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قــــواعد الن�شــــــــــر

التقديم الأولي للمقالت
ومراجعتها،  تقييمها  ليتم  ن�شخ  ثالث  من  المقالت  تقدم 
فـي  عليها  المن�شو�س  الن�شر  قواعد  اتباع  ذلك  فـي  ويتم 
Chicago Manual of Style مع اإدخال بع�س التعديالت التي 

�شتذكر فيما يلي:

التقديم النهائي للمقالت 
تراها  التي  التعديالت  اإجراء  بعد  النهائي  الن�س  يقدم   •
قر�س  على  التحرير،  وهيئة  العلمية  المراجعة  لجنة 
 MS Word الكتابة  برنامج  ا�شتخدام  مع  ممغنط، 

وبنط 12 للغات الأجنبية، وبنط 14 للغة العربية.
 Standard اأو ورق ،A4 تقدم ن�شخة مطبوعة على ورق •
فقط،  الوجهين  اأحد  على  الكتابة  وتكون   ،American

وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور وهوام�س كبيرة، 
مع عدم م�شاواة الكالم جهة الهام�س الأي�شر.

مختلفة  واأبناط  متعددة  اأنماط  ا�شتخدام  عدم  يراعى   •
الحجم. 

• ل ُت�شتخدم األقاب مثل .Dr اأو .Prof، �شواء فـي داخل 
الن�س اأو الحوا�شي اأو عند كتابة ا�شم الموؤلف. 

• تكون جميع الأقوا�س هاللية مثل: )    (.
• ت�شتخدم عالمات التن�شي�س المفردة دائًما مثل: ‘    ’.

كتابة  عند  الحركية  العالمات  ا�شتخدام  تجنب  يجب   •
كلمات عربية باللغة الإنجليزية. 

القرن  مثل  بالحروف  والأ�شرات  القرون  اأرقام  تكتب   •
الخام�س، الأ�شرة الثامنة ع�شرة.

اأرقام  اأو  التواريخ  بين  ال�شغيرة  ال�شرطة  ت�شتخدم   •
ال�شفحات )130-120(.

 البنط
• يتم تزويد هيئة التحرير باأي نوع من الخط غير القيا�شي 

اأو غير التقليدي على قر�س ممغنط منف�شل.

الحوا�شي ال�شفلية
م�شتقلة  �شفحات  فـي  ختامية  كحوا�ٍس  الحوا�شي  تكتب   •

ملحقة بالن�س، وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور.
ول  ال�شطر  م�شتوى  عن  مرتفعة  الحوا�شي  اأرقام  تكون   •

تو�شع بين قو�شين.
• ل يت�شمن عنوان المقال اأية اإ�شارة اإلى حا�شية، واإذا كان 
وما  ال�شكر  تقديم  بغر�س  حا�شية  لإدراج  احتياج  هناك 
اإلى ذلك يو�شع فـي العنوان عالمة النجمة * وتكون قبل 

الحا�شية قبل رقم 1. 

الملخ�س
• يقدم ملخ�س )بحدٍّ اأق�شى 150 كلمة( وذلك فـي مقدمة المقال، 
بحيث  ويكتب  المعلومات  ا�شترجاع  فـي  الملخ�س  وي�شتخدم 

يمكن فهمه اإذا ما تمت قراءته منف�شاًل عن ن�س المقال.

الخت�شارات 
يتبع  الدوريات والحوليات  اأ�شماء  بالن�شبة لخت�شارات   •

فـي ذلك اخت�شارات 
Bernard Mathieu. Abréviations des périodiques et 

collections en usage à l’IFAO, 4e éd. (Le Caire, 2003). 

www.ifao.egnet.net :ويمكن الح�شول عليها من الموقع
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تذكر  اأن  بعد  الخا�شة  الخت�شارات  ا�شتخدام  يمكن   •
بالكامل فـي العناوين التي ي�شار اإليها كثيًرا فـي المقالت 
المقبولة  ال�شيغ  ا�شتخدام  اأي�ًشا  ويمكن  الفردية، 
الطوبوغرافـي القامو�س  مثل  عليها(،   )المتعارف 
 Moss and Porter يكتب PM )بخط غير مائل(. وتكتب 

المراجع الأخرى كالآتي:
مقال في دورية ُيكتب المرجع لأول مرة

J.D. Ray. ’The Voice of Authority: Papyrus Leiden I  

382‘, JEA 85 (1999), 190. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Ray, JEA 85, 190. 

مقال اأو ف�شل في كتاب لعدة موؤلفين
Mathieson, ’Magnetometer Surveys on Kiln Sites 

at Amarna‘, in B.J. Kemp (ed.), Amarna Reports VI,  

EES Occasional Publications 10 (London, 1995), 

218-220. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Mathieson, in Kemp (ed), Amarna Reports VI, 

218-220. 

مثال اآخر:
A.B. Lloyd, ’The Late Period, 664-323 BC‘, 

in B.G. Trigger, B.J. Kemp, D. O‘Conner and  

A.B. Lloyd, Ancient Egypt: A Social History, 279-

346 (Cambridge, 1983), 279-346.

واإذا تكرر ُيكتب:
Lloyd, in Trigger et al., Ancient Egypt: A Social 

History, 279-346.

الكتب العلمية
E. Strouhal. Life in Ancient Egypt (Cambridge, 

1992), 35-38.

واإذا تكرر ُيكتب:
Strouhal. Life in Ancient Egypt, 35-38.

مثال اآخر:
D.M. Bailey, Excavations at el-Ashmunein V, 

Pottery, Lamps and Glass of the Late Roman and 

Early Arab Periods (London, 1998), 140. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Bailey, Excavations at el-Ashmunein, V, 140. 

المراجع العربية
)القاهرة،  القديمة  الم�شرية  اللغة  الدين،  نور  الحليم  عبد 

 .92 ،)1998

واإذا تكرر ُيكتب:
 عبد الحليم نور الدين، اللغة الم�شرية القديمة، 94-96.

�شل�شلة المطبوعات
W.M.F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, BSAE 12 

(London, 1906), 37 pl. 38. A, no 26. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 37 pl. 38. A, 

no 26. 

الر�شائل العلمية
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of 

Senwosrt III: A Study of Middle Kingdom State 

Activity and the Cult of Osiris at Abydos (PhD. 

Diss., University of Pennsylvania, 1996), 45-55. 

قواعد الن�سر
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 واإذا تكرر ُيكتب:
Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 

45-55.

الو�شائل الإلكترونية 
• عند الإ�شارة اإلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يف�شل الإ�شارة اإلى الن�شخة المطبوعة، فاإذا لم تتوافر هذه 
المعلومات، فال بد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 

يتمكن القارئ من مطالعته ب�شهولة، مثل:
ht tp : / /www.mfa .o rg / a r t emi s / fu l l r e co rd .

asp?oid=36525&did=200

اأو يمكن الإ�شارة اإليها بطريقة اأف�شل، انظر acc.19.162 في  
www.mfa.org/artemis

اأ�شطوانات  اأو  الإنترنت  على  دوريات  اإلى  الإ�شارة  عند   •
)CD(، انظر الف�شل الخا�س بهذا فـي كتاب: 

Chicago Manual of Style.

وتفا�شيل  الكاتب  ا�شم  من  الأولى  الحروف  ذكر  من  بد  ل   •
وا�شم  بالكامل  المقال  عنوان  ذلك  فـي  بما  الأخرى،  الن�شر 
اأما  الأولى؛  للمرة  اإليه  الإ�شارة  عند  الجزء  ورقم  ال�شل�شة 
بعد ذلك فقط فيذكر ا�شم العائلة ويذكر العنوان باخت�شار. 
 Ibid, Op. cit, مثل:  م�شطلحات  ا�شتخدام  تجنب  ويجب 
بالتحديد  ال�شفحة  رقم  اإلى  الإ�شارة  تجب  كما   ،Loc. cit

ولي�س فقط اإلى المقال ككل.  

ال�شور
بدقة �شوئيًّا  م�شًحا  مم�شوحة  والأ�شكال  ال�شور  تقدم   • 
ملفات  فـي  محفوظة  ال�شور  وتكون  الأقل،  على  نقطة   300

.TIFF نوع
• ل يزيد حجم ال�شور على ثلث حجم البحث.  

بالبريد  تر�شل  ول  منف�شل،   )CD( على  ال�شور  تقدم   •
الإلكتروني. 

تعليقات ال�شور والأ�شكال
ورقة  فـي  تكتب  واأن  التعليقات  �شحة  من  التاأكد  من  بد  ل   •
منف�شلة وتكون الم�شافة بين ال�شطور مزدوجة، وتقدم على 

قر�س ممغنط مع الن�شخة النهائية للمقال.
ا�شم  للن�شر  المقدمة  والر�شومات  ال�شور  تحمل  اأن  بد  ل   •
على  بو�شوح  مكتوًبا  ال�شكل  اأو  ال�شورة،  ورقم  الكاتب، 

 .)CD( الخلفية اأو على

حقوق الطبع
• تقع الم�شئولية على كاتب المقال فـي الح�شول على ت�شريح 
الن�شخ  الطبع، وهذا ي�شمل  لها حق  با�شتخدام مادة علمية 

الم�شورة من مواد تم ن�شرها من قبل.
• اأ�شول الأبحاث والمقالت التي ت�شل اإلى الحولية ل ترد اأو 

ت�شترجع �شواء ن�شرت اأم لم تن�شر.
ترفق مع البحث �شيرة ذاتية مخت�شرة عن الكاتب.  •

للمزيد يرجى الطالع على:
http://www.bibalex.org/calligraphycenter/abgadiyat/
static/home.aspx

قواعد الن�سر
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المـقدمـــــــــة

ا عن مركز درا�شات الخطوط – ليعبر عن ا�شتمرارية مركز درا�شات  ياأتي العدد العا�شر من حولية اأبجديات – التي ت�شدر �شنويًّ
درا�شات  مجال  في  والمتخ�ش�شة  مة  المحكَّ العلمية  باإ�شداراته  المهتمين  الباحثين  بثقة  يحظى  اأن  على  الدائم  وحر�شه  الخطوط 
الكتابات والنقو�س. لقد حملت حولية ‘اأبجديات’ على عاتقها منذ اإ�شدارها الأول في عام 2006م م�شئولية �شد الثغرة القائمة في 
مجالت درا�شات الكتابات والخطوط؛ حيث تحمل حولية ‘اأبجديات’ اأهم اأهداف مركز درا�شات الخطوط؛ وهو اإمداد المتخ�ش�شين 
بالنادر من الكتابات والنقو�س التي يحتاجون اإليها في درا�شاتهم، ون�شر التوعية بالكتابات والنقو�س على م�شتوى غير المتخ�ش�شين.

والمتابع لأبحاث الحولية يجد تنوًعا كبيًرا في مو�شوعات الأبحاث التي تعر�شها. فبالرغم من اأنها كلها تحمل هدًفا واحًدا هو 
الهتمام بالنقو�س والكتابات، فاإننا نجد الأبحاث المعرو�شة تتناولها من منظورات مختلفة. فقد حملت حولية ‘اأبجديات’ روح التنوع، 
وقيم الختالف، وثقافة ا�شتيعاب الآخر. وياأتي العدد العا�شر من الحولية حاماًل بين دفتيه اأبحاًثا متميزة ومتنوعة تغطي مو�شوعات 
متعددة ومجالت مختلفة للباحثين في م�شارق الأر�س ومغاربها؛ حيث يحتوي على اأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية ا�شتملت على 
درا�شة مو�شوعات �شتى؛ منها ما يتعلق بالكتابات الإ�شالمية، �شواء تلك التي ظهرت على العمالت باليمن في الفترة ما بين عام 696هـ 
وعام 721هـ ، اأو تلك الكتابات التي ظهرت في عهد ال�شحابة، اأو تلك الكتابات التي ظهرت على م�شجد بدم�شق في الع�شر الأيوبي؛ ومنها 
ما يتعلق بالنقو�س الم�شرية القديمة، �شواء تلك النقو�س التي ظهرت في محاجر وادي الهودي وما بها من عنا�شر فلكية وكونية، اأو تلك 
التي تقدم درا�شة للوحة جنائزية ترجع لع�شر الدولة الو�شطى؛ ومنها ما يتعلق بجوانب الح�شارة اليونانية والرومانية والحتفالت 
التي كانت تقام لالإلهة نيت في �شاي�س واإ�شنا في م�شر في الع�شرين اليوناني والروماني، اأو تلك النقو�س الكتابية التي ظهرت في مدينة 
ق�شنطينة الموجودة �شرق الجزائر منذ نهاية القرن الثالث قبل الميالد حتى القرن الرابع الميالدي. وهو ما يوؤكد اأنها حولية عالمية ت�شم 

كلَّ الأبجديات والكتابات التي ظهرت في تاريخ الب�شرية، كما ُي�شكل توازًنا  لكافة محاور البحث العلمي.

ودائًما ما يحر�س مركز درا�شات الخطوط على ا�شتمرارية �شدور تلك الحولية؛ لكي ت�شد ثغرة وا�شحة في البحث الأكاديمي، 
برغم ما يتطلبه اإخراج الحولية من جهد م�شاعف من فريق التحرير، الذي يتعامل مع لغاٍت متعددة، ونقو�س ٍمختلفة تتباين في طريقة 

تحرير ن�شو�شها.

ع�شام ال�شعيد
مدير مركز درا�شات الخطوط
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Constantine is located east of Algeria. It is the most important Algerian city in terms of the number 
of inscriptions discovered. It is the second city after Carthage concerning the Punic inscriptions; and 
became after the fall of Carthage, the best example to study history of ancient Maghreb, especially 
during second and third centuries BCE, as highlighted by the Punic paintings which provide important 
information about the Numidian civilization as Constantine was the capital of Numidian kings, as 
Massinissa and his children; and the great influence Punic language which was the Numidian official 
language. The city provides also numerous Latin inscriptions. It was a famous city during the  Roman 
occupation; the largest number of deputies in the Roman Council descended from Constantine. Today 
its ancient monuments are non-existent, but the inscriptions immortalize  its memory.

النقو�ش الكتابية يف كتابة تاريخ اجلزائر منذ نهاية القرن الثالث قبل امليالد حتى القرن 
الرابع امليالدي )مدينة ق�سنطينة منوذًجا(

 The Inscriptions in Writing Algerian History from the End of 

Third Century BCE to the Fourth Century CE 

(Constantine City as a Model)

جهيدة مهنتل*
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تعد مدينة ق�صنطينة التي تقع �صرق الجزائر ميداًنا خ�صًبا 
�صورة  تعك�س  والتي  بها،  المكت�صفة  الكتابية  للنقو�س 
ق.م.  الثالث  القرن  نهاية  منذ  القديمة  المدينة  مجتمع 
القرن  نهاية  اإلى  والكتابات  الم�صادر  اأوردته  ما  ح�صب 
اكت�صف  كتابي  نق�س  اآخر  تاريخ  وهو  الميالدي.  الرابع 
فهي  المدينة؛  بثقافة  النقو�س  هذه  درا�صة  وترتبط  بها. 
القديم.  مجتمعها  ت�صور  خاللها  من  ن�صتطيع  التي  المراآة 
ويمكننا تق�صيم هذه النقو�س الكتابية اإلى فترتين رئي�صيتين، 
وهما تاريخ الفترة النوميدية وتاريخ الفترة الرومانية. وهو 

توا�صل زمني هامٌّ يميز المدينة عن بقية المدن الأخرى.

 اأواًل: الفترة النوميدية

القرطاجي  ال�صراع  مع  تزامنت  التي  الفترة  بها  نق�صد 
والروماني )نهاية القرن الثالث اإلى نهاية القرن الثاني ق.م.(؛ 
حيث لعب الملوك النوميديون دوًرا اأ�صا�صيًّا فيه وكذا مدينة 
اكت�صاف  وكان  الملكية.  العا�صمة  باعتبارها  ق�صنطينة 
اأ�صفى  عظيًما  حدًثا  ق�صنطينة  في  الحفرة1  معبد  لوحات 
الكثير على تاريخ المدينة ب�صكل خا�س في الفترة النوميدية، 
وعلى تاريخ الجزائر ككل ب�صفة عامة. واأ�صبحت المدينة 
بهذا الكت�صاف الهام تحتل المرتبة الثانية بعد قرطاجة من 
حيث عدد النقو�س. وتكمن اأهمية نقو�س الحفرة في التاأكيد 
هي  لق�صنطينة(  القديم  ال�صم  )وهو   Cirta كرتا  اأن  على 
خالل  من  ما�صيني�صا،2  النوميدي  للملك  الملكية  العا�صمة 
بال�صنوات الأخيرة لحكم  اثنتي ع�صرة منها موؤرخة  وجود 
هذا الملك واأبنائه، واأن اللغة البونية اأو الفينيقية لم تكن لغة 
يتحدث  كان  التي  واللغة  الر�صمية،  اللغة  بل  فقط،  طق�صية 
ا اأهمية هذه اللوحات النذرية المهداة  بها النا�س. تكمن اأي�صً
جاليات  وجود  اإلى  الإ�صارة  في  تانيت،  والربة  بعل  لالإله 
نوع  بمعرفة  لنا  وت�صمح  واإيطاليين.  اإغريقيين  من  اأجنبية 
خالل  من  لنا  ويتبين  الملكية.  بالمدينة  ال�صاكن  المجتمع 
الأ�صماء  اأن  الكتابات  في  الواردة  الأ�صخا�س  اأ�صماء  درا�صة 

البونية هي التي تطغى على الأ�صماء الأخرى.

التمييز  �صعوبة  اإلى   G. Camps كامب�س  اأ�صار  ولقد 
النوميدية.  اأو  الليبية3  والأ�صماء  البونية  الأ�صماء  بين  اأحياًنا 
مثل  معروفة  بوادئ  اأو  جذوًرا  تحمل  الأولى  كانت  فاإذا 
ا  فاإن بع�صً اإيام، وغيرها،  نام،  باد، بعل، �صفان،  عبد، بد، 
لكثرة  فطم�صت  الالتيني؛  اأو  الليبي  بال�صكل  تاأثر  منها 
ا؛  اأي�صً ليبية في نهايتها  اإ�صافات  اإدخال  ال�صتعمال وبفعل 
فتبدو ليبية رغم اأ�صلها البوني مثل قودل وقودول وقودون، 

وماتو وماتين وماتان.4

اأقلية لالأ�صماء المحلية )الليبية  وما نالحظه هو وجود 
اأو النوميدية( في كتابات الحفرة.

وميكن ت�صنيف هذه النقو�س اإىل نقو�س:

�صيا�صية؛ لأنها موؤرخة بعهد الملك ما�صيني�صا واأبنائه، 	 
ومنها اأخرى ت�صير اإلى روؤ�صاء قبائل.

دينية، تتحدث عن وجود كاهنات وكهان.	 
اإدارية، ت�صير اإلى وظيفة �صفط )حاكم(.	 
ع�صكرية، ت�صير اإلى وجود �صباط ع�صكريين ومعتمدين 	 

ع�صكريين.
و�صباك، 	  طبيب  من  الحرة؛  المهن  تخ�س  اأخرى، 

ون�صاج، و�صانع اأقوا�س وغيرها.
البونية،  الثقافة  تبنوا  الذين  النوميديون هم  وقد يكون 
وهذا ربما ما توؤكده النقو�س الموؤرخة بعهد ما�صيني�صا؛ اإذ 
يبدو اأن ال�صم البوني اأمر تقليدي في العائلة فيكون الجد 
مثاًل يحمل ا�صًما ليبيًّا، في حين يحمل الأب والبن ا�صًما 
بونيًّا، ول ن�صتطيع تحديد اأ�صلهما من خالل هذه النقو�س.

ال�صعب تمييز  البونية يجعل من  للثقافة  الليبيين  وتبني 
العمق العرقي القديم والوافدين الجدد الذين ي�صكلون فئة 
الحرفيين الذين اأتى بهم التجار الأوائل. وهوؤلء الأ�صخا�س 
الذين يحملون الأ�صماء البونية هم الذين ُي�صيِّرون الجي�س، 

والدين، والإدارة، والتجارة في المدينة.
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فقد تاأثرت نوميديا ال�صرقية بالح�صارة القرطاجية قبل 
القرن الثالث ق.م.، وا�صتمر ذلك اإلى القرن الأول ق.م. 
وقبل اأن يتعلم الملوك النوميديون الالتينية تعلموا الإغريقية 
اأما  لديهم،  التجارة  لغة  هي  الإغريقية  وكانت  والبونية. 
التي  النقود  الح�صارة والثقافة. وتوؤكد  لغة  البونية فكانت 
ترجع اإلى فترة الملوك النوميديين اأن اللغة البونية هي اللغة 
الر�صمية؛ فقد حملت هذه النقود الكتابة البونية، وحملت 

ا الأ�صاطير البونية.  اأي�صً

فاتخذوا هذه اللغة كلغة ر�صمية لهم؛ لأنها كانت هي 
المتو�صط، وكان عليهم مواكبة  البحر  المهيمنة في غرب 
و�صط  في  مح�صورة  المحلية  اللغة  بذلك  فبقيت  الع�صر. 
ريفي خارج المدينة، وربما هذا ما يف�صر قلة الأ�صماء الليبية 

في لوحات معبد الحفرة مقارنة بالأ�صماء البونية.

واإلى جانب الأ�صماء البونية والليبية، هناك مجموعات 
العن�صر الإغريقي والإيطالي. والم�صكل  اأخرى تتمثل في 
الذي تطرحه هذه النقو�س هو عدم وجود �صفة عرقية بها، 
وعدم ذكر رتب اأو وظائف هوؤلء الإغريقيين والإيطاليين، 
وكتابة اأ�صمائهم اأحياًنا بالكتابة البونية، والبونية الجديدة.5

تعطينا نقو�س الحفرة فكرة عن بع�صهم. فهناك منها ما 
ي�صير اإلى الأ�صل الترا�صي، والدوري الإغريقي.

خا�صة  اأتوا  مرتزقة  جنوًدا  الإغريق  هوؤلء  يكون  فقد 
الدين  واعتنقوا  النوميديين،  الملوك  وخدموا  �صقلية،  من 
البوني بعبادة بعل حمون في �صكل الإله الإغريقي كرون�س 

Kronos، وعبروا عن اإهدائهم بالبونية والإغريقية.6

في  مرتزقة  جنود  وجود  اأن   S. Gsell قزيل  ويوؤكد 
الجي�س النوميدي يعود اإلى تقليد كان موجوًدا في قرطاجة 
من قبل.7 وهناك من راأى في الوجود الإغريقي بكرتا بقايا 
م�صتوطنة هيلينية بقرطاجة انتقلت بعد �صقوط هذه الأخيرة 
اإلى المدن النوميدية خا�صة كرتا العا�صمة النوميدية.8 فما 
هذا  اأوفياء  من  يكونون  قد  الذين  المرتزقة،  الجنود  عدا 

المعبد، فلي�س هناك ما يذكر اأ�صلها الجغرافي، اأو وظائف 
ورتب هوؤلء الأجانب.

واإذا ا�صتندنا اإلى �صترابون الذي يقول اإن ميكب�صا )ابن 
بمثقفين  محاًطا  كان  ق.م(   118  –  148( ما�صيني�صا 
وفنانون  اأطباء  هوؤلء  بين  من  كان  فربما  اإغريقيين، 
ومعلمون.9 اأو ربما قد يكونون من بين الإغريق المفو�صين 
ل�صراء القمح.10 كل ما توؤكده نقو�س الحفرة هو وجود جالية 

اإغريقية بها.

باأقل عدد ح�صب  الإيطالي، فهو  للوجود  بالن�صبة  اأما   
النقو�س. اإل اأن الم�صادر ذكرت عددهم الكبير؛ فقد كانوا 
لديه،  كم�صت�صارين  اأدربعل  النوميدي  الأمير  جانب  اإلى 
واأ�صهموا في الدفاع عن المدينة، عندما حا�صرها يوغرطة 
الأمير  وا�صت�صارة  ما�صيني�صا )118–104 ق.م.(.  اأخ  ابن 
وتاأثيرهم  الكبير  وزنهم  تبين  الإيطاليين  لهوؤلء  النوميدي 
اأن هوؤلء الإيطاليين  اأو  ال�صيا�صي والقت�صادي في المدينة، 
ب�صفتهم تجاًرا مفو�صين ل�صراء القمح Negotiators كانوا 
الأولى،11  بالدرجة  ال�صخ�صية  م�صالحهم  عن  يدافعون 
الذي  والدور  المدينة.  اأنف�صهم من  يعتبرون  كانوا  ربما  اأو 
الأولى  البوادر  بمثابة  هو  المدينة  ح�صار  اأثناء  هوؤلء  لعبه 
بطريقة  الم�صادر  ح�صب  جاء  الذي  الروماني  لالحتالل 
�صلمية في المدينة، فكانوا يدافعون عن م�صالحهم كتجار. 
ا يمثلون نقطة ن�صال �صيا�صي بين روما ومنطقة  وكانوا اأي�صً
ق�صنطينة التي عرفت كمخزن للحبوب يمون الإمبراطورية 
ا، ووجودهم كان قبل  الرومانية، فالدفاع كان عن روما اأي�صً
ل النت�صار  �صقوط قرطاجة، وعند انتهاء حرب يوغرطة، �صهَّ

الروماني دخول المعمرين الرومانيين الأوائل للمدينة.

ويمكن اأن نقول اإن معبد الحفرة كان مجمًعا دينيًّا للنا�س 
ب�صمال اإفريقيا قبل الدخول الروماني المبا�صر؛ لأنه جمع بين 
اأوفياء نوميديين وبونيين واأجانب، كما اأنه �صهد على انفتاح 
كبير لمجتمع كرتا القديم الذي توؤكده بع�س الكتابات التي 
اأو  باأ�صماء لتينية،  اأبناءهم  النوميديين  اإلى ت�صمية بع�س  ت�صير 
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ثانًيا: الفرتة الرومانية

الالتينية  للثقافة  ا  هامًّ موؤ�صًرا  الالتينية  النقو�س  تعتبر 
بمدينة  المكت�صفة  الكتابية  النقو�س  وتكت�صي  لالأ�صخا�س. 
الذي كان  المجتمع  تعطينا �صورة  كبيرة،  اأهمية  ق�صنطينة 
الخا�صة  منها  اأ�صناف،  عدة  اإلى  وت�صنف  فيها.  يعي�س 
بالأباطرة والحكام، ومنها الخا�صة بالنبالء، ومنها الدينية، 
ومنها خا�صًة اللوحات الجنائزية المكتوبة التي تمثل اأكبر 

ن�صبة من حيث العدد، وتعتبر اأهم مادة لدرا�صة الأ�صماء.

وتمكننا درا�صة الأ�صماء الواردة في النقو�س من معرفة 
اأ�صل الأ�صخا�س اأحياًنا ورتبهم الجتماعية، وتعتبر عن�صًرا 
ورومنة  الأ�صخا�س  لرومنة  الزمني  المتداد  يبين  ا  هامًّ
الجتماعي  �صلمهم  في  الأ�صخا�س  توزيع  لأن  المدينة؛ 

يو�صح لنا مختلف انتماءاتهم ووجودهم داخل المدينة.

خم�صة  من  للمواطنين  الأ�صماء  درا�صة  نظام  ويتكون 
واللقب   ،Nomen gentilicium ال�صم  هي  عنا�صر 
القبلي،  والنتماء  الأبوي،  والن�صب   ،Praenomen

الأخيرة  هذه  ترجمة  تعك�س  ول   .Cognomen والكنية 
للكنية  الحقيقية  القيمة   Surnom بمعنى  الفرن�صية  اإلى 
الحقيقي  ال�صم  هي  كانت  فقد  الرومانية،  الفترة  في 
اللقب  وكان  ت�صجل.  كانت  حيث  لل�صخ�س؛  والر�صمي 
كان  ثم  ومن  الجمهوري،  العهد  نهاية  في  ال�صم  ي�صبق 
من  اأول  هو  المعتوق  وكان  الثالثي.  ال�صم  تاأ�صي�س 
ا�صتعمل الكنية التي كانت هي ا�صمه الوحيد قبل اأن يتخذ 
الذي  ال�صيد  اأو  الحاكم  ا�صم  نف�س  هو  يكون  اآخر  ا�صًما 
 Supernomen ي�صمى  ما  الكنية  اإلى  ون�صيف  اأعتقه.15 
بين  تجمع  الالتينية،  في  موجودة  تكن  لم  كلمة  وهي 
�صكلين من الأ�صماء المنفردة هي Agnomen، اأي عندما 
الأحيان  غالب  في  ي�صبق  اإغريقي  اأ�صل  من  ال�صم  يكون 
بعبارة qui et وSignum الذي ي�صار له بكلمة Signo اأو 

16.ius عندما ينتهي ال�صم بالنهاية

كتابة اأحد الأ�صخا�س ل�صمه البوني بالكتابة الإغريقية. فهو 
من  منهم  مختلفون؛  اأ�صخا�س  �صنعه  وديني  لغوي  تزاوج 
جاء من المناطق المجاورة ومنهم من جاء من مناطق بعيدة، 
للمدينة  يعطي  مما  تانيت؛  والربة  بعل  الإله  طق�س  جمعهم 
العاك�صة  المراآة  هو  الذي  الدين  فكان  وا�صلة.  مدينة  وجه 
لروح ال�صعوب هو الرباط الوثيق لكل هوؤلء الأ�صخا�س الذين 
ذكرتهم الكتابات، فكانوا يعبدون نف�س الإله، ويقومون بنف�س 
الت�صحية  ا بوجود طق�س  اأي�صً الحفرة  الطق�س. ويعرفنا معبد 
ذي الأ�صول ال�صامية بوجود عبارة مولك )البونية( التي ت�صير 
لمعنى الت�صحية، وملكمور)البونية( التي ت�صير لمعنى الت�صحية 
الت�صحية  تاأكيد وجود طق�س  على  تدل  عبارة  البديلة، وهي 
بالطفل. ولقد دار الجدال كثيًرا حول هذا الطق�س؛ فهناك من 
يقر بوجوده فعاًل؛ لأن الآثار اأثبتت ذلك من خالل اكت�صاف 
العديد من الجرار التي تحمل العظام المحروقة لالأطفال بمعبد 
�صالمبو بقرطاجة بتون�س. وهناك من ل يتقبلها، ويقول اإن هذا 
الطق�س ابتدعه اأعداء قرطاجة.12 وما نعرفه اأن هذا الطق�س لم 
يكن موجوًدا من قبل عند النوميديين. وت�صير بع�س الن�صو�س 
الإغريقية  الآلهة  مع  امتزجت  نوميدية،  اآلهة  وجود  اإلى 
اأو  ليبي  كلمة  اإن  حتى  طبيعتها  تحديد  و�صعب  والرومانية، 
النوميديون  وكان  بوني.  بكلمة  اأحياًنا  اختلطت  نوميدي 
خارج المدينة هم الذين حافظوا على العبادات النوميدية التي 
تتمثل خا�صة في عبادة اأ�صياء من الطبيعة مثل الجبال والكهوف 
والينابيع، ثم تاأثروا بعبادات اأخرى، بالحتكاك مع البونيين، 
والرومانيين مثل ما ت�صهد عليه عبادة الآلهة المحلية التي اأطلق 
الديني كان  المورية.13 ولأن العتقاد  الآلهة  عليها م�صطلح 
النوميديون  ا  اأي�صً تاأثر  فقد  الجنائزي  بالمجال  ا  اأي�صً مرتبًطا 
بالتاأثيرات البونية رغم معرفتهم بطق�س الموتى منذ فترة فجر 
التاريخ كما ت�صهد عليه المقابر الميغاليتية. فقد عرفت الكثير 
من المدن النوميدية تاأثيرات �صرقية �صامية مثل ما �صهدت عليه 
والأ�صرحة  واآبار  حفر  ب�صكل  والقبور  تون�س  في  المدافن 

الدائرية وذات الأبراج.14
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الجتماعية،  بمرتبته  خا�سٌّ  ا�صم  �صخ�س  لكل  وكان 
فالعبد كان يعرف من خالل ا�صمه الوحيد، اإل اأننا نجد اأحياًنا 
�صعوبة في التمييز بين العبد وال�صخ�س الحر الذي يحمل ا�صًما 
القبلي،  الثالثي، والنتماء  ا. وكان وجود ال�صم  اأي�صً واحًدا 
وذكر موطن ال�صخ�س اأهم الإ�صارات التي توؤرخ النقو�س اإلى 
القرن الأول الميالدي. وابتداًء من القرن الثاني الميالدي بداأ 
الثالث،  القرن  الموطن حتى  وا�صتمر ذكر  اللقب،  يقل ذكر 
ا بعد �صدور مر�صوم  ثم اندثر بعد فترة ال�صوفريين، خ�صو�صً
النا�س،  لكل  المواطنة  حق  اأعطى  الذي  كركال  الإمبراطور 
تكتفي  الثاني  الإمبراطوري  العهد  في  الأ�صماء  واأ�صبحت 
الأحيان  غالب  في  وينتهي  عامة،  ب�صفة  واحد  ا�صم  بذكر 
ب�صمال  الالتينية  الأ�صماء  درا�صة  وتعود   17.ntius بالنهاية 
لأ�صمائها  بدرا�صة  كرتا  مدينة  وحظيت  الألمان.  اإلى  اإفريقيا 

.H-G. Pflaum18 في الفترة الرومانية من طرف فلوم

وتوجد بالمغرب الروماني ثالثة اأنواع من الأ�صماء، هي: 
اأ�صماء ذات اأ�صل لتيني، واأ�صماء م�صتقة من الأ�صماء الإغريقية، 

واأخرى تحمل اإ�صافات غريبة على اأ�صماء اأخرى دخيلة.

مزدهرة  الرومانية  الفترة  في  كرتا  مدينة  كانت  وقد 
هياأت  حيث  نوميدية؛  عا�صمة  كانت  باعتبارها  ومنظمة، 
مبكًرا،  الروماني  التاأثير  فقد عرفت  الالتيني.  الثوب  للبا�س 
وعدم وجود فئة كبيرة من الأ�صخا�س يحملون اأ�صماء الأباطرة 
 Sittius �صتيو�س  اإلى  منحت  واأنها  ا،  خ�صو�صً ذلك  يف�صر 

)حليف قي�صر في حربه �صد الملك النوميدي يوبا الأول(. 

بخ�صو�صيتها،  تتميز  دائًما  كانت  المدينة  هذه  ولأن 
فقد كان اأ�صل اأكبر عدد من النواب في الفترة الرومانية من 
من  الإمبراطورية  في  محلي  اأ�صل  من  قن�صل  واأول  كرتا، 

ا من المدينة. كرتا، واأ�صهر الخطباء اأي�صً

وت�صنف الأ�صخا�س بالمدينة ح�صب الترتيب المعمول به 
في درا�صة الأ�صماء، اإلى فئة النواب والفر�صان، والنبالء الذين 
ا حكام المدينة، والنا�س العاديين بمختلف �صرائحهم. هم اأي�صً

Senators 1– النواب

كانت رتبة نائب في الفترة الرومانية تتطلب اأن يكون   
ال�صخ�س غنيًّا، واأن يكون مالًكا لقيمة مالية تقدر بمليون 
�ص�صتر�س، واأن يكون في خدمة الدولة، باتباع ال�صلك 
الإداري ال�صرفي الروماني Cursus honorum؛ حيث 
يتقلد النائب في بداية الأمر وظيفة Quaestor الخا�صة 
بال�صئون المالية ب�صفة عامة، ثم وظيفة Aedilis التي هي 
بمثابة �صرطي حامي الأمالك، ثم وظيفة Praetor التي 
تكون بمثابة قا�ٍس، واأخيًرا رتبة قن�صل Consul وكانت 
رتبة �صرفية فقط. وتتخلل مدتين من حكم ال�صخ�س عدة 
وظائف ع�صكرية واإدارية. واأ�صبحت هذه ال�صروط اإرًثا 
تاريخيًّا طوياًل خلف ما ي�صمى بذهنية اأر�صتقراطية تت�صكل 

من الرتباط بالتقاليد والثقافة ب�صفة عامة.

واأ�صبحت �صفة النواب النبيلة وراثية امتدت اإلى 
عائالتهم، خا�صة في عهد الإمبراطور »كاليقول 37« 
 Clarissimus لقب  النائب  واأخذ   ،Caligula 41م 
ا، ونادًرا ما نجده يحمل �صفة  بمعنى رجل م�صهور جدًّ
الروماني.  النائب  لبا�س  اإلى  ت�صير  التي   Lacticlavus

مبا�صر.19  بنظام  النقو�س  في  النائب  �صلك  �صجل  وقد 
وهناك نق�س بمدينة كرتا يعطينا �صورة لذلك:20

P     P A C T V M E I O P     F
Q V I R      C L E M EN T I

X V I R V M. S T L I T I B V S. I V D C A N D
Q V A E S T. L E G. R O S I A N I. G E M I N I
// O C E R I. S V I. P R OC O S. I N A C H A I A
// R I B. P L EB. F ET I A L I. L E G A T O D 

I V I
H A D RI AN I. A T H E N I S T H E S P I I S
P L A T A E I S. I T E M I N T H E S S A L I A
P R A E T O RI       V R B A N O. LE G A T O
D I V I. H A D R I A N I. A D. R AT I O N E S
C I V I T AT I V M S YR I A E. P V T A N 

D A S
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L E G A T O. E I V S D E M. C I L I C I A
C O N S V L I. L E G A T O. C I L I C I A

I M P. A N T O N I N I. A V G. L E G. R O 
S I A N I

G E M I N I. P RO C O S. I N. A F R I C A
I V R I S C O N S V L T O

P A T R O N O. I I I I. O L O N I A R V M
D D        P P

الن�ص كاماًل:

 P.Pactumeio p.f(ilio) Quir(ina) clementi x
virum

 Stlitibus ivdicand(is) quaest(ori), leg(ato)
rosiani gemini

[S]ocerri sui procos(ulis) in Achaia, [t]
rib(uno) pleb(is), fetiali

 Legato divi hadriani athenis thespiis
plataeis item in thessalia

 ,praetori urbano, legato divi hadrian, ad
rationes civitatium

 Syriae putundas, legato eiusdem in Cilicia,
consuli, legato in

 Cilicia Imp.Antonini Aug(usti) leg(ato)
Rosiani Gemini

 Pro cos(ulis) in Africa, ivri sconsulto,
patrono IIII

 Coloniarum d(ecreto) d(curionum)
p(ecunia) p(ublica)

مبعنى:

من  ببليو�س  بن  كليمن�س  بكتميو�س  بوبليو�س 
قبيلة

Stlitis iudicandis كويرينا، ديكمفري، 
ن�صيبه  من  الق�صاة  �صف  من  حاكم 

Rosianus Geminus

بروقن�صل مقاطعة اآخايا، حاكم الإمرباطور املوؤله 
هدريانو�س يف مدينة

ا قا�ٍس مدين، اأثينا وتبي�س وبالتي�س وت�صاليا، اأي�صً
حاكم لالإمرباطور املوؤله هدريانو�س لتنظيم 

ال�صئون املالية يف مدن �صوريا،
حاكم مقاطعة كيليكيا، ثم قن�صل بنف�س املقاطعة،
ثم حاكم لالإمرباطور اأنطونينو�س اأغ�صط�س، ثم 

حاكم لربوقن�صل اإفريقيا
)ن�صيبه( حاكم امل�صتعمرات الأربعة، مبوافقة جمل�س
ال�صيوخ املحلي، بالنقود العمومية )اأقيم هذا الإهداء(

ويعود النق�س اإىل القرن الثاين امليالدي؛ حيث 
كان قن�صاًل يف 138م.

وتاأتي بعد رتبة قن�صل قوامات رومانية اأخرى 
على  القيِّم  مثل:  اأغ�صط�س  اأدخلها   tales Cura

 Curatores العامة  والمباني  المقد�صة  المعابد 
 ،aedium sacrarum et operum publicorum

 Curatores alvei et والقيِّم على �صفاف نهر التبر
 Curatores والقيِّم على المياه ،riparum Tiberis

aquarum، ثم يتقلد النائب حكم مقاطعة ملكية 

 ،Legatus Augusti pro praetore هامة بلقب: 
 Vir واأحياًنا ،Vir consularis وياأخذ بذلك لقب

consularis sex–fascalis ب�صت حزمات.

ويكون هذا التميز بالحزمات ح�صب الأباطرة 
عبارة  وكانت  المقاطعة.  وا�صتراتيجية  وغنى 
مقاطعات  اإلى حكام  لالإ�صارة  تكفي   Consularis

رتبة  تاأتي  ثم  ترايانو�س.21  الإمبراطور  عهد  في 
للطبقة  خا�صة  تعطى  التي   Consularis ordinis

الأر�صتقراطية، وتتميز هذه الرتبة باأنها م�صجلة في 
األبوم تاريخ القنا�صل. وهناك فئتان من النواب؛ نواب 
من  ونواب   ،Patriciens الأر�صتقراطية  الطبقة  من 
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الفئة ال�صعبية Plébéians، والفرق بينهما يكون في 
مجرى م�صارهما؛ فالأول يت�صمن م�صاره عالمات 
عك�س  قن�صل؛  رتبة  اإلى  ب�صرعة  وو�صوله  راقية 
عندما  خا�صة  طوياًل،  م�صاره  يكون  الذي  الثاني 
النواب  م�صار  وعرف  الع�صكرية.22  المهام  يتقلد 
فقدان  ب�صبب  ال�صطرابات  بع�س  ال�صوفريين  بعد 
الإمبراطور  عهد  في  خا�صة  فيهم،  الثقة  الأباطرة 
قام  الذي   ،Gallienus غاليانو�س )253–268م( 
باإ�صالحات؛ حيث األغى وظيفة Legatus واندثرت 
250م  نحو   Tribuni Plebisو  Aedilis وظيفة 

و260م، فقل دور النواب في هذه الفترة.23

وبقيت رتبة النائب وراثية تتبع النظام الت�صل�صلي، 
فالنتنيانو�س  الإمبراطور  حكم  بداية  في  خا�صة 
والإمبراطور   Valentinianus )364–375م( 
نجد  حيث  Valens؛  )364–378م(  فالن�س 
النواب Clarissimi العاديين الذين يكونون في بداية 
جدًّا  الم�صهورون  النواب  لهم  ي�صاف  م�صارهم، 
وال�صرفاء Clarissimi honorati الذين يعي�صون في 
ا�صمهم  ويتبع  اإداريًّا،  م�صاًرا  يتبعوا  اأن  دون  المدينة 
 Clarissimi Spectabilis ثم Viri Clarissimi بعبارة
المحترمين وClarissimi inlustres العظماء اأو ذائعي 
�صرفية  رتبتهم  تكون  الذين   Comitesو ال�صيت، 
م�صاعًدا   Comes يكون  حيث  الأولى؛  بالدرجة 
لالإمبراطور في البالط الملكي اأو في المجل�س. ولقد 

ظهرت هذه الرتبة في كتابات المدينة.

الملكي  الق�صر  محافظ  لرتبة  وبالن�صبة 
البداية  في  كانت  التي   Praefectus Praetorio

واأ�صبح  اأربع،  اإلى  ق�صمت  واحدة،  وظيفة 
المحافظون Praefecti ي�صكلون مدر�صة، وكانوا 
يختارون من اأعلى �صف النواب ليكونوا فيما بعد 

24.Consularis ordinis في �صف قن�صل

ي�صتثمرون  الفترة  هذه  في  النواب  وكان 
اأموالهم في �صراء الأرا�صي، خا�صة اأرا�صي �صمال 
اإفريقيا التي كانت بعيدة عن اأزمات الإمبراطورية. 
وخارجها.  مدنهم  داخل  اأمالك  لديهم  وكانت 
�صيا�صيًّا في  ي�صكلون حزًبا  الأفارقة  النواب  وكان 

الفترة الرومانية.25

اأول  ا�صم  هناك  النواب  اأ�صماء  بني  ومن 
 C. Aurelius النائب اأ�صل حملي، وهو  قن�صل من 
Pactumeius Fronto، الذي يعود تقلده من�صب 

–69( ف�صب�صيانو�س  الإمرباطور  عهد  اإىل  قن�صل 
79م( Vespesianus. ولقد دخل هو واأخوه جمل�س 

النواب مبا�رشة دون املرور ب�صلك اإداري طويل.26

المدينة  ابن  هو  كرتا  نواب  اأ�صهر  ويبقى 
 .M. Cornelius Fronto الكامل  با�صمه  فرونتو 
ثرية،  عائلة  من  100م،  �صنة  نحو  فرونتو  وولد 
عام 143م ح�صب  في  روما  ثم  بقرطاجة،  در�س 
حكم  التي  الجزائر(  )�صرق  بقالمة  وجدت  كتابة 
اأي  على  له  يعثر  ولم  رتبه.27  تذكر  كرتا  بعد  بها 
نق�س بمدينة كرتا، وربما هي �صدفة الكت�صافات 
المدينة  اآثار  على  تنام  الحالية  المدينة  لأن  فقط؛ 
يده  على  تتلمذ  اأنه  في  �صهرته  وتكمن  القديمة. 
–161( اأوريليو�س  ماركو�س  هما  اإمبراطوران، 
فيرو�س  ولوكيو�س   ،Marcus Aurelius 180م( 
فرونتو  وكان   .Lucius Verus )161–169م( 
حيث  الخطابة؛  بفن  وا�صتهر  لالأول  قريًبا  �صديًقا 
اإن الموهبة تعادل المولد، واإن فن الخطابة  يقول 
يعتبر نجدة جيدة في الحياة. ولقد وجدت بمدينة 
اأومبراي Ombrie الإيطالية كتابة تذكر اأنه خطيب 
باأ�صله  يفتخر  فرونتو  وكان  اأوريليو�س.  ماركو�س 
الليبي، ولعب دوًرا كبيًرا في ترقية مدينة كرتا وترقية 
اأبناء وطنه، والمثقفين ذوي الأ�صول المحلية ب�صفة 
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معظمها،  فقد  وخطب،  ر�صائل  عدة  ترك  عامة. 
تتحدث  منها  على مجموعة  ميالنو  بمدينة  وعثر 
عن �صيرته الذاتية خا�صة، ونقده للخطيب الروماني 
نحو 166م  توفي   .)Cicero( كيكيرو  الم�صهور 
اأو 167م وحظيت ر�صائله بدرا�صة.28 ويمكن اأن 
يكون عدد نواب كرتا اأكثر بكثير من هذه القائمة 

اإذا اأخذنا ب�صهادة فرونتو الذي يقول:
Allii quoque plurimi sunt in senatu

Cirtenses clarissimi viri

مبعنى:

هناك الكثري من الرجال امل�صهورين الكرتيني 
يف جمل�س النواب.29

اإقامتهم  يملكون  النواب  هوؤلء  يكن  ولم 
ال�صغيرة،  المدن  بالمدينة، بل كانت في  الرئي�صية 
عائلته  كانت  الذي   Antistius النائب  غرار  على 
تيبلي�س )عنوانه حاليًّا �صرق  اأرا�صي بمدينة  تملك 
الجزائر(، وعائلة Cocceuis Anicus، التي كانت 
عائلة  وتعتبر  ق�صنطينة  قرب  تيدي�س.  في  تقيم 
ع�صر  اأربعة  هناك  حيث  عدًدا؛  اأكثر   Geminus

اإلى  النواب  هوؤلء  اأغلب  تاريخ  ويعود  لها.  ا�صًما 
فترة الفالفيين، والقرنين الثاني والثالث الميالديين. 
وقانونية  اجتماعية  امتيازات  للنواب  وكانت 
واقت�صادية، فلم يكونوا يدفعون ال�صرائب، وكانوا 
كانوا  الذين  الفقراء  على   Patroni روؤ�صاء  بمثابة 

تحت نفوذهم.

Procuratoresو Equites 2– الفر�سان

ويعود  النواب،  طبقة  عن  الفر�صان  اأهمية  تقل  ل 
اأوكتافيو�س.  الإمبراطور  اإلى  الفر�صان  �صلك  اأ�صل 
البداية منظمين في �صكل وليات خا�صة،  وكانوا في 
يقومون فيها باإدارة اأمالك العائلة الملكية، اأو الإمارات 

ال�صغيرة الم�صتقلة التي ورثها الأباطرة، وكانوا يعينون 
من فئات متنوعة، كال�صباط، والفر�صان ال�صغار، حتى 
المعتقين، الذين كانوا يقومون بخدمة البالط الملكي، 
فعو�صهم  بعد،  فيما  ر�صمية  خدمة  اأ�صبحت  التي 
–54( نيرو  الإمبراطور  عهد  في  خا�صة  بالفر�صان 
68م( Nero؛ فاأ�صبح الفر�صان المعتقون يلقبون فقط 
 Procurati بـ:  فيلقبون  الفر�صان  اأما  Procurati؛  بـ: 
مرحلة  الفالفيين  عهد  في  �صلكهم  Augusti. وعرف 

دوميتيانو�س )81–96م(  الإمبراطور  منذ عهد  هامة 
و�صاعف  النواب  يناف�صون  فباتوا   ،Domitianus

وهدريانو�س   Trajanus )98–117م(  ترايانو�س 
Hadrianus )117–138م( اإدارة الفر�صان.30

يكون  اأن  الرتبة  هذه  �صروط  بين  من  وكان 
األف �ص�صتر�س، وم�صجاًل  ال�صخ�س يملك نحو 400 
في قائمة الفر�صان من اأجل الفوز بالح�صان الممنوح 
من طرف المدينة Equus publicus. وكان كثير من 
دون  فقط  كلقب  اللقب  هذا  يحملون  الأ�صخا�س 
الدولة،  خدمة  في  كان  من  ومنهم  اأخرى،  وظائف 
ثالثة  اإلى  ينق�صم  خا�س  �صلك  اتباع  عليهم  وكان 
اإتمامه؛ حيث  بالن�صبة للذين كانوا ي�صتطيعون  اأق�صام، 
ت�صع  مدة  ع�صكرية  بخدمة  اأوًل  يقوم  الفار�س  كان 
�صنوات، يكون فيها اأوًل حاكم كتيبة م�صاة، ثم حاكم 
على  ويتح�صل  ع�صكري،  جناح  ثم  ع�صكرية،  فرقة 
اإدارية  وظائف  وهي   ،Procuratales عليا  وظائف 
الفار�س  ي�صل  اأن  ويمكن  المالية،  بال�صئون  خا�صة 
اإلى  Magna Praefectura، واأخيًرا  اإلى منا�صب عليا 
 Praefectus الملكي  الق�صر  محافظ  وي�صبح  هرمها 
وكان  الع�صكرية.  المراتب  اأرقى  وهي   ،Praetor

عهد  في  فظهر  النواب؛  غرار  على  األقاٌب  للفار�س 
هدريانو�س لقب Vir egregius بمعنى الرجل المميز، 
وPerfectissimus الجيد جدًّا، وامتد هذا اللقب حتى 
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فترة ال�صوفريين، وظهر لقب Ducenarius بمعنى قائد 
ولم  )253–268م(.31  غاليانو�س  عهد  في  المائتين 
لديهم  وكانت  الفر�صان،  لدى  وراثية  الألقاب  تكن 
مح�صورة  وظيفة،  الثالثمائة  تفوق  كثيرة  وظائف 
المختلفة  والمنا�صب  المركزية،  الإدارة  وظائف  في 
اأعلى  اإلى  الفار�س  ي�صل  اأن  المقاطعة. ويمكن  لإدارة 
قوات  على   Praefectus المحافظ  فيكون  الوظائف؛ 
ال�صرطة والأمن المدني، اأو يكون م�صئوًل عن التموين 
حيث  الرئي�صي؛  الم�صئول  يكون  اأو  والزيت  بالقمح 
يقوم بتنفيذ �صيا�صة الملك. ولقد ازدهرت هذه الرتبة 
Praefectus Praetori في عهد ال�صوفريين مما ي�صمح 

للفر�صان عندما يغادرون المحافظة اأن ي�صبحوا نواًبا؛ 
حيث ظهر ال�صلك المزدوج للنواب والفر�صان خا�صة 
في القرن الثالث؛ حيث يتم دخول الفار�س اإلى نظام 
 Adlectio النواب عن طريق و�صاطة لدى الإمبراطور
بوظائف  القيام  دون  العليا  المراتب  اإلى  بالمرور 

�صغيرة.32 وتعطينا مدينة كرتا مثاًل لذلك. 

 M. Coculnius وما يهمنا من النق�س هو �صخ�س
Quintillianus؛ فهو فار�س توج بلبا�س النائب، وعين 

الفر�صان  ب�صلك  المرور  دون  بكرتا  بلدي  �صلك  بعد 
وانتقل اإلى �صف النواب بو�صاطة.

األغى  النائب،  و�صلك  الفار�س  �صلك  وبامتزاج 
 Constantine )الإمبراطور ق�صطنطين )307–337م

رتبة فار�س، واأدمجها مع رتبة نائب.33

من  كثيًرا  اأن  النقو�س  هذه  خالل  من  ويتبين   
الممنوح  بالح�صان  متوجون  اأنهم  يذكرون  الفر�صان 
من المدينة؛ تاأكيًدا منهم على اللقب، وكانوا يقومون 

بوظائف في مدينتهم.

 ،Maecilii الفر�صان  عائلة  اأ�صماء  اأبرز  بين  ومن 
هوؤلء  عائلة  اأ�صهمت  وقد  خا�صة،   Seiiو  Rocciiو

عا�صمتها  كانت  التي  الكرتية  الكنفدرالية  تعمير  في 
كرتا )بين القرنين الأول والثالث الميالديين(.

Nobles 3– النبالء

ويق�صد بهم خا�صة حكام المدينة واأعيانها الذين 
هم في الأ�صل مالك اأرا�ٍس في مدنهم، ولديهم اأحياًنا 
منتجهم  من  الفائ�س  ويبيعون  حرفية،  موؤ�ص�صات 
وكانوا  متنوًعا،  ثرائهم  م�صتوى  ويكون  الزراعي، 
 Ordo ي�صكلون مجل�س ال�صيوخ المحلي في مدينتهم
decurionum، الذي ي�صم الحكام البلديين بمختلف 

وظائفهم، وكانوا ي�صاندون الحكم الملكي، فيتقلدون 
رتبة كاهن الطق�س الملكي.34

وكان اأبناء النبالء في انتظار الم�صاركة في المجل�س 
المحلي، ي�صكلون جمعيات ال�صباب Iuvenes ولم يكن 
دورهم كبيًرا. وكانوا يمار�صون ريا�صة نوًعا ما عنيفة.35

ت�صمية  تغيرت  الثاني،  الإمبراطوري  العهد  وفي 
وكان   ،Curialitas البلدي  المجل�س  اإلى  مجل�صهم 
يكونوا  اأن  المجل�س  ع�صوية  في  الدخول  �صروط  من 
مالًكا Possessors لأر�س تقدر م�صاحتها بحوالي �صتة 
في  الدخول  ي�صتطيعون  التجار  يكن  ولم  هكتارات، 
 Sacerdotales هذه الموؤ�ص�صة الإدارية، واأ�صبح الكهنة
للطق�س  القدامى  الكهان  وهم  ال�صلم،  هرم  يمثلون 
مكانة  وكانت  ا.  جدًّ اأغنياء  وكانوا  الإمبراطوري، 

الأ�صقف تتنوع ح�صب �صيا�صة الأباطرة.36

المحلي،  المجل�س  عاتق  على  ال�صرائب  وكانت 
وفي المقابل كان اأع�صاء المجل�س ي�صتفيدون من مزايا 

في العدالة.

التقليد  من  امل�صتمد  الروماين  التقليد  كان  وكما 
باإهداء  يقومون  كانوا  النبالء  هوؤلء  فاإن  الإغريقي، 
ولهذا  انتخاب،  كل  عند  مدنهم  يف   Evergesies

جندهم اأ�صهموا يف بناء مدنهم، بل كانوا حمركها، وقوة 
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ازدهارها وتطورها، وكانوا ي�صكلون �صبه حلقة مغلقة 
بينهم. 

وما يبدو موؤكًدا من خالل اأ�صماء هذه العائالت اأن 
Rocii وDupidii وSalvidenii هم من املدينة بالذات.37

خالل  من  واحلكام  النبالء  هوؤلء  لعب  وقد 
يف  ا�صرتاتيجيًّا  دوًرا  به  يقومون  كانوا  الذي  الإهداء 
ح�صب  امليالدي  الثاين  القرن  يف  خا�صة  املدينة،  بناء 
بالأخ�س  تعود  التي  الإهداءات،  هذه  اأغلب  تاريخ 
اأوحى  ال�صوفرية؛ مما يحتمل رمبا ح�صب ما  الفرتة  اإىل 
�صفريو�س  �صبتمو�س  الإمرباطور  زيارة  النقو�س  اأحد  به 

)193–211م( Septimius Severus للمدينة.

ومن بني الإهداءات اجلميلة التي تذكرها النقو�س 
من  اأ�صله  الذي   Natalis اأهداه  الذي  الن�رش  قو�س 

املدينة، اإىل �صكان كرتا؛ ت�رشيًفا للعائلة ال�صوفرية.

النق�ص:38

 ECILIVS Q F Q NATALIS AED IIIVIR
QVAES

 OR QQ PRAEF COLONIARUM
MILLEVITANAE ET

 VSICADENSIS ET CHVLLITANAE
PRAETER HS

 LX N QVAE OB HONOREM
ALDILITATIS ET IIIVIR

 ET QQ REI P INTVLIT ET
STATVAM AEREAM SECVRI

 TATIS SAECVLI ET AEDICVLAM
TETRASTYLAM

 CVM STATVA AEREA
INDVLGENTIAE D O

 MINI NOSTRI QVAS IN HONORE
AEDILI

 TATIS ET IIIVIRATVS POSVIT ET

LVDOS SCAE
 NICOS DIEBVS SEPTEM QVOS

CVM MISSI
 LIB PER I I I I COLONIAS EDIDIT

ARCVM TRI
 VMPHLEM CVM STAVA AEREA

VIRTVTIS DOMIN N
 ANTONINI AVG QVEM OB

HONOREM QVINQVEN
 NALITATIS POLLICIVS EST

EODEM ANNO SVA
PECVNIA EXTRVXIT

الن�ص كاماًل:

 M(arcus)Caecilius Q(uinti) Fi(ius)
Quir(ina) Natalis aed(ilis), III vir,

 Quaestor, q(uin)q(uennalis), praef(ectus)
coloniarum Millevitanae et

 Rusicadensis et Chullitanae(sestertium)
LX(milia) n(ummum),

 Quae ob honorem aedilitatis et III
viratus et q(uin)q(uennalitais) rei
 P(ublicae) intulit et statuam aeream

Securitatis saeculi et aediculam
 Tetrastylam cum statua aera

 Indulgentiae domini nostri, quas in
honore

 Aedilitatis et III viratus posuit, et ludos
scaenicos diebus septem, quos

 Cum missilibus per IIII colonias edidit,
arcum triumphalem cum statua

 Area Virtutis domini n(ostri) Antonini
Aug(usti), quem ob honorem

 Quiquennalitatis pollicitus est, eodem
anno sua pecunia extruxit.
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مبعنى:

كوينتو�س،  بن  نتالي�س  كيكيليو�س  ماركو�س 
الأبنية  ناظر  التالية(  الرتب  )له  كويرينا،  قبيلة  من 
خما�صي،  املالية  ماأمور  ثالثي،  حاكم  واملالعب، 
اجلزائر(  �رشق  )ميلة  ميالف  م�صتعمرات  قا�صي 
)القل  وكولو  اجلزائر(  �رشق  )�صكيكدة  رو�صيكاد 
�رشق اجلزائر(، بالإ�صافة اإىل قيمة �صتني األف �ص�صرت�س 
التي اأعطاها للخزينة، وت�رشيًفا لرتبه )ال�صالفة(، قام 
ببناء متثال من الربونز ل�صالم القرن وبناء مربع الأعمدة 
�صيدنا  لكرم  الربونز  من  متثاًل  وو�صع   ،Tetrastyle

على �رشف وظيفة الناظر وحاكم ثالثي. تنظيم األعاب 
عمومية مدة �صبعة اأيام يف امل�صتعمرات الأربعة. بناء 
قو�س ن�رش مع متثال من الربونز لعفة �صيدنا اأنطونينو�س 
اأغ�صط�س )املق�صود كركال 211–217م(؛ ت�رشيًفا 
قام  العام.  نف�س  يف  خما�صي  حاكم  بوظيفة  للوعد 

باإجناز )هذا الإهداء( بنقوده.

اخلم�صة  النقو�س  ت�صمنته  الذي  الإهداء  فهذا   
يوؤكد ثراء الرجل، واأنه �صجل بذلك ا�صمه باأحرف 
من ذهب يف املدينة. وهبته هذه تنم عن اأحا�صي�س 

راقية جتاه مدينته.

وقد حظي هذا الإهداء اخلا�س باهتمام بع�س 
التي  الكبرية  املالية  القيمة  اإىل  ي�صري  فهو  الباحثني؛ 
خ�ص�صها هذا الرجل، والتي تعرب عن ال�رشف الأكرب 
Summa honoraria للم�صار الإداري الذي تقلده، 

والنق�س يف حدِّ ذاته تاأكيد اآخر على تكري�س الطق�س 
 Domus ال�صوفرية.  للعائلة  الكامل  الإمرباطوري 
divina severina فهي �صكل خا�س من التكرمي.39 

Gentes 4– العامة

اأغلبية  ي�صكلون  العاديون  والنا�س  الفقراء  كان 
يكن  مل  لأنه  جيًدا؛  معروفة  غري  فئة  وهي  ال�صكان، 

اأرفع  لتخليد ذكراها. ويعترب اجلنود  الإمكانات  لديها 
م�صتوى يف هذه الفئة؛ لأن كان لديهم راتب �صهري، 
وهبات  املتنوعة،  املنح  بع�س  على  يح�صلون  وكانوا 
ا�صتثنائية، ت�صمى Donativia؛ ورغم ذلك فلم يكونوا 
املجل�س  ع�صوية  دخول  ي�صتطيعون  ما  ونادًرا  اأثرياء، 

املحلي.40

جنود  وجود  اإىل  ت�صري  النقو�س  من  عدد  وهناك 
النا�س،  من  العادية  الفئة  �صمن  ا  اأي�صً وجند  بها.41 
رغم  اآثارهم  يرتكوا  مل  الذين  واحلرفيني  التجار  فئة 
كثري  وجود  يوؤكد  الذي  مثاًل،  الفخار  اإنتاج  كثافة 
هوؤلء  بها  كان  التي  روما  عك�س  فعلى  ال�صناع.  من 
احلرفيون املنظمون يف �صكل جمعيات؛ حيث كانت 
لديهم حماية اإدارية، فاإن نظراءهم باملغرب الروماين مل 
يكن لهم احلظ نف�صه؛ لأن روما كانت متنع وجود هذه 

اجلمعيات باملقاطعات الإفريقية.42

ا�صم  عليهم  اأطلق  الذين  النا�س  حال  يتغري  ومل 
الإمرباطوري  العهد  يف  ال�صعفاء  مبعنى   Tenuires

اأكرث  اأ�صبح  فالغني  تدهوًرا؛  حالهم  ازداد  بل  الثاين، 
الغنية  الطبقتان  وجتلت  فقًرا،  اأكرث  والفقري  غنى، 
كانوا  الذين  اجلنود  حتى  كبري.  بو�صوح  والفقرية 
بانتظام عرفوا تذبذًبا يف احل�صول  يتقا�صون مرتباتهم 

عليها.43

عدًدا  يوظفوا  اأن  الأرا�صي  مالك  على  وكان 
التي  الأرا�صي  م�صاحة  ح�صب  الأ�صخا�س  من  معيًنا 
بتوظيف  يقوم  ل  الذي  املالك  وي�صتطيع  ميلكونها، 
النظام  هذا  على  واأطلق  نقًدا.  املقابل  اإعطاء  �صخ�س 
اأما  ال�رشائب(.  )مفت�صية   Protostasia م�صطلح 
الأحرار فلم يعودوا يعتربون كمواطنني رومانيني، واإمنا 
يقومون  املدينة  يعي�صون يف  الذين  كم�صاهمني، وكان 

بدفع �رشائب كبرية زادت من فقر كثري منهم.44
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ولقد اأعطى القدي�س اأوقي�صتني Augustine )القرن 
اخلام�س( مثاًل حيًّا مل�صكل ال�رشائب التي اأثقلت كاهل 
فاأعطى  الفرتة، خا�صة احلرفيني منهم.  النا�س يف هذه 
اجلزائر(  �رشق  حاليًّا  )عنابة  هيبون  مبدينة  خلياط  مثاًل 
يقول اإنه ل ي�صتطيع دفع �رشيبة؛ لأنه ل ميلك حتى ما 

ي�صتطيع به �رشاء معطف.45

ازداد  الذين  الفالحون  هناك  الأحرار  و�صمن 
حيث  ال�رشائب؛  بفعل  الجتماعية  حالتهم  تدهور 
هجر  من  مينعون  كانوا  لأنهم  كعبيد؛  اأ�صبحوا 

الأرا�صي.46

اأما العبيد فلم يتح�صن حالهم عن �صابقه يف العهد 
كان  الذي  الأحمر  احلديد  ختم  اإلغاء  مت  فقط  الأول، 
يحمله العبد، ولكن يف املقابل، ا�صتعمل املالك طريقة 
اأخرى؛ وهي و�صع �صل�صلة من احلديد اأو الر�صا�س اأو 
النحا�س حول عنق العبد حتمل كل املعلومات عنه.47 
ا يف هذه الفرتة نوع اآخر من العبودية، متثل  وظهر اأي�صً
وظهرت  اأثرياء،  لأ�صخا�س  لأبنائهم  الأولياء  بيع  يف 
فئة من التجار، كانت تاأتي اإىل املغرب ل�رشقة الأطفال 

وبيعهم.48

نالحظ تنوع هذه الوظائف واحلرف، بني حرف 
زراعية، وحرف �صناعية، واأخرى اجتماعية، واأهم �صيء 
ن�صتخل�صه منها هو اأن املدينة كانت يف الفرتة الرومانية 
�صوًقا هامة، من خالل وجود اجلابي وال�صاري، ورجل 
الأعمال وجتار املواد الغذائية، واأنها كانت مدينة مزدهرة 
من خالل الفنانني ك�صانع التبليط وال�صاقل، التي توؤكد 
على وجود طبقة الأغنياء الذين تن�صط من خاللهم فئة 
ا اإ�صارات تدل على اأن املدينة كانت  الفنانني، وهي اأي�صً

اآهلة بال�صكان ومتطورة وتدب باحلياة.

يقل  ل  اآخر  جانب  عن  املدينة  نقو�س  وتخربنا 
الثقايف  اجلانب  وهو  القت�صادي؛  اأهمية عن جانبها 

اجلنائزية،  النقو�س  من  ن�صتخل�صه  الذي  لالأ�صخا�س، 
والأ�صلوب  بالخت�صار  الأول  القرن  يف  متيزت  التي 
اأكرث  اأ�صبحت  الثاين  القرن  من  ابتداء  ثم  اجلاف، 
الأ�صخا�س،  حياة  من  جوانب  حتكي  لأنها  متيًزا؛ 
اأح�صينا  وقد  ال�صعرية.  بالنقو�س  ن�صميها  ما  وهي 
تدل على  املدينة  نقو�س  الكتابات يف  عدًدا من هذه 
عزيًزا  اأ�صحابها  يرثي  الأ�صخا�س،  ثقافة  درجة 
�صن  اإىل  و�صلوا  اأ�صخا�س  اإىل  ت�صري  ما  منها  غالًيا؛ 
ازدهاٍر  على  دللة  وهي  وتفوق،  املائة  ت�صل  طاعنة 
مدينة  فعاًل  فهي  للعي�س،  مالئٍم  وجوٍّ  وا�صتقراٍر 

القدم. منذ  الهواء 

الثقافة  عن  يعربان  �صعريني  نق�صني  اخرتنا  وقد 
مائة  وعمره  مات  �صيخ  اأحدهما  ل�صخ�صني،  الالتينية 
�صنة، واآخر يخ�س فتاة عذراء ماتت يف ريعان ال�صباب 

يف �صن التا�صعة ع�رشة.

اأثرياء  اأحد  يخ�س  فهو  الأول،  للنق�س  بالن�صبة 
�صعرية  بكتابة  ا�صمه  وخلد  جمياًل،  قرًبا  بنى  املدينة، 

جميلة.

النق�ص:49

 C EGO QVI TACEO VERSIBVS MEA
 VITA DEMONSTRO LVCEM CLARA

FRVI
 ‘ S ET TEMPORA SVMMA

 PRAECILIVS CIRTENSI LARE
ARGENTARI

 EXIBVI ARTEM FYDES IN MIRA
 FVIT SEMPER ET VERITAS OMNIS

OM
 SBVS COMMVNIS EGO QVI NON

 MISERTVS VBIQVE RISVS LVXVRIA
SEMPER FRVITVS CVN

 RIS AMICIS TALEM POST OBITVM
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 DOMINAE VALERIAE NON INVENI
PVCAE VITAM CVM POTVI

 ATAM HABVI CVN CONIVGE
 SANCTAM NATALES HONESTE

 MEOS CENTVM CELEBRAVI
FELICES

 VENIT POSTREMA DIES VT
 SPIRITVS INANIA MEMPRA

 RELIQVAT TITVLOS QVOS LEGIS
 VIVVS MEE ARTI PARAVI VT

 VOLVIT FORTVNA NVNQVAM ME
 DESERTIV IPSA SEQVIMINI TALES

HIC VOS EXPECTO VENITAE

الن�ص كاماًل:

 Hic ego qui taceo versibus mea(m)
demonstro

 Lucem clara(m) fruitus et tempora
summa,

 Praecilius, Cirtensi lare, argentariam
exibui artem

 Fydes in me mira fuit semper et veritas
omnis.

 Omni(s)bus communis ego: qui(pour
cui) non ubique ?

 Rius, Inxuria(m) semper fruitus cun caris
amicis,

 Talem post obitum dominae valeriae non
inveni pudicae.

 Vitam cum potui gratam habui cun
coniuge sancta(m).

 Natales honeste meos centum celebravi
felices ;

 At venit postrema dies, ut spiritus inania
mempra reli(n)quat,

 Titulos quos legis vivus mee morti
paravi,

 Ut voluit Fortuna ; numquam me
deseruit ipsa.

 Sequimini itales ; hic vos ex[s]pecto ;
venit(a)

مبعنى:

اأنا الذي مل يعد ي�صتطيع الكالم الآن، اأحكي 
حياتي يف �صعر،

 لقد متتعت بالنور الرباق مدة طويلة، 
كنت برايكيليو�س من كرتا، امتهنت حرفة �صائغ 

ف�صة، كنت ذا نية �صادقة مثالية، 
ودائًما �صادًقا – كل للكل،

من مل اأ�صفق عليه؟ دائًما مبت�صًما،
ا�صتمتعت بحياة راقية مع اأ�صدقائي الأعزاء.

بعد موت ال�صيدة الطاهرة فالرييا، مل اأجد مثياًل لها،
وحاولت اأن اأعي�س عي�صة طيبة ومقد�صة مع زوجتي 

لقد احتفلت ب�رشف بعيد ميالدي مائة مرة،
ولكن و�صل اليوم الأخري اأين ترتك الروح 

الأع�صاء ال�صعيفة.
هذه ال�صاهدة التي تقراأها ح�رشتها يف حياتي 

ملوتي،
و�صوًل اإىل ال�صاعة التي اأرادتها فورتونا )الآلهة( 

. اتبعوين مثل ما كنت، اإين  التي مل ترتكني قطُّ
اأنتظركم هنا، تعالوا.

اأن هذا  ال�صاهدة  وما نالحظه من خالل هذه 
بالوثنية من خالل ذكره  مت�صبًثا  يزال  ال�صخ�س ل 
للربة Fortuna، التي ا�صتمد منها يف اعتقاده ثراه، 
اأن  Fortunatus رغم  نف�صه املحظوظ  ومنها كنى 

النق�س يرجع اإىل القرن الرابع امليالدي.
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النق�ص الثاين:50

D            M

M       E M O R I A E

I V L I A S I D O N I A F E L I X

D E N O M I N E T A N T V M

C V I N E F A S A N T E D I E M

R V P E R V N T S T E M I N A P A R

C A E Q V A M P R O C V S H E V

N V P T I I S H Y M E N E O S C O N

T I G I T I G N E S I N G E M V E R E

 OMNES DRYADES D OLVERE
PVELLAE

ET LVCINA FACIS DEMERSO LVMI

NE FLEVIT VIRGO QVOD ET SO

LVM PIGNVS FVERATQVE PAREN

T V M M E M P H I D O S H A E C F V

 E R A T D I V A E S I S T R A T A E S A
C E R

D O S H I C T V M V L A T A S I L E T

A E T E R N O M V N E R E S O M N I

V A X V I I I I M I I I I D X I I I I

H S E

الن�ص كاماًل:

D(is) M(anibus), Memoriae
Julia Sidonia Felix de nomine tantum,

 Cui, nefas, ante diem ruperunt stemina
Parcae

 Quam procus, heu, nuptiis Hymeneos
contgit ignes:

Ingemuere omnes, Dryades doluere puellae,

Et Lucina facis demerso lumine flevit,
 Virgo quod et solum pignus fueratique

parentum,
 Memphidos haec fuerat divae sistrata(e )

sacerdos.
 Hic tumulata silet aeterno munere

somni.
 V(ixit) a(nnis) XVIII, m(ensibus) IIII

(d(iebus) XIIII, h(ic
S(ita) e(st).

مبعنى:

اإىل الآلهة مان، ولذكرى
يوليا �صيدونيا فليك�س �صعيدة بال�صم فقط،

التي قطع خيط حياتها عندما كانت على اأهبة 
الزواج،

الذي هو م�صعل اآلهة الزواج،
كل حوريات الغابات تئن، الفتيات كلهن ياأ�صفن 

ملوتها،
و)لوكينا( بنف�صها بكت نور م�صعلها املنطفئ،
هي العذراء التي كانت عربون احلب الوحيد 

لوالديها 
كانت كاهنة ربة ممفي�س )اإيزي�س(

حتت هذا القرب، هي �صامتة يغ�صاها النوم الأبدي.
ويدل ا�صم الفتاة Sidonia على اأ�صول �رشقية، 
حتى يف اعتقادها الديني فهي كاهنة الربة اإيزي�س 

ال�رشقية.
احلقيقي  ال�صم  هي  التي  الكنى  وتعطينا   
متنوًعا  عدًدا  وهويته  ن�صبه  وتعك�س  لل�صخ�س 
اأنه  منها باملدينة؛ منها العرقية التي يذكر �صاحبها 
اإيطايل اأو غايل )جنوب فرن�صا(، اأو جاتويل )قبائل 
حملية باحلدود ال�صحراوية(، وموري )قبائل بغرب 
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اجلزائر واملغرب(، و�صوري حتى من مدن جماورة 
)بتون�س(. وهي كلها  اأنه من جربة  يذكر  كالذي 
تو�صح اجلذب الذي كانت تقوم به املدينة كمركز 
كنى  العرقية  الكنى  جانب  اإىل  ووجدت  هام. 
اإغريقية اأو م�صتقة من الإغريقية بعدد كبري، توؤكد 
على قدم الوجود الإغريقي بها، وكنى ليبية بونية 
ب�صكل   Nampamo كنية  منها  ا؛  اأي�صً كبري  بعدد 
غرار  على  الأ�صكال  مبختلف  كتبت  خا�س، 
الأ�صماء الليبية والبونية باعتبارها �صاكنة، ومن ثم 
تكتب ح�صب نطق الأ�صخا�س. وهناك ما ي�صمى 
بالكنى الإفريقية، والكنى املرتجمة من البونية اإىل 

الالتينية.

ومن اأ�صهر الكنى الإفريقية التي وجدت باملدينة:

Saturninus, Faustus, Felix

واملرتجمة بالبونية:

Honoratus, Fortunatus, Extricatus,
Restitutus optatus ragatus.

الكنى،  هذه  حول  اليوم  اجلدل  اأقيم  ولقد 
يكون  رمبا  العتقاد  هذا  اأن  مثاًل  لوبوهاك  ويرى 
اعتربها  التي  الكنى  هذه  وجدت  فقد  خاطًئا، 
الباحثون اإفريقية مثل Saturninus وFelix بكرثة 
الإمرباطورية.  من  اأخرى  ومناطق  الغال  بالد  يف 
الأ�صل  اإفريقية   Felix كنية  اعتبار  ميكن  ول 
الأفارقة  اإن  القول  ميكن  ورمبا  لتينية.  فاأ�صولها 

اأعطوا لهذه الكنى معاين خا�صة بهم.51 

فاإن ما اقرتح من  لوباهاك،  براأي  اأخذنا  واإذا 
كموؤ�رش  واعتبارها  الإفريقية،  الكنى  حول  قبل 
على  بكرتا  الرومانيني  الأ�صخا�س  اأ�صول  يو�صح 
اأنهم من اأ�صل حملي – ي�صبح م�صكوًكا فيه وقاباًل 
عندما  املدينة  اأن  هو  قوله  ن�صتطيع  وما  للنقا�س. 
اأ�صبحت م�صتعمرة رومانية، كانت اآهلة بال�صكان 
مبكًرا،  بها  الروماين  الوجود  ومزدهرة، وعرفت 

ول ميكن اأن تكون عمرت فقط من طرف معمرين 
اأتوا من خمتلف الأنحاء، فالأرجح اأن �صكانها يف 
الفرتة الرومانية هم يف اأغلبهم ينحدرون من نف�س 
النظام  وواكبوا  قبل،  من  كانوا  الذين  ال�صكان 
ال�صم  يتخذوا  اأن  الطبيعي  ملدينتهم، ومن  اجلديد 

الثالثي الروماين.

فلقد جت�صد التاأثري الروماين يف ا�صم الأ�صخا�س 
الأحرار الذين اأ�صبحوا يحملون عدة اأ�صماء بدل 
تقليد  هو  الأبوي  الن�صب  وذكر  الواحد،  ال�صم 
جانب  واإىل  قبل.52  من  موجوًدا  كان  بوين  ليبي 
هذه الكنى املتنوعة هناك كنى انفردت بها تقريًبا 

املدينة، ومل جندها اإل نادًرا يف مناطق اأخرى.

ا  وهناك اأ�صماء تدل على الوجود اليهودي اأي�صً
باملدينة. ول ميكننا حتديد اأقدمية الوجود اليهودي 
اأو  اأي وثيقة عربية  اإفريقيا؛ لأنه ل توجد  ب�صمال 
اأخرى ت�صري اإليهم قبل القرن الثالث امليالدي؛ فهم 
رمبا جاءوا من امل�رشق اأو من اإيطاليا يتحدثون يف 
باملدينة  قلياًل  عددهم  ويعترب  الالتينية.53  الغالب 
يهودية  كنية  يحملون  اأ�صخا�س  ثالثة  يف  يتمثل 

 54.Caraو Ludus Luderia الأ�صل هي

التي  الوثائق  اأهم  اجلنائزية  النقو�س  وتعترب 
تخربنا عن اجلانب الروحي لالأ�صخا�س وهويتهم 
اإن �صح التعبري، والتي يرتجمها ال�صخ�س يف �صكل 

معتقدات دينية، وطقو�س جنائزية.

اإىل  جديد  ديني  بطق�س  روما  اأتت  ولقد   
الإمرباطوري  الطق�س  وهو  الروماين،  املغرب 
ا.55  اأي�صً املوريني  امللوك  عند  وجوده  تاأكد  الذي 
عهد  يف  الروماين  الإمرباطوري  الطق�س  نظم  لقد 
الإمرباطور ف�صب�صيانو�س، وعرف انت�صاًرا يف القرنني 
اأو  امليالديني. وميار�س ب�صكل فردي  الثاين والثالث 
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جماعي، ويوجه لالأباطرة الأموات والأحياء منهم، 
وتاريخه معقد، وجت�صد من خالل متاثيل الأباطرة يف 
الإمرباطوري  الطق�س  ظهر  وقد  العامة.56  ال�صاحة 
الكثري  وهناك  الأخرى،  املدن  غرار  على  بكرتا 
من الكتابات الالتينية التي ت�صري اإىل الكهنة، الذين 
وقد  الطق�س.57  هذا  ازدهار  على  وجودهم  يوؤكد 
اإىل  بها  بعث  التي  ر�صائله  اإحدى  يف  فرونتو  ذكر 
الطق�س  قدا�صة  اأوريليور�س،  ماركو�س  الإمرباطور 
الإمرباطوري باملدينة، بتاأكيده لالإمرباطور اأن �صورته 
موجودة يف كل اأنحاء املدينة. وكان تداول الكهنة 
�صنويًّا، ومنهم من كان يطلب ال�صفة ال�رشفية للقب 
وا�صتمر   .Flamen perpetuus اأبديًّا  لي�صبح  كاهن 
الطق�س حتى فرتة متاأخرة؛ حيث وجد كهان  هذا 

يف الفرتة امل�صيحية.

اعرتاًفا  ميثل  لأنه  به؛  النبالء  تعلق  يبني  وهو   
الفئة  حتى  الجتماعي.  لنجاحهم  ر�صميًّا 
الطق�س  ا�صتمرار  حتبذ  كانت  ال�صعب  من  العامة 
�صكل  املدينة يف  برتقية  يرتبط  لأنه  الإمرباطوري؛ 
هذا  اإىل  وبالإ�صافة  البناءات.  تخ�س  اإهداءات 
الثالثي املقد�س  ا عبادة  اأي�صً الطق�س، عرفت كرتا 
 Jupiter من خالل نق�س جميل يذكر الإله جوبتار

يف كابتول املدينة.

وتكت�صي الكتابة اخلا�صة بالكابتول يف املدينة 
التي  القليلة  الأمثلة  تعترب من  لأنها  اأهمية خا�صة؛ 
التي هي نوع  الكابتول،  اإىل جرد حمتويات  ت�صري 

من القرابني لالإله جوبتار. النق�س:58
S Y N O P S I S

 I O V I S V I C T O R A R G E N T E
V S

 I N KAPITOLIO HABENS IN
CAPITE CO

 ROMAN. ARGENTEAM.
QVERQVEAM

 FOLIOR XXX IN QVA GLANDES
N.XV.FE

 R E N S. IN MANV. D EXTRA.O R
BE M. ARGEN

 // // // // // // XX. ET CORONAM.
FOLIOR. XXXX.

SINISTRA. HASTAM. ARG. TENENS
B(fin):

 // // // // // // R CIV // // // // // // //
SVB INSCR // //

T I O N E // // MINIS LONGANI
 ITEM. IN NYMPHAEO CORONA

SVMMA
 CICRCVMITV. LITTERAE. N. XXXX.

AVRO INLVMI
 NATAE HEDERAE

DISTINGEVENTES. INCOCTILES
 N. X. SCYPHI DEPENDENTES.

AVRO INLVMINATI. N. VI
 CANTHARVM AVRO

INLVMINATVM STATVAE
 AEREAE. N. VI. ET CVPIDO.

MARMOREAE. N. VI
 SILANI AEREI. N. VI. MANVALIA.

N. VI

الن�ص كاماًل:

 Synopsis. Iovis Victor argenteus in
 Kapitolio habens in capite coronam

 argenteam quer
 queam folior(um) XXX, in qua glandes

 n(umero) XV, ferens in manu dextra
 orben argen

 teum et victoria(m) palman ferentem



�أبجديات 302015 

جهيدة مهنتل

 [spinar(um) ?] XX et coronam folior(um)
 XXXX,sinis

tra hastam arg(enteam) tenens…..
 …..sub inscr[ip]tions [no]minis Longani.
 Item in nymphaeo in corona summa (in)

 cir
 Cumitu litterae n(umero) XXXX auro

 inluminatae, hederae distinguentes
 incoctiles n(u

 Mero) X ; scyphi dependentes auro
 inluminati n(umero) VI ; Silani aerei

n(umero) VI ;
Manualia n(u

الإله  �صورة  الكابتول  )معبد(  يف  جرد.  مبعنى: 
جوبتار منت�رش من الف�صة له فوق راأ�صه تاج من نبات 
توجد  عليها  ورقة  ثالثني  من  الف�صة  من  ال�صنديان 
اليمنى  يديه  بالطات بعدد خم�س ع�رشة، يحمل يف 
نخيل  �صعفة  يحمل  الن�رش  متثال  مع  الف�صة  من  كرة 
اأربعني ورقة، يحمل  بع�رشين ورقة حمدبة، وتاًجا من 
ا�صم  الكتابة  حتت  الف�صة،  من  رحًما  الي�رشى  يده  يف 
ا يف غار احلوريات اأعلى كورني�س  Longanianus؛ اأي�صً

دائري، حروف مزينة بالذهب بعدد اأربعني، اأوراق من 
زهريات  ع�رش  بعدد  بالذهب  ومزينة  مفرقة  اللبالب 

معلقة، ونافورات بعدد �صت ومقاب�س بعدد �صتة.

ونالحظ اأن الن�س يحمل جردين، وهو ل يحدد 
الكابتول  موقع  هو  الكتابة  توؤكده  وما  تاريخهما 
باملدينة، ووجود متثال لالإله جوبتار Jupiter؛ كما 
عرفت املدينة عبادة خمتلف الآلهة الرومانية.  وت�صري 
النقو�س اإىل وجود كهنة من الدرجة الأوىل والدرجة 
التي  الربة  هذه  لعبادة  مميًزا  طابًعا  تعطي  الثانية، 
ا�صتمرت ح�صب الكتابات اإىل فرتة متاأخرة تعود اإىل 
عهد الإمرباطور فالنتنيانو�س Valentinianus. ومل 
يكن عبادها من الفئة العادية فقط، بل من الفئة النبيلة، 

منها حامي  Genii؛  اآلهة حامية  ا  اأي�صً بها  وعبدت 
امل�صتعمرة وحامي ال�صعب وحامي مياه وادي ام�صاقا 

)الرمال حاليًّا(.

ولقد انت�رش طق�س الآلهة احلامية بكرثة باملغرب 
القدمي، واتخذ اأ�صكاًل خمتلفة؛ فكل �صخ�س كان له 
حاميه. كما ت�صري كتابات املدينة اإىل وجود عبادة 
 Silvanus اآلهة �رشقية بها؛ منها عبادة الإله �صلفانو�س
وهناك   ،Mithra ميرتا  والإله   Isis اإيزي�س  والإلهة 

اإ�صارة اإىل طق�س الإلهة كريي�س Ceres الإغريقية.

الإله  عبادة  العبادات  هذه  �صمن  من  وتبقى 
�صاترنينو�س Saturninus الذي هو ا�صتمرارية لبعل 
حمون؛ فهي العبادة املميزة. وهو الإله الكامل، وقد 
وجدت باملدينة عدة كتابات ت�صري اإىل عبادته وعلى 
حدِّ قول لوقلي، فاإن �صاترنينو�س هو متحف لتاأثريات 
اإىل فرتة  املا�صي.59 ولقد ا�صتمرت عبادة هذا الإله 
اأوقي�صتني. وما مييز  متاأخرة تعود اإىل عهد القدي�س 
الإله هو كرثة وتنوع رموزه، كما يقرتب من  هذا 
الآلهة ال�رشقية اأكرث من اقرتابه من الآلهة الرومانية. 

ا خ�صو�صية يف �صمال اإفريقيا. وكان ميثل اأي�صً

املحلية  الآلهة  بني  التمييز  اخلطاأ  من  ورمبا   
والآلهة الرومانية الر�صمية؛ فاإنه يف احلقيقة تكامل، 
يرتبط باحلقائق اليومية حلياة النا�س. �صحيح اأن روما 
و�صعت اآلهتها يف املدينة، ولكن كانت ت�صمح بالتعبري 
من  وبالرغم  الدينية.60  احلياة  عن خ�صو�صيات يف 
ا�صتمرار الوثنية باملدينة اإىل فرتة متاأخرة كما ت�صهد عليه 
بع�س النقو�س، منها ما اأ�رشنا اإليها، فاإنها عرفت الديانة 
امل�صيحية. واإىل جانب الطقو�س الدينية، ظهرت بها 
على غرار معظم املدن الرومانية طقو�س املوتى، من 
خالل اآلهة املوت Manus التي عرفت ب�صكل كبري 
باملدينة؛ وهي ترتجم اإميان الأ�صخا�س بوجود روح 
امليت داخل القرب. وكان �صكان كرتا يولون املوت 
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ومن  جميلة،  قبوًرا  بنى  من  فمنهم  كبرية؛  اأهمية 
عائلة  مثل  عائلية  قبوًرا  يبنون  كانوا  من  العائالت 

Fonteii ال�صهرية بكرتا.

وما ميكن ا�صتخال�صه من النقو�س اخلا�صة باملدينة 
اأنها بدت دوًما يف �صكل مدينة متطورة، تعاي�صت 
فيها فئات خمتلفة عرب فرتة طويلة مل تنقطع خالل هذا 
ال�صتمرار احل�صاري الذي كان يتغري �صكله فقط من 
�صكل بوين اإىل �صكل روماين. وكان هذا التغري يدخل 
يف اإطار اجتماعي، كما كان تدريجيًّا وبطيًئا بدليل 
ا�صتمرار التحدث بالبونية اإىل فرتة متاأخرة، وا�صتمرار 
وجود الأ�صماء البونية، والأ�صماء ال�رشقية والإغريقية 

يف جمتمعها خالل الفرتة الرومانية.

كل هذه الفئات كانت حتافظ يف نف�س الوقت 
على التقاليد النوميدية بالتاأكيد التي نراها خا�صة يف 

)لوحة 1( لوحة نذرية مكتوبة بالبونية )متحف ق�سنطينة(.

�إلى  يرجع  �أوفيديو�س،  �لنائب  با�سم  نق�ًسا  تحمل  تمثال  قاعدة   )2 )لوحة 
�لقرن �لخام�س )ق�سر �لباي بق�سنطينة(.

املعتقدات الدينية، فعندما يعبد اأحد �صكانها حامي 
وادي ام�صاقا )وادي الرمال حاليًّا( مثاًل، اأو حامي 
التي نقول عنها �صعبية،  املدينة وغريهما من الآلهة 
داخل  تدل على وجود روح حملية  موؤ�رشات  فاإنها 
هذا ال�صم الالتيني. وا�صتمرار الوثنية يف اأوج انت�صار 
امل�صيحية نفهم من خالله وجود ت�صامح وت�صاهل يف 
اعتناق معتقدات خمتلفة تبعد عن الأحقاد، يف جمتمع 

م�صكل من فئات متعددة، جعلت منها مدينة مميزة.

وتعطينا ال�صورتان التاليتان فكرة عن النقو�س 
التي اكت�صفت بالمدينة. 
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