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  االسكندر األكبر

قبل المٌالد ، شرع فً عام  333بعد أن تربع االسكندر األكبر علً عرش مدونٌٌا عام 

قبل المٌالد فً حرب الفرس ، حٌث عبر البحر إلً آسٌا الصؽرى ، حٌث حارب الفرس فً  333

نصراً كبٌراً ، اتجه أسوس )طرسوس الحالٌة( بقٌادة دارٌوس الثالث ، وبعد أن حقق االسكندر 
 صوب الجنوب لفتح مصر التً كانت تحت الحكم الفارسً .

 فتح مصر 
 تً سلمت له بعد حصار لمدة شهرٌن قبل المٌالد ال 333تقدم االسكندر نحو مدٌنة ؼزة عام 

ومنها اتجه صوب مدٌنة "بٌلوزٌوم" )تل الفرما الحالٌة شرقً بورسعٌد( وهً البوابة الشرقٌة 
كما رحب به المصرٌون ترحٌباً  رسً باالستسالم للفاتح المقدونًاك سارع الوالً الفالمصر ، وهن

، كما أنه من نسل الفراعنة  آنذاك أن االسكندر األكبر هو إبن اإلله المصري آمون حاراً ، حٌث قٌل 
 أتى لٌحرر مصر من االحتالل . 

 اإلسكندر األكبر في مصر 
ثم اتجه إلً  إظهار احترامه للدٌانة المصرٌة علًوصل اإلسكندر إلً مدٌنة منؾ وحرص 

الفرع الكانوبً من نهر النٌل حتى وصل إلً مدٌنة كانوب )أبو قٌر الحالٌة( ، وأثناء سٌره هناك 
انتبه إلً قرٌة طؽٌرة ٌسكنها الصٌادون المصرٌون ، تدعى )راقودة( وتقع قبالتها فً البحر جزٌرة 

مدٌنة فً هذا الموقع تخلد أسمه ، وهً مدٌنة االسكندرٌة ،  صؽٌرة تسمى )فاروس( ، فقرر إقامة
وعهد إلً مهندس ٌدعى )دٌنوكراتٌس( بؤن ٌقوم بتخطٌط المدٌنة ، وأقام جسر ٌربط بٌن القرٌة 

 والجزٌرة .
وبعد أن قام اإلسكندر بوضع حجر األساس لمدٌنته الجدٌدة ، واصل سٌره فً اتجاه الؽرب 

طروح الحالٌة ومنها اتجه جنوباً إلً سٌوة حٌث ٌوجد معبد اإلله آمون حتى مدٌنة مرسى محتى بلػ 
، وهو معبد نال شهرة عالمٌة آنذاك باعتباره معبد الوحً فً العالم ، وتحدث المإرخٌن كثٌراً عن 
هذه الزٌارة ، حٌث تحدثوا عن أن اإلسكندر األكبر أصبح إبن آمون داخل المعبد ، كما أنه استطلع 

 المعبد ، ولكن لم ٌعلم أحد تفاصٌل هذه الزٌارة .الوحً داخل 
من زٌارة سٌوة ، عاد إلً وادي النٌل ، وحرص علً أن ٌعلن وبعد أن فرغ االسكندر 

للجمٌع عن دخول الحضارة الٌونانٌة إلً مصر ، لكً تكون توأماً للحضارة المصرٌة ، ولكنه 
دارة المالٌة فقد عهد بها إلً الٌونانٌٌن ، حرص علً االبقاء علً النظم االدارٌة المصرٌة ، أما اال

قبل المٌالد متجهاً إلً الشرق لحرب الفرس حٌث انتصرعلٌهم فً العراق  333ؼادر مصر عام ثم 

قبل المٌالد ، تاركاً وراءه مملكة كبٌرة  333وإٌران حتى استولى علً كل أمالكهم ، حتى مات عام 

 مترامٌة األطراؾ .
 دولة البطالمة

 بابلمؤتمر 

، اجتمع قادة قبل المٌالد ، ولم ٌكن له ورٌث للعرش  333فجؤة عام  بعد أن مات االسكندر

جٌشه فً بابل وقرروا أن ٌحكم كل والٌة من الوالٌات التى فتحها االسكندر قائداً من قادته ، وكانت 
، قبل المٌالد  303مصر من نصٌب بطلمٌوس بن الجوس ، الذي أعلن نفسه ملكاً علً مصر عام 

ة البطالمة ث عن دولفً ظل حكم المملكة البطلمٌة . وٌمكن أن نتحدمنذ ذلك التارٌخ وتدخل مصر 
  من خالل هذه المحاور :



   ةسياسيالالحياة  – أ
ملك كل شٌئ فً تالقائم علً حق الملك فً طالمة مصر من خالل الحكم الملكً حكم الب

وله كل السلطات التشرٌعٌة والتفٌذٌة والقضائٌة مصر بما فٌها األرض وما علٌها وما فً باطنها ، 
لقصر الملكً ، بما فٌهم الوزٌر والقاضً ومنفذ القوانٌن ،وكلهم ٌعملون والدٌنٌة ، وٌساعده حاشٌة ا
 وفٌما ٌلً ملوك البطالمة :من خالل الملك وأوامره ، 

 ( قبل الميالد284-323بطلميوس األول )

ٌنتمً إلً إحدى العائالت المقدونٌة النبٌلة ، وكان أكبر من االسكندر ببضعة أعوام ، الزم 
، دخل فً حروب عدة من أجل توطٌد حكمه فً مصر ، فضم إقلٌم قورٌنائٌة االسكندر فً حروبه 

)شرقً لٌبٌا( وجوؾ سورٌا )فلسطٌن ولبنان وجزء من االردن( ، ووضع أسس النظم االدارٌة 
 والمالٌة فً مصر .
 ( قبل الميالد246-284بطلميوس الثاني )

هو ابن بطلمٌوس األول ، تولى العرش بعد وفاة أبٌه ، وكان فً الخامسة والعشرٌن ، 
أحدث نهضة كبٌرة فً شتى المجاالت االقتصادٌة ، حتى اصبحت مصر امبراطورٌة كبٌرة فً 

، عهده ، حٌث سٌطر علً خطوط التجارة فً شرق البحر المتوسط وعلً الجزر التى تقع بداخله 
ُ قرابة مدٌنة الخرطوم  –ٌة )برقة وضم إقلٌم قورٌنائ شرقً لٌبٌا( من جهة الؽرب ، ووصل جنوبا

 الحالٌة . 
 ( قبل الميالد222-246بطلميوس الثالث )

خلؾ والده ، وكان ٌتمتع بصفات حمٌده ، حتى لقب بالخٌر أو الصالح ، ألنه أمر باسقاط 
والثقافة وشجع وكان محباً للعلم  ،الضرائب المفروضة علً األهالً ، بسبب مجاعة مرت بها البالد 

، وظل محافظاً علً أمالك البطالمة العلماء فً شتى انحاء العالم علً القدوم إلً مصر واالقامة بها 
 الخارجٌة . 

 ( قبل الميالد 205-222بطلميوس الرابع )

ٌعتبر عهد بطلمٌوس الرابع بداٌة لمرحلة من التدهور لحكم البطالمة ، تولى العرش فً 
ووقع تحت تؤثٌر الثانٌة والعشرٌن من عمره ، وكان مستهتراً أؼرق نفسه فً حٌاة اللهو والمجون . 

وأشهر ما حدث فً عصره مجموعة فاسدة من رجال البالط ، أمثال أجاثوكلٌس وسوسٌبٌوس . 
التً وقعت عند مدٌنة رفح بٌن البطالمة قبل المٌالد ،  332عة رفح التً وقعت عام كانت موق

والسلٌوقٌٌن )حكام سورٌا( ، حٌث كاد ٌنتصر السلٌوقٌٌن فً المعركة لوال تدخل المشاة المصرٌٌن 
فً المعركة ، الذٌن لم ٌكن فً حسبان القادة أن ٌصبح لهم أي دور ، ولكن المصرٌٌن هم من 

ٌر المعركة لصالح البطالمة . ومنذ ذلك التارٌخ دخل البطالمة فً مرحلة الضعؾ ؼٌروا مص
 السٌاسً فً الخارج والداخل 

 ( قبل الميالد280-203بطلميوس الخامس )

توصى علٌه وترك طفال لم ٌتجاوز عمره السابعة ،  303توفى بطلمٌوس الرابع عام 

ل مصلحته الشخصٌة ، ولجاً فً سبٌل ذلك إلً سوسٌبٌوس ثم أجاثوكلٌس ، الذي أدار البالد من أج
، طلب تدخل القوى الخارجٌة فً شئون البالد من أجل حماٌتها ، فانهارت البالد سٌاسٌاً واقتصادٌاً 

 .وفقدت معظم أمالكها الخارجٌة 
 ( قبل الميالد 245-280بطلميوس السادس )

األولى ولكن بعد موتها ، تولى تولى العرش وهو طفل صؽٌر تحت وصاٌة أمه ، كلٌوباترة 
جمع أكبر  ىالوصاٌة اثنٌن من عبٌد القصر المعتقٌن ، وهما ٌوالٌوس ولٌناٌوس ، اللذان عمال عل



قدر من األموال لنفسٌهما ، وزاد التدخل الرومانً فً الشئون الداخلٌة لمصر ، حٌث لم ٌكن بمقدور 
 .الملك اتخاذ أي إجراء دون استشارة روما 

 ( قبل الميالد 226-244بطلميوس الثامن )

عندما علم بطلمٌوس ملك قورٌنائٌة بوفاة أخٌه بطلمٌوس السادس ، زحؾ إلً اإلسكندرٌة 
لكً ٌستولى علً العرش ، وٌعزل كلٌوباترة الثانٌة وابنها بطلمٌوس السابع ، وكادت البالد أن تشهد 

بطلمٌوس الثامن ، دخل من أجل مساعدة صدٌقهم الذٌن بادروا بالتحرباً أهلٌة لوال تدخل الرومان 
 فً العرش علً أن ٌتزوج من كلٌوباترا الثانٌة . وقضوا بؤحقٌته 

 بطلميوس التاسع وبطلميوس العاشر 
بعد وفاة بطلمٌوس الثامن ، تولى العرش بطلمٌوس التاسع ، وكان قد سبق له الزواج من 

كلٌوباترة الخامسة ، مما أثار أهل االسكندرٌة فإضطر ، إلً أنه طلقها وتزوج من كلٌوباترا الرابعة 
إلً الفرار من مصر وخلفه علً العرش بطلمٌوس العاشر باالشتراك مع والدته ، ولكنها ماتت عام 

قبل المٌالد فإضطر إلً الفرار إلً  88قبل المٌالد ، ولكن سرعان ما ثار علٌه الشعب عام  303

 قبرص .  
 بطلميوس الحادي عشر 

كان ابن بطلمٌوس العاشر من إحدى عشٌقاته ، وعاش فً روما حتى استدعاه الرومان 
، وتزوج من الملكة برنٌكً الثالثة ، ولكن سرعان ما قتلها  لٌجلسوه علً العرش لٌصبح عمٌال لهم 

وكانت هذه الملكة تتمتع بحب شعب االسكندرٌة ، مما دفع الجماهٌر الؽاضبة إلً الفتك بالملك عام 
 قبل المٌالد . 80

 ( قبل الميالد 52-80بطلميوس الثاني عشر )

تولى بطلمٌوس الثانً عشر العرش ، أطلق علٌه أهل االسكندرٌة لقب الزمار ، ألنه ٌهوى 
العزؾ علً المزمار ، تزوج من كلٌوباترة السادسة ، إال أن الرومان رفضوا االعتراؾ به ، مما 

بؤي ثمن ، فذهب إلً روما وأنفق ثروات مصر به دفع بطلمٌوس إلى السعً علً اعتراؾ الرومان 
سبب ، ولكن أهل االسكندرٌة ثاروا علٌه وطردوه ب 30ٌل ذلك ، إلً أن تم االعتراؾ به عام فً سب

التً أجلسته بالقوة علً العرش ٌطلب متها مساعدته ، ولً روما ضعفه ، مما دفعه إلً الذهاب إ
 قبل المٌالد حتى مات . 38عام 

 بطلميوس الثالث عشر 
العرش أخته كلٌوباترة السابعة ، ولكن سرعان ما  تولى الحكم بعد وفاة أبٌه ، وشاركته علً

فً ذلك الوقت حرب أهلٌه  بٌن ٌولٌوس قٌصر  فرت إلً سورٌا ، وكانت روما تعٌشانقلب علٌها ف
حٌث فر بومٌٌوس إلً مصر فقتله بطلمٌوس إرضاءاً لٌولٌوس قٌصر ، الذي ؼضب وبومبٌوس ، 

 ذه الحرب .وحاصر االسكندرٌة وحاربها حٌث قتل بطلمٌوس فً ه
 كليوباترا السابعة 

آخر الملوك البطالمة ، تولت العرش مع أخٌها بطلمٌوس الرابع عشر ، ولكن سرعان ما 
تخلصت منه لتجلس ابنها من ٌولٌوس معها علً العرش ، وكان اسمه قٌصر ولكن أهل االسكندرٌة 

 لقبوه )قٌصرون( نظراً لصؽر سنه لٌكون ملك لمصر .
إلً روما حٌث كانت تخطط لتصبح ملكة علً روما ،  ركلٌوباترة مع ٌولٌوس قٌص تذهب

لفت مع أنطونٌوس الذي خلؾ اقبل المٌالد ، فعادت إلً مصر ، وتح 33عام  رولكن قتل قٌص

وحرضته علً االنفراد بالجزء الشرقً من األمالك الرومانٌة ، مما جعله ٌتزوجها وٌدخل قٌصر 

 33افٌوس ، أدت إلً انتحاره بعد هزٌمته فً معركة أكتٌوم البحرٌة عام فً حرب أهلٌة مع اوكت

قبل  30علمت كلٌوباترة أن الحكم البطلمً قد انتهى قررت االنتحار عام قبل المٌالد ، وعندما 



المٌالد لتسقط مصر تحت الحكم الرومانً فً العام نفسه ، وتتحول إلً والٌة رومانٌة وٌنتهً الحكم 
 البطلمً .

 الحياة الدينية -ب
هر الحٌاة تمثل العقٌدة الدٌنٌة جانباً مهماً فً حٌاة الناس ، وتنعكس بشكل واضح علً مظا

وٌمكن القول بؤن المصرٌٌن اشتهروا منذ القدم بتمسكهم بعقائدهم . وقد أدرك البطالمة هذه الٌومٌة 
ة بشكل عام بالتسامح الدٌنً ، الحقٌقة ، علً الرؼم من أصلهم الٌونانً ، وقد اتسمت سٌاستهم الدٌنٌ

وأولوا الدٌانة المصرٌة اهتماما كبٌراً ، فساروا علً نهج اإلسكندر األكبر الذي كان حرٌصاً علً 
التؤكٌد علً انتسابه لإلله آمون ، حٌث كانوا ٌتوجون فً منؾ وٌحملون األلقاب الدٌنٌة ، وذهبوا 

 إلً مدى أبعد بالتشبه بالفراعنة 
مة علً إظهار احترامهم للدٌانة المصرٌة ، وكان اإلسكندر األكبر قد بادر وقد حرص البطال

بتقدٌم القرابٌن اآللهة المصرٌة فور دخوله مصر ، وحذا بطلمٌوس األول حذوه ، فقدم القرابٌن 
اآللهة المصرٌة ، وقام بإعادة تماثٌل اآللهة المصرٌة ، التً كان الفرس قد استولوا علٌها أثناء 

مصر ، واهتم البطالمة جمٌعاً بانشاء المعابد المصرٌة ، التً ما ٌزال البعض منها شامخاً احتاللهم 
حتى ٌومنا هذا ، مثل معبد الإلله حورس فً أدفو )انظر الشكل رقم ( ومعبد حورس وسوبك فً 
كوم أمبو ، ومعبد ازٌس فً فٌلة )انظر الشكل رقم( ، وهً معابد تقع جمٌعها فً صعٌد مصر ، 

أنفسهم بمالبس البطالمة  حظ علً هذه المعابد أنها بنٌت علً الطراز المصري ، وصوروالمال
 الملوك الفراعنة .

وعلً الرؼم من حرص البطالمة منذ وقد تمتع الكهنة المصرٌون بمكانة رفٌعة فً البالد ، 
، ولذلك  البداٌة علً اظهار احترامهم لهإالء الكهنة ، إال أنهم كانوا ٌخشون من زٌادة نفوذهم

حرصوا علً أن ٌنحصر دور رجال الدٌن فً ممارسة الشعائر ، وأن ٌكونوا تحت رقابة رجال 
ومن ناحٌتهم ، حرص الكهنة علً إظهار والئهم للملوك ، ومن أشهر تلك المراسٌم ، قرار الملك ، 

قرار الذي قبل المٌالد ، وكذلك ال 332كانوب الذي أصدره الكهنة فً عهد بطلمٌوس الثالث فً عام 

قبل المٌالد  392حفظه لنا حجر رشٌد والذي أصدره الكهنة فً عهد الملك بطلمٌوس الخامس عام 

 )انظر الشكل رقم( 
أما عن موقؾ البطالمة من الدٌانة الٌونانٌة ، فقد اتسم أٌضاً بروح التسامح ، وكان 

مظاهر قومٌتهم ،  الٌونانٌٌن الذٌن وفدوا إلً مصر ، حرٌصٌن أشد الحرص علً الحفاظ علً
فؤحضروا معهم عباداتهم وحرصوا علً ممارسة شعائر العبادة كما ألفهوا فً بالدهم األصلٌة ، 

 ولما كان البطالمة بدورهم ٌعتزون بؤصلهم الٌونانً ، فقد شجعوا علً ذلك .
وقد تؤثر إؼرٌق مصر بالعبادات المصرٌة ، وأخذوا ٌشبهون اآللهة المصرٌة بآلهتهم ، 

بٌن اإلله آمون واإلله زٌوس كبٌر اآللهة فً الدٌانة الٌونانٌة ، كما ربطوا ما بٌن حورس  فربطوا
واإلله ابوللو ، والربة حتحور المصرٌة بالربة أفرودٌت ربة الجمال فً دٌانتهم ، إال أن الٌونانٌٌن 

 بشكل عام كانوا ٌنفرون من عبادة الحٌوانات التً كان المصرٌون ٌمارسونها 
لتنوع الكبٌر فً العبادات التً كانت فً مصر ، حاول البطالمة اٌجاد إله موحد وأمام ا

، وهو ثالوث ٌتؤلؾ من ٌجمع المصرٌٌن والٌونانٌٌن ، فاستحدثوا إله جدٌد ٌطلق علٌه سٌرابٌس 
، ولٌس هناك شك فً أن اٌزٌس وحربوكراتٌس كانا إلهٌن  سٌرابٌس واٌزٌس وحربوكراتٌس 

س فهو حٌث اختصاصاته اإلله المصري اوزورٌس ، ولكن تمثال سٌرابٌس مصرٌٌن ، أما سٌرابٌ
 .)انظر الشكل رقم( الذي قدم للناس كان ٌتخذ هٌئة ٌونانٌة 

والحقٌقة أن سٌرابٌس قدم للٌونانٌٌن فً صورة إله ٌونانً ، أما المصرٌون فقد نظروا إلٌه 
بالدٌانة الجدٌدة ، وتم انشاء معابد لهذا االله ، باعتباره الههم القدٌم اوزورٌس أبٌس ، واهتمت الدولة 



عرفت باسم السٌرابٌون ، ولعل أشهرها الذي أقٌم فً االسكندرٌة ، وانتشرت هذه الدٌانة فً مناطق 
كثٌرة فً العالم . ولكن علً الرؼم من هذا االنتشار فإنها فشلت فً تحقٌق الهدؾ المنشود من وراء 

لمصرٌٌن والٌونانٌٌن ، حٌث ظل كل طرؾ ٌتعامل مع الدٌانة الجدٌدة إقامتها ، وهو التقرٌب بٌن ا
 باعتبارها امتداد للدٌانة القدٌمة .

 دية الحياة االقتصا -ج 
االقتصادٌة والمالٌة فً مصر علً أهداؾ وضعها البطالمة لتكوٌن دولة قوٌة قامت النظم 

وكان ، تطلب إقامة اقتصاد قوي قادرة علً أن تلعب دوراً مإثراً فً سٌاسات العالم ، وهذا ٌ
، وقد انطلق هذا االساس الذي استندت إلٌه هذه النظم هو اعتبار مصر ضٌعة كبٌرة خاصة بالملك 

المفهوم من اعتبار البطالمة أنفسهم فراعنة مصرٌٌن مإلهٌن ، وبالحق االلهً فهم ٌملكون البشر 
، فطبقوا نظام االحتكار ، حٌث كانت الدولة تسٌطر علً كل مناحً الحٌاة االقتصادٌة ، واألرض 

ولٌس لالهالً حرٌة التصرؾ فً منتجاتهم ، وبخاصة الزراعٌة حٌث كانت الدولة هً التً تشترى 
 .المحاصٌل بعض خصم الضرائب ، وٌضاؾ إلٌها الصناعة والتجارة 

 الزراعة  – 2

عة باعتبارها الركٌزة األولى لالقتصاد المصري ، فوجهوا اهتماماً اهتم البطالمة بالزرا
 كبٌراً إلً النهوض بالزراعة ، وفً سبٌل ذلك قاموا باآلتً : 

اصالح نظام الري وشق القنوات وإقامة الجسور ، وشهد إقلٌم الفٌوم علً وجه  -
 الخصوص نشاطاً ، كبٌرا فً تحسٌن شبكة الري والصرؾ .

بٌرة من األراضً الزراعٌة وبخاصة تلك التً تقع بالقرب من استصالح مساحات ك -
 بحٌرة قارون .

 استحدث البطالمة استخدام وسائل الري الحدٌثة  -
 تقسٌم األراضً حسب نوع المحاصٌل اتبعوا نظام الدورة الزراعٌة فً  -
 استقدموا أنواع جدٌدة من المحاصٌل لألقلمتها فً مصر وبخاصة العنب  -

 زراعٌة فً مصر إلً خمسة أنواع :  وقسمت األراضً ال
: هً األرض التً كان ٌمتلكها الملوك الفراعنة ، ثم آلت إلً الملوك البطالمة  أرض الملك

باعتبارهم الورثة للفراعنة ، قام علً إدارتها مجموعة من موظفً الدولة ، ٌشرفون علً زراعتها 
 نها لملتزمٌن .وٌإجرونها لمزارعٌن مقابل إٌجار ، وأحٌاناً أخرى ٌبٌعو

: هً األرض التً كان الملوك ٌمنحونها للمعابد ، وهو تقلٌد درج علٌه  األرض المقدسة
ملوك مصر منذ العصور القدٌمة ، واألرض المقدسة نوعان ، األول مخصص للكهنة لكً ٌقوموا 

 بزراعتها ، والثانً مخصص للمعابد تشرؾ علً زراعتها 
اعتمد البطالمة فً تكوٌن جٌوشهم علً الجنود المرتزقة من :  أرض االقطاعات العسكرية

اإلؼرٌق ، وقاموا بمنحهم مساحات من األرض تكون بمثابة راتب لهم ، حٌث حققت هدفٌن مهمٌن 
األول : تشجٌع الجنود علً البقاء فً مصر ، والثانً : استؽالل جهودهم فً زراعة مساحات جدٌدة 

 من األرض 
ض التً كان البطالمة ٌمنحونها لكبار موظفٌهم ، وهً منحة هً األر: أرض الهبات 

 شخصٌة ٌجوز للملك أن ٌستردها فً حالة ترك صاحبها للمنصب الذي ٌشؽله 
األرض التً منحت لبعض األهالً ، حٌث أباح الملك لبعض األهالً : أرض االمتالك الخاصة 

 تحتاج لالستصالح .حرٌة امتالك األراضً ، وبخاصة االرض البور التً كانت 
وهً األرض التً كانت الدولة تخصصها للمدن التً كانت تتمتع بوضع : أرض المدن 

المدٌنة الٌونانٌة ومنها االسكندرٌة وبطلمٌة التً أقامها بطلمٌوس األول فً صعٌد مصر ، وكان 
 مواطنو هذه المدن ٌتمتعون بحق تملك هذه األراضً . 



 : المحاصيل الزراعية
 ه األراضً تزرع بمحاصٌل زراعٌة انتاجٌة مهمة ، ومنها : وكانت هذ

القمح ، الذي كان ٌزرع علً نطاق واسع داخل القرى المصرٌة ، وكانت الحكومة  -
تحتكر هذه الزراعة ، حٌث كانت هً التً تمد المزارعٌن بالبذور فً سبٌل الحصول 

بٌع المحصول  علً جزء من المحصول فً مقابل ذلك ، وكان ٌحذر علً المزارعٌن
 إال عن طرٌق الدولة . 

الشعٌر : وهو الذي ٌلً القمح من حٌث األهمٌة ، وكان المصوٌون ٌستخدمونه فً  -
 طعامهم . 

العنب : استورد البطالمة أنواع جدٌدة من العنب وأقلموها فً مصر ، حٌث قٌل أنه كان  -
هذه  ٌزرع فً مصر أكثر من عشرٌن نوع من العنب ، وكان الهدؾ من زراعة

 األصناؾ هً صناعة النبٌذ التً كان ٌعتمد علٌه الٌونانٌٌن فً حٌاتهم الٌومٌة . 
وذلك إلً جانب أنواع عدة من المزروعات األخرى ، مثل شجر النخٌل والزٌتون والفول 

 والعدس وؼٌرهم .
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كانت مصر منذ أقدم العصور موطنا للعدٌد من الصناعات المهمة ، وقد احتكر البطالمة 
الصناعة أٌضاً ، حٌث كانت تشرؾ علً كل حرفة ، وال ٌستطٌع أرباب الحرؾ التصرؾ فً 

، وأضافوا ، وذلك من خالل موظفٌها المنتشرٌن فً المدن والقرى منتجاتهم إال عن طرٌق الدولة 
تزام ، وهو بٌع حق احتكار حرفة معٌنة مقابل مبلػ من المال ٌدفع سنوٌاُ ، والحكومة إلٌه نظام االل

ومن أهم الصناعات التً ، بذلك تجنً أرباحها من هذه الحرؾ وتضمن جباٌة ضرائبها من الملتزم 
 كانت فً مصر آنذاك : 

م رطصناعة الزٌوت ، حٌث كان ٌستخرج الزٌوت من الزٌتون والسمسم والخروع والق -
وقد منحت الدولة لبعض المواطنٌن حق انتاج الزٌت وذلك من خالل نظام االلتزام الذي 
استحدثته فً تلك الفترة ، حٌث كانت ٌباع حق انتاج الزٌت فً مزاد علنً ٌعقد كل عام 

 فً عاصمة مدٌرٌة 
نسوجات ، وعلً رأسها نسٌج مصناعة الباشتهرت فً مصر نسوجات ، مصناعة ال -

احتكرت الدولة صناعة نسٌج الكتان احنكاراً كلٌاً ، ومارست رقابة الكتان ، وقد 
أما الصناعات الصوفٌة فكانت تتمتع بقدر ، صارمة علً كافة مراحل انتاج هذا النسٌج 

 . أكبر من الحرٌة ، فلم تحتكرها الدولة احتكاراً كامال 
، كان نبات البردي من أهم المزروعات التً اعتمد  ناعة الورق من نبات البرديص -

علٌه البطالمة فً صناعة الورق ، حٌث كانت أوراق البردي المصري من أشهر 
 المصنوعات الورقٌة فً العالم القدٌم . 

، من الصناعات المهمة التً شجعتها البطالمة ، حٌث دخل الفخار فً  صناعة الفخار -
الداخلٌة ، كما انتشرت ورش صناعة الفخار فً معظم صناعة معظم األدوات المنزلٌة 

 قرى الرٌؾ المصري .
وذلك إلً جانب العدٌد من الصناعات الٌدوٌة األخرى التً انتشرت فً ربوع مصر ومنها 

 . العطور والحلًو الخمور والجعةوصناعة الزجاج 
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طبق البطالمة فً مجال التجارة المعاٌٌر ذاتها التً طبقوها فً مجال الزراعة والصناعة 
والتً تقوم علً تدخل الدولة فً كافة أوجه النشاط االقتصادي ، ففً مجال التجارة الداخلٌة احكمت 

ة الدولة رقابتها علً األسواق وتدخلت فً تحدٌد األسعار ، وبخاصة تلك التً كانت تخضع لسٌاس



االحتكار ، إال أنها سمحت فً أحٌان قلٌلة بالتداول الحر لبعض السلع . حٌث كان سعرها ٌتحدد 
حسب حالة السوق ، وهناك بعض السلع ذات األهمٌة القصوى التً حرصت الدولة علً متابعة 

 حركتها فً السوق بدقة ، مثل القمح ، فقد كان الملك أكبرتجار الؽالل فً العالم  
تجارة مصر الخارجٌة ، وأصبحت االسكندرٌة من أهم المراكز التجارٌة فً  كما انتعشت

العالم ، ولم تكن االسكندرٌة هً المنفذ التجارٌة الوحٌد ، بل وجدت أٌضاً العدٌد من الموانئ علً 
، باالضافة إلً المنافذ البرٌة علً طول حدود مصر ، وكانت الدولة تسمح للتجار البحر األحمر 

ا تحتاج إلً مصر من الخارج فً مقابل دؼع جمارك محددة ، كما قامت  مصر بدور باستٌراد م
الوسٌط التجاري بٌن الؽرب والشرق ، فكانت تقوم باستٌراد منتجات أفرٌقٌا وآسٌا ثم تعٌد تصدٌرها 

 إلً أوربا .
 

 الحياة االجتماعية د : 
تستند علً أسس شرقٌة مع كان الهدؾ الذي ٌرمً إلٌه بطلمٌوس األول ، هو اقامة دولة 

رعاٌاهم من المصرٌٌن فً مظهر  مأطفاء الصبؽة الٌونانٌة علٌها ، فحرصوا علً الظهور أما
الحكام الوطنٌٌن ، وفً الوقت نفسه فتحوا أبواب البالد علً مصرعٌها أمام األجانب  ، وعلً وجه 

 . وتنقسم طبقات المجتمع إلً اإلؼرٌق والمصرٌٌنالخصوص الٌونانٌٌن ، 
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علً االستقرار فً مصر ، واختصوهم بالوظائؾ العلٌا وأؼدقوا البطالمة الٌونانٌٌن شجع 
، وحرصوا علً تهٌئة المناخ المالئم لحٌاتهم فً مصر ، وأقاموا لهم المدن علٌهم الهبات السخٌة 

فظ علً طابع المدن التً تتناسب مع طبٌعة معٌشتهم ، فقاموا بتطوٌر مدٌنة االسكندرٌة لكً تحا
الٌونانٌة ، وأنشؤ بطلمٌوس األول مدٌنة بطلمٌة فً صعٌد مصر ، وٌبدو أن اختٌار هذا الموقع 

امها الٌونانٌٌن فً العصر لتكون منافسة لمدٌنة طٌبة ، كما استمرت مدٌنة نقراطٌس التً اق
 . الصاوي

نطلقوا فً كافة أرجاء ولم ٌقتصر وجود الٌونانٌٌن فً مصر علً المدن الٌونانٌة ، بل ا
مصر ، وأقٌمت من أجلهم قرى جدٌدة فً إقلٌم الفٌوم ، كما سكنزا المدن والقرى القدٌمة جنباً إلً 

 .جنب مع المصرٌٌن 
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 المصرٌٌن معاملة تتسم بالتعالً  نظراً للمكانة التً ٌتمتع بها الٌونانٌٌن ، فإنهم كانوا ٌعاملون
ولكن منذ عهد الملك بطلمٌوس الرابع تؽٌر الوضع قلٌالً ، وأخذت الدولة فً إفساح المجال أمام 

 المصرٌٌن لتولً وظائؾ أعلً ، إال ان ذلك لم ٌحقق المساوة بٌن الٌونانٌٌن والمصرٌٌن .
ولكن ٌمكننا أن نالحظ وجود قدر أكبر من التقارب بٌن الفرٌقٌن ، فقد أقبل المصرٌون علً 

، واكتسبوا مسحة من الثقافة الٌونانٌة ، وحمل الكثٌر منهم أسماء ٌونانٌة ، كما لم اللؽة الٌونانٌة تع
تؤثر الٌونانٌٌن بالكثٌر من مظاهر الحٌاة المصرٌة ، فتعلموا اللؽة المصرٌة وعبدوا اآللهة المصرٌة 

 واتخذوا أسماء مصرٌة .
ت مكانتها فً عصر البطالمة األوائل ، وتلً هذه الطبقة طبقة المحاربٌن ، وهً طبقة فقد

بسبب اعتماد هإالء فً تكوٌن جٌوشهم علً الجنود األجانب ، واسناد مهام ثانوٌة إلً الجنود 
المصرٌٌن ، لذا فقد حرم المقاتلون المصرٌون من االمتٌازات التً اؼدقت علً سواهم من األجانب 

قبل  332توا جدارتهم فً معركة رفح عام ولكنهم حٌنما منحوا فرصة االشتراك فً القتال وأثب

 المٌالد وتحسنت أحوالهم بعض الشٌئ 



ثم تؤتً بعد ذلك فئة الموظفٌن المصرٌٌن ، وفً بداٌة عصر البطالمة اسندت الوظائؾ 
وظل المصرٌون ٌشؽلون الوظائؾ الدنٌا فً الجهاز اإلداري مثل وظائؾ الكبرى إلً الٌونانٌٌن 

 در علٌهم دخالً ٌكاد أن ٌكفً لسد الرمق .الكتبة وهً وظائؾ كانت ت
قاعدة الهرم االجتماعً مالٌٌن المصرٌٌن الذٌن كان ٌعمل ؼالبٌتهم فً مجال وٌؤتً فً 

الزراعة ، بٌنما عمل البعض منهم فً مجال الصناعة والتجارة ، وكان أفراد هذه الطبقة ٌعانون 
القتصادٌة الجائرة التً طبقها البطالمة ، أوضاع اقتصادٌة متردٌة ، فقد وقعت علً رإسهم النظم ا

ل من أجل توفٌر أكبر قدر من حٌث كانت تفرض علٌهم كل أصناؾ الضرائب التً كانت تحص
 للملك  . الدخل 

 الثقافٌة الحياة هـ :
اظهر البطالمة اهنماما كبٌرا بالعلم ، مما جعل االسكندرٌة تحتل مركز الصدارة وتتفوق 

فٌه أن انشاء دار العلم والمكتبة ، كان له أبعد األثر فً اجتذاب العلماء علً أثٌنا ومما ال شك 
من شتى أرجاء العالم . ففً مجال العلوم والرٌاضٌات بلؽت مدرسة االسكندرٌة شؤناً  والدارسٌن

كبٌراً ، واشتهر من علمائها إقلٌدس الذي وضع كتاباً فً أصول الهندسة ، كما عرؾ أرشمٌدس 
و ، وفً مجال الدراسات الطبٌة برع علماء االسكندرٌة فً التشرٌح والجراحة ، صاحب قانون الطف

 كما ساعد وجود حدٌقة الحٌوان التً أقامها بطلمٌوس الثانً إلً تطور علم الحٌوان .
 الجغرافية والتاريخ 

كما اولت مدرسة االسكندرٌة اهتماماً كبٌراً للدراسات الجؽرافٌة ، بفضل تشجٌع البطالمة ، 
توصل ارستارخوس إلً نظرٌة دوران األرض حول الشمس ، كما نجح اراتوسثٌنٌس فً قٌاس و

محٌط الكرة األرضٌة ، ولم ٌختلؾ تقدٌره عما توصلت إلٌه الدراسات الحالٌة إال بخمسٌن مٌال فقط 
اهن ، كما لقٌت الدراسات التارٌخٌة االهتمام نفسه ، وكان ثمرة ذلك االهتمام الكتاب الذي وضعه الك

الرؼم من ضٌاع ؼالبٌة أجزاء  المصري مانٌتون ، عن تارٌخ مصر القدٌم باللؽة الٌونانٌة ، وعلً
 هذا الكتاب ، فإن التقسٌم الذي وضعه هذا المإرخ هو المتبع فً عصرنا الراهن .

 األدب
وشهد األدب ازدهاراً كبٌراً ، حتى أن األدب الٌونانً برمته فً هذا العصر ٌطلق علٌه 

ب السكندري ، واشتهر من شعراء هذا العصر كالٌماخوس وثٌوكراتوس ، وٌمكن القول بؤن األد
علماء مدرسة االسكندرٌة هم الذٌن وضعوا أسس النقد األدبً ، وعكفوا علً دراسة األدب الٌونانً 
القدٌم ، وكانت أعظم انجازاتهم نشر مالحم هومٌروس وتارٌخ هٌرودوت ، كذلك أعمال كبار 

دراما الٌونانٌة . والجدٌر بالذكر أن دار العلم التً تقع فً الحً الملكً ، هً أشبه شعراء ال
بالجامعات فً عصرنا الراهن ، وهً مكان ٌقٌم فٌه العلماء وٌلقون فٌه دروسهم علً الطالب ، 

 وكان هإالء العلماء ٌحصلون علً رواتبهم من الدولة . 
 مكتبة اإلسكندرية

االسكندرٌة الكبرى ، التً ٌرجع تارٌخ انشائها إلً عهد بطلمٌوس  وترتبط بدار العلم مكتبة
األول ، وكان أول من ترأس دار العلم والمكتبة دٌمترٌوس الفالٌري ، وهو أحد تالمٌذ أرسطو ، 
ومن أشهر الذٌن تولوا هذا المنصب فٌما بعد ، الشاعر كالٌماخوس . وبفضل الرعاٌة المستمرة 

سكندرٌة أعظم مكتبات العالم القدٌم ، فدأب بطلمٌوس الثانً علً إرسال للبطالمة أصبحت مكتبة اال
البعثات إلً بالد الٌونان من أجل احضار الكتب ، كما أصدر بطلمٌوس الثالث قرار بفرض علً 
كل قادم إلً اإلسكندرٌة ، أن ٌقدم ما لدٌه من كتب إلً المكتبة ، حٌث ٌقوم الكتبة بنسخها وإعطاء 

عتمدة مع االحتفاظ بالنسخة األصلٌة ، وقد بلػ عدد المخطوطات التً أحتوتها صاحبها نسخة م
المكتبة ، ما ٌقرب من نصؾ ملٌون لفافة بردٌة . وباالضافة إلً المكتبة الكبرى تم انشاء مكتبة 

 أخرى الحقت بمعبد السٌراٌبوم . 



كتبا بلؽات اخرى  ولم تقتصر محتوٌات مكتبة االسكندرٌة علً الكتب الٌونانٌة ، بل تضمنت
 مثل الفٌنٌفٌة ، وربما ضمت أٌضاً كتباً بالهندٌة 

وقد ظلت مكتبة االسكندرٌة تقوم بدورها علً الوجه األكمل ، إلً أن تعرضت للتدمٌر فً 
قبل النٌالد خالل حرب االسكندرٌة بٌن ٌولٌوس فٌصر وبطلمٌوس الثالث عشر ، وبعد  38عام 

 لمً إلً المكتبة الصؽرى فً معبد السٌرابٌوم .حرٌق المكتبة انتقل النشاط الع
 
 
 

 مدينة اإلسكندرية
مدن البحر المتوسط ، وتعتبر واحدة من أعظم انجازات البطالمة فً مصر ، هً ملكة 

وظلت لمدة ستة قرون ونصؾ أعظم مدن شرق البحر المتوسط ، كما استمرت تناطح مدٌنة 
ثالثة قرون أخرى ، كما وصؾ المإرخ دٌودور الصقلً القسطنطٌنٌة ، عاصمة اإلمبراطورٌة لمدة 

اإلسكندرٌة بؤنها المدٌنة األولى فً العالم المتحضر ، ألنها تتفوق علً سائر المدن فً الفخامة 
 واالتساع والؽنى .

إلً العام األول للفتح المقدونً لمصر ، فقد قرر اإلسكندر تؤسٌس المدٌنة ٌرجع تارٌخ و
دٌنة كانوب ، رأى أن ٌؤسس مدٌنة ٌخلد بها ذكراه وتحمل اسمه ، فقرر عندما دخل مصر وزار م

وضع أساس مدٌنته الجدٌدة عند قرٌة راقودة التً تقع بٌن البحر وبحٌرة مرٌوط ، وٌقال أن 
اإلسكندر أراد إقامة مدٌنة تستطٌع أن تنافس مدٌنة صور الفٌنٌقٌة التً كانت تحتل المركز األول فً 

 شرق البحر المتوسط . عالم التجارة فً 
أسند اإلسكندر إلً دٌنوكراتٌس مهمة تخطٌط المدٌنة ، وكان ٌعتبر من أعظم مهندسً 
عصره ، ثم إقامة جسر ٌربط ما بٌن جزٌرة فاروس وقرٌة راقودة ، ونتج عن إقامة هذا الجسر 

ؾ علٌه مٌناءان ، إحداهما ٌقع إلً الشرق وهو المٌناء الكبٌر ، واآلخر فً الؽرب وقد أطل
 )ٌونوستوس ( بمعنى العود الحمٌد ، وهو المٌناء المستخدم فً عصرنا الراهن .

والواقع أن فكرة تخطٌط المدٌنة ومعالمها قام علً أساس ملئ الفراغ بٌن بحٌرة مرٌوط والبحر 
 المتوسط 

وقد جرى تخطٌط شوارع اإلسكندرٌة بشكل مستقٌم ، وأهم هذه الشوارع شارعان ٌتقاطعان 
تضاء ٌاً ، وٌزٌد عرض كل منهما علً ثالثٌن ٌاردة ، وٌوجد علً جانبٌهما دهالٌز بها أعمدة عمود

لٌالً ، وٌجتاز أحد هاذٌن الشارعٌن المدٌنة من الؽرب إلً الشرق ، أما الشارع الرئٌسً الثانً فكان 
 ٌبدأ عند بحٌرة مرٌوط وٌنتهً ناحٌة الجنوب .

بعد نقل العاصمة إلً االسكندرٌة ، أخذت المدٌنة تزدهر بشكل مضطرد ، ففً جزٌرة و
فاروس وقؾ شامخاً فنار اإلسكندرٌة الشهٌر ، الذي كان ٌعد من عجائب الدنٌا السبع القدٌمة ، 
وٌنسب إنشاءه إلً سوستراتوس ، وقد اكتمل بناء الفنار فً أوائل عهد بطلمٌوس الثانً ، وتم 

متر  330ً بطلمٌوس األول وزوجته ، وٌتؤلؾ من ثالثة طوابق ٌصل ارتفاعها إلً تكرٌسه إل

 وٌنبعث ضوء الفنار هادٌاً السفن فً البحر إلً مسافة ثالثة أمٌال . 
وتجدر اإلشارة إلً أن مدٌنة اإلسكندرٌة قسمت إلً خمسة أحٌاء ، أول هذه األحٌاء هو 

ناء الكبٌر ، وتوجد فٌه قصور البطالمة ، وٌشؽل حوالً الحً الملكً ، الذي ٌقع إلً الشرق من المٌ
 ربع مساحة المدٌنة أو الثلث ، وٌضم هذا الحً مقابر البطالمة ودار العلم والمكتبة الكبرى .
ألؾ  300أما عن سكان االسكندرٌة ، فٌذكر دٌودور الصقلً أن عدد السكان األحرار بلػ 

د ٌصل إلً نصؾ ملٌون ، وٌتكون النسٌج السكانً فً نسمة ، وهذا ٌعنً أن إجمالً عدد السكان ق
المدٌنة من خلٌط من البشر ، علً رأسهم الملك ورجال الحاشٌة ، والجٌش وكبار الموظفٌن والقضاة 



والكهنة ، وكذلك العلماء والفالسفة وطالب العلم وتالمٌذ المدارس من الفتٌان والفتٌات ، ورجال 
والبقالون والحرفٌون والباعة الجائلون والرجال الذٌن مهمتهم  األعمال من أهل البالد واألجانب

إنارة الشوارع وعمال السفن والمٌناء والبحارة والعبٌد ، وٌمكن للمرء أن ٌستمع إلً العدٌد من 
اللؽات ، ولكن الؽلبة كانت للؽة الٌونانٌة بلؽاتها المختلفة ، ولكن اللؽة المصرٌة كانت هً السائدة 

 ي .فً الحً المصر

       

   


