخّ رخُٔٔئ٤ُٝش هخٛش ػ٘ي  ػ٠ِ حُ٘ؼٞد ح٧هَٟ، أكيع ًُي ُي٣ْٜ ٗٞػخ

حُلجخص حُلخًٔش ٝحُـ٤٘ش
(7)

 . 

 ِظبءٌخ اٌّظؤ١ٌٚٓ: 

                                                           
(1 ) Rostovtzeff. M،op، cit، p – p 82 – 83.  and . Boak، A. E. R، op، cit، p 85.  

 .69الرومانً، ص  تارٌخمصطفى العبادي، مرجع سابك، ال( 2)

(3 ) Boak، A. E. R. op، cit، p 85.  

(4 ) Giles، A. F،op، cit، p – p، 39 – 40.  

 .277الٌونان والرومان، ص  تارٌخلطفً عبد الوهاب ٌحً، مرجع سابك، ( 5)

(6 ) Giles، A. F. op، cit، p، 40.  

(7 ) Ibid، p 40. 
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ًخٕ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٣ظ٠ُٞ َٓحهزش طَٜكخص حُلٌخّ، ٝػ٘ي ػٞىس حُلخًْ ا٠ُ ٍٝٓخ ٣وّٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، 

٣يهَ رٚ ٍٝٓخ، ًز٤َحا رللٚ كٔخرخطٚ، ٣ٝ٘خهٖ هَحٍحطٚ، ٝأػٔخُٚ، ٝطلي٣ي ٗٞع حًُٔٞذ ح١ٌُ ٣ٔظلن إٔ 

أٝ ٛـ٤َحا، ًٝخٕ حُٔـِْ ٣ٔظوزَ أٛخ٢ُ ح٣٫ُٞخص حُٔظوي٤ٖٓ رخٌُٟ٘ٞ ٟي حُلخًْ أٝ ٌَٗٙ ػ٠ِ ؿٜٞىٙ
(1)

  

م.ّ.  049ػخّ    Calpurnusٝٗظ٤ـش ٣ُِخىس حُظِْ ٝحُلٔخى ػ٠ِ ح٣٫ُٞخص، حٓظٜيٍ طَر٤ٕٞ ًخُز٤ٍّٗٞٞ 

ا ٖٓ أػ٠خء ٓـِْ  51حُٔلٌٔش طظؤُق ٖٓ ٓلٌٔش ُٔلخًٔش حُٔٞظل٤ٖ حُٔزظ٣ِٖ ٣٫ُِٞخص، ًٝخٗض  ٓلِلخ

ظؤٗق كٌٔٚ، ٝطؤ٤ْٓ طِي حُٔلٌٔش ٣ؼظزَ هطٞس ٜٓٔش ك٢  ح٤ُ٘ٞم، ٣َأْٜٓ ٗخثذ حُوَٜ٘ ح١ٌُ ٫ ٣ٔ 

ح٩ؿَحء حُوخ٢ٗٞٗ حَُٝٓخ٢ٗ ك٢ حُو٠خ٣خ حُـ٘خث٤ش
(2)

، ٝػ٘يٓخ حًظٔذ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم كن حهظ٤خٍ أػ٠خء ٤ٛؤس 

ا  ط٣َٜق حُؼيحُش حُٔلِل٤ٖ ُِٔلٌٔش أٛزق ٣لظٌَ أ٠٣خ
(3)

، ٌُٖ ٌٛٙ حُٔلٌٔش ُْ طوٞ ػ٠ِ ؿ٘غ حُلٌخّ ًٔخ 

 ًٔخ أٜٗخ ُْ طظٌٖٔ ٖٓ حٓظَىحى ح٧ٓٞحٍ حُٔزظِس، ًُٝي ُؼيس أٓزخد: 

 النفمات الطابلة للسٌر فً إجراءات المحاكمة الطوٌلة فً روما. -

 صعوبة الحصول على األدلة أو الشهود إلدانة الحاكم المتهم. -

 المضٌة خاصة إذا كان الحاكم ٌنتمً إلى طبمة المحلفٌن.ضعؾ األمل فً كسب  -

 الحكم الذي كان ٌصدر على الحاكم المتهم والتصاره على دفع تعوٌض.  -

  .(4)الخوؾ من انتمام الحكام الذٌن ٌؤتون من بعده لحكم الولٌة -

ؿغ ا٠ُ ا٠ُ ؿخٗذ ح٧ٓزخد حُظ٢ ًًَص ػٖ كَ٘ ٍٝٓخ ُلٌْ ح٣٫ُٞخص ٣ظز٤ٖ ُ٘خ إٔ حُٔزذ ح٧ٍٝ ٣َ

ٚ إٔ طٌٕٞ طِي ح٣٫ُٞخص طخرؼش ُِلٌٞٓش ح٣ًَُِٔش ك٢ ٍٝٓخ، ٤ًٝق طلَٜ   ٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ح١ٌُ  ًخٕ ٛ

ٍٝٓخ ػ٠ِ ه٤َحص طِي ح٣٫ُٞخص، أًؼَ ٖٓ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔيٕ ح٣٩طخ٤ُش. أٝ كظ٠ ح٣٫ُٞخص ٗلٜٔخ. ٌُُي كبٕ 

 ٞم ٩ىحٍس ح٣٫ُٞخص.اٛٔخٍ حُٔـِْ ٣٫ُِٞخص ٛٞ حُٔزذ حَُث٢ٔ٤ ُِلَ٘ ٤ُْٝ ػـِ ٓـِْ ح٤ُ٘

 

 

 

                                                           
 .224فادٌة دمحم أبوبكر، المرجع السابك، ص ( 1)

(2 ) Boak، A. E. R. op، cit، p 85. 

 .361، 0الرومان،ج تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 3)

 .225 – 224ص،  –فادٌة دمحم أبوبكر، مرجع سابك، ص ( 4)
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 اٌفصً اٌضبٌش طمٛط اٌغّٙٛر٠خ

 

 اٌّجؾش األٚي: إصالؽبد رج١ز٠ٛص ٚعب٠ٛص عزاوٛص.

 اٌّجؾش اٌضبٟٔ: اٌؾزة األ١ٍ٘خ ِبر٠ٛص ٚطٛال.

 اٌّجؾش اٌضبٌش: ل١صز ٚثِٛجٟ.

 

 

 

 

 

 

 إصالؽبد رج١ز٠ٛص ٚعب٠ٛص عزاوٛص 

ًز٤َ ك٢ حُظَٝف ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٫هظٜخى٣ش ك٢ ٍٝٓخ، ًٔخ أْٜٓ أْٜٓ ٗظخّ اىحٍس ح٣٫ُٞخص رٌَ٘ 

ك٢ حُظـ٤٤َ ح١ٌُ كيع ك٢ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ هزَ ح٬٤ُٔى ك٢ ػو٤ِش حُلجش حُلخًٔش، ك٤غ طَحؿؼض ُي٣ْٜ حَُٝف 

ح٤٘١ُٞش ١ٝـض حُيٝحكغ حُ٘و٤ٜش
(1)

،  ٌُُي
 

أٛزق حُوَٕ ح٧ه٤َ ٖٓ ػَٜ حُـ٣ٍٜٞٔش حَُٝٓخ٤ٗش ػَٜ 

١زوش ح٧ه٤ِش حُلخًٔش حُٔظٔؼِش ك٢ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞمػٍٞحص ٝطَٔى  ػ٠ِ 
(2)

،  كوي أٛزق حَُٜحع  ك٢ ٍٝٓخ ك٢ 

                                                           
 (1 ) Goodman. M  ،  op، cit، p7.  

 .0الرومانً عصر الثورة ، ص تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد على، مرجع سابك، ال( 2)
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ا ر٤ٖ حَُٝٓخٕ أٗلْٜٔ،  ريأ رخُؼٍٞحص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحٗظ٠ٜ  30- 033حُلظَس ٓخ ر٤ٖ  ا ى٣ٞٓخ م.ّ. َٛحػخ

رلَٝد أ٤ِٛش ٬ُٓظ٬٤ء ػ٠ِ حُِٔطش حُؼ٤ِخ رخُوٞس
(1)

٤ش أٓؼخٍ ،  ٝظَٜص ه٬ُٚ أَٜٗ حُ٘و٤ٜخص حَُٝٓخٗ

طز٣َ٤ّٞ ٝؿخ٣ّٞ ؿَحًّٞ ٝٓخ٣ٍّٞ ٬ٓٝ ٝرٞٓز٢ ٝه٤َٜ ٝأؿٔطْ، ح٣ٌُٖ حٓظويٓٞح ًَ حُٞٓخثَ 

ٖٓ أؿَ اٗوخً حُـ٣ٍٜٞٔش ٖٓ ح٫ٗل٬ٍ حُٔزٌَ
(2)

 
 

ُوي ريأص أٍٝ كًَش ا٬ٛف ٝطَٔى ػ٠ِ ٣ي ح٧ه٣ٖٞ 

 م.ّ. 033طز٣َ٤ّٞ ٝؿخ٣ّٞ ؿَحًّٞ ػخّ 

م.ّ. ٣٘ليٍحٕ ٖٓ أَٓس ٗز٤ِش   054ٓ٘ش  Gius م.ّ. ٝؿخ٣ّٞ 061ٓ٘ش  Tiberusُٝي طز٣َ٤ّٞ 

ٖٓ أرَُ حُوٞحى ٝكٌخّ   T. Sempronius Gracchusٝحُيٛٔخ ط٤ظ٤ّٞ ٤ٓٔز٤َّٗٝٞ ؿَحًّٞ 

م.ّ. ػْ حُو٤ِٜ٘ش َُِٔس  069م.ّ. ٝح٣ٌٍُٞٔ٘ش ػخّ  077حُٔٔظؼَٔحص ك٢ ػَٜٙ، ط٠ُٞ حُو٤ِٜ٘ش ك٢ ػخّ 

ح٤ٌٓز٤ٞ أك٣ٌَخّٗٞ، ًخٗض ٤ٓيس ٍٝٓخ٤ٗش ػظ٤ٔش حُ٘ؤٕ طظٔظغ م.ّ. ٝٝحُيطٜٔخ ٤ِ٤ًٍٗٞخ حر٘ش  063حُؼخ٤ٗش ك٢ 

رخُـٔخٍ ٝحًٌُخء، كَٛض رؼي ٝكخس ُٝؿٜخ ػ٠ِ إٔ ٣ظِن أر٘خإٛخ حُؼِْ ػ٠ِ أ٣ي١ ه٤َس ح٧ٓخطٌس ح٤ُٞٗخٕ
*
  *

ك٢ ًُي حُٞهض
(3)

ًخٕ طز٣َ٤ّٞ ٝؿخ٣ّٞ ٣ٔظخُحٕ رخًٌُخء ٝك٣َش حَُأ١ ٝحُؼوخكش حُؼخ٤ُش  
(4)

،  طِٝؽ 

ر٤٘ٔخ طِٝؽ ؿخ٣ّٞ حر٘ش ًَحّٓٞ ٤ًٞٓخّٗٞ   Appius Claudiusطز٣َ٤ّٞ حر٘ش حر٤ّٞ ٬ًٝى٣ّٞ 

Crassus Mucianus   ٝحهظَٗض  أهظٜٔخ ٓٔز٤َٗٝخSempronia ّٞٗرخ٤ٌٓز٤ٞ ح٤ِٔ٣خ
(5)

.
 
  

ػ٘يٓخ ًزَص حُيُٝش حَُٝٓخ٤ٗش أٛزلض حُل٬ٔص  ٣ٞ١ِش ٝرخُظخ٢ُ ًخٗض حُؼٞحهذ ٝه٤ٔش  ٝكَ 

حٍػ٤ٖ ح٤ُِٜٖٔٔ حُلوَ، ٝكَ ٓلِْٜ رخُظي٣ٍؾ ٣َٗلش حؿظٔخػ٤ش ًز٤َس ْٝٛ حُؼز٤ي. ًخٕ طٞظ٤ق حُؼز٤ي، رخُِٔ

ٝؿ٤خد ١زوش حُل٬ك٤ٖ ٣ؼ٢٘ رطز٤ؼش حُلخٍ ػيّ ٝؿٞى ٍؿخٍ رٔخ ٣ٌل٢ ُِويٓش ك٢ حُـ٤ٖ، ٝرلٍِٞ ٓ٘ظٜق 

                                                           
 .015محمود إبراهٌم السعدنً، مرجع سابك، ص ( 1)

 0الرومانً، ص تارٌخعبد اللطٌؾ احمد على، مرجع سابك، ال( 2)

الجدد على توظٌؾ معلم متخصص فً لواعد اللؽة ٌعلم كان األطفال فً روما ٌتلمون تعلٌمهم فً بٌوت عابالتهم، وعمل البطارلة والنبالء  *

مثلما األطفال المهارات األدبٌة والتً كانت تلمى لدراا كبٌراا عند الرومان أكثر من علوم الحساب، ولم تكن المإسسات التعلٌمة شابعة عندهم 

    كانت عند اإلؼرٌك حتى أواخر الجمهورٌة.

 M. G. Martin، op   

 .017- 018لً.، مرجع سابك، ص،ص دونالد. ر. دد( 3)

 .9، ص 0973، منشورات الجامعة اللٌبٌة، بنؽازي، 2الرومان ، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، ( 4)

 .2الرومان عصر الثورة، ص  تارٌخ. وعبد اللطٌؾ أحمد علً، ال017دونالد. ر. ددلً، مرجع سابك، ص ( 5)
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حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ريأ حُزؼٞ ك٢ ٍٝٓخ ٣٘ؼَٕٝ رخُوِن ك٤خٍ ٌٛح ح٧َٓ
(1)

 ،
 

ع طز٣َ٤ّٞ ػ٘ي ٍَٓٝٙ ُٝوي ٫ك

٣َخ َِ ػ٠ِ حط٣ٍَٝخ ٝٛٞ ك٢ ٣َ١وٚ ٖٓ ٍٝٓخ ا٠ُ ا٣ ز٤ِ
*
م.ّ. حُظآًَ ك٢ ١زوش حُل٬ك٤ٖ ٝحُ٘وٚ  038*ػخّ  

ح٬ُكن ك٢ ػيى حُٔئ٤ِٖٛ ٧ىحء حُويٓش ك٢ حُـ٤ٕٞ رٔزذ ٣ُخىس ػيى حُؼز٤ي ح٧ؿخٗذ ٝريأ ٣لخٍٝ إٔ ٣ؼخُؾ 

حُلخُش
(2)

ص طَؿغ ا٠ُ ٝؿٞى ح٩هطخػ٤خص حٌُز٤َس ٝإٔ ػ٬ؽ ًُي ًٝخٕ طز٣َ٤ّٞ ٣َٟ إٔ ًَ ٌٛٙ ح٬ٌُ٘ٔ  

ٛٞ اػخىس ط٣ُٞغ ح٧ٍح٢ٟ، ٖٝٓ أؿَ ط٘ل٤ٌ َٓ٘ٝع ط٣ُٞغ ح٢ٍٟ٧ ًخٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣لَٜ ػ٠ِ طؤ٤٣ي 

م.ّ. ٝطْ حٗظوخرٚ 033حُ٘ؼذ، ٝرخُلؼَ ٍٗق طز٣َ٤ّٞ ٗلٔٚ ُٜٔ٘ذ حُظَر٤ٗٞش ك٢ ػخّ 
(3)

 ،
 

ًخٕ طز٣َ٤ّٞ 

ا ك٢ حُؼ٬ػ٤ٖ  ٖٓ ػَٔٙك٢ ًُي حُٞهض ٗخرخ
(4)

 
 

ا كبٕ ٜٓ٘ذ حُظَر٤ٕٞ ًٝ طؤػ٤َ ٓو٤ي ًؤىحس  ًٝٔخ ًًَٗخ ٓخروخ

 ٤ٓخ٤ٓش ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ طؼ٣ِِ ِٓطش حُ٘ؼذ.

طويّ طز٣َ٤ّٞ رَٔ٘ٝع ٣ليى ك٤ٚ ٤ٌِٓش ح٧ٍٝ حٍُِحػ٤ش رؤٔٔخثش ٣ٞؿ٤َح ٍٝٓخ٤ٗش أ١ كٞح٢ُ 

ا٠ُ ٤ٌِٓش ح٧د ٣ٞؿ٤َح 051ٌٛظخٍ ًؤه٠ٜ كي ُِٔخُي حُٞحكي ٝطلي٣ي كن ح٧ر٘خء رو٤ٔش  311
(5) 

ٝاًح ًخٕ  

٣ٞؿ٤َح 251حرٖ ٝحكي ٣ؼط٠ 
(6)

ٝهخّ رظوي٣َ حُٔٔخكخص حُٔئؿَس ٝطل٣ٞٞ ٝحٟؼ٢ ح٤ُي ٝطو٤ْٔ حُٔٔخكخص   

َ  ١ٍِٓ ٓغ حُظ٘ي٣ي ػ٠ِ ػيّ  حُٔٔخكخص حُٜٔخىٍس ا٠ُ هطغ ٝكٜٚ ٛـ٤َس طُٞع ػ٠ِ حُٔؼي٤ٖٓ رؤؿ

هخر٤ِش حُظَٜف ك٤ٜخ ر١َ٘ ػيّ ر٤ؼٜخ
(7)

هخّ طز٣َ٤ّٞ رظ٣ٌٖٞ ُـ٘ش ٖٓ ػ٬ػش . ٖٝٓ أؿَ ط٘ل٤ٌ َٓ٘ٝػٚ 

ٍؿخٍ، ُظ٣ُٞغ ح٧ٍح٢ٟ
(8)

 . حطْٔ َٓ٘ٝع طز٣َ٤ّٞ رخُِ٘حٛش ٝح٫ػظيحٍ ٝحُي٤َُ ػ٠ِ ًُي ُْ ٣ؼظِي ػ٠ِ

حُؼخٓش كو٢ ح٧ٍح٢ٟ حُوخٛش، رَ حهظَٜ َٓ٘ٝػٚ ػ٠ِ ح٧ٍح٢ٟ
(9)

ًٌُي ٍحَػ٠ طز٣َ٤ّٞ حُظٞحُٕ ر٤ٖ   

                                                           
(1 ) Keaveney.A، the army in the Roman revoltion،Routledge، university of Kent ، London  and New ork، 2006 . 

p 23. 

ا تحت لٌادة اسكٌبو فً حصار لرطاجة عام  *  037ق.م. وتولى عام  046عندما كان تبٌرٌوس فً السابعة عشر من عمره خدم تربٌوناا عسكرٌا

بٌِِرٌ ا ، وتولى لٌادة حملة ضد نومانتا ٌْ  تارٌخأنظر عبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع السابك، ال   Numantia ق.م. الكوٌستور ذي لضاه فً إ

 .3الرومانً عصر الثورة، ص

(2 ) Keaveney. A، 0p،cit، p23.  

 .018دونلد.ر. ددلً، مرجع سابك، ص( 3)

 .09، ص 2الرومان، ج تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 4)

 .013محمود إبراهٌم السعدنً، مرجع سابك، ص( 5)

(6 ) Collier، W.F، op، cit، p70. 

 .013محمود إبراهٌم السعنً، مرجع سابك، ص ( 7)

(8 ) Collier. W. F، op، cit، p 70. 

 .5الرومان عصر الثورة ، ص تارٌخعبد اللطٌؾ احمد على، مرجع سابك، ال( 9)
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ا ُِٜخُق حُؼخّ، ك خ٧ؿ٤٘خء ٠٤ٕٓٔ٘ٞ اهطخػ٤خص ًز٤َس ػٖ ٣َ١ن اٟخكش حُٔٔخكش ح٧ؿ٤٘خء ٝحُلوَحء طلو٤وخ

ح٧هَٟ حُظ٢ ٣ٌلِٜخ حُوخٕٗٞ ٧ر٘خثْٜ ٝحُلوَحء ٤ٓلِٜٕٞ ػ٠ِ كٜٚ ٛـ٤َس طـ٤ْٜ٘ ػٖ ؿ٤َْٛ
(1)

،
 

رخَُؿْ ٖٓ ًُي ُو٢ َٓ٘ٝع طز٣َ٤ّٞ ٓؼخٍٟش ٖٓ حُ٘ز٬ء ًٝزخٍ ٬ٓى ح٧ٍح٢ٟ ٧ٗٚ ٣ؼخٍٝ ٜٓخُلْٜ 

لوَحء ٝٛـخٍ حُِٔحٍػ٤ٖٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٗخٍ أػـخد حُ
(2)

،  ٝكظ٢ طز٣َ٤ّٞ رظؤ٤٣ي ٓـٔٞػش ٖٓ أػ٠خء 

أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ ٍأْٜٓ أر٤ّٞ ٬ًٝى٣ٞ ًَٝحّٓٞ ٤ًٞٓٝخّٗٞ
(3)

 
 

ك٤ٔخ ٣زيٝ إٔ طز٣َ٤ّٞ ًخٕ 

ًخٕ ٣ظٞهغ ػيّ ٓٞحكوش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ حَُٔ٘ٝع ٌُُي حطوٌ هطٞحص ؿ٣َجش ٝٝحٟلش طليٟ ك٤ٜخ 

ري٫ا ٖٓ ٓـِْ  ُوز٤ِشَٓ٘ٝػٚ كوخّ أ٫ٝا: رظوي٣ْ حَُٔ٘ٝع ا٠ُ حُـٔؼ٤ش حٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٖٓ أؿَ طلو٤ن 

ح٤ُ٘ٞم
(4)

ك٢ ٟٝغ ٓ٘خكْ ُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم حُوز٤ِش،  ٝرٌٜٙ حُوطٞس ٣ٌٕٞ هي ٟٝغ حُـٔؼ٤ش 
*
 .
(5)

ٝحُوطٞس  

ٝحُوطٞس حُؼخ٤ٗش: هخّ طز٣َ٤ّٞ رؼٍِ ٤ُِٓٚ، رؼي إٔ طـخَٛ طز٣َ٤ّٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝهيّ َٓ٘ٝػٚ 

ٓٔخ ُحى ٖٓ ؿ٠ذ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ُٝـؤ ا٠ُ ا٣ـخى ٤ِٓٝش ُؼَهِش حَُٔ٘ٝع، كوخٓٞح ُِـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش، 

حُل٤ظٞ رخٓظٔخُش ٤ُِٓٚ حُظَر٤ٕٞ ح٥هَ ؿ٘خ٣ّٞ أًٝظخك٤ّٞ ك٢ حٓظويحّ كن
**

ػ٘ي ػَٝ حَُٔ٘ٝع 
(6)

  

رَٔ٘ٝػٚ ًخٕ ٣وخرَ رخػظَحٝ ٤ُِٓٚكٌخٕ ًَ َٓس ٣ظويّ رٚ طز٣َ٤ّٞ 
(7)

 
  

ك٢ ًظخرٚ إٔ  ٣ٝDo,sًٌَ ى٣ّٞ 

ا ُيٝىحا ُظز٣َ٤ّٞ ًٝخٗض حُٔ٘خكٔش ٗي٣يس ر٤ٜ٘ٔخ  إٔ أًٝظخك٤ّٞ ريحكغ حُؼيحء ٓغ ػخثِش ؿَحًّٞ أٛزق هٜٔخ

ٝكخٍٝ ًَ ٜٓ٘ٔخ كَٝ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ح٥هَ ري٫ا ٖٓ ؿِذ حُ٘لغ ُيُٝش
(8)

هخّ طز٣َ٤ّٞ روِغ أًٝظخك٤ّٞ    

ٛيٍص حُـٔؼ٤ش هَحٍحا رؼٍِ حُظَر٤ٕٞ أًٝظخك٤ّٞ رلـش أٗٚ طليٟ اٍحىس حُؼخٓش ح٣ٌُٖ حٗظوزٞٙ ٓٔؼ٬ا ُْٜ، كؤ

                                                           
 .013محمود إبراهٌم السعدنً، مرجع سابك، ص( 1)

 .25-24، ص.ص 2الرومان، ج تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 2)

 .019دونالد.ر. ددلً، مرجع سابك، ( 3)

(4 ) Mishael، op،cit، p5. 

اعتمد تبٌرٌوس فً ذلن على لانون جوٌنوس الذي منح الجمعٌة الشعبٌة حرٌة التشرٌع ولكن ذلن مخالؾ للعرؾ الذي ٌمضً بعرض كل  *

الرومان،  تارٌخلتشرٌعات لبل إصدارها على مجلس الشٌوخ، واحترام رأي مجلس الشٌوخ فٌما ٌعرض علٌه. إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، 

 .26، ص 2ج

(5 ) Mishael، op،cit، p 5. 

ؾ عمل الفٌتوترابنة العامة: بعد أن كان أداة  لحماٌة العامة من بطش البطارلة ورفع الظلم عنهم لد أصبح مع الولت أداة فً لبضة النبالء لول **

 .29، ص 2الرومان، ج تارٌخأي حاكم ل ٌرضون عنه. إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، 

 .29-28، ص ص 2لرومان، جا تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 6)

 –، ص 2الرومان، ج تارٌخوإبراهٌم نصحً، مرجع سابك،  01الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 7)

 .28 – 27ص،  –

(8 ) Do,s، Book، xxiv. 
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ا آهَ ٝحٗظوزض طَر٤ٞٗخ
(1)

ا ٣ؼَف روخٕٗٞ    ٝٝحكوض حُـٔؼ٤ش رؼي ًُي ػ٠ِ َٓ٘ٝع طز٣َ٤ّٞ ٝأٛزق هخٗٞٗخ

Lex Sempronia Agraria (2)ٓٔز٣َّٝ٘ٞ حُوخٙ رخ٧ٍح٢ٟ 
 
 

ٌِٝٗض ُـ٘ش ُ٪َٗحف ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ 

ٝأر٤ّٞ ٬ًٝى٣ّٞ ُؼ٣ٞ٠ظٜخ، ًٝخٕ ٝؿٞى طز٣َ٤ّٞ ك٢ حَُٔ٘ٝع طظٌٕٞ ٖٓ طز٣َ٤ّٞ ٝأه٤ٚ ؿخ٣ّٞ 

ا ُٔخ ٣وٞ رٚ حُوخٕٗٞ ٧ٗٚ ٫ ٣لن ُٖٔ ٣وظَف ط٤ٌَ٘ ُـ٘ش إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ أػ٠خثٜخ حُِـ٘ش ٓوخُلخ
(3)

ػَكض   

ًٝخٗض ٓيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُِـ٘ش ٓ٘ش هخرِش    Trivum viri agris iudicandi assignandisحُِـ٘ش رخْٓ

ُِظـي٣ي
(4)

ٓيحى حُِـ٘ش احُِـ٘ش ك٢ ػِٜٔخ أهٌ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٠٣غ أٓخٜٓخ حُؼَحه٤َ، كٔ٘غ أ٫ٝا  ٝػ٘يٓخ ريأص  

حُِـ٘ش رخُٔخٍ ح٬ُُّ ُظ٘ل٤ٌ حُوخٕٗٞ، ٌُٖ طز٣َ٤ّٞ ٖٓ أؿَ ٤َٓ أػٔخٍ حُِـ٘ش أػِٖ ػٖ ٣َ١ن حُـٔؼ٤ش 

حُ٘ؼز٤ش هَحٍ حٓظويّ ا٣َحىحص ٣٫ٝش آ٤ٓخ
(5)

 .
 

ٝرٌُي ٣ٌٕٞ طز٣َ٤ّٞ هي طؼيٟ ػ٠ِ حهظٜخٛخص ٓـِْ 

٤٘ٞم ك٢ حُ٘ئٕٝ حُٔخ٤ُش ٝح٣٫ُٞخصحُ
(6)

 ،
 

ُْٝ ٣٘ظٚ طلي١ طز٣َ٤ّٞ ُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم ا٠ُ ٌٛح حُلي، كؼ٘ي 

ا ُؼخّ  م.ّ. ًٝخٕ ًُي ريحكغ  032حٗظٜخء ٓيس ط٤ُٞٚ ُٜٔ٘ذ حُظَر٤ٕٞ، هخّ ربػخىس ط٤َٗق ٗلٔٚ طَر٤ٞٗخ

ُظ٢ ٣ظؼَٝ ُٜخ رؼي كَٛٚ ػ٠ِ ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ هخٕٗٞ ح٧ٍح٢ٟ، ٝكٔخ٣ش ٗلٔٚ ٖٓ حُٔلخًٔش ح٤ُٔخ٤ٓش ح

طـَىٙ ٖٓ كٜخٗش حُٜٔ٘ذ
(7)

 .
 
 

ُوي ًًَص ك٢ حُٔخرن ٤ًق ًخٕ ُظ٢ُٞ رؼٞ حُٞظخثق ك٢ حُيُٝش حَُٝٓخ٤ٗش ُٔيس ٓ٘ش ٝحكيس طؤػ٤َحا 

ا ػ٠ِ ٤ٓخٓش ٍٝٓخ، كٌؼ٤َحا ٓخ ًخٗض ط٘ظ٢ٜ  ٓيس حُو٘خَٛ ٝحُظَر٤ٕٞ ٓؼ٬ا ْٝٛ آخ ك٢ ٓخكخص حُوظخٍ، أٝ  ِٓز٤خ

 ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم. هزَ ط٘ل٤ٌ ٓ٘خ٣ٍؼْٜ حُظ٢ طْ حُظٜي٣ن ػ٤ِٜخ، ٤ًٝق ًخٕ ًُي ٣ويّ ِٜٓلش 

ُوي حكيػخ طز٣َ٤ّٞ ٌِٓ٘ش ىٓظ٣ٍٞش، ػ٘يٓخ ٍٗق ٗلٔٚ ُظَر٤ٗٞ٤ش َٓس أهَٟ ٓٔخ آػخٍ ٓوخٝف 

أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، رؤٕ ٣ٜ٘ذ ٗلٔٚ ىًظخطٍٞحا، كؤػِٖ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم كخُش حُطٞحٍة، ربٛيحٍ ٓخ 

ُوَٜ٘ ح٤ٌٓل٫ٞ ١ٝخُذ أؿِذ أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ح -ٓزن ًًَٙ  -٣ؼَف روَحٍ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُٜ٘خث٢ 

رظ٘ل٤ٌ حُوَحٍ ٌُ٘ٚ ٍكٞ، ٝحػظزَٙ اؿَحء ؿ٤َ هخ٢ٗٞٗ
(8)

.  كوخّ ح٤ٌٓزٞ ٗخ٤ٌٓخ حٌُخٖٛ ح٧ػظْ رخؿظ٤خٍ 

                                                           
 2. 92ص  2الرومان ج تارٌخسابك، إبراهٌم نصحً، مرجع ( 1)

 .49ص  بارو. ر. ه، مرجع سابك،( 2)

 .24، ص2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 3)

 .6الرومانً عصر الثورة، ص تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 4)

 .73الرومانً، ص تارٌخمصطفى العبادي، مرجع سابك، ال( 5)

 .73نفسه،  ص( 6)

 .000. ودونالد. ر. ددلً، مرجع سابك  ص00الثورة، ص الرومانً عصر تارٌخعبد اللطٌؾ أ حمد علً، مرجع سابك، ال( 7)

 .36الرومان، ص  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 8)
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طز٣َ٤ّٞ ك٢ ٓز٠٘ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٓغ ػ٬ػٔخثش ٖٓ أٜٗخٍٙ
(1)

 
 

ٝرخُظخ٢ُ أٛزق ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُؼَٔ ح١ٌُ 

٤ٔخ٢ٓ ك٢ ٍٝٓخ، ٝح١ٌُ حٓظَٔ ٓخثش ػخّهخّ رٚ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٛٞ ريح٣ش آخُش حُيٓخء ك٢ حَُٜحع حُ
(2)

 .
 
 

حُـي٣َ رخًٌَُ إٔ حَُٔ٘ٝع  حٍُِحػ٢ ح١ٌُ طويّ رٚ طز٣َ٤ّٞ ُْ ٣ٌٖ ح٧ٍٝ، كٜٞ ٗز٤ٚ رخُوخٕٗٞ   

م.ّ. ًٌُي ح٫هظَحف ح١ٌُ طويّ رٚ حُوَٜ٘  367ػخّ   Lex Licinia saxtiaح١ٌُ طويّ رٚ ح٤ٌ٤ُّٞ ٣ٌظّٞ 

ر٘ؤٕ ط٣ُٞغ ح٧ٍح٢ٟ حُظ٢ حٓظُٞض ػ٤ِٜخ ٍٝٓخ ك٢ حُلَد   Spurius C assiusحٓز٣ٍٞ٤ّٞ ًخ٤ّٓٞ 

ػ٠ِ حُلوَحء، كخطٜٔٞٙ رؤٗٚ ٣َ٣ي ح٫ٗلَحى رخُِٔطش ٝهظِٞٙ
(3)

، ٌُٖٝ ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ إٔ طز٣َ٤ّٞ ًخٕ أًؼَ ؿَأٙ 

 ؿَأٙ ٖٓٔ ٓزوٞٙ ك٢ ٓلخُٝش ح٬ٛ٩ف، رخ٩ؿَحءحص حُظ٢ حطوٌٛخ ٝطليٟ رٜخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم.

ش ح٬ٛ٩ف حٍُِحػ٢ طٔخٍّ ػِٜٔخ ا٠ُ إٔ هخّ ح٤ٌٓز٤ٞ ح٤ِ٤ٔ٣خّٗٞ ك٢ رؼي ٝكخس طز٣َ٤ّٞ ظِض ُـ٘

م.ّ. ٝؿَى حُِـ٘ش ٖٓ ِٓطظٜخ حُو٠خث٤ش  ر٘خءا ػ٠ِ ١ِذ ٖٓ حُلِلخء ح٣٩طخ٤٤ُٖ 029ػخّ 
*
*
(4)

ٖٓ أؿَ  

اػخهش ٤َٓ أػٔخٍ حُِـ٘ش َٝٗ كًَظٜخ
 

ٌُٖٝ ٓٞص ح٤ٌٓزٞ ك٢ ٗلْ حُؼخّ كـؤس، أػخى حُِـ٘ش ا٠ُ ٓخرن 

ػِٜٔخ
(5)

 
 

ٝط٠ُٞ
 

ؿخ٣ّٞ ؿَحًّٞ ٝٓخًٍّٞ كُٞل٤ّٞ ك٬ًّٞ ٝرخر٤َّٝ ًخٍرٞ رٜلش ٓٔظَٔس ك٢ 

م.ّ.، ٝحٓظطخػض حُِـ٘ش ه٬ُٜخ  إٔ طؼَٔ ر٘٘خ١ 020م.ّ.ا٠ُ  029حُِـ٘ش ٖٓ ػخّ 
(6)

  . 

 023رؼي طٔغ ٓ٘ٞحص ٖٓ ٓوظَ طز٣َ٤ّٞ، طوِي أهٞٙ ح٧ٛـَ ؿخ٣ّٞ ٜٓ٘ذ طَر٤ٕٞ ًُٝي ػخّ 

ه٤ٚ كٜٞ ٗي٣ي حُلٔخٓش ٣َٓٝغ ح٫ٗلؼ خٍ ٝٝحٓغ ح٥كخم، ٣ٝٔظخُ رخًٌُخء م.ّ. ًخٕ ؿخ٣ّٞ ػ٠ِ ه٬ف أ

ٝهٞس حُ٘و٤ٜش ٝحُٔويٍس ٝحُل٣ٞ٤ش، رخ٩ٟخكش ا٠ُ طٔظؼٚ رٔٞٛزش هطخر٤ش كٌس
(7)

.
 

هيّ ؿخ٣ّٞ ك٢ َٓى٤٘٣خ 

م.ّ. ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم أٍحى ارؼخىٙ ػٖ  024ػ٬ع ٓ٘ٞحص ػخى رؼيٛخ ا٠ُ ٍٝٓخ ػخّ 

                                                           
 .44أسد رستم، مرجع سابك، أوؼوسطوس لٌصر وحلفابه، ص ( 1)

 .74الرومانً ، ص  تارٌخمصطفى العبادي، مرجع سابك، ال( 2)

 .018دونالد. ر. ددلً، مرجع سابك، ص ( 3)

وا  باستثمارها، فخشوا أن ٌنالهم المانون الجدٌد أاعة من الالتٌن واإلٌطالٌٌن ؼٌر الرومانٌٌن باحتالل مساحات من أراضً الدولة، وبدبدأت جم *

ظر  وٌمضً على مصالحهم فطلبوا مساعدة اسكٌبٌو إٌمٌلٌانوس لحل مشكلتهم فاستجاب اسكٌبٌو لمطالبهم تمدٌراا لخدماتهم فً مٌادٌن المتال. أن

 .47د رستم، مرجع سابك،  أوؼوسطوس  لٌصر وحلفابه صأس

 .000دونالد. ر. ددلً، مرجع سابك، ص ( 4)

 .47أسد رستم، مرجع سابك، أوؼوسطوس لٌصر وحلفابه، ص ( 5)

 .000دونالد. ر. ددلً، مرجع سابك، ص ( 6)

 .05الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 7)
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ٍٝٓخ
(1)

 
  

ػَٔ ؿخ٣ّٞ هزَ ط٤ُٞش حُظَر٤ٗٞ٤ش ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ ٛلٞف حُٔئ٣ي٣ٖ ٝحؿظٌحد رؼٞ ًزخٍ حُ٘و٤ٜخص 

ُظؤ٤٣ي رَٗخٓـٚ
(2)

م.ّ.  022-023ٝرل٠َ ٓئ٣يٙ حٓظطخع ؿخ٣ّٞ إٔ ٣ظ٠ُٞ حُظَر٤ٗٞ٤ش حُؼخ٤ٖٓ ٓظظخ٤٤ُٖ   

ا ُٓ ا ٝكن طخ٣ٍن حٓظطخع ه٬ُٜٔخ إٔ ٣وظَف هيٍحا ًز٤َحا ٖٓ حُظ٣َ٘ؼخص، ٌُٖ ٫ ٣ٌٖٔ طَط٤زٜخ طَط٤زخ ٤٘خ

ٛيٍٝٛخ، ٧ٗٚ ٫ ٣ؼِْ أ١ ٜٓ٘خ ٛيٍ ك٢ حُلظَس ح٠ُٝ٧، ٝأ١ ْٜٓ٘ ٛيٍ ك٢ حُلظَس حُؼخ٤ٗش
(3)

ٝك٤ٔخ ٣زيٝ إٔ   

ا ًز٤َحا، ٓٔخ ىكؼٚ ٩ٛيحٍ هٞح٤ٖٗ ؿي٣يس ك٢ حُلظَس حُؼخ٤ٗش،  إٔ هٞح٤ٖٗ ؿخ٣ّٞ ك٢ حُلظَس ح٠ُٝ٧ ُو٤ض ٗـخكخ

َس ح٠ُٝ٧، ٝط٘ؤْ ط٣َ٘ؼخطٚ ا٠ُ ه٤ٖٔٔ: أكيٛٔخ ٣َ٘ٔ ُْٝ ٣ٌظِق رظ٘ل٤ٌ ٓخ أٛيٍٙ ٖٓ هٞح٤ٖٗ ك٢ حُلظ

حُظ٣َ٘ؼخص ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٥هَ ٣َ٘ٔ ط٣َ٘ؼخص حُظ٢ طٜيف ا٠ُ حُلي ٖٓ ِٓطش ٓـِْ 

ح٤ُ٘ٞم
(4)

 . 

 استؤنؾ مشروع أخٌه بشؤن حماٌة الفالحٌن. -

 . (5)حدد أسعار الحبوب -

ا ٌمضً بجباٌة الضرابب من آسٌا -  .**أصدر لانونا

ا بإنشاء طرق فً إٌطالٌا وتشٌٌد المستودعات الحكومٌة واألرصفة. أصدر -  لانونا

 .* محل لرطاجة  Junonio *لام بإنشاء المستعمرات وذهب إلى أفرٌمٌا فؤسس مستعمرة ٌونونٌا -

 . (6)منع تجنٌد الرومانٌٌن لبل السابعة عشر -

  . (7)منح حموق المواطنة الرومانٌة فً نطاق أوسع من إٌطالٌا -

 .(8)بمحاولة توسٌع مجلس الشٌوخ بإدخال دماء جدٌدةلام  -

                                                           
 .47أسد رستم، مرجع سابك، أوؼوسطوس لٌصر وحلفابه ص( 1)

 .20 -21الرومانً عصر الثورة،  ص ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد على، مرجع السابك، ال( 2)

 .88، ص 2الرومان، ج تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 3)

 .49بارو. ر. ه، مرجع سابك، ص( 4)

 .49نفسه، ص ( 5)

، ص 2الرومان، ج  تارٌخكان مجلس الشٌوخ لد أعفى المدن اإلؼرٌمٌة فً مملكة برجام من دفع الضرابب. إبراهٌم نصحً، مرجع سابك،  *

012. 

 .25 ص ، الثورة عصر الرومانً تارٌخال ، سابك مرجع ، علً أحمد اللطٌؾ عبد ، البحر على تؤسست رومانٌة مستعمرة أول *

 .84سابك، ص أسد رستم، مرجع ( 6)

(7 ) Collier، W.F، op، cit، p7. 

 .49بارو. ر. ه، مرجع سابك، ص ( 8)
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لام بتؤسٌس هٌبة المحلفٌن من الفرسان، لمنع أعضاء مجلس الشٌوخ من محاولة المٌام بحالت  -

 .(1)ابتزاز فً الولٌات

  . (2)اصدر لانون حماٌة المواطنٌن من محاكم مجلس الشٌوخ -

ح٤ُ٘ٞم، كوي ًخٕ ٣وّٞ رظوي٣ْ ٓوظَكخطٚ ٓزخَٗسا ُوي كٌح ؿخ٣ّٞ كٌٝ أه٤ٚ طز٣َ٤ّٞ ك٢ طـخَٛ ٓـِْ 

ُِ٘ؼذ، ىٕٝ طٜي٣ن ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٤ِٜخ
(3)

ا ك٢  . ًٝخٕ َٓ٘ٝع ؿخ٣ّٞ ر٘ؤٕ ٓ٘ق كوٞم حُٔٞح١٘ش ٓززخ

 Liviusٜٗخ٣ش ٤ٓخٓظٚ، كوي أٝػِ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ا٠ُ ٤ُِٓٚ ك٢ حُظَر٤ٗٞ٤ش حُؼخ٤ٗش، ٣يػ٠ ٤ُل٤ّٞ ىٍّٝٓٞ 

Drusus ػ٘خء ؿ٤خرٚ ؿخ٣ّٞ ك٢ أك٣َو٤خ ٤َُ٘ف ػ٠ِ طؤ٤ْٓ ٓٔظؼَٔس ٤ٗٞٗٞ٣خ، ربػخهش َٓ٘ٝع ؿخ٣ّٞ، ٝأ

حٗظِٜ ىٍّٝٓٞ حُلَٛش ٝهخّ رخهظَحف َٓ٘ٝع ُظؤ٤ْٓ حػ٘ظ٢ ػَ٘س ٓٔظؼَٔس ؿي٣يس ك٢ ا٣طخ٤ُخ، ػ٠ِ إٔ 

ػخثِش ٠٤َُد ر٤ٖ ؿٔخ٤َٛ ؿخ٣ّٞ 3111ط٠ْ ًَ ٝحكيس 
(4)

،  ٖٝٓ أؿَ اػخهش َٓ٘ٝع حُٔٞح١٘ش هخّ 

حٓظؼ٠٘ ك٤ٚ ح٬ُط٤ٖ ٖٓ أكٌخّ حُـِي كظ٠ ك٢ أػ٘خء هيٓظْٜ حُؼ٣ٌَٔش طلض آَس ىٍّٝٓٞ رظوي٣ْ ٓوظَف 

حُوٞحى، ٓٔخ ؿؼِْٜ ك٢ ٟٝغ أك٠َ ٖٓ حُٔٞح٤٘١ٖ
(5)

 .
 

ًٔخ حٓظـَ هّٜٞ ؿخ٣ّٞ ؿ٤خرٚ ك٢ أك٣َو٤خ ٝحطٜٔٞٙ 

ٝحطٜٔٞٙ ربهلخّ ػيى ٖٓ حُٔٔظؼ٣َٖٔ ؿ٤َ حَُٝٓخ٤٤ٖٗ ك٢ حُٔٔظؼَٔس
(6)

 .
 

ٝرؼي إٔ ػخى ؿخ٣ّٞ ٖٓ أك٣َو٤خ 

م.ّ. ٌُ٘ٚ أهلن ك٢ ح٫ٗظوخرخص ٝؿَى ؿخ٣ّٞ ٖٓ ٜٓ٘زٚ،  020ٗلٔٚ ُِظَر٤ٗٞ٤ش َُِٔس حُؼخُؼش ػخّ  ٍٗق

ٌُ٘ٚ ظَ ٓٔظَٔحا رؼ٣ٞ٠ظٚ ك٢ ُـ٘ش ح٬ٛ٩ف حٍُِحػ٢
(7)

م.ّ طويّ ٤ًٞ٘٤ّٓٞ أكي  020،  ٝك٢ ػخّ 

ٔظؼَٔس طَحر٘ش حُؼخٓش رطِذ ٖٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رَٔ٘ٝع هخٕٗٞ ٩ُـخء هخٕٗٞ ؿخ٣ّٞ حُوخٙ ربٗ٘خء ٓ

 ، آػخٍ ًُي ؿ٠ذ ؿخ٣ّٞ ٝريأ رل٘ي أٜٗخٍٙ ُٔوخٝٓش حَُٔ٘ٝع، ٝأكخ١ ٗلٔٚ رلَّ هخٙ،ٌونونٌا

ٝكيػض ٓ٘خٝٗخص ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ هٜٞٓٚ هظَ ه٬ُٜخ أكي ٓؼخ٢ٗٝ حُوَٜ٘ كخٓظـَ هٜٞٓٚ حُلَٛش ُِو٠خء 

ػ٤ِٚ، كؤٛيٍ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم هَحٍٙ حُٜ٘خث٢ ُِوَٜ٘ أٝر٤ٔ٤ٔ٤ّٞ
(8)

 Opimius   ح١ٌُ حٓظيػ٠

ح٧ٍٓظوَح٤٤١ٖ ٝػز٤يْٛ رؼي طِٔٔٚ َّٓٓٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٝأٍَٓ ك٢ ١ِذ ؿخ٣ّٞ ٝأٜٗخٍٙ ُِٔؼٍٞ 

                                                           
 .48أسد رستم، مرجع سابك، أوؼوسطوس لٌصر وحلفابه، ص ( 1)

 .202إبراهٌم رزق هللا أٌوب، مرجع سابك، ص( 2)

 .49بارو. ر. ه، مرجع سابك، ص( 3)

 . و32الرومانً عصر الثورة، ص تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد على، مرجع سابك، ال( 4)

Collier.W. F، op. cit، p74.           

 .32نفسه، ص( 5)

 .34نفسه، ص( 6)

 .34صالرومانً عصر الثورة،  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد على، مرجع سابك، ال(7)

 .003. وإبراهٌم رزق هللا أٌوب، مرجع سابك، ص34نفسه، ص ( 8)



009 

 

أٓخٓٚ ٝٓلخٓزظْٜ، ١ٝخُزْٜ رخ٫ٓظ٬ّٔ ىٕٝ ه٤ي أٝ ١َٗ، ٌُٖ ؿخ٣ّٞ ٝك٬ًّٞ
*

ٍك٠ٞح ط٤ِْٔ أٗلْٜٔ   

ٓٔخ ىػخ أٝ ر٤ٔٔ٤ّٞ رخهظلخّ طَ ح٫ك٤٤ٖ٘ ح١ٌُ طلٜٖ ك٤ٚ ؿخ٣ّٞ ٝأٜٗخٍٙ، ٝهظَ ك٬ًّٞ، أٓخ ؿخ٣ّٞ 

كوي ١ِذ ٖٓ أكي ػز٤يٙ رؤٕ ٣طؼ٘ٚ رو٘ـَ كظ٠ ٫ ٣وغ ك٢ أ٣ي١ هٜٞٓٚ، ٝحُو٢ حُوزٞ ػ٠ِ ػيى ًز٤َ ٖٓ 

أٜٗخٍٙ ٝاػيحْٜٓ
(1)

 .
 
 

 ًّٞ ٗظخثؾ ٓزخَٗس ٝأهَٟ ؿ٤َ ٓزخَٗس:ًخٕ ٬ٛ٩كخص طز٣َ٤ّٞ ٝؿخ٣ّٞ ؿَح

أ٫ٝا حُ٘ظخثؾ حُٔزخَٗس: طٌٖٔ ح٧ه٣ٖٞ ٖٓ طول٤ق كيس ح٬ٌُ٘ٔص ح٫هظٜخى٣ش، كوي حُىحى ػيى ٛـخٍ ٬ٓى 

ح٧ٍح٢ٟ ٝػيى حُٜٔخؿ٣َٖ ا٠ُ حُٔٔظؼَٔحص ٌٌٝٛح ٣ٌٕٞٗٞ هي هللخ ٖٓ َٟحٝس ح٩هطخع ٝحُزطخُش، ًٔخ 

ٕ ه٤خّ حُؼخٓش ك٢ حُؼخٛٔش رؼٍٞس ٛٞؿخءًخٕ َُٔ٘ٝع حُـ٬ٍ ىٍٝ ك٢ حُل٤ُِٞش ىٝ
(2)

. 

ا حُ٘ظخثؾ ؿ٤َ ٓزخَٗس: هِن َٓ٘ٝع حُٔٞح١٘ش ٓ٘خًَ ر٤ٖ حُلِلخء. ُٝحىص هٞح٤ٖٗ ؿخ٣ّٞ هٞس حُلَٓخٕ   ػخ٤ٗخ

ٝأٛزلٞح أًؼَ حرظِحُحا ك٢ ح٣٫ُٞخص، ٝٗ٘زض ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ ١زوش حُ٘ز٬ء ٓ٘خكٔش ٗي٣يس
(3)

،
 
ًخٕ طـخَٛ  

ٞم ٝطوي٣ْ ٓوظَكخطْٜ ػ٠ِ حُـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش، ٓلخُٝش ك٢ ط٤ٌٖٔ حُـٔؼ٤ش طز٣َ٤ّٞ ٝؿخ٣ّٞ ُٔـِْ ح٤ُ٘

حُ٘ؼز٤ش ٖٓ طٞؿ٤ٚ ىكش حُلٌْ، ُْ ٣ٌٖ ًُي هطٞس ٓٞكوش ٖٓ حُ٘خك٤ش ح٤ُٔخ٤ٓش، كوي ًخٗض حُـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش 

أًؼَ ػـِحا ٖٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ كَ ح٬ٌُ٘ٔص ٝأًؼَ ٓ٘ٚ هخر٤ِش َُِٗٞس ًٌُي ُْ طٌٖ طٔؼَ ًَ ٤ٛؤس 

٤٘١ٖحُٔٞح
(4)

. ٖٝٓ ح٧ٓزخد ؿ٤َ حُٔزخَٗس إٔ حُؼخٓش أىًٍٞح هٞطْٜ ٝكوْٜ ك٢ ٓٔخٍٓش حُِٔطش ًٌُٝي 

٣ُخىس هٞس حُلَٓخٕ ٓغ ػـِ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝظِٔٚ ٤ٓٝخٓش حُؼ٘ق حُظ٢ ُـؤ ا٤ُٜخ ٓغ هٜٞٓٚ، ٝأٛزق 

٠ْ ٣ٝ   Optimatesحُٔٞح١ٕ٘ٞ حَُٝٓخٕ ٣٘ؤٕٔٞ ا٠ُ كِر٤ٖ ٤ٓخ٤٤ٖٓ كِد ح٧ه٤خٍ أٝ حُٔلخكظ٤ٖ 

ا ػ٠ِ ِٓطظْٜ  ا ٝؿ٤َْٛ ٖٓ حَُحك٤٠ٖ ح٬ٛ٩ف كَٛخ ا ٝحُ٘ز٬ء ٜٓ٘زخ ح٧َٗحف ٖٓ حُزطخٍهش ٗٔزخ

، ٠٣ْٝ Popularsٝحٓظ٤خُحطْٜ، ٍحك٤٠ٖ طؼي٣َ حُيٓظٍٞ حُـ١ٍٜٞٔ حُوي٣ْ ٝكِد حُ٘ؼز٤٤ٖ  أٝ حُظوي٤٤ٖٓ 

                                                           
ق.م.لمد حاول فالكوس من  022جراكوس وعضو فً لجنة اإلصالح، وزمٌل جاٌوس فً تربٌونٌة الثانٌة  فولفٌوس فالكوس. صدٌك لدٌم ألسرة *

 .32الرومانً عصر الثورة. ص تارٌخلبل منح حلفاء روما فً إٌطالٌا المواطنة الرومانٌة. عبد اللطٌؾ أحمد على، مرجع سابك، ال

. وللمزٌد 003.  و رزق هللا أٌوب، المرجع السابك، ص 36-34ص  –ر الثورة، ص الرومانً عص تارٌخال تارٌخعبد اللطؾ أحمد علً، ال( 1)

 043 - 85ص  -، ص2الرومان، ج تارٌخعن جاٌوس جراكوس أنظر إبراهٌم نصحً، 

 .38الرومانً عصر الثورة، ص تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد على، مرجع سابك، ال( 2)

 .041ص 2الرومان ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 3)

 .39الرومانً، ص  تارٌخعبد الطٌؾ أحمد على، مرجع سابك، ال( 4)
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حُؼ٘خَٛ حُظ٢ ط٘خى١ رظـ٤٤َ ح٧ٟٝخع حُوخثٔش ٝططخُذ رخ٬ٛ٩ف
(1)

 .
 

ؿخ٣ّٞ ٛٞ ٖٓ ٟٝغ ٗٞحس ٣ٝؼظزَ 

كِد حُ٘ؼز٤٤ٖ
(2)

ٝرٌُي طٌٕٞ أػٔخٍ ح٧ه٣ٖٞ ؿَحًّٞ ريح٣ش َُٜحع ى١ٞٓ حٗظ٠ٜ ربهخٓش ٗظخّ كٌْ   

ح٩ٓزَح٣ٍٞ١ش
(3)

 .
 

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ طز٣َ٤ّٞ ٝؿخ٣ّٞ ًخٗخ ٣َؿزخٕ ك٢ ح٬ٛ٩ف ا٫ أْٜٗ حهظِلٞح ك٢ 

ٟ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٖٓ أؿَ طلو٤ن ٛيكٚ، ك٢ ح٧ٛيحف  ًخٕ طز٣َ٤ّٞ ٛٔٚ ح٧ٍٝ اػخىس حُطزوش حُٞٓط٠ ٝطلي

ك٤ٖ إٔ ؿخ٣ّٞ ًخٕ ٛيكٚ حُلي ٖٓ ِٓطش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٧ٗٚ ًخٕ ٣َٟ إٔ ح٬ٛ٩ف ٫ ٣ظْ ا٫ رٌُي
(4)

  .

٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ إٔ ٓلخ٫ٝص طز٣َ٤ّٞ ٝؿخ٣ّٞ هي ُػِػض ٤ٛزش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٌُٜ٘خ ُْ طلٖٔ ٖٓ ٟٝغ 

حُؼخٓش ح٤ُٔخٓش
(5)

ا ك٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ ٓخ ،  ٝأٓخ ٓوظَ ؿخ٣ّٞ كوي أػ زض إٔ ٜٓ٘ذ حُظَر٤ٕٞ ٫ ٣ـي١ ٤ٗجخ

٣لووٞٗٚ ٓخ ُْ ط٘خَٛٙ هٞس ػ٣ٌَٔش ٟي حُٔؼخٍٟش
(6)

.
 
 

 

 

 

 

 اٌؾزة األ١ٍ٘خ ِبر٠ٛص ٚطٛال:

ٍ  ك٢ طلل٤ِ ؿ٤َٛٔخ ٖٓ حُِٜٔل٤ٖ  ًخٕ ُظـَرش طز٣َ٤ّٞ ٝؿخ٣ّٞ ؿَحًّٞ ك٢ ح٬ٛ٩ف ىٝ

ُظلي١ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٤ٔخ رؼي
(7)

. ًٔخ ًخٕ حؿظ٤خُٜٔخ ٛٞ حَُ٘حٍس ح٠ُٝ٧ ٫ٗي٫ع حُلَٝد ح٤ِٛ٧ش 

                                                           
 .20043الرومان، ج  تارٌخ، وإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، 42نفسه، ص ( 1)

 .72الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد، مرجع سابك، ال( 2)

 .044، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 3)

 .88، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 4)

 .32لطفً عبد الوهاب ٌحً، مرجع سابك، نظم الحكم عند الرومان والٌونان، ص ( 5)

 .49بارو. ر. ه. مرجع سابك، ص( 6)

 .37الرومانً عصر الثورة، ص تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد على، مرجع سابك، ال( 7)



020 

 

حَُٝٓخ٤ٗش حُظ٢ ًخٗض ر٤ٖ ح٧ٍٓظوَح٤٤١ٖ ٝحُي٣ٔوَح٤٤١ٖ، ٝهي حٗيُؼض أ٠ُٝ حُلَٝد ح٤ِٛ٧ش حَُٝٓخ٤ٗش ر٤ٖ 

حُي٣ٔوَح٤٤١ٖ رو٤خىس ٓخ٣ٍّٞ ٝح٧ٍٓظوَح٤٤١ٖ كِد ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رو٤خىس ٫ٞٓ
(1)

  

 ق.َ. G.Marius38: – ;9 عب٠ٛص ِبر٠ٛص 

  *م.ّ. ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ أَٓس ا٣طخ٤ُخ ح٧َٛ ٖٓ ١زوش حُلَٓخٕ طؼ٤ٖ ك٢ أٍر057ّٞ٘٤ُٝي ٓخ٣ٍّٞ ػخّ 

Arpinum - اكيٟ ر٬ى حُل٢ٌُٔٞ
(2)

ؿ٤ُٞخ حر٘ش ٌٓظّٞ   Juliaطِٝؽ ٓخ٣ٍّٞ ٖٓ ٤ٓيس طيػ٠ ؿ٤ُٞخ   – 

ه٤َٜ، ػٔش ٤ُٞ٣ّٞ ه٤َٜ
(3)

ا رخُ٘يس ٝح٫هظيحٍ ٝحُِ٘حٛش ٝٗيس ح٣٩ٔخٕ رخُلن    ًخٕ ٓخ٣ٍّٞ ٓؼَٝكخ

حُ٘ؼز٢ ٝحٌَُح٤ٛش حُ٘ي٣يس ُِ٘ز٬ء
(4)

٣َخ ك٢ كَد  َِ ز٤ِ ،  هيّ ٓخ٣ٍّٞ طلض ه٤خىس ح٤ٌٓز٤ٞ ا٤ِ٤ٔ٣خّٗٞ ك٢ ا٣ 

ا  ا ػ٣ٌَٔخ م.ّ.  020ك٢ ػخّ . ٝٗٞٓخ٤ٗخ ٝرل٠َ ٜٓخٍطٚ ٝٗـخػظٚ ًخكؤٙ ا٤ٌٓز٤ٞ رظَه٤ش ا٠ُ َٓطزش طَر٤ٞٗخ

م.ّ. 009ط٠ُٞ ح٣ٌُٞٔظ٣ٍٞش ػْ ط٠ُٞ طَر٤ٗٞ٤ش حُؼخٓش ٓ٘ش 
(5)

كوي حٓظطخع أػ٘خء ط٤ُٞٚ ٝظ٤لش حُظَر٤ٗٞ٤ش   

حُؼخٓش إٔ ٣ؼزض ُِ٘ز٬ء ٝحُؼخٓش أٗٚ ٫ ٣لخر٢ أكي حُط٣َل٤ٖ ػ٠ِ كٔخد ٛخُق حُؼخٓش، ك٤غ حهظَف َٓ٘ٝع 

حُٔٞح٤٘١ٖ ػ٘ي ح٩ى٫ء رؤٛٞحطْٜ ٝػ٠ِ هخٕٗٞ ٖٓ ٗؤٗٚ ح٩ه٬ٍ ا٠ُ أى٠ٗ كي ٌٖٓٔ ٖٓ كَٝ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ 

ٝرٌُي   Lex Maria Tabeliaria  حَُؿْ ٖٓ ٍكٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم َُِٔ٘ٝع حٓظٜيٍ ٓخ٣ٍّٞ هخٗٞٗٚ

ًٔذ ٓخ٣ٍّٞ طؤ٤٣ي حُؼخٓش ٝكوي ػطق حُ٘ز٬ء، أٓخ هَحٍٙ رٖ٘ حُؼخٓش كوي ػخٍٝ ٓخ٣ٍّٞ َٓ٘ٝع هخٕٗٞ 

حُظٞٓغ ك٢ ر٤غ حُؤق رٔؼَ ٤ُٛي
(6)

م.ّ. رٞٛلٚ ر٣َظٍٞحا ري٬٣ا طٌٖٔ ك٤ٜ٘خ ٖٓ اهٔخى  004ٝك٢ ػخّ  ،

خػيحا ُِوَٜ٘ ٤ٓظِِّٞ ـــم.ّ. ح هظ٤َ ٓخ٣ٍّٞ إٔ ٣ٌٕٞ هخثيحا ٓٔ 019ػٍٞس رؼٞ حُوزخثَ ح٣٧ز٣َ٤ش ٝك٢ ػخّ 

Metellus  - هخثي حُلِٔش ك٢ أك٣َو٤خ
(7)

م.ّ  ػْ رؼي ًُي  ٤ِ017ش ح٠ُٝ٧ ػخّ ــّٞ ُوٜ٘ـٝط٠ُٞ ٓخ٣ٍ  – 

م ّ ٝٛٞ ٓخ  86م.ّ. َُِٔس حُٔخرؼش ػخّ  011 -م.ّ.   014هْٔ ٓ٘ٞحص ٓظظخ٤ُش ٖٓ ط٠ُٞ حُو٤ِٜ٘ش 

٣ظ٘خهٞ ٓغ حُيٓظٍٞ حَُٝٓخ٢ٗ
(8)

      . 

                                                           
 .015محمود إبراهٌم السعدنً، مرجع سابك، ص  (1)

 تارٌخق.م. فؤصبحوا مواطنٌن رومان كاملً األهلٌة. إبراهٌم نصحً، مرجع سابك،  088منحت روما أهالً اربٌنوم حموق المواطنة كاملة عام *

 .059، ص2الرومان، ج 
 .49الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ حمد على، مرجع سابك، ال( 2)

 .062ص 2رومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 3)

 .45، ص 0979دمحم التازي سعود، حرب ٌوؼرطة للمإرخ الالتانً سالوست، مطبعة دمحم الخامس، فاس، ( 4)

 .51الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد على، مرجع سابك، ال( 5)

 .062-060ص ص نفسه، ( 6)
 51، صنفسه( 7)

 .70 الرومانً عصر الثورة، ص تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد على، مرجع سابك، ال(8)
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 ق.َ. ;:ق.َ. ;Lucius Cornllus Sulla  36ٌٛو١ٛص وٛر١ٍٔٛص طٛال 

م.ّ ٤َِٓ أَٓس ٖٓ حُزطخٍهش ٓظ٢ٓٞ حُلخٍ ُْ ٣ٌٖ ُٚ أ١ ِٓطش ٤ٓخ٤ٓش   038ُٝي ٫ٞٓ ك٢ ػخّ 

م.ّ. ٝط٠ُٞ حُز٣َظ٣ٍٞش ػخّ  017ٝػ٘يٓخ ط٠ُٞ ٣ًٍٞٔظٍٞحا هيّ طلض آَس ٓخ٣ٍّٞ ك٢ كَد ٣ٞؿٍٞطخ 

م.ّ. ر٣َظٍٞحا ري٬٣ا طٌٖٔ ه٬ُٜخ ٖٓ اػخىس ِٓي ًزخى٤ًٝخ ك٢ َٗم آ٤ٓخ  92م.ّ. ٝأٛزق ػخّ  93

ًِػ٤ْ ُٚ  حُٜـَٟ ا٠ُ ػَٗٚ، ٝٗظَحا ٌُلخءطٚ ٝٓٔؼظٚ حُؼ٣ٌَٔش ريأ حُلِد ح٧ٍٓظوَح٢١ ٣ظطِغ ا٤ُٚ

ا  م.ّ. 88ٝحٗظوذ ه٬ٜ٘ا ػخٓخ
(1)

 
 
 

هزَ حُلي٣غ ػٖ حَُٜحع ر٤ٖ حُوخثي٣ٖ ٓخ٣ٍّٞ ٫ٞٓٝ ٣ـذ إٔ ًٌَٗ ٤ًق ًخٗض أٟٝخع ٍٝٓخ ك٢ 

ا ك٢ ظٍٜٞ ٛئ٫ء حُوخىس ٝؿ٤َْٛ ٖٓ حُوخىس حُؼ٤٣ٌَٖٔ، ح٣ٌُٖ  طِي حُلظَس  ٤ًٝق ًخٗض طِي ح٧ٟٝخع ٓززخ

ا ك٢ ه٤خّ حُلَٝد ح٤ِٛ٧ش. ٔخٍ ا٣طخ٤ُخ ٝك٢ حُزِوخٕ ٝهي  ًخٗٞح ٓززخ ِٗ ٝحؿٜض ٍٝٓخ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔ٘خًَ ك٢ 

ٔخٍ ٝحؿٜض ٍٝٓخ ٓـٔٞػش ٖٓ حُوزخثَ  ِ٘ ٔخٍ أك٣َو٤خ ٝهطَ هز٤ِظ٢ ح٤ٌُٔز١َ ٝحُظ٤ٞطٕٞ. كل٢ حُ ِٗ ٝ

م.ّ  008حُٔظزَرَس حُٔ٘خؿزش هَد حُٔلٞف حُـ٘ٞر٤ش ُـزَ ح٧ُذ كؤٍِٓض ا٤ُٜخ ٍٝٓخ ػيس ك٬ٔص  ك٤ْ ر٤ٖ 

و٠خء ػ٠ِ طِي حُوزخثَ، طٌٔ٘ض ه٬ُٜخ ٍٝٓخ ٖٓ ٣ِٛٔظٜخ َٝٗ٘ ح٧ٖٓ ٝح٬ُّٔ ك٢ ؿٔغ ٝحى١ م.ّ. ُِ 005

حُزٞ
(2)

م.ّ. ٖٓ  029م.ّ طٌٔ٘ض ك٢ ػخّ  035أٓخ ك٢ حُزِوخٕ كوي ريأص ك٬ٔص ٍٝٓخ ػ٠ِ حُزِوخٕ ػخّ   

زَ هز٤ِش م.ّ. ريأص ٓ٘خًَ ؿي٣يس ك٢ ؿٜش أهَٟ ٖٓ حُزِوخٕ ٖٓ ه 009ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ىُٔخط٤خ ٝك٢ ػخّ 

حُظ٢ حٗظزٌض ٓغ حُلخًْ حَُٝٓخ٢ٗ ٣٫ُٞش ٓوي٤ٗٝخ ِٝٛٓظٚ ٣ِٛٔش كخىكش Scordisciح٥ٌٍٓٞى٢ٌٔ٣ 
 (3)

،
 

ٝحٓظَٔ هطَْٛ ا٠ُ إٔ طٌٖٔ حُوخثي ٓخًٍّٞ ٤ٓ٘ٞ ك٤ٍٞٝكّٞ رؼي ِِٓٔش ٖٓ حُل٬ٔص ٣ِٛٔش 

٬ُٗظٜخٍ ح١ٌُ كووٚ  م.ّ.  ٝٗظ٤ـش 016ح٫ٌٍٓٞى٢ٌٔ٣ ٝحُوزخثَ حُٔظلخُلش ٓؼٜخ ٝحكظلَ رخ٫ٗظٜخٍ ػخّ 

حَُٝٓخٕ ك٢ حُزِوخٕ، أٛزق ٣ظٞحكَ ُي٣ْٜ حطٜخٍ ٓزخَٗ ر٤ٖ ا٣طخ٤ُخ ٣٫ٝٝش ٓوي٤ٗٝخ ُْٝ ٣ؼي ٣لَٜ ٌٛٙ 

ح٣٫ُٞش ػٖ آ٤ٓخ ا٫ طَحه٤خ
(4)

.      

 

                                                           
 .72نفسه، ص ( 1)

 .063إبراهٌم نصحً، المرجع السابك، ص ( 2)

 .067نفسه، ص( 3)

 .063إبراهٌم نصحً، المرجع السابك، ، ص  (4)



023 

 

ق.َ.  333اٌؾزة فٟ أفز٠م١ب ))ؽزة ٠ٛغزرب (( 
*

 

ٝحرٖ أه٤ٚ  ٤ٛٝHiempsalٔزٔخٍ  Adherbalحر٘خٕ ٛٔخ حًَٛرؼَ  Micipiss ًخٕ ٤ٌُٔزٔخ 

حر٘ٚ رخُظز٢٘  ٣Jugurthaٞؿٍٞطخ 
(1) 

ًخٕ ٤ٌٓزٔخ ٣َٟ إٔ ٣ٞؿٍٞطخ هطَحا ٣ٜيى أر٘خءٙ كوخّ ربٍٓخُٚ ػ٠ِ  

م.ّ. طلض هخىس  034ٗٞٓخٗظ٤خ ػخّ  ٍأّ حُوٞحص ح٤ُٓٞ٘ي٣ش حُظ٢ ًخٗض طٔخػي حَُٝٓخٕ آٌٗحى ك٢ ٓٞحؿٜش

حُوخثي حَُٝٓخ٢ٗ ح٤ٌٓز٤ٞ ح٤ِ٤ٔ٣خّٗٞ ُِظوِٚ ٓ٘ٚ ك٢
 

٤ٓيحٕ حُوظخٍ
(2)

ًخٕ ٣ٞؿٍٞطخ ٣ـٔغ ر٤ٖ ٛلظ٤ٖ   

٣ٜؼذ حُـٔغ ر٤ٜ٘ٔخ ٝٛٔخ حُ٘ـخػش ك٢ حُلَد ٝحُظؼوَ ٝحٍُٔ٘ٞس، ٓٔخ ٌٓ٘ٚ أػ٘خء هيٓظٚ طلض ح٤ٌٓز٤ٞ إٔ 

٣ٌٔذ ٛيحهخص ٓظ٤٘ش ٓغ ػيى ٖٓ حَُٝٓخ٤٤ٖٗ ٝػَف أه٬م حُ٘ز٬ء ٝأٛزق ػ٠ِ ىٍح٣ش ًز٤َس رٔ٘خًَ 

حُـ٣ٍٜٞٔش حَُٝٓخ٤ٗش
(3)

ٞىس ٣ٞؿَطخ أ٠ٛٝ ٤ٌٓزٔخ ػ٠ِ إٔ طُٞع طًَظٚ ر٤ٖ أر٘خثٚ ٣ٝٞؿَطخ، ،  ٝرؼي ػ

ٝرؼي ٝكخس ٤ٌٓزٔخ هٔٔض ٌِٓٔش ٤ٓٞٗي٣خ ر٤ٖ ٣ٞؿَطخ ٝأر٘خء ػٔٚ، ٌُٖ ٣ٞؿَطخ ًخٕ ٣طٔغ رخ٫ٓظو٬ٍ رخُلٌْ 

ٝٗـق ك٢ طير٤َ ٓئحَٓس حرٖ ػٔٚ ٤ٛٔٔزخٍ ٝحٗؤْ ح٤ُٓٞ٘ي٣ٕٞ ا٠ُ كِر٤ٖ، كزخىٍ أًَٛرؼَ ربٍٓخٍ رؼؼش ا٠ُ 

ٓخ ٩ر٬ؿٜخ رَٜٔع أه٤ٚ ٝحٓظؼي ٛٞ ُٔلخٍرش ٣ٞؿٍٞطخ ٌُ٘ٚ ٢٘ٓ رخ٣ُِٜٔش ٝكَ ا٠ُ ٍٝٓخٍٝ
(4)

،  ٝك٢ 

حُٞهض ٗلٔٚ ًخٕ ٣ٞؿٍٞطخ هي أٍَٓ رؼؼش ا٠ُ ٍٝٓخ ِٓٝىس ر٤ٌٔخص ًز٤َس ٖٓ حٌُٛذ ٝح٧ٓٞحٍ كظ٠ ٣ئٖٓ 

ًَِٓٙ رخًظٔخد ؿخٗذ حَُٝٓخٕ
(5)

ح٤ُ٘ٞم  ،  ٝػ٘يٓخ ػَٟض ٓٔؤُش ٣ٞؿٍٞطخ ٝأًَٛرؼَ أٓخّ ٓـِْ

٢ٟ حُطَك٤ٖ ٣و٢٠ رظو٤ْٔ ٤ٓٞٗي٣خ ر٤ٖ ٣ٞؿٍٞطخ  ُِٔ٘خه٘ش، هٍَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم إٔ ٣ظوٌ ك٬ا ٣َ 

ٝحًَٛرؼَ
(6)

،  ٌُٖ ٣ٞؿٍٞطخ  ُْ ٣ؼـزٚ كَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝحٓظَٔ ك٢ ِٗحػٚ ٓغ حًَٛرؼَ ٝكخَٛ 

*Cirtaػخٛٔظٚ ًَطخ 
ٔـِْ ُْ ٝك٢ طِي ح٧ػ٘خء ِٝٛض رؼؼش ا٠ُ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ُٞهق حُلَد ٌُٖ حُ  

٣ٜظْ رٌُي آخ رٔزذ حٗ٘ـخُْٜ رو٠خ٣خ حَُ٘م ٝحُـخٍ ٫ٝ ٣َ٣يٕٝ حُظ١ٍٞ ك٢ كَد ؿي٣يس ك٢ أك٣َو٤خ ٝآخ 

ض حُؼخٛٔش ًَطخ  ٝىهِٜخ ٣ٞؿٍٞطخ رؼي إٔ حٗظوْ ٖٓٔ ًخٗٞح ك٤ٜخ  022رٔزذ حَُٗٞس. ٝك٢ ػخّ  م.ّ طِٔٔ 

                                                           
 .097 – 89ص،  –ك. ص عن حرب ٌوؼرتا أنظر دمحم التازي سعود، مرجع ساب *

 .94-93ص،  –نفسه، ص ( 1)

 .94نفسه، ص ( 2)

 .94نفسه، ص ( 3)

 .98 – 95نفسه، ص  ص ( 4)

 .47الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع السابك، ال( 5)

 .015دمحم التازي سعود، مرجع سابك، ص ( 6)

 .47الرومانً عصر الثورة ص  تارٌخالتجار اإلٌطالٌٌن. عبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، اللسطنطٌنة أو الكؾ، وكان أؼلب سكانها من  *
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َطخ ٝحٗظًَٞح ك٢ حُيكخع ػٜ٘خأٗي حٗظوخّ ٝهظَ حًَٛرؼَ ًٌُي هخّ روظَ ح٣٩طخ٤٤ُٖ حُٔو٤ٔ٤ٖ رٌ
(1)

 
 

ح٧َٓ ح١ٌُ 

ٟي ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم كٍٞ طَىىٙ ك٢ حطوخً حُوَحٍ ٟي أػخٍ ؿ٠ذ حُؼخٓش ٝحُلَٓخٕ ك٢ ٍٝٓخ ٝهخٓٞح رؼٍٞس 

٣ٞؿٍٞطخ، كخٟطَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٩ػ٬ٕ حُلَد ػ٠ِ ٣ٞؿٍٞطخ ٝهخٓٞح رظ٤ٌِق ٤ًُّٞٞ ًخُز٤ٍّٗٞٞ 

م.ّ. 000رخُو٤خىس ًُٝي ػخّ  L. Calpurnius Bestia رٔظ٤خ 
(2)

حهظلْ رٔظ٤خ ػيى ٖٓ حُٔيٕ ٝأَٓ   

حٌُؼ٣َ٤ٖ، ٌُٖ َٓػخٕ ٓخ طلَٜ ٣ٞؿٍٞطخ رخَُٗٞس ػ٠ِ حطلخه٤ش ُٞهق حُوظخٍ، ٝحٗظٜض رخُلؼَ حُلِٔش ح٠ُٝ٧ 

ا ػ٠ِ ٤ٓٞٗي٣خ، أػخٍص ٌٛٙ ح٫طلخه٤ش ؿ٠ذ حَُٝٓخٕ هخٛش حُؼخٓش ٝحُلَٓخٕ،  رخ٫ػظَحف ر٤ٞؿٍٞطخ ٌِٓخ

    G. Memmiusٞح ر٤ٔظخ رخَُٗٞس ٝحُلٔخى، ٝهٔٞح رلِٔش ٣َأٜٓخ ٗو٤ذ حُؼخٓش ؿخ٣ّٞ ٤ّٔٓٞ ٝحطٜٔ

٩ُـخء ح٫طلخه٤ش، ٝىػٞح ا٠ُ حُظلو٤ن ك٢ ح٧َٓ، حٓظـخد ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ُٔطخُزْٜ ٝأٍَٓ ٓزؼٞػ٤ٖ ٩ك٠خٍ 

٣ٞؿٍٞطخ ٖٓ ٤ٓٞٗي٣خ ُ٪ى٫ء رٜ٘خىطٚ ٫ك٠خف ًَٗخثٚ ٝهي ٓ٘لض حُلٔخ٣ش
*
١ٍٞ ٓيس اهخٓظٚ * ٤ُٞؿٍٞطخ  

ك٢ ٍٝٓخ روَحٍ هخٙ ٖٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝحُ٘ؼذ حَُٝٓخ٢ٗ
(3)

.
 

٧ٕٝ ٣ٞؿٍٞطخ ًخٕ ٣ؼِْ رظؤػ٤َ حَُٗٞس 

ػ٠ِ ِٓٞى حُٔخٓش ٝهخىس حُـ٤ٖ حَُٝٓخ٢ٗ، كوزَ هيٝٓٚ ا٠ُ ٍٝٓخ ًخٕ هي حٗظَٟ ًٓش حػ٤ٖ٘ ٖٓ حُظَحر٘ش 

أص ػ٤ِٚ هخثٔش حُـَحثْ ٝح٫طٜخٓخص حُظ٢ حُؼخٓش، ٝرخُلؼَ ػ٘يٓخ ٝهق ٣ٞؿٍٞطخ ك٢ حُـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش ك٤غ هَ

أكي حُظَحر٤٘ش كن ح٫ػظَحٝ كؤػلخٙ ٖٓ ح٩ؿخرش ٝرٌٜح كِ٘ض   G. Baebiusحٍطٌزٜخ، طويّ ؿخ٣ّٞ رخر٤ّٞ 

هطش حُظلخُق حُؼخٓش ٝحُلَٓخٕ ٖٓ ىػٞس ٣ٞؿٍٞطخ
(4)

 ،
 

ُٝوي رِـض ٖٓ ؿَأطٚ أٗٚ ىرَ ٝٛٞ ك٢ ٍٝٓخ ٓئَٓس 

٧ٕ ٣ٞؿَطخ أكْ ر٤٘ش ٍٝٓخ رخ١٩خكش رٚ ٝىػْ  –ٓخ٤٘٤ٓٔخ كل٤ي  -  Massivaٓئَٓس حؿظ٤خٍ ٓخ٤ٓلخ 

ٓخ٤٘٤ٓٔخ، ٝاػَ ٓخ هخّ رٚ ٣ٞؿٍٞطخ أػِٖ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٍكٞ ح٫طلخه٤ش حُظ٢ ػويٛخ ٓغ ر٤ٔظخ ٝأَٓٙ 

رٔـخىٍس ٍٝٓخ ١ٝخُذ رٔٞحِٛش حُلَد ٓغ ٣ٞؿٍٞطخ، ٌُٖٝ ٣ٞؿٍٞطخ هزَ إٔ ٣ـخىٍ ٍٝٓخ هخٍ حُؼزخٍس 

 حُظخ٤ُش:  

((
ٓي٣٘ش ُِز٤غ طٞٗي إٔ طٍِٝ رَٔػش، إ طـي ٖٓ ٣٘ظ٣َٜخ 

))
 

                                                           
 .004دمحم التازي سعود، مرجع سابك، ص، ( 1)

 .004دمحم التازي سعود، مرجع سابك، ص، ( 2)

ان العتداء على هذه الحصانة ٌعتبر لمد أعطى مجلس الشٌوخ الرومانً  األشخاص المبعوثٌن السٌاسٌٌن حصانة ل ٌجوز المساس بها، وك *

 .232، ص 2ج  الرومان، تارٌخجرٌمة عمابها اإلعدام أو النفً. إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، 

 .073نفسه، ص ( 3)

 .023 – 022ص،  –دمحم التازي سعود، مرجع سابك، ص ( 4)
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Urbem venalem matute perituram si emptorem invenerit )) 
))(1)

 

م.ّ. ا٠ُ حُوَٜ٘ ٤٘٣ًٞظّٞ  019رؼي ١َى ٣ٞؿٍٞطخ ٖٓ ٍٝٓخ أٓ٘يص حُو٤خىس ٟي ٣ٞؿٍٞطخ ػخّ 

لًٞحا ِٝٗحٛش ًٝخٕ ٓٔخػيٙ ؿخ٣ّٞ ٖٓ أًؼَ حُ٘ز٬ء ٗ uintus Caecilius Metllusًخ٣و٤ِ٤ّٞ ٓظِِّٞ 

ٓخ٣ٍّٞ
(2)

م.ّ. ا٫  019هخّ ٓظِِّٞ ك٢ حُزيح٣ش رظي٣ٍذ هٞحطٚ ٝط٘ظ٤ٜٔخ، ًٌُٝي ُْ ٣ِوْ ٓظِِّٞ ػخّ   

ػْ حُظو٠ ٓغ ٣ٞؿٍٞطخ ػ٠ِ َٜٗ ٓٞػٍٞ حٗظٜض رظزي٣ي َٗٔ   Vageرلِٔش ه٤َٜس حٓظ٠ُٞ ك٤ٜخ ػ٠ِ كخؿخ 

أ رؤِٓٞد ح٫ٓظِ٘حف رظو٣َذ ح٧ٍح٢ٟ حُوٜزش ح٤ُٓٞ٘ي٤٣ٖ ىٕٝ إٔ ٣لَُ أ١ َٜٗ كخْٓ، ػْ ري

م.ّ. ٝأ٤١ِض  019ٝح٫ٓظ٬٤ء ػ٠ِ حُز٬ى ح٧ِٛش رخٌُٔخٕ ٝرٌُي ٣ِػِع ٫ٝء ح٧ٛخ٢ُ ٌُِْٜٔ ٣ٝ٘ظ٢ٜ ػخّ 

ا آهَ ٣ٔظَٔ رٞٛلٚ رَٝهَٜ٘ ك٢ ه٤خىس حُوٞحص حَُٝٓخ٤ٗش ٟي  ٓيس طٔظغ ٓظِِّٞ رخُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ػخٓخ

ا  Thalaيس طخ٫ ٣ٞؿٍٞطخ ك٤غ طٌٖٔ ٖٓ أهٌ رِ رؼي كٜخٍ ىحٓخ أٍرؼ٤ٖ ٣ٞٓخ
(3)

ًٌُي حٓظـخد ٓظِِّٞ ١ِذ   

ر٘ؤٕ أٍٓخٍ كخ٤ٓش Leptis Magnaٓي٣٘ش ُزيس حٌُزَٟ 
(4)

م.ّ. ػخى ٓخ٣ٍّٞ ا٠ُ ٍٝٓخ  018ٝك٢ ػخّ   

٤َُٗق ٗلٔٚ ُٜٔ٘ذ هَٜ٘
(5)

 ،
 

.ّ حٗظوزظٚ حُـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش ٤ُظ٢ُٞ 017ٝػ٘ي كُٞٙ ك٢ ح٫ٗظوخرخص ػخّ 

ا ُِلن حُظو٤ِي١ ُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ طؼ٤٤ٖ حُوخىس حُو٤خىس حُؼ٣ٌَٔش ك٢ أك٣َو٤خ ح٧َٓ ح١ٌُ ًخٕ هخٍهخ
(6)

،  ٝحكن 

ٝحكن ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ هَحٍ حُ٘ؼذ، ٝحطْٜٜٔ ٓظِِّٞ رب١خُش ٓيس حُلَد
(7)

،  طِْٔ  ٓخ٣ٍّٞ حُو٤خىس 

ك٢ أك٣َو٤خ، ُؼِٚ م.ّ. ح٫ٓظؼيحى ُِلَد  017ٝحهظخٍ ٫ٞٓ ٓٔخػيحا ُٚ. ػ٘يٓخ أٝٗي ٓخ٣ٍّٞ ك٢ ػخّ 

ٖٓ حُـ٘ٞى ٓٔخ ىػخٙ ٩ُـخء ١َٗ حُؼَٝس، ٝٓٔق ُِؼخٓش  ٝحؿٜظٚ ٛؼٞرش ك٢ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُؼيى ح٬ُُّ

رخ٫ٗوَح١ ك٢ حُـ٤ٖ
(8)

،  ٝرؼي إٔ كظق ٓخ٣ٍّٞ رخد حُظـ٤٘ي ُِٔظطٞػ٤ٖ ًٛذ ا٠ُ أك٣َو٤خ ُظ٢ُٞ ه٤خىس 

حُـ٘ٞد رؼي حٗظٜخٍحص ٓظِِّٞ ػ٤ِٚ حُلَد ٟي ٣ٞؿٍٞطخ، ك٢ ٌٛٙ ح٧ػ٘خء ًخٕ ٣ٞؿٍٞطخ هي ُـؤ ا٠ُ 

ِٓي ٣ٍٞٓظخ٤ٗخ، هخّ ٓخ٣ٍّٞ رظ٣ِٝي حُـ٤ٖ رؼيى ٖٓ حُل٤خُن ٝريأ ك٢ ٜٗذ   Bochusٝطلخُق ٓغ رٞؿّٞ 

                                                           
 .024 دمحم التازي سعود، مرجع سابك، ص (1)

 . 058فتحٌة فرحاتً، مرجع سابك، ص ( 2)

 .059. وفتحة فرحاتً، مرجع سابك، ص 079 081ص  –،ص 2الرومان، ج تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 3)

 .081نفسه، ص ( 4)

 .061فتحٌة فرحاتً، مرجع سابك، ص ( 5)

(6 ) Kamm.A. op، cit،p35. 

 .51الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 7)

(8 ) Keduelley. A. op, cit، p 24. 
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م.ّ. 017ِٝٓذ حُٔيٕ ٝحُوَٟ حُٔٞح٤ُش ٤ُٞؿٍٞطخ ٤ٓٝطَ ػ٠ِ ٓي٣٘ش هلٜش ػخّ 
(1)

ًَ ٌٛٙ ح٫ٗظٜخٍحص   

ٞم، ٝأٛزق ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٫ ٣ظَىى ك٢ حُٔٞحكوش ػ٠ِ ٓخ حُظ٢ كووٜخ ٓخ٣ٍّٞ ىػٔض ٓٞهلٚ ك٢ ٓـِْ ح٤ُ٘

٣وظَكٚ ٓخ٣ٍّٞ ك٢ ٓخ ٣وٚ حُلَد ٖٓ ٓـخَٓحص ٝٓزخىٍحص حُظ٢ ًخٕ ٣ؼيٛخ حُٔـِْ ٖٓ ٧ػٔخٍ 

حُ٘ـخػش ٝحُـ٣َجش
(2)

 . 

٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رٔزذ ٤ٓخٓش حُظـخَٛ حُظ٢ حطوٌٛخ حطـخٙ طَٜكخص ٣ٞؿٍٞطخ  ٖٓ 

أػ٠خثٚ رؤهٌ حَُٗٞس ٖٓ ؿٜش أهَٟ، ًٌُٝي حػظٔخىٙ ػ٠ِ حُوخىس حُؼ٤٣ٌَٖٔ ك٢ ؿٜش ٝكٔخى أه٬م رؼٞ 

٤ٓخى٣ٖ حُوظخٍ ٝحَُٟخ رظَٜكخطْٜ، ًٔخ ٓزن ٝإٔ حػظٔيٝح ػ٠ِ ٖٓ ٣ي٣َ ٗئٕٝ ح٣٫ُٞخص ٤ٗخرش ػْٜ٘ ًَ 

ا ك٢ ٤ٟخع اكيٟ حهظٜخٛخطٚ  ح٤ُٔخٓش حُوخٍؿ٤ش.   ٌٛٙ ح٧ٍٓٞ ًخٗض ٓززخ

حُٔؼظٞٙ ٗو٤ن ٣ٞؿٍٞطخ إٔ ٣طخُذ رلوٚ ك٢ حٌُِٔٔش Goubaأهٌ ٓخ٣ٍّٞ ك٢ طل٣َٞ ؿٞىح 
(3)

 

ٝػ٘ي  ًَطخ حٗظَٜ ٓخ٣ٍّٞ ػ٠ِ حُلِل٤ٖ ٝرؼي ٌٛح ح٣ُِٜٔش  رؤٔش أ٣خّ ؿ٤َ رٞهّٞ ٫ٝءٙ ٖٓ ٣ٞؿٍٞطخ 

ا٠ُ حَُٝٓخٕ، ٝأٝكي ٓزؼٞػ٤ٖ ا٠ُ ًَطخ ٣طِذ ٖٓ ٓخ٣ٍّٞ إٔ ٣ََٓ ا٤ُٚ حػ٤ٖ٘ ٖٓ أهَد ٓٔظ٘خ٣ٍٚ 

ٚ حُ٘ؼذ حَُٝٓخ٢ُِٗٔ٘خه٘ش ك٢ ٜٓخُق طوٜٚ ٝطو
(4) 

أٍَٓ ٓخ٣ٍّٞ ٓٔخػي٣ٚ ٫ٞٓ ٝٓخ٤ِّٗٞ  

Manlius   ٍا٠ُ رٞهّٞ ٝأٍَٓ ٣ٞؿٍٞطخ ٓٔخػيٙ أٓزخAspar  ،ٝريأ حَُٜحع حُيرِٞٓخ٢ٓ ر٤ٖ حُؼ٬ػش ،

حٓظطخع ٫ٞٓ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ٖٓ اه٘خع رٞهّٞ رظ٤ِْٔ ٣ٞؿٍٞطخ، ٝرخُلؼَ هخّ رٞهّٞ رظ٤ِْٔ ٣ٞؿٍٞطخ ا٠ُ 

م.ّ.  ٫ٞٓ015 ٌٌٛح ٍحف ٣ٞؿٍٞطخ ٟل٤ش ؿيٍ ٝهي٣ؼش رؼي كَد ىحٓض ٓزغ ٓ٘ٞحص حٗظٜض ػخّ 
(5)

 
 

ظ٤ْ ػَٝ ك٤ٚ حُِٔي ٣ٞؿٍٞطخ ُٝؽ رٚ ك٢ حُٔـٖ ػْ م.ّ. ػخى ٓخ٣ٍّٞ ك٢ ًٓٞذ َٜٗ ػ 014ٝك٢ ػخّ 

هظَ.
(6) 

ٝٓ٘ق حَُٝٓخٕ حُـِء حَُ٘ه٢ ٖٓ ٤ٓٞٗي٣خ ا٠ُ ؿٞىح ٝرٞهّٞ حُـِء حُـَر٢ 
(7)

ًخٕ ُلَد   

٣ٞؿٍٞطخ آػخٍ رؼ٤يس حُٔيٟ ك٢ ح٤ُٔخٓش حَُٝٓخ٤ٗش، ٝٗظؾ ػٜ٘خ ريح٣ش ػٜي ؿي٣ي ك٢ طخ٣ٍن ٍٝٓخ ح٤ُٔخ٢ٓ، كوي  

ا ٖٓ ٛ ٤زظٚ رؼي حٗظ٘خٍ حَُٗٞس ر٤ٖ أػ٠خثٚ ٝػـِْٛ ٝحٗؼيحّ ٍٝف حُٔٔئ٤ُٝش ر٤ْٜ٘ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ؿخٗزخ
(8)

  ،

                                                           
 .060فتحٌة فرحاتً، مرجع سابك، ص ( 1)

 .060نفسه، ص ( 2)

 .060فتحٌة فرحاتً، مرجع سابك ، ص ( 3)

 .063نفسه، ص( 4)

 .064 - 063ص  –نفسه، ص ( 5)

 .064نفسه، ص ( 6)

 .065نفسه، ص ( 7)
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ر٤ْٜ٘
(1)

،  ًٌُي ٖٓ أ٤ٔٛش كَد ٣ٞؿٍٞطخ أٛزق ُِؼخٓش ٝحُلَٓخٕ ح٤ُي حُط٠ُٞ ك٢ ط٤ٔ٤َ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، اً 

م.ّ. ري٫ا ٖٓ ٓظِِّٞ، حٓظليع ٓخ٣ٍّٞ  017ٗـلٞح ك٢ حٗظوخد حُوخثي حُ٘ؼز٢ ٓخ٣ٍّٞ ُِو٤ِٜ٘ش ػخّ 

ا ؿي٣يحا ك٢ حُـ٤ٖ ه٬ٍ ٌٛٙ حُلَد ٗظخٓخ
(2)

  . 

 

*Teutoni ٚاٌز١ٛرْٛ  Cimbriؽزة لج١ٍزٟ اٌىّج١زٞ 
  

ٖٓ ٗظخثؾ حٗظٜخٍ ٓخ٣ٍّٞ ػ٠ِ ٣ٞؿٍٞطخ حٗؼويص آٓخٍ ٝحُىٛخٍ حُيُٝش ػ٤ِٚ، كخٗظوذ ه٬ٜ٘ا ك٢ 

ٔخٍ حُٔظٔؼَ ك٢ هز٤ِظ٢  ِ٘ ا ػ٠ِ ٓوخ١ؼش حُـخٍ، ًٝخٕ ػ٤ِٚ ٓلخٍرش حُوطَ حُوخىّ ٖٓ حُ ؿ٤خرٚ، ٝػ٤ٖ كخًٔخ

ٔخٍ  -حٌُٔز١َ٤ ٝحُظ٤ٞطٕٞ  ِ٘ ٣ٍّٞ ٌُٜح حُوطَ أػ٤ي ٝأػ٘خء ٓٞحؿٜش ٓخ -هز٤ِظ٤ٖ ٖٓ ُـخٍ ٓطَٝىطخٕ ٖٓ حُ

ا ٝػ٠ِ ٍأّ ؿ٤ٖ ٗظخ٢ٓ ؿي٣ي  010م.ّ.  014حٗظوخرٚ ٧ٍرغ ٓ٘ٞحص ٓظظخ٤ُش  ا ٓلظَكخ م.ّ. رخػظزخٍٙ ؿ٘ي٣خ

ػ٠ِ ٌٛح حُوطَحُو٠خء ٝرٞٓؼٚ 
(3)

م.ّ. ٝػ٠ِ حٌُٔز١َ٤  012هزخثَ حُظ٤ٞطٕٞ ػخّ  حٗظَٜ ٓخ٣ٍّٞ ػ٠ِ   

م.ّ. 010حٌُٔز١َ٤ ػخّ 
(4)

ٝأػ٘خء طِي ح٧كيحع ًخٗض ٍٝٓخ ٓ٘٘ـِش ربهٔخى حٟطَحرخص ٝهؼض ك٢ ٓ٘خ١ن   

م.ّ. ٝحُوَٛ٘ش. 014ٓ٘خ١ن أهَٟ ك٢ ح٩ٓزَح٣ٍٞ١ش ٢ٛٝ ػٍٞس حُؼز٤ي ػخّ 
(5)

 
 
 

 :ٔزبئظ ؽزة اٌىّج١زٞ ٚاٌز٠ٛ١ْٛ

 ًخٕ ٌُٜٙ حُلَد ٗظخثؾ ًز٤َس حُظؤػ٤َ ػ٠ِ ٟٝغ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ِٝٓطظٚ حُظ٣َ٘ؼ٤ش، ٜٓ٘خ: 

 الحرب من زعزعة مركز الحزب األرستمراطً.زادت هذه  -

بفضل النصر الحاسم الذي أحرزه مارٌوس أنمذت إٌطالٌا من الخطر الذي كان ٌتهددها من  -

 .  (6)الؽرب وارتفعت مكانة روما فً بالد الؽال وانتشر السالم والهدوء فٌما وراء األلب

                                                           
 .50الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد على، مرجع سابك، ال( 1)

 .090، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 2)

 .217ص  – 094، ص 2الرومان ج تارٌخعن أصل الكمبٌري والتٌوتون وحربهم مع الرومان. انظر إبراهٌم نصحً، مرجع سابك،  *

(3 ) Kamm. A،op،cit، p 36. 

 .56الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخالعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ( 4)

 .57 - 56ص –نفسه، ص ( 5)

 .214، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 6)
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مارٌوس إبان الحرب خمس سنوات عدم تمٌد الشعب بالنظم والتمالٌد الدستورٌة، حٌث انتخب  -

 .  (1)متتالٌة

منح مارٌوس حموق المواطنة الرومانٌة فً مٌدان المتال لجمٌع أفراد كتابب كامرنٌوم  -

Camerinum .مكافؤة على شجاعتهم 

 .(2)انتخاب مارٌوس مكافبة على انتصاره المنصلٌة للمرة السادسة -

 

 إصالؽبد ِبر٠ٛص اٌؼظىز٠خ:

م المتطوعٌن للجٌش من الفمراء، واعداا إٌاهم بالنصر والؽنابم والوظابؾ فتح مارٌوس الباب أما -

ا بذلن الطرق المعتادة للتسجٌل فً الخدمة العسكرٌة والذي كان أساسها  ، (3)الدابمة، خارلا

ا.  ا واسعا  الثروة، فصادفت هذه الطرٌمة لبولا لدى جمٌع الطبمات الجتماعٌة ونجاحا

ة رفع عدد الجولات، مما سهل على روما تنظٌم عدة جٌوش فً آن لام مارٌوس بإصالحات تمنٌ -

جندي ٌنظمون فً عشرة كتابب، وكل  6111فمد أصبحت الفرلة الرومانٌة تتؤلؾ من   (4)واحد

كتٌبة تتؤلؾ من ثالثة فصابل، كل فصٌلة من كتٌبتٌن: كتٌبة مإخرة وكتٌبة ممدمة، لكل واحدة 

 .  (5)الصفوؾراٌة خاصة بها وبذلن اختفى نظام 

 . (6)اعتمد على الحلفاء والمرتزلة، مثل اللجورٌٌن والمرتزلة الكرٌتٌٌن -

ا وحربة طوٌلة -  ، (7)ألؽى مارٌوس الفروق فً التسلٌح بٌن الجنود  فؤصبح كل منهم ٌحمل سٌفا

لم ٌحدث مارٌوس تؽٌٌراا فً المٌادات، بل   ،(8)وبالتالً لم تعد األسلحة تعكس وضعهم المالً

 .  (9)لمٌادات إلى أن جاء لٌصرظلت ا

                                                           
 .217ص  ،2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً،  (1)

 .096نفسه، ص( 2)

(3 ) Kamm.A، op، cit، p 35. 

 .021اندرٌة إٌمار، مرجع سابك، ص ( 4)

 .227مرجع سابك، ص علً عكاشة، ( 5)

 .211، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 6)

 .211نفسه، ص ( 7)

 .021أندرٌة إٌمار، مرجع سابك، ص ( 8)

 .55الرومانً عصر الثورة، التهمٌش ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 9)
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فً السابك لم  ، (1)*، ٌمسمونه بعد إتمام عملٌة التجنٌد *ألزام مارٌوس جنوده بالمسم العسكري -

ٌكن ٌحك للمتطوعٌن أداء ٌمٌن الولء حٌال لادتهم، األمر الذي ٌموم به الجندي الرومانً فً كل 

ا.، ربما ألن المتطوعٌن فً ا (2)مرة تتم فٌها التعببة ا نظامٌا  لسابك لم ٌكونوا جٌشا

ألؽى مارٌوس النظام المدٌم الذي ٌستوجب على المجندٌن خوض حمالت طوٌلة األمد، فؤصبح  -

 . (3)من الممكن تسرٌحهم حسب رؼبتهم فً العودة لمباشرة مصالحهم الخاصة

الذي كان ٌتم بعد ست  –جعل مارٌوس الجندٌة مهنة ٌتماضون علٌها رواتب، وبعد تسرٌحهم  -

 .(4)ٌمنحون لطعة أرض زراعٌة –عشرة سنة 

حُـي٣َ رخًٌَُ إٔ حُظـ٤َحص حُظ٢ حٓظليػٜخ ٓخ٣ٍّٞ ك٢ ١َم حُظـ٤٘ي ٓخ ٢ٛ ا٫ ٗظخؽ ٌُِٔ٘ش هِن ُٜخ 

كَ ك١ٍٞ
(5)

ا طَحكوٚ حٗؼٌخٓخص أه٬ه٤ش  ، كوي ًخٕ حُظـ٤٤َ ح١ٌُ أكيػٚ ٓخ٣ٍّٞ ك٢ حُـ٤ٖ طـ٤٤َحا حؿظٔخػ٤خ

أٛزق حُلوَحء ح٣ٌُٖ ٣ٔظ٣ْٜٜٞ حَُٔطذ ٝحُـ٤٘ٔش، ٍحؿز٤ٖ رخ٫ٓظَٔحٍ رخُويٓش حُؼ٣ٌَٔش هخٍؽ  ٤ٓٝخ٤ٓش،

ا٣طخ٤ُخ، كؤٛزلٞح رؼي حكظَحهْٜ ػٖ ١ْٜٞٓ٘ ؿ٘ٞىحا ٓلظَك٤ٖ، ٌُٖ ىٕٝ حكظَحّ َُِ٘حثغ ٝحُ٘ظخّ حُوخثْ، 

ٔش ٣طِزٜخ ْٜٓ٘ حُوخثي ٝأٛزق ٫ٝثْٜ ُِوخثي ح١ٌُ هيٓٞح طلض آَطٚ ٤ُْٝ ُِيُٝش، ٝٓٔظؼي٣ٖ ُظ٘ل٤ٌ أ١ ٜٓ

كظ٠ هِذ حُلٌْ
(6)

.
 

ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ا٬ٛكخص ٓخ٣ٍّٞ ُِـ٤ٖ ًخٗض ُٜخ ٗظخثؾ  ٤ٓجش رؼ٤يس حُٔيٟ ك٢ 

ا ٗظخثؾ ا٣ـخر٤ش ُٜخُق حُيُٝش، كوي هِٜض كٌَس حُظـ٤٘ي حُيُٝش ٖٓ ػيى  طخ٣ٍن ٍٝٓخ ٗلٜٔخ، ًخٗض ُٜخ أ٠٣خ

ٕٞ ٗ٘خ١ْٜ رخٗظظخًّز٤َ ٖٓ حُٔظؼط٤ِٖ، ٝطًَض أٛلخد حُٜٔخُق  ٣ٔخٍٓ
(7)

ًٔخ أٛزلض حُـ٤ٕٞ   

حَُٝٓخ٤ٗش ًل٤ِش رظؤ٤ٖٓ كيٝى حُيُٝش
(8)

 . 

 

 

                                                           
 .227مبراطورٌة وٌمسمه الجنود مرتان فً السنة. علً عكاشة، مرجع سابك ص أصبح المسم فً عهد اإلمبراطورٌة هو ٌمٌن الولء لإل *

 .227نفسه، ص( 1)

 .37موزس فٌنٌلً، مرجع سابك، ص ( 2)

 .092الرومان، ص تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 3)

 .065فتحٌة فرحاتً، مرجع سابك، ص  ( 4)

(5 ) Keaveney.A. op, cit، p 25. 

 .020مرجع سابك، أندرٌة إٌمار، ( 6)

 .092، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 7)

 .57الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد على، مرجع سابك، ال( 8)
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 األٚضبع اٌظ١بط١خ أصٕبء ٚثؼل لٕص١ٍبد ِبر٠ٛص:

أٛزلض حُٜيحٓخص حُؼ٤٘لش ك٢ ٜٗخ٣ش حُوَٕ حُؼخ٢ٗ هزَ ح٬٤ُٔى ػخىس طٞٛق رؤٜٗخ َٛحع ر٤ٖ 

ا٫ أٜٗخ ًخٗض ٓظوطؼش، هزَ إٔ ٣ظيهَ حُـ٤ٖ ك٢  ٓٔؼ٢ِ حُ٘ؼذ ٝح٧ه٤خٍ، ٝػ٠ِ ٍؿْ كيس ٌٛٙ ح٫ٗظزخًخص

حُل٤خس حُؼخٓش
(1)

.  كزؼي ُػِػش ٤ٛزش حُلِد ح٧ٍٓظوَح٢١  ك٢ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ح١ٌُ حطوٌ ٖٓ حُوظخٍ ك٬ا ك٢ 

حُٔٔخثَ ح٤ُٔخ٤ٓش، ًٔخ كيع ٓغ ح٧ه٣ٖٞ ؿَحًّٞ، ُٝحىص ٤ٛزظْٜ طظ٘خهٚ رؼي كَد ٣ٞؿٍٞطخ حُظ٢ 

٢َِ٘ رٜخ هخىس ٌٛح حُلِد، ٓٔخ ٗـغ ُػٔخء حُلِد حُي٣ٔوَح٢١ أظَٜص كٔخى أه٬هْٜ، ًٌُي حُٜ  ٓ ِحثْ حُظ٢ 

رٖ٘ ٛـٔخص ػ٠ِ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٓٔظ٘ي٣ٖ ا٠ُ طؤ٤٣ي ٓخ٣ٍّٞ ٝحُظلخف حُؼخٓش ٝحُلَٓخٕ كُٞٚ
(2)

.
 
 

ا ٣ؼَف روخٕٗٞ  Servilius Clauciaكٔؼ٬ا حٓظٜيٍ حُظَر٤ٕٞ َٓك٤ِ٤ّٞ ؿ٤ًٝ٬خ  هخٗٞٗخ

٣و٢٠ ربُـخء هخٕٗٞ ًخ٣ز٤ٞ حُوخٙ رخٓظَىحى ح٧ٓٞحٍ حُٔزظِس Lex Serilia de reptundisَٓك٤ِ٤ّٞ 
(3)

.
 

حُٔزظِس
(3)

.
 

  
ا ٣ؼَف روخٕٗٞ ى٤ٓٝظ٤ّٞ  014ٝك٢ ػخّ   Lex Domitia deم.ّ. حٓظٜيٍ أكي حُظَحر٘ش هخٗٞٗخ

Sacerdotiis   ٣و٢٠ رؤٕ ٣ٌٕٞ حٗظوخد حٌُٜ٘ش ػٖ ٣َ١ن حُوزخثَ ٫ ػٖ ٣َ١ن حُٔـخُْ حُي٤٘٣ش، ٝرٌُي

٤ٓطَس ح٩َٗحف ػ٠ِ حُٔـخُْ حٌُٜ٘ٞط٤ش ٣ٌٕٞ هي أٟؼق
(4)

 . 

  Appuieius     Saturninus   م.ّ.  013ًٔخ حٛيٍ حُظَر٤ٕٞ حر٤ُٞ٤ّٞ ٓخط٤ٍّٗٞ٘ٞ ػخّ 

 Lexهٞح٤ٖٗ حُـَٝ ٜٓ٘خ إٔ ٣ٌٔذ ػطق حُؼخٓش ٝطؤ٤٣ي حُلَٓخٕ، ٖٓ أؿَ حُؼخٓش حٓظٜيٍ هخٕٗٞ 

Frumen laria رخَُٔ٘ٝع ا٠ُ حُـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش، ٝٛٞ هخٕٗٞ ُز٤غ حُؤق رٔؼَ أهَ ٖٓ ٓؼَ حُٔٞم ٝطوي ّ

ؿخ٣ّٞ ؿَحًّٞ ح١ٌُ طٞهق رؼي ٓٞطٚ
(5)

ا ربٗ٘خء  .  أٓخ ر٘ؤٕ حُلَٓخٕ كوي حٛيٍ ٓخط٤ٍّٗٞ٘ٞ هخٗٞٗخ

 Lex Appuleia deٓلٌٔش طئُق ٤ٛجش ٓلِل٤ٜخ ٖٓ حُلَٓخٕ ُٔلخًٔش ًَ ه٤خٗش ٣ؼَف روخٕٗٞ 

Maiestare   ّٞ٢ٌُٝ ٣ٌٔذ ٓخط٤ٍّٗٞ٘ٞ ؿخٗذ ٓخ٣ٍّٞ هخّ رلِٔش ىػخ٣ش حٗظوخر٤ش طٌِِض رلُٞ ٓخ٣ٍ

ا ك٢ أك٣َو٤خ رو٤ٔش  012رخُو٤ِٜ٘ش حَُحرؼش ػخّ  ا ٣و٢٠ رٔ٘ق حُٔلخٍر٤ٖ حُويٓخء اهطخػخ م.ّ. ٝحٓظٜيٍح هخٗٞٗخ

                                                           
(1 ) Keaveney، op،cit، p 26. 

 .57الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد على، مرجع سابك، ال( 2)

 ( 3).224، ص 2الرومان، ج  تارٌخمرجع سابك،  إبراهٌم نصحً، 

 .58الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 4)

 .58نفسه، ص ( 5)
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كيحٕ ٌَُ ٝحكي ْٜٓ٘، ٝحكوض ػ٤ِٚ حُـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش 011
(1)

ارخٕ ه٤ِٜ٘ش ،  ًَ ٌٛٙ ح٬ٛ٩كخص ًخٗض 

ٓخ٣ٍّٞ ٝؿ٤خرٚ ك٢ حُلَٝد أٓخ رؼي ػٞىس ٓخ٣ٍّٞ ٖٓ حُلَد ٝحٗظوخرٚ ه٬ٜ٘ا َُِٔس حُٔخىٓش ك٢ ػخّ 

حَُؿَ ح١ٌُ ٫ ٣ظٞح٠ٗ رخٓظويحّ حُؼ٘ق  -م.ّ هٍَ ك٤ٜخ ٓخ٣ٍّٞ ٓ٘خًٍش ح٤َُٜٔ ٓغ ٓخط٤ٍّٗٞ٘ٞ  011

أػ٘خء طَر٤ٞٗظٚ حُؼخ٤ٗش -ك٢ حُ٘ٞحٍع ُظلو٤ن حُٔوخٛي ح٤ُٔخ٤ٓش 
(2)

ٝك٤ٔخ ٣زيٝ إٔ ٓخ٣ٍّٞ ُْ ٣َٔغ ا٠ُ . 

حَُثخٓش، ُْٝ ٣ظَٜف رط٣َوش ىًظخط٣ٍٞش، ُْٝ طٌٖ ُٚ أرؼخى ٤ٓخ٤ٓش، ٌُُي حػظٔي ػ٠ِ ٓخط٤ٍّٗٞ٘ٞ ك٢ 

ط٤ٔ٤َ ح٧ٍٓٞ ح٤ُٔخ٤ٓش. حٓظـَ ٓخط٤ٍّٗٞ٘ٞ ًُي ٝهيّ ػيىحا ٖٓ حُٔوظَكخص ٝهٞح٤ٖٗ ؿي٣يس ٤ٗخرش ػٖ 

ٔلخٍر٤ٖ حُويٓخء طظٔظغ رخُلوٞم ح٬ُط٤٘٤ش ك٢ ٛو٤ِش ٝر٬ى ٓخ٣ٍّٞ هيّ أ٫ٝا َٓ٘ٝع اٗ٘خء ٓٔظؼَٔحص  ُِ

ح٩ؿ٣َن ٝٓوي٤ٗٝخ ٝأك٣َو٤خ
(3)

، ٌُٖ هٞرَ حَُٔ٘ٝع رخَُكٞ ٖٓ هزَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝؿٍٜٔٞ حُ٘خهز٤ٖ  

حَُٝٓخٕ ك٢ حُٔي٣٘ش ٧ٗٚ ٣ٔٔق ُِلِلخء ح٣٩طخ٤٤ُٖ رخ٫ٗظَحى ك٤ٜخ ٣ٝوٍٞ ٓخ٣ٍّٞ ِٓطش ٓ٘ق حُٔٞح١٘ش 

كَحى حُٔ٘ظ٤ًَٖ ك٢ حُٔٔظؼَٔحصحَُٝٓخ٤ٗش ُزؼٞ ح٧
(4)

ًٌُي طويّ رَٔ٘ٝع هخٕٗٞ ٣و٢٠ رظ٣ُٞغ   

ح٧ٍح٢ٟ ك٢ ر٬ى حُـخٍ ػ٠ِ كوَحء حَُٝٓخٕ
(5)

ٝاُِحّ أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رلِق ح٤ٔ٤ُٖ ػ٠ِ ٌٛح   

حُوخٕٗٞ ك٢ ه٬ٍ هٔٔش أ٣خّ ٝك٢ كخُش ٍكٞ أكي ح٧ػ٠خء ػ٠ِ حُؤْ ٣لوي ػ٣ٞ٠ظٚ ك٢ حُٔـِْ ٣ٝيكغ 

ؿَحٓش
(6)

ا َُِٔس حُؼخُؼش ٍٝٗق ؿ٤ً٬خ ٗلٔٚ ُِو٤ِٜ٘ش 99ٝك٢ ػخّ    م.ّ. حٗظوذ ٓخط٤ٍّٗٞ٘ٞ طَر٤ٞٗخ
(7)

  

كوي أػخٍ ٓخط٤ٍّٗٞ٘ٞ ِِٓٔش ٖٓ ح٧كيحع حُٔؤٓخ٣ٝش رظير٤َ حؿظ٤خٍ أ١ ٓؼخٍٝ ٤ٓخ٢ٓ ؿ٤َ َٓؿٞد ك٤ٚ، 

كؤٛيٍ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم هَحٍٙ حُٜ٘خث٢، ٣ِِّ ٓخ٣ٍّٞ رخُظَٜف ٟي ٓ٘خَٛٙ
(8)

ربُوخء ، هخّ ٓخ٣ٍّٞ 

حُوزٞ ػ٤ِٚ روٞس ح٬ُٔف  ٌُٖٝ رؼٞ حُـٞؿخث٤٤ٖ حُٔخهط٤ٖ حهظلٔٞح حٌُٔخٕ ٝهظِٞح ٓخط٤ٍّٗٞ٘ٞ ٝػيىحا 

ٖٓ ٍكخهٚ، ٝرؼي ٓوظِٚ هخّ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ربُـخء ًَ حُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ أٛيٍٛخ ػ٠ِ أٓخّ أٜٗخ كَٟض 

هَٜحا 
(9)

.
 
ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش، ًٛذ ا٠ُ ٝأٛزق ٓخ٣ٍّٞ ح١ٌُ حػظٔي ػ٤ِٚ ىٕٝ ط٣َ٘ؼخص ُيػْ هططٚ حُؼ٣ٌَٔ 

                                                           
ص  2الرومان، ج  تارٌخ.وإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، 58الرومانً عصر الثورة، ص تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 1)

231. 

(2 ) Kamm، A،op،cit،p36. 

(3 ) Ibid، p36. 

 .58الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال ( 4)

 .58نفسه، ص( 5)

 .234ص ، 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، ( 6)

 .236نفسه، ص( 7)

(8 ) Kamm، A، op،cit، p36. 

(9 ) Ibid، p36. 
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ٓ٘لخٙ حُٔئهض رؼي حٗظٜخء آهَ ٓ٘ش ُٚ ك٢ حُٜٔ٘ذ
(1)

،  ٌٌٝٛح حٗ٘ن حُلِد حُي٣ٔوَح٢١ ػ٠ِ ٗلٔٚ ٓخءص 

ٓٔؼظٚ ٝريأ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رِِٔٔش ٖٓ حُٔلخًٔخص حٗظٜض ربىحٗش رؼٞ أٜٗخٍ حُلِد حُي٣ٔوَح٢١
(2)

،  كوي 

٢ حٓظوَحٍ حُِٔطش ك٢ ٍٝٓخًخٕ ُطٔٞف ٓخ٣ٍّٞ ٌٝٓحؿظٚ ح٤ُٔخ٤ٓش ٓزذ حٟطَحد ىحثْ ك
(3)

.
 

أٓخ ػٖ 

ىٍٝ حُِٜٔل٤ٖ رؼي ه٤ِٜ٘ش ٓخ٣ٍّٞ كوي حٛيٍ حُو٬ٜٕ٘ ٤ًُّٞٞ ٤ُل٤٘٤ّٞ ًَحّٓٞ ٤ًٗٞٝظّٞ 

٣و٢٠ رخُلَٜ ر٤ٖ حُٔٞح٤٘١ٖ ٝؿ٤َ   Lxe Licinia Muciaم.ّ. هخٕٗٞ  ٤ًٞٓ95ّٞ ٌٓخرل٫ٞ ػخّ 

حُٔٞح٤٘١ٖ ١َٝى ح٣٩طخ٤٤ُٖ حُٔٔظ٤٘١ٖٞ ك٢ ٍٝٓخ ٝاػخىطْٜ ا٠ُ ٓٞح١ْٜ٘ ح٤ِٛ٧ش
(4)

م.ّ  90ٝك٢ ػخّ   

ا ُظ٣ُٞغ ح٧ٍح٢ٟ ػ٠ِ حُؼخٓش   Livius Drususهخّ حُ٘و٤ذ ٣يػ٠ ٤ُل٤ّٞ ىٍّٝٓٞ  حهظَف َٓ٘ٝػخ

ا ٗلٔٚ ػ٠ٞحا ك٢ ُـ٘ش حُظ٣ُٞغ ٝر٤غ حُؤق،  ػ٠ٞ ٖٓ ١زوش حُلَٓخٕ ُٔـِْ  311ٝحهظَف اٟخكش ٝحٟؼخ

 ٖٓ  ٝ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ ٝحهظ٤خٍ ٤ٛجش حُٔلِل٤ٖ ُٔلخًْ ح٫رظِحُ ك٢ حُٔـِْ ػٖ إٔ طَ٘ٔ ح٤ُٜجش ػيىحا ٓظٔخ

أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ن ٝحُلَٓخٕ، ػ٠ِ إٔ ٣وّٞ حُلَٓخٕ رَكغ ىػٞس حَُٗٞس ػ٠ِ حُٔلِل٤ٖ
(5)

.
 

ٍكٞ ٓـِْ 

ٚ ُظ٘ظ٢ٜ آهَ ٓلخُٝش ٣وّٞ رٜخ ٍؿَ ٤ٓخ٢ٓ ح٬ٛ٩ف أىحس حُلٌْ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٔ٘ٝع ٝطْ حؿظ٤خُ

رخُٞٓخثَ ح٤ُِٔٔش
(6)

.
 
 

 

 ق.َ. >; –ق.َ.  >30ؽزة اٌؾٍفبء 

ٖٓ ٟٖٔ ِِٓٔش ح٧كيحع حُظ٢ َٓص رٜخ ا٣طخ٤ُخ ٌِٓ٘ش ؿي٣يس ؿ٤َ ٌِٓ٘ش ح٧ٍح٢ٟ ٢ٛٝ ٌِٓ٘ش 

كِلخء ٍٝٓخ ٝروخٛش حُطزوش ًحص ١خرغ ٤ٓخ٢ٓ رلغ، ٝٛٞ ٟٓٞٞع حُلوٞم ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ٣طخُذ رٜخ 

ح٧ٍٓظوَح٤١ش ك٢ حُٔيٕ ح٣٩طخ٤ُش ح٣ٌُٖ ًخٕ ٛيكْٜ إٔ ٣ٜزلٞح أػ٠خء ك٢ حُـ٣ٍٜٞٔش حَُٝٓخ٤ٗش، ُْٜٝ 

ٗلْ حُلوٞم حُظ٢ ٣ظٔظغ رٚ ح٧كَحٍ ك٢ ٍٝٓخ، ُوي ؿِزض كَد حُلِلخء حُيٓخٍ ٝحُوَحد ا٠ُ أٝح٢ٓ ا٣طخ٤ُخ، 

لخء ٖٓػْ حٗظٜض رخُظَح٢ٟ ر٤ٖ حُل٣َو٤ٖ كظو٠ِ حُلِ
 

ؿخٗزْٜ ػٖ َٓ٘ٝػْٜ ك٢ اهخٓش ىُٝش ؿي٣يس هخٛش 

                                                           
(1 ) Kamm. A.op، cit، p36. 

 .61الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 2)

(3 ) Kamm، A، op, cit، p36. 

 .60الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 4)

 .62نفسه، ص ( 5)

 .62نفسه، ص .(6)
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رْٜ، ٝحَُٝٓخٕ ٓ٘لٞح حُٔٞح١٘ش حَُٝٓخ٤ٗش ا٠ُ حُٔٞح٤٘١ٖ ح٧كَحٍ ك٢ حُٔيٕ حُل٤ِلش
(1)

 ،
 

ًٝخٕ ُلَد 

ا ك٢ ظٍٜٞ ؿ٤َ ؿي٣ي ٖٓ حُوخىس حُؼ٤٣ٌَٖٔ ح٧ًلخء، ػ٠ِ   حُلِلخء ٗظخثؾ ًز٤َس، كوي ًخٗض حُلَد ٓززخ

م.ّ. 88حٗظٜخٍحص رخَٛس ًٞكت ػ٤ِٜخ رخٗظوخرٚ ه٬ٜ٘ا ُؼخّ ٍأْٜٓ ٫ٞٓ ح١ٌُ كون 
(2)

ٝطْ حهظ٤خٍٙ ُو٤خىس   

حُلَد ٟي
 

ٓؼ٤َحىحط٤ْ حُٔخىّ
*
.Mithradates.vI ِِّٞٓي رٞٗظ

*Pontus    ٝرؼي كٍٜٞ حُلِلخء ػ٠ِ

حُلوٞم حَُٝٓخ٤ٗش ًخِٓش، أٛزلض حُـٔؼ٤خص حُ٘ؼز٤ش طٔؼَ ح٧ٓش حَُٝٓخ٤ٗش، رؼي ٓخ ًخٗض ك٢ حُٔخرن ٫ 

ا، ًُٝي رٔزذ ٝؿٞى حٌُؼ٣َ٤ٖ ٖٓ حُٔٞح٤٘١ٖ حَُٝٓخٕ ك٢ ؿٜخص  طٔؼَ ح٧ٓش حَُٝٓخ٤ٗش طٔؼ٬٤ا ٛل٤لخ

ُ٘ؼز٤ش طؼز٤َحا ػٖ ٍؿزخص حُٔٞح٤٘١ٖ ٝٛخٍ حُـ٤ٖ ٓظلَهش ٗخث٤ش ك٢ ٍٝٓخ. ٝأٛزق حُـ٤ٖ أًؼَ ح٤ُٜجخص ح

ًٌُي أىحس رخُِـش حُلخػ٤ِش ك٢ هز٠ش حُوٞحى حُطٔٞك٤ٖ
(3)

 . 

 أطجبة اٌؾزٚة األ١ٍ٘خ: 

تساهل مجلس الشٌوخ فً استمرار الحروب وعجزه فً أن ٌضع لها حداا فحصل بعض المادة  -

ا محترفة   تدٌن لهم بالولء. على المجد والؽنٌمة بانتصاراتهم، وأصبح لهم جٌوشا

 الختالؾ بٌن األرستمراطٌة فً مجلس الشٌوخ. -

ا  - ا أنانٌا   .(4)استثمار بعض أعضاء مجلس الشٌوخ السلطة استثمارا

 ما أتاحه حكم األلالٌم ولٌادة الجٌوش للبعض من تحمٌك طموحاتهم والتً وصلت إلى السلطة.  -

ا  عدم كفاءة عدد كبٌر من الرجال السٌاسٌٌن الذٌن تسلموا - ا كافٌا المٌادة، ألنهم لم ٌمارسوها ولتا

 . (5)لكتساب الخبرة

                                                           
 . 49رستوفتزؾ، مرجع سابك، ص ( 1)

Kamm، A، op، cit، p 37. 

 .280، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 2)

 مواطن رومانً وإٌطالً. 810111الذي ؼزى المماطعة الرومانٌة فً آسٌا وذبح  *

Kamm،A،op.cit، p 37 

وتمتد إلى مسافة متفاوتة من هضبة  Halusتطل مملكة بونتوس على النصؾ الشرلً للشاطا الجنوبً للبحر األسود ابتداءا من نهر هالوس  *

ق.م.  006األناضول وكانت ألالٌمها الشرلٌة ؼنٌة بالمعادن، ولمد أنشؤ علٌها اإلؼرٌك بعض المستعمرات وتم ضم اإلللٌم إلى ولٌة آسٌا عام 

 .294- 293ص  –ص   2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، 

 .282نفسه، ص ( 3)

 .050، مرجع سابك، صأندرٌة إٌمار( 4)

 .052نفسه، ص ( 5)
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اختالل التوازن اللتصادي والجتماعً الناجم عن الفتوحات فمد لامت فً روما طبمة المواطنٌن  -

الكادحٌن المستعدٌن لالشتران فً كل ثورة، فسٌطر الخوؾ على مجلس لشٌوخ من تؤثٌر بعض 

بمة، فحصرت همها فً محاولة إحكام هإلء الرجال بتنظٌم المادة العسكرٌٌن على هذه الط

 ارتمابهم وإٌمافه ولم تفكر باإلصالحات. 

األحماد المتبادلة بٌن فبة الشعبٌٌن وفبة األخٌار، التً لم تستطٌع التؽلب على الشعبٌٌن الذٌن  -

ح٧ٓزخد ٜٓيص  ًَ ٌٛٙ  (1)ٌفولونهم عدداا إل باللجوء إلى الرشوة واستخدام الموة، عند الحاجة

ُِلَٝد ح٤ِٛ٧ش ٌُٖٝ ًخٗض ٛ٘خى أٓزخد طؼظزَ ٢ٛ حُٔلـَس ح٧ٍٝ ُظِي حُلَٝد ٝحُٔظٔؼِش ك٢ 

ٓـٔٞػش حُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ طويّ رٜخ حُظَر٤ٕٞ ُٓٞزو٤ّٞ ٍٝك٤ّٞ
*
  Sulpicus Rufus  ا٠ُ حُـٔؼ٤ش *

حُ٘ؼز٤ش
(2)

 . 

 استدعاء كافة المنفٌٌن السٌاسٌٌن وعودتهم إلى بلدانهم. -

  . (3)ٌوجٌرا 2111أعضاء مجلس الشٌوخ الذٌن تزٌد ثروتهم النمدٌة عن طرد  -

 . (4)تسجٌل المعتمٌن والمواطنٌن الجدد فً المبابل الرومانٌة -

 نمل المٌادة فً الحرب ضد مثٌرداتس إلى مارٌوس.  -

ًخٕ هَحٍ ٗوَ حُو٤خىس ا٠ُ ٓخ٣ٍّٞ ٛٞ ٓخ أٗؼَ كظ٤َ حُلَد ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ك٤غ ؿ٠ذ ٫ٞٓ ٖٓ هَحٍ 

حُظ٢ ًخٕ هي ك٘يٛخ ك٢ ًخرٞح ُ٪رلخٍ ٗلٞ حَُ٘م  –ٗوَ حُو٤خىس ُٝكق ٗلٞ ٍٝٓخ ٓغ ٓٔخػيٙ رل٤خُوٚ حُٔظش 

ٝٓخ  ٗلٜٔخ، كلَ ٝهٍَ ح٫ٗو٬د، ٌٝٛٙ ًخٗض حَُٔس ح٠ُٝ٧ حُظ٢ ٣ٔظويّ ك٤ٜخ ؿ٤ٖ ٍٝٓخ٢ٗ ٟي ٍ –

ٓخ٣ٍّٞ ٖٓ ٍٝٓخ
(5)

 
 

                                                           
 .053 -052ص  –ص أندرٌة إٌمار، مرجع سابك، (1)

ا  * عندما سولبمٌوس روفٌوس كان ٌخطط لوضع لانون مثٌر للجدل، تولع بشكل مفروغ منه أن خصومه سوؾ ٌستخدمون الموة، لذلن كان محاطا

 بالحرس الشخصً.

Keaueneey.A،op، cit، p  28  

(2 ) Kamm. A،op، cit، p 37. 

 .016محمود إبراهٌم السعدنً، مرجع سابك، ص ( 3)

 .286إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص ( 4)

 .208إبراهٌم رزق هللا أٌوب، مرجع سابك، ص ( 5)
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ا ك٢ ك٤ٖ إٔ ٫ٞٓ  حُـي٣َ رخًٌَُ إٔ ٓخ٣ٍّٞ ك٢ طِي ح٥ٝٗش ًخٕ ٍؿ٬ا ػـُٞحا ٣زِؾ ٖٓ حُؼَٔ ٓزؼ٤ٖ ػخٓخ

ا  ًخٕ ػَٔٙ ه٤ٖٔٔ ػخٓخ
(1)

ٝٓٔخ ٫ ٗي ك٤ٚ إٔ ؿ٤ٖ ٫ٞٓ ْٛ ؿ٘ٞى ٓخ٣ٍّٞ حُظٞحه٤ٖ ٤َُ٘ حٌُٔخكؤس ٖٓ   

 هخثيْٛ كخٓظـخرٞح ٫ُٞٔ.

٫ٞٓ رؼي ٤ٓطَطٚ ػ٠ِ ٍٝٓخ هٞح٤ٖٗ ٓئهظش طٌلَ ىػْ ًَِٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝحٓظوَحٍ حٓظٜيٍ 

ح٧ٟٝخع ا٠ُ إٔ ٣ؼٞى ٖٓ حَُ٘م، حٓظٜيٍ هَحٍحا رخػظزخٍ ٓخ٣ٍّٞ ٝحر٘ٚ أػيحء ُِيُٝش أ١ طـ٣َيْٛ ٖٓ 

كوٞم حُٔٞح١٘ش ٝحٓظزخكش ىٓخثْٜ ٜٝٓخىٍس أ٬ًْٜٓ ٝاُـخء هٞح٤ٖٗ ٍٝك٤ّٞ
(2) 

ء م.ّ. أػ٘خ 87ٝك٢ ػخّ  

ؿ٤خد ٫ٞٓ ك٢ آ٤ٓخ كخٍٝ حُ٘ؼز٤ٕٞ ح٫ٗظوخّ ٖٓ ٓخ كيع ُْٜ، كل٘ي ٤ًٍِّٗٞٞ ؿ٤٘خ
*
 Cornelius 

Cinno   ّٞا ٖٓ حُٔظطٞػ٤ٖ ح٬ُط٤٤ٖ رؼي إٔ ١َىٙ ٤ُِٓٚ ك٢ حُو٤ِٜ٘ش ٖٓ حُٔي٣٘ش، ٝح٠ْٗ ا٤ُٚ ٓخ٣ٍ ؿ٤٘خ

ٓغ هٞس ٛـ٤َس ٖٓ حُلَٓخٕ ٝحُؼز٤ي حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُِٔحٍع رؼي حهظلخّ ح٧ك٤خء حُظ٢ ٣ٌٜٔ٘خ ٛئ٫ء حُؼز٤ي
(3)

  

ا ٗلٞ ٍٝٓخ رـ٤ٜ٘ٔخ حُو٢٤ِ، ٝرؼي كٜخٍ ٤ٍٛ ذ ٓخص ه٬ُٚ حٌُؼ٤َ ُٝكق ًَ ٖٓ ؿ٤٘خ ٝٓخ٣ٍّٞ ٓؼخ

رٔزذ ح٧ٝرجش، حٓظِٔٔض حُلٌٞٓش رؼي إٔ طِوض ٖٓ ؿ٤٘خ ٝػيحا رؼيّ اٍحهش حُيٓخء، ٌُٖ رٔـَى إٔ كظلض 

حُزٞحرخص ريأ حُوظخٍ ٝحٓظَٔ ُؤٔش أ٣خّ
(4)

ٝرؼي إٔ حٓظ٤ُٞخ ػ٠ِ حُٔي٣٘ش هيّ ًَ ٖٓ ؿ٤٘خ ٝٓخ٣ٍّٞ ٗل٤ٜٔٔخ   

ٓ ٔزن ٓزغ َٓحص، هظَ ٓخ٣ٍّٞ  م.ّ. ٓخ٣ٍّٞ ح١ٌُ ط٠ُٞ ٜٓ٘ذ 86ًو٘خَٛ ك٢ ػخّ  هَٜ٘ رٌَ٘ ؿ٤َ 

ػيىحا ًز٤َحا ٖٓ  هٜٞٓش أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم
(5)

ٝحػظزَ حُو٬ٜٕ٘ ٫ٞٓ ػيٝحا ُِيُٝش ٝٛٞىٍص   

م.ّ طٞك٢ ٓخ٣ٍّٞ ٤ٓٝطَ ؿ٤٘خ ػ٠ِ  ٣86٘خ٣َ ػخّ  03ٓٔظٌِخطٚ ٝىَٓص هٍٜٞٙ ٝأُـ٤ض ط٣َ٘ؼخطٚ. ٝك٢ 

م.ّ. 84-85-86ٍٝٓخ هَحرش ػ٬ع أػٞحّ 
(6)

ُوي أٍؿٔض ح٧ٟٝخع ك٢ ٍٝٓخ ٫ٞٓ ػ٠ِ إٔ ٣ؼـَ ربٜٗخء   

 85ػخّ  –حكظلع رٔٞؿزٚ ٓؼَحىحطْ رٌِٔٔظٚ  –حُلَد ك٢ آ٤ٓخ ًُٝي رؼوي ِٛق ٓغ حُِٔي ٓؼ٤َحىحطْ، 

                                                           
(1 ) Kamm. A، op, cit، p 37.  

 .289، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 2)

استؽل الفرصة إلعادة تمدم ممترح آخر من ممترحات سولفٌوس، وهو إدخال الالتٌن الذٌن ل ٌتمتعون بؤي ق.م.  87جنٌا أحد لناصل فً عام  *

 امتٌازات وكذلن المحررٌن من الرق ضمن األعضاء الخمسة والثالثٌن التملٌدٌة.

Kamm.A،op، cit،p 38 . 

(3 ) Kamm.A،op، cit, p 37.  

(4 ) Ibid. p.p 37. 38. 

 .79الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعلً، مرجع سابك، ال عبد اللطٌؾ أحمد( 5)

 .308، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 6)
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م.ّ. ػَكٚ رخْٓ ىٍىحّٗٞ
(1)

م.ّ ػخى ٫ٞٓ ا٠ُ ٍٝٓخ ٝحٓظطخع إٔ ٣ٌٔذ ا٠ُ ؿخٗزٚ  83ٝك٢ ٍر٤غ ػخّ   

٬ًا ٖٓ ًَحّٓٞ
*

  Grasus ّٝٞؿ٘خ٣ّٞ رٞٓز٤
*Giaeus   Pompeius  ِْٝٗخٍ ىػْ ٓؼظْ ٓـ

م.ّ. ٝأٛزق ٤ٓي ٍٝٓخ ر٬ ٓ٘خُع 82ح٤ُ٘ٞم ُٝكق َٓس ػخ٤ٗش ا٠ُ ٍٝٓخ ٤ٓٝطَ ػ٤ِٜخ ػخّ 
(2)

،  ٝهخّ 

ا رؤٗٚ ٠٤ٓغ ريح٣ش ػَٜ ؿي٣ي  88رؼيٛخ رخرظٌخٍ رَٗخٓؾ أٝٓغ ٝأػْ ٖٓ ًُي ح١ٌُ ٟٝؼٚ  م.ّ. ٓؼِ٘خ

َُٝٓخ
(3)

يحٍ ىٓظٍٞٙ رؼيس ا٬ٛكخص ٖٓ أؿَ طؤ٤ٖٓ ٗلٔٚ ٝحٓظوَحٍ ىٓظٍٞٙ رؼي إٔ . ٝهخّ ٫ٞٓ هزَ اٛ

٣ؼظٍِ حُلٌْ
(4)

: 

لنصلٌن وفً ق.م سمح بانتخاب  80عٌن سول نفسه دكتاتوراا ولم ٌلػِ وظٌفة المنصلٌة ففً عام  -

ًّ المنصلٌة مع احتفاظه بمنصب الدكتاتور 81عام   (5)ق م تولى بنفسه إحدى منصب

   (6)باألشخاص ؼٌر المرؼوب فٌهم وتكلٌؾ من ٌموم باؼتٌالهم ولبض الثمن لام بإعداد لابمة -

فارس ونفً البعض  611أعلن حكم اإلعدام على أربعٌن عضواا من أعضاء مجلس الشٌوخ و -

من روما وصودرت ممتلكاتهم وكان الجواسٌس فً الخارج ٌبحثون فً كل مكان عن أولبن 

وحِرم أبنابهم من تولً المناصب   (7)د ٌعثرون علٌهالذٌن فروا من المدٌنة وٌمتلون كل واح

   .(8)العامة والوظابؾ اإلدارٌة

                                                           
 .001الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 1)

روما ولم ٌكن هنان مطافا عامة، وأنشاء كراسوس فرق كان كراسوس أكبر رأسمالً رومانً فً أٌامه، فمد استؽل كثرة اشتعال النٌران فً  *

 .032خاصة به ٌستطٌع أن ٌرسلها هو ووكالء أمالكه إلى مكان الحرٌك. دونالد. ر. ددلً. مرجع سابك ص 

سسكولوم ق.م.، اشتهر باسم بومبً، اشترن  فً حصار ا 89ق.م. وهو ابن بومبٌوس استرابون أحد لنصلً عام  016ولد جناٌوس بومبٌس عام  *

 012الرومانً عصر الثورة،  ص ص  تارٌخال . عبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك،Magnusإبان الحرب اإلٌطالٌة، لمبه العظٌم أو الكبٌر 

-013. 

 .81الرومانً عصر الثورة ، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 2)

(3 ) Keaveney، A. op،cit، p 3.  

 .342، ص 2الرومان، ج   تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 4)

 .338- 337ص  –، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 5)

(6 ) Kamm. A. op. cit. p 38. 

(7) Ibid، p 39. 

 .019محمود إبراهٌم السعدنً، مرجع سابك، ص ( 8)
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اختار من العبٌد وحررهم لحماٌته الشخصٌة وتنفٌذ أوامره، وخلع على كل منهم اسم كورنلٌوس  -

 . (1)اسم عشٌرته

* ألنه كان ٌدرن خطورة تجمع الجنود المسرحٌن فً  *أنشؤ لمحاربٌه عدد من المستعمرات -

  (2)منطمة واحدة

ٝرؼي إٔ كون ٫ٞٓ ٓؤٍرٚ أهَ رخُيٓظٍٞ ح١ٌُ ٣ؼ٤ي ٖٓ ه٬ُٚ حُِٔطش ا٠ُ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم،  ٌٓخكؤسا ػ٠ِ 

ٓٔخٗيطْٜ ُٚ
(3)

 .
 
 

 .(4)أعاد حك عضو مجلس الشٌوخ فً التصوٌت على أي لانون ٌمدم من أي مجلس آخر -

نفوذ الترابٌنة العامة، فمد جعل سول من ٌتولى وظٌفة  التربٌون العامة ل ٌحك له أن الحد من  -

ٌتولى بعد ذلن أي وظٌفة عامة كذلن جعل ضرورة الحصول على موافمة مجلس الشٌوخ لبل 

تمدٌم أي مشروع لانون للجمعٌة الشعبٌة، والتصر حك الترابنة العتراض على بطش الحكام 

 . (5)ٌة، وبذلن ٌكون سول لد حد من سلطة الترابنة دون إلؽابهادون السلطة لتنفٌذ

 فارس بالدخول فٌه.  311ضاعؾ نطاق عضوٌة مجلس الشٌوخ بالسماح لحوالً  -

ا فً نٌل عضوٌة مجلس الشٌوخ  –الخزانة العامة  –جعل لمن ٌتولى الكوٌستوري  - ا تلمابٌا حما

 . (6)ورفع عددهم إلى عشرٌن

ت التً تفصل بٌن تولً نفس المنصب، وجعل فترة فاصلة طولها سنتان إعادة فترة العشر سنوا -

بٌن تولً المنصب والترشح ألي منصب أعلى منه،  وذلن بسبب سعً صؽار الطموحٌن من 

                                                           
 .342، ص2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 1)

 Clusiumوكلوسٌوم  Volaterraeوفولتراي   Arretiumوأرتٌوم  Faesulaoومن بٌن المستعمرات التً أنشؤها  سول لمحاربٌه، فاٌسولى  *

ونول وبومبً وفً   Abellaوابال   Urbanaوكابوا ووربانا   Suessulaوسوٌسول   Interamainوإنترامنٌا   Spoletiumوسبولتٌوم  

 .343فً كورسٌكا. إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ص  Aleriaإلى جانب مستعمرة آلرٌا   Bovillaeوبوفٌالى  Ariciaلتٌوم مثل أرٌكا 

 .343، ص  2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 2)

(3 ) Kamm.A،op، cit، op, p 39. 

(4 ) Ibid، p 39. 

 .209 أٌوب، مرجع سابك، ص إبراهٌم رزق هللا( 5)

(6 ) Kamm.A، op، cit op 39. 
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الموظفٌن فً الحكومة  ٌسعون إلى مناصب أعلى وبذلن المرار سٌكون علٌهم النتظار لفترة 

 * (1) *طوٌلة، كذلن حدد عمر تمدم لكل وظٌفة

 ( 3).(2)تضٌٌك اختصاصات الكنسورس -

 *   (3) *رفع عدد البراٌتورس إلى ثمانٌة وجعل منطمة الؽال المرٌبة الولٌة الرومانٌة العاشرة  -

ألؽى سول نظام اختٌار أعضاء الجماعات الدٌنٌة بالنتخابات الشعبٌة وزاد أعضاء كل جماعة  -

 .(4)إلى خمسة عشر عضواا 

وذلن بإعطاء مجلس الشٌوخ حك تعٌٌن حكام الولٌات بدرجة برولنصل تمٌٌد حكام الولٌات؛  -

 .  (5)وهكذا فمدت الوظابؾ البدٌلة

أسس محاكم جدٌدة للتعامل مع جرابم محدودة، وبلور الظروؾ بٌن المانون المدنً والمانون  -

 . (6)الجنابً، وجعل الحكم فً المضاٌا فً المحاكم من حك كبار أعضاء مجلس الشٌوخ

هخٕٗٞ ٫ٞٓ ك٢ حُٞحهغ آهَ ٓلُٞش ٗخِٓش ُظؼ٣ِِ حُـ٣ٍٜٞٔش، ٌُٖٝ رٔزذ ٓوخُلظٚ ُِيٓظٍٞ حَُٝٓخ٢ٗ، ًخٕ 

ُِٔطش حُيًظخطٍٞ ٓ٘ظ٤ٖ ٓظِٜظ٤ٖ، ٝٓٔخٍٓظٚ  ػ٘يٓخ ىهَ ٍٝٓخ ىهٍٞ حُـخ١ُ ػ٠ِ ٍأّ ؿ٤ٖ ٍٝٓخ٢ٗ،

٣ٌٕٞ رٌُي هي ٜٓي حُٔز٤َ  ك٢ حُو٠خء ػ٤ِٜخ
(7)

،
 

ا ٝرؼي ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٖٓ ح٫ٗو٬د ح١ٌُ  ا ٤ٌِٓخ ٌَٗ ٗظخٓخ

ا طوخػي ٫ٞٓ ػخّ ا ك٢ ػخّ  79ٓطِوخ م.ّ. 78م.ّ.، ٝطلَؽ ٌُِظخرش، ٝٓخص رؼي ًُي رٔ٘ش طو٣َزخ
(8)

٤ٗٝغ   

ؿؼٔخٗٚ ك٢ ًٓٞذ ؿ٘خث١ِ ٢ٍٔٓ ًز٤َ ك٢ ٓخكش ح٩ُٚ ٓخٍّ ك٢ ٍٝٓخ ٝٗوٖ حٓظـخرش ُطِزٚ ػزخٍس ٓؼ٘خٛخ 

ا ك٢ كٖٔ ح٤ُٜ٘غ، ٫ٝ ػيٝحا ك٢ ٗيس ح٫ٗ ظوخّ""ُْ ٣لوٚ ٛي٣وخ
(9) 

 . 

 

                                                           
سنوات إبراهٌم نصحً، مرجع  3سنة والكواٌستورٌة ل تمل عن  39سنة والبروتٌورٌة عن  42حدد سول سن المرشح للمنصلٌة ل ٌمل عن  *

 .352، ص 2الرومان، ج  تارٌخسابك، 

(1 ) Kamm. A، op،cit، p 39. 

 .221أٌوب، مرجع سابك، ص إبراهٌم رزق هللا ( 2)

ِبٌِرٌ ا البعٌدة وممدو * ٌْ ِبٌِرٌ ا المرٌبة وإ ٌْ نٌا وأفرٌمٌا وآسٌا الولٌات رومانٌة أثناء دكتاتورٌة سول كانت تسع ولٌات صملٌة وسردٌنٌا وكورسٌكا وإ

 .88ثورة، ص الرومانً، عصر ال تارٌخوؼالة البعٌدة وكٌلٌكا. عبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال برجامو

 .89نفسه، ص ( 3)

 .361، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 4)

 .018محمود إبراهٌم السعدنً، مرجع سابك، ص( 5)

(6 ) Kamm.A، op، cit، p 39.  

 .44، ص0999اإلسكندرٌة، مصطفى العبادي، اإلمبراطورٌة الرومانٌة، النظام اإلمبراطوري ومصر الرومانٌة، دار المعرفة الجامعٌة، ( 7)

(8 ) Kamm.A، op،cit،p 40. 

 .220إبراهٌم رزق هللا أٌوب، المرجع السابك، ص( 9)
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 ل١صز ٚثِٛجٟ:

رؼي ٝكخس ٫ٞٓ أٛزق حَُٜحع ٖٓ أؿَ ح٫ٓظلٞحً ػ٠ِ حُِٔطش ر٤ٖ أهيٍ حُؼ٘خَٛ حُظ٢ ٣ظؤُق ٜٓ٘خ 

ا أٝ  ا حؿظٔخػ٤خ ا ٫ٝ ا٬ٛكخ ا ٓؼ٤٘خ ا ٤ٓخ٤ٓخ أٍٓظوَح٤١ش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ُْٝ ٣ٌٖ ُِٔظوخ٤ٖٔٛ رَٗخٓـخ

ا ًح ه٤ٔش ؿ٣َٛٞش، ٝاٗٔخ ًخٕ حَُٜحع ٣يٍٝ ٖٓ  أؿَ حُ٘لًٞ حُ٘و٢ٜ ٝطلو٤ن ح١٧ٔخع حٌُحط٤ش حهظٜخى٣خ

ٓٞحء ك٢ حُؼخٛٔش أٝ ك٢ ٤ٓيحٕ حُوظخٍ
(1)

ا ،  ٝأٛزق حُٔـي ح٤ُٔخ٢ٓ ىحهَ ٍٝٓخ ٓظٞهل ػ٠ِ حُظلٞم  خ

حُؼ١ٌَٔ ح١ٌُ ٣لووٚ حُوخىس ك٢ ح٤ُٔيحٕ ٗظ٤ـش ًُي ريأ ًَ كِد ٖٓ ح٧كِحد ح٤ُٔخ٤ٓش ٣ِظق كٍٞ هخثي ٖٓ 

ٛئ٫ء حُوٞحى ُظلو٤ن ؿخ٣ظْٜ
(2)

 . 

م.ّ ُؼي٣ي ٖٓ حُٔ٘خًَ حُٔظِحٓ٘ش ك٢ حَُ٘م ٝحُـَد  71-79ُوي طؼَٟض حُيُٝش حَُٝٓخ٤ٗش ه٬ٍ 

ٝك٢ ٍٝٓخ ٗلٜٔخ. ٫ ٣ٜٔ٘خ ك٢ ٌٛٙ حُلظَس ٤َٓ حُٔؼخٍى رويٍ ٓخ ٣ٜٔ٘خ ىٍٝ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ ٤َٓ 

 ح٧كيحع. ٝٗظخثؾ طِي ح٧كيحع ػ٠ِ طخ٣ٍن ٍٝٓخ.

ؽزة رِٚب ِغ و٠ٕٛزٛص طزرٛر٠ٛص
*

 .Quintus Sertorius 

٣َخ حُو٣َزش، كخٓظـَ أٟٝخع ٍٝٓخ    َِ ا ٣٩ ز٤ِ حهظخٍ حُلِد ح٧ٍٓظوَح٢١ َٓط٣ٍّٞٞ ٤ٌُٕٞ كخًٔخ

ٝكٌٜٔخ ُٔيس ٓ٘ظ٤ٖ ٣٫ًٞش ٓٔظوِش
(3)

 –٤ُِٓٚ ك٢ حُو٤ِٜ٘ش  –م.ّ ربٍٓخٍ ٓظِِّٞ  81،  كوخّ ٫ٞٓ ػخّ 

٣َخ حُزؼ٤يس ٝهٔغ كًَش َٓط٣ٍّٞٞ َِ ٤ُظ٠ُٞ كٌْ ٣٫ٝش ا٣ ز٤ِ
(4)

م.ّ. أٍَٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم  77ٝك٢ ػخّ   

٣َخ حُو٣َزش ٝحُو٤خىس حُؼ٣ٌَٔش،  َِ رٞٓز٢ ا٠ُ ٗـيس ٓظِِّٞ ٟي َٓط٣ٍّٞٞ رؼي إٔ ٓ٘لٚ رَه٤ِٜ٘ش ك٢ ا٣ ز٤ِ

ٝرل٠َ ٓخ ٓ٘ق رٞٓز٢ ٖٓ ِٓطخص طٌٖٔ ٖٓ حُو٠خء ػ٠ِ َٓط٣ٍّٞٞ، ُوي ًخٕ ٓ٘ق ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم 

ا ٤لش ػخٓش هَٝؿُزٞٓز٢ حُو٤خىس حُؼ٣ٌَٔش هزَ إٔ ٣ظ٠ُٞ أ٣ش ٝظ ػٖ ىٓظٍٞ ٫ٞٓ خ
(5)

 
 
 

                                                           
 .53رستوفتزؾ، مرجع سابك، ص ( 1)

 .22لطفً عبد الوهاب ٌحً، مرجع سابك، ممدمة نظم الحكم عند الٌونان والرومان، ص( 2)

كل من التكتٌن وفرق المشاة وحرب العصابات. الفٌلٌد مارشال، مرجع سابك، ص  كان تلمٌذ مارٌوس ولام بتدرٌب جٌشه على البراعة فً *

 .432إلى ص  425، من ص 2الرومان، ج  تارٌخ. المزٌد عن حرب سرتورٌوس أنظر إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ال037

 .034دونالد. ر. ددلً، مرجع سابك، ص ( 3)

 .427، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 4)

 .387نفسه، ص ( 5)
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صٛرح اٌؼج١ل اٌضبٌضخ
*

 ق.َ  3:- 6:  

ٝػيى ٖٓ   Spartacusظَٜص ٌٛٙ حَُٔس ك٢ ا٣طخ٤ُخ ٗلٜٔخ رو٤خىس حُظَحه٢ ٓزخٍطخًّٞ 

ٝ رؼي إٔ ُحى هطَْٛ ٓ٘ق ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُز٣َظٍٞ ًَحّٓٞ ِٓطش رَٝه٤ِٜ٘ش ؿ٤َ  **حُٔـخُي٣ٖ

م. ُٔٞؿٜش ٌٛح حُوطَ، ٝرؼي ػـِ ًَحّٓٞ ك٢ كْٔ حُٔؼًَش ٓغ حُؼز٤ي أٍَٓ  72ػخى٣ش ك٢ ػخّ 

ُٔٔخػيس ًَحّٓٞ رؼي إٔ ٓ٘لٚ  –ح١ٌُ ًخٕ هي حٗظ٠ٜ ٖٓ كَد َٓط٣ٍّٞٞ  -ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رٞٓز٢ 

خّ رٞٓز٢ رخُو٠خء ػ٠ِ حُزو٤ش حُزخه٤ش ٖٓ حُؼز٤ي ٝٛٞ ك٢ ٣َ١ن ػٞىطٚ ٖٓ ِٓطخص ؿ٤َ ػخى٣ش، كو

٣َخ َِ ا٣ ز٤ِ
ًخٕ ُؼٍٞس حُؼز٤ي ٗظخثؾ أٜٛٔخ، ط٘خهٚ ػيى حُؼز٤ي ٝطِح٣ي ػيى حُٔؼظو٤ٖ ٝٛز١ٞ ا٣طخ٤ُخ  .(1)

ا ؿَحء طو٣َذ ؿ٘ٞد ا٣طخ٤ُخ ُوي أىهَ حٗظٜخٍ ًَحّٓٞ ك٢ ٗلٔٚ أٗٚ هخثي ػ١ٌَٔ ٣ظٔظغ   (2)حهظٜخى٣خ

  .(3)رٔٞحٛذ ػظ٤ٔش حُ٘ؤٕ

م.ّ. ريأ ك٤ٜخ حُ٘ظخّ ح٧ٍٓظوَح٢١ ٣ظٜخٟٝ  ػ٘يٓخ  71م.ّ.  ٣79ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ أكيحع ٍٝٓخ 

طـخُٝ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ىٓظٍٞ ٫ٞٓ  رٔ٘لٚ ِٓطخص ػ٤ِخ ؿ٤َ ػخى٣ش ُِوخىس حُؼ٤٣ٌَٖٔ ٖٓ أؿَ حُظوِٚ 

٬ٌص حُظ٢ طظؼَٝ ُٜخ ٍٝٓخ، كوي ًخٕ ُوَحٍ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػٞحهذ ٝه٤ٔش ك٤ٔخ رؼي، ك٤غ كوي ٖٓ حُٔ٘

ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم اكيٟ حهظٜخٛخطٚ ٢ٛٝ ح٤ُٔخٓش حُوخٍؿ٤ش حُظ٢ ًخٗض ٜٓيٍ ٗلًٞٙ، رؼي ٤ٓطَس حُوخىس 

حُؼ٤٣ٌَٖٔ ػ٠ِ حُٔٞهق ك٢ ٍٝٓخ ك٤ٔخ رؼي، ٝٓخ ٗظؾ ػ٘ٚ ٖٓ كَٝد أ٤ِٛٚ حٗظٜض رٜ٘خ٣ش حُلٌْ 

                                                           
حدثت ثالث مرات تفصل بٌن الواحدة واألخرى لرابة الثالثٌن سنة أطلك الرومان على هذه الثورات اسم حروب. ألن لمعها لد تطلب عملٌات  *

ق.م  035. الحرب األولى.. لامت فً صملٌة عام  080عسكرٌة حمٌمٌة، وكانت الحرب الثالثة أعظم شهره. أندرٌة إٌمار، مرجع سابك، ص 

 لولٌة ووضع لها دستوراا. اق.م.ونظم بعدها شإون  032بؤعمال السلب والنهب، وأخمدت على ٌد لمنصل روبٌلٌوس عام  أرهبوا السكان

فً الجنوب الجزٌرة واآلخر  ق.م. تزعم هذه الثورة رجالن أحدهما سالفٌوس الذي لمب نفسه الملن نرولون 014الحرب الثانٌة.. فً صملٌة عام 

 .56الرومانً عصر الثورة، التهمٌش ص تارٌخللمزٌد أنظر عبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، الفً ؼربها وأسمه مانٌوس. 

إما  المجالدٌن المتبارزٌن، كانت تمام مبارٌات المبارزة فً مناسبة تشٌٌع جنازة أحد العظماء،أخذها الرومان عن األتروسكٌٌن،كان المجالدون **

ا لهذه المبارٌات أسرى حرب اشتراهم أصحابهم من سوق النخا سة، وإما مجرمٌن صدرت علٌهم أحكام باإلعدام، وكان ٌتم أعدادهم أعداداا خاصا

فً مدارس تدرٌب على أٌدي مدربٌن محترفٌن، وكانت أشهر مدرسة لتدرٌب المجالدٌن مدرسة لاتو وكان فً بعض الحالت كل مبارز ٌرتدي 

ا وسٌفاا لصٌراا، ا وفً بعض الحالت كانت  خوذة ذات حافة أمامٌة وٌحمل درعا ا مموسا ا مستدٌراا وسٌفا وفً حالت أخرى ٌحمل المبارز درعا

 .394- 393ص  ، ص2الرومان  ج تارٌخعدتهم ل تزٌد على شبكة ورمح. إبراهٌم نصحً، مرجع سابك، 

 .396، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 1)

 .082اندرٌة إٌمار، مرجع سابك، ص( 2)

 .398، ص2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 3)
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١ٍٜٞٔ ٝاػخىس حُلٌْ حُلَى١ ك٢ ٍٝٓخ. ٝرٌُي ٣ٌٕٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رُِٔ٘ش حُٔؼٍٞ ح١ٌُ أْٜٓ ك٢ حُـ

 ىٓخٍ ٝآوخ١ حُـ٣ٍٜٞٔش. 

ػخى رٞٓز٢ ًَٝحّٓٞ ا٠ُ ٍٝٓخ ٓ٘ظ٣َٜٖ ػ٠ِ ٍأّ هٞحص ًز٤َس ٝهخٓخ رظ٤َٗق ٗل٤ٜٔٔخ 

ا ُو٤ِٜ٘ش ػخّ  لع ًَ ْٜٓ٘ رـ٤٘ٚ، م.ّ. ًخٕ ط٤َٗلٜٔخ ٣ظؼخٍٝ ٓغ حُيٓظٍٞ ٫ٞٓ أُٜٝٔخ حكظ ٣ٞٓ71خ

ٓ٘ق رٞٓز٢ ِٓطظ٢ حُزَح٣ٝظ٣َش   (1)ُْٝ ٣َٔكٚ، ًٌُي رٞٓز٢ ُْ ٣ٌٖ هي طوِي ِٓي حُٞظخثق حُؼخٓش

ًخٕ ٛـ٤َ حُٖٔ أٓخ ًَحّٓٞ ُْ ٣ٌٖ هي أ٠٠ٓ ػخ٤ٖٓ   ،(2)ٝحُزَٝه٤ِٜ٘ش ٗـؼٚ ُِٔطخُزش رو٤ِٜ٘ش

ز٢ ًَٝحّٓٞ ٗل٤ٜٔٔخ ،  ك٢ حُزيح٣ش ٍكٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ط٤َٗق رٞٓ(3)ػ٠ِ  ط٤ُٞش حُزَح٣ظ٣ٍٞش

ُِو٤ِٜ٘ش ٌُٖ ٝؿٞى ؿ٤ْٜٞٗ ػ٠ِ أرٞحد ٍٝٓخ ٝٓغ طؤ٤٣ي حُؼخٓش ٝحُلَٓخٕ ُٜٔخ حٟطَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم 

*  *ريأٝح رٟٞغ أٍٝ  حُظ٣َ٘ؼخص، حٓظؼخى حُظَحر٘ش  (4)م.ّ. 71ُِٔٞحكوش ٝطْ حٗظوخرٜٔخ ه٤ِٜٖ٘ ُؼخّ 

ؤس حُٔلِل٤ٖ ٖٓ ػ٬ع كجخص ٢ٛٝ أػ٠خء ٝاػخىس ٤ٛ  (5)حُؼخٓش ِٓطظْٜ ًخِٓش، اػخىس ٝظ٤لش ح٣ٌٍُٖٞٔ٘

 Lex Aurelia(6)حُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٝحُلَٓخٕ ٝطَحر٘ش حُوِحٗش حُؼخٓش رٔوظ٠٠ هخٕٗٞ أٝ ٤ِ٣ٍّٞ 

iudicaria  ٌٌٝٛح ٓخ إ أٝٗي ٌٛح حُؼخّ ػ٠ِ ح٫ٗظٜخء كظ٠ ًخٕ حٌُؼ٤َ ٖٓ هٞح٤ٖٗ ىٓظٍٞ ٫ٞٓ هي ٝ

ًَٝحّٓٞ ُِو٤ِٜ٘ش ُْ ٣ظويّ ح٫ػ٘خٕ ُظ٤َٗق ٗل٤ٜٔٔخ َٓس ،  ٝرؼي حٗظٜخء ػخّ ه٤ِٜ٘ش رٞٓز٢ (7)أُـ٤ض

م.ّ ٖٓ أرَُ ٍؿخٍ  68- 69أهَٟ ُ٘لْ حُٜٔ٘ذ ٝرخُظخ٢ُ أٛزق ٖٓ ٣ظوِي ٝظ٤لش حُوَٜ٘ ك٢ حُؼخ٢ٓ 

  .(8)ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم

 

                                                           
 .038دونالد.ر. ددلً، مرجع سابك، ص( 1)

 .410، ص2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 2)

 .399، ص2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، ( 3)

 .410نفسه ، ص ( 4)

ق.م. لدم التربٌون أو بٌمٌوس بمشروع  75م اوفً ع Siciniusق.م. على ٌد التربٌون جاٌوس سٌكٌنٌوس  76بدأت حركة تحرٌر الترابنة عام  *

لانون ٌمضً بإلؽاء إحدى تشرٌعات سول التً تحرم على من ٌتملد وظٌفة التربٌون أن ٌرشح نفسه ألي وظٌفة عامة بعد ذلن ووافك علٌها 

 .390، ص 2الرومان، ج  تارٌخعلى المشروع. إبراهٌم نصحً، مرجع سابك،  مجلس الشٌوخ

 .038دونالد. ر. ددلً، مرجع سابك، ( 5)

 .401، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 6)

 .039دونالد. ر. ددلً. مرجع سابك، ص ( 7)

 .402، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 8)
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 اٌمزصٕخ

حٓظخء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٖٓ هطَ حُوَٛ٘ش ح١ٌُ حُىحى كظ٠ حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ كظ٠ َٝٛ ٜٓذ حُظ٤زَ ٝأهٌٝح 

ح١ٌُ ًخٕ ٣ؤط٢ ٖٓ َٜٓ ٝأك٣َو٤خ ا٠ُ ٍٝٓخ  -ٜزٕٞ ٣ٝلَهٕٞ ٣ٝوطلٕٞ ٝحٓظُٞٞح ػ٠ِ حُؤق ٣٘
(1)

-  

 Lex "كؤٓ٘يص ه٤خىس حُلَد ٟي حُوَٛ٘ش ا٠ُ رٞٓز٢ ٖٓ هزَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، رؼي إٔ هُٞٚ هخٕٗٞ ؿخر٤٘خ 

Gabinia "  ّم.ّ. ِٓطخص هخٍهش ُِؼخىس، كوي أٛزق طلض آَطٚ ٓٞحٍى ٫ كَٜ ُٜخ ٖٓ حَُؿخٍ  67ػخ

٬٤ٓا ٖٓ حُ٘خ١ت ك٢ ًَ حطـخٙ 51ٝحُٔلٖ ٝٓ٘طوش ٗلًٞ طَ٘ٔ ًَ أهخ٤ُْ حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ ٝ
(2)

.  ِٝٓطش ػ٤ِخ 

ُٔيس ػ٬ع ٤ٖ٘ٓ
(3)

رخٌُخَٓ  ،  حٓظطخع رٞٓز٢ ه٬ُٜخ إٔ ٣و٢٠ ػ٠ِ هٞس حُوَحٛ٘ش ك٢ حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ

٣ٝو٢٠ ػ٠ِ ٓلْٜ٘ ٝكْٜٜٞٗ
(4)

.
 
 

ا أطخف حُلَٛش ُزؼ٠ْٜ  ك٢ ٜٗخ٣ش حُـ٣ٍٜٞٔش ُظلو٤ن أؿَحٝ  حُـي٣َ رخًٌَُ إٔ هخٕٗٞ ؿخٗز٤خ

ٗو٤ٜش ك٢ ط٤ٓٞغ ح٩ٓزَح٣ٍٞ١ش كوي طَٜف رٞٓز٢ ٓؼ٬ا ك٢ آ٤ٓخ ٝه٤َٜ ك٢ ؿخُش ًٔخ ١خد ُٜٔخ 

ا ٝهَحٍحص ْٟ ح٧هخ٤ُْ حُظَٜف ىٕٝ إٔ ٣ٔظ٤َ٘ح أكيحا، كخهظخٍح ػ٠ِ ٛٞحٛٔخ ٖٓ  ٣ٜخؿٔخٕ ٝػويٝح أك٬كخ

رخْٓ ٍٝٓخ
(5)

  

ٔخٍ آ٤ٓخ  66رؼي إٔ ه٠٠ رٞٓز٢ ػ٠ِ حُوَحٛ٘ش، أٓ٘يص ا٤ُٚ ػخّ  ِٗ م.ّ. ه٤خىس حُلَد ٟي ٓؼَحىحط٤ْ ك٢ 

حُٜـَٟ ٓغ حكظلخظٚ رخُِٔطش حُٔوٍٞ رٜخ ٖٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝأٓ٘ي ا٤ُٚ كٌْ ٣٫ٝخص آ٤ٓخ ٤ٌ٤ًِٝخ 

ٝر٤ؼ٤ٗٞخ
(6)

رٞٓز٢ ه٬ٍ أَٜٗ ه٤ِِش إٔ ٣٘ظَٜ ػ٠ِ ٌِٓٔش رٞٗظّٞ ١َٝى ٓؼ٤َحىحط٤ْ ٜٓ٘خ،  أٓظطخع  

م.ّ. طٌٖٔ رٞٓز٢ ٖٓ حُو٠خء ػ٠ِ  65ٟٜٝٔخ ا٠ُ أ٬ٓى ٍٝٓخ ٝىهِض ٟٖٔ ٣٫ٝش رؼ٤ٗٞخ ٝك٢ ػخّ

طـَح٣ْ ِٓي أ٤٘٤ٍٓخ
(7)

م.ّ  64ًٔخ حٓظ٠ُٞ ػ٠ِ ىٓ٘ن ك٢ ٣ٍٞٓخ ٝؿؼِٜخ ٣٫ٝش ٍٝٓخ٤ٗش ٝك٢ ػخّ   

ك٢ كِٔط٤ٖ ٝحٓظ٠ُٞ ػ٠ِ  -ًخٕ أٍٝ حطٜخٍ ر٤ٖ ٍٝٓخ ٝح٤ُٜٞى  – Iudaenٌِٓٔش ٣ًٜٞح  َٝٛ رٞٓز٢ ا٠ُ

                                                           
 .52أسد رستم، مرجع سابك، عصر أوؼوسطوس  لٌصر وحلفابه، ص ( 1)

 .041 039ص –دونالد.ر. ددلً، مرجع سابك، ص ( 2)

 .291ٌورج.و. ر. دي، مرجع سابك، ص ( 3)

 .62دمحم التازي سعود، مرجع سابك، ص ( 4)

 .016اندرٌة إٌمار، مرجع سابك، ص ( 5)

 .423، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 6)

 .041دونالد. ر. ددلً، مرجع سابك، ص ( 7)
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أ٤ٍِْٗٝ
(1)

ٝرٌُي  طٌٕٞ ٜٗخ٣ش كٌْ حُِٔٞه٤٤ٖ ػ٠ِ ٣ي رٞٓز٢  
(2)

ُوي ٍكٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم كظٞكخص رٞٓز٢   

ُْٝ ٣ؼظَف رٜخ رلـش أٗٚ هخى حُـ٤ٕٞ حَُٝٓخ٤ٗش ٍٝحء حُليٝى ىٕٝ ٝؿٚ كن
(3)

  . 

 أٛظْ رٞٓز٢ ربػخىس ط٘ظ٤ْ ٗئٕٝ آ٤ٓخ حُٜـَٟ ٖٓ ه٬ٍ ح٥ط٢: 

 هخّ رٞٓز٢ ريٓؾ ح٣٫ُٞخص حُـي٣يس ٓؼَ ٣ٍٞٓخ ٣ًَٝض ا٠ُ أ٬ٓى ٍٝٓخ. -

حٗظٜؾ ٤ٓخٓش ٍٝٓخ حُوي٣ٔش، كظَى ح٩ىحٍس ك٢ أ٣ي١ أَٓحء حُز٬ى ح٤٤ِٛ٧ٖ حُظخرؼ٤ٖ َُٝٓخ، ٓؼَ  -

٣َخ ٝحُزخ٤ٗخ َِ ز٤ِ ا٣ 
(4)

. 

ٝحُوي٣ٔش ػ٠ِ حُٔٞحء ىٓخط٤َ هخٛش رٜخ ظِض ٌٛٙ حُيٓخط٤َ طلَٔ حٓٔٚ ك٢ ٟٝغ ح٣٫ُٞخص حُـي٣يس  -

 رؼ٤ٗٞخ ٓؼ٬ا كظ٠ أٝحثَ حُوَٕ حُؼخٖٓ ح٬٤ُٔى١.

 ٓي٣٘ش ك٢ آ٤ٓخ حُٜـَٟ ٣ٍٞٓٝخ. 39ٗـغ حُل٤خس حُٔي٤ٗش ٝكن حُل٠خٍس ح٤٘٤ُِٜش، كؤٗ٘ؤ كٞح٢ُ  -

كَٝ ػ٠ِ ٓؼظْ حُٔيٕ ح٣َ٠ُزش رٔخ ٣ؼخىٍ ػَ٘ ٓلٍٜٞ ح٧ٍٝ -
(5)

 .
  

 ه٤ٞىحا ػ٠ِ حُِٔطش ح٤ُِ٘ٓش ٌُِخٖٛ ح٧ػظْ ٤ُِٜٞى. ٟٝغ رٞٓز٢ -

أرؼي ػٖ حهظٜخٛٚ حُو٠خث٢ حُٔيٕ ح٤٘٤ِ٤ُٜش -
(6)

 .
 

ًخٕ ٛيف رٞٓز٢ ٖٓ حُظ٘ظ٤ٔخص حُظ٢ ٟٝؼٜخ حُللخظ ػ٠ِ حُ٘لًٞ حَُٝٓخ٢ٗ ك٢ ؿَد آ٤ٓخ َٝٗ٘ ح٧ٖٓ 

ٝح٤ٌُٔ٘ش
(7)

.
 

ق ؿ٤٘ٚ ػ٠ِ إٔ ٣ٞحكن م.ّ. ػخى رٞٓز٢ ا٠ُ ٍٝٓخ ًٝخٕ ٣َؿذ ك٢ ط٣َٔ 62ٝك٢ ػخّ 

                                                           
 .001محمود إبراهٌم السعدنً، مرجع سابك، ص ( 1)

(2 ) Goodman.Martin، the Roman world 44 B.C.- AD 180. p 15. 

 .48مصطفى العبادي، مرجع سابك، اإلمبراطورٌة الرومانٌة، ص ( 3)

 .000سابك، ص  محمود إبراهٌم السعدنً، مرجع( 4)

 .000نفسه، ص ( 5)

 .291ٌورج.و.ج. دي. مرجع سابك، تهمٌش ص ( 6)

 .452، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 7)
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حُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ ١َٝٗٚ ٝٛٞ حُظٜي٣ن ػ٠ِ ٓخ هخّ رٚ ٖٓ أػٔخٍ ك٢ آ٤ٓخ ٝٓ٘ق أٍح٢ٟ ُٔلخٍر٤ٚ 

حُويح٠ٓ
(1)

 .
 

ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ًخٕ ك٤ٚ رٞٓز٢ ٣لون حٗظٜخٍحص ػ٣ٌَٔش ػ٠ِ حُوَحٛ٘ش ٝٓؼ٤َحىحط٤ْ ٝاه٠خع  

 ه٤َٜ، ح١ٌُ طِػْ حُلِد حُي٣ٔوَح٢١.حَُ٘م، طِحٖٓ ًُي ٓغ ظٍٜٞ هخثي آهَ ًز٤َ ٣يػ٠ ٤ُٞ٣ّٞ 

 

  Caius Julus Caesarعب٠ٛص ١ٌٛ٠ٛص ل١صز 

٣٘ظ٢ٔ ٤ُٞ٣ّٞ ه٤َٜ ا٠ُ ١زوش حُ٘ز٬ء، كوي ًخٗض ٗ٘ؤطٚ حُ٘ز٤ِش كخث٬ا ىٕٝ كُٜٞٚ ػ٠ِ ٜٓ٘ذ 

طَر٤ٕٞ حُؼخٓش، طظٌِٔ ػ٠ِ ٣ي ٓؼِٔٚ ٓخًٍّٞ حٗط٤ّٗٞٞ ٖٓ ر٬ى حُـخٍ
(2)

٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ حُٔؼ٤ِٖٔ ح٣ٌُٖ   

ػظٔيص ػ٤ِْٜ ح٧َٓ ح٧ٍٓظوَح٤١ش ٝحُ٘ز٬ء ك٢ طؼ٤ِْ أر٘خثْٜ ًخٕ ُْٜ طؤػ٤َ ًز٤َ ػ٠ِ طل٤ٌَ ح٧ر٘خء، كٔؼ٬ا ح

ٗخ هي طَ٘رخ حُي٣ٔوَح٤١ش ػ٠ِ ٣ي أٓخطٌطٜٔخ ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ، ًٌُٝي كذ ه٤َٜ ُز٬ى حُـخٍ خٕ ؿَحًٞحّ ًحح٧هٞ

 ُـخٍ.   ٧ٝٛخ٢ُ ح٣٫ُٞخص ًخٕ رٔزذ طؤػَٙ رٔؼِٔٚ ح١ٌُ ًخٕ ٖٓ ر٬ى ح

ٓ٘ش ٝػ٤٘ٚ ٓخ٣ٍّٞ  07رؼي ٝكخس ٝحُيٙ ػٖ ػَٔ ٣٘خِٛ  Toga Virillsُزْ ه٤َٜ ػٞد حَُؿُٞش 

ًخٖٛ ؿٞر٤ظَ ًز٤َ ح٥ُٜش
(3)

 Fiamen   طِٝؽ ه٤َٜ ٖٓ ٤ِ٤ًٍٗٞخ حر٘ش حُوخثي حُي٣ٔوَح٢١ ٤ٓ٘خ ،Cinna  ،

أَٓ ٫ٞٓ ه٤َٜ رؤٕ ٣طِن ُٝؿظٚ ٝػ٘يٓخ ٍكٞ ػُِٚ ٖٓ ًٜخٗش ؿٞرظ٤َ
(4)

م.ّ.  80ؿخىٍ ه٤َٜ ػخّ   

ا  ا ٗ٘طخ ٍٝٓخ ٝهيّ ك٢ ٣٫ٝظ٢ آ٤ٓخ ٤ٌ٤ًِٝخ ٓٔخ ُحى ك٢ ٓؼِٞٓخطٚ حُؼ٤ِٔش ػٖ حُلَد، ًخٕ ه٤َٜ ؿ٘ي٣خ

ا ًخٕ ٛخىة حُطزغ ًٝخٕ ٓـٍَٝحا ٓظٌزَحا  ا ه٣ٞخ ٝٓزخٍُحا ٓخَٛحا ٝٓزخكخ
(5)

م.ّ. ػخى  78رؼي ٝكخس ٫ٞٓ ػخّ   

  Dolabalaم.ّ. رخطٜخّ ى٫ٝرَ  77ٔوَح٢١ كوخّ ػخّ ه٤َٜ ا٠ُ ٍٝٓخ ٝكخٍٝ إٔ ٣ٌٔذ حُـخٗذ حُي٣

م.ّ حطْٜ ؿ٘خ٣ّٞ حٗط٤ّٗٞٞ رخرظِحُ  76حُزَٝهَٜ٘ حُٔخرن، ك٢ ٓوي٤ٗٝخ رخرظِحُ ح٧ٓٞحٍ، ٝك٢ ػخّ 

                                                           
 .044دونالد.ر. ددلً، مرجع سابك، ص ( 1)

 .74الحسٌنً الحسٌنً المعدى، مرجع سابك، ص( 2)

 .74نفسه، ( 3)

 .75 - 74ص  -نفسه، ص( 4)

 .76 – 75ص،  –نفسه، ص ( 5)
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أ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُٔظ٤ٜٔ ٖ  َ ح٧ٓٞحٍ ك٢ ح٤ُٞٗخٕ، ٌُٖٝ ك٢ ٬ً حُو٤٠ظ٤ٖ رَ
(1)

م.ّ. ؿخىٍ  75،  ٝك٢ ػخّ 

٤ْ كٖ حُوطخرشه٤َٜ ٍٝٓخ ا٠ُ ٍٝىّ ُظؼِ
(2)

ٝك٢ ٣َ١وٚ ٝهغ أ٤َٓحا ك٢ أ٣ي١ حُوَحٛ٘ش ٝرؼي كي أَٓٙ   

.م.ّ.74- 75حٓظٌَٔ ٍكِظٚ ُظؼ٤ِْ حُوطخرش ك٤ٔخ ر٤ٖ 
(3)

    

أػ٘خء طلٞم رٞٓز٢ ك٢ حَُ٘م ٝر٘خء ٓٔؼظٚ حُؼ٣ٌَٔش، ًخٕ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝٓ٘خكٔٞٙ ٖٓ ُػخٓش 

٬ًٛٔخ ًخٕ ٣و٠٘ إٔ ٣ٜ٘ذ رٞٓز٢ ٗلٔٚ حُلِد حُي٣ٔوَح٢١ ٣َحهزٕٞ ٗ٘خ١ٚ رؼ٤ٖ حُوِن ٝحُلٔي ٝ

ىًظخطٍٞحا، كخٍٝ ًَحّٓٞ ر٘ظ٠ حُٞٓخثَ إٔ ٣ٜ٘ذ ُٚ حٌُٔخثي
(4) 

م.ّ. ٖٓ  68كزؼي ػٞىس ه٤َٜ ػخّ  

٣َخ حُيح٤ٗش رَطزش  َِ ا ػ٠ِ ا٣ ز٤ِ ٣َخ طلخُق ٓغ ًَحّٓٞ ٟي رٞٓز٢، كخٍٝ ًَحّٓٞ أ٫ٝا طؼ٤٤ٖ كخًٔخ َِ ز٤ِ ا٣ 

هخػيس ػ٣ٌَٔشرَٝرَحط٤ٍٞ، كظ٠ طٌٕٞ طلض آَطٜٔخ 
(5)

ا إٔ طٌٕٞ َٜٓ ٣٫ٝش ٍٝٓخ٤ٗش ػ٠ِ إٔ ٣ٔ٘ي    ػخ٤ٗخ

٣ٔ٘ي ط٘ظ٤ٜٔخ ا٠ُ ه٤َٜ، ًخٗض َٜٓ رُِٔ٘ش ًٗٞش ك٢ ؿ٘ذ رٞٓز٢ ٖٝٓ ه٬ُٜخ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ؼٞم رٞٓز٢ 

ػ٘ي حُؼٞىس ٖٓ حَُ٘م ا٠ُ ٍٝٓخ ٓخ ُْ ٣َٟن ١َُٝ٘ ٓؼ٤٘ش، ٌُٖ َٓ٘ٝػٚ ُو٢ ٓؼخٍٟش ٖٓ ٓـِْ 

ح٤ُ٘ٞم
(6)

. 

  

اٌضالصٟ" زالفئال"ا Trium Virillاٌؾىِٛخ اٌضالص١خ 
*
  

ا ٟي  ػوي ه٤َٜ ٛخكذ حُ٘ؼز٤ش حٌُز٤َس ر٤ٖ حُؼخٓش، ًَٝحّٓٞ ٛخكذ حُؼَٝس، ٝرٞٓز٢ هخثي حُـ٤ٖ طلخُلخ

ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٝٓزذ ًُي حُظلخُق ٛٞ ٍكٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُظٜي٣ن ػ٠ِ أػٔخٍ رٞٓز٢ ك٢ حَُ٘م، 

٣َخ ٍٝك٠ٞح ٍٝك٠ْٜ حهظَحكخص ًَحّٓٞ، ًٌُي  َِ ُْ ٣ ؼٖٔ أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم أػٔخٍ ه٤َٜ ك٢ ا٣ ز٤ِ

م.ّ. 59ط٤َٗلٚ ه٬ٜ٘ا ُؼخّ 
(7)

ا ٢ٌُ ٣ظلن ػ٤ِٚ أهٟٞ    ُوي هِن ٓٞهق ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ؿٞحا ٓ٘خٓزخ

                                                           
 .389، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 1)

 .389نفسه، ص( 2)

 .75 – 74ص  -الحسٌنس الحسٌنً المعدي، مرجع سابك، ص ( 3)

 .86نفسه، ص( 4)

 .474ص  2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 5)

 .046الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 6)

 حكومة من ثالثة أشخاص ٌتمتعون بالنفوذ و كان تحالؾ تمتضٌه الظروؾ الراهنة *

  Keaveney.A، op، cit،p 4 

 .002. و محمود إبراهٌم السعدانً، مرجع سابك، ص 51مصطفى العبادي، مرجع سابك، اإلمبراطوري الرومانٌة، ص ( 7)
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حُ٘و٤ٜخص ك٢ ٍٝٓخ، ٝرخُظخ٢ُ أٛزق ٤َٜٓ ٍٝٓخ ك٢ أ٣ي١ ٛئ٫ء حُؼ٬ػش
(1)  

ػَٔ ًَحّٓٞ ٝرٞٓز٢ 

٤َٜ ك٢ ط٤َٗق ٗلٔٚ ُِو٤ِٜ٘ش، ٓوخرَ إٔ ٣٘لٌ ُْٜ ٓطخُزْٜؿٜيْٛ ٖٓ أؿَ إٔ ٣٘ـق ه
(2)

،  ٝػُِ ه٤َٜ 

ٛيحهظٚ ٓغ رٞٓز٢ رظِٝؿ٤ٚ حر٘ظٚ ؿ٤ُٞخ
(3)

ٝحٗظوْ حُوخىس حُؼ٬ػش ٖٓٔ ًخٕ ٟيْٛ ك٢ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، هخٓٞح   

ر٘ل٢ ٤َٕٗ٘ٝ ٝآٍخٍ ًخطٞ ك٢ ٜٓٔش ا٠ُ هزَٙ
(4)

م. كخكع ػ٠ِ  59.  ٝرؼي ط٢ُٞ ه٤َٜ ُِو٤ِٜ٘ش ػخّ 

ػٞى رٞٓز٢ ًَٝحّٓٞ كوي كَٜ ًَحّٓٞ ػ٠ِ طول٤ٞ ك٢ ػوٞى ؿٔغ ح٠َُحثذ ك٢ آ٤ٓخ، ًٔخ كَٜ ٝ

ٝ  ُـ٘ٞىٙ حُويح٠ٓ ا ػ٠ِ ٓخ أٗـِٙ ٖٓ أػٔخٍ ك٢ حَُ٘م ًٝٔخ كَٜ ػ٠ِ أٍح رٞٓز٢  طٜي٣وخ
(5)

،  ٝرؼي 

ٍ ًُي طلَؽ ه٤َٜ ُزؼٞ ح٬ٛ٩كخص ٝحُظؼي٬٣ص ح٩ىح٣ٍش، ُحى ٖٓ هٞس هخٕٗٞ حُوخٙ رٔؼخهزش حٓظـ٬

ح٣٫ُٞخص
(6)

،  ٝهخّ ربػيحى َٓ٘ٝع آهَ ٨ٍُح٢ٟ ُٜخُق كوَحء حُٔي٣٘ش، ريأ حُؼَٔ ر٘ظخّ َٗ٘ ٓلخَٟ 

أػٔخٍ حُـٔؼ٤خص حُظ٣َ٘ؼ٤ش ٝهَحٍحص ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم
(7)

،  ٝأه٤َحا كون ه٤َٜ ٓخ ًخٕ ٣ٜيف ا٤ُٚ ٖٓ ٍٝحء 

رٜيف كٌْ ٣٫ٝخص أ٣َ٤ُخ  ُٝٛٞٚ ا٠ُ حُو٤ِٜ٘ش، ٝٛٞ ط٤ُٞٚ ك٤ٔخ رؼي ٜٓ٘ذ رَٝه٤ِٜ٘ش رؼي ػخّ ه٤ِٜ٘ظٚ،

ا ا٠ُ ٍٝٓخ ٧ٕ ًُي ٣ـِذ ُٚ حُٔـي  ا رٚ ٝإٔ ٤٠٣ق أ٬ًٓخ ا هخٛخ ٝحُـخُٚ، كظ٠ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ؼزت ؿ٤٘خ

ٝحُلوَ
(8)

،  ٌٌٛح أٛزق حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُوَٕ ح٧ه٤َ ٖٓ ػَٜ حُـ٣ٍٜٞٔش حَُٝٓخ٤ٗش  اٟخكش أ٣ش ٣٫ٝش 

حُؼ١ٌَٔ ُِوخثي ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ ًٔخ ٣ئى١ ا٠ُ حُظلٞم ٣٫ٝش ؿي٣يس ا٠ُ ح٣٫ُٞخص حَُٝٓخ٤ٗش ػ٬ٔا ٣لون حُٔـي 

ح٤ُٔخ٢ٓ ُٚ ُٝلِرٚ
(9)

ح١ٌُ ؿؼَ ٓيس   Lex Vatinaم.ّ. ػ٤ٖ ه٤َٜ رٔٞؿذ هخٕٗٞ كخ٣ظ٘خ 59. ٝك٢ ػخّ 

٣٫ٝش ه٤َٜ ػ٠ِ ؿخُش
*

ٝح٣َ٤ُِخ هْٔ ٓ٘ٞحص  
(10)

ٟٝٝؼض طلض آَطٚ ػ٬ع كَم ٝكَٜ ػ٠ِ كن   

                                                           
 .51مرجع سابك، اإلمبراطورٌة الرومانٌة ص مصطفى العبادي، ( 1)

 .075فتحٌة فرحاتً، مرجع سابك، ص ( 2)

 .075نفسه، ص( 3)

 .002محمود إبراهٌم السعدنً، مرجع سابك، ص ( 4)

 .045دونالد. ر. ددلً، مرجع سابك، ص ( 5)

 .52مصطفى العبادي، مرجع سابك، اإلمبراطورٌة لرومانٌة، ص ( 6)

 .52نفسه، ص ( 7)

 .52فسه، صن( 8)

 .22لطفً ٌحً عبد الوهاب، مرجع سابك، ممدمة نظم المانونٌة، ص ( 9)

الولٌة   Narbonensisكانت بالد الؽال فً عصر لٌصر تمتد من الرٌن حتى جبال البرانس ومن شاطا األطانطً حتى نارٌونٌنٌش  *

 .046الرومانٌة، دونالد. ر. ددلً، مرجع سابك، ص 

 .55سابك، عصر أؼوسطوس وحلفابه، ص أسد رستم، مرجع ( 10)
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حهظ٤خٍ ٟزخ١ٚ
*
 
(1)

ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ًخٕ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم هي حهظخٍ ُو٤َٜ ٝظ٤لش طخكٜش ٤ُظ٫ٞٛخ رؼي إٔ   

ط٘ظ٢ٜ ه٤ِٜ٘ظٚ ٢ٛٝ حُؼ٘خ٣ش رخُـخرش حُؼخٓش ٝرطَم حُيٝحد ك٢ ا٣طخ٤ُخ
(2)

 . 

م.ّ. ك٬ٔطٚ ػ٠ِ ر٬ى حُـخٍ 58ريأ ه٤َٜ ػخّ 
*

كل٢ ؿ٠ٕٞ ػٔخ٢ٗ ٓ٘ٞحص طٌٖٔ ٖٓ اه٠خع    

ٛخؿْ حُوزخثَ حُـَٓخ٤ٗش ك٢ ػوَ ىحٍْٛ ٝؿؼَ ه٤َٜ حَُح٣ٖ كيحا ٣٫ُٞظٚ ر٬ى حُـخٍ ٍٝحء ح٥ُذ ٝكظلٜخ ٝ

حُـي٣يس، ػْ ؿِح ر٣َطخ٤ٗخ كؤٟخف ا٠ُ ح٩ٓزَح٣ٍٞ١ش حَُٝٓخ٤ٗش ٌِٓٔش ٝحٓؼش ِٗٔض ًَ ٖٓ كَٗٔخ حُلي٣ؼش 

ٝرِـ٤ٌخ ٝرٌُي ٣ٌٕٞ هي أكظَ ٢ٓٝ أٍٝٝرخ
(3)

ٔخٍ،    ِ٘ ٝكَٝ ه٤َٜ حُـ٣ِش ػ٠ِ ػيى ًز٤َ ٖٓ ٗؼٞد حُ

ٍ ك٬ٔطٚ حٓظطخع إٔ ٣لون ٛيكٚ ك٢ طو٣ٞش ٗلًٞٙ كوي ؿٔغ أٓٞح٫ا ١خثِش طٌٖٔ رل٠ِٜخ إٔ ٣و١ٞ ٖٝٓ ه٬

ا ٣َطز٢ ر٫ٞء ٗو٢ٜ ٓظ٤ٖ ُٚ ا ٍٝٓخ٤ٗخ ٣ٝٞٓغ ٗلًٞ كِرٚ، ًٕٝٞ ُ٘لٔٚ ؿ٤٘خ
(4)

ًخٕ ه٤َٜ ٣ٔظخُ ػ٠ِ   

ٓ٘خكٔٚ ر٘لًٞ ٗو٢ٜ ػظ٤ْ ٝٓلزش ُيٟ ؿ٘يٙ ٝحُويٍس ػ٠ِ حُظ٘ظ٤ْ
(5)

ك٢ ر٬ى حُـخٍ  ،  أػ٘خء ؿ٤زش ه٤َٜ

رظل٣َٞ رٞٓز٢ ٟيٙ، ُظلط٤ْ ح٫ثظ٬ف ٌُٖ ه٤َٜ ك٢  –ٍث٤ْ حُلِد حُـ١ٍٜٞٔ  –كخٍٝ ٤َٕٗ٘ٝ 

م.ّ.  56ػخّ   ٢ٓٝLuca طِي حُظَٝف رٞٛلٚ حَُث٤ْ حُلؼ٢ِ ٌُٜح حُلِق ىػخ ٬ُٓءٙ ٝػوي ٓئطَٔ ًُٞخ 

م.ّ ٤ِٜ٘55ٖ ُؼخّ هَؽ ح٫ثظ٬ف ٖٓ ٌٛح حُٔئطَٔ رظـي٣ي حُؼٜي ر٤ْٜ٘ ٝأٛزق رٞٓز٢ ًَٝحّٓٞ ه
(6)

 

 Lex(7)كوخٓخ رخٓظٜيحٍ هخٕٗٞ ٣و٢٠ رب١خُش ٓيس رَٝه٤ِٜ٘ش ه٤َٜ هْٔ ٓ٘ٞحص، ٝٛٞ هخٕٗٞ 

Pommpeia licinia de previneia caesaris    ،٣َخ َِ ػ٠ِ إٔ ٣ظ٠ُٞ  رٞٓز٢ هْٔ ٓ٘ٞحص ك٢ ا٣ ز٤ِ

ًَٝحّٓٞ ح٩ٓخٍس حَُ٘ه٤ش، ٝرٔوظ٠٠ ١َٝٗ ًُٞخ  ًخٕ ػ٤ِٜٔخ رؼي حٗظٜخء ه٤ِٜ٘ظٜٔخ إٔ ٣ٔظِْ ًَ ٜٓ٘ٔخ 

٣َخ ػٖ ٣َ١ن ٓزؼٞػ٤ٖ َِ ٣٫ٝظٚ ٌُٖ رٞٓز٢ رؼي حٗظٜخء ه٤ِٜ٘ظٚ ك٠َ إٔ ٣لٌْ ا٣ ز٤ِ
(8)

ا  ،  ٝرٌُي أٛزق ه٣َزخ

                                                           
كان ضباط الجٌش الرومانً ٌتكونوا من الترابٌنة والبرولنصل ومندوبً مجلس الشٌوخ والبعض منهم كانوا ٌعٌنوا من الدولة ولكن فً أواخر  *

 .عهد لجمهورٌة أصبح لابد الجٌش هو من ٌعٌن الكثٌر منهم بنفسه بعد أن تتم تزكٌتهم من لبل األخرٌن

     Keaaueney. A. op، cit، p. 29. 

 .045دونالد . ر. ددلً. مرجع سابك. ص ( 1)

 .045دونالد. ر. ددلً، مرجع سابك، ص ( 2)

ا فً حروبه فً بالد الؽال. *  صنؾ ٌولٌوس لٌصر كتابا

 .55أسد رستم، مرجع سابك، عصر أوؼوسطوس ، ص ( 3)

 .054ددلً. مرجع سابك، ص  . ودونالد. ر.076فتحٌة فرحاتً، مرجع سابك، ص ( 4)

 .54رستوفتزؾ، مرجع سابك، ص ( 5)

 .054دونالد. ر. ددلً، مرجع سابك، ص ( 6)

 .536، ص2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 7)

 .055دونالد. ر. ددلً، مرجع سابك، ص ( 8)
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ح١ٌُ ًخٕ ٣َٟ ك٤ٚ أهَ هطٍٞس ٖٓ ه٤َٜ ٝأًؼَ حػظيح٫ا ُٞ أٗٚ ًظذ ُٚ حَُٜٖ٘ٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم 
(1)

 ُْٝ .

٣ظَحؿغ أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ حهظ٤خٍ رٞٓز٢ ٤ٌُٕٞ ٗيحا ُو٤َٜ ًخٕ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٣ٌٖ ُو٤َٜ حُؼيحٝس 

م.ّ. ًٌُي حٌُٔخٗش حُظ٢ َٝٛ ا٤ُٜخ ك٢ ر٬ى ُـخٍ 59رٔزذ حُوَحٍحص حُظ٢ حطوٌٛخ ػخّ ه٤ِٜ٘ظٚ 
(2)

ًٝخٕ   

ُوي ُو٢ ًَحّٓٞ كظلٚ أػ٘خء كِٔظٚ ػ٠ِ ر٬ى حُزخٍػ٤ٖ
*
 
(3)

ٝػ٘يٓخ أٍحى ه٤َٜ ط٤َٗق ٗلٔٚ ُِو٤ِٜ٘ش ػخّ   

م.ّ. ١ِذ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حٓظيػخٙ ٖٓ ر٬ى حُـخٍ ٝٓلخٓزظٚ ػ٠ِ ٓخ كؼِٚ ك٢ ه٤ِٜ٘ظٚ ح٠ُٝ٧، ك٘ؼَ  49

ا ا٠ُ ٍٝٓخ ه٤َٜ رخ٩ٛخٗش كلؼَ ٓؼَ ٫ٞٓ ٝهخى ؿ٤٘خ
(4)

ا٠ُ  –حُلخَٛ ر٤ٖ حُـخٍ ٝا٣طخ٤ُخ  –ر٤ٌٕٞ ، ٝػزَ ٍ

ا٠ُ ا٣طخ٤ُخ ٝكظلض ُٚ حُٔوخ١ؼخص ح٣٩طخ٤ُش أرٞحرٜخ ىٕٝ ٓوخٝٓش، ٝىكؼض ا٤ُٚ ح٠َُحثذ حُظ٢ ًخٗض طيكغ 

ُِلٌٞٓش ك٢ ٍٝٓخ، ٓ٘ؼ٬ا رٌُي حُلَد ح٤ِٛ٧ش ٖٓ ؿي٣ي ر٤ٖ ه٤َٜ ٝأٜٗخٍٙ حُ٘ؼز٤٤ٖ ٝرٞٓز٢ ٝأٜٗخٍٙ 

ٖٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم
(5)

ه٤َٜ ٖٓ ٍٝٓخ كَ رٞٓز٢ ٝؿ٤٘ٚ ٓغ ٓؼظْ أػ٠خء ٓـِْ ،  ٝػ٘يٓخ حهظَد 

ح٤ُ٘ٞم، كؤٛزلض ٍٝٓخ ك٢ هز٠ش ه٤َٜ، ٝحٗظِوذ ُِو٤ِٜ٘ش، ٝأٛزق حُٔيحكغ حَُ٘ػ٢ ػٖ ٍٝٓخ
(6)

 ٌُٖٝ .

ٔخٍ أك٣َو٤خ ٝر٬ى ح٤ُٞٗخٕ، هٍَ  ِٗ ٣َخ ٝ َِ ٌُٖٝ حُلَد ُْ ط٘ظ٢ٜ، كـ٤ٖ رٞٓز٢ ًخٕ ٫ ٣ِحٍ ٤ٔ٣طَ ػ٠ِ ا٣ ز٤ِ

 َ٣ َِ م.ّ. إٔ ٣ٌَْٜٛ رخُل٤ِش ٝحُيٛخء ػ٠ِ حُظ٤ِْٔ ىٕٝ إٔ ٣٘٘ذ ر٤ْٜ٘ أ١  49خ كظٌٖٔ ػخّ ه٤َٜ إٔ ٣زيأ رب٣ ز٤ِ

هظخٍ
(7)

ٝٗظ٤ـش ٌُٜح حَُٜ٘ ؿْ٘ ه٤َٜ ٓـخْٗ ١خثِش ًخٕ ُٜخ أػَ ًز٤َ ك٢ َٛحػٚ ٓغ رٞٓز٢ ٝأٛزق طلض   

ا ٓٔظخُحا ٣ٝي٣ٖ ُٚ رخ٫ُٞء، ًٔخ أًٔزٚ ٌٛح حَُٜ٘ َٜٗسا  ا طي٣ٍزخ ا ًز٤َحا ٓيٍرخ خكْ َٜٗس  آَطٚ ؿ٤٘خ ط٘ 

رٞٓز٢
(8)

.
 
ر٣ِٜٔش   Pharsaiusم.ّ رخُوَد ٖٓ كَٓخُّٞ  48ٝكٔٔض حُٔؼًَش ر٤ٖ ه٤َٜ ٝرٞٓز٢ ػخّ  

ر٣ِٜٔش رٞٓز٢ َٝٛٝرٚ ا٠ُ َٜٓ كوظَ ػ٠ِ ٗٞح١جٜخ
(9)

ٝرؼي إٔ طظزغ ه٤َٜ رٞٓز٢ ا٠ُ َٜٓ ٝؿيٙ هي   

ُؼخُغ ػَ٘، كؤٍحى ح رط٤ِّٔٞهظَ، ٝٝؿي َٜٓ ك٢ ك٠ٟٞ رٔزذ حَُٜحع ر٤ٖ ٤ًِٞرخطَس حُٔخرؼش ٝأهخٛخ 
                                                           

 .54رستوفتزؾ، مرجع سابك، ص ( 1)

 .056دونالد. ر. ددلً، مرجع سابك، ص ( 2)

لامت المملكة البراثٌة على الفراغ الذي نتج عن انهٌار نفوذ عابلة سلولس فً وسط آسٌا فمنذ منتصؾ المرن الثانً ق.م. وهم من ساللة  *

 وسٌطروا على طرق الموافل الممتدة من الصٌن والهند والخلٌج الفارسً والبحر المتوسط. دونالد. ر. ددلً. مرجع سابك،  Araciciاألرساكٌة 

 .053ص 

 .053نفسه، ص ( 3)

 .076فتحٌة فرحاتً، مرجع  سابك، ص ( 4)

 .56أسد رستم، مرجع سابك، أوؼوسطوس لٌصر وحلفابه، ص ( 5)

 .56نفسه، ص ( 6)

 .57نفسه، ص( 7)

 .604، ص2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 8)

 .57أسد رستم، مرجع سابك، أوؼوسطوس لٌصر وحلفابه، ص ( 9)
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ه٤َٜ حٓظـ٬ٍ حُلَٛش ٣ٝؤهٌ َٜٓ ٝىهِٜخ رخ٤ُٔخٓش ٝحُيٛخء، ٌُٖٝ ٗ٘زض ٟيٙ كظ٘ٚ ك٢ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش 

ػَكض رلَد ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش 
*
ٝطٔض ٓلخَٛطٚ، ٖٓ هزَ حُ٘ؼذ ح١َُٜٔ ٌُٖٝ أطخٙ حُٔيى ٖٓ ٣ٍٞٓخ،  

م.ّ. ٝأهَ ٤ًِٞرخطَس  47ٝهَؽ ٖٓ حُلٜخٍ ٝريى َٗٔ ح٤٣َُٜٖٔ، كخٓظِٔٔض ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش ُو٤َٜ ػخّ 

ػَ٘ حَُحرغ رط٤ِّٔٞػ٠ِ ػَٕ َٜٓ، ػ٠ِ إٔ طظِٝؽ أهخٛخ ح٧ٛـَ 
(1)

،  ػْ ؿخىٍ ه٤َٜ َٜٓ ا٠ُ 

حُٜـَٟ ُٔلخٍرش ٓؼ٤َحىحط٤ْ. حُـي٣َ رخًٌَُ إٔ ٤ٓطَس حَُٝٓخٕ ػ٠ِ طِي ٣ٍٞٓخ ك٢ ٣َ١وٚ ٗلٞ آ٤ٓخ 

ا ُِظو٤َِ ٖٓ كخُش ػيّ ح٫ٓظوَحٍ ح٢٘ٓ٧ ك٢ حُٔ٘طوش  حُٔ٘طوش ًخٗض ٟؼ٤لش ٝٓظوطؼش ُْٝ طلؼَ ٍٝٓخ ٤ٗجخ

ُلظَس ٣ٞ١ِش، ٌُُي ػ٘يٓخ ػزَ ه٤َٜ ٣ٍٞٓخ ك٢ ٣َ١وٚ ا٠ُ رٞٗظّٞ ُـؤ ا٠ُ حُيرِٞٓخ٤ٓش ٩ٍٟخء حُـخ٤ُخص 

ٝح٫٬ُٔص حُلخًٔش ك٢ حُٔ٘طوش
(2)

ك٢ رٞٗظّٞ ٓؼوَ ٓؼ٤َحىحط٤ْ حُٔخىّ  ٝحر٘ٚ كخٍٗخًّٞ حُؼخ٢ٗ، ٝ.  

ا ػ٠ِ ٝؿٜٚ كوخٍ ه٤َٜ هُٞٚ حُوخُي:47ػخّ Zelaحٗظَٜ ه٤َٜ ػ٤ِٜٔخ ك٢ ٣ُِش   . ٝكَ كَٗخًّٞ ٛخثٔخ

" veni cici vici"أط٤ض ٍٝأ٣ض ٝؿِزض"   " 
(3)

 

أٓخ ك٢ أك٣َو٤خ
*

كوي ِّٛ ه٤َٜ ح٤ٌٓز٤ٞ ٝؿ٘ٞىٙ ػ٘ي طخرّٞ  
(4)

 Thapsus ٝأٛزلض ٓي٣٘ش ُزيس  .

حٌُزَٟ ٓي٣٘ش طخرؼش َُٝٓخ ٝكَٟض ػ٤ِٜخ ؿ٣ِش رؼي ٓخ ًخٗض ٓي٣٘ش ك٤ِق
(5)

م.ّ. هٔٔض  44. ٝك٢ ػخّ 

٣ٍٞٓظخ٤ٗخ ا٠ُ ٣٫ٝظ٤ٖ ح٠ُٝ٧ ٣ٍٞٓظخ٤ٗخ حُو٣َٜ٤ش، ٝػخٛٔظٜخ َٗٗخٍ ٝحُؼخ٤ٗش ٣ٍٞٓظخ٤ٗخ حُط٘ـ٤ش 

٢ٛٝ ١٘ـش، حػظَكض ًَ ٖٓ ٣٫ٝش ٤ٓٞٗي٣خ ٣٫ٝٝش ٣ٍٞٓظخ٤ٗخ رخ٤ُٔخىس حَُٝٓخ٤ٗش   Tingisٔظٜخ ط٘ـ٤ْٝػخٛ

ٝإ طًَض ٓوخ٤ُي حُلٌْ ك٤ٜخ
(6)

  . 

                                                           
 .272- 261ص  –الرومانً عصر الثورة،ص  تارٌخعن الحرب اإلسكندرٌة أنظر عبد اللطٌؾ أحمد علً، ال *

 .58أسد رستم، مرجع سابك، أوؼوسطوس لٌصر وحلفابه، ص ( 1)

(2 ) Millar. Fergus، The roman near east 31 BC. AD 337. Harvard university prass Cambridge، massa chuetts، 

Londno، England، p 27. 

 .230 - 231ص  –إبراهٌم رزق هللا أٌوب، مرجع سابك، ص( 3)

 .664إلى  656، ص 2الرومان، ج  تارٌخعن الحرب فً أفرٌمٌا نظر إبراهٌم نصحً، مرجع سابك،  *

 .59أسد رستم، مرجع سابك، أوؼوسطوس لٌصر وحلفابه، ص ( 4)

 .662، ص 2ومان، ج الر تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 5)

 .383دمحم بٌومً مهران، مرجع سابك، ص ( 6)
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٣َخ ٤ُلخٍد ٖٓ طزو٠ ٖٓ أطزخع رٞٓز٢ ٣٫ٝزخّٗٞ  45ػْ طٞؿٚ ه٤َٜ ػخّ  َِ  Labienusم.ّ. ٗلٞ ا٣ ز٤ِ

ٍٝؿغ ا٠ُ ا٣طخ٤ُخ -ِٝٓوخ  ر٤ٖ اٗز٤ِ٤ش -  Mundaكخٗظَٜ ػ٤ِْٜ ك٢ ٓٞٗيح 
(1)

 .
 

طؼظزَ ٓؼًَش ٓٞٗيح ٢ٛ 

هخطٔش ٤َٓس ه٤َٜ حُؼ٣ٌَٔش
(2)

 
 
 

ا ػ٤ٖ ه٤َٜ ػخّ  ٓغ ط٤ُٞش ك٢  Dictator Perpetuusم.ّ. ىًظخطٍٞحا ٓيٟ حُل٤خس  ٤ٓٝ44خ٤ٓخ

ا  44م.ّ. ا٠ُ  48حُٞهض ٗلٔٚ حُو٤ِٜ٘ش، ٝٛٞ ٜٓ٘ذ ٗـِٚ رٜلش طٌخى طٌٕٞ ٓٔظَٔس ٖٓ  م.ّ. ؿخٓؼخ

ا ر٤ٖ حُيًظخط٣ٍٞش ٝحُو٤ِٜ٘ش أك٤خٗخ
(3)

. ٝرٌُي طؼٞى ٍٝٓخ ا٠ُ حُلٌْ حُلَى١، ًَّ ه٤َٜ ٗلٔٚ ك٢ ٝهض 

٤غ ح٧ٛخ٢ُ كِْ ٣ٜيٍ ػ٠ِ أٜٗخٍ ه٤َٜ ٨ٍُٓٞ ح٤ُٔخ٤ٓش، أٍٝ ٓخ هخّ رٚ ٛٞ اػ٬ٕ حُؼلٞ حُؼخّ ػ٠ِ ؿٔ

رٞٓز٢  أ١ أكٌخّ ٓٞحء رخُ٘ل٢ أٝ ٜٓخىٍس أ٬ًْٜٓ، رَ أٗٚ ْٟ ػيى ْٜٓ٘ أٓؼخٍ ٤َٕٗ٘ٝ ٝرَٝطّٞ 

Brutus ًٍِِّٞٝٓخ
(4) 

ا هخّ ه٤َٜ رٟٞغ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٬ٛ٩كخص ٌَُ حُ  حَُٝٓخ٤ٗش، كِْ  ـ٣ٍٜٞٔشػخ٤ٗخ

ٓش ٌَُ حُيُٝش ٝا٬ٛكخص هخٛش رَٝٓخ ٝا٣طخ٤ُخ طوظَٜ ا٬ٛكخطٚ ػ٠ِ ٍٝٓخ كو٢. كوي هخّ رب٬ٛكخص ػخ

 .ٝا٬ٛكخص هخٛش  رخ٣٫ُٞخص 

 

 إصالؽبد ل١صز

 أٚالً اإلصالؽبد اٌؼبِخ:

اُـخء حُظو٣ْٞ حُو١َٔ -
*
ا ك٢ َٜٓ ٝح١ٌُ كَٔ حٓٔٚ    حُوي٣ْ ٝاىهخُٚ حُظو٣ْٞ ح٢ُٔٔ٘ ح١ٌُ ًخٕ ٗخثؼخ

ك٤ٔخ رؼي
(5)

 . 

                                                           
 .59أسد رستم، مرجع سابك، أوؼوسطوس لٌصر وحلفابه، ص ( 1)

 .667، ص 2الرومان، ج  تارٌخإبراهٌم نصحً، مرجع سابك، ( 2)

 .293ٌورج.و. ر. دي، مرجع سابك، ص ( 3)

 .059- 058ص –دونالد.ر. ددلً، مرجع سابك، ص ( 4)

 Fastiفً السابك كان مجلس الشٌوخ من مهامه اإلشراؾ على التموٌم الزمنً واألعٌاد الموسمٌة وتحكموا فً تحدٌد مواعٌد األعٌاد وأٌام الحالل  *

وحضارة الرومان،  تارٌخوكان من حمهم إبطال أي انتخاب بحجة عدم دلة التموٌم. سٌد أحمد الناصري، مرجع سابك،   Nefastiوأٌام الحرام 

 .001 ص
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حُٔي٤٤ٖٗ طٔي٣ي ٓخ ك٢ ًٓظْٜ ٖٓ ى٣ٕٞ ىٕٝ ٠ْٛ ػخُؾ ٌِٓ٘ش حُي٣ٕٞ كوي أٛيٍ هٞح٤ٖٗ ط٤َٔ ػ٠ِ  -

كوٞم حُيحث٤ٖ٘
(1)

 .
  

 حُلي ٖٓ حُزٌم ٝح٩َٓحف. -

 ط٘ي٣ي حُؼوٞرش ػ٠ِ ٓؼ١َ٤ حُ٘ـذ ٝكَ ؿ٤ٔغ حُٔ٘ظي٣خص ٝحُـٔؼ٤خص رخٓظؼ٘خء حُوي٣ٔش ٜٓ٘خ.  -

 حٓظزؼي طَحر٘ش حُوِحٗش حُؼخٓش ٖٓ ػ٣ٞ٠ش ٤ٛؤس حُٔلِل٤ٖ.  -

كَٝ حٌُّٔٞ حُـ٤ًَٔش ك٢ حُٔٞحٗت -
(2)

. 

ٝٓغ ػيى حُٞظخثق حُظ٘ل٣ٌ٤ش، ك٤غ ُى ػيى ح٣ٌُٞٔظٍّٞ ٖٓ حُؼ٣َٖ٘ ا٠ُ أٍرؼ٤ٖ، ٝحُز٣َظٍّٞ  -

ٕ  ا٠ُ ٓض ػَ٘س، ٝػيى ح٣٩ي٤ُْ ا٠ُ أٍرؼش، ُٝحى ػيى أػ٠خء حُـٔخػخص حُي٤٘٣ش  ربٟخكش  ٖٓ ػٔخ

ػ٠ٞ ؿي٣ي ٌَُ ٖٓ ؿٔخػش حٌُٜ٘ش ٝؿٔخػش حُؼَحكش ٝؿٔخػش كَحّ حٌُظذ حُٔويٓش
(3)

. ُوي أىٍؽ 

ه٤َٜ ػيىحا ٖٓ ح٧َٓ حُؼخٓش ك٢ حُـٔخػخص حٌُٜ٘ٞط٤ش ُظلَ ٓلَ رؼٞ ح٧َٓ حُظ٢ حٗوَٟض 

٣ٜٝزق أكَحىٛخ ٫ثو٤ٖ ُِٔ٘خٛذ حُي٤٘٣ش حُٔوٍٜٞس ػ٠ِ ح٧َٗحف
(4)

 .
 
 

طٔؼٔخثش ػ٠ٞ ، ٣وظخٍٕٝ ٖٓ ٍٝٓخ ٖٝٓ  911هخّ ر٣ِخىس ػيى أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ا٠ُ  -

رؼي إٔ ِٛي رؼٞ أػ٠خثٚ ك٢ حُلَد ح٤ِٛ٧ش،   ح٣٫ُٞخص،  كوي طـ٤َص ٍٛٞس ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم

ٝحػظٍِ حُزؼٞ ح٥هَ ٤ٓخٓظٚ، ١َٝى حُزو٤ش حُزخه٤ش ْٜٓ٘، ٝأٛزق حُٔـِْ ٠٣ْ ؿخُز٤ش ًز٤َس ٖٓ 

حُٔئ٣ي٣ٖ
(5)

ا ُِٔـِْ رؼٞ حُ٘ئٕٝ  ،  ٤ٓٝطَ ه٤َٜ ػ٠ِ أؿِذ ٜٓخّ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، طخًٍخ

حُظو٤ِي١ ك٢ ػوي حُٔلخُلخص، ٝحُظٜي٣ن  حُوخٍؿ٤ش ٓؼَ حٓظوزخٍ حُٔلخٍحص ح٧ؿ٘ز٤ش ٝٓٔخٍٓش ىٍٝٙ

ػ٠ِ حُٔؼخٛيحص، ٝأٛزق ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ح١ٌُ طوِٜض ٜٓخٓٚ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣لَٜ ك٢ أَٓ ْٜٓ ا٫ 
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رؼي إٔ ٣طِغ ػ٤ِٚ حُيًظخطٍٞ
(1)

. ٌٌٝٛح ٣ؼٞى ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ا٠ُ ريح٣ش ٗ٘ؤطٚ ٤ًٜجش حٓظ٘خ٣ٍش، ًٔخ 

خ ِٓطش ٓليىسٓٔق ه٤َٜ رخٓظَٔحٍ حُـٔؼ٤خص حُظ٣َ٘ؼ٤ش ٌُٝ٘ٚ ٓ٘لٜ
(2)

. 

 صب١ٔبً إصالؽبرٗ فٟ رِٚب:

 ٖٓ أؿَ إٔ ٣لَ ٌِٓ٘ش حُلوَحء حُؼخ٤ِ١ٖ ك٢ حُٔي٣٘ش، هخّ  رولٞ ػيى حُٔ٘ظلؼ٤ٖ ٖٓ ط٣ُٞغ حُؤق.  -

ٝ  ك٢ ا٣طخ٤ُخ ٝهخٍؿٜخ كؤٗ٘ؤ ػيىحا ٖٓ حُٔٔظؼَٔحص  - ٓ٘ق ؿ٘ٞىٙ ح٣ٌُٖ هخٟٞح ؿٔخٍ كَٝرٚ أٍح

ه١َخؿش ًٍٝٞٗغ ٝؿ٤َٛخك٢ ا٣طخ٤ُخ ٝح٣٫ُٞخص ًظِي حُظ٢ هخٓض ك٢ 
(3)

.
  

هخّ ربٗ٘خء ػيى  ٖٓ حُٔ٘٘خص حُؼخٓش، كؤٗ٘ؤ ٌٓظزش طلض اَٗحف كخٍٝ أًزَ ػِٔخء حَُٝٓخٕ ك٢  -

 ػَٜٙ. 

.Aureusٓي ػِٔش ًٛز٤ش ط٠ٔٔ ح٣ٍٝ٧ّٞ  -
  

ا ٤ُٜخٗش ٗٞحٍع ٍٝٓخ ٟٝٞحك٤ٜخ - ٟٝغ َٓ٘ٝػخ
(4)

. 

 صبٌضبً: إصالؽبرٗ فٟ إ٠طب١ٌب:

ا ٣ِِّ ك٤ٚ أٛلخد  - حَُٔحػ٢ رخٓظويحّ ػيى ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُؼٔخٍ ح٧كَحٍ، ًخٕ ٛيكٚ حٓظٜيٍ هخٗٞٗخ

ح٩ه٬ٍ ٖٓ ػيى حُؼز٤ي ٝحُل٤ُِٞش ىٕٝ ه٤خْٜٓ رخُؼٍٞحص ك٤ٔخ رؼي، ٝٗوٚ ػيى حُؼز٤ي ٣ؼ٢٘ طٞك٤َ 

كَٙ ػَٔ ُِٔٞح٤٘١ٖ ح٧كَحٍ، ٖٝٓ ػْ  طٞك٤َ حُؼ٘خَٛ حُٜخُلش ُِظـ٤٘ي
(5)

  

كٞك٤ّٞ، َٝٓ٘ٝع ر٘ن ٣َ١ن ؿي٣ي ٣ٔظي ٖٓ  هخّ رَٔ٘ٝع طول٤ق حُٔٔظ٘وؼخص رٞٓز٤٘٘خ١ ٝرل٤َس -

 َٜٗ حُظ٤زَ ا٠ُ حُزلَ ح٩ى٣ٍخط٢ٌ ػزَ ؿزخٍ ح٧ر٤٘٤ٖ. 

هخّ ربىحٍس حُلٌْ حُٔل٢ِ ك٢ ا٣طخ٤ُخ -
(6)

  . 
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١ِذ ٖٓ ح٧ؿ٤٘خء حٓظؼٔخٍ ؿِء  ٖٓ أٓٞحُْٜ ك٢ ح٧ٍح٢ٟ ح٣٩طخ٤ُش -
(1)

 
  

 راثؼبً: إصالؽبرٗ فٟ اٌٛال٠بد. 

 ر٣َ٠زش ػ٠ِ ح٧ٍٝ.حٓظزيٍ ٣َٟزش حُؼٍ٘ٞ حُٔخروش  -

 كيى ٓيس كٌْ حُز٣َظ٤٣ٍٖٞ حُزي٫ء ك٢ ح٣٫ُٞخص رؼخّ ٝحكي ٝحُزَٝه٤ِٜ٘ش رؼخ٤ٖٓ.  -

 ٗـغ حُٜـَس ا٠ُ ح٣٫ُٞخص.   -

ٓ٘ق حُٔٞح١٘ش حَُٝٓخ٤ٗش ًخِٓش -
*

* ٌُٔخٕ ؿخُش، ٝرٌُي أٛزلض ا٣طخ٤ُخ ًِٜخ ٍٝٓخ٤ٗش
(2)

.
 

ُوي طو٠ِ ه٤َٜ رؼي ط٤ُٞٚ حُيًظخط٣ٍٞش ػ٠ِ ٗظخّ ٍٝٓخ حُٔخرن ٝحُوخثْ ػ٠ِ أٓخّ ط٣ُٞغ حُِٔطش ر٤ٖ ٓـِْ 

ٝٛٞ ٍث٤ْ  –ح٤ُ٘ٞم ٝحُ٘ؼذ، كب٠ُ ؿخٗذ ٤ٓطَطٚ ػ٠ِ ٜٓخّ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم كوي هخّ رظؼ٤٤ٖ ٓٔخػي ُٚ 

ُز٣َظٍٞ ك٢ حُوخٍؽ، ٌٌٛح ٣٘ٞد ػ٘ٚ ك٢ ٍٝٓخ أػ٘خء ؿ٤خرٚ، ًٔخ هخّ رظؼ٤٤ٖ ٓٔخػي٣ ٖ رَطزش ح  -حُلَٓخٕ 

ا رٔوظ٠٠ ِٓطظٚ حُيًظخط٣ٍٞش ا ٓلٌٔخ هزٞ ػ٠ِ ُٓخّ حُيُٝش هز٠خ
(3)

، ُوي حٓظخُ ه٤َٜ ر٘و٤ٜش ػظ٤ٔش، 

ا  رخٍػش ك٢ ٤ٓيحٕ حُوظخٍ ٝح٤ُٔخٓش كل٢ ٤ٓيحٕ حُوظخٍ ٣وّٞ رظ٣ُٞغ حُوٞحص ٍْٝٓ حُوط٢ حُؼ٣ٌَٔش ٤ٓٝخ٤ٓخ

ا٬ٛكخص ٗخِٓش ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ اٗـخُٛخ رل٠َ أُخٓٚ رٌَ حُ٘ئٕٝ حُلِر٤ش، حٓظطخع إٔ ٠٣غ
(4)

.
  

ُوي أػخٍص 

م.ّ ك٢  44ٓخٍّ  05أػخٍص ِٓطش ه٤َٜ حُٞحٓؼش ٓوخٝف ؿٔخػخص ٖٓ كِرٚ، كظؤَٓٝح ػ٠ِ هظِٚ ك٢ 

ٍؿ٬ا ٖٓ أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٖٓ ر٤ْٜ٘   61ٓوَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٘ي طٔؼخٍ رٞٓز٢ ػ٠ِ ٣ي ٓظ٤ٖ 

ؿخ٣ّٞ ًٝخ٤ّٓٞ أكي أٜٗخٍ رٞٓز٢ ٝرَٝطّٞ
(5)

  

٣ٌٝٔ٘٘خ حُوٍٞ إٔ ٓوظَ ه٤َٜ ُْ ٣ٌٖ ٜٗخ٣ش حُلَٝد ح٤ِٛ٧ش ٌُٝ٘ٚ ًخٕ ريح٣ش ُٜ٘خ٣ش حُلٌْ حُـ١ٍٜٞٔ. طَى 

ا ٖٓ ػ٬ػش أؿِحء: ىُٝش ٛ٘ش ٍٝٝػش ٓظ٘خُػٕٞ ٝهٞحص ؿخِٛس ُٔٔخػيس أُٝجي حٍُٞػش ك٢  ه٤َٜ اٍػخ
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ٓٞحِٛش ِٗحػْٜ
(1)

، ًخٕ ه٤َٜ أػ٘خء حٓظؼيحىٙ رلِٔش ا٠ُ رخٍػ٤خ
*
 -ؿؼَ ك٤ٜخ حًظخك٤خّٗٞ  هي ًظذ ٤ٛٝش 

حر٘ٚ رخُظز٢٘ -كل٤ي أهظٚ 
*
ٗزؤ حؿظ٤خٍ ه٤َٜ ػخى رخ٤ُٛٞش ٝحر٤ُٗٞٞخ ٝػ٘يٓخ ػِْ ًخٕ حًظخك٤خّٗٞ ٣يٍّ ك٢  

ا٠ُ ٍٝٓخ ٌُ٘ٚ ُو٢ ٓؼخٍٟش ٖٓ حُِػٔخء حُـ٤٣ٍٜٖٞٔ، ٝأٌَٗٝح ػ٤ِٚ ح٤ُٛٞش ٝك٢٠ رظؤ٤٣ي هٞحص 

ه٤َٜ
(2)

 ،
 
ٗلٔٚ حُٞحٍع ح٤ُٔخ٢ٓ  ًخٕ حٗط٤ّٗٞٞ ػ٠ِ ٍأّ حَُحك٤٠ٖ ٤ُٛٞش ه٤َٜ ًٝخٕ ٣ؼظزَ 

ا  ا أػظْ هِلخ ُو٤َٜ، كزؼي حؿظ٤خٍ ه٤َٜ ٤ٓطَ ػ٠ِ ُٓخّ حُِٔطش ك٢ ٍٝٓخ ٝهخّ رظؼ٤٤ٖ ٤ُز٤يّٝ ًخٛ٘خ

ُو٤َٜ
(3)

،  ٝػ٘يٓخ ١خُزٚ حًظخك٤خّٗٞ رخ٧ٓٞحٍ حُظ٢ حٓظ٠ُٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ هِحثٖ ه٤َٜ ٍكٞ كخٟطَ 

ا حًظخك٤ خّٗٞ رـٔغ ح٧ٓٞحٍ ػٖ ٣َ١ن ر٤غ ٓٔظٌِخطٚ حُوخٛش، ٝح٫هظَحٝ ٝأىٟ ُِٔٔظلو٤ٖ ٤ٜٗزْٜ ١زوخ

م.ّ. ريأ حًظخك٤خّٗٞ ٣لَٔ حْٓ  ٤ُٛٞ43ش ه٤َٜ، ٝرٌُي حٓظطخع إٔ ٣ٌٔذ ٍٟخ أطزخع ه٤َٜ ٝك٢ ػخّ 

ؿخ٣ّٞ ٤ُٞ٣ّٞ ه٤َٜ
(4)

 
 
 هخّ -ًخٕ حٗط٤ّٗٞٞ ٣َؿذ ك٢ كٌْ ٣٫ٝش ؿخُش، كَ٘ع ك٢ طـ٤ِٜ ؿ٤ٖ  

ٖٓ أؿَ ١َى رَٝطّٞ ٜٓ٘خ، ك٢ ك٤ٖ إٔ حًظخك٤خّٗٞ ًخٕ هي ؿٔغ  -رخٓظيػخء حُلَم ح٧ٍرؼش ٖٓ ٓوي٤ٗٝخ 

ؿ٘ٞى ه٤َٜ ك٢ ًٔزخ٤ٗخ، ٌٌٝٛح حٗؤْ ؿ٤ٖ ه٤َٜ ا٠ُ ك٣َو٤ٖ
(5)

. ٝحطلن حًظخك٤خّٗٞ ٓغ حُـ٤٣ٍٜٖٞٔ ك٢ 

٤ّٞ رٔلخَٛطٚ ك٢ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٟي أٗط٤ّٗٞٞ، كؼ٘يٓخ ٍكٞ رَٝطّٞ ط٤ِْٔ ؿخُش حُو٣َزش هخّ حٗطٞٗ

م.ّ. ٝط٤ِْٜٔٔ حُو٤خىس،  43ر٘لْ ح٣٫ُٞش، كوخّ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رظ٤ٜ٘ذ ه٤ِٜٖ٘ ػخّ  Mutinaٓٞط٤خ 

ا ُْٜ، ُٔلخٍرش حٗط٤ّٗٞٞ ٝحهظ٤خٍ حًظخك٤خّٗٞ ٓؼخٝٗخ
(6)

،  أُِٗض حُـ٤ٕٞ حُٔظلخُلش ح٣ُِٜٔش  رخٗط٤ّٗٞٞ 

ؿ٤َ ػخى٣ش ك٢ حَُ٘م ٝاػ٬ٕ  ك٬ً رخُلَحٍ، كوخّ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم رٔ٘ق رَٝطّٞ ًٝخ٤ّٓٞ ِٓطخص

حٗط٤ّٗٞٞ ػيٝحا ُِيُٝش
(7)

.  رؼي ٓؼًَش ٓٞط٤خ ح٠ْٗ ؿ٤ٖ حُو٤ِٜٖ٘ رؼي ٓٞطْٜ ك٢ حُٔؼًَش ا٠ُ حًظخك٤خّٗٞ 

حًظخك٤خّٗٞ ُٝحىٙ ًُي ػوش ك٢ ٗلٔٚ، ٝٗؼَ أٗٚ أًؼَ ك٣َش ػ٠ِ حُؼَٔ ٓٔظو٬ا، كطخُذ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم 
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 .344الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 5)

 .72. ومصطفى العبادي، مرجع سابك، ؼإلمبراطورٌة الرومانٌة، ص 345نفسه، ص ( 6)

 .345الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 7)
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رخٗظٜخٍٙ، ٝرؼي إٔ ٍكٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم  رظَٗق ٗلٔٚ ه٬ٜ٘ا  ٝٓ٘ق ٌٓخكآص ُـ٘ٞٙ ٝح٫كظلخٍ ح٢َُٔٓ

هخٛش ط٤َٗلٚ ُِو٤ِٜ٘ش ُٜـَ ٓ٘ٚ، هخى حًظخك٤خّٗٞ ؿ٤٘ٚ ٗلٞأٓٞحٍ ٍٝٓخ. كظَحؿغ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػٖ 

م.ّ. 43ٓؼخٍٟظٚ ٝحٗظوذ ه٬ٜ٘ا 
(1)

هخّ رٜخ حًظخك٤خّٗٞ رؤػٔخٍ أُٜٝخ اٗ٘خء ٓلٌٔش هخٛش ُٔلخًٔش هظِش   

حُوخٙ ربػ٬ٕ حٗط٤ّٗٞٞ ػيٝحا ُِيُٝش، ٌٌٝٛح حٜٗخٍص أك٬ّ ه٤َٜ، ٝػخ٤ٜٗخ اُـخء هَحٍ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم 

ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ حٓظؼخىص كٌْ حُيُٝش
(2)

م.ّ. ر٤ٖ حًظخك٤خّٗٞ  43ػْ ػوي كٌٞٓش ػ٬ػ٤ش ك٢ ٗٞكٔزَ ػخّ  

ٝحٗط٤ّٗٞٞ ٤ُٝز٤يّٝ  ُظ٘ظ٤ْ ٗئٕٝ حُيُٝش ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ ٓيطٜخ هْٔ ٓ٘ٞحص، ٓغ طٔظؼْٜ رخُِٔطش حُؼ٤ِخ 

ٔٞظل٤ٖ ٝطٌٕٞ أػٔخُْٜ ٗخكٌس ىٕٝ كخؿش ا٠ُ ٓٞحكوش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝهخٓٞح رظ٣ُٞغ ٓغ كن طؼ٤٤ٖ حُ

ح٣٫ُٞخص ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘، كوي كَٜ حًظخك٤خّٗٞ ػ٠ِ ٣٫ٝخص َٓى٤٘٣خ ٝٛو٤ِش ٝأك٣َو٤خ ٝحٗط٤ّٗٞٞ أٓ٘يص ا٤ُٚ 

٤يّٝ ٣٫ٝش ؿخُش حُو٣َزش ًَٝ ر٬ى حُـخٍ ػزَ ح٥ُذ ٓخػيح ؿخُش حُ٘خٍر٤ٗٞش حُظ٢ ًخٗض ٖٓ ٤ٜٗذ ٤ُز

٣َخ حُو٣َزش َِ ٝا٣ ز٤ِ
(3)

. ٝحطلوٞح ػ٠ِ إٔ ٣ظو٠ِ حًظخك٤ّٞ ػٖ حُو٤ِٜ٘ش ٣ٝ٘ظَى ٓغ حٗط٤ّٗٞٞ ك٢ ه٤خىس حُلَد 

حُلَد ٟي حُلِد حُـ١ٍٜٞٔ ك٢ حَُ٘م، ٣ٝزو٠ ٤ُز٤يّٝ ك٢ ٍٝٓخ ُلٔخ٣ش ٜٓخُلْٜ. ٝحًظٔزض 

حُلٌٞٓش حُؼ٬ػ٤ش ٛلش َٗػ٤ش
(4)

أ٬ًْٜٓ ًٝخٕ ،  ٝهخٓض حُلٌٞٓش رَ٘٘ هخثٔش رزؼٞ أٓٔخء ٜٝٓخىٍس 

٤َٕٗ٘ٝ ػ٠ِ ٍأّ ٌٛٙ حُوخثٔش، ًٌُي كَٟض حُلٌٞٓش َٟحثذ ػ٠ِ أٛلخد ح٬ٓ٧ى ٝأٗ٘ؤص ػيىحا ٖٓ 

حُٔٔظؼَٔحص ك٢ ػٔخ٢ٗ ػَ٘س ٓي٣٘ش ٖٓ ٓيٕ ا٣طخ٤ُخ، ُِٔلخٍر٤ٖ حُويٓخء
(5)

م.ّ ىحٍص  42ٝك٢ ػخّ   

ؼش ػ٠ِ حُليٝى ر٤ٖ ٓوي٤ٗٝخ ٓؼًَش ر٤ٖ هٞحص حُلٌٞٓش حُؼ٬ػ٤ش ٝر٣َظّٞ ًٝخ٤ّٓٞ ػ٘ي ٓي٣٘ش ك٢ِ٤ حُٞحه

ٝطَحه٤خ ٢٘ٓ رٜخ رَٝطّٞ ًٝخ٤ّٓٞ رخ٣ُِٜٔش
(6)

.
 
ٝرؼي حُٔؼًَش طوٍَ إٔ ٣زن حٗط٤ّٗٞٞ ك٢ حَُ٘م ٝػخى  

حًظخك٤خّٗٞ ا٠ُ ا٣طخ٤ُخ ٝأػخىٝح ط٣ُٞغ ح٣٫ُٞخص ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ٝحٓظزؼيٝح ٤ُز٤يّٝ ٖٓ حُلٔخد، ٝريأص حُؼ٬هش 

ّ هخٛش رؼي ٣ُخٍس ٤ًِٞرخطَس حُٔخرؼش ٝػ٬هظٜخ ٓغ حٗط٤ّٗٞٞ، ح٤ُٔخ٤ٓش طٔٞء ر٤ٖ حًظخك٤خّٗٞ ٝحٗط٤ٗٞٞ

ٝحُىحىص حُٔ٘خًَ ر٤ٜ٘ٔخ ػ٘يٓخ ٍكٞ حًظخك٤خّٗٞ ١ِذ حٗط٤ّٗٞٞ ر٘ؤٕ آيحىٙ رخُـ٘ٞى ُٔٞحؿٜش 

م.ّ حُظ٢ طو٢٠ رؤٕ ٣ؤهٌ حٗط٤ّٗٞٞ  41حُزَحػ٤٤ٖ، حٗظٜض حُٔ٘خًَ ر٤ٜ٘ٔخ رؼوي حطلخه٤ش رَٗي١ِ٣ ػخّ 

حُـَد ٝحًظخك٤خّٗٞ ٣٫ٝخص حَُ٘م، ٤ُٝز٤يّٝ أك٣َو٤خ، أٓخ ا٣طخ٤ُخ رو٤ض ر٤ٖ ح٣٫ُٞخص حَُٝٓخ٤ٗش ك٢ 

                                                           
 .72مصطفى العبادي، مرجع سابك، اإلمبراطورٌة الرومانٌة، ص ( 1)

 .72نفسه، ص ( 2)

 .347الرومانً عصر الثورة، ص تارٌخبد اللطٌؾ أحمد على، مرجع سابك، الع( 3)

 .348نفسه، ص ( 4)

 .348نفسه، ص ( 5)

 .351نفسه، ص ( 6)
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أهض حًظخك٤خّٗٞ Octaviaحُؼ٬ػش، ٝطِٝؽ حٗط٤ّٗٞٞ رخًظخك٤خ 
(1)

م.ّ حٟطَ حًظخك٤ٞ  39. ٝك٢ ػخّ 

ٝحٗط٤ّٗٞٞ ا٠ُ ػوي حطلخه٤ش ٓغ ٤ٌٓظّٞ رٞٓز٢ ٝط٤ِٔٔٚ كٌْ ٛو٤ِش َٝٓى٤٘٣ش ًٍٝٞٗؼ٤خ، ػَكض رخْٓ 

٤ٔ٘٤ّٓٞحطلخه٤ش 
(2)

 Miscnum .
 

م. طْ طـي٣ي حطلخه٤ش طخٍٗظْ ر٤ٖ حًظخك٤ّٞ ٝحٗط٤ّٗٞٞ هْٔ  37ٝك٢ ػخّ

ٓ٘ٞحص أهَٟ ٝك٢ ٗلْ حُؼخّ كون حًظخك٤خّٗٞ حٗظٜخٍحص ػ٠ِ ٤ٌٓظّٞ رٞٓز٢ آهَ ٓٔؼ٢ِ ٓـِْ 

زق ٤ٓي حُؤْ حُـَر٢ ك٢ ح٩ٓزَح٣ٍٞ١ش ىٕٝ ٓ٘خُع ح٤ُ٘ٞم ٤ُٝز٤يّٝ، ٤ُٜ 
(3)

ن م.ّ. كو 36.  ٝك٢ ػخّ 

حٗط٤ّٗٞٞ حٗظٜخٍحص ك٢  أ٤٘٤ٍٓخ ٝحُزَحػ٤٤ٖ ٝأػِٖ ُٝحؿٚ ٖٓ ٤ًِٞرخطَس
(4)

م.ّ  ريأ حُو٬ف  33. ك٢ ػخّ 

 حُو٬ف ر٤ٖ حًظخك٤ّٞ ٝحٗط٤ّٗٞٞ ٝحُلٌٞٓش حُؼ٬ػ٤ش حٗظٜض ٓيطٜخ حُوخ٤ٗٞٗش. ٝأٍَٓ حٗط٤ّٗٞٞ ٍٓخُش

٘خث٤ش ك٢ حُلٌٞٓش ٣طِذ ك٤ٜخ اهَحٍ ؿ٤ٔغ أػٔخُٚ حُظ٢ أؿَحٛخ ك٢ حَُ٘م، ٝط٘ل٤ٚ ػٖ ِٓطخطٚ ح٫ٓظؼ

حُؼ٬ػ٤ش، ٝاػخىس حُيٓظٍٞ حُوي٣ْ، ٓ٘ق أر٘خء ٤ًِٞرخطَس رؼٞ ح٣٫ُٞخص حَُٝٓخ٤ٗش
(5)

،  ًٝخٕ حًظخك٤خّٗٞ ٣وّٞ 

رظ٣َٝؾ ح٩ٗخػخص كلٞحٛخ إٔ حٗط٤ّٗٞٞ ١ٞ٘٣ ؿؼَ ا٣طخ٤ُخ ٣٫ٝش طخرؼش َُٜٔ كخٓظخء حُ٘ؼذ حَُٝٓخ٢ٗ 

حُٔٞح١ٕ٘ٞ ح٧كَحٍ ك٢ ٍٝٓخ ٖٓ حُطزوش حُٞٓط٠ ٝأؿِذ ٓ٘ٚ ٝٗ٘زض كَد  ر٤ٖ حًظخك٤خّٗٞ ح١ٌُ ٗخَٛٙ 

أكَحى حُطزوخص حُؼ٤ِخ ٖٓ أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝحُلَٓخٕ
(6)

ٝحٗط٤ّٗٞٞ رٔٔخٗيس ٤ًِٞرخطَس ٝأٓظطخع   

م.ّ. طوخرَ  30حًظخك٤خّٗٞ إٔ ٣ٌٔذ ػيىحا ًز٤َحا ٖٓ ؿ٘ٞى حٗط٤ّٗٞٞ ٝحُظو٢ِ ػٖ هخثيْٛ، ٝك٢ ٤ٛق 

حٗظٜض ر٣ِٜٔش حٗط٤ّٗٞٞ  –هَد حُ٘خ١ت حُـَر٢ ُز٬ى ح٤ُٞٗخٕ  -حًظ٤ّٞ  حُـ٤٘خٕ ك٢ ٓؼًَش رل٣َش ػ٘ي

ا هٞحطٚ ر٬ هخثي  كوي ًخٕ َٜٗحا ًخ٬ٓا ح١ٌُ طَى حُٔؼًَش رؼي حٗٔلخد ٤ًِٞرخطَس  رؤٓطُٜٞخ ٤ُِلن رٜخ طخًٍخ

رؤى٠ٗ هٔخٍس
(7) 

م.ّ ىهَ أًٝظخك٤خّٗٞ َٜٓ ٝحٗظلَ حٗط٤ّٗٞٞ ٤ًِٝٞرخطَس 31ٝك٢ ػخّ  
(8)

،  ًخٕ 

ٗظٜخٍ حًظ٤ّٞ ٗظخثؾ ٤ٓخ٤ٓش  رٌٜح حَُٜ٘ ح١ٌُ كووٚ أٝ ًظخك٤خّٗٞ أ٠ٜٗ حُلَد ح٤ِٛ٧ش حَُٝٓخ٤ٗش، ٫

                                                           
 .74. ومصطفى العبادي، مرجع سابك، اإلمبراطورٌة الرومانٌة، ص 352 – 351ص  –نفسه، ص ( 1)

 .352الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 2)

 .74مصطفى العبادي، مرجع سابك، اإلمبراطورٌة الرومانٌة، ص ( 3)

 .75نفسه، ص ( 4)

 .357الرومانً عصر الثورة، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 5)

 .56رستوفنزؾ، مرجع سابك، ص ( 6)

. ص  ص، 0990، دار الناهضة العربٌة، الماهرة، 2اإلمبراطورٌة الرومانٌة السٌاسً والحضاري، ط   تارٌخالسٌد أحمد علً الناصري، ( 7)

08 – 09. 

 .360 – 361ص    -الرومانً عصر الثورة ، ص  تارٌخعبد اللطٌؾ حمد علً، مرجع سابك، ال( 8)
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ٝأٛزق أًٝظخك٤خّٗٞ ٛٞ ٛخكذ ٗلًٞ كؼ خٍ ٫ ٣٘خًٍٚ ك٤ٚ أكي، ٜٝٗخ٣ش حُ٘ظخّ حُـ١ٍٜٞٔ
(1)

ًٌُٝي ر٠ْ   

٢َٜٓٞٓ ا٠ُ ح٣٫ُٞخص حَُٝٓخ٤ٗش طٌٕٞ ٍٝٓخ هي ٗـلض ك٢ ْٟ ؿ٤ٔغ أهطخٍ حُزلَ حُٔظ
(2)

.
 
  

م.ّ. ا٠ُ ٍٝٓخ رؼي إٔ أػخى ط٘ظ٤ْ ح٣٫ُٞخص حُوي٣ٔش ٝحُٔٔظٌِخص حَُٝٓخ٤ٗش  29ػخى حًظخك٤خّٗٞ ػخّ 

ح٧هَٟ ك٢ حَُ٘م، ك٤غ حكظلَ رخٗظٜخٍحطٚ ُٔيس ػ٬ع أ٣خّ ٌٌٛح آُض ا٤ُٚ طًَش ه٤َٜ ح٤ُٔخ٤ٓش، رؼي إٔ 

أػزض ؿيحٍطٚ رٜخ ٝٛٞ ك٢ ٖٓ حُؼخُؼش ٝحُؼ٬ػ٤ٖ
(3)

م.ّ. ط٘خٍُ حًظخك٤خّٗٞ ػٖ حُِٔطخص حُظ٢  28ك٢ ػخّ   

ٟٝؼٜخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ر٤ٖ ٣ي٣ٚ أػ٘خء حُلَد، ٟٝٝغ ؿ٤ٔغ ِٓطخطٚ ُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝحُ٘ؼذ، ًخٕ ٓٞهلٚ 

٣ؼ٢٘ ك٢ ظخَٛٙ اػخىس حُؼَٔ رخُ٘ظخّ حُـ١ٍٜٞٔ حُوي٣ْ
(4)

،
   
ًخٕ ٍى كؼَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٛٞ ٍى ِٓطظٚ ا٤ُٚ  

ح٣ٍٞ١ش، ٧ٕٝ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ًخٕ ٣ؼِْ ٓخ ٓيٟ حٍطزخ١ حُـ٤ٖ رخًظخك٤خّٗٞ ا٤ُٚ ػ٠ِ ٓؼظْ أٍؿخء ح٩ٓزَ

م.ّ.  رٔ٘لٚ ح٧ٓز٣َ٤ّٞ حُزَٝه٤ِٜ٘ش، ٝٓ٘ق كن ح٧َٗحف ػ٠ِ حُ٘ئٕٝ حُٔخ٤ُش ٝٓ٘لٚ  27كوي هخّ ػخّ 

ِٓطش حُو٠خء ك٢ ه٠خ٣خ ح٫رظِحُ ك٢ ح٣٫ُٞخص حُظخرؼش حُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم
(5)

،  ٝٓ٘ق كن ىػٞس ٓـِْ 

حٍس أػٔخُٚ، ٝطط٤َٜ أػ٠خثٚ ٝكن ٍثخٓش ػ٤ِٔخص ح٫ٗظوخد ك٢ حُـٔؼ٤خص حُ٘ؼز٤ش ٝحهظَحف ح٤ُ٘ٞم، ٝاى

رؤٓٔخء حَُٔٗل٤ٖ ٝكن ح٫ػظَحٝ، ا٠ُ ؿخٗذ ٍثخٓش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم
(6)

ٝرٌُي ٣ٌٕٞ أًظخك٤ّٞ هي طلَٜ   

 طلَٜ ػ٠ِ حُِٔطخص ىحثٔش حُوخٕٗٞ، أ١ ح٫ٗلَحى رخُِٔطش  ُوي هخّ حًظخك٤خّٗٞ رؼ٤ِٔخص طط٤َٜ ٧ػ٠خء

، ًٔخ ٟٝغ ١َٝٗ ُؼ٣ٞ٠ش حُٔـِْ ٣ـذ إٔ 611ا٠ُ  911ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم كوي ٛزطض ػ٣ٞ٠ظٚ ٖٓ 

٣ٌٕٞ حُٔوظَف ُِؼ٣ٞ٠ش هي ط٠ُٞ ح٣ٌُٞٔظ٣ٍٞش، ٝإٔ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ أَٓس ٖٓ أَٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٝإٔ ٣ٌٕٞ 

٣ظٔظغ رلٖٔ ح٧ه٬م
(7)

ى٫ٍٝ  111091ٓٔظ٤ًَْ أ١ ٓخ ٣ِ٣ي ػ٠ِ  ١َٗٝ111011100 حُٜ٘خد حُٔخ٢ُ  

ا ُطزوش حُلَٓخٕ طويٍ رٜ٘ق حُٜ٘خد حُٔخرن، ٝكٌح كٌٝ ه٤َٜ ك٢ حُٔٔخف ى٫ٍٝ  ا ٓخ٤ُخ ٝؿؼَ ٜٗخرخ

٧ػ٣َخء حُزِي٣خص ح٣٩طخ٤ُش ٖٝٓ رؼٞ حُٔٔظؼَٔحص حَُٝٓخ٤ٗش، ريهٍٞ ١زوش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝىهٍٞ ١زوش 

                                                           
(1 ) Millar. F، op،cit، p 27. 

 .21إلمبراطورٌة الرومانٌة السٌاسً والحضاري، ص ا تارٌخسٌد أحمد علً الناصري، مرجع سابك، ( 2)

 .362الرومانً عصر الثورة ص  تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 3)

 تارٌخ. وسٌد أحمد علً الناصري، مرجع سابك، 84- 83ص.  –اإلمبراطورٌة الرومانٌة،  ص  مصطفى العبادي، مرجع سابك،( 4)

 23اإلمبراطورٌة الرومانٌة السٌاسً والحضاري، ص 

 .85مصطفى العبادي، مرجع سابك، اإلمبراطورٌة الرومانٌة، ص ( 5)

 .86نفسه، ص ( 6)
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حُلَٓخٕ
(1)

. أٗؼْ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ أًظخك٤خّٗٞ ُوذ أؿٔطْ
*
 Augustus  ٣ؼ٢٘ ح٤ُٜٔذ

(2)
ؼي ػخّ ٝر  

م.ّ. حٓظويّ أًظخك٤خّٗٞ ُوذ ح٩ٓزَح١ٍٞ، ًخٓٔٚ ح٧ٍٝ، ٣يٍ ػ٠ِ حٗظٜخٍحطٚ حُظ٢ أكَُٛخ، ٝأٛزق  27

ا ُٚ رٜلظٚ هخثيحا أػ٠ِ ُـ٤ٕٞ ح٩ٓزَح٣ٍٞ١ش، ٝٛخكذ ح٧َٓ ٝح٢ُٜ٘ ك٢  ا ٌٓظٔزخ ُوذ آزَح١ٍٞ كوخ

خًْ ٍٝٓخ٣٫ٝ٢ٗخص ح٩ٓزَح٣ٍٞ١ش. ٝأٛزق حْٓ ح٩ٓزَح١ٍٞ ك٤ٔخ رؼي ُوذ ٣طِن ػ٠ِ ًَ ك
(3)

.
 

ٓغ ُوذ 

ح١ٌُ رو٢ كظ٠ ح٧ُٓ٘ش حُلي٣ؼش -حْٓ ٓوظَٕ رخُٔـي ٝحُِٔطخٕ ٝحُلٌْ حُٔطِن  -ه٤َٜ 
(4)

  . 

٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ إٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُٔ٘خًَ حُظ٢ طؼَٝ ُٜخ ك٢ حُوَٕ ح٧ه٤َ ٖٓ 

ػَٜ حُـ٣ٍٜٞٔش، ٝحُظ٢ ًخٗض حُٔزذ ك٢ ُػِػش ٤ٛزظٚ، ٝحُلي ٖٓ ِٓطظٚ، ٝاٟؼخف ػ٣ٞ٠ظٚ، ٝحُظؼي١ 

ػ٠ِ حهظٜخٛخطٚ، ٝٓغ ًُي ظَ ٓٔظَٔحا ٟٖٔ ىٓظٍٞ حُـ٣ٍٜٞٔش ٝح٩ٓزَح٣ٍٞ١ش ك٤ٔخ رؼي، كظ٠ ػَٜ 

 ٩ٓزَح١ٍٞ ؿٔظ٤٘خٕ ح٧ٍٝ. ح

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .83نفسه، ص ( 1)

ا لد خصص وكرس لخدمة اآللهة، لذلن أحاطه هذا اللمب بهالة ترفع به عن مستوى البشر إن لم تأو * كن تضفً علٌه صفة ؼسطس ٌعنً شٌبا

 .08اآللوهٌه. تشارلزورت. أ. ب، مرجع سابك، ص 

 .28الرومانً عصر الثورة، ص تارٌخعبد اللطٌؾ أحمد علً، مرجع سابك، ال( 2)

 .29اإلمبراطورٌة الرومانٌة السٌاسً والحضاري، ص  تارٌخ سٌد أحمد الناصر، مرجع سابك،( 3)

 .80ٌة الرومانٌة ، ص مصطفى العبادي، مرجع سابك، اإلمبراطور( 4)



059 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌقبرّخ

 

 

 

 

 

 

 

 



061 

 

 

 

 اٌقبرّخ 

رؼي ح٬١٫ع ػ٠ِ ػيى ٖٓ حٌُظذ ٝحُيٍحٓش ٝحُظل٤َِ ُظِي حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ طوٚ ٟٓٞٞػ٢ هَؿض 

 رٔـٔٞػش ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ ًخٗض اؿخرش ٨ُٓجِش حُظ٢ ١َكظٜخ ريح٣ش حُيٍحٓش.

 ِزٝ وبٔذ ٔشأح ِغٍض اٌش١ٛؿ؟  

م.ّ.،  ٣753ظلن أؿِذ حٌُظخد ػ٠ِ إٔ ٗ٘ؤس ٍٝٓخ طَؿغ ا٠ُ ريح٣ش طؤ٤ْٓ ٓي٣٘ش ٍٝٓخ ػخّ ٣ٌخى 

ا ٖٓ ٓخثش ػ٠ٞ ٖٓ ح٧َٓ ح٧ٍٓظوَح٤١ش "  ًُٝي ػ٘يٓخ ًٕٞ حُِٔي ٤ٍِّٓٝٞ ٓئْٓ حُٔي٣٘ش ٓـِٔخ

حُزطخٍهش " ًخٗٞح ٣ٔؼِٕٞ ٍإّٝ حُؼ٘خثَ، اًحا كٔـِْ ح٤ُ٘ٞم حَُٝٓخ٢ٗ ٛٞ ٗلٔٚ ٓـِْ حُوزخثَ ٌُٖٝ 

حُٔـِْ ه٬ٍ حُؼَٜ ح٢ٌُِٔ حٗلَٜص أػٔخُٚ ك٢ رؼٞ حُٜٔخّ حُظ٢ ؿؼِض ٓ٘ٚ ٤١ِش طِي حُلظَس 

ا، ٝٓغ حٓظَٔحٍ َٗػ٤ش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم كظ٠ حُؼَٜ حُـ١ٍٜٞٔ كوي أٛزق ٖٓ كوٚ إٔ  ا حٓظ٘خ٣ٍخ ٓـِٔخ

ح٣ٍش ٣ظ٠ُٞ ػيس ٜٓخّ، ح٧َٓ ح١ٌُ ٤ٛؤٙ  إٔ ٣ٜزق ٛٞ ٛخكذ حُِٔطش ك٢ حُيُٝش ك٤ٔخ رؼي. ًٝخٕ ٫ٓظَٔ

ٍ  ك٢ ٣ُخىس ػيى أػ٠خثٚ، هخٛش رؼي ٤ٓطَس حُيُٝش حَُٝٓخ٤ٗش ػ٠ِ ًخَٓ ا٣طخ٤ُخ ٝهخٍؿٜخ.  حُٔـِْ ىٝ

  ً  ؟ً٘ ؽبٚي ِغٍض اٌش١ٛؿ أْ ٠غؼً ِٓ كطزٛر اٌؾىُ فٟ رِٚب ٔظبِبً ك٠ّمزاط١ب

م ّ ح٣ٌُٖ  491إ حَُٜحع ح١ٌُ كيع ر٤ٖ حُزطخٍهش أٛلخد حُٔخٍ ٝحُِٔطش، ٝر٤ٖ حُؼخٓش ػخّ  

خىٕٝ رلوٞهْٜ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش أٓخّ حُزطخٍهش، ًخٕ ُٚ ٗظخثؾ ؿ٣ٌٍش ؿ٤َص ىٓظٍٞ ٍٝٓخ، ريأٝح   ٘٣

ًُٝي ػ٘يٓخ حٓظـخد ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ُٔطخُزْٜ حُظ٢ ًخٗض طظِوٚ ك٢ إٔ ٣ظْ طؼ٤٤ٖ حػ٤ٖ٘ ٖٓ ر٤ْٜ٘ 

ٕ حُوٞح٤ٖٗ   ٝ حَُٝٓخ٤ٗش ُِيكخع ػٖ كوٞهْٜ أٓخّ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ًخٗٞح ٣يػٕٞ "طَحر٘ش حُؼخٓش"، ٝإٔ طي

ٝطَ٘٘ كظ٠ ٣ظٌٔ٘ٞح ٖٓ ٓؼَكش ٓخ ُْٜ ٝٓخ ػ٤ِْٜ، ًٌُي ٗخىٝح رلوْٜ ك٢ إٔ ٣ٜزق ُِؼخٓش حُلن ك٢ 

ط٢ُٞ حُٔ٘خٛذ حٌُٜ٘ٞط٤ش، ٝأْٛ ٓطخُذ حُؼخٓش حُظ٢ ٗخى١ رٜخ حُظَر٤ٕٞ ٣ٍٞٛظّٞ ٗٚ ػ٠ِ إٔ طٜزق 

يحا ُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم. رخٓظـخرش هَحٍحص حُـٔؼ٤ش حُوز٤َِش ٢ٛ هٞس حُوخٕٗٞ، ٝرٌُي أٛزلض حُـٔؼ٤ش حُوز٤َِش ِٗ 

ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ُٔطخُزْٜ أٛزق ٌَٗ حُيٓظٍٞ حَُٝٓخ٢ٗ ًح ١خرغ ى٣ٔوَح٢١، ٝٓؼ٠٘ ًُي إٔ طـ٤َ ٌَٗ 

حُيٓظٍٞ ُْ ٣ٌٖ ربٍحىس ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم أٝ أْٜٗ ْٛ ٖٓ هِن ٌٛح حُ٘ظخّ، ٝاٗٔخ ٟـ٢  حُؼخٓش ػ٤ِْٜ 
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ي إٔ أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٬ُٓظـخرش ُٔطخُزْٜ ٛٞ ٖٓ هِن ًُي حُ٘ظخّ، ٝى٤َُ ػ٠ِ ًُ

ٝح٧ٍٓظوَح٤١ش حُؼخٓش ًخٗٞح ا٠ُ ٜٗخ٣ش حُـ٣ٍٜٞٔش ٓظ٤ٌٖٔٔ ٝر٘يس رخُٞظخثق حُل٤ٌٓٞش ٝحٓظطخػٞح 

ريٛخثْٜ حُللخظ ػ٠ِ كٌْ حُوِش، ٝٓخػيطْٜ ظَٝف حُيُٝش حَُٝٓخ٤ٗش ػ٠ِ ًُي، كوي هخٓٞح ربرؼخى حُؼخٓش 

ٞح حٓظٔخُش ػيى ٖٓ حُو٘خَٛ ٝحُظَحر٘ش ػٖ ٍٝٓخ ًُٝي ربَٗحًْٜ ك٢ كَٝد ٓظظخ٤ُش، ًٌُي حٓظطخػ

حُؼخٓش أٛلخد حُ٘لّٞ ح٠ُؼ٤لش رخَُٗٞس ا٠ُ ؿخٗزْٜ، ٝهي ٓخػيْٛ ًٌُي ػيّ حٛظٔخّ كوَحء ٍٝٓخ 

رخ٤ُٔخٓش رويٍ حٛظٔخْٜٓ رظل٤ٖٔ ٓٔظٟٞ حُٔؼ٤٘ش، ٝر ؼي حُٔٔخكش ػٖ ٓي٣٘ش ٍٝٓخ ك٤غ طوخّ ح٫ٗظوخرخص، 

ا ٖٓ ك٤ ا ٖٓ ك٤غ حُلٌْ.رخُظخ٢ُ أٛزق ىٓظٍٞ ٍٝٓخ ى٣ٔوَح٤١خ  غ حٌَُ٘ ٝأٍٓظوَح٤١خ

  ،أٓخ ػٖ ٤ًل٤ش ٤ٓطَس ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ػ٠ِ ح٧ٗظٔش ح٤ُٔخ٤ٓش ح٧هَٟ ك٢ حُلٌْ ٝحٗلَحىٙ رخُِٔطش

ك٤َؿغ ًُي أ٫ٝا ا٠ُ حُؼ٣ٞ٠ش حُيحثٔش حُظ٢ ٣ظٔظغ  رٜخ أػ٠خء حُٔـِْ ىٕٝ ؿ٤َْٛ ٖٓ ٓٞظل٤ٖ ك٢ 

٢ٜ ػ٣ٞ٠ظٚ رؼي ػخّ ٝحكي ٖٓ ط٤ُٞٚ حُٞظ٤لش. حُٔئٓٔخص ح٧هَٟ ك٢ حُيُٝش حَُٝٓخ٤ٗش كؤؿِزْٜ ط٘ظ

ًٌُي حُٔلخكظش ػ٠ِ حُطزوش ح٧ٍٓظوَح٤١ش ىحهَ حُٔـِْ ٛخكزش حُِٔطش، ا٠ُ ؿخٗذ حُٜٔخّ ح٤ُٔخ٤ٓش 

ٝحُؼ٣ٌَٔش ٝحُي٤٘٣ش حُظ٢ طُٜٞخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ارخٕ حُلٌْ حُـ١ٍٜٞٔ ٝػ٠ِ ٍأّ طِي حُٜٔخّ ط٤ُٞش 

ٜخّ حُظ٢ ُحىص ٖٓ هٞس ٗلًٞٙ هخٛش كظَس حُلَٝد حُز٤ٗٞش ح٤ُٔخٓش حُوخٍؿ٤ش، حُظ٢ طؼي ٖٓ أًؼَ حُٔ

ًُٝي  -ٖٓ أؿَ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ؿَد حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ  -م.ّ.  046م.ّ. ا٠ُ  264حُظ٢ حٓظَٔص ٖٓ 

ػ٘يٓخ ٓٔلض ُٚ حُـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش طٞؿ٤ٚ حُلَد ىٕٝ حَُؿٞع ا٤ُٜخ ك٢ أ١ هَحٍ ٣ظوٌٙ حُٔـِْ، 

حُـٔؼ٤ش، كخٓظـَ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم  ًُي ُٜخُلٚ ٝأٛزلض ٝرخُظخ٢ُ أٛزق ٛٞ ٖٓ ٣ٜخىٍ ػ٠ِ هَحٍحص 

 ُٚ ِٓطخص ٫ كيٝى ُٜخ ٣ٌٕٝٞ ٛٞ ٛخكذ حُِٔطش ك٢ حُيُٝش 

  ٞٛ أٓزخد طؼَٝ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ا٠ُ ػٍٞحص ٓظظخ٤ُش ه٬ٍ حُوَٕ ح٧ه٤َ ٖٓ حُؼَٜ حُـ١ٍٜٞٔ ٖٓ

٠ِ حٓظـ٬ٍ ٓٞء اىحٍس حُٔـِْ، هخٛش ك٢ كٌْ  ح٣٫ُٞخص حَُٝٓخ٤ٗش، كوي ػَٔ أػ٠خء حُٔـِْ ػ

ٓٞحٍى طِي ح٣٫ُٞخص ُٜخُلْٜ، ٝهخٓٞح رظ٤ِْٔ ٜٓٔش ؿٔغ ح٠َُحثذ ا٠ُ ًَٗخص هخٛش ري٫ا ٖٓ 

ا ك٢ طـ٤٤َ حُظَٝف ح٫ؿظٔخػ٤ش  ح٩َٗحف ػ٤ِٜخ رؤٗلْٜٔ رٔٔخػيس ٓٞظل٢ حُيُٝش، ًَ ًُي ًخٕ ٓززخ

ػْٜ حُ٘و٤ٜش، ٝح٫هظٜخى٣ش ك٢ حُيُٝش، ا٠ُ ؿخٗذ طظـ٤َ أه٬م ػيى ٖٓ أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝأ١ٔخ

ا ك٢ حُو٬ف ح٧ٍٓظوَح٢١ ىحهَ حُٔـِْ ه٬ٍ حُوَٕ ح٧ه٤َ ٖٓ كٌْ حُـ٣ٍٜٞٔش.  حُظ٢ ًخٗض ٓززخ

ًٌُي ًخٕ ُِوَحٍحص حُظ٢ أٛزق ٣ظوٌٛخ حُٔـِْ ك٢ رؼٞ ح٧ٍٓٞ ك٢ ؿ٤َ ٛخُق حُيُٝش، ٍٝك٠ٚ ١٧ 

ا ك٢ طؼَٝ حُٔـِْ ُؼٍٞحص ٓظظخ٤ُش ا ػ٠ِ ٜٓخُلْٜ، ًَ ًُي ًخٕ ٓززخ ، ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ا٬ٛف هٞكخ
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ًخٗض ك٤ٚ أ١ٔخع أػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم طِىحى، ًخٗض هٞس حُظَحر٘ش ًٌُي ك٢ حُى٣خى رظ٘ـ٤غ ٖٓ هزَ 

حُؼخٓش، ًٝخٗض حُزيح٣ش ك٢ ٓٞحؿٜش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٖٓ هزَ ح٧ه٣ٖٞ طز٣َ٤ّٞ ٝؿخ٣ّٞ ؿَحًّٞ ػخّ 

ك٢ كظَس ط٤ُٞٚ ُٜٔ٘زٚ  م.ّ. ٖٓ أؿَ حُيُٝش  حَُٝٓخ٤ٗش  ٝطل٤ٖٔ ٟٝغ حُؼخٓش، كخطوٌ ًَ ٜٓ٘ٔخ 033

ػيس ا٬ٛكخص طليٟ ك٤ٜخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٌُٖ ح٧ٍٓظوَح٤١ش ك٢ حُٔـِْ حطوٌٝح هَحٍحا أٓٔٞٙ حُوَحٍ 

حُٜ٘خث٢، ٝٛٞ هَحٍ ط٤ٌِق حُو٤ِٜٖ٘ ربػ٬ٕ كخُش حُطٞحٍة ُلٔخ٣ش حُيُٝش ٖٓ حُوطَ. ًٌُي ٝحؿٚ 

ؼ٤٣ٌَٖٔ ح٣ٌُٖ ؿِزٞح ُِيُٝش ػيس ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٜٗخ٣ش حُـ٣ٍٜٞٔش، ٝػٍٞس حُؼز٤ي، ٝظٍٜٞ حُوخىس حُ

حٗظٜخٍحص أٓؼخٍ ٓخ٣ٍّٞ ٫ٞٓٝ ٝه٤َٜ ٝرٞٓز٢ ح٣ٌُٖ ؿِزٞح ُِيُٝش ػيس حٗظٜخٍحص ك٢ ٓوخرَ طلي٣ْٜ 

٧ػ٠خء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٝىهِٞح ٓؼْٜ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حَُٜحػخص ر٤ٖ حُوخىس حُٔٞح٤٤ُٖ ُطزوش 

ح٤١ش ٤ٓٝطَطْٜ ػ٠ِ حُلٌْ ٝىهٍٞ رؼ٠ْٜ  ح٧ٍٓظوَح٤١ش ىحهَ حُٔـِْ، ٝر٤ٖ حُوخىس حُٔٞح٤٤ُٖ ُِي٣ٔوَ

َُٝٓخ ػ٘ٞس روٞس ح٬ُٔف، ًَ ًُي أىٟ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ا٠ُ طـ٤٤َ حُلٌْ ك٢ ٍٝٓخ ٖٓ حُ٘ظخّ حُـ١ٍٜٞٔ ا٠ُ 

 حُ٘ظخّ ح٩ٓزَح١ٍٞ١.

 أزٙٝ كٚر ِغٍض اٌش١ٛؿ ِغ ٔٙب٠خ اٌؼصز اٌغّٙٛرٞ؟ ً٘  

ٌٓ٘  ريح٣ش حُـ٣ٍٜٞٔش أٝ ٜٗخ٣ظٜخ ٖٓ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُٔ٘خًَ حُظ٢ طؼَٝ ُٜخ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، ٓٞحء 

هزَ حُؼخٓش أٝ ٖٓ هزَ حُِٜٔل٤ٖ أٝ حُوخىس حُؼ٤٣ٌَٖٔ ح٣ٌُٖ حٓظطخػٞح ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُلٌْ ك٢ ٍٝٓخ 

ه٬ٍ حُوَٕ ح٧ه٤َ ٖٓ حُلٌْ حُـ١ٍٜٞٔ، ا٫ أْٜٗ كخكظٞح ػ٠ِ روخء ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ ٍٝٓخ ًؤىحء 

ح ٖٓ ِٓطظٚ ربٛيحٍ حُؼي٣ي ٖٓ حُوَحٍحص ك٢ كوٚ، رخَُؿْ إٔ حُوخثي  ٖٓ أىٝحص حُلٌْ ك٤ٜخ رؼي إٔ كيُّٝ

حُؼ١ٌَٔ ٫ٞٓ أػ٘خء ٤ٓطَطٚ ػ٠ِ حُلٌْ ك٢ ٍٝٓخ كخٍٝ اػخىس ٤ٛزش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٌُٖٝ ىٕٝ 

ؿيٟٝ، هخٛش إٔ حُوخىس حُؼ٤٣ٌَٖٔ ح٣ٌُٖ ؿخإٝح رؼيٙ ًخٗٞح أًؼَ ػيحٝس ُِٔـِْ، ًٝخٗٞح ٤ٔ٣ِٕٞ ا٠ُ 

ػِٔٞح ػ٠ِ حُلي ٖٓ ِٓطش حُٔـِْ ُٝػِػش ٤ٛزظٚ ٝاٟؼخف حُي٣ٔوَح٤١ش ك٢ ط٤ٔ٤َ حُلٌْ، كوي 

ػ٣ٞ٠ظٚ ربىهخٍ ػ٘خَٛ ؿي٣ي ٖٓ حُؼخٓش ك٤ٚ، ٌُٖ ٍؿْ ًَ ًُي حٓظَٔ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ حُلٌْ 

ًؤىحء ٖٓ أىٝحطٚ كظ٠ ٜٗخ٣ش حُؼَٜ حُـ١ٍٜٞٔ ٝاػ٬ٕ ح٩ٓزَح٣ٍٞ١ش ػ٠ِ ٣ي حُوخثي حُؼ١ٌَٔ 

ِٖ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٖٓ حُلٌْ رَ حهظْٔ م.ّ. كؼ٘يٓخ هخّ ربػ٬ٕ ح٩ 27أًظخك٤ّٞ ػخّ  ٓزَح٣ٍٞ١ش، ُْ ٣ٔظؼ

 ٓؼٚ حُِٔطش، ٝرٌُي ُْ ٣٘ظٚ ىٍٝ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ٝحٓظَٔ كظ٠ ػَٜ ح٩ٓزَح١ٍٞ ؿٔظ٤٘خٕ.
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 اٌّصبكر ٚاٌّزاعغ
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 لبئّخ اٌّصبكر ٚاٌّزاعغ 

 أٚالً اٌّصبكر:

 .0978حُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ، ر٤َٝص، ، ىحٍ 2، )ػ٘زَس ٬ّٓ حُوخُي١( ١ اإل١ٔبكحكَؿ٤َ،  – 0

 .0979" ُِٔئٍم ح٬ُطخ٢ٗ ٓخُٞٓض " ٓطزؼش دمحم حُوخْٓ، كخّ  ؽزة ٠ٛغزطخدمحم رٖ ػزي هللا،  –2

ٝٛق ٤ُز٤خ هخٍس أك٣َو٤خ َٜٝٓ، ٍٓ٘٘ٞحص  عغزاف١خ والٚك٠ٛص ثط١ّ١ٌٛٛصدمحم ٓزخٍى حُي٣ٝذ،  –3

 .2114ؿخٓؼش هخ٣ٍْٞٗ، ر٘ـخ١ُ، 

4 - Appianus، Roman history، vol.I،  transiat (be white. h ) L. C. L، Harvard 

university press London، 1964.  

5 – Diodorus 0f Sicily، Book XIX، vol.X. transiat (by Geer.R. M.) L. C. L. Harvard 

university press، 1967. 

6 – Dionysius Halicarnassus، The Roman antiaqities، vol  I، trans (by Cary.E.) 

Harvard university press London، 1965. 

7 – Dio’s، Roman History، vol. II، trans (by Cary.E) L. C. L. Harvard university 

presss London، 1954. 

8 – Livy، The early history of Rome، trans (by Ogilvie.R. M.) penguin classics، 

1979.  

9 – Polybius، The histories، trans (by Paton.W. R) Harvard university Press 

London 1954.  
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 صب١ٔبً اٌّزاعغ:

 _ حَُٔحؿغ حُؼَر٤ش ٝحُٔظَؿٔش ٝحُي٣ٍٝخص 

 حَُٔحؿغ حُؼَر٤ش كٔذ طَط٤زٜخ ح٢ِٛ٧ ٧ٓٔخء ٓئُل٤ٜخ ٤ُْٝ كٔذ طوي٣ْ حُِوذ.

  0969، حًَُ٘ش حُؼخ٤ُٔش ٌُِظخد، ُز٘خٕ، اٌزِٚبٟٔاٌزبر٠ـ ارَح٤ْٛ ٍُم هللا أ٣ٞد،  – 0

 .0970، ٍٓ٘٘ٞحص حُـخٓؼش ح٤ُِز٤ش، ر٘ـخ١ُ، 0، ؽربر٠ـ اٌزِٚبْارَح٤ْٛ ٜٗل٢،  – 2 

 .0973، ٍٓ٘٘ٞحص حُـخٓؼش ح٤ُِز٤ش، ر٘ـخ١ُ، 2، ؽ ربر٠ـ اٌزِٚبْ، --------------- - 3

 .0998، ٌٓظزش ح٫ٗـِٞح٣َُٜٔش، َٜٓ، 7، ١ 0ؽ ِصز فٟ ػصز اٌجطبٌّخ، -------------- - 4

، ػ٤ٖ ُِيٍحٓخص ٝحُزلٞع اٌشزق األكٔٝ فٟ اٌؼصز٠ٓ ا١ٕ١ٌٍٍٙظزٟ ٚاٌزِٚبٟٔأرٞح٤َُٔ كَف،  – 5

 . 2112ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش، َٜٓ، 

 .2117، حُـِحثَ ػخٛٔش حُؼوخكش حُؼَر٤ش، ِبط١ٕ١ظب ٠ٚٛغزربأكٔي ح٤ُِٔٔخ٢ٗ،  – 6

 ، ر٬ٓٞٓش، طْٞٗ )ى.ص( ٕخ اٌغزة اٌؼزثٟ فٟ اٌزبر٠ـِل٠أكٔي ٛوَ،  – 7

.، ٍٓ٘٘ٞحص حُـخٓؼش حُِز٘خ٤ٗش، ر٤َٝص، ق.َ 77ػصز أٚغٛططٛص ل١صز ٚؽٍفبئٗ أٓي ٍٓظْ،  – 8

0960. 

، ٍٓ٘٘ٞحص حُـخٓؼش ربر٠ـ ا١ٌٛٔبْ ِٓ ف١ٍ١جٛص اٌّملٟٚٔ إٌٝ اٌفزؼ اٌزِٚبٟٔ، ------------ - 9

 .0969حُِز٘خ٤ٗش، ر٤َٝص، 

ػ٣ٞيحص َُِ٘٘ ٝحُطزخػش،  2)ص: ك٣َي. ّ. ىؿَ، ٝآهَٕٝ( ٓؾ  رِٚب ٚإِجزاطٛر٠زٙباٗي٣ٍٚ ا٣ٔخٍ،  – 01

 .2116ُز٘خٕ، 

 .0986رخٍٝ. ٍ. ٙ.، حَُٝٓخٕ )ص: ػزي حَُحُم ١َٔ٣( ىحٍ ح٠ُٜ٘ش، حُوخَٛس،  – 00

ش ، ٍٓ٘٘ٞحص ؿخٓؼرطٛر اٌفىزٞ اٌظ١بطٟ فٟ اٌؼصٛر اٌمل٠ّخ ٚاٌٛططٝرٌَ ٜٓزخف ط٤َ٘س،  – 02

 .0994هخ٣ٍْٞٗ ر٘ـخ١ُ، 
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 .0987ىحٍ حُٔؼخٍف، َٜٓ،   2، )ص: ٢ًُ ػ٢ِ (، ١ا١ٕ١ٌٍٙخ فٟ ِصزرَ ٓظ٤َٛخٍُٝي. اى٣ٍْ،  – 03

)ص: ١ٍِٓ ػزيٙ ؿَؿْ( ٓطخرغ ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش  اإلِجزاطٛر٠خ اٌزِٚب١ٔخط٘خٍٍُِٝع. أ. د،  – 04

 .0999حُؼخٓش ٌُِظخد، َٜٓ 

 .0995ٌٓظزش َٜٓ، َٜٓ،  3، ١رِٚب ٚلزطبعخلصخ اٌىفبػ ث١ٓ طٞك٤ن حُط٣َٞ،  – 05

 .0993ٓ٘٘ؤس حُٔؼخٍف، ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش،  3، ١عغزاف١خ أٚرٚثب اإلل١ّ١ٍخؿٞىس ك٤ٖ٘ٔ ؿٞىس،  - 06

 .0959، ر٤َٝص، 2، ؽ٘ب١ٔجبيؿٍٞؽ َٜٓٝػش،  – 07

، ىحٍ ػخُْ حٌُظذ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، اإلغز٠ك ٚاٌزِٚبْ ٚاٌشزق اإلغز٠مٟ اٌزِٚبٟٔكٖٔ ر١ٌَ،  – 08

 .0985ح٣َُخٝ، 

 . 0993، ىحٍ حُٔؼَكش حُـخٓؼ٤ش، ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش، ا١ٌٛٔبْكٖٔ ح٤ُ٘ن،  – 09

 .2114، ىحٍ حُٔؼَكش حُـخٓؼ٤ش، ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش، ربر٠ـ اٌزِٚبْ، ----------- - 21

 .0959، ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢، ر٤َٝص، اٌّؼبرن اٌفبصٍخ فٟ اٌزبر٠ـك٘خ هزخُ،  – 20

، ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢، ىٓ٘ن، حُوخَٛس، ١ٌٛٛص ل١صز رعً وً اٌؼصٛر٠حُل٢٘٤ٔ حُل٢٘٤ٔ ٓؼي١،  – 22

2101 . 

 . 0965)ص: ٢ًُ ٠ٓٞٓ( ىحٍ حٌَُٗي، حُوخَٛس،  رزاس اٌؼبٌُ اٌمل٠ُى١ ٣ٍٞؽ،  – 23

 .0996، ٍٓ٘٘ٞحص ؿخٓؼش هخ٣ٍْٞٗ، ر٘ـخ١ُ، ربر٠ـ اإلغز٠كٍؿذ ػزي حُل٤ٔي ح٧ػَّ،  – 24

، )ص: ٢ًُ ػ٢ِ ٝآهَٕٝ( اٌزِٚب١ٔخ االعزّبػٟ ٚااللزصبكٞربر٠ـ اإلِجزاطٛر٠خ ٍٓٞكظِف،  - 25

 .0957ٌٓظزش ح٠ُٜ٘ش ح٣َُٜٔش، َٜٓ، 

 .0980، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش، ر٤َٝص 0، ؽاٌّغزة اٌىج١ز٤ٍٗي حُ٘خ١ٍٟٞ،  – 26

 .0964)ص: ؿ٤ِٔش ٣ٞحه٤ْ حٌُٛز٢ ٝآهَٕٝ( ىحٍ ح٠ُٜ٘ش، َٜٓ،  ؽضبرح رِٚبٍٝٗخُي. ى. ىى٢ُ،  – 27
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، ىحٍ حٌُظذ ٝحُٞػخثن ح٣َُٜٔش، اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ فٟ اٌؼصٛر اٌمل٠ّخي حُٔ٘ؼْ أرٞ حُؼ٤٘٤ٖ، ٤َٔٓ ػز – 28

 .0989حُوخَٛس، 

 ، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش، حُوخَٛس ربر٠ـ ٚؽضبرح اٌزِٚبْح٤ُٔي أكٔي حُ٘خ١َٛ،  – 29

ح٠ُٜ٘ش  ، ىح2ٍ، ١ ربر٠ـ اإلِجزاطٛر٠خ اٌزِٚب١ٔخ اٌظ١بطٟ ٚاٌؾضبرٞ، ----------------- - 31

 .0990حُؼَر٤ش، حُوخَٛس، 

 . 0999، ًَِٓ حُـخٓؼ٢، لزطبعخ اٌج١ٔٛخ ربر٠ـ ٚؽضبرححُ٘خ٢ًُ ر٤ٗٝٞش ٝآهَٕٝ،  – 30

 .0992، ًَِٓ حُيٍحٓخص حُؼ٤ِٔش، لزطبعخ اٌؼزٚثخ األٌٚٝ فٟ اٌّغزةٗٞه٢ ه٤َ هللا،  – 32

 . ٢ٓ٬ٓ0986، ر٤َٝص، ، ىحٍ حُـَد ح٩ِمبالد فٟ اٌزبر٠ـ اٌمل٠ُػزي حُؼ٣ِِ حُؼؼخُز٢،  – 33

 .0971، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش، ر٤َٝص، ِصبكر ربر٠ـ اٌزِٚبْػزي حُِط٤ق أكٔي ػ٢ِ،  – 34

 .0972، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش، ر٤َٝص، ِصز ٚاإلِجزاطٛر٠خ اٌزِٚب١ٔخ، ------------------ - 35

عزاوٛص إٌٝ اوزبف١بٔٛص )ِٓ رج١ز٠ٛص  اٌزبر٠ـ اٌزِٚبٟٔ: ػصز اٌضٛرح، ----------------- - 36

 .0988، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش، ر٤َٝص، اغظطض(

 .0990، ىحٍ ح٧َٓ َُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، أٍري ا١ٌٛٔبْ ٚاٌزِٚبْػ٢ِ ػٌخٗش ٝآهَٕٝ،  - 37

، ىحٍ حُٔؼَكش حُـخٓؼ٤ش، ربر٠ـ اٌزِٚبْ ِٓ رأط١ض اٌّل٠ٕخ ؽزٝ طمٛط اٌغّٙٛر٠خكخى٣ش أرٞرٌَ،   - 38

 .2100ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش، 

  2102، ىحٍ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش، ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش، أصٛي إٌظُ اٌمب١ٔٛٔخكخ٣ِ دمحم ك٤ٖٔ،  – 39

١ِٛٔل٠ب ِٓ ؽىُ اٌٍّه عب٠ب إٌٝ ثلا٠خ االؽزالي اٌزِٚبٟٔ اٌؾ١بح اٌظ١بط١خ كظل٤ش كَكخط٢،  – 41

 . 2117. ٍٓ٘٘ٞحص حر٤ي، ق.َ 79 –ق.َ.  536ٚاٌؾضبر٠خ 

، )ص: ػِ حُي٣ٖ أكٔي ػِٝ(، ح٧ٛخ٢ُ ُِطزخػش ر٠خ اٌجؾزلزطبعخ أٚ إِجزاطٛكَحٗٔٞ ى٣ًَٝٚ،  – 40

 . 0996ٝحَُ٘٘، ىٓ٘ن، 
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 ، ىحٍ حَُٗخى حُلي٣ؼش، ىحٍ حُز٠٤خء، ربر٠ـ اٌؼبٌُ اإلغز٠مٟ ٚؽضبررٗك١ُٞ ٌٓخ١ٝ،  – 42

، حٌُٔظذ ح١َُٜٔ حُظ٣ُٞغ حَُ٘م ح٧ى٠ٗ ك٢ حُؼ٣َٜٖ ح٤ُِٜ٘ٔظ٢ ٝحَُٝٓخ٢ٗ، ------------ - 43

 َٛس ٝحُٔطزٞػخص، حُوخ

، ىحٍ حُلٌَ، ربر٠ـ ا١ٌٛٔبْ فٟ اٌشزق األكٔٝك٤خٕ ٓٞكن حُ٘ؼ٢ٔ٤، ٣خَٓ ػزي حُـٞحى حُٜٔ٘يح٢ٗ،  – 44

 .2103ػٔخٕ، 

، )ص: كظل٢ ػزي هللا حَُ٘ٔ( حُٔطزؼش حُل٤٘ش اٌؾزة ػجز اٌزبر٠ـأُل٤ِي ٓخٍٗخٍ ك٤ٌٞٗض ٓٞٗظـ١َٔ،  – 45

 . 0972حُلي٣ؼش، 

  2119، ىحٍ حُٔؼَكش حُـخٓؼ٤ش، َٜٓ، ا١ٌٛٔبْ ٚاٌزِٚبْربر٠ـ ُطل٢ ػزي حُٞٛخد ٣ل٢،  – 46

ىحٍ َٗ٘ حُؼوخكش،  2، ١ِملِخ ٔظُ اٌؾىُ ػٕل ا١ٌٛٔبْ ٚاٌزِٚبْ، --------------------- - 47

 .0958ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش، 

 .0962)ص: ػ٠ِ ح٧ٜٗخ١ٍ( ًَِٓ ًظذ حَُ٘م ح٢ٓٝ٧،  فغز اٌزبر٠ـٓخ٣ٍِ. ؽ.ٍ،  – 48
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 .0991، ىحٍ حُٔؼَكش حُـخٓؼ٤ش، ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش، اٌّغزة اٌمل٠ُدمحم ر٢ٓٞ٤ َٜٓحٕ،  - 50

 .0987، ر٤َٝص ، ىحٍ حُ٘لخثْ٘ب١ٔجبيدمحم أٓي هللا ٛلخ،  - 52

، ق.َ. 366اٌزبر٠ـ اٌظ١بطٟ ٌٍغّٙٛر٠خ اٌزِٚب١ٔخ ِٕذ ٔشأح رِٚب ؽزٝ ػبَ دمحم ح٤ُٔي ػزي حُـ٢٘،  – 53

 .2115، ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش، 0ؽ
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 .2101حُٔؼَكش حُـخٓؼ٤ش، ح٣ٌُٞض، 
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The Senate and its role in the rule and policy of Rome in the 

Republican era of 509 BC. _ 27 BC  .  

 

By 
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Supervisor 

Tayeb Mohamed Hammadi 

 

 

Abstract 

This study examined the policy of the Senate in the administration of Rome 

during the Republican era 509 BC. The consuls were in power at that time and 

were accompanied by a number of constitutional bodies, the most important 

of which was the Senate. The Senate retained the beginning of the Republic 

with its functions during the period of the monarchy, which was mostly 

advisory, but after a period of Republican Governance The Council was 

assigned a number of tasks, mainly foreign policy, through which the Council 

was able to control the entire Italian peninsula and expand the Mediterranean 

Sea East and West. 

 And the influence of them senate increased inside And will help to strengthen 

the permanent membership enjoyed  by members of the council. 

 At the end of the Republican era; the functions of  the council began to 

diminish after being dominated by military leaders. 

They then took control Rome to return to the rule of the individual by emperor 

aktavianos in 27 B.C and shared with senate power. 
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