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أستاذ باحث، مراكش

يُعد املناخ واحدا من القضايا التي نالت قسطا ال بأس به من اهتامم املؤرخني يف 
إعادة تشكيل  يف  املعتمدة  املكتوبة  املصادر  افتقار  املتوسط، رغم  األبيض  البحر  حوض 
متناسقة  وكمية،  مستمرة  زمنيا،  ممتدة  مالحظات  لسلسلة  القديمة  املناخات  مالمح 
ومنسجمة بخصوص احلرارة والتساقطات.1 فهي تقدم معلومات غامضة وغري مبارشة 
مثل  املتطرفة،3  املناخية  الوقائع  إىل  باإلشارة  الغالب  يف  اكتفائها  مع  القديم2  املناخ  عن 
حاالت اجلفاف التي ال يمكن استغالهلا دائام يف دراسة املناخ.4 وهلذا السبب بدأت هذه 
يُوهبا - تفقد أمهيتها تدرجييا يف الكتابات التارخيية املتعلقة باملناخات  الوثائق–بعد كشف عُ
واجليوأركيولوجيا  األركيولوجيا  يف  املتخصصون  بادر  تعويضها،  يف  وأمال  القديمة.5 
والباليومناخ واملورفومناخ واجليومورفولوجيا والدندروكرونولوجيا والباليوإيكولوجيا 
إىل البحث عن سبل جديدة للكشف عن البيئات القديمة وخصائص املناخات القديمة 
الصناعية،6  الثورة  سبقت  التي  والقرون  اهلولوسني  من  الثاين  النصف  يف  خاصة 
مستفيدين يف ذلک مما حتقق من تقدم تكنولوجي رسيع. ونتيجة لذلک، ظهرت دراسات 
نتائجها  تطورت  كام  ومتنوعة،  جديدة  ونظرية  مصدرية  مرجعيات  إىل  استندت  علمية 
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بتطور بقية العلوم ومناهجها وأدوات اشتغاهلا. فام هو موقع شامل إفريقيا خالل الفرتة 
الرومانية من هذه التحوالت العلمية؟ وما هي أبرز التجديدات التي طرأت عىل مقاربتنا 

لتاريخ مناخ هذا املجال منذ مطلع القرن العرشين؟7 
املناخ والسياق االستعامري

العرشين  القرن  من  األول  النصف  خالل  إفريقيا  لشامل  الفرنيس  االحتالل  م  قُدِّ
تد،“ متيز باستمرارية التقنيات البدائية وقلة االجتهاد  كنهضة جاءت بعد ”عرص وسيط ممُ
يف استغالل املوارد الطبيعية من قبل الساكنة املحلية، إضافة إىل تدهور األوساط الطبيعية 
احلضارة  ”إن  اخلصوص.8  وجه  عىل  هالل  بني  قبائل  مارسته  الذي  للرتحال  نتيجة 
القرطاجية [حسب الكتابات الفرنسية] قد قامت بتخصيب األرض الليبية الرببرية، ثم 
لَّ وتظلم  قام الوجود الروماين بإدماج بالد املغرب يف فلک احلضارة الغربية، قبل أن تفِ
مع الفتح العريب.“9 ومن أبرز عالمات نجاح عملية اإلدماج الرومانية حسب اخلطاب 
نفسه، قيام الرومان ”بجلب املياه إىل األرايض الشاسعة من العيون البعيدة، وبناء السدود 
عىل األودية، وتأسيس املدائن الكبرية التي أقاموا فيها من املعامل اجلليلة واهلياكل اجلميلة 
تشخيص  مسارح  من  شئت  بام  اإلفريقية،  الديار  هبذه  آثارهم  عىل  الواقف  يدهش  ما 
وحنايا  احليوانات،  ملصارعة  ومالهي  املعتقدات،  رسوم  ألداء  ومعابد  الروايات، 
شاهقة ومحامات، كلها تدل عىل عمران راسخ ومتدن باهر باذخ.“10 وهلذا السبب كان 

جعلنا  ما  وهو  إفريقيا،  بشامل  الرومانية  الفرتة  خالل  املناخ  خصائص  حتديد  الدراسة،  هذه  خالل  من  نتوخى   .7
نقترص بالدرجة األوىل عىل وصف املناخات، دون اخلوض يف وصف البيئات القديمة، رغم كوهنا مرايا وفية للمناخات 
السائدة. وقد وددنا إدراج إطار كرونولوجي ومناخي خاص بشامل إفريقيا، وتطعيم الدراسة بلمحة عن املناخ يف مرحلة 
 ،ما قبيل التاريخ، لكننا مل نتمكن من ذلک يف الوقت الراهن، عىل أمل العودة إىل فتح امللف من جديد يف فرصة أخر

نستدرک فيها هذه القضايا.
8. Paul-Albert Février, Approches du Maghreb romain (Rabat: Al Kalam Éditions-diffusion, 1989), 

I, 89; Guillaume Blanc, “Diana K. Davis, les mythes environnementaux de la colonisation Française 
au Maghreb, trad. De l’anglais par G. Quenet, Champs Vallons, coll. “L’environnement a une histoire,” 
Seyssel, 2012, 329 p,” Développement durable et territoire [En ligne], vol. 4, n°2, juillet 2013, mis 
en ligne le 10 juillet 2013, consulté le 16 juillet 2013. URL:http://developpementdurable. Revues.
org /9851; Philippe Leveau, “L’archéologie française en Algérie et la résistance à la romanisation: 
les enjeux d’un débat,” in Under Western Eyes. Approches occidentales de l’archéologie nord-
africaines (XIXe-XXe siècle), Dridi, H., Mezzolani, A., (eds.), collection Philainos. Études d’antiquités 
méditerranéennes publiées par la chaire d’Archéologie de la Méditerranée Antique de l’Université de 
Neuchâtel (Bologna: BraDypUS Communicating Cultural Heritage, 2016), 130; Daniel Rivet, Histoire 
du Maroc (Paris: Fayard, 2012), 64-65.
تارخيي،“  نقاش  يف  قراءة  الوسيط:  اإلسالمي  املغرب  حضارة  انحطاط  وإشكالية  اهلاللية  ”اهلجرة  عامرة،  عالوة   .9

جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية (قسنطينة)، 4 (2004): 39.
10. حممد السليامين، ”ملحة تارخيية عن شعوب شاميل إفريقيا؛ الرومان بشامل إفريقيا،“ جريدة السعادة، العدد 1890، 

السنة اخلامسة عرش، (السبت 28 مجاد األوىل عام 1337هـ/ 1 مارس 1919م): 3.
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رين يف أمس احلاجة لإلمساک بأسباب رخاء شامل  عمِّ الفرنسيون، إداريني وباحثني ومُ
إفريقيا خالل املرحلة الرومانية، بغية االستفادة من تلک التجربة يف املشاريع االستعامرية 
وإحياء  ترميم  عىل  أوال  االهتامم  فانصب  العرشين،11  القرن  من  األول  النصف  خالل 
وحماكاة املنشآت املائية الرومانية حتى تسرتجع بلدان شامل إفريقيا ازدهارها ورخاءها.12
إنجاز  إىل  يشء  كل  قبل  الفرنسية  االستعامرية  السلطات  عمدت  ذلک  ولتحقيق 
يف  هبا  قام  اخلصوص،13  وجه  عىل  الرومانية  املائية  املنشآت  عن  دقيقة  أثرية  حتريات 
لر  وكْ ري (1897) (La Blanchère)15 وغُ بْلُونشِ يل (1902 (S. Gsell))،14 ولَ زِ اجلزائر گْ
(1900-1897) (P. Gauckler) يف تونس.16 كام حرصت السلطات اإليطالية يف ليبيا عىل 
استهالل  األبحاث،  هلذه  االستعامرية  األهداف  عىل  وخري دليل  مماثلة.17  دراسات  إنجاز 
لر اجلزء األول من حتريه الطويل والدقيق عن املنشآت املائية الرومانية يف تونس  وكْ بول غُ
بتاريخ  بتونس،  الفرنيس  العام  املقيم   ،(René Millet) مييل  روين  إىل  بعثها  رسالة  بنص 
بتوطينها  تقيض  والتي  املنشآت،  تلک  وصف  يف  املتبعة  اخلطة  فيها  بَنيَّ   ،1896 دجنرب   31

ومنحها رقام خاصا يف اخلريطة العسكرية، ثم تقديم إشارات ”رضورية“ عن وضعيتها آنئذ 
ري إىل وزير التعليم  بْلُونشِ وإمكانية استعامهلا.18 هذا باإلضافة إىل ما تضمنته رسالة وجهها لَ
العمومي والفنون اجلميلة بخصوص حترياته عن املنشآت املائية يف اجلزائر، للحديث عن 

عة بالنسبة للمشاريع األوروبية يف البلد.19 مَّ األمهية الكبرية لتلک املعطيات املُجَ
11. Eugène Albertini, “L’Afrique du Nord ancienne,” in L’Afrique du Nord Française dans l’histoire, 

Albertini, E., Marçais, G., Yver, G., (Lyon-Paris: Éditions Archat, 1937), 74.
12. René Du Coudray La Blanchère, “L’aménagement de l’eau courante dans l’Afrique romaine,” 

Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (35) (6) (1891), 428-
29; Gustave Wolfson, De l’utilisation de travaux hydrauliques romains en Tunisie (Tunis: Imprimerie 
générale, 1901); Brian Duncan Shaw, “Water and society in the ancient Maghrib: technology, property 
and development,” Antiquités africaines 20 (1984): 124-25; Mohamed Ben Jeddou, “Colonialism and 
Landscape: Population dynamics and Land use in Northern Tunisia under Roman and French Rule,” 
Landscapes (9) (2) (2008): 72-90.

13. Philippe Leveau, “Les conditions,” 312.
14. Stéphane Gsell, Enquête administrative sur les travaux hydrauliques anciens en Algérie, 

Nouvelles Archives des Missions Scientifiques 10 (1902), 1-143.
15. René Du Coudray La Blanchère, L’aménagement de l’eau et l’installation rurale dans l’Afrique 

ancienne, Nouvelles Archives des Missions Scientifiques 7 (1897), 1-110.
16. Paul Gauckler, Enquête sur les installations hydrauliques romaines en Tunisie (Tunis: Direction 

des Antiquités et Beaux-arts, 1897-1900).
17. Francesco Stroppa, “L’idrografia della Tripolitania e la politica idraulica romana,” Riv. Col., t. 

14 (1919): 489-496; Pietro Romanelli, “La politica Romana delle acque in Tripolitania,” Rinascilta 
della Tripolitania, (Milan: 1926), 568-76; Massimiliano Munzi, “Italian archaeologists in colonial 
Tripolitania,” Libyan Studies 43 (2012): 81-110.

18. Paul Gauckler, “Rapport adressé à M. René Millet, Résident Général de la République Française en 
Tunisie, sur l’enquête concernant les installations hydrauliques des Romains en Tunisie,” in Enquête, t. I, 6.

19. René du Coudray La Blanchère, “Rapport à M. le Ministre de l’instruction publique et des 
Beaux-arts sur les recherches poursuivies par son ordre pour déterminer le mode et les conditions de la 
colonisation et de l’exploitation jusqu’à l’arrivée des Arabes,” in L’aménagement de l’eau, 1.
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إىل  إضافة  األثرية  التحريات  تلک  نتائج  (1864-1932م)  گزيل  ستيفان  استغل 
النصوص الكالسيكية الالتينية واإلغريقية، وهي معطيات علمية موضوعية يف جمملها، 
لإلجابة عن تساؤل افتتح به أحد فصول كتابه وهو كالتايل: هل تغري مناخ شامل إفريقيا 
منذ احلقبة القديمة؟ فانتهى بعد دحض احلجج واألدلة املقدمة آنئذ للربهنة عىل أن مناخ 
شامل إفريقيا كان أكثر رطوبة يف احلقبة القديمة مقارنة باليوم،20 للقول بأن شامل إفريقيا 
يكن  مل  إن  العرشين)  القرن  احلايل (مطلع  باملناخ  الشبه  شديد  ملناخ  خاضعا  كان  القديم 
مماثال له: اجلفاف املألوف يف الصيف، والذي قد يمتد أحيانا طيلة السنة، واألمطار غري 
املنتظمة التي غالبا ما تكون وابلة، ولو أهنا تقل عموما داخل البالد باملقارنة مع املناطق 
إىل  طارق  جبل  مضيق  من  انطالقا  وذلک  املتوسط،  األبيض  والبحر  للمحيط  املجاورة 

رأس بونة.21
االستقالل،  عىل  إفريقيا  شامل  بلدان  حصول  بعد  تعرضت،  هذه  حماولته  لكن 
فعبد اهللا العروي يعيب عليه عدم  واإليديولوجي؛22  املستو املنهجي  شديد عىل  لنقد 
استغالل نتائج احلفريات إال يف مراجعة وتدقيق املعطيات األدبية التي ظلت حتتل املرتبة 
واحد  آن  يف  خاضعا  كان  القديم  إفريقيا  شامل  مناخ  عن  گزيل  تساؤل  أن  كام  األوىل. 
نعرف  أن  ”علينا  سؤاله:  يف  واضحة  السياسية  فاخللفية  وسياسية؛23  علمية  العتبارات 
سبب الرخاء الذي عرفه شامل إفريقيا أثناء العهد الروماين. أهو الطقس الذي كان أكثر 
مالئمة للزراعة أم هو نشاط اإلنسان وذكاؤه؟ هل لنا فقط أن نرثي ماضيا لن يعود، أم 
هل يف وسعنا أن نستخلص منه دروسا تنفعنا يف احلارض؟“24 وهذا فضال عن أن النتيجة 
التي توصل إليها والقائلة بأن املناخ مل يتغري كثريا، كانت تتفق مع امليول السياسية السائدة 
زمن حترير تلک الدراسة، وتساير عرصا تفوقت فيه النظريات اإلمكانية عىل احلتميات 

20. Stéphane Gsell, Histoire Ancienne de L’Afrique du Nord (Paris: Librairie Hachette, 1920), 
t. I, 81.

21. Gsell, Histoire, t. I, 99.
22. حممد التازي سعود، صفحات من تاريخ املغرب القديم (الرباط: منشورات فكر، 2008)، 32-28.

Funso Afolayan, “Historiography of Africa,” in Encyclopedia of African History, Kevin Shillington 
(ed.), (New York-London: Fitzroy Dearborn, 2005), vol. I-III: 628.

23. عبد اهللا العروي ، جممل تاريخ املغرب (بريوت-الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 2009)، 42.
24. Stéphane Gsell, “Le climat de l’Afrique du nord dans l’antiquité,” Revue Africaine (55) (283) 

(1911): 344; Gsell, Histoire., t. I, 40.
وهو السؤال نفسه الذي طرحه بُودي (M. Boudy)، انظر:

M. Boudy, “Considérations sur l’évolution du climat en Afrique du nord et en particulier au Maroc, 
depuis la période préhistorique,” Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc XXV-XXVI-
XXVII (1949): 112-18.
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اجليوأركيولوجيا  قبيل  من  الدقيقة  العلوم  من  جمموعة  أن  ذلک  إىل  أضف  اجلغرافية.25 
يستغل  حتى  آنذاک  تطورت  أو  ظهرت  قد  تكن  مل  والبالينولوجيا  والباليوإيكولوجيا 

ستيفان گزيل نتائجها التي غريت يف الزمن الراهن فهمنا للظاهرة املناخية نفسها.26
إشكالية املصادر األدبية الكالسيكية

استمر جمموعة من الباحثني عىل الرغم من انرصام مدة طويلة عىل صدور دراسة 
باألساس  مستندين  القديم،27  إفريقيا  شامل  مناخ  بخصوص  فرضيته  ترديد  يف  گزيل، 
اجلغرافية املغلوطة  عىل النصوص األدبية الكالسيكية، رغم حتذير البعض من األفكار 
معلومات  عىل  سة  املُؤسَّ والالتينيني،  اإلغريق  مؤلفات  بعض  عليها  احتوت  التي 
تيموستينوس  عن   (Eratosthènus)ايراطوسطينوس نقلها  التي  كتلک  ورديئة  خاطئة 
(Timosthènus)، واألوصاف ذات الطابع العمومي لتياميوس (Timaios)، واملحكيات 

28.(Posidonius) القديمة التي استنسخها بوسيدونيوس
إن مرجع النظرة التشاؤمية التي تناقلها اإلغريق باألساس عن مناخ شامل إفريقيا 
من  عليها  املرتددين  أهلمت  التي  قورينة  يف  الصحراء  وجود  هو  القديمة،  احلقبة  خالل 
اإلغريق، أن الشامل اإلفريقي ككل يامثلها مناخا وبيئة، وذلک نتيجة لالستهانة بالفرق 
خطوط   مستو عىل  كبريا  فرقا  بينهام  أن  العلم  مع  وقرطاجة،  قورينة  عرض  خط  بني 

25. Philippe Leveau, Pierre Sillières et Jean-Pierre Vallat, Campagnes de la Méditerranée romaine 
(Paris: Hachette, série Bibliothèque d’Archéologie, 1993), 36.

26. Leveau, “Les conditions,” 310.
27. Brian Duncan Shaw, “Climate, environment, and history the case of the Roman Africa,” in 

Climate and History. Studies in Past Climat and their impact on Man, Wrigley, T.M.L., Ingram, M.J., 
et Farmer, G. (eds.), (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 379-403;

املناخية،“ ضمن  التقلبات  ظاهرة  لتناول  تارخيية  مقاربة  القديم:  للمغرب  املناخية  ”اخلصوصيات  البوزيدي،  سعيد 
أضواء جديدة عىل تاريخ شامل إفريقيا القديم وحضارته، تكريم األستاذ املصطفى موالي رشيد، تنسيق حليمة غازي 
بن ميس والبضاوية بلكامل (الرباط: مطبعة دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع، 2007)، 183-204 ؛ احلسن بودرقا، 
والعلوم  اآلداب  كلية  واألركيولوجيا،  التاريخ  يف  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  القديم،  إفريقيا  بشامل  احليوانية  الثروة 
اإلنسانية، الرباط، 2001-2002، 40-49؛ حممد جمدوب، ”الثروة املائية يف املغرب القديم،“ ندوة املاء يف تاريخ املغرب، 
سلسلة ندوات ومناظرات رقم 11 (الدار البيضاء: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 1999)، 17-32؛ عبد املجيد 
أمريغ، ”األودية بموريطانيا (مملكة املغرب القديم)،“ أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الوطنية يف التاريخ، كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية، الرباط 2000-2001، 15-22؛ منري احلاج الطاهر، ”الثروة النباتية يف شامل إفريقيا القديم،“ رسالة لنيل 

دبلوم الدراسات العليا يف التاريخ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، 2000-1999، 33.
28. Jehan Desanges, “De Timée à Strabon, la polémique sur le climat de l’Afrique du nord et ses 

effets,” in Histoire et Archéologie de l’Afrique du nord, actes du IIIe colloque international, réuni dans le 
cadre du 110ème Congrès national des sociétés savantes (Montpellier, 1-5 avril 1985), (Paris: Comité des 
Travaux Historiques et Scientifiques, 1986), 28-30; Ahmed Slaoui, “La Tendance du climat au Maroc, 
exemple de la pluviométrie,” Tensift 2 (1998): 21.
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العرض يبلغ 450 كلم.29 كام أن فرتة اجلفاف يف احلوض الغريب للبحر األبيض املتوسط 
أقرص مما هي عليه يف احلوض الرشقي الذي ال تبلغه مجيع املؤثرات األطلنطية من جهة، 

30.بارشة يف الشواطئ الليبية واملرصية من جهة أخر والذي حياذي الصحراء مُ
هبا  جهلهم  أو  اإلغريق  اجلغرافيني  بعض  قبل  من  املعطيات  هبذه  األخذ  عدم  إن 
وقتئذ، قد جعلهم يُشبِّهون شامل إفريقيا خالل احلقبة القديمة يف مناخها ببقية األقاليم 
أن  جيب  ذلک،  مع  موازاة  ويف  املتوسط.31  األبيض  للبحر  الرشقي  احلوض  يف  الواقعة 
نأخذ بعني االعتبار أثناء استغاللنا للكتابات اإلغريقية، مسألة عجز اإلغريق منذ القرن 
القوة  اختذته  الذي  املنع  قرار  بسبب  هرقل،  عمودي  مضيق  جتاوز  عن  ق.م  اخلامس 
القرطاجية سنة 509 ق.م، والذي تسبب يف توقف الرومان وحلفائهم عن املالحة وراء 
معارف  تتجاوز  مل  السبب  وهلذا  معادية.32  قوة  أو  عاصفة  أجربهتم  إذا  إال  بونة،  رأس 
شامل  حول  معلوماته  يف  واضح  ضعف  عنه  فرتتب  قرطاجة،  منطقة  هريودوتوس 
إفريقيا،33 أما إيراطوسطينوس فقد ألف كتابا جغرافيا يف القرن الثالث قبل امليالد دون 
ح مكتبة اإلسكندرية التي كان قيِّام عليها،34 فبات من العسري عليه وعىل آخرين  أن يَربْ
عليه  جرّ  ما  وهو  ليبيا،  غرب  أقىص  حول  صحيحة  معلومات  إىل  التوصل  أمثاله،  من 
انتقادات سرتابون (Strabon) وأرتيميدوروس (Artémidoros) أمام احتواء كتابه عىل 

فتقرة لدالئل كفيلة بتأكيدها.35 معطيات خاطئة أو مُ
29. Desanges, “De Timée,” 30-31.

30. سمري أيت أومغار، ”مالحظات حول مناخ املغرب القديم، “ جملة أسطور للدراسات التارخيية، 3 (2016): 58.
31. أدت املقارنة بني اإلثيوبيني بحوض النيل واإلثيوبيني األطلنطيني إىل إسقاط خصائص الوحيش والغطاء النبايت 
هبا  أن  فيقولون  باموروسيا  األهنار  ”أما  الصدد:  هذا  يف  سرتابون  يقول  املغريب،  اجلنوب  عىل  األول  املجال  يف  واملناخ 

التامسيح وأنواع أخر من احليوانات تشبه التي يف النيل،“ انظر:
Strabon, Géographie, texte établi et traduit par Benoît Laudenbach, commentaires de Jehan Desanges, 

(Paris: Les Belles Lettres, 2014) XVII, 3, 4; Desanges, “De Timée,” 32.
32. حممد اهلادي حارش، دراسات ونصوص يف تاريخ اجلزائر وبلدان املغرب يف العصور القديمة، (اجلزائر: دار هومة 

للطباعة والنرش والتوزيع، 2013)، 181.
33. Stéphane Gsell, “Connaissances géographiques des Grecs sur les cotes africaines de l’océan,” 

in Mémorial Henri Basset: Nouvelles études nord-africaines et orientales, publications de l’Institut 
des Hautes-Etudes Marocaines, T. XVII (Paris: Librairie orientale Paul Geuthner, 1928), t. I, 293-295; 
Mostafa Chakrouf, “Comment les auteurs anciens étaient-ils informés sur l’Afrique?,” in le Maroc 
et l’Andalus, Études et Recherches, Ahmad al-Yousufi (dir.), (Tétouan: Publication de la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines, 2013), 28.

34. El Mustapha Moulay Rchid, “Erathostène et la carte du Maroc antique,” in Actes des 1ères Journées 
nationales d’Archéologie et du Patrimoine (Rabat: Société Marocaine d’Archéologie et du Patrimoine, 
2001), vol. II: 49.

35. Gsell, “Connaissances,” 309; Desanges, “Le témoignage de Strabon (XVII, 3, 2-8) sur la 
Maurousie et l’Ethiopie occidentale,” in Actes des 1ères Journées nationales d’Archéologie et du 
Patrimoine (Rabat: Société Marocaine d’Archéologie et du Patrimoine, 2001), vol. II: 21.
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ال شک أن هذا الوضع، أثر سلبا عىل املعارف اجلغرافية اإلغريقية خالل الفرتة 
التي أطبقت فيها قرطاجة سيطرهتا عىل شامل إفريقيا، ولذلک وجب استغالل مصادر 
إفريقيا  شامل  مناخ  عن  عالية  مصداقية  وذات  علمية  إجابات  تقديم  عىل  قادرة  جديدة 

القديم.
التطرفات اجلوية واملناخ

بغض النظر عن مد مصداقية املعطيات الواردة يف املصادر املكتوبة حول مناخ 
واملناخ.36  اجلوية  التطرفات  بني  التمييز  رضورة  إىل  التنبيه  جيب  القديم،  إفريقيا  شامل 
املكتوبة  املصدرية  اإلشارات  استغالل  واملحدثني  القدامى  املؤرخني  بعض  اعتاد  لقد 
املناخ  تغري  عدم  فرضية  لتأكيد  والفيضانات  اجلفاف  موجات  بخصوص  واالبيغرافية 
منذ احلقبة القديمة، واحتفاظه بخصائصه األساسية التي رصدها علامء املناخ يف الزمن 
الراهن. ويؤكد أحد املؤرخني أن الفيضانات وفرتات اجلفاف التي أشار إليها القدامى 
هذا  استغل  وقد  الراهن.  الوقت  يف  إفريقيا  شامل  ملناخ  مميزة  سمة  زالت  ما  كتاباهتم  يف 
د فجأة وبقوة يف أماكن  َ الباحث إشارتني وردتا يف مصدرين التينيني عن نزول املطر والربَ
متباعدة وأزمنة خمتلفة، للقول بأن ”األمطار كانت تنزل بشكل عنيف وفجائي مصحوبة 
األمطار  حالة  عىل  تنطبق  السامت  وهذه  كثرية،  فيضانات  وقوع  يف  تتسبب  وقد  بالربد، 
ارتفاع  إىل  الالتينية  النقائش  بعض  إشارة  عىل  اعتمد  كام  حاليا.“37  اإلفريقي  الشامل  يف 
يف  آخر  إىل  حني  من  اجلفاف  انتشار  عىل  للتأكيد  بالسبب،  ترصح  مل  وإن  القمح،  أثامن 
بعض جهات الشامل اإلفريقي خالل املرحلة الرومانية، وهو ما ربطه مرة أخر باملناخ 

الراهن، بقوله: ”وهو اليشء الذي حيدث اليوم.“38
وبناء عليه، نبَّه أحد املؤرخني وعلامء اآلثار الفرنسيني يف هذا السياق إىل عيوب 
وحينام  للنقد.  إخضاعها  دون  املناخ،  عن  للحديث  وتعميمها  اإلشارات  هذه  استغالل 
دِمرتيانوس  إىل  املوجهة  رسالته  يف   (Cyprianus) ربيانوس  سِ قرطاجة  أسقف  حتدث 
(Demetrianus) املشهور بعدائه للمسيحيني [منتصف القرن الثالث امليالدي] عن عدم 

36. جورج بيار، معجم املصطلحات اجلغرافية، ترمجة حممد الطفييل، مراجعة هيثم اللمع (بريوت: املؤسسة اجلامعية 
النهضة  دار  (بريوت:  والنباتية  املناخية  اجلغرافيا  أسس  البنا،  عيل  793؛   ،547  ،(2002 والتوزيع،  والنرش  للدراسات 

العربية، 1970)، 20-19.
37. عيل واحدي، النشاط االقتصادي يف مغرب ما قبل اإلسالم: دراسة أركيولوجية لولييل وجماهلا، سلسلة رشفات 

رقم 79 (الرباط: منشورات الزمن، 2016)، 19.
38. واحدي، النشاط االقتصادي، 19.
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ذلک  كان  العمومية،39  السقايات  مياه  صبيب  وتراجع  املنابع  ونضوب  األمطار  هطول 
التطرفات  ويعترب  والتهويل،  املبالغة  يعتمد  مسيحي  إسكاطولوجي  خطاب  من  جزءا 
ب جتاه سكان شامل إفريقيا الستمرارهم يف عبادة جمموعة  اجلوية عالمة عىل غضب الرَّ
من اآلهلة، وانتقاما منهم عىل معاملتهم الوحشية للمسيحيني، خاصة يف عهد اإلمرباطور 
ضد  رسالته  يف   (Arnobius) أرنوبيوس  أشار  وحينام   40.(Decius) ديكيوس  الروماين 
أو  297م  سنة  اجلفاف  من  الطنجية  بموريطانيا  واملوريني  اجليتوليني  معاناة  إىل  الوثنيني 
298م، مقابل حصول املوريني يف موريطانيا القيرصية والنوميديني عىل حصاد جيد،41 فإنه 

ار، anti-cyclone) صحراوي  صَ عْ حدث يمكن تفسريه بتموقع ضغط جوي مرتفع (ضدِّ
يف غرب البحر األبيض املتوسط ال بتحول مناخي عام.42 أما اجلفاف الذي طرأ بشامل 
-حسب  128م)  سنة  (انتهى  سنوات  مخس  ودام  امليالدي  الثاين  القرن  بداية  يف  إفريقيا 
سبارتيانوس (Spartianus) كاتب سرية اإلمرباطور هادريانوس (Hadrianus)-،43 فقد 
أثار جمموعة من التعاليق اعتربت هذا املقطع جمرد دعاية إمرباطورية تبتغي التدليل عىل 
مباركة اآلهلة لزيارة اإلمرباطور.44 وهو ما يتامشى مع دعوة بعض الباحثني لالحرتاس 
استخدام  يف  واالقتصار  هادريانوس،  اإلمرباطور  سرية  استخدام  أثناء  احلذر  واختاذ 
املعطيات الواردة هبا عىل ما أكدته املصادر التارخيية األخر ال غري.45 أما عن اإلشارات 
األدبية واإلبيغرافية إىل حدوث الفيضانات يف شامل إفريقيا خالل املرحلة الرومانية، فإهنا 
كثرية، لكنها ال تعدو أن تكون جمرد حوادث جوية ال يمكن استخالص الكثري منها، وال 

حتمل أي معنى مناخي يف الغالب.46

39. Cyprien de Carthage, A Démétrien, collection Sources chrétiennes, n°467 (Paris: Les Éditions 
du Cerf, 2003), 2.

40. Charles Saumagne, Saint Cyprien, évêque de Carthage, “Pape” d’Afrique (248-258). Contribution 
à l’étude des “persécutions” de Dèce et de Valérien, série: Etudes d’antiquités africaines (Paris: Éditions 
du Centre National de la Recherche Scientifique, 1975), 41-42.

41. Arnobe, The seven Books of Arnobius Adversus Gentes, translated by Archd. Hamilton Bryce, 
LL.D. D.S.L. and Hugh Campbell, M.A. (Edinburgh: T. and T. Clark, 1871), I, 16.

42. Leveau, “L’environnement,” 64.
43. Scriptores Historiae Augustae (London-New York: William Heinemann - G. P. Putnam’s Sons, 

1922), Vie d’Hadrien., XXII, 14.
44. Hédi Slim, “L’eau en Tunisie à l’époque romaine,” in L’eau et les hommes en Méditerranée 

et en Mer Noire dans l’Antiquité, de l’époque mycénienne au règne de Justinien, Actes du Congrès 
international, Athènes 20-24 mai 1988, Argoud, G., Marangou, L., Panayotopoulos, V., Villain-
Gandossi, Ch., (eds ), (Athènes: 1992), 519; Leveau, “Les Aqueducs,” 17.

45. Pauline Hörmann, La biographie comme genre littéraire: Mémoires d’Hadrien de Marguerite 
Yourcenar (Amsterdam-Atlanta: Éditions Rodopi B.V., 1996), 50.

46. Leveau, “L’environnement,” 64.
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القنوات املائية والتغريات املناخية
ومن جهة أخر، هل يمكن اعتبار القنوات املائية الكرب مؤرشا عىل طبيعة املناخ 
املناخات  تركيب  إعادة  يف  املائية  القنوات  تستعمل  قد  تشييدها؟  زمن  سائدا  كان  الذي 
جهوية  وضعيات  لوصف  املعايري  من  جمموعة  الباحثني  من  ثلة  وضع  حيث  القديمة، 
والبرشية)  الطبيعية  العوامل  لتداخل  (كنتيجة  املتوسطي  املناخي  التقحل  آثار  جم  ترتُ
مناطق  يف  مائية  قنوات  وجود  مثل  البيمدارية،  باألقاليم  الرومانية  املرحلة  منذ  الطارئ 
أصبحت  ثم  السابق  يف  ازدهرت  جهات  يف  رومانية  مدن  ووجود  اليوم،  عيوهنا  جفت 
صحراوية أو مغطاة بالسهوب، إضافة إىل القناطر املشيدة فوق وديان وأهنار جفت يف 
وحيوانية  نباتية  أجناس  سيادة  عىل  تدل  ومنحوتات  نصوص  ووجود  الراهن،  الزمن 

اختفت اليوم مثل الفيلة.47
تمال  فَّت هيدرولوجيا اليوم مؤرشا حمُ وإذا كان وجود قنوات مائية يف جماالت جَ
عىل حدوث تقحل ناتج عن التغريات املناخية واالستغالل الكثيف للغابة وباقي املوارد 
يف  ذَ  اختِ هل  الرومانية؟  املرحلة  خالل  القنوات  هذه  إنشاء  قرار  عن  فامذا  الطبيعية،48 
ظل ظروف طبيعية متيزت بتزايد ندرة املياه؟ وهل لألمر صلة بتغري مناخي حمتمل دفع 
هذه  عىل  طائلة  أموال  إنفاق  إىل  اإلمرباطورية  وأحيانا  واإلقليمية  املحلية  بالسلطات 

املشاريع املائية؟
احلرضية  املائية  القنوات  بناء  أشغال  أمهية  عن  الالتينية  اإلبيغرافيا  كشفت  لقد 
والرابع  الثاين  القرنني  بني  ما  املمتدة  الزمنية  الفرتة  خالل  إفريقيا  بشامل  وإصالحها 
امليالديني،49 وهو ما قد يكون متصال حسب ”فيليب لوڤو“ بتزايد فرتات اجلفاف خالل 
املرحلة الشتوية،50 وليس بازدهار الشامل اإلفريقي وتطور حركة التعمري به خالل الفرتة 
مائية  قنوات  هناک  إذ  االعتبار،  بعني  احلاالت  تنوع  أخذ  جيب  ولكن  إليها.51  املشار 
أنشئت جللب املياه من جماالت بعيدة عن املدن املراد تزويدها باملاء، ال لتزايد ندرة هذا 

47. Oreste Réale et Paul Dirmeyer, “Modeling the effects of vegetation on Mediterranean climate 
during the Roman Classical Period. Part I: Climate history and model sensitivity,” Global and Planetary 
Change 25 (2000): 167.

48. Rhoads Murphey, “The Decline of North Africa since the Roman occupation: climatic or 
human?,” Annals of the Association of American Geographers 41 (1951): 129-30.

49. Abdelaziz Belfaïda, “Les aqueducs de l’Afrique romaine, le dossier épigraphique,” in Contrôle 
et distribution de l’eau dans le Maghreb antique et médiéval, collection de l’École Française de Rome, 
n°426 (Rome: l’École Française de Rome, 2009), 137.

50. Leveau, “L’environnement,” 71.
51. Belfaïda, “Les aqueducs,” 137.
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املورد داخل تراهبا الطبيعي، بل الرتفاع عدد السكان، واقتفائهم أثر النموذج احلرضي 
واخلاصة  العمومية  املنشآت  من  كثري  يف  للامء  املكثف  باالستعامل  املتميز  الروماين 
حيث  الروماين،  العهد  يف  قرطاجة  مدينة  ذلک  ومثال  الذكر.52  سبيل  عىل  كاحلاممات 
 (Hadrianus) نُسب تشييد قناهتا املائية يف غياب أي سند تارخيي لإلمرباطور هادريانوس
وربام  القيرصية،  موريطانيا  إىل  ينتقل  أن  قبل  128م،  سنة  الربوقنصلية  إفريقيا  زار  الذي 
أيضا إىل موريطانيا الطنجية. وهو ما تم االحتفاء به فيام بعد من خالل إصدار قطع نقدية 

تذكارية محلت الكتابة التالية: ”بمناسبة دخول اإلمرباطور ملوريطانيا.“53
مع   (Spartianus) سبارتيانوس  اإلخباري  حسب  هذا  الزيارة  حدث  وتزامن 
هطول املطر بعد انقطاع استغرق مخس سنوات، وهو ما أكسب اإلمرباطور حب األفارقة 
إنشاء  وقرار  األمد  الطويل  اجلفاف  بني  ذلک  البعض  ربط  عليه،  وبناء  وتعاطفهم.54 
القناة املائية لسد العجز [؟] الذي عانى منه سكان مدينة قرطاجة. وكان من املفروض 
يف ظروف مماثلة ختزين املياه املجلوبة بواسطة القناة يف خزان املعلقة (La Malga) املجاور 
املشار  واجلفاف  يتناسب  عقالين  بشكل  استخدامه  بغية  املدينة،  إىل  وصوهلا  عند  للقناة 
إليه أعاله. لكننا نالحظ أن القناة كانت متر بجوار هذا اخلزان املائي الضخم القادر عىل 
استيعاب حوايل 42 ألف مرت مكعب، دون أن تكون هناک أية نقطة اتصال بينهام حسب 

نتائج البحث األثري.55
للحديث  قرطاجة  نموذج  استخدام  قبل  الواجب  من  األسباب،  هذه  وجلميع 
عن التغريات املناخية املتميزة باالجتاه املتزايد نحو القحولة، االهتامم بتعميق البحث يف 
الوحدة التخزينية رقم I املوجودة يف عالية اخلزان الضخم، فربام احتوت عىل منفذ كان 
يربطها بالقناة املائية املحاذية هلا. هذا باإلضافة إىل رضورة ضبط تاريخ إنشاء القناة املائية 
كام  الرئيسية.  القناة  صبيب  عززت  التي  الثانوية  املاء  ملآخذ  الدقيق  التأريخ  إمهال  دون 
جيب عىل علامء املناخات القديمة تقديم اإلثبات بأن اجلفاف الذي حتدث عنه سبارتيان 

52. Hédi Slim, “Le modèle urbain romain et le problème de l’eau dans les confins du Sahel et de 
la Basse Steppe,” in L’Afrique dans l’Occident romain (Ier siècle av. J.-C.–IVe siècle ap. J.-C.), Actes 
du colloque de Rome (3-5 décembre 1987), (Rome: Publications de l’École Française de Rome, 134, 
1990), 169; Leveau, “Les aqueducs,” 17.

53.  Zheira Kasdi, “Quand l’Amazone fait le Maure: la représentation de la Maurétanie dans le 
Monnayage d’Hadrien,” Antiquités africaines 51 (2015): 66.

54. S.H.A. Vie d’Hadrien., XXII, 14: “Quando in Africam venit, ad adventum eius post quinquennium 
pluit, atque ideo ab Africanis dilectus est.” 

55. Habib Baklouti, “Les ʽciternes de la Malgaʼ à Carthage. La chambre de distribution des eaux,” 
Africa romana, atti del XVII convegno du studio, Siviglia, 2006 (Rome: 2008): 846.
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مل يكن حدثا طارئا ومؤقتا، بل ناجتا عن مسلسل حتول مناخي عام شهدته الضفة اجلنوبية 
للبحر األبيض املتوسط منذ القرن الثاين امليالدي.56 وبالتايل يصعب يف الوقت الراهن 
استغالل هذا النموذج للحديث عن تغري مناخي بشامل إفريقيا، جاء ليفصل بني مرحلة 

رطبة وأخر أكثر قحولة.
املكتشف  التذكاري  ب  النُّصُ بفضل  الصيت  الذائعة   (Saldae) صالدا  قناة  أما 
عىل  ونصف  قرن  من  أزيد  مرور  بعد  شيدت  فقد   ،(Lambèse) بِلمبيز  1866م  سنة 
إنشاء  تاريخ  حدود  إىل  مقترصين  سكاهنا  وكان  ق.م.   25 سنة  حوايل  املستوطنة  إنشاء 
القناة عىل جتميع مياه األمطار وجلب مياه العيون القريبة، فلامذا قاموا بإنشاء هذه القناة 
ال  للمدينة؟  املحلية  املائية  املوارد  مسَّ  مناخي  بتغري  صلة  لألمر  كان  هل  ماديا؟  املكلفة 
األسباب  بخصوص  إشارة  أية  التذكاري  النصب  عىل  املنقوشة  الالتينية  الكتابة  تقدم 
الداعية إىل إنشاء هذه القناة، فقد ضاعت أجزاء من بداية النص املنقوش وهنايته. ومع 
جاء  القناة  مرشوع  أن  أحدهم  فاعترب  السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  الباحثون  حاول  ذلک، 
استجابة للمتطلبات الكبرية لبورجوازية راغبة يف الربوز اجتامعيا، عرب إنشاء السقايات 
واحلاممات العمومية واخلاصة، بغية الظهور بمظهر خمالف لبقية رشائح املجتمع داخل 
هبذه  اخلاصة  املنازل  داخل  املاء  وألعاب  النافورات  أعداد  مضاعفة  خالل  من  املدينة 
يف  اآلخر  هو  دور  له  يكون  قد  أسايس  عنرص  تغييب  دون  وهذا  االجتامعية.  الرشحية 
اختاذ قرار إنشاء القناة، ونعني به االرتفاع امللحوظ يف عدد السكان احلرضيني منذ عهد 
هادريانوس.57 وبناء عليه، يمكن القول باستحالة ربط مرشوع إنشاء قناة صالدا بتغري 

مناخي ما، يف غياب شواهد تؤكد ذلک يف الوقت الراهن عىل األقل.
القرن  هناية  يف  يدت  شُ التي   ،(Dougga) دوگا  مدينة  بقناة  النامذج،  هذه  ونختم 
هناية  يف  األخرية  هبذه  أقيمت  إذ  الغالب،58  يف  املدينة  لنمو  استجابة  امليالدي  الثاين 
القرن الثاين امليالدي وبداية القرن الثالث امليالدي جمموعة جديدة من املنشآت املتميزة 
سقاية  املسامة  العمومية  والسقاية  م“  احلَامَّ ”عني  خزان  مثل  للامء،  الكبري  باستهالكها 

56. Leveau, “Les aqueducs,” 17-19.
57. Jean-Pierre Laporte, “Notes sur l’aqueduc de Saldae (Bougie),” in Africa romana, atti del 11 

convegno di studio, 15-18 dicembre 1994, Cartagine, Tunisia, Sassari, (Roma: 1995), vol. II: 756-57.
58. Philippe Leveau, “Phénomènes météorologiques extrêmes et stratégies d’adaptation urbaine au 

Maghreb durant les premiers siècles de l’ère,” in Variabilités environnementales, mutations sociales, 
nature, intensités, échelles et temporalités des changements, XXXIIèmes Rencontres Internationales 
d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes (Antibes: Éditions APDCA, 2012), 228.
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ترينتيوس (Terentius) واحلاممات املسامة ”عني الدورة.“59 وهو ما يستبعد معه احتامل 
حدوث جفاف مناخي دفع مؤسسات املدينة إىل إنشاء القناة املائية املذكورة.

الفيل اإلفريقي ومسألة املناخ القديم
عاشت  التي  الثدييات  من  واحدا   (Elephas africanus) اإلفريقي  الفيل  يعترب 
اليومية،60  احلياة  من  عديدة  جوانب  يف  وأثرت  الرومانية،  املرحلة  خالل  إفريقيا  بشامل 
لكن اختفاءه يف القرون امليالدية األوىل أثار جمموعة من التساؤالت. ويف القرن امليالدي 
اإلفريقي.61  بالشامل  موجودة  تعد  مل  الفيلة  أن   (Thémistius) ثميستيوس  ذكر  الرابع، 
وبوصول القرن السابع امليالدي أشار إزيدور اإلشبييل (Isidore de Séville) الختفائها 
من موريطانيا الطنجية.62 فهل كان السبب يف اختفائها وقوع تغري يف املناخ خالل املرحلة 

الرومانية ترتب عنه تراجع للنظام البيئي املالئم لعيش الفيلة؟ 
الدالة  العالمات   إحد اإلفريقي  الفيل  اختفاء  حدث  الباحثني  بعض  اعترب  لقد 
االرتباط  أشد  مرتبط  انقراضه  أن  أي  املتوسطي،63  الفضاء  عىل  طرأ  مناخي  تقحل  عىل 
أن  إال  املناخي.64  للتغري  نتيجة  الرتبة  وجفاف  الرطوبة  عف  وضُ املياه  كمية  بانخفاض 
عددا كبريا من الباحثني استبعد هذه الفرضية، ودافع عن العامل البرشي باعتباره سببا 
رئيسيا يف انقراض الفيلة بشامل إفريقيا.65 لقد كانت محالت الصيد الكثرية للحصول عىل 
حيوانات موجهة لالحتفاالت الفرجوية، والرغبة يف احلصول عىل العاج، من العوامل 

الكافية لتفسري اختفائها.66
59. Habib Baklouti, “L’alimentation en eau de Dougga (Thugga): Sources, Aqueducs et réservoirs 

publics,” in Africa romana, atti del XXII convegno di studio 2008: 168-69.
60. Hommes et animaux au Maghreb de la Préhistoire au Moyen âge: explorations d’une relation 

complexe, XIème Colloque international “Histoire et Archéologie de l’Afrique du Nord,” (Marseille-
Aix-en-Provence, 8-11 octobre 2014), Pré-actes; Gsell, Histoire, t. I, 74-79; Fernand De Visscher, “Une 
histoire d’éléphants,” L’antiquité classique (29) (1) (1960): 51-60.
فوزي مكاوي، ”الفيل اإلفريقي ودوره يف احلروب القديمة،“ املناهل، 17 (1980): 260-299؛ احلسن بودرقا، الثروة 
احليوانية، 54-67؛ عبد العزيز أگرير، تاريخ املغرب القديم من امللک يوبا الثاين إىل جميء اإلسالم (الدار البيضاء: مطبعة 

النجاح اجلديدة، 2016)، 255-254.
61. Wilhelm Dindorf, Themistii orationes ex codice Mediolanensi emendatae (Lipsiae: C. Cnobloch, 

1832), X, 166.
62. Isidore of Seville, The Etymologies. Translated, with introduction and Notes by Lewis, W.J., 

Beach, J.A., Berghof, O. (New York: Cambridge University Press, 2006), XIV, 5, 12.
63. Réale et al., “Modeling,” 167.

64. حممد منقايش، ”الكشوف األثرية والبيئة،“ املناهل، 46 (1995): 396؛ جريوم كركوبينو، املغرب العتيق، ترمجة 
حممد التازي سعود، سلسلة تاريخ املغرب (الرباط: مطبوعات أكاديمية اململكة املغربية، 2008)، 29.

65. Shaw, “Climate,” 386-87; Émilienne Demougeot, “Le chameau et l’Afrique du Nord romaine,” 
Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 2 (1960): 209, note 2.

66. Gsell, Histoire, t. I, 79;                                                                                                                   =
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ه فريق من الباحثني التونسيني، حني ذهبوا إىل القول بأن االنقراض  حَ جَّ وهذا ما رَ
عانت  لقد  املناخي.67  للتطور  نتيجة  منه  أكثر  البرشي  الفعل  جراء  من  حدث  املذكور 
لإلنسان،  املتزايد  واحلضور  املزروعة،  املساحات  اتساع  من  الرومانية  املرحلة  يف  الفيلة 
أدوات  صناعة  يف  الستخدامها  الثمينة  العاجية  أنياهبا  عن  والبحث  املنتظم،  والصيد 
الزينة النسائية وبعض التامثيل الصغرية وأثاث املعابد والقصور ومنازل األغنياء،68 دون 
أن ننسى استهالک حلومها، إذ كان حلم اخلرطوم عىل سبيل املثال من بني ألذ األطباق 

املفضلة يف املطبخ الروماين.69
وإذا استبعدنا حدث انقراض الفيلة كدليل عىل تقحل املناخ بشامل إفريقيا خالل 
املرحلة الرومانية، فإننا نؤكد من جهة أخر عىل أن وجودها دليل عىل توفر مناخ رطب 
ظروف  يف  الفيل  يعيش  ولكي  املجال.  يف  كبرية  بأعداد  النتشارها  مالئمة  بيئة  وسيادة 
كميات  السنة  فصول  امتداد  عىل  إشارته  رهن  جيد  أن  الرضوري  من  كان  فقد  طبيعية، 

كبرية من املاء والعشب.70
مقاربات جديدة ملسألة املناخ

الصات بعض الدراسات  ويف ظل اخللفية اإليديولوجية التي حتكمت وأثرت يف خُ
الكالسيكية،  األدبية  املصادر  بعض  يتخلل  الذي  االضطراب  جانب  إىل  الكولونيالية، 
واختالف الباحثني يف تأويل جمموعة من الوقائع التارخيية التي جرت العادة باستخدامها 
العلوم  إىل  اللجوء  صار  عليها،  الطارئة  والتغريات  السائدة  املناخات  أشكال  لرصد 

أصدره  مرسوم  نص  تضمنت  سنتيمرت)،   55×45) احلجم  صغرية  برونزية  لوحة  عىل  ببناصا  الشاميل  احلي  يف  ثر  =عُ
اإلمرباطور الروماين كركال (Caracalla) ما بني دجنرب 215م ودجنرب 216م، يتعلق بإعفاء مواطني بناصا من متأخرات 

كالفيلة حسب جمموعة من الباحثني.  الرضائب، مقابل تعويضها بـ”احليوانات الساموية“، 
Raymond Thouvenot, “Une remise d’impôts en 216 après J.-C.,” Comptes Rendus des Séances de 

l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 4 (1946): 548-58; André Piganiol, “Interprétation d’une 
inscription de Banasa (édit de Caracalla),” Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres 2 (1947): 342-44; Julien Guey, “Les éléphants de Caracalla (216 après J.-C.),” Revue 
des Études Anciennes (49) (3) (1947): 248-73; Mireille Corbier, “Le discours du Prince d’après une 
inscription de Banasa,” Ktema II (1977): 211-32.

67. Hédi Slim, et al., Histoire générale de la Tunisie, Tome 1: l’Antiquité (Tunis: Sud Éditions, 2010), 
12.

68. André Jodin, “L’Éléphant dans le Maroc antique,” in Actes du 92e Congrès National des Sociétés 
Savantes, (Strasbourg et Colmar, 1967) section d’archéologie (Paris: publications du Comité des 
Travaux Historiques et Scientifiques, 1970): 64; Espérandieu. G., “Eléphant,” in Encyclopédie Berbère 
(Aix-en -Provence: Edisud, 1996), vol. 17: 2605-6.

أگرير، تاريخ املغرب القديم، 255؛ بودرقا، الثروة احليوانية، 66.
69. Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, VIII, 10.
70. Gsell, Histoire, t. I, 80.
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الدقيقة رضوريا للحسم يف طبيعة مناخ شامل إفريقيا خالل املرحلة الرومانية. لقد مكن 
التأريخ بالكربون 14 (14C) والتحاليل ذات الدقة الكرونولوجية العالية وعلم حلقات 
الرئيسية  معامله  ددت  حُ مناخي  تطور  ضمن  الرومانية  املرحلة  تسجيل  من  األشجار 
اجليد  احلفظ  أن  كام  اللقاح،  حبوب  من  وحمتوياهتا  الرواسب  أرشيفات  من  انطالقا 

للمعطيات األركيولوجية يف األودية قد أسهم يف نجاح اجليوأركيولوجيا النهرية.71
فينزي  ڤيتا  كلوديو  اجليوأركيولوجيا  لم  عِ مُؤسس  ميّز  السياق،  هذا  ويف 
لها بشكل منتظم انطالقا من الطبقات  جَّ (Claudio Vita-Finzi) من خالل مالحظات سَ
املتوسط،  األبيض  البحر  عىل  املطلة  البلدان  وبقية  وقورينة  طرابلس  أودية  يف  الرسوبية 
بني مرحلتني أساسيتني: مرحلة قديمة تعود إىل هناية البليستوسني واهلولوسني القديم، 
الطبقات  لَّت  دَ الرومانية،  باملرحلة  بـ”التارخيية“ البتدائها  وصفها  حديثة  ثانية  ومرحلة 
مناخي  تغري  مع  وتطابقها  املطرية  التساقطات  معدل  يف  ارتفاع  عىل  هلا  املكونة  الرسوبية 

متيز بالرطوبة املناخية.72
نفس املالحظات توصل إليها فريق من الباحثني بعد دراستهم للرواسب املشكلة 
ألهم درجة من الدرجتني النهريتني بحوض واد الكبري-مليان بالشامل الرشقي لتونس، 
الرومانية،  املرحلة  وهناية  البونية  املرحلة  بني  ما  املمتدة  الفرتة  إىل  تارخيها  يعود  والتي 
أوربا  يف  الصغري  اجلليدي  العرص  مع  يتطابق  صغري  مطري  عرص  وجود  عن  كشفت  فقد 

الغربية.73
الوحدات  عىل  املنجزة  والتحاليل  املالحظات  أبانت   ،أخر جهة  ومن 
اإلسرتاتيغرافية املكونة للهولوسني احلديث يف الوادي األوسط للمجردة، عن متيز املرحلة 
الرومانية بمناخ أكثر رطوبة من املناخ احلايل.74 أما يف السهوب العليا بوسط تونس، فقد 
أقامت بعض الدراسات اجليومورفولوجية احلديثة كرونوسرتاتيغرافية رواسب املرحلة 
حطب،  واد  طول  عىل  أمتار  عدة  مكها  سُ يتجاوز  مندجمة  لدرجات  املشكلة  التارخيية 
خالل  التقحل  مرحلة  فبعد  املناخية:  التغريات  خمتلف  عىل  الباحثون  خالهلا  من  ف  تعرّ

71. أيت أومغار، ”مالحظات،“ 59.
72. Philippe Leveau, “L’environnement de l’Afrique dans l’Antiquité. Climat et société, un état de la 

question,” IKOSIM 5 (2016): 61.
73. Leveau, “Les conditions,” 323.
74. Leveau, “Phénomènes météorologiques extrêmes et stratégies d’adaptation urbaine au 

Maghreb durant les premiers siècles de l’ère,” in Variabilités environnementales, mutations sociales, 
nature, intensités, échelles et temporalités des changements, XXXIIémes Rencontres Internationales 
d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes (Antibes: Éditions APDCA, 2012), 224.
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البليستوسني األعىل، أصبح املناخ أكثر رطوبة خالل اهلولوسني القديم واألوسط، تلته 
مرحلة تقحل جديدة، أعقبتها فيام بعد مرحلة أكثر رطوبة تركزت يف القرنني األولني قبل 
والروماين.75  النوميدي  العرص  مع  يتطابق  ما  وهو  امليالد،  بعد  األولني  والقرنني  امليالد 
األعىل  اهلولوسني  متيز  فقد  التونسية،  الصحراوية  وشبه  الصحراوية  املجاالت  يف  أما 
2400 قبل احلارض بمرحلة رطبة قصرية، جاءت بعد جفاف مناخي  ”التارخيي“ حوايل 
عنها  يُكشف  مل  املرحلة  هذه  أن  التارخيي.“ غري  قبل  ”ما  األعىل  ميَّز اهلولوسني  تدرجيي 
بشكل منتظم يف احلدود الشاملية للصحراء، وإن كانت هناک دالئل معارصة شيئا ما عىل 

وجود نفس الرطوبة يف األطلس الصحراوي.76

الشكل 1: موقع واد املجردة وواد مليان بتونس.

75. Leveau, “Les conditions,” 323-25.
76. Jean-Louis Ballais, “Évolution holocène de la Tunisie saharienne et présaharienne,” Méditerranée 

(74) (4) (1991): 31, 37.
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إذا كانت املرحلة الرومانية يف تونس قد متيزت بمعدالت رطوبة مرتفعة مقارنة 
معدل  يف  تراجعا  شهدت  الرومانية  الفرتة  عىل  الالحقة  املرحلة  فإن  الراهن،  باملناخ 
موقعا  عرش  أربعة  من  انطالقا  املنجزة  اللقاحية  التحاليل  كشفت  لقد  التساقطات.77 
وقطاع  قابس  خليج  من  كل  يف  التونيس  الساحل  من  انطالقا  كلم   200 مسافة  عىل  متتد 
[منذ  الرومانية  املرحلة  بعد   (Artemisia) للشيح  الكبري  االنتشار  عن  قرقنة،  أرخبيل 
األوراق  ذي  السنديان  غابات  متثيلية  تقلص  مع  موازاة  امليالدي]،  اخلامس  القرن 
النفضية (Quercus) [منذ القرن السادس امليالدي] وتعويضها بغابات السنديان احلَبْنِية 
(Sclérophylle) يف عدة مواقع بشامل تونس واملغرب، وهذا فضال عن الرتاجع البطيء 
ته أنيک  يات (Chenopodiacées) خالل األلفية األخرية. وهذا ما فرسَّ قِ مَ ْ واحلتمي للرسَّ
باعتبارها  ثانيا  البرشية  واألنشطة  أوال  املتزايد  املناخي  باجلفاف   (Annik Brun) ان  بْرَ
أن   أخر باحثة  أكَّدت  كام  النباتية.78  األصناف  خمتلف  دينامية  عن  مسؤولة  عوامل 
انتشار الشيح الرسيع ناتج عن تغري املناخ بالدرجة األوىل، ألن نبات الشيح يتميز بكونه 
اجلائر  الرعي  بسبب  يرتاجع  أن  املفروض  من  كان  فقد  وبالتايل  للموايش،  مالئام  علفا 
الناتج عن انتشار الرتحال كنمط للعيش، ال أن يتضاعف حسب حتاليل حبوب اللقاح. 
وقد استنتجت هي األخر، أن تونس ظلت خالل الثالثة آالف سنة األخرية قبل امليالد 
املرحلة  خالل  احلال  هذا  عىل  استمر  قد  الوضع  وأن  مهمة،  شتوية  أمطار  تأثري  حتت 
البونية والرومانية. أما بالنسبة للمرحلة املتميزة بالرتاجع واجلفاف وانتشار الشيح فقد 
بدأت يف القرن اخلامس امليالدي، وربام قبل ذلک، وبلغت ذروهتا يف القرن 14م.79 وعىل 
لت الباحثة حتفظها بخصوص التحاليل اللقاحية املنجزة يف الوسط  جَّ الرغم من ذلک، سَ
البحري، إذ تقدم أحيانا صورة مشوهة للغطاء النبايت، ألن إنتاج حبوب اللقاح وإمكانية 
انتشارها تتباين حسب األنواع النباتية، فحبوب لقاح احلبوب تسافر أقل من غريها، وال 
تظهر يف هذه التحاليل، كام تتميز الصورة التي تقدمها التحاليل عن الغطاء النبايت بأهنا 
عامة أكثر منها جهوية. وهذا إىل جانب احتامل تأثري عنارص أخر عىل التحاليل، مثل 

77. Ballais, “Évolution,” 37; Hédi Slim, et al., Le littoral de la Tunisie. Etude géoarchéologique et 
historiques. Série Études d’antiquités africaines (Paris: Éditions du Centre National de la Recherche 
Scientifique, 2004), 252.

78. Annik Brun, “Pollens dans les séries marines du Golfe de Gabès et du plateau des Kerkennah 
(Tunisie): signaux climatiques et anthropiques,” Quaternaire (3) (1) (1992): 38; Slim, Le littoral, 252.

79. Madeleine Rouvillois-Brigol, “La Steppisation en Tunisie depuis l’époque punique: Déterminisme 
humain ou climatique?,” in Histoire et Archéologie de l’Afrique du nord, IIéme colloque international 
(Grenoble 5-9 avril 1983) Bulletin archéologique du C.T.H.S.-H.S.-19 B (1985), 220-21.
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الرتدد املختلف حلبوب لقاح الصنوبر (Pinus) التي تسافر ملسافات بعيدة وترتاكم حمليا 
يف الرواسب البحرية.80

الشكل 2: تطور الغطاء النبايت الطبيعي يف وسط تونس
 خالل اخلمسة آالف سنة األخرية من خالل التحاليل اللقاحية.

Rouvillois-Brigol, “La Steppisation,” 217.

80. Rouvillois-Brigol, “La Steppisation,” 218.
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أما باألوراس والناممشة يف الرشق اجلزائري، فقد كشفت املؤرشات املورفومناخية 
عرفت  لقد  احلالية.  الرطوبة  معدل  تفوق  الرومانية  املرحلة  خالل  رطوبة  وجود  عن 
املنطقة ما بني 300 ق.م و300م، عىل وجه التقريب، ”مناخا مثاليا“ (مرحلة أقل جفافا 
من  جمموعة  الرومان  وترک  والغِراسة.81  الزراعة  انتشار  ل  سهّ باليوم)،  مقارنة  نسبيا 
اآلثار الدالة عىل استيطاهنم هبذا املجال، حيث أثروا يف الغطاء النبايت الطبيعي واألتربة، 
عرب اجتثاث الغابات الستغالهلا زراعيا، كام أثروا يف املجاري املائية من خالل املنشآت 
املتزايد  املناخي  للتقحل  [نتيجة  الرومانية  املرحلة  هناية  بعد  فأمست  للري،82  املوجهة 
أيضا] خاضعة للنظام املطري، باستثناء تلک التي كانت تستفيد من ذوبان الثلوج أو من 

املياه اجلوفية الكارستية.83
التوضعات  حول  التخصصات  متعددة  الدراسات  كشفت  فقد  املغرب،  يف  أما 
األهنار  ومصبات  بوسلهام)،  موالي  (الوليدية،  يَّة  ِ ريْ البُحَ البيئات  يف  اهلولوسني  خالل 
تاهدارت  (واد  األثرية  باملواقع  املرتبطة  والسواحل  اط)،  الرشَّ واد  اللوكوس،  (واد 
والصخريات)، واألتربة يف ساحل املزيطا، واملعمورة وهضبة زعري، عن النتائج األولية 
وربام  املغريب،  الرشق  يف  وباردا  قاحال  املناخ  كان  احلارض،  قبل  سنة   8500 قبل  التالية: 

باردا يف اجلبال، واستمر قاحال يف الساحل األطلنطي.
والساحل  الرشق  يف  الرطوبة  يف  ارتفاع  لَ  جِّ سُ احلارض،  قبل   8000-8500 حوايل 

املغريب، يف حني كان املناخ باردا ورطبا يف اجلبال.
ظل  يف  التساقطات  يف  ارتفاع  ل  جِّ سُ قحولة،  أزمة  وبعد  احلارض،  قبل   6500 بعد 

وسط حار، منذ 6500 قبل احلارض إىل غاية حوايل 4500 قبل احلارض.
والساحل  اجلبال  يف  وبرودة  قحولة  أكثر  مناخ  ل  جِّ سُ احلارض،  قبل   4500 بعد 
األطلنطي  الساحل  يف  للرطوبة  صغري  اندفاع  تسجيل  مع  املغريب.  والرشق  األطلنطي 

81. Jean Baptiste Chabin et Jean Pierre Laporte, “Aridification et désertification des Nememcha, de 
l’Antiquité à nos jours: changements climatiques et pression anthropique sur la Nature,” in Peuplement, 
Territoire et culture matérielle dans l’espace méditerranéen. Actes du 5éme colloque international 
(Kairouan, 15-16 et 17 avril 2014), (Tunis: Université de Kairouan, Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de Kairouan, 2016), 115.

82. Jean-Louis Ballais et Mohamed T. Benazzouz, “Données nouvelles sur la morphogenèse et les 
paléo-environnements tardiglaciaires et holocènes dans la vallée de l’oued Chéria-Mezeraa (Nemencha, 
Algérie orientale),” Méditerranée (80) (3-4) (1994): 69.

83. Jean-Louis Ballais, “Les grandes phases de modification de l’environnement dans les Aurès 
(Algérie) au cours de la période historique,” in Bulletin de l’Association de géographes français (61) 
(499) (1984): 73-75.
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األنشطة  شكلت  وقد  الرومانية.  املرحلة  مع  يتوافق  ما  وهو  احلارض،  قبل   2000 حوايل 
البرشية بعد سنة 2000 قبل احلارض أحد العوامل الرئيسية املتسببة يف التقحل.84

عن  الرباعي  الزمن  يف  املتخصصة  العلمية  الدراسات  أبانت   ،أخر جهة  ومن 
تكون اهلولوسني يف املغرب من ثالث فرتات رطبة متباينة عىل مستو امتدادها الزمني، 
بقايا  كشفت  وقد  الراهنة.  الفرتة  هي  آخرها  قحولة،  أكثر  فرتات  بعضها  عن  تفصلها 
الرشقي  املغرب  يف  احلديث  الغريب  بالدور  املتعلقة  الرواسب  ومعطيات  النبايت  الغطاء 
التوضعات  تشكلت  لقد  احلارض.  قبل  و1500   3000 حوايل  رطوبة  أكثر  مرحلة  عن 
املناخ  من  ما  شيئا  رطوبة  أكثر  مناخية  مرحلة  خالل  القاري  احلديث  للغريب  املنسوبة 
الراهن، فسمحت باملحافظة عىل تشكيالت شجرية غابوية عىل طول األودية إضافة إىل 
أن  جيب  لكن  الظهور.  حديث  احلايل  القاحل  املناخ  فإن  وبالتايل  املتوسطية.  الغابة  متدد 
يؤخذ يف دراسة التغريات الباليومناخية بعني االعتبار مستو االرتفاع عن سطح البحر 

واملوقع حسب خطوط العرض.85

84.  Aziz Ballouche et al., “Holocene environments of coastal and continental Morocco,” in 
Quaternaty Climate in western Mediterranean, López-Vera, F., (éd.), (Madrid: Universidad Autónoma 
de Madrid, 1986), 529; David Lefevre, et al., “Chronologie et paléoécologie de l’Holocène nord 
Marocain,” in Colloque de Géologie Franco-Marocain, Strasbourg, 24-26 mai 1989. Résumés, 
(Strasbourg: Université Louis Pasteur-Strasbourg I, 1989): 143.

85. Luc Wengler et al., “Signification des paléomilieux et évolution du climat au Maghreb. Le Maroc 
oriental au Pléistocène récent,” Bulletin de la Société Botanique de France (139) (2/3/4), (1992): 526; 
Luc Wengler et al., “Evénements et chronologie de l’Holocène en milieu continental au Maghreb. 
Les données du Maroc oriental,” Quaternaire, 5 (3-4), (1994): 128-29, 132; Jasper Wassenburg, 
Holocene climate evolution in NW Morocco as recorded in aragonitic speleothems: Significance of 
the North Atlantic Oscillation. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors 
der Naturwissenschaften, der Ruhr-Universität Bochum-der Fakultät für Geowissenschaften, 1982, 13; 
Adam Izdebski et al., “The environmental, archaeological and historical evidence for regional climatic 
changes and their societal impacts in the Eastern Mediterranean in late Antiquity,” Quaternary Science 
Review XXX (2015): 17.

و5)،   4) العلمي  البحث  اجليولوجي،“  الرابع  الزمن  خالل  املغرب  يف  املناخية  ”الذبذبات  عوض،  حسان 
.299 :(1965)
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الشكل 3: تركيب للمعطيات املناخية خالل اهلولوسني بالوسط القاري يف املغرب الرشقي.
Luc Wengler et al., “Signification des paléomilieux,” 526.

القديم،  ريغا  موقع  الرومانية،  املرحلة  رطوبة  عىل  الدالة   األخر الشواهد  من 
أقيمت  فقد  الغرب.  بسهل  سليامن  سيدي  غرب  شامل  كيلومرتات   8 بعد  عىل  املوجود 
نبايت  غطاء  وسط  الغريب  للدور  يعود   مستو فوق  للموقع  األوائل  املعمرين  مساكن 
وامليسو- احلار  املتوسطي  النوع  من   (sclérophylles) احلَبْنِيَّات  نباتات  من  يتشكل 

متوسطي، وهي أصناف نباتية حتيل عىل وجود جمال شجري تتخلله مستنقعات، غري أن 
عملية تسجيل حبوب لقاح هذه األخرية قللت من أمهيتها وأظهرت نتائج عكسية حيث 
الرطبة،  لألوساط  املميزة   (Typha) التيفا مستنقعات  تتخلله  سهليا  جماال  متثل  أهنا  تبني 
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جدت به كذلک أنواع خمتلفة من احلبوب، انترشت زراعتها منذ العهد املوريتاين  بام وُ ورُ
باملناطق القريبة من املوقع.86

موازاة  النباتية  املشاهد  تطور  الباحثني  من  جمموعة  الحظ   ،أخر جهة  ومن 
الرعي  آثار  وصلت  إذ  األخرية،  سنة  األلفي  خالل  للمغرب  الغريب  الشامل  تعمري  مع 
الساحل  مواقع  يف  احلديث  احلجري  العرص  منذ  امللحوظة  النبايت  الغطاء  واجتثاث 
والريف وسلسلة جبال األطلس، إىل أقىص مستو هلا يف احلقبة القديمة ثم يف العرص 
اإلسالمي. ذلک أن اخلطاطة العامة التي جر وصفها يف املجاالت املحيطة باحلوض 
الغريب للبحر األبيض املتوسط املتصلة بحلول أجناس نباتية حمل أخر، نتيجة لألنشطة 
البرشية باألساس، قد متت مالحظتها يف املغرب الشاميل أيضا، عىل األقل يف املجاالت 
ذات االرتفاع املتوسط. لقد أد االستغالل املكثف للبيئة يف شبه اجلزيرة الطنجية بغية 
احلصول عىل مواد موجهة للتصدير (زراعة احلبوب، زراعة الزيتون، الصناعات ذات 
معدل االستهالک الكبري للخشب، مثل صناعة اخلزف ومعامل الكاروم...) إىل تدهور 
غابات البلوط الفليني. إال أن استغالل الوسط من جديد بعد هناية االحتالل الروماين 
لتلبية حاجيات الساكنة املحلية فقط، قد ساهم يف نمو البلوط الفليني من جديد. وقد 
استأنف التدهور بعد اندماج شامل البالد جمددا يف الدورة االقتصادية اإلسالمية خالل 

العرص الوسيط.87
وجتدر اإلشارة هنا إىل اهتامم ثلة من الباحثني بوضع جمموعة من املعايري لوصف 
العوامل  لتداخل  (كنتيجة  املتوسطي  املناخي  التقحل  آثار  جم  ترتُ جهوية  وضعيات 
يف  مائية  قنوات  وجود  قبيل  من  الرومانية،  املرحلة  منذ  الطارئ  والبرشية)  الطبيعية 
السابق  يف  مزدهرة  كانت  جهات  يف  رومانية  مدن  ووجود  اليوم،  عيوهنا  جفت  مناطق 
ثم أصبحت صحراوية أو مغطاة بالسهوب، إضافة إىل القناطر املشيدة فوق أهنار جفت 
يف الزمن الراهن، ووجود نصوص ومنحوتات تدل عىل وجود أجناس نباتية وحيوانية 

اختفت اليوم ومنها الفيلة.88

86. Laurent Callegarin et al., Rirha: Site antique et médiéval du Maroc. III., période romaine (40 
ap. J.-C.- fin du IIIème siècle ap. J.-C.). Collection de la Casa de Velázquez, vol. 152 (Madrid: Casa de 
Velázquez, 2016), 1.

87. Aziz Ballouche et al., “Cadre chronoécologique et humain de l’Holocène du Maroc,” in Actes 
du colloque Human Impact and Climatic changes (Sfax: 2-4 mars 1990), incomplete draft conference 
paper: 5-6.

88. Oreste, “Modeling,” 167.



Samir ʼAit ʼOumghar70

قد  الرومانية  الفرتة  خالل  إفريقيا  شامل  مناخ  أن  سبق،  مما  نستنتج  أن  ويمكن 
العصور  ميزت  التي  الرطوبة  من  أقل  لكنها  احلالية،  الرطوبة  معدل  فاقت  برطوبة  متيز 
أقل  كانت  التي  الطبيعية  واملوارد  املشاهد  عىل  إجيابا  انعكس  ما  وهو  عليه،89  السابقة 
منذ  اإلفريقي  الشامل  واليات  شهدت   ،أخر جهة  ومن  اليوم.  عليه  هي  مما  تدهورا 
القرن اخلامس امليالدي، تغريا مناخيا تسبب يف انتشار القحولة، وساهم يف تزايد حدته 
لقد  الرومانية.  املرحلة  طيلة  واملعدنية  املائية  واملوارد  والرتبة  للغابة  الكثيف  االستغالل 
طَّمَت التواصل بني مكوناهتا، حيث  أفسدت األنشطة البرشية املتزايدة تناغم البيئة وحَ
مواسم  يف  بامتصاصه  املاء،  تدفق  تنظيم  يف  هاما  دورا  تؤدي  كانت  التي  املستنقعات  أن 
لت إىل مراعي وأرايض زراعية  وِّ األمطار وإطالقه يف مواسم اجلفاف، تم اجتياحها وحُ
املناخي  للتوازن  الطبيعية  الضامنة  الغابات  باجثثات  اإلنسان  قام  كام  للبناء.  مواقع  أو 
ئِل احلياة عىل األرض، بحكم أن األشجار متتص املاء من األرض ثم تطلقه يف اهلواء،  وْ ومَ
كام تشكل مظلة حامية ختفف وطأة األمطار الغزيرة وحتمي الرتبة من االنجراف، إضافة 

إىل توفريها الرطوبة الالزمة للحياة.90
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ملخص: مناخ شامل إفريقيا خالل الفرتة الرومانية: مقاربات جديدة
إفريقيا  بشامل  املناخية  للظاهرة  تناوهلا  يف  الكالسيكية  املكتوبة  املصادر  تتميز 
ومنسجمة  متناسقة  وكمية،  مستمرة  زمنيا،  ممتدة  مالحظات  سلسلة  إىل  باالفتقار 
املناخ  عن  مبارشة  وغري  غامضة  شهادات  وتقديمها  والتساقطات.  احلرارة  بخصوص 
القديم، واكتفائها أحيانا أخر باإلشارة إىل الوقائع املناخية املتطرفة.و هلذا السبب بدأت 
ومقاربات  وثائق  حملها  لتحل  التارخيية  الكتابات  يف  تدرجييا  أمهيتها  تفقد  الوثائق  هذه 
يف  احلني  ذلک  منذ  واستثامرها  بلورهتا  من  الدقيقة  العلوم  من  جمموعة  متكنت  جديدة 

دراسة مناخ شامل إفريقيا خالل الفرتة الرومانية.
الكالسيكية،  املصادر  الرومانية،  الفرتة  إفريقيا،  شامل  املناخ،  املفتاحية:  الكلامت 

العلوم الدقيقة.

Résumé: Le climat de l’Afrique du nord à l’époque romaine: 
nouvelle approches

Dans leur énoncé sur le phénomène climatique en Afrique du nord, les 
sources écrites classiques se caractérisent par le manque de séries d’observations 
longues et continues, quantitatives et homogènes, et la présentation de 
quelques témoignages indirects et ambigus sur le climat durant l’Antiquité. 
Elles mentionnent généralement les seuls événements catastrophiques 
d’origine météorologique. Ainsi, ces documents commencèrent à perdre 
progressivement leur importance dans les écrits de nature historique, et furent 
remplacés par de nouveaux documents et de nouvelles approches élaborés et 
exploités dès lors par les sciences exactes.

Mots clés: climat, Afrique du nord, époque romaine, sources classiques, 
sciences exactes.
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Abstract: The Climate of North Africa in the Roman Era: New 
Approaches

In their statement on the climatic phenomenon in North Africa, the 
classic written sources are characterized by the lack of long and continuous 
series of quantitative and homogeneous observations and the presentation 
of some indirect and ambiguous accounts of the climate during Antiquity. 
They generally mention the only meteorological catastrophic events. Thus, 
these documents began to lose their importance gradually in the writings of a 
historical nature, and were replaced by new documents and new approaches 
elaborated and exploited by the exact sciences.

Keywords: Climate, North Africa, Roman Period, Classical Sources, 
Exact Sciences.

Resumen: El clima del norte de África hasta la época romana: 
nuevos enfoques

En su declaración el fenómeno climático en África del Norte, las fuentes 
escritas tradicionales se caracterizan por la falta de tiempo y la continua 
serie de observaciones, cuantitativos y homogéneos, y la presentación de 
cierta evidencia indirecta y ambigua sobre el clima en la antigüedad. Suelen 
mencionar los únicos eventos catastróficos relacionados con el tiempo. 
Por lo tanto, estos documentos comenzaron a perder progresivamente su 
importancia en el escrito de naturaleza histórica, y fueron reemplazados por 
nuevos documentos y nuevos enfoques desarrollados y operados desde las 
ciencias exactas.

Palabras clave: Clima, Norte de África, romanos, fuentes clásicas, 
ciencias exactas.


