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 المحاضرة السابعة

 المقاومة المغربية لإلحتالل الروماني 

 أوال ( المقاومة المسلحة  

 يوغرطة ثورة  -1

يوغرطة"  من سلوك ضد الرومان هو ثورة وهي أعلى درجات الملك  الوطني"  الزعيم ما أقدم عليه  

المقاومة  ، فهي رفض جذري  غير قابل للمساومة في مسألة التدخل الروماني في الشأن الداخلي 

النوميدي ، كما تطرقنا له في المحاضرة السابقة ، و هذا السلوك  يدل على وعي هذا األمير الثائر الذي  

ومانية اتجاه المملكة النوميدية و باقي أقاليم بالد المغرب ، فقد كانت ثورة تزعمها  تنبّه مبكرا للنوايا الر

الرومانية  و له جيش نظامي ساندته القبائل   باإلستراتيجيات قائد هو يوغرطة ، له خبرة عسكرية ، عليم 

طيلة فترة  اني الجيش الروم  رئاسة الذين  تناوبوا على الرومان ادةالرافضة للرومان  ووقف في وجه الق

 ق.م .  111ق.م الى 105مدة ستة  سنوات من   يهذه الحرب وه

و  قد تبنى يوغرطة  استراتيجية عسكرية خاصة به و بظروفه ، تتماشى وعدد جنوده و عدّتهم وقد   

استخدم جيدا معرفته باألرض ،  فكان يختار مكان المعركة و الوقت الذي يراه مناسبا ، فلم تتبع معاركه  

وهزم العديد من القادة الرومان ،  تراتيجية الكالسيكية أي المقابلة وجه لوجه بين الجيشين الخصمين  اإلس

 . غير ان الملك الموريطاني " بوخوس األول" خانه وقدمه مقيدا للرومان.

 المقاومة: -2

زيد من أربعة  ألوتمرد القبائل على سلطة الرومان ولم تنقطع طيلة فترة اإلحتالل ،   المقاومة كثيرة هي 

مارس الرومان كل أنواع القمع واإلضطهاد ضد أهل البالد وتأتي على رأس هذه الممارسات ،  ، قرون 

تضييق  يتّم  ثمة   ومن،   إنتزاع األراضي من أصحابها الشرعيين وتسليمها للمعمرين الرومان واإليطاليين 

كانت بالد المغرب  وقد ،  والباهظةالكثيرة الخناق على األفراد في  الحريات واألقوات بفرض الضرائب 

حتى تشتعل أخرى في   ثورة في منطقة  ىءوالثورة على الرومان ، فال تنطف غير مستقرة ودائمة التمرد 

 نلخص هذه الثورات دون التفصيل فيها كالتالي :    ،ومنطقة ثانية 

 الميالدي  ثورات القرن األولأ : 

 ،في السرت الكبير أي شرق ليبيا  ظهرتا  "النازامون"وثورة  "الغرامنت "ثورة -

غاية  الغرامنت شرقا و  إلى  أراضي  نتشرت هذه القبائل القوية الكثيرة العدد منا ،"الجيتول"ثورة  - 

 جنوب شرق الجزائر )نوميديا قديما( . 

الشهيرة في تاريخ الثورات   "الموزوالمي"قبيلة  بهذه المنطقة كانت مضارب  و ،  جنوب األوراسثورة  -

 . ضد الرومان 

  من "تكفاريناس "ميالدي ،بزعامة  24إلى غاية  17، دامت سبعة سنوات من سنة  تاكفاريناس ثورة -

 .مدينة تاغست )سوق أهراس حاليا(  من قبيلة الموزوالمي 
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من طرف اإلمبراطور الروماني "   الملك الموريطاني " بطليموس" اغتيال بعد   "،إيديمون "ثورة  -

إلحاق  وأيضا بسببب ده ، ثأر لمقتل سيّ لي ثورة ضد الرومان  "إيدمون"  ميالدي ، قاد  40كاليغوال" سنة 

 .أي احتاللها أراضي المملكة الموريطانية بالسلطة الرومانية 

 الميالديثورات القرن الثاني ب :

إذا كانت معظم ثورات القرن األول الميالدي قد اندلعت في المنطقة الشرقية من بالد المغرب القديم ،فإن  

بالد المغرب القديم وتفسير ذلك ثورات القرن الثاني ميالدي  عموما،  انتشرت في النصف الغربي من 

بكرة بها ، بديهي وهو أن النصف الشرقي وقع أوال تحت السيطرة والهيمنة الرومانية ، فظهرت الثورات م  

الفعلية   االنطالقةفي حين أن عملية  اغتيال الملك "بطليموس"  واحتالل المملكة الموريطانية كانت 

وهي التي شملت كل أراضي المملكتين   " الموريين"ثورة  م  ث"  البقواط  "ثورة قبائلأشهرها ، لثورات 

 .موريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية  

 الميالدي  ثورات القرن الثالث -ج 

وهذه   "البقواط  "ثورات قبائل ، ثم  سطيف وأيضا فيسور الغزالن   في" البوار"ثورات قبائل ومنها    -

اد نفوذ القادة  د زاظهرت في وقت شهدت فيه السلطة الرومانية نوعا من الضعف والتراخي  وقد األخيرة 

 .العسكريين  فيها

 الميالديثورات القرن الرابع  -د

تجدر اإلشارة إلى أن التراخي والضعف بدأ يسريان في جسم   -:   م375-372ثورة فيرموس  

التها الرومان يتمردون عليها  وكذلك بعض العائالت   اإلمبراطورية الرومانية،  مما جعل بعض و 

المنطقة الوسطى من  " في  - Nubelالقوية الحاكمة باسم السلطة الرومانية  ومنها عائلة "نابل المغربية 

 .  الجزائر حاليا

األصغر  نابل إبن  ساند   ، تدخل الحاكم الروماني و  "نابل"  الحاكم المغربي الموالي للرومان المدعو ة بوفا

مسيحيا حائزا وقد كان هذا األخير ،"فيرموس" األكبر  خ س األسرة على حساب األأه على رليخلف والد 

التي عاش في كنفها   االمتيازات وعلى الرغم من هذه على المواطنة الرومانية وقائدا في الجيش الروماني 

وأنزلتهم   السكان أفقرت التي ، انزعج كثيرا من سياسة السلب والنهب الرومانية  ،إالّ أنه على ما يبدو قد 

حق المواطنة )الجنسية الرومانية( وحافظ على أصله  أسقط  ور على  المحتل الروماني ثافإلى الحظيظ ، 

 .  وأشعلها ثورة على الرومانته ومعتقداته الموريطاني بعادا

لرومان ، لذلك كافأه صف ا ىإل وانحاز" فيرموس " أخاه  "جيلدون خان " :   م 398-397ثورة جيلدون   -

على الجيش  صبح القائد األول أة طيلة عشرين سنة ، فالرومان بتعيينه في مناصب سياسية وعسكري 

 . اإلفريقي الروماني والحاكم الموريطاني على إفريقية 

الروماني فاستغل ضعف اإلمبراطورية  مثل أخيه فيرموس ، إستاء من الهيمنة والطغيان جيلدون  أنيبدو  

مبراطور ، غير أن الدهاء  اإلثار على و  جمع جيشا قويا ف ،أراد اإلنفصال عنها  و اإلستقالل بمملكته  ،و

 والخبث الروماني نجحا حيث فشل السالح ... 
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 ثانيا ( المقاومة الدينية  

بشرين بالمسيحية  بالد المغرب، اعتنق السكان الديانة الجديدة ، إذ وجدوا في تعاليمها ما  إلى بوصول الم 

هم من هيمنة وطغيان واستعباد الرومان لهم ، فثاروا على ألوهية اإلمبراطور وامتنعوا عن الخدمة  يحِرر 

م قتل النفس البشرية  ويحث  على أن كل الناس إخوة  بدون  في الجيش الروماني ،ألن الدين المسيحي ي حّرِ

 .تمييز بينهم 

عبّر على  سياسي  فعلِ   إنما كان رد   ،  لذلك يمكننا القول،  بان اعتناق المغاربة القدامى الديانة المسيحية

عبروا من خاللها على معارضتهم  الرغبة في التحرر من اإلستعمار الروماني،  فكان  الوسيلة التي

القى المسيحيون األوائل في بالد المغرب منذ القرن ،  سلطة الرومانية  وبسبب هذه التعاليم التحرريةلل

الثاني ميالدي، اضطهادات كبيرة تمثلت في صلبهم والتنكيل بأجسادهم ورميهم أحياءا للحيوانات الضارية  

  312وعانوا من هذه المعاملة القاسية  لغاية ترسيم المسيحية واعتبارها  دين اإلمبراطورية الرومانية سنة .

تراوح بين  قد  موقف السلطة الرومانية من المسيحيين فيما بعد ، ن تجدر اإلشارة إلى أن لكميالدي، 

 التسامح واإلضطهاد .

 

 ،القرن الرابع ميالدي "الدوناتية  "الثورة

الدوناتية ، هي في األصل حركة دينية ، اجتماعية وسياسية ثم اتطورت إلى حركة ثورية ، قامت بدور 

نسب إلى رجل الدين والقس المسيحي النوميدي "  المغرب أثناء اإلحتالل الروماني ، ت  كبير في تاريخ بالد 

وفيه إشارة إلى   "األكواخ السوداءترجمته تعني "سم الشخص وإنما إغير أن هذا ليس هو  -دوناتوس" 

الذي   -يا في القرى المتناثرة في الشمال الشرقي من  مدينة باتنة حالالتي يسكنها الفقراء الهشة البيوت 

 .  معا الموالية لها في قرطاجة  والكنيسة  السلطةم قاو

في صورة تيار ديني مستقل رفض جميع أشكال التعاون مع السلطة ممتنعا  في البداية ،   الدوناتية برزت 

  ، ثم تطورت في توجهاتها  ون االمتثال ألوامر اإلمبراطور، محافظا على المبادئ األصلية للمسيحية  ع

وهي حركة اجتماعية رافضة لإلستغالل  ) الدوارون  " Circoncellions -تضامنت مع حركة "الدوارين

الذين كانوا يدورون    األشخاص كناية عن جموع وكلمة الدوارين هي  ،  الروماني الممنهج لخيرات البالد 

، لذلك ي مكننا إلى  بعد جني  المعمرين الرومان المحصول، فيأخذوا ما يسد رمقهم  بالقوة (  المزارع حول 

سلح للدوناتية ،  فتحالفوا معا إلسقاط السلطة الرومانية في بمثابة الجناح الم  ، حد ما اعتبار حركة الدوارين 

بقي  ، منها ثورة "فيرموس" وثورة "جيلدون"   التي عاصرتهم  ووا أيضا مع كل  الثورات البالد.وتحالف 

  ن ثائرون ومناهضون  للسلطة ، مما ساهم في إضعافها ومهدت الطريق للقبائل الجرمانية و الدوناتي

 وأسقطوها .لإلمبراطورية هت الضربة القاضية  التي وجّ المعروفة باسم الونداليين ، 

 

 تمنياتي لكم بالتوفيق 

 أة العقون أم الخير
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