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 القديم : السياسة الرومانية في المغرب  يالثان المحور

 

 ة الرومانية في المغرب القديم داريإلا اتالتنظيم                              المحاضرة الثانية

 

 

 داريةاإلاآلمركزية  1-

 

المنطقة المغربية دارية لكافة اإلداري على أساس اآلمركزية ، بمعنى عدم تجميع السلطة إلقام النظام ا

تصدر القرارات بشأنها وتحت قيادة مسؤول روماني واحد ، لذلك ، في عاصمة واحدة  الخاضعة للرومان

اتبعت سياسة تعتمد على تقسيم المنطقة إلى مقاطعات مستقلة عن بعضها البعض في السلطة وربطت هذه 

 ة المركزية في روما مباشرة .ارداإلالوحدات ب

 : واإلدارةة  تكمن وراء اختيار هذا النوع من الحكم هناك أسباب معينو

 المتنوعة وتصديرها إلى روما . المنتجاتوتحصيل الضرائب ، جمع  جمعسهولة عملية  -

       التحكم في الوضع وإخضاع المتمردين  وحصاء إلعملية ا لالمقاطعة، يسهمساحة  صغركما أن  -

 .الرومانية ستعماريةاالوالثائرين في وجه السلطة 

من  باطرة ليس فقط من تمرد السكان المحليين ، بل أيضاألظهر لنا هذا النوع من الحكم، تخوف اي   -  

 سعوامبراطور ، لذلك أإلنين ، سواء من طرف مجلس الشيوخ أو من طرف عي  تمرد الحكام الرومان الم  

 ء الحكام .إلى تحديد مساحة المقاطعات خوفا من طموح هؤال

 

 المناطق المدنية والمناطق العسكرية 2

 

، حسب  ماألقاليد المغرب إلى نوعين من البالمقاطعات في  ف الرومان صن  ى االمركزية فقد إلإضافة 

مدى تغلغل النفوذ الروماني من جهة ومن جهة أخرى مدى جاهزية المنطقة للتواجد الروماني ، لذلك 

 إلى نوعين من المقاطعات : ياألراضم الرومان قس  

نه مجلس الشيوخ على عي  ،ي    "Proconsul-، يديرها " بروقنصل مدنيةأي  مقاطعات سيناتورية  -

، التي مضى  اآلمنةراضي األمبراطورية الرومانية، يشمل هذا النوع من المقاطعات لإلمقاطعة تابعة 

مدا وقد كان حكمها مدنيا وتذهب  بأساليب الحضارة الرومانية أخذت ولها مدة زمنية طويلة على احتال

 عامة.الإلى الخزينة  اخيله

 

--رمبراطور، يديرها "بروبرايتوإلالتابعة مباشرة ل ياألراضوهي  عسكرية مقاطعات إمبراطورية -

Propraetor"يتدخل مجلس الشيوخ في كيفية إدارته وهي  المبراطور وإلعين مباشرة من ام  قاض  أي

 عهد بالسلطة الرومانية ولذلك فهي دائما ثائرة و تحتاج إلى تواجد عسكري للتصدي لهذه الراضي جديدة األ

 .عموما  الشخصمبراطور إلالثورات وكان حكمها عسكريا وتذهب مداخيلها لخزينة ا
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 الرومانية:المقاطعات -3 

د المغرب الجزءا من ب ليبيا  على الرغم من كون) إلى أربع مقاطعاتد المغرب القديم القسم الرومان ب 

 .(أن الرومان وضعوه مع مصر في مقاطعة واحدة إال،

 

 إفريقيا البروقنصلية : -أ

 

وتشمل  2شارة لها في المحاضرة رقم اإلسبقت  Africa Vetus ))تشمل مجموع أراضي إفريقيا القديمة

وشمال شرق دولة تونس حاليا  (العاصمة الليبة طرابلس حاليا  )كل ممتلكات قرطاجة من السرت الصغير

 146بانتصار الرومان في الحرب البونيقية الثالثة والقضاء على قرطاجية سنة هذه المقاطعة   ، طهرت 

ق.م ، لما  46سنة  AfricaNovaق.م وأضاف لها القنصل " يوليوس قيصر" مقاطعة إفريقيا الجديدة 

تتوغل في العمق إلى ثم  قضى على مملكة نوميديا .و إفريقيا الجديدة تبدأ من مدينة عنابة على الساحل 

مدينة قالمة وتنزل إلى سوق أهراس وتبسة ، ثم تنحدر إلى شط الجريد في الجنوب التونسي .وعاصمتها 

دارة المدنية وقد استفاد الرومان بالتركة إلبا ، تمتعت هذه المقاطعة(نواحي العاصمة تونس)قرطاجة .

 الحضارية التي خلفها القرطاجيون في تلك المنطقة .

 

 نوميديا : -ب

 

من الحدود الغربية لمقاطعة البروقنصلية من ناحية الشرق وإلى غاية الوادي الكبير مقاطعة نوميديا  تمتد 

ثم ( ، سطيف–جميلة )cuicul –غربا ، ثم تنزل جنوبا إلى مدينة كويكول (واد الرمال في قسنطينة )

، أسندت  هذه المقاطعة  ضطرابات التي عرفتهالإلونظرا  ( بوسعادة–المسيلة  )تنحدر إلى شط الحضنة 

ق.م.، فأصبح هذا  37وغسطية الثالثة ، بعد أن كان يحكمها بروقنصل سنة األمهمة إدارتها إلى قائد الفرقة 

هو الحاكم الفعلي، في حين كانت تابعة نظريا للمقاطعة البروقنصلية ، ومبراطور اإللقائد الذي يعينه ا

دي عندما انفصلت الو بقيت على هذا الحال لغاية القرن الثالث مي ( قسنطينة –سرتا  )عاصمتها كيرتا 

 بروقنصلية .إلرسميا على ال

 

 موريطانيا القيصرية : -ج

 

للمزيد من  )ثم ابنه " بطليموس" 2"حكام محليين حلفاء للرومان هما الملك "يوباكانت تحت سلطة 

د الدي ، عندما شعر الرومان بان البالمي40، إلى غاية سنة ( 2المعلومات ،إرجع إلى المحاضرة رقم 

شرقا و  (قسنطينة  )أصبحت جاهزة للحكم الروماني المباشر. تبدا حدود هذه المقاطعة من الوادي الكبير 

-وعاصمتها قيصرية  ( قصى حاليااألالحدود الجزائرية مع المغرب  )إلى غاية واد ملوية غربا 

Cesarea(شرشال حاليا )  م إلى مقاطعتين هما ،  235، نظرا لشساعة المساحة ، تم تقسيمها سنة

سكري ، نظرا لكثرة موريطانيا السطيفية و موريطانيا القيصرية . كان الحكم في هذه المقاطعة ذو طابع ع

 الثورات التي ظهرت بها .التمردات و

 

 

 



3 
 

 موريطانيا الطنجية : -د

 

 Mulucha)واد ملوية ، تبدا من قصى األباسم المغرب حاليا ، راضي التي تعرف األوهي مجموع 

flumen أصبحت تابعة  الحق في مقاطعة واحدة ، ثم في وقت (إسبانيا)ألحقت إداريا بإيبريا قد،وشرقا

 لمقاطعة غاليا .

 les troupesاإلحتياطي)ضافي أواإلكانت موريطانيا القيصرية والطنجية تحت حماية فيالق الجند 

(auxiliaires  المواطنة الرومانية ، منهم غاليون ، إيبريون ، سوريون حق يملكون الهم مجندون

 ونوميديون .

 

 Mulucha)واد ملوية ، تبدا من قصى األباسم المغرب حاليا ، راضي التي تعرف األوهي مجموع 

flumen أصبحت تابعة  الحق في مقاطعة واحدة ، ثم في وقت (إسبانيا)ألحقت إداريا بإيبريا قد،وشرقا

 لمقاطعة غاليا .

 les troupesاإلحتياطي)ضافي أواإلكانت موريطانيا القيصرية والطنجية تحت حماية فيالق الجند 

(auxiliaires  المواطنة الرومانية ، منهم غاليون ، إيبريون ، سوريون حق يملكون الهم مجندون

 ونوميديون .

 

 دارية:اإلالتنظيمات  4-

 
شارة اإلفي تنظيمات إدارية متنوعة ، لكن ما تجدر  األربعة رت السلطات الرومانية هذه المقاطعاتلقد سي  

من حدود قرطاجة شرقا وإلى غاية واد ملوية (  )كانت تعج بالمدن الكبرى  ، د المغربالإليه هو أن ب

مدينة وتجمع ( 50)ثري وجود أزيد من خمسيناألد البحث أك  وقد السابقة الذكر  الثالثة األولى المقاطعات 

همية األسكاني قبل التواجد الروماني بالمنطقة ، غير أن هذه التجمعات السكانية المتفاَوتة الحجم و 

 قتصادية ، قد رتبتها السلطات الرومانية وسيرتها في مستويات قانونية مختلفة ومنها :اإل

 

سها وسكنها الرومان وآخرون أوربيون أو وهي المدن التي أس   Colonia:المستوطنات الرومانية*

 سكان طبق عليهم ما يطبق على ء ي  الفارقة الذين تحصلوا على حق المواطنة الرومانية وهؤاألنخبة 

ستراتيجية القديمة مثل أوتيكا ،زاما، اإلضيف غلى هذه المدن الجديدة ، العواصم والمدن روما نفسها ، ن  

 طبنة ، سرتا ، قيصرية ...

 

   كانت لها نفس المؤسسات التي هي بالمستوطنات ولَسكانها حق Municipia:البلديات الرومانية *

مر غير موجود في األ،غير أنها مطالبة بدفع الضرائب عن الملكيات وهذا  الرومانيةالمواطنة 

 يطاليين .اإلالمستوطنات ، يسكنها خليط من الرومان و

االتين الغير حاصلين عن حق  هذه المدن  يختلط في :Municipia Latina البلديات اآلتينية*

،لذلك يطبق عليهم (غير مرومنين)المواطنة الرومانية ومعهم بعض السكان المحليين وهم أقل اندماجا 

 القانون اآلتيني .

و اتعني الكلمة الرجل الحر لكن ليست له المواطنة الرومانية  Perigreniجانباالأو بلديات الغرباء *

هالي وتَعتبرهم األااللتينية و بالتالي ليست له حقوق الملكية ، إذن هي بلدات يتكون معظم سكانها من 
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سرح من الجيش ، األن عليهم حاكما منهم قد يكون شيخ قبيلة ، أو جندي من عي  روما أجانب ، ت   هالي مَّ

 عراف المحلية .األيطبقون 

 

 مالحظة :

 عليهم روما  المستويات و الوضعية من حيث القانون الروماني ،كانت تطبقالبلديات المختلفة في كل هذه 

جتماعي والقانوني ، تماشيا ودرجة اندماجه في الحضارة الرومانية رتقاء في السلم اإإلمبدأ التحفيز واإإل

 التقيم تمثاإلى روما ، كأن  من خدمات إلى المجتمع أو (البلدية)قدمه الفرد أو الجماعة ،أو بما ي   (الرومنة)

 مبراطور أو تبني أو تساهم في بناء ملعب أو مسرح .اإلت دينية لتأليه الساهم في احتفامبراطور أو ت  لإل

 

 

 تمنياتي لكم بالتوفيق

 أة.العقون أم الخير

 
 

 

 

 

 


