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ملوك مملكة �صور مفوَّ�ضني من قِبل الآلهة.
ل��ق��د م�� ّث��ل م�سعى خ��ل��ق م��ت��و� ّ��س��ط ���س��ام��ي ،ي��دي��ن ب��ال��والء
لقرطاجة ،هدفا �أعلى حل ّنبعل؛ ّ
لكن روم��ا التي زرعت
�أع��وان��ه��ا يف ���ش��ت��ى �أن���ح���اء امل��ت��و� ّ��س��ط ���ش�� ّك��ل��ت ع��ائ��ق��ا فعليا
لطموحات ال��رج��ل ،م��ع ذل��ك مل ينثن واخ��ت��ار مهاجمة
اخل�����ص��م يف جم��ال��ه احل��ي��وي ال�����ض��ي��ق يف ���ش��ب��ه اجل��زي��رة
الإيطالية ،مباغتا �إي��اه عرب ح�صنه ال�شمايل من جبال
الآلب.
ورغ��م ع��دم ت��وازن القوى بني قرطاج وروم��ا (بلغ تعداد
جي�ش ح ّنبعل حينها � 45ألفا يف مقابل جي�ش روما البالغ
� 770أل����ف م��ق��ات��ل) ف��ق��د ع����وّل ال��ق��ائ��د ال��ق��رط��اج��ي على
ال��ن��وع��ي��ة واال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ذك��اء وامل��ك��ر� ،أك�ث�ر م��ن��ه على
العنا�صر التقليدية يف احلروب ع�صرئذ .فكان ميلي على
جنده ال��ت��درب على ال�سالح وال��ري��ا���ض��ات املتنوعة جنب
التح�صيل الثقايف الع�سكري ،باالطالع على م�ؤ ّلفات فنون
ال�س َي
احلرب والتكتيك واال�سرتاتيجيا ،وعلى التم ّعن يف ِّ
الع�سكرية للقادة العظام مثل الإ�سكندر العظيم ،وفيليب
ال��ث��اين امل��ق��دوين ،و�أن��ت��ي��غ��ون��و���س الأول ،ومونوفثاملو�س
املقدوين ،ودمييرتيو�س بوليوركيتي�س املقدوين .وبرغم
ذل��ك ا ُ
خل��ل��ق الع�سكري ،ثمة ات��ه��ام الح��ق ال��رج��ل ب�ش�أن
التخ ّل�ص من العنا�صر غري الوطنية يف جي�شه� ،أي غري
القرطاجية ،حني �أمْ لت ال�ضرورة ذلك ،ودفعهم يف معارك
خا�سرة ال �أمل للفوز فيها� ،أي مبا ي�شبه املجزرة املب َّيتة.
�برئ الرجل وت�برز �أن��ه كان مرت ّفعا عن
لكن اليوميات ت ّ
االن��ح��دار ا ُ
خل��ل��ق��ي ال���ذي ي���أب��اه تكوينه الع�سكريّ .
لكن
عقيدته الع�سكرية ال�����ص��ارم��ة ك��ان��ت مت��ل��ي عليه ات��خ��اذ
م�سافة م��ن غ�ير الأك��� ّف���اء م��ن ج��ن��ده ،وال �سيما مم��ن ال
ي�ؤمَن لهم جانب ،خ�صو�صا يف زمن كانت فيه اجليو�ش
قائمة على عنا�صر املر َت َزقة بالأ�سا�س .اثنان وع�شرون
�شهرا ق�ضاها ح ّنبعل يف �إيطاليا مل يخ�سر فيها معركة،
و�ضع فيها روم��ا على حافة الهاوية ب�شكل مل تعهده يف
تاريخها من قبل.
يقول ح ّنبعل :كا�سرتاتيجي حاولت دائما �أن �أقر�أ ما وراء
الوقائع ،و�أن �أكون �سريع القرارات ومباغتا للخ�صم ،ويف
عملي �ض ّد روما الذي �أخذ حيزا مه ّما من مناوراتي ،بعد
ممن ال
ال َق َ�سم املقدّ�س ،مل �أتوان يف ا�ست�شارة �أبناء البلد ّ
يك ّنون يل �ضغينة .فقد ن�سجت عالقات يف �أر�ض اخل�صم
امتدّت على كافة الرتاب الإيطايل ،حتى داخل حيز روما
ذاتها .وف�ضال عن اخلطط الدقيقة التي ر�سم ُتها الجتياز
جبال الآلبُ � ،
أبرمت بع�ض التحالفات مع بع�ض القبائل يف
ُ
واملخبين،
وا�ستعنت ب�شبكة وا�سعة من العيون
طريقي.
ِ

يعود �إليهم الف�ضل يف �إحل���اق عديد ال�ضربات املوجعة
باخل�صم ،مثل عملية كال�ستيدوم �أو فرار رهائن تارانتو.
بعبارة خمت�صرة ا ّت ُ
بعت ك ّل �سبيل يف جتميع الأخبار التي
ر�أيتها الزم��ة َّ
ملخططي .كما � ُ
أر�سلت �إىل ميدان اخل�صم
فا ِّرين من اجلند ّية غري حقيقيني بق�صد الإيقاع بالعدو،
ومل �أت���وان �أث��ن��اء ح��روب��ي يف توظيف الإن�����س��ان واحل��ي��وان
لبلوغ م��ا �أ���ص��ب��و �إل��ي��ه ،م��ن ال ِف َيلة �إىل الأف��اع��ي ،ب�إلقاء
ال�سامة يف �سفن العدو ،كما ال�ش�أن مع
براميل الثعابني ّ
يومين�س ب��رغ��ام��و .وح��اول ُ��ت �ضمن ا�سرتاتيجياتي ّ
بث
الأخبار الزائفة يف �صفوف اخل�صم ،وزرع بذور الفتنة يف
ُ
ا�ستطعت ال�سيطرة �سيا�سيا
قواته وبني �سيا�سييه ،حتى
ع��ل��ى ع���دة ج��ه��ات ت��اب��ع��ة ل��روم��ا ،م��ث��ل ك��اب��وا و���س�يراك��وزه
ُ
حاولت توظيف �أي و�سيلة من و�سائل
وتارانتو .بخال�صة
احل���رب ال�����س��ري��ة وال��ع��ل��ن��ي��ة ،ل��ك��ن يف زح��م��ة ه���ذا ال�����ص��راع
كنت دائ��م��ا �أق����دِّر �شجاعة اخل�����ص��وم وفطنتهم ،الأح��ي��اء
منهم والأم��وات .ولو بُحت ب�س ّر عبقريتي القيادية ُ
لقلت
اعتماد الفطنة بالأ�سا�س ،تلك اخل�صلة التي �ضمنت يل
قدرة التحكم ال�سريع يف الأو�ضاع املباغتة و�إيجاد احللول
العاجلة خارج التعاطي التقليدي مع الطوارئ .وملن يري ُد
اقتفاء �أثري وتقليدي �أترك و�صي ًة وحيد ًة وهي التعويل
على التفكري بحرية مطلقة.
يف �آخ����ر ال��ك��ت��اب ي��ح��اول ج���وف ّ
���ان ب���ري��� ّزي الإت���ي���ان على
مالمح م�شروع ح ّنبعل اجليو�سيا�سي املناق�ض مل�شروع
روما قائال� :أن�ش�أَ القرطاجيون نظام املدن (،)poleis
وهو ما يعني جت ّمعات للمواطنني� ،أو كيانات دُول متكوِّنة
من مواطنني تنتظم حياتهم وفق د�ساتري؛ فيها ال�سلطة
ال�سيادية حمم ّية ومرا َقبة مبجال�س ،ويتكوّن �أع�ضا�ؤها

من �صفوة القوم ومن ر�ؤ�ساء العائالت املتن ّفذة .يُخوَّل
لتلك املدن بدورها �إن�شاء امل�ستع َمرات امل�ستق ّلة ال�شبيهة
بالوطن الأم� .إذ يتع ّلق الأمر ب�شيء يغاير جوهر ال ُّنظم
ال�شرقية يف ال���دول ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي تتمحور ح��و َل��ه��ا ك ّل
الأمة؛ �إ ّنه �شيء خمتلف عن الف�ضاء الهائل التابع للأُ�سر
احلاكمة الآ�شورية� ،سواء يف دجلة �أو يف بابل ،ذلك الذي
ت�ش ّكل بق�صد جتميع كافة ال�ثروات وليكون مق ّرا ل�سائر
ٌ
خمتلف كذلك عن املق ّرات الثالثة املتحولة
الآلهة؛ وهو
ل�ل�أخ��م��ي��ن�� ّي�ين ،وخم��ت��ل ٌ��ف �أي�����ض��ا ع��ن الأ����س���واق التجارية
ال�شرقية الكربى واملدينة-املعبد عند امل�صريني .كانت
امل��دن القرطاجية البحرية مراك َز مدن ّية ن�شيطة ،وهي
بالت�أكيد ح�صينة ،وتخلو من طبقة املحاربني ،بل فيها
طوائف من �أ�صناف �شتى؛ وكانت َتعرف دائما كيف تدافع
عن نف�سها.
يف ه���ذا ال��ن��م��وذج ال�سيا�سي ي��زع��م ال��ق��رط��اج��ي��ون ���ش َ
��رف
معتبين
ال��دف��اع عن احلرية �أم��ام الطغيان ال��روم��اينِ ،
روما ولواحقها حم َت�شدات �ضخمة ،ميكن �أن ت�ض ّم ق�صورا
ف�سيحة ،و�أ�سواقا مكتظة ،ومعابد رحبة ،وم�سارح هائلة،
فهي ميكن �أن تكون ك ّل �شيء �إ ّال �أن تكون مدنا .فهناك
قِ��ي�� ٌم تفتقر �إل��ي��ه��ا ال��ت��ج��م��ع��ات ال��روم��ان��ي��ة وف���ق منظور
قرطاج .لقد �أد َر َج �أر�سطو� ،أثناء تع ّر�ضه �إىل خمتلف �أنواع
الد�ساتري يف املدن الإغريقية ،يف «كتاب ال�سيا�سة» (ج/2
 ،)11حالة قرطاج ،املدينة الفينيقية-البونية الكربى،
وذل��ك �ضمن النموذج ال�سيا�سي امل��ر َّك��ب ،بخالف حالتي
�إ�سربطة وكريت ،ناع ًتا نظام قرطاج ال�سيا�سي بالد�ستوري
املختلط ،الذي تتمازج فيه عنا�صر املَلَكية والأر�ستقراطية
والدميقراطية.
ّ
جوفان بري ّزي �أ�ستاذ التاريخ القدمي
نبذة عن امل�ؤلف:
املخت�صني يف تاريخ
يف جامعة بولونيا الإيطالية .من �أبرز
ّ
��ت�ين
ح ّنبعل وال��درا���س��ات القرطاجية .ي�شرف على َد ْوري ْ
�أكادمييتني« :جملة التاريخ القدمي» و»جملة الدرا�سات
الع�سكرية» يف �إي��ط��ال��ي��ا .م��ن م���ؤل��ف��ات��ه �أي�����ض��ا «�سكيبيو
وح ّنبعل» و»غزو بيت املقد�س».
----------------------------------------------الكتاب :أنا َحنّبعل ..يوميات قائد.
تأليف :جوفانّي بريزّي.
الــنــاشــر :مــنــشــورات التــيــرســا (بـــاري-رومـــا)
“باللغة اإليطالية”.
سنة النشر.2019 :
عدد الصفحات 339 :صفحة.
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا

11

شوال 1440هـ  -يونيو 2019م

عزالدين عناية *

"أنا َح ّنبعل ..يوميات قائد"
ّ
بريزي
جوفا ّني

لخصم لها باإلجالل والرهبة مثلما أق ّرت بذلك لحنّبعل القرطاجي ( 182-248ق.م) ،ليس لفطنة الرجل السياسية وعبقريته العسكرية فحسب،
لم تق ّر روما
ٍ
ّ
المتوسط ،بعيدا عن الصراعات
وإنما لخطورة طرحه الجيوسياسي حينها ،كبديل حضاري متكامل يعيد رسم خريطة العالقات بين الحضارات المطلة على
ّ
ب روما العداء إلى األبد» ،في
أناص
سم حنّبعل«ُ :أقسم أن
ِ
التي استحكمت بتلك البحيرة حتى ّ
َ
حولتها إلى مقبرة مترامية األطراف .وهنا يتنزّل ما ُعرف بقَ َ
ّ
تبشر به قرطاج ودستورها .من هذا الجانب ال يزال القائد
المتعسف والتط ّلع إلى نمط ديمقراطي ،كما كانت
إيحاء واضح إلى رفض نمطها الحضاري
ّ
َّ
العسكري القرطاجي حنّبعل بن أميلكار محل دراسة واهتمام من ِقبل المعنيين بالمجالين السياسي والعسكري.

ف��ال��رج��ل م���ن ال���ق���ادة امل��وه��وب�ين ال���ذي���ن جت�� ّل��ى ع�بره��م
الذكاء الب�شري يف �أبهى ُلَعه ،يف ا�ستنباط احللول وتذليل
ال�����ص��ع��اب ،حتى عُ���رف مبقولته ال�����ش��ه�يرة���« :س��وف جند
ح�لا �أو �سن�صنع ح�لا» .فلم تذعن روم��ا �إىل خ�صم من
خ�صومها مثلما �أذعنت ل ّ
ـ»حن-بعل» �أو «حنان بعل» ،حنان
الإله ور�أفته ،كما ّ
يدل ا�سمه املر ّكب يف البونية القدمية
ُ
البحث
�شقيقة العربية .وللإملام بفرادة الرجل يقت�ضي
التاريخي الإح��اط��ة باحليثيات والأو���ض��اع التي �صنعت
�شخ�صه .فلي�س ح�� ّن��ب��ع��ل �شخ�صية ق��ي��ادي��ة �أ���س��ط��وري��ة،
على غ��رار الإ�سكندر املقدوين �أو قور�ش العظيم ،بل هو
�شخ�صية �سيا�سية واقعية ،مت ّيزت مبوهبة التكتيك املبهر،
مع ذلك مل ي�سلم من ت�شويه اخل�صوم ونعته �أحيانا ّ
بالفظ
ّ
املتعط�ش ل�سفك الدماء واملد ّبر البارع للإيقاع باخل�صم.
ّ
لكن ح ّنبعل الذي روت ملحمته الرواية الرومانية غري
ح ّنبعل ال��ت��اري��خ��ي الإن�����س��اين ،ال���ذي ح���اول �إع����ادة ر�سم
ّ
جوفان
واملتخ�ص�ص الإيطايل يف �سريته
مالحمه امل�ؤ ّرخ
ّ
بري ّزي يف كتابه�« :أنا َح ّنبعل ..يوميات قائد» ،من خالل
�إعادة مللمة �شظايا ال�سرية الذاتية املبعرثة لهذا الرجل.
يق�سم بري ّزي بح َثه �إىل �سبعة
يف كتابه الذي نتوىل عر�ضه ّ
ع�شر معنوَناّ ،
غطت كافة املحطات التاريخية احلا�سمة يف
حياة ح ّنبعل .بنى ِوفقها الباحث يوميات الرجل معتمِدا
يف ذلك مرجعية تاريخية مه ّمة ان�شغلت ب�إمرباطورية
قرطاج.
ي��ب��دو ح ّنبعل يف ه��ذه ال�����س�يرة على ثقافة ع��ال��ي��ة ،ف ّنية
و�أدب��ي��ة ودينية� ،إىل جانب فطنة الفتة وق��درة ع�سكرية
فائقة .فق َّل �أن اجتمع عن�صرا العبقرية القيادية والثقافة
املتينة لدى رجل ع�سكري� ،أك��ان يف القدمي �أم احلديث.
لع ّل ح ّنبعل كان واثقا من نف�سه حني قال يف و�ص ّيته�« :أو ّد
�أن �أخ ّلف د ْر�سا �إىل الأبد» لفرادة م�ساره اجلامع بني َب�أْ�س
القوة وعمق الثقافة .بعزمية ال تك ّل خا�ض حروبه ،يروي
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عن نف�سه قائال :عرفت ُ�سكر ال�صراع وزهو الن�صر وما
ُ
طلبت من الآلهة �أن تباعد بيني وبني الباليا ،ولكن �أن
تقيني �ش ّر الي�أ�س.
لي�س بالأمر اجلديد على �أهايل «قرت حد�شت» �أو «القرية
احلديثة» ،التي باتت ُتع َرف بقرطاج� ،أن يتو ّزعوا يف �أ�صقاع
ال���ع���امل� ،أك����ان يف ال��ق��دمي �أم يف احل���دي���ث ،م��ع حفاظهم
على رب��اط ق��وي مبهوى الأن��ف�����س ،قرطاجة ،التي باتت
«ت���ؤن�����س»� ،أو «تون�س» كما هو دارج يف ال��ق��ول .فالقدي�س
�أوغ�سطني ولي ُد ثاغ�ست (�سوق �أه��را���س) حني �ألقى به
القدر يف ميالنو ب ّياعا للكلمات كما يقول عن نف�سه ،حني
ربا و�أق��ف��ل راجعا �إىل
ك��ان ي��د ّر���س اخلطابة ،مل يطق �ص ً
�إفريقية ،يقول يف «االعرتافات» خماطبا ربه« :ك ّنا نبحث
عن مكان نقدر فيه �أن نكون �أكرث خدمة لك ،فعدنا �إىل
�إفريقية» .وح ّنبعل رغم �أ ّن��ه ّ
ق�ضى معظم م�شوار حياته
خارج قرطاجة� ،أكان يف �إ�سبانيا �أو �إيطاليا �أو بالد ال�شام
�أو يف املنفى الأرميني ،فقد كان م�سكونا ب�سحر العودة �إىل
قرطاجة .يقول يف يومياته :رغم بعد ال�سنوات مل �أقدر
على التخ ّل�ص من احلنني �إىل م�سقط ر�أ�سي.
ثمة فكرة جوهرية تطغى على م���ؤ ّل��ف ج��وف ّ��ان بري ّزي
تتم ّثل يف ر�صد العنا�صر اجلوهرية التي �ش ّكلت �شخ�صية
القائد ال��ق��رط��اج��ي .وم��ن ب�ين تلك العنا�صر احلا�سمة
والقوية ال�� ّرب��اط املتني بني ال��وال��د وول���ده ،بني �أميلكار
الأب وح��ن��ب��ع��ل االب�����ن ،و�إن مل ت�����س��ع��ف ط��ب��ي��ع��ة احل��ي��اة
ال�سيا�سية ال��وال��د باحل�ضور ال��دائ��م جنب االب���نّ .
لكن
الرتبية النف�سية والتعليمية التي و� َ��ض�� َع لبناتها الأب
�ساهمت م�ساهم ًة ف�� ّع��ال�� ًة يف �َ��ص�� ْق��ل �شخ�صية االب���ن كما
ي�شتهي الوالد ،وهي التعويل على تهذيبه معرفيا يف ّ
�سن
ْ
حا�ضرتي
مبكرة .كانت الثقافتان البونية واليونانية
بعمق يف تعليم ال�صبي ف�ضال عن اتقان اللغات ،وقد كان
تع ّلم جملة م��ن ال��ل��غ��ات م��ن �سمات ال��ق��رط��اج��ي اجلائل

يف امل��ت��و���س��ط و���ض��ف��اف��ه .ك���ان ح�� ّن��ب��ع��ل ي��ت��ق��ن الإغ��ري��ق��ي��ة
والالتينية ،ف�ضال عن لغتني �إيربيتني ولهجات �سلتية،
ن��اه��ي��ك ع��ن ال��ب��ون��ي��ة وال��ن��وم��ي��دي��ة ،مب��ا ك���ان يغنيه عن
و���س��اط��ة امل�ت�رجِ ���م�ي�ن ع��ن��د ت��ع��ام��ل��ه م���ع ج���ن���ده؛ ل��ك��ن يف
�صميم ذلك التعليم ح�ضر اجلانب الديني جوهريا كما
يبي ج��وف ّ
ّ
��ان ب��ري�� ّزي .وق��د ك��ان ذل��ك التكوين الديني
حل ّنبعل ممزوجا مب�سحة عقالنية متقدّمة� ،سمحت له
ببناء ر�ؤية م ّتزنة يف التعاطي مع ال�ش�أن الغيبي� .إذ كانت
فل�سفة الدين يف املنظور القرطاجي ،رغم طابعها الوثني،
م��ت��م��ح��ورة يف �إمي����ان ب��ق��وة متعالية مهيمنة ع��ل��ى �سائر
ال��ك��ون ،تنزع قربا نحو الواحدية اخلال�صة والتجريد.
املتو�سطية قد جعله
كان الإملام العميق حل ّنبعل بالثقافات ّ
على دراية مه ّمة ب�أ�ساطري الإغريق والت�صوف والفل�سفة.
فقد كانت طبيعة الدولة القرطاجية املمتدّة على �ضفاف
متو�سطي الثقافة.
املتو�سط متلي على مواطنها �أن يكون ّ
وعبقرية قرطاج يف �صهر ثقافات املتو�سط داخل احلا�ضنة
الفينيقية ال�سامية ال��ت��ي نبعت م��ن��ه��ا .ورغ���م التكوين
الالهوتي العميق حلن ّبعل ،كان الرجل م ّياال بطبعه �إىل
البعد العملي ،مرتئيا �أن بهاء الدين يف ح�ضوره املعي�شي
يف الأفعال بالأ�سا�س.
ومبوجب هذه اخللفية الر�ؤيوية كانت العقيدة الع�سكرية
باحل�س الديني ال��ب��وين ،وه��و العن�صر
حل ّنبعل م�ش َبعة
ّ
الرئي�س ال���ذي تقا�سمه ق���ادة ق��رط��اج� ،أميلكار وح ّنبعل
و�شقيقه �صدربعل .كان ثِقل الر�سالة الدينية الع�سكرية
قو ّيا لدى ح ّنبعل ،فقد كان يتم ّثل ذلك يف عالقة وثيقة
بالألوهية جت ّلت يف تردّده الدائم على املعابد .واجللي كما
احل�س الديني العميق لدى القادة
يُربز م�ؤ ّلف الكتاب �أ ّن َّ
الع�سكريني كان من �سمات اجليو�ش ال�سلتية والإيبريية
�أي�����ض��ا ،ف��ق��د ك���ان امل��ل��وك وال���ق���ادة ي��� ْ��ش�� ِب��ه��ون ال�شامانيني
امل�ستودَعني على الأ���س��رار الإلهية ،ولي�س غريبا �أن كان

