
 
 
 

 حماضرات السنة الثانية علم األاثر
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 ادلمالك الوطنية
ليس لدينا من اظتصادر التارخيية الكافية اليت تثبت بصفة قطعية وجود كيان مغريب مكتمل الشروط، قبل ظهور    

حىت ان  قرطاجة ، ابستثناء أسطورة عليسة اليت تشَت اىل وجود نوع من التنظيم السياسي اظتغريب يف تونس اضتالية.
م، و أنه ال يرجح أن تكون هناك .ق 3اظتؤرخُت اعتقدوا بعدم وجود نظام سياسي وطٍت بببلد اظتغرب قبل القرن 

 بشطريها:الثالث ق.م ؽتاليك سابقة ظتملكة نوميداي اليت ظهرت يف هذا القرن 

 نسبة لقباءل اظتاسيل اليت اسستها Massylieماسيليا  نوميداي الشرقية: -1
، نسبة لقبائل اظتازيس و اليت انفصلت عن األوىل سياسيا Masaessylieليا مازيسي نوميداي الغربية: -2

 السباب غتهولة

ابلنسبة للملكتُت اظتذكورتُت، يتصدرهم اظتلك  التارخييةأول اظتلوك اظتغاربة الذين ورد ذكرهم يف اظتصادر    
الشرقية، اليت تبدأ حدودها الشرقية من اضتدود الغربية لقرطاجة، و سيقاقص  ملك نوميداي ، Gayaغااي

Syphax  ملك نوميداي الغربية و اليت ال نعرف حدودها بصفة مضبوطة، و لعل األسباب اليت جعلت اظتصادر
 و شاركتا فيها مشاركة مصَتية. تذكر هاتُت اظتملكتُت اهنما عاصرات اضترب البونية الثانية

 مغريب سابق للقرن الثالث:بلحظات اليت تثَت و جود كيان ساسي بعض اظت

 5للمغاربة اجملاورين عتا منذ أن أتسست اىل منتصف القرن  الضريبةالدولة القرطاجية ظلت تدفع  -1
ق.م، و هو القرن الذي شهدت فيه ازدهارا اقتصاداي و توسع يف نفوذها الساسي و الذي مشل 

 ا.األراضي اظتغاربية اجملاورة عت
اظتملكة النوميداي اظتوحدة من مظاهر القوة االقتصادية و السياسية، االمر الذي يبعث على االعتقاد  -2

 ل عتذا النمو و االزدهار.ييف احتمال وجود نظم سياسية سابقة لتلك اظتملكة، مهدت السب

 اخلالفات السياسية بني النوميديتني و موقف القرطاجيني و الرومان منها:

 يف اخلالفات النوميداي:دور قرطاجة  - أ

من بُت العوامل اليت سامهت يف نشوب اطتبلفات بُت ؽتلكة نوميداي الشرقية و الغربية، اابن اضترب البونية الثانية   
 1. عقب اهنزام قرطاجة يف اضترب ب هو عدم قدرة الديبلوماسية القرطاجية على التوفيق يف ػتالفة اظتملكتُت معا

بدأت قرطاجة ابستمالة اظتلك  انتهجت سياسة استمالة اظتملكة النوميدية الغربية عن طريق حتسُت العبلقات معها.
فاقس، حبكم موقع ؽتلكته من شبه جزيرة ابَتاي اليت كانت اصتيوش القرطاجية تعسكر فيها استعدادا للحرب ص

 اية ظهر هذ  اصتيوش، و ضمان امدادها يف أقرب الطرق.، هبدف زتالبونية الثانية



حرب التزال أسباهبا غتهولة و الذي استطاع ان وهي ق.م 222م ااظتلك غااي اضترب فجأة على قرطاجة ع أعلن
يف صاضتها أن تتسع  مقبلة على اضترب ضد روما و ليس )قرطاجة( كوهنا  .حيتل العديد من اظتناطق الغربية لقرطاجة

جبهة القتال، رضخت قرطاجة ظتطالب اظتلك غااي و راحت تعمل على التحالف معه، يف اظتقابل هذا السلوك 
رب ضد القرطاجيُت، االمر الذي حتم على ن طرف اظتلك صفاقس، الذي أعلن اضتالقرطاجي أحدث ردة فعل م

هيأت هذ  االحداث فرصة ذتينة للرومان  .وميدية الغربيةلن اصدروبعل أن يوجه قسما من جيشه اظترابط يف اسبانيا
يف  ساتصاالت مع صفاق إبجراءالن تتدخل و تسيطر على اظتوقف عندما كلفت قائد جيشها يف شبه جزيرة ابَتاي 

اجتاز اظتلك البحر اىل  عمبل ابتفاقية التحالف ،، ق.م 213ن التحالف معه ضد اظتلك غااي و قرطاجة عام شأ
اظتلك صفاقس لصفهم و استمالة استطاعت قرطاجة  اسبانيا ليشارك يف اضترب الدائرة هناك اىل جانب الرومان.

من االمَتة  سيصعب التعرف عليها نظرا لسكوت اظتصادر عليها، ماعدا زواج اظتلك صفاق أبساليبذلك 
تلك اظتصاهرة السياسية ، Hasdrubal Jesconجسكون ابنة اصدروبعل  Sophonisbeالقرطاجية سوفونيزبة 

 أاثرت مشاعر األمَت ماسنيسا الذي قيل أنه كان يرغب يف التزوج من االمَتة القرطاجية، و أنه وعد هبا من قبل 

ق.م، ظهر ظتاسنيسا أن يتعامل مع الرومان لكي حيقق مطاػته يف 227بعد وفاة والد ماسنيسا اظتلك غااي عام   
ساهم يف نقل  روماحتالف ماسنيسا مع عندها  ، و خاصة ان منافسه قد ارتبط ابصتانب القرطاجي.عرش نوميداي

 مشال افريقيا ميدان اظتعركة اىل 

من األسباب اضتقيقية للتغَتات اظتفاجئة يف عبلقة الدولة القرطاجية ابظتمالك الوطنية ، تعود ظتا اعقب وفاة    
مبل بنظام ورثة العرش النوميدي، اظتتعارف عليه، آلت اظتملكة ذلك أنه ع، اظتلك غااي من حوادث حول استخبلفه

ق.م و خلفه   227حيث تويف السنة نفسها كبَت العائلة، لكن اظتوت عاجله مبكرا  Aezalcesاىل أيزلصيس 
انقض على اضتكم وأوىل  Mazetule، و هو أكرب من األمَت ماسنيسا، لكن القائد مازيتول Capaussaكبوسا 

شقيق اظتلك اظتبعد، و هو أصغر من ماسينيسا، و ال حق له يف اضتكم  Lacumazes لكومازيس مكان كبوسا ،
تبعا للعرف اظتتعارف عليه، أدت هذ  اضتوادث اىل انقبلب ماسنيسا على قرطاجة خاصة بعد أن تبُت له أن عتا 

 ا مع صفاقس يف حتريك تلك االحداث.يد

يف قلبه على القرطاجيُت، ويثَت فيه روح جج انر اضتقد تلك الظروف وجد ماسنيسا يف الرومان من يؤ  يف   
االنتقام منهم و من حليفهم سفاقص، و هي الفرصة اليت كان ينتظرها الرومان لعزل القرطاجيُت عن حلفائها. 

سنيسا قصد اطلبت روما من القائد سيبيون االفريقي اظتتواجد يف جزيرة ابَتاي أن يقوم مبجهود سياسي جتا  م
ذلك يف سنة  و كان و عقد حتالف معه ، ليكون مبثابة جسر ديكن الرومان من النزول يف أراضي األعداءاستمالته 

ق.م. تضمن التحالف خطة عمل عسكري مشًتك، حيث مت االتفاق على انزال اصتيوش الرومانية يف 226
طاجُت و حليفهم ميدي ضد القر و شواطئ نوميداي الشرقية، و من مث ينطلق النشاط العسكري الروماين الن

 صفاقس. 



 انقالب ميزان القوى لصاحل الرومان و تردد سيفاقس:  - ب

ق.م الًتاجع عن التحالف مع قرطاجة، بسبب األوضاع العسكرية القرطاجية  223حاول اظتلك صفاقص عام   
ذي قام اليت أصبحت غَت مبلئمة خاصة بعد سقوط مدينة قرطاجنة يف شبه جزيرة ابَتاي، و كذا اعتجوم الكبَت ال

ق.م، منذرا ابطتطر الداهم على كل من قرطاجة و  224بيه سيبيون االفريقي على الشواطئ القرطاجية عام 
صول على اتباع و من اضت كنسيفاقص، هذا ابإلضافة اىل استفحال أمر مسنيسا يف نوميداي الشرقية، حيث دت
 .مؤيدين له، و هو امر جعل عملية القضاء عليه مستحيلة التحقيق يف نظر صيفاقس

ق.م حدا لنشاط سيفاقس الذي وقع يف قبضة ماسنيسا، تلتها معركة 223عام   Cirtaوضعت معركة سَتات 
  .ق.م اليت أودت ابهنزام القائد حنبعل 222عام  Zamaزاما 

 ميدي بعد ماسنيسا: وضعية العرش النو  -3

عندما كانت اضترب البونية الثالثة على أشدها بُت الرومان و  ،ق.م 148بعد وفاة اظتلك ماسنيسا عام    
و  Mastanabal    ، مستنبعلGulussaالقرطاجيُت، فقد ترك ماسنيسا أوالد كثَتين أكثرهم و أبرزهم: غلوسا 

يشعر ابطتطر الذي سيحل ابظتملكة اذا ما شب اطتبلف بُت أوالد  الثبلث  كان ماسنيسا. Micipsaمسيبسا 
ان يسلم اظتملكة للقائد  ارأتىورثة العرش، لذلك  هو متعارف عليه يف من الصعب ارضائهم مبا ألنهحول العرش 

احد  احتمال، و بذلك يكون ماسنيسا قد أنقذ ؽتلكته من سيبيون االدييلي ليقرر مصَت اطتبلفة بعد وفاته
حالة عدم استشارهتم يف موضوع  ورثة العرش، أو نقمة الرومان يف اطتطرين: الفتنة الداخلية بُت أوالد  حول

اقب اليت و يوزيع اظتسؤوليات و اظتهام فيما بينهم حىت جينب الرومان العأن رأى سيبيون أنه من اضتكمة  اطتبلفة.
فة. كانت النتيجة توزيع اظتسؤوليات على االخوة الثبلث: ديكن ان تنجم عن ثورة احدهم على الذي ينفرد ابطتبل

اإلدارة اىل مسيبسا، قيادة اصتيش اىل غلوسا و اما مستنبعل أوكلت له مهمة القضاء، غَت ان مسيبسا  اين أسندت
سنة  23هبذا التقسيم انمت مشكلة العرش النوميدي مدة ما لبث اال ان رتع كل اظتسؤوليات بعد وفاة أخويه. 

 اظتشكلة من جديد اثر وفاة هذا األخَت. استيقظتق.م (، مث  118-148تغرقها حكم مسيبسا ) اس

 عالقة روما بورثة العرش النوميدي بعد ماسيبسا: 

و هيمبسال  Aderbalال تذكر اظتصادر التارخيية اذا ما كان مسيبسا قد قسم اظتملكة قبل وفاته بُت أذربعل    
Hiempsal  أم أنه ترك ذلك للسلطة الرومانية صاحبة اضتق يف التوريثيوغرطة، و ابن أخيه: 

 " faste des provinces africainesاالفريقية  " حوليات الوالايت Pallu de lasserteيذكر  -1
 .ق.م ابلفصل يف هذ  القضية 118عام  Porcius catonتدخل حاكم والية أفريكا 



اظتذكور سابقا تويف يف نفس السنة يشك يف ذلك معتمدا على أن حاكم افريقيا  " Gsell زيل"ج -2
 ق م118

 ان مسيبسا و هو على فراش اظتوت خطب Bellum Jughurthinumيذكر سالوست يف كتابه  -3
 على أوالد  الثبلث، اين دعاهم لبلحتاد و االخوة بينهم للحفاظ على وحدة اظتملكة.

ٍت فيها على القائد يوغرطة ذكر يف كتاب سالوست نص رسالة بعثها سيبيون االدييلي للملك مسيبسا يث     
نبه اظتلك مسيبسا ق م " ان يوغرطة جدير بك و جبد  ماسنيسا"، ؽتا يوحي ان القائد الروماين  133عام 

 بضرورة اشراك يوغرطة يف اضتكم. عمبل هبذ  الرسالة قام اظتلك بتبٍت يوغرطة، و الذي يعٍت حق الوراثة.

 روما:  يف نوميداي و تدخلاحلكم سيطرة يوغرطة على 

بعل عندما حاول أذر  أبخيهسال، و أضتقت اعتزدية بانفجر الوضع اظتتأزم حول العرش النوميدي فأودى حبياة هيم   
 ، هذا األخَت أرسل صتنة برائسة أن ينتقم ألخيه من يوغرطة. أحال اذربعل القضية على غتلس الشيوخ الروماين

Opimius ق م، نتج عن ذلك تسليم اظتنطقة الشرقية الذربعل، و القسم  116قسيم اظتملكة بينهما سنة لت
ق م و حاصر سَتات اىل ان سقطت يف يد  العام اظتوايل،  113الغريب ليوغرطة. هاجم يوغرطة ابن عمه سنة 

 .بنهاية اذربعل أصبحت نوميداي بشطريها الشرقي و الغريب ؽتلكة موحدة حتت حكم يوغرطة

بتأديب يوغرطة اظتتطاول على اإلرادة الرومانية، اين مت االرتاع على ارسال زتلة تعالت األصوات بروما مطالبة     
و هو  من اقناع قائد جيشها عن العدول و عقد الصلح. يوغرطة، لكن هذا األخَت دتكن  إلخضاععسكرية 

استئناف القتال ضد . حدثت عدة معارك بينهما و اليت   ، و اعلنالروماين الصلح الذي رفضه غتلس الشيوخ
من القبض   syllaمساعد  سيبل  دتكن و  Mariusكانت تنتهي لصاحل يوغرطة، اىل ان اهنزم على يد القائد 

 ق م. 125يوغرطة يف عام على 

 ملك موريطانيا من القضية النوميداي: Bocchusموقف بوكوس 

ر  و حليفه يوغرطة مقابل حصوله على مكاسب إقليمية يف نوميداي حسب رواية سالوست، بوكوس خان صه   
 الرومان. االغربية وعد  هب

يف البداية كان بوكوس حليفا ليوغرطة، نظرا لنية روما التوسعية يف مشال افريقيا، و هو ما جعله حيمل السبلح ضد 
منذ ان النوميديُت اضتاشتة اليت دارت بُت الرومان و نتائج اظتعارك . روما دفاعا عن ؽتلكته. كان ذلك قبل اظتصاهرة

رت معنوايت بوكوس و اصبح يشك يف تسلم ماريوس قيادة اصتيش، و اليت كانت تنتهي دائما لصاحل الرومان، ااث
 .حتقيق النصر على الرومان



 تسوية مشاكل نوميداي بعد يوغرطة:

ق.م، فان  125 -111الست سنوات يلة حرب رغم التضحيات اصتسيمة اليت تكبدها الرومان ط   
فضي اىل توسعات إقليمية. الظاهر ان هذا التحفظ يف اإلعبلن عن ضم ا مل تاالنتصارات العسكرية الذي حققوه

نوميداي، راجع اىل األوضاع الداخلية اظتتدهورة يف إيطاليا و انشغال اجمللس الشيوخ بنتائج الصراع االجتماعي، 
ة حتت اضتماية و يف صورة اظتملكة اضتليفة للشعب الروماين يستفيد منها التجار ان تبقى اظتملكلذلك فضلوا 

 الرومان و رجال االعمال.

 مارس القائد ماريوس سياسة " فرق تسود" جتا  الببلد عندما شرع يف ترتيب الوضعية اصتديدة للمملكة نوميداي:

 وهب ثلثها الغريب اىل اظتلك اظتوريطاين بوكوس  -
غرطة على الثلث الشرقي لنوميداي ) ابعتبار  الوريث الشرعي الوحيد، شقيق يو  Goudaتنصيب غودا  -

خوف على  حيث تظاهر ماريوس عدم ؼتالفته للعرف النوميدي، و لكون غودا ضعيف الشخصية و ال
 مصاحل الرومان منه (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االحتالل الروماين لبالد ادلغرب القدمي
م نشب صراع سياسي بُت جوليوس قيصر اصتمهوري )حزب الشعب ( و .يف منتصف القرن األول ق   

الذي يتزعمه بومبيوس، يف حُت كان موقف اظتلك  األرستوقراطيكان يواب األول ػتالفا للحزب  بومبيوس.
ألنه خاف من استبلء يواب األول على  ،الوطنية يف التحرر لآلمالمن تلك االحداث ؼتيبا  2اظتوريطاين بوخوص 

نصيب، و اليت ساهم بوخوص  اظتمتلكات اليت وعد  هبا حكام الوالية االفريقية دون أن يكون للملكة موريطانية
يُت استعان قيصر بعنصر روماين أخر يتمثل يف رتاعة اظترتزقة االيطال الدفاع عنها عندما ختلى عنها يوغرطة.
الذي أعطيت له مكافئات مقابل مساعدته للقضاء على  "سيتيوس"اظتوجودين يف موريطانية حتت قيادة 

 ".بومبيوس"

 : سياسة قيصر يف افريقيا

استطاع قيصر أن يوجه بوخوص الثاين و سيتيوس اىل ؽتلكة يواب ليحدث خلبل و ارتباك يف أواسط النوميدين و   
لحق  هزدية بـ: بومبيوس يف دتكن قيصر أن يلذلك  وس و يدافع عن ؽتلكته.يرغم اظتلك يواب التخلي عن بومبي

 و هو ما ساهم يف تغَت اطتريطة السياسية لببلد اظتغرب، و من النتائج اظتًتتبة عن ذلك: Thapsusاظتعركة الشهَتة 

 Africaلتميزها عن  Africa Novaإلغاء ؽتلكة نوميداي هنائيا و أعلنها قيصر والية رومانية جديدة  .1
Vetus  ق.م( 46)سنة 

و هي اشبه بكنفدرالية  ابشتهمامارة  اأقامو ، الذين Sittius من ؽتلكة نوميداي اىل مرتزقة  شرقيمنح اصتزء ال .2
 . Cirta سَتات  Milevميلة  Rusikadaسكيكدة  Chulluجتمع عدة مدن: القل 

   (cirta) ليوسع ؽتلكته اىل الوادي الكبَت شرقا  منح قيصر لبوخوص الشطر الغريب من نوميداي .3

 و هناية الكيان الوطين  Arabionحماولة 

و راح يتحرك بسرعة   Cornificiusو   sexttius( النزاع القائم بُت 2 )ابن ماسنيسا  Arabionاستغل األمَت 
سيتيوس و دتكن من و ركز نشاطه العسكري ضد مرتزقة  Africa Novaليخوض اضترب إىل جانب حاكم 

 و ان يزيح جيش بوخوص الثاين من ؽتلكة نوميداي الغربية. القضاء عليهم و اسًتجاع سَتات ،

 

 

 



 خصائص اإلدارة الرومانية : يف بالد ادلغرب و دورها يف سياسة الرومنة.

ابظترونة من ، و انيةدتيز االستيطان الروماين بطابع التدرج البطيء يف حتويل االنظمة اليت وجدوها اىل أنظمة روم    
 :La romanisationأجل تثبيت سيطرهتا يف الببلد و هتيئة السكان احملليُت بقبول حضارهتا و قبول سياسة الرومنة 

أي عدم جتميع السلطة اإلدارية اطتاضعة عتا مبنطقة اظتغرب يف مدينة معينة و حتت الالمركزية اإلدارية:  .1
روماين واحد، فاتبعت سياسة تقسيم اظتنطقة اطتاضعة اىل وحدات إدارية )والايت مستقلة  قيادة  مسؤول

عن بعضها البعض( لكن تربط هذ  الوالية ابإلدارة اظتركزية روما مباشرة، هبذا التقسيم قطع غتلس شيوخ 
 الروماين االمل على اضتكام الطموحُت يف التمرد على السلطة اظتركزية.

صنفت روما ببلد اظتغرب اىل نوعُت من األقاليم اإلدارية و هذا  نية و أخرى عسكرية: انشاء مناطق مد .2
كان الغرض من ذلك جتنب االصطدام ابظتقاومة  حسب درجة توغلها و مدى خضوع السكان لنفوذها.

اإلدارة اظتدنية اليت قسمت لتنظيم أساليب االستغبلل الوطنية حىت ال تضيع زمام األمور من يد 
 االقتصادي و تغيَت الوجهة اضتضارية للببلد اطتاضعة عتا.

 ق.م146هي اظتنطقة اليت ورثها الرومان عن القرطاجيُت سنة : Proconsulaireإفريقيا الربوقنصلية  .3

الوالية الرومانية يف إقليم قرطاجة قد وضعت يف منطقة كانت تتمتع من قبل ابلنظام اظتدين فاستفاد  -
 الرومان من اإلرث اضتضاري و اإلداري، ؽتا ساعد حاكم الوالية يف السيطرة على الوضع.

 اصتو السياسي الذي ترتب عن سقوط قرطاجة جنب الرومان عناء إقامة مؤسسة عسكرية. -

كة نوميداي يف ايدي النوميديُت من األمور اليت حتتمها سياسة االحتماء ابضتلفاء، اىل جانب إبقاء ؽتل -
اعًتاف روما ابألراضي اليت اقتطعتها من الدولة القرطاجية خاصة منها األراضي اصتبلية و الصحراوية و 

 اليت كانت موطنا لقبائل صعبة االنقياد.

 46أعلن قيصر منطقة نوميداي من اظتمتلكات الرومانية رشتيا سنة  ا:موريطانيا و إزدواجية اإلدارة فيه .4
، و هبذا مت أتمُت الوالية اصتديدة من مقاومة اظتواطنُت التابعُت 2ق.م، إضافة اىل حتالف اظتلك بوخوص 

سنوات حتت اإلدارة العسكرية  8ق.م، مت ضم اظتملكة طيلة 33سنة  2بعد وفاة بوخوص  ليواب األول.
عن  Claudiusم أعلن االمرباطور 42يف  ، مث نصب يواب الثاين على موريطانيا. Octavius أبمر من

 الفصل بُت موريطانيا القيصرية عاصمتها شرشال و موريطانيا الطنجية عاصمتها طنجة. 

 

 



 وضعية ادلغاربة االجتماعية
، طبقية االجتماعية و على العنصريةقوانُت الرومانية اظتتعلقة ابلوضعية االجتماعية اهنا تقوم على مبدأ الدتيزت ال  
افسحت اإلمرباطورية مبدأ االدماج ليصبح  اظتواطن الروماين كان له االعتبار األول عن بقية االجناس األخرى.ف

 .Romaniséاألجنيب يف وضعية اظتًتومن 

 ادلواطنة:درجات  •

  مواطنة رومانية: (1

 ختول للمستفيد هبا رتيع اضتقوق السياسية و االجتماعية و االقتصادية اليت يتمتع هبا مواطنو روما نفسها.   
يف البداية ال دتنح اال للمستوطنُت الرومان و اظتعمرين و اداريُت و جتار و كذلك الذين يعودون يف األصل اىل 

 مدينة روما.

 الالتينية:( ادلواطنة 2

عممت  حقوق أقل قيمة من حقوق اظتواطنة الرومانية، و دتنح يف األصل اىل بعض الشعوب اضتليفة يف إيطاليا.    
ابقي الشعوب اطتاضعة  فيما بعد يف ابقي الوالايت خاصة عندما استوطنت هذي الوالايت اصتاليات البلتينية.

 ارة اضتكام الرومان يف التسيَت و التعامل.للرومان فهي تعد يف وضعية األجانب، فهم خاضعون إلد

 سياسة االدماج: •

الذين ال ديلكون أراضي من سكان الوالايت ال حيق عتم االدماج، مع العلم أان سكان اظتغاربة بعد القضاء على   
 قرطاجة ابستثناء سكان اضتضر كانت وضعيتهم على صنفُت:

جعلهم يعاملون مثلما عمل  2ح. ب. بسبب وقوفهم اىل جانب قرطاجة يف أعداء مهزومني:   .1
 القرطاجُت.

 اعتربوا يف وضعية التابعُت لكن أراضيهم ملك للشعب الروماين اظتنتصر.حمايدون:  .2

يف كلتا اضتالتُت مل يضفر فيها اظتغاريب ابضتقوق اظتدنية، و جردو  من ملكية األراضي و كان يطلق على اظتغاربة    
اظتغاربة كانوا يف وضعية  مبعٌت السكان اظتلزمُت بضريبة اظتهزومُت. Stipendiaraeاطتاضعُت لئلدارة الرومانية 

على األنظمة البلدية البونية روما أبقت  األجانب، و تشرف اإلدارة الرومانية على شؤوهنم بطريقة غَت مباشرة.
ذين كان عتم طموح يف سائرة يف أواسط اجملتمع اظتغريب، و أوكلت القيادة اىل القادة احمللُت من زعماء القبائل و ال

 النفوذ السياسي و القيادة.



تظهر مبلمح سياسة الرومنة الرومانية بصورة أوضح يف فتحهم ابب االرتقاء االجتماعي أمام االعيان اظتغاربة   
 لينتقلوا اىل درجة العضوية البلتينية أو الرومانية.

 منح ادلواطنة مجاعيا:

نح بصفة عامة رتاعية و ذلك ابإلعبلن مثبل مدينة ما مدينة اتبعة كانت يف بعض األحيان اضتقوق الرومانية دت  
ق.م، إذ منح مدينة طنجة الصفة الرومانية إبعبلهنا  38سنة  Octaviusلروما، و هذا ما قام به االمرباطور 

 رومانية.

 ادلواطنة عن طريق التجنيد:

ابل يف اظتق واطنة الرومانية هو التجنيد.الباب الذي كان دخوله مباحا صتميع اظتغاربة حىت يتحصلوا على اظت   
 ألغلبية اظتغاربة لعدة أسباب نذكر: االنتفاع هبذ  الطريقة متعذر

 قدرة استيعاب اصتيش الروماين للعناصر احمللية ػتدودة.  .1

 سنة(، لست مبقدور اصتميع حتملها. 25طول مدة اطتدمة العسكرية اظتشروطة)  .2

ساعدة اصتيش الروماين لكن هذ  ال دتكنهم من االنتفاع ابضتقوق ابلرغم من انضمام اظتغاربة لفرق م .3
 الرومانية.

 وضعية ادلغاربة بعد االحتالل الروماين
و اضتصون  limesيعيشون وضعية األعداء اطتاضعُت ، حتيطهم اظتنشآت العسكرية الرومانية احملتلة يف الليمس    

بعض اظتغاربة   مثل تيمقاد، رتيلة و ظتباز. Veteranusو القبلع و مستعمرات قدماء اصتنود الذين يعرفون ابسم 
كانوا يعملون يف األراضي الزراعية التابعة للمعمرين يف حُت منهم من انعزلوا اىل اظتناطق اصتبلية لبلحتفاظ 

اظتغاربة سكان مساظتُت سواء داخل حدود الوالية أو على  رمز للمقاومة. ابستقبلليتهم ورفضهم لبلندماج و ضلوا
اظتتمثلة يف  -حتصلت الفئة االجتماعية القابلة للًتومن ختومها، يربطهم مع الرومان معاهدات سلم أو حتالف.

دية تسمح على ملكية األراضي و العقارات األخرى، وعتم إمكانيات ما –األرستوقراطيُت الذين يسكنون اظتدن 
كانت روما تعزز هذ   عتم مبشاركة الرومان يف االحتياجات االقتصادية و االندماج معهم يف اضتياة االجتماعية.

تزايد عدد هذ  الفئة، و منحت التشريعات اصتديدة فرصا أكثر  الفئة لتساعدها على تثبيت نفوذها يف اظتنطقة.
 ين.أمام سكان الوالايت ليندغتوا يف اجملتمع الروما

 



 سياسة االستيطان الروماين يف بالد ادلغرب:

 ق.م (:                                              121-146من سقوط قرطاجة اىل غاية محلة كايوس كراكوس ) .1
 Senatusق.م العام الذي دتكن فيه النائب الشعيب كايوس كراكوس من إقناع غتلس الشيوخ  129تعد سنة    

أالف من الفبلحُت الرومان يف نطاق اظتشاريع  6رة رومانية يف إقليم قرطاجة من أجل إيواء إبنشاء أول مستعم
هناك موضوعا يشَت اىل مصَت اظتستعمرات القرطاجية اليت ورثها الرومان على االقطاعُت  اإلصبلحية.

احل الرومان؟ أم القرطاجُت.... كيف استغلت هذ  اظتستعمرات؟ هل سلمت اىل اظتغاربة حيت يشتغلوا فيها لص
صمت اظتصادر التارخيية حول هذا اظتوضوع صعب التعرف على تلك الضيعات و  بيعت ابظتزاد اىل اظتبلك الرومان؟

 مصَتها و حىت عن التغَتات اليت أحدثها الرومان يف أساليب اإلنتاج.

يف نيتهم ان يتوسعوا اىل ما وراء سياسة االستيطان جتا  الوالية اإلفريقية جيعل االعتقاد أبن الرومان مل يكن    
الذي بٍت رأيه على مبادرة القائد  Courtoisاضتدود اليت ورثوها عن قرطاجة، و من الذين اعتقدوا بذلك 

Sepion Emilianus  اظتتمثلة يف حفر خندق على اضتدود الغربية للوالية حىت يضع حدود اثبتة و دائمة ظتا ورثه
 الرومان.

 ستيطان و عالقتها ابألوضاع االقتصادية و االجتماعية يف روما:ادلرحلة الثانية لال

ترجع هذ  األوضاع اىل األوضاع االقتصادية و االجتماعية اليت بلغتها اضتياة يف روما أايم حركة اإلصبلح    
اليطايل من مشاريع منح اصتنسية الرومانية لبلتينيُت و اضتقوق البلتينية لئليطاليُت من جهة و فقر الريف ا الغراكية.

ابتداء من منتصف القرن  الفبلحُت و عمال األرض، مث تزايد أعداد العاطلُت عن العمل يف مدينة روما كذلك.
الثاين قبل اظتيبلد حدث تغَت دتثل يف اتساع اظتساحات الزراعية اليت استحوذ عليها اظتبلك الكبار، و عليه توجه 

استغناء كبار الفبلحُت على اليد  ا للبحث عن مصادر العيش.الفبلحون الصغار ؿتو اظتدن و خاصة مدينة روم
كل هذا دفع النواب اىل  العاملة االجَتة و استغبلل اليد العاملة اليت وفرهتا الفتوحات العسكرية بتكاليف أقل.

اقًتاح مشاريع إصبلحية منها اإلصبلح الزراعي و انشاء مستعمرات خارج روما و ذلك لتجنب االخطار و 
 انفجار ثورة الشعب. تفادي

 اإلصالح الزراعي األول: 

الذي دفعته غَتته الوطنية بعد ما رأى اظتزارع الرومانية تعج ابلعبيد من  Tiberius Garacusقاد  الزعيم األول    
ؼتتلف اصتنسيات اىل العمل إبصبلح يضمن التقدم االقتصادي و االج للشعب الروماين، و قد سبق أخا  

Caius Gracas دتكن   .مل تتجاوز الريف اإليطايلغَت أن اؾتازاته  ،يف غتال اإلصبلح الزراعيTiberius  من
عدم جتاوز و يتضمن نصه  Lex Agrariaاقناع جملس الشيوخ الرومان لوضع قانون حيدد ادللكية الزراعية 



الذي  الثالثيجلنة لإلصالح الزراعي ، و انشأ هكتار 255بوحرية أي حوايل  555ملكية األرض 
ق.م و مهمتها االشراف على القانون 183عام  Assignatis Agris Indicantis Triumveriيسمى

 السابق.

 :نتائج هذا اإلصالح -

 استفادة الفالحني الصغار من األراضي يف إيطاليا. -

 هذ  اإلصبلحات اصطدمت بتيار معاكس مثله اظتنتفعون أبراضي  الدولة اليت مسها اإلصبلح، و كان -
حتطيم هذا ادلشروع و القضاء على  معظمهم يستند اىل نفوذ قوي يف غتلس الشيوخ، و هذا ما أدى اىل

 ق.م.132زعيمه 

 اإلصالح الزراعي الثاين: 

دتثلت فكرته يف  الذي احي أسلوب أخيه يف أسلوب جديد لتفادي نتائج أخيه. Caius Graccusتزعمه   
حني االيطاليني الرومان اىل تلك األراضي و الو ذلك بنقل الفاالستفادة من أراضي الوالايت الرومانية 

،  ثبلثية اطتاصة ابإلصبلح الزراعيأعاد االعتبار اىل اللجنة البذلك يكون قد  .تنظيمهم يف مستعمرات فالحية
، منهم النائب روبريوس الذي وضع و أصدر قانون ب نواب عامة الشعب حنو مشاريعه اإلصالحيةاستقطكما 

، اىل وماين و من بينها مستعمرة قرطاجةص انشاء مستعمرات خارج الوطن الر خي Lex Rubréaابشته عرف 
، كذلك MENIRVAو الثانية  NEPTUNIAانشاء مستعمرتُت يف الرب اإليطايل األوىل تدعى جانب 

هكتار للمستفيد الواحد، و هي ضعف ادلساحة  55توزيع األراضي العمومية التابعة للدولة و هذا مبقدار 
 ، و هذا من أجل تشجيع اعتجرة خارج إيطاليا.ادلنتفع يف إيطاليا اليت ديكن أن يستفيد منها

يوم أقدم أعضاء غتلس الشيوخ على حتويل اصتمهور ضد كايوس غراكوس و سلبه شعبيته، حىت  72بعد مرور    
ق.م و فشلت مشاريعه اإلصبلحية، و 122رفضوا انتخابه لعهدة اثنية كنائب عتم، ففقد بذلك منصبه سنة  أهنم

 ظتا حاول الثورة دفع حياته ذتنا لذلك.

 نتائج اإلصالح:

فعرف القانون  MINUSIUSأصدر غتلس الشيوخ قانون ابسم احد النواب العامة اظتنحازين اىل اجمللس اظتدعو    
الذي يلغي القانون السابق له. يتضمن القانون األخَت ترخيصا للفبلحُت الصغار  LEX MINUSIAابشته 

سواء ابلبيع االختياري أو عن طريق الضغط و التهديد أو حىت ابإلغراء  اظتنتفعُت ابألراضي العامة بيع حصصهم
 اظتايل ، و هبذا يستويل الفبلحُت الكبار مرة أخرى على األراضي العامة.



 االستيطان ببالد ادلغرب جتديد حركة

الف من ا 3ق.م سياسة التعمَت، فأرسل حوايل  29م( عام  14 -ق.م 27واصل أوكتافيوس أوغسطس)    
م أراضي جديدة يف عدة مناطق خاصة يف إقليم قرطاجة و الساحل النوميدي عت، و منح اصتنود دخلوا ببلد اظتغرب

 25ظهور العديد من اظتستعمرات على طول الشريط الساحلي و عددها حوايل أدى ذلك ل و اظتوريطاين.
 (مستعمرة ) تنس، صلداي...

منح مدينة طنجة ، و لمدينة قوهتا يف االشعاع اضتضارياحتفظ أوكتافيوس ابالسم البوين لقرطاجة و أرجع ل  
عمرة أايم االمرباطور ظتدينيت لكسوس و شاال اضتقوق البلتينية و حقوق اظتستكما منح ايضا اضتقوق الرومانية.

Claudius( .41-54 )مدينة . مVolubilis  العاصمة الثانية ظتوريطانيا( أعلنت كمستعمرة فبلحية (
م( نظرا طتصوبة تربتها  37-41)  Caligulaم على يد االمرباطور 42رومانية بعد إلغاء ؽتلكة موريطانيا عام 

 و موقعها اضتصُت.

 لريفي ادلغريب العالقة الرومانية مع اجملتمع ا •

 أبقت على العبلقة القددية القائمة بُت اجملتمعُت اظتدين و الريفي اظتغربيُت. -

م(و حاشيته ملك  42-23إبقاء أراضي تلك القبائل بُت أيدي أصحاهبا و اعبلن ؽتتلكات بطليموس ) -
 للشعب الروماين بعد ضم ؽتلكة.

 رد الفعل اظتغريب: •

م( حليف  23-ق.م 25عاشت ببلد اظتغرب يف تلك الفًتة عدة اضطراابت خاصة بعد تنصيب يواب الثاين )   
قيام قبائل اصتيتول ) اعتضاب العليا ظتوريطانيا و نوميداي ( بثورات ضد  اإلمرباطورية الرومانية على عرش موريطانيا.

 تلك التغَتات و احتجاجا على التواجد الروماين.

 اطق اجلبلية:اخرتاق ادلن •

دفع  اعتربت روما مشال افريقيا كخليفة اقتصادية هامة تساهم يف تغطية استهبلك روما من اضتبوب. هذا ما   
 بروما للقيام بتحركات عسكرية ضد األهايل و ارغامهم على اطتضوع و دفع الضرائب و االستيبلء على أراضيهم.

إذ بلغت حركة التوسع رفارف الصحراء، مقيمة بذلك حدود ػتكمة ، نطاق اصتغرايف للهيمنةالع يتوسعملت على 
 و انسجه شبكة االستغبلل الزراعي.

اظتناطق ) اظتناطق اصتبلية اظتتاستة ابلنسبة للرومان مصدر قلق دائم، ظتا ينطلق منها من حتركات ثوريةروما اعتربت    
اتبع الرومان ، لذلك (ال ونوغة كانت دتثل حاجز صعب االخًتاق ابلنسبة للرومانن االوراس حىت جب اصتبلية م



بعد أن  خطة إلخضاع هذ  األقاليم أو عزعتا عن بعضها البعض حىت يتمكن اظتد الروماين من جتاوزها ؿتو اصتنوب.
و طردت  ق.م بدأت إبنشاء شبكة من التحصينات يف اظتناطق اصتبلية اطتطَتة23عام  Takfarinasقمعت ثورة 

بذلك تكون قد قطعت الصلة بُت  بذلك السكان اىل ما وراء السفوح اصتبلية ؿتو مرتفعات االوراس و اضتضنة.
دتكنت من اضتصول ، و ابلتايل السهبية الصحراوية من جهة أخرى القبائل اصتبلية من جهة و فصلتها عن القبائل

 على أراضي زراعية جديدة.

 محالت االستيطان

م( انطلقت الفرق العسكرية يف زتلة هامة على العديد من  98-117) Trajanusيف عهد االمرباطور    
الواقعة  Admajorisم نذكر منها قاعدة ماجوريس  125 -122اظتناطق. و مت انشاء قواعد عسكرية ما بُت 

كرة. م( و أؾتز طريق رابط بُت هذ  القاعدة وبُت مدينة هتودة الواقعة غرب بس 124جنوب منطقة نعزين ) سنة 
أنشئ هذا اضتزام العسكري  و بذلك انتقل خط اضتدود الروماين اىل اظتناطق اصتنوبية بعدما كان مشال األوراس.

Limes .زود الرومان ذلك اضتزام  بعمق الصحراء ظتواجهة البدو الرحل، و مراقبة حتركاهتم و تشتيت جتمعاهتم
 راء و التل.إبنشاء عدة حصون وقبلع عند اظتعابر الرئيسية بُت الصح

 وضعية األراضي و أساليب النشاط الزراعي يف العهد القرطاجي:

نظام األرض تقريبا غتهوال خبلل العهد القرطاجي، كيفية امتبلك األراضي أو حيازهتا ؟ ماهي األساليب اظتتبعة   
ن حركة استيطان ق.م أخذت األراضي بنظام االقطاع، فشهد هذا القر  5يبدو أنه ابتداء من القرن  يف الزراعة ؟

غتيء بعض اظتعمرين الفنقُت و استوطنوا بنوميداي الشمالية و  عمت الشواطئ القرطاجية و النوميدية و اظتوريطانيا.
 انشغال القرطاجُت ابلتجارة و البحر، اىل جانب الشرقية و اسسوا مدان ذات شهرة كبَتة ) سوسة، عنابة..(

 دفعهم اىل وضع اظتغاربة اطتاضعُت عتم ليقوموا ابألعمال الزراعية.

 وضعية األرض بعد سقوط قرطاجة  ) يف العهد الروماين (

أبقت على الوضعية القددية لؤلرض من حيث طرق االستغبلل، ظل اظتغاربة يتابعون خدمة األرض لصاحل    
بعدها قامت روما بًتتيب وضعية األرض و السكان، فأنشأت صتنة عشرية  .Caiusالرومان اىل غاية أايم النائب 

Dicemni :من مهامها 

 االستفادة من اطتربة القرطاجية يف ميدان الزراعة. -

اطبلق يد التجار الرومان ليستحوذوا على اظتنتوجات الفبلحية و نقلها اىل الشعب الروماين فيما وراء  -
 البحر.



 حيث احصائها و استصبلحها و تعزيز شبكة الري و تنويع اإلنتاج الزراعي.العناية الفنية ابألرض من  -

 عملية ادلسح أو الكنرتة : •

يلها حسب وحدات مئوية أو  مبجرد ضم الوالايت االفريقية، بدأت عملية مسح األراضي و تقسيمها وتسج   
سلم اىل و كل ضيعة ت قطعة عائلية أو ضيعة، 122هكتار، تقسم اىل  52كل وحدة مئوية مساحتها ،  كنتورية

 . 2أالف م 5و تكون مساحتها حينئذ  Herediaأطلق عليها اسم ملك اإلرث ، عائلة ويتوارثها أفرادها

لتقسيم مساحة أرضية اىل وحدات متساوية يقومون مبد خط على الطول من الشرق اىل الغرب     
Decumanus maximus ،خط عمودي من الشمال اىل اصتنوبCardo maximus  ، ديددون عددا من

بعدها يقع رسم اظتخطط أو التصميم و تسجل به اشتاء  اطتطوط اظتوازية عتذين اطتطُت الرئيسيُت طوال و عرضا.
 أصحاب األراضي و الضيعات.

 بقيت مشلت هذ  العملية رتيع األراضي الزراعية يف الوالية سواء اليت انتقلت اىل ملكية الدولة الرومانية أو اليت   
يف حيازة الفبلحُت اظتغاربة مؤقتا ) األراضي ذات الشكل مربع رومانية، ذات الشكل اظتستطيل أراضي خاضعة 

 للضريبة و هي حبوزة اظتغاربة (.
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