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The Role of Thracians in Roman Army ,
A. Aissaoui, B. Chelalga.
Abstract:
In this Article , we are going to shed light on the
importance of Thracians army units in the Roman army and
how they used to be an important part of Roman auxiliary
units which helped the roman empire to stand for long time ,
roman army used to conquest many ancient civilisations as
egypt and persia then expanded to large to take power on
many geographical areas as danube and dalmatia , britain and
balkans which contain thrac people , so according to latin
inscriptions we are going to speak about origins irthracians as
people then their role in roman army.
So we need to speak about the origins of this thracians
tribes and their geographical zone , thenwe have to speak
about theirrole and importance in the roman army units
cohorts or alae which mentioned the names of thracians units
arround many roman provinces .
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ملخص:
ساهم سكان المقاطعات الرومانية بشكل فعال في اإلطالة من
عمر اإلمبراطورية التي توسعت أرجاؤها في مختلف مواقع وبقايا
حضارات العالم القديم ،فامتداد الجيش الروماني نحو مصر وبالد
الرافدين وبالد فارس لم يثن من عزيمة األباطرة في السيطرة على
أصعب المناطق جغرافيا والتوسع نحوها مثل بريطانيا ودلماتيا
والتوجه أيضا نحو داقيا ومنطقة البلقان الحالية التي تشمل العديد من
المقاطعات التي ينتمي لها العنصر الثراكي الذي لعب دورا كبيرا إلى
جانب وحدات الجيش الروماني المساعد من خالل أسماء الوحدات
والعناصر الثراكية اعتمادا على النقوش الالتينية  ،فلهذا سنحاول في
هذا المقال التطرق إلى الثراكيين من حيث التكلم عن أصولهم
وامتدادهم الجغرافي ضمن وطنهم األم قبل خضوعهم للرومان ثم
سنحاول الحديث عن دورهم في وحدات الجيش الروماني  ،من خالل
تصنيف مختلف الفرق والكتائب التي حملت أسماءهم ومحاولة معرفة
المقاطعات الرومانية التي أرسلوا إليها واستقروا بها .
الكلمات المفتاحية:الجيش الروماني؛ الثراكيين؛ الثراكيين في الجيش؛ الفرق
الثراكية؛ الكتائب الثراكية.

مقدمة:
تعتبر النقوش الالتينية من أهم المصادر التي عبرت بشكل
كبير عن التنظيم العسكري للجيش الروماني وكشفت عن العديد من
المعلومات المتعلقة بأسماء الوحدات وعناصر الجيش وأمدتنا بمادة
علمية قيمة توالت من خاللها الدراسات المتعلقة بالتاريخ الروماني
عموما التاريخ العسكري خصوصا ومن أهم هذه العناصر المهمة في
الجيش الروماني والتي كشفت عنها هذه النقوش العنصر الثراكي الذي
كان له إسهام كبير ضمن وحدات الجيش الروماني خصوصا من حيث
عدد فرق الخيالة  Alaالتي كانت تضم الفرسان والتي طبعت
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خاصية مميزة لدى الثراكيين الذين امتازوا بهذا العنصر المهم في
الجيش الروماني كما كانت تضم عناصر ضمن كتائب المشاة
 Cohorsوعناصر من البحرية  Classisوقدماء محاربي الجيش
 Veterniأيضا  ،فمن هم الثراكيون ؟ وأين انحصر نطاقهم الجغرافي
؟ ما عالقتهم بالجيش الروماني ؟ وكيف أسهموا فيه ؟
الدراسات التي اهتمت بالثراكيين والجيش الروماني :
اهتمت العديد من الدراسات بالثراكيين ضمن الجيش الروماني
ومن أهم هذه الدراسات نذكر:
دراسة جاريت  Jarretالتي تعد من بين أهم الدراسات التي
أ-
تطرقت إلى الوحدات العسكرية للثراكيين في الجيش الروماني هذه
الدراسة نشرت في . (Jarrett,1969,p216-234) 1969
ب -دراسةسبيدل  Speidelحول التجنيد الروماني للثراكيين في
الجيش الروماني بمقاطعة موريطانيا الطنجية والتي نشرها سنة
(Speidel,1977,p167-173) 1977
ج -دراسة موايليسكو بارليبا  Mihailescu-barlibaوتعتبر مرجعا
مهما لنا في هذا المقال وقد عالج فيها  ،الثراكيين في الجيش الروماني
من خالل النقوش)(Mihailescu-barliba,2012,p9-16
من هم الثراكيون وكيف وقعوا تحت االحتالل الروماني ؟ :
أصول الثراكيين :
تعود أصول الثراكيين كمجتمعات بدائية عاشت منذ األلف 6
ق .م إلى شعوب ذلك النطاق الجغرافي الممتد من شمال شرق اليونان
وجنوب شرق بلغاريا ويوغسالفيا والجانب األوروبي من تركيا
الحالية وقد عرف هذا المجتمع الزراعة واستعمال المعادن منذ األلف
 4ق .م حيث وجدت أسلحة وقطع نحاسية تعود إلى أواخر األلف 4
و 3ق .م) (Casson,1977,p3مما يعني أنهم استوطنوا منذ فترة
بعيدة في هذه المناطق،ولعل وجود كتابات هندوأوروبية
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) ، (Sharankov,2011,p135من إكينية وإغريقية والتينية أكسبت
امتزاجا لغويا لدى الشعوب الثراكية التي كان امتدادها الجغرافي كبيرا
). (Tamura,2004,p17
تعرضوا في حدود  700ق .م إلى موجة من االستيطان
الإلغريقي الذي واجهه الثراكيون بصعوبة كبيرة ولم يستسلموا
بسهولة أ مام أطماع اإلغريق في التوغل إلقامة مستوطنات لهم
بمناطقهم) (Casson,1977,p3ولكن معظمها كانت في المناطق
الداخلية البعيدة عن البحر ألن المواقع الساحلية منها لم يقترب منها
اإلغريق ألنهم حسب معتقداتهم وأساطيرهم يرون أ ن مناطق نفوذ
الثراكيين الواقعة على البحر هي أرض يحميها إله الحرب أريس
 (Jones,2006,p203) Aresكونهم تعرضوا في العديد من
األحيان إلى تدمير سفنهم خاصة في الشق الغربي من البحر المشرف
عليهم والذي كانوا يتشاءمون العبور عبره ويتجنبون الرياح التي تأتي
من هذه الجهة ). (Venedikov,1977,p75
لكن هذا ال يمنع من وجود احتكاك وامتزاج حضاري بين
الثراكيين واإلغريق على مر عقود من الزمن حيث أسست العديد من
المستوطنات في أراضيهم وامتزجت ثقافاتهم لكن هذا ال ينفي أن
الثراكيين حافظوا بدورهم على خصائصهم ومميزاتهم ،لم يكن تجنيد
الثراكيين تقليدا في الفترة الرومانية فقط بل أقدم من ذلك حيث عرف
الثراكيون أنهم من أمهر الفرسان منذ زمن اإلسكندر األكبر الذي عاش
خالل القرن 4ق .م ) ، (Gagé,1975,p1ولهذا قام بتجنيدهم ضمن
لما
وحداته وكانوا من بين المفضلين لديه)(Gagé,1975,p1
يتمتعون به من مؤهالت ومزايا في مجال الفروسية والنشاط الحربي
عموما) (Pollard,2002,p211ولهذا نرى أن تصادم الرومان
خالل القرن 3ق .م مع قوى في المنقطة صنعت أرضية لوقوع
الثراكيين في أيدي الرومان فيما بعد .
الثراكيون في ظل االحتالل الروماني :
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يعود احتكاك الرومان بالثراكيين مع القرن  3ق .م  ،حيث
عقدت الكثير من القبائل الثراكية عالقات تحالف مع الجيش الروماني
 ،ومنهم قبائل حصلت على ألقاب أصدقاء الشعب الروماني والتي نتج
عنها تحالفات متبادلة  ،مثل المعاهدة التي عقدت في  212ق.
م) (Iliev,2015,p129ولعل أن الصراع الروماني المقدوني لعب
دورا بارزا في مسرح األحداث مع القرن 2ق .م وهو ما أدخل
الثراكيين كطرف في هذا النزاع الذي انتهى بتحويل مقدونيا إلى
مقاطعة رومانية في  148ق .م).(Valeva,2015,p75
بينما ألحقت ثراكيا بأمالك روما مع  46م على يد اإلمبراطور
كلوديوس فبعد وفاة آخر ملوك المملكة الثراكية تم إنشاء ثراكيا
كمقاطعة رومانية (Janković,2018,p290)ProvinciaThracia
لتكون مقاطعة مع القرن  1م  ،وتبدوا معالم الرومنة واضحة على
القبائل الثراكية حيث كشفت التنقيبات عن وجود ما يقارب 4200
منها  955نقيشة
نقيشة تعود للفترة الرومانية وما قبلها
جنائزية).(Janković,2018,p290
وبتأسيس ثراكيا مقاطعة رومانية تم إسنادها إلى صنف الفرسان
من أجل تسييرها كونها مقاطعة إمبراطورية  ،حيث عين على رأسها
بروكيراتور  (Bowman,2007,p244) Procuratorيعتقد أنه كان
تابعا أو تحت أمر سلطة ليقاتيس  Legatusمقاطعة البونتيس
وبيثينيا Legatus Pontus-Bythiniaالتي كانت تقع جنوبها
). (Bouillet,1865,p844
فرق الخيالة الثراكيين في الجيش الروماني :
قبل الحديث عن فرق الخيالة  Alaeالثراكيين  ،نحاول تسليط
بعض الضوء على إستراتيجية التجنيد التي احتكمت إليها اإلدارة
العسكرية الرومانية  ،حيث كان التجنيد ضمن الوحدات المساعدة يتم
عن طريق القبائل المتحالفة مع روما أو التابعة لها  ،ويتم من خالل
تجنيد سكان المقاطعات ) ، (Cheesman,1914,p170فالتجنيد عن
طريق القبائل يكون عن طريق اتفاقيات معينة تبرمها روما مع هذه
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القبائل ،بينما التجنيد في المقاطعات يتم عبر مصالح الديالكتوس
 Dilectusوغالبا ما يتم نقل الوحدات المجندة في تراب المقاطعات
إلى مناطق أخرى أبعد للعمل بها ) (Dobson,1973,p193يعتبر
الفيلق  Legioهو أكبر وحدة عسكرية من حيث الحجم حيث يحتوي
على  10كتائب  Cohorsمن المشاة بدورها تضم كل واحدة 600
عسكري تقريبا مما يعني أن الفيلق يضم  6000عسكري  ،ويضاف
إليهم  120فارس ) (Hamblin,1996,p337أما الفرق المساعدة
 Auxiliaeمن اختصاص الخيالة فهي إما تضم  480فارس إن كانت
ذات خمسمائة Ala Quingenariaأو تضم  720إن كانت تسمى
األلفية Ala (Dabrwa,1979,p253)Miliaria
بلغ عدد الجيش الروماني خالل القرن األول ميالدي ما
يقارب  125.000جندي ضمن الفيالق النظامية بمعدل  25فيلق
 Legioإضافة إلى  10.000جندي آخرين كانوا مكلفين بحماية األمن
والنظام العام في روما ضمن الكتائب الحضرية Cohors urbanae
والكتائب البرايتورية (Echols,1961,p25) Cohors Praetoriae
بينما بلغت قوات البحرية الرومانية ما يقارب 40.000
جندي ) ، (Aumblin,1996,p338أما الوحدات المساعدة التي تضم
غير المواطنين الرومان كانت في تزايد مستمر من حيث العدد منذ
أواخر القرن  1ق .م  ،حيث قارب عددها  250.000جندي وتضم
مختلف االختصاصات وتعد فرق الخيالة  Alaeأهمها والتي تعد
سالحا عسكريا قويا استعملته روما في بالد الغال وفي أفريقيا
). (Aumblin,1996,p338
ومن خالل النقوش ،ظهرت عدة فرق للخيالة  Alaeنحاول
ذكر بعضها ،حيث كان معظمها قد نشأ مع القرن  1م ،وضمن النظام
العسكري للجيش الروماني ،عندما يتم رفع أو إنشاء فرقة
 Alaعسكرية تتحصل على ترقيمها الخاص إذا كانت من نفس العنصر
البشري المشكل لها وأحيانا تقليدها بألقاب شرفية ،وهناك بعض الفرق
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التي سميت تيمنا بقادتها ) (Birley,1978,p257حسب النقوش دائما
 ،فقد ظهرت فرق الخيالة الثراكية بمجموع  09فرق تحمل اسم فرقة
الخيالة الثراكية ) (Jarrett,1969,p215حيث عرفت الفرقة األولى
األغسطية الثراكية  Ala I Augusta Thracum :من حيث النظام
العام لها أنها فرقة خيالة تضم حوالي  500فارس  ،عرفت هذه
الفرقة تواجد حتى القرن  3و 4م وقد عملت هذه الفرقة في مقاطعة
موريطانيا القيصرية ،يشير  Duboisأنها استوطنت بمنطقة
ألتافا  Altavaإلى جانب الكتيبة الثانية الساردينية ،ثم تم إرسالها إلى
مقاطعة مصر ) (Dubois,2015,p420بينما يشير  Holderأن أول
آثارها كانت بمقاطعة بانونيا) (Holder,1980,p23ثم تشير النقوش
إلى اسم فرقة خيالة أخرى وهي الفرقة األولى الثراكية Ala I
 Thracumحيث تعتبر نفس الفرقة السابقة ،لكن الفرقة الثراكية
الهيركيالنية  Ala ThracumHerculaniaتعتبر أيضا نفس الفرقة
لكن بألقاب شرفية أخرى ،بينما الفرقة األولى الثراكيةاألوغسطية
كوتيلسي  Ala I Thracum Augusta Cotelsesالتي كانت
مرابطة باألردن بجيراسا  Gerasaفحسب نقوشها فإنها تختلف عن
االثنتين )(Dubois,2015,p421
وعرفت موريطانيا القيصرية وجود ثالث فرق عسكرية
تحمل اسم الثراكيين ،الفرقة الثراكية  Ala Thracumوالفرقة
الثراكية الثانية التي حملت اسم الفرقة الثراكية الثانية األغسطية Ala
 II Augusta Thracumقد خلفت في هذه المقاطعة لوحدها حوالي
 19نقيشة (Leveau,1973,p156).إضافة إلى الفرقة الثراكية
الثالثة.
وبدأت النقوش والكتابات الالتينية تشير إلى الثراكيين بشكل
كبير ضمن الوحدات العسكرية الرومانية منذ القرن  1م ،مثل الفرقة
األولى الثراكية لقدماء المحاربين ساجيتاريا Ala I Thracum
 Sagittaria Veteranaوالتي أنشئت مع المنتصف الثاني من القرن
األول ميالدي ،كما حملت فرقة خيالة أخرى اسم العناصر الغالية
والثراكية وهي الفرقة الغالية والثراكية Ala GallorumThracum
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مما يوحي أنها ضمت كال العنصرين وهو من تأثير السياسة العسكري
التي طبقها الجيش الروماني ،ينطبق نفس األمر على بعض الكتائب
والفرق التي دائما ما حملت عناصر من الدانوب والداقيين وفي نفس
الوقت الثراكيين حيث جندت كل هذه الشعوب في خدمة الجيش
الروماني ) (Audino,U-K,p4ونبين في الجدول التالي أسماء بعض
فرق الخيالة التي استطعنا التوصل إليها في هذه الدراسة .
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تائب المشاة الثراكيين :
تعتبر كتائب المشاة  Cohorsمن حيث التعداد المطلق لها ،
كتائب تخضع لنفس النظام العسكري الذي تسير وفقه كتائب الفيلق
الروماني وتختلف بطبيعة الحال عن فرق الخيالة  ،بحيث يكون
تسمى
التي
الواحدة
الكتيبة
في
غالبا
التعداد
كوينجيناريا  Quingenariaوالتي تضم  480جندي مشاة وأحيانا
 520جندي مشاة إضافة إلى قياداتهم التي تسير  06كونتوريا
 Centuriaفي كل كتيبة تحتوي الكونتوريا الواحدة Centuriaعلى
تعداد يقارب  80جندي يسيرها ضابط نخبوي برتبة
كونتوريو ، Centurioبينما الكتيبة األلفية  CohorsMiliariaفإنها
تضم  10كونتوريا Centuriaبمجموع  80جندي مشاة في كل
كونتوريا مما يعطينا مجموع  800جندي مشاة أما الكتيبة المختلطة
للمشاة والخيالة (Cheesman,1914,p27) CohorsEquitatae
فإنها كانت تضم  600مشاة و 120فارس)(Cheesman,1914,p28
 .يشير جاريت  Jarretأن الكتائب الثراكية يمكن تقسيها إلى صنفين
أولها الكتائب التي أخذت اللقب الشرفي األغسطي والكتائب األخرى
التي حملت اسم سيرياكا ).Syriaca(Jarrett,1969,p218
وقد أحصى  22 Cheesmanكتيبة مشاة  Cohorsحملت
اسم الثراكيين وهو عدد هائل مقارنة بفرق الخيالة توزعت في العديد
من المقاطعات الرومانية ) (Cheesman,1914,p178ولهذا سنكتفي
بذكر بعض أهم الكتائب في الجدول التالي :
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خاتمة :
من خالل معالجتنا لموضوع الثراكيين ودورهم في الجيش الروماني
خلصنا إلى جملة من االستنتاجات أهمها مايلي:
-

-

-

-

إن الثراكيين عبر التاريخ كان لهم دور كبير في المجال الحربي و
العسكري منذ األلف األولى ق .م  ،ولهذا لم يكن توظيفهم في الجيش
وليد الفترة الرومانية وانما متجذرا وراسخا عند معظم القوى التي
احتكت بهم على غرار دورهم مع اإلغريق والى جانب اإلسكندر
المقدوني .
الثراكيين كان لهم احتكاك مباشر مع الرومان منذ العهد الجمهوري
وكانوا تارة الى جانبها وأخرى في مواجهتهم ولهذا وقعوا بعدها تحت
سيطرتهم ونفوذهم مع القرن  1م بتحويل مملكتهم إلى مقاطعة رومانية
.
اإلدارة الرومانية اهتمت بخبرات ومهارة الثراكيين واستعانت بهم
ضمن الجيش الروماني بفعل احتكاكها بهم منذ الفترة الجمهورية
وبفعل هذا أولت خالل العهد اإلمبراطوري سالح الفرسان وإنشاء
العديد من فرق الخيالة من العنصر الثراكي .
إن الثراكيين ساهموا عسكريا في صف المشاة بمقدار 05
كتائب  Cohorsوضمن الفرسان بـ  22فرقة  ، Alaeوهو ما أثبت
لنا تفوقهم في سالح الخيالة مقارنة بالمشاة .
ان معظم النقوش التي أشارت الى الوحدات العسكرية الثراكية كانت
معظمها خارج بالدهم األصلية وهو تقليد معروف عند الرومان من
اجل خدمة مصالحها وعدم المجازفة بإبقائهم بالقرب من وطنهم األم.
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