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 مقدمة: 

اهتمت السلطات الرومانية بالجيش كركيزة أساسية لغرض تواجدها ببالد املغرب  

املهام  أداءالقديم، وال شك أن إدراك ذلك قد اوجب عليها تحضير جيش قوي قادر على 

 باملنطقة. املسندة إليه لفرض تواجدها

القديم على مفرزات  لقد اعتمدت في تنفيد سياستها الاستعمارية ببالد املغرب 

وحتى الجيش البحري، والذي كلف واملشاة، والفرق املساعدة التي تضم الخيالة ، بالكتائ

الهندسية، مثل  إلانجازاتبحراسة السواحل، ونقل الامدادات واملؤن، وحتى املشاركة في 

على العناصر الشرقية القادرة  ألاولىواعتمدت بالدرجة . هذا (Saldaeالقناة املائية ببجاية) 

على التكيف مع الظروف الطبيعية للمقاطعات املشابهة لطبيعة ومناخ بالدهم، مثلما 

 الحدود الفاصلة بين إليه عند الحديث عن الفرق السورية التي رابطة بين سنتطرق 

وتسمية مدينة باسمهم، وهي مدينة " نوميروس سيروروم" موريطانيا القيصرية والطنجية 

 . كما عسكر فيلق املشاة الكلدانيألاقص ىمغنية بخط التماس الحدودي بين الجزائر واملغرب 

 ."Tatiltiاالرابع بمركز " تعراس 

 العسكرية الرومانية ببالد النغرب القديم:الفرق 

تغير ت ببالد املغرب القديم، حيث أن تشكيلتها كانتيصعب معرفة تشكيلة الكتائب  

آالف 6، ففي عهد الامبراطور " سبتيموس سيفيروس" بلغ عدد جند الكتيبة ألخرى من فترة 

وخمسون جنديا، في حين لم يتجاوز عددها الالف جندي في القرن الرابع امليالدي، 

اني" حول الكتيبة، أن ونستخلص مما جاء في دراسة " كانيا روني" املوسومة " الجيش الروم

جنود الخطوط مقسمة إلى  املشاة  ت فرق كانت تضم املشاة، والفرسان، وكان ألاخيرةهذه 

جنديا، ثم يليهم رماة  62وحدة مائوية، تضم كل وحدة 02وموزعين على Princes الامامية

سموا إلى  Hastatiالرماح
ُ
د الاحتياطين الذين وحدة، وفي املؤخرة نجد الجنو  02الذين ق

وكل واحدة تتكون ة، وحدة مائوي 62موزعين على  Triariيشكلون الخطوط الخلفية للكتيبة

فارسا،  002 ول إذ بلغ عددهم في القرن ألا  ة، من الخيال الكتيبة كلتجنديا، كما تش 02من 

 .فارس في عهد الامبراطور " هادريانوس" 022اع هذا العدد إلى ويحتمل ارتف
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التي استعملوها من خالل  ألاسلحةعلى لباس جنود الكتائب ومختلف امكن التعرف  

 املخلفات الاثرية املنقوشة على شواهد القبور، وتدلنا هذه الشواهد التي وجدت بمختلف

، واملحفوظة منها باملتاحف، والتي انتشرت باملنطقة ملواجهة ممدن بالد املغرب القدي مواقع

، و) مينيرفيا (كتيبة اوغسطوس الثالثة )، منها مفرزةم041نة سالتي اندلعت  ورات املوريينث

جنودها مكّون من  لباسو  (.00(، و)كلوديا 02، و)جيمينيا السابعة(، و)فكتريكس (ألاولى

ال، وسوقاء، ويحيط بخصر الجندي حزاما يربط به مئزرا مكون من صفائح معدنية سرو 

، وكان الجندي يحمي صدره بدرع جلدي مزود بقطعة معدنية تحمي البطن من الطعنات

 قطعتان معدنيتان بالخوذةتعلوها ريشة، وترتبط  بخوذةتحمي القلب، وكان يغطي رأسه 

 ،سيف وروح ومزراق وحربة وترس يتكون منالجندي من الكتيبة  سالح كان. ينالاذن يةلحما

معدنية، وسالحه عبارة عن رمح طوي، وترس  بخوذةأما الفارس فكان لباسه قميصا محاطا 

قه فوق حصانه.
ّ
  يعل

تدلنا النقوش التي وجدت بمختلف مدن بالد املغرب القديم على مجموعة من   

 ،لتدعيم الجيش الروماني في مواجهته لثورات املوريين مفرزات الكتائب التي مّرت باملنطقة

 م. 041كتلك التي اندلعت سنة 

لفرق املساعدة التي كان تالل الروماني ببالد املغرب القديم لجيش الاح كان يضم 

يشرف عليها وال  برتبة " بركوراطور" ويساعده " برايفيكتوس" او " برايبوزيتوس" لقيادة 

فيالق الفرق املساعدة. ويالحظ ان سلطات الاحتالل الرومانية قد اعتمدت على تكييف 

ببالد املغرب القديم، هذا واعتمدت مع مطلع القرن  وألامنيةجيشها وفق الظروف الطبيعية 

الثاني على املشاة املؤهلين لخوض املعارك الجبلية عندما كانت تشتد املعارك مع السكان 

 ..ألاصليين
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ويتضح من مخلفات الفرق املساعدة التي تواجدت بموريطانيا القيصرية على سبيل  

سيا كالبارثيين والسوريين، او من آمختلف املناطق، إما من الذكر أن جنودها قدموا من 

 ول ألا ، في حين لم يشكل الافارقة في القرن الاسبان والبريطانيين، والغاليين، والجرمان أوروبا

سوى اقلية، ولم يرتفع عددهم إال ابتداء من منتصف القرن الثاني بعد اعتماد الرومان على 

 .ملغرب القديمتجنيد سكان بالد ا

(، ميلياريا )جندي، وتدعى باسم 0222توزيع الفرسان واملشاة على فيالق تضم إما  تّم  

غرب القديم، نجد : خيالة أوغسطوس، فارس. ومن أهم الفرق املساعدة ببالد امل122او من 

ان(، التي عسكر ببوماريا)تلمس البوماريين فيلق الكشافين ،ألاول فيلق خيالة الكانينافاط 

. ينة معسكرمد ببنيان قرب وامللقب بكاباتونيا، وخيالة ملياريا  ألاول فيلق كالوديا الغاليين 

عدة املساكما تفيد املعطيات الاثرية على مجموعة من النصب الجنائزية لجنود هذه الفرق 

 .أخرى بتيبازة، وقيصرية، ومدن 

في تدعيم الجيش الروماني في احتالله وفرض  ألاصول الفرق املتعددة ساهمت  

سيطرته على بالد املغرب القديم، حيث نجد مخلفاتها الاثرية بكل مقاطعات بالد املغرب 

 القديم، منها فرقة السوريين، وفرق حراس الوالة.

 ني:اهم ثورات سكان بالد املغرب القديم ضد الاحتالل الروما

" التي تمثل غحدى ردود الفعل املوري ضد الاحتالل الروماني خالل ثورة " ايديمون  -

 امليالدي ألاول من القرن  ألاول النصف 

: تبقى النصوص الكالسيكية التي تناولت ثورة املوريين ثورات القرن الثاني امليالدي -

د واعتمفية للكشف عنها، أثناء فترة حكم الامبراطور " أنطونينوس الورع" غير كا

املؤرخون على املخلفات الاثرية العسكرية كالحصون ملعرفة البعض من تفاصيلها، 

 الاصوار  الاسوار  ملدينةبقايا السور الشرقي  مثلما يوضحه " براديز" عند كشفه عن

م ونهايتها 41تيبازة، والراجح ما ذكره املؤرخون ان هذه الثورات قد اندلعت سمة 

م، لكن تقارير التنقيبات الاثرية  كشفت  عن استمرار الاضطرابات  012سنة  كانت مع

 م.010الى سنة 
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: شاركت فيها قبائل " البوار"،ى وقبائل " الحلف ثورات القرن الثالث امليالدي -

 062م و010الخماس ي" في النصف الثاني من القرن الثالث امليالدي، واشتدت مع سنة 

التخلص من الاستعمار الروماني،  علىم، وكانت تهذف 028م حتى  082م، وما بين 

 أراضيهموملواجهة سياسة الستيالء على  ،ألاصليينولفك الحصار عن السكان 

 الزراعية.

من البقايا الاثرية التي تعلقت بثورات القرن الرابع : ثورات القرن الرابع امليالدي -

قرب تلمسان، يشير محتواها  Altavaميمون  بأوالد امليالدي، إشارة لنقيشة  عثر عليها

م، وإشارات نقوش يبّين 012-042إلى تدعيم أسوارها بتحصينات إضافية بين سنوات 

" آغبال Regiaeمحتواها عن مقتل مواطنين على يد الثوار " البوار" بمدينة " ريجيايي

 جنوب مدينة وهران.

 تالقرن الرابع امليالدي اندالع ثورة التي تعتبر امتدادا لثور من ا ألاخيركما شهد الثلث  -

ببالد املغرب القديم. حيث برزت شخصيات وقادة ثوريون منهم " فيرموس"  "املوريين" 

" . Auziaأحد أفراد قبيلة" اليوباليني" املنتشرة باملنطقة املمتدة شرق " سور الغزالن 

 ات، منها اقتحامه لعاصمة املقاطعة" قيصرية"واستطاع ان يحرز على عدة انتصار 

 /Icosiumلجزائر ومدينة ا

سنة من ثورة " فيرموس"  02حالة الاضطرابات ببالد املغرب القديم، وبعد استمرت  -

على رأس الجيش الروماني ببالد  ألاول لتندلع ثورة قادها " جيلدون"، الذي عّين في 

م، مقابل عونه للقائد " ثيودوزيوس" في حملته ضد ثورة " 083املغرب القديم سنة 

م عن انفصاله وقيادته التمرد 020إذ أعلن سنة  فيرموس"، لكن والئه لم يعمر طويال،

" قصيدة Claudiusضد الرومان. وفي هذا الصدد كتب الشاعر الالتيني " كلوديوس 

شعرية صّور فيها سياسة "جيلدون " الثورية، وحصاره لروما من بالد املغرب القديم، 

 .عن طريق الامتناع من تزويدها بالقمح


