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اديماملغرب الق دبلامجتمع 

يتكون نظام املدينة الرومانية من إقليم جغرافي تتوسطه املدينة ومن سكان متمتعين باملواطنة 

الرومانية، وال يصبح الفرد مواطنا كامل الحقوق إال إذا بلغ سن الرشد فقط، وما عدا ذلك فإن جميع 

كانوا  لغرباء بالنسبة للشرع الروماني سواءألاشخاص القاطنين باملدينة، أو بإقليمها يعتبرون في وضعية ا

 .نـمن أهل البالد ألاصليين أو الوافدي

( الذي يجب أن يكون أفراده Populusمكونا من الشعب )الهيكل إلاجتماعي للمدينة الرومانية  كان

هما يشكل ( بمثابة مجلس الشيوخ، وكل منOrdoالذكور متمتعين باملواطنة الرومانية، والهيئة الحاكمة )

الشخصية القانونية ملدينة التي ظهرت في شكل مؤسسات عمرانية وإدارية مختلفة كاملستعمرات 



(Colonae)مدن املواطنين ، (Oppida Civium Romanorum ( القرى ،)Pagus)، ( واملدن ألاجنبيةCivitas 

iPerigrin ) . ون الاستعانة باملعطيات مدن بالد املغرب القديم د سكان ل و صأ يمكن معرفةال و

"  هالذي أنجز  إلاحصاءر حصر ال الذكالسبيل  على ة منهايثحدات السراوالد سجالت النقوش(،الاثرية)

التي خصصها لسكان بالد املغرب القديم منذ سقوط قرطاجة حتى  تهطروحأ ضمن" السير ري جان م

 ينظر:  .حكم السيفيريين

 lassere. J.M, Ubique populus, peuplement et mouvement de la population dans l’Afrique Romaine 

de la chutte de Carthage à la fin de la dynastie des sévères (146 av.J.C.235 A.J.C), Doctorat d’état, 

Paris, C.N.R.S, 1977. 

عتمادها بالدرجة ألاولى على اتميزت البنية إلاقتصادية وإلاجتماعية لسكان املغرب القديم ب

أصبحت املدن الساحلية معبرا و ط التجاري، حي الذي نتج عنه إزدهار املدن والنشاالإلاقتصاد الف

وللواردات املتنوعة عات الغذائية كالزيوت خاصة، و صنمللصادرات الفالحية كالحبوب، والخضر، ولل

 املكونة غالبا من:أدى إلى تنوع التركيبة البشرية كالخزف السيجيلي بأنواعه، وهو ألامر الذي 

 

 

االسكان املحليون:أ( 

يين أولئك الذين تواجدوا ببالد املغرب القديم منذ فجر التاريخ، فهم عناصر يقصد بالسكان املحل

ستسلمين، عتبروا في تعداد املالذين اليبية معروفة لدى املؤرخين الغربيين باألفارقة، وألافارقة املرومنين 

لفة ائل مختأو املهزومين، أو الذين أخضعوا بقوة السالح أثناء املقاومة املتواصلة، فكانوا شعوبا وقب

ا. الرعاة والحضـرو البدو  ألانماط املعيشية، منهم

نوفمبر  62و 62، 62، )وهران محمد البشير شنيني "حركة السكان"، أشغال املؤتمر الثالث لتاريخ وحضارة املغرب ينظر:

ا.36-33، صص 3822، الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية، 1إجتماعي،ج ق، العالم الريفي املغربي، مجموعات وطبا3821



 ؛حاربةوالفئة امل ،البدو، أي الفئة املساملةوفئة  ،فئة الحضر ،كفئتينتنظر  إليهم  وكانت روما 

فالفئة ألاولى قابلة إلرتقاء سلم الحقوق الرومانية عن طريق إلانتفاع الشخص ي، أو إلاجتماعي ألنهم 

عون ببعض ألاسس املطلوبة في الترشيح للمواطنة كالثقافة والثروة، بينما كانت جموع الفئة الثانية يتمت

غير مؤهلة ألن تسلك سبيال مماثال يؤدي بها إلى الحصول على أي نوع من درجات املواطنة بسبب موقفها 

. راء من جهـة أخرى ثالونزعهتا التحررية وضآلة حظها في التمدن و  ،املعادي للوجود الروماني من جهة

 د:أ أسرها نجومن 

 ( :Saturninusة ساتورنينوس )أسر  -

هذا إلاسم حمله سكان بالد املغرب أن  "Ph. Leveau-لوفو الباحث الفرنس ي " فليب ويعتقد

جد هذا إلاسم بالعديد من مدن بالد املغرب قد و و  ،ن أبناء املنطقةالقديم، وليس بالضرورة أن يكونوا م

 .(Lambaesis)المبايزيز و  ،(Caesarea)لحصـر قيصريـة اكر على سبيـل املثـال ال ذنو القديم، 

 

 

 

ا( :Claudii) الكلوديين أسرة -

ن مرة بموريطانيا يثالثة وعشر  يإسم هذه ألاسرة قد أْحص    احص ي( M.D.Payreيذكر باير )

 .القيصرية

ا(:Iuliiة اليوليين )أسرا -

 Augustus) ( على املواطنة الرومانية في عهد إلامبراطور أوغسطوسIuliiاليوليين ) أسرةحصلت 

 (:Flavii) ة الفلفيينأسرا -

( إحدى العناصر إلافريقية ذات إلانتشار الواسع ببالد املغرب القديـم Flavii)أسرة الفالفيين تمثل 

 Numerus)ونوميروس سيروروم ( ، Altavaألتـافا )و (، Albulae)وألبوالي  (Cartennae)ناي نجدها بكارتحيـث 



Syrorum،) و( قيصريةCaesarea)  إيكوزيوم و(Icosium)  ، على املواطنة الرومانية هذه ألاسرة حصلت وقد

 .يينفالفال ألاباطرة في عهد 

ا(:Ulpiiة ألاولبيين )أسرا -

واسعا ببالد املغرب القديم، إذا أحص ى إسم هذه ألاسرة إحدى  "Ulpii ة ألاولبيين"أسر كان إنتشار 

 ومارياوبـ(، Altavaألتـافا )و (، Mina) وميـنا،  (Albulaeألبوالي )في كل من  عشرة مرة بموريطانيا القيصرية

(Pomaria،)  وأكواي سيـرنسيـس(Aquae Serenses) ، ونوميروس سيروروم(syrorum Numérus) ا

ا(:Caecilii) الكيكيليين أسرة -

حيث إلافريقية ألاكثر إنتشارا ببالد املغرب القديم  سر ( من ألا Caeciliiالكيكيليين) أسرةتعتبر 

إلى رومنة  "J.M.Lassereالسير"جان مري يشير و،Caesarea)وقيصرية (، Hadrumetum)بحضرموتم تواجدت 

ا.م64هذه ألاسرة ابتداء من سنة 

اب( الوافدون:

العناصر البشرية التي وفدت إلى بالد املغرب القديم أثناء  أي ،الوافدينتتمثل املجموعة الثانية  

ثناء خاصة أوببهذه البالد وسائل الثراء، أفرادها وجد وقد إلاحتالل الروماني بصرف النظر عن أصولها، 

ة جتماعيوالا  قتصاديةزمات الات الهجرة من إيطاليا عند إشتداد ألا وازدادالعهد إلامبراطوري املتقدم، 

 بهذه ألاخيرة.

رت باملدن وقد استقن، و الجنود وإلاداريو رجال ألاعمال و ومن هذه العناصر الوافدة التجار 

تحكم في وال ،شتدت رغبة ألاباطرة في إلاستيالء على ألارضاباملناطق الزراعية عندما  انتشرتالهامة، ثم 

اأسرها نجد:ومن . لذين طردوا منهاوإخضاع سكانها على حساب السكان املحليين ا ،مواردها

ا(:Anniiة آلانيين )أسرا -

ـر كثيـرا عب وتنقـلتالتجاري،  اعرفت بنشاطهإلايطالية التي  سر ( من ألا Anni) ة آلانيينأسر تعد 

 .( بيوتياBoetica( وبوتيكا )Hadrumetum) حضرموتم( Delosتواجدت بديلوس )كما ورية، طرابأرجاء إلام



ا(:Aquiliiة آلاكيليين )أسرا -

( Puteoliتمركزت ببتيولي)وقد ( إلى طبقة التجار املعروفين بإيطاليا، Aquiliiة آلاكيليين )أسر تنتمي 

 .(Companiaانيا )بكمو  (،Ostiaأوستيا)و ببوزول، 

ا(:Antoniiة ألانطونيين )أسرا -

هاجرت إلى وقد نشاطها التجاري، إلايطالية املشهورة ب سر ( من ألا Antonii) ة ألانطونيينأسر تعتبر 

( Rusicade) روسيكادستقر بعض أفرادها بعدة مدن من بالد املغرب القديم كاو  ،موريطانيا القيصرية

ا (Cirta)كيرتا و 

ا(:Metiliiة امليتيليين )أسرا -

ة إلى بالد املغـرب سر هذه ألا أفراد ( بكثرة في إيطاليا، كما وفد Metiliiعثر على إسم امليتيلين )

 .(Rusicade) وروسيكـاد،  (Caesareaسمهـا بقيصريـة )االقديـم، بحيـث نجد 

ا(:Cornelii) نيليينراة الكواأسرا -

 -ر بمدن بالد املغرب القديمانتشسر الكثيرة الا ( من ألا Cornelii) ليينالكورنيأسرة تعتبر 

 

ا(:Licinii)ة الليكينيين أسرا 

عاشت بالعديد من املناطق كديلوس ، و ( إلى أصول إيطاليةLiciniiة الليكينيين )أسر تنتمي 

(Delos ،) أوستيا و(Ostia) ( وبوزولPuteoli،)  وببالد املغرب القديم حيث حمـل هـذا إلاسـم حاكم مقاطعـة

( الذي حكم املقاطعة في عهـد Licinius Crassus Frugiسوس فروجي )اموريطانيـا القيصرية ليكونيوس كر 

 .(Claudius) راطور كالوديوسبإلام

ا(:Valeriiة الفاليريين )أسرا - 

(، Cirta)وكيرتا (، Volubilis)فوليبيليسن بالد املغرب القديم كإنتشر أفرادها بعدد من مد

 .Caesarea، وقيصرية) (Chullu)وشولو(، Rusicade)وروسيكاد



ريين، إلايبيواليهود، و إلاغريق، عناصر بشرية غير إيطالية مثل  سكنت بالد املغرب القديمكما 

 أثناء الاحتالل باسم الفرقة السورية مدينة مغنية ) تلمسان(  التي سميت ألاخيرةه ، هذوالسوريين

 . () نوميروس سيرورومالروماني

االشرائح الاجتماعية: -جا

خاصة أثناء القرن الثاني وبأحدث الرومان ببالد املغرب القديم تغييرات إقتصادية وإجتماعية         

امليالدي الذي عرفت فيه البالد إستصالح ألاراض ي وتوسع الخريطة الزراعية، والقرن الرابع امليالدي 

 .د إلامبراطورية وموارد بالد املغرب القديمالذي أعيد فيه تنظيم إقتصا

حت صبفأناس، تمايزا طبقيا عنصريا يجعل للروماني إلاعتبار ألاول بين بقية ألاج عنهنتج  

 . (Populusوالبقية املحكومة ) (Ordoواضحة بين الطبقة الحاكمة ) الفوارق 

أشرف عليه مهندسون معماريون وحرفيون شكلوا إحدى  اعمراني اإزدهار املدينة عرفت لقد 

ن لك فإذ، وباإلضافة إلى ة إلاجتماعية التي سكنت هذه املدينة أثناء إلاحتالل الرومانيبشرائح التركي

ها على ميناء يستدعي بالضرورة وجود عمال مختصين في شحن وتفريغ البضائع، لكن املعلومات واءاحت

 الخاصة بهذه الفئة تبقى مجهولة.

 


