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ماسينيسا والسيادة النوميدية من منظور املصادر القدمية.
(دراسة تحليلية)

كلمة السيد
عبدالحميد أبركان
وزير سابق ،بروفيسور،
رئيس بلدية الخروب

إنــه لــرف عظيــم و ملــن دواعــي رسوري أن أســتقبلكم اليــوم
و أرحــب بكــم ،باســمي و نيابــة عــن مواطنــي و مواطنــات بلديــة
الخــروب و كــذا باســم جميــع املنتخبــن ،و ذلــك مبناســبة عقــد
هــذا امللتقــى الــدويل حــول ماسينيســا و الدولــة النوميديــة.
أحيي و أشكر الحضور الكريم،
أزول فالون :
معايل السيدة وزيرة الثقافة،
معايل السيدة وزيرة الرتبية الوطنية،
السيد يس الهاشمي عصاد،
السيد ممثل وزير الشؤون الخارجية،
السيد رئيس املجلس األعىل لللغة العربية،
السادة الحضور املدعويني،
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و خاصــة الضيــوف الكــرام رواد العلــم عــى املســتوى الوطنــي
و الــدويل ،الذيــن لبــوا دعــوة املحافظــة الســامية لألمازيغيــة،
و رشفونــا مبوافقتهــم عــى تقديــم برنامــج ثــري ملحــارضات مــن
أرقــى املســتويات ،و مــن املؤكــد بأنهــا ســتخلق مناقشــات مثــرة
لالهتــام .اســمحوا يل أن أتقــدم بأحــر الشــكر و التقدير للســيد يس
الهاشــمي عصــاد ،األمــن العــام للمحافظــة الســامية لألمازيغيــة،
الــذي اختــار بلديــة الخــروب لعقــد هــذا امللتقــى ،و قــد بــذل
جهــدا جبــارا لتفعيــل و انجــاح هــذا امللتقــى ،و يصــب ذلــك
يف ســبيل تحقيــق أهدافــه الراميــة إىل تطويــر جميــع مكونــات
و جوانــب األمازيغيــة لرتســيخ شــخصيتنا و هويتنــا الوطنية .نحن يف
الخــروب ،يف ظل مدينة قســنطينة ،ســرتا لـــ « Agellid Masinisaأعظم
ملــوك عرصه» ،بالنسبــــــة لـ  ،Tite Liveمهــد  ،Massylesالتي تحتضن
رضيــح لــه يف مــكان يســمى الصومعــة .الخــروب ،و مــن املعــروف
عــن تاريــخ مدينتنــا الحديــث لــدى األجيــال الحاليــة ،أنهــا اتســمت
مبشــاركتها يف محطــات تأسيســية لوطننــا و كــذا دولتنــا الحاليــة،
و هــا «ثــورة  1نوفمرب  »1954و « 20أغســطس  ،»1955و كل ذلك
بفضــل التضحيــات الجســام لحــاة الوطــن ،الذيــن ضحــوا بالنفــس
و النفيــس يف ســبيل اســتقالل الوطــن .و مدينتنــا يف نفــس الوقــت،
و مــن خــال الذاكــرة التاريخيــة و الشــهادة الحيــة للجزائــر
الجديــدة ،فهــذه البلديــة التــي ال يتجــاوز عــدد ســكانها 5.000
شــخص يف  ،1962يبلــغ اآلن مــا يقــارب  ،400.000هــم عــرات
اآلالف مــن طــاب الثانويــات واألكادمييــن الجامعيــن ،و مــع خلــق
ديناميكيــة اجتامعيــة و اقتصاديــة خالقــة و عــر تطــور عمــراين
رسيــع ،أدى ذلــك اىل خلــق طــرق جديــدة للوجــود.
هــذا امللتقــى سيســجل يف تاريــخ بلديــة الخــروب و قســنطينة،
ألنــه ســيرتجم عــن الت ـزام وطنــي و محــي لتعزيــز تراثنــا و إب ـراز
عالمــات مــن شــخصيتنا و هويتنــا الوطنيــة .كــا يعتــر هــذا
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امللتقــى إطاللــة جديــدة للمبــادرة التــي احتضنتهــا مدينتنــا يف 16
جــوان  ،1998بعنــوان «ملتقــى حــول ماسينيســا و اآلثــار ببلديــة
الخــروب» ،و قــد شــاركت بــه آنــذاك وجــوه علميــة و أكادمييــة،
و التــي هــي حــارضة بيننــا اليــوم عــى ســبيل الذكــر الســادة
األفاضــل  :الدكتــور هيشــور ،رشيــط ملــن ،عبــد العزيــز فيــايل،
و الــذي كان مــن ضمــن توصياتــه الهامــة تأســيس جمعيــة أصدقــاء
ماسينيســا .التدريــس ،الحفــظ و التبليــغ ،هــذه الذاكــرات هــي
واجــب مطلــق يف معركــة دامئــة ضــد ثقافــة النســيان و الــذي
يشــوه صــورة املــايض و يعاقــب نظــرة املســتقبل ،و الســبب يف
ذلــك هــو ضعــف التاريــخ املشــرك و الثقافــة و اللغــات األصيلــة
يف مجتمعنــا .لذلــك ،إىل جانــب الضيــوف الوطنيــن والدوليــن
البارزيــن ،يوجــد يف هــذه القاعــة العديــد مــن ممثــي املنظومــة
الرتبويــة و الطــاب و املعلمــن الذيــن ســيكونون أول املســتفيدين
مــن معرفــة محتــوى امللتقــى ،الــذي يعتــر كــدرس منوذجــي لهــم،
كــا أن مدينــة الخــروب تتعهــد بوضــع كل توصيــات هــذا امللتقــى
عــى أرضيــة الواقــع.
لكم منا أطيب التمنيات لهذا امللتقى،
و نترشف بإقامة ممتعة معنا .
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كلمة السيد
يس الهاشمي عصاد

األمني العام
للمحافظة السامية لألمازيغية

أصحاب املعايل  :سالم الله عليكم،
السيدة وزيرة الثقافة و السيدة وزيرة الرتبية الوطنية،
السيدة ممثلة معايل الوزير األول،
السيد ممثل وزير الشؤون الخارجية،
السيد معايل وزير الدولة ،نورالدين يزيد زرهوين،
السيد رئيس املجلس األعىل لللغة العربية،
السيد الفاضل ،والـي والية قسنطينة،
السيد رئيس املجلس الشعبي الواليئ لقسنطينة،
الربوفيسور ،معايل الوزير ،رئيس بلدية الخروب املضيافة،
السادة املدراء التنفيذيون لوالية لقسنطينة،
السادة رؤساء األسالك األمنية للوالية،
السيد مدير املركز الثقايف «محمد يزيد»،
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الســيد املديــر العــام للديــوان الوطنــي لحقــوق املؤلــف والحقــوق
املجــاورة،
السيد املدير العام للمركز الدويل للصحافة.
السيدات الفضليات :
رئيسة جمعية «إقرأ»،
مديرة ديوان الثقافة لوالية قسنطينة،
مسرية املركز الثقايف «محمد يزيد» ،مبدينة الخروب،
األساتذة املحارضون املدعوون من داخل وخارج الوطن،
األرسة اإلعالمية،
سكان الخروب الكرماء،
الحضور الكريم،
السالم عليكم و رحمة الله و بركاته،
اســتهل كلمتــي اليــوم مــن هنــا ،مــن مدينــة ماسينيســا ،بتوجيــه
تحيــة تقديــر و إجــال ،لفخامــة رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد
العزيــز بوتفليقــة عــى مســاندته ملرشوعنا بإضفــاء رعايته الســامية
عــى هــذا اللقــاء التاريخــي و العلمــي ملــا رأى يف موضــوع امللتقــى
مــن أهميــة يف إبـراز إســهامات هــذه الشــخصية التاريخيــة.
هــذا االهتــام باملعرفــة التاريخيــة هــو دليــل عــى رغبتــه يف أن
يعــرف أبنــاء هــذا الوطــن ،حقائــق تاريخــه يف حقبــه املتتاليــة و إىل
حاجتــه املاســة إىل مســح الغبــار عــى أســاء لشــخصيات تاريخيــة
كثــرة ســاهمت يف صنــع الحضــارات اإلنســانية عامــة و حضــارات
عريقــة يف إفريقيــا خصوصــا ،شــخصيات كانــت وســتظل مبعــث
فخرنــا واعتزازنــا.
باســمي الشــخيص و أصالــة عــن كل الطاقــم املؤطــر للهيئــة
املنظمــة لهــذا امللتقــى العلمــي باملحافظــة الســامية لألمازيغيــة،
أتقــدم بكامــل آيــات الشــكر و االمتنــان للســيد فخامــة رئيــس
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الجمهوريــة عــى مســاندته لنــا وثقتــه فينــا ،التــي لــن تزيدنــا إال
تشــجيعا و إرصارا عــى رضورة إنجــاح هــذا املوعــد الــدويل الهــام.
شــكرنا خــاص وخالــص ألصحــاب املعــايل ،للســلطات املحليــة لواليــة
قســنطينة ،وعــى رأســها الســيد الــوايل املحــرم و الربوفيســور،
معــايل الوزيــر ،رئيــس بلديــة الخــروب املضيافــة عــى تعاونهــم
معنــا وإســهامهم يف صنــع هــذا الحــدث .أغتنــم فرصــة تواجــد
الســيدة معــايل وزيــرة الرتبيــة الوطنيــة هنــا يف أرض ماسينيســا
إليصــال أمنيــة ســكان هــذه املنطقــة يف تعلــم األمازيغيــة ورغبتهــم
يف تلقينهــا ألبنــاء وأحفــاد ملــك ومؤســس دولــة نوميديــة.
أردنــا مواصلة مســار الربنامــج العــام للمحافظة الســامية لألمازيغية
هنــا يف واليتكــم املضيافــة ،أردنــا أن نجعــل مــن قســنطينة ،هــذه
املدينــة العريقــة ،محطــة تقييــم ملــا تحقــق مــن مكاســب منــذ
إدراج األمازيغيــة يف كلٍ مــن منظومتــي الرتبيــة الوطنيــة و االتصال.
اليــوم و مــن هــذا املنــر ،و أمــام هــذا الحضــور الكريــم ،نجــدد
و بقــوة متســكنا مببــدأ تكريــس البعــد الوطنــي لألمازيغيــة الــذي
هــو مبعــث فخرنــا و اعتزازنــا بانتامئنــا الحضــاري العريــق.
إننــا نســعى جاهديــن إىل توســيع دائــرة اســتعامل األمازيغيــة عــر
كامــل الــراب الوطنــي ،و ملــا ال الحديــث عــن األمازيغيــة هنــا
يف قســنطينة و أقطارهــا الحرضيــة مثــل الخــروب التــي احتضنــت
ماسينيســا بصــدر رحــب ،مدينــة الخــروب التــي نأمــل أن تكــون
رائــدة يف هــذا املســعى.
إدراج األمازيغية يف املدرسة ليس مستحيال هنا يف قسنطينة.نعــم ،توســيع و خلــق فضــاءات التعبــر باألمازيغيــة عــر اإلذاعــةاملحليــة «ســرتا» و الفضــاءات العموميــة ميكــن تحقيقــه.
تخصيــص شــعبة أو قســم أبحــاث يف اللغــة و الثقافــة األمازيغيــةبجامعــة قســنطينة يشء وارد جــدا.
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و أخــرا نعــم لرتقيــة املتغــرة املحليــة (الشــاوية) عــى غــرار
املتغــرات اللغويــة األخــرى بدعــم مــن مؤسســات الدولــة ذات
الصلــة باإلنتــاج الفكــري و األديب و الفنــي مــن كتــب و أفــام
و وسائط سمعية برصية.
قســنطينة مدينــة العلــم و العلــوم ،مدينــة األصل و األصالــة ،جديرة
هــي أن تحتضــن نشــاطا علميــا كهــذا ،اختيارنــا لواليــة قســنطينة
مل يكــن صدفــة ،أردنــا أن نجعــل مــن قســنطينة محطــة الســتحضار
ذاكــرة تاريخنــا املجيــد و فضــاء مبــاركا إلطــاق نشــاطات أخــرى
ستســعى املحافظــة الســامية لألمازيغيــة إىل تجســيدها ســنة .2015
يف الختــام أجــدد تشــكراتنا للســلطات الوالئيــة عــى حســن
االســتقبال و كــرم الضيافــة مــع اإلشــادة بــكل املجهــودات املبذولــة
لتنميــة منوذجيــة.
كــا أوجــه شــكري إلـــى كل املحارضيــن و املشــاركني يف هــذا
امللتقــى العلمــي مــع متنياتنــا بالنجــاح ألعاملكــم.
السالم عليكم و رحمة الله و بركاته.
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كلمة السيد
سعد بلعابد

املمثل الشخيص للسيد رمطان لعاممرة،
وزير الشؤون الخارجية

ماسينيسا مصدر إلهام
لجوانب من السياسة الخارجية الجزائرية.
إن املواضيــع املطروحــة للنقــاش و التمحيــص يف هــذا امللتقــى
امليمــون الــذي حظــي برعايــة فخامــة رئيــس الجمهوريــة ،الســيد
عبــد العزيــز بوتفليقــة ،تكتــي ال ريــب ،أهميــة باللغــة تنبــئ عــن
مــدى حــرص املحافظــة الســامية لألمازيغيــة ،عــى بعــث تراثنــا
التليــد عــى بينــة و إبــراز إســهام بلدنــا الحبيــب يف الحضــارة
اإلنســانية عمومــا و اإلفريقيــة خصوصــا ،و مــدى بعــد نظــر
شــخصية فــذة مثــل ماسينيســا ،مبعــث فخرنــا و اعتزازنــا حيــث ال
تـزال رؤاه الثاقبــة مصــدر إلهــام لجوانــب مــن سياســتنا الخارجيــة
ولعــل أبرزهــا ،عــدم التدخــل يف الشــؤون الخارجيــة للغــر و الحض
عــى ثقافــة الســلم و الحــوار...
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ال غــرو أن هــذا املقــام يتعــدى االمتــداح الســخي لشــخص
ماسينيســا الــذي أجمــع املؤرخــون القدامــى و املحدثــون عــى
اإلعجــاب مبناقبــه ،أليــس هــو ممــدن نوميديــا و حامــي حياضهــا
و موحدهــا و بــاين مقومــات دولتهــا و إدارتهــا إذ طــال عملــه
املجــال الســيايس و االقتصــادي و الثقــايف و حتــى الريــايض ناهيــك
عــن املجــال العســكري بشــهادة مــن عــارصوه محليــا و خارجيــا
و يكفيــه فخـرا أن األوضــاع يف حكمــه الطويل ،رغــم التنافس القوي
و محــاوالت بســط النفــوذ الذيــن كانــا عــى أشــدهام يومــذاك
و يزيــده اعتـزازا ً أنــه اســتطاع أن يدفــع عــن مواطنــي أغنــى قــوة
يف عــره مــن املســغبة.
لــن كان اســتجالء جوانــب غامضــة لهــذه الحقبــة مــن نصيــب
املحارضيــن األجــاء الذيــن ســيتكفلون بإب ـراز الــرؤى املطموســة
و ليــس مــا يــردده هنــا و هنــاك مريــدوا املدرســة االســتعامرية،
فاألحــرى بــذل جهــد أكــر للوصــول إىل اآلثــار املطمــورة رشقــا
و غربــا تحــت األرض عــى غـرار عــن الحنــش و بــر العاتــر و كهف
الدببــة بعدمــا ظــل العثــور عــى أرشــيف اململكــة النوميديــة و مــا
تالهــا غــر ميســور عــى مــا يبــدو الســتنطاق ذاكــرة أمتنــا املجيــدة
بعدمــا أضحــى يقينــا ،أن هويــة البــاد اإلفريقيــة عمومــا هــي
املســتهدفة.
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كلمة السيدة
نورية بن غربيط

معايل وزيرة الرتبية الوطنية

السيدة وزيرة الثقافة،
السادة الوزراء،
السيد الوايل،
السادة أعضاء املجلس الوطني،
السيد األمني العام للمحافظة السامية لالمازيغية،
السادة أعضاء املجلس الواليئ،
رئيس بلدية الخروب،
السادة الحضور،
الجامعيني ،الباحثني ،و العائلة الصحفية.
أود أن أتقــدم بالشــكر للمحافظــة الســامية لالمازيغيــة العطاءنــا
الفرصــة للقيــام برحلــة مزدوجــة عــر الزمــان و املــكان مــن خــال
هــذه النــدوة العلميــة الهامــة مــن هنــا مــن ســرتا القدميــة
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مهــد الحضــارة االمازيغيــة ،عاصمــة الدولــة األوىل النوميديــة
و التــي أسســها االغاليــد األكــر ماسينيســا .و نحــن يف املدينــة رمــز
حركــة اإلصــاح لجمعيــة العلــاء املســلمني قســنطينة العزيــزة
عــى العالمــة عبــد الحميــد ابــن باديــس الصنهاجــى .مــن ابــرز
شــخصيات تاريخنــا العريــق الذيــن بنــو معاركهــم بالــوالء لألســاف
و بحــب الجزائــر كل بطريقتــه الخاصــة ،بالدفــاع عــن أســس الهوية
الجزائريــة و محاربــة الجهــل و األميــة و الظالميــة.
إن التحديــات التــي نواجههــا يف األلفيــة الثالثــة تتطلــب منــا
العمــل بشــكل واثــق مــع مؤسســات الجمهوريــة كل يف إطــار
صالحياتــه القانونيــة و اغتنــم هــذه الفرصــة و مــن هــذا املنــر
ألعلــن رســميا اســتعدادنا للعمــل جنبــا إىل جنــب مــع املحافظــة
الســامية لالمازيغيــة لتحســن و توســيع و تعزيــز تعليــم اللغــة
االمازيغيــة.و هــذا تعبــرا منــا عــن قناعــة عميقــة.
إن تدريــس اللغــة االمازيغيــة يحظــى باهتــام خــاص كباقــي
املــواد التعليميــة ملــا لهــم مــن مكانــة ىف إســراتجيتنا الرتبويــة
التــي تنــدرج مــن خــال ثــاث مقومــات أال و هــي  :التحويــر
البيداغوجــي ،الرتشــيد الحكــم ،االحرتافيــة مــن خــال التكويــن.
تهــدف هــذه اإلســراتجية إىل التطــور النوعــي لــكل الوســائل
التعليميــة و االحرتافيــة املهنيــة للمعلمــن و املفتشــن ،زيــادة عــن
اللغــة نجــد تعليــم التاريــخ .فرتقيــة هــذه املــادة متــر عــر وســائل
اخــرى مثــل الســينام .يف هــذا الســياق و بالتعــاون مــع زمالءنــا
يف قطــاع الثقافــة تحــت شــعار نــادي الســينام و الخــاص بطلبــة
الثانــوي ،برمجنــا فيلمــن تاريخيــن بعنــوان احمــد زبانــة و فاطمــة
نســومر ،ســيتم عرضهــا خــال شــهري أكتوبــر و نوفمــر .2014
ان التطلــع ملســتقبل االمازيغيــة هــو افتتــاح القســم األول لتعليــم
اللغــة االمازيغيــة يف قســنطينة ،بالخــروب عــى وجــه التحديــد
يعتــر رســالة أمــل.
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هــذا اإلنجــاز يرتجــم بشــكل ملمــوس التعايــش الــذي ميكــن
و ينبغــي أن يكــون بــن املنتخبــن املحليــن و جهــود الدولــة .فقــط
لهــم عمــل توحيــد ملاسينيســا جيــل مــن الجزائريــن و الجزائريــات
مــن األمــر عبــد القــادر إىل شــهداء ثــورة .1954
إن وحــدة الشــعب الجزائــري تعتــر اســمنت لهويتنــا الجزائريــة،
مــرة أخــرى و بــكل امتنــان أشــكركم عىل كــرم الضيافة القســنطينية
التــي حظيــت بهــا أنــا و الوفــد املرافــق يل.
شكرا لكم.
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كلمة السيدة
نادية لعبيدي-رشايب
معايل وزيرة الثقافة

أيها الحضور الكريم،
السالم عليكم و رحمة الله تعاىل و بركاته.
إن هــذا الجــو الحميمــي يتطلــب منــا أن تكــون املداخــات
و الكلــات االفتتاحيــة قصــرة ،لــذا أشــكركم مســبقا عــى الصــر
نظــرا لحــرارة الجــو و استســمحكم عــذرا الن أهــم يشء هــو أن
نبــدأ باإلعــال .فالكلــات التــي يقدمهــا الســادة الكــرام ســواء
منهــم الجزائريــون أو الضيــوف الذيــن أتــوا مــن بعيــد ،نلتقــي
جميعــا حــول هــذا املوضــوع املهــم أال و هــو ماسينيســا مؤســس
الدولــة النوميديــة و فعــا ماسينيســا يكــون يف قلــب إهتاممــات
هــذا اللقــاء الكريــم.
انــه لــرف كبــر أن أكــون بينكــم اليــوم يف هــذا امللتقــى الــدويل
الكبــر» ماسينيســا يف قلــب تأســيس أول دولــة نوميدية«تحــت
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رعايــة فخامــة الســيد رئيــس الجمهوريــة عبــد العزيــز بوتفليقــة،
الــذي يبــن االهتــام الكبــر فيــا يخــص تاريــخ الجزائــر ،الكلمــة
األخــرى التــي أريــد أن أقولهــا ،اكــرر شــكري ملنظمــي هــذا امللتقــى
و فعــا عندمــا ينظــم هــذا امللتقــى يف مدينــة الخــروب ،القريبــة
مــن رضيــح ماسينيســا لــه أكــر مــن داللــة.
مهــم جــدا ربــط املــايض بالحــارض مــن خــال أعاملكــم وكل األفكار
التــي نحــن يف نقــاش حولهــا و هــذا مــا يبــن أننــا قــادرون فعــا
أن نبحــر يف جــذور التاريــخ و نربــط املــايض بالحــارض مــا يدعــم
الهويــة الجزائريــة و يســمح أيضــا ألبنائنــا و بناتنــا أن تكــون لهــم
معــامل و تكــون لهــم محطــات تســمح لتصورهــم لتاريــخ الجزائــر،
أن يكــون لهــم بعــد تاريخــي و يســمح لهــم اكتشــاف الجزائــر،
بالنســبة لألطفــال و الشــباب.
بــيء مــن التــوازن يف شــخصيتهم ،فعــا لنــا تاريــخ كبــر جــدا،
و تاريــخ يســتحق الدراســة و املراجعــة لبعــض معــامل هــذا التاريــخ
و يســمح كذلــك للشــباب بــان يلتحقــوا بهــذه املحطة مــن تاريخنا.
وجــودي اليــوم مــع صديقتــي و زميلتــي وزيــرة الرتبيــة ،يبــن فعــا
ان بــن الرتبيــة و التعليــم العــايل و الثقافــة عالقــة وطيــدة فيــا
يخــص العالقــة الثالثيــة بــن الــوزارات ،و هــذا بدعــم مــن املثقفــن
و الباحثــن الذيــن بواســطتهم نســتطيع أن نبنــي فكــر و تصــور
رؤيــة يف مــا يخــص التاريــخ ،ألننــا بحاجــة لهــذه الرؤيــة.
نظــن أن حضــور األســاتذة الكـرام و حضــور الضيــوف الذيــن هــم
دامئــا يف تجديــد للفكــر حــول هــذه القضيــة يدعــم الفعــل الثقــايف
و يســمح كذلــك بجمــع كل هــذه الطاقــات مــن اجــل دعــم الرتبيــة
و اســتيعاب األطفــال لهــذا التاريــخ.
فعــا نحــن بحاجــة لهــذه امللتقيــات و هــي مناســبة ألحيــي
الســيد يس الهاشــمي عصــاد الــذي يحــاول دامئــا بــروح مــن اإلرصار
و املثابــرة أن يجمعنــا حــول تاريــخ االمازيغ بالجزائــر مثلام الحظتم
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و تالحظونــه دامئــا مــع املحافظة الســامية لالمازيغيــة و مع املجلس
األعــى اللغــة العربيــة ،نحــاول دامئــا أن نقيــم ملتقيــات .أنــا جــد
مــرورة بوجــود الســيدة وزيــرة الرتبيــة ،الســادة إطــارات التعليــم
العــايل و الحضــور الكريــم ،بالنســبة للثقافــة كل هــذا يدعــم تثمــن
ال ـراث املــادي يف مــا يخــص الثقافــة .وكذلــك ملــا يــزيك الباحثــون
و يعطــون رشعيــة لهــذه األعــال كل هــذا ينعكــس بطريقــة
ايجابيــة جــدا عــى الثقافــة .فلــا ال بعــض مــن هــذه األعــال
ترتجــم إىل أفــام رســوم متحركــة لتفتيــح خيــال األطفــال ؟ ملــاذا
ال تكــون أعــال ســمعية برصيــة ؟ تســمح للمخرجــن و األدبــاء
و رجــاالت املــرح بأخــذ املــادة الخــام التــي ستســمح بوجــود
تواصــل بــن األجيــال و بــن ثقافــة البحــث العلمــي و الرتبيــة.
الكلمة األخرية أعلن رسميا عن افتتاح أعامل هذا امللتقى.
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إشكالية امللتقى
إقــرن تاريــخ الجزائــر منــذ فــرة مــا قبــل التاريــخ وصــوالً إىل
الحقبــة املعــارصة بأحــداث و مــايض املســتعمرين الذيــن تعاقبــوا
عــى إحتــال هــذه األرض .هــذا التاريــخ الــذي تخللتــه فـرات مــن
الحــروب العديــدة و فــرات أخــرى متيــزت باإلســتقرار و األمــن،
متخضــت عــن إحتضانــه إلســهامات كثــرة ســاعدت عــى تطــور
العــامل .إن اإلســهامات كانــت متبادلــة حتــى و إن كانــت الجزائــر
تلقــت إســهامات متباينــة عــى غ ـرار تعــدد املحتلــن لهــا.
الــيء األكيــد أن هــذه األرض ســاهمت ،بطريقتهــا الخاصــة ،يف
دميومــة الحضــارة العامليــة مــع تقدميهــا لألخريــن مــا حازتــه مــن
أعــال خالقــة و أدبيــة و روحيــة .مــن املؤكــد أن تاريــخ الجزائــر
ال يقتــر مضمونــه عــى الرصاعــات و املقاومــات كــا أنــه ليــس
بالحديــث جــدا ًُ .وجِــ َدت الجزائــر منــذ أالف الســنني و القــرون
كــا أنجبــت أســاء عظيمــة تركــت بصمتهــا يف التاريــخ القديــم
و املعــارص مربهنـ ًة عــى خصوبــة هــذه األرض التــي شــهدت بــروز
عــدة عظــاء مــن بُ َنـ ِ
ـات الــدول عــى غ ـرار ماسينيســا ،مؤســس
الدولــة النوميديــة يف القــرن الثــاين قبــل امليــاد مــا يجعهلــم يف
مصــاف باقــي ملــوك و أســياد العــامل.
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ماسينيســا ،إبــن قايــا ،إســتعاد األرايض التــي ضمهــا ســيفاكس
إىل ملكــه .كان تحالفــه مــع القرطاجيــن ثــم مــع الرومــان متليهــا
طبيعــة الظــروف املرحليــة الجيوسياســية و اإلس ـراتيجية الســائدة
آنــذاك .إســتقر بــه األمــر يف نهايــة املطــاف كملــك معــرف بــه عــى
النوميديــن .أصبحــت نوميديــا يف أثنــاء حكمــه ،التي قادهــا كفارس
مغــوار و محنــك ،مملكـ ًة متطــور ًة و مزدهــر ًة تحتــل مكانــة مميــزة
يف البحــر األبيــض املتوســط.
فاقــت اإلنجــازات السياســية و اإلجتامعيــة ملاسينيســا إنجازاتــه
العســكرية بكثــر .قــام بتوحيــد األمازيــغ و متكينهــم مــن العيــش
حيــاة الحــر و التمــدن .قــام بتأســيس دولــة نوميديــة قويــة
مدعمـ ًة مبؤسســات مســتلهمة مــن القــوى العظمــى يف تلــك الفــرة
(قرطــاج و رومــا).
بحــري
كــا قــام بصــك عملــة نقديــة وطنيــة و إنشــاء أســطول
ٍ
ٍ
نظامــي .كان ملــك محبوبــاً جــدا ً مــن طــرف شــعبه.
جيــش
و
ٍ
األرضحــة و القبــور التــي شُ ـ ِي َدت ترشيف ـاً لــه تعتــر داللــة عــى
إعــراف رعايــاه لــه بالــوالء و العظمــة.
زيــادة عــى التطــور الــذي عرفتــه الفالحــة ،فقــد شــهد حكمــه
إزدهــارا ً فكري ـاً أيــن إحتلــت الفنــون و الثقافــة و اآلداب األماكــن
العموميــة.
ُعــرِف ماسينيســا كرجــل دولــة مــن الطــراز العــايل محرتمــاً
للمعاهــدات و رافضـاً لــكل تدخــل أو تســلل خارجــي يف الشــؤون
الداخليــة للــدول .أليــس هــو صاحــب املقولــة املشــهورة «إفريقيــا
لألفارقــة» ؟ مــا يعكــس مــدى متســكه بســيادته و إســتقالله.
الوضعيــة الجيوسياســية يف شــال إفريقيــا مــع قيــام اململــكاتاألمازيغيــة.
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الحــرب البونيقيــة الثانيــة ،معركــة زامــا و الــدور الــذي لعبــهالفرســان النوميديــون.
صعود امللك ماسينيسا و تأسيس الدولة النوميدية.التنظيــم اإلجتامعــي الســيايس ،اإلقتصــادي و العســكري للدولــةالنوميديــة.
-مكانة اللغة و الثقافة األمازيغية أثناء حكم ماسينيسا.
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ملخصات املداخالت

قراءة يف التواجد البرشي بقسنطينة
خالل فرتيت ما قبل التاريخ
وفجر التاريخ قبل قيام اململكة النوميدية.
وهيبة عبد الوهاب-بدرالدين

قسم التاريخ و اآلثار عبد الحميد مهري،
قسنطينة ،الجزائر.

وفــر التشــكيل الجيومورفولوجــي ملنطقــة قســنطينة و موقعهــا
املرتفــع العنــارص املهمــة التــي كان يبحــث عنهــا إنســان مــا
قبــل التاريــخ يف أي منطقــة و هــي الحاميــة مــع وجــود الغــذاء
و املــاء الــذي وفــره وادي الرمــال الــذي يشــق املدينــة عــى طــول
 2800مــر حيــث شــكلت تكويناتهــا الجيولوجيــة ذات الطبيعــة
الكلســية العائــدة إىل فــرة الكريطــايس وســط مناســب لالســتيطان
و االســتقرار البــري الــذي تــدل عليــه العديــد مــن املواقــع األثريــة
املكتشــفة باملنطقــة و ضواحيهــا.
يرجــع اثــار التواجــد البــري بهضبــة املنصــورة إىل املرحلــة
البليوباليستوســينة حيــث أعطــى املوقــع صناعــة حجريــة تــؤرخ
بالحضــارة األلدوانيــة و مجموعــة حيوانيــة مميــزة ،باإلضافــة إىل
موقــع أوالد رحمــون الــذي أعطــي ادوات الدوانيــة و أشــولية،
زد عــى ذلــك مواقــع تــؤرخ للعــر الحجــري القديــم األوســط
(جبــل الوحــش و كهــف الدببــة) و العــر الحجــري الحديــث
(كهــف األروي و كهــف الحــام) و عــدة واجهــات الفــن الصخــري
املمتــدة بــن الخــروب و الهريــة (ترفانــة ،كهــف ســيدي صالــح،
كاف تســنقة ،حجــر الغـراب ،كهــف مربــاح) .باإلضافــة إىل املعــامل
الجنائزيــة -عــى اختــاف أمناطهــا -ممتــدة مــن تيديــس ،ســيدي
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مســيد ،عــن البــاي ،راس العــن بومــرزوق إىل بونــوارة ،هــذه
املواقــع و غريهــا مــن املواقــع املجــاورة تســمح لنــا مبعرفــة أهميــة
االســتقرار الســكاين و تعطينــا نــرة شــاملة للمنطقــة قبــل قيــام
املامليــك النوميديــة.
**
*
ماسينيسا والسيادة النوميدية من منظور
املصادر القدمية( .دراسة تحليلية)
محمد الهادي حارش

دكتور يف التاريخ،
قسم التاريخ ،جامعة الجزائر،2
الجزائر.

تتنــاول املداخلــة نقطتــن أساســيتني ركّــز عليهــا املؤ ّرخــون
القدامــى دون غريهــا ،األوىل هــي توليــة ماسينيســا العــرش
النوميــدي ســنة  203ق.م ،.إن كانــت رومــا قــد اعرتفــت بــه ملـكًا
أم نصبتــه ملــكًا عــى نوميديــا ؟
و ال ّنقطــة الثانيــة هــي مســألة خالفتــه ،إن كان قــد تــرك فعــاً
أمــر اســتخالفه لســكيبيو ســنة  148ق.م ،.و أي صفــة يتمتّــع بهــا
هــذا األخــر حتــى يــرك لــه األمــر دون القنصلــن املنتخبــن ودون
مجلــس الشــيوخ ؟
كان يهــدف معظــم الكتــاب الالّتــن وراء كتاباتهــم إىل متجيــد األمــة
الرومانيــة ،وإظهــار ق ّوتهــا وفضلهــا عــى العــامل ،و باملقابــل اعتبــار
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كل الشّ ــعوب و األمــم األخــرى «هم ًجــا» ،ال ديــن و ال ملّــة لهــم،
ّ
جلبــوا عــى املكــر و الخديعــة ،و نذكــر مــن هــؤالء املؤ ّرخــن
عــى ســبيل املثــال ،ال الحــر ،تيتــوس ليفيــوس ( 59ق.م 17.م).
و سالوستيوس ( 35-86ق.م.).
«الســيادة ال ّنوميدية»،
و مـ ّـا لفــت انتباهنــا هنا بخصوص إشــكالية ّ
كل مــا وصلنــا حولهــا مســتم ٌّد أساس ـاً مــن هذيــن املصدريــن،
أ ّن ّ
يل لبوليبيــوس املعــارص لألحــداث ( 125-208ق.م،).
مــع غيــاب ك ّ
و الــذي يعــ ّد شــاهد عيــان ،مــا دام قــد حــر تدمــر قرطاجــة
ســنة  146رفقــة ســكيبيو اإلفريقــي الثــاين ( 129-185ق.م،).
ربــا أقــام
و اِلتقــى ماسينيســا قبــل ذلــك عـ ّدة مـ ّرات يف قريطــا ،و ّ
يف قــره ،و هــو الــذي بالــغ يف مــدح امللــك عــى رأي البعــض،
«الســيادة ال ّنوميديــة» مــا عــدا
لك ّنــه مل يقــل شــيئًا حــول موضوعنــا ّ
ـص معاهــدة زامــا  201ق.م .عــى  :حــق ماسينيســا
إشــارته إىل نـ ّ
يف اســرجاع ممتلكاتــه و ممتلــكات أســافه مــن دو ٍر و أراض،...
و اعتبــارا ً للحيــاد ال ّنســبي الــذي يتمتّــع بــه بوليبيــوس مــن ناحيــة
و االنحيــاز املطلــق للمؤ ّرخــن الرومــان عامــة وتيتــوس ليفيــوس
و سالوســتيوس عــى وجــه الخصــوص لقضايــا رومــا ،نجــد أنفســنا
كل الحقيقــة
أمــام رؤيــة أحاديــة ،نعــرف مســبقاً أنّهــا ال تقــ ّدم ّ
التّاريخيــة.
**
*
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املداخالت

وهيبة عبد الوهاب-بدرالدين

قسم التاريخ و اآلثار عبد الحميد مهري،
قسنطينة ،الجزائر.

قراءة يف التواجد البرشي بقسنطينة خالل فرتيت ما قبل التاريخ
و فجر التاريخ قبل قيام ال مملكة النوميدية.
مقدمة
تعــد قســنطينة مــن أهــم املــدن التاريخيــة بشــال إفريقيــا .كان
لهــا حضــور بــارز عــر مختلــف املراحــل والفــرات التاريخيــة.
منهــا فــريت مــا قبــل التاريــخ و فجــر التاريــخ الغنيتــن بالشــواهد
و الدالئــل األثريــة التــي اكدتهــا االبحــاث املنجــزة خــال النصــف
الثــاين مــن القــرن التاســع عــر و القــرن العرشيــن ،أســفرت
هــذه األبحــاث عــن اكتشــاف عــدة مواقــع أثبتــت قــدم تواجــد
و اســتقرار املجموعــات البرشيــة باملنطقــة و ضواحيهــا و مــن خالل
هــذا العــرض ســنحاول التطــرق إىل هــذه املواقــع بدايــة مبواقــع مــا
قبــل التاريــخ تليهــا مواقــع فــرة فجــر التاريخ.
43

اإلطار الجغرايف لوالية قسنطينة
تقــع واليــة قســنطينة يف الــرق الجزائــري .يحدهــا مــن الــرق
قاملــة ،مــن الشــال ســكيكدة ،مــن الغــرب ميلــة و مــن الجنــوب
أم البواقــي .تتميــز تضاريــس قســنطينة بالكــرة والتنــوع حيــث
تنحــر بــن سلســلتني تضارســيتني كبريتــن هــا السلســلة التليــة
يف الشــال و الهضــاب العليــا يف الجنــوب .تحيــط بهــا الجبــال مــن
جميــع الجهــات أهمهــا جبــل أم ســطاس يف أقــى الجنــوب جبــل
شــطابة بالغــرب ،جبــل ســيدي ادريــس و ســيدي مســيد شــاال
و جبــل الوحــش مــن الــرق .كــا تتكــون مــن عــدة هضــاب منهــا
هضبــة عــن البــاي و هضبــة عــن عبيــد وهضبــة املنصــورة (.)1
تحتــوي الواليــة عــى عــدد معتــر مــن األوديــة أهمهــا واد الرمــال
وواد بومــرزوق الذيــن تغذيهــا شــبكة مــن األوديــة و الروافــد منهــا
واد حميميــم الــذي ينبــع مــن منطقــة املريــج و واد بــردة يف الجهة
الرشقيــة يصبــان يف واد بومــرزوق ،واد البقـرات يف الجهــات الغربية
يصــب يف واد الرمــال .باإلضافــة إىل واد الســمندو بالشــال(.)2
مواقع ما قبل التاريخ مبنطقة قسنطينة
وفــر التشــكيل الجيومورفولوجــي ملنطقــة قســنطينة الوســط
املناســب لالســتيطان و االســتقرار البــري املتميــز بوجــود عــدة
كهــوف و مالجــئ ،حيــث حــرص اإلنســان منــذ القــدم عــى
االســتقرار مبواقــع تتوفــر عــى مجموعــة مــن الــروط التــي تعــد
رضوريــة لحياتــه (وفــرة امليــاه والحاميــة.)...
و أهــم مواقــع فــرة مــا قبــل التاريــخ بقســنطينة وجــدت داخــل
الكهــوف أو املالجــئ (كهــف الدببــة ،كهــف األروي ،كهــف الحامم)
أو عــى ضفــاف الوديــان و البح ـرات و املجــاري املائيــة (موقــع
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املنصــورة ،جبــل الوحــش) و مجمــل املحتــوى األثــري لهــذه املواقــع
معــروض بقاعــة مــا قبــل التاريــخ باملتحــف العمومــي الوطنــي
ســرتا بقســنطينة.
موقع املنصورة
يقــع يف جنــوب رشق مدينــة قســنطينة .ينــدرج ضمــن التكوينــات
النهريــة البحرييــة لهضبــة املنصــورة .اكتشــف يف نهايــة القــرن 19
يــؤرخ هــذا املوقــع بــن البليوســن األســفل و الباليستوســن.
لفــت اهتــام عــدة باحثــن حيــث ترجــع أوىل اإلشــارات إليــه
لــكل مــن ( )Bayle 1854, Gervais 1869, Thomas 1884عــر فيــه عــى
مجموعــة عظــام حيوانيــة جــد مهمــة .كــا اكتشــف الباحــث
البــاس ( )G. Laplaceســنة  1956صناعــة حجريــة مهمــة يف محتــوى
طباقــي .يرجــع الفضــل إىل الباحثــن بويتــو ( )R.P. Poytoو كامبــس
( )G. Campsبتقديــم بعــض التوضيحــات حــول املــكان الــذي
جمعــت منــه هــذه املجموعــة الحجريــة املصنوعــة مــن مــادة
الكوارتزيــت و الشــبيهة بتلــك التــي عــر عليهــا يف املوقــع االلــدواين
عــن الحنــش (العلمــة ،واليــة ســطيف).
املجموعــة الصناعيــة عــر عليهــا يف الطبقــة الســفىل الرتافارتينيــة
نســبت إىل الحضــارة األلدوانيــة و هــي مرفقــة مــع مجموعــة
عظــام حيوانيــة كــرى تعــود إىل الباليستوســان األســفل .و هــذا
مــا جعــل منــه موقعــا نــادرا و ممي ـزا بشــال إفريقيــا .كــا عــر
فيــه كذلــك عــى مجموعــة حجريــة نســبت إىل الحضــارة األشــولية
و كــذا صناعــة حجريــة نســبت إىل العــر الحجــري القديــم
األوســط والعــر الحجــري القديــم املتأخــر.
املجموعــة الحيوانيــة بعــد إعــادة معاينتهــا أعطــت الســاالت
الحيوانيــة منهــا الفيــل ( ،)Elephas spوحيــد القــرن (Ceratotherium
 ،)mauritanicum - Pomel, 1888الخيــل البــدايئ (،)Hipparion (s. l.) sp
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الخيــل الثابتــي ( ،)Equus f. tabeti Arambourg, 1970فــرس النهــر
( ،)Hipoppotamus cf. irensis Pomel, 1896الفهــد (،)Cf. Panthera pardus
الخنزيــر مغــريب (،)Kolpochoerus cf. maroccanus Ennouchi, 1953
و عــدة أنــواع مــن الغــزالن و الظبــاء و البقريــات (Bovini indet.( )4

cf. Bos bubaloides, Alcelaphini indet, Tragelaphus cf. gaudryi, Thomas,
1884, Arambourg, 1979, Oryx cf. gazella L, Kobus aff. kob Erxleben, 1777,
.)Gazella cf. Pomeli Arambourg, 1979

بيوكرونولوجيــا هــذه الســاالت الحيوانيــة و البقايــا الصناعيــة
تــم العثــور عليهــا أيضــا يف موقــع عــن الحنش(واليــة ســطيف)
املــؤرخ بحــوايل  1.8مليــون ســنة و هــذا مــا يعطــي تأريــخ متقــارب
للموقعــن و هنــاك مــن الباحثــن مــن يقــول بأقدميــة موقــع
املنصــورة و هــذا دليــل عــى قــدم التواجــد البــري يف قســنطينة
و شــال إفريقيــا متزامنــا بذلــك مــع إفريقيــا الرشقيــة التــي عــر
فيهــا عــى أقــدم البرشيــات و الصناعــات الحجريــة.

أوالد رحمون
يقــع عــى حــواف واد بومــرزوق بالقــرب مــن محطــة القطــار
ملنطقــة اوالد رحمــون ،اكتشــف مــن طــرف بنكــوس ،أوبــر
و جيوفنانجــي هذيــن األخرييــن اعطيــا ســنة  1964س ـراتيغرافية
إلحــدى مصاطــب واد بومــرزوق .توضــح تسلســل طباقــي احتــوى
عــى حــى مهيئــة و أدوات ذات وجهــن و فــؤوس صغــرة
و شــظايا كالكتونيــة نســبت إىل الحضارتــن االلدوانيــة و األشــولية،
املجموعــات الصناعيــة جــد ملســاء مــن ج ـراء نقلهــا مــع مجــري
الــواد ( )4و هــي محفوظــة حاليــا باملتحــف العمومــي الوطنــي
ســرتا بقســنطينة.
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موقع جبل الوحش
يقــع عــى ضفــاف بحــرات جافــة بجبــل الوحش.اكتشــف مــن
طــرف الباحــث دوبريــج ســنة  .1912عــر بالجــزء الشــايل الرشقــي
لبحــرة جبــل الوحــش عــى بعــض األدوات الحجريــة مــن الصــوان
و الكوارتزيــت فــوق ســطح طبقــة طمييــة كــا عــر بالبحــرة
العليــا لجبــل الوحــش عــى أدوات حجريــة مــن الكوارتزيــت منهــا
مدببــات ذات شــكل لــوزي ،مدببــات غــر منتظمــة ،محــكات
دائريــة و ممــدودة ،شــظايا و أدوات ذات عنــق ترجــع إىل العــر
الحجــري القديــم األوســط .كــا عــر معهــا عــى مجموعــة حيوانية
لكنهــا مل تعــرف مــن طــرف الباحثــن (.)5
كهف الدببة
يقــع يف الجهــة الشــالية الرشقيــة ملنحــدر ســيدى مســيد .و هــو
عبــارة عــن كهــف بعلــو  6م وعــرض  3م وطــول يقــدر بـــ 60
م .اكتشــف مــن طــرف الباحــث دوبريــج ســنة  .1908عــر فيــه
عــى طبقــات اســتيطان بــري متسلســلة مــن العــر الحجــري
القديــم األوســط حتــى الفــرة الرومانيــة مــرورا بالعــر الحجــري
القديــم األعــى و العــر الحجــري الحديث.عــر يف هــذه الطبقــات
عــى أدوات حجريــة مــن مــادة الصــوان و الكوارتزيــت كاملدببــات
و الشــظايا و النصــال و املصاقــل و الفــؤوس املصقولــة .إضافــة
إىل مجموعــة هامــة مــن الصناعــة العظميــة كاملخــارز و املالعــق
و القطع الفخارية النيوليتية و الرومانية.
عــر بهــذا الكهــف عــى مجموعــة عظميــة حيوانيــة تتمثــل أساســا
يف عظــام الدببــة ،حــار الوحــش ،الثعلــب .الفهــد ،الثــور البــدايئ،
الغــزالن ،الخنزيــر الــري ،الظبــي الوحــي ،الضبــاع ،وحيــد القــرن،
الشــيه ،األروي و هــي حيوانــات ذات طابــع أورو آســياوي تعيــش
يف املنــاخ الرطــب(.)6
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كهف األروي
يقــع كهــف األروي قــرب كهــف الدببــة داخــل الكتلــة الصخريــة
لســيدي مســيد .اكتشــف مــن طــرف الباحــث دوبريــج ســنة 1908
عــر بــه صناعــة حجريــة ،عظميــة و صناعــة فخاريــة مميــزة.
أســفرت حفريــة الباحــث دوبريــج تسلســل طبقــي يــدل عــى
اســتطان اإلنســان اىل غايــة الفــرة الرومانيــة.
أمــا فيــا يخــص املجموعــة الحيوانيــة التــي عــر عليهــا يف هــذا
الكهــف فتتمثــل يف عظــام الدببــة ،الشــيهم ،الحــار الوحــي ،الثور
البــدايئ ،األروي .عــدة أنــواع مــن الغــزالن ،الظبــي الوحــي ،الــري،
الضبــاع ،إبــن آوى ،ســاحف مائيــة ،عــدة فقـرات ألســاك مختلفــة
و كــذا هيــاكل برشيــة تعــود إىل العــر الحجــري الحديــث (.)7
كهف الحامم
يقــع عــى ميــن الطريــق املــؤدي إىل جــر ســيدي مســيد عــى
طريــق القصبــة .أيــن نجــد مغــارة متجهــة نحــو الشــال الغــريب.
اكتشــف مــن طــرف دوبريــج ســنة  1915مســاحتة تـراوح بــن 10
إىل  12مــر عرضــا و ارتفــاع معتــر وجــدت فيهــا عــدة ملحقــات.
عــر بــه عــى صناعــة حجريــة و فــؤوس مصقولــة ( .)8صناعــة
عظميــة .صناعــة فخاريــة غليظــة الصنــع ،فخــار مطــي يحمــل
رســومات هندســية عــى شــكل مثلثــات و أرشطة ،و شــقف فخارية
غــر محليــة (.)9
و صناعــة برونزيــة تتمثــل يف دبابيــس و أقــراط و قطــع نقديــة
و مطرقــة حديديــة باإلضافــة إىل مجموعــة عظــام برشيــة ()10
و عظــام حيوانيــة تتمثــل يف الخيــل املوريطــاين ،الجامــوس العتيــق،
الغــزال ،املاعــز ،األروي البقــر اإليبــري ،الثــور البــدايئ ،الخنزيــر
الــري ،قــرد املاقــو (.)11
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محطة كهف سيدي صالح
توجــد هــذه املحطــة ببلديــة ابــن باديــس (الهريــة) .تبعــد حــوايل
 10كلــم عــن بلديــة الخــروب .اكتشــف مــن طــرف الباحــث البــورد
ســنة  .1901ذكــر أيضــا يف منشــورات كل مــن بوســكو ،و صولينيــاك
 ،1911فالمونــد  ،1914احتــوت هــذه املحطــة عــى عــدة نقــوش
صخريــة ألفـراد و حيوانــات و مشــاهد رعويــة.

موقع كهف سيدي صالح وبعض النقوشات.

محطة كهف طرفانة

موقع كهف طرفانة.
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تقــع عــى الضفــة اليمنــى لــواد طرفانــة ،اشــار إليهــا كل مــن
بوســكو و صولينيــاك ســنة  ،1915تحتــوي هــذه املحطــة عــى
نقــوش ألف ـراد ،بقريــات ،أرويــة ،كبــاش ،نعــام ونقــوش حيوانيــة
غــر محــددة.
محطة كهف تسنقة
تقــع هــذه املحطــة شــال رشق بلديــة ابــن باديــس (الهريــة)
عــى الضفــة اليمنــى لــواد تســنقة ،اكتشــفت مــن طــرف بوســكو،
وصولينيــاك ســنة  ،1915احتــوت عــى مشــاهد ألفـراد و حيوانــات
منهــا البقريــات و الســنوريات و النعــام (.)12
محطة كهف لومباش
توجــد هــذه املحطة بالقرب من واد قراشــة شــال رشق قســنطينة،
اكتشــفت مــن طــرف الباحــث شــويب ســنة  ،1965تحمــل مشــاهد
لنقــوش و رســومات ألفـراد و بقريــات.
محطة حجر الغراب
تقــع هــذه املحطــة شــال بلديــة ابــن باديــس ،أشــار إليهــا كل مــن
بوســكو ،و صولينيــاك ســنة  ،1915درســت مــن طــرف صولينيــاك
ســنة  1928تحتــوي عــى نقــوش ملجموعــة مــن األف ـراد و طيــور
نعــام.

نقوش لطيور النعام ،محطة حجر الغراب.
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محطة فنطرية
تقــع هــذه املحطــة شــال رشق مدينــة الخــروب ،اكتشــفت مــن
طــرف بوســكو و صولينيــاك ســنة  ،1911ذكــرت يف املنشــورات
تحــت اســم خلــوة ســيدي بوحجــر ،تحمــل نقــوش و رســومات
ألفــراد و حيوانــات منهــا بقريــات و أرويــة و خــراف.
محطة كهف مرباح
توجــد هــذه املحطــة عــى الضفــة اليمنــى لــواد طرفانــة ،بالقــرب
مــن محطــة كهــف طرفانــة ،اكتشــفت مــن طــرف الباحــث شــويب
ســنة  ،1965تحمــل واجهاتهــا نقــوش لبقريــات.
محطة كاف عني النحاس
تقــع شــال رشق مدينــة الخــروب القــرب مــن محطــة فنطريــة،
اكتشــفت مــن طــرف كل مــن بوســكو ،و صولينيــاك ســنة ،1911
ذكــرت أيضــا باســم بــرج بــن طوبــال ،تحتــوي عــى رســومات أهــم
مامييزهــا رســم لكبــش (.)13

نقوش محطة حجر الغراب.

محطة جبل مازلة
تقــع بالقــرب مــن بونــوارة مبدينــة الخــروب الغنيــة بقبــور
الدوملــن ،اكتشــفت مــن طــرف الباحــث صولينيــاك ســنة ،1928
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تحتــوي هــذه املحطــة عــى عــدة واجهــات تحمــل رســومات
لنقــاط و أشــكال حيوانيــة منهــا رســم لجمــل (.)14

رسومات محطة جبل مازلة.

محطة قشقش
توجــد هــذه املحطــة عــى الحافــة اليمنــى لــواد النحــاس ،اكتشــف
مــن طــرف كل بوســكو و صولينيــاك ســنة  ،1911تحمــل رســومات
ملشــاهد حيوانيــة منهــا االرويــة (.)15
مواقع فجر التاريخ مبنطقة قسنطينة
تعتــر الجزائــر الرشقيــة مــن أهــم املناطــق التــي تكــر فيهــا
املعــامل الجنائزيــة امليغاليتيــة و ذلــك راجــع لألبحــاث و الحفريــات
التــي متــت خــال القــرن التاســع عــر و القــرن العرشيــن .منهــا
التــل القســنطيني الــذي يعتــر مــن أغنــى املناطــق األثريــة يف
الجزائــر مــن حيــث عــدد مقابــر فجــر التاريــخ ،إذ عــرف الشــال
القســنطيني وجــود هــام للدوملــان يف موقــع الخنــق بالقــرب مــن
تديــس إضافــة إىل موقــع تديــس الشــهري الــذي عــرف دراســات
و حفريات عىل بازينات قدمت نتائج هامة.
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إضافــة إىل املنطقــة الجنوبيــة و الرشقيــة ملدينــة قســنطينة و التــي
تشــمل حــوض وادي بومــرزوق ايــن تنتــر مقابــر واســعة متتــد
مــن جبــل الفرطــاس و املناطــق القريبــة منــه و كــذا تلــك املحاذيــة
لجبــل أم ســطاس الــذي متتــد قبــوره مــن محيجيبــة الغنيــة بقبــور
الدوملــن شــاال حتــى بونــوارة التــي تعــد مــن أهــم املقابــر مــن
حيــث عــدد و تنــوع معاملهــا الجنائزيــة خاصــة الدوملــان.
أيضــا مواقــع جبــل الغــرف القريــب مــن بونــوارة و املعروفــة
بقبــور الحوانيــت .و جبــل تاســليا التــي يتميــز أيضــا مبقابــر كبــرة
و شاســعة مــن أهمهــا ســيال و ســيغوس و بوشــان و غريهــا مــن
املقابــر التــي تضــم عــددا كب ـرا مــن املعــامل الجنائزيــة املتنوعــة
و املختلفــة خاصــة منهــا الدوملــان و الجثــى ،حيــث عرفــت
حفريــات عديــدة أســفرت عــى نتائــج هامــة.

توزيع املعامل الجنائزية و النقوش الصخرية بجنوب قسنطينة.
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موقع بونوارة
تقــع مقــرة بونــوارة يف املنحــدرات الرشقيــة الغربيــة لجبــل مازلــة.
تبعــد عــن مدينــة بونــوارة بـ  2كلــم تغطي مســاحة  400هكتار من
ســفح جبــل ام ســطاس .عرفــت املقــرة عــدة حمــات تنقيــب منهــا
تنقيبــات (فيــدارب  ،1865مارتــان  ،1881بــاالري  ،1909دوبريــج
و جولــو  ،1913كامبــس و أونريــات كامبــس ف ـرار .)1954 ،1963
عــر بهــذه املقــرة عــى عــدة أنــواع مــن الدوملــن و بازينتــن
و اثاث جنائزي ضئيل .قدر عدد هذه املقابر باألالف.

معامل جنائزية ملقربة بونوارة.

مقربة راس العني بومرزوق
تقــع مقــرة راس العــن بومــرزوق عــى الضفــة اليمنــى لــواد
بومــرزوق ،عــى بعــد  35كلــم جنــوب مدينــة قســنطينة ،أجريــت
بهــا عــدة تنقيبــات مــن طــرف كل مــن فــرو و كريســتي ســنة
 1863و شباســيار ســنتي ،1888-1887أعطــت العديــد مــن مقابــر
الدوملــن و قطــع فخاريــة و معدنيــة.
جبل مراح
تقــع مقــرة جبــل مراح شــال غــرب راس العــن بومــرزوق .مبارشة
عــى الحافــة اليمنــى للطريــق الرابــط بــن أوالد رحمــون و القــرزي
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فــوق ثــاث حلــات لجبــل قصايبــي املعــروف بجبــل امل ـراح .ال
توجــد تقاريــر حــول أشــغال التنقيــب بهــذه املقــرة رغــم وجــود
أثــار تنقيــب واضحــة يف بعــض القبور.التقريــر الوحيــد الــذي قــام
بــه مارتــان وصــف فيــه بعــض قبــور الدوملــن و بازينــا وحيــدة.
بعــد الدراســة الحديثــة التــي قــام بهــا الدكتور مـراد زرارقــة -2004
 2005توضحــت أنــواع و تصنيفــات و نتائــج خاصــة بهــذه املقــرة
خاصــة املصاطــب ذات الحلقتــن املركزيتــن ،املصاطــب املزدوجــة
داخــل ســياج مربــع و مصاطــب ذات ممــر خارجــي و غريهــا.
عني الباي
تقــع مقــرة عــن البــاي بجبــل ســيدي الطاهــر بالقــرب مــن عــن
البــاي عــى بعــد  15كلــم جنــوب مدينــة قســنطينة نقبــت مــن
طــرق طومــاس الــذي نــر نتائجــة ســنة  .1878أشــار إىل عــدد
كبــر مــن قبــور الدوملــن و البازينــات التــي احتــوت عــى هيــاكل
عظميــة مدفونــة بوضعيــة منطويــة و اثــاث جنائــزي مميــز بوجــود
قطــع فخاريــة و معدنيــة (.)16
موقع تيديس
تقــع مدينــة تيديــس األثريــة ببلديــة بنــي حميــدان يف الشــال
الغــريب ملدينــة قســنطينة .تبعــد عنهــا بحــوايل  23كلــم .بنيــت فوق
هضبــة صخريــة بــكاف أم حديــدان عــى الضفــة اليمنــى لــواد
الرمــال .ترجــع البــوادر األوىل لإلســتقرار البــري بهــذه املنطقــة إىل
مرحلتــي مــا قبــل التاريــخ و فجــر التاريــخ و أهــم الشــواهد املادية
لهــذه الفــرة قبــور البازينــا و هــي عبــارة عــن معلــم جنائــزي
بشــكل أســطواين منهــا مــا هــو موجــود ميــن الطريــق املــؤدي إىل
البــاب الشــايل للمدينــة الرومانيــة و منهــا مــا هــو موجــود باملقربة
الرشقيــة قــرب القبــور الرومانيــة .تعــددت أنواعهــا منهــا البازينــا
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املتعــددة القبور.البازينــا ذات قــر واحــد .البازينــا ذات القــر
املحفــور يف الصخــر .البازينــا ذات الســياج النصــف دائــري .البازينــا
ذات الســياج البســيط ،البازينــا ذات الغرفتــن الجنائزيتــن و البازينا
ذات الســياجني املتداخليتــن ،عــر فيهــا عــى أثــاث جنائــزي مميــز
بعــدة أواين فخاريــة مطليــة .إضافــة إىل قبــور الدوملــن الواقعــة يف
املنحــدر الجنــويب للقمــة املســاة كاف ام حديــدان .تتــوزع بــن
ضفتــي واد الرمــال نذكــر منهــا عــدة أنــواع كالدوملــن القاعديــة
و الدوملــن ذات الغرفتــن .الدوملن ذات الســياج املربــع غري الكامل.
الدوملــن املبنيــة عــى أســاس صخــري .الدوملــن ذات الســياجني
الالمركزيتــن .الدوملــن ذات الغرفــة املحفــورة بالصخــر .زيــادة إىل
وجــود مغــارات محاذيــة للمدخــل الشــايل للمدينــة الرومانيــة.
يرجــح انهــا اســتعملت يف فــرة مــا قبــل التاريــخ كمالجــئ لإلنســان
و نظـرا إلعــادة اســتعاملها يف الفــرة القدميــة لعبــادة األلهــة مل يعــر
عــى أدلــة أو أدوات حجريــة دالــة عــى هــذه الفــرة (.)17

بازينات موقع تيديس.
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اإلنسان صانع هذه املخلفات االثرية
كشــفت الحفريــات األثريــة يف الجزائــر عــى عــدة دالئــل للتواجــد
البــري (صناعــة حجريــة ،صناعــة عظميــة ،اثــار مواقــد ،نقــوش
و رســومات صخريــة )...إال أن اإلكتشــافات املتعلقــة بالبقايــا
البرشيــة بقيــت محــدودة عــى األقــل خــال العــر الحجــري
القديــم األســفل و األوســط .و ترجــع أقــدم البقايــا العظميــة
البرشيــة بالجزائــر إىل موقــع تيغنيــف األشــويل بواليــة معســكر
(الغــرب الجزائــري) .نســبت هــذه البقايــا إىل اإلنســان املنتصــب
أومــو إركتــوس املمثــل بســالة إنســان االطلــس املوريطــاين املــؤرخ
بحــوايل  730000ســنة و هــو املوقــع األشــويل الوحيــد الــذي اعطــي
عظــام برشيــة بالجزائــر .أمــا مواقــع الحضــارة األلدوانيــة رغــم غنى
محتواهــا األثــري املكتشــف (صناعــة حجريــة ،بقايــا حيوانيــة )...إال
انــه مل يكتشــف اي بقايــا برشيــة (عــن الحنــش ،منصــورة .)...أمــا
مواقــع العــر الحجــري القديــم األوســط (الحضــارة املوســتريية،
الحضــارة العاتريــة) فباســتثناء البقايــا البرشيــة التــي عــر عليهــا
مبواقــع املغــرب األقــى (جبــل إيغــود ،دار الســلطان  ،2تيــارا،
الهرهــورة) املنســوبة إىل إنســان نياندرتــال و الــذي يصنفــه بعــض
الباحثــن كوســيط بــن اإلنســان املنتصــب املحــي و اإلنســان العاقل
العاقــل لشــال إفريقيــا مل يعــر عــى عظــام برشيــة بالجزائــر رغــم
العــدد الكبــر للمواقــع العاتريــة املكتشــفة.
أثنــاء العــر الحجــري القديــم األعىل،انتــر نــوع اخــر مــن
اإلنســان العاقــل العاقــل و هــو انســان مشــتى أفالــو الــذي عــر
عــى بقايــاه يف عــدة مواقــع منهــا أفالــو بورميــال ،تــازا ،تامرحــات
و غريهــا مــن مواقــع الحضــارة اإليبريومغربيــة .اســتمر تواجــد
انســان مشــتى أفالــو إىل غايــة العــر الحجــري القديــم املتأخــر
و تعايــش مــن نوعــن أخريــن هــا اإلنســان املشــتوي واإلنســان
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الفجــر متوســطي الــذي انتــر بكــرة مبواقــع العــر الحجــري
الحديــث و فجــر التاريــخ .عــدة مواقــع عائــدة إىل فــرة العــر
الحجــري الحديــث و فجــر التاريــخ اكــدت اســتمرارية الخصائــص
املورفولوجيــة املتوارثــة مــن إنســان مشــتى أفالــو.
فيــا يخــص املواقــع الباليوليتيــة بقســنطينة فهــي مل تعطــي بقايــا
برشيــة باســتثناء بعــض املواقــع النيوليتيــة منهــا موقــع كهــف
األروي الــذي عــر بــه عــى عظــام برشيــة غــر كاملــة لفــرد بالــغ
و فــرد صغــر الســن يف املســتوى الــذي نســب إىل العــر الحجــري
الحديــث و كــذا كهــف الحــام الــذي اعطــى هيــاكل برشيــة .أمــا
مواقــع فجــر التاريــخ فقــد كشــفت الحفريــات عــن وجــود عــدة
هيــاكل عظميــة برشيــة بوضعيــات دفــن مختلفــة وســكان املغــرب
القديــم كغريهــم مــن الشــعوب القدميــة مل يهملــوا هــذا الجانــب،
فقــد عرفــوا الدفــن يف مختلــف املدافــن البدائيــة و املتطــورة،
و بوضعيــات متباينــة ،كــا مارســوا العديــد مــن العــادات
و الطقوس الجنائزية لتحضري موتاهم للدفن.
الخامتة
مــن خــال هــذا العــرض لفــريت مــا قبــل التاريــخ و فجــر التاريــخ
مبنطقــة قســنطينة نســتنتج قــدم التواجــد البــري و هــذا مــن
خــال املواقــع االثريــة العديــدة التــي كشــفت عــن محتــوى أثــري
جــد غنــي ميتــد مــن العــر الحجــري القديــم األســفل إىل العــر
الحجــري الحديــث و فــرة فجــر التاريــخ .هــذه املواقــع تتميــز مبــا
يــي:
1ـ وجــود طبقــات اســتيطان بــري متسلســلة مــن العــر الحجري
القديــم األســفل إىل العــر الحجــري الحديث.
2ـ أهميــة املواقــع الباليوليتيــة منهــا موقــع املنصــورة الــذي يقــارب
زمنيــا موقــع عــن حنــش بواليــة ســطيف و الــذي يعتــر اقــدم
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موقــع بالجزائــر باإلضافــة إىل موقــع كهــف الدببــة الــذي كشــف
عــن صناعــة عاتريــة تــؤرخ بالعــر الحجــري القديــم االوســط
داخــل ترســبات هــذا الكهــف و هــذا مــا مييــزه عــن باقــي املواقــع
العاتريــة األخــرى.
3ـ أهميــة املحتــوى األثــري ملواقــع مــا قبــل التاريــخ (صناعــة
حجريــة ،صناعــة عظميــة ،صناعــة فخاريــة.)...
4ـ أهميــة املجموعــات الحيوانيــة املكتشــفة بهــذه املواقــع والتــي
تعطينــا نظــرة عــن البيئــة القدميــة خــال مختلــف العصــور
الحجريــة.
5ـ وجــود صناعــة فخاريــة مميــزة خاصــة بكهــف الدببــة ،كهــف
األروي ،كهــف الحــام،و املعــامل الجنائزيــة مثــل بازينــات تيديــس.
6ـ بالنســبة ملحطــات الفــن الصخــري ومواقــع فجــر التاريــخ نالحظ
متركزهــا يف جنــوب مدينــة قســنطينة (قــرب مدينــة الخــروب
وضواحيهــا).
7ـ تنــوع النقــوش و الرســومات الصخريــة و احتوائهــا عــى مشــاهد
رعويــة لحيوانــات بقريــة و افـراد و غريهــا.
8ـ تنــوع وتعــدد املعــامل الجنائزيــة يبــن لنــا أهميــة هــذه املنطقــة
يف اســتقطاب املجموعــات البرشيــة إليهــا و توفــر الوســط الطبيعــي
عــى املــواد االوليــة التــي اســتغلها اإلنســان يف تشــيد هــذه املقابــر.
9ـ تركــز هــذا العــدد الكبــر مــن املقابر يــرز األهمية التــي حظيت
بهــا هــذه املنطقــة وأهميــة املامرســات الطقوســية و الجنائزية التي
مارســها الســكان بهــذه املنطقــة و التــي أدت إىل اســتقرار القبائــل
و العشــائر املاســيلية و أنتجــت فيــا بعــد اململكــة النوميديــة.
و رغــم هــذا التعــدد و التنــوع يف املواقــع األثريــة الــذي حاولنــا
حرصهــا ضمــن حــدود واليــة قســنطينة .فــإن الدراســات و النتائــج
التــي كشــفتها اقتــرت عــى األعمــل التنقيبيــة املنجــزة خــال
الفــرة اإلســتعامرية فقــط و وحدهــا االبحــاث املســتقبلية ميكنهــا
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ان تعيــد اإلعتبــار ملواقــع مــا قبــل التاريــخ و فجــر التاريــخ و انجــاز
.مشــاريع بحــث الســتدراك و انقــاذ مــا بقــي يف هــذه املواقــع
قامئة املراجع
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محمد الهادي حارش

الدكتور يف قسم التاريخ /جامعة الجزائر ،2
الجزائر.

ماسينيسا والسيادة النوميدية من منظور املصادر القدمية.
(دراسة تحليلية)
كان يهــدف معظــم الكتــاب الالّتــن وراء كتاباتهــم إىل متجيــد
األمــة الرومانيــة ،و إظهــار ق ّوتهــا و فضلهــا عــى العــامل ،و باملقابــل
كل الشّ ــعوب و األمــم األخــرى «هم ًجــا» ،ال ديــن و ال ملّــة
اعتبــار ّ
لهــم ،جلبــوا عــى املكــر و الخديعــة ،و نذكــر مــن هــؤالء املؤ ّرخــن
عــى ســبيل املثــال ،ال الحــر ،تيتــوس ليفيــوس ( 59ق.م ـ17م)
و سالوستيوس ( 35-86ق.م.).
«الســيادة ال ّنوميدية»،
و مـ ّـا لفــت انتباهنــا هنا بخصوص إشــكالية ّ
كل مــا وصلنــا حولهــا مســتم ٌّد أساس ـاً مــن هذيــن املصدريــن،
أ ّن ّ
يل لبوليبيــوس املعــارص لألحــداث ( 125-208ق.م،).
مــع غيــاب ك ّ
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و الــذي يعــ ّد شــاهد عيــان ،مــا دام قــد حــر تدمــر قرطاجــة
ســنة  146رفقــة ســكيبيو اإلفريقــي الثــاين( 129-185ق.م،).
ربــا أقــام
و اِلتقــى ماسينيســا قبــل ذلــك عـ ّدة مـ ّرات يف قريطــا ،و ّ
يف قــره ،و هــو الــذي بالــغ يف مــدح امللــك عــى رأي البعــض ،
«الســيادة ال ّنوميديــة» مــا عــدا
لك ّنــه مل يقــل شــيئًا حــول موضوعنــا ّ
ـص معاهــدة زامــا  201ق.م .عــى « :حــق ماسينيســا
إشــارته إىل نـ ّ
يف اســرجاع ممتلكاتــه وممتلــكات أســافه مــن دو ٍر و أراض ،»...
و اعتبــارا ً للحيــاد ال ّنســبي الــذي يتمتّــع بــه بوليبيــوس مــن ناحيــة
و االنحيــاز املطلــق للمؤ ّرخــن الرومــان عامــة و تيتــوس ليفيــوس
و سالوســتيوس عــى وجــه الخصــوص لقضايــا رومــا ،نجــد أنفســنا
كل الحقيقــة
أمــام رؤيــة أحاديــة ،نعــرف مســبقاً أنّهــا ال تقــ ّدم ّ
التّاريخيــة.
مــع ذلــك ،ميكننــا القــول منــذ البدايــة أ ّن تيتــوس ليفيــوس ،يه ّمنــا
«الســيادة ال ّنوميديــة» ،باعتبــار سالوســتيوس
أكــر يف فـ ّـك إشــكالية ّ
يف كتابــه «حــرب يوغرطــة» ،انتقــى األحــداث التــي تخــدم الهــدف
مــن تأليفــه الكتــاب املتمثــل يف التّصـ ّدي ألعضــاء مجلــس الســينا،
مــن ناحيــة و اعتبــار األحــداث متأ ّخــرة نســبياً عــن عهــد ماسينيســا
مــن ناحيــة أخــرى ،و إن ك ّنــا ســنضط ّر لإلشــارة لــرأي سالوســتيوس
لالســتئناس ،و عــى ســبيل تأكيــد التناقضــات ،التــي تتّســم بهــا
هــذه الكتابــات عندمــا يتعلّــق األمــر برومــا و نوميديــا.
1

2

أ ّوال  :اعتالء ماسينيسا
1ـ ركّــز جـ ّـل املؤ ّرخــن عــى مرافقــة ليليــوس ملسينيســا يف مالحقتــه
لســيفاكس و انتصــاره عليــه يف معركــة الســهول يف الثالــث
و العرشيــن مــن يونيــو  203ق.م ،.يف وقــت أهملــوا فيــه إشــارة

Camps (G.), «Les numides et la civilisation de Carthage II, Antiquités Africaines, T. 14, 1979, PP.
43-44 ; Gsell (S.), H.A.A.N., T. 5, P. 187.
2
Polybe, XV, 1, 18 .
1
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لتيتــوس ليفيــوس ،تعـ ّد يف نظرنــا هامــة ،و بــل حاســمة يف اإلجابــة
عــى ســؤال طاملــا طرحــه العديــد مــن الباحثــن « :هــل اعرتفــت
نصبتــه ملـكًا ؟» إذ يقــول ليفيــوس « :يف
رومــا مبسينيســا ملــكاً أم ّ
نفــس الفــرة ،وصــل ماسينيســا و ليليــوس إىل نوميديــا بعد خمســة
الســر ،حيــث نصــب املاســيليون ماسينيســا عــى
عــر يومــا مــن ّ
عــرش أبيــه ،و كان ســعي ًدا جـ ًّدا ،باســرداده ،بعــد غيــاب طويــل ».
تكمــن أه ّميــة هــذه اإلشــارة يف كونهــا تشــر إىل إعــادة تنصيــب
أي تأثــر مــا دام
ماسينيســا مل ـكًا مــن طــرف املاســيل بعيــدا ً عــن ّ
هــذا التّنصيــب قــد جــرى يف مــكان «مــا» مــن نوميديــا مل يذكــره
ليفيــوس ؛ بعيـ ًدا عــن ميــدان املعركــة بخمســة عــر يو ًمــا ،و قــد
ســعد ماسينيســا باســتعادة عرشــه بعــد غيــاب طويــل .
2ـ عــى إثــر اِنتصــار ماسينيســا عــى ســيفاكس ه ّنــأه ســكيبيو،
و منحــه تاجــا و كافــأه بالعديــد مــن الهدايــا  ،بنــاء عــى مــا يذكــر
أبيانــوس  ،لكــن نفــس املــؤرخ ،أهمــل اإلشــارة إىل نقطــة هامــة،
أشــار لهــا تيتــوس ليفيــوس بهــذه املناســبة و هــي االعــراف
مبسينيســا ملــكا عــى نوميديــا « :ســكيبيو اعــرف بالســلطة امللكيــة
لألمــر ال ّنوميــدي» ،و هــو االعــراف ،الــذي رســمه بعــد ذلــك
مجلــس الشــيوخ باملصادقــة عــى مبــادرة ســكيبيو ،ونؤكّــد هنــا
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1شــنيتي (محمــد البشــر)« ،قضيــة الســيادة النوميديــة مــن خــال املصــادر القدميــة» ،مجلــة الدراســات التاريخيــة،
معهــد التاريــخ ،العــدد ،)1988( ،5 ،ص.37
2ليفيوس .XXX ،1 ،11 ،الرتجمة الفرنسية:
«Vers le même moment laelius et Massinissa parvinrent en Numidie après quinze jours de marche. Les
Mesules retablirent Massinissa sur le trone de son père, tout heureux de le retrouver après une longue
absence».
3نفسه.
4هــذه الهدايــا مفصلــة عنــد تيتــوس ليفيــوس  :تــاج ذهبــي ،كأس ذهبيــة ،كــريس مــن العــاج ،صولجــان ،ثــوب مط ـ ّرز
وجلبــاب ،و نالحــظ أ ّن هــذه القامئــة مشــابهة لقامئــة الهدايــا التــي أرســلها الحقــاً مجلــس الشــيوخ للملــك ،جــزاء
كل هــذه
ملســاعدته بنــا ًء عــى مــا يذكــر أبيانــوس ( ،)VIII ،32 ،137وميكننــا أن نتســاءل إن كان ضمــن متــاع ســكيبيو ّ
األشــياء فعــا ؟
5أبيانوس.VIII ،32 ،137 ،
6تيتوس ليفيوس .XXX ،1 ،17 ،ال ّنص الفرنيس :
»«Scipion reconnait la dignité royale du prince numide
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«نصــب» .تنصيــب ماسينيســا
عــى كلمــة «أعــرف» ثانيــة ،و ليــس ّ
مــن طــرف املاســيل «ملــكا» بحضــور ليليــوس ،ث ـ ّم االع ـراف بــه
«ملــكا» مــن طــرف ســكيبيو ،مــا هــو إال إق ـرار مبــا وقــع ،و هــو
اإلقـرار الــذي صــادق عليــه مجلــس الشــيوخ الرومــاين دون تحفّظ :
«ه ّنــأ الشــيوخ بدورهــم ماسينيســا عــى دوره يف االنتصــار يف حــرب
إفريقيــا ،وأكّــدوا أ ّن ســكيبيو كان محقّــاً وحســ ًنا فعــل باعرتافــه
باملنصــب امللــي ملسينيســا ،ومنحــوا موافقتهــم دون تحفــظ ،كــا
كل املبــادرات التــي ســيتّخذها ســكيبيو مســتقبالً
صادقــوا عــى ّ
إلرضــاء ماسينيســا» ،و هــو مــا يعنــي أ ّن إرضــاء ماسينيســا ،كان
شــيئًا مهـ ًّـا ومح ّب ـذًا ومقصــو ًدا لل ـ ّدور الــذي يقــوم بــه ،وبهــدف
الوصــول إىل ذلــك ،أرســلوا لــه الهدايــا التّاليــة :
معطفان أرجوانيان مزخرفان بإبزيم من الذّهب.جلباب بصدرية أرجوانية.جوادان مزينان عند الصدر بصفائح فضية.شكتا فارس مع درعني.خيمتــان مزودتــان بكامــل آالت امليــدان املخصصــة عــادةللقنصلــن .
هكــذا نالحــظ أ ّن مجلــس الشّ ــيوخ ،مل يكتــف باملصادقــة دون
تح ّفــظ ،عــى املبــادرة التــي ات ّخذهــا ســكيبيو ،بــل صــادق عــى
كل املبــادرات التــي ســيتّخذها مســتقبال إلرضــاء ماسينيســا ،وهــذا
ّ
للــدور املحــوري الــذي قــام بــه امللــك يف هــذه الحــرب :
أ-فكــرة نقــل الحــرب إىل إفريقيــا ذاتهــا ،هي فكــرة ماسينيســا الذي
يقــول ســيليوس إيطاليكــوس أ ّن ماسينيســا ،أقــرح عــى ســكيبيو
نقــل الحــرب إىل إفريقيــا حتــى يضطــر حنبعــل إىل مغــادرة األرايض
اإليطاليــة ،هــذه الفكــرة التــي اعتربهــا ســكيبيو نصيحــة ،يف الواقــع
1
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 1أبيانوس VIII ،32 ،137 ،تيتوس ليفيوس.XXX ،1 ،17 ،
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Sillius Italicus, Les Puniques XVII.

2

تـ ّ
ـدل عــى اس ـراتيجية عســكرية واضحــة عنــد ماسينيســا ،و قــد
وعــد ســكيبيو بتقديــم العــون لــه ،و قــد ضغــط الح ًقــا ،و اســتعجل
إقــاع ســكيبيو مــن صقليــة يف اتّصالــه بليليــوس يف ضواحــي هيبــو .
ب-بعــد نــزول القــوات الرومانيــة يف ضواحــي أوتيــكا ،يبــدو أنّهــا
شــعرت بالغربــة يف بلــد ال تعرفــه ،مـ ّـا جعــل ســكيبيو يســتعجل
قــدوم ماسينيســا ،الــذي كان يــوم وصولــه ،أســعد أيــام الرومــان
منــذ نزولهــم بإفريقيــا ،إذ ق ـ ّدم لهــم معرفتــه الواســعة بامليــدان،
فضـاً عــن خيالتــه ال ّرهيبــة ،مـ ّـا جعــل ليفيــوس يصفــه باملســاعد
األه ـ ّم لرومــا ،وبأكــر ملــوك عــره .
ج-كانــت هزميــة قرطاجــة يف معركــة زامــا ( 202ق.م ).بفضــل
فعاليــة الفرســان النوميديــن بقيــادة ماسينيســا .و بفضــل الخطــة
التــي رســمها لهــذه املعركــة ،خاصــة بال ّنســبة للفيلــة يف البدايــة
وعمليــة التّطويــق للقــوات القرطاجيــة الحقــاً  ،إذ يعــز النــر
عنــذ بوليبيــوس  ،املتبــوع بتيتــوس ليفيــوس  ،للعمــل الهــام الــذي
قــام بــه ماسينيســا .و الــذي عــاد بفرســانه مــن مطــاردة الفرســان
البونيقيــن ،و قــام بتطويــق الخطــوط البونيقيــة مــن الخلــف.
د -أثنــاء املناوشــات األوىل قبــل معركــة زامــا ،و بعــد إخفاقــه األول
وفقدانــه ملؤونتــه ،التمــس حنبعــل الســلم بوســاطة ماسينيســا بنــاء
عــى مــا يقولــه ،بيانــوس « :أرســل حنبعل مبعوثــن إىل ماسينيســا...
يرت ّجــاه أيضـاً هــذه املـ ّرة أن يرتّــب لــه لقــاء مــع ســكيبيو ،بقصــد
الســلم » .األمــر الــذي يعنــي «أ ّن ماسينيســا قد لعب
االتّفــاق عــى ّ
أيضـاً دورا ً يف مختلــف مراحــل التفــاوض قبــل و بعــد الحــرب ،و أ ّن
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Tite Live, XXIV, 1, 4-6.

 2تيتوس ليفيوس.XXIX ،2 ،29 ،
 3أبيانوس.VIII ،32 ،137 ،
 4بوليبيوس.XV ،14 ،7-4 ،
 5تيتوس ليفيوس.XXX ،35 ،1 ،
 6أبيانوس.VIII ،37 ،155 ،
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ـص معاهــدة زامــا ( 201ق.م ).عــى مصالــح امللــك كطــرف ثالــث
نـ ّ
يف الـراع يؤكّــد هــذا الـ ّدور».
ثانيا  :خالفة ماسينيسا
األمــر اآلخــر الــذي أســال الكثــر مــن الحــر هــي مســألة خالفــة
ماسينيســا إثــر وفاتــه ســنة  148ق.م ،و الــدور املســند لســكيبيو
إمييليانــوس ( 129-185ق.م ).يف هــذا األمر .عند احتضار ماسينيســا
يف أواخــر ســنة  149ق.م ،.كانــت الحــرب البونيقيــة الثالثــة (-149
 146ق.م ).قــد بــدأت يف ربيــع تلــك الســنة ،وعرفــت تقلّبــات مل
يتوقّعهــا مجلــس الشــيوخ ال ّرومــاين  ،الــذي اختلــق ذرائــع إعــان
الحــرب حتــى يضــع ح ـ ًّدا لق ـ ّوة ماسينيســا املتناميــة و الــذي كان
عــى وشــك احتــال قرطاجــة بعــد حصــاره ملدينــة أوروســكوبة
ســنة  150ق.م ،.و أضط ـ ّرت قرطاجــة بعــد ســحق القــوات التــي
التوســط برومــا بهــدف وضــع ح ـ ّد
أرســلتها لص ـ ّد ماسينيســا ،إىل ّ
للحــرب ،التــي فقــدت فيهــا كامــل إقليــم أمبوريــا ،بعــد أن فقــدت
الصــدام بــن قرطاجــة و ماسينيســا
الســهول الكــرى  .كان هــذا ّ
وراء تد ّخــل رومــا يف األحــداث الجاريــة يف املنطقــة بح ّجــة خــرق
قرطاجــة لبنــد مــن بنــود معاهــدة زامــا  201ق.م ،.التــي تحظــر
عليهــا إعــان الحــرب يف إفريقيــا أو خارجهــا إالّ بــإذن مــن الشّ ــعب
ال ّرومــاين  ،لكــن الثّابــت أ ّن الحــرب البونيقيــة الثالثــة ،قــد ش ـ ّنتها
رومــا ،ال خوفـاً مــن قرطاجــة كــا ت ّدعيــه املصــادر ال ّرومانيــة ،بــل
كانــت حرب ـاً هدفهــا وضــع ح ـ ّد لنفــوذ ماسينيســا املتزايــد ،و قــد
شــعرت رومــا بخطــر سياســته اإلفريقيــة ،التــي تعرقــل مســاعي
رومــا التوســعية.
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تغاضــت رومــا عــن الـراع بــن ماسينيســا و قرطاجــة طيلــة الفــرة
الــراع كان يخــدم املصالــح
املمتــدة مــن  150-193ق.م ،.أل ّن ّ
ال ّرومانيــة ،و بالتــايل يجــب أن يســتم ّر بــن الطّرفــن  ،أ ّمــا أن
يحســم لصالــح طــرف مــن الطرفــن ،فهــذا مــا تخشــاه رومــا ،و ال
ترضــاه ،و يجــب الوقــوف يف وجهــه ،أل ّن معنــى ذلــك ،قيــام دولــة
إفريقيــة قويّــة ،قــد تقــف يف وجــه املصالــح ال ّرومانيــة ،فيكــون
بذلــك تد ّخــل رومــا بهــدف وضــع حـ ّد لطمــوح ماسينيســا خاصــة
و أنّهــا كانــت تــدرك أ ّن قرطاجــة ســتقع ال محالــة بــن يــدي امللــك،
إن مل تتد ّخــل ،فــكان التّد ّخــل ال ّرومــاين للوقــوف يف وجــه هــذه
القــوة الجديــدة ،املتناميــة و ليــس يف وجــه قرطاجــة املنهــارة .
مــا ســبق أ ّن حــوادث  150ق.م ،.بــن ماسينيســا
ّ
يتجــى ّ
و قرطاجــة ،كانــت مبثابــة القطــرة التــي أفاضــت الــكأس -كــا
الــراع الــذي دام أكــر مــن نصــف
يقــال -إذ أدركــت رومــا أ ّن ّ
قــرن سيحســم بســيطرة «امللــك» عــى الوضــع ،و كانــت الوســيلة
الوحيــدة إلبعــاد قرطاجــة عنــه و الحيلولــة دون جنــي امللــك لثــار
اِنتصاراتــه ،هــي إزالتهــا مــن الوجــود ،فق ـ ّررت ذلــك (Delenda est
 ،)Carthagoو اختلقــت ذريعــة التّد ّخــل ،فكانــت الحــرب البونيقيــة
الثالثــة ،التــي انتقــل خاللهــا ماسينيســا إىل عــامل األمــوات (ينايــر
 148ق.م ،).و كان ماسينيســا قــد غضــب غضبــاً شــديدا ً مــن
التّد ّخــل ال ّرومــاين قبــل وفاتــه بنــاء عــى مــا يذكــره أبيانــوس :
«كان ماسينيســا مــن جهتــه غضبانـاً مــن رومــا ،و قــد حـ ّز يف نفســه
ان يكــون هــو مــن أركــع القــوة العســكرية القرطاجيــة ،و يهــرع
اآلخــرون للحصــول عــى الفضــل ،وهــذا دون أن تكشــف لــه عــن
نواياهــا قبــل الحملــة ،مثلــا جــرت العــادة يف الحــروب األخــرى».
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 1حارش محمد الهادي  :املرجع السابق ،ص.30 .
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ومـ ّـا يبـ ّـن لنــا غضــب و ســخط امللــك الشّ ــديدين ،ر ّده عــى طلــب
القنصلــن املســاعدة العســكرية « :أنّــه سريســل هــذه املســاعدة
عندمــا يتأكّــد بنفســه انّهــم يف حاجــة إليهــا» ،و هــو مــا اعتــره
القنصــان عجرفــة وغطرســة مــن امللــك الــذي أصبــح مــن اآلن
فصاعــدا ً محـ ّـل ارتيــاب ،كرجــل يح ّركــه إحســاس معــاد  .يف هــذه
الظّــروف ،تـ ّ
ـوف ماسينيســا يف أوائــل ينايــر  148ق.م ،.بنــاء عــى
يستشــف مــن روايــة أبيانــوس  ،و تؤكّــده برديــة أوكســر
مــا
ّ
هينــك ،التــي تضــع وفــاة امللــك ،أثنــاء قنصليــة كالربنيــوس بيــزو
و بوســتوميوس ألبينــوس ،التــي تبــدأ يف األول مــن ينايــر  148ق.م،.
و يتوافــق مــع مــا ذكــره فالرييــوس ماكســيموس مــن أ ّن مانيليــوس
أحــد قناصلــة ســنة  149ق.م ،.كان بروقنصـاً .
تح ّدثــت بعــض املصــادر عــن تــرك ماسينيســا أمــر خالفتــه
لبوبيليــوس ســكيبيو إمييليانــوس :
يذكــر هــؤالء املؤ ّرخــون أ ّن ماسينيســا عندمــا شــعر باملــرض ،أرســليطلــب ســكيبيو للحضــور ،الستشــارته يف أمــر أبنائــه و اململكــة .
يذكــر فالرييــوس ماكســيموس أ ّن ماسينيســا ،كتــب إىل مانيليــوسيرت ّجــاه أن يرســل إليــه ســكيبيو .
عندمــا وصــل ســكيبيو ،كان ماسينيســا قــد أســلم الــروح منــذ ثالثةأيــام ،و قبــل أن ميــوت ،كان قــد أوىص أبنــاءه باالمتثــال لق ـرارات
ســكيبيو ،مهــا كانــت الطريقــة ،التــي يــوزع بهــا املـراث بينهــم .
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هذه ال ّدعوة و أمر االستخالف تثري العديد من التساؤالت :
أ ّوال  :بأيّــة صفــة يطلــب ماسينيســا مــن ســكيبيو الحضــور ملثــل
هــذا األمــر الهــام :
ال رومــا تــرىض بــأن يتجاوزهــا ماسينيســا يف التّعامــل مــع أحــدمواطنيهــا (يف رتبــة قــايض عســكري) ،و ال ســكيبيو يحمــل صفــة
تؤ ّهلــه للتّعامــل مــع هــذه املســألة ،دون العــودة إىل مجلــس
الشــيوخ (يطلبــه ماسينيســا ،و يذهــب يف الحــال بناء عــى أبيانوس
دون حتــى استشــاره مســؤوله األ ّول (القنصــل قائــد الحملــة).
ماسينيســا صاحــب البــاع و التّجربــة السياســية الواســعة ،يرتكــبهــذه الهفــوة ؟
ثانيــاً  :كتــب ماسينيســا إىل مانيليــوس ،يرت ّجــاه أن يرســل إليــه
ســكيبيو ،أمــر يثــر أكــر مــن تســاؤل :
ملــاذا يكتــب ماسينيســا إىل مانيليــوس و هــو يف ســنة  148ق.م،.كان بروقنصــاً مــع وجــود قنصلــن منتخبــن لســنة  148ق.م ،
أحدهام موجود يف إفريقيا واستلم مهامه.
 ملــاذا يكتــب ماسينيســا إىل مانيليــوس بالــذات ،و كان هــذا األخري،قــد اشــتىك ســوء نيــة ماسينيســا إىل مجلــس الشــيوخ بنــا ًء عــى مــا
يذكــر زونــاراس  ،مـ ّـا يجعــل التّيــار ال ميـ ّر بــن الطّرفــن.
ثالثا  :بخصوص سكيبيو إمييليانوس ( 129-185ق.م: ).
املعــروف أنّــه مل يكــن غــر قــايض عســكري ،ال تســمح لــه س ـ ّنهبالتشّ ــح إىل منصــب القنصليــة ســنة  148ق.م  ،.فكيــف
حتــى ّ
رف كــا يشــاء ،دون
يكلّفــه ماسينيســا ،وبــل يطلــق لــه اليــد ليتـ ّ
أن يعــود ال إىل مجلــس الشّ ــيوخ و ال إىل القنصلــن املنتخبــن ؟!
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كل ال ّرومــان غــر ســكيبيو هــذا،
ملــاذا مل يخــر ماسينيســا مــن ّوهــو أصغــر حتــى مــن أبنــاء ماسينيســا ،ال ماسينيســا ذاتــه ،إذ
كان مكوســن أحــد ابنــاء ماسينيســا يتجــاوز الخمســن مــن العمــر،
بينــا كان ســكيبيو ال يتجــاوز الســابعة والثالثــن عــى األكــر ،وهــو
ال ينتمــي إىل هــذه العائلــة الكــرى يف رومــا إالّ بالتّبنــي.
كيــف يــرك ماسينيســا أمــر خالفتــه لرومــا يف هــذه الفــرة التــياغتــاض منهــا « :مــن جهتــه ماسينيســا كان غضبان ـاً مــن رومــا »،
و هــي التــي هرعــت لقطــف مثــار إنتصاراتــه عــى قرطاجــة مــن
ناحيــة و الحيلولــة دون جنــي مثــار انتصــاره األخــر ،و أدرك الرومان
أيضـاً موقــف ماسينيســا هــذا و أصبــح محـ ّـل ارتيــاب مــن طرفهــم
يذكــر تيتــوس ليفيــوس  ،أ ّن ماسينيســا عندمــا تــويف يف الســنالتّســعني ،تــرك مملكتــه ألبنائــه الثالثــة معــا  :مكوســن األكــر
وغلوســن ومصطن-بعــل ،وأمرهــم بأخــذ كوســيط يف التقســيم
بوبيليــوس ســكيبيو الــذي وزّع الحكــم بينهــم.
تــرك ماسينيســا العــرش إذن بــن أبنائــه الثالثــة  :مكوســن الــذي
نــزع والــده الختــم مــن أصبعــه ،وس ـلّمه إيّــاه  ،و يف ذلــك إشــارة
إىل أولويتــه يف الخالفــة ،و كان يف حيــاة والــده ،عــادة مــا يكلّفــه
ببعــض املهــام اإلداريــة ،و ال ّدبلوماســية ،بينــا كان غلوســن يقــود
الجيــش و يــرف عــى الشــؤون العســكرية ،و كانــت اهتاممــات
مصطنبعــل منص ّبــة عــى القضــاء املناســب لتكوينــه يف الفلســفة
تول
بالســلطة التنفيذيــة ،بينــا ّ
و اآلداب اإلغريقيــة  ،فكلّــف األ ّول ّ
الثــاين القيــادة العســكرية ،و الثالــث أمــور القضــاء مبــا يتــاىش
كل منهــم ،األمــر الــذي جعــل قـزال يتســاءل
و اهتاممــات و ميــول ّ
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إن مل يكــن يف العائلــة امللكيــة يف نوميديــا ،أعضــاء أكــر س ـ ًّنا مــن
أبنــاء ماسينيســا ،لهــم الحـ ّـق يف الحكــم وفــق التّقاليــد ال ّنوميديــة ؟
و هــل كان ماسينيســا يرغــب يف أن يخلفــه ابنــه األكــر مكوســن ،أم
أنّــه كان يرغــب يف توزيــع الســلطات بينهــم ؟ و هــي التّســاؤالت،
أيضــا إن كان ســكيبيو
التــي مل يجــب عنهــا ق ـزال ،الــذي تســاءل ً
قــد عمــل برغبــة امللــك ،أم أنّــه عمــل وفــق مقتضيــات مصلحــة
رومــا ؟
جــرى نقــاش كبــر حــول االعتبــارات التــي فرضــت هــذا «الحكــم
الثــايث» عــى اململكــة النوميديــة ،لكــن كومــس يــرى أ ّن هــذا
ال ّنــوع مــن «اإلدارة الجامعيــة» ،ميكــن ان تكــون مســتم ّدة مــن
السياســية وهــو
املؤسســات اللّيبيــة مثلــا تبيّنــه بعــض التّصــورات ّ
مــا تؤكّــده املعطيــات التّاليــة :
تك ـرار هــذا النــوع مــن الحكــم عــى إثــر وفــاة مكوســن الــذي
تــرك الحكــم البنيــه عزربعــل وهيمبصــال ويوغرطــة ابــن شــقيقه
مصطنبعــل الــذي تبنــاه لهــذا الغــرض.
نجــد نفــس هــذا النــوع مــن الحكــم عــى إثــر وفــاة غــودا شــقيق
يوغرطــة ،حيــث تتح ـ ّدث املصــادر عــن حــكام ثالثــة  :هريبــاص،
هيمبصــال الثــاين ومسينيســا الثــاين.
نجــد ثالثــة حــكام يف املــدن ال ّنوميديــة و هــو حــال مكــر ،قريطــان
ميلــة و القــل ...و هــذا باإلضافــة إىل اتّفــاق البونيقيــن و ال ّرومــان
يف إســناد إدارة املــدن إىل هيئــة ثنائيــة ،يجعلنــا نــرى يف الحكــم
الثــايث نظامــا و تقليــدا خاصــا بنوميديــا.
قلنــا إذن أ ّن هــذا «ال ّنظــام الثــايث» ،تكــرر العمــل به بعد مكوســن،
إذ حــاول سالوســتيوس ( 35-86ق.م ).أن يســند دورا لســكيبيو يف
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العمليــة أيضــا ،إذ تح ـ ّدث يف معــرض حديثــه عــن ظــروف تبنــي
مكوســن ليوغرطــة ،بعــد أن اســتعرض خصــال يوغرطــة املتمثلــة
يف حــ ّدة الــذكاء و الشــجاعة ،أ ّن مكوســن اســتبرش خــرا بهــذه
الخصــال بــادئ األمــر ،لكــن تق ّدمــه يف الســن و صغــر ابنيــه
(عزربعــل وهيمبصــال) ،جعلــه ينقلــب عــى يوغرطــة ،الــذي أصبح
يــرى فيــه خطــ ًرا عــى ولديــه ،و بــدأ يفكّــر يف طريقــة تخلّصــه
منــه ،فكــر أ ّوال يف اغتيالــه ،لكــن خــي أن يتس ـبّب ذلــك يف ثــورة
النوميديــن ،و أعطتــه حــرب نومانــس الفرصــة لعــرض يوغرطــة
للخطــر ،فأرســله عــى رأس فرقــة مــن ال ّنوميديــن  ،عســاه يذهــب
ضحيــة شــجاعته و إقدامــه  ،لكــن «تجــري الريــاح مبــا ال تشــتهي
الســفن» ،فقــد اســتطاع يوغرطــة مبــا أظهــره مــن فطنــة و تواضــع
أن يكســب ود وصداقــة كثــر مــن الرومــان ،و كذلــك ثنــاء القائــد
الرومــاين ســكيبيو إمييليانــوس( 129-185ق.م ،).الــذي كلفــه بعــد
هــذه الحــرب بتبليــغ الرســالة التاليــة إىل مكوســن ...« :لقــد أظهــر
يوغرطــة يف حــرب نومانــس شــجاعة منقطعــة النظــر ،هــذه بــرى
أزفهــا إليــك ،وال شــك أنهــا ســتغمر قلبــك بالســعادة ،ليوغرطــة
مــن الخصــال مــا جعلــه عزيـزا لدينــا ،و ســنعمل كل مــا يف وســعنا
ليشــاطرنا مجلــس الشــيوخ و الشــعب الرومــاين هــذا اإلحســاس،
باســم صداقتنــا أقــدم لــك أطيــب التهــاين ،لــك يف يوغرطــة رجــل
جديــر بــك ،و جديــر بجــده ماسينيســا ».
بهــذا التسلســل قــدم سالوســتيوس األحــداث بهــدف الوصــول إىل
أن هــذه الرســالة كانــت مبثابــة إيعــاز مــن ســكيبيو اىل مكوســن
بــرورة تبنــي يوغرطــة و اشـراكه يف الحكــم ،إذ أورد سالوســتيوس
أنــه بعــد تلقــي مكوســن لهــذه الرســالة غـ ّـر رأيــه يف يوغرطــة،
1

2

3

 1سالوستيوس ،حرب يوغرطة.6 ،
 2نفسه.7 ،
 3نفسه.9 ،

72

و فــورا تبنــاه ،و أوىص لــه بالعــرش مثلــه مثــل أبنائــه « :هــذه
الرســالة أكــدت لــه الشــائعات التــي وصلتــه ،إرتبــك مكوســن كثـرا
مــن مزايــا وتأثــر حفيــده ،غـ ّـر رأيــه ،وعمــل عــى كســب مو ّدتــه
باإلحســان اليــه ،تبنــاه فــورا ،وبوصيــة جعــل منــه وريثــا مثلــه مثــل
أبنائــه ».
لكــن إذا حاولنــا تحليــل مــا جــاء يف هــذه الفقــرة ،ســنجد أن
سالوســتوس قــد وقــع يف متاهــات ال حــر لهــا :
إذ مــن املعــروف تاريخيــا أن مكوســن تــويف ســنة  118ق.م،.
و يفهــم مــن الحديــث الــذي دار بــن األشــقاء الثالثــة بعــد االنتهــاء
مــن مراســيم الدفــن حســب روايــة سالوســتيوس أن اقـراح يوغرطة
بإلغــاء كل املراســيم و القـرارات التــي أصدرهــا مكوســن يف الخمس
ســنوات الســابقة لوفاتــه ،قــد أحــرز عــى رضــا هيمبصــال « :بــكل
طيــب خاطــر أجــاب هيمبصــال ،مــادام مكوســن تبنــاك منــذ ثــاث
ســنوات فقــط ،ليســمح لــك بالوصــول اىل العــرش  ،»...معنــى هــذا
أن يكــون التبنــي قــد وقــع عــى أبعــد تقديــر ســنة  121ق.م،.
لكــن ســبق لسالوســتيوس أن ذكــر أن مكوســن تبنــى يوغرطــة فــور
عودتــه مــن نومانــس ،بعــد تلقيــه رســالة ســكيبيو إمييليانــوس.
لكــن إذا علمنــا أن حــرب نومانــس انتهــت بســقوط املدينــة بعــد
حصــار طويــل ســنة  133ق.م  ،.ومــا دام التبنــي قــد وقــع فــور
عــودة يوغرطــة مــن نومانــس ،فاملفــروض أن يكــون يف ثالثينيــات
القــرن الثــاين ق.م .عــى األقــل ،أي بإثنــى عــر ســنة تقريبــا،
و ليــس بثــاث ســنوات قبــل وفــاة مكوســن ،و الخطــأ هنــا واضــح
عنــد سالوســتيوس ،الــذي قلــص فــرة الخمــس عــرة ســنة التــي
تفصــل بــن ســقوط نومانــس و وفــاة مكوســن إىل ثــاث ســنوات.
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رغــم أن ق ـزال  ،يــرى رضورة الفصــل هنــا بــن قراريــن ملكوســن
بشــأن يوغرطــة  :التبنــي ،و تســجيله يف الوصيــة كوريــث للعــرش،
يكــون بالتــايل أحدهــا مؤرخــا بســنة  133ق.م ،.و اآلخــر بســنة
 120ق.م ،.لكــن نــص سالوســتيوس واضــح ال يحتــاج إىل تأويــل،
و حتــى إذا افرتضنــا هــذا التأويــل ،فهــو ال جــدوى منــه لســببني :
إذا افرتضنــا أن التبنــي حــدث ســنة  133ق.م ،.فهــو وحــده ميكــن
يوغرطــة مــن الوصــول إىل الحكــم وفــق التقاليــد ال ّنوميديــة،
و بالتايل ال حاجة للوصية.
إذا افرتضنــا رضورة هــذه الوصيــة ،فيكــون أيضــا مكوســن مل يتــن
يوغرطــة نــزوال عنــد رغبــة ســكيبيو إمييليانــوس كــا يذهــب إىل
ذلــك جــل املؤرخــن  ،ألن هــذه الوصيــة ـــكام رأينــاـ تعود إىل ســنة
 120ق.م ،.و كان ســكيبيو إمييليانــوس قــد تــويف منــذ تســع ســنوات
(تــويف ســنة  129ق.م ،).و اعتــادا عــى هــذا هــل نســتطيع أن
نســتبعد مــا يذهــب إليــه جــل املؤرخــن مــن أن مكوســن تبنــى
يوغرطــة نــزوال عنــد رغبــة ســكيبيو ،إذ واضــح أن مكوســن مل يتــن
يوغرطــة فــور عودتــه مــن نومانــس ،و إنّ ــا تبنــاه فعــا عندمــا
اشــتد بــه املــرض ،و شــعر بدنــو أجلــه ،و هــو مــا أشــار إليــه
سالوســتيوس بقولــه « :بضــع ســنوات بعــد ذلــك ،أضنتــه الســنني
و املرض ،وشعر بقرب أجله.»...
يف خضــم كل هــذا ،هــل ميكننــا التحــدث عــن إصــاح إداري قــام
بــه ماسينيســا ،و أراد مكوســن االحتفــاظ بــه ؟
ال نســتطيع الجــزم يف هــذا املوضــوع ،لكــن وجــود هــذا النــوع
مــن الحكــم الثــايث يف املــدن النوميديــة -كــا قلنــا ســابقا -وكــذا
اِت ّفــاق البونيقيــن و الرومــان يف إســناد إدارة املــدن إىل هيئــة
ثنائيــة ،يجعلنــا نــرى يف هــذا الحكــم الثــايث نظامــا وتقليــدا خاصــا
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بنوميديــا ،و بالتــايل ال يــد فيــه ال لســكيبيو و ال لغــره ،قــد تكــون
التجربــة الصعبــة التــي مــر بهــا ماسينيســا عــى إثــر وفــاة والــده
ســنة  206ق.م ،.ثــم عمــه الــذي خلــف والــده يف نفــس الســنة ثــم
ابــن عمــه ،نتيجــة تطبيــق قاعــدة األكــر ســنا يف العائلــة امللكيــة
دون اِشــراط االنحــدار املبــارش مــن امللــك املتــويف ،وراء لجــوء
ماسينيســا لهــذا اإلصــاح ،حتــى يجنــب أبنــاءه و اململكــة هــذه
اله ـزات.

75

توصيات امللتقى
امللتقى الدويل
ماسينيسا يف قلب تأسيس أول دولة نوميدية
الخروب( ،قسنطينة)
من  ،20إىل  22سبتمرب 2014

عــى ضــوء أشــغال امللتقــى الــدويل تحــت عنــوان ماسينيســا يف
قلــب تأســيس أول دولــة نوميديــة املنظــم تحــت الرعايــة الســامية
لفخامــة الســيد رئيــس الجمهوريــة يف املركــز الثقــايف محمــد اليزيد
بالخــروب ،مــن  20إىل  22ســبتمرب  2014تــم رصــد حــال و بــكل
موضوعيــة ملــا تــم تدالولــه خــال امللتقــى.
لقــد أثــار امللتقــى ملــا يحملــه مــن حساســية وعمــق نقاشــا كثيــف
و غنــي بالتعقيبــات و اإلقرتاحــات و التســاؤالت .نحــن عــى درايــة
أن ثلــث ايــام مــن املحــارضات و النقــاش ال تفــي إلســتحضار تلــك
الفــرة الطويلــة مــن تاريخينــا .وهــو مــا يتطلــب منــا تنظيــم
لقــاءات أخــرى يف املســتقبل.
فعــا أن و كــا هــو تؤكــده العديــد مــن املصــادر أن ماسينيســا
هــو ذلــك امللــك املؤســس ألول دولــة نوميديــة .لكــن تبقــى ،و إىل
يومنــا هــذا العديــد مــن نقــاط الغمــوض تحــوم حــول املوضــوع
و الكثــر مــن الجوانــب تبقــى غــر مكتشــفة ،خاصــة مــا يخــص
مــكان وفاتــه و رضيحــه.
كلنــا نعلــم أن كتابــة تاريــخ شــال إفريقيــا خــال الفــرة القدميــة
(الفــرة التــي تهمنــا يف هــذا امللتقــى) كانــت مــن إنجــاز املســتعمر،
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أي الغالــب ،فعليــه إذا األخــذ هــذه املعرفــة التاريخيــة الناتــج مــن
الثنائيــة الغالــب و املغلــوب باإلعتبــار طبعــا لكــن بكامــل الحيطــة
و الحــذر.
بالفعــل ال نســتطيع إعــادة صناعــة التاريــخ لكــن بإمكاننــا إعــادة
كتابتــه ،تصحيــح بعــض املفاهيــم و إعــادة النظــر يف بعــض
النظريــات.
الفرصــة متاحــة لنــا إذا بإلتقــاء هــذا الجمــع مــن الباحثــن
الجامعيــن ،املؤرخــن و األثريــن ملبــارشة هــذا املســار و الذهــاب
ســويا يف خطــى تحريــر التاريــخ مــن املعتقــد اإلســتعامري و إعــادة
إســرجاع هويتنــا.
يف املقابــل و رغــم ثــراء املداخــات املقرتحــة ،نتأســف لغيــاب
نصــوص تعالــج مســألة اللغــة و الثقافــة األمازيغيــة إبــان فــرة
حكــم ماسينيســا.
عقــب إختتــام أشــغال امللتقــى تــم رصــد مجموعــة مــن التوصيــات
أدىل بهــا املحــارضون و املتدخلــون يف النقاشــات و نلخصهــا يف مــا
يــي:
رضورة القيــام بحفريــات أثريــة جديــدة عــى جوانــب رضيــحالخــروب و اإلنتهــاء مــن الدراســة العلميــة لألثــاث املتواجــد فيــه.
ســنة  2015ســتكون فرصــة ألطــاق هــذه األشــغال.
إعــادة ترميــم رضيــح الخــروب باإلســتفادة مــن التقنيــات الجديدةالتــي تتيحهــا الوســائل التكنولوجيــة الحديثة.
إق ـراح مجمــل املداخــات التــي ســتصدرها املحافظــة الســاميةلألمازيغيــة عــى شــكل فعاليــات امللتقــى للجنــة الوطنيــة للمناهــج
التابعــة لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة إلســتغاللها بيداغوجيــا و تحضــر
دروس التاريــخ للمســتويات الثالثــة .
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إعتــاد املعرفــة التاريخيــة كمحــور أســايس يف برنامج اإلستشــاراتالعلميــة التــي تديرهــا املحافظــة الســامية لالمازيغيــة عــى شــكل
نــداء للمشــاريع موجهــة للجامعيــن داخــل الوطــن.
تشــجيع إدراج مذكــرات التخــرج لنيــل الشــهادات الجامعيــةو املتعلقة بالحقبة النوميدية عىل مستوى الجامعات الجزائرية.
الــروع يف إســرجاع ذاكــرة الوطــن ( أرشــيف و قطــع أثريــة)املتواجــدة خــارج الوطــن.
تتعهــد املحافظــة الســامية لألمازيغيــة بتنظيــم لقــاء علمــي حــولتوحيــد املفاهيــم املســتعملة يف املراجــع املدرســية و املتعلقــة
بتاريــخ االمازيــغ يف الجزائــر.
تأســيس تظاهــرة علميــة و ثقافيــة  ،مخصصــة ملاسنيســا ملــكنوميديــا ،يتــم تنظيمهــا كل ســنتني بالخــروب
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