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 ملخص البحث:
قااام اتروماااد إخااي إ لاااإ ا تلثاايد اتاا، ح ثرومخق ااا، سياال اتبعااوا  يا ااة اتقاايير  يف  اار  

 د ونشر ات،دا ة اترومانية  ي اا إ  ند تشابعاب ثت،دا اة اترومانياةاتخظام اتروماين إلى هذه املي
ملخاا  ت اياتبلااياتبعااوا  يا ااة إنشااا  نصااب اب ماايد مق لاار   إلااى نااراير ميخخااة يرومااا، كثااا و 

، وا قلاام موقاام ات ااكاد االياا  مااا ثاا  إلااى ات ااقدراير ااتدبائاام ماارت اترتسااال وتشاا يع 
 اايه هااذه خو  يرا اام مقث ال ثت،دا ااة اتبونيااة االياة،قشااب  ثت،دا ااة اترومانياة وثاا  ممارتومرت 
إ  ت االيا اتلااو  إلااى املاايد اتاا، ح، واتقعااره إلااى اتااخظا اتاا  و ااع ا اتروماااد  اتب اال

 اإقثي اتباسال سيل، ترومخة اإلقليا وموقم ات كاد مرت  يا ة اترومخة ات  اتبع ا اتروماد
غ املااايد اتااا، ح ا اصااا بإ   اتب ااال، وقاااي  لااا  اتق ليلاااداملاااخ ل اتقاااايررد ات ااارد  إلاااى 

 ااتداااارل واتدبائاااام اتدرخبااااة ماااارت املاااايد اتاااا، ح إلااااى  ااااا سيا اااا، وحما ظااااة ثتصاااابلة اترومانيااااة
 . اتقدليي 
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Roman policy in the Romanization of the Three Cities 

“Leptis Magna, Oia, Siburata” 

 م( 235 –ق.م  47)
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Abestract  

The Romans made a Romanization of the three cities upon their 

subjugation, as they followed the gradual policy of imposing the 

Roman order on these cities and spreading the Roman culture in them 

until they were imbued with Roman culture and became civilized 

cities similar to the city of Rome, and they also followed the policy of 

establishing municipalities to prevent tribes from migrating and 

encourage them to settle. The position of the local population differed 

between a metropolitan saturated with Roman culture and a refusal 

who adheres to the local Punic culture, and this research aims to shed 

light on the three cities, and to identify the systems established by the 

Romans for the Romanization of the region and the population's 

position on the Romanization policy followed by the Romans, where 

the researcher relied on the historical method Analytical narrative. The 

research concluded that the three cities were colored with Romanian 

tones, and the villages and tribes near the three cities maintained their 

traditional lifestyle. 

 

Keywords: The Three Cities, the Romanization, the Roman 
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 . املقدمة1
اتبعاب يروما م  امليد ات   ي رت إلي ا و ثق ا إتي ا  يا ة سكيثة،  لا 
تعامل ا معاملة ات رتقاق واتقثلل، ثم قاماب ثقو ري ات قدراير هلا وتعثيا ات،دا ة اترومانية 
 ي ا وجعم اتللة ات تيخية هد اتللة اترمسية، وقاماب مبخح سدوق املواطخة اترومانية تلثيد 

ياب هذه ات يا ة ث يا ة اترومخة، وقي  واأل راد اتذخرت ت شبعوا ثت،دا ة اترومانية، وقي مسم
كاناب امليد ات، ح اتواقعة نرب تيبيا احلاتية ات  نطلق إلي ا ا ا نمبويراي مث ترخبوتيس، 

مع ا يروما هذه  انق  ابواملقث،لة يف "تيبقيس ماجخا ونواي وصرباتة" مرت  ثرت امليد ات  
إقليا امليد ات، ح تييرا ة  يا ة اترومخة  ي ا نظرًا ملا متق  ثه هذا  ات يا ة، وقي مت ا قياير

اإلقليا مرت مكانة  اصة   ل اتفرت  املثقي  مرت ثياخة  لوع ميد األمبويراي إ  تبعية يروما 
 .م235ق.م، سىت هناخة اتعصر ات يفري  إام  47إام 
 مشكلة البحث. 1.1

يف اتباع هذه ات يا ة دا م  تكثرت إشكاتية اتب ل سول  بب تيير  اتروماد
اإلقليا وتفاو ا يف مخح املزااي واحلدوق تبعم امليد دود نريها، وحياول اتباسل يف هذا 

 اتب ل اإلجاثة إرت إي  ت اؤتت نمه ا 
 ماذا تعين اترومخة؟  -
 ما هد نهياه اترومخة؟ -
 ما اتو ائم ات  اتبع ا اتروماد ترومخة اإلقليا؟ -
 رتومرت يف اإلقليا؟ما هد مظاهر ات -
 ما هد نمهية إقليا امليد ات، ح ثتخ بة تإلمرباطويرخة اترومانية؟ -

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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ما هو أتثري اترومخة إلى إقليا امليد ات، ح وهم ترك  كاد هذا اإلقليا نظث ا  -        
 وقوانيخ ا وتلا ا ودايان ا االية وا قبيتوها أب رل يرومانية؟

 أمهية البحث:   2.1
نمهية هذا اتب ل يف كونه خو ح األهياه ات   عى اتروماد تق ديد ا  تقلخ 

مرت ويرا  اتباع  يا ة اترومخة يف امليد ات، ح، واتو ائم ات  مت اتباإ ا تق ديق ذتل، 
 . وموقم ات كاد مرت هذه ات يا ة

 فرضية البحث: 3.1
املخ دة خفرت  اتباسل ند اتروماد اتبعوا هذه ات يا ة إلسكام ات ي ر  إلى 

وحتديق نهياه  يا ية واققصادخة، كثا خفرت  ند هذه ات يا ة ات  اتبع ا اتروماد كاناب 
 ببًا يف انقشاير ساتة اهليو  واتزدهاير يف اإلقليا، سيل نصب اب ثعم امليد يف و   

 .اققصاد  مقثيز
 أهداف البحث: 4.1

تخظا ات  خ يه اتب ل إ  ت ليا اتلو  إلى امليد ات، ح، واتقعره إلى ا
 .و ع ا اتروماد ترومخة اإلقليا وموقم ات كاد مرت  يا ة اترومخة ات  اتبع ا اتروماد

 البعد الزماين واملكاين للبحث: 5.1
م( نما اتبعي 235 –ق.م 47اتبعي اتزماين هلذا اتب ل يف اتفرت  مرت )خق يد 

 املكاين   و خشثم إقليا امليد ات، ح، 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 :. املنهج2
اتب ل إلى املخ ل اتقايررد ات رد  اتذ  خدوم إلى  رد األسياح خعقثي هذا 

واحلدائق س ب اتيرخ  سيوث ا ثتإقثاد إلى ما ويرد يف املصادير واملراج  اتقايررية وحتليل ا  
 كم ما نمكرت ذتل.

 خضوع املدن الثالث للسيطرة الرومانية: 3
   ا ق ا  ي ق.م ات 201ثعي   اير  قرطاجة يف احلرب اتبونية ات،انية إام 

 153إام  (Massinissaيروما، قاماب يروما ثق ليا امليد ات، ح إ  سليف ا ما يخي ا )
ق.م، اتذ  كاد خ عى تلا امليد ات، ح ملثلكقه نوميياي، ثعي ند شرت ه وم إلي ا، 
تكرت قرطاجة متكخاب مرت يرده، وتديماب ثشكول إ  يروما، إت ند يروما نمرت قرطاجة 

-270ص ص  ،2009)نص د، ثق ليا امليد ات، ح ملا يخي ا ود   تعوخم ته
ح إ  نوميياي، ومتقعاب ثد ا مرت احلرخة  رجاب وثذتل انقدلاب تبعية امليد ات،  ،(272

ثه مرت اتعزتة ات   ر ق ا إلي ا قرطاجة، وا قثرت يف  لوإ ا تخوميياي سىت قيام سرب 
ق.م خب اير  خوجرات، سيل  104ق.م وانق اب إام  111خوجرات  ي يروما ات  ثينت إام 

 قد ل شبه اتقام حتاتفاب امليد ات، ح م  يروما  يه، وظلاب امليد ات، ح تقثق  ثت
ق.م، وات   47حتاب محاخة يروما سىت هناخة احلرب األهلية ث  ثوميب وخوتيوس قيصر إام 

انق اب ثنقصاير األ ري سيل قرير إ لاع امليد ات، ح إ  تبعية يروما ثعي ند كاناب 
ا سليفات هلا، و ر  إلي ا نرامة  خوخة تمديير ث، ثة م خ  يرطم مرت زخاب اتزخقود إداثً هل

ص  ،2004)انيخشة،ألهنا ا قلا اب كاتو نسي قاد  اتدوات اتقاثعة تبوميب إخي مرويره هبا
 .(62-60ص 

ق.م نصب اب جزً  مرت  47ثعي ند  لعاب ميد األمبويراي إ  تبعية يروما إام 
( ات  ننشأها خوتيوس قيصر ثيًت مرت مملكة Africa Novaوتخة ن رخديا اجليخي  )

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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، وهد متقي موازخة توتخة ن رخديا (317ص  ،2001)املياير، انوميياي ات  قام إبتلا ه
(، ويف زمرت اإلمرباطوير نن  س مت إدما  وتخ  Africa Vetusاترومانية اتديمية )

 Africaإ رخديا اتديمية واجليخي  يف وتخة واسي  إمر اب ثوتخة ن رخديا اتربوقخصلية )
Proconsularisتتفاق املربم م  اإلمرباطوير ( حتاب إشراه جملس ات خاتو إثً  ث

ق.م اتذ  خدلد ثقويل جملس ات خاتو اإلشراه إلى اتوتايت اتديمية  27نن  س إام 
اهلادئة وخقو  اإلمرباطوير اإلشراه إلى اتوتايت ات  حتقا  إ  يرقاثة إ كرخة حلفظ األمرت 

ياب ثتربوقخصلية ن بًة إ  يرتبة اتوايل اتذ  رقايره جملس ا ت خاتو مرت ث  نإلا ه  ي ا، ومسم
 (Proconsulممرت ايرتدوا إ  ديرجة اتدخصلية تيقو  ثعي ذتل م ام اتربوقخصم )

 .(92ص  ،2001)اا ويب،
شرقًا سىت ميخخة إخاثة )ثجلزائر  امقيت سيود اتوتخة مرت مذثح األ وخرت  ي خين

اتدبائم  جانباحلاتية( نرًث وكاناب قرطاجة إاصثة هلا، ونظرًا تت اع اتوتخة و يخيها مرت 
 Legio IIIااي ة هبا قام نن  س ثو   قوات إ كرخة مقث،لة يف  رقة نون قا ات،ات،ة )

Augusta ،وقي قم ثاب اتوتخة ( حتاب تصره احلكام اتذخرت كاد خمعيخ ا جملس ات خاتو
إ  وسيات إدايرخة صملرل حتاب نوإ  مرت األقاتيا   إ كر  وميين يرموإد يف هذا اتقد يا 
ميل تونم اتخفوذ اتروماين يف كم إقليا وميل  لوع ات كاد ته، ومتقعاب وتخة ن رخديا 

، كثا (41-40ص ص  ،2010)اجلياش،  حبكومة مينية نظرًا ت ققباب األمرت  ي ا
 6 – 12يف اتفرت  ما ث   تقثق  حبكا ذايت يد ات، ح إلى سدوق امليد احلر حتصلاب امل

ص  ،2004)انيخشة،  ق.م 47ق.م تدرخبًا وات  كاد قي سرم ا مخ ا خوتيوس قيصر إام 
72). 
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مل خكرت هخاك م ؤول يروماين ير ي  امل قول مديا ثشكم دائا يف مخ دة امليد 
إ ا كاناب ختل  إلشراه انئب اتدخصم ومم،ليه، اإلمرباطويرخة، و  إصر ات، ح يف ثياايت

سيل كانوا خمك،رود مرت زايير ا تعدي جل ات قلائية  خوخة، نو اتديام إبنشا  مشايرخ  ثخا  
 اصة هبا نو تقشييي ات رق وتعبيي اتشوايرع نو اتديام أبإثال اتصيانة تبعم املرا ق اتعامة، 

ايد اتوك   املاتي  اتذخرت كاد خمعيخ ا وكانوا م ؤوت  إرت اتشؤود املاتية، إت ند ازد
 إشراه انئب اتدخصم ومم،ليهاإلمرباطوير مرت طبدة اتفر اد تإلشراه إلى ممقلكاته قي نهنى 

ل، وقي ثللاب وتري  تعي  اتوك   املاتي  إ  سي تعي  وكيم مايل تكم ميخخة، خثتقيير 
ات  كاناب مرت  ثرت ص سيات تقشثم م ؤوتيا ا ثعم اتشؤود املاتية تل كومات االية 

انئب اتدخصم، كثا كانوا خدومود ثتقيقيق يف نموال امليخخة واتق ديق يف اتقدايرخر سول  و  
، وقي اإقثي (167-166 ص ص ،2009)ماتخللد، اتقصره مرت ِقبم احلكومة االية

ات، ح  انئب اتدخصم واتوك   املكلف  مرت قبم اإلمرباطوير إلى ات ل ات االية يف امليد
ما ندل إ  ا قثراير اهليئات االية دا ل ا يف شكم  تلديام ثتشؤود االية واتعامة وهو

يف  انئب اتدخصم ووك   اإلمرباطوير سكومات ذاتية، إت ند اتقي م امل قثر مرت ِقبم
اتشؤود اتيا لية واالية  اصة  يثا خقعلق جبث  اتلرائب و ر  ا واإلشراه إلى اتدلا  

 .(72 ص ،2004)انيخشة،  خ  قي سي مرت ا قد تية احلكا يف هذه امليدواتقشر 

 تعريف الرومنة:  1.3
اترومخة هد  يا ة يروما إزا   كاد اتوتايت اتقاثعة هلا إلدماج ا يف احللاير  

 م قول إلى اتنقدال  دا تعين ت   د ة،ي يا  دتتة "اترومخة"تفظ  اترومانية وحيثم
 هيكلة وإإاد  سلايرايً  أتثرياً  تشثم وإ ا اتشخصيات، م قول إلى نو اتقليريات ات ل ة

اتروماين،  احللاير  اتخثوذ  إرب  ر  اهلوخة طثس إ  خ يه ثرانمل و ق تلثؤ  ات
اترومانية، وقي  اتقو عية ات يا ة صملب شكم اتذ  "اترومخة" دي اثقيإاب يروما مشروع 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 واتع كرخة وات يا ية اتدانونية امليادخرت مشلاب آتيات إلى هذا املشروع تخفيذ يف اإقثيت
 .(2014)اتبوزخي ، واتجقثاإية وات،دا ية واتققصادخة

 دوافع الرومنة: 2.3
كاناب ن باب اتباع اتروماد ت يا ة اترومخة هو تو ري مخاخ مخا ب وم قدر تديام 

 ائي ، تلثاد سكا حملد يف امليد، وجعم اتللة ات تيخية تلة يرمسية وات،دا ة اترومانية هد ات
وت   كاد هذه امليد تلروماد، كذتل ا قد اب شيوخ اتدبائم يف املخاطق اتيا لية اتبعيي  

تلعثم م   كاجلرمخاب  ، وإقخاع األإيا  املقوقع إرت امليد تقدبم اخللوع تل ل ة اترومانية
اتق ايرخة ات ل ات اترومانية، خللق ات قدراير واحلثاخة تلثيد ات اسلية، وأتم  ات رق 

 .(399ص  ،2009)ماتخللد، اتيا لية وحتديق املصاحل اتققصادخة

 الوسائل اليت اتبعها الرومان للرومنة: 3.3
اإقثي اتروماد يف يرومخة اإلقليا إلى ات بدة اتير قدراطية ذات ات،دا ة اتبونية 

اترومانية  اتر يعة ات  كاناب ت عى إ  ا قثراير نفوذها يف املخ دة إرت طرخق تبين ات،دا ة
املواطخة اترومانية ومتكيخ ا مرت واتقشب  هبا، وقي قام اتروماد مبخح هذه ات بدة سدوق 

اتوظائم ات يادخة يف امليد، كثا قاموا ث قثاتة شيوخ اتدبائم ومخ  ا يرتب إ كرخة 
 إاتية، وختوخل ا ثإلشراه إلى اتعياتة واتشؤود اإلدايرخة يف املخاطق اتيا لية، ثإل ا ة إ 

، وقي قاماب هذه ات بدة اتير قدراطية ثيويرها ثخشر ات،دا ة اترومانية وخخا  إدي املعاهيات
 .(414ص  ،2001)املياير،املخشآت ذات ات اث  اتروماين

 رومنة اإلقليم: 4.3
ق.م، وحتددااب  44اتب  اتروماد  يا ة ات قي اد اتا   اخ ا خوتياوس قيصار إاام 

اتربوقخصااالية يف إ اااي نن ااا س، سيااال سااارص إلاااى توزخااا  األيرا اااد  علياااا يف وتخاااة ن رخدياااا 
اتزيراإياة إلاى قاايما  اجلخاود اإلخ ااتي  واتروماااد ثعاي ت ارحي ا ماارت اخليماة يف اجلاي ، واقاارتد 
ثعثليات ات قي اد سركة إثرانية كبري ، ندت إ  انب ااير ثعام ات اكاد ثحللااير  اترومانياة 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 سياسة الرومنة يف املدن الثالث                      2020، ديسمرب 16العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

91                                                 https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

لاااى ثعااام املااازااي اخلاصاااة، واتااا  مااارت نمه اااا املواطخاااة واتقشاااب  ثت،دا اااة اترومانياااة واحلصاااول إ
 (.124 ص ،2001اا ويب،) اترومانية

اتروماد، سيل خرتكز  نظاوكاد نظام احلكا اتبونيدد يف امليد ات، ح خقخا ب م  
د  اااخوايً، ونيرثعاااة اإلاااى إثخااا  مااارت احلكاااام نو اتدا اااياد خم لاااق إلي ثاااا ا اااا شاااو قيا خمخقخبااا

( رقااايرها جملااس وهيئااة إامااة Mahazimلااق إلااي ا ا ااا حماااز:م )م ااؤوت  نقاام مرتبااة خم 
 . (168ص  ،2009)ماتخللد، ثتقرتاع

قياااام ثاااوير  تكفرخخاااااس              ساااىت ا اااقثرت األو ااااع م اااقدر  وهادئاااة يف املاااايد اتااا، ح 
(Tacfarinas)1   م، سياال انقشاارت ثويرتاااه  اارخعاً يف مخاااطق وا ااعة وانلاااثاب  17إااام

إتياه وااوع ك،ااري  مارت اتخومياايخ  وثعاام اتدبائام األ اارل، وقااي ا اق يه يف ه ثاتااه اتقخااوم 
واملاايد اتاا  تداا  حتاااب  ااي ر  اتروماااد، وكاناااب ميخخااة تيبقاايس ماجخااا إساايل املاايد اتاا  شاارت 

كارت اترومااد مارت اتدلاا  إلاى ثاوير  تكفرخخااس إلي ا نايراته مب ااإي  قبائام اجلرامخااب، وقاي مت
(، وثعاي Pobelius Dolabellaم إلاى خاي انئاب اتدخصام ثوثوتياو دوتثاي  ) 24إاام 

اتدلا  إلى هذه ات،اوير  ا اقدرت األو ااع يف املخ داة  ارت  مارت اتازمرت حتااب سكاا اإلمرباطاوير 
إلي اااا  م( ونصاااب اب مصاااييراً مااارت املصاااادير اتااا  تعقثااايTiberius( )14-37تيربخاااوس )

 .(78-74 ص ص ،2004)انيخشة، يروما يف تويرخي اتدثح
تب  تلروماد ثعي سرب تكفرخخاس ند اتوت  املعيخ  مرت ِقبم جملس ات خاتو نري 

 Gaiusقاديرخرت إلى تويل اتدياد  اتع كرخة، تذتل إثم اإلمرباطوير كاتي وت )
                                                 

إثم يف اجلي  اتروماين ك خي  م اإي، مث هرب مخه ثعي ند اكق ب ثعم اخلربات يف  تكفرخخاس   هو مرت نوميياي 1
اتقخظيا اتع كر ، وشكم  رقة تلخ ب وات رقة يف ثياخة األمر، مث قام ثقخظيث ا إلى شكم قوات نظامية وشرت نايراته إلى 

ته اتدبائم املاويرخة ثدياد  مازخبا، وق ا  مع كرات اتروماد، ا ق اع ند خمدخ  قبائم املزوتمية ت نلثام إتيه كثا انلثاب
وق ا ثديادته وخلا اتدوات املخظثة  ةات رخعقواته إ  ق ث  ق ا ثدياد  مازخبا وحيثلود األ ل ة اخلفيفة تشرت اتلايرات 

 (Tacitus, 1925, pp 53 – 74 واملييرثة إلى ات رخدة اترومانية.
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Caligula( )37-41 م( إلى ندم اتدياد  اتع كرخة إ  قائي إ كر  خمعيخه اإلمرباطوير
ومخ ه  ل ة كاملة إ كرخة وإدايرخة يف املخاطق ات  تراثا  ي ا قواته، وثدياب اإلداير  املينية 

مدقم اإلمرباطوير نريود  سىتيف خي اتدخصم اتقاث  جمللس ات خاتو، وظلاب األو اع م قدر  
(Neron إام )يل انيتعاب ثويرات اجليوش وات  تو   ي ا احلكا نيرثعة نثطر  م، س68

 Flavius  ل إام واسي، ا ق اع آ رها وهو اإلمرباطوير    يوس   با ياد )
Vespasian) (70-79 اتنفراد ثحلكا إام )م، وقي انعك اب هذه 70م

اي هذه اإل  راثت إلى امليد ات، ح، سيل ا قللاب كٍم مرت ميخخ  تيبقس ماجخا ونو 
األسياح تق وخة ثعم اخل  ات ات  ثيخ ثا سول ملكية األيرا د اتواقعة إلى احليود 

م، طلباب  يه ميخخة 69املشرتكة ثيخ ثا، وت وير األمر إ  صراع م لح ث  امليخخق  إام 
نواي امل اإي  مرت اجلرامخاب اتذخرت ا ق اثوا هلذا ات لب وتديماب قوا ا حنو تيبقيس ماجخا 

وكادت ند ت دا يف قبلق ا توت تي م اتدوات اترومانية يف نوميياي ثدياد   وساصروها
، اتربنوثد) ( اتذ  متكرت مرت هزمية اجلرامخابValerius Festus اتريخوس   قوس )

 .(355 ص ،1971
ومّحم اترومااد امل اؤوتية مليخخاة نواي واإقاربوه اإقاياً  إلاى ميخخاة تيباقس ماجخاا، 

احلااايود ثااا  نيرا اااد تبقااايس ماجخاااا ونواي مااارت ِقبااام املث،ااام ثخااااً  إلاااى ذتااال نمإياااي م اااح 
( وكاناااااب  Rutilius Gallicusاإلمرباطااااوير  اخلاااااص يروتيليااااوس جاااااتيكوس ) 

ااح هلااا ثمااق ك ن لاام األيرا ااد اتزيراإيااة  اتخقي ااة تصاااحل ميخخااة تيبقاايس ماجخااا، سياال مسم
مخزتااااااة اتبليخااااااة جاير ااااااا ميخخااااااة نواي، كثااااااا مت ير ع ااااااا إ  اتواقعااااااة ثملخ دااااااة إلااااااى س اااااااب 
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(Municipium)1  م وخباايو ند ميخخااة تيبااقس ماجخااا هااد اتاا  كاناااب املفلاالة  77إااام
إخي اتروماد سيل مت متييزها إلى امليد األ رل وذتل ثر ع ا إ  مخزتة اتبليخة ومخح سداوق 

 ص ص ،2009)مااااتخللد،  املواطخاااة اترومانياااة ألإلاااا  اجمللاااس اتبلاااي  تلثيخخاااة وسكام اااا
تعم ذتل كااد ث ابب يرإاخاة مواطخي اا ممارت متكخاوا مارت اتوصاول إ  إلاوخة ، و (158،159

 جملس ات خاتو، نو طبدة اتفر اد واخنرطوا يف وظائم ير يعة امل قول ثإلمرباطويرخة.
وماارت األم،لااة اتاا  تمظ اار ثو ااوم وجااود داإثاا  مليخخااة تيبااقس ماجخااا ذو  نفااوذ يف 

( ومم،لاه Marius Priscusخ اكوس )انئب اتدخصام ماايرخوس ثر مبدا ا  يروما هو قيام ا 
( يف هناخاااة اتدااارد األول املاااي د  Hostilius Ferminiusهو اااقيليوس  رميخياااوس )

ث بب ن ذها يرشو  مارت ماواطرت ناين تلاقخل  مارت نساي  صاومه، وكانااب ااكثاة يف يروماا 
، وقااااي متكاااارت ثعاااام ن ااااراد املاااايد (351 ص ،2001)املياااااير،  ثرائ ااااة اإلمرباطااااوير تراجاااااد

اتااي ول يف طبدااة اتخااب   ثرومااا، سياال كاااد نصاام اتفيل ااوه نانخااوس كويرنقااوس اتاا، ح ماارت 
(Annaeus Cornutus ،اتااذ  إاااش يف اتداارد األول املااي د  ماارت تيبااقس ماجخااا )

وكاناااب    يااا دوميقاايل  زوجااة اإلمرباطااوير   با ااياد ماارت ميخخااة صاارباتة، كثااا وصاام كااٍم ماارت 
م تااا،ول، وإاااام 153صااالية يف يروماااا إاااام  ااايبقيثيوس آثااار، و ااايبقيثيوس  ااايفريوس إ  اتدخ

 اااايليوس ث وتياااوس هاااااتراينوس شااالم م تل،ااااين ومهاااا ماااارت ميخخاااة تيبااااقس ماجخاااا، كثااااا 160
(Silius Plautius Haterianus مخصااب مايخر ماايل ملداااطع  كرخااب وكويرخخاخكااا )

                                                 
قعة ثحلكا اتذايت واملق صم مواطخوها إلى سدوق املواطخة اتبليايت  تعين امليد املق لر  اتدائثة املقث 1

لح املونيكيبيا  خعين حتثم (، وكاد نصم مص 130 119، ص ص 1982اترومانية املقباخخة )اتخاصر ، 
 اتعب  اتع كر  اتذ  تق ثله امليد اخلا عة تلروماد سيل كاناب ت اها يف احلث تثه  وخدصي ،اتعب 

ثترنا مرت إيم متق   كاهنا ثكامم احلدوق اترومانية.) ادخة حمثي نثوثكر ، ص اتع كرخة م  اتروماد 
114.) 
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(Crete & Cyrenaica ل إام   )مارت ميخخاة تيباقس وم تدرخباً وه 166 – 165 
ماجخااا نخلاااً، وثتاارنا ماارت ند امل ااقول اتااذ  نساارزه اتير ااقدراطيود يف كااٍم ماارت نواي وصاارباتة 
نقاام ماارت امل ااقول اتااذ  سددااه اير ااقدراطيو تيبقاايس ماجخااا س ااب األدتااة األثرخااة املقث،لااة يف 
اتخدوش ات  مت اكقشا  ا واتا  تمبا  وجاود ن اراد قاي وصالوا إ  مراكاز م ثاة يف اإلمرباطويرخاة، 

( اتاااذ  شااالم مخصاااب انئاااب Aemilius Frontinusنميلياااوس  رونقيخاااوس  ) ماااخ ا
 Siciniusقخصاااام آ اااايا يف نوا اااار اتداااارد ات،اااااين املااااي د ، و ي اااايخيوس كاااا يروس )

Clarus( اتاااذ  كااااد إلاااواً يف جملاااس ات اااخاتو وإمااا  ساكثاااا ترتاقياااا )Thrace إاااام )
( إلواً يف Messius Rufinusم وهو مرت ميخخة نواي، وكاد مي يوس يرو يخوس )202

 .  (174-170 ص ص ،2009)ماتخللد، جملس ات خاتو وهو مرت ميخخة صرباتة
داااااي سرصااااااب ننلاااااب املااااايد إلاااااى احلصاااااول إلاااااى احلثاخاااااة واترإاخاااااة مااااارت اتاااااوت  ت

ا قيااايرها إلااى نسااي  خداا ومفو ااي ا وقاااد  اجلااي  وماارت نإلااا  جملااس ات ااخاتو، وناتباااً مااا 
 ص ،2001)اا اويب،  كاز مرموقاة يف اإلمرباطويرخاةمواطخي ا ممرت متكخوا مرت اتوصول إ  مرا 

120) . 
 اها نظام اتبليايت يف  لق مخا  ة ث  نب   امليخخة ونثرايئ اا تلرتشاح تل صاول 
إلااى إلااوخة جملااس امليخخااة،  كاااد إلااى املرتشااح ند خااي   تلخزخخااة مبلاا  مااايل خم ااثى املبلاا  

امليخخاة وس اا ثروا اا، كثاا ( رقلم مديايره س اب نمهياة Suma Legitiumاتشرإد )
ند إليه ند خبذل ماته ث خا  خليمة امليخخاة ومواطخي اا كبخاا  املعاامل اتيخخياة وامل اامهة يف ثخاا  
امل ايرم واحلثامات ونقواس اتخصار وقخاوات امليااه، واإلنفااق إلاى احلفا ت وتخظايا األتعااب، 

)خنبااااة ماااارت األ اااااتذ ،  وذتاااال ماااارت نجاااام انقخاثااااه وماااارت مت احلصااااول إلااااى املواطخااااة اترومانيااااة
 .(166 ص ،2007
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وخااارل اتباسااال ند اتخظاااام اتبلاااي  اتاااذ  اإقثيتاااه اإلمرباطويرخاااة اترومانياااة يف املااايد 
ت وير هذه امليد وازدهايرها، سيل ند ماخح ات   اإيت إلى ات، ح هو مرت نها األ باب 

إرت طرخق  املواطخة اترومانية ت،شخاص اتذخرت خشللود إلوخة جملس امليخخة نو مخصب مع 
اتنقخاب، كاد  بباً يف املخا  ة ث  طبدة اتخب   يف اتبذل وات خا  املوجه خليمة املصال ة 
اتعامة تل صاول إلاى مخصاب معا  سيال كااد ذتال ن ا م ات ارق تل صاول إلاى املواطخاة 
اترومانية ثتخ بة هلا، ثإقباير نهنا اتوسييود اتداديرود إلاى د ا  مباات  كباري ، وت ساجاة هلاا 

 خناارايف يف اجلااي  تل صااول إلااى م،اام هااذا اتمقياااز، وهااذا مااا انعكااس إلااى ت ااوير هااذه ت
امليد وازدهايرهاا، كثاا نهناا ويف  ابيم اسقكاايرها تل ال ة وا اقئ،ايرها هباذه املازااي تبخاوا ات،دا اة 

امل اقعثر  وثتقاايل  مرتباةاترومانية وتكفلوا ثخشرها وهو ما  اها يف سصاول هاذه املايد إلاى 
  كاد إلى سدوق املواطخة اترومانية.  سصول كم ات

 إ ااايم يف  109وقاااي مت ير ااا  ميخخاااة تيبقااايس ماجخاااا إ  ديرجاااة م اااقعثر  يف اتعاااام 
اإلمرباطااوير تراجاااد، يف ساا  ظلاااب ثقااد ماايد اإلقلاايا إلااى ساهلااا، ومل تق صاام إلااى هااذه 

اتبليخااة نو  بااةمرتاملاازااي إت تسداااً، ومل خااقا حتيخااي اتقااايرخ  اتااذ  حتصاالاب  يااه ميخخااة نواي إلااى 
م  170-160نهنا حتصلاب إلاى تداب امل اقعثر   ا ل اتفارت   جحامل قعثر  ثتق يخي، وخر 

اإلمرباطوير نن ونيخوس ثيوس، يرمبا كاد  بب أت ر حتوخل ا إ  ثليخة وم قعثر  ثعاي  إ ييف 
ند ميخخاة وخارجح ذتل هو نهنا قي واج اب إدوثة جرا  اإقيائ ا إلى ميخخة تيبقايس ماجخاا، 

 ،2009)مااااتخللد،  م 190 - 180 اا ل اتفاارت   ه املرتبااةاتة قااي حتصاالاب إلااى هاااذصاارب 
 .(317-312 ص ص

 امل اقعثر  مرتباةوكاناب امليد اتا، ح هاد اتوسياي  دا ام إقلايا اتا  حتصالاب إلاى 
، ثإل ااا ة إ  وجااود ماايد ن اارل مخ ااا ماارت حتصاالاب إلااى (174 ص ،2009)ماااتخللد، 

ثليخااة ومخ ااا ماارت مل تق صاام إليااه وقااي ويرد ذكرهااا يف املصااادير واخلاارائا اترومانيااة م،اام  مرتبااة

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 سياسة الرومنة يف املدن الثالث                      2020، ديسمرب 16العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

96                                                 https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

1(Peutinger Map)  رخ ااة ثيااوتخ ر
  2(Antonine Itineraryواتاايتيم األن ااونيين )  

 ونها هذه امليد ما خلد 
ماجخاااا  (  وهاااد اتبليخاااة اتوسياااي  اتعاااامر  شااارق ميخخاااة تيباااقسThubactis) ثاااوثكقيس -

 )ماااااتخللد، وقباااام مااااذثح األ ااااوخرت  ي خااااين وتداااا  مبيخخااااة مصااااراتة احلاتيااااة نو ثتداااارب مخ ااااا

، خماارجح نهنااا كاناااب نسااي املرا ااة اتفيخيديااة اتاا  كاناااب ت ااقعثم يف اتخشااايف (331م،2009
وقااي  (،30 ص م،2008)انيخشااة،  اتق ااير  وتبااادل ات اال  و يماة املخ دااة اتواقعااة  لف اا

اتلدااى األثرخااة اتاا  تاايل إلااى وجااود ا ااقي اد  ااكاين  اا ل اتعصاار  إم،اار إلااى اتعيخااي ماارت
 .قيثاب  يهنم  اتفيخيدد واتروماين يف املكاد اتذ  خمعقدي ند ثليخة ثوثكقس

وقااااااااي ا قلفاااااااااب اآليرا  يف حتيخااااااااي موقاااااااا  ثااااااااوثكقس، سياااااااال ساااااااايد ثيرتوشاااااااايين 
(Bartocciniموقع ا مبخ داة قصار نمحاي ثتدارب مارت امليخاا  احلاايل سيال خوجاي )  احلثاام

( نهنا تد  إلى ات اسم يف مر اى اجلزخار  مشاال نارب Brogan) اتروماين، وذكرت ثروقاد
( نهناااا تدااا  جخاااوب Rebuffaوذكااار يرخبو اااا )، (332 ص ،2009) مااااتخللد،  مصاااراتة

لد ند هذه اآليرا  نري مدخعة ل، وخرل ماتخ(31 ص ،2008)انيخشة،  ميخخة مصراتة احلاتية
ايرتباط ااا ثفااي  يرومانيااة نك،اار ماارت ايرتباط ااا ثبلاااي   إ  تااوسد  إتي اااألد األدتااة اتاا  ا ااقخيت 

 ، وخعقدااي اتباساال ند مخ دااة قصاار نمحااي هااد موقاا (332 ص ،2009)ماااتخللد،  كاملااة

ثليخاة تاوثكقس نظاراً تدرهباا ماارت امليخاا ، وثخااً  إلاى املخلفااات األثرخاة اتا  مت اتع،اوير إلي ااا يف 
 .  تلل املخ دة

                                                 
رجح نهنا تعود تلدرد ات،اين املي د  ن   رت  سكا اإلمرباطوير كومودس، وقي مسياب هبذا ات ا ن بًة تلعامل خم   1

نية مر ومة ثشكم طويل نثعادها األملاين ثيوتخ ر اتذ  قام ثكقشا  ا ونشرها، وهد  ايرطة تإلمرباطويرخة اتروما
 .(227، ص 2009س  ،)مرت طوًت.  7 ا إر اً، و 34

خرج  إ  زمرت اإلمرباطوير كايراكات ، وهو اتذ  نمر إبإياده تق يخي نها ات رق واحلصود وامل ا ات ات    2
 .  (227، ص 2009س  ،تفصم ثيخ ا تق  يم سركة اجليوش اترومانية )
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صاارباتة مبخ دااة نيب   ةماارت املرا ااة اتاا  ننشااأها اتفيخيديااود ناارب ميخخاا(  Psidiaث اايياي ) -
نمهيق اا،  اتبليخة يف اتعصر اتروماين، وهذا خايل إلاى مرتبةكثاش احلاتية، وقي حتصلاب إلى 

 ص ،2008)انيخشااة،  إلااى ثعاام اتلدااى األثرخااة اتاا  تخقثااد تلعصاار اتروماااينهبااا ،اار وقااي إم 
12). 

(  ميخخة زتينت احلاتية، خعقدي نسي اتبااس،  نهناا كانااب تداوم مب ثاة sugolin وقوت  ) -
مخشاآت نثرخاة  ات وق االد مليخخة تيبقس ماجخا ومر أ جتااير  هلاا، وقاي مت اتكشام إارت إاي 

 .(29 ص ،2008)انيخشة،  ترج  تلعصر اتروماين م،م داير ثوك إثري ، و ي  نعيثة

( )ثتدااااارب مااااارت Iscinaواخ اااااكيخا )(، Macomadesثإل اااااا ة إ  ماكوماااااادخس ) -
( )قصااااار اتاااااياوود ساتيااااااً(، ومي ااااافد Subututtoميخخاااااة  ااااارت احلاتياااااة(، و اااااوثوتوتو )

(Mesphe )ص ص ،2009)ماااااتخللد، (ثوتخااااة ثجااااة يف تااااونس )ميخخااااة دوقااااة احلاتيااااة 
تمظ ااار اتعيخاااي مااارت املواقااا  نو اتدااارل اتااا  مل  اااي  ، كثاااا ند  رخ اااة ثياااوتخ ر(333-334

اتباسال هلااا ذكاار يف املراجاا  اتا  تااو رت تيخااه وهااد إلاى اتقااوايل ماارت اتلاارب إ  اتشاارق   آد  
كيب اااايراي، اتثاااريان، آد نمونياااوم، ثونقاااوس، ن اااايراي،تويرخس آد نتداااام،   كاااد اتثاااريان، قيقوتلاااو،  

واان،  ريناااااا، مياااااونس، كا اااااا يرميونيااااااان، آد كوخخقيليااااااان،  ري ااااااير، نيفريجاااااد اتثاااااريان،  ااااايثخ
  ي قريانس، انتد،  ي يو، نكوا، نمايرا، مو وت، آد  يكوم، ثراخقوزخوم. 

كاناااب كاام املاايد اتاا  حتصاالاب إلااى تدااب امل ااقعثر  نو اتبليخااة تداا  إلااى  اااسم   
 اتب اار وخوجااي هبااا مر ااأ حباار ، وخقلااح ذتاال ثتخظاار إ   رخ ااة ثيااوتخ ر اتاا  تمباا  مواقع ااا

، ونظااااراً ألمهيق ااااا اتققصااااادخة (174 ص ،2009)ماااااتخللد،  وامل ااااا ة اتاااا  تفصاااام ثيخ ااااا
ا ق اإاب ند تق صام إلاى هاذه املازااي، نماا ثتخ ابة تلثايد اتيا لياة  كانااب مت،ام اتو ايا 

 .(34 ص ،2008)انيخشة،  اتق اير  تلثيد ات اسلية اتكربل
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ما يرم عاااب إ  مرتبااة اتبليخااة ومل مل خقلااري نظااام احلكااا اتبااونيدد يف املاايد اتاا، ح إخااي
حييح تليري يف اجل از اإلداير  تل كومة االية، وا اقثرت يف انقخااب إثخا  مارت احلكاام نو 

 يل إلااى ذتاال اتخدااوشتاا ا األيرثعااة )اااااز:م(، خاتدلااا  )اتشااو ي ا(  ااخوايً وكااذتل م اااإي

مرباطااااوير دوميقياااااد اتاااا  إم،اااار إلي ااااا يف ميخخااااة تيبااااقس ماجخااااا واتاااا  تعااااود إ   اااارت  سكااااا اإل
(Domitin( )81-96وهاااد تشااااري إ  وجااااود اتشاااو  يا يف امليخخااااة، كثااااا ويرد ذكاااار )م 

نيرثعااة ماارت اااااز:م يف نداا  آ اار وكااانوا اقصاا  ثتشااؤود املاتيااة وتااو ري اسقياجااات ات ااوق، 
ماارت خمقباال ا ااقثراير هااذا اتخظااام يف كااٍم ماارت نواي وصاارباتة إت ند  ماااوثتاارنا ماارت إاايم وجااود 

ا اااقخاداً إ  ، وذتااال املااارجح تشااااثه اتو ااا  يف نواي وصااارباتة ملاااا كااااد إلياااه يف تيبقااايس ماجخاااا
سرخاااة اتقصاااره و دااااً تداااوانيخ ا االياااة  اصاااًة ند ت اااكاد اإلقلااايا تركاااوا سديداااة ند اترومااااد 

 ااتقخظيثات اإلدايرخة اتبونيدية املعثول هبا يف هذه املايد م ئثاة تسقياجاات اترومااد ملثاثلق ا
 .(349-344ص ص  ،2001)املياير،  تلخثوذ  اتروماين

وما ند حتصلاب هذه امليد إلى مرتبة امل قعثر  ساىت ناريت نظاام احلكاا  ي اا أبد 
( ثااايًت مااارت اتدا اااياد )اتشاااو ي ا( Duoviriنصاابح احلاكثااااد اترئي اااياد مهاااا اتااايخو ري  )

ثعاااة وم ثق ثاااا اتدياااام ( ثااايًت مااارت ااااااز:م األير Aedilesخ ااااإيمها إثخااااد مااارت اإلخااايخليس )
ماارت إشااراه إلااى سم اارت اتخظااام وات االوك يف اتشااوايرع ومراإااا  اتخظااام اتعااام  ثألإثااال اتيوميااة

، وخقاو   واإلشراه إلى األ واق ومعاقبة املق إب  واإلشراه إلى امل إب واملرا اق اتعاماة
)نثاوثكر،  اتدياام حب ااثت اتيوتاة واإلشاراه إلاى اخلزخخاة م ثقاهو  األإثال املاتية اتكوخ اقوير

، وخااايإث ا جملاااس نإيااااد مااارت طبداااة اتخاااب   خقكاااود مااارت مائاااة إلاااو، (101ص ،2011
اتشاااعبية تقكاااود مااارت جمثوإاااة دوائااار انقخاثياااة ا قصاصااا ا ا قيااااير اتدلاااا   وكانااااب اجلثعياااة

 .  (350ص ،2001)املياير، واملوا دة إلى قرايرات اترتقية تلثراتب اتشر ية
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امقااازت املاايد اتاا، ح ثمقااياد األيرا ااد اتاا  يف سوز ااا، سياال نمحلداااب هبااا اتعيخااي 
مرت اتدرل ات قي انية اترخفية املقخاثر  سوهلا، وتوجي هذه اتدرل ناتباً إلى نجازا  مارت نيرا اد 
ميد حتصلاب إلى تدب اتبليخة وهد اتثعة إلسيل امل اقعثرات اترومانياة واتا  تقبا  ثايويرها 

اتباساال م،ااال إلااى  خلاارب، (160ص ،2007)خنبااة ماارت األ اااتذ ،  خااة اتربوقخصااليةتلوت
ذتل ند قرخة ماكومادخس قي نمحلداب ثبليخة ثوثكقس وند ثليخاة ثاوثكقس اتثعاة تلث اقعثر  

 تيبقس ماجخا اتقاثعة توتخة ن رخديا اتربوقخصلية.
تعاخشاااب اتداارل واتدبائاام ماا  اتبلاايايت وامل ااقعثرات اترومانيااة يف ذتاال اتوقاااب ماا  

اتقدليااي ،  دااي ظاام اتخظااام يف اتداارل إلااى مااا هااو إليااه يف ات اااثق   يااااحلفااال إلااى  ااا احل
سيااال اإقثاااي إلااااى شااايوخ هاااذه اتداااارل وخااارث  ا مااا  ات اااال ات اترومانياااة موظااام خ ااااثى 

بااااام زإثاااااا  اتدرخاااااة االيااااا  وختلااااا  إلياااااه خاااااقا ا قياااااايره مااااارت ق( Praefectsثراخفكااااااب )
ات اااال ات اترومانيااااة احللااااة احلثاااارا  وت اااالثه إصااااى إاجيااااة، نمااااا اتدبائاااام اتليبيااااة  دااااي 
سا ظاب هد األ ارل إلاى ننظثق اا اتديمياة إ  جاناب سااكا إ اكر  نو مايين تداوم 

سياال اإقثااي اتروماااد إلااى  (،90ص ،2004)انيخشااة،  ثقعييخااه ات اال ات اترومانيااة
اتدبائم يف تخفيذ  يا اق ا وذتال مباخ  ا يرتباة إ اكرخة إاتياة م،ام اترتخباود  شيوخ هذه

(Tribunus وتكلاااايف ا ثإلشااااراه إلااااى اتعياتااااة يف املخ دااااة ومااااخ  ا سدااااوق املواطخااااة )
)املياااااير،  اترومانياااة هباااايه احلصاااول إلااااى وتئ اااا و ااااثاد تعااااوهنا وأتماااا  ات ااارق اتق ايرخااااة

 .(414ص  ،2001
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 ر اااا  نثخاااا  اتدااارد ات،ااااين املاااي د  يف ظااام إخاخاااة األثطااار متقعااااب املااايد اتااا، ح ثت
ثتااااوتايت واتقعوخاااام إلااااى إققصااااادها، و ااااقح اجملااااال نمااااام يرومخق ااااا،  اصاااا بلاب  1اتصاااااحل 

ثتصااابلة اترومانياااة و اصاااًة ثعاااي سصاااوهلا إلاااى مرتباااة امل اااقعثر ،  بمخيااااب ات ااااسات اتعاماااة 
واأل ااواق واحلثامااات اتعامااة وامل ااايرم وسلبااات )اتفااويرم( ودوير اتعياتااة )اتبا اايليكا( واملعاثااي 

 .(160 ص ،2007)خنبة مرت األ اتذ ، ات باق ونقواس اتخصر
ا اااقللاب اتدبائااام اتليبياااة املقث،لاااة يف اجلرامخااااب واتخ اااامونيس اتفو اااى اتااا  نإدبااااب 

م وشااخاب ناااايرات مقكاارير  إلااى املاايد اتاا، ح، مماااا  192مااوت اإلمرباطااوير كومااودوس إااام 
اإلمرباطويرخاة اترومانياة تاويل سكاا  ايبقيثيوس  ايفريوس ) ثعاي ند متكارت مارت د   اإلمرباطاوير 

واتدلا  إلى مخا  يه ( إ  اتقصي  هلذه اتلايرات املقكرير  مرت اتدبائم اتليبياة وذتال ثقوجياه 
محلااة أتدخبيااة  اايها، وأتماا  ساايود اإلقلاايا إبقامااة نظااام د اااإد جيخااي، خعقثااي إلااى إقامااة 

ص  ،2004)انيخشة، خي مخاطق اخل ر يف احليود اجلخوثية تإلقلياإ احلصود واتد ع ات،اثقة
    ثإلقلاايا وحت ااخاب اتع قااات ماا  اتدبائاام امللااري ،  ق ااويرت جتاااير  اتدوا اام ،   اااد اهلاايو (96
 . (127ص ،2009س  ،ثرت  )

 إاااال ات ااا م يف املااايد اتااا، ح  ااا ل اتعصااار ات ااايفري ، قاااام نثخاااا ه آل  ااايفريوس
إبنشاااا  املبااااين اتعاماااة يف معظاااا مخاطد اااا، و ااا  اإلمرباطاااوير  ااايبقيثيوس  ااايفريوس ميخخاااة 

                                                 
م ( وتو  احلكا  ي ا مخ ة نثطر  صاحل  ها  اتمرباطوير  180 –م 96اتصاحل    ل اتفرت  )كاد إصر األثطر   1

  Hadrianم(، اإلمرباطوير هاديرايد 98 – 117) Trajanم(، اتمرباطوير  تراجاد 96 – 98) Nervaنري ا 
م(، اتمرباطوير مايركوس 138 – 161)Antoninus Pius  م(، اتمرباطوير ننقونيخوس ثيوس 138 – 117)

م ( ، وكانوا خخقثود ت بدة نإلا  جملس ات خاتو اتذخرت وتيوا ونشئوا  161 – 180)   Marcus Aureliusنويرخليوس 
جملس ات خاتو وطبدة اتفر اد تدقصرإلى  كاد إخ اتيا  دا،وكاد نثطر  هذا اتعصر  يف اتوتايت، سيل مل تعي طبدة

قايرود وخمييرثود مرت  اير    اتعائلة احلاكثة إلى ن اس كفا  ا، وقي وصلاب اإلمرباطويرخة ثفلل ا إ  ديرجة كبري  مرت اتقو   رم
واتزدهاير ات يا د واتجقثاإد واحللاير  نقي ة ت ياد  ات  م اتروماين يف اخلاير  وكفا   اإلداير  يف اتيا م )اتخاصر ، 

 (250،277، ص ص 1991
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تدبائام اتليبياة إاام انقصاايره إلاى اتيبقس ماجخاا م ادا يرن اه ثعخاخقاه، سيال قاام ثزايير اا ثعاي 
م تدرخباً، وقام نهم امليخخة ثقشييي قوس تلخصر إلى شار ه صماوير  ياه مرا اا ات اقدبال  203

اب تااه يف تلاال اتاازايير ، وقااي ننعااا إلي ااا ثرتقيااة مقثيااز  تقث،اام يف احلدااوق اإلخ اتيااة اتاا  نمقيثاا
ومخااذ ،تيمصابح جماهلااا اتاارتايب كأناه جااز  ماارت اتاارتاب اإلخ اايل ونهنااا صااايرت معفاا  ماارت اتلاارائب

نطلق نهم تيبقس ماجخاا إلاى ننف ا ا ا اا ات ابقيثي  ون اا وا ا اا  ابقيثا إ   احل ذتل 
، كثااا نهنااا نو ثألساارل نااب   تيبااقس (163ص ،2007ماارت األ اااتذ ، )خنبااة ا اا ماايخخق ا

ماجخا تربإاوا حبصاة جيخاي  مارت زخااب اتزخقاود إ  ميخخاة يروماا مداثام اتمقياازات اتا  ممخ ااب 
 هلاااا مااارت ِقبااام اإلمرباطاااوير، واتااا   مر ااااب إلاااي ا تسدااااً ثعاااي انق اااا  سكاااا األ ااار  ات ااايفريخة

 . (165م،2009)ماتخللد،
م، واتاذ  إماره 212إاام  (Caracalla) اإلمرباطوير كايراكاات وثصيوير مر وم 

ثملر اااوم األن ااااونيين اتاااذ  ممااااخح مبوجباااه سااااق املواطخاااة اترومانيااااة جلثيااا  األجانااااب واألسااااراير 
، ونصاابح ماارت  يروماااد ثإلمرباطويرخااة اترومانيااة، صاااير كاام  ااكاد إقلاايا املاايد اتاا، ح مواطخااود

األتداااااااب اتقشاااااارخفية  ند حيثلااااااوا املواطخااااااةسااااااق كاااااام ات ااااااكاد اتااااااذخرت حتصاااااالوا إلااااااى سااااااق 
، وقاااي  ااااإيت  يا اااة اترومخاااة اتااا  انق   اااا األثطااار  (63ص ،1990)يرملااااد،ات تيخية

ثعيها نثطر  األ ر  ات يفريخة إلى حتديق اتقدايرب ث   اكاد املايد اتا، ح  اتصاحل  ومرت
ق املصااااهر  وحبكاااا املق صااال  إلاااى املواطخاااة وثااا  اترومااااد مااارت األصاااول اإلخ اتياااة إااارت طرخااا

 . (163ص ،2007)خنبة مرت األ اتذ ،املصاحل اإلققصادخة وات يا ية

   مظاهر الرومنة:. 5.3
 ااعاب اإلمرباطويرخااة اترومانيااة إ  تااو ري اإل ااقدراير يف املاايد وتعثاايا ات،دا ااة اترومانيااة 

هذه امليد،  كاد  ي ا وجعم اتللة ات تيخية هد اتللة اترمسية وقاماب مبخح املواطخة اترومانية ت
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وكاناب املايد اتا، ح مارت  اثرت املايد اتا  حتصالاب إلاى املواطخاة اترومانياة، وساوتااب تدلياي 
ميخخاااة يروماااا يف ن ااااتيب سيا اااا ونظث اااا وشااارائع ا، إلاااى اتااارنا مااارت ا اااقثراير اتللاااة وات،دا اااة 

 ي ااا املباااين إلااى ات رخدااة اترومانيااة وانقشاارت املرا ااق اخليميااة  تشااييسياال اتفيخيديااة  ي ااا، 
ث اارز معثايرخااة يرومانيااة  خثااة ت تداام إاارت نريهااا ماارت املاايد اترومانيااة يف إخ اتيااا، وقااي تعباااب 

إبنشاااا  املبااااين  خقربإاااود اهليئاااات اتبليخاااة دويراً م ثااااً يف يرقي اااا وازدهايرهاااا، سيااال كااااد نإياهناااا
امل ايرم ومرت نثرز املرا ق ات  مت تشييها املييرجات و  ،اتعامة مبخا بة اإق ئ ا تلوظائم اتعليا

 .(261ص ،2008)اتعريب،واحلثامات
وقااي شاا ي اتداارد األول املااي د  ثياخااة ات ااقخيام اتوا اا  تلر ااام واتف يف ااا  يف 
تيبقس ماجخاا، واشاق رت ثاه املايد اتا، ح، سيال نصابح  ارت اتقازخ  ثتف يف اا  ا قصاصااً 

  مراتاب إاتياة، سيال  هلا، وقي وصم ان  ام ات بدة ات،رخة يف اإلقليا م  ات،دا اة اترومانياة إ
كخ ا مارت كاناب هذه ات بدة متقلل مرت املال واملعر ة ات،دا ية  شارا  كام ماا كااد خعقارب يف ما ميم

ذتااال اتوقااااب األ لاااام يف  ااارت اتعثااااير  واترباإااااة احلر ياااة، وتعااام اتلوسااااات اتف يف اااائية اتاااا  
  ااي   اايل  يف تومجاايت ثفااي  داير ثااوك إثااري  مبيخخااة زتياانت احلاتيااة، واتف يف ااا  اتاا  ظ اار 

اتعااائ ت اتاا  امقلاال هااات  اتفيلقاا  وماايل اترقااد احللاااير  ثللقااه  تباا  ماايل ات،اارا  اتااذ 
 .(391-390ص ص  ،2009)ماتخللد، اتذ  خمعرب إرت ات،دا ة اترومانية

ظ ااار اتقاااأثري اتروماااين يف اتصاااخاإات اتييوخاااة، سياال ثاااينت املخق اااات االياااة كثااا 
أت ذ نشكاًت مز ر ة مماثلة تلثخق ات اترومانية، كثا ظ رت إاد  سرق املاوتى اتا  مل تكارت 
موجاااود  إخااااي اتبااااونيدي ، واتااا  جااااا ت ثقااااأثري إنرخدااااد يرومااااين، وامقااااي اتقااااأثري اتروماااااين إ  

عبودات اتفيخيدية تمعبي حتاب نمسا  معبودات يرومانياة م اثداة هلاا، اتعبادات سيل نصب اب امل
 عمبي املعبود ملل إشرتت حتاب ا ا املعبود هرقم، وشاديراه إلى نناه تيربثتار، ونماود إلاى 
ننااه جااوثيرت محااود، وأتنياااب إلااى نهنااا كاخلي ااقس، وإشاارتت إلااى نهنااا  يخااوس، وثعاام محااود 
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بااود  اااتويرد، كثااا ظ اار اتقااأثري اتروماااين يف األمسااا  معبااود ميخخااة صاارباتة إمبااي حتاااب ا ااا املع
اتشخصية سيل محم ثعام ات اكاد االيا  نمساا  يرومانياة ثايًت مارت األمساا  اتبونيدياة م،ام  

، (369-364م،2001)امليااير، قاخوس ثرت سانو، وجوتيوس انصايم، ومااكرخخوس دا ااما
ل  ار  اترومااد هاذه اتللاة كللاة وقي انقشرت اتللة ات تيخياة إ  جاناب اتللاة اتبونيدياة، سيا

يرمسيااااة األماااار اتااااذ  نجاااارب ات ااااكاد إلااااى تعلث ااااا ت ااااقعثاهلا يف إ قااااا ا اترمسيااااة وتدلااااا  
ساجا ا يف اااكا واجملاتس اتبليخة، وثدد اتك،ري مرت ات اكاد خقخااطبود  يثاا ثياخ ا ثتللاة 

لاب احلاروه ات تيخياة ، كثا ا اقعث(248ص ،1969)جوتياد، اتبونيدية واتللة اتليبية االية
 .(369ص ،2009)املياير، يف كقاثة اتللة اتبونيدية

 . موقف السكان من الرومنة:6.3

ا قثرت اتللة اتبونيدية ثصوير  يرمسية يف امليد ات، ح إ  جانب اتللة ات تيخية 
مكقوثة ثتللة  ، سيل مل خمع،ر إلى ندائ اإلمرباطوير دوميقياد  رت  سكا م96سىت إام 
ثعي إصر هذا اإلمرباطوير، سيل ختلى اتروماد ثتقييرخل إرت ا قعثال  واتبونيديةات تيخية 
يف  اتبونيديةيف املعام ت اترمسية، وتكرت ات كاد ا قثروا يف ا قعثال اتللة  اتبونيديةاتللة 

 تيخية سىت سيا ا اخلاصة ويف معام  ا اتق ايرخة، وظلاب تلة احليخل إ  جانب اتللة ات
ث  امل،دف ، ودتيم ذتل ند اإلمرباطوير  يبقيثيوس  يفريوس كاد  يي اتللة اتبونيدية وكاد 

وات تيخية وا قثراير اتكقاثة  اتبونيدية صي ًا وثليلًا  ي ا، ومل خكرت هذا اتقعاخ  ث  اتللة 
نظرًا تنقشاير هذه اتللة يف احليا  اتعامة موجودًا إت يف إقليا امليد ات، ح،  اتبونيديةثتللة 

 .(198،197ص ص،2005) املياير،ث  ات كاد وتلللم ات،دا ة اتفيخيدية  ي ا
( نثخاااا  حماكثقاااه يف ميخخاااة صااارباتة نشااااير إ  ند Apuleiusكثاااا ند نثوتياااوس )

وت خ ق ي  ند خقكلا ثت تيخية وتيس تاه اإليراد  نو امليام  يرثيبه ثودخخس ت خقكلا إت اتبونيدية
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، كثاااا ند اتخدااوش اتااا  إم،ااار إلي اااا يف اإلقلااايا (175ص ،2009)نثوتياااوس، ألد خخ ااق هباااا
تمباااا  انقشاااااير كبااااري ت،مسااااا  اتبونيديااااة واتليبيااااة  دااااي ويردت اتمسااااا  اتليبيااااة   نمااااود، دخكاااااير، 

 ،2009)مااااتخللد، ثتباااي ، إمييلكاااو ناااو، نيرخ اااو،زاثاااياس، إ  جاناااب األمساااا  اتبونيدياااة   آ
وتشاري األدتاة إ  ند اتللاة وات،دا اة اتبونيدياة يف إقلايا املايد اتا، ح قاي ا اقثرت  ،(390ص

اتعارب امل الث  إ  مشاال ن رخدياا ، خؤكاي ذتال ماا ذكاره   سىت هناخة اتعصار اتبيزن اد و جماد
ند خقعلثااوا  رتوهااو خخصااح يرجااال اتاايخ اتداايخس نن اا   إاارت نمهيااة اتللااة اتبونيديااة سياال قااال

 .(52ص)املياير، اتللة اتبونيدية إذا نيرادوا نشر اتياينة امل ي ية
خظ ااار اتقاااأثري اتباااونيدد يف املخااااطق اجلخوثياااة سيااال تظ ااار إلاااى اتشاااواهي املعثايرخاااة 
م املوجود  يف املزايرع اتديمية ااصخة املبخية إلى ات راز اتفيخيدد يف مخ دة جبم نفو ة وماا قبا

( Phallic Symbols)اتص را  ندوش ثيرز  مت،م يرموز تلثعبود  اتنيااب واترماوز اتدلايبية 
تتداااا  اإلصااااثة ثتعااا  اتشااارخر ، وهاااد يرماااوز ثونيدياااة، كثاااا ند املااايا رت املرتب اااة هباااذه املااازايرع 
،اام  جااا ت إلااى شااكم م اا ت واتاا  هلااا نصاام  يخيدااد، وتعاام املوجااود  يف ميخخااة صاارباتة متم

اتيرخاااا  امل اااا ت اتاااا  إم،اااار إلي ااااا يف تلاااال املاااازايرع إ  اتداااارد األول وات،اااااين ذتاااال، وخرجاااا  
 2009)ماتخللد، املي دخ ، وتعم نثرزها امل  ت املوجود  يف ودايد  املردوم، اتعثود، نفذ

 .  (393-392ص ص،
توجااي اتعيخااي ماارت اتخدااوش اتاا  تؤكااي اتقااأثري اتبااونيدد إلااى املخ دااة  اا ل اتعصااار   

خ اااا اتاااخد  املكااارس تإلتاااه اتليااايب آماااود يف ااي يباااة ثرتهوناااة واتاااذ  خرجااا  تلدااارد اترومااااين، م
األول املاااي د  وهخااااك ندااا  ثاااونيدد تتياااين إلاااى شااااهي قااارب حيثااام ا اااا ميقومباااال يف يرنس 
اتخواخلياااة ثرتهوناااة، ويف مخ داااة جبااام نفو اااة ويردت اتعيخاااي مااارت األمساااا  اتبونيدياااة م،ااام ثعااام، 

سانو ويف مخ دة  وه اجل  ويردت األمسا  ننيبعم، ننوثعام، شليل،  وثت، ومي،ومبعم، و 
نيرشااام، وثااود إشااقايرت، وكاناااب األمسااا  اتليبيااة االيااة يف املخ دااة اجلخوثيااة نك،اار انقشااايراً ماارت 
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األمساااا  اتبونيدياااة، نظاااراً ألنلبياااة ات اااكاد االيااا  يف املخ داااة وإااايم إير اااال املااايد اتفيخيدياااة 
  .  (385-382ص ص،2001)املياير، تبونيددات اسلية ملعثرخرت مرت اتعخصر ا

 اخلامتة:. 4
  ل  اتباسل مرت   ل ديرا قه ملو وع  يا ة اترومخة إ  اتخقائل اتقاتية       
س قيصااار احلكاااا يف يروماااا ثاااينت إثلياااة ات اااقي اد يف املااايد اتااا، ح ونشااار و ثقاااويل خوتيااا -

 تلري اتروماد.ات،دا ة اترومانية، واتقو   يف مخح سدوق املواطخة اترومانية 
ثااينت  يا ااة مااخح املواطخااة اترومانيااة كثخ ااة نو مكا ااأ  مداثاام  اايمات معيخااة خدااوم هبااا  -

 ن راد نو واإات تروما كاتتق اق ثجلي  مخذ إصر اإلمرباطوير نن  س.
ثعااي  ااي ر  اإلمرباطااوير   با ااياد إلااى احلكااا قااام إبجاارا  إصاا سات ك،ااري  ماارت  ااثخ ا  -

 اا ى امل،دفااة ماارت  ااكاد اتااوتايت املق لاار  يف اجلااي ، وا ااقبعاد اإقثاااده إلااى ات بدااة اتو 
 داارا  اتروماااد واإلخ اااتي  مخااه، وتو اا  يف مااخح سدااوق املواطخااة اترومانيااة وات تيخيااة تلثخاااطق 

 املق لر ، وات  مخ ا امليد ات، ح.
 77حتصلاب ميخخاة تيباقس ماجخاا إلاى مرتباة اتبليخاة يف إصار اإلمرباطاوير   با اياد إاام  -

م يف زماارت اإلمرباطااوير تراجاااد، نمااا ميخخااة نواي  109م، وحتصاالاب إلااى مرتبااة امل ااقعثر  إااام 
 م يف زمارت اإلمرباطاوير 170م إ   160 دي حتصلاب إلى مرتبة امل قعثر    ل اتفرت  مرت 

م  180ماايركوس نويرخلياوس، وحتصالاب ميخخااة صارباتة إلاى مرتباة امل ااقعثر   ا ل اتفارت  ماارت 
 .م تدرخباً  190إ  
كاناااب ميخخااة تيبااقس ماجخااا تقثيااز إلااى ماايخخ  نواي وصاارباتة ثهقثااام نكاارب ماارت ات اال ات   -

 اترومانية.
  اها اتخظام اتبلي  اتذ  اإقثيته اإلمرباطويرخة ثمليد ات، ح يف ت ويرها وازدهايرها. -
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  اها نثراي  امليد ات، ح يف إنشا  املباين اتعامة واخليمية هبذه امليد. -
 مل خقلري نظام احلكا اتبونيدد يف امليد ات، ح إت ثعي سصوهلا إلى مرتبة امل قعثر . -
سا ظاب اتدرل واتدبائم اتدرخبة مرت امليد ات، ح إلى  اا سياا ا اتقدلياي  وظام اتخظاام  -

  ي ا إلى ماهو إليه يف ات اثق خعقثي إلى شيوخ هذه اتدرل واتدبائم.
لة اترومانية ثعي سصوهلا إلى مرتبة امل اقعثر ،  بخيااب  ي اا اص بلاب امليد ات، ح ثتصب -

ات اااسات اتعامااة واملعاثااي واأل ااواق واحلثامااات اتعامااة وامل ااايرم وسلبااات ات ااباق ونقااواس 
 اتخصر إلى ات رخدة اترومانية.

 كاد اإلقليا ا قثروا يف ا اقخيام اتللاة اتبونيدياة ثتارنا مارت ند اتللاة ات تيخياة نصاب اب  -
 لة اترمسية اتوسيي  ات  تقا هبا املعام ت اإلدايرخة ثإلقليا.هد اتل

إمباايت املعباااودات اترومانياااة مخفاارد  مااارت قبااام ثعااام  ااكاد اإلقلااايا، ومت م اثداااة ومخااااظر   -
املعبودات االية ثإلقليا م  ما خمداثل اا يف اتصافات مارت املعباودات اترومانياة مارت قبام  اكاد 

 إدائيها ومعبودا ا املخقلفة.آ رخرت، وسا ظ اتبعم اآل ر إلى 
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