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املدينة العتيقة وثقل الحضارات!
هند احل�ضرمية

ظالل التاريخ و�آثاره تبقى متج�سدة على مالمح املُدن التي كان لها وزن له ثقله الكبري ،وهنا �سوف نلقي ال�ضوء على �أحد هذه املدن التي تداولت عليها
الكثري من احل�ضارات الإن�سانية وهي مدينة «بنزرت» التون�سية ،هذا التعاقب احل�ضاري طبع على املدينة لو ًنا مميزاً وقد تطرقت مديحة اجلال�صي «باحثة
تون�سية » لهذا يف مقالها يف جملة الت�سامح املعنون بـ «مدينة بنزرت الإ�سالمية :الف�سيف�ساء احل�ضارية ».
و�إذا �أردنا �أن نتطرق لذكر �أي مدينة بهذا الثقل البد �أن ن�شري
بداي ًة �إىل املوقع اجلغرايف الذي بدون �شك يعد العامل الأ�سا�سي
يف �إك�ساب املدينة �أهميتها� ،إذ تقع مدينة بنزرت يف �أق�صى �شمال
تون�س ،وتعد �أق�صى نقطة �شمالية يف كامل ال��ق��ارة الأفريقية،
وكما ذك��رت مديحه تقع بنزرت على الطريق التي تربط اجلهة
ال�شرقية باجلهة الغربية للبحر الأبي�ض املتو�سط ،الأم��ر الذي
جعلها موقعا متميزا ملراقبة قواعد �صقلية واملراكب التي كانت
تعرب م�ضيقها عرب املحيط الأطل�سي ،كما مكنها هذا املوقع من
تن�شيط حركة املالحة مع موانئ مهمة يف املحيط الأطل�سي مثل
ع ّنابة يف اجلزائر ومر�سيليا يف فرن�سا وبع�ض املوانئ يف �إيطاليا.
وم��ث��ل معظم امل���دن التاريخية ك��ان ملدينة ب��ن��زرت الكثري من
الأ���س��م��اء ال��ت��ي تعاقبت عليها بتعاقب احل�����ض��ارات ،ف��ه��ي «هيبو
زاريتو�س لدى اليونانيني ،وبالفينيقية هيبو �أكرا ،و�أطلق عليها
يوليو�س قي�صر هيبو ديارتو�س..وغريها من امل�سميات» غري �أن
الرابط ال��ذي جمع هذه الأ�سماء هو �أنها ت�شري �إىل امل��ورد املائي
ال��ذي كانت تتمتع ب��ه ب��ن��زرت باعتبارها مدينة حماطة بالبحر
ال���ذي يت�صل ببحر ب��ن��زرت وب��ح�يرة ق��رع��ة ،ه���ذا ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
من�سوب مياه الأمطار �سنويا ،بالإ�ضافة �إىل وفرة املياه اجلوفية
التي �أدت �إىل انت�شار الآب��ار والعيون .وبح�سب ما ذك��رت مديحة
ف���إن امل�ساحة املائية ملدينة بنزرت تبلغ ثماين ع�شرة م��رة �ضعف
مر�سى جبل طارق ،ون�صف مر�سى بريل هاربر.
وال ميكن ملدينة ب��ه��ذا امل��وق��ع الإ���س�ترات��ي��ج��ي وب��ه��ذه ال�ث�روات
الطبيعية �أن تغيب عن الأنظار؛ لذا كانت ملتقى للح�ضارات التي
قامت على البحر الأبي�ض املتو�سط لأكرث من ثالثني قرناً ،ورغم
التغريات التي ط��ر�أت على مالمح ه��ذه املدينة عرب ال��ق��رون �إال
�أنها ما تزال حتمل الكثري من املعامل الأثرية التي بقيت لت�شهد
على عراقتها.
ولعل هذا احلديث كله يقودنا �إىل نقطة حمورية مهمة حول
تاريخ هذه املدينة ،رغم اختالف امل�ؤرخني يف حتديد الفرتة التي
مت فيها ت�أ�سي�س املدينة ،فمنهم من يرى �أن تاريخ ت�أ�سي�سها يرجع
�إىل  1200قبل امليالد ،يف حني �أرجعها البع�ض �إىل القرنني التا�سع
والثامن قبل امليالد حيث كانت ت�سمى «هيبو �أكرا» .وترى مديحة
�أن بالإمكان جتاوز هذا االختالف من خالل تق�سيم املنطقة �إىل
ثالث مراحل تاريخية وهي:
املرحلة الأوىل :من الع�صور القدمية �إىل حني ظهور الإ�سالم
يف املدينة

�أب��رز ما ميكن ذكره يف هذه املرحلة هي «احلملة التي قام بها
القائد ال�صقلي �أغاطوكل على قرطاجنة وال��ذي ت��وىل �أثناءها
غزو هيبو بعد �أن �أبدت والءها لقرطاجنة �أثناء احلروب البونية،
وبانت�صاره �ضرب ح�صا ًرا على املدينة عنوة بعد مقاومة م�ستميتة
دام���ت ب�ضعة �أ���ش��ه��ر وج��ع��ل منها ق��اع��دة للعمليات امل��وج��ه��ة �ضد
قرطاج.
املرحلة الثانية :من ظهور الإ���س�لام حتى و�صول العثمانيني
للحكم
دخل الإ�سالم يف املدينة بعد �أن فتحها القائد العربي معاوية
بن حديج �سنة  41للهجرة ولكن �سرعان ما ا�سرتجع الروم هذه
املدينة ،ثم ّ
مت فتحها نهائ ًّيا على يد ح�سان بن النعمان بعد �سبع
�سنوات ،ويُن�سب �إىل العرب الت�سمية احلالية للمدينة (بنزرت).
وقد �أ�شارت مديحة �إىل الفرتة التي بقيت فيها مدينة بنزرت
يف عزلة عن الأحداث وذلك ل�سببني:
ً
 -1موقع املدينة� :شكل عائقاً جغرافيا نظ ًرا لبعده عن مركز
ال�سلطة التي متركزت يف و�سط البالد حتديداً يف القريوان ،ثم
فيما بعد عن العا�صمة الفاطمية باملهديّة.
 -2خ��ط ال��ت��ج��ارة :ن�شطت ال��ت��ج��ارة ال�بري��ة وال��ع�لاق��ات بني
الدول الإ�سالمية املتجاورة الأمر الذي غري من خطوط التجارة
ال�ساحلية ال�شمالية ،واجتهت خطوط التجارة نحو الداخل وبهذا
�أ�صبحت بنزرت بعيدة عن الن�شاط التجاري.
ورغ���م ه���ذا ف��ق��د �أ���س��ه��م��ت ه���ذه ال��ع��زل��ة يف حت��ق��ي��ق اال���س��ت��ق��رار
الداخلي للمدينة وعم االزدهار والرخاء فيها.
الفرتة الثانية� :إمارة بني الورد (1050م1159-م)
مل يدم اال�ستقرار الذي نعمت به بنزرت طويال ،فرغم العزلة
التي خلقها املوقع اجل��غ��رايف للمدينة �إال �أنها ت���أ َث��رت ب��الأح��داث
ال�سيا�سية التي طر�أت يف البالد ،ومن �أهم هذه الأحداث «الزحف
ال��ه�لايل ال���ذي �أر���س��ل م��ن اخل�لاف��ة ال��ف��اط��م��ي��ة يف م�صر ت���أدي�� ًب��ا
للع�صيان الذي �أعلنه حاكم املهدية بانف�صاله التام عنها ،و�أدّى
ه��ج��وم ه��ذه القبائل �إىل ان��ح�لال احل��ك��م ال�صنهاجي ،وتخريب
البالد وانت�شار الفو�ضى ،فانق�سمت البالد �إىل دويالت منف�صلة،
حينها �أق��ام �أح��د ملوك الطوائف  -وه��و القائد ال��ورد اللخمي-
ب��ب��ن�� َزرت دول���ة ب��ن��ي ال���ورد وق��د دام ح��ك��م ب��ن��ي ال���ورد ح���وايل ق��رن
ون�صف ،وات�سم بانت�شار اال�ستقرار والأم���ن ،حيث غ��دت املدينة
بذلك يف م�أمن من غارات �أهل البادية ،ومتكنت -بف�ضل ح�صونها
املتينة -من �صد الهجمات والغارات التي كانت موجهة �إليها».

الفرتة الثالثة :احلكم املوحدي واملرادي (1152م1236-م)
و�صل املوحدون لل�سلطة �سنة  554هـ و�سيطروا على الدويالت
التون�سية ،وبعد فرتة ع ّم اال�ضطراب والفو�ضى يف البالد نتيجة
ل��ل��ف��راغ ال�سيا�سي ال���ذي ح��دث بعد م��وت �أح���د م��ل��وك امل��وح��دي��ن،
فقام يحيى بن غانية وهو �أحد املراديني باال�ستيالء على بنزرت
والعديد من الثغور ال�ساحل ّية الإفريقية.
الفرتة الرابعة :احلكم احلف�صي (1228م1574-م)
عندما و�صل احلف�صيون للحكم جنحوا يف و�ضع حدٍ للغارات
امل�ستمرة ل��ذا ع�� ّم اال���س��ت��ق��رار ،ولأن ا�ستتباب الأم���ن ع��ام��ل مهم
يف ج���ذب ال�����س��ك��ان ف��ق��د ك�ث�رت ه��ج��رات الأن��دل�����س��ي�ين �إىل ال��ب�لاد
التون�سية ،وكان للجاليات الأندل�سية دور يف ن�شر الثقافة الدينية
ال��ت��ي ت��ق��وم على الإ���ص�لاح يف الأر����ض وتقدي�س العمل و���ض��رورة
�إتقانه.
الفرتة اخلام�سة :احلكم العثماين
كان ملوقع البالد التون�سية دور يف ات�سام فرتة احلكم العثماين
بالرخاء االقت�صادي وال��ع��م��راين .وق��د ذك��رت مديحة يف مقالها
ب�أن �أحد �أهم العوامل التي حققت الرخاء االقت�صادي هو ت�شجيع
ال�سلطة للقر�صنة �أو ما ي�سمى (اجلهاد البحري) ،لكن بعد �صدور
قرار م�ؤمتر (�إك�س �شابل) �سنة 1818م القا�ضي مبنع هذا الن�شاط
كل ًّيا تدهورت �أو�ضاع املدينة وانحدرت تدريجيا نحو اال�ستعمار.
املرحلة الثالثة :من اال�ستعمار الفرن�سي �إىل اال�ستقالل التام
ولأن مدينة ب��ن��زرت ه��ي �أق���رب امل��دن ال�ساحلية لفرن�سا فقد
ك��ان��ت �أول حم��ط��ات اال�ستعمار الفرن�سي ال���ذي ج��اء �إىل ال��دول
العربية حتت قناع « نظام احلماية « ونزلت هذه القوات �إىل املدينة
بتاريخ  1مايو 1881م وقد متكن الفرن�سيون خالل � 75سنة من
ن�شر الثقافة الأوروب��ي��ة امل�سيح ّية ،فانت�شرت الكنائ�س واملدار�س
الفرن�سية �إىل جانب تركيز م�ؤ�س�ساته العلمانية ،وا�صطدموا يف
تلك الأثناء مبقاومة كبرية فكريّة وع�سكرية� ،إىل �أن خرجت �آخر
القوات الفرن�سية يوم � 15أكتوبر 1963م من املدينة.
وقد ا�ستعر�ضت مديحة بعد هذا العر�ض التاريخي للمدينة
�أهم امل�ساجد الأثرية التي توجد يف بنزرت والتي �شكلت متازجاً
ح�ضارياً للفن املعماري الهند�سي ،ومن بينها جامع الق�صبة الذي
بني كما �أ���ش��ار بع�ض امل���ؤرخ�ين يف ف�ترة حكم بني ال���ورد ،وجامع
الأندل�سيني الذي ين�سب �إىل املهاجرين الأندل�سيني الذين ُطردوا
من �إ�سبانيا يف القرن اخلام�س ع�شر.
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