
 مصر تحت الحكم الروماني
قبل الميالد وانتحار  13عقب معركة أكتيوم البحرية عام  وقعت مصر تحت الحكم الروماني

الممكة كميوباترا السابعة آخر المموك البطممية ، ومنذ ذلك التاريخ تحولت مصر تحت الحكم الروماني  
، ولكن سرعان ما أعمن أوكتافيوس نفسو امبراطور عام قبل الميالد  13عام تحت قيادة أوكتافيوس 

قبل الميالد وأطمق عميو لقب أغسطس ، حتى بات يعرف باالمبراطور أغسطس ، وتحولت  72
الجميورية الرومانية إلي إمبراطورية وبقيت عمي ىذه الحال إلي أن سقطت تحت وطأة ىجمات 

 لرابع الميالدي . الجرمان الذين استولوا عمي روما في أواخر القرن ا
أما بخصوص مصر ، فقد أبقى الرومان عمي معظم المؤسسات االدارية والتقاليد االجتماعية 

، إال فيما ندر وفقًا لممصالح الرومانية ، وىذا والحياة الدينية كما ىي ولم يطرأ عمييا متغيرات كبيرة 
 ما سوف نتحدث عنو . 

 النظام السياسي أواًل : 
قبل الميالد ، حيث أصبحت تابعة إلي  13تحولت مصر إلي والية رومانية في عام 

االمبراطورية الرومانية التي تحكم والياتيا من روما ، وبالتالي انتقل مركز الحكم من مصر إلي روما 
، وكان النظام السياسي في روما يقضي بأن يحكم مصر قنصل روماني وأصبح يحكم مصر والي 

ايتور سابق ، ولكن نظرًا ألىمية مصر االقتصادية ، فقد قرر االميراطور أن يكون والي سابق أو بر 
وكان يطمق عمي أوامره إال من االمبراطور مباشرة ،  ذمصر يتبعو مباشرة ، ويقوم ىو بتعينو وال يأخ

وقد  الوالي لقب برايفيكتوس ، يحكم مصر لمدة عام واحد فقط وال تجدد إال بأمر من اإلمبراطور ،
عممنا من بعض الوثائق البردية أن بعض الوالة حكموا مصر مدة ثالث سنوات وأحيانًا أخرى أربعة 
أو خمسة ، ولكن مثل ىذه الحاالت كانت نادرة جدًا طبقًا لمقتضيات الظروف وأداء الوالي ورضى 

 االمبراطور .
ي رأس كل مديرية ابقى اغسطس عمي أقسام مصر االدارية بمديرياتيا الثالثين ، وكان عم

حاكم يطمق عميو )استراتيجوس( ، واقتصرت اختصاصاتو عمي السمطة االدارية والمدنية ، حيث 
 اعتبر كل استراتيجوس ىو نائب الوالي في المديرية .

 طبقات المجتمع ثانيًا : 
كان البناء االجتماعي والسياسي في مصر يشكل عمي ىيئة شكل ىرمي ، عمي رأسو 

األقمية ، ثم الطبقة الوسطى وىم اإلغريق سكان المدن األربعة مع الييود ، ثم  الرومان ، وىم
 المصريين . 



 : الرومان 1
تمتع الرومان داخل مصر بكافة االمتيازات المالية والقانونية ، حيث لم تفرض عمييم أية 

وتكون الرومان الذين عاشوا في  أعباء اقتصادية أو ضرائب ، إلي جانب دخوليم ورواتبيم الكبيرة .
  مصر من 3

يساعده مجموعة من  كان يقيم في اإلسكندرية .الوالي 3 كان عمي رأس اليرم االجتماعي ، و  -
وأىميا حكام ذين تولوا كبرى المناصب في مصر كبار الوظفين من الرومان أيضًا ، وال

 المديريات ، والتي أقتصرت عمي فئة الرومان فقط 
مان ، وىم جنود الحاميات الرومانية التي عاشت في مصر ويتراوح إجمالي الجنود الرو  -

 ألف ، وتضم الفرسان والمشاة  31ألف و 32عددىم بين 
الجنود المسرحون من الخدمة العسكرية وايتقروا في مصر ، وانتشروا في مدن وقرى مصر  -

 انية .كميا ، وكانوا يشكمون أغمبية الرومان الذين عاشوا في الحقبة الروم
بعض المواطنون الذين قدموا من روما وقرروا االقامة في مصر نظرَا لغناىا االقتصادي ،  -

 كما انيم يحصولون فييا عمي امتيازات أكثر من بالدىم األصمية  .
 واليهود األربعة إغريق المدن : 2

، وأىميا لم  سطى داخل المجتمع المصري ، حيث تمتعوا ببعض االمتيازاتو شكموا الطبقة ال
 يدفعوا ضريبة الرأس )الجزية( ، وسمح ليم بعمل مجالس شورى خاصة بيم إلدارة شئونيم الداخمية .

المقصود بيم ، ىم اليونانيون الذي كانوا يعيشون منذ العصر 3 األربعة  إغريق المدن 
ممية ، إلي جانب البطممي داخل المدن الرئيسية ، وىي مدينة اإلسكندرية ومدينة نقراطيس ومدينة بط

مدينة أنطونيوبوليس التي بنيت في العصر الروماني ، ولذلك يطمق عمييم مصطمح المدن األربعة . 
وسكان ىذه المدن فقط ىم من كانوا يتمتعون باالمتيازات التي سبق ذكرىا ، أما باقي اليونانيين الذين 

 عاشوا في باقي مصر فكانوا يعاممون معاممة المصريين .
انتشرت جماعات الييود في مصر منذ العصر البطممي ، حيث سمح ليم البطالمة : اليهود  

ممارسة شعائرىم الدينية ، واستمروا في العصر الروماني أيضًا ، وكانوا يعممون بالتجارة والمعامالت 
،  المالية ، حيث كان يقترض منيم السكان بفوائد مالية ، وتمركز معظميم في مدينة االسكندرية

 حيث كانوا طوال العصر الروماني يتنازعون مع سكان المدينة . 
، وكان مركزىا القدس ، والثانية ما م  23قاموا بثورتين في العصر الروماني ، األولى 3 عام  

م ، وكان مركزىا مصر وانتشرت حتى القدس شرقًا وقورينائية غربًا ، ولم  332-331بين عامي 



 71ور ىادريان ، ومن نماذج الوثائق البردية ليذه الثورة ، وثيقة مؤرخة بـ تخمد إلي في عيد االمبراط
م  ، يطمب فييا أحد حكام المديريات أجازة من الوالي ، ويقول لو 3 " أنني احتاج  332نوفمبر عام 

أجازة ستين يومًا ، لكي أرتب أموري ، إذ تدىورت أحوالي تمامًا لغيابي الطويل ، وكذلك بسبب 
لييود الكفرة عمي كل ما أممك في قرى مديرية ىيرموبوليس ، كما أن مصالحي في عاصمة غارات ا

ذا وافقت عمي ىذا الطمب سيكون بقدوري المديرية تتطمب وجودي شخصيًا  إلعادتيا إلي نصابيا ، وا 
 أن أعود لمقيام بواجبات وظيفتي بروح أفضل " . 

 المصريون : 3
كل من كن يعيش في ربوع مصر وليس روماني أو من سكان المدن األربعة السباق ذكرىم 
أو الييود كان يعامل معاممة المصريين ، حيث كانت تفرض عمييم كافة األعباء الضريبية وليست 

، حيث مثولوا قاع اليرم االجتماعي في مصر ، يعيشون من األجل خدمة ليم أية حقوق قانونية 
ولذلك فرض عمييم الرومان قوانين صارمة تمنعيم من االختالط بالطبقات األعمي ، حيث الرومان ، 

لم يكن يسمح ليم الزواج من الرومان أو سكان المدن األربعة حتى ال تختل التركيبة االجتماعية التي 
 وضعوىا ، وأصدروا في سبيل ذلك عدة قوانين ومن أىميا 3 

لمدن األربعة ، يتبع أوالده الفئة األدنى ، ويصادر اذا تزوج مصري أو مصرية من سكان ا -3
 جزء من أمالكو . 

إذا تزوجت مصرية من الجنود الرومان ، ال يحق ليا الحصول عمي الجنسية الرومانية بل  -7
 وتخضع لبند مخالفة القوانين الطبقية . 

 ال يحق لمسكندري أن يتزوج من مصرية  -1
العصر الروماني ، حيث لم يسمح آلي أحد من وبيذه التركيبة االجتماعية عاشت مصر في 

فئة سكانية أن يرقى إلي الفئة األعمى إال بقانون أو استئذان االمبراطور نفسو ، ولدينا وثيقة بردية 
م ، تعطينا صورة واضحة ليذا النظام االجتماعي الصعب ، حيث طمب مواطن  333ترجع إلي عام 

، حيث كتب بميني طريق أحد النبالء الرومان سكندرية عن مصري أن يحصل عمي الجنسية ال
الصغير ذلك الروماني النبيل وأحد رجال الدولة المرموقين إلى االمبراطور تراجان قائال 3 " أنني أقدم 
لك يا سيدي جزيل شكري لمنحك كاتبي حربوقراط الجنسية الرومانية ، وقد ذكرني بعض األفراد 

القانوني بأنني كان يجب أن أحصل لحربوقراط عمي الجنسية الذين ليم دراية أكثر مني في المجال 
السكندرية أواًل ، ألنو مصري األصل . ذلك فإنني أرجوكم منحو الجنسية السكندرية حتى يمكنو 
االستفادة من منحتكم من الناحية  القانونية " . وقد رد عميو اإلمبراطور قائاًل 3 " حيث أنني أقتفي 



، فإن سياستي تقضي بعدم التياون في منح الجنسية السكندرية ، ولكن حيث أثر األباطرة السابقين 
أنك قد حصمت بالفعل عمي الجنسية الرومانية لكاتبك حربوقراط ، لذا ينبغي عميك أن تخبرني عن 

 اإلقميم التبع لو ، حتى يمكنني أن أكتب إلي صديق بومبيوس بالنتا والي مصر عن ىذا األمر " .
يطرح نفسو اآلن ، لماذا حرص الرومان عمي ىذه التركيبة االجتماعية ولم والسؤال الذي  

 يسمحوا بأية نغيرات ؟ .
 ةكانت مصر بالنسبة لمرومان والية تابعة ليم ، ومورد اقتصادي كبير ينعش الخزانة الروماني 

يخشوا أن ينتقل بالمال والغالل ، وكانوا يحسبون األموال والغالل التي تجبى من الناس ، ولذلك كانوا 
اآلىالي من الطبقات الدنيا التي تدفع الضرائب إلي فئات أعمى ال تفرض عمييم ىذه الضرائب ، 

 وبالتالي تقل موارد روما من الوالية . ولذلك كانوا يمنعون منعًا باتًا االنتقال من طبقة إلي أخرى .
 ثالثًا : النظام االقتصادي 

 ذ العصر البطممي ، وىي 3بقيت النظم االقتصادية كما ىي من 
الزراعة 3 أبقى الرومان عمي اآلراضي الزراعية بكل أنواعيا الموروثة منذ العصر البطممي ،  -

غير أنيم امتمكوا أراض الممك البطممي وحولوىا إلي أراضي الدولة ، وبقيت ممكية المعابد 
منذ العصر  عتزر حافظ الرومان عمي أنواع المحاصيل التي كانت كما واآلفراد كما ىي . 

 البطممي 
3 ظمت الحرف والصناعات كما ىي ، غير أن أن الرومان شجعوا إلي حد ما  الصناعة -

  حرف النسيج من أجل توفير المالبس لمجنود الرومان .
ولكن أىم ما استحدث في ىذا المجال ىو التوسع في الطوائف الحرفية )النقابات( ، حيث 

طائفة السباخين والصيادين وصانعي الطوب والبنائين شممك كل أنواع الحرف ، مثل 
 والنساجين والكتبة والحالقين وعمال الصباغة وغيرىم .

التجارة 3 احتفظ الرومان بالتجارة الداخمية ، حيث مارس سكان مصر التجارة الداخمية بكل  -
قوافل حرية ، واىتم الرومان بتحسين الطرق وتمييدىا وانشاء مناطق حراسة واستراحات لم

التجارية . أما التجارة الخارجية ، فكان يشرف عمييا الرومان إشرافًا كاماًل ، حيث كانت 
 االدارة الرومانية ترسل مندوب ليا مع السفن التجارية في البحر المتوسط واألحمر . 

الضرائب 3 تعتبر رالضرائب ىي أىم ما كان يسعى إلي الرومان في مصر ، ولذلك وضعوا  -
وذلك حتى يتمكنوا من  نسمع عنو في العالم القديم كمو ،في منتيى الدقة لم  نظام ضرائب

 تحصيل أية مبالغ من االىالي لتورد إلي الدولة ، وىي كاآلتي 3



استحدثوا نظام االحصائيات السكانية ، التي تحدد أعداد السكان وأعمارىم وأنواعيم  -3
 تحق عمييم من ضرائب ومقدارىا وحتى العالمات المميزة ليم ، لكي يحددوا أعداد المس

نوع من الضرائب ، وكان عمي رأسيا ضريبة  733فرضوا عمي سكان مصر أكثر من  -7
القمح ، التي كانت تحصل من القرى وتجمع في االسكندرية ومنيا إلي روما ، وضريبة 

 سنة. 03سنة وحتى  31مراة وصل سنو الرأس )الجزية( وكانت تجمع من كل رجل أو أ
نظام الخدمات االلزامية ، وىي أعمال تفرض عمي األىالي بدون مقابل ، استحدثوا  -1

يؤدونيا كخدمة لقريتيم أو مدينتيم ، مثل نظافة الطرق والترع والكشف عمي المرضى 
 وغيرىا من األعمال ، وىم بذلك يوفرون أجور الموظفين الذين يقومون بيذه األعمال . 

إلي الحد الذي جعميم غير قادرين عمي العيش  كل ىذه االجراءات أثقمت كاىل سكان مصر
أو توفير فنفقات حياتيم اليومية ، مما دفعيم إلي الفرار من قراىم وتحولوا إلي قطاع طرق 

 أو متسولين داخل المدن الكبيرة .
 رابعُا : الحياة الدينية 

المصرية أبقى الرومان عمي الحياة الدينية في مصر ، حيث ظل المصريون يعبدون آليتم  
واليونانيون يعبدون آليتم اليونانية ، أما الرومان فقد عبدوا آليتم الرومانية ، وسمحوا لكل من يعيش 

 ومن أىم المظاىر الدينية في العصر الفرعوني 3 في مصر أن يعبد ما يراه من آلية .
المصريين استبدل الرومان عبادة المموك البطالمة بعبادة األباطرة الرومان ، حيث اعتبر  -

 االمبراطور ىو وريث شرعي لمممك الفرعوني والبطممي 
كثرت أعمال السحر بشكل كبير ، حيث وافتنا الوثائق البردية بنماذج كثيرة من األعمال  -

السحرية التي استخدميا المصريين ، مثل أعمال المحبة وطرد األرواح الشريرة وضد األعداء 
، ونقرأ في إحدى الوثائق البردية اآلتي 3 " خذ طبقُا والكائدين والمصوص واألحالم المخيفة 

من الذىب أو الفضة وأرسم عميو الرموز والكممات السحرية التالية .... وبعد أن تجعمو فعااًل 
 ومؤثرًا بيذه الكيفية عميك أن تحممو معك وأنت مطمأن القمب " .

، وكان ر الديانة المسيحية أىم متغير ديني في القرون الثالثة األولى الميالدية ، ىو ظيو  -
ميالدي ، ومنذ دخول المسيحية  01القديس مرقص ىو الذي كتب أقدم إنجيل حوالي عام 

مصر بدأت تنشر بشكل كبير ، وشكمت خطرًا عمي الرومان مما دفعيم إلي اضطياد 
في السنة العاشرة من حكم االمبراطور سيفيروس المسيحيين ، وبدأت أعمال االضطياد 

كان أول اضياد لمسيحي مصر واشتد في االسكندرية ، ثم تبعو حيث م( 712-713)



م( والذي كان يتعين عمي الناس حمل 713-712اضطياد في عيد االمبراطور ديفيوس)
شيادات تثبت بأنيم غير مسيحيين ، وما لبث دقمديانوس أن فاجأ المسيحية باضطياد منظم 

م عام  711تى اعتبر عام تغيير دينيم ، حدمرت أثناءه الكنائس ، وأرغم المسحيين عمي 
 ، وظمت ىذه الحال إلي أن تم االعتراف بالمسيحية في القرن الرابع الميالدي .الشيداء 

ومن أقوال سولون عن تشريعاتو السياسية 3 " أن من الصعب عمي من يقوم بأعمال عظيمة 
 أن يرضي الجميع " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عين لمدرات والبحوث  تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان ،أبو اليسر فرح 3 
   7337القاىرة ،  االنسانية واالجتماعية ، 

انيس فريحة ، مؤسسة فرنكمين لمطبعاة نشارلز الكسندر روبنصن 3 أثينا في عيد بركميس ، 
 3200والنشر ، بيروت ، 

 ارنست باركر 3 النظرية السياسية عند اليونان ، ترجمة لويس اسكندر ، 


