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 10
معلومات 

ينبغي 
معرفتها 
عن مدينة 

»قرزة«

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 
ــة مبســطة نقتبــس فيهــا نصوصــا مــن كالم  فــي نوعهــا ومضمونهــا واختالفهــا عــن باقــي المــدن، وهــذه مقال

علمــاء اآلثــار والباحثيــن تغطــي عشــر معلومــات أساســية عــن قــرزة الواقعــة قــرب بنــي وليــد اليــوم.

1 - أرقام و معلومات عامة

إن متركــز مــا يقــرب مــن أربعــن مبنــى تتضمــن ســتة قصــور شــبيهة 

بالقــاع وعــدد وفيـــــر مــن املنشــآت اإلضافيــة يف قــرزة يجعلهــا 

ــراء،  ــل الصح ــا قب ــور في ــن القص ــتوطنة م ــواة ملس ــر ن ــكل أك تش

ــة 500 *  ــا التقريبيــ ــغ أبعاده ــة تبل ــر منطق ــتوطنة ع ــر املس تنت

300 م، وتنشــطر إلــــى شــطرين بواســطة مجــرى أحــد روافــد وادي 

قــرزة، وقــد جذبــت إليها األنظار منــــذ أعــــاد اكتشــافها ســميث يف 

عرينــات القــرن التاســع عــر »1820 30-«، وكانــت بــؤرة اهتــام 

ــج  ــوع برنام ــن وموض ــرن العري ــات الق ــي ثاثين ــن فــ اإليطالي

مســح وتنقيب مــــن قبـــل بروقـــــان و ســميث يف خمســينات القرن 

املــايض، إن املوقــع واحــد مـــــن أكثــــر املواقــع اســتثنائية فيــا 

ــال  ــا بأع ــا اكتظاظ ــن أكرثه ــا م ــو أيض ــة، وه ــراء الليبي ــل الصح قب

ــري. ــب األث التنقي

غيــر  قــرزة  لســكان  الليبيــة  -الطبيعــة   2
فيهــا  مشــكوك 

اكتشــفت يف املوقــع ســتة نقــوش بالاتينيــة، وثاثــة بالاتينــو 

– بونيقيــة، ومــا ال يقــــل عــــن ســبعة وعريــن نقشــا غــر متقــن 

ــى  ــا علــ ــة منقوش ــوص الليبي ــن النص ــر م ــد ع ــة، كان أح بالليبي

ــا  ــام، واثن ــي ه ــد وثن ــدران معب ــى ج ــادة أو ع ــل بالعب ــياء تتص أش

ــة عــى أرضحــة  عــر عــى مبــاين أخــــرى يف املســتوطنة، وثاث

ــة. ــو - ليبي رومان

ــة  تكشــف املصطلحــات واألســاء الشــخصية يف النقــوش الاتيني

ــه  ــع أن ــن م ــوا ليبي ــن كان ــن املقيم ــة م ــة أن النخب ــو - بوني والاتين

كـــــان للبعــض منهــم اســم رومــاين ثــان مــن أســائهم الثاثــة، إن 

ــد بقــوة التفســر  ــة غــر املشــكوك بهــا للســكان تؤي الطبيعــة الليبي

ــة. ــة الروماني ــل بأنهــا كانــت مركــزا عشــائريا يف أواخــر الحقب القائ

3 - تاريــخ التأســيس وفتــرة 
االزدهــار

بعــض  املوقــع  فــــي  وجــــدت  لقــد 

القــرن  الشــظايا مــن أواين فخاريــة مــن 

أيــة  تحــدد  مل  ولكــن   , امليــادي  األول 

منشــآت تعــود إىل ذلــك التاريــخ ويبــدو أن 

ــا  ــن رؤيته ــي ميك ــعة الت ــتوطنة الواس املس

هــذه األيــام ذات تاريــخ موحــد هــو أواخــر 

ــتيطان  ــاك اس ــاين، وإن كان هن ــد الروم العه

مبكــر فيبــدو أنــه مل يصــل إىل مســتوى 

الــرثاء  مــن  يظهــر  ذلــك  ومــع   . كبــر 

البــادي عــى األرضحــة ومــن الحضــارة 

ــام  ــا الركــ ــا بقايـــ ــي تحتويهــ ــة الت املادي

الضخــم الناتــج عــن قــرزة أنهــا كانــت أكــرث 

املســتوطنات املنفــردة فيــا قبــل الصحــراء 

ــن  ــن القرن ــا ب ــدة م ــال امل ــارا خ ازدهــ

ــى  ــاء العظم ــرة الرخ ــادس، وف ــع والس الراب

ــع  ــرن الراب ــل الق ــت أوائ ــا كانــ ــر أنه يظه

ــا أن  ــة، ك ــييد أروع األرضح ــم تش ــا ت عندم

ــل القــرن  ــد يعــود إىل أوائ آخــر األرضحــة ق

الخامــس.

4 - الديانــة القديمــة ألهــل قــرزة 
وعالقتهــا باالســم الحالــي

يقــول فيليــب كيرنيــك يف حديــث عــن اســم 

مدينــة قــرزة :

6كوريبــوس Corippus مــن القــرن الســادس 

5 - اقتصاد زراعي ورعوي

عــى  عــدة  شــواهد  ]النقــوش[  قدمــت 

ــم  ــذاء، ونتعل ــوع الغ ــي ون ــاد الزراع االقتص

مــن هــذه الخصائــص أنــه باإلضافــة اىل 

ــة  ــورة بحيوي ــة املص ــاة اليومي ــاهد الحي مش

القبــور ومارســة الحيــاة  عــى شــواهد 

ــح  ــزرع القم ــرزة ب ــكان ق ــام س ــة، ق الرعوي

والشــعر والزيتــون والعنــب والتــن واللــوز 

ــا  ــل أيض ــن املحتم ــوب وم ــور والحب والتم

البطيــخ، وعــرث عــى اعمــدة معــارص زيتــون 

ــاع وادي  ــة يف ق ــة املكثف ــح الزراع .. وتتض

ــرزة. ق

ديفيد ماتنغيل ديفيد ماتنغيل

ســجل ان بربــر املــدن الثــاث لطرابلــس يف 

ــل  ــمه غورزي ــا اس ــدون إله ــوا يعب ــه كان زمن

Gurzil، ويف القــرن العــارش امليــادي كتــب 

ــرزة  ــم اســمه ق الجغــرايف البكــري عــن صن

وموقعــه يف مــكان مــا يف هــذه املنطقــة 

ــى  ــه حت ــر يعبدون ــذي كان الرب ــا، وال بعينه

يف زمنــه، ولذلــك فــإن االســم الحديــث قــد 

يكــون أصلــه فعــا قدميــا«

ــي  ــد ماتنغ ــدث ديفي ــياق يتح ويف ذات الس

ــا: ــل قائ ببعــض التفصي

ــرة  ــة املتأخ ــد الوثني ــم املعاب ــت معظ »كان

صغــرة  أرضحــة  أو  مــزارات  املعروفــة 

ــن  ــا ع ــا أثري ــع تفريقه ــي الواق ــصعب فــ يـ

ــة  ــن األرضح ــر م ــاد كث ــد أف ــس،  وق الكنائ

املتقنــة الصنــع كبــؤر للمذهــب الليبــي 

كان  واألجــداد،  اآلبــاء  عــن  املتــوارث 

العصــور  أواخــر  يف  املهــان  اإللهــان 

القدميــة آمــون وواحــد مــــن ذريتــه لــه رأس 

ــورزل. ــو ق ــور ه ث

ــمي  ــن اس ــة ب ــا عاق ــت أحيان ــد اقرح  وق

قــورزل وقــرزة ليــس أقلهــا بســبب مــا 

كتبــــه البكـــــري يف القــرن الحــادي عــر 

قــورزا  يدعــى  الداخــل  يف  موقــع  عــن 

حيــث ال تــزال متــــارس فيـــه الوثنيــة، 

ــي  ــة التـ ــة اإلضافي ــض األدل ــد اآلن بع توج

تــــوحي بــأن هــــذه الصلــة األتيمولوجيــــة 

صحيحــة،  تكــون  قــد   )  etymological(

يشــر أحــد النقــوش الــــذي وجــد عــى قر 

ــن 51  ــرث م ــة بأك ــايل إىل تضحي ــرزة الش ق

ثــورا، كــا تظهر لوحة منقوشــــة علــــى قر 

آخــر ثــورا تجــري التضحيــة بــه، إضافــة إىل 

ذلــك فقــد أثبــت التنقيــب األثــري أن أحــــد 

املبـــــاين الرئيســية يف قــرزة هــو معبــد كبر 

.    Semitic مــن الطــراز الســامي

إذا كانــت قــرزة فعــا مركــزا للطائفــة أي 

أواخــر  فــــي  قــــورزل  اإللــه  ملذهــب 

ــررا  ــدم م ــك يق ــإن ذل ــاين ف ــد الروم العه

إضافيــا حــــول الكيفيــة التــي أصبحــت 

ــاع  ــن االتس ــدر م ــذا الق ــتوطنة به ــا املس به

ــز  ــبيا، وكمرك ــا نس ــى غناه ــة ع واملحافظ

دينــي وقبــي مــع اإلمكانيــات والفعاليــــات 

التســويقية املرافقــة فــإن املوقــع كان بــدون 

ــة يف  شــك واحــدا مــن أكــرث املواقــع أهمي

ــراء. ــل الصح ــا قب ــة مـــ ــل منطق كام
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6 - التحكم بالمياه والزراعة

كانــت مســتوطنة قــرزة تعتمــد لبقائهــا عــى 

تنظيــم األمطــار التــي تهطــل عــى املنطقــة 

ــاخ  ــات أن املن ــرت الدراس ــة، واظه املحيط

يف األزمنــة الرومانيــة مل يكــن مختلفــا جــدا 

ــال  ــه الح ــو علي ــا ه ــة ع ــذه املنطق يف ه

ــكان  ــة امل ــدرة طبيع ــان ق ــك ف ــوم، ولذل الي

7 - منحوتات ونقوش من قرزة نقلت خارج ليبيا
ــام هــرني  »االمــرال البحــري الريطــاين ولي

1817م  ســميث )W .H.Smyth( يف عــام 

عنــد اعتزامــه زيــارة مدينــة قــرزة االثريــة بعــد 

ان ســمع انهــا مليئــة بالتاثيــل واســتطاع ان 

ــارزة  ــات الب ــض املنحوت ــا بع ــب منه يجل

منهــا لــوح يحمــل نحــت بــارز لفــارس 

ــورة  ــا ص ــة عليه ــية روماني ــة نحاس وميدالي

فاوســتينا الكــرى اعطاهــا لــه احــد االهــايل 

ــل احــدى  ــن نق ــد اول م ، أي ان ســميث يع

منحوتــات قــرزة خارجهــا و اول منحوتــة 

ــا  ــث نقله ــرزة حي ــن ق ــا م ــل اىل اوروب تص

ــى  ــي تدع ــة الت ــة الريطاني ــطة الفرقاط بواس

يف   )H. M S . Weymouth( واميــاوث 

شــهر نوفمــر عــام 1817 وذلــك ضمــن 

ــن  ــميث م ــا س ــل عليه ــي تحص ــار الت اآلث

لبــدة و طرابلــس والتــي وضعــت يف عرين 

ــا« ــلت اىل بريطاني ــا أرس صندوق

ــاث  ــدد ث ــى ع ــتحواذ ع ــم االس ــد ت »وق

ــرزة  ــة ق ــن ارضح ــة م ــة حجري ــرة لوح ع

ووفقــا  اتــراك  موظفــن  بواســطة  رمبــا 

ــلها اىل  ــذي ارس ــدي ال ــا افن ــر كارابي ألوام

قــرزة  منحوتــات  وماتــزال   ... اســطنبول 

لآلثــار  الوطنــي  املتحــف  يف  تعــرض 

ــك  ــت تل ــة وصل ــورة عام ــطنبول ، وبص بإس

ــام 1873  ــل ع ــطنبول قب ــات اىل اس املنحوت

ــرزة  ــن ق ــا م ــان ان نقش ــر بروج ــث تذك حي

كان معروضــا يف ذلــك املتحــف قــد نســخ 

 )Dethier( مــن قبــل شــخص يدعــى ديثييــه

ــن  ــره ضم ــا ون ــورة آنف ــنة املذك ــل الس قب

مجموعــة النقــوش الاتينيــة ) C IL ( اضافــة 

اىل نقــش التينــي مــن قــرزة ومــن الرضيــح 

ــل  ــد وص ــدا ق ــالية تحدي ــرة الش ب باملق

ان  ويبــدو   ،1868 عــام  يف  اســطنبول  اىل 

ــطنبول  ــا اىل اس ــد وص ــن ق ــن النقش هذي

مجموعــة  مــع  قــرزة  منحوتــات  برفقــة 

كاربيــا افنــدي، والجديــر بالذكــر أنــه عنــد 

وصــول تلــك املنحوتــات اىل اســطنبول مل 

تذكــر عنهــا ايــة معلومــات تتعلــق مبصدرهــا 

 G ( ويرجــع الفضــل اىل االســتاذ مينــدل

8  – صناعات 

يف تحليــل قــام بــه باحثــون مــن جامعــة ليســر عــى عينــات غــر 

ــة  ــع ليبي ــن مواق ــذت م ــاج أخ ــية وزج ــبائك نحاس ــن س ــرة م مدم

semi-( الســينية املتفلــورة تقنيــة األشــعة  وحللــت باســتخدام 

quantitative µXRF(، ضمــن مــروع »عــر الصحــراء« الــذي 

مولــه مجلــس البحــث األورويب . وتعــد هــذه التحاليــل مــن أوائــل 

التحاليــل الكيميائيــة التــي أجريــت عــى املعــادن والزجــاج يف أي 

ــاؤالت  ــرح تس ــا تط ــة، إال أنه ــج أوليّ ــع أن النتائ ــا. وم ــرة يف ليبي ف

ــة  ــة عملي ــى مارس ــؤرشات ع ــود م ــال وج ــيا احت ــة ال س مهم

ــس  ــدم تجان ــال ع ــن خ ــوح م ــر بوض ــي تظه ــاج الت ــر الزج تدوي

ــاص  ــن الرص ــة م ــات متفاوت ــا بكمي ــاج واختاطه ــات الزج حبيب

ــا  ــر يف تركيبه ــرزة ظه ــة ق ــة يف منطق ــرآة زجاجي ــدت م ــا ُوج . ك

كميــة مــن الرصــاص، ورمبــا نتــج ذلــك عــن تقنيــة خاصــة لصناعــة 

ــد. ــى اآلن يف الهن ــتخدم حت ــت تس ــاج ال زال الزج

ــارة  ــور تج ــر إىل ظه ــة تش ــن أدل ــادن ع ــل املع ــف تحلي ــد كش لق

النحــاس شــال الصحــراء قبــل اإلســام، وهنــاك أدلــة أخــرى تظهــر 

وجــود مــواد ُصنعــت مــن خليــط مــن بقايــا معــادن مختلفــة، رمبــا 

ــانية  ــى، يف س ــا القدام ــكان ليبي ــن، س ــت يف ورش الجرمنتي ُصنع

ــة إجــراء  جريــل وغرهــا مــن املواقــع . يؤكــد البحــث عــى أهمي

ــة املتوفــرة  املزيــد مــن التحاليــل عــى القطــع الزجاجيــة واملعدني

يف ليبيــا وشــال إفريقيــا لتطويــر هــذه النتائــج ووضعهــا يف ســياقها 

املناســب .

9  – مواقع قريبة 

ــل  ــهرة مث ــة ش ــق وأودي ــدة مناط ــة ع ــرزة األثري ــة ق ــط مبدين تحي

وادي املــردوم، وادي نفــذ، وادي غرغــار، وادي البنيــة وغرهــا مــن 

أوديــة بنــي وليــد التــي تضــم عــددا كبــرا مــن املواقــع األثريــة مثــل 

ــرت  ــر تأث ــتقر كب ــع مس ــة مجتم ــى اعال ع

ــن: ــكان يف مجال ــارة الس مبه

ــات  ــاه األمطــار اىل خزان أولهــا ســحب مي

ــهر  ــال األش ــاس خ ــية والن ــد املاش لتزوي

ــاه  ــز مي ــاين كان حج ــة، والث ــة الطويل الجاف

ــة  ــة الصخري ــن الهضب ــة م ــار املتدفق األمط

لكيــا تجــرف الســيول الطمــي يف قــاع 

الــوادي ولكــن مــع اإلبقــاء عــى كميــة كافية 

لتمتصهــا الربــة وبالتــايل لتفيــد املحاصيــل 

الزراعيــة وغرهــا مــن املحاصيــل التــي 

ــات  ــاهدة تطبيق ــن مش ــاك، وميك ــو هن تنم

ــوح. ــرزة بوض ــن يف ق ــن التقنيت هات

د. فيليب كيرنيك

Mendel.( يف نســبتها اىل قــرزة عنــد اعــداده 

ــور« ــف املذك ــات املتح ــوج منحوت كتال
د خالد الهدار

الحصــون والقصــور واألرضحــة واملســّات التــي تعــود أغلبهــا إىل 

ــي  ــة الت ــا األهمي ــن يف مجموعه ــرزة وتب ــار ق ــة الزده ــرة مقارب ف

ــخ. اكتســبتها املنطقــة يف تلــك الفــرة مــن التاري
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10– قرزة والمتاحف الليبية

كــا ســبق توضيحــه يف الفقــرات الســابقة 

ــت  ــرزة زين ــإن األرضحــة والقصــور يف ق ف

ــوش  ــات والنق ــن املنحوت ــر م ــدد كب بع

التــي تصــور مشــاهد مختلفــة مــن الحيــاة 

وأعــال  الدينيــة  والطقــوس  اليوميــة 

حيوانــات  وتجســد  والصيــد  الزراعــة 

وطيــورا وشــخصيات بريــة وزخــارف 

ــف  ــا اكتش ــة إىل م ــية، اضاف ــة وهندس نباتي

ــات  ــات ومقتني ــل وفخاري ــن متاثي ــا م به

ــرى. أخ

وقــد نقــل عــدد كبــر مــن هــذه املنحوتات 

أهمهــا  ليبيــة  متاحــف  واملقتنيــات إىل 

ــو  ــوي نح ــذي يح ــد وال ــي ولي ــف بن متح

ــة  12 قاعــة عــرض تضــم معروضــات أثري

ــرض  ــك يع ــرزة، كذل ــة ق ــن مدين ــة م هام

عــدد مــن منحوتــات قــرزة يف متحــف 

ــد  ــل أح ــم نق ــد ت ــس، وق ــا بطرابل الرساي

ــف. ــل املتح ــا إىل داخ ــة أيض األرضح
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بحســب الدكتــور ألكســندر دي خــروت فإن 

ــا يعــود  ــدا وليبي ــن هولن ــات ب ــة العاق بداي

لســنة 1626م عــر املبعوثــن الخاصــن 

والقناصــل، وهــذه العاقــة الدبلوماســية 

مــرت بفــرات اتفــاق وتفاهــم وفــرات 

وجلــب  التهديــد  اىل  وصــل  اختــاف 

فــرة  يف  وخاصــة  الحربيــة،  األســاطيل 

ــة  ــت أول قنصلي ــة، افتتح ــة القرمانلي الدول

هولنديــة يف ليبيــا ســنة 1683م يف مدينــة 

طرابلــس حيــث مثلهــا أول ســفر هولنــدي 

ــارت، ويف  ــاس كوس ــو زخاري ــا وه إىل ليبي

ــن  ــام ب ــدة س ــت معاه ــنة 1713م وقع س

ــم  ــرات، ث ــن التوت ــرة م ــت ف ــن أنه الطرف

ــا  ــد باش ــام أحم ــنة 1735م قي ــا يف س تبعه

ــاي  ــه إىل اله ــا ب ــا خاص ــي مبعوث القرمان

للرســام  1665م  ســنة  طرابلــس  لمدينــة  لوحــة 
 Huis الهولنــدي "دي ياخــر" محفوظــة فــي متحــف

الهولنديــة دوردريخــت  بمدينــة   Van Gijn

ــون  ــاه مبعوث ــم ت ــد ث ــن محم ــمه حس اس

ــام- رسد  ــق املق ــا –لضي ــرون، وال ميكنن آخ

البلديــن  بــن  العاقــات  بدايــة  تاريــخ 

ــرك ودي  ــب كل مــن ب ــل ولقــد كت بالتفصي

ــأن  ــذا الش ــدة يف ه ــاالت مفي ــروت مق خ

ميكــن الرجــوع إليهــا ملــن أراد مزيــدا مــن 

املعلومــات.

وقــد كانــت هــذه العاقــات السياســية 

ــر  ــة وتطوي ــة لحاي ــال رضوري ــة الح بطبيع

املصالــح التجاريــة بــن الطرفــن يف البحــر 

ــر  ــن األم ــا، ولك ــال افريقي ــط وش املتوس

ــد  ــارة فق ــاد والتج ــد االقتص ــف عن مل يتوق

جلبــت هــذه العاقــات بعــدا ثقافيــا وان كان 

ضعيفــا مقارنــة بغرهــا مــن الــدول األوربية.

ألكســندرينا تيّنيــه .. الرحالــة الهولنديــة 

املعروفــة التــي قامــت برحات استكشــافية 

يف ليبيــا وقصة مقتلهــا الغامضــة يف صحراء 

ــر  ــب غ ــارزة للجان ــة ب ــت عام ــزان كان ف

ــدا،  ــا وهولن ــن ليبي ــة ب ــيايس يف العاق الس

اذ شــكلت رحاتهــا ومأســاة مقتلهــا حدثــا 

مهــا لكنــه رسعــان مــا تحــول إىل مشــكلة 

ــن  ــث ع ــق يف البح ــة تتعل ــية وقضائي سياس

ــدا،  ــرف أب ــذي مل يع ــي ال ــل الحقيق القات

لكــن مثــة الكثــر غرهــا ممــن كانــوا عامة 

ــن. ــن البلدي ــات ب ــارزة يف العاق ب

القنصــل الهولنــدي »كليفــورد فــان بروجــل« 

الــذي مثّــل بــاده يف قنصليــة هولنــدا 

يف  1827-1833م  عامــي  بــن  بطرابلــس 

اآلثــار الليبية.. فــي المتاحف الهولندية
عهــد يوســف باشــا القرمانــي، هــو واحــد مــن هــؤالء الذيــن أســهموا يف هــذا 

ــا  ــت خلفه ــد ترك ــل ق ــان بروج ــيدة ف ــه الس ــا أن زوجت ــببن أوله ــب لس الجان

ــرك«  ــا »آز ب ــره زوج ابنته ــام بتحري ــاب ق ــة أســهمت يف انجــاز كت مذكــرات مثين

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 فرجــع إىل 

ــة  ــار يف مــدن ليبي ــب عــن اآلث ــات وتنقي ــام رّسا بعمــل حفري أن هــذا القنصــل ق

عــدة مثــل لبــدة الكــرى وشــحات وطلميثــة ودرنــة وغرهــا 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 

ــا هــذا. وأكــر متاحفهــا حتــى يومن

ــان بروجــل »ســت  ــذي يحــوي مذكــرات زوجــة ف ــاب ال ــرك« يف الكت ــب »ب كت

ــا :- ــس« قائ ــنوات يف طرابل س

)ويف هــذه األثنــاء كان فــان بروجيــل قــد أصبــح ماهــرا يف جمــع التحــف والعمالت 
ــرات  ــط الح ــوم بتحني ــد كان يق ــور، وق ــرات والطي ــة والح ــار املنقوش واألحج
والطيــور بحــذق ومهــارة كــا كانــت النباتــات تجفــف وتحفــظ يف معشــبة، 
ــن الوقــت واملجهــود واملــال، وكان  ــر م ــف الكث ــت كل هــذه األشــياء تكل وكان
فــان بروجيــل يســتغل كل الفــرص املتاحــة وعــى األخــص عنــد وصــول الســفن 
الحربيــة إىل طرابلــس, إلرســال صناديــق مملــوءة باملقتنيــات القيمــة غــر العاديــة 
ــة  ــق يف متحــف الدول ــكان الئ ــا يف م ــا بعرضه ــي قامــت بدوره ــه، الت إىل حكومت

ــن. ــي الهــاي واليدي ــات يف مدينت ــة واملدالي ــار أو يف متحــف القطــع النقدي لآلث

وكــرس فــان بروجيــل جهــوده يف ذلــك العــام يف التنقيــب عــن اآلثــار ويف إجــراء 

ــي  ــرى والت ــدة الك ــث يف لب ــب والبح ــام بالتنقي ــة، وق ــات األثري ــال الحفري أع

ــام ســفر عــى ظهــور الجــال ]مــن طرابلــس[ وهنــاك  ــة أي تقــع عــى بعــد ثاث

قــام بالتنقيــب والحفــر عشــوائيا وعــرث عــى بعــض القطــع األثريــة املتناثــرة هنــا 

وهنــاك كاملزهريــات وبعــض األدوات الفخاريــة و الزجاجيــة واألحجــار األثريــة 

املنقوشــة والعمــات الفضيــة والنحاســية والرونزيــة.

كــا عــرث فــان بروجيــل عــى تحــف أثريــة قيمــة يف منطقــة شــحات والتــي كانت 

مدينــة بنغــازي عاصمــة لهــا، والتــي أثبتــت روعــة النقــوش املحفــورة عليها صحة 

ــن  ــم ع ــاء يف مؤلفاته ــون القدم ــره املؤرخ ــا ذك م

ــر  ــش والحف ــق يف النق ــذه املناط ــكان ه ــارة س مه

ــف األحجــار الكرميــة. عــى مختل

كــا زار فــان بروجيــل مدينــة طلميثــة القدميــة، 

ــراج مربعــة الشــكل  ــة األب ــد متكــن مــن رؤي وكان ق

للمدينــة القابعــة عــى الجبــل مــن عــى بعــد والتــي 

امتــد محيطهــا ألكــرث مــن مثانيــة أميــال. ووجــد فــان 

ــن  ــه يظ ــا جعل ــراج م ــد األب ــا عن ــل رضيح بروجي

بأنهــا مقــرة أحــد الحــكام. ونقــب فــان بروجيــل يف 

الرمــال يف هــذه املنطقــة ويف مختلــف االتجاهــات.

وعــى الرغــم مــن االستكشــافات األثريــة لفــان 

ــات  ــن الصعوب ــد م ــه العدي ــت تواجه ــل كان بروجي

ــية  ــة املتفش ــكان واألوبئ ــة والس ــة الرب ــبب طبيع بس

7



يف هــذه املناطــق بيــد أنــه متكــن مــن جمــع مــا يقــرب مــن مائتــي 

ــل  ــان بروجي ــدم ف ــد ق ــة، وق ــة وخمســون مزهري ــة منهــا مائ قطع

ــدوره إىل  ــا ب ــذي أهداه ــم األول ال ــك فيلي ــار إىل املل ــذه اآلث ه

ــن.( ــار يف اليدي ــة لآلث متحــف الدول

تفاصيــل رحاتــه  الكتــاب مــن  هــذا بعــض مــا ذكــر يف 

ــان  ــب ف ــد كت ــا، وق ــام به ــي ق ــب الت ــال التنقي ــافية واع االستكش

بروجيــل مذكــرات ورســومات لبعــض اآلثــار والنقــوش التــي زارهــا 

وســجل ماحظاتــه 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 

ــدة بطبيعــة الحــال. الوحي

تعــرض هــذه اآلثــار كــا ورد يف االقتبــاس الســابق مبتحــف 

الدولــة أو املتحــف الوطنــي لآلثــار يف مدينــة اليديــن، بالهولنديــة 

)Rijksmuseum van Oudheden( ويعــد مــن أهــم املتاحــف 

ــمه  ــن اس ــح م ــو واض ــا ه ــص ك ــو مخت ــدا وه ــا يف هولن وأكره

باآلثــار التي تعــود إىل الحضــارات القدميــة والعصور الكاســيكية، 

ويصــل مجمــوع مــا تحويــه صــاالت عرضــه ومخازنــه حــوايل 180 

ألــف قطعــة أثريــة.

واآلثــار الليبيــة املحفوظــة واملعروضــة يف هــذا املتحــف تتألــف 

ــة، والكــؤوس  ــح الزيتي يف معظمهــا مــن مجموعــة كبــرة املصابي

بعــض  اىل  باإلضافــة  أنواعهــا،  مبختلــف  الفخاريــة  واألواين 

املقتنيــات الزجاجيــة ورؤوس متاثيــل وعمــات وغــر ذلــك ويف 

ــا. الصــور نســتعرض بعضــا منه

 ،)Tropenmuseum( كل من متحف املناطق االســتوائية بأمســردام

 Afrika Museum - Berg en( ومتحــف أفريقيــا يف بــرخ آن دال

Dal(، واملتحــف اإلثنوغــرايف )األعــراق البريــة( يف مدينــة اليدن 

)Museum Volkenkunde – Leiden( .. هــذه املتاحــف العريقــة 

الثــاث يف هولنــدا اندمجــت فيــا بينهــا تحــت مســمى »املتحــف 

 Nationaal Museum( ــة ــة« بالهولندي ــات العاملي ــي للثقاف الوطن

van Wereldculturen ( وأصبــح هــذا املســمى الجديــد بعــد 

دمــج محتويــات هــذه املتاحــف الثــاث يتيــح تبــادل معروضاتهــا 

ــام يف  ــتمرة تق ــارض مس ــال مع ــن خ ــت م ــم ومؤق ــكل دائ بش

املواقــع الثــاث، معــارض تجســد قصــة البريــة وتنوعهــا املثــر 

ــه،  ــامل وثقافات ــف دول الع ــن مختل ــات م ــارا ومقتني ــرض آث وتع

وتــروي حكايــات عــن األديــان والثقافــات والفولكلــور والصناعات 

ــة  ــن قص ــة ع ــع املختلف ــة املواضي ــات وكاف ــادات والرصاع والع

ــا  ــي ميلكه ــات الت ــوع املقتني ــغ مجم ــانية، يبل ــارة اإلنس الحض

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 

ــويل،  ــرد والح ــس كالج ــا املاب ــا، فمنه ــف أنواعه ــة مبختل الليبي

واملجوهــرات والحــي الــذي ترتديــه املــرأة الليبيــة، واآلالت 

ــك  ــن األواين وكذل ــة م ــا، ومجموع ــف أنواعه ــيقية مبختل املوس

األدوات املنزليــة املصنوعــة مــن ســعف النخيــل، وبعض األفرشــة 

وأدوات النســيج، ورسج خيــول وأســلحة وحقائــب وغــر ذلــك .. 

وال يتســع املقــام لحــرص وذكــر كل مــا احتوتــه مجموعــة املتحف 

ــة واملتنوعــة. ــة الجميل ــات الليبي مــن تلــك املقتني

المتحف الوطني للثقافات العالمية

مصابيــح زيتيــة أحدهــا نقش عليــه أبولو 

Apollo إلــه الموســيقى والشــمس فــي 

اإلغريقيــة  واألســاطير  الميثولوجيــا 

القرنيــن  بيــن  مــا  إلــى  تاريخــه  ويعــود 

للميــالد. والثانــي  األول 
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اإلمبراطــور  صــورة  تحمــل  رومانيــة  عملــة 

فتــرة  امتــدت  والــذي    Carinus كارينــوس  

للميــالد، وقــد   285 – 283 حكمــه بيــن ســنتي 

ليبيــا. مــن  جلبــت 

ابريــق فخــاري مــن النــوع المعــروف بـــالليكثوس Lekythos وعــادة مــا يكــون لــه مقبــض يــد واحــد وعنــق ضيــق 

ــا عــدة نقــوش تمثــل  ــة، ويظهــر هن فــي أعــاله، يســتخدم لحفــظ الزيــت ويرتبــط بكثيــر مــن الطقــوس الجنائزي

بعــض اآللهــة فــي الميثولوجيــا االغريقيــة مثــل ديونيســوس وأبوللــو، ويعــود تاريخــه إلــى القــرن الخامــس قبــل 

الميــالد



مــي  خا ر ل  تمثــا س  أ ر

نــي  ما و لر ا ر  طــو ا مبر لإل

امتــدت  والــذي   – غالينــوس 

ــي   ــن عام ــا بي ــه م ــرة حكم فت

للميــالد  268  –  253

إنــاء فخــاري مــن النــوع Aryballos وهو 
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 الميــالد
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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.

مــن  الجرمنتيــة،  الدولــة  نهــوض  يُعلــم 

ــاد  ــل املي ــادس قب ــرن الس ــا يف الق بدايته

ــادي  ــرن املي ــا يف الق ــة ازدهاره ــى قم حت

ــيايس  ــم الس ــاً يف التنظي ــاً هائ ــث، رقي الثال

واالجتاعــي- االقتصــادي لـــ فــزان. حقيقــة 

ــد مــن النقــاط الزالــت غامضــة،  فــإن العدي

بأمــل أن يتــم توضيحهــا مــع تقــدم عمليــات 

البحــث اآلثــاري الجاريــة يف املنطقــة. لكن 

يبــدو مــن الواضــح اآلن كيــف كانــت الدولة 

ــت  ــا قورن ــة إذا م ــة ومبدع ــة مختلف الجرمنتي

ــي يف  ــل االجتاع ــكال الســابقة للتكت باألش

املنطقــة نفســها. إذا أرشنــا إىل املظاهــر 

األساســية، فــإن الصحــراء الوســطى قدمــت 

التمــدن،  بينــة دالــة عــى  للمــرة األوىل 

ــى  ــية، وع ــلطة السياس ــز الس ــى مترك وع

ــر  ــاه )يف املقاب ــة لانتب ــروات الفت ــوز ث كن

امللكيــة(، وعــى اســتغال زراعــي مكثــف 

ــدى،  ــدة امل ــارة بعي ــى التج ــات، وع للواح

ــى  ــد(، وع ــدن )الحدي ــة املع ــى صناع وع

اســتخدام الكتابــة. عندمــا يتــم وضــع تلــك 

اإلنجــازات يف منظــور متكامــل صحيــح 

ــم  ــه ســوف تتضــح الحاجــة إلعــادة تقيي فإن

ــد  ــذل املزي ــى ب ــم ع ــة قائ ــخ املنطق لتاري

وعــى  امليــداين  البحثــي  الجهــد  مــن 

ــا  ــا يف محتواه ــات ووضعه ــع املعطي تجمي

ــب. ــي املناس التاريخ

لحســن الحــظ فــإن البعثتــن اآلثاريتــن 

البعثــة  تحديــداً  املنطقــة،  يف  العاملتــن 

الريطانيــة العاملــة يف جرمــة ووادي اآلجال، 

ــة  ــركة العامل ــة املش ــة اإليطالية-الليبي والبعث

يف وادي تنزوفــت ويف جبــال األكاكــوس 

ومســاك، تبديــان اهتامــا تكامليــاً )أكــرث منه 

متوازيــاً( والــذي ميكــن أن يســهم يف إعــادة 

تركيــب شــاملة للدولــة الجرميــة وثقافتهــا يف 

جوانــب مختلفــة. ففــي حــن تعمــل البعثــة 

ــة  ــإن البعث ــة، ف ــز اململك ــة يف مرك الريطاني

اإليطالية-الليبيــة املشــركة تعمــل يف حــدود 

ميكــن  حــن  ويف  الجنوبيــة؛  اململكــة 

للبعثــة األوىل أن تكشــف عــن نظــام الزراعــة 

والــري، فــإن الثانيــة ميكنهــا أن تكشــف 

بصــورة أفضــل عــن منظومــة شــبكة التجــارة.
ــة  ــإن لـــ جرم ــداً، ف ــروف جي ــو مع ــا ه ك

ــا  ــث للبقاي ــال البح ــن أع ــل م ــخ طوي تاري

البعثــة  أبحــاث  أن  حــن  يف  الجرميــة، 

أطــوار  عــن  املشــركة  اإليطالية-الليبيــة 

اإلقامــة اإلنســانية يف وادي تنزوفــت ويف 

ــام 1997  ــدأت يف الع ــت ب ــة غات/برك واح

حيــث كانــت أبحاثهــا يف الســابق محصــورة 

يف مجــال ما قبــل التاريــخ فقط. بالتــايل فإن 

ــوط  ــبة والخط ــات املناس ــي للمعطي تقدمي

ــة  ــة ذات الصل العامــة لإلشــكاليات التاريخي

ــم  ــا تت ــات عندم ــاج إىل تعدي ــوف تحت س

ــورة  ــا بص ــة وتصنيفه ــادة اآلثاري ــة امل دراس

ــل  ــل التحالي ــا تكتم ــاً وعندم ــرث تفصي أك

املختلفــة والتواريــخ.
ــاث  ــم إىل ث ــا قس ــر أن عملن ــب تذك يتوج

مختلفــة  فــرق  كلفــت  اهتــام،  مناطــق 

بإنجــاز كل قســم. الفريــق الــذي ترأســه 

ــن  ــن، ع ــايش متك ــاورو كرمي ــور م الروفس

ــامل يف وادي  ــم الش ــح املنظ ــق املس طري

ــة  ــن إماط ــة، م ــق املحيط ــت واملناط تنزوف

اللثــام عــن معطيــات مهمــة خاصــة بالفــرة 

ــب  ــن إعــادة تركي ــة، كــا ومتكــن م الجرمي

ــي  ــر البيئ ــية للتغ ــة األساس ــوط العام الخط

األزمــان  واحــات  عنــه  نتجــت  الــذي 

التاريخيــة. وركــز الفريــق الــذي ترأســه 

ــم  ــه عــى القوائ ــا مجهودات ســافينو دي لرني

التفصيليــة وعــى أعــال تنقيــب مختــارة يف 

املدافــن التليــة يف املنطقــة نفســها، وذلــك 

ــة  ــن مرحل ــال م ــل لانتق ــم أفض ــرض فه بغ

ــن  ــي م ــق الجرم ــرة إىل األف ــاوة املتأخ الرع

)الزعامــة،  االجتاعيــة  الجوانــب  حيــث 

والراتــب، واالثنيــة ومــا إىل ذلــك(. اتضــح 

التــي غــر  أن املدفــن  بصــورة خاصــة 

ــم  ــبقاً( يف أغاش ــروف مس ــادي )واملع الع

هــو مدفــن زعيــم يعــود تاريخــه للفــرة 

الجرميــة. أمــا بالنســبة للفريــق الثالــث، فقــد 

ــن  ــب يف حص ــى التنقي ــدي ع ــزت جه رك

ــة واحــة  أغــرام نظاريــف، الواقــع عــى حاف

»األرايض  مؤمتــر  محتــوى  يف  الركــت. 

الجافــة« هــذا، فــرض عــىَّ الوقــت املتــاح 

الركيــز، مــن مجمــل أعــال مروعنــا، 

أغــرام  يف  التنقيــب  نتائــج  عــى  فقــط 

نظاريــف: لكنــه مــن العــدل أن نلفــت انتبــاه 

ــا  ــه فريق ــام ب ــذي ق ــل ال ــراء إىل أن العم الق

ــدر  ــد بالق ــو واع ــا ه ــايش ودي لرني كرمي

ــرق  ــن الف ــة ب ــة املتداخل ــه، وأن العاق نفس

للنتائــج  املرابــط  واالســتخدام  الثــاث 

ــا. ــوى ملروعن ــة األق ــل النقط ميث

يقــع حصــن أغــرام نظاريــف يف موقــع 

واحــة  خلفــه  مــن  مرتفــع  إســراتيجي 

الركــت، ويواجــه وادي تنزوفــت، املمــر 

التاســيي  سلســلتي  بــن  اإلجبــاري 

يقــود  ممــر   – املتوازيتــن  واألكاكــوس 

إىل  العــام  باالتجــاه  جنوبــاً  فــزان  مــن 

ــي  ــرق تلتق ــن الط ــد م ــاد. مزي ــوض التش ح

أيضــاً يف املنطقــة نفســها: طريــق تقــود 

جنوب-غــرب )عــر التاســيي( باالتجــاه 

ــود  ــرى تق ــر، وأخ ــى النيج ــام إىل منحن الع

رشقــاً )عــر األكاكــوس( باتجــاه منطقــة 

مــرزق. خــال ألفيــات طويلــة مــن التجــارة 

ــة، ظلــت واحــة غــات، يف قلــب  الصحراوي

ــاط  ــم النق ــن أه ــدة م ــت، واح وادي تنزوف

املفتاحيــة يف مجمــل شــبكة طــرق القوافــل. 

دللــت أعــال التنقيــب التــي قمنــا بتنفيذهــا 

بــأن دوراً كهــذا أنجــز يف األزمــان الجرميــة.

ــورة  ــة مس ــن قلع ــارة ع ــف عب ــرام نظاري أغ

تســيطر  مــر،   50  *  140 حجمهــا  يبلــغ 

ــن  ــاع وراء بط ــى ارتف ــن ع ــوادي م ــى ال ع

ــر  ــرور ع ــرد امل ــن ألي ف ــوادي، ال ميك ال

ــن  ــه م ــم ماحظت ــوادي دون أن تت ــر ال رسي

القلعــة، يبلــغ عــرض ســور القلعــة املريــن، 

ــارب  ــاع يق ــه بارتف ــض أبراج ــت بع واحتفظ

ــة يف  ــال املتبقي ــوق األط ــار ف ــة أمت األربع

مجــرى  مواجهــة  يف  الرقــي،  الجانــب 

الــوادي يوجــد مدخــل مركــزي ضخــم مــع 

ــات  ــال أو لحيوان ــا للج ــن صم منحدري

حمــل أخــرى، ومــع بوابــة مزويــة مصحوبــة 

ــة  ــد الحاف ــدر بع ــرى مبنح ــي األخ ه
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ــب  ــم التنقي ــي ت ــة الت ــالية. يف املنطق الش

فيهــا، بالقــرب مــن أحــد األبــراج، تــم 

ــح  ــر يصل ــر صغ ــى مم ــاً ع ــرف أيض التع

ملــرور املشــاة فقــط. يف الجانــب الغــريب، 

ــظ  ــة الحف ــت، حال ــة الرك ــة واح يف مواجه

بالنســبة لســور املدينــة أســوأ كــا وأن 

تراكــم الرمــال بحجــم أكــر، مــع ذلــك فــإن 

ــب  ــك الجان ــل يف ذل ــى مدخ ــرف ع التع

داخــل  توجــد  بعيــد.  محتمــل إىل حــد 

ــن  ــرات م ــرات والع ــة الع ــوار املدين أس

النمــوذج  الصغــرة،  الســكنية  الوحــدات 

األســايس لهــا مؤلــف مــن منــازل بحجرتن. 

املنــازل املختلفــة إمــا أنهــا ماصقــة لســور 

الفنــاء  يف  عشــوائياً  موزعــة  أو  املدينــة، 

ــرة. ــة صغ ــا أزق ــل بينه ــي، وتفص الداخ

ــع،  ــرن الراب ــال الق ــة خ ــران القلع ــم هج ت

وانهــارت األســوار الحجريــة وغطــت الرمــال 

املتحركــة املوقــع إىل قمــة الجــدران الباقية. 

يف طــور مــا بعــد اإلقامــة، خــال مــا يزيــد 

ــارة  ــة، متــت زي ــة ونصــف األلفي عــن األلفي

الرعــاة  قبــل  مــن  واســتخدم  املوقــع، 

والعابريــن كــأوى ليــي. يف بعــض الغــرف 

أو أجــزاء منهــا ويف األزقــة بقيــت الرســبات 

الســفلية يف حالــة حفــظ ال بــأس بهــا وغــر 

ــارة.  ــوار املنه ــت ركام األس ــة تح ممسوس

ــدات  ــة ووح ــوايل 20 غرف ــايل ح ــا بالت نقبن

ــا بوصــف  أخــرى. ال يســمح يل الوقــت هن

ــار  ــت باختي ــايل قم ــردة، بالت ــة منف كل عملي

كان  الغرفتــن  منــوذج  األوىل  عمليتنــا 

حجمــه 5*6 مــر، وهــو ماصــق لســور 

املدينــة ومحمــي بــه بحيــث أن جــداره 

ــر.  ــغ 2.5 م ــاع يبل ــظ بارتف ــي محتف الخلف

وقــد قطعــت األرض الصخريــة وســويت 

غطيــت  واألرضيــة.  الجــدران  الحتــواء 

الجــدران الحجريــة بجص ســميك وخشــن؛ 

وكُســيت األرضيــات بطبقــة مــن الطــن 

ــة  ــن أرضي ــي ب ــطح البين ــن الس ــوي، لك الق

»املعيشــة« والرمــل املراكــم كان بعيــداً 

ــد  ــر العدي ــم حف ــاً. ت ــون نظيف ــن أن يك ع

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 

ــر أعمــدة غــر  بالجــص. تشــهد بعــض حف

عــى اســتخدام فواصــل خشــبية، بنيــت 

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 الراكــم الكبــر لشــظايا أمفــورات للزيــت وغيــاب مــكان 

ملوقــد إىل تفســر املبنــى بوصفــه مخزنــاً. كــا توجــد يف بعضهــا 

بينــة لتعديــات أدخلــت بعــض وضــع املخطــط النهــايئ للمبنــى، 

ويحتمــل أيضــاً مــن حيــث الوظيفــة : يوجــد بعــض بقايــا أحــواض 

ــروق  ــر مح ــوب غ ــاً بط ــة جزئي ــر ومبني ــورة يف الصخ ــرة محف صغ

ميكــن أن تكــون مكرســة لنشــاط محــدد لســت قــادراً عــى التعــرف 

ــه. علي

الطابــع املتقطــع للتواجــد املتأخــر تشــهد عليــه حقيقــة عــدم العثور 

ــي كل  ــن ينتم ــع، يف ح ــطي يف املوق ــار قروس ــقوف فخ ــى ش ع

الفخــار الــذي عــرث عليــه يف األرضيــات إىل أفــق متجانــس واحــد. 

ــاء تواريــخ  ــا )لحســن الحــظ( مــن اقتن خــال املوســم األول متكن

مشــتقة بتقنيــة الكربــون املشــع ومــن فخــار مســتورد متطابقــة 

للموقــع. التواريــخ الراديوكاربونيــة تعــود إىل 1880±75 و 70±1760 

ســنة مضــت. يتمثــل الفخــار املســتورد يف شــظايا أمفــورا رومانيــة 

مــن ســاحل األبيــض املتوســط، تنتمــي لألشــكال املعروفــة 

تريبوليتانــا  )القــرن األول امليــادي( و   1 تريبوليتانــا  مبصطلــح 

3 )القرنــن الثالث-الرابــع(. يف املواســم الاحقــة تــم العثــور 

ــل  ــذ القلي ــم أخ ــة، وت ــورا الروماني ــظايا االمف ــن ش ــد م ــى املزي ع

ــخ  ــى التواري ــدت ع ــا أك ــي إم ــة، الت ــخ الراديوكاربوني ــن التواري م

املتحصــل عليهــا ســابقاً، أو تنتمــي الســتخدامات مرحليــة الحقــة 

ــال.  لألط

ميكــن بثقــة تأريــخ موقــع أغــرام نظاريــف بفــرة مبكــرة مــن القــرن 

ــارصة ألوج  ــاً مع ــيكية، تقريبي ــه الكاس ــع، ومرحلت ــادي الراب املي

ــة  ــة العاصم ــة يف املدين ــا الرصوحي ــع البقاي ــة، وم ــار اململك ازده

جرمــة ومــع الجبانــات امللكيــة يف منطقــة جرمــة. بالنســبة للفخــار، 

ــة، فمــن املحتمــل أن بعــض  ــورا الروماني ففــي حــن عرفــت االمف

ــار  ــمى فخ ــك املس ــبه بذل ــي، أش ــر مح ــون، غ ــار مل ــظايا فخ ش

عــرص الحديــد األوســط لحــوض التشــاد، وهــو نــوع مــن الفخــار 

ــك  ــر كذل ــث. األم ــادي الثال ــرن املي ــذ الق ــره من ــم تطوي ــد ت كان ق

فــإن كا النهايتــن لطــرق القوافــل العابــرة للصحــراء تجــدان متثيــاً 

يف موقعنــا. مــن بــن املكتشــفات الصغــرة علينــا أن نذكــر األعــداد 

ــتخدامه يف  ــد اس ــا أعي ــد منه ــن )العدي ــارة الطح ــن حج ــة م الهائل

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، 

ــة  ــار صناع ــكالية انتش ــر إش ــد يث ــث الحدي ــض خب ــإن بع ــراً ف أخ

ــة  ــرون امليادي ــراء يف الق ــاحل والصح ــداد الس ــى امت ــد ع الحدي

األوىل. الســتكال صــورة املوقــع علينــا أن نذكــر أنــه عــر الــوادي 

ــد  ــن، توج ــداد ميل ــى امت ــوب ع ــف وإىل الجن ــرام نظاري ــة أغ قبال

ــع  ــة ترج ــة حجري ــة دائري ــن تلي ــن مداف ــة م ــة مؤلف ــة ضخم جبان

ــت  ــب أو نقب ــت للنه ــن تعرض ــي، كل املداف ــق الجرم ــا لألف بدوره

ــايض. ــة يف امل ــة رديئ بطريق



مــن نــوع »أنــا« بزيــادة االســم الشــخيص. املمــر كان الزال 

مســتخدماً يف األزمــان الحديثــة مــن قبــل قوافــل الجــال املخرقــة 

ــات إىل  ــن غ ــة م ــل يف الرحل ــوم كام ــر ي ــدف توف ــوس به لألكاك

مــرزق. وُعلمــت طريــق النهايــة الســفى ملمــر آخــر، ممــر أغاشــم، 

مبدفــن تــي ملــي )أو لزعيــم( نقــب فيــه فريــق دي لرنيــا وأثبــت 

ــو  ــم ه ــن أغاش ــارة إىل أن مدف ــدر اإلش ــي. تج ــه جرم أن  تاريخ

الوحيــد يف مجمــل املنطقــة ومنعــزل وال يرتبــط بــأي موقــع إقامــة، 

ــه معلــاً  ــا، لوظيفت مــؤرش إضــايف، كــا يلمــح إىل ذلــك دي لرني

ــى  ــا ع ــكل م ــيطروا بش ــاء س ــل أرسة زع ــن قب ــاً م ــاً، غالب حدودي

ــال. ــر الجب معاب

الطريــق التــي تعــر تاســيي باتجــاه جانيــت مبــارشة، والتــي تقــود 

يف النهايــة إىل منحنــى النيجــر، ُعلمــت مببــان حجريــة كبــرة أســفل 

قريــة الفويــت الحاليــة. حفريــة تجريبيــة بــدأت يف 2001، وأجــري 

تنقيــب كامــل يف موســم 2002، ميكــن تأريــخ املوقــع بثقــة بالقــرن 

األول قبــل امليــاد، بالتــايل فإنــه أقــدم مــن أغــرام نظاريــف، لكنــه 

هــو اآلخــر يرجــع للفــرة الجرميــة الكاســيكية. ال يشــكل مثــل هــذا 

ــات  ــن غ ــق م ــداً أن الطري ــروف جي ــة : مع ــدراً للدهش ــخ مص التاري

إىل جانيــت ُعلمــت بتمركــز كثيــف للنقــوش الصخريــة مــع تصويــر 

للخيــول واملركبــات الجرميــة. مــع ذلــك فــإن قريــة الفويــت كانــت 

ذات خصائــص إقامــة زراعيــة أكــرث منهــا محطــة تجاريــة.

ــن  ــن املمك ــك م ــإن تل ــوس، ف ــر األكاك ــرق ع ــبة للط ــا بالنس أم

ــك  ــن تل ــد م ــة. واح ــرات الجبلي ــاً يف املم ــا آثاري ــرف عليه التع

ــة  ــل باللغ ــش طوي ــع بنق ــم يف الواق ــر ارالرالرن، ُعل ــرات، مم املم

ــرة  ــوش القص ــرد النق ــن مج ــم م ــش أه ــو نق ــة وه ــة القدمي الليبي

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 أكــرث 

دقــة ميكــن طرحــه بعــد أعــال التنقيــب املزمعــة. مثــة قلعــة أخــرى 

تــم أيضــاً التعــرف عليهــا.

ــاً  ــدو واضح ــن يب ــوة«، لك ــد »ق ــة أش ــع أدل ــاج لتجمي ــع نحت بالطب

أن الحــد الجنــويب ململكــة جرمــة قــد تــم تنظيمــه وفــق إجــراءات 

تحكــم إقليمــي صارمــة: حصــون، وقــاع، وممــرات جبليــة وفــرت 

ــم  ــل التحك ــن أج ــدى، م ــدة امل ــارة بعي ــة للتج ــا إدارة منتظم كله

ــازم  ــتي ال ــم اللوجس ــر الدع ــل توف ــن أج ــاً م ــب، وأيض والرضائ

واإلمــدادات للقوافــل. مــا نكتشــفه هــو نــوع مــن »الايــم الجرمــي«، 

ــاً  ــس أيض ــاين« املؤس ــم الروم ــن »الاي ــراً ع ــف كث ــر املختل غ

ــع اســراتيجية وتتحكــم يف تجــارة  ــام يف مواق عــى نظــام قــاع تق

ــن  ــن امليادي ــتخدام يف القرن ــد االس ــا قي ــان كان ــل. النظام القواف

ــة  ــة الروماني ــن اإلمراطوري ــت كل م ــا بلغ ــع، عندم ــث والراب الثال

ــون  ــد يك ــة. ق ــا اإلقليمي ــا وامتداداته ــة قوته ــة قم ــة جرم ومملك

ممكنــاً االفــراض بــأن الايــم الجرمــي أنشــئ عــى قاعــدة النمــوذج 

ــق  ــبي الدقي ــخ النس ــإن التاري ــك ف ــع ذل ــان؛ وم ــره الروم ــذي وف ال

ــة  ــار الفرضي للنظامــن يحتــاج للمزيــد مــن الدراســة، وذلــك الختب

املعاكســة، تحديــداً بــأن الايــم الرومــاين قــد تأثــر بنمــوذج القــاع 

ونقــاط التفتيــش الصحراويــة املتطــورة حينهــا يف املنطقــة الجرميــة، 

ــر  ــة« غ ــرى التلي ــف و«الق ــرام نظاري ــا يف أغ ــن حصنن ــابه ب التش

ــراء  ــل الصح ــا قب ــاين في ــم الروم ــة الاي ــا يف منطق ــب فيه املنق

ــاه. ــت لانتب الف
لــدى دراســتي لطريــق القوافــل التــي وصفهــا هــرودوت، شــددت 

ــي  ــا ه ــراء، ك ــر الصح ــارة ع ــية للتج ــات األساس ــى أن الس ع

ــذ القــرن الســادس  معروفــة مــن املصــادر القروســطية، وجــدت من

قبــل امليــاد : مراحــل يوميــة تبلــغ حــوايل 50 كيلــو مــر، وسلســلة 

10 مراحــل مــن واحــة إىل التــي تليهــا. إذا كان مثــل هــذا الرتيــب 

موجــوداً يف القــرن الســادس قبــل امليــاد، فإنــه وبــا شــك وجــد 

ــع امليــادي. كانــت اململكــة  يف فــرة القــرون مــن األول إىل الراب

ــة، يف موضــع  ــة الواقعــة يف قلــب شــبكة الطــرق الصحراوي الجرمي

يســمح لهــا بالقيــام بوظيفــة الوكيــل املركــزي ملجمــل املنظومــة، 

أو عــى األقــل، لجــزء كبــر منهــا. وقــد أدت مملكــة جرمــة ذلــك 

ــاع  ــاة وقط ــي« لرع ــب »قب ــة، كمرك ــة مفكك ــس بطريق ــدور، لي ال

ــامل  ــخ الع ــن داريس تاري ــرون م ــد والزال الكث ــا اعتق ــرق، ك ط

مــن بــن اإلشــكاليات التاريخيــة العديــدة التــي يتوجــب علينــا حلها 

)أو عــى األقــل تحديدهــا( يف هــذا املحتــوى، ســأفرز إشــكاليتن 

منهــا: إشــكالية التقنيــة املتوفــرة ملثــل هــذا النهــوض الهائــل لدولــة 

ــي أدت إىل  ــباب الت ــكالية األس ــراء؛ وإش ــب الصح ــدة يف قل معق

زوالهــا املفاجــئ. حاليــاً منتلــك فقــط بينــة اســتنتاجية بــن يدينــا، 

ــاش،  ــارة النق ــراً إلث ــت الزال مبك ــأن الوق ــول ب ــوز الق ــه ال يج لكن

جزئيــاً بغــرض توجيــه مجــال النشــاطات إىل أهــداف أكــرث تحديــداً.
بالنســبة لإلشــكالية األوىل، تحديــداً التطبيــق التقنــي، فــإن الســات 

ــل  ــى األق ــاً - ع ــدو واضح ــل. يب ــارات واإلب ــي الفج ــية ه األساس

بالنســبة يّل - أن الزيــادة املفاجئــة يف أعــداد الســكان وكثافتهــم يف 

وادي اآلجــال )حــول جرمــة( ويف وادي تنزوفــت )حــول غــات( ال 

ــة  ــتنة القامئ ــال البس ــدون إدخ ــت ب ــد حدث ــون ق ــا أن تك ــن له ميك

ــارة(.  ــام الفج ــداً نظ ــري )تحدي ــل وال ــجار النخي ــدة أش ــى قاع ع

لــدى إعــادة تركيــب التغــرات التقنيــة والدميوغرافيــة كبــرة الحجم، 

ــن  ــاوت ب ــإن التف ــاً، ف ــاعاً. حالي ــرث اتس ــوراً أك ــى منظ ــا أن نتبن علين

ــم أن  ــة، رغ ــش للغاي ــة مده ــي للمنطق ــوي والجرم ــتغال الرع االس

ــاً وتحتــوى أمنــاط اإلقامــة الرعويــة املتأخــرة  االنتقــال كان تدريجي

ــدى الجرميــن. عــى ســات ســوف تســود ل

ــت(،  ــنة مض ــوايل 10.000 إىل 3000 س ــة )ح ــرة الطويل ــال الف خ

عندمــا نتــج عــن الظــروف االيكولوجيــة يف فــزان نــوع مــن الســافانا 

ــتغال  ــرى اس ــام، ج ــار واألغن ــن األبق ــر م ــم كب ــة ك ــة إلعال كافي

ــال  ــن الجب ــرك ب ــرة تتح ــات صغ ــق مجموع ــن طري ــة ع املنطق

والســهول، عــى ضفــاف البحــرات والــرك، مــع معســكرات فصلية. 

أثــر االقتصــاد الرعــوي عــى مجمــل املنطقــة )مــن وديــان الجبــال 

ــرة.  ــا متناف ــن كونه ــرث م ــا بأك ــن وصفه ــا ال ميك ــإن معرفتن ــا، ف  هن

ــة  ــن األلفي ــر م ــت مبك ــة إىل وق ــع مبوثوقي ــل ترج ــجار النخي أش

ــادس ق.م.  ــرن الس ــوايل الق ــارة يف ح ــام الفوج ــال نظ األوىل؛ إدخ

ــب  ــه أعق ــرض أن ــل يف ــال اإلب ــاش؛ وإدخ ــاً للنق ــراً قاب ــل أم يظ

ــاد(.  ــل املي ــة األوىل قب ــة لأللفي ــخ )الســنوات الختامي ــك التاري ذل

ــث  ــرون األول-الثال ــم )الق ــرات أوج ازدهاره ــال ف ــى كٍل، خ ع

املياديــة( امتلــك الجرميــون كل األدوات الازمــة لفــرض ســيطرتهم 

عــى الصحــراء. لكنــي أعتقــد بــأن وفــرة األدوات هــذه ال بــدَّ وأنهــا 

وجــدت خــال املراحــل املبكــرة لتطــور الدولــة الجرميــة يف القــرن 

ــادس ق.م. الس

القديــم، ولكــن عــر خطــوط ثابتــة لدولــة مركزيــة مســتقرة. الــرثوات 

ــي  ــاج الختام ــي النت ــة ه ــة يف جرم ــات امللكي ــوزة يف الجبان املكن

لتجــارة منظمــة نقلــت امللــح مــن الصحــراء إىل الحــزام الســوداين، 

وجلبــت الذهــب والرقيــق مــن الحــزام الســوداين إىل ســاحل البحــر 

ــن  ــة م ــلع الرفي ــون والس ــت الزيت ــراً زي ــط، وأخ ــض املتوس األبي

املصنوعــات الحرفيــة املتقدمــة مــن البحــر األبيــض املتوســط إىل 

قلــب الصحــراء.

إىل الســهول املنفتحــة( بطريقــة متجانســة. خــال املرحلــة الرعويــة 

ــن 5000 و  ــاً ب ــور )أساس ــاخ يف التده ــذ املن ــا أخ ــرة، عندم املتأخ

3000 ســنة مضــت(، بــدأت مواقــع اإلقامــة الرعويــة تتمركــز حــول 

قــاع األوديــة )مــع الواحــات املمتزجــة بهــا( ويف الجبــال، وهجــرت 

العــروق. عندمــا اكتملــت عمليــة التصحــر، أصبحــت اإلقامــة 

ــل يف  ــول كام ــم تح ــواة، وت ــات الن ــزة يف الواح ــانية متمرك اإلنس

ــد  ــدالً عــن منتــرة؛ البســتنة زائ النظــام الســابق : إقامــة متمركــزة ب

ــام  ــذا النظ ــور أن ه ــا أن نتص ــاوة، ال ميكنن ــن الرع ــدالً ع ــارة ب التج

ــة  ــات زراعي ــال تقني ــل إدخ ــدون أو قب ــود ب ــرز إىل الوج ــد ب الجدي

ــدة. ــة جدي وتجاري
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اللوحة البويتينغرية ..
 طرق ومسارات

يف ســنة 1265 قــام راهــب كاملــار  باأللــزاس 

رومانيــة  خريطــة  بنســخ  حاليــا(  )فرنســا 

قدميــة عــى 12 مخطوطــة رقّيــة، يعتقــد 

ــع  ــرن الراب ــود للق ــة تع ــة األصلي أن الخريط

أو الخامــس امليــادي، عــرث عــى هــذه 

النســخة ســنة 1494م مــن قبــل رجــل يدعــى 

 ،Conradus Celtis ســلتس  كونــرادوس 

وانتهــى بهــا املطــاف يف يــد صديقــه جامــع 

األملــاين  والدبلومــايس  والتحــف  اآلثــار 

 Konrad Peutinger بويتينغــر  كونــراد 

حتــى  اســمه  الخريطــة  حملــت  والــذي 

يومنــا هــذا، وهــي محفوظــة يف املكتبــة 

الوطنيــة النمســاوية مبدينــة فيينــا، وتعــد 

أهــم وأشــهر خريطــة لإلمراطوريــة الرومانيــة 

الطــرق  شــبكة  لدراســة  هامــا  ومصــدرا 

ــا  ــا يف ليبي ــا والطوبونومي ــدن والجغرافي وامل

خــال العــرص الرومــاين باإلضافــة ملصــادر  

ــة أنتونــن« واالكتشــافات  ــل »رحل أخــرى مث

والحفريــات األثريــة الهامــة.

ــراج  ــورا وأب ــا وجس ــة طرق ــة البويتينغري ــح الخريط توض

ــرا مــن أســاء مــدن  ــزال وعــددا كب ــة ون او نقــاط مراقب

ــا  ــيا وافريقي ــا وآس ــي أورب ــارات ه ــاث ق ــة يف ث مختلف

مبــا يف ذلــك ليبيــا ونذكــر عــى ســبيل املثــال ال 

ــة املذكــورة يف الخريطــة: الحــرص بعــض املــدن الليبي

طلميثــة   ،Berenice بنغــازي   ،Leptis magna لبــدة 

 Syrtes خليــج رست ،Anabucis العقيلــة ،Ptolemais

 ،Tubactis مرصاتــة   ،Macomadase رست   ،Minores

 ،Balagrae ــاء ــرة Taucheira، البيض ــس Oea، توك طرابل

بــاد الجرمنــت »فــزان« Garamantes .. إىل غــر ذلــك 

مــن املــدن والقــرى واملناطــق الليبيــة التــي ذكــرت يف 

ــرة جــدا. الخريطــة وهــي كث

ــة الرومانيــة خمــس  يف أوج قوتهــا حكمــت اإلمراطوري

ــول  ــوع ط ــدة مبجم ــا معب ــيدت طرق ــامل، ش ــكان الع س

الكــرة  أي ضعــف محيــط  كيلومــر  ألــف   80 بلــغ 

ــدة،  ــر املعب ــرق غ ــن الط ــك م ــاف ذل ــة، وأضع األرضي

ــدد  ــا، يع ــم يف تفوقه ــا مه ــرق عام ــذه الط ــت ه كان

»إيفــان أنــدروز« مجموعــة مــن األســباب التــي جعلــت 

شــبكة الطــرق هــذه مــن اهــم األســباب التــي ســاعدت 

ــا: ــامل أهمه ــم الع ــى حك ــا ع روم

ــط  ــارشة يف تخطي ــكان، املب ــدر اإلم ــتقيمة ق ــت مس كان

ــى  ــدرة ع ــرب والق ــافات أق ــت املس ــارات جعل املس

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 

ــول يف  ــافات أط ــرك مس ــى التح ــادرة ع ــكرية الق العس

وقــت أقــرص، وتقليــل نســبة إرهــاق الجنــود.

ــم  ــدة، كان يت ــرق املعب ــاء الط ــرة يف إنش ــة والخ الراع

حفــر خنــدق كبــر يف البدايــة يتــم ملؤهــا بعــدة طبقــات 

ــة  ــوال إىل الطبق ــى وص ــارة والح ــن الحج ــة م مختلف

ــة  ــة مرتب ــل حجري ــا كت ــتخدم فيه ــي تس ــطحية الت الس

ــق  ــي الطري ــن عــى جانب ــاء جداري ــم بن ــة، كــا يت بعناي

ــاه،  ــف املي ــوات لترصي ــزود بقن ــق ت ــض املناط ويف بع

ــرا مــن هــذه  ــاء بهــذه الطريقــة املعقــدة جعــل كث والبن

ــا هــذا  ــى يومن ــزال صالحــة لاســتخدام حت الطــرق ال ت

ــنة. ــرور 2000 س ــد م بع

الخدمــات وســهولة الوصــول، العامــات عــى الطــرق 

وتحديــد املســافات واالتجاهــات نحــو املــدن والقــرى 

ــن  ــى مل ــا حت ــفر متاح ــها والس ــاد س ــت االسرش جعل

ال ميلــك خــرة بالرحــال ومعرفــة املــدن وجغرافيتهــا، 

أيضــا وجــود مــا يشــبه النــزل والريــد عــر هــذه الطــرق 

جعــل الســفر مــن خالهــا أكــرث  يــرسا وراحــة.

ــن  ــود املتوزع ــة بالجن ــرق مؤمن ــت الط ــة، كان الحاي

عــى محطــات الطــرق وأحيانــا أبــراج مراقبــة، مــن أجــل 

حايــة اإلمراطوريــة مــن أي خطــر مفاجــئ، وأيضــا مــن 

أجــل مهــات أمنيــة أخــرى مثــل القبــض عــى الفاريــن 

ــن  ــا م ــن ونحوه ــد الهارب ــا، أو العبي ــة م ــن ماحق م

ــبيا  ــا نس ــم أمان ــر وجوده ــك وفّ ــة اىل ذل ــام، إضاف امله

مــن أخطــار قطــاع الطــرق.

اكتشــف يف ليبيــا عــدد مــن حجــارة الطــرق التــي 

كانــت مبثابــة عامــات الطــرق الحديثــة؛ وهــي يف 

ــكل  ــطوانية الش ــية أس ــارة كلس ــن حج ــارة ع ــادة عب الع

يبلــغ ارتفــاع الواحــد منهــا حــوايل ســبعة أقــدام، ويبلــغ 

نصــف قطــره حــوايل خمــس عــرة بوصــة، وكان يثبــت 

يف ثقــب مناســب يف قاعــدة حجريــة مســتطيلة ومنفصلة 

ــرى  ــكل وأخ ــة الش ــارة بيضوي ــدت حج ــد وج ــه. وق عن

ــه، وكان  ــة أوج ــرة ذات أربع ــدة قص ــكل أعم ــى ش ع

ينقــش عــى هــذه الحجــارة أســاء ولقــب اإلمراطــور 

الحاكــم وطــول املســافة باألميــال الرومانيــة وكان امليــل 

الرومــاين يســاوي 1480 مــراً أي 1616 يــاردة، وقــد نجــد 

يف املــكان الواحــد أكــرث مــن حجــر واحــد يرجــع إىل 

ــن. ــرة مختلف ــود أباط عه

ــش كان  ــذا الجي ــإن ه ــلم ف ــت الس ــا يف وق ــط، أم فق

مؤسســة ال غنــى عنهــا مبــا كانــت تضــم مــن مهندســن 

التمديــن  مبهــات  وقامئــن  ومعاريــن  وبنائــن 

ــتا  ــة أوغس ــلك فرق ــراط يف س ــر، وكان االنخ والتحض

ــم  ــر ث ــة األم ــن يف بداي ــى الروماني ــورا ع ــة مقص الثالث

فتــح املجــال أمــام أبنــاء البــاد األصليــن لانخــراط يف 

ســلكها، وكان عضــو الفرقــة بغــض النظــر عــن جنســيته 

ينــذر نفســه لوحدتــه كــا ينــذر الراهــب نفســه للســلك 

ــة  ــة طبي ــة مستشــفى بهيئ ــكل فرق ــاره، وكان ل ــذي يخت ال

ــون.« ــاء العي ــنان وأطب ــاء األس ــون وأطب ــا الجراح فيه

الفرقة العسكرية الهندسية !

عالمات الطرق

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 

ــه  ــا متنح ــك م ــر ذل ــة وغ ــال املراقب ــل وأع والتنق

ــدة مــن تفــوق عســكري  ــدة وغــر املعب الطــرق املعب

ــرق العســكرية الشــهرة  ــك الف ــن تل يف معاركهــم، وم

التــي عملــت يف ليبيــا وكان لهــا دور يف تشــييد بعــض 

الطــرق »فرقــة أوغســتا الثالثــة« يقــول جيمس ويــارد:-

»والجيــش الرومــاين الــذي كان أقــوى تنظيــم عســكري 

ــه  ــت قوام ــم كان ــا القدي ــة يف تاريخه ــه البري ابتدعت

ــا  ــأنا عرضي ــة ش ــال للفرق ــة القت ــت مهم ــة، وكان الفرق



بعض أهم الطرق في ليبيا خالل العهد 
الروماني:

يعــدد الدكتــور عبــد اللطيــف الرغــويث ببعــض التفصيل 

مجموعــة مــن أبــرز الطــرق التــي كانــت مســتخدمة يف 

ليبيــا إبــان الفــرة الرومانيــة كان أهمهــا:-

 الطريــق الســاحي: الطريــق الســاحي الكبــر الــذي كان 

يربــط االســكندرية بقرطاجــة. وقــد تــم التعــرف عــى مــا 

يزيــد عــن ســتة عــر حجــراً مــن حجــارة هــذا الطريــق.

ــراتيجية  ــكرية اس ــق عس ــي طري ــل: وه ــق الجب - طري

ــى  ــاه ع ــع املي ــط توزي ــاذاة خ ــى مح ــر ع ــت تس كان

طــول الجبــل مــن لبــدة إىل قابــس. وقــد شــملت طريقــاً 

ــوس  ــل ل. إيلي ــام الروقنص ــع إىل أي ــا ترج ــدم منه أق

ــدة إىل  ــن لب ــد م ــت متت ــا L. Aelius Lamia، وكان المي

نقطــة تقــع قــرب ترهونــة الحديثــة، وقــد اكتشــف عــدد 

ــق. ــذه الطري ــارة ه ــن حج م

حجــر تحديــد مســافات يف مدخــل مدينــة لبــدة الكــرى 

منقــوش عليــه يف عــام 15 - 16م أنشــأ الحاكــم لوشــيوس 

إيليــوس الميــا هــذا الطريــق املتجــه إىل الدواخــل مــن 

البحــر األبيــض املتوســط وملســافة 44 ميــا.

طريــق دورة الجبــل الرقــي: وهــي طريــق كانــت تصل 

ــق  ــن الطري ــوب م ــر إىل الجن ــت تس ــا وكان ــدة بأوي لب

الســاحي الرئيــي مــارة بالجبــل الرقــي 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.

ــن  ــبة م ــبكة مناس ــدوا ش ــان أوج ــك أن الروم  وال ش

ــس  ــوا يف طرابل ــا فعل ــرار م ــى غ ــة ع ــرق يف برق الط

وغرهــا مــن والياتهــم األخــرى، ولقــد وجــدت 

حجــارة معــامل الطــرق الرومانيــة يف عــرة مواقــع يف 

ــس  ــت يف البنطابول ــه كان ــدو ان ــى اآلن، ويب ــة حت برق

ثــاث طــرق رئيســية تلتقــي جميعهــا يف قورينــا، والبــد 

أن املتطلبــات العســكرية فيهــا اقتضــت إيجــاد شــبكة 

ــا  ــل ك ــاحل بالدواخ ــط الس ــرق ترب ــن الط ــرى م أخ

ــس. ــة طرابل ــال يف منطق ــت الح كان

 مل تكتشــف خــارج املــدن الســاحلية يف منطقــة 
طرابلــس آثــار أيــة طريــق مرصوفــة، مــا يجعلنــا 
نفــرض أن تلــك الطــرق غــر الســاحلية كانــت حتــى 

ــة. ــاً ترابي ــا طرق ــية منه الرئيس

محطات الطرق
ــا؛  ــا وطبيعته ــف يف حجمه ــرق تختل ــات الط ــت محط كان

فبعضهــا كانــت مجــرد عامــة بــارزة عــى الطريــق، وبعضهــا 

ــا  ــا باعتباره ــاع عنه ــة للدف ــاع محصن ــا ق ــام فيه ــت تق كان

ــق  ــا كان يف مناط ــر منه ــض اآلخ ــراتيجية، والبع ــع اس مواق

ــى  ــرة ع ــرى عام ــول إىل ق ــو وتتح ــا تنم ــا جعله ــة م زراعي

ــق. ــي الطري جانب
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طلميثــة.. نماذج ثالثية األبعاد

املؤلف واملؤرخ الريطاين هرني كوبر طرابلس 1895-1896م

د. عبد اللطيف الرغويث: التاريخ الليبي القديم

د. إبراهيم نصحي: إنشاء قوريني وشقيقاتها

ــت  ــد كان ــة، وق ــة عــى الســاحل إىل الشــال مــن برق »تقــع طلميث

أســوارها يف عهــد البطاملــة تضــم مســاحة أكــر مــن مســاحة مدينــة 

ــة  ــذه املدين ــوارع ه ــى أن ش ــات ع ــت الحفري ــد دل ــرين. ولق س

ــات  ــرثة التعدي ــاء وك ــرثة البن ــدل ك ــدة، وت ــتقيمة ومتعام ــت مس كان

ــى  ــاين ع ــرص الروم ــة يف الع ــة القامئ ــى األبني ــت ع ــي أدخل الت

ــاين،  ــال الروم ــد االحت ــة بع ــزال مهم ــت ال ت ــة كان ــذه املدين أن ه

والواقــع أنهــا هــي وأبولونيــا أصبحتــا املدينتــن الرئيســيتن يف برقــة 

ابتــداء مــن القــرن امليــادي الثالــث. ويف القــرن امليــادي الرابــع 

صــارت طلميثــة مركــز أســقفية ثــم عاصمــة واليــة، ولكــن غــارات 

ــة عليهــا اشــدت ابتــداء مــن ذلــك القــرن مــا أدى  القبائــل الربري

إىل نقــض عــدد كبــر مــن مبانيهــا مــن أجــل إقامــة قلعــة وحصــون 

ــهاً. ــراً س ــه أم ــاع عن ــن الدف ــذي مل يك ــل ال ــورها الطوي ــز س لتعزي

ــة )373 –  ــذه املدين ــقف ه ــيوس أس ــائل سونس ــد ورد يف رس  ولق

414 م( وصــف مفصــل لألحــوال املضطربــة يف هــذه الفــرة، وكان 

سونســيوس هــذا فيلســوفاً عــى طريقــة االفاطونيــة الحديثــة 

ــقفاً  ــه أس ــبة تعيين ــد إال مبناس ــو مل يعمَّ ــاداً، وه ــه كان صي ــا أن ك

للمدينــة ســنة 410 م، وحتــى آنــذاك فإنــه قبــل ذلــك التكريــم 

ــه.  ــه يف االســتمرار باالحتفــاظ بزوجت مــردداً واشــرط أن يســمح ل

ــك  ــراً يف التكتي ــه كان ماه ــا أن ــراً ك ــاً قدي ــيوس زعي وكان سونس

ــن  ــاع ع ــم الدف ــال يف تنظي ــدور فع ــام ب ــه ق ــد أن ــكري. والب العس

ــة  ــبه القلع ــي تش ــته الت ــاء كنيس ــات وبن ــاء التحصين ــة ويف بن املدين

يف طلميثــة، ولقــد عــززت وســائل الدفــاع والتحصينــات التــي 

أُقيمــت يف أيامــه يف طلميثــة خــال بقيــة العــرص البيزنطــي.« 

ــدوام  ــة بالغــة عــى ال ــة مــن أهمي ونظــرا ملــا اكتســبته هــذه املدين

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 

ــة،  ــة الثاني ــل الحــرب العاملي ــح قبي ــذي افتت ــن متحفهــا ال ــي تزي الت

وكذلــك تلــك القطــع املنقولــة إىل متاحــف أخــرى مختلفــة.

اإلسم:

المكان والمكانة

اســم طلميثــة أو »بطوليميــس – Ptolemais« هــو نســبة إلــى أحــد البطالمــة 
الــذي يرجــع إليــه التأســيس األول للمدينــة التــي كانــت مينــاء قبــل ذلــك، وعلــى 

األرجــح هــو بطلميــوس األول فــي القــرن الرابــع قبــل الميــالد.
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ــي  ــيحية والت ــكا املس ــاين البازيلي ــا مب ــرء بقاي ــر امل ــت نظ »ويلف

بلــغ عددهــا اثنــان ورمبــا كان أحدهــا مقــرا لألســقفية التــي كان 

ــاف  ــة استكش ــع بداي ــذا ويرج ــيوس، ه ــقف سونس ــها األس يرأس

]تنقيــب[ طلميثــة إىل ســنة 1848 من قبــل فاتيــر دي بورفيل الذي 

كان يشــغل منصــب نائــب القنصــل الفرنــي يف مدينــة بنغــازي«

 

امليــادي،  الخامــس  القــرن  مطلــع  إىل  تاريخهــا  ويرجــع 

سونســيوس.  األســقف  يــدي  عــى  بناؤهــا  كان  ورمبــا 

قدميــة  بنايــة  عــن  حولــت  أنهــا  عــى  بناؤهــا  ويــدل 

زاويتهــا  ويف  عنهــا،  الدفــاع  يســهل  حصينــة  كنيســة  إىل 

الشــالية الرقيــة معمدانيــة مقببــة، وإىل الشــال الرقــي 

توجــد آثــار كنيســية أخــرى مشــابهة للبازيليــكا املذكــورة. 

يقول ييجي جيازوفسي:-

ــا  ــن بينه ــكنية م ــوت س ــدة بي ــى ع ــرث ع ــات ع ــال التنقيب خ

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( 

ــية  ــارف هندس ــاء ذات زخ ــن فسيفس ــا م ــة، أرضيته ــت عميق ليس

يف وســطها كتابــة تعــر عــن التمنيــات بالتوفيــق لصاحــب البيــت 

ــايب يف فسيفســاء حجــرة  ليوكاكتيــوس ونجــد نفــس النقــش الكت

ــة يف  ــات جداري ــن لوح ــف ع ــم الكش ــد ت ــة. وق ــام الجنوبي الطع

هــذا الجــزء مــن البيــت تقلــد الرخــام املتعــدد األلــوان    وتصــل 

ــة. ــات عالي ــات إىل ارتفاع ــذه اللوح ه

إىل الغــرب مــن الباحــة املعمــدة  توجــد صالــة ذات أرضيــة غنيــة 

ــطها  ــوان يف وس ــددة األل ــاء متع ــد فسيفس ــث نج ــة حي بالزخرف

لوحــة مأطــوره تصــور لوحــة أســطورية لديونيســوس مــع حاشــيته 

وأدريــاين النامئــة يف ناكســوس، وعــى جدارهــا لوحــات زخرفية 

ــكال  ــور وأش ــا طي ــرة فيه ــات مؤط ــع لوح ــة م ــكل معاري الش

لكائنــات حيــة بــن األعمــدة الكورنثيــة، كــا يوجــد قــوس ضخم 

يوصــل مــن هــذه الصالــة إىل فلحــق صغــر ذي أعمــدة كورنثيــة 

ــة مغطــاة بكثافــة بألــوان متنوعــة و زخــارف. حلزوني

ــارع  ــى الش ــع ع ــوس يق ــت ليوكاكتي ــي لبي ــل الرئي وكان املدخ

الغــريب  ويــؤدي إىل عتبــة تــؤدي بدورهــا إىل باحــة صغــرة 

ــة(  ــه )الرفي ــق علي ــا يطل ــري أو م ــف دائ ــف نص ــا تجوي يفتحه

ــن ــا الزائري ــتقبل فيه ــت يس ــب البي وكان صاح

ــة  ــات الجداري ــن اللوح ــى م ــا تبق ــى م ــاء ع ــول بن ــا الق وميكنن

ــع اتخــذ شــكل  ــوس أن النظــام الزخــريف املتب ــت ليوكاكتي يف بي

اللوحــات  يســمى  مــا  ملونــة مقســمة إىل  لوحــات مؤطــرة 

ــاالت  ــا يف الص ــة، أم ــات نباتي ــع موتيف ــة م ــرى الداخلي املؤط

الرســمية الفخمــة فاللوحــات تقلــد بالرخــام، وكل اللوحــات 

ــة  ــذت بتقني ــت نف ــدران البي ــي ج ــت تغط ــي كان ــة الت الجداري

ــي.  ــاط كل ــى م ــل ع ــكو املبل الفريس

ــة    ولقــد تــم العثــور يف املنــزل عــى حــوايل 150 قطعــة زجاجي

ــاين  ــرن الث ــن الق ــا ب ــود تاريخه ــذ، ويع ــاج النواف ــا زج ــا فيه مب

ــادي.  ــادس املي ــى الس وحت

جاكــوب كانيشيفســي Jakub Kaniszewski وهــو أحــد أعضــاء 

البعثــة األثريــة البولنديــة التــي عملــت عــدة ســنوات يف التنقيــب 

مبدينــة طلميثــة، قــام برســم منــاذج ثاثــة األبعــاد تحــايك تصــورا 

قريبــا للصــورة األصليــة ملــا كانــت عليــه مبــاين كل مــن البازيليكا 

ومنــزل ليوكاكتيــوس.

البازيليكا

بيت ليوكاكتيوس

غوليامل ناردوتيش: استيطان برقة قدميا وحديثا
د. عبد اللطيف الرغويث: التاريخ الليبي القديم

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

البازيليكا

البازيليكا

كنيسة

بيت ليوكاكتيوس
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منــذ القــدم .. كانــت الجــدران هــي 

الخطــوة األوىل التــي شــق منهــا 

وال  الفــن،  إىل  طريقــه  اإلنســان 

ــر إىل  ــوى أن ينظ ــرء س ــاج امل يحت

جــدران الكهوف والصخــور وحواف 

اإلنســان  جعلهــا  التــي  األوديــة 

ــذا  ــر ه ــة األوىل، وينت ــه الفني لوحت

ــن  ــرف بالف ــذي يع ــر ال ــوع املبك الن

مناطــق  يف   Rock Art الصخــري 

ــة  ــهرها هضب ــا أش ــن ليبي ــعة م واس

ــزان  ــراء ف ــت يف صح ــاك صطف مس

ــل  ــع مث ــا، مواق ــرب ليبي ــوب غ جن

عويــس  ووادي  متخنــدوش  وادي 

ــذا  ــل ه ــة مبث ــوس غني ــال أكاك وجب

ــة العظيمــة عــن  الســجات التاريخي

بدايــة الفــن والرســم يف تاريــخ ليبيــا.

تطــور شــغف الرســم عــى الجــدران 

ــد  ــت تج ــة، فأن ــور مختلف ــر عص ع

ذلــك مثــا يف غدامــس التــي تعتمــد 

عــى  أساســا  زينتهــا  منازلهــا يف 

الزخرفــة والرســم عــى الجــدران 

وبكميــات كبــرة، معتمــدة يف ذلــك 

ــة  ــة محلي ــواد وتقني ــوان وم ــى أل ع

فريــدة كان أهــم ألوانهــا األحمــر 

ــوم  ــك الرس ــت تل ــرض، ومنح واألخ

خاصــة  فنيــة  هويــة  الغدامســين 

مبدينتهــم.

عــى  الرســم  أنــواع  أهــم  مــن 

الجــدران املنتــرة يف ليبيــا هــو فــن 

ــيص  ــر الج ــكو« أو التصوي »الفريس

ــى  ــر ع ــو منت ــدران، وه ــى الج ع

نطــاق واســع يف املقابــر مثــل تلــك 

املكتشــفة يف جنــزور صراتة ورست  

وزاويــة اســقفة وقورينــا ومناطــق 

»الفيــات«  والــدارات  أخــرى، 

ــودة يف  ــك املوج ــل تل ــة مث الروماني

ــس  ــرى وطرابل ــدة الك ــة ولب طلميث

وغرهــا، وكذلــك الحامــات العامــة 

الصيــد يف  والخاصــة كحامــات 

ــوم  ــر برس ــي تزخ ــرى الت ــدة الك لب

جداريــة عديــدة مــن هــذا النــوع ويف 

العمــوم فهــي تقنيــة فنيــة منتــرة يف 

ــا. ليبي

تعنــي   )Fresco )فريســكو  وكلمــة 

الطــازج  أو  الرطــب  األصــل  يف 

لوصــف  اصطاحــا  وتســتخدم 

الجــيص،  الجــداري  الفــن  هــذا 

والــذي يعتمــد أساســا عــى الرســم 

ــس  ــص أو الجب ــوق الج ــوان ف باألل

وهــو رطــب قبــل أن يجــف، أي 

ــة  ــرة ورسع ــة وخ ــب براع ــه يتطل أن

عــى  الفنــي  العمــل  تنفيــذ  يف 

ــم  ــل الرس ــذر  تعدي ــدران اذ يتع الج

أو تغيــر األلــوان أو تصحيــح أخطــاء 

وهــذه  وجــدت،  إن  بالجداريــة 

الطريقــة تضمــن اســتمرارية األلــوان 

تتــرب  حيــث  طويلــة  لفــرات 

كافيــة  بدرجــة  املائيــة  األلــوان 

ــدار  ــة للج ــة الخارجي ــل الطبق داخ

الفريسكو
ذاكرة األلوان

ــرا مــن  الجــيص، وال يســتغرب أن كث

هــذه الرســومات ال تــزال يف حالــة 

ــرور  ــا هــذا رغــم م ــى يومن ــدة حت جي

ــة  ــا الطبيعي ــرون بعوامله ــذه الق كل ه

ــة  ــاك طريق ــة، وهن ــة املختلف والبري

ــة  ــمى طريق ــا وتس ــابهة له ــرى مش أخ

بعكــس  لكنهــا   »Tempra »التمــرا 

الفريســكو تعتمــد عــى رســم األلــوان 

الجــدران  املذابــة يف املــاء عــى 

ــا. ــا متام ــد جفافه ــة بع الجصي

مهنــدس  فيروفيــوس،  ماركــوس 

رومــاين  وكاتــب  وفنــان  معــاري 

األول  امليــادي  القــرن  يف  عــاش 

وألــف موســوعته الشــهرة مــن عــر 

)دي  باســم  تعــرف  والتــي  كتــب 

ــي  ــورا De Architectura( والت اركيتيت

ــة  ــة املعاري ــاء والهندس ــى بالبن تعن

مبختلــف جوانبهــا ومواضيعهــا، وقــد 

رشح يف كتابــه هــذا بالتفصيــل طريقــة 

ــث  ــكو، حي ــات الفريس ــذ جداري تنفي

ــة اعــداد املــاط عــى  ــم يف البداي يت

الجــدران عــن طريــق عــدة طبقــات ما 

بــن ثاثــة إىل ســتة، الطبقــات األوىل 

تكــون مــن الجــص املخلــوط بالرمــل 

خشــنة  طبقــة  العــادة  يف  وتكــون 

ــة  ــات الخارجي ــا الطبق ــس، أم امللم

الجــص  مــن  العــادة  يف  فتكــون 

أو  الراكوتــا  مبســحوق  املخلــوط 

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 

ــوان  ــت لألل ــيط تثبي ــاج إىل وس يحت

ــم  ــث يت ــرا حي ــة التم ــس طريق بعك

ــواع  ــض أن ــاغ وبع ــتعانة باألص االس

الدهون وخلطها مع األلوان.
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وأمــا املواضيــع التــي تتناولهــا هــذه الجداريــات فــا ميكــن 

ــة، أو  ــاة اليومي ــن الحي ــاهد م ــل مش ــا، مث ــا وكرثته ــا لتنوعه حرصه

تصويــر لبعــض األســاطر الدينيــة والطقــوس الجنائزيــة، أو مشــاهد 

انتصاريــة، أو زخــارف نباتيــة، أو صــور لحيوانــات وغــر ذلــك مــن 

ســائر املواضيــع التــي تختلــف باختــاف املــكان والزمــان والغــرض 

ــه بتلــك الرســوم. ــم تزيين ــذي ت ــى ال مــن املبن

املقــرة أو املجمــع الجنائــزي »ســدرة الباليــك« الــذي عني بدراســته 

ــن  ــارة ع ــو عب ــا، ه ــو دي فيت ــايل أنطوني ــور اإليط ــه الروفيس وترميم

ــا  ــا بحســب دي فيت ــة، ويرجــع تاريخه ــة صرات ــع يف مدين ــرة تق مق

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 

ــاهد  ــات ومش ــوم لحيوان ــة ورس ــية ونباتي ــارف هندس ــن زخ ــا ب فيه

أخــرى جنائزيــة

يوجــد يف مدينــة لبــدة األثريــة عــدد مــن الحامــات الخاصــة 

ــي  ــية الت ــق األساس ــن املراف ــات م ــت الحام ــث كان ــة حي والعام

تحظــى بعنايــة يف املــدن الرومانيــة، وبالقــرب شــواطئ مدينــة لبــدة 

الكــرى تقــع »حامــات الصيــد« وقــد اكتســبت هــذا اإلســم أيضــا 

ــاهد  ــا مش ــل بعضه ــي متث ــا الت ــة داخله ــوم الجداري ــبب الرس بس

للصيــد، ويرجــع تاريــخ هــذه الحامــات إىل العهــد الســفري بــن 

ــاد. ــنتي 193 - 235 للمي س

ــاهد  ــد مبش ــات الصي ــدران حام ــكو ج ــات الفريس ــن جداري تزي

ــن،  ــن الصيادي ــن م ــل اثن ــارب يحم ــا ق ــر يف إحداه ــددة يظه متع

ــب  ــل الكل ــات مث ــض الحيوان ــر وبع ــة نه ــى ضف ــكنية ع ــان س ومب

والبــط، بخــاف مشــاهد صيــد لحيوانــات مفرســة والتــي تعتــر أهــم 

ــى. ــذا املبن ــومات يف ه ــهر الرس وأش

سدرة الباليك

حمامات الصيد

سدرة الباليك 

حمامات  
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يقــول الــزركي يف كتابــه الشــهر »األعــام« وهــو يذكــر 
ــن  ــم ب ــدايب« )ابراهي ــن األج ــة اب ــب وترجم ــم ونس اس
اســاعيل بــن أحمــد بــن عبــد اللــه اللــوايت االجــدايب، 
أبــو إســحاق، لغــوي باحــث، مــن أهــل طرابلــس الغرب، 
ــه  ــا« ل ــة منه ــو 15 مرحل ــى نح ــة »ع ــبته إىل اجدابي نس
كتــب، منهــا »كفايــة املتحفــظ« وكتابــان يف »العــروض« 
ومختــرص 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 
ــن  ــروف باب ــي املع ــريب الطرابل ــواىت املغ ــه الل عبدالل
ــرب  ــس الغ ــد بطرابل ــة . ول ــبة إىل اجدابي ــداىب نس االج

ــا(. ــا لغوي ــا كان فاضــا اديب ونشــأ به

ــى  ــد ع ــرته واعتم ــر س ــه وذك ــم ل ــن ترج ــل م وأفض
حديثــه بقيــة املؤلفــن يف الراجــم والســر هــو التجــاين 
عبــد اللــه بــن محمــد يف رحلتــه املعروفــة باســم »رحلــة 

ــث يقــول فيهــا :- التجــاين« حي

)وزرت هنالــك ]طرابلــس[ أيضــا قــر الفقيــه اإلمــام أىب 
اســحاق ابراهيــم بــن اســاعيل بــن أحمــد بــن عبــد اللــه 
األجــدايب اللـــوايت الطرابلــي وهـــو قــر معظــم يكــرث 
النــاس زيارتــه والدعــاء عنــده و كان الفقيــه أبــو اســحاق 
هــذا مــن أعلــم أهــل زمانــه بجميــع العلــوم كالمــا وفقهــا 
ــة  ــه تآليــف جليل ونحــوا ولغــة وعروضــا ونظــا ونــرا ول
ــه  ــة تآليف ــن جمل ــره وم ــه وغ ــدة يف الفق ــئلة مفي وأس
كتابــه املتــداول املســمى بكفايــــة املتحفــظ، وكتابــــه 
ــا وتهذيبـــا وهـــو  ــه حســنا وترتيب يف العــروض ناهيــك ب
ــى أيب  ــرد ع ــه يف ال ــرى، وكتاب ــرى وصغ ــختان ك نس
حفــص بــن مــى يف تثقيــف اللســان، و كتابــه يف رشح 
مــا آخــره يــاء مشــددة مــن األســاء، ... وكان رحمــه اللــه 

ــاس خطــا. مــن أحســن الن

اللغوي والفقيه 
ابن األجدابي .. 
سيرته ومؤلفاته

ــة بــــ)رســالة الحــول( تعــرب عــن  ورســالته املعروف

ــحاق  ــو اس ــه أب ــر، وكان الفقي ــظ غزي ــر وحف أدب كث

أحــول، وســبب تأليفــه لهــا أنــه حــرض يـومــــا 

بطرابلــس عنــد القــايض بهــا أيب محمــد عبـــد اللــه بن 

ــش الطرابلــي، فحكــم  ــن هان ــم اب ــن ابراهي محمــد ب

ــو  ــه أب ــه الفقي ــرد علي ــه ف ــو محمــد بحكــم أخطــأ في اب

اســحاق فقــال لــه : )اســكت يـــا أحــول فا اســتُدعيت 

ــالة. ــك الرس ــف تل ــتُفتيت( .. فأل وال اس

و كفــى بهــــذا الرجــل املعظّــم القــدر فخــرا لهــذا 
ــد طرابلــس إىل  ــة عــن بلــ ــه رحل القطــر، ومل تكــن ل
غرهــا، وقــد ســئل أّن لــك هــذا العلــم ومل ترتحــل« 

ــان  ــة وهــا باب ــايب هــوارة وزنات فقــال: اكتســبته مــن ب

ــا يف أول  ــزل به ــن ن ــبا إىل م ــد نس ــواب البل ــن اب م

الزمــان، يشــر أنــه امنــا اســتفاد مــا اســتفاد مــن العلــم 

ــن  ــن هذي ــل م ــس فيدخ ــى طرابل ــد ع ــن يف ــاء م بلق

البابــن مــن املرفيــن واملغربيــن، و كان لــه اعتنــاء 

ــم.(  ــام بضيافته ــود والقي ــاء الوف بلق

ويقــول الدكتــور الســائح عــي حســن يف مقدمــة 

ــظ« : ــة املتحف ــدايب »كفاي ــن األج ــاب اب ــه لكت تحقيق

)لــن كان ابــن األجــدايب قــد الزم طرابلــس ومل يفارقها 

ــة  ــظ ونهاي ــة املتحف ــه ]كفاي ــإن كتاب ــه ف ــوال حيات ط

املتلفــظ[ قــد رشق وغــرب يف العــامل اإلســامي 

كــا احتــل مكانــه يف مكتبــات العــامل ومتاحــف 

ــه عــى مــر  ــام النــاس ب املخطوطــات مــا يؤكــد اهت

ــور. العص

ــات:  ــه يف مكتب ــد ذكــر بروكلــان وجــود نســخ من وق

ــة  ــب جمعي ــا، املتحــف الريطــاين، مكت ــن وجوت برل

ــة،  ــت، االســكندرية، باتن املســترقن األملــان، جاري

ــه يل، شــهيد  ــر، الل ــا، الجزائ كمــردج، ليننجــراد، فيين

ــور. ــور، بنكيب باشــا، القاهــرة، رامب
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ومنــه نســختان يف مكتبــة باريــس 

الوطنيــة، ويف مكتبــة كوبريلي، ويف 

تونــس نســختان باملكتبــة األحمديــة 

بتونــس يف الزيتونــة، ومكتبــة حســن 

ونســخة  الرهــاب،  عبــد  حســن 

ــع  ــة جام ــاض، ومبكتب ــة الري بجامع

صنعــاء ثــاث نســخ، ومركــز جهــاد 

ــد  ــة، وق ــة الظاهري ــن، واملكتب الليبي

طبــع يف القاهــرة ســنة 1287هـــ ويف 

ــب  ــنة 1305هـــ ويف حل ــروت س ب

ســنة 1343هـــ(

مختــار  أحمــد  األســتاذ  ويفصــل 

عمــر يف كتابــه »النشــاط الثقــايف يف 

ــات  ــن أوىل طبع ــا ع ــا« متحدث ليبي

ــب: ــاب فيكت الكت

وادي  مطبعــة  يف  الكتــاب  )طبــع 

ــن  ــام 1285هـــ ع ــرة ع ــل بالقاه الني

نســخة مضبوطــة بقلــم الشــيخ نــرص 

ــروت  ــي، ويف ب ــاء الهورين أيب الوف

عــام 1305 هـــ ، ويف املطبعة الخرية 

بالقاهــرة عــام 1323 هـــ، ويف حلــب 

1345 هـــ.  ضمــن مجموعــة عــام 

ــغ  ــم؛ إذ يبل ــر الحج ــاب صغ والكت

صفحــة   55 الطبعــات  بعــض  يف 

صفحــة،   80 اآلخــر  بعضهــا  ويف 

ومــع ذلــك فقــد القــى رواجــا عنــد 

ــوي. ــدرس اللغ ــاب ال ــاء وط العل

أمــا موضوعــه فنــرك ابــن األجــدايب 

قولــه يف  عنــه يف  يحدثنــا  نفســه 

ــزة:  ــاب املوج ــة الكت مقدم

اللغــة  كتــاب مختــرص يف  »هــذا 

غريــب  مــن  إليــه  يحتــاج  ومــا 

الــكام، أودعنــاه كثــرا مــن األســاء 

حــوىش  وجنبنــاه  والصفــات، 

األلفــاظ واللغــات وأعرينــاه عــن 

الشــواهد ليســهل حفظــه ويقــرب 

تناولــه، وجعلنــاه مغنيــاً ملــن اقتصــد 

يف هــذا الفــن، ومعينــاً ملــن أراد 

االتســاع فيــه، وصنفنــاه ابوابــا«(.

ــاري  ــب االنص ــد النائ ــول أحم و يق

»املنهــل  كتابــه  يف  الطرابلــي 

العــذب يف تاريــخ طرابلــس الغــرب« 

وهــو يتحــدث عــن اهتــام العلــاء 

ــه: ــى مؤلف ــم ع ــه وثناءه بكتاب

ــحاق  ــو اس ــظ أب ــام الحاف ــو اإلم )ه

بــن  اساعيــــل  بــن   ابراهيــم  

اللــوايت  اللــه  عبــد  بــن  أحمــد 

املعــروف بابــن األجــدايب نســبة 

بطرابلــس  ولــد  »أجدابيــــة«،  إىل 

ــم  ــس العل ــرض مجال ــا وح ــأ به ونش

عــرصه. مشــايخ  وصحــب 

 أثنــى عليــه املجــد اللغــوي يف 

بعــض تصانيفــه، وذكــره الجــال 

الســيوطي يف »البغيــــة« ووصفــه 

بالجالــة يف العربيــة، واعتنــى بهــذا 

ــة املتحفــظ«  املختــرص وهــو »كفاي

ــم  ــدى به ــة املقت ــن األمئ ــع م جم

ــه  ــل عن ــن النق ــرث م ــدوه، وأك واعتم

االمــام الحافــظ الثقــة أحمــد الفيومي 

املنــر«،  »املصبــاح  كتابــــه  يف 

ــري يف  ــن الدم ــال الدي ــام ك واإلم

ــه  ــم، وعدل ــوان« وغره ــاة الحي »حي

باملصنفــات الكبــار كاملصبــاح و 

التهذيــب واملجمــل ونحوهــا ورمبــا 

ــم  ــاح عنه ــه يف املصب ــار كام اخت

ــا. أحيان

واعتنــى بخدمتــه اإلمــام األديــب 

قــايض  الديــن  العامــــة جــال 

الحــرم محمــد بــن أحمــد عبـــد اللــه 

ــري،  ــد الط ــن محم ــر ب ــن أيب بك ب

فنظمــه يف نحــو ألــف وثامثائــة 

بيــت نظــا لطيفــا حلــوا عــــى 

ارتــكاب اوهــام وبعــد افهــام ومدحــه 

ــال  ــة ج ــب العامـــ ــه األدي الفقي

ــدوي  ــح الع ــن صال ــي ب ــن ع الدي

ــال: ــث ق ــاد حي فأج

مــن كان يطلــب يف الغريــب وســيلة 

.. مــــن شــاعر او كاتــب متلفــِظ

يف  يبغــي  كـــــــــــان  أو 

 .. بـــــــــاغة  الكـــــــــام 

24



فليحفظــّن كفـــــايــة املتحفِظ(

ويف تحديــد ســنة والدتــه ووفاتــه 

ونشــأته مثــت خــاف بــن املؤلفــن 

واملؤرخــن، يتحــدث عــن ذلــك 

كتابــه  يف  عمــر  مختــار  أحمــد 

»النشــاط الثقــايف يف ليبيــا مــن الفتح 

العــرص  بدايــة  حتــى  اإلســامي 

الــريك« قائــا:

)ومــع شــهرة هــذا العــامل وكــرثة مــا 

خلفــه وراءه مــن مؤلفــات ذات قيمــة 

كبــرة مل تصلنــا عنــه وال عــن أرستــه 

وكيفيــة نشــأته معلومــات كافيــة، بــل 

مل يتفــق املؤرخــون وكتــاب الراجم 

ــي  ــان تقريب ــد زم ــى تحدي ــى ع حت

ــه. ــاده ووفات ملي

فوضعــه كل مــن أحمــد بــن الحســن 

ــب  ــن الطي ــاري، واب ــب األنص النائ

ــابعة  ــة الس ــدر املائ ــايس يف ص الف

الدكتــور عــزة  وتبعهــا  للهجــرة، 

ــام  ــويف ع ــه ت ــر ان ــذي ذك ــن ال حس

ه  650

 أمــا األســتاذ املــرصايت ففــي كامــه 

عــن هــذه النقطــة خلــط واضطــراب.

ــن  ــدايب م ــن األج ــر أن اب ــو يذك فه

ــم  ــة الســابعة للهجــرة، ث صــدر املائ

يذكــر يف مــكان آخــر قصــة صدامــه 

مــع ابــن هانــش الطرابلــي، ويذكــر 

ــن  ــا ب ــش مب ــن هان ــة اب ــرة والي ف

ينتبــه  ومل  ه،   777 و  ه   744 عامــي 

ــخ  ــرصايت إىل ان التاري ــتاذ امل األس

الــذي ذكــره البــن هانــش ميتــد 

ــن  ــرن الثام ــاع الق ــة أرب ــمل ثاث فيش

ــن األجــدايب عــى  فكيــف يكــون اب

هــذا مــن صــدر املائــة الســابعة 

وصحــة  601؟  بعــام  تبــدأ  التــي 

ــن 444  ــش م ــن هان ــة اب ــخ والي تاري

قــرون،  ثاثــة  بفــرق  أي   477 إىل 

ــك يتضــح خطــأ األســتاذ  ــا لذل وتبع

املــرصايت الثــاين حيــث اعتــر ابــن 

األجــدايب مــن صــدر املائــة الســابعة وهــو مل يتجــاوز 

ــة. ــة الخامس املائ

وحــدد حاجــي خليفــه يف كشــف الظنــون واســاعيل 

ــوايل  ــه بح ــن وفات ــة العارف ــدادي يف هدي ــا البغ باش

ــادس  ــرن الس ــاء الق ــن عل ــراه م ــنة 600 ه، أي اعت س

ــري. الهج

ويضعــه التجــاين يف القــرن الخامــس الهجــري ويتابعه 

ــور إحســان  ــزاوي، والدكت ــك الشــيخ الطاهــر ال يف ذل

عبــاس.

وهــذ الرأي هــو أصــح اآلراء، وأقربهــا إىل القبــول؛ ألن 

ــه  ــد الل ــد عب ــارصا أليب محم ــدايب  كان مع ــن األج اب

بــن محمــد بــن إبراهيــم ابــن هانــش قــايض طرابلــس 

يف املــدة مــن عــام 444 إىل عــام 477، ولــه معــه قصــة 

ذكرهــا التجــاين يف رحلتــه.

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 عــرثت عــى نــص يف أحــد كتــب الكيميــاء 

واملجهولــة  الريطــاين،  املتحــف  يف  املحفوظــة 

ــرض  ــول يف مع ــص يق ــذا الن ــوان، وه ــف والعن املؤل

ــوال  ــون أق ــن ال يفهم ــاس الذي ــض الن ــى بع ــرد ع ال

الحكــاء وينســبونهم إىل الغلــط: 

ــح  »فينبغــي أوالً أن يأخــذ مبــا أوضحــه الشــيخ الصال

الواصــل الحكيــم أبــو إســحاق إبراهيــم بــن الشــيخ أيب 

ــاىل  ــه تع ــه الل ــدايب رحم ــاعيل األج ــن إس ــر ب الطاه

آمــن، حيــث كشــف رمــوز الحكــاء وقربــه للطالــب، 

فمــن طالــع أبوابهــم املرمــوزة، ومل يتبــن لــه مــا 

ــه الشــيخ  ــا بين ــه ... فلرجــع إىل مطالعــة م ــوا إلي أومئ

ــه يقــع مــن ذلــك  املذكــور يف أســاء مــا أغمضــوا ب

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 

ــم  ــا العل ــة فيه ــاس الثاث ــة األجن ــاع، وبقي ــه باإلج في

واألزواج  ســبعة  األجســاد  ان  واعلــم   ... موجــود 

ــر  ــل يف تدب ــذه تدخ ــبعة، كل ه ــار س ــبعة واألحج س

ــة«( . الصنع

ومؤلفاته التي نعرفها ثمانية:

1.كفاية املتحفظ ونهاية املتلفظ.

2. األزمنة واألنواء.

الوحيــدان  هــا  والثــاين  األول  الكتابــان  وهــذان 

املوجــودان حتــى اليــوم، أمــا البقيــة فهــي مفقــودة وال 

يعــرف ســوى أســاءها ووصفهــا مــن كتــب املؤرخن 

ــا. ــا قدمي ــوا عليه ــن اطلع ــن الذي واملؤلف

ــك  ــاين: »ناهي ــه التج ــال عن ــروض ق ــاب يف الع 3. كت

ــرى  ــختان ك ــو نس ــا، وه ــا وتهذيب ــنا وترتيب ــه حس ب

وصغــرى« .

ــي يف  ــن م ــص ب ــى أيب حف ــرد ع ــاب يف ال 4. كت

ــان. ــف اللس تثقي

5. كتاب يف رشح ما آخره ياء مشددة من األساء.

5.كتاب مخترص يف علم األنساب.

7.رسالة يف الحول.

8.تآليف جليلة وأسئلة مفيدة يف الفقه.
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سرت القديمة .. وجامعها الكبير
ــع  ــة تق ــة رست الحالي ــرا رشق مدين ــو م ــو 55 كيل ــد نح ــى بع ع

ــاء- تصغــرا  ــة( –بتشــديد الي ــة بـ)املديّن ــا يســميها أهــل املنطق م

للمدينــة، واملعروفــة أيضــا مبدينــة ســلطان أو مدينــة رست 

اإلســامية القدميــة التــي تحــوي أطــال مبــان أثريــة كثــرة 

ــن،  ــر الزم ــة ع ــة وطبيعي ــل بري ــل عوام ــا بفع ــدرس معظمه ان

لكــن ســنوات طويلــة مــن التنقيــب والبحــث كشــفت عــن كثــر 

ــة. ــات األثري ــاين واملقتني ــك املب ــن تل ــى م ــا تبق م

يقــول أبــو عبيــد اللــه البكــري )1030 – 

1094م( الجغــرايف الشــهر :   »رست مدينــة 

كبــرة عــى ســيف البحــر عليهــا ســور مــن 

طــوب وبهــا جامــع وحــام وأســواق ولهــا 

ثاثــة أبــواب قبــي وجنــويب وبــاب صغــر 

إىل البحــر ليــس حولهــا أربــاض ولهــم 

نخــل وبســاتن وآبــار عذبــة وجبــاب كثــرة«

ــث  ــامية حي ــا اإلس ــلطان بآثاره ــرف س تع

ــكوكات  ــن املس ــدد م ــى ع ــا ع ــرث فيه ع

قطــع  وكذلــك  اإلســامية،  والعمــات 

فخاريــة، وشــواهد قبــور، وأطــال حصــون 

وآبــار وصهاريــج، لكــن املعلــم األهــم كان 

وال يــزال مســجدها الــذي مل يبــق مــن آثــاره 

ــا ليســرعي اهتــام الباحثــن وعلــاء  إال القليــل، لكنــه كان كافي

ــاط  ــع النق ــا يف وض ــا كان محوري ــة، ك ــات األثري ــار والبعث اآلث

عــى الحــروف فيــا يخــص دور رست وأهميتهــا التاريخيــة 

ــوص. ــه الخص ــى وج ــي ع ــد الفاطم ــا ويف العه عموم

ــرا  ــوال، و31 م ــرا ط ــافة 41 م ــى مس ــع ع ــجد الجام ــد املس ميت

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 

ــى  ــل مببن ــي تتمث ــم والت ــة واأله ــة الثاني ــا املرحل ــن، أم األثري

ــجد ــرة للمس ــعة كب ــل وتوس كام

ــا  ــر به ــن أم ــو م ــز ه ــي املع ــة الفاطم ــح أن الخليف ــن املرج فم

ــجد  ــدران املس ــن ج ــق م ــي 953م – 965م، مل يب ــن عام ــا ب م

اليــوم ســوى ارتفــاع منخفــض لكنهــا تبــن معاملــه وطريقــة بنــاءه 

ــوح. ــه بوض ــاده ومخطط وأبع

ــو  ــاحتها بنح ــدرت مس ــد ق ــها فق ــة نفس ــة رست القدمي ــا مدين أم

184003 مــرا مربعــا وبلــغ طــول ســورها 1650مــرا، ولقد كشــفت 

ــو  ــال نح ــة أط ــت يف املدين ــي عمل ــية الت ــة الفرنس ــة األثري البعث

300 مبنــى 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 

ــع  ــورها وموق ــة وس ــاحة املدين ــح مس توض

مســجدها وأبــرز معاملهــا مثــل الحصــن 

ــريب. ــويب الغ الجن

ــكاز  ــة ارت ــن رست نقط ــون م ــل الفاطمي جع

عســكرية ومكانــا إلمــداد جيوشــهم باملــؤن 

ــرص  ــى م ــيطرة ع ــم للس ــاه يف حملته واملي

ســنة 969م، غــر أن املدينــة مل تكــن قاعــدة 

عســكرية فحســب بــل مجتمعــا مزدهــرا 

ــع  ــاء يق ــر عــر مين ــارس التجــارة والتصدي م

ــار  ــرس الفخ ــن ك ــرة م ــة كب ــاف كمي ــم اكتش ــا، ت ــرب منه بالق

املصقولــة وغــر املصقولــة وبعــض األواين الكاملــة وقطــع 

ــر  ــات صه ــن مخلف ــات م ــاج وكمي ــز والزج ــد والرون ــن الحدي م

ــا. ــواد محلي ــذه امل ــة ه ــر إىل صناع ــا يش ــاج م ــد والزج الحدي

املســكوكات  مــن  عــدد  عــى  رست  مدينــة  يف  عــرث  كــا 

والعمــات اإلســامية وهــي تعــود إمــا لعــرص الدولــة الفاطميــة أو 

عــرص الدولــة املوحديــة، ويذكــر األســتاذ جمعــة كشــبور أن هــذه 

العمــات مل يتــم ســكها ورضبهــا يف مدينــة رست، وعــى الرغــم 

ــه  مــن العثــور عــى صنــج زجاجيــة تعنــى بشــأن العمــات إال أن

ــون  ــن يقيس ــن الذي ــتخدام العيّاري ــن اس ــت م ــا كان ــح كونه يرج

ــكوكات. ــة للمس ــا األوزان الصحيح ــون به ويضبط

مصادر
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مدرســة عثمان باشا
Sohail Nakhooda :الصور لـ

ــب  ــا يف كت ــر اليه ــة أش ــدم مدرس ــد أن أق ــس نج ــة طرابل »يف مدين

الرحالــة هــي املدرســة املنترصيــة التــي كان موقعهــا جنــوب قــوس 

ماركــوس أوريليــوس يف مركــز املدينــة القدميــة تقريبــا ولقــد أنشــأ 

ــاء  ــن عل ــو م ــا وه ــن أيب الدني ــد ب ــد الحمي ــة عب ــذه املدرس ه

ــنة 555 - 558 هـــ .  ــذا س ــهورين وكان ه ــا املش ــس ورجاله طرابل

ولألســف فــان كتــب الرحــات مل تعطنــا وصفــا للمدرســة ولكنهــا 

ــا. ــط به ــت تحي ــة اىل كان ــة الجميل ــى بالحديق نتغن

علــى  عمــارة  باشــا  عثمــان  مدرســة  "إن 
ــيطة  ــاءت بس ــا ج ــة ألنه ــن األهمي ــب م جان
فــي  ومعتدلــة  وتصميمهــا  تصورهــا  فــي 
أجمــل  أنهــا  شــك  مــن  وليــس  زخرفتهــا، 

ليبيــا".  فــي  مدرســة 
د. غاسبري ميّسانا 

مــدارس  عــدة  طرابلــس  فــي  "يوجــد 
المــدارس  تشــبه  دينيــة  ومؤسســات 
ــد  ــطى أو المعاه ــرون الوس ــي الق ــة ف الديري
االنجليزيــة ... وتعتبــر مدرســة عثمــان باشــا 
اســم  وتحمــل  المــدارس  أجمــل  إحــدى 

 . " سســها مؤ
فــون  هينريــش  البــارون  األلمانــي  الرحالــة 

1869م  – مالتســن 

ويذكــر الشــيخ الطاهــر الــزاوي نصــا مــن رحلــة ابــن رشــيد العــامل 

األندلــي الــذي زار طرابلــس يف ســنة 685 هـــ ويعتقــد ان وصفــه 

للمدرســة ايل يتكلــم عنهــا ينطبــق عــى املدرســة املنترصيــة والتــي 

مل يبــق لهــا أي أثــر قائــم اآلن.

ــة  ــي مدرس ــس فه ــة طرابل ــة يف مدين ــدارس القامئ ــدم امل ــا أق أم

ــدة  ــه م ــرة حكم ــتمرت ف ــذي اس ــريك ال ــوايل ال ــا ال ــان باش عث

طويلــة 1059-1083 هــــ ومــع ان عثــان باشــا قــد قــام بكثــر مــن 

املنشــآت املعاريــة واالهتــام باالســتحكامات الحربيــة فــإن 

ــر  ــايل يف أواخ ــيئة لأله ــه الس ــه ومعاملت ــرون غلظت ــن يذك املؤرخ

ــه أخــرا وحــارصوه بالقلعــة )الــرساي  ــاروا علي فــرة حكمــه وقــد ث

حضــرت عثمــان باشــا يســر اللــه لــه مــن الخيــرات 
ماشــا , أســس بنيــان هــذه المدرســة وجعلهــا 
لطلــب العلــم وتــالوة 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 

ــزا يف  ــا ممي ــوري بحث ــت م. فطيطيمــة الفيت ــد كتب ــاءه فق ــة بن وطريق

ــه:- ــاء في ــا ج وصفه

مكونات املبنى :

1-  ردهة املدخل:

عبــارة عــن فــراغ مربــع الشــكل 3.20م x 3.20م مســقوف بقبــة 

ــة  ارتفاعهــا 6.50م ترتكــز عــى شــكل مثــاين و أربعــة أعمــدة ركني

, و تتصــل ردهــة املدخــل مبــارشة بالفنــاء الداخــي بواســطة فتحــة 

ذات إطــار رباعــي معقــود وحيــد يف شــكله باملدرســة كــا يوجــد 

ــى  ــفلية ع ــف س ــة تجاوي ــا أربع ــة به ــل جلس ــي املدخ ــى جانب ع

شــكل قــوس كــا توجــد لوحــة خشــب مســتطيلة بعــرض البــاب يف 

ــة و يوجــد مثلهــا يف كل أبــواب املدرســة مــع  أعاهــا زخرفــة نباتي

اختــاف وجــود الزخرفــة مــن عدمهــا .

ــن رشب  ــد الثائري ــوع يف ي ــن الوق ــدا م ــد ب ــا مل يج ــراء( ومل الحم

ــات« . ــم وم الس

ــة مــن  ــاب الرئيــي ملدرســة عثــان باشــا تعلــوه لوحــة تذكاري الب

الرخــام لتأســيس املدرســة ونصــه كــا يــي:

2-  الفناء:
يتوســط الفراغــات و يتكــون مــن أربعــة أروقــة ذات أســقف قبويــة 

ــة .. و  ــات املرفق ــح بالقطاع ــو موض ــا ه ــطوانية ( ك ــف اس ) نص

ــكات  ــاء بائ ــط بالفن ــرة و تحي ــة صغ ــا قب ــة التقائه ــد نقط ــد عن توج

عــى شــكل زهــرة اللوتــس و اثنــان تيجانهــا عــى الشــكل 

ــدار  ــة ج ــى حاف ــاج ع ــدون ت ــي ب ــود ركن ــر عم ــدوري و اآلخ ال

ــواح  ــيج بأل ــري مس ــوض حج ــاء ح ــط الفن ــاة . ويتوس ــت الص بي

خشــبية أبعــاده 3.40م × 3.10م بــه شــجرة الحنــة وهــي قدميــة جــداً 

وارتبــط وجودهــا باملدرســة يف أذهــان النــاس وأصبحــت معلــم مــن 

ــور  ــة املذك ــانا يف كتاب ــري ميس ــد أورد غاس ــة وق ــامل باملنطق املع

ســالفاً أن مدرســة عثــان باشــا هــي الوحيــد يف طرابلــس التــي لهــا 

ــع  ــر الرفي ــن املرم ــل م ــة يف األص ــن ومكون ــط الصح ــة يف وس برك

ــاء  ــوع مــن البن ــوم صــارت مجــرد حــوض مصن ــا الي ــع ولكنه الصن

ــري . الحج
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3 - بيــت الصالة:

يقــع بيــت الصــاة يف الركــن األميــن مــن الفنــاء ويتــم 

قبــة  ذات  الشــكل  مريعــة  ردهــة  بواســطة  بــه  االتصــال 

بيــت  أربعــة حنايــا ركنيــة ويتكــون  بســيطة ترتكــز عــى 

5.00م(  5.00م× الصــاة مــن الفــراغ مربــع الشــكل بأبعــاده )

ذو قبــة مركزيــة مرتكــزة عــى منطقــة انتقــال ذات شــكل 

نوافــذ صغــرة  وأربعــة  1.60م(  × 0.93 ( بارتفــاع  عثــاين 

ــه  ــن حائطي ــاث خزائ ــد ث ــة أعــى املحــراب كــا يوج علوي

ــبية  ــواح خش ــاة بأل ــي مغط ــة فه ــا األرضي ــب أم ــظ الكت لحف

ــن  ــارة ع ــدت عب ــا ووج ــف عنه ــم الكش ــة ت ــاء الصيان و أثن

ــو  ــاة ه ــت الص ــكل و إىل أن بي ــة الش ــة منتظم ــع حجري قط

ــه يســتعمل  ــوات الخمــس فإن ــه الصل ــام في ــذي تق املــكان ال

تعليــم  و  الربويــة  و  الدينيــة  الــدروس  إعطــاء  يف  أيضــا 

ــد  ــه العدي ــس في ــوارث التدري ــد ت ــامية , و ق ــد اإلس القواع

ــزوري  ــر الجن ــيخ عم ــل الش ــهرة مث ــيوخ ذوي الش ــن الش م

ــره  ــة و غ ــة املاضي ــرة القليل ــل يف الف ــاه األج ــذي توف ال

مــن الشــيوخ الذيــن تــم تعليمهــم يف املدرســة ذاتهــا و 

ــار  ــع يف األقط ــدارس و الجوام ــم يف امل ــتكملوا تعليمه اس

الزيتونــة  و جامــع  األزهــر مبــرص  كالجامــع   ( املجــاورة 

بتونــس( .

4 - الكّتاب :

ــر  ــة مم ــاء و يف نهاي ــن الفن ــرس م ــن األي ــاب يف الرك ــع الكت يق

مســقوف بقبــو نصــف اســطواين مســتطيل أبعــاده 6.600*3.30 م 

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 

ــال  ــم األطف ــذا يف تعلي ــا ه ــاب و ال زال إىل يومن ــتعمل الكت اس

ــم . ــرآن الكري ــظ الق ــة و حف ــادئ القواعــد الديني مب

5- الخلوات:

تحتــوي املدرســة عــى 15 خلــوة و كــا موضــح باملســقط األفقــي 

ــام  ــدة أم ــدا واح ــارشة ع ــي مب ــاء الداخ ــى الفن ــا ع ــل معظمه تط

الكتــاب .. و جميعهــا موحــدة الشــكل لهــا أبــواب ذات عقــد نصــف 

ــل  ــون ميي ــش بل ــوه كرني ــارز يعل ــار ب ــه إط ــي و حول ــري رخام دائ

للحمــرة , مســاحة الخلــوة الواحــدة يف حــدود 3.20م *3.20م تقريبــا 

.. لهــا أســقف قبويــة الشــكل يف اتجــاه عمــودي عــى أضــاع الفناء 

ــوي أيضــا عــى ســدة  ــا تحت ــوة ســده ســفلية و معظمه ــكل خل و ب

علويــة و تشــغل الســدة الســفلية أكــرث مــن نصــف مســاحة الخلــوة 

بارتفــاع 1.00 م 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 

ــا  ــب أم ــة لوضــع الكت ــن الحائطي ــس اإلضــاءة و أيضــا الخزائ فواني

الفــراغ الســفي للســدة فعــادة يســتعمل للتخزيــن مــن قبــل الطــاب 

ــل  ــم يف املدرســة أو املــدارس املجــاورة مث ــون التعلي ــن يتلق الذي

مدرســة جامــع أحمــد باشــا القــره مــاين ألن الطــاب عــادة مــا يأتون 

مــن أماكــن بعيــدة و مــن ضواحــي املدينــة لإلقامــة يف الخلــوات .

ــة باملدرســة مثــل امليضــأة التــي تقــع  ويوجــد أيضــا مرافــق خدمي

ــى  ــن و ع ــى مرحاض ــوي ع ــل و تحت ــرسى للمدخ ــة الي يف الجه

ــه  ــت عــى جدران ــاء مســتطيل مثب ــب اآلخــر يوجــد خــزان م الجان

ــة  ــي منظوري ــة , و ه ــة منحوت ــة نباتي ــا زخرف ــة عليه ــة رخامي قطع

بالنســبة للمدخــل و مثبــت عليهــا صنابــر ميــاه تســتعمل للوضــوء.
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وحجــرة أخــرى تســتعمل لاســتحام متصلة 

البــر إىل جانــب  فيهــا  بحجــرة صغــرة 

ــتعمل  ــرة تس ــد حج ــأة توج ــات امليض فراغ

بــه  املقيمــن  بالطلبــة  خــاص  كمطبــخ 

ــوت  ــارع درغ ــى ش ــل ع ــرة تط ــذة صغ ناف

ــط  ــى الخرائ ــا ع ــد إطاعن ــح بع ــد اتض و ق

ــا  ــور عليه ــم العث ــي ت القدميــة و الصــور الت

املطبــخ  فــراغ  أن  اآلثــار  مصلحــة  يف 

قــد اســتقطع مــن الحامــات يف العهــد 

اإليطــايل و أن املطبــخ قــد اســتحدث و كان 

ــاه . ــع دورات مي ــه أرب ــا عن ــودا عوض موج

ومــن مكونــات املبنــى رضيــح مؤســس 

ــذي  ــاة ال ــت الص ــق لبي ــة املاص املدرس

يشــمل أيضــا قبــور بعــض أفــراد أرستــه )12 

قــرا ( و الرضيــح مربــع الشــكل تســقفه قبــة 

ــدى  ــدا أن إح ــاة ع ــت الص ــة بي ــبه قب تش

الفتحــات املعقــودة مفتوحــة لإلضــاءة و 

التهويــة , تحــوي الحجــرة عــى مثــاين 

ــة 2.10 * 1.30  ــاد متقارب ــفلية بأبع ــذ س نواف

ــى  ــام و ع ــن الرخ ــو م ــل فه ــا املدخ م , أم

شــكل عقــد دائــري غــر متكامــل عليــه 

ــب أن  ــذا إىل جان ــة ه ــزاء زخرفي ــة أج ثاث

ــا  ــة عليه ــواح رخامي ــة بأل ــور محاط كل القب

زخرفــة نباتيــة منحوتــة و يعلوهــا شــاهد 

ــام .  ــن الرخ ــة م ــوه عام ــي تعل رخام

فقــد  الزخــريف  بالتحليــل  يتعلــق  وفيــا 

عــى  الرخاميــة  الزخــارف  اســتخدمت 

ــل  ــتخدمت يف املدخ ــل، واس ــر املداخ أط

املــؤدي إيل صحــن املدرســة وهــو معقــود 

ــي  ــدة فه ــا األعم ــري، أم ــف دائ ــد نص بعق

ــد  ــطوانية، وتوج ــدان اس ــام ذات أب ــن رخ م

يف  األعــى  الجــزء  يف  خشــبية  زخــارف 

ــا  ــح به ــة عــى الرضي ــذ املطل بعــض النواف

ــتطيلة.  ــبية مس ــوة خش حش

يف ســنة 2012 تعرضــت املدرســة لاعتــداء 

ــوات  ــدة خل ــرضرت ع ــث ت ــب حي والتخري

ــش  ــور ونب ــواهد القب ــت ش ــق وحطم ومراف

رفاتهــا وقطعــت الشــجرة التــي كانــت وســط 

ــة. املدرس

 4- مدرسة عثان باشا - م. فطيطيمة الفيتوري.
 5- العنارص الزخرفية املعارية مبدينة طرابلس - حنان محمد بن نافع.
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العربــي  مجلــة  مــن   107 رقــم  العــدد  فــي  نشــرت  مقالــة  مــن  مقتبســة  المقتطفــات  هــذه 
الــذي نشــر فــي أكتوبــر ســنة 1967 بعنــوان "الجغبــوب واحــة منســية فــي الصحــراء الليبيــة" 
متــري" "أوســكار  المصــور  وتصويــر  زبــال"  "ســليم  األســتاذ  الصحفــي  كتابــة  مــن  وهــي 

1 -  أول خطوة

ال تــكاد تخطــو أول خطــوة يف واحــة الجغبــوب حتــى تشــعر وكأنك 

قــد اخرقــت حجــب الزمــان التــي تعيــدك اىل عــامل ال ميــت 

ــد و  ــامل التعب ــات . . ع ــادة والكالي ــى امل ــدة ع ــا املعتم اىل دنيان

ــات. الروحاني

إنهــا دنيــا أخــرى .. ومجتمــع ينــدر وجـــوده يف عرصنــا الــذى امتــأل 

ــى  ــرص ع ــه، وي ــى ماضي ــار ع ــامل يغ ــج .. ع ــب والضجي بالصخ

ــاة. التمســك بأســلوبه الخــاص يف الحي

إنهــا دنيــا أخــرى .. ومجتمــع ينــدر وجـــوده يف عرصنــا الــذى امتــأل 

ــى  ــرص ع ــه، وي ــى ماضي ــار ع ــامل يغ ــج .. ع ــب والضجي بالصخ

ــاة. التمســك بأســلوبه الخــاص يف الحي

ــة  ــاوة األوراد ومراجع ــر وت ــاة الفج ــن أداء ص ــاء م ــد االنته فبع

الــدروس يف املســجد، تتحــول الجغبــوب إىل معهــد كبــر للعلــم 

وينقســم رجالهــا وشــبابها إىل قســمن : طلبــة يتعلمــون .. وأســاتذة 

ــاة ســكانها. ــوب هــو كل يشء يف حي ــم يف الجغب ــون، فالتعلي يعلّم

2 - الزاوية والضريح

صــورة رائعــة لرضيــح الســيد محمــد الـــسنويس التقطهــا مصـــورنا 

ــه ســياج  ــط ب ــح الــذى يحي ــة املطلــة عــى الرضي ــة العالي مــن القب

ــاس لقــراءة الفاتحــة والرحــم عــى  ــه الن مــن النحــاس يقــف خلف

روح الفقيــد الكبــر .. لقــد أصـــبح هــذا  الرضيــح جــزءا مـــن الزاوية 

الـسنوســــية أي املركــز الســنويس يف الجغبــوب.

وتتكــون الزاويــة عــادة مــن بيــت خــاص لرئيســها، وآخــر للضـــيوف 

ــرات  ــبيل وحج ــري السـ ــراء وعاب ــوم الفق ــرات لن ــة( وحج )مضيف

خاصـــة بــاألوالد الذيــن يتعلمــون القــرآن ومســجد للصــاة ومخازن 

للتمويــن وبســـتان لزراعــة الخــرضوات الرضوريــة.

ومــا يكـــاد الليـــــل يرخــي ســـدوله عــى الجغبــوب حتــى تســلط 

ــة للمســجد فيشــاهدها  األضــواء الكاشــفة عــى الجــدران الخارجي

املســافر مــن مســافة بعيــدة فيسرشــد بهــا وهــو ســائر وســط رمــال 

الصحــراء.

مشاهدات من واحة الجغبوب وزاويتها 
سنة 1967

3 - علم وصنعة

كان الســنويس الكبــر يحــب الزراعــة ألتباعــه ويقــول لهــم "الــدرر 

يف غــرس الشــجر" وكان يــوم الخميــس مــن كل أســبوع مخصصــا 

ــال  ــت الرم ــد غط ــوم فق ــا الي ــي .. أم ــي أو الصناع ــل الزراع للعم

املتحركــة عــر الســنن األشــجار والنخيــل التــي زرعهــا الســنويس 

ــر يف الواحــة. الكب

ــل  ــز للعم ــة إىل مرك ــول الواح ــر أن يح ــنويس الكب ــتطاع الس اس

ــوم العمــل األســبوعي  ــس ي ــوم الخمي ــد جعــل مــن ي ــاج، لق واإلنت

أي اليــوم الــذي يتحــول فيــه الطالــب إىل بّنــاء أو نّجــار أو حــداد أو 

نّســاج أو أي عمــل يــدوي آخــر نافــع .. وبعضهــم اآلخــر كان يهتــم 

باملعهــد  امللتحقــون  الطلبــة  كان  وملــا 

غربــاء عــن الواحــة فقــد خصــص لهــم 

أماكــن لســكناهم عــرف كل منهــا باســم 

ــة يف  ــام األروق ــبه بنظ ــت أش ــوة" وكان "خل

ــوات  األزهــر، .. ومــن مجموعــة هــذه الخل

ــن،  ــد مع ــاط لبل ــة، كل رب ــت األربط تكون

فهنــاك "ربــاط الســوادين" أي القادمــن مــن 

ــاط "الســيوية" أي القادمــن  الســودان .. ورب

ــرص[. ــيوة ]م ــن س م

ــم  ــة تض ــة علمي ــد مكتب ــا باملعه وكان ملحق

14 ألــف مجلــد وأكــرث مــن ألــف مخطــوط، 

ــامية  ــة اإلس ــا بالريع ــا كان خاص معظمه

ــخ  ــفة والتاري ــوم الفلس ــرآن وعل ــر الق وتفس

ــك. ــم الفل والشــعر وعل

5 - كارثة علمية
واســتولت القــوات اإليطاليــة عــى املكتبــة 

ــروة  ــد ث ــت تع ــي كان ــة الت ــية الثمين السنوس

ــت  ــا، وكان ــا وأضاعته ــة فأتلفته ــة هائل علمي

قــد نقلــت مــن الجغبــوب إىل واحــة الكفــرة 

ــان هــو  قبــل االحتــال، ويصــف شــاهد عي

ــه  األســتاذ محمــد الطيــب األشــهب يف كتاب

القيــم "برقــة العربيــة أمــس واليـــوم" عمليــة 

ــه:  الســلب هــذه بقول

ــا  "أخــذ العســاكر املحتلــون يوزعــون كتبهـ

ــا  ــون به ــال، ويرم ــن وذات الشـ ذات اليم

إىل الريــاح لتعمــــل فيهــا عملهــا، ويوقدون 

بهــا النــار وقــد كســيت جميــع أرض الكفــرة 

ــك  ــأوراق تل ــجار ب ــاين واألش ــت املب وغطي

الكتــب املمزقــة واملبعــرثة .. ومــا مــن 

ــي إال  ــومايل أو وطن ــايل أو صـ ــدي إيط جن

ــب  ــذه الكت ــن ه ــر م ــم كب ــاء بقس ــد ج وق

ــراكه. ــذكار الش ــه كت ليهدي

ــك  ــألت بذل ــه، فامت ــح أو ليبيع ــذا الفت يف ه

أســواق برقــة بالكتــب ومــا بقــي مــن ذلــك 

ــازي  ــه إىل بنغ ــاءت ب ــا وج ــه ايطالي جمعت

ــوري(  ــر أربعــن ســيارة شــحن )ل عــى ظه

كبــره وقافلــة مــن االبــل ال تحمــل إال كتبــا 

ــة  فمــألت بهــا عــدة غــرف بقــرص الحكومـ

يف بنغــازي وهنــاك لعبـــت بهــا يــد الفســـاد، 

فصـــــار اإليطاليــون يأخــذون ما يــروق لهم 

ــا .. وظلــت  ــا وأســواق أورب منهــا اىل ايطالي

ــتطاع  ــى اس ــدي حت ــا األي ــب تتخاطفه الكت

ــاء  ــه يف أثن ــا، ولكنـ ــام به ــون االهت الليبي

6 - باب لمرور الجنازات
ــم  ــري، يض ــور حج ــوب س ــط بالجغب ويحي

الزاويــة واملســجد والرضيــح، وبهــذا الســور 

ســبعة أبــواب

يطلــق عليهــا أســاء : االستســقاء، والعــن، 

ــريب،  ــري، والغ ــر، والبح ــرة، والكوادي والك

ــه  ــاب األخــر تخــرج من والرحمــة وهــذا الب

ــد  ــات مل تع ــذه البواب ــن ه ــازات ولك الجن

ــت  ــل أصبح ــة، ب ــارج الواح ــل اىل خ توص

ارتفــع  فقــد  نفســها،  الجغبــوب  داخــل 

الكثــر مــن العــارات حــول الســور، مبنــى 

ــز  ــس، ومرك ــركز للبولي ــفى، ومـ للمستش

ــجار  ــرس األش ــار وغ ــر اآلب ــة وحف بالزراع

ــه،  ــرض والفواك ــواع الخ ــض أن ــة بع وزراع

ــن  ــه م ــا لدي ــر م ــنويس الكب ــتخدم الس واس

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 

ــه:- ــل قول معهــم مث

ــم  ــبيحات أنه ــات والس ــل الوريق ــن أه » يظ

يســبقوننا عنــد اللــه، ال واللــه ال يســبقوننا«.

يريــد بأهــل الوريقــات العلــاء، وأهــل 

فكأنــه  والقانتــن،  العابديــن  الســبيحات 

ال  والصنــاع  للمحرفــن  يقــول  أن  يريــد 

ــا  ــاد مقام ــاء والزه ــم دون العل ــوا أنك تظن

ــم  ــة، وكونه ــا وعمل ــم صناع ــرد كونك مبج

علــاء وقــراء .. كان يقــول لهــم هــذا الــكام 

ليزيدهــم رغبــة وشــوقا ويعلــم النــاس حرفــة 

ــدث  ــا .. ح ــة إال به ــي ال مدني ــة الت الصناع

ــت. ــام مض ــة ع ــذ مائ ــذا من كل ه

ويف اليــوم الســابع مــن شــهر ســبتمر 1859 

انتهــت حيــاة الســيد محمــد بــن عــي 

بالنشــاط واإلصــاح  الحافلــة  الســنويس 

ودفــن بالجغبــوب.

الثانيــة  العامليــة  الحــرب 

ثاثــة  اإليطاليــون  أحـــرق 

آالف كتــاب مــن كتبهــا أننــاء 

جيــوش  أمـــام  انســحابهم 

الحلفــاء ..."

حــدث  مــا  هــو  هــذا 

املكتبــة  لتلــك  باختصــار 

اهتمــت  التــي  الرائعــة 

الحكومــة بعــد االســتقال 

البحــث  يف  فرعــت  بهــا 

ــرثة .. ويف  ــا املبع ــن كتبه ع

شــهر أبريــل مــن هــذا العــام 

1967 نقلــت ســيارة شــحن 

3508 كتــاب هــي كل مــا أمكــن العثــور عليه 

ــا اىل  ــة نقلته ــنويس القدمي ــة الس ــن مكتب م

مقرهــا األصــي يف الجغبــوب لتكــون مرجعا 

واملراجعــة. االطــاع  يريــد  ملــن 
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8 - األسلوب القديم

ــيد  ــييد الس ــى تش ــام ع ــة ع ــن مائ ــرث م ــي أك ــن م ــم م بالرغ

محمــد ابــن عــي الســنويس ألول »كتـّـاب« يف الجغبــوب، بالرغــم 

مــن طــول هــذه الفــرة فــإن هــذا الكتـّـاب مــازال يعمــل إىل اليــوم 

ــة  ــر املدرس ــألنا مدي ــا س ــم، وعندم ــلوب القدي ــس األس ــى نف ع

ــا: األســتاذ محمــد نصيــب عــن الــرس يف هــذا أجابن

ــذا  ــع ه ــت تتب ــة مازال ــرى مدرس ــا ي ــارئ عندم ــب الق ــد يتعج » ق

النمــط القديــم إىل اليــوم، ولكننــا حاولنــا تطبيــق أســاليب التعليــم 

ــا إىل  ــد، فرجعن ــا مل تج ــا كله ــرآن ولكنه ــظ الق ــث لتحفي الحدي

ــرثة  ــبة يف ك ــا الحس ــرت نتائجه ــي ظه ــاب األوىل الت ــة الكت طريق

ــب  ــا يكت ــب هن ــظ .. فالطال ــودة الحف ــع ج ــاظ م ــة الحف الطلب

ــاء  ــن امل ــوع م ــداد املصن ــبي بامل ــوح الخش ــى الل ــات ع اآلي

ــه الــذي يصحــح  املخلــوط بالرمــاد األســود ويقــدم اللــوح للفقي

املكتــوب، فيأخــذه التلميــذ معــه إىل مــكان ليحفظــه ويلقيــه عــى 

ــه  ــه وعرض ــد حفظ ــوه إال بع ــرة .. وال ميح ــد م ــرة بع ــدرس م امل

ــوه ..« ــأذن مبح ــه لي ــى الفقي ع

ــن  ــس األماك ــى نف ــن ع ــال جالس ــض األطف ــور بع ــر الص وتظه

ــعراء  ــاء والش ــن العل ــر م ــم الكث ــن قبله ــا م ــس عليه ــي جل الت

واملجاهديــن يف التاريــخ الليبــي أمثــال عمــر املختــار، والشــيخ 

عمــر األشــهب، وأبــو مقــرب، وتــرى الفقيــه جالســا فــوق صــوف 

ــة  ــة املئذن ــوت املــؤذن الواقــف يف رشف ــق صــ الشــمس .. وينطل

ــع مناطــق  ــه كان يصــل اىل جمي ــر، إن صوت ــع الكب البيضــاء للجام

ــد  ــوم وق ــا اليـ ــوت .. أم ــرات الص ــة اىل مك ــوب دون حاج الجغب

اتســعت الواحــة، وزاد عــدد ســـكاتها فقــد أصبــح مــؤذن الجغبــوب 

ف حاجــة ماســة اىل مكــر للصــوت ينقــل بــه صوتــه اىل كل مــكان 

مــن الواحــة.

7 - مدينة مقدسة

ــت آالف  ــر يتهاف ــنويس الكب ــاة الس ــرى وف ــاد وذك ــام األعي ويف أي

ــات  ــم الطرق ــئ به ــرة فتمتل ــة الصغ ــى الواح ــا ع ــل ليبي ــن أه م

والســاحات .. ولكــن مــا تــكاد زيارتهــم لرضيــح الســنويس الكبــر 

ــم يعــودوا برسعــة  ــداح الشــاي األخــرض ث ــوا أق ــى يرب تنتهــي حت

إىل مدنهـــم التــي قدمــوا منهــا ! اذ ال توجــد آيــة احتفــاالت أو بــدع 

ــدن  ــرث م ــبات يف أك ــذه املناس ــل ه ــا ف مث ــي نراه ــك الت ــن تل م

البــاد العربيــة .. وذلــك ألن الجغبــوب مدينــة مقدســة يف رأي اهــل 

ــن السنوســين ــا م ليبي

وبانرصاف الزوار يعود الهدوء إىل الجغبوب .. وتغيب 

لألرصاد الجوية، ومركز للمديرية... 

ــه مل  ــاغب ولكن ــذ املش ــه التلمي ــف ب ــوط يخي ــده الس ــم وبي الغن

ــه أحــدا فقــد أصبــح أداة للتخويــف وليــس أداة  يحــدث أن رضب ب

ــرضب !. لل
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ــى  ــون ع ــم مل ــي رس ــدو Severan Tondo، وه ــيفران تون الس

لــوح مــن الخشــب، صــور عائلــة اإلمراطــور ســبتيموس 

ســيفروس حيــث يظهــر هــو إىل جانــب زوجتــه الثانيــة جوليــا 

ــة  ــي لوح ــوح(، وه ــه ممس ــا )وجه ــه كاركا وغيت ــن ابني وكل م

فريــدة مــن نوعهــا تعــود لحــوايل ســنة 200 للميــاد، ومعروضــة 

ــن. ــة برل ــة األملاني ــف Staatliche بالعاصم يف متح

ــدة  ــة لب ــادي يف مدين ــد ســنة 146 مي ســبتيموس ســيفروس ول

يف  واليونانيــة  الاتينيــة  واللغتــن  القانــون  درس  الكــرى، 

ــا وهــي امــرأة  ــا ماركيان ــزوج مــن باكي ــا، ويف ســنة 175م ت روم

ــدة أيضــا توفيــت بعــد ســبع ســنوات فقــط مــن  ــة لب مــن مدين

زواجهــا، تــزوج بعدهــا مــن جوليــا دومنــا التــي أنجــب منهــا 

ولديــه غيتــا وكاركا، تقلــد عــدة مناصــب اداريــة وعســكرية يف 

مناطــق مختلفــة مثــل اســبانيا ورسدينيــا وليــون وســوريا إىل أن 

ــه  ــى وفات ــك حت ــل كذل ــنة 193م وظ ــورا س ــه إمراط ــم تنصيب ت

ــنة 211م. س

لوحـــــات

جــان باتيســت غــروز Jean-Baptiste Greuze رســام فرنــي ولــد 

ــنة 1805م،  ــس س ــويف يف باري ــنة 1725م وت ــو س ــة تورن يف مدين

درس الفــن يف ليــون وباريــس وانتقــل فــرة إىل رومــا ونابــويل يف 

إيطاليــا ولــه عــدد مــن اللوحــات الشــهرة، 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 كــراكا، 

ــة  ــه يقــود حمل حــن كان اإلمراطــور ســبتيموس يف أواخــر حيات

عســكرية يف يــورك )بريطانيــا حاليــا( اشــتد عليــه املــرض، ونظــرا 

للتنافــس عــى خافتــه يف عرشــه بــن ولديــه كــراكا وغيتــا فقــد 

نشــب خــاف وتوتــر داخــل العائلــة حتــى أن كــراكا اتهــم بأنــه 

ينــوي محاولــة قتــل والــده، ويظهــر الرســام غــروز هنــا ســبتيموس 

وهــو يوبــخ ابنــه.

بعــد وفــاة ســبتيموس ســيفروس ســنة 211 للميــاد متأثــرا مبرضــه 

اســتمر التوتــر بــن األخويــن الذيــن تشــاركا الحكــم لفــرة قصرة، 

وانتهــى بشــكل مأســاوي حيــث أقــدم كــراكا عــى اغتيــال أخيــه 

غيتــا بعــد نحــو عــام مــن وفــاة والدهــا.



منــذ اخراعهــا ســنة 1840 ظلــت فكــرة الطوابــع الريديــة مــن الوســائل الهامــة لاحتفــاء بتاريــخ وثقافــات الشــعوب واحيــاء 

مناســباتها، وجذبــت املايــن مــن النــاس الذيــن صــاروا مهتمــن بجمعهــا وتصنيفهــا وعرضهــا، يف هــذه الزاويــة نعــرض يف 

كل عــدد مجموعــة مــن الطوابــع الريديــة التــي توثــق أحداثــا وثقافــات وفنونــا ومعــامل ليبيــة.

د. عارف ابراهيم أدهم

مــن رائــدي مهنــة الطــب يف ليبيــا، ولــد 

ــا  ــنة 1884م وبه ــس س ــة طرابل يف مدين

ــطنبول  ــة اس ــل إىل مدين ــم انتق ــأ، ث نش

الركيــة ودرس الطــب هنــاك يف كليــة 

ــا  ــا طبيب ــرج منه ــكري، تخ ــب العس الط

العيــون، وعــاد  وتخصــص يف طــب 

إىل طرابلــس حيــث عمــل لفــرة يف 

ميــزران،  بشــارع  الكائــن  املستشــفى 

ســنة  اإليطــايل  الغــزو  بــدأ  وعندمــا 

قبــل  مــن  لاعتقــال  تعــرض  1911م 

اإليطاليــن وظــل يف األرس ملــدة أربعــة 

د. عبد السام الفيتوري

ولــد مبنطقــة الظهــرة يف طرابلــس وتلقــى 

ــدارس  ــب وامل ــه االويل يف الكتاتي تعليم

الدينيــة ثــم التحــق بالثانويــة الرشــدية 

باملدينــة القدميــة طرابلــس وبعــد اكــال 

ــطنبول  ــل الس ــوق انتق ــا بتف ــته فيه دراس

حيــث درس الطــب، وعنــد تخرجــه عــاد 

ــا يف أواخــر القــرن التاســع عــر  إىل ليبي

للعمــل فيهــا كطبيــب مبدينــة طرابلــس ثم 

يف مدينــة بنغــازي حيــث إضافــة اىل عمله 

طوابع البريدية

ــا  ــه إىل إيطالي ــم ترحيل ــل أن يت ــهر قب أش

ــارك يف  ــطنبول ش ــل إىل اس ــا انتق ومنه

حــرب البلقــان وتنقــل بعدهــا بــن جــدة 

ــم  ــد ت ــرى، ولق ــدن أخ ــكندرية وم واالس

العســكرية  املستشــفيات  يف  الرســمي 

ــة، وبعــد الغــزو  ــادة خارجي ــه عي ــت ل كان

أرسه مــرة أخــرى مــن قبــل اإلنجليــز 

حيــث بقــي يف أحــد معتقاتهــم مبــرص 

ملــدة خمــس ســنوات وحــن أطلــق 

ــطنبول  ــرى إلس ــرة أخ ــافر م ــه س رساح

لبضعــة أســابيل قبــل أن يعــود أخــرا 

إىل مســقط رأســه طرابلــس ســنة 1921م 

ويســتقر بهــا للعمــل كطبيــب، وظــل فيها 

ــى  ــة للمواطنــن حت ــه الطبي يقــدم خدمات

وفاتــه ســنة 1935م.

ــل  ــرة قب ــاد ف ــادر الب ــا غ ــايل لليبي اإليط

كان  عملــه،  ومارســة  إليهــا  العــودة 

ــق  ــا للشــاعر املعــروف أحمــد رفي صديق

ــنة 1941م  ــوري س ــويف الفيت ــدوي، ت امله

ودفــن يف مقــرة ســيدي عبيــدة ببنغــازي.

الهالل األحمر الليبي

تعتــر جمعيــة الهــال األحمــر الليبــي مــن أعــرق املؤسســات األهليــة الليبيــة اذ يعــود تأسيســها إىل الخامــس مــن أكتوبــر 

ســنة 1957م ويف العــام التــايل 1958 تــم االعــراف بهــا مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر لتنضــم يف نفــس العــام إىل 

االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر.

ــة  ــة والبيئي ــم العــون يف املجــاالت االنســانية والصحي وهــي يف األســاس قامئــة عــى العمــل التطوعــي وتهــدف إىل تقدي

ــة، واالجتاعي

د. محمد عي امسيك

ولــد يف مدينــة غريــان ســنة 1883م ونشــأ 

بهــا قبــل أن ينتقــل ملدينــة طرابلــس 

ــنة  ــا، ويف س ــه فيه ــال تعليم ــرض اك لغ

1905م انتقــل إىل تركيــا التــي درس الطــب 

ــث  ــنة 1933م حي ــا س ــاد إىل ليبي ــا، ع فيه

افتتــح عيــادة خاصــة لعــاج أمــراض 

العيــون واضافــة اىل تقديــم العــاج فقــد 

كان لعيادتــه دور تعليمــي، تــويف الطبيــب 

محمــد مســيك يف منتصــف األربعينيات.
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