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خارجية إلى تراثها الذاتي. أما بالد املغرب فقد بقيت هي هي غيورة على شخصيتها. 
وخضعت إلى السيطرة املادية لشعوب أجنبية من دون أن تتأثر بروحها. ورغم ذلك فإن 
األمر فقط طبع مظاهر تفكيرهم  أول  البرابرة في  اتصل بها بعض  التي  تأثير قرطاج 

وعاداتهم بطابع لم ميح حتى بعد سقوطها.  

الباب الرابع

قرطاج

1 - التوسع القرطاجي

2 - احلروب البونيقية

3 - املدنية القرطاجية
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I- التوسع القرطاجي:

1 - الفينيقيون في بالد البربر: 

إن االستعمار الفينيقي الذي دخلت بالد البربر بفضله في التاريخ ال نعرف من طوره 
األول إال ما تفيدنا به روايات مشكوك في صحتها. وإذا اعتمدنا بعضها فإن أهل صور 
)Tyriens( يكونون قد أسسوا مراكز جتارية على السواحل اإلفريقية منذ القرن الثاني 
عشر قبل املسيح نذكر منها أوتيكة على الساحل الغربي من خليج تونس وذلك سنة 
الفترة وعلى الساحل  )Lixus( الشبيهة بقادس في نفس  1101 كما نذكر لوكسيس 
األطلسي للمغرب األقصى. ويقال: إنها تأسست سنة 1110. إال أن ما يثير االستغراب 
على ما يبدو، هو أن يؤسس الفينيقيون هذه املراكز البعيدة قبل أن يضمنوا األساكل 
التي تسيطر على مدى نشاط مالحتهم كل ثالثني كلم تقريبا. ولعل املصادر القدمية 
املتعلقة بتاريخ االستعمار الفينيقي لم متيز دائما - كما يعتقد ذلك ب. سانتاس - بني 
طور التعرف واالكتشاف الذي يفسح اجملال لتجارة غير منتظمة وبسيطة نسبيا، وبني 

طور االستعمار احلقيقي الذي تؤسس فيه املراكز التجارية القارة. 

الفينيقيون -كما هو محتمل جدا- سواحل احمليط األطلسي منذ  البحارة  بلغ  وإذا 
السودان من جهة، وعن  املسيح، بحثا عن ذهب  الثانية قبل  األلف  األخيرة من  القرون 
فضة اسبانيا وقصدير جزر الكسيتيريد )جهة فان( )Vannetais( التي تصل طرقها إلى 
"ترشيش" قرب مصب الواد الكبير من جهة أخرى، فإن االستعمار الفينيقي -على ما 
يبدو- لم تتوطد أركانه إال شيئا فشيئا من الشرق إلى الغرب. ولقد استقر الفينيقيون 
في أول األمر على سواحل "سرتا" ثم أقاموا في قرطاج من دون شك قبل أن يؤسسوا 
مستعمرات حقيقية. وهذا ما تؤيده الرواية التي نقلها ديودورس الصقلي )V- 20( وما 
نستنتجه أيضا من أنه ال يوجد قبر واحد من القبور البونيقية املكتشفة إلى هذا اليوم 
أكبر  على  السادس  القرن  أو  اخلامس  القرن  من  أقدم  املغربية  اجلزائرية  السواحل  على 

تقدير ) في تيبازة.Tipasa( على بعد سبعني كلم غربي اجلزائر. 
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أوائل قرطاج: 

إن قرطاج لعبت دورا عظيما في تاريخ إفريقيا الشمالية. إال أنها قبل أن تبز املراكز 
الفينيقية األخرى وتصبح عاصمة بعد ما كان من تقلبات صور وخرابها سنة 332، لم 
تكن في أول أمرها سوى إسكلة متواضعة بني سائر مراكز التموين األخرى. وقد كشفت 
احلفريات التي تواصلت من سنة 1944 إلى 1947 بصالمبو في منطقة قرطاج القدمية 
على معبد يرجع عهده إلى ما قبل الطور القرطاجي. وما وجد فيه من أشياء ال يترك 
مجاال للشك في وجود بحارين شرقيني في هذه اجلهة منذ آخر األلف الثانية أو أولى قبل 
الذين تعتبرهم األسطورة  القادمني من "صور" وقبرص  إن بعض املستعمرين  املسيح. 
-خطأ على ما يبدو- الجئني هم الذين أسسوا حوالي سنة 814 في عهد امللك بغماليون 
"قرط حدشت" أي مدينة حديثة، في اخلليج الذي تنصب فيه مياه واد مجردة وواد مليان 
ديدون(  )أو  إن أخت "بغماليون" عليسة  ويقال:  املتوسط.  األبيض  البحر  ملتقى جانبي 

ملكة "صور" هي زعيمتهم، إال أن وجودها وإن كان ممكنا فهو مشكوك فيه. 

العالم  مع  والتبادل  اإلفريقي  التوسع  على  يساعد  كان  اجلغرافي  قرطاج  وضع  إن 
أقيمت كغالب  ألنها  هامة  مزايا  العسكري  لوضعها  كان  وكذلك  الغربي.  أو  الشرقي 
قطعة  إال  بالبالد  يربطها  ال  البحر  في  متوغلة  األرض  من  رقعة  في  الفينيقية،  املدن 
أريانة وبذلك  التي كانت صاحلة للمالحة وسبخة  مستطيلة تفصل بني بحيرة تونس 

كانت تتحدى حصار األعداء مثل "صور".

لقد كانت قرطاج متواضعة في أول تاريخها، تدفع اخلراج وتقدم الهدايا ملعبد هرقليس 
"الصوري" مما جعل بعض املؤرخني يرون هذا العمل الذي قد ال يكون سوى مظهر للتقوى 
دليال على خضوعها لصور. وواصلت قرطاج دفع الضرائب السنوية الليبيني طيلة ثالثة 

قرون ونصف من غير انقطاع يذكر. 

إال أن هذه املدينة بفضل هيبة طبقتها االرستقراطية ومهارتها، وخاصة بفضل ما 
املبادرة، استغلت انحطاط "صور" وفرضت  القوية من روح  اتصفت به عائلة "ماغون" 
شيئا فشيئا حمايتها على املدن الفينيقية ثم ما لبثت أن سيطرت عليها. وينبئ األثاث 
الذي عثر عليه في قبور القرن السابع على اتساع مجالها التجاري وتضخم ثرواتها حتى 

أنها متكنت سنة 654 من إرسال معمرين في جزيرة "بتيوز" )Pityuse( ) إبيسا (. 

ولعل تناقص الذهب والتحف الفنية في قبور القرن السادس يدل على تضاؤل ازدهار 
قرطاج، ذلك أن اليونان كانوا يبسطون نفوذهم في ذلك الوقت على غربي البحر األبيض 

ردت  قرطاج  لكن  وقريني.  ومصر  "صور"  على  يسيطرون  الفرس  أصبح  وقد  املتوسط. 
الفعل بشدة، ووجدت من الزعماء البارزين من أعانها على بسط استعمارها الناشئ، 
مثل "مالكوس" الذي حارب في صقلية وسردانيا و"حقق أشياء عظيمة ضد اإلفريقيني" 

على حد تعبير يوسطينوس ثم ختم نشاطه بافتكاك احلكم حوالي سنة 550. 

بعد  "االتروريني"  بإعانة  كرسيكا  جزيرة  من  "الفوسيني"  طرد  من  قرطاج  ومتكنت 
انتصارها البحري بأالليا )أليريا في الساحل الشرقي حوالي  535(. واستعانت بالليبيني 
في آخر القرن السادس لطرد "دوريوس" وهو ابن أحد ملوك سبارتا أقام إمارة في ليبيا 
طيلة سنتني، بني سبرتا الصغرى سبرتا الكبرى واضطر إلى االلتجاء إلى صقلية حيث 

انهزم حتت ضربات القرطاجيني والسجستيني. 

 :)Himère( 2 - محاوالت التوسع في صقلية - هيمير

لم تكن قرطاج من القوة بحيث تستطيع أن متنع استعمار اليونان لصقلية. واقتصرت 
على االنتصاب في القسم الغربي من اجلزيرة مبا فيه مدينة "بالرمو" )بانورم( و"سولنت" 
بالقرب من سواحل  بالرمووموتيه )في جزيرة سان سنتليو  كستلودي سوالنتو شرقي 
ليليبي ( ولكنها ما كان ميكنها أن تبقى مكتوفة األيدي أمام زحف منافسيها الناشطني. 
وكان الطاغية "جيلون" الذي استولى على "سرقوسة" )سنة 485( وجعل منها أغنى 
 )Agrigente( "أقريجنتي"  مدينة  مع  حتالفه  على  يعتمد  الهيليني،  العالم  في  مدينة 
وبذلك  التيرهني  وبحر  ليبيا  بحر  بني  الواقعة  البلدان  "تيبرون"  طاغيتها  أخضع  التي 

تكونت جبهة يونانية شديدة على الفينيقيني سياسيا وخاصة اقتصاديا. 

أن  قبل  عديدة  اخلاء طيلة سنوات  في طي  اشتدت شيئا فشيئا  األزمة  أن  ويظهر 
تؤول إلى الغزوة القرطاجية العظمى سنة 480. فقد نزل اجليش "ببانورما" ومنها إلى 
 )Talents( هيمير حيث محقته قوى الطاغيتني املتحدة. فدفعت قرطاج 2000 وزنة أوبية
إن  ويقال  و"سيلنونت".  "ريجيون"  من  وحلفائها  هي  أتت  حيث  من  رجعت  ثم  غرامة 
معركة هيمير التي حتطمت فيها املطامح الفينيقية جرت في نفس اليوم الذي وقعت 
أن  املؤرخون فافترضوا  الفرس. وتسرع  التي وضعت حدا لزحف  فيه معركة "سالمني" 
القرطاجيني والفرس كانوا متحدين ضد اليونان. وأقرب الظن أن ذلك كان محض صدفة. 

3 - أوائل التوغل اإلفريقي:

آثار القبور بعد هذه النكبة يدل على أن قرطاج اضطرت  يظهر أن ما اكتشف من 
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إلى وضع حد لهيمنتها البحرية واالنطواء على نفسها. وفعال كانت مرسيليا حائال دون 
مواني بالد "غوليا" و"اسبانيا"، وكانت كورسيكا تابعة حللفائها االتروريني. أما صقلية 
اإلفريقية.  األرض  نفوذها. فلعلها وجهت جهودها نحو  فقد كان معظمها خارجا عن 
ذلك أنها أخذت في النصف الثاني من القرن اخلامس تغزو على حساب الليبيني جهات 
أن  إال  املرتزقة.  أراضي فالحية، كما أخذت جتند  االرستقراطية  اقتطعت فيها طبقتها 
توسعها العنيف أثار ردود فعل شديدة فقد والى البربر في القرن التالي ثوراتهم وعبروا 

إزاء البونيقيني عن تعلقهم باالستقالل الذي اصطدم به جميع الغزاة. 

باخلصوص  املاغونيني  عمل  من  السادس  القرن  أواسط  منذ  قرطاج  توسع  وكان 
وتوصلت الطبقة االرستقراطية -التي تهتم مبا توره التجارة من أرباح أكثر من اهتمامها 
كامل  قرن  لنفوذهم طيلة  أن خضعت  بعد  منهم  التخلص  إلى  احلربية-  باالنتصارات 
في  التوسعية  إلى سياستهم  الرجوع  من   409 أنها مكنتهم سنة  إال   .)450 )حوالي 
صقلية. ولكن لم يكن لقوادهم اجلرأة الكافية ولم يكونوا جادين في الغزو، فلم يستغلوا 

انتصاراتهم الكبرى ورضوا مبعاهدات صلح توطد استعمارهم. 

4 - انتصار دونيس صاحب سرقوسة: 

سيلينونت  فاستباح  اليونانية  املدن  خصومات   480 سنة  املهزوم  حفيد  واستغل 
وهيمير)409( ثم أقريجنتي)406(. فثارت سرقوسة على أرستقراطيتها العاجزة واتخذت 
الهيلنية  القوى  تطعيم  إلى  سعى  الذي  دونيس  وهو  متواضع  أصل  من  أوحد  زعيما 
الواهية مبا ألهل سيكول ورعاع االيطاليني من طاقات جديدة. ولم يقهر البونيقيني متاما 
إال بعد أربعة حروب. فقد انهزم أول األمر في وقائع كثيرة واضطر أمام عنف هجومات 
البونيقيني الشديدة إلى التخلي عن مدينتي جيلة وكمارين، وإلى منح ليونتيني ومسينا 
استقاللهما )سنة 409( ثم حصن سرقوسة وأعاد الكرة سنة 408 وانتقم من مدينة 

"موتية" أفظع انتقام. 

فحولت قرطاج عاصمة ممتلكاتها الصقلية إلى ليليبي )مرسالة( وشنت بجيوشها 
الطاعون  ولكن  تفتح سرقوسة،  وكادت  فاستولت على مسينا  انتقامية.  اجلرارة حربا 
دفع  إلى  فاضطرت  بالنجاح  املعاكسة  دونيس  هجومات  أحد  وكلل  جيوشها.  من  نال 
300 وزنة أوبية غرامة وإلى التخلي عن سيلينونت وهيمير وتسليم مرتزقتها الليبيني أو 
اإلسبانيني للفتك أو االستعباد ) سنة 396(. ولكن احلرب ما لبثت أن اشتعلت نيرانها من 

جديد فاستمرت حتى موت الطاغية تتخللها فترات هدنة متفاوتة الطول. 

5 - أغاثوكل وحرب افريقية: 

تصدع  ومن  احلكم  )367( من خصومات ألجل  دونيس  موت  تبع  ما  قرطاج  اغتنمت 
إمبراطورية سرقوسة السترجاع "أقريجنتي" و"جيله" إال أنها تقهقرت من جديد إلى ما 
وراء حاليقوس )Halycos ( ) 340 - 345( عندما هاجمها متوليون الكورينتي الذي استعان 
بعناصر جديدة من بني املستوطنني اليونانيني وأحجمت عن الهجوم على صقلية من 
جديد بعدما رأت ما رأت من سقوط صور على يد اإلسكندر)332( الذي أصبحت تخشى 
هجومه على افريقية ولكن أحد قوادها لم يتمالك عن التدخل في خصومات األحزاب 
التي كانت تتنازع سرقوسة فدفع بابن أحد العمال إلى احلكم وكان جاهال ولكنه ذو حزم 

وعزم اسمه أغاثوكل )سنة 317(.

ولم ترض االرستقراطية القرطاجية عن اإلعانة التي منحت إلى هذا القائد املنحدر 
من الشعب والذي بادر منذ توليه احلكم بإعدام األقلية احلاكمة وفسخ جميع الديون 
وحاصرت  عليه  انتصرت  وجيوشها  بأساطيلها  فهاجمته   )314 )سنة  األراضي  وتوزيع 
سرقوسة. ولكن أغاثوكل لم يكن بالرجل الذي تفت في عزميته الهزمية. فلما انهزم في 

صقلية حاول خداع أعدائه وجترأ على محاربتهم في ديارهم. 

فقد تخلص من احلصار ومتكن من النزول في جنوب الوطن القبلي على رأس 14000 من 
رجاله )سنة 310( ثم صرف أسطوله واستولى على 200 بلدة منها حضرموت )سوسة( 
كانت  إذ  كامل،  عام  طيلة  غزوات  من  به  قام  مبا  تتأثر  لم  قرطاج  ولكن  يروى.  حسبما 
أغاثوكل  البحر في مأمن من خطر احلصار. وعندئذ أغرى  وبتزودها عن طريق  بأسوارها 
أوفيالس املقدوني الذي أسس في قريني إمارة مستقلة عن ملك مصر ووعده بأن ميكنه 
من أن يكون على رأس إمبراطورية افريقية أرسل إليه املرتزقة من اليونان. وسرعان ما 
تخلص أغاثوكل منه وأفسد عليه جنوده. ومتكن من مضاعفة عدد جنوده ومن االستيالء 
على أوتيكة وهيبودياريتوس )بنزرت( واحتالل كامل تراب القرطاجي. وأسس دور صناعية 

ليربط الصلة بصقلية )308 - 309(.

ثم إنه أدرك أن ال مخرج له من هذا الغزو فعدل عن إرهاب قرطاج والتحقق بصقلية 
ثم اضطر بعد سنة إلى العودة وحاول بدون جدوى تفادي الكوارث التي عقبت رحيله. 
ثم آل به األمر إلى التخلي عن جنوده والهروب مبفرده كما فعل بعده بونبارت في مصر. 

ففتك جيشه بأبنائه وباع لقرطاج األراضي احملتلة. 

إن فعلته اجلريئة التي يبدو أنها ختمت باالنهيار لم تخل من عواقب. وأنه لم يحرص 
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رضي  فقد  صقلية.  في  الطولي  اليد  له  تكون  أن  أراد  بل  قرطاج  على  االستيالء  على 
البونيقيون بإبرام معاهدة صلح معه ودفعوا له غرامة قدرها 150 وزنة أوبية و100.000 
حدود  له  أعادوا  كما  اجلزيرة  من  الشرقي  القسم  على  وملكوه  القمح  من  هكتوليتر 
حاليقوس )سنة 306( ومات أغاثوكل قبل أن يحقق ما كان يعتزمه من احتالل الفريقية 
)سنة 289( غير أنه فتح الطريق ألعداء قرطاج وسوف ال ينسى ريقولوس )Regulus( وال 

شيبيون اإلفريقي هذه السابقة. 

6 - بيروس وهيرون صاحب سرقوسة: 

واغتنم البونيقيون فرصة احلروب املدنية التي تبعت موت أغاثوكل للتدخل من جديد 
في صقلية فحرروا املدن احملتلة وأرجعوا سرقوسة إلى حدودها األصلية. أما املامرتانيون 
أي املرتزقة االيطاليون فلم يرجعوا إلى "كمبانيا" بعد أن اضطروا إلى اجلالء عن سرقوسة 

ومتكنوا من االستيالء على مسينا، ومنها قاموا بهجوماتهم حتى صقلية الغربية.

لقد كانت قرطاج تؤمل فتح جزيرة صقلية كلها. فبينما كان املغامر اجلريء إيبيروس 
ملك إبير)Epire( يحارب في ايطاليا أمضت اتفاقية مع رومة نعترف لها فيها بسيطرتها 
 )Pyrihos( على صقلية. وبينما كانت حتاصر سرقوسة استنجد القواد احملاصرون ببيروس
فتخلى امللك " ايير" عن عدد من املمتلكات البونيقية في ليليبي وفكر في نقل احلرب 
إلى افريقية نفسها ولكنه مني بهزمية عسكرية، واصطدم بثورات الصقليني، فخاب 
ظنه ورجع إلى ايطاليا )ربيع 275(. فما لبثت قرطاج أن بسطت نفوذها من جديد على 
غربي اجلزيرة واستغلت قالقل سرقوسة الداخلية واألزمات الواقعة بني أهل سرقوسة 
واجلزر   )Lipari( ليباري  جزر  واحتلت  صور  سواحل  طول  على  ثغورا  فأقامت  واملامرتيني، 
اإليولية )Eoliennes( ثم تقدمت إلى ميلس ومسينا وقضمت من تراب سرقوسة. وكان 
أو رمبا كان يسبقه. وكان ضم قرطاج لصقلية  التجاري مالزما للغزو العسكري  الغزو 

يبدو قريب املنال. 

وفي هذه املرة أيضا أجنبت سرقوسة قائدا اسمه هيرون )Hiron( )سنة 270( أنقذها 
بوضع حد للفوضى الداخلية، ومحق جيش املامرتيني )Les Mamertins(. وكان في إمكانه 
وال شك التوغل حتى مسينا إال أن قائد األسطول البونيقي سبقه بوضع حامية فيها 

)268 - 269( ولقد متكن هيرون من كسب صداقة الشعب الروماني على األقل. 

7 - قرطاج ورومة وجها لوجه: 

لم  التي  روما  مع  لوجه  وجها  نفسها  وجدت  على مسينا  قرطاج  استولت  عندما 
ميض وقت طويل حينئذ على استرجاع سلطتها على "ريجيون" في الضفة األخرى من 
املضيق. وكانت العالقات بني املدينتني إلى ذلك الوقت أقرب إلى الود منها إلى أي شيء 
آخر. فقد ضبطت معاهدات كثيرة منذ قرون حقوق كل منهما على األخر. ويعتقد بعض 
العلماء على غرار بوليب )Polype( أن أقدم معاهدة ترجع إلى السنة األولى من انتصاب 
اجلمهورية الرومانية )سنة 509( في الوقت الذي كانت الثورة حتد فيه من مدى التوسع 
الروماني معتمدين في ذلك على سمعة "ستيفان قزال" الكبيرة. غير أنه منذ ظهور 
دراسات "مومسن" )Mommssen( رأى علماء آخرون أمثال هـ.نيسان )H. Nissen( وأ.ملتزر 
أن توجد معاهدة  أنه ميكن   )A. Piganiol( وأ.بيقانيول   )  E. Païs( وأ.بايس   )O. Meltzer(
املعاهدة  على  لبوليب  الثاني  النص  تطبيق  يجب  أنه  إلى  يذهبون  بل   348 سنة  قبل 
األولى. ومهما يكن األمر فإن االتفاق ينص على أنه في إمكان روما أن تتاجر مع صقلية 
القرطاجية بكامل احلرية وحتى في ميناء قرطاج نفسه. لكنها تؤكد أنه ال ميكنها جتاوز 
) قرب  ووراء "ما ستياطرسيون"  املكي شمال قرطاج،  رأس سيدي  وراء  الواقعة  البحار 
رأس بالوس قريبا من املكان الذي ستشيد فيه قرطاج( وأنه ال ميكن ملراكبها إذا ما هبت 
العواصف أن ترسي في مواني افريقية وسردانية أكثر من خمسة أيام، وإذا صدقنا املؤرخ 
اليوناني فيلينوس االقرجنيتي فإن املعاهدة الثالثة )سنة 306( التي لم يتوصل بوليب 
إلى معرفة نصها متنع على قرطاج أن تتدخل في ايطاليا كما متنع على رومة التدخل في 
صقلية. وتقر االتفاقية األخيرة ) سنة 278( التي أبرمت أثناء حرب بيروس حقوق قرطاج 

في التجارة مع الغرب إال أنها تنص باخلصوص على بنود عسكرية ال تزال غامضة.

أقامت  قرطاج  ولكن  صقلية  في  التدخل  بعدم   306 منذ  التزمت  رومة  أن  شك  ال 
الدليل منذ أن استولى بيروس على تارنت )Tarente( أنها ال تقيم وزنا ملا التزمت به من 
حياد في ايطاليا. ولم تكن سوء نية رومة تقل عن سوء نية قرطاج. وكانت مطامعهما 

في االستيالء على مضيق مسينا تكيف موقفهما قبل أي شيء آخر. 

املئوية  اجملالس  ضغط  إثر  برومة  استنجدوا  مسينا  من  املامرتانيون  أطرد  وعندما 
)Comices centuriates( على مجلس الشيوخ وتصويتهم ملبدإ التدخل. ولعلهم كانوا 
 A( حتت تأثير العائالت الكبرى التي أصلها "كمباني" وسمنى فاجتاز أبيوس كلوديوس

ppius Claudius( املضيق وأقام حاميته في مسينا )سنة 264(.
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II - الحروب البونيقية:

1 - الحروب البونيقية األولى - ميالي:    

لم تشهر رومة احلرب لكن قد أصبح ال مفر منها بسبب سلوكها. وبدعوى أن قرطاج 
تعد العدة للهجوم على ايطاليا بادرت ألول مرة بشن حرب وقائية هي مظهر من مظاهر 

نفاق استعمارها االقتصادي والعسكري. 

ولم تكن قرطاج في الواقع ميالة للدخول في صراع مع رومة فلم ترد الفعل بشدة، 
وكانت واثقة من سيطرتها على البحار كما كانت رومة مطمئنة إلى تفوق جيوشها 
البرية. فال هي قدرت على احتالل مسينا عنوة وال حافظت على حلفها مع هيرون صاحب 

سرقوسة الذي استنجد بها عندما هاجمه ابيوس كلوديوس بغتة. 

عبد.   25000 وباعوا   )26  262-( أقريجنتي  على  فاستولوا  صقلية  الرومان  وفتح 
ولكنهم سرعان ما تعطل زحفهم بسبب مناعة احلصون الساحلية وانتهي الهجوم 
البري إلى مأزق، وبات من الضروري القيام بهجوم بحري وهذا ما كان لهم الفضل في 
على  يحتوي  أسطوال  أعدوا  إنهم  ويقال:  اخلطة،  إلجناح  األسباب  فهيأوا جميع  إدراكه. 
100 سفينة خماسية و20 سفينة ثالثية، وقد اقتبسوا صنعها من سفينة خماسية 
بونيقية ارتطمت بسواحلهم. ودربوا مالحيهم على اليابسة قبل أن يبحروا، ولكنهم 
لم يعوزهم احللفاء البحريون على املالحة، وكانوا رغم ذلك في حاجة إلى قدر عظيم 
اجلرأة  هذه  أفادتهم  وقد  األساطيل شهرة.  أوسع  على مهاجمة  ليتجاسروا  اجلرأة  من 
املتحركة  املراسي  بفضل   )260 ميالزو   ( ميالي  مياه  في  دويليوس  القنصل  فانتصر 
بواسطة البكرات مما أتاح للجنود اقتحام بواخر العدو، ثم حاصر أسطول رومة "أالريا" 
)في كورسيكا( و"ألبيا" ) ترانوفابرزانيا في سردينيا( ونهب رجالها سواحل جزر "ليباري" 

ورمبا سواحل مالطة )258-259(

2 - ريغولوس في افريقية:    

ورغم ذلك فإن جناح السياسة البحرية لم يأت بالنتائج املرجوة، فقد فشل القناصل 
في محاوالتهم فتح "طرابنة" )طرباني( و"بانورم" )باليرمو( مبهاجمتهما عن طريق البر، 
وعندما انتصر األسطول مرة ثانية في "ليباري" بادر مجلس الشيوخ بشن هجوم على 

األرض اإلفريقية والنزول على سواحلها وكأنه مدفوع بذكرى أغاثوكل. 

فهاجمت 330 مركبا حتمل 40000 جندي أسطول العدو فهزمته وأرست على سواحل 

الشيوخ  منازل  اجلنود  .ونهب   236 سنة   )Clupéa( بقليبية  القبلى  الوطن  هي  منت 
الريفية وسطوا على املاشية واستعبدوا 20000 من أعدائهم. وملا الحظ مجلس الشيوخ 
السهولة التي انتصر بها جيوشه على قرطاج استقدم قنصال وقسما من اجلنود وحاول 
ريغولوس الذي بقي وحيدا في منصب القيادة على رأس 15000 من رجاله، أن يتفاوض 
في عقد الصلح مع قرطاج حتى ال يترك خللفه الفضل في إبرام معاهدة السلم، ولكن 
ضابط  وهو  "زنتيبوس"  فأعاد  شروط  من  عليهم  عرضه  مبا  ذرعا  ضاقوا  القرطاجيني 
أصله من سبارتا، تنظيم اجليش القرطاجي وهاجم بفرسانه النوميديني وفيلته جيوش 
من  النجدة  مراكب  قدمت  وعندئذ  الهزمية  وأذاقهم طعم  ريغولوس فشتت شملهم 
ايطاليا لترحيل ما تبقى من اجليش الروماني أي ألفي رجل، ولكن عاصفة شديدة هبت 
بطولة  رومة ميجدون  لتاريخ  احملبون  واملؤرخون   .460 بني  مركبا من  ثمانون  فغرق  عليها 
ريغولوس الذي أبى في زعمهم إال أن يعود إلى قرطاج مضحيا بنفسه رغم تضرعات 
زوجته وأبنائه والشيوخ. ولكن من الواجب أن نحترز وأال نثق ثقة عمياء في هذا الدرس 
املؤثر في الوطنية. وعادت لقرطاج سيطرتها على البحار بفضل ضعف هذا القنصل وما 
تكبده األسطول الروماني من هزائم فاضطرت رومة إلى أن حتصر جهودها في صقلية. 

3 - نهاية الحرب:    

فلم  حاسما  انتصارا  اآلخر  على  االنتصار  من  املتحاربني  الطرفني  أحد  يتمكن  لم 
تتمكن رومة من االستيالء على "ليلبي" )مرساله( وال على "طرابنة" )طراباني( اللذين 
أصبحا معقل املقاومة القرطاجية، ومنيت بهزميتني بحريتني )249( اضطرت معهما إلى 
حتديد أسطولها بستني مركبا، كما أن القواد البونيقيني لم تكن لهم القوة الكافية 
لشن هجوم معاكس حاسم أو أنهم أعوزتهم اجلرأة الكافية للقيام بهذا العمل. إال أن 
خطة "عبد ملقرط البرقي" املاهرة أقضت مضاجع الرومان، فقد اعتصم جنوده بقمم 
جبل "رقطة" قرب "باليرمو" )وهو جبل كستالسيو أمام جزيرة دالفمينا من دون شك ( 
وجبل "إيريكس" ) جبل جوليانو املشرف على طرابنة( وعطلوا مواصالت جيوش العدو 

ونقل املعدات احلربية إليه.

لقد كانت رومة وقرطاج في حاجة إلى املال في ذلك الوقت، وكانت رومة تسمي العدد 
الكبير من القواد بحسب املكايد السياسية. أما قرطاج فقد كانت واثقة من عبقرية عبد 
ملقرط البرقي وحده وطالت العمليات احلربية من غير أن تتراءى النتيجة. إال أن استعمار 
الرومان العسكري كان أثبت وأطول نفسا من استعمار قرطاج التجاري فسعت رومة 
إلى بلوغ هدفها بواسطة البحر، وطلبت من طبقة النبالء جتهيز200 سفينة خماسية 
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وسهلت عليهم التموين بينما حجرته على املرتزقة والليبيني وزود "هيرون" من جهته 
قرطاج، بحيث تألب حماة النظام القائم جميعهم على الثوار ) حوالي 239(.

وعندما تخلصت قرطاج من جميع مشاغلها اخلارجية وكسبت حتى إعانة أعدائها 
باألمس أتيح لها أن تضرب ضربتها احلاسمة فطوق عبد ملقرط البرقي املرتزقة في فج 
املنشار )بني احلمامات وزغوان(، وانهزم الليبيون في ملطة )Leptis Minor( رغم أنهم كانوا 
أشد مقاومة من املرتزقة، وصلب ماتوس ثم سلمت مدينتا "أوتيكة " و" بنزرت " أمرها 

إلى الغالب )سنة 237(.

5 - االستعمار القرطاجي في اسبانيا: عبد ملقرط عزر بعل:    

خرجت قرطاج من هذه احلرب املدنية منهوكة القوى، فسعت إلى اإلصالح من حالتها 
املالية وسلطت عبد ملقرط البرقي على اسبانيا ومناجمها الفضية وتخلصت في نفس 
من  القائد  هذا  وانطلق  الضجر.  وأنهكهم  الراحة  أبطرتهم  الذين  املرتزقة  من  الوقت 
"قادس" فاحتل األندلس وخاض معارك بلغ إثرها البحر املتوسط. فشق بذلك بني البحرين 
طريقا جتارية ممتازة أصبحت تهدد مصالح "مرسيليا" التي كانت حينذاك سيدة "روطة" 
أن يسجل احتالله للساحل الشرقي فأسس  أراد  و"امبورياس" شمال "االيبرو". وكأنه 
مدينة "أكراالنكي" )أليكانت( وكانت اسبانيا في ذلك الوقت ازدهرت فيها حضارة وفن 
يعبران عن امتزاج عناصر يونانية وبونيقية واسبانية، وملا مات عبد ملقرط وهو يحاصر 

"هليكا" ) الش( ترك لقرطاج مناجم ال تنفد فضربت نقودا فضية كبيرة. 

 وواصل صهره عزر بعل سياسة آل برقة الشخصية أحدث في قلب املنطقة الغنية 
بالفضة مركزا بحريا وجتاريا ذا موقع ممتاز، وأسماه قرطاج اجلديدة )قرطاجنة(. وتضايقت 
وخاصة  والغوليني  البونيقيني  بني  التحالف  يتم  أن  وخشيت  جناحه  اطراد  من  رومة 
االستيالء على املراكز التجارية التابعة ملرسيليا. وتوصلت إلى أن يلتزم عزر بعل، بعد أن 

ضغط حليفتها عليه وال شك، بعدم جتاوز "االيبرو" في فتوحاته ) حوالي 226(. 

6 - خطوات حنبعل األولى:    

يستغلون  بأنهم  برقة"  "آل  واتهم  قرطاج،  في  اضطرابات  بعل  عزر  اغتيال  أحدث 
ثروتهم االستعمارية لتمويل أتباعهم وإغراء خصومهم باملال. ولكن اجليش في اسبانيا 
لم يكن ليقيم وزنا لتقلبات الرأي العام واختار حنبعل، ابن عبد ملقرط البرقي، قائدا 

هجمت بها على "طرابنة" وحطمت أو حجزت مجموعة من مراكب التموين البونيقية 
)10مارس241(. ولم يكن لقرطاج مال كثير أو جيوش كافية فقبلت  قرب جزر "أغادى" 
دون  من  )ليباري  وايطاليا  بني صقلية  التي  واجلزر  باجلالء عن صقلية  ورضيت  التصالح، 

شك( وبدفع غرامة حربية تقدر ب 3200 وزنة أوبية أقساطا مدة عشر سنني. 

4 - تسريح جنود قرطاج، وثورة المرتزقة:    

القمرقية.  مواردها  من  وحرمت  سفينة،   500 احلرب  هذه  جراء  من  قرطاج  خسرت 
أن  الذين كانوا في صقلية لم تستطيع  املرتزقة  ألفا من  العشرون  توافد عليها  فلما 
تدفع لهم ثمن القمح الذي استهلكوه، وإلى هؤالء الذين نغلت قلوبهم عليها انضم 
الليبيون وقد أضنتهم احلرب من بدايتها. ثم إنه وقع حجز نصف الصابة وزج في السجن 
بجميع من عجزوا عن الدفع وصلب 3000 من إخوانهم الذين فروا من اجلندية ألنهم أبوا 
أن يخدموا قضية ليس لهم فيها ناقة وال جمل. فنشأت أزمة عن هذا احلقد املشترك 
على الظالم طيلة ثالث سنني وأربعة أشهر بطابع احلرب الطبقية، وقد ضحت النساء 
البربريات بحليهن في سبيل احلرية وظهر القادة من صوف الثوار ولم تعرف احلرب هوادة. 

"وماتوس" الليبي هو الذي أشعل نار الثورة، فاستجاب لندائه احلضر والبدو وسرعان 
ما التف حوله سبعون ألفا من الرجال يحدوهم نفس احلماس، وعينت قرطاج "حنون" 
كانوا  كما  رجال  يكرهون  ال  كانوا  األفارقة  ألن  تتحداهم  أن  أرادت  وكأنها  ملقاومتهم 
وتونس  الفاصل بني قرطاج  البرزخ  احتالل  يقدر حنون على منعهم من  ولم  يكرهونه، 

)سنة 240( ومحاصرة أوتيكة وبنزرت. 

في  تشك  كانت  أنها  رغم  البرقي  ملقرط  بعبد  االستنجاد  إلى  قرطاج  فاضطرت 
إخالصه. فكك احلصار عن أوتيكة، وأجبر العدو على الفرار. ولكن الذي أنقذ قرطاج هو 
في احلقيقة منافسات األهالي التي عطلت دائما ما كانوا يبذلونه من مجهود للتحرر. 
النوميديني، ومكنه بذلك من االنتصار على  وقد أمده األمير "نارافاس" بعون الفرسان 
املرتزقة وحاول عبد ملقرط البرقي حينئذ تفريق صفوف األعداء باإلكثار من الوعود، فرد 

املرتزقة الفعل بإبادة أعيان قرطاج وبذلك بدأت "احلرب الضروس".

ولعبت رومة على حبلني، فبعد أن زود جتارها الثوار طالبت قرطاج بتسليم كرسيكا 
وسردينا ودفع غرامة أخرى تقدر ب 1200 وزنة أوبية بعد أن هددتها بحرب جديدة )سنة 
241(. ثم هي بعد أن جنحت في مساومتها رخصت للبونيقيني في جتنيد املرتزقة بايطاليا 
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له، وهو شاب في اخلامسة والعشرين من عمره، كشفت األيام عن قدرته النادرة على 
القيادة والتنظيم. 

ال شك أن عبد ملقرط البرقي أضمر حربا أخرى لألخذ بالثأر، فقد طالب ابنه وملا يزل 
في التاسعة من عمره، أن يقسم في معبد قادس بأن يحقد على الرومان حقدا أبديا. 
اسبانيا  في  العمليات  رقعة  بتوسيع  أبيه  مشاريع  حتقيق  في  حنبعل  يشرع  أن  وقبل 
فتوغل حتى بلغ االلغادا )قرب منابع وادي آنة( و"الفاكيني" )على ضفة الدورو( الذين افتك 
منهم "سالمنتكا" )Salamanque( ثم هزم جيش "الكرابطة" اجلرار )قشتالة اجلديدة ( 

على ضفة "التاج". 

"ساغونته"  ملهاجمة  استعد  "االيبرو"  شرقي  الكائنة  اجلهات  على  استولى  وملا 
)مورفيدرو(، بدعوى أنهم في خصومة مع حلفائه اإلسبان. وفتحها عنوة سنة 219 بعد 
حصار دام ثمانية أشهر. فلم حتتج روما في ذلك الوقت إذ كانت "ساغونته" فعال في 
جنوب "االيبرو" ولم تكن متيقنة من محالفة ساغونته )Segonte( لها إال أن مصالح 
أن  روما. كما  أثرت على سياسة  األهمية بحيث  التجارية كانت بال شك من  مرسيليا 
املال االيطاليني حتيروا من االستيالء على مناجم الفضة. وعندما رفض الشيوخ  رجال 
البونيقيون الضرب على أيدي حنبعل رغم اإلحلاح لم يجد سفراء رومة بدا من إشهار 

احلرب )218(.

7 - الحرب البونيقية الثانية: معركة ايطاليا:    

إن رومة لم تقرأ حسابا لعبقرية حنبعل الذي كان ينتظر هذه القطيعة لينفذ خطة 
الهجوم. فاجتاز "البرقي" نهر االيبرو ثم البيرنيه على رأس 50000 من املشاة و9000 من 
الفرسان و37 فيال )جوان 218(، ومتكن من عبور نهر "الرون" حوالي منتصف شهر أوت 
وحاذاه في اجتاه منبعه إلى حيث يلتقي هذا النهر بنهر االيزير، واختار الطريق التي لم 
يشدد الرومان حراستهم فيها الجتياز جبال "األلب". وال تزال املناقشات مستمرة ملعرفة 
اإليزير  أو  االقنيس  "االرك" فجبل  وادي  أو  األصغر  برنار  بالقرب من فج سان  مر  أنه  هل 
خصوصا  جدا،  عسيرا  واجلبال  األنهار  هذه  عبر  مروره  وكان  "جونيفر".  فجبل  األسفل 
بالنسبة للفرسان وحامالت العدة. وبعد مسير خمسة أشهر من بينها خمسة عشر 
يوما في اجلبال بلغ اجليش القرطاجي "الطوريني" في وادي" بو" )آخر سبتمبر( ولم يبقى 
منه إال 12000 إفريقي. و8000 اسباني و6000 فارس و21 فيال. وقد كلف حنبعل جنوده 

فوق وسعهم، آمال أن يجد في شمال ايطاليا حلفاء، وأن يكون جبهة ضد روما التي كان 
"البوبون" قد ثاروا عليها عندما أسست مستعمرتي "بليزانس" و"كرميون".

اضطر" ب.كورنيليوس  أن  فبعد  املوقف.  على  القناصل يسيطرون  يعد  لم  وحينئذ 
شيبيون" الذي كان أرسل جيوشه من مرسيلية إلى اسبانيا، إلى العدول عن مالحقة 
 )Cisalpine( األلب  قبالة  املعسكر  اجليش  قيادة  تسلم  "الرون"  وادي  في  القرطاجيني 
واجتاز نهر "البو". ولكن الفرسان النوميديني دحروه شرقي تيسينو )Tessin( فتقهقر 
إلى ضواحي بليزانس )Plaisance( وراء ثريبية. وقد نالت هذه املعركة التي دارت بني طالئع 
اجليشني من هيبة الرومان فانضم اجلنود "الغوليون" إلى العدو وحتالف شعب "أنسيبر" 

مع البونقيني. 

وسجل حنبعل بفضل عبقريته انتصارات عسكرية تدعوا إلى اإلعجاب فهزم جيوش 
"سيروتيوس" و" ب. شيبيون"، وبرد الشتاء في أوجه، على ضاف نهر تريبية، وقتل أو غرق 
ثالثة أرباع أعدائه. وقد غذى هذا االنتصار الذي تبعته دعاية واسعة ثورة "الغوليني" ثم 
اجتاز حنبعل بصعوبة جبال "اآلبنان" سالكا طرقا محفرة حتى "صدفة لوك" ثم اخترق 
يعسكر  كان  أريتيوم" حيث   " يساره  على  تاركا  "بيروزا"  نحو  وتوجه   )Arno( أرنو  وادي 
جيش القنصل " أفالمينوس". ولم يبق له إال فيل واحد. فحصر أفالمينوس نفسه في 
وذلك  فخ  في  بنفسه  أوقع  كأنه  الشمال  "طرازميان" وهضاب  بحيرة  بني  كائن  مضيق 
15000 من  من غير أن ينتظر زميله "سرفيليوس" الذي كان في "أرمينيوم". فهلك مع 
رجاله وأسر 15000 آخرون. واحتفظ حنبعل بالرومان وخلى سبيل احللفاء وبذلك وقف 

في مهارة موقف املدافع عن احلريات االيطالية. 

لسلطة  تخضع  لم  التي  البيسينوم  االمبري،  االبينان  عبر  البونيقي  اجليش  واحتل 
رومة إال منذ نصف قرن فقط. فوجد الزاد واحلليف، والراجح أنه اتصل ب " املاروسيني 
والبيلينيني القاطنني في االبنان واألوسط وحرضهم على العصيان. ولكن رومة عينت 
"كانتوس فابيوس مكسيموس" خصم أفالمينوس القدمي دكتاتورا وهو من أنصار احلرب 
اقترب من  وملا  لوجه.  به وجها  بدون االصطدام  املقاومة.  العدو بطول  تنهك قوى  التي 
عدوه انتقل حنبعل إلى سهل "دوني" ثم إلى "كامباني" وتزود من خيرات تلك اجلهة. 
التي  اللينة  البطيئة  الرومان ملوا هذه  أن  إال  أن يقبض عليه  فلحقه " فابيوس" وكاد 
احتدوا  املتنبلني  الرعاع  أن  الشعب  واعتقد  "املتأني"  الدكتاتور  هذا  عليها  يسير  كان 
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مع االرستقراطيني ملواصلة احلرب دون جدوى فعني شخصية جديدة معروفة ببالغتها 
املتحمسة هي " تارتيوس فارو" لتشارك القنصل إميليوس بولوس في احلكم. 

وعسكر  "بكانة"  احلربية  اخملازن  على  واستحوذ  "أبولي"  سهول  إلى  حنبعل  ووصل 
اجليش الروماني الذي كان يضم ما يقرب من 80000 بالقرب منه. وبدأ "فارون" املعركة 
الذي  حنبعل  216(وجنح  )أوت  "االوفيد"  من  اليمنى  الضفة  على  امييليوس  عن  بالرغم 
كان عدد جنوده ال يتجاوز نصف عدد جنود الرومان في تطويق العدو من كل جانب، وقتل 
20000. والذت فلول اجليش الروماني بالفرار والتحقت  "اميليوس" و45000 روماني وأسر 
أن  الدهاء  بكانوزيوم حتت جنح الظالم، وفر "فاورون" كذلك، فرأى مجلس الشيوخ من 

يقتبله معززا مكرما. 

ويتساءل املؤرخون ملاذا لم يستغل حنبعل انتصاره. وال شك أنه كان يرى من املستحيل 
محاصرة رومة، ولعله كان يأمل أن يجنح مجلس  الشيوخ إلى التفاوض، ولكن شيئا 
من ذلك لم يحدث. وقد جلب انتصاره في "كانة" بعض احللفاء، وخاصة مدينة "كابو" 
أنه مكن قرطاج بعد موت هيرون من مضاعفة بسط نفوذها  في جنوب ايطاليا كما 
في صقلية، ولكن ايطاليا الوسطى لم حترك ساكنا ولم تتكون أية جبهة في البحر 

املتوسط من شأنها أن تهدد مستقبل رومة. 

ومنذئذ استحالت امللحمة مغامرة، وانهارت قوة حنبعل شيئا فشيئا ابتداء من سنة 
213. فقد أطرد الرومان مدة سنتني البونيقيني بدون رجعة وسقطت كابو في يد الرومان 
ونالها عذاب عسير كما فتح "كرنوليوس شيبيون "األندلس وفقدت قرطاج جراء ذلك 
زمام احلرب )208-207( ومتت مشيئة القدر وعندما حاول عزر بعل فيما بعد جندة أخيه 
انهزم وقتل قرب " امليتور" )جوان، جويلية207( وآل األمر بحنبعل إلى أن ظل معسكرا 

بالبرونيوم حيث لم يتجاسر أحد على اقتحام مكانه. 

8 - شيبيون اإلفريقي:    

ملا عاد شيبيون من اسبانيا )206( )وهو ب. كورنوليوس شيبيون الذي لقب اإلفريقي 
الشيوخ  يتحمس  ولم  نفسها.  افريقية  أرض  في  احلرب  مواصلة  اقترح  انتصاره(  بعد 
ملشروعه، ولكن الشعب قبله. فأعد العدة للهجوم معتمدا على ما أمدته به مقاطعة 
صقلية من موارد، وعلى اجلنود الذين خلبهم بسمعته. وقد كان أجرى محادثات إيجابية 
مسينسا   " "اإلغليد  ومع  الغرب  نوميدي  أو  مازيسولة  أمير  سيفاكس،  اإلغليد  مع 
أن يكون من األنصار  إلى  الذي اضطره سيفاكس  أو نوميدي الشرق  ابن ملك ماسولة 

ومستعدا دائما لقيادة القبائل الثائرة. غير أن سيفاكس تزوج من سوفونيسب اجلميلة 
ابنة عزر بعل جسكون التي كان لها األثر البالغ عليه فحملته على التحالف مع قرطاج 
ورد مسينسا إلى أقصى سيرتا الصغرى. فلم يبق لشيبيون بعد هذه اخليبة إال االعتماد 

على قواه اخلاصة. 

9 - معركة افريقية:    

لشيبيون  السماح  على  الشيوخ  مجلس  الشعبية  الطبقة  ضغط  حمل  إن  وما 
قرب  وعسكر  أوتيكة  من  بالقرب  كتيبتني  على  نزل  حتى   )204( افريقية  إلى  بالتوجه 
املدينة )كستراكورنيليا( وجاب وادي مجردة من دون أن يعترض طريقه شيء. وقد كانت 
وكانت  يذكر  جيش  لها  يكن  لم  ولكن  الهجوم،  تخشى  ال  بأسوارها  احملتمية  قرطاج 
تؤمل تدخل أمراء البربر. ولكن مسينسا الذي استمالته قرطاج بوعودها الكثيرة انضم 
مشروع  حول  الرومان  مبفاوضة  سيفاكس  واكتفي  أشدها.  على  واملعركة  العدو  إلى 
للسلم. واغتنم شيبيون هذه احملادثات ليفاجئ العدو ويضرم النار في معسكر عزر بعل 
)ربيع  5000 آخرين  40000 جندي وأسر  وسيفاكس. وبذلك قضى على جيشني فأهلك 
203(. فكانت هذه العلة حسب ما روى بوليب أجمل وأعظم ما قام به هذا القائد الشاب 

من األعمال اجلريئة. 

وأخذ عزر بعل وسيفاكس يعدان العدة مبعونة السلتيني واالسبانيني للهجوم على 
العدو، ولكنهما خابا شر خيبة. وواصل شيبيون تقدمه محاذيا وادي مجردة، وانتصر على 
العدو في الدخلة، ثم عسكر بتونس وأخذ يهدد قرطاج )جوان 203( وتعقب مسينسا 
سيفاكس إلى أن ألقى عليه القبض ودخل سيرته. وهنا جند أسطورة تعلق هذا البربري 
بسوفونسبة ابنة عزر بعل وانتحارها. وقد تسلى مسينسا على كل حال بتسلم شعار 

امللوكية. 

رضي شيبيون أن يوقف العمليات احلربية ليمكن قرطاج من التفاوض من أجل الصلح 
وأيدته في ذلك مجالس االنتخاب )شتاء 203-202(. ولكن مجموعة من املراكب الرومانية 
اجلوع  منهم  أخذ  وقد  القرطاجيون  فنهبها  قرطاج  بسواحل  ارتطمت  باملؤن  مثقلة 
مأخذه. وملا قدم السفراء الرومان لالحتجاج كاد اجلمهور أن ينال منهم ضربا. فاضطر 
شيبيون إلى أن يضع حدا لوقف القتال. وكان سكان املدينة يعتمدون على حنبعل الذي 
طلب منه العودة من ايطاليا فاجتاز "البرقي" البحر من دون أن تعترض طريقه أية عقبة 
ونزل بلمطة في صيف Leptis Minor( 203( ومنها وصل إلى حضرموت. فماذا فعل طيلة 
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السنة التي سبقت االصطدام الكبير؟ الشك أنه جمع حوله قبائل بربرية. وبينما كان 
إذا  "فرمينا"  سيفاكس،  أبناء  أحد  إليه  بها  أتى  التي  األهلية  اجليوش  إلى  طريقه  في 
به يلتقي بجيش في جهة الكاف. ومتت بينهما مقابلة لم تأت بنتيجة تذكر إذ رفض 
القائد الروماني االقتراحات التي قبلتها قرطاج إلبرام الصلح: وهي التخلص عن اسبانيا 
واجلزر، وتخريب األسطول البونيقي ما عدا عشرين مركبا، وذلك مقابل االعتراف لقرطاج 
بالسيطرة على افريقية. وحينئذ جرت املعركة احلاسمة بالقرب من جامه )Zama( وال 

يزال مكانها املضبوط محل األخذ والرد. 

جيوش  وصلت  بينما  "فرمينا"،  من  يترقبها  كان  التي  النجدة  حنبعل  أعوزت  لقد 
تنقصهم  حنبعل  جنود  وكان  املناسب.  الوقت  في  شيبيون  صفوف  لتعزيز  مسينسا 
الدربة وقد أخد منهم التعب مأخذا عظيما، فانهزم القائد القرطاجي وفر إلى حضرموت 
تاركا 20000 قتيل في ساحة الوغى بينما وقع في أيدي العدو 20000 آخرون. وقد اعترف 
لالنتصار  بشر  يبذله  أن  ميكن  كان  ما  كل  جامة  املعركة  في  بذل  البرقي  بأن  شيبيون 

)أكتوبر 202(. 

10 - خضوع قرطاج:    

على  اإلفريقي  بترابها  قرطاج  حتتفظ  أن  شيبيون  فقرر  الصلح  القرطاجيون  طلب 
شرط أال تشهر احلرب إال بإذن من رومة، وأن تتنازل ملسينسا عن مقاليد السيادة على 
التفريط في فيلتها وأسطولها ما عدا  إلى  النوميدية. واضطرت قرطاج كذلك  البالد 
عشر سفن ثالثية، وإلى العدول عن جتنيد املرتزقة من بالد غوليا وليغوريا وتسليم كل ما 
لديها من غنيمة، ودفع غرامة حربية قدرها 10000 وزنة أوبية منها 1000 تدفع في احلال 

وقبل إيقاف القتال، وأخيرا أجبرت على إرسال الرهائن إلى رومة. 

التي جعلتها عرضة ملطامح  القاسية  بدا من قبول هذه الشروط  ولم جتد قرطاج 
يطالب  بقرطاجي كان  املنصة  أعلى  رمى من  إن حنبعل  ويقال:   )201 ربيع   ( مسينسا 
حتطيم  الواجب  من  بل  يجدي،  ال  التشفي  أن  معتقدا  النهاية  إلى  احلرب  مبواصلة 
البرقي  الكوارث ووجه  وافرا من مسؤولية هذه  التي تتحمل قسطا  املال  ارستقراطية 
ضرباته األولى ضد مجلس الشيوخ، ثم ظل يسعى إلى حتسني الوضع املالي والفالحي 

بقرطاج إلى أن تعاظم حقد أعدائه عليه وازدادت مخاوف رومة منه فتقرر نفيه. 

إن قرطاج خرجت منهوكة القوى من هذا الصراع بني البونيقيني والرومان الذي دام 
أكثر من ستني سنة. وقد أصبح من املألوف أن يرى املؤرخون في احلروب البونيقية مظهرا 

من الصراع القائم بني الشرق والغرب، وبني مدنيتني ولنقل نحن: بني صورتني لالستعمار. 

أثرت به على  الذي  بالقدر  إال  الكتاب  وسوف ال نتعرض للمدينة الالطينية في هذا 
سياسة رومة اإلفريقية. أما املدينة البونيقية فهي بالعكس تهم بالد املغرب مباشرة، ال 

ألن قرطاج كانت عاصمة فحسب، بل ألنها أثرت كذلك تأثيرا بالغا في بالد البربر.

III - المدينة القرطاجية:

1 - قرطاج: المدينة والميناء:    

إننا ال نعرف عن قرطاج إال ما كتبه عنها اليونانيون والالطينييون، وكانوا معنيني أوال 
وبالذات بحروبها مع سرقوسة أو رومة. وليست لدينا مؤلفات تاريخية متواصلة احللقات 
خطها أبناء قرطاج أنفسهم، وذلك ما يعلل األسطورة التي ظلت أحقابا كثيرة تقابل 
بني حسن نية رومة والنفاق البونيقي. أما عن املدينة فإن النصوص ال تكاد تفيدنا شيئا 

كما ال يفيدنا األثاث اجلنائزي فائدة تذكر. 

وال يعنينا أن نأمل إحياء العاصمة البونيقية )إن لم نقل "املستعمرة القيصرية " 
التي متكن ش.سوماني من ضبط موقعها األصلي( إال أنه ال يستبعد أن متدنا األبحاث 

املنظمة بصورة أقل وحشة من الصورة التي تسيطر على عقولنا اليوم. 

إن مكان القبور واملعبد "ما قبل القرطاجي" الذي حفر عليه "ب.سنتان" في رمال 
سفح  في  البحر  ساحل  على  كانت  قرطاج  ملدينة  جهة  أقدم  بأن  يشهدان  صالمبو 
واملنحدرات.  البحر  ضفة  على  انتشرت  ثم  لوي"  "سان  أو  "بيرضة"  املسماة  الهضبة 
ولئن لم يبلغ عدد سكانها 700000 كما يدعي سترابن فإنها كانت على كل حال مدينة 
عظيمة بالنسبة لذلك العهد. وقد كشفت حفريات حديثة عن بعض الديار، ورمبا عن 

بقايا من سورها في اجلهة الشرقية خاصة. 

بلغ  أسوار  حتوطها  حصني  حصن  في  الثالثة  البونيقية  احلرب  أثناء  قرطاج  وكانت 
طولها 34 كلم وارتفاعها 13 مترا وسمكها 9 أمتار ويوجد عليها برج للدفاع كل 59 
مترا. وتقع الساحة العمومية أو "االغورة" )Agora( بني املواني وبيرصة، ومنها تتفرع ثالثة 
شوارع صاعدة إلى معبد أشمون ازدحمت على جوانبها بيوت ذات ست طوابق. وحتتل 
)السعيدة(.  ودوميس وسانت مونيك  بالقرب من درمش  "االوديون"  املقابر شماال هضبة 

وبعدها تبدأ ضاحية مغارة محتلة مساحات شاسعة في جهة سيدي أبي سعيد.
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إن امليناء املزدوج الذي كان القلب النابض للحركة التجارية بقرطاج حير علماء اآلثار. 
بني  الشمس  أشعة  حتت  مياههما  املتاللئة  الغديرين  وتأملنا  شماال  نظرنا  نحن  وإذا 
الذي  بالتجارة  اخلاص  املستطيل  الكبير  احلوض  نتصور  أن  علينا  تعذر  ودرمش  صالمبو 
يرسي  الذي  بسورين  احملاط  املستدير  احلوض  وكذلك  بالبحر،  واملتصل  "آبيان"  وصفه 
فيه األسطول احلربي حول جزيرة القيادة، إال أن "بيلي" ذهب إلى االعتقاد رغم ذلك في 
 )  Kothonالقطون  ( امليناءين احملفورين  بأن اجلزء املهم من رسم  املاضي  القرن  منتصف 

يوجد في هذا املكان. 

ومن يومئذ، أخذ علماء اآلثار يفتشون عن موقعهما في قلب البحر بجون الكرم على 
يرجع  أن  السخرية من  إلى  أدعى  وهل  تونس.  أو في خليج  اجلديد  البرج  سفح هضبة 
"ستفن ڤزال" من جديد "وهو أحد كبار الباحثني وأعلمهم" إلى الفرضية التي تقدم بها 

"بوليBeulé " وذلك بعد نصف قرن من احلفريات واملناقشات العلمية. 

2 - االسكلة القرطاجية:    

إن موقع هذا امليناء املمتاز املتصل بحوضي البحر املتوسط هيأ قرطاج ألن تلعب دورا 
في التجارة العاملية، وقد استغلت جميع مزايا هذا املوقع استغالال منظما. ورمبا ورثت 
كل شيء من االستعمار البونيقي في الغرب. فقد ورثت مراكزه التجارية وعرفت كيف 
تنمي هذا اإلرث، لم حتاول قط بسط نفوذها السياسي في داخل البلدان احملتلة، واكتفت 
لنفسها  ضمنت  ولكنها  نسبيا.  متواضعة  األرض  من  مبساحة  نفسها  افريقية  في 
اجلنوبية  اسبانيا  سواحل  وكذلك  واألطلسية،  املتوسطية  البربر  بالد  سواحل  مراقبة 
واجلزر  مالطة  املتوسط:  األبيض  للبحر  الغربي  احلوض  وفي  الضرورية،  التموين  ومراكز 
البلجار -وإذا هي لم تتمكن من إقصاء  اجملاورة وغربي صقلية وجنوبي سردانية وجزائر 
يفيدنا  كما  واضطرت،  واالسبانية  والغولية  االيطالية  والسواحل  صقلية  عن  اليونان 
بذلك أرسطاطاليس إلى أن حتسب حسابا لالتروريني وإلى التفاوض مع الرومان في فترة 
مجموعها  يكون  "االرتكاز"  نقط  من  مجموعة  حال  كل  على  حققت  فإنها  معينة، 

إمبراطورية حقيقية. 

فنجد  متوين:  ومراكز  أسواقا  لتكون  ماهرا  توزيعا  وزعت  أسكلة  لها  كان  وهكذا 
وقابس   )Leptis Magna( لبدة  مثل  والكبرى  الصغرى  سيرتا  أسواق  افريقية  في 
)تابسوس(  الدمياس  رأس  الفينيقية:  الليبية  البالد  ومواني   )Tacapace ou Tacapas(
)Hyppo Diarrytus(، وفي  وبنزرت  وأوتيكة  لبتيس مينور( وسوسة )حضرموت(   ( وملطة 

 )Saldae( )Rusicade( بجاية  )Hyppo Regius( سكيكدة  بوقرعون: عنابة  رأس  شرقي 
قبة   )Lol(شرشال  )Lcosium( العاصمة  اجلزائر   )Rusguniae(ماتيفو  )Rusccum( دلس 
العرايش  األطلسي  البحر  ضفة  وعلى   )Cartennae(تناس  )Guniga( إبراهيم  سيدي 
 )Malaga( مالقة   )Gades( قادس  اسبانيا  وفي  حنون  ومستعمرات   )Luxus(وتشميش
سانت   )Thanos(جيوفاني سان  دي  ترى  سردانية:  وفي   ،)Sexi(سكسي  )Abdère(حدرة
أنتيوكو)Sulcis( سانت افيوزوز)Nora( كاغلياري)Caralis( ترانوفا )Olbia(، وفي صقلية، 

 .)Lilybacum(مرسال ))Panormus مدن الغرب: بالرمو

وإذا احتفظت بعض املستعمرات كلمطة وأوتيكة أو قادس بنوع من االستقالل فقد 
سيطرت قرطاج على بقية املستعمرات بشدة، ولم تتردد عند احلاجة في إجالء السكان 
لها  التابعني  السفن  أصحاب  املرهقة وخصت  الضرائب  أو فرض  مناطق شاسعة  عن 

بتعاطي التجارة وحدهم وبذلك حالت دون أي تقدم اقتصادي في املواني األخرى. 

3 - رحالت خيملكن وحنون:    

أظهرت قرطاج في بحثها عن األسواق جرأة نادرة وامتدت مطامحها إلى ما وراء أعمدة 
هرقليس. وقد أسند الثنني من املاغونيني في أواسط القرن اخلامس القيام مبهام في بالد 
إلى  يبدو  ما  أن وصل على  إلى  وبالد غوليا  اسبانيا  بعيدة. فحاذى "خيملكن" سواحل 
انقلترا، وحتى إلى ارلندا نفسها، وال شك أنه كان يعتزم حتويل جتارة القصدير والرصاص 
التي كانت تسعى مرسيليا في احتكارها إلى قادس. أما حنون "امللك" فقد اجته نحو 
رواية  ينقش  أذن  رجع  وعندما  باملهاجرين،  مشحونة  سفينة  بستني  مصحوبا  اجلنوب 
مآثره التي جند اليوم صدى لها في ترجمة أو تخليص باليونانية. إال أن تأويل هذا النص 
استنتاجات  يستنتجوا  أن  إلى  باملعلقني  أدت  كثيرة  احلظ من صعوبات  لسوء  يخلو  ال 

مختلة ومتنوعة. 

فأما "س.قزال" فإنه يزعم أن حنون انطلق من قادس فأسس سبعة مراكز أقصاها 
 Les( اخلالدات  اجلزر  مستوى  في  التقريب  سبيل  على  يوجد  الذي  "قرنة"  مركز  جنوبا 
Canaries( ثم واصل سفره عرض السواحل اإلفريقية إلى أن أشرف على خط االستواء. 
وإلى عهد غير بعيد لم يقدح أحد في هذا التأويل الذي أصبح كاملرجع اللهم إال في بعض 
اجلزئيات. ومنذ بضع سنوات فقط انتقده كاركوبينو انتقادا ال هوادة فيه. وهو لم يناقش 
نقطة انطالق حنون وال خامتة مطافه ولكنه عأرض من سبقه في نقط ثالث. فهو أوال ال 
يعتقد أن حنون اتبع خطا واحدا، بل يرى أنه قام بسلسلة من الرحالت ينظم كل واحدة 



تاريخ شمال إفريقياش. جوليان

9293

نقطة  قرنة في  ثانيا يجعل جزيرة  وهو  السابق،  املركز  أبعد من  منها في مركز جديد 
أكثر توغال في اجلنوب قرب جزيرة "هرنة" املوجودة عرض "فيالسز نيروس" )ريودورو(. وهو 
ثالثا وباخلصوص يعتبر أن غاية هذه السفرة هي إحالل قرطاج محل "لكسوس" املركز 
الفينيقي العتيق في استغالل جتارة الذهب املستخرج من السودان والذي كانت القوافل 
حتمله إلى جزيرة قرنة. وبالرغم عن أن هذه النظرية أثارت بعض التحفظات، ورمبا شيئا 
الكاشفة  األضواء  ألقت  بأنها  االعتراف  فإنه ال مناص من  أحيانا  الصريحة  املناوأة  من 
على هذه الرحلة التي كان اجلميع يعتبرون الدافع األصلي إليها حب االطالع العلمي. وما 
نعرفه عن البونيقيني يحملنا على االعتقاد بأنهم كانوا بصفة عامة مهتمني بالتجارة 
ال باجلغرافيا. وقد ذهب أخيرا بعض املؤرخني إلى أن حنون لم يتجاوز قط واد الذراع جنوبا. 

4 - القرطاجيون جوابو بحار: 

إن حياة قرطاج واجتاهاتها السياسية تدل فعال على أنها كانت مدفوعة دائما بضرورة 
البيع والشراء، وأن دورها االقتصادي الرئيسي يتمثل على ما يبدو في جمع املواد األولية 
ثم توزيعها على نحو ما فعله الهوالنديون من بعد تقريبا، وكانت املواد املصنوعة متثل 

عنصر املبادلة. 

أهمية  لها  تكن  لم  األساكل  أن  تؤكد  نفسها  القرطاجية  اإلمبراطورية  أوضاع  و 
للبعثات  بالنسبة  والوصول  االنطالق  إنها نقط  املالحة وحدها، بل من حيث  من حيث 
والقوافل. كانت منتوجات إفريقيا الوسطى كالذهب والعاج واجللود والعبيد تصل إلى 
تزودها  اسبانيا  وكانت  األطلسية،  املستعمرات  إلى  أو  الكبرى  وسيرتا  الصغرى  سيرتا 
بفضة مناجمها وباملعادن والعنبر اجمللوبة من الشمال عن طريق البحر. وكان زيت صقلية 

وخمرها وحبوب سردانية ونحاسها وفضتها تصل كلها إلى قرطاج أيضا. 

تضرب  ولم  البسيط.  املقايضة  مبدإ  على  طويال  اعتمدت  التجارة  هذه  أن  ويظهر 
قرطاج نقودها البرنزية األولى إال في النصف الثاني من القرن الرابع، وفي القرن الثالث 
ظهرت النقود الفضية. والذي دفعها إلى ضرب سكتها هي ضرورة عسكرية أكثر منها 
جتارية. فالشعوب املتفاوتة بدائية التي كانت لها روابط اقتصادية بقرطاج كانت قبل أن 
تتأثر مبا ترمز إليه قطعة النقود املعدنية ترغب في اقتناء املنتوجات املصنوعة لترويجها 
والعطورات  اخلشبية  واملصنوعات  واألسلحة،  والبلور  اخلزف  وآنية  كاألقمشة  عندها 

وبصفة عامة البضاعة البونيقية الرديئة. 

5 - الصناعة: 

أن  ومما ال شك فيه  املبدع،  االبتكار  وال  الفائق  بالنشاط  تتميز صناعة قرطاج ال  لم 
البونيقيني تخصصوا بحكم الضرورة في صنع السفن وآالت املواني التي رمبا كانت من 
واألسلحة  الثمينة  واملعادن  والبرنز  والنحاس  احلديد  إنهم صنعوا  الدولة.  اختصاصات 
واملتاع املطلي أو البلوري وأدوات التجميل العاجية، واخلرز، وخصوصا اجلعالن املستعملة 
في  بكثرة  املوجودة  البسيطة،  أو  املزخرفة  لالستعمال،  الصاحلة  اخلزفية  واآلنية  خوامت، 
في  املودعة  الضاحكة  أو  املكشرة  األقنعة  وكذلك  األشكال،  بتنوع  متتاز  والتي  القبور 
واحلياكة  الصباغة  أيضا في  الصنع. وجنحوا  املتقنة  الفخار  أواني  وبعض  أيضا،  القبور 
الصناديق  بذلك  تشهد  كما  البونيقية  اخلشب  بصناعة  أيضا  واشتهرت  والدباغة. 
واألنيقة فكانت  املمتازة  املنتوجات  أما  باخلصوص.  و"جيغتي"  املوجودة في "سميرات" 

جتلب من أماكن أخرى. 

6 - الفالحة: 

لم يتيسر للفالحة أن يكون لها إنتاج ذو بال ألنها كانت مقتصرة على األراضي الليبية 
ذلك عظيمة  رغم  أن شهرتها كانت  إال  التي فتحتها قرطاج وضواحي مستعمراتها، 
واملاشية.  والكروم  الزياتني  ثروة  أمام  مدهوشا  أغاثوكل  وقف  الرابع  القرن  أواخر  فمنذ 
وينسب الرومان إلى البونيقيني اكتشاف األدوات الفالحية. وأذنوا بترجمة كتاب الفالحة 
الذي ألفه البونيقي ماغون في 28 جزءا. ولم يقتصر املؤلف على إسداء النصائح حول 

الزراعة وتربية املاشية بل ضبط كذلك ضبطا مدققا قواعد إدارة األمالك الريفية. 

ويتعذر علينا أن نضبط وضعية األمالك في املناطق اإلفريقية اخلاضعة لقرطاج. فالذي 
ال شك فيه أن الطبقة االرستقراطية كانت متلك دورا ريفية فخمة في الغالب وسط 
بالنسبة  إن لم نقل ممتلكات فسيحة، كما سيكون الشأن فيما بعد  أراض شاسعة، 
للرومان األغنياء. وليس من املستبعد أن نعتقد أن الدولة لم تستغل أمالكها بنفسها، 
وإن النبالء كانوا يستغلونها مكانها. وكان الليبيون الذين انتزعت منهم أراضيهم هم 
أو رقيقا. ولرمبا شغلوا  الذين يخدمون األرض بطبيعة احلال بصفتهم عماال مسخرين 

أجراء يوميني للقيام ببعض األعمال. 

والطبقة النبيلة الساهرة على إحياء األراضي كانت تتعاطى زراعة األشجار من زيتون 
وتني ولوز ورمان وكروم. وكانت تتعاطى تربة اخليل والبغال والبقر والغنم واملعز، وكانت 
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هذه املواشي كثيرة جدا حتى أن بوليب جزم بأن قرطاج ال تضاهي في هذا امليدان. إنها 
لم تستمد من أرضها أرباحا طائلة بدون شك أو هي على األقل لم تستمد كل أرباحها 
وكانوا يستعملون محراثا حديدته مثلثة  احلبوب.  يزرعون  األهالي  وقد كان  األرض.  من 

الشكل وآالت الدراس املتنوعة. 

وكان القرطاجيون يربون كذلك الدواجن ونحال شمعه مشهور. كما كانوا ينتجون 
الزيت بأساليب ال ميكن االهتداء إليها اليوم وخمرا كثيرة رمبا عاجلوها باجلبس. وال شك 
أنهم كانوا صيادين في البر كما كانوا يتوغلون في البحر بحثا عن السمك فيملحون 

"النت" في املراكب نفسها. 

رمبا  بذاته  قائم  فالحي  علم  على  املعتمد  الفالحي  االقتصاد  أن  يظهر  اجلملة  وفي 
سمح بضمان االستهالك احمللي، ولكنه لم يوفر مادة كافية للتصدير. 

7 - حكومة تجار: 

إن قرطاج مدينة جتارية فكانت حكومتها حكومة جتار تخدم مصاحلها. وال نعرف في 
العصور القدمية بلدا أخضعت فيه الرأسمالية السياسة، واستغلت األهالي املغلوبني 
على أمرهم كما فعلت الرأسمالية في قرطاج. لقد كانت أرستقراطيتها املتكونة من 
رجال األعمال مستبدة قاسية شديدة احلذر تشبه شبها كبيرا أرستقراطية البندقية 

إذا استثنينا الثقافة والذوق. 

وما ورد في كتاب أرسطو "السياسي" من معلومات )حوالي 225( ال يسمح لنا أن 
نتصور بدقة نظام الدستور البونيقي الذي يشبهه بدستور سبرتا. ورمبا كانت قرطاج 
في أول أمرها خاضعة لعائلة مالكة خلفها في احلكم "شافطان" كما خلف القناصل 
امللوك في رومة. وكان هذان الشافطان ينتخبان من طرف الشعب كل سنة فيتنافس 
املترشحون في استعمال الرشوة. ويساعد الشافطني مجلس الشيوخ املتركب على ما 
يظهر من ثالثمائة عضو يتم اختيارهم مدى احلياة من الطبقة االرستقراطية. وهكذا 
من  يحد  ولم  قرنني.  طيلة  إدارتها  تفرض  أن  جد  عن  أبا  املتوارثة  النبالء  لطبقة  أتيح 
التي تنشأ من وقت آلخر بني أعضائها. وكان يدير الشؤون  املنافسات  سلطانها سوى 

العامة مجلس يتركب من ثالثني شيخا.

 وكانت أهم السلط بيد هيئة أو رمبا هيئات كثيرة تتألف من خمسة أعضاء )الهيئات 
صاحبة  واألربعة  املائة  محكمة  ويختارون  بأنفسهم،  أنفسهم  يعينون  اخلماسية( 

إقامة  محاولة  دون  للحيلولة  اخلامس  القرن  في  تأسيسها  مت  وقد  الكبيرة.  السلطة 
النظم االستبدادية. وعندما تنتهي مأمورية املائة واألربعة يسند إليهم لقب "حاكم" 

حلمايتهم من االنتقام ومتتيعهم باحلصانة. 

إال أن هذا التخطيط الذي رسمناه ال يوافق إال احلقبة الكالسيكية، إن صح التعبير، 
من تاريخ قرطاج، فبوليب عندما يحدثنا عن مؤسسات هذه املدينة قبيل انهيارها يلمح 
إلى وجود مجلس شيوخ أقل نفوذا من ذي قبل ومجلس للشعب قد اتسعت مشموالته 

وهو بذلك يشير إلى دولة أكثر دميوقراطية. 

8 - شعب قرطاج ودوره السياسي: 

إننا ال نعرف شعب قرطاج معرفة كاملة، فنحن ال جنهل حياته ومطامحه حسب، 
بل حتى تركيبه ال يزال غامضا أيضا. وال شك أن املواطنني كانوا العنصر األساسي فيه، 
جانب  فإلى  السكان  مجموع  من  العدد  هذا  نسبة  وباخلصوص  عددهم  جنهل  ولكننا 
املواطنني كان يوجد املوالي والعبيد وكان عددهم كبيرا من دون ريب، واألجانب وخاصة 

أهالي افريقية الذين أغراهم ما كان وال يزال يوجد من موارد في كل ميناء كبير. 

إنه لم يكن جمللس الشعب الذي ال نعرف دوره بالضبط إال سلطة متفاوتة في الزمان، 
فهو الذي ينتخب القواد وكذلك "الشافطني" من دون شك ولم يكن له بعد ذلك غير 
دور احلكم إزاء ما كان يحدث من خالفات بني الشافطني ومجلس الشيوخ. وابتداء من 
القرن الثاني فقط أصبح يرجع إليه ويطلب رأيه أكثر من ذي قبل. وال نعرف كذلك شيئا 
معا.  الطعام  أحيانا  يتناولون  أعضاؤها  كان  التي   )Hétairies( "اجلمعيات"  عن  يذكر 
النقابات  من  نوع  أنها  اآلخر  البعض  ورأى  النوادي،  من  نوعا  اعتبارها  بعضهم  أراد  وقد 
املهنية، ونظرها آخرون بالعشائر )Curies( الرومانية. وال يوجد التباس من حيث االجتاه في 
محاوالت اإلٌصالح، وأهمها تلك احملاولة التي قام بها حنبعل غداة موقعة "جامة" ولكن 
ال ميكن ضبط مداها من الناحية العملية، وفي اجلملة فإنه يبدو أن الدور الذي كان يلعبه 

من الناحية القانونية شعب قرطاج ظل دائما متواضعا. 

إال أن تطور املؤسسات في اجتاه دميقراطي يسمح باالعتقاد بأن الشعب أو على األقل 
بعض عناصره كان حريصا على تغيير وجهها من اخلارج. ويظهر أن الفنت كانت كثيرة 
نسبيا، ولكنها لم تسفر مع ذلك عن ثورات. فلم تلق محاوالت االستبداد باحلكم -كتلك 
التي قام بها حنون األكبر في أواسط القرن الرابع- التأييد الشعبي الذي كان من شأنه 
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أن يضمن لها النجاح. وإذا أمكن -إذن- احلديث عن "تزايد نفوذ الشعب" فإنه يجب أن 
القوة بحيث يقضي على رسوخ نظام حكم  يبلغ من  لم  التزايد  أن هذا  أيضا  نالحظ 

األقلية في املدينة. 

9 - جيش من المرتزقة: 

إن أية دولة، ولو كان أفرادها جتارا، ال ميكنها االستغناء عن قوة مسلحة، إما ملعاضدة 
ذرعا  يضيقون  الذين  القواد  من  حتذر  ولكنها  الثورات.  لقمع  أو  االستعماري  توسعها 
بإشراف رجال األعمال عليهم، ومييلون إلى قلب نظام احلكم. فقد أثار قواد قرطاج في 
قواد عسكريني  أيدي  مرات عديدة على  احلكومة. فضربت  الرابع خاصة مخاوف  القرن 
استرابت بعض أعمالهم اجلريئة، أو صلبت من اتهمتهم بالسعي إلى االستبداد باحلكم.

وكانت احلصون التي حتوط املدينة تضعها في مأمن من الغارات. كما أن أسطولها 
احلربي يضمن لها السيطرة على البحار والتزود بانتظام. وكان معظم اجلدافني املشهورين 
بعد  ثم  وطني.  جيش  األمر  أول  في  لها  وكان  املواطنني.  بني  من  العمل  في  مبهارتهم 
ذلك دخل بعض األغنياء البونيقيني في اخليالة ولكنها انتدبت املرتزقة منذ القرن الرابع. 
فقد حارب إلى جانبها في معركة هيمير)480( ليبيون واسبانيون وليغوريون وسردانيون 
وكرسيكيون. ثم أضافت إلى جيوشها شيئا فشيئا رجاال مسلحني باملقاليع جندتهم 
من جزر البلجار والسلتيني والسمنيني والبروتيني. واستمدت في القرن الثالث معظم 
وأسندت  أراضيها،  في  العاملني  الليبيني  العبيد  بالقوة  فجندت  افريقية  من  جنودها 
انتصاراتها بفضل  أبهر  لها  التي سجلت  النوميدية  اخليالة  قيادة  األهليني  األمراء  إلى 
حمالتها الفجائية وكمائنها وبراعتها في االهتداء إلى معاقل العدو. ولم يكن اجليش 
املتكون من املرتزقة منقادا دائما. وهيبة حنبعل هي وحدها التي وضعت حدا لهروبهم، 
أو يعتمد عليه من يشق عصا  الثورات في صفوف هذا اجليش،  وكثيرا ما كانت حتدث 

الطاعة من بني القواد. 

للحرب  يروضها  كان  التي  املتوحشة  الفيلة  األطلس  جبال  في  قرطاج  واصطادت 
فيالة هنود. ولقد وصف لنا "بلني" طرق صيدها والحظ "سترابن" أنه وقع بناء اصطبالت 
لها قريبا من أسوار املدينة. وقد كانت الفيلة الليبية ابتداء من أواخر القرن الرابع مبثابة 
في  الرعب  تدخل  وكانت  الهندية.  الفيلة  إقداما من  وأقل  قامة  أصغر  وهي  الدبابات؛  
قلوب الرومان حتى أن شيبيون األميلي بالغ في موقعة جامة في وسائل االحتياط من 

األحيان  بعض  في  بأصحابها  تغدر  فهي  االنقياد  سهلة  تكن  لم  أنها  غير  هجماتها 
فيضطر هؤالء إلى قتلها. 

10 - نظام جبائي صارم: 

املعاليم  حاصل  على  العامة  املصاريف  ملواجهة  تعتمد  القرطاجية  الدولة  كانت 
القمرقية وأتاوى الليبيني والضرائب املوظفة على املدن. وفي القرنني الثالث والثاني لم 
عن  املتأتي  املالي  االزدهار  هذا  أن  إال  وحدها.  اإلسكندرية  إال  الثروة  في  قرطاج  تنافس 
التجارة خاصة لم يقدر على الصمود أمام األزمات التي كانت تعرقله. فاضطر القوم بعد 
احلرب البونيقية األولى التي تعذر معها جمع املوارد القمرقية إلى حجز نصف محصول 
املزارعني وإلى مضاعفة األداءات املضروبة على املدن. ولم يخل ذلك من عنف بطبيعة 

احلال. 

11 - مدينة تجار: 

لقد كان البونيقيون رجال أعمال همهم الوحيد األرباح املادية. وقد كانوا يحسنون 
لغات كثيرة بحكم الضرورة من غير أن يتظاهروا بذلك في بعض األحيان، ولم يتركوا أثر 
يذكر في األدب والتاريخ والعلم. واقتصروا في ميدان الفن على تقليد النماذج املصرية 
 )Boéthos le Carthaginois( واإلغريقية إن لم يجلبوا فنانني أجانب. فبوييتوس القرطاجي
النحات الذي أجنز متثال "ايفيز" إغريقي النسب، قرطاجي املولد على أغلب الظن، وذلك 
إن  فيقول:  إطناب  في  ذلك  "قوتيه"  ويعلل  أذكياء.  كانوا  البونقيني  أن  من  الرغم  على 

عقليتهم الشرقية تخالف اختالفا جذريا عقلية الغربيني. 

12 - عادات شرقية: 

كان القرطاجيون يتكلمون لغة فينيقية محرفة إلى حد ما. ولسنا نعرف عنها إال 
بعض النقوش وخاصة اجلمل املوجودة في كتاب بونيلوس لبلوط )Plaute( وكانت لهم 
موازين ومقاييس ورزنامة وأقبية للموتى شبيهة باآلبار الفينيقية األصل. وكان لباسهم 
شرقيا بحتا فكانوا يرتدون اجلبة الطويلة ذات األكمام الواسعة عامة، وكانوا يضعون 
على رؤوسهم القلنسوة ويلبسون معطف السفر. وقد وجد قوتيه شبها بينها وبني 
"الكدرون" والطربوش والبرنس التي يلبسها املغاربة في عصورنا هذه وكانت عاداتهم 
التجميل  ألوان  واستعمال  باحللي  التزين  من  يكثرون  نساؤهم  وكانت  أيضا،  شرقية 
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أنوفهم.  في  خرصانا  يضعون  طويلة  مدة  والنساء  الرجال  وظل  التعطر.  في  ويبالغن 
ويظهر أن الفينيقيني عدلوا عن اخلتان في األرض اإلفريقية. وتشهد االكتشافات األثرية 
العظماء ويحجمون عن  أمام  بالعكس يسجدون  واستمروا  زوجاتهم  يعددوا  لم  أنهم 
أكل حلم اخلنزير. أما فيما يتعلق بوحشيتهم وخداعهم فإن الغربيني، وخاصة الرومان لم 

يتركوا لهم مجاال للتفوق عليهم.

13 - دين شرقي: 

فقد  الفينيقيون.  املعمرون  به  جاء  الذي  الدين  في  باخلصوص  جتلى  الشرق  تأثير  إن 
أخذت قرطاج عن صور آلهتها وكانت تخشاها أكثر مما حتبها. إال أنه يجب أال ننسى - 
كما يفعل البعض أحيانا- أن غايات العقيدة ومظاهرها تخضع ملؤثرات املكان والزمان 
معا. فعندما انقلبت الديانة الفينيقية إلى افريقية طرأت عليها تغيرات حتمية ولم 
معنى  أن  ذلك  ومن  قرطاج  انهيار  حتى  هي  اكتملت،  أن  منذ  القرطاجية،  الديانة  تبق 
الثالثية الذي يكشف عنه "قسم حنبعل املشهور" في  صيغته التي وصلتنا ) بوليب 

2،3،9،7( وليس إال كسبا حديثا للهيكل البونيقي على ما يظهر.

األمم  بالنسبة جملموع  الشأن  كان  كما  متعددة  آلهة  يعبدون  القرطاجيون  كان  لقد 
قرطاج،  في  له مكانته  كانت  بهرقليس  الذي شبه   " املدينة  "ملك  فملقرط  القدمية. 
الذي شبه بأسكلبيوس  أدونيس  أو  التي أسستها صور، وأشمون  املراكز  بقية  وكذلك 
شيد له معبد على هضبة املدينة كما هو الشأن بالنسبة مللقرط إله التجديد. وتفيدنا 
النقوش أن "عشتروت" و"بعل حداد" و"رشف" وآلهة أخرى كانت لها من يعبدها أيضا. 

أو  ب"كرونوس"  شبه  وقد  منازع  بال  حمون  بعل  كان  لقرطاج  الكبير  اإلله  ولكن 
"زوس")Zens( وقال "ر.دوسو" عنه: "إنه ميثل اندماج اإلله الفينيقي" أل" بإله أهلي. وقد 
شبه بعضهم اسمه باسم اإلله املصري آمون عن خطإ فيما يظهر. بل يحسن أن نؤول 
معنى الكلمة على أنه "سيد األنصاب" )حماميم(. وإذا كان هو املشخص على نصب 
بسوسة فإنه يبدو ملتحيا مرتديا جبة طويلة، على رأسه تاج أسطواني، وبيده رمح وهو 
جالس على عرش ميثل كال جانبيه أبا الهول وما من شك في أنه كان على غرار "أل" ذاته، 

اإلله األعظم، مالك القوى السماوية األقدر.

بعل حمون  إلى جانب  النذرية  احلجرات  األحيان ال جميعها جند على  وفي كثير من 
إالهة مساعدة تسمى تانيت بينيبعل )أي وجه بعل( ال تزال شخصيتها غامضة. وقد 
يكون مثل بعل حمون نفسه مزيجا من إاله بربري وإاله فينيقي. وتقابل في األصل الالت 

التي عرفت هي نفسها "بعشترت" )Ashérat( وقامت مقامها في العهد الروماني يونيو 
اللتان كانتا مندمجتني غالبا. وكان القرطاجيون   )Caelelestis( )Junon( وسيلستيس 
املكتشفة  األنصاب  األقل  بذلك على  البشرية، وتشهد  الصورة  آلهتهم  يضفون على 
في سوسة شهادة قطعية. ولكنهم ظلوا متأثرين بصورة مشوهة منذ غابر التاريخ، 
حيث كانت تعتبر احلجارة مأوى اآللهة إن لم تعتبر هي نفسها اآللهة. وبقوا يعبدون 
األوثان حسب الطقوس املألوفة وكانوا يدهنونها بالزيت. وجند في غالب األحيان كما بني 
ذلك "سينتاس" اآللهة منقوشة في هذا الشكل على األنصاب مشوهة، مقتضبة، إال 
أنه ميكن للناظر أن يتعرف إلى مظهر اآللهة العتيق سواء كانت على العرش أم ال. وما 
يسمى خطأ بعالمة تانيت هو أحد الرموز اإللهية الكثيرة مثل القرص والهالل والرمانة 
وغيرها. وهو عبارة عن مثلث أو شبه منحرف قد عاله خط أفقي معقف الطرفني في 
بعض األحيان وأسطوانة منحرفة الشكل أحيانا. وقد تقدم الباحثون بتعليالت عديدة 
توضع  ال  التي  وحدها  هي  الرمزية  وقيمتها  تهافتها.  على  واضحة  داللة  تباينها  يدل 

موضع الشك. 

وقد ألقت احلفريات احلديثة بعض األضواء على املعابد القرطاجية. ونعرف اليوم معرفة 
تامة على األقل معبدين: أحدهما في قرطاج والثاني في سوسة. ويوجد معبد قرطاج 
على شاطئ صالمبو. وكان في أول األمر بناية متواضعة مسيجة تذكرك مبثالها املعقد 
تأسيس  وعند   .)Shamra( شمرا  راس  في  املوجودة  املعابد  ببعض  القصيرة،  وجدرانها 
قرطاج حافظ هذا املكان على قداسته، وتكدست فوقه طبقات متتالية من األنصاب 
واآلنية احملتوية على عظام األطفال املقدمني قرابني لآللهة. أما معبد سوسة الذي جنهل 
وأقدمها  واألجاجني.  األنصاب  من  املتتالية  الطبقات  نفس  فيه  جند  فإننا  األول  شكله 
عثر عليه في مصاطب صغيرة يرجع تاريخها إلى القرن السادس أو السابع ويرجع تاريخ 
أحدثها إلى القرن األول أو الثاني بعد املسيح إال أنه يحسن أن نالحظ أن هذين املعبدين 
ال يعطيان صورة قيمة جلميع املعابد القرطاجية. فقد كان بعضها موجودا في أماكن 
وليست  املذكورين.  للمعبدين  بالنسبة  الشأن  البحر كما هو  مرتفعة ال على شاطئ 
تتفاوت  هندسة  ذات  مسيجة  ساحة  من  متكونة  وباخلصوص  أيضا  املعابد  جميع 
كانا هيكلني عظيمني  تانيت  أو معبد  أن معبد أشمون  تدل على  والنصوص  بساطة. 

فسيحي األرجاء في بعض األحيان، وأكبر الظن أنهما ينتسبان إلى أصل هيليني.

وكان الكهنوت منظما تنظيما محكما ومتمتعا بهيبة كبيرة. وكان واجب الكهنة 
األول هو إقامة الطقوس الدينية برعاية حكام ينوبون عن الدولة. ولعلهم كانوا يشرفون 
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يوميا على مراسم دينية البسني زيا كهنوتيا خاصا بهم، ويستعينون بعدة أعوان يقومون 
على املعابد. وكان القرطاجيون على غرار شعوب كثيرة يحتفلون بالبغاء املقدس الذي 

من شأنه أن يضمن في اعتقادهم خصب األرض واملاشية والبشر. 

إننا ال نعرف بالضبط كيف كانت جترى احلفالت الدينية. وجداول القرابني التي عثر 
عليها في مرسيليا وقرطاج تؤلف قانونا كهنوتيا ال يخلو من شبه كبير بسفر األحبار 
الالويني. ففي كليهما جتد أنواعا ثالثة من القرابني: فمنها ما يحرق ومنها ما يكون مجرد 
هدية، ومنها ما يكون كفارة. وجند تعدادا للضحايا من البقر والغنم والطيور، وتعدادا 
لهدايا من الزهور واخلبز أما جلد الضحية فكان يهدى إلى القس. وال شك أن الطقوس 

اليهودية والقرطاجية ترجع إلى أصل واحد هو األصل الكنعاني. 

في  املنتصرين  القواد  أحد  ذبح  فقد  البشرية.  الضحايا  يقدمون  القرطاجيون  وكان 
صقلية ثالثة آالف من أعدائه قربانا في املكان الذي قتل فيه جده. وكانوا يقدمون كل 
سنة على األقل طفلني ذكرين قربانا. وذلك حتت إشراف الدولة. إال أن عدد الضحايا كان 
يبلغ املئات في حاالت الفزع، كما كان األمر عندما أغار عليهم أغاثوكل. إنه كان في وسع 
العائالت بدون شك أن تقدم جزءا من عجل عوض أطفالها. وغالبا ما كان تفعل ذلك. 
ولكن يروى أن املؤمنني األتقياء كانوا ال يترددون في تقدمي أبنائهم على مذبح اآللهة. أما 
األغنياء ذوو العقلية الواقعية فقد كانوا يقدمون لآللهة صغار الرقيق أو كانوا يشترون 
 )Plutarque( أبناء الفقراء يستعيضون بهم عن أبنائهم. وإذا صح هذا كما رواه بلوتارك

فإنه يلقي أضواء قامتة على النفسية البونيقية. 

كيف  نعلم  ونحن  نارا.  املتقد  جوفه  في  األطفال  يبتلع  كان  الذي  هو  حمون  وبعل 
استغل الكاتب "فلوبار" هذه احلفلة الدموية وقد عبر عن ذلك بقوله: "وكانت حركة 
اليدين القلزيتني في تزايد. وأصبح ال سبيل إلى توقفهما، فما تكاد تصل الضحايا على 
حافة الفتحة حتى تزول كما تتبخر قطرة املاء من على صفيحة محمرة نارا فيتصاعد 

دخان أبيض في احلمرة القانية". 

ورغم ذلك فإن شاهية اإلله ال تسكن. إنه يطلب دائما املزيد. فكان القوم يكدسون 
على يديه الضحايا ويربطونها بسلسة تشدها حرصا منهم على تزويده بأكثر مما يجب. 

الشهادات  فبالرغم عن  التاريخية.  باحلقيقة  تكون أضرت  الوصف قد  روعة هذا  إن 
القدمية استنكف العلماء من التسليم بهذه املراسم املريعة. 

وال سبيل اليوم إلى شك في صحتها. فقد اكتشفت حديثا في صالمبو وسوسة 

أن األجاجني  اليقني  وبات من  إحراق الضحايا.  أي مواضع   )Taphet( توفات  أو  "طفايات" 
تقل  ال  مماثلة  نتائج  إلى  النقوش  دراسة  وتفضي  محروقة.  بشرية  عظام  على  حتتوي 
وضوحا عن األخرى. ولكنها متكننا من أن نسجل أيضا أن رغبات بعل حمون أصبحت في 
الفترات األخيرة من تاريخ قرطاج دون ما كانت عليه قسوة. فقد حل محل التضحية 
الفعلية بالطفل البكر غالبا التضحية املعروفة ب"ملكومور" أي أن احليوان ويكون غالبا 
خروفا عوض الضحية البشرية. وقبل بعل هذه املعاوضة حسب العبارة املنقوشة في 

األنصاب الرومانية ب"نڤاوس" )N’gaous( روح بروح ودم بدم وحياة بحياة. 

14 - الطقوس الجنائزية: 

تدل احلفريات على أن الطقوس اجلنائزية كانت مختلفة بحسب العصور وبحسب 
الطبقات االجتماعية. لقد ظل الدفن معموال به مدة طويلة، ولكن عادة إحراق املوتى 
الرابع حتت تأثير اليونان ثم  التي لم تكن مجهولة من القرطاجيني انتشرت في القرن 
فرضت نفسها في آخر األمر. وكانت أقدم القبور عبارة عن غرف فسيحة األرجاء سد 
مدخلها بصفيحة من احلجارة وبنيت أو نقرت في الصخر في عمق يبلغ أمتارا كثيرة. 
وكانت املوتى توضع في توابيت من حجر أو متدد على األرض مباشرة. ثم ظهرت بعد ذلك 
القبور الشبيهة "باآلبار"، أي أن غرفة أو عدة غرف منضدة كانت تفتح على آبار يتجاوز 
عمقها أحيانا عشرين مترا تسد بعد كل دفن. ولم تكن في األول لتسع أكثر من جثة 
اإلطالق عندما  بها على  الدفن اجلماعي، وأصبحت معموال  انتشرت عادة  ثم  أو جثتني 
فرضت عادة اإلحراق نفسها. وفي ذات الوقت نقصت أبعاد غرف املوتى، وأصبحت تبنى 
في حفر أقل عمقا. وفي آخر العصور البونيقية أصبحت األقبية في نهاية األمر شبيهة 

باألضرحة التي ليس لها حتت األرض سوى جزء واحد.

عادية  وأدوات  خزفية،  آنية  من  خاصة  متركب  أثاث  املدفونة  اجلثث  مع  يوجد  وكان 
لتيسير حياتها املادية، ومتائم ذات مفعول سحري. وال شك أن القرطاجيني كانوا يؤمنون 
مثل بقية الفينيقيني مبقام مشترك لألموات رمبا يشبه في كآبته "الشول" العبري غير 

أن علم اآلثار ال يسمح بتدقيق ما يعتقده القوم في مصير املوتى. 

وال شك أن "أوزيرس" و" دمييتر" و"فوريا" لقنتهم األمل في حياة أخرى أبدية سعيدة. 
فقد  يحترمونهم.  مما  أكثر  أنهم يخشونهم  وال شك  املوتى،  لتقديس  أثر  أي  يوجد  وال 

كانت ضرورات احلياة اليومية ال تترك للقرطاجيني اجملال للتأمل مليا في شأن املوتى. 
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15 - المؤثرات الدينية الخارجية: 

لقد خضعت الديانة البونيقية إلى موثرات خارجية، فقبور قرطاج احتوت على متائم 
مصرية األصل إن لم تكن مستوردة وذلك حتى القرن الرابع على األقل، فاآللهة "ايزيس" 
و"هاتور" و"أوزيريس" و"انوبيس" وغيرها وكانت لها متاثيل بلورية يبلغ طولها سنتيمترا 
واحدا أو سنتيمترين اثنني وتنضد في قالئد كاجلواهر. ومن جهة أخرى فإن تفاوت عدد 
هذا النوع من التمائم أو ذاك في القبور يدل على أن قوتها الوقائية لم تكن في معزل عن 

تأثيرات العادات الشائعة. 

وسعى القرطاجيون في التكفير عن الباليا الناجتة، في اعتقادهم، عن نهب معبد 
دمييتير وكوري برسفونا بسرقوسة سنة 396 فأدخلوا في مدينتهم عبادة هاتني اآللهتني 
صقلية  في  وعبدوا  الروماني  العهد  في  حتى  قائمة  العبادة  هذه  وبقيت  )سيريراس( 
حمام  صحبة  وتلتحق  "اريكس"  جبل  سنة  كل  تغادر  كانت  التي  اريسني"  "افروديت 

املعبد بافريقية حيث تقيم تسعة أيام. 

على كل فال يجوز أن نقصر تأثير الشرق اليوناني في قرطاج ابتداء من القرن الرابع 
على امليدان الديني. ويوجد من الدالئل األثرية ما يسمح لنا بان نؤكد أن املدينة البونيقية 

تغيرت تغيرا عميقا عند اتصالها باملدينة اإلغريقية. 

ولكن املؤثرات الليبية كانت ابعد مدى من دون شك مما نالحظه في الطقوس اجلنائزية 
وقد  اللحم  من  جتريدها  بعد  العظام  وخلط  األحمر  باللون  وصبغها  اجلثث  طي  من 
لفظ  بان  القول  إلى  البعض  ويذهب  اإلفريقية.  اآللهة  مع  الفينيقية  اآللهة  اندمجت 
"تانيت" إفريقي. وقد عثر في معبد "صياغة" )في بئر بورقبة قرب خليج احلمامات( على 
آلهة لها رأس لبؤة جالسة على أسد كما عثر على أبي هول ذي ضروع. وحاول الباحثون 

توضيح دور هذه اآللهة بتأثير العبادات الليبية في أواخر قرطاج. 

16 - إشعاع قرطاج: 

إلى أي حد طبعت املدنية القرطاجية بطابعها املدن والبلدان التي فتحتها. إنها لم 
تترك في اسبانيا وجزر غربي البحر األبيض املتوسط أثرا يذكر، كما أفسحت اجملال في 
صقلية للمدينة اإلغريقية ابتداء من القرن اخلامس. لكنها تأصلت في جزر مالطة وغوزو 

وبانتاالريا وملبادوزا وخاصة سردانية. فما مدى تأثيرها في إفريقيا الشمالية ؟ 

نفوذها  وأن  بأكمله،  املغرب  بالد  حتتل  لم  قرطاج  أن  نؤكد  أن  شيء  كل  قبل  يجب 

املوجودة  املدن  باستثناء  احلالية  التونسية  البالد  حدود  يتجاوز  لم  أوجها  بلغت  عندما 
التابعة  البلدان  في حدود  ينحصر  لم  أن عملها  إال  واملغربية.  اجلزائرية  السواحل  على 
لنفوذها السياسي وحدها. فالليبيون املنخرطون في اجليوش القرطاجية كانوا يحملون 
معهم عند الرجوع إلى أوطانهم شيئا من املدنية القرطاجية التي عاشوا في ظلها. 
التي اشتروها فقط، بل حملوا كذلك  البضاعة  البونيقيون معهم  التجار  ولم يحمل 
فشيئا  شيئا  األهالي  استساغها  واملعتقدات  واألفكار  والصناعات  العادات  من  جملة 

وأثروا بها مدنياتهم البدائية. 

الشرقية. فقد بهرت  البربر  بالد  احلال في  البونيقية بطبيعة  املدنية  تأثير  وقد كان 
طبقتها  بنات  وتزوجوا  قرطاج،  في  منهم  الكبير  العدد  أقام  الذين  النومديني  األمراء 
النبيلة وسموا أبناءهم بأسماء قرطاجية، ومنحوا مدنهم دساتير منسوخة عن دساتير 
املستعمرات الساحلية، وعبدوا اآللهة السامية وحرضوا رعاياهم على العمل بأساليب 

ماغون الفالحية. 

واستعان امللوك وكبار القوم بفنيني من قرطاج. وقد شيد أحد هؤالء حوالي منتصف 
القرن الثاني قبل املسيح ضريح دقة حيث توجد في نفس الوقت مناذج شرقية وإغريقية 
عتيقة هي من خصائص الفن البونيقي. ويحتوي هذا الضريح املبنى باحلجارة املنحوتة 
على ثالثة طوابق على مدارج وهو جميل الزخرفة . إال أن متاثلية متوسطة القيمة. ومتكن 
باستثناء  األصلية  مواضعها  في  املنهارة  احلجارة  وضع  من   1910 بوانسوا" سنة  ل.   "
حجارتني حتمالن نصا واحدا مكتوبا باللغة الليبية والبونيقية أخدهما القنصل "ريد" 
)Reed( معه إلى انقلترا في سنة 1842 وال يزال موضعهما من الهيكل مجهوال. وفي 
هذه الكتابات حجة على أن االرستقراطية البربرية كانت تستعمل اللغة البونيقية في 
لبناة  الكتابات أسماء  الليبية. وتذكر هذه  اللغة  تنافس بها  النقوش احلجرية، وأحيانا 
أسماء  تذكر  كما  شك  دون  من  قرطاجيا  كان  الذي  "عبريش"  املسمى  رأسهم  وعلى 

أعوانهم )؟( وأسماء النجارين واحلدادين. 

وبدهي أن تأثير قرطاج لم يزل بزوالها. فاملدينة الرومانية لم تتوطد أركانها من أول 
وهلة ال في املمتلكات البونيقية القدمية وال في املمالك البربرية. وال نعرف من سوء احلظ 

شيئا يستحق الذكر عن أطوار املنافسات التي تواصلت بني املدنيتني.

الدين.  حيث  من  افريقية  في  عميقة  آثارا  تركت  قرطاج  أن  هو  فيه  شك  ال  والذي 
رغم  ولكنها  عبادها.  غرار  على  الرومانية  احللة  ارتداء  إلى  اضطرت  البونيقية  فاآللهة 
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في  فليس  األصلية.  روحها  استبقت  الروماني  العبادات  وشكل  الرومانية  أسمائها 
"متعاليا  الذي سمي "ستورنوس"  بعل  وبقي  الالطني،  من  "ملكومور" شيء  تضحية 
على البشر علوا كبيرا". وليس من املستبعد كما الحظ ذلك "س.قزال" أن يكون اعتقاد 
القوم في علو هذا اإلله على بقية اآللهة هيأ العقول إلى التوحيد الذي سيأتي به دين 

املسيح إلى افريقية. 

وبقيت نقود بعض املدن اإلفريقية حتمل كتابات بونيقية إلى عهد تيبريوس. وما انفك 
زمام احلكم في بعض تلك املدن بيد الشافطني حتى عهد أنطونيوس )Antonins( التقي. 
البيزنطي كما يعتقد  البونيقية لم تبق مستعملة حتى العصر  اللغة  أن  ولكن يبدو 
أكثر الناس اعتمادا على نصوص القديس أغسطينوس و"بروكوب" التي أسيء تأويلها. 
وال سند متينا لرأي أ.رينان الذي تبناه "قزال" القائل بأن بقاء اللغة البونيقية مهد إلى 
انتشار اللغة العربية – فقد انتهي استعمال اللغة البونيقية في تواريخ اختلفت طبعا 
باختالف اجلهات، ولكنها ال تتجاوز في أغلب الظن آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث 

بعد املسيح.

بقيت  فقد  البعض-  تصوره  كما  طويال  تدم  لم  هي  -وإن  البونيقية  املدنية  آثار  إن 
جذورها عميقة. واندمجت بالد البربر بواسطة قرطاج في عالم البحر املتوسط وتعرفت 
بفضلها إلى مدنية شرقية سرعان ما راضتها احلضارة اليونانية. وسوف ال تكون هذه 
املرة األخيرة التي تصبح فيها أفريقيا الشمالية تابعة للشرق إال أن انتصار رومة عليها 

سوف ينتزعها من نفوذ الشرق طيلة قرون عديدة. 

الباب الخامس

الممالك البربرية

1 - مسينيسا اغليد عظيم 

2 - احلرب البونيقية الثالثة ونهاية قرطاج  

3 - االحتالل الروماني



107

I - مسنيسا "اغليد" عظيم :

1 - الممالك البربرية الثالث في القرن الثالث: 

لم يهتم قدماء الكتاب بتاريخ شؤون املمالك البربرية الداخلية إال عندما ظهر لهم 
أن له مساسا برومة أو قرطاج، فلم يبق أثر للتقاليد البربرية. لذا فإنه يخشى أن نبقى 
على جهلنا مبا تعاقب من الفنت ومن انتصارات القبائل وانقراضها وانبعاث الدول املتحدة 
برابطة احللف وانهيارها إلى أن أفضت األحداث إلى تأسيس املمالك البربرية الثالث التي 

اقتسمت بالد املغرب في عصر احلروب البونيقية. 

القبائل  الرابع جامعة عتيدة من  القرن  املغرب األقصى قبل  فلقد تأسست شمال 
هي مملكة املوريني أو مملكة موريطانيا حتدها جنوبا بالد جدالة التي تتاخمها جنوبا مملكتا 
ماسولة ومازيسولة واألراضي البونيقية، ويحدها شرقا نهر امللوشة )امللوية( السفلى. 
ولقد اتسعت رقعة هذه اململكة في أواخر القرن الثالث وأثناء القرن األول إلى أن بلغت 
مصب نهر املساقة ) الواد الكبير في الشمال الغربي من قسنطينة(. ونقود القرن األول 

قبل املسيح شاهدة بان املوريني كانوا يزرعون القمح . 

واألرض  امللوية  بني  الثالث  القرن  في  تقتسمان  ومازيسولة  ماسولة  مملكتا  وكانت 
النوميديني وهي  الرومان واإلغريق  الذين كان يسميهم  بالبربر  البالد اآلهلة  البونيقية  
لفظة قد تكون مأخوذة عن لهجة البالد نفسها. ومن املمكن أن تكون قبائل مازيسولة 
وقبيلة ماسولة من  األقصى  املغرب  للجامعة منحدرة من  األم  اخللية  مبثابة  التي هي 
األوراس حيث أقام ملك مجهول بالقرب منها "املدراسن" وهو ضريح ضخم يرجع تاريخ 

بنائه إلى القرن الثالث على سبيل التقريب. 

2 - مملكة مازيسولة - سيفاكس: 

كانت دولة مازيسولة يحدها شرقا إما رأس تريتون )رأس بوقرعون شمال قسنطينة( 
أو باألحرى املساقة. وكانت سيرتة )قسنطينة( قسما من هذه اململكة، على األقل في 
تعد  امللوية شرقا  90 كلم من  بعد  تقع على  التي  عهد سيفاكس. وكانت مع صاغة 

إحدى العاصمتني امللكيتني وكان لها ميزات ستراتيجية نادرة الوجود.
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 100 علوها  يتجاوز  وعرة،  مبنحدرات  واحملاطة  صخري  جند  على  اجلاثمة  املدينة  وهذه 
متر ويجري من حتتها نهر املساقة )الرمل( في خور جوانبه وعرة أيضا. وكانت ال تدرك إال 
عن طريق برزخ اجلنوب الغربي، وتبقى بالفعل منيعة ال تنال، ما غذت األمطار الفساقي 

احملفورة في الصخور. 

اجلزم  إلى  ذهب "سترابن"  وقد  احلبوب.  لزراعة  ملوريطانيا صاحلا  اجملاور  القسم  وكان 
حجم  حجمها  البالغ  القمح  سنابل  سوق  وأن  الشرقية،  نوميديا  من  أخصب  بأنها 
اخلنصر يتجاوز طولها مترين، وأن أهلها كانوا يتحصلون على صابتني من دون أن يبذلوا 
أن  ويخشى  واحد.  يقدر ب240 مقابل  بإنتاج  ويظفرون  باألرض  العناية  يذكر في  جهدا 

تكون معلومات هذا اجلغرافي غير صحيحة متام الصحة. 

وقد قام سيفاكس، وهو أعظم اغليد في مازيسولة، بدور عظيم. فمدت إليه قرطاج 
يدها تطلبه املعونة وزوجته فتاة من أعلى طبقة أرستقراطية، وفي الوقت الذي ظهر 
فيه خصمه مسينسا على أبواب الهالك عمت سلطته بالد اجلزائر كلها وكان يقلد في 

حياته ملوك اليونان وتوهم أن مصير بالد البربر سيكون بيده. 

لكن سلطانه انهار دفعة واحدة سنة 203 ولسنا نعرف هل أن ابنه "فرمينا" الذي 
كان يشارك أباه في احلكم أمكن له أن يظفر بفتات من هذه اململكة جهة الغرب. وعلى 

كل فإن مسينسا لم يلبث أن ضم إليه مازيسولة كلها. 

3 - مملكة ماسولة ومسينسا: 

مقاطعة  من  الشرقي  القسم  تشمل  مساحة  أقل  وهي  ماسولة  مملكة  وكانت 
قسنطينة. ولقد تقلصت حدودها أمام التوسع القرطاجي. 

أن  هل  نعرف  ولسنا  "غايا"  اسمه  اغليد  الثانية  البونيقية  احلرب  أيام  لها  وكان 
"نارافاس" القائد النوميدي العظيم كان من األسرة املالكة أم ال، وهو الذي اشترى عبد 

ملقرط البرقي ذمته ووعده بتزويجه ابنته مقابل تدخله احلاسم ضد املرتزقة. 

وتطبيقا لقوانني الوراثة "األغنية" لم ترجع مملكة "غايا" إلى ابنه األكبر مسنيسا 
بل ورثها أخوه ثم ابن أخيه. وعندما غزا سيفاكس بالد ماسولة لم يسع مسنيسا إال أن 
يحيا حياة املنفي غير أنه كان رجال من طينة خارقة للعادة. فلقد ربط مصيره بشيبيون 
وبقضية رومة فشاركهما في انتصارهما. وكان من أثر دخوله كالصاعقة لسيرتة )203( 
أن وضع حدا ململكة مازيسولة وكان ذلك بدءا لسلطانه. وسرعان ما أصبح سيدا على 

جميع البلدان الواقعة بني موريطانيا واملقاطعة البونيقية من امللوية إلى توسكة )قرب 
طبرقة(

البربر  بالد  من  يجعل  أن  وحاول  القويتني  بيديه  شعبه  صهر  عظيما  اغليدا  كان 
دولة موحدة مستقلة. ولم يتح لبالد املغرب قط ما أتيح لها في عهده من توفيق في 
طريق قيام أمة حرة ماسكة بزمام حضارتها الذاتية اللهم إال إذا استثنينا فترة انتصار 
صنهاجة. ولئن حال االستعمار الروماني دون أن يبلغ القائد البربري هدفه الذي ظن أنه ال 

محالة بالغه فإن محاولته أظهرت على األقل أنه عاهل ذو صفات ممتازة. 

4 - استقرار النوميديين وتمدينهم:

كثيرا ما يورد الباحثون قول "سترابن" من أن مسنيسا صير البربر فالحني ومدنهم. 
أراد االغليد أن يكون عاهال ال  النتائج املترابطة لسياسة معنية. فلقد  تلك هي نفس 

سيد قبيلة. 

وكان ال بد له من ميزانية تغذيها موارد قارة لالحتفاظ بوفاء حلفائه، واحلد من سورة 
أعدائه، ولتجهيز جيوشه وتكوين أساطيله، ولبناء دولة نوميدية بالديبلوماسية وبحد 
السالح تكون جديرة بهذا االسم قادرة على أن تقوم بدورها في حوض البحر املتوسط. 

العدد سواء  املتفاوتة  البدو  من جماعات  الضرائب  استخالص  املمكن  من  كان  وإذا 
باملباغتة أو بالقوة فإنه ما كان ألي اغليد أن يتنبأ ولو على سبيل التقريب مبا سيجلبه له 
حماس "احلركة" من موارد. فالبدوي من حيث دفع األداءات من أسوإ  الرعايا. أما احلضري 
يسميه  ما  أمل حصاد  زرع  فإذا  حاكم.  به  يحلم  من  خير  ذلك  من  العكس  على  فهو 
األخالقيون ثمرة عرق جبينه في طمأنينة، ولذا فهو يطلب احلماية ويدفع ثمنها غاليا. 
وإذا بالغ أسياده في استغالله رضي مبواصلة عمله أو شق عصا الطاعة أحيانا. ومنتهي 
عبقرية احلاكم تتجلى في االهتداء إلى احلل الوسط الذي ميكن معه استخالص أقصى 

ما ميكن من الضرائب من دون التعرض إلى خسارة الكل. 

والغاية القصوى قد تتمثل في القدرة على إحياء البدوي وهو مادة جبائية ميتة وذلك 
بجعله حضريا وليس ذلك بالعمل الهني. ولم يكن ليتصدى له مسنيسا ولينجز جانبا 

منه لو لم يتمتع في نفس الوقت بهيبة كبيرة وعزمية فوالذية. 

وكان تعاطي الفالحة قبل ذلك محدودا. قال بوليب: "هذا أعظم وأعجب ما قام به 
مسنيسا. كانت نوميديا قبله ال فائدة ترجى منها وكانت تعتبر بحكم طبيعتها قاحلة 
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ال تنتج شيئا. فهو األول والوحيد الذي أبان بالكاشف أنه بإمكانها أن تدر بجميع اخليرات 
ستيفان  )نقل  إخصابا"  فأخصبت  شاسعة  أراضي  أحيا  ألنه  أخرى  مقاطعة  أية  مثل 
قزال(. وإنها لشهادة بليغة تقيم الدليل -إذا أضفنا إليها شهادة "سترابن"- على أنه هو 
املسؤول األول عن االنقالب االقتصادي الواقع باملغرب األوسط. وكان من الواجب من دون 
شك إقرار القبائل بتمليكهم األراضي وحمايتهم من غزوات البدو وال ريب أن أكثريتها 
األراضي  هذه  إحياء  ألن  واحد  آن  في  الفالحني  وحياة  الرعاة  حياة  حتيا  أن  إلى  اضطرت 
كان يتطلب وقتا طويال وجهدا كبيرا. وقد كان النوميديون يزرعون القمح والشعير مثل 

البونيقيني. 

إن مسنيسا شجع إحياء األراضي مما هيأ بصورة غامضة -كما قال ستيفان قزال- 
ملكا  البونيقيني  من  أفتكها  التي  األراضي  من  جعل  ولعله  الرومانية.  افريقية  ازدهار 
خاصا به استغله لنفسه. فلم يستنكف من أن يكون مثال يحتذى. قال ديودرس الصقلي: 
 Pléthre( )874(10000 لقد برع في األشغال الفالحية حتى أنه ترك لكل واحد من أبنائه"
إذا  اخلاصة  قيمته  املدح  لهذا  ويكون  لالستغالل".  الالزمة  اآلالت  بكل  هكتارا( مجهزة 

نحن ذكرنا له 44 ولدا ورمبا 54.

قرى  في  جتمعوا  بل  للمفاجآت  اجتنابا  الضيعات  على  اجلدد  الفالحون  يتوزع  ولم 
النوميديون مدنيني"  "البربر" "فأصبح  وبذلك ساهم مسنيسا في "متدين"  محصنة. 
املدن  منح  من  مكنه  ما  الساحلية  املدن  دساتير  من  واستوحى  سترابن.  الحظه  كما 

 .)Suffètes( اجلديدة نظاما بونيقيا يعتمد على حكام سموا األسباط أو األشفاط

ولم يكن استقرار النوميديني ومتدينهم ليعطيا شكال جديدا للعداء القائم طيلة 
تاريخ بالد البربر كله بني البدو واحلضر، كما بني ذلك أ-م- قوتييه - إال أنهما غذياه على 
على  تنتجع  كانت  التي  جدالة  قبائل  ظلت  وخلفائه  مسنيسا  عهد  وفي  تقدير.  أقل 
طول سباسب السهول العليا باملرصاد لهذه الفريسة اجلاثمة التي تتمثل في الفالحني 
النوميديني. وسوف يضطر "االغاليد" وهم أسياد املدن ورؤساء دول بأمت معنى الكلمة 
رعايا هؤالء  أرجعت  انتصرت  إن  التي  املتنقلة  القبائل  إلى حماية ما شيدوه من غائلة 

االغاليد إلى الفوضى.

 :)Cerères( 5 - أعياد آلهة الحبوب

كل مدنية تعبر عن مطامحها بواسطة الدين. فال بد أن يكون للفالحني آلهة فالحية. 
وكان مسنيسا هو الذي تولى أيضا حمل النوميديني على عبادة آلهة يونانية: سيريرس 

نصوص  من  نصا  جرأة  في  "كركوبينو"  أصلح  أن  فبعد  ودمييتير.  وقورية   )Cerères(
 in( "بعبارة ليوم سيرير" )in diem tertium( "سالوسطس" وعوض عبارة "اليوم الثالث"
diem cererum( بني -وله الفضل في اإلصداع بهذا االفتراض- كيف أن دين الطبيعيني 
الذي كانت له أطوار بدائية ولكنها رمزية، واملتأثر باملراسم التي كانت تقام في سرقوسة 
 Per( على شرف اآللهة سيريس أو دمييتير كان ميارسه في عصر يوغرطة بافريقية كلها
omnem Africain( النوميديون احلضر. وهكذا يظهر أن مسنيسا أضفي على معتقدات 
البربر مسحة أسمى وأقرب إلى املدنية كما قد يقول "سترابن" وذلك من دون أن يصادم 

ميولهم. 

6 - مسنيسا اغليد وإله: 

سعى مسنيسا في أن يكون عاهال بأمت معنى الكلمة ورمبا في أن يظهر في مظهر 
إاله. وعلى كل فإن عبادة إاله امللك ظهرت وتركزت في عهده. فبعد مرور عشر سنوات 
من وفاته أقيم له معبد في توقه )دقة( وكان ضرب قبل ذلك نقودا تصوره وعلى رأسه 
تاج وإكليل من الغار. وكان له جيش وأسطول. ولذلك لم تستنكف رومة من االستعانة 
وبنى فيها قصرا  وفيلتهم. وكان قد جمل عاصمته "سيرته"  بالنوميديني  الشرق  في 
يقتبل فيه األجانب وخاصة املوسيقيني اإلغريق وهذا "الدالي" الذي كان يعتبر نفسه 
صديقه وأقام له متثاال في جزيرته مسقط رأسه. وحرص مسنيسا على أن يتلقى أبناؤه 
تربية يونانية فغنم أحدهم وهو مستنبغل غنما كبيرا وتوج آخر في العيد الذي يقيمه 

اإلغريق لآللهة "أتينا". 

وسعى مسنيسا في أن يكون امللك في ولده فعوض القاعدة "األغنية" بقانون يضمن 
اخلالفة ألكبر األبناء مثلما هو الشأن بالنسبة للممالك اليونانية. وقد أخفق في ذلك 
تلك  إلى جتزئة  االمييلي"- عمد  -وكان ميثله حينذاك "شيبيون  الروماني  االستعمار  ألن 

اململكة وقد ظهرت في حكم االغليد العظيم في مظهر اجلالل والهيبة. 

وأكد "تيت ليف" أنه كان يصرح فيما يتعلق باألجانب سواء كانوا فينيقيني أو رومانيني 
أن افريقية يجب أن تكون لإلفريقيني. وهي نظرية كان من شأنها أن تسحر رعاياه البربر 
امليالني بطبعهم إلى كره األجانب. وكان ال بد لتجسيم هذه النظرية من االستيالء على 
ذلك  يكون  أن  املمكن  من  وكان  البربر.  بالد  قرطاج عاصمة  وخاصة  البونيقية  األراضي 
بني  الواقعة  البالد  كان سيد  أنه  ومبا  بناه حجرة حجرة.  الذي  الشامخ  للصرح  تتويجا 
امللوية وسيرته الصغرى والكبرى كان يستطيع أن يخضع بسهولة موريطانيا وأن يدفع 
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بالد البربر كلها إلى طريق الوحدة القومية. وأنه جلدير باالغليد الذي أظهر مقدرة فائقة 
في مهمة شاقة كحمل البربر على االستقرار أن تظهر كذلك مقدرته بدون شك في 

القيام بأعمال جليلة لو أنه كان على رأس إمبراطورية. 

وحتى في احلدود التي أرغم على أال يتخطاها فإن احلماس الذي بثه في جهاز احلكم 
امللكي لم ينطف بعده. ويعترف "ستيفان قزال" بأنه ميكن القول: "إن نوميديا خطت 
لم  األول خطوات شاسعة  القرن  إلى منتصف  الثاني  القرن  حتت سلطة ملوكها من 
تخطها وهي مقاطعة خاضعة للجمهورية". ولم حتطم رومة آمال مسنيسا العراض إال 
ألنها كانت تخشى أن تتكون دولة بربرية جبارة، وملا مات مسنيسا سنة 148 وقد أثقلت 
قزال"  النادرة. وكتب "ستيفان  "اغليدا" وهب مواهبه  املغرب  يجد  لم  السنون  كاهله 
في إيجاز عجيب: "كان مسنيسا من بني ملوك البربر أعظم العظماء فقد بز يوسف 
بن تاشفني املرابط وعبد املؤمن املوحدي والشريف املغربي موالي إسماعيل الذين يوجد 
القريني  إلى بالد  بينه وبينهم وجوه شبه كبيرة. فلقد بسط سلطانه من موريطانيا 
وجلب أمواال ضخمة وأنفق على جنود عديدين أشداء وعمم الفالحة وشجع العمران. 
ولقد رأى فيه اإلغريق والرومان امللك احلق. ونسي الكثير من رعاياه ورمبا أغلبهم حقدهم 
الغريزي للملوكية وساهم الود واخلوف معا في تعلق الناس به وتواصلت عبادته على مر 

العصور". 

املنحوتة  احلجارة  من  ضريح  قسنطينة  من  كيلومترات  بضع  بعد  على  وينتصب 
مستوحى بتصرف من األسلوب اإلغريقي يدعى "صمعة خروب" وقد رممه بدون حتر رجال 
يدعون أنهم ينتسبون إلى الفن، وفي سنتي 1915-1916 اكتشف أثناء أشغال الترميم 
قبر فيه، إلى جانب متاع كثير ) سالح، وآنية طعام وغيرها (، حوض من فضة مملوء رمادا. 
اعتبرنا  إذا نحن  الرماد فقط ولكنها قد تكون ما تبقى من مسنيسا  هي حفنات من 
العصر واملوقع والفن املعماري وعادة إحراق املوتى في ذلك العصر. ولرمبا انبعث من ضريح 

العاهل الكبير البربري املشرف على عاصمته أسوة وذكر لألجيال من بعده. 

II - الحرب البونيقية الثالثة ونهاية قرطاج:

1 - مصرع حنبعل:    

فرض شيبيون اإلفريقي بعد معركة جامة معاهدة تقر انقراض دولتها. وقد الحظ 
أو هي  الذهبية مفقودة  احللي  أن  القبور  متاع  إحصائه  عند   )Gauckler( ڤوكلير"  "ب. 
بارعا  نقشا  املنقوشة  وامليناء  العاج  ودمى  احملفورة  الصلبة  احلجارة  فقدت  وقد  مزيفة 

القوم يحفلون  نقود قدمية متأكلة ومصابيح لم يعد  الثمينة، وحلت محلها  واألواني 
بإسراجها قرب املوتى وآنية من الفخار عادية كثيرا ما تكون مثلومة. 

ولئن خرجت الدولة مفلسة فإن االرستقراطية بقيت غنية. ولقد حتامل الرأي العام 
على كبار التجار واملالكني الذين ما انفكوا يختلسون ثروات املدينة ويؤثرون بأنانيتهم في 
مصيرها أميا تأثير ومهد حلنبعل السبيل إلى احلكم. وعندما عني سنة 195 شافطا أراد 
حتطيم طبقة األقلية احلاكمة بجعل القضاة حكاما يعينون كل سنة كما أراد الضرب 

على أيدي املرتشني. فكان في ذلك احلكم عليه باإلعدام. 

الذين كانوا يضعون مصاحلهم فوق مصالح قرطاج في رومة  وندد االرستقراطيون 
بأعمال حنبعل الثورية واستعدوا لتسليمه إليها. فتمكن من الفرار في الوقت املناسب 
وااللتحاق بسوريا حيث حاول أن يستفز امللك "أنتيوخوش" لشن حرب عامة على رومة. 
غير أنه عندما نقلت رومة احلرب إلى الشرق وهزمت "أنتيوخوش" طالبت في بنود الهدنة 
)أوائل سنة 189( بتسليم حنبعل ولكن البرقي أفلت مرة أخرى من قبضة املنتصر وسار 
إلى "الكريت" )جزيرة اقريطش( والتحق بأرمينية فهدى الوالي الفارسي إلى موقع يبني 
فيه عاصمته ثم توجه إلى "بوتينا" حيث انتصر امللك "بروزياس" على جيوش "برغام" 
في  السم  جترع  أنه  ذلك  الترحال.  حياة  من  مرحلة  آخر  فكانت  حنبعل.  إعانة  بفضل 
الوقت الذي عزم فيه "بروزياس" على تسليمه إلى رومة بأمر منها )سنة 184( وفي هذه 

السنوات العشر التي قضاها في املنفي لم تنفك وشايات قرطاج تالحقه حيثما حل. 

2 - نهوض قرطاج:    

تبقى  ال  لكي  يكفيها  ما  املوارد  من  إضاعتها حلنبعل  عن  بالرغم  لقرطاج  كان  قد 
البحر من جديد ويبحثون عن أسواق جديدة  التجار يخوضون  منخذلة طويال. فانطلق 
خاصة في الشرق وأصبح القرطاجي مرة أخرى شخصا مألوفا في مواني البحر املتوسط 

حتى أن "بلوت" جعل منه بطال إلحدى مسرحياته. 

فلقد  خاصة.  اإلفريقية  األراضي  إحياء  إلى  جنودهم  وجهوا  البونيقيني  أن  ويظهر 
افريقية  إلى  أتى "قاطون"  القصيرة. فلما  الطريق لذلك في مدة حكمه  فتح حنبعل 
حوالي سنة 153 اندهش خلصوبة األرض، ومن ذلك الوقت تزعم قاطون، ذلك اإلقطاعي 
مجلس  على  يسيطرون  كانوا  الذين  املزارعني  طبقة  ذلك،  مع  العنيد  املدارك  احملدود 
الشيوخ للمطالبة بهدم قرطاج )Delenda Carthago يجب تهدمي قرطاج( التي رمبا زادت 

منافستها في حدة األزمة املتمكنة من الفالحة الرومانية في أوائل القرن الثاني. 
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ورجع إلى قرطاج ازدهارها بسرعة جعلتها تعرض على رومة قبيل حربها ل"أنتيوخوش" 
إعانتها بأسطول  أيضا  أربعني سنة وتعرض عليها  املوزعة على  الغرامة  تدفع حاال  أن 
تصنعه لهذا الغرض. ولكن مجلس الشيوخ رفض عروضا كان من شأنها أن جتعل منه 

صنيعة احلكومة القرطاجية فتعسر عليه بذلك مراقبتها . 

3 - هجوم مسنيسا:    

كانت جتد رومة في مسنيسا حليفا تشجعه على التوغل في أرض قرطاج للحيلولة 
دون ازدهار امليناء اإلفريقي خاصة وأن معاهدة 201 حتجر على قرطاج الذود عن حياضها 

بدون إذن من رومة.

 وكان ملك النوميديني أمهر من أن يهمل استغالل هذه الفرصة. ومبا أنه ميكن له 
املطالبة مبا قد ملكه من قبل أباؤه وأجداده من تراب قرطاج فقد كانت ذاكرته تكتشف 
حقوقا قد جهلها والده "غايا" وذلك تبريرا لطلباته املتكررة. لذا شرع منذ سنة 193 في 
قطع حلم قرطاج إربا إربا ولم يكن الرومان ليعيروا أذنا صاغية لنداءات الضحية ولكنهم 
كانوا، عند أول بادرة تدل على املقاومة يثورون صيانة جلاللة املعاهدات املنتهكة. وكان 
رجال القانون املتصلبون يحقدون حقد التاجر الذي يرى أن الطرق صاحلة ليجر بغرميه إلى 

اإلفالس. 

ولكنه  أعمال  من  به  يقوم  ما  بتبرير  يكترث  ال  مسنيسا  كان  اجلدال  مواقف  وفي 
ينحي باللوم على قرطاج بدعوى خرقها لبنود معاهدة كان يواصل التشهير بها أمام 
مجلس الشيوخ خشية التورط، ولذلك فقد كشف النقاب قبيل حرب مقدونيا الثالثة 
عن محادثات سرية بني امللك )Persée( "برسيه" وقرطاج، واستغل ذلك ليفتك سبعني 
مدينة أو قصرا بونيقيا. فاحتجت قرطاج بشدة وطالبت بضمانات جتعل حدودها قارة، 
ولو أدى بها ذلك إلى التضحية من جديد. وكان مجلس الشيوخ يخشى حلفا بني قرطاج 
وملك مقدونيا فأقسم إنه ال يسمح ألي كان بأن يجرد قرطاج من أمالكها ولكنه ترك 

النوميدي حرا ملواصلة أعماله. 

وفي سنة 162 احتل مسنيسا األراضي اخلصبة )مراكز التجارة( )Emporia( أي جهة 
سيرتا الصغرى وسيرتا الكبرى. فحاول السفراء الرومان بكل ما وسعهم من حيلة أثناء 

القيام ببحثهم أن يبرروا شرعية هذا التعدي كما أقر بذلك "تيت ليف" نفسه. 

وبعد ذلك بتسع سنوات أتى دور الدخلة )Campi magni( التي كانت خيراتها تغري 
منذ زمن بعيد األغليد. وفي هذه املرة كان األمر من الصعب تبريره. فأتى "قاطون" ومن 

معه في بطء شديد ليعاينوا أنه قد قضي األمر ولم يعد في اإلمكان منع االحتالل )سنة 
إلى  ويدفعه  الغضب  على  يحمله  احليوان  في ضرب  اإلفراط  أن  أدركوا  أنهم  غير   )153

التكشير عن أنيابه. 

4 - الصمود في وجه مسنيسا:    

باحلرية  شعوره  تعاظم  الشعب  ولكن  نفسها.  قرطاج  في  أنصارا  مسنيسا  كون 
أمام اخلطر واشتدت غريزة املقاومة فيه عنيفة. فحمل قائديه "عبد ملقرط السمني" 
املدينة  أعدت   154 سنة  من  وابتداء  أمرهم،  في  املشكوك  بطرد  اإلذن  على  و"كارتالو" 
153 أن قرطاج تقوم باستعدادات سرية فطالب  العدة للقتال. ولقد ظن سفراء سنة 
"قاطون" مبحق قرطاج كرد فعل. غير أن حزب "شيبيون نازيكا" أقنع مجلس الشيوخ بأن 
يتوقف ذلك على قبول جلنة مراقبة. وساد أعضاء هذا اجمللس الشعور بأنه يجب اعتبار 

خرق املعاهدة مدعاة لشن احلرب. 

الديبلوماسية  فكانت  احملتوم.  سيرها  تسير  كانت  األحداث  فإن  البربر  بالد  في  أما 
وكان  موريطانيا،  حدود  على  مسنيسا  وجه  في  املصاعب  إثارة  إلى  تسعى  البونيقية 
"كارتالو" يجوب نوميديا طوال وعرضا محرضا الليبيني على الثورة. فانضم قائدان بربريان 
إلى العدو ومتكنت قرطاج في آخر األمر من جتهيز جيش يعد 50000 رجل. وتقدم األغليد 
88 حوال وقادهم إلى النصر )سنة  النوميديني في ساحة الوغى راكبا فرسه وقد ناهز 
إذا انتصرت قرطاج وقال: إن شيبيون  150( وكانت بعثة رومانية تستعد للتدخل فيما 
اإلمييلي كان يبحث قبل ذلك عن الفيلة وشاهد املعركة من أعلى هضبة بدون أن يحرك 

ساكنا. 

فاضطرت قرطاج إلى التخلي عن الدخلة )Campi magni( وتعهدت بأن تدفع غرامة 
قدرها خمسة آالف وزنة أوبية أقساطا موزعة على خمسني سنة. وبذلك فهي لم تفلس 
في محاولتها فحسب بل فقدت كل أمل في أن تنهض اقتصاديا أو سياسيا. وعند ذلك 

ضربتها رومة ضربتها القاضية. 

5 - الحكم باإلعدام على قرطاج:    

كان مسنيسا يأمل أن يضم التراب القرطاجي ململكته جزاء وفائه املتواصل لرومة. 
لكن مجلس الشيوخ كان يخشى أن يبرز إلى الوجود في يوم من األيام حنبعل ثان من 
ساللة ماسولة. فيجد في قرطاج قاعدة يشن منها حربا جديدة على رومة. ولئن تركت 
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وتفطن القنصالن إلى أن األحداث ال جتري على أحسن ما يرام فاستنجدا مبسنيسا، 
ردم  جدوى  بدون  أحدهما  فحاول  النفس  على  االعتماد  فقررا  ساكنا  يحرك  لم  ولكنه 
خنادق البرزخ وخاب اآلخر في هجوماته على األسوار املشرفة على بحيرة تونس.إال أنهما 
املهدية(  شمال  دمياس  )رأس  و"تابسوس"  )سوسة(  موت"  "حضر  مناصرة  على  حتصال 
)Hyppo Diarrhytus( قليبية  بنزرت  و"ليبتيس مينور" )ملطة( و"أشولة" )طبرية( ولكن 

)Clupéa( ونابل )Néapolis( انتصرت لقرطاج. 

غير أن صدربعل القائد الذي هزمه مسنيسا سنة 150 احتل هضبة نفريس )على 
بعد 30 كلم من اجلنوب الشرقي من قرطاج( وهي هضبة تسيطر على الطريق املوصلة 
اجليش  تناوش   )Phaméas( "فامياس"  فرسان  كتائب  كانت  بينما  الصغرى  سيرتا  إلى 
من  مسنيسا  ليحرض  االمييلي  شيبيون  الشعبي  النائب  القنصالن  فأرسل  الروماني. 
جديد على التدخل. فلم يجد إال جثة هامدة )سنة 148( ولكنه علم أن األغليد خلف 
له وصية بتعيني خلف له. فعمل شيبيون بالوصية حسب مصالح رومة ووزع سلطان 
مسنيسا بني ثالثة أشخاص بعد أن جعلته شخصية امللك النوميدي محطا للهيبة. 
بينهما عالقة  له بتخلي فامياس عن مناوأته لها وقد كانت  رومة كانت مدينة  ولعل 

شخصية، وعلى كل فإن الشباب النائب الشعبي أظهر تفوقا على القواد اآلخرين. 

وكذلك فإن قنصلي سنة 149 و148 لم يكونا قادرين على القيام مبهمتهما. فأخفقا 
في هجومهما على املدن املتحالفة مع قرطاج ولم يتمكنا من منع صدربعل من الدخول 
إليها وإقرار نفوذه فيها. وكانت الديبلوماسية البونيقية تبحث عن حلفاء من بني املوريني 
والنوميديني. فقررت رومة عند ذاك إسناد القيادة إلى الرجل الوحيد الذي أظهر أنه كفء 
لها وهو شيبيون االمييلي فسمي قنصال رغم أن عمره لم يتجاوز 38 سنة وأنه كان من 
الواجب أن يترقب خمس سنوات ليبلغ السن القانونية فسلم له الشعب افريقية بدون 

اقتراع ومده بكل ما طلبه من جيوش ونقود. 

7 - شيبيون اإليميلي:    

اإلفريقي.  شيبيون  تبناه  كأنه  في  املهزوم  إميل"  "بول  ابن  اإلمييلي"  "شيبيون  هو 
كرع من الثقافة اليونانية وشغف مبخالطة األدباء ودرس فن احلرب، وهو الذي أوحى إلى 

القناصل بقراراتهم بالرغم عن أنه كان يحتل منصبا ثانويا. 

)قرب   " "مغارة  عن ضاحية  التخلي  هو   147 ربيع سنة  في  به  قام  عمل  أول  وكان 
سيدي بو سعيد( حيث كان حاول القنصل لقاء العدو لقاء فيه مجازفة. وأراد شيبيون 

أن تكون  الواجب  األغاليد. فكان من  واقعة ال محالة في قبضة  قرطاج وشانها فإنها 
نوميدية أو ال تكون. فقرر مجلس الشيوخ إزالتها متام. ولكنه أراد تغطية نواياه بتعالت 

قانونية )شارل سومانيCh. Saumagne( من شأنها أن تبرر هذه الفعلة في اعتقاده. 

ولكن قرطاج أحست باخلطر. فحكمت باإلعدام على مثيري احلرب وسألت رومة أن 
تطلب ما تريد. فلم يجب مجلس الشيوخ إال أنه أمر القناصل بتجهيز أربع كتائب تضم 
أيدي  في  امليناء  وسقط  أوتيكة.  مبيناء  وبااللتحاق  خماسية،  سفينة  و50  فارس   4000
الرومان بدون ضجة. وأدركت قرطاج من كثر اجلنود مدى اخلطر فأعلنت بأنها مستعدة 
لقبول كل الشروط وقدمت 300 من الشبان النبالء كرهائن أمال في إيقاف الغزو، ورغم 

ذلك فإن اجليش الروماني نزل بأوتيكة واحتل )Castra Cornélia( "كسترا كرنيليا". 

وتسلم القناصل قبل أن يصرحوا بشروط رومة 200000 من الدروع و2000 منجنيق، 
وأخذوا املراكب فأحرقوها. وملا تيقنوا من أن كل خطر قد زال أعلنوا عن حكم مجلس 
الشيوخ. ) وهو يفرض على القرطاجيني أن يتخلوا عن مدينتهم وأن يبنوها من جديد 
على بعد خمسة عشر كيلومترا من البحر. وتبقى لهم حرية اختيار املوقع كما يضمن 
لهم احترام معابدهم وقبورهم. وإن في هذا احلكم املسلط على هذا الشعب من البحارة 

نفاقا زاد في فظاعة قساوته. 

6 - الكفاح من أجل البقاء:    

أسقط في أيدي السفراء البونيقيني وعبروا عن تخوفهم من أن يثور الشعب. وكان 
الذي وقع أعظم من ذلك. فلما رأت املدينة أنه حكم عليها باإلعدام عزمت على أن تقاوم 
إلى آخر رمق من حياتها. ولقد صمدت مدة ثالث سنوات كما تصمد الفريسة في وجه 
قرطاج  أمام  اجليش  وصل  وملا  لها حسابا.  الشيوخ  يقرأ مجلس  لم  في شدة  صيادها 
وجد األبواب مغلقة وأعالي األسوار مليئة بالقذائف. ولم ير القناصل في ذلك إال سورة 
غضب بينما كانوا إزاء انتفاضة كاسرة. فعرضوا هدنة تدوم ثالثني يوما من شأنها أن 

تهدئ األعصاب. 

فعمت حينئذ املدينة موجة عارمة من البطولة وروح التضحية. ذلك أن القوم لم 
جميع  فاستغلوا  أعلى.  مثل  سبيل  في  بل  فحسب  مصاحلهم  ألجل  يقاومون  يعودوا 
اإلمكانيات. ويقال إن النساء أنفسهن تبرعن بشعورهن لفتل حبال اجملانيق. وفي كل يوم 
كان يصنع 140 ترسا و300 سيف و500 رمح و1000 قذيفة. وفي هذه املرة كان الشعب 

مناهضا للشيوخ متقمصا فكرة الدفاع عن الوطن. 
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بدوره اقتحام السور الشمالي فتمكن من الدخول على رأس 4000 رجل ولكنه لم يتسن 
له استغالل جناحه. 

 وتوصل شيبيون بعد عشرين يوما بلياليها إلى سد البرزخ بإقامة سور ميتد من خليج 
تونس إلى سبخة أريانة ويعلوه برج ذو أربعة طوابق، لكن قرطاج بقيت تأخذ ميرتها عن 
طريق البحر. فسد شيبيون مدخل امليناء ورد القرطاجيون الفعل ففتحوا فرجة أخرى 
أخرجوا منها كتيبة سرعان ما اضطرت إلى التقهقر )صيف سنة 147( فاحتل شيبيون 
مرتفعا أقامه البونيقيون ومنه منعت مدفعيته كل توغل في امليناء فشلت بذلك حركة 
وانهزمت  شديد.  حصار  بعد  "نفاريس"  ودخل  البري  اجليش  هزم  أشهر  وبعد  التموين. 
أيضا النجدات املرسلة إلى احملاصرين من موريطانيا. وحينئذ عهد شيبيون إلى صاحبيه 
"بوليب" املؤرخ و"بانباتوس" الفيلسوف اليوناني بقيادة حملة بحرية أوصلتهما إلى ما 

وراء أعمدة هرقليس على سواحل املغرب األقصى. 

8 - احتضار قرطاج والقضاء عليها:    

أن صدربعل  ذلك  السلم.  أبناء مسنيسا إلقرار  أحد  بها  قام  التي  املفاوضات  خابت 
ما كان ليقنع بالنجاة بنفسه فضاعف شيبيون اإلمييلي عندئذ نشاطه لينتصر قبل 
أن تتم مدة تكليفه مبهام القنصلية. ففي ربيع سنة 146 أمر جنوده بالزحف. فافتك 
جيشه امليناء احلربي واحتل املدينة السفلى منزال منزال وعسكر في الساحة العمومية 
)Agora( في سفح هضبة "بيرصة" وفي الصباح أشعل اجليش النار في الشوارع وتواصل 
السابع سلم  اليوم  وفي  عليها.  القضاء  قبل  بلياليها  أيام  القلعة طيلة ستة  حصار 
55000 ساكن أنفسهم إلى املنتصرين. أما صدربعل فقد التجأ إلى معبد "اشمون" ثم 
استسلم إلى شيبيون وكانت زوجته قد خرجت في ثياب الزينة على مرأى منه ورمت 
بنفسها صحبة ابنيها في النار التي أضرمها اجلنود الرومان الذين كانوا فروا من صفوف 

جيوشهم ففقدوا األمل في العفو. 

لقد كان مجلس الشيوخ قاسيا إذ كان نصيب األسرى إما العبودية أو السجن املؤبد 
قرطاج  أرض  ولعنت  محقا  فمحقت  لقرطاج.  وفائها  جزاء  غاليا  الثمن  بنزرت  ودفعت 
أراد البناء على أدميها. وكان مصير املدينة احملق  ونذرت إلى اآللهة ومنعت على كل من 
التام وكان شيبيون املتشبع بالثقافة اليونانية هو الذي أشرف على تنفيذ هذا احلكم 
اجلالد.  بدور  تامة  ببرودة  فقام  "لنومانس".  بالنسبة  سنة  عشرة  اثنتي  بعد  فعل  كما 
وقيل: إنه شعر عند مشاهدة انهيار اجلدران بأن اإلمبراطوريات ليست خالدة وفكر في 

مصير رومة واستشهد على األقل ببيتني قالهما "هوميروس" في مصائب طروادة.  

III - االحتالل الروماني:

 :)Africa Romana( 1 - افريقية الرومانية   

كان سقوط قرطاج معلنا ببدء االحتالل الروماني في افريقية. وكانت هيمنة مجلس 
الشيوخ ال تقتصر على محق أعدائه فقط بل تتعداه إلى اعتبار ترابهم أرضا رومانية، 
ولذلك فقد قررت هيئة متركبة من عشرة شيوخ ومكلفة بتقرير مصير ما كان لقرطاج 
من ممالك قبل احلرب حتويل هذه املمتلكات إلى مقاطعة رومانية )ربيع سنة 146( فكانت 

 .)Africa( أو إفريقية )Provincia Africa( املقاطعة اإلفريقية

الذي  اخلندق  يحدها  التي  األرض  فمساحة  األطراف.  ممتدة  املقاطعة  هذه  تكن  ولم 
حفره شيبيون )Fossa Régia( ال تبلغ 25000 كلم مربع وال متثل إال ثلث اجلنوب الشرقي 
 )La Tusca( من مصب الواد الكبير )Fossa( من البالد التونسية حاليا. ويبدأ هذا اخلندق
النوميدي  التراب  تاركا في  الشرقي  اجلنوب  إلى  ويتجه   )Thabraca( قرب ميناء طبرقة 
باجة )Vaga( وتبرسق )Thubursicu( و دقة )Thugga( ثم مييل إلى الشرق ليصل إلى جبل 
فكيرين ) في اجلنوب الغربي من جبل زغوان( و كان يظن أن هذا اخلندق ينطلق من تلك 
 12 النقطة  في خط مستقيم إلى أن يصل إلى هنشير طينة )Thaenae( )على بعد 
كلم من اجلنوب الشرقى من صفاقس( مارا بسبخة سيدي الهانى وسبخة القرة. غير أن 
شارل سوماني أقام الدليل  في السنوات األخيرة على أن هذا اخلندق أكثر قربا من احلدود 
الغربية ألن املدن احلرة كانت توجد جنوب البالد وشرقيها، ويوجد على التخوم اجلنوبية 
لنوميديا و"إفريقية "أرض كانت تسكنها منذ زمن قدمي قبائل من جدالة. ورمبا كان هذا 
اخلندق موجودا بالقرب من سالسل اجلبال العالية التي توازى الساحل من جبل خشم 
إلى جبل فكيرين. وتنتهي هذه املقاطعة  في سيرتا الصغرى )خليج قابس( وتبعد قليال 
عن جنوب طينة. وهذه احلدود األولية التي تضبط  منتهي مطامح رومة والتي لن تفكر  

في جتاوزها قد رمز إليها  في عهد اإلمبراطورية بأكوام من التراب. 

 وكانت رومة كلما احتلت مقاطعة ضبطت مساحتها. ولعلها –كعادتها- شرعت 
حاملا احتلت البالد  في تقسيمها إلى قطع مربعة مساحتها خمسون هكتارا تقريبا 
وهذا هو املقياس  الذي استعمله فالكوس )Flaccus(  وڤراكوس )Gracchus( سنة 122 

ليوزعها قطع األرض على املعمرين إن لم يكونا هما اللذان اخترعاه.
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إلى االستعانة باالغاليد احللفاء، و في املقاطعة نفسها فإن القوات ال تكفي للمحافظة 
على النظام.

وبني  بينها  القطيعة  إعالنها  جزاء  حريتها  على  إفريقية  مدن  سبع  حتصلت  وقد   
وأوسلة، وكذلك  وأشولة  دمياس  رأس  و  أوتيكة وحضرموت وملطة  و هي مواني  قرطاج، 
 Leptis( مدينة تقع وراء خليج بنزرت وهي تودالوس. وفي سنة 111 أصبحت لبدة الكبرى
وتتحصل  بحرية  شؤونها  تدير  املدن  هذه  وكانت  الروماني.  الشعب  صديقة   )magna
على بعض األراضي التابعة ألمالك رومة، ولكنها كانت خاضعة وال شك إلى التزامات 

عسكرية ومالية. 

2_ نظام األراضي واستعمارها    

 حولت رومة املمتلكات القرطاجية والبربرية إلى أمالك عمومية، وكان على الرعايا 
الذين بقيت أمالكهم  في حوزتهم بصفة وقتية أن يدفعوا ضريبة قارة تعرف بضريبة 
املهزومني تستخلصها شركات ملتزمة وكانت املهام موزعة في األول بني الدوائر الثالث 
دائرة. ولم تهتم اجلمهورية مبصير  )Stipendiari(  في كل  املرتزقة  )Pogi( ثم بني اجلباة 
الالطينية  املدنية  فيهم  تؤثر  لم  والذين  البونيقية،  التقاليد  على  بقوا  الذين  األهالي 
األول  املقام  في  مهتما  الوالي  وكان  البلدية.  هيئاتهم  رسميا،  األقل  على  وجتاهلت، 
بتنمية مصالح مستخلصي الضرائب ورجال األعمال )Publicains( والتجار الكبار. ولعل 
ولم   123 إلى سنة  أوتيكة  افريقية كانوا يقيمون خاصة في  العائشني في  الرومانيني 

يهتموا إال بشؤون التجارة واحلكم، وكان الثالثمائة تاجر وممول يقومون بالدور الرئيسي.

3 - كايوس قراكوس   

لكن  قراكوس(  سبرونيوس  )كايوس  ألقراك  ثاني  البالد  لتعمير  األولى  باحملاولة  قام 
فكان  املصلحني  على  للهجوم  ذريعة  اتخذتها    )Optimates( االرستقراطية  الطبقة 
ملا شرع فيه  وأنصاره، كما وضع حدا  الذي قضى على حياة كايوس   121 انقالب سنة 
في  لها  معقب  ال  والتي  البليغة  املؤثرة  كركوبينو  قصة  على  اطالع  ويجدر  عمل،  من 
كتابه "حول ألقراك" )Autour des Groupes(  وال اعلم وصفا أوضح وال ابلغ من وصفه 

لشراسة طبقة أخس الوسائل للقضاء على مصلح اجتماعي.

  )Tl. Sempronius Grachus( قراكوس  سمبرونيوس  تي  ل.  أمكن   133 سنة  ففي 
وكان أكبر سنا من كايوس أن يحمل مجلس الشيوخ على املصادقة على قانون يعرف 

قنصلية  برو  إلى  العمل  به  ڤراكوس جرى  إلى  املنسوب  التقسيم  من  النوع  وهذا   
أن وجد شارل  املسيح( وصادف  بعد   30/29 )سنة   )Vibius Marsus( فيبيوس مرسيوي 
جمعية  لفائدة  الفرنسية  اجلوية  املالحة  شركة  التقطها  التي  الصور  في  سوماني  
األوقاف التونسية ما مكنه من تعرف إحدى هذه العمليات الكبرى التي تناولت 000 15 
هكتار تقريبا بني جلم )Thysdrus( وآثار الرقعة غربا والبحر شرقا. ولم تكشف الصور عن 
حدود املتمثلة  في خطوط طويلة من احلجارة البيضاء والقطع ذات اخلمسني هكتارا، بل 
كشفت عن آثار األشجار التي كانت مزروعة وهي خطوط من العسير أن يتبينها املرء 

وهو على وجه األرض.

و عهدت رومة حكم "إفريقية" إما إلى قاض في رتبة معني للقنصل )Curule( ويسمى 
بريطور )Préteur( أو إلى بريطور قدمي يقوم مقامه ويسمى بروبريطور )Propraetor( ويعني 
ملدة سنة. ومنذ أن نظمت إدارة مقاطعة اسبانيا أصبح لرومة مسؤولون برتبة بريطور 
و ابتداء من عهد سيال )Sylla(  الذي جعل عددهم ثمانية وأجبرهم على ممارسة احلكم  
في رومة )سنة 81( لقب نائب احلاكم )Promagistrat( املكلف بافريقية يلقب بروقنصل 
)Proconsul( على غرار بقية الوالة إنه لم يكن للمقاطعة من األهمية حينذاك ما من 
شأنه أن يغرى قدماء القناصل. وال شك أن مجلس الشيوخ اجلمهوري لم يكلف بإدارتها 

سوى حكام  في رتبة بريطور.

أما  في الساعات احلرجة فقد قاد القناصل بأنفسهم العمليات في املنطقة التي 
عينوا فيها من نوميديا كما عهد "بومبيوس" أثناء محاربته للقراصنه ) سنة 67( بأمر 
 ،)Légats Prétoriens(أالثني عشر البريطوريني  أحد مساعديه  إلى  افريقية  الدفاع عن 
خمسني  تتوغل  كانت  التي  املنطقة  كامل  على  املطلق  النفوذ  صاحب  حينئذ  كان  و 
ميال داخل البالد. وقد احتفظت "إفريقية" رغم احلروب األهلية بنفس النظام إلى عهد 

قيصر)سنة 46(.

 Amici( )Comites(وأعوانه )Légati( وكان الوالي املقيم في "أوتيكة" مع مساعديه
contubernale( الذين يختارهم هو بنفسه يدير عمليا مقاطعته بدون مراقبة ويساعده  
خزينة  على  السهر  ومهمته  الشيوخ  مجلس  يعينه   )Quartor( مالي  وكيل  ذلك  في 
بالدفاع عن   الوالي مكلفا  )Quartor propraetor(، وكان  إذا تغيب  الوالي  ونيابة  الدولة 
بواسطة  الداخلي  األمن  على  واحملافظة  القراصنة،  أو  النوميديني  هجومات  من  احلدود 
جيوش يعني مجلس الشيوخ كل سنة عدد جنودها. ولكنه كثيرا ما يضطر زمن احلرب 



تاريخ شمال إفريقياش. جوليان

122123

بقانون سمبرينيوس يحدد أقصى ما ميكن أن متلكه عائلة بـ 250 هكتارا. ويقضي بتوزيع 
األراضي املتنوعة على املواطنني الفقراء قطعا ال تتجاوز الواحدة منها سبعة هكتارات 
ونصفا، كما احدث مبقتضى نفس القانون جلانا ثالثني مكلفة )Triumvir( بتوزيع  األراضي 
)Triumviri Agri iudicandis Adsignandis(  واإلشراف على توزيع القطع وحسم اخلالفات.

والذين كان  ملدة سنة  املنتخبني  الثالثة  اللجان  أعضاء هذه  أن  املؤرخون  يظن  وكان 
ميكن جتديد انتخابهم، يعمل بعضهم مع بعض. إال أن كركوبينو أقام الدليل على أنهم 
يعينون مدى احلياة ويقومون بعملهم بالتناوب. واستنتج من هذا االكتشاف نتائج هامة 

جدا وخاصة فيما يتعلق باستعمار قرطاج.

تعيينه سنتان حتى  ولم ميض على  الشاب "كايوس"  133 سمي  وابتداء من سنة 
النبالء  طبقة  احتكرتها  التي  األراضي  من  كبيرا  قدرا  فانتزع  الفعلي  نفوذه  مارس 
)Optimates( ووزعها )Assignation(  وقد ضمت اللجنة الفالحية ابتداء من سنة 129 
بابيروس كاربو  ثالثة أصدقاء لهم نفس االندفاع وهم: كايوس وفلبيوس فالكوس وس. 
)Caïus, M. Fugvius Flacus. Papirius Carbo( غير أن مجلس الشيوخ متكن من شل 

نشاطها بتجريدها من مشموالتها القضائية.

اللجنة  في  مبهامه  جديد  من  لالضطالع   125 سنة  سردانيا  من  كايوس  رجع  وملا 
وبادر بحملهم   )Tribuns( نائبا للطبقة الشعبية  القوم  أن ينتخبه  الثالثية سعى في 
على إجراء استفتاء قضى بإرجاع مشموالت اللجنة الفالحية فتمكن من وسائل العمل 
التي حرم منها منذ ست سنوات فعاود طبقة النبالء من جديد شبح اإلصالح الفالحي.

 وقد زاد في تفاقم اخلطر أن الفقراء كانوا على وشك التمرد وتصدت األقلية احلاكمة 
البرجوازيون  إليها  جلأ  التي  الطرقة  نفس  إلى  وجلأت  اخلطر  لهذا  الشيوخ  مجلس  في 
الفرنسيون في اجلمعية الوطنية أيام جوان 1848 أي إرسال املعوزين العاطلني واملهددين 
لألمن إلى افريقية كلفهم ذلك ما كلفهم، وخالفا ملا يظن عامة  فإن كايوس لم يتخذ 
 )Rubrius( "هذا القرار الذي من شأنه أن يحوله عن رسالته بل النائب الشعبي "روبريوس
حيث  ثان  وطن  إلى  الهجرة  نداء  إلى  حماس  في  الرعاع  استجاب  وقد  فعل  الذي  هو 
الوطنية  املعامل  الذين كانوا يعملون في  العاطلني  يكونون اسعد حظا شأنهم شأن 
سنة 1488 وصادقت القبائل على تعيني )déductio(( عدة آالف من املعمرين وتوجيهيهم 
أعضاء  إقصاء  يضاعفه  بارتياح  "روبريوس"  قانون  الشيوخ  وزكى مجلس  افريقية،  إلى 

اللجنة الثالثية من ايطاليا، وكانوا هم الذين كلفوا بتنفيذ هذا القانون )سنة 123(.

افريقية لم يكن عند  إلى  املعمرين  التناوب،  قاد، حسب قاعدة  أن  واتفق لفالكوس 
تنصيبه لهم يجهل أن أرض قرطاج أرض ملعونة، ولذلك فقد عني مكان هذه املستعمرة 
إلى قطع مساحة  كل  اللعنة وقسمها  التي استنزلت عليها  اجلديدة خارج املنطقة 
منها 50 هكتارا. وقد عثر شارل سوماني على آثاره على وجه األرض ثم وسع فالكوس 
نطاق هذا التقسيم إلى ما وراءها من أراض خصبة عمومية، ووزع  باالقتراع ما يقرب 
االيطاليون  حتى  بينهم  من  وكان   ،6000 إلى  العمرين  عدد  ورفع  هكتار،   150000 من 
 Junon( )Colonia( الذين نبذهم القانون، ثم وضع مستعمرة قرطاج في حماية جونون

.  )Tanit Pene Bâal(الذي ورث مشموالت تانيت بينبعل )lunonia Carthago

على  النطاق  واسعة  حملة  رومة  في  احلاكمة  األقلية  شنت  فالكوس  غياب  وأثناء 
 M.( روسوس  ليفيوس  م.  الشعبي  النائب  واقترح  الثالثية.  للجنة  الفالحية  السياسة 
3000 رجل ولم يكن ذلك  ذات  اثنتي عشرة مستعمرة جديدة  Livius Drusus( إحداث 
الستدراج الرعاع بل وباخلصوص ليثقل كاهل "كايوس" بعبء مسؤولية ال مناص له من 
االضطالع بها ليجعل التوزيع االستعماري الذي ليس من شأنه أن يضر مبصالح املالكني 

الكبار يحل محل استرجاع األراضي التي كانت تطبقها اللجنة الفالحية )سنة 122(

وكان "كايوس"  يشعر أن وجوده في رومة ضروري ملقاومة اخلطر الذي يهدد ما قام 
به من أعمال. ولذا فإنه عندما ذهب إلى قرطاج لتعويض "فالكوس" رتب أموره ليبقى 
الذي  اإلفريقي  أن خصومه رموه عند رجوعه بخزي االستعمار  سبعني يوما فقط غير 
األكاذيب  أشنع  افتراء  في  احلاكمة  األقلية  تتردد  ولم  أدنى مسؤولية،  فيه  له  يكن  لم 
لنشر البلبلة في صفوف  أنصاره بأنه أثار غضب اآللهة عندما سمح للمعمرين اجلدد 
باالستقرار في أرض أنزلت عليها اللعنة وجنحت في احليلولة دون أن ينتخب من جديد 
دوره  حان  فلما  "كاربو"  واسمه  الثالثة  ثالث  تكسب  كيف  أيضا  وعرفت  شعبيا  نائبا 
ليقيم بقرطاج تواردت إلى رومة أخبار مريعة من الصعب أن يشك في صحتها ملا بني 
يريدون  كانوا  التي  العالمة  الريح  قلعت  فقد  متينة،  صداقة  من  و"كاربو"  "كايوس" 
وحملت  امللعونة،  املنطقة  خارج  الضحايا  أمعاء  العاصفة فجرفت  إقامتها، وعصفت 
الذئاب معها الصوى وما كان خملطئ أن يخطئ في فهم صبغة اإللهية لهذه اخلارقة. 
كما أدرك ذلك "البرتيني" حق اإلدراك فغمر "فالكوس" و"كايوس" خضم هذه األكاذيب 
التي كانت تبعث الرعب في قلوب اجلماهير، وسرعان ما استغل اخلصوم ما حطم سمعة 
هذين الكافرين وذهب مبشاريعهما كلها، وقامت محكمة تطالب بإلغاء أعمالهما في 

افريقية ونسخ القوانني القاضية بتأسيس مستعمرات في "تارنت وكابو".
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ولم يبق "لكايوس وفالكوس" ليحميا عملهما مما سماه "ج. كاركوبينو" عن جدارة 
"كايوس"  كالهما:  وهلكا  أخفقا  ولكنهما  الثورة.  إلى  االلتجاء  إال  الشنعاء"  "اخليانة 
  Opimius اوبيميوس  الرماة االقريطيني بإمرة القنصل  منتحرا و"فالكوس" حتت سهام 
أراضي  باألحرى  أو  اجلمهورية  إلنقاذ  الشيوخ  مجلس  من  قرار  مبقتضى  عني  قد  وكان 
االرستقراطية املهددة. وعني "كاربو" جزاء خيانته قنصال لدى اجملالس املنتخبة التي كان 
يرأسها "اوبيميوس" وحق للخائن وللسفاح أن يفرحا وأن يسعدا بانتصار النظام القائم 
"روبريوس"  أحكام  "مينوسيوس"  قانون  ونسخ  الفردية.  امللكية  وصيانة  مبينا  نصرا 
وألغى مستعمرة  "جونون" )سنة 121( وبعد عشر سنوات ضبط "قانون طوريا" مصير 
أن  لهم  أتيح  التي  األرض  ولكن قطع  املعمرون  يطرد  فلم  املنحلة  املستعمرة  األراضي 
يبيعوها حتول معظمها إلى الرأسماليني، وكونوا أمالكا شاسعة يزرعها األهالي حتت 
أحبط  أن  بعد  احملتكرين  كعادته  يشجع  احملافظ  الشيوخ  مجلس  وكان  ناظر  إشراف 
محاوالت التعمير في قرطاج غير أنه تقرر أن تقدم تعويضات إلى كل مواطن روماني أو 

بربري قد تضطر الدولة إلى انتزاع أرضه بعد املزايدة العمومية.

4 - األمالك العامة   

  )Stipendiari( وعالوة على األراضي التي تركتها رومة للمعمرين والى اجلباة املرتزقة
فإنها أبقت لنفسها أمالكا عمومية فسيحة جدا فأحالت قسما من هذه األراضي إلى 
معمرين جدد خاصة إلى قدماء جنود "ماريوس" )قانون أبوليا سنة 103( والى املدن احلرة، 
وكذلك إلى الفارين من جيش العدو وإلى أبناء مسنيسا وباعت أيضا قطعا عديدة إلى 
مواطنني رومانيني مع استبقاء حقها في امللكية املتمثل في دفع أداء ولو بصفة نظرية. 
أما األراضي التي لم تفرط فيها فقد آجرتها –والشك- ملربي املواشي واملزارعني مقابل 
معلوم تستخلصه شركة مستلزمة. وفي اجلملة فإن الدولة لم تبق في نهاية األمر إال 

قسما ضئيال من ممتلكاتها.

وكانت املقاطعة الرومانية تنتج خاصة القمح الذي تشتري شركة مستلزمة قسما 
منه لفائدة الدولة الرومانية وفي عهد ألقراك تفاقمت املركزية الرأسمالية. ففي افريقية 
الضرائب  استخالص  عن  واحد  آن  في  مسؤولني  األشخاص  كان  البلدان   من  وغيرها 
وطحن احلبوب وجتهيز البواخر، وبذلك كانوا يراقبون النشاط االقتصادي بأجمعه، فلم 
املزارعون ومربو املواشي يعيشون عيشا ضنكا  التجارة وكان االزدهار ضئيال فكان  تنم 
وتسنى لرجال األعمال وحدهم أن ميلؤوا بطونهم وأغلب الظن-إذا اعتبرنا سلوكهم في 

أسيا- أنهم لم يتخلفوا عن ذلك.

5 - نوميديا وميسبسا   

قسم "شيبيون اإلميلي" إثر موت مسنيسا امللك بني أبنائه الثالثة الشرعيني فأما 
االبن األكبر "ميسبسا" فقد تولى اإلدارة وجعل على رأس العاصمة وهي سيرته. وأما 
القضاء.  مبسؤولية  اضطلع  فقد  "مستنبعل"  وأما  اجليش.  قيادة  أخذ  فقد  "غلوسة" 
يظهر  ولم  له.  وفائه  على  قرطاج  حصار  إلى  شيبيون  جلبه  الذي  "غلوسة"  وبقي 
"ميسبسا" و"مستنبعل" سوى محاوالت محتشمة لالستقالل. وملا انفرد "ميسبسا" 
باحلكم عند وفاة أخويه لم يشأ تعكير صفو شيخوخته مبناهضة رومة فزودها بالقموح 

واجلنود والفيلة.

وسار في الداخل سيرة أبيه طيلة ثالثني سنة )148-118( فقد زاد في جتميل سيرته 
في  "ميسبسا"  وعاش  شيء"  بكل  "مجهزة  بفضله  كانت  أنها  "سترابن"  جزم  التي 
مدينته بني األدباء والفنانني اإلغريق ويقال أنه كان ميضي أوقات فراغه في البحث وخاصة 

دراسة الفلسفة.

  )Vaga(وضرب نقودا بها صورة والده، بتنمية املدن وتنظيمها ففي عهده صارت باجة
مدينتني  الدخلة-  في  األربعاء(  )قرب سوق  ريجيا"  "بلة  رأسها مجلس شيوخ  وعلى   -
ويستبعد أن يكون استعمل والة ملوكيني ملراقبة اإلدارة في املدن واألرياف، وفي عهده 

أيضا أمكن للتجار أن يتعاطوا نشاطهم بكامل احلرية في نوميديا.

ولم يبلغ "ميسبسا" عظمة "مسنيسا" ولكنه يبدو في نظر الرومانيني قويا. وقد 
ذهب املؤرخون حتى التساؤل فيما إذا كانت محاولة تعمير افريقية بااليطاليني التي قام 

به "قراكوس" عملية موجهة ضده.

وكان" ميسبسا" يود لو يقسم ملكه بني ابنيه الشرعيني "آذربعل" و"ميبسال األول" 
)Hiempsal( غير أنه كان في العائلة ثالثة أبناء من إخوته فاألول هو"ماسيبا" ابن غلوسة 
وكان إذ ذاك طفال صغيرا. وأما اآلخران فهما ابنا "مستنبعل" "غودة" و"يوغرطة" فغودة 
أم ولد فقد كان –كما  وهو االبن الشرعي كان ضعيف العقل، أما "يوغرطة" وهو من 

سيبني لنا ذلك التاريخ- شخصية ممتازة.

6 - يوغرطة    

كان "يوغرطة" جميال ذكيا يتقيد حيوية ماهرا في استغالل ضعف خصومه، ولكنه 
النبالء  رومة  وانكسار كبير. وكان سحر فتيان  زاخر  تتوالي عليه حالتان: نشاط  كانت 
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)سنة 134( أثناء حصار "نومانس" حيث كان في أركان حرب "شيبيون اإلمييلي" واضطر 
الذي سلطه اإلمييلي  النوميديني، وللضغط  أن يقرأ حسابا لشعبيته بني  "ميسبسا" 
لفائدته فأحلقه بنسبه وتبناه وعهد إلى ولديه والى ابن أخيه بامللك كامال. غير أن أبناء 
الثالثة لم يتفقوا على توزيع السلطة بينهم واستغل مندوب رومة هذا اخلالف  العم 
تدرك غرضها،  الشيوخ  كادت سياسة مجلس  وإضعافها،  النوميدية  اململكة  لتجزئة 

فعوض أن جتد رومة نفسها إزاء مملكة نوميدية متحدة لن جتد إال ثالث ممالك متناحرة.

ساحة  في  وهزم  "ميبسال"  باغتيال  فأوعز  بالتقسيم.  ليرضى  "يوغرطة"  كان  وما 
التجأ إلى رومة وبذلك ضمن لنفسه امتالك نوميديا كلها )سنة  الذي  آذربعل  القتال 

.)116

وتردد مجلس الشيوخ في املوقف الذي يجب عليه أن يقفه. فكانت األقلية بزعامة 
"م.اميليوس سككوريوس" تنوي بفضل احلرب أن تسلم افريقية لقمة سائغة لتجارة 
على   )Patres( الشيوخ  مجلس  أعضاء  حمل  من  تتمكن  لم  ولكنها  الفرسان  طبقة 
نواب  أو رشاهم "يوغرطة". وكلف عشرة  الشعب  أثرت فيهم عداوة  التصويت ألنهم 
يقودهم "اوبنيموس" العدو األلد للملك النوميدي وهو محافظ متطرف بفض املشكل 
أفسدتها  التي  الرومان  النبالء  طبقة  جيدة  معرفة  يعرف  "يوغرطة  وكان  العني.  على 
وافقوا على تسليم  الذين  الرومان  املبعوثني  لرسله تطمني  فتيسر  املال  الرشوة وحب 

القسم الغربي من اململكة أي من غربي سيرته إلى نهر امللوية.

وثمة ترصد "يوغرطة" الفرصة السانحة طيلة أربع سنوات بينما استرجعت الطبقة 
االرستقراطية احلكم بفضل قضية الفسطال)Vestales(  التي خرجت طبقة الفرسان 
منها مخزية. وفجأة زحف "يوغرطة" على مملكة "آذربعل" وطارده حتى بلغ سيرته ولم 
يحل بينه وبني الدخول إلى هذه املدينة سوى تدخل التجار االيطاليني املسلح )سنة 113( 
وترددت رومة التي كانت مهددة بهجوم التيتون )Les Teutons( في خوض املغامرة بغزوة 
في افريقية واستقدم وفد من مجلس الشيوخ كان "سكورس" أحد أعضاء امللك إلى 
"أوتيكة" واكتفى مبعسول القول. واضطر "آذربعل" إلى التخلي عن سيرته حتت ضغط 
االيطاليني الذين أخذوا بسالحهم وقتلوا عن أخرهم كما قتل امللك )صيف سنة 112( 

فلم يكن لرومة عند ذلك بد من أن ترد الفعل.

حرب النبالء   

اتفقت جميع األحزاب على حتطيم البربري غير أن حربا طويلة مشكوكا في نتيجتها 
ال يعززها وال يقوها أمير بربري كان يخشى أن تؤول إلى خيبات ذات انعكاسات سياسية 
وإعطائه  "ألقراك"  عمل  باستئناف  الشيوخ  مجلس  تظاهر  الرعاع  وملغالطة  خطيرة. 
الصبغة الشرعية بسن "قانون ثوريا" سنة 111 وانطلت احليلة، ويقول ج. كاركوبينو: 
أن الشعب رحب كما لو كان هو املنتصر باملصادقة على ذلك القانون الفالحي الذي كان 
يفعل بلبه مفعول الطلسم وإن لم يكن من أثر له سوى انتزاع أراض جديدة من حيز 

األمالك العامة، وال من غاية سوى توتير األعصاب بغية التمهيد للحرب اإلفريقية".

وقام رجالن من الطبقة االرستقراطية: القنصل "كلبرنيوس بستيا" خائن ألقراك" 
وأمير مجلس الشيوخ "سكوريوس" وهجما على مملكة يوغرطة ثم قبال لتفاوض معه 
بطلب منه وساملاه مقابل مقدار بخس من املال واملاشية وأكد "سالوسطس" أن يوغرطة 
اشترى ذمتهما وليس هذا بغريب ورمبا يجب أن نتبني مع "كاركوبينو" من تسرعهما إلى 
املصاحلة اعتبارات انتخابية بالنسبة "لبستيا" ورغبة " سكوريوس" في أن يسلم فورا 
إلى الرأسمالية الرومانية سوق "ليبتيس مقنى" )لبدة( التي لم ميض على خروجها من 

التبعية النوميدية زمن طويل.

يوغرطة كشاهد  بحضور  وطالب  النبالء  ارتشاء  في ضجة  الشعبي  احلزب  وفضح 
أن يكون بستيا وسكوريوس قد  املستبعد  وليس من  رمة  إلى  وقدم  يوغرطة  فتجاسر 
أحاطاه علما مبا جري فقام أحد نواب الطبقة الشعبية وأمر يوغرطة بتوضيح موقفه 

لكن نائبا آخر منعه من الكالم.

ويظهر أنه من الصعب أن نعزو –كما ظنه ستيفان قزال- هذه املقاطعة إلى رغبة 
املناقشات  هذه  من  الكثير  عرفت  فرومة  اجمللس.  بكرامة  ميس  نقاش  جتنب  في  القوم 
الثاني  عمل  من  يكن  ولم  الفضائح  جميع  كشفت  األول  النائب  بسطة  وأن  خاصة 
املوافق للمجلس إال منع إثبات ذلك. وأسرع القوم في حض األغليد على السفر وقد كان 
"لبقشيشه" مفعول ساحر ووصلت به اجلرأة إلى أن أوعز بقتل أمير بربري مناوئ له في 
رومة نفسها. وقيل: أنه عندما كان على أهبة السفر أملع املوقف في جملة مقتضبة 

جزئية وقال: "مدينة للبيع مصيرها الهالك إن وجدت من يشتريها".

الصعب  القوي وشركائه. ولكن كان من  إدانة "بستيا"  إدانته  وجنا يوغرطة ألن في 
القنصل  إلى  النوميدية  اململكة  مقاليد  سلمت  فقد  احلد:  هذا  إلى  األمور  تقف  أن 
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دوره في قيادة احلرب. وجر األغليد خصمه في  ينتظر  الذي كان  البينوس  بوستيميوس 
السياسي في  قيادته ملعاجلة وضعه  التخلي عن  إلى  لها. فاضطر  نهاية  مفاوضات ال 
رومة. وعوضه في القيادة أخوه اولوس –Aulus(( وأسند إليه لقب مساعد )Légat( وألول 
مرة مينح لقب نائب للقائد )Legatus propraetor( فانهزم في زحفه على ستول )وليست 
هي قاملة بل مدينة قريبة منها( واضطر إلى اخلروج من البالد في أجل ال يتجاوز عشرة 

أيام )شتاء سنتي 110 و109(.

ارتشائها فقط بل عن عجزها أيضا. فأمرت  النبالء عن   وهكذا لم تكشف طبقة 
مجالس االنتخاب بفتح بحث عن فضائح افريقية. وكانت تقصد باخلصوص سكوروس 
التي كانت أعماله محطا لكثير من الريب. غير أن أمير اجمللس كان أقوى من أن يتنازل 
لتبرير موقفه. فقطع الداهية املناور صلته بطبقة النبالء واجته نحو الفرسان والشعب 
الفضائل  عن  بحق  املدافع  هذا  وتخلص  البحث  رأس جلنة  على  يعينوه  أن  إلى  وتوصل 
وألبينوس  السفاح  الرجعية  زعم  الونيموس  يبق  فلم  اليمني.  اجلمهورية من متطرفي 
وبستيا إال طريق الهجرة. ورمي إلى السوقة بفريسة تتلهى بها وهو قانون فالحي جديد 
حتويل  هو  غرضه  ألن  ثوريا  قانون  من  مهارة  أكثر   )109 )سنة   )lex. mamilia agraria(
األراضي العمومية حتويال جماعيا  إلى الرأسماليني واملتوسطني املقيمني بايطاليا من 
غير أن ينتفع فقراء املدينة باحلركة التي غذتها ثورة "ألقراك" باسمهم )ج. كركوبينو( 
غير أن الشيوخ املنتصرين الذين احتدوا مع الفرسان ونواب الطبقة الشعبية ليخدعوا 

الشعب سيلقون من بعد مع ماريوس )Marius( جزاء ما قمت أيديهم.

8 - ميتيلوس   

)وهو  سكورويوس  مع  املتوطئني  أحد  ميتيلوس  انتخاب  كانت  االحتاد  نتيجة  وأول 
الذي  االرستقراطي  نوميدوكوس( وكان هذا  كيسليوس ميتيلوس وقد لقب فيما بعد 
تولى قيادة احلرب بإفريقية نسيج وحده )Rara avis(  أمانة وثقة. وحرص مع مساعديه 
على  اجلديد-  الرجل  وماريوس-  املتصلب  النبيل    )P. Rutilius Rufus( روفوس  ريتيلوس 
إرجاع الطاعة في صفوف اجليش بعد أن اضطرب حبلها بسبب عجز القواد وتواطئهم 
)ربيع سنة 109( وعندما عرف يوغرطة أنه ال ميكن له اشتراء ذمة هذا الرجل وال التالعب 
به عرض عليه مرتني اثنتني أن يوكل أمره إلى رحمة الشعب. وأعار القنصل أذنا صاغية 

لهذه العروض ولكنه اكتفى بحمل الرسل على اغتيال ملكهم.

توغل اجليش في األرض النوميدية من دون أن تعترضه أية عقبة مخترقا وادي مجردة 

واحتل باجة مستودع القموح بالنسبة للسهول الكبيرة، وقرب "مطول" )وهو واد مالق 
حسب قزال وواد تسه حسب شارل سوماني( اصطدم بجيوش العدو وشتتها شر مشتت 
وانتصر عليها انتصارا دفع ثمنه غاليا )أوت سنة 109( عند ذلك عاث ميتيلوس في البالد 
ودخل الكاف )Sicca( التي فتحت أبوابها ولكنه لم يتجاوزها إلى التراب اجلزائري وحاول 
أخذا بألباب الناس أن يشن هجوما على جامة )بني الكاف ومكثر( ولكنه أخفق واضطر 
إلى الرجوع على أعقابه )أكتوبر سنة 109( وعند انتهاء مدته أقره مجلس الشيوخ قائدا 

ولقبه بلقب قنصل مساعد.

"سريراس"  باإللهتني  االحتفال  باجة  أهالي  اغتنم  و108   109 سنتي  شتاء  وفي 
)Cérères( للفتك بالرومان كلهم باستثناء قائدهم. فأسرع متيلوس إلى املدينة وعاث 
يوغرطة  ضد  املؤامرات  جميع  خيبة  أن  إذ  طارئا  حادثا  إال  ذلك  يكن  ولم  فسادا  فيها 
اضطرته إلى مواصلة احلرب فسارت الكتائب مخترقة السباسب حتى تالة التي ال يزال 
املدينة  الكتائب  يوما دخلت  أربعني  وبعد  األغليد.  اعتصم  وفيها  موقعها محل نقاش 
ولكن يوغرطة كان قد الذ بالفرار ومعه كنوزه ثم استطاعت أن تقتحم سيرته حيث 

أقامت بها مدة الشتاء )108( وبذلك سيطرت على وسط نوميديا وشرقها.

جدالة  من  اجليوش  فجيش  الرومان  ضد  عداوات  إثارة  في  حينئذ  يوغرطة  وسعى 
فسار  التدخل  على  حلمله  األول  بوخوس  موريطانيا  ملك  صهره  لدى  اجلو  يهيئ  وأخذ 
النوميديون واملوريون معا في اجتاه سيرته. وعلم ميتيلوس في ذلك الوقت أن مساعده 
بتسليم  ريتيلوس  نوميديا. فكلف  في  احلرب  مبواصلة  إليه  وعهد  قنصال  ماريوس عني 
مقاليد السلطة. ذلك أن اجملالس املنتخبة تركته ينتظر طويال اإلذن بالدخول إلى رومة 
حتى ينتصر على "النوميديني وامللك يوغرطة" وليس من شك في أن فرسان افريقية كان 

لهم ضلع في أفول جنم رجل ما كانت أمانته لتسهل عليهم جتارتهم.

  C. Marius  9_ ماريوس   

كان ماريوس من طبقة الفرسان وكان جنديا صعلوكا جلفا محدود الذكاء ولكنه 
الثقافة من فرسان  يقول فيه شيشرون "هو دجل عدمي  وكان  فنه.  برع في  قد  شجاع 

اربينوم ولكنه رجل بحق".

وكان هيأ نفسه منذ زمان ليخلف حامية "ميتيلوس" الذي كثيرا ما جرح شعوره 
بكبريائه وعجرفته. ولقد قام بحملته االنتخابية ضد النبالء وكون أنصارا من بني جتار 
اوتيكة وحمى "غودة" الضعيف ضد أخيه وتباهى بأنه رجل جديد حيث النعمة غايته 
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االنتقام من األغنياء. وألول مرة تألب على النبالء الفرسان – وهم أعداء ميتيلوس- والرعاع 
وكانوا يعانون مرارة اخليبة. ثم فرضوا مرشحهم. فضم ماريوس املعدمني إلى كتائبه 
وكانت متركبة من املزارعني وحدهم ومهد بذلك الطريق إلى هؤالء اجلنود احملترفني الذين 
وأصبحوا  قائدهم  ربطوا مصيرهم مبصيرهم مبصير  إذ  رومة شيء  أمر  من  يهمهم  ال 

يولون ويعزلون امللوك وقد جيش على هذا األساس جيوشا كثيرة.

وفي نوميديا عود جنوده اجلدد بشن هجومات خاطفة على القرى واملدن ثم أراد أن يأخذ 
 )Capsa( بألباب القوم فدفع في أواخر الصيف بجيشه نحو مدينة السباسب: قفصة
بعد أن أجهده إجهادا ودخلها غرة. فأحرقها وأباد كل من كان في سن حمل السالح من 

بني سكانها ولم يفقد ولو جنديا واحدا )سنة 107(.

وال نعرف في أي مكان قضى فصل الشتاء. وفي الربيع استأنف حملته وظل أشهرا 
عدة يجوب نوميديا الغربية إلى أن بلغ –حسب سالوسطس- امللوشة )امللوية( )سنة 106(  
وبالقرب من هذا النهر اغتصب احلصن املقام على تل وعر )ولعله حسب ج. كركوبيتوتل 
توريرت( وكان كنز امللك مودعا فيه. غير أن هذا االنتصار دفع القبائل املورية إلى التمرد 
على الرومان. وافلت ماريوس أثناء رجوعه، بأعجوبة، من هجوم يوغرطة وبوخوس ولكن 
 )106 )أكتوبر سنة  النوميديون في غيابه  بثأره ودخل سيرته منتصرا وقد احتلها  أخذ 
وهكذا خرج موفور الكرامة من معركة اخطأ فيها أفدح األخطاء واشرف أثناءها على 

اخليبة لوال وكيل املال سيال )Cornelius Sylla(  الذي  أبلى البالء احلسن.

وفي السنة املوالية لم يبق ليوغرطة سوى قليل من اجلنود ولم يعد يعتمد إال على 
عمالء  بواسطة  الرومان  اشتراهم  الذين  موريطانيا  وملك  مستشار  وأصبح  بوخوس 
سريني يدافعون عن رومة أثناء املفاوضات التي أجراها سيال بكامل املهارة. فكاد بوخوس 

مللك نوميديا مكيدة وسلمه إلى وكيل املال الروماني.

ولم يغفر ماريوس لسيال هذا االنتصار )صيف سنة 105( كما أن "بيجو" لم يغتفر 
"بيجو"  أحس  كما  ماريوس  وأحس  القادر.  عبد  استسالم  على  حصوله  لالموريسيار 
بعده بأنه أضاع شيئا من مجده في نظر الرأي العام ألن االنتصار لم يكن انتصاره إذ إن 

ديبلوماسية سيال هي التي وضعت حدا حلرب دامت ثالث سنوات.

وعلى كل فإن انتصاره كان باهرا )أول جانفي سنة 104( وبقي يوغرطة طيلة ستة 
أيام يقاسي اآلم اجلوع في "تالنيوم" حتى أراحه حبل املشنقة من كل ذلك. ولكن ذكرى 

في  عالقة  بقيت  الروماني  االستعمار  كفاحهم ضد  في  النوميديني  قاد  الذي  األغليد 
أذهانهم. 

ونال اخلائن بوخوس شرف لقب حليف الشعب الروماني وصديقه وأسند إليه بعنوان 
احلث على اخلير الثلث الغربي من نوميديا. أما القسم الشرقي فقد كان من نصيب غودة. 
وليس من شك في أنه وجد بني هاتني اململكتني دولة بربرية تفصل بينهما ممتدة األطراف 
توسيع  رومة  تشأ  ولم   )Mastanesosus( املستانزوسوس"  "مملكة  يسميها شيشرون 
مقاطعة افريقية إذ أنها لم تكن لتخشى ملكا ضعيفا وملكا آخر عميال ما كان ميكن 

لهما أن ميانعا في إفساح اجملال للفرسان كي يتاجروا كما طاب لهم في بالدهما.

10 - بالد البربر في أوائل القرن األول قبل المسيح

ال نعرف شيئا ذكر عن بالد البربر أثناء السنوات اخلمسني التي تلت هذه األحداث. ففي 
رومة وخاصة لصديقه  القدمي مخلصا اللتزامات نحو  أو  األول  موريطانيا بقي بوخوس 

القدمي سيال وظل يزود مالهي رومة بالوحوش الضارية.

على  الثائر  اجلنوبية  السبانيا  القدمي  الوالي  سرتوريوس  الدميقراطي  القائد  وكان 
السيليني تخلى عما كان يعتزمه من نزول بجزائر مادير)Madère( ودخل موريطانيا حيث 
 )Tingi( زج بنفسه في اخلالفات القائمة بني األمراء احملليني وجنح في االستيالء على طنجة
وارتاح األهالي إلدارتة وتبعه مئات منهم إلى اسبانيا التي دعاه إليها "اللوزيتانيون" )81-

Lusitaniens( )80(  بعد أشهر قليلة .

بوغود ومملكة  إلى مملكة غربية ميلكها  انقسمت موريطانيا  تاريخ  أي  وال نعرف في 
شرقية ميلكها بوخوس الثاني أو بوخوس الشاب. إال أن هذا التقسيم كان موجودا سنة 
9 منذ بداية اخلالف بني قيصر وبومبيوس، ويظهر أنه مت عند وفاة بوخوس األول حوالي 
الشرقية  اململكة  وفي  الغربية مسينسا جديد.  نوميديا  استولى على  ورمبا   .70 سنة 
مات غودة سنة 88 وخلفه ابنه ميبسال الثاني. وفي السنة نفسها عندما زحف سيال 
على رومة فر ماريوس إلى افريقية وأطلق العنان لتأمالته بعد أن جلس "الجئا على أطالل 

قرطاج" والتجأ ابنه إلى ميبسال ولم يتمكن من الفرار إال بفضل مساعدة امرأة.

وفي سنة 84 تنازع الدميقراطيون والسيالنيون مقاطعة افريقية. وفي سنة 82 أحرق 
املواطنون الرومان واليا من شيعة ماريوس في قصره بأوتيكا الستغالله رعاياه استغالال 

فاحشا سنة 82.



تاريخ شمال إفريقياش. جوليان

132133

والذي زاد في فداحة هذه الكارثة أنها وقعت في نفس الوقت الذي انهزم فيه أنصار 
قيصر في دملاسيا )Dalmatie( و ثورة الكتائب في بليزنسا )Plaisance(  أضفى مجلس 
الشعب  صديق  لقب  نوميديا  ملك  على  مقدونيا  في  "لبومبيوس"  املوالى  الشيوخ 
ألد ومنعت  أن "نومبيوس" عدو  املوالي لقيصر فإنه قرر  الشيوخ  أما مجلس  الروماني 
مبوريطانيا  االلتحاق  من   )Casslus longinus( لوجنيوس"  "كاسيوس  بيتيك  جنود  ثورة 
ملهاجمة النوميديني من اجلهة الغربية وبقي أنصار مببيوس يسيطرون على افريقية، أما 

قيصر فإن مهام أوكد كانت تنتظره في مكان آخر.

 ))48 سنة  أوت   9( "بومبيوس"  جيوش  )بيتساليا(  فرسال  في  قيصر  هزم  وعندما   
انقسم أنصار "بومبيوس" فمنهم من تبع قائده إلى حيث قتل بأمر من مقربي امللك، 
ومنهم من التحق بافريقية مع "شيبيون" وهو زميل قدمي لـ" "بومبيوس" في القنصلية 
ورجل جلف محدود املدارك، ومع ضابطني قدميني كانا تابعني لقيصر من "بيسونيوم" ثم 
تخليا عنه عندما هاجم معقل "بومبيوس" وهما "أفرانيوس" الذي عفا عنه قيصر بعد 

استسالمه في اسبانيا و"بنوس" أحسن مساعد لغازى بالد غوليا.

وسرعان ما التحق بهم "قاطون" وهو رواقي متصلب كان يتصور اجلمهورية تصورا 
خاطئا أخنى عليه الدهر وكان تقشفه ينسجم مع الدفاع عن "بومبيوس" ممثل رجال 
األعمال وال يتعارض أيضا مع تدبير الزيجات الرابحة حسب ما ذهب إليه قيصر. فأقنع 
"قاطون" "فاروس" بأن ينسحب "شيبيون" وأشعر "يوبا" بأنه شريك له ال سيده. غير أنه 
لم يبد أي اعتراض في فرض الضرائب على األفارقة لتكوين ميزانية للحرب. فنجد أنصار 
في ضواحي  وجمعوهم  الفرسان  من  و1500  املشاة  من   40000 يقارب  ما  "بومبيوس" 
أتيكة خاصة بالقرب من "حضرموت" وكان "يوبا" على رأس جيوش جرارة وكان كل شيء 
يدل على أن حملة افريقية تبشر باخلير حتى أن "شيبيون" – وكان ال يترك فرصة متر دون 

الوقوع في اخلطأ- قال: "لم نعرف حملة أحكم وال أكمل عدة من هذه احلملة".

فأقام ردحا من الزمن بها ثم قرر االنتقال إلى افريقية على رأس عشر كتائب أي مبا يعادل 
جيوش "شيبيون". وكان يعتمد في مقاومته "ليوبا" على مساعدة "بوغود" و"بوخوس 
 P.("ستيوس" يحتسب  ال  حيث  من  حاسمة  إعانة  وأعانه  موريطانيا  ملكي  األصغر" 
Sittius(  وهو رئيس عصابة إيطالي رأي من األسلم له بعد اإلفالس والفضيحة أن يلتجئ 

إلى موريطانيا حيث خاض احلرب األهلية مناصرا لقضية قيصر.

وكان قيصر مهيمنا على البحر فشقه بكل حرية مصحوبا بنصف جيوشه ولكن 

مسينسا  العرش  عن  وأزاح  القالقل  هذه  النوميديني  األمراء  أحد  حرباص  واغتنم 
كانوا  الذين  ماريوس  وناصر جماعة  نوميديا كلها  أغليدا على  نفسه  ونصب  وميبسال 
 n. Domitius( احنوبربوس  دوميتيوس  بقيادة  القبلي  الوطن  في  صفوفهم  ينظمون 
وهو    )Cn Pompelus("بورمبوس" الشرق كلف  من  رجوع سيال  وبعد   .)Ahenobarbus
فارس شاب في السابعة والعشرين من عمره بالدخول إلى افريقية حيث كتب له النصر 
فقتل دوميتيوس وخلع "حرباص" وأعاد ميبسال ومسينسا إلى عرشيهما فاعتبر سيال 
أن جناح هذا الشاب أسرع من املعقول فاضطره إلى التخلي عن جيوشه وإرسالها إلى 
رومة ولكن بومبيوس رفض ونال لقب "مانيوس األكبر" )Magnius(  ولقب  املنتصر "خارج 

افريقية" )ex Africa ( من غير أن ميارس القضاء 12 مارس سنة 80.

وبعد رجوع هذين امللكني إلى ملكهما ال نعرف بالضبط مصير املمالك النوميدية. 
اململكة  يخص  فيما  أما  الفرضيات.  نتعدى  ال  الغربية  "اململكة  يخص  فيما  فنحن 
الشرقية فإن ميبسال امللك األديب حكم في أمن وطمأنينة أكثر من عشرين سنة. أما 
ابنه "بوبا األول" فإنه عند مناوأته قيصر لم يكن قد حتصل على لقب صديق الشعب 
الروماني الذي منحه فيما بعد وفي سنة 50 ذهب نائب الشعب "كوريون" )Curion( إلى 

أن اقترح جتريده من مملكته.

   11 - أنصار قيصر وأنصار بومبيوس

 كانت افريقية أحد امليادين الكبرى التي دارت فيها رحى املعركة بني أنصار "نومبيوس" 
وقيصر. وملا أجبر قيصر على خوض احلرب األهلية بسبب التعنت السخيف الذي أظهره 
"بومبيوس" عندما رفض كل حل وسط وعبر الروبيكون )11 جانفي سنة49( غادر  أنصار 
"بومبيوس" حينئذ ايطاليا لينظموا صفوفهم في البلقان وافريقية واسبانيا فقاد قيصر 
بنفسه الهجوم في اسبانيا وكلف "كوريون" بطرد "قاطون" حفيد "قاطون األكبر" من 
 P.("صقلية ثم الدخول إلى افريقية حيث متكن الوالي أتيوس فاروس "التابع "لبومبيوس

Attius Varus(  من محالفة "يوبا" وأصبح ماسكا بزمام "أوتيكية" و"حضرموت".

جيشه  سجل  أن  وبعد  القبلي  الوطن  بشواطئ  كتيبتني  رأس  على  "كوريون"  نزل 
بعض االنتصارات استدرجه النوميديون وكادوا أن يبيدوه عن آخره في الشمال الشرقي 
أما اجلنود  أراد اإلطاحة مبلكه.  الذي  الرجل  برأس  له  يأتي  بأن  وأمر "يوبا"  من "اجلديدة" 
أرادوا  عندما  هلكوا  أغلبهم  فإن   )Castra cornélia( كورنيليا   كسترا  في  بقوا  الذين 
االلتحاق بصقلية، وأما الذين سلموا أنفسهم فقد أبادهم "يوبا" رغم وعود "فاروس" 

)سنة 49(. 
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العاصفة لم تسمح له إال بإنزال 3000 من املشاة و150 من الفرسان قرب "حضرموت" 
من  الضئيل  العدد  مبثل هذا  عنوة  املدينة  فتح  يتمكن من محاولة  فلم  ديسمبر(   28(
اجلنود وآثر االلتحاق بلمطة ثم روسبينا )وهي بال شك هنشير تنير )وال تبعد كثيرا عن 
املنستير(، وعسكر بها. وكان ال مناص من أن تدور رحى املعركة على األرض وكانت الدالئل 

تنبئ بأن الصفقة لن تكون في صالح قيصر الذي كان يأتيه املدد بصورة غير منتظمة.

يقودها  عتيدة  خيالة  "بومبيوس"  ألنصار  كان  فقد  البأس  شديد  اخلصم  وكان 
"البينوس" أحسن ضابط، وملا التقى اجلمعان ألول مرة حاصرت خيالة "بومبيوس" جيش 
قيصر فلم يفك عنه احلصار إال مبناورة جريئة. وعند ذلك زحف شيبيون بكتائبه الثمانية 
وفتحا  قاما بهجوم فجائي  "بوخوس وستيوس"  ولكن  بدورة  "يوبا" قد حترك هو  وكان 
سيرتة فاضطر إلى الرجوع على أعقابه وحاصر أنصار "بوميبيوس" قيصر في روسبينا 
وكانت امليرة تأتيه مبشقة وأخيرا أسعفه أسطوله باملدد وأصبح عدد جنده 33000 رجل، 
وعند ذاك فكر في الهجوم فبادر بالرحيل وعسكر على حافة جند يشرف من الشرق على 
سهول اوزتة)Uzitta(  وفر على بعد ثمانية كيلو مترات من اجلنوب الغربي من رسبينا. 
وكان "شيبيون" أنزل فيها جيوشه التي عززها "يوبا" بثالث كتائب. وظن قيصر أنه في 
)رمبا تكون قرب قصور السلف على بعد    )Aggar(املقلوبة اجتاه  يتوغل في  إمكانه "أن 
10كلم من اجلنوب الغربي من املهدية و34 كلم من اجلنوب الشرقي من معسكر قيصر( 
ثم حاول الهجوم مرات عديدة ناوشته فيها خيالية "البينوس". وهكذا يتمكن بعد أن 
مرت أربعة أشهر على نزوله من أن يستدرج "شيبيون" ويحمله على الدخول في املعركة 

وجها لوجه.

        فرحل فجأة مرة أخرى وعسكر برأس دمياس قرب تابسوس )ليلة 4 أفريل من سنة 
47( وكان املوقع خطيرا يزيد في خطورته أن أنصار "بوميبيوس" كان في قدرتهم سد 
البرزخني اللذين يتصالن "بالدخلة" غير أن "قيصر" كان يؤمل التخلص من هذا الوضع 

بشن معركة نظامية.

وفي 6 أفريل قام بهجومني وهزم أعداءه، فأما الهجوم األول فقد وقع تلقائيا ومن دون 
سابق قصد واستهدف جيش "شيبيون" فأرغمه على الفرار بسرعة. وأما الهجوم الثاني 
فقاده قيصر بنفسه نحو الشمال واستهدف معسكرات "افرانيوس" و"يوبا" في اجلنوب 
واستولى عليها من دون قتال وراح جنوده بالرغم من ممانعته يقتلون أعداءهم قتال ذريعا 
فبلغت خسائر أنصار "بومبيوس" 10000 رجل ولم يخسر أنصار قيصر إال خمسني فقط 

وفي نفس الوقت تقريبا أباد "ستيوس" اجليش الذي يحمي نوميديا حتت إمرة مساعد 
"يوبا".

13 - خضوع بالد البربر ونظامها   

اجته قيصر بعد انتصاره إلى أتيكة وكان "قاطون" قد أغمد سيفه في بطنه إباء أن 
يستسلم لطاغية كان ميكن أن يعفو عنه مثلما عفا عن ابنه وقد احتاط قبل ذلك في 
رباطة جأش عظيمة فنظم فرار أصدقائه. وما نصب البرونز الذي عثر عليه حديثا في 

وليلي إال دليل على ان ذكراه لم متح حتى من افريقية.

وكان رجال املال وجتار هذه املدينة ينتظرون أن ينتقم منهم قيصر شر انتقام ولكنه 
اقتصر على مطالبتهم بدفع غرامة باهضة وأحرق جميع أوراق "شيبيون" املورطة كما 
فعل من قبل بأوراق "بومبيوس" أما "شيبيون" و"يوبا" فقد انتحرا، ونقل أنصار آخرون 
"لبومبيوس" احلرب إلى اسبانيا وفتحت جامه أبوابها لقيصر بعد أن أغلقتها في وجه 
ملكها القار فأحسن قيصر مكافأتها على ذلك. واستسلمت له جميع املدن إذ وضعت 

معركة رأس دمياس وانتصار "ستيوس" حدا لكل محاولة للمقامة. 

للتني  و"مسينسا"  "يوبا"  مملكتي  فأزال  عميقا  تغييرا  افريقية  نظام  قيصر  وغير 
نوميديا جديدة  نوميديا مقاطعة  الشرقي من  القسم  وجعل من  "بومبيوس"  ناصرتا 
سماها افريقية اجلديدة التي ضمت بعد عشرين سنة إلى القدمية التي سميت افريقية 

العتيقة.

اخلط  الغرب  ومن  االمييلي"  "شيبيون  الشرق خندق  من  اجلديدة  افريقية  يحد  وكان 
يصعب  غربيها.  وجنوب   )Calama( قاملة  وغربي   )Hippo regius(عنابة غربي  مير  الذي 
البت في ما إذا أحلقت سيرته إليها أو إلى افريقية العتيقة وتيسر لبوخوس األصغر أن 
يوسع ممتلكاته نحو الشرق وال شك أنها وصلت إلى املساقة )الواد الكبير(. ورمبا كان هو 
الذي أقام قرب شرشال الضريح الفخم األسطواني الشكل )قطره 64م. وارتفاعه 40 م 
تقريبا(. وهو نسخة من املدراسن الذي سماه أهل البالد "ضريح النصرانية" وأنشأ قيصر 
لفائدة سيتوس دولة فسيحة األرجاء تفصل بني موريطانيا التي خرجت معززة من احلرب 
وبني افريقية اجلديدة وتشتمل هذه الدولة على القسم الشرقي من مملكة مسينسا 
والقسم الغربي من مملكة "يوبا" أما مستعمرات سيرته التي استقر بها الستيون وهي 
 )Milev( وامليله   )Chullu( والقالة    )Rusicade( وسكيكدة  )قسنطينة(  سيرتة  مدينة 
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انضم سكستيوس إلى الهيئة الثالثية فجيش جيوش في مقاطعته واحتل البالد التي 
كانت حتت سلطة كورنيفيسيوس الذي لم يعترف إال بسلطة مجلس الشيوخ. وبعد 
أن شن هجوما جريئا بلغ به إلى حضرموت رجع مدحورا إلى نوميديا. ثم أمكنه بإعانة 
اجليوش البربرية التي أسعفه بها ابن مسينسا أربيون أن يقوم بهجوم معاكس عنيف 

وأن ينتصر على كورنيفيسيوس فقتله وأصبح سيد "افريقية" اجلديدة والقدمية. 

وكانت نتيجة توزيع املقاطعات من جديد )سنة 42( أن أسندت افريقية القدمية إلى 
عضوي  بني  القطيعة  وأدت  لليبيديوس  وعدتا  بينما  أكتافيوس  إلى  واجلديدة  انطونيو 
الثالوث إلى نشوب احلرب بني واليهما وانتهى األمر لصالح انطونيو ولكنه اضطر إلى 
تسليم املقاطعتني إلى ليبيديوس الذي لم يسخر جيوشه اجلرارة للفتوح واقتصر على 
تصريف شؤون احلكم طيلة أربع سنوات بدون أن يسجل أي عمل يدعو إلى الفخر )سنتي 
40 و36( وابتداء من سنة 36 صار اكتافيوس سيدا أوحد على افريقية اجلديدة والقدمية 
البروقلصلية  لنظام  خاضعة  واحدة  مقاطعة  كونت  ما  سرعان  التي  ستيوس  وممالك 

ومجلس لشيوخ )سنة 27(.

امللعونة بل في قلب  املنطقة  29 معمرين جددا في قرطاج ال خارج   أقر سنة  وقد 
املكان الذي كانت العاصمة البونيقية مشيدة فيه قبل ذلك بـ 117 سنة. ذلك أنه كان 
يشعر بأن له من القوة ما يستطيع معه أن يتحدى العواصف الدينية التي لم يتجاسر 
اجلريئة  الواقعية  على  يضفي  أن   )Virhale( فيرجيل  على  وبقي  جتاوزها.  على  فالكوس 
التي أظهرها "سيد العالم املنشط للنحل العامل حتت أشعة شمس الصيف" ثوبا من 

الشاعرية فخما.

املستعمرة  فإن  البونيقية  قرطاج  عليه  كانت  ما  معرفة  العسير  من  كان  وإذا 
لشارل  أمكن  وقد  لهندستها.  العامة  اخلطوط  عن  اليوم  إلى  تكشف  القيصرية 
سوماني بفضل دراسة آثار "اخلنادق" حسب مبادئ Hromatici Veteres  أن يثبت موقع 
وأن يضبط   )Centuriae strihatae( أربعة  توزيعا منتظما واجملموعة في  املوزعة  احلارات 
"دافان" حديثا  املهندس  وتوصل   )Cardo maximus( و   )Decumarns maximus( مكان 
إلى ضبط "اجلزر" )insutae( وذلك باالعتماد على آثار اخلنادق التي كانت غالبا مبنية في 
محور الشوارع وباالعتماد أيضا على نظام املباني املرتبط وثيق االرتباط بتخطيط الطرق 

العامة.

التعمير  سياسة  يسلك  بدأ  بل  قرطاج  على  جهوده  "أكتافيوس"  يقصر  ولم 

فقد أحلقت من ون شك بعد موت الدكتاتور )سنة 44( "بإفريقية اجلديدة"، ولكن بقي 
لها من استقاللها القدمي احلق في أن تتحد في ظل نظام إداري خاص.

14 - افريقية الرومانية في عهد قيصر    

لم تعرف افريقية اجلديدة الرومانية من أول وهلة بوجهها املشرق. فقد قام احلاكم 
الروماني األول وهو املؤرخ سالوسطس بأعمال فظيعة بشهادة معاصريه أنفسهم وقد 
 Ager( جتاوزت فظاعتها ما كان مألوفا. وقد أضيف األراضي امللوكية إلى األمالك العامة

publicus( ويظهر  أنها عادت بالفائدة لنفس األشخاص.

إال  نوميديا  في  مستعمرات  إلنشاء  الكافي  الوقت  وجد  قيصر  يكون  ان  ويستبعد 
أنه أقر في افريقية العتيقة جماعات من أبناء الشعب املعوزين وقدماء اجلند وكان في 
حسبانه أن يؤسس مستعمرة في قرطاج )Colonia Julia Carthago( على غرار قراكوس 
الذي اتخذه قيصر مثاال له. وقد ثم ذلك خارج املنطقة امللعونة حسب برنامجه ورمبا في 
نفس السنة التي اغتيل فيها أو عام أو عامني بعد ذلك على أقرب الظن. وقد استقر 
الذي  هو  قيصر  أن  الظن  وأغلب   )Cers( عبادة سيرس  واحيوا   39 آخرون سنة  معمرون 
أسس مستعمرات قربة )Curubus( قليبية )Clupèa( وهنشير مرايسة )Carpis(  وبنزرت 

)Hippo Diarrhytus( واجلم)Thysdrus(  كلها كانت بالقرب من مدن قدمية.

قيصر  أنصار  وتنازع  قيصر  موت  بعد  لالضطرابات  مسرحا  افريقية  وكانت 
والدميقراطيون حكم افريقية القدمية وافريقية اجلديدة فاستبد به اوكتافيوس وأنطونيو 

وليبيديوس )Lépide( بحسب ما تعاقب من األزمات أو االتفاقات.

 )Q. Cornificius( وأسندت إدارة افريقية العتيقة في هذه األثناء إلى كورنيفيسيوس
رومة  تزويد  احلريص على  دميقراطي صديق لشيشرون كان مجلس لشيوخ  وهو جندي 
بالقمح يشجعه على الصمود في وجه مطامح أنصار قيصر. أما افريقية اجلديدة فقد 
كانت مقاليدها في يد وال سماه قيصر يدعى ت.سكستيوس)T.Sextius( وسرعان ما 
جرده مجلس  الشيوخ من كتائبه فكان المناص من نشوب اخلالف بني أنصار سياستني 
متعارضتني. وقد ثارت بالفعل تلك اخلصومة غداة تكوين الهيئة الثالثية من أكتافيوس 
اسبانيا  وإلى  ليبيدوبوس  و   44 سنة  املنتخب  القنصل  انطونيو  ومارك  قيصر  قريب 
السيتيرية والنريونية الذي لم مير على تعيينه وقت طويل )27 نوفمبر 43( وعندما وزعت 
ما  وسرعان  وسردانية.  صقلية  وكذلك  اكتافيوس  نصيب  من  افريقية  كانت  الواليات 
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بلديات  لقب أغسطس فأسس  "إمارة" بحمل  أن دشن  بعد  فيها  توسع  ثم  والتمدين 
 Thurbubo( وهنشير قصبات  )Sicca veneria( أهلية مستقلة ومستعمرات في الكاف

maïus( وودنة )Uthina( من غير شك.

15 - موريطانيا في عهد اوكتافيوس   

بومبيوس  أنصار  صحب  الذي  مسينسا  ابن  أربيون  استرجع  الطاغية  مقتل  وبعد 
الوالي  الذي تخلص منه وبوخوس، ولكن  أبيه على حساب ستيوس  إلى اسبانيا ملك 
الروماني سكستيوس اغتاله ألنه انتصر بفضل إعانته فكان يخشاه واسترجع بوخوس 
الثاني ممتلكاته ومتكن من توسيعها بإضافة ممالك بوغود الذي كان انتصر النطونيو على 

أوكتافيوس ومنذ ذلك الوقت امتدت موريطانيا من البحر األطلس إلى املساقة )الرمل(.

وعندما مات بوخوس لم يبق خلفا له فحكم أكتافيوس موريطانيا من دون أن يلحقها 
في  فأسس  الفرصة  واغتنم  واليني  بواسطة  ذلك  فعل  ولعله  رسمية  بصورة  مبمالك 
وهي:  قدمية  موان  بالقرب من  لبوخوس ست مستعمرات  تابعة  التي كانت  موريطانيا 
جيجلي )lgigili( وبجاية )Saldae( وعزفون أو ميناء قيدون )Port Huydon( على سواحل 
بالد القبائل الكبرى ورأس متيفو قرب عاصمة اجلزائر )Rusguniae( وقية سيدي إبراهيم 
)cartennae( وثالث  28 كلم من غرابي شرشال)Gunugu(  وتنس  قرب غرابة على بعد 
عناية    من  الغربي  اجلنوب  من  92 كلم  بعد  على  تيكالت  البالد:  داخل  في  مستعمرات 
مملكة  في  وأسس   )Zachabar( ومليانة    )Aquae Calidae( ريغة  وحمام    )Zuchabar(
بوغود مستعمرات زوليل )أو زيليس؟( وهي أرزيلة بني طنجة واالعراش وبابا كمستريس 
)Babba Campestris(  )وهي بلدة مجهولة قرب وزان( وسيدي علي بجنون على واد سبو 

.)Valentia Banasa( بني بورليوتي والقصر الكبير

16 - يوبا الثاني   

مراكز  لتكون  اختيارها  أحسن  طبيعية  مواقع  في  املستعمرات  هذه  تأسيس  إن   
ولكن  الروماني.  باحلكم  البالد  بإحلاق  ما يظهر  ينبئ على  الروماني كان  للنفوذ  إشعاع 
اتسعت حدود  التي  25 جعل أغسطس موريطانيا  يقع. ففي سنة  ذلك لم  شيئا من 

مملكتها حتت إمرة يوبا الثاني ابن يوبا األول.

إن هذا امللك الشاب لنموذج بربري غريب. وقد ربته في رومة أخت أوكتافيوس في ظل 
وأنطونيو.  الكبرى  كيلوبطرة  ابنة  سيلني  بكيلوبطرة  حماته  وزوجه  الرخاء  عمه  أسر 

رومة ضمانا  وتأثير  تربيتهما  في  فألن  عاهلني مخلوعني مبملكة  ابني  على  تصدق  وإذا 
إلخالصهما للرابطة التي تربطها لرومة. وبهذا الثمن سمح أغسطس لنفسه بإرجاع 

امللك ألصحابه من دون أن يخشى شيئا.

ولم ينشط العاهل اجلديد نشاط آبائه. وملا لم تترك له احلماية الرومانية إال املظاهر 
فقد تسلى باالعتناء باجملموعات الفنية واألدب الرخيص.

سيد  ألرضاء   )Caesaria( قيصارية  وسماها   )101( شرشال  في  عاصمة  بني  لقد 
بإقامة  ثم جمل عاصمته  بأن يقدسوا قيصر بصورة رسمية  رعاياه  يأمر  وكان  العالم 
مبان ذات منط كالسيكي وميكن ملن تأمل بعض آثارها اليوم أن يتصور مجموعة ضخمة 
من البنايات مبا فيها املعبد والقصر واملسرح. وكان يوزع في كل مكان عددا من التماثيل 
اجلزائر وخاصة متحف شرشال. فتجد صورة ضخمة  ثروة متحف عاصمة  اآلن  مما هو 
"البولون" وهي رمبا تكون نسخة من عمل قام به "فيدياس" )Phidias( في شبابه وجند 
ونصبا  نفسها  املدرسة  من  أتينا  إلالهة  وصورة  الدوريسي  الفستان  البستني  اآلهتني 
"لدينزوس" من مدرسة براكسيتال ونصبا آخر الفروديت نسخة من أصل وجد في القرن 
الثالث أو الثاني وكذلك صورة "ألغسطس" وهو البس درعه وقد أصبح اليوم بال رأس. وال 
شك انه يجب أن ينسب إلى "يوبا" مجموعة البرونز املوجودة في متحف وليلي إذا كانت 

هذه املدينة كما ظن "كاركوبينو" عاصمة ثانية "يوبا الثاني".

وكان هذا امللك يحسن اليونانية والالتينية والبونيقية وكان في تآلفه آخذ من كل 
شيء بطرف فلم يبق علم واحد غريبا عنه، وكان في إمكانه أن يكتب في كل موضوع 
بفضل مكتبته الثرية ونساخه الذين ال يعرفون التعب غير أن تآليفه لم تبق بعده ولعله 
من املؤسف أن يكون كتاب "لبكا" Libyca قد ضاع إذ رمبا وجدنا في كتاباته عرضا لبعض 

املعلومات عن التقاليد احمللية.

لقب  يحجب  لم  الذي  العاهل  هذا  طريق  في  العراقيل  جدالة  قبائل  أثارت  ولقد 
على  كانت حنقة   " "ديون كاسيوس":  وقال  احلقيقية  تبعيته  عليه  املضفى  امللوكية 
"يوبا" متمردة على رومة فثارت على امللك وعاثت فسادا في األرض اجملاورة وقتلت عددا 
كبيرا من الرومان ممن قد حاربوها قبل ذلك )نقل ستيفان قزال( ومن الطبيعي أن كان 
القائد الذي كلف بالتهدئة رومانيا وأن كانت هذه التهدئة من العنف بحيث استحق 
شرف الدخول في موكب الظفر بعاصمة رومة ولقب " قيتوليكوس" على حد تعبير 

"ديون". ونال "يوبا" امللك البربري نفس الشرف ألنه ساهم في انهزام البربر.
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وسعيا في تالقي هذه األخطاء اتخذت أغسطس عدة تدابير إدارية وعسكرية –غير 
 Tacfarinas أنها لم متنع شقا من املوريني من االنضمام إلى ثورة النوميدي "تكفارناس
" )سنة 17 بعد املسيح(. وفي هذه املرة أيضا أعان ملك موريطانيا رومة على قمع رعاياه 

"املتمردين".

17 - بطليموس   

توفي "يوبا الثاني" في أواخر سنة 23 وسنة 24 بعد املسيح وخلفه ابنه بطليموس 
إلى  السلطة  موكال  ببذخه  التباهي  على  عشر  السبعة  ملكه  أيام  طيلة  فاقتصر 
املعتقني من عبيده وذلك مما دفع –حسب تأسيت- عددا كبيرا من املوريني إلى مناصرة 
قضية "تاكفارناس" الذي لم تقدر عليه كتائب رومة حينذاك. وساهم "بطليموس" في 
مقاومة املتمردين وكان دائما مخلصا في وفائه إلى اإلمبراطورية وجوزي على ذلك أكرم 
جزاء فقد أوعز اإلمبراطور "قاليقوال" باغتياله في ليون ثم استولى على أمواله ومملكته 

)سنة40( وكانت هذه السنة نقطة انطالق بالنسبة للعهد املوريطاني.

وقد تسببت هذه اجلرمية في حدوث فتنة في موريطانيا امتدت إلى األطلس حتت قيادة 
معتق من معتقي "بطليموس" وهو "آدمون" واضطر اإلمبراطور "كلوديوس" حاملا خلف 
"قاليقوال" إلى إرسال قواد كثيرين يظهر أن مهمتهم كانت شاقة ألن العمليات احلربية 

دامت عامني بعد موت امللك.

واقتفى القائد الروماني اجلديد "بولينوس" آُثار املوريني حتى جبال األطلس حيث وصل 
بعد عشرة أيام من السير ثم شقها إلى أن وصل واد جار )رمبا يكون واد قير( والقت اجليوش 
األمرين من جراء العطش واحلر والشتاء على أشده. ولم تستهو البالد الرومان لرملها 
األسود صخورها التي تبدو محترقة. ولم يظهر جليا من حملة "بولينوس" وحملة خلفه 

"جاتا" أن الرومان سرعان ما أدركوا مدى اخلطر الكامن في رجل الصحراء.

فأحلق  احلماية  ستار  حتت  الرومانية  الهيمنة  إخفاء  عن  عدل  قد  "قاليقوال"  وكان 
مبملكته موريطانيا التي قسمها "كلوديوس" إلى مقاطعتني إمبراطوريتني: موريطانيا 

الطنجية وموريطانيا القيصرية )سنة 42( وكانتا قبل ذلك بيدي "بوغود" و"بوخوس".

وبذلك بسطت رومة نفوذها على بالد البربر كلها وسوف يبقى األمر كذلك طيلة 4 
قرون كاملة إلى زحفة الوندال )من سنة 42 إلى سنة 429(. 

الباب السادس

افريقية الرومانية من عهد أغسطس

 إلى غرديانوس الثالث: احتاللها وتنظيمها

1 - االحتالل

2 - جيش افريقية. 

3 - تنظيم املقاطعات والبلديات  

4 - النمو االقتصادي واالستعمار


