د /رمضاين أم هاين
جامعة اجلزائر  (-2-أبو القامس سعد هللا)
قسم التارخي
أمه املقاومات الوطنية يف شامل
افريقيا القدمي
مل هتدأ ثورات التحرير واملقاومة منذ وطأت أقدام الاس تعامر الجنيب -الرومان ،الوندال ،البزينطيني -.... ،أرايض
بالد املغرب خاصة وشامل افريقيا عامة ،ولقد اختذت اشاكال متعددة حسب الظروف والوضاع ،فالبعض اختذ طابع
املواهجة العسكرية مثلام حدث عىل يد املكل يوغرطة( ،) JUGURTHAوالبعض الآخر اختذ شلك املناورات الس ياس ية
واملساوماة العسكرية ،مثلام حدث مع العاهل يواب الول ( ،)Juba Iمث برزت أخريا يف املواهجة الشعبية أو التكتل القبيل ان
حص التعبري اليت اكتسبت طابع الثورة يف جزء أو اكمل الرايض املغاربية ضد التغلغل الاس تعامر الروماين ،كام هو احلال
ابلنس بة للثورة اليت قادها أرابيون(  ،)Arabionأو اليت اش هترت بشخصية اتكفريناس(...)Tacfarinasاخل.
واجلدير ابذلكر أن منطقة شامل افريقيا وخاصة املامكل املغاربية القدمية ،قد اس تفادت من الوضاع الس ياس ية املتأزمة
بني الرومان والقرطاجيني حيث حتالفت بعض املامكل املغاربية اما مع الطرف الول (الرومان) أو الطرف الثاين
(القرطاجيني)( .)1وبعد القضاء عىل املكل س يفاقس واهنزام قرطاجة واختاذها مقاطعة رومانية ()2()provincia africa
وفصلها عن الرايض النوميدية ابخلندق املليك ويعرف بـ فوسا رجييا (()Fossa Regiaحتتوي هذه املقاطعة تقريبا شامل
رشق تونس احلالية من طربقة يف الشامل الغريب اىل هنشريطينة  thanaeيف اجلنوب الرشيق( ،)3متكن ماسينيسا من توحيد
اململكتني نوميداي الرشقية ونوميداي الغربية هناية القرن  2ق.م ،ووضع بذكل أسس ادلوةل النوميدية املوحدة واختذ مدينة
"سريات "عامصة حلمكه( )4بعد ان وضع التاج املليك مبساعدة الرومان( ،)5وعندها قام بعدة اعامل اكصدر العمةل النقدية
النوميدية اليت متثل الس يادة الوطنية النوميدية ،كام قام ببناء مجموعة من املرافق ذات الصبغة ادلينية واالدارية .ويف اجلانب
الاقتصادي اهمت ابلفالحة والتجارة اخلارجية مع الرومان أو القرطاجيني( .)6واتسمت عالقاته مع الرومان ابلتبعية واحللف،
وان اكن ذكل ال يعين التبعية الرصحية لرومان نظرا ملاكنة املكل مسينيسا بني ذويه والقوة اليت اكتس هبا من جراء فرتة السمل
اليت متتعت هبا فرتة حمكه ،وكذا الهداف املسطرة اليت قام هبا لتقوية نفوذه ونفوذ مملكته اثر اصالحاته يف ش ىت اجملاالت(،)7
ويظهر ذكل جليا يف توسعاته عىل الرايض القرطاجية ،وختوف الرومــــان من حماولته يف القضاء عىل قرطاجــــــة ووقف
خمططهـــا يف الاستيالء علهيا (.)8
 -1وضع نوميداي بعد وفاة مسينيسا س نة 148ق.م :وبعد ان تويف "مسينيسا" اتراك اململكة النوميدية الواسعة لبنائه
الثالثة :مكيبسا ،غلوسة ،مسطنبعل حيث اكن القائد الروماين "سكيبيون الامييل" حارض يف تقس مي اململكة بعد أن طلب
ماسينيسا حضوره اىل سريات قبل وفاته( ،)9لكن جل املصادر تقول أنه وصل بعد وفاته بقليل وابلتايل"أعطى "ملكيبسا"
وهو الكرب س نا السلطة االدارية و"مسطنبعل" السلطة القضائية و"غلوسة" السلطة العسكرية( )10مث رجع رسيعا حملاربة
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القرطاجيني أآخذا معه "غلوسة "وجيش مسينيسا حيث سامه فرسانه بشلك حامس ابهناء احلرب لصاحل الرومان وهناية
احلرب البونية الثالثة وهتدمي قرطاجة( .)11فاس تولوا الرومان استيالء فعليا عىل الرتاب الصيل لقرطاجة وأسسوا عىل أعقاهبا
مقاطعة افريقيا الرومانية( ،)12ومل تكن تطمع امجلهورية الرومانية يف توس يع هذه الوالية وبسط نفوذها عىل الشامل االفريقي،
لعلمها بشجاعة املغاربة وحامسهم يف ادلفاع عن وطهنم وهجلها بدواخل هذا الوطن ،يف حني اكن أبناء مسينيسا طوع أمرها
ولن خرياهتا اكنت تصلها دون عناء( ،)13كام أعطت لبناء مسينيسا بعض النفوذ (بعض املدن القرطاجية اال أن بعض
املصادر تذكر وفاة غلوسة ومسطنبعل دون توضيح الكيفية) وانفرد "مكيبسا" ابحلمك عند هناية النصف الول من القرن
الثاين ق.م اهمت بدوره بتقوية التجارة ،واكن ولوعا ابلعمل والفلسفة وكثري الاجامتع مع العلامء اليواننيني حريصا عىل جتميل
مدينة سريات( ،)14واكنت عالقته طيبة وحس نة مع الرومان بل وضع حتت ترصفهم اجليش النوميدي وخريات البالد يف
مناس بات عديدة خاصة العسكرية منه ،واكن يتوىل قيادة اجليش النوميدي ملساعدة الرومان القائد"يوغرطة"(.)15
-2وضع نوميداي بعد وفاة مكيبسا :تويف مكيبسا حوايل س نة 118ق.م وهو يف الامثنني من معره خملفا ابنني هام
"أذربعل" و"مهسال" وهام صغريين وهلام احلق بتويل احلمك مث المري "غودا" (ابن مسطنبعل) وبوصف انه اكن مريضا
(خمتال عقليا) مث يوغرطة اذلي ودل س نة  154ق.م من امرأة ليست لها عالقة ابلبيت احلامك فاعتربه الرومان غري رشعي(،)16
واكن يمتزي ابحلمكة والشجاعة وادلهاء الس يايس ولوعا ابلفروس ية والرصاع والقنص والصيد وخمتلف الفنون القتالية حفصل
عىل العديد من اجلوائز يف مسابقات دولية فنال اجعاب النوميديني مما جعل "مكيبسا" خيشاه خاصة أمام ضعف أبناءه
ابعتبارمه ورثة للعرش الرشعيني لكنه مل يتجارس عىل قتهل فاكن يرسهل اىل جهبات احلرب قائد للجيوش النوميدية عىل أمل
أن يقتل يف احدها فيتخلص منه( ،)17لكنه حقق انتصارات متتالية وانل اجعاب وتقدير الرومان خاصة بعد انتصاره يف معركة
سنميوس(نومانس بش به اجلزيرة الايبريية)(.)18حيث جعل القائد الروماين ينظم هل احتفال خاص هل أمام قادة اجليوش
الرومانية ويرسل معه رساةل اىل "مكيبسا" يشكره فهيا ويذكر حماس نه( ،)19فاعتربها "مكيبسا" مبثابة توصية رومانية ليعرتف
بأبوته ليوغرطة ويعرتف بأحقيته للعرش س نة 120ق.م وجاءت توصية مكيبسا اكلتايل << :أن يرث احلمك من بعد  ،أذربعل
 ،هميصال ،ويوغرطة مث غودا>>(.)20
 -1ثورة يوغرطة :لقد جتددت اخلالفات حول ورثة العرش بني أحفاد ماسينيسا بدمع من القوى اخلارجية عقب
وفاة املكل مس يبسا  MICIPCAعام 118ق.م وقد تدخلت روما مبارشة لتسوية قضية اخلالفة حيث قام حامك والية
افريقيا بوكيوس –اكتون عام 118ق.م ابلفصل يف هذه القضية)()21كام فعل من قبهل سكبيو االمييل ابلنس بة خلالفة ماسينيسا
عام 148ق.م) ،وهنا تظهر خلفيات ختوف روما عىل مصاحلها يف اس ناد احلمك اىل ثالثة أشخاص ومه:هميصال ،أذربعل،
ويوغرطة الابن املتبين وذكل وفقا لقانون احلمك الثاليث اذلي اكن سائداً عند النومديني خالل تكل الفرتة ،واكن ميكن
ليوغرطة أن ينفرد بوراثة عرش مكيبسا  ،وذكل وفق ًا للقوانني احمللية دلى القبائل النوميدية ،واليت تنص عىل أن كبري العائةل
هو اذلي يتويل احلمك( ،)22ومن هجة أخرى اكن الرومان يسعون جاهدين لن تبقي مملكة نوميداي ممزقة حيمكها ملوك ضعاف
وذكل مما يسهل هلم هممة التدخل يف شؤوهنا.
لكن الرتتيبات االقلميية ما لبثت ان تعرضت للتغيري بسبب رفض يوغرطة ( ) JUGURTHAلها وقيامه بثورة ضد
روما ،ومل يلبث أن كشف للرومان عن أطامعه لالنفراد ابحلمك ،واحلفاظ عىل مملكة مسينيسا قوية وواسعة ،فقام يف البداية
ابلقضاء عىل ابن معه هميصال (اذلي اكن يقمي بقرية ترميدة(أمثيدة ) يف تونس قرب دوقة ،فاغتمن يوغرطة الفرصة وأغدق عىل
الفائس(رجل نوميدي) ابملال( ،)23واكن خمتبئا يف كوخ أمه حيث قاده اخلوف ،وقطعوا رأسه ومحلوها اىل يوغرطة
س نة118ق.م)( ،)24فأرعب هذا احلدث شقيقه أذربعل فقام اببالغ روما مبقتل أخيه ،وعندما اشتبك مع يوغرطة فر همزوما
من ميدان املعركة ،وجلأ اىل مقاطعة افريقيا الرومانية (قرطاجة) ومن هناك اىل روما( ،)25وبعدها أصبح يوغرطة س ّيد اكمل
نوميداي وحىت يكبح غضب روما أرسل الهيا بعثة كبرية مزودة ابذلهب والفضة من أجل التحايل وعدم الظهور ابلعداء
7

اجتاهه(بعثت روما مبفوضني حفمكوا بربائته وقسموا نوميداي اىل قسم رشيق من نصيب أذربعل من حدود دوةل روما اىل سريات
والنصيب الغريب ليوغرطة ميتد اىل حدود وادي ملوية)( ،)26وبعد 4س نوات من هذه القسمة اخذ يف حماربة "أذربعل" حيث
حارصه يف عامصته سريات اليت اكن أغلب ساكهنا من التجار االيطاليني اذلين هبوا ملساعدة "أذربعل" ADHERBAL
لدلفاع عن املدينة اال أهنا ابءت ابلفشل ونصحوه ابالستسالم البن معه لكن ما ان فتحت املدينة أمام يوغرطة
 JUGURTHAحىت قىض عليه وعىل مجيع من اكن هبا من النوميديني وااليطاليني( .)27ففتح هل اجملال ليوحد نوميداي مرة
اخرى مث اختذ سريات ( قس نطينة) املدينة اجلبلية الواقعة يف جبال الوراس عامصته منذ س نة  112ق.م( ،)28فاهمت ابجلانب
العسكري حيث نظم اجليش وقسمه اىل مشاة وفرسان ،ودربه عىل أحدث الطرق العسكرية بغية حتصني اململكة النوميدية
و مقاومة الهداف الاس تعامرية للرومان  ،كام اتبع االصالحات الاقتصادية اليت بدأها سلفه .ويف نفس الوقت أخذت روما
أعامل يوغرطة عىل أهنا هتديدا ملصاحلها يف املنطقة.
أ -يوغرطة ومواهجة روما :وعىل اثر هذه التطورات وجدت روما نفسها وهج ًا لوجه أمام خطر يوغرطة وابت من
املؤكد دلى ّالرومان أن يوغرطة اذلي مل يتورع يف رضب اجلالية الرومانية يف سريات ،فانه لن يرتدد يف مواهجة الوالية
الرومانية يف افريقيا من أجل الس يطرة علهيا ومضها اىل بالد املغرب حتت زعامته ،فأعلنت روما احلرب عليه(6س نوات)
فأرسلت روما محةل عسكرية :
 -1امحلةل الرومانية بقيادة القنصل اكلبورينوس ابستيا  CALPORINUS-BASTIAس نة111ق.م :لكن هذا
الخري أقنعه يوغرطة ابلعدول عن القتال وعقد معه الصلح( ،)29اذلي بدوره رفضه جملس الش يوخ الروماين لنه مل يطمنئ
اىل نواايه ،وبعد حسب الثقة من ابستيا ( ،)30( BASTIAحمامكة القادة العسكريني ،حفرض يوغرطة كشاهد فرىش بعض
العضاء فدافعوا عنه مما احدث فوىض( ،)31وعند مغادرته مسع أن روما حترض خلليفة وهو "ماس يفا  Massivaبن غلوسة
وابن مع يوغرطة" فأآمر احد أتباعه ابغتياهل وهو ما حدث فعال وخرج من روما يقول مدينة روما للبيع لو جتد من يشرتهيا)
فأعلن جملس الش يوخ اس تئناف القتال ومعاقبته بعد هذه احلادثة(.)32
-2امحلةل الرومانية بقيادة القنضل البينوس ( :)albinusأعاد تنظمي اجليش وبدأ يزحف غراب حنو اململكة النوميدية،
اال أن أسلوب حرب العصاابت اذلي انهتجه يوغرطة جعلته يرجع اتراك القيادة لخيه أولوس ( )aulusاذلي اكن شااب
مندفعا( ،)33فاس تدرجه يوغرطة يف منطقة صعبة املساكل ،و حارصه يف احدى الليايل من مجيع اجلهات ّ
وخريه بني املوت
وعقد الصلح والانسحاب فاختار الثانية ،واكن ذكل يف معركة سوثول  SUTHULعام110ق.م قرب گاملة ابجلزائر
وملعاهدة الصلح هذه اكن لها رد فعل شديد لروما((.)34لن بنودها لصاحل يوغرطة) ،واكنت احلروب اليت خاضها يوغرطة
ضد الرومان تسمى عند املؤرخ الالتيين سالوست بـ "حروب(*) يوغرطة" اليت وقعت بني  111و 105ق.م.
 -3محةل القائد ميتلوس : METULUSفبعد أن رأت مدى براعته وجشاعته يف ادلفاع عن نوميداي ،أعطت روما
القيادة لحد النبالء(كرثة الرشوة يف اوساط القادة) س نة  109ق.م( .)35وهو ميتيلوس جفرت بيهنام عدة معارك وأحلق الهزمية
بيوغرطة يف زاما ابلقرب من مدينة الاكف احلالية بتونس وذكل س نة108ق.م( ،)36مث س يطر عىل عامصته سريات لزيحف عىل
رشق ووسط نوميداي .فاضطر يوغرطة اىل البحث الجياد دمع ملواهجة املوقف ،فاس تطاع جتنيد قبائل جداةل القاطنة يف
الهوامش الصحراوية ،كام أقنع بوكوس الول مكل موريطانيا برضورة التصدي املشرتك للزحف الروماين"(.)37
وهكذا بدأت القوات تتحرك بقيادة يوغرطة حنو سريات ملواهجة ميتيلوس اذلي اختذها قاعدة عسكرية ،لكن جملس
الش يوخ عني قائدا عسكراي شعبيا حمرتفا يف جمال التكتيك احلريب يدعى ماريوس mariusاذلي" مض مجوعا هائةل من
الفقراء والرعاة اىل القوات احملاربة يف نوميداي( ،)38وبدأ بنرش اذلعر بني ساكن القرى واملدن النوميدية لرفع معنوايت جنوده.
وهنب املدن الرغام اجليش النوميدي عىل املواهجة احلقيقية( ،)39عالوة عىل ذكل جنح الرومان يف جر املكل املوريطاين
بوخوس الول اىل التأآمر عىل حليفه يوغرطة( ،)40وقد مت ذكل عندما فر يوغرطة اىل صهره طلبا منارصته وايوائه ،ولكن
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بوخوس خاف عىل عرشه( ،)41فألقى عليه القبض س نة 105ق.م(جسن ومات جوعا 7جانفي 104ق.م)( ،)42وسلمه لسوال
( ) Syllaمساعد ماريوس يف هممته احلربية(وهو رجل دبلومايس وس يايس)(.)43
ولقد اكن ابماكن روما أن تعلن نوميداي املهزومة اقلامي روماني ًا مثلام فعلت يف اقلمي قرطاجة عام 146ق.م ،لكن بدال
من ذكل رتبت الوضاع بصورة مضنت نفوذها ابملنطقة والتحمك يف زمام المر عن طريق ابقاء عرش اململكة قامئا ،حيث
شهدت مملكة نوميداي بعد موت يوغرطة تنصيب كودا GAUDAشقيقه (متخلف عقليا)عىل اجلزء الرشيق من نوميداي،
ومنح ثلهثا الغريب لبوكوس  BOCCHUSماكفئة عىل خدماته هلم حيث مدت حدوده حىت وادي الساحل (الصومام)
حسب املؤرخني ،اجلزائر حاليا)(.)44ولقب حليف روما ،وبذكل تدخل املامكل املغاربية عهد اخلضوع والتبعية لرومــا.
 -2ثورة يواب الول :بعد وفاة غود حوايل س نة 88ق.م ،خلف ودلان هميبسال الثاين وماسينيسا الثاين حيث متكن
هذا الخري من اسرتجاع ممتلاكت أابئه من املكل املوريطاين ،وعندما نشبت احلرب بني ماريوس وس يال اذلي اضعف
الوجود الروماين يف بالد املغرب ،وقسم النوميديني بني مؤيد ومعارض للك من الطرفني( ،)45فظهر مكل نوميدي أآخر
"هريابس" اغتصب احلمك ،ويف هذا الوقت تظهر رغبة روما يف القضاء عىل هذا الرصاع فرتسل القائد بومبيوس اذلي
اس تطاع أن يرجع ماسينيسا وأخيه اىل احلمك بعد أن أطاح هبريابس )(.)46
يف س نة 67ق.م تويف هميبسال الثاين واكن رجل عمل اس متد ثقافته من مكتبة أسالفه ،هذه املكتبة اليت ازدادت
ثراءا بعد هنب "قرطاجة" ( .)47اتراك العرش البنه "يواب الول اذلي حيمك مع معه مسينيسا الثاين ،أعاد يواب الول تنظمي
جيش قوي يضمن عنارص من شعوب البحر البيض املتوسط لدلفاع عن مملكته من لك مغتصب او اس تعامر (( ،)48ويف
أثناء ذكل حدث رصاع أآخر يف روما بني القائدين بومبيوس وقيرص) فينقسم النوميديني بني هذين القائدين املصارعني حيث
حتزي يواب الول وماسينيسا الثاين لـ"بوميب"النه ساعد اابه يف اسرتجاع مملكته كام ارشان سابقا( ()49خاصة بعدما نزلت
القوات الرومانية يف" رأس بون" يف تونس يف عام  49ق.م وحارصت مدينة"أوتياك" اليت مل تتحرر اال من طرف يواب الول
)(.)50وقد ساعد خبوس الثاين يوليوس قيرص فتحارب الطرفان وانترص قيرص انتصارا ساحقا فقرر هذا الخري الانتقام من
النوميديني وحماربة يواب الول اذلي انتحر بعد اهنزامه يف معركة اتبسوس)**(  TAPSUSس نة 46ق.م( ،)51ابالضافة اىل
مساعدة مجموعة من املرتزقة( الايطاليني ،الاس بان ،املوريني) عىل رأسهم القائد س يتيوس .)52( SITUIS
وبوفاة " يواب الول " انهتت أآخر أايم " نوميداي املس تقةل ،واندثرت عىل اثر ذكل مملكة نوميداي ودخلت يف فرتة
جديدة ،ويه فرتة العهد الروماين بعدما مرت عىل اذلكرى اللمية لقرطاجة مائة س نة.حيث مض قيرص جزءا من الرايض
النوميدية اىل املمتلاكت الرومانية وحتولت مبارشة اىل مقاطعة رومانية حتت امس (افريقيا اجلديدة  ،)53()africa novaوعني
سالستيوس crispus sallustiusحاكام بروقنصل ،وسمل اجلزء الآخر مؤقتا للمرتزقة ستيوس( اجلزء الرشيق من مملكة
ماسينيسا الثاين واكن يضم سريات وضواحهيا-الشامل القس نطيين )54()-وجزء أآخر اىل املكل املوريطاين خبوس الثاين حيث
توسعت حدوده رشقا حىت وادي أمساقا(الوادي الكبري)( .)55اىل جانب ذكل قام قيرص بتأسيس مخس مس تعمرات يف
افريقيا القدمية تمتثل يف رأس الطيب وقلبية وانبل ومريسة وبزنرت.ومن هنا بدأت معاانت النوميديني(. )56
وتوالت الثورات خالل القرن الول قبل امليالد حماوةل القضاء عىل الوجود الروماين يف املنطقة نذكر مهنا:
 -3ثورة أرابيون :لقد حاول قيرص بعد مضه لنوميداي خالل س نة 46ق.م بعد انتصاره عىل يواب الول وبذكل يشدد
قبضته عىل اكمل شامل افريقيا جتس يدا خملططه اال أنه قتل س نة 44ق.م( ،)57ونتيجة لهذه الاحداث وما جرى عهنا من
فوىض واضطراابت ومنازعات يف روما اكن لها تأثريها واحضا عىل الوضاع يف بالد افريقيا( ،)58اذ تنازع لك من حامك الوالية
الافريقية القدمية كورنيفيس يوس( )P.cornificiusوحامك الوالية الافريقية اجلديدة س يكستيوس( ،)Sextiusوأدى هذا اىل
انهتاز أرابيون ابن ماسينيسا الثاين أحد أمراء نوميداي املساعدين للمكل يواب الول يف حربه ضد قيرص الفرصة وأعلن الثورة
ضد الرومان ،بعد ان رجع من اس بانيا حصبة مجموعة من أتباعه بغية بعث اململكة النوميدية من جديد مملكة اجداده(.)59
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ورشع يف حماربة احملتالني بداية من املرتزقة س يتيوس ( )Sitiusوجنوده ومت هل ذكل حوايل س نة  43ق.م ،حيث
قدم قيرص لهذا الخري جزء من أرايض نوميداي القامة امارة هل وجلنوده املرتزقة بعد انتصارمه عىل انصار بوميب يف
احلرب(.)60
وقد حاول ارابيون أن يس تفيد من الزناع القامئ بني احلامكني كام ذكران ،متبعا س ياسة املناورة والتظاهر للك مهنام
ابلتأييد واملنارصة لتجنب الاصطدام بقوة أي مهنام ،حيث مض رأيه اىل حامك افريقيا اجلديدة س يكستيوس وانترص يف عدة
معارك معه ،ومتكن من اجالء قوات بوخوس الثالث( )Bocchusمكل موريطانيا ،واسرتجع ارابيون الشطر الغريب ململكة
نوميداي اذلي اكن حتت س يطرة هذا الخري ،كام ساعد مرة اخرة س يكستيوس ضد فاجنون ( )Fangonاحلامك اجلديد
فانترصوا عليه ،غري ان احلامك الروماين خاف من اربيون وقوته اليت ال يس هتان هبا بعد ان مينت اراكن مملكته اليت أحياها يكون
مصريه مكصري الاخرين ،ذلكل قرر س يكستيوس ان يضع حدا لطموحات المري النوميدي فأوعز ابغتياهل واكن ذكل س نة
 40ق.م ،وهنا سقطت شصية نوميدية يف سبيل التحرر(.)61
 -4ثورة اتكفاريناس( 17-24م) :شهد التوسع الروماين يف شامل افريقيا الكثري من املقاومات الشديدة نتيجة س ياسة
الرومان التعسفية يف الس يطرة واس تغالل الرض وأهالهيا ،وهذا ما حدث عندما حاول الامرباطور تيربيوس( )Tiberius
التوسع عىل حساب أرايض القبائل النوميدية يف منطقة الوراس ،كام اس تقبل مبقاومة عنيفة عرفت ابمس قائدها
اتكفريناس( ،)Tacfarinasبيث نظم هذا الخري مقاومة واكتسب شعبية كبرية يف املطالبة بقوق الهايل(.)62
وقد معل اتكفاريناس جنداي يف الفرق املساعدة للجيش الروماين قبل ان قبل أن يفر مع عددا من رفاقه من ايطاليا
اىل افريقيا ،وال ريب انه اس تفاد من الفرتة اليت قضاها يف العمل العسكري ومن تدريباته وفق السلوب القتايل الروماين ،يف
خوض غامر احلرب ضد الرومان(.)63
تعد الس باب كثرية ومتعددة الندالع هذه الثورة ،فبعد ان س يطر الرومان عىل املغرب اس توىل عىل أجود
الرايض ،وحرم الهايل مهنا حيث طردوا اىل املناطق اجلبلية الصعبة وغري صاحلة للزراعة( ،)64كام قام الرومان بشق
الطرقات اكنشاء طريق بني قفصة وتبسة عىل أرايض املوسالميني ،وفصل بذكل قبائل املوساليم عن جرياهنم
الكنثيني( )Cinithiومه قبيةل كبرية تمتركز جبوار السريت الصغري ،واجليتوليني وما ترتب عنه احلد من حريهتم ،ومن التجارة
بني الشامل واجلنوب ،وكذا التنقل من اجلنوب اىل الشامل للرعي يف فصول يقل فيه املرعى....اخل( ،)65أما السبب الرئييس
هو رفض الامرباطور تيربيوس اعادة الرض اليت احتلها لحصاهبا ،وهنا قامت ثورة وانترشت يف ربوع شاسعة من منطقة
افريقيا( ،)66والواحض يف الامر ان من اعلن الثورة يه قبائل اجليتول اليت احتلت منطقة السهول العليا وحواف الصحراء()67
بقيادة اتكفريناس اذلي نظم جيوشه وحتالف مع قبائل املوريني اليت اكن يقودها مازيبا ( )Mazippaوقبائل الكنثيني ،وقبائل
الغرامنت جنويب طرابلس ،هكذا امتد لهيب املقاومة ومشل لك املناطق ادلاخلية يف نوميداي ادلاخلية من السريت رشقا اىل
الورش نيس غراب(.)68
هكذا تكونت قوة من القبائل النوميدية ،وانقسمت اىل قسمني جنود مسلحون مدربون وفق أساليب رومانية حتت
قيادة اتكفاريناس ،وقوات خفيفة مدربة عىل أساليب احلرب (الكر والفر) تقوم ببث اذلعر واشعال النريان حتت قيادة مازيبا.
ففي س نة 17م قام اتكفريناس بشن جهوم عىل الرومان لكن فوريوس اكميلوس ماركوس ()F.Camilus Marcus
وايل افريقيا الربوقنصلية تصدى هل بدمع من يواب الثاين(.)69مل ييأس اتكفاريناس وعاود الكرة يف العام التايل هبجامت عدة ويف
عدة مدن من والية افريقيا اثر جهامت مباغتة عىل مراكز الكولون الرومان وحقق انتصارا كبريا( ، )70واكد ان يس تويل علهيا
لوال القائد اكس يانوس ابرونيوس( )L.Aspronius Caesianusاذلي دمع جيشه ابلفيلق التاسع الاس باين( Legio IX
 )espanaاذلي اىت به من ابنونيا وزحف ابجتاه منطقة اتةل واس تطاع هذا الخري ان جيرب تكفاريناس عىل الانسحاب حنو
اجلنوب(.)71يف حني أعاد اتكفاريناس تكوين قواته يف الصحراء وأرسل بعثة اىل امرباطور تيربيوس(14-37م) يطلب منه
10

منحهم ما يكفهيم من الرايض واال س يواصل الثورة( .)72عني تيربيوس يونيوس باليس يوس ()Q.Junius Blaesus
بروقنصال ولكفه ابهناء احلرب  ،قام هذا الخري ابصدار العفو عىل لك من وضع السالح واستسمل ،وقد أتت س ياس ته
بنتاجئ مرضية اذ يبدو ان بعض اجلنود قد القوا بسالهحم وأوقفو احلرب ،لكن اتكفاريناس اس متر يف حرب الكامئن او
العصاابت واليت أتت بنتاجئ هممة ،ومل يس تطع القائد يونيوس املواهجة الن الرومان اعتادوا عىل املواهجة املبارشة يف احلرب ما
يسمى ابحلرب النظامية ،وذلا قرر الربوقنصل بتقس مي اجليش الروماين اىل ثالثة مجموعات:
اجملموعة الوىل وضعها يف اجلهة الرشقية محلاية منطقة الرست بقيادة اكيصاريوس ابن الربقنصل باليسوس
أ-
لقطع الطريق بني اتكفاريناس والغرامنت(.)73
ب -اما اجملموعة الثانية وضعها يف الغرب محلاية أرايض قس نطينة بقيادة كورنيليوس سبيون( Cornelius
 )Scipionضد قبائل الس نتني(.)74
ت -واجملموعة الثالثة وضعها يف الوسط محلاية املنطقة املمتدة من تبسة اىل حيدرة ،واكنت بقيادته ،وتعترب هذه
املنطقة املقر العام للفيلق الثالث الاغسطي واكن حيتوي عىل قالع وخطوط دفاعية(.)75
ويبدو ان القائد بالس يوس طبق نفس س ياسة اتكفاريناس ملواهجة حرب العصاابت وهذا ارض ابملقاومة حيامث توجه
املقاومون وجدوا اماهمم اجليش الروماين ،لكن هذا مل يوقف عزمية املقاومون وامتدت الثورة الشعبية اىل موريتانيا يف
الغرب ،ومل حتقق هجود القادة الرومان يف اخامد انر الثورة الن عزمية الشعب املغاريب مازالت متواصةل لدلفاع عن كيانه
الاجامتعي والاقتصادي بعد ان فقد كيانه الس يايس.
ويف س نة 22م قام باليس يوس بمةل اثنية لكنه فشل يف القضاء عىل الثورة فاعزتل القيادة ،فارسلت روما بدال منه
القنصل دوالبيال(.)P.Cornelius Dolabella
أما اتكفاريناس فقد عزز جنوده بفرق أخرى انضمت اليه ومه املوريون اذلين فروا من حمك بطلميوس بن يواب الثاين
حليف الرومان ،كام سانده رئيس قبيةل اجلرامنتيني ،و مجموعة من املناهضني للحمك الروماين يف املغرب( .)76وقام بصار
مدينة تبورس يكوم( )Tubursicumوتدمريها(.)77وردا عىل هذا الهجوم قام القائد دوالبيال برمس خطة حممكة متثلت:
 اتباع أسلوب خصمه يف القتال وتقس مي اجليش لربعة وحدات صغرية وذكل بعد ان تلقى مساعدات منبطلميوس مكل موريطانيا.
 حتصني القالع واملراكز الامامية. عقد صلح مع القبائل املوسوالم وترضيهتم(.)78وأمام هذا الوضع اصبح اتكفاريناس حمارصا بني جيش الربوقنصل رشقا وقوة املكل املورطاين غراب.ويف س نة 24م
دارت معركة هنائية بني اتكفاريناس واجليش الروماين ابلقرب من اوزاي( )Auziaسور الغزالن حاليا اليت متركز فهيا
اتكفاريناس مع جنوده وهنا لقي مرصعه بعد قتال شديد وارس ابنه مع عدد من الثوار ( ،)79ويذكر ان مقتل اتكفاريناس مت يف
ظروف غامضة وال يستبعد ان هناك خيانة من طرف بطلميوس ابن يواب الثاين الن منطقة اوزاي اكنت غري بعيدة عن
قيرصية العامصة املورية منطقة نفوذ بطلميوس حليف روما(.)80
انهتت هذه الثورة بعد ان لكفت روما خسائر مادية وبرشية واليت دامت اكرث من س بعة س نوات من  17اىل 24م.
ومن نتاجئ هذه احلرب ماييل:
 عدم حصول الافارقة عىل أراضهيم وتوسع الرومان حنو اجلنوب والاستيالء عىل الرض بعد ان اكنت مكلللقبائل املس تقةل.
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 وضع القبائل اليت شاركت يف الثورة حتت رقابة اجليش الروماين ،وتوطيهنم يف أماكن استيطان جديدة يرشفعىل لك مهنا حامك عسكري(.)Praefectus
 -5ثورة ايدميون(40-42م) :بعد وفاة بوخوس الثاين ومل يرتك وريثا ،اس توىل اكتافيوس(اغسطس) عىل موريطانيا
وأصبحت تدار بواسطة وال روماين حىت س نة 25ق.م ،حيث قرر أغسطس أن تعود أوضاع املغرب لطبيعهتا من الناحية
الس ياس ية أي ازاةل الوالايت الرومانية وتنصيب يواب الثاين مككل عىل أرايض افريقيا الرومانية(()81خطوتني هام :تنصيب يواب
الثاين عىل موريطانيا الرشقية والغربية ،واثنيا ادماج والييت افريقيا اجلديدة والقدمية يف والية واحدة ابمس افريقيا
الربوقنصلية)( ،)82واكن ذكل جتنب أي رد فعل قد يصدر من ساكن موريطانيا ان مت تعيني حامك روماين ولكن اكن هذا
متهيدا دلمع نفوذ روما يف شامل افريقيا ،وفضل أن يمت ذكل عىل مراحل لنه اكن يرى هذه املنطقة حديثة العهد ابحلمك
الروماين وابالضافة اىل كوهنا انئية وشاسعة ،وان أية ثورة فهيا قد تس تلزم اخامدها قوة عسكرية كربى ،وهو أمر مل يكن
متوفرا للرومان يف شامل افريقيا وتبعا ذلكل فان احتالل املنطقة مت مبراحل ،ولهذا رشع أغسطس س نة 27ق.م يف توطني
قدماء حماربني ومواطنيني رومان واذلي بلغ عددمه  3000يف املس تعمرات اليت أسسها ويه 6 :يف قرطاجة(رادس-وادنة-
وطرببة-الاكف-مشتو-حيدرة)و 9يف موريطانيا  6-ساحلية(جيجل-جباية-ازفون-برج البحري-س يدي براهمي-تنس)و3
داخلية(تالكت-حامم ريغة-مليانة).وتمتزي هذه املس تعمرات بأمهية زراعية ومنجمية وعسكرية(.)83
بعد ان احتل الرومان لك الرايض النوميدية عىل مراحل ،ومل يبقى اماهمم اال الرايض اليت حيمكها املكل بطلميوس،
فتحني الامرباطور اكليجوال( )Caligulaالفرصة يف احتاللها بعد اغتياهل(***) للمكل بطلميوس ابن يواب الثاين يف مدينة ليون
س نة 40م( ،)84عىل اثر هذه احلادثة معت الاضطراابت والفوىض اململكة املوريطانية حيث جتمع الثائرون حتت قيادة احد
املقربني للمكل ومن حاشيته يدعى ايدميون( )Aedemonاذلي قرر الثأر هل (.)85
واملالحظ ان هذه الثورة مل تكن الثأر فقط وامنا حتتوي يف طياهتا خسط الشعب املغاريب عىل س ياسة الرومان
التعسفية وعن الاحتالل املبارش للمنطقة كلك .واكنت بداية هذه الثورة س نة 41م بعد اعتالء العرش الروماين
الامرباطور الكوديوس (41-54م)( ،)86حيث تلقى ايدميون ادلمع من مجيع املدن مهنا :يول ( ،)Iol-Caesariaولييل
( )Volubilisوابيق مدن اململكة ،وساكن السهول واجلبال والبدو الرحل ،وقبائل املوسالمس(.)87
وأمام قوة هذه الثورة وفشل القوات احمللية الرومانية يف القضاء علهيا اس تقدمت اىل بالد املغرب قوات اضافية من
ش به جزيرة ايبريية ومتثلت يف الفرقة املقدونية الرابعة وفرقة النرص السادسة والفرقة اجلرمانية العارشة( ،)88وهبذا قدر عدد
افراد اجليش الروماين اذلي غزا موريتانيا بوايل  20ألف عسكري( ،)89وعني القائد فرويج( )L.Crassus Frugiقائدا
عاما للعمليات العسكرية( ،)90ورمغ الانتصارات اليت حققها الرومان اال ان عزمية الهايل مل تنطفأ وبقيت الثورة اىل غاية س نة
42م.
ويف س نة  43قرر الامرباطور الكوديوس تقس مي موريتانيا اىل قسمني :موريتانيا الطنجية وعامصهتا طنجة،
وموريتانيا القيرصية وعامصهتا القيرصية(( .)91متتد من الوادي الكبري اىل وادي امللوية عىل رشيط ساحيل حمصور بني
الطراف الشاملية للهضاب العليا ،ووضعت حتت حمك وكيل االمرباطور) وموريطانيا الطنجية (اىل الغرب من امللوية حيمكها
وكيل االمرباطور يقمي يف طنجة).
واملالحظ أن انر املقاومة والثورة بقيت مش تعةل ابس مترار وبصورة دامئة ومتوالية.كام جند أن املصادر الكتابية مصتت
يف اعطاء تفاصيل احلرب بني الرومان وايدميون وحىت عن ثورات أخرى ،والسبب ان الرومان حيافظون عىل ماء الوجه
عىل اهنا اكرب قوة يف العامل ولن تقهر أبدا ،وابلرمغ من حماوالت بعض الاثريني نفض الغبار عىل الااثر اال اهنا ال تعطي الكثري
وال تغطي الثغرات التارخيية الالزمة ملعرفة احلقائق.
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وما نلخصه ان روما اعمتدت يف استيالهئا عىل بدلان املغرب القدمي عىل س ياسة املراحـــــــــــــــــل:
-1س ياسة املصاحل املتبادةل اكنت فرتة مسينيسا ومس يبسا.
 -2مرحة الند للند فرتة يوغرطة.
 -3فرتة الضعف والتبعية وعىل ادلهاء الس ياســـــــــــــي والقوة العسكرية.حيث قامت بعد قضاهئم عىل بقايـــــــــــــا
القرطاجيني ونفوذمه يف املنطقة س نة  146ق.م  ،بعدة اجراءات مهنا:
 أنشــــــــــــــــــــــــــأوا الرومان ابملنطقة حصونــــــــــــا تعرف بـ"اللميس" اكن دورها عسكراي ابدلرجة الوىلحيث تعترب حصنا متقدما للقوة العسكرية كام اكن لها دور اقتصـــادي ممتثال يف مراقبة الطرق التجارية وكونه مركزا للتبادل
بني الرومان والقبائل الرببرية.
 مصادرة أرايض املقاطعات اليت تس تويل علهيا بتقس ميها اىل وحدات وتوزيعها عىل الايطاليني قصد تعمريها واس تغاللهاوتأميهنا.
 اعمتد الرومان يف اس امتةل القبائل املغاربية ومنحها بعض الامتيازات اكالعفاء من الرضائب حىت تبقى وفية هلم. اس تعامل س ياسة فرق تسد حيث معلت عىل تفرقة اململكة الواحدة بني الامراء املتنافسني  ،خلق نزاع دامئ بني ملوكالنوميد ،وشق طرق للتفرقة بني النومديني مثلام فرقت بني قبائل املوسالميني عن جرياهنم الكنيثيني واجليتوليني بطرق جتزأ
أراضهيا وأفرادها اىل شطرين فأصبحت بذكل حاجزا يف وجه التجارة والبحث عن اللك التجارة .وجتنب الي اتصال او
تعاون بيهنم من شانه يشلك خطر علهيم.
 منح بعض املغاربة املواطنة الرومانية فسخرهتم بذكل الخامد الثورات اليت اكنت تقوم هبا قبائل أخرى غري موالية للرومانوانهتت هذه الوسائل من متكن ادلوةل االمرباطورية من بسط س يطرهتا عند هناية النصف الول من القرن الول م هبمينهتا
عىل موريطانيا الطنجية والقيرصية ونوميداي ولك املامكل املغاربية بأفريقيا الشاملية.
 تعيني حاكم علهيا يديرون شؤوهنا ويف تنصيب والة وقادة حيموهنا بواسطة جيوشهم وقدماء حماربني.مثلام فعلت مع يوابالثاين.
 ابعاد الهايل اىل املناطق النائية وجرداء واس تعبادمه عن طريق فرض الرضائب الضخمة. اعامتدها عىل جند الرومان اذلي اكن نظاميا وخملصا للطاعة والصرب عىل التعاب.اال ان للك اس تعامر هناية بفضل عزمية الشعب املغاريب وتفنيه وتضحياته عىل مر الس نني حيث اس متر يف خلق
الاضطراابت و القيام ابلثورات مهنا (ثورة الباوار والقبائل امخلس ،ادلوانتية والثورة الريفية القرن الرابع ،فريموس-372
 )....375مما جعل يف اضعاف واس تزناف قوة وكيان الاس تعامر الروماين ،ومما دفع ابالمرباطور ديوقليداينوس يف أآخر
املطاف التخيل س نة 283م عن موريطانيا السفىل و الاحتفاظ فقط مبوريطانيا الطنجية و مضها اىل اس بانيا.
وعند هناية القرن الرابع يكون نفوذ رومــــــــا قد احنرص هنــــائيا عن املنطقـــــــة .واسرتجعت شامل أفريقيا اس تقاللها
عن النفوذ الروماين عند بداية القرن اخلامس امليالدي يف شلك امارات مس تقةل لها أنظمهتا اخلاصة ،وذلكل وجد الوندال
اذلين حلوا ابلبالد مع أهنم غزاة جدد لك ادلمع من معوم الشعب اذلي اعترب الغزو الوندايل عقااب لروما عىل تسلطها.غري ان
منطقة املغرب القدمي بصفة خاصة وشامل افريقيا بصفة عامة مل تسمل من الغزو الجنيب املتتايل علهيا عرب عصورها التارخيية.
 -1محمد البشري ش نييت ،نوميداي وروما االمرباطورية ،مؤسسة كنوز احلمكة ،اجلزائر  ،2012ص16؛ وكذا:محمد صغري غامن،
اململكة النوميدية واحلضارة البونية ،دار الهدى ،اجلزائر ،2006ص ص.48 ،44
-2

Tite live ,Histoire Romaine,ed.Weissenborn,et H.J.Muller,1962 ,XXX,12
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