
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  قالـــــــــــــمة  1945مــــــــــــــاي  08جامعة 

  كلـــــــــــیة الـــــعلوم اإلنـــــــــــــسانیة واإلجتـــــــــــماعیة
  قسم التــــــــــــــــاریخ 
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  عةـــــــــــــــــــــــــــــــالجام  فةــــــــــــــالص  بةــــــــــــــــــــــــــالرت  تاذـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألس
ــرئی  أستاذ محاضر "أ"          سلوى بوشارب /أ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   قالمة 1945ماي  08جامعة   ساـــ

ــم  "أ" محاضرأستاذ            مرزوقي بلقاسمأ/    قالمة 1945ماي  08جامعة   شرفا ومقرراـــ
ــــــم  "أمحاضر"  ــتاذأس       أ/ سعیدي سلیم ــــ ــــناقشـــــ ــــ ــــ ــــ   قالمة 1945ماي  08جامعة   اـ
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الرحيم الرحمن هللا   سم

إعملوا" سقل واملؤمنون ف ورسولھ عملكم هللا   "رى

العظيمصد هللا   ق

  

إال ظات ال تطيب وال ، بطاعتك إال ار ال يطيب وال شكرك إال الليل يطيب ال إل

جاللھ جل هللا تك برؤ إال نة ا تطيب وال ، عفوك إال خرة تطيب وال ،  بذكرك

. ن العامل ونور الرحمة ن إ ، مة ون ، مانة وأدى الرسالة بلغ من  إ

هللا ص محمد وسلمسيدنا   عليھ

من قليالً إال املطاف اية لنا يبقى وال يال ا تمر ة كث وصورسطوراً ات الذكر

إ انوا برفاق ناتجمعنا  جان

ياة ا غمار و خطوتنا نخطو ونحن م ووداع م شكر علينا   فواجب

 

عملنا دروب شمعة أشعل من ل إ والعرفان الشكر ل بجز  ونخص

وقفوإ ناعلىمن در لين فكره حصيلة من وأعطى  املنابر

أستاذي املبدع الدكتور بلقاسمإ  مرزو

التقدي ل منا فلھ خ ل عنا هللا فجزاه البحث ذا ع بإشرافھ تفضل امر الذي ح  و

..  

. شكرا  و

  

  

 

وعرفان  شكر
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  داءإ

أنارت داية من إياه نا ب و ما الشكرع جزل لك م الل

وساعد يل الس .تلنا ات الصعو جميع تخطي ع  نا

ما حق تو أن لمات لل يمكن ال من  إ

ما فضائل تح أن لألرقام يمكن ال من  إ

هللا ما أدام العززن والدي  إ

ي أخوا و ي إخو   إ

خاصا شكرا متھوأوجھ مسا ع توفيق ندس للم

املذكرة مراحل ل   وإبداعھ

دفعة ماس الثانية السنة طلبة ل  إ

وخاصة2016 الزواوي،،عمار, ي، العر الدين، عماد

راء الز وفاطمة   حياة

وا س قلمي من سقط من ل اياإ أ أن ودون

م عل هللا رحمة ليم املرور   حادث

جمال، يد، الدينج ضياء  رضوان،
 

  

 عمــــاد
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  : البحث خطــــة
  

  * مـــقــــدمـــة    
 

  دراسة جغرافیة وتاریخیة لمصر القدیمة: التمھیديالفصل      
  المبحث األول: األسس البیئیة لمصر القدیمة              

  دراسة تاریخیة لمصر القدیمة :المبحث الثاني      
  

  )ق.م 31 -30( الزحف الروماني على مصر :ولالفصل األ     
  المبحث األول: مقدمات الزحف الروماني على مصر              

  وضع مصر كوالیة رومانیة: المبحث الثاني              
  اإلدارة الرومانیة في مصر: المبحث الثالث              

  
    الطبقات اإلجتماعیة في مصر الرومانیة :نيالفصل الثا    

  المبحث األول: السكان األصلیون (المصریون)              
  الیــــھود واإلغـــریق: المبحث الثاني              

  الرومــــان (الوافـــدون) : المبحث الثالث              
  

    الحیاة اإلقتصادیة لمصر الرومانیــة :لثالفصل الثا     
  ــة المبحث األول: األنشطـــة اإلقتصادیــ              
  جبایـــــة الضرائــــــب : المبحث الثاني              
  الثــورات الداخلیـــة : المبحث الثالث              

  
  * خــــاتــــــمة    
  * مالحق البحث    
  * قائمة المصادر والمراجع    
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  ) ق.م 30 -31(الزحف الروماني على مصر :األولالفصل 

  ق.م) 30ق.م _  31سبتمبر 02 (الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

  المبحث األول: مقدمات الزحف الروماني على مصر 

ق.م حیث دخل إلیها محتال وضمها إلى 30لمصر عام  (*)وكتافیوسأكان غزو    
اإلمبراطوریة الرومانیة وأعلن رسمیا عن استعمار هذا البلد عسكریا وكان لهذا الغزو قیمة 
كبرى في نظر الرومان جمیعا وفي نظر القائد اوكتافیوس بصفة خاصة والسیما بعد انتحار 

  )1(لوحید والشرعي على عرش روما.المنافس األخیر وا (**)أنطونیوسالقائد الروماني 

  

  

  

  

  

  

ق.م ینتمي إلى أسرة آل كالودیوس الغنیة والعریقة، وهو قائد معركة أكتیون البحریة والتي  63أوكتافیوس: ولد سنة  (*)
   سنة تعتبر إحدى المعارك الفاصلة قي تاریخ العالم القدیم وهو مؤسس جمهوریة الرومانیة وأول إمبراطور لها حكم من

، كان قائد روماني عظیم ولد بمدینة فیلترى اإلیطالیة حالیا بالقرب من الطریق المؤدي م14ق.م ) حتى مماته سنة  27(
، تزوج من لیفیا التي بأنه نحیل البنیة فوالذي اإلرادةإلى نابولي ویوصف أوكتافیوس أو أوجوستوس كما ینطق بالرومانیة 

 ،أنظر سید أحمد علي الناصري -.لك كان تحالف بین أعرق األسر في إیطالیا، وبذنتمي إلى أسرة آل لیقیوس العریقةت
   .23 -22، ص ص 1991ة، القاهر  ،2ط دار النهضة العربیة، ،تاریخ اإلمبراطوریة الرومانیة السیاسي والحضاري

 30، ومات باإلسكندریة سنة ق.م 73نصل روماني ولد بروما سنة أنطونیوس ماركوس: قائد عسكري و سیاسي وق (**)
، وتخلى عن زوجته أوكتافیا شقیقة ق.م وعشقها وتزوجها 42سابعة سنة ، تحالف مع الملكة البطلمیة لمصر كلیوباترا الق.م

  .30ص ،أنظر سید أحمد علي الناصري، المرجع نفسه - .أوكتافیوس
  111، ص ص 1953مجلة اآلداب جامعة عین شمس، القاهرة،  ،النزاع األسري في مصر البطلمیة ،عواد حسین) 1(
- 137.  
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  ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

لقد أثبتت الحقائق التاریخیة أن عالقة مصر القدیمة بروما لم تكن ولیدة ذلك الزحف    
أوكتافیوس الروماني المسلح بل سبق ذلك بأكثر من قرنین ونصف من الزمن وما كان غزو 

، وبنظرة معمقة )1(إال الحلقة األخیرة من سلسلة طویلة من العالقات كانت قائمة بین البلدین
في تاریخ مصر القدیم یتأكد لنا بما الیدع مجاال ألدنى شك أن ازدهار هذا البلد أو تأزم 
وتدهور وانهیار أحواله وكیانه مرتبط ارتباطا كلیا بقوة أو ضعف حاكمه فإذا كان ملك مصر 

ذا ما و  ،على ارض نهر النیل الخالد الشامخقویا ذهلت لتقدم وازدهار كل مجاالت الحیاة  إ
وصل إلى العرش ملك ضعیف تدهورت أحوال العباد والبالد وانهار كل شيء فتاریخ مصر 
دائما وأبدا یستمد نوره وسموه وبسمته من قوة ملكه الجالس على عرش البالد ألن ذلك طبیعة 

الذي یسلم قیادته تماما وكلیا إلى حاكمه ألنه یرجوا ویأمل  )2(هذا الشعب الطیب الطموح
ذا لم یتحقق كل ذلك انقلبت الصورة ویفترض  فیه كل الخیر والصدق ومصلحة عامة البالد وإ

إلى العكس وعانى الناس جمیعا اشد المعاناة من سوء سیاسة وتصرف الحاكم وهو ما یمكن 
مالحظته في مشاكل الحیاة الیومیة في مختلف النواحي في مصر البطلمیة أو الرومانیة من 

ة الحكومیة وفضائح اإلدارة الرسمیة لتبرز األهداف العلنیة والتي جراء ضعف وهشاشة اإلدار 
  )3(.تمثلت في النهب والسطو

  

  

  
  .37 -35ص  ، ص1999تاریخ وحضارة مصر في العصر البطلمي، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة،  ،منیرة الهمشري )1(
ظاهرة هروب الفالحین في عصر الرومان، دار عین للدراسات والبحوث  ،الدولة والفرد في مصر ،أبو الیسر فرح )2(

  .43، ص 1994القاهرة،  ،2ط اإلنسانیة واإلجتماعیة،
، ص ص 1961مصر واإلمبراطوریة الرومانیة في ضوء األوراق البردیة، د د ن، القاهرة،  ،عبد اللطیف أحمد علي )3(

97- 99.  
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  ) ق.م30 -31(مصرالفصل األول: الزحف الروماني على 

إن شخصیة الملك في مصر القدیمة وسلوكیاته وسیاسته كانت هي العامل األساسي    
األول في حسن سیر اإلدارة الحكومیة أو ركودها وخیر مثال ودلیل على ذلك هو تحول 
الوضع في مصر إلى النقیض إبان حكم البطالمة األوائل األقویاء إلى وضع مهین ومنحط 

لرجاالت روما وقادتها الطموحین للتدخل في سیاسة مصر الداخلیة ثم أصبح أعطى الفرصة 
  )1(ابعد من ذلك خاصة عندما أصبحت روما تحدد وتعین من یحكم عرشها.

إذا عدنا لبعض المالمح التاریخیة لمصر تحت حكم البطالمة لوجدنا بعض المظاهر    
وقد قدر  شروع االستثماري البطلمينجاح الم والعالمات الممیزة في تلك الفترة وتمثلت في

ن أعبر عنه بمصطلح معاصر ولكن ذلك النجاح البطلمي كان لفترة زمنیة قصیرة ألي 
رض مصر ففترة  أمقارنة بطول فترة تواجد األسرة البطلمیة األجنبیة الخارجیة الدخیلة على 
أما  ،ق.م333عام االزدهار الحقیقي سیاسیا واقتصادیا وعسكریا وثقافیا بدأت فعلیا منذ 

ق.م أي أن المملكة البطلمیة حققت أهدافها كاملة 214التدهور والتأزم والتقهقر برز منذ عام 
  )2(لمدة قرن من الزمن تقریبا.

ق.م فهي السنوات  30ق.م والتي امتدت حتى عام  214إن الفترة التي تلت سنة    
األصعدة ألن اإلدارة المركزیة العجاف المتدهورة في أوصال المملكة البطلمیة على جمیع 

على عرش مصر وتدخل روما  )3(والمحلیة كانت تعاني الصراع األسري البطلمي الحاكم
  المباشر والدائم في شؤونها لخدمة مآربها وبقیت روما على هذا الحال تترقب واكتفت

  
  
، ص ص 1966الجامعیة، القاهرة، منشورات كلیة اآلداب ،  3جتاریخ مصر في عصر البطالمة،  ،إبراهیم نصحي )1( 

112- 116.  
  .124المرجع نفسه، ص  )2(
سلسلة قراءات في التاریخ القدیم، مطبوعات ، تاریخ وحضارة مصر في العصر البطلمي ،السعدني إبراهیم محمود  )3(

  .52، ص 1999جمعیة اآلثار، القاهرة، 
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  ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

بالتدخل السیاسي لصالح أفراد البیت الحاكم ضد األخر ومحققة مصالحها المادیة من 
امتیازات ورشاوى للقادة الرومان وكانت روما غیر مستعدة للتدخل العسكري المباشر 
النشغالها بمشاكلها الداخلیة ومشاكل بعض الوالیات الخارجیة في الشرق والغرب ولهذا تأخر 

  )1(ق.م. 30 حتى عام إداریا إلى أمالك اإلمبراطوریة فتح مصر عسكریا وضمها

ق.م في  525 ة لثبات الدولة وبالرجوع إلى عامیعتبر الجیش من أهم الركائز المدعم   
عهد "أماسیس" أشهر فراعنة األسرة السادسة والعشرون والتي تزامنت مع دخول الفرس إلى 

وكان الجیش المصري یعتمد على المرتزقة الیونانیین الذین  (*)"زمصر على ید القائد "قمبی
هربوا إلى صفوف المعتدین الفرس وتحول قائد الجیش المصري آنذاك وكان یونانیا إلى 
صفوف األعداء ووقعت الخیانة العظمى وكانت ضربة قاسمة للفرعون المصري وجدیر 

ملوك مصر البطلمیة لم یحفظوا الدرس ن السیناریو یتغیر فأ بأن التاریخ یتكرر إال )2(بالذكر
وراحوا یجندون اآلالف من المرتزقة الیونانیین وغیرهم حتى أصبحوا عماد الجیش البطلمي 

ق.م تقاعسوا في الدفاع عن مصر ولم یقم بهذا الواجب  217 عامولكنهم في معركة رفح 
ك یوناني ألن األرض المقدس إال الجنود المصریین الذین قاوموا وحققوا انتصارا عظیما لمل

  )3(كانت مصریة خالصة.

  
  
  
  
  
  .61 -60السعدني، المرجع السابق، ص ص  إبراهیم محمود )1(
أن یدخل مصر ویحتلها سنة  وأستطاع) ق.م: تولى عرش دولة فارس بعد وفاة والده الملك قورش 522 -525قمبیز(  )*(

أنظر سمیر  -ا.بها ثالث سنوات لكن المصریین طردوه بعد ذلك، وتوفي وهو في طریق العودة إلى سوری وأستقرق.م  525
  . 250 -249، ص ص 1998تاریخ وحضارة مصر القدیمة. مكتبة اإلسكندریة، القاهرة،  ،أدیب

  .18 -17، ص ص 1981مصر في عصر الرومان، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، ،آمال الروبي )2(
  .29المرجع نفسه، ص  )3(
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  ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

تمیزت السیاسة الخارجیة للبطالمة في المرحلة الثانیة من تاریخهم بالفشل الذریع ألنهم لم    
یستطیعوا إرضاء كل األطراف والقوى الخارجیة في الشرق والغرب فتارة یعقد البطالمة 

سلیوكس" في سوریا وتارة أخرى معاهدات صلح مع "أنطیوخوس" من التحالفات مع "أل 
   )1(.ق.م195طرف "بطلمیوس الخامس " عام 

سنة 14 رق.م وكان یبلغ من العم197كم سنة وصل الملك بطلمیوس الخامس الى الح   
وبذلك تغیرت دفة السیاسة البطلمیة الخارجیة وراحت مصر تتقرب الى روما على ید وصي 

الى روما لتبدا مرحلة جدیدة في تاریخ العالقة بین المملكة البطلمیة في مصر  جدید یمیل
التي اجبرت سوریا على الخروج من الممالك الشرقیة في الیونان وال سیما  )2(وروما الصاعدة

ق.م وبذلك لم تجد مصر 189بعد هزیمة  الملك "أنطیوخوس" في موقعة ماجنیسیا عام 
روما والدلیل على ذلك ذهاب بغثة بطلمیة الى روما عام  أحضانالبطلمیة سوى اإلرتماء في 

ق.م لتقدیم مساعدة مالیة كبیرة الى الرومان لیستمروا في طرد أنطیوخوس من بالد 192
رجال السناتوس الرومان  إلىق.م لتقدیم التهاني 191عام  أخرىوتلتها بعثة  )3(اإلغریق

حیث عرض البطالمة تقدیم أي شيء من  لإلنتصارات الرومانیة المتكررة ضد أنطیوخوس
أجل طرد الملك السوري من الیونان لكن كل مساعي البطالمة كانت هباءا منثورا ألن 

  )4(.وكانت بمثابة الصفعة القویة للبطالمة ق.م188عام الطرفین وقعا معاهدة  " أبامیا " 

 
  
محمد عواد حسین وعبد اللطیف أحمد علي، د د ن، القاهرة،  ،تر ،مصر من اإلسكندریة حتى الفتح العربي ،آیدرس بل )1(

  .159، ص 1954
  .217، ص 1984القاهرة،  ،4ط الهیئة العامة للكتاب، ،دراسات في تاریخ الشرق ،أحمد فخري )2(
  .190 - 189، ص ص 1999دار الفكر العربي، القاهرة،  ،تاریخ وحضارة الیونان ،محمود السعدني )3(

)4 (  Rowlandson,J: Women and Society in Greek and Roman Egypt,Cambridge 
Univ.Press,United Kingdom 1998.P, 160. 
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  ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

یمكن تمییز ثالثة مراحل واضحة في مشوار تطور عالقة مصر البطلمیة بروما         
هم الجانب المسیطر والفاصل وتمثلت المرحلة األولى في توازن وجدیر بالذكر أن الرومان 

إبان حكم الملك  )1(القوى وقد تزامنت مع فترة ازدهار وقوة مصر البطلمیة داخلیا وخارجیا
 )216-217واستمرت مرحلة القوة حتى معركة رفح () ق.م 246-217بطلیموس الثاني (

والسیما على صعید السیاسة الخارجیة ولكن االمور تغیرت جذریا بعد ذلك مباشرة  ق.م
لمصر البطلمیة ویمكن ایجاز العوامل التى اثرت في تحدید سیاسة مصر البطلمیة الخارجیة 

ق.م اي في المرحلة الثانیة من تاریخ مملكة 30ق.م وحتى 216في الفترة الواقعة بین 
  :البطالمة في مصر بما یلي

نتصارهم في معركة رفح واثبات كفائتهم العسكریة الروح المعنویة العالیة للمصریین بعد ا -
سفر عن ثقة كبیرة بالنفس وبالتالي طالبوا بالمزید من أرضهم مما أوقدرتهم على الدفاع على 

   )2(.متیازات التي كانوا محرومین منها قبل ذلك وقاموا بثورات داخلیةاإل

ضعف أنفراد بالعرش مما اإلسرة الحاكمة على فراد األأالصراع على السلطة والنزاع بین  -
  )3(.وصال الدولةأ

  

  

  
دار الكتاب  ،تاریخ القانون المصري في العصور الفرعوني والیوناني والروماني واإلسالمي ،محمود سالم زناتي )1(

  .419، ص 1975المصري، القاهرة، 
، عین للدراسات والبحوث األول المیالديشأة روما وحتى نهایة القرن نحضارة الرومان منذ  ،محمود إبراهیم السعدني) 2(

  .166، ص 1998كلیة اآلداب جامعة الزقازیق،  ،1ط اإلنسانیة واإلجتماعیة،
محمد حمدي  ،مرآمال الروبي،  ،تر ،م)284 - ق.م 30الحیاة في مصر في العصر الروماني ( ،نافتالى لویس )3(

  . 193 -192، ص ص 1997القاهرة،  ،1ط ،عین للدراسات والبحوث اإلنسانیة واإلجتماعیةإبراهیم، 
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 ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

ظهور قوة روما في حوض البحر المتوسط وكانت مصر البطلمیة هي الدولة الهیلینستیة  -
الوحیدة التي أنشأت عالقات رسمیة مع روما الفتیة الناهضة وعقدت معها معاهدة عام 

بعثات من الجانبین وذلك كتقدیر سلیم من قبل الدولتین للظروف الدولیة ثر إق.م على 273
التي كان یفرض على القوى العظمى أن تحسب حساباتها بدقة  )1(آنذاك ومستقبل المنطقة

لیثبت بعد ذلك حاجة روما لمصر خاصة في المجال االقتصادي الن مصر كانت المستودع 
  *)(.الرئیسي للقمح في العالم الهیلینستي

إن تبادل السفارات والبعثات یعتبر أول اتصال فعلي بین مصر البطلمیة وروما الجمهوریة    
وكان الهدف من ذلك تدعیم أواصر الود والصداقة والقیام بتحالف عسكري وعقد صفقات 

    )2(.ستغاللیة بحتةإالخفیة  أهدافهاتجاریة كانت 

نه في ضل تلك الظروف ونظرا لتوازن القوى بین روما ومصر البطلمیة أیمكن القول     
قیام تحالف سیاسي  إلىتلك البعثات والسفارات كانت تهدف  أنحتمال إتترجح الكفة نحو 

 كانت في حرب آنذاكن مصر البطلمیة خذ مقدمات وبنود اقتصادیة ألأن إ عسكري حتى و 

 

  

  

 
  .426 -425، ص ص محمود سالم زناتي، المرجع السابق )1(

ق.م وتنتهي مع الغزو الروماني  323العالم الهیلینستي: فترة في التاریخ القدیم تبدأ بعد وفاة اإلسكندر األكبر عام  (*)
،  2ج،العصر الهیللینستي  ،سین الشیخأنظر ح –وقد إتفق أغلب المؤرخین على هذا التقسیم.  ،ق.م  146للیونان سنة 

 .4-3،ص ص 1993، اإلسكندریة ،دار المعرفة الجامعیة 
 - 227، ص ص 1997زینهم عزب، مكتبة ومطبعة الغد، الجیزة، محمد  ،تق ،تاریخ الرومان ،نجیب إبراهیم طراد )2(

229. 
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 ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

 )1(دفاعا عن جوف سوریا. (*)حامیة مع السلیوكیین عرفت بإسم "الحروب السوریة"

إن المرحلة الثانیة من بدایة التدخل الروماني في شؤون مصر الداخلیة یعتبر بدایة    
ق.م إنشرت شائعة حول 200الوصایة الرومانیة على مصر البطلمیة ألنه مع بدایة سنة 

مما احدث اضطرابات  (***)وأنطیوخوس الثالث (**)قیام تحالف عسكري بین فیلیب المقدوني
على حد سواء خوفا من هذا التحالف القوي حیث  )2(والممالك الكبیرة على الدویالت الصغیرة

یقول أبیانوس في هذا الخصوص مایلي "وكان هناك كالم حول قیام معاهدة تحالف بین 
  فیلیب الخامس وأنطیوخوس الثالث ملك سوریا حیث سیتولى فیلیب القیام بحملة ضد

  

 

  
  
  
 

الحروب (ستة حروب) نشبت بین دولة البطالمة في مصر والدولة السلیوكیة في الحروب السوریة : وهي سلسلة من  (*)
آسیا (سوریا) نتیجة للتعارض في سیاستهما الخارجیة ومحاولة الطرفین السیطرة على جنوب سوریا وكان میدان القتال في 

السادسة دارت أحداثها داخل  الحروب الخمسة األولى داخل سوریا أو في ممتلكات تابعة لمصر أو سوریا ، بینما الحرب
مصر نفسها حیث غزاها أنطیوخوس الرابع وحاصر اإلسكندریة ، إال أن روما أجبرته على اإلنسحاب و العودة إلى سوریا ، 
وقد أسهمت هذه الحروب في إضعاف دولتي البطالمة والسلوكیین وفي نفس الوقت زادت من نفوذ روما في شرق البحر 

  .78 -77الشیخ، المرجع السابق، ص ص  حسین أنظر - المتوسط.
  .233 -232نجیب إبراهیم طراد، المرجع السابق، ص ص  )1(

) ق.م ، تحالف مع 179-221ق.م وهو ملك مقدونیا بین عامي ( 238ولد سنة  فیلیب الخامس المقدوني : (**)
المرجع  ،البطالمة والرومانیخ مصر في عصر تار  ،أنظر محمود إبراهیم السعدني - أنطیوخوس الثالث لغزو مصر.

 .143 -140ص ص  السابق،

ق.م وهو الحاكم الیوناني السادس لإلمبراطوریة السلیوقیة وقد تضمنت سوریا  205أنطیوخوس الثالث: ولد سنة  (***)
  .169أنظر محمود إبراهیم السعدني، المرجع نفسه، ص  -) ق.م. 187- 223وغرب آسیا إمتدت فترة حكمه من (

 -11، ص ص2008بیروت،  ،1ط دار الكتاب الجدید المتحدة، ،جورج كتوره،تر ،اإلمبراطوریة الرومانیة ،باتریك لورو )2(
12.  
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 ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

بینما سیقوم  الذي كان الیزال طفال، )˟(مصر وقبرص اللتان كان یحكمهما بطلیموس الرابع
أخرى بمساعدة فیلیب في اإلستیالء على قورني وجزر الكیكالدیس أنطیوخوس من ناحیة 

قلیم أیونیا ، وبسبب تلك اإلشاعة شهد حوض البحر المتوسط نشاطا غیر عادي الن )1(وإ
معاهدة من هذا النوع تعتبر خطوة خطیرة ألنها جمعت بین قوتین من أعظم القوى العسكریة 

الوفود والبعثات قاصدة روما المعادلة  في المنطقة في شكل تحالف واحد وبذلك تحركت
  )2(والمكافئة الوحیدة لهذه القوة الجدیدة.

وصف أبیانوس الوضع القائم في المنطقة قائال "وقد تظلم أهل رودوس إلى الرومان من    
الرومان السفارات إلى الملوك آمرین إیاهم بأن  أرسل ذلك اإلتفاق الذي أربك الجمیع....كما

وس من غزو مصر" ویتبین لنا من خالل الوصف الذي قدمه أبیانوس بأن یمنعوا أنطیوخ
ولیس اللجوء إلى  )3(الرومان كانت لهم ثقة كبیرة بالنفس حیث یكتفون بإرسال السفارات فقط

الجیوش كما نالحظ بأن الیونانیین األعداء التقلیدیین للرومان لم یجدوا غیر روما  إلىاللجوء 
منقذا لهم من أطماع القوى المقدونیة الطاغیة مما یؤكد أن التواجد الروماني في المنطقة 

   )4(مستمر كما ندرك قدرة روما على التغییر ولو سیاسیا.

  
  
  

متدت فترة حكمه من( 244ویطلق علیه إسم فیلوباتور المحب ألبیه ولد سنة  :بطلیموس الرابع (*) ) 215-221ق.م وإ
شأة روما وحتى نهایة نحضارة الرومان منذ  أنظر محمود إبراهیم السعدني، -.ق.م، وقعت في عهده الحرب السوریة الرابعة

 .189ص ،المرجع السابق ،القرن األول المیالدي
، ص تدار الفكر، دمشق، د  ،موجز تاریخ الشرق األدنى القدیم السیاسي واإلجتماعي واإلقتصادي والثقافي ،نعیم فرح )1(

  .77 - 76ص 
مبراطوریتها،  ،موریس كروزیه) 2(  فرید محمد داغر وفؤاد جمال أبو ریحان، ، تر2جتاریخ الحضارات العام روما وإ
  .532 -529، ص ص 1986بیروت،  ،1ط منشورات عویدات،،
 .727موریس كروزیه، المرجع نفسه، ص  )3(
مقدمة في نظم الحكم عند الیونان والرومان دراسة في حوض البحر األبیض المتوسط، دار  ،لطفي عبد الوهاب یحیى )4(

  .25 -24، ص ص 1958نشر الثقافة، اإلسكندریة، 
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  مصر كوالیة رومانیةثاني: وضع المبحث ال

ق.م لم تكن التحاما أو معركة حربیة 31عام  (*)كتیونأ معركةیقول مایكل جرانیت''إن    
من نوع خاص الن الوضع االستراتیجي في منطقة حوض البحر المتوسط أكد على تفوق 

عام  وتدمیرها في الرومان وسیادتهم على كل دولة والدي تحدد بالفعل عند هزیمة قرطاجة
ق.م على أیدي الرومان وبدلك استیالء الجیوش الرومانیة على والیات خارجیة عدیدة 146

  )1(في الشرق والغرب.

كتیون وراحوا یسارعون في إظهار حقدهم وتشفیهم في ألقد مجد الكتاب الرومان معركة    
وها حتى أنهم تطاولوا علیها كثیرا ووصف (**)(كلیوباترا السابعة)الملكة البطلمیة على مصر

   )2(.بأبشع الصفات واأللفاظ

 
  

  

 

 
     
 AKTION  ویسمى (epirus)   الغربي من إقلیم هذا المكان یقع إلى الغرب من الیونان على الساحل معركة أكتیون: (*) 

نشأة روما وحتى حضارة الرومان منذ  أنظر محمود إبراهیم السعدني، -.وبالتالي فإن األصوب أن نقول أكتیونأي الساحل  
   .151، المرجع السابق، صلقرن األول المیالدينهایة ا

 .108حسین الشیخ، المرجع السابق، ص  )1(
ق.م، وصفت بأنها كانت جمیلة  51كلیوباترا السابعة: إبنة بطلیموس الثاني عشر المصري وقد خلفته كملكة سنة  (**)
أنظر  -ق.م. 30توفیت في سنة  ق.م، 42سنة ، تحالفت مع أنطونیوس عشیقها ق.م في اإلسكندریة 69، ولدت سنة جدا

 .116المرجع السابق، ص  ،عواد حسین
، ص 1977دار الفكر العربي، القاهرة،  ،مدخل آلثار مصر في العصرین البطلمي والروماني ،السعدني إبراهیم محمود )2(

59-60.  
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كانت ذات نتائج خطیرة على مستوى األوضاع السیاسیة سواء على إن معركة اكتیون    
العالم القدیم  روما ذاتها أو على الشرق كله كما أن بصماتها تركت أثارها على مستقبل

لة شرقیة هو هزیمة كلیوباترا التي عصفت بآمال وطموحات أخر محاو  ذلك واألخطر من كل
قرون  وبالتالي تسلمت روما وقاداتها الزعامة لعدةزعامة شرقیة تحت العالم القدیم  لتسییر
    )1(الحقة.

كانت اإلسكندریة عاصمة للحكم البطلمي وكان العنصر الیوناني متمركزا فیها بكثرة وقد    
لعب الیونانیون دورا أساسیا في تطور األحداث وشكل الحیاة وأسالیبها داخل حدود المجتمع 

نیة خالصة رغم تواجد عناصر سكانیة أخرى كالیهود سكندري الذي اصطبغ بصبغة یوناإلا
إزاء  )2(مثال ولكن كان لمواقف یوناني اإلسكندریة من تصرفات الملوك البطالمة الضعفاء

وصایة روما المستمرة على عرش مصر أنداك وثورتهم ضد كل ما هو روماني أو له عالقة 
دخالها في حظیرة 30 بروما وكان رد اإلغریق عنیفا عقب احتالل مصر رسمیا عام ق.م وإ

 )3(خاص كوالیة رومانیة. یطارإأمالك اإلمبراطوریة الرومانیة ولإلشارة وضعت مصر في 

إن الدارس لفترة االحتالل الروماني لمصر البد له من وقفة تأمل وتمحیص وتدقیق    
ة لمعرفة تلك األسباب والعوامل التي جعلت زعماء روما المنتصرة أن یضعوا مصر والی
  رومانیة ولكن ذات مرتبة فریدة جدا في اإلمبراطوریة المترامیة األطراف فلماذا یا ترى اتفق 

  

  

  

 

  .152 -151، ص ص مصر في عصري البطالمة والرومان،المرجع السابق تاریخ ،محمود إبراهیم السعدني )1(
   .90 -89آمال الروبي، المرجع السابق، ص ص  )2(
  .167 - 166السعدني، المرجع نفسه، ص ص محمود إبراهیم  )3(
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على اتخاذ مصر والیة تخضع لإلمبراطور شخصیا وال  (*)السناتوسأوكتافیوس ومجلس 
ق.م بین الطرفین السابقین  27تتبع السناتوس كبقیة الوالیات الخارجیة فهل كانت تسویة عام 

ا فضلت روما ذاعتبارها عوامل سیاسیة أم عسكریة إستراتیجیة أم اقتصادیة ولماتضع في 
لك الزمان أن ذهدا الوضع الجدید تماما من أهم الحقائق التاریخیة التي فرضت نفسها في 

وجوستوس ) اثبت كفاءة وبراعة سیاسیة خاصة من رجل عسكري حیث أوكتافیوس (أالقائد 
لقات صراعه مع انطونیوس وكان التاریخ القدیم على موعد مع كان داهیة سیاسیة في إدارة ح

القدر لیسجل لنا صراع الذكاء بین الشرق والغرب بین أدهى شخصیة شرقیة أنداك وهي 
لك الصراع ذولمعرفة بعض تفاصیل  )1(وجوستوسأمكر شخصیة غربیة یمثلها أكلیوباترا و 

لذي یذكر بقوله '' بعد الهزیمة العسكریة ا (**)كاسیوس نالمریر علینا العودة إلى كتابات دیو 
كتیون وهروب كل من كلیوباترا وانطونیوس ووصولهما إلى مدینة أفي المعركة البحریة في 

وكتافیوس المنتصر الذي أاإلسكندریة حیث بدا كل منهما استعداداته بوسائله الخاصة إلقناع 
الوقت نفسه أرسلت كلیوباترا من  لحقهما إلى اإلسكندریة أیضا حتى یعفوا عنهما .......وفي

جانبها إلى القیصر الروماني الزاحف صولجان وتاج ذهبي باإلضافة إلى كرسي العرش 
 ویكمل الملكي معلنة بدلك أنها متنازلة عن السلطة له وآملة أن یصفح عنها .....'' 

  
  
   

وكان یختص بتشریع القوانین للوالیات الخارجیة السناتوس: بمثابة السلطة التشریعیة والبرلمان في عصرنا الحالي،  (*)
التابعة لإلمبراطوریة الرومانیة ویعین الحاكم األعلى لهذه الوالیات وفي أغلب األحیان یكون القادة المعینین من طبقة 

  الفرسان.
  .160المرجع السابق، ص  مدخل آلثار مصر في العصرین البطلمي والروماني،محمود إبراهیم السعدني، )1(

بن حاكم مقاطعة ك (**) م ویعتبر 194لیكیا تولى منصب القنصلیة سنة یدیون كاسیوس: من مملكة بثنیا الیونانیة األصل وإ
هیم السعدني، المرجع أنظر محمود إبرا -  م)،68 –ق.م 10التاریخ الروماني الذي ألفه كامال ویؤرخ للفترة الممتدة من (

  .154نفسه، ص 
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  ) ق.م30 -31(الروماني على مصرالفصل األول: الزحف 

دیون كاسیوس روایته بعد إن تصدع التحالف بین كلیوباترا وأنطونیوس وجاءت ساعة التفكیر 
في خالص كل واحد منهما لنفسه من الموت المحقق على أیدي الفاتح الروماني المنتصر 

ده على وكان ر  كان سلبیا أنطونیوس ثم یضیف "....قبل قیصر الهدایا ولكن رده على
ستسلمت عسكریا وتنازلت عن عرش إ اإذ رسل إلیها تهدیدات واعلمها بأنهاكلیوباترا واضحا وأ

مصر فانه سیفكر فیما یجب أن یفعل بخصوصها. كما أرسل سرا إلیها یخبرها أنها إذا قتلت 
                )1(.نطونیوس فانه سیعفو عنها ولن یمس حكمها بسوء ...."أ

ظنت في البدایة أن تنازلها واستسالمها السیاسي  كلیوباترافان  كاسیوسإن صحت روایة    
وكتافیوس بان أاألولي لم یأت بفائدة فابلغها عن كل رموز الحكم كاف ولكن هذا التصرف 

تستسلم عسكریا كذلك بل تمادى في اللعب بالملكة البطلمیة المهزومة وعرض علیها خیانة 
األخیر على الساحة السیاسیة والعسكریة في روما  زوجها وقتله حتى یتخلص من غریمه

فاخذ یتصید له أخطائه ویبرزها ویضخمها أمام السناتوس في روما حتى كسب ثقة الشعب 
نطونیوس ولهذا أراد أن یحقق أین واخذ موافقتهم في القضاء على الروماني وزعمائه السیاسی

ي أن یؤلب علیه عشیقته كلیوباترا حیث لم یتورع ف )2(ذلك سرا ودون مواجهة صریحة بینهما
ملكة مصر وحاول في نفس الوقت أن یقایضها على ذلك. مما یعطي انطباعا بأنه كان 

على األرجح سوى حیلة  على استعداد بان یصفح عنها إذا نفذت مطلبه ولكن ذلك لم یكن
  )3(.ماكرة منه حتى یتخلص منهما واحدا بعد األخر

  

  

  

   
)1 (  Cary Dion Cassius, Roman History, London, 1960, P P 16- 18. 

   (2).310 -309آمال الروبي، المرجع السابق، ص ص  

    .14 -13، ص ص 1949، د د ن، القاهرة، حركات المقاومة الوطنیة في مصر البطلمیة ،محمد عواد حسین )3(
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  ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

یكمل دیون كاسیوس روایته ویفصح عن تلك النوایا الخطیرة لهذا القائد الروماني العظیم    
وكلیوباترا مانقله قیصر إلیهما أرسال إلیه  والسیاسي البارع فیقول" ..ولما سمع انطونیوس

نجد انطونیوس یذكره بصداقته وقرابته  )1(ن تعطیه ماال كثیراأمباشرة فبینما وعدته هي 
ذلك مبررات ارتباطه بالملكة المصریة ویعدد له ما كانا یفعالنه سویا یوما ما ویضیف على 

في األیام الخوالي ویذكره بمب كان یسعدهما في شبابهما وأخیرا قد سلم انطونیوس إلى 
قیصر عضوا سابقا في مجلس الشیوخ یدعى بولیوس تورو لیلیوس، وواحدا من الذین قتلوا 

ن یقتل نفسه إذا كان ذلك سینقذ عشیقته أنطونیوس أرض سابقا كما ع (*)یولیوس قیصر
كلیوباترا ولكن قیصر من ناحیة قتل تورو لیلیوس ولم یرد على غریمه فقام انطونیوس 
بإرسال بعثة ثالثة على رأسها ابنه انتیلیلوس حامال معه ذهبا كثیرا فقبل قیصر الذهب ولكنه 

   )2(ام ولم یعطه أیة إجابة.أعاد الغالم صفر الیدین تشوبه عالمات االستفه

أما بالنسبة للملكة المصریة كلیوباترا فانه في المرة األولى والثانیة والثالثة أرسل إلیها    
لعدة أسباب نضیف إلیها سبب شخصي لغایة في نفس ) 3(تهدیداته مصحوبة بوعوده

    وكتافیوس.أ

 

 

  

  

  
  .147 - 144المرجع السابق، ص ص  ،إبراهیم نصحي )1(

أنظر - . ق.م 44ور ولقب إمبراطور قتل سنة ق.م وهو أول من لقب بلقب دكتات 102ولد عام  جایوس یولیوس قیصر:(*)
   .16، ص 1985جمال السید، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ،ن، اإلمبراطور الرهیب تیبیریوس، ترارنست ماسو 

)2(  Cary Dion Cassius, Op_ Cik, p 26. 
 (3)  Cary Dion Cassius, Ibidp, P 28. 
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  ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

وكتافیوس بعد كل هذه المحاوالت الیائسة من جانب أیستمر كاسیوس في توضیح موقف    
صرار القائد الروماني المنتصر على موقفه منهما إال انه كان یخشى  كلیوباترا وانطونیوس وإ

الیأس إلى نفوس كل من عدویه وبالتالي یوقفان محاولتهما إلقناعه، إلى حد ما أن یدخل 
كما كان أمامه أن یستمر في قبول سفاراتهما فیؤكد بذلك تفوقه وانتصاره علیهما، وفي نفس 
الوقت كان یخشى أن ییأس عدواه ویستنزفا كل ثرواتهما التي لطالما سمع عنها أنها ضخمة 

 ه من خالل هدایا انطونیوس وكلیوباترا إلیه طلبا للصفح،جدا،وقد نال منها قدرا ال باس ب
ویضیف المؤرخ أن كلیوباترا جمعت كل ثرواتها ووضعتها داخل مقبرتها الملكیة وهددت 

   )1(.بإحراقها جمیعا إذا لم یوافق قیصر على أدنى مطالبها

الجبهات في ظل هذه التهدیدات یعید قیصر النظر في خططه ویقلب أفكاره على كل    
وهداه تفكیره الماكر إلى حیلة مؤكدة وهي التظاهر بحب كلیوباترا،فأرسل إلیها یخبرها بذلك 
حتى یرضي غرورها كامرأة مرغوبة من الجمیع،وهكذا یستطیع أن یبعدها عن انطونیوس من 
 جهة وان یضمن بان ال تلمس ثرواتها من جهة أخرى،وهكذا ضرب عصفورین بحجر واحد،

 )2(من تفاصیل نهایة أخر ملكة بطلمیة على مصر. وهذا ما حدث

كان اوكتافیوس االنتهازي االستغاللي یسعى قدر اإلمكان للخروج من هذا الصراع بینه    
  )3(وبین عدویه وقد فاز بكل ثرواتهما بعد أن أذلهما وفرق بینهما بالخداع والحیلة والمكر.

  

  
  
  
 
 .164المرجع السابق، ص  مصر في العصرین البطلمي والروماني،مدخل آلثار محمود إبراهیم السعدني،  )1(
 .240آیدرس بل، المرجع السابق، ص  )2(
 .197 -195إبراهیم نصحي، المرجع السابق، ص ص  )3(
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  ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

لقد كانت ثروات مصر في ید كلیوباترا وحاشیتها،وقد رسم اوكتافیوس خططه للفوز بها    
ال ما تأخر اوكتافیوس  كلها، وصدق قول كاسیوس" وطالما سمع بأنها ثروة ضخمة جدا" وإ
في مصر حوالي عام تقریبا لینهي مهمته خیر نهایة حیث تأخر هذا االحتالل كثیرا بسبب 

ة إلتمامه آنذاك، فمنذ أوائل القرن الثاني ق.م ترسل الهدایا من مصر انعدام توافر أسباب قوی
إلى األباطرة الرومان حتى حدث التدخل السافر األول من جانب روما لحمایة مصر من 

  )1(.ق.م 168عام  (*)نطیوخوس الرابعأأطماع 

أو  لقد كان الموقف االستراتیجي قد تحدد منذ زمن بعید لصالح روما ولم یكن لمصر   
الشرق كله من أهمیة عسكریة لروما تجعلها تستعجل هذا االحتالل، فضال عما لحق 

جتماعیة إمن صراعات  )2(بالمجتمع الروماني طیلة النصف األول من القرن األول ق.م
نتكاسات زعماء وتحالف آخرین وصراع سیاسي بین أولئك جمیعا وبین رجاالت إ ختالفات و إ و 

تقارب بعض الزعامات منهم ومعارضة البعض األخر فكل ذلك مجلس الشیوخ (السناتوس) و 
ستقرار األوضاع الداخلیة إلى أن جاء یولیوس قیصر ولم یحمله إلى الوصول إأدى إلى عدم 

وكتافیوس تتكرر القصة فما ذهابه أومع  غریمه ومنافسه، *)*(ثر بومبيأقتفاء إإال  إلى مصر
إلى مصر إال للقضاء النهائي على غریمه األخیر ومنافسه على السلطة في روما وهو 

  )3(.نطونیوسأ

 
ق.م وهو اإلبن األصغر ألنطیوخوس الثالث ویعتبر أقوى ملوك عصر البطالمة  215: ولد حوالي  أنطیوخوس الرابع: (*)

أنظر لطفي عبد الوهاب یحي، المرجع السابق، - ق.م . 164في سوریا ،توفي سنة حیث حاول أن یقضي على الیهودیة 
 .66ص

   ( العصر الیوناني والروماني)، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، ،2ج تاریخ مصر القدیمة وآثارها، ،الموسوعة المصریة) 1(
 .391 -389، ص ص تد 
 .412المرجع نفسه، ص  الموسوعة المصریة، )2(

أحد القادة  وق.م وتوفي اإلسكندریة ،وه 46ق.م في روما وتوفي عام  106بومبیوس بن جالینوس ولد عام  بومبي: )*(*
دار  أنظر عبد اللطیف أحمد علي ،مصادر التاریخ الروماني،–العسكریین الذین برزوا أواخر عصر الجمهوریة الرومانیة . 

   .29.ص 1970النهضة العربیة، بیروت ،
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حتالل مصر وضمها رسمیا إلى أمالك الشعب الروماني ثم جعلها إوكتافیوس بأقام    
ضیعة من ضیاع اإلمبراطور وأصبحت والیة ذات وضع دستوري فرید تتبعه مباشرة، وكان 

جلس ق.م فأهداه م 27حریصا أن یضم مصر إلى أمالكه الخاصة في تسویة عام 
سبانیا لتكون إدارة كل تلك الوالیات تحت سیطرته إ السناتوس مصر إلى جانب سوریا و 

الشخصیة فیتولى أمورها حكام یعینهم هو بنفسه وكانوا قادة عسكریین حربیین یسمى الواحد 
  )1(منهم برایفكتوس.

ق.م  30نضمامها إلى أمالك اإلمبراطوریة الرومانیة في عام إكانت مصر بالرغم من    
ستوس إال أنها كانت تحتل مكانة فریدة وخاصة داخل السلطة المطلقة للحاكم و وجأعلى ید 

في النظام الجدید الذي وضع أساسه ودعائمه ذلك الداهیة والدبلوماسي العظیم أوجوستوس 
ق.م مع مجلس السیناتوس لكونه المنتصر الوحید على الساحة السیاسیة في  27منذ تسویة 

وطه ولكن بحذر شدید متبعا سیاسة حكیمة بهدف التدرج في تثبیت أركان روما فأملى شر 
حكمه بالطریقة التي یرضاها وفي الوقت الذي یختاره فاختار مصر لتكون ضمن أمالكه 
الخاصة ویدیر شؤونها بنفسه وكأنه ورثها عن أبیه ویرجع السبب الرئیسي لهذا الوضع 

   )2(قتصادي بالدرجة األولى.ا اإلارة مصر الرومانیة إلى ثرائهالجدید في إد

الوفرة الكبیرة في الموارد  یقصد به الثراء اإلقتصادي في موضوعنا الحالينستنتج أن    
الطبیعیة المتجددة بمصر وبصفة خاصة إستثنائیة القطاع الزراعي من حیوانات مختلفة 

ام بطون الشعب ومادة القمح األساسیة في الغذاء وهذا ماجلب روما إلى مصر من أجل إطع
  .  الجائعة الروماني

  
 )1( Cary Dion Cassius, Op_ Cik, p 38. 

  (2) Cary Dion Cassius, Ibidp, P 47. 
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  ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

  اإلدارة الرومانیة لمصر: ثالثالمبحث ال

  أوال: اإلدارة المركزیة

مخزي من قصص اإلستغالل الذي یدل على قلة إن تاریخ مصر الرومانیة فصل    
مظاهر الفشل نالحظ واإلجتماعي حیث  اإلقتصادي التخطیط وینتهي حتما باإلنهیار

دارته السیئة لمصر القدیمة والتي  برغم و  ،بشع صور اإلستغاللألى إفضت أالروماني وإ
إال أن هذا الجبروت والهیمنة اإلداریة الكاملة لم  )1(إحكام قبضة اإلدارة الرومانیة على مصر

ن اإلدارة الرومانیة قامت على یؤدي إلى نتائج تذكر بل كان ضرره فظیعا على البالد وأل
ــدأساس فاس   ویمكن إعتباره جنون العظمة.) 2( ـــ

ضیعة خاصة باإلمبراطور  واعتبرتهالقد نظرت روما إلى مصر بمنظور بلد غني بخیراته    
 س"أیدر ویفسر العالمة  ،ض إنتاجهاوالحاكم الروماني وأنها یجب أن تستغل كل ثرواتها وفائ

بیدا أن روما كانت أقل "فشل السیاسة الرومانیة في والیات اإلمبراطوریة الشرقیة بقوله  بل"
  )3(."الشرق، حیث إتصلت بحضارة أرقى وأعرق من حضارتها توفیقا في

نانیة هذا التقییم من شخص غربي األصل ومتخصص في تاریخ الحضارة الیو  وفي
  هلها ألكبر دلیل على الفشل الذریع في تخطیط روما ألنه حقق أ والرومانیة ویعتبر شاهد من

  

  

  

  .73حسین الشیخ، المرجع السابق، ص  )1(
  .147أیدرس بل، المرجع السابق، ص  )2(
  .149المرجع نفسه، ص  )3(
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  ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

  "بل"مصالحها بینما أغفل وأهمل مصالح البالد المحتلة وصالح شعبها المقهور,كما توصل 
فماذا ننتظر من مستعمر محتل  ،للمقارنة بین سلوك روما مع أوروبا وسلوكها مع الشرق

تلك الخیرات التي  )1(،رات غیرهغاشم حاقد؟ وماذا عساه فاعل بانتصاره وهو طامع في خی
دفعة  طالما سمع أنها كثیرة ومتنوعة ألن "أوكتافیوس" بضمه لمصر حقق جملة من األهداف

  : واحدة نذكر منها
  الهدف األول: القضاء على أنطونیوس نهائیا.                                           -
رغامها على اإلنتحار أخرالهدف الثاني: تدمیر  -   أمال كلیوباترا وإ
ممتلكات الشعب الروماني وجعلها مستودعا إستنزافیا  إلىالهدف الثالث: ضم مصر  -

  )2(لتمویل روما.

لقد كانت غایة "أوكتافیوس" أن یوطد دعائم حكمه الجدید من أجل ضمان قیام حكومة    
ولكي یحقق "أوكتافیوس" هذا الهدف قرر  قویة تستمد قوتها من اإلمبراطوریة الرومانیة األم.

السیر على نهج البطالمة األواخر في تقسیم مصر إلى ثالث مناطق إداریة كبرى تكون 
إقلیم مصر الوسطى وسمي  -إقلیم طیبة   ب) -أ)حكومتها المركزیة في اإلسكندریة: 

قلیم أرسینوس ج)رسمیا األ   )3(إقلیم الدلتا. -قالیم السبعة وإ

بل  ،مدراء تلك األقالیم أو المناطق اإلداریة الثالثة أیة سلطة عسكریة أو مالیةلم یكن ل   
تخرج من الصبغة اإلداریة التنفیذیة ویحق لهم تعیین الموظفین  ال كانت إختصاصاتهم

  أوكتافیوس حریصا كل الحرص على أن تكون مصر له حیث وضع وكان المحلیون،

  

  
  .28 - 27، ص ص 1961رمزي جرجس، دار الفكر العربي، بیروت،  ،تر ،اإلمبراطوریة الرومانیة ،تشارلز وورث )1(
  .69المرجع نفسه، ص  )2(
  .215 -213ص ص  ،الموسوعة المصریة، المرجع السابق )3(
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  ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

حتى حكام األقالیم الذي  ،موظفمجموعة من الضوابط والمعاییر لكل منصب فیها ولكل 
كان دورهم كما ذكرنا على المهام المدنیة  (*)أطلق علیهم لقب وظیفي وهو"إبیستراتیجوس"

  كالتالي: )1(اإلداري المركزي النظام (كمدیر عام لإلقلیم ) وكانت بنیة ذلك

مصر القدیمة إختاره أوكتافیوس من طبقة الفرسان أي من رفاق  ليواوهو أوال: الحاكم 
   وأطلق سالحه ومن بین أصدقائه المقربین الذین یثق فیهم ویدرك طموحاتهم المحدودة

  ) وكانت مهامه اإلداریة تتمثل في:legatusaugustiلقب نائب أوكتافیوس العسكري( معلیه

  القائد األعلى للجیش الروماني في مصر. -

  الرئیس األعلى لإلدارة المدنیة. -

  المدیر األعلى للشؤون المالیة . -

  )2(الرئیس األعلى لشؤون القضاء والعدالة. -

وقام "أوكتافیوس" بوضع مجموعة من اإلجراءات الخاصة بمصر وكانت هذه التدابیر سیاجا 
  سماها  حدیدیا مكهربا الیقربه أي روماني إال بتصریح خاص من اإلمبراطور نفسه والتي

  

  
  
  

هذا اللقب یعني بالیونانیة الحاكم العسكري أي أنه كان حاكم عسكري بمثابة نائب الجنرال ولكن  :إبیستراتیجوس (*)
مدخل آلثار مصر في العصرین البطلمي والروماني،  ،أنظر محمود السعدني - أوجستوس أفرغه من كل مضمون عسكري.

  .101المرجع السابق، ص
  .45، ص 1948أمین تكال، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، ،تر ،مدنیة اإلغریق والرومان ،فارنجتونبنسامین ) 1(
  . 50 -49، ص ص 1966تاریخ الیونان والرومان، جامعة دمشق، دمشق،  ،صالح مدني )2(
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  ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

arcanaimperi) بمعنى أسرار اإلمبراطوریة وعهد بها إلى خلیفته "تیبریوس" وبموجب هذه (
السناتوس أو أي رجل مشهور من طبقة الفرسان  أعضاءاإلجراءات حرم على أي عضو من 

أن یزور مصر دون إذن مسبق أو مرافقه من طرف اإلمبراطور وقد حملت أراضي مصر 
  )1(.صفة "األراضي الملكیة"

جندي  15000عسكریة أي حوالي  (**)ثالث فرق رومانیة "أوكتافیوس" الجیش وضعثانیا:
م) قام 37-م14( "تیبریوس"باإلضافة إلى القوات المساعدة الملحقة بها لكن اإلمبراطور 

ویتحدث "ایدرس  ،مانیةبسحب فرقة عسكریة كانت مرابطة بمصر إلحساسه بكثرة القوات الرو 
وقد إشتهر شعبها بالمیل إلى ، لم تفتحها روما إال في وقت متأخر التيوأما مصر  "بل" قائال
  )2(فكانت بحاجة إلى حامیة قویة".، الشغب

إن المقصود بهذا الوصف هو شعب اإلسكندریة ولیس عموم الشعب المصري المستكین    
الحكم نذاك وطیلة تاریخه الفرعوني القدیم شؤون اإلدارة ودفة أالهادىء الذي لم یكن یهمه 

  ستقرار نشاطه الیومي ألن السیاسة وأمور الحكم لم  إ یهمه حسن سیر و في البالد بقدر ما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 - 179، ص ص 1999المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،  ،النظام اإلمبراطوري ومصر الرومانیة ،مصطفى العبادي )1(

181.  
جندي روماني ینتمون إلى روما نفسها، أما القوات المساعدة  7000و  5000الفرقة الرومانیة تتراوح مابین كانت  *)(

  .206 -205أنظر نفتالي لویس، المرجع السابق، ص ص  –فكانت من الوالیات الخارجیة لإلمبراطوریة. 
  .89 - 88ص ص  ،المرجع السابق ،مصر في عصر الرومان ،آمال الروبي )2(
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  ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

لتثیر في المصري أي إهتمام ولكن حتما سیثور ویهب إذا تعرضت حیاته ورزقه الیومي  تكن
ومن جهة أخرى كان الشعب المصري یتقن أسالیب كتابة الشكاوي  ،إلى األخطار

أما شعب اإلسكندریة الذي كانت في أغلبه یونانیا  )1(واإللتماسات الكثیرة إلى اإلدارة العلیا.
حیث ورث العداء التام والدائم ضد الرومان فكان هو المقصود بالشغب والتحریض وخاصة 

وهذا مایفسر قیام  بعد أن أحتقرهم المحتل الروماني وحرمهم من حقوقهم الدستوریة
  )2(.ة إلى روماریوس" بسحب فرقة عسكریة كاملة من مصر للعودب"تیاإلمبراطور 

اإلدارة كانت وظیفة "اإلیدیوس لوجوس" هي أهم وأخطر الوظائف اإلداریة الرومانیة في ثالثا:
مصر ألنها خاصة بالخزانة الملكیة اإلمبراطوریة أي لحساب اإلمبراطور نفسه إذ یقوم من 

، ب لهایتوالها بتجمیع كل موارد الدخل مثل الغرامات والمصادرات واألمالك التي ال أصحا
" له سلطة اإلشراف المطلق على جبایة وجمع praefectusوكان الوالي الروماني لمصر"

  )3(الضرائب وهو المسؤول عن إرسالها سنویا إلى روما.

  

  

  

  

  
  
  
  .173 - 171ص ص  والرومان، المرجع السابق،تاریخ مصر في عصر البطالمة  ،محمود إبراهیم السعدني )1(
  .24 -23، المرجع السابق، ص ص مقدمة في نظم الحكم عند الیونان والرومان ،لطفي عبد الوهاب یحي )2(
تاریخ القانون المصري في العصور الفرعوني والیوناني والروماني واإلسالمي، المرجع السابق، ص  ،محمود سالم زناتي )3(

  .100 - 99ص 
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  ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

(النصف األول من القرن المیالدي) أن الوالي الروماني كان  "فیلون"ویذكر المؤرخ     
یقضي معظم وقته في دراسة ومراجعة تقاریر الضرائب التي ترسل إلیه من مدیري األقالیم 

  )1(كل عام.

ومن أهم الوظائف اإلداریة العامة في مصر الرومانیة نجد وظیفة" الكاهن األعظم    
ندریة وسائر مصر" وهي وظیفة مدنیة وصاحبها روماني الجنسیة ویملك األعلى لإلسك

 ،السلطة العلیا على كل المعابد في مصر ویشرف على طقوس العبادة وهیئة الكهنوت
وكانت الحكومة الرومانیة تقوم بالتفتیش الدوري على المعابد لتحدد عدد الكهنة وأنشطتهم 

وقد  ،أسمائهم وعددهم وممتلكاتهم في كل معبد وممتلكاتهم وتطالبهم بتقاریر مفصلة حول
حاول الكهنة قدر اإلمكان إستمالة الحاكم المحتل بكافة السبل بغرض توسیع مكاسبهم 

   )2(.اإلقتصادیة

  اإلدارة المحلیة للعواصمثانیا: 

بقیت اإلدارة المحلیة على حالها كما كانت في العصر البلطمي، إال أن أوكتافیوس إستمر    
ذالله، كما حرم شعب اإلسكندریة من مجلس الشعب الخاص في  معاداة العنصر الیوناني وإ

  بهم وألفى معاهد التربیة الخاصة التي كانت منتشرة في عواصم األقالیم حیث تنتشر الجالیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  .8 -7، دمشق، ص ص 1985جامعة دمشق،  ،دراسات في تاریخ الرومان ،الزین محمد )1(
   .14 -12ص  ، صالمرجع السابق،اإلمبراطور الرهیب تیبریوس ،ماسونإرنست  )2(
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  ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

الیونانیة ، كما أبقى بعض المعاهد األخرى التى كانت موجودة في القرن وبنفس التسمیات 
  ونذكر منها: )1(الیونانیة وبقیت الوظائف ذاتها

مثل  انشغاالتهو  هومنظمات: وكان یقوم بكل مایتعلق بالشباب kosmetésالكوزمیتیس  -
  )2() وكذلك أنشطته بما في ذلك التعلیم.ephebciaمنظمة الشبیبة (

 الشؤون: وهو صاحب اإلختصاصات اإلداریة الكثیرة ومختلف exegetés اإلكسیجیتیس -
  واألوضاع القانونیة حیث یقوم بشرحها وتوظیفها قانونیا.

رخیاریوس: وهو كبیر الكهنة وراعي شؤون المعبد ویسهر على كل مایتعلق بالشؤون أ -
  )3(الدینیة وعبادة اآللهة.

السكرتیر العام وكان أمینا للسجالت وهو من یتولى كل  والهیبومنیماتوجرافوس: وه -
  اإللتماسات والشكاوي والعرائض في أرشیف خاص بها.

ؤون األسواق المختلفة وقوانینها وأسعارها وهي األجورونوموس: وهي وظیفة خاصة بش -
أشبه بوظیفة "المحتسب" في الدولة اإلسالمیة ثم أضیفت له عملیة التموین بحصص القمح 

  )4(في فترات اإلنتاج.

  
  
  
  
  
  .82مصر واإلمبراطوریة الرومانیة في ضوء األوراق البردیة، المرجع السابق، ص  ،عبد اللطیف أحمد علي )1(
  .46، المرجع السابق، ص 3جتاریخ مصر في عصر البطالمة،  ،إبراهیم نصحي )2(
  .183 - 182تاریخ وحضارة مصر في العصر البطلمي، المرجع السابق، ص ص  ،محمود إبراهیم السعدني )3(
  .92 -91عبد اللطیف أحمد علي، المرجع نفسه، ص ص ) 4(
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  ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

  ثالثا:القضاء 

دارته الرومانیة الجدیدة نالحظ بعض التعدیالت حیث تم      ذا ما إنتقلنا إلى القضاء وإ وإ
تكوین مجلس القضاء األعلى وكان ینعقد ثالث مرات في العام في ثالث أماكن عند رؤوس 
 دلتا النیل، وكانت مهمته غیر مقتصرة على النظر في القضایا والمشاكل، بل أیضا القیام

  )1(بعملیة فحص للتقاریر والحسابات الواردة من موظفي األقالیم.

كما جرت العادة على أن یفوض الحاكم الروماني في مصر بعض الموظفین المحلیین    
في األقالیم للقیام بمهمة الفصل في بعض القضایا وذلك تیسیرا على رجال القضاء في 

الحاكم الروماني في بعض األحیان یقوم بجوالت كما كان  )2(اإلدارة المركزیة في اإلسكندریة،
تفتیشیة في أنحاء الوالیة لتفقد أحوال البالد بنفسه واالطمئنان على حسن سیر األمور وقیام 
مدیري األقالیم بواجباتهم، وهناك بردیات من العصر الروماني تؤكد على یقظة الحاكم 

دیري األقالیم بضرورة عمل جوالت الروماني أو ربما اإلمبراطور بنفسه الذي یوصي أحد م
زالة أسباب شكوى السكان من كتبة القرى الذین یسیئون  تفتیشیة ومعرفة أحوال البالد وإ

  )3(إستغالل المنصب.

  

  

  

  

  

  
  .36ص المرجع السابق ، عبد الطیف أحمد علي، مصادر التاریخ الروماني،  )1(
  .77ص  المرجع السابق، الرومانیة،مصطفى العبادي، النظام اإلمبراطوري ومصر  )2(
  .38نفسه، ص  ععبد الطیف أحمد علي، المرج) 3(
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  ) ق.م30 -31(لفصل األول: الزحف الروماني على مصرا

   كز والقرىااإلدارة المحلیة في المر ا:رابعـــ

كان كل إقلیم في مصر ینقسم إلى عدة مراكز سماها الرومان بعد البطالمة بنفس اإلسم    
وصل عددها في إقلیم "هیرموبولیسماجیا" (األشونین) إلى toparchiai) "توبارخیاي" (أي 

 archon)ستة مراكز وكان كل موظف من هؤالء الموظفین السالفین الذكر یسمى "أرخون"(
ختصاصات الموظفین اآلخرین  وكان مسؤوال قائما مستقال بذاته الیتدخل في صالحیات وإ
في اإلدارة الحكومیة، ولكن قبل نهایة القرن الثاني میالدي قام بعض الموظفین بتشكیل هیئة 

  )1(أو نقابة عرفت بإسم (كینون) وكانت بدایة وخطوة أولى لتشكیل مجلس الشورى (البولى).

  القید والتعداد نظام: خامسا

  كان للبطالمة الفضل الكبیر في إدخال نظام القید السكاني في قوائم خاصة وهو النظام الذي

  )، ولكن بقدوم الرومان وسیاستهم اإلستغاللیة لكلapographéعرفوه بإسم "أبوجرافي" (

مكانیات مصر القدیمة أوجدوا نظام اإلحصاء والتعداد المنتظم والدوري كل    اربعةطاقات وإ

  ) یتم من خالله إحصاء لكلlaographiaعشر عاما وهو نظام معروف بإسم "الوجرافیا"(

  )2(الناس وكل ممتلكاتهم داخل المنزل.

  

  

  

  .55نافتالي لویس، المرجع السابق، ص  )1(
، ص ص 2013طنجة، ، 1طمصطفى غطیس، مطبعة آلطو بریس،  ،تر، 10ج التاریخ الروماني، ،دیون كاسیوس )2(

18- 19 .  
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  ) ق.م30 -31(الفصل األول: الزحف الروماني على مصر

أجبر الشخص المالك على التصریح بدقة عنه وعن أسرته فردا فردا وعن كل ممتلكاته    
  التي هي بحوزته أو قام ببیعها وعن تلك المعلومات نذكر:

  بها وعمرهأ) إسمه وأصله وأوصافه الجسدیة وألقابه التي یكنى  

  ب) أسماء أوالده وأوصافهم وأعمارهم وأسماء الموالید والوفیات

ج) ممتلكاته الحالیة وأمالكه في أماكن أخرى مثل العقارات والحیوانات واألراضي 
  الفالحیة......إلخ.

  )1(وعائلته. د) تعلیمه وثقافته هو

متناهیة وتحول هذه التقاریر یتم تدوین كل المعلومات بدقة من خالل ماسبق نستنتج أنه    
إلى لجان خاصة أنشأت لهذا الغرض، ونالحظ أن اإلدارة الرومانیة ضیقت الخناق على 
رعایاها المصریین ووضعتهم قاب قوسین أو أدنى فروما خططت ووضعت أهدافها العریضة 
وقامت بتحقیقها في مختلف المجاالت إال أن السعي األكبر كان سلب خیارات شعب بائس 

  محطم.

  

  

  

 

  

  .23السابق، ص  ، المصدردیون كاسیوس )1(
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 الفصل الثاني: الطبقات اإلجتماعیة في مصر الرومانیة

 المبحث األول: السكان األصلیون (المصریون) 

إذا كنت أحد سكان مصر ولم تكن رومانیا، فسواء كنت أحد مواطني المدن اإلغریقیة    
األربعة أو یهودیا فأنت في نظر الحكومة تعتبر مصریا ولیس من المهم أن تكون منحدرا من 

ن في سجالت الحكومة، وعندما یمصری واأصبحساللة اإلغریق والمقدونیین ألن الجمیع 
متجانسین في أصولهم فإنهم یجتمعون معا ویكون لهم وضع سیاسي یكون السكان غیر 

  )1(وقضائي مقرر ویكونون طبقة إجتماعیة في إیطار المجموع الكلي للسكان.

لقد شاع الزواج أثناء الحكم الروماني بین المصریین والمنحدرین من ساللة اإلغریق    
ماء من كال الطرفین (مصري خاصة في األریاف وكان األبناء الذین یولدون یحملون أس

غریقي) وفي حالة تسجیل الطفل بإسم مصري وعند رغبته في تغییره إلى إسم إغریقي كان  وإ
  )2(البد من الحصول على إذن وترخیص مسبق بذلك من السلطات الرومانیة المختصة.

إن جمیع األمور الخاصة بالوضع الطبقي والعالقات بین الطبقات أصبحت تدخل في    
ق إختصاص مدیر اإلمبراطور الخاص المعین ویقوم بتنفیذ مجموعة من القواعد العدیدة نطا

 والقیود الملزمة وقد نشرت لفافة بردیة كانت متواجدة بالمتحف المصري في ألمانیا الشرقیة 

  وضعھا  التيعقب نھایة الحرب العالمیة األولى وقد تضمنت ھذه الوثیقة مئات القواعد 

    

  

 

 .10، ص 1997الشرق العربي القدیم وحضاراته، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة،  ،محروس إسماعیلحلمي  )1(
  .82، ص 1966الشرق الخالد، دار النهضة العربیة، بیروت،  ،عبد الحمید زاید )2(
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أغسطس وحافظ علیها خلفاؤه ، من بعده لمدة مائتي عام وتتلخص فیها المحافظة على 
المواد  )1(وقد إخترنا منها سیاسة فرق تسدالتمییز الطبقي ومنع اإلندماج وهي بمنظور آخر 

  والفقرات التالیة:

تتم مصادرة اإلرث الذي یتركه اإلغریق للرومان أو یترك من الرومان ألن  :18فقرة  - 
  إلغریق ویحصل الذین كشفوا عن هذه الحالة على نصف المبلغ المصادر.ا

یعتبر األبناء الذین یتم إنجابهم من أم إغریقیة وزوج مصري مصریین ولكن  :38فقرة  - 
  كال الوالدین. یرثوایسمح لهم بأن 

إذا تزوج روماني رجال كان أو إمرأة بإغریقیة أو إغریقي أو مصریة أو مصري : 39فقرة  - 
  )2(یحصل أبناؤهم سوى على الوضع القانوني األدنى. ال

یعاقب كل من یطلق على نفسه ألقابا أو أسماء غیر صحیحة بمصادرة ربع  :42فقرة  - 
  أمالكه ویعاقب من تستر علیه بنفس العقوبة.

إذا دون مصري بالسجالت أن والده المتوفى روماني یعاقب بمصادرة ربع  :43فقرة  - 
  أمالكه.

إذا قام مصري بتسجیل إبنه على أنه أحد أعضاء منظمة الشبان في المدینة  :44فقرة  - 
 )3(تصادر سدس أمالكه.

  

  

 

  .112نافتالي لویس، المرجع السابق، ص  )1(
  .84إرنست ماسون، المرجع السابق، ص  )2(
  .111ص ،1973سكندریة،اإل، كلیة اآلداب الجامعة اللیبیة، 2ج، م )133 - ق.م 44تاریخ الرومان(  ،إبراهیم نصحي )3(
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إذا تزوج إغریقي من سكان المدن من مصریة وتوفي دون أبناء تؤول جمیع  :45فقرة  - 
أمالكه إلى الدولة الرومانیة، ویصادر ثلث أمالكه إذا كان لدیه أبناء، أما إذا أنجب ثالثة أو 
أكثر من زوجة إغریقیة من سكان المدن فتؤول كل ممتلكاته إلیهم، أما إذا كان لدیه إبنان 

على ربع أو خمس أمالكه ویصادر نصف أمالكه إذا ترك إبنا  فقط فیحصل كل منهما
  واحدا.

  یحق للعبد الذي أعتقه مواطن إسكندري للزواج من مصریة. ال:46فقرة  - 

مصریة  امرأةإذا تزوج شخص والده سوري وأمه إغریقیة من سكان المدن من  :51فقرة  - 
  مالیة.یحكم علیه بغرامة 

زوجات من جنود مسرحین من الخدمة العسكریة أنهن إذا إدعت مصریات مت :53فقرة  - 
  )1(رومانیات یخضعن لما یخضع له من ینتهك الوضع القانوني.

في جمیع أنحاء اإلمبراطوریة  البشریة من خالل ما تقدم ذكره نستنتج أن جمیع األجناس   
الرومانیة لم یكونوا في وضع یحسدون علیه ولكن الواضح أن الشعب المصري یعتبر 

إلستثناء الوحید الذي عومل بمثل هذه المعاملة القاسیة والوحشیة ألن سیاسة الرومان تجاه ا
المصریین كانت تحاول كبح جماحهم ومنعهم من الثورة وتعكس موقف الشعب الروماني 

  العدائي تجاه مصر الذي وصل إلى ذروته.

  

 

  

  

  .147نافتالي لویس، المرجع السابق، ص ) 1(

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


57 
 

 الطبقات اإلجتماعیة في مصر الرومانیةالفصل الثاني: 

منشوره الشهیر الذي منح بمقتضاه (*)  كاراكاال"اإلمبراطور"  م أصدر212في عام    
الجنسیة الرومانیة لجمیع سكان اإلمبراطوریة، وهو في األصل تغییر شكلي ألنه لم یحدث 

بین الطبقات أو أن تغییر جوهري عملي في البیئة اإلجتماعیة لمصر أو في العالقات 
الضوابط التي كانت تحكمها، لكن األمر بالنسبة للمصریین في المدن والقرى ظلوا ناقمین 

  )1(على الوضع المزري.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

م) من أصول بونیقیة من جهة والده سیبتموس سیفیروس ولد في منطقة لوغدنوم المعروفة بإسم  217-188كاراكال: (  (*)
م مرسوما یمنح من خالله الجنسیة الرومانیة لجمیع 212م) أصدر سنة 217 -211حالیا ،حكم روما سنة (لیون في فرنسا 

  .326أنظر الموسوعة العربیة، المرجع السابق، ص  - األحرار في كامل والیات اإلمبراطوریة.

  .133، المرجع السابق، ص ،النظام اإلمبراطوري ومصر الرومانیة ألعبادي مصطفى )1(
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  الثاني: الطبقات اإلجتماعیة في مصر الرومانیة الفصل

  الیهـــــــــود واإلغــریـــق :ثانيالمبحث ال

عاش الیهود في مصر منذ منتصف القرن السادس ق.م وكانوا یستقرون في منطقة    
الشالل األول من نهر النیل حیث كانوا یقومون بحراسة حدود مصر الحیویة ویعملون في 

رس، وكان بعض الیهود یحملون أسماء مصریة والبعض اآلخر أسماء خدمة الحكام الف
سامیة، وكانوا یقومون بمد قوات حرس الحدود بما كانت تحتاجه من طعام وكان لدیهم معبد 

  )1(أقاموه للعبادة.

زدهرت في مصر وسمح لهم البطالمة بأن یعیشوا     إنتشرت بعد ذلك مجتمعات الیهود وإ
كما أنهم تأثروا بالثقافة اإلغریقیة وقد وصل عددهم إلى حوالي وفقا لتعالیم دیانتهم 

وأبقى  )2(وكانت اإلسكندریة مقسمة إلى خمسة أحیاء إحتل الیهود منها حیا كامال. 200000
أغسطس الیهود جمیع إمتیازاتهم تقدیرا منه لمساعدتهم له وكان لهم مجلس شیوخ، وقد واجه 

ى هذا الحقد الدفین إلى إشتعال الثورة وقیام مذبحة عام اإلسكندریون موقف الیهود بعداء وأد
م وعقب أحداث هذا الشغب الدامي لجأ كل من الیهود واإلغریق إلى اإلمبراطور 38

عام  (**)""كلودیوسفي روما لعرض قضیتهم ثم قام الوفدان بزیارة اإلمبراطور  (*) "كالیجوال"
  )3(م وأجابهما باإلكتفاء بالوضع كما هو وأن یعیشوا في سالم.41

  
  
  
  
  .67دمشق، د.ت، ص  ،7ط العرب والیهود في التاریخ، العربي لإلعالم والنشر،، أحمد سوسة )1(
  .32 -31، مكتبة الشرق، القاهرة، د.ت، ص ص 1تاریخ الیهود، ج ،أحمد عثمان )2(

أنظر إرنست  -خلف تیبریوس على عرش روما وسار على خطاه وشبه بالوحش اآلدمي.جایوس كالیجوال: هو من  (*)
  .94ماسون، المرجع السابق، ص 

م ،توفي  41ق.م وبعد وفاة عمه الطاغیة كالیجوال تم تعیینه إمبراطورا سنة  10كلودیوس: إمبراطور روماني ولد سنة  (**)
  .89أنظر نافتالي لویس، المرجع السابق، ص -م.54سنة 

     .87 - 86، ص ص 1990 بیروت، ،1، طحقائق عن الیهودیة، الدار المتحدة للطبع والنشر ،األرقم الزغبي )3(
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القرن األول وفي ظل هذه الظروف تم القضاء على امتیازات الیهود بعد ثوراتهم في    
والثاني خاصة عندما قام الیهود الفارون من فلسطین بمحاولة إثارة المقاومة في كل مكان 

م في حین ظل یهود مصر على والئهم 70عقب سقوط أورشلیم وتدمیر المعبد الیهودي عام 
  )1(للرومان بالرغم للرومان بالرغم من سلب كنوز معبدهم الرئیسي في "لیونتوبولیس".

خشیت السلطات الرومانیة أن یحل هذا المعبد محل معبد أورشلیم كمركز إلثارة لقد    
السخط والفوضى والفتن ضدهم مما عجل بالرومان على فرض ضریبة على الیهود إلصالح 
ما تم تدمیره ثم قاموا بمضاعفة هذه الضریبة وأصبحت تفرض على جمیع أفراد األسرة بما 

سن الثالثة وخصص دخلها إلصالح معبد " جویتركابیتر فیهم العبید واألطفال منذ بلوغ 
ستمر  لینوس" كبیر آلهة الرومان والذي تم تدمیره في أورشلیم نتیجة ألحداث ثورة الیهود وإ

  )2(تحصیل هذه الضریبة إلى غایة القرن الثاني.

كانت مصر هي موطن ثورة الیهود الثانیة ضد الرومان وترجع جذور إندالعها  إلى    
اء المستمر بین اإلغریق والیهود في اإلسكندریة وربما یرجع السبب المباشر إلنتهاز العد

الیهود فرصة إنسحاب بعض الوحدات من قوات الرومان العسكریة في مصر لحاجة 
 م في 115إلیها في حریة ضد الفرس مما أدى إلى ظهور الثورة سنة  (*)"تراجاناإلمبراطور " 

  
  
  
  
 
دار الغد للنشر  ، 2جمقدمة في تاریخ الحضارة الرومانیة والیونانیة (تاریخ الرومان) ، ،ممدوح درویش مصطفى )1(

  .36، ص 1985والتوزیع، القاهرة،
 .54المرجع نفسه، ص  )2(

المرجع _ أنظر نافتالي لویس، م. 98م وحكم روما عام 117م وتوفي سنة 53تراجان :هو ماركوس ألیبیوس ولد عام  )*(
  .59السابق، ص 
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كل من مصر وقورنیة ثم سرعان ما إمتدت إلى قبرص وفلسطین وبالد مابین النهرین ولكن 
  )1(الثورة سرعان ما تم القضاء علیها في اإلسكندریة.

لمدة ثالث سنوات في كل أنحاء لقد قامت قوات المخربین الیهود بنشر الخراب والدمار    
مصر من الدلتا إلى طیبة وتشهد بعض أوراق البردي على إحتدام الصدام وعلى الخراب 

م إنتهت مقاومة الیهود نهائیا في مصر ثم 117الزراعي ودمار المنشآت والمباني، وبحلول 
  )2(جنحوا للهدوء والمسالمة واللین.

عت بحكم ذاتي مستقل وعدة إمتیازات أخرى ضمت مصر لرومانیة ثالث مدن إغریقیة تمت
الواقعة في دلتا النیل، وقد أسسها أحد فراعنة  (*)نقراطیس"وتبدأ سلسلة هذه لمدن بمدینة "

القرن السادس ق.م إعترافا وتكریما لفضل التجار والجنود اإلغریق، ثم تأتي مدینة بطلیمة 
الفراعنة، وقد حملت إسم  كلم شمال غرب مدینة طیبة عاصمة12وتقع على بعد حوالي 

  )3(مؤسسها "بطلیموس" أول حكام العصر الهللینستي الجدید.

  

  

  

  

  

  

  

  

 1ط وهیب كامل ، الهیئة المصریة العامة،، علوم الیونان وسبل إنتقالها إلى العرب، تر، دي السي أولیري )1(
  . 33، ص1991القاهرة،،

  .117، ص 1989توزیع مطبوعات ،القاهرة ،مكتب الرومان ،  الیونان و ،عاصم أحمد حسین )2(
ق.م وتجمع بین الثقافة المصریة والیونانیة  660نقراطیس: تقع في إقلیم مصر السفلى وهي مستوطنة تأسست عام  (*)

  .82 ص،السابقالنظام اإلمبراطوري ومصر الرومانیة، المرجع أنظر مصطفى العبادي، القدیمة وكانت مركز تبادل تجاري.
  .103أحمد حسین، المرجع نفسه، عاصم  )3(
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في مصر الوسطى  (**)"انتینوبولیسم بتأسیس مدینة "130عام  (*)""هادریانقام اإلمبراطور 
" الذي غرق في موقع المدینة عندما كان بصحبة "أنطینووستخلیدا لذكرى الشاب 

ضفاف نهر النیل، وأسس اإلمبراطور هذه المدینة بالطریقة  اإلمبراطور في رحلة على
التقلیدیة للمدن اإلغریقیة مع إضافة بعض نظم البلدیات الرومانیة ومنح سكانها عدة 

  )1(إمتیازات.

إن ملكة مدن شرقي البحر المتوسط وعاصمة الثقافة في العالم الهللینسیتي وملتقى طرق    
تردد علیها العرب  التيالروماني وبالد الشرق والجنوب التجارة بین العالم اإلغریقي و 

واألحباش والهنود والتي إستضافت على مر العصور أفراد من جمیع الجنسیات أال وهي 
برزت صورتها في األدب اإلغریقي والالتیني وكانت  مدینة اإلسكندریة العظیمة التي كثیرا ما

مترا وكان عدد سكانها في  30والي طرقات اإلسكندریة مرصعة باألحجار وبلغ عرضها ح
  )2(ذلك الوقت حوالي نصف ملیون شخص.

أما العنصر الرئیسي الذي إشتركت فیه المدن اإلغریقیة األربعة فقد تمثل في تسجیل    
الذي یمثل إستمرار  (***))(الجمانزیوم، كما نجد معهد التربیة حیاءأو مواطنیها في قبائل 

  تقالید

  ______________________  
ثورة أنه عایش م) أي  138-117م ، وهو إمبراطور روما في الفترة ( 138م وتوفي سنة  77هادریان: ولد حوالي  (*) 

  .117 -115السابق، ص ص المصدر ، أنظر دیون كاسیوس - الیهود.

لذكرى موت صدیقه أنتینوس غرقا وتقع في م إحیاء  130أنتینوبولیس: أسسها اإلمبراطور الروماني هادریان عام  (**)
  .49ص  ،هنفسالمصدر أنظر دیون كاسیوس، - انیة الفخمة.الجهة الشرقیة لنهر النیل، وتمتاز بالعمارة الروم

  .29دي السي أولیري، المرجع السابق، ص   )1(
  .89، ص 1999اإلمبراطوریة الرومانیة، دار عالء الدین، دمشق،  ،أمین سالمة )2(

الجمنازیوم: هو معهد العلوم والتربیة في مدینة اإلسكندریة وكان حكرا على الرومان واإلغریق، ثم سمح للمصریین (***) 
  . 69أنظر آیدرس بل، المرجع السابق، ص  -بالدراسة فیه.
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  الفصل الثاني: الطبقات اإلجتماعیة في مصر الرومانیة

أعضاء مجلس الشورى الذي یعتبر  تخاببانالمدن اإلغریقیة  مواطنيالمدینة اإلغریقیة، قام 
المؤسسة التقلیدیة للحكومة المحلیة في المدن اإلغریقیة، أما اإلسكندریة فقد عانت ألكثر من 
قرنین خالل الحكم الروماني من عدم السماح لها بوجود مجلس للشورى وقد سن "أوكتافیوس" 

ر أوال ثم من أوكتافیوس كما قیل هذه السیاسة كعقاب لمواطنیها لموقفهم العدائي من قیص
  )1(بعد ذلك.

بطلیمة قد إحتفظت بمجلسها ال بینما تدل إحدى أوراق البردي على أن مدینة نقراطیسو   
ومنحت مدینة "أنتیوبولیس" مؤسسة اإلستقالل الذاتي ومجلس الشورى وأخیرا حصلت 

بمنحها  (*)""سبتیموس سیفروسم عندما قام اإلمبراطور 200اإلسكندریة على مجلسها عام 
  )2(وجمیع عواصم األقالیم حق إقامة مجالس للشورى.

أما اإلعفاء من  أما من الناحیة اإلقتصادیة فقد تمتع سكان المدن األربعة بإمتیازات كبیرة،   
الضریبة فقد تمتع به سوى مواطني هذه المدن مثلهم في ذلك مثل الرومان، ومن المعروف 

  بة لباقي سكان الوالیة عبئا إقتصادیا باهظا إضافة إلى أن هذه الضریبة كانت تمثل بالنس

  

  

  

  

   
  .21- 19، ص ص 1976مصر الرومانیة ، دار المعارف ، اإلسكندریة ، ،هشام الجبلي )1(

وهو اإلمبراطور الروماني م بمنطقة اللبدة الكبرى الواقعة في إقلیم طرابلس 146: ولد سنة سبتیموس سیفروسلوسیوس   (*)
الموسوعة العربیة المیسرة: إشراف شفیق غربال، القاهرة  أنظر -.) م211 -193والعشرین، حكم عرش روما سنة( الواحد 

  .567، ص 1959،
  .113، المرجع السابق، ص أمین سالمة )2(
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القرن األول من العصر تقدم كان یسمح خالل  كونها رمز للخضوع، وباإلضافة إلى ما
الروماني لمواطني المدن اإلغریقیة األربعة بشراء أراضي الدولة عند بیعها بینما حرم 

  )1(المصریین من ذلك.

یتحولون إلى مواطنین  وكانواسمح لمواطني المدن اإلغریقیة بالخدمة في الفرق الرومانیة    
مصر كما سبق وذكرنا بتسجیل  رومان بمجرد تسجیل أسمائهم فیها بینما لم یسمح لسكان

أنفسهم إال في القوات المساعدة ومن ثم یسمح لهم بالحصول على الجنسیة الرومانیة بعد 
سنة من الخدمة العسكریة، وبمرور الوقت إزدادت فرص العمل حیث إستقطبت المدن 25

لى جانب ذلك وجدت مجموعة أخ رى أعداد كبیرة من السكان منها عمال وعبید ومصریین، وإ
سنتطرق  ك الیهود وهو مالكبیرة من السكان ولوحظت بكثرة في مدینة اإلسكندریة وأعني بذ

  )2(إلیه الحقا.

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 Wilkinson, R,H,Symbols And Magic In Egyptian Art, London, 1994, P 215. )1(  

       .67، المرجع السابق، ص هشام الجبلي    (2)
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  اإلجتماعیة في مصر الرومانیةالفصل الثاني: الطبقات 

  الرومــــان :ثالثالمبحث ال

حمل حاكم الوالیة لقب والي مصر وكان بمثابة نائب لإلمبراطور الروماني وتراوحت مدة    
حكمه بین سنة وثالث سنوات وعلى أكثر تقدیر خمس سنوات وكان یقیم في اإلسكندریة مع 

واحدة في السنة لمدة أربع أشهر وبصحبته الموظفین الرومان ویسمح له بمغادرتها مرة 
قلیم مصر العلیا من أجل عقد  مجموعة من الموظفین لزیارة مدینتین في إقلیم دلتا وإ

واإلطالع على الحسابات في  اإللتماسات إستالم الشكاوي و المحاكمات الجنائیة الكبرى و
   )1(اإلدارة المحلیة.

التي كان یشاهدها اإلنسان المصري بصفة دائمة ومن المظاهر الیومیة للحكم الروماني    
فتمثلت في الجنود الرومان الذین یعسكرون في الوالیة، وقد تكون الجیش الروماني في مصر 

ألفا وكانت مقسمة إلى مشاة وفرسان وقوات 17000ألفا و 15000من أعداد تراوحت بین 
كما نجد عدد آخر من أفراد  )2(بحریة تمركزت في اإلسكندریة لإلشراف على البحر واألنهار،

الوحدات العسكریة یتمركزون في األماكن ذات الموقع اإلستراتیجي على طول البالد وهم من 
القوات المساعدة التى تمركزت ألول مرة عبر النهر في إقلیم "أبولونوبولیس" في مصر العلیا 

ولم یكن یسمح  جندي 505م وقد تكونت من 155م وبقیت في معسكرها إلى غایة 131عام 
عاما، ولم یكن یسمح 25لغیر الرومان بالخدمة في الفرق الرومانیة وبلغت فترة الخدمة 

  )3(.ري باإلنخراط في الخدمة العسكریةللشعب المص

  
  
  
  
  .1992القاهرة ،، 1ط محمد صالح علي ، دار المعارف ، ،اإلسكندریة تاریخ ودلیل ،تر ،لورنس فورستیر )1(
جوانب من الحیاة في مصر في العصرین البطلمي والروماني في ضوء الوثائق البردیة ، دار نشر  ،الغنيمحمد عبد  )2(

  .100،ص  1980الثقافة ،اإلسكندریة،

  .107محمد عبد الغني، المرجع نفسه، ص  )3(
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مصر من أجل التمتع بجوها الجاف الذي كان یشفي قام عدد من األثریاء الرومان بزیارة    
بعض األمراض، وبمرور الوقت أخذت أعداد الرومان الذین استقروا  في مصر تتزاید 
تدریجیا كما حصل بعض األفراد من العائالت اإلسكندریة على الجنسیة الرومانیة وقد إتبع 

والیات ووضعهم في األباطرة الرومان على مدى قرن ونصف سیاسة تجنید جنود من ال
  )1(وحدات عسكریة متمركزة في والیات ومناطق أخرى غیر مواطنهم.

) فقد حدث تغییر تمثل في سیاسة التجنید 138-117أما في عهد اإلمبراطور"هادریان"(   
المحلي للجنود ومن ثم أصبح الجنود المسرحین المقیمین في مصر من طبقة سكان المدن 

سكریة سبیال للدخول إلى العالم الروماني، وكان یمكن للجندي أن وقد إتخذوا من الخدمة الع
یقوم بمشروع إقتصادي، ومن بین هذه اإلستثمارات شراء وبیع العبید والمشاركة في أعمال 

  )2(%.01متعددة تأتي في مقدمتها القروض المالیة بنسبة زیادة تبلغ 

فیها قبل أن یتم تسریحهم بعام كان بعض الجنود یبحثون عن المنطقة التي سوف یقیمون    
م حیث كتب جندي إلى أخیه في قریة " 136أو عامین ویتضح في خطاب مؤرخ عام 

حامل هذه الرسالة والمسرح  "ترینتیانوس"قائال: "أبعث لك تحیاتي وتوصیتي على  (*)"كرانیس
یتعرض إلى  تسریحا مشرفا من الخدمة العسكریة، وأرجو أن تقدمه إلى القرویین حتى ال

  اإلیذاء من قبلهم ویرغب في اإلقامة هناك......،" ونلتمس من هذا الخطاب أن القرویین لم 

  

  

  
  .90، ص 1980، دار الشروق للنشر والتوزیع، األردن،2ج والرومان،الیونان ،علي عكاشة )1(

  .2001، 56مجلة النبأ، العدد  قراءة في كتاب، مقال بعنوان: مجتبي العلوي، )2(
ق.م) وتقع حالیا على طریق  246-285كرانیس: تابعة إلقلیم الفیوم أنشأت من طرف بطلیموس الثاني"فیالد لفوس" ( (*)

أنظر مصطفى العبادي، النظام اإلمبراطوري ومصر الرومانیة، المرجع  - كلم. 70القاهرة الصحراوي وتبعد عنها بحوالي 
  .69ص  السابق،
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  عیة في مصر الرومانیةالفصل الثاني: الطبقات اإلجتما

  )1(یكونوا یستقبلون الجنود بأیدي مفتوحة سواء العاملین في الجیش أو المسرحین منه.

 قد جرت العادة على أنه عند إنتشار الوحدات العسكریة أو الضباط ونزولهم إلى القرى   
وكانت هذه  كانوا یقومون بإلزام األهالي بتقدیم أشیاء معینة مثل اإلیواء والطعام والضرائب

المطالب مصرح بها من قبل اإلدارة الرومانیة ولكن الجنود كانوا یتمادون فیها حرصا على 
أما الفالحون المصریون لم یكن في إستطاعتهم وضع حد إلبتزاز   )2(،مصالحهم الخاصة

الجنود لهم وعندما یسرح الجندي یقرر أن یعیش بینهم كجار مسالم بینما إعفاءه من العدید 
الضرائب والخدمات یثیر إمتعاض المصریین بل وأكثر من ذلك فقد كان هؤالء القادمین من 

جتماعیة بینهم وبین  الجدد یتعالون على السكان األصلیین مما جعل حواجز نفسیة وإ
  )3(جیرانهم.

لتمتعهم  اختاروها التيولقد إحتل بعض الجنود مكانة مرموقة في مجتمعاتهم الجدیدة    
سهل شرائهم األراضي الزراعیة وكان  بالجنسیة الرومانیة وكذلك لحصولهم على الثروة مما

   )4(.بعضهم یمللك أراضى في عدة قرى

  

  

  

  

  

  
  .33علي عكاشة، المرجع السابق، ص  )1(

  E.A.Walls Budget, Egyptian Magik, Kegan, Paul, Trench Ans Trubnr, London, 1901, P 162. )2(  

 Sir Martimer Et Autres, Histoire De L’antiquité, Fernard Nathan, Paris, 1981, P 65.)3(  

   .86، ص 1996أحمد قدربي، دار الشروق، ،الدیانة المصریة، تر یازوسالف تشرني، )4(
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 الرومانیة الفصل الثالث: الحیاة اإلقتصادیة لمصر

 مصر الرومانیةالحیاة اإلقتصادیة في : الفصل الثالث

  نشطة اإلقتصادیةألول: األ المبحث ا

الواقع أن مصر هبة النیل ولواله لكانت أرض مصر صحراء قاحلة فالفیضان  الزراعة: - 
السنوي المنتظم كان یغطي الوادي حتى یصبح أشبه بالبحیرة، وكان الرخاء في مصر یرتبط 

  )1(ذراعا. 16بإرتفاع النهر إلى حوالي 

ینسحب حواض حیث كان الماء یغطي الوادي ثم إتبعت الزراعة في مصر نظام ري األ   
بعد إنتهاء الفیضان داخل حدود النهر فیقوم الفالحون بعملیة البذر، أما األرض األكثر 
إرتفاعا فكان یستخدم طنبور أرخمیدس الذي كان یستعمل في الدلتا، ولكن آلة الرفع القدیمة 

  )2(األكثر إنتشارا وهي الشادوف.

ضم ثالثة مواسم وهي أغسطس) وت 29السنة الزراعیة في مصر من شهر توت ( أتبد   
یر باإلضافة إلى عالفیضان والبذر ثم الحصاد وأهم المحاصیل الزراعیة المصریة القمح والش

الكروم والخضروات والزیتون والبردي، وقد إهتم الفالحون بتوثیق إتفاقاتهم مثل عقود اإلیجار 
  )3(التي كانت لها صیغ محددة لضمان الحقوق واإللتزامات.

  

  

  

 

 .34ص  ،2001 ،اإلسكندریة مركز اإلسكندریة للكتاب، سعد اهللا، في تاریخ مصر القدیمة، يعلمحمد  )1(
   .61المرجع نفسه، ص  )2(
  .89ص  المرجع السابق، ،یازوسالف تشرني )3(
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نتاجه لكافة المحاصیل فقد كان یتعرض للظلم الشدید ألنه یؤدي     رغم عمل الفالح وإ
یجارات   األدواتاإلیجار لألفراد أو الدولة والدیون المتراكمة علیه أثناء العام الزراعي وإ

والحیوانات واألفراد الذین یستعین بهم وأجور نقل محصوله إلى مخازن الحكومة ثم إلى 
المیناء النهري وال یبقى له بعد ذلك ما یكفیه لطعامه ولدفع إلتزاماته تجاه الحكومة من 
ضرائب رأس وغیرها كما إعتنى الفالح المصري بتربیة حیوانات الحقل والدواجن ومنها 

والماعز والخنازیر وحیوانات الحمل كالجمال واألحمرة فضال عن وفرة  األبقار واألغنام
  )1(الطیور كاإلوز والحمام والدجاج.

كانت مصر مشهورة بصناعتین من صناعاتها وهما الكتان  :الصناعة والبضائع والمھن -
وورق البردي وبحلول القرن الثالث ونتیجة للطلب الخارجي وسعت مصر إنتاجها من الزجاج 

صبحت مصدرا كبیرا وقد تركزت هذه الصناعات في الدلتا كما نجد صناعة النسیج إال أنها وأ
بقیت صناعة منزلیة تمارس في كافة أنحاء البالد وكان األوالد والبنات یتدربون على صناعة 

  )2(النسیج بین سن العاشرة والثالثة عشر وكان التكوین یمتد لعامین.

العصر الروماني عن البناؤون والصناع وقاطعوا األحجار تحدثت أوراق البردي في    
وصانعوا الطوب والنجارون وعمال الفخار وعمال المعادن والخبازون والجزارون والحالقون 
وصانعوا األحذیة والصباغون والقائمون على رتف المالبس وعمل تطریز المالبس بعد 

  )3(النسج.

  

  

  
  .93ص ، المرجع السابق، یازوسالف تشرني )1(
  .146،مكتبة النهضة العربیة، اإلسكندریة، د ت ، ص  يأحمد فخر ،ترضارة المصریة، جون ولسن، الح )2(
  .178 - 177المرجع نفسه، ص ص  )3(
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أما التجار وأصحاب المخازن فكان معظمهم یتعامل في منتج واحد كبیع الزیت أو    
  )1(الخضروات أو الصوف أو الفاكهة ومع ذلك كانت هناك سوق لكل البضائع.

أصحابها في نقابات مثل نقابة بائعي األقمشة والصباغین  أنتظمكانت هناك مهن كثیرة    
والنساجین وعمال الفخار وعمال الزجاج ونقاش الكتابة الهیروغلیفیة وقادة المراكب النیلیة 

  )2(وتجار الملح.والبحارة وصناع األحذیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  .34، ص  ،المرجع السابقمحمد على سعد اهللا )1(
  .74 -73المرجع نفسه، ص ص  )2(
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  رائبـــــض: الثانيلالمبحث ا

 كان جهاز الضرائب في مصر الرومانیة معقد حیث نالحظ الكم المذهل من الضرائب   
والرسوم اإلضافیة التي فرضت عنوة على الفرد واألرض والخدمات والوظائف والمبیعات 
والنقل وحركة البضائع واألفراد ومختلف األمالك العینیة والشخصیة والمكوس الدائمة 
والمتغیرة ، وبذلك ندرك أن الشعب المصري التعیس كان یعاني وابال من الضرائب الرومانیة 

  )1(ربت المئة ضریبة.المتراكمة التي قا

یهدف لزیادة الضرائب التي كانت موجودة  أظهر الحكم الروماني للسكان في البدایة أنه ال   
من قبل، فقد أظهر حكام الوالیات ومحصلي ضرائبها الجشع التام والكلي مما أدى بالشعب 

كانت  لرفع الشكاوي المتعددة ألن نظام جبایة الضرائب یسمح بالرشوة فمحصل الضرائب
غایته الكبرى الوصول للثراء بإستخدام كل الوسائل القانونیة وغیر القانونیة لكي یضاعف 
أرباحه عن طریق اإلكراه وسلب أموال ضحایاه الذین الحول لهم وال قوة، وكان محصل 

رهاب  االضرائب یصطحب معه جنودا مسلحین لحمایتهم وكانو  یستخدمون في تخویف وإ
  )2(لف الوالیات.دافعي الضرائب في مخت

قدم إلینا "فیلون" الیهودي اإلسكندري في إحدى كتاباته تقریرا حیا عن إحدى هجمات    
  محصلي الضرائب حیث قال:"لقد تم حدیثا تعیین أحد محصلي الضرائب في منطقتنا وكان 

 

  

  
  

(1) F.Damas, Les Dieux De L’egypte, Press, Universitaire De France, 2eme, Paris, 1970, P 
119 
(2) F.Damas, Ibidp, P 139.  
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هناك بعض اإلفراد الذین تقاعسوا عن تسدید الضرائب نظرا لفقرهم ثم قرروا الفرار خوفا من 
  العقوبات الغیر محتملة، وعلى هذا األساس قام محصل الضرائب بوضع یده بقسوة على 

زوجاتهم وأطفالهم وأقاربهم وقام بضربهم وركلهم ومارس معهم كل أنواع العنف واإلساءة حتى 
یرغمهم إما باإلبالغ عن األشخاص الفارین أو بالقیام بدفع متأخراتهم ولكنهم لم یستطیعوا 
أوال لعدم علمهم بمكان أقربائهم الفارین وثانیا ألنهم یعیشون فقرا مدقعا ولكن محصل 

المتجبر لم یكن لیتركهم قبل أن یمزق أجسادهم بالضرب والتعذیب أو القتل بعض الضرائب 
  (1)األحیان.

  أمونیوسباترینوس"م بتقدیم شكوى إلى والي إقلیم الفیوم المدعو" 193قام مزارع مصري عام 
وقد تضمنت مایلي:"لقد قمت وأخي بتسلیم تسعة أرادب من الغالل من عشر أرادب مستحقة 

مفروضة وعلى ذلك تبقى من حسابنا أردب غالل واحد وبالرغم من ذلك فقد  علي كضریبة
قام محصلوا ضرائب الغالل في إقلیمنا بمهاجمة منزلي ومزقوا عباءة والدتي وطرحوها أرضا 

  (2)وأصبحت غیر قادرة على الحركة ولذلك فإني أطالب أن تقوم بإستدعائهم".

    الغیر قادرین على دفع الضریبة إلى الرشوةولتجنب هذا العنف لجأ السكان الفقراء    
كرامیات وكانت على النحو  رشاوىقدمه من  واإلكرامیات حیث قام أحد الرجال بتسجیل ما وإ

  التالي:

  
  
  

  

  
  .288ص  ،1999، القاهرة ،1ط هارفي بوتر،موسوعة المختصر في تاریخ العالم القدیم،مكتبة مدبولي، )1(
  .298 - 297المرجع نفسه، ص ص  )2(
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  دراخمة 2200رجال الجیش (العسكریین):  -

  دراخمة 240الهدایا: -

  دراخمة 20الحراس:  -

  )1(دراخمة 400أحد الجنود:  -

األفراد إن الصورة التي أبرزت إنحراف محصلي الضرائب وتجاوزاتهم أدت إلى فرار    
وبالتالي إنخفاض في عدد السكان ألن الفرار هو آخر وسیلة یلجأ إلیها المزارعون المصریون 
عندما تسوء أوضاعهم وتصبح الظروف غیر محتملة وجرت العادة قبل العصر الروماني أن 

 اعالفرار كان یتم باللجوء إلى المعابد ثم یعود الفارین إلى دیارهم وأعمالهم عندما تهدأ األوض
ولكن في العصر الروماني حدث تغییران هامان وتمثل األول في لجوء األفراد إلى الفرار )2(، 

الذي أدى إلى إشاعة الیأس بین أفراد المجتمع بوجه عام مما دفع مواطنین آخرین من غیر 
المزارعین إلى الفرار كذلك، أما األمر الثاني أن غیاب هؤالء الفارین قد أصبح أطول مدى 

بعض األحیان بصفة دائمة دون رجعة، ولقد لجأ بعض الفارین إلى المدن وخصوصا وفي 
مدینة اإلسكندریة كما إنضم بعض الفارین إلى العصابات وأصبحوا خارجین عن القانون 

  )3(یحترفون السطو المسلح ونهب المسافرین.

  
  

  

  
  
  .70ص  ، د ت ، دار المعارف الجامعیة، القاهرة،1الرومانیة،جالتاریخ السیاسي للجمهوریة  محمد السید عبد الغني، )1(
  .112المرجع نفسه، ص  )2(
  . 103، المرجع السابق، ص هارفي بوتر )3(
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ذكر "نیلون" بقوله عندما یهرب أي فرد كان أقرب أقاربه یقوم باإلبالغ عنه ویصرح أنه لم    
یترك خلفه أیة أمالك وعن مثل هذه اإلبالغات نذكر:"إلى أبولو نیس ودیدیموس الكتبة 
الرسمیین للقرى والضواحي بمدینة البهنسا من هیراسومیناندر وسنفیدكم بأن أورسینوفیسى بن 
منخیس النحاس الذي سجل في التعداد على أنه یقیم في المنزل الذي آلت إلینا ملكیته 

الدتنا قد ترك المنزل منذ فترة ولم یخلف ورائه أیة أمالك وأنه لم یلتحق باإلرث عن طریق و 
  )1(بالجیش وفي حال سماعنا أیة أخبار عنه فسوف نقدم إلیكم إخطار بذلك".

كان كتبة القرى والمدن یمدون محصلي الضرائب بالقوائم التي تضم أسماء األفراد الذین    
القوائم یتم سنویا ولكنها كانت تتزاید عندما تكون فروا إلى وجهة مجهولة وكان إعداد هذه 

م 55وبالضبط في صیف سنة  (*)محاصیل العام ضعیفة ، ففي فترة حكم اإلمبراطور "نیرون"
رجال فارا ولم یخلف وراءه أمالكا وبمرور عام أصبح في  43كان في قائمة المطلوبین 

  )2(رجال.152هارب ووصل العدد إلى قمته عند 100القائمة 

رجال بالعودة إلى موطنهم إال أن القائمة  27م صدر إعفاء ضریبي فقام 57في سنة    
فردا هاربا مما أدى إلى إختالل كبیر في ضریبة الرأسى مما أدى ببعض  105الزالت تضم 

محصلي الضرائب في تدوین تقریر یصف فیه إنخفاض عدد سكان القرى إلى أدنى معدل 
  )3(له.

  

  
 .137المرجع السابق، ص  محمد السید عبد الغني، )1(

وهو خامس وآخر أباطرة روما من الساللة الیولیوكلودیة (من أغسطس أوكتافیوس إلى نیرون) م 37نیرون: ولد عام (*) 
أنظر  -م.68م ألنه إبن كلودیوس بالتبني، توفي سنة 54م) وصل إلى عرش روما عام 68 - ق.م27من عام ( وبالضبط

  .26، ص1979دار المشارق، دمشق،  ،مت، الطاغیة نیرون سنوات الهرطقة والمحرقةمحمد عص
)2(  Sinnigen, W, D Book, A, History Of Rome, 6th Edition, London, 1977, P 287. 
 )3 ( Sinnigen, W, Ibidp, P 291. 
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لحاقها باإلمبراطوریة الرومانیة تقرر جعلها وسیلة إلطعام روما عندما تم إحتالل مصر     وإ
وسلة لغذائها الدائم حیث كانت مصر تمثل ثلث إحتیاجات روما الغذائیة سنویا بمعدل ستة 

ألف طن باإلضافة إلى كمیات أخرى كانت تبقى في 135مالیین في األرداب أي حوالي 
  .(1)ف الرومانيمصر وتوجه إلطعام جیش اإلحتالل واإلستنزا

من أراضي  (**)واحد على كل "أرورا" (*)لقد حددت ضریبة محاصیل الغالل "بأردب"   
الملكیة الخاصة لكن عند تسلیم المحصول حددت إكراها بثلث المحصول، أما المزارع الذي 
یقوم بزراعة أراضي تنتمي إلى الضیاع اإلمبراطوریة وكانت تمثل أجود أنواع األراضي في 

  (2)أرادب عن كل أرورا. 08و 05الوالیة فهو ملزم بدفع جبایة تراوحت بین 

ذي یعتمد في سقي أرضه على الري الصناعي ملزم بدفع ضعف ضریبة كان المزارع ال   
األراضي التي تسقى بمیاه األمطار والفیضان باإلضافة إلى ضرائب إضافیة أخرى فرضت 

% من المحصول ویلتزم الفالح بدفع قروض 10على جمیع أنواع الغالل وكانت تقدر بـ
  (3)الفتات من أرضه التي یملكها. الغالل التي إقترضها من الدولة وبالتالي یتبقى له

  

  

  

  

  
  .45 -44عصمت، المرجع السابق، ص ص محمد  )1(

أردب: مكیال للحبوب أستخدم لكیل القمح وحبوب المحاصیل الجافة األخرى وهو عدة أنواع من حیث السعة تبدأ من  (*)
    .195أنظر نافتالي لویس، المرجع السابق، ص  -لتر، 42لتر إلى  24
أرورا: مصطلح إغریقي األصل ویعني حرث األرض وأستخدم في العصر الروماني كوحدة لقیاس األرض ویساوي  (**)

   .197هكتار، أنظر نافتالي لویس، المرجع نفسه، ص  2.85حوالي 
  .145ص  ،2003، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، 1ج موسوعة الحضارات القدیمة وتاریخ األمم، محمود شاكر، )3(
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الحكومة الحصول على أكبر قدر من إنتاج محصول األراضي، أما  أولویةلم كانت    
األراضي البور لم تكن تسمن ال تغني فقد فرضت الدولة زراعتها بإلحاقها إلى مالك 
األراضي المجاورین لها أو بإضافتها على القریة الواقعة في إقلیمها وكانت تقسم وتوزع على 

  )1(إضافة ضرائب جدیدة بكل مكر وبدون اكتراث.المزارعین لزراعتها وهكذا قامت الدولة ب

كان الفالح مطالبا بتجهیز المحصول ودرسه وتسلیمه لمخازن الدولة في منطقته أو یدفع    
بمخزونه ویحصل على وصل إستالم یحافظ علیه وكانت كل  االحتفاظللخزینة مقابل 

خارج مدینة اإلسكندریة  المحاصیل الزراعیة تجمع في المخزن الرئیسي الكبیر في نیابولیس
  )2(وتوضع تحت إشراف المشرف المالي الذي یقوم بشحنها إلى روما.

كانت عملیة شحن الغالل تمر بمراحل وتبدأ المرحلة األولى على ید محصلي الغالل    
بشحنها من الصومعة للمیناء النهري المخصص لذلك وكان الشحن یتم عن طریق الزوارق 

لبري عن طریق الجمال والخیول والحمیر التي تجر العربات ویصاحب باإلضافة إلى النقل ا
كل سفینة أو زورق مشرفا أو أكثر وتمثلت مهمتهم في التأكد من الكمیة المشحونة وضمان 

  )3(عدم التالعب بها على طول الطریق.

  

  

 

  

  
  .171، المرجع السابق، ص محمود شاكر )1(

)2(  Gean Labesse, Initiation A L’histoire De Grece Antique, Ellipses Editios Marking,S.A, 
1999, P 11. 
(3) Gean Labesse, Ibidp, P 21.  
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الثاني إلى كانت عملیة مراقبة الشحنات في البدایة معهودة للجنود ثم تحولت أثناء القرن    
نوع من الخدمات اإللزامیة التي فرض أدائها على المواطنین المدنیین وكان المشرف على 
الشحنة یحمل عینة أو عینات لیتم مقارنتها بالشحنة المرسلة عل ید الموظفین الذین یقومون 

ذا عثر في الشحنة على قمح فاسد كانت المسؤولیة تقع ع لى بإستالمها في میناء "نیابولیس"وإ
  (1)محصلي الضرائب الذین جاءت الشحنة من عندهم.

كانت عملیة شحن الغالل دقیقة للغایة ألنها ترسل إلى روما لمأل األفواه والبطون الخاویة    
وقد فرضت الضرائب على جمیع المنتجات الزراعیة األخرى وتأتي في مقدمتها ضرائب 

الضریبة بصورة واسعة على  الكروم وكانت تشمل الزیوت والخضروات وقد فرضت هذه
معدلها عل حدائق النخیل والفاكهة (2)عل كل أرورا وتتراوح  (*)دراخمة 40الكروم بمعدل 

دراخمة عن كل أرورا باإلضافة إلى  25دراخمة وعلى أراضي الخضروات بـ 30و20بین
من المحصول لكنها كانت تحصل نقدا ثم حددت في القرن  6/1ضریبة الدخل وقدرت بـ

  (3)دراخمة. 12لث الثا

  

  

  

  
  .69عصمت، المرجع السابق، ص محمد  )1(

أنظر  - دراخمة: وحدة التعامل األساسیة في العملة الیونانیة وظلت تستخدم خالل الحكم الروماني وهي عملة فضیة. (*)
  . 54السابق، ص المصدر دیون كاسیوس، 

، القاهرة، منیرة محمد الهمشري، دبلوماسیة الرومان في القرنین األول والثاني میالدي، الهیئة المصریة العامة للكتاب )2(
 .94، ص 1997

حسن محمد جوهر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ،سیر فلندرزیتري، الحیاة اإلجتماعیة في مصر القدیمة، تر )3(
 . 312، ص 1975
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كما فرضت اإلدارة الرومانیة ضریبة على الحیوانات األلیفة سواء على ملكیتها أو نظیر    
إستخدام الفالح للمراعي التي تمتلكها الدولة وكان الفالح المقهور یقوم سنویا بتقدیم تقریر 

رصد مبلغ دراخمتین كضریبة لتربیة  عما یمتلكه من قطعان الحیوانات التي بحوزته وتم
  )1(الخنازیر ( أكرمكم اهللا) والتي خصصت إلمداد المعابد اإلغریقیة والرومانیة باألضاحي.

كانت ضریبة " تسجیل السكان " أو ضریبة الرأس أكثر الضرائب إنتشارا حیث خضع    
، وقد إختلف 60إمتدادا إلى سن  14جمیع الذكور من سكان مصر لهذه الضریبة منذ سن 

عواصم األقالیم یدفعونها بمعدل  مواطنومن إقلیم إلى إقلیم وكانوا  الرأسمعدل ضریبة 
 24و10دراخمة سنویا وكانت تبلغ بعض أجزاء طیبة مابین  12و 08منخفض تتراوح بین 

دراخمة أما إقلیم الفیوم  12و 08دراخمة سنویا وفي إقلیمي " هرموبولیس و البهنسا" بلغ بین 
  )2(دراخمة ألن إقلیم منطقة الفیوم قد إستفاد من إصالح نظام الري. 40 بلغ

لقد تعددت الضرائب النقدیة وتنوعت وكانت ضریبة الحرف الیدویة مفروضة على كل    
شخص من الذكور واإلناث العاملین في أیة مهنة یحصلون على أجر أو دخل منها وقد 

سن الرابعة عشر ومافوقها وكان یتم تحصیل شملت الذین یتدربون على الحرف ممن بلغوا 
ضریبة على كل حرفة وكان دفعها یتم على أقساط مثل كل أنواع الضرائب األخرى یختلف 

  )3(من إقلیم إلى آخر وكان إقلیم الفیوم أعالها إرتفاعا.

  

  

  
  
  .211نافتالي لویس، المرجع السابق، ص  )1(
  .169ص  لسابق،المرجع ا محمود إبراهیم السعدني، حضارة الرومان منذ نشأة روما وحتى نهایة القرن األول میالدي، )2(
 ،1ط مكتبة األنجلو مصریة، أنور محمود زناتي، الطریق إلى صدام الحضارات مع دراسة لتاریخ الصراع القدیم، )3(

  . 120ص  ،2006 القاهرة،
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كان الحرفي هو ومدربه مطالبان بأن یطلعا الجهات المسؤولة لكي یدرج إسم الحرفي في    
 سجل الخاضعین للضریبة كما كان ملزما أن یجبر السلطات عندما یقوم بتغییر حرفته وعند

  )1(.الضریبةذلك بصورة دائمة أو مؤقتة حتى یعفى من مسؤولیة دفع  كان سواء تركها

كان على الرحالة والمسافرین الذین یرغبون في التوقف والعمل لبعض الوقت في أیة قریة    
أو مدینة أن یحصلوا على تصاریح مؤقتة من محصل الضرائب المحلي من أجل ممارسة 

  )2(العمل حتى ولو كان لمدة یوم واحد.

ین من دفعها قامت الحكومة ومن أجل تحصیل مستحقات الضرائب المفروضة على الهارب   
الرومانیة بمصر بتقسیم هذه المستحقات على باقي األفراد من جیران وأقارب وأبناء قرى 

  )3(دراخمة. 06الفارین وقدرت في القرن الثاني بحوالي 

إن ممارسة األعمال خضعت لنوع آخر من الضرائب والرسوم تتمثل في فرض جبایة    
% على بیع األمالك العقاریة 10وثائق العامة مثل ضریبة على تسجیل الوثائق في دار ال

% على رهن األمالك، كما فرضت رسوم على تسجیل الحجیج والوثائق 2والعبید وضریبة 
  )4(الرسمیة. األوراقاألخرى وحفظ الطلبات وجمیع 

  

  

  

  
  
   .59ص رومانیة في ضوء األوراق البردیة، المرجع السابق، عبد اللطیف أحمد علي، مصر واإلمبراطوریة ال )1(
 .102المرجع نفسه، ص  )2(
  .144، المرجع السابق، ص أنور محمود زناتي )3(
 .133المرجع السابق، ص  تاریخ مصر في عصري البطالمة والرومان، محمود إبراهیم السعدني، )4(
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  الفصل الثالث: الحیاة اإلقتصادیة لمصر الرومانیة

لقد فرضت على الشعب المصري المقهور عدة أعباء إلزامیة من طرف اإلدارة الرومانیة     
أوضاعه كارثیة وبالكاد كان یستطیع أن یجمع  أصبحتومن طرف محصلي الضرائب حتى 

من سلب كل خیراته سلبت كذلك كل أمواله وممتلكاته تحت ستار تقنین  فالبرغمقوت یومه 
ستنزاف كل الطا فهدف اإلستعمار القدیم هو نفسه  ،قات خاصة اإلقتصادیة منهاالظلم وإ

  غایة اإلستعمار الحدیث حتى ولو كان الفرق الزمني شاسع جدا.
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  الفصل الثالث: الحیاة اإلقتصادیة لمصر الرومانیة

  ةــــــات الداخلیور ـــــالثالمبحث الثالث: 

الروماني ركز اإلسكندریون عداوتهم ضد مجتمع الیهود ألن خالل القرن األول من الحكم    
اإلمتیازات التي سمح الرومان للیهود بالتمتع بها بینما حرم منها اإلسكندریون كانت عامال 
مثیرا لغضبهم حیث حدثت بعض الصدامات الطفیفة بین الجماعتین مرارا وتكرارا وتطورت 

  )1(م.38عام  هذه الصراعات إلى مواجهات قاتلة مثلما وقع

م ولكن بعد إخمادها قل عددهم وتقلصت إمتیازاتهم وأصبحوا 115إندلعت ثورة الیهود عام    
عنصرا مهمال، وفي ظل هذه الظروف بدأ سكان اإلسكندریة یوجهون كامل عدائهم ضد 
الحكومة الرومانیة مباشرة حیث نظموا المظاهرات العامة في الشوارع وفي المسرح ضد حاكم 

  )2(یة بل إنهم كثیرا ما تظاهروا عند زیارة اإلمبراطور.الوال

عند ظهور أیة ثورة في أي مكان آخر في الوالیة یسارع اإلسكندریون  لإلستجابة غیر أن    
العقوبات التي كانت تلي قمع المقاومة تزید من مشاعر كراهیة سكان اإلسكندریة للحكام 

  )3(الرومان.

م بإنتقام دموي فعند إقترابه من اإلسكندریة خرج إلیه 215ام قام اإلمبراطور كاراكاال ع   
 برحابة ثم أمر بقتلهم جمیعا ثم أطلق العنان لقواته كي  فاستقبلهمالزعماء الوطنیون لتحیته 

  

  

  

  
  
   .45، ص ، المرجع السابقمحمد عواد حسین، حركات المقاومة الوطنیة في مصر البطلمیة و الرومانیة )1(
، القاهرة، 1ط ،المكتب المصري لتوزیع المطبوعاتود والیهودیة في العصور القدیمة، عبد اهللا رشاد الشامي، الیه )2(

  . 119 - 117، ص ص 2001
   .125المرجع نفسه، ص  )3(
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  الفصل الثالث: الحیاة اإلقتصادیة لمصر الرومانیة

تعیث فسادا في المدینة وسمح لهم بالسلب والذبح لعدة أیام، وفي خطابه الذي ألقاه في 
ن الموت ثم بروما ذكر أنه غیر مبالي بعدد القتلى ألن جمیعهم یستحقو  جلس الشیوخم

یتم طرد جمیع المصریین الذین یقیمون في اإلسكندریة تضمنت بأن  أصدر جملة من األوامر
عة الخنازیر وعمال القوارب وعمال الوقود والتدفئة، ألنهم یعكرون بكل الوسائل ماعدى با

  )1(صفو المدینة بأعدادهم الكبیرة وبطالتهم.

ضطراب إستمر قرابة عام حیث أنه هدد روما في تموین  152إنفجر سنة     م تمرد وإ
الطعام وقد إنضمت إلیه عصابات قطاع الطرق كما نجم عنه قتل والي مصر شخصیا مما 

  )2(إلى تدخل اإلمبراطور شخصیا للقضاء علیه. أدى

م ثورة كانت أشد خطورة حیث تمركزت في أحراش الرعاة في  )173-172إندلعت سنة (   
دلتا النیل بقیادة مصریة بمثابة ثورة قومیة وكانت بمثابة الوباء الذي إكتسح اإلمبراطوریة 

ن خضوع المحكومین ومن أهم الرومانیة وقد حدت هذه الثورة من قبضة السلطة وقللت م
العوامل المساعدة على قیامها سحب إحدى الفرقتین الرومانیتین اللتین كانتا تتمركزان في 
مصر بغیة المشاركة في الحرب ضد القبائل الجرمانیة التي كانت تزحف على روما من 

 )3(جهة الدانوب.

 

 

  

  

  
  
  . 13أنور محمود زناتي، المرجع السابق، ص  )1(
  .19دیون كاسیوس، المصدر السابق، ص  )2(
   . 89آمال الروبي، المرجع السابق، ص  )3(
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  الفصل الثالث: الحیاة اإلقتصادیة لمصر الرومانیة

تمكن الفالحون المصریون الذین تسلحوا عشوائیا من قهر بعض وحدات القوات الرومانیة    
إستدعاء حاكم سوریا من الوالیة وكانوا على وشك اإلستیالء على اإلسكندریة، لذلك تم 

المجاورة الذي كان یتولى قیادة أقوى الوحدات العسكریة التي كانت متمركزة في النصف 
الشرقي من اإلمبراطوریة لكي یعید النظام واألمن إلى مصر حیث تجنب الحرب ضدهم ولجأ 

  )1(إلى بث الخالف والفتنة والفرقة بین صفوفهم.

مزدهرة تجاریا ألنها ملتقى لمختلف القوافل التجاریة وكانت تابعة  (*)ة تدمرككانت ممل   
لإلمبراطوریة الرومانیة ولكنها عوملت معاملة ودیة وتمتعت بنوع من اإلستقالل الداخلي وقد 

حاكم تدمر بناء جیش قوي ساعد به اإلمبراطور الروماني جالینوس  )*(*"أودینات"إستطاع 
  )2(ائدا عاما على والیات الشرق.عینه ق حیث أن هذا اإلمبراطور

 الذي سیطرت علیه وعلى الدولة  )*(**"وهب الالتلما توفي أودینات خلفه إبنه الطفل"    

 
  

  

  
                                        .110 -109ص ص  المرجع السابق، ، ومصر الرومانیة،مصطفى العبادي، النظام اإلمبراطوري )1(

وكانت حضارة تدمر تنافس الحضارة الرومانیة القدیمة، وتقع حالیا  هي أهم الممالك السوریة القدیمة، مملكة تدمر: (*)
أنظر  -كلم، وتعتبر حالیا إحدى أهم مواقع التراث العالمي لمنظمة الیونسكو . 162شمال مدینة دمشق وتبعد عنها ب

عبد الكریم رافق، مؤسسة فرانكین للطباعة والنشر، جورج حداد و  ،، تر1جتاریخ سوریة ولبنان وفلسطین،  ،فیلیب حتي
  .1958بیروت،

م بسوریا، كان سیاسي وعسكري بارع، تمكن من بناء جیش كبیر وقوي 228الملك أودینات: حاكم تدمر ولد سنة  )**(
أحمد أنظر عبد اللطیف  -م وخلفه إبنه وهب الالت. 267وعرفت تدمر في فترة حكمه تطور حضاري كبیر ،توفي سنة 

 .95المرجع السابق، ص  مصادر التاریخ الروماني، علي ،
  .  107آمال الروبي، المرجع السابق، ص  )2(

أنظر سمیر أدیب،  - سنة.15م وكان عمره 267، خلف والده في حكم مملكة تدمر سنة م252: ولد سنة وهب الالت )*(**
   .190، ص 2000القاهرة، وعة الحضارة المصریة القدیمة، العربي للنشر والتوزیع، موس
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  الفصل الثالث: الحیاة اإلقتصادیة لمصر الرومانیة

 هذه الملكة لم تقتنع بالمركز الممتاز  (*)زینوبیا"معا والدته الملكة الطموحة المعروفة یإسم "

نما أرادت أن تكون لها إمبراطوریة وبدأت تب سط سلطانها على والثراء الكبیر لمدینة تدمر وإ
حتلتها بعد 269أرسلت الملكة زینوبیا إلى مصر جیشا ضخما عام  ،الشرقیةالوالیات  م وإ

ورغم مقاومة  "تیماجینیس"،زعماء المحلیین على رأسهم المسمىإتفاق مسبق مع بعض ال
الجیش الروماني في مصر وصموده ضد جیوش زینوبیا في أكثر من معركة إال أنها فشلت 

  )1(في اإلحتفاظ بمصر.

م ولجأ إلى األعمال السیاسیة 270سنة  (**)""أوریلیانوستولى عرش روما اإلمبراطور    
أوال "بوهب الالت إبن زینوبیا " شریكا له في الحكم  فأعترففي مواجهة الخطر التدمري 

  )2(.وصدرت العملة في اإلسكندریة تحمل صورة اإلمبراطورین معا على الوجهین

 

 

  

  

  
  
  

م بتدمر في سوریا وقادت مع زوجها الملك أودینات عصیانا على اإلمبراطوریة الرومانیة 240ولدت عام الملكة زینوبیا:  (*)
المرجع السابق، ص  أنظر فیلیب حتي، -م بروما .274حیث تمكنا من خالله من السیطرة على معظم سوریا، توفیت سنة 

  .46- 45ص
 .219، ص 2004، دمشق، 3الصفدي، طأحمد داوود، تاریخ سوریا القدیم، منشورات دار  )1(

م ،وقد 268أوریلیانوس: قائد وعسكري روماني عرف بالشجاعة والحنكة، تمت ترقیته قائدا لسالح الفرسان سنة   (**)
م بتزكیة من الجیش ومجلس الشیوخ، 270إستطاع تحقیق عدة إنتصارات على القبائل الجرمانیة، تولى عرش روما سنة 

نتصر فیها وأسر الملكة زینوبیا وأخذها أسیرة إلى روما. 272ى تدمر سنة تولى بنفسه الحرب عل أنظر عبد اللطیف  -م وإ
  .49المرجع السابق، ص مصادر التاریخ الروماني، أحمد علي ،

  .107 -105أحمد داوود، المرجع السابق، ص ص  )2(
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  الفصل الثالث: الحیاة اإلقتصادیة لمصر الرومانیة

وهب الالت اإلستمرار في هذا الحكم المشترك وقرر اإلستقالل  م رفض271وفي سنة    
أعلن نفسه إمبراطورا وصدرت العملة في اإلسكندریة تحمل صورة وهب الالت وأمه زینوبیا 

   )1(.فقط مما أدى إلى قیام حرب بین تدمر وروما

رى نشبت الحرب بین تدمر وروما وهاجم اإلمبراطور بنفسه من الشمال في أسیا الصغ   
بینما أرسل القائد "بروبوس" إلى مصر وسرعان ما سقطت مصر في أیدي الرومان من جدید 

م كما إنتصر اإلمبراطور أوریلیانوس على تدمر أیضا وأخذ زینوبیا أسیرة في 271في سنة 
م قامت ثورة في كل من تدمر واإلسكندریة وكان قائد 272موكب نصره إلى روما وفي سنة 

ویقال أنه جمع ثروة طائلة من  (*)""فیرموسریة أحد كبار تجارها ویسمى الثورة في اإلسكند
ستطاع أن یكون جیشا من ماله الخاص وذكر بأنه كان على  تجارة البردي والصمغ العربي وإ

وفي ظل هاتین الثورتین في وقت واحد إتجه اإلمبراطور  عالقة بثوار تدمر أیضا،
ورة فیها ثم تحول إلى مصر حیث إنتصر على أوریلیانوس إلى تدمر أوال وقضى على الث

القائد فیرموس وحاصر الثوار في حي"البروخیون في اإلسكندریة" مما إضطر الثوار إلى 
 )2(.اإلستسالم بعد تدمیر الحي عن أخره

 

  

  

 

  
  
  .129، ص 1980، الخطوط الكبرى في تاریخ سوریا، المؤسسة العربیة للدراسات، دمشق، األشقر أسد )1(

فیرموس: في األصل هو تاجر قماش وأوراق البردي، جمع أموال طائلة وأستطاع أن یكون جیشا قاد المقاومة المصریة  (*)
مصطفى العبادي، النظام اإلمبراطوري ومصر أنظر  - .یق مع قادة الجیش التدمريضد اإلحتالل الروماني بالتنس

 .60 -59الرومانیة، المرجع السابق، ص ص 
  .136األشقر أسد، المرجع نفسه، ص  )2(
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  الفصل الثالث: الحیاة اإلقتصادیة لمصر الرومانیة

غادر اإلمبراطور وتوجه إلى روما وترك مصر في أیدي قائده بروبوس الذي تولى    
في الجنوب التابعة إلقلیم مصر العلیا وبینما كان القائد بروبوس  (*)إخضاع قبائل البلیمي

یعمل على إخضاع القبائل المتمردة توفي اإلمبراطور أوریلیانوس فإنتهز الجیش المصري 
الفرصة وأعلنوا قائدهم إمبراطورا وقد إستطاع بروبوس أن یفرض نفسه على اإلمبراطوریة 

)م قضاها في حروب متعددة على 282-276( بأسرها وبقي في الحكم لمدة ستة سنوات
   )1(م على ید الجنود.282حدود اإلمبراطوریة ولكنه قتل عام 

تقدم ذكره نستنتج أن الشعب المصري قام بعدة ثورات داخلیة رغبة في تغییر  من خالل ما   
الواقع المزري الذي كان یعیشه حیث أذل الرومان في كثیر من المرات لكن لیس باإلمكان 

أحد أقطاب المقاومة المصریة مع إمارة تدمر إلخراج الرومان من  فأتحدأفضل مما كان، 
   .أرض مصر

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
قبائل البلیمي: هي قبائل تسكن أقصى جنوب مصر،إختلف العلماء حول أصلها برزت ثالث آراء فمنهم من یقول أن   (*)

أنظر سمیر أدیب، موسوعة  - واآلخر یؤكد على أصولهم المصریة، أصولهم سودانیة وفریق آخر یرى بأن أصولهم إثیوبیة 
 .124الحضارة المصریة القدیمة، المرجع السابق، ص 

  .82ص ، 1982هشام الصفدي، تاریخ الشرق القدیم (حضارات آسیا الغربیة)، د د ن، دمشق،  )1(
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  ةــــــاتمــــــــــــخ

  من خالل ما تقدم ذكره في هذه الدراسة نستنتج جملة من النتائج وتمثلت فیما یلي: 

من طرف أوكتافیوس (أوجوستوس) هو ثرائها إن السبب الرئیسي في غزو مصر    
والحبوب بصفة خاصة ألن مصر في تلك الفترة كانت أكبر دولة منتجة للقمح اإلقتصادي 

تالي فإن إحتالل لفي المنطقة أي أنها كانت تمثل المستودع األساسي والخزان الرئیسي وبا
مصر كان أكبر صفقة لتوفیر الغذاء لسكان روما التي كانت تعترف بالقائد الذي یضمن لها 

  الغذاء بصفة دائمة.

على آخر  هدف أكتافیوس الخفي هو القضاء على القائد أنطونیوس وبالتالي القضاءكان    
منافسیه على عرش روما وبهذا یسهل علیه الوصول إلى قمة السلطة، وقد أثبت اكتافیوس 

  حنكة سیاسیة وعسكریة كبیرة أي أنه كان داهیة.

قة محرمة على جمیع إستخدم أوكتافیوس طریقة جدیدة كلیا في إدارة مصر وجعلها منط    
له من خالل الكنوز واألموال التي وأتبعها إلى سلطانه مباشرة حتى یضمن الثراء الشخصي 

  علم بأن كثیرة ال تحصى.

عین أوكتافیوس والي مصر من طبقة الفرسان أي من رفقاء سالحه شریطة أن یكون     
  الوالي محدود الطموح وبالتالي لن یعرقل حمالته اإلستنزافیة.

أمر أوكتافیوس قادته بإستعمال أسلوب القوة مع جمیع الطبقات اإلجتماعیة في مصر      
جندي  20000بل وكثف من عدد الفرق العسكریة في مصر والتي وصل عددها إلى حوالي 

أن هذا العدد كبیر كون المنطقة محصنة طبیعیا وال تحتاج إلى هذا العدد الكبیر من رغم 
  العسكریین.
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إمبراطورا نفس السیاسة  33وكان عددهم یع أباطرة روما بعد أكتافیوس واصل جم   
داد بما یعرف حالیا تقنین الظلم و بمعنى التعسفیة ووصل بهم الحد إلى أقصى أنواع اإلستب

  آخر إصدار القوانین الصریحة التي تخدم سیاستهم اإلستنزافیة.

صر إلى حوالي مئة نوع من وصل عدد الضرائب أثناء فترة اإلستخراب الروماني لم   
الضریبة اإلجباریة على جمیع الممتلكات واألراضي والحرف والحیوانات، وصدق من قال أن 

  حقائق التاریخ أغرب من الخیال.

إستعملت روما القوة والجبروت والسیطرة ضد شعب مسالم مستكین، ولكنها في فترات    
التي  القبائل الجرمانیة إلى عقر روما الحقة لم تستطع أن تحمي حدودها حین وصلت

فأین غطرستكم یا رومان عندما قهرتم من  ،ضربات الجرمان المتواصلة تحت تساقطت
    طرف الجرمان؟؟.
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  قائمـــــــــــــة المختــــــــــصرات

 الــــــــرمـــــــــــــز المعـــــــــنى المقـــــــــــــــــصود
ـــقـــتحـــق ــــ  حــــت یـــ

ـــــة ــــر ترجمـــــ  تـــــ
ـــب ــــ ــــ ــــع تعریــــ  تـــــ
ـــــــة ــــ  ص صفحــــ

ــــــیالد ــــ  ق. م قبل المـــ
ــد ـــ  مـــــــج مـــــجل
 م میـــــــالدي
ـــزء ــــ  ج جـــــ

ـــخ ــــ  د. ت دون تاریـــ
ــــــع ةدون طبـــ  د. ط 

ــــر  د.م. ن دون مكـــان نشــ
ـــر  د. د. ن دون دار نشـ

ــــع ةطبــــ  ط 
  رــــم ةــــــمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر المترجمة بالعربیة -أ

، تر، مصطفى غطیس، مطبعة آلطو بریس، 10دیون كاسیوس، التاریخ الروماني،ج   -1
  . 2013طنجة،  ،1ط
هیرودوت، تاریخ هیرودوت، عبدا اآلله المالح، مر، أحمد السقاف وأحمد بن صاري،  -2

  .2001المجمع الثقافي، اإلمارات، 
  المصادر األجنبیة -ب

Cary Dion Cassius, Roman History, London, 1960. 
المراجع باللغة العربیة -ج  

، كلیة اآلداب الجامعة اللیبیة، 2م ) ،ج133 -ق.م 44إبراهیم نصحي، تاریخ الرومان(  -1
  .1973اإلسكندریة،

اآلداب ، منشورات كلیة  3إبراهیم نصحي، تاریخ مصر في عصر البطالمة، ج -2
 .1966الجامعیة، القاهرة، 

أبو الیسر فرح، الدولة والفرد في مصر، ظاهرة هروب الفالحین في عصر الرومان، دار  -3
  .1994، القاهرة، 2عین للدراسات والبحوث اإلنسانیة واإلجتماعیة، ط

أحمد أمین سلیم، العصور الحجریة وماقبل األسرات في مصر والشرق األدنى القدیم،  -4
  .2000المعرفة الجامعیة، القاهرة،  دار
 .2004، دمشق، 3أحمد داوود، تاریخ سوریا القدیم، منشورات دار الصفدي، ط -5
أحمد رشاد موسى، دراسات في تاریخ مصر اإلقتصادي، الدراسة األولى حضارة مصر  -6

 .1998الفرعونیة، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 
  ، دمشق، د.ت.7في التاریخ، العربي لإلعالم والنشر، ط أحمد سوسة، العرب والیهود -7
  ، مكتبة الشرق، القاهرة، د.ت.1أحمد عثمان، تاریخ الیهود، ج -8
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  .1984، القاهرة، 4أحمد فخري، دراسات في تاریخ الشرق، الهیئة العامة للكتاب، ط -9
ر، بیروت، ، الدار المتحدة للطبع والنش1األرقم الزغبي، حقائق عن الیهودیة، ط -10

1990   .  
ارنست ماسون، اإلمبراطور الرهیب تیبیریوس، تر،جمال السید، الهیئة المصریة العامة  -11

 .1985للكتاب، القاهرة، 
األشقر أسد، الخطوط الكبرى في تاریخ سوریا، المؤسسة العربیة للدراسات، دمشق،  -12

1980 . 
 .1981العامة للكتاب، القاهرة،آمال الروبي، مصر في عصر الرومان، الهیئة  -13
 .1999أمین سالمة، اإلمبراطوریة الرومانیة، دار عالء الدین، دمشق،  -14
 .1995أنطوان زكریاء، النیل عند الفراعنة والعرب، مكتبة مدبولي، القاهرة،  -15
  . 1998أنظر سمیر أدیب، تاریخ وحضارة مصر القدیمة. مكتبة اإلسكندریة، القاهرة،  -16
أنور محمود زناتي، الطریق إلى صدام الحضارات مع دراسة لتاریخ الصراع القدیم،  -17

 .2006، القاهرة، 1مكتبة األنجلو مصریة، ط
آیدرس بل، مصر من اإلسكندریة حتى الفتح العربي، تر: محمد عواد حسین وعبد  -18

 .1954اللطیف أحمد علي، د د ن، القاهرة، 
صر والعراق: التاریخ اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي برهان الدین دلو، حضارة م  -19

 .1989والسیاسي، دار الفرابي، بیروت، 
بنسامین فارنجتون، مدنیة اإلغریق والرومان، تر،أمین تكال، مكتبة األنجلو المصریة،  -20

  .1948القاهرة، 
، بیروت، تشارلز وورث، اإلمبراطوریة الرومانیة، تر، رمزي جرجس، دار الفكر العربي -21

1961.  
ج، شتیندورف و ك. سیل، عندما حكمت مصر الشرق، تر، محمد الغرب موسى،  -22

  .1990مر، محمود ماهر طه، مكتبة مدبولي، القاهرة، 
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جان فیر كوتیر، مصر القدیمة، تر: ماهر جویجاتي، دار الفكر للدراسات والنشر  -23
  .1992والتوزیع، القاهرة، 

الحضارة المصریة من عصور ماقبل التاریخ حتى نهایة الدولة القدیمة، جریل ألدرید،  -24
  .1992تر، مختار السویفي، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، 

     .1981األبعاد والجوانب، دار المعارف، القاهرة،  ،جمال حمدان، شخصیة مصر -25
، ار المعارفد، 1شخصیة مصر، دراسة في عبقریة المكان، ج ،جمال حمدان -26

  .1981،القاهرة
جون ولسن، الحضارة المصریة، تر،أحمد فخري ،مكتبة النهضة العربیة، اإلسكندریة،  -27

 د ت.
جیمس هنري برستید، فجر الضمیر، تر، سلیم حسن، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  -28

 القاهرة، د، س.
الفتح الفارسي، تر، حسین جیمس هنري بوستید، تاریخ مصر منذ اقدم العصور إلى  -29

 .1996كمال، مر، محمد حسنین والعمراوي بك، مكتبة مدبولي، القاهرة، 
 .1993، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة، 2حسین الشیخ، العصر الهیللینستي ،ج -30
حلمي محروس إسماعیل، الشرق العربي القدیم وحضاراته، مؤسسة شباب الجامعة،  -31

 .1997اإلسكندریة، 
، 1دي السي أولیري، علوم الیونان وسبل إنتقالها إلى العرب، تر، وهیب كامل ، ط -32

  .1991الهیئة المصریة العامة، القاهرة،

رشید الناظوري، دراسات في بعض معالم تاریخ وحضارة منطقة الشرق األدنى القدیم  -33
إبتداء من مرحلة الثورة وخاصة مصر وبالد الرافدین واإلقلیم السوري والهضبة اإلیرانیة 

  .1958الصناعیة حتى نهایة الدولة البابلیة الكلدانیة، المكتب المصري الحدیث، القاهرة، 
 .1985الزین محمد، دراسات في تاریخ الرومان، جامعة دمشق، دمشق،  -34
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سید أحمد علي الناصري، تاریخ اإلمبراطوریة الرومانیة السیاسي والحضاري، دار  -36
 . 1991، القاهرة، 2النهضة العربیة، ط

سیر ألن جارنرد، مصر الفراعنة، تر، نجیب میخائیل إبراهیم، مر، عبد المنعم أبو  -37
  .1973بكر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

، الحیاة اإلجتماعیة في مصر القدیمة، تر،حسن محمد جوهر، الهیئة سیر فلندرزیتري -38
 . 1975المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

شارل سنیوبوس، تاریخ الحضارة، تر، محمد كرد علي، مطبعة الظاهر، القاهرة،  -39
1953.  

م شیخ أنتا دیوب، األصول الزنجیة للحضارة المصریة، تر، حلیم طوسون، دار العال -40
 .1995الثالث، القاهرة، 

  . 1966صالح مدني، تاریخ الیونان والرومان، جامعة دمشق، دمشق،  -41
 .1989عاصم أحمد حسین، الیونان و الرومان ، مكتب توزیع مطبوعات ،القاهرة ، -42
  .1966عبد الحمید زاید، الشرق الخالد، دار النهضة العربیة، بیروت،  -43
محاضرات في تاریخ الشرق األدنى القدیم، كتب كریدیه  عبد اللطیف أحمد علي، -44

خوانه، لبنان،   .1971وإ
عبد اللطیف أحمد علي، مصادر التاریخ الروماني، دار النهضة العربیة، بیروت  -45

،1970. 
عبد اللطیف أحمد علي، مصر واإلمبراطوریة الرومانیة في ضوء األوراق البردیة، د د  -46

 .1961ن، القاهرة، 
عبد اهللا رشاد الشامي، الیهود والیهودیة في العصور القدیمة، المكتب المصري لتوزیع  -47

 .  2001، القاهرة، 1المطبوعات، ط
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عواد حسین، النزاع األسري في مصر البطلمیة، مجلة اآلداب جامعة عین شمس،  -50
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 من خالل ما تقدم ذكره في هذه الدراسة نستنتج جملة من النتائج وتمثلت فیما یلي: 
إن السبب الرئیسي في غزو مصر من طرف أوكتافیوس (أوجوستوس) هو ثرائها اإلقتصادي ألن مصر في تلك الفترة كانت أكبر دولة منتجة    

للقمح والحبوب بصفة خاصة في المنطقة أي أنها كانت تمثل المستودع األساسي والخزان الرئیسي وبالتالي فإن إحتالل مصر كان أكبر صفقة 
ذاء لسكان روما التي كانت تعترف بالقائد الذي یضمن لها الغذاء بصفة دائمة.لتوفیر الغ  

كان هدف أكتافیوس الخفي هو القضاء على القائد أنطونیوس وبالتالي القضاء على آخر منافسیه على عرش روما وبهذا یسهل علیه الوصول    
أي أنه كان داهیة.إلى قمة السلطة، وقد أثبت اكتافیوس حنكة سیاسیة وعسكریة كبیرة   

إستخدم أوكتافیوس طریقة جدیدة كلیا في إدارة مصر وجعلها منطقة محرمة على جمیع وأتبعها إلى سلطانه مباشرة حتى یضمن الثراء الشخصي     
 له من خالل الكنوز واألموال التي علم بأن كثیرة ال تحصى.

سالحه شریطة أن یكون الوالي محدود الطموح وبالتالي لن یعرقل حمالته عین أوكتافیوس والي مصر من طبقة الفرسان أي من رفقاء     
 اإلستنزافیة.

أمر أوكتافیوس قادته بإستعمال أسلوب القوة مع جمیع الطبقات اإلجتماعیة في مصر بل وكثف من عدد الفرق العسكریة في مصر والتي      
ن المنطقة محصنة طبیعیا وال تحتاج إلى هذا العدد الكبیر من العسكریین.جندي رغم أن هذا العدد كبیر كو  20000وصل عددها إلى حوالي   

إمبراطورا نفس السیاسة التعسفیة ووصل بهم الحد إلى أقصى أنواع اإلستبداد بما یعرف  33واصل جمیع أباطرة روما بعد أكتافیوس وكان عددهم    
تخدم سیاستهم اإلستنزافیة. حالیا تقنین الظلم و بمعنى آخر إصدار القوانین الصریحة التي  

وصل عدد الضرائب أثناء فترة اإلستخراب الروماني لمصر إلى حوالي مئة نوع من الضریبة اإلجباریة على جمیع الممتلكات واألراضي والحرف    
 والحیوانات، وصدق من قال أن حقائق التاریخ أغرب من الخیال.

عب مسالم مستكین، ولكنها في فترات الحقة لم تستطع أن تحمي حدودها حین وصلت القبائل إستعملت روما القوة والجبروت والسیطرة ضد ش   
 الجرمانیة إلى عقر روما التي تساقطت تحت ضربات الجرمان المتواصلة، فأین غطرستكم یا رومان عندما قهرتم من طرف الجرمان؟؟.  

  
  

   
a partir de cette etude nous concluons :  

La cause principale de l’invasion de l’egypte par octavuis (augustus ) c’est : sa richesse 
economique , parce qu’elle est un grand  pays producteur du blé et surtout les céréales , elle 
represente le réservoir majeur . Donce l’occupation de l’egypt est la meilleure méthode de 
fournir des aliments pour les habitants de Rome qui reconnait le commandant qui assure 
l’alimentation permanente. 

L’invisible but de Octavuis c’est détruise son dernier adversaire Antnuis sur le trone de 
Rome . Dans ce cas il facilité son arrivé a la crete du pouvoire , il était malin. 

Octavuis est nommé a l’egypt un chevalier l’un des compagnons de son arme , a condition 
que l’ambition illimiteé  

octavuis a ordonné a ses commandants d’utiliser la force avec toutes les classes egyptiennes 
et meme intensifié le nombre de divisions militairesqui sont au nombre d’environ 20000 soldats 
, il est grand par rapport la zone . 

Tous les 33 empereurs de Rome apres Octavuis ont continué la meme politique arbitraire ce 
qui est maintenant l’injustice légalisé . 

Le nombre de taxes au cours de la période de la colonialisme romaine en egypte a environ 
une centaine de types sur tous les biens et les terres, l’artisanat , les animaux. 

Rome a utilisé la force et de tyrannie et de contrôle contre un peuple pacifique serveilles 
mais elle n’a pas pu proteger leur frontiéres contre le gérmains.   
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