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: ملخص
توحات االسالمية، تسليط الضوء على طبيعة البناء االجتماعي لبالد املغرب عشية الفحتاول هذه الدراسة

لعنصر البيزنطي ومدى تفاعله مع وذلك من خالل مساءلة املصادر التارخيية واألثرية، أوال حول درجة حضور ا
.

Résume:
L'étude en question tente d'éclairer une phase importante de l'histoire du Maghreb, qui

est l'antiquité tardive. En questionnant les sources historiques et archeologiques sur

cette présence 'Byzantine', son integration dans la société maghrebine. Ainsi que la

position des Maures dans cette période de transition.

؟عن أي مجتمع نتحدث

، الظواهر االجتماعيةة الرومانية، صعوبة أخرى يف ضبط وحتديد هامة بالنسبة هلذا املوضوع، خاصة يف الفرت 
قدالنظام البيزنطيوبالرغم من كون . بإعتبارها إعتنت بإعادة تنظيم هياكل اإلدارة أكثر من أي أمر آخر

ن نبحث عبديهيا أناألمر الذي حيعل، هلاأعتمد يف تشريعاته على القوانني الرومانية بإعتباره الوريث الشرعي 
. يف ضوء نفس الحتديد الوضعيات االجتماعية والشخصية 

قد ترتب عنها نتيجة االحتالل الوندايل، بعد تقهقر اإلدارة املركزية وما عقبهافإن خصوصية املقاطعة اإلفريقية
. لمقاييس القانونيةلت االجتماعية وفقاهذه الفئابات من الصعب تصنيففواإلضطراب،نوع من الغموض

ضعف وأن . كما إتضح أن هذه التشريعات 
اإلدارة املركزية وبعد مسافتها قد جعلها حتاول التأقلم مع الواقع املغريب بتوظيف حلول ميدانية وإستحداث 

القانوين كبري يعود إىل كون هذه التشريعات قد ظلت تستند إىل املوروثالغموض وبالتايل فال. مواقف آنية
النصوص اإلمرباطورية املتعلقة بكيفيات مجع الضرائب، ورغم أن. الروماين، يف مواجهة أوضاع مستجدة

قتصر على شرائح حمددة دون أخرى، رغم أن املصادر األدبية قد .ة اإلحتالل البيزنطيفرت 
 .



من بني الفئات هل ميكن تصنيف األهايل: كما جند أنفسنا أمام إشكالية أخرى عند معاجلة هذا املوضوع
وأن ؟أن صريورة هذه القبائل ظلت ختضع ملنطق البدواة والتنقلأم؟زنطياالجتماعية اليت عايشت الكيان البي
؟1حركيتها قد ظلت خارج دائرة التاريخ

لصورة يوغرطة ميكن القول أن صورة الثائر يف األدبيات املسيحية والالتينية ليست يف واقع األمر إال تكريس 
؟صوصيات املرحلة يف الزمن واجلغرافياخأوتكفاريناس دون الوقوف على 

واقع املقاطعة اإلفريقية، قد يبدوأن،القسطنطينية إلفريقيا الشماليةرغم األمهية السياسية اليت أعطتهابالتايل فو 
متاسبات كثرية هشاشة اإلدارة ، فقد جتلى يف ظلت تتجاذبه مؤثرات اجتماعية واقتصادية داخلية أكثر فاعلية

وبالنظر إىل حجمها أصال يف بالد املغرب، من الناحية العددية، وإىل . 2
وإقتصارها على ،3الرتكيبة البشرية املشرقية اليت كانت تسري الشؤون اإلفريقية واليت مل تكن سوى أقلية حمدودة

وإرتكاز اإلدارة احمللية يف أيدي أفارقة، سواء كانوا مالكني أورجال 4ارة العسكرية واملدنيةاهلياكل العليا لإلد
. 5الكنيسة
هل أصبحت حقا بيزنطية ؟ماعيبل ما مكانة مصطلح إفريقية البيزنطية إذن من هذا الواقع االجت؟الرومانية

؟
وعموما تربز املصادر األفارقة عشية احلملة البيزنطية، كعنصر أساسي يف تفاعالت األحداث، فاملهاجرين 

بالدهم من حالة اإلضطهاد والظلم منهم للقسطنطينية، كانوا ال يتوانون يف التعبري عما وصلت إليها 
، فمثال حتدث بروكوب عن سلوك األفارقة 7، واملقيمني مل يبخلوا بتقدمي املساعدة للجيش البيزنطي6الونداليني

رغم أنه سجل احتجاج جمموعة من التجار والسكان ،8عندما فتحوا أبواب قرطاج ونزعوا السالسل من امليناء
وحفظت النصوص . 9الذين يقطنون على مقربة من ال

كما أورد كوريبوس صورا خمتلفة عن هذه . 10األثرية دور عدد من الشخصيات يف تشييد القالع واحلصون
. 11الرتكيبة اليت تصرخ أملا من خطر املور

؟لإلمرباطورية"العودة". 12الوندايل
:التشريعات اإلمبراطورية الخاصة بالحياة االجتماعية

يف تشريعاته األوىل على ضرورة إرجاع الصورة احلقيقية Diehlركز اإلمرباطور جستنيان على حد تعبري ديل
، وقد ظلت عملية التذكري باخللفية التارخيية 13كان، مثلما عرفوها يف السابقلإلدارة الرومانية بالنسبة للس

، إال أن الرتكيبة االجتماعية اليت ورثتها املقاطعة اإلفريقية من الفرتة الوندالية، ال 14تتكرر يف أغلبية التشريعات
ليت ميزت القرنني السادس ، وهوما تؤكده تطورات األحداث ا15

بل جيب اإلشارة إىل أن النوايا اإلمرباطورية نفسها مل تكن بريئة، ألنه مبجرد أن نتجاوز . 16والسابع ميالديني
النصيني اإلمرباطوريني األوليني، واللذان يربزان االنتصار البيزنطي كنصر من اهللا، واللذان يؤكدان على ضرورة 
، فاننا نتحسس بداية تطبيق سياسة قد تكون أكثر واقعية أوحقيقية، تتعامل مع 

.17وفقا السرتاتيجيات طبقت أيضا يف املشرقالقضايا املطروحة



واليت أقل ما يقال _ بالد املغربيف منطقةالتحكم بيزنطة قدرةوقد حاول العديد من الباحثني تفسري عدم 
خالل إعتماد هياكل اإلدارة املدنية على طبقة األعيان من_ الء التاممل تكن تدين هلا بالو 

وقد نتصور أن تقلص نفوذ.18والقساوسة
كعنصر إضايف لدعم هذه اإلدارة كبار املالكني ورجال الكنيسةجعل من الطبيعي أن يتم اللجوء إىل فئة

بعد وفاة إال أن نفوذ هذه العناصر قد تضاعف أكثر . لية واإلشراف خاصة على عملية جباية الضرائباحمل
بينما ظلت الفئات الوسطى والفقرية تعيش على هامش املؤسسة اإلدارية، بل تعاين من ،565جستنيان سنة
.19سياستها مبرارة

لت مكانة القساوسة يف احمليط العمراين مما كرس وهوما أكدته لنا دراستنا لتطور احلياة العمرانية حيث جت
اخللفية القانونية ترتكز على املوروث يف نفس الوقت الذي ظلت فيه ،20ارتقائهم إىل قمة اهلرم االجتماعي

ومع ذلك فقد مسحت العديد من النصوص األثرية، رغم طابعها .  الروماين بعيدة عن معايشة الواقع اإلفريقي
للفعل اإلمرباطوري يف عمليات تشييد القالع واحلصون، بتوفري سند إضايف لتحسس الرمسي، وتكريسها

جوانب أخرى من األوضاع االجتماعية، خاصة يف احلاالت اليت تسمح فيها بإحداث مقابلتها باملصادر 
.21األدبية

جتماعية، إال يف املقاطعات الشرقية، ورغم أنين حاولت إحداث االسقاطات الضرورية بني هذه املقاطعات اال
Patlaeganوبالد املغرب القدمي، من خالل دراسات باتالجين

Caplanوكابال 22
Lemerleأولومارل23

24 ،
هونفسه، فاملوروث فيجب أن أذكر بصعوبة بل خبطورة هدا املسلك، ألنه إذا كان مصدر التشريعات

االجتماعي والواقع احمللي كانا خيتلفان بني منطقة وأخرى، وبالتايل فقد تفاديت اإلجابة عن تساؤاليت من 
.خالل مصادر بعيدة عن الواقع اإلفريقي

: تعاقب مراحل الصراع
الد املغرب أورد بروكوب يف كتابه السري أن مرحلة االحتالل البيزنطي، زمن جستنيان وحدها قد كلفت ب

وأن مراحل الصراع ضد اململكة الوندالية من جهة، . 25مليون قتيل، مبا فيهم الوندال، املور واألفارقة5حوايل 
وهوما يفتح شهية الباحث حملاولة . 26والكيانات املورية من جهة اخرى،كانا كفيلني بالتأثري سلبا على السكان

وسائل القياس جتعلنا بقدر ما  نتفادى اخلوض يف عملية إال أن انعدام . تقييم سلسلة احلروب واملعارك
حسابية ساذجة ألرقام عدد القتلى يف حمتلف املعارك، بقدر ما نقر عمليات االنصهار والتداخل يف العناصر 
السكانية، فاالنقراض الوندايل بعد االحتالل البيزنطي، كانصهار األفارق يف الرتكيبة املغربية بعيد الفتوحات 

مية، فضال عن ثقل احلروب واملعارك، كلها عناصر مشكلة ومغرية لطبيعة الرتكيبة البشرية املغربية يف االسال
وإن كنا نقر باستحالة املغامرة يف أية دراسة تارخيية كمية أوعددية، حلد اآلن . هذه املرحلة من التاريخ القدمي

.على األقل
إن ذلك ال ينفي امكانية الوقوف على بعض املعامل



االجتماعية لطبقة املالكني وما ينجم عنها من حتول اجتماعي للطبقة السياسية احمللية، نتيجة عزفها عن 
م

. جهة، أوأصحاب امللكيات العقارية الكربى من جهة أخرى
اقتصار مراحل التحول على ذلك، وامنا ، االجتماعية، اليعين أبدا
.املصادر التارخيية حلد اآلن

: مشكلة األرض.1
، حيث 27شكلت األرض، حمور الصراع االجتماعي الذي ميز املقاطعة اإلفريقية طيلة القرن السادس ميالدي

وندالية،  
كخطوة أساسية يف تكريس التحرر من ضيم الوندال واإلحساس بنعيم العودة إىل اخلريطة الرومانية بالنسبة 

سواء تعلق األمر بطبيعة التملك أوبتنظيم العمل ،تشريعات عديدةلألفارقة، وبالفعل فقد أصدر جستنيان 
مينع املزارعني من مغادرة األراضي ،534سنة بداية، فكان القانون األول يفواالستغالل داخل هذه الضيعات

هوأيضا حيدد وضعية اجتماعية فوبالرغم من أن هدف القانون هومنع املزارعني من التنقل ، 28
حول نفس املوضوع، يسمى ، 535جانفي 1يف قانون ثانكما صدر . معينة، تتمثل يف تركيبة املعمرين

novella"بقانون املتجددات وحسب هذين النصني، فإن الطبقة العقارية مبا يف دلك رجال . 29"36

وقد يبدوهدا التحديد غريبا، .30امللكية اليت تعطي حق املطالبة باحلقوق، وهي فرتة مخس سنوات كمرحلة أوىل
إال

، وبالتايل إىل صعوبة معاجلة هدا املوضوع، وأن القوانني األوىل اليت صدرت مل 31أشار إىل دلك بروكوبمثلما 
نضيف فرضية أخرى أشار إليها تكن مبنية على معرفة حقيقية لواقع بالد املغرب، كما ميكن أن 

وهي رغبة اإلمرباطور يف االستيالء على هذه املمتلكات، بعد حصر قائمة املستفيدين Moderanموديران
وهوما أكده أيضا بروكوب يف كتابه التاريخ السري .32من عمليات اسرتجاع املمتلكات من أيدي الوندال

، وأن اإلمرباطور قد حول مداخيل املدن لصاحل 33صاحل اخلزينةمتهما جستنيان بأنه استوىل على أمالك املدن ل
وبالفعل يبدوأن السياسة اإلمرباطورية، سرعان ما أيقنت أن التشريعات اليت صدرت يف هدا . 34رواتب اجلند

. 35وهواألمر الذي كرسته بعض النصوص التشريعية اليت صدرت الحقاك، تغص بالقضايا، من دون ش
وعموما فالقيام بعملية حسابية النعكاسات هذه النصوص اجلديدة، جتعلنا نقف على خلفية مهمة يف هذه 

حلصول على سبق وأن مسح هلم النص القانوين األول با، التشريعات وهي حماولة ابعاد عدد كبري من املالكني
وميكن البحث عن خلفية هدا التحول اإلمرباطوري يف ضوء تلميحات بروكوب يف كتابه السري، ، 

ولعل دلك مل يكن دون انعكاسات ، 36برغبة اإلمرباطورية يف االستيالء على هذه األراضي وإقصاء ورثتها
مبا فيهم عدد من ، نود البيزنطينيفربوكوب نفسه قدأكد يف كتاب احلروب، أن اجل.37اجتماعية وسياسية



طمعا يف االستيالء Stotzasاحلرس اخلاص لسولومون، قد انضموا إىل احلركة التمردية اليت قادها ستوتزاس 
مما جيعلنا نتصور أن مرحلة إعادة التملك هذه قد ترتب عنها تداخالت بشرية كثرية، . 38على األراضي

.ني حملاولة التسرب يف طبقة املالكنيمسحت بسعي الكثري من اجلند أواإلداري
: مشكلة المعمرين

.558و552قوانني ما بني سنوات عدةحظيت هذه املشكلة أيضا باهتمام امرباطوري كبري، حيث صدرت 
وبالنظر إىل حجم هذه القوانني باملقارنة مع بقية املسائل، لنا أن نفرتض أن الصراع االجتماعي بني طبقة 39

. سرعان ما احتل الساحة من جديداكم احمللية، الذي يعود مصدره إىل فرتة االحتالل الوندايل،املالكني واحمل
فبعد أن أصدر جستنيان مع فرحة االنتصار على الوندال، أنه يسمح لكل من ضيع ممتلكاته خالل الفرتة 

اولة ضبط تشريعاته من ألنه اضطر حمل، فيبدوأن الواقع قد كان أكثر تعقيدا.40الوندالية احلق يف اسرتجاعها
املعمر الذي غادر امللكية، يف زمن اهليمنة الوندالية، وأقام بني األشخاص ..."552جديد، فأصدر سنة 

فاننا نريد أن يبقى . األحرار، ال ميكن املطالبة بارجاعه إىل الضيعة، وال إجباره على العودة إىل وضعية املعمر
لية، ويف نفس الوقت فاننا نأمر كل من ختلى على أرضه وهاجر إىل أرض على حاله مثلما كان يف الفرتة الوندا

وقد نفهم من هذا النص، أن تركيبة املعمرين قد ظلت موجودة ومصنفة .41"..الغري، أن يعود إىل مكانه األول
ة الوندالية، وأن القانون البيزنطي يقر حالة التغريات االجتماعية اليت عرفتها خالل الفرت . 42يف القانون البيزنطي

إال أن اإلمرباطور جستنيان فضل االبتعاد عن اخلوض يف الصراعات االجتماعية اليت أحدثتها هذه املرحلة، 
وبالتايل فقد طبق سياسة .43بوضعه حدا للمطالبة حبق اسرتجاع هذه الرتكيبة البشرية من طرف املالكني الكبار

الغري، وبالتايل فقد نتصور أن عدد هؤالء املعمرين الذين العفوعن املاضي إال فيما تعلق باستغالل ممتلكات 
أقاموا باملدن، قد بلغ من الكرب ما جعل اإلمرباطور يفضل مواجهة املالكني الكبار، على أن خيلق أزمة 
اجتماعية داخلية، ال سيما وأن اندماج هذه الرتكيبة ضمن السكان األحرار وحماولة متسكها بدلك جيعلنا 

.حت يف االخنراط يف العجلة االقتصادية
إىل جون، ...اإلمرباطور فالفيوس جستنيان": 558سبتمرب 22وهذا ما يربر إصداره املرسوم الثاين، املؤرخ يف 

حاكم بطريرقية إفريقيا، علمنا أن يف املقاطعة األفريقية، يوجد من مل ينتظر قوانيننا حول إمكانية املطالبة 
ين، وال زالوا يصريون على تقدمي القضايا للمحاكم، للمطالبة باملعمرين أوالفالحني، أوأبناءهم، باسرتجاع املعمر 

ونعلم أننا أصدرنا بصدد املوضوع قوانني مقدسة، حندد ......والذين قد هاجروا ضياعهم قبل وصول جيشنا
، ذه الشكاوي غري املؤسسةونأمر بأن توقف فخامتكم  ه. فيها فرتة تقدمي االحتجاجات للمطالبة بالفالحني

يف األراضي اإلفريقية، وأننا ال نسمح متابعة املعمرين، عن طريق العدالة، سواء كان األمر بالنسبة للرجال 
كما ذكرنا، متكن فيها جيشنا املبارك، بفضل اهللا، من ضم ، أوالنساء، أوحىت أبناءهم، إال ابتداء من الفرتة اليت

واضطرار . .44"....إفريقيا إلمرباطوريتنا
نستنتج خصوصية كما ميكن أن. اإلدارة وضع حد للمحاكمات واملتابعات اليت أثقلت هيكل اإلدارة

الهلم وفقا 



لكن . 
االجتماعي واالقتصادي اجلديد، أوعلى األقل عدم جمارات أيضا رغبة اإلمرباطور يف احلفاظ على التوزيع 

وقد دهب البعض . الطبقة األرستقراطية يف تنفيذ كل مطالبها، ومحاية طبقة املعمرين من املتابعات القضائية
إىل اعتبار هدا املوقف دليل على نية اإلمرباطور يف احلد من نفود طبقة املالكني الكبار والتقليص من 

.45هيمنته
اب و و ميكن أن نتتبع نفس املسألة يف عهد خلفاء جستنيان، فبينما أقر هذا األخري أن من يولد من أم حرة

، فقد عدل هذا األمر بالنسبة ملقاطعة ايللرييا، ملزما إياه املكوث بنفس 46يعترب حرا، Adscriptitius"معمر"
بق على املقاطعة اإلفريقية، باعتبارها حظيت ، إال أنه مل يط53347ذلك سنةو و األرض

Justin IIفيبدو أن هذا اإلجراء القانوين قد مت إحياؤه زمن اإلمرباطورين جستني الثاين. بعناية خاصة

يف اعتقادي ال ميكن فهم هذا و .Tiberius49دعم ثانية يف عهد اإلمرباطور تيربيوس و،48Mauriceموريسو 
بقة املعمرين يف البقاء يف األراضي املنتجة، إال يف ضوء حتالف بني طبقة املالكني التحول والتشدد يف إلزام ط

.االقتصاديةو السلطة اإلمرباطورية أملته احلاجة املتزايدة للمصادر الفالحيةو الكبار
مشكلة النساء الونداليات.2

، Stotzasبزعامة ستوتزاساإلفريقية
خلفية إجتماعية أخرى تتمثل يف زواج عدد كبري من اجلنود البيزنطني بالنساء الونداليات واستيالئهم على 

وأن هؤالء النساء قد أقنعن أزواجهن اجلدد من عناصر . ، املساكن والعبيداألرضاملمتلكات الوندالية، مبا فيها 

أنفسهم اجلنودقد نضيف صورة أخرى أوردها هدا املؤرخ عن . 50زوجات اجليش املنتصر أن يفقدن دلك
أن وبالتايل أصبح يبدو. 51والذين كانوا يف فقر كبري مث سرعان ما وجدوا أنفسهم ميتلكون ثروات وضياع كبرية

ولعل الوضعية األمنية املتمثلة يف تفاقم . كان على حساب طبقة املالكني األفارقةا االرتقاء االجتماعي قدهذ
رغم حماولة بلزاريوس إقناعهم . 

ليها مبا يف دلك العبيد، فاألرض تظل من نصيب بأنه إذا كان من حقهم احلفاظ على الغنائم اليت حصلوا ع
وبالتايل لنا أن نتصور اإلشكال الذي أصبح يواجه . 52اإلمرباطورية وجيب أن تعود إىل اخلزينة العامة

اإلمرباطورية بني الوفاء لوعودها بضرورية تلبية مطالب طبقة املالك األفارقة، والرضوخ لتجاوزات اجليش 
53.البيزنطي

طبقة األعيان من المناصب المحليةمشكلة هجرة .3
مقاطعات أغلبيةاإلدارة املركزية، ليس فقط يف إفريقيا بل يف حتفظ التشريعات البيزنطية مشكلة واجهتها

االلتزاماتاالمربطورية، وتتمثل يف فرار طبقة األعيان من 
ويف دراسة هلذه الطبقة السياسية اليت طاملا شكلت نواة . ة والتزامات جتاه هذه اإلدارةعنها من أعباء مادي



البيزنطية كان اإلدارة، تبني أن ضغط 54احلضارة العمرانية يف التاريخ الروماين، ما بني القرنني الرابع والسابع
. إال يف حاالت حيددها القانونإىل درجة أن صدرت عدة قوانني تلزم هذه الفئة بالبقاء يف مناصبها ، ثقيال

وقد تبني أن عددا كبريا من هؤالء األعيان قد وجدوا يف احلياة الكنسية ما حيررهم من األعباء املدنية، ويعفيهم 
.55من الضرائب يف نفس الوقت الذي يسمح هلم فيه باالحتفاظ بامالكهم

الذينية، بل ملا توفره من محاية ومكانة وبالتايل فقد أصبحت جاذبية الكنيسة كبرية ليس فقط لالعتبارات
األمر الذي يربر جمموعة القوانني والتشريعات اليت حاولت أن حتد من هذه الظاهرة، سواء .56هلذه الرتكيبة

الشخص كغرامة على من ممتلكات3/1فرض نسبةبفرض شروط تعجيزية مثل التجريد من األمالك أو
املنع النهائي مثل ما يتجلى من بعض مراسالت القديس ، أو57لك الكنسيانتقال ملكيته بعد اخنراطه يف الس

الذي أشار إىل قانون كان ساري املفعول يف عهد اإلمرباطور ، St.Grégoireجريجوار الكبري
مينع كلية االخنراط يف سلك الرهبنة واحلياة الكنسية لكل من مارس وظائف إدارية، أوأشرف ، Mauriceموريس

.58رائبعلى جهاز الض

ر جلوء االدارة املركزية إىل احللول احمللية اجلديدة، واملتمثلة ، ولعل هدا أيضا ما يرب 59املعروفني يف املدن اإلفريقية
، كجمع 61، مبا يف دلك القساوسة ورجال الذين60يف جتنيد املالكني الكبار للسهر على املهام احمللية اهلامة

الضرائب واالشراف على بعض املنشآت الدفاعية، دون أن تكون هلم وظائف حيددها القانون، كما جرت 
.62يف االدارة الرومانيةالعادة 

؟ما طبيعة المجتمع الذي وجده البيزنطيون بعد انهيار الوندال

القانونية الذي وجده البيزنطيون، هل ميكن إسقاط صورة املعمرين الذين غريوا كلية وضعيتهم
واندجموا يف تركيبة األحرار القاطنني يف املدن، أم أن هذه النماذج تظل حمدودة يف تعدادها واالجتماعية

وإذا عممنا هذه ؟وما حجم االخنراط االجتماعي يف سلك الرهبنة واحلياة الكنسية؟ومناطق تواجدها
أن امللكية الفالحية هي اليت أصبحت مركز النفود أم ، الصورة، فهل فعال كانت املدينة مركز الكثافة السكانية

؟من خالل طبقة املالكني
جيب اإلشارة إىل أن عمليات املصادرة الوندالية مل متس كل األراضي االفريقية، بل استمرت الضياع 

ا أن كم،63وأن عددا من األفارقة قد سامهوا يف التعاون مع الكيان الوندايل. الكربى يف أغلبية املقاطعات
ولعل تتبع حياة .عددا كبريا من هؤالء املالكني قد هللوا لالنتصارات البيزنطية وتعاونوا مع اجليش يف دلك

تسمح لنا بضبط صورة عائلة ثرية، قد تعرضت لعملية النفي والعودة St.Fulgenceالقديس فيلجانس 
فرتض ان الضياع الصغرية مل تتعرض كما ي.64أيضا، إال أن حضورها ظل مستمرا يف الوالية الربوقنصلية



لعمليات املصادرة بصورة شاملة، بل ظلت أغلبية امللكيات الصغرية واملتوسطة على حاهلا، خاصة يف مقاطعيت 
وبالتايل فالتغيري السياسي مل ميس سوى الطبقة ، البعيدتني عن التمركز الرئيسي للوندال،نوميديا واملزاق

. لك فصورة بالد املغرب مل تبق ثابتة، ويوجد أكثر من دليل على هذا التحولومع ذ. األرستوقراطية الكربى
فما .واحلديث عن عدد سكان املدن أواألرياف،65وإذا كان يصعب علينا اخلوض يف املعطيات الذميوغرافية

ر ، مثل اسم فيكتو 66تسمح به املصادر هو، انتشار بعض األمساء املشرقية ضمن قائمة التسميات االفرقية
أغلب األشخاص الذين حيملون أمساء مشرقية هم من الرتكيبة العسكرية، أومن الطبقة كما جتلى أن.... أو

تيودوس إليه نقيشة الشاباألرستوقراطية العليا، حيث تبقى االستثناءات حمدودة جدا، مثل ما تدعو
Theodose ة من الشرق، استقرت بالقرب من يف هيبون، واليت تفرتض أنه ينتمي لعائلة متاجرة قادماملتويف

وعموما فملف النصوص األثرية يؤكد على النسبة احملدودة للعنصر املشرقي، واقتصارها على املناصب . 67امليناء
العليا إدارية كانت أم عسكرية، رغم أن مناذج من هذه العناصر قد تركت بصمات استقرارها املطول، ورمبا 

، 68Tigisisاحلاكم العسكري ملوقع عني الربج، Jeanل ما نعرفه عن يوحنا
Ruguniae) الربج البحري(حاكم روسنياي Ziperأوزيرب  أوالنقيشة اجلنائزية للحاكم العسكري ، 69

أما إذا . 70سنة12يف نفس املكان أين مارس سلطته ملدة ابنتيهرفقة دفن الذي Mauriciusموريسيوس 
، فرغم تسرب العديد من التسميات املشرقية مثل املؤثرات 71القوائم الكنسية وأمساء القساوسةتفحصنا ملف

ظلت تشكل القاعدة، وهونفس األمر الذي  قد ، يبدوجليا أن األمساء اإلفريقية املعهودة 72املذهبية املشرقية
ارتكاز خلصه دورليا من وبالتايل فما است.73كرسته النصوص اجلنائزية املسيحية لعدد من هذه الشخصيات

.74اإلدارة احمللية على العنصر اإلفريقي، ليس إال تأكيدا على احلضور احملدود للعنصر املشرقي
عن مسسبات هذا التحول االجتماعي، داخل املقاطعة اإلفريقية نفسها، بعيدا عن نتوجه للبحثمما جيعلنا 

واألخذ بعني االعتبار سلسلة . التحقيب الزمينمنطق التحوالت اجلذرية املفاجئة، أوالتفسري املرتبط ب
الرتاكمات الثقافية، االجتماعية، االقتصادية والسياسية، اليت كرستها هذه الفضاءات االجتماعية، داخل  

.احمليط العمراين خاصة
بين الريف والمدينة: التحوالت العمرانية 

ها الفرتة البيزنطية، واملورفولوجية اجلديدة للمدن، وحماولة لقد مسحت لنا حماولة قراءة اخلريطة العمرانية اليت أجنبت
الوقوف على مدى استمرار املدينة يف حفاظها على التقاليد الرومانية، املعروفة يف النظام البلدي وتسيري شؤون 
املواطنني، باستخالص ظاهرتني أساسيتني ميكن إضافتهما إىل الطابع الدفاعي الذي متيزت به اخلريطة 

:مرانية البيزنطيةالع
:ظاهرة تمسيح المدينة.1

عن دلك سلوكا اجتماعيا واقتصاديا جديدين على مستوى املدينة، فتشييد كنيسة أومعمدية هو فعل 
ن عملية التشييد تتطلب مجع األموال وتنظيما معينا كما تطلبت العناية اقتصادي مثلما هواجتماعي، آل



وإذا كانت أساليب .75بتسيري شؤون هذه الكنيسة هيكلة جديدة مل تكن موجودة يف املدن الرومانية التقليدية
سة قد اإلهداءات العمرانية قد مسحت للطبقة األرستوقراطية بتخليد فعلها على مستوى املدن، فيبدوأن الكني

بدأت حتتضن هدا النشاط، ليصبح القس أورجل الذين هوالشخصية األكثر حضورا يف هذه النصوص 
، مل يكن وليد عملية إنتاجية 77وبالتايل فهدا النفوذ االقتصادي املتعاظم للمؤسسة الكنسية.76األثرية

االت عمرانية أخرى، األمر الذي للمصادر املادية، وإمنا هونتيجة حتويل املصادر املادية اليت كانت تصب يف جم
وعموما ميكن . 78اخل...انعكس على اهلياكل العمرانية اليت ميكن وصفها بالوثنية مثل املعابد، احلمامات 

استخالص أن الكنائس مل تعوض املعابد يف نفس املساحة العمرانية، وامنا لعبت دورا أساسيا يف إعادة هيكلة 
فمثال مدينة مجيلة أوسطيف، يكرسان هذه الرغبة يف نقل مراكز التجمع : املدينة وإعادة ترتيب مراكزها

أوتيمقاد اليت ظلت هياكلها الوثنية قائمة حتولت .79السكاين من الساحات التقليدية إىل احلي املسيحي
ميكن اإلشارة إىل الدور الكبري الطي لعبه اخلطاب املسيحي يفكما . 80اجلاذبية فيها إىل الكنائس اجلديدة

حيث أصبحت عملية توزيع الثروات 
.81والرعاية االجتماعية، تتم ضمن هياكل الكنيسة أكثر من األطر البلدية التقليدية

:ظاهرة ترييف المدينة.2
حث عن املعامل العمرانية خارج املدن، بالوقوف على  ، واملتمثلة يف البالعديد من الدراسات األثريةمسحت 

.Phكثافة األرياف وحيويتها، وذلك من خالل دراسات لوفو Leveau حول منطقة شرشال، والتقنيات
J.Peyrasاليت أجراها برياس

.Hitchnerحول منطقة قصرينCillium . وإذا كانت هذه النماذج من الدراسات قد أمثرت بأن املناطق
الريفية مل تكن أقل أمهية من املدن من حيث الكثافة واإلستقرار الساكنني، فقد أكدت على عقم فرضية  

كما أكدت الدراسات أنه رغم استمرار .حول إرتفاع عدد سكان املدن بالنسبة لألريافCourtoisكورتوا
قد شهدت تقلصا ملحوظا باملقارنة مع احلركية ، النشاطات ال

، وإذا كان طبيعيا أن فرتة اجلمود الوندالية وما عقبها من اضطرابات، قد أثرت 82العمرانية للقرن الرابع ميالدي
يضاف إىل دلك ظاهرة . ها الرومانية

كل دلك ساهم يف تقلص املساحة .83
مما جعل أغلبية هذه املدن تفقد جانبا كبريا من . العمرانية ألغلبية املدن، وانتقال احليوية االجتماعية حنوالريف

رغم أن املدن قد "حيث أورد أنه . 84إىل قرى أومدن صغريةGuillouلى رأي غيو
استمرت حتتضن املؤسسات الرمسية مثل احلصون أواألسوار، فقد تضاعف عددها وتقلصت مساحتها، أى 

قد خلدت امسه، وجعلته ، وإذا كانت مرحلة التشييد اليت أشرف عليها اإلمرباطور جستنيان. 85"اصمةالع



.86لرومايناملؤسسات احمللية، أوعجزها على اختاد املبادرات الضرورية كما حرت العادة يف التاريخ ا
:ظاهرة عسكرة المدينة.3

، وعملية مطابقة املخططات ثريةاألصادر املتؤكد عن هاجس اخلوف اليت تؤكدها املصادر األدبية، حيث 
فتها خالل هذه الفرتة من الناحية التنظيمية واهليكلية، إىل درجة ر حوالت اليت عالتحجمالعمرانية هلذه املدن،

التساؤل هل فعال تقلصت إىل جمرد قالع، وهل إقامة القالع داخل النسيج العمراين من شأنه التأكيد على 
حتافظ مل تبقغربالبيزنطية ببالد املوإذا كان من البديهي االقرار بأن املدن ؟مساحة املدنالرتاجع وتقلص 

في انتظار معاجة امللف بفضل ف. 87وفة يف العهد الروماينعر والوظائف احلضرية املعلى نفس املؤسسات
دراسات أثرية شاملة، يظل التساؤل قائما حول مدى تأثري هدا التحول على احلياة االجتماعية واالقتصادية،  

 .

رة بالضياع اإلمرباطورية أوضياعها اخلاصة، ونفس األمر بالنسبة 

ة مل أن هذه الصور Guillouوقد أكد غيو. املعمرين قد هجروا ضياعهم، واندجموا مع السكان األحرار باملدن
تكن ختص املقاطعة االفريقية فقط، بل كانت تشمل أغلبية املقاطعات البيزنطية ابتداءا من القرن السادس 

88.ميالدي

طبقات المجتمع اإلفريقي خالل فترة الحتالل البيزنطي
:الطبقة األرستوقراطية.1

. ا بعالقة ما مع القصر اإلمرباطوريتتمثل يف طبقة البطارقة واحلكام الذين حكموا املقاطعة االفريقية، ومتيزو 
وتكرست مكانتها االجتماعية واالدارية من خالل النقائش والنصوص األثرية، وميكن مقاربة هذه الرتكيبة من 

:رغم أن أغلبية النصوص األثرية تكرر دوما اخلطاب الرمسي لعمليات التشييد، خالل النمادج التالية
: سولومون)1

وأنه تعرض حلادث جعله يصبح خصي، كما التوجد إشارة إىل أنه Darasولد بداراال نعرف عنه سوى أنه
بل تشكل ترقيته يف مثل هدا املنصب أحد منادج الرتكيبة البشرية اليت . ينتمي لعائلة أرستوقراطية بالشرق

نائب للجنرال يربزه بروكوب ك. 
Domesticusبليزاريوس يف منطقة أرمينية، باسم عني على راس الوحدات العسكرية بعد عودة القائد ، 89

، مث ما 536-534دلك يف الفرتة ما بني 90بليزاريوس إىل الشرق، مث اإلدارة املدنية كبطريق املقاطعة االفريقية 
ورغم أن ترقيته تعود أساسا ملكانته العسكرية 91،ل املوريةوهوتاريخ مقتله يف الصراع مع القبائ544-539بني 



فيبدوأنه استغل نفوده هدا يف دعم أفراد عائلته يف التسرب للطبقة االرستوقراطية االفريقية، فقد كان له أخ 
إال أن معلوماتنا حول أبناء أخيه تعترب أكثر، حيث . 92يبدوأنه تقلد مناصب هامة، Bachusيسمى باخوس

،Cyrénaique93أصبح دوقا لقرينة Cyrusتربزهم 
الذي نعرف عنه أكثر من األول، بفضل تورطه يف مقتل الوفد اللوايت، وهوحاكم ،Serigiusوسرجيوس 

اعتقل يف احلملة األخرية أما الثالث فقد،94للوالية الطرابلسية، بل يبدوأنه أصبح بطريقا للمقاطعة االفريقية
اليت نظمها سولومون ضد املور، دون أن نعرف مصريه فيما بعد، رغم اقرتاح أحد الباحثني العثور على 

.95بصماته يف جزيرة نيسوس ومنطقة بلغاريا

:جرمانوس)2
ملقاطعة أبن أخ اإلمرباطور جستني األول، مت تعيينه على رأس ا،96يعترب من أقارب اإلمرباطور جستنيان

إال أنه استدعي بعدها . 536االفريقية خلفا للجنرال سولومون، المخاد حركة التمرد اليت تزعمها ستوتزاس سنة 
، كما تربزه 550وقد عني أيضا على رأس قيادة اجليش بإيطاليا يف حدود .97539للقسطنطينية مباشرة

ومن قم فعالقته .98ما نقلت إىل القسطنطينيةبعد، Mathasuntaاملصادر أنه تزوج األمرية القوطية ماتاسونتا
.بإفريقية ظلت فقط يف إطار مهمته العسكرية

:غيناديوس)3
إىل 578كبطريق يف الفرتة ما بني اإلفريقيةعني على رأس املقاطعة ، Thraceيعود أصله إىل منطقة تراسيا

البيزنطية بإحداث هيكلة جديدة أنه واكب االصالحات اليت أدرجتها اإلمرباطوريةحيث يبدو591تاريخ 
البيزنطية ببالد املغرب، اإلدارةعلى قمة هرم هبوجودلكن أيضا بالطابع العسكريهدا املنصبميزللقيادة يت

ولعل دلك ما جعله حيضى بعدد  .99املدنية والعسكرية يف نفس الوقتاإلدارةجتعل منه املراقب واملشرف على 
100.امهته يف النظام الدفاعي البيزنطيكبري من النقائش اليت ختلد مس

هرقليوس)4
، رفقة أخيه 101تربز املصادر شخصية هرقليوس يف سن الستني سنة عندما عني على رأس املقاطعة اإلفريقية

الذي كانت تربطه به ، Maurice، يف عهد اإلمرباطور موريس608ودلك سنة . 102Grégoireجرجيوار
يف احلروب ضد الفرس، فضال عن كونه من عائلة أرستوقراطية عالقات محيمية، خاصة بعد مشاركته 

، 610ولعل األهم يف هذه الشخصية هومشاركته يف حركة الثورة ضد اإلمرباطور فوكاس سنة . 103أرمينية
وهوالذي سرعان ما يصبح ،104على رأس أسطول من املقاطعة اإلفريقية'' هرقليوس''ودلك بإرساله ابنه 

قو .105امرباطورا بيزنطيا
، ولعل ما 106املقاطعات البيزنطية، لكن ال ميكن إمهال مكانة املقاطعة االفريقية يف تطورات اإلحداث هذه

رسية على القسم يؤكد دلك أكثر هواستمرار نفس احلنني هلذه املقاطعة، فنتيجة تفاقم الضغط واملخاطر الفا



الشرقي، مل جيد هدا اإلمرباطور سوى فكرة نقل العاصمة البيزنطية حنوالقسنطينية، وهوما باشره، ولوال عواصف 
.107املتوسط اليت أعطت احلجة ملعارضي هدا املشروع، لتغريت صريورة التاريخ

:جريجوار)5
، ولعل دلك يعود أصال إىل املرحلة يظل شخصية جمهولة اجلوانب، وعرضة لعدد من الفرضيات التارخيية

احد عناصر عائلة ،108أم أنه مثلما اقرتح دورليا؟االنتقالية اليت عايشها، فهل هوجرجري املصادر اإلسالمية
سنة، لكن ما يثري يف هذه الشخصية هوتكرار فكرة االنفصال معتمدا يف دلك على ما 45حكمت أكثر من 

ويقرتح املنصوري فكرة مغرية، . وبالتايل ،109يبدوعلى طبقة األفارقة
وامنا من طرف ما ميكن 

جرجيوار وبالتايل ميكن اعتبار حماوالت االنفصال اليت عرفتها املقاطعة، يف زمن.110تسميتهم ببيزنطيي إفريقيا
.111ما هي إىل منودج هلذه املصلحة املشرتكة بني هذه الطبقة واألفارقة

كما أشار بروكوب إىل صنف آخر من أصناف هذه الطبقة، واملتمثل يف األفارقة الذين ارتقوا إىل مناصب 
الذي عينهJunilusعليا، ليس بروما وامنا بالقسطنطينية، حيث حتدث عن شخصية يولينوس اإلفريقي 

نصب يف ": وهومن أصل لييب. 529جستنيان مكلفا باحلسابات على مستوى القصر اإلمرباطوري، سنة 
هذه املسؤولية جولينيوس، من أصل لييب، شخص مل يسمع أصال عن القوانني، فلم يكن خطيبا، وأنه ال 

فلم يكن إذن بامكانه يعرف سوى الالتينية، أما فيما خيص اإلغريقية، فهومل يدخل حىت املدارس االبتدائية،
حىت احلديث بفصاحة، وكثريا ما كان موضوع السخرية عند حماولته التلفظ بكلمات إغريقية، وكان أيضا 
جشعا ال أخالق له، مل يكن يستحي حىت من بيع املراسيم اإلمرباطورية، بعملة من الذهي، بل مل يكن يتوان 

112"يف مد يده ألول قادم

، قد ظلت حمدودة بالنسبة 113ألثرية تؤكد أن نسبة العنصر األجنيب أواملشرقيوعموما إذا كانت النصوص ا
للسكان احملليني، فيبدوأن مصري هذه الطبقة األرستوقراطية كان مغايرا يف بالد املغرب عما عرفته يف كل من 

،114مصر وإيطاليا
إذا كانت مراحل االحتالل البيزنطي األوىل ف.115حركة إبعاد من الطبقة احملليةرستوقراطية املستقرة يف إيطاليااال

،116قد متيزت باستقدام موظفني ورجال اجليش أوحىت جتار من الشرق البيزنطي
هدا إىل جانب استقرار ،117يشكلون األغلبيةالسادس، بدأ األفارقة بدورهم يرتقون إىل هذه املناصب العليا، و 

هؤالء الوافدين واندماجهم يف املدن اليت أشرفوا على تسيريها أومحايتها، ولعل قائمة النصوص اجلنائزية هلذه 
.118الشخصيات اليت مل تبخل يف التذكري مبناصبها، دليل على دلك

.طبقة املالكني الكبار
، يف شكل طبقة119املصادرتبدوصورة هدا النوع من األفارقة يف 

تؤكد النصوص األثرية مكانة هذه و ،120فضال عن املسامهة يف حركية العمران وتشييد الدفاعات البيزنطية



,potentes Nobilis:من خالل ما كانت توصف بهلطبقةا Possessores .من امتيازات  مستفيدين
، فضال عن بعد انتزاعها من الوندال570األراضي اليت وزعتها اإلمرباطورية سنة مثلكثرية، 

والذين يكونون ،121األقاليمعلى حق املشاركة رفقة رجال الكنيسة يف تعيني حكاماالناحية االدارية حبصوهل
كانت األراضي اخلصبة والضياع الكربى من وعموما ،122أومن بني قدماء ضباط اجليشاملالكنيعادة من 

مما جعل البعض يعترب أن الريف كان أكثر حيوية من ،123نصيب املالكني الكبار مبا فيهم رجال الكنيسة
.124من الطبقات احملرومةاملدينة باعتبار ان هذه األخرية قد شهدت هجرة مكثفة

وقد اقرتح العديد من الباحثني فكرة مفادها أن عجز اإلدارة املركزية على ضمان السري احلسن على املستوى 
احمللي جعلها، تستعمل هدا األسلوب الذي يعفيها من جهة على السهر على إقامة اهلياكل اإلدارية ومن 

ما يسمح بتصور املكانة اليت ارتقت إليها وهو. 125الضرائبجهة أخرى ضمان أكرب مردودية مالية يف ميدان 
والتبجيل، بل ميكن اعتبار عملية اإلصرار يف إدراج هذه الطبقة، فكثريا ما كانت توصف بعبارات الشرف

أمسائها يف النقاش الرمسية تأكيد هلذه الشرعية اإلدارية اليت اكتسبتها، خاصة وأن أغلبية النقائش البيزنطية 
أن هذه الطبقة قد شكلت أغلبية عناصر اإلدارة كما يبدو. الفعل العمراين باسم العائلة اإلمرباطوريةتكرس 

اإلقليمية، مدنية كانت أم عسكرية وبدرجة أخص القساوسة ورجال الذين، الذين مسحت هلم مكانتهم 
.واالقتصادية من التعويض التدرجيي لإلدارة احملليةالدينيةاالجتماعية، 

أن فرار أغلبية اإلشارةه من الضروري ولعل
احمللية من أعباء االلتزامات املادية اليت تتطلبها الوظائف البلدية، جعلتهم يتحولون األرستقراطيةأفراد الطبقة 

ل هذه الواجبات، مما مسح يف نفس الوقت هلذه املؤسسة اليت تعفيهم من كالذريةتدرجييا إىل الكنائس واحلياة 
واللغوية، وبالتايل اإلداريةالدينية

أصبح القس هو
من تيمقاد، ما بني Optatأورد القديس أوغسطني مثاال مهما حول شخصية أوبتاتقد ف. واألخالقية

قد شكل ميليشيا خاصة ، Gildonوالذي كان بفضل دعم الدوق قيلدون. ، الدونايت املذهب398و388
وحتويل املواريث إىل جانب األراضيمسحت له ببسط نفوذه على مدينته وما جاورها، واالستيالء على 

ورغم صورة اخلارج عن القانون اليت يرتكها القديس أوغسطني، كون هذا القس دوناتيا، . زات كثرية أخرىجتاو 
أي كمثال لنموذج جديد لتملك األرض وتوسيع امللكيات .126إال أنه جيب أن ننظر له من زاوية أخرى

عيان، بل أصبح األثرياء العقارية، وهذا ما جعل تركيبة رجال الذين قد أصبحت ترتبط أكثر فأكثر بطبقة األ
هم أحسن العناصر ترقية يف املناصب العليا للكنيسة، رغم ان أهداف املؤسسة الكنسية كانت ختتلف عن 
األعيان أنفسهم، باعتبارها ترفع مبدأ مساعدة الضعفاء شعارا، إال أن ذلك مل مينع أن ختتلط املصاحل بني 

.127الفئتني بل تندجمان تدرجييا
CILفمثال تشيد النقيشة رقم: عديد من األمثلة اليت تكرس هدا الطرحويف حوزتنا ال 08, 02389 128 ،
عملية بناء كنيسة بتيمقاد، ليس باعتباره مسؤوال، ألن مسؤوليته  يفJeanتيقيسيس جون بدور حاكم



ام به وهونفس األمر الذي كان ق. 129كانت مبدينة جماورة وإمنا باعتباره من مالكي منطقة مدينة تيمقاد
الذين شيدوا ،  Mellosusومللوسوس Istefanusإستيفانوس،  Maximianusاإلخوة ماكسيميانوس

كما ميكن اإلشارة أيضا إىل الدوق موريس الذي .130أحد القالع
شيدت اليتAequinus، أوعائلة أكوينوسRusigunae131أشرف على ترميم وإصالح كنيسة روسينا

. 132معمدية مبدينة قليبية
وبالنظر إىل ملف النقائش اليت سجلت تدخال يف عمليات البناء أوالرتميم، ليس بالصيغة الرمسية اليت تثبت 
إشراف اخلزينة العامة على دلك، ميكننا أن نتصور أيضا أن القيادات العسكرية واملدنية اليت كانت غالبيتها من 

، فضال 133العناصر املشرقية يف بداي
عن ارتقاء األفارقة أنفسهم إىل هذه املناصب، مما جعلهم يفتخرون مبكانتهم اليت ال ميكن أن يكون هلا معىن 

عتبارات االقتصادية، وبالتايل فاال.
يف اخلريطة العمرانية، دون أن تكون هلا سلطة سياسية معينة يف اهلرم جعلت هذه الفئة تسجل مكانتها املادية

الذينية، من دون شك، دورا كبريا يف جتسيد هدا احلنني إىل املدينة األصلية، ال اإلداري، كما لعبت االعتبارات
.ترميم الكنائس وخاصة دفن الرفاةسيما عندما يتعلق األمر بعمليات

ملعرفة مدى نفوذها، فربوكوب يقدمه على أنه Pudentiusشخصية بيداتينوس وميكن اإلشارة إىل شخصية 
، بدون اإلشارة إىل أي وظيفة يشغلها، فقط أنه متكن من تنظيم السكان 134من سكان املقاطعة اإلفريقية

"لواته"بينما يشري يف كتاب املنجزات أن القبائل . 533ستنيان سنة وإعالن الثورة على الوندال، واالستنجاد جب
Ilaguas قد متكنت من السيطرة على لبدهLepcis Magnaكما .135وذلك عشية االحتالل البيزنطي

حيث لعب دورا مهما يف إقناعه بطريقة االستقبال للوفد Sergiusيقدمه ثانية رفقة الدوق سرجيوس 
اإلرث "لك اغتياهلم فهومن دون شك من املالكني الكبار، الذين حاولوا االستيالء على ورمبا كذ"اللوايت"

واالنفصال 533والوقوف أمام تفاقم نفوذ القبائل الطرابلسية، بإعالن الثورة على الوندال سنة ،136"الروماين
عرفتها اإلمرباطورية .  م فيما بعد548-543عنهم، وبالتدبري حلرب 

واليت امتدت حىت إفريقيا، وإذا كان بروكوب قد حتدث على نتائجها يف أوساط السكان 543عموما سنة 
وبالتايل فيبدوأن مقتل الوفد .137واجليش البيزنطي، فقد تكون سببا يف انتهاك البيزنطيني لألراضي املورية

فإذا .وضح أن حدة الضغط الذي كان ميارسه املالكنيمل يكن من قبيل الصدفة، بل من شأنه أن ي"املوري"
فقد تسببوا بذلك يف نقض "الطرابلسية"افرتضنا أن هؤالء املالكني قد استولوا على األراضي التابعة للقبائل 

"لواته"فإن احتجاج هذه القبائل وعلى رأسها كل من . 
-حتت ضغط املالكني الكبار-إال أن إدارة املقاطعة الطرابلسية . كان أوال بطريقة سلمية "اإلسرتياين"و

بادرت بتفجري الوضع، هذه املبادرة اليت سرعان ما حتولت إىل يد القبائل الليبية مبجرد إعالن احلرب سنة 
م،544



ملة العسكرية، ومتول كما أن اإلمرباطورية كانت يف حاجة إىل مصادر إقتصادية تعوض مصاريف احل

وبالتايل ميكن تصور حالة التشنج الكبرية بني هذه الطبقة اليت ظل نفودها يتعاظم، . 138من الضرائب
ت عنه االدارة احمللية، وما اجنر عنه من مضاعفة ومصاحلها تكرب، خاصة بعد أن أصبحت تضطلع مبا عجز 

.وبني إصرار اإلدارة املركزية للحصول على املزيد من املصادر املالية. 
: الطبقة العامة.1

تظل النسبة األكرب من سكان املدن واألرياف غري معروفة وغري مصنفة إال من خالل بعض املهن أوالوظائف، 
فال نعرف عددها

أشارت إليه املصادر حول طبقة املالكني، ميكننا أن نتصور طبقة وسطى كانت تقوم بتنفيد األعمال اليت 
أوتسيري يفتخر بتشييدها املالكون الكبار أوحكام الواليات، مثل احلسابات احلاصة جبمع الضرائب،

األبرشيات يف املدن الصغرية واملواقع الريفية، فضال عن املهن اليدوية الضرورية يف عمليات البناء والصيانة 
،،،،،

: املاديةفقط مكانتهم االجتماعية بل أيضا وضعيتهمرس بارات ال تكعينعتون بالعامةوقد ظل 
Humiliores, Pauperes pénéres . على هذه الرتكيبة، بإثقال  يبدوأن للسياسة اجلبائية اثارها حيث

فمن الناحية القانونية مل يكن . كاهلها بالضرائب، وجتريدها من أية إمكانية تسمح هلا بالرقي االجتماعي
لم يكن يسمح هلم إال بأداء اخلدمة العسكرية حني الصغار أن يرتقوا إىل وضعية أحسن، فالممكنا هلؤالء الف

التكفل بتزويد يهم كان علويبدوأيضا أنه  -29ص -والواجب اجلبائي، مهما كانت طبيعة األرض وتواجدها
كما تسمح لنا ألواح ألربتيين من أن نفرتض أن درجة الضيم قد . احلاميات العسكرية مبا حتتاجه من مؤونة

أومن مكانة .139أجربت هدا العدد من املالك
أرملة، ربة بيت مثل أدوداتااملرأة يف هذه الطبقة، حيث تربزها دوما رفقة زوجها يف عمليات البيع والشراء أو

AdeudataأوسيديناSiddina ، فوتاFottaأوبرييكتاPreiecta  ، 140ع أبنائهامتتلك ضياعها وضيا.
:وميكن الوقوف على منادج من هذه الطبقة العامة، من خالل األصناف التالية

:الفئات الريفية.1
ميكن اعتبار صغار املالكني باإلمرباطورية البيزنطية، العماد األساسي لالقتصاد، مما جعلها تسعى 

كن أيضا للحفاظ على مصادر الضرائب ل، املالكني الكبارللحد من نفوذ ، حلماية ملكيتهم من الذوبان
وهواألمر الذي جعل العديد من املؤرخني يعتربون أن اإلمرباطورية البيزنطية يف مراحلها األوىل  ، بالنسبة للدولة

لكن هل ميكن إسقاط هذه الصورة على الواقع اإلفريقي، وهل ميكن ، 141كانت امرباطورية امللكية الصغرى
؟الوقوف على معامل هذه السيا

ساجات الزراعية، وفرض عندما بعث بأعوان خمتصني يف قياس األراضي لتقدير امل، يتجلى من موقف جستنيان
فقد كانت ،142الضرائب على ضوء هذه التقديرات دون مراعاة للواقع السياسي واالجتماعي املتدهوريني



حمور العالقات االجتماعية واالقتصادية، وقد -أوصغارهمسواء بالنسبة لكبار املالكني–احملاصيل الزراعية 
يدان الزراعي، انتشار ظاهرة فرار املالكني الصغار عن أراضيهم والتجائهم يف املنتج عن السياسة البيزنطية يف 

وهل ؟لكن هل استمر هذا الثراء . 143مما نتج عنه تزايد عدد املعوزين يف املدن–أحيان كثرية إىل املدن 
وهل ميكن الوقوف على مظاهر ، كست السياسة اجلبائية بنفس األسلوب على كلتا الطبقتني االجتماعيةانع

؟بعيدا عن اإلمارات املورية؟هل ميكن قراءة سياسة التحصينات من هذا املنظور؟الصراع بينهما
"الحضرية"الفئات الوسطى .2

د املغرب أن حيوية جديدة قد ميزت الفرتة البيزنطية، يف بالتطورها يتجلى من خالل دراسة احلياة العمرانية و 
ولنا أن نتصور ما ميكن أن تدره حركية التشيد ،144

وإذا كانت . والبناء اليت ميزت بداية القرن السادس، رغم خصوصية املورفولوجية العمرانية يف هذه الفرتة
استعمل املهندس دبية تتحدث عن حركة تشييد جديدة، وهوما تكرسه أيضا النقائش األثرية، وقد املصادر األ

يف دراسته للقلعة البيزنطية بتبسة، طريقة حسابية غريبة لكنها مثرية الستخراج متوسط ، Mollاملعماري مول
انت مرجعية املؤلف التارخيية، ، ومهما ك145

عامال قد سهروا ملدة سنتني، 850إىل 800فقد اعترب أن إعادة بناء القلعة من أساسها قد تطلب متوسط 
إذا ما قوبل بسلسلة املنشآت العسكرية جيعل من املستحيل تقبل فكرة أن يكون ، مستنتجا أن هذا االجناز

عدد هائل من الورشات املعمارية اليت كانت تصاحب فيالق وامنا جيب تصور ، فقط من طرف رجال اجليش
هذه املدن ومن جهة أخرى فقد جتلى من خالل دراسة هدا احملور أن أغلبية .اجليش أوتوظف يف عني املكان

جمرديف غالب االوقات لتصبحطابع املسيحي لبااو) حصون أوقالع( العسكريةإما بالصبغة تتميز أصبحت
، فمثال ال تسمح قائمة جورج انكماش خريطة اهليمنة البيزنطيةواليت توحي بعن قوائم املدن، فضال أبرشيات

.146مدينة32القربصي إال بالوقوف على عدد حمدود من املدن ال يتجاوز 
ملوظفني االداريني أورؤساء املناطق اتبدوالفئات الوسطى احلضرية فئات غري متجانسة من حيث الرتكيبة،إذ جند 

وهؤالء املوظفني وان كانوا مرتبطني اجتماعيا بالفئات الوسطى فهم يف تبعية Preasesاجلهوية مثلاحلضرية
بينما تظل . 147مباشرة لقواد اجليش ورجال الكنيسة وكبار املالكني الذين يسامهون يف تعيينهم أويف اختيارهم

تذكرها إال بصورة عرضية، يف حني مل يوجد حول فئة التجار واحلرفيني حمدودة، فالرويات التارخيية النامعلومات
نص قانوين ينظم هذه احلرف اال يف حدود القرن التاسع، لكن يبدو انه حياول تقنني احلرف القائمة منذ 

.148العهود السابقة
فقد ظل اصحاب ، األرستوقراطيةمتيز أصحاب املهن النفيسة بالثراء، مما مسح هلم باالرتقاء إىل الطبقة وإذا 
اإلنتاجميزون بامتالك وسائل تن املتواضعة مثل اخلزف والنسيج والشموع، اخلبز يامله

وقد جتلى دور هذه الطبقات الوسطى يف الصراعات . 149األوضاع، أوالتقهقر واالحندار االجتماعي
ربت مبثابة رد فعل على حالة االجتماعية اليت عرفتها إفريقيا من خالل الصراع املذهيب، واليت كثريا ما اعت

إثقال كاهل هذه الرتكيبة ، ودلك بالفوضى اليت أصبحت تعيشها إفريقيا منذ تقهقر اإلمرباطورية الرومانية



ولعل ذلك ما جعل نسبة كبرية تنخرط يف حياة الرهبنة هروبا من عسف االدارة ، 
د شجعت هذه الظاهرة، حتت تأثري الكنيسة، رغم أن نتائجها كانت أن اإلمرباطورية قويبدو. وجور اجلباة

تجمع الثروة تدرجيا يف يد هياكل الكنيسة من جهة وكبار املالكني من ، حيث بدأت توخيمة بالنسبة للدولة
مما أحدث انقالبا يف موازين القوى سواء يف مركز الدولة أويف ، جهة أخرى، فضال عن تقلص مصادر اجلباية

شية الفتوحات االسالمية، إذ استطاع حاكم الوالية يف عيتجلى هذا الوضع يف بالد املغرب و .150فهاأطرا
رجال الذين،  ( ،اعالن انفصاله عن اإلمرباطورية مبساعدة كل األطراف االجتماعية باملنطقة646حدود سنة 

)كبار املالكني، الطيقة املتوسطة
:الفئات الفقيرة.3

تشري النصوص القانون
:  ذ تقر القوانني البيزنطية وجود نوعني من الزواجإديث عن الزواج، حلوذلك عند ايف جمال القوانني املدنية 

ق األبناء يف احلياة املدنية ذي يفضي إىل حلزواج األعيان وأعضاء جملس الشيوخ واملوظفني السامني والتجار، ا
زواج الفقراء واجلنود واملزارعني وهي آخر الفئات يف و . واملشاركة يف الوظائف الرمسية على اختالف أنواعها

السلم االجتماعي، ويبدوأن هذا الزواج مل يكن يعطي لألبناء احلقوق املدنية اليت قد تسمح هلم باالخنراط يف 
.151سلك الوظائف الرمسية

ظر إىل الناس بالنالقانون اجلنائي البيزنطي ، حيث متيز جمال القوانني اجلنائيةردت اإلشارة إليهم يف كما و 
و حسب 

عقوبة مادية (العقوبة املوحدة سمى بما يبينما كانت القوانني الرومانية تعتمد،152حني يعاقب الفقري بدنيا
مبكن القول ان القانون و . 153دون النظر إىل الوظعية املادية للمذنبيف حالة حدوث جنائة ما ـ) أوبدنية

التسيري االداري والعسكري وحرمها من ةالببيزنطي الذي أقر بوجود فئات معدمة، قد أخرجها أيضا من دائر 
.154به جلرمية مااهلذه الفئات ال حيق له دفع تعويضات مقابل ارتكمن ينتميباعتبار أن املشاركة االقتصادية 

:العبيد.4

لعديد من املصادر وهوما يتجلى يف ا، 155ظلت تشكل نسبة كبرية من الطبقات العامة طيلة التاريخ القدمي
، أوأسعار لوحة زراي اليت تقر ممارسة جتارة Apulée de Madaure156األدبية، مثل أبيلي املادوري

كما تعرضت بعض مراسالت القديس أوغسطني ليس فقط إىل استمرار هذه الظاهرة بل إىل جتار 157.العبيد
وهوما نتحسسه أيضا . 158ة اإلفريقيةالعبيد الذي كانوا يقومون بعمليات اخلطف وشحن هؤالء خارج املقاطع

وعموما فأغلب املعطيات 159...... من خالل إشارة بروكوب عقب هزمية احلرب املورية اليت قادها
، تدعولتصور تفاقم هذه الظاهرة

العقاري مثلما ترتكز على حجم اليد العامل
يضاف إىل ذلك حجم احلروب اليت . أقدمت على حتويل ضياعها على شكل حصون مدججة بالقالع



.
:ليوميةالمسكن والحياة ا

من خالل الصورة اليت تركها حول ، بتصور حالة املسكن،160تسمح لنا أحد مراسالت القديس أوغسطني
بالقرب من مدينة هيبوريغوس، حيث اتضح أن البناية Fussalaأحد القساوسة الشباب يف موقع فوسالة

القديس أوغسطني نفسه، استعملت مواد البناء املستهلكلة، من خشب، حجارة أوقرميد، إىل درجة أن يعلق
أن Lancelوقد اعترب النسيل . 

هذه الشهادة ال ميكن أن تنطبق على فوسالة وحدها بل ميكن أن تعمم على املساكن اخلاصة يف أغلبية 
وهوما جتلى .161قد أصبح القاعدة يف عمليات البناءاملستعملة املناطق الريفية، وأن عملية توظيف مواد البناء

يف قرطاج، حيث كشفت احلفريات الربيطانية اليت جرت بالقرب من السور اجلنويب، أن املساكن اخلاصة قد 
تصبح إال 

بل أن فضالت هذه املساكن أصبحت تغطي عددا كبريا من املعامل العمرانية . بطريقة جد ساذجةترقيعية و 
162.

« des Auriges لوحظت عمليات ترميم حيث مت استغالل هذا املسكن إىل ما بعد القرن السادس، بينما«
ومع ذلك فيمكن احلديث .163وتوسيع مساحة املسكن باجتاه الشرق لتضم الرصيف وجزء من الطريق احملاذي

عن املساكن الراقية، ففي مراسالت القديس أوغسطني وردت اإلشارة إىل الضياع الكبرية واملساكن 
كما مسحت التقارير األثرية من الوقوف على عدد من ا. 164الضخمة

، والذي اعترب ت مساحته، 165بكويكولBachusمسكن باخوس ، مثل طيلة القرن السادس ميالدي

كما أقر تيبري .166صادر املسيحية للقرن السادساملعروف من خالل املCresconiusكريسكونيوس 
Thebert يف حوصلة لدراسة كبرية حول احلمامات اإلفريقية، أن املعطيات األثرية تشجع على إبعاد فرضية

رتميم وصيانة اهلياكل الضخمة واملعامل الكبرية وهذا ما يفسر امليل  إىل نوع من االختزال احلفاظ على وترية ال
. 167العمراين

وباء القرن السادس
، مث انتشر يف 541يبدوأن املقاطعة املصرية كانت نقطة انطالقه، ودلك يف خريف تنقل املصادر وقوع وباء 

يبدوأنه كان شديد التاثري و . 168542سنة يف حدود سنة حوض البحر األبيض املتوسط، ليصل إىل إفريقيا 
باملدن الساحلية والواقعة على الطرق اعلى أوضاع املدن، كتقلص احلركة العمرانية وعدد السكان ال سيم

كما اعتربه كوريبوس السبب الرئيس للثورات ،170بروكوب اهم اسباب الفقر باملنطقةهفقد اعترب .169الرئيسية



مضيفا أن الفقراء، ومن مل يصبهم املرض، أصبحوا ،543171املورية اليت شه
172.
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