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معلومات
ينبغي
معرفتها
عن مدينة
«قرزة»

 - 3تاريــخ التأســيس وفتــرة
االزدهــار
لقــد وجــــدت فــــي املوقــع بعــض
الشــظايا مــن أواين فخاريــة مــن القــرن
األول امليــادي  ,ولكــن مل تحــدد أيــة
منشــآت تعــود إىل ذلــك التاريــخ ويبــدو أن
املســتوطنة الواســعة التــي ميكــن رؤيتهــا
هــذه األيــام ذات تاريــخ موحــد هــو أواخــر
العهــد الرومــاين ،وإن كان هنــاك اســتيطان
مبكــر فيبــدو أنــه مل يصــل إىل مســتوى
كبــر  .ومــع ذلــك يظهــر مــن الــراء
البــادي عــى األرضحــة ومــن الحضــارة
املاديــة التــي تحتويهــــا بقايـــــا الركــــام
الضخــم الناتــج عــن قــرزة أنهــا كانــت أكــر
املســتوطنات املنفــردة فيــا قبــل الصحــراء
ازدهــــارا خــال املــدة مــا بــن القرنــن
الرابــع والســادس ،وفــرة الرخــاء العظمــى
يظهــر أنهــا كانــــت أوائــل القــرن الرابــع
عندمــا تــم تشــييد أروع األرضحــة ،كــا أن
آخــر األرضحــة قــد يعــود إىل أوائــل القــرن
الخامــس.
 - 4الديانــة القديمــة ألهــل قــرزة
وعالقتهــا باالســم الحالــي

حتــى هــذا اليــوم ال تــزال كثيــر مبانــي وحصــون ومعابــد وأضرحــة قــرزة صامــدة فــي وجــه عوامــل المنــاخ والتخريــب
البشــري ،تخبرنــا قصصــا وتطــرح أســئلة عــن مدينــة ســكنها الليبيــون بعيــدا عــن المــدن الرئيســية الســاحلية فــي
الفتــرة الرومانيــة ،ولــم تلــق آثــار المدينــة االهتمــام الــذي يليــق بهــا دراســة وحمايــة وكتابــة رغــم أهميتهــا وتفردهــا
فــي نوعهــا ومضمونهــا واختالفهــا عــن باقــي المــدن ،وهــذه مقالــة مبســطة نقتبــس فيهــا نصوصــا مــن كالم
علمــاء اآلثــار والباحثيــن تغطــي عشــر معلومــات أساســية عــن قــرزة الواقعــة قــرب بنــي وليــد اليــوم.

 - 1أرقام و معلومات عامة
إن متركــز مــا يقــرب مــن أربعــن مبنــى تتضمــن ســتة قصــور شــبيهة
بالقــاع وعــدد وفيـــــر مــن املنشــآت اإلضافيــة يف قــرزة يجعلهــا
تشــكل أكــر نــواة ملســتوطنة مــن القصــور فيــا قبــل الصحــراء،
تنتــر املســتوطنة عــر منطقــة تبلــغ أبعادهــا التقريبيــــة * 500
 300م ،وتنشــطر إلــــى شــطرين بواســطة مجــرى أحــد روافــد وادي
قــرزة ،وقــد جذبــت إليها األنظار منــــذ أعــــاد اكتشــافها ســميث يف
عرشينــات القــرن التاســع عــر « ،»-30 1820وكانــت بــؤرة اهتــام
اإليطاليــن فــــي ثالثينــات القــرن العرشيــن وموضــوع برنامــج
مســح وتنقيب مــــن قبـــل بروقـــــان و ســميث يف خمســينات القرن
املــايض ،إن املوقــع واحــد مـــــن أكثــــر املواقــع اســتثنائية فيــا
قبــل الصحــراء الليبيــة ،وهــو أيضــا مــن أكرثهــا اكتظاظــا بأعــال
التنقيــب األثــري.
ديفيد ماتنغيل
3

- 2الطبيعــة الليبيــة لســكان قــرزة غيــر
مشــكوك فيهــا
اكتشــفت يف املوقــع ســتة نقــوش بالالتينيــة ،وثالثــة بالالتينــو
– بونيقيــة ،ومــا ال يقــــل عــــن ســبعة وعرشيــن نقشــا غــر متقــن
بالليبيــة ،كان أحــد عــر مــن النصــوص الليبيــة منقوشــا علــــى
أشــياء تتصــل بالعبــادة أو عــى جــدران معبــد وثنــي هــام ،واثنــا
عــر عــى مبــاين أخــــرى يف املســتوطنة ،وثالثــة عــى أرضحــة
رومانــو  -ليبيــة.
تكشــف املصطلحــات واألســاء الشــخصية يف النقــوش الالتينيــة
والالتينــو  -بونيــة أن النخبــة مــن املقيمــن كانــوا ليبيــن مــع أنــه
كـــــان للبعــض منهــم اســم رومــاين ثــان مــن أســائهم الثالثــة ،إن
الطبيعــة الليبيــة غــر املشــكوك بهــا للســكان تؤيــد بقــوة التفســر
القائــل بأنهــا كانــت مركــزا عشــائريا يف أواخــر الحقبــة الرومانيــة.
ديفيد ماتنغيل

يقــول فيليــب كيرنيــك يف حديــث عــن اســم
مدينــة قــرزة :
6كوريبــوس  Corippusمــن القــرن الســادس

ســجل ان بربــر املــدن الثــاث لطرابلــس يف
زمنــه كانــوا يعبــدون إلهــا اســمه غورزيــل
 ،Gurzilويف القــرن العــارش امليــادي كتــب
الجغــرايف البكــري عــن صنــم اســمه قــرزة
وموقعــه يف مــكان مــا يف هــذه املنطقــة
بعينهــا ،والــذي كان الرببــر يعبدونــه حتــى
يف زمنــه ،ولذلــك فــإن االســم الحديــث قــد
يكــون أصلــه فعــا قدميــا»
ويف ذات الســياق يتحــدث ديفيــد ماتنغــي
ببعــض التفصيــل قائــا:
«كانــت معظــم املعابــد الوثنيــة املتأخــرة
املعروفــة مــزارات أو أرضحــة صغــرة
يـــصعب فــــي الواقــع تفريقهــا أثريــا عــن
الكنائــس، وقــد أفــاد كثــر مــن األرضحــة
املتقنــة الصنــع كبــؤر للمذهــب الليبــي
املتــوارث عــن اآلبــاء واألجــداد ،كان
اإللهــان املهــان يف أواخــر العصــور
القدميــة آمــون وواحــد مــــن ذريتــه لــه رأس
ثــور هــو قــورزل.
وقــد اقرتحــت أحيانــا عالقــة بــن اســمي
قــورزل وقــرزة ليــس أقلهــا بســبب مــا
كتبــــه البكـــــري يف القــرن الحــادي عــر
عــن موقــع يف الداخــل يدعــى قــورزا
حيــث ال تــزال متــــارس فيـــه الوثنيــة،
توجــد اآلن بعــض األدلــة اإلضافيــة التـــي
تــــوحي بــأن هــــذه الصلــة األتيمولوجيــــة
(etymological) قــد تكــون صحيحــة،
يشــر أحــد النقــوش الــــذي وجــد عــى قرب
قــرزة الشــايل إىل تضحيــة بأكــر مــن 51

ثــورا ،كــا تظهر لوحة منقوشــــة علــــى قرب
آخــر ثــورا تجــري التضحيــة بــه ،إضافــة إىل
ذلــك فقــد أثبــت التنقيــب األثــري أن أحــــد
املبـــــاين الرئيســية يف قــرزة هــو معبــد كبري
مــن الطــراز الســامي Semitic .
إذا كانــت قــرزة فعــا مركــزا للطائفــة أي
ملذهــب اإللــه قــــورزل فــــي أواخــر
العهــد الرومــاين فــإن ذلــك يقــدم مــررا
إضافيــا حــــول الكيفيــة التــي أصبحــت
بهــا املســتوطنة بهــذا القــدر مــن االتســاع
واملحافظــة عــى غناهــا نســبيا ،وكمركــز
دينــي وقبــي مــع اإلمكانيــات والفعاليــــات
التســويقية املرافقــة فــإن املوقــع كان بــدون
شــك واحــدا مــن أكــر املواقــع أهميــة يف
كامــل منطقــة مـــــا قبــل الصحــراء.
 - 5اقتصاد زراعي ورعوي
قدمــت [النقــوش] شــواهد عــدة عــى
االقتصــاد الزراعــي ونــوع الغــذاء ،ونتعلــم
مــن هــذه الخصائــص أنــه باإلضافــة اىل
مشــاهد الحيــاة اليوميــة املصــورة بحيويــة
عــى شــواهد القبــور ومامرســة الحيــاة
الرعويــة ،قــام ســكان قــرزة بــزرع القمــح
والشــعري والزيتــون والعنــب والتــن واللــوز
والتمــور والحبــوب ومــن املحتمــل أيضــا
البطيــخ ،وعــر عــى اعمــدة معــارص زيتــون
 ..وتتضــح الزراعــة املكثفــة يف قــاع وادي
قــرزة.

 - 6التحكم بالمياه والزراعة
كانــت مســتوطنة قــرزة تعتمــد لبقائهــا عــى
تنظيــم األمطــار التــي تهطــل عــى املنطقــة
املحيطــة ،واظهــرت الدراســات أن املنــاخ
يف األزمنــة الرومانيــة مل يكــن مختلفــا جــدا
يف هــذه املنطقــة عــا هــو عليــه الحــال
اليــوم ،ولذلــك فــان قــدرة طبيعــة املــكان

عــى اعالــة مجتمــع مســتقر كبــر تأثــرت
مبهــارة الســكان يف مجالــن:
أولهــا ســحب ميــاه األمطــار اىل خزانــات
لتزويــد املاشــية والنــاس خــال األشــهر
الجافــة الطويلــة ،والثــاين كان حجــز ميــاه
األمطــار املتدفقــة مــن الهضبــة الصخريــة

 - 7منحوتات ونقوش من قرزة نقلت خارج ليبيا

«االمــرال البحــري الربيطــاين وليــام هــري
ســميث ( )W .H.Smythيف عــام 1817م
عنــد اعتزامــه زيــارة مدينــة قــرزة االثريــة بعــد
ان ســمع انهــا مليئــة بالتامثيــل واســتطاع ان
يجلــب منهــا بعــض املنحوتــات البــارزة
منهــا لــوح يحمــل نحــت بــارز لفــارس
وميداليــة نحاســية رومانيــة عليهــا صــورة
فاوســتينا الكــرى اعطاهــا لــه احــد االهــايل
 ،أي ان ســميث يعــد اول مــن نقــل احــدى
منحوتــات قــرزة خارجهــا و اول منحوتــة
تصــل اىل اوروبــا مــن قــرزة حيــث نقلهــا
بواســطة الفرقاطــة الربيطانيــة التــي تدعــى
واميــاوث ( )H. M S . Weymouthيف
شــهر نوفمــر عــام  1817وذلــك ضمــن
اآلثــار التــي تحصــل عليهــا ســميث مــن
لبــدة و طرابلــس والتــي وضعــت يف عرشين
صندوقــا أرســلت اىل بريطانيــا»
«وقــد تــم االســتحواذ عــى عــدد ثــاث
عــرة لوحــة حجريــة مــن ارضحــة قــرزة
رمبــا بواســطة موظفــن اتــراك ووفقــا
ألوامــر كارابيــا افنــدي الــذي ارســلها اىل
اســطنبول  ...وماتــزال منحوتــات قــرزة
تعــرض يف املتحــف الوطنــي لآلثــار
بإســطنبول  ،وبصــورة عامــة وصلــت تلــك
املنحوتــات اىل اســطنبول قبــل عــام 1873
حيــث تذكــر بروجــان ان نقشــا مــن قــرزة
كان معروضــا يف ذلــك املتحــف قــد نســخ
مــن قبــل شــخص يدعــى ديثييــه ()Dethier
قبــل الســنة املذكــورة آنفــا ونــره ضمــن
مجموعــة النقــوش الالتينيــة (  ) C ILاضافــة
اىل نقــش التينــي مــن قــرزة ومــن الرضيــح
ب باملقــرة الشــالية تحديــدا قــد وصــل
اىل اســطنبول يف عــام  ،1868ويبــدو ان
هذيــن النقشــن قــد وصــا اىل اســطنبول
برفقــة منحوتــات قــرزة مــع مجموعــة
كاربيــا افنــدي ،والجديــر بالذكــر أنــه عنــد
وصــول تلــك املنحوتــات اىل اســطنبول مل  ).Mendelيف نســبتها اىل قــرزة عنــد اعــداده
تذكــر عنهــا ايــة معلومــات تتعلــق مبصدرهــا كتالــوج منحوتــات املتحــف املذكــور»
ويرجــع الفضــل اىل االســتاذ مينــدل (  Gد خالد الهدار
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لكيــا تجــرف الســيول الطمــي يف قــاع
الــوادي ولكــن مــع اإلبقــاء عــى كميــة كافية
لتمتصهــا الرتبــة وبالتــايل لتفيــد املحاصيــل
الزراعيــة وغريهــا مــن املحاصيــل التــي
تنمــو هنــاك ،وميكــن مشــاهدة تطبيقــات
هاتــن التقنيتــن يف قــرزة بوضــوح.
د .فيليب كيرنيك

 – 8صناعات
يف تحليــل قــام بــه باحثــون مــن جامعــة ليســر عــى عينــات غــر
مدمــرة مــن ســبائك نحاســية وزجــاج أخــذت مــن مواقــع ليبيــة
وحللــت باســتخدام تقنيــة األشــعة الســينية املتفلــورة (semi-
 ،)quantitative µXRFضمــن مــروع «عــر الصحــراء» الــذي
مولــه مجلــس البحــث األورويب  .وتعــد هــذه التحاليــل مــن أوائــل
التحاليــل الكيميائيــة التــي أجريــت عــى املعــادن والزجــاج يف أي
فــرة يف ليبيــا .ومــع أن النتائــج أوليّــة ،إال أنهــا تطــرح تســاؤالت
مهمــة ال ســيام احتــال وجــود مــؤرشات عــى مامرســة عمليــة
تدويــر الزجــاج التــي تظهــر بوضــوح مــن خــال عــدم تجانــس
حبيبــات الزجــاج واختالطهــا بكميــات متفاوتــة مــن الرصــاص
 .كــا ُوجــدت مــرآة زجاجيــة يف منطقــة قــرزة ظهــر يف تركيبهــا
كميــة مــن الرصــاص ،ورمبــا نتــج ذلــك عــن تقنيــة خاصــة لصناعــة
الزجــاج ال زالــت تســتخدم حتــى اآلن يف الهنــد.
لقــد كشــف تحليــل املعــادن عــن أدلــة تشــر إىل ظهــور تجــارة
النحــاس شــال الصحــراء قبــل اإلســام ،وهنــاك أدلــة أخــرى تظهــر
صنعــت مــن خليــط مــن بقايــا معــادن مختلفــة ،رمبــا
وجــود مــواد ُ
صنعــت يف ورش الجرمنتيــن ،ســكان ليبيــا القدامــى ،يف ســانية
ُ
جربيــل وغريهــا مــن املواقــع  .يؤكــد البحــث عــى أهميــة إجــراء
املزيــد مــن التحاليــل عــى القطــع الزجاجيــة واملعدنيــة املتوفــرة
يف ليبيــا وشــال إفريقيــا لتطويــر هــذه النتائــج ووضعهــا يف ســياقها
املناســب .
 – 9مواقع قريبة
تحيــط مبدينــة قــرزة األثريــة عــدة مناطــق وأوديــة شــهرية مثــل
وادي املــردوم ،وادي نفــذ ،وادي غرغــار ،وادي البنيــة وغريهــا مــن
أوديــة بنــي وليــد التــي تضــم عــددا كبــرا مــن املواقــع األثريــة مثــل

ـات التــي تعــود أغلبهــا إىل
الحصــون والقصــور واألرضحــة واملسـ ّ
فــرة مقاربــة الزدهــار قــرزة وتبــن يف مجموعهــا األهميــة التــي
اكتســبتها املنطقــة يف تلــك الفــرة مــن التاريــخ.

 –10قرزة والمتاحف الليبية
كــا ســبق توضيحــه يف الفقــرات الســابقة
فــإن األرضحــة والقصــور يف قــرزة زينــت
بعــدد كبــر مــن املنحوتــات والنقــوش
التــي تصــور مشــاهد مختلفــة مــن الحيــاة
اليوميــة والطقــوس الدينيــة وأعــال
الزراعــة والصيــد وتجســد حيوانــات
وطيــورا وشــخصيات برشيــة وزخــارف
نباتيــة وهندســية ،اضافــة إىل مــا اكتشــف
بهــا مــن متاثيــل وفخاريــات ومقتنيــات
أخــرى.
وقــد نقــل عــدد كبــر مــن هــذه املنحوتات
واملقتنيــات إىل متاحــف ليبيــة أهمهــا
متحــف بنــي وليــد والــذي يحــوي نحــو
 12قاعــة عــرض تضــم معروضــات أثريــة
هامــة مــن مدينــة قــرزة ،كذلــك يعــرض
عــدد مــن منحوتــات قــرزة يف متحــف
الرسايــا بطرابلــس ،وقــد تــم نقــل أحــد
األرضحــة أيضــا إىل داخــل املتحــف.
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مدينة

6

قرزة

عهــد يوســف باشــا القرمانــي ،هــو واحــد مــن هــؤالء الذيــن أســهموا يف هــذا
الجانــب لســببني أولهــا أن زوجتــه الســيدة فــان بروجــل قــد تركــت خلفهــا
مذكــرات مثينــة أســهمت يف انجــاز كتــاب قــام بتحريــره زوج ابنتهــا «آز بــرك»
عــن فــرة بقائهــم يف طرابلــس ،وهــي مذكــرات تــروي أحداثــا جــرت يف أواخــر
العهــد القرمانــي وبدايــات العهــد العثــاين الثــاين ،والكتــاب يحمل اســم «ســت
ســنوات يف طرابلــس عــى الســاحل املغــاريب» ،أمــا الســبب الثــاين فريجــع إىل
رسا بعمــل حفريــات وتنقيــب عــن اآلثــار يف مــدن ليبيــة
أن هــذا القنصــل قــام ّ
عــدة مثــل لبــدة الكــرى وشــحات وطلميثــة ودرنــة وغريهــا مــن املناطــق ،وجمع
مجموعــة كبــرة مــن املقتنيــات قــام بتهريبهــا عــر الســفن الهولنديــة التــي كانــت
تــردد عــى مينــاء طرابلــس وإرســالها إىل بــاده حيــث الزالــت تعــرض يف أهــم
وأكــر متاحفهــا حتــى يومنــا هــذا.

اآلثــار الليبية ..فــي المتاحف الهولندية

كتــب «بــرك» يف الكتــاب الــذي يحــوي مذكــرات زوجــة فــان بروجــل «ســت
ســنوات يف طرابلــس» قائــا -:

(ويف هــذه األثنــاء كان فــان بروجيــل قــد أصبــح ماهــرا يف جمــع التحــف والعمالت
واألحجــار املنقوشــة والحــرات والطيــور ،وقــد كان يقــوم بتحنيــط الحــرات
والطيــور بحــذق ومهــارة كــا كانــت النباتــات تجفــف وتحفــظ يف معشــبة،
وكانــت كل هــذه األشــياء تكلــف الكثــر مــن الوقــت واملجهــود واملــال ،وكان
فــان بروجيــل يســتغل كل الفــرص املتاحــة وعــى األخــص عنــد وصــول الســفن
الحربيــة إىل طرابلــس ,إلرســال صناديــق مملــوءة باملقتنيــات القيمــة غــر العاديــة
إىل حكومتــه ،التــي قامــت بدورهــا بعرضهــا يف مــكان الئــق يف متحــف الدولــة
لآلثــار أو يف متحــف القطــع النقديــة واملداليــات يف مدينتــي الهــاي واليديــن.
وكــرس فــان بروجيــل جهــوده يف ذلــك العــام يف التنقيــب عــن اآلثــار ويف إجــراء
أعــال الحفريــات األثريــة ،وقــام بالتنقيــب والبحــث يف لبــدة الكــرى والتــي
تقــع عــى بعــد ثالثــة أيــام ســفر عــى ظهــور الجــال [مــن طرابلــس] وهنــاك
قــام بالتنقيــب والحفــر عشــوائيا وعــر عــى بعــض القطــع األثريــة املتناثــرة هنــا
وهنــاك كاملزهريــات وبعــض األدوات الفخاريــة و الزجاجيــة واألحجــار األثريــة
املنقوشــة والعمــات الفضيــة والنحاســية والربونزيــة.

لوحــة لمدينــة طرابلــس ســنة 1665م للرســام

كــا عــر فــان بروجيــل عــى تحــف أثريــة قيمــة يف منطقــة شــحات والتــي كانت
مدينــة بنغــازي عاصمــة لهــا ،والتــي أثبتــت روعــة النقــوش املحفــورة عليها صحة

الهولنــدي "دي ياخــر" محفوظــة فــي متحــف Huis
 Van Gijnبمدينــة دوردريخــت الهولنديــة

بحســب الدكتــور ألكســندر دي خــروت فإن
بدايــة العالقــات بــن هولنــدا وليبيــا يعــود
لســنة 1626م عــر املبعوثــن الخاصــن
والقناصــل ،وهــذه العالقــة الدبلوماســية
مــرت بفــرات اتفــاق وتفاهــم وفــرات
اختــاف وصــل اىل التهديــد وجلــب
األســاطيل الحربيــة ،وخاصــة يف فــرة
الدولــة القرمانليــة ،افتتحــت أول قنصليــة
هولنديــة يف ليبيــا ســنة 1683م يف مدينــة
طرابلــس حيــث مثلهــا أول ســفري هولنــدي
إىل ليبيــا وهــو زخاريــاس كوســارت ،ويف
ســنة 1713م وقعــت معاهــدة ســام بــن
الطرفــن أنهــت فــرة مــن التوتــرات ،ثــم
تبعهــا يف ســنة 1735م قيــام أحمــد باشــا
القرمانــي مبعوثــا خاصــا بــه إىل الهــاي
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اســمه حســن محمــد ثــم تــاه مبعوثــون
آخــرون ،وال ميكننــا –لضيــق املقــام -رسد
تاريــخ بدايــة العالقــات بــن البلديــن
بالتفصيــل ولقــد كتــب كل مــن بــرك ودي
خــروت مقــاالت مفيــدة يف هــذا الشــأن
ميكــن الرجــوع إليهــا ملــن أراد مزيــدا مــن
املعلومــات.
وقــد كانــت هــذه العالقــات السياســية
بطبيعــة الحــال رضوريــة لحاميــة وتطويــر
املصالــح التجاريــة بــن الطرفــن يف البحــر
املتوســط وشــال افريقيــا ،ولكــن األمــر
مل يتوقــف عنــد االقتصــاد والتجــارة فقــد
جلبــت هــذه العالقــات بعــدا ثقافيــا وان كان
ضعيفــا مقارنــة بغريهــا مــن الــدول األوربية.

ألكســندرينا تي ّنيــه  ..الرحالــة الهولنديــة
املعروفــة التــي قامــت برحالت استكشــافية
يف ليبيــا وقصة مقتلهــا الغامضــة يف صحراء
فــزان كانــت عالمــة بــارزة للجانــب غــر
الســيايس يف العالقــة بــن ليبيــا وهولنــدا،
اذ شــكلت رحالتهــا ومأســاة مقتلهــا حدثــا
مهــا لكنــه رسعــان مــا تحــول إىل مشــكلة
سياســية وقضائيــة تتعلــق يف البحــث عــن
القاتــل الحقيقــي الــذي مل يعــرف أبــدا،
لكــن مثــة الكثــر غريهــا ممــن كانــوا عالمة
بــارزة يف العالقــات بــن البلديــن.

كــا زار فــان بروجيــل مدينــة طلميثــة القدميــة،
وكان قــد متكــن مــن رؤيــة األبــراج مربعــة الشــكل
للمدينــة القابعــة عــى الجبــل مــن عــى بعــد والتــي
امتــد محيطهــا ألكــر مــن مثانيــة أميــال .ووجــد فــان
بروجيــل رضيحــا عنــد األبــراج مــا جعلــه يظــن
بأنهــا مقــرة أحــد الحــكام .ونقــب فــان بروجيــل يف
الرمــال يف هــذه املنطقــة ويف مختلــف االتجاهــات.

القنصــل الهولنــدي «كليفــورد فــان بروجــل»
الــذي مثّــل بــاده يف قنصليــة هولنــدا
بطرابلــس بــن عامــي 1833-1827م يف

وعــى الرغــم مــن االستكشــافات األثريــة لفــان
بروجيــل كانــت تواجهــه العديــد مــن الصعوبــات
بســبب طبيعــة الرتبــة والســكان واألوبئــة املتفشــية

مــا ذكــره املؤرخــون القدمــاء يف مؤلفاتهــم عــن
مهــارة ســكان هــذه املناطــق يف النقــش والحفــر
عــى مختلــف األحجــار الكرميــة.

يف هــذه املناطــق بيــد أنــه متكــن مــن جمــع مــا يقــرب مــن مائتــي
قطعــة منهــا مائــة وخمســون مزهريــة ،وقــد قــدم فــان بروجيــل
هــذه اآلثــار إىل امللــك فيليــم األول الــذي أهداهــا بــدوره إىل
متحــف الدولــة لآلثــار يف اليديــن).
هــذا بعــض مــا ذكــر يف الكتــاب مــن تفاصيــل رحالتــه
االستكشــافية واعــال التنقيــب التــي قــام بهــا ،وقــد كتــب فــان
بروجيــل مذكــرات ورســومات لبعــض اآلثــار والنقــوش التــي زارهــا
وســجل مالحظاتــه لكــن تلــك األوراق قــد ضاعــت منــه ،وتعتــر
املقتنيــات األثريــة التــي جمعهــا فــان بروجيــل املجموعــة األهــم
مــن املقتنيــات الليبيــة يف متاحــف هولنــدا وإن مل تكــن املجموعة
الوحيــدة بطبيعــة الحــال.

المتحف الوطني للثقافات العالمية
كل من متحف املناطق االســتوائية بأمســردام (،)Tropenmuseum
ومتحــف أفريقيــا يف بــرخ آن دال (Afrika Museum - Berg en
 ،)Dalواملتحــف اإلثنوغــرايف (األعــراق البرشيــة) يف مدينــة اليدن
( .. )Museum Volkenkunde – Leidenهــذه املتاحــف العريقــة
الثــاث يف هولنــدا اندمجــت فيــا بينهــا تحــت مســمى «املتحــف
الوطنــي للثقافــات العامليــة» بالهولنديــة (Nationaal Museum
 ) van Wereldculturenوأصبــح هــذا املســمى الجديــد بعــد
دمــج محتويــات هــذه املتاحــف الثــاث يتيــح تبــادل معروضاتهــا
بشــكل دائــم ومؤقــت مــن خــال معــارض مســتمرة تقــام يف
املواقــع الثــاث ،معــارض تجســد قصــة البرشيــة وتنوعهــا املثــر
وتعــرض آثــارا ومقتنيــات مــن مختلــف دول العــامل وثقافاتــه،
وتــروي حكايــات عــن األديــان والثقافــات والفولكلــور والصناعات
والعــادات والرصاعــات وكافــة املواضيــع املختلفــة عــن قصــة
الحضــارة اإلنســانية ،يبلــغ مجمــوع املقتنيــات التــي ميلكهــا
املتحــف الوطنــي للثقافــات العامليــة بهولنــدا مــا يزيــد عــن 370
ألــف قطعــة جلبــت مــن مختلــف أقطــار هــذا العــامل.
هــذا املتحــف اليــوم كميــة كبــرة مــن املقتنيــات التقليديــة
الليبيــة مبختلــف أنواعهــا ،فمنهــا املالبــس كالجــرد والحــويل،
واملجوهــرات والحــي الــذي ترتديــه املــرأة الليبيــة ،واآلالت
املوســيقية مبختلــف أنواعهــا ،ومجموعــة مــن األواين وكذلــك
األدوات املنزليــة املصنوعــة مــن ســعف النخيــل ،وبعض األفرشــة
وأدوات النســيج ،ورسج خيــول وأســلحة وحقائــب وغــر ذلــك ..
وال يتســع املقــام لحــر وذكــر كل مــا احتوتــه مجموعــة املتحف
مــن تلــك املقتنيــات الليبيــة الجميلــة واملتنوعــة.

تعــرض هــذه اآلثــار كــا ورد يف االقتبــاس الســابق مبتحــف
الدولــة أو املتحــف الوطنــي لآلثــار يف مدينــة اليديــن ،بالهولنديــة
( )Rijksmuseum van Oudhedenويعــد مــن أهــم املتاحــف
وأكربهــا يف هولنــدا وهــو مختــص كــا هــو واضــح مــن اســمه
باآلثــار التي تعــود إىل الحضــارات القدميــة والعصور الكالســيكية،
ويصــل مجمــوع مــا تحويــه صــاالت عرضــه ومخازنــه حــوايل 180
ألــف قطعــة أثريــة.
واآلثــار الليبيــة املحفوظــة واملعروضــة يف هــذا املتحــف تتألــف
يف معظمهــا مــن مجموعــة كبــرة املصابيــح الزيتيــة ،والكــؤوس
واألواين الفخاريــة مبختلــف أنواعهــا ،باإلضافــة اىل بعــض
املقتنيــات الزجاجيــة ورؤوس متاثيــل وعمــات وغــر ذلــك ويف
الصــور نســتعرض بعضــا منهــا.
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مصابيــح زيتيــة أحدهــا نقش عليــه أبولو
 Apolloإلــه الموســيقى والشــمس فــي
الميثولوجيــا واألســاطير اإلغريقيــة
ويعــود تاريخــه إلــى مــا بيــن القرنيــن
األول والثانــي للميــاد.

عملــة رومانيــة تحمــل صــورة اإلمبراطــور
كارينــوس

 Carinusوالــذي امتــدت فتــرة

حكمــه بيــن ســنتي  285 – 283للميــاد ،وقــد
جلبــت مــن ليبيــا.
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ابريــق فخــاري مــن النــوع المعــروف بـــالليكثوس  Lekythosوعــادة مــا يكــون لــه مقبــض يــد واحــد وعنــق ضيــق
فــي أعــاه ،يســتخدم لحفــظ الزيــت ويرتبــط بكثيــر مــن الطقــوس الجنائزيــة ،ويظهــر هنــا عــدة نقــوش تمثــل
بعــض اآللهــة فــي الميثولوجيــا االغريقيــة مثــل ديونيســوس وأبوللــو ،ويعــود تاريخــه إلــى القــرن الخامــس قبــل
الميــاد

رأس

تمثــا ل

لإل مبر ا طــو ر

ر خا مــي
ا لر و ما نــي

غالينــوس – والــذي امتــدت
فتــرة حكمــه مــا بيــن عامــي

268 – 253
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للميــاد

إنــاء فخــاري مــن النــوع  Aryballosوهو

دائــري الشــكل بمقبــض يــد واحــد في

الغالــب ويســتخدم لحفــظ العطــور
والزيــوت ،يظهــر فــي الصــورة وقــد

رســم عليــه رأس أثينــا ويعــود تاريخــه
إلــى القــرن الثالــث قبــل الميــاد
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قلعــة أغــرام نظاريــف  ..كيــف ســيطر
الجرمنتيــون علــى المســارات والحــدود
في الصحراء؟

المــؤرخ وعالــم اآلثــار اإليطالــي ماريــو ليفرانــي هــو أســتاذ التاريــخ القديــم فــي جامعــة رومــا وعمــل
فــي البعثــة األثريــة اإليطاليــة فــي الصحــراء الليبيــة ونشــر عــدة بحــوث ومقــاالت بالخصــوص ،هــذه
المقالــة لــه مــن ترجمــة د .أســامة عبــد الرحمــن النــور ،وهــي فــي األصــل أطــول ممــا أوردنــاه وقــد
اقتصرنــا منهــا علــى مــا يتعلــق بموضــوع قلعــة أغــرام نظاريــف.
يُعلــم نهــوض الدولــة الجرمنتيــة ،مــن
بدايتهــا يف القــرن الســادس قبــل امليــاد
حتــى قمــة ازدهارهــا يف القــرن امليــادي
الثالــث ،رقيــاً هائــاً يف التنظيــم الســيايس
واالجتامعــي -االقتصــادي لـــ فــزان .حقيقــة
فــإن العديــد مــن النقــاط الزالــت غامضــة،
بأمــل أن يتــم توضيحهــا مــع تقــدم عمليــات
البحــث اآلثــاري الجاريــة يف املنطقــة .لكن
يبــدو مــن الواضــح اآلن كيــف كانــت الدولة
الجرمنتيــة مختلفــة ومبدعــة إذا مــا قورنــت
باألشــكال الســابقة للتكتــل االجتامعــي يف
املنطقــة نفســها .إذا أرشنــا إىل املظاهــر
األساســية ،فــإن الصحــراء الوســطى قدمــت
للمــرة األوىل بينــة دالــة عــى التمــدن،
وعــى متركــز الســلطة السياســية ،وعــى
كنــوز ثــروات الفتــة لالنتبــاه (يف املقابــر
امللكيــة) ،وعــى اســتغالل زراعــي مكثــف
للواحــات ،وعــى التجــارة بعيــدة املــدى،
وعــى صناعــة املعــدن (الحديــد) ،وعــى
اســتخدام الكتابــة .عندمــا يتــم وضــع تلــك
اإلنجــازات يف منظــور متكامــل صحيــح
فإنــه ســوف تتضــح الحاجــة إلعــادة تقييــم
لتاريــخ املنطقــة قائــم عــى بــذل املزيــد
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مــن الجهــد البحثــي امليــداين وعــى
تجميــع املعطيــات ووضعهــا يف محتواهــا
التاريخــي املناســب.
لحســن الحــظ فــإن البعثتــن اآلثاريتــن
العاملتــن يف املنطقــة ،تحديــدا ً البعثــة
الربيطانيــة العاملــة يف جرمــة ووادي اآلجال،
والبعثــة اإليطالية-الليبيــة املشــركة العاملــة
يف وادي تنزوفــت ويف جبــال األكاكــوس
ومســاك ،تبديــان اهتاممــا تكامليـاً (أكــر منه
متوازيـاً) والــذي ميكــن أن يســهم يف إعــادة
تركيــب شــاملة للدولــة الجرميــة وثقافتهــا يف
جوانــب مختلفــة .ففــي حــن تعمــل البعثــة
الربيطانيــة يف مركــز اململكــة ،فــإن البعثــة
اإليطالية-الليبيــة املشــركة تعمــل يف حــدود
اململكــة الجنوبيــة؛ ويف حــن ميكــن
للبعثــة األوىل أن تكشــف عــن نظــام الزراعــة
والــري ،فــإن الثانيــة ميكنهــا أن تكشــف
بصــورة أفضــل عــن منظومــة شــبكة التجــارة.
كــا هــو معــروف جيــدا ً ،فــإن لـــ جرمــة
تاريــخ طويــل مــن أعــال البحــث للبقايــا
الجرميــة ،يف حــن أن أبحــاث البعثــة
اإليطالية-الليبيــة املشــركة عــن أطــوار
اإلقامــة اإلنســانية يف وادي تنزوفــت ويف

واحــة غات/بركــت بــدأت يف العــام 1997
حيــث كانــت أبحاثهــا يف الســابق محصــورة
يف مجــال ما قبــل التاريــخ فقط .بالتــايل فإن
تقدميــي للمعطيــات املناســبة والخطــوط
العامــة لإلشــكاليات التاريخيــة ذات الصلــة
ســوف تحتــاج إىل تعديــات عندمــا تتــم
دراســة املــادة اآلثاريــة وتصنيفهــا بصــورة
أكــر تفصيــاً وعندمــا تكتمــل التحاليــل
املختلفــة والتواريــخ.
يتوجــب تذكــر أن عملنــا قســم إىل ثــاث
مناطــق اهتــام ،كلفــت فــرق مختلفــة
بإنجــاز كل قســم .الفريــق الــذي ترأســه
الربوفســور مــاورو كرميــايش متكــن ،عــن
طريــق املســح املنظــم الشــامل يف وادي
تنزوفــت واملناطــق املحيطــة ،مــن إماطــة
اللثــام عــن معطيــات مهمــة خاصــة بالفــرة
الجرميــة ،كــا ومتكــن مــن إعــادة تركيــب
الخطــوط العامــة األساســية للتغــر البيئــي
الــذي نتجــت عنــه واحــات األزمــان
التاريخيــة .وركــز الفريــق الــذي ترأســه
ســافينو دي لرينيــا مجهوداتــه عــى القوائــم
التفصيليــة وعــى أعــال تنقيــب مختــارة يف
املدافــن التليــة يف املنطقــة نفســها ،وذلــك

بغــرض فهــم أفضــل لالنتقــال مــن مرحلــة
الرعــاوة املتأخــرة إىل األفــق الجرمــي مــن
حيــث الجوانــب االجتامعيــة (الزعامــة،
والرتاتــب ،واالثنيــة ومــا إىل ذلــك) .اتضــح
بصــورة خاصــة أن املدفــن التــي غــر
العــادي (واملعــروف مســبقاً) يف أغالشــم
هــو مدفــن زعيــم يعــود تاريخــه للفــرة
الجرميــة .أمــا بالنســبة للفريــق الثالــث ،فقــد
ركــزت جهــدي عــى التنقيــب يف حصــن
أغــرام نظاريــف ،الواقــع عــى حافــة واحــة
الربكــت .يف محتــوى مؤمتــر «األرايض
ى الوقــت املتــاح
الجافــة» هــذا ،فــرض ع ـ َّ
الرتكيــز ،مــن مجمــل أعــال مرشوعنــا،
فقــط عــى نتائــج التنقيــب يف أغــرام
نظاريــف :لكنــه مــن العــدل أن نلفــت انتبــاه
القــراء إىل أن العمــل الــذي قــام بــه فريقــا
كرميــايش ودي لرينيــا هــو واعــد بالقــدر
نفســه ،وأن العالقــة املتداخلــة بــن الفــرق
الثــاث واالســتخدام املرتابــط للنتائــج
ميثــل النقطــة األقــوى ملرشوعنــا.
يقــع حصــن أغــرام نظاريــف يف موقــع
إســراتيجي مرتفــع مــن خلفــه واحــة
الربكــت ،ويواجــه وادي تنزوفــت ،املمــر
اإلجبــاري بــن سلســلتي التاســييل
واألكاكــوس املتوازيتــن – ممــر يقــود
مــن فــزان جنوبــاً باالتجــاه العــام إىل
حــوض التشــاد .مزيــد مــن الطــرق تلتقــي
أيضــاً يف املنطقــة نفســها :طريــق تقــود
جنوب-غــرب (عــر التاســييل) باالتجــاه
العــام إىل منحنــى النيجــر ،وأخــرى تقــود
رشقــاً (عــر األكاكــوس) باتجــاه منطقــة
مــرزق .خــال ألفيــات طويلــة مــن التجــارة
الصحراويــة ،ظلــت واحــة غــات ،يف قلــب
وادي تنزوفــت ،واحــدة مــن أهــم النقــاط
املفتاحيــة يف مجمــل شــبكة طــرق القوافــل.
دللــت أعــال التنقيــب التــي قمنــا بتنفيذهــا
بــأن دورا ً كهــذا أنجــز يف األزمــان الجرميــة.
أغــرام نظاريــف عبــارة عــن قلعــة مســورة
يبلــغ حجمهــا  50 * 140مــر ،تســيطر
عــى الــوادي مــن عــى ارتفــاع وراء بطــن
الــوادي ،ال ميكــن ألي فــرد املــرور عــر
رسيــر الــوادي دون أن تتــم مالحظتــه مــن
القلعــة ،يبلــغ عــرض ســور القلعــة املرتيــن،
واحتفظــت بعــض أبراجــه بارتفــاع يقــارب
األربعــة أمتــار فــوق األطــال املتبقيــة يف
الجانــب الرشقــي ،يف مواجهــة مجــرى
الــوادي يوجــد مدخــل مركــزي ضخــم مــع
منحدريــن صمــا للجــال أو لحيوانــات
حمــل أخــرى ،ومــع بوابــة مزويــة مصحوبــة
هــي األخــرى مبنحــدر بعــد الحافــة

الشــالية .يف املنطقــة التــي تــم التنقيــب
فيهــا ،بالقــرب مــن أحــد األبــراج ،تــم
التعــرف أيضــاً عــى ممــر صغــر يصلــح
ملــرور املشــاة فقــط .يف الجانــب الغــريب،
يف مواجهــة واحــة الربكــت ،حالــة الحفــظ
بالنســبة لســور املدينــة أســوأ كــا وأن
تراكــم الرمــال بحجــم أكــر ،مــع ذلــك فــإن
التعــرف عــى مدخــل يف ذلــك الجانــب
محتمــل إىل حــد بعيــد .توجــد داخــل
أســوار املدينــة العــرات والعــرات مــن
الوحــدات الســكنية الصغــرة ،النمــوذج
األســايس لهــا مؤلــف مــن منــازل بحجرتني.
املنــازل املختلفــة إمــا أنهــا مالصقــة لســور
املدينــة ،أو موزعــة عشــوائياً يف الفنــاء
الداخــي ،وتفصــل بينهــا أزقــة صغــرة.

تــم هجــران القلعــة خــال القــرن الرابــع،
وانهــارت األســوار الحجريــة وغطــت الرمــال
املتحركــة املوقــع إىل قمــة الجــدران الباقية.
يف طــور مــا بعــد اإلقامــة ،خــال مــا يزيــد
عــن األلفيــة ونصــف األلفيــة ،متــت زيــارة
املوقــع ،واســتخدم مــن قبــل الرعــاة
والعابريــن كــأوى ليــي .يف بعــض الغــرف
أو أجــزاء منهــا ويف األزقــة بقيــت الرتســبات
الســفلية يف حالــة حفــظ ال بــأس بهــا وغــر
ممسوســة تحــت ركام األســوار املنهــارة.
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الفواصــل الداخليــة مــن الحجــارة والطــوب غــر املحــروق .رغــم
انــه يف حالــة معظــم الوحــدات ال يوجــد مــا يشــر إىل منــوذج آخــر
غــر املســكن الشــخيص ألرسة نوويــة ،فإنــه يف حالــة غرفــة أخــرى
قــد يشــر الرتاكــم الكبــر لشــظايا أمفــورات للزيــت وغيــاب مــكان
ملوقــد إىل تفســر املبنــى بوصفــه مخزن ـاً .كــا توجــد يف بعضهــا
بينــة لتعديــات أدخلــت بعــض وضــع املخطــط النهــايئ للمبنــى،
ويحتمــل أيضـاً مــن حيــث الوظيفــة  :يوجــد بعــض بقايــا أحــواض
صغــرة محفــورة يف الصخــر ومبنيــة جزئيــاً بطــوب غــر محــروق
ميكــن أن تكــون مكرســة لنشــاط محــدد لســت قــادرا ً عــى التعــرف
عليــه.
الطابــع املتقطــع للتواجــد املتأخــر تشــهد عليــه حقيقــة عــدم العثور
عــى شــقوف فخــار قروســطي يف املوقــع ،يف حــن ينتمــي كل
الفخــار الــذي عــر عليــه يف األرضيــات إىل أفــق متجانــس واحــد.
خــال املوســم األول متكنــا (لحســن الحــظ) مــن اقتنــاء تواريــخ
مشــتقة بتقنيــة الكربــون املشــع ومــن فخــار مســتورد متطابقــة
للموقــع .التواريــخ الراديوكاربونيــة تعــود إىل  75±1880و 70±1760
ســنة مضــت .يتمثــل الفخــار املســتورد يف شــظايا أمفــورا رومانيــة
مــن ســاحل األبيــض املتوســط ،تنتمــي لألشــكال املعروفــة
مبصطلــح تريبوليتانــا ( 1القــرن األول امليــادي) و تريبوليتانــا
( 3القرنــن الثالث-الرابــع) .يف املواســم الالحقــة تــم العثــور
عــى املزيــد مــن شــظايا االمفــورا الرومانيــة ،وتــم أخــذ القليــل
مــن التواريــخ الراديوكاربونيــة ،التــي إمــا أكــدت عــى التواريــخ
املتحصــل عليهــا ســابقاً ،أو تنتمــي الســتخدامات مرحليــة الحقــة
لألطــال.
ميكــن بثقــة تأريــخ موقــع أغــرام نظاريــف بفــرة مبكــرة مــن القــرن
امليــادي الرابــع ،ومرحلتــه الكالســيكية ،تقريبيــاً معــارصة ألوج
ازدهــار اململكــة ،ومــع البقايــا الرصوحيــة يف املدينــة العاصمــة
جرمــة ومــع الجبانــات امللكيــة يف منطقــة جرمــة .بالنســبة للفخــار،
ففــي حــن عرفــت االمفــورا الرومانيــة ،فمــن املحتمــل أن بعــض
شــظايا فخــار ملــون ،غــر محــي ،أشــبه بذلــك املســمى فخــار
عــر الحديــد األوســط لحــوض التشــاد ،وهــو نــوع مــن الفخــار
كان قــد تــم تطويــره منــذ القــرن امليــادي الثالــث .األمــر كذلــك
فــإن كال النهايتــن لطــرق القوافــل العابــرة للصحــراء تجــدان متثيـاً
يف موقعنــا .مــن بــن املكتشــفات الصغــرة علينــا أن نذكــر األعــداد
الهائلــة مــن حجــارة الطحــن (العديــد منهــا أعيــد اســتخدامه يف
الجــدران) .مثــرة للدهشــة سلســلة مــن الهــاون الصغــرة املصنوعــة
مــن حجــر بــركاين أملــس ،واحــدة منهــا تحمــل آثــار لــون أحمــر،
وتحتــوي أخــرى آثــار حريق وميكــن أن تكــون اســتخدمت مصباحاً،

نقبنــا بالتــايل حــوايل  20غرفــة ووحــدات
أخــرى .ال يســمح يل الوقــت هنــا بوصــف
كل عمليــة منفــردة ،بالتــايل قمــت باختيــار
عمليتنــا األوىل منــوذج الغرفتــن كان
حجمــه  6*5مــر ،وهــو مالصــق لســور
املدينــة ومحمــي بــه بحيــث أن جــداره
الخلفــي محتفــظ بارتفــاع يبلــغ  2.5مــر.
وقــد قطعــت األرض الصخريــة وســويت
الحتــواء الجــدران واألرضيــة .غطيــت
الجــدران الحجريــة بجص ســميك وخشــن؛

وكُســيت األرضيــات بطبقــة مــن الطــن
القــوي ،لكــن الســطح البينــي بــن أرضيــة
«املعيشــة» والرمــل املرتاكــم كان بعيــدا ً
عــن أن يكــون نظيفــاً .تــم حفــر العديــد
مــن الحفــر يف الصخــر منــذ التأســيس
األصــي للمبنــى ،بعــض تلــك الحفــر غــر
منتظــم لكــن واحــدة منهــا ،يف حالــة حفــظ
جيــدة ،احتــوت عــى حــى متــر ملتصقــة
بالجــص .تشــهد بعــض حفــر أعمــدة غــر
عــى اســتخدام فواصــل خشــبية ،بنيــت

أخــرا ً فــإن بعــض خبــث الحديــد يثــر إشــكالية انتشــار صناعــة
الحديــد عــى امتــداد الســاحل والصحــراء يف القــرون امليالديــة
األوىل .الســتكامل صــورة املوقــع علينــا أن نذكــر أنــه عــر الــوادي
قبالــة أغــرام نظاريــف وإىل الجنــوب عــى امتــداد ميلــن ،توجــد
جبانــة ضخمــة مؤلفــة مــن مدافــن تليــة دائريــة حجريــة ترجــع
بدورهــا لألفــق الجرمــي ،كل املدافــن تعرضــت للنهــب أو نقبــت
بطريقــة رديئــة يف املــايض.

الطريــق التــي تعــر تاســييل باتجــاه جانيــت مبــارشة ،والتــي تقــود
يف النهايــة إىل منحنــى النيجــرُ ،علمــت مببــان حجريــة كبــرة أســفل
قريــة الفويــت الحاليــة .حفريــة تجريبيــة بــدأت يف  ،2001وأجــري
تنقيــب كامــل يف موســم  ،2002ميكــن تأريــخ املوقــع بثقــة بالقــرن
األول قبــل امليــاد ،بالتــايل فإنــه أقــدم مــن أغــرام نظاريــف ،لكنــه
هــو اآلخــر يرجــع للفــرة الجرميــة الكالســيكية .ال يشــكل مثــل هــذا
التاريــخ مصــدرا ً للدهشــة  :معــروف جيــدا ً أن الطريــق مــن غــات
إىل جانيــت ُعلمــت بتمركــز كثيــف للنقــوش الصخريــة مــع تصويــر
للخيــول واملركبــات الجرميــة .مــع ذلــك فــإن قريــة الفويــت كانــت
ذات خصائــص إقامــة زراعيــة أكــر منهــا محطــة تجاريــة.
أمــا بالنســبة للطــرق عــر األكاكــوس ،فــإن تلــك مــن املمكــن
التعــرف عليهــا آثاريــاً يف املمــرات الجبليــة .واحــد مــن تلــك
املمــرات ،ممــر ارالرالرنُ ،علــم يف الواقــع بنقــش طويــل باللغــة
الليبيــة القدميــة وهــو نقــش أهــم مــن مجــرد النقــوش القصــرة
مــن نــوع «أنــا» بزيــادة االســم الشــخيص .املمــر كان الزال
مســتخدماً يف األزمــان الحديثــة مــن قبــل قوافــل الجــال املخرتقــة
لألكاكــوس بهــدف توفــر يــوم كامــل يف الرحلــة مــن غــات إىل
مــرزق .و ُعلمــت طريــق النهايــة الســفىل ملمــر آخــر ،ممــر أغالشــم،
مبدفــن تــي ملــي (أو لزعيــم) نقــب فيــه فريــق دي لرينيــا وأثبــت
أن تاريخــه جرمــي .تجــدر اإلشــارة إىل أن مدفــن أغالشــم هــو
الوحيــد يف مجمــل املنطقــة ومنعــزل وال يرتبــط بــأي موقــع إقامــة،
مــؤرش إضــايف ،كــا يلمــح إىل ذلــك دي لرينيــا ،لوظيفتــه معل ـاً
حدوديــاً ،غالبــاً مــن قبــل أرسة زعــاء ســيطروا بشــكل مــا عــى
معابــر الجبــال.
فيــا وراء األكاكــوس ،باتجــاه مــرزق ،تــم التحكــم يف طــرق
القوافــل عــن طريــق قــاع احتلــت مواقــع إســراتيجية .واحــدة مــن
تلــك القــاع (غــر بعيــدة عــن معســكر عويــس) التاريــخ املبــديئ
لهــا (عــى أســاس تيبولوجيــة البنــاء والفخــار الســطحي) ينتمــي إىل
أفــق أغــرام نظاريــف نفســه (القــرن امليــادي الثالــث)؛ تاريــخ أكــر
دقــة ميكــن طرحــه بعــد أعــال التنقيــب املزمعــة .مثــة قلعــة أخــرى
تــم أيض ـاً التعــرف عليهــا.
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بالطبــع نحتــاج لتجميــع أدلــة أشــد «قــوة» ،لكــن يبــدو واضحــاً
أن الحــد الجنــويب ململكــة جرمــة قــد تــم تنظيمــه وفــق إجــراءات
تحكــم إقليمــي صارمــة :حصــون ،وقــاع ،وممــرات جبليــة وفــرت
كلهــا إدارة منتظمــة للتجــارة بعيــدة املــدى ،مــن أجــل التحكــم
والرضائــب ،وأيضــاً مــن أجــل توفــر الدعــم اللوجســتي الــازم
واإلمــدادات للقوافــل .مــا نكتشــفه هــو نــوع مــن «الاليــم الجرمــي»،
غــر املختلــف كثــرا ً عــن «الاليــم الرومــاين» املؤســس أيضــاً
عــى نظــام قــاع تقــام يف مواقــع اســراتيجية وتتحكــم يف تجــارة
القوافــل .النظامــان كانــا قيــد االســتخدام يف القرنــن امليالديــن
الثالــث والرابــع ،عندمــا بلغــت كل مــن اإلمرباطوريــة الرومانيــة
ومملكــة جرمــة قمــة قوتهــا وامتداداتهــا اإلقليميــة .قــد يكــون
ممكنـاً االفــراض بــأن الاليــم الجرمــي أنشــئ عــى قاعــدة النمــوذج
الــذي وفــره الرومــان؛ ومــع ذلــك فــإن التاريــخ النســبي الدقيــق
للنظامــن يحتــاج للمزيــد مــن الدراســة ،وذلــك الختبــار الفرضيــة
املعاكســة ،تحديــدا ً بــأن الاليــم الرومــاين قــد تأثــر بنمــوذج القــاع
ونقــاط التفتيــش الصحراويــة املتطــورة حينهــا يف املنطقــة الجرميــة،
التشــابه بــن حصننــا يف أغــرام نظاريــف و»القــرى التليــة» غــر
املنقــب فيهــا يف منطقــة الاليــم الرومــاين فيــا قبــل الصحــراء
الفــت لالنتبــاه.
لــدى دراســتي لطريــق القوافــل التــي وصفهــا هــرودوت ،شــددت
عــى أن الســات األساســية للتجــارة عــر الصحــراء ،كــا هــي
معروفــة مــن املصــادر القروســطية ،وجــدت منــذ القــرن الســادس
قبــل امليــاد  :مراحــل يوميــة تبلــغ حــوايل  50كيلــو مــر ،وسلســلة
 10مراحــل مــن واحــة إىل التــي تليهــا .إذا كان مثــل هــذا الرتتيــب
موجــودا ً يف القــرن الســادس قبــل امليــاد ،فإنــه وبــا شــك وجــد
يف فــرة القــرون مــن األول إىل الرابــع امليــادي .كانــت اململكــة
الجرميــة الواقعــة يف قلــب شــبكة الطــرق الصحراويــة ،يف موضــع
يســمح لهــا بالقيــام بوظيفــة الوكيــل املركــزي ملجمــل املنظومــة،
أو عــى األقــل ،لجــزء كبــر منهــا .وقــد أدت مملكــة جرمــة ذلــك
الــدور ،ليــس بطريقــة مفككــة ،كمركــب «قبــي» لرعــاة وقطــاع
طــرق ،كــا اعتقــد والزال الكثــرون مــن داريس تاريــخ العــامل

القديــم ،ولكــن عــر خطــوط ثابتــة لدولــة مركزيــة مســتقرة .الــروات
املكنــوزة يف الجبانــات امللكيــة يف جرمــة هــي النتــاج الختامــي
لتجــارة منظمــة نقلــت امللــح مــن الصحــراء إىل الحــزام الســوداين،
وجلبــت الذهــب والرقيــق مــن الحــزام الســوداين إىل ســاحل البحــر
األبيــض املتوســط ،وأخــرا ً زيــت الزيتــون والســلع الرتفيــة مــن
املصنوعــات الحرفيــة املتقدمــة مــن البحــر األبيــض املتوســط إىل
قلــب الصحــراء.
مــن بــن اإلشــكاليات التاريخيــة العديــدة التــي يتوجــب علينــا حلها
(أو عــى األقــل تحديدهــا) يف هــذا املحتــوى ،ســأفرز إشــكاليتني
منهــا :إشــكالية التقنيــة املتوفــرة ملثــل هــذا النهــوض الهائــل لدولــة
معقــدة يف قلــب الصحــراء؛ وإشــكالية األســباب التــي أدت إىل
زوالهــا املفاجــئ .حالي ـاً منتلــك فقــط بينــة اســتنتاجية بــن يدينــا،
لكنــه ال يجــوز القــول بــأن الوقــت الزال مبكــرا ً إلثــارة النقــاش،
جزئيـاً بغــرض توجيــه مجــال النشــاطات إىل أهــداف أكــر تحديــدا ً.
بالنســبة لإلشــكالية األوىل ،تحديــدا ً التطبيــق التقنــي ،فــإن الســات
األساســية هــي الفجــارات واإلبــل .يبــدو واضحــاً  -عــى األقــل
يل  -أن الزيــادة املفاجئــة يف أعــداد الســكان وكثافتهــم يف
بالنســبة ّ
وادي اآلجــال (حــول جرمــة) ويف وادي تنزوفــت (حــول غــات) ال
ميكــن لهــا أن تكــون قــد حدثــت بــدون إدخــال البســتنة القامئــة
عــى قاعــدة أشــجار النخيــل والــري (تحديــدا ً نظــام الفجــارة).
لــدى إعــادة تركيــب التغــرات التقنيــة والدميوغرافيــة كبــرة الحجم،
علينــا أن نتبنــى منظــورا ً أكــر اتســاعاً .حالي ـاً ،فــإن التفــاوت بــن
االســتغالل الرعــوي والجرمــي للمنطقــة مدهــش للغايــة ،رغــم أن
االنتقــال كان تدريجي ـاً وتحتــوى أمنــاط اإلقامــة الرعويــة املتأخــرة
عــى ســات ســوف تســود لــدى الجرميــن.
خــال الفــرة الطويلــة (حــوايل  10.000إىل  3000ســنة مضــت)،
عندمــا نتــج عــن الظــروف االيكولوجيــة يف فــزان نــوع مــن الســافانا
كافيــة إلعالــة كــم كبــر مــن األبقــار واألغنــام ،جــرى اســتغالل
املنطقــة عــن طريــق مجموعــات صغــرة تتحــرك بــن الجبــال
والســهول ،عــى ضفــاف البحــرات والــرك ،مــع معســكرات فصلية.
أثــر االقتصــاد الرعــوي عــى مجمــل املنطقــة (مــن وديــان الجبــال

إىل الســهول املنفتحــة) بطريقــة متجانســة .خــال املرحلــة الرعويــة
املتأخــرة ،عندمــا أخــذ املنــاخ يف التدهــور (أساســاً بــن  5000و
 3000ســنة مضــت) ،بــدأت مواقــع اإلقامــة الرعويــة تتمركــز حــول
قــاع األوديــة (مــع الواحــات املمتزجــة بهــا) ويف الجبــال ،وهجــرت
العــروق .عندمــا اكتملــت عمليــة التصحــر ،أصبحــت اإلقامــة
اإلنســانية متمركــزة يف الواحــات النــواة ،وتــم تحــول كامــل يف
النظــام الســابق  :إقامــة متمركــزة بــدالً عــن منتــرة؛ البســتنة زائــد
التجــارة بــدالً عــن الرعــاوة ،ال ميكننــا أن نتصــور أن هــذا النظــام
الجديــد بــرز إىل الوجــود بــدون أو قبــل إدخــال تقنيــات زراعيــة
وتجاريــة جديــدة.
هنــا ،فــإن معرفتنــا ال ميكــن وصفهــا بأكــر مــن كونهــا متنافــرة.
أشــجار النخيــل ترجــع مبوثوقيــة إىل وقــت مبكــر مــن األلفيــة
األوىل؛ إدخــال نظــام الفوجــارة يف حــوايل القــرن الســادس ق.م.
يظــل أمــرا ً قابــاً للنقــاش؛ وإدخــال اإلبــل يفــرض أنــه أعقــب
ذلــك التاريــخ (الســنوات الختاميــة لأللفيــة األوىل قبــل امليــاد).
عــى كلٍ  ،خــال فــرات أوج ازدهارهــم (القــرون األول-الثالــث
امليالديــة) امتلــك الجرميــون كل األدوات الالزمــة لفــرض ســيطرتهم
عــى الصحــراء .لكنــي أعتقــد بــأن وفــرة األدوات هــذه ال بـ َّد وأنهــا
وجــدت خــال املراحــل املبكــرة لتطــور الدولــة الجرميــة يف القــرن
الســادس ق.م.

اللوحة البويتينغرية ..
طرق ومسارات

يف ســنة  1265قــام راهــب كاملــار باأللــزاس
(فرنســا حاليــا) بنســخ خريطــة رومانيــة
قدميــة عــى  12مخطوطــة رقّيــة ،يعتقــد
أن الخريطــة األصليــة تعــود للقــرن الرابــع
أو الخامــس امليــادي ،عــر عــى هــذه
النســخة ســنة 1494م مــن قبــل رجــل يدعــى
كونــرادوس ســلتس ،Conradus Celtis
وانتهــى بهــا املطــاف يف يــد صديقــه جامــع
اآلثــار والتحــف والدبلومــايس األملــاين
كونــراد بويتينغــر Konrad Peutinger
والــذي حملــت الخريطــة اســمه حتــى
يومنــا هــذا ،وهــي محفوظــة يف املكتبــة
الوطنيــة النمســاوية مبدينــة فيينــا ،وتعــد
أهــم وأشــهر خريطــة لإلمرباطوريــة الرومانيــة
ومصــدرا هامــا لدراســة شــبكة الطــرق
واملــدن والجغرافيــا والطوبونوميــا يف ليبيــا
خــال العــر الرومــاين باإلضافــة ملصــادر
أخــرى مثــل «رحلــة أنتونــن» واالكتشــافات
والحفريــات األثريــة الهامــة.
توضــح الخريطــة البويتينغريــة طرقــا وجســورا وأبــراج
او نقــاط مراقبــة ونــزال وعــددا كبــرا مــن أســاء مــدن
مختلفــة يف ثــاث قــارات هــي أوربــا وآســيا وافريقيــا
مبــا يف ذلــك ليبيــا ونذكــر عــى ســبيل املثــال ال
الحــر بعــض املــدن الليبيــة املذكــورة يف الخريطــة:
لبــدة  ،Leptis magnaبنغــازي  ،Bereniceطلميثــة
 ،Ptolemaisالعقيلــة  ،Anabucisخليــج رست Syrtes
 ،Minoresرست  ،Macomadaseمرصاتــة ،Tubactis
طرابلــس  ،Oeaتوكــرة  ،Taucheiraالبيضــاء ،Balagrae
بــاد الجرمنــت «فــزان»  .. Garamantesإىل غــر ذلــك
مــن املــدن والقــرى واملناطــق الليبيــة التــي ذكــرت يف
الخريطــة وهــي كثــرة جــدا.
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يف أوج قوتهــا حكمــت اإلمرباطوريــة الرومانيــة خمــس
ســكان العــامل ،شــيدت طرقــا معبــدة مبجمــوع طــول
بلــغ  80ألــف كيلومــر أي ضعــف محيــط الكــرة
األرضيــة ،وأضعــاف ذلــك مــن الطــرق غــر املعبــدة،
كانــت هــذه الطــرق عامــا مهــم يف تفوقهــا ،يعــدد
«إيفــان أنــدروز» مجموعــة مــن األســباب التــي جعلــت
شــبكة الطــرق هــذه مــن اهــم األســباب التــي ســاعدت
رومــا عــى حكــم العــامل أهمهــا:
كانــت مســتقيمة قــدر اإلمــكان ،املبــارشة يف تخطيــط
املســارات جعلــت املســافات أقــرب والقــدرة عــى
التحــرك أســهل وأرسع ،يف بعــض األماكــن جــرى بنــاء
جســور وأنفــاق لــي ميــر املســار فــوق األنهــار أو عــر

الجبــال مبــارشة ،منــح هــذا تفوقــا ومفتاحــا مهــا للقــوة
العســكرية القــادرة عــى التحــرك مســافات أطــول يف
وقــت أقــر ،وتقليــل نســبة إرهــاق الجنــود.

فقــط ،أمــا يف وقــت الســلم فــإن هــذا الجيــش كان
مؤسســة ال غنــى عنهــا مبــا كانــت تضــم مــن مهندســن
وبنائــن ومعامريــن وقامئــن مبهــات التمديــن
والتحضــر ،وكان االنخــراط يف ســلك فرقــة أوغســتا
الثالثــة مقصــورا عــى الرومانيــن يف بدايــة األمــر ثــم
فتــح املجــال أمــام أبنــاء البــاد األصليــن لالنخــراط يف
ســلكها ،وكان عضــو الفرقــة بغــض النظــر عــن جنســيته
ينــذر نفســه لوحدتــه كــا ينــذر الراهــب نفســه للســلك
الــذي يختــاره ،وكان لــكل فرقــة مستشــفى بهيئــة طبيــة
فيهــا الجراحــون وأطبــاء األســنان وأطبــاء العيــون».

الرباعــة والخــرة يف إنشــاء الطــرق املعبــدة ،كان يتــم
حفــر خنــدق كبــر يف البدايــة يتــم ملؤهــا بعــدة طبقــات
مختلفــة مــن الحجــارة والحــى وصــوال إىل الطبقــة
الســطحية التــي تســتخدم فيهــا كتــل حجريــة مرتبــة
بعنايــة ،كــا يتــم بنــاء جداريــن عــى جانبــي الطريــق
ويف بعــض املناطــق تــزود بقنــوات لترصيــف امليــاه،
والبنــاء بهــذه الطريقــة املعقــدة جعــل كثــرا مــن هــذه
الطــرق ال تــزال صالحــة لالســتخدام حتــى يومنــا هــذا عالمات الطرق
بعــد مــرور  2000ســنة.
اكتشــف يف ليبيــا عــدد مــن حجــارة الطــرق التــي
كانــت مبثابــة عالمــات الطــرق الحديثــة؛ وهــي يف
الخدمــات وســهولة الوصــول ،العالمــات عــى الطــرق العــادة عبــارة عــن حجــارة كلســية أســطوانية الشــكل
وتحديــد املســافات واالتجاهــات نحــو املــدن والقــرى يبلــغ ارتفــاع الواحــد منهــا حــوايل ســبعة أقــدام ،ويبلــغ
جعلــت االسرتشــاد ســهال والســفر متاحــا حتــى ملــن نصــف قطــره حــوايل خمــس عــرة بوصــة ،وكان يثبــت
ال ميلــك خــرة بالرتحــال ومعرفــة املــدن وجغرافيتهــا ،يف ثقــب مناســب يف قاعــدة حجريــة مســتطيلة ومنفصلة
أيضــا وجــود مــا يشــبه النــزل والربيــد عــر هــذه الطــرق عنــه .وقــد وجــدت حجــارة بيضويــة الشــكل وأخــرى
جعــل الســفر مــن خاللهــا أكــر يــرا وراحــة.
عــى شــكل أعمــدة قصــرة ذات أربعــة أوجــه ،وكان
ينقــش عــى هــذه الحجــارة أســاء ولقــب اإلمرباطــور
الحاميــة ،كانــت الطــرق مؤمنــة بالجنــود املتوزعــن الحاكــم وطــول املســافة باألميــال الرومانيــة وكان امليــل
عــى محطــات الطــرق وأحيانــا أبــراج مراقبــة ،مــن أجــل الرومــاين يســاوي  1480مــرا ً أي  1616يــاردة ،وقــد نجــد
حاميــة اإلمرباطوريــة مــن أي خطــر مفاجــئ ،وأيضــا مــن يف املــكان الواحــد أكــر مــن حجــر واحــد يرجــع إىل
أجــل مهــات أمنيــة أخــرى مثــل القبــض عــى الفاريــن عهــود أباطــرة مختلفــن.
مــن مالحقــة مــا ،أو العبيــد الهاربــن ونحوهــا مــن
املهــام ،إضافــة اىل ذلــك وفّــر وجودهــم أمانــا نســبيا
مــن أخطــار قطــاع الطــرق.
الفرقة العسكرية الهندسية !

وكانــت مهمــة تشــييد الطــرق تقــع يف أغلــب األحيــان
عــى عاتــق الفــرق العســكرية يف الجيــش الرومــاين ،إذ
للطــرق أهميــة عســكرية ال تقــل عــن أغراضــه التجارية
واملدنيــة ،مــن حيــث تيســر وصــول اإلمــدادات
والتنقــل وأعــال املراقبــة وغــر ذلــك مــا متنحــه
الطــرق املعبــدة وغــر املعبــدة مــن تفــوق عســكري
يف معاركهــم ،ومــن تلــك الفــرق العســكرية الشــهرية
التــي عملــت يف ليبيــا وكان لهــا دور يف تشــييد بعــض
الطــرق «فرقــة أوغســتا الثالثــة» يقــول جيمس ويــارد-:
«والجيــش الرومــاين الــذي كان أقــوى تنظيــم عســكري
ابتدعتــه البرشيــة يف تاريخهــا القديــم كانــت قوامــه
الفرقــة ،وكانــت مهمــة القتــال للفرقــة شــأنا عرضيــا

محطات الطرق

كانــت محطــات الطــرق تختلــف يف حجمهــا وطبيعتهــا؛
فبعضهــا كانــت مجــرد عالمــة بــارزة عــى الطريــق ،وبعضهــا
كانــت تقــام فيهــا قــاع محصنــة للدفــاع عنهــا باعتبارهــا
مواقــع اســراتيجية ،والبعــض اآلخــر منهــا كان يف مناطــق
زراعيــة مــا جعلهــا تنمــو وتتحــول إىل قــرى عامــرة عــى
جانبــي الطريــق.

حجــر تحديــد مســافات يف مدخــل مدينــة لبــدة الكــرى
منقــوش عليــه يف عــام 16 - 15م أنشــأ الحاكــم لوشــيوس
إيليــوس الميــا هــذا الطريــق املتجــه إىل الدواخــل مــن
البحــر األبيــض املتوســط وملســافة  44ميــا.
بعض أهم الطرق في ليبيا خالل العهد
الروماني:

يعــدد الدكتــور عبــد اللطيــف الربغــويث ببعــض التفصيل
مجموعــة مــن أبــرز الطــرق التــي كانــت مســتخدمة يف
ليبيــا إبــان الفــرة الرومانيــة كان أهمهــا-:
الطريــق الســاحيل :الطريــق الســاحيل الكبــر الــذي كان
يربــط االســكندرية بقرطاجــة .وقــد تــم التعــرف عــى مــا
يزيــد عــن ســتة عــر حجــرا ً مــن حجــارة هــذا الطريــق.
 طريــق الجبــل :وهــي طريــق عســكرية اســراتيجيةكانــت تســر عــى محــاذاة خــط توزيــع امليــاه عــى
طــول الجبــل مــن لبــدة إىل قابــس .وقــد شــملت طريقـاً
أقــدم منهــا ترجــع إىل أيــام الربوقنصــل ل .إيليــوس
الميــا  ،L. Aelius Lamiaوكانــت متتــد مــن لبــدة إىل
نقطــة تقــع قــرب ترهونــة الحديثــة ،وقــد اكتشــف عــدد
مــن حجــارة هــذه الطريــق.
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طريــق دورة الجبــل الرشقــي :وهــي طريــق كانــت تصل
لبــدة بأويــا وكانــت تســر إىل الجنــوب مــن الطريــق
الســاحيل الرئيــي مــارة بالجبــل الرشقــي حتــى تقطــع
طريــق الجبــل ومــن هنــاك تســتمر إىل عــن رششــارة
ومــن ثــم تتجــه إىل الشــال الغــريب عــن طريــق وادي
الرملــة وتعــر ســهل الجفــارة إىل أويــا.
وال شــك أن الرومــان أوجــدوا شــبكة مناســبة مــن
الطــرق يف برقــة عــى غــرار مــا فعلــوا يف طرابلــس
وغريهــا مــن والياتهــم األخــرى ،ولقــد وجــدت
حجــارة معــامل الطــرق الرومانيــة يف عــرة مواقــع يف
برقــة حتــى اآلن ،ويبــدو انــه كانــت يف البنطابولــس
ثــاث طــرق رئيســية تلتقــي جميعهــا يف قورينــا ،والبــد
أن املتطلبــات العســكرية فيهــا اقتضــت إيجــاد شــبكة
أخــرى مــن الطــرق تربــط الســاحل بالدواخــل كــا
كانــت الحــال يف منطقــة طرابلــس.
مل تكتشــف خــارج املــدن الســاحلية يف منطقــة
طرابلــس آثــار أيــة طريــق مرصوفــة ،مــا يجعلنــا
نفــرض أن تلــك الطــرق غــر الســاحلية كانــت حتــى
الرئيســية منهــا طرقــاً ترابيــة.

طلميثــة ..نماذج ثالثية األبعاد
اإلسم:
اســم طلميثــة أو «بطوليميــس –  »Ptolemaisهــو نســبة إلــى أحــد البطالمــة

الــذي يرجــع إليــه التأســيس األول للمدينــة التــي كانــت مينــاء قبــل ذلــك ،وعلــى

األرجــح هــو بطلميــوس األول فــي القــرن الرابــع قبــل الميــاد.

المكان والمكانة
د .إبراهيم نصحي :إنشاء قوريني وشقيقاتها

«تقــع طلميثــة عــى الســاحل إىل الشــال مــن برقــة ،وقــد كانــت
أســوارها يف عهــد البطاملــة تضــم مســاحة أكــر مــن مســاحة مدينــة
ســرين .ولقــد دلــت الحفريــات عــى أن شــوارع هــذه املدينــة
كانــت مســتقيمة ومتعامــدة ،وتــدل كــرة البنــاء وكــرة التعديــات
التــي أدخلــت عــى األبنيــة القامئــة يف العــر الرومــاين عــى
أن هــذه املدينــة كانــت ال تــزال مهمــة بعــد االحتــال الرومــاين،
والواقــع أنهــا هــي وأبولونيــا أصبحتــا املدينتــن الرئيســيتني يف برقــة
ابتــداء مــن القــرن امليــادي الثالــث .ويف القــرن امليــادي الرابــع
صــارت طلميثــة مركــز أســقفية ثــم عاصمــة واليــة ،ولكــن غــارات
القبائــل الرببريــة عليهــا اشــدت ابتــداء مــن ذلــك القــرن مــا أدى
إىل نقــض عــدد كبــر مــن مبانيهــا مــن أجــل إقامــة قلعــة وحصــون
لتعزيــز ســورها الطويــل الــذي مل يكــن الدفــاع عنــه أمــرا ً ســهالً.
ولقــد ورد يف رســائل سونســيوس أســقف هــذه املدينــة (– 373
 414م) وصــف مفصــل لألحــوال املضطربــة يف هــذه الفــرة ،وكان
سونســيوس هــذا فيلســوفاً عــى طريقــة االفالطونيــة الحديثــة
كــا أنــه كان صيــادا ً ،وهــو مل يع َّمــد إال مبناســبة تعيينــه أســقفاً
للمدينــة ســنة  410م ،وحتــى آنــذاك فإنــه قبــل ذلــك التكريــم
مــرددا ً واشــرط أن يســمح لــه يف االســتمرار باالحتفــاظ بزوجتــه.
وكان سونســيوس زعيــاً قديــرا ً كــا أنــه كان ماهــرا ً يف التكتيــك
العســكري .والبــد أنــه قــام بــدور فعــال يف تنظيــم الدفــاع عــن
املدينــة ويف بنــاء التحصينــات وبنــاء كنيســته التــي تشــبه القلعــة
يف طلميثــة ،ولقــد عــززت وســائل الدفــاع والتحصينــات التــي
أُقيمــت يف أيامــه يف طلميثــة خــال بقيــة العــر البيزنطــي».
ونظــرا ملــا اكتســبته هــذه املدينــة مــن أهميــة بالغــة عــى الــدوام
وخصوصــا يف عصورهــا الرومانيــة ،فليــس مــن املســتغرب الغنــى
األثــري الــذي تتميــز بــه طلميثــة اليــوم ،ســواء بآثارهــا مــن مســارح
وشــوارع ونصــب وأرضحــة وفــوروم ومينــاء وكنائــس ودارات
«فيــات» وغــر ذلــك ،أو بالقطــع واملقتنيــات ولوحــات الفسيفســاء
التــي تزيــن متحفهــا الــذي افتتــح قبيــل الحــرب العامليــة الثانيــة،
وكذلــك تلــك القطــع املنقولــة إىل متاحــف أخــرى مختلفــة.
املؤلف واملؤرخ الربيطاين هرني كوبر طرابلس 1896-1895م
د .عبد اللطيف الربغويث :التاريخ الليبي القديم
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البازيليكا
«ويلفــت نظــر املــرء بقايــا مبــاين البازيليــكا املســيحية والتــي
بلــغ عددهــا اثنــان ورمبــا كان أحدهــا مقــرا لألســقفية التــي كان
يرأســها األســقف سونســيوس ،هــذا ويرجــع بدايــة استكشــاف
[تنقيــب] طلميثــة إىل ســنة  1848من قبــل فاتيــر دي بورفيل الذي
كان يشــغل منصــب نائــب القنصــل الفرنــي يف مدينــة بنغــازي»
ويرجــع تاريخهــا إىل مطلــع القــرن الخامــس امليــادي،
ورمبــا كان بناؤهــا عــى يــدي األســقف سونســيوس.
ويــدل بناؤهــا عــى أنهــا حولــت عــن بنايــة قدميــة
إىل كنيســة حصينــة يســهل الدفــاع عنهــا ،ويف زاويتهــا
الشــالية الرشقيــة معمدانيــة مقببــة ،وإىل الشــال الرشقــي
توجــد آثــار كنيســية أخــرى مشــابهة للبازيليــكا املذكــورة.
غوليامل ناردوتيش :استيطان برقة قدميا وحديثا
د .عبد اللطيف الربغويث :التاريخ الليبي القديم

إىل الغــرب مــن الباحــة املعمــد ة توجــد صالــة ذات أرضيــة غنيــة
بالزخرفــة حيــث نجــد فسيفســاء متعــددة األلــوان يف وســطها
لوحــة مأطــوره تصــور لوحــة أســطورية لديونيســوس مــع حاشــيته
وأدريــاين النامئــة يف ناكســوس ،وعــى جدارهــا لوحــات زخرفية
الشــكل معامريــة مــع لوحــات مؤطــرة فيهــا طيــور وأشــكال
لكائنــات حيــة بــن األعمــدة الكورنثيــة ،كــا يوجــد قــوس ضخم
يوصــل مــن هــذه الصالــة إىل فلحــق صغــر ذي أعمــدة كورنثيــة
حلزونيــة مغطــاة بكثافــة بألــوان متنوعــة و زخــارف.
وكان املدخــل الرئيــي لبيــت ليوكاكتيــوس يقــع عــى الشــارع
الغــريب ويــؤدي إىل عتبــة تــؤدي بدورهــا إىل باحــة صغــرة
يفتحهــا تجويــف نصــف دائــري أو مــا يطلــق عليــه (الرشفيــة)
وكان صاحــب البيــت يســتقبل فيهــا الزائريــن
وميكننــا القــول بنــاء عــى مــا تبقــى مــن اللوحــات الجداريــة
يف بيــت ليوكاكتيــوس أن النظــام الزخــريف املتبــع اتخــذ شــكل
لوحــات مؤطــرة ملونــة مقســمة إىل مــا يســمى اللوحــات
املؤطــرى الداخليــة مــع موتيفــات نباتيــة ،أمــا يف الصــاالت
الرســمية الفخمــة فاللوحــات تقلــد بالرخــام ،وكل اللوحــات
الجداريــة التــي كانــت تغطــي جــدران البيــت نفــذت بتقنيــة
الفريســكو املبلــل عــى مــاط كلــي.
 ولقــد تــم العثــور يف املنــزل عــى حــوايل  150قطعــة زجاجيــة
مبــا فيهــا زجــاج النوافــذ ،ويعــود تاريخهــا بــن القــرن الثــاين
وحتــى الســادس امليــادي.

كنيسة

جاكــوب كانيشيفســي  Jakub Kaniszewskiوهــو أحــد أعضــاء
البعثــة األثريــة البولنديــة التــي عملــت عــدة ســنوات يف التنقيــب
مبدينــة طلميثــة ،قــام برســم منــاذج ثالثــة األبعــاد تحــايك تصــورا
قريبــا للصــورة األصليــة ملــا كانــت عليــه مبــاين كل مــن البازيليكا
ومنــزل ليوكاكتيــوس.
البازيليكا

بيت ليوكاكتيوس

General remarks on Polish excavations in Ptolemais
PTOLEMAIS IN CYRENAICA STUDIES IN MEMORY OF
TOMASZ MIKOCKI
Glass with cut decoration from the House of Leukaktios

يقول ييجي جيالزوفسيك-:

خــال التنقيبــات عــر عــى عــدة بيــوت ســكنية مــن بينهــا
بيــث ضخــم والــذي أطلــق عليــه بيــت ليوكاكتيــوس مكــون مــن
عــدة صــاالت مزخرفــة بشــكل غنــي تطــوق باحــة معمــدة ،ذات
أعمــدة أربعــة ،يف وســط الباحــة املعمــدة توجــد بركــة (حــوض)
ليســت عميقــة ،أرضيتهــا مــن فسيفســاء ذات زخــارف هندســية
يف وســطها كتابــة تعــر عــن التمنيــات بالتوفيــق لصاحــب البيــت
ليوكاكتيــوس ونجــد نفــس النقــش الكتــايب يف فسيفســاء حجــرة
الطعــام الجنوبيــة .وقــد تــم الكشــف عــن لوحــات جداريــة يف
هــذا الجــزء مــن البيــت تقلــد الرخــام املتعــدد األلــوانوتصــل
هــذه اللوحــات إىل ارتفاعــات عاليــة.
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البازيليكا

بيت ليوكاكتيوس

الفريسكو

ذاكرة األلوان
منــذ القــدم  ..كانــت الجــدران هــي
الخطــوة األوىل التــي شــق منهــا
اإلنســان طريقــه إىل الفــن ،وال
يحتــاج املــرء ســوى أن ينظــر إىل
جــدران الكهوف والصخــور وحواف
األوديــة التــي جعلهــا اإلنســان
لوحتــه الفنيــة األوىل ،وينتــر هــذا
النــوع املبكــر الــذي يعــرف بالفــن
الصخــري  Rock Artيف مناطــق
واســعة مــن ليبيــا أشــهرها هضبــة
مســاك صطفــت يف صحــراء فــزان
جنــوب غــرب ليبيــا ،مواقــع مثــل
وادي متخنــدوش ووادي عويــس
وجبــال أكاكــوس غنيــة مبثــل هــذا
الســجالت التاريخيــة العظيمــة عــن
بدايــة الفــن والرســم يف تاريــخ ليبيــا.
تطــور شــغف الرســم عــى الجــدران
عــر عصــور مختلفــة ،فأنــت تجــد
ذلــك مثــا يف غدامــس التــي تعتمــد
منازلهــا يف زينتهــا أساســا عــى
الزخرفــة والرســم عــى الجــدران
وبكميــات كبــرة ،معتمــدة يف ذلــك
عــى ألــوان ومــواد وتقنيــة محليــة
فريــدة كان أهــم ألوانهــا األحمــر
واألخــر ،ومنحــت تلــك الرســوم
الغدامســيني هويــة فنيــة خاصــة
مبدينتهــم.
مــن أهــم أنــواع الرســم عــى
الجــدران املنتــرة يف ليبيــا هــو فــن
«الفريســكو» أو التصويــر الجــي
عــى الجــدران ،وهــو منتــر عــى
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نطــاق واســع يف املقابــر مثــل تلــك
املكتشــفة يف جنــزور صرباتة ورست
وزاويــة اســقفة وقورينــا ومناطــق
أخــرى ،والــدارات «الفيــات»
الرومانيــة مثــل تلــك املوجــودة يف
طلميثــة ولبــدة الكــرى وطرابلــس
وغريهــا ،وكذلــك الحاممــات العامــة
والخاصــة كحاممــات الصيــد يف
لبــدة الكــرى التــي تزخــر برســوم
جداريــة عديــدة مــن هــذا النــوع ويف
العمــوم فهــي تقنيــة فنيــة منتــرة يف
ليبيــا.
وكلمــة (فريســكو  )Frescoتعنــي
يف األصــل الرطــب أو الطــازج

وتســتخدم اصطالحــا لوصــف
هــذا الفــن الجــداري الجــي،
والــذي يعتمــد أساســا عــى الرســم
باأللــوان فــوق الجــص أو الجبــس
وهــو رطــب قبــل أن يجــف ،أي
أنــه يتطلــب براعــة وخــرة ورسعــة
يف تنفيــذ العمــل الفنــي عــى
الجــدران اذ يتعــذر تعديــل الرســم
أو تغيــر األلــوان أو تصحيــح أخطــاء
بالجداريــة إن وجــدت ،وهــذه
الطريقــة تضمــن اســتمرارية األلــوان
لفــرات طويلــة حيــث تتــرب
األلــوان املائيــة بدرجــة كافيــة
داخــل الطبقــة الخارجيــة للجــدار

الجــي ،وال يســتغرب أن كثــرا مــن
هــذه الرســومات ال تــزال يف حالــة
جيــدة حتــى يومنــا هــذا رغــم مــرور
كل هــذه القــرون بعواملهــا الطبيعيــة
والبرشيــة املختلفــة ،وهنــاك طريقــة
أخــرى مشــابهة لهــا وتســمى طريقــة
«التمــرا  »Tempraلكنهــا بعكــس
الفريســكو تعتمــد عــى رســم األلــوان
املذابــة يف املــاء عــى الجــدران
الجصيــة بعــد جفافهــا متامــا.
ماركــوس فيرتوفيــوس ،مهنــدس
معــاري وفنــان وكاتــب رومــاين
عــاش يف القــرن امليــادي األول

وألــف موســوعته الشــهرية مــن عــر
كتــب والتــي تعــرف باســم (دي
اركيتيتــورا  )De Architecturaوالتــي
تعنــى بالبنــاء والهندســة املعامريــة
مبختلــف جوانبهــا ومواضيعهــا ،وقــد
رشح يف كتابــه هــذا بالتفصيــل طريقــة
تنفيــذ جداريــات الفريســكو ،حيــث
يتــم يف البدايــة اعــداد املــاط عــى
الجــدران عــن طريــق عــدة طبقــات ما
بــن ثالثــة إىل ســتة ،الطبقــات األوىل
تكــون مــن الجــص املخلــوط بالرمــل
وتكــون يف العــادة طبقــة خشــنة
امللمــس ،أمــا الطبقــات الخارجيــة
فتكــون يف العــادة مــن الجــص

املخلــوط مبســحوق الرتاكوتــا أو
الرخــام ،أمــا األلــوان املســتخرجة
غالبــا مــن مــواد طبيعيــة نباتيــة أو
معدنيــة فتســتخدم عــى شــكل خليــط
ســائل للتصويــر فــوق الجــدران وبعــد
امتــام الرســم يتــم تلميعــه أحيانــا
باســتخدام الشــمع ،والفريســكو كــا
أســلفنا يعتمــد عــى الرســم عــى
الجــدران الرطبــة وبالتــايل فهــو ال
يحتــاج إىل وســيط تثبيــت لأللــوان
بعكــس طريقــة التمــرا حيــث يتــم
االســتعانة باألصــاغ وبعــض أنــواع
الدهون وخلطها مع األلوان.

وأمــا املواضيــع التــي تتناولهــا هــذه الجداريــات فــا ميكــن
حرصهــا لتنوعهــا وكرثتهــا ،مثــل مشــاهد مــن الحيــاة اليوميــة ،أو
تصويــر لبعــض األســاطري الدينيــة والطقــوس الجنائزيــة ،أو مشــاهد
انتصاريــة ،أو زخــارف نباتيــة ،أو صــور لحيوانــات وغــر ذلــك مــن
ســائر املواضيــع التــي تختلــف باختــاف املــكان والزمــان والغــرض
مــن املبنــى الــذي تــم تزيينــه بتلــك الرســوم.

سدرة الباليك

املقــرة أو املجمــع الجنائــزي «ســدرة الباليــك» الــذي عني بدراســته
وترميمــه الربوفيســور اإليطــايل أنطونيــو دي فيتــا ،هــو عبــارة عــن
مقــرة تقــع يف مدينــة صرباتــة ،ويرجــع تاريخهــا بحســب دي فيتــا
إىل القــرن الرابــع للميــاد ،وتتميــز باتســاع مســاحتها تحــت األرض
ومبجموعــة الرســوم الجداريــة املتنوعــة التــي ظــل بعضهــا يف حالــة
جيــدة يف األســاس ،والبعــض اآلخــر متــت اســتعادته بفضــل أعــال
البعثــة األثريــة التــي قادهــا دي فيتــا ،وتنوعــت الرســومات املوجــودة
فيهــا بــن زخــارف هندســية ونباتيــة ورســوم لحيوانــات ومشــاهد
أخــرى جنائزيــة

حمامات الصيد

يوجــد يف مدينــة لبــدة األثريــة عــدد مــن الحاممــات الخاصــة
والعامــة حيــث كانــت الحاممــات مــن املرافــق األساســية التــي
تحظــى بعنايــة يف املــدن الرومانيــة ،وبالقــرب شــواطئ مدينــة لبــدة
الكــرى تقــع «حاممــات الصيــد» وقــد اكتســبت هــذا اإلســم أيضــا
بســبب الرســوم الجداريــة داخلهــا التــي متثــل بعضهــا مشــاهد
للصيــد ،ويرجــع تاريــخ هــذه الحاممــات إىل العهــد الســفريي بــن
ســنتي  235 - 193للميــاد.
تزيــن جداريــات الفريســكو جــدران حاممــات الصيــد مبشــاهد
متعــددة يظهــر يف إحداهــا قــارب يحمــل اثنــن مــن الصياديــن،
ومبــان ســكنية عــى ضفــة نهــر وبعــض الحيوانــات مثــل الكلــب
والبــط ،بخــاف مشــاهد صيــد لحيوانــات مفرتســة والتــي تعتــر أهــم
وأشــهر الرســومات يف هــذا املبنــى.
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حمامات

سدرة الباليك

اللغوي والفقيه
ابن األجدابي ..
سيرته ومؤلفاته
يقــول الــزركيل يف كتابــه الشــهري «األعــام» وهــو يذكــر
اســم ونســب وترجمــة ابــن األجــدايب» (ابراهيــم بــن
اســاعيل بــن أحمــد بــن عبــد اللــه اللــوايت االجــدايب،
أبــو إســحاق ،لغــوي باحــث ،مــن أهــل طرابلــس الغرب،
نســبته إىل اجدابيــة «عــى نحــو  15مرحلــة منهــا» لــه
كتــب ،منهــا «كفايــة املتحفــظ» وكتابــان يف «العــروض»
ومختــر يف «علــم االنســاب» و «االزمنــة واالنــواء»)..
ويقــول اســاعيل ابــن محمــد البابــاين يف كتابــه «هديــة
العارفــن يف أســاء املؤلفــن وآثــار املصنفــن»:
(ابــن االجــداىب  -ابراهيــم بــن اســاعيل بــن احمــد بــن
عبداللــه اللــواىت املغــريب الطرابلــي املعــروف بابــن
االجــداىب نســبة إىل اجدابيــة  .ولــد بطرابلــس الغــرب
ونشــأ بهــا كان فاضــا اديبــا لغويــا).
وأفضــل مــن ترجــم لــه وذكــر ســرته واعتمــد عــى
حديثــه بقيــة املؤلفــن يف الرتاجــم والســر هــو التجــاين
عبــد اللــه بــن محمــد يف رحلتــه املعروفــة باســم «رحلــة
التجــاين» حيــث يقــول فيهــا -:
(وزرت هنالــك [طرابلــس] أيضــا قــر الفقيــه اإلمــام أىب
اســحاق ابراهيــم بــن اســاعيل بــن أحمــد بــن عبــد اللــه
األجــدايب اللـــوايت الطرابلــي وهـــو قــر معظــم يكــر
النــاس زيارتــه والدعــاء عنــده و كان الفقيــه أبــو اســحاق
هــذا مــن أعلــم أهــل زمانــه بجميــع العلــوم كالمــا وفقهــا
ونحــوا ولغــة وعروضــا ونظــا ونــرا ولــه تآليــف جليلــة
وأســئلة مفيــدة يف الفقــه وغــره ومــن جملــة تآليفــه
كتابــه املتــداول املســمى بكفايــــة املتحفــظ ،وكتابــــه
يف العــروض ناهيــك بــه حســنا وترتيبــا وتهذيبـــا وهـــو
نســختان كــرى وصغــرى ،وكتابــه يف الــرد عــى أيب
حفــص بــن مــى يف تثقيــف اللســان ،و كتابــه يف رشح
مــا آخــره يــاء مشــددة مــن األســاء ... ،وكان رحمــه اللــه
مــن أحســن النــاس خطــا.
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ورســالته املعروفــة بــــ(رســالة الحــول) تعــرب عــن
أدب كثــر وحفــظ غزيــر ،وكان الفقيــه أبــو اســحاق
أحــول ،وســبب تأليفــه لهــا أنــه حــر يـومــــا
بطرابلــس عنــد القــايض بهــا أيب محمــد عبـــد اللــه بن
محمــد بــن ابراهيــم ابــن هانــش الطرابلــي ،فحكــم
ابــو محمــد بحكــم أخطــأ فيــه فــرد عليــه الفقيــه أبــو
اســحاق فقــال لــه ( :اســكت يـــا أحــول فام اسـتُدعيت
وال اســتُفتيت)  ..فألــف تلــك الرســالة.
و كفــى بهــــذا الرجــل املعظّــم القــدر فخــرا لهــذا
القطــر ،ومل تكــن لــه رحلــة عــن بلــــد طرابلــس إىل
أن لــك هــذا العلــم ومل ترتحــل»
غريهــا ،وقــد ســئل ّ
فقــال :اكتســبته مــن بــايب هــوارة وزناتــة وهــا بابــان
مــن ابــواب البلــد نســبا إىل مــن نــزل بهــا يف أول
الزمــان ،يشــر أنــه امنــا اســتفاد مــا اســتفاد مــن العلــم
بلقــاء مــن يفــد عــى طرابلــس فيدخــل مــن هذيــن

البابــن مــن املرشفيــن واملغربيــن ،و كان لــه اعتنــاء
بلقــاء الوفــود والقيــام بضيافتهــم).
ويقــول الدكتــور الســائح عــي حســن يف مقدمــة
تحقيقــه لكتــاب ابــن األجــدايب «كفايــة املتحفــظ» :
(لــن كان ابــن األجــدايب قــد الزم طرابلــس ومل يفارقها
طــوال حياتــه فــإن كتابــه [كفايــة املتحفــظ ونهايــة
املتلفــظ] قــد رشق وغــرب يف العــامل اإلســامي
كــا احتــل مكانــه يف مكتبــات العــامل ومتاحــف
املخطوطــات مــا يؤكــد اهتــام النــاس بــه عــى مــر
العصــور.
وقــد ذكــر بروكلــان وجــود نســخ منــه يف مكتبــات:
برلــن وجوتــا ،املتحــف الربيطــاين ،مكتــب جمعيــة
املســترشقني األملــان ،جاريــت ،االســكندرية ،باتنــة،
كمــردج ،ليننجــراد ،فيينــا ،الجزائــر ،اللــه يل ،شــهيد
باشــا ،القاهــرة ،رامبــور ،بنكيبــور.

ومنــه نســختان يف مكتبــة باريــس
الوطنيــة ،ويف مكتبــة كوبريليل ،ويف
تونــس نســختان باملكتبــة األحمديــة
بتونــس يف الزيتونــة ،ومكتبــة حســن
حســن عبــد الرهــاب ،ونســخة
بجامعــة الريــاض ،ومبكتبــة جامــع
صنعــاء ثــاث نســخ ،ومركــز جهــاد
الليبيــن ،واملكتبــة الظاهريــة ،وقــد
طبــع يف القاهــرة ســنة 1287هـــ ويف
بــروت ســنة 1305هـــ ويف حلــب
ســنة 1343هـــ)

الطرابلــي يف كتابــه «املنهــل
العــذب يف تاريــخ طرابلــس الغــرب»
وهــو يتحــدث عــن اهتــام العلــاء
بكتابــه وثناءهــم عــى مؤلفــه:
(هــو اإلمــام الحافــظ أبــو اســحاق
ابراهيــ م بــن اسامعيــــل بــن
أحمــد بــن عبــد اللــه اللــوايت
املعــروف بابــن األجــدايب نســبة
إىل «أجدابيــــة» ،ولــد بطرابلــس
ونشــأ بهــا وحــر مجالــس العلــم
وصحــب مشــايخ عــره.

ويفصــل األســتاذ أحمــد مختــار
عمــر يف كتابــه «النشــاط الثقــايف يف
ليبيــا» متحدثــا عــن أوىل طبعــات
الكتــاب فيكتــب:

أثنــى عليــه املجــد اللغــوي يف
بعــض تصانيفــه ،وذكــره الجــال
الســيوطي يف «البغيــــة» ووصفــه
بالجاللــة يف العربيــة ،واعتنــى بهــذا
املختــر وهــو «كفايــة املتحفــظ»
جمــع مــن األمئــة املقتــدى بهــم
واعتمــدوه ،وأكــر مــن النقــل عنــه
االمــام الحافــظ الثقــة أحمــد الفيومي
يف كتابــــه «املصبــاح املنــر»،
واإلمــام كــال الديــن الدمــري يف
«حيــاة الحيــوان» وغريهــم ،وعدلــه
باملصنفــات الكبــار كاملصبــاح و
التهذيــب واملجمــل ونحوهــا ورمبــا
اختــار كالمــه يف املصبــاح عنهــم
أحيانــا.

(طبــع الكتــاب يف مطبعــة وادي
النيــل بالقاهــرة عــام 1285هـــ عــن
نســخة مضبوطــة بقلــم الشــيخ نــر
أيب الوفــاء الهورينــي ،ويف بــروت
عــام  1305هـــ  ،ويف املطبعة الخريية
بالقاهــرة عــام  1323هـــ ،ويف حلــب
ضمــن مجموعــة عــام  1345هـــ.
والكتــاب صغــر الحجــم؛ إذ يبلــغ
يف بعــض الطبعــات  55صفحــة
ويف بعضهــا اآلخــر  80صفحــة،
ومــع ذلــك فقــد القــى رواجــا عنــد
العلــاء وطــاب الــدرس اللغــوي.
أمــا موضوعــه فنــرك ابــن األجــدايب
نفســه يحدثنــا عنــه يف قولــه يف
مقدمــة الكتــاب املوجــزة:
«هــذا كتــاب مختــر يف اللغــة
ومــا يحتــاج إليــه مــن غريــب
الــكالم ،أودعنــاه كثــرا مــن األســاء
والصفــات ،وجنبنــاه حــوىش
األلفــاظ واللغــات وأعرينــاه عــن
الشــواهد ليســهل حفظــه ويقــرب
تناولــه ،وجعلنــاه مغنيـاً ملــن اقتصــد
يف هــذا الفــن ،ومعينــاً ملــن أراد
االتســاع فيــه ،وصنفنــاه ابوابــا»).
و يقــول أحمــد النائــب االنصــاري
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واعتنــى بخدمتــه اإلمــام األديــب
العالمــــة جــال الديــن قــايض
الحــرم محمــد بــن أحمــد عبـــد اللــه
بــن أيب بكــر بــن محمــد الطــري،
فنظمــه يف نحــو ألــف وثالمثائــة
بيــت نظــا لطيفــا حلــوا عــــى
ارتــكاب اوهــام وبعــد افهــام ومدحــه
الفقيــه األديــب العالمـــــة جــال
الديــن عــي بــن صالــح العــدوي
فأجــاد حيــث قــال:
مــن كان يطلــب يف الغريــب وســيلة
 ..مــــن شــاعر او كاتــب متلفـ ِ
ـظ
أو كـــــــــــان يبغــي يف
الكـــــــــام بـــــــــاغة ..

األجــدايب مــن صــدر املائــة الســابعة وهــو مل يتجــاوز
املائــة الخامســة.
وحــدد حاجــي خليفــه يف كشــف الظنــون واســاعيل
باشــا البغــدادي يف هديــة العارفــن وفاتــه بحــوايل
ســنة  600ه ،أي اعتــراه مــن علــاء القــرن الســادس
الهجــري.
ويضعــه التجــاين يف القــرن الخامــس الهجــري ويتابعه
يف ذلــك الشــيخ الطاهــر الــزاوي ،والدكتــور إحســان
عبــاس.
وهــذ الرأي هــو أصــح اآلراء ،وأقربهــا إىل القبــول؛ ألن
ابــن األجــدايب كان معــارصا أليب محمــد عبــد اللــه
بــن محمــد بــن إبراهيــم ابــن هانــش قــايض طرابلــس
يف املــدة مــن عــام  444إىل عــام  ،477ولــه معــه قصــة
ذكرهــا التجــاين يف رحلتــه.

ِ
املتحفظ)
فليحفظــ ّن كفـــــايــة
ويف تحديــد ســنة والدتــه ووفاتــه
ونشــأته مثــت خــاف بــن املؤلفــن
واملؤرخــن ،يتحــدث عــن ذلــك
أحمــد مختــار عمــر يف كتابــه
«النشــاط الثقــايف يف ليبيــا مــن الفتح
اإلســامي حتــى بدايــة العــر
الــريك» قائــا:
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أمــا األســتاذ املــرايت ففــي كالمــه
عــن هــذه النقطــة خلــط واضطــراب.
فهــو يذكــر أن ابــن األجــدايب مــن
صــدر املائــة الســابعة للهجــرة ،ثــم
يذكــر يف مــكان آخــر قصــة صدامــه
مــع ابــن هانــش الطرابلــي ،ويذكــر
فــرة واليــة ابــن هانــش مبــا بــن
(ومــع شــهرة هــذا العــامل وكــرة مــا عامــي  744ه و  777ه ،ومل ينتبــه
خلفــه وراءه مــن مؤلفــات ذات قيمــة
كبــرة مل تصلنــا عنــه وال عــن أرستــه
وكيفيــة نشــأته معلومــات كافيــة ،بــل
مل يتفــق املؤرخــون وكتــاب الرتاجم
حتــى عــى تحديــد زمــان تقريبــي
مليــاده ووفاتــه.
فوضعــه كل مــن أحمــد بــن الحســن
النائــب األنصــاري ،وابــن الطيــب
الفــايس يف صــدر املائــة الســابعة
للهجــرة ،وتبعهــا الدكتــور عــزة
حســن الــذي ذكــر انــه تــويف عــام
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األســتاذ املــرايت إىل ان التاريــخ
الــذي ذكــره البــن هانــش ميتــد
فيشــمل ثالثــة أربــاع القــرن الثامــن
فكيــف يكــون ابــن األجــدايب عــى
هــذا مــن صــدر املائــة الســابعة
التــي تبــدأ بعــام 601؟ وصحــة
تاريــخ واليــة ابــن هانــش مــن 444
إىل  477أي بفــرق ثالثــة قــرون،
وتبعــا لذلــك يتضــح خطــأ األســتاذ
املــرايت الثــاين حيــث اعتــر ابــن

والبــد ان يكــون البــن األجــدايب كتــب أخــرى مل تصلنــا
حتــى أســاؤها .ويبــدو أن مــن بــن هــذه الكتــب كتابــا
يف الكيميــاء أو الصنعــة – كــا كانــت تعــرف إذ ذاك.
فقــد عــرت عــى نــص يف أحــد كتــب الكيميــاء
ومؤلفاته التي نعرفها ثمانية:

.1كفاية املتحفظ ونهاية املتلفظ.
 .2األزمنة واألنواء.
وهــذان الكتابــان األول والثــاين هــا الوحيــدان
املوجــودان حتــى اليــوم ،أمــا البقيــة فهــي مفقــودة وال
يعــرف ســوى أســاءها ووصفهــا مــن كتــب املؤرخني
واملؤلفــن الذيــن اطلعــوا عليهــا قدميــا.
 .3كتــاب يف العــروض قــال عنــه التجــاين« :ناهيــك
بــه حســنا وترتيبــا وتهذيبــا ،وهــو نســختان كــرى
وصغــرى» .
 .4كتــاب يف الــرد عــى أيب حفــص بــن مــي يف
تثقيــف اللســان.
 .5كتاب يف رشح ما آخره ياء مشددة من األسامء.
.5كتاب مخترص يف علم األنساب.
.7رسالة يف الحول.
.8تآليف جليلة وأسئلة مفيدة يف الفقه.

املحفوظــة يف املتحــف الربيطــاين ،واملجهولــة
املؤلــف والعنــوان ،وهــذا النــص يقــول يف معــرض
الــرد عــى بعــض النــاس الذيــن ال يفهمــون أقــوال
الحكــاء وينســبونهم إىل الغلــط:
«فينبغــي أوالً أن يأخــذ مبــا أوضحــه الشــيخ الصالــح
الواصــل الحكيــم أبــو إســحاق إبراهيــم بــن الشــيخ أيب
الطاهــر بــن إســاعيل األجــدايب رحمــه اللــه تعــاىل
آمــن ،حيــث كشــف رمــوز الحكــاء وقربــه للطالــب،
فمــن طالــع أبوابهــم املرمــوزة ،ومل يتبــن لــه مــا
أومئــوا إليــه  ...فلريجــع إىل مطالعــة مــا بينــه الشــيخ
املذكــور يف أســاء مــا أغمضــوا بــه يقــع مــن ذلــك
عــى كثــر مــن مطلبــه ،فمــن أول مــا رشح يف تأليفــه
انــه قــال« :أعلــم وفقــك اللــه ان جميــع مــا يف العــامل
مــن املصنوعــات اربعــة أجنــاس وهــي الحيــوان
واإلنســان والجــاد والنبــات .فأمــا الجــاد فــا يشء
فيــه باإلجــاع ،وبقيــة األجنــاس الثالثــة فيهــا العلــم
موجــود  ...واعلــم ان األجســاد ســبعة واألزواج
ســبعة واألحجــار ســبعة ،كل هــذه تدخــل يف تدبــر
الصنعــة») .

سرت القديمة  ..وجامعها الكبير
عــى بعــد نحــو  55كيلــو مــرا رشق مدينــة رست الحاليــة تقــع
مــا يســميها أهــل املنطقــة بـ(املديّنــة) –بتشــديد اليــاء -تصغــرا
للمدينــة ،واملعروفــة أيضــا مبدينــة ســلطان أو مدينــة رست
اإلســامية القدميــة التــي تحــوي أطــال مبــان أثريــة كثــرة
انــدرس معظمهــا بفعــل عوامــل برشيــة وطبيعيــة عــر الزمــن،
لكــن ســنوات طويلــة مــن التنقيــب والبحــث كشــفت عــن كثــر
مــا تبقــى مــن تلــك املبــاين واملقتنيــات األثريــة.

يقــول أبــو عبيــد اللــه البكــري (– 1030
1094م) الجغــرايف الشــهري « :رست مدينــة
كبــرة عــى ســيف البحــر عليهــا ســور مــن
طــوب وبهــا جامــع وحــام وأســواق ولهــا
ثالثــة أبــواب قبــي وجنــويب وبــاب صغــر
إىل البحــر ليــس حولهــا أربــاض ولهــم
نخــل وبســاتني وآبــار عذبــة وجبــاب كثــرة»
تعــرف ســلطان بآثارهــا اإلســامية حيــث
عــر فيهــا عــى عــدد مــن املســكوكات
والعمــات اإلســامية ،وكذلــك قطــع
فخاريــة ،وشــواهد قبــور ،وأطــال حصــون
وآبــار وصهاريــج ،لكــن املعلــم األهــم كان
وال يــزال مســجدها الــذي مل يبــق مــن آثــاره
إال القليــل ،لكنــه كان كافيــا ليســرعي اهتــام الباحثــن وعلــاء
اآلثــار والبعثــات األثريــة ،كــا كان محوريــا يف وضــع النقــاط
عــى الحــروف فيــا يخــص دور رست وأهميتهــا التاريخيــة
عمومــا ويف العهــد الفاطمــي عــى وجــه الخصــوص.
ميتــد املســجد الجامــع عــى مســافة  41مــرا طــوال ،و 31مــرا
عرضــا وقــد دلــت أعــال التنقيــب أنــه بنــي عــى عــدة مراحــل،
ليــس مــن الســهل تحديــد تاريــخ بدايــة بنــاءه لكــن مــن املرجــح
أنــه ليــس قبــل القــرن الثامــن امليــادي بحســب تقديــرات
األثريــن ،أمــا املرحلــة الثانيــة واألهــم والتــي تتمثــل مببنــى
كامــل وتوســعة كبــرة للمســجد
فمــن املرجــح أن الخليفــة الفاطمــي املعــز هــو مــن أمــر بهــا
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مــا بــن عامــي 953م – 965م ،مل يبــق مــن جــدران املســجد
اليــوم ســوى ارتفــاع منخفــض لكنهــا تبــن معاملــه وطريقــة بنــاءه
وأبعــاده ومخططــه بوضــوح.
أمــا مدينــة رست القدميــة نفســها فقــد قــدرت مســاحتها بنحــو
 184003مــرا مربعــا وبلــغ طــول ســورها 1650مــرا ،ولقد كشــفت
البعثــة األثريــة الفرنســية التــي عملــت يف املدينــة أطــال نحــو
 300مبنــى أثــري مــن بينهــا حصــون وصهاريــج اضافــة للمســجد

وبعــض املقابــر األثريــة ،ولقــد كتــب د.
جــان ميشــيل موتــو عــدة مقــاالت وأبحــاث
عــن مــا توصلــت لــه البعثــة مــن اكتشــافات
مبدينــة رست كــا متكــن مــن رســم خريطــة
توضــح مســاحة املدينــة وســورها وموقــع
مســجدها وأبــرز معاملهــا مثــل الحصــن
الجنــويب الغــريب.
جعــل الفاطميــون مــن رست نقطــة ارتــكاز
عســكرية ومكانــا إلمــداد جيوشــهم باملــؤن
وامليــاه يف حملتهــم للســيطرة عــى مــر
ســنة 969م ،غــر أن املدينــة مل تكــن قاعــدة
عســكرية فحســب بــل مجتمعــا مزدهــرا
مــارس التجــارة والتصديــر عــر مينــاء يقــع
بالقــرب منهــا ،تــم اكتشــاف كميــة كبــرة مــن كــر الفخــار
املصقولــة وغــر املصقولــة وبعــض األواين الكاملــة وقطــع
مــن الحديــد والربونــز والزجــاج وكميــات مــن مخلفــات صهــر
الحديــد والزجــاج مــا يشــر إىل صناعــة هــذه املــواد محليــا.
كــا عــر يف مدينــة رست عــى عــدد مــن املســكوكات
والعمــات اإلســامية وهــي تعــود إمــا لعــر الدولــة الفاطميــة أو
عــر الدولــة املوحديــة ،ويذكــر األســتاذ جمعــة كشــبور أن هــذه
العمــات مل يتــم ســكها ورضبهــا يف مدينــة رست ،وعــى الرغــم
مــن العثــور عــى صنــج زجاجيــة تعنــى بشــأن العمــات إال أنــه
يرجــح كونهــا كانــت مــن اســتخدام الع ّياريــن الذيــن يقيســون
ويضبطــون بهــا األوزان الصحيحــة للمســكوكات.

مصادر

Surt : histoire et archéologie d’une ville médiévale libyenne, Jean-Michel Mouton et Philippe Racinet .1
. 2معالم الحضارة اإلسالمية في ليبيا – مجموعة مؤلفين.
 .3تقرير البعثة األثرية الفرنسية في سرت
 .4مدينة سرت اإلسالمية بين القرنين األول والسادس الهجري – سعيد علي حامد
 .5مسكوكات اسالمية من مدينة سرت – جمعة كشبور

مدرســة عثمان باشا
الصور لـSohail Nakhooda :

"إن مدرســة عثمــان باشــا عمــارة علــى
جانــب مــن األهميــة ألنهــا جــاءت بســيطة
فــي تصورهــا وتصميمهــا ومعتدلــة فــي
زخرفتهــا ،وليــس مــن شــك أنهــا أجمــل
مدرســة فــي ليبيــا".
ميسانا
د .غاسبري
ّ

"يوجــد فــي طرابلــس عــدة مــدارس
ومؤسســات دينيــة تشــبه المــدارس
الديريــة فــي القــرون الوســطى أو المعاهــد
االنجليزيــة  ...وتعتبــر مدرســة عثمــان باشــا
إحــدى أجمــل المــدارس وتحمــل اســم
مؤ سســها " .
الرحالــة األلمانــي البــارون هينريــش فــون
مالتســن – 1869م

«يف مدينــة طرابلــس نجــد أن أقــدم مدرســة أشــر اليهــا يف كتــب
الرحالــة هــي املدرســة املنترصيــة التــي كان موقعهــا جنــوب قــوس
ماركــوس أوريليــوس يف مركــز املدينــة القدميــة تقريبــا ولقــد أنشــأ
هــذه املدرســة عبــد الحميــد بــن أيب الدنيــا وهــو مــن علــاء
طرابلــس ورجالهــا املشــهورين وكان هــذا ســنة  558 - 555هـــ .
ولألســف فــان كتــب الرحــات مل تعطنــا وصفــا للمدرســة ولكنهــا
نتغنــى بالحديقــة الجميلــة اىل كانــت تحيــط بهــا.
ويذكــر الشــيخ الطاهــر الــزاوي نصــا مــن رحلــة ابــن رشــيد العــامل
األندلــي الــذي زار طرابلــس يف ســنة  685هـــ ويعتقــد ان وصفــه
للمدرســة ايل يتكلــم عنهــا ينطبــق عــى املدرســة املنترصيــة والتــي
مل يبــق لهــا أي أثــر قائــم اآلن.
أمــا أقــدم املــدارس القامئــة يف مدينــة طرابلــس فهــي مدرســة
عثــان باشــا الــوايل الــريك الــذي اســتمرت فــرة حكمــه مــدة
طويلــة  1083-1059هــــ ومــع ان عثــان باشــا قــد قــام بكثــر مــن
املنشــآت املعامريــة واالهتــام باالســتحكامات الحربيــة فــإن
املؤرخــن يذكــرون غلظتــه ومعاملتــه الســيئة لألهــايل يف أواخــر
فــرة حكمــه وقــد ثــاروا عليــه أخــرا وحــارصوه بالقلعــة (الــراي
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مراجع

ميسانا.
 -1املعامر اإلسالمي يف ليبيا – د .غاسربي ّ

الحمــراء) وملــا مل يجــد بــدا مــن الوقــوع يف يــد الثائريــن رشب
الســم ومــات» .
البــاب الرئيــي ملدرســة عثــان باشــا تعلــوه لوحــة تذكاريــة مــن
الرخــام لتأســيس املدرســة ونصــه كــا يــي:
حضــرت عثمــان باشــا يســر اللــه لــه مــن الخيــرات
ماشــا  ,أســس بنيــان هــذه المدرســة وجعلهــا
لطلــب العلــم وتــاوة القــرآن إلهــي تجــاوز  ,عــن
ســيئاته يــا رحمــان تحريــرا فــي غــرة ذي القعــدة
في سنة أربع وستين وألف
وفيــا يتعلــق بتصميــم مبنــى مدرســة عثــان باشــا ومكوناتــه
وطريقــة بنــاءه فقــد كتبــت م .فطيطيمــة الفيتــوري بحثــا مميــزا يف
وصفهــا جــاء فيــه-:
مكونات املبنى :
 -1ردهة املدخل:
عبــارة عــن فــراغ مربــع الشــكل 3.20م x 3.20م مســقوف بقبــة
ارتفاعهــا 6.50م ترتكــز عــى شــكل مثــاين و أربعــة أعمــدة ركنيــة
 ,و تتصــل ردهــة املدخــل مبــارشة بالفنــاء الداخــي بواســطة فتحــة
ذات إطــار رباعــي معقــود وحيــد يف شــكله باملدرســة كــا يوجــد
عــى جانبــي املدخــل جلســة بهــا أربعــة تجاويــف ســفلية عــى
شــكل قــوس كــا توجــد لوحــة خشــب مســتطيلة بعــرض البــاب يف
أعالهــا زخرفــة نباتيــة و يوجــد مثلهــا يف كل أبــواب املدرســة مــع
اختــاف وجــود الزخرفــة مــن عدمهــا .
 -3بلدية طرابلس يف مائة عام .1979-1879

 -2الفناء:
يتوســط الفراغــات و يتكــون مــن أربعــة أروقــة ذات أســقف قبويــة
( نصــف اســطوانية ) كــا هــو موضــح بالقطاعــات املرفقــة  ..و
توجــد عنــد نقطــة التقائهــا قبــة صغــرة و تحيــط بالفنــاء بائــكات
عــى شــكل زهــرة اللوتــس و اثنــان تيجانهــا عــى الشــكل
الــدوري و اآلخــر عمــود ركنــي بــدون تــاج عــى حافــة جــدار
بيــت الصــاة  .ويتوســط الفنــاء حــوض حجــري مســيج بألــواح

خشــبية أبعــاده 3.40م × 3.10م بــه شــجرة الحنــة وهــي قدميــة جــدا ً
وارتبــط وجودهــا باملدرســة يف أذهــان النــاس وأصبحــت معلــم مــن
املعــامل باملنطقــة وقــد أورد غاســري ميســانا يف كتابــة املذكــور
ســالفاً أن مدرســة عثــان باشــا هــي الوحيــد يف طرابلــس التــي لهــا
بركــة يف وســط الصحــن ومكونــة يف األصــل مــن املرمــر الرفيــع
الصنــع ولكنهــا اليــوم صــارت مجــرد حــوض مصنــوع مــن البنــاء
الحجــري .

 -5الخلوات:

 - 3بيــت الصالة:
يقــع بيــت الصــاة يف الركــن األميــن مــن الفنــاء ويتــم
االتصــال بــه بواســطة ردهــة مريعــة الشــكل ذات قبــة
بســيطة ترتكــز عــى أربعــة حنايــا ركنيــة ويتكــون بيــت
الصــاة مــن الفــراغ مربــع الشــكل بأبعــاده ( 5.00م× 5.00م)
ذو قبــة مركزيــة مرتكــزة عــى منطقــة انتقــال ذات شــكل
عثــاين بارتفــاع ( 1.60 × 0.93م) وأربعــة نوافــذ صغــرة
علويــة أعــى املحــراب كــا يوجــد ثــاث خزائــن حائطيــه
لحفــظ الكتــب أمــا األرضيــة فهــي مغطــاة بألــواح خشــبية
و أثنــاء الصيانــة تــم الكشــف عنهــا ووجــدت عبــارة عــن
قطــع حجريــة منتظمــة الشــكل و إىل أن بيــت الصــاة هــو
املــكان الــذي تقــام فيــه الصلــوات الخمــس فإنــه يســتعمل
أيضــا يف إعطــاء الــدروس الدينيــة و الرتبويــة و تعليــم
القواعــد اإلســامية  ,و قــد تــوارث التدريــس فيــه العديــد
مــن الشــيوخ ذوي الشــهرة مثــل الشــيخ عمــر الجنــزوري
الــذي توفــاه األجــل يف الفــرة القليلــة املاضيــة و غــره
مــن الشــيوخ الذيــن تــم تعليمهــم يف املدرســة ذاتهــا و
اســتكملوا تعليمهــم يف املــدارس و الجوامــع يف األقطــار
املجــاورة ( كالجامــع األزهــر مبــر و جامــع الزيتونــة
بتونــس) .
 - 4الك ّتاب :
يقــع الكتــاب يف الركــن األيــر مــن الفنــاء و يف نهايــة ممــر
مســقوف بقبــو نصــف اســطواين مســتطيل أبعــاده  3.30*6.600م
بــه نافذتــان احداهــا تطــل عــى ســاحة الســيدة مريــم و األخــرى
عــى املمــر املــؤدي للكتــاب أمــا املدخــل فهــو ذو عقــد عــى
شــكل حــدوة الفــرس و هــو الوحيــد يف شــكله باملدرســة و قــد
اســتعمل الكتــاب و ال زال إىل يومنــا هــذا يف تعليــم األطفــال
مبــادئ القواعــد الدينيــة و حفــظ القــرآن الكريــم .
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تحتــوي املدرســة عــى  15خلــوة و كــا موضــح باملســقط األفقــي
تطــل معظمهــا عــى الفنــاء الداخــي مبــارشة عــدا واحــدة أمــام
الكتــاب  ..و جميعهــا موحــدة الشــكل لهــا أبــواب ذات عقــد نصــف
دائــري رخامــي و حولــه إطــار بــارز يعلــوه كرنيــش بلــون مييــل
للحمــرة  ,مســاحة الخلــوة الواحــدة يف حــدود 3.20م *3.20م تقريبــا
 ..لهــا أســقف قبويــة الشــكل يف اتجــاه عمــودي عــى أضــاع الفناء
و بــكل خلــوة ســده ســفلية و معظمهــا تحتــوي أيضــا عــى ســدة
علويــة و تشــغل الســدة الســفلية أكــر مــن نصــف مســاحة الخلــوة
بارتفــاع  1.00م تقريبــا  ,أمــا الســدة العلويــة فتشــغل املســاحة الباقيــة
للخلــوة أعــى املدخــل و يتــم الصعــود إليهــا بواســطة قامئة خشــبية
بهــا دعامــات خشــبية بــن مســافة و أخــرى يف لســدة .
كــا توجــد يف معظــم الخلــوات نافذتــان واحــدة ســفلية واألخــرى
علويــة إىل جانــب بعــض الكــوى العلويــة التــي تســتعمل يف وضــع
فوانيــس اإلضــاءة و أيضــا الخزائــن الحائطيــة لوضــع الكتــب أمــا
الفــراغ الســفيل للســدة فعــادة يســتعمل للتخزيــن مــن قبــل الطــاب
الذيــن يتلقــون التعليــم يف املدرســة أو املــدارس املجــاورة مثــل
مدرســة جامــع أحمــد باشــا القــره مــاين ألن الطــاب عــادة مــا يأتون
مــن أماكــن بعيــدة و مــن ضواحــي املدينــة لإلقامــة يف الخلــوات .
ويوجــد أيضــا مرافــق خدميــة باملدرســة مثــل امليضــأة التــي تقــع
يف الجهــة اليــرى للمدخــل و تحتــوي عــى مرحاضــن و عــى
الجانــب اآلخــر يوجــد خــزان مــاء مســتطيل مثبــت عــى جدرانــه
قطعــة رخاميــة عليهــا زخرفــة نباتيــة منحوتــة  ,و هــي منظوريــة
بالنســبة للمدخــل و مثبــت عليهــا صنابــر ميــاه تســتعمل للوضــوء.

وحجــرة أخــرى تســتعمل لالســتحامم متصلة
بحجــرة صغــرة فيهــا البــر إىل جانــب
فراغــات امليضــأة توجــد حجــرة تســتعمل
كمطبــخ خــاص بالطلبــة املقيمــن بــه
نافــذة صغــرة تطــل عــى شــارع درغــوت
و قــد اتضــح بعــد إطالعنــا عــى الخرائــط
القدميــة و الصــور التــي تــم العثــور عليهــا
يف مصلحــة اآلثــار أن فــراغ املطبــخ
قــد اســتقطع مــن الحاممــات يف العهــد
اإليطــايل و أن املطبــخ قــد اســتحدث و كان
موجــودا عوضــا عنــه أربــع دورات ميــاه .

وفيــا يتعلــق بالتحليــل الزخــريف فقــد
اســتخدمت الزخــارف الرخاميــة عــى
أطــر املداخــل ،واســتخدمت يف املدخــل
املــؤدي إيل صحــن املدرســة وهــو معقــود
بعقــد نصــف دائــري ،أمــا األعمــدة فهــي
مــن رخــام ذات أبــدان اســطوانية ،وتوجــد
زخــارف خشــبية يف الجــزء األعــى يف
بعــض النوافــذ املطلــة عــى الرضيــح بهــا
حشــوة خشــبية مســتطيلة.

ومــن مكونــات املبنــى رضيــح مؤســس
املدرســة املالصــق لبيــت الصــاة الــذي
يشــمل أيضــا قبــور بعــض أفــراد أرستــه (12
قــرا ) و الرضيــح مربــع الشــكل تســقفه قبــة
تشــبه قبــة بيــت الصــاة عــدا أن إحــدى
الفتحــات املعقــودة مفتوحــة لإلضــاءة و
التهويــة  ,تحــوي الحجــرة عــى مثــاين
نوافــذ ســفلية بأبعــاد متقاربــة 1.30 * 2.10
م  ,أمــا املدخــل فهــو مــن الرخــام و عــى
شــكل عقــد دائــري غــر متكامــل عليــه
ثالثــة أجــزاء زخرفيــة هــذا إىل جانــب أن
كل القبــور محاطــة بألــواح رخاميــة عليهــا
زخرفــة نباتيــة منحوتــة و يعلوهــا شــاهد
رخامــي تعلــوه عاممــة مــن الرخــام .
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مراجع

 -4مدرسة عثامن باشا  -م .فطيطيمة الفيتوري.
 -5العنارص الزخرفية املعامرية مبدينة طرابلس  -حنان محمد بن نافع.

يف ســنة  2012تعرضــت املدرســة لالعتــداء
والتخريــب حيــث تــررت عــدة خلــوات
ومرافــق وحطمــت شــواهد القبــور ونبــش
رفاتهــا وقطعــت الشــجرة التــي كانــت وســط
املدرســة.

مشاهدات من واحة الجغبوب وزاويتها
سنة 1967
هــذه المقتطفــات مقتبســة مــن مقالــة نشــرت فــي العــدد رقــم  107مــن مجلــة العربــي
الــذي نشــر فــي أكتوبــر ســنة  1967بعنــوان "الجغبــوب واحــة منســية فــي الصحــراء الليبيــة"
وهــي مــن كتابــة الصحفــي األســتاذ "ســليم زبــال" وتصويــر المصــور "أوســكار متــري"
 - 1أول خطوة
ال تــكاد تخطــو أول خطــوة يف واحــة الجغبــوب حتــى تشــعر وكأنك
قــد اخرتقــت حجــب الزمــان التــي تعيــدك اىل عــامل ال ميــت
اىل دنيانــا املعتمــدة عــى املــادة والكامليــات  . .عــامل التعبــد و
الروحانيــات.
إنهــا دنيــا أخــرى  ..ومجتمــع ينــدر وجـــوده يف عرصنــا الــذى امتــأ
بالصخــب والضجيــج  ..عــامل يغــار عــى ماضيــه ،ويــر عــى
التمســك بأســلوبه الخــاص يف الحيــاة.
إنهــا دنيــا أخــرى  ..ومجتمــع ينــدر وجـــوده يف عرصنــا الــذى امتــأ
بالصخــب والضجيــج  ..عــامل يغــار عــى ماضيــه ،ويــر عــى
التمســك بأســلوبه الخــاص يف الحيــاة.
فبعــد االنتهــاء مــن أداء صــاة الفجــر وتــاوة األوراد ومراجعــة
الــدروس يف املســجد ،تتحــول الجغبــوب إىل معهــد كبــر للعلــم
وينقســم رجالهــا وشــبابها إىل قســمني  :طلبــة يتعلمــون  ..وأســاتذة
يعلّمــون ،فالتعليــم يف الجغبــوب هــو كل يشء يف حيــاة ســكانها.
 - 2الزاوية والضريح
صــورة رائعــة لرضيــح الســيد محمــد الـــسنويس التقطهــا مصـــورنا
مــن القبــة العاليــة املطلــة عــى الرضيــح الــذى يحيــط بــه ســياج
مــن النحــاس يقــف خلفــه النــاس لقــراءة الفاتحــة والرتحــم عــى
روح الفقيــد الكبــر  ..لقــد أصـــبح هــذاالرضيــح جــزءا مـــن الزاوية
الـسنوســــية أي املركــز الســنويس يف الجغبــوب.
وتتكــون الزاويــة عــادة مــن بيــت خــاص لرئيســها ،وآخــر للضـــيوف
(مضيفــة) وحجــرات لنــوم الفقــراء وعابــري الســـبيل وحجــرات
خاصـــة بــاألوالد الذيــن يتعلمــون القــرآن ومســجد للصــاة ومخازن
للتمويــن وبســـتان لزراعــة الخــروات الرضوريــة.
ومــا يكـــاد الليـــــل يرخــي ســـدوله عــى الجغبــوب حتــى تســلط
األضــواء الكاشــفة عــى الجــدران الخارجيــة للمســجد فيشــاهدها
املســافر مــن مســافة بعيــدة فيسرتشــد بهــا وهــو ســائر وســط رمــال
الصحــراء.
 - 3علم وصنعة
كان الســنويس الكبــر يحــب الزراعــة ألتباعــه ويقــول لهــم "الــدرر
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يف غــرس الشــجر" وكان يــوم الخميــس مــن كل أســبوع مخصصــا
للعمــل الزراعــي أو الصناعــي  ..أمــا اليــوم فقــد غطــت الرمــال
املتحركــة عــر الســنني األشــجار والنخيــل التــي زرعهــا الســنويس
الكبــر يف الواحــة.
اســتطاع الســنويس الكبــر أن يحــول الواحــة إىل مركــز للعمــل
واإلنتــاج ،لقــد جعــل مــن يــوم الخميــس يــوم العمــل األســبوعي
جــار أو حــداد أو
أي اليــوم الــذي يتحــول فيــه الطالــب إىل ب ّنــاء أو ن ّ
نســاج أو أي عمــل يــدوي آخــر نافــع  ..وبعضهــم اآلخــر كان يهتــم
ّ

بالزراعــة وحفــر اآلبــار وغــرس األشــجار
وزراعــة بعــض أنــواع الخــر والفواكــه،
واســتخدم الســنويس الكبــر مــا لديــه مــن
إبــل إلحضــار املزيــد مــن املــؤن مــن
مختلــف املناطــق البعيــدة ،وكان عــى كــر
ســنه يدفــع بنفســه بــن أهــل الحــرب ويقــول
لهــم جمــا تطيــب خواطرهــم وهــو يشــتغل
معهــم مثــل قولــه-:
« يظــن أهــل الوريقــات والســبيحات أنهــم
يســبقوننا عنــد اللــه ،ال واللــه ال يســبقوننا».
يريــد بأهــل الوريقــات العلــاء ،وأهــل
الســبيحات العابديــن والقانتــن ،فكأنــه
يريــد أن يقــول للمحرتفــن والصنــاع ال
تظنــوا أنكــم دون العلــاء والزهــاد مقامــا
مبجــرد كونكــم صناعــا وعملــة ،وكونهــم
علــاء وقــراء  ..كان يقــول لهــم هــذا الــكالم
ليزيدهــم رغبــة وشــوقا ويعلــم النــاس حرفــة
الصناعــة التــي ال مدنيــة إال بهــا  ..حــدث
كل هــذا منــذ مائــة عــام مضــت.
ويف اليــوم الســابع مــن شــهر ســبتمرب 1859
انتهــت حيــاة الســيد محمــد بــن عــي
الســنويس الحافلــة بالنشــاط واإلصــاح
ودفــن بالجغبــوب.

 - 5كارثة علمية
واســتولت القــوات اإليطاليــة عــى املكتبــة
السنوســية الثمينــة التــي كانــت تعــد ثــروة
علميــة هائلــة فأتلفتهــا وأضاعتهــا ،وكانــت
قــد نقلــت مــن الجغبــوب إىل واحــة الكفــرة
قبــل االحتــال ،ويصــف شــاهد عيــان هــو
األســتاذ محمــد الطيــب األشــهب يف كتابــه
القيــم "برقــة العربيــة أمــس واليـــوم" عمليــة
الســلب هــذه بقولــه:
"أخــذ العســاكر املحتلــون يوزعــون كتبهـــا
ذات اليمــن وذات الشـــال ،ويرمــون بهــا
إىل الريــاح لتعمــــل فيهــا عملهــا ،ويوقدون
بهــا النــار وقــد كســيت جميــع أرض الكفــرة
وغطيــت املبــاين واألشــجار بــأوراق تلــك
الكتــب املمزقــة واملبعــرة  ..ومــا مــن
جنــدي إيطــايل أو صـــومايل أو وطنــي إال
وملــا كان الطلبــة امللتحقــون باملعهــد وقــد جــاء بقســم كبــر مــن هــذه الكتــب
غربــاء عــن الواحــة فقــد خصــص لهــم ليهديــه كتــذكار الشــراكه.
أماكــن لســكناهم عــرف كل منهــا باســم
"خلــوة" وكانــت أشــبه بنظــام األروقــة يف يف هــذا الفتــح أو ليبيعــه ،فامتــأت بذلــك
األزهــر .. ،ومــن مجموعــة هــذه الخلــوات أســواق برقــة بالكتــب ومــا بقــي مــن ذلــك
تكونــت األربطــة ،كل ربــاط لبلــد معــن ،جمعتــه ايطاليــا وجــاءت بــه إىل بنغــازي
فهنــاك "ربــاط الســوادين" أي القادمــن مــن عــى ظهــر أربعــن ســيارة شــحن (لــوري)
الســودان  ..وربــاط "الســيوية" أي القادمــن كبــره وقافلــة مــن االبــل ال تحمــل إال كتبــا
فمــأت بهــا عــدة غــرف بقــر الحكومـــة
مــن ســيوة [مــر].
وكان ملحقــا باملعهــد مكتبــة علميــة تضــم يف بنغــازي وهنــاك لعبـــت بهــا يــد الفســـاد،
 14ألــف مجلــد وأكــر مــن ألــف مخطــوط ،فصـــــار اإليطاليــون يأخــذون ما يــروق لهم
معظمهــا كان خاصــا بالرشيعــة اإلســامية منهــا اىل ايطاليــا وأســواق أوربــا  ..وظلــت
وتفســر القــرآن وعلــوم الفلســفة والتاريــخ الكتــب تتخاطفهــا األيــدي حتــى اســتطاع
الليبيــون االهتــام بهــا ،ولكنـــه يف أثنــاء
والشــعر وعلــم الفلــك.

الحــرب العامليــة الثانيــة
أحـــرق اإليطاليــون ثالثــة
آالف كتــاب مــن كتبهــا أننــاء
انســحابهم أمـــام جيــوش
الحلفــاء "...
هــذا هــو مــا حــدث
باختصــار لتلــك املكتبــة
الرائعــة التــي اهتمــت
الحكومــة بعــد االســتقالل
بهــا فرشعــت يف البحــث
عــن كتبهــا املبعــرة  ..ويف
شــهر أبريــل مــن هــذا العــام
 1967نقلــت ســيارة شــحن

 3508كتــاب هــي كل مــا أمكــن العثــور عليه
مــن مكتبــة الســنويس القدميــة نقلتهــا اىل
مقرهــا األصــي يف الجغبــوب لتكــون مرجعا
ملــن يريــد االطــاع واملراجعــة.

 - 6باب لمرور الجنازات

ويحيــط بالجغبــوب ســور حجــري ،يضــم
الزاويــة واملســجد والرضيــح ،وبهــذا الســور
ســبعة أبــواب
يطلــق عليهــا أســاء  :االستســقاء ،والعــن،
والكــرة ،والكواديــر ،والبحــري ،والغــريب،
والرحمــة وهــذا البــاب األخــر تخــرج منــه
الجنــازات ولكــن هــذه البوابــات مل تعــد
توصــل اىل خــارج الواحــة ،بــل أصبحــت
داخــل الجغبــوب نفســها ،فقــد ارتفــع
الكثــر مــن العــارات حــول الســور ،مبنــى
للمستشــفى ،ومـــركز للبوليــس ،ومركــز

لألرصاد الجوية ،ومركز للمديرية...
 - 7مدينة مقدسة
ويف أيــام األعيــاد وذكــرى وفــاة الســنويس الكبــر يتهافــت آالف
مــن أهــل ليبيــا عــى الواحــة الصغــرة فتمتلــئ بهــم الطرقــات
والســاحات  ..ولكــن مــا تــكاد زيارتهــم لرضيــح الســنويس الكبــر
تنتهــي حتــى يرشبــوا أقــداح الشــاي األخــر ثــم يعــودوا برسعــة
إىل مدنهـــم التــي قدمــوا منهــا ! اذ ال توجــد آيــة احتفــاالت أو بــدع
مــن تلــك التــي نراهــا ف مثــل هــذه املناســبات يف أكــر مــدن
البــاد العربيــة  ..وذلــك ألن الجغبــوب مدينــة مقدســة يف رأي اهــل
ليبيــا مــن السنوســيني
وبانرصاف الزوار يعود الهدوء إىل الجغبوب  ..وتغيب
الشــمس  ..وينطلــق صــــوت املــؤذن الواقــف يف رشفــة املئذنــة
البيضــاء للجامــع الكبــر ،إن صوتــه كان يصــل اىل جميــع مناطــق
الجغبــوب دون حاجــة اىل مكــرات الصــوت  ..أمــا اليـــوم وقــد
اتســعت الواحــة ،وزاد عــدد ســـكاتها فقــد أصبــح مــؤذن الجغبــوب
ف حاجــة ماســة اىل مكــر للصــوت ينقــل بــه صوتــه اىل كل مــكان
مــن الواحــة.
 - 8األسلوب القديم
بالرغــم مــن مــي أكــر مــن مائــة عــام عــى تشــييد الســيد
محمــد ابــن عــي الســنويس ألول «كتّــاب» يف الجغبــوب ،بالرغــم
مــن طــول هــذه الفــرة فــإن هــذا الكتّــاب مــازال يعمــل إىل اليــوم
عــى نفــس األســلوب القديــم ،وعندمــا ســألنا مديــر املدرســة
األســتاذ محمــد نصيــب عــن الــر يف هــذا أجابنــا:
« قــد يتعجــب القــارئ عندمــا يــرى مدرســة مازالــت تتبــع هــذا
النمــط القديــم إىل اليــوم ،ولكننــا حاولنــا تطبيــق أســاليب التعليــم
الحديــث لتحفيــظ القــرآن ولكنهــا كلهــا مل تجــد ،فرجعنــا إىل
طريقــة الكتــاب األوىل التــي ظهــرت نتائجهــا الحســبة يف كــرة
الطلبــة الحفــاظ مــع جــودة الحفــظ  ..فالطالــب هنــا يكتــب
اآليــات عــى اللــوح الخشــبي باملــداد املصنــوع مــن املــاء
املخلــوط بالرمــاد األســود ويقــدم اللــوح للفقيــه الــذي يصحــح
املكتــوب ،فيأخــذه التلميــذ معــه إىل مــكان ليحفظــه ويلقيــه عــى
املــدرس مــرة بعــد مــرة  ..وال ميحــوه إال بعــد حفظــه وعرضــه
عــى الفقيــه ليــأذن مبحــوه »..
وتظهــر الصــور بعــض األطفــال جالســن عــى نفــس األماكــن
التــي جلــس عليهــا مــن قبلهــم الكثــر مــن العلــاء والشــعراء
واملجاهديــن يف التاريــخ الليبــي أمثــال عمــر املختــار ،والشــيخ
عمــر األشــهب ،وأبــو مقــرب ،وتــرى الفقيــه جالســا فــوق صــوف
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الغنــم وبيــده الســوط يخيــف بــه التلميــذ املشــاغب ولكنــه مل
يحــدث أن رضب بــه أحــدا فقــد أصبــح أداة للتخويــف وليــس أداة
للــرب !.

لوحـــــات

لوحـــــات
جــان باتيســت غــروز  Jean-Baptiste Greuzeرســام فرنــي ولــد
يف مدينــة تورنــو ســنة 1725م وتــويف يف باريــس ســنة 1805م،
درس الفــن يف ليــون وباريــس وانتقــل فــرة إىل رومــا ونابــويل يف
إيطاليــا ولــه عــدد مــن اللوحــات الشــهرية ،عرفــت لوحاتــه بطابــع
درامــي مييــزه دقــة التصويــر وقتامــة األلــوان وحيويــة الحركــة كــا
تناولــت بعضهــا أحداثــا تاريخيــة قدميــة.
لوحتــه هــذه املحفوظــة يف متحــف اللوفــر بفرنســا توضح مشــهدا
للخــاف العائــي بــن ســبتيموس ســيفروس وابنــه كــراكال،
حــن كان اإلمرباطــور ســبتيموس يف أواخــر حياتــه يقــود حملــة

الســيفريان تونــدو  ،Severan Tondoوهــي رســم ملــون عــى
لــوح مــن الخشــب ،صــور عائلــة اإلمرباطــور ســبتيموس
ســيفروس حيــث يظهــر هــو إىل جانــب زوجتــه الثانيــة جوليــا
وكل مــن ابنيــه كاركال وغيتــا (وجهــه ممســوح) ،وهــي لوحــة
فريــدة مــن نوعهــا تعــود لحــوايل ســنة  200للميــاد ،ومعروضــة
يف متحــف  Staatlicheبالعاصمــة األملانيــة برلــن.
ســبتيموس ســيفروس ولــد ســنة  146ميــادي يف مدينــة لبــدة
الكــرى ،درس القانــون واللغتــن الالتينيــة واليونانيــة يف
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رومــا ،ويف ســنة 175م تــزوج مــن باكيــا ماركيانــا وهــي امــرأة
مــن مدينــة لبــدة أيضــا توفيــت بعــد ســبع ســنوات فقــط مــن
زواجهــا ،تــزوج بعدهــا مــن جوليــا دومنــا التــي أنجــب منهــا
ولديــه غيتــا وكاركال ،تقلــد عــدة مناصــب اداريــة وعســكرية يف
مناطــق مختلفــة مثــل اســبانيا ورسدينيــا وليــون وســوريا إىل أن
تــم تنصيبــه إمرباطــورا ســنة 193م وظــل كذلــك حتــى وفاتــه
ســنة 211م.

عســكرية يف يــورك (بريطانيــا حاليــا) اشــتد عليــه املــرض ،ونظــرا
للتنافــس عــى خالفتــه يف عرشــه بــن ولديــه كــراكال وغيتــا فقــد
نشــب خــاف وتوتــر داخــل العائلــة حتــى أن كــراكال اتهــم بأنــه
ينــوي محاولــة قتــل والــده ،ويظهــر الرســام غــروز هنــا ســبتيموس
وهــو يوبــخ ابنــه.
بعــد وفــاة ســبتيموس ســيفروس ســنة  211للميــاد متأثــرا مبرضــه
اســتمر التوتــر بــن األخويــن الذيــن تشــاركا الحكــم لفــرة قصرية،
وانتهــى بشــكل مأســاوي حيــث أقــدم كــراكال عــى اغتيــال أخيــه
غيتــا بعــد نحــو عــام مــن وفــاة والدهــا.

طوابع البريدية
منــذ اخرتاعهــا ســنة  1840ظلــت فكــرة الطوابــع الربيديــة مــن الوســائل الهامــة لالحتفــاء بتاريــخ وثقافــات الشــعوب واحيــاء
مناســباتها ،وجذبــت املاليــن مــن النــاس الذيــن صــاروا مهتمــن بجمعهــا وتصنيفهــا وعرضهــا ،يف هــذه الزاويــة نعــرض يف
كل عــدد مجموعــة مــن الطوابــع الربيديــة التــي توثــق أحداثــا وثقافــات وفنونــا ومعــامل ليبيــة.
د .عارف ابراهيم أدهم
مــن رائــدي مهنــة الطــب يف ليبيــا ،ولــد
يف مدينــة طرابلــس ســنة 1884م وبهــا
نشــأ ،ثــم انتقــل إىل مدينــة اســطنبول
الرتكيــة ودرس الطــب هنــاك يف كليــة
الطــب العســكري ،تخــرج منهــا طبيبــا
وتخصــص يف طــب العيــون ،وعــاد
إىل طرابلــس حيــث عمــل لفــرة يف
املستشــفى الكائــن بشــارع ميــزران،
وعندمــا بــدأ الغــزو اإليطــايل ســنة
1911م تعــرض لالعتقــال مــن قبــل
اإليطاليــن وظــل يف األرس ملــدة أربعــة
أشــهر قبــل أن يتــم ترحيلــه إىل إيطاليــا
ومنهــا انتقــل إىل اســطنبول شــارك يف
حــرب البلقــان وتنقــل بعدهــا بــن جــدة
واالســكندرية ومــدن أخــرى ،ولقــد تــم
د .عبد السالم الفيتوري
ولــد مبنطقــة الظهــرة يف طرابلــس وتلقــى
تعليمــه االويل يف الكتاتيــب واملــدارس
الدينيــة ثــم التحــق بالثانويــة الرشــدية
باملدينــة القدميــة طرابلــس وبعــد اكــال
دراســته فيهــا بتفــوق انتقــل الســطنبول
حيــث درس الطــب ،وعنــد تخرجــه عــاد
إىل ليبيــا يف أواخــر القــرن التاســع عــر
للعمــل فيهــا كطبيــب مبدينــة طرابلــس ثم
يف مدينــة بنغــازي حيــث إضافــة اىل عمله

د .محمد عيل امسيك
ولــد يف مدينــة غريــان ســنة 1883م ونشــأ
بهــا قبــل أن ينتقــل ملدينــة طرابلــس
لغــرض اكــال تعليمــه فيهــا ،ويف ســنة
1905م انتقــل إىل تركيــا التــي درس الطــب
فيهــا ،عــاد إىل ليبيــا ســنة 1933م حيــث
افتتــح عيــادة خاصــة لعــاج أمــراض
العيــون واضافــة اىل تقديــم العــاج فقــد
كان لعيادتــه دور تعليمــي ،تــويف الطبيــب
محمــد مســيك يف منتصــف األربعينيات.

الهالل األحمر الليبي

أرسه مــرة أخــرى مــن قبــل اإلنجليــز
حيــث بقــي يف أحــد معتقالتهــم مبــر
ملــدة خمــس ســنوات وحــن أطلــق
رساحــه ســافر مــرة أخــرى إلســطنبول

لبضعــة أســابيل قبــل أن يعــود أخــرا
إىل مســقط رأســه طرابلــس ســنة 1921م
ويســتقر بهــا للعمــل كطبيــب ،وظــل فيها
يقــدم خدماتــه الطبيــة للمواطنــن حتــى
وفاتــه ســنة 1935م.

الرســمي يف املستشــفيات العســكرية اإليطــايل لليبيــا غــادر البــاد فــرة قبــل صديقــا للشــاعر املعــروف أحمــد رفيــق
كانــت لــه عيــادة خارجيــة ،وبعــد الغــزو العــودة إليهــا ومامرســة عملــه ،كان املهــدوي ،تــويف الفيتــوري ســنة 1941م
ودفــن يف مقــرة ســيدي عبيــدة ببنغــازي.

تعتــر جمعيــة الهــال األحمــر الليبــي مــن أعــرق املؤسســات األهليــة الليبيــة اذ يعــود تأسيســها إىل الخامــس مــن أكتوبــر
ســنة 1957م ويف العــام التــايل  1958تــم االعــراف بهــا مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر لتنضــم يف نفــس العــام إىل
االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر.
وهــي يف األســاس قامئــة عــى العمــل التطوعــي وتهــدف إىل تقديــم العــون يف املجــاالت االنســانية والصحيــة والبيئيــة
واالجتامعيــة،
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