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  اإلمرباطورية الرومانية والقمح اإلفريقي

H4
�*� �2  .�  

يعّد القمح من أهم احملاصيل الزراعية اإلفريقية اليت نالت اهتماماً كبرياً يف زراعتها حىت يف العصور      
فقد ساعد مناخ مشال أفريقيا مع وفرة املياه علي إنتاج كميات كبرية من  ،السابقة لالستعمار الروماين

، فضًال عما متتعت به الرتبة من خصوبة يف الكثري من املناطق مثل وادي كينوبس )1(ل واحلبوبالغال
  .   )2(الذي أشار هريودوتوس إىل خصوبته مقارناً إياه بأرض بابل

، وأنشأ القرطاجيون البساتني بالزراعة وغراسة األشجار املثمرة) Carthageاهتمت قرطاجة (
خلت زراعات ثة اليت بدأت تنتشر يف ذلك العصر، وأُدليب الزراعة احلدي, واستخدموا أسا)3(واحلدائق

املنطقة يف زراعة احلبوب  ،حيث استغل القرطاجيون هذه)4(بلمل تكن معروفة يف الشمال األفريقي من ق
ويبدو أن إنتاجها كان وفريًا ويظهر ذلك من خالل بقايا املخازن اخلاصة حبفظها، إذ كانت  بكثافة

عن تصدير الفائض ، فضًال يل احلمالت العسكرية كمؤن للجنود, وكعلف للحيواناتمتو  تستخدم يف
, وتبني صورة سنبلة القمح اليت ظهرت على بعض العمالت القرطاجية تلك األمهية منها إيل اخلارج

رحليت  :مثل ،, كما أم استخدموا احلبوب يف متويل احلمالتة اليت أوالها القرطاجيون للحبوباخلاص
  . )5(حنون وحيملكون

                                                           

  . 33,ص1976, تاريخ اجلزائر القدمي واحلديث , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ,اجلزائر , حممد مبارك امليلى )1(
Herodotus,IV.198)2(ومكتبة ،دار2ليبيا،ط يف الثالث للمدن واالقتصادي السياسي التاريخ انديشة، حممد أمحد 

  .124م،ص2004،مصراتة، والتوزيع للنشر الشعب
  .93ص,1996, دمشق,  والنشر للطباعة األهايل, عزو امحد عزالدين ترمجة, البحر مرباطوريةإ أو قرطاجة,  فرانسواديكرية)3(
  .253ص,1999, تونس, اجلامعي النشر مركز, وحضارة تاريخ البونية قرطاجة,  الطاهر حممد, ابورونية الشاذيل)4(
 السياسية احلياة علي موأثره.ق الثالث لقرنا حىت السادس القرن من اإلغريقي القرطاجى الصراع,  الربكى سعد حممد مفتاح)5(
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وخري دليل علي ذلك ما تركه عامل  ,اث ضة زراعية عظيمة يف املنطقةوبذلك استطاعت قرطاجة إحد
مهيتها تُرمجت إيل ألو  ،جزءاً  28أّلف موسوعة تتكون من الذي )Mago ()1الزراعة القرطاجي ماجو (

  . )2(، مث اإلغريقيةالالتينية
ق.م) خالل محلة رجيولوس 241-264( أثناء احلرب البونية األوىلرومان كذلك ماعثر عليه اجلنود ال

)Regulusهذا فضًال عما محله اخلطيب الروماين  )4(ق.م 256عام  )3() عند نزوهلم الرب اإلفريقي ،
) 5(ق.م) من فواكه حلث جملس الشيوخ على تدمري قرطاجةCato)-234-149كاتو

)CarthagoDelenda Est (  
موريتانيا) أمهية كبرية للجانب الزراعي فقد ساعدت  –أعقبت قرطاج (نوميدياأولت الدويالت اليت 

ها تنتج كميات كبرية ، مما جعلتانيا علي ممارسة النشاط الزراعيخصوبة الرتبة ووفرة املياه سكان موري
األول نه كان لديهم مومسني للحصاد أم) 21ق.م/Strabo64/63( حيث ذكرسرتابو ،من احملاصيل
 ،ن طول ساق نبات القمح يصل مرتين وعشرين سنتمرأوالثاين يف فصل الربيع، و  ،صيفيف فصل ال

، )6(صل مائتني وأربعني للحبة الواحدةوإنتاج احلبة كان ي ،مسكه كان يبلغ حنو مسك األصبع الصغريةو 
ويعيشون حياة  ،الرعي ىهايل موريتانيا كانوا يعتمدون علوعلي الرغم من خصوبة األرض إال أن أ

ويعترب القمح ، )1(تمتع بغين أراضيها وكثرة أشجارها. وتصف املصادر القدمية موريتانيا بأا ت)7(لبداوةا

                                                                                                                                               

  .164 - 163 ،صص2006 املرقب،اخلمس، جامعة)  منشورة غري ماجستري رسالة, ( قرطاجة يف والدينية واالقتصادية
 مصروعة جورج ؛4هامش 126السابق،ص انديشة،املرجع حممد أمحد: ينظر:  ماجو الزراعية ابوالعلوم عن املعلومات ملزيد)6(

  .342-333 ص ،ص1960الثاين، ،اجلزء الثانية ،الطبعة،هينبعل
Columella,on    Agriculture    and    Trees ,v,9,Trans.by .mooreH.,L.C.L )7(;  
Polybius; The   Histories ; xxxiii;2;Trans.by   J.marckic, L.C.L)8(.  

 الفاتح، جامعة )منشورة غري ماجستري رسالة( طاجة،قر  وسقوط بناء يف وأثره اإلقتصادي النشاط الربكي، عمران عادل)9(
  .239م،ص2004التاريخ، ،قسم كليةاآلداب

(1)Plutarchus,MarcusCato,27,trans.by  PerrinL.C.L, The     Oxford    Classical     
Dictionary,     Oxford,    1996 , p. 1225 ; 

 االجنلو مكتبة,2ط, 1ج, م.ق 133 عام حىت العصور أقدم من الرومان تاريخ, نصحي إبراهيم
  .337ص,1978,القاهرة,املصرية

 بنغازي , جامعةبنغازي منشورات,  الذويب املربوك حممد ترمجة, ومصر ليبيا وصف عشر السابع الكتاب,  سرتابون)2(
  ,11فقرة2001

  7 فقرة نفسه املصدر)3(
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وكدليل علي  ,ة وسهول الغرب واملعمورة احلاليةحيث زرع يف طنج ،والشعري من أهم احملاصيل الزراعية
  .)2(م)23-م ق.Juba  II  25نقود يوبا الثاين (  ىذلك صور سنابل القمح املنقوشة عل

وأراد أن  ،ق.م) بالزراعة massinissa238- 148فقد اهتم امللك ماسينيسا ( ,أما نوميديا
  فقد أخذت الزراعة يف التوسع  ،)3(من التقدم الزراعي القرطاجي الستصالح أراضي نوميديا يستفيد

كة نوميديا قبل زمن وتذكر املصادر أن ممل ،ازدهارها األمر الذي أدى إىل ،واالنتشار يف أثناء حكمه
، أما يف أثناء حكمه فقد كانت اليت اعتاد سكاا عدم االستقرارماسينيسا كانت من املناطق القاحلة 

برية لتحويل النوميديني البدو ، إذ بذل ماسينيسا جهودًا ك)4(قادرة علي إنتاج العديد من أنواع احلبوب
بوها وقضوا عليها وزرعوا ، فحار انات املتوحشةكانت مليئة باحليو   فالحني يسكنون األراضي اليت إىل

، ومما يدل علي اتساع مملكة نوميديا أثناء حكمه أنه منح كل واحد من أوالده العشرة مزرعة األراضي
  .)5() جمهزة جبميع املباين الالزمة Plethraمساحتها عشرة األف بليثرة (

 القرن الثاين قبل امليالد كبائعة يف سوق القمح والشعري، وهلذا نزلت يف نوميديا:ات عو كانت أهم مزر 
وقد أرسل  ،)6(وكذلك يف حوض البحر املتوسط الشرقي ،)Rhodosاحلبوب الدويل يف رودوس (

 بوللوأبيعت لفائدة معبد  ،قنطار 11600ق.م كمية من القمح تبلغ 169ماسينيسا عام 
)Apollo( يف جزيرة ديلوس)7( )Delos،( نوميديا تنتج   وباعتبار ري،وحلاجة روما للقمح والشع

؛ قدمت مساعداا للجيوش الرومانية احملاربة فأمدا بكميات من القمح كميات وفرية منهما
ق.م) عام Philip V 221-179عانتها يف حرا ضد فيليب اخلامس (أحيث  ،)8(والشعري

                                                                                                                                               

)Lucan,T heCivilwar(pharsalia),ix,300-302,Trans.by   duff,L.C,L;4(  
  .4 عشر،فقرة السابع الكتاب, سرتابون

 املناهل جملة" , م.ق40 -م.ق25 بطليموس ابنه و الثاين يوبا امللك عهد يف املغريب االقتصاد يف حماولة," حممدالتازى)5(
  .18ص,1983, 26العدد,
  .470 ص, 1985, اليونسكو,  دالرحيمعب امحد ترمجة,2مج, العام إفريقيا تاريخ" , القرطاجي العصر,"  ورمقتني.  هـ. ب)6(

(4)Polybius, xxxvi,16  
  .85،ص1970, للنشر،تونس التونسية ،الدار وابطاهلا افريقيا مشال ملوك من ،يوغرطة فنطر حممد

(5)Didorus OfSiculus, xxxii,16,Trans.by     Oldfather,L.C.L.  
, 1957 القاهرة ، املصرية النهضة على،دار زكى ترمجة واالجتماعي، االقتصادي الرومانية اإلمرباطورية تاريخ,  رستوفتزف.م)1(

  .382ص
  . 99سابق،ص فنطر،مرجع حممد )2(
 فأس اجلامعية، اخلامس حممد مطبعة التازي، حممد ،ترمجة أفريقيا مشال تاريخ من ،صفحات يوغرطة ،حرب سالوست )3(
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لت ضا أرس، وأي)1(من الشعري 200.000موديوس من القمح و 200.000بإرسال  ،ق.م200
موديوس من  250.000القمح وموديوس من  300.000ق.م 191إىل مدينة روما عام 

وأكد  ،)3(موديوس من القمح 1.000.000نيا كما منحت للجيش الروماين يف مقدو ،  )2(الشعري
ألف  500,000ق.م 191رسلتا إىل روما عام أماين ليفيوس أن قرطاجة ونوميديا املؤرخ الرو 

  .)4(لف موديوس من الشعري أ 250,000موديوس من القمح 
ن وم ،ومن املالحظ أن هذه الكميات من القمح والشعري تعترب مساعدات من ماسينيسا إيل الرومان

ومن احلبوب املتحصل عليها من الضرائب ، وتعترب األرقام  ،نتاج احلقول امللكيةإاحملتمل أا من 
مدى التطور الزراعي النوميدي  ىمما يدل عل ،)5(ماملذكورة سابقا جزءاً بسيطاً من اإلنتاج احمللى العا

ق.م) يف سياسة Micipsa 148-118واستمر امللك ميكيبسا ( ،)6(يف عهد امللك ماسينيسا
، وقد ُرمست سنابل القمح علي مسكوكات بعض امللوك لزراعي اليت بدأها أبوه ماسينيسااالستصالح ا

  .م)ق. Mastenissa81-48ماستينسا ( :النوميدبني مثل
ن االهتمام إ :وذا ميكن القول ،)ق.م Hiempssal ii 106-90( )7(نقود مهبسال الثاين ىوعل

لنوميدية اليت املمالك ا مسواء يف العصر القرطاجي أ ،بالزراعة والتوسع يف استصالح األراضي الزراعية
وفري عند  ولوحمص ،زراعي منطقة الشمال اإلفريقي تتمتع بغىنما جعل هو أعقبت سقوط قرطاجة، 

  أن الزراعة هلا أصول يف مشال أفريقيا قبل قدوم الرومان. ىاستيالء الرومان عليها، وذلك ما يدل عل

                                                                                                                                               

  . 33ص1979
  .208نفسه،ص املصدر) 4(
 ،)م.ق 213/46( واحلضارية السياسية احلياة الروماين االحتالل بداية إيل جايا امللك حكم من ديانومي فرحاتى، فتحية )5(

  .236،ص2007اجلزائر، أبيك، منشورات
  .289سابق،ص الربكي،مرجع عمران عادل ؛ 236سابق،ص مرجع فرحاتى، ؛فتحية 208سابق،ص مصدر سالوست،) 6(

4)Livius,xxxvii,2,50(.  
  . 237 سابق، مرجعفرحاتى، فتحية) 8(
 قد )اخلاص رأيي حسب( وبالتأكيد اخلاص حلسابه استغلها حيث له، ملكاً  الثالث املدن أراضي أصبحت امللك هذا زمن يف )9(

  :ينظر املوضوع هذا عن للمزيد. نومديا يف والشعري القمح منتج من زادت
Julien,Ch.A.,Histoire L,Afrique  Dunord,P.98;Brogan,O., Round And About 
Misurata ,'The Society For Libyan Studies 6th Annual,1974-1975,P.51.  

  . 237سابق،ص مرجع فرحاتى، فتحية)10(
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مهية األراضي الزراعية تبني هلم مدى أ ،طلقة الشمال األفريقي واستعمارهامن ن إىلئ الرومايمع جمو 
 ،لزراعية اليت كانت ُتصدر إىل روما، حيث استغلت هذه األراضي لزراعة احملاصيل والغالت ااألفريقية

  ؟سباب اليت جعلت روما تعتمد عليهولكن ماهي األ ،هذه احملاصيل كان القمح األفريقيومن بني 
، فعدد سكاا  )1(تعاىن من التضخم السكاىن ،كانت مدينة روما كأغلب عواصم العامل القدمي -

 تصف القرن الثاين قبل امليالد إىلمع من . حيث ارتفع عدد السكان فيها)2(كان يزداد بسرعة وانتظام
فقد بلغ  م)14-ق.م  August 27أما يف زمن اإلمرباطور أوغسطس ( ،)3(ربع مليون نسمة

ويتطلب  ،)4(، ويقدرهم أحد الباحثني مبليون ومائيت ألفإلف من املواطنني الرومان 800م عدده
نتاجه لسد حاجة إ لىروما عاجزة عوقد وقفت  ،يات كبرية من القمح كغداء للسكانذلك توفري كم

  .)5(سكاا 
) ق.م202-218زراعي الروماين يعاىن من التخريب، فخالل احلرب البونية الثانية (كان اإلنتاج ال -

عندها  ،يطالياإق.م بتدمري حقول القمح يف 210ام ق.م) عHannibal247-183قام هانيبال (
 ومان إيل إرسال طلب إىل بطليموس الرابع فيلوباتور، األمر الذي دفع الر أصبحت روما مهددة بااعة

)Philopator250-244 كما اختفت )6(بتزويدها بشحنات من القمح  ،) ملك مصرق.م .
وحتولت هذه املساحات إىل إقطاعيات شاسعة  ،)7( امللكيات البسيطة لدى صغار املالك من الرومان

األرض الزراعية عبئاً ثقيالً  نني جتعل من امتالكبسبب ما دأب عليه هؤالء من فرض قوا ،لدى األغنياء
 .مستأجر فعه للتخلص من ملكيته والتحول إىليد ،صاحبه ىعل

                                                           

  . 171 ،ص2005 ،اإلسكندرية، اجلامعية املعرفة دار الرومان، الشيخ، حسني)1(
  . 172،ص1963،القاهرة، والنشر للطباعة رمص ضة دار الذهيب، يواقيم مجيل.  ،ترمجة روما حضارة ددىل،. ر.لد دونا)2(
  . 121 ،ص1985 ،اجلزائر، للكتاب الوطنية املؤسسة املغرب، بالد يف الرومنة شنيىت،سياسة بشري حممد)3(
  . 171سابق،ص مرجع الشيخ، حسني)4(
 تونس، للنشر، نسيةالتو  ،الدار سالمة بن والبشري مزاىل حممد تعريب ،1افريقيا،ج مشال تاريخ جوليان، اندريه شارل)5(

  . 206،ص1983
(6)Polybills,ix,11;  

 اإلنسانية والبحوث للدراسات ،عني الروىب آمال ،ترمجة) م 284 - م.ق 30( الروماين العصر يف مصر يف احلياة لويس، نافتاىل
  .13 ،ص1997 القاهرة، ، واالجتماعية

 لالستثمارات الدولية الدار ميالد،لل لاألو  القرن اية وحىت اروم نشأة منذ الرومان وحضارة ،تاريخ السعدىن إبراهيم حممود)7(
  . 148،ص2007القاهرة، ، الثقافية
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 والزيتون والبساتني الكروم :مثل ،ما استحدثه األغنياء من زراعات -أيضا - يضاف إىل ذلك  -
  .)1(أكرب مما يدره القمح  ،مرتفعاً  وكانت تدر دخالً  ،املتنوعة

مناحي احلياة يف اتمع  ىكرية الرومانية أثرها املباشر علفقد كان للفتوحات العس ومن جانب آخر
نظام  اين من نظام االقتصاد الزراعي إىل، فقد انتقل اتمع الروموخصوصًا االقتصادية منها ،الروماين

ية قد ع. ويعود السبب يف ذلك إىل أن أغلب املزارعني وأرباب احلرف الزرا)2(االقتصاد التجاري
وخصوصًا بعدما  ،رغبة يف استثمار األرض وزراعتها ، وبالتايل مل يعد هلمأكتهم احلروب املتواصلة

  . )3(ا وإعادا ملا كانت عليه من قبلأمهلت وأصبحت بوراً، مما جعل من الصعب استصالحه
ع الروماين ن يف اتميطاليني الذين كانوا يعملو إلية الكثري من الشباب الرومان وافقدت الدولة الرومان

اضطرب األوضاع  العاملني يف احلقول الزراعية إىل ، وأدى نقصقتصاديبكافة مظاهر نشاطه اال
أو كانوا قد طُردوا من  ،. حيث اخنرط صغار مالك األراضي يف صفوف اجليوش املقاتلة)4(اإلقتصادية

وهؤالء بالطبع كانوا أقل خربة بفالحة  ،أراضيهم لصاحل احملاربني القدامى العائدين من احلروب املتتالية
  .)5(األرض اليت امتلكوها مؤخراً 

 ،إن هذا اخلراب الناتج عن احلروب والتحول يف منط امللكية ونظم الزراعة قد ترتب عليه واقع جديد
عدمني، وقد م وحتولوا إىل ،يطاليني الذين فقدوا أراضيهمجود اآلالف من أحرار الرومان واإلمتثل يف و 

حدود  دىنتفتقر أل ،أو يف أكواخ بسيطة ،وعاشوا يف طرقاا كالسوائم ،روما زح هؤالء مجيعًا إىلن
اجلميع منذ العصر ؛ لذا فقد عمل من حيكم روما ىخمة ضاغطة عل، وكان هؤالء مبثابة قوة ضاآلدمية

من الذين فضلوا أو  ،، الذين ُسدت يف وجوههم أبواب الرزق)6(إطعام هؤالء الفقراء ىاإلمرباطوري عل
  حىت أصبحوا يشكلون عبئاً ثقيًال على خزانة الدولة. )7(حياة البطالة اعتماداً على هبات القمح

                                                           

  . 56 ص 2004العلم،القاهرة، دار الرومان، عصر مصر وآثار االبيارى،تاريخ يوسف،حسن حسني)8(
  .19-16،صص1971،القاهرة، والنشر للتأليف العامة املصرية ،اهليئة نيوآخر  ممدوح كمال ،ترمجة 1،ج االنياذة فرجيلوس،)1(
  . 204 ،ص1الرومان،ج تاريخ نصحي، إبراهيم)2(
 املصرية، االجنلو مكتبة أغسطس، اإلمرباطور عصر إىل الثانية البونية احلرب اية من وأفريقيا روما عبدالفتاح، عبدالعزيز)3(

  . 104 ،ص 1967 بريوت، ديث،احل الفكر ،دار 1الرومان،ج ،تاريخ الصفدي هشام ؛75 ص  2007 القاهرة،
 واآلداب،الكويت، والفنون للثقافة الوطين الس الذهيب، العصر اية حىت احلضاري ودوره اآلتيىن األدب عثمان، أمحد)4(

  . 219 ،ص 1989
  . 59سابق،ص االبيارى،مرجع يوسف،حسن حسني)5(
 بريوت، العربية النهضة أغسطس،دار اكثافيانوس ايل اكوستبرييوسجر  من الثورة عصر الروماين ،تاريخ على أمحد عبداللطيف)6(
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من أجل حتقيق االكتفاء التام  ،استرياد القمح من الواليات الرومانية ىدت روما علونتيجة هلذا اعتم
  .يطالياإقمح وفاء به الذي كان يعجز عن ال ،من القمح لسكان روما من العامة والدمهاء

وازدادت هذه احلاجة منذ القرن الثالث  ،هذه األسباب جعلت روما يف حاجة للقمح األفريقي
األفريقي  ، وقد بلغ احملصولوتقل أمهية االعتماد عليه ،عندما بدأ احملصول املصري ينحسر ،امليالدي

هلذا   ؛)1(مليون مكيال 40 حوايل روما ضعف حمصول مصر من القمح إىل من الغالل املصّدرة إىل
  . )2(يدعون مشال أفريقيا خمزن احلبوب كان الرومان

، إذ فرضت احلكومة  حراثة مناطق إفريقياومن أجل زيادة كميات احلبوب سّخر الرومان جهودهم يف
، ورمبا إلطعام سكان روما ،نظرًا حلاجتها إليه ،الرومانية زراعة القمح الصلب خالل القرن األول

كما أصدر اإلمرباطور تراجانوس  ،يف أفريقيا نظرًا لصالبته وجودتهراعة القمح جنحت ز 
)Traianus98-117(كروم ماعدا تعويض ينص على منع غرس ال ،، قانوناً زراعياً يف هذا الشأنم

 كما ساعدت السلطات الرومانية علي انتشار حقول القمح وذلك بتقدمي الوسائل  ،)3(الكروم القدمية
  .لزراعة وجتهيزات الرياملتقدمة ل

نه إقيا كميات ضخمة من القمح والشعري، اليت كان لروما نصيب األسد منها، إذ أنتجت مشال أفري
ن اختلفت كميتها من سنة إو  ،اعتباراً من حكم اإلمرباطور أوغسطس كانت أفريقيا تزود روما باحلبوب

. وتؤكد بعض )5(اجة روما من القمحح يحد الباحثني أن أفريقيا قدمت ثلثويـــرى أ ،)4(إىل أخرى
، فقد أيت إليها من مناطق املدن الثالثيمن احتياجات روما من القمح كان  املراجع أن قسمًا كبرياً 

 ،وبغزارة أمطاره ،) خبصوبة وادي كينوبسق.مHerodot 484 -420أشاد املؤرخ هريودوت (
، وأا من أخصب أراضي المثائة ضعفوأن أرضه تنتج ث ،واعتربه من املناطق املهمة إلنتاج القمح

، وال ُخيشى بوجودها اجلفاف ،، ومتدها الينابيع مبياه وفريةوختتلف متاماً عن بقية ليبيا ،القمح يف العامل

                                                                                                                                               

  . 302،ص  1973
  . 108 سابق،ص الشيخ،مرجع حسني)7(
  . 33سابق،ص امليلي،مرجع مبارك حممد)8(
  . 138ص السابق ،مرجع انديشة حممد أمحد )1(
  . 145-144 ص نفسه املرجع) 2(
 لإلعالم، اإلدارية اللجنة ، 7،العدد العربية الثقافة جملة"  الروماين غزول منا الليبية القبائل موقف" جلرارى، الطاهرا حممد )3(

  . 72،ص1982 بنغازي،
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- Martial 40، كما أشاد الشاعر الروماين مارتيال ()1(ن حمصوهلا من القمح نفس حمصول بابلأو 
  .)2(خبصب املنطقة كذلك م)104

كعنايتهم ببقية مناطق أفريقيا، وليس   ،رومان بزراعة القمح والشعري يف مناطق املدن الثالثواعتىن ال
ملؤرخني القدامى كانوا ن اإحيث  ،هناك أي معلومات عن مقدار إنتاج احلبوب يف املدن الثالث

   .)3(ودون حتديد املناطق يف أغلب األحيان ،إنتاج إفريقيا بصفة عامة يشريون إيل
سبيل املثال تلك اليت اكُتشفت يف  ىور الفسيفساء انتشار زراعة القمح، عللعديد من صوقد كشفت ا

والفالحون ،تقوم بعملية درس حبوب القمح وهي حيث بينت اخليول والثريان  ،دار بوك عمرية بزلينت
وتوجه الفالحني  ،، وصاحبة األرض جالسة حتت إحدى األشجارقلبون احملاصيل باستخدام املدراةي
انتشار زراعة القمح من خالل النحوت  ىما يدل عل شارات إىلإ. وكذلك وجدت )4(عمل وتراقبهملل

 ،كما تصور الرسوم مساحات الدرس ،)5(حيث تصور عمليات احلصاد باملناجل ،البارزة يف قزرة
بقايا لعن ا والتذرية لفصل احلبوب ائيا  ،واستخدام احليوانات لدرس احملصول لعزل احلبوب عن التنب

  .)6(اليت قد تكون خمتلطة معها
فقد وصفها املؤرخ  ،اعتربوها أرض احلبوب) و تونس حاليا د الرومان على قمح الربوقنصيلة (اعتم

) بأا أرض خصبة تنتج احلبوب ق.مSallust 86 -35الرومـاين سالوست (
AgerFrugumTilis)()7(ألباطرة من ا وذلك بتشجيع ،، كما توسعت زراعة القمح بنوميديا

، ولكثرة إنتاجه يذكر أن احلبة الواحدة املزروعة كانت تنتج ارتفاع نسبة حمصوله الرومان مما أدى إىل
                                                           

 لذويب، املربوكا حممد ترمجة اللييب، والكتاب السكيثى الكتاب هريودوت هريودوتس تاريخ من الرابع الكتاب هريودوت،) 4(
  منوذجاً  إسبارطة آثيناو اإلغريقية املدينة دولة نظام قادر،تطورعبدال ؛ليلي 189 ،فقرة2003 قاريونس،بنغازي، جامعة منشورات

  . 288ص - 2008 طرابلس ، التارخيية للدراسات الليبيني جهاد مركز م.ق 800-300
  . 40 ،ص  1981،طرابلس، النقايب الوطين ،املؤمتر31 العدد املشعل، جملة"  كعام وادي" شلوف، عبدالسالم) 5(
  . 145-144 ص سابق، مرجع انديشة، حممد أمحد) 6(
 ترسيخ يف ودورها الصحراوية شبه باملنطقة احملصنة ،املزارع أبوشحمة علي ؛حممد  215ص سابق، مرجع ستوفتزف، ر.م )7(

 2007مصراتة، اآلداب، كلية أكتوبر، 7جامعة ) منشورة غري ماجستري رسالة( حوهلا وما الثالث املدن إلقليم الروماين االحتالل
  .173-172ص م،
  . 137 سابق،ص مرجع انديشة، حممد أمحد) 8(

(6 )Mattingly, D.J.,'Roma Roma -Libyan Settlement: Typology And Chronology 
Farming The Desert'',Vol.I, Unesco Publshing,1996,PP.133-134.  

  . 324 ،ص 1959تونس، بوسالمة، دار التاريخ، يف العريب املغرب ،مدنية صفر أمحد) 2(
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، وكانت ختزن كمية من احملصول يتوفر فيها املطر بل تزيد عن ذلك يف السنوات اليت ،حبة 150
نَتج فكاالرومان املستقرين بشمال أفريقيالتموين اجلنود 

ُ
كانت و  ،ن يصدر إىل روما، أما باقي امل

  .)1(روما يف شكل حبوب نتاج تُعَطى أيضاً إىللضرائب املقررة على الفائض من اإلا
، إعالن يوليوس قيصر تزويد العامة بات القمح ىحرص األباطرة الرومان عل ىولعل الدليل عل

)Julius  Caesar 100- 44 لف أائيت أنه اكتسب للشعب الروماين م ،ق.م 46) يف عام ق.م
ؤونة أنه متكن من خالل سنة واحدة من توزيع موأعلن اإلمرباطور أوغسطس  ،)2(مكيال من القمح

) اليت Cura Annonae( هلذا أسس أوغسطس إدارة القمح ؛القمح علي مليون من الرومان
يات ا احملصول الوارد من الوالمث توزيع هذ ،مجع حمصول احلبوب وخزنه ونقله عرب البحار ىتشرف عل

وضعت حتت إشراف الوايل  ،مرييةأعامة الشعب يف روما، وقد أصبحت هذه اإلدارة مصلحة  ىعل
)Praefectus()3(نصيبه  ىور املواطن الروماين وهو حيصل علن يتأمل شعأاملرء  ى، بـَْيَد أنه جيب عل

   .)4( من القمح ااين من أيدي عبيد أوغسطس ومعتقيه الذين تولوا هذه املهمة
زيادة يف تصديره واهتمامهم بزراعة القمح أحدَث  ،ما يبدو أن تشجيع األباطرة الرومان ىوعل

) كانت أفريقيا متد مNeron 54 -68(، ففي أثناء حكم اإلمرباطور نريون  روما بكميات كبرية إىل
وشل ، حيث قدرت الكمية املصدرة حبوايل مثانية عشر مليون بالقمح ملدة مثانية أشهر يف السنةروما ب

احلبوب  تزينها سنابل ،ويف عهده سكت العملة بأسلوب متقن ومجيل، )5(قنطار 126.0000أو 
  .)6(أمهية القمح القادم إىل روما من وراء البحار احلصاد، وترمز إىل ىواآلهلة املشرفة عل

 ،اُختذت إجراءات جديدة ،من أفريقيا -وبأفضل السبل -ومن أجل ضمان استمرارية إمدادات القمح
هم عرب عقود رمسية وضمان خدمت ،زيادة عددهم وأصحاب الشحن، وطمحت إىل ،اهتمت بالتجار
) بعض االمتيازات مClaudius 41-54، حيث منح اإلمرباطور كالوديوس (لفرتات حمدودة

                                                           

 املطبوعات ،ديوان1972 - 1830 قبل وتطورها نشأا اجلزائر حليمي،مدينة عبدالقادر يعل )3(
  .134ت،ص.اجلامعية،اجلزائر،د

(2)Plutarchus,Caesar,55  
  . 208 ص سابق، ،مرجع رددىل .دونالد) 5(
  . 53 سابق،ص مرجع االبياري، يوسف،حسن حسني)6( 
  . 494 ،ص 1985،اليونسو، 2ج ،م العام أفريقيا ،تاريخ"  االصيليون الرببر" ديزانج، جيهان )7(
 غري ماجستري رسالة( ،)م235 - م. ق27( الربوقنصلية أفريقيا لوالية واالقتصادي السياسي ،التاريخ احلداد أمحد مفتاح) 8(

  . 154 ،ص 2002 طرابلس، الفاتح، جامعة) مشورة
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، وكتشجيع هلم خالل )1(الذين كانوا حيملون القمح يف السفن حبجم حمدد ،ألصحاب السفن
كما أعطى   )2(تعهد هلم بتعويضهم عن اخلسائر بسبب العواصف، ،وفة باملخاطرالرحالت الشتوية احملف

 إذ مل تعرف اإلمرباطورية حركة انتعاش واهتمام بالتجارة واملواصالت  ،للتجارة الدولية اهتمامًا خاصا
وجعل هذه  ،عامة الناس ىتسهيل توزيع القمح عل ىكما حرص عل ،)3(مثل تلك احلركة اليت قام ا

ما تنتجه والياا  ىدأت أ كثر اعتماداً من ذي قبل علألن مدينة روما ب ؛همة حتت إشرافه شخصيا امل
بإعفاء سفن شحن القمح من مرباطور نريون . كما قام اإل)4(من أجل إطعام شعبها ،من القمح
قام ببناء أسطول لنقل فقد ) مCommodus180-192، أما اإلمرباطور كومودوس (الضرائب
،  )ClasisAfricana( )5(وهو الذي عرف باألسطول األفريقي ،روما ن مشال أفريقيا إىلالقمح م

، وكان تأمني الغذاء يقها إىل روماكذلك أرسل أسطوًال حلماية خمازن الغالل والبواخر احململة ا يف طر 
مقيم  )Procoratorبتعيني وكيل أو مندوب ( -أيضاً  -. وقام)6(لروما من أهم أولويات اإلمرباطور

نونا  وهي وظيفة تابعة ملندوب األ ،شحن القمح سفن ىمن أجل اإلشراف عل ؛أفريقيايف 
)PraefectusAnnonaeنونا   ) يف روما، ويساعده وكيل ضريبة األ
)ProcoratorAnnonae 7() الذي كان ينفذ العمل الفعلي( .  

منتظمني  -عصر اإلمرباطوريةيف بداية  -روما عن جتميع وإرسال شحنات القمح إىل كان املسؤولون
، مل يتم التعاقد معهم للقيام بذلكوهم كتجار غري ملتزمني بعملية نقل هذه الضريبة ما  ،يف شركات

م) مت  SeptimiusSeverus193-211( غري أنه يف أثناء حكم اإلمرباطور سبتيميوسسيفريوس
 ،وصار تزويد روما بالقمح واجبًا عاما  ،ليت كان عليهم الوفاء ا ملدمإعفاؤهم من األعباء البلدية ا

                                                           

  . 500 ،ص 1985 ،اليونسكو، 2العام،مج أفريقيا ،تاريخ" أفريقيا مشال يف ومابعده الروماين العصر" حمجوىب عمار) 1(
  . 154 سابق،ص ،مرجع احلداد أمحد مفتاح) 2(
  . 62،ص2008اإلسكندرية، اجلامعية، املعرفة ،دار االيار إيل النشأة من الرومانية اإلمرباطورية حافظ، غامن أمحد )3(
  .211،ص1998القاهرة، ، العربية النهضة دار واالقتصادي، السياسي الرومانية ةاإلمرباطوري تاريخ الناصري، على أمحد سيد)4(  

  القاهرة، واالجتماعية، اإلنسانية والبحوث للدراسات عني والروماين، اهلليسنيت العصرين يف األدىن الشرق فرح، اليسر بوأ )5(
  . 286 ص 2002

 ،القاهرة، للكتاب العامة املصرية ،اهليئة أمحد نادي ترمجة ،القدمي العامل عواصم أعظم اإلسكندرية كالوس، مانفريد) 6(
  . 125،ص2009

  . 155 ،ص سابق مرجع احلداد، أمحد مفتاح) 7(
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، وهذا جعل خدمة تزويد روما باملؤن من اخلدمات م به اإلعفاء من الواجبات األخرىاستلزم من يقو 
 1(العامة اليت ال جيب تركها للقطاع اخلاص كليا(.  

عامالت من بني مكاتب امل -الذي يشكل أهم ميناء ملدينة روما -)Ostiaوجتد يف ميناء أوستيا (
 :اليت تتبع كل من ،تسعة منها ختص الشركات األفريقيةما ال يقل عن  ،اخلاصة بالشركات البحرية

، )Haepdiarrhytus) وهيبودياريتوس (Mauretania Caesariensisموريتانيا القيصرية (
، وصرباتة، وميسوس، وموسلوفيوموسوليكتوم ،)Carthageوقرطاجة ( ،)Curubisوكوربيوس (

  .)2(واليت بُلطت بالفسيفساء اليت حتمل رموزاً شكلية ُتظهر أمهية السلع املوردة مثل القمح ،وقومي
مبجرد التفكري يف تعطل أو  ،تغلغل شعور اخلوف وعدم األمان يف قلوب األباطرة الرومان هغري أن

اعة املدينة من جم ىوإدراكهم مدى خطورة نتائج ذلك عل ،توقف وصول القمح األفريقي إىل روما
وقد عانت روما أزمات من جراء توقف عمليات إمدادها بشحنات من القمح  ،واختالل األمن فيها

  .كمصدر إلطعام األهايل يف رومااإلفريقي، وهناك العديد من األمثلة اليت تبني أمهية القمح األفريقي  
ما  ،)3(لب حمصوهلاأغ ىداد هائلة من اجلراد اليت أتت علق.م نُكبت والية أفريقيا بأع 125يف عام 

يطاليا إاحلياة يف روما و  ىر القمح ارتفاعًا كبريًا يف روما، األمر الذي أثر علأدى إىل ارتفاع سع
واحتد مع هريباص  ،)Domitius.م مترد حاكم والية أفريقيا دوميتيوس (ق81ويف عام ،)4(عموماً 

)Hiarbas 108-81 بدى القائد ُسال خوفه، عندئذ أأحد أحفاد ماسينيسا ملك نوميديا )ق.م 
)Sulla138-78القمح اليت كانت تغذي مدينة مما قد حيرمه موارد  ،) من التكتل ضده يف أفريقياق

والعبور  ،) برتك صقليةق.م Pompey 106-48الفور أصدر األوامر للقائد بومىب ( ىروما، وعل
  .)5(ضاء عليهما معاً من الق بومىبأفريقيا حملاربة دوميتيوس وحليفه هريباص، وقد متكن  إىل

انون مبنح بوميب مهمة هلذا صدر ق ؛يف روما وهددت املدينة بااعة ق.م حدثت أزمة القمح 57عام 
مع منحه سلطة بروقنصلية  ،) ملدة مخس سنواتCurator Annonaeالتموين ( ىاإلشراف عل

                                                           

 ،طرابلس، امليار عبداحلفيظ ترمجة الونداىل، االحتالل إىل قلديانوس مند الرومانية أفريقيا مشال واليات ،تاريخ ورمنقنت ه. ب) 8(
  . 98 ،ص 1994

  . 155 ،ص سابق مرجع احلداد، أمحد حمفتا  )1(
  .336 ،ص 1982،بريوت، والنشر للدراسات العربية ،املؤسسة بدوى عبدالرمحن حتقيق العامل، تاريخ أورسيوس،) 2(
 ساتللدرا الليبيني جهاد مركز ليبيا، يف يطايلاإل االستيطاين ،االستعمار"  ليبيا يف الروماين االستيطان" اجلراري، الطاهر حممد )3(

  . 19 ،ص 1984 طرابلس، التارخيية،
  . 102 -101 ص ص سابق، مرجع حجازي، عبدالفتاح عبدالعزيز )4(
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)Imperium    Proconsulare(، ة القمح يف وجتار  ،املوانئ واألسواق ىختوله الرقابة عل
 وتوفري السفن الالزمة لنقله، وأرسل بومىب مساعديه إىل ،وشراء القمح ،سائر أحناء الدولة الرومانية

والية أفريقيا، ومجع كميات كبرية من القمح، ووفّر  سه إىل، وخف بنفخمتلف البالد املصّدرة للقمح
  . )1(سـريعاً علي أزمة القمح يف روما ، وبذلك قضىالناقالت الالزمة

من أجـل حماربة أنصــار بومىب الذين تكتلوا ضده  ،أفريقيا ىق.م قاد يوليوس قيصر محلة عل 47 عام
وعند وصوله قدمت له املدن األفريقية كميات   وختوفه من أن يعّرضوا مدينة روما للمجاعة، ،)2(هناك

دينة اجلم = مThysdrusومدينة ثيسدروس ( ،)Achollaشوال (أمثل مدينة  ،كبرية من القمح
  . )3(حاليا)
النقطاع إمدادات القمح عن  ؛م حدثت جماعة يف روما يف حكم اإلمرباطور كلوديوسنتيجة51عام 
 Tacitus( ، ونتج عن ذلك حدوث عصيان مجاعي وجد فرصة للظهور، وعلق املؤرخ تاكيتوسروما

مح املستورد من قال ىيطاليا تعتمد علإذلك بقوله: "صار من املؤكد اآلن أن  لىم) ع117 -54 
أننا نفضل استغالل أفريقيا  ولكن احلقيقة ،، واملشكلة اآلن ليس فقد الرتبة خلصوبتهاالواليات القاصية

  .)4(ذلك فقد صار بقاء روما مرهوناً بالسفن" ىومصر، وعل
) ضد ClodiusMacer( م هددت روما ااعة حينما ثأر كلوديوس ماكر68وخالل سنة 

ويف اية القرن الثاين امليالدي  ،)5(إىل روما وقام بإيقاف تصدير القمح األفريقي ،اإلمرباطور نريون
) Niger( ملنع اجلنرال نيجر ؛إرسال قوة كبرية إىل أفريقيا سفريوس إىل اضطر اإلمرباطور سبتيميوس

ح وبالتايل اضطهاد سكان روما بقطع إمدادات القم ،قائد قوات الشرق الرومانية من السيطرة عليها
  .)6(عنهم

                                                           

  . 518 ،ص1973الليبية، اجلامعة ،منشورات 2م،ج.ق 44-133 من الرومان نصحي،تاريخ إبراهيم) 5(
(2 )The   Oxford         Classical  , Dictionary, p.782; 

  . 124 ،ص 1985 ،الكويت، 16 الفكر،مج عامل ،جملة"  السلطة وراء السعي قيصر يوليوس" عثمان، أمحد
  .  115 -114 ص ص سابق، ،مرجع حجازي عبدالفتاح عبدالعزيز) 7(

(4)Tacitus, The    Annuals,  xii,  43, Trans,  byJckson J. ,L.C.L.  
Tacitus , The    Histories,i,73Trans. By   Moore,H .L.C.L , The  Oxford  
(5)Classical Dictionary,p.350    

 حكم حتت مصر تاريخ من ،حملات عبدالغين السيد ؛حممد 95 ،ص الرومانية أفريقيا مشال واليات ،تاريخ ورمنقنت.  هـ. ب) 3(
  . 128 ،ص1999 اإلسكندرية، اجلامعي ،املكتب الرومان
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ُقسمت اإلمرباطورية  395م) عام Theodesius378-395ثيوديسيوس ( بعد موت اإلمرباطور
وغريب حتت زعامة ابنه  ،)Arcadiusكاديوس (أحتت زعامة ابنه ا ،شرقي :قسمني الرومانية إىل

ا كان من ، فمالقسم الشرقي من اإلمرباطورية ىعل -أيضاً  -، وحاول األخري االستيالءونوريوسأالثاين 
  . )1(وبالتايل جوعته فرتاجع ،غرميه إال أن أثار ثورة يف  مشال أفريقيا منعت عنه صادرات القمح

، أفريقيا عن غريها من البلدان اء الثوار الرومان إىلوميكن تفسري جلوء املعارضني السياسيني من زعم
جتويع روما من  لجوء إليها يعينبالقمح واملمول الرئيسي باحلبوب،  وكان ال أا من املصادر الغنية

  . ضمون لتمويل ثورام من جهة أخرىواكتساب مورد م ،جهة
لسد حاجة  ؛روما ون تأخري إىلإذًا سعى األباطرة الرومان لضمان وصول القمح بصورة منتظمة د

 ،م330الشرقي من اإلمرباطورية عام ، وعندما حتولت مدينة القسطنطينية عاصمة للنصف سكاا
. أما إنتاج املقاطعات األفريقية فُخصص )2(القسطنطينية إنتاج مصر من احلبوب ليصدر إىلصص خ

ير  ، وبتصد)4(غري أن هذه اإلمدادات كانت عبئًا ثقيًال تتحمله الواليات األفريقية ،)3(لروما وحدها
جتهم من ة قليلة ال تسد حامل يبق للسكان احملليني إال كميروما كافة حمصول القمح األفريقي إىل

  . )5(الشعري يف غذائهم ىلذلك اعتمدوا عل ؛الغذاء
 ،مما سبق تبني مدى أمهية األراضي الزراعية األفريقية وأثرها يف احلياة االقتصادية لإلمرباطورية الرومانية

، ولزيادة زراعية اليت كانت تصّدر إىل روماحيث استغلت هذه األراضي لزراعة احملاصيل والغالت ال
حىت  ،تشجيع استغالل األراضي البور ىوالشعري عمل األباطرة الرومان علاصيل من القمح إنتاج احمل

ويظهر ذلك واضحًا عند توقف اإلمداد  ،أصبحت أفريقيا املمول الرئيسي ملدينة روما من القمح
  .من أزمات وجماعة للشعب الروماين وما ترتب عليه ،األفريقي عنها

ط ، ذلك الشقاء االجتماعي يف أوساإلنتاج الزراعي إىل روماتصدير ا من ناحية كان نتيجة عن
، األمر الذي دفع األهايل ىتد البؤس واحلرمان وعسر العيش عل، واشالسكان احملليني لشمال أفريقيا

                                                           

  . 19 ،ص" بيالي يف الروماين االستيطان"  اجلراري، الطاهر حممد) 4(
 ؛281ت،ص.،د ،بريوت العربية النهضة ،دار الرومانية مصر و اإلمرباطوري النظام الرومانية اإلمرباطورية العبادي، مصطفي )5(

 ،ص 1997 ،القاهرة، واالجتماعية االنسانية والبحوث للدراسات ،عني البيزنطي العصر يف مصر ،تاريخ سليم ابواخلري صربي
106.  

  .95الرومانية،ص أفريقيا مشال واليات تاريخ رمنقنت،و .  هـ. ب) 6(
  . 97 نفسه،ص املرجع )7(
  . 494 سابق،ص ،مرجع دايزنج جيهان)8( 
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يها أجراء بعد أن كانوا البعض إيل الثورة ضد الرومان، وهجر األراضي اليت أصبحوا يشتغلون ف
ذالل مع سكان البالد من عو الضرائب من الرومان كل وسائل القمع واإل، وقد استخدم جامميلكوا
    .الليبيني
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