طبيعة العالقــات العسكريـة والاقتصاديـة بني نوميداي ورومـــا ما بني  302ق،م 43-ق،م.
أ /توريرت مصطف  .قسم التارخي ،جامعة محمد خيرض -بسكرة -اجلزائر.
اختلفت املصادر االغريقية والرومانية يف نظرهتا لعالقة نوميداي بروما يف اجلانب العسكري والاقتصادي ما بني الفرتة املمتدة من 302
ق.م اىل  43ق.م ،هذه الخرية ال خترج عن نطاق العالقات الس ياس ية ،فاذا اكنت املصادر الرومانية قد انطلقت من فكرة الرصاع بني تيار
العامة والارس تقراطية يف نظرهتا للرايض اليت اهنزم فهيا أعداء روما ،وبذكل جاءت كتاابت ساليست و تيت ليف انعاكسا لهذا الرصاع،
فان املصادر االغريقية تعترب أقل حتزيا ،فلقد نظرت للعالقات النوميدية الرومانية بأكرث موضوعية ،جند عند أبيان وبوليب أن طبيعة العالقة
بني مملكة نوميداي وَجهورية روما ،ما يه اال عالقة حتالف وصداقة ،وال جمال للتبعية فهيا ،وال جمال لفكرة العطاء  Donatioاليت روج لها
ساليست وتيت ليف ،وأخذها املؤرخون احملدثني.
لقد برزت مملكة نوميداي بشلك ابرز يف هناية القرن الثالث قبل امليالد يف اطار احلروب البونية ،غري أن نظرة املصادر الرومانية
لس يادة هذه اململكة ورشعية ملوكها ختتلف عن نظرة املصادر اليواننية ،فساليست و تيت ليف ي ج ْعتجربان مملكة نوميداي ألت رشعيا اىل حوزة
الرومان بعد هزمية س يفاكس ،ويشكاكن يف مدى اس تقالل اململكة عن امجلهورية الرومانية ابتداء من س نة  302ق،م ،وأن مسينيسا ال حق
هل يف العرش وأنه مل يكن سوى وكيل جمللس الش يوخ الروماين عىل هذه اململكة ،وأن أبناءه وأحفاده اكنوا كذكل أيضا ،ساليست يف كتابه
حرب يوغرطة ذكر أن نوميداي مل تكن مملكة سوى ابجملامةل وأن وجودها اكن ومهيا وأن امسها مدين للشعب الروماين اذلي دفعت به الرضورة
اىل تلكيف ش يخ قبيةل بتس يريها ابمسه فسلمته احلةل الرجوانية وداعبته بلقب مكل ،أما تيت ليف مل خيرج عن االطار اذلي رمسه ساليست
بشأن تبعية نوميداي لروما ،وحاول أن يس تدل ذكل بعدم قبول اململكة لتعويضات بعثت هبا روما الهيا عن احلبوب اليت تلقهتا مهنا أثناء
حروهبا يف اليوانن ،أن مسينيسا -عىل لسان ابنه -ال يقبل هذه التعويضات أنه مدين للشعب الروماين اذلي عينه ملاك ،وحس هبم حتولت
نوميداي من مملكة حليفة اىل مملكة اتبعة ،وبذكل فهذه الصفقات التجارية مل تكن سوى هبات قدهام العاهل النوميدي لروما لرد امجليل ،أما يف
املصادر اليواننية فنظرت اىل هذه العالقة من ابب التحالف ،شأهنا يف ذكل شأن املامكل القدمية يف تكل الفرتة ،وال جمال للتبعية.
من هذا املنطلق سأحاول معاجلة طبيعة العالقات الاقتصادية والعسكرية بني نوميداي وروما مابني 43-302ق.م اعامتدا عىل املصادر
القدمية ،وذكل ابملقارنة بني املصادر االغريقية والرومانية ،ومن هنا نتساءل عن طبيعة هذه العالقات ،هل اكنت املساعدات العسكرية اليت
قدمهتا مملكة نوميداي من ابب التحالف أو من ابب التبعية؟ ما يه نظرة املصادر القدمية ذلكل؟ وما موقف ادلراسات احلديثة من املوضوع؟
ويف اجلانب الاقتصادي ارتبطت اململكة بعالقات جتارية مع خمتلف شعوب البحر املتوسط ،هل اكنت هذه العالقات التجارية بني مملكة
نوميداي وامجلهورية الرومانية صفقات جتارية بني الطرفني ؟ .أم أهنا عربون صداقة ال غري هبدف رد امجليل لروما لهنا منحت املكل والعرش
ملسينيسا ليسريها ابلواكةل ؟
أوال :طبيعة العالقات العسكرية بني نوميداي وروما:
العالقات العسكرية بني نوميداي وروما ال خترج عن نطاق العالقات الس ياس ية ،ابعتبار أن القوة العسكرية من أمه راكئز لدلول للحفاظ عىل
وص ْون حدودها ،وفرض س يادهتا اخلارجية لدلول والقامئة عىل عقد معاهدات التحالف والتعاون مبا خيدم مصاحل لك دوةل.
س يادهتا ج
ظهور العالقات العسكرية لنوميداي اكنت يف اطار الرصاع بني أكرب قوتني يف حوض املتوسط وهام قرطاجة وروما ،حبيث سع
لك طرف اىل بسط نفوذه وس يطرته عىل املتوسط ،وحفاظ لك طرف عىل مصاحله ،وجلأ املتصارعان اىل البحث عن التحالفات وذكل
لضامن ادلمع واملساندة ،وابملقابل اكنت تتوافق مع طموحات امللوك النوميد يف تأسيس ممكل قوية قامئة عىل راكئز متينة ،تسمح هلم بأن يكون
هلم دورا يف حوض املتوسط(.)1
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لكن هذه الوضاع اليت مرت هبا منطقة البحر املتوسط جعلت من طبيعة العالقات العسكرية تتسم ابلتباين من فرتة اىل أخرى،
وذكل متاش يا مع التطورات اليت تشهدها لك فرتة ،واليت اكنت تتحمك فهيا قوة وضعف ادلول املتصارعة فامي بيهنا ،وابلخص قرطاجة وروما،
واليت جعلت من مملكة نوميداي حمل استناد كبري يف حوض املتوسط.
العالقات العسكرية لنوميداي مع روما اكنت نتيجة حمتية للعالقات القرطاجية النوميدية ،فقد عرفت قرطاجة فرتة رصاع مع غااي،
وهذا نتيجة التوسع القرطايج عىل حساب أراضهيم وحماوةل الاستيالء عىل بعض املدن التابعة هلم( ،)1اال أن الظروف اليت اكنت متر هبا
قرطاجة أدركت ما اكنت تقوم به ،وعدلت عن س ياس هتا ،فأول خطوة قامت هبا التنازل لغااي عن الرايض املتنازع عهنا مقابل منارصهتا يف
احلرب ضد الرومان( ،)2حبيث وضع جنوده وعىل رأسهم مسينيسا يف خدمة قرطاجة ،واكن حليفا قواي لها(.)3
لكن وفاة غااي واملالبسات اليت طبعت خالفة عرش نوميداي الرشقية ،وما لقرطاجة من يد فهيا ،حيث انقلب ضدها وحتالف مع
الرومان بعد أن قرروا نقل احلرب اىل افريقيا( ،)4ومن هجته س يفاكس حتالف مع القرطاجيني وقدم هلم يد املساعدة العسكرية ضد الرومان(،)5
بعدما تيقن بأن الرومان مه أخطر من القرطاجيني.
فقد قدمت قرطاجة مساعدات عسكرية لس يفاكس حىت تساعده يف القضاء عىل مسينيسا ،يف حني وقف هذا الخري اىل جانب
روما ،وقدم لها خمتلف املساعدات العسكرية والاقتصادية ،وسامه مسامهة فعاةل يف اضعاف قرطاجة( ،)6ومنح اذلريعة للقادة الرومان العالن
احلرب علهيا والس يطرة علهيا ،مقابل دمعه ضد منافسه س يفاكس ،وبذكل فتح اجملال واسعا أمام روما لتضع أقداهما يف بالد املغرب ،متهيدا
للس يطرة علهيا لكية ،اذ نرى أنه لو مساعدة مسينيسا ملا انترصت روما ،ولتغري اترخي املنطقة(.)7
نس تخلص من املصادر التارخيية بأن العالقات العسكرية مع روما سادها الاختالف والتباين والمتيزي من فرتة اىل أخرى ،فبدايهتا
متزيت ابملصاحل املشرتكة ،حبيث أن مسينيسا اكن مفتاح الرومان يف افريقيا ،وفيه من يرى أن الرومان اكن هلم دور كبري يف اسرتجاع
مسينيسا لعرشه ،والقضاء عىل غرميه س يفاكس.
()8
جند عند بوليب ما يفند ذكل ،فهو يذكر أن معاهدة زاما  301ق.م تضمنت مصاحل اململكة النوميدية كطرف اثلث يف الرصاع ،
يف حني يرى قزال أن روما ادعت لنفسها هذا الانتصار وهذه الفتوح وأرادت أن تؤكد أن مسينيسا مدين لها بلك يشء( ،)9لكننا أرشان فامي
س بق ،أن نظرة روما للرايض اليت اهنزم فهيا أعداهئا ،تعتربها حق رشعي للشعب الروماين ،فهىي ترى أن الفضل يف القضاء عىل س يفاكس
يعود لقواهتا ،غري أن ش نييت يذكر أن انتصار مسينيسا عىل خصمه اكن مبساعدة فصيةل من اجليش الروماين وقائدها ليليوس ،وهزم حنبعل
بفعالية الفرسان النوميد بقيادة مسينيسا ،ذكل أنه مبجرد مشاركة رمزية جلنود رومان يف تكل املعركة الفاصةل أكسبت الشعب الروماين حق
الانتفاع بأرض املهزومني( ،)10ولكن عندما انترص مسينيسا اكنت نوميداي جمزأة اىل رشقية وغربية ،فالقسم الرشيق مكل ورايث ملسينيسا،
والثاين أصبح يف وضع غنمية حرب هل و حللفائه الرومان.
وقد سادت فكرة أكرث تطرفا يف أوساط ادلميقراطيني – وساليست واحد مهنم -يروج لها نواب العامة ،حيث قللوا من دور
مسينيسا يف احلرب البونية الثانية ،وأنه مل يفعل أكرث من أنه ساعد الرومان يف فتوحاهتم بنوميداي الغربية ،وبذل بعض اجلهود يف معركة زاما
7.1J, J, Duboucher et Coupagne, Paris, 1941, IX, Nicard, 1 Tite-Live, Histoire romaine, trad. M.
.14.32 Rourrel, édi Gallimard, Paris, 1970, XXIV, 2 Polybe, Histoire romaine, trad. D,
3
. 10 Appien A., Histoire des guerres civiles de la république romaine,Trad. par Combes dounous, imp. des frères Mama, paris, 1808, Lib
.13Iber.
4
Tite live , XXVIII, 35.
Ibid, XXIX, 35.10-11. 5
 6الهادي حارش محمد  ،التطور الس يايس والاقتصادي يف نوميداي منذ اعتالء ماسينيسا العرش اىل وفاة يواب الول (43 -302ق،م) دار هومة للطباعة والنرش والتوزيع ،اجلزائر ،ب-ت ،
ص ،ص .17
 7بشاري محمد حلبيب" ،عالقة روما ابملامكل االفريقية بعد زوال قرطاجة" ،جمةل دراسات يف العلوم االنسانية و الاجامتعية ،ع ،11تصدر عن قسم التارخي ،جامعة اجلزائر  ،3جوان
،3013ص.50
XV. Polybe, 8
)., op – cit, p 255.9 Gsell (St
 10ش نييت محمد البشري" ،قضية الس يادة النوميدية من خالل املصادر القدمية" ،جمةل ادلراسات التارخيية ،ع ،5يصدرها معهد التارخي ،جامعة اجلزائر .23 ،1111 ،
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 303ق.م ،ومن مثة اس تحق عطاء حمدودا ،لكن أبيان يذكر أن اجلنود الرومان املصاحبني جليش مسينيسا مل يلعبوا دورا يذكر يف املعارك
اليت دارت ضد س يفاكس ،وأن مسينيسا هو اذلي متكن من الانتصار عىل عدوه وأرسه وأنه قرر ارساهل اىل حليفه سكيبيو مبحض ارادته
وليس قائد اجلنود الرومان ليليوس هو اذلي أجربه يف ذكل(.)1
كام أن تيت ليف ذكر اشارة تضمنت اعرتاف جملس الش يوخ الروماين مبملكة نوميداي جاء فهيا" :أرسل السيناتو بعثة لهتنئة
مسينيسا ليس فقط لكونه س يطر عىل مملكة أابئه ولكن لنه وسعها بضم القسم الكرث غىن من مملكة س يفاكس" ،وخبصوص هذه الرشعية
يقول ش نييت نقال عن بوليب أن ":أهل املاس يل وضعوا بني يدي مسينيسا مملكة أابئه ومه سعداء بأنه س يكون ذكل املكل املرتقب منذ أمد
بعيد"( ،)2فهىي اشارة عن اخالص النوميد وثقهتم يف املمكل اذلي س يعتليه دون اكرتاث برأي روما.
وفيه ما يؤكد ذكل عند بوليب ،اذلي أشار أن مسينيسا مكل حر ،ولكنه صديق الرومان شأنه شأن معارصيه من امللوك ،كام أن
معاهدة زاما تضمنت مصاحل اململكة النوميدية كطرف اثلث يف الزناع( ،)3أما أبيان فيورد يف هذا الصدد أن مسينيسا دخل احلرب البونية
خمريا عىل رأس جيش من رعااي مملكة أجداده املاس يل ،جيش ممترس عىل
الثانية مككل نوميدي قوي اجلانب ،وأنه دخلها اىل جانب سكيبيو َّ ا
()4
فنون وأساليب القتال اليت تقتضهيا الرض االفريقية ،كام أن مسينيسا دخل احلرب بعبقرية عسكرية دون أن هيمل نصاحئ حليفه سكيبيو ،
ويف هذا الس ياق يدخل يشن جهومه الانفرادي عىل خصمه س يفاكس ودخوهل مدينة سريات ،وألق القبض عىل سوفونزيبة( ،)5مث قتلها بدل
تسلميها حلليفه سكيبيو اذلي جج َّد يف طلهبا ،وحسب أبيان فان مسينيسا اكن هيدف اىل احلصول عىل امرباطورية واسعة الرجاء ،وبذكل
جك َّون نوميداي املس تقةل حسب تصوره وفق رغبته(.)6
فهذه االشارات تفند ما ذكره فنطر أن سكيبيو أرسل مع مسينيسا ثةل من أعوانه يك يساعدوه يف توطيد ماكنته بني القبائل( ،)7كام
نستبعد ما ذكره قزال بأن سكيبيو مل يرسل القوات الرومانية حصبة مسينيسا ابعتباره حليف الرومان حفسب ،بل يشعره بأنه مدين لروما
وجيشها(.)8
رأينا مما س بق كيف اس تغل مسينيسا احدى بنود معاهدة زاما اليت حتقق هل اسرتجاع املمتلاكت واحلقول واملدن وَجيع ما حبوزة
مسينيسا أو اكن اتبعا ململكة أابئه جيب اعادته اليه ،فاكن هل ذكل بعد أن مض مملكة س يفاكس س نة  302ق.م ،مث اس تغل فرار "أفتري" أحد
املمتردين س نة  112ق.م فاس توىل عىل اقلمي أمبوراي ،واملنطقة املمتدة من ملطة اىل
()11
طرابلس( ،)9وهذا ما جشعه عىل اسرتجاع ما أسامه اكمبس ابحلفر الفينيقية( ،)10كام افتك ما بني  171-174ق.م حوايل  70مدينة ،
واس تمكل الس يطرة عىل اقلمي أمبوراي( ،)1مث السهول الكربى س نة  152ق،م توساك اليت تشمل  50مدينة(.)2
 1نفســه ،ص ص .21-21
Polybe, XV, 5.13. 2
XV, 18,1. 3 Polybe,
 4سكيبيو كورنليوس بوبليوس  112-325( Publius Corneluis Scipionق،م) :املسم االفريقي بسبب حروبه يف افريقيا ،ينمتي اىل عائةل كورنيليا  Corneliaالرومانية من طبقة
الرشاف ،و اكن أبوه قائدا حربيا ،وهجت اليه هتم الفساد وأحس ابملضايقات يف رومـــــــــــــــا ،فغادرها اىل منطقة ريفية يف مكبانيا ،أين قىض أخر أايمه و تويف عن معر  53س نة ،و
لتنكر وطنه لفضائهل عليه أوىص أال يدفن يف روما و أوىص أن يكتب عىل قربه " أهيا الوطن اجلحود لن تنال عظايم" .عقون محمد العريب" ،ماسينيسا من اس تعادة حقه يف العرش
املاس ييل اىل بناء الوحدة النوميدية" ،جمةل اجلزائر النوميدية اترخي و حضارة ،قس نطينة ،.3001 ،ص ص 41-40
 5صوفونزيبة :ابنة القائد القرطايج صدر-بعل بن جيسكون ،شاركت زوهجا العاهل النوميدي س يفاكس ،فأعنته يف تس يري مملكته ،وقد اهمت املؤرخون الجانب بزواهجا ابملكل س يفاكس،
وجعلوه أحد أس باب الرصاع بينه وبني املكل ماسينيسا ،وجتريد امللكيني من مسؤوليهتام مكمثلني ململكتني اكنتا تتصارعان عىل احلدود بيهنام و الس يادة عىل بالد املغرب القدمي .وقد وصفها
تيت ليف بسحر امجلال ،وقوة الشخصية ،ونباهة العقلEt Evelyne P., Sophonisbe reine de Numidie (Algérie au temps des royaumes Numides, Ve .
siècle avant J-C- 1er siècle après J-C), Smogy éditions d'art, Paris, 2003, pp 155-157.
 6ش نييت محمد البشري ،قضية الس يادة النوميدية ،...ص ص .21-21
 7فنطر محمد حسني ،يوغرطة ،ادلار القومية للنرش ،تونس ،1170 ،ص .75
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لكن ما موقف روما عىل س ياسة مسينيسا التوسعية ،هل اكنت لرتىض اذا اس توىل عىل قرطاجة ،يرى حارش أن مسينيسا
اس تغل ادلمع اذلي قدمه لروما أثناء حروهبم ضد مقدونيا( ،)3وسوراي ،والليغوريني والسليت ابرييني ،لكن بعد قرار جلنة التحقيق اليت ترأسها
اكتون( ،)4وكذكل خطاب كنتيوس أمام جملس الش يوخ اذلي دع اىل عدم املغاالة يف تقوية مسينيسا ،واحلفاظ عىل مصلحة الشعب
الروماين( ،)5خاصة عندما أحسوا ابس تقاللية مسينيسا أن قوته يف تزايد ،تدخلت روما ابلقضاء عىل توسعات مسينيسا اذلي بدأ يشلك
خطرا عىل املصاحل الرومانية يف افريقيا ،عن طريق القضاء عىل قرطاجة ،وبذكل تقىض عىل طموحات مسينيسا بطريقة غري مبارشة.
وبعد وفاة مسينيسا ،خلفه أبناءه الثالثة غلوسة ،مس تنبعل ،ومكيبسا ،وبعد مدة انفرد هذا الخري ابحلمك ،وسار عىل هنج
وادله( ،)6ويتجىل ذكل يف ادلمع العسكري اذلي قدمه لروما يف حروهبا يف جزيرة ايبرياي يف س نوات  141-143-142ق.م( ،)7كام أرسل
مساعدات عسكرية لسكيبيو يف حرب النومانس بقيادة يوغرطة س نة  142ق،م ،واملمتثةل يف املشاة والفرسان ،واكتس بوا من خالل
مشاركهتم يف احلروب اىل جانب الرومان من اخلربة العسكرية اليت متزيت هبا الفيالق الرومانية(.)8
ونس تنتج مما س بق أن فرتة مكيبسا قد سادها نوع من الهدوء يف عالقته العسكرية مع روما نظرا ملا أسامه البعض بعالقة املصاحل
املتبادةل ،اىل أن جاءت فرتة حمك يوغرطة ،واذلي أراد أن يوحد مملكة نوميداي بعدما مت جتزهئا ،واقامة مملكة قوية( ،)9وهذا ما تعارضه روما
لتخوفها من أن هيدد مصاحلها الاقتصادية والس ياس ية يف املنطقة ،ونس تنتج ذكل من خالل تقس مي جلنة أوبمييوس س نة  113ق.م( )10اليت
منحت اجلزء الغريب ليوغرطة لنه يشلك خطرا عىل املقاطعة الرومانية ،وابلتايل ال تطمنئ روما اىل جماورته ،أما أذربعل فقد منح اجلزء
الرشيق لنه مسامل وال يشلك خطرا عىل مصاحل روما.
()11
مل مير وقت طويل حىت تأكدت روما خطورة يوغرطة بعد أن نج َّلك حبليفها أذربعل واجلالية االيطاليـــــــــة  ،ودفاع هذه الخرية
عن املدينـــــــة ،دفاع عن مصاحلها يف املنطقة ،وهذا العمل شلك حسب ساليست سبب يف االعالن عن احلرب ضد يوغرطة( ،)12لنه
أساء اىل روما( ،)13واعترب بروين يوغرطة منوذج للحرية الافريقية ،وهو اذلي حاول الوقوف يف وجه الس ياس ية الرومانية يف املنطقة والتدخل
يف الشؤون ادلاخلية لنوميداي(.)14
وبعد انتصار روما عىل يوغرطة اعتربت نوميداي مكل عام للشعب الروماين املنترص ،فاكن متييرا عىل روما أن تعلن نوميداي املهزومة
اقلامي رومانيا ،لكهنا أبقت عىل نوميداي يف صفة دوةل اتبعة أكرث مهنا حليفة ،وفتحت اجملال واسعا أمام جتارها وطبقة الفرسان والباحثني عن
الرثوة ،وعدم مض روما لنوميداي ابعتبار أرض اهنزم فهيا أعداهئا ،شلكت يف أوساط أعضاء السيناتو من ذوي الاجتاه املعادي للرس تقراطية
املس يطرة عىل هذا اجمللس ،فأومهوا الناس أنه اكن عىل أرابب العمل والسلطة يف روما أن أال يرتكوا الفرصة للنوميديني حىت يصبحوا يف
مس توى اخلطر اذلي ظهر به يوغرطة عىل روما ،وأنه اكن جيب عىل الرس تقراطية احلامكة أن تترصف بطريقة أخرى ،جتعل من مملكة
نوميداي اقلامي رومانيا منذ انتصار اجليش الروماين يف افريقيا استنادا اىل العرف الروماين القدمي(.)15
Tite live, XLII. 1
.114,III , p., op - cit, T.S 2 Gsell
 3حارش محمد الهادي ،املرجع السابق ،ص .33
4
Pline (A.), H. N, L.V, trad. Jehan Desanges, éd les belles lettres, paris, 1980, XX, 20.74-75.
5
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ورمغ هذه املعارضة الشديدة للس ياسة الرومانية ،اال أن الرومان اكنوا مرتددين يف التدخل املبارش يف افريقيا ،واعمتدت عىل ملوك
موالني ،وتفادي االدارة املبارشة( ،)1وصف مومسن هذه الس ياسة بس ياسة اجلبناء ونقص الرؤية( ،)2ويه س ياسة احلذر دلى الرومان نظرا
لشخصية ساكهنا( ،)3واعتربها بوس بري مقة احلمكة الرومانية(.)4
ويف اطار احلروب الهلية الرومانية ،أصبحت افريقيا ملجأ للقادة العسكريني مثل ماريوس ومن بعده أنصار بوميب ،وهذا ما جعل
افريقيا ميرح لرصاعات الرومان فامي بيهنم( ،)5وقد اس تغل بعض امللوك هذه الاضطراابت ،للقيام مبحاوالت حتررية ،خالل هذه الهزات
الس ياس ية الرومانية ،فاكن الرومان يتجنبون خطر هذه احملاوالت ،ويفوتون عىل أحصاهبا فرص النجاح ،ولعل أبرز هذه الثورات الوطنية
اليت انهتزت فرص الزمات الس ياس ية الرومانية للقيام حبركة حتررية ،ثورة المري النوميدي هريابص اذلي اس تغل الرصاع بني ماريوس
وس يال ،ومتكنت حركته من انزتاع السلطة من خصومه مسينيسا و هريابص الثانيني أتباع بومبيوس( ،)6لكن حركته ما لبثت أن أخفقت
أمام قوات س يال.
ويف النصف الثاين من القرن الول ظهرت حركة أخرى قادها املكل يواب الول ،واعتربها فرصة لتخليص افريقيا من الس يطرة
الجنبية ،وحتقيق حمل مسينيسا يف اقامة مملكة نوميدية واسعة( ،)7وقد وجد ادلمع يف أنصار بومبيوس احملسوب عىل احلزب الرس تقراطي
املناهض لقيرص ،خاصة وأن هذا الخري اكن يدعوا اىل وضع ملكة نوميداي حتت سلطة الشعب الروماين( ،)8وبذكل اختار التيار
الرس تقراطي لبعاد وطنية حمضة(.)9
اكن أمه انتصار حققه يواب الول هو القضاء عىل محةل كوريو  41ق ،)10(.وكسب بذكل تأييد جملس الش يوخ يف مقدونيا ،ومنحه
لقب صديق وحليف الشعب الروماين( ،)11وبذكل أصبح يواب حسب قزال يعترب نفسه احلامك احلقيقي ليس ململكة نوميداي حفسب وامنا عىل
مقاطعة افريقيا كلك( ،)12وما القادة الرومان اال مساعدين هل( ،)13مكنه ذكل من كسب الكثري من النصار يف افريقيا وجتنيد الالف من
املشاة والفرسان للتحضري ملرحةل الحقة.
غري أن يواب الول مل يوفق يف تقديرات للجو الس يايس مبنطقة املغرب ،وما ميكن أن يرتتب عنه من تطورات يف امليدان
العسكري ،فاكنت حاةل التبعية اليت اكنت متزي عالقة املامكل النوميدية القدمية بروما قد ساعدت الطراف املتنازعة يف روما نفسها عىل كسب
موقف هذه اململكة أو تكل اىل جانهبا( ،)14دون أن ننىس دور س يتيوس يف احراز النرص عىل أعدائه البومبيني يواب الول ،وتطويق هذا
الخري من اخللف ،واكن نصيبه من هذا النرص حسب بنابو  Benabouمأخوذ بعني الاعتبار(.)15
اكن النتصار قيرص عىل أنصار بومبيوس وس يطرة بوخوس الثاين وس يتسوس عىل سريات ،نتاجئ كبرية عىل مملكة نوميداي خاصة يف
امليدان الس يايس والاقتصادي ،فمت اهناء الوجود الس يايس لنوميداي والقضاء عىل س يادهتا ،ومضها اىل املاكسب الرومانية القدمية.
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لكن هذه الزنعة الوطنية دلى النوميد بقيت قامئة ،وظلت روح النضال تدفعهم اىل املزيد من احملاوالت والتجارب من أجل ايقاف
املد الروماين يف بالدمه ،وكثريا ما اس تغلوا التصدع الس يايس يف السلطة الرومانية للقيام بنشاط عسكري ،وهذا ما نلمسه يف الثورة اليت
قادها أرابيون ،وهو اذلي اس تطاع أن يقىض عىل س يتيوس ويسرتجع االقلمي اذلي اكن يسطر عليه( ،)1مث أزاح جيش بوخوس الثاين من
اجلزء الغريب من مملكة نوميداي القدمية ،فأحىي بذكل أرابيون هبذه الانتصارات اليريعة كيان نوميداي الغربية(.)2
لكن مل يكن لروما أن ترتك قوة أرابيون تشلك خطرا عىل مصاحلها يف املنطقة خاصة وأن قوته أصبحت ال يس هتان هبا ،وقد تدفعه
اىل الانقالب ضده بعد أن مينت أراكن اململكة اليت أحياها( ،)3فقرر س يكتيوس أن يضع حدا لنشاط هذا المري النوميدي ،قبل أن يس تعيص
أمره ،فاغتاهل بدعوى أنه اشتبه يف أمره( ،)4كام اتبع جهامته ضد الثوار النوميديني من أتباع أرابيون اذلين قاوموه ابس امتتة.
ومجمل القول هو أنه رمغ الس ياسة السلمية لبعض امللوك الفارقة يف املنطقة ،واختاذ البعض أسلوب القوة يف وجه الس ياسة
الرومانية يف املنطقة ،اال أن هدفهم واحد وهو احلفاظ عىل أمن واس تقرار ممالكهم يف املنطقة ،لهنم اكنوا عىل عمل بأن الرومان هدفهم منذ
البداية هو الس يطرة عىل حوض املتوسط ،ومنع أي حماوةل هتدف اىل االخالل بأمن روما ،وابلتايل جيب عىل امجليع اخلضوع لها(.)5
اثنيا :طبيعة العالقات الاقتصادية.
 /1املبادالت التجارية:
لقد مثلت التجارة اخلارجية أمه النشطة الاقتصادية اليت احتلت ماكنة هامة دلى االمرباطورايت القدمية ابعتبارها مصدر دخل كبري
لدلول نتيجة املبادالت القامئة من خاللها ،وكذكل ابعتبارها أساس قيام العالقات ومظاهر االتصال والاحتاكك مع خمتلف ادلول ،ولهذا
اهمتت هبا مملكة نوميداي ،واكنت من احدى أمه أهداف امللوك احملليني.
()6
فبعد اهنزام قرطاجة وس يفاكس أواخر القرن الثالث قبل امليالد  ،عىل يد مسينيسا وحليفته روما ،اس تطاع العاهل النوميدي أن
يوحد مملكة نوميداي ،وأن يقمي نظاما مركزاي قواي ،حيث اكن هدفه من ذكل جعل اململكة تلعب دورا اقتصاداي هاما يف حوض املتوسط،
وهذا ما رشع فيه ،حيث وسع الرايض املس تغةل النتاج خمتلف احملاصيل املوهجة للتبادل التجاري وابلخص احلبوب ،خاصة بعد اسرتجاع
أراضيه املسلوبة من طرف قرطاجة ،واضافة اىل االرشاف عىل املوائن واحملطات التجارية اليت اكنت حتت نفوذها( ،)7كام معل عىل تطوير
املدن الساحلية لوعيه مبا ختتص به من أمهية يف العالقات مع ادلول اجملاورة حلوض املتوسط(.)8
لكن ابملقابل من ذكل ،اكن النتصار روما عىل قرطاجة وتأسيس ما يسم مبقاطعة افريقيا الرومانية س نة 143ق.م ،بداية توافد
ايطايل مل ينقطع س يهل طيةل عهد الاحتالل الروماين لبالد املغرب ،اذ اكن حتطمي قرطاجة يف نظر التجار الايطاليني والراغبني يف الاستامثر
فتحا مكهنم من اجللوس عىل حطام املؤسسات الاقتصادية البونيقية ،والاستيالء عىل تركة القرطاجيني وحتويل مواردها لصاحلهم.
غري أنه ال تتوفر هناكل مصادر دقيقة متكننا من التعرف عىل حياة أولئك املس تأثرين الوائل ابلرثوة االفريقية ،لكن املؤكد أن روما
جماورة ترابيا لنوميداي بعدما اكنت فامي وراء البحر ،واملالحظ أن النفوذ الروماين قد تزايد حبمك هذا اجلوار ،واختذ طابع التغلغل عن طريق
توافد العنرص البرشي الروماين من رجال التجارة والاستامثر ،حيث انفتحت أبواب اململكة عىل مرصاعهيا أمام التجار وأحصاب الاقتصادية
من االيطاليني ،فأصبحوا يشلكون نس بة عالية من اجلالية الجنبية ابملدن النوميدية الكربى(.)9
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فوجود جالية ايطالية كبرية يف افريقيا ،حيث اكنوا جتارا يف أغلبيهتم( ،)1ومن احملمتل أن معلهم مل يقترص فقط عىل التجارة اخلارجية،
بل تعدت هماهمم اىل القيام بعالقات أخرى خارجية ،ذكل أن العالقة اليت اكنت تربط الرس تقراطية الرومانية ابلقادة النوميديني ،يه عالقة
اكن يؤطرها ممثلو الارس تقراطية الرومانية من والكء ورجال أعامل وجتار ،اكنوا ميارسون نشاطهم يف مملكة نوميداي مثلام اكنوا يفعلون يف
الوالية الرومانية ،وهذا الرتابط املصلحي يبعث حباكم الوالية بأن يسهروا عىل حامية تكل النشاطات اليت يقوم هبا الوالكء عرب مدن نوميداي
ومراكزها التجارية.
فاملصادر القدمية تشري اىل وجود حركة جتارية نش يطة بني روما ونوميداي بدليل تواجد التجار الايطاليني بكرثة يف العديد من مدن
اململكة اليت اكنت أسواقا كربى مكدينة أوتياك  Uticaوابجة  Vagaاليت وصفها ساليست بأهنا أمه سوق ابململكة ،حيث يقمي هبا عدد كبري
من التجار احملليني والايطاليني( ،)2وتيسدروس  Thysdrusاليت شهدت تواجد التجار الايطاليني هبا حسب ما جاء يف كتاب حرب
افريقية( ،)3واذا ما أشار ساليست اىل التجار الايطاليني اذلين تواجدوا ابململكة يف عهد يوغرطة (  105-111ق.م) وحتدث صاحب كتاب
حرب افريقية عن التجار اذلين قدموا الهيا يف عهد يواب الول ،فان بداية ظهورمه بنوميداي قد ترجع اىل عهد مسينيسا حني أحقم مملكته يف
التجارة ادلولية اليت مزيت حوض البحر البيض املتوسط أنذاك.
لقد اس تغل رجال املال والعامل العالقات اخلاصة اليت اكنت تربط نوميداي بروما حفصلوا عىل امتيازات كربى يف ميدان املبادالت
التجارية ،اذ مل يكن يعقهم عن التنقل عرب املراكز التجارية أي عائق أو يعطل نشاطهم اجراء َجريك ما ،بل أن حريهتم اكنت مضمونة
واس تقالهلم عن القوانني والعراف احمللية اكن مصاان ،لك هذا أاتح لولئك الوافدين تشكيل جالية ايطالية ابملدن النوميدية لها وزهنا
الس يايس اىل جانب ماكنهتا الاقتصادية املرموقة(.)4
كام يتجىل لنا من خالل املعطيات املس تخلصة من النصوص القدمية جناح مملكة نوميداي يف فرض تواجدها مضن املبادالت التجارية
ادلولية اليت مزيت حوض املتوسط ،وتربز لنا جليا أن القمح قد تصدر قامئة الصادرات النوميدية َنو روما بدليل أن املدن اليت متركز فهيا
التجار االيطاليني واملشار الهيم أعاله ،اما اش هترت بزراعة القمح أو تقع ابلقرب من حقول القمح ،هذه املادة اليت اكن جممتع روما بأمس احلاجة
الهيا الس امي وأن نس بة مهنا اكنت توزع جماان عىل عوام املدينة( ،)5ومما يدل عىل أمهية القمح النوميدي دلى الرومان هو قول صاحب كتاب
حرب افريقية ،واذلي جاء فيه أن املزارعني والتجار الايطاليني قاموا بتخزين  200ألف صاع من القمح مبدينة تيسدروس خالل احلرب
الهلية بني يوليوس قيرص وبومبيوس( ،)6دون أن ننىس املقوةل الشهرية لقيرص واليت مفادها أن نوميداي اليت غزاها توفر ادلوةل الرومانية 13
مليون مد من القمح س نواي(.)7
لكن النقطة اليت اختلف فهيا املؤرخون يه هل اكنت هذه العالقات التجارية بني مملكة نوميداي وامجلهورية الرومانية صفقات جتارية
بني الطرفني ؟ ،أم أهنا عربون صداقة ال غري هبدف رد امجليل لروما لهنا منحت املكل والعرش ملسينيسا ليسريها ابلواكةل ؟.
يشري تيت ليف اىل أن مسينيسا تأسف عندما دفعت روما سعر القمح اذلي قدمه هبة لها س نة  170ق.م ،وحياول تيت ليف أن
يستشف أدةل عىل ما ذهب اليه من امتناع مملكة نوميداي من قبول تعويضات بعثت هبا روما الهيا عن حبوب تلقهتا مهنا أثناء حروهبا يف

Hagoniot, Rome et Afrique, de chute de Carthage au début de la conquête arabe, Champs Université, Flammarion, 2000, 1 Christophe
p35.
2
Salluste, XXI,2 ; XXLVII,1.
3
César , XXXVI,2.
4
ش نييت محمد البشري ،املرجع السابق ،ص .73
 5منصوري خدجية" ،العالقات اخلارجية بني مملكة نوميداي و دول الضفة الشاملية حلوض البحر البيض املتوسط من خالل النصوص القدمية" ،جمةل اجلزائر النوميدية ،قس نطينة،3010 ،
ص .17
6

César, XXXVI,2.
Plutarque, Vie de César. Trad, A .Materne, Paris, Librairie Hachette, 1983, LX.
- 80 -

7

اليوانن ،وأورد تيت ليف ترصحيا البن مسينيسا اذلي أوصل املساعدات اىل روما جاء فيه بأن أابه مدين للشعب الروماين وال حيق هل قبول
هذه التعويضات(.)1
لكن ابملقابل أال تعترب هذه االشارة يف حد ذاهتا دليل عىل أهنا اكنت صفقات بلك معاين اللكمة ،كام أن نفس املؤرخ يشري يف موضع
أخر اىل أن مسغبا -أحد أبناء مسينيسا -نزل بروما ،وأما جملس الش يوخ اس تعرض املساعدات اليت قدهما مسينيسا ،وكذا الموال اليت قام
الرومان ابرسالها اىل العاهل النوميدي مقابل القمح املقدم( ،)2ففي هذا الصدد يشري حارش اىل أهنا اكنت صفقات جتارية( ،)3وأن تيت ليف
روى خربا ونسب الكمه لمري نوميدي أمام جملس الش يوخ مضمونه اعرتاف ابلتبعية دون س ند اترخيي( ،)4كام أنه مت العثور عىل قطع نقدية
يف ايطاليا وصقلية تعود اىل مسينيسا وكذكل خلفائه من بعده ،كام مت العثور عىل قطع نقدية ايطالية يف بالد املغرب دلليل قاطع عىل صفة
التبادل التجاري بيهنام.
هذا فامي خيص طبيعة العالقات الاقتصادية بني مملكة نوميداي وامجلهورية الرومانية ،أما اترخي اس تقرار التجار الايطاليني يف بالد
املغرب ففيه اختالف كبري ،حيث يرى هوت( )Huet P.D( )5أن روما مل تعرف جتارة مع بالد املغرب اال بعد تدمري قرطاجة س نة 143
ق.م ،أي مل تكن هناك جتارة قبل هذا الزمن ،وهذا ما يفهم أيضا من سويتونيس  ،)6(Suetonuisيف حني يرجعها البعض لفرتة مسينيسا،
كام حتولت نوميداي بعد حرب يوغرطة اىل سوق للتجار الرومان واجلواسيس اذلين يس تغلون الرثوات النوميدية ،حيث ابدر ماريوس بعملية
استيطان اجلالية الايطالية يف العديد من املدن ،ومن بعده يوليوس قيرص اذلي فتح اجملال لالستامثر يف لك أرايض افريقيا ،واملالحظ أنه يف
تكل الفرتة تغريت نظرة الساسة الرومان اجتاه محالت الاستيطان بصفة جذرية بعدما وجد فهيا سادة روما الوس يةل الامثل يف تطبيق واجناح
س ياسة الرومنة يف افريقيا مضن خمططاهتم الرامية اىل تطبيق املشاريع الس ياس ية يف املنطقة ،ذلكل ابدر قيرص مبارشة بعد انتصاره لوضع حد
لكيان اململكة النوميدية التابعة ليواب الول ،وحتويلها اىل مقاطعة افريقيا اجلديدة الستيعاب العدد املزتايد من املستمثرين الرومان ،خاصة فئة
قدماء احملاربني.
وابعتبار اجليش الروماين يف اكن مؤسسة متاكمةل من وحدات قتالية ووحدات الهندسة العسكرية ،فانه انهتج س ياسة احلاق الرايض
من خالل اسرتاتيجية خلصت يف مسخ الرايض اليت مت احتاللها ابلقوة ،لتضاف اىل أمالك الشعب الروماين ،مفبارشة بعد الاس تحواذ عىل
الرايض من طرف الوحدات القتالية تقوم فرق الهندسة العسكرية ،ابحصاء الرايض وتقس ميها اىل مساحات متساوية( ،)7لتسهيل معلية
مراقبهتا واعطاهئا الصبغة الرمسية والرشعية لهذه الرايض ،ولك هذه االجراءات هتدف غىل تسهيل معلية َجع الرضائب والتحمك يف لك
املقاطعات االفريقية ،فقام ابنشاء الطرق وأبراج املراقبة لتسهيل معلية التدخل اليريع ونقل خريات هذه املقاطعات اجتاه املوائن واملدن
الكربى(.)8
 /3العمةل النوميدية و قضية الس يادة :تعترب العمةل واملسكواكت من أمه العوامل اليت تبني س يادة دوةل ما ،وكذكل نفوذها عىل
الساحة ادلولية ،فالعمةل يف القدمي اكنت مبثابة عامل اقتصادي وس يايس هام يف تطوير العالقات بني خمتلف ادلول ،وكذكل التحمك يف
التعامل التجاري وتسهيل املبادالت وتنظمي اجلباية ،وذكل جبعل العمةل ماكفئة لقدر من البضاعة أو الجر والداء املس تحق ،ومن هذا
املنطلق اكن جيب أن تضمن قميهتا سلطة وتسهر علهيا مؤسسة لتسهر عىل مراقبهتا والتكفل بلك ما يرتتب عن التعامل هبا من تبعات رحبا و

1

Tite live, X LX.13.
.14 2 Ibid , XLV,
3
حارش محمد الهادي ،املرجع السابق ،ص . 125
4
ش نييت محمد البشري ،الس يادة النوميدية من خالل املصادر القدمية ،...ص .24
5
Huet p.d., histoire du commerce et de la navigation des Anciens, éd. Fournier Rabat, 2004 , p 63.
6
Suétone, Les douze césars, trad, Maurice Rat, éd. Garnier fréres, Paris, 1955, Vie de Terence, 1.
7
ش نييت محمد البشري ،س ياسة الرومنة ،...ص .53
, p 316....8 Cagnat (R.L.V.), L’armée romaine et l’occupation militaire de l’Afrique
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خسارة( ،)1ومن اجلهة ادلينية ،كــــــــان ادلفن االرادي لقطع من العملــــــة طقسا دينيا ،يقتضيه تأسيس املعبد ،وهو يدل عىل معزة النقود
وداللهتا دلى المم(.)2
لقد اقرتن ظهور العمةل بسلطة ذات نفوذ وقدرة عىل التحمك( ،)3وهو ابرز بوضوح فامي بعد ،ملا ظهرت املنافسة التجارية قصد
الانفراد ابلسواق ،وهذا ما مل تغفهل مملكة نوميداي ،عىل غرار لك شعوب البحر املتوسط القدمي ،فاذا اكنت شعوب احلوض الرشيق للبحر
املتوسط يه الس باقة الصدار العمةل ،فان قرطاجة اكن لها الس بق يف جزءه الغريب ابتداء من القرن اخلامس قبل امليالد(.)4
أما نوميداي فقد عرفت صك العمةل يف القرن الثالث قبل امليالد ،واكنت الغربية مهنا يه الس باقة ذلكل ،فقد أصدر لك من س يفاكس
وابنه فريمينا العمةل( ،)5واكنت هل عالقات مع اس بانيا ،أين سك جزء من معلته ،واليت اكنت من الربونز و حتمل امس املكل ابلبونيقية( ،)6ومن
احملمتل أن تكون هل نقود فضية (.)7
أما نوميداي الغربية فقد عرفت سك العمةل يف عهد غااي( ،)8يف حني ش نييت يرفض ذكل ،لن نوميداي مل تعرف معةل أنذاك ،فيقرتح أن
يكون احلرض القرطايج عن اصدار العمةل ،رمبا يكون سبب ذكل ،حيث مل تشمل حركة النقود َجيع أَناء اململكة اال يف عهد مسينيسا
ومكيبسا ،أما بعدهام فاكنت قليةل(.)9
فامي خيص أنواع العمةل فاكنت لنوميداي نوعني من رئيس يني ،معةل سكت ابمس ملوك نوميداي ،والنوع الثاين ابمس مدن اململكة ،وميكن أن
نضيف نوع اثلث حيمتل أهنا تعود لبعض حكامء القبائل ،أما فامي خيص املادة املس تخدمة ،فهىي تبني لنا احلاةل الاقتصادية للكيان الس يايس
اذلي سكت ابمسه ،حيث تعترب النقود الرصاصية أكرب كام ،ا من النقود املرضوبة من ابيق املعادن ،لوفرة وسهوةل اس تخراجه( ،)10واقترص
اس تعامهل عىل التبادل التجاري احمليل( ،)11وبدرجة أقل جند النحاس ية وذكل لندرة منامج النحاس يف نوميداي ،واكنت تتداول داخل أرجاء العامل
املتوسطي ،وادلليل عىل الكزنان الذلان عرث علهيام يف كوال ببلغاراي ،والثاين يف مازين  Mazinبكرواتيا اذلي احتوى عىل  231قطعة معظمها
تعود اىل  10ق.م( ،)12أما اذلهبية والفضية فهىي اندرة ،مهنا  2قطع ذهبية منسوبة وقطعتني ملكيبسا( ،)13ومجموعة أخرى تنسب ليوغرطة
واىل هميصال الثاين( ،)14أما مسينيسا فمل يسك معةل من معدن اذلهب ،ابس تثناء مادة الفضة( ،)15واليت تس تخدم للتجارة اخلارجية( ،)16كام
عرث عىل كزن نقدي يف قس نطينة يعود اىل  71ق.م عددها  372قطعة ،ولكها أجنبية اغريقية ،رومانية ،مرسالية ،اس بانية(.)17

 1ش نييت محمد البشري ،نوميداي العمةل والس يادة ،اجلزائر النوميدية ،متحف سريات ،قس نطينة ،3010 ،ص .74
 2نفســــه.
 3نفســــه.
4
.302, Op - cit, p.. Camps G
5
Troussel Marcel, le trésor monétaire de Tiddis, R.S.A.C, T.66, 1948, p129.
.303Op - cit, p. ,.6 Camps G
, Numismatique de l’ancienne Afrique, Imprimerie de Biano Luno, Copenhague, 1860, avec un supplément de 1874, N°2.4, pp .7 Müller L
90-91.
.157p T., V., , H.A.A.N,.S 8 Gsell
.200, Op - cit, p..9 Camps G
10
Troussel Marcel, l’énigme de la tête laurée et barbue et du cheval galopant a gauche, R.S.A.C, 1955-1956, p 43.
11
Ibid.
12
8.30, Op - cit, p.. Camps G
, Op-cit, N°6-7, p 16..13 Müller L
14
Ibid, N°40.45, p38.
, Op-cit, N°50.58, pp 92-95..15 Müller L
16
Claude Nicolet, Rome et la Conquête du monde Méditerranéen, T.,2, imp., P.U.F,1991, p22.
, description des monnaies de la Numidie et de la Mauritanie, protat frères Maçon, 1912, p 10..17 Charrier L
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أما عدم اصدار مسينيسا للنقود اذلهبية فريجعه البعض اىل حمافظته عليه يف شلك س بائك ،وخوفه من خروج هذا املعدن من
نوميداي ،واحداث خلل يف مزيانيهتا ،لتوفر عدد كبري من التجار الرشقيني ،واالغريق والايطاليني( ،)1وقد اتبع يف ذكل س ياسة ملوك الرشق
ومرص وحىت ادلويالت االفريقية(.)2
لقد اكن الصدار العمةل عالقة بس يادة ادلوةل النوميدية واس تقاللها ،فاكن بذكل معال س ياس يا واشهاراي كبريا ،فضال عن كونه معال
اقتصاداي أو جتاراي( ،)3فاكن ذكر امس املكل وصفته عىل العمةل بعد كبريا ،مفثال العمةل اليت نسبت لس يفاكس ظهر عىل أحد وهجهيا املكل،
متجها َنو اليسار ملتحيا ،وعىل الوجه الخر حصان يركض انحية اليسار ميتطيه فارس ميسك بلجامه ،ويلبس رداءا فضفاضا ،حتته كتابة
بونية عىل الشلك التايل :س.ف.ك – ح.م.م.ل.ك.ت ،وكذكل ذكر فرمينا عىل معلته بصفته مكل ونفس اليشء ابلنس بة ملسينيسا ،ويواب
الول ،أما امللوك النوميديني اذلين خلفوا هؤالء ،فمل يمت ذكر صفهتم ابس تثناء ذكر امس املكل خمترص مثل غ.ن ابلبونية و اليت تعين غلوسة ،و
ح ابلبونية و تعين هميصال ،مفا سبب ذكل ؟.
يذكر ش نييت أن س يفاكس أصدر معةل ،ليس لنه ملاك قواي ،وصهر قرطاجة وحليفهم اخمللص ،لكن لن هذه الخرية قد أذنت هل
برضهبا ،ليعرب من خاللها عن قوته وماكنته مككل صاحب س يادة عىل اقلميه الس يايس املعرتف به طرف حلفائه القرطاجيني ،ومن هجته
رضب مسينيسا معةل ابمسه بعد اعرتاف روما به مكل ،حيامن سلمها خصمه س يفاكس ،فأذنت بدورها ملسينيسا برضب معةل حتمل امسه
وصفته مككل ،مع اخراج تكل العمةل يف مظهر جيد ،متاش يا مع مقتضيات ادلعاية احلربية( ،)4فسلمت هل شارات املكل ،دون أن تسمح هل
ابالنفراد مبملكة نوميداي الكربى ،والترصف املطلق يف مصريها مبفرده.
وكثري من العمالت النوميدية ما اخترص امس املكل يف احلرفني م.ن ،فريجعها البعض اىل احلرف الول والخري للملكني مسينيسا
ومكيبسا( ،)5ويرى البعض أهنام يعودان للورشات اليت سكت هذه النقود( ،)6ويرى شاريي أن "م.ن" هام احلرفان الول والخري ملعظم
السامء الليبية والبونية ،فريمزان لسامء خمتلفة لرؤساء قبائل خمتلفني جيمعهم احلرفني(.)7
كام معم كذكل نفس الفهم عىل حرف "ه" اذلي يج ِرد منفردا عىل ظهر قطعة العمةل أحياان ،فاعتربه البعض يرمز لعبارة " مهملكت" أو
مملكة( ،)8لكن ش نييت يرفض ذكل ،لن هذه العموالت اليت ذكرت هبذه الصفة " حرف ه" ،جاءت يف الفرتة الالحقة لزمن املكل مسينيسا،
ويه الفرتة اليت فقدت فهيا اململكة س يادهتا بصفة ش به لكية ،لنه حسب ش نييت روما يه اليت وزعت السلطات بني امللوك النوميديني(.)9
و من هذا املنطلق ،هل منعت روما خلفاء مسينيسا من كتابة أسامهئم مقرتنة بألقاهبم مكلوك عىل غرار الصيغة اليت ظهرت هبا معةل
أبهيم ،حىت ال يظهروا يف مظهر امللوك احلقيقيون ،فأصدروا معالهتم خالية من أسامهئم الرصحية ،جفاءت بذكل لغرض التعامل التجاري ال غري.
يستند يف ذكل ش نييت اىل احامتل اصدار يواب الول لعمةل ورد فهيا "يواب مهملكت"( )10ابعتبارها لغة احللفاء قادة املقاطعة ،ومت
سكها من قبل حرفني ايطاليني ،ابللغتني البونية ابعتبارها لغة رمسية ،والتينية ابذن من حامك املقاطعة الرومانية ،وبتشجيع منه لهذا االغليد،
يك يقف اىل جانبه يف حرب قيرص ،ولهذه الازدواجية داللهتا يقول ش نييت ،ابالضافة اىل ذكل اكنت هل معةل برونزية من صنع حميل(.)11

 1شارن شافية ،النشاط التجاري ،.....ص ص .254-251
.307, Op - cit, p..2 Camps G
Op.cit, pp 26-32. ,.3 Charrier L
 4ش نييت محمد البشري ،املرجع السابق ،ص .73
5
pp 136-137. ,.... Troussel Marcel, le trésor monétaire de Tiddis
6
Ibid ,pp 136-137.
Op.cit, p17. ,.7 Charrier L
, La Numidie…, pp 207-210..8 Barthier A
 9ش نييت محمد البشري ،املرجع السابق ،ص .77
, Corpus …, p 49..10 Mazard jean
 11ش نييت محمد البشري ،املرجع السابق ،ص .77
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وبذكل اكن لهذا الربوز املفاجئ للعمةل النوميدية امللكية يف ظروف س ياس ية ،مزيها الرصاع يف اطار احلروب الهلية ،كام مكن يواب
الاول من الربوز مككل قوي ،كام مسحت الفرصة ملسينيسا وس يفاكس من الظهور يف اطار الرصاع بني روما و قرطاجة ،وبذكل أصدروا
رموز الس يادة وشعارات املكل بشلك رصحي ال اختصار فيه و ال تورية(.)1
انطالقا مما س بق ،يعود غياب عبارة العمةل امللكية يف بقية امللوك النوميدية ،دليل عىل غياب الس يادة الاكمةل عىل أرايض اململكة ،و
تبعيهتا لروما ،أما يف عهد يوغرطة اذلي مترد عىل همينة روما ،ذلكل مل يصدر معةل رصحية ابمسه.
يف الخري ال يستبعد ش نييت تفسريا أخر الصدار ملوك نوميداي معالت هبذه املواصفات من غري ارتباط ذكل بظروف س ياس ية
عسكرية ،اقتضت اس امتةل أولئك امللوك و جتنيد اماكنيات دوهلم لنرصة هذا الطرف أو ذاك ،وابلتايل فيجب امعان النظر يف عالقة س يادة
ادلوةل مبواصفات العمةل اليت تصدرها ،من حيث مدى توفرها عىل املعايري املعربة عن اس تقاللية السلطة المرة ابلرضب عن اخلارج س ياس يا
واقتصاداي وثقافيا (.)2
اذا اكنت املصادر الرومانية وصفت عالقة نوميداي بروما ابلتبعية واخلضوع ،وأن امللوك النوميد ما هو اال والكء عىل اململكة ،وأن ادلمع
العسكري اذلي قدمه امللوك النوميد لروما يدخل يف ابب برد امجليل السرتجاع املكل ،ولن روما عينت ماسينيسا ملاك ابلواكةل عىل أرض
اهنزم فهيا أعداء روما ،ويه بذكل يه حق للشعب الروماين ،كام زادت هذه الفكرة جتدرا يف اطار الرصاع بني ادلميقراطيني اذلين استندوا
اىل طبقة العوام أواخر العهد امجلهوري والرس تقراطيني اذلين ميثلون النبالء ،فالطرف الول اكن ينادي برضورة انتفاع الشعب بأرض
املهزومني ،ومهنا أرض س يفاكس اليت ألت اىل مسينيسا ابلواكةل ،فان املصادر اليواننية قد فندت ذكل ،وأن ماسينيسا –حس هبا -تربطه
عالقة حتالف وصداقة مع روما ،وال جمال للتبعية فهيا ،ولكنه صديق للشعب الروماين ،وشأنه شأن معارصيه املقربني للجمهورية الرومانية،
وال جمال لفكرة العطاء اليت روج لها ساليست و تيت ليف.
ومن هجة أخرى منذ مىت روما تفتح أرايض ومتنحها لغريها ،لو اكن ذكل حصيحا ملاذا تدخلت فامي بعد ،عندما رأت أن توسعات
مسينيسا عىل حساب قرطاجة تشلك خطرا عىل مصاحلها ،وقررت وضع حد لقوة مسينيسا املتنامية ابلتخلص من قرطاجة س نة  143ق.م،
ومصلحهتم تمكن يف وضع حد لطموح مسينيسا ،ومنع قيام دوةل افريقية قوية ،وهذه ادلوةل القوية س تعرقل الس ياسة الرومانية الرامية اىل
بسط نفوذها يف احلوض الغريب للمتوسط خاصة أن اشارة أبيان تؤكد أن املاس يل وضعوا بني يدي ماسينيسا مملكة أابئه ،و مه سعداء بأنه
س يكون ذكل املكل املرتقب منذ أمد بعيد ،واليشء نفسه ابلنس بة لفرتة أبناء ماسينيسا وأحفاده.
أما يف جمال العالقات الاقتصادية اليت أثبتهتا املصادر القدمية ،فهىي تدل حبمك التعاون والتحالف اليت اكنت بينه وبني روما ،فاذا اكن
تيت ليف يذكر أن هذه املبادالت ما يه اال هبات قدهما العاهل لروما كعربون صداقة ،حبيث أورد تيت ليف ترصحيا البن مسينيسا اذلي
أوصل املساعدات اىل روما جاء فيه بأن أابه مدين للشعب الروماين وال حيق هل قبول هذه التعويضات ،لكن تيت ليف روى خربا ونسب
الكمه لمري نوميدي أمام جملس الش يوخ مضمونه اعرتاف ابلتبعية دون س ند اترخيي ،كام أن بعض االشارات الواردة يف بعض املصادر الدبية
تبني أن هذه المكيات اليت أرسلها اكنت صفقات جتارية بني الطرفني ،فتيت ليف أشار اىل أن مسغبا حتدث أمام جملس الش يوخ الروماين عن
املساعدات املقدمة من طرف وادله مسينيسا سواء العسكرية أو الاقتصادية ،وكذا الموال اليت قام الرومان ابرسالها اىل العاهل النوميدي
مقابل القمح املقدم ،و يف اشارة اثنية ذكر أن املكل مسينيسا تأسف عندما دفعت روما سعر القمح اليت قدهما لها س نة  170ق.م ،كام اكن
الصدار العمةل عالقة بس يادة ادلوةل النوميدية واس تقاللها ،فاكن بذكل معال س ياس يا واشهارا كبريا ،فضال عن كونه معال اقتصاداي أو جتاراي.
لقد اس تخلصنا من خالل تتبع الوقائع التارخيية أن امللوك يف بالد املغرب القدمي مل يس توعبوا الوضع خبصوص التحالف والتحالف املضاد
اذلي اندفعوا فيه تباعا ،مفنذ أن أوقع الرومان بني مسينيسا وس يفاكس اىل مقتل أرابيون مل تتوقف اخلالفات بني املامكل النوميدية وحىت بني
ملوك اململكة الواحدة ،وهو ما اس تزنف طاقاهتا وأكرث من ذكل اكنت هناية عدة ملوك( س يفاكس ،يوغرطة ،يواب الول ،أرابيون) الرس أو
القتل غيةل وغدرا عىل أيدي الرومان ،واكن الجدر أن يس توعب هؤالء تفاعل الوقائع وتداعياهتا ،وأن يفهموا حقيقة واحدة ويه أن
املس تفيد الوحيد من التحالف مع هذا الطرف الروماين أو ذاك يه روما ال غري.
 1نفسـه.
 2نفســه.
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