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ملخص:

دلت شواهد أ�ثرية كثرية عىل قدم احلصان يف شامل �إفريقيا ،ونش�أ جممتع بالد املغرب القدمي عىل ركوب اخليل،
وا�ستخدمت اخليول لعدة أ�غراض حياتية .ويف اجملال العسكري انل الفرسان النوميديون شهرة يف حوض البحر ا ألبيض
املتوسط واكن طلب القوى اجلوارية ال�سامي قرطاجة وروما ملهارهتم يف الفرو�سية جد كبري.
الكلمات المفتاحية :بالد املغرب القدمي ،الفرسان النوميديون ،الفرس ،روما ،نوميداي
Abstract:

Many archaeological evidences have proved the deep-rootedness of the horse in North
Africa, as society of the ancient Maghreb grew up on riding horse, and used horses in the
different aspects of daily life. In the military field, the Numidian horsemen got fame in the
Mediterranean sea. So that, the neighbouring powers asked for them, mainly Carthage
and Rome, because of their great skills in the equestrian art.
Keywords: ancient Maghreb community, the Numidian cavalry, the Horse, Rome,
Numedia
مقدمة:

هناك عدة شهادات �إيقونية (نقوش ،رسوم ،معالت ،نصب ،ف�سيفساء) تدل عىل وجود الفرس والفارس النوميدي.
ومت �إبراز عدة حتف اكتشفت يف اجملال اجلغرايف الإفريقي القدمي ،وقليل مهنا خارج �إفريقيا ،ومتثال فارس ()Canusium
اجملروح من أ�جل ا ألمثةل تعبريا ،ومتثال فارس ( )Canosaيرمز �إىل جيش الفرسان النوميدي املشهور يف أ�وج قوته.
وا�ستغل النوميديون اخليول يف عدة جماالت (الزراعة ،التنقل ،الصيد ،احلرب ،أ�لعاب فرو�سية ،)..،وقد متزيت بقدرهتا
عىل التحمل وبرسعهتا .واكنت حمل واردات الإغريق والرومان أ�و فرضت كرضائب.
ولطاملا أ�شار الكتاب الإغريق والرومان �إىل فرسان نوميداي اذلين ركبوا خيوهلم من غري رسوج ،وذكروا وحدهتم
ووصفوا جشاعهتم و أ�نشطهتم البطولية ،سواء اكنوا مضن اجليش النوميدي أ�و جمندين يف خدمة من حتالفوا معهم من ادلول.

الفرسان النوميديون

وقد برز الفارس النوميدي من رمح الشعب النوميدي اذلي ترىب عىل الفرو�سية حيث متزي يف ميادين القتال .1وعرفت
نوميداي أ�فضل الفرسان يف �إفريقيا لكها ،حىت يف غرب البحر ا ألبيض املتوسط .واكن الفرسان النوميديون مسلحني خاصة
ابلرماح ،وبرزوا مبثابة اكبوس للخصم حيث مل يكن من املمكن معليا حمارصهتم يف القتال .ومتثلت اسرتاتيجيهتم احلربية يف
ريم رضابت الرمح املميتة عىل ا ألعداء أ�ثناء تشكيل دائرة علهيم ،مث الرتاجع برسعة .2وت�ألق هؤالء الفرسان يف اذلود عن
املامكل امل�ستقةل ،ويف عدة منا�سبات حربية حيث شاركوا يف معارك خاضهتا قرطاجة ضد روما (احلروب البونية) أ�و يف
مواهجة حراكت المترد ،ويف صفوف اجليش الروماين متحالفني منذ فرتة ما�سنيسا و أ�ثناء الاحتالل الروماين لبالد املغرب
القدمي يف شلك قوات موازية.
-1الحصان المحلي «البارب»  ،-Barbe -أصله وخصائصه:
-1-1أصله:

اعتقد ملدة طويةل أ�ن احلصان مل يوجد يف بالد املغرب يف حاةل متوحشة ،وقد مت �إدخاهل �إىل املنطقة وتدجينه منذ
 3500ق.م ،وفرضية ا�سترياده اليت برزت �سنة 1880م ،ارتكزت عىل صورة موقع احلاج مميون يف ا ألطلس الصحراوي،
وقد أ�يدها ستيفان غزال وبعده فوفري� .3إال أ�ن عدة اكتشافات عام 1980م أ�يدت أ�صهل احمليل ،حيث مت العثور عايم
1983 - 82م عىل بقااي عظمية حلصان يعود اترخيها �إىل  40أ�لف �سنة ،و أ�طلق عليه امس ( ،)Equus algericusوهو
معروف يف مواقع أ�خرى ابجلزائر ...4ومثل يف رسومات ا ألطلس الصحراوي يف اجللفة مثال وطا�سييل �آجر (عرابت جترها
خيول) يعود اترخيها �إىل  20أ�لف �سنة.
وذكر بعض اخملتصني أ�ن حصان البارب ينحدر من دنغوال( )Dongolaيف السودان ،حيث انتقل �إىل بالد املغرب
جنواب ،وقد قدم ممنكوراي ( )Makurieيف السودان ،ومن مرص عىل يد الهيكسوس )Hyksos(5وعليه يكون البارب
انتقل �إىل املغرب من هجة الغرب .و أ�رجع البعض أ�صهل �إىل احلصان الرتكامين( )Turkomanنظرا جلدله النامع .وكثري ما جند
صورة اخليل يف تزيني عدة لوحات ف�سيفسائية ونقود يف فرتة التارخي القدمي حيث جند مالمح حصان البارب .ومنذ القرن
19م أ�شار سانسون أ�ندريسانسون(� )A.Sansonإىل وجود أ�صلني من ا ألحصنة ،احلصان العريب أ�و الرشيق ،وحصان
البارب ،خيتلفان مورفولوجيا بشلك واحض.6
و أ�طلق الرومان عىل حصان شامل �إفريقيا امس ( ،)Equus caballus babarusوسامه ا ألوربيون ابرب()barbe
ن�سبة �إىل لكمة  ، )Barbaresque(7وكتب اجلرنال الفرنيس دوماس( ،)Daumasعن أ�صهل ما ييل« :مسوه فاريس،
نوميدي ،ابرب ،عريب من سوراي ،جندي ،ال هيم ،مفا هذه �إال أ�سامء� ،إال أ�ن لقبه العائيل فهو :حصان الرشق» .8وصنفه
القريينيري( )La Guérinièreعام 1733م عىل أ�نه أ�حسن من احلصان ا ألندليس .9و أ�رجعه (� )De la Rousselièreإىل
ا ألصل احمليل .10ويعرف اليوم حمليا ابمس «الغازي» و«�سيدي جابر» و«سفةل» .ويعترب من أ�حسن أ�نواع اخليول يف العامل.11
وهناك جنس احلصان اخلالس ( ،)Métisوقد درس هذا املوضوع البيطري( ،)E.J.Rouxمسؤول مصلحة تربية
ا ألحصنة ابجلزائر ،حيث أ�شار �إىل أ�ن أ�حصنة وردت من الرشق عىل يد الفينيقيني � 11-10آالف �سنة ق.م ،و أ�يضا عند
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ت�أسيس قرطاجة يف القرن  9ق.م ،مث أ�حصنة جرمانية عىل يد الوندال يف القرن5م ،و أ�خريا احلصان العريب بني القرنني
7-11م.12
و أ�شار الشاعر �سيليوس �إيتاليكوس (� )Silius Italicusإىل ما وفرته ظروف الطبيعة يف تدريب اخليول ،13وذكر
سرتابون أ�ن ملوك نوميداي اهمتوا برتبية اخليول ،حيث أ�نه اكن يمت �إحصاء ما مقداره  100أ�لف همر� 14سنواي.

صورة حصان ،موقع الحاج ميمون عني الصفراء .15

عربة يجرها حصان،موقع متجارت تاسييل ناجر.

https://dupuyarcheo.org/2016/07/13/civilisations-africaines- de-la-préhistoire-a-la-période-pré-coloniale/chars-Sahara/

واكنت املدينة يف فرتة ميكيبسا بإماكهنا توفري  10أ�الف حصان .16واحلصان هو الأكرث متثيال يف التصوير النوميدي
خاصة النقوش غري البارزة ،حيث قدمت معلومات هامة يف وصف احلصان النوميدي وإ�ماكنية مالحظة خصاصه.
-2-1خصائصه

طوهل1.55 :م �إىل 1.60م ،وزنه� 400 :إىل  500لكغ ،م�ستقمي الظهر ،لونه رمادي عادة ،17أ�ذانه قصرياتن ومنتصبتان،
أ�كتافه قوية ومعقوفة �إىل الصدر ،صدره معيق وواسع ،ذيهل :منخفض ،رشيطة تصل �إىل ا ألرض ،أ�رداف ذات عضالت
متباينة ،الفخذان جافتان مسطحتات .18وتؤكد رسوم خصرية قدمية ابملنطقة أ�نه قد ا�ستخدمه الغرامنت يف جر عرابهتم،
وا�ستعمهل الليبيون يف الصيد .وذكر الكروا( )La croixأ�ن النوميديني احتفظوا ب�أسامء خاصة خليوهلم بل ويقربوهنا.19
متزي بقوته رمغ ضعف بنيته ورسعته وبشجاعته وا�ستجابته ألوامر �سيده .20وقد ذكر سرتابون تقاليد الفرو�سية دلى
النوميديني« :ركبوا خيوال صغرية مفعمة ابحليوية ،سهةل الانقياد حبيث تمت قيادهتا بعصا .هناك بعضا مهنا ما تتبع �سيدها مثل
الالكب ،دون أ�ن ميسكها بلجام» .21و أ�كدت نصوص أ�دبية عدم ا�ستخدام اللجام ماعدا حبل يشد رقبة احلصان وتوجهيه
بواسطة رجيل الفارس ،22وكتب يوليوس قيرص مؤكدا ذكل )..(« :محل معه ثالثة فرق 800 ،رجل من الفرسان النظاميني
وعدد كبري من الفرسان النوميديني اذلين مل ي�ستخدموا اللجام(.23»)..
وقد ت�أقمل مع الظروف الطبيعية الصعبة ،24ومناسب متاما للحراكت الرسيعة ملسافات طويةل.فهو النوع الوحيد من
اخليول اذلي ال هيرب همام اكن نوع اخلطر ،كام أ�ن جل خيول العامل لها عالقة كرموزومية معه النتقاهل �إىل عدة أ�صقاع.
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وحتدث أ�بيانوس عن خيول نوميدية ال ت�ألك الشعري بل ت�ألك فقط احلشائش .25غري ملكفة كثريا  ،26وتظهر طاعة كبرية
ل�سيدها نظرا حلسن تدريبه لها.27واكن احلصان الرمسي ألابطرة روما .وقد ذكر هريودوتوس شعب الغرامنت ،ومه رحل بني
ليبيا والصحراء ،أ�هنم اكنوا يالحقون أ�عداهئم عىل أ�حصنهتم « :اكن الغرامنت يالحقون الإثيوبيني ساكن الكهوف ،بواسطة
عرابهتم اليت جترها أ�ربعة أ�حصنة ،ألن هؤالء الإثيوبيني اكنوا أ��سبق الناس اذلين نود ذكرمه».28و أ�كد بوليبيوس أ�ن �إفريقيا
اكن هبا عدد هائل من اخليول وا ألبقار وا ألغنام واملعز ،وتساءل �إن اكن ابلإماكن العثور عىل مثيل لها يف أ�صقاع أ�خرى.29
واكن احلصان النوميدي حمل طلب القوى اجملاورة ،حبيث أ�صبحت اخليل من بني أ�مه صادرات نوميداي ،خاصة حنو
روما بشهادة تيتوسليفيوس .وقد وطد الرومان مع احلصان عالقات معقدة امزتجت فهيا العاطفة ورهاانت اجامتعية ودينية
وعسكرية وحىت ال�سيا�سية ،ور أ�وا يف احلصان النوميدي ما يشفي غليلهم.
عدد الخيول التي صدرها ماسينيسا إلى روما.
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املرجع :عقون محمد العريب ،االقتصاد واملجتمع يف الشامل اإلفريقي القديم ،ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر ، 2008 ،ص23 .
 -2الفارس النوميدي:
 -3أبقونية الفرس والفارس النوميديين:
-1-3النقوش:

من النادر أ�ن جند متثال احلصان عىل النصب بق�سنطينة ( ،)Cirtaحيث مت العثور عىل أ�ربعة صور للحصان بني املئات
من النصب ،30ويظهر يف وضع امليش .عىل عكس تواتر وجودها عىل نصب منطقة القبائل.

إحدى نصب معبد الحفرة بقسنطينةتبزر الحصان.31

نصب أبيزار يف منطقة القبائل (برج منايل)يظهر فيه
()Musée du Louvreالفارس أكرب حجام من رأس الحصان.

Laporte(J-P), «Stèle d’Abizar», Algérie antique, 2003, p. 104.
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واكتشف نقش مشتو( )Simitthusعام 1980م به نشري أ�بليسة (2لكم من مشتو) .عرض عايم 1983 - 82م يف ابريس
مبنا�سبة معرض «قرطاج بقريوان» ،مك عرض عام 1989م مبتحف ( ،)Bulla Regiaواليوم هو مضن جسل متحف ابردو
بتونس .32يربز هذا النقش خشصا ميتطي حصاناً يسري حنو الميني ،وقرب احلصان نقشت خنةل .وشعر الفارس مت ترتيبه يف
ضفائر شدت برشيط ،مت استيعاهبا يف اتج.ومغطى مبعطف سامه برتراندي( )F. Bertrandyبـالالكميدي()chlamyde
ن�سبة �إىل املعطف العسكري بتساليا يف بالد الإغريق قدميا ،33ويف الواقع هو معطف عسكري مت مسكه ابلكتف ا ألمين
بواسطة شظية .انتعلت الشخصية بقطعة مظفرة ،وهو أ�مر غري معتاد ابلن�سبة للنوميدي .تشمل معدات احلصا� ،إىل جانب
الزمام ،رسجا عىل بساط همدب .وهذا النقش ،املؤرخ من قبل مكتشفيه من القرن ا ألول ق .م ،ودقق برتراندي اترخيه
قبل هناية عهد يواب ا ألول ،حوايل 50-46ق.م،ودمع ذكل مبقارنة هذا المتثيل لفارس بربري مع ا ألشاكل املعتادة اليت تظهر
يف العمالت املعدنية املسي�سيلية واملنحواتت ا ألهلية يف معود الإمرباطور ترااينوس )Trajanus(34بروما حيث تربز دامئا
ا ألهايل حفاة وعدم ا�ستعامل رسج.وي�ستنتج أ�ن يواب ا ألول اختار أ�ن يكون فرسانه ،اذلين درهبم للقتال مع البومبيني ضد
قيرص ،ممثلني يف صورة سالح الفرسان الرومان .ولتوضيح ملاذا الشخصية مل حتمل سالحا ،أ�شار برترتندي أ�ن النقش
عبارة عن نصب تذاكري.
أ�ما متثال اكنوزيوم ( ،)Canusiumفقد عرث عليه يف موقع (»Barletta-Andria-Trani« )Canosa-di-Puglia
جنوب �إيطاليا ،مقاطعة لفارس نوميدي جمروح القرن ،هو من الطني احملروق ،ارتفاعه 0.160م ،طوهل 0.230م .مصم
يف ورشات اكنوز يوم جبنوب �إيطاليا .35ويعترب من أ�ندر املعامل ا ألثرية حول اترخي اخليل والفارس النوميدي خارج �إفريقيا،
وهو قطعة فريدة يف الإقونوغرافيا .36وقد عرث عىل المتثال يف جرة احتوهتا مقربة اكنوزيوم غري بعيدة عن ميدان املعركة يف
اكاني .37وهو معارص لمتثال �آخر اكتشف يف ذات املاكن وحفظ سابقا مبتحف ()Museum Victoria and Albert
بلندن ،وهو متثال فارس اكنوزا ، )canosa(38طوهل  16مس وعرضه  23مس ،حيمل بعض التشابه مع الفارس اجملروح،
�إال أ�نه غريمتوج .39ويشهد المتثال الصغري عىل املاكنة اليت متتع هبا الفرسان النوميديون يف اجليش القرطايج وإ�ىل الإجنازات
احلربية اليت شاركوا فهيا .ويه تذكر بشجاعة وجناعة هؤالء الفرسان ،وماكنة الفارس النوميدي يف ذاكرة شعوب البحر
ا ألبيض املتوسط .ونوع حصان الفارس اجملروح مبتحف اللوفر هل شواهد يف النقود النوميدية منذ حمك لك من صيفاقس
وإ�بنيه فرمينا وما�سينيا.40

نقش شمتو

متثال الفارس املجروح.
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Museum Victoria and Albert. http://users.stlcc.edu/mfuller/Chemtou.html.Musée du Louvre Paris.

و أ�رجع اخملتصون اترخي المتثال �إىل الفرتة النوميدية ،وابلتحديد هناية القرن3ق.م،42بيامن حدد �آخرون اترخيه بهناية
القرن 4أ�و بداية القرن3ق.م ،43وعليه وجب وضعه يف �إطار حرب صقلية بني القرطاجيني والإغريق ،44ومن مث ف�إن
متثال الفارس اجملروح أ�قدم شاهد لوجود الفارس النوميدي يف �إيطاليا .ومت التعرف عىل متثال متحف اللوفر بعد ادلراسة
اليت قام هبا رو�ستوفزتيف  ، )M. Rostovtze(45وشلك المتثال نصبا تذاكراي من غري شك ،حيث ذكر مبرور حنبعل
بإيطاليا واذلي جند فرسان نوميديني اذلين اكن هلم دور كبري وحامس يف محالته ،46وقد أ�شار تيتوسليفيوس أ�ن قرطاجة
أ�رسلت أ�ربعة �آالف فارسا نوميداي مبارشة بعد معركة اكاني.47

تابوت روماين (ملكية مونيش )- Monchy -أين تربز فيه
أحصنة محلية.

فارس نوميدي واضعا قدميه عىل جانب الفرس ويحمل
درعا إهليليجي

الشلكhttp://alger-roi.fr/Alger/tipaza/pages_liees/1_tipaza30.htm .

مود ترايانوس بروما.

أظهرت النقوش مسلحني تقريبا مثل فارس أبيزار ما عدا
أن دروعهم أكرث حجام.
http://www.passion-histoire.net/

 -2-3في عمالت ملوك نوميديا:48

ظهرت صور اخليل يف العمالت النوميدية �إىل جانب امللوك نظرا ملاكنهتا املعتربة يف جممتع فرويس .ومن احملمتل
أ�ن نقود صيفاقس قد قربت يف �سيغا ما بني  210و213ق.م يف فرتة حرجة عا�شهتا نوميداي أ�عقبت احلرب البونية الثانية،
وقد أ�ظهرت صورة املكل يف الواهجة وفارسا عىل ظرها .ومعلوم أ�نه توجد سلسلتني لسك نقود صيفاقس.49
مجلة الدراسات التاريخية العسكرية -المجلد الثالث  -العدد األول  -جانفي 2021

17

د كريم مناصر

قطعة نقدية برونزية ملاسينيسا (203-148ق.م) أو ميكيبسا (148-118ق.م)

ورشة ق�سنطينة ( ،)Cirtaمن غري كتابة .مكل متوج وملتحي ،قفزة حصان.WM n° 8003.Ref: Mazzard 23, Müller 25.

قطعة نقدية ملاسينيسا (148 - 203ق.م)

قطعة نقدية لصيفاقس(؟ 203 -ق.م)

Musée National des Antiquités d’Alger antique

الفسيفساء:

سوسة ،القرن 2و3م .فسيفساء تظهر استخدام الحصان يف الزراعة وسباق الخيل.

Yacoub Splendeurs des mosaïques de Tunisie,Agence nationale du Patrimoine, Tunis, 1990.
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الجم (تونس) ،القرن 3م ،مشهد الصيد.
.Yacoub Splendeurs des mosaïques de Tunisie
فسيفساء مزرعة سيجريم ( )Segermesشامل رشق تونس

ولييل ،منوذج لخصائص حصان البارب.
فسيفساء رششال.

حصان بارب ممتلئ الجسم.

عربة يجرها حصانني من نوع بارب.
Lassère(J-M), «Barbe», Encyclopédie berbère, 9
.| 1991, 1348-1360

 -4أسلحة الفرسان النوميديين ودورهم في الحروب:
 -1-4أسلحة الفرق اإلفريقية الموازية للجيش الروماني:

شلك سالح الفرسان ،قوة خفيفة من حيث ا ألسلحة ،وقلب القوة العسكرية النوميدية ،زّميته الهجامت اخلاطفة.50
وصفهم تيتوسليفيوس مبا ييل« :للوهةل ا ألوىل ،ال يشء أ�كرث حشواب من مظهر هؤالء الفرسان :عدد قليل من الرجال
وخيول سقمية ،والفارس بدون حزام وبدون أ�سلحة اب�ستثناء الرماح اليت حيملها ،واخليول بدون لثام ،والشقية ،عىل نفس
الوترية ،مع طريقهتم يف العدو حيث ميدون رقاهبم ورؤوسهم .لقد قاموا طواعية بزايدة الازدراء اذلي أ�هلموه بفعل نزوهلم
من أ�حصنهتم وتعريض أ�نفسهم للسخرية».51ومتزيوا ب�أهنم عدائني منذ نعومة أ�ظافرمه ،وامتطوا ا ألحصنة من غري رسج أ�و
مقابض .وقد ت�أقلموا مع مساحة أ�راضهيم الواسعة القاحةل ،واكنت هلم قدرة كبرية عىل التحمل.
و أ�فاد تيتوس ليفيوس ( )Titus-Liviusأ�ن النوميديني ا�ستعانوا حبصانني و أ�هنم قفزوا من احلصان املتعب �إىل احلصان
املراتح ،يف كثري من ا ألحيان يف أ�شد حلظة من الاقتتال .52مل ي�ستخدموا الرسوج أ�و اللجام ووهجوا خيوهلم بضغط أ�رجلهم.
و أ�كد سرتابو( )Straboأ�هنم شدوا عنق احلصان حببال مبثابة جلام .53ومتثلت أ�سلحهتم فامي ييل:
 الرمح :لك فارس تسلح بثالثة رماح ،وهذا ما أ�كده نقش أ�بزيار ،كام أ�شار نص لهريدوتوس �إىل ا�ستخدام الرمح»:سارالليبيون مرتدين مالبس جدلية ،مسلحني برماح خشبية صلبت يف النار ،اكن قائدمه ماساجيس �إبن أ�واريزوس» .54ويف
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القرن4م ظل الرمح أ�مه سالح للمحاربني املور حيث امتكل لك واحد مهنم رحمني.55
كام تسلحوا ابل�سيف خاصة عند املشاة وقوات النخبة والقادة.56
 ادلرع :دائري صغري ،محلوه عىل الظهر بواسطة حزام الكتف ،و أ�ظهر نقش الفرسان النوميديني يف معود ترااينوس،و أ�يضاف�سيفساء مشهد الصيد اليت عرث علهيا ابلشلف ( )CastellumTingitanumيعود اترخيها �إىل القرن4م ،57حيث
ميسك ادلرع مبقبضني أ�حدهام من اجلدل لشد اذلراع والآخر من معدن ملسكه ابليد .وذكر هريودوتوس أ�ن قبيةل مااكي
عىل الساحل القوريين اكنت تلف ادلرع جبدل النعامة ،أ�و جبدل الفيل كام أ�شار أ�رويزيوس ..58وقد ا�سمتر وجود الفيل يف
مقاطعات موريطانيا والنعامة يف أ�طلس شامل �إفريقيا �إىل غاية القرن4م .و أ�شار بروكوبيوس �إىل دروعهم الصغرية ،ضعيفة
الصنع وغري قادرة عىل رد الهجامت ،59عكس ما أ�شارت �إليه مصادر أ�دبية أ�خرى .ومت متثيل ادلرع ادلائري يف نصب ببالد
القبائل ،أ�شهرها نصب أ�بزيار اذلي يظهر فيه فارس حامال ثالثة رماح ودرعا دائراي مزين بدائرة يف وسطه ،60وهو مصنوع
من اجلدل وحتيط به حافة 61وعرث عىل نفس هذا النوع يف ثالثة نصب أ�خرى يف برج القرص ، )Sila(62كام جند مناذج منه
يف بعض معامل رضحي اخلروب ،63ونصبب مشتو ،64ويف معبد احلفرة بق�سنطينة 65اخل ..وتؤرخ بني القرن 3والقرن 2ق.م،
فرتة ماسينيسا.66
وذكر تيتوس ليفيوس كيف اكن الفرسان ا ألفارقة حيملون دروعهم« :حوايل مخسامئة نوميدي ،اذلين محلوا زايدة
عىل أ�سلحهتم ادلفاعية والهجومية املعتادة� ،سيوفا خمب�أة حتت صدرايهتم ،ويبدون أكهنم يف حاةل فرار حيث وضعوا دروعهم
وراء ظهورمه ويندفعون حنو عدومه ويقفزون جف�أة من عىل ظهر أ�حصنهتم ويقذفون بدروعهم ورماهحم عند أ�قدام الرومان
وقد أ�صابت وسط و�آخر خطوطهم مع تلقهيم أ�وامر ابلبقاء يف اخللف».67
و أ�شار أ�ميانوس مار�سيليانوس( )Ammien Marcellinيف القرن4م ،أ�ن املور اكنوا يرضبون بدروعهم
عىل أ�راكهبم لإخافة خصوهمم .68وارتكزت فعالية اجلندي الإفريقي أ�ساسا عىل رسعته ،وهذا ما يفرس صغر جحم درعه حيث
ميكن هل أ�ن حيركه حوهل كيفام شاء.69

دروع معبد شمتو (ينسب إىل ميكيبسا).

درع معبد شمتو ،متحف شمتو (تونس).

فسيفساء مشهد الصيد ،الشلف.
http://www.openedition.org/6540
Gsell(St), Atlas, Fol.12, 174 p.3.
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ويظهر ادلرع الصغري ادلائري عىل نصب روفينوس ،فارس موريطانيا ،بيامن ا�ستعمل الرومان دروعا كبرية �شبه دائرية.
و أ�ظهر نصبان جنائزاين فرسان رومان يف موريطانيا حاملني دروعا صغرية .هذه النصب أ�برزت أ�ن سالح الفرسان الرومان
اعمتد تقنيات القتال للقبائل املورية اليت اكن واجبا علهيا مواهجهتا 70ومن أ�سلحهتم املفضةل املزراق �إضافة �إىل اخلنجر .تفوقوا
يف الا�ستطالع ونصب الكامئن.71واكنوا يرتدون عادة سرتة قصرية دون أ�ي حامية للجسم ،ووصفهم سرتابو ب�أهنم نصف
عراة ،اب�ستثناء جدل المنر اذلي ميكهنم لفه حول أ�ذرعهم اليرسى ليكون مبثابة درع.
 -2-4دورهم في الحروب:

عند ذكر اخلصائص احلربية لساكن املغرب القدمي جند املصادر الرومانية متناقضة ،وذكل أل�سباب �إيديولوجية .فه�ي يف
غري صاحلهم ملا حياربون روما ،وتغازهلم ملا يكونوا حلفاء لها .وقد اعترب النوميديون من بني أ�حسن فرسان حوض املتوسط.72
وقد مض اجليش القرطايج جنودا من ا ألهايل ،حيث أ�ن أ�ول ذكر لإسرتاتيجية الفرسان النوميديني يف املعارك قدمه
لنا بوليبيوس خالل احلرب البونية ا ألوىل يف صقلية ف�أشار �إىل اجلرنال القرطايج حانون مبا ييل « :ملا ر أ�ى حانون ضعف
الرومان جراء اجملاعة وا ألمراض ،وخمي علهيم وضعا متعفنا ،]...[ ،..اصطحب معه مخسني فيال ،ولك جيشه ،وسارع �إىل
اخلروج من هراقيل )Héraclée(73يف جنوب �إيطاليا ،و أ�مر فرسانه النوميديني ابمليض قدما ،والاقرتاب قدر الإماكن من
متوقع ا ألعداء ،والسعي �إىل الإاثرة من خالل ا�ستفزازاهتم لسالح الفرسان الروماين ،مث الرتاجع حىت ينضموا �إليه».74واكن
الرومان مل يتجرؤوا عىل مقابلهتم .75وشارك الفرسان النوميديون يف مجيع املواهجات الهامة للحروب البونية حىت الهزمية
الهنائية لقرطاج ،منذ االتفاق بني مهلاكر برقة ( )Hamilcar Barcaونرفاس ( )Naravasيف وقت حرب املرتزقة .ومت
الاعامتد علهيم بشلك كبري من قبل حنبعل ،وانترص يف معارك ضد الرومان يف عقر دارمه خاصة معركيت حبرية تراسامنيا
 ، )Trasimene(75ومعركة اكاني( )Cannes(76وقعت يف  2أ�وت 216ق.م اليت خرس فهيا  70أ�لف جندي و أ�رس مهنم
� 10آالف من أ�صل  87أ�لف جندي).
بعد أ�ن يصطف مهنم أ�كرث من  .4000وقد اجتاز القائد القرطايج هنر الإيربو يف ال�شبه اجلزيرة الإيبريية عىل ر أ�س قوات
من ا ألفارقة وا إل�سبان ،77بلغ عددها  90أ�لفا من املشاة ،و 12أ�لفا من الفرسان ،و 37فيال ،وعرب جبال الربانس بـ  50أ�لف
من املشاة ،و� 9آالف فارس ،وبلغ هنر البو يف شامل �إيطاليا بـ  20أ�لف من املشاة ،و� 6آالف فارس ،و 21فيال .78واكن
ابتعادمه عن حنبعل وحتالفهم (ماسينيسا) مع الرومان أ�ثر كبري يف هزمية قرطاجة وسقوطها عام 146ق.م.79
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 -1خيالة نوميدية خفيفة -2 .ليبي من حملة املزاريق -3 .من الرماح الليبيني
املرجع:العقيد محمد �أسد هللا صفا ،هانيبال ،دار النفائس ،بريوت ،لبنان ،1987 ،ص.45.

من جانبه أ�شار أ�بيانوس وغريه �إىل أ�ن ما�سنيسا اكن ال يزال يف سن مت�أخر من معره حيارب حبصانه« :يف الفجر نظم
بنفسه قواته ،ورمغ أ�نه اكن يف الثامنة والامثنني من معره ،اكن ال يزال فارسا قواي ،يركب احلصان من غري رسج ،وفق التقليد
النوميدي ،ويضطلع مبهامه كقائد حرب ، 80».وحارب يف إ��سبانيا يف صف القرطاجيني بفرسانه ،وملا فقد عرشه 81التحق
بسكيبيو( ،)Scipioالتقى يف غادس عام  206ق.م ،82ومحهل عىل نقل احلرب �إىل �إفريقيا .83ولتحقيق أ�هدافه كون جيشا
قوامه عرشون أ�لفا فارسا.84وهناك كتابة لفارس نوميدي عرث علهيا مبكرت( )Maktarجاء فهيا »:فارس يف بالد ليبيا» وقد
محلت �إمس « »SDR’Tعارص ما�سنيسا ،و أ�نه اكن جمند يف سالح الفرسان املليك.85ومن م�آثر فرسان ما�سنيسا بروزمه
يف معركة السهول العليا ( 203ق.م) ، 86ومعركة زاما ( 202ق.م) اليت شارك فهيا ما�سنيسا عىل ر أ�س  6000من املشاة
و 4000فارس .87و أ�وحض سالوستيوس أ�ن النوميديني يف حرب يوغرطة حاربوا الرومان فرساان ،و أ�هنم مل يعمتدوا الهجوم مث
الانسحاب كام هو م�ألوف يف معارك الفرسان ،بل اكنوا يدفعون أ�حصنهتم دوما حنو ا ألمام حمدثني الاضطراب يف صفوف
الرومان.88
و أ�شاد سالوستيوس خبصائص يوغرطة القتالية»:منذ �شبابه ،يوغرطة ،مجيل وخاصة صاحب ذاكء قوي ،مل يركن حلياة
البذخ الفاخرة واللينة ،لكنه اتبع التقليد النوميدي ،حيث ركب احلصان ،رىم الرمح ،وتسابق مع �شباب مثهل وتفوق علهيم،
وظل حمبواب دلى امجليع؛ واكن يقيض معظم وقته يف الصيد ،ا ألول أ�و من بني ا ألوائل اذلين قتلوا ا ألسد وحيواانت مفرتسة
89
أ�خرى ،اكن أ�كرث معال من الآخرين ،قليل احلديث عن نفسه».
بعد احلرب البونية الثالثة وتدمري قرطاج ،ا�ستخدم الرومان هؤالء املرتزقة املاهرين يف صفوفهم ،وال �سامي مكساعدين
(قوات موازية) يف سالح الفرسان .أ�ثناء احلمك الثاليث ا ألول ( ،)Triumvirateاكن يوليوس قيرص ال يزال ي�ستخدم
الفرسان النوميديني مكساعدين ملا بد أ� غزو بالد الغال عام 58ق.م.90
واعرتف بوليبيوس أ�ن النوميديني مه أ�قوى شعوب �إفريقيا ،91و أ�ضاف أ�ن ا أليبرييني وا ألفارقة جنود أ�شداء عىل املصاعب
واعتادوا مثل هذا النوع من الصعوابت» .92بيامن وصفهم هريوداين« :املور دمويون �إىل أ�قىص حد ،ويندفعون بسهوةل حنو
ا ألعامل اليائسة نظرا لعد اكرتاهثم ابملوت واخلطر الشخيص» .93وغدى النوميديون فرساان ممزيين ،ال يرتددون يف ا�ستخدام
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حصانني يف غامر املعركة حيث يقفزون من احلصان املتعب �إىل احلصان غري املتعب».94وذكرت مصادر رومانية درجة
الانضباط دلي النوميديني حيث كتب يوليوس قيرص« :بإتباع النوميديني عادة بربرية ،توقفوا دون أ�ن يتجمعوا […]وقام
الفرسان (الرومان) ابلهجوم عىل هؤالء اذلين غ�شهيم النعاس واكنوا متناثرين من لك جانب» .وجتنيدمه ب�أعداد كبرية يف
اجليش الروماين دليل عىل همارهتم العسكرية ،واكنوا مفضلني بشلك خاص .ويالحظ جتنيدمه أ�وال يف الربوقنصلية (مشاة،
أ�و فرسان أ�جنحة) ،كقوات موازية أ�و فيالق ،ال �سامي من بني قبائل ا ألفري واجليتول واملسوالم ،خاصة بعد مشاركهتم يف
ثورة اتكفاريناس الكربى يف بداية القرن1م 95..والنصب التذاكري للجيتويل( )Caius Iuliusاذلي تويف عن معر 80
�سنة ،اذلي اكتشف بـاكف بين فرج ( ،)Thulliumاحتوى عىل كتاابت ليبية والتينية .وحسب روبوفات (René
 )Rebuffatيكون قد جند يف بداية القرن 1م وتويف يف فرتة حمك الإمرباطور دوميتيانوس(81-96م).وقد حاربوا يف
صفوف الفرقة ا ألغسط�سية الثالثة لدلفاع عن اللمس الإفريقي ،حيث تشلكت الفرق التالية :فوج اجليتول (cohors
،)I Gaetulorussجناح قدماء أ�فري ( ،)alaAfrorumveteranaوفوج املسوالم(�cohors I Flaviamusul
 ،)maniorumequitataوزمرة النوميد ( .)cohors I Numidarumوجندت روما يف القرن2م عددا كبريا من
اجلنود يف مقاطعيت موريطانيا .و أ�ظهرت عدة نصب جنائزية مثل نصب اجلنود لوريوس روغاتوس()Lurius Rogatus
وروفينوس( )Rufinusو أ�وريليوس ماسفيلوس()Aurelius Masfelusوفارس توجة( )Toudjaا�سمترار هذا النوع من
التسليح �إىل غاية القرن3م.وذكر هريوداين وجود مور يف أ�وساط الإمرباطور كومودوس(180-192م) « :مل يعد احلديث
�إال عن همارته الرائعة ،فقد تدرب عىل ريم ا ألسهم عىل يد البارثيني املهرة ،وعىل يد املور ذو خربة يف ريم الرمح ،وقد
96
جتاوز معلميه»
واكنوا أ�يضا مضن فرق النخبة من الفرسان ( )equitessingularesل ألابطرة الرومان ،كام أ�كدت ذكل كتاابت
جنائزية يف روما.97

نصب لوريورسوغاتوس.
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:خاتمة

ظهر من خالل تتبعنا لعالقة احلصان ابلإنسان يف البالد املغرب القدمي مدى حسن ا�ستغالل اجلواد يف خمتلف مظاهر
 اذلي أ�صبح حمل طلب خدماته، واعرتفت دول حوض املتوسط مبهارة الفارس النوميدي.احلياة ال �سامي يف اجملال العسكري
 والثورات ادلاخلية عطلت كثريا الاحتالل الروماين حيث لعب الفرسان النوميديون دورا.العسكرية يف عدة حروب
 كثرية، املتصةل ابملوضوع، وا ألدبية عىل اختالف أ�طروحاهتا، والشواهد ا ألثرية يف داخل بالد املغرب وخارجه.حموراي فهيا
.لتؤكد أ�صاةل احلصان النوميدي وما متزي به الفارس النوميدي عن غريه يف جمال الفرو�سية و أ�سلوبه احلريب
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