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 خالل األلف األول قبل الميالد  دوافع هجرة اإلغريق
 

 غادة حممدين أمحد صاحل  الباحثة/ 
 : ملخصال
  حضاري   ازدهار   امليالد  قبل  األول   األلف  خالل   تعيش   كانت   اإلغريق  بالد   أن   من  بالرغم    
  البحر  حوض دول إىل ويتجهون بالدهم يرتكون جعلتهم عديدة دوافع هناك كان  أنه إال, ملحوظ
  أطلق  واليت  العناصر  تلك  أن  حيث ,  مرتزقة   كجنود  بلدانه  يف  للعمل  أو  كهجرات  هبا  للعيش  املتوسط

,  هبا لالستقرار جديدة أوطان   عن والبحث األصلية أوطاهنا  لترتك تكن مل(, البحر  شعوب)  عليها
  وجود  من فالبد, يذكر سبب  بدون القدمي العامل يف  املختلفة البلدان مع  احلروب غمار يف  واخلوض

  تلك  تنوعت وقد , جديد وطن عن  حبثًا  وجوههم على ويهيمون بالدهم  يرتكون  جعلهم  قوي دافع
 اجتماعية.  وأخرى  واقتصادية   سياسية ما بني  األسباب

Although the countries of the Greeks were living during 
the first millennium BC, a remarkable civilization boom, there 
were many motives that made them leave their countries and 
go to the countries of the Mediterranean basin to live in them 
as migrations or to work in his countries as mercenary soldiers, 
as those elements which he called (peoples The sea), you 
would not leave their original homelands and search for new 
homelands to settle in, and go into the midst of wars with 
different countries in the ancient world without a little reason, 
there must be a strong motivation that made them leave their 
countries and wander their faces in search of a new homeland, 
and those reasons varied between Political, economic and 

social. 
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  حضاري  ازدهار  امليالد  قبل  األول  األلف خالل تعيش  كانت   اإلغريق بالد  أن  من بالرغم 
  البحر  حوض دول إىل ويتجهون بالدهم يرتكون جعلتهم عديدة دوافع هناك كان  أنه إال, ملحوظ
حيث أن تلك العناصر واليت أطلق  ,  مرتزقة   كجنود  بلدانه  يف  للعمل  أو  كهجرات  هبا  للعيش  املتوسط

لالستقرار هبا,   ةجديد عن أوطان   البحثترتك أوطاهنا األصلية و تكن ل مل  (,شعوب البحر )  عليها
فالبد من وجود   , بدون سبب يذكر العامل القدمي يف واخلوض يف غمار احلروب مع البلدان املختلفة 

  وقد تنوعت تلك دافع قوي جعلهم يرتكون بالدهم ويهيمون على وجوههم حبثًا عن وطن جديد, 
  التواجد  اب وأسب دوافع استعراض اجتماعية, وميكن  اقتصادية وأخرى ة و سياسي مابني  سباب األ

   :اآلت  يف  بالدهم  خارج اإلغريقي 
جاء يف مقدمتها قيام الغزو الدوري على بالد اليونان يف  فقد  أما عن األسباب السياسية 

  , (1)هتا يف التاريخ اليونايناالقرن احلادي عشر ق.م الذي كان سبًبا يف أن تشهد اليونان أكرب هجر 
سادت االضطرابات كل األمم اليت تسكن شواطئ البحر األبيض املتوسط فتحركت تلك   حيث

, وانتشرت  ( 2)من أجل االستقرار  ة القبائل من أوطاهنا يف شكل هجرات للبحث عن أوطان جديد
بسكان سواحله وجزره وقد نزل بعضها على شواطئ الشمال   ةيف حوض البحر املتوسط خمتلط 

أي القبائل الوافدة   (سكان البحر )سم ان و , وقد أطلق عليهم املصري(3) اوليبي األفريقي حيث مصر
بل استمروا يف   ,( 4)منها أخذت تزحف على مصرو من أوروبا اليت وصلت حىت حدود فلسطني 

 . ( 5) فريقيةإسبانيا ومشال  إيطاليا وصقلية وفرنسا و إبلدان العامل القدمي مثل   أىل كل هجراهتم 
فقد   , اليونانيني من بالدهم ةالسبب السياسي الوحيد يف هجر  هو الغزو الدوري  ومل يكن 

وضاع السياسية يف املدن اليونانية مضطربة كثريًا يف القرن الثامن حىت السادس ق.م بسبب  كانت األ 
هذه الطبقة, يف   ةاحلكم االرستقراطي الذي يقضي بسيطرة النبالء ويوجه سياسة البالد حنو مصلح 

, غري أن طبقة النبالء نفسها قد نشب  (6) اطنني من أكثر احلقوق احتياًجا حني كان حيرم باقي املو 
 .  (7)  منها بالسلطة وكافه احلقوق واالمتيازات دون الباقني  ةقلي أثار ئبينها اخلالف بسبب است 

يعون فيها احلصول على بعض  ط يست  ةوطان جديدألبحث عن  لاملدينة   ة مما دعا سكان دول
  ةساعدهم يف احلصول علي ذلك وجناح حرك وقد دمية ويتمتعون بشيء من احلرية, حقوقهم األ 

جية والبحر  إحبر  ة ذلك الركود السياسي الذي كانت تشهده منطق ,هجراهتم واستيطاهنم اخلارجي 
مرباطورية املصرية وعدم ظهور الفرس على  وضعف اإل  ,شورينياآل أمرباطورية املتوسط بعد سقوط 

 . (8)  ياسية يف ذلك الوقتحداث السمسرح األ
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السعي وراء الرزق حيث كانت   ,عن األسباب االقتصادية اليت دعتهم إىل اهلجرة أيًضا و  
سكاهنا كما أن نظام امللكية هبا كان يقضي ببقاء   ة عاش وفقرية ال تكفي إل ة بالد اليونان بالد ضيق

عدد سكان   ةضف إىل ذلك زياد, أ ( 9)األراضي الواسعة الصاحلة للزراعة يف أيدي األسرات النبيلة 
املدينة مع نقص املوارد الزراعية, كما أن ظهور التجارة كعامل اقتصادي واحلاجة للبحث عن   ةدول 

املهاجرين   كما كان الكثري من ,  ( 10)  سواق جعلهم يتطلعون خارج حدود دولتهماملواد اخلام واأل
وشواطئ أسيا الصغرى   ة جيإاليونان وجزر حبر  ةاليونانيني يأتون من خمتلف األماكن من شبه جزير 

  بعضهم يبحث عن األرضي الزراعية  -النبالء واملتشردين والفالحون والتجار-من مجيع الطبقات 

بعضهم يبحث عن األخشاب الالزمة لصناعة السفن, إذ أن التقدم الكبري الذي أحرزه  و , ( 11)
 هجراهتم والتقدم التجاري يف البحر املتوسطالسفن ساعدهم كثريا يف  ة اليونانيني يف جمال صناع

خيدمون يف جيوش الدول اليت هاجروا واستوطنوا فيها   ة, كما كان منهم من عمل كجنود مرتزق ( 12)
 يبحثون عنها.  وا الكرمية اليت كان ة, وبذلك حيصلون علي احليا(13) مالكواأل م فيحصلون على الغنائ

ث فضل املواطنون من صغار املزارعني املثقلون  حي , أسباب اجتماعية  كما كان هناك أيًضا 
بالديون للرأمساليني اهلجرة خارج البالد بدالً من العبودية, وذلك طبًقا للقانون الذي يوجب مبقتضاه  

, كما كان نظام اإلرث الذي كان يعطي احلق مبنح  (14)حتويلهم لعبيد عند العجز عن دفع ديوهنم  
بن األكرب يف حني حيرم باقي أبناء األسرة منه, لذا فقد وجدوا يف اهلجرة فرصة ساحنة  كل اإلرث لال 

لبناء مستقبلهم, وأيًضا ظهور طبقة من املعدمني, حيث كان اجملتمع يتكون من ثالث طبقات  
, واألخرية كانت معدمة تعيش يف فقر شديد حىت أن بعضها  (العبيد  –األشراف احلرفيني والتجار  )

 . (15)ا كان يقوم بوأد أبنائهم يف أثين
جعلهم يتطلعون    , واستقرارهم هبا  ة ويبدو أن مع هجرة اليونانيني للبالد األخرى بأعداد كبري  

يف الساحل    نشاء مستعمرتني إ  كان من أمههمإلنشاء مستعمرات هلم يف كثري من بلدان العامل القدمي  
أن   (, كما16")واألخرى يف مصر" نقراطيس يف ليبيا "مستعمرة قوريين"  ةواحد الشمايل اإلفريقي,

املستعمرات فقامت حكوماهتم بتشجيعها للتخلص    ة قامإاليونانيني مع الوقت قد عرفوا فائدة اهلجرة و 
من العناصر املعارضة واملناوئة, فعملت على تنظيم اهلجرة واالستعمار, وتأسيس املدن مع املهاجرين  

ة عدد من الكهنة والعرافني واملهندسني, وكانت ختطط  ست" برفقي"اوك  فكانت ترسل مرشًدا يسمى 
  ة إال أن احلكومة مل تكن تعهد حبماي   , املدن اجلديدة وتقسم األراضي هبا حسب عدد السكان اجلدد

. كما كان املهاجرون حريصني على  (17)  سيطرهتا السياسية عليهمبيعرتفون    املستعمرة وال املهاجرين
 . (18) ية مت إنشاء املستعمرة على منط املدينة اإلغريق لذلك   عدم قطع صالهتم بوطنهم األصلي 
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, وقوم  (19)( سردينيا )  ةقوام قوم" شردانا" وهم قوم جزير ومن أشهر تلك القبائل أو األ
  وأغلب الظن أن موطنهم األصلي مشال حبر إجية   (بلست ))صقلية( وقوم    ةوهم أهل جزير   (شكلش )

 . ( 21) سم الدانوا ااإلغريق وقد ذكروا أيضا باألخيون أو  وكان من بني هؤالء الشعوب شعب ( 20)
ومهما كانت أسباب هجرة اإلغريق من وطنهم االصلي, إال أن النتيجة   ,حال  ةعلى أي 

نشاء العديد والعديد  إان العامل القدمي, و اهلجرات اإلغريقية العديد من بلد  أجتاحت أن  واحدة وهي  
أو   ةمن املستعمرات اإلغريقية, ويبدو أن تلك العناصر قد أثرت يف البالد اليت نزلوا اليها بصور 

بل أن أمرهم قد استفحل يف بعض األحيان ووصل نفوذهم إىل القصر امللكي وكان هلم   , بأخرى
البالد, وذلك كما   ريًا كان من شأنه أن يهدد كبتأثري سياسي وعسكري واقتصادي مما شكل خطرًا  

  ة حدث يف مصر خالل األسرة السادسة والعشرين, تلك األسرة اليت تعد مبثابة عصر جديد الستعاد
من الضعف واالضمحالل للدولة املصرية    ةاألجماد املصرية القدمية, اليت جاءت يف منتصف فرته طويل

  جديد أيًضا  تعد مطمع اهنإى مصر, وبالرغم من ذلك ف عل ةاألجنبي  طامعمن امل  ةطويل  ةبعد سلسل 
 خمتلف من نوعه.  لكنه
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