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آثـار على الـرمــــال

احتضنــت ليبيــا حيوانــات متنوعــة تمتّعــت بوديانهــا
الخضــراء الخصبــة ،مثــل هــذه المــوارد الطبيعيةبدورهــا
اجتذبــت شــعوب إنســان مــا قبــل التاريــخ قبــل أكثــر مــن
 10,000ســنة مضــت...

حديث السراي
أوائل منتجي األلبان
في الصحراء الكبرى

مرحباً بك عزيزي القارئ ،،،نتمنى لك أطيب األوقات بتصفح مجلة تاريخ ليبيا
كما يسعدنا بكل تأكيد تواصلكم واقتراحاتكم وآرائكم
على موقعنا االلكتروني وصفحات التواصل ...

وكن على إطالع أينما كنت

www.HiSTORY.ly
زوروا موقع المجلة على الشبكة اإللكترونية
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ً
ً
وسهال
أهال

يشـــهد عالم التاريخ مؤخراً طفرة معرفية غير مســـبوقة يعاد فيها كتابة التاريخ ،اعتماداً
علـــى ما وجـــد من علوم واكتشـــافات لم تكن متاحة فيمـــا مضى ،كما يتســـابق العالم في
إيجـــاد وســـائل جديـــدة لعرض هـــذه المعـــارف غير تلـــك الطـــرق التقليديـــة المتمثلة في
طباعـــة الكتب والدراســـات التي ال يطلع عليها ســـوى عـــدد محدود مـــن المهتمين ،ويقل
هـــذا العدد في مجتمعـــات ال تملك ثقافة القراءة بالشـــكل والكم المطلـــوب ،وهذا يرجع
إلـــى أســـباب كثيرة بعضهـــا يتعلـــق بالقارئ نفســـه وبعضهـــا يتعلق بطريقـــة العرض
وتواضع المعروض.
دراســـة ومعرفـــة التاريـــخ بعيـــداً عن كونـــه علما قائمـــاً ،فهـــي العمـــاد األول للمحافظة
هـــو تاريخها
علـــى هويـــة اإلنســـان وخصوصيات أرضه وشـــعبه ،وأكثـــر ما يجمع أمـــ ٌة َما ُ
المشـــترك والمتراكـــم عبر العصور المتعاقبـــة ،وفيه من العبر والـــدروس الماضية ما يصلح
حاضرهـــا ،ومن المتعـــة في معرفة أحـــوال قراها ومدنهـــا وحواضرها ،ومـــن الفائدة في
اإلســـتفادة من خيره وتجنب شـــ ّره ،واإلعتبار بأمم وحضارات ســـادت ثم بادت ،واإلســـتفادة
من أســـباب قيامها وسقوطها.
رغـــم الكـــم المعرفـــي الكبير الـــذي قدمـــوه لنا ،فـــا يدّعـــي المؤرخـــون الكبـــار فض ًال عن
غيرهـــم المعرفـــة الكاملـــة بأخبـــار من مضـــى ،بل ال يـــزال الكثير مـــن التاريخ عبـــارة عن
ألغـــاز لم يتـــم فكها رغـــم كل المجهـــودات العظيمة التـــي قاموا بها للكشـــف عن كثير
مـــن خفاياهـــا ،وليبيا على وجـــه الخصوص تقـــف على إرث عظيـــم من تعا ُقـــب الحضارات
والتاريـــخ الطويـــل والحافل الذي ال يزال كثير منه في انتظار الدراســـة والكشـــف من أهل
بقي أكثر ُه لألســـف حكـــراً على المهتمين والدارســـين،
االختصـــاص ،وما تـــم معرفته منه
َ
ويفتقـــد المتخصصون في ليبيـــا والهيئات الرســـمية المعنية بالتاريخ والتـــراث واآلثار إلى
محـــاوالت جـــادة لعرض التاريـــخ الليبي بصورة مبســـطة للمتلقـــي ،عدا مجهـــودات فردية
تُذكر فتشـــكر ينحصر معظمهـــا في النشـــر اإللكتروني.
هـــذه المجلـــة التي ســـتكون مطبوعـــة والكترونية هـــي محاولة متواضعة ،يقـــوم عليها
شـــباب مهتمـــون بهـــذا العلـــم ،محاولين انجـــاز مجلـــة تاريخيـــة ثقافية غيـــر أكاديمية
موجهـــة للقارئ العـــادي وال تعنيها نشـــر البحـــوث المتخصصة والمفصلـــة ،هدفها الرفع
مـــن الوعـــي بتاريخ وإرث هـــذا البلـــد العظيم ،وتقديـــم القليل مـــن المعرفـــة التي غيبت
وأهملـــت لفتـــرات طويلة ،آمليـــن أن نوفـــق في ذلك.

فريق العمل
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فريق العمل

www.HiSTORY.ly
info@history.ly
facebook.com/Libyanhistory

المحررون
خليفة علي البشبــاش
ابراهيم صالح الطيـاري
ترجمة
أنـس أبو ميـس
تصميم وإخراج
أحمــد علم الديـــن

ahmed.alameldin@live.com

ادارة الموقع االلكتروني
أيمــن بحيـح
aym90b@gmail.com

twitter.com/libyanhistory

نشكر المصورين
ساسي حريب  /أيمن عاشور
محمد بشين  /نادر القاضي  /عبدالحفيظ الثني

ص16

إن هـــذه القصـــور أو "إيغســـرا" لم
تشـــيد للتـــرف أو لتكـــون مســـكنا

لـــوال أو زعيـــم لهـــذه المـــدن
والقـــرى بـــل كانـــت بمثابـــة...

محتـويــــات العـــــدد
ص 6آثار على الرمـال

قبــل فــرة طويلــة مــن هيمنــة الرمــل وآبــار النفــط عليهــا ،احتضنــت
ليبيــا حيوانــات متنوعــة متتّعــت بوديانهــا الخــراء الخصبــة ،مثــل
هــذه املــوارد الطبيعيــة بدورهــا اجتذبــت شــعوب...

ص 20القالع والتحصينات العثمانية
سان غرب سرت
ص 21قصور َح ّ
ص 22القصر الفاطمي
كلود ُغ ْ
ص 23جان ٌ
ول ِفن
صِ 28نساء َر ّحاالت  ...وتجوال في ليبيا
ص 30إراتوستينيس القوريني

قبــل أكــر مــن  2000ســنة مضــت ،قــارن إراتوســتينيس
موقــع أشــعة الشــمس يف مكانــن فتمكــن مــن حســاب
الحجــم الكــروي لــأرض بدقــة جيــدة.

ص 10حديـث الســراي
ص 14القلعة والمقبرة األلمانية
ص 16قصور التخزين في جبل نفوسه
ص 18من اآلثار الليبية ...

تعــرض يف املتحــف الربيطــاين مئــات القطــع والتامثيــل
واملقتنيــات األثريــة الليبيــة التــي نهبــت يف فـرات تاريخيــة
مختلفــة ونقلــت إىل بريطانيــا حيــث انتهــت...

ص 32طــاعون طرابلس سـنة 1785
ص 36مرافعة صبراتة
ص 38تلوين الصور القديمة
ص 40أوائل منتجي األلبان ...
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آثار على الرمـال

مترجم باختصار عن  :ماري نايت Mary Knight
ترجمة  :أنس أبو ميس

ماري نايت هي حالياً أستاذة بجامعة نيويورك وعضو بمشروع برقة لآلثار
 Cyrenaica Archaeological Projectولقد أمضت نحو عقد من الزمن في العمل والسفر عبر شمال أفريقيا.

مخزن الحبوب باألعلى ،بُني قبل أكثر من  700سنة في بلدة نالوت ،والتي تتخذ موقعاً مرتفعاً عن الصحراء المحيطة.
السكان المحليون يسمون هذا البناء بالقصر ،ولكن الغرف كانت ببساطة أماكن تخزين استعملت من قبل العائالت المحلية لتخزين الحبوب والزيت.
عال المخزن من الهجوم باإلضافة إلى الحماية من اإلتالف بفعل الرمل والريح.
يحمي جدار خارجي ٍ

قبــل فــرة طويلــة مــن هيمنــة الرمــل وآبــار النفــط عليهــا ،احتضنــت
ليبيــا حيوانــات متنوعــة متتّعــت بوديانهــا الخــراء الخصبــة ،مثــل
هــذه املــوارد الطبيعيــة بدورهــا اجتذبــت شــعوب إنســان مــا قبــل
التاريخ قبل أكرث من  10,000سنة مضت.
ولكــن املنــاخ صــار أكــر جدبــاً وجفافــاً ،وخــال بضعــة آالف مــن
الســنني ،صــار ســكان املنطقــة يتجمعــون يف الســواحل األكــر كرمــاً
املتوســط ،بالنســبة لألمازيــغ  ،والفينيقيــن حــوايل ســنة
عــى البحــر
ّ
 1000ق.م ،ثــم اإلغريــق ،والرومــان ،والعــرب ،بالنســبة لــكل هــؤالء
الذين سكنوا ليبيا كانت ندرة املياه تشكّل تحدياً.
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املــؤرخ هريودوتــس الــذي كتــب يف القــرن الخامــس ق.م ،يــروي قصــة
تأســيس أول مســتعمرة إغريقيــة يف ليبيــا :اشــتىك ملــك جزيــرة ث ـرا
 Theraللعرافــة ديلفــي  Delphiأن أرضــه كانــت بــدون ميــاه ،نصحتــه
الكاهنــة بــأن "يحتــل ليبيــا" ،بالطبــع إن ســخرية هــذه النصيحــة
ـاف مؤقتـاً) مل تكــن
(الهجــرة إىل مــكان دائــم الجفــاف مــن مــكان جـ ّ
مفهومــة لإلغريــق ،ولكنهــم جــاءوا لليبيــا ويف النهايــة ،صــارت مدينــة
قورينــا اإلغريقيــة شــهرية بفالســفتها وعلــاء الرياضيــات بهــا ،ولغرابــة
األمــر ،لقــد منــت ثروتهــا مــن إنتــاج املنطقــة للســيلفيوم ،وهــو نبــات
منقــرض اآلن ،والــذي تســبب يف اإلجهــاض – مثــل نســخة قدميــة مــن
عقار .Plan B

آثـار على الرمال

استقـ ـ ّر الرومــــان بشكـــــل رئيــي يف الغــرب ،يف إقليــــم طرابلــس،
"أرض املــدن الثالث":صرباتــه ،أويــا (طرابلــس الحديثــة) ،ولبــدة
الكــرى ،الثالثــة كلهــا كانــت مراكــز تجاريــة فينيقيــة ،ولكــن الرومــان
فاقوهــم يف زي امللــوك ،فســيبتيميوس ســيفريوس (حكــم مــن – 193
 211ق.م) انحدر من ليبيا.
امليــادي ،بــدأت مدنــه يف الســقوط نحــو
بحلــول القــرن الرابــع
ّ
الخ ـراب ،ولكــن مــن ناحيــة األطــال ،فــإن الفنــون الجميلــة لوقتــه
محفوظة بشكل مبهر.
مجصص في غدامس ،يتيح للساكنين البقاء في جو بارد في ح ّر
ممشى
ّ
الصحراء القاسي عملت غدامس كمدينة تجارية وهي مسكونة حتى اليوم

البازيليكا السيفيرية بلبدة الكبرى ،تظهر عبر صفوف األعمدة المنهارة ،تقف
في رأس الطريق الرئيسية التي تم ّر خالل المدينة

العــر اإلســامي جلــب ط ـرازا ً جديــدا ً مــن املعــار ،مه ّي ـأً خصوص ـاً
للصح ـراء ،أبنيــة مــن الطــوب الطينــي كانــت مطليــه باألبيــض عــى
سبيل املثال لتعكس أشعة الشمس.
إن أطــال ليبيــا القدميــة ،الخفيــة عــن املســافرين الغربيــن ،قــد تظــل
بــارزة لألركيولوجيــن حتــى بعــد ألــف عــام مــن اآلن ،بعــد دهــور مــن
نسيان رصاعات اليوم.
مسرح من العهد الروماني بصبراته

أطالل أخرى في لبدة تتضمن رأس "غورغون" أحد رؤوس عديدة تزين
رواق سيفيروس

أجزاء من ببيت "جيسون ماغنوس  ،"Jason Magnusمواطن غني من قورينا،
تكشف ثراء المدينة التي أسسها اإلغريق ،واستمر حتى العهد الروماني
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لــو تكلمــت جــدران هــذه القلعــة الصامتــة
فستكشــف ســنوات مــن التاريــخ غيــر المكتــوب
وغيــر المحفــوظ الملــيء بالعاطفــة والبطولــة
والقســوة وخيانــة الحيــاة،،،
مابيل لومس تود – فلكية ورحالة زارت طرابلس سنة  1900م
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متحف السريا  /طرابلس
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حديـث الســراي
"القلعــة التــي شــهدت أحداثــا تاريخيــة كثيــرة ،كانــت
قديم ـاً مفصولــة عــن المدينــة بخنــدق عريــض يحيــط
بهــا مــن ثــاث جهــات ،وكانــت تواجــه الميناء الواســع
ببنائهــا المربــع الضخــم ،وتحمــي المدينــة مــن البــر
والبحــر.
أمــا مــن الداخــل فتحتــوي علــى بعــض المســاكن
الصالحــة ،الخاصــة بالحاكــم والضابــط والحاميــة ،كمــا
تحتــوي علــى بعــض آبــار الميــاه المالحــة ،والمطاحــن
اليدويــة ،وأساســاتها قائمــة علــى أعمــدة جــرى
وضعهــا بطريقــة أفقيــة وعموديــا يمكــن أن تكــون
مــن بقايــا العهــد الرومانــي".

علَــم
"وأمــا مــا يخــص األبنيــة العامــة ،فنــود أن نذكــر َم ْ
طرابلــس الرئيســي وهــو القلعــة ،تشــكل القلعــة
مبنــى منفصــا عــن ســور المدينــة ،ذا منظــر جــ ّذاب،
بهــا مدافــع مــن بينهــا مدفــع يعــود لســنة 1144م
وهــي مــن إحــدى جوانبهــا تطــل علــى البحــر ومــن
جانــب آخــر تطــل علــى ميــدان واســع ،وتوجــد بداخلهــا
مطبعــة بحــروف تركيــة وعربيــة ،جــرى اســتيرادها
مــن إســطنبول ،تطبــع هنــا جريــدة (طرابلــس الغــرب)
وهــي جريــدة تركيــة عربيــة تصــدر مــرة كل أســبوع،
وفــي القلعــة مدرســة صغيــرة ألبنــاء العســكريين،
وفنــاء ،وقاعــات ،ومــكان للموســيقيين".

كريستانزيو بيرنيا – مؤرخ وصاحب كتاب طرابلس من  1510الى 1850

األمير النمساوي لودوفيك سلفاتور – زار طرابلس سنة  1873م

"طرابلــس مدينــة ســحر ،بيضــاء كأحــام الجنــة" ،لقــد وجدتهــا أكبــر جــدا ممــا كنــت أظــن ،ورغــم أن
مزركشــة بحــواش مــن النخيــل و الزيتــون و ذات جذور الذيــن يطرونهــا يتحدثــون عنهــا حديثــا طيبــا ،فأنــا
عميقــة فــي ذكريــات القــرون ،لقــد كان حــظ طرابلــس أؤكــد أنهــم لــم يقولــوا نصــف الحقيقــة.
منــذ بــدء التاريــخ تجــارب متنوعــة ،إنهــا واحــدة مــن
أقــدم المــدن فــي العالــم.
ومــن بيــن المــدن الكثيــرة التــي رأيتهــا فــي العالــم،
لــم أر مدينــة تماثلهــا فــي قوتهــا ونظافتهــا ،حتــى
لــو تكلمــت جــدران هــذه القلعــة الصامتــة ،فستكشــف إنهــا لتبــدو كمدينــة امبراطوريــة وليســت مدينــة ال
ســنوات مــن التاريــخ غيــر المكتــوب وغيــر المحفــوظ ،تنتمــي إلــى أي ملــك خــاص".
الملــيء بالعاطفــة والبطولــة والقســوة وخيانــة
من رسالة الكونت "بيترو دي نافارا" أحد قادة اإلسبان الذين
الحيــاة ،وفــي إحــدى الزيــارات للباشــا اقتــرح أن يرينــا
احتلوا طرابلس إلى نائب ملكه في يونيو – 1510م.
القلعــة ،وقــد كانــت ممتعــة امتاعــا ال حــد لــه ،مــن
حجــرات االســتقبال حيــث كانــت تقــدم القهــوة
والمرطبــات التركيــة ،إلــى الســطح الــذي يشــرف علــى
الخليــج والمالحــة والرمــال".
مابيل لومس تود – فلكية ورحالة زارت طرابلس سنة  1900م
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قــال لــي صديقــي رايلــي وهــو يشــير إلــى فتحــة فــي جــدار القلعــة تــم ســدها بالطــوب ،هــل تــرى تلــك البقعــة
علــى الجــدار؟  ..فــي إحــدى فتــرات الظهيــرة كنــت أمــر مــن هــذا المــكان وأنــا راجــع مــن الســوق عندمــا ظهــر
رجــل رث المالبــس وغريــب المنظــر علــى الطريــق هنــاك ،وكان يتصــرف بصــورة غريبــة ،يبــدو وكأنــه يخشــى أن
يمشــي منتصبــا.
وعلــى الرغــم مــن أن الوقــت كان منتصــف النهــار فــإن الرجــل كان يتحســس طريقــه كاألعمــى ،تجمــع بعــض
النــاس وســرعان مــا وصــل الحــراس األتــراك إلــى المــكان وأخــذوه إلــى القلعــة التــي جــاء منهــا.
نعــم لقــد خــرج عبــر ذلــك الجحــر الــذي تــم تطويبــه اآلن ،لقــد ظــل الرجــل هنــاك لســنين طويلــة فــي إحــدى
الزنزانــات تحــت األرض ،لقــد مكــث هنــاك زمنــا طويــا ولكنــه تمكــن مــن الحصــول علــى آلــة حــادة حفــر بهــا
طريقــه إلــى الخــارج ،ولــو أنــه خــرج فــي مثــل هــذا الوقــت مــن اليــوم (مســاء) أو بالليــل لتمكــن مــن الهــرب!
عندمــا خــرج مــن الظــام أعمتــه أشــعة الشــمس كمــا أن القيــد الــذي علــى رجليــه كشــف أمــره ،مالــم يكــن
الرجــل قــد مــات فهــو بــا أدنــى شــك هنــاك  ..علــى بعــد بضــع يــاردات مــن مكاننــا هــذا ،ولكــن علــى الجانــب
اآلخــر مــن الســور"
تشارلز ويلينغتون – كاتب ورحالة أمريكي زار طرابلس سنة  1904م

يعــود بنــاء قلعــة طرابلــس
إلــى العصــر الرومانــي ،وكان
يطلــق عليهــا أحيانــاً اســم
(الِحصــار) واآلن تغلــب تســميتها
بالســراي ،وقديمــا كان يحيــط
بالقلعــة خنــدق متصــل بالبحــر،
كمــا نستشــف مــن تقريــر لوفــد
فرســان القديــس يوحنــا يقــول:
"طرابلــس صافيــة األديــم و
هواؤهــا صحــي و هــي غيــر معرضة
لإلمــراض الســارية و يبلــغ محيــط
ســورها  3728خطــوه ثلثــاه يطــل
علــى البحــر و الثلــث األخــر يشــرف
علــى البحــر ،و يحيــط بالقلعــة
خنــدق عرضــه  44خطــوة و عمقــه
قصبتــان" .وقــد ردم الخنــدق فــي
أوائــل القــرن الثامــن عشــر.
ومدينــة طرابلــس القديمــة ،كانــت مدينــة مس ـ ّورة ،ذات بوابــات  ..منهــا بــاب المنشــية وبــاب الخنــدق وبــاب
البحــر وبــاب زناتــة ،والبــاب الجديــد الــذي فتــح ســنة  1870وكانــت األبــواب تقفــل بعــد الغــروب ،وإضافــة إلــى
ذلــك كان للمدينــة أبــراج أو حصــون ،ذكــر منهــا المؤرخــون حصــون الشــعاب والحميديــة والكرمــة والدبــاغ
وحصــن دار البــارود والتــراب والهــدار وحصــن المندريــك حيــث موقــع الفنــار".
د .محمد محمد المفتي
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"مــن البحــر تقابلــك الســراي مباشــرة ،وال يفصلهــا عنــه طريــق مثــل بقيــة المدينــة ،ويحيــط بهــا ســور ال يقــل
ســماكة عــن أســوار التحصينــات ،إن منظــره رهيــب ،وممــا ال شــك فيــه أنــه جعــل منهــا فــي الماضــي قلعــة ال
تقهــر ،وبداخلــه قصــر حيــث يقيــم الباشــا العثمانــي ،وحيــث كان يقيــم القرامانليــون المســتقلون فــي الســابق،
وواجهــة هــذا القصــر تشــهد خليطــاً رائعــاً مــن النوافــذ الصغيــرة والكبيــرة والفتحــات الموجــودة علــى
ارتفاعــات متباينــة ،والحــق أن جميــع الرحاليــن يؤكــدون المنظــر الرائــق لمدينــة طرابلــس مــن الخــارج ،وعلــى
وجــه الخصــوص مــن البحــر ،أســوار المدينــة البيضــاء الوضــاءة ذات العرصــات واألبــراج الصغيــرة.
كتلــة الســراي الخالبــة ذات الشــكل غيــر المنتظــم عــن يســار المدينــة ،والحصــن القائــم علــى لســان صخــري
بــارز داخــل البحــر عــن يمينهــا ،والبيــوت القائمــة بينهمــا جميعهــا ذات ســطوح مســتوية ،وتعلــو مــن بينهــا
القبــاب ومــآذن الجوامــع والزوايــا والمــدارس علــى شــكل أعمــدة ،هــذه العناصــر تشــكل منظــراً كليــاً تدعــه
الشــمس اإلفريقيــة يبتســم ،وينعكــس علــى ســطح البحــر المتوســط األزرق  ..إنهــا وال شــك فــي هــذا منظــر
أخــاذ ال نجــده إال فــي القليــل مــن مــدن الشــمال اإلفريقــي".
الرحالة األلماني ألبارون هنريك فون مالتسن – زار طرابلس سنة 1869م

"القلعــة هــي أهــم بنايــة فــي مدينــة طرابلــس ،وهــي تمثــل كل الحقــب التاريخيــة التــي شــهدتها ليبيــا،
يقــول البعــض أن مــن بناهــا هــم اإلســبان فــي القــرن الســادس عشــر ،لكــن اآلثــار المتبقيــة منهــا تــدل علــى
أنهــا أقــدم مــن ذلــك بكثيــر ،جدرانهــا الخارجيــة عاليــة وســميكة ألن القــاع فــي القــرون الوســطى كانــت
حصون ـاً منيعــة ضــد الهجمــات التــي تأتــي مــن البحــر أو اليابســة.
دخلنــا إلــى غرفــة خاصــة باألرشــيف فــي القلعــة  ..إنــه مــكان عجيــب حقـاً عندمــا وصلنــا إليهــا جوبهنــا برائحــة
تحمــل عبــق الحقــب التاريخيــة التــي تعاقبــت علــى هــذا المــكان ،كنــا نســير علــى أرضيــة مغطــاة بالوثائــق
والمخطوطــات ،وقــد كــدس جــزء منهــا علــى جوانــب الغرفــة فارتفــع حتــى وصــل إلــى الســقف".
إيثيل براون 1914 -
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"ويرجــع الشــكل الحالــي العــام للقلعــة أو الســراي إلــى األعمــال التــي قــام بهــا اإلســبان حيــث بنــوا أو جــددوا
الحصــن أو البــرج الجنوبــي الــذي اســموه حصــن القديــس جــورج الــذي يقابــل والــذي يشــبه فــي شــكله مقدمــة
الســفينة ،كمــا بنــوا الحصــن الغربــي الــذي اســموه حصــن القديــس يعقــوب و الــذي يقــع حاليــاً قــرب بــرج
الســاعة ،وهذيــن الحصنيــن أو البرجيــن يواجهــان المدينــة حيــث يســكن األهالــي المقاوميــن لهــم ،وهنــاك
جــدار ضخــم يمتــد بيــن الحصنيــن و يشــكل الجانــب الجنوبــي الغربــي للقلعــة و يمتــد هــذا الجانــب مســافة
 130متــرا ،و يتوســطه المدخــل الرئيســي للقلعــة ،وهنــاك جــدار آخــر يشــكل الجانــب الجنوبــي الشــرقي يمتــد
مســافة  140متــرا و الــذي ينتهــي ببــرج اطلــق عليــه فرســان مالطــا الذيــن بنــوه اســم القديــس جاكمــو ،ويجــاور
هــذا الجــدار ســاحة اطلــق عليهــا اإلســبان ســاحة القديســة باربــرا التــي يطــل عليهــا مســكن الوالــي و مخــزن
الذخيــرة ،كمــا يوجــد جــدار علــى الجانــب الشــمالي الشــرقي يمتــد لمســافة  115متــرا ،إضافة إلــي الجدار الشــمالي
الغربــي الممتــد مســافة  90متــرا الــذي يتوســطه مــن الداخــل كنيســة بناهــا فرســان مالطــا عرفــت باســم
كنيســة ليونــاردو ،وبهــذا فــان الســراي تتكــون مــن أربعــة أضــاع وتشــغل مســاحة  13ألــف متــر مربــع تقريبـاً،
اســتقرت بهــا الحاميــة اإلســبانية المعتديــة الذيــن شــيدوا اغلــب مبانيهــا مــن حجــارة ســور مدينــة طرابلــس
و بعــض مبانــي طرابلــس األخــرى ،وعندمــا زار الحســن الــوزان (ليــو األفريقــي) طرابلــس وصــف الســراي بأنهــا
ذات أســوار ضخمــة ومــزودة بمدفعيــة" .د .خالــد الهــدار

"إن طرابلــس أو أويــا كمــا كانــت تعــرف لــدى القدامــى ،أصغــر مــن تونــس ومــن الجزائــر ،لكنهــا تفوقهمــا
مــن حيــث النظافــة ،وتحيــط بهــا أســوار شــامخة تعلــو علــى كل مبانــي المدينــة ،وعــاوة علــى ذلــك تحميهــا
بطاريــة مدفعيــة مهيئــة علــى شــكل نصــف دائــرة ،كمــا توجــد قلعــة وتحصينــات ومتاريــس تحمــي مدخــل
المينــاء".
ّ
مبشر ألماني زار طرابلس سنة  1835م
باولوس إيفالد -
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القلعة والمقبرة األلمانية
طــرق  ...كانــت مرسحـاً لعمليــات ومعــارك مهمــة وشــهرية يف الحــرب العامليــة الثانيــة ،الـراع بــن كل مــن دول الحلفــاء وأبرزهــم بريطانيــا
وفرنســا واالتحــاد الســوفيايت وأمريــكا ،ضــد دول املحــور وأبرزهــم أملانيــا وإيطاليــا واليابــان ،انتقــل مــن أوربــا لينتــر يف العــامل ويشــعل حروبــه
يف كل مــكان.
ردا ً عــى الهجــات اإليطاليــة عــى مواقعهــم يف مــر ،قــاد الربيطانيــون حملــة عــى اإليطاليــن يف ليبيــا املحتلــة آن ذاك ،وكانــت تلــك رشارة
انطــاق الحــرب يف مــرح شــال أفريقيــا ،تدخــل األملــان بعــد فــرة وجيــزة حيــث قــام هتلــر بإرســال واحــد مــن أفضــل وأشــهر جرناالتــه
" إيرفــن رومــل" ملســاعدة اإليطاليــن العاجزيــن عــن وقــف تقــدم الحلفــاء ،هــذا األخــر قلــب املعادلــة لصالــح قواتــه املعروفــة بالفيلــق
اإلفريقــي ،وأخــذت الحــرب مســلكاً طوي ـاً مــن الكــر والفــر ،كانــت فيــه طــرق املحطــة األبــرز واألهــم.
عـرات اآلالف مــن الضحايــا نتيجــة الحــرب ،دفعــت جميــع األطـراف مثنـاً باهظـاً للحــرب مــن دمــاء مجنديهــا ،أقيمــت يف طــرق عــدة مقابــر
يف الحــرب العامليــة الثانيــة تضــم رفــات جنــود قضــوا يف هــذه الحــرب ،مــن بــن أهمهــا تاريخيــا وأجملهــا معــارا ً ،املقــرة والقلعــة األملانيــة.
وهــي قلعــة ومقــرة بنيــت يف بدايــة الخمســينات ،وكتبــت أســاء املدفونــن فيهــا عــى جــدران ورخــام داخــل املبنــى ،كــا زينــت القلعــة
وشــيدت بطريقــة معامريــة وفنيــة بارعــة ،ظلــت منــذ ذلــك الحــن إىل يومنــا هــذا م ـزارا ً يقصــده الســياح والقناصــل والســفراء األملــان ،وكل
املهتمــن بتأريــخ حقبــة الحــرب العامليــة الثانيــة ،ومعاركهــا يف مــرح شــال أفريقيــا وليبيــا عــى وجــه الخصــوص.

(ألبرت شوايترز الحاصل على جائزة نوبل للسالم).
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افتتحــت هــذه المقبــرة وتضــم رفــات 6025
قتيــل حــرب ،بتاريــخ 20-11-1955
أسســت الجمعيــة الفدراليــة الشــعبية لرعايــة قتــى الحــرب العامليــة
الثانيــة (جمعيــة مســجلة) هــذه املقــرة األملانيــة ،تعتمــد الجمعيــة
الفدراليــة لصيانــة ورعايــة هــذه املقــرة عــى التربعــات واش ـراكات
األعضــاء ،تدخلــت أملانيــا أثنــاء الحــرب العامليــة الثانيــة عــام ،1941
يف القتــال الدائــر يف شــال أفريقيــا ألجــل دعــم وحاميــة حليفتهــا
إيطاليــا ،كان الهــدف هــو أيضــاً قطــع الطريــق املــؤدي إىل قنــاة
الســويس والــذي كان مهــاً جــدا ً إلنجلــرا عندمــا اندلعــت لهــب
الحــرب يف هــذه القــارة ،وانتهــت بتاريــخ  ،13-05-1943وقــد وقــع
ىف األرس  130,000أملــاين ومثــل هــذا العــدد مــن الجنــود اإليطاليــن،
بــدأت الجمعيــة الفدراليــة يف ســنة  1951يف انتشــال ودفــن الضحايــا
األملــان ىف هــذه الحــرب ،بدعــم الحكومــة الليبيــة ومبســاعدة الشــعب
اســتطاعت الجمعيــة الفدراليــة انتشــال أكــر مــن  6000قتيــل أملــاين
خــال ســنتني ،بــدأت الجمعيــة الفدراليــة خــال هــذه الفــرة ببنــاء
مقــرة عــى األرض التــي وضعتهــا الحكومــة الليبيــة مجانــاً تحــت
تــرف الجمعيــة ،دفــن كل قتيــل بصــورة منفصلــة.
15

قصور التخزين في جبل نفوسة
إن مــن املهــم واملؤســف يف آن واحــد أن نعــرف بــأن أهــم الدراســات
األركيولوجيــة والتاريخيــة عــن ليبيــا كتبــت عــى يــد غــر ليبيــن ،مــن متخصصــن
وباحثــن أجانــب – غالبــا أوربيــن – وبعثــات أثريــة تقــوم بإرســالها جامعــات
ومراكــز متخصصــة قامــت عــى مــدى عقــود طويلــة بكتابــة الكثــر مــن األبحــاث
والدارســات عــن التاريــخ الليبــي ،لكــن يظــل مركــز اهتاممهــا هــي تلــك اآلثــار ذات
العالقــة بالحضــارات العامليــة  ..الرومانيــة واإلغريقيــة مثـاً ،فيــا تعــد املعلومــات
عــن اآلثــار الليبيــة الخالصــة شــحيحة ،كالجرمنــت مثـاً  ..ففــي ظــل عــدم وجــود
دراســات كثــرة عنهــم ،يظــل مــروع ديفيــد ماتنغــي (هجـرات الصحـراء) إضافــة
إىل ســابقه تشــارلز دانيلــز هــي كل مــا منلكــه حــول حضــارة ســادت طويــا ،ثــم
بــادت كقــدر كل حضــارة ،وهــي بالتأكيــد مصــادر قليلــة جــدا ً.
نفــس األمــر ينطبــق عــى قصــور التخزيــن يف جبــل نفوســة ،فاملصــادر والدراســات
حولهــا شــحيحة جــدا ً رغــم أهميتهــا وانتشــارها ،فــا منلــك حتى اليــوم قــدرة الجزم
مطلق ـاً عــى الســنة التــي بُنــي فيهــا مث ـاً قــر الحــاج أو قــر أوالد محمــود أو
غريهــا رغــم أنهــا بــا شــك تعــود ملئــات الســنني.
إن هــذه القصــور أو "إيغ ـرا" مل تشــيد للــرف أو لتكــون مســكناً لــوا ٍل أو زعيــم
لهــذه املــدن والقــرى ،بــل كانــت مبثابــة البنك أو املــرف الــذي يُ َّدخر فيهــا اقتصاد
املدينــة ،تنقســم عــادة إىل حجـرات صغــرة كانــت تخــزن فيهــا الحبــوب والزيــت
والغــال وكل مــا يخــص قــوت البلد ،بحيث يكــون لكل عائلة حجــرة صغرية تخصها.
ينقــل الدكتــور محمــد املقيــد الورفــي عــن "موتيلنســي" قولــه يف وصــف أحــد
هــذه القصــور" :يحيــط بهــذه املنــازل املرتاصــة مبنــى قــر التخزيــن ،ويحتــوي
عــى  300حجــرة ،يحفــظ بهــا األهــايل مــا يحتاجونــه ألهلهــم ودوابهــم ،ويف
األمســيات ينعقــد مــا يشــبه الســوق الصغــر يف هــذا القــر ،ومثــة مــن يبيــع
بضاعتــه مبــارشة للنــاس ،ومثــة مــن يعطيهــا إىل بائــع امل ـزاد (الــدالل) ليبيعهــا"
بنيــت هــذه القصــور مبــواد محليــة كالجبــس والطــن والحجــارة وجــذوع النخيــل
وســائر األشــجار املتوفــرة ،وهــي يف طريقــة بنائهــا رغــم اختــاف الشــكل الخارجــي
أحيانـاً بــن مدينــة وأخــرى إال أنهــا تظــل متطابقــة إىل حــد كبــر يف طريقــة بنائهــا.
"وكان مثــة رجـاً يقــوم بالحراســة يف هــذا القــر ووجــوده كعدمــه ،الن ال أحــد
يفكــر يف رسقــة جــاره ،وعــى الرغــم مــن ضيــق املــكان ،فــان اســواقاً كانــت تعقــد
بفنــاء هــذا القــر" هكــذا يقــول مونــدادوري كــا ينقــل عنــه الورفــي يف كتابــه
(اآلثــار اإلســامية يف جبــل نفوســة).
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ويكتب األخري قائالً يف وصف حجرات أحد القصور:
"وتتميــز حجـرات قــر التخزيــن بشــكلها املســتطيل ،ويبلــغ عــرض معظمهــا حــوايل 1.75م بينــا يبلــغ ارتفاعهــا 1.65م تقريبـاً ،ويوجــد داخــل
اغلــب الحج ـرات الْ ِج ـرار الكبــرة املســتعملة لحفــظ زيــت الزيتــون ،ومبــا ان بعــض هــذه الج ـرار الكبــرة الحجــم موجــودة يف حج ـرات يبلــغ
عــرض مدخلهــا 85ســم ،وارتفاعهــا 1.10م فاألرجــح إنهــا وضعــت بهــذه الحج ـرات قبــل تســوية املدخــل .هــذا ان مل تكــن فتحــات الحج ـرات
قــد ضيقــت يف فــرة مــا وكل الحج ـرات مغطــاة بأقبيــة برميليــة ،وأبوابهــا جميع ـاً مصنوعــة مــن جــذوع األشــجار ،أمــا مــا ن ـراه مــن األبــواب
الخشــبية املصقولــة فهــي حديثــة العهــد.
وتوجــد يف جميــع الحجـرات تقريبــا فتحــة صغــرة يف الجــدار املقابــل لفتحــة املدخــل ،ومهمتهــا توفــر التهويــة للحجــرة ،وتزويدهــا بقليــل مــن
الضــوء ،وهــي مــا تجعــل الناظــر إليهــا مــن خــارج القــر ،يفكــر يف اســتعاملها للمراقبــة ،ويجعلــه أيضـاً يشــبه هــذا القــر بالحصــن".
والجديــر بالذكــر أن هــذه القصــور موجــودة بكــرة ،منهــا مــا هــدم بســبب الحــروب أو عوامــل أخــرى وكثــر منهــا ال ي ـزال موجــودة بحالــة
جيــدة متام ـاً ،كقــر الحــاج وهــو أشــهرها ،وقــر كابــاو وفرســطاء ونالــوت ووازن وطرميســة وغريهــا كثــر.
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من اآلثار الليبية المعروضة في المتحف البريطاني

تعــرض يف املتحــف الربيطــاين مئــات القطــع والتامثيــل واملقتنيــات األثريــة الليبيــة التــي نهبــت يف فــرات تاريخيــة مختلفــة ونقلــت إىل
بريطانيــا حيــث انتهــت إىل املتحــف القومــي الربيطــاين مــن بينهــا متثــال رخامــي المــرأة مجهولــة يعــود للعــر الروماين،حــوايل  140–120ق.م
وجاء وصفه حسب منشورات املتحف الربيطاين ُ -:وجد شامل معبد أبوللو ،قورينا [شحات] ،ليبيا
عــاد ًة مــا اســتخدمت التامثيــل ذات الحجــم الطبيعــي املصنوعــة خــال العهــد
الرومــاين هيئــات كانــت قــد ُج ّهــزت يف الفـرات الكالســيكية والهيلّينيــة املتأخّرتــن،
كانــت إغريقيــة الطــراز ،ولكــن بعــض العنــارص ،مثــل ترسيحــة الشــعر ،وعــى
نطــاق أقــل ،املجوه ـرات ،كانــت تعطــي مظه ـرا ً عرصي ـاً للتامثيــل.
كانــت الــرؤوس تصنــع عــادة مبفردهــا ،كــا يف هــذا املثــال ،كــا أمكــن نحتهــا
ألشــخاص بعينهــم ،ولكــن األجســام يف املقابــل كان ميكــن أن تنتــج بالجملــة وتشــرى
جاهــزة يف ورش الن ّحاتــن ،موضــوع هــذا التمثــال كانــت امــرأة وقــورة كــا هــو
واضــح ،فالجســد لــه أبعــاد كبــرة.
املــرأة لألســف مجهولــة ،فــا يوجــد نقــش يصاحبهــا ،هــي محتشــمة ،وترتــدي إكليالً
املســاة الخصــات الليبيــة
منخفضــاً عــى جبينهــا ،شــعرها مصفــف بالطريقــة
ّ
(ضفائــر) ،كانــت هــذه التصفيفــة ترتبــط عــادة بصــور اآللهــة آيزيــس يف الفــرة
الرومانيــة ،وتتواجــد يف متاثيــل بعــض امللــكات البطلميــات مــن القــرن الثالــث قبــل
امليــاد وبعــده.
يف الحقيقــة ،تــم التعــرف عــى هــذا التمثــال ســابقاً عــى أنــه لربنيــي الثانيــة ،ابنــة
قورينــا وزوجــة بطليمــوس الثالــث ،ولكــن ال يوجــد دليــل محــدد ٍ
كاف لدعــم هــذا،
تقاســيم الوجــه ُصنعــت مثاليــة ،عــدا بعــض عالمــات النضــج الباديــة يف الذقــن
القــوي ،كال ســاعدي املــرأة كان ممــدودا ً ،كأمنــا يف صــاة ،رمبــا كانــت مؤمنــة عــى
نحــو خــاص ،وقــد تكــون حتــى راهبــة.
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قلعــة غــات الزالــت مثــل الكثيــر من هذه القــاع قائمة
إلــى يومنــا هــذا  ...تختلــف حجمهــا وتاريــخ تأسيســها
وحالتهــا العمرانيــة اليــوم  ...لكنهــا تظــل شــاهدة
علــى حقبــة تاريخيــة طويلــة وقصص ال تنتهــي تختزلها
كل قلعة وتحتفظ بذكرياتها وتجربتها الخاصة.

قلعة غات
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القالع والتحصينات العثمانية
فيــا كان البحــر األبيــض املتوســط مشــتعالً
بحــروب بحريــة طويلــة امتــدت مــن شــال
أفريقيــا وحتــى ســواحل إيطاليا واليونــان ،بني
مجموعــات مــن رجــال البحريــة والقراصنــة
التابعــن لعــدة دول وماملــك ،كانــت
طرابلــس تحــت ســيطرة فرســان القديــس
يوحنــا ،وبعــد اســتغاثة وجههــا بعــض أعيــان
املدينــة إىل الســلطان العثــاين أرســل األخــر
كال مــن درغــوث باشــا وســنان باشــا عــى رأس
قــوة بحريــة للســيطرة عــى طرابلــس واخـراج
فرســان مالطــا منهــا ،فيــا حــر لتحــرك بــري
آخــر مــن الحــدود املرصيــة نحــو برقــة.
يف  12شــعبان ســنة  958للهجــرة ،املوافــق
 15أغســطس ســنة  1551للميــاد ســيطر
العثامنيــون عــى طرابلــس للمــرة األوىل ،ودخلــت ليبيــا بذلــك تحــت وآخــرون جــاءوا ،وقائــع تاريخيــة كثــرة دونــت فيهــا املذكــرات
ســلطة اإلمرباطوريــة ،ومعظــم املؤرخــن يجعــل هــذا الحــدث بدايــة والكتــب وألــف فيهــا الكثــر مــن الكتابــات.
لتاريــخ ليبيــا الحديــث.
أثنــاء حكمهــم يف ليبيــا الحاليــة ،شــيدت الكثــر مــن القــاع والحصــون
اســتمر حكــم العثامنيــن يف ليبيــا حتــى عــام 1711م حــن بــدأ حكــم التــي ظــل كثــر منهــا موجــودا ً إىل اليــوم ،كــا طــورت قــاع وحصــون
األرسة القرمانليــة املســتقل عــن العثامنيــن اىل حــد كبــر طيلــة فــرة أخــرى ،كان بعضهــا ذا طابــع إداري كمقــر إلقامــة الــوالة والقــادة
حكمهــم ،واســتمر حتــى ســنة 1835م حني أســتعاد العثامنيــون الحكم العســكريني وجبــاة الرضائــب ،وبعضهــا ذا طبيعــة عســكرية محضــة
وعــرف هــذا تاريخيـاً بالعهــد العثــاين الثــاين يف ليبيــا ،والذي ظــل قامئاً كتحصينــات ،وبعضهــا اتخــذت ســجوناً واســتعملت يف أغ ـراض عــدة.
حتــى ســنة  1911حــن بــدأت إيطاليــا حملتهــا الحتــال ليبيــا وخــال ال زالــت كثــر مــن هــذه القــاع قامئــة إىل يومنــا هــذا ،كقلعــة غــات،
أشــهر اضطــر العثامنيــون املنهكــون وقتهــا للتوقيع عــى معاهدة أويش وقلعــة غدامــس ،وقلعــة القيقــب ،وقلعــة توكــرة ،وقلعــة وادي البــاب
لــوزان والتــي انســحب مبوجبهــا العثامنيــون مــن ليبيــا للمــرة األخــرة .بســلوق ،وغريهــا كثــر ،تختلــف حجمهــا وتاريــخ تأسيســها وحالتهــا
العمرانيــة اليــوم  ..لكنهــا تظــل شــاهدة عــى حقبــة تاريخيــة طويلــة
فــرة طويلــة جــدا ً امتــدت لقــرون ،كانــت حافلــة باألحــداث املختلفــة وقصــص ال تنتهــي تختزلهــا كل قلعــة وتحتفــظ بذكرياتهــا وتجربتهــا
مــن إخفافــات ونجاحــات وحــروب وثــورات وأزمــات ،والة ذهبــوا الخاصــة.
قلعة غات  ..مشهد من أحد أبراجها

قلعة غدامس  ..اليوم هي متحف للمدينة العريقة
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قلعة توكرة  ..بناها العثمانيون وقام اإليطاليون بتوسعتها

َ ّ
قصور حسان غرب سرت
يف ســنة  80للهجــرة واجهــت الجيــوش اإلســامية يف شــال أفريقيــا
مقاومــة كبــرة مــن الســكان ،حســان بــن النعــان بــن املنــذر الغســاين
واحــد مــن أشــهر قــادة الجيــوش اإلســامية الــذي كان قــد وصــل حتــى
الجزائــر الحاليــة ،اضطــر للرتاجــع حينهــا مســافة طويلــة إىل أن اســتقر
قــرب مدينــة رست الليبيــة ،ومــن هنــاك أرســل يطلــب املــدد مــن عبــد
امللــك ابــن مــروان ،وبقــي هنــاك مبــن معــه مــدة مــن الزمــن ،حيــث
وصلــه املــدد بعــد أربــع ســنوات وانطلــق يف حملتــه الجديــدة التــي
انتــر فيهــا ســنة  84للهجــرة.
وهنــاك حيــث أقــام قــرب مدينــة رست يف موقــع يبعــد  60كيلومــر
غــرب رست ،نحــو  400كيلومــر رشق طرابلــس ،بنــى حســان معســكرا ً
حســان" أقــام فيهــا جيشــه مــدة
وحصنــا لجيشــه ،عــرف بـ"قصــور ّ
طويلــة مــن الزمــن ينتظــرون املــدد ،البنــاء ينقســم لبضــع معســكرات
ويعــد مــن بــن أوائــل اآلثــار التــي تعــود للعهــد اإلســامي يف ليبيــا.
يقــول ابــن عــذاري ( تــويف ســنة 695هـــ -1295م ) يف كتابــه "البيــان
املغــرب يف أخبــار األندلــس و املغــرب" -:
"ملــا دخــل حســان القــروان أراح بهــا أيامــاً ثــم ســأل أهلهــا عمــن
بقــي مــن أعظــم ملــوك أفريقيــة ليســر إليــه فيبيــده أو يسـلِم ،فدلُّــوه
عــى امــرأة بجبــل أوراس يقــال لهــا الكاهنــة ،فدخــل بجيوشــه إليهــا
وبلــغ الكاهنــة خــره فرحلــت مــن الجبــل يف عــدد ال يحــى وال
يبلــغ باالســتقصاء وســبقته إىل مدينــة باغايــة فأخرجــت منهــا الــروم
وهدمتهــا وظنــت أن حســان يريــد مدينــة ليتحصــن بهــا فبلــغ خربهــا
حســاناً فنــزل بــوادي مســكيانة فرجلــت الكاهنــة حتــى نزلــت عــى
الــوادي املذكــور فــكان هــو يــرب مــن أعــى الــوادي وهــي مــن
أســفله فلــا توافــدت الخيــل دنــا بعضهــم مــن بعــض فــأىب حســان
أن يقاتلهــا آخــر النهــار فبــات الفريقــان ليلتهــم عــى رسوجهــم فلــا
أصبــح الصبــاح التقــى الجمعــان فقاتلــوا قتــاالً مل يســمع مبثلــه وصــر
الفريقــان ص ـرا ً مل ينتــه أحــد إليــه إىل أن انهــزم حســان بــن النعــان
ومــن معــه مــن املســلمني ،وأرست مثانــن رج ـاً مــن أعيــان أصحابــه
وســمي ذلــك الــوادي وادي العــذارى واتبعتــه الكاهنــة حتــى خــرج
مــن عمــل قابــس فكتــب حســان إىل أمــر املؤمنــن عبــد امللــك يخــره
بذلــك فعــاد لــه جــواب أمــر املؤمنــن يأمــره أن يقيــم حيثــا وافــاه
الجــواب فــورد عليــه يف عمــل برقــة فأقــام بهــا وبنــى هنالــك قصــورا ً
تســمى إىل اآلن بقصــور حســان".
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القصر الفاطمي
العديــد مــن الر ّحالــة وعلــاء اآلثــار ،مثــل
هاملتــون الرحالــة االنجليــزي الــذي زار
إجدابيــا ســنة  ،1852والكاتــب اإليطــايل
رومانيــي ،والرحالــة واملــؤرخ الفرنــي جــان
رميــون باشــو ،وآخــرون ممــن مــروا أو درســوا
منطقــة اجدابيــا ،عــن القــر الواقــع يف
املدينــة ،والقــر هــذا ال يحظــى بدراســات
اركيولوجيــة كبــرة ،لذلــك هنــاك نــوع مــن
الخــاف يف نســبته وتأريخــه ،لكــن معظــم
الباحثــن يرجعــه إىل العــر الفاطمــي يف
القــرن العــارش الهجــري ،بالنظــر إىل طريقــة
املعــار وتشــابهه مــع الطـراز الســائد وقتهــا،
ومقارنتــه بآثــار أخــرى يف ليبيــا تعــود لتلــك
الحقبــة ،مــع دالئــل مــن ســرة الفاطميــن
الذيــن أمــروا ببنــاء قصــور يقصدونهــا يف تلــك
املناطــق.
ويقــول الدكتــور "ونيــس بولطيعــة" يف بحثــه
املعنــون بـ"العــارة الدفاعيــة يف برقــة يف
العــر اإلســامي" :
اختــص املعــز قــره الــذي بنــي لــه باجدابيــا
بالنــزول فيــه بعدمــا رحــل عــن قابــس ومــر
بطرابلــس ليصــل إىل رست ومنهــا إىل أجدابيــة
ووصــف "العبــدري" قــر إجدابيــا بأنــه مائل
ويف خــاء مــن األرض.
امتنعــت املصــادر عــن ذكــر منــازل قصــور
الفاطميــن ومراحــل بناءهــا ،وكذلــك مل تذكــر
مــن هــي الشــخصية التــي كلفهــا املعــز
بحمــل مهمــة بنــاء تلــك القصــور وحفــر
اآلبــار ،ولكــن بــروز اســم متيــم بــن املعــز
الشــاعر ،منقوشــاً بجــاء فــوق األحجــار
التأسيســية التــي عــر عليهــا مببنــى القــر
القلعــة والتــي تــم حفظهــا مبتحفــي املــرج
وشــحات ،تشــر إىل أن متيــم ابــن املعــز هــو
مــن تكفــل بتلــك االشــغال مــن بنــاء للقصــور
والقــاع وحفــر لآلبــار والتــي بلغــت تكاليفهــا
الكثــر وتــدل تلــك البقايــا االثريــة املنقولــة
إىل متحــف شــحات مــن قــر أجدابيــة،
عــى مــدى هيبــة وحســن العــارة الفاطميــة
بربقــة ،والتــي متــت زخرفتهــا بنقــوش ألســود
منحوتــة عــى أحجــار القــر".
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بقايــا وأطــال المــدن األثريــة قــد تصيبنــا بالدهشــة واإلعجــاب ،ال زالــت آثــار األمــم الماضيــة
تســحر وتجــذب المالييــن حــول العالــم ،لكــن المــرء قــد يجــد صعوبــة فــي تخيــل ومعرفــة
كيــف كانــت تبــدوا تلــك المــدن قبــل أن تصبــح مجــرد أطــال ،كيــف كان شــكل الشــوارع
والمنــازل والمعابــد وهــي كاملــة؟
جــان كلــود غولفــن ( ،)Jean claude Golvinعالــم آثــار ومهنــدس معمــاري فرنســي مــن مواليــد
ديســمبر ســنة  ،1942حاصــل علــى دكتــوراه فــي العمــارة الرومانيــة ،درس الهندســة والتاريخ
فــي فرنســا وكــرس حياتــه لدراســة اآلثــار خصوص ـاً المدرجــات والمســارح الرومانيــة ،وعمــل
فــي بعثــات ومشــاريع أثريــة فــي فرنســا ،تونــس ،مصــر وغيرهــا مــن الــدول.
لكنــه انفــرد بالتميــز فــي طريقــة إعــادة رســم المــدن والمعالــم التاريخيــة بلوحــات ثالثيــة
األبعــاد ،تعيــد الزمــن إلــى الــوراء اســتناداً علــى الدراســات والحفريــات ،ليعيــد فــي لوحاتــه
لتلــك المــدن شــكلها حيــن كانــت فــي أوج ازدهارهــا وأفضــل فتراتهــا ،بألوانــه المائيــة
يســاعدنا غولفــان فــي تصــور حيــاة النــاس وطريقــة عمارتهــم وبنائهــم بســهولة أكبــر.
مــن بيــن المــدن التــي رســمها جــان كلــود غولفــان  ..مــدن لبــدة الكبــرى وصبراتــة وقورينــا
وطلميثــة وأبولينــا ومــدن أثريــة أخــرى فــي ليبيــا.

أسوار مدينة أبوللونيا
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أخــذت اســمها مــن اإللــه "أبوللــو" يف
امليثولوجيــا اإلغريقيــة ،تعرف باســم "سوســة"
حاليــاً ،تقــع يف منطقــة الجبــل األخــر،
ويرجــع تاريخهــا إىل القــرن الســابع قبــل
امليــاد ،وكانــت مرفئ ـاً ومينــاء لقورينــا ،قبــل
أن تتطــور لتصبــح مدينــة إغريقيــة ،وصــارت
بعــد ذلــك يف العهــد الرومــاين ضمــن الحوارض
الخمــس األهــم أو مــا عــرف بـــ" البينتابولــس"
وازدهــرت يف عرصهــم.
وعــن الكشــف والتنقيــب يف آثارهــا يتحــدث
الدكتــور الهــدار قائ ـاً " :صــارت أطــاالً عــر
الزمــن ،ونُســيت هــذه املدينــة العامــرة
مــن ذاكــرة البرشيــة حقبــة مــن الزمــن إىل
ان زارهــا الرحالــة وتعرفــوا عليهــا وأشــاروا
اىل بعــض بقاياهــا األثريــة ولعــل اقدمهــم
الجــراح الفرنــي جرانجيــه عــام  1734ثــم
الطبيــب اإليطــايل دي ال شــيال عــام  ،1817ثــم
األخــوان بيتــي عــام  1822وباشــو عــام 1824
ثــم هاملتــون عــام  1852وغريهــم.
وقــد بــدأ اإليطاليــون بالحفر يف بعــض بقاياها
واهتمــوا بآثــار هــذه املدينــة منــذ عــام ،1915
كــا اهتــم الفرنــي مونتــي بالتنقيــب بهــا مــا
بــن  ،1956 -1953إضافــة إىل مصلحــة اآلثــار
التــي نقبــت فيهــا برئاســة جودتشــايلد مــا بني
 1961-1959و بعــد ذلــك ،إضاف ـ ًة إىل فريــق
مــن جامعــة ميتشــجان مــا بــن 1967-1965
متخــض عملــه عــن مجلــد ضخــم عــن هــذه
املدينــة ،وأخــرا ً عــاد الفرنســيون للتنقيــب
يف سوســة مــن جديــد بــإرشاف شــامو منــذ
 1976ثــم الرونــد منــذ عــام  1981وال زالــت
تنقيباتهــم مســتمرة حتــى اآلن.
و قــد انتجــت األعــال الســابقة الكشــف عــن
الكثــر مــن املعــامل األثريــة ودراســتها ،وهــي
تعــر عــن تاريــخ هــذه املدينــة وتطورهــا
الحــري عــر العصــور ومــن اهــم معاملهــا
أســوار املدينــة و أبراجهــا التــي بنيــت يف
أواخــر العــر الهلنيســتي وتحديــدا يف
العقــود األخــرة مــن القــرن الثــاين ق.م .و
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أسوار مدينة أبوللونيا كما رسمها جان كلود غولفان

التــي متتــد ملســافة  800مـرا بادئــة مــن نهايــة االكروبولــس رشقــا لتنتهــي بربجــن دائريــن (،1
 )4غربــا و يدعمهــا  17برجــا مربعــة الشــكل ( 10.50م ـرا) إضافــة إىل بــرج مســتطيل قــرب
املــرح أي أنهــا تحتــوي عــى  20برجــا.
هــذه األســوار التــي تحــر داخلهــا جــل معــامل املدينــة باســتثناء املقابــر اإلغريقيــة والرومانيــة
التــي تقــام عــادة خــارج األســوار ،أهمهــا تلــك املوجــودة يف الجبانــة الغربيــة بعضهــا حجـرات
منحوتــة يف الصخــر ،وأخــرى قبــور فرديــة عــر يف بعضهــا مؤخـرا عــى كــؤوس باناثينيــة كانــت
متنــح يف أثينــا للفائزيــن يف املنافســات الرياضيــة التــي تقــام هنــاك التــي قــد تعكــس النشــاط
الريــايض لســكان هــذه املدينــة.

هكذا كانت تبدو مدينة أبوللونيا في العصور القديمة

جان كلٌود ُغولْ ِفن وإعادة رسم المدن التاريخية الليبية

كــا يوجــد رضيــح بيزنطــي يرجــع للقــرن الســادس
امليــادي ملتصقــا بالســور الغــريب ،كــا كشــف خــارج
األســوار عــن مبنــى للمســابقات الرياضيــة (االســتاديوم)
الــذي يرجــع إىل القــرن الثــاين ق.م ،يضــاف إىل ذلــك
املعبــد الــدوري املكــرس عــى االرجــح الفروديــت والــذي
يرجــع إىل العــر الهلنيســتي.
وهنــاك املــرح اإلغريقــي الرومــاين الــذي نحتــت جــل
مدرجاتــه الثالثــون يف الصخــر يف الجــزء الرشقــي للمدينــة
خــارج أســوارها ،هــذا املــرح الــذي بنــي يف العــر
الهلنيســتي لكنــه اتخــذ شــكله الحــايل يف عــام  92م حيــث
زيــد يف حجمــه وأجريــت عليــه الكثــر مــن التعديــات.
كــا تجــدر أإلشــارة إىل الكنيســة التــي بنيــت خــارج
الســور الجنــويب يف القــرن الخامــس امليــادي وتعــد مــن
الكنائــس الفريــدة يف معامرهــا وتخطيطهــا".

الميناء  -أبوللونيا

بطولومايس ( طلميثة )

طلميثــه مــن أجمــل املــدن األثريــة الليبيــة ،و هــي إحــدى املــدن الخمســة "البنتابوليــس" يف رشق ليبيــا .أسســت يف الفــرة مــا بــن 221-246
قبــل امليــاد ،و كانــت تعتــر مينــاء مدينــة برقــة "املــرج حاليــا" و عاصمــة اإلقليــم يف العهــد الرومــاين يف أواخــر القــرن الرابــع ميــادي .شــيدت
املدينــة عــي مســاحة  3كيلــو مــر مربــع تقريبــا و نقــب عــى بعــض مــن أثـــارها أمــا الباقــي فــا زال بحاجــة للكشــف والتنقيــب ،مــن أهــم
معــامل التــي ميكــن رؤيتهــا اليــوم الســاحة العامــة و تحتهــا خزانــات ميــاه ضخمــة كانــت متــد املدينــة بأكملهــا بامليــاه ،فيــا الفصــول األربعــة،
قــر األعمــدة ،أقــورا "الســوق" ،الكنيســة البيزنطيــة و مــرح للعــروض املوســيقية .باإلضافــة إيل مجموعــة مــن قطــع الفسيفســاء املعروضــة
يف الهــواء الطلــق و متحــف املدينــة.

بطولومايس ( طلميثة )
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لبدة الكبرى

لبــدة ،أو باألحــرى لبــدة الكــرى  ،Leptis Magnaتقــع
عــى بعــد  130كيلومـرا ً مــن العاصمــة الليبيــة طرابلــس.
مدينــة بالغــة العراقــة ســكنها الليبيــون قدميــا ،ويف القــرن
الســادس قبــل امليــاد اتخــذت كموقــع تجــاري فينيقــي،
واسـتُ ِم ّد ازدهارهــا مــن زراعــة الزيتــون .وانطلــق التوســع
الرومــاين يف ليبيــا ســنة  146قبــل امليــاد واكتســب زخ ـاً
بعــد انتصــار قيــر عــى بومبيــي بعــد مائــة ســنة
الحقــاً وبقيــت لبــدة نفســها مدينــة حــ ّرة قبــل الــروز
كمســتعمرة رومانيــة  coloniaاثنــاء حكــم تراجــان يف 110
قبــل امليــاد.
وقــد متتعــت لبــدة بالفعــل مبعــامل مدينــة مزدهــرة،
ظــل حكــم أغســطس ،مــدرج كبــر،
مــرح مبنــي يف ّ
ٌ
حممــات ،إضافــة إىل البازيليــكا ،قــوس
ســرك ،ومج ّمــع ّ
اإلمرباطــور ســبتموس وهــو احــد أبنــاء املدينــة الــذي
اعتــى عــرش االمرباطوريــة الرومانيــة ،واملينــاء الكبــر ،ويف
الحقيقــة فــإن رسد معــامل لبــدة الكــرى متعــذر جــدا يف
هــذا املقــام الــذي يقتــي االختصــار ،فقــد كانــت أهــم
مــدن االمرباطوريــة يف أفريقيــا ،ورغــم مــا أصــاب آثارهــا
مــن دمــار ونهــب يف ف ـرات متعــددة ،إال أنهــا ال زالــت
تحتفــظ بســحرها وعظمتهــا كواحــدة مــن أهــم املــدن
الرومانيــة األثريــة يف العــامل.

وهكذا كان يبدو ميناء لبدة وهو واحد من أهم مرافقها ،يحتوي مخازن كانت تجمع فيها
الصادرات والواردات للميناء ،اليوم لم يبق منه سوى اطالل قليلة.

هكذا كان يبدو معبد الحوريات في لبدة أثناء عصور ازدهارها
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حمامات هادريان
بنيت هذه
الحمامات في عصر
اإلمبراطور هادريان
وحملت اسمه وقد
كان إمبراطور روما
في الفترة من سنة
 117إلى  138للميالد،
افتتحت حمامات
هادريان في لبدة
سنة  137أي في
آخر عهد هادريان،
اليوم ال تحتفظ
الحمامات بهذا
المظهر كامال لكن
بقيت آثار وأطالل
هذه الحمامات
واكتشف في
موقعه الكثير من
التماثيل والقطع
األثرية.

قورينا (شحات)

مــن أشــهر وأهــم املــدن األثريــة يف ليبيــا أسســها اإلغريــق ســنة  631م واكتســبت مكانــة مرموقــة وأهميــة بالغــة يف العهــد القديــم ،رسعــان مــا
ازدهــرت عمرانيــا وثقافيــا فاشــتهرت بعلامئهــا وفالســفتها ،تضــم أطاللهــا الكثــرة اليــوم بقايــا معابــد إغريقيــة أهمهــا معبــدا زيــوس وأبوللــو.
يعتــر اإللــه زيــوس (ويســمى جوبتــر لــدى الرومــان) ،رب األربــاب وكبــر اآللهــة يف املعتقــدات اإلغريقيــة والرومانيــة القدميــة ،ومعبــد زيــوس
يف مدينــة شــحات (قورينــا) هــو ثــاين أهــم معبــد بنــي لزيــوس يف العــامل بعــد معبــده يف أثينــا اليونانيــة ،ويعــود تاريــخ بنــاءه إىل القــرن الخامــس
قبــل امليــاد ،لكنــه تعــرض للتخريــب أثنــاء الثــورة التــي اشــعلها اليهــود ســنة 115م ضــد اضطهادهــم مــن الرومــان والتــي اســتمرت لثــاث
ســنوات ارتكبــت فيهــا ابشــع الجرائــم وقتــل فيهــا اآلالف وخربــت فيهــا كثــر مــن مبــاين قورينــا ،أعيــد ترميــم املعبــد بعــد تلــك األحــداث عــى
يــد الرومــان.

معبد أبولو ( إله الموسيقى والشعر لدى االغريق) في مدينة قورينا

هكذا كان يبدو معبد زيوس في قورينا
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َ ّ
وتجوال في ليبيا
ِنساء رحاالت ِ ..
"اســتلقيت علــى ظهــري ورحــت أتأمــل
النجــوم ،وكنــت أوازن بيــن النجاح والفشــل،
لكننــي أدركــت أنهــا لــن تكــون النهايــة،
يومــا مــا وبطريقــة مــا ال أدري كيــف ومتــى،
ولكــن عندمــا يشــاء اهلل فســوف أعــود إلــى
هــذه الصحــراء وإلــى الطــرق الغريبــة غيــر
الموضحــة فــي الخرائــط ،وســوف تخترقهــا
أقــدام جملــي مــرة أخــرى"

روزيتا فوربس – الكفرة 1922

روزيتا فوربس

ولــدت الكاتبــة واملستكشــفة روزيتــا فوربــس يف  16ينايــر 1890
مبدينــة لنكولنشــاير رشق انجلــرا ،ومنــذ بدايــة تعليمهــا عشــقت
الخرائــط والجغرافيــا ،تزوجــت يف ســن مبكــرة مــن العقيــد روبــرت
فوســر فوربــس ،لكــن زواجهــا مل يطــل وانفصــا ،لتتفــرغ بعــد ذلــك
لهواياتهــا املفضلــة ،الرتحــال والكتابــة.

مــن البحــر األحمــر إىل الصــن ،ومــن جبــال املغــرب إىل أعــاق آســيا
 ..مــن تركيــا وحتــى أفغانســتان مــرورا بإيــران  ..مل تــرك روزيتــا
مكانــا إال وســافرت فيــه ،قادهــا حبهــا لالستكشــاف والرتحــال وشــغفها
باملعرفــة واملغامــرة إىل مــدن وبلــدان وثقافــات وشــعوب كثــرة
ومختلفــة ،ســارت يف آفــاق هــذا العــامل حتــى أصبحــت واحــدة مــن
أشــهر الكتــاب يف أدب الرحــات والســفر ،لكــن أهــم وأشــهر كتبهــا
وأكــر إنجازاتهــا هــو الوصــول إىل واحــة الكفــرة ،لتكــون أول امــرأة
أوربيــة تصــل لهــذه الواحــة التــي كان مجــرد الوصــول إليهــا انجــازا ال
يضاهــى ،فقــد ظلــت لف ـرات طويلــة مجهولــة ومثــرة لــدى الرحالــة
واملستكشــفني األوربيــن.
عــى خطــى غريهــارد رولفــس ،وغوســتاف ناختيغــال ،وفريديــرك
هورمنــان ،وألبــارون فــون مالتســن ،وغوتلــوب آدولــف كــراوزه ..
وكبــار الرحالــة واملستكشــفني األوربيــن ،دخلــت روزيتــا فوربــس
28

تحديــا كان حتــى وقتهــا حكــرا عــى الرجــال الذيــن مل
ينجــح معظمهــم يف تحقيقــه ،اخــراق الصحــراء الليبيــة
والوصــول إىل الكفــرة.
بعــد أن زارت بنغــازي واجدابيــا ومدنــا أخــرى ،ركبــت
جملهــا مــن مدينــة اجدابيــا متجهــة إىل الكفــرة صحبــة
مرافــق مــري يدعــى أحمــد حســن باشــا ،وخــال
شــهرين عــرت مدنــا وواحــات عــدة كجالــو وأوجلــة
وغريهــا لتصــل أخــرا للكفــرة ،كتبــت مذكــرات رحلتهــا
الشــيقة يف كتابهــا الشــهري (الكفــرة  ..رس الصحـراء الكربى)
ترجــم إىل عــدة لغــات وطبــع م ـرارا وتك ـرارا ويعــد مــن
أشــهر كتــب الرحــات املتعلقــة بليبيــا.

"كانــت الشــمس قــد غربــت للتــو عندمــا وصلنــا إلــى أعلــى المئذنــة ،شــاهدنا
توهجــاً أضفــى علــى المدينــة المتدثــرة بالبيــاض لمســة ســحرية ،ومــا بيــن
الياقــوت األزرق للبحــر األبيــض المتوســط من ناحيــة واللون القرمــزي المتوهج
للغــروب مــن ناحيــة أخــرى ،ترقــد مدينــة طرابلــس بمآذنهــا البيضــاء وقبابهــا
وأبراجهــا وأســطح منازلهــا وهــي تــودع الوهــج المنحســر"
إيثيل براون 1914
إيثيل براون

الرحالــة والكاتبــة الربيطانيــة إيثيــل بـراون زارت طرابلــس ســنة  1914وتجولــت عــر شــوارعها ثــم إىل تاجــوراء جنــزور غريــان ويفــرن وغريهــا
مــن املــدن الليبيــة ،واهتمــت بالنواحــي االجتامعيــة للحيــاة يف ظــل طرابلــس املحتلــة وقتهــا مــن قبــل اإليطاليــن ،ودونــت الكثــر مــن العــادات
والحكايــات واملــوروث الشــعبية يف كتابهــا الــذي ضمنتــه رحلتهــا وتجربتهــا يف طرابلــس والــذي طبــع بعنــوان ( طرابلــس الجديــدة )
ويقــول الطيــب الزبــر الطيــب مرتجــم الكتــاب " :عــى الرغــم مــن أن هــذا الكتــاب كان يف األصــل انطباعــات ملســافرة جــاءت يف أعقــاب رحلــة
قامــت بهــا إىل طرابلــس واملناطــق املحيطــة بهــا ،فــإن العمــل أصبــح اآلن نافــذة عــى تبــر آرس وأخــاذ يف مدينــة طرابلــس وليبيــا بصــورة عامــة
عندمــا كانــت تــرزح تحــت االحتــال اإليطــايل يف بدايــة القــرن العرشيــن.
وت ّفــرد الكتــاب عــا عــداه ،بكــم هائــل مــن الصــور الفوتوغرافيــة الح ّيــة التــي تعكــس لنــا
الحيــاة اليوميــة لســكان طرابلــس وعاداتهــم وتقاليدهــم يف تلــك الفــرة ،وقــد تضافــرت
هــذه الصــور لتحــي لنــا قصــة رائعــة ت ّركــز عــى الحيــاة
التقليديــة ألعــراق وأجنــاس وقبائــل وأعــراق وأجنــاس
عاشــت يف املنطقــة ،وهــو بذلــك يقــدم معلومــات قيمــة
للقــارئ العــادي وللمــؤرخ"
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إراتوستينيس القوريني

موسوعة العلوم
سينثيا براون  -ترجمة أنس ابوميس

قبــل أكثــر مــن  2000ســنة مضــت ،قــارن إراتوســتينيس موقــع أشــعة الشــمس
فــي مكانيــن فتمكــن مــن حســاب الحجــم الكــروي لــأرض بدقــة جيــدة
جغرافي وشاعر

ولــد إيراســتوثينس يف مدينــة قورينــا ،وهــي مدينــة شــحات ،ليبيــا
اليــوم .ســافر وهــو شــاب إىل أثينــا إلمتــام دراســته .رجــع إىل قورينــا
وصــار مشــهورا ً بجهــوده العلميــة لدرجــة أن الحاكــم اإلغريقــي ملــر
جلبــه إىل اإلســكندرية لتدريــس ابنــه .عندمــا تــويف رئيــس املكتبيــن
ملكتبــة اإلســكندرية الشــهرية يف  236قبــل امليــادُ ،عـ ّـن إراتوســتينيس
للمنصــب املرمــوق وهــو يف حــوايل األربعــن مــن العمــر.
كان إراتوســتينيس رج ـاً متعــدد املواهــب ،فــكان مكتبي ـاً ،وجغرافي ـاً،
وعــامل رياضيــات ،وفلكي ـاً ،ومؤ ّرخــا ،وشــاعرا ً .ســاه صديقــه باملكتبــة
 ،Pentathlosأو الريــايض الــذي ينافــس يف خمــس بطـ ٍ
ـوالت مختلفــة،
االســم يبــدو مناســباً للعــامل الــذي تفــ ّوق يف مجــاالت عديــدة مــن
الدراســة ،لقــد ضاعــت معظــم كتابــات إراتوســتينيس ،ولكــن تحــدث
علــاء آخــرون عــن عملــه ونتائجــه ،والتــي كانــت مســتفيضة.
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دراسته لألرض

قــد يكــون إراتوســتينيس أول مــن اســتخدم كلمــة "جغرافيــا
 ."geographyلقــد اخــرع نظامــاً مــن خطــوط الطــول ودوائــر
العــرض ،وصنــع خريطــة للعــامل املعــروف ،ولقــد صمــم أيض ـاً نظام ـاً
إليجــاد األعــداد األوليــة ،األعــداد الصحيحــة التــي ال تقبــل القســمة إال
عــى نفســها أو عــى الرقــم  .1هــذه الطريقــة ،التــي مازالــت تســتعمل
حتــى اليــوم ،تدعــى "غربــال إراتوســتينيس".
كان إراتوســتينيس أيض ـاً أول مــن حســب ميــل محــور األرض ،والــذي
أوجــده بدقــة اســتثنائية؛ وهــو االكتشــاف الــذي ذكــره بطليمــوس
( 165 – 85ق.م) .حســب إراتوســتينيس أيضـاً املســافة مــن األرض إىل
القمــر وإىل الشــمس ،ولكــن بدقــة أقــل .وجمــع قامئــة مــن  675نجـاً.
لقــد اصطنــع تقوميـاً ذا ســنة كبيســة وأرىس قواعــد الكرونولوجيــا [علم
التسلســل الزمنــي] يف العــامل الغــريب برتتيبــه لتواريــخ األحــداث األدبيــة
والسياســية مــن حصار طــرواده (حــوايل  1184 – 1194ق.م) إىل زمانه.

ولكــن أكــر إنجازاتــه خلــودا ً هــو حســابه الدقيــق بشــكل مذهــل
ملحيــط األرض ،لقــد حســب هــذا باســتخدام الهندســة وحســاب
املثلثــات البســيطني مبعرفــة أن األرض عبــارة عــن كــرة يف الفضــاء ،لقــد
اتفــق معظــم العلــاء اإلغريــق بحلــول زمــان أرســطو (322 – 384
ق.م) أن األرض كانــت كــرة ،لكــن مل يعلــم أحــد مــدى كربهــا.
كيــف علــم العلــاء اإلغريــق أن األرض كرويــة؟ لقــد الحظــوا أن
الســفن تختفــي يف األفــق بينــا كانــت ســواريها مــا زالــت ظاهــرة،
لقــد شــاهدوا الظــل املقــوس لــأرض عــى القمــر خــال الخســوف،
والحظــوا مواقــع النجــوم املتغــرة يف الســاء.
بهــذه الحقيقــة متكــن إراتوســتينيس القورينــي مــن التوصــل ملعادالت
بســيطة متكــن خاللهــا مــن حســاب محيــط الكــرة األرضيــة بدقــة
عجيبــة.
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طــاعون طرابلس سـنة 1785

د .محمد المفتي

في صيف عام  1785م في زمن علي باشا القرمللي
كانــت طرابلــس  ...تعانــي مــن قحــط ومجاعة وكثــرت الوفيــات ،وارتفعت
أســعار الحاجيــات  ...فــي تلــك الفتــرة اندلــع الطاعــون فــي تونــس ،وتزايــد
قلــق النــاس وفعــ ًا داهــم الوبــاء طرابلــس فــي الربيــع التالــي ،وكان
انتشــاره عــن طريــق بضــع أشــخاص مصابيــن قدمــوا مــن تونــس.

حتــى ذلــك الزمــن مل تكــن هنــاك عالجــات
فعالــة للطاعــون وال حتــى الوقايــة منــه،
اإلجــراء املتفــق عليــه آنــذاك كان عــزل
املــرىض والحجــر الصحــي ،ومنــع ركاب
الســفن القادمــة مــن املناطــق املوبــوءة
مــن النــزول إىل الشــاطئ .لكــن الطاعــون
كان ينتقــل عــن طريــق قمــل الجــرذان ..
والجــرذان قــادرة عــى الوصــول إىل الشــاطئ
عــى حبــال الرســو ،ومل يكــن النــاس يلتفتــون
للجــرذان !! كان انتقــال الطاعــون أمـرا محـ ًرا.
ومل يكــن لــدى الليبيــن ســوى كتابــة التامئــم
والتوســل باملرابطــن.
وتصــف املــس تولــي يف رســالتها يــوم 29
أبريــل " : 1785قبيــل منتصــف الليلــة
البارحــة ،ســارت زوجــة البــك ،الال عيشـــة ،مع
األمــرات الثــاث زكيــة وعويشــة وفاطمــة،
عــى ضــوء املشــاعل إىل املســجد للصــاة عنــد
رضيــح و ّىل كبــر  ..وكان يحيــط بهــن جمــع
مــن الوصيفــات والجــواري الســود ،ورافقهــن
الطواشــية وحــرس الباشــا الخــاص".

 ..لقــد أعددنــا كث ـرا مــن الج ـرار لنســتعملها
ىف تطهــر الــدار .ونحــن منــأ ثلثــي الجــرة
بالنخالــة ثــم نعبــئ باقيهــا بثالثــة أنصبــة
متســاوية مــن الكافــور واملــ ّر وعــود النــ ّد،
ونقــوم بحــرق هــذا العطــر مــع كميــة قليلــة
مــن كحــل البــارود ىف الغــرف كل يــوم.
وقــد تــم إخــاء جميــع منــازل املســـيحيني
مــن الطيــور والحيوانــات املنزليــة ،خشــية
أن يكــون فراءهــا أو ريشــها واســطة لنقــل
عــدوى الوبــاء ... .و ديــار األوروبيــن هنــا ..
ال تفتــح بوابتهــا الرئيســية إال بــإذن رب الــدار
وىف حضــوره .الســتالم الحاجيــات املجلوبــة
مــن الســوق .وعنــد البــاب يجــد الخــادم،
وعــاء مملــوء بالخــل الســتقبال اللحــم ،وآخــر
فيــه مــاء الســتقبال الخــروات  ...ليــس
هنــاك ماليــات كتانيــة وال حريــر وال ســجاجيد
يف غرفــة الجلــوس اآلن ،إنهــا خاليــة مــن كل
أثــاث عــدا الطــاوالت والكـرايس ذات املقاعــد
املغطــاة بالحصــر  ..والزائــر ىف بيتنــا يخــدم
نفســه ،وال يســمح للخــدم أن يقدمــوا لــه
أي يشء حتــى كرســيا يجلــس عليــه ،ونحــن
نفعــل ذلــك لنمنــع الخــدم مــن االقـراب مــن
الزائــر ،أو أن ميس ّـــوا أي يشء ملســه الزائــر ..
إال بعــد عــدة ســاعات مــن مغادرتــه الــدار".

ولكــن أرسة الســفري اإلنجليــزي نفســها مل تكــن
أحســن حــاال يف إجــراءات الوقايــة ،فكانــوا
يجــرون طقوســا تشــدد عــى النظافــة وعــدم
املالمســة ،لكنهــا يف الواقــع أقــرب للســحر وال
أســاس علمــي لهــا ،ألن ال أحــد كان يعــرف لكــن الطاعــون املرعــب ال يرحــم ،كــا
ســبب الطاعــون أو طريقــة انتقالــه ،فنجــد تســجل لنــا الكاتبــة يف رســالتها (/ 6/ 28
املــس تولــي يف إحــدى رســائلها تقــول " )1785 ’’ :لقــد أخرجــت أكــر مــن  200جثــة
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مــن بوابــة املدينــة هــذا اليــوم ،هــذا مــع
العلــم أن مجمــوع ســكانها ال يتجــاوز 14
ألــف  [ ..كــا ] ارتفعــت نفقــات دفــن املــوىت
 ...وصــارت العائلــة تحمــل ميتهــا اىل البــاب،
وتعطــى الجثــة ألى رجــل يقبــل أن يلقيهــا
عــى كتفــه أو يحملهــا بــن يديــه ،وينقلهــا اىل
املقــرة .كــا هــرب الطبيــب الجنــوى يف بــاط
الباشــا وجميــع القناصــل .‘‘..
وبعــد شــهرين مــن انــدالع الطاعــون ،يف بداية
يوليــو ،كان الطاعــون قــد أودى بحيــاة ثالثــة
آالف شــخص ،أو ربــع ســكان املدينــة ،وكان
العويــل والنديــب هــو الصــوت املهيمــن عــى
طرابلــس القدميــة ،بــل كــرت الوفيــات حتــى
مل تعــد تقــام صــاة الجنــازة عــى أصحابهــا،
وإمنــا تجمــع التوابيــت ويتــم اخراجهــا مــن
بوابــة املدينــة قبيــل الــزوال مــن كل يــوم.
أو كــا ســجلت املــس تولــي " :بــات املــرء
يشــهد خمــس أو ســت جثــث وقــد حملــت
معــا عــى حــار اىل الجبانــة ،وقــد أمــر
الكولوغـلـيــــة ( الجنــود) بالســر ىف الشــوارع
ليزيلــوا الجثــث التــي يجدونهــا منطرحــة
عــى قارعــة الطريــق ،كــا أن جميــع كبــار
موظفــي الدولــة قــد هلكــوا ،وفقــد البيــك
ولديــه الجميلــن".

ومل يرتاجــع شــبح الوبــاء إال بعــد عــام يف الصيــف التــايل ،وكانــت نتائجــه مرعبــة فاملدينــة شــبه
مقفــرة مــن الســكان  ..وكثــر مــن املنــازل خاويــة  ..والشــوارع ال أحــد فيهــا ،وتكاثــر عــدد
األطفــال األيتــام أمــا القــرى فبــدت مهجــورة ،وكثــر مــن بيوتهــا موصــدة األبــواب بســبب
الطاعــون  ..أقــرب إىل املقابــر ألن أهلهــا ماتــوا بداخلهــا وتحللــت جثثهــم يف أفنيتهـــا.
ويســجل نائــب القنصــل الفرنــي ،ىف تقريــر لــه ىف صيــف  ،1786حالــة االنهيــار االقتصــادي
واالجتامعــي:
"مل يعــد باشــا طرابلــس يســوس اليــوم ســوى رعايــا متمرديــن ،وفيــايف مجــــدبة ،وخرائــب
مهدمـــة .وحتــى املدينــة  ..عاصمتــه  ..مل تعــد ســوى أكــوام مــن األنقــاض  ..ومل يعــد لبوابــات
املدينــة جــدوى ،كــا تداعــت األب ـراج واألســوار .لقــد أدى تــواىل ســبع أو مثــان مــن الســنني
العجــاف إىل ارتفــاع معــدل الوفيــات ،واىل هجــرة النــاس مــن البــاد ،ثــم أكمــل الطاعــون
حالــة الدمــار ..وليســت طرابلــس اآلن ســوى صحــراء موحشــة ،وكل يشء مــاض يف الذبــول
واالضمحــال بعــد أن كانــت مينــاء مزده ـرا يص ـ ّدر القمــح والشــعري والزيــت".

يالحظ رحالة إسباني
أن الطاعون أنقص
سكان المدينة ،وقضى
على أسر بكاملها ..
حتى أن المرء ما زال
يري في بداية القرن
 ،19منازل مهجورة
ومنهارة بسبب الوباء.
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مرافعة صبراتة
أغــرم بالعلــوم والمعــارف ،فبــدد ثــروات عائلتــه الثريــة فــي تنقالتــه وتجوالــه
تلميــذاً وأســتاذاً وخطيبــاً مــن موطنــه " َمــ ُدو َرا حتــى أثينــا" مــروراً بقرطــاج
وطرابلــس ،جــال لوســيوس أبوليــوس فــي العالــم وســار فــي آفاقــه صانع ـاً
لنفســه مجــدا أدبيـاً وعلميـاً ،وتــاركاً لمــن خلفــه قصــة مثيــرة لإلعجــاب عــن رجل
ســار خلــف المعرفــة فرفعــت قــدره وخلــدت اســمه.
يقــول املــؤرخ والكاتــب األمريــي "ويــل
ديورانــت" مؤلــف املوســوعة الشــهرية "قصــة
الحضــارة" -:
"ولكــن األدب األفريقــي مل تكــن لــه الزعامــة
عــى آداب العــامل إال أيــام مجــده يف عهــد
املســيحية .وكان لوســيوس أبوليــوس شــخصية
غريبــة جديــرة بالتصويــر ،أكــر مــن غــره،
وكان مولــده يف مــدورا  Madauraمــن أرسة
عريقــة النســب (124م).،
وقــد درس فيهــا ويف قرطاجنــة وأثينــا ،وبــدد
ثــروة كبــرة ورثهــا عــن أرستــه ،وأخــذ يتنقــل
مــن مدينــة إىل مدينــة ومــن ديــن إىل ديــن،
وانضــم إىل الجامعــات ذات الطقــوس الدينيــة
الخفيــة ومــارس الســحر وألــف كتبــاً كثــر ًة
يف موضوعــات تختلــف مــن الالهــوت إىل
مســحوق األســنان ،وألقــى محــارضات يف
الفلســفة والديــن يف رومــا وغريهــا مــن امل ُدن.
ثــم عــاد إىل أفريقيــا وتــزوج يف طرابلــس مــن
ســيدة تكــره وتفوقــه يف الــراء ،فلــا فعــل
هــذا رفــع أصدقائهــا وورثتهــا املنتظــرون
األمــر إىل القضــاء مطالبــن بإلغــاء الــزواج،
واتهمــوه بأنــه حصــل عــى موافقــة الســيدة
عليــه بفنــون الســحر.
ودافــع الرجــل عــن نفســه أمــام املحكمــة
بخطبــة وصلــت إلينــا بعــد أن أدخــل عليهــا
بعــد أيامــه كثــرا ً مــن الصقــل والتنميــق،
وكانــت نتيجتهــا أن كســب القضيــة والزوجــة،
ولكــن النــاس أرصوا عــى االعتقــاد بأنــه
ســاحر.
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وقــى الرجــل بقيــة حياتــه ميــارس صناعتــي زواجهــا ســعيدا ً أول األمــر ،ولكنــه مل يلبــث
املحامــاة والطــب ،وكتابــة الرســائل والخطــب ،أن تعكــر نتيجــة املؤامـرات التــي بــدأ أقــارب
ولكــن معظــم مــا كتــب كان يف املوضوعــات إميليــا يدبرونهــا ألن مطامعهــم يف ثروتهــا
قــد خابــت بســبب هــذا الــزواج.
العلميــة والطبيعيــة.
وقــد أقامــت لــه مدينتــه نصبــاً تذكاريــاً
نقشــت عليــه بالالتينيــة العبــارة اآلتيــة :ولذلــك فقــد شــنوا حملــة تشــهري ضــد
أبوليــوس انتهــت باتهامــه رســمياً بأنــه إمنــا
حمــل إميليــا عــى املوافقــة عــى الــزواج
بقيت مغامراته
منــه بوســاطة الســحر.

وخطبه كما كتبه
محفوظة ليومنا هذا،
من اشهرها وأهمها
"مرافعة صبراتة"
الشهيرة ،جيء به
متهما إلى المحكمة،
فأبهر الجميع بفصاحة
وبالغة وقوة حجة
وتبحر في الفلسفة
والعلوم،

الفيلســوف األفالطــوين ،ولــو أنــه اســتطاع
العــودة إىل الحيــاة لســاءه أال يذكــره النــاس
إال بكتابــه الحــار الذهبــي".
وزوجتــه هــذه كانــت تســمى (إميليــا بودنتيال
 ) Emelia Pudentillaوهــي أرملــة ثريــة
مــن أويــا "طرابلــس" كانــت ترفــض الــزواج
لفــرة طويلــة مــن الزمــن ،لكــن عندمــا طلبهــا
لوســيوس وافقــت عــى الــزواج منــه ،وبــدا

ومبوجــب تلــك التهمــة قــدم أبوليــس
للمحاكمــة يف صرباتــه حيــث وقــف يدافــع
عن نفســه أمــام رئيــس املحكمــة ( كلوديوس
مكســيموس ) Claudius Maximus
والخطبــة التــي ألقاهــا أبوليــس يف محكمــة
صرباتــه يف هــذه املناســبة ،تجــى ذكاؤه
وبالغتــه بشــكل أدهــش مســتمعيه مــن
أبنــاء الواليــة ومكنــه مــن الفــوز بالــراءة.
مــن هنــاك يف صرباتــة أصبحــت تلــك
املحاكمــة واحــدة مــن أشــهر املحاكــات يف
التاريــخ القديــم.
وكتبــت يف كتــب ونســخت وانتــرت وبقيت
ليومنــا هــذا متداولــة ،رد فيهــا عــى تهــم
متنوعــة مفصلــة ،اتهمــه خصومــه فيهــا
بالتحايــل للحصــول عــى مالهــا كونــه فق ـرا،
واســتعامل الســحر ،وشــبهات حــول فيــا
يتعلــق بصنــع بعــض املــواد ،واســتعامله
لألســاك ،وبعــض األدوات  ..رد عليهــا كلهــا
بصيغــة بليغــة ،وحجــج قويــة متناســقة ،مــن
بــن كالمــه يف مرافعــة صرباتــة قولــه -:

مخطوطات تضمنت نسخا من بعض أعمال لوسيوس أبوليوس

" أ ّمــا الفصاحــة ،فــإن يل فيهــا حظّــا ،فــا ينبغــي أن يُع ـ ّد
ذلــك أمــرا غريبــا وال مكروهــا ،إذ عكفــت منــذ فجــر
العمــر عــى دراســة األدب عــى أبــرز رجالــه ،مزدريــا يف
كل مــا ّذ الحيــاة األخــرى.
ســبيل ذلــك ّ
ي كذلــك الفقــر ،وهــي تهمــة أقبلهــا
ث ـ ّم إنّــه عــاب ع ـ ّ
ـب إعالنهــا أمــام املــإ ،أقــول إ ّن الفقــر
مــرورا بــل وأحـ ّ
كل املدائــن ومبتكــر
مؤســس ّ
املاضيــة
كان عــر القــرون
ّ
كل
أي عيــب وافيــا لحــ ّظ مــن ّ
ّ
كل الفنــونِ ،خلــوا مــن ّ
كل األمــم .الفقــر هــذا
مجــد ،محـ ّـل ثنــاء وإجــال لــدى ّ
عينــه هــو الــذي كان عنــد اليونــان اســتقامة يف أرســتيدس
وحلــا يف فوكيــون وبأســا يف إيبا ِمن ْنــداس وحكمــة يف
ســقراط وفصاحــة يف هومــروس وهــو الــذي وضع األســس
لســلطان الشّ ــعب ال ّرومــا ّين ،واعرتافــا بفضلــه مــازال يقـ ّدم
حتّــى اليــوم القرابــن لآللهــة الخالديــن يف قــدح وجفنــة
مــن الف ّخــار" .
ويف نهايــة املرافعــة لخــص بإيجــاز وبالغــة كامــل التهــم
ورده عليهــا يف كلمتــن لــكل تهمــة قائــا -:
"فــاذا يــأيت تُــرى بعــد ذلــك ؟ هــات إذن واحــدة مــن
تلــك الجرائــم العديــدة ،هــات واحــدة ظ ّن ّيــة أو غامضــة
كل
متامــا مــن تلــك الجرائــم الب ّينــة! هأنــذا أر ّد عــى ّ
واحــدة مــن تهمهــم بكلمتــن ال أكــر ف ُعــ ّد :
"تل ّمع أسنانك !" -اغفر نظافتي.
"تتأ ّمل املرآة !"– واجب الفيلسوف.
"تنظم شعرا !"– عمل مباح.
"تدرس األسامك !"– يعلّمني أرسطوطاليس.
"تق ّدس خشبة!"– يوصيني به أفالطون.
جت امرأة!"– تفتضيني القوانني.
"تز ّو َ
"تكربك س ّنا!"– يحصل كثريا.
الصداق ،تذكّر الهبة ،اقرأ الوص ّية.
"تنشُ د املال!"– خذ ّ

كل االف ـراءات ،إن ب ـ ّرأت نفــي ال فقــط مــن
ـت ّ
إن رددتُ ّ
كل تهمهــم باســتفاضة ،إن دحضـ ُ
كل مــا يشــاع ع ّنــي منّــا واغتيابــا ،إن مل أُنقــص أبــدا رشف الفلســفة
كللتّهــم ،بــل وكذلــك مــن ّ
ّ
ـت ،ماســكا إيّــاه بســبع
الــذي هــو عنــدي أفضــل مــن ســامتي ،بــل صنتــه بحــرص أينــا كنـ ُ
ريشــات كــا يقــال ،إن كان ذلــك كــا أقــول فبوســعي أن أنتظــر مطمئ ّنــا حكمــك بإجــال وبــا
وجــل مــن ســلطتك فــأن يديننــي وا ٍل أهــون يف اعتقــادي وأقـ ّـل رهبــة مــن أن يســتهجنني
والســام".
رجــل مبثــل فضلــك واســتقامتك ّ ..
وعــن تاريــخ وقــوع مرافعــة صرباتــة وأهميتهــا يقــول األســتاذ "عامر الجــايص" مرتجــم الكتاب-:
ربــا متّــت يف 159/158
"ال توجــد قرائــن تاريخيّــة خارجيّــة عــى وقــوع هــذه املحاكمــة التــي ّ
ـص بجانــب أه ّم ّيتــه األدب ّيــة ومــا يتض ّمــن مــن معلومات
كــا يُســتنتج مــن بعــض القرائــن ،ولل ّنـ ّ
حــول ســرة حيــاة أبوليــوس وشــخص ّيته ،قيمــة تاريخ ّيــة ها ّمــة فهــو يفيــد يف مجــاالت كدراســة
والســحر وأديــان املســا ّرة يف العــامل ال ّرومــا ّين ومــدى التّأثــر ال ّرومــا ّين واســتمرار
األرسة والقانــون ّ
بعــض عنــارص الثّقافــة الفينيقيّــة يف إفريقيــا بعــد ثالثــة قــرون مــن ض ّمهــا لرومــا".

تحولت "مرافعة
صبراتة" من جلسة
محاكمة إلى كتاب الزال
يطبع إلى يومنا هذا
كأحد أقدم كتب األدب
العالمي.
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تلوين الصور القديمة
باتــت التقنيــات الحديثــة فــي مجــال الجرافيــك واإلخــراج الفنــي تســاعدنا
كثيــراً فــي تقريــب صــورة الماضــي بطريقــة أكثــر وضوحــا ،إحــدى جوانــب هــذا
المجــال هــو اســتعادة األلــوان لتلــك الصــور القديمــة "األبيــض واألســود"
وقــد قمنــا عبــر المهنــدس خالــد أحمــد بتلويــن بعــض الصــور الليبيــة القديمــة
نعــرض لكــم بعضهــا

معتقل المقرون

صــورة لفتيــات ليبيــات يف معتقــل املقــرون
ســنة  1932تظهــر حالــة الفقــر واملعانــاة
داخــل املعتقــات اإليطاليــة ،تقــع املقــرون
يف املنتصــف بــن بنغــازي واجدابيــا ،وهــي
قريــة وســط منطقــة رمليــة ،أقــام فيهــا
اإليطاليــون أحــد املعتقــات التــي حــر فيهــا
الليبيــون يف أوضــاع مزريــة ،مــات كثــر منهــم
بســبب التجويــع واملــرض والتعذيــب داخــل
املعتقــات.
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طرابلس

طرابلــس يف بدايــة القــرن املــايض ،قبــل أن تصبــح الســيارات هــي
وســيلة النقــل الوحيــدة تقريبــا ،كانــت شــوارع وأســواق طرابلــس تعــج
باملــارة والجــال.
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أوائل منتجي األلبان في الصحراء الكبرى
من مجلة  - world archaeologyترجمة  :أنس أبو ميس

وجد فريق بحثي بقيادة
جامعة بريستول
البريطانية دلي ًال على
أن إنتاج األلبان كان
يمارس في صحراء
أفريقيا الكبرى قبل
 7000سنة.

نظائــري
وقــد كشــف تحليــل كيميــايئ
ّ
لألحــاض الدهنيــة املأخــوذة مــن فخــار
غــر مطــي وجــد يف ليبيــا يعــود إىل األلفيــة
الخامســة قبــل امليــاد أن الدهــون اللبنيــة
كانــت تعالــج داخــل األوعيــة ،إن الرباهــن
عــى وجــود املاشــية املستأنســة قــد دلّــت
عليهــا ســابقاً بقايــا حيوانيــة وجــدت يف
املالجــئ الصخريــة واملخيــات عــى األنهــار،
وأكرثهــا إثــارة للدهشــة كانــت عــى شــكل
رســوم صخريــة بعضهــا يظهــر حتّــى حلــب
املاشــية ،ولكــن الرســوم ال ميكنهــا إعطــاء
تاريــخ يعتمــد عليــه؛ مــا يجعــل األحــاض
الدهنيــة املســتخلصة مــن الفخــار الليبــي
هــذا أقــدم دليل مبــارش للامشــية املســتخدمة
للحلــب يف هــذه املنطقــة.
هــذا يختلــف عــن العــر الحجــري الحديــث يف أوراســيا وأوروبــا ،حيــث اســتقر النــاس
لطريقــة الحيــاة الزراعيــة ،مط ّوعــن النباتــات والحيوانــات".
جوليــا دون مــن جامعــة بريســتول وإحــدى بينــا اســتغلت املاشــية يف أفريقيــا للبنهــا بشــكل مبــارش تقريبــاً ،انتظــر النــاس يف أوروبــا
كتّــاب الورقــة البحثيــة املنشــورة يف مجلــة وأوراســيا  1000ســنة بعــد اعتــاد منــط الحيــاة الزراعيــة املســتق ّرة قبــل اســتخدام الحيوانــات
نيتــر  ،Natureقالــت " هــؤالء البدائيــون املستأنســة ملنتجــات أخــرى كاللــن والصــوف والج ـ ّر.
انتقلــوا مــن كونهــم صياديــن مســتق ّرين إ ّن للحليــب قيمــة غذائيــة عاليــة ،فهــو يوفــر الربوتــن ،والدهــون ،والكربوهيــدرات ،لكــن كان
إىل منــط حيــاة أكــر ترحــاالً ورعويّــة ،عــى عــى البــر أن يتطـ ّوروا ليمكنهــم هضــم الالكتــوز بعــد ســن الرضاعــة تضيــف جــويل "لقــد كان
األغلــب الســتغالل ظــروف الرعــي املثــى هــذا مثــاالً رائعـاً عــى االنتقــاء الطبيعــي وهــو يعمــل ،عــى مــدى فــرة زمنيــة قصــرة ،عــى
ملاشــيتهم.
األغلــب  1000إىل  2000ســنة فقــط".
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لوحــات

قلعة أبو نجيم "جوال"
رســمها الكابتــن جــورج فرانســيس ليــون ســنة  ،1821رحالــة ورســام بريطانــي ووصفهــا
قائــا  " :قلعــة رومانيــة قديمــة بيــن تــال رمليــة متوســطة االرتفــاع مســتطيلة الشــكل،
يوجــد فــي منتصــف كل حائــط مــن حوائطهــا بوابــة يرتفــع علــى جانبيهــا برجــان قويــان،
وعلــى أيــة حــال فــا يــرى ســو ى حائــط واحــد ،أمــا الجــدران األخــرى فربمــا ســقطت أو دفنــت
وســط الرمــال ،والصخــور التــي شــيدت منهــا القلعــة ذات حجم كبيــر ككل البنايــات الرومانية
وهــي مــن الجرانيــت األســود ،ووســط الجــدران تنتصــب أعمــدة قويــة تعطــي اإلحســاس
بأنهــا كانــت تحمــل بنــاء هائــا".
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لوحــات

قوس ماركوس أوريليوس
مــن إبــداع الرســام لويجــي ماييــر ،الــذي زار طرابلــس ســنة  ،1803وهــو رســام إيطالــي
ألمانــي مــن أبــرز الرســامين األوربييــن فــي القــرن الثامــن عشــر ،تعــرض معظــم أعمالــه فــي
المتحــف البريطانــي ،وقــد اشــتهر برحالتــه ليبيــا وتونــس ومصــر وتركيــا وقبــرص ومناطــق
أخــرى إبــان فتــرة الحكــم العثمانــي مســتغال عالقاتــه بالســفير البريطانــي فــي تركيــا آن
ذاك والــذي ســهل لــه رحالتــه وتنقالتــه ،وقــد أنجــز مجموعــة كبيــرة مــن اللوحــات المتعلقــة
بمشــاهداته لآلثــار فــي تلــك البلــدان التــي زارهــا
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طوابع بريدية
منــذ اخرتاعهــا ســنة  1840عــى يــد الســر «روالنــد هيــل» ظلــت فكــرة الطوابــع الربيديــة مــن الوســائل الهامــة لالحتفاء
بتاريــخ وثقافــات الشــعوب وحفظهــا ،وجذبــت املاليــن مــن النــاس الذيــن صاروا مهووســن بجمعهــا وتصنيفهــا وعرضها،
يف هــذه الزاويــة نعــرض يف كل عــدد مجموعــة مــن الطوابــع الربيديــة التــي توثــق أحداثـاً وثقافــات وفنوناً ومعــامل ليبية.

الديناصورات

قبل ماليين السنين لم تكن أراضي ليبيا صحراء قاحلة ،وحجارة قاسية ،بل كانت سافانا
وغابات خضراء وأنهاراً وأمطاراً وأشجاراً وثماراً ،وأيضاً ديناصورات.

حكمــت الديناصــورات أرضنــا لـــ  160مليــون عام ـاً متواصلــة إنــه رقــم زمنــي مهــول ولكــن لــكل بدايــة نهايــة ،فقــد
حك ــم اصط ــدام ني ــزك ب ــاألرض ب ــأن تفن ــى الديناص ــورات وتنق ــرض يف نهاي ــة الع ــر الطباش ــري ،وح ــدث ذل ــك قب ــل
 65ملي ــون س ــنة م ــن كتاب ــة ه ــذه األس ــطر وانته ــى عه ــد س ــيطرة الديناص ــورات ع ــى األرض ،وبانقراضه ــا س ــمحت
للثديي ــات األصغ ــر حج ــا بالعي ــش واالنتش ــار يف مس ــاحات أك ــر ،وأصبح ــت لعب ــة الحي ــاة أك ــر ع ــدالً بالنس ــبة له ــا.
يف مختل ــف مناط ــق ليبي ــا اكتش ــفت العدي ــد م ــن بقاي ــا وعظ ــام ديناص ــورات ،يع ــرض بعضه ــا يف متاح ــف مختلف ــة
منت ــرة يف ليبي ــا ،وبعضه ــا تع ــرض للعب ــث واإله ــال.
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جميلة األزمرلي

اقسم بالنور و باألمل  ،،،وبصبح الخير و بالعمل
سأظل أسير على نهج  ،،،من وحي جميلة االزمرلي

أبي ــات كان ــت تردده ــا الطالب ــات س ــابقاً يف معه ــد جميل ــة اإلزم ــريل بطرابل ــس ،وال ــذي يحم ــل اس ــم رائ ــدة التعلي ــم
النس ــايئ األس ــتاذة واملربي ــة الفاضل ــة جميل ــة مصطف ــى اإلزم ــريل ،والت ــي كرس ــت حياته ــا م ــن أج ــل إيص ــال العل ــم
واملعرف ــة ل ــكل الفتي ــات إب ــان ف ــرة االس ــتقالل ،وكان آن ذاك تواج ــه مش ــاكل اجتامعي ــة واقتصادي ــة ،لكنه ــا متكن ــت
م ــن فت ــح امل ــدارس واملعاه ــد ،وتنبي ــه الن ــاس وتوعيته ــم إىل أهمي ــة تعلي ــم بناته ــم وإدخاله ــن امل ــدارس.

القصبات
القصب ــات ه ــي بن ــاء ليب ــي مح ــي مبثاب ــة أبــراج كان ــت
تســـتعمل قدميـــة ألغـــراض عـــدة أهمهـــا العســـكري يف
الحامي ــة واملراقب ــة ،حي ــث يت ــم بن ــاء سلس ــلة متصل ــة
منهـــا عـــى أماكـــن مرتفعـــة يتـــم اختيارهـــا بعنايـــة،
بحيـــث ميكـــن للواقـــف فوقهـــا مشـــاهدة قصبتـــن
أخري ــن واح ــدة خلف ــه وأخ ــرى أمام ــه ،وعن ــد ح ــدوث
خطـــر مـــا أو أمـــر يســـتحق التنبيـــه يقـــوم الشـــخص
املوجـــود عـــى القصبـــة بالتلويـــح بقطعـــة قـــاش أو
إش ــعال ن ــار ،وعندم ــا يش ــاهدها الواق ــف ع ــى القصب ــة
الت ــي تلي ــه يق ــوم بنف ــس الفع ــل ،وهك ــذا يص ــل التنبي ــه
إىل املدينـــة لالســـتعداد للخطـــر يف رسعـــة قياســـية.
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