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  أكتوبر 6، مدٌنة المعهد العالً للسٌاحة والفنادق1
 جامعة االسكندرٌة ،كلٌة السٌاحة والفنادق2

 جامعة مدٌنة السادات كلٌة السٌاحة والفنادق،3

اإلسلوب الذي إتبعه األباطرة الرومان إنتشرت مإامرات نساء البالط خالل الحكم الرومانً بسبب    
م( الذي أدي إلً عدم إستقرار الحكم  283 – ق.م 33فً إدارة حكمهم خالل تلك الفترة الممتدة من )

فً أؼلب األوقات، وأدي إلً إنهٌار اإلمبراطورٌة الرومانٌة فٌما بعد. وكان للمإامرات التً حدثت 
ى نظام الحكم  بصفة خاصة والمجتمع بكل عناصره خالل فترات الحكم الرومانً تؤثٌر واضح عل

المختلفة عامًة، حٌث كانت تعد أهم وسٌلة للتخلص من نفوذ األشخاص ذوي السلطة وذلك إما بقتل 
الشخصٌات التً لها وزن وِثقل فً المجتمع الرومانً أو إثارة إشاعات لُصقت بؤصحابها ألؼراض 

ئهم علً العرش. وتمثلت مإامرات نساء البالط الرومانً لتنصٌب أبنامعٌنة للتخلص من نفوذهم وذلك 
وقد تشكل . فً إزاحة كل من ٌحاول الوقوؾ أمام هإالء النسوة فً الحصول علً رؼباتهم فً الملك

اإلطار الزمنً  والذي ٌمتد حوالً ثالثة قرون. من فترتٌن حكم مختلفتٌن عن بعضهما البعض إلً حد 
بخصائص وسمات خاصة بها، مٌزتها عن الفترة األخري، وقد وجدت  فً كبٌر، حٌث تمٌزت كل فترة 

كل فترة من الفترتٌن من الظروؾ ما كانت لها من تؤثٌرات علً قلة أو زدٌادة وتٌرة المإامرات فً 
 فترة دون أخري، وكذلك هٌمنة أحد العناصر من المتؤمرٌن فً تزعم المإامرات فً فترة دون أخري.

 إامرات، النساء، البالط الملكً، العصر الرومانً. م

 
كانت المإامرات إحدى أخطر الوسائل التً لجؤ إلٌها البعض؛ لتحقٌق هدؾ ما، ٌرمون إلى تحقٌقه،    

ٌُشكل عقبة أمام طموحهم. كما  اإلمبراطوروذلك عن طرٌق إزاحة  القائم على العرش، والذي كان 
كانت المإامرات وسٌلة البعض للثؤر واالنتقام من أولئك األباطرة الذٌن تؤمروا ضدهم. وقد أدت بعض 
الظروؾ ؼٌر الُمواتٌة إلى بروز مشكلة التآمر ضد األباطرة، وكلما ازدادت االضطرابات السٌاسٌة 

ة، ازدادت وتٌرة المإامرات حتى تصبح ظاهرًة فً بعض الفترات. وقد تمٌزت والمشاكل االقتصادٌ
والمتؽٌرات، وكذلك تنوع  األحداثوتنوعها، ومن ثم ثراء هذه الفترة ب األحداثالفترة الرومانٌة بتسارع 

الذي انعكس بدوره على عالقتهم مع القوى األخرى. وقد تجسد  ختالؾ الحكام الذٌن حكموا خاللهاوا
  ةالسٌاسٌ المإامرات   فً المرأة مشاركة عن أما .المإامرات التً ِحٌكت ضد الحكام فً ظهور ذلك

 وكان والواجبات، المهام من بكثٌر القٌام للمرأة والظروؾ األحداث مهدت الرومانٌة، فقد الفترة خالل
  فً بالقلٌل لٌس واألمٌرات بدور زوجات األباطرة قامت حٌث ؛الرومانً  التارٌخ فًكبٌر أثر لها

 المإامرات السٌاسة فً هذه الفترة

ففً تارٌخ روما السٌاسً فً القرن األخٌر من الجمهورٌة الرومانٌة ضاعت تقالٌد الحكم سواء بٌن      
الطبقة الحاكمة أو بٌن جموع المواطنٌن المحكومٌن وضاعت هٌبة مجلس الشٌوخ وتحول شعب روما 

اء "ال ٌشؽل بالهم إال الخبز والمالعب" اللذٌن كان ٌحرص من ٌطمع صاحب السٌادة الرسمٌة إلً دهم
بالسلطة بمدهم بهما. علً أن الشرور التً كانت متفشٌة فً العالم الرومانً آنذاك كانت أعمق من أن 
ٌصلحها التشرٌع وخاصة حٌن كان المشرعون ٌخالفون القوانٌن الذٌن أنشؤوها بؤنفسهم مخالفة فاضحة 

انعدام القٌم األخالقٌة لدي الرومان قد أتً ثمرته البؽٌضة بسقوط الجمهورٌة وانعكس والحقٌقة أن 
 .(1)بالتالً علً وضع المرأة ودورها وزٌادة نفوذها فً الحٌاة العامة 

                                                           
(

1
ٔلض صعج انًؤعسٌٕ ػهٙ رـًٛخ انمغٌ االسٛغ يٍ انجًٕٓعٚخ انغٔيبَٛخ ثؼصغ انثٕعح ٔطنك ألٌ رهك انفزغح ثضأد  (

شؼت نكُٓب رذٕنذ إنٙ صغاع ػُٛف يغٚغ ثٍٛ كجبع انمبصح انؼـكغٍٚٛ, ثى يب ثًذبٔالد إصالح َجٛهخ لبو ثٓب ثؼض رغاثُخ ان

نجث ْظا انصغاع أٌ رذٕل انٙ دغة اْهٛخ لضذ ػهٙ انظبو انجًٕٓع٘ انظ٘ ػبشذ عٔيب فٙ ظهّ َذٕ سًـخ لغٌٔ يٍ 

,  1:91,  محمد عواد ،انظر حسينانؼيبٌ يٍ أٔاسغ انمغٌ انـبصؽ لجم انٛالص إنٙ أٔاسغ انمغٌ االٔل انًٛالص٘. ٔنهًؼٚض 
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اسٌة فً العصر الرومانً نجد ومن أولً الشخصٌات النسائٌة التً لعبت دورا فً المإامرات السٌ     
 .دروسوس التً لعبت دورا واضحا فً مقتل زوجها األمٌر دروسوسمٌر زوجة األ اللٌفٌ

م، أحد العوامل التً ساعدت 26كان إنقاذ "سجانوس" لإلمبراطور تٌبرٌوس" من موت محقق عام    
به واعتماده علٌه اعتماداً كامال. وذلك عندما انهارت الصخور فجؤة من  اإلمبراطورفً ازدٌاد ثقة 

، هكذا أمن "سجانوس" جانب اإلمبراطورسقؾ كهؾ فً جبال فوندي أثناء ولٌمة ٌحضرها 
، وضمن ثقته فٌه وفً والئه له، ومن ثم بدأ ٌخطط للتخلص من خصومه ، ومن كل من اإلمبراطور

 اإلمبراطورأول من تخلص منهم هو األمٌر "دروسوس" ابن ٌمكنه أن ٌقؾ فً طرٌقه . وكان 
"تٌبرٌوس" وولً عهده. فقد أصبح "دروسوس" ولٌاً للعهد بعد وفاة "جٌرمانٌكوس"، ولم ٌنسجم 
"سجانوس" مع "دروسوس"، الذي استاء من نمو نفوذه وتؤثٌره، ولذلك عارض بشدة تؤسٌس معسكر 
خاص برجال الحرس، ألنه كان ٌدرك أن تؤسٌس المعسكر سوؾ ٌدعم وٌقوي أكثر مكانة قائد الحرس. 

 .(2)، البد من التخلص منهجانوس"، أن "دروسوس"، الذي ٌكرهها أدرك "سهن

وبحث "سجانوس" عن وسٌلة للتخلص منه، خاصة وأن "دروسوس" قد أثار حفٌظته، ففً مشادة    
بٌنهما رفع األمٌر ٌده ولطم القائد علً وجهه. وكانت الخطة التً اهتدى إلٌها "سجانوس" لتحقٌق هذا 

زوجة األمٌر "دروسوس"  Livillaالطرٌقة المثلى، هو أن ٌتحول إلً "لٌفٌال"  الؽرض، ووجد أنها
وأخت "جٌرمانٌكوس"، ومن خالل دور العاشق استطاع إؼوائها بالوقوع فً الزنا. ووعدها بالزواج 

. وقرر "سجانوس" أال ٌضٌع الوقت، واختار (3)ٌة واؼتٌال زوجهااإلمبراطورمنه ومشاركته فً حكم 
ثٌر بطًء تدرٌجً لكً ٌبدو موته نتٌجة مرض مزمن. وتم تدبٌر هذه الخطة بالتعاون مع سماً ذا تؤ

الخصً "لٌجداس" و"لٌفٌال" زوجة "دروسوس". ولم تظهر حقٌقة ما حدث لـ "دروسوس" إال بعد 
 .(4)عقب إعدام "سجانوس" 31ثمانً سنوات فً عام 

س" من خطر مباشر، ومع ذلك شعر م، تخلص "سجانو23سبتمبر عام  14وبموت "دروسوس" فً    
بؤنه ؼٌر آمن، خاصة إذا وصل أبناء "جٌرمانٌكوس" إلً السلطة، وقد كانت خالفتهم للعرش أمر ال 

. وكان أشد ما (5)شك فٌه، خاصة وأن "تٌبرٌوس" قد عهد برعاٌتهم آلباء مجلس السناتو بعد موت ابنه
نائها، هو النفوذ القوي الذي كانت تتمتع به، ٌقلق "سجانوس" فٌما ٌتعلق بؤرملة "جٌرمانٌكوس" وأب

والشعبٌة التً كانت تحظى بها هً وأبناإها وذلك لكونها أرملة وأم أبناء "جٌرمانٌكوس" المحبوب. 
وأبنائها، فإنه ربما ٌتزوج "لٌفٌال"  Aggripinaواعتقد "سجانوس"، أنه عندما ٌتخلص من "أجربٌٌنا" 

السلطة العلٌا، ألنه عندئذ لن ٌوجد ورثة لــ "تٌبٌرٌوس"، إال أرملة "دروسوس" وربما بذلك ٌكسب 
 .(6)حفٌده، الذي ٌكرهه وٌعتبره ابن ؼٌر شرعً

بدأ سجانوس بإثارة الشكوك فً نفس "تٌبرٌوس" تجاه "أجربٌٌنا". كما أثار مخاوؾ "أجربٌٌنا" من    
. كان لهذا اإلمبراطوررؼبة "تٌبرٌوس" فً تسمٌمها عن طرٌق تناول الطعام المسمم علً مائدة 

شكوكه  ، الذي أُثٌرتاإلمبراطورالخوؾ أثره، بدا فً امتناعها عن مجرد تذوق الطعام، فما كان من 
ٌُقر اتخاذ إجراءات صار  .(7)قتلها  مة ضد السٌدة، التً تتهمه بتدبٌرمن قبل حول "أجربٌٌنا"، إال أن 

                                                                                                                                                                      
, انؼضص انثبَٙ ػشغ , ص ق.و55- 89انصغاع ثٍٛ ثٕيجٙ ٔلٛصغ دزٗ انذغة االْهٛخ  , انًغدهخ انثبنثخ, انثٕعح انغٔيبَٛخ

 .8:-9:ص
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وفً الوقت نفسه سعى "سجانوس" إلً تجرٌد "أجربٌٌنا" وأبنائها من أنصارها ومإٌدٌها. وكان    
"سجانوس" قد أدعى أن هناك "حزب أجربٌٌنا" الذي تضمن العدٌد من الشخصٌات البارزة فً الدولة. 
وكانت قد نجحت فً ضم عدد كبٌر من أعضاء مجلس السناتو والضباط الذٌن ٌكرهون وٌخشون 

جانوس"، وكان هإالء ٌدعمون "أجربٌٌنا" وأبناءها وٌساندون حقهم فً والٌة العرش. وقد استؽل "س
 اإلمبراطور"سجانوس" الوضع وأومؤ لإلمبراطور، بؤن أجربٌٌنا وحزبها تهدؾ إلً التخلص من 

قتل عن دوره فً  اإلمبراطوروقتله، وقد ساعدت االفتراءات والوشاٌات التً أثارتها "أجربٌٌنا" ضد 
"تٌبرٌوس" بكالم "سجانوس"، وبالتالً أدى إلً خلق عداء شدٌد ومعلن  اإلمبراطورزوجها إلً اقتناع 

 .(8)بٌن الطرفٌن

وقائده، ومن أبرز من قُتل من  اإلمبراطورووقع أصدقاء "أجربٌٌنا" المقربٌن تحت سخط وؼضب    
لذي ألُصقت به تهمة إفساد عبٌد أنصار "أجربٌٌنا"، الفارس الرومانً الشهٌر "تٌتوس سابنوس"، ا

. وتخلص "سجانوس" من أتباعها الرئٌسٌن بالتدرٌج عن طرٌق اتهامهم (9)والتآمر ضده اإلمبراطور
. فقد كان لدى النخبة الحاكمة خوؾ مستمر من مإامرات حقٌقٌة أو خٌالٌة، ولذلك (13)بالخٌانة العظمى 

ؼموض تلك القوانٌن وخطورة استخدامهم  استخدمت قوانٌن الخٌانة لقمعها ووسط الشكاوى حول
كؤسلحة للطؽٌان واالستبداد. بادر "سجانوس" بمثل تلك االتهامات وأصبح أكثر قوة بعد أن رحل 

. وفً الوقت الذي (11)عن روما ولم ٌضع قدمه مرة أخرى فً المدٌنة طوال حٌاته 26"تٌٌبرٌوس" عام 
علً الهجوم علً "نٌرون" و"أجربٌٌنا"، لجؤ إلً  Delatores (12) حرص فٌه الوشاة وملصقً التهم

ضد أخٌه األكبر "نٌرون"  –إثارة الحسد والؽٌرة فً نفس "دروسوس" االبن الثانً لــ "جٌرمانٌكوس" 
. نجح "سجانوس" فً تورٌط "دروسوس" فً مإامرة ضد أخٌه "نٌرون"، ولكنه اإلمبراطورولً عهد 

 .(13)التً سوؾ تمكنه من التخلص من "دروسوس" هو اآلخر فً الوقت نفسه كان ٌفكر فً كل التدابٌر

ة اإلمبراطورم، ثم كانت وفاة 27أدى ذلك إلً وضع "أجربٌٌنا" و"نٌرون" رهن اإلقامة الجبرٌة عام    
م، والتً منعت أي عمل ضد "أجربٌٌنا" وأبنائها، عامالً مساعداً فً إطالق ٌد "سجانوس" 29األم عام 

خطاب اتهام "اجربٌٌنا" وابنها  اإلمبراطور"جٌرمانٌكوس" ، حٌث أرسل  ومعه" تٌبرٌوس" ضد آل
"نٌرون" رسمٌاً إلى روما ، وحصل من مجلس السناتو علً حكم بإبعاد "أجربٌٌنا" و"نٌرون"، وأعلنهم 

 . (14)أعداء المجتمع ، وجوعهم حتى الموت ، ومن المعتقد أن "نٌرون" قتل نفسه

القضاء علً أل "جٌرمانٌكوس"، باستؽالل الود المشكوك فٌه بٌن وقام "سجانوس" أثناء محاولته 
م ، زعم بؤن خطط "أجربٌٌنا" و"نٌرون" ترمً إلً الهروب إلً 27"جٌرمانٌكوس" وقواته، ففً عام 

الفرق األلمانٌة، مما أدى إلً خضوعهم لإلقامة الجبرٌة فً منازلهم. ثم سعى "سجانوس" إلً تؽٌٌر 
م ، وصهره 28حه، حٌث عٌن فٌها "أبرونٌوس" حاكماً أللمانٌا السفلى فً عام قٌادة تلك القوات لصال
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نغٕٚب ْٕ اؿى يظكغ ٚؼُٙ يهمٗ انزٓى, انًشجغ , انٕاشٙ, ٔاصطالدبً ٚضل ػهٙ انٕشبح ٔيهمٕا انزٓى فٙ عٔيب, ْٔى يجًٕػخ 

يٍ انًذزغفٍٛ, اػصاص َشبطٓى فٙ انؼصغ اإليجغاطٕع٘, ٔؿبػضْى فٙ ػًهٓى اؿزجضاص االثبطغح ٔاضطٓبصْى نشصٕيٓى 

لبٌَٕ انشٛبَخ ٔعغى أٌ اإليجغاطٕع أٔغـطؾ  Iulia de Maiestateلبٌَٕ انًؤايغح ٔلبٌَٕ  PapiaPoppaeaلبََٕٙ 

ؿًُٓب يٍ أجم يصهذخ اإليجغاطٕعٚخ , إال أٌ انٕشبح لبيٕا ثزأٔٚم فظٛغ ٔؿشغ٘ نزهك انمٕاٍَٛ , نزذمٛك انًكـت انًبص٘ 

يذبكًزّ َٔجخ فٙ  يٍ ٔعاء انصبصق انزٓى ٔيذبكًخ ضذبٚبْى, ألٌ يهمٙ انزٓى كبٌ ٚؤٔل إنّٛ عٚغ يهكٛخ انضذٛخ إطا رًذ

رٕفٛغ انضنٛم ٔانشٓبصح إلَٓبء انمضٛخ. ٔكبٌ انُجالء األثغٚبء ٔانمبصعح ٔشٕٛر انـُبرٕ ٔدزٗ أفغاص يٍ انؼبئهخ اإليجغاطٕعٚخ , 

ْضفبً ألٔنئك انٕشبح. ٔيغ ٔجٕص أٔنئك انٕشبح , كبٌ كم يٕاطٍ يٕضغ شك ٔيٍ ثى نى ٚكٍ انٕادض فٙ يأيٍ يٍ االرٓبو 

 نًؼٚض يٍ انزفبصٛم اَظغ: ٔانٓجٕو ػهّٛ. 

Tacitus, Ann, II, L; Suet., Nero, X. 

(
13

)Tacitus, Ann, IV, LIX ; LX. 

(
14

)Tacitus, Ann, IV, LXVII; Suet., Tiberius, LIV. 
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م، وكان ابن "سجانوس" قد خطب ابنة 29"لنتولس جاٌتلٌكوس" حاكماً أللمانٌا العلٌا فً عام 
، وبذلك استطاع "سجانوس" (15)"جاٌتلٌكوس"، وزٌنت تماثٌل "سجانوس" معسكرات الفٌالق األلمانٌة

ب واحدة، حٌث تخلص من "أجربٌٌنا" وأبنائها، كما ضمن مساندة الجٌوش األلمانٌة تحقٌق هدفٌن بضر
 وجٌش الدانوب.

" 

م، وصل "سجانوس" إلً قمة المجد والسلطة فً 31م وحتى عام 26منذ خروج "تٌبرٌوس" عام 
م، وأصبح 31ٌة الرمانٌة، حٌث تمت خطبة "سجانوس" من "جولٌا" ابنة "لٌفٌال" عام اإلمبراطور

كان ؼائباً بشكل دائم، وهذا ٌعنً أن قائد  اإلمبراطورقنصالً مشاركاً" لتٌبرٌوس" فً نفس العام. وألن 
فً ماٌو  من القنصلٌة اإلمبراطورالحرس، كان من الناحٌة العملٌة قنصالً وحٌداً. ولكن عندما استقال 

من نفس العام، تبعه "سجانوس" فً االستقالة. وفً الوقت الذي كان ٌشؽل فٌه القنصلٌة، احتفظ 
"سجانوس" بقٌادته للحرس البرٌتوري، باإلضافة إلً ذلك فقد تقلد السلطة البروقنصلٌة، وبناء على ذلك 

له علً السلطة فإن كل ما ٌحتاج إلٌه لكً ٌضعه علً قدم المساواة مع "تٌبٌرٌوس" هو حصو
 .(16)التربٌونٌة

وبٌنما كان "سجانوس" ٌنتظر حصوله علً السلطة التربٌوٌنة لكً ٌتحقق له ما ٌرٌد، كان 
إلً  اإلمبراطورعلً أن الفصل فً تنبه  (17)ٌخطط للتخلص منه، وقد أجمعت الدراسات اإلمبراطور

خطورة ما ٌخطط له قائد الحرس، ٌعود إلً "انطونٌا" أرملة أخٌه "دروسوس" األكبر، التً أرسلت 
رسالة إلً "تٌبرٌوس" كشفت فٌها دسائس "سجانوس" ضد "أجربٌٌنا" وأبنائها، وفتحت عٌونه على 

ونٌا" فعلت ذلك أهداؾ قائده التً ٌطمح إلٌها فانتبه إلً الخطر الذي ٌشكله "سجانوس". وٌبدو أن "أنط
 ألنها لم تكن ترٌد زواج "سجانوس" من "جولٌا".

 اإلمبراطوروعلى الرؼم من القول بؤن رسالة "انطونٌا" هً المحرك الذي وجه نظر وتفكٌر 
للتخلص من "سجانوس"، إال أنه من الصعب التصدٌق بؤن رسالة "أنطونٌا" وحدها هً التً أدت إلً 

رجة ضد قائده وأثٌره، خاصة وأنه الرجل الوحٌد الذي اعتمد علٌه بهذه الد اإلمبراطورتحول موقؾ 
ٌة أثناء ؼٌابه عن العاصمة. وإنما ٌمكن القول بؤن "تٌبرٌوس" كان اإلمبراطوروعهد إلٌه بإدارة شئون 

ٌشك منذ فترة فً نواٌا قائده، وبدأ منذ فترة فً العمل علً تقلٌص نفوذ "سجانوس"، وأدت رسالة 
تعجٌل "تٌبرٌوس" بالتخلص نهائٌا من قائده، خاصة بعد ما عرؾ وتؤكد من مكائد "انطونٌا" إلً 

تخطٌط "تٌبرٌوس"إلسقاط"سجانوس"  (18)"سجانوس" وأهدافه التً ٌرمً إلٌها. وٌرجع بعض الباحثٌن
 إلً فترة طوٌلة قبل خطاب أنطونٌا.

خلص من "سجانوس" من تفاصٌل خطة تٌبرٌوس للت (19)وٌإكد تلك المقولة ما أورده دٌوكاسٌوس
 والتً تتلخص فٌما ٌلً:

محاكمة أحد أعداء "سجانوس" وهو حاكم  اإلمبراطورأوالً: تقلٌص نفوذ "سجانوس"، حٌث ألؽً 
إسبانٌا، منع تقدٌم القرابٌن لــ "سجانوس"، وألن العدٌد من األلقاب الشرفٌة كانت تصوت لـ 

ٌه له هو نفسه لٌإكد أنه منع مثل هذه "سجانوس"، منع التفكٌر فً أي إجراء ٌقترح ألقاب شرف
الممارسة، وبالتالً ال ٌثٌر "سجانوس"، ولكً ٌنزع "سجانوس" من حرسه تماماً، نشر نبؤ أنه سوؾ 

 ٌمنحه السلطة التربٌونٌة ألن حصوله علً تلك السلطة تعنً تخلٌه عن قٌادة الحرس.

                                                           
(

15
)Tuplin, (C.J.) (1998),"The False Drusus of A.D 31 and the Fall of Sejanus," Latomus, 57 

,P. 796. 

(
16

) Mommsen Theodor, (1996), History of Rome under the Emperors, (Reprinted New York; 

London), p.148. 

(
17

) Grant (M.), the Army, P.163. 

(
18

)Tuplin (C. J.), (1998), "The False Drusus of A.D 31 and the Fall of Sejanus," Latomus, 57 

P.795. 

(
19

)Dio. I. VIII, 5-11. 
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مجلس السناتو، حمل هذا أرسل "تٌبرٌوس" خطاب اتهام رسمً ضد "سجانوس" إلى  -ثانٌاً:
الخطاب قائد قوات المراقبة "ناٌفٌوس سرتورٌوس ماكرو". أما سبب اختٌار "تٌبرٌوس" لــ "ماكرو" 

فقد ذكرت أن  (23)للقٌام بهذه المهمة الخطٌرة فلم ٌذكر دٌو سبب هذا االختٌار، أما بعض الدراسات
" صاحب حظوة لدى "سجانوس" "تٌبرٌوس" كان ٌثق بـ "ماكرو"، وفً الوقت نفسه كان "ماكرو

ٌُستبعد أن ٌتمتع "ماكرو" بالقوة والذكاء،  وبالتالً لن تثار أي شكوك حول مهمة "ماكرو". كما ال 
خاصة وأن المهمة الموكلة له من الخطورة بمكان، إذا أخطؤ فً إنجازها وعلى الرؼم من أن مهام 

، اإلمبراطوراد أي تمرد ٌتهدد عرش وإخم اإلمبراطورالحرس البرٌتوري الرئٌسٌة هً حماٌة شخص 
فلم ٌكن من المناسب أن ٌستعٌن "تٌبرٌوس" بالحرس فً التخلص من "سجانوس"، ألن الحرس كان 
ٌدٌن بالوالء لقائده المحبوب "سجانوس"، الذي كان له الفضل فٌما وصل إلٌه من قوة وبما حققه من 

 مكاسب كان لها أبلػ األثر فً بروز دوره السٌاسً.

أكتوبر عام  17وصؾ تفاصٌل ما حدث قائال بؤن "ماكرو" دخل روما لٌال ٌوم  (21)اصل دٌووٌو
 اإلمبراطورإلى القنصل "مٌمٌوس رٌجولوس" الذي كان من أنصار  اإلمبراطورم، وأبلػ أوامر 31

ألن زمٌله فً القنصلٌة كان من مإٌدي "سجانوس" وإلً "الكو" قائد الحراسة اللٌلٌة. وفً الصباح 
"ماكرو" إلً معبد أبوللو فوق تلك البالتٌن، حٌث كان مجلس السناتو منعقداً، وقابل "سجانوس"،  صعد

الذي لم ٌكن قد دخل إلى االجتماع، وأخذه جانباً وأخبره بؤنه قد أحضر له سلطة التربٌونٌة. اندفع 
أعاد "ماكرو"  وفً الوقت نفسه، "سجانوس" مؽتبطاً بهذا اإلعالن إلً داخل اجتماع مجلس السناتو.

قوات الحرس البرٌتوري، والذٌن كانوا ٌحرسون "سجانوس" ومجلس السناتو إلً معسكرهم بعد أن 
كشؾ لهم سلطته وإعالنه بؤنه ٌحمل رسالة من "تٌبرٌوس" تمنحهم الجوائز. ثم أحل محلهم قوات 

ُتقرأ الرسالة، ثم أمر المراقبة اللٌلٌة، ودخل "ماكرو" وسلم الرسالة إلً القنصل وخرج ثانٌة قبل أن 
ٌُبقً علً الحرس هناك، وأسرع هو نفسه بعٌداً إلى المعسكر لكً ٌمنع أي تمرد.   "الكو" أن 

فً أثناء ذلك، قُرأت الرسالة التً كانت طوٌلة وال تحتوي علً جملة شجب ضد "سجانوس" ثم 
الذٌن كانوا بٌن شركائه تعنٌؾ بسٌط لسلوكه. وفً نهاٌتها قال بؤن اثنٌن من أعضاء مجلس الشٌوخ ، 

الحمٌمٌن ٌجب أن ٌعاقبا وأنه هو نفسه ٌجب أن ٌبقى تحت الحراسة، ألن "تٌبرٌوس" لم ٌعط أوامر 
محددة حول مصٌره، وبؤن ٌعدمه لٌس ألنه ال ٌرؼب أن ٌعطً هذه األوامر. لكن ألنه ٌخشى أن ٌإدي 

ن األقارب واألصدقاء فقاد قائد هذا التصرؾ إلً حدوث اضطراب ألن "سجانوس" كان لدٌه العدٌد م
 الحراسة "سجانوس" خارج المجلس وأخذه إلً السجن.

وفً الٌوم نفسه، اجتمع مجلس السناتو مرة أخرى بالقرب من السجن. وعندما رأى المجتمعون 
أن العامة لم تقم بعمل شًء وأن رجال الحرس البرٌتوري لم ٌحركوا ساكناً والتزموا الهدوء، اصدر 

كماً باإلعدام ضد "سجانوس". وبعد إعدامه ألقٌت جثته، حٌث انتهكها الرعاع ثالثة أٌام، ثم المجلس ح
قتل جمٌع أبنائه. وعندما رأت زوجته السابقة "أبٌكاتا" ما حدث ألبنائها، أعدت تصرٌحاً حول موت 

لك "دروسوس" بن "تٌبرٌوس"، وأعلنت هً تواطئ "لٌفٌال" مع "سجانوس" فً قتله. وبعد إرسال ت
، انتحرت "أبٌكاتا". وعندما قرأ "تٌبرٌوس" تصرٌحها، حصل علً برهان اإلمبراطورالوثٌقة إلً 

 بالمعلومات المقدمة له، فؤمر بإعداد "لٌفٌال" وكل من ذكر اسمه فً التصرٌح.

وقد تبع إعدام "سٌجانوس" اتهامات أخرى ضد بعض اعضاء السناتو بالخٌانة والتآمر ضد 
، مثل ذلك اتهام خمسة سٌناتورٌٌن بتهمة الخٌانة، وكان كثٌر من أعضاء السناتو على اإلمبراطور

عالقة صداقة وتحالؾ مع هإالء، ولهذا تسبب ذلك فً فزع الكثٌر من هإالء، وقد تدخل أحد المدعٌن 
قون فقد فً هذه القضٌة وهو "الٌوس كلسٌوس" بتقدٌم شاهدة برأ بها اثنٌن من المتهمٌن، أما الثالثة البا

 .(.22)محاكمتهم لٌحاكمهم بنفسه مع السناتو اإلمبراطورأجل 

                                                           

(
20

) Grant(M.), The Army ,P.136. 

(
21

) Dio.  VIII, 5-11. 

(
99

 Calvisius" اثٕٛؽ ؿٛالَٕؽ  Appius Silanus"إُٚؽ ثٕنٕٛ"  Annius Pollio( انًزًٌٕٓ سًـخ ْى 

Sabiuns   "كبفُٛـٕٛؽ ؿبثٛزٕؽ"Mamercus Scaurus   "يبيغكٕؽ ؿكبٔعٔؽ"Annius Vinicianus  اثٕٛؽ"

 اثٕٛؽ ٔكبنفٛـٕٛؽ.اُٚٛكٛبَٕؽ" ٔلض رى رجغئخ كم يٍ 

Tacitus, Ann, 6,9. 
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ن "تٌبرٌوس" لم ٌثق فً احد بعد ذلك وزاد شكه فً كل من حوله وازدادت أنشطة أبالذكر، الجدٌر    
الوشاة والمخبرٌن  وهم المواطنٌن الذٌن ٌطمعون فً مكافؤة مالٌة لإلعالن عن مإامرات ضد العرش 

 .(23)هو السبٌل لمعرفة الخٌانة حال فترة حكم "تٌبروس" كان هذا النظام

كانت "فالٌرٌا مٌسالٌنا" زوجة "كالودٌوس" عند تولٌه العرش، وأحرزت هذه المرأة مكانة لم    
الست سنوات األولً تحرزها من قبل زوجة إمبراطور أو حتى حصلت علً ما ٌوازٌها، ونتٌجة ألن 

من عهد "كالودٌوس" سقطت ضمن القسم المفقود من حولٌات "تاكٌتوس"، فؤننا نجد صعوبة فً رسم 
. وعلً أٌه حال فقد عرؾ عن "مٌسالٌنا" شهوانٌتها وتعدد عالقاتها ؼٌر (24)صورة لشخصٌة تلك المرأة

"مٌسالٌنا" لــ "كلودٌوس" طفلٌن الشرعٌة، وكانت السلطة تعنً لها المتعة بدون أي قٌود، وقد أنجبت 
وهما "أوكتافٌا" و"برتٌناكس" لٌكون ورٌثا ألبٌه، واستؽلت ضعؾ زوجها وحبه لها فؤحكمت قبضتها 
علٌه، فإزداد تسلطها مما أدي إلً سقوط العدٌد من الضحاٌا، نتٌجة لؽٌرة أو طمع أو ؼضب 

. فقد سعت (25) كاتونٌوس جستوس"مٌسالٌنا"، وكان من أبرز ضحاٌاها قائد الحرس البرٌتوري "
بؤعمالها المخزٌة، فتخلصت منه  اإلمبراطور"مٌسالٌنا" للتخلص من "جستوس"، عندما هددها بإبالغ 

قائدٌن آخرٌن  اإلمبراطور. وعٌن (26)شٌئاً حول تلك األعمال اإلمبراطورقبل أن ٌنفذ ؼرضه بإخبار 
س كرٌسبٌنوس" و"لوسٌوس جتٌا" وقد ظل للحرس من أصحاب الحظوة لدى "مٌسالٌنا" وهما "روفرٌو
 .(27)هذان القائدان أوفٌاء لصاحبة الفضل علٌهما حتى بعد وفاتها

ي اإلمبراطوروالذي وجه إلٌه كالودٌوس اتهاما داخل مجلس السناتو أتهمه فٌه باقتحام القصر      
، ونتٌجة هذه التهمة أوصى كالودٌوس المجلس بالحكم علٌه باإلعدام اإلمبراطوربالقوة وحاول اؼتٌال 
 .(28)وهو ما نفذ على الفور

وفً الحقٌقة لم ٌكن أبٌوس إال ضحٌة من ضحاٌا مٌسالٌنا زوجة كالودٌوس والتً أرادت أن      
ناركٌسوس حٌث أتفق تتخلص منه فلجؤت إلى حٌلة ماكرة لتنفٌذ ذلك، وقد ساعدها أحد المعتقٌن وٌدعى 

متظاهرا أنه جاء  اإلمبراطوراالثنان علً أن ٌقوم ناركٌسوس فً الصباح الباكر باالندفاع إلً حجرة 
لٌدفع خطر عنه ألنه قد حلم بؤن أبٌوس سٌالنوس جاء لٌقتله، وفً الوقت نفسه جاءت مٌسالٌنا مستٌقظة 

، وكانت مٌسالٌنا وناركٌسوس قد (29)ر أٌاممن نومها فجؤة مدعٌة أنها رأت الحلم نفسه ٌتكرر على مدا
رتبا حضور ابٌوس فً هذه الساعة بناء علً طلب أرسل إلٌه فً الٌوم السابق بضرورة الحضور 

 .(33)وهنا أدرك كالودٌوس أن األمر لٌس حلماً فقط وإنما حقٌقة اإلمبراطورلمقابلة 

                                                           
(

93
 .:18-188,ص يؼبنى ربعٚز عٔيبانـؼضَٙ  يذًٕص ,  (

(
24

)Grant, (M.),The Twelve Caesars, P. 144. 

(
25

)Mommsen Theodor,  (1996), History of Rome under the Emperors, (Reprinted London),P. 

165-66. 

 .59-158, صـ انغٔيبَٛخاإليجغاطٕعٚخ ؿٛض ,  ,انُبصغ٘

(
26

) Dio, LX, 18. 

(
27

) Dio, LXI, 32. 

(
28

) suet.Claudius, 37. 

كبٌ أثٕٛؽ ؿٛالَٕؽ يٍ انُجالء انًمغثٍٛ نكالٔصٕٚؽ, ػٔجخ كالٔصٕٚؽ يٍ او يٛـبنُٛب ْٔٙ نجٛضا ٔػُٛخ دبكى نٕالٚخ 

اؿجبَٛب, ٔنكٍ ثـجت يٛـبنُٛب رغٛغد ْظِ انؼاللخ ٔعيب كبٌ نغفضّ إلبيخ ػاللخ يؼٓب دٛث أَٓب كبَذ يشٕٓعح ثـٕء 

نٓب ٔصثغد نّ فكغح ْظا انذهى.                                        األسالق, َٔزٛجخ عفضّ اػزجغد يٛـبنُٛب طنك إْبَّ  

suet. Claudius, 29. 

(
29

) Dio ,60,14,4. 

(
30

) Suet. Claudius,37. 
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تمادت "مٌسالٌنا" فً عالقاتها المشبوهة واستمرت فً سلوكها الشاذ فجلبت علً نفسها الدمار فً      
والزواج بآخر إرضاء لرؼباتها، على أن  اإلمبراطورالنهاٌة، فقد بلػ بها األمر إلً حد التآمر ضد 

"جاٌوس سٌلٌوس" ،  ٌكون وصٌاً علً ولدها برتٌناكس تمهٌداً لالستحواذ علً السلطة، حٌث اتفقت مع
عن روما وذهابه إلً أوستٌا  اإلمبراطورالقنصل المرشح والنبٌل الوسٌم والثري علً أن ٌستؽل ؼٌاب 

لإلشراؾ علً المٌناء الجدٌد هناك، وٌحتفال بزواجهما. إال أن "كلودٌوس" عاد أثناء االحتفال إلً روما 
دى "ناركٌسوس" أبرز معتقً وهالة ما حدث، ولم ٌستطع التصرؾ من وقع المفاجؤة، فتص

"كالودٌوس" لمإامرة "مٌسالٌنا"، حرصاً منه علً مصلحته التً تتطلب استمرار "كالودٌوس" فً 
الحكم. وحتى ٌضمن "ناركٌسوس" نجاح محاولته اقترح بؤن ٌتولى قٌادة الحرس البرٌتوري مإقتاً للقٌام 

لوالئهما لإلمبراطورة "مٌسالٌنا" صاحبة بالعملٌة فقط، ألن قادة الحرس لم ٌكونا موضع ثقة، وذلك 
الفضل فً تعٌٌنهما. وكان تولً "ناركٌسوس" قٌادة الحرس، عمل ؼٌر مسبوق ألن المعتقٌن لم ٌكن 
مسموح لهم حتى بالخدمة فً الحرس. وبالفعل نجح "ناركٌسوس" فً مهمته وأعدم "سٌلٌوس" فً 

 .(31)دمعسكر الحرس البرٌتوري، وانتحرت "مٌسالٌنا" فٌما بع

الجدٌدة "أجربٌٌنا" الصؽرى تؤثٌراً كبٌراً علً  اإلمبراطوربعد موت "مٌسالٌنا"، مارست زوجة      
زوجها، "وأجربٌٌنا" هً ابنة "جٌرمانٌكوس" شقٌق "كلودٌوس". وهً أرملة ولها ابن من زوجها 

". ورؼم عدم شرعٌة الزواج بابنة األخ، إال أنه قد تم االحتفال السابق ٌدعى "دومٌتٌوس أهٌنو باربوس
م. واتخذت الحٌاة فً القصر شكالً مختلفاً، فبٌنما كانت "مٌسالٌنا" ال تهتم 48بالزواج فً بداٌة عام 

بشًء سوى متعتها فقط، فإن "أجربٌٌنا" كانت امرأة ذات طموح عال وإرادة ال ُتقهر ورثته عن أمها 
نٌكوس"، والتً أحبت السلطة والثروة وقد ؼلبت علٌها العفة. وحصلت علً امتٌازات زوجة "جٌرما

ؼٌر مسبوقة ، حٌث أطلق علٌها لقب "أوؼسطا"، ولم تحمل زوجة إمبراطوره من قبل هذا اللقب وهً 
 .(32)علً قٌد الحٌاة

وفً الوقت الذي كانت "أجربٌٌنا" تعد ابنها من زوجها السابق لكً ٌتولى العرش، حٌث عهدت      
عام  Corsica*33، الذي استدعته من منفاه فً كورسٌكا Senecaبتربٌته إلً الفٌلسوؾ "سٌنٌكا" 

ا وفً هذا "برتٌناكوس" لم ٌلق أي اهتمام أو رعاٌة حتى تتٌح الفرصة البنه اإلمبراطورم، فإن ابن 49
السبٌل أزاحت أو قتلت المإٌدٌن لـــ "برتٌناكوس" والمنادٌن بؤحقٌته فً العرش. وكان من هإالء قائدي 

، والذي كانت تعتقد (34)الحرس "روفرٌوس كرٌسبٌنوس" و"لوسٌوس جٌتا" بإزاحتهما من وظٌفتهما
هما  "برتٌناكوس" و"أوكتافٌا"  بؤنهما كانا مخلصٌن لذكرى "مٌسالٌنا"، وأخذا علً عاتقهما مساندة أبنائ

وسعت لدى زوجها لتعٌٌن قائد منفرد للحرس، وبررت طلبها هذا بؤن كتائب الحرس البرٌتوري قد 
انقسموا علً أنفسهم بسبب المنافسة الكٌدٌة بٌن االثنٌن، وأن وحدة القٌادة تعنً نظاماً أكثر تؤثٌراً 

ٌادة الحرس "أفرانٌوس بوروس"، والذي كان ٌتمتع وصرامة ، وقد تحقق ما أرادت "أجربٌٌنا" وتولى ق
 .(35)بسمعة طٌبة كجندي وبتولً "بوروس" قٌادة الحرس سٌطرت "أجربٌٌنا" علً هذه القوة

                                                           
(

31
)Grant, Michael, The Army of the Caesars,P. 157-59. 

 .159انُبصغ٘ ؿٛض , اإليجغاطٕعٚخ انغٔيبَٛخ صـ

(
32

)Grant, (M.), The Army,P.157-58. 
*

 كٕعؿٛكب

 998جؼٚغح كجٛغح فٙ انجذغ انًزٕؿظ ثٍٛ إٚطبنٛب ٔثالص انغبل, ٔكبٌ انغٔيبٌ لض اؿزٕنٕا ػهٛٓب يٍ انمغطبجٍٛٛ دٕانٙ ػبو 

ٚغح ؼو جؼم انج6ق.و. ٔيغ ثضاٚخ انفزغح اإليجغاطٕعٚخ, ٔضغ أٔغـطؾ كٕعؿٛكب رذذ دكى لُصم ثغٚزٕع٘ , ٔفٙ ػبو 

األلبنٛى انزٙ ٚذكًٓب دبكى ؿغصُٚٛب ٔنى رذع كٕعؿٛكب ثئلبيخ انًـزؼًغاد فهى ركٍ رٕجض ثٓب ؿٕٖ يـزؼًغرٍٛ ػهٙ  جؼءاً يٍ

 Bunson, Romanانجبَت انشغلٙ نظنك ظهذ لفغاً يًب جؼهٓب يكبَبً يُبؿجبً إللبيخ انًجؼضٍٚ ٔانًُفٍٛٛ يٍ انؼبصًخ 

Empire,p 115 

(
3
) Dio, LXI, 32. 

(
35

)Tacitus, Ann., XII, XLII. 
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م تبنى 53ومضى كل شًء وفق الخطة المرسومة التً وضعتها "أجربٌٌنا" ، ففً عام      
وهو ما زال  –ً بلوؼه سن الشباب "كلودٌوس"، "نٌرون" رسمٌاً وارتدى ثوب "التوجا" إشارة إل

، وفً نفس السنة تزوج من "أوكتافٌا" ابنة 53م، وتحدث ألول مرة أمام السناتو عام 52صؽٌرا عام 
"كلودٌوس". وهكذا مهدت "أجربٌٌنا" بترو وأناة أن ٌخلؾ "نٌرون" "كلودٌوس" عقب وفاته إال أن 

تٌناكوس" ورٌثاً للعرش ومن ثم ٌهدم كل خططها رأٌه ، وٌعلن ابنه "بر اإلمبراطورخوفها من أن ٌؽٌر 
ٌة، قد دفعها إلً التفكٌر بؤن تقتل "كلودٌوس"، ورأت أنه السبٌل الوحٌد اإلمبراطورلتولٌه ابنها عرش 

لكً تحبط أي عمل من هذا النوع، وشجعها علً ذلك ثقتها فً دعم "سنٌكا" و"بوروس" من قبٌل 
واتٌة لتنفٌذ خطتها، عندما رحل "ناركٌسوس" عن روما فً االعتراؾ بجمٌلها. وأتتها الفرصة الم

. ولكً ال تحدث أي اضطرابات نتٌجة (36)م، فدست السم لزوجها فً طبق عش ؼراب54خرٌؾ عام 
المفاجئة، فإنها اخفت نبؤ وفاته باالتفاق مع معلم ابنها "سٌنٌكا"، وقائد الحرس  اإلمبراطورلوفاة 

.(37)ترتٌبات الالزمة لتولٌه "نٌرون" العرشالبرٌتوري حتى ٌقوموا بإعداد ال

"دومٌتٌان" "لونٌجا" التً كان  اإلمبراطوروقد نجح المتآمرون فً التؤثٌر علً زوجة 
قد طلقها متهما إٌاها بارتكاب جرٌمة الزنا مع المؽنً والراقص األول فً ذلك الوقت  اإلمبراطور

ة هذه اإلهانه، رؼم أنه ردها إلٌه مرة أخرى، واختارها اإلمبراطورولم تنس  Parisواسمه "بارٌس" 
المتآمرون لتكون علً رأسهم بعد أن انضم قائدي الحرس، باإلضافة إلى العدٌد من موظفً القصر 

. وكان سبب اشتراك قائدي الحرس فً المإامرة ضد "دومٌتٌان"، أنه عندما حاكم (38)رجال الحكومةو
"دومٌتٌان" قائدي الحرس البرٌتوري أثناء شؽلهما وظٌفتٌهما ، قد عجل بهذا العمل من نهاٌة حٌاته ألن 

بح فٌما بعد والً قائدي الحرس الجدد، الذٌن عٌنهما "دومٌتٌان" وهما "بترونٌوس سٌكوندس" الذي أص
واللذان شعرا بخطورة وضعهما بالنظر إلً المصٌر  Norbanusواآلخر هو "نوربانوس"  –مصر 

الذي انتهى إلٌه سلفٌهما، لذلك قررا أن ٌنقذا أنفسهما ألنهما أحسا بؤن الشكاوى قُدمت ضدهما إلً 
وهو ما حدث فً سبتمبر عام  ،اإلمبراطور"دومٌتٌان"، ولكً ٌنقذا أنفسهما ارتؤٌا أنه ال بد من قتل 

 .(39)م96

ومفادها بؤنه قد بدأ التخطٌط والتآمر للتخلص  (43)أما تفاصٌل المإامرة، فقد أوردها دٌوكاسٌوس
ٌة، واشترك معه "سٌمبروس" وهو أمٌن اإلمبراطورمن "دومٌتٌان: علً ٌد "بارثٌنوس" أمٌن خزانة 

خزانة أٌضا، واشترك معهما "انتٌلوس"، الذي كان مسئوال عن االلتماسات ومعتقه "ستفانوس"، وكانت 
ة "دومٌتٌا" زوجة "دومٌتٌان" تعلم بالمإامرة. كما أنها لم تكن مجهولة لقائدي الحرس اإلمبراطور

ة تخشى علً حٌاتها من بطش "دومٌتٌان" مبراطوراإلالبرٌتوري "نوربانوس" و"سٌكونس" وقد كانت 
الذي كان ٌكرهها ، فً حٌن كان اآلخرون ٌخشون لشكوكه فٌهم بسبب الشكاوى التً قدمت ضدهم 

ارتاب فً أولئك األشخاص وفكر  اإلمبراطوروكان اآلخرون ٌتوقعون أن تقدم ضدهم الشكاوى. إال أن 
على لوحٌن وضعهما تحت وسادته علً األرٌكة التً  فً قتلهم جمٌعاً فً وقت واحد وكتب أسماءهم

بعد ذلك ٌتبٌن أن أحد المعتقٌن، أخذهما بعٌداً أثناء نوم  األحداثاعتاد االستراحة علٌها. ومن مجرٌات 
ة "دومٌتٌا" اإلمبراطورنهاراً، واحتفظ بهما دون أن ٌدري ما تحتوٌه، ثم عثرت علٌهما  اإلمبراطور

مكتوباً وأخبرت اللذان ٌهمهما األمر وبناء علً ذلك أسرعوا بتنفٌذ المإامرة  بالصدفة ، وقرأت ما كان
التً كانوا قد شكلوها مسبقا ولم ٌنفذوها حتى أالن، حتى ٌقرروا من سٌخلؾ "دومٌتٌان" علً العرش 

م ي وناقشوا المسؤلة مع العدٌد من الرجال وعندما لم ٌقبلها أحد بسبب الخوؾ، ذهبوا بؤنفسهاإلمبراطور
إلً السناتور "نٌرفا"، الذي رشحه السناتو، والذي قبل ما عرضً علٌه، وبعد ذلك نفذوا مإامرتهم 

 وقتلوا "دومٌتٌان".
                                                           

(
36

) Dio, LX 1, 34. 

(
37

) suet.Claudius, XLV. 

(
38

) Waters, (K.H.), (1963), "The Second Dynasty of Rome", Phoenix , XVII P. 217 

 .993, ص, اإليجغاطٕعٚخ انغٔيبَٛخؿٛض  ,انُبصغ٘

(
39

)Grant, (M.), The Army, P. 225. 

(
40

) Dio, LXVII. 15-18. 
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أن الدافع وراء التخطٌط للتخلص منه، هو الخوؾ من  اإلمبراطورٌبدو واضحاً من مإامرة قتل 
الدماء خاصة ضد رجال السناتو بطشه والذي بلػ درجة كبٌرة من االستبداد، رافقه مٌل شدٌد إلراقة 

وأصحاب الثروات الكبٌرة وذلك من أجل التخلص منهم ومصادرة ممتلكاتهم باإلضافة إلً التخلص من 
كل شخص ٌشك فٌه مما ترك أثرا على خوؾ الجمٌع علً حٌاتهم من بطشه ومن ثم السعً للتخلص 

راهٌة التً ٌكنها الجمٌع لــــ منه نهائٌاً. ونالحظ من نوعٌة المشاركٌن فً المإامرة مدى الك
"دومٌتٌان"، فقد اشترك فً تلك المإامرة كبار موظفً الدولة والمعتقٌن وأقرب الناس إلٌه وهً زوجته 

وعلً الرؼم من اشتراك قائدي الحرس فً مإامرة اؼتٌال  "دومٌتٌا"، باإلضافة إلً قائدي الحرس.
وري لم ٌكونوا ٌعلمون بؤمر تلك المإامرة، إذ كان "دومٌتٌان" إال أن رجال الحرس البرٌت اإلمبراطور

هإالء الرجال ٌحبون "دومٌتٌان" ألن سٌاسته قد اعتمدت منذ البداٌة علً محاباة الحرس وتدعٌم 
عالقته بهم وبالتالً فلٌس هناك ما ٌستدعً التخلص منه. ومن ثم فقد سبب قتل "دومٌتٌان" صدمة 

هم عادوا لهدوئهم، خاصة وأن هٌاجهم رأوا أنه لن ٌسفر عن كبٌرة لهم وجعلهم فً حالة هٌاج، ولكن
الجدٌد العرش إلً التزام الهدوء القٌام بؤي  اإلمبراطورشًء، وقد أدى تقدٌم منحة لهم، عند ارتقاء 

 .(41)شًء

وقد استمر رجال الحرس ٌنتظرون الفرصة للثورة واالنتقام من قتلة "دومٌتٌان" وفعلوا ذلك فً 
عد أن أحل "كاسبرٌوس إٌلٌانوس" محل "نوربانوس" ، الذي قاد ثورة الحرس، م. ب97خرٌؾ عام 

الجدٌد حاول مقاومة ثورتهم و تهدئتهم إال  اإلمبراطوروطالبوا بتسلٌم قتلة "دومٌتٌان"، ولكن "نرفا" ، 
ٌن أنهم لم ٌبالوا به عندما عرض علٌهم تقدٌم رقبته، وقام الجنود بقتل "ٌترونٌوس" و"بارلٌنوس" وآخر

على أن ٌشكر رجال الحرس الثائرٌن  اإلمبراطورأٌضا. وذهب "كاسبرٌوس" إلً أبعد من ذلك وأجبر 
 .(42)أمام حشد من الناس النهم أعدموا اولئك الذٌن ٌدٌن بعرشه إلٌهم

وفً أعقاب فترة الحكم المشترك لإلمبراطورٌن "ماركوس أورٌلٌوس ولوكٌوس فٌروس" )والتً      
م( أثٌرت العدٌد من الشائعات حول وفاة فٌروس والتً تإكد على 169وحتى عام  161امتدت من عام 

رت بعض لم ٌكن طبٌعٌا وإنما نتٌجة لتعرضه لمإامرة أودت بحٌاته. فقد أشا اإلمبراطورأن موت هذا 
إلى مجموعة من تلك الشائعات التً دارت حول مإامرات للتخلص من "لوكٌوس  (43)المصادر

فٌروس" والتً من بٌنها رواٌة مفادها أن "فاوستٌنا" زوجة "ماركوس أورٌلٌوس" شرٌكته فً الحكم 
اء سر وأم زوجة فٌروس هً التً قتلته عن طرٌق دس السم له فً طعامه، انتقاما منه ألنه هدد بإفش

وكذلك أشار المصدر نفسه إلً  –أي زوجته  –العالقة ؼٌر الشرعٌة التً تربطه "بفاوستنٌا" إلً ابنتها 
شائعة أخرى حول "تؤمر لوكٌوس فٌروس" وأخته "فابٌا" ضد "ماركوس أورٌلٌوس" للتخلص منه، 

مبرراً  –وس" زوجة "ماركوس" أم زوجة "فٌر –وعندما افتضح أمر هذه المإامرة وجدت "فاوستٌنا" 
للتخلص من "فٌروس". وقد أورد المصدر شائعة أخرى ٌستبعدها وٌرفضها تماماً وهً أن "ماركوس 

 أورٌلٌوس" هو الذي سمم فٌروس.

 

هو وبعد انفراد "ماركوس أورٌلٌوس" بالحكم أشٌع أنه تعرض لمإامرة من أجل العرش زعٌمها      
"أفٌدٌوس كاسٌوس"، الذي أعلن نفسه إمبراطورا فً الشرق، فقد كان حاكماً لسورٌا وذلك بتحرٌض 
وتواطإ "فاوستٌنا" زوجة "ماركوس"، وكان سبب تورطها هو قلقها الناتج عن مرض زوجها. وٌؤسها 

س" أمال فً . أما تفاصٌل تلك الشائعة فمفادها أن "فاوستٌنا" عرضت الزواج على "كاسٌو(44)من شفائه
"انطونٌنوس  اإلمبراطورٌة البنها، اعتقادا منها بؤن العرش هدٌة من ابنه اإلمبراطورالحفاظ علً 

 . (45)بٌوس" ولٌس هدٌة مقدمة من السناتو أو الجٌش

                                                           

(
41

)Longden, (R.P.), " Nerva and Trajan ",P. 190. 

(
42

)Longden, (R.P.), " Nerva and Trajan ",P. 196. 

(
43

) Capitolinus, Verus, X: XI. 

(
44

) Capitolinus, M.Aurelius, XXIV. 

(
45

)Weber Wilhelm, (1975)  “ The Antonines “ CAH . XI Ch.IX ,P. 365-69. 
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وٌبدو أن "فاوستٌنا" حرضت "كاسٌوس" على الثورة ألنها توقعت الموت المبكر لزوجها من ناحٌة    
 .(46)ٌةاإلمبراطورولخوفها من تجرٌدها هً نفسها عن مكانتها 

م نتٌجة تواطإ 183مارس عام  17أن "ماركوس أورٌلٌوس" قد مات فً  (47)وقد ذكر دٌوكاسٌوس     
من وراء ذلك نٌل الحظوة لدى إمبراطور المستقبل "كمودوس" وٌإكد  الطبٌب المعالج له والذي أراد

دٌو أنه قد علم بنفسه باألمر. ولكن هل كان نٌل الحظوة لدى من سٌكون إمبراطورا هو الدافع فقط؟ أم 
أن ما قام به الطبٌب كان بتحرٌض من "كمودوس" نفسه؟ من ؼٌر المنطقً أن ٌقوم الطبٌب بذلك العمل 

كان محبوباً من  اإلمبراطورطٌر من تلقاء نفسه. إذا كان ما قام به صحٌحاً، خاصة وأن اإلجرامً الخ
الجمٌع فلٌس اإلقدام على ذلك بالشًء الهٌن، ولذلك نفترض بؤن "كمودوس" كان هو المحرض على 

 ذلك العمل وأن الطبٌب كان مجرد أداة لتنفٌذ مشٌئة "كمودوس".

، اإلمبراطورم، عندما دبرت شقٌقة 182كانت أولى المإامرات ضد "كمودوس" فً عام      
ة السابقة "لوكٌلال" )والتً كانت فٌما سبق زوجة "لوكٌوس" فٌروس، ثم تزوجت من القائد اإلمبراطور

ي كان ابن زوجها. الكبٌر بومبٌانوس( مإامرة مع عشٌقها وخطٌب ابنتها "كالودٌوس بومبٌانوس" والذ
أن "لوكٌلال" قد استاءت من حرمانها من امتٌازاتها كإمبراطورة  (48)وكانت المإامرة وفقا لهٌرودٌان

والتً ظلت تحتفظ بها فً حٌاة أبٌها وأخٌها، إال أن "كمودوس" عندما تزوج من "كرٌسبٌنا" 
Crispina اعتبرته "لوكٌلال" إهانة لها. ولٌس لشقٌقته، وهذا ما  اإلمبراطور، أصبحت األولوٌة لزوجة

وبسبب علمها جٌدا بإخالص زوجها "لكمودوس". لم تطلعه علً ما تخطط له. وإنما عرضته علً 
عشٌق آخر لها وهو شاب نبٌل وعضو فً مجلس السناتو وٌدعى "كوادراتوس" والذي أٌدها فٌما 

رة باإلضافة إلً شاب ٌسمى تخطط له، واقنع بدوره عددا من أبرز رجال السناتو باالنضمام للمإام
 "كوٌنتٌانوس" وهو الشخص الذي أنٌط به قتل كمودوس.

كانت خطة المتآمرٌن أن ٌحمل "كوٌنتٌانوس" سٌفا تحت عباءته، وٌتحٌن المكان والوقت المناسبٌن      
اختبؤ "كوٌنتٌانوس" فً الظالم،  –المسرح الصؽٌر  –لٌهاجم "كمودوس" وٌقتله. وعند مدخل المدرج 

فجؤت هجم علً "كمودوس" رافعا سٌفه وهو ٌصٌح أن السناتو ٌرسل إلٌك بهذا. ولكن سرعان ما و
قبض علٌه حرس "كمودوس" بٌنما كان ٌضٌع الوقت فً إلقاء خطاب ومظهرا بؤنه ٌحمل سالحا، مما 

 .(49)أعطى فرصة لحرس "كمودوس" باكتشاؾ أمره ومن ثم القبض علٌه

أورده هٌرودٌان فٌما ٌتعلق بالمإامرة وتفاصٌلها، ولكنه ٌختلؾ معه مع ما  (53)ٌتفق دٌوكاسٌوس     
فً شخص المنفذ لخطة المتآمرٌن، ففً الوقت الذي ذكر فٌه هٌرودٌان أن الشاب المكلؾ بقتل 
كمودوس ٌدعى "كوٌنتٌانوس" دون أٌة تفصٌالت ذكر دٌوكاسٌوس أن ذلك الشخص هو "كالودٌوس 

وخطٌب ابنتها. وربما أن رواٌة كاسٌوس هً األدق وذلك ألنه كان بومبٌانوس" ابن زوج "لوكٌلال" 
 األحداثسناتورا فً السناتو الرومانً فً ذلك الوقت وشاهد عٌان علً ما ٌحدث. وكذلك مشاركاً فً 

نظرا لمكانته ، ومن ثم فإن إطالعه على ما ٌدعم رأٌه وٌجعله ٌتحرى الدقة أمر مسلم به ، أما 
، ومن ثم تجًء كتاباته فً المرتبة األحداثبة بعد مرور فترة طوٌلة على تلك هٌرودٌان فقد ألؾ كتا

 الثانٌة بعد كتابات المعاصر دٌو.

                                                           
(

46
)Parker, (H. M. D. ) , (1935)  , A History of The Roman World from A. D. 138 to 337 , ( 

London),PP. 24-25. 

(
47

)Dio, LXXII, 33-34. 

(
48

) Herodian, Book 1, 8. 

(
49

) Dio, LXXII, 4. 

(
50

)Herodian, Book 1, 8. 
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تلقً بالالئحة علً سلوكٌات وتصرفات "كمودوس" وتجعل منها سبباً  (51)وثمة رواٌة أخرى     
مباشراً فً قٌام كل من "كوادراتوس" و"لوكٌلال"، بدعم من "باترنوس" قائد الحرس البرٌتوري لتدبٌر 
مإامرة للتخلص من "كمودوس" ، وقد عهدوا بمهمة قتل "كمودوس" إلً "كالودٌوس بومبٌانوس". 

برٌدٌوس مع رواٌة دٌوكاسٌوس، إال أنه أضاؾ بؤن المتآمرٌن كانوا ٌلقون الدعم وهكذا تتفق رواٌة الم
 فٌما بعد تورطه فً المإامرة. األحداثمن أحد قادة الحرس البرٌتوري، الذي أثبتت 

      

"ماكرٌنوس"، قصٌرة ألنه سرعان ما شرب من نفس الكؤس التً أذاقها  اإلمبراطوركان فترة حكم    
أن الجنود سرعان ما تحولوا إلً حالة من  (52)لؽٌره وهً التآمر والقتل ؼدراً، فقد ذكرت المصادر

التمرد والؽضب بسبب سٌاسة "ماكرٌنوس" بخصوص رواتبهم ومكافآتهم ، لٌس هنا مجال الخوض فً 
لجنود كثٌرا بسبب إسراؾ "ماكرٌنوس" فً حٌاته، على عكس ما ألفوه من تفاصٌلها. كما استاء ا

وهكذا وبعد مرور عام واحد فقط من حٌاة  حرص "كراكلال" علً التمسك بحٌاة الجندٌة وخشونتها.
ٌة وحٌاته أٌضا، فقد كان الجنود اإلمبراطورالراحة كإمبراطور، بدا حتمٌاً أن "ماكرٌنوس" سوؾ ٌفقد 

 Juliaة السانحة لإلطاحة به. وما لبث أن وجد الجنود ضالتهم فً "جولٌا ماٌسا" ٌنتظرون الفرص
Maaesa  "شقٌقة "جولٌا دمنا" زوجة "سبتمٌوس سٌفروس" والتً كانت لها ابنتان هما "سواٌمٌاس

 .(53)و"الكسٌانوس"  Bassianusو"ماماٌا"، ولكل منهما ولد وهما بالتوالً "باسٌانوس" 

وتتطابق رواٌات دٌوكاسٌوس وهٌرودٌان وكابٌتولٌنوس حول المإامرة التً أطاحت "بماكرٌنوس"     
 (54)وقضت علٌه. ولم ٌوجد بٌنها أي اختالؾ واضح فً شًء من تفاصٌلها، سوى أن رواٌة هٌرودٌان

نت توجد كانت أكثر وضوحا من حٌث الدقة فً التفاصٌل، لذلك سوؾ نعتمد علٌها هنا. فقد ذكر أنه كا
حامٌة عسكرٌة ضخمة بالقرب من مدٌنة حمص وبعض هإالء الجنود كانوا تابعٌن "لماٌسا"، والبعض 
اآلخر هم الذٌن فروا إلٌها طلبا للحماٌة، فاستؽلت "ماٌسا" الوضع وأعلنت أن حفٌدها "باسٌانوس" هو 

قهم، وقاموا بالدعاٌة له ابن ؼٌر شرعً "لكراكلال" وعندما سمع الجنود بذلك، نقلوا اإلخبار إلى رفا
حتى انتشرت فً الجٌش كله. وذهبت القصة بؤن "ماٌسا" محملة بالثروة، والتً تتطلع لتقسٌمها علً 

فً سرد تفاصٌل المإامرة، بقوله أن  (55)وٌستمر هٌرودٌان الجنود ، إذا أعادوا العرش إلى عائلتها.
ٌل، فإنهم سوؾ ٌفتحون البوابات لهم وٌسمحون الجنود اتفقوا على أنه إذا جاءت العائلة سراً خالل الل

بدخولهم جمٌعاً، وسوؾ ٌعلنون "باسٌانوس" إمبراطوراً، ووافقت "ماٌسا" علً هذا وتسللت لٌال من 
المدٌنة ومعها ابنتاها وأطفالهما ٌرشدهم الجنود الذٌن كانوا تحت حماٌتها. وصلت المجموعة إلى أسوار 

مبراطورا ماٌو دون أٌة مشاكل، وعلى الفور حٌته الحامٌة إ 16المعسكر حٌث تم استقبالهم فجر 
رجوانٌة، وأبقوا علٌه فً المعسكر ثم نقلوا كل مئونتهم وأطفالهم وزوجاتهم فً ووضعوا علٌه العباءة األ

 واالستعداد لمقاومة الحصار إذا كان ضرورٌا. هالمستعمرات واألراضً القرٌبة من المعسكر قبل إؼالق

ألثناء حاصرت القوة التابعة "لماكرٌنوس" معسكر المتمردٌن فً حٌن أخفقت محاولة قائد فً تلك ا    
الحرس فً اقتحام المعسكر وقام الجنود من داخل المعسكر بحمل "باسٌانوس" ودار به حول السور 

ؤن لٌراه الجنود خارج السور وعندئذ اعتقد الجنود بوجود شبه بٌن الصبً وبٌن "كراكلال"، واقتنعوا ب
هذا الصبً كان فعال ابن "كراكلال" والورٌث الوحٌد الشرعً للعرش. ومن ثم قاموا بقطع رأس 

وأرسلوها إلٌه، بٌنما بقٌت  –"جولٌانوس" قائد الحرس الذي عرؾ بإخالصه ووالئه "لماكرٌنوس" 
نود أبواب المعسكر مفتوحة وتم الترحٌب بالقوات التً كانت تتخلى عن "ماكرنوس" وتنضم إلً الج

المتمردٌن، مما أدى إلً زٌادة القوة االجمالٌة لهم، وفً نهاٌة األمر، وبعد القتال الذي دار بٌن أنصار 
"باسٌانوس" وبٌن قوات "ماكرٌنوس"، وهرب األخٌر ثم قبض علٌه فٌما بعد فً خلقٌدونٌة فً بثٌنٌا 

ه، أال أن الفشل كان مصٌره. وقطعوا رأسه. وٌقال بؤنه كان ٌسرع إلً روما لثقته فً الدعم الشعبً ل
 .(56)وهكذا مات "ماكرٌنوس" وقتل معه أبنه "دٌادومنٌانوس"

                                                           
(

51
) Lampridius, Commodus, 1. 

(
52

)Dio, LXXIII, 28 - 30.  

(
53

) Dio, LXXIII, 30.;  Herodian, Book  V, 3.  

(
54

)Herodian, Book  V, 3. 

(
55

)Herodian, Book  V, 3. 

(
56

) Herodian, Book  V, 4. 
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بما ذكرته المصادر حول المؽامرة التً قضت على "ماكرٌنوس"  (57)لتزمت الدراسات الحدٌثةد إوق    
وعلى حكمه. ومن الجدٌر بالذكر هنا قبل طً صفحة حكم "ماكرٌنوس" وقتله، أن نشٌر إلى أن 

قد انفرد باإلشارة إلً أن "ماكرٌنوس" قد تعرض فً بداٌة حكمه لمإامرة دبرتها  (58)دٌوكاسٌوس
س" ووالدة "كراكلال"، وتورط معها الجنود المحٌطٌن بها والذٌن "جولٌا دمنا" زوجة "سبتمٌوس سٌفرو

كانوا ؼاضبٌن ومستائٌن من "ماكرٌنوس" وكانوا ٌحترمون "جولٌا دمنا" وٌقدرونها، وٌذكر دٌو أنها 
 كانت ترٌد أن تتولى هً الحكم وأن تصبح مثل ملكات الشرق، حٌث موطنها األصلً.

 

خ الرومانً فً ظل تلك كان له الدور الرئٌسً فً فعالٌات أحداث التارٌ ٌتضح مما سبق أن التؤمر    
َبل المتآمرٌن فً السٌطرة على مقالٌد الحكم؛ بهدؾ ؛ وذلك لوجود الرؼبة الدائمة والمستمرة من قِ الفترة

زدٌاد تدهور بإالتآمر  ادزدإالحصول على أكبر قدر من النفوذ والصالحٌات. وكما سبق القول فلقد 
 األسرٌة.نؽماسهم فً منازعاتهم وإ السلطان الرومانً

ا فً بعض عملٌات التؤمر السٌاسً التً شهدته وٌتضح مما سبق إن المرأة لعبت دورا واضحاً     
به لٌفٌال زوجة  م. وللتدلٌل علً ذلك ٌكفً ما قامت 284.م الً ق 33ٌة الرومانٌة منذ عام اإلمبراطور

لوكٌلال  ، اجربٌٌنا، لونٌجا، فاوستٌنا،كالودٌوس اإلمبراطورلٌنا زوجة سادروسوس، فالٌرٌا مٌاألمٌر 
 كمودوس، جولٌا ماٌسا. شقٌقة اإلمبراطور

إن المإامرات التً ُدِبَرت ضد بعض العناصر فً العصر الرومانً، كانت هً السبٌل إلى تحقٌق     
ً زمام الحكم، مما أدى إلى األهداؾ المطلوبة، وإلى وصول بعض العناصر السٌئة إلى السلطة وتول

 تدهور الحكم الرومانً.

السٌاسٌة التً شهدتها  صر الرومانً لم تكن بمنؤي عن األحداثوجملة القول إن المرأة فً الع
، فإن األحداثتؤثٌرها فً مجرٌات  ودٌة دور المرأة فً تلك العصر ولهاالبالد، إذ ما ٌتردد عن محد

فً المجال السٌاسً. ولم  واضحاً  تً لعبن دوراً كانت هناك بعض النسوة الالّ الواقع التارٌخً ٌثبت أنه 
تقتصر أدوارهن علً تقدٌم المشورة لألباطرة أو التدخل فً شئون الحكم فحسب، بل  كان لبعضهن 

ٌة اإلمبراطورأدوار مباشرة وؼٌر مباشرة فً بعض حوادث المإامرات السٌاسٌة التً شهدتها 
 .م( 284الًق.م  33الرومانٌة) 
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Abstract 

The period of the Roman rule from 30 B.C till 280 A.D witnessed several plots 

by the women of the ruling houses which led to a state of instability of their 

rule; in turn it led to the collapse of the Roman Empire. Those women had their 

means for reaching their goals to enthrone their sons. Plots were considered a 

way to limit the power of some influential people either by physical or moral 

assassination. Two stages could be distinguished during the Roman Period; 

each stage had its characteristics that affected the growth or the diminution of 

the conspiracies. 
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