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 مقدمةال

 ٘ٛ اخزالف اٌىج١ش ِٚٓ ٘زٖ االعجبة ٕ٘بن ػذح اعجبة الٔحالي اٌذٌٚخ اٌؼظ١ّخ اٌزٟ اسعب٘ب االعىٕذس

 رٌه ػظش ٠ٕٚمغُ ، ٠حىّٛٔٙب اٌزٟ ثبأللب١ٌُ اٌمٛاد فٟ االعزمالي ٚؿّغ ، أجٕبعٙب ٚرجب٠ٓ ٌٍذٌٚخ ػٕبطش

 أدٚاس: أسثؼخ اٌٝ عٕخ ٚأسثؼ١ٓ داَ ١ٔفب اٌزٜ االٔحالي

 رحذ اٌذٚس ٚأمؼٝ ٘زا (  َ.  ق 323)  عٕخ اٌٝ(  313) عٕخ األٚي اٌذٚس فٟ اٌذٌٚخ حبٌخ -

 أشٙش اٌٝ االلب١ٌُ اداسح ػٙذٚا اٌز٠ٓ االعىٕذس االوجش اثٓ  اٌمبطش أغٛط االعىٕذس ٔٛاثٗ حىُ

 فٟ ػٙذُ٘. ٌٍذٌٚخ ٚحذح ػٍٝ ٚحبفظٛا اٌمٛاد

 

 303 )  اٌٝ عٕخ(  323)  عٕخ اٌذٌٚخ فٝ ٚاالػـشاة اٌفٛػٝ ٚ٘ٛ ػظش اٌضبٟٔ اٌذٚس -

 اٌمٛاد ث١ٓ االعىٕذس ٚعبد ف١ٗ اٌخالف أعشح ِٓثمٟ  ِٓ ػٍٝ ثبٌمؼبء اٌذٚس ٚأثزذأ ٘زا( ق.َ

 ٚثـ١ٍّٛط اٌشبَ حبوُ ٚع١ٍٛلظ صشالخ خٛط حبوُب١ٌغ١ّ ث١ٓ اٌحشة ٔشٛة اٌٝ أدٜ اْ اٌٝ

(  َ . ق 322)  عٕخ رظبٌحٛا صُ ، ٚحغذا غ١شح فش٠م١ب أٔز٠غٛٔظ حبوُ ٚث١ٓ ، ِظش حبوُ

 اٌجٍذاْ. ِٓ ٠ذٖ رحذ ِب ُِٕٙ ٠حىُ وً أْ ػٍٝ

 

ثؼذ طٍح (  َ. ق 302)  عٕخ اٌٝ(  303)  عٕخ أٔز٠غٛٔظ ػظّخ اٌضبٌش ٚ٘ٛ ػظشاٌذٚس  -

 ، األسخج١ً ٚجضائش اص١ٕب ٚوشٔضٛط ػٍٝ االعز١الء اٌٝ أٔز٠غٛٔظ اٌـّغ ( دفغ322عٕخ )

 .( َ . ق 302)  عٕخ أ١٠غٛط ٚلؼخ ٚلزٍٖٛ فٟ ػذٖ ٛاففزحبٌ ، ٔفٛرٖ ص٠بدح صِالإٖ خبفف
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َ( ح١ش .  ق 122عٕخ ) اٌٝ(  302) عٕخ صالس ِّبٌه اٌٝ اٌذٌٚخ اٌذٚس اٌشاثغ ٚف١ٗ أمغبَ -

١غٛط اٌٝ اسثغ ِّبٌه اصٕبْ فٟ اٚسثب ٚٚاحذح فٟ اع١ب  ٚٚاحذح فٟ ثأ ٚلؼخ ثؼذ اٌذٌٚخ أمغّذ

 اٌٝ ػبدد صُ ، حبوّٙب ثّٛد ١ٔبِٚمذ ٚعمـذ ، اٌٍّىخ ا٢ع٠ٛ١خ ػّٓ صشالخ دخٍذ افش٠م١ب صُ

االِش اٌٝ رى٠ٛٓ ٍِّىخ ِظش ٍِّٚىخ عٛس٠ب ٍِّٚىخ ٔظ، فآي رحذ حىُ أز٠غٛ اٌظٙٛس

 (.2ِمذ١ٔٚب )

 

 أسباب اوحالل دولة االسكىدز

 األُِ أوضش فبْ ، ٚرجب٠ٓ اجٕبعٙب ػٕبطش٘ب الخزالف ؿ٠ٛأل ٌزجمٝ االعىٕذس وٛٔٙب اٌزٝ ٌٍذٌٚخ رىٓ ٌُ

 رضاي ال ٚاالسِٓ ٚإٌٙٛد ٚاٌفبسع١١ٓ وبٌّظش١٠ٓ ٚاٌشب١١ِٓ اٌؼظ١ُ اٌجـً رٌه أخؼؼٙب اٌزٝ ٚاٌشؼٛة

٠ّضً  أْ ٠ّىٓ ال ٚاحذ فشد ٌحىُ ج١ّؼٙب ؼغرخ أْ ٠زٛلغ ٠ىٓ فٍُ. ٚػض٘ب اٌفبئذ اٌزبٌذ ِجذ٘ب رزوش

ٚأّب  ، االعىٕذس أحالي دٌٚخ فٟ عشػخ اٌغجت ٚحذ٘ب رىٓ ٌُ ا١ٌّٛي ٘زٖ أْ غ١ش ، ِٕٙب وً شخظ١خ

 االعزمالي رٕشذ اٌزٝ ٌألُِ ٚرمذِٛا ٌجٛعٙب ٍجغٛاف ا١ٌّٛي رٍه ػشفٛا اٌز٠ٓ لٛادٖ ؿّغ رٌه ػٍٝ عبػذ

اٌّظش٠خ  ٌٍّىخا اٌظٙٛس اٌٝ ػبدد ٚثزٌه ، ػ١ٍٙب ٍٛوؤِٚ ٌٙب عبعخ لبٔخذػذ ٚلجٍزُٙ ، ٚخبدػٛ٘ب

 .ٚغ١ش٘ب اٌفبسع١خ ٚاٌٍّىخ اٌشب١ِخ ٚاٌٍّّىخ

 أدٚاس ِزّب٠ضح:  أسثؼخ اٌٝ عٕخ ٚأسثؼ١ٓ ١ٔفب داَ اٌزٜ االٔحالي ٘زا ػظش ٠ٕٚمغُ

 ثشر٠ىبط اٌذٌٚخ ٚحذح ف١ٗ ػٍٝ حبفظ ق.َ( ٚلذ 323عٕخ ) اٌٝ(  313)  عٕخ ِٓ ألٚيا اٌذٚس -

 ٚأزٙٝ ، اٌؼظ١ُ ٚإٌفٛر اٌؼب١ٌخ ِٓ اٌغٍـخ ٌُٙ وبْ ٌّب ٔٛاة اٌٍّه ٚث١ٌٛجشعخْٛ ٚأ١١ٕٔزشٚط

 ٚاٌزائذ ػٓ حٛع ٚحذرٙب اٌمبئذ اٌحبصَ ا١ِٕٚظ. اٌجالد حّٝ حبِٝ ثمزً اٌذٚس ٘زا

 

 ، ٚاالػـشاة ػظش اٌفٛػٝ ٚ٘ٛ(  َ ٠ ق 303) عٕخ اٌٝ(  323)  عٕخ ِٓ اٌضبٔٝ اٌذٚس -

 ٌمت االعىٕذس لٛاد ارخز ػٕذِب ٠ٕزٗ اال ٌُٚ ، ج١ّؼٙب االعىٕذس أعشح ف١ٗ دِبء أس٠مذ فمذ

 اٌٍّٛن.

 

 

 فش٠م١ب ٍِه ػظّخ أز٠غٛٔظ ػظش ٚ٘ٛ ( َ ٠ ق 302)اٌٜغٕخ( 303) اٌذٚساٌضبٌش ِٓ عٕخ  -

أزٙٝ ثمزً أز٠غٛٔظ فٟ ٚلؼخ ا٠جغٛط  ٚلذ ، ث١ٌٛٛوش٠زظ ر٠ّٕٕش٠ٛط اثٕٗ ِغ اٌظغشٜ ٚآع١ب

 ق.َ(. 302عٕخ )

 

ق.َ( ٚ٘ٛ اٌّذح اٌزٟ رىٛٔذ ف١ٙب ٔٙبئ١ب ٍِّىخ  122( اٌٝ عٕخ )302اٌذٚس اٌشاثغ ِٓ عٕخ ) -

 ِظش ٍِّٚىخ عٛس٠ب ٍِّٚىخ ِمذ١ٔٚب اِب اٌحىِٛبد االخشٜ فٍُٕ رٕفظً ػٓ رٍه اٌّّبٌه اال

 (.1ف١ّب ثؼذ )
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 ق.م( 313 – 323حال الدولة في الدوز األول )

 ٍِىب ٚطبس ثٗ أغٛط فٕٛدٜ االعىٕذس أث١ٗ ثبعُ دػزٗ ٚػؼذ صٚجزٗ ٌٚذا روشا االعىٕذس ِٛد ؼذث

 غٍجذف ، اإلسادح ػؼ١ف أثٍٗ وبْ إٌبئت اْ ٘زا غ١ش ، اٌحىُ ٝف ػٕٗ ٠ٕٛة أْ أس٠ز٠ٛط ػّٗ حك ِٓ

 اٌؼظ١ُ اٌمبئذ اٌٍّه ثبعُ ثبألِش ٚلبَ ، ٚاٌزجج١ً االحزشاَ ِشاعُػٍٝ  حمٗ ٚلظش اٌحم١م١خ اٌغٍـخ ِٕٗ

 ثٙب أػذ أٔٗ ٚفبرٗ اٌّضٍٝ ظٕٙب خـخ ػٍٝ ثشر٠ىبط عبس عٕٛاد. صالس غ١ش ٚطب٠زٗ رذَ ثشر٠ىبط ٌُٚ

 اٌؼظ١ّخ االلب١ٌُ اداسح ٠ؼٙذ أْ إٌبئت ٘زا سأٜ ، اٌغمٛؽ ِٙبٜٚ فبٌزذ٘ٛس ٚاٌٝ ٌالٔحالي اٌذٌٚخ

 ، ػٍٝ ِمذ١ٔٚب ٚا١ٌٛٔبْ حبوّب أٔز١جزشٚط فبلبَ ، ثبعّٗ اٌؼًّ ػٍٝ ٠ٚحٍُّٙ لٍٛثُٙ ٠ٍّه ٌشطفبئٗ حزٝ

 ، صشالخ ػٍٝ ١ٌٚغ١ّبخٛط ثٕزظ ، ٚأ١ِٕٚظ ػٍٝ ، فش٠م١ب ػٍٝ ، ٚأٔز٠غٛٔظ ِظش ػٍٝ ٚثـ١ٍّٛط

 االِٓ ثشذح ٚأػبد لؤلّؼٙب ، ٚساء االعزمالي جش٠ب اٌجٙبد ثؼغ صٛساد لٝ ػٙذٖ فٝ لبِذ رٌه ِٚغ

 ٔظبثٗ. اٌٝ

 ٚرشأط ِٕفبٖ ػبد ِٓ اٌىج١ش اٌخـ١ت ٘زا فبْ ، أص١ٕب ر٠ّغض١ٕظ فٟ ثٗ لبَ ِب اٌضٛساد ٘زٖ أشذ ٚوبْ

 ١ٌٙب أٙضَ اٌزٝ ٚ٘ٝ اٌحشة اٌال١ِخ، فىبٔذ ، أٔز١جزشٚط ١ٔش ِٓ ثبٌزخٍض ُٚ٘ اٌٛؿٕٝ اٌحضة

 عٕخ(  ٔجزْٛ)  ثٛع١ٍْٛ ١٘ىً ػٍٝ ثبة اٌغُ ِٓ فزٕبٚي ش١ئب ، فٟ ػذٖٚ ٠مغ اْ ر٠ّغض١ٕظ ٚخبف

 .(َ. ق 311)

 اٌغٍُ ٠ٚٛؿذْٚ ٌذٌٚخا فٝ إٌظبَ ٠ئ٠ذْٚ وٕف ١١ٌٛ٠ٚشِغخْٛ ٚأٔز١جزشٚط ثشر٠ىبط خٍفبء ػشف ٚلذ

 وبْ اٌزٜ ظٕأ١ِٚ ثّٙخ ِزٛا١ٌبدد عٕٛاخّظ  ِذح ٚو١بٔٙب ٚحذرٙب ػٍٝ ٠ٚحبفظْٛ ، أسجبئٙبفٟ 

 بسعٝف اٌشجً ٘زا وبْ ٌّٚب ، اٌّبٌىخ االعشح شٛوخ ٚرؤ١٠ذ اٌذٌٚخ ػٓ ٌٍذفبع ٚرظذٜ ٌالعىٕذس ٔبِٛعب

 أؿّبػٗ ْ٘ٛ ١ِٕؼب ٚعذآ حٍمٗب فٟ شج أٔز٠غٛٔظ ٚسآٖ ، ثٗ ٌال٠مبع ٚػٍّٛا ، ١ْٔٚٛذاٌّم غؼٗأث اٌٌّٛذ

 ٌٍذٌٚخ أسجبء جّغ ػّب اٌٍز٠ٓ ٚاٌفٛػٝ االػـشاة ِجذأ ِٛرٗ ٌىبْ ، ٚلزٍٗ ِٕٗ ضٌٍزخٍ فبحزبي ،

(3.) 

 

   ق.م( 303 – 313) عصر الفوضى واالضطراب 

اثزذأ ٘زا اٌؼظش ثمزً اٌمٛاد ٌٍجم١خ اٌجبل١خ ِٓ اعشح االعىٕذس ٠ٚظٙش أُٙ حزٚا فٟ رٌه حزٚ اٌّٚج١بط 

اٌؼجٛص اٌزٟ لزٍذ اس٠ز٠ٛط اخب رٌه اٌفبرح اٌؼظ١ُ ٚحزٚ سٚوغبٔخ اٌزٟ لزٍذ صٚجخ عزبر١شا اثٕخ داسا، 

ار١جزشٚط اٍ٘ه ٘بر١ٓ اٌمبرٍز١ٓ ٚلؼٝ ا٠ؼب   فؤْ وغٕزسٚط اٌزٞ ٌٟٚ اٌحىُ ػٍٝ ِمذ١ٔٚب ثؼذ اث١ٗ

 األوجش أخذ االعىٕذسزشا و١ٍٛث مزًث أِش أٔز٠غٛٔظ أْ وّب ، اٌمبطش اٌٍّه أ٠غٛط االعىٕذس ػٍٝ

 ٠ اٌششػ١١ٓ غ١ش أٚالدٖ أحذ ث١ٙشل١ٍظ ث١ٌٛجشعخْٛ فؼً ٚوزٌه

 

 حشوبرٗ وً ٠شالت وبْ ا٢خش حزٝ ِٓ ٚاحذ وً خٛف ٚاشزذ اٌمٛاد ١٠ٓ اٌخالف رٌه ثؼذ عبد ٚلذ

 ٠ّزذ وبْ اٌزٜ ظٔأز٠غِٛٓ  ٌحغذفزٍّىُٙ ا ، ِٓ أػّبٌٗ ػًّ ٌىً وج١شا حغبثب ٚثحغت ، ٚعىٕبرٗ

٠ٚـ١ٍّٛط  صػّبئٗ ١ٌغ١ّبخٛط وبْ ػذٖ رحبٌفب فؼمذٚا ، اٌظغشٜ آع١ب عٍـبرٗ لٝ ٠ٚمٜٛ ٔفٛرٖ

 .اٌفش٠م١ٓ ث١ٓ ٔشجذ اٌحشة صُ ، ثبثً حبوُ ٚع١ٍٛلظ
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 صُ ػضائُّٙ وبدد رٕضٕٟ أِبِٙب شذ٠ذح ِمبِٚخ ث١ٌٛ١ٛوش٠زظ اٌٍّمت ٚاثٕٗ ر٠ّزش٠ٛط ظٔأز٠غٛ فمبَٚ

 دْٚ اٌجٍذاْ ِٓ رحذ ٠ذٖ ِب ػٍٝ اٌحىُ اٌّزؼبلذ٠ٓ ِٓ وً خٛي طٍح ػمذ اٌٝ ق.َ( 303) عٕخ اػـش

 ػٍٝ اجزشأ أ٠ّزش٠ٛط ٚح١ٕئز ،(  َ.ق 303)  عٕخ اٌٝ وزٌه ٚظٍٛا ، ُِٕٙ ٚأحذ ٍِه ألٞ ٌمت ٠ّٕح أْ

 (.1) ٚع١ٍٛلظ ١ٌٚغ١ّبخٛط ٚوغٕزسٚط ٚثـ١ٍّٛط فزمفبٖ أثٖٛ ، اٌٍمت ٘زا أزحبي

   

 ق.م( 301 – 303عصس عظمة أوريغووس وابىً ذيمتيوس )

ق.َ ٌُ ٠مؼذ أٔز٠غٛٔظ ٌُٚ ٠ضٕٗ ػٓ اؿّبػٗ فؤٚي اثٕٗ ششائؾ اٌؼمذ ٚوبٔذ رمؼٟ  303اْ طٍح عٕخ 

 303صُ دخً وٛسٔضٛط عٕخ  302ٚاعزٌٛٝ ػٍٝ اص١ٕب عٕخ ثحش٠خ اٌّذْ ا١ٌٛٔب١ٔخ ثّب شبئذ ا٘بٚئٗ 

ٚػمذ ف١ٙب  ِئرّشا ػبِب ِٓ رٍه اٌّذْ حٍّٗ ػٍٝ ِٕحٗ ٌمت اٌمبئذ االػظُ ١ٌٍٛٔبْ وّب فؼً ف١ٍجظ 

ٚاالعىٕذس ِٓ لجً. عبد ر٠ّزش٠ٛط ػٍٝ اص١ٕب ٚوٛٔضٛط ٚاٌجضائش فغبد ػٍٝ اٌجحش ج١ّؼٗ ألٔٗ وبْ 

لبَ ٌّٕبعجخ رٌه اٌفٛص رّضبال فٟ جض٠شح ٔمٍٗ اٌفشٔغ١ْٛ الحمب اٌٝ  اعش فٟ لجشص االعـٛي اٌّظشٞ ٚا

اِب اثٕٗ ر٠ّزش٠ٛط فؤعزّش ٠ٕبٚشُٙ ربسح فٟ اص١ٕب ٚاخشٜ فٟ ِمذ١ٔٚب ٚصبٌضٗ فٟ اٌشبَ اٌٝ  ِزحف اٌٍٛفش.

ق.َ ربسوب ٌٚذا ٠ذػٝ أٔز٠غٛٔظ غٛٔزبط ٌُ  183اْ لجغ ػ١ٍٗ ع١ٍٛلظ ٚاثمبٖ اع١شا حزٝ ِبد عٕخ 

 (.3طبس ٍِىب ػٍٝ ِمذ١ٔٚب )٠ٍجش اْ 

 

 ق.م( 222 – 301اوقسام الدولة الى ثالثة ممالك )

ِمذ١ٔٚب  ٍّىخِ ّٚ٘ب ، أٚسٚثبفٟ  اصٕزبْ، ِبٌه سثغاٌٝ أ االعىٕذس دٌٚخ أمغبَ ػٓ أ٠غٛط ٚلؼخ أعفشد

 االلب١ٌُ ج١ّغ رشًّ آع١بفٟ  ٚٚاحذح.  ١ٌغ١ّبخٛط ٚحبوّٙب صشالخ ٍِّٚىخ ، طٕزسٚوغ ٚحبوّٙب ا

 فٟ ٚٚاحذح ، ع١ٍٛلظ ٚحبوّٙب ١ٌٍغ١ّبخٛط ربثؼب وبْ اٌظغشٜ آع١ب ِٓ طغ١شا جضءأ خال ا٢ع٠ٛ١خ

 .ثـ١ٍٛط ٚحبوّٙب افش٠م١خ

 ؼغث ػٍٝ خالف ٚلغ صُ ١ٌغ١ّبخٛط حىُ رحذ ٚدخٍذ ١بذِٚٔم ٍِىخ عمـذ وغٕزسٚط ِبد ٌّٚب

 و١شٚث١ز٠ْٛ ٚلؼخ فٝ اشزجبوّٙب ػٕٗ ٔجُ ٚع١ٍٛلظ ١ٌغ١ّبخٛط ث١ٓ اٌظغشٜ آع١ب فٝ عاألس ِٓ لـغ

 حىُ رحذ دخً ٚثزٌه ، ػّشٖ ِٓ ٚاٌغجؼ١ٓ اٌغبثؼخ فٟ ٚ٘ٛ ، ١ٌغ١ّبخٛط ِٛد ػٓ أجٍذ اٌزٝ

.َ ق 122 عٕخ ٚٔبدد اٌظٙٛس اٌٝ ػبدد ١ٔبذِٚم اْ غ١ش ، ِظش ػذا ِب االعىٕذس دٌٚخ ج١ّح عٍٕٛلظ

 فٟ ِظش ٍِّىخ ْٛرى االعىٕذس دٌٚخ الٔحالي االخ١شح إٌز١جخ فىبٔذ ، ػ١ٍٙب ٍِىب غٛٔزبط ٔظٛثؤٔز٠غ

 (.3) أٚسٚثب فٝ ١ٔبذِٚم ٍّىخِٚ آع١بفٟ  عٛس٠ب ٍِّٚىخ افش٠م١خ
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