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ليبيا في ظل الرومان
متهيد:
حتتل ش��به جزيرة إيطاليا موقعا ممتازا على الش��اطئ الش��مالي للبحر
األبيض املتوس��ط ،وتزداد أهمية هذا املوقع بس��بب امتداد الس��اق اإليطالية
وقدمه��ا وجزيرة صقلية إلى مس��افة كبي��رة في داخل حتى تكاد تقس��مه
إلى حوضني :حوض ش��رقي وآخر غربي .وقبل ظه��ور روما والرومان كانت في
إيطاليا ثالثة عناصر سكانية مهمة هي:
 -1اإلغريق في جنوب إيطاليا وفي القس��م الشرقي من صقلية ،وكانت
حضارتهم هنا امتدادا للحضارات اإلغريقية في بالد اإلغريق.
 -2اإلترس��كان وكانوا في الش��مال في تس��كانيا بني نه��ر التيبر ونهر
أرنو ،ثم انتش��روا عبر التيبر على الس��احل الغربي حتى خليج نابولي ،وكانوا
أصحاب حضارة قدمية تش��به احلضارة الفينيقية في اعتمادها على التجارة
والزراعة والصناعية.
 -3الالتني وكانوا يقيمون في الوس��ط في س��هل التيوم الذي يجري فيه
نهر التيبر ،فكانوا بذلك واقعني حتت تأثير حضارتي اإلغريق واإلترسكان فتأثروا
بهاتني احلضارتني وأنشأوا سنه  755ق.م .مدينة روما على سبع هضاب تقوم
بالقرب من مصب نهر التيبر .ومن روما راحوا يبسطون سيرتهم على القبائل
اجملاورة ،ويوسعون دائرة نفوذهم شيئا فشيئا ،حتى أقاموا دولة رومانية ملكية
لم تلبث أن حتولت إلى جمهورية ثم إلى إمبراطورية.
حكومة روما امللكية:
تذهب الرواي��ة الرومانية إلى أن األخوين رومولس (  ) Romulusورميوس
(  ) Remusرضيعي الذئبة هما اللذان أسس��ا روما س��نة  755ق.م .وكان
رومولس املل��ك األول عليها ،ولم يكن النظام امللكي وراثيا بل كانوا ينتخبون
ملوكهم بالهتاف والتصفيق تعبيرا عن االستحسان واملوافقة أو بالسكوت
تعبي��را عن عدم املوافقة ولكنهم لم يكونوا ق��د عرفوا بعد نظام التصويت
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واالقت��راع .ومنذ ه��ذه املرحلة املبكرة كان لهم مجلس ش��يوخ يتولى حتديد
س��لطة امللك وصالحيات��ه كما كانت لهم مجالس ش��عبية أُخ��رى .ولكن
السلطة في مجموعها كانت في يد امللك وأيدي تلك اجملالس التي كانت في
واقعها إمنا متثل األرس��توقراطية املكونة من العسكريني واألثرياء .وكان امللك
السابع واألخير هو امللك تاركوين الذي كان شديدا على األغنياء ،عطوفا على
الفقراء والضعفاء ،مما حمل الطبقة األرستوقراطية على الثورة عليه وطرده
هو وابنه من روما وإعالن اجلمهورية الرومانية سنة  508ق.م.
حكومة روما اجلمهورية:
كان النظام اجلمهوري يرتكز أساسا على نزعة أرستوقراطية أعطت كل
شئ لطبقة النبالء أو األشراف وتركت طبقة البليبيانز أو الرعاع محرومة من
املش��اركة في احلكم واحلقوق وحتى من التزاوج م��ع النبالء .وكان احلكم في
روم��ا في هذه املرحلة في يد مجلس الش��يوخ الروماني الذي كانت عضويته
مقصورة على النبالء .وفي كل سنة كان اجمللس ينتخب قنصلني من األشراف
ملدة س��نة ليتوليا قيادة اجليوش ويترأس��ا مجلس الش��عب ويتوليا السلطة
القضائية ويس��نا القوانني والتش��ريعات مبش��اركة مجلس الشيوخ ويقوما
بتنفيذها بعد ذلك.
وظل��ت طبقة الرعاع تكافح من أجل العدالة واملس��اواة حتى فازت بأول
نصر كبير سنة  369ق.م .عندما صارت تتمتع بجميع حقوق املواطنة املدنية
وكانت ذلك النصر فاحتة سلسلة من االنتصارات واملكاسب ،ففي سنة 300
ق.م .فازت هذه الطبقة بحق التمتع باحلقوق الدينية .وتوالت هذه االنتصارات
التي هي في الواقع انتصار لروما على نفس��ها حتى توحد الشعب الروماني
وتس��اوي أفراده أمام القانون وحلت الثروة أو الفقر محل االنتس��اب إلى أسرة
األش��راف أو إلى طبقة الرعاع كمقياس يق��رر مركز الفرد االجتماعي ومينحه
أو يحرمه حق االنتخاب.
وم��ن الواضح أن هذا التطور كان يس��ير في اجتاه دميوقراطي س��ليم لم
يلبث إن أدى إلى منح كافة احلقوق مبا فيها حق االنتخاب لكل مواطن روماني
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له مس��كن .وظل ومجلس الش��يوخ الروماني يتألف من ثالثمائة عضو ولم
تفتح لطبقة الرعاع أو العامة إال ابتداء من سنة  400ق.م .وبعد هذه املرحلة
بدأت س��لطاته تتقلص وتنحصر في إعداد مشروعات القوانني التي لم تكن
لتصبح نافذة املفعول إال بعد مصادقة اجملالس الش��عبية عليها ،وفي تسيير
السياسة اخلارجية ومراقبة خزينة الدولة.
حكومة روما اإلمبراطورية:
بانتص��ار يوليس قيصر ،أح��د القنصلني ،على منافس��ه وزميله بومبي،
القنص��ل األخر ،س��نة  48ق.م .أصب��ح األول دكتاتورا يجمع ف��ي يده جميع
مقالي��د األمور طيلة حياته ،وكان كذل��ك إيذانا بنهاية العصر اجلمهوري في
روم��ا وبدء العص��ر اإلمبراطوري .وعندما اغتيل يوليس قيصر س��نة  44ق.م.
نش��بت حرب أهلية ثاني��ة بني أنطون��ي وأكتافيوس من جه��ة وقتلة قيصر
وأنصاره��م من جه��ة أخرى ثم ب�ين أكتافي��وس وأنطوني وانته��ت بانتصار
أكتافيوس الذي أصبح أول إمبراطور روماني وتلقب بأوغس��طس أي العظيم
(29ق.م –  14م ).
وفيما يلي جدول تاريخي بأس��ماء أباطرة الرومان الغربيني والش��رقيني (
البيزنطيني ) وتواريخ حكمهم:
األباطرة الغربيون
األسرة اليوليسية:
.1

أكتافيوس أوغسطس		

 29ق .م 14 – .م

.2

			
تايبيريوس كلوديس

 37 – 14م

.3

كاليجوال ( جايس جيرمانيكوس )

 41 – 37م

.4

		
كلوديس ( تايبيريوس دروسس )

 54 – 41م

.5

		
لوسيس نيرون كلوديس

 68 – 54م

األسرة الفالفية:
.6

فالفيس فسبسيانس		

 79 – 69م
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.7

		
تيطس فالفيس سابيينس

 81 – 79م

ثيودوسيس الكبير( 395 – 379 )the Great Theodosiusم

.8

		
تيطس فالفيس دومتيانس

 96 – 81م

			
أركاديوس ()Arcadius

 408 – 395م

		
ثيودوسيس الثاني (Theodosius II

 450 – 408م

 98 - 96م

			
مارسيان ( )Marcian

 457 – 450م

			
 .10ماركس تراجانس

 117 – 98م

األسرة الليونينية ( ) Dynasty Leonine

				
 .11هادريانس

 138 – 117م

			
ليو األول ( )Leo I

 474 – 457م

		
 .12تيطس أوريليوس أنطونينس

 161 – 138م

			
ليو الثاني ()Leo II

 474م

			
 .13ماركس أوريليس

 180 - 161م

				
زينو () Zeno

 491 – 474م

			
 .14لوسيس كمودس

 192 – 180م

		
أنسطاسيوس ( ) Anastasius

 518 – 491م

األسرة األنطونية:
.9

			
ماركس نيرفا

األسرة اجلستنيانية ()Justinianian Dynasty

األسرة األفريقية:
 .15سبتيميوس سويرس		

 211 – 193م

			
جستني األول ()Justin I

 527 – 518م

			
 .16كراكال سويرس

 217 – 211م

		
جستنيان األول ()Justinian I

 565 – 527م

			
 .17أفيتس سويرس

 222 – 218م

			
جستني الثاني ()Justin II

 578 – 565م

			
 .18اسكندر سويرس

 235 – 222م

		
تيبيريوس الثاني ()Tiberius II

 582 – 578م

			
الفوضى العسكرية

 285 – 235م

			
موريوس ()Maurice

 602 – 582م

 .19ديوقلتيانس			

 305 – 285م

			
فوكاس ()Phocas

 610 – 602م

			
 .20قسطنطني الكبير

 337 – 306م

نشأة القسطنطينية ونقل العاصمة من روما إلى بيزنطة
األباطرة البيزنطيون
قسطنطينوس الثاني ()Constantius II

 361 – 337م

جوليان املرتد ()Julian the Apostate

 363 – 361م

			
جوفيان ()Juvian

 364 – 363م

فلينز (			) Valens

 378 – 364م

األسرة الثيودوسية ( ) Theodosian Dynasty
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األس��رة الهرقلية ( ( )Dynasty Heraclianوقع الفتح العربي في
بداية عهدها)
			
هرقليوس ()Heraclius

 641 – 610م

قسطنطني الثالث () Constantine III

(توفي )  641م

		
هرقليوناس () Heracleonas

(خلع )  641م

		
قنستانس الثاني ()Constans II

 668 – 641م

قسطنطني الرابع ( )IV Constantine

 685 – 668م

		
جستنيان الثاني ()Justinian II

 695 – 685م
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األسرة املقدونية( ) Dynasty Macedonian

انتهى بالنفي
			
ليونتيوس () Leontios

 698 – 695م

			
بسيل األول ()Basil I

 886 – 867م

		
تيبيريوس الثالث ()Tiberius III

 705 – 698م

			
ليو السادس ()Leo VI

 912 – 886م

			
االسكندر ( ) Alexander

913 – 886

(عودة ) جستنيان الثاني )Restoration (Justinian II
					

 711 – 705م

انحطاط سلطة األباطرة
			
باردينس ()Bardanes

 713 – 711م

أنسطاسيوس الثاني ()Anastasius II

 716 – 713م

ثيودوسيس الثالث ()Theodosius III

 717 – 716م

األسرة اآليزورية ( ) Dynasty Isaurian
			
ليو الثالث ()Leo III

 741 – 717م

قسطنطني اخلامس ()IV Constantine

 775 – 741م

			
ليو الرابع ()Leo IV

 780 – 775م

قسطنطني السادس()VI Constantine
		
(سملت أمه عينيه وخلعته)

 797 – 780م

		
إيرينة (نهاية األسرة ) ( ) Irene

 402 – 797م

			
نقفور ()Nicephorus

 811 – 802م

		
ستوراسيوس ()Stauracius

 811م

		
ميخائيل األول ()Michael I

 813 – 811م

			
ليو اخلامس ( ) Leo V

 820 – 813م

األسرة الفرجنية ( )Dynasty Phrygian
		
ميخائيل الثاني ()Michael II

 829 – 820م

			
ثيوفيلوس ()Theophilus

 842 – 829م

		
ميخائيل الثالث ()Michael III

 867 – 842م

240

قسطنطني بروفيروجينيتوس (		)Prophyrogenitus Constantine
 919 – 912م
					
		
رومانوس األول ( ) Romnus I

 944 – 919م

		
رومانوس الثاني ( ) Romnus II

 963 – 959م

			
بسيل الثاني () Basil II

 1025 – 963م

قسطنطني الثامن () Constantine VIII

 1025 – 963م

			
قسطنطني الثامن (منفردا ) ()Constantine VIII
 1028 – 1025م
					
		
نقفور الثاني ( )Nicephorus II

 969 – 963م

جون األول تزميسكس (  976 – 969 ) John I Tzimiscesم
		
رومانوس الثالث ( ) Romnus III

 1034 – 1028م

		
ميخائيل الرابع ( ) Michael IV

 1041 – 1034م

		
ميخائيل اخلامس ( ) Michael V

 1042 – 1041م

		
زو و ثيودورا ( ) Zoe & Theodora

 1042م

قسطنطني التاسع منوماخس (		)Constantine IX Monomchus
 1055 – 1042م
					
			
ثيودورا ( ) Theodora

 1056 – 1055م

ميخائيل ستراتيوتيكوس ( 			 ) Michael Stratioticus
 1057 – 1056م
					
(نهاية األسرة املقدونية)
إسحاق األول كمنينوس ( ( ) Isaac I Comnenusتنازل )
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 1059 – 1055م

قسطنطني العاشر دوكاس () Constantine X Ducas
					

 1067 – 1059م

رومانوس الرابع ديوجينس ( )Romanus IV Diogenes
					

 1071 – 1067م

ميخائيل السابع دوكاس ( ) Michael VII Ducas
				

 1078 – 1071م

نقفور الثالث بوتانياتس ()		 Nicephorus III Botaniates
 1081 – 1078م
					
األسرة الكمينية ( )Commenian Dynasty
ألكسيوس األول كمينوس ( ) Alexius I Commenus
					

 1118 – 1081م

			
جون الثاني ()John II

 1143 – 1118م

			
مانويل ()Manuel

 1180 – 1143م

		
ألكسيوس الثاني ()Alexius II

 1183 – 1180م

		
أندرونيكوس()Andronicus

 1185 – 1183م

األسرة اإلجنيلية ( )Dynasty of the Angeli
		
إسحاق الثاني ( ( ) Isaac IIخلع)

 1195 – 1185م

		
ألكسيوس الثالث ()Alexius III

 1203 – 1195م

إس��حاق الثاني(عاد مع ألكس��يوس الرابع)(Isaac II restored with
 1204 – 1203م
				
)Alexius IV
ألكس��يوس اخلام��س دوكاس مرتزفي��وس (Alexius V Ducas
 1204م
				
)Murtzphius
(احلملة الصليبية الرابعة تستولي على القسطنطينية)
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األباطرة البيزنطيون في نيكايا ()Nicaea
ثيودور األول لسكارس ( ) Theodore I Lascaris
					

 1222 – 1204م

جون الثالث دوكاس فتاتزيس (		)John III Ducas Vatatzes
 1254 – 1222م
					
ثيودور الثاني لسكارس ( 				) Theodore II Lascaris
 1258 – 1254م
					
جون الرابع لسكارس (  1261 – 1258 ) John IV Lascarisم
ميخائيل الثامن بليولوجس ( 		)Michael VIII Palaeologus
 1282 – 1259م
					
			
استرجاع القسطنطينية

 1261م

األسرة البليولوجية ()Dynasty of the Palaeologi
		
ميخائيل الثامن () Michael VIII

 1282 – 1261م

أندرونيكوس الثاني ()Andronicus II

 1328 – 1282م

		
ميخائيل التاسع ()Michael IX

 1320 – 1293م

أندرونيكوس الثالث () Andronicus III

 1376 – 1328م

			
جون اخلامس ( ) John V

 1376 – 1341م

			
جون السادس ( ) John VI

 1354 – 1341م

أندرونيكوس الرابع () Andronicus IV

 1379 – 1376م

(عودة) جون اخلامس ( ) restored John V

 1391 – 1379م

			
جون السابع ( )John VII

 1390م

		
مانويل الثاني ( ) Manuel II

 1425 – 1391م

جون الثامن ( 		) John VIII

 1448 – 1425م

قس��طنطني احلادي عش��ر دراجاس��يس (Dragases (Constantine
 1453 – 1449م
					
XI
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استيالء األتراك على القسطنطينية سنة  1453م
وانتهاء اإلمبراطورية البيزنطية.

- Baynes, H. Norman & Moss, H. St. L. B. (Editors), Byzantium,
Oxford University Press, Oxford , 1st issued as an Oxford University
Press paperback 1969, pp 422423-.
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الرومان في طرابلس وفزان
س��بق أن أش��رنا إلى التحدي اإلغريقي بزعامة قورينة لسلطة قرطاجة
الفينيقية في تونس ،وقد بينا كيف فش��ل ذلك التحدي ثم أش��رنا إلى روما
ورثته فيما بعد ضمن التركة اإلغريقية التي ورثتها فس��ارت بذلك الش��وط
إل��ى نهايته .لق��د كانت قرطاج��ة تدرك م��ن موقعها االس��تراتيجي املهم
أهمية مضيق مسينا الصقلي للتجارة العاملية في البحر األبيض املتوسط،
ولذلك فأنها أزعجها أن يبدأ اإلغريق بإنش��اء مس��توطنات لهم في صقلية
ألن س��يطرتهم عليها كانت تش��كل تهديدا خطيرا للتجارة الفينيقية في
احلوض الغربي من البحر األبيض املتوسط .وقد الحظنا قبل قليل أن قرطاجة
ذهبت إلى حدة مهادنة إغريق قورينة والتساهل في إقرار احلدود بينها وبينهم
لتتمكن من التفرغ حلرب إغريق صقلية والس��يطرة على هذه اجلزيرة املهمة
فاس��تولت قواتها على مسينا املتحكمة في املضيق املسمى باسمها سنة
 264ق.م .وملا كان الرومان في هذه املرحلة التاريخية قد أصبحوا قوة نامية
ب��دأت حتل محل اإلغريق في املرحلة األولى من تكوين اإلمبراطورية الرومانية،
فإنهم لم يس��كتوا عل��ى احتالل قرطاجة ملس��ينا بل خف��وا ملكافحة ذلك
االحت�لال بوصفه��م حماة لإلغريق واحلض��ارة اإلغريقي��ة وان كان ذلك مجرد
ستار لنواياهم التوسعية من جهة ولدفع اخلطر عن أبوابهم من جهة أخرى،
فكان هذا إيذانا ببدء حرب البونيقية بني روما وقرطاجة .واستمرت تلك احلرب
طيلة ثالث وعش��رين س��نة ( 241 – 264ق.م ).وانتهت بخروج قرطاجة من
صقلي��ة .وبالرغم م��ن هذه اخلس��ارة الفادحة فقد اس��تطاعت قرطاجة أن
تش��مر عن س��اعدها من جديد ،وبعد مضي ثالث وعشرين سنة على انتهاء
احل��رب البونيقية األولى ،لتبدأ احلرب البونيقية الثانية ضد روما (202 - 218
ق.م .).ومتيزت هذه احلرب الثانية بغزو القائد القرطاجي هانيبال إليطاليا عبر
جبال األلب ووقوفه على أبواب روما .ولكن الرومان استماتوا في سبيل الدفاع
عن مدينتهم ،ولم تلبث حملة هانيبال أن باءت بالفشل فاغتنم الرومان هذه
الفرصة وغزوا ش��مال إفريقيا بحملة يترأسها سكيبيو أفريكانس (Scipio
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 .)Africanusوم��ا إن ن��زل القائد على الش��اطئ األفريقي حتى حتالف مع
مسينس��ا ( )Massinessaأحد رؤس��اء القبائل الليبية الغربية .وانتصرت
القوات املتحالفة على القرطاجيني انتصارا ً حاسما ً في موقعة زاما فلم يبق
أمام قرطاجة إال أن تفاوض الرومان املنتصرين لتنقذ نفسها.
وانتهت املفاوضات مؤكدة معنى القول التاريخي «الويل للمغلوب» فقد
فرض الرومان املنتصرين شروطا تضمن لهم عدم انتعاش قرطاجة مرة أخرى.
فرض��وا عليها أن تتخلى عن أس��بانيا ،وان تدفع غرام��ة كبيرة وتخفض عدد
سفن أسطولها إلى عشرة سفن فقط .ولكي يشل الرومان قرطاجة نهائيا،
ش��جعوا مسينسا في أطماعه اإلقليمية فاعترفوا به ملكا ململكة نوميديا
املس��تقلة (= اجلزائ��ر وبعض أج��زاء تونس) ،ورغم أنهم س��محوا لقرطاجة
باالحتفاظ مبس��توطناتها الفينيقية على الس��احل الطرابلس��ي ،أال أنهم
ضمنوا اتفاقية الصلح بينهم وبينها هذه اجلملة املطاطة« :تش��مل مملكة
نوميديا كل املدن واملناطق التي س��بق ملسينس��ا وأجداده إن ملكوها» .وفي
الوقت ذاته حظرت املعاهدة على قرطاجة ش��ن أية حرب إال بعد االس��تئذان
من روما.
ولم يكن مسينسا في حاجة ملزيد من التشجيع ،فقد كان يتمتع بذكاء
خ��ارق وقوة جس��مانية فائقة اس��تخدمها إلى أقصى حد ممكن في س��بيل
حتقي��ق حلمه ف��ي إقامة مملكة ليبية موحدة .وجنح ف��ي حتويل عدد كبير من
البدو الليبيني إلى مزارعني مستقرين وعمم بينهم استعمال األدوات والطرق
الزراعي��ة الفينيقي��ة فتمكن بذلك م��ن إقامة مملكة ليبي��ة امتدت حدودها
أثن��اء حياته من ش��رقي املغرب األقصى إلى غربي برق��ة .ولكن بقاء قرطاجة
مس��تقلة رغم عجزها كان مبثابة ش��وكة في جانب مسينس��ا فبدأ يتعدى
عل��ى املناطق التي ظلت تابع��ة لقرطاجة مبوجب املعاه��دة ،وبدأت قرطاجة
تشكوه إلى روما بعد كل عدوان .ولكن روما كانت في معظم هذه املناسبات
تقرر في صالح مسينس��ا .وفي الس��تينات من القرن الثاني قبل امليالد أحس
مسينسا أن بوسعه ضم املستوطنات الفينيقية على الساحل الطرابلسي
إل��ى مملكت��ه ،فادعى انه يريد امل��رور بها ملطاردة ثائر هارب إل��ى منطقة برقة،
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ولك��ن قرطاجة رفضت أن تس��مح ل��ه بذلك فاعتبر ه��ذه الرفض حجة تبرر
إعالن احلرب وهاجم املس��توطنات الفينيقية على س��احل منطقة طرابلس.
ولكن قرطاجة استطاعت ،رغم ضعفها ،أن تدافع عن محمياتها وتصد غارة
مسينس��ا ،كما أنها استطاعت بعد احتجاجات كثيرة لدى مجلس الشيوخ
الروماني أن تنجح في إقناع اجمللس بإرس��ال جلنة حتقيق تنظر في املش��كلة.
وجاءت اللجنة ودرس��ت املوقف ولكنها قررت في صالح مسينسا ،فأصدرت
روم��ا ،بناء على توصيات اللجن��ة ،أمرا ً لقرطاجة بالتخلي عن املس��توطنات
الفينيقية على الساحل الطرابلس��ي وتسليمها ملسينسا سنة  162ق.م.
وبدف��ع غرامة له قدرها خمس��مائة (تالنت) ،نظير احتف��اظ قرطاجة فيما
مضى بتلك املستوطنات بصفة غير شرعية.
وفي سنة  150ق.م .استفز مسينسا قرطاجة حتى اضطرها ملهاجمته
بجيش غير نظامي اس��تطاع مسينسا أن يقضي عليه بسهولة .واستغلت
روما فرصة نقض قرطاجة للمعاهدة مبهاجمة مسينس��ا دون إذن مسبق من
روم��ا فقامت القوات الرومانية مبهاجم��ة قرطاجة في حرب ثالثة جديدة هي
احلرب البونيقية الثالثة التي اس��تمرت ثالث سنوات وانتهت سنة  136ق.م.
مبأس��اة زوال قرطاجة من عالم الوجود وتس��ويتها ب��األرض .وحتى حتول روما
دون استش��راء خطر خليفة مسينسا فيما لو اس��تولى على بقية الشمال
األفريق��ي ،ش��كلت والية رومانية مم��ا كان قد تبقى لقرطاج��ة من أمالك في
تون��س ،وعينت احلدود بني هذه الوالية وبني مملكة نوميديا بحفر خندق متصل
فيما بينها عرف باسم خندق سكيبيو ( )Fossa Scipionisواتخذت مدينة
يوتيكا ( )Uticaاحلرة .الواقعة على بعد عشرين ميال إلى الشمال من موقع
قرطاجة ،عاصمة لهذه الوالية.
أم��ا نوميديا فإنها أصبحت في عهد مسينس��ا مملكة كبيرة يس��كنها
ش��عب البدو القس��اة املتأخرين باس��تثناء س��كان املدن الثالث في القسم
الش��رقي م��ن نوميديا؛ فق��د كان��وا متأثرين باحلض��ارة الفينيقي��ة .وكانت
الزراع��ة قبل مسينس��ا موجودة على نطاق ضيق ولكن مسينس��ا ش��جع
انتشارها وفرضها على البدو النوميدين بعد أن فرض عليهم االستقرار ،فبدأ
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النوميديون يقتبس��ون الكثير من أس��اليب الزراعة وأدواتها عن الفينيقيني.
وكانت اش��هر مزروعاتهم القمح والشعير .ولكن معظمهم –حتى املناطق
الصاحل��ة للزراعة – ظلوا يفضلون العمل بالرعي وتربية احليوانات التي كانوا
ينزلون بها من الس��هول في الش��تاء ويصعدون بها إل��ى اجلبال والغابات في
الصيف ،وكانت اشهر تلك احليوانات ،اخليل والنعاج واملاعز والبقر.
وكان النوميدي��ون يعيش��ون ف��ي خي��ام من اجلل��د أو أكواخ م��ن الصيد
والعي��دان .وكان الرح��ل منه��م يقيم��ون أكواخهم في بع��ض احلاالت على
العربات إما املستقرين فكانوا يقيمون في أكواخ دائمة ثابتة أو في بيوت ذات
زوايا أربع أو في كهوف طبيعية أو صناعية.
وكان الس��كان آنئ��ذ ،كما ه��م اليوم ،أش��داء أصحاء ،محب�ين للحرب،
يعيشون أساس��ا على احلليب واجلنب وحلم الصيد واملنتوجات البرية املتنوعة
ودقيق القمح والش��عير ورمبا أيضا زيت الزيتون .وكانوا كذلك يأكلون احللزون
واجلراد والعس��ل .أما األبق��ار واألغنام فإنها كانت عم��اد ثروتهم فلم يكونوا
يذبحونها ليأكلوها وإمنا كانوا يقدمون التضحيات لآللهة فيأكلها املتعبدون،
ورمبا كانوا أيضا يأكلون حلوم الكالب .وكان فقراؤهم يلبسون اجللود بينما كان
األغنياء يرتدون املالبس الصوفية .وكان النوميديون يتحلون بالعقود واألساور
والقالئد التي تش��به التي سابقاتها في عصر ما قبل التاريخ وكانوا يلبسون
خ��وامت اليد وخوامت أصابع الق��دم ،وحلق األذن املصنوع م��ن النحاس أو البرونز
أو احلديد.وكان��ت أدواته��م املنزلية في الغالب أما من اخلش��ب أو من الفخار
البدائي الذي كان يصنع باليد ويشوى على نار مكشوفة ،وكان لونه أما رماديا
أو بني��ا أو اس��ود ولم يكن من حيث اجلودة واإلتق��ان يختلف عن فخار العصر
احلجري احلديث.
ويبدو أن معظم أدواتهم وأس��لحتهم كانت م��ن احلديد غير أننا جند من
الصعب علينا أن نقدر إلى أي مدى اس��تمروا في اس��تعمال األدوات احلجرية،
واألرجح أن ش��مال غربي أفريقيا لم مير بعصر النحاس وال بعصر البرونز ،ورمبا
كان��ت األدوات القليلة التي وجدت هنا من هذين املعدنني من صناعة أجنبية
مستوردة.
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وكانت احلربة ذات الرأس احلديدي هي الس�لاح الرئيس��ي الذي يستعمله
النومي��دي في احل��رب أو الصيد ،وكان النوميدي يحمل حراب وخنجرا وترس��ا
صغي��را مس��تديرا ،ولم يكن يحمي رأس��ه أو جس��مه أي نوع م��ن الدروع أو
اخلوذات.
ونحن نع��رف أن الفرس��ان النوميديني الذي خدم��وا القرطاجيني أوال ثم
الرومان ثانيا كانوا مسلحني على النحو الذي ذكر.
وبعد وفاة مسينسا في السنة األولى من احلرب البونيقية الثالثة (149
ق.م ).ت�لاه على ع��رش نوميديا ابنه ميسبس��ا ( )Micipsaالذي تخلى عن
سياسة أبيه التوسعية وتابع سياسة تشجيع الزراعة وحتويل البدو الليبيني
إلى مزارعني مستقرين.
وفي عهده متتعت املس��توطنات الفينيقية على الس��احل الطرابلس��ي
بقس��ط وافر من احلرية ،فهي وان كانت قد اس��تمرت تدفع للملك اجلديد ما
كانت اعتادت على دفعه من ضرائب لقرطاجة إال أنها سمح لها اآلن أن حتكم
نفس��ها بنفسها وفقا لشرائعها وعاداتها الفينيقية .ويعزى سبب تساهل
املل��ك النوميدي اجلديد في معاملة املس��توطنات الفينيقية على الس��احل
الطرابلسي إلى بعدها عن سرتا ( =( ) Cirtaقسنطينة).عاصمة مملكته.
ولكن رمبا كان ذلك التس��امح سياس��ة متعمدة تهدف إلى ترك هذه املراكز
احلضارية الفينيقية تعيش في سالم حتى تبقى مبثابة مراكز إشعاع حضاري
فتس��تفيد هي ذاته��ا وتفيد البالد بأس��رها .والواقع أن اكب��ر فائدة حققها
احلكم النوميدي لها هو انه مكنها من اخلروج عن العزلة التي كانت قرطاجة
تفرضه��ا عليها إلى االتصال بنوميديا وروما في وقت واحد .وجدير باملالحظة
أن ه��ذه املرحل��ة هي مرحلة التوس��ع والتق��دم الكبيرين اللذي��ن أحرزتهما
صبرات��ة ألول م��رة في تاريخها نتيج��ة لرواج جتارتها م��ع إيطاليا وغيرها من
بلدان البحر األبيض املتوسط.
وفي س��نة  118ق.م .توفي امللك ميسبس��ا تاركا مملكته ليش��ترك في
حكمه��ا ابناه اذربال ( )Adherbalوهيميس��ال (  ) Hiempsalوابن أخيه
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يوغرت��ا (  ) Jugurthaاب��ن مانس��تبال .وكان يوغرث��ا هذا طموحا وقاس��يا
فب��دأ حكمه بقتل هيمبس��ال وطرد اذرب��ال الذي هرب إلى روما مس��تنجدا
بها لتس��وية املوقف .ولكن يوغرثا كان ل��ه أصدقاء متنفذون من الرومان في
مجل��س الش��يوخ الروماني مما جعل ذلك اجمللس يتخذ حال وس��طا قس��مت
مملكة نوميديا مبوجبه إلى قس��مني :شرقي ويشمل منطقة طرابلس الذربال
وغربي ليوغرثا .ولكن يوغرثا لم يلبث أن استأنف القتال ضد اذربال وحاصره.
واكتفت روما في بداية األزمة اجلديدة باالحتجاج الشفوي ،ولكن عندما قتل
اذرب��ال وذبح عدد من أعوانه رجال األعمال الرومان املقيمني في مملكته حتركت
روما وبدأت احلرب بينها وبني يوغرثا ،ولكنها كانت حربا قصيرة انتهت بخيانة
صاحب موريتانيا _ وهو حمو يوغرثا _ لصهره وتس��ليمه لروما حيث ش��نق،
وعينت روما بدال منه أخا وديعا له من أبيه اسمه جودا (.)Gauda
وفي غم��رة هذه األحداث كان��ت لبدة قد حتقق��ت أن مصلحتها تقضي
بإقامة عالقات حسنة مع الرومان ،ولذلك فقد اتصلت بهم وعرضت عليهم
عقد معاهدة صداق��ة وحتالف بينها وبينهم فوافق الرومان على هذا الطلب
فورا سنة  111ق.م .واغلب الظن أن أويا وصبراتة سلكتا سلوكا مشابها في
الوقت ذاته وفي سنة  106ق.م .ناشدت لبدة روما أن ترسل لها حامية للدفاع
عن املدينة ضد مؤامرة قيل أن ش��خصا معينا اسمه هملقار ()Hamilcar
كان يعدها داخل املدينة مع عدد أخر من أنصار يوغرثا .واستجابت روما للنداء
وأرس��لت حرس��ا رومانيا متركز في لبدة ألول مرة في تاري��خ طرابلس .والبد أن
يك��ون هذا احلرس قد س��حب بع��د انته��اء اإلضطرابات ألننا ال نس��مع عنه
ش��يئا بعد ذلك؛ أما معاه��دة الصداقة والتحالف فقد بقي��ت قائمة .ويبدو
أن املس��توطنات الفينيقية على الس��احل الطرابلسي أصبحت منذ مطلع
القرن األول امليالدي تتمتع باس��تقالل اس��مي حتت احلماي��ة الرومانية؛ فنحن
نس��مع قبيل منتصف ذلك القرن عن جناح لبدة في إقناع روما بالتدخل لدى
امللك جوب��ا األول ( ،)Juba Iملك نوميديا ،ليتن��ازل عن بعض أجزاء منطقة
لبدة التي كان قد استولى عليها بطريقة غير شرعية.
وملا نش��بت احلرب األهلية الرومانية بني يوليس قيصر وبومبي س��نة 49
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ق.م .وق��ف امللك جوبا األول بكل ثقله إلى جانب بوم��ي وبادر مبحاربة القوات
الت��ي كان يولي��س قيصر قد بع��ث بها ضد قوات لبومي كانت قد اس��تولت
عل��ى والية افريقي��ة الرومانية ،فهزمها وقت��ل قائدها ،وراح ه��و وقائد قوات
بوم��ي يع��ززان وس��ائل دفاعهما بينما اس��تولى بع��ض أنصاره عل��ى لبدة.
ولك��ن احلال لم يطل بهم ففقد انه��زم بومي أمام يوليس قيصر في معركة
فرس��الس ( )Pharsalusس��نة  48ق.م .فف��ر إلى مصر حي��ث قتله أعوان
بطليموس الثاني عش��ر في مدينة اإلس��كندرية .ومع نهاية س��نة  47ق.م.
كان يوليس قيصر قد فرغ من إقرار األمور املعلقة في الشرق فقدم إلى تونس
في ش��هر أكتوبر  -تش��رين األول من السنة نفس��ها حيث مكث يعد العدة
ويتدبر األمر حتى ش��هر ابريل  -نيس��ان من الس��نة التالية عندما اش��تبك
م��ع قوات بومي املتحالفة مع امللك جوب��ا األول وهزمهم جميعا في معركة
ثابسوس (=( )Thapsusرأس الدمياس بتونس) مما حمل القائدين الرومانيني
وحليفهما امللك جوبا األول على االنتحار فوقع الش��مال اإلفريقي بأسره في
يد يوليس قيصر.
وقب��ل أن يعود يوليس قيصر إلى روما تري��ث بعض الوقت لتنظيم األمور
في الش��مال اإلفريقي ،ولك��ي يكافئ األصدقاء ويعاقب األع��داء الذين كانوا
ضالعني مع خصم��ه بومي ،فألغى مملكة نوميديا وضم معظم أراضيها إلى
روما وس��ماها والية افريقية اجلديدة ( )Africa Novaوعني املؤرخ الروماني
سلوس��ت ( )Sallustأول حاك��م له��ا بينم��ا أع��اد تنظيم والي��ة افريقية
الرومانية التي كانت قد أقيمت على أمالك قرطاجة بتونس وسماها افريقية
القدمي��ة ( .)Africa Vetusأما لبدة التي كانت ق��د ضلعت مع امللك جوبا
األول ودخل��ت في حلف معه وم��ع أنصار بومي من الرومان؛ فان يوليس قيصر
فرض عليها جزية سنوية عينية قدرها عشرة آالف هكتولتر من زيت الزيتون
أي ما يعادل ثالثة ماليني جنيه ليبي.
وهنالك ما يحملنا على الظن أن أويا وصبراتة كانتا ش��ريكتني للبدة في
س��لوكها وبالتالي في تس��ديد هذه اجلزية الس��نوية الضخمة التي يصعب
علين��ا أن نتص��ور أن مدين��ة واحدة مث��ل لبدة كان��ت قادرة على تس��ديدها
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مبفردها.

مهجورا منذ أن دمرت سنة  146ق.م .وصب مدمروها اللعنة على موقعها.

وهكذا أصبحت املستوطنات الفينيقية على الساحل الطرابلسي جزءا
م��ن اإلمبراطوري��ة الرومانية مثلها في ذلك مثل بقية الش��مال اإلفريقي مبا
فيه مصر .وبعد مقتل يوليس قيصر س��نة  44ق.م .س��ادت روما اضطرابات
وخصوم��ات بني أنطون��ي وأكتافيوس؛ وانته��ت بانتصار األخي��ر في معركة
اكتيوم (  ) Actiumس��نة  31ق.م .ولم تس��لم الواليات الرومانية بإفريقيا
من لم الفوضى وتلك الضربات خالل الثالث عش��ر سنة املذكورة ( 31 – 44
ق .م) .؛ فكثيرا ما س��فكت الدماء وانتقلت الس��لطة م��ن يد ألخرى .ولكن
منطق��ة طرابل��س لم تتورط في ش��يء من ذل��ك ،ألنها على م��ا يبدو كانت
ق��د تعلمت الدرس من تورطها ف��ي النزاع بني يوليس قيصر وبومي .وبانتصار
أكتافي��وس الذي أصبح يلقب أوغس��طس بدأ عهد س�لام طوي��ل عم أرجاء
اإلمبراطوري��ة الرومانية فاس��تقرت األح��وال ،وتفرغ الناس للبن��اء والعمران
والتمتع بثمار االستقرار واالزدهار.

ولكن ما كان يتحلى به ذلك املوقع من ميزات وما كان له من تقاليد جذب
الروم��ان إلى أن يتناس��وا اللعن��ة التي صبت عليه فب��دأوا يخططون إلقامة
مستوطنة جديدة حتت ستار اسم هو جونونيا ( .)Junoniaوفي سنة 122
ق.م .تولى املصلح الس��ابق جايوس جراك��وس ( )Gaius Gracchusقيادة
حشود من املستوطنني الرومان بنفسه وسار اجلميع نحو موقع قرطاجة رغم
م��ا ظهر لهم من إش��ارات كبيرة كانت مبثابة أم��ارات تدل على عدم موافقة
اآلله��ة على تلك اخلطوة .ويخبرنا بلوتارك (« )Plutarchإن العلم الذي كان
ف��ي مقدمة املوكب تنازعته زوبعة طارئة ومزقته قطعا بالرغم من أن حامله
متس��ك به بكل قواه .وفي الوقت ذاته أزاحت الزوبعة كل الضحايا التي كانت
عل��ى املذابح وعصفت بها إلى خ��ارج العالمات التي كان��ت قد أقيمت على
ح��دود موقع املدين��ة .وحتى تلك العالمات نفس��ها انقض��ت عليها الذئاب
وحملته��ا بعي��دا عن أماكنها» .وأذن فال غرابة إذا فش��ل املش��روع فقد كان
مش��روع من نوعه يحتاج إلى وجود حكومة اصل��ب من احلكومة التي كانت
اآللهة الرومانية والساس��ة الرومانيون قد أقاموها ف��ي روما .وعندها انتصر
يوليس قيصر على خصومه سنة  46ق.م .في معركة ثابسوس ()Thapsus
ف��ي تونس أعيد تأس��يس قرطاج��ة الن اللعنة التي كانت ق��د صبها عليها
مدمروها أصبحت اآلن في طي النس��يان .وفي عهد أوغسطس الطويل الذي
متيز باحلكمة والتعقل ( 27ق.م 14 – .م ).انتعشت مدينة قرطاجة من جديد
وعادت إلى منزلتها كواحد من املراكز التجارية والدينية في العالم املتحضر.
أما والية افريقية اجلديدة فقد ألغيت وأعاد أوغسطس محلها مملكة نوميديا
وعني ملكا عليها هو جوبا الثاني بن جوبا األول مكافأة له على ما كان قدمه
ألوغسطس من خدمات أثناء النزاع بني األخير و أنطوني.

احلدود الرومانية في منطقة طرابلس:
كان أوغسطس رجال يعرف (كيف يسرع في تريث ) ويعرف (كيف يتراجع
دون أن يري��ق ماء وجهه)  ،ولذل��ك فقد خلف إلمبراطوريته نظاما جيدا ظل
فعاال بعد وفاته س��نة  14م .حتى نهاية الس�لالة السويرية األفريقية سنة
235م ،وعاش��ت بعض أثاره ،من مثل مش��اركة مجلس الشيوخ لإلمبراطور
في احلكم ،حتى نهاية القرن امليالدي التاس��ع ولذلك فان أوغسطس ،بعد أن
استقر له األمر ،قام بدراسة أحوال الواليات اخملتلفة وتوصل سنة  27ق.م .إلى
اتفاقية مع مجلس الش��يوخ الروماني وضعت بومجبها كافة الواليات التي
قدر أنها حتتاج إلى حماية عس��كرية حتت إش��راف اإلمبراطور مباشرة بينما
وضعت حتت إش��راف اجملل��س جميع الواليات التي قدر أنه��ا ال حتتاج إلى دفاع
عسكري .وهكذا أصبحت والية افريقية القدمية (تونس) املساملة تابعة إداريا
جمللس الشيوخ الروماني .وجتدر اإلشارة هنا إلى أن موقع قرطاجة نفسها ظل
 -توينبي ،آرنولد ،تاريخ احلضارة الهلينس��تية ،ترجمة رمزي جرجس وصقر خفاجة ،سلسلة
األلف كتاب ،مكتبة األجنلو املصرية ،1963 ،ص .217
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وكان يوليس قيصر قد بعث بجوبا الثاني مع التوأمني شمس وقمر ،ابني
مارك أنطوني وكليوبترة ،وعدد أخر من الرهائن إلى روما بعد معركة ثابسوس.
ونش��أ هؤالء الثالثة ف��ي روما كرومانيني ثم زوج أوغس��طس جوبا الثاني من
األميرة قمر ،وعاش العروس��ان في روما حتى ابتس��م لهم��ا احلظ ثانية على
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يدي أوغس��طس فانتقال إلى مقرهما امللكي في مملك��ة نوميديا التي بعثت
من جديد .ولكن أوغس��طس لم يلبث أن أعاد النظ��ر في هذا األجراء فطلب
إلى جوبا الثاني سنة  25ق.م .أن يتخلى عن مملكته وان يأخذ بدال منها مملكة
موريتاني��ا (=املغرب األقصى) .ولبى امللك الطل��ب فانتقل مع زوجته واختارا
مستوطنة «إيول» القرطاجية القدمية عاصمة لها وسمياها قيصرية.
واملع��روف عن املل��ك جوبا الثاني أنه (كان أديبا دارس��ا نذر نفس��ه للفن
والعل��م ...وكان يتق��ن الكتابة ف��ي كل من اللغ��ات الفينيقي��ة والالتينية
واليونانية كما انه كان مس��تغرقا في دراسة اجلغرافيا وعلوم النبات والتاريخ
واآلثار واللغات وكان الدارس��ون والفنان��ون دائما موضع الترحيب والتكرمي في
بالطه .وجتمع كل الروايات على انه كان ملكا سعيدا مساملا محبوبا للغاية.
ويب��دو مع ذل انه كان منق��ادا لزوجته (فهل كانت قمر جميلة جمال والدتها
؟ لم ننبأ بش��يء من هذا) ،إذ يظهر ان��ه كان هناك بعض اخلالف بني الزوجني
امللكي�ين ،كخالفهما على أي منهما كان دمه أنبل أو اش��د زرقة من دم اآلخر
فهي سليلة الفراعنة ،وهو سليل امللك مسينسا الذي قاد هجوما للفرسان
وأجنب عدة أطفال وهو في س��ن الثمانني .ومن الثابت أن امللكة قمر فازت في
هذا النزاع ألننا جند امللك جوبا الثاني يحاول تزوير اجلغرافيا يجعل أنهار مملكة
موريتاني��ا روافد تغذي نهر النيل املصري .وذلك ضرب من االحتيال يش��به ما
فعله علماء األنس��اب اخملتصون بالعائلة البريطانية املالكة إذ أعادوا نس��ب
هذه العائلة إلى امللك داود! والش��ك أن «قم��ر» لم تنس مولدها وال موطنها
األصلي ،ولذلك أصرت على أن يقام معبد اليزيس ضم متس��احا مقدسا جيء
ب��ه خاصة من النيل ،كم��ا أنها نفذت رغبتها هي في تس��مية طفلها األول
فسمته «بطليموس» .ولكن ال «ايزيس» وال «التمساح املقدس» كانا قادرين
عل��ى إنقاذ األمير اإلفريقي من جنون غض��ب «كاليغوال» الذي أرداه قتيال في
سجن روما املظلم.
ومبقتل امللك جوبا الثاني انتهى عهد امللوك اإلفريقيني سنة  40م .عندما
 -مكانها اليوم قرية لصيد السمك تسمى تشرتشل على بعد حوالي مائة ميل إلى الغرب
من مدينة اجلزائر.
 -ويلالرد ،جيمس ،الصحراء الكبرى ،الطبعة األولى ،بيروت ،1967 ،ص .93-90
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قرر الرومان أن أفريقيا غنية إلى حد ال يس��مح باالس��تمرار في إشراك امللوك
احملليني ف��ي حكمها ،وانه البد م��ن فتح األراضي اإلفريقية أمام االس��تعمار
الرومان��ي .وكان أول واج��ب على احلكومة الرومانية هو أن تش��يع الطمأنينة
في تلك األراضي جلعلها صاحلة لالستثمار .وقد درج االستعمار الروماني على
هذا النهج منذ عهد أوغسطس واستمر كذلك في عهد خلفائه .ويظهر أن
الرأسماليني الرومانيني حازوا قصب السبق في هذا املضمار فأنشأوا الضياع
الكبي��رة الواس��عة ( )Latifundiaف��ي ط��ول األرض اإلفريقي��ة وعرضها.
وق��د الحظ بالي��ي أن تلك الضياع كان��ت املظهر الواضح في حي��اة افريقية
الزراعية.
أما مصي��ر األرض النوميدية ،ومنها منطقة طرابل��س ،بعد انتقال جوبا
الثان��ي إلى موريتانيا ف��كان أن أحلقت بوالية افريقي��ة القدمية التي أصبحت
تعرف باس��م افريقية فق��ط ،وظلت هذه الوالية تابعة إداريا جمللس الش��يوخ
الروماني ال��ذي كان يعني بروقنص�لا (  ) Proconsulaحلكمها .ولكن ضم
معظم األراضي النوميدية إليها إلى على البروقنصل مس��ؤوليات جسيمة
في حفظ األمن على حدودها الواسعة التي صار يقيم ضمنها عدد غير قليل
من القبائل النوميدية البدوية الشرس��ة مما حمل أوغسطس على اخلروج عن
العرف الس��ائد وعن مبدئ��ه القائل بعدم وضع قوات عس��كرية حتت تصرف
احل��كام الذين كان يعينهم مجلس الش��يوخ فوضع فرقة أوغس��تا الثالثة (
 ) Legio III Augustaاملشهورة حتت تصرف حاكم الوالية.
واتخذت هذه الفرقة منذ سنة  81م .حتى تاريخ حلها مؤقتا سنة 238
م .مدين��ة ملبيزي ( )Lambaesisفي اجلزائر مقرا لرئاس��تها كما أنها عادت
لذل��ك املقر بعد أن أعيد تش��كيلها س��نة  253م .وكانت إح��دى فصائلها،
أي ما يعادل عش��رها تقريب��ا ،تتمركز عادة في قرطاج��ة لتكون مبثابة حرس
حلاكم والية افريقية .وكانت روما تعزز تلك الفصيلة بفصيلة مدنية مكونة
م��ن ألف رجل غايته��ا القي��ام بإعمال الش��رطة .وكانت الفرق��ة الرومانية
 -رس��توفتزف ،م ، .تاري��خ اإلمبراطورية الرومانية االجتماعي واالقتص��ادي ،ترجمة زكي علي
ومحمد سليم سالم ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،ص .389
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تتألف إس��ميا م��ن حوالي ( )5600رجل روماني يض��اف إليهم مثل عددهم
من رجال القوات املس��اعدة من املرتبة الثانية .وكانت فرقة أوغس��تا الثالثة
هذه كافية للش��مال اإلفريقي بأس��ره ابتداء من حدود مصر في الش��رق إلى
احمليط األطلس��ي في الغرب يس��اعدها في ذلك عدد من الكتائب املس��اعدة
التي كان بينها كتيبتان من أصل بريطاني :إحداها من الفرس��ان والثانية من
املش��اة ،وعدد آخر من القوات احمللية غير النظامية لهذه الوحدات النظامية
كان هنالك اجلنود املتقاعدون الذين نش��أت عنهم نواة سكان املزارع احملصنة
واملستوطنات الزراعية .ويقدر أن القوات املسلحة في هذه املساحة الواسعة
من الشمال اإلفريقي لم تزد عن سبعة وعشرين ألف مقاتل باستثناء اجلنود
املتقاعدين العاملني في املزارع احملصنة ،وباس��تثناء الفصائل التي كانت تعزز
حراس��ة احلصون واملعاقل العس��كرية في املرتفع��ات الداخلية املطلة على
الصحراء.
ونش��طت هذه الفرقة من��ذ قدومها فعينت حدود الوالي��ة مؤقتا بحفر
خن��دق حوله��ا وأقامت جلنودها معس��كرات في املواقع االس��تراتيجية ،وبدأ
مهندسوها ببناء شبكة من الطرق واحلصون .وكان على هذه الفرقة املؤلفة
من حوالي اثني عش��ر ألف جندي روماني وحوالي خمسة ألف جندي إضافي
من القوات املس��اعدة أن حتكم منطقة تزيد مس��احتها ع��ن مليون ونصف
ملي��ون ميل مربع ملدة قرن�ين ونصف قرن من الزمن قامت خاللها بدور اجلندي
والشرطي واملهندس والعامل؛ حتى إن قصة الشمال اإلفريقي في عصرها إمنا
هي قصة هذه الفرقة نفسها .يقول جيمس ويلالرد في حديثه عن الفرقة:
«كان��ت الفرقة الرومانية عامل��ا صغيرا كامال قائما بح��د ذاته .بعقلية
تعاوني��ة وروحية تعاونية بالفعل .فاجلندي من بداي��ة مدة اخلدمة إلى أخرها
(وهي 25سنة) لم يكن عرف عاملا غير عالم املعسكر ،إذ لم يكن له منزل وال
زوجة وال عائلة .وليس في التاريخ وحدة عس��كرية نظمت مثل هذا التنظيم
الفع��ال ألداء واجباته��ا ،فقد كانت الفرقة في الواق��ع معصومة عن اخلطاء
تقريب��ا عصمة اآلل��ة .ونادرا ما جند أعضاءها يتصرف��ون غير تصرف الدواليب
 -ويلالرد ،جيمس ،الصحراء الكبرى ،الطبعة األولى ،بيروت ،1967 ،ص .108-95
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وأس��نان الدواليب املتش��ابكة بإحكام في آلة كبيرة من آالت احلرب ،حتى إذا
ثاروا على النظام كان عقابهم كما سنرى فيما بعد وحشيا».
واجلي��ش الروماني ال��ذي كان أقوى تنظيم عس��كري ابتدعته البش��رية
ف��ي تاريخها القدمي كانت قوامه الفرقة ،وكانت مهمة القتال للفرقة ش��أنا
عرضيا فقط .أما في وقت الس��لم فان هذا اجليش كان مؤسسة أغنى عنها
مب��ا كان يضم من مهندس�ين وبنائ�ين ومعماريني وقائمني مبهم��ات التمدين
والتحضير .وكان االنخراط في س��لك ففرقة أوغس��تا الثالثة مقصورا على
الرومانيني في بداية األمر ثم فتح اجملال أمام أبناء البالد األصليني لالنخراط في
س��لكها .وكان عضو الفرقة بغض النظر عن جنسيته ينذر نفسه لوحدته
كما ينذر الراهب نفس��ه للس��لك الذي يختاره .وكان لكل فرقة مستشفى
بهيئة طبية فيها اجلراحون وأطباء األسنان وأطباء العيون.
وإذا م��ا قومن��ا جهود اجلي��ش الروماني ف��ي متدين مناط��ق اإلمبراطورية
اخملتلفة فانا سنجد أن أفريقيا كانت امليدان الذي قام فيه هذا اجليش بأعظم
إجنازاته ،فقد جنح في حتويل منطقة من أكثر املناطق تأخرا إلى والية من أكثر
والي��ات اإلمبراطورية متدنا وغنى وازدهارا – والية أخذت تخرج اجلنود واألباطرة
والقديس�ين والفالس��فة والكتاب إلى أن دمرتها احلروب وردته��ا إلى حالتها
األول��ى .وكل حتوالت أفريقيا هذه ،من أرض (س��كان الكه��وف الذين ينعقون
كاخلفافي��ش) وأرض العش��ائر الذي��ن كان طعامهم الرئيس��ي اجلراد اجملفف
املسحوق ،إلى أرض املدن والقرى واملزارع الرائعة – كل هذه التحوالت كانت من
صنع فرقة أوغستا الثالثة فهذه العصبة الصادقة من اجلنود لم حتمل فقط
القانون والنظام إلى املناطق اآلهلة في الش��مال اإلفريقي بل غزت الصحراء
وردت حدودها إلى الوراء حتى تخوم لم تبلغها من قبل وال من بعد.
ه��ذه الفرقة اجلبارة لم يطل بها االنتظار بعد دخولها األراضي األفريقية
لكي متارس فنها العسكري؛ فقد سجلت أول انتصار لها سنة  21ق.م .وفي
السنة التالية كان عليها أن تخوض حربا بدأت بني القبائل املوريتانية وامتدت
عل��ى طول حدود والي��ة افريقية .وحتركت الفرقة برئاس��ة قائدها كرنيليوس
بلب��وس ( )Cornelius Balbusإم��ا م��ن أويا أو من صبرات��ة وتوجهت إلى
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ف��زان عن طري��ق غدامس – عبر جب��ال احلمادة احلم��راء  -إل��ى إدري في وادي
الشاطئ – عبر كثبان أباري إلى جرما .وقد جنحت هذه احلملة في هذه احلملة
في االس��تيالء على غدام��س وفي مفاجأة جرما ودخوله��ا وتخريب زنككرا.
وتب��دو لنا ه��ذه احلملة الروماني��ة ناجحة جناحا مؤقت��ا إذا اعتبرنا أنها كانت
ته��دف للردع فقط ،كما تبدو فاش��لة إذا اعتبرنا أنه��ا كانت تهدف إلخضاع
اجلرامنتي�ين وفتح بالدهم ألننا ال نلبث أن نس��مع عن حملة أخرى قامت بها
الفرقة ضد اجلرامنتيني سنة  15ق.م.
وبعد موت نيرون س��نة  68م .قاس��ت اإلمبراطورية الرومانية سنة حرب
أهلية تتابع خاللها أربعة من األباطرة على عرش اإلمبراطورية وتورطت قيادة
فرقة أوغس��تا الثالثة في املي��ل مع هذا اإلمبراط��ور أو ذاك مما صرفها مؤقتا
عن االعتناء بش��ؤون أفريقيا احمللية ،فاغتنمت كل من لبدة وأويا تلك الفرصة
لتس��وية خالف على احلدود بينهما بالقوة فاش��تبكت قواتهما وتطور النزاع
إل��ى حرب كبيرة أجج نيرانها م��ا كان بينهما من تنافس جتاري .ورأت أويا أنها
لم تك��ن كفوا لقوات لب��دة فاس��تعانت باجلرامنتيني األش��داء ،وقدم هؤالء
فحاص��روا لبدة وخربوا ودمروا كل منطقتها مما خارج أس��وارها .وحتركت روما
فأرسلت قوة بقيادة فاليريوس فس��توس ( )Valerius Festusأنقذت لبدة
وس��وت اخلالف بينها وبني أويا وط��اردت اجلرامنتيني ودخلت ف��زان في األرجح
ع��ن طريق بوجنيم –هون .ويبدو أن حملة فس��توس ه��ذه جنحت في حتقيق
أغراضها فنحن نس��مع بعدها بقليل عن اس��تخدام الرومان لفزان كقاعدة
حلملتني بعيدتي املدى إلى دواخل القارة األفريقية:
 -1احلملة األول��ى قامت في عهد اإلمبراط��ور دوميتيان ()Domitian
 96-(81م) بقي��ادة س��ويليوس فالك��وس ( )Suellius Flaccusقائد عام
فرقة أوغس��تا الثالث��ة الذي توغل جنوبا عبر الصحراء الليبية ملس��يرة ثالثة
اشهر حتى وصل إلى بالد من أسماهم «باالثيوبيني» قاصدا بهم أبناء أفريقيا
السوداء.
 -احتفل بلبوس مبا احرزه من نصر في هذه احلملة بعد عودته في  27مارس سنة  19ق.م.
 -كانت هذه احلملة في بداية عهد اإلمبراطور فسبسيان ( 79-69م).
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 -2واحلملة الثانية بقيادة يوليس متيرنس ( )Juliuss Maternusأحد
أبن��اء لب��دة ،الذي س��ار بقواته من لبدة حت��ى بلغ جرما وق��ام بصحبة ملك
اجلرامنتي�ين بغ��ارة على اإلثيوبيني جلل��ب العبيد .وبعد أن س��ارا طيلة أربعة
اش��هر إلى اجلن��وب وصال إل��ى منطقة ( إثيوبية ) أس��مياها «أجس��يمبا»
( )Agysimbaحيث «يتجمع العديد من وحيد القرن» .والشك أن مترينس
كان يهدف من القيام بهذه احلملة إلى التعرف عن كثب على طرق القوافل.
ويقول جيمس ويلالرد في احلديث عن هذه احلملة:
«لقد انطل��ق القائد الروماني من «جرما» ،عاصمة اجلرامنتيني القدمية،
عل��ى بعد خمس��مائة ميل جنوبي مدينة طرابلس ،ثم س��ار بعد ذلك جنوبا
مدة مائة وعش��رين يوما .وقد روى لنا أن الطوابير الرومانية قطعت مس��افة
خمس��مائة ميل م��ن طرابلس إلى «جرما» في عش��رين يوم��ا .وكان معدل
س��يرها إذن خمس��ة وعش��رين ميال في اليوم ،وه��و املعدل املأل��وف للفرقة
الروماني��ة حني جتد الس��ير .وال ميكننا أن نتوقع محافظ��ة طابور «متيرنس»
عل��ى هذه الس��رعة عبر منطقة «آيي��ر» [في النيجر] اجلبلي��ة .ولكن لدينا
قاعدة للمقارنة في األوقات التي قضاها املسافرون اآلخرون في اجتياز الطريق
نفس��ها وأول األوروبيني الذين رحلوا بع��د «متيرنس» جنوبا من «جرما» هما
امليجر «دنهام» والكابنت «كالبرتون» اللذان قطعا األلف ميل إلى بحيرة تشاد
ف��ي ثمانية وس��تني يوما في رحلة الذهاب ،وفي واحد وس��تني يوما في رحلة
اإلياب .وإذن فان دنهام وكالبرتون كانا يس��يران بسرعة معدلها أكثر قليال من
خمسة وعش��رين ميال في اليوم ،مما يعتبر س��يرا طبيعيا في الصحراء .فإذا
اس��تطعنا أن نفترض أن رجال الدورية الرومانية كانوا يسيرون مبعدل خمسة
وعش��رين ميال في الي��وم (ولم يكن لهم عذر في التلك��ؤ على الطريق نظرا
للخالء الذي يجتازونه) فإن مجموع ما ساروا يبلغ ألفا وثمامنائة ميل مما ميكن
أن يك��ون ق��د بلغ بهم حتى نه��ر الكنغو .ولكن هذا يصع��ب تصديقه .فإذا
س��محنا لهذا الطابور ببعض أوقات الراحة واالستكشاف والتواءات الطريق
أمكنه بس��هولة أن يصل إلى بحيرة تش��اد س��الكا طريق القوافل القدمية:
م��رزق – مدام��ه – بلمه – أغ��ادم ،وهي كما يقول النص مس��افة تزيد قليال
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ع��ن أل��ف ميل باجتاه اجلن��وب .وهناك احتمال آخ��ر إذا كانوا قد س��اروا باجتاه
اجلن��وب الغربي س��الكني طريق غات –الهجار -أدرار ،وهي مس��افة تبلغ نحو
ألف وثالثمائة ميل ،فعندئذ ميكن أن يكونوا قد بلغوا نهر النيجر في «بورم».
أما الطريق األولى فهي التي س��لكتها بعثة اودن��ي – كالبرتون – دنهام عام
 1822م ،وأما الطريق الثانية فهي تقريبا س��لكها امليجر لينغ عام 1826م.
واحلقيق��ة املهمة التي يجب أال يغفل ذكرها ف��ي تقرير من هذا النوع هي أن
وحيد القرن لم يكن كثير العدد في ش��مالي أفريقيا الوس��طى .فالبد إذن أن
يكون «يوليس متيرنس» قد اجتاز الصحراء الكبرى.
وإذا ل��م يكن األم��ر كذلك فان الغم��وض ميكن أن يكتنف س��ير الرحلة،
وميكن أن يكون سير األشهر األربعة «رحلة دائرية» .وأكثر الشراح يرفضون أن
يكون الرومان قد ذهبوا إلى ابعد من بحيرة تش��اد على الرغم من أن املرء حني
يتذكر كيف كانوا يسيرون خالل املستنقعات واألراضي السبخة والغابات في
أوروبا الش��مالية ينتفي لديه كل سبب يحمله على القليل من بعد املسافة
التي كان مبقدورهم أن يقطعوها في أفريقيا».
وباإلضاف��ة إلى هاتني احلملتني نس��مع ب�ين س��نتي  85و 86م.عن قيام
سويليوس فالكوس ،الذي سبق ذكره .بحملة ضد الناساموسيني إلى الشرق
م��ن منطقة طرابل��س .وكان هؤالء قد ث��اروا على جباة الضرائ��ب الرومانيني
وقتلوا بعضهم .وفي بداية االش��تباك هزم الناموس��يون فالكوس وجيش��ه
واحتلوا معسكره .ولكن دخولهم املعس��كر الروماني بدال من متابعة فلول
الرومان أدى في النهاية إلى هزميتهم .وذلك أنهم وجدوا في املعسكر املأكوالت
واخلمور فأكلوا حتى ش��بعوا وشربوا وسكروا .وفي هذه الغفلة كان فالكوس
قد متكن من لم ش��تات قواته فأعاد الكرة على الناموس��يني واعمل السيف
في رقابهم حتى لم ينج منهم إال عدد قليل الذوا بالفرار إلى الصحراء .وعلى
اث��ر هذا االنتص��ار قدم اإلمبراط��ور دوميتيان تقريرا جمللس الش��يوخ الروماني
تباهى به بقوله( :أن الناموسيني اختفوا عن مسرح الوجود).
وكان القرن امليالدي الثاني قرن س��لم ملنطق��ة طرابلس كما كان لغيرها
 -املرجع السابق ،ص .75-73
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م��ن أنحاء اإلمبراطورية بش��كل ع��ام ،ولكن غي��وم احلرب ب��دأت تتلبد قرب
نهايت��ه؛ فق��د ق��ام لفيف من أبن��اء القبائ��ل الليبية بهجوم على س��واحل
منطقة طرابلس في عهد اإلمبراطور س��يبتيموس سويروس (Septimius
 ،)Severusابن لبدة (  211 193-م )؛ ولكن هذا اإلمبراطور سحق املغيرين
بحملة رمبا كان قد تولى قيادتها بنفس��ه عند زيارته ملس��قط رأسه (-203
 204م) .واغتن��م اإلمبراط��ور فرصة وج��وده في لبدة فبدأ بإع��ادة ،تنظيم
وس��ائل دفاع احلدود .وواصل خطته هذه من بعده ابنه كراكال ()Caracalla
 217-( 211م ) ،ثم حفيده اس��كندر س��ويرس ( Alexander Severus
 235-) (222م) .وتش��كل هذه اخلطوة من جانب أباطرة األس��رة السويرية
اإلفريقي��ة نقطة حتول في السياس��ة الرومانية اخلاص��ة بالدفاع عن احلدود.
فحت��ى ه��ذا الوقت ،أي طيلة االقرن�ين األول والثاني من احلك��م الروماني في
افريقية ،كانت سياس��ة الرومان الدفاعية تقوم عل��ى مبدأ اإلغارة بقواتهم
اخلفيف��ة احلركة على مصادر اخلطر ،والقضاء عليها ،ثم العودة إلى القاعدة.
أما التنظيم الس��ويري اجلديد فقد اعتمد على إنشاء نظام دفاع ثابت العمق
فأصبحت احلدود الرومانية في جنوب طرابلس تتكون من ثالثة أحزمة عميقة
متميزة عن بعضها البعض:
 -1احلزام األول :وكان أكثر هذه األحزمة الثالثة تعمقا نحو اجلنوب ،ويقدر
إن ح��دوده كانت تنتهي بخ��ط يصل بني قلعة «بوجني��م» وقلعة «الغربية»
و»س��يدامي» «= غدامس» ،وهي قالع ث�لاث أقيمت على خطوط املواصالت
الثالث��ة التي كانت تربط الدواخل بالس��احل .وقام ببناء ه��ذه القالع الثالث
جنود ومهندس��ون من فرقة أوغس��تا الثالثة فبنوا قلعة «بوجنيم» في عهد
س��يبتيموس س��ويرس ،وقلعة غدامس في أيام كراكال وقلعة «الغربية» في
عهد اسكندر سويرس.
 -2احلزام الثاني :وقد أقيم في عهد اسكندر سويرس للدفاع عن احلدود،
وكان ميت��د خل��ف احلزام األول من جهة الش��مال .ولم يكن س��وى سلس��لة
من املس��توطنات تنتش��ر ف��ي حوضي وادي س��وف اجل�ين ووادي زم��زم ،ولم
يكن س��كانها س��وى قدماء احملاربني الليبيني الذي انه��وا خدمتهم في فرقة
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أوغس��تا الثالثة فمنح��وا ،مكافأة لهم على خدماته��م قطعة ارض معفاة
من الضرائب ،وإعداد من العبيد واملاشية ،لقاء تعهدهم بالدفاع عن منطقة
س��كنهم ،وصد غارات القبائل البربرية عنها .وتعتبر أثار املزارع احملصنة التي
كان هؤالء املتقاعدون يعيش��ون فيها وما تركوه فيها من نصب تخليدا لذرى
موتاهم ،من أهم اخمللفات األثرية في ليبيا.
وكان هذا احلزام ميتد ما بني ش��ط اجلريد في تونس وس��بخة تاورغاء على
خليج س��رت الكبير .وهو أه��م أجزاء خطوط الدف��اع الرومانية في منطقة
طرابل��س م��ن الوجهتني اجلغرافي��ة والتاريخي��ة ألنه كان خ��ط دفاع خلفي
عن املدن الس��احلية املزده��رة :صبراتة وأويا ولبدة ،في وج��ه القبائل الليبية
النوميدية التي كانت تس��كن الدواخل ،ألنه في الوقت ذاته وفر احلماية ألهم
منطقة زراعية هي منطقة مزارع الزيتون في اجلبل الغربي.
والواق��ع إن أص��ل خ��ط الدفاع هذا م��ا زال يحف به الغم��وض؛ فاملصادر
املكتوب��ة ال تعط��ي معلومات قاطعة عن بداية تأسيس��ه كجه��از دفاعي،
واآلثار لم تعط مزيدا من املعلومات بهذا الصدد عن فترة القرنني األول والثاني
للميالد.
ونظرا لقلة البيانات بالنس��بة لهذا اخلط العسكري من ناحية ولتزايدها
نس��بيا في عهد س��يبتيموس س��ويرس من الناحية األخرى فانا جند ما يبرر
اعتبار هذا اإلمبراطور مؤسس��ا لذلك اخلط الدفاعي ،ورمبا كان الس��بب الذي
حمله على ذلك هو أن تهديد قبائل الدواخل أصبح أمرا وشيك الوقوع.10
 -3احلزام الدفاعي الثالث :وكان عبارة عن طريق اس��تراتيجي يسير على
ط��ول حافة اجلبل الغربي مبتدئ��ا من لبدة حتى ينتهي في قابس بتونس مارا
إلى الش��مال من هضبة غريان وهضبة ترهونة اخلصبة .وليس هنالك ما يدل
عل��ى أن ه��ذا الطريق كان مع��ززا بحصون أو قالع ،إمن��ا كان فقط مجرد خط
مواصالت خلفي يتمم نظام الدفاع املذكور الذي اعتمد العمق ونقاط الدفاع
10- The Journal of Roman Studies, Vol.: XXXIX, 1949, Parts I & II, pp
8185-, an article under the title “The Limes Tripolitanus in the Light of
recent discoveries, by R.G. Goodchild & J.B. Ward Perkins.

262

الثابتة أساسا له.
وبالرغ��م من وفاء س��يبتيموس س��ويرس للمنطقة التي ول��د فيها فان
نظام الدفاع الس��ويري الس��ابق الذكر أدى في النهاية إلى إضعاف السلطة
الرومانية في هذه املنطقة ألنه منى روح االستقالل الوطني لدى أصحاب املزارع
احملصن��ة في احلزام الثاني وهم كما س��بق أن الحظنا من الليبيني املتقاعدين
من اخلدمة العس��كرية .وق��د أدت طبيعة عملهم الدفاع��ي إلى اعتمادهم
على أنفسهم في كل شيء مما جعلهم ينزعون إلى االستقالل عن السلطة
الروماني��ة ومييلون فيما بعد إلى التفاه��م ورمبا التعاون مع أبناء جلدتهم من
القبائل الليبية.11
وقبيل منتصف القرن امليالدي الثالث ،أي في حمأة الفوضى العس��كرية
واحل��روب األهلي��ة التي غرقت في��ه اإلمبراطورية الرومانية بني س��نة  235م
وسنة  285م ،12أي منذ نهاية األسرة السويرية حتى تولي ديوقلتيانس عرش
اإلمبراطوري��ة ،س��حبت فرقة أوغس��تا الثالثة من منطق��ة طرابلس نهائيا
وطور نظام الدفاع عن املنطقة بإتباع النظام املركزي؛فقس��مت املنطقة إلى
مناط��ق دفاعية متعددة وأنيط أمر الدفاع عن كل منها بقوة محلية مقيمة
فيه��ا م��ع قائدها .ومن أمثلة مناط��ق الدفاع املذكور تل��ك البناية الصغيرة
احلصينة في س��انية ذويب بأعلى وادي س��وف اجلني حيث ال نزال نشاهد نصا
منقوش��ا على البناية يقول أنها أقيمت في عهد اإلمبراطور الروماني فيليب
العرب��ي احلوران��ي ( 289-244م) لصد غارات البربر .ومنذ ذلك احلني اس��تقر
نظام الدفاع الروماني في منطقة طرابلس على هذا احلال حتى نهاية العهد
الروماني ،مع احتالل الوندال للس��احل الطرابلسي سنة  445م .انتهى هذا
النظام الدفاعي ،وليس هنالك ما يدل على إحياء البيزنطيني له.

11- Mathews, Kenneth D. Jr., and Cook, Alfred W. Cities in the Sand,
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, U.S.A., 1957, P. 25.
 -12دفع��ت الوالي��ات الرومانية ثمن��ا ً غالياُ للح��روب الرومانية األهلية فمع أنها ،باس��تثناء
املواطن�ين الرومان األحرار املقيمني بها ،لم تش��ترك بنصيب فع��ال في تلك احلروب إال أن الغرم
احلقيقي وقع عليها إذ كان عليها أن تتحمل املصروفات الباهضة التي تطلبتها تلك احلروب.
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عناصر ولغة السكان في منطقة طرابلس:
يبدو أن س��كان الواليات الروماني��ة في افريقية كانوا قد ازدادوا بش��كل
ملحوظ خ�لال القرن امليالدي الثاني مما برر تقدير معدلهم بني  98م و  244م
مبا ال يقل عن ثمانية ماليني نسمة.
أما العناصر الرئيس��ية التي كانت تؤلف س��كان منطق��ة طرابلس في
العص��ر الروماني فهي العنص��ر الليبي البربري الذي س��بق أن تعرضنا لذكر
قبائله ،والعنصر الفينيقي الذي كان مس��تقرا في املس��توطنات الفينيقية
على الس��احل ،والعنصر الرومان��ي الذي كان كانت بيده الس��لطة .ويضاف
إلى هذه العناصر الثالثة التي كانت تش��كل أغلبية السكان عنصران آخران
يحتالن نس��بة قليلة من مجموع الس��كان هما العنص��ر اليهودي والعنصر
اإلغريقي .ولقد س��بقت اإلش��ارة إلى أن عالقة الفينيقي�ين بالليبيني كانت
عالق��ة اقتصادي��ة أكثر منها سياس��ية ولذل��ك فان الفينيقي�ين – بعكس
اإلغري��ق في برق��ة -أف��ادوا الليبي�ين الكثير وعلموه��م الكثير م��ن اجملاالت
العمرانية واالقتصادية خاصة ما كان يتعلق بالتجارة وبالبناء وبالزراعة .13وإذا
ما تذكرن��ا التنافس والنزاع الذي متيزت به عالقة الفينيقيني واإلغريق أمكننا
أن نقرر باطمئنان أن الفينيقيني لم يسمحوا للعنصر اإلغريقي بالدخول إلى
منطقة طرابلس واالس��تقرار فيها .وعلى هذا األساس فان اإلغريق إمنا قدموا
إلى هذه املنطقة كأفراد وبإعداد قليلة للغاية في ظل العلم الروماني.
أم��ا العنص��ر اليهودي فان مصادرنا ال تكاد تس��عفنا بش��يء يذكر عنه؛
فهيرودوتس ال يذكر اليهود عندما يعدد عناصر السكان في ليبيا وهذا يعني
أنهم لم يكونوا قد دخلوها حتى وقته (القرن اخلامس ق.م .).ولكن إذا تذكرنا
العالقات الطيبة التي كانت سائدة بني اليهود في فلسطني والفينيقيني في
 -13صفر ،أحمد ،مدنية املغرب العربي في التاريخ ،ج  ،1دار النشر – بو سالمة – تونس ،ص
 .165-145انظر أيضا ً:
Papers of the British School at Rome, Vol. XXXI, London, 1963, an
article under the title “Wealth and Munificence in Roman Africa”, by
R.P. Duncan – Jones.
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فينيقي��ة خاصة أيام امللك س��ليمان وصديقه حيرام ملك صور ،و افترضنا أن
تلك العالقة الودية ظلت قائمة بني الش��عبني بش��كل أو بأخر فانه ال ميكننا
إال أن نس��تنتج أن بعض اليهود رافقوا الفينيقيني في قدومهم إلى الشمال
اإلفريق��ي بصف��ة عامة وإل��ى منطقة طرابل��س بصفة خاص��ة .وعلى هذا
األساس فالبد أن اليهود بدأوا يفدون إلى املستوطنات الفينيقية في منطقة
طرابلس بع��د القرن الرابع قبل امليالد لكي يش��تغلوا ف��ي التجارة واألعمال
املالي��ة املتعلقة بها أو في الصناعات اليدوية األخرى أو في الزراعة .وفي هذا
الصدد يحدثنا األستاذ احمد صفر بقوله« :إن اليهود كانوا بدون شك رافقوا
الفينيقيني في سفراتهم إلى املواني واملصارف التجارية بافريقية ،وان تشتت
يهود فلسطني من أيام القدس [اآلشوريني والبابليني ] جلب إلى افريقية وإلى
العالم الروماني بأس��ره عددا كبيرا من املهاجرين ،وقد وقع تقدير عدد اليهود
املبددين في العالم في القرن األول من امليالد مبا يفوق س��تة أو سبعة ماليني،
منهم مليون مبص��ر ،وكان عددهم مرتفعا أيضا بطرابلس ،وكانوا يعيش��ون
أح��رارا طبق عوائده��م وتقاليدهم وقوانينهم ،ويقوم��ون بدعاية كبيرة حتت
ظل بيعتهم ،وكان التبش��ير ضارب��ا أطنابه والوثنيون يعتنق��ون دين اليهود
بكثرة ،ثم انتش��رت الديانة اليهودية في بعض القبائ��ل باجلنوب الغربي من
البالد التونس��ية « 14ويقول أنطونيو مريغي ف��ي هذا الصدد أيضا ً« :15إن ما
نعرفه عن انتش��ار العنصر اليهودي في منطقة طرابلس قليل جدا ،والشك
أن بعض اليهود قدموا مع الفينيقيني واشتغلوا بالتجارة في املراكز التجارية
الفينيقية في طرابلس ولكنهم إمنا انتشروا في األقسام الغربية من أفريقيا
ف��ي أعقاب هجرتهم إلى برق��ة مما أدى إلى ازدياد عددهم في طرابلس في ظل
الروم��ان حتى صار لهم في كل من امل��دن الثالث جالية مزدهرة كما أن بعض
جالياته��م الصغيرة وج��دت مراكز صغيرة في بع��ض األماكن البعيدة حول
خليج سرت الكبير».
 -14صف��ر ،أحم��د ،مدنية املغرب العربي في التاريخ ،ج  ،1دار النش��ر – بو س�لامة – تونس،
ص .362-361
15- Merighi, Antonio, Storia Della Libya – La Tripolitania Antica,
Volume Second, A. Airoldi Editore Verbania, MCMXL – XVIII, PP
33- 34.
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ويقول أنطونيو ميرغي في موضع آخر من كتابه« :وفي القرن امليالد الرابع
كان كثير من اليهود في أفريقيا الوسطي ،يشهد بذلك وجود كنس لهم في
مدنها اخملتلفة».16
ويقول بروكوبيس في حديثه عن مدينة بوريوم الواقعة على خليج سرت:
«وقد عاش اليهود بالقرب منها منذ األزمنة القدمية ،وكان لهم معبد عتيق
هناك أيضا يوقرونه ويكرمونه ،منذ أن بناه سليمان  -كما يقولون  -حني كان
يحكم الشعب العبري».17
وإذن ف��ان اليهود كون��وا في طرابلس ابت��داء من أواخر الق��رن الرابع قبل
املي�لاد جالي��ات يهودية صغي��رة نظمت ش��ؤونها وحياتها وفقا لش��رائعها
وتقاليدها كما سنبينه عند احلديث عن اليهود في برقة .ويجدر بنا أن نالحظ
أن مقدمه��م إلى إقليم طرابلس منذ أواخ��ر القرن الرابع وأوائل القرن الثالث
قب��ل امليالد يصادف فترة مقدمهم إلى برقة وب��د العهد البطلمي في مصر،
ويصادف كذلك مرحلة الصراع بني البطاملة والس��لوقيني على فلسطني وما
تال ذلك من محاولة الس��لوقيني فرض اله ّلنة على اليهود مما جعل بعضهم
يف��رون بحياته��م وأموالهم مبس��اعدة أصدقائهم الفينيقي�ين إلى األماكن
البعي��دة عن اخلط��ر فجاءوا إلى منطقة طرابلس وغيرها من أرجاء الش��مال
اإلفريقي .ونحن ال نش��ك ف��ي أعداد أخرى منهم ظل��ت تتوافر على منطقة
طرابلس في العص��ور الالحقة وخاصة في أوقات احمل��ن التي كانوا يتعرضون
لها نتيجة لتصلبهم وثوراتهم؛ فقد ثاروا في فلسطني وفي برقة سنة  70م.
وبطش بهم الرومان وش��تتوهم لكي يضمنوا عدم تكرار ثورتهم ،وثاروا ثانية
ف��ي برقة س��نة  115م .وفي مصر وقبرص وإنطاكية ومس��وبوتاميا بالعراق
فجلبوا على أنفسهم هذه املرة ما جلبوه عليها في الثورة السابقة ،ثم ثاروا
ثورتهم الثالثة واألخيرة على احلكم الروماني في فلس��طني سنة 135-132
م .فكانت النتيجة وباال عليهم فقد شتتهم الرومان في أراضي اإلمبراطورية
الرومانية في القارات الثالث آسيا وإفريقيا وأوروبا.
.Ibidem, p. 268 -16
 -17خش��يم ،علي فهم��ي ،نصوص ليبية ،مكتب��ة الفكر ،طرابلس ،ليبي��ا ،الطبعة األولى،
 ،1967ص .218
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ومن الواضح على ضوء ما تقدم أن اجلاليات اليهودية في منطقة طرابلس
ب��دأت صغيرة ثم أخذت أعدادها تتزايد تدريجي��ا بانضمام قادمني جدد إليها،
وأنه��ا كانت تتمت��ع بحريتها الديني��ة ،باإلمتيازات التي اس��تطاعت األقلية
اليهودية أن حتوزها لنفس��ها دون غيرها من األقليات في العصور واجملتمعات
القدمية اخملتلفة .وإذا قدرنا أن اجلاليات اليهودية في منطقة طرابلس عاش��ت
بس�لام طيلة عهد الفينيقيني الذين كانت تربطه��م باليهود أواصر صداقة
تقليدية قدمية ،فان ما يدعو للتساؤل حقا هو سكوت مصادرنا عن رد الفعل
الذي كان البد أن حتدثه ثورات اليهود املتعاقبة في الش��رق ،وخاصة ثورة يهود
برقة س��نة  115ق.م ،.بني يهود طرابلس ،وهو س��كوت إن جاز يفسر بالرغبة
في احملافظة على الهدوء والس�لام في أية مناس��بة أخرى فال يجوز أن يفسر
بذلك في هذه املناس��بة؛ إذ كيف نفس��ر عدم ثورة اليهود في طرابلس على
الروم��ان في وقت ثار فيه أبناء جلدتهم ف��ي قورينة ومصر وقبرص وأنطاكية
ومس��وبوتاميا ؟ إن املصادر املتوافرة لدينا ال تلقي أي ضوء على هذه النقطة؛
ورمبا ال جنافي احلقيق��ة إذا اقترضنا أن اجلاليات اليهودية في طرابلس لم تكن
كبي��رة؛وان أغلبية يهود منطقة طرابلس كانوا م��ن غير املتعصبني لدينهم
من ناحية ،وكانوا مرتبطني بيهود الغرب (خاصة إيطاليا وأس��بانيا) أكثر من
ارتباطهم بيهود الش��رق من الناحية األخرى ،وكانوا من العاملني في التجارة
واحلق��ول املالية من الناحية الثالثة؛فإذا صح ذلك فانه يفس��ر عدم قيامهم
بث��ورات من أجل احملافظة على أموالهم ومصاحلهم وألنهم بعيدون عن يهود
الشرق ولذلك فهم غير متأثرين كثيرا بهم.
أما بالنس��بة للغة ف��ان اللغة البونيقي��ة أي الفينيقي��ة احلديثة كانت
سائدة دون شك في مدن الس��احل الطرابلسي واملناطق القريبة منها خالل
الوجود الفينيقي ،ورمبا ظلت كذلك حتى أوائل القرن امليالدي الثاني .والش��ك
كذل��ك أن اللغ��ة البربرية ظلت س��ائدة بني القبائ��ل الليبي��ة البربرية التي
كانت تنتش��ر في األجزاء الداخلية من البالد .ومع بدء العصر الروماني صارت
اللغة الالتيني��ة تنمو تدريجيا في املنطقة .ومن املؤك��د أن اللغة البونيقية
تالش��ت وانتهى أمره��ا ،كلغة محكية على األقل .مع مطل��ع القرن امليالدي
267

تاريخ ليبيا القدمي
الثاني .ولعل آخر اس��تعمال لها هو ما جنده في نقش من لبدة مؤرخ بس��نة
 92م؛ وقد سجل هذا النقش باللغتني البونيقية والالتينية .18ومع ذلك فإن
اللغ��ة الالتينية لم تصبح لغة الريف الدارجة ،وال عبرة هنا قط الس��تعمال
القديس أوغس��طني لكلمة «بونيقية» وصفا ً للغة التي كانت محكية في
عه��ده في ضواحي مدينة هيبونة الفينيقي��ة (= عنابة باجلزائر) ،إذ يجب أال
نأخذ ذل��ك الوصف بحرفيته ألننا نعل��م أن اللغة الليبي��ة البربرية القدمية،
وه��ي أم اللهجة البربرية التي ال يزال البرب��ر يتكلمونها حتى اآلن ،ظلت قيد
االستعمال .وجدير باإلشارة هنا إلى أن اللغة اإلغريقية كانت تلقى إقباال ً من
الطبقة املثقفة ولذلك فإنا نس��تطيع أن نق��ول إنها كانت موجودة بني أبناء
تلك الطبقة وعلى نطاق محدود.
أما بالنسبة لفزان فيبدو أن الرومان لم يحاولوا أن يفتتحوها ويستعمروها
على غرار ما فعلوا بالنس��بة لطرابلس وغيرها من مناطق الشمال اإلفريقي
الس��احلي ،ولكنهم في الوقت ذاته وجدوا أن مصاحلهم التجارية مع أواسط
إفريقيا كانت حتتم عليهم الس��يطرة على طرق القوافل التجارية التي كان
ال ب��د لها أن متر بفزان ،كما ان حماية املزارع واملش��روعات األخرى القائمة في
ريف منطقة طرابل��س كانت قد حتمت عليهم مقاتل��ة البربر واجلرامنتيني
ومدافعتهم عن تلك املنطقة .وعند هذا احلد جند أنفسنا مضطرين للتساؤل
عن مدى تغلغل الرومان في أعماق الصحراء الليبية ،وعن بقية األسباب التي
دفعتهم إل��ى التغلغل في منطقة مقفرة يكاد يس��تحيل على أية جماعة
مستقرة أن تبقى على قيد احلياة فيها.
ون��ود أن نقرر منذ البداية أن من غير املمكن حتى اآلن إعطاء جواب قاطع
على هذا التساؤل .ولكن املسح اجلوي الذي قام به الكولونيل الفرنسي «جان
برادايز» للمناطق اجلنوبية من الصحراء اجلزائرية طيلة ثالث س��نوات (1946
  )1949بينّ ألول مرة مدى ما كان عليه التنظيم الروماني العسكري واملدنيعلى حدود تلك الصحراء.
 -18إميار ،أندريه وأوبوايه ،جانني ،تاريخ احلضارات العام ،اجمللد الرابع ،ترجمة يوسف أسعد داغر
ورفيقه ،منشورات عويدات ،الطبعة األولى ،بيروت ،1964 ،ص .462

268

يقول جيمس ويلالرد في تعليقه على ذلك التنظيم:19
«إنه مثال من االستعمار ليس له مثيل في التاريخ من حيث التخطيط
والفعالي��ة والنجاح .ذلك أن بناء اخلن��ادق والطرقات واحلصون والقالع ومراكز
املراقبة وبراج اخملابرة على حدود يبلغ طولها حوالي « 1500ميل» ،لم يضطلع
به الرومان فقط من أجل صد بدو الصحراء عن مهاجمة املدن الكبرى املزدهرة
في إفريقية التابعة لإلدارة القنصلية ،بل لتمهيد الس��بيل من أجل إسكان
عدد كبير من املزارعني .وجناح هذه اخلطة تدل عليه صور الكولولنيل (براديز)
اجلوي��ة الرائعة التي تظهر بقايا املئات م��ن القرى واملزارع حيث ال يوجد اليوم
شيء سوى الصخور املتآكلة.
إن اخلبراء أنفس��هم لتستبد بهم احليرة بش��أن كيفية إجناز الرومان هذا
العمل الذي يفوق فيما يبدو طاقة البش��ر ،بإقامتهم مثل هذا العدد الكبير
م��ن املراكز األمامية في اخلالء ناهيك عن جر املياه الذي يعتبر بدونه كل عمل
لإلسكان إضاعة للوقت».
وبالرغ��م م��ن أن أحدا ال يع��رف على وج��ه الدقة ما الذي حم��ل الرومان
على جتشيم أنفسهم نشاق اس��تيطان الصحراء إال أن اقرب نظرية للقبول
ه��ي تلك الت��ي تقول أن روما منذ عهد أوغس��طس كانت في حاجة ماس��ة
إل��ى مصدر جديد للمؤن لتطعم مدنها املزدحمة بالس��كان ولتطعم اآلالف
املؤلفة م��ن اجلماهير اإليطالية التي أخذت تهج��ر األرياف وتتكدس في روما
لتتغذى وتش��هد الس��يرك على حس��اب اإلمبراطورية .ولهذا ف��ان الرومان
وجهوا أنظارهم الستغالل شمالي إفريقيا بسواحلها وصحاريها في محاولة
لتحويلها إلى أهراء لروما ومن ورائها إيطاليا .وبدا العمل كما أس��لفنا على
أي��دي فرقة أوغس��تا الثالث��ة التي مهدت الط��رق وأقامت الق�لاع واحلصون
وش��بكات الري ومراكز احلراس��ة في املزارع املتعمقة في جوف الصحراء كما
أثبتت صور الكولونيل «براداي��ز» .وهنالك ما يدل على أن الرومان اتبعوا هذه
السياسة نفسها في متهيد الطرق وإنشاء احلصون وشبكات الري في املغرب
 -19ويل�لارد ،جيمس ،الصح��راء الكبرى ،مكتبة الفرجاني ،طرابل��س ،الطبعة األولى ،بيروت،
 ،1967ص .116
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األقص��ى وتون��س وليبيا على نحو ما فعل��وا في اجلزائر ،إال انه لم يكتش��ف
ف��ي أعماق الصح��راء الليبية ما ي��دل على أن الرومان حاولوا اس��تغالل هذه
الصحراء على نحو ما فعلوا في الصحراء اجلزائرية.
ويبدو لنا أن متهيد الطرق كان مفتاح احلمالت اإلعمارية إلى قلب الصحراء
أو أطرافه��ا ،الن وجوده��ا كان يضمن وجود مواصالت آمن��ة وإمدادات كافية.
والط��رق الرومانية كانت عل��ى نوعني :واحد مدني والثاني عس��كري .وكانت
الطرق املدنية هي الطرق الرئيسية ولذلك فقد كانت ممهدة وكانت تستعمل
للنقلي��ات العامة وللبريد الس��ريع .أم��ا الطرق العس��كرية فكانت ضيقة
مس��تقيمة تخترق البالد من حصن إلى أخر مباش��رة .وكانت فرقة أوغس��تا
الثالث��ة تقيم عند كل ميل روماني «أي كل  1480مترا ً» ش��ارة حجرية على
ش��بكة الطرق الرئيس��ية تنقش عليها« :هذا النصب إقامته فرقة أوغستا
الثالث��ة» .وق��د مت حتى اآلن العثور على أكثر من ألف�ين من هذه األنصاب في
مختلف أرجاء الواليات اإلفريقية الرومانية ،وجتدر اإلشارة بهذا الصدد إلى انه
لم يعثر حتى اآلن على أي ش��يء يدل على أن الطرق الرومانية في ليبيا كانت
مرصوفة باحلجارة مما يجعلنا منيل إلى االعتقاد أنها كانت طرقا ترابية.20
وبعد إقامة شبكات الطرق وضمان وجود مواصالت مأمونة كانت الفرقة
تب��دأ بإقامة احلصون واألبراج في جميع املواقع االس��تراتيجية مبعدل «حصن
كل ميل» ثم تصل بني كل حصن والذي يليه بخندق أو بعدد من البروج وذلك
لكي يبق��ى جنود كل حصن على مرأى من جنود احلصن األخر إلجراء اخملابرات
بواس��طة النيران في الليل والدخان أو اإلشارات في النهار .وكان هذا النظام
فعاال إلى درجة مكنت الرومان من حكم مليون ونصف املليون ميل مربع من
الش��مال اإلفريقي لعدة قرون بقوة فرقة أوغس��تا الثالثة التي لم يكن عدد
أفرادها يتجاوز اثني عشر ألف جندي يعززهم ما ال يزيد عن خمسة عشر ألف
جندي آخرين من قوات محلية وغير نظامية.
20- Goodchild, R.G. The Roads and Milestones of Tripolitania,
Discoveries and Researches in 1947, Department of Antiquities, British
Military Administration, Tripoli, 1948, p. 7
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واخلطوة التي كانت تلي إقامة ش��بكات الطرق واحلصون هي توغل جنود
فرقة أوغستا الثالثة في الصحراء مطمئنني ملواصالتهم وأمنهم ،ومتفرغني
إلقام��ة املعس��كرات واحلصون ف��ي الواحات الرئيس��ية على ط��رق القوافل
املتجهة إلى أواس��ط أفريقيا من مثل حصن غدامس .وكانوا يصلون بني هذه
احلصون بخنادق حتفر تدريجيا وميدون وراء اخلنادق طرقا لدورياتهم .على اجلهة
الداخلية من خطوط احلدود هذه وأحيانا على اجلهة اخلارجية ،كان مهندس��و
الفرقة يصممون وينش��ئون سالس��ل من املزارع احملصنة الت��ي كانت تقطع
للمحاربني املتقاعدين من الفرقة كما س��بق أن ذكرن��ا .وتدل اخمللفات األثرية
التي اس��تخرجت من قبور رجال احلدود املس��توطنني ه��ؤالء على أنهم كانوا
يس��تخدمون اخليل أوال ثم اجلمال في حراثة مزارعهم .وكان السيد املتقاعد
يجلس على كرس��يه ليراقب عم��ل عبيده وهم يقومون بجني احملصوالت في
املواسم اخملتلفة.
أما مشكلة اجلفاف فقد س��لك الرومان طرقا فذة للتغلب عليها :فهم
مثال كانوا يختارون حلصونهم ومعس��كراتهم الرئيسية مواقع استراتيجية
تتواف��ر فيها الينابي��ع أو اآلبار أما ف��ي األماكن املوغلة في أعم��اق الصحراء
وحماداتها التي لم تكن فيها ينابيع أو آبار فكان الرومان يحس��نون استغالل
مياه األمطار والوديان إذ أنهم كانوا بالعمل الش��اق الدائب يس��يطرون على
األمطار الس��اقطة في مناطقهم قبل أن تتمكن من بلوغ مجاري املياه وذلك
بإقامة اجل��دران واملس��طحات واخلنادق واحلواجز والس��دود واخلزان��ات والبرك
الحت��واء كل نقطة من املطر تنزل على املنحدرات الصخرية قبل ضياعها في
الرمال ،فكانوا بذلك يحبس��ون املطر يحث يس��قط ،كما كانوا يحولون مياه
األخاديد إلى البرك واخلزانات التي أقاموها حيث تبقى مجمعة ليستعملوها
فيم��ا بع��د .أما مياه الوديان فإنه��م كانوا يحجزونها بواس��طة ما يقيمونه
من س��دود حجرية .وجتدر اإلشارة هنا إلى أن الرومان كانوا يقيمون نوعني من
الس��دود حلفظ مي��اه األودية :ففي األودية الصخري��ة الضيقة كانوا يقيمون
سدودا حجرية تقطع األودية عرضا وتربط بجانبي اجلبال احمليطة بها.
وه��ذا النوع من الس��دود كان يبنى بالصخور وبقطع احلجارة الكلس��ية
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املعدة خصيصا لهذا الغرض والتي كانت تثبت باجلير القوي .وخير مثال على
هذا النوع هو السدود التي كانت مقامة على وادي جملينني ووادي كعام .والنوع
الثان��ي من الس��دود هو الس��دود الترابية التي كانوا يقيم��ون أكثر من واحد
منها عبر الوادي الواحد .وباإلضافة للس��دود فقد عمل الرومان بركا لتجميع
املياه توجد في ليبيا وتكثر في منطقة طرابلس وخاصة في وادي جملينني ووادي
زمزم.21
وكانوا يقيمون قنوات للري متتد من الوديان واخلزانات إلى احلقول املقسمة
إلى قطع مستطيلة بواسطة أخاديد جتري املياه فيها ببطء يسمح لكميات
منها بالتفشي في باطن األرض بدال من ضياعها سدى ،وبذلك حتتفظ التربة
احملددة على هذا النحو بنسبة كافية من الرطوبة في األوقات التي تكون فيها
بقي��ة التربة قد جفت متاما .ونظام ال��ري هذا لم يجعل الزراعة في الصحراء
ممكنة فحسب بل جعلها مجدية كذلك.
وباإلم��كان القول إن هذه اجله��ود اجلبارة واألعمال الش��اقة التي حتملها
الروم��ان مختارين إلقامة حصون وم��زارع محصنة على طول تخوم الصحراء
الكبرى في الش��مال اإلفريقي قد آتت أكله��ا فأصبحت تلك احلصون واملزارع
تخدم أغراضا سياسية أهمها أنها كانت:
 -1خ��ط دف��اع خارجي ف��ي نظام الدفاع العس��كري الذي كان يش��مل
أفريقيا الشمالية بأسرها،
 -2مراكز للجمارك ولضبط تنقالت املسافرين،
 -3مظهر قوة يردع بدو البربر في اجلنوب ويريهم بوضوح أن الرومان كانوا
أقوى منهم وأغنى وأكثر حتضرا.
ولق��د ظلت هذه الش��بكة الدفاعية حتى حوالي س��نة  400م .وبعدها
خضعت لهجمات البربر كغيرها من األس��وار والتحصينات الرومانية .ولعل
21- The Illustrated London News, December 16, 1961, article under the
title “Ancient Systems for making the desert blossom as a rose: Water
Conservation in Roman Tripolitania”, by Olwen Brogan & Claudio Vita
– Finzi, St. Jon’s College, Cambridge, England.
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أحس��ن ما قيل ف��ي وصف هذه الش��بكة الرومانية هو م��ا أورده الكولونيل
«بارادي��ز» في تقريره النهائي عن نش��اطاته خالل ثالث س��نوات قضاها في
علي أن
دراس��ة جادة حلدود التوغ��ل الروماني في الصحراء اجلزائري��ة« :يجب ّ
اش��دد للمرة األخي��رة على التناقض اخمليف بني ما كان��ت عليه هذه املنطقة
بكامله��ا في ي��وم من األيام وبني ما ه��ي عليه اآلن .إن املنطق��ة قد تأكلتها
اليوم بش��كل مرعب من الوهاد التي تزداد عمقا واتساعا في جميع االجتاهات
نظرا لهجر املنش��آت الرومانية حلفظ التربة .واالنطباع الذي ينشأ للمرء ،عن
املنطقة هو االنطباع الناشئ عن صحراء مقفرة تبعث على الذهول أكثر من
الصحراء الكبرى ذاتها :آن اخلراب هنا ألبعث على الكآبة واحلزن».22
من كل ما تقدم نستخلص أن الرومان جعلوا وجودهم ملموسا في فزان
واس��تطاعوا بواس��طة احلمالت املؤقتة الناجحة التي كانوا يش��نونها على
اجلرامنتيني بني الفينة والفينة أن يبس��طوا عليه��م نفوذهم ما كان يكفي
جلع��ل اجلرامنتيني حريصني على مخالفتهم اتقاء لش��رهم من ناحية ولكي
يفيدوا من التعاون التجاري معهم من الناحية األخرى .ولعل خير شاهد على
هذا هو قيام يوليس متيرنس وملك اجلرامنتيني باحلملة املشتركة التي سبق
أن حتدثن��ا عنها والتي كان��ت تهدف ليس فقط إلى تعري��ف متيرنس وقواته
على إحدى طرق القوافل الرئيسية إلى تشاد وأفريقيا السوداء وإمنا أيضا إلى
جل��ب العبيد من تلك املناطق .وبكلمات أخرى فان كال من الفريقني الروماني
واجلرامني قد اقتنع بعد التجربة انه ال يس��تطيع أن يقهر الفريق الثاني وانه
ف��ي الوقت ذاته ال يس��تغني عن��ه .فاجلرامنتيون لم يكن ف��ي مقدورهم أن
يستغنوا عن املوانئ الرومانية على الساحل الطرابلسي ألنها كانت املتنفس
الطبيعي لنشاطهم التجاري وهمزة الوصل بينهم وبني موانئ البحر األبيض
املتوس��ط ،والرومان ل��م يكن في مقدورهم أن يس��تغنوا عن س��لع أفريقيا
الس��وداء التي لم تكن قوافله��م التجارية قادرة على الوص��ول إليها إال عن
طريق اجلرامنتيني وبحراس��تهم .ولقد كانت حماية اجلرامنتيني للقوافل أمرا
ال يستغنى عنه الن بعض القبائل الليبية القاطنة في الدواخل كانت تعيش
 -22ويل�لارد ،جيمس ،الصح��راء الكبرى ،مكتبة الفرجاني ،طرابل��س ،الطبعة األولى ،بيروت،
 ،1967ص .125
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عل��ى قطع الطرق ومهاجمة القوافل وس��لبها .وقد حتدث ديودورس الصقلي
ع��ن ليبيني لم يكونوا يلتزمون بطاعة امللك وال يراعون العدالة بل يعيش��ون
على الس��لب والنهب ويقومون بغارات مفاجئة من مراكزهم الصحراوية ثم
يعودون سريعا إلى تلك املراكز .ويقول ديودورس إن أولئك الليبيني كانوا يرتدون
ألبس��ة م��ن جلود املاعز ولم تك��ن لهم مدن أو قرى بل كان��وا يقيمون أبراجا
إل��ى جوار منابع املياه يحفظون أس�لابهم فيها ،كم��ا أن الواحد منهم كان
يتس��لح بثالث رماح وبقطع من احلجارة يحمله��ا في حقيبة من اجللد .وهم
لم يعرفوا اس��تعمال الس��يف أو لبس اخلوذة .ولقد كانوا قساة في معاملة
أعدائه��م إذ كان��وا يعاملونه��م وكأنهم لص��وص فال يتورع��ون عن ذبحهم
وسفك دمائهم.23
من هنا بدأت العالقات تتحس��ن بني اجلرامنتيني والرومان بعد سلس��لة
مضنية من املعارك ونش��أ بينهما نوع من التفاه��م والتعاون من أجل تأمني
ط��رق قوافل التج��ارة الصحراوية .ولقد أثمر ذلك التع��اون الصالح الطرفني
فنشطت القوافل جتوب طرق الصحراء الرابطة بني املوانئ الرومانية وأفريقيا
الوس��طى عبر فزان وأدى ذلك النش��اط إلى ازدهار جرما وتوس��عها فأقيمت
فيها أبنية كثيرة جميلة على الطراز الروماني ما زلنا نشاهد منها حتى اليوم
آثار املنازل الفخمة ،واملوس��وليا 24أو األضرحة الكبيرة ،واحلمامات .واس��تمر
هذا التعاون وذلك االزدهار في س�لام حتى حوال��ي نهاية القرن امليالدي الرابع
عندما ق��ام غزاة مجهولون بالقض��اء على مملكة اجلرامنتي�ين وإحراق جرما.
ومل��ا كان هذا احل��ادث يصادف فترة النزاع بني الدوناتيني من البربر والكنيس��ة
الكاثوليكية في روما وإتباعها في الش��مال اإلفريقي ،فإننا قد ال نخطىء إذا
إس��تنتجنا أن الدوناتيني من البربر الذين أصبحوا أكثر تطرفا وعنفا بعد وفاة
 -23خش��يم ،علي فهم��ي ،نصوص ليبية ،مكتب��ة الفكر ،طرابلس ،ليبي��ا ،الطبعة األولى،
 ،1967ص .183-182
 -24املوس��وليا أو األضرحة الكبيرة نوع من القبور البارزة البنيان واملش��يدة على طراز ضريح
امللك اإلغريقي موسولس « »Maussollusصاحب هليكارنسوس « « Halicaranssusفي
آسيا الصغرى وكانت قد بنته له زوجته آرتيمسيا « »Artemesiaوشارك في جتميله أربعة
م��ن كبار النحاتني اليونانيني .وعن هذا الضريح أخذ القرطاجيون منوذج أضرحتهم الكبيرة ثم
أخذ النوميديون هذا النمط عن القرطاجيني ،وعن النوميديني أخذه اجلرامنتيون.
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زعيمهم الروحي دوناتس س��نة  355م .هم الذي��ن حرقوا جرما وخربوا مزارع
اجلرامنتيني وبس��اتينهم وأطاحوا مبملكتهم وذلك لنقمتهم على كنيس��ة
روما من ناحية والس��تيائهم من تعاون اجلرامنتي�ين وحتالفهم مع الرومان إال
انه بوس��عنا أن نؤك��د أن الس��لطة الرومانية كانت على حاف��ة االنهيار في
أفريقيا الرومانية وان جرما نفسها كانت قد ضعفت إلى درجة مكنت الغزاة
م��ن اجتياحها وتدميرها بس��هولة ظاهرة س��نة  395م .ولعل هذا الضعف
كان ناجت��ا عن عدة عوامل تكالبت على إضعاف التجارة التي كانت الش��ريان
الرئيسي للحياة اجلرامنتية وهي عدة عوامل كان أهمها:
 -1نفاذ املياه اجلوفية جزئيا مما سبب جفاف بعض العيون واآلبار وبالتالي
الواحات.
 -2في أعقاب تزايد اجلفاف جف الكثير من احلشائش والنباتات فسهلت
حرك��ة الكثبان الرملي��ة التي كانت النباتات تثبتها ف��ي أماكنها مما جعلها
تنتقل مع الرياح فتسد بعض الطرق التي كانت تستعملها اخليول والعربات
اجلرامنتية.
 -3أدى نقص عدد اآلبار والعيون إلى تطويل املسافة بني مصدر ماء والذي
وحد من مقدرتها على
يليه مما ّ
صعب األمر على حيوانات القوافل وأصحابها ّ
احلركة.
 -4اضط��راب األوض��اع في املدن الس��احلية والفقر الذي حل��ق بتجارها
نتيجة لذلك أ ّديا إلى إقعادهم عن املتاجرة مع اجلرامنتيني.
 -5مع نهاية القرن امليالدي الرابع بدأت قبائل البربر وخاصة هوارة ومزاتا
ولواتا باس��تعمال اجلمال للنقل عبر الصح��راء فأصبحت بذلك في غنى عن
جرما.
وزاد املوق��ف س��وءا ً أن اجلرامنتيني أنفس��هم لم يقبلوا على اس��تعمال
اجلم��ال بل نفروا منه��ا وظلوا أوفياء خليولهم التي ال ميك��ن أن تقارن باجلمال
في األسفار الصحراوية.
وبع��د ه��ذا التاري��خ خضعت مملك��ة اجلرامنتي�ين كغيرها م��ن املناطق
الداخلية لسيطرة البربر حتى العهد البيزنطي.
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ويظه��ر التأثير الروماني جليا ً في غير املوس��وليا من آث��ار جرما ،فهنالك
قب��ور مريعة ذات درجتني وهي مقصورة قصارة بيض��اء من اخلارج ويبلغ عمق
حلودها حوال��ي أربعة أمتار .وقد وجد في تلك القب��ور بعض الفخار الروماني
املمت��از إلى جانب الزجاج واحللي الذهبية واغواش مصنوعة من حجر األمازون
أي العقي��ق .وقد الحظ األثري��ون أن هذا النوع من القب��ور و النوع املألوف في
املقب��رة وامللكية ،وإن كانت أعداد منه قد وجدت في وادي اآلجال إلى الش��رق
والغرب من جرما .وباإلضافة إلى هذا النوع وجدت قبور هرمية بنيت أهراماتها
الت��ي يتراوح ارتفاعه��ا بني مترين وأربعة من اجر الط�ين وحفرت اللحود حتت
تل��ك األهرامات عل��ى عمق مترين أو ثالثة؛ ويعتقد أن ه��ذا النمط من القبور
منق��وال إما عن مصر وإما عن الس��ودان .وهنالك بعض املذابح املبنية باحلجر
الرملي إما على ش��كل مس��لة صغيرة وإما على ش��كل فرن؛ وكانت تطلى
باللون األحمر وتوضع أمام القبور جتاه الش��رق أو الغ��رب وإلى جوانبها موائد
القرابني.
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