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الس��نة اجلامعي��ة األولى من التحاق��ه بكلية التربية .ون��زوال ً عند متطلبات
املصلح��ة العامة بدأت البحث وفي ذهن��ي أن يجيء جامعاً ،قدر اإلمكان ،بني
صفات الكتاب املقرر وصفات البحث املتخصص،

ت�صدير
بعد أن أقدم تعاقدت مع اليونيس��كو في أُكتوبر  -تش��رين األول س��نة
1967م .للعمل في ميدان التاريخ بكلية التربية في اجلامعة الليبية ،قدمت
إلى طرابل��س الغرب حيث بدأت بأداء مهمتي الت��ي كان من ضمنها تدريس
تاري��خ ليبيا القدمي من بدايته حتى عش��ية الفتح اإلس�لامي س��نة 643م،
وظلل��ت أُد ّرس ه��ذه املادة طيلة أربع س��نوات متتالي��ة ( 1971 - 1967م).
واصل��ت البحث خاللها ح��ول هذا املوضوع .وإذا صح��ت القاعدة القائلة إن
خير طريقة لدراسة موضوع ما هي تدريسه ،فإنني أعتز بأن أقول إنني اتبعت
تلك الطريقة فأفدت واس��تفدت من الكشف عن عراقة تاريخ هذا اجلزء من
الوط��ن العربي الكبير؛ فما إن بدأت البحث عن حقائق التاريخ الليبي القدمي،
حتى بدأت تنفتح أمامي مجاالت جديدة ،واس��عة س��عة ليبيا ذاتها ،ومثيرة
بقدر ما في اكتشاف احلقيقة من متعة وإثارة.
علي منذ البداية أن أُق ّرر طبيعة البحث الذي ندبت نفس��ي للقيام
وكان ّ
به؛ فهل أُخصصه لدراس��ة جوان��ب محدودة من تلك احلقب��ة التاريخية أم
أتص��دى لتلك احلقبة بكاملها؟ وقلبت املس��ألة ذات اليمني وذات الش��مال
فوج��دت أن مصلحة طلبتي تقتض��ي أن يكون البحث ش��اممالً لكل الفترة
حتى يتس��نى لكل من الطلبة أن تكون بيده نس��خة م��ن الكتاب في بداية





طوله ثمامنائة ميل كما تشترك مع اجلمهورية التونسية في الغرب في خط
حدود طوله مئتان وخمسون ميالً ومع جنوب اجلزائر في خط يبلغ طوله أكثر
من س��تمائة ميل .وهي في اجلنوب الشرقي تش��ترك مع جمهورية السودان
في خط حدود واحد كما تشترك في اجلنوب مع جمهوريتي تشاد والنيجر.

التعريف بليبيا
طبيعة ليبيا و�سكانها يف الوقت احلا�ضر:
كان اإلغريق القدماء يس��مون كل الش��مال اإلفريقي إلى الغرب من مصر
ليبيا ( ،)Libyaواملناس��بة الوحي��دة قبل القرن العش��رين التي أُطلق فيها
اس��م ليبيا على مناطق بعينها كانت حوالي 300م .عندما كون اإلمبراطور
ديوقلتي��ان واليتي ليبيا العلي��ا ( ) Libya Superiorوليبيا الدنيا (Libya
 ) Inferiorفي اجلزء الش��مالي من برق��ة .ولكن كلمة ليبيا كانت مقبولة
دائما ً كمرادف جغرافي لطرابلس أو بالد البربر للداللة على اجلزء األوس��ط من
الشمال اإلفريقي .ولم توحد والية طرابلس ووالية برقة إال على اجلزء األوسط
من الشمال اإلفريقي .ولم توحد والية طرابلس ووالية برقة إال سنة 1934م.
عندم��ا أكم��ل اإليطاليون عملية احتاللهم لهما وأس��مياهما مس��تعمرة
ليبي��ا ( .)Libiaوبع��د ذلك احتفظت اململكة الليبية املتحدة بهذا االس��م
لدى اس��تقاللها سنة 1951م .ضمن حدود شملت الواليات الثالث :طرابلس
وبرقة وفزان .ولقد ظل هذا االس��م معتمدا ً بعد إلغاء الدستور االحتادي سنة
1964م .ونشوء (( اململكة الليبية)) ،وبعد ثورة أول سبتمبر سنة 1969م.
وإلغاء النظام امللكي وإنشاء اجلمهورية العربية الليبية.
وتتمتع ليبيا في الش��مال بخط س��احلي على البحر األبيض املتوس��ط
يبلغ طوله ألفا ً ومائتي ميل ،وهو ساحل مكشوف في معظمه ،قليل التنوع
وخطر ،وهي تشترك مع اجلمهورية العربية املتحدة في الشرق في خط حدود


وتش��غل ليبيا س��ت عش��رة درجة طولية (  ) 25° - 9°وأكثر من أربع
عش��رة درجة عرضية ( )33° - 18° "45مبس��احة تبلغ حوالي ()680,000
مي��ل مربع حتلها في املرتي��ة الرابعة بني أكبر أربعة أقط��ار إفريقية .وهي إن
قورنت من حيث املس��احة بغيره��ا من البلدان زادت عن تكس��اس بضعفني
ونصف الضعف وبلغت سبعة أضعاف بريطانيا العظمى وإرلندة الشمالية
مجتمعني.
ويعتبر  95%من هذه املساحة صحراء وإن كان قسم من تلك الصحراء
يتك��ون ف��ي الواقع من س��هول اس��تبس ش��به صحراوية ومقف��رة وقليلة
التنوع.
أما اخلمس��ة الباقية في املائة فتعتبر صاحلة لالس��تغالل االقتصادي وإن
كان ما يزرع منها في الوقت احلاضر ال يتعدى ½  %من كامل مس��احة البالد
م��ع العلم أنه ميكن مضاعفة تلك الرقعة املس��تغلة في الزراعة .وال ش��ك
أن املن��اخ وتوفر املاء هما العام�لان اللذان يجعالن مناطق الزراعة املس��تقرة
مقص��ورة على األحزمة الس��احلية الضيقة وسالس��ل التالل في ش��مالي
منطق��ة طرابلس وفي برق��ة وفي بعض الواح��ات في الداخ��ل .ويذكر بهذا
الصدد أن ليبيا ليست فيها أنهار دائمة.
وفي القس��م الش��مالي من منطقة طرابلس يلتقي الشريط الساحلي
اخلصيب ،الذي ال يزيد عرضه في أي مكان منه عن سبعة أميال والذي يتمتع
مبناخ حوض البحر األبيض املتوس��ط ،مع س��هل اجلفارة الذي يس��مى أحيانا ً
((بالصح��راء املصغ��رة)) .وينته��ي هذا الس��هل عند حافة جبل نفوس��ة
الشمالية الشديدة االنحدار .وجبل نفوسة هذا عبارة عن سلسلة من التالل



تاريخ ليبيا القدمي
منحن حتى تلتقي
ال يتجاوز ارتفاعها ثالثة آالف قدم ومتتد على ش��كل خط
ٍ
م��ع البحر قرب مدينة اخلمس .أما من اجلنوب فإن اجلبل يتدرج في االنخفاض
حتى يتالش��ى في منطقة ريفية متكسرة تعرف باسم منطقة ((القبلي))
وال تلب��ث أن تندمج ف��ي هضبة احلمادة احلمراء الصخرية التي متتد مس��افة
مائتي ميل إلى اجلنوب حيث تهبط إلى مس��توى ثالث من سالس��ل الواحات
ف��ي غرب فزان هي واحات وادي الش��اطيء ووادي اآلجال ومنخفض مرزق .وفي
هذه األودية الثالثة تكون املمياه اجلوفية على عمق أقدام قليلة حتت السطح.
وفي ش��مال برقة يقوم اجلبل األخضر ،على شكل درجتني ضيقتني صاعدتني
من الس��احل ،مكونا ً هضبة يبل��غ ارتفاعها ألفي قدم ،وهو خصيب ومغطي
أما في شرق برقة فإن التالل تنحدر
إلى حد معقول باألش��جار والش��جيراتّ .
نح��و مصر عبر منطق��ة وعرة مقفرة ه��ي منطقة مارماري��كا .وفي جنوب
برقة تنحدر املرتفعات لتتالش��ى ف��ي الصحراء الليبية التي هي أكبر صحراء
حقيقي��ة ف��ي العالم  -وفي برقة ثالث واحات رئيس��ية ه��ي جالو واجلغبوب
ومجموعة واحات الكفرة الواسعة .وفي أقصى جنوب برقة وفزان تقوم جبال
تبستي كحاجز بني ليبيا وإفريقيا الوسطى.

والرطوبة املزعجة ،ورمبا تتس��اقط الثلوج على جبل نفوس��ة واجلبل األخضر.
وكثيرا ً ما تهبط درجة احلرارة في سبها بفزان في الشتاء إلى ما حتت الصفر.
وبالرغم من أن التالل الش��مالية تتلقى عش��رين بوصة من املطر في السنة،
إال أن معظم تلك الكمية يتساقط بني شهري ديسمبر  -كانون األول ،ومارس
 آذار ،على ش��كل وابل غزير قصير األمد مم��ا يجعل معظم املياه املتجمعةمن��ه تندف��ع بعنف إلى البحر جارفة معها ما تصادف��ه في طريقها من تربة
س��طحية خصبة .ويقل س��قوط املطر كلما اجتهنا جنوباً ،كما أن مفعوله
التخريبي ي��زداد .وفي فزان بالذات تذوِّب عواصف املط��ر النادرة جدران األبنية
املش��يدة بآجر الطني وتس��بب فيضانات غير متوقعة ممّا يحمل األهلني على
أعتب��ار مثل تل��ك العواصف نقمة أكثر منها نعمة .وتتع��رض ليبيا ك ّلها أو
جلها م ّرة كل خمس أو س��ت سنوات جلفاف يستمر في بعض األحيان طيلة
فصلني متتاليني من السنة.

وإذا م��ا ألقين��ا نظرة على املنطقت�ين املأهولتني في ش��مالي ليبيا فإننا
سنجدهما مفصولتني عن بعضهما بثالثمائة ميل من اخلالء الصحراوي في
منطقة س��رت التي تلتقي رمالها مع أمواج البحر األبيض املتوسط .وتعتبر
صحراء سرت هذه من أعظم احلواجز الطبيعية في العالم ولذلك فإن الرحلة
ب�ين تونس وطرابلس أو بني برقة ومصر كان��ت حتى الثالثينات من هذا القرن،
عندم��ا عب��دت الطريق الس��احلية الليبية ،أس��هل على املس��افر منها بني
طرابلس وبرقة عبر صحراء سرت املقيتة.

أما رياح «القبلي» اجلنوبية احلارة فقد تهب في أي وقت خالل الس��نة وإن
كان يغلب عليها أن تهب خالل ابريل – نيس��ان ومايو – أيار ويونيه – حزيران
وف��ي نهاية الصيف .وهي عادة جتلب معها الغب��ار والرمل الناعم من جنوب
اجلزائ��ر وت��ؤدي إلى ارتفاع درجة احلرارة على الس��احل بثالث�ين أو أربعني درجة
فهرنهايتي��ة خالل س��اعات قليلة من هبوبها .وهي كذلك حتجب الش��مس
وتتلف احملص��والت وتترك وراءها طبقات من الرمل الناعم في كل مكان حتى
داخ��ل املنازل املقفل��ة بإحكام .وفي منطق��ة طرابلس يندر أن تس��تمر رياح
القبل��ي أكث��ر من ثالثة أيام ،اما في فزان ،حيث يش��تد أذاها ،فإن خير ما يعبر
عنه��ا هو املثل الش��عبي القائل« :إن هبت رياح القبل��ي طيلة اربعني يوما ً -
كفانا اهلل شرها – فإن الناقة تلقح دون ان ميسها الفحل».

وليس بني سالسل التالل الليبية مرتفعات تكفي لصد املؤثرات املناخية
املتضادة والناش��ئة عن الصحراء من ناحية وعن البحر األبيض املتوسط من
الناحي��ة األخرى .ولذلك فإن الطقس الليبي يتميز بتغيرات مفاجئة وعنيفة
في بعض األحيان .ولذلك فإن الطقس الليبي يتميز بتغيرات مفاجئة وعنيفة
في بعض األحيان؛ فاملناطق الش��مالية تقاس��ي في الش��تاء من العواصف

وصيف ليبيا حار ورطوبته عالية فقد تصل على الس��احل في أغسطس
– آب إل��ى  .90%ولقد س��جلت بل��دة العزيزية الواقعة على حافة س��هل
اجلفارة الش��مالية أعلى رقم قياس��ي عاملي للحرارة في الظل عندما وصلت
درجة احلرارة فيها إلى  136°فهرنهايتية في سبتمبر – أيلول سنة  1932م.
ولكن التالل الش��مالية وخاصة اجلبل األخضر تتمتع بطقس معتدل ونسيم
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منع��ش .وخالصة القول إن طق��س طرابلس يدعو للطمأنين��ة والرضا خالل
معظم أيام السنة وطقس ليبيا عامة طقس صحي.
ومعظ��م الليبي�ين من العرب املس��لمني الذين غمروا البالد وأكس��بوها
عروبته��ا منذ القرن احلادي عش��ر للميالد عندما زحف��ت عليها جموع قبائل
بني هالل وبني س��ليم م��ن مصر .وهنالك أقلية من البربر املس��لمني ال نزيد
نسبتهم عن  4%من مجموع الس��كان ،وهم من نسل أبناء البالد األصليني
الذين كانوا يسكنونها على وجه التحقيق منذ نهاية العصر احلجري القدمي.
وال تزال أعداد منهم إلى اآلن تعيش في منطقة طرابلس كمجتمعات زراعية
صغيرة تنتشر قراها على أطراف جبل نفوسة بني يفرن ونالوت وفي زوارة على
الس��احل الغربي .وهم ال يزال��ون يخاطبون بعضهم البعض بلغة بربرية هي
فرع م��ن اجملموعة اللغوية احلامية التي تنتمي إليه��ا اللغة املصرية القدمية
واللغة القبطية واللغة الصومالية واللغة االثيوبية.
أما سكان جنوب برقة وفزان فهم خليط من العرب والبربر والزنوج الذين
كان أسالفهم قد جلبوا كعبيد من وسط إفريقيا.

بعد .وتدل صورهم على اآلثار املصرية على أنهم قوم شقر ،ويقول املؤرخ ف .ر.
رُد ( )F. R. Roddإن أسرى ليبيني معينني ممن يظهرون في الصور والتماثيل
املصرية القدمية هم من البربر.
ومن املؤكد أن لغة هؤالء القوم املنتشرين من مصر إلى احمليط األطلسي
ومن س��احل البحر األبيض املتوس��ط إلى الس��ودان تظه��ر فيها خصائص
تتش��ابه مع خصائص اللغات الس��امية بالرغم من أنه��ا لغة حامية األصل
وإن كان��ت تختلف بعض الش��يء عن اللغة احلامية الت��ي انقرضت منذ أمد
بعيد ،وجتدر اإلش��ارة هنا إلى أن بعض األس��ماء في جزر الكناري هي من هذه
اللغة ذاتها.
وذهب عدد آخر من املؤرخني إلى ربط هؤالء القوم الشقر من البربر باألجناس
األوروبية القدمية من مثل اإليبيريني ( )Iberiansوالكلت (.)Celts
وبق��در م��ا عليه أصلهم م��ن غموض ف��إن وقت قدومهم إلى الش��مال
اإلفريقي واملكان الذي قدموا منه ال يزال س��را ً غامضا ً كذلك .ويقول الكاتب
الفرنس��ي جوته ( ) Gautiersإنهم انتش��روا دواخل إفريقيا قبل بدء عصر
املعادن .ومن املؤكد أن قبيلة زناتة ظهرت في الش��مال اإلفريقي مع ظهور
اجلمل في العهد الروماني وانتش��رت كقبيلة م��ن البربر الرحل في الصحراء
الوسطى والغربية قبيل الفتح العربي.

وبالنس��بة للطوارق ،فرسان الصحراء ،الذين ينفرد رجالهم دون نسائهم
بلبس القناع ،على عكس ما هو مألوف لدى غيرهم من إخوانهم املس��لمني،
ف��إن أصلهم ،كأص��ل إخوانهم البربر ،ال يزال مس��ألة جدلية تتقدم عدد من
املؤرخ�ين بنظريات مختلفة حولها :فأب��ن خلدون يقول :إن هؤالء القوم كانوا
أصالً يعيشون في بالد الشام وإنهم كانوا يعبدون الشمس وإنهم انحدروا من
«مازغ» بن كنعان بن حام بن نوح .وهو يقسمهم إلى فرعني كبيرين تنتمي
إليهما قبائلهم اخملتلفة .وهذان الفرع��ان هما البربر والطوارق .ويقول بعض
املؤرخني إنهم كانوا يعيش��ون ف��ي األصل في جنوب ش��به جزيرة العرب ثم
اضطروا للهجرة منها عبر مضيق باب املندب إلى احلبش��ة فوادي النيل .وهم
يظهرون على النقوش املصرية القدمية حتت هذه األسماء :برابرا (،)Barabra
برابراتا ( ،)Baraberataليبو ( )Lebuوأس��ماء أخرى س��نتعرض لها فيما

وم��ن اجلدي��ر باملالحظ��ة أن الط��وارق لم يكون��وا يلبس��ون القناع خالل
العهدي��ن الروماني والبيزنطي .ويعتق��د رُد ( )Roddأنهم تبنوا هذه العادة
بني القرنني امليالديني الس��ابع واحلادي عشر إثر اندحارهم أمام املد العربي إلى
األقس��ام اجلنوبية م��ن الصحراء حيث تكث��ر العواصف الرملي��ة التي أجلأت
رجالهم ،لكونهم يتعرضون للعواصف أكثر من النس��اء اللواتي يقمن عادة
يقمن عادة في بيوتهن ،إلى لبس األقنعة اتقاء لش��ر الرمال .ومنذ ذلك احلني
حت��ى وقت قريب كان الطوارق مل��وك الصحراء غير املتوج�ين .فلم تكن أية
قافلة جتارية وال أية حملة علمية تستطيع عبور الصحراء دون حماية منهم.

Bereber - See also Encyclopaedia Britannica, William Benton -
(Publisher), London, 1970

Wright, John, Libya, London, Ernest Benn Limited, 1st Edition 1969, -
.pp 21 – 25
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وقبائل الطوارق متعددة بص��ورة معقدة كتعقيد تاريخهم .فالبعض منهم
حافظوا على نقاوة دمهم فلم يختلطوا بغيرهم ،بينما اختلط البعض اآلخر
مع ش��عوب إفريقية أُخرى .ومع ذلك فقد ظلوا جميعا ً يش��تركون في عادات
وتقاليد خاصة بهم .وينتس��ب الطوارق إلى األم كم��ا أن ابن األخت هو الذي
يخلف خاله في مش��يخة القبيلة .وهم إجماال ً يقس��مون إلى اربع طبقات
هي :طبق��ة اإلمفوكالن أي الس�لاطني وطبقة اإله��كارن أي النبالء واألمراء
وطبق��ة اإلمغادن أي األتباع ،وأخيرا طبقة اإلكالن أي العبيد .وأبناء الطبقتني
األول��ى والثانية هم الطوارق احلقيقيون أي الذين ينحدرون من أم نبيلة بغض
النظر عن الطبقة التي ينتمي إليها األب.
أما أبن��اء الطبقة الثالثة فه��م غالبا ً العبيد الذين أعتقهم أس��يادهم
وحرروه��م ولكنهم ظلوا أتباعا ً أو موالي ألس��يادهم وقد يس��مونهم أحيانا ً
باسم طبقي آخر هو «إدرفن» .والعبيد بالطبع هم تلك العناصر التي اسرها
الطوارق إما من محيطهم وإما من املناطق اإلفريقية اجملاورة واستعبدوها في
قضاء حوائجهم.
ويذه��ب أنطون��ي س�لاري ( )Anthony Silleryإلى رد أص��ل الطوارق
للحاميني الش��ماليني الذين يقول إنهم يش��ملون البرب��ر والطوارق والفالني
(القاطني في غرب إفريقيا) وفئة قدمية من البش��ر تعرف باس��م جوانتشي
( )Guancheسكنت جزر الكناري.
والطوارق إجماال ً قوم طوال القامة والوجه ،رقاق البشرة ،يتميز أطفالهم
في الغالب بالشعر األشقر.
وتعتبر واحتا غدامس وغات مش��ارف ديار الطوارق التي تنتش��ر في أنحاء
ف��زان الغربية وفي أجزاء أخ��رى من الصحراء حتى متبكتو عل��ى نهر النيجر.
وهم يتكلم��ون لهجة بربرية ،ومنهم نس��بة كبيرة ممن يجيدون اس��تعمال
الش��كل املكت��وب من لغ��ة الطوارق وهو الش��كل املعروف باس��م التفيناغ
Baker, Richard St. Barber, Sahara Challenge, Lutterworth Press, -
London, 1954, pp. 64 – 65
Sillery, Anthony, Africa, a social Geography, Oxford, 1961, p. 9 -
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(.)Tifinagh
أما التيبو ( )Tebuذوو البشرة السمراء الذين يقطنون جنوب برقة وفزان
فاملعتقد أنهم ينتمون إلى س��كان الصحراء القدماء الذين أس��ماهم املؤرخ
اإلغريقي هيرودوتس «التروجلودايت» ووصفهم بالس��رعة الفائقة في العدو
وبأنه��م يتكلمون لغ��ة «كزعيق اخلفافيش» .واملالح��ظ أن التيبو املعاصرين
يتمي��زون بقدرتهم على التحمل ،وقد ذكر املكتش��ف األملاني فردريك هورمنان
( )Hornmann Frederickأن الع��رب وصف��وا كالم التيبو بأنه «كزقزقة
العصافي��ر» .ويب��دو من ذلك أن نفس اجلنس البش��ري هذا حس��نوا لغتهم
وجملوه��ا بحي��ث حتولت مما يش��به زعي��ق اخلفافي��ش إلى ما يش��به زقزقة
العصافير خالل االثنني والعشرين قرنا ً التي انقضت بني زيارة هيرودوتس وزيارة
هورمن��ان ،وتلك اللغة نفس��ها هي اآلن إحدى لهجات الس��ودان اجلنوبي .ومما
يرجح هذا الرأي أن التيبو قوم صغار األجسام ،خفاف البنية واحلركة ،يتميزون
بأنف يكاد يكون أقنى ،وبش��فاه رقيقة وشعر سبط .وهم مسلمون ويعيش
معظمهم في أكواخ ذات سقوف مخروطية دقيقة.
ولعل أغ��رب جماعة في ليبيا هم الد ّوادة الذين يعيش��ون – ويبدو أنهم
عاشوا كذلك منذ قرون – في ثالث قرى في رمل الد ّوادة بني وادي اآلجال ووادي
الش��اطئ في غربي فزان .ويعيش هؤالء ال��د ّوادة الذين يبلغ عددهم أربعمائة
نف��س عل��ى نوع من الدود يوجد في ث�لاث من البحيرات املاحل��ة التي مازالت،
مبعجزة ،تقوم بني كثبان الرمل .وقد ذكر جيمس ويل ّالرد ،أحد الكتاب األجانب
القليلني الذي��ن متكنوا من زيارة الد ّوادة ،أن الديدان التي يعيش��ون عليها إمنا
ه��ي نوع من قري��دس املياه املاحلة املعروف علميا ً أرتيميا س��لينا (Artemia
 ،)Salinaوهم يجففونه ويس��حقونه ثم يحولونه إلى معجون يجفف في
الشمس ويصبح صاحلا ً لالستعمال كغذاء.
أم��ا عدد الس��كان في ليبيا ف��إن إحصائيات وزارة التخطيط تش��ير إلى
أنهم كانوا ( )1,559,399نس��مة وفقا ً لتعداد س��نة 1964م .ومعنى ذلك
أن الكثافة الس��كانية له��ذه البالد هي  2،3للميل املربع .وفي س��نة 1967
م .ق��در عدد الس��كان ب��ـ ( )1,700,000نس��مة يعي��ش  % 60منهم في
13
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مدينة طرابل��س ( )235,000وفي مدينة بنغازي ( )140,000وأربع عش��رة
مدينة وقرية كبيرة أُخرى – ويزيد عدد س��كان القسم الشمالي من منطقة
طرابل��س عن مليون نس��مة بينما ال يزيد عدد س��كان فزان ع��ن ()70,000
نس��مة أي مبعدل ش��خص واحد لكل ثالثة أميال مربعة .وق��د يبدو غريبا ً أن
تعلم أن نس��بة البدو الرحل وش��به الرحل في ليبيا تصل إلى حوالي سدس
مجموع السكان فقط.
وكانت أكبر اجلاليات األجنبية في ليبيا اجلالية اإليطالية؛ وكان اإليطاليون
قليل�ين في برق��ة ولكنهم كان��وا يعدون أكثر م��ن ثالثني ألف��ا ً في منطقة
طرابلس ،كان يعيش خمسة آالف منهم في مزارع قريبة من مدينتي طرابلس
ومصراته بينما تعيش بقيتهم في مدينة طرابلس نفسها؛ تلك املدينة التي
توج��د فيه��ا أيضا ً جالية مالطية صغي��رة قدمية .وبعد قيام ث��ورة الفاحت من
رحلت حكومة الثورة الليبي��ة جميع اإليطاليني عن
س��بتمبر  1969بقلي��ل ّ
ليبي��ا .وتوجد في كل من بنغازي وطرابلس جالي��ة يونانية صغيرة وبقية من
جالي��ة يهودية .وباإلضافة لكل تل��ك اجلاليات يعيش في ليبيا كثير من رجال
النفط ورجال األعمال واملدرس�ين واخلبراء واملستش��ارين مع أُسرهم؛ وينتمي
ه��ؤالء إلى عدة جنس��يات .وقد تزايد عدد العرب غي��ر الليبيني في ليبيا بعد
قيام ثورة الفاحت من سبتمبر وسير ليبيا في االجتاه العربي.
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الف�صل ا ألول
ليبيا يف ع�صر ما قبل التاريخ

اسم ليبيا وداللته
توصل أحد أبناء ليبيا في بحث له عن أصل هذه التس��مية إلى النتيجة
التالي��ة« :ليبيا اس��م عريق في قدمه ...يرجع إلى أكثر من ألفي س��نة قبل
امليالد ،يس��تحيل تاريخيا ً ولغويا ً اجلزم بصحة رسمه «لوبيا» أو» ليبيا» على
أح��د الوجهني دون اآلخر ،إال باالقتصار حت ّي��زا ً على لغة واحدة في عصر بذاته،
وليس هذا ممّا يرضي منطق العلم وال فضول العلماء .وهو اآلن شعبيا ً ورسميا ً
ودوليا ً قد شاع وقبل وتأكد على أنّه «ليبيا».
ويجدر بنا منذ البداية أن نش��ير إلى أن املدلول اجلغرافي ألسماء األقاليم
وال��دول لم يكن في القدمي مح��ددا ً واضحا ً كما هو عليه احلال في أيامنا هذه
بل كانت البالد تس��ممي غالبا ً باس��م الش��عب الذي يس��كنها .وواضح أن
الش��عوب مرت بعصور بدواة تختلف طوال ً وقصرا ً وأن الشعب ،أي شعب ،في
ط��ور بداوته لم يكن ليس��تقر ضمن ح��دود جغرافية ثابت��ة ،ممّا يجعل رقعة
البالد التي يسكنها أصالً متتد أو تتقلص تبعا ً لتحركاته وانتصاره أو اندحاره.
وم��ن الناحي��ة األخرى فإن مس��ألة االنتم��اء لوطن معني أو أم��ة معينة هي
ظاهرة حضاري��ة متأخرة ال تتولد عند األفراد واجلماعات إال بعد خروجهم من
دور البداوة ،وحترره��م من الرابطة القبلية التي حتتم عليهم أن يكون والؤهم
وانتماؤهم للقبيلة وليس للوطن أو األمة.
وعلى ه��ذا فإن الداللة اجلغرافية الس��م بلد من البل��دان كانت تختلف
من عصر آلخر قبل عصر االس��تقرار؛ فاملصريون القدماء كانوا يعتبرون ليبيا
الصحراء اجملاورة لهم من الغرب والتي متتد بعيدا ً حتى «عالم األموات» ،بينما
اس��تعمل املؤرخ اإلغريقي هيرودوتس (القرن اخلامس قبل امليالد) كلمة ليبيا
لي��دل بها مرة على كل الش��مال اإلفريقي الواقع إل��ى الغرب من مصر ،ومرة
 -بازام��ه ،محمد مصطفى ،ليبيا هذا االس��م في جذوره التاريخي��ة ،اللجنة العليا لرعاية
الفنون واآلداب ،وزارة األنباء واإلرشاد ،بنغازي ،1963 ،ص 59
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على برقة فقط ،ومرة على إفريقيا عامة .ومن ناحية أُخرى فإن حتركات األفراد
واجلماع��ات كانت طليقة إلى ح��د كبير وال تخضع ألية قيود غير القيود التي
كانت تفرضها عليها مصاحلها وظروفها .وستتضح هذه احلقيقة فيما بعد
عندما نالحظ مثالً مدى احلرية التي كانت القبائل الليبية القدمية تتحرك بها
عبر احلدود الليبية – املصرية .ولهذه احلقيقة أهمية بالغة ،كما سنرى فيما
بعد ،ملا كان لها من أثر على املنطقتني .ثم هنالك مس��ألة أخرى هي اتس��اع
ليبي��ا الهائل وغلبة الطبيعة الصحراوي��ة عليها مما يجعل تعيني خط حدود
لها (في اجلنوب مثالً) بصورة قاطعة وثابتة أمرا ً بالغ الصعوبة حتى في هذا
القرن العشرين فما بالك في األزمنة املوغلة في القدم؟ وإذن فإن كلمة ليبيا
ل��م حتمل داللته��ا اجلغرافية احلالية إال في مطلع هذا القرن – أما في املاضي
فقد غلب اس��تعمال كلمة «أنطابل��س» (بنطابولس) أي املدن اخلمس على
احملافظات الش��رقية في برقة ،وكلم��ة أطرابلس (طرابل��س) أي املدن الثالث
عل��ى احملافظات الغربي��ة في منطقة طرابلس؛ وكان تاري��خ هاتني املنطقتني
ميث��ل إلى حد كبير تاريخ ليبيا مبفهومهما اجلغراف��ي املعاصر – أما الدواخل
أي احملافظات اجلنوبية في فزان فقلما س��جل تاريخها بنفس املس��توى الذي
س��جل به تاريخ املنطقتني الس��ابقتني بل قلما حفظ من حقائقه ما يكفي
لرسم صورة مرضية ألحوال هذه املنطقة في مراحل تاريخها القدمي – ولهذا
الس��بب فإن الدارس أو الباحث لن يستطيع أن يفي تاريخ هذه املنطقة حقه
– والرجاء معقود على أن ينش��ط علم اآلثار في إجراء احلفريات والدراس��ات
الضرورية لفتح مغالق تاريخ هذه املساحة الداخلية الواسعة من ليبيا.
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ليبيا في أقدم عصورها
ض َكانَتَا رَتْقًا َف َف َت ْقنَا ُه َما وَ َج َعلْنَا
ات وَالأْ َر ْ َ
 أَوَلَ ْم يَرَ الَّ ِذي َن َك َف ُروا أ َ َّن َّ
الس َماوَ ِ
َ
لأْ َ
ِم َن المْ َاء ُك َّل َ
اس َ��ي أَن تمَ ِي َد ب ِ ِه ْم
ض رَوَ ِ
ش ْ��ي ٍء َح ٍّي أفَلاَ يُ ْؤ ِمنُو َن * وَ َج َعلْنَا ِفي ا ر ْ ِ
م يَهْ َت ُدو َن  .اآليتان  31/30من سورة األنبياء.
اجا ُ
وَ َج َعلْنَا ِفيهَ ا ِف َج ً
س ُبلاً لَ َعلَّ ُه ْ
ات ُك ِّل َ
��ي ٍء  .اآلية 99
الس َ��ماء َماء َفأَخْ رَ ْجنَا ب ِ ِه ن َ َب َ
 وَ ُه َو الَّ ِذ َي أَنزَ َل ِم َن َّ
ش ْ

من سورة األنعام

ط ب ِه ن َ َب ُ َ
ض
إِنمَّ َ��ا َم َث ُل الحْ َ َيا ِة ال ُّدن ْ َيا َك َماء أَنزَلْنَا ُه ِم َن َّ
الس َ��ماء َفاخْ َتلَ َ ِ
ات األر ْ ِ
ض زُخْ ُر َفهَ ا وَازَّيَّن َْت وَ َظ َّن أ َ ْهلُهَ ا أَن َُّه ْم
َّاس وَاألَن ْ َعا ُم َحت ََّى إِذَا أَخَ َذ ِت األَر ْ ُ
ممِ َّا يَأ ْ ُك ُل الن ُ
َ
َ
س
َق��ادِرُو َن َعلَ ْيهَ آ أَت َا َها أ َ ْم ُرن َا لَ ْيالً أَوْ نَهَ ارًا َف َج َعلْنَا َها َح ِ
صي ًدا َكأن لَّ ْم ت َ ْغ َن بِاأل ْم ِ
 .اآلية  24من سورة يونس
ألس��باب مختلفة أهمها املس��اعدة على فهم حالة ليبيا في عصور ما
قبل التاريخ ،وفهم ما كانت عليه صحراؤها من خصب وازدهار ،قبل أن تصاب
املنطقة باجلفاف ،وتتحول إلى صحراء شاس��عة قاحلة يجد الدارس أنه البد
أن ميهد لدراس��ته باحلديث عن الكرة األرضية وتكوينها واألحوال اجليولوجية
الت��ي مرت بها ،وما ترتب على ذلك من تغير في األرض نفس��ها ،وفي أجوائها
ومناخه��ا ،مما أدى ف��ي النهاية إلى ظهور احلياة واإلنس��ان واجملتمع البش��ري
والتاريخ.
وتتلخص إحدى النظريات العلمية بهذا الش��أن في أن األرض والكواكب
الس��يارة األخرى كانت جميعها ،مبا فيها الش��مس ،أُم اجملموعة ،كتلة واحدة
كبيرة ملتهبة تدور حول نفس��ها .ونتيجة لس��رعة دورانه��ا راحت تنفصل
عنها أجزاء صغيرة تبدأ بالدوران حول ذاتها وحول الكتلة األم في الوقت ذاته.
ثم أخذت كرتنا األرضية تبرد شيئا ً فشيئا ً فنجم عن ذلك تكون قشرة يابسة
يحي��ط بها ج ّو كثيف مش��بع بالرطوبة .ولم تلبث األبخ��رة في ذلك اجلو أن
تكثفت ونزلت على ش��كل أمطار غزيرة جتمعت محيط��ات وبحارا ً
وبحيرات
ٍ
وأنه��ارا ً .وأدى اس��تمرار درجة احلرارة ف��ي الهبوط إلى ب��رودة األرض ،وبالتالي
إل��ى تقلصها ،فنج��م عن ذلك ارتف��اع أماكن هي اجلبال والهض��اب والتالل،
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وانخفاض أماكن أخرى هي الس��هول واألودية والقيعان .ومن املاء بدأت تظهر
األحياء األولى وتتطور عبر العصور الطويلة حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن.
واس��تغرق هذا التطور مدة يقدرها علم��اء اجليولوجيا مبا يزيد عن أربعة آالف
وخمسمائة مليون سنة هي عمر األرض .ولكن هؤالء العلماء ال يستطيعون
أن يتتبعوا بدرجة كافية من الدقة س��وى الس��تمائة مليون سنة األولى من
عمرها ،تلك الفترة التي سبقت تصلب القشرة األرضية.
أما علماء التاريخ الذين يعتمدون على االكتشافات األثرية وعلى النقوش
والكتاب��ات التي خلفته��ا احلضارات القدمي��ة ،فهم ال يس��تطيعون التوغل
ف��ي املاضي إلى أكثر من س��تة آالف س��نة بينما يس��تطيع زمالؤهم علماء
اجليولوجي��ا أن يصوروا لنا بكثير من التفصيل قص��ة األرض قبل بدء التاريخ
بس��تمائة مليون س��نة ،معتمدين في ذلك على نوع الصخور وعلى ما حتويه
من بقايا نباتات وحيوانات متحجرة.
وبالرغم من أننا ال نعرف س��وى القليل عن ثالثة آالف املليون من الس��نني
الت��ي انقضت على تصلب القش��رة األرضية ،فإن احلياة بأش��كالها البدائية
األولى البد أن تكون قد استغرقت في تطورها عدة ماليني من السنني قبل أن
تصل إلى مس��توى األش��كال املتحجرة املوجودة في كثير من الصخور والتي
يرجع تكوينها إلى ما قبل ستمائة مليون سنة .ولم تظهر احليوانات الفقرية
األولى – وهي أنواع بدائية من احليوانات التي تشبه األسمال – إال بعد انقضاء
مائة مليون سنة أُخرى .أما األعشاب فلم تبدأ بالظهور إال قبل ما يزيد قليالً
عن أربعمائة مليون سنة ،واحليوانات البرمائية قبل حوالي ثالثمائة وخمسني
مليون سنة.
ويرج��ع تاريخ ظهور الثدييات – ومنها اإلنس��ان الذي ه��و أرقاها بفضل
عقله – إلى ما يقل قليالً عن مائتني وخمس�ين مليون سنة ،ويقدر اخملتصون
أن اإلنسان نفسه إمنا خرج إلى حيز الوجود خالل مائة املليون سنة األخيرة.
وجدير باملالحظة أن التطور احلياتي لم يس��تمر سلسا ً دون انقطاع؛ فقد
نش��أت بعض النباتات واحليوان��ات وتطورت لتنقرض نهائي��ا بعد ذلك مباليني
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السنني ،بينما بقي البعض اآلخر واستمر دون تغير يذكر.
ولق��د نتج عن التغيرات التي طرأت على القش��رة األرضية تغيرات هامة
في جغرافي��ة الكرة األرضية ومناخها ،وهذه بدورها أث��رت في تطور النباتات
واحليوانات وفي توزيعها اجلغرافي.
ويس��تطيع علم��اء اجليولوجي��ا باالعتماد عل��ى الصخور وم��ا حتويه من
متحج��رات أن يكش��فوا عن النمط الع��ام لتطور النبات��ات واحليوانات ،وعن
نشوء احمليطات والقارات وسالس��ل اجلبال واألنهار والتغيرات املناخية؛ فنحن
نع��رف من األبحاث اجليولوجية أن األس��د ووحيد الق��رن والفيل وفرس النهر
كانت تس��رح في يوم من األيام في بالد هي خلو منها اآلن مثل بريطانيا ،كما
نعرف أن قمة إفرس��ت – حيث اكتشفت حيوانات بحرية متحجرة – تتكون
من صخور كلسية تكونت أصالً كرواسب حتت سطح البحر.

الصحراء الليبية في عصر ما قبل التاريخ
تزيد مساحة الصحراء الليبية عن  1,500,000كم ،2وهي تشكل اجلزء
األوسط من الصحراء اإلفريقية الكبرى – وهذه الصحراء لم تكن طيلة الوقت
ماض تتمتع مبناخ دافئ ممطر
صح��راء قاحلة كما هي اآلن بل كانت ف��ي وقت ٍ
جعلها مليئة باحلياة النباتية واحليوانية .ولعل اكتش��اف النفط مؤخرا ً فيها
هو خير إثبات ملا نقول إذ إن من املعروف أن النفط ناجت عن مواد عضوية (نباتية
وحيواني��ة) غمرت في باطن االرض فتحول��ت إلى نفط نتيجة ألحوال معينة
من الضغط واحلرارة .ونحن إذا ألقينا نظرة واحدة على عصر البليستوس�ين
( )Pleistoceneالذي بدأ قبل مليون س��نة واس��تمر طيلة مليون س��نة
تقريبا ً س��نالحظ أنّه متي��ز بتغيرات مناخية حادة ،وبظهور مخلوقات تش��به
القرود ،ولكنها كانت ذكية واس��تطاعت أن تنم��ي ذكاءها إلى حد أنها بدأت
تس��ير معتدل��ة على القدمني ،وصنع��ت أدوات حجرية كان��ت تقطع بها ما
تقتله من حيوانات؛ فوضعت بذلك بداية االنتقال إلى مرحلة اإلنس��ان األول.
وس��نالحظ أن علماء اجليولوجيا مييلون إل��ى االعتقاد أن إفريقيا كانت موطن
 -انظر العصور اجليولوجية في امللحق (ا).
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هذا اإلنس��ان األول وأنه انتشر منها إلى آس��يا ثم إلى أُوروبا .وإذا نحن ألقينا
نظرة أخ��رى على العصر اجليولوجي احلديث «الهولوس�ين» (،)Holocene
الذي يبدأ قبل عش��رة آالف سنة ،سنالحظ أن اإلنسان تعلم حوالي منتصف
هذا العصر كيف يستأنس احليوانات ويزرع النباتات .وإذن فإن ما نعرفها اليوم
بالصحراء الليبية كانت خالل العصر احلجري القدمي واملتوسط تعج بالنباتات
واحليوان��ات والن��اس .أما كيف أقفز ذلك البس��تان وحتول إل��ى بحر قاحل من
الرم��ال ،فإن علماء اجليولوجيا يش��يرون إلى أن عصر الهولوس�ين متيز بتزايد
اجلف��اف في مناطق مختلقة من األرض وخاصة في ش��مال إفريقيا والش��رق
األوسط .وأدى اس��تمرار تزايد اجلفاف إلى تك ّون الصحاري احلالية في العالم،
وإلى هجرة إنس��ان وحيوان تلك الصح��اري ،وانقراض نباتاته��ا .والذي يلفت
النظر فيما يتعلق بتك ّون الصحاري ،هو أننا إذا تصفحنا مصور العالم بادئني
بالصحراء اإلفريقية الكبرى س��نجد أنها تتكون م��ن عدة صحاري متجاورة:
فالصحراء الكبرى األولى في الغرب والصحراء الليبية في الوس��ط ،ثم تأتي
صح��راء النوبة إل��ى اجلنوب والصح��راء الغربية في مصر .وإذا اجتهنا ش��رقا ً
فإنا س��نجد الصحراء العربية أمامنا .وس��نجد أيضا ً أن هذا احلزام الواس��ع،
ال��ذي أصبح مجدبا ً نتيجة ملا ح��ل بأجوائه من جفاف حاد متزايد خالل عصر
الهولوس�ين ،يس��تمر في االمتداد شرقا ً فيعبر س��وريا واألردن والعراق وإيران
وتركستان إلى أن ينتهي في صحراء غوبي في الصني.
والصح��راء الليبي��ة ليس��ت كلها صح��راء رملية بل تق��وم فيها بعض
السالس��ل اجلبلية فهناك مثالً قمة بركان :أم الكوس��ي التي يبلغ ارتفاعها
( )11,204أق��دام .وتق��وم ب�ين اجلبال مرتفع��ات صخرية تع��رف باحلمادات،
وسهول مكسوة باحلصى ،وكثبان رمل متنقلة .وتخترق املنطقة كلها وديان
جافة تشهد أنها كانت يوما من األيام مجاري أنهار ،ويشهد بعضها بعمقه
وعرضه الكبيرين على قوة األنهار التي كانت تتدفق فيها .ويؤيد هذا االعتقاد
بوجود أنهار في الصحراء في عصر ما قبل التاريخ وجود رسوم حيوانات مائية
كالتمساح محفورة أو مصورة على الصخور .والبد أن تلك األنهار كانت تؤلف
ش��بكة مائية واس��عة رمبا كانت تتصل بنهري النيل والنيجر وبحيرة تش��اد،
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والب��د كذلك أن بعض تلك األنهار ال يزال جاري��ا ً حتت األرض كمياه جوفية متد
الواحات واآلبار االرتوازية باملاء الذي هو سبب احلياة في هذا اجلزء من البالد.
ولق��د دلت الش��واهد اجليولوجية عل��ى أن الصحراء الكب��رى كانت في
عصر البليستوس�ين أقل جفافا ً مما عليه اآلن؛ ولذلك ف��إن الصحراء الليبية
كانت في أواخر ذلك العصر تعج بالنباتات واحليوانات والبشر .تكسو معظم
رقاعها أدغال تكفي نباتاتها واشجارها لتغذية أضخم احليوانات التي عاشت
على وجه البس��يطة ،تش��هد بذلك كومة عظام املستدون ()Mastadon
الهائلة ،املوجودة حاليا ً في قس��م التاريخ الطبيعي مبتحف الس��راي احلمراء
في طرابلس ،والتي كانت قد اكتش��فت في صحراء سرت احلالية .واملستدون
حيوان يدل هيكله على انه كان يضاهي في حجمه الفيل الكامل النمو ،وله
أربع��ة أنياب طول الواحد منها ثمانية أقدام .وملا كان ال يأكل س��وى النباتات
فالبد أنه كان يس��تهلك أوراق ش��جرة كاملة في الوجب��ة الواحدة؛ ومع ذلك
فقد أمكنه أن يعيش في هذه الرقعة التي نس��ميها اليوم الصحراء الليبية.
وقس على هذا املثال عشرات األمثلة حليوانات أخرى متعددة ومتنوعة من مثل
الفيل والزرافة واإليل ووحيد القرن وفرس النهر والنعامة .وقد كس��ا س��كان
هذه املنطقة جوانب آكام كاملة برس��وم وأوص��اف حيوانات منطقتهم عثر
عل��ى عدد ال بأس به منها ،وما يزال يعثر على املزيد منها في مناطق متباينة
من الصحراء .وتلك الرسوم في معظمها هي حليوانات انقرضت في الصحراء
ولم يبق منها بعد س��نة  2500ق.م .سوى بعض الزرافات والنعامات التي ال
تزال أعداد منها تعيش حتى يومنا هذا.

اخمللفات الفنية
كان الرحال��ة األملان��ي بارث أول من عثر على النق��وش الصخرية في وادي
الزيغ��ن ( ) Ellissghenغربي مرزق س��نة 1850م .ثم توالت االكتش��افات
على أيدي الرحالة اخملتلفني والبعثات العلمية اخملتلفة فاكتشف رسوم أخرى
في وادي اآلجال ،واملكنوسة ،وفي جبل زنككرا جنوبي جرما ،وفي وادي برجوج
غربي فزان ،وفي جبل غنيمة في ش��رق فزان وعلى جميع السطوح الصخرية
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من جبل نفوس��ة شماال ً إلى هضبة تسيلي جنوبا ً .وهضبة تسيلي تقع في
الش��مال الش��رقي من الهجار ومتتد إلى داخل حدود فزان الشرقية .وقد قام
العالم الفرنسي هنري لوت بحملة إليها سنة  1956م .واستطاع هو وزمالؤه
خالل س��تة عشر ش��هرا ً قضوها في الهضبة أن يستنسخوا «املئات واملئات
من اجلدران الصخرية املرس��ومة والتي تصور األش��كال البش��رية واحليوانية
باآلالف ...في أعظم متحف فني ملا قبل التاريخ في العالم كله».
والواقع أن الرس��ومات والص��ور والنقوش الصخرية مت�لأ أرجاء الصحراء
الليبي��ة بل الصحراء اإلفريقية الكبرى؛ فباإلضافة للمواقع التي اكتش��فت
في فزان ،اكتش��فت جبل عوينات جنوبي ش��رق برقة رس��ومات كثيرة على
جوان��ب الكراكير (األودية) بعضها يرجع إلى ما قب��ل التاريخ والبعض اآلخر
يرج��ع إلى العص��ر التاريخي .وال ت��زال هنالك مواقع كثيرة تنتظر الكش��ف
والدرس.
ولقد اس��تطاع العلماء اخملتص��ون ،على ضوء ما مت اكتش��افه حتى اآلن،
أن يقس��موا رس��ومات وصور ونقوش الصحراء حس��ب موضوعاتها إلى أربع
مجموعات رئيسية:
 -1اجملموعة األولى ومتثل احليوانات التي يس��تلزم وجودها كميات كبيرة
من املياه واحلش��ائش كاملستدون والفيل وفرس النهر والتمساح ،أو احليوانات
املفترس��ة التي يستدعي وجودها وجود حيوانات كثيرة أخرى من األنواع التي
تعيش على النباتات ،من مثل األسود والفهود والنمور.
 -ل��وت ،هنري ،لوحات تس��يلي ،قصة لوحات كهوف الصح��راء الكبرى قبل التاريخ ،مكتبة
الفرجاني ،طرابلس ،ليبيا ،الطبعة األولى ،بيروت ،نوار (مايو)  ،1967ص 9-8
 - -جبل عوينات هو كتلة جبلية مس��احتها  1500كم ،2يقوم في الصحراء الليبية عند
تقاطع خط عرض  ° 22ش��ماال ً مع خط طول  ° 25ش��رقا ً ويبلغ ارتفاع��ه  6132قدما ً وكأنه
جزيرة في بحر من الرمال .وفيه ثمانية آبار صخرية معروفة متتلئ مبياه املطر .أشهر الرسومات
والصور التي وجدت على س��فوحه هي تلك التي وجدها أحمد بيه حسنني في كركور الطلح
ونشرها ووصفها في كتابه الواحة املفقودة ،ثم ما وجده األمير كمال الدين في كركور إبراهيم
وكرك��ور حام��د .وتظهر في ه��ذه النقوش صور رجال ونس��اء وزرافات ونعامات وبقر وحش��ية
وخيول ومواش وضأن متوحش وكالب أو فعالب وفرس نهر ووحيد القرن وس��رطان ثم القس��ي
والرماح والتروس.
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 -2اجملموع��ة الثاني��ة ومتث��ل احليوانات البري��ة التي ال حتت��اج إال إلى قدر
محدود من الرطوبة واحلشائش كالبقر والزراف والنعام.
 -3اجملموع��ة الثالث��ة ومتثل رجاال ً يركبون عربات جتره��ا اخليول أو يركبون
اخليول نفسها.
 -4اجملموعة الرابعة ومتثل رعاة اجلمال.
وواضح من التقس��يم الس��ابق أن اجملموعة األولى فقط ترجع لعصر ما
قب��ل التاريخ بينما ترجع اجملموعات الثالث الباقية للعصر التاريخي؛ فاحلصان
ل��م يُعرف إال في أيام اجلرامنتي�ين أي في القرن الثامن أو الس��ابع قبل امليالد
بينم��ا ل��م يُعرف اجلم��ل إال حوالي تاريخ املي�لاد في الس��احل وحوالي القرن
امليالدي الرابع في الداخل .واجلدير باملالحظة أن التقسيم السابق للرسومات
والنقوش يتفق مع تقس��يم علماء اجليولوجيا واملناخ للفترات املناخية التي
مرت بها الصحراء الكبرى – ومنها الصحراء الليبية – وهي:
 -1الفترة األول��ى املمطرة من  20000إلى  12000ق.م .وتصادف الزمن
اجلليدي الثالث في أوروبا.
 -2الفت��رة الثانية وهي فت��رة اجلفاف األولى من  12000إلى  5500ق.م.
وكانت الظروف املناخية بالصحراء خاللها تشبه ظروفها احلالية.
 -3الفترة الثالثة وهي الفترة املمطرة الثانية من  5500إلى  2500ق.م.
وتصادف الزمن اجلليدي الرابع واألخير في أوروبا.
 -4الفترة الرابعة وهي فترة اجلفاف الثانية التي بدأت حوالي  2500ق.م.
وال تزال مستمرة حتى اآلن.
ومن الواضح أن الرس��وم والصور والنقوش في عصر ما قبل التاريخ ترجع
إلى الفت��رة املناخية الثالثة التي أُطلق عليها اس��م عصر الصيادين وتظهر
فيها احليوانات املفترس��ة كاألسود والتماسيح وغير املفترسة كفرس النهر
واخلرتيت كما يظهر فيها الصيادون في جماعات منظمة يعملون على صيد
احليوانات بالشباك أو باألس��لحة البسيطة كالهروات التي كانوا يثبتون في
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أطرافه��ا أحيانا ً رؤوس حراب حجرية ،وهم يرت��دون مالبس من جلود احليوانات
تغط��ي عوراتهم كما يظهرون في رس��ومات أخرى وهم يلبس��ون أقنعة من
رؤوس حيوانات الصيد كالغزالن واحلمير الوحشية واخلرتيت والذئاب والفهود
ألغ��راض التمويه عل��ى احليوان��ات وتس��هيل اصطيادها .وأوض��ح مثال عل
رس��ومات هذا العصر هو ما وجد في أودية متخن��دوش الواقعة خلف مرزق.
وق��د زار الدكتور محمد س��ليمان أيوب ،مراقب آث��ار احملافظات اجلنوبية ،هذا
املوقع ودرس ما فيه من رسوم فوصفها بأنها «نتاج قوم على درجة عالية من
املعرفة والذوق الفني» وبأنها مثلت احليوانات املرس��ومة «بواقعية منقطعة
النظير».
واجملموع��ة الثانية من الرس��وم متثل صيادي الزراف والنع��ام ،ورعاة البقر،
وه��ي متثل املراحل األولى من الفترة املناخية الرابعة التي بدأت حوالي 2500
ق .م .وال تزال مس��تمرة حتى اآلن .وجتب اإلش��ارة هنا إلى أن اجلفاف الذي حل
بأجواء ه��ذه املنطقة من األرض فحولها في النهاي��ة إلى الصحراء القاحلة
الت��ي نعرفها اآلن لم يح��دث فجأة وإمنا بدأ حوالي  2500ق .م .واس��تمر في
التصاعد حتى بلغ ذروته حوالي سنة  1000ق .م .وبني هذين التاريخني كانت
هنالك أمطار موسمية تتساقط في هذه املنطقة وتكفي لإلبقاء على حياة
احليوانات التي وردت رسوماتها في اجملموعة الثانية .وتتميز هذه الفترة بتقدم
فن الرسم الصخري وباس��تخدام األلوان (قبيل نهاية هذه الفترة) لتوضيح
األش��كال املنقوش��ة .ومن أحس��ن األمثلة على رس��ومات هذه الفترة تلك
الت��ي وجدت على ج��دران حقاف جبال األتاكوس؛ وأبرزه��ا لوحة متثل رقصات
حفالت املطر تظهر فيها الراقصات متهدالت الش��عور وهن يؤدين رقصاتهن
اإليقاعي��ة .وقد عرفت هذه الفترة بعصر الرعاة نس��بة للرعاة طوال القامة
الذين نزلوا فزان في هذا الزمن والذين استخدموا األلوان الطبيعية في رسم
أبقارهم كما أنهم رسموا أنفسهم باللون األحمر.
واجملموعة الثالثة التي رسم فيها الرجال بأشكال هندسية وهم يركبون
 -أي��وب ،محمد س��ليمان ،مختصر تاريخ ف��زان منذ أقدم العصور حت��ى  1811م ،املطبعة
الليبية ،طرابلس الغرب ،ص.40
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العرب��ات أو ميتط��ون اخليل مت َّ التأك��د مؤخرا ً أنها من عم��ل اجلرامنتيني الذين
استقروا في فزان حوالي القرن الثامن قبل امليالد – ورسوم الفنانني اجلرامنتيني
األول تظه��ر بدائية س��اذجة إذا ما قورنت برس��وم عصر الرع��اة فقد اختفت
الرش��اقة التي كانت تتميز بها رس��وم األش��خاص وأصبح فنانو اجلرامنتيني
األول يرس��مون األش��خاص على ش��كل خطوط متقاطع��ة أو نقط ورؤوس
أس��هم .ولكنهم لم يلبثوا أن تعلموا فن الرس��م الصخري وأجادوا فيه كما
يظهر في رس��وم جبل زنككرا (جبل العس��ل) التي متثل عصر نهضة الفن
اجلرامنتي ويقول فرانكوا س��اتن ( )Franco Sattinفي مقال له عن نقوش
زنككرا« :10يزدان اجلانب الش��مالي لهضب��ة زنككرا بنقوش حيوانية وأخرى
آدمية ترتقي إلى الدور األخير من حقبة الرعاة وتدجني املواش��ي واخليول ،كما
يظه��ر ضمن مجموعة النقوش نحت س��طحي ميثل رأس إنس��ان من جنس
البحر األبيض املتوس��ط (ويحتمل أنه جرامنتي)» .وقد الحظ صاحب املقال
نقش��ا ً بش��كل أربع نعامات صغي��رة باإلضافة إلى نقوش عل��ى حدة تظهر
فيها محاكاة الطبيعة بطريقة س��ليمة .والحظ كذلك نقوش��ا ً أخرى شبه
تخطيطية كما الحظ تخاطيط مع أشكال آدمية وفارس وأشكال حيوانية.

حوافز اخمللفات الفنية وداللتها
قبل االسترس��ال في احلديث ع��ن داللة هذه اخمللف��ات الفنية من الصور
والرس��وم والنقوش الصخرية البد لنا من التس��اؤل ع��ن الدوافع التي حفزت
أبن��اء الصحراء القدامى للقيام بعمل تل��ك النقوش .وهنا يجب أن نقرر منذ
البداية أن االجابة عاى هذا التس��اؤل ال تعدو نطاق التخمني واالس��تنتاج .إن
بعض املؤرخني يذهبون إلى أن الدوافع التي حركت فناني ما قبل التاريخ ومن
بعده��م ق��د تكون دوافع س��حرية أو دينية ،أو إنهم رمبا كان��وا يقومون بتلك
األعم��ال من ب��اب الفن للفن أو من باب التلذذ والتس��لية ،11بينما ذهب فريق
 -10انظ��ر :ليبيا القدمية ،نش��رة حولي��ة تصدرها اإلدارة العامة لآلث��ار واملتاحف واحملفوظات
التاريخية بليبيا ،وزارة التربية والتعليم ،اجمللد الثاني ،19965 ،ص .22
 -11لوت ،هنري ،لوحات تس��يلي ،قصة لوحات كهوف الصحراء الكبرى قبل التاريخ ،مكتبة
الفرجاني ،طرابلس ،ليبيا الطبعة األولى ،بيروت ،نوار (مايو)  ،1967ص .61 – 59
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تاريخ ليبيا القدمي
ثان إلى أنهم كاننوا يخلدون أعمال مش��اهير صيادي العصر ويتلقون منهم
ٍ
مكافآت على ش��كل قطع إضافية من اللحم .ومن الطبيعي أن ما يرس��مه
اإلنس��ان العادي من أشكال يأتي مرتبطا ً بتجاربه ومعرفته وباألشياء املهمة
ف��ي حياته؛ وال ش��ك أن احليوان��ات كانت من أهم األش��ياء في حياة إنس��ان
الصحراء الليبية القدمي.
أما داللة تلك الصور والرسوم والنقوش الصخرية وما ميكن أن يستخلص
منها من نتائج فيمكن إجمالها فيما يلي:
 -1إن الصح��راء الليبي��ة كان��ت ف��ي الفت��رة املمطرة الثاني��ة (5500
–  2500ق .م ،).وه��ي الفت��رة التي يعتقد اخملتص��ون أنها زمن هذه اخمللفات
الفنية ،غنية باملياه والغابات واألش��جار 12والنباتات مبعنى أنها كانت امتدادا ً
شماليا ً للغابات االستوائية في إفريقيا الوسطى احلالية ،وكانت بالتالي آهلة
بالعرق األسود الذي دفعه الرجل األبيض فيما بعد إلى وسط القارة اإلفريقية.
واملؤرخون ال يعرفون من أين جاء الرجل األبيض إلى الشمال اإلفريقي وإن كان
بعضهم يقولون إنه جاء « من وراء البحر» أي من أوروبا.
 -2إن الرس��وم الصخري��ة في كهوف الصحراء تبدأ بالصور املرس��ومة
على جدران الكهوف وبنصب بس��يطة من احلج��ارة تتحدث عن املوت واحلياة
في الصحراء في فجر التاريخ ،ومن هنا فهي ذات داللة دينية.13
 -3إن املس��توى الفني املتقدم الذي يتجلى في هذه الرسومات والصور
واملنقوش��ات الصخرية املرس��ومة أو احملفورة على وجوه الصخور امللساء في
كهوف الصحراء في عصور ما قبل التاريخ تدل بتناس��قها وقوة تعبيرها عن
احلركة على ما أحرزه إنس��ان الصحراء من تقدم حضاري في عصر الصيادين
كان األس��اس الذي ازدهر عليه فن الرس��م الصخري امللون باأللوان الطبيعية
 -12يقول هنري لوت في احلديث عن جذوع أش��جار التارو (فصيلة قريبة من ش��جر الس��رو)
القدمية في تس��يلي« :وقد أحطيت تلك اجلذوع القدمي��ة بعناية خاصة أثناء احلملة ،ألنها هي
بدورها قد سبقت التاريخ وظلت شواهد على الظروف الرطبة التي كانت موجودة في املاضي.
وتدل اإلحصائيات على أنه ليس��ت هناكك إال حوالي مائة من هذه اجلذوع رغم أنها كانت في
زمن مضى شيئا مألوفا ً أرض تسيلي» لوحات تسيلي ص .48
 -13املرجع السابق ص .209 – 196 ،124 – 117 ،85 – 77
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في فجر التاريخ منذ حوالي  2500سنة ق .م.
 -4إن وج��ود هذه الرس��وم والصور في معظم أنح��اء الصحراء الكبرى
يدل على أنها كانت تعج بالس��كان وباحليوان��ات التي مألوا جوانب الصحراء
برسومها.
 -5إن العدد الكبير من اللوحات املستنسخة من كهوف هضبة تسيلي
يجعل امل��رء يتصور الصحراء الكب��رى وكأنها متحف فن��ي كبير لعصور ما
قب��ل التاريخ واملراحل األولى من العص��ر التاريخي .ويتجلى في هذه اللوحات
أسلوبان بارزان أحدهما رمزي قدمي يبدو أنه من ابتداع فنانني زنوج ،وهو أسلوب
الرس��ومات التي ترجع إلى ما قبل التاريخ ،واآلخر أحدث من األول وهو صريح
في محاكاة الطبيعة ويرجع إلى العصر التاريخي ويظهر فيه تأثير وادي النيل
ب��كل وضوح ،ورمبا ظهر فيه كذلك ش��يء من تأثي��ر الفن اإليجي مما قد يعني
ق��دوم عناصر مصرية أو إيجية إلى املنطق��ة أو عودة بعض أبناء املنطقة ممن
ساقهم التجول أو األسر أو االسترقاق إلى مصر أو إلى غيرها فجلبوا معهم
ما تأثروا به هم أنفسهم.
 -6إن الف��ن ال��ذي يتجل��ى في لوح��ات تس��يلي وغيرها م��ن النقوش
الصخرية الكثيرة يس��اعد على تتبع احلياة احليوانية في الصحراء اإلفريقية
الكب��رى وبالتالي على تتب��ع التقلبات املناخية الكبرى الت��ي نتج عنها ذلك
اإلمحال التدريجي فحول املنطقة في النهاية إلى صحراء.
 -7إن التقس��يم املذكور سابقا ً بالنسبة للرسوم وللعصور اجليولوجية
واملناخي��ة التي مرت على الصحراء الكبرى يعطين��ا املزيد من املعلومات عن
أمن��اط احلضارات الت��ي تتابعت عل��ى الصحراء :حضارات صيادين مس��لحني
باله��راوات والبوم��راجن ( )Boomerangأو املقذوف��ات الراجع��ة وحضارات
رع��اة ورماة نبال ،وحضارات محاربني مس��لحني باجلريد جاءوا باحلصان األليف
والعربات احلربية ذات العجلتني التي جترها اخليل إلى ليبيا.
 -8تش��ير الص��ور والرس��وم إل��ى أن حيوانات املنطقة ل��م تتغير خالل
زمن طويل فهي مرس��ومة بأقدم األس��اليب الفنية ،وال يبدو عليها أي تبدل
29

تاريخ ليبيا القدمي
ملح��وظ حتى حوالي منتصف األلف الثال��ث قبل امليالد عندما تختفي صور
احليوانات الضخمة كأفراس النهر والفيل والكركدن بينما تس��تمر النعامة
والزرافة في الظهور في الرسوم.

داللة اخمللفات اآلثرية
مييز علماء التاريخ القدمي في دراس��ته ب�ين عصرين :عصر ما قبل التاريخ
والعص��ر التاريخ��ي .ويقصدون ب��األول تاريخ اإلنس��ان من أق��دم أيامه حتى
حوالي سنة  3000ق .م .عندما اخترعت الكتابة ،كما يقصدون باآلخر تاريخ
اإلنس��ان منذ س��نة  3000ق .م .فما بعدها .وعلى هذا األساس فإن التاريخ
يعتمد كلية على األركيولوجيا ( )Archaeologyفي دراس��ة عصر ما قبل
التاري��خ بينما هو يعتمد عليه��ا أقل من اعتماده عل��ى الوثائق املكتوبة في
دراسة العصر التاريخي.
العصر احلجري القدمي (:)Paleolithic Age
تتن��اول أركيولوجية العص��ر احلجري القدمي تطور احلضارة البش��رية في
احلقبة التي بدأت بظهور اإلنس��ان كثديي يستعمل األدوات احلجرية وانتهت
مع بدء العصر اجليولوجي احلديث قبل حوالي عش��رة آالف سنة .ومعنى هذا
أنن��ا نبدأ في مرحلة مبكرة من عصر البليستوس�ين أو العصر اجلليدي الذي
بدأ قبل مليون س��نة وانتهى قبل حوالي عش��رة آالف س��نة .وقد ظهرت في
بداية هذا العصر مخلوقات شبيهة باإلنسان األول وراحت تتطور ببطء شديد
منشئة خالل تطورها حضارة إنسان العصر احلجري القدمي األدنى ثم حضارة
إنسان العصر احلجري القدمي األوسط فحضارة العصر احلجري القدمي األعلى.
وكان اإلنس��ان في العصر احلجري القددمي األدنى والقدمي األوسط يعيش على
جم��ع امل��واد الغذائية واقتن��اص احليوان��ات والطيور وصيد األس��ماك وجمع
الفواكه واحلبوب البرية .وجتدر اإلش��ارة هنا إلى أن هذوه احلحضارة البش��رية
البس��يطة نش��أت وتطورت خ�لال عصر البليستوس�ين الذي متي��ز بأحداث
مناخية كبرى من مثل تعرض األقاليم الشمالية من الكرة األرضية أربع مرات
متفاوتة لزحف اجلليد ومن مثل تكون أودية األنهار والتغيرات األساسية التي
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طرأت على نباتات األرض وحيواناتها.
وليس��ت لدينا معلوم��ات كافية عن العصر احلجري الق��دمي وإمنا نعتمد
فيما نعرفه عنه على ما تخلف من آثار اإلنس��ان املادية التي صمدت لعوامل
الزمن .وحتى تلك اخمللفات تكاد تنحصر في األدوات احلجرية أو تلك املصنوعة
م��ن العظ��ام والق��رون ،باإلضافة إل��ى بقاي��ا احليوان��ات التي كان أس�لافنا
يصطادونها.
ونس��تطيع أن نقول بش��كل عام إن األدوات التي استعملها اإلنسان في
ه��ذا العصر تدل عل��ى تطور تدريجي ،إذ إن��ه بدأ يس��تعمل أداة واحدة لكل
أغراض��ه ،ث��م توصل لصنع مجموعة أدوات محس��نة يس��تعمل كل واحدة
منه��ا ألداء وظيف��ة معينة .ونس��تطيع أن نق��ول في هذا الصدد إن إنس��ان
العصر احلجري مضى في تقدمه وتطوره من البسيط إلى املعقد ومن مراحل
ع��دم التخصص إلى مراحل تتميز بدرجة عالية نس��بيا ً من التخصص على
نحو ما حدث إلنسان العصر التاريخي.
وعل��ى ضوء املعلومات القليلة املتوافرة لدين��ا عن العصر احلجري القدمي
نستطيع أن نقول إن صناعة األدوات احلجرية مرت بأربع مراحل:
 -1مرحلة األدوات املصنوعة من رضف األودية.
 -2مرحلة الفأس اليدوية واألدوات ذات احلدين.
 -3مرحل��ة األدوات الرقيق��ة املصنوعة من ش��ظايا الظ��ران أو الصوان
(.)Flakes
 -4مرحلة األدوات احلجرية املصنوعة على شكل نصال.
وهذا التقسيم ال يعني أن كل مرحلة من هذه املراحل سادت فترة زمنية
معين��ة قضت فيها على املرحلة الس��ابقة له��ا نهائياً ،بل الواق��ع أن أدوات
املرحلة الواحدة كانت تبقى مستعملة إلى جانب أدوات املرحلة التالية ما دام
هنالك ما يدعو الس��تعمالها .لكن االجتاه العام هو في الس��ير من البسيط
إلى املعق��د كالبدء مثالً ب��األدوات املصنوعة من رضف األودي��ة بتحديد أحد
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اجلانبني الس��تخدامه في القطع أو البش��ر ،ثم الترق��ي إلى صنع األدوات ذات
احلدين وهكذا .وقد اهتدى اإلنسان إلى طرق مختلفة لصناعة أدواته احلجرية
خالل العصر احلجري القدمي األدنى الذي شغل ثالثة أرباع عصر البليستوسني
فص��ار مثالً يعد نواة من الص��وان ثم يطرق عليها بنحو مع�ين بكتلة أخرى
فيشق منها الشظايا التي كان يشحذها أو يسننها على الشكل املطلوب.
وباإلضاف��ة إلى هذا التطور فإن أهم اكتش��اف اهتدى إليه اإلنس��ان في هذا
العصر هو معرفة استعمال النار وإشعالها أو إخمادها.
العصر احلجري القدمي األوسط ( 80000 – 180000ق .م).
في هذا العصر طور اإلنسان األساليب الصناعية القدمية وارتقى بها إلى
درج��ة اإلتقان فصارت األدوات املصنوعة من الش��ظايا تنتج بكثرة ويخصص
كل منه��ا ألداء وظيفة أو وظائف معينة ،كما ظهرت ألول مرة صناعة عظام
بدائية .وسكن اإلنسان في هذا العصر الكهوف ودفن موتاه عن قصد ألول مرة
في تاريخه .وقد وجدت آثار إنس��ان هذا العصر في أوروبا وغربي آس��يا والهند
وإفريقيا مما يش��ير إلى أن األفكار واملفاهيم اجلديدة التي كانت تكتش��ف في
منطقة ما كانت تنتقل بسرعة معقولة إلى املناطق األخرى من هذا العالم.
وكانت كثافة الس��كان في هذه الفترة قليلة كما إنهم كانوا يعيشون على
شكل جماعات صغيرة متفرقة.
العصر احلجري القدمي األعلى ( 10000 – 80000ق .م).
ه��ذا العصر الذي تعادل مدته حوالي عش��ر مدة العص��ر احلجري القدمي
هو القس��م الثالث واألخير من األقسام الرئيسية للعصر احلجري القدمي وهو
الفترة التي حقق اإلنسان خاللها أعظم تقدم حضاري له؛ إذ إنه استغنى عن
األدوات الش��ظايا وعن الفؤوس اليدوية واستعمل بدال ً منها األدوات النصال.
وفي ه��ذا العصر ظهرت أيضا ً اختراعات أساس��ية عديدة م��ن أمثال اخليط
واإلب��رة ومالب��س اجلل��د واألدوات احلجري��ة والعظمية ذات املقاب��ض ،والرماح
اخلاص��ة بصيد احليتان ،وقاذفة احل��راب ،وأدوات خاصة بصيد األس��ماك .ومن
ناحية أخرى شاع اس��تعمال العاج والعظام والقرون إلى جانب الصوان على
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نطاق أوسع كثيرا ً مما كان عليه احلال قبل ذلك .وجتدر اإلشارة هنا إلى أمر هام
هو أن األس��س الفنية األولى للرس��م والنحت والنق��ش والطالء إمنا وضعت
في هذا العصر .ثم ظهر الرقص وظهرت املوس��يقى وصار اإلنسان يستعمل
األقنعة ويقيم احلفالت كما إن اجملتمع اإلنس��اني صار ينظم على أسس أكثر
تعقيدا ً من ذي قبل.
وفي هذا العصر اختفت األنواع البدائية من البش��ر وحل محلها اإلنسان
العصري العاقل ( ) Homo Sapiensالذي يشبه إنسان العصر احلاضر.
وفي أوروبا الغربية تدل مخلفات إنس��ان هذا العصر وأدواته على أنه أقام
مراحل متتابعة من احلضارة أعطى العلماء كل مرحلة منها اس��ما ً مميزا ً لها

فس��موا األولى ( )hatelperronianوالثاني��ة ( )Aurignacianوالثالثة
( )Gravettianوالرابع��ة ( )Solutreanواخلامس��ة (،)Magdalenian
وميزوا كل مرحلة من هذه املراحل مبجموعة من أنواع األدوات التي استعملها
اإلنسان خاللها.
وقد ح��دث تطور مش��ابه للتطور األوروب��ي الغربي في أوروبا الوس��طى
والشرقية وفي بلدان حوض البحر األبيض املتوسط مبا في ذلك الشرق األدنى،
وكذلك في سيبيريا الوس��طى .أما في الهند وفي شرق آسيا وشرق وجنوب
إفريقيا فقد اس��تمرت األس��اليب الصناعية التقليدي��ة القدمية التي كانت
تعتم��د على إنتاج األدوات احلجرية من نواة مع��دة لذلك الغرض ،وعلى إنتاج
األدوات الش��ظايا .وفي الواق��ع فإنه ال يبدو أن التقني��ة اجلديدة املتقدمة قد
انتقلت إلى هذه املناطق إال بعد انتهاء العصر احلجري القدمي بزمن.
العصر احلجري املتوسط ( Mesolithic) (10000 – 7500ق .م:).
بدأ هذا العصر قبل حوالي عش��رة آالف س��نة واستمر في أوروبا وحوض
البحر األبيض املتوس��ط حوالي  2500سنة ممتدا ً إلى ما بعد مرحلة الزحف
اجلليدي .وفيه اس��تمر اإلنسان يتبع طرق جمع الفواكه وما إليها كما كانت
أما ففي بعض البلدان األخرى من مثل جنوب
احلال في العصر احلجري القدميّ .
إفريقيا وأُس��تراليا وطسمانيا فقد استمرت طريقة احلياة التي كانت سائدة
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في هذا العصر حتى العصر التاريخي .أما في أوروبا وش��مال إفريقيا والشرق
األدنى ف��إن األركيولوجي�ين يعرفون هذا العص��ر بأنه فت��رة واضحة تقع بني
العص��ر احلجري القدمي م��ن ناحية والعصر احلجري احلديث م��ن ناحية أخرى.
ولك��ن حضارات هذا العصر املتوس��ط ال يجوز اعتبارها عل��ى أي حال حلقة
تط��ور تربط بني هذين العصري��ن بل يجب اعتبارها تطوي��را ً وتعديالً تدريجيا ً
القتص��اد الصيد القدمي حتى يتناس��ب واألحوال البيئية الناش��ئة عن تدافع
األقاليم ذات السالس��ل اجلبلة املرتفعة .وبالتدريج تغلغلت مؤثرات حضارية
جديدة ف��ي غرب أوروبا من بلدان جنوب البحر األبيض املتوس��ط حيث كانت
جماع��ات حديثة من الصيادين قد أقامت سلس��لة من احلض��ارات املرتبطة
ترابطا ً وثيقا ً والتي متيزت أدواتها الرئيسية بأنها كانت عبارة عن قطع صوانية
صغيرة ذات أشكال هندسية عرفت ميكروليث ( – )Microlithsوقد عرفت
ه��ذه احلضارات في الش��مال اإلفريقي باس��م حضارة قفص��ة ()Capsian
وحضارة وهران ( ،)Oranianنس��بة لوهران في اجلزائر ،ويدل تعدد احلضارات
التي نشأت هنا وهناك في أوروبا وشمال إفريقيا وفي الشرق األدنى خالل هذا
العصر على تزايد س��رعة النمو والتطور مما يجعل السجل األركيولوجي من
هذا احلد فصاعدا ً أكثر تعقدا ً وتشابكا ً.14
العصر احلجري احلديث ( Neolithic) (7500 – 3000ق .م:).
لقد أمت اإلنسان في العصر احلجري املتوسط بناء اقتصاد قائم كلية على
جميع امل��واد الغذائية (جم��ع الفواكه واحلبوب واقتن��اص احليوانات والطيور
وصي��د األس��ماك) .وحدث بعد ه��ذوه احلقبة وخالل العص��ر احلجري احلديث
تطور أدى باإلنس��ان إلى تغيير طريقة حياته تغيرا ً كليا ً ذلك أنه أصبح مزارعا ً
يعتم��د في اقتصاده على إنتاج امل��واد الغذائية بدال ً من جمعها .وصار يصنع
األوعية الفخارية ويربي املاش��ية واحليوانات التي استأنس��ها في هذا العصر
كما إنه حسن أدواته احلجرية إلى درجة اإلتقان.
ولع��ل الفخاريات ه��ي أكثر مخلفات إنس��ان هذا العصر فائ��دة لنا في
The Encyclopedia Americana, International Edition (Vol. I – Africa, -14
.Vol. II – Archacology), American Corporation, New York, 1966
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التعرف على تاريخه ،ذلك أن قطع الفخار ال تندثر كلية كما إنه ميكن التعرف
عليها دون صعوبة .وتأتي العظام بعد الفخاريات في األهمية فنحن نعرف مما
اكتش��ف منها ،بالرغم من صعوبة التمييز بني عظام احليوانات األليفة وغير
األليفة ،أنه اس��تأنس البقر والنع��اج واملاعز واخليل والكالب .ونس��تدل على
اكتش��افه للزراعة باحلبوب املتحجرة واملتفحمة وبأحجار الطواحني واألدوات
احلجرية الزراعية .وتدل اخمللفات اآلركيولوجية على أن املزارعني ومربي املاشية
ب��دأوا بعد وقت غير طويل يبنون قبور موتاهم من الطني واحلجارة ،ويحصنون
قراهم ،ثم بدأوا يشيدون املعابد.
عصر املعادن:
صهر اإلنسان النحاس في الشرق األدنى في وقت ال يتأخر عن سنة 3000
ق .م .كم��ا أنه صهر الذه��ب والفضة ورمبا الرصاص أيض��ا ً في األناضول بعد
ذلك التاريخ .ولكن النحاس بقي املعدن الوحيد املس��تخدم في التكنولوجيا
القدمي��ة إلى ما بعد س��نة  2000ق .م .وملا كان اخت��راع الكتابة يعتبر بداية
للعص��ر التاريخي س��نة  3000ق .م .فإن معظم عصر النحاس في الش��رق
األدنى يقع ف��ي العصر التاريخي .وكانت الكتابة ق��د ظهرت في بابل ومصر
حوال��ي س��نة  3000ق .م .ثم انتش��رت خالل األلف التالي ف��ي جميع أرجاء
الشرق األدنى وفي كريت .وال يزال العديد من اآلركيولوجيني يقسمون العصر
التاريخي إلى:
 -1عصر البرونز من  3000ق .م .إلى  1400ق .م.
 -2عصر احلديد من حوالي  1400ق .م .إلى مطلع تاريخ امليالد.
ويؤخذ على هذه التسمية أنها بالنسبة للبرونز تتضمن استعماله قبل
ظهوره إذ إن البرونز احلقيقي (نحاس ممزوج بـ  % 10من التنك) لم يستعمل
قبل س��نة  1800ق .م .وإن كانت محاوالت تقوية النحاس وإكس��ابه صالبة
مبزجه بالتنك قد تقدمت على هذا التاريخ .وبنفس الطريقة فإن احلديد الذي
صهر في آس��يا الصغرى حوالي سنة  1500ق .م .أمنا انتشر ببطء ،إلى بقية
الش��رق األدنى ولم يش��ع اس��تعماله في مص��ر إال في العصري��ن البطلمي
35

تاريخ ليبيا القدمي
والرومان��ي .وعصر املعادن في ليبيا يخص العصر التاريخي ولذلك س��نؤجل
احلديث عنه إلى موضع آخر من هذا الكتاب.

في إفريقيا وليبيا:
متي��ز العصر احلجري القدمي ف��ي إفريقيا مبجموعات متنوع��ة من األدوات
احلجري��ة بعضها ميث��ل التطور احملل��ي والبعض اآلخر يش��به إل��ى حد كبير
أمثال��ه ف��ي أوروبا .ولقد بدأ هذا العصر في إفريقي��ا في وقت ماكر من عصر
البليستوسني واستمر في بعض مناطقها إلى وقت حديث .أما عصر املعادن
فق��د بدأ في مناطق حوض البحر األبيض املتوس��ط خ�لال األلف الثاني قبل
امليالد ولكنه بقي في إفريقيا مقصورا ً على املناطق الواقعة شمال الصحراء
الكب��رى ول��م يتجاوزها إلى اجلنوب إال في مطلع س��ني امليالد .وقد ظل رجال
الغابات في جنوب غربي إفريقيا يستعملون األدوات احلجرية حتى قبل مائتي
س��نة فقط .وفي الش��مال اإلفريق��ي أو املناطق اإلفريقية الواقعة ش��مالي
الصحراء الكبرى سارت حضارة عصر ما قبل التاريخ على النمط الذي سارت
عليه في أوروبا فما لبثت الفأس احلجرية اليدوية أن استبدلت بنصال وأدوات
بشر مصنوعة من شظايا الصوان ثم تطورت تلك النصال واألدوات إلى أدوات
ذات حدين وبش��ارات تصنع من نواة صوانية معدة خصيصا ً لهذا الغرض ،ثم
أضيف��ت إلى كل ذل��ك أدوات ذات مقابض عثر على بعض منها في برقة وقدر
العلم��اء أنها ترجع إلى حوالي س��نة  34000ق .م .وهي دون ش��ك من صنع
اإلنس��ان العاقل الذي كان ال ي��زال يحتفظ بصفات تدل عل��ى أنه انحدر من
اجلنس البش��ري اإلفريقي الذي كان يعيش ف��ي املنطقة منذ منتصف عصر
البليستوسني.
وحوالي س��نة  30000ق .م .أو س��نة  28000ق .م .قامت على س��احل
برقة حضارة مغايرة ملا سبقها ومتيزت باستعمال النصال الصوانية الطويلة.
وكان صن��اع النص��ال من نوع اإلنس��ان العاقل ورمبا قدموا إل��ى املنطقة من
جنوب غرب آس��يا .وقد كانوا صيادين يعيش��ون على الكبش البربري والغزال
وحمار الوحش وبقر الوحش مكيفني أنفسهم وحضارتهم اآلسيوية لتتالءم
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مع البيئة اجلديدة .وقد اس��تمرت حضارتهم هذه حوالي اثنني وعشرين ألف
سنة.
ومل��ا كان العص��ر احلجري احلديث ق��د بدأ في الفيوم وف��ي وادي النيل في
األل��ف اخلامس قبل امليالد فإن من املعتق��د أن حضارة هذا العصر أخذت متتد
غربا ً إلى برقة والشمال اإلفريقي ثم جنوبا ً إلى غرب إفريقيا بعد حلول اجلفاف
الذي أدى إلى تكون الصحراء الكبرى سنة  2500ق .م.
ولق��د مرت ليبيا القدمي��ة باملراحل اخملتلفة لعصر ما قب��ل التاريخ وأقام
اإلنس��ان الليبي الق��دمي احلضارات احلجرية متأث��را ً قليالً أو كثي��را ُ بحضارات
جيرانه في الشرق والغرب.
وكم��ا قلنا عن الصحراء الليبية إنها متحف فن��ي كبير لعصور ما قبل
التاريخ ،نستطيع أن نقول عن ليبيا بحدودها احلالية إنها متحف آثار كبير لم
تكتش��ف منه حتى اآلن إال زوايا قليلة ،ولم يفتح من مغالق كنوزه احلضارية
س��وى النزر اليس��ير .إن دراس��ة أحوال ليبيا في عصر ما قبل التاريخ ال تزال
موضوعا ً بكرا ً بالنس��بة لعلماء التاريخ وعلماء األركيولوجيا على حد سواء؛
فق��د ثبت أن قس��طا ً كبيرا ً من اآلثار التي مت اكتش��افها حت��ى اآلن من مثل
آثار مدينة جرما وقصر مارا وش��رابا ولوروكو واحلاس��يا وزويلة ،وما وجد فيها
وحولها من قبور وأضرحة وقالع منتشرة في وادي اآلجال بفزان تعود جميعها
إلى العصر التاريخ��ي وإلى أيام اجلرامنتيني على وجه التحديد (حوالي القرن
الثامن قبل امليالد) رغم ما وقع فيه بعض الكتاب من التباس فنسبوا الكثير
منها إلى عصر ما قبل التاريخ كما فعل جيمس ويلالرد.15
العصر احلجري القدمي األدنى:
لعل أفضل ما نشر عن عصر ما قبل التاريخ في ليبيا حتى اآلن هو كتاب:
Prehistory and Pleistocene Geology in Cyrenaica, Libya
ملؤلفي��ه ( C.B.M. McBurneyو  ،)R. W. Heyفق��د أظه��ر املؤلفان أن
 -15ويل�لارد ،جيم��س ،الصحراء الكبرى ،مكتب��ة الفرجاني ،طرابلس ،ليبي��ا ،الطبعة األولى
بيروت ،نوار (مايو)  ،1967ص .35
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ما مت كش��فه من مخلف��ات آركيولوجية يثبت أن ليبيا م��رت بجميع مراحل
عصر ما قبل التاريخ .ففي ش��مال منطقة طرابلس بش��كل عام وفي موقع
بئر دوفان 16بش��كل خاص اكتش��فت مخلفات من صناعة الفؤوس احلجرية
اليدوي��ة تدل على أن تلك الصناعة س��ادت خالل فترة ممط��رة تتفق مع فترة
انتش��ار هذا النوع م��ن الصناعة في الصح��راء الغربية وف��ي واحة اخلارجة.
واكتش��ف في توكرة ومواقع متفرقة من برقة في املدة األخيرة مخلفات تدل
على قيام حضارة العصر احلجري القدمي األدنى في ليبيا.
العصر احلجري القدمي األوسط:
أما حضارة العصر احلجري القدمي األوسط فقد أقيم الدليل على وجودها
في ليبيا مبالحظة صناعات مختلفة هي:
 -1صناعة الشظايا واألدوات الشظايا احملسنة وقد وجدت مخلفات لها
في ثالثة مواقع مختلفة في برقة.
 -2صناعة أخرى قام بها اإلنس��ان النياندرت��ال ( )Neanderthalوهي
تناظ��ر الصناعة التي كانت قائمة في فلس��طني في هذا العصر وتتش��ابه
أدواته��ا م��ع األدوات التي وجدت في جبل الكامل بحيفا في فلس��طني .وفي
الوق��ت ذاته فإن هذه الصناعة تعاصر بداية الزحف اجلليدي األخير في جنوب
إيطاليا.
 -3محاجر صنع األدوات احملس��نة قليالً وهي تعاصر شبيهاتها من عهد
الزحف الثاني للعصر اجلليدي األخير في جنوب إيطاليا.
والدليل الناصع اآلخر هو اكتش��اف موقع احلاج كريمِّ  17حيث وجدت أدوات
حجرية لها ما مياثلها في فلسطني وأوروبا .وتدل عظام احليوانات التي وجدت
ضم��ن مخلفات ه��ذا املوقع عل��ى أن اجلماعة التي كانت تعي��ش فيه كانت
 -16قرب أحد مصبات رافد من روافد وادي مردم الذي هو رافد لوادي سوفجني وعلى بعد مائة
كيلومتر من الشاطئ.
 -17على الضفة الش��رقية لوادي جحام قبل التقائه بوادي درنة وحتت ضريح املرابط س��يدي
احلاج كرمي الذي س��ميت املنطقة باس��مه وعلى بعد س��تة كيلومترات ونصف الكيلومتر من
الشاطئ.
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تقتن��ي تلك احليوانات ألكل حلومها .وأهم ه��ذه احليوانات هب البقر والغزالن
ُ
والكباش البربرية.
وحمر الوحش والسالحف البرية
وق��د وجدت أدوات حجرية تش��به أدوات موقع احلاج ك��رمي في وادي الناقة
وعني مارا ومواقع أخرى غربي درنة وفي رأس عامر على س��احل برقة وفي وادي
مردوم ووادي غان وسفوح جبل نفوسة مبنطقة طرابلس.
العصر احلجري القدمي األعلى:
وبالنس��بة حلضارة العصر احلج��ري القدمي األعلى جاء اكتش��اف حقفة
الضب��اع في وادي الكوف إثباتا ً قاطعا ً لقي��ام هذه احلضارة في ليبيا .وتتماثل
اخمللف��ات التي وج��دت في هذا الكهف مع ما وجد م��ن مخلفات هذا العصر
في فلسطني وسوريا من ناحية ومع ما وجد من مخلفات حضارة قفصة في
تون��س من الناحية األخرى .وقد دل التحلي��ل الكربوني على أن مخلفات هذا
الكهف ترجع إلى حوالي سنة  14000ق .م.
وهنال��ك كهف آخر هام هو كهف حقفة الطي��رة (كهف الطيور) الذي
اكتشفه س��نة  1937م .اآلركيولوجي اإليطالي السنيور بتروكي (Signor
 .)C.T. Petrocchiوتكمن أهمية هذا الكهف في أن محتوياته من األدوات
احلجري��ة والعظام وغيرها من اخمللفات وجدت على ما تركت عليه دون أن متتد
إليها يد العبث ،وفي أنه يحتوي أدوات يرجع بعضها إلى العصر احلجري القدمي
األوسط بينما يرجع البعض اآلخر إلى العصر احلجري القدمي األعلى.18
وم��ن مخلفات هذا العصر ما وجد ف��ي موقع «هوا الفتايح» بالقرب من
أبولونيا (= سوس��ة) .وق��د دل التحليل الكربوني خمللفات��ه على أنها تعاصر
مخلفات حقفة الضباع وحقفة الطيرة.
العصر احلجري املتوسط:
أما العصر احلجري املتوسط فإن ما اكتشف من أدواته في ليبيا قليل وال
 -18حقفة الطيرة كهف من احلجر الكلس��ي الذي تكون خالل عصر امليوس�ين وهو يقع في
الطرف الشرقي من سهل برقة الساحلي وعلى بعد عشرة كيلومترات إلى الداخل من بنغازي
وهو يفتح إلى اجلنوب الغربي.
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إن املكتش��فات اآلركيولوجي��ة ف��ي واحة س��يوة وفي ش��مالي منطقة
طرابل��س وفي برق��ة مضافة إلى أحدث ما مت التوص��ل إليه في مصر واملغرب
تش��ير كله��ا إلى أن ليبي��ا كانت خالل ه��ذا العصر تنقس��م إلى منطقتني
حضاريت�ين تتمي��ز الواحدة منهم��ا عن األخ��رى :املنطقة الغربية وتش��مل
كل األرض الليبية الواقعة إلى الغرب من خليج س��رت ،واملنطقة الش��رقية
وتش��مل كل األرض الليبية الواقعة إلى الش��رق من ذلك اخلليج .19وقد كان
يغلب على املنطقة الغربية الطاب��ع اإلفريقي كما إنها كانت ترتبط ارتباطا ً
وثيقا ً بحضارات نيجيريا والسودان والنيل األعلى في هذا العصر .وقد أيد هذا
الرأي ما مت اكتش��افه من مخلفات ش��بيهة مبخلفات هذه املنطقة في جبال
الهجار وتبيس��تي .ولقد وجدت في جبل نفوسة وفي سهل اجلفارة مبنطقة
طرابل��س أدوات يرجع تاريخها إل��ى مرحلة متأخرة من العصر احلجري احلديث
حلضارة قفصة .20أما املنطقة الش��رقية فهي بواحاتها وما فيها من أماكن

صاحلة للس��كن تشكل مثلثا ً يقع إلى الشمال والش��مال الشرقي من بحر
الرم��ال الليبي ومتتد من اجلبل األخضر غربا ً إلى الفيوم ش��رقا ً ومن ش��اطيء
البحر األبيض املتوس��ط ش��ماال ً إلى واحة اخلارجة جنوبا ً .وفي هذه املنطقة
نش��أ طراز مس��تقر من احلضارة أقامته جماعات بشرية منتجة للغذاء منذ
حوالي بداية األلف اخلامس قبل امليالد .ورمبا كان هذا التحول احلياتي إلى إنتاج
املواد الغذائية بددال ً م��ن جمعها ناجما ً عن اتصال حضاري بني أبناء املنطقة
األصليني الذين كانوا يعيشون على الصيد وجمع الغذاء وبني جماعات طارئة
منتج��ة للغذاء قدمت من جنوب غرب آس��يا .وقد أك��د املؤلفانC.B.M.( :
 )Mc Burneyو ( 21)R.W. Heyقيام حضارة مس��تقلة إلى حد كبير في
املنطقة الش��رقية من ليبيا ابت��داء من املراحل املتأخرة م��ن العصر احلجري
املتوس��ط عل��ى األقل عندما كان إنس��ان ه��ذه املنطقة ال ي��زال يعتمد في
معيش��ته على الصي��د وجمع امل��واد الغذائية وحتى نهاي��ة العصر احلجري
احلدي��ث .والقول بقيام حضارة مس��تقلة ف��ي املنطقة الش��رقية من ليبيا
يج��ب أال يعني أن تلك احلضارة كانت في عزلة تامة عن احلضارات اجملاورة وإمنا
يج��ب أن يعني أنها كانت حضارة لها ش��خصيتها اخلاص��ة بها وأنها كانت
تؤث��ر في احلضارات اجمل��اورة وتتأثر بها محتفظة بش��خصيتها اخلاصة طيلة
الوق��ت .ونحن نالح��ظ أن أدوات العصر احلجري احلدي��ث التي وجدت في هذه
املنطقة الش��رقية من ليبيا كالس��هم املف ّوق والعصا ذات السطوح الثالثة
وصناعة الش��ظايا بالضغط تشبه نظائرها بقية ساحل الشمال اإلفريقي.
وأق��وى تقارب بني حضارة هذه املنطقة واحلض��ارات اجملاورة إمنا كان بينها وبني
املرحلة الثانية من حضارة الفيوم مبصر .ولقد اش��تدت النزعة االس��تقاللية
لهذه احلضارة في الفترة ما بني انتهاء العصر احلجري احلديث وعهد استبدال
األدوات احلجرية بأدوات من مواد أُخرى .ولذلك فإنها لم تتأثر خالل تلك الفترة
تأثرا ً يذكر باحلضارات اجملاورة ،بل من األرجح أن حضارة النيل املتقدمة على هذه

 -19يؤي��د هذه القس��مة امتداد تأثي��ر حضارة قفصة العليا إلى املنطق��ة الغربية من ليبيا
عبر س��هل اجلفارة ،وانعدام ذلك التأثير تقريبا في املنطقة الشالقية ،وذلك باإلضافة خلصوبة
اجلفارة من ناحية وقحولة املنطقة اجلنوبية الشرقية خلليج سرت من الناحية األخرى.
 -20حضارة قفصة الدنيا والعليا انتش��رت في مس��احة تبلغ مائة وعش��رين ألف كيلومتر
مربع تقريبا ً على الس��فوح اجلنوبية الشرقية لكتلة جبال أطلس ،فهي بذلك حضارة داخلية

قامت مبعزل عن الساحل التونسي الذي كانت تقوم على امتداده حتى خليج قابس في الشرق
وحتى احمليط األطلسي في الغرب حضارة وهران املعاصرة حلضارة قفصة العليا.
McBurney, C.B.M. & R.W., Prehistoryy and Pleistocene Geology in -21
.Cyrenaica, Libya, Cambridge University Press, 1955, p. 261

يكفي إلعطاء صورة عن احلضارة الليبية القدمية في هذا العصر .وبالرغم من
ذلك فإن اإلنس��ان الليبي القدمي الذي مر مبراح��ل العصر احلجري القدمي كلها
البد وأن يكون تابع تطوره فمر بهذا العصر .ولقد اكتش��ف حول خليج سرت
أدوات تعود إلى قبيل العصر احلجري احلديث كما اكتشفت أدوات حجرية في
وادي غان وعلى بعد خمس��ة عش��ر كيلومترا ً إلى اجلنوب من غريان ترجع إلى
قبي��ل بدء العصر احلجري احلديث .وعلى الضف��ة األخرى لهذا الوادي ومقابل
املوقع املذكور اكتش��فت أدوات حجرية تدل أيضا ً على أن صناعها إمنا عاشوا
عش��يةاالنتقال إلى العصر احلجري احلديث .باإلضافة لذلك فقد اكتش��فت
أمثل��ة لصناع��ات هذا العصر في مواق��ع أُخرى متفرقة ف��ي ليبيا من اجلبل
الغربي حتى اجلبل األخضر.
العصر احلجري احلديث:
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احلضارة الليبية أخذت عنها الكثير .22أما سكان الواحات من ليبيا الشرقية
فق��د كانوا – كما ه��م عليه اليوم – ش��ديدي احملافظة ،ولذل��ك فإنهم لم
يقتبس��وا إال القليل من تقنية احلضارات اجملاورة .ولقد س��بقت اإلش��ارة إلى
أن الرس��وم والنقوش الصخرية املوجودة في مختلف أرجاء الصحراء الليبية
د ّلت على أنه كان يس��كن تلك الصحراء في العصر احلجري احلديث رعاة بقر
مسلحون بالقوس والنش��اب وأنهم وصلوا درجة معقولة من التقدم الفني
وتعرضوا لعدة مؤثرات خارجية.
واملعروف أن صناعات العصر احلجري احلديث في شمال غربي إفريقيا منت
من صناع��ات العصر احلجري القدمي األعلى عن طريق التطور التدريجي وحتت
مؤث��رات أجنبي��ة مصرية .والعصر احلج��ري القدمي األعلى ع��ن طريق التطور
التدريجي لش��مال غرب��ي إفريقيا هو آخ��ر فترة من عصر ما قب��ل التاريخ إذ
يب��دأ بعد ذلك خاصة في املناطق الس��احلية – العص��ر التاريخي احلقيقي
بن��زول الفينيقيني في مطلع األلف األول قبل امليالد في هذه املنطقة .وبتأثير
الفينيقي�ين ص��ارت دائرة العصر التاريخي تتس��ع ممتدة ش��رقا ً وغربا ً وجنوبا ً
واس��تمرت كذلك ف��ي العه��ود الروماني والبيزنط��ي والعربي .أم��ا املناطق
الداخلية والصحراوية فقد ظلت في عصر شبه تاريخي ()Protohistoric
ميكنن��ا أن نق��ول إنه بدأ بعص��ر هيرودوتس (الق��رن اخلام��س ق .م ).وانتهى
بالفتح اإلس�لامي .23وبالنس��بة لبرقة نس��تطيع أن نقول إنها عاشت في
العص��ر التاريخ��ي منذ ب��دء احتكاكها باحلض��ارة املصرية في عه��د الدولة
القدمي��ة ولكنها لم تدخل العص��ر التاريخي احلقيقي إال بع��د نزول اإلغريق
فيها في القرن السابع قبل امليالد.

Wulsin, Frederick, R., The Pre-Historic Archaedogy of Northwest - -22
Africa; Museum of American Archaeology and Ethnology, Haravard
.99-Jniversity, Vol; XIX – No.1, 1941, pp 96
 -23املرجع السابق ،ص  99وما يليها.
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ليبيا في فجر التاريخ
إن العقب��ة الرئيس��ية في س��بيل دراس��ة تاريخ ليبيا الق��دمي تكمن في
كيفي��ة تناول ذلك التاريخ نظرا ً لتش��عبه ،وانحصار مص��ادره ،وتفاوت وجود
تل��ك املصادر بالنس��بة ملنطقة أو ألخرى .ولقد س��بقت اإلش��ارة 24إلى وفرة
املصادر اخلاصة مبنطقتي برقة وطرابلس وندرتها بالنسبة للدواخل.
وتنوع عالقات الليبيني مع غيرهم من الشعوب أدى إلى تنوع تاريخهم من
ناحي��ة وتنوع مصادره من ناحية أخ��رى :ولذلك فنحن جند تاريخ برقة مرتبطا ً
بتاري��خ املصريني واإلغريق والرومان على الترتي��ب ،ونتيجة لذلك االرتباط فإن
مص��ادر تاري��خ برقة ال تتعدى أن تك��ون مصرية أو إغريقي��ة أو رومانية ،بينما
احتك��ت باإلغريق احت��كاك الند بالند ،ثم بالون��دال فالبيزنطيني؛ وعلى ذلك
فمص��ادر تاريخها تكاد تكون تنحص��ر في املصادر الروماني��ة واإلغريقية ألن
الفينيقيني والوندال لم يترك��وا مصادر تذكر .أما منطقة فزان فال جند عنها
إال النزر اليسير الذي ورد هنا وهناك في كتب التاريخ واجلغرافيا واألدب ملؤرخني
وجغرافيني وأدباء من العصر الكالس��يكي .ومما يزيد في صعوبة دراسة تاريخ
ف��زان أن آثاره��ا ،بعكس ما عليه احلال بالنس��بة آلثار برق��ة وطرابلس ،خربت
ونهب��ت عبر العصور من ناحية ،ولم تكتش��ف وينقب عنها مبا فيه الكفاية
من الناحية األخرى مما أدى إلى إبقاء تاريخها غامضا ً وخاليا ً من التفاصيل.
وتسهيالً للدراسة والبحث رأيت أن أجلأ إلى تقسيم التاريخ الليبي القدمي
إل��ى العصور التالية م��ع التأكيد أنه ليس هنالك حاجز زمني أو مادي يفصل
ب�ين عصر وعص��ر ألن احلياة ال تتوقف عن��د نهاية عصر لتب��دأ من جديد في
العصر الذي يليه بل تس��تمر في جريانها بغض النظر عن الظروف والعصور،
فنجد نتيجة لذلك أن التاريخ يس��تمر في جريانه كذلك بحيث يس��لم كل
واحد من عصوره للذي يليه:
أ -تاريخ منطقة برقة ،ويقسم إلى ما يلي:
 - -24انظر ص .22
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 -1من فجر التاريخ حتى حوالي سنة  631ق .م .وهي السنة التي اتفق
على أن اإلغريق أسسوا فيها مدينة قورينة (= شحات).
 -2تاريخ منطقة برقة في العهدين اإلغريقي والبطلمي حتى سنة 97
ق .م .وهي السنة التي اوصى فيها بتوريث برقة للرومان.
ب -تاريخ منطقة طرابلس ويقسم إلى ما يلي:
 -1م��ن فجر التاريخ حتى بداية القرن الس��ادس قب��ل امليالد عندما أقام
الفينيقيون أول محطة جتارية لهم في صبراته على الساحل الطرابلسي.
 -2تاري��خ منطقة طرابلس منطقة من بداي��ة العهد الفينيقي (القرن
الس��ادس ق .م ).حت��ى س��نة  46ق .م .وهي بداية العه��د الروماني في هذه
املنطق��ة بعد وقوعه��ا في يد يوليس قيصر في أعق��اب انتصاره في معركة
ثابسوس (رأس الدمياس بتونس).
ج -تاريخ فزان ويقسم إلى ما يلي:
 -1من فجر التاريخ حتى مقدم اجلرامنتيني حوالي سنة  800ق .م.
 -2من مقدم اجلرامنتيني حتى بدء العصر الروماني.
د -ليبي��ا ف��ي العهد الروماني الذي انتهى ف��ي منطقة طرابلس باحتالل
الوندال لها سنة  445م .أي بعد احتاللهم لقرطاجة بست سنوات.
ه -طرابل��س في عهد الوندال من س��نة  445م .إلى س��نة  534م .وهي
الس��نة التي انتعهى فيها حكم الوندال باستس�لام ملكهم جليمر للقائد
البيزنطي بليزاريوس.
و -طرابلس في العهد البيزنطي من سنة  534م .حتى سنة 644م ،وهي
سنة الفتح العربي.
ز -برق��ة ف��ي العه��د البيزنط��ي م��ن س��نة  305م .عندما انقس��مت
اإلمبراطوري��ة الرومانية إلى غربية وبيزنطية حتى س��نة  643م .وهي س��نة
الفتح العربي.
46

ح -فزان منذ حريق جرما سنة  395م .حتى الفتح العربي سنة  644م.
وقبل أن نبدأ بدراس��ة التاريخ الليبي القدمي على أساس اخملطط السابق،
يجدر بنا أن نتوقف هنيهة عند عدد من املبادئ األساس��ية التي ستس��اعدنا
على فهم وتفس��ير الكثير من املواقف املعقدة في التاريخ الليبي .وبوسعنا
أن جنمل تلك املبادئ فيما يلي:
 -1إن اإلنس��ان القدمي لم ينش��أ لديه إحس��اس واع بالش��عور باالنتماء
إل��ى وطن معني أو أمة معين��ة إال بعد أن حتضر وأق��ام اإلمبراطوريات والدول
الكبي��رة ،وهذه مس��ألة س��هلت عليه الهج��رة من مكان آلخ��ر وفقا ً ألمنه
ومصلحته وظروفه.
 -2إن طبيع��ة احلياة البش��رية في العصور القدمي��ة كان يتحكم فيها
قان��ون الغاب ومبدأ احلياة لإلصالح ،ولذلك ف��إن الغارات واحلروب كان يرافقها
دائما ً سبي النساء واألطفال واسترقاق الرجال وبالتالي امتزاج األجناس.
 -3إن الهجرات البشرية كانت ظاهرة عامة فلم تسلم منطقة مأهولة
في العالم القدمي من التعرض ملوجات عاتية من الهجرات البش��رية املتتالية
الناجمة عن أسباب كثيرة مختلفة ال مجال لبحثها هنا.
 -4إن البلدان اخملتلفة كانت تتفاوت في مدى تعرضها للهجرات والغارات
تبع��ا ً ألهمية موقعه��ا اجلغرافي من ناحي��ة ،وما فيها من مص��ادر الرزق من
ناحية أخرى ،وكثافة س��كانها ومس��تواهم واحتادهم أو تفرقهم وقدرتهم أو
عجزهم بالنسبة للوقوف في وجه املغيرين أو املهاجرين من ناحية ثالثة.
فإذا نحن طبقنا هذه املب��ادئ على ليبيا خرجنا بالصورة التالية :إن ليبيا
كانت دائما ً قليلة كثافة السكان وبالتالي ضعيفة القوة .ومما زاد في ضعفها
غلبة الطابع البدوي على س��كانها ،وتس��لط النظام القبلي على أبنائها ،مما
حال دون قيام وحدة حقيقية بينهم وسهل على املغيرين أو املهاجرين التغلب
عليهم .وهي كذلك واس��عة الرقعة ،ممتدة إلى أكثر من ألفي كيلومتر على
س��احل البحر األبيض املتوس��ط اجلنوبي في مواجهة أوروب��ا ،ومتعمقة في
الق��ارة اإلفريقية تعمق��ا ً جعلها رئة إلفريقيا الوس��طى وخاصة الس��ودان.
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ولذل��ك فإن تأثرها بأوروبا واتصالها بها وتأثرها بإفريقيا الوس��طى واتصالها
به��ا ،وتأثرها مبصر اجملاورة لها من الش��رق واتصالها بها كان��ت أمورا ً حتمية
ال مف��ر منها .فإذا أضفن��ا ملا ذكر ،صعوبة املواصالت ف��ي العصور التاريخية
القدمية ،أدركنا س��بب عدم قيام س��لطة مركزية قوية ف��ي هذه البالد تصد
عنها غارات املغيرين ،وسيل املهاجرين القادمني من املناطق اجملاورة :من أواسط
الق��ارة اإلفريقية في اجلنوب ،ومن الش��مال من جزر البحر األبيض املتوس��ط
والبلدان األوروبية الواقعة على ساحله الشمالي في مقابلة الساحل الليبي
الطويل وغير البعيد ،ومن الش��رق عبر مصر أو عبر البحر األبيض املتوس��ط.
ومن الغرب من جبال األطلس التي يس��هل النزول منها إلى األراضي الليبية
املنبس��طة .ولعل أحدث مث��ل للهجرات الكبرى هو هج��رة قبائل بني هالل
وبني س��ليم في القرن الهجري اخلامس ،وأحدث ممثل للغزو اخلارجي هو الغزو
اإليطالي سنة  1911م.

برقة من فجر التاريخ سنة  631ق .م.
تتن��اول هذه الفترة من التاريخ الليبي القدمي دراس��ة العالقات الليبية –
املصرية ،ومصادرنا عنها تكاد تنحصر في النقوش واخملطوطات املصرية .والبد
أن تق��رر منذ البداي��ة أن العالقات الليبية – املصرية كان��ت قائمة منذ أقدم
األزمنة ولكنها كانت عالقات عداء وغزو في معظم األوقات إن لم نقل طيلة
الوقت؛ وعلى هذا فإن مصادر التاريخ الليبي لهذه الفترة مصادر معادية كما
هي احلال بالنس��بة ملعظم مصادر التاريخ الليبي القدمي بأسره .ومن هنا فإن
أحدا ً ال يستطيع أن يدعي أن اخملطوطات والنقوش املصرية تكون سجالً كامالً
لعالق��ة الليبيني باملصريني في الفترة موضوع البح��ث ،ولكنها على أي حال
تعط��ي صورة تكفي إلثبات قي��ام تلك العالقات وتبني نوعها .وجتدر اإلش��ارة
إلى أن املصريني كانوا يخرجون دائما منتصرين على الليبيني ألن التقليد الذي
كان س��ائدا ً عندهم هو أن يسجل امللك أو الفرعون أخبار انتصاراته وأمجاده
وليس كل تاريخه .وقبل اخلوض في هذا املوضوع البد من اإلش��ارة إلى عاملني
مهم�ين كان لهما أثر بال��غ في خلق العالقات الليبي��ة – املصرية وفي تقرير
طابعه��ا العدائي ،وهما :اجلفاف التدريج��ي املتزايد الذي أصاب الديار الليبية
من��ذ منتصف األلف الثالث قبل امليالد ،ثم االضطراب الس��كاني الذي أصاب
أواسط أوروبا في وقت الحق وأسفر عن تدافع الشعوب األوروبية وقدوم موجات
متتالية منها نزلت في الشمال اإلفريقي ابتداء من الساحل التونسي شرقا ً
حتى نهاية س��احل املغرب األقصى على احمليط األطلس��ي غرباً ،ولم تلبث إال
قليالً حتى بدأت تضغط على القبائل الليبية اجملاورة لها من الشرق.
ف��إذا نحن تذكرنا ما س��بق تبيانه م��ن أن الصحراء الليبي��ة كانت تزخر
باحلي��اة في عصر م��ا قبل التاريخ ،ثم بدأت تتح��ول تدريجيا ً إلى ما هي عليه
اآلن نتيج��ة حللول اجلفاف احل��اد املتزايد في مناخها من ناحي��ة وللدمار الذي
أحلقته حيواناتها بأش��جارها ونباتاتها م��ن الناحية األخرى ،أمكننا أن نتصور
أن الليبي�ين بدأوا منذ ذلك العهد الس��حيق يهاجرون م��ن منطقتهم باجتاه
مصر في الش��رق ألن ذل��ك االجتاه كان الس��بيل الوحيد ال��ذي بقي مفتوحا
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أمامه��م إذ إنه لم يكن بوس��عهم أن يبقوا في الداخ��ل جلفافه كما أنه لم
يكن بوس��عهم أن يتجهوا إلى الغرب بس��بب وعورة جبال أطلس من ناحية
وبس��بب ضغط «أقوام ما وراء البحر» التي هبط��ت تلك املنطقة فيما بعد
م��ن ناحية أخرى .وطبيعي أن يكون زحف الليبيني باجتاه مصر هربا ً بحياتهم
م��ن منطقتهم املنكوبة إلى املنطق��ة اجملاورة ،وطلبا ً لل��رزق واألمن .وملا كان
وادي الني��ل الداف��ئ اخلصيب ميتد كواحة كبرى بني رم��ال الصحارى القاحلة
التي حتيط به ،فإن خضرته ومياهه العذبة كانت دون شك تشكل إغرا َء جبارا ً
للقبائ��ل الليبية اجملاورة .ومن هنا ف��إن املهاجرين الليبيني البد أن يكونوا نزلوا
وادي النيل على ش��كل هجرات متتالية في عصر ما قبل التاريخ وفي العصر
التاريخ��ي .وقدومهم لوادي الني��ل على هذه الصورة ال ميك��ن أن يكون اتخذ
طابعا ً غير طابع الغزو والعنف ألن غايتهم من الهجرة كانت االس��تيالء على
املواد الغذائية واألس�لاب ورمبا االستيطان .وكان هؤالء املهاجرون ال يلبثون أن
ميتزجوا بالس��كان األصلي�ين حتى يذبوا فيهم ليصبح��وا عنصرا ً في تكوين
األجي��ال املصري��ة التالي��ة .وم��ن الطبيعي واحلال��ة هذه ان يق��ف املصريون
القدماء موقف الدفاع عن أنفسهم وأرزاقهم وبالدهم فيحاولوا صد املغيرين
من الغ��زاة املهاجرين ،وكثيرا ً ما كانوا يلجأون إل��ى مهاجمة القبائل الليبية
في مواطنها قبل انقضاضها على واديهم تطبيقا ً للمبدأ القائل إن الهجوم
الوقائي هو خير وسيلة للدفاع.
في عهد الدولة القدمية ( 2300 – 3200ق.م:).
لق��د وجدت مخلف��ات أثرية ترجع إل��ى عصر ما قبل األس��رات في مصر
وتش��هد على قي��ام اتصال ب�ين الليبيني واملصري��ن؛ فقد عث��ر على مقبض
عاجي لس��كني في جب��ل العركي مقابل جنع حمادي ف��ي مصر يرجع تاريخه
إل��ى منتصف األلف الرابع قبل امليالد وقد نقش��ت على أحد جانبيه معركة
برية بحرية بني فريقني واضح أن أحدهما مصري واآلخر يش��به أن يكون ليبيا ً
بس��بب القراب الذي يرتديه أفراده لس��تر عوارتهم وألنهم أرسلوا شعورهم
الطويلة وجعلوا جدائل منها تنس��دل عل��ى جانب الرأس وهذه كلها صفات
تق��رب من الصفات التي رس��م بها املصريون الليبيني ف��ي العصور الالحقة.
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وق��د وجدت أيضا ً لوح��ة امللك الوجه القبلي امللقب بالعق��رب وعليها أربعة
صف��وف من النقوش األفقية تظهر في الثالثة األولى منها صور ثيران وحمير
وكباش وفي الرابع صورة تش��به أن تكون شجرة زيتون وأمام الشجرة نقشت
عالمة تدل على كلمة حتنو مما قد يعني أن امللك عقرب خاض حربا ً ضد التحنو
وسجل ما غنمه منهم على لوحته تلك.
وفي مطلع عهد األسرات عاد اسم التحنو للظهور مصورا بالهيروغليفية
فقد وجدت في الكوم األحمر إلى الش��مال من إدفو بصعيد مصر أس��طوانة
عاجية نقش عليها اس��م امللك نعرمر ( )Narmarكما صور هذا امللك وهو
يجلد جماعة من األسرى نقش فوق رسمهم اسم التحنو .25وعلى آثار امللك
عج��ا ،خليف��ة نعرمر ،إش��ارات كثيرة إلى ح��روب مع الليبيني كما أن اس��م
التحنو يتكرر في نصوص األس��رتني الثانية والثالثة ( 2723 – 2778ق .م).
باعتباره��م قوما كان على فراعنة هاتني األس��رتني أن يتص��دوا لهم فراعنة
هاتني األس��رتني أن يتص��دوا لهم ويضعوا حدا ً لهجماته��م .وقد روى مانيثو
( 26)Manethoأن��ه ف��ي بداية عهد األس��رة الثالثة ث��ار الليبيون في ممصر
على امللك نفرقرع ( )Nefer-ka-raولكنهم س��رعان ما ألقوا أس��لحتهم
لتش��اؤمهم من ازدياد حجم القمر زيادة غير طبيعية .وقد تكون هذه الرواية
مج��رد رواية موضوعة ولك��ن ليس هنالك ما ينفي احتم��ال أن يكون مانيثو
قد نقلها عن كتاب أقدم منه .على أي حال ال نلبث بعد انتهاء عهد األس��رة
الثالث��ة إال قلي�لاً حتى نس��مع عن نزاع مؤك��د بني الليبي�ين واملصريني وعن
احتكاك بني الليبيني وجيرانهم زنوج اجلنوب فها هو امللك س��نفرو ،مؤس��س
األس��رة الرابع��ة ( 2563 – 2723ق .م ) .يقوم بحملة ضد الليبيني فيأس��ر
منهم أحد عشر ألفا ً ويغنم ثالثة عشر ألفا ً ومائة رأس من املاشية ويسجل
 -25انظر :برس��تد ،ج؛ ه؛ تاريخ مصر ،ص  ،47حيث ينص على أن امللك نعرمر قام في مطلع
عهد األسرات بإخضاع ثورة ليبية في الدلتل وأسر مائة وعشرين ألف ليبي كما غنم أربعمائة
ألف رأس من املواش��ي – ويخالف أوريك بيتس برس��تد في هذه املس��ألة ويقول إنه يعتقد أن
الذين قاموا بتلك الثورة كانوا مصريني من الدلتا وليس ليبيني.
 -26مانيث��و كاهن مصري عاش ف��ي عهد بطليموس الثاني فيالدلف��وس وكتب تاريخ مصر
باإلغريقي��ة ،وقد وصل��ت أجزاء منه في كت��ب املؤرخني الع��رب واليهود وخاص��ة تاريخ املؤرخ
اليهودي يوسف.
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كل ذلك على حجر بالرمو .ومن أهم النصوص التي تتحدث عن النزاع الليبي
– املصري بعيد هذه املرحلة نقوش امللكني (ني – أوس��ر – رع) و (س��حورع)
من ملوك األس��رة اخلامسة ( 2423 – 2563ق .م ).وهي نقوش سجلها كل
من امللكني على جدران معبده في قرية أبي صير وسجل فيها انتصاراته على
الليبيني .ويتبني من أوضاع نقوش س��حورع أن التحنو الليبيني الذين هزمهم
ذل��ك امللك كانوا يعيش��ون إل��ى اجلنوب من ممفي��س (رمبا ف��ي وادي النطرون
والفيوم) .وجتدر اإلش��ارة هنا إلى أن الرؤس��اء الليبي�ين كانوا في هذه الرحلة
املبكرة من تاريخهم يتحلون بحلي ش��خصية متتاز في صنعها عن مثيالتها
حت��ى في املراحل الالحقة .وقد وردت في نقوش س��حروع عبارة «ضرب حتنو»
كما رس��مت فيها الثي��ران واحلمير واألغنام وقطعان املاع��ز التي غنمها هذا
امللك ورسمت فوقها وحتتها صور أسرى التحنو الليبيني يرسفون في األغالل
كما نقش فوقهم اسما إقليمني من أقاليهم هما «باش» و»بكت» .ورسمت
كذلك خلف أسرة أمير التحنو صورة إله الغرب وصورة اإلله «عش» ،إله بالد
التحنو ،وهما يقدمان للملك سحورع خيرات البالد األجنبية .ولنقوش معبد
امللك س��حورع هذه قيمة أخرى مهم��ة ألنها تعطينا الكثير من التفصيالت
ع��ن التحنو فه��م يظهرون فيه��ا ،رجاال ً ونس��اء ،قوما ً طوال القامة ،س��مر
البش��رة ،تتهدل فوق أكتافهم شعورهم الس��وداء الطويلة املتموجة ،وتزين
جباهه��م خصل من الش��عر متيزهم عن غيرهم ،وتظه��ر وجوههم نحيفة،
ووجناتهم ناتئة ،وشفاهم غليظة ،كما يتميز رجالهم بلحي قصيرة تنتهي
بط��رف مدبب وحتدد ش��كل الفك بصورة واضحة .أما ال��زي فهو ذاته للرجال
والنس��اء إذ يرتدي كل من الرجل واملرأة شريطني عريضني من اجللد يتقاطعان
عل��ى الصدر ،ويتمنطق بحزام مزين بخطوط عمودي��ة وأخرى أفقية وينتهي
من األمام بقراب يس��تر العورة .وحتيط بالعنق بنيقة مرتفعة نس��بيا ً تتدلى
منه��ا بعض األش��رطة .وكان رجال التحن��و يتميزون عن نس��ائهم مبا كانوا
يتحل��ون به من ذيول احليوان��ات كما يتميزون عن غيرهم م��ن الليبيني بعدم
وضع الريش��ة أو الريش��تني في ش��عورهم .أما أطفالهم فلم يكونوا يرتدون
احلزام أو قراب العورة أو ذيل احليوان.
52

وخالل األلف الثالث قبل امليالد كان ش��عب جديد من أقوم ما وراء البحر،
يتميز بالبش��رة البيضاء والشعر األشقر قد اس��تقر في ليبيا ووطد مكانته
فيه��ا .وقد فط��ن املصريون ملا بني هؤالء الليبيني اجل��دد والليبيني اآلخرين من
فروق فس��موهم «التمحو» أي الشقر .27وقد ورد ذكر هذه القبيلة ألول مرة
في النصوص املصرية في عهد امللك بيبي األول من األسرة السادسة (2420
–  3280ق .م ).عندم��ا نس��مع أن اجليش املصري الذي س��ار بقيادة «وتي»
ملقاتلة القبائل اآلس��يوية كان يضم بني فرقه فرق��ة من مرتزقة «التمحو».
ث��م ورد ذكرهم ثانية ف��ي عهد امللك مرنرع ،من هذه األس��رة أيضاً ،وذلك في
النق��وش التي خلفها حرخوف ،التاج��ر والرحالة املصري ،على قبره في جزيرة
الفنتاين (فيلة) قرب أسوان ،ودل فيها وهو يسرد أخبار رحلته إلى أرض «يام»
(جنوب وادي حلفا) إنه وصل أرض التمحو إلى الغرب من «يام» .وفي رحلته
الثالث��ة إل��ى درب األربعني في طريقه إلى دارفور بالس��ودان ق��ال هذا الرحالة
إن��ه س��افر على درب الواح��ات ورأى قبيلة من زنوج «ي��ام» تزحف على قبائل
التمحو الذين كانوا يعيشون في غرب مصر« ،وإن رئيس «يام» كان ذاهبا ً إلى
أرض التمح��و ليضرب التمحو حتى الركن الغربي من األفق ،فذهبت في أثره،
وأدخلت السكينة على نفسه».
في عهد الدولة الوسطى ( 1580 – 2300ق .م:).
وقامت ح��روب أخرى بني الليبي�ين واملصريني في عهد الدولة الوس��طى
مبصر ،ففي عهد األس��رة احلادية عش��رة نس��مع أن امللك إنتف ( ،)Intefأول
ملوك هذه األسرة ،كان ميلك بني كالب صيده كلبا ً باسم ليبي مما قد يدل على
أنه كان أرس��ل إليه ضمن جزية كان الليبيون يؤدونها له .وفي عهد خليفته
منتوحت��ب ( )Mentuhotepاألول متكن املصريون من هزمية الريبو ()Rebu
والتحن��و – ولكن ه��ذه احلروب لم تكن عامة أو على نطاق واس��ع وإمنا كانت
غ��زوات أو غ��ارات تقوم بها القبائ��ل الليبية تقابلها غ��ارات مصرية مضادة.
ونحن نقرأ عن غارة من هذا النوع في مطلع قصة س��نوحي ( )Sinuheأحد
 -27كانوا يقيمون في منطقة تقع إلى الغرب من منطقة التحنو وينتشرون على طول ضفة
النيل الغربية وقد استقرت جماعة منهم في املنطقة الواقعة بني الشاللني األول والثاني.
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قادة امللك «أمنمح��ات» األول ( Amenemhat I) (1991 – 1961ق .م:).
فقد أرس��ل هذا امللك ابنه وشريكه في امللك «أسرتسني» (سنوسرت) األول
( ) Usertesen 1إلى الغرب لإلغارة على الريبو .يقول سنوحي:
« انظروا لقد بعث جاللته جيشا ً جلبا ً ضد الليبيني حتت إمرة جنله األكبر،
الرب الكرمي أسرتس�ين .واآلن ها هو أسرتس�ين يعود من الغزو وهو يجر وراءه
أعدادا ً من األسرى الليبيني أحياء ،وأعدادا ً ال حتصى من املواشي»...
ويبدو أن هذه الغزوة كانت حقيقة ألن صداها تردد حتى العصر اإلغريقي
الالحق – وقد أشار إليها ديودورس الصقلي بقوله« :إن األمير الشاب أسرتسني
أُرس��ل إلى بالد الغرب ثم أخضع قس��ما ً واس��عا ً من ليبيا» ورمبا كان الرسم
28
املمت��از لهذا األمير في متحف القاه��رة على هيئة الغرفني ()gryphons
يدوس اجلنوبيني والليبيني بقدميه إمنا هو تذكار لهذه الغارة.
ولع��ل مما يلفت النظر عند هذا احل��د أن املصريني هم الذين كانوا يتعدون
في هذه الفترة وليس الليبيني كما حدث من قبل وكما س��يحدث فيما بعد.
فنحن نسمع أن الليبيني كانوا متأثرين بعظمة القوة املصرية إلى حد أنه في
الس��نة الرابعة والثالثني من حكم أسرتس�ين األول قام أحد ضباطه وأسمه
إتندي��دي ( )Itendidiبرفق��ة نخبة قليل��ة من اجلنود بزيارة «ألرض س��كان
الواح��ات» أي الليبيني .ولم يكن ه��دف هذه الزيارة معروف��ا ً ولكن يبدو أنها
كان��ت مبثابة اس��تعراض للعضالت املصري��و فقط .ويب��دو أن الليبيني كانوا
يحترمون القوة املصرية ويهابونها مهابة حقيقية خالل عهد األسرة الثانية
عش��رة فقد متكن أحد ضباط امللك أسرتس�ين الثال��ث ( 1850 – 1887ق.
م ).أن يجل��ب مللكه «منتج��ات التحنو اجلديدة اعتمادا ً على ش��هرة جاللته
العظيمة» .كما أن هذا امللك ذاته صور نفسه وهو يهزم أحد الليبيني .ولعل
هذا العامل ،مضافا ً إليه اس��تقرار التحم��و في مصر وعلى حدودها الغربية،
وبالتالي عزوفهم عن املناوش��ات ،يفس��ر ضآلة املعلومات عن الليبيني طيلة
الق��رون الثالثة الت��ي تلت عهد امللك أسرتس�ين الثالث وحت��ى مطلع عهد
األسرة الثامنة عش��رة ( 1320 – 1580ق .م ).عندما يبدأ نزاع متواصل بني

الليبيني واملصريني يستمر طيلة عهد هذه األسرة.
في عهد الدولة احلديثة ( 1085 – 1580ق .م).
وأول ما نسمعه عن هذا النزاع يرد على لسان أحد املسؤولني املصريني في
عهد امللك أمنحوتب األول ( 1530 – 1557ق .م ).عندما يذكر أنه أسر باسم
امللك «ثالث أي ٍد» من قبيلة إموكهك ( )Imukehekفي الشمال .وقد يكون
هذا إش��ارة ملهاجمة ه��ذه القبيلة للمقاطعات الغربية م��ن الدلتا مما حمل
امللك أمنحوت��ب األول على مهاجمتها وهزميتها وتخليد انتصاره عليها على
لوحة تصوره ملوحا ً بس��يفه وقد جث��ا عددوه عند قدميه .وفي عهد حتتمس
الثالث قدم الرؤس��اء الليبيون من الواحات اجلنوبية والشمالية اجلزية كما أن
أخته وزوجته وش��ريكته امللكة حتشبسوت ( )Hqtshepsutحصلت جزية
ضخمة من التحنو كانت تتألف « من كمية من العاج ومن س��بعمائة س��ن
فيل ومن عدد كبير من جلود الفهود اجلنوبية» .وباختصار فإن هيبة املصريني
في عهد امللكة حتشبسوت وامللك حتتمس الثالث بلغت في نفوس الليبيني
حدا ُ جعل «نهي  »Nehiحاكم مقاطعة كوش في السنة الثالثة والعشرين
م��ن حكم اململك ميجد تلك الهيبة بقول��ه « :إن بالد التحنو تخضع للملك
بس��بب ش��هرة جاللته ،وتأتي حااملة جزيتها علة ظهوره��ا إعرابا ً عن الوالء
والطاعة  ...كالكالب ،راجية أن توهب لها نسمة احلياة» .ويفهم من نصوص
أخرى أنه لم حتدث في عهد هذا امللك غارات ليبية على احلدود املصرية ،ولكن
اضطراب اجلبهة الداخلية في مص��ر إثر ثورة إخناتون ( -1352 1370ق .م).
الدينية ش��جع الليبيني على اس��تئناف هجماتهم على مص��ر غير أن امللك
ح��ور محب تصدى لهم وأكد قوة مصر وس��يطرتها عل��ى حدودها الغربية.
وفي منتصف عهد األس��رة الثامنة عشرة ش��ن امللك أمنحوتب الثالث حربا ً
ناجحة ضد التحنو وأخذ منهم أس��رى كثيرين ش��غلهم فيما بعد في بناء
إح��دى القالع املصرية – ويظهر أن الليبيني القريبني من احلدود املصرية كانوا
قد أخضعوا نسبيا ً في أيام امللوك احملاربني في أوائل عهد الدولة احلديثة.

 -28حيوان خرافي نصفه العلوي نسر ونصفه السفلي أسد.
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ولم تتوقف هذه املناوشات بقدوم األسرة التاسعة عشرة بل ازدادت كما
29
أن تغلغ��ل الليبيني في الدلتا تزايد إلى حد أن امللك س��يتي األول ()Seti I
 1318 – 1298ق .م ).أحس في بداية حكمه أن مصر س��تواجه عما قريب
تهديدا ُ حقيقيا ً من الغرب .ولذلك فقد قام هذا امللك بحملتني كبيرتني قادهما
بنفس��ه ضد الليبيني ،قبل قيامه بحملته على سوريا ،وقضى السنة الثانية
من حكم��ه يحاربهم في الدلتا حت��ى انتصر عليهم ف��ي النهاية «وركعت
ب�لاد التحنو على ركبتيها أمام الفرعون» فأخذ منها أس��رى كثيرين تقدمة
لإلله��ة آمون ( )Amonباإلضافة للجزية املعهودة ،وس��جل أخبار ذلك على
جدران الكرنك .ولو أن هذا امللك احملارب القدير تابع انتصاراته متوغالً في ليبيا
إلى الغرب بدال ً من التحول إلى سوريا في الشرق لتغير مجرى التاريخ الليبي
 املصري فيما بعد .ولكن عمله الذي لم يتم لم يكن حربا ً حاسمة بل كانمج��رد حلقة أخرى في سلس��لة حروب الردع التي كانت مصر تش��نها على
القبائل الليبية بني الفينة واألخرى ،وبسبب ذلك استعاد الليبيون نشاطهم
في أيام ابنه وخلفه رمس��يس الثاني ( ،)Rameses IIولكن حروب رمسيس
الثاني ضد الليبيني غامضة وإن كانت هنالك آثار مختلفة تدل على انتصاره
عليهم :فعلى معبد أبي س��مبل نرى رمسيس الثاني واقفا ً فوق جسم ليبي
مطروح على األرض وهو يطعن ليبيا ً آخر بحربته .ولعل أهم ما نذكره نقوش
اآلث��ار بالنس��بة لهذه احل��روب هو ظهور عنص��ر «الش��ردن =( »Sherden
الس��ردينيني) البحري حليفا ً لليبيني في غاراته��م على مصر .وبعد حني جند
رمس��يس الثاني 30يستخدم الشردن كمرتزقة في جيشه ليصد بهم غارات
 -29صور هذا امللك على مقبرته أجناس العالم األربعة التي كان املصريون قد عرفوها .وكان
ش��عب التمحو من بينها .وتدل هذه الرس��وم عل��ى أن التمحو كانوا م��ن البيض ذوي العيون
الزرقاء أو السوداء والشعور الشقراء املزينة بجدائل صغيرة بعضها مرسل إلى اخللف والبعض
اآلخر على اجلبهة .وكان الرجل منهم يرخي حليته ويطلق ش��اربه ويضع رش��تني في رأسه .أما
مالبس��هم فكانت عبارة عن عباءة فضفاضة م��ن اجللد تغطي الكتف األمين وأعلى الذراع ثم
تعق��د على الكتف األيس��ر عقدة عريضة وتترك الذارع األيس��ر مكش��وفا ً .والعباءة مزخرفة
بأل��وان مختلفة كم��ا أن ذيلها محلى بش��ريط عريض مخطط – وحتت العب��اءة يظهر قراب
العورة كما أن الس��يقان واألذرع تبدو محالة بأش��كال معينة من الوشم كثيرا ً ما تظهر بينها
العالمة اخلاصة باإللهة الليبية نيت.
Breasred, James Henry, A History Of Egypt, 2nd edition, Hodder -30
…and Stoughton, London 1959, Book VI, p. 424, «Sheden or Sardinians
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الليبي�ين وحلفائه��م من الش��ردن اآلخرين .وهو من أجل حتقي��ق هذه الغاية
يبدأ بإقامة سلس��لة من احلصون في الصحراء الغربية متتد مسافة ()341
كيلومت��را ُ بني راقودة وزاوي��ة الرخم ،وكان أهمها حص��ن راقودة وحصن ماريا
(جنوب بحيرة مريوط) والغربانيات والعللمني ،ثم ينصرف ملواصلة حروبه في
س��وريا التي لم يك��ن من املمكن ان يختل ميزان الق��وى فيها دون إحلاق االذى
مبصر .ورغم النصر الذي أحرزه رمس��يس الثان��ي على التحنو وحلفائهم من
الش��ردن وس��جله على لوحة «تانيس» إال أنه كرر خطأ والده عندما أكتفى
بصده��م وردعه��م ،وهم الذين كانوا خط��را ً على مصر في أي��ام والدده حني
كان��وا وحده��م ،فكيف بهم اآلن ف��ي عهده بعد أن حتالفوا مع الش��ردن من
شعوب البحر؟ إننا قد ال نخطئ إذا اعتبرنا حروب الليبيني مع رمسيس الثاني
مقدمة للغزوات الكبرى التي تلتها وهي أكبر أحداث التاريخ الليبي في عهد
االس��رتني التاسعة عشرة والعش��رين .وتلك الغزوات حس��ب الترتيب الذي
ظهرت به اآلثار املصرية هي:
 -1الغ��زوة التي وقعت في الس��نة اخلامس��ة من حكم املل��ك مرنتباح
(منفتاح) ( )Merneptahس��نة  1227ق .م .وقد س��جلت أخبارها أربعة
مص��ادر أصلية ه��ي :نقوش الكرنك الكبي��رة ،عمود القاهرة ،لوح إس��رائيل،
وأنشودة النصر – وقد وصف العالمة برستد هذه الغزوة بأنها كانت «واحدة
م��ن اخطر الغزوات  ...الت��ي تعرضت لها مصر في تاريخه��ا» .31وقد وقعت
ف��ي أواخر مارس في الس��نة اخلامس��ة من حك��م مرنتباح وهو ف��ي الثالثة
والس��تني من عم��ره .وتفيد نقوش الكرن��ك أن مصر قبل توليت��ه «كان جزء
م��ن ارضها غير معتنى به ،وقد ترك ليكون مرعى للماش��ية بس��بب» أقوام
االقواس التس��عة» (الليبيني) ،وقد تركت خرابا ً منذ زمن االجداد ،وكل ملوك
الوجه البحري ظلوا وس��ط مدنهم محصورين ف��ي القصور احلكومية لقلة
اجلن��ود .»...وقد تزايد التهدي��د الليبي من جديد وكان املغي��رون من الليبيني
يكتس��حون احلقول املصرية استمرار حتى ضفاف النهر العظيم حيث كانوا
».were taken into Ramses II>s army in considerable numbers
 -31املرجع السابق ص .478 – 466
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يقضون أياما ً بل أش��هرا ً يس��رحون وميرحون في االرض��ي املصرية باحثني عن
مقومات معيش��تهم .وفي هذه املرحلة احلرجة حتالفت القبائل الليبية ضد
مصر وه��ددت مدين��ة هليوبوليس مما دع��ا الفرعون الطاعن في الس��ن إلى
التشمير عن ساعد اجلد للوقوف في وجههم وحماية رعاياه من خطرهم.
وق��د بدأت هذا التحالف الليبي – البحري قبيلة الريبو بزعامة ريئس��ها
مري��ي مب دِد ( )Meryey son of Dedف��ي موطنهم إلى الغرب من التحنو
املتاخمني ملصر ،وانضمت إليهم قبائل «إكوش  »Ekweshو «ترش »Teresh
و «ل��وكا  »Lukaوالش��ردن « »Sherdenوالش��كلش « »Shekeleshو
«ش��ماليون قادمون من جميع البالد» .وبهذه القوات املتحالفة هاجم الريبو
التحنو وأجبروهم على االنضمام إليهم .32وكان التحالف قد أبرم في ش��هر
مارس ،وبدأ الزحف ش��رقا ً في ش��هر إبريل من الس��نة نفسها .وأمر مرنبتاح
في الثامن من إبريل «بتجهيز احلش��د العظيم ف��ي «مبر  33»Meberحيث
احتش��د خير رماته ،وجيء بعرباته احلربية من كل مكان ،فهو لم يكن يهتم
مبئ��ات اآلالف ف��ي أيام القتال .وس��ار مش��اته يتقدمهم املقاتلون بالس�لاح
االبي��ض ،وكان مظهرهم جميالً وهم زاحفون ،وم��ن ورائهم رماة النبال ،ضد
كل البلدان» .وكان امللك قد جمع رجال بالطه ،وكان جاللته «ثائرا ً كاألس��د»
وق��د خط��ب فيهم قائ�لاً «  ...إنك��م تنزعج��ون كالطيور  ...هل س��تخرب
البالد  ...وأقوام االقواس التس��عة قد أتوا إل��ى أرض مصر ليبحثوا عن طعام
لبطونهم...؟» وفي اخلامس عش��ر من ابريل – نيس��ان تواقف اجلجيشان في
مكان اس��مه «بر – إر» ( ،)Perireفي الدلتا الغربية 34اجليشان وجها ً لوجه
بدأ املش��اة املصريون والعرب��ات املصرية احلربية بالهج��وم .وعندما أصبحت
 -32كان التحنو غير ميالني للعنف نتيجة للردع الذي لقوه على أيدي امللكني رمسيس الثاني
وسيتي األول.
 -33مكان معروف حتى اآلن.
 - -34اقت��رح اح��د املؤرخني االملان ان هذه اجملابهة حصلت ف��ي مكان في جنوب الفيوم بينما
اقت��رح بع��ض املؤرخني االخرين أنها كانت بجوار كفر الزي��ات – وذكر الدكتور مصطفى كمال
عبد العليم في كتابه دراسات في تاريخ ليبيا القدمي أنها كانت في موقع (بر – إر) على حافة
وادي النطرون إلى الش��مال الغربي قليال من منف .ووجودد كلمة ( )RWDفي النص املصري
يؤك��د وقوع اجملابهة على حافة الدلتا الغربية ألن هذه الكلمة ال تس��تعمل إال في احلديث عن
الدلتا .أما مكان املعركة بالضبط فال يزال غير معروف.
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مقدم��ة جيش احللفاء في مرمى الس��هم أمطرهم الرم��اة املصريون طيلة
ست س��اعات بوابل من سهامهم التي كانت تفوق في مداها وقوتها سهام
الليبيني .ونتيجة لذلك دبت الفوضى ب�ين صفوف الليبيني وبدأوا يتراجعون.
وحاول مريي عبثا ً أن يعيد تنظيمهم ،إذ لم يلبث تراجعهم أن حتول إلى هزمية
فراح الفرس��ان املصريون يطاردونهم بينما اس��تمروا هم «ميعنون في الهرب
تارك�ين طالئعهم خلفهم ،ولم تثبت أقدامهم ب��ل أمعنت في الهرب بينما
ألق��ى رماتهم قس��يهم ،وتعبت قلوب العدائني منهم لكث��رة العدو ،فألقوا
بق��رب املاء الت��ي كانوا يحملونها لش��ربهم» .واس��تمرت الق��وات املصرية
تطارده��م حتى «جبل قرون األرض» أي احلاف��ة اجلبلية املطلة على الدلتا من
الغرب .وقتل من احللفاء ( ) 6200من الليبو و( )2370من رجال البحر ،وأسر
منهم جميعا ً ( )9367أس��يرا ً .وكان بني القتلى س��تة م��ن أبناء مريي وعدد
من أقربائه وضباطه ،بينما «س��بيت أمام ناظري الرئيس الليبي املهزوم اثنتا
عش��رة امرأة من حرميه اللواتي كان قد اصطحبهن معه» .واجتاح املصريون
املعسكر الليبي وأشعلوا النيران في خيامه ،كما استولوا على أمتعة األمير
مري��ي اخلاصة مبا فيها فضته وذهب��ه وأوانيه البرونزية وأثاث حرميه وعرش��ه
وقس��يه وسهامه وكل ما كان قد أحضره معه من بالده باإلضافة إلى ثيرانه
وغنم��ه وحميره .وكانت الغنائم التي اس��تولى عليها املصريون ضخمة وقد
أدرجت في قائمة على الوجه التالي:
األدوات احلربية التي كانت بأيدي املغيرين
سيوف املشواش النحاسية

()1119

أسلحة ليبية صغيرة

()412021

اخليول التي حملت األمير الليبي املهزوم
أطفال األمير الليبي وقد أخذوا أحياءهم واثنتا عشرة من زوجاته
مواش متنوعة
ٍ

( )8031رؤوس

ماعز

أواني شرب من الفضة
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أوان مختلفة

()4713

قسي

()0002

واس��تطاع مريي أن ينجو بنفس��ه من تلك الكارث��ة بأعجوبة ،وكان وحيدا ً

أو مع عدد قليل من أتباعه .وجند على لوح إس��رائيل هذه الكلمات في وصف
هرب��ه« :هرب الرئيس الليب��ي التعيس املهزوم وحيدا ً حت��ت جنح الظالم دون
ريش��ة على رأس��ه ... ،ولم يكن في قربته من املاء ما يكفي إلبقائه على قيد
احلي��اة» .وأثناء هربه مر مبركز مصري على احل��دود يدعى «قلعة الغرب» وقد
علم ضاب��ط القلعة به��رب الرئيس الليب��ي وبإفالته وبع��ث للبالط املصري
بتقرير عن احلادثة جاء فيه:
مريي املهزم مر من هنا،
وقد هربت أطرافه بسبب جبنه،
لقد اجتاز عني بسالم،
حتت جنح الظالم،
إنه مهزوم،
وكل اآللهة تقف مع مصر،
وال يعرف ما إذا كان هذا األمير قد مات،
أم ما إذا قد بقي على قيد احلياة.
لكنه إن عاش،
لن يتمكن من تولي القيادة من جديد؛
ألنه أصبح عدوا ً حتى جلنده أنفسهم،
فقد ولوا على أنفسهم أميرا ً غيره،
واحدا ً من إخوته،
وهذا األمير اجلديد سيحارب مريي حينما تقع عليه عيناه،
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وقد اشمأز كل الرؤساء من مريي.
واالس��طر االخيرة من ه��ذا التقرير تلقي ضوءا ً عل��ى االوضاع التي كانت
تس��ود ليبي��ا بع��د الهزمية فها ه��و مريي كغيره م��ن زعماء البرب��ر القدماء
يكتش��ف أن س��لطته على قومه كانت تتوقف على جناحه العس��كري .أما
وقد فش��ل فقد انقلب عليه رجاله في حنقهم على ما أصابهم من مصائب
حتت زعامته ،وأطاحوا به ،ولم يبقوا على حياته اال احتراما ً المارة أسرته .وكان
«الع��داء ظاه��را على مالمح إخوته الذي��ن ارادوا أن يفتكوا به ،كما أن قادته
كانوا في صراع ضد بعضهم البعض  ...وعندما وصل إلى بالده كان كل واحد
ف��ي البالد ناقماُ عليه ،وكان هو يتعثر في خزيه ويس��ير مطأطئا ً رأس��ه بعد
أن أطار احلظ الس��يء الريش��ة التي كانت تزدان بها هامته .وكان أهل بلدته
جميع��اُ يتحدثون ضده قائلني« :لق��د وقع حتت أيدي االله��ة ،ملوك ممفيس،
وقد لعن ملك مصر اسم مريي ولقبه (بغيض ممفيس) ،وهذه وصمة الميرنا
ستبقى في مصر تتناقلها االجيال جيل عن جيل إلى األبد».
وكان هذا االمير املنكود يس��مع ف��ي كل مكان الثناء على عدوه الفرعون
مرنبت��اح الذي أصبح مض��رب املثل في ليبيا حتى صار الش��اب الليبي يقول
لآلخر« :لم يسبق لنا أن أصبنا مبثل ذلك منذ زمن رع» ،ويقول كل شيخ مسن
ألبنه« :واحس��رتاه لليبيا» .أم��ا رجال القبائل «فقد توقفوا عن االس��تمتاع
باحلياة والس��ير في احلقول ،فقد ش��لت حركتهم تلك في يوم واحد ،كما أن
مس��توطناتهم أضحت مهجورة وص��اروا يقولون« :إن االختف��اء جميل وإن
السالمة في الكهوف».
ومن الناحية األخرى س��اد مصر شعور باالرتياح ،وحماس شديد ،واعتراف
باجلميل للفرعون مرنبتاح .وقد سجلت هذه الظاهرة على لوح إسرائيل كما
يلي« :لم تعد تس��مع في الليل صيحة :قف! انظروا هاهاو أحدهم قادم ،إنه
يتكل��م لغة أجنبية!  ...ولقد هدأت األحوال ف��ي احلصون من جديد ،أما ذلك
الذي يزرع زرعه فإنه بالتأكيد س��يكنيه وسيأكله» .وجاء في أنشودة النصر
الت��ي كتب��ت بعد هزمية مريي ...« :لقد أش��رق الس��رور العظيم على مصر،
ولنبع��ث الف��رح من بلدان مصر ،وحت��دث الناس عن االنتص��ارات التي احرزها
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مرنبتاح على التحنو  ...آه وإنه يجلس االنس��ان ليتحدث ،والناس تغدو وتروح
ثانية دون وجود أي عائق في الطريق ،وليس هنالك أي خوف في قلوبهم  ...وقد
تركت املعاقل وش��أنها وأصبحت اآلبار مفتوحة ،ومسالكها سهلة ،ومعاقل
األس��وار أصبحت هادئة ،ال يوقظ حراسها إال الشمس  ...وليس هناك صياح
بليل« :قف  ..قف ،بلغة األجانب».
ويب��دو أن مرنبتاح أتبع ننصره احلاس��م بحم�لات آنية ضمنت له حتصيل
اجلزية من أعدائه ،وقيل إنه «توغل في أراضي التحمو» .وس��واء قام مرنبتاح
بغ��زوات إل��ى األراضي الليبي��ة أم لم يقم ،فق��د قنع املصري��ون بانتصارهم
وتفوقه��م ول��م يقوموا بحملة كبرى عل��ى جيرانهم الليبي�ين تكفي لطرد
الريب��و بعي��دا ً إلى الغرب بحيث ت��ؤدي بهم إلى الضغط عل��ى جيرانهم من
الغرب ،وإن كانوا رمبا قاموا بحمالت صغيرة متفرقة – وعلى أي حال فقد كان
انتصار مرنبتاح رادعا ً لليبيني إلى حد أنه كان كافيا ً إلراحة مصر من غزواتهم
ألم��د طوي��ل لو أن مصر لم تغرق في فترة من الفوض��ى الداخلية في أعقاب
وف��اة مرنبتاح مما أدى إلى إضعاف األمبراطورية ،وانحطاط الروح العس��كرية،
وتش��جيع الليبيني من جدي��د على محاولة دخول وادي النيل بقوة الس�لاح.
ولكن لسوء حظهم جاءت محاولتهم هذه متأخرة إذ إن الفرعون «ستناخت
 »Setnakhtالنش��يط كان قد أسس األسرة العشرين وتاله في تأسيسها
وترس��يخها في احلكم الفرعون القوي الطموح رمس��يس الثالث الذي بعث
احلياة في البالد من جديد.
 -2حروب رمسيس الثالث ( 1166 – 1198ق .م ).األولى ضد الليبيني:
لق��د وجد الكثير م��ن النقوش على اآلث��ار املصرية فيم��ا يتعلق بحروب
رمس��يس الثالث ضد الليبيني ،ولكن م��ا احتوته من معلومات جاء مضطربا ً
إل��ى حد أن العالمة برس��تد لم يكن راضيا ً عن ترجمته هو نفس��ه للنقوش
املوج��ودة على جدران املعب��د الكبير لرمس��يس الثالث وه��و املعروف مبعبد
مدينة هبو في طيبة الغربية مقابل مدينة األقصر .وهذه النقوش هي املرجع
الرئيسي حلروب رمسيس الثالث هذه.

واحل��رب األولى منه��ا وقعت بني الليبيني ورمس��يس الثالث في الس��نة
اخلامس��ة من حجم��ه ( 1194ق .م ).أي بعد انتص��ار مرنبتاح على الليبيني
بثل��ث قرن .وكما حدث في حالة احلرب الس��ابقة فإن اجلولة اجلديدة تقدمها
تس��لل أعداد من الليبيني إلى مصر حتى «صار الليبيون واملشواش يعيشون
ف��ي مص��ر بعد أن نهبوا م��ددن الش��اطئ الغربي» .وهكذا فقد اس��تؤنفت
الهج��رة الليبية عبر حدود الدلت��ا الغربية ،وصارت عصابات من قطاع الطرق
الليبيني تتجول بني املدن في املنطقة الواقعة ما بني ممفيس وش��اطئ البحر
األبيض  .وفي هذا الظرف املعقد املضطرب بينما كان «ستناخت» ومن بعده
رمس��يس الثالث يبذل كل ما في وس��عه العادة النظام واحلياة للبالد ،وبينما
كان��ت اجلاليات الليبية تتغلغل في الدلتا ،وقعت في س��وريا وآس��يا أحداث
خطيرة حف��زت الليبيني في النهاية على تكرار محاول��ة أميرهم مريي التي
حدثت قب��ل ثلث قرن من الزم��ن؛ وكانت تلك االحداث عب��ارة عن اضطرابات
ف��ي الش��مال أدت إلى الزحف الكبي��ر الذي قامت أقوام متع��ددة منهم إلى
اجلن��وب حتت ضغط جيرانها في الش��مال؛ وكان من بني تلك االقوام« :الثكل
 »Thekelو(البليس��ت  =( )Pelesetالفلسطينيون في االجنيل ،وكانوا قد
اس��تقروا قبل ذلك في جزيرة كريت اليونانية) والدنني ( )Denyenوالوشش
« »Wesheshوالش��كلش « »Shekeleshوالش��ردن ( .)Sherdenوب��دأ
الثكل والفلس��طينيون يتحركون جنوبا ً وش��رقا ً كما أن ع��ددا ً من املغامرين
منه��م ب��دأوا يغي��رون على ش��واطئ الدلت��ا .وكان من الطبيع��ي أن تلتقي
مصاحله��م مع مصال��ح مع مصالح الليبي�ين مما أذكى في نف��وس الليبيني
احلماس لتلك املطامح التي كان مرنبتاح قد أخمدها إلى حني.
وكان مري��ي بن دِد قد عزل وعني بدال ً من��ه أحد إخوته .وقد ورد فيما كتبه
رمسيس الثالث ،ثاني ملوك األسرة العشرين ،في بردية هاريس أنه نظم قوى
مصر على ش��كل طوائف كان من جملته��ا «جنود كهك الذين ال يحصون»
ثم يرد في هذا النص قوله ...« :كان الليبيو واملش��واش يس��كنون مصر ،وقد
نهب��وا مدن الش��اطئ األمين من منف حت��ى كرب��ن ( ... 35)Kerbenوبلغوا
 -35قرب قرية أبي قير.
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ضفتي النهر العظيم  ...تأمل ،لقد أهلكتهم وأخضعت املش��واش والليبيو
واإلسبت والكيكش والشاي والهس والبكن» .وسجل هذا امللك ،على جدران
معب��ده الكبير في طيب��ة الغربية أخبار حربه هذه ض��د الليبيني حيث قال:
«لقد أتى أهل ب�لاد التمحو مجتمعني معا ً في مكان واحد ،ومعهم الليبيو
والسبد واملشواش .غير أن خططهم حطمت  ...وقد طلبوا رئيسا ً بأفواههم،
غي��ر أن ذل��ك لم يكن في قلوبه��م  ...وأن اإلله الواحد املمت��از هو الذي عرف
خطة صائب��ة  ...ليجعل أهل املمالك األجنبية يطلب��ون بقلوبهم من امللك
العظيم أن ينصب رؤس��اء لهم  ...وكان جاللته قد ربى ولدا ً صغيرا ً من أرض
متحو وقد عضده بقوة ساعديه ونصبه رئيسا ً عليهم لينظم األرض ،وهذا ما
لم يسمع به من قبل منذ بدأ امللوك».
نستنتج من النص السابق أن رمسيس الثالث تدخل في شؤون الليبيني
وح��اول أن يفرض عليه��م ملكا ً منهم رب��اه في مصر فرف��ض الليبيون ألنه
كان ف��ي نظرهم حاكما ً مصري��ا ً وأدى هذا املوقف إلى نش��وب احلرب بينهم
وبني رمس��يس الثالث .وقد ورد في نصوص هذه احلرب املنقوش��ة على معبد
رمس��يس الثالث املذكور أن هذا الفرعون تغلب على الرؤس��اء الليبيني «دِد»
و «مش��كن» « »Meshkenو «مري��ي» و «ويرم��ر  »Wermerو «ثيم��ر
 »Themerوكل رئي��س مع��ادٍ «اجتاز احلدود املصرية م��ن ليبيا» .ومما يلفت
النظر في س��جل هذه احلرب ظهور اسمي «دِد» و «مريي» وهما إما أن يكونا
اسمي الرئيسني السابقني اللذين قادا احلرب ضد مرنبتاح وعادا اآلن بعد ثالث
وثالثني س��نة ليش��اركا في غزو مصر من مصر جديد ،وإما أن يكونا اس��مي
ش��خصني من نس��ل الغزاة األولني ،وإما أن يكون الكتاب قد اس��تخرجوهما
من سجل مرنبتاح وأدخلوهما في سجل حرب رمسيس الثالث األولى متجيدا ً
ل��ه .وتبدو الفرضية األولى مس��تبعدة ألن مريي كان له س��تة أوالد كبار أيام
حرب��ه مع مرنبت��اح فلو قدرنا أن عمره آنذاك كان أربعني س��نة وعمر والده دِد
س��تني فإن من املستبعد أن جندهما يعودان ليشاركا في الغزو وقد نيفا على
الس��بعني والتس��عني – والفرضية الثانية ال يس��نبعد وقوعها وإن كان من
املش��كوك فيه أن جن��د اثنني من األس��ماء التي حاربت ض��د مرنبتاح يعودان
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ليمث�لا في حرب جديدة – وتبقى الفرضية الثالثة وهي أكثر هذه الفرضيات
الثالث احتماالً ،ويؤيدها أن برس��تد رتب هؤالء األمراء زمنيا ً على النحو التالي:
 1دِد 2- ،مشكن 3- ،مريي (اخمللوع) 4- ،ويرمر (معاصر لسيتي الثاني)5- ،ثيمر (قائد احلرب الثانية).36
وتبدأ وقائع هذه احلرب تتأكد تاريخيا ً من اللحظة التي احتد فيها التمحو
وحتال��ف معه الثكل والبلس��ت 37ضد مصر .وقد حدث ه��ذا عندما جتمعت
قبائل الريبو (الليبيو) واملش��واش و «السبد  »Sepedوحتركت شرقا ً لينضم
إليهل «أقوام البحر» والليبيون الذين كانوا يقيمون في الدلتا من قبل .وعلى
هذا األس��اس فإن عدد احملاربني املتحالفني لم يكن يقل كثيرا ً عن ثالثني ألفا ً.
وب��دأت احلرب بالغزو فخرب الغ��زاة ريف الدلتا ونهب��وا مدنها من كربن حتى
ممفي��س في اجلن��وب بادئني من ناحي��ة البحر والطريق الس��احلي لكي يبقوا
عل��ى اتص��ال بأقربائهم وحلفائهم .ول��م يلق الغزاة في ب��ادئ األمر مقاومة
تذكر فبدأو يخلدون للس��كينة واالس��تقرار ،واعتبر «ثيمر» نفس��ه مهمته
منتهي��ة .وف��ي هذه اآلون��ة فوجيء الغ��زاة بجيش رمس��يس الثالث ينقض
عليه��م كالصاعقة فهزمهم هزمية س��احقة وقتل منه��م ما يزيد عن اثني
عش��ر ألف أكثرهم من أبناء البحر ،وأس��ر منهم حوالي ألف أس��ير .ويظهر
امللك رممس��يس الثالث على جدران مدينة هبو وهو ميتطي عربته احلربية ومن
 -36القرابة احملققة بني هؤالء األمراء الليبيني هي تلك التي ميكن اس��تخالصها من س��جالت
مرنبتاح كما يلي:
دد
مريي

		
أبن
ابن أو أكثر
إخوة مريي قتلوا في معركة (بر-إر) (تال مريي في اإلمارة)
ست ابناء قتلوا جميعا ً في معركة (بر-إر)
			
أما قرابة «مشكن» و «ويرمر» و «ثيمر» فهي غير معروفة.
 -37انظ��ر أيض��ا ً :عبد العليم ،مصطفى كمال ،دراس��ات في تاريخ ليبيا القدمي ،منش��ورات
اجلامعة الليبية ،املطبعة األهلية ،بنغازي ،يناير  ،1966ص  ،29حيث يذكر أن النقوش املصرية
لم تورد انضمام الشكل والبلست إلى الليبيني في هذه احلرب .ونحن مع تقديرنا لهذه اإلشارة
ال نرى أن سكوت النقوش املصرية ينفي إمكانية قيام التحالف املشار إليه خاصة ونحن نعرف
أن التحالف بني الليبيني وأقوام البحر صار ظاهرة مألوفة قبل هذه احلرب وبعدها.
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ورائه نبالته وسيافته وهو يطارد رجال القبائل .أما االسرى فقد وسموا باسم
امللك وأرس��لوا ليس��تخدموا في اجليش أو وزعوا رقيقا ً ب�ين املعابد .وال يعرف
م��ا حدث لثيم��ر ولكن عددا ً من مشتش��اريه كانوا بني االس��رى الذين مثلوا
أم��ام امللك ،الذي حق له أن يفتخر بقوله« :لقد فللت هؤالء الذين غزوا حدود
بالدي وتركتهم منثورين في أماكنهم فوق أرض املعركة  ...لقد أخضعت بالد
التمحو  ...واملشواش ،وتركتهم جميعا ً يلتصقون باألرض خشية مني».
أم��ا بقية الغزاة فق��د رضوا من الغنيمة باإلياب ،ورضوا أن يس��تقروا في
بالده��م ويخلدوا للهدوء والراحة ،ولكن تلك األس��باب لم تهيأ لهم لس��وء
حظهم.
 -3حرب رمسيس الثالث الثانية:
إننا نذك��ر أن الريبو ،قبيل حربهم مع مرنبت��اح ،أرغموا جيرانهم التحنو
على مش��اركتهم في غزوهم ملصر ،وها نحن جند حادثة مش��ابهة لهذه تقع
بعد انتصار رمس��يس الثالث بس��ت سنوات ،إذ إن املش��واش ،اجملاورين للريبو
م��ن الغرب ،والذي��ن يبدو أنهم قاموا ب��دور كبير في احل��روب الليبية املصرية
قبل عهد األس��رة العش��رين وظهروا بأعداد كبيرة محالفة للريبو في احلرب
األولى ضد رمس��يس الثالث ،لم يرضوا بنتائ��ج احلرب وصاروا يحتقرون الريبو
اجملاوري��ن لهم في الش��رق بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك فاس��تغلوا حالة
الضع��ف التي أصابت قبائل الريبو والتحنو بعد هزميتها على يدي رمس��يس
شش��ر
الثالث فانقضوا على هؤالء بقيادة زعيمهم كبر « »Kepperوابنه ِم ِ
« »Meshesherوغلبوهم وأخضعوهم حلكمهم .ولم يقنع املشواش بهذا
النص��ر ب��ل اغتروا به ومبا س��معوه من قصص عن غنى مص��ر .وخيراتها من
التحنو والريبو املغلوبني فأغراهم ذلك على القيام بحملة على مصر .وواضح
أن تش��جيع الريبو والتحنو للمش��واش عل��ى غزو مصر كان يه��دف إما إلى
أخ��ذ الثأر من مص��ر وإما إلى التخلص من املش��واش بضربهم في املصريني.
على أي حال اس��تجاب املش��واش لإلغراء وكونوا حلف��ا ً كاملعتاد كان من بني
القبائل الداخلة فيه قبيلة اس��بت « »Esbetوقبيلة شاي « »Shaiوقبيلة
بك��ن « »Bekenوقبيلة كيكش « »Keykeshوقبيل��ة هس « .»Hesورمبا
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كان احللف��اء في هذه املرة ق��د توصلوا إلى نوع من التفاهم مع العموريني في
س��وريا ،ألن هذه الغزوة الليبية واحلرب العمورية ضد رمس��يس الثالث وقعتا
في السنة احلادية عشرة من حكمه ( 1187ق .م ).وتظهر على جدران معبد
هب��و نقوش تبني هذا الفرعون وهو يقود ملك العموريني والرئيس الليبي معا ً
أمام االله آمون .ومث��ل هذا التفاهم بني الليبيني والعموريني كان من املمكن
أن يتم بس��هولة بواسطة الثكل الذين كانوا حلفاء لليبيني في حرب السنة
اخلامس��ة من حكم رمسيس الثالث ،كما أنهم في هذه احلرب الثانية وقفوا
إلى جانب العموريني في س��وريا دفاعا ً منهم ع��ن قراهم ومدنهم هناك من
مثل مدينة دور «.»Dor
وفي وقت متأخر من الس��نة احلادية عش��رة من حكم رمس��يس الثالث
زحف حلف القبائل الليبية على مصر وقد عقدوا النية على احتاللها وكانوا
على حد تعبير النقوش األثرية يقولون« :إننا سنقيم في مصر ،كانوا جميعا ً
يقولون ،ثم أخذوا يعبرون احلدود املصرية فوجا ً إثر فوج» .ورمبا كان عبور احلدود
عل��ى هذا النحو الغراض االس��تطالع وجلس نبض الع��دو وتلمس مدى قوته
واستعداده .ويبدو أن القسم الرئيسي من القوات املتحالفة لم يصطدم بأية
مقاومة حقيقية حتى وصل إلى معقل «هاتشو ( »Hatshoفي الدلتا على
بعد أحد عش��ر مميالً من حافة الصحراء الغربي��ة) وبدأوا بحصاره .وهنا ،كما
تدل آثار مدينة هبو ،انقض عليهم رمس��يس الثالث بنبالته وعرباته احلربية.
وكان النبالة يسيرون في املقدمة ومن ورائهم كتائب املشاة التي كانت تنتظر
حتى يفرق النبالة صفوف األعداء ,وبدأ الهجوم فوجد املش��واش وحلفاؤهم
أنهم كأسالفهم عاجزون عن الصمود في وجه املصريني الذين راحوا يضيقون
عليه��م اخلناق في نفس الوق��ت الذي كانت فيه الني��ران تنصب عليهم من
احلصن ال��ذي دارت رحى هذه املعركة حتت أس��واره ،فاختلت صفوفهم والذوا
بالفرار غربا ً باجتاه حافة الصحراء.
أما كبر ،منكود احلظ ،فقد وقع أس��يرا ً وس��لم نفس��ه وسالحه وجنده،
وكان يس��تغيث بالس��ماء من أجل ابنه مشش��ر – ولكن اس��تغاثة كبر لم
تس��تجب فق��د قتل ابنه في املعرك��ة وقتلت معه زوجة أبيه وأس��رته .وبلغ
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ع��دد القتلى من احللفاء في ه��ذه املعركة ( )2175قتيالً كما بلغ أس��راهم
( )2025أس��يرا ً .وقد نقش��ت على جدران معبد رمسيس الثالث في مدينة
هبو التفاصيل التالية عن هذه احلرب:
األسرى الذين ساقهم سيف الفرعون القوي من بني املشواش املغلوبني:
رؤساء املشواش

( 1رجل)

رؤساء من األعداء

( 5رجال) [هل كان هؤالء زعماء القبائل اخلمس
املتحالفة؟]

مشواش
شباب
أوالد
اجملموع
زوجاتهم
شابات
فتيات
اجملموع

5021
251
131
4941
243
56
151
855

وكان مصير هؤالء األس��رى أن وسموا باس��م امللك وأرسلوا ليستخدموا
في اجليش بينما أرسل ألف منهم للعناية بقطعان أحد املعابد.
وهك��ذا انتهت آخر غ��زوة ليبية كبرى ملصر وكان االنتصار احلاس��م الذي
حققه رمس��يس الثالث كافيا ً لبث الذع��ر في قلوب الليبيني من حدود مصر
حت��ى «املنحنى العظيم» (= بداية خليج س��رت) ،وتيق��ن الليبيون أنهم ال
يستطيعون الوقوف أمام املصريني في احلرب.
ولك��ن بالرغم من كل ما جرى اس��تمر الليبيون في التس��لل إلى الدلتا
بأع��داد صغيرة واس��تقروا فيها على ص��ورة جاليات ،ومتكنوا ف��ي النهاية أن
يحققوا س��لما ً ما فش��لوا في حتقيقه حربا ً – أال وهو ارتقاء العرش املصري.
وقبل االسترس��ال ف��ي احلديث عن هذا املوضوع ،يجدر بن��ا أن نتوقف هنيهة
لنتس��اءل عن س��بب هذا الزحف الليبي املتواصل باجتاه الشرق ،ذلك الزحف
الذي لم تكن احلروب التي استعرضناها سوى تعبير عنيف عنه.

(رجال)

(امرأة)

مجم��وع ما أخذه س��يف الفرعون القوي من األس��رى األحي��اء ()2025
شخصا ً.
أما الغنائم التي مت االستيالء عليها فكانت كما يلي:
ماشية وثيران

911

سيوف بطول خمسة سواعد
سيوف بطول ثالثة سواعد

511
421

أقواس
عربات حربية
جعب سهام
رماح

306
39
00132
29
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خيل وحمير املشواش

381

إن ضغ��ط القبائ��ل األوروبي��ة 38املندفعة من أواس��ط أوروبا نحو آس��يا
الصغ��رى وبل��دان أوروبا اجلنوبية حمل س��كان هذه البل��دان ،الذين كانوا قد
خرج��وا من عصر البرونز إلى عصر احلديد ،في القرن الثالث عش��ر قبل امليالد
على االجتاه جنوبا ً مستفدين من سفنهم لالحتماء بها في عرض البحر الذي
كانت القبائل املغيرة من أواسط أوروبا جتهل ركوبه .ثم ضغطوا بدورهم على
س��كان جزر البحر األبيض املتوس��ط وبلدان شاطئه الشمالي فتحرك هؤالء
في جموع كبيرة على شكل موجات من املهاجرين إلى أقرب األماكن املناسبة
للس��كن واملعيشة ،والقليلة املقاومة في الشمال اإلفريقي الذي كان ال يزال
ف��ي أواخر العصر احلجري احلديث .وتركزت هذه الهجرات على املغرب ،املواجه
إلسبانيا ،وتونس ،املواجهة لصقلية وإيطاليا ،ومصر التي استطاعت أن تصد
الغزاة عن أرضها .لهذا أصبح سكان الشمال اإلفريقي األصليني واقعني حتت
ضغ��ط املهاجرين الذين حلوا باملغ��رب وتونس وكان له��م أن يتحركوا فكان
 -38انظر ص .103
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الشرق أسهل جهة يتحركون إليها نظرا لطبيعة الساحل الليبي من ناحية،
ونظ��را ً لصعوب��ة الهجرة غربا ً في وجه قبائل البح��ر وجبال أطلس ،وصعوبة
الهجرة إلى اجلنوب الليبي الصحراوي في الداخل ،ونظرا ً ألن هذه املناطق في
الغ��رب واجلنوب ال تتوافر فيها اخليرات املوجودة في مصر ،من الناحية األخرى.
وعلى هذا األساس وقعت الغزوات واحلروب اآلنفة الذكر بني املصريني والليبيني
الذين رأيناهم يصطحبون معهم نس��اءهم وأطفالهم ومواشيهم مما يشير
إل��ى أنهم لم يكون��وا مجرد غزاة وإمنا مهاجرين موجة تلو األخرى اس��تجابة
للضغ��ط الواقع عليهم من موجات هجرات أقوام البحر التي كانت تس��تقر
إلى الغرب منهم ث��م ال تلبث أن تزحف عليهم .ولكن املصريني الذين متكنوا
من صد تلك املوجات الليبية والقضاء عليها لم يس��تطيعوا ان يقضوا على
الدوافع التي سببتها ،ولذلك فنحن نرى في عهود من خلفوا رمسيس الثالث
مباشرة اس��تمرار التسلل الليبي إلى الدلتا خاصة في عهد «األسرة احلادية
والعشرين الضعيفة اخملزية» .وهكذا فنحن جند الغزو الليبي املسلح يتوقف
بعد معركة «هاتش��و» ليبدأ بدال ً منه الزحف الليبي الس��لمي منذ حوالي
س��نة ألف قبل امليالد .ولعلنا نتمكن من إلقاء ش��يء من الضوء على أحداث
هذه الفترة بالنس��بة للمهاجرين الليبيني بدراس��ة تاريخ أس��رة «بويوواوا»
« »Buyuwawaالليبي��ة الت��ي ظه��رت في وق��ت متأخر من عه��د الدولة
احلديثة مبصر ،والتي تعتبر مثاال ً جيدا ً لس��لوك األسر الليبية املتسللة ملصر.
ففي أوائل عهد األس��رة احلادية والعش��رين استقر أحد أفراد التحنو الليبيني
املس��مى بهذا االس��م ف��ي مدين��ة «هراكليوبول��س» «»Heracleoplis
ف��ي مقاطعة أهناس��ية ،وصار ابنه موس��ن « »Musenكاهنا ً ملعبد اإللهة
«حري ش��ف» القائم في هذه املدينة ورئيس��ا ً لقواتها من املرتزقة .وش��غل
خلفاؤه هذين املنصبني من بعده مما أدى إلى ازدياد نفوذ أسرته ،وتزايد متصرها
بتزايد نفوذها وتقدمها .وفي أيام شيش��نق ،احلفيد الثالث لبويوواوا «ورئيس
املش��واش العظيم» توفي له ابن اسمه «منرود» فدفنه في أبيدوس .وعندما
وقع اعتداء على قبره ،تقدم شيش��نق بشكوى للملك «بتانيس» من األسرة
احلادية والعش��رين فعطف ه��ذا على قضيته ،وقدم الرج�لان معا ً إلى معبد
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اإلله آمون في طيبة ليس��تمعا إلى حك��م اإلله في هذه القضية .ولم يلبث
موحي اإلله أن حكم بإدانة املعتدين ،وبعث لشيش��نق على س��بيل الترضية
متثاال ً على صورة ابنه ليوضع في معبد أبيدوس كما أنه ثبت ملكية شيشنق
ملس��احة واس��عة من األراضي اخلصبة ف��ي هراكليويولس مم��ا مكن حفيده
املسمى باس��مه أن يصبح ثريا ً وأن يعيش في مستوى األمراء .وعندما بلغت
األس��رة احلادية والعشرون أقصى درجات الضعف ،ولم يعد بوسعها أن تبقى
قائمة على رأس احلكم انتقل شيش��نق احلفيد من هراكليوبولس إلى مدينة
«بوباس��تس  »Bubastisوانتظر هناك حتى توفي آخر ملوك األسرة احلادية
والعش��رون فأعلن نفسه فرعونا ً على مصر س��نة  945ق .م .وأسس األسرة
الثانية والعشرين.
وهك��ذا وبعد انقضاء ما يزيد قليال ع��ن قرنني من الزمن على وفاة خصم
الليبي�ين اللدود ،رمس��يس الثال��ث ،كان الليبيون األش��داء ق��د أضافوا إلى
صالبتهم وبأسهم الثقافة املصرية التي تثقفوا بها مما سهل عليهم اعتالء
عرش مصر دون مقاومة في وقت كانت مصر فيه ال تزال أقوى دولة على حوض
البحر األبيض املتوسط الش��رقي .وفيما يلي شجرة أسرة بويوواوا حتى رقي
شيشنق الثاني عرش مصر:
 -1بويوواوا Buyuwawa
 -2موسن Musen
 -3نبنيشي Nebneshi
 -4بيثوت Pethut
 -5شيشنق )Sheshonk (Mehetnushet
 -6منلوت (= منرود) )Namlot (Temsepheh
 -7امللك شيشنق األول )Sheshonk I (Kerome
 -8امللك أوسركون األول Osorkon I
ابن شيشنق األول وخليفته
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وتاري��خ هذه األس��رة التي أسس��ها شيش��نق األول 39واألس��رة الثالثة
والعش��رين التي تلتها وكانت من أصل ليبي كذل��ك يتعلق بالتاريخ املصري
أكث��ر من تعلق��ه بالتاريخ الليبي .ولذلك فنحن منس��ك عن اخلوض فيه عند
هذا احلد مكتفني باإلش��ارة إلى أن شيشنق األول هو الذي غزا فلسكني وهزم
اإلسرائيليني ونهب أورشليم (القدس) ،عاصمة مملكة يهوذا ،وكان من جملة
م��ا نهب��ه منها تروس امللك س��ليمان املصن��وع من الذهب .ولم تكن أس��رة
شيش��نق هي األسرة الوحيدة التي تس��للت إلى مصر واستقرت فيها على
النح��و الذي ذكرنا؛ فهنالك ما يثبت أن أس��را ً ليبي��ة ككثيرة كانت تأتي إلى
الدلتا وتستقر فيها حتى مرحلة متأخرة من تاريخ مصر القدمي .وهذه األسر،
وإن كانت لم تبلغ شأو أسرة شيشنق األول ،إال أنه كان يظهر منها رؤساء أو
أمراء صغار يحملون لقب «ما» (مختصر مشواش) ويتمتعون بسلطة أسبه
بس��لطة الرؤس��اء اإلقطاعيني وينظرون للرجل الليبي الذي يتربع على عرش
مصر نظرتهم لرئيس كبير منهم في الوقت الذي كان فيه املصريون ينظرون
إلي��ه نظرتهم املعت��ادة للفرعون .ومعنى ه��ذا أن هؤالء الرؤس��اء احتفظوا
بش��يء من االستقالل جتاه التاج وتقاس��موا فيما بينهم حكم الدلتا واجلزء
الشمالي من مصر الوسطى .واستفلحت سلطتهم على حساب السلطة
املركزية مما أسهم في إضعاف األخيرة ودفع إلى براثن الفوضى ومهد الطريق
أم��ام بغنخي ( ) Piankhiالنوبي الذي قضى على س��لطة هؤالء الرؤس��اء
وأطاح باألسرة الثالثة والعشرين وأسس على أنقاضها أسرة جديدة.

 -1انكس��ار ش��وكة هذه القبائل نتيجة للحروب الطويلة بينهما وبني
القوات املصرية مما أدى إل��ى اقتناعها بالتوقف عن مهاجمة مصر وبالقناعة
باالستقرار في األرض التي كانت تسكنها.
 -2تضاؤل ضغط ش��عوب البحر على س��كان الس��احل الليبي إلى حد
أصبح يس��مح بإسقاطه من احلس��اب كعامل فعال في حركة دفع الليبيني
نحو مصر.
حال من األحوال ،أن الليبيني كأفراد وأسر قد
ولكن هذا يجب إال يعني بأي ٍ
توقفوا متاما ً عن التس��لل إلى مصر ،بل بالعكس فإن عملية التسلل الفردي
هذه استمرت ،ولكن على نطاق ضيق ،فنحن نلمح ظهور أُسر ليبية في مصر
وخاصة في الدلتا؛ ومن أمثلة هذه األس��ر ،األس��رة التي ظهر منها في ووقت
الح��ق «إن��ارس  »Inarusزعيم الثورة الفاش��لة ضد «آرتكزركس��يس األول
الفارسي  »Artaxerxes Iخالل حكم الفرس ملصر.
ويس��تمر هذا الغموض في تاريخ ليبيي منطقة برقة حتى قدوم اإلغريق
واستيطانهم ساحلها في أواخر القرن السابع قبل امليالد ،وآنذاك تبدأ مرحلة
جديدة في تاريخ هذه املنطقة هي موضوع فصل آخر من هذا الكتاب.
وف��ي خت��ام ه��ذا الفصل ،نلتف��ت إل��ى القبائ��ل الليبية القدمي��ة التي
اس��توطنت منطقة برقة وحاولت االس��تيالء على مصر كما أس��لفنا ،وكان
احتكاكها باملصريني سببا ً في تسجيل شيء من تاريخها على اآلثار املصرية،
الت��ي لها الفضل في تزويدنا مبعلومات قيمة عن تلك القبائل .والقبائل التي
عرفها املصريون وسجلوا أخبارها على آثارهم هي:

وعند ه��ذا احلد من تاريخ العالق��ات الليبية – املصري��ة القدمية تصمت
املصادر املصرية عن احلديث عن الليبيني حتى ال نس��تطيع أن نس��مع عنهم
أي��ة معلومات ذات قيمة متكننا من متابعة رس��م هي��كل وتفاصيل الصورة
التاريخية التي أبرزناها على النحو الس��ابق .وأمام هذا املوقف ال يس��عنا إال
أن نفت��رض أن القبائ��ل الليبية ف��ي منطقة برقة أخذت تس��تقر في مواطن
إقامتها لسببني رئيسيني هما:

 -1التحنو ( :)Tehenuوكانوا يشغلون القسم الساحلي الشرقي من
ليبيا إلى الغرب من مصر مباش��رة ،بل إنهم كان��وا يقتربون كثيرا ً من الدلتا
املصرية كذلك .وكانت قبائلهم تنحصر بني املصريني في الش��رق والريبو في
الغرب.

Breasted, James Henry, A History of Egypt, 2nd edition, Hodder & -39
.Stoughton, London, 1059, Book VII, pp. 526 – 536

 -2التمح��و ( :)Temehuوكانوا يش��غلون الواحة اخلارجة وينتش��رون
عل��ى موازاة النيل جنوب��ا ً حتى النوبة .ويعتقد أن جماع��ة منهم أقامت في
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النوبة واتخذتها وطنا ً لها.
 -3اليب��و ( )Rebuأو الليب��و ( :)Lebuويظه��ر اس��مهم عل��ى اآلثار
املصري��ة في مرحلة متأخرة عن املرحلة التي ع��رف فيها املصريون القبيلتني
الس��ابقتني؛ ومعنى ذلك أنهم كانوا يش��غلون املنطق��ة الواقعة إلى الغرب
منهما حول جبل العقبة وفي برقة.
 -4املش��واش ( :)Meshweshوكان��وا يقطنون املنطق��ة الواقعة إلى
الغرب من الريبو .وتدل أسلحتهم وارتباطاتهم بأقوام البحر على أنهم كانوا
يتبعون الطريق الساحلي في زحفهم من الغرب إلى الشرق نحو مصر .وهذه
القبيلة هي آخر قبيلة ليبية مهمة يرد ذكرها على اآلثار املصرية.
 -5اإلس��بت ( :)Esbetوهي قبيلة صغيرة ذكر اسمها مرة واحدة على
اآلثار املصرية.
 -6ه��س ( :)Hesوه��ذه أيض��ا ً قبيلة صغيرة ذكر اس��مها م��رة واحدة
عل��ى اآلثار املصرية ،ورمبا كانت األروم��ة التي انحدرت منها فيما بعد القبيلة
البربرية التي عرفها املسلمون باسم «هسه»
 -7قبيلة بِكن ( :)Bekenوقد ورد اسمها مرة واحدة على اآلثار املصرية،
ورمب��ا كان أبناء هذه القبيلة ههم أس�لاف قبيلة البكال��ة ( )Bacaiesالتي
ظهرت في وقت الحق في املكان الذي وضعت فيه قبيلة بِكن على اخلريطة.
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النوبة واتخذتها وطنا ً لها.
 -3اليب��و ( )Rebuأو الليب��و ( :)Lebuويظه��ر اس��مهم عل��ى اآلثار
املصري��ة في مرحلة متأخرة عن املرحلة التي ع��رف فيها املصريون القبيلتني
الس��ابقتني؛ ومعنى ذلك أنهم كانوا يش��غلون املنطق��ة الواقعة إلى الغرب
منهما حول جبل العقبة وفي برقة.
 -4املش��واش ( :)Meshweshوكان��وا يقطنون املنطق��ة الواقعة إلى
الغرب من الريبو .وتدل أسلحتهم وارتباطاتهم بأقوام البحر على أنهم كانوا
يتبعون الطريق الساحلي في زحفهم من الغرب إلى الشرق نحو مصر .وهذه
القبيلة هي آخر قبيلة ليبية مهمة يرد ذكرها على اآلثار املصرية.
 -5اإلس��بت ( :)Esbetوهي قبيلة صغيرة ذكر اسمها مرة واحدة على
اآلثار املصرية.
 -6ه��س ( :)Hesوه��ذه أيض��ا ً قبيلة صغيرة ذكر اس��مها م��رة واحدة
عل��ى اآلثار املصرية ،ورمبا كانت األروم��ة التي انحدرت منها فيما بعد القبيلة
البربرية التي عرفها املسلمون باسم «هسه»
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طرابلس من فجر التاريخ

 -4األوس��خيزي ( :)Auschisaeوكانت ديارها متتد إل��ى اجلنوب من مدينة
برقة (= املرج) وحتى يوسبيريدس (= بنغازي).

حتى بداية القرن السادس قبل امليالد عندما أسس الفينيقيون
أول محطة جتارية لهم في صبراتة

 -5البكال��ي ( )Bacalesوه��ي قبيلة صغيرة كان��ت تعيش ضمن أراضي
القبيلة الرابعة حول ساحل توكرة.

تاريخ اإلقليم الطرابلس��ي في هذه املرحلة أش��به بتاريخ فزان من حيث
غموض��ه وقلة مصادره .وأحس��ن مصدر لنا ع��ن تاريخ ه��ذه املنطقة وبعد
الفت��رة الت��ي نتحدث عنها هو هيرودوت��س الذي حدثنا بالكثي��ر عن القبائل
الليبية وعاداتها .وليس أمامنا من خيار س��وى أن نرس��م ص��ورة ألحوال هذا
اإلقلي��م ومنط احلياة فيه كم��ا صورها هيرودوتس ،ونفترض قياس��اًُ عليها أن
أحواله منذ أقدم عصووره التاريخية حتى زمن هيرودوتس (القرن اخلامس قبل
املي�لاد) كانت إلى حد كبير تش��به ما كانت عليه أي��ام هيرودوتس وإن كانت
أكثر بدائية من ذلك.

 -6الناس��امونيون ( :)Nasamonesقبيلة كبيرة كانت تنتشر إلى اجلنوب
الغرب��ي من القبيلة الرابعة ،وكانوا يحتلون املنطقة الس��احلية حتى خليج
سرت الكبير وينتشرون في الداخل حتى أوجلة.

كانت ليبيا عند هيرودوتس تبدأ من غربي النيل ومتتد حتى شاطيء احمليط
االطلس��ي ،ومن اجلنوب كانت حتدها بالد اإلثيوبيني الس��ود ذوي الشعور التي
تش��به الصوف .ووصف هيرودوتس ليبيا الشرقية (وهي تقريبا ً ليبيا احلالية)
بأنها مأهولة بالبدو الرحل .وقد عدد من قبائلها:
 -1األدرماخيدي ( :)Adyrmachidaeوكانت تش��غل املنطقة من دلتا النيل
في الشرق إلى ميناء بالينوس ( )Plynosفي الغرب.
 -2اجلليجام��ي ( :)Giligamaeوكان��ت منازلها متتد بني ميناء بالينوس في
الشرق إلى جزيرة أفروديسياس ( )Aphrodisiasفي الغربژ
 -3االسبس��تي ( :)Asbystaeوكانت تش��غل املنطقة إلى الغرب من ديار
اجلليجامي ومتتد في الداخل بعيدة عن الساحل حتى موازاة قورينة التي كان
اإلغريق قد استوطنوها.
 -ميناء البردية أو سيدي براني؟
 -جزيرة الشرقية أو احلمام أو جزيرة كرسة إلى الغرب من درنة؟
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 -7البس��لِّي ( :)Psylliوكانوا في األصل يقيمون حول خليج سرت الكبير
ولكن منطقتهم خضعت للناسامونيني.
 -8املكاي ( :)Macaeوكانوا يقيمون على شواطئ خليج سرت إلى الغرب
م��ن الناس��امونيني ويجري نهر كينب��س ( =( )Kinypsوادي كعام) إلى بحرهم
قادما ً عبر أراضيهم من تل يقال له تل احلسان (= مرتفع إالهات اجلمال الثالث
( )Three Gracesبهضبة ترهونة؟).
 -9اجلندانيون ( :)Gindanesوكاننوا يقطنون أقصى غرب الساحل الليبي،
يب��دو أنهم كانوا يش��كلون قس��ما ً قويا ً م��ن اللوتوفاجي (أكل��ة اللوتس أو
النبق).
 -10املاخ�لاي ( :)Machlyesوكان��وا يقيم��ون إل��ى الغرب م��ن اجلندانيني
«وتصل مواطنهم إلى نهر عظيم يقال له تريتون وهو يصب في بحيرة تريتون
العظيمة (= شط اجلريد)».
ونح��ن ال نزع��م أن القبائل الت��ي ذكرها هيرودوتس كانت على الس��احل
الطرابلس��ي (األرقام  )10-6منذ فج��ر التاريخ ،ولكنا نقول إن هذا الس��احل
كان مأه��وال ً من��ذ بداية تاريخه بقبائل تعيش عيش��ة بدوية كان قوامها في
مراحله��ا األولى جمع املواد الغذائية ثم الصيد ،ثم امتهنت الرعي إلى جانب
الصيد ،ولم تلبث أن بدأت في عصر هيرودوتس متارس الرعي والزراعة جنبا ً إلى
جنب .ويس��تفاد مما كتبه هيرودوتس أن سكان الساحل الطرابلسي القدماء
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كان��وا أقل تقدما ً من جيرانه��م الليبيني الغربيني الذين عرف��وا حياة الزراعة
واالس��تقرار في منازل ثابتة في وقت كان س��كان الساحل الطرابلسي فه ال
يزالون غارقني في بداوتهم .وسنتحدث عن عادات ليبيي الساحل الطرابلسي
وتقاليدهم وما قطعوه نحو التقدم احلضاري في الفصل التالي.

فزان من فجر التاريخ
حتى ظهور اجلرامنتيني حوالي القرن الثامن قبل امليالد
حتدثن��ا قبل قليل ع��ن أحوال الصحراء الليبية في عص��ر ما قبل التاريخ
وب َّينا كيف كانت تعج باحليوان��ات والوحوش والنباتات والناس .وقد عرفنا أنه
ابتداء من حوالي س��نة  2500ق .م .كان اإلنسان الذي يعيش في مناطق فزان
يخ��رج من عصر حضارة الصيادين ويدخل عصر حضارة الرعاة نس��بة للرعاة
ط��وال القامة الذين نزلوا ف��زان في هذا الزمن .وملا كان��ت مصادرنا عن هذه
الفترة من تاريخ هذا القسم من ليبيا ال تزودنا إال بالنزر اليسير من املعلومات
فليس أمامنا إال أن نفترض أن سكان هذه املنطقة استمروا يعيشون عيشة
الصيادين والرعاة .ونحن عندما نتحدث عن هذه املنطقة حتت عنوان فزان فإننا
إمنا نقصد به��ا كل املناطق الداخلية في ليبي��ا مبفهومها اجلغرافي احلديث؛
ذلك إن فزانيا كانت في العصر الروماني ،والبد أنها كانت قبله كذلك ،تشمل
«جميع األراضي الواقعة خلف اجلبال إلى اجلنوب من ناحية غريان احلالية كما
كانت تقترب من البحر اقترابا ً شديدا ً في املنطقة الواقعة شرقي لبدة ومتتد
حتى قرب أوجلة شرقاً ،ومن احملتمل أنها كانت تشمل منطقة واحات الكفرة
والعوينات الش��رقية .أما غربا ً فقد كانت متتد من غدامس ش��ماال ً حتى غات
ورمبا وارجال جنوباً».
أما عن س��كان هذه املنطقة الداخلية الواسعة التي كانت تغلب عليها
الطبيعة الصحراوية بشكل يش��به ما هي عليه اليوم ،فنحن ال نكاد نعرف
ش��يئا ً س��وى ما رواه املؤرخ اإلغريقي هيرودوتس في القرن اخلامس قبل امليالد،
ف��ي أعقاب جولة ل��ه في ليبيا زار خالله��ا مدينة قورينة (= ش��حات) وجمع
كثي��را ً من املعلومات الهامة عن ليبيا س��جلها في كتابه الرابع حيث يقول
 -انظر ص .32
 -أيوب ،محمد س��ليمان ،مختصر تاريخ فزان منذ أقدم العصور حتى سنة  1811م ،املطبعة
الليبية ،طرابلس الغرب ،ص .11
 -انظر امللحق «ب» من هذا الكتاب.
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عن ه��ذه املنطقة« :ويس��كن اجلن��وب اجلرامنتس (والصحي��ح اجلامفزانتس
 )Gamphasantesف��ي أرض الوحوش ،وكانوا يفرون من منظر الناس ،وينفرون
من صحبتهم ،ولم تكن لهم أسلحة حرب ،ولم يكونوا يعرفون كيف يدافعون
عن أنفس��هم» ،وف��ي موضع آخر يقول هيرودوتس« :حتدث��ت عن كل الليبيني
الرعاة الذين كانوا يعيشون على ساحل البحر .وفي أعماق الداخل توجد بالد
ليبيا التي تس��رح فيها الوحوش ،ولكن بع��د أرض الوحوش هذه ،يوجد نطاق
من الرمال ميتد من طيبة في مصر إلى أعمدة هرقل .وعلى مراحل كل واحدة
منها تستغرق مسيرة عشرة أيام توجد أكمات من امللح في جناد رملية ،ويعلو
كل جند نبع يقذف من وس��ط امللح مباء ب��ارد عذب .وحولها يقيم القوم الذين
تقع مضاربهم بعيدا ً في الصحراء وإلى الداخل من أرض الوحوش».

الثانية فكانت من الزنوج الذين كانوا يسكنون الكهوف في حمادة مرزق وما
جاورها ،وكانوا قوما ً قصار القامة يعيشون على األفاعي والديدان واحلشرات.
ولع��ل ه��ؤالء األقوام الذي��ن أطلق عليه��م هيرودوتس اس��م «التروجلودايت
 »Troglodytesه��م أس�لاف «ال��دوادة» ف��ي أيامنا ه��ذه من س��كان مندرة
وقبرع��ون .وقد كان مصير هؤالء األقوام اخلض��وع للجرامنتيني األقوياء الذين
تغلبوا عليهم بفضل أس��لحتهم وعرباتهم احلربية وأسموهم جامفزانتس
واس��ترقوهم ليراعوا لهم املاش��ية أو يشتغلوا في املزارع أو يؤدوا أية خدمات
أُخ��رى يكلفه��م بها أس��يادهم الذين كان��وا قد نصبوا أنفس��هم كطبقة
عسكرية حاكمة في البالد حوالي القرن الثامن من قبل امليالد.

ولقد أكد الكاتب الروماني استرابو ( 66ق .م 24 – .م) ما ذكره هيرودوتس
وأض��اف إلي��ه عن دواخخل ليبيا قوله« :إننا ال نعرف ش��يئا ً عن أغلب القبائل
التي تس��كن ليبيا ألن اجلي��وش األجنبي��ة والرحالة األجانب قلي�لاً ما ارتادوا
البقاع الداخلية ،كما وأن القليل جدا ً من سكان تلك اجلهات هم الذين جاءوا
إلى مدننا بالش��اطئ ،وحتى هؤالء القلة قلما يذكرون أية أخبار مفصلة عن
بالدهم ،وعلى كل حال فإنني أروي املعلومات التالية نقالً عنهم« :يسكن في
أقصى جنوب ليبيا األقوام املس��مون باس��م اإلثيوبيني ،وإلى الش��مال منهم
يس��كن اجلرامنت أغلب اجلهات ،وإلى جوارهم الفاروس��ي ( )Pharusiiوالزنوج
( ،)Nigritiوإلى الشمال هؤالء يعيش اجلتّولي (.)Gattoli
ويفهم مما كتبه هيرودوتس والكتاب الكالس��يكيون من بعده أن س��كان
ف��زان قبل ق��دوم اجلرامنتيني كانوا عبارة عن س�لالتني مختلفتني :الس�لالة
األولى إثيوبية وكان أبناؤها طوال القامة ،س��مر الوجوه ،ماهرين في الرس��م
والتصوير الصخري ،مس��املني ،يس��تعملون أس��لحة وأدوات بسيطة ألنهم
يجهل��ون األس��لحة واألدوات املعدنية ،ويش��تغلون برعي األبق��ار في األدوية
والس��هول ،ولععلهم لم يتعدوا حضارة العصر احلجري احلديث .أما الساللة

80

81

تاريخ ليبيا القدمي
احلضارة الليبية القدمية
نعني بكلمة حضارة كل ما ينتجه الفرد وكل ما ينتجه اجملتمع اإلنساني
ف��ي جمي��ع مجاالت احلياة س��واء كان ذلك اإلنت��اج فكريا ً أو مادي��ا ً .وإذن فإن
أس��هل الطرق لدراس��ة حضارة ش��عب من الش��عوب ه��ي أن نأخذ مظاهر
تل��ك احلضارة وندرس��ها واحدا ً واح��دا ً ثم ندمج تلك اجلزئي��ات في كل واحد،
هو الصورة الش��املة اجململة للحض��ارة موضوع البحث .ولقد س��بق لنا أن
حملنا ش��يئا ً من حض��ارة الليبيني في عصر ما قبل التاريخ ،وس��نحاول اآلن أن
نب��رز مالم��ح هذه احلضارة ف��ي الفترة التي نب��دأ ببدء التاري��خ الليبي ،ومتتد
عب��ر مرحلة جديدة من مراحل هذا التاري��خ تتحدد معاملها بنزول اإلغريق في
منطق��ة برقة ،ونزول الفينيقيني في منطقة طرابلس واس��تقرار اجلرامنتيني
ف��ي منطقة فزان ،ومظاهر ه��ذه احلضارة أو مقوماتها ه��ي :اللغة ،واجملتمع
ونظام احلكم ،واالقتصاديات م��ن صيد ورعي وزراعة وجتارة وصناعة ،والعادات
والتقاليد واألزياء واملساكن والعمران واألدوات والفنون والدين.
 -1اللغة الليبية القدمية:
يق��ول أوريك بيتس ( )Oric Batesفي فصل ممتع عن هذا املوضوع« :إن
أص��ل اللغة الت��ي تكلمها الليبيون منذ فجر التاريخ غي��ر معروف متاما ً كما
هي احلالة بالنسبة ألصل الليبيني أنفسهم .ولعل من األفضل أن توضع كل
التكهن��ات اخلاصة بهذا املوضوع على الرف إلى أن يتم جتميع املزيد من األدلة
والبينات».
وقد خرج بيتس م��ن مقارنة عقدها بني اللغة الليبية (البربرية) القدمية
واللغ��ة املصرية إل��ى أن العالقة بينهما في القواع��د واملفردات عالقة وثيقة
ولكن ليس من املعروف أين مت ذلك االتصال والتداخل وما إذا كان قد مت بينهما
في مصر الس��فلى أو العلي��ا .وعلى أي حال فإن الدالئل تش��ير إلى أن اللغة
- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St.
Martin>s St., London, 1914, p. 74.
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الليبية القدمية متتعت بقسط وافر من االستمرارية منذ عصر ما قبل التاريخ
حتى العصور احلديثة.
وال يتع��دى أقدم نقش كتب بأبجدية اللغ��ة الليبية القدمية القرن الرابع
قبل امليالد .وقد مت في القرن الس��ابع عش��ر امليالدي اكتش��اف نقش اش��تهر
«ثجا  »Thuggaوقد سجل باللغتني الليبية والفينيقية ،ومنذ
باسم نقش ّ
ذلك احلني كثرت التكهنات حول أصل أبجدية الش��مال اإلفريقي التي تطلق
عليها أسماء مختلفة فتسمى ليبية أو نوميدية أو بربرية أو ليبية – بربرية،
وحول أصل سليلتها التفيناغ ( .)Tefinaghوقد عزي أصل األبجدية الليبية
للمصري��ة ولإلغريقي��ة والوندالية والفينيقي��ة احلديثة .وبالرغ��م من كثرة
النظري��ات التي ظهرت حول هذا املوض��وع إال أن نظرية هاليفي ()Halevy
– أواخ��ر القرن التاس��ع عش��ر – ال تزال أقواها .وقد ق��ارن هاليفي األبجدية
الفينيقية التي كانت ش��ائعة في الش��مال اإلفريقي فوجد ستة من احلروف
الليبية الثالثني لها نظائ��ر قدمية في األبجدية الفينيقية احلديثة متثل نفس
األصوات مم��ا يدل على أن فكرة الكتابة وبعض احل��روف الليبية – ليس كلها
– اش��تقت من الفينيقية ثم أُضيفت لها عالمات من مختلف بلدان البحر
األبيض املتوسط أخذت عن العالمات التي كان املالكون أو الصناع يسجلونها
على منتوجاتهم من اخلزفيات وغيرها ،وضمت إلى احلروف الليبية الستكمال
أبجدية ليبية تكون بس��يطة وعملية وتف��ي باحلاجة .ويرى هاليفي وليتورنو
( )Letourneuxأن األبجدي��ة التي تطورت عل��ى هذا النحو تتكون – كما
تظهر في النقوش األثرية – من ثالثني حرفا ً.
ويذك��ر أن أكثر النق��وش التي وجدت باللغة الليبية إمن��ا مت العثور عليها
في اجلزائر وتونس ،وهما منطقتان كان س��كانهما األصليون يعيشون عيشة
مس��تقرة ،ويحتكون كثيرا ً بالفينيقيني .وق��د وجدت نقوش باللغة الليبية
 -هذا النقش موجود حاليا ً في املتحف البريطاني في لندن.
 -كان لليبيني في ش��مال غربي إفريقيا نظامهم الوطني للكتابة فكانت اللهجات الليبية
(البربري��ة) تكتب بأبجدية خاصة بها .وقد وجدت في نوميديا نقوش باألبجدية الليبية ترجع
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خارج هاتني املنطقتني حتى س��يناء شرقا ً ولكن بأعداد قليلة مما يدل على أن
الليبي�ين الغربيني في تونس واجلزائر ،ولذلك فإن حاجتهم لألبجدية وللكتابة
كانت أقل بكثير من حاجة س��كان نوميدي��ا مثالً ،فكثيرا ً ما كان النوميديون
يخلدون ذكرى موتاهم بكتابة أش��ياء مناس��بة على حجارة قبورهم .ولذلك
فإن استثناء النقوش الليبية القليلة التي وجدت في سيناء ،ووفي برقة ،وفي
بعض الواحات يثير مجاال ً واس��عا ً من الش��ك في القول إن الليبيني القددماء
قد عرفوا فن الكتابة.
 -2نظام احلكم واجملتمع والتقاليد:
من املس��لم به أن األس��رة هي أس��اس اجملتمع – وفي احلديث عن األسرة
الليبي��ة القدمية البد أن نش��ير من��ذ البداية إل��ى أن اآلثار املصري��ة واملصادر
اإلغريقية والرومانية جتمع على أن تعدد الزوجات كان أمرا ً شائعا ً بني الليبيني
القدماء .فهذا «س ّلوس��ت  »Sallustيش��ير إلى أن الزواج السياس��ي بني
املواطن�ين اإلفريقي�ين ل��م تكن له أهمية تذك��ر « ألن الرج��ل الواحد منهم
يستطيع أن يقتني أي عدد يريده من الزوجات ما دام متناسبا ً مع مقدرته على
إعالتهن ،فبعضهم له عش��ر زوج��ات ،والبعض اآلخر له أكثر من ذلك ،ولكن
املل��وك هم الذين يقتن��ون من الزوجات أكثر من غيرهم .وعلى هذا األس��اس
يتقس��م حب الزوج بني عدد كبير من الزوجات فتكون النتيجة أال تصبح أية
إل��ى القرن الثاني قبل امليالد وأخرى ترجع إل��ى القرنني الثالث والرابع بعد امليالد .ولكن لم يقرأ
منه��ا إال بع��ض كلماتها .ويب��دوا أن أبجديتها كانت صوتية مكونة من ثالثة وعش��رين حرفا ً
صحيح��اً ،ولذلك اعتقد «ج��زل  »Gsellأن األبجدي��ة الليبية لم تكون س��وى تطوير محلي
ألفكار نقلها الليبيون القدماء عن قدماء التجار الفينيقيني .انظر أيضا ً:
The Pre-Historic Archaeology of Northwest Africa, Museum of
American Archaeology & Ethnology, Harvard University, Vol. XIX
– No. 1, 1941, pp 102 – 107.
 -مؤرخ التيني ولد سنة  87ق .م .وكان من أنصار يوليس قيصر فواله احلكم بالوالية اجلديدة
في إفريقيا ومنحه لقب برايتور « ،»Praetorواس��تمر سلوس��ت في الوالية من  45 – 46ق.
م .وجمع ثروة طائلة بوسائل مفضوحة وطرق غير شرعية .وقد ألف سلوست كتابه املشهور
«حروب يوغرثا».
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منهن رفيقة للزوج بل يتساوين كلهن في اإلهمال» .ويتفق هذا القول مع ما
رواه املؤرخ البيزنطي «بروكوبيس  »Procopiusعن رد الرؤساء الليبيني على
القائد البيزنطي س��ليمان « »Solomonعندما هددهم بأن يقتل رهائنهم
لدي��ه ،فكان جوابهم على ذل��ك التهديد أن قالوا له« :إنه يتحتم عليك ،أنت
الذي ال يس��تطيع أن يتزوج أكث��ر من واحدة ،أن تقلق بش��أن ذريتك ،أما نحن
الذين يس��تطيع الواحد منا أن يتزوج أكثر من خمس�ين زوجة إن شاء ،فإنا ال
نخشى أن تنقطع ذريتنا».
ويقول هيرودوتس إن كل رجل من الناس��امونيني كان له عدة زوجات .وقد
س��بق أن الحظنا أن نق��وش الكرنك ذكرت أن الفرعون مرنبتاح أس��ر «اثنتي
عش��رة امرأة من نس��اء األمير الليبي مريي» .ويفهم من النقوش املصرية أن
عادة تعدد الزوجات كانت ش��ائعة على نطاق واس��ع بني الليبيني ،ولكن يبدو
أنه��م كانوا يحتفظون مبا نعرفه بجناح حرمي حتتل إحدى الزوجات فيه املرتبة
األولى بني بقية الزوجات.
ولع��ل ظاهرة تعدد الزوجات على نطاق واس��ع ب�ين الليبيني القدماء هي
الت��ي أدت إلى وقوع عدد كبير من الكتاب اإلغري��ق والرومان في اخلطأ عندما
حتث��وا عن انتش��ار ما يش��به أن يكون إباحية جنس��ية .فها ه��و هيرودوتس
يق��ول ع��ن الناس��امونيني واملس��اجيتي « »Massagetaeإن الرجل منهم،
حتى ولو كان متزوجاً ،كان يتمتع بنس��اء اآلخرين من أبناء قبيلته ،ويقول عن
اجلندانيني إن نس��اءهم كن يلبس��ن خالخيل من اجللد في س��يقانهن بحيث
ميث��ل كل خلخال واحدا ُ من عش��اق املرأة الذين نالوا وصاله��ا واملرأة التي تبرز
أكب��ر عدد م��ن هذه اخلالخيل على س��اقيها حتظى بأكبر تقدي��ر في القبيلة
ألن ذلك يعتبر برهانا ً عل��ى جمال خَ لْقها وخُ لُقها وبالتالي على مقدرتها في
اجتذاب العدد األكبر من رجال القبيلة .ويقول عن األوزيني « »Ausesإنهم ال
يتزاوجون وإمنا يعيش��ون س��وية كقطيع من احليوانات ،وعندما يكبر األطفال
كان مجلس القبيلة الذي يض��م كل رجالها البالغني يجتمع ليقرر إحلاقهم
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مبن يشبهونهم من الرجال».
ويناق��ش أوريك بيتس 10ه��ذه التهم فيعتبرها أخط��اء وقع فيها قدماء
الكت��اب اإلغري��ق والرومان لعجزهم ع��ن تفهم ظاهرة تع��دد الزوجات ويورد
حجتني يدعم بهما رأيه :األول��ى أن األوزيني كانوا ينزلون عقوبة املوت بالفتاة
املش��تركة في بع��ض طقوس��هم الدينية إذا تب�ين لهم أنه��ا كانت فاقدة
لعذريته��ا ،وقوم ه��ذه صفتهم ال ميكن أن يصح عليهم مم��ا قاله هيرودوتس
عنهم ،والثانية أن منطا ً من قرابة الدم كان ش��ائعا ً في شمال إفريقيا ممّا يدل
على أن القوم كانوا متفقني على نوع من الزواج يكفي لتحديد قرابة الدم في
نطاق األسرة والعشيرة والقبيلة.
وعادات ال��زواج املعروفة عن قدماء الليبيني قليلة؛ فمن املعروف أن قبيلة
األدرماخي��دي كانوا يحضرون كل الفتيات املقبالت عل��ى الزواج إلى ملكهم
ليختار من ش��اء من بينهن فيتمتع بها قبل زواجه��ا .11وبني قبيلة األوجلي
« »Augilaeكانت العادة أن تسمح العروس عشية زفافها ملن أراد أن يتمتع
بها أن يفعل ذلك مقابل أجر معني ،وكان ذلك يعتبر تكرميا ً لها .ولكنها كانت
بعد ذلك تبقى مخلص��ة لزوجها .12ورمبا كانت العادة األولى ترتبط بنوع من
اخل��وف الديني من حتمل املس��ؤولية الناجمة ع��ن إزالة الب��كارة ،أما الثانية
فترتبط بعادة اجلندانيني البدائية في الس��ماح للفتاة مبمارسة ذلك التقليد
لكي جتمع مهرا ً كافيا ً إلعانتها في حياتها الزوجية املقبلة.
وأغرب من هاتني العادتني ما قيل عن قبيلة «املاخالي» ( )Machlyesأنه
عندم��ا كان يتقدم خلطبة الفتاة أكثر من خاطب ،كان ولي أمرها يقيم لهم
جميعا ً حفل��ة حتضرها الفتاة ويتنافس املتقدمون خلطبتها في إلقاء النكت
على مسامعها فمن جنح منهم في إضحاكها قبل غيره كانت زوجة له.
ويجب أال يتبادر ألذهاننا ممّا س��بق أن مكان��ة املرأة الليبية كانت منحطة
فإن العكس هو الصحيح ،فالتقاليد البربرية واألدلة التاريخية تش��ير إلى أن
10- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St.
Martin>s St. London, 1914, pp 110111-.
11- Herodotus, The Histories, The Penguin Classics, 1966. iv, p. 300.
12- Mela 1. 8
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املرأة كانت حتتل مكانة مرموقة ،ويكفي دليالً على ذلك معرفتنا أن نظام اإلرث
القائم على جهة األم كان شائعا ً بني سكان الشمال اإلفريقي البدائيني.
وبالنسبة لألعمال التي كانت متارس��ها فإنها متارسها فإنها كانت تكاد
تنحص��ر في إع��داد الطعام ،وحلب املواش��ي ،وغ��زل اخلي��وط الالزمة إلعداد
املالب��س .ونح��ن ال نعرف الكثير عن دور املرأة الرئيس��ي أال وهو تربية األطفال
والعناية بهم؛ ولكنّا نعرف من هيرودوتس أن النساء كن يقمن بكي األطفال
عند بلغوهم س��ن الرابعة وذلك باستعمال لفافة من الصوف امللطخ بدهن
اخلروف ،تش��عل وتوضع على وس��ط الرأس أو على ع��روق الصدغ .وكن يقمن
بهذا العمل حماية لألطفال في حياتهم املس��تقبلة من األمراض الناجتة عن
نزل الرأس وإفرازاته ،وكن يقلن إن عملية الكي هذه هي السبب في أن صحة
الليبيني أجود من غيرها.
والبد أن املرأة كانت لها مكانة مرموقة وأنها كانت تتمتع بعدة امتيازات
ناجمة عن نظام اإلرث القائم على أس��اس التسلسل من نسل األم .وممّا يؤيد
وجهة النظر هذه أن النس��اء الليبيات يظهرن بزي الرجال في نقوش سحروع
مما يدل على أنهن كن موضع تكرمي ،فنحن نعرف أن امللكة حتشبسوت كانت،
من أجل هذه الغاية ذاتها ،تظهر آثار عصرها بزي الرجل.
أم��ا نظام احلك��م الذي كان س��ائدا ً ب�ين الليبيني القدماء فه��و النظام
القبل��ي الذي كانت القبائل مبوجبه تخضع لرؤس��اء تتراوح س��لطاتهم بني
سلطات شيخ القبيلة العربي وسلطات األمير العربي على النحو الذي عرف
عن قبائل شمال ش��به اجلزيرة العربية في جاهليتها .وكانت رئاسة القبيلة
منصب��ا ً وراثيا ً في األس��رة احلاكمة وإن كان الرجل املؤس��س يختار أصالً ألنه
اش��تهر بالتزام جانب الع��دل في حياته وتصرفاته .وتس��تطيع القبيلة عزل
رئيس��ها أو تنحيت��ه لصال��ح أحد أقربائ��ه إذا ما ثبت ع��دم كفايته .وأوضح
مث��ال عل��ى هذا هو ما ح��دث لألمير مريي ب��ن دِد بعد هزميته .وكان يس��اعد
رئي��س القبيلة في بع��ض احلاالت ،إن لم يكن دائماً ،مجل��س للقبيلة يتكون
من عش��رة أشخاص .ونحن نس��مع أن رمسيس الثالث استدعى للمثول بني
يديه «عشرات» أس��رى أعدائه الليبيني أي أعضاء مجالسهم القبلية .وفي
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حالة األوزيني نلمح مجلسا ً من نوع مغاير ،ذلك أنه كان لهذه القبيلة مجلس
يض��م جميع الرجال البالغني وينعقد مرة كل ثالثة أش��هر أي مرة كل فصل
من فصول الس��نة .13وتدل النقوش املصرية على أن رؤس��اء القبائل الليبية
كانوا من طبقتني :رؤس��اء كبار ورؤس��اء آخرون من مرتبة أدنى .وكان الرؤساء
م��ن الطبق��ة األولى يتحلون بريش��تني بينما يتحلى الرؤس��اء م��ن الطبقة
أما واجبات وامتيازات الرئي��س الليبي فهي غامضة.
الثانية بريش��ة واح��دةّ .
وت��دل النق��وش املصرية على أن الرؤس��اء الليبي�ين كانوا قادة ف��ي احلروب أو
مستشارين لالحتاد القبلي في حالة وجوده .أما في وقت السلم فسلطنهم
كان��ت ضئيل��ة إال أنهم على أي حال كانوا يتمتعون بغذاء وكس��اء أعلى من
مستوى غذاء وكساء أفراد القبيلة العاديني ،وهكذا فإن الرئيس وحده لقبيلة
من الليبيني الفقراء كان يتنعم بحصيرة من اجللد في منزله.
ويخبرنا بروكوبيس أن رؤساء القبائل القدمية في منطقة طرابلس قدموا
في مناسبة معينة ملقابلة القائد البيزنطي بليزاريوس وفقا ً للتقليد السائد
ليثبتوا في مناصبهم وليتسلموا الشارات الرسمية التي كانت عبارة عن:
 -1صوجلان مطعم بالفضة،
 -2قبعة من خيوط فضية ولها عصبة فضية كذلك،
 -3عباءة بيضاء تثبت على الكتف مبشبك مذهب،
 -4إزار أبيض مزركش،
 -5صندل مذهب.
وأقدم من كل هذه الش��ارات الرياسية اس��تعمال ريشة النعام وجناحي
الطائر والرداء الطويل املزركش الذي جتمع ش��واهد النقوش املصرية على أنّه
كان ال يلبسه إال األمراء والرؤساء من املرتبة األولى .وكان الرؤساء يتميزون عن
أبناء قبائلهم بالوش��م وبلبس ذيل احليوان كما أن نس��اء الرؤساء الكبار كن
يبجلن بارتداء زي الرجال.
ّ
وكان رئيس القبيلة الليبية يجمع في يديه السلطتني الزمنية والدينية.
 -13ذكر هيرودوتس أن هذا اجمللس كان يجتمع من أجل إحلاق األطفال مبن هم أشبه بهم من
الرجال انظر  Herodotus iv. 303في امللحق «ب».
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وليس لدينا ما ميكننا من معرفة منط الس��لوك الذي كان الرؤس��اء يلتزمونه
متييزا ً ألنفس��هم عن أتباعهم .ولعل ما ذك��ره أحد الكتاب الرومان فيما بعد
من أن الرؤس��اء النوميديني لم يكونوا يسمحون ألتباعهم بتقبيلهم ألنهم
كانوا يرون في ذلك انتقاصا ً من هيبة احلكم يكون ذا داللة موروثة عن سلوك
قدمي خاص بالرؤساء.
 -3االقتصاديات:
كان سكان املناطق اخلصيبة من السواحل الليبية يعيشون عيشة شبه
مستقرة؛ ذلك أنهم بسبب سقوط أمطار شبه منتظمة حتولوا تدريجيا ً من
عادة الترحال إلى ش��به االس��تقرار فصاروا يقيمون في فصل الشتاء املمطر
ألداء األعم��ال الزراعية وينتقلون في الصي��ف طلبا ً للمرعى .وخير مثال على
هذا هم الناس��امونيون ،الذين كانوا يقيمون حول خليج س��رت الكبير ،فقد
كان��وا يتركون قطعانهم هناك في الصيف ويذهبون إلى أوجلة جلني التمور.
وكان املكاي كذلك يتنقلون مبواش��يهم على الشريط الساحلي في الشتاء،
ف��إذا حل الصيف وقلت املياه بالقرب من الش��اطئ ابتعدوا عنه إلى الداخل،
ورمب��ا كان��ت غايتهم في مثل ه��ذه احلالة هي جبل غري��ان اخلصيب .والبد أن
البس�� ّلي كانوا ش��به مس��تقرين أيضا ً فقد وصل إلينا أنهم كانت لهم آبار
ماء دائمة.
أما في دواخل البالد فقد كان طابع حياة البدو الرحل هو الطابع الس��ائد
الغالب على حياة س��كان هذه املناطق .ونحن نعرف أنه حتى عهد األس��رتني
التاس��عة عش��رة والعش��رين في مصر كان الليبيون ال يزال��ون واقعني حتت
س��يطرة امليل للهجرة م��ن مكان إلى آخر ،وما كان غزوه��م ملصر إال من هذا
القبيل .وبعد هذه الفترة بألف سنة أي في أيام هيرودوتس في القرن اخلامس
قبل امليالد توقفت الهجرات وبدأ البدو ش��به املس��تقرين يش��غلون املناطق
الس��احلية بينما بقيت قبائل الدواخل ،باستثناء س��كان الواحات الذين رمبا
كانوا قد اس��تقروا منذ وقت مبكر واشتغلوا بالزراعة البدائية في واحاتهم،
تعيش عيش��ة البدو الرحل .وبعد مضي أقل من ألف سنة أُخرى كان سكان
السواحل من الليبيني قد استقروا في مدن وقرى في مناطق مارماريكا وبرقة
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وحول خليج س��رت الكبي��ر .ولكن البدو الرحل في الدواخ��ل بدأوا يهاجمون
القرى واملدن الليبية املستقرة كما حدث عندما قام األوزوريون ()Ausurians
(= األستوريون؟) باجتياح منطقة املدن اخلمس قبيل الفتح العربي.
الصيد:
وقد كان الصيد أول عامل من عوامل االقتصاد الليبي الذي نحن بصدده،
والب��د بهذا اخلصوص أن نش��ير إلى ليبيا بأس��رها كانت من��ذ عصر ما قبل
التاريخ مليئة بأصناف شتى من احليوانات والوحوش .وقد وصفها هيرودوتس
ف��ي وقته «بأنها مليئ��ة بالوحوش» في مناطقها الداخلي��ة الواقعة ما وراء
الس��واحل .وكان من ب�ين احليوانات والوحوش الي ذكره��ا هيرودوتس الظباء،
والغزالن ،واجلواميس ،واحلمير  ...التي كانت ال حتتاج إلى الشرب ،وبقر الوحش
اإلفريق��ي  ...الذي كانت الواحدة منه تبلغ حجم الث��ور ،والثعالب ،والضباع،
واألني��اص ،والكباش البرية ،وبنات آوى ،والنمور ،ومتاس��يح البر التي كان طول
الواحد منها يصل إلى ثالثة س��واعد وكانت تشبه السحالي في شكلها،14
وأفاع صغيرة للواحدة منها قرن صغير.
والنعام
ٍ
وكان الليبي��ون يس��تفيدون م��ن حلوم ما ي��ؤكل من ه��ذه احليوانات ومن
جلودها التي كانوا يس��تعملونها في صنع مالبس��هم .ونح��ن ما زلنا نذكر
أن امللكة حتشبس��وت استولت من التحنو على «عدد من جلود الفهود كان
طول الواحد منها خمس��ة سواعد أربعة» .واستعمال الليبيني لريش النعام
كحلية ش��خصية دفعهم إلى اصطياد هذا الطير باستممرار .ولقد سبقت
اإلشارة إلى اس��تعمال الصيادين لرؤوس احليوانات وجلودها كأقنعة متكنهم
من خداع احليوان وتسهل عليهم اصطياده.
استئناس احليوان:
م��ن الثابت أن الليبيني استأنس��وا احليوانات من وقت مبكر في تاريخهم
القدمي ،وقد س��بق أن الحظنا في احلروب الليبية-املصرية أعداد املواشي التي
كان املصريون يس��تولون عليها من الليبيني منذ عهد س��حورع من األس��رة
 -14هل لهذا احليوان عالقة بالورل؟
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اخلامس��ة ،وكان م��ن بينها البقر ذوات القرون الطويل��ة واحلمير واملاعز .ولقد
كانت النساء الليبية تعمل مالبسها من جلود املاعز كما أنن أثنني من املؤرخني
اإلغريق هما «بوزانياس  »Panusaniasو «سينيس��يوس  »Synesiusذكرا
وج��ود املاعز ف��ي برقة .وقد ذك��ر هيرودوتس وع��دد آخر من جمه��رة الكتاب
الكالس��يكيني أن القبائل البدوية التي كانت تس��كن األقسام الداخلية من
ليبي��ا كانت تربي نوعا ً من الثي��ران تتميز عن غيرها بس��يرها إلى الوراء أثناء
الرعي ،ذلك أنها بسبب قرونها الطويلة امللتوية إلى األمام باجتاه األرض كانت
ال تس��تطيع أن تسير إلى األمام وهي ترعى ألنها لو فعلت الشتبكت قرونها
ب��األرض .وجدير بالذكر في هذا اخلص��وص أن أحدا ً من الرحالة احلديثني الذين
جاب��وا أرجاء ليبي��ا والقارة اإلفريقية لم يش��ر إلى وجود مثل ه��ذا النوع من
الثيران في أية منهما .ورمبا كانت املس��ألة ال تعدو تفس��يرا ً وهميا ً ملالحظة
عدد من الثيران ذات القرون الطويلة وهي صدفة تسير إلى الوراء أثناء رعيها.
وفيم��ا عدا هذه املالحظ��ة فقد وص��ف هيرودوتس تلك الثي��ران بأنها كانت
كغيرها من الثيران باستثناء أن جلودها كانت أصلب وأسمك.
أم��ا الضأن فهو ،وإن ل��م يكن قد ورد له ذكر على اآلث��ار املصرية ،قد ذكر
اس��ترابوا وجوده في األجزاء الداخلية من البالد ،كما أن هوميروس أش��ار إلى
صالحية ليبيا لتربية الضأن .ونحن نالحظ أيضا ً أن الضأن كان متوافرا ً بأعداد
كبي��رة في ليبيا خالل العهد البيزنطي ،وهو قطع��ا ً لم يوجد فجأة في ذلك
العهد.
وبالنس��بة للحصان فإنه لم يعرف في ليبي��ا إال في مرحلة متأخرة بعد
أن مت إدخاله إليها من مصر .وأقدم إش��ارة إلى وجوده في ليبيا وردت في عهد
الفرعون مرنبتاح (القرن الثالث عشر قبل امليالد) ،الذي استولى على «اخليل
الت��ي كانت حتم��ل الرئيس الليبي امله��زوم» .وفي احلرب الثاني��ة بني الليبيني
ورمس��يس الثال��ث (القرن الثاني عش��ر قبل املي�لاد) اس��تولى األخير على
( )183حصان��ا ً وحمارا ً من أيدي الليبيني .ولكن ووجود احلصان لم يعمم في
الشمال اإلفريقي واألجزاء الساحلية والداخلية من ليبيا إال في بداية العصر
الكالسيكي وإن كانت فزان قد عرفته على أيدي اجلرامنتيني الذين يقدر أنهم
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نزلوه��ا في القرن الثامن قبل امليالد .ويقول اس��ترابو« :إن امللوك [في األجزاء
الداخلية من ليبي��ا] يعتنون عناية فائقة بتربية اخليول إلى حد أن عدد املِهار
الت��ي تنتج لديهم بلغ مائة ألف مهر في الس��نة» .هذا وقد ذكر هيرودوتس
خي��ل قبيلة االسبس��تي ،كما أن خي��ل برقة كانت تلقي ش��هرة فائقة عند
اإلغري��ق إلى حد أن عددا ً كبيرا ً من كتابهم وصفوا برقة بأنها منطقة اخليول
املمتازة.
وهذه اخليول وإن كانت صغيرة احلجم إال أنها كانت قوية صلبة ،س��ريعة
الع��دو ،وكان ترويضها وتدريبها ممتازا ً ف��ي أغلب األحوال إلى درجة ألن الواحد
منه��ا كان يتبع صاحب��ه على نحو ما يفع��ل الكل��ب .وكان الفارس ميتطي
صهوة جواده دون س��رج وحتى دون جلام ف��ي أغلب األحيان ويكتفي لتوجيهه
بحمل عصا قصيرة خفيفة ال ليضربه بها بل ليوجهه فقط .ويبدو أن العنان
الذي كان ش��ائع االس��تعمال كان عبارة عن طوق من األلياف يوضع في عنق
احلصان وتتصل به وصلة أُخرى هي الرسن.
وظ��ل احلص��ان من أكث��ر احليوانات أهمية ف��ي ليبيا حتى ظه��ور اجلمل،
وانتش��ر اس��تخدامه في املناطق الصحراوية والرملية بش��كل خاص فبدأت
أهمي��ة احلصان تتضاءل نظرا ً لقدرة اجلمل على حتمل العطش وعلى الس��ير
ف��ي املناطق الرملي��ة التي تغوص فيها قوائم احلصان مم��ا أعطى اجلمل ميزة
الصبر على السفر الطويل من ناحية واختصار املسافات الطويلة بالسير في
خط مستقيم ،عبر الكثبان الرملية التي يحول ّ
خفه دون غوص قوائمه فيها
فيها ،من الناحية األخرى .ولقد ظهر اجلمل في إفريقيا ألول مرة عهد سيتي
األول مبص��ر ( 1298 – 1328ق .م ).ث��م عرف في مارماري��كا في القرن الرابع
قبل امليالد وعم استخدامه بني الليبيني في العهد الروماني.15
 -15ع��اش اجلمل في ش��مال غرب إفريقيا (تونس واجلزائر واملغ��رب) في عصر ما قبل التاريخ
كحي��وان متوحش ،ولك��ن يبدو أنه انقرض خ�لال العصر احلجري احلدي��ث أو تراجع إلى أعماق
الصحراء .ثم أدخل ثانية إلى املنطقة بعد دخوله إلى مصر مع الفتح الفارسي سنة  525ق.
م .ومن مصر بدأ ينتشر تدريجيا ً إلى الغرب .وقد استولى يوبيس قيصر بعد معركة ثابسوس
سنة  26ق .م .على أسالب جيش كبير ولكن لم يكن بينها سوى اثنني وعشرين جمال مما يدل
على أن اجلمال لم تكن حتى ذلك التاريخ تستخدم على نطاق واسع للنقل ولم تكن كثيرة في
الب�لاد .وبعد ذلك مبا يزيد قليال على أربعة قرون نس��مع أن أحد القادة الرومانيني كلف لبدة أن
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ومن احليوانات األليفة األخرى الكلب ،وقد ورد رسم له على لوح من عهد
األس��رة احلادية عشرة في أوائل الدولة الوسطى ،وهو رسم يدل على أنه كان
من نوع كالب الصيد.
ويذكر هيرودوتس أن اجليزانتيني ( ،)Gyzantesس��كان فزان ،كانوا يربون
النحل وينتجون نوعا ً من العسل الصناعي.
يتضح ممّا تقدم أن سكان األجزاء الداخلية من ليبيا كانوا يكرسون الكثير
من جهودهم للعناية باملواش��ي وتربيتها ألنها أساس معيشتهم بينما كان
س��كان السواحل شبه املس��تقرين أقل اعتناء باملواش��ي نظرا ً النشغالهم
بفالحة األرض خالل قس��م من الس��نة .وعلى أي حال فإن الليبيني بش��كل
ع��ام كانت عندهم أعداد كافية من احليوانات األليفة كما أنهم أظهروا ذكاء
واجتهادا ً فائقني في تربيتها واستكثارها.
الزراعة:
وفي مجال الزراعة حتول س��كان املناطق اخلصبة من األراضي الليبية إلى
مزارع�ين في وقت مبكر من التاريخ الليبي .فق��د ذكر هيرودوتس أن منطقة
نه��ر كينبس ( =( )Kinypsوادي كعام) كان��ت خصوبتها في إنتاج احلبوب
تع��ادل خصوبة أية منطقة أُخرى في العالم القدمي ،كما أن محصولها منها
كان يعادل محصول منطقة بابل اخلصيبة في جنوب العراق .وكانت منطقة
يوس��بيريدس (= بنغازي) أيضا ً صاحلة لزراعة احلبوب .وأقدم إش��ارة للزراعة
الليبية وردت في عهد مرنبتاح من األس��رة التاسعة عشرة عندما نسمع أنه
ف��ي أعقاب انتصاره على الليبيني «خلع��ت من حقول الرئيس الليبي املهزوم
كل النبات��ات ولم يترك حقل واحد ينمو حتى ال يتمكن أصحابه من احلصول
حتش��د له أربعة آالف جمل (سنة  363م) وهذا يدل على أن اجلمال أصبحت في القرن امليالدي
الرابع موجودة بكثرة في الشمال اإلفريقي ومستخدمة بانتظام في النقل البري.
انظر أيضا ً:
Wulsin, Frederick, R., The Pre-Historic Archaeology of Northwest
Africa, Vol. XIX – No. I, Museum of American Archaeology and
Ethnology, Harvard University, 1941, P. 108.
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عل��ى لقم��ة العيش ،كم��ا أم مخازن الرئي��س الليبي نهب م��ا كان فيها من
حبوب».
وفي العصر الكالس��يكي كانت منطقة برق��ة اخلصيبة تخضع لإلغريق
وحده��م أو له��م ولليبي�ين مع��اً ،بينما كان��ت منطقة وادي كع��ام تخضع
للفينيقيني .أما بالنس��بة لليبيني أنفسهم فقد سبقت اإلشارة إلى هجرة
الناس��امونيني س��نويا ً إلى أوجلة جلني التمور ،كما أن سكان الواحات البد أن
يكونوا قد عرفوا الزراعة منذ عهد استقرارهم في واحاتهم.
وفي شمال فزان كان اجلرامنتيون ،وفقا ً ملا ذكره هيرودوتس ،يغطون األرض
الس��بخة بالتراب ويزرعونها .ورمبا كان��ت الكرمة تزرع في أنحاء مختلفة من
ليبيا منذ وقت مبكر وخاصة في مارماريكا التي اشتهرت برداءة نبيذها.
ونس��تطيع أن نعتب��ر اللوتوفاجي�ين مزارع�ين ،إلى حد م��ا ،ألنهم كانوا
يعيش��ون على ثمار ش��جرة اللوت��س (= النبق أو الزيزف��ون) (Rhammus
 .)Zizyphusوبالرغم من أنهم لم يكونوا يزرعون تلك األشجار فإنهم كانوا
يعتمدون في معيش��تهم على ثمارها .وقد أكد هيرودوتس أن بعضهم كانوا
يعتم��دون في معيش��تهم على ثمار تلك األش��جار باعتبارها الغذاء الوحيد
لهم ،وكانوا كذلك يستحضرون منها نوعا ً من النبيذ.
وق��د أثبتت اآلث��ار أن زراعة الزيتون كانت منتش��رة انتش��ارا ً واس��عا ً في
منطق��ة طرابلس منذ العه��د الفينيقي وكذلك في العه��د الروماني الذي
وجدت بني آثاره أع��داد مختلفة من معاصر زيت الزيتون .ويذكر هيرودوتس أن
ش��جرة الزيتون كانت موجودة ف��ي كل األماكن الصاحلة لنموها في منطقة
البنطابولس (= شمال برقة).
وكانت هنالك أش��جار النخيل التي كان الليبيون يس��تفيدون من متورها
كغذاء لهم ،ويصنعون منها نوعا ً من النبيذ كما كانوا يصنعون من لفائفها
ما يحتاجونه من حبال.
وكان الليبيون يعيش��ون على القمح والشعير يأكلون حبوبه كما هي أو
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يدقونه��ا ويخبزون معجونها بدفنه في الن��ار .وكان بعضهم يتغذون بجذور
النبات��ات واخلضروات والبعض اآلخر مثل اجلزانتي�ين كانوا يأكلون حلوم القرود
املغربية « « Barbary Apesبينم��ا كان التروجلودايت يأكلون حلم األفاعي
لع��دم وجود غيره��ا عنده��م .وكان الليبي��ون القاطنون حول خليج س��رت
يلتقطون األس��ماك املتخلفة بعد انحس��ار املد ،كما كان��ت عادة أكل اجلراد
ش��ائعة فقد اشتهر الناس��امونيون بتجفيفه وسحقه ثم خلط مسحوقه
مع احلليب وشربه.
كانت حركة النقل منذ أقدم األزمنة التاريخية تسير شماال ً – جنوبا ً أكثر
منها شرقا ً – غربا ً في ليبيا .وكانت أشهر تلك الطرق طريق طرابلس – تشاد
التي كان يتم بوس��اطتها تبادل الس��لع التجارية بني الش��مال واجلنوب منذ
آالف السنني .وكانت السودان تفضل دائما ً طرق القوافل هذه على استخدام
الط��رق املائي��ة كالني��ل والنيجر والس��نغال .ولق��د كان ه��دف الفينيقيني
القرطاجيني إنشاء املصانع والسيطرة على طرق القوافل هذه عندما أنشأوا
محطاتهم التجارية على الس��احل الطرابلس��ي وحول خليج سرت الكبير.
ويبدو أن الليبيني كانوا يتاجرون في الس��لع الس��ودانية والتشادية منذ عهد
امللكة حتشبس��وت من األس��رة الثامنة عش��رة؛ فقد ذكر ضمن اجلزية التي
حصلتها هذه امللكة من التحنو «العاج وسبعمائة ناب فيل» .ونحن نسمع
مع حلول العهد الروماني باش��تداد أعم��ال القرصنة ضد القوافل على طرق
القواف��ل البري��ة في داخل ليبيا مما اس��تدعى قيام الرومان بحمالت ش��ريعة
مؤقت��ة لوضع حد لنش��اط ّ
قطاع الطرق .ونس��مع كذلك أن الناس��امونيني
املقيمني حول خليج س��رت كانوا يقومون مبباغتة املراكب الراس��ية في ذلك
اخلليج ثم يحطمونها وينهبونها.
وإذا حاولنا تقدير أهمية التجارة الليبية القدمية من وجهة نظر اقتصادية
فال يسعنا إال أن نقول إنها كانت جتارة بدائية وإن سلعها كانت سلعا ً طبيعية؛
إما كمالية مثل األبانوس والعاج وريش النعام وجلود احليوانات املفترسة وإما
خامات مثل اجللود عامة وامللح.
أم��ا الواردات فكان��ت عبارة عن األس��لحة واألدوات املعدنية واألقمش��ة
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واخلزفيات والزجاج واحلاجيات األخرى الت��ي كان الليبيون يرغبون في اقتنائها
ولكن ال يعرفون كيف يصنعونها.
وقد كان للتجارة الليبية أثران هامان على الليبيني أنفس��هم فقد تقدم
س��كان الس��واحل منهم أكثر من س��كان الدواخل نظرا ً الحتكاك س��كان
الس��واحل الدائم املباش��ر مع األجانب املتقدمني على الليبيني ،كما أن طرق
القوافل للتجارة مع السودان أدت تدريجيا ً إلى نشوء املدن التجارية في املواقع
املهمة على طرق القوافل من مثل مدينة غدامس ومدينة جرما.
األزياء واحللي:
كانت املالبس التي اس��تعملها الليبيون حتى العهد الروماني قليلة جدا ً

إلى درجة ب ّررت وصف الكتّاب القدماء «للجرامنتيني والناسامونيني بالعري».
ويقول املؤرخ البيزنطي بروكوبيس إن اللباس الليبي كان عبارة عن إزار خش��ن
ال يغيره صاحبه طوال العام .ويقول هيرودوتس إنه مع أن األدرماخيدي الليبيني
كانوا يشبهون املصريني في طباعهم إال أنهم كانوا يرتدون الزي الليبي.

وأبس��ط أنواع األلبس��ة القبلية ،وإن لم تكن أكثرها شيوعاً ،تظهر على
اآلث��ار املصرية منذ عهد األس��رة الثامنة عش��رة .ولعل أحس��ن تصوير للزي
الليب��ي ه��و ما يظهر على آثار مدينة هبو مبصر من عهد األس��رة العش��رين
حي��ث يظهر قراب العورة الليبي كإزار بس��يط مثبت م��ن األعلى بحزام فوق
اخلصر ومنس��دل إلى ما ف��وق الركبتني بقليل ،وبه في بع��ض األحيان فتحة
من األمام.
أم��ا العباءة الطويلة ألول م ّرة في عصر الدول��ة الفرعونية احلديثة فهي
وإن ل��م تكن لباس األغلبي��ة الليبية إالّ أنها كانت أكثر ش��يوعا ً من القراب،
وجتمع شواهد اآلثار على أنها كانت لباسا ً مميزا ً لذوي اجلاه واملكانة .وعلى هذا
األس��اس كان البيزنطيون فيما بعد يقدمون عباءات طويلة للرؤساء الليبيني
مبناسبة تثبيتهم في مناصبهم سنويا ً .وكانت تلك العباءات تثبت على أحد
الكتفني مبش��ابك ذهبية .ويصفها استرابو 16بأنها كانت فضفاضة عريضة
 -16يقول اس��ترابو إن س��كان الش��مال اإلفريقي عامة كانوا «يرتدون جلود األس��ود والنمور
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احلواشي .ويبدو أن طريقة تفصيلها نقلت ،كما تدل اآلثار املصرية ،عن األردية
اجللدية التي سبقتها في االستعمال .وكانت عباءة القماش عبارة عن قطعة
مستطيلة ،عرضها عند طرفها العلوي أكبر منه عند الطرف السفلي وذلك
حت��ى ميكن ّ
لفها حول الكتفني وتعقد قرنتاها العلويتان املس��تطيلتان على
الص��در .وهنالك نوع آخر معق��د من هذه العباءات كان ل��ه كم قصير وكان
يشبك على كتف واحد فقط ،وهو النوع الذي يظهر به أربعة من الليبيني في
صور ضريح س��يتي األول .وكانت هذه العباءة مفتوحة من املقدمة من أعلى
إلى أس��فل ويأتي حتتها حزام ق��راب العورة .وكانت العب��اءات تزين في بعض
احلاالت بأش��كال ملونة أو بخياط��ة قطع عليها من قم��اش مخالف .ويبدو
أن اس��تعمال قراب العورة أًصبح أكثر انتش��ارا ً بني الليبيني املتحضرين فيما
بعد .والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه بهذه املناس��بة هو :من أين كان الليبيون
يعتمدون اجللد أكثر من غيره مادة للبس��هم من أين كانوا يأتون باألقمش��ة
الس��ؤال يتلخص ف��ي القول إن
اجليدة لعباءاتهم؟ إن اجلواب على ذلك
الليبي�ين كانوا يأتون باألقمش��ة من نفس املصدر الذي كان يس��توردون منه
أسلحتهم البرونزية أي من الشردن (= السردينيني).
أما كيفية إعداد املالبس اجللدية لالس��تعمال فكان��ت في الغالب عبارة
عن إحداث فتحة للرأس في وس��ط اجللد غير املدبوغ وغير املعالج ثم يس��دل
اجلل��د متدليا ً من العنق حول اجلس��م .أما اجللد ال��ذي عولج فرمبا كان يعمل
على شكل قميص أو معطف.
وكان استعمال املالبس املذكورة آنفا ً شائعا ً بني سكان الشمال اإلفريقي
بشكل عام ،وال نس��تطيع أن نعتبر أيا ً منها «الزي املميز للشمال اإلفريقي»
ألن تلك مرتبة انفرد بها «البنستاش��ي  »Penistascheأو قراب العورة الذي
كانت الغاية منه وقاية األعضاء التناسلية مما قد تتعرض له من أذى .وتظهر
أق��دم مراحل اس��تعمال هذا القراب في آثار س��حورع و «ني – أوس��ر – رع»
والدبب��ة وينامون به��ا» ،ثم يقول »:إن ال��رداء الليبي هو جلد يكون لصاحب��ه مبثابة لوح يقي
صدره» .ويقول ميال ( )Melaإن الليبيني في الدواخل كانوا يلتفون بجلود احليوانات املفترسة
واألليف��ة بينم��ا كان املكاي يرتدون جلود املاعز .ونحن نع��رف أن أفراد الفرقة الليبية في جيش
كزركسيس الفارسي مبصر كانوا يرتدون اجللود.
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« »Ne – User – Raمن األسرة اخلامسة .ثم يبدو أنه حل محله نوع آخر
م��ن الغطاء ألن الكتّاب اإلغريق والرومان لم يش��يروا إليه علما ً بأنهم لو رأوه
ألثار اهتمامهم دون ش��ك ملا فيه من غرابة بالنس��بة لهم .وكان هذا القراب
ف��ي الغالب يعمل من اجللد أو من األلياف ثم يربط في احلزام ويتدلى منه إلى
األمام ليتمكن الرجل من إدخال عضوه التناسلي فيه.
وكان الليبيون يرتدون أحزم��ة جلدية مازلنا جنهل كيف كانوا يعقدونها،
وإن كان يظه��ر م��ن النقوش املصري��ة أن احلزام كان يلف أكث��ر من مرة حول
اخلصر ث��م تثبت نهايته بوضعها بني اجلس��م ولفات احلزام وترس��ل متدلية
على الفخذ األيس��ر .ورمبا كان احلزام والقراب في بعض احلاالت يكونان قطعة
واحدة.
وكان ارت��داء القراب ش��ائعا ً بني الليبيني عامة س��واء في ذلك الرؤس��اء
والرج��ال العاديون .ومن اجلدي��ر بالذكر أن الغلمان الذي��ن تظهر صورهم في
نقوش معبد س��حورع ال يرتدون هذا القراب مما يرجح امليل لالعتقاد أن ارتداءه
لم يكن لوقاية أعضاء التناسل فقط وإنمّ ا كان أيضا ً شارة لبلوغ سن الرشد.
أم��ا املادة التي كان القراب يعمل منها فليس��ت معروفة على وجه التحقيق
ّ
وأغلب الظن أنه كان يعمل إما من اجللد وإما من األلياف النباتية وهما املادتان
اللتان اس��تعملتا لنفس الغاية في كل من مص��ر القدمية وإفريقيا اجلنوبية
عل��ى الترتيب .وفي بعض احل��االت كان القراب يلون بخط��وط طولية حمراء
وزرقاء وبيضاء.
وف��ي احلديث ع��ن األحذية يجدر بنا أن نالحظ مس��بقا ً أن ظهور الليبيني
على اآلثار املصرية حفاة في معظم احلاالت ،حتى في حالة الرؤس��اء واألمراء
منه��م ،ال يعني أنهم كانوا حفاة في واقع حياتهم وإنمّ ا قد يعني إما اإلهمال
وإما املبالغة في إظهار أولئك الرؤس��اء واألمراء
من جان��ب الفنانني املصريني ّ
وإما ألن الفنانني اتخذوا ذلك أس��لوبا ً فنيا ً لطريقتهم
مبظه��ر الذل واخلضوع ّ
في الرس��م .وعلى أي حال فهنالك صورة ألح��د الليبيني على آثار مدينة هبو
يظه��ر فيها وقد انتعل صندال ً .وتذكر نصوص ح��رب مريي أن هذا األمير ترك
وراءه ،ساعة هربه من ممفيس «صندله  ...ألنّه كان مستعجالً» .وقد سبق أن
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أشرنا إلى أنّه كان من جملة الهدايا التي كان الرؤساء الليبيون يتلقونها في
العهد البيزنطي الصن��ادل املذهبة .وباإلضافة للصنادل كان الليبيون يلفون
سيقانهم برباطات من اجللد أو الصوف.
أما لباس الرأس فلم يكن ش��ائعا ً بني الليبيني بش��كل ع��ام بالرغم من
ّ
ش��دة حرارة الش��مس في ليبيا .ويظهر بع��ض الليبيني ،خاصة املش��واش،
عل��ى اآلثار املصرية وهم يرتدون نوعا ً من غطاء الرأس يش��به ما نعرفه اليوم
باسم الكوفية .وكانوا يثبتونه على رؤوسهم بالعصبة بدال ً من العقال عند
الع��رب .ولم تكن القبعة التي تغطي قحف الرأس مجهولة عندهم .ويثبت
معرفته��م لها ص��ورة املرأة الليبية الت��ي تظهر على آث��ار مدينة هبو وصور
الليبيني املرسومني على آثار حتتمس الرابع.
وكان لب��اس املرأة الليبية يعادل لباس الرجل الليبي في خش��ونته إن لم
يكن أخش��ن منه .ويق��ول هيرودوتس بعد أن يعرب ع��ن اعتقاده أن زي اإللهة
اإلغريقي��ة أثينا كان مقتبس��ا عن الزي الليب��ي للمرأة« :ألننا إذا اس��تثنينا
حقيق��ة أن لباس املرأة الليبية من اجللد وأن حاش��يته مزينة بالعقد اجللدية
ب��دال ً من األفاعي ،فإن الزيني يتش��ابهان متاما ً في كل ش��يء آخ��ر ...ألن املرأة
الليبية ترتدي فوق مالبس��ها (التي رمبا كانت م��ن القماش) جلد املاعز الذي
حواش وصبغ بال ُّزنجْ ِ ْفر أو الصباغ القرمزي» .وتدل
جرد من ش��عره وعملت له
ٍ
اآلث��ار واملنحوتات املصرية من العه��د الروماني عل��ى أن الليبيات كن يرتدين
جن ّلة بس��يطة تنضم على اخلصر ثم ترسل على شكل ثنيات بسيطة حتى
القدمني.
وإذا تذكرنا أن جتميل اإلنسان لشخصه هو عملية تسبق حضاريا ً عملية
جتميله ملالبس��ه فل��ن يدهش��نا أن جند أنه بينم��ا كانت مالب��س الليبيني ال
تزال بس��يطة كانوا قد طوروا عددا ً من احللي كاألطواق وحلق األذنني وأس��اور
الذراع.
ولعل أشهر احللي الليبية كانت ريش النعام فنحن جند أن احملاربني الليبيني
عام��ة كانوا يزينون به رؤوس��هم كما هو ظاهر ف��ي النقوش املصرية .وميكن
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تعليل عدم ظهور الريشة في بعض النقوش بواحد من األسباب التالية:
ضحى بها الفنان توفيرا ً للسطح الذي يرسم عليه.
ّ -1
 -2اس��تحال رس��مها عل��ى الفن��ان نتيجة لصعوب��ات فني��ة روتينية
متكررة.
 -3كون الصورة تخص رجالً ليبيا ً عاديا ً ال يحق له لبس الريشة.
وفيما عدا الس��ببني األول والثاني ف��إن الرئيس الليبي ال يظهر على اآلثار
املصرية دون ريشة من عهد الدولة الوسطى فصاعدا ً .وهو قد يظهر بريشة
واح��دة حتى ولو كان م��ن مرتبة عالية كمرتبة األمير مري��ي مثالً الذي قالت
عنه نقوش مرنبتاح «إن احلظ الس��يئ ضيع ريش��ته» .وقد متيز وجهاء الدلتا
من الليبيني في أواخر عهد الدولة احلديثة باستعمال ريشة واحدة .وفي واحة
س��يوة جند نقش��ا ً ألمير ليبي ميثله وهو يركع أمام اإلله آمون ويجمل رأس��ه
بريش��ة واحدة .ومن الناحية األخرى فنحنن جند استعمال الريشتني يدل على
أما كيف
أن صاحبهما يحتل مركزا ً أعلى من مركز الرؤس��اء بريش��ة واحدةّ .
كانت تلك الريش��ة أو الريشتان تثبت فهي مسألة غير معروفة بالتأكيد وإن
كان من احملتمل أنهم كانوا يغرس��ون الريش��ة في أصل إحدى خصل الشعر
اجلانية.
وكم��ا هو احلال مع معظم الن��اس البدائيني فإن الليبيني قد عرفوا أنواعا ً

عديدة من حلي األذنني التي كانت تثبت إما باحللق أو باألزرار .وكانت هذه احللي
تلبس دائما ً في ش��حمة األذن ولليس في طرفه��ا العلوي كما هي احلالة في
النوبة مثالً في الوقت احلاضر.
وتظهر على نقوش معبد س��حورع من األس��رة اخلامس��ة ص��ور ليبيات
وليبيني يتحلون بعقود من اخلرز املنبسط واملدور .وعلى آثار مدينة هبو يظهر
فيها ليبيان يتحليان بالعقود التي يتدلى منها اخلرز.
أما األس��اور فيبدو أنها لم تكن شائعة كثيرا ً بني الليبيني ولكنها كانت
ّ
معروف��ة إذ إنها تظهر عل��ى أذرع الليبيني ومعاصمهم ف��ي نقوش أبي صير
ومدينة هبو.
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وكان األم��راء الليبي��ون يتحلون بحلي��ة أُخرى غريبة عرف��ت عند امللوك
املصري�ين كحلية تدل على علو املكانة وهي ذيل احلي��وان .فقد كان الليبيون
يرتدونها متدلية من مؤخرة احلزام ،ولعلها حلية موروثة عن عادة قدمية ترجع
للوق��ت الذي كان فيه الصيادون يلبس��ون جلد احليوان ال��ذي يقتلونه .وكان
الذيل الليبي ينتهي بطرف مزين يشكل حتت احلزام.
أم��ا اخلالخيل فقد وردت في نق��وش حتتمس الرابع حيث يظهر أحد الريبو
أنه��ا أصبحت بش��كل عام س��مة مميزة لليبي�ين لدى كل املعنيني بدراس��ة
النقوش املصرية .وتظهر في النقوش أش��كال متعددة من هذه التس��ريحة،
فاخلصلة قد ترسل خلف األذن أو أمامها ،وقد تكون عبارة عن خصلة ملوية أو
مجدولة من عدة مسائح أو ذؤابات وبطرق متنوعة مختلفة .ويبدو أن الطراز
الغال��ب كان إط�لاق خصلة واحدة على اجلانب األمين أو األيس��ر من الرأس ثم
تقصير الش��عر على اجلانب املقابل حتى يكون مبس��توى الص��دغ .وبعد هذا
ليس غريب��ا ً أن جند اللغة املصري��ة الهيروغليفية تعبر ع��ن كلمة «الغرب»
أي ليبيا مبا يش��به أن يكون قبعة ذات ريش��ة يتدلى من جانبها خطان يرمزان
للخصلتني اجلانبيتني.
وأخي��را ً جتب اإلش��ارة إلى تس��ريحة ليبية ن��ادرة تظهر في ص��ور الدهان
على آثار بني حس��ن ويبدو الش��عر فيها وقد جمع بنوع من العصبات املزينة
مبا يش��به األصداف ثم يرس��ل من العصبة ليك ّون ما يش��به الفرشاة خلف
الرقبة.
وس��بب تنوع التس��ريحات عند الليبيني غير معروف ،وإن كان هيرودوتس
قد أش��ار إلى أن التس��ريحة رمبا تس��تخدم كعالم��ة فارقة تتمي��ز بها بنات
وأبن��اء القبيلة الواحدة من غيرهم .ورمبا كانت هنالك أس��باب أُخرى العتماد
التس��ريحة ذات اخلصل��ة اجلانبية الواحدة أو اخلصلت�ين اجلانبيتني كأن تكون
مث�لاً عالمة مميزة للش��باب .وملا كنا نعرف أن الرؤس��اء فقط هم الذين كانوا
يستعملون التس��ريحة ذات اخلصلة اجلانبية املزدوجة فإنا لن نخطئ إذا قلنا
إن هذه التسريحة قصدوا بها أن تكون شارة ملركزهم الرئاسي.
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والرجال الليبي��ون يظهرون على اآلثار املصرية ملتحني في أغلب األحيان،
وحلاهم ليس��ت طويلة بل هي مهذبة بعناي��ة فائقة .ومن ناحية أُخرى كانوا
يطلقون شواربهم خفيفة كذلك.
أما بالنس��بة للوش��م عند الليبيني القدماء فإن أحسن شاهد عليه هو
صور الرؤس��اء الليبيني املرسومة بالدهان في تل العمارنة على ضريح سيتي
األول من األسرة التاسعة عشرة ،وبالط هبو األملس .ويدل رسم األمير الليبي
املوج��ود في ت��ل العمارنة على أنه كان رئيس��ا ً كبيرا ً ألنه يتحلى بريش��تني.
ونالحظ على الكتف األمين لهذا الرئيس رس��ما ً من طراز بسيط هو عبارة عن
خط مزدوج مموج تليه أربع نقط .وعلى صدره وبطنه س��تة معينات في صف
عم��ودي ،تليها أدن��ى منها أربعة أُخرى .وهذا الوش��م يختلف قليالً عما كان
مألوف��ا ً عند الليبيني عام��ة .ولقد دل فحص صور الرؤس��اء التمحو األربعة،
املوج��ودة على ضريح س��يتي األول ،على وجود عالمات س��وداء على أذرعهم
وسيقانهم.
ويرج��ع أوري��ك بيتس 17أن الرؤس��اء م��ن الليبيني هم فق��ط الذين كانوا
يس��تعملون الوش��م وأن رجال األس��ر احلاكمة دون نس��ائها هم الذين كانوا
يس��تعملونه ،ثم يشير إلى أن استعمال الوش��م عند الليبيني القدماء كان
مناظ��را ً ملا ذكره هيرودوت��س عن بعض القبائل التراكي��ة ( )Traciansالتي
كانت تس��تخدم الوشم كعالمة مميزة تشهد أن صاحبها ولد من أصل نبيل،
كما أن عدم وجود الوشم كان دليالً على انحطاط األصل.18
أما أمناط الوش��م التي اس��تخدمها الليبيون فقد كان��ت أمناطا ً محلية
بس��يطة ورمب��ا كانت في أغل��ب األحيان من صن��ع خيال الفنان�ين املصريني
أنفس��هم .ولذل��ك فإن من اخلطأ نس��بتها إل��ى مؤثرات خارج��ة عن احمليط
اإلفريق��ي واألصول اإلفريقية .وأهم هذه األمناط من��ط اعتبر أن له داللة دينية
ألن��ه يتعلق باإللهة ني��ث « »Neithإله��ة اجللتا (ليبي��ة – مصرية) ،وألنه
17- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St.
Martin>s St., London, 1914, P. 138.
18- Herodotus V, P. 312.
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يعطينا أيضا ً تفسيرا ً الستخدام الليبيني للوشم.
ولي��س هنالك ما يثبت أن الوش��م هذا كان عبارة عن وس��م يوس��م به
األس��رى الذين وهبوا رقيقا ً للربة نيث .ومع ذلك فإن هذا ال يستبعد إمكانية
كون الوشم على األسرى الليبيني رمزا ً لهذه اإللهة.
وعلى ذلك فقد كان الوشم عند الليبيني في البداية عالمة مميزة للرؤساء
الكبار ،ثم صار ش��يوع اس��تعماله بني الرؤس��اء عالمة تدل على أنهم كانوا
بذلك يضعون أنفسهم حتت حماية اإللهة نيث.
أم��ا األمن��اط األخرى من الوش��م فهي بس��يطة للغاية وميك��ن ردها إلى
العص��ر احلجري احلديث .ورمبا كان الوش��م بأمناطه اخملتلف��ة مجرد دهان على
اجلس��م من ناحية ،ورمبا كان ،م��ن الناحية األخرى ،ووش��ما ً حقيقيا ً ناجتا ً عن
حقن املادة الس��وداء حتت اجللد ،إذ من املعروف أن اجليزانتيني واملاكس��اي كانوا
يطلون أجسامهم بالدهان األحمر.
وأخي��را ً ت��دل اآلثار املصرية على أن��ه بالرغم من أن الش��ردن وغيرهم من
حلفاء الليبيني كانوا ميارسون عادة اخلتان ،إال أن الليبيني أنفسهم لم يكونوا
يختتنون .وقد أكد هيرودوتس فيما بعد هذه املسألة وعزا أصولها للمصريني
الذي��ن قال عنه��م كانوا يفضلون الطه��ارة بالرغم مما يترت��ب على االختتان
من تش��ويه .وعندما يعد هيرودوتس الش��عوب التي متارس ع��ادة االختتان ،ال
يذكر الليبيني بينهما .وهو يقول في هذا الصدد بحق إن هذه العادة مصرية،
وإنه��ا كانت معروفة ف��ي مصر وإثيوبيا 19منذ وقت ق��دمي جدا ً .ومن الواضح
أن هيرودوت��س هنا ال يخلط بني اإلثيوبيني والليبيني كما هي احلال بالنس��بة
للكتّاب اإلغريق وبالنسبة له هو ذاته في موضعني من كتابه؛ ذلك أن شواهد
آثار األس��رتني التاس��عة عشرة والعش��رين ،ولوح بعنخي تثبت ما ذهب إليه
فيم��ا يتعلق بأُصول عادة اخلتان؛ فنحن نعلم أن بعنخي ،في أعقاب إخضاعه
للدلت��ا ومن فيها من األس��ر الليبية ،منع الليبيني م��ن الدخول عليه ألنهم
كانوا يأكلون الس��مك – وهو مح��رم عند اإلثيوبيني – وألنه��م ،كما يظهر،
19- Herodotus, II, p. 140.
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كانوا غير مختتنني .والش��خص الليبي الوحيد الذي س��مح له بالدخول هو
منلوت (= منرود) ،وكان ذلك إما تقديرا ً ملركزه كأعلى رئيس ليبي ،وإما ألنه كان
قد «حمل على االختتان» وفقا ً للعادة املصرية.
الفن واملادة :استعمال املعادن:
أجمع عدد كبير من املؤرخني في صمت على أن الليبيني في عصر الغزوات
الليبية الكبرى ملصر كانوا في مرحلى حضارية متقدمة إلى حد كبير ،ألنهم
كانوا يس��تعملون األس��لحة واألواني املعدنية؛ وهذه قضي��ة خطيرة جديرة
بالبحث الواعي العميق ألنها ذات أثر كبير على احلضارة الليبية القدمية وذات
داللة تاريخية عميقة.
ومما ال ش��ك فيه أن الليبيني القدماء كانوا يستعملون املعادن إلى حد ما.
وقد س��بق أن الحظن��ا في قائمة الغنائم التي اس��تولى عليها املصريون من
األمي��ر الليبي مريي «ذهبه وفضته وأوانيه البرونزية» وأكثر من تس��عة آالف
«من سيوف املشواش البرونزية» ثم «أواني الشرب الفضية» و»السكاكني».
وكان من جملة الغنائم التي اس��تولى عليها رمس��يس الثالث من الليبيني
( )115سيفا ً بطول خمسة سواعد و( )124سيفا ً بطول ثالثة سواعد.
ويؤك��د ه��ذه املعلومات ما جنده م��ن متثيل لألوعية الليبي��ة في النقوش
املصرية وما ذكره الكتاب الكالسيكيون عن السيوف الليبية.
ولكنا نخطئ إن خرجنا من هذه املعلومات إلى القول إن الليبيني جميعا ً

كانوا يعيش��ون ف��ي «عصر املعادن الش��امل» ألنه��م في الواق��ع إنمّ ا كانوا
صدفة يس��تعملون املع��ادن؛ فقد كانت املعادن املفيدة ف��ي املاضي كما هي
احلال��ة اليوم تأتي لليبيني من اخلارج .وتدل أش��كال الزَّهريات املعدنية اخلاصة
باألم��راء الليبيني عل��ى أنها من أُص��ول أجنبية .أما الس��يوف الطويلة فقد
كان��ت من النوع املتداول في جنوب أوروبا وبني الش��ردن بال��ذات ،ونحن نعلم
أن ه��ؤالء كانوا حلفاء ألبناء الش��مال اإلفريقي الليبي�ين .واحلقيقة املعروفة
عن قلة املعادن احمللية وندرتها في الش��مال اإلفريقي من تونس إلى مصر في
العصور التاريخية القدمية هي في حد ذاتها كافية للتش��كيك فيما إذا كان
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الليبيون أنفس��هم قد عرف��وا فن صناعة املعادن .وإذا اس��تثنينا خام احلديد
املمت��از «الهيماتيت» 20األحمر اللون في مارماري��كا ،وعروق النحاس األحمر
ف��ي جب��ل العقبة فإنه لم توج��د في ليبي��ا القدمية أية مع��ادن أُخرى قابلة
للتصنيع .صحيح أنه كان هنالك بعض الرواس��ب احلديدية على حدود ليبيا
الغربية ،وكميات صغيرة من رواسب النحاس األحمر في املنحدرات الشرقية
جلب��ال أطلس ولكن لي��س هنالك ما ي��دل على أنها اكتش��فت قبل العصر
الرومان��ي ،وحتى في أيامنا هذه فإن ليبيا تعتم��د كلية على العالم اخلارجي
للحصول على حاجتها من املعادن.
والب��د م��ن القول به��ذا الصدد إن متحي��ص الكتابات الكالس��يكية ذات
العالق��ة باألس��لحة الليبية أم ٌر له مغزى كبير بالنس��بة له��ذا املوضوع ألن
ش��عبا ً محبا ً للقت��ال مثل الليبيني ي��زود بكميات كبيرة م��ن أدوات النحاس
األحم��ر والبرونز واحلديد البد أنه كان بالتأكيد يزود باألس��لحة املعدنية ولكن
احلال��ة لم تكن كذلك في العهدي��ن اإلغريقي والروماني .وصحيح أن كال ًّ من
«هالَّنيكوس  »Hellanicusنيوكوالس « »Nicolausالدمشقيني حتدث عن
السيوف الليبية ولكنهما كانا يعنيان الليبيني الغربيني الذين كانوا قد تأثروا
بالفينيقيني في قرطاجنة وليس الليبيني الش��رقيني (سكان ليبيا بحدودها
احلالي��ة) الذين قال عنهم دي��ودورس الصقل��ي ( )Deodorus Siculusإن
الواحد منهم كان يتسلح بثالثة رماح وحقيبة حجارة وكانوا يجهلون السيوف
واخلوذات واألس��لحة األخرى .واستكماال ً لهذه الصورة التي رسمها ديودورس
تضيف هنا أنهم كانوا أيضا ً يتس��لحون بالقوس والنشاب .وصحيح كذلك
أن األوزي�ين كانوا ف��ي احتفاالتهم الدينية يجعلون إح��دى عذراواتهم تلبس
«اخلوذة الكورنثية والدرع اإلغريقي» ،21ولكن هذه األش��ياء كانت مس��توردة؛
يدل على ذلك أن هيرودوتس نفسه ال يلبث أن يعلن أنه لم يكن يعرف «كيف
كان هؤالء القوم يلبسون مثل تلك العذراء قبل استيطان اإلغريق في املناطق
اجملاورة» ،ويفترض أنهم رمبا كانوا يس��تعملون أس��لحة مصرية ،ثم يؤكد أن
 -20الهيماتيت ( )Haematiteهو أكسيد احلديديك (ح2أ  )3ولونه أحمر بني ويحتوي 57%
من احلديد.
21- Herodotus, iv, p. 302.
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اإلغريق أنفسهم إمنا أخذوا الدرقة واخلوذة عن املصريني .22وجدير بالذكر في
هذا اخلصوص أن األوزيني أنفس��هم كانوا يس��تعملون النبابيت واحلجارة في
القتال الذي كان يشكل جزءا ً من احتفاالتهم الدينية .ونحن نعلم أن الليبيني
أجهزوا على من كان متأخرا ً من الفرس من جند أرياندس « »Aryandesمن
أجل مالبسهم وأس��لحتهم أثناء تقهقر اجليش الفارسي من منطقة برقة،
كما نعلم أن الفرق الليبية في جيش كزركسيس مبصر كانت مسلحة برماح
صليت رؤوس��ها اخلشبية على النار لتكتس��ب شيئا ً من الصالبة .أما احلراب
ذات األسل التي ذكر الشاعر اإليطالي « »Silius Italicusأنها كانت سالحا ً
ليبيا ً فليس من الضروري أنها كانت ذات رؤوس معدنية ألن الش��اعر نفس��ه
يش��ير في مكان آخ��ر إلى جماعة أُخرى من الليبيني كانت مس��لحة باحلراب
ذاتها ومع ذلك فهو يصفها بأنها كان ينقصها احلديد.
وقد ذكر كوريبوس « »Corippusأن أس��لحة الليبيني في أوائل العهد
البيزنط��ي كانت ف��ي بعض احلاالت – بل رمبا في أكثره��ا – من املعدن .وجتدر
اإلش��ارة إلى أن األدلة املتعلقة باألسلحة ال تشير فقط إلى ندرة املعادن وإمنا
تذك��ر أيضا ً أن الزهري��ات الذهبية والفضية والبرونزية ال��واردة في النصوص
املصرية ال ذكر لها عند كتاب العصر الكالسيكي فهم ال يذكرون إال الكؤوس
واألواني اخلزفية أو اخلش��بية أو املصنوعة من حلاء الشجر .23ومن ناحية ثانية
فنحن ف��ي الوقت الذي جند فيه نس��اء قبيلة األدرماخي��دي املتأثرة باحلضارة
املصري��ة يحلني س��يقانهن بخالخي��ل برونزية ،جن��د أخواتهن نس��اء األوزيني
البعيدين عن مصر وتأثيرها يقنعن باخلالخيل اجللدية.24
ممّا تقدم يتبني لنا أن املعدن كان ش��يئا ً نادرا ً ولكن الرؤس��اء الكبار كانت
لديهم كميات كبيرة منه ،كما أن احملاربني الليبيني الذين كانوا على احتكاك
باملصريني في الش��رق أو بالقرطاجيني في الغرب كانوا يتمكنون من احلصول
عليه .أما أغلبية رجال القبائل فلم يكن لديهم منه ما يكفي ألن يستعملونه
 -22املرجع السابق ،نفس الصفحة.
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23- Mela, 1. 8.
24- Herodotus, iv, pp 299 – 301.

رؤوس��ا ً ألسلحتهم أو ليصنعوا منه س��يوفهم .والواقع أن الليبيني يظهرون
في العصر التاريخي ،وقد تعدوا فقط مرحلة حضارة العصر احلجري احلديث،
كحلفاء ملس��تعملي املعادن م��ن أمثال الش��ردن والقرطاجيني .وهذه نقطة
هامة ألن جزيرة س��ردينيا التي كانت إلى حد ما خاضعة لس��يطرة الش��ردن
كان��ت غنية باملع��ادن .وقد س��بق أن قلنا إن س��يوف رجال القبائ��ل الليبية
الطويل��ة كان��ت من الن��وع املعروف ف��ي جنوب أوروب��ا .وتظهر رس��وم هذه
الس��يوف على اآلثار املصرية م��ن عهد الدولة احلديثة مبصر كأس��لحة مميزة
للش��ردن والش��كلش العاملني كمرتزقة في اجليش املص��ري .وبناء على هذا
ميكننا أن نستنتج باطمئنان أن الشردن ،جوالة البحر ،املتحالفني مع الليبيني
ضد مصر ،هم الذين س��لحوا حلفاءهم باألسلحة املعدنية .ولهذه القضية
دالل��ة بالغة على م��دى توثق العالقات بني الش��ماليني (أبناء جن��وب أوروبا)
واإلفريقيني (س��كان ش��مال إفريقيا) وعلى طبيعة الغزوات التي قامت بها
أحالفهم ضد مصر.
األسلحة واحلروب:
لم يأنف الليبيون من اس��تعمال أبسط األس��لحة كأسلحة هجومية،
فقد س��بقت اإلشارة الس��تعمالهم للنبانيت واحلجارة التي كانوا يقذفونها
بق��وة إما باليد أو باملق�لاع .أما عصيهم فكانت إما مس��تقيمة أو منحنية
بعض الش��يء عند نهايتها .وإذا قص��دوا بها أن تقذف فإنهم كانوا يحنونها
على شكل الترمباش « »Turumbashالسوداني احلالي.
وقد اس��تعمل الليبيون بشكل عام أسلحة بدائية للغاية .أما سالحهم
املمتاز فقد كان دون ش��ك القوس والسهام والرمح القصير .ونحن نراهم في
مناظر املعارك الكبرى على آثار األسرتني التاسعة عشرة والعشرين مسلحني
باألقواس .وتقول نص��وص مرنبتاح عن األمير الليبي مريي إنه هاجم التمحو
بنبالته وإنه أثناء انهزامه فيما بعد خلف وراءه قوس��ه وس��هامه وحقيبته.
وكان ضمن الغنائم التي اس��تولى عليها مرنبتاح أكثر من ألفي قوس بينما
استولى رمسيس الثالث على عدد من األقواس وعلى ( )2310جعب .وتظهر
األق��واس الليبية صغيرة ج��دا ً – كما هي احلال في بعض األحيان بالنس��بة
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لألق��واس املصرية – إلى حد أنها جتعلنا منيل لالعتقاد أنها كانت تس��تعمل
لق��ذف الس��هام الصغيرة الس��امة .ويدل ش��كلها أيضا ً على أنها أش��به
باألقواس اآلس��يوية املنقوش��ة على اآلثار املصرية منه��ا باألقواس اإلفريقية
احلديث��ة .وكان الق��وس الليبي املألوف أش��به بضلعي زاوي��ة منفرجة مبقدار
( )140درجة .أما أقواس الرؤساء فكانت في بعض احلاالت معقوفة الطرفني.
وف��ي حالة واحدة يظه��ر القوس صغيرا ً للغاية إلى ح��د يحملنا على وجوب
اعتب��اره إم��ا منوذجا ً لقوس وإم��ا أن يكون الفنان قد صغره ألس��باب تقليدية
كاحلاجة لتوفير الفراغ مثالً.
أما رؤوس السهام الليبية فكانت من أشكال مختلفة ،وقد وجدت أعداد
كبيرة منها ،وهي من الصوان أو العقيق األحمر أو حجارة أخرى ،في الصحراء
وف��ي الواحات املصرية وفي الفيوم مما يرجح االعتقاد أن هذه الرؤوس هي التي
كانت مستعملة بصفة عامة .ومن الناحية األخرى فإن الرؤوس احملسنة التي
ترجع إلى العصر احلجري احلديث ،والتي كانت ش��ائعة االس��تعمال في مصر
حت��ى قبيل عصر األس��رات ،يرجح أنها كانت مس��تعملة م��ن قبل الليبيني
األق��ل تقدما ً خ�لال عصرهم التاريخ��ي .ونحن جند نظيرا ً له��ذه الرؤوس بني
رؤوس الس��هام اإلثيوبية ،فقد كان اإلثيوبي��ون حتى القرن اخلامس قبل امليالد
– عندما كانوا يعملون في جيش كزركسيس الفارسي مبصر – يستعملون
س��هاما ً «ليس��ت لها رؤوس من حديد وإمنا من حجر محدد إلى درجة عالية،
كالنوع الذي كان يس��تخدم في حفر األختام» .25وميك��ن التأكيد أن الرؤوس
الصوانية التي وجدت في الفيوم هي رؤوس س��هام ليبية من العصر احلجري
احلديث وذلك بسبب التوزيع اجلغرافي الواسع لعدة أنواع منها ولوجودها في
أماكن صاحلة للسكن ولعدم وجودها في وادي النيل.
أم��ا الرماح التي كان يتميز بها الليبيون ،عل��ى األقل بعد ظهور احلصان،
فيب��دو أنها لم تكن ش��ائعة ف��ي وقت الغ��زوات الليبية ملص��ر .ففي قائمة
األس��لحة الليبي��ة الت��ي غنمها رمس��يس الثالث ذك��رت اثنتان وتس��عون
حربة فقط .ومع بدء العصر الكالس��يكي عم اس��تعمال الس��هام والرماح

الصغيرة واحلراب في الش��مال اإلفريقي .وهذه األسلحة كانت رؤوسها مثل
رؤوس الس��هام الليبية .وإذا الحظنا أشكال اجملموعة الثانية من هذه الرؤوس
س��نجد بينها أمثلة متنوعة من رؤوس احلراب الصغيرة والكبيرة وقد وجدت
جميعها في منطقة الفيوم .ولقد س��بق أن ذكرنا أن رؤوس احلراب كانت في
بع��ض احلاالت مت نَّ�َّت� بصليها على النار .وتدل الكتابات الكالس��يكية على أن
الرماح الليبية كانت تستخدم غالبا ً للقذف وليس للطعن .وكانت العادة أن
يحمل احملارب رمحني أو ثالثة من أجل هذه الغاية.
وباإلضافة لكل األس��لحة التي س��بق ذكرها اس��تعملوا الس��يف على
نط��اق محدود ف��ي األوقات التي حتالف��وا فيها مع أقوام أكث��ر منهم تقدما ً.
ونح��ن نعلم أن املصريني غنموا (  )9111س��يفا ً برونزيا ً من املش��واش ،كما
س��بق أن ذكرنا السيوف الليبية من طول خمسة ( 263سم) وثالثة سواعد
( 159سم) ضمن الغنائم التي استولى عليها رمسيس الثالث.
هذه الس��يوف الضخمة كانت ،كما س��بق أن ذكر ،من صنع أجنبي .وقد
ذكر سيليوس اإليطالي نوعا ً آخر من السيوف قال إن األدرماخيدي استعملوه.
ويتضمن وصف س��يليوس لهذا النوع أنه كان محني��ا ً كاملنجل وبذلك فهو
يشبه النوع الذي استعمله املصريون القدماء والذي ترجع أصوله إلى العصر
احلجري احلديث.
وفي العصر الكالس��يكي اس��تعمل الليبي��ون املتصل��ون بعالم البحر
األبي��ض املتوس��ط ،في بعض احل��االت ،نوعا ً قصي��را ً من الس��يوف املنحنية
القاطعة هو املش��يرا « »Machaeraبينما استعملوا في العصر البيزنطي
س��يوفا ً قصيرة مس��تقيمة هي في الواقع عبارة عن سكاكني طويلة .والبد
من التمييز بني هذه الس��يوف القصيرة والس��يوف التي غنمها مرنبتاح من
الليبي�ين؛ فقد كانت األولى عبارة عن خناج��ر كالتي تظهر في أيدي الليبيني
منذ عهد ني – أوس��ر – رع وخالل عهد الدولة احلديثة في مصر ،والواقع أنه
من الصعب أن منيز بني هذه اخلناجر واألسلحة املصرية فهي في احلقيقة من
النوع الذي كان ش��ائعا ً في بلدان البحر األبيض املتوس��ط .ونحن نعرف أنها

25- Herodotus VII. P, 440.
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كانت لها أغماد من شكل نصابها ،ونعرف كذلك من شكل النصاب أنها إمنا
كانت تس��تعمل للطعن .وفي إحدى صور الدهان على آثار بني حس��ن يظهر
احد املرتزقة الليبيني وهو يحمل فأسا ً هاللية احلد ،وذلك هو الشكل الذي كان
ش��ائعا ً في مصر .ومن احملتمل أن يكون حاملها قد س��لحه بها مستخ ِدموه
املصريون .ويذكر بهذا الصدد أن سيليوس اإليطالي أشار مرتني لوجود ليبيني
في اجليش القرطاجي مس��لحني بالف��ؤوس ،وإن كانت الفؤوس املقصودة في
هذه احلالة هي فؤوس من النوع املزدوج أي ذي احلدين.

أش��رنا إلي��ه م��ن أن الليبيني كانوا يس��تعملون جع��ب الس��هام منذ وقت
غزواته��م ملصر ،كما أنهم كانوا يس��تعملون نوعا ً م��ن احلقائب اجللدية فيه
رماة احلجارة حجارتهم .ولعل أهم املعدات الليبية القدمية هي قربة املاء التي
كان يس��تحيل عليهم عبور الصحراء دونها؛ وقد ورد ذكرها ألول مرة على آثار
الدولة احلديثة في مصر .وفي هذا العصر وفي العصر الكالسيكي من بعده
كان��ت القرب حتمل بربطها حتت بطون اخليل حت��ى ال يتبخر املاء منها ،وهذه
عادة ال تزال دارجة حتى اليوم.

وف��ي احلديث ع��ن أنواع األس��لحة جتدر اإلش��ارة إلى أن الش��عب املتأخر
حضاريا ً يغلب على أس��لحته أن تك��ون هجومية أكثر منها دفاعية ألن املبدأ
ينطبق متاما ً على حالة سكان الشمال اإلفريقي القدماء .ولكن ذلك ال يعني
أن أيا ً من ش��عوب هذه املنطقة كان مجردا ً متاما ً من وس��ائل الدفاع والوقاية
كما ذكر هيرودوتس ع��ن اجلمفزانيتني؛ فاملعاطف اجللدية الس��ميكة تعتبر
وس��يلة وقاية وقد كانت ش��ائعة بش��كل عام إلى حد أن جنود املراتب الدنيا
من املرتزقة الليبيني في جيش كزركس��يس الفارس��ي مبصر كانوا يرتدونها.
وفي العصر الكالسيكي جند التروس اجللدية مستعملة بانتظام .وكان النوع
الش��ائع منها هو الش��كل الكبير الذي كان مدورا ً ومحدب��ا ً إلى حد ما .وقد
ذكر هيرودوتس أن املكاي كانوا يس��تعملون ترسا ً صغيرا ً مدورا ً يصنعونه من
جلد النعام .26ويخبرنا سيليوس االيطالي أن الليبيني كانوا يطلون تروسهم
بالدهان.

وم��ن املعدات األخ��رى العربات احلربية؛ فق��د كان بني ما اس��تولى عليه
رمس��يس الثالث م��ن الليبيني حوال��ي مائة عربة حربية .ويق��ول هيرودوتس
إن اإلغري��ق عرفوا العربة ذات اخليول األربعة ع��ن طريق الليبيني .28ولكن هذا
الق��ول ،إن صح ،ال ينفي أن يكون الليبيون قد أخذوا اس��تعمال هذه العربات
احلربي��ة عن املصريني .وعلى أي حال فإن نوعا ً م��ن العربات ذات العجالت كان
قد عم انتش��اره في الش��مال اإلفريقي م��ع بدء العصر الكالس��يكي .وفي
ليبيا عرفها االسبس��تي على الس��احل وعرفها اجلرامنتي��ون في الداخل.29
كما أن الفرقة الليبية في جيش كزركس��يس الفارس��ي مبصر كانت متتطي
ه��ذه العرب��ات .ومن املعروف به��ذا اخلصوص أن كل قوم م��ن األقوام اخملتلفة
في اجليش الفارس��ي إمنا كانوا يحاربون بأس��لحتهم الوطنية .وقد اشتهرت
قورينة بالعربات والس��باق اخلاص بها .ولكن ش��أن العربة لم يلبث أن انحط
في العصر الروماني .وال شك أن العربة الليبية كانت من النوع البسيط كما
أنه��ا كانت تصنع محلياً ،وهي قطعا ً ل��م تكن من النوع الفاخر املصنوع من
اخلش��ب والبرونز .وهو النوع الذي كان ش��ائعا ً في مصر وآس��يا وبالد اليونان.
وف��ي حديثنا ع��ن املعدات عامة والعربات خاصة يجدر بن��ا أن نتذكر ما قلناه
سابقا ً عن اخليل الليبية التي تظهر ألول مرة في فترة الغزوات الليبية الكبرى
ملصر.

وال يبدو أن الدرقات والدروع كانت مس��تعملة على نطاق واس��ع وإن كان
الكتّاب الرومان قد أش��اروا لها بني احلني واآلخر في معرض وصفهم للرؤساء
الليبي�ين ،وبالعك��س ف��إن دي��ودورس الصقلي ذك��ر بصراحة أنه��ا لم تكن
مستعملة على االطالق.27
وحينم��ا نب��دأ باحلديث عن املعدات فال ب��د أن نعيد للذاكرة ما س��بق أن
.Herodotus, iv, p. 301 -26
 -27عاش ديودورس في القرن امليالدي األول .Diodorus Siculus, iii, 49. 4
وألف تاريخه املذكور () Bibliotheque Historique
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28- Herodotus IV, 305. The four horse chariot is at least as early as the
Homeric poems – Iliad viii 185, Odyss xiii. 81 – and appeared in the
Olympic contests in the Seventh century B.C.
 -29هنالك منوذج للعربة اجلرامنتية متكن مشاهدته في متحف السراي احلمراء بطرابلس.
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وفيما يتعلق بأساليب القتال جند الليبيني في فترة الغزوات الكبرى ملصر
يتبع��ون تكتيكا ً يختلف ع��ن التكتيك الذي ص��اروا يتبعونه في عصر الحق
بعدما أصبح أكثرهم يقاتلون من على ظهور اخليل .فعلى سبيل املثال نحن
نعلم أن املش��واش عندم��ا أخضعوا التحنو ،اجملاورين لهم من جهة الش��رق،
أجبروه��م على االنضم��ام إليهم في غزوتهم ملص��ر .وكان أميرهم مريي قد
حالف أعدادا ً من الش��ردن والش��كلش واإلكوش واللوكا والتراكيني «منتخبا ً
لهذه الغزوة أحس��ن احملاربني وأشجع الرجال في بالده» .وملا مت له ما أراد زحف
بذلك اجليش على مصر وراح في طريقه على املراكز املصرية املتقدمة حتى بلغ
وادي النيل حيث دنا من ميدان املعركة الذي كانت حتتشد فيه قوات الفرعون
مرنبتاح .وقبل فجر اليوم الس��ابق ليوم املعركة ،قام الرئيس الكبير بنفسه
بجولة بني خيام جنده اجللدية يش��جع جنوده ويحثهم على االستبسال في
القت��ال .وف��ي صبيحة يوم املعرك��ة كانت مقدمة اجلي��ش الليبي تقف ضد
ً
وجه��ا لوجه .وبدأت بني الفريقني معرك��ة رهيبة دارت رحاها طيلة
املصريني
ست س��اعات كان املصريون خاللها يطلقون رفوفا ً من السهام على صفوف
اجليش الليبي برهنت على صالبتها رغم قلة تنظيمها .وأسفرت املعركة في
النهاية عن اندحار املغيرين ثم انهزامهم مخلفني وراءهم أقواسهم وقربهم
وأكثر من تسعة آالف قتيل ومثلهم من األسرى.
أم��ا العصر الكالس��يكي فقد تغي��ر تكتيك القت��ال الليب��ي وتطور ،إذ
نح��ن جند املع��ارك الليبية تختلف كثيرا ً في أس��اليبها عن املعارك واحلمالت
األولى ف��ي عهد الغزوات الكبرى املذكورة ،تلك الغ��زوات التي كانت ،على ما
متيزت به معاركها من وحش��ية وبربرية ،تدل داللة قاطعة على ثبات الليبيني
وصالبتهم العس��كرية .ويتجلى التطور الذي طرأ على أس��اليب القتال في
العصري��ن اإلغريق��ي والروماني في أن احملارب اإلفريقي ،ش��أنه في ذلك ش��أن
احملارب الفارس��ي املعاصر له ،كان فارس��ا ً خفيف احلركة ،س��ريع االنقضاض،
وس��رعته في التراجع تفوق س��رعته في الهجوم ،وال قبل ملشاة العدو بالدنو
من��ه .ولذلك فنحن جن��د أن اخليالة اإلفريقي�ين ،ومنهم الليبي��ون ،كانوا في
أيام يوليس قيصر نادرا ً ما يش��تبكون مع عدوهم على أرض مس��توية ،ألنهم
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كان��وا يفضل��ون أن ينصبوا له الكمائ��ن بخيولهم بني األودي��ة ثم ينقضون
عليه فجأة .وفي بعض األحيان فقط كانوا يحاربون مبؤازرة مش��اة مس��لحني
تس��ليحا ً خفيفا ً وذلك لكي يتمكنوا من التحرك بس��هولة وبسرعة ولكي
يتمكن��وا من احملافظة على التماس��ك والثب��ات .ونحن نلم��ح صفة الثبات
القدمي هذه ماثلة في منطقة طرابلس في مرحلة الحقة عندما جند الليبيني
ينيخون جمالهم على ش��كل دائرة يضعون نساءهم وأطفالهم وأمتعتهم
في وس��طها ثم يس��تحمون هم أنفس��هم خلف صفوف اجلمال استعدادا ً
لقتال العدو املهاجم.
وهنالك ناحية أُخرى تدل على أن الليبيني عرفوا أس��اليب القتال املنتظم
م��ن وراء خطوط محصنة؛ فقد وجدت آث��ار حصون جيدة في أماكن متفرقة
من ليبي��ا وخاصة ف��ي مناطق قبيل��ة األوس��خيزي وقبيلة الناس��امونيني.
وهذه مس��ألة لم يرد لها ذكر في أية مصادر تاريخية باس��تثناء أحد النقوش
املصرية الذي يظهر فيه رمسيس الثاني وهو يقتحم حصنا ً اسمه «ساتونا»
« – »Satunaواملف��روض أن هذا هو اس��م إحدى املدن الس��ورية القدمية ،-
والغري��ب في أم��ر هذا النق��ش أن حامية احلص��ن هي عبارة ع��ن خليط من
اآلس��يويني والليبيني؛ وهذه ظاهرة جديرة باالهتمام حتى لو سلمنا جدال ً بان
العملية ،موضوع النقش ولم تقع في ليبيا وإمنا وقعت في سوريا ألن مغزاها
واضح وهو يؤيد ما ذهبنا إليه في بداية هذه الفقرة.
وفي وقت الحق جند القتال من داخل دائرة من اجلمال يصبح لعبة محببة
ل��دى الليبيني يلجأُون إليها الس��تيعاب هجوم أعدائه��م .فقد كانت اجلمال
تن��اخ على ش��كل دائرة ثم يصطف احملاربون خلفها بينما يضعون نس��اءهم
وأطفاله��م وأمتعته��م ف��ي الوس��ط - 30وفي بع��ض األحي��ان كان الرجال
ينصبون تروس��هم أمام اجلمال لوقايتها من أذى املهاجمني وس��هامهم ،ولم
يكن البربر القدماء أقل ش��جاعة فردية من أحفادهم ،ولكنهم كغيرهم من
البدائي�ين كان��وا يصابون بالذعر ف��ي بعض األحيان كما ح��دث عندما متكن
بضعة من فرس��ان يوليس قيصر الغاليني (الفرنس��يني) من تش��تيت ألفي
30- Procopius, De bello Vandalico, ii, 11.
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فارس من فرس��ان ش��مال إفريقيا .ولكن ه��ؤالء األخيرين كان��وا في األحوال
املواتي��ة يتفج��رون جرأة وعنادا ً ف��ي وجه أعدائهم ،فثورة إن��ارس «»Inarus
وتكفارين��اس ( )Tacfarinasكانتا في حد ذاتهم��ا عمليتني جريئتني متيزتا
بالش��جاعة والتصميم وإن كانتا فشلتا في حتقيق أهدافهما .ونحن ما نزال
نذكر ما قاله ليفي ( )Livyمن أن س��يوف املرتزقة الليبيني هي التي أدت إلى
هزمية روما في معركة كاني ( .31)canaeوبالرغم من أسلحة الليبيني كانت
ضعيفة ومختلفة إال انهم في حاالت استقاللهم التام ،كما حدث في عهد
الدول��ة املصري��ة احلديثة مثالً ،كان��وا يتميزون دائما ً بكثرتهم وش��جاعتهم
التي كانت تكفي لتش��كيل تهديد دائم ملصر لو لم يكن ينقصها التنظيم
بصورة مركزة .وفي العصر الكالس��يكي ظل الليبيون يتحلون بشجاعتهم
القدمية كما أنهم متكنوا بفضل انتش��ار احلص��ان واجلمل ،من تطوير تكتيك
حربي يعتمد على مناوش��ة الع��دو وإنهاكه .أما قدرتهم عل��ى االحتاد فإنها
ل��م تتطور كثيرا ً كما أن أس��لحتهم ،بعكس أس��لحة أق��وام البحر األبيض
املتوس��ط األخرى ،لم تتحسن .ولذلك فإنهم لم يس��تطيعوا الصمود أمام
اخليال��ة الرومان املنظم�ين املدربني تدريبا ً حس��ناً ،وال أمام العرب املس��لمني
الذين كانت حرارة اإلس�لام في بداية عصره ق��د وحدت صفوفهم وقلوبهم.
وبإيجاز فإن تاريخ الليبيني العس��كري على غموضه يبرز مزية عامة لهم هي
الش��جاعة الفردية التي تصل حد التوحش والتي فق��دت فعاليتها النعدام
الطاعة والثبات واالنضباط.

األدوات املنزلية:
ميكنن��ا أن جنم��ل أدوات الليبي�ين املنزلية القدمي��ة والت��ي وردت ما يثبت
وجودها ،كما يلي:
الكراسي:
فقج كان بني الغنائم التي اس��تولى عليها املصريون من مريي عرش هذا
األمير الليبي ،ولكن املفروض أن الكراسي لم تكن شائعة االستعمال.
الزَّهريات:
لقد س��بق ذكر الزهريات الذهبية والفضي��ة والبرونزية بني الغنائم التي
استولى عليها املصريون من األمراء الليبيني .وتدل أشكال تلك الزهريات ،كما
صورته��ا النقوش املصرية ،على أنها كانت من صنع س��وري .ولتلك الزهريات
أهمي��ة خاص��ة من حيث داللتها على ث��راء األمراء الليبي�ين وعلى عالقاتهم
باآلسيويني.
األواني اخلزفية:
من احملتم��ل أن يكون املصريون ق��د قصدوا هذا النوع م��ن األواني عندما
سجلوا في قوائم غنائمهم من الليبيني «الزهريات املتنوعة» .ومن املؤكد أن
الليبيني كانوا يس��تعملون فناجني خزفية وجرارا ً فخارية ،وإن كانت اخلزفيات
إجماال ً نادرة لدى اجلرامنتيني.
أواني قشر بيض النعام:
ملا كان اجلرامنتيون ال يس��تطيعون صنع األواني اخلزفية نظرا ً ألن تربتهم
رملية فقد عملوا فناجني من قش��ر بيض النعام .وقد ذكر ميال 32أن الليبيني
عرف��وا نوع��ا ً آخر من األواني ه��و األولني املصنوعة من اخلش��ب أو حلاء جذوع
الشجر.
احلبال:
وكانوا يصنعونها من اجللد أو من ألياف النخل كما أنهم كانوا يصنعون

31- Livy, xx, 47, 48.
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32- Mela, I, 8.
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أما املقالع فالبد
م��ن الليف أيضا ً عصبة الرأس (نظير العقال عن��د العرب)ّ .
أنهم كانوا يصنعونه م��ن اجللد – وكانوا كذلك يصنعون احلبال النباتية من
نبات اس��مه « ،»Lygeum Spartumوقج وج��د أوريك بيتس حبالً من هذا
الن��وع حزم به كفن أحد البدو الرحل في قبر اكتش��فه بيتس في جربة ،قرب
سيوة سنة 1910م.
قرَب املاء:
سبقت اإلشارة إليها وإلى كيفية حملها.
ّ
السالل:
تدل إحدى الصور على آثار بني حس��ن أن الس�لال كانت مستعملة عند
الليبي�ين ،فقد ظه��رت الليبيات في تلك الصورة وه��ن يحملن أطفالهن في
سالل على ظهورهن.
احلصر اجللدية:
لق��د عرف الليبيون احلص��ر اجللدية وإن كان بروكوبي��س - 33إما ألنه كان
يتح��دث عن بيئة ليبية فقيرة أو ميالً منه للمبالغة في تأخر القبائل الليبية
البدوية وهمجيتها – يقول إن عظماء الرجال فقط هم الذين كانوا يتمتعون
به��ذه الكماليات وال ش��ك أن الليبيني كانوا يقتنون أش��ياء أُخرى كثيرة لم
تذكرها مصادرنا من اإلبر واخليوط واألكياس اجللدية واألدوات الالزمة لصنعها،
وأوعية لغلي اللح��م ،وأزندة من الصوان أو غيره وأدوات لتصنيع اجللود .وكان
الليبيون الذين ش��غلوا األجزاء الش��مالية من الفيوم ميتلكون نوعا ً بس��يطا ً
من الطواحني اليدوية يس��تعملونه في طحن حبوبهم .وما زالت أمثال هذه
الطواحني تكتشف في املواقع التي كانوا يسكنونها.
املوسيقى والرقص:
كانت املوسيقى الليبية في منتهى البدائية .وكان أبسط أشكالها تلك
الصرخات التي كانوا يطلقونها في حالة نشوتهم والتي الحظها هيرودوتس
ب�ين ليبيي عصره وقال في معرض حدي��ث عنها« :إن الصرخات العالية أثناء
33- Procopius, De belloo vandalico, ii, 6.
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أداء الطق��وس اإلغريقية إمن��ا نقلت عن إفريقيا حيث تتمي��ز ،بهذا النوع من
الصراخ ،النس��اء الليبيات اللوات��ي يطلقن صرخاتهن بش��يء غير قليل من
احلالوة» .34ولعل هذه الصرخات هي أصل الزغاريد املألوفة في هذه األيام.
وباإلضاف��ة إل��ى هذه الصرخ��ات فالب��د أن الليبيني القدم��اء كانت لهم
أغانيه��م الت��ي كان��ت دينية في بع��ض احلاالت كال��ذي ذكر من أن النس��اء
الليبيات في س��يوة كن وق��ت عبادتهن لإلله آمون «يتغن�ين بترنيمة غريبة
على طريقة أهل البالد».
أما اآلالت املوسيقية القدمية عند الليبيني فإن ما وردنا عنها قليل .ويبدو
أن نوعا ً من الصنج كان مس��تعمالً كما يظهر في الرس��وم املصرية .وكانت
هنالك آلة أُخرى هي الطبل ذو الوجهني في الرس��وم املصرية .وكانت هنالك
آلة أُخرى هي الطبل ذو الوجهني الذي يدل ش��كله على أنه كان مصنوعا ً إما
م��ن الفخار أو اخلش��ب الذي غطيت نهايتاه باجلل��د .وكان هذا الطبل يحمل
برباط يش��ده إلى الكتفني ويتركه يتدلى أفقيا ً بحيث تكون طبلتاه في وضع
قريب من اليدين ليمكن الدق عليهما بسهولة.
وهنالك آلة موس��يقية ثالثة ه��ي املزمار البس��يط ذو القصبة الواحدة
وكان يصنع في الغالب إما من اخلش��ب أو من عظام الس��اق لنوع من الطيور
الكبيرة ،وكان به عدد غير معروف من الثقوب التي يستعملها العازف لعزف
أحلانه اخملتلفة .ولعل هذا املزمار هو س��لف الش��بابة احلالية وإن كان يختلف
عنه��ا في أن طرفه من جهة الفم كان أدق من الطرف اآلخر .وفي احلديث عن
املزمار البد أن نش��ير إلى «دوريوس س��اميوس» )Dorius Samius( 35ذكر
وجود املزمار املزدوج (سلف املقرونة احلالية) عند الليبيني.
أما أكثر اآلالت املوس��يقية الليبية تقدماً ،وهي آل��ة وردت عليها إثباتات
قدمي��ة ،فقد كان��ت القيثار الصغي��ر ذا الزاوية القائمة .وق��د كان هذا النوع
من القيثار ش��ائع االس��تعمال في مصر إلى جانب أنواع أُخرى من القيثارات
34- Herodotus iv, p. 305.
35- Dorius Samius, Frag. 34 in Fragmenta Historicorum Graecorum
(Edited by Muller, Paris, 1841).
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الت��ي كانت أكثر منه تعقيدا ً .ولعل الليبيني كانوا يس��تعملون جميع اآلالت
املوس��يقية املذكورة في وقت واحد في مناس��بات االحتف��االت العامة ولعل
الليبيني كانوا يس��تعملون جميع اآلالت املوس��يقية املذكورة في وقت واحد
في مناس��بات االحتفاالت العامة إذ إننا جند أحد النقوش املصرية ميثل جميع
هذه اآلالت أثناء استعمالها في آن واحد.
وكان الليبيون يقومون بالرقص ويسيرون في مواكب احتفالية؛ فقد كان
املرتزق��ة منهم في اجليش املصري ميارس��ون الرقص احلربي ف��ي عهد الدولة
احلديثة .وكان املرتزقة من التمحو ينقسمون وقت الرقص إلى فريقني أحدهما
واق��ف يضبط اإليقاع «بالط��ق» أي القرع بعصا على أُخ��رى ،والفريق الثاني
يتح��رك ويقفز على ذلك اإليقاع .وهنالك مش��هد آخر ف��ي النقوش املصرية
يذكرن��ا بالرقصات احلربية التي متارس��ها األق��وام البدائية وخاص��ة القبائل
الهندية احلمراء في أمريكا .وقد س��بقت اإلش��ارة إل��ى رقصة أُخرى هي ذلك
الرقص الديني الذي كانت متارس��ه عذارى األوزيني والذي ميكن أن نعتبره نوعا ً
م��ن الرقص احلربي .ويش��ير أوريك بيتس 36بهذا الص��دد إلى رقصة كان أهل
س��يوة ميارسونها وهي ليس��ت عربية وليست س��ودانية وكان شباب سيوة
يؤدونها مرة واحدة في الس��نة مبناس��بة مولد س��يدي الشيخ سليمان ،ولي
الواحة ،فيقفون في صفني متواجهني ويقومون بحركات هي أقرب إلى الرقص
الريفي في إجنلترا منها إلى الرقص العربي أو السوداني مما يرجح االعتقاد أنها
رقصة قدمية موروثة عن الليبيني الذين كانوا يسكنون الواحة.
وم��ن الواض��ح أن املواكب كانت تش��كل ج��زءا ً من االحتف��االت الليبية
الديني��ة فقد كان األوزي��ون يكرمون إلهته��م أثينا (األوزية) مبوكب س��نوي
ي��دورون فيه حول بحي��رة «تريتونس ( »Tritonisش��ط اجلريد بتونس) كما
أن طق��وس عب��ادة اإلله آم��ون كانت تتمي��ز باملواكب .وقد وصف س��يليوس
اإليطالي 37مواكب احلداد حول جثمان األميرة اسبستي ( .)Asbystaeوكان
36- Bates, Oric, The Eastern Libyans,, Macmillan & Co. Limited, Sy.
Martin>s St. London 1914, p. 156.
37- Siliuus Italicus ii. 265.
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هنالك أيضا ً موكب سنوي مقدس يحمل خالله رمز آمون ،إله طيبة ،ويدار به
في ليبيا طيلة اثني عشر يوما ً.
النقش والنحت:
لقد س��بقت اإلش��ارة إلى النقوش الصخرية في الصحراء الكبرى عامة
وف��ي الصحراء الليبية خاصة .أما املنحوتات التي عرفت فعالً في ليبيا فهي
قليل��ة وترجع إلى عص��ر متأخر .ولعل أهم هذه املنحوت��ات ما وجد في غرزة
(على بعد س��بعني فرس��خا ً 38إلى اجلنوب من طرابلس عن��دى ملتقى خط
عرض  31° ~10شماال ً مع خط طول  14° ~41شرقا ً) .وكان قد زار آثار غرزة
ه��ذه ألول مرة رجل اس��مه كابنت س��ميث ( ).Captain Smith R. Nمن
األسطول البحري امللكي البريطاني في مارس سنة  1817م .وكتب يصفها
بقوله:
« ه��ذا املوقع عارٍ تظهر فيه كتل قاحلة من احلجر اجليري واحلجر الرملي
وتقطعه��ا في عدة أماكن فروع وادي زمزم الكبي��ر .وبالرغم من أنني كبحت
جماح خيالي ولم أسمح له أن ينطلق متناسبا ً في حتليقه تناسبا ً تصاعديا ً
مع الروايات املثيرة التي س��معتها عن هذا املوقع ،إال أنني لم اس��تطع تفادي
الشعور بخيبة األمل لدى رؤيتي لألبنية السيئة ،التي ترجع إلى تاريخ حديث
نسبيا ً وتقوم على حافة الرابية اجلبلية ،ولبعض القبور ذات األساليب اخملتلفة
التي تتميز بالالمباالة في الذوق ،وتتحلى بأعمدة خالية من التناسب تعلوها
تيجان ليس بينها وبني األعمدة أي انسجام».
ولكن بالرغم من خيبة أمل الكابنت س��ميث فإن منقوش��ات ومنحوتات
غرزة هذه تكتس��ب أهمية خاصة عندما نتذكر أن شكلها ومستواها الفني
عمل محلي وأنها إمنا متثل مرحلة متوس��طة بني
ي��دالن على أنه��ا كانت من
ٍ
النقوش الصحراوية القدمية وبني النقوش الرومانية.
وقد اكتش��ف «دوفيريي��ر  »Duveyrierقرب غدام��س لوحا ً حفر عليه
مشهد تظهر فيه فتاة ملتفتة نحو اليمني وهي جالسة على كرسي بسيط
ميل  = 4الفرسخ = 38- League
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من نوع كراس��ي املعسكرات ،وقد وضعت قدميها على موطىء خشبي وهي
ترتدي حلة طويلة ،وشعرها مسرح تسريحة غريبة ،وقد مدت ذراعها اليمنى
ورفعت فيها جريدة نخل أو ريش��ة نعام ربط في نهايتها ش��يء صغير مثلث
الش��كل .وتظهر خل��ف هذه الصورة صورة أُخرى أصغ��ر منها كثيرا ً ولكنها
مش��ابهة لها ورمبا كانت متمث��ل إحدى وصيفات الفتاة األول��ى .ويظهر أمام
الش��كل الكبير بناء نصف مقوس متتد نحوه اجلريدة أو الريشة .وحتت نصف
القوس ش��كل ثالث تهش��م حتى لم يبق منه إال ال��ذراع اليمنى .وليس من
ش��ك في أن هذا اللوح في مجمله وفي تفاصيل��ه يعكس تأثيرا ً مصريا قويا
يشير إلى عهد الدولة احلديثة ولكن من الثابت أنه من صنع محلي يدل على
ذل��ك الزي البربري الذي كس��يت به الصورتان .أما مغزاه فهو ديني؛ فش��كل
الفتاة اجلالس��ة ووصيفتها يوحي بأنهما تؤديان طقس��ا ً دينيا ً أمام إله أو روح
يسكن املكان املقدس نصف املقوس .وإذا سمحنا ألنفسنا بعقد مقارنة بني
ف��ن النقش الصخري في العصر احلج��ري احلديث وبني فن النحت ،على ضآلة
م��ا عرف عنه وما اكتش��ف منه حتى اآلن خرجنا بالق��ول إن الليبني القدماء
الذين بلغوا ش��أوا ً معقوال ً من اإلبداع في فن النقش الصخري لم يبلغوا في
فن النحت مستوى يجعل هذا الفن وسيلة تعبير طبيعية وسهلة.
فن البناء:
إن مما يلفت النظر في اآلثار الليبية أنه لم يكتشف بينها حتى اآلن شيء
م��ن النصب امليجاليثية التي ترجع للعصر احلجري بعكس ما عليه احلال في
39
املغرب األقصى حيث توجد آثار ونصب ميجاليثية كثيرة .ومييل أوريك بيتس
إل��ى تأكيد النظرية القائلة إن البناة امليجاليثي�ين كانوا قوما ً من غرب أوروبا
قدموا عبر شبه جزيرة إيبيريا إلى املغرب ولكن موجتهم توقفت عند تونس.
وف��ي العصر التاريخي جند لدى بعض الليبي�ين قالعا ً ال تزال آثارها قائمة
في املنطقة اجلنوبية الغربية من برقة .والبد أن طبيعة حياة القبائل الليبية
غير املس��تقرة كانت تقتضي وجود حصون هنا وهناك في مناطق جتوال تلك
39- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limiited, St.
Martin>s St, London, 1914, p. 160
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القبائ��ل لتك��ون مبثابة معاقل يلجأون إليها عندد اخلط��ر ،أو يخزنون فيها ما
بأيديه��م من أمتعة أو غنائم أو يس��تعينون بحماته��ا األقوياء من أتباعهم.
ويقول ديودورس الصقلي بهذا اخلصوص« :إن زعماء البدو الرحل من الليبيني
لم تكن لهم مدن جتمع ش��ملهم وإمنا كانت له��م معاقل قرب مصادر املياه
يخزنون فيها ما لديهم من غنائم فائضة عن احلاجة» .وقد أيد باليني الكبير
ما ذهب إليه ديودورس الصقلي.
ولدين��ا مزيد من اإلثباتات عن وجود هذه القالع؛ فكثيرا ً ما ورد ذكرها عند
الكتاب واألدباء الكالس��يكيني ،كما أن ش��يئا ً من آثار هذه القالع ذاتها ما زال
قائم��ا ً إلى اليوم ،وقد ش��اهد تلك اآلث��ار عدد من الرحال��ة احلديثني وأعطونا
فك��رة عن حجومها ومخططاتها وبنائها .وال تزال آثار واحد من هذه احلصون
تشاهد في «هوا سيجال  »Haeah Segalفي اجلنوب الغربي من برقة وهي
تدل على أن البناء كان من نوع بدائي خش��ن يتكون من قطع مس��تطيلة من
احلجارة مثبتة في األرض بحيث تكون مس��تطيالً أبعاده  45×36مترا ً .والبد
أن ه��ذا البناء كان في األصل عبارة عن زريبة مبنية بالطني وأغصان الش��جر
أو احلجارة الصغيرة.
ولع��ل أهم ه��ذه اآلثار في ليبيا ه��ي تلك القالع املبنية م��ن عدة أضالع
من اجلدران احلجرية في اجلزء اجلنوبي الغربي لبرقة .ويقول بيتش��ي« :هنالك
آث��ار عديدة لقالع قدمي��ة إلى اجلنوب من بنغازي ،وبعضه��ا تختلف كلية في
مخططها عن القالع اإلغريقية والرومانية».40
وه��ذه القالع ذاتها مبني��ة «بحجارة كبيرة غير متس��اوية في حجومها
رص��ت عل��ى بعضه��ا البع��ض دون إس��منت أو ط�ين عل��ى أس��لوب البناء
الس��يكلوبي « ،»Cyclopianوكانت أبعاد هذه األبنية بصورة عامة تتراوح
بني ( )30إل��ى ( )45مترا ً في الطول و( )24إلى ( )30مترا ً في العرض ،وكان
شكلها مستطيالً وزواياها أس��طوانية كما وجدت في مناطق بعض القالع
قبور محف��ورة في الصخ��ور .وكان يحيط بالقلعة في أغل��ب احلاالت خندق
40- F.W. & H.W. Beechey, Expedition to the North of Africa, p. 244.
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عميق أُقيم على حافته اخلارجية جدار متني قصير مش��يد بقطع كبيرة من
احلجارة.
وليس ثمة أدنى ش��ك في أن هذه القالع وطنية محلية ألنها تختلف في
مخططاتها وبنائها عن القالع البونيقية واإلغريقية والرومانية في الشمال
اإلفريقي ،وألنها موجودة في مناطق كان التأثير األجنبي فيها ضعيفا ً إلى حد
يب ّرر إهماله .وقد عزا بارث هذه القالع لقبيلة األوسخيزي ألن ما شاهده منها
كان واقعا ً على حافة منطقة س��كنى هذه القبيلة قدميا ً قرب خليج س��رت
الكبير .ويرجح أوريك بيتس 41أن تكون تلك القالع من مخلفات الناسامونيني
فق��د وجدت آثار بعضه��ا ضمن احلدود الش��مالية ملنطقة س��كناهم حول
القسم الشرقي من خليج سرت الكبير ،كما أن هذه القبيلة كانت أقوى من
جيرانها األوس��خيزي وبالتالي أجدر بإقام��ة القالع .وعلى أي حال هذه القالع
تش��هدد أن بناتها كانوا يتمتعون بقس��ط ال بأس به من املهارة في البناء أو
أنه��م كانوا يس��يطرون على أصحاب تلك املهارة ويس��تخدمونهم .أما زمن
هذه القالع فيمكن رده إلى القرنني التاسع والثامن قبل امليالد.
وكانت مساكن الليبيني القدماء إما الكهوف الطبيعية أو املنازل الثابتة
أو األك��واخ املتنقلة .ومن املالحظ أن بعض الليبيني كانوا ال يزالون حتى عهد
قريب يسكنون الكهوف الطبيعية في مناطق متفرقة من البالد وخاصة في
تالل اجلبل األخضر في برقة ،والكهوف االصطناعية ،كما ال يزال يشاهد حتى
اليوم في غريان وجبلها.42
وملا كانت أغلبية الليبيني تعيش عيش��ة البدو الرحل فإنهم لم يسكنوا
منازل ثابتة وإمنا س��كنوا اخليام واألكواخ املتنقلة .وفي عهد األس��رة املصرية
التاس��عة عش��رة كان الليبيون يس��تخدمون خيام اجللد التي كانت شائعة
ف��ي فزان حتى وقت قريب .والبد أن اخليام ظلت مس��تعملة لوقت طويل بعد
ذل��ك التاري��خ .وباإلضافة للخي��ام كان الليبيون يس��كنون أكواخا ً متحركة
41- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St.
Martin>s St., London, 1914, p. 166.
42- Vischer, Across the Sahara, p. 38.
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عرفه��ا الرومان باس��م «مباليا أو مجالي��ا  43»Mapalia, Magaliaوكانت
ه��ذه املبالي��ا عب��ارة عن أك��واخ متنقل��ة .وقد وص��ف هيرودوتس مس��اكن
الناس��امونيني «بأنها كانت تعمل من عروق البروق 44أو من القصب املشدود
بعض��ه إل��ى بعض» .وكان نق��ل هذه األكواخ م��ن مكان آلخر 45أمرا ً س��هالً
ألنها لم تكن في الواقع س��وى حواجز خفيفة تقي س��اكنها من الش��مس
والري��ح .وكانت املباليا مس��تخدمة ل��دى النوميديني وفي داخ��ل مارماريكا
ول��دى الرعاة اإلفريقيني بصورة عامة مما يدل على مدى انتش��ار هذا النوع من
املس��اكن املتنقلة ليس في ليبيا وحدها وإمنا في الش��مال اإلفريقي بأس��ره.
وفي زمن احلروب البونيقية لم يكن لدى اجلنود النوميديني في امليدان أي مأوى
غير هذه األكواخ 46ولهذا السبب متكن القائد الروماني سكيبيو أفريكانوس
« »Scipio Africanusفي إحدى املناسبات من إحراق معسكر سيفاكس
« 47»Syphaxالنوميدي.
وال ش��ك أن ش��كل املباليا كان يختلف من منطقة ألخرى ومن بنَّاء آلخر
فقد كانت املباليا النوميدية أشبه بشكل القوارب املقلوبة وكان يدعمها من
الداخل عصي أو أعمدة خشبية مغروسة في األرض .وأغلب الظن أنها كانت
شديدة الشبه بأكواخ منطقة طرابلس .وبعض األكواخ كان شبيها ً باألفران
ولعل هذا النوع هو الذي تظهر أش��كاله في الفسيفس��اء التي اكتش��فت
ف��ي موقع «العالية» بتونس .ومتثل هذه الفسيفس��اء مش��هدين من النيل
ولكن فنّان الش��مال اإلفريقي زين املش��هدين بصور أك��واخ من الواضح أنها
كان��ت مبالي��ا ،وقد علمت هذه األكواخ بش��د عدد من العص��ي إلى بعضها
البعض ثموضع فوقها س��قف من األغصان املنسوجة .ويتخذ هذا السقف
العليا بشكل الفت لألنظار.
شكل مخروط يستطيل ويس��تدق عند نهايته ُ
ولعل الغاية من هذه النهاية املمستطيلة املنحنية كانت امتصاص الدخان.
 -43لعل هذه التسمية من أصل بونيقي.
 -44الب��روق ( )asphodelنب��ات م��ن الفصيل��ة الزنبقي��ة ي��رد ذك��ره كثيرا ً في األس��اطير
اليونانية.
45- Herodotus, iv, p. 305.
46- Livy, xxx. 3.
47- Ibid., xxx 5.

123

تاريخ ليبيا القدمي
وهنال��ك نوع آخر م��ن املباليا كان جداره الدائري يتكون من الوتل 48وس��قفه
اخملروطي من القش املنسوج .ونستطيع بصورة عامة أن نصنّف هذه األكواخ
إلى صنفني :األول يش��به النوع الذي كان سائدا ً في منطقة طرابلس وكانت
مصطبته أش��به باملقطع الطولي خليارة كما أن سقفه كان من الوتل وكان
مقوس��ا ً أو منحني��اً ،والثاني هو الن��وع الذي ميثل في الش��كل ( )47وكانت
مصطبته دائرية وسقفه مخروطيا ً.
أم��ا املن��ازل الليبي��ة الثابتة فق��د كانت ف��ي الواحات وقد ذك��ر كل من
هيرودوت��س 49وبالين��ي أن ه��ذه املنازل كان��ت تبنى من املل��ح وهو وصف من
الس��هل أن يكون مضلالً خاصة إذا قارنا هذه املنازل التي مازالت ش��ائعة في
واحة س��يوة وهي تبنى بدعائم من جذوع النخ��ل واحلجارة ومالط من الطني
وامللح.
والبد أن الليبيني ش��يدوا اآلبار وخزانات املياه في وقت مبكر من تاريخهم،
فقد ذكر هيرودوتس أن البس�� ّلي كان��وا يجمعون مياههم في خزانات كما أن
األع��داد الكثي��رة من اخلزانات واآلب��ار التي يصادفها املرء على طول الش��مال
اإلفريق��ي من مصر إل��ى تونس ،وإن كانن يغلب على بنائه��ا الطراز الروماني،
الب��د أن أصوله��ا كانت أقدم منه��ا بكثير .وتوجد مخازن احلب��وب في أماكن
متفرق��ة من ليبيا ولكن م��ن الصعب أن نقرر ما إذا كان��ت ليبية أو إغريقية
أو رومانية ألنها مجرد حفر في الصخور على أش��كال مكعبة أو على ش��كل
الزجاج��ة .وتثبت وجودها ف��ي ليبيا آثارها من ناحية واملصادر الكالس��يكية
م��ن ناحية أُخرى .فق��د ذكر مؤرخ حروب يوليس قيصر ف��ي إفريقيا «أنه كان
من عادة اإلفريقيني أن يضعوا حبوبهم في مس��تودعات مقوسة حتت األرض
حلمايتها أثناء احل��روب ،وحلمايتها من غارات األعداء املفاجئة ،وقد وجد مخزن
حبوب من هذا النوع في جزيرة بالتيا بخليج مببا ووجد مخزن آخر في مرس��ى
سوسة (= أبولُّونبا).
 -48قضبان تضفر مع األغصان والقصب إلنشاء األسيجة أو اجلدران والسقوف = Wattle
49- Herodotus, iv, p. 304.
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الدين :
ميكن تقسيم املراحل التي مرت بها الديانة الليبية القدمية إلى ثالث:
 -1مرحلة تقديس مظاهر الطبيعة واالعتقاد أن لها أرواحاً،
 -2مرحلة اإلميان باألخرويات من بعث وحساب،
 -3املرحلة الالهوتية.
املرحلة األولى:
ف��ي هذه املرحل��ة كانت املعتق��دات الدينية الت��ي عرفه��ا الليبيون من
الن��وع البدائي البس��يط املتعلق بعبادة احليوانات وتقديس��ها ش��أنهم في
ذلك ش��أن كل الش��عوب في مراحل تاريخها البدائي .فقد كان ابن الشمال
اإلفريق��ي البدائ��ي في املرحل��ة البكرة من تاريخه يش��عر ب��أن العالم مليء
بالقوى الروحانية وب��أن كل ظاهرة من ظواهره الطبيعية مليئة بتلك القوى
كذلك .وهكذا فإن اآلبار وااألشجار والتالل والسحب والعواصف ...الخ كانت
تسكنها ،في نظره ،أرواح أعطت كال ًّ منها الطابع الذي مييزه عن غيره .وحتى
بعد مضي زمن ليس بقصير وبعد أن حلت محل هذه العقائد مفاهيم أخرى
أوس��ع منها وأعمق ،فإن العقائد األولى بقيت تسيطر على عقول اجلماهير.
ففي العصر الكالس��يكي جند أن نافورة الشمس في سيوة لفتت أنظار عدد
كبي��ر من الكتاب فعزوا إليها صف��ات حرارية رمبا كانت تتوافر فيها كما كما
ع��زوا إلى لونها كث��رة التغير والتقلب؛ وهي صفات م��ن املؤكد أنها لم تكن
فيه .50ومن احملتمل أن النافورة الرائعة في قورينة ،وهي التي كرس��ت ألبولُِّو
بعد نزول اإلغري��ق في ذلك املكان ،كانت حتظى بكثير من االحترام والتقديس
قب��ل العصر اإلغريق��ي .وكان الليبيون في العصر الكالس��يكي يعتقدون أن
احلجارة الكبيرة كانت تسكنها األرواح .وقد باليني 51ننقالً عن ميال 52أن ليبي
س��يوة كانوا يقدس��ون حجرا ً من هذا النوع في تلك الواحة وكانوا يعتقدون
أنه إن جترأ أحدهم وملسه بيده فإن ذلك كان يؤدي فورا ً إلى قيام عاصفة رملية
50- Herodotus, iv, p. 303 & Diodorus Siculus xvii. 50.
51- Pliny, ii, 45.
52- Mela, i. 8.
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مهلكة تعصف بالواحة.
وباإلضاف��ة للحج��ارة كان الليبيون في العصر الكالس��يكي يقدس��ون
الت�لال – وكان��وا يعتقدون أن لكل ت ّلة روحا ً توافيه��ا بكل ما تقف عليه هي
من معلومات – وهذه النظرة ذاتها كانت تتجسم بشكل أوضح لدى سكان
املناطق اجلبلية إلى الغرب من ليبيا؛ فقد ذكر باليني أن اخلش��وع الديني كان
ميأل قلوب من يقتربون منهم من جبل أطلس خاصة عندما كانوا يش��اهدون
قمته املرتفعة فوق الس��حاب إلى درجة جتعلها تبدوا قاب قوس�ين من القمر
نفس��ه .53وقد ذكر اجلغرافي الروماني ميال في حديثه عن حجر س��يوة الذي
س��بقت اإلش��ارة إليه «أن ذلك احلجر كانت قدس��يته في األذه��ان مرتبطة
بتقديس الريح اجلنوبي (القبلي) ،فإذا ما جترأ أي إنسان وملسه بيده كانت الريح
اجلنوبية تهب من فورها وتقذف الرمل في كل مكان كاملطر ويسمع لها هدير
كأنه هدير األمواج» .وإذا ما أضفنا بعض القرائن األخرى لقول ميال هذا فإننا
سنستنتج دون ريب أن الليبيني كانوا يعتقدون أن الريح اجلنوبية ذات طبيعة
روحانية ،وهذه عقيدة كانت متعمقة في عقل البربر إلى حد أنها دامت حتى
الوقت احلاضر .وهذه مسألة تذكرنا مبا سبق أن سمعناه من هيرودوتس من أن
البس ّلي إمنا قضت عليهم ريح جنوبية ظلت تعصف باستمرار حتى جففت
مي��اه خزاناتهم مما حملهم على إعالن احلرب عليها ،على حد ما رواه الليبيون
لهيرودوتس ،فساروا في الصحراء حيث هبت عليهم ريح من اجلنوب فقضت
عليهم مبا كانت حتمله من رمال .54وهذه االس��طورة تذكرنا بأس��طورة أُخرى
تتعل��ق باحلمل��ة التي كان قمبيز الثالث الفارس��ي قد بعث بها ضد س��يوة.
وقد روى هيرودوتس نفس��ه أن الفرس زحفوا من طيبة مبصر حتى بلغوا واحة
اخلارجة بس�لام .وبعد ذلك «لم يعرف عنهم أي ش��يء س��وى م��ا ذكره أهل
سيوة ومن نقلوا معلوماتهم عنهم» .فاجليش الفارسي لم يصل سيوة ولم
يع��د ملصر ألن املصيبة حلت به ،كما تقول رواية أهل س��يوة ،عند نقطة في
53- Pliny, v. 1.
)54- Herodotus, iv, p. 301. According to Nonnus (Dionysiaca, xiii – 381
;the expedition of the Psylli was made by sea (!) and the ships were sun
by tempests from the south.
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منتصف الطريق بني واحة اخلارجة وواحة سيوة .فبينما كان الفرس يتناولون
وجب��ة الغداء هبت عليهم من اجلنوب ريح عاتية مهلكة حتمل معها أعمدة
ضخمة من زوابع الرمال فدفنتهم كلية .ومن الواضح أن الش��ك يرجح على
اليقني بالنس��بة للقصة األولى وهو أيضا ً محتمل بالنسبة للقصة الثانية.
أما قصة البسلي احلقيقية فتتلخص ،على ما يبدو ،في أنهم تراجعوا جنوبا ً
مبتعدين عن الش��اطيء حت��ت ضغط الناس��امونييت الذين اس��تولوا على
دياره��م فكان في ذلك التراجع هالكهم في الصحراء .وفي احلديث عن قصة
احلملة الفارس��ية إلى س��يوة البد أن نالحظ أن مسألة هبوب عاصفة رملية
تغمر جيش��ها ً بأجمعه هي مس��ألة ليس لها نظير في التاريخ احلديث .وقد
تك��ون حدثت فع�لاً في ذلك الزمن الق��دمي ولكن يغلب عل��ى الظن أن يكون
الفرس قد ضلوا طريقهم خالل عاصفة رملية عادية فدب الذعر في قلوبهم
مم��ا حملهم على قتل أدالئهم ،أو حمل أدالءهم عل��ى مغادرتهم فتاهوا بعد
ذلك في الصحراء واس��تمروا يضربون ف��ي جنباتها على غير هدى حتى ماتوا
عطش��ا ً .ومهما يك��ن األصل التاريخ��ي لهاتني القصتني ف��إن هنالك أمرين
يتعلقان بهما البد من مالححظتهما وهما:
 -1أن هيرودوتس في روايته للقصتني إمنا يسجل ما سمعه من الليبيني
أنفسهم،
 -2أن اإلساءة للريح اجلنوبية في إحدى القصتني ،وملعبد سيوة الصحراوي
في األخرى هي التي يفترض أنها جرت العقاب على املس��يء بعواصف رملية
عاتية أثارتها ريح اجلنوب.
وجتدر اإلش��ارة بهذا الصدد إلى أن مسألة االعتقاد بوجود أرواح في الرياح
ما زالت س��ائدة في أيامنا هذه بني س��واد الشعوب العربية ،فأنا شخصيا ً ما
زلت أذكر أن الناس في الريف الفلس��طيني يعتقدون أن الزوبعة «الفالتينة»
إمنا حت��دث نتيجة قتال بني الش��ياطني؛ ولذلك فه��م يخاطبونها كلما ثارت
قريب��ا ً منهم بقولهم «على الظاملني والقوم الكافري��ن» إميانا ً منهم أن ذلك
اخلطاب يجنبهم ش��رها وشر ش��ياطينها من ناحية ،ويصرف ذلك الشر إلى
الظامل�ين والكفار من ناحية أُخرى .وال ش��ك أن فكرة مش��ابهة فيما يتعلق
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بري��اح «القبلي» ال تزال س��ائدة في الريف الليبي ،كم��ا أن الناس ،في صعيد
مصر ما زالوا يعتقدون أن الزوبعة إمنا تثور في أعقاب طيران أحد الش��ياطني
أو اجلن الفاسقني.
وال ش��ك أن الليبي�ين القدم��اء كانوا يعتق��دون كذلك بوج��ود أرواح في
قوس القزح وفي الس��راب وفي النجوم ،وأدى به��م ذلك االعتقاد إلى عبادتها
وتقديسها.55
وه��ذا االعتقاد بوجود أرواح في الظواهر الطبيعية اخملتلفة إمنا هو نتيجة
لتفاعله��م ببيئته��م الطبيعية ذات الصحراء الواس��عة املمتدة والس��ماء
العالية الصافية مما يجعل تلك الظواهر تتجسم هنا أكثر منها في أي مكان
آخ��ر؛ فالنجوم مثالً تبدو هنا أكبر حجما ً وأكثر تألقاً ،وكذلك احلال بالنس��بة
للش��مس والقمر .والليبيون ليس��وا وحدهم في ذل��ك املوقف اخلاص بعبادة
 -55أنظ��ر أيض��ا ً :ليبي��ا القدمي��ة ،نش��رة حولي��ة تصدره��ا اإلدارة العامة لآلث��ار واملتاحف
واحملحفوظات التاريخية بليبيا ،وزارة التربية والتعليم ،اجمللدين الثالث والرابع، 1967 – 1966 ،
ص  106-105حيث يقول فروبينيسوس إن نقوش القرون التي مت اكتشافها في فزان إمنا تهدف
إلى أغراض رمزية ،وإنها تشير إلى الضوء ،وفي اعتقاده أن ثمة صلة تربط بني فكرة استعمال
الق��رون في عصور ما قبل التاريخ واس��تعمالها الرمزي فيما بعد ف��ي ثقافات أخرى .وهو يرى
أن تلك الصلة بني القرون من جهة والقمر والش��مس والن��ور من جهة أُخرى تبدو واضحة في
النقاط التالية
أ -إبراز القرون على هيئة هالل،
ب -إضافة الهالل إلى رسم القرون.
ج -وض��ع القرن على هيش��ة دائرة ،وإن كان م��ن الصعب حتديد ما إذا كانت تل��ك الدائرة ترمز
للشمس أو للقمر.
د -إضافة خطوط على ههيئة شعاع قد يكون رمزا ً ألشعة الشمس.
إضافة زخارف ترمز ألشعة الشمس من مثل الصليب بأشكاله اخملتلفة.
وهو يرى أن النماذج اخملتلفة رمبا كانت تش��ير إلى أن الناس كانوا يحاولون أن يربطوا بني األرض
وق��وى الفضاء التي تع��ذر عليهم فهم ماهيته��ا .ويرى كذلك أن اآللهة واألجرام الس��ماوية
واحليوانات ذات القرون رمبا كانت تكون ثالوثا ً رمزيا ً فيما قبل التاريخ مما جعل القرن يصبح فيما
بعد أحد رموز القوة الروحية .ولقد تكهن البعض بأن القرن أصبح ميثل النور على األرض نظرا ً
للش��به القائم بينه وبني الهالل ،ونظ��را ً خلاصته الهجومية الدفاعية مما ش��جع االعتقاد أنه
منب��ع القوة واحلياة وعندما أصبحت املاش��ية من أهم مصادر الغ��ذاء ،أصبح القرن يرمز ايضا ً
للخصوبة والتوالد باإلضافة إلى االس��تمرار في اس��تعماله كعنصر فن��ي .ومن ناحية أخرى
فرمب��ا كانت له داللة س��حرية؛ فنحن ما زلنا نرى بعض الرفيني يعلق��ون العظام والقرون على
أططفالهم لتكون رُقي لهم.

128

ظواهر الطبيعة فقد شاركهم فيه العرب الساميون في شبه جزيرة العرب،
واحلاميون في إفريقيا الشرقية.
أما بالنس��بة للمحرم��ات من املأك��والت فقد ذكر هيرودوت��س أن بعض
الليبيني كانوا يحرمون على أنفسهم أكل حلم البقر تقديسا ً لإللهة املصرية
إيزيس التي كانت البقرة رمزا ً لها ،وحتى من تأغرقوا منهم في قورينةة كانوا
يسلكون سلوكا ً ممشابها ً .وزيادة على ذلك فإن نساء مدينة برقة لم يكتفني
بتح��رمي حلم البقر فق��ط بل حرمن على أنفس��هن أكل حل��م اخلنزير كذلك.
وباإلضاف��ة إلى هذا يب��دو أن حلم الكلب كان محرماً؛ ف��كان ال يجوز أكله إال
ف��ي حاالت معينة وألس��باب خاص��ة .وبالرغم من أنه كان يع��رض للبيع في
أسواق الشمال اإلفريقي في القرون الوسطى إال أن أكله كان يرتبط بخرافات
ش��ائعة يس��تدل من طبيعتها عل��ى أنها وضعت في أوق��ات قدمية كان حلم
الكلب فيها محرما ً.
وفي مجال التنجيم والعرافة والس��حر عرف عن أبناء الش��مال اإلفريقي
أنه��م كان��وا ماهرين ف��ي التنجيم ف��ي العص��ر الروماني .وكم��ا هي احلال
بالنسبة ملعظم الشعوب البدائية األخرى كان املنجم في أغلب احلاالت امرأة
وليس رجالً .ومن الثابت بالنسبة لليبيني أن املنجم أو املنجمة كان في بعض
احلاالتت يس��تلقي عند قبر أحد أسالفه مستعينا ً به على كشف املستقبل
ثم يفيق وقد رأى ريا يعتبرها وحيا ً من س��لفه .وفي أوجلة بالذات كانت أرواح
السلف املؤلهني تعتبر ذات صلة بالسماء ،وكانت تستشار بطريقة مشابهة
أي ع��ن طريق النوم واألحالم .56وقد اعتبر هيرودوتس هذه العادة ش��ائعة بني
الناسامونيني عامة حني قال« :إنهم كانوا يستعينون على التنبؤ باملستقبل
بالذه��اب إلى قب��ور أجدادهم والن��وم عليها ثم يتصرفون وفق��ا ً ملا يرونه من
أح�لام هن��اك» .57ويذكر أوريك بيتس 58أن نس��اء الطوارق ف��ي قرية األصنام
قرب غدامس كن في مطلع القرن احلالي يرتدين أجمل مالبس��هن ثم يذهنب
56- Mela, i. 8.
57- Herodotus, iv pp 300 – 302.
58- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St.
Martin s St. London, 1914, p. 178.
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إلى بعض القبور املش��هورة مث��ل قبر «الزبار  »Zabbarحي��ث ينادين الروح
الس��اكنة بني القبور والتي يعرفنها باسم «إدِبْني  59»Idebniفتظهر لهن
على ش��كل عمالق ضخم عيناه بحجم عيني اجلمل وجتيب على أس��ئلتهن
التتي لم تكن تعدو االستفس��ار عن زوج أو قريب أو حبيب غائب .ويرى بيتس
أن هذه العادة توضح وتؤكد ما ذهب إليه كل من ميال وهيرودوتس.
ولق��د مارس الليبيون القدماء الس��حر بنوعيه األبيض واألس��ود .ويذكر
بهذه املناس��بة ما أحرزه املغاربة إجماال ً من الش��هرة بالس��حر في مختلف
أرج��اء العال��م اإلس�لامي .فق��د ذك��ر نيق��والوس الدمش��قي «Nicoaus
 60»Damascenusنوع��ا ً من الس��حر كانت تش��ترك في ممارس��ته قبيلة
كامل��ة عندما ق��ال إن ليبيني معينني كانوا يقيمون حفالً س��نويا ً ينتهي مع
غياب الثريا ،وآنذاك كانت األنوار تطفأ وميارس املش��تركون في احلفل العملية
اجلنسية مع املشتركات كيفما اتفق .ويقول أوريك بيتس 61في تعليقه على
هذا القول« :إن هذا العمل رغم بربريته كان دون ش��ك يخدم غاية دينية هي
تأمني محصوالت وافرة».
ويش��ير هيرودوتس 62إلى عادة التعاهد عند الناس��امونيني فيقول إنهم
كان��وا عند إب��رام العقود يتبادل��ون املاء فيس��قى كل من الفريق�ين الفريق
اآلخربي��ده ،ف��إن لم يوجد املاء اس��تعاضوا عنه بالتراب بحي��ث يأخذ كل من
الفريقني ش��يئا ً م��ن التراب في راح��ة يده فيلع��ق الفريق اآلخر ش��يئا ً منه
بلس��انه .ويب��دو أن غايتهم من ذلك كانت تثبي��ت الفريقني املتعاهدين على
الوفاء بالعهدد العتقادهم أن من نقضه بعد إبرامه على تلك الصورة سيقع
فريس��ة ملرض عضال ال جناة ل��ه منه .ولقد مارس الليبيون القدماء الس��حر
من أجل س��تنزال املصر كما مارسه البس��لي الليبيون كحواة لألفاعي؛ فقد
كان االعتقاد الس��ائد هو أم ه��ؤالء القوم يتحلون بقدة عجيبة على س��حر
 -59هذه الكلمة بلغة الطوارق تعني القبر = .Idebni
60- Nicolaus Damascenus, Frag. 135 in F.H.G.
61- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St
Martin s St., London, 1914, p. 178.
62- Herodotus iv, p. 300.
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األفاع��ي ومعاجل��ة عضاتها على نحو ما ه��ي احلال في وقتنا هذا بالنس��بة
ألصحاب طريقة س��يدي الرفاعي في مص��ر وغيرها .وكان من املعتقد أن ريق
البس��لي يضفي من عضة األفعى الس��امة .ولذلك يقول باليني عنهم« :إن
في أجس��ام هؤالء الق��وم نوعا ً من الس��م الطبيعي القات��ل لألفاعي 63فإذا
تعرض��ت األفعى لرائحت��ه تخدرت إلى حني ث��م ماتت» .وكان��ت عادتهم أن
يعرضوا الطفل بعد والدته مباش��رة ألشرس األفاعي؛ فإذا جتنبته األفعى كان
ذلك إثباتا ً لصحة نس��به إلى والده من ناحي��ة وإثباتا ً لعدم خيانة الزوجة ،أم
ذل��ك الطف��ل ،لزوجها من الناحية األخرى .ومع أن بالين��ي لم يترك لنا وصفا ً
لتفاصي��ل أس��لوب هؤالء الق��وم في العالج م��ن عضة األفع��ى ،إال أن قوله
«إنهم كانوا يدهنون موضع العضة بريقهم» يش��ير إلى الطابع الس��حري
الذي كان يتصف به أس��لوبهم ف��ي العالج .ومن املعروف أن البس��لي كانوا
يُستخدمون في العصر الكالس��يكي كأطباء ملعاجلة عضة األفعى السامة
ولدغة العقرب 64ولعل أش��ه مناسبة استعني فيها بخدماتهم دون جدوى
ه��ي عندم��ا دعاهم أكتافي��وس ليحاولوا إنق��اذ كليونترة إث��ر إقدامها على
االنتحار باس��تخدام أفعى سامة .ومن أجل هذا الغرض نفسه رافق عدد من
البس��لي جيش كاتو في مس��يرته عبر منطقة خليج سرت الكبير .ويصف
لنا كالياس السراقوس��ي 65بوضوح أسلوب البسلي في عالج عضة األفعى
الس��امة عندما يقول إن الواحد منهم كان يعالج حالة التسمم البسيطة
الناجم��ة عن عضة األفعى بأن يبصق في اجلرح الذي أحدثته العضة ،أما في
احل��االت اخلطرة فإنه كان يتمضمض بش��يء من املاء ث��م يفرغه من فمه في
فنجان ويس��قيه للمصاب ،فإذا لم ينجح هذا العالج جترد البس��لي واملصاب
من مالبس��هما واس��تلقيا متالصقني إلى أن يتغلب البسلي مبا أودع فيه من
ق��وى عجيبة على آثار الس��م .وم��ن الواضح أن هذا الوصف ي��دل على عادة
س��حرية موقرة كان يتوارثها األبناء في ه��ذه القبيلة عن اآلباء .ويبدو أن هذا
النوع من السحر لم يلبث أن حتول إلى مجدر وسيلة البتزاز األموال.
 -63ما زلت أذكر اعتقاد الناس في الريف الفلسطيني أن ريق اإلنسان هو مبثابة السم القاتل
لألفاعي.
64- Pliny, XI. 25.
65- Callias Syracusanus, Frag. In F.H.G., Vol ii.
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وبالنس��بة للس��حر األس��ود فإن أوريك بيت��س 66يعرب ع��ن اعتقاده أن
«اإلصابة بالعني» ليست موروثة عن العرب فقط وإمنا أيضا ً عن قدماء البربر.
وق��د روى بالين��ي نقالً عن اثنني من الكتّاب اإلغريق «أن أس��را ً إفريقية معينة
من الس��حرة كانت تس��تطيع عن طريق االستحس��ان وإظه��ار اإلعجاب أن
تس��بب املوت للقطعان والذبول لألش��جار واملوت لألطفال» .67ولقد سبق أن
تعرضنا ملسألة اس��تطالع املستقبل بالنوم على قبور األسالف .ونحن نعرف
أن لوس��يوس أبوليوس ( ،)Lucius Apuleiusالذي سنعرض لقصته فيما
بعد ،قدم حملكمة صبراتة بتهمة أنه استخدم السحر األسود ليحمل بدنتيال
( )Pudentillaعلى حبه والزواج منه .وقد مثل أمام احملكمة فعالً في سنة
 157م .وقال في دفاعه عن نفسه« :أجيبوني أنتم ،يا من ت َّدعون أن أبولويوس
68
حاول أن يغوي روح بدنتي ّال لتححبه بأن استخدم السحر األسود»...
املرحلة الثانية:
أما فيما يتعلق بعبادة أرواح األس�لاف املؤهل�ين فإنها تتضح في طريقة
الدفن وفي النظرة للموتى .وفي احلديث عن طرق الدفن التي اتبعها الليبيون
القدم��اء يقول هيرودوتس :69طإن الليبيني الرحل ،باس��تثناء الناس��امونيني،
كانوا يدفن��ون موتاهم على نحو ما يفعل اإلغري��ق» ،أي إنهم كانوا يضعون
اجلثمان في اللحد ممدودا ً من الشرق إلى الغرب أو بالعكس .أما الناسامونيون
فكان��وا يوارون اجلثم��ان وهو في وضع اجلل��وس .ولذلك ف��إن أصدقاء احملتضر
الناس��اموني كانوا يس��اعدونه في حلظات حياته األخيرة على البقاء جالسا ً
حت��ى يفارق احلياة .ويضيف الش��اعر س��يليوس اإليطالي أن الناس��امونيني
كانوا أيضا ً يتخلصون من موتاهم بإلقائهم في البحر كما يذكر في اإلشارة
للجرامنتيني أنهم كانوا يدفنون موتاهم في حفرة رملية قليلة العمق .وقد
66- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St.
Martin s St., London 1914, pp 180 – 181.
67- Pliny,` vii-2, on the authority of Isogonus and Nymphodorus.
68- Ward, Philip, Apuleius on Trial at Sabratha, the Oleander Press,
London, 1968. p. 13.
69- Herodotus, iv, p. 305.
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ع��رف الليبيون كذلك دف��ن املوتى حتت كومة من التراب يس��هل معها متييز
القبر .واجلدير باملالحظة هو أن عادة الدفن كانت شائعة بني الليبيني عموماً؛
أما احلرق فلم يرد له ذكر سوى في حالة واحدة ذكرها سيليوس اإليطالي في
مع��رض وصفه جلنازة األميرة أس��بتي ( 70)Asbyteوأنواع الدفن التي ذكرت
هي:
 -1دفن اجلثة ممدودة.
 -2الدفن بإلقاء اجلثة في البحر.
 -3دفن اجلثة وهي في وضع اجللوس.
 -4الدفن حتت كومة تراب تذكارية.
ورمب��ا كانت عادة دف��ن اجلثة ممدودة ،كم��ا الحظ هيرودوتس ،ش��ائعة بني
الليبيني املتأغرقني في منطقة برقة ،ذلك أنا جند هيرودوتس يالحظ عادة أُخرى

مبجرد وصوله للناسامونيني حول خليج سرت الكبير.

أما عادة الناس��امونيني في إلقاء اجلثة في البحر فرمبا كانت ناش��ئة من
أُص��ول نبعت في وقت الحق كأن يكون الناس��امونيون اقتبس��وها مثالً عمن
احتك��وا بهم من الغزاة من أقوام ما وراء البحر ،أو إنها كانت ناجتة عن عرفان
الناسامونيني باجلميل لهذا البحر الذي طاملا زودهم بالكثير من خيراته.
ولك��ن طريقة دفن اجلث��ة وهي في وضع اجللوس لم تك��ن مقصورة على
الليبيني فقد كانت شائعة بني معظم شعوب القارة اإلفريقية وبني الشعوب
البدائية إجماال ً.
وجدير باملالحظة أن اهتمام الليبيني القدماء اهتماما ً فائقا ً بدفن موتاهم
إمنا يدل على أنهم كانوا يؤمنون بنوع من احلياة بعد املوت وإن لم يكن لدينا ما
يثبت أنهم توصلوا لفكرة احلساب في احلياة األخرى.
أما بالنسبة للكومة فإمنا تدل على الطريقة التي كان الليبيون مييزون بها
القبور ويخلدون بها ذكرى موتاهم .وقد كانوا يودعون اجلثمان في حلد دائري أو
70- Silius Italicus, De Bello Punico, ii 263 sqq.
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بيضوي مصفح من الداخل بقطع رقيقة من احلجارة ومس��قوف بها بارتفاع
يقارب نصف املتر ،ثم يقيمون على ذلك اللحد كومة التراب التذكارية.

بع��ض األلواح الت��ي وجدت في الدلت��ا وذكرت عليها أس��ماء بعض الليبيني
املقيمني هناك.

وق��د كان الليبيون القدماء يس��كبون بعض الس��وائل الت��ي يقدمونها
ملوتاهم على قبور أولئك املوتى ترككيما ً لهم كما كانوا يزورون قبور مشاهير
رؤس��ائهم كانت نظرة دينية دون ريب .والذي يؤكد هذه النتيجة التي خلصنا
إليها هو ليس فقط ما حملناه سابقا ً من نومهم على القبور بقصد استطالع
املس��تقبل بل احللفان باملوتى أيضا ً .فقد ذكر هيرودوتس أن الناس��اموني كان
عندم��ا يعقد ميينا ً «يضع يده على قبر أحد املوتى ممن عرف في حياته بالعدل
والصالح ثم يقسم اليمني باسم صاحب ذلك القبر».71

 -3اإلله سينيفيري « :»Sinefereذكر كوري ّبوس « 73»Corippusإلها ً

ولعل احللفان باسم األولياء واألنبياء بني املسلمني عامة في أيامنا هذه إمنا
هو صادر عن عاطفة مشابهة للعاطفة القدمية عند الليبيني ،تلك العاطفة
التي جرتهم للحلفان مبوتاهم .وهذا في الواقع يقيم الدليل على أنهم كانوا
يؤمنون بوجود حياة أُخرى.72
املرحلة الثالثة:
بعد املرحلة الثانية انتقل الليبيون إلى مرحلة دينية متطورة عرفوا فيها
آلهة متعددة ذات أسماء وأشكال مختلفة نذكر منها ما يلي:
 -1اإلل��ه آش « :»Ashذكر اس��م هذا اإلله الليبي في نقوش س��حورع
من األس��رة اخلامس��ة ،ويس��تدل من الصورة التي يظهر عليها هذا اإلله في
النق��وش املصري��ة أنه كان من اآلله��ة املهمة عند الليبيني من��ذ أيام الدولة
املصرية القدمية .وفيما عدا ذلك فنحن ال نعرف شيئا ً عن طبيعته أو قدرته.
 -2اإللهة ش��اهيدد « :»Shahededلم يثبت أي ش��يء بالنسبة لهذا
االس��م وإن كان البعض يعتقدون أنه اس��م إلهة ليبية اس��تنادا ً ملا ورد على
71- Herodotus, iv, p. 300.
 -72جت��در اإلش��ارة بهذا الصدد إلى نقش�ين روماني�ين متأخرين وجدا على آث��ار غرزة وتظهر
فيهما الكتابات التي نقش��ها األبناء تخليدا ً لذك��رى آبائهم واختتموها برغبة غربية فحواها
أن يتمكن املوتى الذين تدل أس��ماؤهم على أنهم كانوا وطنيني ،من زيارة أحفادهم «وجعلهم
مثلهم هم أنفسهم».
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بهذا االس��م قال إن الليبيني كانوا يعبدونه .ويستنتج مما كتبه كوري ّبوس عن
هذا اإلله أنه كان إله حرب قبلي مبعنى أنه كان يساعد أتباعه في احلرب وفي
السلم على أساس نزعة قبلية.

 -4إل��ه البحر بوزايدن « :»Poseidonذك��ر هيرودوتس أن اإلغريق أخذوا
هذا اإلله عن «الليبيني الذين كانوا دائما ً يعبدونه ولقد انفردوا بني الش��عوب
القدمية بأن كان لهم دون سواهم إله بهذا االسم» .74وتدل كلمة هيرودوتس
هذه على أن ليبيي الس��احل كان لهم في القرن اخلاامس قبل امليالد إله بحر
مش��هور ذو طبيعة عام��ة .وكان هذا اإلله يعبد بص��ورة خاصة حول بحيرة
تريتونس (= ش��ط اجلري��د بتونس) .ونحن ال نس��تطيع أن نقرر م��ا إذا كانن
ه��ذا اإلله ليبي األصل أم أنه قدم إلى ليبي��ا مع أقوام البحر التي حتالفت مع
الليبيني في غزو مصر.
 -5بسافون « :»Psaphonيذكر ماكسيموس الصوراني «Maximus
 »Tyriusأن رجالً ليبيا ً اس��مه بسافون كان يطمح إلى األلوهية .ومن أجل
حتقي��ق غايته جمع عددا ً كبيرا ً م��ن الطيور الناطقة وعلمه��ا أن تردد «اإلله
بس��افون العظيم» ث��م أطلقها فانتش��رت في األحراش وه��ي تتغنى بتلك
الكلمات .واعتقد من سمعوها من الليبيني البسطاء أن تلك األصوات كانت
إلهية فبدأُوا يقدمون القرابني لإلله بس��افون .ولعل هذه األقصوصة إمنا هي
محاولة متأخرة من جانب الكاتب لتفس��ير أس��باب عب��ادة هذا اإلله .وجدير
بالذكر أنه لم تتوافر أية بينات أُخرى بهذا الصدد.
75

 -6إله الشمس :لقد سبقت اإلشارة إلى أن بعض عالمات الوشم التي
وجدت على رسوم الليبيني في النقوش املصرية كانت ذات مغزي ديني .ونضيف
73- Corripus, Johannis, iv. 681.
74- Herodotus, II, p. 123.
75- Maximus Tyrius, Dissertat – XIX.
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هنا عالمات الوشم املصلبة التي ما زالت توجد بني البربر الليبيني حتى اليوم،
إمنا كانت تش��ير إلى عبادة الليبيني القدماء للش��مس باغتبار الصليب رمزا ً
ألش��عتها .ومن املعروف أن عبادة الشمس كانت ش��ائعة بني الليبيني عامة
فق��د ذكر هيرودوتس أن الليبيني كانوا يقدمون القرابني للش��مس وللقمر.76
وه��و يصف كيفي��ة تقددميهمم للقراب�ين بقوله« :الطق��وس التي يتبعها
الليبي��ون الرحل  ...هي كما يل��ي :إنهم يبدأُون ب��أُذن األضحية فيقطعونها
ويرمونها فوق مس��كنهم .وبع��د الفراغ من هذا الطقس س��قتلون احليوان
بل��ي رقبت��ه .وهم يقدم��ون القرابني للش��مس والقمر فقط ولي��س ألي إله
ّ
آخر .وهذه العبادة يش��ترك فيها الليبيون جميع��ا ً .أما املقيمون منهم حول
بحي��رة تريتونس فإنه��م باإلضافة للش��مس والقمر يعب��دون اإللهة تريتون
واإلله بوزايدن واإللهة أثينا بش��كل خ��اص» .وقد أيدت املصادر اخملتلفة عبادة
الليبيني للشمس فقد وجدت في سيوة نافورة مكرسة للشمس كما أن ابن
خلدون ذك��ر أن البربر بصفة عامة كانوا في الزمن القدمي يعبدون الش��مس،
بينما ذكر آخرون أن الليبيني كانوا يعبدون الش��ممس الغاربة باس��م هامون
« .77»Hammonواالس��م الوحيد املعروف إلله الش��مس الليبي هو جرزل
« .»Gurzilوه��ذا االس��م هو ما حفظه لنا كوري ّب��وس .78وهذا اإلله يظهر
محبوبا ً للغاية بني رجال القبائل فكاهنه «ييرنا  »Iernaيحارب ببس��الة في
املع��ارك كما أن الليبيني يحمل��ون رمزه في وطيس املعرك��ة .وهم يعتبرونه
من نس��ل إله النبوءات في واحة س��يوة ،وكان هذا األخير عبارة عن كبش ذي
ق��رون وقد عرف فيما بعد بارتباطه الوثيق باإلله آمون طيبة املصري ألس��باب
س��نبينها فيما بعد .وكان شكل جرزل شكل الثور ولعل متثيل إله الشمس
عل��ى هذا النحو نابع من قوة الش��مس وروعتها وم��زج هاتني الصفتني بقوة
الثور وجمال��ه .ويقابل هذه الظاهرة لدى الليبيني ظاهرة التقديس الذي كان
76- Herodotus, iv, p. 305. He has already excepted the Atarantes of
the West, by Saying that they cursed the sun for its wasting heat (iv.
P. 304).
77- Macrobius, Saturnalia, i. 21.
78- Corippos, Johannis, ii – 109, 405, iv. 665, 683, 1139, iv. 116, vii 304,
619.
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يضفي��ه أهل هليوبولس في مصر على إله الش��مس «الثور املقدس» .ولقد
وج��دت على قاعدة مصباح روماني من الق��رن امليالدي األول صورة رأس يظهر
أن��ه رأس جرزل ،كما وجد ف��ي القنيصية رأس منحوت نحتا ً غير متقن يجمع
ب�ين صفات آمون وجرزل ،ذلك أن له قرني الثور املقدس وقرني الكبش املقدس
ف��ي آن واحد .وال ب��د أن عبادة جرزل امت��دت زمنا ً طويالً ف��ي ليبيا فنحن جند
البكري يكتب في القرن احلادي عش��ر املي�لادي أن قبائل متعددة في منطقة
طرابلس م��ن بينها قبيلة هوارة كانت تقدم الصلوات لصنم من احلجر أُقيم
على رابية وكان اس��مه «كرزا» وذلك من أجل حماية قطعانها .وموضع هذا
الصنم والغرض من الصالة والتقارب في االسم ،تشير جميعا ً إلى أن املقصود
بهذا الصنم هو جرزل.
نستنتج مما سبق أن أصل جرزل ،إله الشمس ،ينبع من تشخيص الظواهر
الطبيعي��ة وعباددته��ا منذ أقدم العص��ور وهو بذلك يش��به اإلله اإلغريقي
هيليوس « .»Heliusأما ظهوره في احلروب فرمبا كان يرجع إلى اعتبار أتباعه
ل��ه حامي��ا ً لهم ومبددا ً للظ�لام عنهم .وه��م عندما كان��وا يدعونه حلماية
قطعانه��م فإمنا كانوا يدعونه باعتباره رب الثي��ران ،وهو على ذلك االعتبار ال
ميكن إال أن يكون بطبيعته حاميا ً لقطعانها.
 -7إل��ه القم��ر :هذا هو اإلله الوحيد الذي عب��ده الليبيون إلى جانبه إله
الش��مس حسبما ذكر هيرودوتس .79وفي احلديث عن عبادة القمر في شمال
أفريقيا نش��ير إلى ما س��بق ذكره من أن حلم اخلنزير كان محرما ً في الشمال
اإلفريق��ي حس��بما رواه هيرودوتس 80من أن أحدا ً م��ن الليبيني لم يكن يربي
اخلنازير ،وأن نس��اء برقة لم يكتفني بتحرمي حلم البقر على أنفسهن بل حرمن
حلم اخلنزير كذلك .ونذكر بهذا الصدد أسطورتني ليبيتني قدميتني ملا لهما من
داللة خاصة :األولى تقول إن الناسامونيني الذين كانوا يعتبرون العقيق حجرا ً
س��ماوي األصل كانوا يخرجون للبحث عنه عندما يكون القمر بدراً ،والثانية
تق��ول إن امللح في س��يوة كان ي��زداد أو ينقص تبعا ً الزدي��اد القمر أو نقصانه
79- Herodotus iv, p. 305.
80- Ibid. 304.
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– ولعل موقف املصريني القدماء من اخلنزير يصلح إللقاء بعض الضوء على
موق��ف الليبيني القدماء منه؛ فقد كان املصري��ون يحرمون حلم اخلنزير حترميا ً
قاطعا ً ويعتبرونه جنساً ،فإذا حدث أن ملمسه أحدهم فقد كان عليه أن يسارع
إلى نهر النيل ليغططس فيه مبالبسه الكاملة تطهيرا ً لنفسه .وبالرغم من
ذل��ك فإنهم كانوا يقدمون اخلنزير قربانا ً إلل��ه القمر عندما يكون القمر بدراً،
وكان يتحتمم على مقدم القربان أن يأكل من حلم اخلنزير في هذه املناس��بة
وإن كان محرم��ا ً عليه حت��ى أن يذوقه في األحوال األخ��رى .ورمبا كان للتحرمي
الليبي للحم اخلنزير طابعا ً مماثالً.
 -8اإلله زيوس آمون ،إله النبوءات:
يق��در بعض املؤرخني أن واحة س��يوة ظلت ليبية حت��ى احتلها املصريون
في منتصف القرن الس��ادس قبل امليالد .وعندما احتلوها وجدوا أن سكانها
الليبيني كانوا يعبدون إلها ً مشهورا ً لهم فأسماه املصريون زيوس آمونباسم
رئي��س اآللهة املصرية «آمون طيبة» .واألس��اطير التي ت��دور حول أصل اإلله
الليبي تقول إنه كان راعيا ً وإنه أهدى عددا ً كبيرا ً من املواشي لإلله ديونيسوس
« »Dionysusفكاف��أه األخير بأن أعطاه أرض��ا ً في طيبة ورفعه إلى مرتبة
اآللهة .وتقول أسطورة أخرى إن ديونيسوس أو هراكليس « »Heraclesكان
يعبر الصحراء الليبية في طريقه إلى الهند فاش��تد به العطش مما دعاه إلى
االستغاثة بِأبيه اإلله زيوس فأرسل إليه كبشا ً .هو كبش آمون املقدس – دله

عل��ى نبع ماء .وفي أس��طورة ثالث��ة أن بعض الرعاة وجدوا ف��ي املنطقة بني
قرطاجة وقورينة طفالً جالس��ا ً على الرمل وهو يضع على رأس��ه قرني كبش
ويتف�� ّوه بالنبوءات – وعندما رفعوه عن الرم��ل توقف عن الكالم ،فلما أعادوه
إليه اس��تأنف الكالم ،وهكذا .وملّا اختفى فجأة عرف الرعاة طبيعته اإللهية
وبدأُوا يعبدونه باس��م اإلله زيوس آمون .ويقول ديودوروس الصقلي 81إن آمون
كان ملكا ً ليبيا ً أس��طوريا ً كما أن عددا ً من الكتاب الكالس��يكيني يش��يرون
بوضوح إلى أصله الليبي.
81- Diodorus Siculus. iii, 68.
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وهذه األس��اطير إن دلت على ش��يء فإمنا تدل على م��دى التقارب الوثيق
ال��ذي حدث في األذهان بني اإللهني :آمون س��يوة الليبي وآمون طيبة املصري.
ولي��س على اآلثار املصرية م��ا يثبت أن اإللهني صارا إله��ا ً واحدا ً في وقت من
األوق��ات .وصحيح أن موكب��ا ً يحمل رمز آمون طيبة كان يط��وف أنحاء ليبيا
مدة اثنتي عش��ر يوما ً ولكن هذه الع��ادة متأخرة وتنبع أصالً من نفس مصدر
األس��اطير املذكورة آنف��ا ً .وإذا نحن رجعنا لهيرودوت��س فإنا نلمح في كتابته
متييزا ً واضحا ً بني هذين اإللهني؛ فهو دائما ً يس��نى اإلله الليبي باس��م زيوس
آمون بينما يس��مى اإلله املصري آمون باس��م زيوس طيبة ،وهو يظن أن أتياع
زيوس في س��يوة سموا إلههم زيوس آمون تأثرا ً بالتقليد املصري في تسمية
إل��ه طيبة زيوس آم��ون .ويؤيد هذا الفرق الذي أوضح��ه هيرودوتوس أن قمبيز
الثالث الفارسي أرسل حملة ضد زيوس آمون الليبي وأتباعه في سيوة حملقه
واس��ترقاق أتباع��ه بينما لم يتعرض أبدا ً لإلله آم��ون املصري في طيبة؛ وهذا
التمييز في املعاملة له مغزاه في الداللة على أن زيوس آمون الليبي في سيوة
كان غي��ر زيوس آمون في طيبة مبصر .وإذا صح افتراض املؤرخني أن س��يوة لم
تتيع ملصر إال منذ القرن السادس قبل امليالد فإن من املشكوك فيه أن يصبح
إل ٌه جديد قدم إلى سيوة مع الفاحتني ذا شهرة عظيمة واسعة مثل الشهرة
التي كان يتمتع بها اإلله زيوس آمون الليبي.
وهذا اإلله كان إله نبواءت في الدرجة األولى فلقد أحرز موحاه في س��يوة
ش��هرة عظيمة إلى حد أن أهال��ي أثينا كانوا يبعثون إليه بأس��ئلتهم ،كما
أُقيم��ت له معابد في قورينة وفي أماكن متفرقة من بالد اليونان ذاتها .ونحن
م��ا زلنا نذك��ر الرحلة التي ق��ام بها االس��كندر الكبير ملعبد ه��ذا اإلله في
سيوة.82
وعل��ى هذا فإن آمون الليب��ي كان يختلف اختالفا ً كبيرا ً عن آمون املصري؛
فقد كان األول إله نبوءات في املرتبة األولى بينما كان اآلخر إله زراعة وححصاد
قب��ل أن يصبح رئيس��ا ً لآللهة املصرية باس��م آمون رع ،حام��ي احلمى ومانح
 -82انظر قصة إنش��اء موحى آمون في س��يوة وش��هرة هذا املوحى ص  662 – 661و 664
–  665امللحق «ب».
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البركات .وهو وإن كان له موحى إال أنه لم يبلغ من الش��هرة كإله نبوءات ما
بلغه آمون س��يوة؛ وم��ا دام أن وظائفهما كانت متغايرة ف��إن أصليهما كانا
متغايري��ن دون ريب .وفي احلديث عن هيئة اإلل��ه الليبي يقول أوريك بيتس:83
«من املهم أن نالحظ حاليا ً أن هذا اإلله لم يكن مش��خصا ً في أعني أتباعه
تشخيصا ً بشريا ً وال حيوان ّيا ً».
وكانت أجوبة آمون الليبي تنقل للمستفسرين بطرية مشابهة للطريقة
الت��ي كان الليبي��ون يتبعونها عند االس��تعانة بأس�لافهم على اس��تطالع
املمس��تقبل أي باألح�لام التي كانت تعتبر وحيا ً .وكانت طريقة االستش��ارة
في س��يوة تتم بحم��ل رمز اإلله في موكب يطوف ب��ه حدائق النخيل اجملاورة
ملعب��ده .وفي ه��ذا املوك��ب كان ثمانون من كهن��ة هذا اإلل��ه يحملون على
أكتافه��م مركبا ً ذا ثالثة ص��وارٍ – وهو طقس يظهر في��ه تأثير اإلله املصري
آم��ون رع – وعليه املعبد الذهبي اخلاص بهذا اإلل��ه .وكان ذلك املركب يحلى
بصح��اف فضي��ة تتدلى من حافة املرك��ب العليا بينما كان متث��ال اإلله ذاته
يحل��ى باحلجارة الكرمية .وكان يس��ير خلف حملة املرك��ب موكب طويل من
العذاري والعقائل وهن يرتِّلْن «ترانيم غريبة باللغة الليبية» من أجل كس��ب
رض��ا اإلله وإقناعه بإعطاء مستش��يريه جوابا ً مرضيا ً .وكان املوكب يس��ير
ف��ي االجتاه الذي يبدي ه��ذا اإلله رغبته فيه .وبعد انته��اء هذا االحتفال كان
آمون سيوة يعطي جوابه باإلشارة على األسئلة املطروحة عليه .وفي العصر
يفسر تلك اإلشارات .وكان ذلك الكاهن حرا ً في
الكالسيكي كان أحد كهنته ّ
ش��عرت على طريقة أرقى املواحي اإلغريقية .وكان الرجال
صوغ تلك األجوبة
ً
والنساء من أتباع هذا اإلله يقومون بخدمته وعبادته فكانت النساء تشترك
في مواكبه إلى جانب الرجال .وقد ذكر هيرودوتس في قصته القائلة إن أصل
يالح��ظ ان القصة ذاتها من طيب��ة أيضا ً – ان
إل��ه س��يوة من طيبة مبصر – َ
84
موحى هذا األله في سيوة إمنا أسسته امرأة .
83- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St.
Martin s St., London, 1914, p. 193.
84- Herodotus, ii, pp. 124 – 125.
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ويق��ول أوريك بيت��س 85إن احليوان املقدس لهذا اإلله الليبي كان كبش��اً،
وهذه حقيقة تلقفها املصريون بنهم لدى استيالئهم على سيوة ألن احليوان
املقدس إللههم آمون طيبة كان الكبش أيضاً ،توافق يؤدي إلى تعزيز الروابط
بني اإللهني.
وقد يش��ك املرء ف��ي أن تقدديس أتباع آمون الليب��ي للكبش املقدس لدى
املصريني إمنا جاء نتيجة لألس��اليب واملؤث��رات املصرية ولكن البينات املتوافرة
بهذا الصدد تؤدي إلى اس��تنتاج أن الكبش من احليوانات املقدسة البارزة لدى
الليبي�ين؛ أي إن ىتقدي��س الليبيني لهذا احليوان إمنا هو ن��اجت عن دوافع أصيلة
ال عالقة له��ا بتقديس املصريني للحيوان ذاته .أم��ا كيف ارتبط تقديس هذا
احليوان بآمون س��يوة فهي مس��ألة تس��ترعي النظر ويصعب تفسيرها ،وإن
كان من املرجح أن النظرة الس��ائدة بخصوص آمون سيوة هي أنه ميثل فقط
مرحل��ة في عبادة الكبش اإلله .ومما يؤي��د وجهة النظر هذه أن عبادة الكبش
لم تكن شائعة في ليبيا فقط وإمنا في جميع الشمال اإلفريقي.
واملعروف أن الكبش البربري وجد في ليبيا منذ القدم وأن قوته وس��رعته
واستحالة الوصول إلى أماكن جتواله في املناطق اجلبلية التي كان يتعشقها
جعلت منه في نظر العقول البدائية حيوانا ً جديرا ً باإلعجاب والتقديس.
ويجوز لنا أن نقول إن عبادة آمون سيوة ظلت محلية حتى اقترن هذا اإلله
ف��ي ذهن الناس بآمون طيبة املصري ،وآنذاك ش��اعت عبادته وانتش��رت على
نطاق واس��ع في ليبيا .وممّا يدل على ش��يوعها على ذلك النحو كثرة األماكن
الليبية املس��ماة باس��م هذا اإلله فهنالك معبد آمون ف��ي أوجلة ،وتل آمون
جنوبي بنغازي ،ومحطة آمون على ساحل خليج سرت الكبير ،ومحطة آمون
قرب القوس الرخامي عند نصب األخوين فيليني «،»Philaenorum Arae
ويق��ول أوري��ك بيتس 86إن أهم تطور أجنبي طرأ عل��ى اإلله الليبي – املصري
آمون هو تبني قرطاجة له حتت اس��م «بعل حام��ون» (.)Ball Hammon
85- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St.
Martin s St., London, 1914, p. 195.
86- Ibid. pp. 198 – 199.
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ويالحظ بهذا الصدد أن عدم تس��مية القرطاجيني ألبنائهم بأسماء مسندة
لهذا اإلله كان ناجما ً عن أن هذا اإلله احتفظ لديهم بطبيعته الليبية كإله
لألموات مما جعلهم يتش��اءمون من تس��مية أبنائهم باس��م يتصل باملوتت،
ويتجنبون بالتالي تسميتهم على ذلك النحو .ولقد وجد أن ثالثة أرباع األلواح
الت��ي عثر عل��ى آالف منها في قرطاجة كانت مك ّرس��ة لإلله «بعل حامون»
واإللهة تانيت «»Tanit؛ وهذا أمر مس��تغرب ألن املفروض اخلالصة من أمثال
بعليم وعشتار وإشمون وملكارت.
ولق��د كان «بعل حام��ون» بالفعل ش��كالً قرطاجيا ً من أش��كاله اإلله
الليبي – املصري آمون ،يدل على ذلك ش��كله ال��ذي يظهر أحيانا ً على هيئة
الكب��ش املقدس أو على هيئة التماثيل التي وج��دت له في املقابر البونيقية
والتي تظهره وهو يلبس قرني الكبش .وفي حالة واحدة فقط من هذه احلاالت
لم يكن يلبس القرنني ولكنه كان يحمل على س��اعده األيس��ر كبشا ً قائما ً.
ويذك��ر بهذا الص��دد أن مقدمات الس��فن القرطاجية كثيرا ً م��ا كانت تأخذ
ش��كل إله رأسه رأس كبش .ويذكر س��يليوس اإليطالي 87في وصفه ملعركة
بحرية بني القرطاجيني وأعدائهم أن قبطان إحدى السفن القرطاجية عندما
رأى س��فينته قد خرقت انتضى س��كينته وطعن نفسه بها وقدم دمه قربنا ً
بسكبه بني قرني الكبش املقدس على مقدم سفينته .وفي املواقع الفينيقية
في جزيرة س��ردينيا من مثل مستوطنة ث َ ُّرس « »Tharrusوجدت عدة متاثيل
لرؤوس أكباش على الطراز املصري مس��توردة عن طريق القرطاجيني مما يثبت
أن «بع��ل حامون» القرطاجي إمن��ا هو آمون الليبي – املص��ري .وال يعرف إلى
متى اس��تمرت إفريقية القرطاجية تعبد هذا اإلله وإن كان يعتقد أن عبادته
تالشت إثر انتشار املسيحية في املنطقة.
وف��ي ليبيا ذاته��ا طرأ تطور جديد على طبيعة هذا اإلله؛ ذلك أن اتس��اع
رقعة الب�لاد وغلبة الطبيع��ة الصحراوية عليها وصعوبة معرفة املس��الك
ب�ين واحة وأُخرى م��ن واحاتها كانت جميعا ً تس��تدعي وج��ود إله مواصالت
يكون رفيقا ً ودليالً إلهيا ً للمس��افرين .ولقد س��بقت اإلش��ارة إلى أس��طورة
87- Silius Italicus, De Bello Punico, XIV. 452 Sq.
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تلق��ي بعض الضوء على ه��ذا التطور في طبيعة هذا اإلله وهي األس��طورة
املتعلقة بسفر ديونيس��وس (أو هراكليس) عبر الصحراء الليبية إلى الهند
واش��تداد الظمإ به ثم استغاثته بأبيه اإلله زيوس – آمون الذي أغاثه بكبش
حفر بقائمتيه األماميتني حتى اس��تخرج املاء .وهنالك أسطورة أُخرى تشير
إلى اإلرش��اد اإللهي وتتعلق برحلة االس��كندر املقدوني إلى سيوة .فقد وجد
االس��كندر نفس��ه وجيش��ه ،بعد أيام من مغادرتهم الساحل ،وسط متاهة
يس��تحيل عليهم اخلروج منها .ولم يلبث ماؤهم أن نفد وكادوا يهلكون لوال
أن تدخلت عناية آمون الربانية فجعلت السماء متطر عليهم ما يبل ظمأهم
ثم وجهت خطاهم حتى وصلوا سيوة وعادوا منها .وكان دليلهم في احلالتني
زوج من الغربان وقيل من األفاعي.
وفي تاريخ س��يوة الذي ألفه ش��خص مجهول باللغة العربية قصة لها
مغزاها بالنس��بة لهذا املوضوع خالصته��ا أن أحد حكام مصر قضى ببعض
العقوب��ات على بعض أتباع��ه فهربوا من وجه العقاب إل��ى الصحراء وليس
معه��م إال زاد قلي��ل لم يلبث إال قلي�لاً حتى نفد .وآنذاك رأوا كبش��ا ً يركض
مبتع��دا ً بني التالل فس��اروا ف��ي أثره حتى وصل��وا إلى مدين��ة مأهولة حتف
بها البس��اتني واألش��جار وجتري من حتتها األنه��ار .وكان أهلها ال يدفعون أية
ضرائب .وعندما سألهم القادمون عن البلد الذي ينتمون إليه أجابوا بأنهم ال
عالقة لهم البت��ة بالعالم اخلارجي ،وعاش هؤالء الغرباء فترة طويلة في تلك
املدين��ة ثم ع��ادوا ملصر ،وحاولوا بعد ذلك أن يجدوا تل��ك املدينة الواحة ثانية
دون جدوى .ولعل هذه القصة التي يظهر الكبش فيها دليالً للمس��افرين إمنا
هي واحدة من عدة قصص مش��ابهة ال بد أنها كانت متعددة في وقت قدمي؛
وهي تدل على مدى عناية آمون الليبي ،إله التنبؤات في س��يوة ،باملس��افرين
في الصحراء.
 -9إله السماء Deus Coelestis
أثبت أحد البحاثة الفرنس��يني 88وجود إله للسماء بني الليبيني القدماء.
ولكنه كان إلها ً ذا طبيعة غامضة عامة .وأقدم مفهوم لليبيني عن السماء،
 -88بحث بعنوان .Toutain, J., De Saturni Dei in Africa Romana Cultus
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وه��و مفهوم اس��تمر س��ائدا ً حتى بداي��ة القرن الس��ابع قبل املي�لاد ،هو أن
الس��ماء ،في نظرهم ،كانت عبارة عن س��طح صلب معلق فوق اجلو األرضي.
وقد أش��ار هيرودوتس إلى هذه الفكرة في س��رده لقصة ممس��اعدة الليبيني
لإلغريق في القدوم إلى موقع قورينة من أزيرس عندما قال إن الليبيني مدحوا
ذلك املوقع لإلغريق بقولهم «إن س��ماءه مثقوبة» 89أي غالبا ً ما متطر .ولكن
املؤس��ف حقا ً أنه لم توجد تفاصيل عن هذا اإلله .ولعل أحس��ن ما يدل على
طبيعته هو ددراس��ة اإلله زحل الذي ش��اعت عبادته في الش��مال اإلفريقي
خ�لال القرنني الثاني والثالث للميالد .فق��د وجدت على األلواح اخلاصة بزحل
رموز للظواهر الس��ماوية مثل قرص الش��مس والنجوم والهالل .وكان أبرز ما
تتميز به طبيعته أنه كان أبا ً للس��ماوات وإلها ً للطقس والبد أن إله السماء
الليب��ي القدمي كان يش��به زحل في طبيعته العامة م��ن مثل حماية الزراعة
والقطعان ،وال بد كذلك أن أتباعه من قدماء الليبيني كانوا يقدمون له بواكير
الفواك��ه من أعناب ومتور ،ثم زيت الزيت��ون والنبيذ وأكواز الصنوبر ،ثم الثيران
والنع��اج والبقر .وكان الليبيون يعتقدون أن إله الس��ماء ه��ذا ،وإن كان عليا ً
عاملي��ا ً ال ميوت ،كان ميوت موتا ً مؤقتا ً في فصل اخلريف ويحتفلون بانبعاثه في
الربيع؛ ولعل عادة أكل الثوم خالل أُس��بوع كامل من ش��هر أكتوبر – تشرين
األول في س��يوة ترج��ع إلى أصل قدمي ناش��يء عن الصيام ح��دادا ً على املوت
املؤقت لهذا اإلله.
 -10إلهة السماء «:»Dea Coelestis
كانت هذه اإللهة ش��ريكة إلله الس��ماء ومشابهة له في طبيعته .وقد
التب��س أمرها في أيام القرطاجيني باإللهة القرطاجية تانيت .أما في العصر
الروماني فقد عرفت باسم إلهة األغذية «»Dea Nutrix
 -11إلثينا إلهة األوزيني:
عب��د األوزي��ون الليبيون حول بحي��رة تريتونس إلهة أس��ماها هيرودوتس
وغيره أثينا .وقد كان لها معبد عند األوزيني ،ووصفها هيرودوتس كما يلي:
89- Herodotus, iv. P. 295.
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«تقي��م ع��ذارى األوزيني احتفاال ً س��نويا ً تكرميا ً لإلله��ة أثينا فيقفن في
صف�ين متقابلني ويتراش��قن باحلجارة واله��راوات .وهن يقل��ن إن هذه العادة
الع��ادة طق��س م��وروث وإنه��ن يكرمن ب��ه إلهته��ن التي هي نف��س اإللهة
اإلغريقي��ة أثينا .وإذا ماتت إحداهن بس��بب ما يصيبها من جروح فإن األوزيني
كان��وا يعتبرون أنها ل��م تكن عذراء حقيقة .وكان يس��بق بدء ذلك االحتفال
طقس آخر هو اختيار أجمل واحدة بني العذارى املش��تركات في احلفل .ومتى
مت اختيارها فإنها كانت تل َّبس بحضور اجلمهور خوذة كورنثية وبزة عس��كرية
إغريقية ثم متتط��ي عربة حربية يقودونها بها في موكب يدور حول البحيرة.
ويق��ول األوزي��ون إن أثينا هي ابنة اإلله بوزايدن ،إله بحي��رة تريتونس ،ويقولون
إنها تش��اجرت مع أبيها واس��تغاثت باألله زيوس فوافق على أن يعتبرها ابنة
له فصارت كذلك».90
ويعل��ق أوريك بيتس 91عل��ى رواية هيرودوتس هذه ثم يس��تخلص منها
النتائج التالية:
 -1إن كون هذه اإللهة من نس��ل بوزاي��دن وتريتونس ميكن أن يعني أنها
كانت إلهة بحر ،إال ارتباطها بزيوس اليؤيد هذه النتيجة .وإذن فإن التفس��ير
الوحيد لطبيعتها هو أن نقول إنها لم تكن طبيعة محددة واضحة املعالم.
ولذلك فإن من املنطقي أن نلحقها إما بإله السماء أو بإله البحر.
 -2تشير احلفلة السنوية لهذه اإللهة إلى أنها كإله السماء كانت على
عالقة بفصول السنة.
 -3مراس��م تس��ليح العذراء :إن اختيار أجمل العذارى وتسليحها على
الطريقة اإلغريقية املمتازة أمر له مغزاه ،فقد كانت هذه العذراء املس��لحة،
املمتطية عربة حربية مبناس��بة االحتفال ،إمنا متثل اإللهة احملتفل بها والتي ال
بد أنها كانت ذات صبغة حربية.
 -90قارن أيضا ً برواية هيرودوتس هذه رواية ميال ( )Mela I -7الذي ال يضيف جديدا ً ملا ذكره
هيرودوتس سوى قوله إن هذا االحتفال السنوي كان يقام يوم عيد ميالد اإللهةHerodotus .
iv, p, 302
91- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited. St.
Matin s St., London, 1914, p. 204.
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 -4املوكب :كانت اإللهة ،ممثلة في ش��خص العذراء املذكورة ،تدور حول
بحي��رة ترتيونس ومن خلفها موكب احملتفلني.وكانت الغاية من هذا الطقس
استنزال بركات اإللهة على البالد .وكانت مسيرة املوكب تختتم باملبارزة التي
سبقت اإلشارة إليها والتي كانت بديالً لتقدمي القوانني.
 -5املب��ارزة :هي املناورة احلربية الت��ي كان االحتفال يختتم بها ،وهي في
الواق��ع ذات داللة كبيرة عل��ى طبيعة هذه اإللهة .ونح��ن نالحظ أن العذارى
فقط كان يس��مح لهن باالش��تراك ف��ي احلفل ،ومن ماتت منه��ن نتيجة ملا
أصابه��ا من جروح أثناء هذه املناورة كان يفترض أنها إمنا تلقت ما تس��تحقه
من عقاب ملشاركتها في االحتفال وهي تعلم أنها كانت فاقدة لعذريتها وأنه
ال يجوز لغير العذارى أن يش��اركن فيه .ونحن نلحظ في هذه النظرة اهتماما ً
كبي��را ً بالعذرية مما يدل على أن طبيعة ه��ذه اإللهة كان فيها جانب قوي من
العذري��ة .وليس صعبا ً أن ندرك مغزى املب��ارزة ذاتها ،فمن الواضح أنها كانت
أش��به بصالة استس��قاء وأنها كانت متثيالً للكفاح بني اجلفاف واملطر .ومثل
ه��ذه الظاهرة بني الش��عوب البدائية تفضي بنا إلى الق��ول إنها كانت عند
األوزيني تهدف إلى إبعاد الشر واستجالب اخلير والبركة ألرض القبيلة .ولذلك
فق��د كان االحتفال يختتم بها بقصد تأمني س��قوط كميات وافرة من املطر
في فصل الشتاء التالي.
كل ذل��ك يرجح الظن أن هذه اإللهة ال متثل إال مرحلة محلية من مراحل
عبادة إلهة الس��ماء التي سبق أن ذكرنا أنها شريكة إلله السماء .وعند هذا
احل��د نلمح ارتباط��ا ً محتمالً بني كل من إلهة األوزيني املرس��لة للمطر وإلهة
الس��ماء الليبية بش��كل عام وبني إله��ة الدلتا الغربية ف��ي مصر وهي نيث
« »Neithإلهة مدين س��يس « »Saisالتي أحلقها عدد من الكتاب احلديثني
بأثين��ا األوزي��ة .وقد عرفت عبادة ني��ث في مصر منذ عصر ما قبل األس��رات
ووصف على متثال محفوظ في الفاتيكان بأنها «أم الش��مس» وبأنها «بدأت
تنجب قبل أن تولد» .وقد ذكر بلوتارك أن معبد هذه اإللهة في سيس يحمل
نقشا ً ترجمته كما يلي« :أنا كل ما وجد وكل ما هو موجودد وكل ما سيوجد،
ولم يكشف أحد طرف ردائي».
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ويؤكد املصريون وجود النص الس��ابق ذاته منقوشا ً على مدخل معبدها
ويضيفون إلى ما ذكره بلوتارك «والثمرة التي جئت بها هي الشمس»
مم��ا تقدم يظهر أن نيث كان��ت أما ً عظيمة للطبيع��ة تتصف بالعذرية،
وهذه الصفة هي التي حملت اإلغريق على اعتبارها أثينا.
وفيما يلي بيان بأوجه الش��به بني اإللهة ني��ث واإللهة األوزية أثينا وهما
اللتان أسمى هيرودوتس كال ًّ منهما باسم أثينا:
أثينا مدينة سيس املصرية
(نيث)

أثينا األوزيني الليبيني

 1-إلهة السماء

إلهة السماء

 2-األم العذراء

عذريتها أكيدة ومهمة

 3-إلهة النباتات

باعثة املطر

 4-لها صبغة حربية مرحلية

متثلها في حفلها عذراء مسلحة
ويختم احلفل مبناورة حربية

 5-شكلها شكل بقرة

حلم البقر محرم في ليبيا

ولق��د ذكر بعض املؤرخني املعاصري��ن نظرية مفادها أن اإللهة نيث كانت
إلهة ليبية لليبيني الذين كانوا يعيش��ون في مصر في عصر ما قبل األسرات
ثم اضطرت كما اضطروا هم أنفس��هم إلى الرحيل إلى الشمال الغربي من
مصر حيث اس��تقرت واس��تقروا .والنظرية تتسم بالذكاء واملنطق ولكن لم
يكتش��ف حتى اآلن ما يؤيدها من اآلثار .ومن احملتمل أن يكون هنالك نوع من
االرتباط بني اإللهتني نظرا ً لظهور رمز اإللهة املصرية ( ) وش��ما ً على أجسام
األس��رى الليبيني دون س��واهم في نقوش موقع س��يس اجلغراف��ي في الدلتا
الغربية.
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الطابع العام للديانة الليبية القدمية
مم��ا تقدم يتضح لنا أن الليبيني الذين بلغوا في الدين مرحلة تش��خيص
اآللهة كبش��ر ظلوا يتعلقون بقوة في عدد كبير من األفكار اخلاصة بألوهية
احليوان��ات ،ويظهر أن الديانة الليبية كانت إيقونية جزئيا ً وأنها كانت تتصف
بالتنوع وباملي��زات احمللية الكثيرة كما أنها كانت تخضع إجماال ً ألفكار قليلة
بس��يطة وش��ائعة في جميع الش��مال اإلفريقي .ولهذا فإنه��ا جمعت بني
الس��حر وعبادة عدد م��ن آلهة طبيعتهم واضحة مح��ددة وآخرين لم تعرف
طبيعتهم إال بش��كل عام كإله الس��ماء مثالً .وال ش��ك أن الليبيني القدماء
كانوا يتحلون بفهم عميق لوجود حياة أُخرى بعد املوت.

م��ن الديانة الليبية القدمية دخلت ،عل��ى األرجح ،الديانة املصرية القدمية وإن
كنا ال نس��تطيع أن نتبينها في الوقت احلاضر نظرا ً لقلة املعلومات املتوافرة
بالنسبة لليبيني القدماء بشكل عام».

ويب��دو م��ن طبيعة ه��ذه الديانة أنه��ا كانت م��ن إبداع عنص��ر متفائل
بالنس��بة له��ذه احلياة وللحي��اة األخرى ،وبعك��س ما عليه احل��ال في أغلب
الديانات اإلفريقية القدمية .وإذا اس��تثنينا أبس��ط العقائ��د فليس لدينا من
البين��ات ما يبرر القول إن الديانة الليبية القدمي��ة كانت ديانة عقائدية ،فقد
كانت بإيجاز ديانة بربرية ،نصف متطورة ،ونابعة مباش��رة من االعتقاد بوجود
أرواح في كل مكان ظواهر الطبيعة.
عم��ا يناظر هذه الديانة في الديان��ات القدمية املعروفة
وإذا نحن فتش��نا ّ
األخرى فإنا جند التشابه أكثر ما يكون بينها وبني الديانة املصرية .ففي مصر
ارتبطت الش��مس بالثور كما هي احلال في ليبيا ،وتطور االعتقاد بوجود حياة
أُخرى إلى حد كبير ،واعتبر الكبش ،كما هي احلال في بقية الشمال اإلفريقي،
حيوان��ا ً مقدس��اً ،ولقد وجدنا تش��ابها ً كبيرا ً بني اإلله��ة املصرية نيث ،إلهة
مدينة سيس ،ونظيرتها الليبية أثينا األوزية .ويقول أوريك بيتس « :92إن أوجه
الش��به الكثيرة بني الديانتني توض��ح أن العالقة بينهما كان��ت أقوى بكثير
مما كان��ت عليه مثالً بني الديان��ة الليبية والديانات الس��امية القدمية .وكما
ان عنص��را ً ليبيا ً معين��ا ً اندمج في اللغة املصرية القدمي��ة فإن عناصر مماثلة
92- Ibid., p. 207
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الف�صل الرابع
 -1برقة يف العهدين ا إلغريقي والبطلمي
 -2طرابل�س بني الفينيقيني والرومان
 -3فزان منذ اجلرامنتيني حتى بداية الع�صر الروماين

برقة في العهدين االغريقي والبطلمي
(  96 - 631ق .م) .
كلمة ال بد منها:
س��بق أن اش��رنا إلى ليبيا في عصر م��ا قبل التاريخ كانت تنقس��م إلى
منطقتني حضاريت�ين أولهما غربية هي منطقة طرابلس وكانت واقعة حتت
تأثي��ر احلضارتني اجملاورتني لها من الغرب :حض��ارة قفصه في تونس وحضارة
وهران على طول الس��احل من خليج قابس بتونس حتى نهاية ساحل املغرب
األقصى على احمليط األطلس��ي ،وثانيتهما ش��رقية هي منطقة برقة وكانت
واقعة حتت تأثير احلضارة املصرية ومن ورائها تأثير احلضارة اآلس��يوية .وأشرنا
ف��ي موضع آخر إلى أن اتس��اع رقعة األرض الليبي��ة ،وطبيعتها الصحراوية،
وصعوبة مواصالتها ،وقلة ك ُثافة س��كانها ،وع��دم احتاد قبائلها أدت جميعا
إل��ى ضعف البالد ،والى عدم قيام س��لطة مركزية قوي��ة فيها مما أتاح للغزاة
التغلب عليها دائما بسهولة .وس��نحتاج إلى اإلشارة لهذا الوضع بني احلني
واآلخر في الفصول القادمة لتفسير مواقف متعددة استطاعت قوى خارجية
تتف��اوت قوة وضعفا ً أن تتغلب فيها عل��ى الديار الليبية بعضها أو كلها دون
عناء كبير.
من هذا القبيل ما مت لإلغريق حينما استوطنوا ساحل برقة وللفينيقيني
حينما أقاموا لهم وجودا على س��احل طرابلس .ولقد تركت هذه القس��مة
املبكرة أثرها على البالد حتى س��نوات قليلة مضت؛ فقد راحت منطقة برقة
تتطور حضاريا حتت تأثير احلضارة اإلغريقية املزدهرة على ساحلها ،بينما تأثرت
منطقة طرابلس باحلضارة الفينيقي��ة ذات الطابع التجاري عن طريق املراكز
التجارية الفينيقية القائمة على الس��احل الطرابلس��ي  ،وبقيت األقس��ام
الداخلية من البالد حتى العهد الروماني بعيدة نسبيا عن املؤثرات احلضارية،
ومتمتعة معظم الوقت مبا يشبه االستقالل الفعلي مما جعل تاريخها يتميز
بالطابع البدوي القبلي .وحتى في العهد الروماني بش��قيه الغربي والشرقي
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أو البيزنطي ظلت هذه القس��مة قائمة عمليا ً وان كانت غير قائمة رس��ميا ً

بحكم تبعية املنطقتني لسلطة واحدة .وبعد انقسام اإلمبراطورية الرومانية
لم تلب��ث منطقة طرابلس حتى خضعت للو ندال بينما ظلت منطقة برقة
تابعة لالمبراطوري��ة البيزنطية .وحتى خالل عصر األباط��رة الرومانيني األول
جن��د أن عنص��را جديدا قد طرأ على الصورة وهو نش��وء مرك��زي قوة كبيرين
مجاوري��ن لليبيا :األول في الغ��رب في والية افريقية الروماني��ة اجلديدة التي
حلت محل قرطاجة الفينيقية في تونس واآلخر في اإلسكندرية مبصر .وكان
ه��ذان الرومانيان يحرصان على إن ميدا نفوذهما على ليبيا ،األول على منطقة
طرابل��س والثاني على منطقة برقة .والذي كان يحدث نتيجة لهذا التنافس
هو زيادة اتضاح القسمة السابقة للبالد .وحتى في العهد اإلسالمي جند أن
هذه الصورة األساس��ية لم تتغير كثيرا فقد أصبحت مدينة القيروان مركز
القوة اإلس�لامية في والي��ة افريقية غربي ليبيا بينما أصبحت الفس��طاط
ومن بعدها القاهرة مركز القوة اإلس�لامية في مصر إلى الش��رق من ليبيا.
واس��تمرت ليبيا منطقة تنازع نف��وذ بني هذين املركزين اإلس�لاميني ،فوالي
الفس��طاط أو القاهرة يحاول دائما ً أن يبسط نفوذه على برقة ويتولى تعيني
والتها بينما يحاول والي القيروان أبدا أن يبسط نفوذه على منطقة طرابلس
ويتول��ى تعي�ين والتها .وقد ينجح أحد املركزين في بس��ط نف��وذه على ليبيا
بأسرها إلى حني ،إال أن الغالب هو أن تكون برقة تابعة لوالي مصر بينما تكون
طرابلس تابعة لوالي افريقية وتبقى الدواخل مس��تقلة فعليا ً بشؤونها وان
كانت تتبع رسميا ً للسلطة املركزية وهي اخلالفة.
ونح��ن ادا أمعن��ا في تتبع هذه الصورة االنقس��امية س��نجد أنها ترافق
تاري��خ ليبيا في العهد العثماني وأثناء االحت�لال االيطالي وخالل عهد اإلدارة
احلليفة وحتى في عهد االس��تقالل وقيام اململك��ة الليبية املتحدة بواليتها
الث�لاث  :برقة وطرابلس وفزان .ولم تختف هده الصورة االنقس��امية إال بعد
إلغاء الدستور االحتادي وإعالن وحدة البالد وفقا ً لدستور أبريل -نيسان 1963
مما أنهى رس��ميا ً عهد انقس��ام طويل أس��هم في عرقلة نهضة البالد طيلة
تاريخه��ا املاضي .واملأمول أن تعمل اجلمهورية العربي��ة الليبية الفتية ،التي
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أقامها اجليش بعد ثورته البيضاء صباح اليوم األول من سبتمبر-أيلول ،1969
عل��ى حتقي��ق الوحدة الوطنية عملي��ا بربط أجزاء البالد بش��بكة حديثة من
املواص�لات اخملتلفة ،بتطوير اجملتمع الليبي تطويرا عصريا يخلصه من التركة
الثقيلة التي خلفها له النظام القبلي القدمي.

اإلغريق في منطقة برقة
كان��ت ب�لاد اليونان ،بره��ا وجزرها ،تخض��ع حلكومات مديني��ة كل منها
مس��تقلة متاما عن حكومات املدن األخرى .وكانت حكومة مدينة أثينا ،على
البر اليوناني ،وحكومة مدينة اس��بارطة ،على شبه جزيرة البلويونيز  ،أشهر
اثنت�ين من ه��ذه احلكومات املدينية الت��ى كانت عالقاته��ا ببعضها البعض
عالقات عداء وحروب أكثر الوق��ت .وملا كانت بالد اليونان جبلية ،قليلة املوارد،
فإنها كانت تش��كو الفقر في معظم األوقات .وكانت مش��كلتها هذه تزداد
حدة بتزايد عدد س��كانها وبس��بب قوانني اإلرث التي كانت تعطي تركة األب
لالبن األكبر على حس��اب إخوته اآلخرين فكان ينتج عن ذلك أن اعدادا ً كبيرة
م��ن اإلخوة واألخوات كانوا يجدون أنفس��هم فجأة وال أم�لاك لهم ،وبالتالي
ال من��اص لهم من الهج��رة إن أرادوا البقاء على قيد احلي��اة .فإذا أضفنا إلى
ه��ذه العوامل عامل حب املغام��رة واجلري وراء اجملهول ل��دى اإلغريق ،ثم وعي
كهنة املواحي  ،خاصة موحى دلفي ،باملش��كلة وش��دة إمي��ان اإلغريق بتلك
املواح��ي ،أدركنا إن توس��عهم خارج بالده��م كان واقع��ا ال محالة كقضية
حتمية ف��ي تاريخهم .ولذللك فان الدارس لتاريخهم يالحظ أنهم بدأوا منذ
القرن السابع قبل امليالد يتوسعون ويقيمون املستوطنات على شواطئ آسيا
الصغرى والبحر األسود وعلى سواحل جنوب ايطاليا وفي صقلية وقبرص ثم
مصر وليبيا.
 -تش��ير املصادر الكالس��يكية إلى أن برقة وبقية ليبيا عرفت عناصر قادمة من بالد اليونان
ممن س��بقوا الغزو الدوري لبالد اليونان في القرن الثاني عش��ر قبل امليالد .وكانت تلك العناصر
تنتمي إلى كريت وثس��الي وش��به جزيرة الپلوپونيز باإلضافة إلى عناصر أخرى قادمة من آسيا
الصغرى (ورمبا كان هؤالء هم الش��ردن أسالف س��كان جزيرة سردينيا الذين قدموا إليها أصال
من آسيا الصغرى).
ويذكر الش��اعر اإلغريقي پندار أن عناصر من أهل طروادة (في آسيا الصغرى) قدمت إلى برقة
هاربة من طروادة املدمرة في الوقت ذاته .انظر أيضا ً:
Cyrenaican Expedition of the University, of Manchester 1952,
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وكان الدي��ن يلعب دورا كبيرا في حياة اإلغريق القدماء ش��أنهم في ذلك
شأن معظم شعوب العالم .وكانوا يؤمنون إميانا قويا مبا تلقيه إليهم آلهتهم
اخملتلفة على ألس��نة كهنة مواحيها وخاصة موحى دلفي ،موحى اإلله ابولو
ابن اإلله زيوس؛ فلق��د طاملا ذهب اإلغريق زرافات ووحدانا ً إلى موحى أبولو في
دلفي ليقدموا له القرابني ،ويستشيروه في شؤونهم اخلاصة والعامة .و كان
م��ن الطبيعي أن يكون كهنة اآللهة اخملتلفة مب��ا فيهم كاهنة موحى دلفي
على وعي مبش��كالت بالدهم ،وبضرورة تشجيع مواطنيهم على الهجرة إلى
اخل��ارج ،باعتبار الهجرة أفضل حل لتلك املش��كالت .ولذال��ك فان هيرودتس
يخبرن��ا أن فكرة هج��رة اإلغريق إلى ليبي��ا إمنا نبعت أصال م��ن موحى ابولوا
في دلفي .يقول هيرودتس نقال عن أهالي جزيرة ثيرا ( = س��نتوريون احلالية )
الذين كانوا قد بعثوا وفدا منهم الستشارة موحى دلفي في سبب انحباس
املط��ر عن جزيرتهم  :ذهب جرنوس ( )Grinnusبن ايزانيوس ( )Aesanius
س��ليل ثيراس (  )Therasوس��يد جزيرة ثيرا إلى دلفي ليق��دم قربانا ً قوامه
مائ��ة ضحية نيابة ع��ن أهالي اجلزيرة ،وكان بني الوفد ال��ذي رافقه من أهالي
اجلزيرة ش��خص اسمه باتوس (  )Battusابن بوملنستون ()Polymnestus
من أس��رة مينوية .وقد استش��ار جرنوس أثناء اقامته ف��ي دلفي االله أبولو
ف��ي ام��ور عديدة ،وتلقي من كاهن��ة املوحى جوابا ً لم تكن ل��ه عالقة ظاهرة
مبوضوع��ات االستش��ارة ،ويتلخص في وجوب قيام جرنوس بتأس��يس مدينة
ف��ي ليبيا .وعندما س��مع جرنوس ذلك اجل��واب احتج بقول��ه :ولكن يا إلهي
أبولو ،أنا رجل طاعن في الس��ن وضعيف إلى درجة ال تس��مح لي بالبدء مبثل
هذه الرحلة ،أفال تس��طيع أن تكلف واحدا من هؤالء الش��باب بالقيام بتلك
الرحل��ة بدال مني ؟ ،قال هذا وهو يش��ير باصبعه إل��ى باتوس .ولكن لم يطرأ
أي جديد على املوقف في ذلك احلني ،ورحل الوفد عن دلفي ونس��وا ما تفوه به
املوح��ى ولم يتخذوا أي اجراء عملي به��ذا الصدد ألنهم كانوا يجهلون موقع
ليبي��ا ،ولذلك فقد أحجموا عن ارس��ال جماعة من املس��توطينني إلى مكان
كانوا يجهلون حتى موقعه.ولم تسقط في جزيرتهم خالل السنوات السبع
Manchester University Press, 1956,Manchester, England, Edited by:
Allan Rowe with contributions by Derek Buttle and John Gray.
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التالية نقطة مطر واحدة وجفت جميع اش��جار اجلزي��رة ما عدا واحدة .وفي
هذا الظرف القاسي أرسل أهالي ثيرا إلى موحى دلفي يتشيرونه ثانية فكان
اجلواب تذكيرا لهم بوجوب اقامة املستوطنة التى تناسوا أمرها في ليبيا .وملا
جاءهم هذا اجلواب لم يبق لديهم غير أن ينفذوا األمر فبعثوا إلى جزيرة كريت
يستفسرون عما اذا كان أحد أبنائها أو أحد الغرباء من املقيمني بها قد سبق
ل��ه ان زار ليبيا .وبينما كان وفدهم يتجول ف��ي كريت ،وصلوا إلى بلدة اتانس
((  ))Itanusحي��ث صادفو تاجر أصبغة اس��مه كورب ُيس (())Corobius
فأخبرهم أن عاصفة دفعته في احدى سفراته إلى جزيرة بالتيا (())platea
القريبة من الس��احل الليبي .واتفق الوفد مع كوروبيس هذا أن يعود معهم
إل��ى جزيرته��م ثيرا مقابل مبلغ من املال دفعوه ل��ه .وبعد ذلك بقليل أبحرت
من ثيرا جماعة استطالعية تولى كوروبيس ارشادهم حتى وصلوا إلى بالتيا.
وهناك تركوا كوروبيس على شاطئها تركوا عنده مؤونة تكفيه ألشهر اتفقوا
عل��ى عددها وكروا عائدين بس��رعة إل��ى جزيرتهم ليزفوا إلى أهلها بش��رى
اكتش��افهم للجزي��رة .ولكنهم جتاوزوا املدة التى كان��وا قد اتفقو عليها مع
كوروبيس فبدأ الرجل يقاسي من قلة املؤونة حتى يسر له القدر سفينة من
سفن جزيرة سامس كانت في طريقها إلى مصر بقيادة رجل اسمه كواليس
(( ))Colacusفحملتها الرياح إلى جزيرة بالتيا .وبعد ان اس��تمع مالحوها
إلى قصة كوروبيس تركوا له مؤونة تكفيه س��نة كاملة واستأنفوا رحلتهم
إل��ى مصر التى كانوا يتعجلون الوصول إليها .ولكن الرياح الش��رقية حالت
دون وصولهم إلى مصر وس��اقتهم غربا عبر أعمدة هرقل إلى ان اس��عفهم
ح��ظ يفوق حظوظ البش��ر بالوصول إلى طرطس��وس (( ))Taressusوهو
م��كان لم يكن قد اس��تغل حتى ذلك احلني .وترتب على ذلك ان جتار س��ا ُمس
الذين كانو في تلك الس��فينة ربحوا من احلمول��ة التى عادوا بها إلى بالدهم
اكثر من أي تاجر اغريقي آخر نعرف اخباره الصحيحة باس��تثناء سوستراتُس
(( )) Sostratusابن لودامس (( ))Laodamusمن جزيرة ايجينا فهو تاجر
 -كانت تفوم في خليج مببا وتعرف باسم جزيرة خروف البحر «»Seal Island
 -إقليم في جنوب إسبانيا قرب نهر الوادي الكبير .وكان هذا االسم يطلق على النهر نفسه
وعلى مدينة في مصبه
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ال ميك��ن ان يقارن به في الربح أي تاجر آخر .....وكانت املس��اعدة التى قدمها
جتار س��امس لكوروبيس أصل الروابط الودية الوثيقة بني جزيرة س��امس من
ناحية وقورينة وثيرا من الناحية االخرى.
أم��ا ابناء ثيرا الذي��ن تركوا كوربيس على جزيرة بالتي��ا بعد وصولهم إلى
جزيرتهم ابلغوا اهلها انهم اقاموا مستوطنة على جزيرةة قريبة من الشاطئ
الليبي فتقرر ارسال جماعة اخرى لتنضم إلى املستوطنة على ان تكون تلك
اجلماعة ممثلة القس��ام ثيرا السبعة وأن يقترع االخوة فيما بينهم لتقرير من
الذي سيدهب منهم ،وان يتولى السلطة املطلقة على تلك اجلماعة باتوس.
وبعد ذلك ابحرت اجلماعة في س��فينتني من ذوات اخلمس�ين مجدافا [ وهما
حتمالن مائتي رجل ] إلى جزيرة بالتيا....
وتتفق رواية أهل ثيرا وأهل قورينة على أن باتوس كان بلس��انه عقدة منذ
طفولته ،وأن والديه س��مياه بذلك االس��م منذ والدته .ولكنني شخصيا أرى
انه لم يسم بذلك االسم اال بعد ذهابه إلى ليبيا حيث تسمى باتوس حتقيقا
ملا كان قد افضى به موحى دلفي وبس��بب املركز الس��امي الذي صار يشغله

ف��ي ليبيا  -ذل��ك ان كلمة (( باتوس )) تعني ((مل��كا ً)) في اللغة الليبية
إل��ي أن كاهنة موح��ى دلفي امنا أطلق��ت عليه ذلك االس��م الليبي
ويخي��ل َّ
عندما خاطبته مبا اوحى به إليها اإلله ابولو النها كانت تعرف أنه س��يصبح
ملكا في ليبيا؛ ذلك ان باتوس عندما بلغ س��ن الرشد ذهب إلى موحى دلفي
ليستش��يره بشأن ما كان عليه لسانه من لعثمة فاجابه املوحى قائال  :اه يا
باتوس ! انك من اجل صوتك جئت إلينا ،ولكن االله ابولو يبعث بك إلى ليبيا،
مرتع القطعان ،لتبني فيه��ا مدينة ،وهذا اخلطاب باليونانية يعادل قول االله
 (( :اه ! يا ايها امللك )).....وكان جواب باتوس في هده املناسبة ان شكا أنه
امنا جاء يستش��ير املوحي في كيف يتخلص م��ن لعثمته فالقى عليه جوابا
ال يناسب سؤاله وامنا ينصحه بتأسيس مستوطنة في ليبيا ،وذلك مشروع
 -اس��مه األصلي أرس��طو طاليس « »Aristotelesولكنه صار يعرف باس��م باتوس فيما
بعد.
 -قيل إنه ش��في من تلك العلة نتيجة لصدمة أصابته عندما وجد نفس��ه فجأة أمام أحد
األسود في ليبيا.
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هو أعجز من ان يقوم به  -فما املوارد التى كانت لديه ومن الذي كان ميكنه ان
يقنعهم مبرافقته؟ ولكن ش��كواه لم جتده نفعا ً ولم يس��تطع ان يستخلص
م��ن املوحي أي ج��واب آخر بل ان الكاهنة كررت على مس��امعه اجلواب األول.
ول��م ينتظر باتوس حتى تف��رغ الكاهنة من إلقاء اجلواب ف��ي املرة الثانية بل
اس��رع عائ��دا إلى ثيرا .ولكن حالته لم تتحس��ن بعد ذلك فق��د ادبرت الدنيا
عنه وعن غيره من أهل اجلزيرة دون ان يتمكنوا من معرفة الس��بب .وملا أعادوا
الكرة واستش��اروا موحي دلفي من جديد اجابتهم الكاهنة بضمون جوابها
االول وان كان في كلمات جديدة اذ انها قالت انهم اذا انضموا إلى باتوس في
تأس��يس مس��توطنة في ليبيا فان حظوظهم س��وف تتحسن .وكانت هده
النصيح��ة كافية حلملهم على أرس��ال باتوس مع جماعة من املس��توطنني
في سفينتني من ذوات اخلمسني مجدافا كما سبق .وبعد ان وصلوا الشاطئ
الليبي لم يتمكنوا من اتخاد قرار باخلطوة التالية فعادوا إلى ثيرا ولكن اهلها
لم يس��محوا لهم بالنزول على شاطئها ورشقوهم مبا وقعت عليه ايديهم
عندما رأوهم يتجه��ون إلى امليناء ،وصاحو فيهم معلنني وجوب عودتهم من
حيث اتوا .وملا راى باتوس ورفاقه موقف اقربائهم ذاك قرروا ان ال س��بيل لهم
غير العودة فك ُّروا راجعني إلى ليبيا واس��تقروا هذه املرة في جزيرة بالتيا التى
كانت قريبة من الش��اطئ الليبي ،وهي جزيرة يقال ان مس��احتها مس��اوية
ملساحة قورينة في هدا الوقت [القرن اخلامس قبل امليالد].
واق��ام ه��ؤالء املس��توطنون في جزي��رة بالتيا م��دة س��نتني ولكنهم لم
يصادفوا أي ازدهار في وطنهم اجلديد مما حملهم على االبحار إلى بالد اليونان
ليستش��يروا موحى دلفي تاركني وراءهم في بالتيا رجال واحدا فقط .وعندما
بلغ��وا موح��ى دلفي اعلن��و ا امامه ان حالته لم تتحس��ن رغ��م انهم كانوا
يعيشون في ليبيا .وأجابتهم كاهنة املوحى بيبيتني من الشعر قائلة بلسان
أبولو انه هو زار ليبيا اما هم فأنهم لم يفعلوا ،وبناء على ذلك فانهم ان كانوا
يعرفون تلك البالد اكثر منه هو فهم مفرطون في الذكاء دون شك! وملا سمع
بات��وس ورجاله ذلك اجلواب اع��ادوا الكرة وابحروا إلى بالتيا النه اتضح لهم ان
ابولوا لن يتركهم وشأنهم االاذا اقاموا مستوطنة حقيقية على البر الليبي.
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وله��ذا فانهم مروا بجزيرة بالتيا والتقطوا الرجل الذي كانو قد خلفوه عليها
ثم عبروا إلى البر الليبي وأقاموا على ش��اطئه مدينة على مس��افة قصيرة
إل��ى اجلنوب م��ن بالتيا في بقعة اس��مها أزي��رس « - »Azirisوهي بقعة
خالبة يجري في اح��دى جنباتها نهر وحتيط بها أودية بديعة .وأقاموا في هذا
املكان س��ت س��نوات ثم اقنعهم الليبيون مبغادرته وتعهدوا ان يدلوهم على
مكان افضل منه .وبعد موافقتهم على االقتراح الليبي سار بهم أصدقاؤهم
الليبيون  -وكانوا من قبيلة اجلليجامي ( - ) Giligamaeووقتوا مسيرتهم
بحيث يجت��ازون بهم منطقة إراس��ا ([ ) Irasaلعلها أم ال��رزم] وهي أجود
بقع��ة في البالد ،حتت جنح الظالم وذلك حتى يحول��وا دون رؤيتهم لها [لئال
تعجبهم فيس��تقروا بها] .واخيرا ً وصلوا إلى النبع املسمى ((نافورة ابولو))
وهن��اك ق��ال األدالء الليبيون لإلغري��ق (( :هذا هو املكان ال��ذي يجدر بكم ان
تستقروا فيه الن سماءه مثقوبة)).
وفي حياة باتوس ،مؤسس قورينة وسيدها طيلة اربعني سنة ،وفي حياة
ابنه اركيسيالوس ( )Arcesilausالذي كان سيدا للمدينة ملدة ست عشرة
س��نة ظل عدد سكان قورينة مساويا لعدد املستوطنني االصليني .وفي عهد
ملكها الثالث املعروف باس��م (( باتوس السعيد )) اعلن موحى دلفى نبوءة
تسببت في تزاحم اإلغريق عامة على الهجرة ملتستوطنه قورينة؛ فقد حدث
ان اهالي قورينة كانوا يقدمون هبات من االراضي للمستوطنني اجلدد عندما
اعل��ن موحى دلفي (( أن كل م��ن يذهب إلى ليبيا البهيج��ة بعد الفراغ من
تقسيم االراضي سيندم على عمله في يوم من األيام)).
تلك هي رواية هيرودتس عن تأسيس اإلغريق الدوريني ملستوطنتهم األولى
قورينة (= سيرين ،شحات) ،واملؤرخون متفقون على ان تأسيسها كان سنة
 631ق .م .في موقع من أراضي قبيلة االسبستي ( )Asbystaeالليبية.
 -م��ن احملتمل أن يكون ذلك املكان هو موق��ع متيمي إلى اجلنوب قليال من درنة ورمبا كان وادي
اخلليج بعينه.
 -أي إنها كثيرة املطر .انظر أيضا ً ص  224أعاله.
- Herodotus, iv, pp. 292 – 296.
- Smith, Captain R. Murdoch, R.E. & Commander E.A. Porcher,
R.N., History of the Recent Discoveries at Cyrene – made during
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ولقد عطف الليبيون في بداية األمر على املهاجرين اإلغريق ورحبوا بهم
ونش��أت بني الفريقني عالقات صداقة أدت إلى تزوج ش��باب االغريق املهاجرين
م��ن فتي��ات ليبيات ،كما جتل��ت فيما بعد ف��ي مجاملة النس��اء االغريقيات
لليبي��ات باالمتناع ع��ن أكل حلم البقر ال��ذي كان النس��اء الليبيات يحرمنه
على انفس��هن تقديس��ا لاللهة املصرية نيث ثم ايزيس التى أصبح النساء
االغريقيات ايضا يقدس��نها ويعتبرنها نظيرة إللهتهن دميتير (.)Demeter
وسيتضح لنا فيما بعد كيف بدات القبائل الليبية تهاجم االغريق وحتاربهم
بس��بب اشتداد هجرتهم ،وتوسعهم االقليمي على حساب الليبني ،واتضاح
نواياهم ومطامعهم االستعمارية .ولقد ذكر هيرودتتس فيما تقدم مساعدة
الليبني لإلغريق في اختيار موقع قورينة .اما ملاذا اس��موها قورينة فان احدى
االس��اطير االغريقية تعطينا اجلواب .تقول االسطورة ان اإلله ابولو شغف
بفتاة اغريقية إس��مها قورينة ( )Kuranaفراح يجري وراءها من بالد اليونان
إل��ى ليبيا حيث متكن منها .وكان��ت قورينة فتاة رائعة اجلمال ،متحررة الذوق،
ولم تكن حتب الس��ير ذهابا وإيابا امام آلة الغزل ،أو املش��اركة في احلفالت مع
صواحبه��ا داخل املنزل ،وامنا كانت مولعة بصيد احليوانات الشرس��ة وقتلها
برمحه��ا وس��يفها البرونزيني من أجل تأمني الس�لامة لقطعان والدها .ولم
تكن قورينة تس��مح للنوم ان يلمس جفونه��ا اال لفترة قصيرة قبيل الفجر،
وفيما يلي خالصة للقصيدة التي نظمها الشاعر بندار في وصفها:
(( بينم��ا كانت قورينة ذات يوم تكافح اس��دا ضخم��ا بيديها العاريتني،
رأه��ا اإلله ابولو فاعجب بها ووقع ف��ي حبها ولكنه كان في حيرة من امره ،ال
يدري ماذا يصنع  ،ولذلك فانه اس��تدعى مستش��اره وسأله قائال (( :هل من
الش��رع ان أباش��ر االتصال بها ف��ورا ام االفضل ان اقط��ف الزهرة احللوة على
ف��راش الزوجية ؟ )) ويعلق املستش��ار في رده بقول��ه ان اإلله أبولو يعرف كل
االجوبة؛ ويضيف املستش��ار قول��ه  ((:انك قدمت لهذا ال��وادي لتتزوج هذه
الفتاة وانه مقدر لك ان حتملها عبر البحر إلى احدى حدائق اإلله زيوس اخملتارة
حي��ث جتعله��ا ملكة الحدى املدن وذلك بعد ان تكون ق��د جمعت أبناء احدى
an expedition to Cyrenaica in 18601861- under the auspices of her
Majesty’s Government – Day and son London 1864, p. 2.
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اجلزر وملمت ش��ملهم على رابية تقوم وس��ط س��هل رحيب .وآنذاك ستكون
ليبيا ذات املروج الرحبة س��عيدة باستقبال العروس البديعة في منزل ذهبي،
وسيس��عد ليبيا ان تق��دم للعروس كهدية قطعة م��ن االرض تعيش عليها
متمتعة بشتى انواع الفواكه واملزروعات ومستأنسة شتى انواع احليوانات.
ومت كل ش��يء بسرعة وفقا الرادة اإلله؛ وزفت إليه العروس في صالة ليبة
مذهب��ة .ومنذ ذلك احلني حت��ى االن وقورينة تتردد عل��ى مدينتها ذات اجلمال
الرائع وذات اإلبداع في مختلف األلعاب)).

العهد امللكي  440 - 631ق.م :
وهكذا أس��س اإلغريق مس��توطنتهم األولى كحكومة مدنية على غرار
م��ا عرفوه ف��ي بالدهم األم ،وتولى احلكم فيها بات��وس الذي أصبح ملكا لها،
وتوالى حكمها في أس��رته ،رغم قيام عدد من الثورات ،حتى س��نة  440ق.م.
وكان عدد ملوك هذه األسرة ثمانية؛ أربعة منهم حملوا اسم باتوسواالربعة
اآلخرون حملوا اس��م اركسيالوس .وتعاقبوا جميعا على احلكم فكان أولهم
بات��وس األول ثم تواله ابن��ه اريالوس األول فباتوس الثان��ي ،وهكذا .وفيما يلي
أسماؤهم والفترة التي حكم خاللها كل منهم:10
			
 -1باتوس األول

 591 - 631ق.م.

		
 -2أركسيالوس األول

 575 - 591ق.م.

 -3باتوس الثاني (( السعيد))

 554 - 575ق .م.

 -4آركسيالوس الثاني (( الطاغية ))  544 - 554ق.م.
 -5باتوس الثالث (( األعرج ))

 529 - 554ق.م.

 -6اركسيالوس الثالث وأمه فريتيم

 515 - 529ق.م.

 -7باتوس الرابع ((الوسيم)) حوالي  465 - 500ق.م.
 -10هذه التواريخ تقريبية ومبنية على أس��اس اإلشارات التي وردت في املصادر الكالسيكية
لقورينة وس��لوكها؛ فعلى س��بيل املثال أعتبرنا س��نة  631ق.م .بداية حكم باتوس األول ألن
الكتاب أجمعوا أنها س��نة تأسيس قورينة ،واعتبرنا سنة  591ق.م .نهاية ألن هيرودوتس ذكر
أنه حكم قورينة مدة سنة أربعني سنة.
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حوالي  440 - 465ق.م.

11

وفي الس��نة الثالثة من عهد باتوس الثاني (( الس��عيد )) أي سنة 572
ق.م .تضخم عدد س��كان قورينة نتيجة لتحريض موحى دلفي لالغريق على
الهجرة إلى ليبيا .ومن الطبيعي ان ينتج عن تضخم عدد الس��كان اش��تداد
احلاج��ة للمزيد من امل��واد الغذائي��ة وبالتالي إلى االراض��ي املنتجة لها وهذا
يعني وجوب توس��ع قورينة على حس��اب قبيلة االسبتس��ي الليبية اجملاورة
له��ا .وهكذا بدأت قورينة تتع��دى على األراضي الليبية اجمل��اورة وتغتصبها،
واس��تمرت تتوس��ع على هذه الصورة حت��ى اثارت نقمة االسبتس��ي الذين
أغضبتهم نزعة السيطرة القورينية من ناحية وفقدان اراضيهم من الناحية
االخرى مما حملهم في عهد ش��يخهم ادكران ( )Adicranعلى إرسال وفد
إل��ى بالط ايرييز ( )Apriesملك مصر .وقدم الوفد إلى مصر واعلنوا والءهم
وتبعيته��م هم وقومهم مللك مصر ثم ش��كوا إليه أمر قورينة .وخفت قوات
قورينة جملابهة القوة املصري��ة القادمة فوقعت بني الفريقني معركة قرب بئر
ثيس��تيس ( )Thestesفي اراس��ا س��نة  570ق.م هزم اجليش املصري فيها
هزمي��ة منكرة بحيث ل��م يعد من جنده إلى مصر س��وى ع��دد قليل .ويعلل
هيرودوت��س تلك الهزمية بانها (( كانت ناجتة دون ش��ك عن انعدام اخلبرة لدى
املصري�ين بحرب اإلغريق وعن عدم اس��تعداد املصريني ملعاجلة املوقف معاجلة
جادة)) 12ونتيجة لفش��ل هذه احلملة أتار اتباع ايرييزعليه وحملوه شخصيا
مس��ؤولية الكارثة .اما قورينة فقد توطد س��لطانها وتأكدت سيادتها على
الليبني نتيجة النتصارها.
وت�لا باتوس الس��عيد على عرش قورينة ابنة آركس��يالوس الثاني امللقب
بالطاغية .وما ان اس��تقر احلكم الركسيالوس هذا حتى بدا يضطهد أاربعة
من أخوته هم  :بيرسيوس ( )Perseusوارستودميدوس ()Aristomedon
وليك��وس ( )lyecusوزاكنتوس ( ،)zakynthusوراح ميعن في جتريدهم من
11- See also: Cyrenaican Expendition of the University of Manchester,
1952, Manchester Univereisty Press, England, 1956, edited by Allan
Rowe with contributions by Derek Buttle & John Gray, p.2.
12- Herodotus, iv, p. 296.
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حقوقهم وامتيازاتهم الدس��تورية ،فغضبوا عليه ورحلوا عن قورينة س��نة
 550ق.م ه��م وم��ن آزرهم من اإلغريق الذي��ن كان بينهم عدد ال بأس به من
أمهات ليبي��ات ،وقاموا مبس��اعدة قبيلة االوزخي��زي ( )Auschisaeالليبية
بتأس��يس مدينة برقة ( =( )Barceاملرج) 13في س��هل املرج إلى الغرب من
قورين��ة .وبينم��ا كانت اعمال البناء ال تزال مس��تمرة في برق��ة اقنع اإلغريق
فيها من حولهم من الليبني بالتخلى عن والئهم لقورينة مما دعا اركسيالوس
الثان��ي إل��ى محاربة من فع��ل ذلك منهم .فلم��ا أحس ه��ؤالء بزحف قوات
قورين��ة بقي��ادة اركس��يالوس الثاني تراجعوا مس��رعني باجت��اه الغرب وخف
اركس��يالوس الثاني بجيش��ه ملطاردتهم حتى بلغ مدينة لوكن ()Leucon
الليبية حيث التحم الفريقان في معركة حامية هزم القورينيون فيها هزمية
منكرة وفقدوا س��بعة آالف من جنودهم .وبعد هذه الضربة القاسية أصيب
اركسيالوس الثاني بحمى حاول التخلص منها بتناول شيء من الدواء ولكن
الق��در لم ميهله اذ ان اخ��اه ليارخوس ( )Learchusقام بخنقه س��نة 544
ق.م .وانتقم��ت له زوجته إركس��و ((  ))Erixoفقتل��ت ليارخوس فآل عرش
قورينة لباتوس الثالث األعرج بن آركسيالوس الثاني.
هذه االح��وال املضطربة ف��ي قورينة اتاح��ت الفرصة ام��ام مدينة برقة
لتبسط نفوذها على القس��م الغربي من املنطقة ،وحفزت أهل قورينة على
ارسال وفد إلى دلفي الستش��ارة موحى أبولو هناك حول اجنع السبل القامة
افض��ل انواع احلكم ف��ي مدينته��م .واجابتهم كاهنة دلفي ب��ان عليهم ان
يس��تدعوا أحد رجال مدينة منتينيا (( ))Mantineaف��ي مقاطعة اركاديا
( )Arcadeaلينظ��م لهم ش��ؤونهم .وعمل��وا بنصيحة املوح��ى فأعيروا
خدم��ات املش��رع دميانك��وس ( )Demonaxالذي كان يتمتع بش��هرة ممتازة
وسمعة طيبة في بلده .وقدم دميوناكس إلى قورينة فدرس أوضاعها وأحوالها
ثم تقدم باالصالحات الدستورية التالية:
 -13قال هيردوتس إن آركيس��يالوس الثاني وأنصارهم أسسوا مدينة برقة ولكن أوريك بيتس
يعتقد أن برقة ليس��ت إغريقية األصل وإمنا كانت قرية ليبية وكانت قائمة قبل مقدم اإلغريق
أو عل��ى األقل ،أن قبيلة األوس��خيزي الليبية الت��ي أقيمت برقة في أراضيها قد ش��اركت في
تأسيسها.
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 -1قسم قورينة إلى ثالثة أقسام أو قبائل:
أ -املهاجرون من إغريق جزيرة ثيرا وجيرانهم،
ب -املهاجرون من إغريق شبه جزيرة البلوبونيز وكريت،
ج -املهاجرون من إغريق اجلزر االخرى.
 -2خصص لباتوس ،ملك املدينة ،اراضي معينة ومهام كهنوتية معينة
كذلك.
 -3أب��اح لس��كان املدينة عموم��ا التمتع باالمتيازات الت��ى كانت حتى
مقدمه مقصورة على امللوك.14
ثم انتخب من هذه القبائل الثالث مجلس شيوخ انتقل إليه حكم املدينة
من اُس��رة باتوس مبوافقة باتوس الثالث .وظلت هذه االجراءات سارية املفعول
طيل��ة حياة باتوس الثالث ولكن ضجة كبرى ث��ارت في املدينة حول املناصب
واالمتي��ازات احلكومي��ة اخملتلفة ف��ي عهد اركس��يالوس الثالث ،ب��ن باتوس
الثالث الع��رج من فريتيما (( ))Pheretimaوخليفت��ه في احلكم .وملا اصر
اركس��يالوس الثالث هذا على جتاهل تشريعات دميوناكس وطالب بان ترد إليه
امتيازات اس�لافه وحقوقهم وقع نزاع بينه وبني أهل املدينة اسفر عن هزميته
وهرب��ه إلى جزيرة س��امس ،وهرب أمه إلى مدينة س�لاميس في قبرص حيث
التج��أت إلى بالط امللك يول�تن ( )Euelthonاإلغريقي وطلبت إليه امدادها
بجيش يعيدها هي وابنه��ا إلى عرش قورينة .وكان يولنت كرميا في معاملتها
فاغدق عليها الهدايا بس��خاء ولكنه لم يكن ينوي اعطاءها جيش��ا ً .وراحت
هي من جانبها متتدح كل هدية يقدمها لها وتؤكد في الوقت ذاته ان هديتها
املفضلة هي ان تعطى جيشا ً .فلما أحلت في هذا املطلب اهداها يولثن مغزال
م��ن ذهب عليه بعض الصوف معلنا ان ذلك املغزل  -وليس اجليش  -أليق بها
كامرأة.
وفي هذه االثناء متكن اركسيالوس الثالث ،مبا بذله من وعود بانه سيقطع
م��ن يناصره ما يكفيه من األرض في قورينة ،من حش��د ق��وة ال بأس بها من
14- Herodotus, iv, p. 297
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جزيرة س��امس ،ابحر به��ا إلى قورينة وتكن من اس��ترجاع عرش��ه .ولكنه
ارتكب الفضائع ضد االهلني فش��رد بعضهم ،ونفى بعضهم ونفى بعضهم
إلى قبرص حيث اعدموا واحرق البعض االخر ،ثم تذكر ان كاهنة موحى دلفي
كانت قد تنبات مبوته اذا ارتكبت مثل تلك االعمال فاستبد به الذعر وهرب من
قورينة والتجا إلى حميه أالزير ( ، )Alazirصاحب مدينة برقة .وبعد حني من
مكوثه في مدينة برقة ،وبينما كان يسير مع حميه في أحد شوارعها انقض
عليهما عدد من أهل املدينة ومن كان فيها من الجئي قورينة فقتلوهما.
وعندم��ا كان اركيس��يالوس الثال��ث الجئا ف��ي مدينة برق��ة كانت امه
فيريتيم��ا تقوم مقامه في قورينة فتتمتع بامتيازاته وتش��رف على ادارة دفه
احلك��م وحتت��ل مقعده في مجل��س قورينة .فلما س��معت مبقتله هربت إلى
مصر مس��تعينة بأرياندس ( ،)Aryandesحاكم مصر الفارس��ي من قبل
قمبيز .واستندت في طلبها املساعدة من احلاكم الفارسي على ما كان ابنها
قد قدمه لقمبيز من خدمات حينما اعلن والء قورينة له وعني اجلزية التى كان
على قورينة ان تقدمها حلاكم مصر الفارسي سنويا ً.
ويسرد علينا هيرودوتس حكاية هذه الواقعة كما يلي:
(( أعل��ن اريان��دس ع��ن حزن��ه العمي��ق ملا أص��اب فريتييم��ا ووضع كل
قواته في مصر من مش��اة وبح��ارة حتت تصرفها .وقب��ل ان يصدر امره لتلك
القوات بالزحف أرس��ل رسوال إلى أهل مدينة برقة ليستفسر عن اسم قاتل
اركيس��يالوس ،ولكن أهل املدين��ة اجابوه بانهم جميعا يحملون مس��ؤولية
قتل��ه نظرا ملا كان ق��د أحلقه بهم جميعا من اضرار .ووج��د ارياندس في هذا
ال��رد حجة تبرر غ��زوة لليبيا [منطق��ة برقة] من أجل حتقي��ق مطامعه في
اخضاعه��ا ،خاص��ة وان القبائل الليبية كانت كثي��رة ولم يكن يخضع منها
لداري��وس ،ملك الفرس اال عدد قليل بينما لم يكن معظمها يعير ذلك امللك
حلظة واحدة من التفكير)).15
أمر ارياندس قواته بالسير في معية فيريتيما ملهاجمة برقة؛ فكان املشاة
15- Herodotus, iv, p. 299
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حتت إمرة امازيس ( (  Amasisوالبحارة حتت إمرة بدريس ( . )Badresوملا
وصلت تلك القوات إلى برقة حاصرتها وطلبت من أهلها ان يسلموا يسلموا
قتل��ة اركيس��يالوس ولكن هؤالء رفضوا ان يس��لموا احدا .واس��تمر احلصار
تس��عة اش��هر كان الفرس خاللها يحاولون احداث ثغرة في سور املدينة اما
بالهجوم املباشر واما باحلفر حتته ،ولكن محاوالتهم جميعا باءت بالفشل .ثم
متكن أحد عمال املعادن منهم من اكتش��اف مواقع مجاري املدينة بالطريقة
التالي��ة :دار حول س��ور املدينة وه��و يقرع على األرض بدرق��ة برونزية فكانت
تعطي��ه رنينا جامدا في كل املواقع الت��ى دق عليها ،فلما دق فوق اجملاري كان
لرن�ين درقته رجع أجوف ،فدل قومه على املوقع وحفروا مدخال يؤدي إلى داخل
الس��ور ليقتحموا منه املدينة ولكن اهلها كان��و متنبهني للحركة فقاموا
بحفر خنادق مضادة من الداخل وقتلوا املتس��للني من الفرس ،كما جنحوا في
الوقت ذاته في صد الهجمات الفارس��ية املباش��رة على الس��ور .وطال امد
احلصار وتصاعدت خسائر اجلانبني فقرر امازيس ،قائد املشاة ،ان يغير تكتيكه
احلربي بعد ان حتقق انه كان من املستحيل االستيالء على مدينة برقة بالقوة.
ولذلك فقد جلأ للخدعة فانتظر حتى حل الظالم وامر رجاله فحفروا خندقا
عريضا س��قفوه بألواح خش��بية ث��م وضعوا عليه التراب حتى تس��اوي مع
س��طح األرض .وف��ي صباح الي��وم التالي دع��ا امازيس أهل برق��ة إلى مؤمتر
مشترك فلبوا الدعوة بارتياح وأسفر املؤمتر عن اتفاق على الشروط التالية:
 -1وقف ممثلوا الفريقني فوق اخلندق املدفون واقسموا ان:
أ -يدفع اهالي برقة مبلغا ً معقوال ً من املال مللك الفرس،
ب -اال يلحق الفرس من جانبهم أي اذى مبدينة برقة.
 -2وان تبق��ى تلك االتفاقية س��ارية املفعول ما دامت األرض التى كانوا
يقفون عليها ثابتة.
ومبجرد ان فرغ الطرفان من عقد اليمني خرج أهالى برقة من املدينة وتركوا
أبواب الس��ور مفتوحة ودعوا الفرس لدخولها حسب ارادتهم؛ وامنا فعل أهل
برقة ذلك النه لم يخطر في بالهم أن يكون الفرس قد بيتو اية خدعة .وقبل
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الفرس الدعوة فدخلو املدينة مسرعني بعد ان هدموا اخلندق متحللني بذلك
من القسم الذي كانو قد قطعوه على انفسهم.

وكانت اقصى نقطة في ليبيا وصلتها هذه احلملة الفارسية هي مدينة
يوسبيريدس ( = ( )Euesperidesبنغازي).

وبع��د دخ��ول املدينة ألق��ى الف��رس القبض عل��ى قتلة اركيس��يالوس
وس��لموهم لفيريتيما وقامت هي بدورها بصلبهم على سور املدينة وعلقت
إل��ى جانب كل منهم ثديي زوجته .اما بقية أهل املدينة ،باس��تثناء من كانو
ميتون السرة باتوس بقرابة ولم يتورطوا في مقتل اركيسيالوس ،فقد سلمتهم
للفرس بينما سلمت مدينة برقة نفسها ملن أبقت عليهم من اقرباء باتوس.
وعاد الفرس إلى مصر وهم يس��وقون معهم معظم اهالى برقة عبيدا .ومن
مصر سيق هؤالء العبيد إلى بالد فارس حيث قدموا للملك الفارسي داريوس
فعني لهم قرية في مقاطعة بكتريا اس��موها برقة باسم مدينتهم االصلية
وكانت ال تزال آهلة بهم وبنسلهم في أيام هيرودوتس.16

اما امللك��ة فيريتيما فقد عادت مع القوات الفارس��ية ملصر حيث لقيت
ج��زاء ما اقترفته من فظائع في انتقامها من أهل برقة كما ورد س��ابقا فلم
تلبث ان ماتت ميتة منكرة بعد ان دبت الديدان في جسمها وظلت تنهشها
حت��ى املوت .وكان موتها على تلك الصورة مثاال وبرهانا على ان من يفرط في
القسوة امنا يستنزل على نفسه غضب اآللهة.

وملا اطل اجليش الفارس��ي على قورينة قرر اهله��ا وفاء لبعض النصائح
االلهية ان يتركوا مدينتهم مفتوحة واال يعترضوا مسيرة القوات الفارسية.
وعندما كانت القوات الفارس��ية تعبر بقورينة اقت��رح بدريس ،قائد البحرية،
االستيالء على املدينة ،ولكن امازيس ،قائد املشاة ،رفض ذلك االقتراح محتجا ً
بان ه��دف احلمل��ة كان مدينة برقة االغريقي��ة فقط .وبع��د ان اجتاز اجليش
قورينة ندم الفرس على عدم اس��تيالئهم عليه��ا وكرروا عائدين ولكن اهلها
تص��دوا له��م هذه املرة ولم يس��محوا لهم بالدخول .والغري��ب في االمر انه
بالرغم من ان اجلانبني لم يشتبكا اال ان الفرس أصيبوا بذعر شديد وتراجعوا
مس��رعني ولم يتوقفوا اال بعد ان ابتعدواعن املدينة مس��افة س��بعة اميال،
وهناك اقاموا لهم معسكر مكثوا فيه بعض الوقت حتى وردتهم رسالة من
ارياندس يامرهم فيها بالع��ودة إلى مصر ،وآنذاك طلبوا من قورينة ان متدهم
باملاء والغداء فزودتهم بحاجتهم وبدأوا مس��يرة العودة ملصر .وجتدر االش��ارة
هن��ا إل��ى ان القبائل الليبية راحت تهاجمهم على ط��ول الطريق حتى حدود
مصر ،فكان افراد القبائل ينقضون على من يتأخر من اجلنود ويجهزون عليهم
طمعا في مالبسهم ومعداتهم.17
16- Herodotus, iv, p. 310
17- Idem.
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عند هذا احلد ال يس��عنا اال ان نتس��اءل عن مصير مدينتي قورينة وبرقة.
لقد ال حظنا ان الفرس خربوا مدينة برقة في أعقاب قتل اهلها الركيسيالوس
الثالث وحميه في أواخر سنة  516ق.م .أو أوائل سنة  515ق.م .ولم يبق في
هذه املدينة س��وى جالية قليلة ممن كانوا ميتون بصلة القربى لالسرة امللكية
احلاكمة في قورينة ويؤيدونها .اما بالنس��بة لقورينة فان امللكة فيريتيما لم
تع��د إليها بعد فتك القوات الفارس��ية بأهالي مدين��ة برقة وامنا رافقت تلك
الق��وات في عودته��ا إلى مصر مارة بقورينة .ولقد أخبرن��ا هيرودوتس ان قائد
البحرية الفارس��ية بدريس اقت��رح أثناء عبور احلملة الفارس��ية بقورينة في
طري��ق عودتها ملصر ان تقوم تلك احلملة باالس��تيالء عل��ى هذه املدينة ،فهل
كان اقتراحه ذاك بايعاز من امللكة فيريتيما؟ وبعد اجتياز احلملة لقورينة ندم
قائداه��ا على عدم اس��تيالئهما على قورينة وح��اوال ان يعيدا الكرة فتصدى
لهم��ا أهله��ا واغلقوا أبواب املدينة في وجه القوة الفارس��ية .فهل كان هذا
املوقف من جانب أهل قورينة ناجتا عن كرههم للفرس الذين نصبوا انفسهم
حماة للنظام امللكي القوريني البغيض وحاولوا ان يفرضوه على برقة وقورينة
بح��د الس��يف؟ وهل كان ذلك الكره س��ببا في حمل أه��ل قورينة برقة على
العدول مؤقتا عن النظام امللكي وعلى إقامة نوع من احلكم الدميوقراطي في
كل من املدينتني؟
ان النزاع بني االس��رة املالكة والشعب في قورينة بدأ منذ ان تضخم عدد
سكان هذه املدينة في عهد باتوس الثاني السعيد ( 544 - 575ق.م ).وبلغ
ذروت��ه في عهد باتوس الثالث االعرج ( 529 - 544ق.م) الذي قبل بإصالحات
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دميوناكس الدستورية التي ادت في واقعها إلى نقل سلطة احلكم من االسرة
املالكة إلى الش��عب ،وتركت للملك بعض االمتي��ازات واملناصب الكهنوتية
فق��ط .وعلى ضوء هذه احلقائق القليل��ة واملعروفة عن هذه الفترة فأنا اميال
لالعتق��اد ان برقة وقورينة اجمعت��ا على كره النظام امللك��ي املوالي للفرس
واقامت كل منهما نوعا ً من احلكم الدميقراطي خالل اخلمس عش��رة س��نة
الباقية من القرن الس��ادس ق.م 500 - 515( .ق.م ،).فهل جربت قورينة من
جديد ان تبعث احلياة في دستور دميوناكس؟ وهل حذت برقة حذوها؟
اما كيف أُعيد النظام امللكي إلى قورينة فان مصادرنا ال تسعفنا بشيء
يذك��ر في هذا اخلصوص .ولعل احس��ن ما ميك��ن ان نتكهن به هو ان نقول ان
التجرب��ة الدميوقراطيةالثانية في قورينة آلت إلى الفش��ل مما مهد الس��بيل
أمام باتوس الرابع (( الوسيم )) الستعادة عرش اسالفه في قورينة مع نهاية
القرن الس��ادس قبل املي�لاد .أو مطلع القرن اخلامس قب��ل امليالد .ونحن نكاد
ال نعرف عن باتوس الرابع هذا ش��يئا س��وى اس��مه ولقبه وفوزه في األلعاب
البيثية سنة  466ق.م.
ونحن كذلك ال نعرف عن خلفه اركيس��يالوس الرابع (حوالى 440-465
ق.م) س��وى انه كان منهمكا في اس��تنفاز مزيد من املستوطنني اإلغريق من
مختل��ف أنحاء بالد اليونان للقدوم إلى قورينة ،وانه أرس��ل جماعة من هؤالء
املستوطنني اجلدد إلى يوسبيريدس حتت قيادة أخيه كاروتاس ()Carrhotas
ليجع��ل منه��ا ملجأ امن��ا يأوي إليه ان دع��ت احلاجة من مثل قي��ام ثورة في
قورينة ضده مثالً .ولقد وقع ما كان يخش��اه فقد اث��ار قدوم املهاجرين اجلدد
نقمة املهاجرين القدماء فثار هؤالء على احلكم امللكي مما حمل اركيسيالوس
الراب��ع على الفرار إلى يوس��ييريدس للنجاة بنفس��ه ،ولك��ن املدينة االخيرة
خيبت آماله واثبتت له ان إجراءاته االحتياطية الس��ابقة لم تكن فعالة فقد
قتل على يد أحد اتباعه سنة  440ق.م .في املدينة التى كان يعتبرها ملجأه
األم�ين ،ومبقتله انته��ى عهد النظام امللكي في قورين��ة وانتهى بذلك حكم
اُسرة باتوس التي تربعت على عرش قورينة ما يقرب مائتي سنة.
وقب��ل ان منضي في محاولتنا لتتبع تاري��خ قورينة يجدر بنا ان نلتفت إلى
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ال��وراء قلي�لاً لنلقي نظ��رة عامة على بقية س��احل برقة وم��ا أُقيم فيه من
مستوطنات اغريقية أخرى.
منذ ان أسست قورينة اصبحت رأس جسر لالغريق فكانو يأتون إليها ثم
ينطلقون منها إلى مواقع اخرى على ساحل برقة حيث يقيمون مستوطنات
اغريقية جديدة .وقد تكون هنالك مستوطنات اغريقية اقامها إغريق قادمون
مباشرة من بالد اليونان اال ان الغالب هو ان يأتوا إلى قورينة أوال ً ثم ينطلقون
منها القامة املستوطنة اجلديدة .ولقد سبقت االشارة إلى مدينة برقة وكيف
مت تأسيس��ها .والواق��ع ان اإلغريق تابعوا اس��لوبهم االس��تيطاني ذاك حتى
انتش��رت مسستوطناتهم على طول ساحل برقة فأقاموا باالضافة لقورينة
18
وبرقة م��دن توكرة ويوس��بيريدس وطلميثة وأبولوينا ودرن��س وأنتيبرجوس
(=طب��رق) .وس��نتحدث فيما يلي عن اهم هذه امل��دن بايجاز املني بذلك ان
نوفق في تصوير حضارة هذه املنطقة وتاريخها.
 -1قورينة (=سيرين ،قرب شحات احلالية):
سبق ان بينا كيف نشأت قورينة في النصف الثاني من القرن السابع قبل
امليالد وكيف راحت تتطور في ظل نظام ملكي من الطراز اإلغريقي .ونضيف
هنا انه ترتب على انقراض اُسرة باتوس ونظامها امللكي أمران رئيسيان :
األول  :تقلص نفوذ املدن االغريقية القائمة هنا وهناك على ساحل برقة
وانحصارها داخل اس��وارها ،واس��تمرار كل منها في حكم نفسها بنفسها
وف��ق ن��وع من احلك��م اإلغريق��ي الدميقراطي مع قي��ام احت��اد إغريقي ينظم
العالق��ات فيما ب�ين تلك املدن ذاتها م��ن ناحية وفيما بينه��ا وبني غيرها من
الناحية األخرى.
والثان��ي  :ابتع��اد القبائ��ل الليبي��ة عن الس��احل وانفراده��ا بتصريف
شؤونها.
وأدى ه��ذا الوضع اجلديد إلى قيام نوع م��ن التفاهم والتعاون بني الليبيني
واالغريق اقتضته املصلحة االقتصادية املش��تركة فقد كانت املدن االغريقية
 -18سميت كذلك ألنها تقابل جزيرة بيرجوس اليونانية (())Anti-Pyrgos
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ف��ي حاجة مل��ا تنتجه القبائل الليبي��ة وما يأتي عن طريقها م��ن داخل ليبيا
وأواسط إفريقيا خاصة السودان ،كما ان القبائل الليبية لم تكن تستطيع ان
تس��تغني عن الساحل ومدنه اإلغريقية وما يأتي عن طريقها من وراء البحر.
وعل��ى مثل هذه احلالة ظل��ت منطقة برقة بأكملها تخضع اس��ميا للنفوذ
الفارس��ي في مصر وتصرف ش��ؤونها بذاتها عمليا خالل ما يزيد عن قرن من
الزم��ن (  333 -440ق.م) أي ما بني انقراض اُس��رة باتوس في قورينة وظهور
االسكندر الكبير ،ملك مقدونيا ،الذي اكتسح االمبراطورية الفارسية ودخل
مص��ر س��نة  333ق.م .حيث قام بزي��ارة معبد آمون في س��يوة واضفى على
نفس��ه صبغ��ة األلوهية باعالن انه هو ابن اإلله زي��وس -آمون وفي ذلك احلني
قدم��ت له القبائل الليبية وامل��دن االغريقية في منطق��ة برقة فروض الوالء
والطاعة مش��فوعة مبا امكنها من هدايا ،واصبح��ت منطقة برقة جزءا من
إمبراطورية االس��كندر الكبير .وبعد وفاته قسمت إمبراطوريته بني خلفائه
الثالث��ة فكانت مص��ر من نصيب البطامل��ة وظلت منطقة برق��ة تابعة لها
وخاضعة لنفوذ البطاملة اإلغريق ،ملوك مصر.
ونح��ن اذا بحثنا عن عص��ر ذهبي لقورينة نس��تطيع ان نقول ان عصرها
الذهب��ي هو الفترة الت��ى بدأت قبيل انته��اء امللكية أي ف��ي مطلع اخلامس
قبل املي�لاد وانتهت مع انتهاء القرن الرابع قبل املي�لاد أي بعيد بداية العصر
البطلم��ي بقليل .ففي هذه الفت��رة اقامت قورينة نظ��ام حكم دميوقراطي
وتخلت عن سياس��ة التوسع على حس��اب جيرانها الليبيني وهي السياسة
الت��ى رافقت تاريخه��ا امللكي .وفي ه��ذه الفترة كذلك بلغ��ت ذروة ازدهارها
االقتص��ادي وتقدمها التجاري والزراعي إلى حد انها اس��تطاعت وقت اجملاعة
الكبرى في بالد اليونان (  325 - 329ق.م) ان تنقد تلك البالد من براثن املوت
جوعا عندما امدت اكثر من اربعني مدينة فيها ،بينها أثينا نفس��ها ،مبا يزيد
عن مليون بوشل من القمح.19
واثرى أهل قورينة نتيجة لالستقرار النسبي واالزدهار االقتصادي فالتفتوا
 -19تدل على ذلك لوحة اثرية ترجع إلى سنة  330ق.م .انظر أيضا ً:
Le Veque, Pierre, The Greek Adventure, (English Translation),
Weidenfeld & Nicolson, London, W1, England, 1968, p. 341.
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إل��ى ترقية عقولهم واجس��امهم مما أدى إلى قيام نهض��ة فكرية في املدينة
حولتها إلى مركز للتعليم والثقافة واحلياة الناعمة .ففيها نش��أت مدرسة
فلسفية كان قد اسسها ارستبوس ( ،)Aristeppusتلميذ سقراط وأستاذ
أبي قورش ،صاحب الفلس��فة االبيقورية ،وبعد وفاة سقراط سافر ارستبوس
وقضى بع��ض الوقت في مدينة اس��كليوس
الظري��ف إل��ى مدن مختلف��ة،
ّ
( )Scillusبصحب��ة صديق��ه اجزينيف��ون ( ، ) Xenephonووقت��ا اطول
من ه��ذا في مدينة كورنث بصحب��ة صديقه الي��س ( ،)Laisثم القى عصا
الترحال في مس��قط رأس��ه في قورين��ة .وكان ثراء الطبق��ة العليا في هذه
املدينة نصف الش��رقية قد تكون عادات ارس��تبوس ،ولذل��ك فقد كان اكثر
ما يتفق فيه مع مباديء أس��تاذه هو قوله ان الس��عادة اعظم فضيلة .وكان
ارس��تبوس وس��يم الطلعة .دمت االخالق .بارعا في احلديث مما س��اعده على
ان يش��ق طريقه اينم��ا كان؛ من ه��ذا القبيل انه عندما حتطمت الس��فينة
الت��ى كان بها قرب جزيرة رودس ووجد نفس��ه في ضائقة ش��ديدة على تلك
اجلزيرة ذهب إلى مدرس��ة للتدريب الرياضي هناك واخد يخطب فيها ،فافتنت
ب��ه رجالها وقدموا له وألصحابه جميع وس��ائل الراح��ة .وعندما فعلوا ذلك
قال لهم  :ان االباء يجب ان يس��لحوا ابنائهم بثروة يستطيعون ان يحملوها
معهم إلى البر اذا حتطمت بهم السفن.
وكانت فلس��فته بس��يطة وصريحة؛ فقد كان يق��ول :ان كل ما نفعله
امن��ا نفعله طمعا ف��ي اللذة أو خوفا م��ن االلم حتى اذا افقرنا انفس��نا خلير
اصدقائن��ا أو ضحين��ا بحياتن��ا من أجل قادتن��ا .وعلى هذا االس��اس فالناس
كلهم مجمعون على ان اللذة هي اخلير الذي ما بعده خير ،وان كل ما عداها،
حتى الفضيلة والفلس��فة ،يجب ان يحكم عليه حس��ب قدرته على توفير
اللذة .وعلمنا باالشياء ،غير مؤكد ،وكل ما نعرفه معرفة مباشرة اكيدة هي
حواس��نا ،فاحلكمة اذن ال تكون في السعي وراء احلقيقة اجملردة بل في اللذات
احلسية .وليست اعظم اللذات اجلسمية أو احلسية؛ ولهذا فان الرجل العاقل
هو الذي يس��عي وراءها اكثر من أي سعيه وراء أي شيء اخر ،والذي ال يضحي
بخير عاجل في س��بيل خير آجل غير مؤكد .واحلاضر وحده هو املوجود ،واكبر
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الظ��ن انه اليقل من حيث اخلير عن املس��تقبل ان لم يتفوق عليه .وفن احلياة
هو انتهاب اللذائذ وهي عابرة واالس��تمتاع بكل ما نس��تطيع احلصول عليه
في الساعة التي نحن فيها .وليست فائدة الفلسفة في انها قد تبعدنا عن
اللذة ،ب��ل فائدتها في أنها تهدينا إلى ان نختار :أحس��ن اللذات وننتفع بها.
وليس صاحب الس��لطان على اللذات هو الزاهد املتقش��ف املمتنع عنها ،بل
هو الذي يستمتع بها دون ان يكون عبدا لها ،والذي يستطيع بعقله ان يقارن
بني اللذائذ التي تعرضه للخطر والتي ال تعرضه له.
وإذن فق��د كان مح��ور فلس��فة ارس��تبوس ه��و دع��وة الن��اس إلى ثقة
مبشاعرهم وأحاسيسهم مع ضبطها باحلكمة القائلة :ان االنسان السعيد
حق��ا ً هو الذي تعلم احلقيقة وانتصر على مش��اعره فأصبح س��يدا للمتعة
وليس عبدا لها .ويقول ارستبوس نفسه في تلخيص فلسفته هذه:
(( ان احلكمة ليس��ت في السعي وراء الكماالت اخليالية ،التي ليس لها
وجود إال في رؤوس الفالس��فة ،كما ان احلكمة ال تكون باجلري وراء الش��هوات
والل��ذات احلس��ية التى ت��ورث صاحبها امل��رض والندم ووخ��ز الضمير ،ولكن
احلكم��ة في ان نحيا حياة معتدلة فال نش��غل أفكارنا باجلري وراء حلم خادع
من املثل العليا الزائفة أو في اجلري وراء لذات حس��ية تعرضنا للخطر ،اذ اننا
نكون في األولى سذجا ً مخدوعني ،بينما نصير في الثانية أسرى لهذه اللذات
أو عبيدا لها .والرجل احلكيم هو الذي يظهر االحترام املقرون باحلكمة والدهاء
جتاه الرأي العام والشرائع والعادات ولكنه يعمل بقدر املستطاع على اال يكون
سيدا الي إنسان أو عبدا له))
وف��ي مج��ال االدب نبغ ف��ي قورينة ع��دد من فح��ول الش��عراء كان من
اوائله��م أجاممن��ون (  ) Ajamemnonف��ي الق��رن الس��ادس قب��ل امليالد،
وكليماخ��وس( 240 – 310ق.م ).واجلغرافي العظيم (( اراتس��ثنيس )) في
القرن الثالث قبل امليالد.
وإلى جانب الفلس��فة والدب ازدهرت في قورينة فنون الرقص واملوسيقى،
وزاد عدد س��كانها حتى جتاوز املئة الف نسمة ،وترقت فيها االلعاب الرياضية
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حتى ان فريقها فاز باملرتبة األولى في س��باق العربات سنة  462ق.م .وفاز في
دورة االلعاب االوملبية التى عقدت بعد هذا التاريخ بسنتني.
أم��ا في اجمل��ال االقتص��ادي املزدهر فقد كان��ت قورينة وميناؤه��ا ابولونيا
(=سوس��ة ) همزة الوصل بني الدواخل الليبية واواس��ط افريقيا من ناحية
وعال��م ما وراء البحر من الناحي��ة الثانية ؛ فكانت تص��در إلى جانب القمح
واخلي��ول االصلية ونبات الس��لفيوم ( ) Silphiumالبري الذي تظهر صورته
على النقود القورينية خالل عدة قرون والذي كانت اُسرة باتوس املالكة حتتكر
التجارة به نظرا الهميته كعلف مسمن للمواشي من ناحية وكعقار مطهر
وتاب��ل لذيذ من الناحي��ة االخرى .ويب��دو أن هذا النبات قد انق��رض في أواخر
العهد الروماني نظرا النتش��ار رقعة األراضي املزروع��ة ولعد م رغبة الليبيني
ف��ي االبقاء على نبات بري ال يس��تفيد منه غير الطبق��ة احلاكمة البغيضة.
وإلى جانب هذه الس��لع كانت تروج سلع أخرى أهمها العبيد والذهب والعاج
والتمور واخلمور وزيت الزيتون والذرة واالغنام واملواشي وريش النعام.
هذا بالنس��بة للتجارة ،أما الزراعة فال ش��ك أن س��كان املناطق اخلصبة
من األراضي الليبية قد حتولوا إلى مزارعني في وقت مبكر من التاريخ الليبي.
ولندع هيرودوتس يحدثنا عن هذا املوضوع .يقول هيرودتس:
(( ال أظ��ن أننا نس��تطيع أن نقارن م��ن حيث خصوبة الترب��ة بني ليبيا
وكل من اسيا وأوروبا باستثناء منطقة واحدة تسمى منطقة واحدة تسمى
منطقة الكنبس [ وادي كعام ] وقد س��ميت كذلك نسبة للنهر الذي ترتوي
من��ه .ولكن هذه املنطقة على أي ح��ال تختلف كثيرا عن بقية ليبيا وال تقل
جودة عن أي بلد في العالم بالنس��بة النت��اج احلبوب؛ فالتربة هنا ،بعكس ما
ه��ي عليه احلال ف��ي أي مكان اخر ،س��وداء وترويها الينابيع فهي ال يخش��ى
عليه��ا من اجلفاف م��ن ناحية وال من التلف بس��بب الفيضانات من الناحية
االخ��رى ( ويذكر بهذا الصدد ان املطر يس��قط في ه��ذه املنطقة من ليبيا ).
ويع��ادل انتاج احملاصيل في هذه املنطقة انتاج نظيرتها في بابل .وهنالك تربة
جيدة أيضا حول يوس��بيريدس ،فهي في املواس��م املمت��ازة تعطي من الغلة
مائة ضعف ما بذر فيها ،ومع ذلك فان منطقة الكنبس تعطي ثالثة أضعاف
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معدل انتاج منطقة يوسبيريدس .أما أراضي قورينة الواقعة في أعلى قسم
م��ن املنطق��ة الليبية الت��ي يقطنها الب��دو الرحل فتنفرد مبي��زة خاصة بها
تتلخص في أنها تتمتع بثالثة مواس��م غلة في في الس��نة الوحدة :ويتمثل
املوسم األول في األراضي القريبة من الشاطيء؛ فمحاصيلها تنضج مبكرة،
وم��ا ان يفرغ أهلها من جنيه��ا حتى محاصيل التالل  -املنطقة املتوس��طة
الواقعة فوق احلزام الس��احلي  -صاحلة للجن��ي .وعندما يفرغون األهلون من
جني هذا احملصول الثاني تكون محاصيل القس��م اجلبلي املرتفع قد نضجت
وص��ارت صاحلة للقطاف .وهكذا فانه في الوقت الذي يكون االهلون قد اكلوا
أو ش��ربوا محصوالت املوسم االول يجدون ان محصوالت املوسم االول يجدون
ان محصوالت املوس��م االخير قد بدأت ،مما يعطي أهل قورينة السعداء فصل
خريف مستمر ملدة ثمانية أشهر متتالية)).20
وم��ن الواضح من اقوال هيرودوت��س ان أهل قورينة كانو يكثرون من زراعة
احلبوب خاصة القمح والش��عير ثم زراعة أش��جار الفواكه وخاصة ش��جيرة
العنب وأش��جار النخي��ل ،وهم��ا صنفان كان��وا يصنعون مش��روباتهم من
ثمارهما .وباالضافة لذلك فقد اش��تهرت برقة بال��ذرة وزيت الزيتون والتفاح
والعصف��ر وروح الزه��ر وتربي��ة االغن��ام واملواش��ي واخليول الس��ريعة بانتاج
األصواف ونبات الس��لفيوم (األجندان) الذي كان علفا ممتازا للحيوانات وكانت
عصارته عقارا مفيدا في عالج األمراض البشرية واحليوانية والنباتية ،وكان اذا
اضيف القليل منه للطعام ،وخاصة إلى أطباق الس��مك ،اضفي عليه نكهة
خاصة مشهية .ولكن هذه الثروة الزراعية املزدهرة التى كانت بحق عماد ثروة
قورينة كثيرا ما كانت تتعرض لغزو اجلراد؛ وفي مثل تلك احلال كان على جميع
السكان أن يخرجوا لالس��هام في مكافحته والقضاء عليه ،والذين يتهربون
منهم من ذلك الواج��ب كانوا يتلقون نفس العقاب الذي كان يتلقاه الفارون
من اخلدمة العسكرية.21
ومع نهاية القرن الس��ادس قبل امليالد كانت مدن برقة قد اصبحت مراكز
 -20انظر امللحق «ب» ص  788 – 687أو آخر الكتاب الرابع من تاريخ هيرودوتس.
21- Wright, John, Libya, The Nations of the Modern World series.
London, Ernest Benn Limited, 1st Edition, 1969, p. 43.
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جتاري��ة هامة وان لم تبل��غ مبلغ قرطاجة؛ فقد كانت قورين��ة تتاجر مع املدن
االغريقية في جزر البحر االبيض املتوسط وساحله الشمالي .وكانت جتارتها
في الوقت ذاته تس��ير نشيطة مع افريقيا الوسطى عن طريق واحة أوجلة (
الواقع��ة على بعد مائة وخمس�ين ميال إلى اجلنوب م��ن اجدابيا ) ومنها إلى
اجلنوب الغربي عبر الصحراء إلى مرزق أو إلى اجلنوب الشرقي إلى واحة سيوة.
ونتيج��ة لهذا االقتصاد املزدهر في مجالي الزراعة والتجارة صارت قورينة في
مطل��ع القرن اخلامس قبل املي�لاد تعتبر احدى العواص��م املهمة في العالم
اإلغريقي.
نظام احلكم اإلغريقي في قورينة في العصر امللكي:
لقد أحملنا س��ابقا ً بالش��كل العام لنظام احلكم امللكي الوراثي الذي كان
س��ائدا في قورينة خالل أول قرنني من حياته��ا .وبالرغم من قلة مصادرنا عن
العصر امللكي في قورينة فانه ال بد لنا ان نتذكر حقيقة اساسية عامة تكاد
تصدق على اجملتمعات البشرية في كل مكان وزمان اال وهي ان االنسان حريص
دائم��ا ً على ان ينقل معه تراثه وعاداته وتقاليده .ان هذا القول يصدق إلى حد
كبير على حركة التوس��ع االغريقية؛ فاملعروف بش��كل عام ان املس��توطنة
االغريقي��ة خارج بالد اليونان كانت ترتبط ارتباطا وثيقا باملدينة االم وتتأثر بها
تؤث��ر فيها إلى حد كبي��ر .وملا كانت قورينة مس��توطنة دورية فال نعتقد اننا
جناف��ي احلقيقة اذا افترضنا ان تنظيمها السياس��ي كان إلى حد كبير صورة
عن التنظيم السياس��ي في البل��د األم وهي جزيرة ثي��را الدورية؛ وقوام ذلك
التنظي��م هو ان ي��وزع املواطنون ف��ي املدينة إلى ثالث قبائل .ولقد س��بق ان
علمنا من هيرودوتس ان املهاجرين األول من ثيرا كانوا ميثلون االقسام السبعة
لس��كانها؛ واذن فال بد انهم نظموا انفس��هم على شكل قبائل ثالث تضم
االقسام السبعة -على غرار التنظيم الذي كان سائدا في ثيرا -منذ ان استقرو
ف��ي قورينة بزعامة ملكهم باتوس .ومما يؤيد هذا الرأي ان املش��رع دميوناكس
قسم مواطني قورينة إلى ثالثة قبائل عندما استدعى الصالح دستورها في
عهد باتوس الثالث االعرج .ولعل دميوناكس امنا كان يضفي الصبغة الشرعية
على وضع كان قائما ً .ومنذ نشوء قورينة قسمت اراضيها بني القبائل الثالث
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فتكونت بذلك أول طبقة من االرس��توقراطيني املؤسس�ين ،مالكي األراضي.
ولك��ن مل��ا كان عدد هذه الطبق��ة قليالً 22فان قورينة س��ارت بني احلني واحلني
االخر على سياس��ة توزيع هبات من األراضي مل��ن يرغب في الهجرة إليها من
اإلغريق ،وذالك لكي تدعم مركزها وتقوي وجودها في منطقة س��احل برقة.
وخي��ر مثال عل هذا هو ما ذكره هيرودوتس م��ن حتريض موحي دلفي لالغريق
على الهجرة إلى قورينة في مطلع عهد باتوس ((السعيد)) 23وهنالك مثال
اخر ما فعله اركيس��يالوس الثالث الذي اقطع األراض��ي في قورينة لكل من
ّ
التف حوله من اإلغريق وآزره في استرجاع عرشه .24وملا كنا نعرف ان ملكية
األرض هي االس��اس الذي ارتكزت إليه االرس��توقراطية األولى في قورينة فإنا
نعتق��د ان كل مهاجر اغريقي جديد قدم لقورينة بعد ان حصل س��لفا على
ملكي��ة ل�لارض فيها كان ينضم الح��دى قبائلها الثالث ويس��هم بذلك في
تقوية ارس��توقراطيتها األولى وتوسيعها .وبهذا فنحن نعارض ما ذهب إليه
البعض من قصر الطبقة االرستوقراطية على املالكني األول ونسلهم ،وتقرير
ان كل املهاجرين الذين قدموا لقورينة بعد قيامها وجدوا انفس��هم في وضع
التابع بالنس��بة لطبقة املستوطنني األوائل .25وملا كان ال بد من وجود األتباع
فالتفس��ير املعقول هو ان نق��ول ان املهاجرين اجلدد الذين اجبرتهم ظروفهم
اجلدي��دة في قورينة على ان يكونوا اتباعا لالرس��توقراطيني األوائل هم اولئك
اإلغري��ق الذين قدموا إلى قورينة دون ان يؤمنوا النفس��هم ملكية مس��بقة،
وهم ايضا صغار املالكني الذين رأو بالتجربة أنهم ال يس��تطيعون البقاء دون
االلتجاء إلى غيرهم من كبار املالكني ،وهم ايضا العمال الفنيون والصناعيون
ان ص��ح التعبير .ويضاف إلى هؤالء جميعا بعض الليبيني الذين تأغرقوا ورمبا
ايضا بعض اإلغريق ممن كانوا من أمهات ليبية.
عند هذا احلد تتبلور في ذهننا صورة واضحة جملتمع قورينة ،فهو مجتمع
 -22أنظ��ر ص  239أع�لاه حيث يذكر هيرودوتس أن عدد املهاجرين املؤسس�ين كان عبارة عن
حمولة سفينتني من ذوات اخلمسني مجدافا ً أي مائتي مهاجر
 -23أنظر ص  244أعاله.
 -24أنظر ص  247أعاله.
 -25أنظر عبد العليم ،مصطفى كمال ،دراس��ات في تاريخ ليبيا القدمي ،منش��ورات اجلامعة
الليبية ،املطبعة األهلية ،بنغازي ،1966 ،ص .128 – 125
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طبق��ي هرمي تنقصه الطبقة املتوس��طة بينما تتك��ون قاعدته من األتباع
وتتربع قرب قمته طبقة ارس��توقراطية م��ن املالكني ويقوم فوق اجلميع ملك
مطلق جمع في يديه مقاليد السلطات الدينية والعسكرية واملدنية.
وازاء النق��ص ف��ي مص��ادر هذا العص��ر ال بد لنا ل��ن ان نلج��أ ثانية إلى
القي��اس على ما كان يجري ف��ي املدن االغريقية في ب�لاد اليونان ذاتها .والبد
انه كان لقورينة منذ مرحلة مبكرة في تاريخها مجلس شيوخ ،Gerousia
وه��ي كمس��توطنة دورية ال بد ايض��ا انها كانت بها هيئة اإليفور اخلمس��ة
 26 Ephorsالذي��ن رمب��ا كان امللك يعينه��م ويعد إليهم ببعض س��لطاته
القضائية .وس��نالحظ انه باالضافة إلى هذين اجمللس�ين كان يوس��ييريدس
مجلس ثالث هو مجلس الشورى  . Bouleوملا كان من املرجح أن الذين اقاموا
مس��توطنة يوس��بيريدس هم إغريق من قورينة فان وجود مجلس شورى في
يوسبيريدس يشجع االفتراض ان قورينة كان لها مثل ذلك اجمللس.
واذا سلمنا بوجود هذه اجملالس من وقت مبكر في تاريخ قورينة فانا ال بد ان
نس��تنتج ان النزاع الذي كان يقع داخل اُسرة باتوس املالكة كالذي حصل بني
اركيسيالوس الثاني واخوته امنا هو نزاع بني امللكية واالرستوقراطية .وإذن فان
اصالحات دميوناكس الدستورية التي نقلت احلكم من امللك إلى الشعب كانت
في الواقع انتصارا لالقلية االرستوقراطية على امللكية وليس ثورة دميوقراطية
في دس��تور املدينة .ويذكر بهذا الص��دد ان التطور نحو الدميوقراطية في بالد
اإلغريق األم س��ار على منط مش��ابه فانتقلت الس��لطات من يد امللك إلى يد
طبقة النبالء أو إلى يد طاغية تولى مقاليد االمور عن طريق غير ش��رعية ثم
انتقلت بعد ذلك للشعب فصار يحكم نفسه بنفسه وهو ما نعنيه باحلكم
الدميوقراطي .الب��د ان قورينة أقامت نوعا ً م��ن الدميوقراطية فيها في الفترة
التي انقضت بني نهاية اُسرة باتوس احلاكمة سنة  440ق.م ودخول برقة في
حوزة البطاملة بعد سنة  322ق.م.
 -26تش��ير مصادر العصر البطلمي إلى وجود هذين اجمللس�ين في قورينة في عصر البطاملة.
ورمب��ا كان األول منهما ه��و الذي قصده هيرودوتس عندما ذكر أن امللك��ة فيريتيما كانت تأخذ
مقعدها في مجلس قورينا نيابة عن آركيسيالوس الثالث الذي كان الجئا ً في برقة .انظر أيضا ً
ص  247أعاله.
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 -2أبولونيا (=سوسة)
بعد تأسيس قورينة بقليل بدأ أهلها بتأسيس ميناء ملدينتهم في مكان
مناس��ب وقريب فوقع اختيارهم على املكان ال��ذي ال تزال آثاره قائمة إلى االن
وس��موا املس��توطنة اجلديدة أبولونيا تعتمد كلية عل��ى قورينة حتى العهد
البطلم��ي عندما ب��دأت أهميتها كمين��اء تنمو وتزداد خ�لال القرنني الثالث
والثاني قب��ل امليالد .وطيلة العصر الذي كانت تعتم��د فيه على قورينة كان
ينظر إليها باعتبارها ميناء قورينة وكأنها جزء من قورينة وليس مس��توطنة
مستقلة .وعلى ذلك االساس فان احلياة فيها كانت خاضعة ملا متليه قورينة.
اما النش��اطات التى كانت جت��رى في هذا امليناء فكانت تصدير واس��تيراد ما
تق��رر قورينة تصديره واس��تيراده باالضاف��ة إلى تقدمي اخلدمات للمس��افرين
م��ن قورين��ة والقادمني إليها .ومن املؤس��ف أن البحر ابتلع م��ا يزيد عن ثلث
هذه املدينة فجع��ل من الصعب حتديد امليناء اإلغريقي وارصفته وان كان من
احملتم��ل انه اقيم إلى الش��رق م��ن النتوء الصخري البارز ف��ي البحر وانه كان
يضم بركة كليوبترة.
 -3برقة (= املرج) :Berca, Barka
لق��د مر بنا كيف قامت جماعة من إغريق قورينة بتأس��يس هذه املدينة
مبس��اعدة قبيلة األوسخيزي الليبية سنة  550ق.م .وفيما عدا ذلك فنحن ال
نعرف عن هذه املدينة س��وى انها كانت دون ش��ك تستغل السهل اخلصيب
احملي��ط به��ا بالزراعة وبتربية اخليول البرقية املش��هورة بأصالتها وس��رعتها
وباحرازه��ا قصب الس��بق في املباري��ات اليونانية كما حدث ف��ي عهد امللك
بات��وس الرابع عندما ف��ازت قورينة فوزا باهرا في االلعاب البيثية س��نة 366
وفي س��باق العربات س��نة  462ق.م .بفض��ل اخليل البرقي��ة .وقد حمل فوز
قورينة في األلعاب البيثية الش��اعر اإلغريقي الكبي��ر بندار على تخليد هذه
املناسبة في قصيدتني رائعتني من قصائده.
 -4طلميثة
تق��ع طلميث��ة عل��ى الس��احل مقاب��ل مدينة برق��ة من الش��مال وقد
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استخدمت كميناء ملدينة برقة .وكانت هذه املستوطنة في األصل تقوم محل
املدينة احلالية إلى جانب املرفأ .ويدل ما اكتشف من آثارها على أنها كانت قد
خططت بعناية ولكن اآلثار التى مت كشفها فيها حتى اآلن ترجع إلى عصور
الحقة وس��نعرض لها في حين��ه .وتدل أقدم اخلزفيات التى اكتش��فت في
طلميثة وابولونيا على ان هاتني املدينتني أسس��تا بعد تأسيس قورينة سنة
 631ق.م بقليل .وعلى هذا األس��اس فان طلميثة ال ميكن ان يكون أسسها
أن��اس من برقة كميناء للمدينة االخيرة الن طلميثة اقدم من برقة وان كانت
صارت تؤدي غرض امليناء بالنسبة لبرقة وتسمى ((ميناء برقة))
 -5توكرة:
نس��تدل م��ن اقوال بندار عل��ى ان املهاجرين من قورينة ه��م الذين قاموا
بتأس��يس توكرة وأبولونيا .وقد أيد هذا القول ما اكتش��ف من حفريات يرجع
تاريخها إلى ما بعد تأسيس قورينة سنة  631ق.م .وكان املتعارف عليه عامة
ان توك��رة أسس��ها قادمون من برقة ولك��ن االخيرة لم تؤس��س اال في وقت
متأخر في عهد اركيس��يالوس الثاني .وعلى ذلك فليس هنالك مايبرر ماذهب
إلي��ه البعض من ان توكرة كانت تش��اطر برقة كراهيته��ا لقورينة في القرن
الذي تال تأس��يس برقة ،وانها لذلك تأثرت بالغزوة الفارسية لبرقة سنة 515
ق.م .وان كان الفرس قد مروا بها ال محالة أثناء تلك الغزوة وهم في طريقهم
إلى يوس��بيردس .وليس هنالك في اآلداب الكالسيكية وال في احلفريات التى
اجري��ت حتى االن ما يدل على أصل الس��كان الذين اس��توطنوا توكره ولكن
ي��كاد يكون من املؤكد انهم قدموا من قورين��ة وان كان هنالك احتمال انهم
كانوا اغريقا جاؤوا مباش��رة إلى توكرة من ب�لاد اليونان دون املرور في أبولونيا
مينا قورينة .ويقول اصطفانوس (  ) Sephanusان هذه املستوطنة سميت
باس��م تويكيرا ( ) Tcheriaابنة اوتاندروس ( ،) Autandrosوهما اس��مان
ال يذكرهما أي كاتب آخر.
 -6يوسييريدس(= بنغازي )
يؤكد جودتش��ايلد ان مس��توطنني م��ن قورينة أو برقة قاموا قبل س��نة
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 515ق.م بتأسيس مستوطنة يوسبيريدس األولى على الطرف الشمالى من
س��بخة الس��لماني احلالية حيث توجد االن مقبرة سيدي عبيد الفيتوري.27
أما ملاذا اختاروا ذلك املوقع على طرف الس��بخة فتعليله ان الس��بخة كانت
آنذاك عبارة عن بحيرة ضحلة متصلة بالبحر وصاحلة ملالحة القوارب والسفن
الصغي��رة التى كانت دون ش��ك تصلها بامليناء القدمي ال��ذي رمبا كان يقع إلى
الغرب قليال من املنارة احلالية.
واقدم اش��ارة ليوس��ييريدس هي تلك التي أورده��ا هيرودوتس في حديثه
عن احلملة الفارس��ية على مدينة برقة سنة  515ق.م ،28.واذن فال بد ان هذه
املدينة كانت قائمة قبل ذلك التاريخ .واقدم عمله وجدت لها حتى االن ترجع
لس��نة  380ق.م ويظه��ر على أح��د وجهيها نبات الس��لفيوم بينما تظهر
سمكة دلفني على الوجه االخر.29
والبد ان يوسبيريدس كانت معرضة اكثر من غيرها لغارات القبائل الليبية
املقيمة حول خليج س��رت الكبير النه كان من الس��هل على تلك القبائل ان
تتقدم عبر الس��هول إلى يوس��بيريدس .ولعل البحيرة ه��ي التى كانت توفر
بعض احلماية لهذه املس��توطنة .من هذا القبيل ما نسمعه من ثوسيديس
( ) Thuecydidiesعن قبائل ليبية تضرب حصارا على يوس��بيريدس سنة
 414ق.م .ف�لا يرفعه عنها اال وصول أس��طول اغريقي كان في طريقه إلى
سيراقوس��ة بقيادة رجل اسمه جيليبوس ( )Gylippusفساقته الرياح إلى
يوس��بيرديس .إننا ال نشك في ان هذا الوضع القلق دعا إلى استقدام جماعة
جدي��دة من املس��توطنني اإلغري��ق ولكنهم لم ميكثوا اال قلي�لا ثم عادوا إلى
مدينتهم مس��ينا س��نة  369ق.م .واخر مرة ظهرت فيها يوسبيريدس على
املس��رح السياس��ي كانت س��نة  322ق.م .عندما ضلعت مع برقة في تأييد
مغامر اسمه ثبرون ( ) Thibronكان يطمع في اقتطاع جزء من برقة يقيم
فيه ملكا لنفس��ه .ولكن قورينة وحلفاءها من الليبيني تصدوا لذلك املغامر
ومتكن أحد الليبيني من اُس��ره في النهاية حيث قام أهل توكره بش��نقه .وال
 -27أحد أبناء زليطن ورئيس نظام العروسية في برقة.
 -28أنظر الصحفة  250أعاله.
 -29رمبا كامنت صورة الدلفني رمزا ً لبوزايدن إله البحر.
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ش��ك ان يوس��بيريدس قاس��ت نتيجة تورطها في ذلك النزاع وضلوعها مع
الطرف اخلاسر.
أما ما نعرفه عن التنظيم السياس��ي له��ذه املدينة فهو قليل وينحصر
ف��ي نقش مه��م عثر عليه في موقع يوس��بيريدس ويرجع تاريخه إلى س��نة
 350ق .م .وهو يبني أن هذه املس��توطنة كان لها مجلس قضاة ()Ephors
ومجلس ش��يوخ ( )Gerousiaوف��ي النقش يقترح الش��يوخ على مجلس
الش��ورى ( )Bouleتك��رمي اثنني من أبن��اء مدينة سيراقوس��ة لقاء خدمات
معين��ة كان��ا قدماها ليوس��بيريدس .ولعل وجود هذه اجملال��س دليل على أن
التنظيم السياسي ليوس��بيريدس ،ورمبا ملعظم املستوطنات اإلغريقية في
برقة ،إن لم نقل كلها ،كان بصفة عامة مش��ابها ً للتنظيم السياس��ي في
قورينة.
وبالنسبة السم هذه املستوطنة فقد قطع جودتشايلد بأن يوسبيريدس
( )Euesperidesهو أصح وأقدم اس��م لها .30وقد البس هذا االس��م أكثر
من ثوب من ثياب األساطير اإلغريقية القدمية نظرا ً للشبه بينه وبني األسماء
ال��واردة في أس��اطير هي أقدم م��ن املدينة ذاتها ،فقد ذهب ع��دد من الكتاب
القدام��ى إلى أنها س��ميت هس��بيريدس ( )Hesperidesنس��بة لألخوات
األسطوريات األربع ،31بنات هسبيروس ،اللواتي كن يحرسن البستان املسمى
باسمهن والذي كانت اإللهة هيرا « »Heraقد تلقته كهدية مبناسبة زواجها
من اإلله زيوس ( .)Zeusوتقول األسطورة إن هذا البستان كان مليئا ً بشجر
التفاح الذي يثمر الذهب ولذلك فقد وكل األخوات األربع بحراسته نظرا ً ملا كن
يتحلني به من قدرة عجيبة على الغناء الس��احر ،ووضع األفعوان اخمليف الدُن
( )Ladonحتت تصرفهن لكي يس��اعدهن في حراسة البستان .وإمعانا ً في
ه��ذا االجتاه فإنهم تعرفوا على بحيرة تريتونس ( 32)Tritonis Lacusوقالوا
30- Goodchild, R.G., Benghazi, The Story of a City, Department of
Antiquities, Cyrene (Shahat), Cyrenaica, Libya, 2nd edition, Lamin
Hasni s Press, 1962.
31- Their names were: Aegle, Erythcia, Hestia and Arethusa
32- After Triton, Son of Poseidon, God of the Sea.
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إنه��ا هي البحي��رة الواقعة إلى اجلنوب من املدين��ة القدمية ،كما تعرفوا على
البس��تان نفسه في أحد املنخفضات في موقع سواني بن عصمان على بعد
حوالي عشرة كيلومترات إلى الشرق من بنغازي وإلى الشمال من الطريق إلى
مطار بنينا .وقريبا من موقع البستان وجدوا كهفا ً به بحيرة جوفية فاعتبروه
نهر ليث ،الذي هو نهر النسيان في العالم السفلي في األساطير اإلغريقية.
وكان إل��ى الش��مال الغربي من املدينة نهر س��ماه الفينيقيون نهر الثن وهي
تس��مية تلف��ت النظر ملا فيه��ا من تواف��ق عجيب مع التس��مية اإلغريقية
لألفعوان الدن الذي سبق ذكره.
ويعارض س��ي .ج��ي .س��ي هايس��لوب ( )C.G.C. Hyslopفي كتابه
( )Cyrene and Ancient Gyrenaicaالصادر في طرابلس شنة  1945م.
هذه اآلراء ويقول إن املؤسسني اإلغريق أسموا املدينة يوهسبيريدس ومعناها
باإلغريقية «مدينة الغرب السعيدة» نظرا ً خلصوبة األرض التي كانت جتاورها
من الغرب ،وإن تس��ميتها هس��بيريدس ناجتة عن التباس هذه التسمية على
الكتّاب القدامى حتت تأثير ما يعرفونه من األساطير اإلغريقية.
وباإلضافة إلى هذه املستوطنات املشهورة فال شك أنه كانت هنالك مواقع
أُخرى كثيرة على س��احل برقة ال ميكن أن يكون قد فات اإلغريق أن يستفيدوا
منها ويس��تغلوها من مث��ل درنة ( )Dernisوطب��رق ( )Antipyrgosومببا
وعني غزالة والبردية .ولكن احلفريات لم تنشط في هذه املواقع لتوقفنا على
أحوالها املاضية.

جمهوريات برقة في ظالل الفرس والبطاملة
( 96 – 440ق .م).
اس��تولى الف��رس على مصر س��نة  525ق .م .ولم يلبثوا حتى بس��طوا
نفوذهم على برقة خاصة القسم الس��احلي منها أي املنطقة اإلغريقية.33
ويبدو أن الفرس لم يركزوا قوات فارس��ية في برقة بل اكتفوا بإرسال احلمالت
العسكرية كلما دعت الضرورة ،وقنعوا من هذه املنطقة بأن تعلم خضوعها
لهم وتدفع لهم اجلزية ،وتركوا لها مهمة تصريف ش��ؤونها كما تشاء .وقد
س��بق أن حملنا في احلديث عن قورينة أن آركيس��يالوس الراب��ع (حوال – 465
 440ق .م ).كان ق��د أعلن تبعية قورينة ،وهي أهم مدينة إغريقية في برقة،
حلاكم مصر الفارس��ي وحدد اجلزية السنوية التي صارت تلك املدينة تدفعها
للفرس .والب��د أن بعض القبائل الليبية في برق��ة ،وخاصة القريبة منها من
الس��احل ،قد خضعت للفرس كذلك .34ومما يؤيد هذا القول أننا نس��مع عن
وجود فرقة ليبية في جيش امللك الفارس��ي كزركسيس عند زحفه على بالد
اليونان .وجتدر اإلش��ارة هنا إلى أننا ال نسمع شيئا ً عن موقف املدن اإلغريقية
في برقة من احلرب بني اإلغريق والفرس طيلة النصف األول من القرن اخلامس
قب��ل امليالد .ولعل ال��ذي حدث هو أن تلك املدن كان��ت خاضعة للحكم الذي
أقامه الفرس في مصر مما حال بينها وبني مد يد املساعدة لبالد اإلغريق .هذه
أما الناحية األخرى فتتلخص في بُع ِد تلك املدن عن بالد اليونان وعدم
ناحي��ة ّ
التزامها باالرتباط بها مائة باملائة.
وبعد أن انقرضت اُس��رة باتوس حوالي سنة  440ق .م .سادت منططقة
برقة حالة من الفوضى وعدم االستقرار ممّا شجع بعض القبائل الليبية على
مهاجمة املدن اإلغريقية كما حدث ملدينة يوس��بيريدس س��نة  414ق .م.35.
 -33كان باتوس الرابع ،ملك قورينة ،قد اعترف بالتبعية للملك الفارسي قمبيز بعيد إستيالء
األخير على مصر سنة  525ق .م.
 -34انظر ص  248أعاله.
 -35انظر ص  265أعاله.
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وف��ي الوقت ذاته كانت امل��دن اإلغريقية ترزح حتت وطأة ص��راع داخلي احتدم
بني الطبقة األرس��توقراطية ،التي نصبت نفس��ها في مراكز القوة واحلكم
بعد زوال امللكية ،وبني البقية الباقية من س��كان تلك املدن .واس��تمرت برقة
تقاس��ي من الفوضى والص��راع الداخلي إلى أن حل عهد االس��كندر الكبير
الذي اكتس��ح اإلمبراطورية الفارس��ية ودخل مصر س��نة  333ق.م .فبادرت
امل��دن اإلغريقية ف��ي برقة وف��ي مقدمتها قورين��ة بإعالن تبعيته��ا له لدى
س��ماعها عن بلوغه باريتوني��وم « =( »Paraetoniumمرس��ى مطروح).
وق��د أعربت قورينة بال��ذات عن والئها له وترحيبها به بتق��دمي هدايا كان من
جملته��ا ثالثمائة جواد وخمس عربات حربية من ذوات اخليول األربعة .وعندما
زار االسكندر الكبير معبد آمون في سيوة بادر عدد من القبائل الليبية بتقدمي
والئه��م ل��ه .واملعروف أن االس��كندر الكبير «عني – قب��ل مغادرته مصر إلى
الش��رق – أبولونيوس ب��ن خارين��وس ( )Apollonioos Charinosحاكما ً
عل��ى ليبيا [منطقة برقة] .36وإثر وفاة االس��كندر الكبير س��نة  323ق .م.
تقاس��م خلفاؤه الثالثة إمبراطوريته فيما بينه��م فوقعت مصر من نصيب
حااكمه��ا بطليموس بن الجوس الذي صار فيما بع��د امللك بطليموس األول
امللق��ب س��وتر ( )Soterأي املنقذ .وفي أواخر س��نة  323ق .م .اندلعت ثورة
ف��ي قورينة وانتش��ر لهبها إلى بقية امل��دن اخلمس التي كان��ت كغيرها من
اجلمهوريات اإلغريقية فريس��ة للتطاحن احلزبي فاغتنم املغامر االس��بارطي
ثب��رون ( )Thibronواملغامر الكريت��ي مناس��كليس ( )Manasiclesتلك
الفرص��ة فتزع��م كل منهما فريقا ً من الثوار .ومتكن ثب��رون من دخول قورينة
إال أن احلزب الدميوقراطي فيها لم يلبث أن استولى على السلطة وطرد ثبرون
كما طرد ع��ددا ً من أغنياء املدينة األرس��توقراطيني .ولكن ثبرون عاد فحاصر
قورين��ة بينما التف حوله عدد من األثري��اء املطرودين وجلأ عدد آخر منهم إلى
مصر يستنجدون ببطليموس األول .واغتنم بطليموس تلك الفرصة فأرسل
رفيق��ه أوف� ّ
لاس األولنثي على رأس ق��وة برية وبحرية لوض��ع حد للصراع في
املنطقة .واحتد املغامران جملابهة أوف ّالس ولكنه هزمهما وأس��ر ثيرون وصلبه.
 -36نصحي ،إبراهيم ،تاريخ مصر في عصر البطاملة ،مكتبة األجنلو املصرية ،الطبعة الثالثة
(ثالثة أجزاء) ،القاهرة ،1966 ،ج ،1ص .32
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ومبناس��بة هذا االنتص��ار قدم بطليموس نفس��ه إلى منطق��ة برقة ونصب
أوف ّالس حاكما ً عليها .ولكن مدنها ظلت حتتفظ بنظمها اجلمهورية في ظل
العه��د البطلمي ال��ذي كانت منطقة برقة خالله ملكا ً للبطاملة باس��تثناء
فترة اس��تقاللها الوجي��زة من  273 – 283ق.م .ولم يكن من الس��هل على
أوف� ّ
لاس أن يخض��ع منطق��ة برقة فقد ث��ارت عليه س��نة  313ق.م .وكادت
تطيح به لوال أن بطليموس األول س��ارع بإرسال حملة أخمدت الثورة وأعادت
أوف� ّ
لاس لكرس��ي احلكم م��ن جديد .وفي س��نة  311ق.م .اس��تقل أوف ّالس
ببرقة بتش��جيع من أنتجونس ،قائد عام قوات آس��يا الذي كانت عالقاته مع
بطليموس األول قد ساءت .وحتالف أوف ّالس مع أجاثوكليس السراقوسي ضد
قرطاجة ولكنهما اختلفا في النهاية فقضى األخير على أوف ّالس سنة 308
ق.م .وكان ذلك من حس��ن حظ بطليموس األول .وفي هذه األثناء وبينما كان
بطليم��وس األول يترأس حملة ضد بالد اليونان س��نحت ل��ه الفرصة ،مبقتل
أوف ّالس ،لكي يس��تعيد برقة فكر عائدا ً ملصر من أججل تلك الغاية وأرس��ل
ماج��اس ،ابن زوجته برنتش��ي ،على رأس حملة جنحت في اس��تعادة منطقة
برق��ة ،فكافأ بطليموس األول ماجاس على ذلك النجاح بتعيينه س��نة 300
ق.م .نائبا ً عنه في حجمها .ويدل كل هذا االهتمام الذي أحاط به بطليموس
األول منطق��ة برق��ة عل��ى أن «قورينايئة [منطقة برق��ة] كانت تعني مصر
مباش��رة ...وقد أثبتت األيام أن ضم قورينايئة لم ي��زد في قوة بطليموس بل
أصبح مبثابة ش��وكة في جانب البطاملة ،فمن ناحية لم ميثل أهلها للخضوع
لسلطة أجنبية ألنهم اعتادوا على احلرية واالستقالل ،ومن ناحية أخرى كانت
األطماع الشخصية تغري حكامها باخلروج على طاعة امللك».37

 -37املصدر نفسه ،ج ،1ص .80
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احلرب بني قورينة وقرطاجة:
نتيج��ة لالزدهار الذي أصابته قورينة ف��ي اجملاالت اخملتلفة فإنها أصبحت،
إلى جانب كونها مركز إش��عاع ثقافي ،مركزا ً للقوة ا إلغريقية على س��احل
برق��ة .وكان يقابلها بعيدا ً إلى الغرب على الس��احل التونس��ي مركز ثقافة
وق��وة فينيقي هو قرطاجة .وبالرغم من أن قرطاجة كانت أعظم ش��أنا ً وقوة
من قورينة إال أنه كان البد أن تتعارض مصلحتها باعتبار أن كال ًّ منهما كانت
تنتم��ي إلى قارة مغايرة لقارة األخرى فهما وإن قامتا على س��احل الش��مال
اإلفريقي إال أن قرطاجة كانت آسيوية بينما كانت قورينة أوروبية ،وإذن فنحن
ال نبال��غ إن رأينا ف��ي اصطدامهما حلقة صغيرة في سلس��لة التصادم بني
أوروبا وآس��يا .وباإلضافة لذلك كله فإن التنافس بني الفينيقيني القرطاجيني
واملس��توطنني اإلغري��ق في ج��زر البحر األبيض املتوس��ط كان الب��د أن يؤدي
إل��ى االصطدام ب�ين أولئك اإلغري��ق والقرطاجيني وبالتالي ب�ين القرطاجيني
والقورينيني .ولم يطل الوقت باملدينتني حتى تنازعتا على تعيني احلدود بينهما
في منطقة طرابلس في أعقاب قصة األخوين فيليني التي س��نفصل القول
فيه��ا ف��ي موضع آخر .وفي هذه امل��رة توصلنا إلى اتفاقية عل��ى احلدود فيما
بينهما إال أن تلك االتفاقية حسمت النزاع مؤقتا ً ولم حتسم العداء الذي ظل
قائما ً في مكامنه في انتظار ظروف مناس��بة تس��مح له بالتعبير عن ذاته.
وجاءت الفرصة املنشودة في عهد بطليموس األول ،خليفة االسكندر الكبير،
عندما استجاب أوف ّالس ( )Ophellasحاكم قورينة الذي كان قد استقل بها،
لدعوة تلقاها من أجاثوكليس ( )Agathoclesملك سيراقوس��ة اإلغريقي،
الذي كان قد فاجأ قرطاجة ونزل بقواته على البر التونس��ي ،يحثه فيها على
مش��اركته في مهاجمة قرطاجة ويؤكد له أنه س��يؤيده ،في حالة االنتصار
عل��ى قرطاجة ،في أن تكون ل��ه ،أي ألوف ّالس ،اليد املطلقة في برقة .وصادفت
ه��ذه الدعوة ه ًوى وطموحا ً في نفس أوف ّالس فس��ار س��نة  308ق.م .بجيش
يش��به مس��توطنة متحركة برجالها ونس��ائها وأطفالها ،وانضم إليه عدد
كبير من أعوانه الليبيني ،وجتش��م اجلميع مشقة السير املضني حول خليج
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س��رت الكبير في منتصف الصيف القاس��ي .وال يعرف ما فعله هذا اجليش
باملس��توطنات الفينيقي��ة في منطق��ة طرابلس وإن كنا نظ��ن أنها فتحت
أبوابه��ا أمام القادمني جتنبا ً للصراع وإراق��ة الدماء .واملعروف ،على أي حال ،أن
ع��ددا ً قليالً ج��دا ً من رجال أوف ّالس متكنوا من العودة س��املني من تلك احلملة،
أما هو نفس��ه فقد لقي مصرعه على يد حليفه في تونس إثر خالف نش��ب
بينهم��ا مما أتاح الفرصة لقرطاجة فأجه��زت على البقية الباقية من القوات
املتحالفة؛ وانتهى بذلك التحدي اإلغريقي الرئيس��ي لقرطاجة ولسلطانها
في ش��مال إفريقي��ا ،ذلك التحدي الذي ورثته روما بع��د نصف قرن من الزمن
كجزء من التركة اإلغريقية فس��ارت به حتى نهاية الشوط ونهاية قرطاجة
في موجة عدوان جديد ألوروبا على إفريقيا وآسيا ممثلتني في قرطاجة .ومبقتل
أوف� ّ
لاس خضعت برقة للبطاملة من جديد .وملا كان البطاملة ورثاء االس��كندر
وخليفته أو نائبه أنتيباتر فإنهم لم يرثوا عنهما جزءا ً من اإلمبراطورية فقط
ب��ل ورثوا أيضا ً نظام احلكم والنظام العس��كري ونظما ً أُخرى وعادات وتقاليد
تش��كل في مجموعها طريق��ة حياة كاملة .ولتوضيح ه��ذه النقطة نقول
إن اإلس��كندر الكبير كان يعامل امل��دن اإلغريقية أينما وجدت كحليفة حرة،
ولك��ن خليفته أنتيباتر رغب في معاملتها كرعاي��ا وكدول مغلوبة تابعة له
ونصب في دس��ت احلك��م بها أوليجركيات
يضع احلاميات فيما يش��اء منها ّ
(أقليات) تناص��ره ،أو طغاة ميالئونه .وقد حذا البطاملة حذو أنتيباتر في هذه
السياس��ة فصاروا يعينون حكام��ا ً أو مندوبني للملك في املدن التابعة لهم،
وف��ي بعض األحيان كان امللك البطلمي يتولى بنفس��ه تعي�ين واحد أو أكثر
من احلكام الرئيسيني األول كما فعل بطليموس األول بالنسبة ملنطقة برقة
38ندم��ا عني ماجاس حاكما ً لها كما أس��لفنا ،وكم��ا فعل بطليموس الثاني
فيالدلف��وس – وكان ماج��اس املذكور إبنا ً لزوجة أبيه برنيتش��ي – عندما أقر
ماجاس املذكور في منصبه حاكما ً لقورينة 39نيابة عن امللك.
 -38ت��ارن ،وليم ،احلضارة الهلينس��تية ،الطبع��ة الثالثة ،ترجمة عبد العزي��ز توفيق جاويد،
مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،1966 ،ص .75 – 73
 -39نصحي ،إبراهيم ،تاريخ مصر في عصر البطاملة ،مكتبة األجنلو املصرية ،الطبعة الثالثة
(ثالثة أجزاء) ،القاهرة ،1966 ،ج  ،2ص  ،334حيث يقول« :إن املشكلة الرئيسية التي واجهت
البطامل��ة ف��ي قوريناينة قد واجهتهم كذل��ك في كل ممتلكاتهم التي كان��ت املدن اإلغريقية
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وفي مناس��بة التعيني األولى باش��ر ماجاس س��لطات منصبه كحاكم
لقورين��ة ابت��دا ًء م��ن س��نة  300ق.م .وبع��د س��نة  283ق.م( .أي بعد وفاة
بطليموس األول) انتحل ماجاس لنفس��ه لقب مل��ك ،ذلك اللقب الذي كان
قد س��قط من االس��تعمال في قورينة منذ انتهاء اُس��رة باتوس .ولم يكتف
ماجاس بكل ذلك بل أعلن استقالله ببرقة وزحف على مصر سنة  274ق.م.
وأش��رف على االس��كندرية ولكن امللكة آرس��ينوي ،زوجة بطليموس الثاني
فيالدلفوس الذي أصبح ملكا ً ملصر ،جنحت بدهائها في إثارة قبائل املارماريدي
الليبية ضده ووراء ظهره في مارماريكا مما جعل حملته تبوء بالفش��ل ودفعه
إلى التوصل التفاق مع بطليموس فيالدلفوس وذلك بعقد قران ابن بطليموس
فيالدلفوس وخليفته على برنتشي ابنة ماجاس .وتخليدا ً لهذه املناسبة قام
البطاملة بتغيير أسماء مدن برقة وسموها بأسماء ملكية كما سنبينه فيما
بعد .وس��قط اللقب امللكي من جديد وعاشت برقة طيلة املائة سنة التالية
حتت حكم مصري لم حتدد معامله.40
وإذا نح��ن ألقينا نظرة على دس��تور املدينة اإلغريقي��ة املتمتعة باحلكم
الذاتي من مثل املدن اإلغريقية على س��احل برقة ،فإننا س��نالحظ ألول وهلة
أن ذلك الدستور يبدو وكأنه ظل على صورته األولى دون أن متسه يد التغيير41؛
فقد كان بكل مدينة جمعية تضم ش��مل أحرارها كما كان لها مجلس��ها
تقوم بالدور الرئيس��ي في حياتها .وإذا استبحنا ألنفس��نا أن نستند إلى الوثائق القليلة التي
لدين��ا في احلكم عل��ى موقف البطاملة من رعاياهم اإلغريق بوجه ع��ام ،فإننا نرى البطاملة لم
يعب��أوا كثيرا ً باس��تقالل املدن اخلاضعة لهم ألن س��يطرتهم على هذه امل��دن تبدو بجالء في
وثائقها الرس��مية ،فديباجة هذه الوثائق ال تس��تهل عادة باس��م املدينة وشعبها ومجلسها
وحكامها بل باسم امللك».
40- Wood, Roger & Wheeler, Mortimer, Roman Africa in Colour,
Thames & Hudson, London, 1966, p. 16.
 -41حافظ البطاملة على جوهر دس��تور منطقة برقة واكتفوا بإدخال بعض التعديالت التي
كانت تكفل لهم خضوع املنطقة فاحتفظوا ألنفس��هم باالمتي��ازات التالية )1 :احلق في أن
يدمجوا في القبائل بعض املواطنني اجلدد الذين رمبا كانوا من أرباب اإلقطاعيات العسكريني في
اجليش البطلمي )2 ،احلق في أن يعيدوا إلى املنفيني من أنصارهم بعض حقوقهم )3 ،احلق في
اختتيار أعضاء مجلس الش��يوخ )4 ،احلق في تولي منصب احلاكم العسكري «Strategos»،
 )5التدخل في قضايا املنفيني )6 ،احلق في منح حقوق املواطنة .انظر أيضا ً :نصحي ،إبراهيم،
تاري��خ مصر في عصر البطاملة ،الطبعة الثالثة ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،1966 ،ثالثة
أجزاء ،اجلزء الثاني ،ص .333
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وحكامه��ا وس��لطاتها التش��ريعية ،وماليته��ا غي��ر املس��تقرة ،وخالفاتها
الداخلي��ة ...حت��ى إذا حل الرب��ع الثاني من الق��رن الثالث قب��ل امليالد كانت
األوليجركية والدميوقراطية كنظريتني سياسيتني قد لفظتا آخر أنفاسهما
وأخذ األس��اس الذي يقوم عليه تكتل الناس يتجه اجتاهات جديدة كالتشيع
للبطامل��ة ،أو لألحزاب الوطنية والروح القومي��ة ،أو لالنضواء لطبقة األغنياء
أو الفقراء ،ورمبا صارت الس��لطة تنتقل إلى مجلس الشورى أو يتوالها احلكام
بعد أن يندمجوا في جلنة واحدة.
على ضوء م��ا تقدم ميكننا القول إن املدن اإلغريقية الواقعة في ممتلكات
البطامل��ة األجنبية – أي خارج مصر – ومنه��ا مدن برقة كانت خاضعة لهم
خضوعا ً ال شك فيه؛ وكانت الضرائب تفرض عليها على أساس تلك الصفة،
كما ان ش��كل نظام احلك��م كان مرتبطا ً بأمنوذجه املص��ري بححيث تخضع
املدن في املمتلكات اخلارجية لقواد إغريق أو مقدونيني مع جعل الرئاس��ة في
املدن بيد حكام مدنيني ،وربط الشؤون املالية بالديوكيتس ( )Dioiketesأي
وزير املالية البطلمي الذي كان مقره في االسكندرية مبصر.
وقد جتل��ت نظرة البطاملة بص��دد اعتبارهم لبرقة ملكا ً ش��خصيا ً لهم
فيم��ا أدخل��وه من تغيير على أس��ماء مدنه��ا اإلغريقية وما س��موها به من
أسماء ملكية:
 -1فقد غيروا اس��م توكرة وسموها آرسينوي ( )Arsinoeباسم زوجة
بطليموس الثاني فيبلدلفوس.
-2وغيروا اسم طلميثة احلالية وأس��موها بطليموسة ()Ptolemisa
الباسم بطليموس الثاني فيالدلفوس.
 -3وغيروا اس��م يوس��بيريدس وسموها برنتش��ي (برنيقة) باسم ابنة
ماجاس زوجة بطليموس الثالث.
وم��ع كل ذلك فإن برقة ظلت دون ش��ك حتتل مكان��ة خاصة بني ممتلكات
البطامل��ة خارج مص��ر؛ فقد كانت عبارة عن ملحق ملص��ر يندب حلكمها أحد
أعضاء األس��ؤة البطلمية .ومن الوجهة اإلقتصادي��ة كانت برقة ذات أهمية
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بالغة ألنها منطقة زراعية ش��ديدة اخلصوبة إلى ح��د أنها كانت تعتبر أحد
أه��راء العالم القدمي ،أضف إلى ذلك أنه��ا كانت موطن نوع من أفضل اخليول
أمس احلاجة إليها ،كم��ا ان قورينة كانت منذ تاريخ
الت��ي كانت البطاملة في ّ
تأسيسهاا مركزا ً مهما ً للتجارة اخلارجية .ونحن وإن كنا ال نعرف غير القليل
عن التنظيم االقتصادي في قورينة وبرقة إال إنه مما يلفت النظر ذلك الش��به
الق��وي في التركيب االجتماع��ي بني قورينة وبرقة م��ن ناحية – كما وصفه
اس��ترابوا – وبني االسكندرية ومصر من الناحية األخرى .فقد كان في قورينة
عدد كبير من الس��كان غير اإلغريق ،وكان معظمه��م من اليهود ،إلى جانب
مواطنني يتمتع��ون بحقوق املواطنة الكاملة وآخرين يتمتعون ببعض حقوق
املواطن��ة فقط ،وآخرين من الغرباء الذين لم تك��ن لهم حقوق مواطنة على
اإلط�لاق .ورمبا كان بعض هؤالء األخيرين من الس��كان الليبيني األصليني .أما
سكان الريف فقد كانوا عبارة عن مزارعني يستغلون أراضي تابعة إما لقورينة
وإما للملك ،ورمبا كانت هذه الطبقة من املزارعني تشمل بني صفوفها اجلنود
املتقاعدين املستوطنني.
وإذا م��ا تذكرن��ا أن م��ن أهم منج��زات العص��ر البطلمي ف��ي مصر في
مجال الزراعة إدخال عصر احلديد إلى البالد على نطاق واس��ع يس��مح للناس
باس��تعمال األدوات احلديدية استعماال ً شامالً في حياتهم اليومية ،فإنا البد
أن نستنتج من ذلك أن البطاملة شجعوا انتشار األدوات احلديدية الزراعية في
برقة كذلك.42
أم��ا القبائل الليبية في ه��ذا العصر فإن س��كايالكس ( )Skylaxالذي
تناول هذا املوضوع حوالي س��نة  320ق.م ،.أي م��ع بدء العصر البطلمي في
برقة ،يخبرنا أنها كانت موزعة على النحو التالي:
 -42كان احلدي��د نادر االس��تعمال في مصر الفرعوني��ة وكان البطاملة أول من أمد مصر على
نطاق واسع باالدوات احلديدية التي كان معظمها مستوردا ً .أنظر أيضا ً:
Rosotvtzeff, M., The Social and Economic History of the Hellenistic
World, Oxford, Clarendon Press, 1st edition 1941, reprinted 1954,
Three Vols., Vol. I, P. 362.
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 -1األدرماخي��دي :وكان��ت ديارهم متتد فيما يلي مص��ر غربا ً حتى مدينة
أبيس (زاوية الرخم إلى الشرق من السلوم).
 -2املارماريدي :وكانوا يعيش��ون إلى الغرب من األدرماخيدي وينتش��رون
في داخل برقة حتى مشارف خليج سرت الكبير.
 -3الناس��امونيون :وكانوا يس��توطنون املنطقة إلى الش��رق من خليج
س��رت الكبير في اجلن��وب الغربي من برقة وينتش��رون حت��ى نصب األخوين
فيليني حيث يقوم اآلن القوس الرخامي التذكاري.
 -4امل��كاي :وكانت ديارهم تقع بني ديار الناس��امونيني في الش��رق ونهر
كينبس في الغرب.
 -5اللوتوفاجيون أو أكلة اللوتس :وكانوا ينتشرون في املنطقة ،من نهر
كينبس إلى جيثس ( )Giethisمقابل جزيرة جربة بتونس.
أم��ا عالق��ة الليبيني باإلغريق في هذا العصر فق��د كانت عالقة عداء مع
امل��دن اإلغريقية في برقة وكانت تتممثل في سلس��لة الغ��اراات التي ظلت
القبائ��ل الليبية تش��نها على تلك امل��دن بني احلني واآلخر ،لي��س في العصر
البطلم��ي وحده ب��ل أيضا ً في العص��ور التالية حتى الفتح اإلس�لامي .وقد
أكتش��ف ف��ي قورينة نقش مؤرخ بالق��رن الثالث قبل امليالد س��جل عليه أن
خمس��ة من قواد تلك املدينة أهدوا أبولو عش��ر الغنائم التي استولوا عليها
في أعقاب انتصارهم على قبيلتي املكاي والناس��امونيني ،كما انهم ش��يدوا
الستراتيجس��وم في قورينة تخلي��دا ً لذلك االنتصار .ولك��ن عالقة الليبيني
بالبطامل��ة كانت تتس��م بالتبعية واخلض��وع رغم اس��تمرارهم في تصريف
شؤونهم الذاتية بأنفس��هم ،فنحن نسمع عن وجود ثالثة آالف مقاتل ليبي
في جيش بطليموس الرابع فيلوباتر ،ونس��مع عن إس��هامهم إسهاما ً فعاال ً
ف��ي ترجيح الطف��ة لصالح بطليموس الرابع في معرك��ة رفح التي خاضها
س��نة  217ق.م .ضد قوات أنطيوخس الثالث ملك سوريا السلوقي .وبالرغم
م��ن ضآلة ما نعرفه عن النظم اإلداري��ة واالقتصادية لبرقة في ظل البطاملة
فإننا نس��تطيع أن نتصور ،بالقياس على ما كان جاريا ً في مصر ،وجود طبقة
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م��ن الليبيني العاملني في امل��زارع واملراعي واالحت��كارات امللكية األخرى ،إلى
جان��ب الليبيني املش��تغلني بالزراعة والرعي والتجارة ف��ي ريف برقة وباديتها
وفي ظل النظام الليبي القبلي املتني.43

الجوس فاستغل هذا فرصة النزاع بني احلزبني وتدخل عسكريا ً فاحتل قورينة
س��نة  322ق.م .وبس��ط نفوذه على منطقة برقة .وجتدر اإلشارة هنا إلى أنه
مت العثور على لوح رخامي محفوظ في متحف ش��حاتت نقش عليه دس��تور
لقورينة يعتقد أنه وضع لبطليموس األول في السنة التالية الستيالئه على
قورينة .ويتكون هذا الدس��تور من خمس عش��رة مادة وتغل��ب عليه النزعة
األوليجركية فهو ال يس��نح للمدينة بالعودة إلى رحاب الدميوقراطية خاصة
وأن بطليموس إمنا تدخل لصال��ح فريق من األوليجركيني الهاربني ولكنه في
الوق��ت ذاته لم يطلق يد هؤالء األوليجركيني ليعودوا أس��يادا ً محتكرين كما
كانوا قبل خروجهم.44

يتض��ح لنا مما تقدم أن القبائل الليبية في برقة ظلت مخلصة لنظامها
القبلي الذي كان ينظم لها طريقة حياتها ،وأنها كانت على عالقة متأرجحة
باملدن اإلغريقية في برقة؛ تتحس��ن حينا ً فيس��ود التعاون والتبادل التجاري،
وتس��وء أحيانا ً فيس��ود العداء والقتال والغارات ،كم��ا ان عالقتها بالبطاملة
اتس��مت بالتبعي��ة اإلس��مية من ناحي��ة وباالس��تقالل الفعلي بش��ؤونها
الداخلي��ة م��ن ناحية أُخرى .أما امل��دن اإلغريقية في برقة فق��د الحظنا أنها
جميع��اً ،وعلى اخلص��وص قورينة ،كانت تخضع لنظ��ام حكم ملكي مطلق
حتى انقراض اُسرة باتوس سنة  440ق.م .وتلت هذا التاريخ فترة صراع عنيف
بني األوليجيركية األرس��توقراطية والقوى الدميوقراطي��ة في مدينة قورينة؛
فقد روى كل من ديودورس الصقلي وأرس��طو أن ثورة دميوقراطية انفجرت في
قورين��ة حوالي س��نة  401ق.م .قتل فيها أكثر من خمس��مائة من األغنياء
وف�� ّر الكثيرون منهم طلبا ً للنجاة .وقد ذكر أرس��طو أن الس��بب الرئيس��ي
في قيام تلك الثورة هو نقم��ة الطبقات الفقيرة على احلكومة األوليجركية
املس��تبدة بها .وفي أعقاب هذه الثورة آلت السلطة للحزب الدميوقراطي في
قورينة فبدأ بإعداد برنامج إصالح شامل يستند إلى األسس الدميوقراطي في
قورينة فبدأ بإعداد برنامج إصالح ش��امل يس��تند إلى األسس الدميوقراطية
الت��ي كان كليس��ثينس ( )Cleisthenesقد س��نها ف��ي إصالحه لألوضاع
ف��ي مدينة إلثينا .أم��ا ديودورس فقد ذك��ر أن األوليجركيني لم يستس��لموا
للهزمية بل أعادوا الكرة في محاولة الس��ترداد الس��لطة فتمكنوا في بداية
األمر من إقصاء الدميوقراطيني عن مراكز الس��لطة ف��ي قورينة حوالي الربع
األخي��ر من الق��رن الرابع قبل امليالد ولك��ن الددميوقراطيني ك��روا عليهم من
جديد فه��رب فريق من هؤالء إلى مصر واس��تغاثوا بحاكمها بطليموس ابن

وفي سنة  313ق.م .ثارت قورينة على احلكم البطلمي ولكن بطليموس
أرس��ل إليها حملة س��اعدت أوف�لاس على إخماد تل��ك الث��ورة وأعادته إلى
كرس��ي احلكم في املنطقة .وفي س��نة  311ق.م .حف��زت أوفالس مطامعه
الش��خصية وما لقيه من تشجيع أنتيجونس على االستقالل مبنطقة برقة.
ول��م يكتف بذل��ك بل حتالف م��ع أجاثوكليس ،ملك سيراقوس��ة في حملة
ض��د قرطاج��ة وانتهت تلك احلملة مبصرعه على يد حليفه س��نة  308ق.م.
45واغتنم بطليموس األول هذه الفرصة وكلف ماجاس ،ابن زوجته برنتش��ي،
باستعادة منطقة برقة فنججحح في ذلك وكافأه بطليموس األول بتعيينه
س��نة  300ق.م .نائب��ا ً عنه في حكمه��ا .وقبل ذلك بقليل نس��مع عن قيام
بطليم��وس األول بغزوة مجددة ملنطقة برقة س��نة  301ق.م .مما يرجح قيام
ث��ورة ف��ي قورينة قبيل ذل��ك التاريخ .ولك��ن بطليموس األول ل��م يلبث بعد
القض��اء على تلك الثورة إال قلي�لاً ثم توفي س��نة  282ق.م .فنتهز ماجاس
فرصة موته واس��تقل مبنطقة برقة وأعلن نفس��ه مل��كا ً عليها .وقد حفزه
موقف��ه هذا إلى التقرب من ملوك س��وريا الس��لوقيني فتحالف معهم ضد
البطامل��ة وت��زوج من أباما ابن��ة أنطيوخس األول تعزيزا ً لع��رى الصداقة بينه
وبينه��م .وقب��ل وفاته بقليل مال إل��ى االعتدال فاتبع سياس��ة املوادعة جتاه

 -43انظ��ر أيض��ا ً :عبد العليم ،مصطفى كمال ،دراس��ات في تاريخ ليبيا القدمي ،منش��ورات
اجلامعة الليبية ،املطبعة األهلية ،بنغازي ،يناير  ،1966ص .77

 -44راجع بشأن هذا الدستور املرجعع السابق ص .151-138
 -45انظر ص  272أعاله.
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بطليموس الثاني فيالدلفوس ،ملك مصر ،فعقد خطوبة ابنته برنتشي على
ابن بطليم��وس الثاني وولي عهده .ولكن بعد وفاة ماجاس س��نة  258ق.م.
تبن��ت أرملته أباما سياس��ة مغايرة لسياس��ته ومناوئ��ة للبطاملة فاختارت
األمير دميتريوس اجلميل ،أحد أمراء البيت املالك في مقدونيا ،زوجا ً البنتها بدال ً
من ولي عهد مصر البطلمي؛ وذلك لكي تبقى بعيدة عن البطاملة ومستقلة
مبنطقة برقة .وقدم دميتريوس إلى قورينة حيث وقع في غرام أباما نفس��ها مما
دفع األميرة برنتش��ي إلى تدبير مؤامرة له أدت إلى مصرعه .ومتكنت برنتشي
من الس��يطرة على املوقف في منطقة برقة حوالي س��نة  255ق.م .ونفذت
خطتها فتزوجت من ولي عهد البطاملة في مصر الذي أصبح اآلن بطليموس
الثالث ،ملك مصر ،مما أدى إلى تقارب جديد بني برقة ومصر لم يلبث أن انتهى
بعد قليل بتبعية األولى للثانية.46
وتعتب��ر الفترة التي تلت وفاة ماجاس س��نة  258ق.م .فترة غامضة في
تاري��خ برق��ة ولعلها هي الفترة التي نش��أ فيه��ا احتاد البنطابول��س أو املدن
اخلم��س ،وق��د كان احتادا ً فدرالي��ا ً لم يلبث أن ش��مل جميع م��دن برقة وفقا ً
47
لدس��تور وضعه له الفيلس��وفان أكدمي��وس ودميوفانيس س��نة  250ق.م.
 -46انظ��ر أيضا ً :إميار ،أندريه ،تاريخ احلحضارات العام ،ترجمة يوس��ف أس��عد دااغر ورفيقه،
ثالثة مجلدات ،اجمللد الثالث ،منشورات عويدات ،بيروت ،الطبعة األولى ،1964 ،ص.324-303
 -47لم يصل إلينا دستور هذا االحتاد ،وولعلنا ال نخطيء إذا افترضنا أنه كان على منط دساتير
االحت��ادات اإلغريقي��ة التي جربتها بالد اليونان في الفترة ما بني وفاة اإلس��كندر الكبير وظهور
روما؛ وكان أهمها:
أ -االحتاد اإليتولي ( 265 – 322ق.م :).وكان على رئاس��ه قائد « »Strategosينتخب كل عام
وكانت السيادة فيه للجمعية الشعبية التي كانت تعقد مرة كل خريف أو عند الطلب كلما
دعت احلاجة وكانت تفصل في املس��ائل الهامة كإعالن احلرب وإقرار الس��لم وعقد املعاهدات،
وف��ي وقت احلرب كان اجليش اإليتولي يقوم مقام ه��ذه اجلمعية التي كان لكل إيتولي احلق في
االش��تراك فيها ،وإن كان من الطبيعي أن يقتصر االش��تراك فيها على األثرياء حتى ال تتعرض
اجلمعي��ة الحتمال تس��لط الغوغاء عليها .وم��ن املرجح أن التصويت لم يك��ن مقصورا ً على
احلاضرين من أعضائها بل كانلكل مدينة نس��بة معينة من األصوات تتناس��ب مع أهميتها.
وكانن للحلف مجلس اس��مه السنهدريون « »Synhedrionيتكون من حوالي ألف مندوب
ميثلون املدن اخملتلفة ،وكان هذا اجمللس يجتمع أكثر من اجتماعات اجلمعية الش��عبية ويفصل
في مس��ائل أقل أهمية من املس��ائل التي تفصل فيها تلك اجلمعية .وكانت له جلنة يس��مى
أعضاؤها أبوكليتوي « »Apokletoyويس��اعدون الستراتيجوس في تصريف أعماله العادية،
وكان عددهم أكثر من ثالثني عضوا ً .وكان الس��تراتيجوس في الواقع هو الس��لطة التنفيذية
الرئيس��ية؛ فقد كان يعبيء القوات أو يس��رحها ،ويرأس اجلمعية الش��عبية ويتولى ملفاوضات
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ويذهب بعض املؤرخني إلى أن هذا االحتااد انتهى س��نة  246ق.م .بينما يذهب
البعض اآلخر إلى أن االحتاد اس��تمر قائما ً كتنظيم داخلي محلي رغم تبعية
برق��ة للبطاملة .أما املدن األعضاء ف��ي االحتاد فقد كانت قورينة وبرقة وتوكرة
ويوس��بيريدس .وقد فصل املش��رعان أبو ّلونيا ،ميناء قورينة ،عن قورينة ذاتها
واعتبراها مدينة مستقلة هي العضو اخلامس في االحتاد .وقد ظل اسم املدن
أما عاصمة االحتاد
اخلمس ش��ائعها ً في االس��تعمال حتى العصر البيزنطيّ .
فكان��ت قورينة وفيها كانت تصدر العملة اخلاصة ب��ه .وبعد هذا احلد ال جند
م��ا يوضح لنا عالق��ة برقة بالبطاملة ،لكننا نعل��م أن البطاملة كانوا أصدقاء
للرومان في هذه املرحل��ة فنحن نقرأ في وصية بطليموس يوريجيتس الثاني
مناش��دته للرومان باس��م جميع اآللهة ،وباس��م الش��رف أن يقدموا كل ما
في وس��عهم من مس��اعدة ضد أي معتد على مدن مملكته أو أراضيها ،وفقا ً
ملقتضي��ات العدالة ومعاهدة الصداقة والتحال��ف املبرمة بينه وبينهم؛ وملا
كان��ت برقة جزءا ً من ممتلكات البطاملة فإنها كانت دون ش��ك تتمتع كغيرها
من ممتلكات البطاملة مبا كانت تنطوي عليه معاهدة الصداقة والتحالف بني
البطامل��ة والرومان .ولهذا فإنا جند بطليموس أبي��ون يوصي مبنطقة برقة إرثا ً
لروما قبيل وفاته سنة  96ق.م .كما نالحظ أن الرومان قبلوا الوصية واكتفى
مجلس ش��يوخهم «الس��ناتو  »Senatoبوضع يده على املمتلكات امللكية
في برقة وترك للمجن حرية التصرف في ش��ؤونها احتراما ً ملعاهدة التحالف
والصداقة التي كانت قائمة بينهم وبني البطاملة ،واحتراما ً لالستقالل الذاتي
للمدن اإلغريقية في برقة وللتقاليد التي كانت سائدة فيها.
وإلى جانب العنصرين :البربري الليبي – وهو العنصر الوطني – واإلغريقي
– وهو عنصر طارئ مستوطن – كان في برقة عنصر ثالث مهم هو العنصر
اليهودي الطارئ .وقد ذكر املؤرخ اليهودي يوسف ( )Eusebiusأن «بطليموس
م��ع ال��دول األخ��رى ،ولم يكن يح��ق ألي فرد أن يش��غل وظيفة الس��تراتيجوس هذه س��نتني
متعاقبتني وإن كان يحق للفرد الواحد أن ينتخب مرة كل سنتني دون قيد .وكان الستراتيجوس
يتول��ى القي��ادة العليا لقوات احللف اإليتولي في امليدان .وكان يليه مباش��رة رئيس الفرس��ان
« »Hipparchosثم الوزير «.»Demosios Grammateus
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بعث بفريق من اليهود إلى مدينة قورينة ليستقروا بها ،ذلك ألنه كان مهتما ً

بتش��ديد قبضته على هذه املدين��ة ومدن ليبيا (= برق��ة) األخرى» .ومعنى
هذا أن اليهود بدأُوا يتس��للون إلى برقة بعد س��نة  322ق.م .بتش��جيع من
بطليموس حاكم مصر الذي أصبح فيما بعد ملكا ً ملصر وتسمى بطليموس
األول .وغاي��ة بطليموس من تش��جيع اليهود على االس��تقرار في قورينة ثم
ف��ي بقية برقة واضحة فقد أرادهم مخلب قط له يس��تخدمهم في حتقيق
أغراضه في السيطرة على برقة .وإذن فإن أصل اجلالية اليهودية في برقة هم
يه��ود مص��ر .48ويبدو أن اجلالية اليهودية في كل م��ن مصر وبرقة قد وجدت
قب��ل عصر البطاملة وازدادت خالل��ه نظرا ً ملن كان يجلبه��م بطليموس األول
إلى مصر من اليهود الذين يأس��رهم في فلس��طني في غزواته املتعاقبة لها،
ونظ��را ً لهجرة عدد من يهود فلس��طني املتدينني الذين هرب��وا بدينهم ملصر
وبرقة خالل احملنة التي تعرضوا لها في فلس��طني عندما أراد امللك السلوقي
أنطيوخس الرابع ( 164-175ق.م ).أن يحملهم على التأغرق.

ولقد أثبتت املكتشفات األثرية ما ذكره استرابو ( )Straboمن أن البطاملة
ش��جعوا اليهود على االنتش��ار في مدن برقة وقراها .أما املدن التي استقروا
بها فهي ،باإلضافة إلى قورينة ،طلميثة وآرس��نوي (= توكرة) وبرنيتشي (=
بنغ��ازي) .ويالحظ أن اجلالية اليهودية في هذه املدن ظهرت قوية منظمة في
أوائ��ل العصر الروماني مما يش��ير إلى أنها كانت قد اس��تقرت فيها قبل ذلك
العص��ر بأمد كاف أي خ�لال العصر البطلمي .وال ش��ك أن البطاملة أقطعوا
جندهم املرتزقة األراضي في ريف برقة ،كما كانوا يفعلون في مصر ،مما يعني
وجود جنود يهود بني أصحاب تلك اإلقطاعيات .وإذا جاز لنا أن نقيس س��لوك
يهود برقة على منط الس��لوك اليهودي الع��ام في العصور التاريخية اخملتلفة
فالبد لنا أن نرجح أنهم كونوا في برقة جاليات ( )Diasporaأو جتمعات تكاد
تك��ون مغلقة في وجه غير اليهود ،وتتغلغل في الوقت ذاته في كافة ميادين
النش��اط احليوية من عسكرية وزراعية وجتارية ومالية باإلضافة إلى التغلغل
 -48تواجد اليهود في مصر منذ أن دخلوها مع النبي إبراهيم قادمني من أور في جنوب العراق
في القرن التاسع عشر قبل امليالد وتزايدوا بعد ذلك في أيام النبي يوسف بن يعقوب في القرن
الثامن عشر ق.م.
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في اجلهاز احلكومي خاصة ما كان يتصل منه باالحتكارات احلكومية وجباية
الضرائ��ب وإدارة األراضي امللكية .وال ش��ك أن يهود برق��ة احترفوا املراباة في
املدن التجارية كما فعلوا وما زالوا يفعلون في كل مكان يستقرون فيه .ولعل
الذي س��اعدهم في ذلك املضمار هو إتقانهم للغة اإلغريقية واستعمالهم
لل��زي اإلغريقي ولألس��ماء اإلغريقية ،49محاولني بذلك كم��ا هي عادتهم ،أال
يظهروا كعنصر غريب في مجتمعات املدن التي استقروا بها.
ونح��ن نعلم أن البطاملة في مصر منحوا اجلاليات األجنبية احلرية التامة
في مباشرة حياتها اخلاصة كما اعترفوا لها بشخصيتها القانونية وبحقها
ف��ي التملك وف��ي إدارة أمالكها ،ونع��رف كذلك أن هذه احلق��وق ذاتها كانت
تتمتع بها جالية يهود االس��كندرية ،وعلى ضوء ذلك فنحن نستطيع القول
إن البطامل��ة عاملوا اجلاليات اليهودية في برقة مبثل تلك املعاملة فس��محوا
لها باالس��تقالل القضائي اخلاص بتطبيق الش��ريعة اليهودية على األحوال
الش��خصية كالزواج وامليراث ،كما سمحوا لها بجباية الضرائب من أفرادها
وفق��ا ً لتعالي��م التوراة ،وبإرس��ال م��ا يتجمع منها ف��ي خزين��ة اجلالية إلى
هيكل أورش��يلم (= الق��دس) ،وبإقامة الكن��س أوالبيع .50ويؤي��د ما ذهبنا
إليه نقش��ان اكتشفا في مدينة برنتش��ي يرجع تاريخهما إلى أوائل العصر
الروماني ويتحدثان عن جالية يهودية في املدينة لها أراخنة يصدرون القرارات
ويعممونها باسم جاليتهم؛ مما يرجح أن وجود هذه اجلالية لم يكن طارئا ً وإمنا
كان اس��تمرارا ً لوجودها في العصر البطلمي من ناحية ،وأن الرومان إمنا أبقوا
عل��ى امتيازات دينية طائفئة كانت لليهود ف��ي العصر البطلمي من ناحية،
وأن الروم��ان إمنا أبقوا على امتيازات دينية طائفي��ة كانت لليهود في العصر
البطلمي من الناحية األخرى.
أما عن س��لوك اليهود في برقة خالل العصر البطلمي فإنا ال نسمع عن
 -49لم يعثر على أس��ماء إغريقية ليهود في برقة من العصر البطلمي ولكن هذه الظاهرة
تتجلى في األس��ماء اإلغريقية التي تس��مى بها قورينة وأبولونيا وتوكرة وبرنتشي في العصر
الروماني.
 -50انظ��ر أيض��ا ً :نصحي ،إبراهيم ،تاري��خ مصر في عصر البطاملة ،مكتب��ة األجنلو املصرية،
الطبع��ة الثالثة ،القاهرة ،1966 ،ثالثة أجزاء ،ج ،2ص ( 168-152سياس��ة البطاملة الدينية
إزاء اليهود).
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مش��اركتهم في أي م��ن االضطرابات الكثيرة في ذلك العصر مما يش��ير إلى
أنهم عاشوا عيشة هادئة مطمئنة في ظل أصدقائهم البطاملة .وفي الوقت
ذات��ه ليس لدينا أي دليل عل��ى تعرضهم ألي اضطه��اد أو على اصطدامهم
بأي من العنصرين الس��كانيني اآلخرين :الليبيني واإلغريق .وليس لدينا كذلك
ما يكش��ف ع��ن املوقف احلقيقي ال��ذي وقفه يه��ود برقة م��ن الفتنة التي
نش��بت بس��بب النزاع على عرش البطاملة في مصر ف��ي أعقاب مقتل امللك
املصري بطليموس السادس فيلومتر سنة  145ق.م .وزحف أخيه بطليموس
الصغير ،حاكم برقة ،على االس��كندرية حيث تص��دت له أُخته وأرملة أخيه
كليوبترة الثانية ،يؤيدها في ذلك أرس��توقراطية اإلسكندرية ويهودها ويقود
قواته��ا قائدان يهوديان .وقد اس��تطاع بطليموس الصغير أن يخرج منتصرا ً
في هذه اجملابهة فارتقى عرش مصر باسم بطليموس يورجيتس الثاني (145
–  116ق.م ).وق��ام بحمل��ة انتقام على أعدائه ومن بينهم اليهود .وقد ذكر
املؤرخ اليهودي يوسف أنهم ،أي اليهود ،قد تعرضوا حملنة قاسية لم ينقذهم
منه��ا ،على ما يبدو ،إال عفو امللك عن خصومه مبناس��بة زواجه من كليوبترة
املذكورة ،ولكن ليس لدينا ما يكش��ف عن موقف يهود برقة في هذه الفترة
من الصراع على السلطة بني أعضاء األسرة البطلمية احلاكمة.
ولقد اكتش��ف في قورين��ة مؤخرا ً نقش غير كامل يحتوي نس��خا ً ألربع
وثائق مختلفة على األقل وهو مؤرخ بالس��نة التاس��عة من عهد بطليموس
س��وتر وزوجته وش��ريكته في احلكم كليوبترة ،ورمبا كان املقصود بهما سوتر
الثاني وكليوبترة سيلينة ( 108-Selene) (109ق.م .).ومهما يكن من أمر
ف��إن تاريخ النقش غير متفق عليه ورمبا كان يرجع إلى فترة أقدم من املذكورة
أي إل��ى عهد بطليموس الس��ادس فيلومت��ر .أما الوثائق األربع املش��ار إليها
فهي:
 -1مرسوم قوريني يقرر بالتفصيب إقامة احتفال ديني تركيما ً للحكام
وأُس��رهم وأس�لافهم ،وذلك أعترافا ً من قورينة مبا أس��داه لها أولئك احلكام
من جميل،
 -2اجلزء األخير من مرسوم صادر عن قورينة ،أو قرار من احلكام ،بخصوص
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جماعة بارزة من مواطني قورينة الذين وجهت لهم تهم خطيرة .وتنص هذه
الوثيقة على أن األوامر والقوانني امللكية س��وف تأخذ مجراها بالنسبة لتلك
اجلماعة شريطة أال تصادر ممتلكاتهم بل يسمح بانتقالها لورثتهم،
أما الوثيقتان الثالثة والرابعة فهما في حالة جيدة وهما:
 -3كت��اب م��ن احلكام إل��ى أهال��ي قورينة أرفق��ت به رس��ائل معنونة
للمسؤولني في برقة وأم ٌر من احلكام،
 -4مقدم��ة الوثيقة الثانية الس��الفة الذكر :ورمبا كانت هي والرس��ائل
(املفق��ودة) التي كان��ت معنونة حلكام مدن برقة من قب��ل البطاملة وتتعلق
باالراض��ي التي أعلن رس��ميا ً أنه��ا ال مالك لها ،وبناء عل��ى ذلك اإلعالن جرى
ضمه��ا ألم�لاك التاج؛ أو إنها ظل��ت معلقة ،مبعنى أن ُمالكه��ا كانوا مازالوا
متهمني وعلى ذلك فهي عرضة ألن تصادر أو تعلن ال مالك لها.51
ويبدو أن قطع��ا ً من هاتني الفئيتني من األراضي كانت ال تزال ،إلى حد ما،
في أيدي ُمالكها الس��ابقني .ويقرر امللوك أن أرض��ا ً مثل هذه لن «توضع حتت
اخلامت» أي لن تصادر ،ولن يجري اعتقال أصحابها وعبيدهم؟ مبوجب إجراء إداري
قبل أن تأخذ اإلجراءات القانونية مجراها.
وم��ن الواضح أن األح��وال التي حملت مل��وك البطاملة عل��ى اتخاذ تلك
اإلج��راءات كانت أحواال ً غير عادي��ة أي إن برقة كانت في حالة من االضطراب؛
فهنال��ك كثير من املواطنني البارزين في مدنها قد وجهت إليهم التهم وهم
ينتظ��رون احملاكمة ،وهنالك أش��خاص آخرون غير مواطني املدن قد خس��روا،
بس��بب خرقهم للقوانني على ما يبدو ،ملكية أراضيهم التي أعلنت ال مالك
لها ( ،)Adespotaوهنالك جماعة أُخرى ملا يخس��روا ملكية أراضيهم بعد؛
ولكنهم متهمون وقد يخسرونها بعد قليل .ويبدو أن اجلماعتني األخيرتني لم
تكونا من املزارعني الوطنيني وإمنا على األرجح من املس��توطنني العس��كريني
الذين عاملهم موظفو امللك تلك املعاملة القاسية.
51- Rosotvtzeff, M., The Social and Economic History of the Hellenistic
World, Three Volumes, Vol. II, Oxford, Clarendon Press, 1st edition
1941, Reprinted 1953, Pp. 915916-.
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إن ه��ذا النقش ،بغ��ض النظر عن الفت��رة التي يرجع إليه��ا تاريخها من
الق��رن الثاني قبل املي�لاد ،يعكس اضطراب األحوال ف��ي برقة ويتضمن وقوع
أعمال الشغب ورمبا احلرب األهلية .ولكن معرفتنا بتاريخ برقة في هذا العصر
مح��دودة إلى درجة أنها ال تس��مح لنا ب��أن نربط وثائق ه��ذا النقش بحوادث
معينة .وعل��ى أي حال فإن من الواضح أن احل��كام املذكورين في هذه الوثائق
قد خرجوا منتصرين من كفاحهم الذي رمبا كان حربا ً أس��رية أو أهلية .ويبدو
أنهم راحوا يحاولون إعادة الس�لام والنظام دون إصدار عفو عام شامل؛ فهم
ين��وون معاقبة خصومهم لكن دون عنف وإمنا ع��ن طريق احملاكم النظامية.
وم��ن املع��روف أن كثي��را ً من أمث��ال هذا املوق��ف حدثت في مص��ر في عهد
فيلومتر ،يوريجيتس الثاني وس��وتر الثاني ،ومن املؤكد أن برقة كانت متورطة
في مشاكل مصر.
إن هذا النقش القوريني يكشف عن احلالة التعيسة وغير املستقرة التي
حتولت إليها برقة الغنية املزدهرة نتيجة للحروب األهلية ولس��وء اإلدارة متاما ً
كما حدث في قبرص ومصر ذاتها؛ فإن األحوال الس��يئة التي سادت مصر في
أواخ��ر القرن الثاني قبل املي�لاد وخالل القرن األول قبل املي�لاد أدت إلى تدمير
اقتصادها وجتميد تقدمها ،كما أنها أفقرت الطبقة العاملة فيها وخفضت
عائدات الدولة من املوارد الداخلية.
النهضة الثقافية في برقة في عهد البطاملة:
سبق أن أش��رنا للنهضة الشاملة لقورينة في عصرها الذهبي .والبد أن
نش��ير هنا إلى أن النهضات الثقافية تستمر مزدهرة بعد الهبوط السياسي
بأجل غي��ر قصير .والنهض��ة الثقافية في برقة تتجلى ف��ي هذا العصر في
ظه��ور أُدباء وعلماء من أبنائها كانوا في الصف األول مع أقرانهم في العالم
الهلينس��تي .وكان من أش��هرهم كل ّيماخوس ( )Callimachusالقوريني
( 245 – 310ق.م ).وكان أحد تالميذ فليتاس وقد اختير فيما بعد أمينا ً ملكتبة
االسكندرية ثم ش��اعرا ً لبالط بطليموس الثاني .ولقد أثبت كل ّيماخوس أنه
أستاذ اللون الش��عري الذي اشتهر باسم «أُنشودة الرعاة»فقد كان الشاعر
املب��رز ف��ي هذا اللون ف��ي أعني معاصريه ،والش��اعر اإلس��كندري الطراز إلى
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أقصى حد .ولقد كانت أُنش��ودة الرعاة األس��لوب الش��عري ال��ذي امتازت به
االس��كندرية في هذا العصر ،وهذه األنش��ودة كانت عبارة عن صورة صغيرة
كامل��ة في حد ذاتها؛ ورمبا اتخذت أش��كاال ً كثيرة ،وكان املقصود منها أحيانا ً
ه��و مجرد اإللقاء .وكل ّيماخوس هو الذي جعل ش��عر املراثي األداة الش��ائعة
الط��راز على الصورة التي قدر لها أن تظل عليها .ولدينا اآلن بعض أناش��يده
وأجزاء من قصيدته املس��ماة «ضفائر برنيقة  »Coma Berenicesوأجزاء
من ملحمته الصغيرة هيكالي ( )Hecaleومن قصيدة حول موت آرسينوي،
وفقرات من قصيدة هي أهم أعماله جميعا ً وهي قصيدة األس��باب ()Aitla
أي أسباب مختلف أنواع العادات والعبادات .ولوال ما خلفه لنا من مقطوعات
ش��عر احلكمة ألوش��كنا أن نقول إنه لم يكن شاعرا ً بل عاملا ً تصدى لصياغة
الش��عر .وقد ناقد حديث «باملب��رإ من اخلط��إ» .وكان كل ّيماخوس من علماء
فقه اللغة كما أنه كان احلكم وصاحب القول الفصل في زمانه فيما يتعلق
مبيادين علمه وأدبه.
ونب��غ من أبناء برقة كذلك في القرن الثالث قبل امليالد اجلغرافي العظيم
أراتوس��ثنيس ( 200 – 275ق.م ).الذي تقول الرواية املأثورة إنه تلقى العلم
على أيدي معلمني أفذاذ هم أرسنون (= زينون) الرواقي وآرسسلوس املتشكك
وكل ّيماخوس الش��اعر وليس��نياس النحوي .وقبل أن يبلغ األربعني من عمره
ذاعت ش��هرته في كثير منت فروع العلم اخملتلفة مما جعل بطليموس الثالث
يعينه أمينا ً ملكتبة االس��كندرية .ولقد ألف أراتوس��ثنيس ديوان شعر وكتبا ً
في التاريخ ،وحاول في كتابة الكونوغرافيا ( )Conographiaأن يحدد أوقات
احلوادث الكبرى في تاريخ بالد البحر األبيض املتوسط .وكتب كذلك رسائل في
الرياضيات ،واخترع طريقة آلية إلجاد نس��ب وسطى متناسبة تناسبا ً مطردا ً
بني خطني مس��تقيمني ،وقد قاس ميل مس��توى الفلك وح��دده بـ () 2351
فل��م يخطئ إال بنصف في املائة .لكن أعظم أعماله هو تقدير طول محيط
األرض ب��ـ ( )24662ميالً ،وذلك قريب من التقدير احلالي ( )24847ميالً .وقد
توصل إلى تلك النتيجة بأن الحط في ظهر يوم االنقالب الصيفي أن أش��عة
الش��مس عند مدينة سيبني (قرب مدينة أس��وان) كانت تقع عمودية على
203

تاريخ ليبيا القدمي
س��طح جدار ضيق ،وع��رف في الوقت ذاته أن ظل مس��لة في االس��كندرية
– وتبعد عن سيبني إلى الشمال بنحو خمسمائة ميل – يدل على أن أشعة
الش��مس كانت تقع مائلة عن س��مت ال��رأس بنحو ½ º 7إذا قيس��ت وقت
الزوال على خط الطول الذي يصل بني البلدين ،فاس��تنتج من ذلك أن القوس
ال��ذي يبلغ ½ º 7على محيط األرض يس��اوي خمس��مائة مي��ل وأن محيط
األرض بهذه النسبة يس��اوي 500 × 7½ ÷ 360أي  24000ميل أضاف لها
( )662ميالً فرق حس��اب .وبعد أن قاس محي��ط األرض بدأ بوصفها فجمع
في كتابه جيوغرافيكا ( )Geographicaتقارير جميع علماء املس��احة في
اإلسكندرية والرحالة البريني والبحريني.52
وأخيرا ً يجدر بنا أن نشير إلى أن حديثنا كان مركزا ً حتى اآلن على منجزات
العنصر اإلغريقي في برقة .أما عدم تعرضنا للعنصر البربري الليبي مبزيد من
التفصي��ل فهو راجع إلى قلة معلوماتنا عنه .ولقد س��بق أن نوهنا بالقبائل
الليبي��ة ف��ي هذا العص��ر في بداية ه��ذه املقالة وعلين��ا أن نضيف اآلن تلك
القبائ��ل ظل��ت تعيش طراز احلياة الذي عاجلناه في عص��ر هيرودوتس؛ أي إنها
بقيت تعيش عيش��ة البدو الرحل بشكل عام وإن كانت قد بدأت تستقر في
أقاليمها في هذا العصر وتتجه للزراعة والتجارة باإلضافة للرعي.

ثبت ببعض التواريخ املصرية الهامة
		
األسرتان األولى والثانية
عصر الدولة القدمية
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حوالي

 2423 – 2778ق.م.

			
األسرة الثالثة

 2723 – 2778ق.م.

			
األسرة الرابعة

 2563 – 2723ق.م.

			
األسرة اخلامسة

 2423 – 2563ق.م.

		
نهاية الدولة القدمية

 2242 – 2423ق.م.

			
األسرة السادسة

 - 2423؟

			
األسرة السابعة

(وهمية)

			
األسرة الثامنة

 - 2242؟

األسرات اإلهناسية
			
األسرة التاسعة

 2150 – 2242ق.م.

			
األسرة العاشرة

 2060 – 2150ق.م.

		
عصر الدولة الوسطى

2160؟  1580 -ق.م.

		
األسرة احلادية عشرة

2160؟  2000 -ق.م.

		
ملوكها :انتف األول

 2150 – 2160ق.م.

		
انتف الثاني

 2090 – 2150ق.م.

		
انتف الثالث

 2085 – 2090ق.م.

		
منتوحتب األول

 2065 – 2085ق.م.

		
الثاني

 2060 – 2065ق.م.

		
الثالث

 2010 – 2060ق.م.

«
 -52ديوران��ت ،ول ،قص��ة احلض��ارة ،ج 3مجل��د  ، 2الطبع��ة الثانية ،مطبعة جلن��ة التأليف
والترجمة والنشر ،جامعة الدول العربية ،القاهرة.1962 ،

 2778 – 3197ق.م.

«
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« الرابع

 2008 – 2010ق.م.

		
أمن حتب الثاني

 1425 – 1450ق.م.

		
« اخلامس

 2000 – 2008ق.م.

		
حتتمس الرابع

 1425؟  1405 -ق.م.

		
األسرة الثانية عشرة

 1785 – 2000ق.م.

		
أمن حتب الثالث

 1370 – 1405ق.م.

		
ملوكها :أمن م حات األول

 1970 – 2000ق.م.

أمن حتب الرابع (أخناتون)

 1325 – 1370ق.م.

		
س ن وسرت األول

1936 – 1970ق.م.

		
األسرة التاسعة عشرة

 1200 – 1320ق.م.

		
أمن م حاتت الثاني

 1904 – 1938ق.م.

		
ملوكها :رمسيس األول

 1318 – 1320ق.م.

		
س ن وسرت الثاني

 1888 – 1906ق.م.

			
ستي األول

 1298 – 1318ق.م.

		
س ن وسرت الثالث

 1850 – 1887ق.م.

		
رمسيس الثاني

 1232 – 1298ق.م.

		
أمن م حات الثالث

 1800 – 1850ق.م.

		
ستي الثاني

؟ 1200 -ق.م.

		
أمن م حات الراابع

 1792 – 1800ق.م.

			
األسرة العشرون

 1085 – 1200ق.م.

		
سبك نفرو رع

 1785 – 1792ق.م.

		
ملوكها :رمسيس الثالث

 1166 – 1198ق.م.

األسرتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة  1680 – 1785ق.م.
األسرتان اخلامسة عشرة والسادسة عشرة (هكسوس)
				

 1580 – 1730ق.م.

		
األسرة السابعة عشرة

 1680؟  1580 -ق.م.

		
عصر الدولة احلديثة

 10900 – 1580ق.م.

رمسيس الرابع إلى احلادي عشر  1085 – 1166ق.م.
			
املدة املتأخرة

 323 – 1085ق.م.

		
األسرة احلادية والعشرون

 950 – 1085ق.م.

« الثانية والعشرون (ليبية)
« الثالثة والعشرون (ليبية)

 730 – 950ق.م.
817؟  730 -ق.م.

		
األسرة الثامنة عشرة

 1320 – 1580ق.م.

« الرابعة والعشرون (نوبية)

 715 – 730ق.م.

			
ملوكها :أحمس

 1558 – 1580ق.م.

		
« اخلامسة والعشرون

 656 – 715ق.م.

		
أمن حتب األول

 1530 – 1557ق.م.

		
« السادسة والعشرون

 525 – 663ق.م.

		
حتتمس األول

 1520 – 1530ق.م.

« السابعة والعشرون (فارسية)

 404 – 525ق.م.

حتتمس الثاني  +حتشبسوت  1484 – 1520ق.م.

		
« الثامنة والعشرون

 398 – 404ق.م.

 1450 – 1504ق.م.

		
« التاسعة والعشرون

 378 – 398ق.م.

		
حتتتممس الثالث
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« الثالثون

 341 – 378ق.م.

فترة السيادة الفارسية الثانية

 333 – 341ق.م.

استيالء اإلسكندر الكبير على مصر

بطليم��وس أبيون « »Apionاالبن غير الش��رعي ليورجيتس الثاني يرث
عنه منطقة برقة ويحكمها  96 – 116ق.م .عندما أوصى بها لروما.

 332 -ق.م.

53

حكم البطاملة في مصر

54

 -1بطليموس األول امللقب سوتر األول (= املنقذ) ( 305حينم��ا أتخذ
لقب ملك) –  283ق.م.
 -2بطليموس الثاني فيالدلفوس

 246 – 283ق.م.

 -10بطليموس الثاني عشر وكليوبترة السابعة (ابنا الزمار) 3 1 –5 1
ق.م.
انتهى حكمهما بانتصار أوغس��طس على أنطونيس في معركة أكتيوم
وتبعية مصر لروما.

 -3بطليموس الثالث «يورجيتس األول» (= اخل ِّير) 221 – 246ق.م.
 -4بطليموس الرابع فيلوباتر « =( »Philopatorاحملب ألبيه) 221
– حوالي  205ق.م.

 -9بطليموس احلادي عش��ر (ابن غير ش��رعي لالثيروس) وقد نصبه أهل
االسكندرية ولقب ديونيس��وس اجلديد « »Neos Dionysosوكنى بالزمار
 51 – 80ق.م.
«أوليتس »Auletes

		

 -5بطليموس اخلامس ابيفينس « =( »Epiphanesاملتجلي)
حوالي  181 – 205أو  180ق.م .مات مسموما ً

		

 -6بطليموس السادس فيلوميتر « =( »Philometorاحملب ألمه)
 181أو  145 – 180ق.م.

		

 -7بطليموس الس��ابع يورجيتس الثاني الطاغية ش��ارك أخاه ابتدا ْ من
 145 - 163ق.م .وحكم مبفرده من  116 – 145ق.م.
 -8كليوبترة الثالثة (أرملة يورجيتس الثاني)
بطليموس الثامن الشاحب امللقب الثيروس « »Lathyrosسوتر الثاني
بطليموس التاسع «االسكنددر»  80 – 116ق.م.
نهاية األسرة الشرعية
 -53دريوت��ون ،إيت�ين ،وفامديه ،جاك ،مص��ر ،ترجمة عباس بيومي ،مكتب��ة النهضة املصرية،
القاهرة.
 -54ت��ارن ولي��م ،احلضارة الهلينس��تية ،الطبعة الثالث��ة ،ترجمة عبد العزي��ز توفيق جاويد،
مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،1966 ،ص .65 – 10
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السامي وهو الفينيقي ،والهندو أوروبي وهو اإليجي قد امتزجا امتزاجا ً كامالً

طرابلس في العهد الفينيقي
خالصة تاريخ الفينيقيني في الشرق والغرب:
الفينيقيون قوم ساميون أصالً إلى حد أن عددا ً غير قليل من املؤرخني العرب
يعتبرونه��م عربا ً .ويكاد املؤرخون يجمعون على أن ش��به جزيرة العرب كانت
أشبه بحوض ماء كلما زاد املاء فيه طفح الفائض على جوانبه .وهم يقدرون
أن أول موجة س��كانية طفحت بها ش��به جزيرة العرب كانت حوالي س��نة
 3500ق.م .نتيجة الزدياد عدد سكانها وقلة مواردها .وكان اجتاه تلك املوجة
البش��رية إلى مصر عبر البحر األحمر ،وإلى فينيقية على الس��احل اللبناني
حيث اس��تقر القادمون على طول الساحل وتغلبوا على جنس البحر األبيض
الس��امية األولى هجرات أُخرى صغيرة بعضها س��امي وبعضها غير سامي
كاألرم��ن واحلثيني فاجتاح��ت منطقة الهالل اخلصيب بأس��ره .ولكن املوجة
الس��امية الكبرى التي غمرت منطقة الهالل اخلصيب وحتكمت في مصيرها
طيلة ألف سنة هي هجرة العموريني بني سنة  2300ق.م .وسنة  2100ق.م.
واملعتق��د أن هذه الهجرة غمرت فينيقية وس��وريا وفلس��كني ووصلت فيما
بع��د إلى منطقة اجلزي��رة في ما بني النهرين بالع��راق؛ وهي هي التي طبعت
بلدان الش��رق األدنى نهائيا ً بالطابع الس��امي .ومبضي الزمن انقس��م هؤالء
املهاجرون إلى جماعتني متميزتني :األولى ظلت تُعرف بالعموريني واس��تقرت
ف��ي املناط��ق الداخلية ،والثانية صارت تُعرف باس��م الكنعانيني ،أي س��كان
املناط��ق املنخفض��ة ،أو األقوام احلم��ر ،أي الفينيقيني ،واس��تقرت على طول
الس��احلني اللبناني والفلسطيني .وحوالي سنة  1194ق.م .اجتاح الدوريون
بالد اليونان فدفعوا اإليجيني ،أي شعوب البحر ،إلى الهجرة منها فغزوا آسيا
الصغ��رى وفينيقية وفلس��طني وليبيا ومصر .ولكن رمس��يس الثالث ،ملك
مصر ،متكن من هزميتهم في معركة بلوزيوم ( )Pelusiumإال أنه لم يتمكن
من إلقائهم في البحر ،فتركهم يستقرون في فلسطني التي راحوا ينتشرون
منها ش��ماال ً إلى فينيقية .وجرى امتزاج هذه العناصر اخملتلفة تدريجيا ً على
أرض فينيقية فما إن حانت س��نة  1100ق.م .حتى كان العنصران الكنعاني
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ونت��ج عنهما جيل جديد يجمع ب�ين صفات العنصرين هو ال��ذي صار يُعرف
باس��م الفينيقي�ين الذين كان��ت دماء رج��ال البحر اإليجيني جت��ري حارة في
عروقهم فلم يلبثوا حتى فرضوا س��يطرتهم املطلقة على احلوض الش��رقي
م��ن البحر األبيض املتوس��ط طيلة ما يقرب من أربعمائة وخمس�ين س��نة
بحيث كانت ال تدخل إليه سفينة غريبة إال أغرقوها أو أسروها وباعوا ركابها
عبيدا ً .ومع مطلع القرن العاش��ر قبل امليالد امتد نف��وذ الفينيقيني البحري
غربا ً حتى ش��مل احلوض الغربي من البحر األبيض املتوسط فكانت سفنهم
تأتي بالسلع الشرقية املنقولة إليهم من أواسط آسيا والهالل اخلصيب عن
طريق أبناء عمومتهم العموريني ،س��كان دواخل سوريا ،لتبيعها في إسبانيا
مقابل املعادن اإلس��بانية – خاصة الفضة – التي كانت ال غنى عنها .ومنذ
حوال��ي س��نة  1110ق.م .بدأت ذراع األش��وريني اآلخذة في الق��وة تصل إلى
فينيقية ،فقد اس��تولى تغ�لاث بالس��ر ( )Tiglath Pileserاألول في تلك
الس��نة على أرواد وعلى بعض املدن الفينيقية األخرى على س��احل فينيقية
الش��مالي ،كما ان أش��ور – ناصر – بعل الثاني ()Ashur – Nasirpal II
استولى على عدد من املدن الفينيقية سنة  883ق.م .وحصل اجلزية من صور
وصي��دا وببلوس وأرواد ،وتاله في احلكم وفي تنفيذ هذه السياس��ة العدوانية
شلمانصر الثالث (Shalmaneser III) (859 – 824
التوس��عية خليفته
ّ
ق.م ).فهاج��م الفينيقي�ين والعموريني على الس��واء .واس��تمر األش��وريون
بعد ذلك في سياس��تهم العدوانية االس��تبدادية حتى استولوا على جميع
املدن الفينيقية باس��تثناء صور فقد فش��لوا في االستيالء عليها رغم تكرار
حصاره��م له��ا .ونتج عن تلك األح��وال هجرة فريق كبير م��ن أبناء صور إلى
الش��مال اإلفريقي حي��ث نزلوا بالقرب من تونس وأقاموا مس��توطنة جديدة
أس��موها «القرية احلديثة» ( 55)Karat Hadasahوه��ي التي عرفت فيما
بعد باس��م قرطاجنة ،والتاريخ التقليدي املتفق عليه لتأسيس��ها هو سنة
 814ق.م .ومن��ذ ذلك احلني بدأت قوة قرطاجة تنم��و وتزدهر في الوقت الذي
55- Baramki, Dimitri, Phaenicia and the Phaenicians, Khaytas, Beirut,
Lebanon, first edition, 1961, pp 6 - 8.
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كان��ت فيه صور وبقية املدن الفينيقية في الش��رق تضعف وتنحدر مما ألقى
عل��ى عاتق قرطاجة عبء املس��ئولية في الدفاع عن املصالح واملس��توطنات
الفينيقية في احلوض الغربي من البحر األبيض املتوس��ط ،ولم تكن قرطاجة
أول مستوطنة يقيمها الفينيقيون على سواحل هذا احلوض فقد سبق لهم
أن اجت��ازوا أعمدة هرقل (= مضيق جبل طارق) وأسس��وا في اجلنوب الغربي
من ش��به جزيرة إيبيريا (= إس��بانيا) مدينة قادس سنة  1110ق.م .الجتالب
الفضة ،كما إنهم أسس��وا مراكز ومحطات جتارية كثيرة على طول معظم
ساحل الشمال اإلفريقي الواقع على طريقهم التجاري بني صور في فينيقية
وقادس في إسبانيا.
وكما هي احلال بالنس��بة لتأس��يس العديد من املدن ف��ي العالم القدمي
ف��إن تأس��يس قرطاجة ارتبط بأس��طورة األميرة عل ِّيس��ة ( )Elissaوأخيها
بجماليون ( )Pygmalionالذي خلف أباه على عرش صور حوالي سنة 830
ق.م .وحكم في بداية األمر حتت إش��راف أُخته عل ِّيسة أو «ديدو» التي تزوجت
م��ن خالها الثري ،كبير كهنة اإلله مل��كارت .وطمع بجماليون في ثروة خاله
فدبر مصرعه ولكن عل ِّيس��ة حالت دون استيالء أخيها على الكنوز التي كان
زوجها قد دفنها في معبد ملكارت وذلك بأن أوهمته أنها كانت مس��رورة مبا
فعل وأنها ستنتقل إلى منزله لتعيش معه .ثم غافلته وشحنت الكنوز في
سفينةأبحرت بها إلى قبرص ومعها ثمانون رجالً ممن كان جماليون قد أمرهم
مبس��اعدتها .ومن قبرص حمل��ت معها ثمانني عذراء ليك��ن زوجات لرجالها
وأبحرت إلى املوقع الذي أسست فيه قرطاجة.
ولق��د خلفت قرطاجة أُمها صور 56في رعاية املصالح الفينيقية وزعامة
الفينيقي�ين فب��دأت ببس��ط نفوذا عل��ى املس��توطنات واحملط��ات التجارية
الفينيقية ثم راحت توسع نطاق نفوذا فسيطرت حوالي سنة  650ق.م .على
جزيرة يابة ،إحدى جزر البليار الثالث القريبة من إسبانيا ،وأحلت محل اإلغريق
 -56كان نبوخذنصر « ،»Nabukhodonosorملك بابل ،قد استولى على صور سنة 574
ق.م .كما إن الفرس اس��تولوا عليها س��نة  539ق.م .وأخيرا ً اجتاحها االس��كندر الكبير سنة
 333ق.م .وهدمها مما أدى إلى هجرة من جنوا منها إلى قرطاجة.
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الذين أجلتهم عن جزيرة كورس��يكا حلفاءها األثرورينيّ ،
ووطدت أقدامها في
جزيرة سردينيا وفي إسبانيا .وحتى تكمل سيطرتها على غرب البحر األبيض
املتوسط وحتتكر التجارة فيه ،عقدت أول محالفة صداقة مع القوة الرومانية
الناشئة س��نة  509ق.م .وجددتها سنة  348ق.م ،.وقد نصت تلك املعاهدة
املعق��ودة بني الروماني�ين وحلفائهم من جهة والقرطاجي�ين وحلفائهم من
جهة اُخرى على الشروط التالية:
«ال يج��وز للرومان وال حللفائهم أن يتجاوزوا ف��ي إبحارهم الرأس اجلميل
[رأس س��يدي علي املكي بتونس] إال ألس��باب قاهرة كالعواصف ،أو مطاردة
األع��داء ،فعند ذلك يكونون مدفوعني غصبا ً عنهم ورغم أنوفهم ،وال يرخص
لهم باشتراء أو اقتناء أي شيء إال ما كان ضروريا ً لترميم سفنهم وتقليفها
57
أو إلقامة شعائرهم الدينية ...ويجب عليهم أن يرحتلوا بعد خمسة أيام»...
وأنشأت قرطاجة نظاما ً سياسيا ً لها تطور مع الزمن إال أنه كان إجماال ً نظاما ً
أوليجركيا يقوم على سلطات ثالث هي:
 -1السلطة العليا وتتمثل في ملكني أو سبطني ينتخبان لعام واحد.
 -2السلطة األرستوقراطية املمثلة في مجلس الشيوخ الذي كان يتألف
من ثالثمائة عضو ينوبون عن األسر الغنية وكبار التجار واألعيان واحملاربني.
 -3الش��عب ،ول��م يقوم نفوذه إال ف��ي أيام آل برقة ،أي ف��ي فترة احلروب
البونيقية.
وجدير باملالحظة أ املال كان يلعب أهم األدوار بالنس��بة لهذا الدس��تور؛
ف��كان األثرياء من التجار وغيرهم يجدون الب��اب مفتوحا ً أمامهم إلى املراكز
احلساس��ة في جهاز احلكم في املدينة وذلك عن طريق دخولهم في عضوية
مجلس الش��يوخ املذكور .وكانت للدين مكانة ممت��ازة في نفوس الفينيقيني
تنعكس في أس��ماء األعالم التي كان��وا يطلقونها على أبنائهم وبناتهم من
مث��ل معطبع��ل (أي عطية بعل) وباركعب��ل (أي باركه بع��ل) وبنتبعل (أي
ابنة بعل) وعريس��ة بعل (أي خطيب��ة بعل) وأمة بع��ل (أي خادمة بعل)،58
 -57صفر ،أحمد ،مدنية املغرب في التاريخ ،ج ،1الناشر – بوسالمة ،تونس ،ص  94و .113
 -58كلمة بعل الفينيقية تعادل كلمة رب العربية التي قد تعني اإلله أو الصاحب.
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وكانت أش��هر اآللهة الفينيقية بقرطاجة ه��ي اإللهة تانيت بنتبعل وكانت
متاثل عش��تار ،إلهة القمر عند فينيقي مدينة صور ،شكل إله أقرن ،له قرنان
كقرني الكبش مما يش��ير إلى صلته باإلله آمون الليبي في س��يوة .ويأتي بعد
ذل��ك اإلله ملكارت (مل��ك – كارت) أي ملك املدينة ،واملقص��ود بها في هذه
التس��مية هي مدينة صور التي ينس��ب إليها هذا اإلل��ه .وقد كان له هيكل
ف��ي قرطاجة ،كما إن القرطاجيني كانوا يبعثون إلى هيكله في صور القرابني
والهدايا الثمينة في كل س��نة .ثم يأتي بعد ذلك اإلله ميلكن أو مولك بعل،
وكان��وا ميثلونه على صورة وثن قبيح اخللقة له رأس ثور فوق جس��م إنس��ان.
زكان القرطاجيون ميارس��ون أش��د وأقس��ى عاداتهم الدينية على مذبح هذا
اإلل��ه فيقدم��ون أطفاله��م قرابني ل��ه بحرقهم أحي��اء؛ وغايته��م من ذلك
تهدئة غضبه وس��خطه ودفع نقمته .ونح��ن نعلم من ديودورس الصقلي أن
القرطاجي�ين حني حاصرهم القائد اإلغريق��ي أجاثوكليس حرقوا على مذبح
ه��ذا اإلل��ه مائتني م��ن أطفال أُس��رهم النبيل��ة باإلضافة إل��ى ثالثمائة من
خيرة رجالهم تطوعوا بحرق أنفس��هم ليكونوا قربان��ا ً الئقا ً بقدر هذا اإلله.
وإلى جانب اآللهة الرئيس��ية املذكورة عب��د الفينيقيون عامة والقرطاجيون
خاصة آلهة أُخرى كثيرة ولكنها كانت ثانوية إذا ما قيست باآللهة السالفة
الذكر.
أم��ا اجملاالت االقتصادي��ة اخملتلفة فق��د كان القرطاجيون س��ادة التجارة
البحرية في احلوض الغربي من البحر األبيض املتوسط دون منازع .وعلينا بهذا
اخلصوص أن نتذكر أنهم ،في س��بيل التج��ارة ،داروا حول إفريقيا ووصلوا إلى
إجنلترا وإرلندة ،وتغلغلوا ف��ي الصحراء اإلفريقية .ويكفي أن نذكر أن اإلغريق
واليهود والرومان اعترفوا للفينيقيني في اجملاالت االقتصادية اخملتلفة ،وخاصة
في مجال التجارة ،باحلذق والدهاء ،والنش��اط ال��ذي ال يعرف امللل .وعلى هذا
النحو فإن قرطاجة ظلت س��يدة النصف الغربي من البحر األبيض املتوسط
حتى بلغت روما أشدها وأدركت خطر قرطاجة عليها فدخلت معها في ثالث
ح��روب بونيقية انتهت س��نة  146ق.م .بتدمير قرطاج��ة وإزالتها من عالم
الوجود في أبشع عدوان شنته أوروبا على آسيا وإفريقيا ممثلتني في قرطاجة.
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وجتدر اإلش��ارة هنا إلى أن الفينيقيني عامة والقرطاجيني خاصة لم يكونوت
ش��عبا ً حربيا ً على نحو ما كان عليه األش��وريون وغيرهم من شعوب العالم
القدمي ،وإمنا كانوا ش��عبا ً جتاريا ً بحريا ً في الدرجة األولى .وهذه احلقيقة توضح
عدم إقامة قرطاجة جليش وطني إذ إن من املعروف أن محاربيها كانوا جلهم،
إن لم نقل كله��م ،من املرتزقة الليبيني وغيره��م ولكنها كانت تضع أولئك
املرتزقة حتت تصرف قادة بارزين من أبنائها من مثل هنيبال.
الفينيقيون في طرابلس:
الب��د أن الفينيقيني أثن��اء رحالتهم التجارية للمتاج��رة مع بلدان احلوض
الغرب��ي من البحر األبيض املتوس��ط ق��د اضطروا في مناس��بات عديدة إلى
اللج��وء لنقاط مختلفة على الس��احل الليبي احتماء م��ن عاصفة أو طلبا ً
للماء والغذاء أو من أجل االس��تراحة .ويرجح هذا الرأي علمنا أن الفينيقيني
كانوا يفضلون اإلبحار قريبني من اليابس��ة نظرا ً لصغر سفنهم ذات اجملاديف
وخوفا ً من التعرض للعواصف بعيدين عن اليابسة .وهم إن لم يكونوا قدموا
للس��احل الطرابلس��ي لغايات جتارية متعمدة منذ البداية فإنهم لم يلبثوا
أن فتحو أعينهم على أهمية هذا الس��احل كمنفذ لس��لع الس��ودان وغيره
من أقطار أفريقيا الداخلية ،تلك الس��لع التي كان من بينها الذهب والعقيق
واحلجارة الكرمية األخرى والعاج واألبان��وس والعبيد من الزنوج ،هذا باإلضافة
لكثرة النعام في منطقة طرابلس نفس��ها ،وقد كان بيض النعام وريشه من
السلع التجارية النادرة التي يشتد األثرياء في طلبها.
ولقد دلت احلفريات التي أجريت في صبراتة على أن الفينيقيني كانوا قد
أقاموا فيها خالل القرن الس��ادس قبل امليالد محطة جتارية ()Emporium
يش��غلونها في املواس��م املالحية عندما يكون البحر األبيض املتوسط هادئا ً
نس��بيا ً واملالحة مأمونة فيه وذلك ما بني شهري مارس /آذار ونوفمبر /تشرين
الثاني من كل س��نة .ومن احملتمل أنهم قاموا بإنش��اء محطات جتارية أُخرى
حوالي ذلك التاريخ نفسه في لبدة الكبرى ( )Leptis Magnaوفي طرابلس
(= أوي��ا  )Oeaوكان أس��مها الفينيق��ي فيعات ( ،)Ui>atوفي ش��راكس
( =( )Charaxمدين��ة الس��لطان احلالي��ة) ،وف��ي مكوم��ادس – يوفرانتا
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( =( )Macomades – Euphrantaمدينة س��رت) .وقد س��بق أن أشرنا
إل��ى أن قرطاجة الت��ي رمبا كانت أق��دم محطة فينيقية كبرى على س��احل
الش��مال اإلفريقي ،نصبت نفس��ها حامي��ة للمس��توطنات الفينيقية في
احلوض الغربي للبحر األبيض املتوسط ومنها مستوطنات الشمال اإلفريقي،
ولذلك فإنها وقفت تدفع عنها التوس��ع اإلغريقي بنجاح وإن كانت فيما بعد
قد ذهبت ضحية محاولتها أن تضع حدا ً للتوس��ع الروماني .ويختلف قدماء
الكتّاب في أي هذه املستوطنات الفينيقية أنشأته صور وأيها أنشأته صيدا،
فالشاعر الالتيني س��يليوس األيطالي  ) )Silius Italicusيخبرنا أن مدينة
صور أنش��أت لبدة وصبراتة وأن مهاجرين من صقلية من أصل فينيقي قاموا
بإنش��اء أويا ،بينم��ا يؤكد سا ّلوس��ت ( )Sallustأن لبدة أنش��أها مهاجرون
م��ن صيدا رحلوا عن مدينتهم األم نتيجة لالضطرابات التي كانت تس��ودها.
وعلين��ا به��ذا الصدد أن نتذك��ر أن املؤلفني والكت��اب الالتني كثي��را ً ما كانوا
يستعملون النسبة لصور ولصيدا كمرادف السم الفينيقيني .وعلى أي حال،
وأيا ً كانت اجلهة التي قدم منها الفينيقيون املؤسس��ون فإنا نس��تطيع أن
نقول إن هذه املس��توطنات أُنشيت في فترة متأخرة نسبيا ً وبرعاية قرطاجة؛
فيرودوتس يفيدنا ضمنيا ً أن لبدة لم تكن قد حتولت إلى مستوطنة دائمة مع
نهاية القرن الس��ادس قبل امليالد عندما حاول مهاجرون إغريق من إس��بارطة
بزعامة دوريوس ( )Dorieusابن ملكها أن ينشؤوا مستوطنة إغريقية عند
مصب نهر كنبس س��موها باس��م ذلك الوادي حوالي س��نة  517ق.م ،.فقد
تدخل��ت قرطاجة في احلح��ال وجنحت بالتعاون مع قبيل��ة املكاي الليبية في
إجبارهم على التوقف عند خليج س��رت الكبير وعدم جتاوزه إلى الغرب .ومن
الواضح أن عدم ذكر هيرودوتس ملدينة لبدة في سياق سرده للحادثة السابقة
يدعونا إلى االعتقاد أن لبدة لم تكن قد أنش��ئت بعد؛ ألنها لو كانت موجودة
لش��اركت القرطاجيني وحلفاءهم املكاي في طرد القادمني من املس��توطنني
اإلغري��ق ،والب��د لهيرودوتس في مثل تلك احلالة أن يذكر مثل تلك املش��اركة.
ويؤي��د هذا الرأي بعض احلفريات التي أجريت في لب��دة إذ إن أقدم ما وجد في
املقب��رة الفينيقية حتت حلبة مس��رح لبدة هي قطعة فخ��ار كورنثية يعود
تاريخها للقرن اخلامس قبل امليالد .ورمبا كانت أويا قد أُنشئت في فترة متأخرة
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عن تاريخ إنش��اء لبدة .وحتى صبراتة التي س��بق أن أشرنا إلى وجود محطة
جتاري��ة عل��ى موقعها في القرن الس��ادس قبل امليالد لم تصبح مس��توطنة
دائمة إال بعد وقت متأخر في القرن اخلامس قبل امليالد.
وال شك أن قرطاجة برهنت بطردها لدوريوس ومن كانوا معه من اإلغريق
عندما حاولوا إقامة مس��توطنة نهر كنبس س��نة  517ق.م .أنها إمنا كانت
تعل��ن أو تؤكد سياس��تها في اعتبار منطقة طرابل��س محمية لها فدخلت
بس��بب ذلك في ن��زاع مع مدينة قورين��ة اإلغريقية القوية .وجند إش��ارة إلى
الطيفي��ة التي متت بها تس��وية النزاع على احلدود ب�ين قرطاجة وقورينة في
قصة األخوين فيليني (( )Philaeniأي محبي الش��هرة) .تقول تلك القصة
إن اجلانبني الفينيقي القرطاجي واإلغريقي القوريني بعد أن أبليا في سلسلة
من املعارك غير احلاس��مة لفرض س��يطرتهما على األرض الواس��عة املمتدة
بينهما ،والتي لم تكن تتبع ألية سلطة معترف بها ،سئما احلرب واتفقا على
أن ينطلق من كل من مدينتيهما في وقت معني ممثلون لها سيرا ً على األقدام
وفي اجتاه املدينة األخرى ،على أن تكون نقطة التقاء الفريقني هي احلد الفاصل
بني الطرفني .وأجاد األخوان فيليني فقطعا ثلثي املسافة بني قرطاجة وقورينة
حت��ى التقيا بفريق قورينة .وحاول اإلغريق التنصل من االتفاق باتهام األخوين
فيليني بِأنهما بدءا مس��يرتهما قبل الوق��ت املعني وبأنهما كان يجريان جريا ً
وليس مش��ياً ،ولكن األخوين فيليني أعلنا اس��تعدادهما إلعادة التجربة من
جدي��د .وهنا أعلن الفري��ق القوريني أنّه لن يقر احلدود عند تلك النقطة إال إذا
قبل األخ��وان فيليني أن يدفنا حيني حيث كانا يقف��ان وإال فإن على قرطاجة
حدا ً بني
أن تس��مح ملمثلي قورينة بالتقدم إلى املكان ال��ذي ترضى به قورينة ّ
املدينتني مقابل موافق��ة ممثليها على أن يدفنا حيني في ذلك املكان ليضمنا
بذل��ك إق��رار احلدود ب�ين الطرفني .وأمام ه��ذا التحدي أعلن األخ��وان فيليني
موافقتهم��ا على أن يدفنا حيني حي��ث كانا يقفان ،وقد عرف املكان بعد ذلك
باسم آري فيلينورم ( )Philaenorum Araeنسبة للنصب التذكارية التي
أقامه��ا القرطاجيون فوق قبري البطلني .وقد أقام اإليطاليون أثناء احتاللهم
لليبيا القوس الرخامي احلالي عند ذلك املوقع.
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وه��ذه القصة تبدو وكأنه��ا مزيج من احلقيقة واألس��طورة؛ فقد ورد في
مقالة جغرافية إغريقي��ة أن احلدود بني قرطاجة وقورينة عينت في منتصف
القرن الرابع قبل امليالد بطريقة س��لمية ورمبا مت ذلك في أعقاب سلس��لة من
احلروب .وقبول قرطاجة بحل وس��ط ينطوي على ش��يء من املهادنة لقورينة
اإلغريقي��ة يتفق مع سياس��ة قرطاجة في هذه املرحلة م��ن تاريخها عندما
كان��ت ترمي إل��ى التفرغ لفتح صقلي��ة اإلغريقية ول��و أدى تفرغها ذاك إلى
مهادن��ة اإلغريق أنفس��هم في أي مكان آخر .أما األخوان فيليني نفس��اهما
فهما أس��طوريان وحتى اس��مهما نفس��ه فهو إغريقي وليس فينيقياً ،ورمبا
كانت األسطورة كلها من وضع اإلغريق.
معاملة قرطاجة حملمياتها الفينيقيات على الساحل الطرابلسي:
من��ذ البداية اتضح لنا أن قرطاجة فرضت نفوذها على منطقة طرابلس
واحملطات التجارية الفينيقية ( )Emporiaالتي أُننشئت على طول الساحل
الطرابلس��ي والت��ي بلغ عددها العش��ر أو نح��و ذلك .والبد أن ه��ذه احملطات
كان��ت بطيئة في منوها وتطورها فليس��ت هنالك أية إش��ارة لها في الكتب
الكالس��يكية السابقة للعهد الروماني باس��تثناء كتب اجلغرافيا اليونانية.
ومن ناحية أُخرى فإن احلفريات احلديثة في ثبراتة تدل على أن أول توسع ضخم
لهذه املدينة إمنا حدث في القرن الثالث قبل امليالد .ولعل سر هذا الركود يكمن
في السياس��ة التي كان��ت قرطاجة تنتهجها جتاه املس��توطنات الفينيقية
ف��ي ليبيا ،تلك السياس��ة التي أعلنتها قرطاجة بوض��وح في املعاهدة التي
أبرمتها مع روما سنة  509ق.م .وجددت سنة  348ق.م ،.وهي سياسة كانت
حتظر على الس��فن غير الفينيقية املتاجرة مع املراكز الفينيقية في الشمال
اإلفريق��ي وبذلك فقد أصبحت صادرات وواردات تلك املراكز أو احملطات احتكارا ً
لقرطاجة على حساب مصلحة تلك املراكز الذاتية .وفي نفس الوقت فرضت
قرطاج��ة على تلك املراك��ز ضرائب عالي��ة؛ فنحن نعلم م��ن ليفي ()Livy
أن لب��دة ،الت��ي كانت مركزا ً ماليا ً إداريا ً ملنطقة تش��مل أوي��ا وصبراتة ،كانت
تدفع لقرطاج��ة ضريبة يومية مقدارها «تالنت» واح��د أي ما يعادل ()224
جنيها ً اس��ترلينياً ،وهو مبلغ كان يعادل ما يكسبه ( )2500عامل في اليوم
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الواحد .وباإلضافة للضرائب النقدية كانت احملطات الفينيقية في ليبيا تدفع
لقرطاجة ضرائب عينية ورس��وما ً جمركية على صادراتها ووارداتها ،كما كان
عليه��ا أن تقدم احملاربني واإلمدادات لقرطاجة وق��ت احلرب .وزيادة على كل ما
تقدم كان محظورا ً على تلك املس��توطنات أن حتتفظ بأية قوات عسكرية أو
بحرية خاصة بها.
ومن الناحية األخرى تركت قرطاجة تلك املس��توطنات حرة في تتصريف
ش��ؤونها الداخلية مبا في ذلك التش��ريع والقضاء الذي كان ينحصر في أيدي
أقلية من األثرياء واألرستوقراطيني على غرار النمط املتبع في قرطاجة ذاتها.
وكان اقتصاد املستوطنات الفينيقية على الساحل الطرابلسي يعتمد على
دعامتني أساسيتني هما:
 -1املتاجرة في السلع التي حتملها إليها القوافل من أواسط إفريقيا،
 -2الزراعة التي كان الفينيقيون من أبرع املزارعني القدماء فيها.
ولذل��ك فإنا جند هذه املس��توطنات تتوس��ع في مج��ال الزراعة الكثيفة
(زراعة األرض بأكثر من حصول واحد في السنة الواحدة) وفي الزراعة الواحدة
مبعن��ى زراع��ة النبات الواحد ف��ي املكان الواحد املناس��ب له .وم��ن الواضح
أن أنس��ب ش��جرة ملناخ منطقة طرابلس املعرض للجف��اف والرياح الالفحة
هي ش��جرة الزيتون .ولذلك فإنّا جند الفينيقني يدخلون زراعة هذه الش��جرة
للمنطقة بأس��لوب علمي .وقد أدخلوا كذلك أشجار فواكه أُخرى كثيرة من
مثل التني والرمان واخلوخ والل��وز والكرمة .وفي اجملاالت الزراعية األخرى أدخل
الفينيقيون للمنطقة أدوات زراعية معدنية وأس��اليب أحدث من األس��اليب
التقليدية التي كانت سائدة فيها.
وحول هذا املوضوع يقول رس��توفتزف« :لقد كان زي��ت الزيتون والفواكه
والنبيذ إلى حد ما ،هي املنتجات الرئيس��ية للمدن ،فكان ساحل إفريقية في
العصور الفينيقية حديقة غناء فس��يحة األرج��اء ،وهذه حقيقة ال تدعمها
األدلة الكثيرة املباش��رة فحس��ب ،وإمنا أيضا ً األدلة غير املباشرة؛ فنحن نعلم
أن واح��دة من أش��هر الرس��ائل ع��ن الفالحة ه��ي كتاب ماج��و القرطاجني
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[القرطاجي] . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .وكان كتاب ماجو يبحث في الزراعة العلمية والرأسمالية ،وقد
وجه أكثر عنايته ال إلى زراعة احلبوب وإمنا إلى غرس الكروم والبس��اتني ،وعلى
األخص زراعة الزيتون .ومن احملتمل جدا ً أن اليد العاملة التي استخدمها ُمالك
األراضي من الفينيقيني في مزارعهم كانت على العموم من األرقاء».59
والبد كذلك أن الفينيقيني بدأُوا بعض املشروعات الرامية إلى التحكم في
مياه األمطار وجتميعها واس��تغاللها ،وقد استكمل الرومان تلك املشروعات
في مرحلة الحقة .ودليلنا على ذلك هو ما ذكره استرابو ( )Straboعن وجود
سد فينيقي على مصب وادي كعام.
أم��ا فيما يتعلق بالفن والصناع��ة والدين فإن حفريات اآلثار لم تصل إلى
شيء يذكر بهذا الصدد حتى اآلن وإن ككان يؤمل أن تؤدي قريبا ً إلى الككشف
عما كانت عليه احلال بالنسبة لهذه املوضوعات في املستوطنات الفينيقية
ّ
في ليبيا ،إذ البد أن هذه املستوطنات كانت حتذو حذو املدن الفينيقية األصلية
وح��ذو قرطاجة في فنها وصناعاتها ،وفي عبادتها لآللهة الفينيقية اخملتلفة
من مثل ملكارت وعشتار وبعل حامون وثانيث.
مواقع املستوطنات الفينيقية:
مل��ا كان الفينيقيون جتارا ً في الدرجة األول��ى ومزارعني في الدرجة الثانية
فقد كان من املنطق أن يختاروا مواقع مستوطناتهم الساحلية على مصبات
األنه��ار واألودية لتكون مبثابة مرافيء متكنهم من البقاء على اتصال دائم مع
البحر الذي كانوا ال يستطيعون احلياة بعيدين عنه .أما األودية فكانت في غير
مواسم املططر تصبح طرقا ً طبيعية للقوافل القاددمة بالسلع التجارية من
أواس��ط إفريقيا ،كما إنها كانت في مواس��م املطر تؤمن كميات املاء الالزمة
للناس واحليوانات واملزروعات .ولهذا فنحن جند أن الفينيقيني أقاموا لبدة على
مص��ب وادي لبدة ف��ي بقعة من أخصب بقاع منطق��ة طرابلس ،وأقاموا أويا
 -59رس��توفتزف ،م ،».Rostovtzeff M« .تاري��خ اإلمبراطوري��ة الروماني��ة االجتماع��ي
واالقتصادي ترجمة زكي علي ومحمد س��ليم س��الم ،مكتبة النهض��ة املصرية ،القاهرة ،ص
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على مص��ب «وادي جملينني» كما أقام��وا صبراتة عل��ى رأس الطريق التجاري
الهام الذي كان يحمل سلع أواسط إفريقيا إلى صبراتة مارا ً بغدامس.
وإذا ما فكرنا في العمران فإنا قد نتساءل في أيامنا هذه عن السر في أن
اإلغري��ق والرومان تركوا آثارا ً ضخمة في األماكن التي اس��توطنوها في ليبيا
بينم��ا لم يترك الفينيقيون ش��يئا ً يذكر .والذي يبدو لنا ه��و أن الفينيقيني،
بالرغ��م من ش��هرتهم في هندس��ة البناء وبالرغ��م ممّا خلفوه م��ن آثار في
فينيقي��ة وقرطاج��ة ،كانوا خ��ارج هاتني املنطقت�ين جتارا ً وزراع��ا ً ولم يكونوا
عش��اق بناء؛ مبعنى أنهم كانوا يكتفون بأبس��ط البنايات في املس��توطنات
الت��ي أقاموها في ليبيا ما دامت تفي بأغراضهم ،بينما كان اإلغريق والرومان
يكرس��ون حياتهم وجهده��م لألماكن التي يس��توطنوها؛ ألنهم قد عقدوا
الني��ة مقدما ً على البقاء فيها إلى األب��د؛ وإذن فالبد لهم من أن يؤمنوا فيها
وجود كل املرافق الضرورية من حمامات ومسارح وساحات وطرق ومعابد على
أما الناحية الثانية فهي أن
غ��رار ما تعودوا عليه في بالدهم األم .هذه ناحيةّ ،
األبنية الفينيقية في ليبيا كانت بس��يطة إلى حد جعل اندثارها وتالش��يها
أمرا ً سهالً .وباإلضافة لذلك االعتبار فإن علينا أن نتذكر أنّه لم جتر في مواقع
املس��توطنات الفينيقية على الس��احل الطرابلس��ي حفريات كافية لتقرير
مدى ما وصل إليه العمران الفينيقي فيها.
بس��بب هذا كله فإن املستوطنات الفينيقية على الساحل الطرابلسي
تش��تهر حاليا ً في مجال اآلثار والس��ياحة بآثارها الرومانية والبيزنطية أكثر
مم��ا تش��تهر بأصولها الفينيقية ولذلك فس��وف نؤجل احلدي��ث املفصل عن
آثار املس��توطنات الرئيس��ية الثالث (لبدة وأويا وصبراتة) التي سمى اإلغريق
املنطقة كلها باس��مها أي طرابلس ( )Tripolisأو منطقة املدن الثالث إلى
ما بعد احلديث عن الرومان في ليبيا.
بعد تدمير قرطاجة:
دمر الرومان قرطاجة س��نة  146ق.م .ولكن املستوطنات الفينيقية في
منطق��ة طرابل��س لم تصبح تابع��ة لروما إال بعد س��نة  46ق.م .فماذا كان
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يج��ري ف��ي تل��ك املس��توطنات خالل املائة س��نة الت��ي انقضت ب�ين تدمير
قرطاجة وتبعية تلك املس��توطنات لروما؟ إن مصادرنا ال متدنا بالشيء الكثير
لإلجابة على هذا الس��ؤال .والقليل القليل ال��ذي نعرفه يتلخص في أن تلك
املستوطنات استمرت تعيش حياتها اخلاصة وتدير شؤونها الذاتية كما كانت
تفعل في ظل قرطاجة ،أي إن كال ًّ منها ظلت خاضعة لتنظيم حكومي على
نح��و التنظيم الذي عرفته في عهد قرطاجة والذي يعطي الس��لطة ألقلية
أرس��توقراطية في كل مس��توطنة .وفي مجال الزراعة ظلت كل منها تقوم
بنش��اطها املعتاد .واجلديد في الصورة هو أن تلك املستوطنات استراحت اآلن
من عبء الضرائب الثقيلة التي كانت تدفعها لقرطاجة ،واستراح أبناؤها من
اخلدمة العسكرية التي كانت تتطلبها قرطاجة بني احلني واآلخر ،وفي الوقت
ذاته انكسر سور االحتكار الذي كانت قرطاجة حتيطها به فانففتححت على
العالم اخلارجي وأصبحت تس��ير جتارة نش��طة خاصة بها مع روما ونوميديا
وغيرهم��ا من البلدان اجمل��اورة .ولم يطل األم��ر بالدولة النوميدية الناش��ئة
حتى فرضت نفوذها في الس��تينات من القرن الثاني قبل امليالد على إقليمم
طرابلس واملس��توطنات الفينيقية القائمة عليه ،ولكنها تركت لها ححرية
تصريف ش��ؤونها كاملعتاد مما أدى إلى انتعاش اقتصادي تلحظه في التوس��ع
العمران��ي ال��ذي س��جلته كل من صبراتة ولب��دة ألول مرة .واس��تمرت احلال
على ذلك النحو حتى تغلب يوليس قيصر على منافس��ه بومبي في معركة
فرسالس وبدأ بتنظيم األمالك الرومانية في الشمال اإلفريقي ومنها اإلقليم
الطرابلسي؛ وسنتعرض لذلك عند احلديث عن العصر الروماني.

م��ع املس��توطنات الفينيقية فيأخذون منه��ا ما يحتاجون إليه من الس��لع
املس��توردة من اخلارج ويعطونها ما يفيض لديهم من سلع زراعية وحيوانية
كالزيتون واجللود.

هذا بالنسبة للمس��توطنات الفينيقية ،أما القبائل الليبية التي كانت
تعيش عيشتها البدوية كاملعتاد؛ فكان بعض الليبيني القريبني من الساحل
يحتك��ون بالفينيقيني ويتأث��رون بهم فينقلون عنهم ما يس��تطيعون نقله
ف��ي كافة اجملاالت من زراعية وجتارية وعمراني��ة وحتى في مجال اللغة واألدب
والفنون .أما الليبيون البعيدون فقد ظل تأثرهم بالفينيقيني قليالً وظلوا أكثر
تعلقا ً ببداوتهم ووأشد إخالصا ً لها .وتبعا ً لذلك فقد ظل محور حياتهم يدور
على الزراعة والرعي وتربية املواشي؛ وبالطبع فإنهم كانوا يتبادلون إنتاجهم
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فزان منذ مقدم اجلرامنتيني
حتى بدء العصر الروماني
ليس من اليس��ير أن يحدد امل��رء املنطقة التي س��كنها اجلرامنتيون في
دواخ��ل ليبي��ا ولكن من املع��روف أنهم اس��توطنوا عددا ً كبيرا ً م��ن الواحات
التي كانت وال تزال منتش��رة هنا وهناك في إقليم ف��زان ،وتركزت جتمعاتهم
بش��كل خاص في سلسلة الواحات في وادي اآلجال ،وانتشرت قراهم شماال ً
حتى املنحدرات الش��مالية للحم��ادة احلمراء وهي سلس��لة التالل القائمة
إل��ى اجلنوب من س��هل اجلفارة – وقد اس��تقروا في املنطق��ة من غدامس –
وغيره��ا م��ن الواحات – في الغرب ،إلى الكفرة في الش��رق .وكانت الصحراء
إلى اجلنوب من مس��اكنهم تقوم ،بالنسبة لهم ،مبثابة الساحل للفينيقيني
والقرطاجي�ين؛ فقد كانوا يقطعونه��ا بعرباتهم ذات اخليول األربعة ويقيمون
احلص��ون على مص��ادر املياه التي كانوا يجدونها ف��ي أوديتها حلماية طرقهم
التجارية ،ولتكون مبثابة استراحات لهم وحليواناتهم .أما كيف كانوا يقيمون
تل��ك احلصون في مناطق رملية تكاد تكون خالية متاما ً من مواد البناء األولية
فنحن نعلم أنهم كانن يحملون مواد البناء الضرورية معهم من مساكنهم
وينقلونها على عرباتهم إلى مواقع املياه التي يريدون إقامة احلصون عليها.
ولقد سبقت اإلشارة إلى أننا نفهم من هيرودوتس وباليني وميال وغيرهم
من الكتّاب الكالسيكيني أنه كان يسكن منطقة فزان قبل قدوم اجلرامنتيني
جنس��ان من الن��اس؛ أقزام م��ن الزنوج أس��ماهم هيرودوت��س «ترجلودايت»
واكتش��فت لهم قب��ور كثيرة غير عميق��ة بني تالل حمادة م��رزق وقطع من
فخارياتهم تشبه فخار عصر ما قبل األسرات في مصر ،ويعتقد أنهم أسالف
الد ّوادة احلاليني الذين يعيشون بني كثبان أُباري ،ورعاة من الزنوج الطوال الذين
 -يقع وادي اآلجال إلى اجلنوب من سبها بفزان وميتد من الشرق إلى الغرب بطول يبلغ حوالي
مائتي كيلومتر وعرض يتراوح بني اثنني إلى ثالثني كيلومترا ً.
 -انظ��ر امللح��ق «ب» وانظ��ر ايض��ا ًAyoub, Excavations in Germa, A Stencil :
pamphlet at the Library of Antiquities, The Museums, Tripoli, Libya,
.No: 3839, p. 3
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اكتش��فت لهم رس��وم صخرية في تدرات – أكاكوس إلى الش��رق من غات
وهؤالء هم اجلنس اإلثيوبي .أما من أين جاء اجلرامنتيون البيض إلى فزان ومتى
وكي��ف فهي أمورٌ مازالت غامضة وحتتاج إلى مزيد من البحق واالس��تقصاء.
والنظرية الدراجة والتي جتيب على تلك األس��ئلة هي أن املوجة الدورية التي
غمرت بالد اليونان حوالي سنة  1194ق .م .أحدثت تدافعا ً سكانيا ً عمت آثاره
آس��يا الصغرى ومنطقة الشرق األوسط مبا فيها مصر التي متكنت أن توقف
تي��ار تلك الهجرات .ولعل أقواما ً من أولئك املهاجرين القادمني من وراء البحر
ومعه��م مهاجرون من صقلية وس��ردينيا وجزر أُخرى من ج��زر البحر األبيض
املتوس��ط نزلوا س��احل برقة وخليج سرت ،حيث لم تكن هنالك سلطة قوة
مركزية تس��تطيع التصدي لهم ،بعد أن صدتهم مصر عن س��واحلها .ولم
يلبث��وا أن امتزجوا بالليبيني ث��م اضطروا في ظروف ال نعرفه��ا – ورمبا كانت
ال تع��دو قدوم مهاجري��ن آخرين ضغطوا على اجلرامنتي�ين – إلى التوغل في
دواخ��ل ليبيا .وفي هذا الوقت كانت تعي��ش في واحات فزان وأوديتها اخلضراء
وحوش وحيوانات برية كثيرة كالغزال والودان ،وكان الفزانيون املس��املون يربون
مواش��يهم ويعيشون عيش��ة إنس��ان العصر احلجري احلديث فيستعملون
أس��لحة بس��يطة من اخلش��ب واحلجارة ألنهم لم يكونوا يعرفون شيئا ً عن
أسلحة البرونز أو احلديد وكانوا يجهلون اخليل والعربات مما شجع أقوام البحر
اجلرامنتي�ين على غزوهم واحت�لال ديارهم قادمني من ش��واطئ برقة وخليج
س��رت الكبير .وبعد أن اس��تقر الغ��زاة اجلرامنتيون في املنطق��ة جعلوا من
أنفس��هم طبقة عس��كرية حاكمة واستعبدوا س��كان املنطقة األصليني
ليس��خروهم في مزارعهم وفي رعاية ماش��يتهم وقضاء مصاحلهم األخرى،
وكان ذلك حوالي القرن الثامن قبل امليالد.
وقد دلت احلفريات على أن أول مس��توطنة أقامها اجلرامنتيون كانت على
قمة جبل زنكرا حيث وجدت ثالثة من جدرانهم الس��ايكولبية (Cyclopic
 )wallsوبقاي��ا أكواخه��م .وجتدر اإلش��ارة هنا إلى أن كلم��ة زنككرا تعني
«العس��ل» بلغة الطوارق ،فهل كانت التس��مية ترجمة من الطوارق ألصل
 -انظ��ر أيض��ا ًAyoub, The Excavations of Cornelins Bolbus, 1968 pp 9 - :
.10
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جرامنت��ي؟ هذا اجلبل يق��وم في احلمادة احلمراء وميتد ش��ماال ً في وادي اآلجال
وهو عبارة عن قمتني :اجلنوبية وهي األقدم ،والشمالية وهي التي استوطنها
اجلرامنتيون حوالي القرن الثالث قبل امليالد ،فأقاموا عليها بيوتا ً صغيرة وكونوا
م��زارع مدرجة على منحدراتها ،وأحاطوها بج��دار طويل علمت فيه مصارف
للتحك��م في توزيع مياه املطر املتجمعة أمامه واإلفادة منها في أعمال الري
– وكانت بيوتهم تتكون من غرف صغيرة مبنية بآجر الطني أو باآلجر األحمر،
وقد اس��تعملوا روث البقر لطالء جدرانها ومصاطبه��ا وهي طريقة ما زالت
مس��تعملة في كل من الس��ودان والهند حتى اليوم ولعل هذا املستوى من
املس��اكن ميثل مرحلة متقدمة نس��بيا ً ألن املعروف أن مس��اكن اجلرامنتيني
كان��ت في أول أمرها مس��اكن بس��يطة ال تعدو كونها أكواخ��ا ً أو خياما ً من
جلود احليوانات .وتأتي مرحلة النهضة اجلرامنتية بعد قيام جرما القدمية فقد
دلت آثارها على أنها كانت محاطة بسور وخندق وكان في داخلها بيوت كبيرة
وحمام��ات ومعاب��د ،كما كانت بها أس��واق يظهر فيها أثر الط��راز الروماني،
ووجدت بها كذلك أعمدة تنتصب بتيجانها الكورانية والدورية ش��واهد على
التأثي��ر اإلغريق��ي .وفي هذه الفترة صار البيت اجلرامنتي يتكون من ش��قة
أو أكث��ر ،وص��ارت جدرانه ومصاطبه تطل��ى مبالط من اجلي��ر أو اجلبس امللون.
وكش��فت احلفري��ات كذلك عن أن جرما القدمية كان��ت تتمتع بامدادات مياه
جيدة وبنظام ممتاز للمجاري وبش��وارع تظللها األشجار وبكثير من البساتني
التي كانت حتيط باملدينة وتضفي عليها رداء جميالً من اخلضرة.
ونحن وإن كنا ال نزال جنهل حدود مملكة اجلرامنتيني التي ال بد أن تكون قد
شملت فزان ومنطقة واس��عة حولها إال أننا بدأنا ،بفضل علم اآلثار ،نتعرف
في تاريخ هذه القبيلة القوية؛ فقد كش��فت احلفريات عن وجود ما يزيد على
أربعني ألف قب��ر بجوار عاصمتهم جرما ،التي كانت عبارة عن مدينة صغيرة
- Ayoub M. S., Fezzan, a short History, Controllery of Southern
Governorates, Tripoli, 1968, pp 4246-.
 -لم توجد في أعمق طبقة كش��فتها احلفريات في جرما القدمية حتى اآلن أدلة على أبنية
أق��دم من القرن املي�لادي األول ،ومعظم أبنية هذه الطبقة ترجع إل��ى النصف األول من القرن
املي�لادي الثاني ،وهي طريقة ت��دل على أن اجلرامنتيني كانوا عند هذا احل��د قد تأثروا في مجال
العمران باإلغريق والرومان عن طريق احتكاكهم بالنوميديني وبلبدة وأويا وصبراتة.
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تتألف م��ن معابد حجرية وحصون ومنازل متباعدة وآبار رومانية حفرت فيها
بع��د دخول الرومان .وآثار جرما على غرابتها ،ليس��ت أغرب من آثار جرامنتية
أُخ��رى هي عبارة ع��ن حوالي مائة ضريح هرمية الش��كل ال ت��زال قائمة في
مقبرة احلاسيا اجملاورة جلرما.
واجلرامنتي��ون ،كمجتم��ع مس��تقر ،قطعوا ش��وطا ً حضاري��ا ً ال بأس به.
وتتجل��ى حضارتهم في العمران الذي أش��رنا إليه وفي نظام احلكم والتجارة
والزراع��ة – وكم��ا كان اجملتم��ع اجلرامنتي يتك��ون من الفئ��ات التالية :امللك
وحاش��يته ثم األمراء واحلكام ،وتأتي بعد ذلك طبقة العمال فطبقة السكان
القدماء اإلفريقيني الذين كان بينهم بعض البربر – ولم يتأثر النظام اجلرامنتي
القائم على األرس��توقراطية العسكرية بالنظام امللكي اليوناني وال بالنظام
الرومان��ي وال بالقرطاجي بل ظل مخلصا ً للطبيعة البدوية التي اكتس��بها
ف��ي ليبيا؛ فقد دلت آث��ار األمراء واحلكام احملليني على أنه��م كانوا غير قابلني
للتأث��ر بالنظ��م اجملاورة ولذلك فقد كان��وا مثالً ال يترفعون ع��ن ترؤس الغرف
التجاري��ة وال عن العمل ف��ي التجارة .وهم لذلك كانوا أثري��اء أقوياء إلى حد
أنه كان باس��تطاعتهم أن يقاوموا حتى ملوكهم .وكان امللك اجلرامنتي رأس
الدول��ة وقائد اجلي��ش والكاهن األعظم للبالد فكان بذلك مصدر للس��لطة؛
فاألم��راء واحلكام احمللي��ون إمنا كانوا يتلقون س��لطتهم منه مقابل تقدميهم
الضرائب واحملاربني له .واكن اجليش اجلرامنتي يتكون من املش��اة وإن الفرسان
الذي��ن ميتطون العربات أو صه��وات اخليول .ويبدو أنه كان في جيش��هم ذاك
فرق��ة كومادو تس��تخدم ف��ي الدرجة األولى لقط��ع الطرق ول��ردم اآلبار .اما
الطبق��ة العاملة فكانت تتكون من العمال اليدويني وصغار التجار .وقد قال
استرابو عن هذه الطبقة في وقت الحق« :إن حياتهم لم تكن حياة فخفخة
ورفاهي��ة ولكنهم لم يكونوا فقراء فقرا ً مدقعا ً وإمنا كانوا طبقة متوس��طة
عادية» .ويذكر اس��ترابوا وغي��ره من الكتّاب الكالس��كيني أن اجلرامنتي كان
يت��زوج ع��دة زوجات مما ينقض ما ذه��ب إليه بعض الكت��اب املعاصرين من أن
اجلرامنتيني هم أبناء الطوارق؛ ألننا نعرف أن الطوارق يجلون النس��اء إلى حد
أنهم يقيمون نظام اإلرث على جهة عصبية األم وينتسبون لألم بدال ً من األب
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وال يتزوج الرجل منهم أكثر من زوجة واحدة.
وفي مج��ال الزراعة والرعي يتحدث هيرودوتس ع��ن ديار اجلرامنتيني في
الصورة التالية« :على مس��يرة عش��رة أيام أُخرى من أوجلة نحو الغرب نأتي
إل��ى تلة ملح أخ��رى بها نبع كغيرها من هذه التالل ،وفيها أش��جار نخل من
النوع الذي يثم��ر كما هي احلال في الواحات األخرى .وهنا يقطن اجلرامنتيون،
تل��ك القبيلة العديدة ،التي يف��رش أبناؤها طبقة من الت��راب فوق امللح ،ثم
يزرع��ون بذورهم فيه��ا .وعندهم كذلك البقر التي تس��ير إل��ى الوراء أثناء
رعيها ،والس��بب في هذه العادة الغريبة هو أن قرون هذا النوع من البقر تنمو
منحني��ة إلى األمام ونح��و األرض ،مما مينع البقر من التح��رك إلى األمام ،كما
ه��ي الع��ادة ،ألنها لو فعلت الش��تبكت قرونها باألرض .وفيم��ا عدا ذلك فإن
بقر اجلرامنتيني تش��به غيرها من البقر ،وإن كانت متتاز عنها بس��مك جلدها
وصالبته .ويقوم اجلرامنتيون بأس��ر رجال الكه��وف اإلثيوبيني أي الترجلودايث
( )Trooglodytesمبطاردتهم في عربات جتر الواحدة منها أربعة خيول ،ألن
هؤالء الترجلودايت س��ريعو العدو إلى حد يفوق التصور .فهم أس��رع من أي
ش��عب نعرفه ،وهم يأكلون األفاعي والسحالي والزواحف األخرى ،ويتكلمون
لغة ليس لها شبيه في العالم فهي كزعيق اخلفافيش».
ولع��ل التجارة كانت أهم مرفق اقتصادي للجرامنتيني فقد دفعتهم إلى
أن يصبحوا مهرة في املالحة الصحراوية إن جاز التعبير ،فعرفوا كيف يهتدون
فيه��ا بالنجوم ،كما إنهم أقام��وا احلصون واحملارس التي ال ت��زال آثارها ماثلة
حت��ى اليوم على طول طرق قوافل الصح��راء .والطرق التجارية عبر الصحراء
الليبية ليست اكتشافا ً من إجناز اجلرامنتيني أنفسهم فقد كانت فيها طرق
ترج��ع إلى عصر م��ا قبل التاريخ ،كما إن نصوص العص��ر التاريخي في مصر
القدمية تذكر أن أحد جتار أس��وان اس��تخدم ليبيني ليقطع الصحراء بقافلة
مكون��ة من ثالثمائة حمار ،وقد اس��تخدمت احلمير في القافلة نظرا ً لش��دة
 -انظر امللحق «ب» ص .782
 -لق��د ذكر باليني أن اجلرامنتيني اس��تعملوا روث البقر كس��ماد زراعي في القرن األول قبل
امليالد حينما كانت ال تزال هنالك بعض بعض األنهار املوس��مية التي كانت مياهها تس��تغل
في ري األراضي الزراعية.
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قدرة احلمار على حتمل الضمإ وألن اجلمل لم يكن قد عرف بعد .وجتدر اإلشارة
أيضا ً إلى أن ماجو ( )Magoالقرطاجي اس��تخدم احلمير في أيام اجلرامنتيني
لعب��ور الصح��راء .وال ش��ك أن اجلرامنتي�ين في بداي��ة عهده��م بالصحراء
اس��تخدموا الث��ور للنقل والس��فر ،ولذلك فقد ظهرت صورته مس��رجا ً في
بعض رس��وماتهم عل��ى الصخور .ولكن غل��ب على اجلرامنتيني اس��تخدام
احلص��ان أكثر من غيره فاس��تخدموه جلر العربات إلى جانب ركوبه مباش��رة؛
وسنجد أنهم ظلوا يعتمدون على اخليل حتى في القرن امليالدي الرابع عندما
ش��اع اس��تخدام اجلمل الذي أبوا أن يستخدموه رغم ما يتميز به عن احلصان
في األسفار الصحراوية.
وبالنظ��ر ملوقع جرما القدمية ومهارة اجلرامنتي�ين في املالحة الصحراوية
وقدرته��م – بس��بب قوتهم وكث��رة عددهم – عل��ى حماي��ة القوافل التي
يهمهم أمرها فق��د أصبحت جرما ،عاصمتهم ،مرك��زا ً تلتقي فيه القوافل
الذاهبة ألواس��ط إفريقيا من الس��احل الليبي والقوافل القادمة من أواسط
إفريقيا باجتاه ذلك الس��احل ولقد كانت الطريق العابرة بجرما من سرت إلى
الس��ودان أقصر تلك الطرق وبالتالي أكثرها استعماال ً .وكان قصرها ناجتا ً عن
تعمق النتوء البحري في القارة عند س��رت حتى خط عرض  30°ش��ماال ً .أما
بالنس��بة للعبور من جرما إلى تشاد فإن الذي كان يجعل السفر ميسورا ً هو
وجود سلس��لة من الواحات تنتشر من الش��مال إلى اجلنوب وعلى مسافات
قصيرة ما بني فزان وتش��اد .وأش��هر طرق القوافل التي كانت تربط الساحل
الليبي بجرما هي:
 -1طريق صبراتة – غدامس – إدري – صحراء أُوباري – جرما.
 -2طريق أويا – غريان – إلى يرغن عبر اجلبال – كثبان أباري – جرما ،وقد
اشتهرت باسم طريق أكلة اللوتس.
 -3طريق لبدة – غرزة – شوارف – براك – سبها – جرما.
 -4طريق سرت – ودان – هون – عبر جبال السوداء إلى سبها – جرما.
وفي الوقت ذاته كانت أش��هر الطرق التي تربط جرما بتش��اد والس��ودان
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هي:
 -1جرما – زويلة – كفرة – إنيدي – إلى مورو في السودان.
 -2جرما – قطرون – فايا – تشاد.
 -3جرما – قصر مارا – شرابا – إلى كوار على نهر نيجر.
 -4جرما – إمسك – نهر النيجر.
باإلضافة إلى تلك الطرق كان هنالك طريق آخر يربط جرما بالنيل ش��رقا
وبش��اطئ احمليط األطلس��ي غربا ً مبتدئا ً من ممفيس أو األقص��ر عبر الواحات
الصرية إلى س��يوة فأوجلة فجرما ومنها إلى متخن��دوش ،ثم إلى أكاكاوس
ومنها يس��ير عبر الهجار فأواس��ط الصح��راء إلى الس��احل املوريتاني على
احمليط األطلسي.
وكان��ت القواف��ل اجلرامنتي��ة حتمل إلى أواس��ط إفريقيا بع��ض اإلنتاج
اجلرامنتي مثل امللح ثم بضائع ما وراء البحر كاخلزفيات والزجاجيات واملالبس
واألدوات احلديدية واحلجارة الكرمية واحللي .وبهذه املناسبة يجدر بنا أن نتذكر
أن اجلرامنتي�ين كان��وا يحتكرون جتارة امللح املتوافرة بكث��رة في بالدهم والذي
كانوا يس��تبدلونه بالذهب مع بلدان أواس��ط إفريقيا .أما السلع التي كانوا
يعودون بها من أواس��ط إفريقيا كانت احليوانات املفترس��ة ،وجلود احليوانات،
والعاج ،واألخشاب وخاصة األبانوس ،والعبيد ،والذهب الذي كانوا يأتون به من
النوب��ة أو النيجر ،والفضة من منطقة متبكتو .وكان من إنتاجهم الياقوت أو
حجر األمازون الذي ُعرف باس��م احلجر القرطاجي ألن قرطاجة هي التي كانت
تصدره إلى العالم اخلارجي بعد اس��تيراده من اجلرامنتيني .وجدير بالذكر في
هذا الصدد أن الفراعنة كانوا يسمون ذلك احلجر باحلجر التمحي من الواوات،
نس��بة لقبيلة التمحو الليبية التي كانت تنتش��ر أو تتحرك في املنطقة بني
شرق فزان وغرب النيل .ولقد أثبتت احلفريات صحة التسمية الفرعونية فقد
اكتش��ف مونود ( )Monodالفرنس��ي محجرا ً لألمازون على بعد قليل إلى
الش��رق من الواوات :واو الناموس ،واو الكبير .وباإلضافة إلى تلك السلع تاجر
- Ayoub, M.S. Fezzan, a Short History, Controllery of Southern
Governorates, Tripoli, 1986, pp 77 – 88.
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اجلرامنتيون ايضا ً في اخليل واحلمير واملواشي.
وبحكم هذه التجارة وأهميتها لالقتصاد اجلرامنتي نشأت بني اجلرامنتيني
واإلغري��ق وبينهم وبني القرطاجيني عالقات ودية س��لمية فس��اعدتهم على
اإلث��راء .وق��د زاد في أهمي��ة جرما أن القبائ��ل الليبية التي كان��ت تنظر إلى
نوميديا كمثال يحتذى صارت بعد س��قوط نوميديا س��نة  40م .تتطلع إلى
جرما باعتبارها النموذج املثالي اجلديد الذي صارت تلك القبائل حتدو حدوه.
وفي مج��ال الصناعة دلت اآلثار على أنه كان��ت تقوم في جرما صناعات
محلي��ة مح��دودة من مث��ل صناع��ة احلل��ي الذهبي��ة والفضي��ة ،وصناعة
األغواش واألس��اور واألقراط من حجر األمازون الذي أس��ماه الرومان فيما بعد
( )Carbuncleأي العقي��ق .وق��د كان ه��ذا احلج��ر في ذل��ك الوقت يعتبر
كرميا ً كاجلواهر في أيامنا هذه .وال ش��ك أنه كان��ت لدى اجلرامنتيني صناعات
أولي��ة أُخرى مما يتعلق باحلاجات الضرورية كاملأكل وامللبس واملس��كن وبعض
األسلحة وما شابه ذلك.
وإذا ألقين��ا نظرة على فن الرس��م عند اجلرامنتيني ف��ي هذه املرحلة فإنا
س��نالحظ أن الرس��وم اجلرامنتية األولى كان��ت بدائية للغاي��ة إذا ما قورنت
برسوم الرعاة الذين احتل اجلرامنتيون ديارهم وسخروهم في خدمتهم .ولعل
خي��ر ممثل لهذه املرحلة من الفن اجلرامنتي ه��و تلك النقوش الصخرية التي
وجدت في زجرا ( )Zigzaبش��مال فزان ،وبجبل غنيمة في جنوبها وفي جبل
زنكك��را ف��ي منطقة جرما .ويبرز ب�ين النقوش اخملتلفة رس��م عربة وخيلها،
وقد مثل اجلسم فيه بزاويتني قائمتني بينما مثلت األيدي والسيقان بخطوط
مس��تقيمة ومثل الرأس بنقطة .وسنالحظ أن هذا الفن اجلرامنتي لم يلبث
أن ترقى فيما بعد ووصل حدا ً معقوال ً من التقدم .واملعتقد أن اجلرامنتيني لم
يكونوا نحاتيني إذ لم يكتشف بني آثار جرما حتى اآلن سوى متثال نصفي من
احلجر الرملي لرجل يلبس رداءا ً.
ونحن وإن كن��ا ال نعرف الكثير عن حياة اجلرامنتيني الدينية إال أننا نعرف
أنه��م عبدوا اإللهة تاني��ت ( )Tanitالليبي��ة ،التي كانوا يرون فيها س��يدة
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للصح��راء ،وحبيبة للقمر ،ومرش��دة للقوافل ،وس��را ً للينابيع املتدفقة .وقد
حافظت هذه اإللهة على ليبيتها لدى اجلرامنتيني بالرغم من أن القرطاجيني
عبدوها ورأوا فيها نظيرا ً إللهتهم عش��تار الفينيقية فزوجوها إللههم بعل
حامون .وال ش��ك ف��ي إن اجلرامنتيني عب��دوا كذلك اإلله زي��وس آمون الليبي
الذي كان مقره في واحة سيوة باإلضافة إلى قوى مظاهر الطبيعة املتعددة،
كما إنهم أخذوا عن الليبيني تقديس األس�لاف والنوم على قبورهم من أجل
االس��تخارة واستطالع املستقبل .ولو كنا نعرف على وجه التحقيق أين كان
اجلرامنتي��ون يقيم��ون فيما وراء البحر قب��ل قدومهم إلى ليبيا الس��تطعنا
أن نح��دد اآلله��ة التي البد وأنه��م نقلوها معهم إلى ف��زان عند غزوهم لها
واس��تقرارهم فيها .وإذا التفتنا إل��ى قبورهم وطريقتهم في الدفن وجدنا أن
أقدم نوع اكتشف من قبورهم هو مجموعة من القبور املستديرة ذات اللحود
الصغي��رة وغي��ر العميقة؛ وكانوا يدفنون امليت فيها على وضع يش��به وضع
اجلن�ين ف��ي الرحم .ولم توجد في تلك القبور س��وى فخاري��ات قليلة وبعض
أدوات الزينة املصنوعة من احلجارة والعظام.
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ليبيا في ظل الرومان
متهيد:
حتتل ش��به جزيرة إيطاليا موقعا ممتازا على الش��اطئ الش��مالي للبحر
األبيض املتوس��ط ،وتزداد أهمية هذا املوقع بس��بب امتداد الس��اق اإليطالية
وقدمه��ا وجزيرة صقلية إلى مس��افة كبي��رة في داخل حتى تكاد تقس��مه
إلى حوضني :حوض ش��رقي وآخر غربي .وقبل ظه��ور روما والرومان كانت في
إيطاليا ثالثة عناصر سكانية مهمة هي:
 -1اإلغريق في جنوب إيطاليا وفي القس��م الشرقي من صقلية ،وكانت
حضارتهم هنا امتدادا للحضارات اإلغريقية في بالد اإلغريق.
 -2اإلترس��كان وكانوا في الش��مال في تس��كانيا بني نه��ر التيبر ونهر
أرنو ،ثم انتش��روا عبر التيبر على الس��احل الغربي حتى خليج نابولي ،وكانوا
أصحاب حضارة قدمية تش��به احلضارة الفينيقية في اعتمادها على التجارة
والزراعة والصناعية.
 -3الالتني وكانوا يقيمون في الوس��ط في س��هل التيوم الذي يجري فيه
نهر التيبر ،فكانوا بذلك واقعني حتت تأثير حضارتي اإلغريق واإلترسكان فتأثروا
بهاتني احلضارتني وأنشأوا سنه  755ق.م .مدينة روما على سبع هضاب تقوم
بالقرب من مصب نهر التيبر .ومن روما راحوا يبسطون سيرتهم على القبائل
اجملاورة ،ويوسعون دائرة نفوذهم شيئا فشيئا ،حتى أقاموا دولة رومانية ملكية
لم تلبث أن حتولت إلى جمهورية ثم إلى إمبراطورية.
حكومة روما امللكية:
تذهب الرواي��ة الرومانية إلى أن األخوين رومولس (  ) Romulusورميوس
(  ) Remusرضيعي الذئبة هما اللذان أسس��ا روما س��نة  755ق.م .وكان
رومولس املل��ك األول عليها ،ولم يكن النظام امللكي وراثيا بل كانوا ينتخبون
ملوكهم بالهتاف والتصفيق تعبيرا عن االستحسان واملوافقة أو بالسكوت
تعبي��را عن عدم املوافقة ولكنهم لم يكونوا ق��د عرفوا بعد نظام التصويت
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واالقت��راع .ومنذ ه��ذه املرحلة املبكرة كان لهم مجلس ش��يوخ يتولى حتديد
س��لطة امللك وصالحيات��ه كما كانت لهم مجالس ش��عبية أُخ��رى .ولكن
السلطة في مجموعها كانت في يد امللك وأيدي تلك اجملالس التي كانت في
واقعها إمنا متثل األرس��توقراطية املكونة من العسكريني واألثرياء .وكان امللك
السابع واألخير هو امللك تاركوين الذي كان شديدا على األغنياء ،عطوفا على
الفقراء والضعفاء ،مما حمل الطبقة األرستوقراطية على الثورة عليه وطرده
هو وابنه من روما وإعالن اجلمهورية الرومانية سنة  508ق.م.
حكومة روما اجلمهورية:
كان النظام اجلمهوري يرتكز أساسا على نزعة أرستوقراطية أعطت كل
شئ لطبقة النبالء أو األشراف وتركت طبقة البليبيانز أو الرعاع محرومة من
املش��اركة في احلكم واحلقوق وحتى من التزاوج م��ع النبالء .وكان احلكم في
روم��ا في هذه املرحلة في يد مجلس الش��يوخ الروماني الذي كانت عضويته
مقصورة على النبالء .وفي كل سنة كان اجمللس ينتخب قنصلني من األشراف
ملدة س��نة ليتوليا قيادة اجليوش ويترأس��ا مجلس الش��عب ويتوليا السلطة
القضائية ويس��نا القوانني والتش��ريعات مبش��اركة مجلس الشيوخ ويقوما
بتنفيذها بعد ذلك.
وظل��ت طبقة الرعاع تكافح من أجل العدالة واملس��اواة حتى فازت بأول
نصر كبير سنة  369ق.م .عندما صارت تتمتع بجميع حقوق املواطنة املدنية
وكانت ذلك النصر فاحتة سلسلة من االنتصارات واملكاسب ،ففي سنة 300
ق.م .فازت هذه الطبقة بحق التمتع باحلقوق الدينية .وتوالت هذه االنتصارات
التي هي في الواقع انتصار لروما على نفس��ها حتى توحد الشعب الروماني
وتس��اوي أفراده أمام القانون وحلت الثروة أو الفقر محل االنتس��اب إلى أسرة
األش��راف أو إلى طبقة الرعاع كمقياس يق��رر مركز الفرد االجتماعي ومينحه
أو يحرمه حق االنتخاب.
وم��ن الواضح أن هذا التطور كان يس��ير في اجتاه دميوقراطي س��ليم لم
يلبث إن أدى إلى منح كافة احلقوق مبا فيها حق االنتخاب لكل مواطن روماني
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له مس��كن .وظل ومجلس الش��يوخ الروماني يتألف من ثالثمائة عضو ولم
تفتح لطبقة الرعاع أو العامة إال ابتداء من سنة  400ق.م .وبعد هذه املرحلة
بدأت س��لطاته تتقلص وتنحصر في إعداد مشروعات القوانني التي لم تكن
لتصبح نافذة املفعول إال بعد مصادقة اجملالس الش��عبية عليها ،وفي تسيير
السياسة اخلارجية ومراقبة خزينة الدولة.
حكومة روما اإلمبراطورية:
بانتص��ار يوليس قيصر ،أح��د القنصلني ،على منافس��ه وزميله بومبي،
القنص��ل األخر ،س��نة  48ق.م .أصب��ح األول دكتاتورا يجمع ف��ي يده جميع
مقالي��د األمور طيلة حياته ،وكان كذل��ك إيذانا بنهاية العصر اجلمهوري في
روم��ا وبدء العص��ر اإلمبراطوري .وعندما اغتيل يوليس قيصر س��نة  44ق.م.
نش��بت حرب أهلية ثاني��ة بني أنطون��ي وأكتافيوس من جه��ة وقتلة قيصر
وأنصاره��م من جه��ة أخرى ثم ب�ين أكتافي��وس وأنطوني وانته��ت بانتصار
أكتافيوس الذي أصبح أول إمبراطور روماني وتلقب بأوغس��طس أي العظيم
(29ق.م –  14م ).
وفيما يلي جدول تاريخي بأس��ماء أباطرة الرومان الغربيني والش��رقيني (
البيزنطيني ) وتواريخ حكمهم:
األباطرة الغربيون
األسرة اليوليسية:
.1

أكتافيوس أوغسطس		

 29ق .م 14 – .م

.2

			
تايبيريوس كلوديس

 37 – 14م

.3

كاليجوال ( جايس جيرمانيكوس )

 41 – 37م

.4

		
كلوديس ( تايبيريوس دروسس )

 54 – 41م

.5

		
لوسيس نيرون كلوديس

 68 – 54م

األسرة الفالفية:
.6

فالفيس فسبسيانس		

 79 – 69م
237

تاريخ ليبيا القدمي
.7

		
تيطس فالفيس سابيينس

 81 – 79م

ثيودوسيس الكبير( 395 – 379 )the Great Theodosiusم

.8

		
تيطس فالفيس دومتيانس

 96 – 81م

			
أركاديوس ()Arcadius

 408 – 395م

		
ثيودوسيس الثاني (Theodosius II

 450 – 408م

 98 - 96م

			
مارسيان ( )Marcian

 457 – 450م

			
 .10ماركس تراجانس

 117 – 98م

األسرة الليونينية ( ) Dynasty Leonine

				
 .11هادريانس

 138 – 117م

			
ليو األول ( )Leo I

 474 – 457م

		
 .12تيطس أوريليوس أنطونينس

 161 – 138م

			
ليو الثاني ()Leo II

 474م

			
 .13ماركس أوريليس

 180 - 161م

				
زينو () Zeno

 491 – 474م

			
 .14لوسيس كمودس

 192 – 180م

		
أنسطاسيوس ( ) Anastasius

 518 – 491م

األسرة األنطونية:
.9

			
ماركس نيرفا

األسرة اجلستنيانية ()Justinianian Dynasty

األسرة األفريقية:
 .15سبتيميوس سويرس		

 211 – 193م

			
جستني األول ()Justin I

 527 – 518م

			
 .16كراكال سويرس

 217 – 211م

		
جستنيان األول ()Justinian I

 565 – 527م

			
 .17أفيتس سويرس

 222 – 218م

			
جستني الثاني ()Justin II

 578 – 565م

			
 .18اسكندر سويرس

 235 – 222م

		
تيبيريوس الثاني ()Tiberius II

 582 – 578م

			
الفوضى العسكرية

 285 – 235م

			
موريوس ()Maurice

 602 – 582م

 .19ديوقلتيانس			

 305 – 285م

			
فوكاس ()Phocas

 610 – 602م

			
 .20قسطنطني الكبير

 337 – 306م

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

 361 – 337م

جوليان املرتد ()Julian the Apostate

 363 – 361م

			
جوفيان ()Juvian

 364 – 363م

فلينز (			) Valens

 378 – 364م

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

 641 – 610م

قسطنطني الثالث () Constantine III

(توفي )  641م

		
هرقليوناس () Heracleonas

(خلع )  641م

		
قنستانس الثاني ()Constans II

 668 – 641م

قسطنطني الرابع ( )IV Constantine

 685 – 668م

		
جستنيان الثاني ()Justinian II

 695 – 685م
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األسرة املقدونية( ) Dynasty Macedonian

انتهى بالنفي
			
ليونتيوس () Leontios

 698 – 695م

			
بسيل األول ()Basil I

 886 – 867م

		
تيبيريوس الثالث ()Tiberius III

 705 – 698م

			
ليو السادس ()Leo VI

 912 – 886م

			
االسكندر ( ) Alexander

913 – 886

(عودة ) جستنيان الثاني )Restoration (Justinian II
					

 711 – 705م

انحطاط سلطة األباطرة
			
باردينس ()Bardanes

 713 – 711م

أنسطاسيوس الثاني ()Anastasius II

 716 – 713م

ثيودوسيس الثالث ()Theodosius III

 717 – 716م

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

 741 – 717م

قسطنطني اخلامس ()IV Constantine

 775 – 741م

			
ليو الرابع ()Leo IV

 780 – 775م

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

 797 – 780م

		
إيرينة (نهاية األسرة ) ( ) Irene

 402 – 797م

			
نقفور ()Nicephorus

 811 – 802م

		
ستوراسيوس ()Stauracius

 811م

		
ميخائيل األول ()Michael I

 813 – 811م

			
ليو اخلامس ( ) Leo V

 820 – 813م

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

 829 – 820م

			
ثيوفيلوس ()Theophilus

 842 – 829م

		
ميخائيل الثالث ()Michael III

 867 – 842م
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قسطنطني بروفيروجينيتوس (		)Prophyrogenitus Constantine
 919 – 912م
					
		
رومانوس األول ( ) Romnus I

 944 – 919م

		
رومانوس الثاني ( ) Romnus II

 963 – 959م

			
بسيل الثاني () Basil II

 1025 – 963م

قسطنطني الثامن () Constantine VIII

 1025 – 963م

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

 969 – 963م

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

 1034 – 1028م

		
ميخائيل الرابع ( ) Michael IV

 1041 – 1034م

		
ميخائيل اخلامس ( ) Michael V

 1042 – 1041م

		
زو و ثيودورا ( ) Zoe & Theodora

 1042م

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

 1056 – 1055م

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

قسطنطني العاشر دوكاس () Constantine X Ducas
					

 1067 – 1059م

رومانوس الرابع ديوجينس ( )Romanus IV Diogenes
					

 1071 – 1067م

ميخائيل السابع دوكاس ( ) Michael VII Ducas
				

 1078 – 1071م

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

 1118 – 1081م

			
جون الثاني ()John II

 1143 – 1118م

			
مانويل ()Manuel

 1180 – 1143م

		
ألكسيوس الثاني ()Alexius II

 1183 – 1180م

		
أندرونيكوس()Andronicus

 1185 – 1183م

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

 1195 – 1185م

		
ألكسيوس الثالث ()Alexius III

 1203 – 1195م

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

 1222 – 1204م

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

 1261م

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

 1282 – 1261م

أندرونيكوس الثاني ()Andronicus II

 1328 – 1282م

		
ميخائيل التاسع ()Michael IX

 1320 – 1293م

أندرونيكوس الثالث () Andronicus III

 1376 – 1328م

			
جون اخلامس ( ) John V

 1376 – 1341م

			
جون السادس ( ) John VI

 1354 – 1341م

أندرونيكوس الرابع () Andronicus IV

 1379 – 1376م

(عودة) جون اخلامس ( ) restored John V

 1391 – 1379م

			
جون السابع ( )John VII

 1390م

		
مانويل الثاني ( ) Manuel II

 1425 – 1391م

جون الثامن ( 		) John VIII

 1448 – 1425م

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

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

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

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

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

احلدود الرومانية في منطقة طرابلس:
كان أوغسطس رجال يعرف (كيف يسرع في تريث ) ويعرف (كيف يتراجع
دون أن يري��ق ماء وجهه)  ،ولذل��ك فقد خلف إلمبراطوريته نظاما جيدا ظل
فعاال بعد وفاته س��نة  14م .حتى نهاية الس�لالة السويرية األفريقية سنة
235م ،وعاش��ت بعض أثاره ،من مثل مش��اركة مجلس الشيوخ لإلمبراطور
في احلكم ،حتى نهاية القرن امليالدي التاس��ع ولذلك فان أوغسطس ،بعد أن
استقر له األمر ،قام بدراسة أحوال الواليات اخملتلفة وتوصل سنة  27ق.م .إلى
اتفاقية مع مجلس الش��يوخ الروماني وضعت بومجبها كافة الواليات التي
قدر أنها حتتاج إلى حماية عس��كرية حتت إش��راف اإلمبراطور مباشرة بينما
وضعت حتت إش��راف اجملل��س جميع الواليات التي قدر أنه��ا ال حتتاج إلى دفاع
عسكري .وهكذا أصبحت والية افريقية القدمية (تونس) املساملة تابعة إداريا
جمللس الشيوخ الروماني .وجتدر اإلشارة هنا إلى أن موقع قرطاجة نفسها ظل
 -توينبي ،آرنولد ،تاريخ احلضارة الهلينس��تية ،ترجمة رمزي جرجس وصقر خفاجة ،سلسلة
األلف كتاب ،مكتبة األجنلو املصرية ،1963 ،ص .217
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وكان يوليس قيصر قد بعث بجوبا الثاني مع التوأمني شمس وقمر ،ابني
مارك أنطوني وكليوبترة ،وعدد أخر من الرهائن إلى روما بعد معركة ثابسوس.
ونش��أ هؤالء الثالثة ف��ي روما كرومانيني ثم زوج أوغس��طس جوبا الثاني من
األميرة قمر ،وعاش العروس��ان في روما حتى ابتس��م لهم��ا احلظ ثانية على
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يدي أوغس��طس فانتقال إلى مقرهما امللكي في مملك��ة نوميديا التي بعثت
من جديد .ولكن أوغس��طس لم يلبث أن أعاد النظ��ر في هذا األجراء فطلب
إلى جوبا الثاني سنة  25ق.م .أن يتخلى عن مملكته وان يأخذ بدال منها مملكة
موريتاني��ا (=املغرب األقصى) .ولبى امللك الطل��ب فانتقل مع زوجته واختارا
مستوطنة «إيول» القرطاجية القدمية عاصمة لها وسمياها قيصرية.
واملع��روف عن املل��ك جوبا الثاني أنه (كان أديبا دارس��ا نذر نفس��ه للفن
والعل��م ...وكان يتق��ن الكتابة ف��ي كل من اللغ��ات الفينيقي��ة والالتينية
واليونانية كما انه كان مس��تغرقا في دراسة اجلغرافيا وعلوم النبات والتاريخ
واآلثار واللغات وكان الدارس��ون والفنان��ون دائما موضع الترحيب والتكرمي في
بالطه .وجتمع كل الروايات على انه كان ملكا سعيدا مساملا محبوبا للغاية.
ويب��دو مع ذل انه كان منق��ادا لزوجته (فهل كانت قمر جميلة جمال والدتها
؟ لم ننبأ بش��يء من هذا) ،إذ يظهر ان��ه كان هناك بعض اخلالف بني الزوجني
امللكي�ين ،كخالفهما على أي منهما كان دمه أنبل أو اش��د زرقة من دم اآلخر
فهي سليلة الفراعنة ،وهو سليل امللك مسينسا الذي قاد هجوما للفرسان
وأجنب عدة أطفال وهو في س��ن الثمانني .ومن الثابت أن امللكة قمر فازت في
هذا النزاع ألننا جند امللك جوبا الثاني يحاول تزوير اجلغرافيا يجعل أنهار مملكة
موريتاني��ا روافد تغذي نهر النيل املصري .وذلك ضرب من االحتيال يش��به ما
فعله علماء األنس��اب اخملتصون بالعائلة البريطانية املالكة إذ أعادوا نس��ب
هذه العائلة إلى امللك داود! والش��ك أن «قم��ر» لم تنس مولدها وال موطنها
األصلي ،ولذلك أصرت على أن يقام معبد اليزيس ضم متس��احا مقدسا جيء
ب��ه خاصة من النيل ،كم��ا أنها نفذت رغبتها هي في تس��مية طفلها األول
فسمته «بطليموس» .ولكن ال «ايزيس» وال «التمساح املقدس» كانا قادرين
عل��ى إنقاذ األمير اإلفريقي من جنون غض��ب «كاليغوال» الذي أرداه قتيال في
سجن روما املظلم.
ومبقتل امللك جوبا الثاني انتهى عهد امللوك اإلفريقيني سنة  40م .عندما
 -مكانها اليوم قرية لصيد السمك تسمى تشرتشل على بعد حوالي مائة ميل إلى الغرب
من مدينة اجلزائر.
 -ويلالرد ،جيمس ،الصحراء الكبرى ،الطبعة األولى ،بيروت ،1967 ،ص .93-90
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قرر الرومان أن أفريقيا غنية إلى حد ال يس��مح باالس��تمرار في إشراك امللوك
احملليني ف��ي حكمها ،وانه البد م��ن فتح األراضي اإلفريقية أمام االس��تعمار
الرومان��ي .وكان أول واج��ب على احلكومة الرومانية هو أن تش��يع الطمأنينة
في تلك األراضي جلعلها صاحلة لالستثمار .وقد درج االستعمار الروماني على
هذا النهج منذ عهد أوغسطس واستمر كذلك في عهد خلفائه .ويظهر أن
الرأسماليني الرومانيني حازوا قصب السبق في هذا املضمار فأنشأوا الضياع
الكبي��رة الواس��عة ( )Latifundiaف��ي ط��ول األرض اإلفريقي��ة وعرضها.
وق��د الحظ بالي��ي أن تلك الضياع كان��ت املظهر الواضح في حي��اة افريقية
الزراعية.
أما مصي��ر األرض النوميدية ،ومنها منطقة طرابل��س ،بعد انتقال جوبا
الثان��ي إلى موريتانيا ف��كان أن أحلقت بوالية افريقي��ة القدمية التي أصبحت
تعرف باس��م افريقية فق��ط ،وظلت هذه الوالية تابعة إداريا جمللس الش��يوخ
الروماني ال��ذي كان يعني بروقنص�لا (  ) Proconsulaحلكمها .ولكن ضم
معظم األراضي النوميدية إليها إلى على البروقنصل مس��ؤوليات جسيمة
في حفظ األمن على حدودها الواسعة التي صار يقيم ضمنها عدد غير قليل
من القبائل النوميدية البدوية الشرس��ة مما حمل أوغسطس على اخلروج عن
العرف الس��ائد وعن مبدئ��ه القائل بعدم وضع قوات عس��كرية حتت تصرف
احل��كام الذين كان يعينهم مجلس الش��يوخ فوضع فرقة أوغس��تا الثالثة (
 ) Legio III Augustaاملشهورة حتت تصرف حاكم الوالية.
واتخذت هذه الفرقة منذ سنة  81م .حتى تاريخ حلها مؤقتا سنة 238
م .مدين��ة ملبيزي ( )Lambaesisفي اجلزائر مقرا لرئاس��تها كما أنها عادت
لذل��ك املقر بعد أن أعيد تش��كيلها س��نة  253م .وكانت إح��دى فصائلها،
أي ما يعادل عش��رها تقريب��ا ،تتمركز عادة في قرطاج��ة لتكون مبثابة حرس
حلاكم والية افريقية .وكانت روما تعزز تلك الفصيلة بفصيلة مدنية مكونة
م��ن ألف رجل غايته��ا القي��ام بإعمال الش��رطة .وكانت الفرق��ة الرومانية
 -رس��توفتزف ،م ، .تاري��خ اإلمبراطورية الرومانية االجتماعي واالقتص��ادي ،ترجمة زكي علي
ومحمد سليم سالم ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،ص .389
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تتألف إس��ميا م��ن حوالي ( )5600رجل روماني يض��اف إليهم مثل عددهم
من رجال القوات املس��اعدة من املرتبة الثانية .وكانت فرقة أوغس��تا الثالثة
هذه كافية للش��مال اإلفريقي بأس��ره ابتداء من حدود مصر في الش��رق إلى
احمليط األطلس��ي في الغرب يس��اعدها في ذلك عدد من الكتائب املس��اعدة
التي كان بينها كتيبتان من أصل بريطاني :إحداها من الفرس��ان والثانية من
املش��اة ،وعدد آخر من القوات احمللية غير النظامية لهذه الوحدات النظامية
كان هنالك اجلنود املتقاعدون الذين نش��أت عنهم نواة سكان املزارع احملصنة
واملستوطنات الزراعية .ويقدر أن القوات املسلحة في هذه املساحة الواسعة
من الشمال اإلفريقي لم تزد عن سبعة وعشرين ألف مقاتل باستثناء اجلنود
املتقاعدين العاملني في املزارع احملصنة ،وباس��تثناء الفصائل التي كانت تعزز
حراس��ة احلصون واملعاقل العس��كرية في املرتفع��ات الداخلية املطلة على
الصحراء.
ونش��طت هذه الفرقة من��ذ قدومها فعينت حدود الوالي��ة مؤقتا بحفر
خن��دق حوله��ا وأقامت جلنودها معس��كرات في املواقع االس��تراتيجية ،وبدأ
مهندسوها ببناء شبكة من الطرق واحلصون .وكان على هذه الفرقة املؤلفة
من حوالي اثني عش��ر ألف جندي روماني وحوالي خمسة ألف جندي إضافي
من القوات املس��اعدة أن حتكم منطقة تزيد مس��احتها ع��ن مليون ونصف
ملي��ون ميل مربع ملدة قرن�ين ونصف قرن من الزمن قامت خاللها بدور اجلندي
والشرطي واملهندس والعامل؛ حتى إن قصة الشمال اإلفريقي في عصرها إمنا
هي قصة هذه الفرقة نفسها .يقول جيمس ويلالرد في حديثه عن الفرقة:
«كان��ت الفرقة الرومانية عامل��ا صغيرا كامال قائما بح��د ذاته .بعقلية
تعاوني��ة وروحية تعاونية بالفعل .فاجلندي من بداي��ة مدة اخلدمة إلى أخرها
(وهي 25سنة) لم يكن عرف عاملا غير عالم املعسكر ،إذ لم يكن له منزل وال
زوجة وال عائلة .وليس في التاريخ وحدة عس��كرية نظمت مثل هذا التنظيم
الفع��ال ألداء واجباته��ا ،فقد كانت الفرقة في الواق��ع معصومة عن اخلطاء
تقريب��ا عصمة اآلل��ة .ونادرا ما جند أعضاءها يتصرف��ون غير تصرف الدواليب
 -ويلالرد ،جيمس ،الصحراء الكبرى ،الطبعة األولى ،بيروت ،1967 ،ص .108-95
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وأس��نان الدواليب املتش��ابكة بإحكام في آلة كبيرة من آالت احلرب ،حتى إذا
ثاروا على النظام كان عقابهم كما سنرى فيما بعد وحشيا».
واجلي��ش الروماني ال��ذي كان أقوى تنظيم عس��كري ابتدعته البش��رية
ف��ي تاريخها القدمي كانت قوامه الفرقة ،وكانت مهمة القتال للفرقة ش��أنا
عرضيا فقط .أما في وقت الس��لم فان هذا اجليش كان مؤسسة أغنى عنها
مب��ا كان يضم من مهندس�ين وبنائ�ين ومعماريني وقائمني مبهم��ات التمدين
والتحضير .وكان االنخراط في س��لك ففرقة أوغس��تا الثالثة مقصورا على
الرومانيني في بداية األمر ثم فتح اجملال أمام أبناء البالد األصليني لالنخراط في
س��لكها .وكان عضو الفرقة بغض النظر عن جنسيته ينذر نفسه لوحدته
كما ينذر الراهب نفس��ه للس��لك الذي يختاره .وكان لكل فرقة مستشفى
بهيئة طبية فيها اجلراحون وأطباء األسنان وأطباء العيون.
وإذا م��ا قومن��ا جهود اجلي��ش الروماني ف��ي متدين مناط��ق اإلمبراطورية
اخملتلفة فانا سنجد أن أفريقيا كانت امليدان الذي قام فيه هذا اجليش بأعظم
إجنازاته ،فقد جنح في حتويل منطقة من أكثر املناطق تأخرا إلى والية من أكثر
والي��ات اإلمبراطورية متدنا وغنى وازدهارا – والية أخذت تخرج اجلنود واألباطرة
والقديس�ين والفالس��فة والكتاب إلى أن دمرتها احلروب وردته��ا إلى حالتها
األول��ى .وكل حتوالت أفريقيا هذه ،من أرض (س��كان الكه��وف الذين ينعقون
كاخلفافي��ش) وأرض العش��ائر الذي��ن كان طعامهم الرئيس��ي اجلراد اجملفف
املسحوق ،إلى أرض املدن والقرى واملزارع الرائعة – كل هذه التحوالت كانت من
صنع فرقة أوغستا الثالثة فهذه العصبة الصادقة من اجلنود لم حتمل فقط
القانون والنظام إلى املناطق اآلهلة في الش��مال اإلفريقي بل غزت الصحراء
وردت حدودها إلى الوراء حتى تخوم لم تبلغها من قبل وال من بعد.
ه��ذه الفرقة اجلبارة لم يطل بها االنتظار بعد دخولها األراضي األفريقية
لكي متارس فنها العسكري؛ فقد سجلت أول انتصار لها سنة  21ق.م .وفي
السنة التالية كان عليها أن تخوض حربا بدأت بني القبائل املوريتانية وامتدت
عل��ى طول حدود والي��ة افريقية .وحتركت الفرقة برئاس��ة قائدها كرنيليوس
بلب��وس ( )Cornelius Balbusإم��ا م��ن أويا أو من صبرات��ة وتوجهت إلى
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ف��زان عن طري��ق غدامس – عبر جب��ال احلمادة احلم��راء  -إل��ى إدري في وادي
الشاطئ – عبر كثبان أباري إلى جرما .وقد جنحت هذه احلملة في هذه احلملة
في االس��تيالء على غدام��س وفي مفاجأة جرما ودخوله��ا وتخريب زنككرا.
وتب��دو لنا ه��ذه احلملة الروماني��ة ناجحة جناحا مؤقت��ا إذا اعتبرنا أنها كانت
ته��دف للردع فقط ،كما تبدو فاش��لة إذا اعتبرنا أنه��ا كانت تهدف إلخضاع
اجلرامنتي�ين وفتح بالدهم ألننا ال نلبث أن نس��مع عن حملة أخرى قامت بها
الفرقة ضد اجلرامنتيني سنة  15ق.م.
وبعد موت نيرون س��نة  68م .قاس��ت اإلمبراطورية الرومانية سنة حرب
أهلية تتابع خاللها أربعة من األباطرة على عرش اإلمبراطورية وتورطت قيادة
فرقة أوغس��تا الثالثة في املي��ل مع هذا اإلمبراط��ور أو ذاك مما صرفها مؤقتا
عن االعتناء بش��ؤون أفريقيا احمللية ،فاغتنمت كل من لبدة وأويا تلك الفرصة
لتس��وية خالف على احلدود بينهما بالقوة فاش��تبكت قواتهما وتطور النزاع
إل��ى حرب كبيرة أجج نيرانها م��ا كان بينهما من تنافس جتاري .ورأت أويا أنها
لم تك��ن كفوا لقوات لب��دة فاس��تعانت باجلرامنتيني األش��داء ،وقدم هؤالء
فحاص��روا لبدة وخربوا ودمروا كل منطقتها مما خارج أس��وارها .وحتركت روما
فأرسلت قوة بقيادة فاليريوس فس��توس ( )Valerius Festusأنقذت لبدة
وس��وت اخلالف بينها وبني أويا وط��اردت اجلرامنتيني ودخلت ف��زان في األرجح
ع��ن طريق بوجنيم –هون .ويبدو أن حملة فس��توس ه��ذه جنحت في حتقيق
أغراضها فنحن نس��مع بعدها بقليل عن اس��تخدام الرومان لفزان كقاعدة
حلملتني بعيدتي املدى إلى دواخل القارة األفريقية:
 -1احلملة األول��ى قامت في عهد اإلمبراط��ور دوميتيان ()Domitian
 96-(81م) بقي��ادة س��ويليوس فالك��وس ( )Suellius Flaccusقائد عام
فرقة أوغس��تا الثالث��ة الذي توغل جنوبا عبر الصحراء الليبية ملس��يرة ثالثة
اشهر حتى وصل إلى بالد من أسماهم «باالثيوبيني» قاصدا بهم أبناء أفريقيا
السوداء.
 -احتفل بلبوس مبا احرزه من نصر في هذه احلملة بعد عودته في  27مارس سنة  19ق.م.
 -كانت هذه احلملة في بداية عهد اإلمبراطور فسبسيان ( 79-69م).
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 -2واحلملة الثانية بقيادة يوليس متيرنس ( )Juliuss Maternusأحد
أبن��اء لب��دة ،الذي س��ار بقواته من لبدة حت��ى بلغ جرما وق��ام بصحبة ملك
اجلرامنتي�ين بغ��ارة على اإلثيوبيني جلل��ب العبيد .وبعد أن س��ارا طيلة أربعة
اش��هر إلى اجلن��وب وصال إل��ى منطقة ( إثيوبية ) أس��مياها «أجس��يمبا»
( )Agysimbaحيث «يتجمع العديد من وحيد القرن» .والشك أن مترينس
كان يهدف من القيام بهذه احلملة إلى التعرف عن كثب على طرق القوافل.
ويقول جيمس ويلالرد في احلديث عن هذه احلملة:
«لقد انطل��ق القائد الروماني من «جرما» ،عاصمة اجلرامنتيني القدمية،
عل��ى بعد خمس��مائة ميل جنوبي مدينة طرابلس ،ثم س��ار بعد ذلك جنوبا
مدة مائة وعش��رين يوما .وقد روى لنا أن الطوابير الرومانية قطعت مس��افة
خمس��مائة ميل م��ن طرابلس إلى «جرما» في عش��رين يوم��ا .وكان معدل
س��يرها إذن خمس��ة وعش��رين ميال في اليوم ،وه��و املعدل املأل��وف للفرقة
الروماني��ة حني جتد الس��ير .وال ميكننا أن نتوقع محافظ��ة طابور «متيرنس»
عل��ى هذه الس��رعة عبر منطقة «آيي��ر» [في النيجر] اجلبلي��ة .ولكن لدينا
قاعدة للمقارنة في األوقات التي قضاها املسافرون اآلخرون في اجتياز الطريق
نفس��ها وأول األوروبيني الذين رحلوا بع��د «متيرنس» جنوبا من «جرما» هما
امليجر «دنهام» والكابنت «كالبرتون» اللذان قطعا األلف ميل إلى بحيرة تشاد
ف��ي ثمانية وس��تني يوما في رحلة الذهاب ،وفي واحد وس��تني يوما في رحلة
اإلياب .وإذن فان دنهام وكالبرتون كانا يس��يران بسرعة معدلها أكثر قليال من
خمسة وعش��رين ميال في اليوم ،مما يعتبر س��يرا طبيعيا في الصحراء .فإذا
اس��تطعنا أن نفترض أن رجال الدورية الرومانية كانوا يسيرون مبعدل خمسة
وعش��رين ميال في الي��وم (ولم يكن لهم عذر في التلك��ؤ على الطريق نظرا
للخالء الذي يجتازونه) فإن مجموع ما ساروا يبلغ ألفا وثمامنائة ميل مما ميكن
أن يك��ون ق��د بلغ بهم حتى نه��ر الكنغو .ولكن هذا يصع��ب تصديقه .فإذا
س��محنا لهذا الطابور ببعض أوقات الراحة واالستكشاف والتواءات الطريق
أمكنه بس��هولة أن يصل إلى بحيرة تش��اد س��الكا طريق القوافل القدمية:
م��رزق – مدام��ه – بلمه – أغ��ادم ،وهي كما يقول النص مس��افة تزيد قليال
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ع��ن أل��ف ميل باجتاه اجلن��وب .وهناك احتمال آخ��ر إذا كانوا قد س��اروا باجتاه
اجلن��وب الغربي س��الكني طريق غات –الهجار -أدرار ،وهي مس��افة تبلغ نحو
ألف وثالثمائة ميل ،فعندئذ ميكن أن يكونوا قد بلغوا نهر النيجر في «بورم».
أما الطريق األولى فهي التي س��لكتها بعثة اودن��ي – كالبرتون – دنهام عام
 1822م ،وأما الطريق الثانية فهي تقريبا س��لكها امليجر لينغ عام 1826م.
واحلقيق��ة املهمة التي يجب أال يغفل ذكرها ف��ي تقرير من هذا النوع هي أن
وحيد القرن لم يكن كثير العدد في ش��مالي أفريقيا الوس��طى .فالبد إذن أن
يكون «يوليس متيرنس» قد اجتاز الصحراء الكبرى.
وإذا ل��م يكن األم��ر كذلك فان الغم��وض ميكن أن يكتنف س��ير الرحلة،
وميكن أن يكون سير األشهر األربعة «رحلة دائرية» .وأكثر الشراح يرفضون أن
يكون الرومان قد ذهبوا إلى ابعد من بحيرة تش��اد على الرغم من أن املرء حني
يتذكر كيف كانوا يسيرون خالل املستنقعات واألراضي السبخة والغابات في
أوروبا الش��مالية ينتفي لديه كل سبب يحمله على القليل من بعد املسافة
التي كان مبقدورهم أن يقطعوها في أفريقيا».
وباإلضاف��ة إلى هاتني احلملتني نس��مع ب�ين س��نتي  85و 86م.عن قيام
سويليوس فالكوس ،الذي سبق ذكره .بحملة ضد الناساموسيني إلى الشرق
م��ن منطقة طرابل��س .وكان هؤالء قد ث��اروا على جباة الضرائ��ب الرومانيني
وقتلوا بعضهم .وفي بداية االش��تباك هزم الناموس��يون فالكوس وجيش��ه
واحتلوا معسكره .ولكن دخولهم املعس��كر الروماني بدال من متابعة فلول
الرومان أدى في النهاية إلى هزميتهم .وذلك أنهم وجدوا في املعسكر املأكوالت
واخلمور فأكلوا حتى ش��بعوا وشربوا وسكروا .وفي هذه الغفلة كان فالكوس
قد متكن من لم ش��تات قواته فأعاد الكرة على الناموس��يني واعمل السيف
في رقابهم حتى لم ينج منهم إال عدد قليل الذوا بالفرار إلى الصحراء .وعلى
اث��ر هذا االنتص��ار قدم اإلمبراط��ور دوميتيان تقريرا جمللس الش��يوخ الروماني
تباهى به بقوله( :أن الناموسيني اختفوا عن مسرح الوجود).
وكان القرن امليالدي الثاني قرن س��لم ملنطق��ة طرابلس كما كان لغيرها
 -املرجع السابق ،ص .75-73
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م��ن أنحاء اإلمبراطورية بش��كل ع��ام ،ولكن غي��وم احلرب ب��دأت تتلبد قرب
نهايت��ه؛ فق��د ق��ام لفيف من أبن��اء القبائ��ل الليبية بهجوم على س��واحل
منطقة طرابلس في عهد اإلمبراطور س��يبتيموس سويروس (Septimius
 ،)Severusابن لبدة (  211 193-م )؛ ولكن هذا اإلمبراطور سحق املغيرين
بحملة رمبا كان قد تولى قيادتها بنفس��ه عند زيارته ملس��قط رأسه (-203
 204م) .واغتن��م اإلمبراط��ور فرصة وج��وده في لبدة فبدأ بإع��ادة ،تنظيم
وس��ائل دفاع احلدود .وواصل خطته هذه من بعده ابنه كراكال ()Caracalla
 217-( 211م ) ،ثم حفيده اس��كندر س��ويرس ( Alexander Severus
 235-) (222م) .وتش��كل هذه اخلطوة من جانب أباطرة األس��رة السويرية
اإلفريقي��ة نقطة حتول في السياس��ة الرومانية اخلاص��ة بالدفاع عن احلدود.
فحت��ى ه��ذا الوقت ،أي طيلة االقرن�ين األول والثاني من احلك��م الروماني في
افريقية ،كانت سياس��ة الرومان الدفاعية تقوم عل��ى مبدأ اإلغارة بقواتهم
اخلفيف��ة احلركة على مصادر اخلطر ،والقضاء عليها ،ثم العودة إلى القاعدة.
أما التنظيم الس��ويري اجلديد فقد اعتمد على إنشاء نظام دفاع ثابت العمق
فأصبحت احلدود الرومانية في جنوب طرابلس تتكون من ثالثة أحزمة عميقة
متميزة عن بعضها البعض:
 -1احلزام األول :وكان أكثر هذه األحزمة الثالثة تعمقا نحو اجلنوب ،ويقدر
إن ح��دوده كانت تنتهي بخ��ط يصل بني قلعة «بوجني��م» وقلعة «الغربية»
و»س��يدامي» «= غدامس» ،وهي قالع ث�لاث أقيمت على خطوط املواصالت
الثالث��ة التي كانت تربط الدواخل بالس��احل .وقام ببناء ه��ذه القالع الثالث
جنود ومهندس��ون من فرقة أوغس��تا الثالثة فبنوا قلعة «بوجنيم» في عهد
س��يبتيموس س��ويرس ،وقلعة غدامس في أيام كراكال وقلعة «الغربية» في
عهد اسكندر سويرس.
 -2احلزام الثاني :وقد أقيم في عهد اسكندر سويرس للدفاع عن احلدود،
وكان ميت��د خل��ف احلزام األول من جهة الش��مال .ولم يكن س��وى سلس��لة
من املس��توطنات تنتش��ر ف��ي حوضي وادي س��وف اجل�ين ووادي زم��زم ،ولم
يكن س��كانها س��وى قدماء احملاربني الليبيني الذي انه��وا خدمتهم في فرقة
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أوغس��تا الثالثة فمنح��وا ،مكافأة لهم على خدماته��م قطعة ارض معفاة
من الضرائب ،وإعداد من العبيد واملاشية ،لقاء تعهدهم بالدفاع عن منطقة
س��كنهم ،وصد غارات القبائل البربرية عنها .وتعتبر أثار املزارع احملصنة التي
كان هؤالء املتقاعدون يعيش��ون فيها وما تركوه فيها من نصب تخليدا لذرى
موتاهم ،من أهم اخمللفات األثرية في ليبيا.
وكان هذا احلزام ميتد ما بني ش��ط اجلريد في تونس وس��بخة تاورغاء على
خليج س��رت الكبير .وهو أه��م أجزاء خطوط الدف��اع الرومانية في منطقة
طرابل��س م��ن الوجهتني اجلغرافي��ة والتاريخي��ة ألنه كان خ��ط دفاع خلفي
عن املدن الس��احلية املزده��رة :صبراتة وأويا ولبدة ،في وج��ه القبائل الليبية
النوميدية التي كانت تس��كن الدواخل ،ألنه في الوقت ذاته وفر احلماية ألهم
منطقة زراعية هي منطقة مزارع الزيتون في اجلبل الغربي.
والواق��ع إن أص��ل خ��ط الدفاع هذا م��ا زال يحف به الغم��وض؛ فاملصادر
املكتوب��ة ال تعط��ي معلومات قاطعة عن بداية تأسيس��ه كجه��از دفاعي،
واآلثار لم تعط مزيدا من املعلومات بهذا الصدد عن فترة القرنني األول والثاني
للميالد.
ونظرا لقلة البيانات بالنس��بة لهذا اخلط العسكري من ناحية ولتزايدها
نس��بيا في عهد س��يبتيموس س��ويرس من الناحية األخرى فانا جند ما يبرر
اعتبار هذا اإلمبراطور مؤسس��ا لذلك اخلط الدفاعي ،ورمبا كان الس��بب الذي
حمله على ذلك هو أن تهديد قبائل الدواخل أصبح أمرا وشيك الوقوع.10
 -3احلزام الدفاعي الثالث :وكان عبارة عن طريق اس��تراتيجي يسير على
ط��ول حافة اجلبل الغربي مبتدئ��ا من لبدة حتى ينتهي في قابس بتونس مارا
إلى الش��مال من هضبة غريان وهضبة ترهونة اخلصبة .وليس هنالك ما يدل
عل��ى أن ه��ذا الطريق كان مع��ززا بحصون أو قالع ،إمن��ا كان فقط مجرد خط
مواصالت خلفي يتمم نظام الدفاع املذكور الذي اعتمد العمق ونقاط الدفاع
10- The Journal of Roman Studies, Vol.: XXXIX, 1949, Parts I & II, pp
8185-, an article under the title “The Limes Tripolitanus in the Light of
recent discoveries, by R.G. Goodchild & J.B. Ward Perkins.
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الثابتة أساسا له.
وبالرغ��م من وفاء س��يبتيموس س��ويرس للمنطقة التي ول��د فيها فان
نظام الدفاع الس��ويري الس��ابق الذكر أدى في النهاية إلى إضعاف السلطة
الرومانية في هذه املنطقة ألنه منى روح االستقالل الوطني لدى أصحاب املزارع
احملصن��ة في احلزام الثاني وهم كما س��بق أن الحظنا من الليبيني املتقاعدين
من اخلدمة العس��كرية .وق��د أدت طبيعة عملهم الدفاع��ي إلى اعتمادهم
على أنفسهم في كل شيء مما جعلهم ينزعون إلى االستقالل عن السلطة
الروماني��ة ومييلون فيما بعد إلى التفاه��م ورمبا التعاون مع أبناء جلدتهم من
القبائل الليبية.11
وقبيل منتصف القرن امليالدي الثالث ،أي في حمأة الفوضى العس��كرية
واحل��روب األهلي��ة التي غرقت في��ه اإلمبراطورية الرومانية بني س��نة  235م
وسنة  285م ،12أي منذ نهاية األسرة السويرية حتى تولي ديوقلتيانس عرش
اإلمبراطوري��ة ،س��حبت فرقة أوغس��تا الثالثة من منطق��ة طرابلس نهائيا
وطور نظام الدفاع عن املنطقة بإتباع النظام املركزي؛فقس��مت املنطقة إلى
مناط��ق دفاعية متعددة وأنيط أمر الدفاع عن كل منها بقوة محلية مقيمة
فيه��ا م��ع قائدها .ومن أمثلة مناط��ق الدفاع املذكور تل��ك البناية الصغيرة
احلصينة في س��انية ذويب بأعلى وادي س��وف اجلني حيث ال نزال نشاهد نصا
منقوش��ا على البناية يقول أنها أقيمت في عهد اإلمبراطور الروماني فيليب
العرب��ي احلوران��ي ( 289-244م) لصد غارات البربر .ومنذ ذلك احلني اس��تقر
نظام الدفاع الروماني في منطقة طرابلس على هذا احلال حتى نهاية العهد
الروماني ،مع احتالل الوندال للس��احل الطرابلسي سنة  445م .انتهى هذا
النظام الدفاعي ،وليس هنالك ما يدل على إحياء البيزنطيني له.

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

266

ومن الواضح على ضوء ما تقدم أن اجلاليات اليهودية في منطقة طرابلس
ب��دأت صغيرة ثم أخذت أعدادها تتزايد تدريجي��ا بانضمام قادمني جدد إليها،
وأنه��ا كانت تتمت��ع بحريتها الديني��ة ،باإلمتيازات التي اس��تطاعت األقلية
اليهودية أن حتوزها لنفس��ها دون غيرها من األقليات في العصور واجملتمعات
القدمية اخملتلفة .وإذا قدرنا أن اجلاليات اليهودية في منطقة طرابلس عاش��ت
بس�لام طيلة عهد الفينيقيني الذين كانت تربطه��م باليهود أواصر صداقة
تقليدية قدمية ،فان ما يدعو للتساؤل حقا هو سكوت مصادرنا عن رد الفعل
الذي كان البد أن حتدثه ثورات اليهود املتعاقبة في الش��رق ،وخاصة ثورة يهود
برقة س��نة  115ق.م ،.بني يهود طرابلس ،وهو س��كوت إن جاز يفسر بالرغبة
في احملافظة على الهدوء والس�لام في أية مناس��بة أخرى فال يجوز أن يفسر
بذلك في هذه املناس��بة؛ إذ كيف نفس��ر عدم ثورة اليهود في طرابلس على
الروم��ان في وقت ثار فيه أبناء جلدتهم ف��ي قورينة ومصر وقبرص وأنطاكية
ومس��وبوتاميا ؟ إن املصادر املتوافرة لدينا ال تلقي أي ضوء على هذه النقطة؛
ورمبا ال جنافي احلقيق��ة إذا اقترضنا أن اجلاليات اليهودية في طرابلس لم تكن
كبي��رة؛وان أغلبية يهود منطقة طرابلس كانوا م��ن غير املتعصبني لدينهم
من ناحية ،وكانوا مرتبطني بيهود الغرب (خاصة إيطاليا وأس��بانيا) أكثر من
ارتباطهم بيهود الش��رق من الناحية األخرى ،وكانوا من العاملني في التجارة
واحلق��ول املالية من الناحية الثالثة؛فإذا صح ذلك فانه يفس��ر عدم قيامهم
بث��ورات من أجل احملافظة على أموالهم ومصاحلهم وألنهم بعيدون عن يهود
الشرق ولذلك فهم غير متأثرين كثيرا بهم.
أما بالنس��بة للغة ف��ان اللغة البونيقي��ة أي الفينيقي��ة احلديثة كانت
سائدة دون شك في مدن الس��احل الطرابلسي واملناطق القريبة منها خالل
الوجود الفينيقي ،ورمبا ظلت كذلك حتى أوائل القرن امليالدي الثاني .والش��ك
كذل��ك أن اللغ��ة البربرية ظلت س��ائدة بني القبائ��ل الليبي��ة البربرية التي
كانت تنتش��ر في األجزاء الداخلية من البالد .ومع بدء العصر الروماني صارت
اللغة الالتيني��ة تنمو تدريجيا في املنطقة .ومن املؤك��د أن اللغة البونيقية
تالش��ت وانتهى أمره��ا ،كلغة محكية على األقل .مع مطل��ع القرن امليالدي
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الثاني .ولعل آخر اس��تعمال لها هو ما جنده في نقش من لبدة مؤرخ بس��نة
 92م؛ وقد سجل هذا النقش باللغتني البونيقية والالتينية .18ومع ذلك فإن
اللغ��ة الالتينية لم تصبح لغة الريف الدارجة ،وال عبرة هنا قط الس��تعمال
القديس أوغس��طني لكلمة «بونيقية» وصفا ً للغة التي كانت محكية في
عه��ده في ضواحي مدينة هيبونة الفينيقي��ة (= عنابة باجلزائر) ،إذ يجب أال
نأخذ ذل��ك الوصف بحرفيته ألننا نعل��م أن اللغة الليبي��ة البربرية القدمية،
وه��ي أم اللهجة البربرية التي ال يزال البرب��ر يتكلمونها حتى اآلن ،ظلت قيد
االستعمال .وجدير باإلشارة هنا إلى أن اللغة اإلغريقية كانت تلقى إقباال ً من
الطبقة املثقفة ولذلك فإنا نس��تطيع أن نق��ول إنها كانت موجودة بني أبناء
تلك الطبقة وعلى نطاق محدود.
أما بالنسبة لفزان فيبدو أن الرومان لم يحاولوا أن يفتتحوها ويستعمروها
على غرار ما فعلوا بالنس��بة لطرابلس وغيرها من مناطق الشمال اإلفريقي
الس��احلي ،ولكنهم في الوقت ذاته وجدوا أن مصاحلهم التجارية مع أواسط
إفريقيا كانت حتتم عليهم الس��يطرة على طرق القوافل التجارية التي كان
ال ب��د لها أن متر بفزان ،كما ان حماية املزارع واملش��روعات األخرى القائمة في
ريف منطقة طرابل��س كانت قد حتمت عليهم مقاتل��ة البربر واجلرامنتيني
ومدافعتهم عن تلك املنطقة .وعند هذا احلد جند أنفسنا مضطرين للتساؤل
عن مدى تغلغل الرومان في أعماق الصحراء الليبية ،وعن بقية األسباب التي
دفعتهم إل��ى التغلغل في منطقة مقفرة يكاد يس��تحيل على أية جماعة
مستقرة أن تبقى على قيد احلياة فيها.
ون��ود أن نقرر منذ البداية أن من غير املمكن حتى اآلن إعطاء جواب قاطع
على هذا التساؤل .ولكن املسح اجلوي الذي قام به الكولونيل الفرنسي «جان
برادايز» للمناطق اجلنوبية من الصحراء اجلزائرية طيلة ثالث س��نوات (1946
  )1949بينّ ألول مرة مدى ما كان عليه التنظيم الروماني العسكري واملدنيعلى حدود تلك الصحراء.
 -18إميار ،أندريه وأوبوايه ،جانني ،تاريخ احلضارات العام ،اجمللد الرابع ،ترجمة يوسف أسعد داغر
ورفيقه ،منشورات عويدات ،الطبعة األولى ،بيروت ،1964 ،ص .462
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يقول جيمس ويلالرد في تعليقه على ذلك التنظيم:19
«إنه مثال من االستعمار ليس له مثيل في التاريخ من حيث التخطيط
والفعالي��ة والنجاح .ذلك أن بناء اخلن��ادق والطرقات واحلصون والقالع ومراكز
املراقبة وبراج اخملابرة على حدود يبلغ طولها حوالي « 1500ميل» ،لم يضطلع
به الرومان فقط من أجل صد بدو الصحراء عن مهاجمة املدن الكبرى املزدهرة
في إفريقية التابعة لإلدارة القنصلية ،بل لتمهيد الس��بيل من أجل إسكان
عدد كبير من املزارعني .وجناح هذه اخلطة تدل عليه صور الكولولنيل (براديز)
اجلوي��ة الرائعة التي تظهر بقايا املئات م��ن القرى واملزارع حيث ال يوجد اليوم
شيء سوى الصخور املتآكلة.
إن اخلبراء أنفس��هم لتستبد بهم احليرة بش��أن كيفية إجناز الرومان هذا
العمل الذي يفوق فيما يبدو طاقة البش��ر ،بإقامتهم مثل هذا العدد الكبير
م��ن املراكز األمامية في اخلالء ناهيك عن جر املياه الذي يعتبر بدونه كل عمل
لإلسكان إضاعة للوقت».
وبالرغ��م م��ن أن أحدا ال يع��رف على وج��ه الدقة ما الذي حم��ل الرومان
على جتشيم أنفسهم نشاق اس��تيطان الصحراء إال أن اقرب نظرية للقبول
ه��ي تلك الت��ي تقول أن روما منذ عهد أوغس��طس كانت في حاجة ماس��ة
إل��ى مصدر جديد للمؤن لتطعم مدنها املزدحمة بالس��كان ولتطعم اآلالف
املؤلفة م��ن اجلماهير اإليطالية التي أخذت تهج��ر األرياف وتتكدس في روما
لتتغذى وتش��هد الس��يرك على حس��اب اإلمبراطورية .ولهذا ف��ان الرومان
وجهوا أنظارهم الستغالل شمالي إفريقيا بسواحلها وصحاريها في محاولة
لتحويلها إلى أهراء لروما ومن ورائها إيطاليا .وبدا العمل كما أس��لفنا على
أي��دي فرقة أوغس��تا الثالث��ة التي مهدت الط��رق وأقامت الق�لاع واحلصون
وش��بكات الري ومراكز احلراس��ة في املزارع املتعمقة في جوف الصحراء كما
أثبتت صور الكولونيل «براداي��ز» .وهنالك ما يدل على أن الرومان اتبعوا هذه
السياسة نفسها في متهيد الطرق وإنشاء احلصون وشبكات الري في املغرب
 -19ويل�لارد ،جيمس ،الصح��راء الكبرى ،مكتبة الفرجاني ،طرابل��س ،الطبعة األولى ،بيروت،
 ،1967ص .116
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األقص��ى وتون��س وليبيا على نحو ما فعل��وا في اجلزائر ،إال انه لم يكتش��ف
ف��ي أعماق الصح��راء الليبية ما ي��دل على أن الرومان حاولوا اس��تغالل هذه
الصحراء على نحو ما فعلوا في الصحراء اجلزائرية.
ويبدو لنا أن متهيد الطرق كان مفتاح احلمالت اإلعمارية إلى قلب الصحراء
أو أطرافه��ا ،الن وجوده��ا كان يضمن وجود مواصالت آمن��ة وإمدادات كافية.
والط��رق الرومانية كانت عل��ى نوعني :واحد مدني والثاني عس��كري .وكانت
الطرق املدنية هي الطرق الرئيسية ولذلك فقد كانت ممهدة وكانت تستعمل
للنقلي��ات العامة وللبريد الس��ريع .أم��ا الطرق العس��كرية فكانت ضيقة
مس��تقيمة تخترق البالد من حصن إلى أخر مباش��رة .وكانت فرقة أوغس��تا
الثالث��ة تقيم عند كل ميل روماني «أي كل  1480مترا ً» ش��ارة حجرية على
ش��بكة الطرق الرئيس��ية تنقش عليها« :هذا النصب إقامته فرقة أوغستا
الثالث��ة» .وق��د مت حتى اآلن العثور على أكثر من ألف�ين من هذه األنصاب في
مختلف أرجاء الواليات اإلفريقية الرومانية ،وجتدر اإلشارة بهذا الصدد إلى انه
لم يعثر حتى اآلن على أي ش��يء يدل على أن الطرق الرومانية في ليبيا كانت
مرصوفة باحلجارة مما يجعلنا منيل إلى االعتقاد أنها كانت طرقا ترابية.20
وبعد إقامة شبكات الطرق وضمان وجود مواصالت مأمونة كانت الفرقة
تب��دأ بإقامة احلصون واألبراج في جميع املواقع االس��تراتيجية مبعدل «حصن
كل ميل» ثم تصل بني كل حصن والذي يليه بخندق أو بعدد من البروج وذلك
لكي يبق��ى جنود كل حصن على مرأى من جنود احلصن األخر إلجراء اخملابرات
بواس��طة النيران في الليل والدخان أو اإلشارات في النهار .وكان هذا النظام
فعاال إلى درجة مكنت الرومان من حكم مليون ونصف املليون ميل مربع من
الش��مال اإلفريقي لعدة قرون بقوة فرقة أوغس��تا الثالثة التي لم يكن عدد
أفرادها يتجاوز اثني عشر ألف جندي يعززهم ما ال يزيد عن خمسة عشر ألف
جندي آخرين من قوات محلية وغير نظامية.
20- Goodchild, R.G. The Roads and Milestones of Tripolitania,
Discoveries and Researches in 1947, Department of Antiquities, British
Military Administration, Tripoli, 1948, p. 7
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واخلطوة التي كانت تلي إقامة ش��بكات الطرق واحلصون هي توغل جنود
فرقة أوغستا الثالثة في الصحراء مطمئنني ملواصالتهم وأمنهم ،ومتفرغني
إلقام��ة املعس��كرات واحلصون ف��ي الواحات الرئيس��ية على ط��رق القوافل
املتجهة إلى أواس��ط أفريقيا من مثل حصن غدامس .وكانوا يصلون بني هذه
احلصون بخنادق حتفر تدريجيا وميدون وراء اخلنادق طرقا لدورياتهم .على اجلهة
الداخلية من خطوط احلدود هذه وأحيانا على اجلهة اخلارجية ،كان مهندس��و
الفرقة يصممون وينش��ئون سالس��ل من املزارع احملصنة الت��ي كانت تقطع
للمحاربني املتقاعدين من الفرقة كما س��بق أن ذكرن��ا .وتدل اخمللفات األثرية
التي اس��تخرجت من قبور رجال احلدود املس��توطنني ه��ؤالء على أنهم كانوا
يس��تخدمون اخليل أوال ثم اجلمال في حراثة مزارعهم .وكان السيد املتقاعد
يجلس على كرس��يه ليراقب عم��ل عبيده وهم يقومون بجني احملصوالت في
املواسم اخملتلفة.
أما مشكلة اجلفاف فقد س��لك الرومان طرقا فذة للتغلب عليها :فهم
مثال كانوا يختارون حلصونهم ومعس��كراتهم الرئيسية مواقع استراتيجية
تتواف��ر فيها الينابي��ع أو اآلبار أما ف��ي األماكن املوغلة في أعم��اق الصحراء
وحماداتها التي لم تكن فيها ينابيع أو آبار فكان الرومان يحس��نون استغالل
مياه األمطار والوديان إذ أنهم كانوا بالعمل الش��اق الدائب يس��يطرون على
األمطار الس��اقطة في مناطقهم قبل أن تتمكن من بلوغ مجاري املياه وذلك
بإقامة اجل��دران واملس��طحات واخلنادق واحلواجز والس��دود واخلزان��ات والبرك
الحت��واء كل نقطة من املطر تنزل على املنحدرات الصخرية قبل ضياعها في
الرمال ،فكانوا بذلك يحبس��ون املطر يحث يس��قط ،كما كانوا يحولون مياه
األخاديد إلى البرك واخلزانات التي أقاموها حيث تبقى مجمعة ليستعملوها
فيم��ا بع��د .أما مياه الوديان فإنه��م كانوا يحجزونها بواس��طة ما يقيمونه
من س��دود حجرية .وجتدر اإلشارة هنا إلى أن الرومان كانوا يقيمون نوعني من
الس��دود حلفظ مي��اه األودية :ففي األودية الصخري��ة الضيقة كانوا يقيمون
سدودا حجرية تقطع األودية عرضا وتربط بجانبي اجلبال احمليطة بها.
وه��ذا النوع من الس��دود كان يبنى بالصخور وبقطع احلجارة الكلس��ية
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املعدة خصيصا لهذا الغرض والتي كانت تثبت باجلير القوي .وخير مثال على
هذا النوع هو السدود التي كانت مقامة على وادي جملينني ووادي كعام .والنوع
الثان��ي من الس��دود هو الس��دود الترابية التي كانوا يقيم��ون أكثر من واحد
منها عبر الوادي الواحد .وباإلضافة للس��دود فقد عمل الرومان بركا لتجميع
املياه توجد في ليبيا وتكثر في منطقة طرابلس وخاصة في وادي جملينني ووادي
زمزم.21
وكانوا يقيمون قنوات للري متتد من الوديان واخلزانات إلى احلقول املقسمة
إلى قطع مستطيلة بواسطة أخاديد جتري املياه فيها ببطء يسمح لكميات
منها بالتفشي في باطن األرض بدال من ضياعها سدى ،وبذلك حتتفظ التربة
احملددة على هذا النحو بنسبة كافية من الرطوبة في األوقات التي تكون فيها
بقي��ة التربة قد جفت متاما .ونظام ال��ري هذا لم يجعل الزراعة في الصحراء
ممكنة فحسب بل جعلها مجدية كذلك.
وباإلم��كان القول إن هذه اجله��ود اجلبارة واألعمال الش��اقة التي حتملها
الروم��ان مختارين إلقامة حصون وم��زارع محصنة على طول تخوم الصحراء
الكبرى في الش��مال اإلفريقي قد آتت أكله��ا فأصبحت تلك احلصون واملزارع
تخدم أغراضا سياسية أهمها أنها كانت:
 -1خ��ط دف��اع خارجي ف��ي نظام الدفاع العس��كري الذي كان يش��مل
أفريقيا الشمالية بأسرها،
 -2مراكز للجمارك ولضبط تنقالت املسافرين،
 -3مظهر قوة يردع بدو البربر في اجلنوب ويريهم بوضوح أن الرومان كانوا
أقوى منهم وأغنى وأكثر حتضرا.
ولق��د ظلت هذه الش��بكة الدفاعية حتى حوالي س��نة  400م .وبعدها
خضعت لهجمات البربر كغيرها من األس��وار والتحصينات الرومانية .ولعل
21- The Illustrated London News, December 16, 1961, article under the
title “Ancient Systems for making the desert blossom as a rose: Water
Conservation in Roman Tripolitania”, by Olwen Brogan & Claudio Vita
– Finzi, St. Jon’s College, Cambridge, England.
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أحس��ن ما قيل ف��ي وصف هذه الش��بكة الرومانية هو م��ا أورده الكولونيل
«بارادي��ز» في تقريره النهائي عن نش��اطاته خالل ثالث س��نوات قضاها في
علي أن
دراس��ة جادة حلدود التوغ��ل الروماني في الصحراء اجلزائري��ة« :يجب ّ
اش��دد للمرة األخي��رة على التناقض اخمليف بني ما كان��ت عليه هذه املنطقة
بكامله��ا في ي��وم من األيام وبني ما ه��ي عليه اآلن .إن املنطق��ة قد تأكلتها
اليوم بش��كل مرعب من الوهاد التي تزداد عمقا واتساعا في جميع االجتاهات
نظرا لهجر املنش��آت الرومانية حلفظ التربة .واالنطباع الذي ينشأ للمرء ،عن
املنطقة هو االنطباع الناشئ عن صحراء مقفرة تبعث على الذهول أكثر من
الصحراء الكبرى ذاتها :آن اخلراب هنا ألبعث على الكآبة واحلزن».22
من كل ما تقدم نستخلص أن الرومان جعلوا وجودهم ملموسا في فزان
واس��تطاعوا بواس��طة احلمالت املؤقتة الناجحة التي كانوا يش��نونها على
اجلرامنتيني بني الفينة والفينة أن يبس��طوا عليه��م نفوذهم ما كان يكفي
جلع��ل اجلرامنتيني حريصني على مخالفتهم اتقاء لش��رهم من ناحية ولكي
يفيدوا من التعاون التجاري معهم من الناحية األخرى .ولعل خير شاهد على
هذا هو قيام يوليس متيرنس وملك اجلرامنتيني باحلملة املشتركة التي سبق
أن حتدثن��ا عنها والتي كان��ت تهدف ليس فقط إلى تعري��ف متيرنس وقواته
على إحدى طرق القوافل الرئيسية إلى تشاد وأفريقيا السوداء وإمنا أيضا إلى
جل��ب العبيد من تلك املناطق .وبكلمات أخرى فان كال من الفريقني الروماني
واجلرامني قد اقتنع بعد التجربة انه ال يس��تطيع أن يقهر الفريق الثاني وانه
ف��ي الوقت ذاته ال يس��تغني عن��ه .فاجلرامنتيون لم يكن ف��ي مقدورهم أن
يستغنوا عن املوانئ الرومانية على الساحل الطرابلسي ألنها كانت املتنفس
الطبيعي لنشاطهم التجاري وهمزة الوصل بينهم وبني موانئ البحر األبيض
املتوس��ط ،والرومان ل��م يكن في مقدورهم أن يس��تغنوا عن س��لع أفريقيا
الس��وداء التي لم تكن قوافله��م التجارية قادرة على الوص��ول إليها إال عن
طريق اجلرامنتيني وبحراس��تهم .ولقد كانت حماية اجلرامنتيني للقوافل أمرا
ال يستغنى عنه الن بعض القبائل الليبية القاطنة في الدواخل كانت تعيش
 -22ويل�لارد ،جيمس ،الصح��راء الكبرى ،مكتبة الفرجاني ،طرابل��س ،الطبعة األولى ،بيروت،
 ،1967ص .125
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عل��ى قطع الطرق ومهاجمة القوافل وس��لبها .وقد حتدث ديودورس الصقلي
ع��ن ليبيني لم يكونوا يلتزمون بطاعة امللك وال يراعون العدالة بل يعيش��ون
على الس��لب والنهب ويقومون بغارات مفاجئة من مراكزهم الصحراوية ثم
يعودون سريعا إلى تلك املراكز .ويقول ديودورس إن أولئك الليبيني كانوا يرتدون
ألبس��ة م��ن جلود املاعز ولم تك��ن لهم مدن أو قرى بل كان��وا يقيمون أبراجا
إل��ى جوار منابع املياه يحفظون أس�لابهم فيها ،كم��ا أن الواحد منهم كان
يتس��لح بثالث رماح وبقطع من احلجارة يحمله��ا في حقيبة من اجللد .وهم
لم يعرفوا اس��تعمال الس��يف أو لبس اخلوذة .ولقد كانوا قساة في معاملة
أعدائه��م إذ كان��وا يعاملونه��م وكأنهم لص��وص فال يتورع��ون عن ذبحهم
وسفك دمائهم.23
من هنا بدأت العالقات تتحس��ن بني اجلرامنتيني والرومان بعد سلس��لة
مضنية من املعارك ونش��أ بينهما نوع من التفاه��م والتعاون من أجل تأمني
ط��رق قوافل التج��ارة الصحراوية .ولقد أثمر ذلك التع��اون الصالح الطرفني
فنشطت القوافل جتوب طرق الصحراء الرابطة بني املوانئ الرومانية وأفريقيا
الوس��طى عبر فزان وأدى ذلك النش��اط إلى ازدهار جرما وتوس��عها فأقيمت
فيها أبنية كثيرة جميلة على الطراز الروماني ما زلنا نشاهد منها حتى اليوم
آثار املنازل الفخمة ،واملوس��وليا 24أو األضرحة الكبيرة ،واحلمامات .واس��تمر
هذا التعاون وذلك االزدهار في س�لام حتى حوال��ي نهاية القرن امليالدي الرابع
عندما ق��ام غزاة مجهولون بالقض��اء على مملكة اجلرامنتي�ين وإحراق جرما.
ومل��ا كان هذا احل��ادث يصادف فترة النزاع بني الدوناتيني من البربر والكنيس��ة
الكاثوليكية في روما وإتباعها في الش��مال اإلفريقي ،فإننا قد ال نخطىء إذا
إس��تنتجنا أن الدوناتيني من البربر الذين أصبحوا أكثر تطرفا وعنفا بعد وفاة
 -23خش��يم ،علي فهم��ي ،نصوص ليبية ،مكتب��ة الفكر ،طرابلس ،ليبي��ا ،الطبعة األولى،
 ،1967ص .183-182
 -24املوس��وليا أو األضرحة الكبيرة نوع من القبور البارزة البنيان واملش��يدة على طراز ضريح
امللك اإلغريقي موسولس « »Maussollusصاحب هليكارنسوس « « Halicaranssusفي
آسيا الصغرى وكانت قد بنته له زوجته آرتيمسيا « »Artemesiaوشارك في جتميله أربعة
م��ن كبار النحاتني اليونانيني .وعن هذا الضريح أخذ القرطاجيون منوذج أضرحتهم الكبيرة ثم
أخذ النوميديون هذا النمط عن القرطاجيني ،وعن النوميديني أخذه اجلرامنتيون.
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زعيمهم الروحي دوناتس س��نة  355م .هم الذي��ن حرقوا جرما وخربوا مزارع
اجلرامنتيني وبس��اتينهم وأطاحوا مبملكتهم وذلك لنقمتهم على كنيس��ة
روما من ناحية والس��تيائهم من تعاون اجلرامنتي�ين وحتالفهم مع الرومان إال
انه بوس��عنا أن نؤك��د أن الس��لطة الرومانية كانت على حاف��ة االنهيار في
أفريقيا الرومانية وان جرما نفسها كانت قد ضعفت إلى درجة مكنت الغزاة
م��ن اجتياحها وتدميرها بس��هولة ظاهرة س��نة  395م .ولعل هذا الضعف
كان ناجت��ا عن عدة عوامل تكالبت على إضعاف التجارة التي كانت الش��ريان
الرئيسي للحياة اجلرامنتية وهي عدة عوامل كان أهمها:
 -1نفاذ املياه اجلوفية جزئيا مما سبب جفاف بعض العيون واآلبار وبالتالي
الواحات.
 -2في أعقاب تزايد اجلفاف جف الكثير من احلشائش والنباتات فسهلت
حرك��ة الكثبان الرملي��ة التي كانت النباتات تثبتها ف��ي أماكنها مما جعلها
تنتقل مع الرياح فتسد بعض الطرق التي كانت تستعملها اخليول والعربات
اجلرامنتية.
 -3أدى نقص عدد اآلبار والعيون إلى تطويل املسافة بني مصدر ماء والذي
وحد من مقدرتها على
يليه مما ّ
صعب األمر على حيوانات القوافل وأصحابها ّ
احلركة.
 -4اضط��راب األوض��اع في املدن الس��احلية والفقر الذي حل��ق بتجارها
نتيجة لذلك أ ّديا إلى إقعادهم عن املتاجرة مع اجلرامنتيني.
 -5مع نهاية القرن امليالدي الرابع بدأت قبائل البربر وخاصة هوارة ومزاتا
ولواتا باس��تعمال اجلمال للنقل عبر الصح��راء فأصبحت بذلك في غنى عن
جرما.
وزاد املوق��ف س��وءا ً أن اجلرامنتيني أنفس��هم لم يقبلوا على اس��تعمال
اجلم��ال بل نفروا منه��ا وظلوا أوفياء خليولهم التي ال ميك��ن أن تقارن باجلمال
في األسفار الصحراوية.
وبع��د ه��ذا التاري��خ خضعت مملك��ة اجلرامنتي�ين كغيرها م��ن املناطق
الداخلية لسيطرة البربر حتى العهد البيزنطي.
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ويظه��ر التأثير الروماني جليا ً في غير املوس��وليا من آث��ار جرما ،فهنالك
قب��ور مريعة ذات درجتني وهي مقصورة قصارة بيض��اء من اخلارج ويبلغ عمق
حلودها حوال��ي أربعة أمتار .وقد وجد في تلك القب��ور بعض الفخار الروماني
املمت��از إلى جانب الزجاج واحللي الذهبية واغواش مصنوعة من حجر األمازون
أي العقي��ق .وقد الحظ األثري��ون أن هذا النوع من القب��ور و النوع املألوف في
املقب��رة وامللكية ،وإن كانت أعداد منه قد وجدت في وادي اآلجال إلى الش��رق
والغرب من جرما .وباإلضافة إلى هذا النوع وجدت قبور هرمية بنيت أهراماتها
الت��ي يتراوح ارتفاعه��ا بني مترين وأربعة من اجر الط�ين وحفرت اللحود حتت
تل��ك األهرامات عل��ى عمق مترين أو ثالثة؛ ويعتقد أن ه��ذا النمط من القبور
منق��وال إما عن مصر وإما عن الس��ودان .وهنالك بعض املذابح املبنية باحلجر
الرملي إما على ش��كل مس��لة صغيرة وإما على ش��كل فرن؛ وكانت تطلى
باللون األحمر وتوضع أمام القبور جتاه الش��رق أو الغ��رب وإلى جوانبها موائد
القرابني.
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ويظه��ر التأثير الروماني جليا ً في غير املوس��وليا من آث��ار جرما ،فهنالك
قب��ور مريعة ذات درجتني وهي مقصورة قصارة بيض��اء من اخلارج ويبلغ عمق
حلودها حوال��ي أربعة أمتار .وقد وجد في تلك القب��ور بعض الفخار الروماني
املمت��از إلى جانب الزجاج واحللي الذهبية واغواش مصنوعة من حجر األمازون
أي العقي��ق .وقد الحظ األثري��ون أن هذا النوع من القب��ور و النوع املألوف في
املقب��رة وامللكية ،وإن كانت أعداد منه قد وجدت في وادي اآلجال إلى الش��رق
والغرب من جرما .وباإلضافة إلى هذا النوع وجدت قبور هرمية بنيت أهراماتها
الت��ي يتراوح ارتفاعه��ا بني مترين وأربعة من اجر الط�ين وحفرت اللحود حتت
تل��ك األهرامات عل��ى عمق مترين أو ثالثة؛ ويعتقد أن ه��ذا النمط من القبور
منق��وال إما عن مصر وإما عن الس��ودان .وهنالك بعض املذابح املبنية باحلجر
الرملي إما على ش��كل مس��لة صغيرة وإما على ش��كل فرن؛ وكانت تطلى
باللون األحمر وتوضع أمام القبور جتاه الش��رق أو الغ��رب وإلى جوانبها موائد
القرابني.

الرومان في برقة
ظل��ت منطقة برقة تابعة للبطاملة كما أس��لفنا حتى عهد بطليموس
أبيون ( ،)Apionاالبن غير الش��رعي لبطليموس الس��ابع يورجيتس الثاني،
وق��د ورث ابي��ون منطقة برقة بن��اء على وصي��ة يوجيتس الثان��ي وحكمها
منذ س��نة  116ق.م .حتى أوصى بها لروما قبيل وفاته ،دون وريث ،س��نة 96
ق.م .وكان��ت املنطقة التي ورثتها روما عن بطليموس أبيون تش��مل األراضي
الواقعة بني بحر كتابتمو الكبير(=( )Gran Catabatmoخليج السلوم )
في الشرق ونصب األخوين فليني على خليج سرت الكبير في الغرب وتنتهي
قرب ( مقاطع الكبريت ) على ذلك اخلليج.25
واملعلومات التي لدينا عن برقة بني س��نة  96ق.م .وسنة  75ق.م .ليست
كثي��رة ،ولكن��ا نعرف أن مجل��س الش��يوخ الروماني اكتفى ف��ي بداية األمر
بوضع يده على األراضي امللكية في برقة بينما اعتبر املدن اإلغريقية في تلك
املنطقة كحليفات لروما فترك لها حرية تصريف شؤونها .ويخبرنا باليني أن
أول شحنة من نبات السلفيوم وصلت من برقة بعد وفات أبيون بثالث سنوات
أي سنة  93ق.م .وأنها كانت عبارة عن إنتاج احلقول امللكية )ِ،)Agri Regii
ولك��ن ملا كانت املدن اإلغريقية في برقة كغيرها من املدن اإلغريقية في وضع
من الضعف واالضطراب ال ميكنها من حفظ أمنها واس��تقرارها فقد وقعت
فريس��ة للفوضى وأعمال الش��غب .وحيال ه��ذا الوضع املضط��رب اتخذت
روم��ا ق��رارا ً بضم املنطقة فعليا فعين��ت لها حاكما رومانيا ً ألول مرة س��نة
 75ق.م .وكان برتبة كويس��تور (  ،26)Quaestorوباش��ر ذلك احلاكم ،وكان
اسمه كرنيليو لونتولو مارس��لينو (،)Cornelio Lentulo Marcellino
س��لطاته سنة 74ق.م .وبالرغم من ذلك اإلجراء الروماني فان قورينة تكبدت
25- Romanelli, Pietro, La Cirenaica Romana (96 a.c. – 642 d.c.), Centro
Italiano di Studi Mediterranei, A. Airoldi – Editore, 1943 – XXI, page
27.
26- Ibid. Pag. 43. See also: Jones, A.H.M. Cities of the Estern Roman
Provinces, Oxford, 1937.
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خس��ائر اقتصادية فادح��ة في الق��رن األول قبل امليالد نتيج��ة القرصنة من
ناحية وغ��زوات قبائ��ل املارماري��دي ( )Marmaridaeمن ناحي��ة أخرى ،ثم
نتيجة للحروب الرومانية األهلية ،ولم تبدأ تنتعش إال منذ عهد أوغسطس.
وي��دل أحد نقوش احلمامات الكبرى في ه��ذه املدينة على أنها تلقت معونات
مادية في أواخر القرن امليالدي األول.
وال ش��ك أنها ب��دأت تنتعش بعد ذلك؛ فنحن نس��مع أن أحد أبنائها كان
عضوا في مجلس الشيوخ الروماني في أوائل القرن امليالدي الثاني.27
أما س��بب عدول روما عن موقفها األول من مدن برقة اإلغريقية واتخاذها
ق��رارا بضمه��ا إلى أمالكها س��نة  75ق.م .فإن س ّلوس��ت 28يخبرن��ا أن روما
س��لكت على ذلك النحو محتجة ب��ان تلك املدن كانت بحاجة حلكومات اقل
طموحا من حكوماتها القائمة آنذاك وبسبب نشوب حرب أهلية في قورينة
وهي حرب تدل املصادر األخرى على أنها لم تكن احلرب األهلية األولى واألخيرة
من��ذ س��نة  66ق.م 29.واختلف املؤرخون في أس��باب ضم روم��ا لبرقة فقال
البع��ض انه مت حت��ت ضغط رجال األعمال الرومان الذي��ن كانوا في برقة ،وقال
آخرون بل الن روما ما أرادت أن تقفل جميع ش��واطئ البحر األبيض املتوس��ط
في وجه القراصنة الذين متكن بومي من هزميتهم وسحقهم في صيف سنة
 96ق.م.
وفي تلك السنة ذاتها وبعد أن قضى بومي على القراصنة بني برقة وكريت
أقدم مجلس الش��يوخ الروماني على ضم هات�ين املنطقتني في والية واحدة
باعتب��ار أنهما كانتا تخضعان لس��لطة واحدة وهي س��لطة البطاملة طيلة
العهد البطلمي .30وقد اتسمت هذه الفترة بعدم االستقرار ولم تفلح فكرة
27- The Jornal of Roman Studies, Vol. XLIX, 1959, Parts I & II, article
under the title “Four Inscriptions from Roman Cyrenaica”, by Joyce
Reynolds, pp. 95101-.
28- Sallust, Hist. II, fra. 43.
29- The Jornal of Roman Studies, Vol. LII, 1962, Parts I & II, article
under the title “ Cyrenaica, Pompey and C.N. Cornelius Marcellinus”,
by Joyce Reynolds, pp. 97103-.
 -30رس��توفتزف ،م ،.تاريخ اإلمبراطوري��ة الرومانية االجتماعي واالقتصادي ،ترجمة زكي علي
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دمج برقة وكريت في والية واحدة في تخليص برقة من الفوضى واإلضطرابات
الت��ي كانت تعاني منها ،ذلك الن عملية الدم��ج لم تكن تعدو توحيد اجلهاز
اإلداري الروماني فيهما فظلت كل منهما تصرف ش��ؤونها الداخلية كاملعتاد
بينما انصرفت اإلدارة الرومانية الس��تنقاذ األراضي امللكية في برقة من الذين
وضعوا أيديهم عليها ،والى حتصيل الضرائب املس��تحقة للخزينة الرومانية.
وظل��ت برقة وكريت تكونان والية واحدة تابعة إداريا جمللس الش��يوخ الروماني
حتى بعد توصل اإلمبراطور أوغسطس إلى اتفاقيته املعروفة مع ذلك اجمللس
بخص��وص اقتس��ام إدارة والي��ات اإلمبراطورية بينهما س��نة  23ق.م .ولكن
حتى في هذا العصر اإلمبراطوري نحن ال نسمع إال القليل والقليل فقط عن
احلياة في هذه الوالية .ويبدو لنا أنها أفادت كغيرها من الواليات من االستقرار
واالزدهار اللذين كانا الطاب��ع املميز للحياة في اإلمبراطورية الرومانية ما بني
سنة  27ق.م .وس��نة  68م .واألمر الوحيد الذي نعرفه عن احلياة االقتصادية
في كريت وبرقة هو محاولة األباطرة كلوديوس ونيرون وفسبس��يان وضع حد
للفوضى الت��ي ضربت أطنابها في نظم امتالك األراضي التي كانت س��ائدة
هناك .فقد وضع األفراد ليديهم على مس��احات واسعة من األراضي في كل
م��ن القطرين ،برقة وكريت ،مع أنها من الوجهة القانونية كانت ملكا خاصا
للمدن أو لألباطرة بوصفهم ورثة للبطاملة.
والواق��ع إن اهتم��ام الرومان الفعل��ي مبنطقة برقة لم يب��دأ إال في عهد
اإلمبراطور أوغسطس ( 27ق.م 14 _.م ).فقد بقيت شبه مهملة بني سنتي
 24 75ق.م .تستوفي منها الضرائب وال تبذل فيها جهود رومانية تذكر منأجل إنعاشها والنهوض بعمرانها وحضارتها .ورمبا كان ذلك ناجتا عن األحوال
املضطرب��ة التي واكب��ت املرحلة األخيرة من العهد اجلمه��وري في روما .ومع
بدء عهد أوغسطس انطلق الرومان بنشاطهم املعهود على إنعاش منطقة
برقة فضمنوا لها مواصالت آمنة ،ووس��عوا رقع��ة األرض املزروعة مما أدى إلى
حترك اقتصادي زراعي كان السبب الرئيسي في نهوض املنطقة وتقدمها .وال
ت��زال آثار برك املاء الروماني��ة ،وأبنية املزارع واحلقول التي تظهر هنا وهناك في
وحمد سليم سالم ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،ص .378
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مختلف أنحاء برقة تقوم أدلة واضحة على النش��اط الروماني العمراني في
برقة في هذه احلقبة التاريخية وهو نش��اط نلمس��ه أيضا فيما نالحظه من
إصالحات وحتس��ينات وإضافات أدخلت في هذه الفترة على املرافق اإلغريقية
الت��ي كانت قائمة آنذاك في مختل��ف املدن اإلغريقية في برقة .ومن الواضح
أن الرومان ،الذين اعتبروا أنفس��هم ورثة لإلغريق وحماة للحضارة اإلغريقية،
كان��وا حريصني على أن تس��تمر برقة في منوها احلض��اري منوا طبيعيا يتجلى
لنا في اس��تمرار اللغة اإلغريقية والطابع اإلغريق��ي للمنطقة ،فلقد ظلت
اللغ��ة اإلغريقية حتت��ل املرتبة األولى بينما جاءت اللغ��ة الالتينية في املرتبة
الثانية ،يدل على ذلك ما مت اكتش��افه من نقوش س��جل املوضوع الواحد من
موضوعاتها باللغة اإلغريقية أوال ثم باللغة الالتينية ثانيا.
وعندما اعتلى اإلمبراط��ور ديوقلتيان ( 305-285م ).عرش اإلمبراطورية
أع��اد تنظي��م الواليات فجع��ل طرابلس والي��ة قائمة بذاتها وكانت تش��مل
األراض��ي الواقعة بني القوس الرخامي التذكاري وبني ش��ط اجلريد في تونس،
وفص��ل برق��ة عن كريت وك��ون منه��ا واليتني جديدت�ين :والية ليبي��ا العليا
( ) Upper Libyaوصارت طلميثة عاصمة لها 31بدال من س��يرين ،وكانت
تتألف من منطقة البنطابولس ومعها القس��م الش��مالي من هضبة برقة،
ووالي��ة ليبيا الدني��ا ( )Lower Libyaأو اجلافة وكانت تش��مل الس��واحل
القاحلة بني درنة واإلس��كندرية .وقد ظلت هاتان الواليتان كذلك حتى وحدتا
31- Goodchild, R.G., The decline of Cyrene and rise of Ptolemais, Two
new Inscriptions-in Quaderni Di Archeologia Della Libya, Roma,
1961. See also:
The Jornal of Roman Studies, Vol. XLV, 1953, Parts I & II, pp 106
– 115, article under the title “Diocletian’s Price-Edict” at Ptolemais
(Cyrenaica), by Giacomo Caputo and Richard Goodchild, wherein
they say:
منت طلميثة في العصر الهلينس��تي إلى مركز جتاري مستقل ذاتيا ً .وفي أيام ديوقلتيان صارت
عاصمة لوالية ليبيا العليا ومركزا دينيا ألبرش��يتها أي قس��مها اإلداري؛ ش��غله سينيسيون
فيم��ا بع��د .وقد نقلت العاصمة إليها م��ن قورينة في أيام ديوقلتيان؛ ونح��ن وإن كنا ال نعرف
زم��ن عملية النقل ه��ذه على وجه التحقيق إال أننا نعتقد أنها متت قبل تولية سينيس��يوس
سنة  410م.
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في دوقية واحدة س��نة  381م .وعندما قسمت اإلمبراطورية الرومانية سنة
 395م .إلى قس��مني :غرب��ي وعاصمته روما ،وش��رقي وعاصمته بيزنطة أو
القس��طنطينية ،تبعث منطقة برق��ة لإلمبراطوري��ة البيزنطية بجكم أن
برق��ة كانت ترتبط باحلوض الش��رقي من البحر األبيض املتوس��ط منذ قدوم
اإلغريق إليها.

احلدود الرومانية في برقة:
بالرغ��م من أن برقة كان��ت في بداية عهدها بالروم��ان تابعة إداريا جمللس
الش��يوخ الروماني إال أنها كانت معرضة للكثير من غ��ارت القبائل الليبية.
وهنال��ك إثباتات كافية تدل على أن برقة كان له��ا حرس حدود روماني ابتداء
م��ن الق��رن األول قبل امليالد ،ولكن يب��دو أن ذلك احل��رس كان قليال بحيث لم
تكن له القوة الكافية إليقاف الثورة اليهودية عندما بدأت س��نة  115م .مما
حمل الرومان على إرس��ال مزيد من الق��وات لتعزيزه ومتكينه من كبح الثورة
اليهودية .ولقد أوضحت األزمة التي اس��تفحلت في منتصف القرن امليالدي
الثالث مدى اخلطر الذي كانت منطقة برقة معرضة له عندما اغتنمت قبائل
مارماري��كا فرصة الفوضى التي كانت قد اس��تفحلت ف��ي اإلمبراطوري في
أعقاب زوال األسرة األفريقية السويرية وأغارت على منطقة برقة واكتسحت
قورينة.32
ومنذ س��نة  390م .فصاعدا لم تسترح منطقة برقة من غزوات القبائل
البربري��ة إال قليال؛ وكان��ت اخطر تلك الغارات غارات االس��توريني في املناطق
الداخلي��ة اجمل��اورة خلليج س��رت الكبير .وق��د ظهر االس��توريون ألول مرة في
التاري��خ الروماني عندما قاموا بغزو منطقة طرابلس س��نة  365 – 363م.
ومع حلول س��نة  399م .كانت غاراتهم تش��مل جانبي خليج سرت الغربي
(شرق طرابلس) والشرقي (غرب برقة) .ولعلنا نستطيع أن نتصور ما وصلت
إلي��ه حال��ة البنطابولس من هزال عندما نتذكر أن أحد أبناء بنغازي واس��مه
 -32أصيبت قورينة سنة  262م .بزلزال مدمر ولكنها عمرت بسرعة سنة  267م .وسميت
 Claudiopolisباس��م اإلمبراط��ور كلوديس الثاني ولكن هذا االس��م لم ي��دم طويال .وقد
أصيبت قورينة بزلزال آخر سنة  365م.
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اندرونيكوس ( ،)Andronicusوكان صياد سمك ،صار حاكما للبنطابولس
سنة  410م .ولعل تدني مستوى الطبقة االجتماعية التي جاء من صفوفها
هو الذي حمل سينيس��يوس ،أس��قف طلميثة ،على مناصبته العداء .وفي
س��نة  450م .أي بعد حوالي نصف قرن من الغارات االستورية األولى ،جتددت
غاراته��م مما حمل اجلن��رال الرومان��ي أرماتي��وس ( )Armatiusعلى القيام
بحملة ضدهم .أما في مطلع القرن امليالدي الس��ادس فإن التهديد الرئيسي
لهضبة برق��ة املعزولة جاء هذه املرة من قبائ��ل املازيكي ( )Mazicesالذين
اس��تقروا في الواحات الواقعة إلى الغرب من وادي النيل وأغاروا على منطقة
برقة مرة واحدة على األقل حوالي سنة  513م.
وكان��ت الطريق إلى برقة من خليج س��رت محروس��ة من��ذ القدم ،وكان
أقص��ى حصن دف��اع عنها من الغرب ه��و حصن بير أم القرني��ة قرب القوس
الرخامي وكان يش��غل مس��احة  32× 35مترا مربعا ،ولم يكن حوله خندق.
واملع��روف عنه أنه كان معم��ورا في القرن املي�لادي األول ولكنه أهمل وهجر
قبل عصر جس��تنيان عندما صارت احلدود الغربي��ة للبنطابولس تقوم قريبا
املس��ورة (بوقرادة) قرب مرس��ى البريقة ،حي��ث وجدت مجموعة
من املدينة
ّ
كبيرة من الق�لاع الصغيرة ذات اخلنادق التي كان قصر العطيالت مبثابة قلب
لها .وجتدر اإلش��ارة هنا إلى مقاتلني س��وريني كانوا يتولون حراس��ة أجدابية
( )Corniculanumفي القرن امليالدي األول.
ولق��د وجدت آثار قالع ثالث كانت تش��كل خط دفاع غرب��ي عن برقة من
ناحية سرت ممتدا من الغرب إلى الشرق ومبتدئا بالقرب من الشاطئ ومتجها
حتى س��هل االس��تبس في الداخل .وتلك الق�لاع الثالث املهم��ة هي :زاوية
طيلمون (=تل آمون ) وقلعة زاوية الش��ليظمة وقلعة زاوية مس��وس .وكان
هذا اخلط يش��كل أقصى حد ملنطقة سرت نحو الداخل .وجدير باملالحظة أن
مراك��ز الدفاع في عهد االحتالل اإليطالي احلديث كانت تقوم في تلك املواقع
ذاتها.33
33- The Jornal of Roman Studies, Society for promotion of Roman
Studies, London, Vol. XLIII, 1953, The Roman and Byzanite Limes,
R.G. Goodchild, pp. 6576-.
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ونحن وإن كنا ال نعرف مواقع خط الدفاع الروماني في برقة بأسرها فنحن
ال نستطيع إال أن جنزم بوجود مثل ذلك اخلط مما نراه من بقايا احلصون ،فهنالك
آثار مزارع محصنة كانت حتمي اجلهتني الغربية واجلنوبية لسهل املرج احمليط
مبدين��ة برقة ،كما توجد آثار بعضها على جانب��ي الوادي املمتد من األبيار إلى
امل��رج وهنالك مجموعة قصور أو حصون مقامة ف��ي وادي الكوف للحيلولة
دون التس��لل إليه من اجلنوب وشطر منطقة برقة إلى شطرين .أما في شرق
برق��ة فالب��د أن التحصينات كانت قليلة وإن وجدت آث��ار منها تدل على خط
دف��اع كان يه��دف حلماية الطريق ال��ذي كان يؤدي من درنة إل��ى الداخل .كما
حصن طبرق مما قد يش��ير إلى أنها إمنا كانت
نعل��م أن اإلمبراطور جس��تنيان ّ
محصن��ة قبل عهده فج��اء هو ليرممها ويجدد حتصيناتها في إطار سياس��ة
الترميم التي س��ار عليها بالنسبة ملدن إمبراطوريته .ولعل وجود آثار كنائس
محصن��ة يش��ير إلى تلك الكنائ��س ،وخاصة ما كان منها ف��ي الدواخل ،إمنا
حصنت نفس��ها لتقوم بالدفاع عن ذاتها وع��ن أتباعها .بعد أن ضعف خط
ّ
الدف��اع الروماني ف��ي أواخر العه��د الروماني ،وهو نفس م��ا فعلته طلميثة
بزعامة أسقفها سينيس��يوس عندما قامت بتحصني كنيستها ومرافقها
احليوية دفاعا عن ذاتها.
وال ش��ك أن الرومان أوجدوا ش��بكة مناس��بة من الطرق ف��ي برقة على
غ��رار ما فعلوا في طرابلس وغيرها م��ن والياتهم األخرى .ولقد وجدت حجارة
معالم الطرق الرومانية في عش��رة مواقع في برقة حتى اآلن ،ويبدو انه كانت
ف��ي البنطابولس ثالث طرق رئيس��ية تلتق��ي جميعها في قورين��ة .والبد أن
املتطلب��ات العس��كرية فيما اقتضت إيجاد ش��بكة أخرى م��ن الطرق تربط
الساحل بالدواخل كما كانت احلال في منطقة طرابلس.34

اليهود في برقة:
كان إلى جانب العنص��ر الليبي واإلغريقي والروماني في برقة عنصر رابع
34- Papers of the British School at Rome, Vol. XVIII (New series Vol.
V) 1950, The British School at Rome, 1 Lowther Gardens, Exhibition
Road, London, England, Goodchild, R.G., Milestones in Cyrenaica, pp
83 – 91.

283

تاريخ ليبيا القدمي
هام هو العنصر اليهودي وقد س��بقت اإلش��ارة إليه ف��ي احلديث عن عناصر
س��كان منطقة طرابلس .وقبل أن نتحدث عن أوضاع يهود برقة وس��لوكهم
يجدر بنا أن نتريث هنيهة نلقي خاللها نظرة على تاريخ اليهود وكيف ومتى
جاءوا إلى برقة.
إن املتعارف عليه بشكل عام أن اليهود ،الذين ينتمون إلى اجلنس السامي
ال��ذي ننتم��ي إليه بوصفنا عربا ،وج��دوا أول ما وجدوا ف��ي أور بجنوب العراق
وألس��باب مختلفة هاجر بهم إبراهيم اخلليل في القرن التاس��ع عش��ر قبل
امليالد من أور إلى مصر مارا ً بأرض كنعان (=فلسطني) ولكنهم لم ميكثوا في
مصر غير قليل ثم عادوا إلى فلس��طني واس��تقروا بها كجالبة صغيرة .وفي
القرن السادس عش��ر قبل امليالد هاجر بهم يوسف بن يعقوب من فلسطني
إلى مصر حيث اس��تعبدهم الفراعنة طيلة أربعة قرون ،هاجر بهم بعهدها
أي في القرن الثاني عشر قبل امليالد موسى بن عمران إلى فلسطني فدخلوها
بعد أربعني س��نة من الضياع في صحراء التيه بشبه جزيرة سناء .وقد متكن
اليه��ود من االس��تيالء على مناط��ق محدودة من فلس��طني أقاموا فيها في
ظل نظام قبلي يتمثل في األثني عش��ر سبطا ً أو قبيلة التي انقسمت إليها
قبائلهم .وكان يتولى س��لطة احلكم عليهم قضاة منهم بني القرنني احلادي
عش��ر والعاش��ر قبل امليالد .وعند هذا احلد من تاريخهم جندهم ينجحون في
إقام��ة مملكة لهم يعتبر أول ملوكهم عليها امللك ش��اؤول الذي لم يكن في
الواقع سوى ملك رمزي .أما أول ملك حقيقي لهم فهو امللك داود الذي عمل
على توس��يع حدود مملكته بالقوة فحارب جالوت ،مل��ك البربر ،وانتصر عليه
وش��رد البرب��ر واتخذ القدس عاصم��ة ململكته التي أصبحت تش��مل ضمن
حدودها أرض اليبوس��يني والكنعانيني والفلس��طينيني من نه��ر الفرات إلى
خليج العقبة وس��احل البحر األبيض املتوس��ط .واجلدير املالحظة أن اليهود
حت��ى أيام املل��ك داود لم يوفق��وا إلى إقام��ة حكومة مركزي��ة قوية فظلت
مملكته��م وكأنها مملكتان ترتبط الواحدة منهما باألخرى ارتباطا هزيال .هاتان
اململكتان كانتا إس��رائيل في الش��مال ويهودا في اجلن��وب .وكان ملك يهودا
ال يس��تطيع أن يحكم في إس��رائيل إال مبوافقة اإلسرائيليني ولكن امللك داود
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نفس��ه منح تلك املوافقة مقدما قبل تتويجه .وعندما اعتلى ابنه س��ليمان
عرش يهودا فجأة في أعقاب وفاة أبيه لم يعترف به اإلس��رائيليون إال بعد أن
ذهب إلى عاصمتهم شخيم (=نابلس) وتوج ثانية فيها .وبعد وفاة سليمان
سنة  931ق.م .خلفه ابنه رحبعام (  ) Rehoboamعلى عرش يهودا فقط
ولم تعترف به إس��رائيل مما حمله على ش��ن حرب عليها ولكنها متكنت من
هزميته بقيادة قائدها يربعام (  ) Ieroboamالذي اس��تقل بها وبأس��باطها
العش��رة بينما ظلت يهودا مملكة ثانية يس��كنها السبطان الباقيان .وظلت
هاتان اململكتان منقس��متني حتى القرن الثامن قبل امليالد عندما اس��تولت
الدولة اآلش��ورية الناشئة في العراق على مملكة إس��رائيل .ولم تلبث مملكة
نص��ر في القرن
يه��ودا أن القت مصيرا مش��ابها عندما اكتس��حها نبوخذ ّ
الس��ادس قبل امليالد وس��بى اليهود إلى باب��ل حيث ظلوا حت��ى أيام الفرس
عندما س��مح كورش ملن أراد منهم بالعودة إلى القدس فعاد بعضهم إليها
وجددوا بناء الهيكل في القرن اخلامس قبل امليالد.
وبعد وفاة اإلس��كندر الكبير س��نة  323ق.م .قس��مت إمبراطوريته بني
خلفائه فكانت بالد الش��ام من نصيب الس��لوقيني وكان��ت مصر وبرقة من
نصي��ب البطاملة .ولم يلبث الصراع أن نش��ب بني البطاملة والس��لوقيني من
أجل االس��تيالء على فلسطني ،ذلك املمر التاريخي الذي يربط آسيا بإفريقيا،
ومتكن بطليموس األول من االستيالء على يهودا سنة  301ق.م .وظلت بعده
حتت حكم البطاملة حتى س��نة  200ق.م .وال ري��ب أن البطاملة جلبوا معهم
ملص��ر أعدادا ً من اليهود الذين أس��روا أثناء احلروب بني البطاملة والس��لوقيني،
كم��ا أن البطامل��ة كانوا يحاول��ون توجيه هجرة اليهود إل��ى ممتلكاتهم ،تلك
الهجرة التي نش��أت عن عدم وأد اليهود ال أي م��ن أطفالهم مما أدى إلى تزايد
عدده��م وحملهم بالتالي على الهجرة كحل ملش��كلة تزايد عدد الس��كان.
وترت��ب على هذا الوض��ع مبجموعه قيام جاليات يهودي��ة في مصر وفي برقة
التابع��ة لها .ففي مصر كان لليهود مس��توطنات منذ أزم��ان طويلة .ومنذ
القرن السابع إلى اخلامس قبل امليالد عاش منهم بجزيرة إلفنتني (فيلة) في
أعلى النيل جماعة أصلهم في البداية من املرتزقة وقد اس��كنهم فيها أحد
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املل��وك ،وكان لهم هناك معبد اللههم يهوه .وس��كن يهود آخرون مصر في
نصر ثم أنسحب إلى مصر بعد
عهد أرميا ،النبي العبراني الذي ناصر نبوخذ ّ
س��قوط أورشليم ( 585ق.م ،).كما أقامت جالية قدمية منهم في منف ،ثم
احض��ر بطليموس األول عددا منهم إلى اإلس��كندرية فيما بعد .واس��تمرت
هج��رة اليهود إلى مصر طيلة القرن الثالث قب��ل امليالد وكانوا إجماال ينزلون
باإلسكندرية ،وأحيانا بريف البالد حيث كان لهم في عهد بطليموس الثالث
ثالث كنس أو بيع.
وعندم��ا نش��بت احلرب األهلية ب�ين كليوبترة الثالث��ة وابنها بطليموس
الثي��روس انح��از اليه��ود إلى جان��ب األم ف��كان ذلك ه��و بداية حال��ة التوتر
باإلسكندرية بني اليهود واإلغريق الن األخيرين كانوا يناصرون االبن .وكان يهود
اإلسكندرية في القرن األول قبل امليالد يشكلون اكبر جالية لهم خارج يهودا،
وق��در عددهم في مصر بعد احلقبة املس��يحية مبليون نس��مة؛ وكانوا ميألون
اثنني من أحياء اإلس��كندرية اخلمس��ة املوجودة داخل سور املدينة .ولقد كان
وج��ود اجلاليات اليهودية أمرا مش��هورا بوضوح في اإلس��كندرية وفي مدينة
برنيقة بإقليم برقة .وكانت جالية برنيقة س��نة  13ق.م .حتت حكم مجلس
من تسعة من االراخنة ( )Archoncأي احلكام.35
وف��ي مطلع القرن الثاني قب��ل امليالد متكن أنطيوخ��س الثالث (الكبير)
ملك الس��لوقيني من انتزاع فلس��طني من أيدي البطامل��ة وضمها ململكته.
وكان أنطيوخس هذا متس��امحا مع اليهود ،بل انه أعطاهم في الوقع مزيدا
م��ن احلرية في تصريف ش��ؤونهم الذاتي��ة ،ولكن انتزاع فلس��طني من أيدي
البطاملة لم يضع حدا للصراع بينهم وبني السلوقيني فقد مكان أنطيوخس
الثال��ث يطمح إلى االس��تيالء على مصر وتوحيد إمبراطورية اإلس��كندر من
جديد حتت رايته .ولكن القوة الرومانية الناش��ئة كانت قد بدأت متد حمايتها
للبطامل��ة ضد الس��لوقيني ف��ي نط��اق لعبتها اجلدي��دة ف��ي احملافظة على
ت��وازن القوى مما اقنع أنطيوخ��س الثالث بأنه لن يتمكن م��ن هزمية البطاملة
 -35ت��ارن ،س��ير ولي��م وود ،احلضارة الهلينس��تية ،ترجمة عبد العزيز توفي��ق جاويد ،مكتبة
األجنلو املصرية ،القاهرة ،1966 ،ص .253-223
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وحماتهم الرومان إال إذا وحد اجلبهة الداخلية في بالده .ومن أجل هذه الغاية
بدأ بهلنّة مملكته .إال أن اليهود في فلس��طني رفضوا برنامج الهلنّة املقترح
واحتجوا لدى انطيوخس الثالث بأنهم قد اثبتوا إخالصهم له بدفع الضرائب
بحمل الس�لاح واالنخراط في سلك قواته املقاتلة؛ ولذلك فإنهم لم يكونوا
بحاج��ة إلثبات إخالصهم عن طريق إقامة التماثي��ل له في معابدهم .وقبل
انطيوخس الثالث وجه��ة نظرهم هذه وغض النظر عن هلنتهم ،ولكن ابنه
الثاني انطيوخس ابيفينز ( )Epiphanesالذي ورث العرش الس��لوقي سنة
 176ق.م .بعد أن قتل أخاه لم يوافق على استثناء اليهود من برنامج اله ّلنة
ليس ألنه كان متحيزا ضدهم ولكن من حيث املبدأ؛ فما دام اليهود مواطنني
في مملكته فان عليهم أن يخضعوا لقوانني السلطة كغيرهم من املواطنني.
ولكن اليهود أصروا على التمسك مبوقفهم في رفض برنامج اله ّلنة.
وكان التقليد املتوارث هو أن يعني السلوقيون حكام الواليات اخملتلفة تعيينا
مباش��را ،أما بالنس��بة لليهود فان الس��لوقيني كانوا يكتفون بتعيني كاهن
أعظم يرش��حه لهم اليهود أنفس��هم .وفي هذه املرحلة رأت األرستقراطية
اليهودية أن من مصلحتها أن تس��اد انطيوخس ابيفينز على ه ّلنة فلسطني
ومتكنت بالرشوة وبالتغرير من حمله على تعيني كاهن يهودي اسمه جيسون
( )Jasonوفي منصب الكاهن األعظم بفلس��طني .وكان جيسون هذا أحد
زعماء اله ّلنة البارزين في فلسطني فتمكن خالل اثني عشر شهرا ً من حتقيق
ما عجزت مائة وخمس وعش��رون س��نة من احلكم البطلمي والسلوقي عن
حتقيق��ه أال وهو فتح أب��واب هيكل اليهود في القدس أم��ا الطقوس الوثنية
حي��ث أدخل��ت إليه التماثي��ل اإلغريقية ،وص��ار الكهان اليه��ود يرتدون الزي
اإلغريقي وميارس��ون الطق��وس اإلغريقية ،كما صار اليهود ميارس��ون األلعاب
اإلغريقية في س��احة الهيكل وهم عراة ،وصارت القدس ترس��ل وفودا متثلها
ف��ي االحتف��االت الوثنية ،ومم��ا آثار حفيظ��ة اليهود على اخت�لاف طبقاتهم
فراح��وا يتذم��رون من دع��اة الهلنّة خاص��ة اليهود منهم .وف��ي غمار إحدى
حمالت أنطيوخس ابيفينز على مصر راجت بني اليهود في فلس��طني إشاعة
بأنه قتل في إحدى املعارك ،فاغتنموا الفرصة ،وانقضوا على كهانهم ،الذين
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كان السلوقيون قد عينوهم ،فألفوا القبض عليهم في الهيكل وألقوا بهم
إل��ى حتفهم من علو مائة ق��دم ،ثم حملوا التماثي��ل الوثنية املوضوعة في
الهي��كل وأحلقوها بالكهان ،وراحوا يتتبعون دعاة اله ّلنة ويذبحونهم .ومتكن
حزب الهسدانيني ( ،)Hasidnsالذي انضوى حتت لوائه كل اليهود احملافظني
املناهضني لله ّلنة من االستيالء على السلطة في فلسطني.
ولكن إش��اعة مقتل أنطيوخس ابيفينز كانت كاذبة ،فالذي حدث هو أن
الروم��ان انذروه باخلروج م��ن مصر وكانت قد وصلت إلى مس��امعه أنباء ثورة
اليه��ود وراءه في فلس��طني فقرر العودة ،ودخل بقوات��ه القدس فأدب اليهود
الثائرين في اش��تباك قتل منهم فيه عش��رة آالف .وإثر ذلك أعيدت تشكيلة
الكهّ ��ان املوالني حلركة اله ّلنة كما أعي��دت التماثيل اإلغريقية إلى الهيكل،
ودع��ا إبيفين��ز كثيرا من الوثنني لس��كنى الق��دس لتخفيف م��ن صبغتها
اليهودية ،وألغى طقس اليهود في الس��بت وح ّرم عليهم تطهير أبنائهم مما
زاد ف��ي نقمتهم فانضمت أعداد جديدة منهم ،حتى من الذين كانوا يتخذون
موقف��ا معت��دال ً من اله ّلن��ة ،إلى حزب الهس��يدانيني ،وأدى ذل��ك إلى متهيد
الطريق أمام ثورة جديدة .وجاءت تلك الثورة بسرعة سنة  168ق.م .إثر إقدام
أحد املوظفني الس��لوقيني في قرية خارج القدس عل��ى محاولة إرغام كاهن
يه��ودي على تقدمي قربان ألحد اآللهة اإلغريقية ففضل الكاهن أن يقتل ذلك
املوظف على أن يرتكب تلك اخلطيئة .كان ذلك الكاهن متاثياس الهسموني
( ،)Mattathias the Hasmoneanالذي أمر إبيفينز بعقابه فهب اليهود
جميعا للدفاع عنه فأصبح هو وأبناؤه اخلمسة يقودون الثورة اجلديدة وعرفوا
باملكابيني ( )Maccabeesنس��بة للتس��مية العبرية التي تعني (مطرقة)
باعتبار أنهم كانوا يضربون القوات الس��لوقية مطرقة اثر األخرى في احلروب
املتتالية .وفي سنة  166ق.م .متكن اليهود من هزمية جيش كان يقوده إبيفينز
بنفس��ه ولكن احلرب اس��تمرت ملدة خمس��ة وعشرين س��نة قتل فيها أبناء
متاثياس الواحد تلو األخر باستثناء سيمون الذي ظل يتزعم الثورة حتى بعد
م��وت إبيفينز .وعرض خلف إبيفينز االس��تقالل الذاتي على اليهود ولكنهم
رفضوا العرض وأصروا على االس��تقالل الكامل حتى رضخ السلوقيني فوقع
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س��يمون معهم اتفاقية االس��تقالل التي بعثت مملكة يهودا من جديد سنة
 143ق.م .وأصبح س��يمون الكاه��ن األعظم للقدس وحاكم يهودا ،وهو وإن
كان ل��م يتوج رس��ميا ملكا عليها إال انه كان يعتبر أول ملوك هذه األس��رة.
ورأى س��يمون من وجهة نظره أن البطاملة أو السلوقيني سيهاجمون مملكته
في يوم ما فوقع اتفاقية دفاع مشترك مع روما التي كان يتوقع سطوع جنمها
كقوة كبرى ،فحق عليه بذلك قول الشاعر العربي:
ومن تخذ الضرغام بازا ً لصيده

تص ّيده الضرغام فيما تصيدا

وقول الشاعر اإلجنليزي:
There was a young Lady of Niger
;Who smiled as he rode on a tiger
They came back from the ride
With the Lady inside,
And the smile on the face of the tiger.
ذل��ك أن االبتس��امة بقي��ت على ثغر اليه��ود طيلة ثمانيني س��نة كانوا
ميتط��ون النم��ر الرومان��ي خاللها ،ولكنها ص��ارت على وجه ذل��ك النمر بعد
أن ص��اروا هم في جوفه .فقد اس��تعرت نار احلرب بني أبناء األس��رة اليهودية
احلاكمة وكانت حربا قاسية دامية لم تنته إال بعد تدخل بومي سنة  63ق.م.
اثر فتحه لسوريا وألغى اململكة املكابية وحولها إلى والية رومانية.
وكان الروم��ان يعينون حكاما للوالية اليهودية اش��تهر من بينهم هيرود
اليه��ودي الذي نصب نفس��ه ملكا عليها مبس��اعدة الروم��ان وحكمها مدة
س��ت وأربعني س��نة .وكان الرومان يخوضون حربا مضنية وغير حاسمة ضد
البارثيني (الفرس) في الش��رق ،ولذلك فإنهم كانوا دائما يخشون من اقتحام
البارثي�ين للح��دود الرومانية ف��ي يهودا فبالغ��وا في حراس��تها وإخضاعها
اعتق��ادا منهم أنهم ف��ي تلك احلالة يس��تطيعون أن يس��توعبوا أي هجوم
يش��نه البارثيني .وأثارت تلك املعاملة اليهود كم��ا أثارتهم الضرائب الكثيرة
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التي كان الرومان يجبونها منهم فأعلنوا الثورة س��نة  66م .وبادروا بالقضاء
على احلرس الروماني خارج القدس ثم انتش��ر لهي��ب ثورتهم حتى عم أرجاء
فلس��طني .وكان يوسف بن متاثياس ( 36)Joseph ben Mattathiasيقود
قوات اجلليل اليهودية ضد الرومان .واس��تمرت احل��رب بقيادة القائد الروماني
فسبس��يان الذي لم يلبث ان اعتلى ع��رش اإلمبراطورية فكلف أبنه تيطس
مبواصل��ة احلرب ،واس��تطاع هذا االخير أن يحتل القدس س��نة  70م .فانتقم
من اليهود ش��ر انتقام .وقد ذكر املؤرخ الروماني تاسيتوس ( ،)Tacitusالذي
قال عن الرومان أنفس��هم إنهم يخلقون اخلراب ويسمون عملهم ذاك سلماً،
إن تيط��س قت��ل من اليهود في تلك احلرب س��تمائة ألف نس��مة .وفي عهد
اإلمبراط��ور تراجان ثار اليهود ثورتهم الثانية س��نة  113م .في كل من مصر
وأنطاكية وقورينة وقبرص ومس��وبوتاميا بالعراق مغتنمني فرصة انش��غال
تراج��ان في غ��زوة لبارثيا .وملا عل��م تراجان بالثورة قطع غزوت��ه واندار لليهود
فحاربهم طيلة ثالث سنوات أدعنوا له بعدها.
وف��ي عهد اإلمبراط��ور هدريان ثار اليه��ود ثورتهم الثالثة عل��ى الرومان
سنة 132م .بزعامة باركشبة ،فاستدعى هجريان يوليس سيويرس وجيشه
من بريطانيا وأرس��له لس��حق الثورة اليهودية في فلسطني فدخلها بجيش
يبلغ عدده خمس��ة وثالثني ألفا ً ولكنه لم يتمك��ن من إخضاع الثورة إال بعد
مضي ثالث س��نوات س��نة  135م .من احلرب القاسية املدمرة فأعدم الرومان
باركشبه ومساعده الربي أكيبا .وبانتهاء هذه الثورة انتهت املرحلة الرومانية
م��ن تاريخ اليهود فقد قتلت أعداد كبي��رة منهم بينما هرب من متكن منهم
م��ن الهرب وتفرقوا في أرج��اء املعمورة .وكان من الطبيع��ي أن يتوجهوا في
املكانة األولى إلى بارثيا حيث رحب بهم البارثيون أعداء الرومان .أما من ظلوا
 -36يس��ميه الكتاب الرومان يوس��يبيوس “ ، ”Eusebiusوقد استسلم للرومان فيما بعد
واستأذنهم في مرافقة جيشهم احملاصر للقدس ليتسنى له تأريخ تلك احلرب عن كثب فأذنوا
له ومنحوه حق املواطنة الرومانية مما جعله يغير اسمه إلى فالفيوس جوسيفوس “Flavius
 . ”Josephusومن��ذ ذل��ك احلني صار اليهود يتهمون��ه باخليانة .ويتعبر كتاب��اه :تاريخ احلرب
اليهودية وآثار اليهود أفضل مرجعني موجودين ،وهما يتناوالن تاريخ اليهود بني سنة  100ق.م.
وسنة  100م .أما يوسف نفسه فقد عاش من سنة  38إلى سنة  100م.
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منهم في فلسطني فقد بيعوا عبيدا في اسواق الرقيق.37
إن احلرب اليهودية الثالثة وضعت مستقبل اليود السياسي واالقتصادي
واالجتماع��ي عل��ى حافة الهاوية؛ ف��كان معظمهم دون جنس��ية في القرن
املي�لادي الثان��ي وكانوا منتش��رين في عدة أقط��ار من القارات الثالث آس��يا
وأفريقي��ا وأوروبا ما بني الهند ش��رقا واحمليط األطلس��ي غرب��ا .وكان املنطق
والتاري��خ يقضي��ان بان يفقد اليه��ود هويتهم كجنس ويختفوا عن مس��رح
الوجود ولكنهم متكنوا من إيجاد صيغة جديدة وفرت لهم أسباب البقاء وهي
صيغة (اجلالية اليهودية) التي اش��تهرت باس��م (،)Diaspora Judaism
والدياس��بورا كلمة إغريقية تعني التش��تت وهي حتى اليوم تعني اجلاليات
اليهودية خارج إسرائيل.38
أما كيف ومتي نش��أت تل��ك اجلاليات التي تتمي��ز بطريقتها اخلاصة في
احلياة فان بعض املؤرخني يردون ذلك إلى حتطيم مملكة يهودا ألول مرة والسبي
والبابلي الذي تال حتطيمها في القرن السادس قبل امليالد.
وإذا صح ذلك فان كلمة دياس��بورا تصبح مرادفة لكلمة (املنفى) فكأمنا
نف��ي اليهود إل��ى بابل ليعيش��وا هناك في املنف��ى .والواقع أن الدياس��بورا
احلقيقية إمنا بدأت بالنس��بة لليهود بعد فتح الفرس لبابل وس��ماح كورش
الفارس��ي مل��ن أراد منهم بالعودة إلى القدس .وآن��ذاك عاد منهم والي 25%
فقط بينما آثر الباقون املعيش��ة في املنفى ،أما وجودهم في بابل قبل كورش
كان إجباريا وكان يعنى املعيش��ة في املنفى ،أما وجودهم فيها بعد أن سمح
 -37انظ��ر أيضا ً :توينب��ي ،آرنولد ،تاريخ احلضارة الهلينس��تية ،ترجمة رم��زي جرجس وضقر
خفاج��ة ،سلس��لة األلف كت��اب ،مكتبة األجنلو املصري��ة ،القاه��رة ،1963 ،ص  - 242حيث
يق��ول« :عندما أصر اليهود على الدخول في عراك مع الدولة العاملية الهلينية ،ضاربني عرض
احلائط بتحذيرات امللك هيرودوس ،ورفعوا السالح في وجهها باجلرأة ذاتها التي حملوا بها على
الدولة الس��لوقية املتداعية ،لم يلبثوا أن جلبوا على أنفس��هم تلك الكوارث املاحقة املروعة
التي وقعت فيما بني  70 – 66م .و  135 – 132م ،فقد أبيد يهود فلس��طني عن بكرة أبيهم،
فيم��ا عدا طائفت�ين تختلفا عنهم ،هما مدرس��ة احلاخام يوحنا ب��ن زكاي “Johanan ben
 ”Zakkaiوالكنيسة املسيحية وهما الطائفتان اللتان نبذتا استخدام القوة كأذاة لتنفيذ
خططهما الدينية».
Dimont, Max 1., Jews God, and History, W.H. Allen, London, 1964, -38
.pp 94 – 121
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له��م ك��ورش بالعودة فقد أصب��ح اختياريا أي (دياس��بورا) .وهنالك فرق آخر
ب�ين املنفى والدياس��بورا ذلك أن الش��عب املنفي ال ينتج حض��ارة في العادة
ب��ل يذوب ف��ي اجملتمع اجلديد أو يرتد إل��ى حياة البدو الرحل .أم��ا اليهود فقد
ظلوا يحتفظ��ون بيهوديتهم وفي الوقت ذاته يس��همون في حضارة اجملتمع
ال��ذي تعيش جاليتهم في��ه دون أن تنصهر أو تفقد هويتها .ولم يتحقق هذا
التماس��ك لليه��ود صدفة أو تلقائيا ب��ل جاء نتيجة تطبي��ق مبادئ وضعها
اليهود ألنفس��هم؛ فقد ق��رروا فيما بينهم أن أي يهودي يب��اع رقيقا البد من
أن يق��وم اليهود في اقرب جالية على م��كان وجوده بفديته وحتريره خالل مدة
أقصاها س��بع س��نوات .ولكي يحفظوا لغتهم من الضياع واالندثار وضعوا
كت��ب القواعد اخلاصة بها ،وحتى يحفظوا دينهم من وحدوا طقوس العبادة
في كل ُكنُس��هم وأقام��وا تنظيما ديني��ا اجتماعيا يحتم عليه��م ما يلي:
أينما وجد عش��رة ذكور يهود فوق س��ن الثالثة عشرة وعلى مسافة تسمح
لهم باالتص��ال ببعضهم البعض فلهم الصالحية ف��ي إقامة طائفة دينية
أس��موها بالعبرية ( ِمني��ان) ( ،)Minyanوإذا اجتمع مائة وعش��رون منهم
فله��م صالحية إقامة طائف��ة اجتماعية لها محكمتها الش��رعية اخلاصة
بها ،وكان على كل طائفة من هذا النوع أن تلتزم مببادئ أخرى أهمها:
 -1أن تف��رض على أفرادها ضرائب غي��ر الضرائب التي يدفعونها للدولة
التي يعيشون على أرضها وذلك لكي يبقى اليهودي في غنى عن أن يستعني
مالي��ا بحكومة وثنية أو مس��يحية .وكانوا ينفقون حصيل��ة تلك الضرائب
فيما بينهم على التعليم وفي أوجه اخلير.
 -2إيجاد نظام تعليم��ي يكون مجانيا أليتامهم واحملتاجني منهم؛ وكان
إجباريا لألوالد ومسموحا به للبنات.
 -3ال يج��وز لليه��ودي أن يطلب اإلحس��ان من أية دول��ة وإمنا يطلبه من
جاليت��ه فقط .ولكي يضمنوا عدم تناق��ص أعدادهم فرضوا عقوبات صارمة
عل��ى وأد األطف��ال واإلجه��اض والرهبن��ة وحرَّموا عل��ى اليهود الت��زاوج مع
غيرهم.
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ولك��ي يضمنوا ألنفس��هم حكم��ا ذاتي��ا ويحفظوا حقوقه��م ويحموا
أنفس��هم من االته��ام باخليانة وضع��وا القوانني األربعة التالي��ة التي تعتبر
فريدة من نوعها:
 -1ليس على أي يهودي أن يلتزم بتطبيق أي قانون يهودي إذا كان تطبيقه
ف��وق طاقة اليهودي املتدين .وفي تلك احلالة يجب أن يعاد النظر في تفس��ير
ذلك القانون أو تعديله بحيث يساير اجليل اجلديد.
 -2عل��ى اليهود أن يعترفوا بصحة الوثائق غير اليهودية في محاكمهم
وفي س��واها ،وان يعتبروا أي قس��م يعقد في أي محكمة وبأية لغة قس��ما
صحيحا.
 -3عل��ى اليه��ود أن يطيع��وا قوانني البلد الذي يعيش��ون فه مادامت ال
متنعهم من ممارس��ة دينهم أو حتملهم على ممارس��ة طق��وس دينية أخرى أو
تدفعهم إلى القتل.
 -4على اليهود أن يحاربوا دفاعا عن البلد الذي يعيشون فيه.
وإذا حاولنا أن نتتبع تش��تت وقي��ام اجلاليات اليهودية بإيج��از فانّا نخرج
بالصورة التالية:
أ  -نش��أت أول جالية يهودية خارج فلسطني في بابل بالعراق من األسرى
نبوخذنصر بعد أن اجتاح القدس وهدم هيكل س��ليمان في
الذين س��اهم
ّ
القرن السادس قبل امليالد.
ب  -وف��ي عصر البطاملة في مصر أي ابتداء م��ن القرن الثالث قبل امليالد
ب��دأت تتكون هناك جالية يهودية معظم أفرادهم من األس��رى اليهود الذين
كان البطامل��ة يعودون بهم من فلس��طني التي كانت مي��دان صراع البطاملة
والس��لوقيني .وملا كانت برقة تابع��ة للبطاملة فان أعدادا ً م��ن اليهود قدمت
إليها من مصر بتش��جيع من البطاملة الذين كانوا يستغلون اليهود من أجل
إخضاع برقة للسيطرة البطلمية .فقد ذكر املؤرخ يوسف أن بطليموس األول
أرس��ل فريقا من اليهود إلى مدينة قورينة ليس��تقروا به��ا ،ألنه كان مهتما
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بتشديد قبضته على تلك املدينة ومدن ليبيا (برقة ) األخرى.
جـ  -وبعد أن استولى بومبي على مملكة يهودا وح ّولها إلى والية رومانية
أصبح اليهود يالزمون الرومان واجليوش الرومانية مالزمة الظل ،فكان يس��ير
وراء اجليوش الرومانية التي حتمل األعالم اإلمبراطورية املزينة بالنسر الروماني
رج��ال األعمال وأصحاب املش��روعات اليه��ود .ولهذا الس��بب قويت اجلاليات
اليهودي��ة التي كانت قد اس��تقرت ف��ي إيطاليا في الق��رن الثاني قبل امليالد
وفي فرنس��ا في القرن األول قبل امليالد وفي أس��بانيا مع مطلع تاريخ امليالد،
فما إن بدأ القرن امليالدي الثالث حتى كان اليهود قد توغلوا في أوروبا ش��ماال
حت��ى كولون في أملانيا .ولقد نقل يوس��ف عن اس��ترابو ،ال��ذي كان معاصرا
لإلمبراطور أوغسطس ،قوله( :إن اليهود على عهده كانوا قد وجدوا طريقهم
إلى كل مدينة ،ومن العس��ير أال جند في أي م��كان في العالم املعمور موطنا ً
لهم) .وفي عهد أوغس��طس اإلمبراطور الروماني األول ،أصدر هذا اإلمبراطور
تصريحا أعلن فيه أن يهود اإلمبراطورية اثبتوا والءهم للش��عب الروماني في
املاض��ي واحلاض��ر خاصة عندم��ا كان هيركاتس كاهنا ً أعظ��م لهم في زمن
يوليس قيصر .وبناء على ذلك فإن اإلمبراطور أوغسطس قرر السماح لليهود
مبباش��رة عاداتهم طبقا ً لشريعة آبائهم على نحو ما كانوا يفعلون في عهد
ذلك الكاهن .وقرر السماح لهم بتحويل أموالهم إلى القدس وتوعد كل من
أقدم على سرقة أموالهم أو كتبهم املقدسة باجللد ومبصادرة املمتلكات.
د  -منح اإلمبراطور كراكال اليهود في اإلمبراطورية الرومانية حق املواطنة
الرومانية وساواهم بغيرهم من مواطني اإلمبراطورية سنة  212م.
هـ  -أما هجرة اليهود إلى ش��به اجلزيرة العربية فقد نش��أت على شكل
جدول مستمر منذ بطش بهم القائد الروماني تيطس سنة  70م ،.وما لبثت
أن حتولت إلى س��يل كبير خالل القرنني اخلامس والسادس للميالد وذلك هربا
من احلروب التي كانت مستعرة بني الفرس والبيزنطيني في سوريا وفلسطني،
وقد اس��تقر معظم اليه��ود املهاجرين إلى ش��به اجلزيرة العربي��ة في يثرب
وخيبر وفدك وتيماء ووادي القرى .وبس��بب اقتناع اليهود بان احلرب بني الفرس
والبيزنطي�ين س��تكون حربا طويلة األمد ،وبس��بب حتذي��ر اليهود لبعضهم
294

البعض بان اإلمبراطورية البيزنطية لن تكون مأوى صاحلا للحرية فقد هاجرت
أعداد منهم إلى ش��به اجلزيرة العربية أعداد أخرى كثيرة إلى النصف الغربي
من اإلمبراطورية الرومانية.
و – وفي إيطاليا دعا ثيودورك الكبير ( 526-454م ).اليهود إلى االستقرار
ف��ي كل مدن مملكته وخاص��ة في روما ونابولي وفينيس��يا وميالن وعاصمته
اجلديدة رافنا .ويقول ماكس دميونت عن يهود إيطاليا هؤالء( :إنهم كانوا جتارا ً
ورج��ال مصارف وقضاة ومزارعني ،وصاغة مجوه��رات وحرفيني .ورمبا كان ثلث
هؤالء اليهود في إيطاليا ال ينحدرون من نس��ل أس�لافهم كانوا وثنيني أصال
وبدءوا يعتنقون الديانة اليهودية منذ القرن األول للميالد).39
ز  -ترجع مشكلة اليهود املرتدين في أسبانيا إلى القرن السادس للميالد
عندم��ا حم��ل املل��ك ركارد (  ،) Reccaredال��ذي كان متحمس��ا للديان��ة
املسيحية ،تسعني ألفا منهم على اعتناقها بالقوة.
ح��ـ -وفي نف��س الوقت الذي تلقى في��ه كوملبس األمر بالقي��ام بالرحلة
التي اكتش��ف فيها أمريكا سنة 1492م .وقع امللك فرديناند وزوجته امللكة
إيزابي�لا أمرا يقضي بطرد اليهود من إس��بانيا .وتولى قيادة الهجرة اليهودية
الربي دون إس��حاق ابرافانل ( ) Don Isaac Abravanelالذي
من أس��بانيا
ّ
كان وزيرا ملالية البالط اإلس��باني .ويقدر أن خمسني ألفا ً من املائة واخلمسني
ألف يهودي إس��باني – وهم اليهود الذي كانوا ينحدرون من أس�لاف عاش��وا
في أس��بانيا منذ القرن امليالدي األول – آثروا أن يدفعوا ثمن البقاء في ديارهم
بإس��بانيا فاعتنقوا املسيحية .أما املائة ألف اآلخرون فقد مات منهم حوالي
عشرة أالف واستقر خمسة وأربعون ألفا ً في وحوالي خمسة عشرة ألفا ً في
الشمال اإلفريقي ومصر وعشرة أالف في جنوب فرنسا وهولندا وعشرة أالف
في شمالي إيطاليا وخمسة أالف في أقطار متفرقة في آسيا وإفريقيا وأوروبا
وخمس��ة أالف في أمريكا اجلنوبية .ومتتع املهاجرون اليهود في ظل اإلس�لام
في الش��مال اإلفريقي وفي مصر واإلمبراطورية العثمانية لعدة قرون بحرية
دينية واقتصادية كاملة لم يكونوا ليحلموا بها في عهودهم الس��ابقة كما
.Ibidem, p. 218 -39
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ل��م يكن يحلم بها معاصروهم من أبناء جلدتهم الذين انتهت بهم الهجرة
إل��ى أوروبا حيث لم يبق بلد أوروبي اس��تقروا فيه إال واضطهدهم أو طردهم.
وفي س��نة  1496م .هددت البرتغال بطرد يهودها فهرب الكثيرون منهم إلى
شمال أفريقيا وشمال إيطاليا واإلمبراطورية العثمانية.
نلخص من كل ما تقدم إلى أن اليهود بدءوا يقيمون جاليات لهم في ليبيا
فاس��تقروا في البداية في برقة قادمني إليها من مصر بتشجيع من البطاملة
وكان املهاجرون األوائل الذين اس��تقروا في برقة من األسرى اليهود الذين كان
البطاملة يعودون بهم إلى مصر في إعقاب غزواتهم املتكررة لفلسطني .وفي
عه��د أنطيوخس الرابع الس��لوقي ( 164 – 175ق.م ).هاجرت أعداد جديدة
م��ن اليهود املتدينني من فلس��طني فرارا ً بدينهم وهربا ً م��ن اله ّلنة التي أراد
انطيوخ��س هذا أن يحملهم عليها فقدموا إل��ى برقة وانضموا إلى يهودها.
ويبدو أن أعداد قليلة من اليهود تغلغلت في منطقة طرابلس في هذه الفترة
وان كانت مصادرنا ال تكاد تفصح بشيء حول هذه النقطة بالذات.
أم��ا في برقة فق��د أثبتت اآلثار وج��ود اليهود منذ العص��ر البطلمي في
طلميث��ة؛ فقد عثرت بعثة املعهد الش��رقي بجامعة ش��يكاغو على عملة
برونزي��ة يهودية من ذات ربع الش��اقل من النوع الذي كان س��يمون املكابي (
 135 -139ق.م ).قد أصدره أثناء حكمه في مملكة يهودا بفلسطني .وتقدم
مقاب��ر توك��رة الدلي��ل على أن اليه��ود وجدوا ف��ي تلك املدينة من��ذ العصر
البطلمي .وهنالك أدلة كافية تثبت وجود جالية يهودية كبيرة في برنتش��ي
ف��ي أوائل العصر الروماني .40ويبدو أن اجلاليات اليهودية في برقة لم تقتصر
على سكنى املدن فقط بل تعدتها إلى سكنى القرى في مختلف أنحاء ريف
برقة .وقياس��ا على نش��اط اجلاليات اليهودية االقتصادي في البلدان اخملتلفة
يبدو لنا أن يهود برقة ش��غلوا عددا ً البأس به من الوظائف احلكومية وخاصة
م��ا كان يتصل منها باالحتكارات امللكي��ة وبجباية الضرائب واألعمال املالية
 -40عثرت بعثة مانشس��تر على أس��ماء يهودية منقوش��ة باألح��رف اليونانية على حجارة
قبور توكرة وقورينة وبرقة .وكان معظمها أس��ملء يهودية صريحة وبعضها أس��ماء يهودية
مترجمة للغة اإلغريقية وهي ترجع للفترة  31ق .م 83 – .م.
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األخرى كالتجارة واملراباة وغيرها .أما من س��كنوا ريف برقة من اليهود فالبد
أنهم اش��تغلوا بالزراعة والرع��ي واملهن املتصلة بهما .ولم يقتصر نش��اط
اليه��ود االقتصادي على ش��غل الوظائ��ف احلكومية بل أنه��م دخلوا العمل
احلر فكان منهم الصاغة ورجال املصارف والتجار وأصحاب الس��فن واملرابون،
وال ش��ك أن اجلاليات اليهودية في برقة كان��ت منظمة على النحو الذي كان
يقوم عليه نظام الدياس��بورا الذي تعرضنا ل��ه قبل قليل .ومما يؤيد هذا الرأي
أن نقش�ين اكتش��فا في برنتش��ي يتضمن كل منهما قرارا ً أصدرته اجلالية
اليهودي��ة هناك أفاد األول منهما – ويرجع تاريخه إلى ما بني س��نة  30ق.م.
وسنة  100م – .أنه كان يرأس اجلالية اليهودية في تلك املدينة سبعة أرخنة
(كهان) ،وأفاد القرار الثاني املؤرخ سنة  25ق.م .أنه كان يحكم تلك اجلالية
تس��عة كهان .وورد في قرار ثالث يعود إلى عصر اإلمبراطور نيرون أن عش��رة
من الكهان اليهود أس��هموا في ترميم الكنيس اليهودي بتلك املدينة .وجتدر
اإلش��ارة بهذه املناس��بة أن اجلالية اليهودية في اإلس��كندرية كان يحكمها
تس��عة من كهانها في عص��ر اإلمبراطور أوغس��طس .وباإلضاف��ة إلى كل
م��ا تقدم فان اس��ترابو يخبرنا أن س��كان قورينة في عهد أوغس��طس كانوا
ينقسمون إلى أربع طبقات هي:
 -1طبقة مواطني املدينة من اإلغريق.
 -2طبقة املزارعني.
 -3طبقة األجانب املقيمني في املدينة.
 -4طبقة اليهود أي اجلاليات اليهودية في قورينة.
وم��ن الواض��ح هنا أن اس��ترابو رأى في يه��ود قورينة فئة قائم��ة بذاتها
ومتمي��زة عن غيرها من فئات الس��كان ممّ��ا يدل على أنهم كانوا يش��كلون
دياس��بورا منظمة .وقد اكتفى يوس��ف بأن ينقل عن اس��ترابو قوله إن يهود
قورينة في عهد أوغس��طس كانوا يش��كلون طبقة منفصلة متاما ً عن بقية
طبقات السكان في املدينة؛ وتصرف يوسف على هذا النحو قد يشير إلى أن
يهود قورينة لم يكونوا قد اكتس��بوا حق��وق املواطنة كاملة فيها .ويبدو لنا
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أن ما يصدق على اجلالية اليهودية بش��كل عام لم تكتس��ب حقوق املواطنة
الروماني��ة إال في عصر اإلمبراطور كراك ّال ال��ذي منح يهود اإلمبراطورية ذلك
احلق سنة  212م.

ويزعمون أن امللك س��ليمان هو الذي شيده .ويضيف بروكوبيس أن اإلمبراطور
البيزنطي جستنيان اجبر تلك اجلالية على اعتناق املسيحية وحول معبدهم
املذكور إلى كنيسة.

ويب��دو كذل��ك أن يهود برقة قد آثروا التزام جانب الهدوء والس��لم بعدما
تعرض��وا له من قتل وتش��ريد فعاش��وا في أم��ن وطمأنينة ف��ي ظل احلكم
البطلمي.

والشك أن يهود برقة في العصر الروماني استمروا ميارسون أوجه النشاط
االقتص��ادي التي كانوا ميارس��ونها في العص��ر البطلمي وخاص��ة في املدن
واملوان��ئ التجارية من مثل طلميثة وقورينة وبرنتش��ي .وقد ذكر يوس��ف أن
حاك��م قورينة الروماني ذبح حوالي ثالث��ة آالف من أثرياء اليهود بتلك املدينة
في أعقاب فتنة أش��علها يهودها س��نة  70م .ونحن نعتقد أن فتنتهم تلك
ما كانت إال جتاوبا مع يهود فلس��طني الذين كانوا ثائرين على احلكم الروماني
هناك .وقد وجد في برنتش��ي نقش س��جلت عليه أس��ماء ع��دد من اليهود
األثرياء الذين كانوا قد تبرعوا لترميم كنيس��هم في املدينة .وعلى نقش آخر
وجد في هذه املدينة س��جل قام أحد األثرياء اليهود بكس��وة أرضية وحوائط
املس��رح الدائري ف��ي املدينة ممّا يدل عل��ى النجاح والتق��دم االقتصادي الذي
حققت��ه اجلالية اليهودية فيها .ولعلنا ال نخط��ئ إذا قلنا أيضا إن يهود ريف
برقة أصابوا ش��يئا من الرخاء االقتصادي ومتلك��وا األراضي الزراعية وقطعان
املاشية.43

ويؤيد هذا الرأي أن مصادر ذلك العصر ال تش��ير إلى أن اليهود كانوا طرفا
ف��ي أي ن��زاع في برقة أو س��ببا له ،كما إنها ال تش��ير إلى أنه��م قد تعرضوا
ألي اضطه��اد أو التحم��وا في أي صدام مع اإلغري��ق أو الليبيني طوال العصر
البطلم��ي .ومع حلول العص��ر الروماني جند اجلاليات اليهودية قد اس��تقرت
وثبت��ت في األماكن التي كانت تس��كنها ف��ي برقة منذ العه��د البطلمي.
والش��ك أن تلك اجلاليات قد قويت وتعزّزت ف��ي األوقات التي كانت فيها على
وئام مع السلطة الرومانية .41ولقد دلت اآلثار على وجود جالية يهودية قوية
في قورينة؛ فقد عثرت بعثة جامعة مانشس��تر 42على قطعة عملة يهودية
م��ن ذات نصف الش��اقل ف��ي قورينة يعود تاريخه��ا إلى الس��نة الثانية من
ثورة اليهود األولى في القدس أي إلى س��نة  68م .كما وردت أس��ماء يهودية
في نقش يتضمن قائمة بأس��ماء منظمة للش��باب باملدينة .وباإلضافة إلى
قورينة وجدت على أثار طلميثة وتوكرة وأبولونيا أسماء منقوشة تثبت وجود
جاليات يهودية في تلك املدن .وقد عثرت بعثة جامعة مانشستر في موسم
حفرياتها سنة  1956م .في محجر إلى الغرب من توكرة على مصباح نقشت
عليه صورة الش��معدان اليهودي ذي السبعة فروع .وباإلضافة إلى الشواهد
األثرية يخبرنا بروكوبيس أن جالية من اليهود كانت تعيش بالقرب من بوريوم
على خليج س��رت منذ عصر قدمي وأنها كان لها معبد هناك يقدسه أفرادها
 -41انظر الفقرة (جـ)  ،ص  401 – 400أعاله.
 -42تعتق��د بعثة جامعة مانشس��تر أن املدن الس��احلية في برقة مث��ل أبولونيا وطلميثة
وتوك��رة وبنغازي كانت كمراكز جتارية أنس��ب من غيرها لس��كنى اليهود ف��ي عهود البطاملة
والرومان والبيزنطيني .ويذكر أن سونس��يوس أحصى بحارته في رحلة له من االسكندرية إلى
قورينة فكان أكثر من نصفهم مبا فيهم القبطان من اليهود.
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مسلك اليهود في برقة:
س ّال ()Sulla
أوالً :نقل املؤرخ اليهودي يوس��ف عن استرابو أن الدكتاتور ُ
 تولى السلطة سنة  81ق.م -.عندما كان في طريقه حملاربة مثراديتس بعثقوة بقيادة لوكو ّل��س ( )Lucullusإلخماد فتنة قام بها يهود قورينة .ولكن
بلوتارك ،وهو أدم من استرابو ،يشير إلى هذه احلادثة دون أي ذكر لليهود بقوله
إن القائ��د الرومان��ي لوكو ّلس عندما قدم إلى قورينة بناء على طلب رئيس��ه
س� ّ
لا من أجل احلصول على س��فن يعزّز بها أسطوله ،44وجد نفسه مضطرا َ
ُ
 -43عبد العليم ،مصطفى كمال ،دراسات في تاريخ ليبيا القدمي ،منشورات اجلامعة الليبية،
املطبعة األهلية ،بنغازي ،يناير .182 – 171 ، 1966
 -44كان��ت برقة في ه��ذه اآلونة أربع مدن بحري��ة هي :أبولونيا ،طلميثة ،توكرة ،وبرنتش��ي.
ومع أن أس��اطيلها كانت جتارية فال بد أنها كانت لها س��فن حربية حلماية الس��فن التجارية
من القراصنة.
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للتدخل إلقرار األمن والنظام ووضع حد لالضطرابات التي كانت مستش��رية
45
في املدينة قبيل سنة  74ق.م .ويحاول الدكتور مصطفى كمال عبدالعليم
أن يبني نوع تلك الفتنة وأسبابها فيردها إلى االحتماالت التالية:
 -1أن إغري��ق قورين��ة أرادوا حرمان يهودها من بع��ض إمتيازاتهم أو منها
كلها في أعقاب وفاة بطليموس أبيون عقابا لهم على جرم ارتكبوه.
 -2أن يهود قورينة رمبا كانوا قد انحازوا في الصراع الذي كان مستفحالً
فيه��ا إل��ى جان��ب لم ي��رض عنه احل��زب املنتص��ر ،على نح��و ما فعل��وا في
اإلسكندرية مبصر ،فاستحقوا بسلوكهم ذاك سخط املنتصر وعقابه.
 -3أن قورين��ة ل��م تك��ن راضية عن حك��م البطاملة ،ال��ذي كان يهودها
ركيزة من ركائزه؛ فلما انتهى عهد البطاملة واس��تردت املدينة استقاللها بادر
إغريقها إلى االنتقام من يهودها.
 -4أن اليه��ود رمبا كانوا قد أحدث��وا الفتنة في قورينة لكي يلفتوا أنظار
الس��لطات الرومانية إلى م��دى ما كانوا يتعرضون له من خطر لو اس��تمروا
موضوعني حتت رحمة اإلغريق.
ونحن نضيف إلى هذه االحتماالت احتماال ً أخرا ال يقل عنها أهمية ،وجنمله
فيما يلي :إن مملكة يهودا الثانية التي خرجت للوجود على يد سيمون املكابي
س��نة  143ق.م .كان��ت تربطها مبعظ��م اجلاليات اليهودية خارج فلس��طني
روابط وثيقة أش��به بالروابط القائمة في عصرنا هذا بني إس��رائيل واجلاليات
اليهودي��ة املوجودة خارج فلس��طني .ولقد س��بقت اإلش��ارة إل��ى أن الدولة
املكابية كانت في أواخر س��ني حياتها ،وقبل إلغاء بومبي لها سنة  63ق.م،.
دام ش��رس دارت رحاه بني أفراد األسرة احلاكمة املتطاحنني
تقاس��ي من صراع ٍ
على السلطة .46أفال يجوز واحلالة هذه أن تكون ذيول ذلك الصراع قد امتدت
إل��ى يهود قورينة ك��رد فعل عاطفي أدى إلى انش��قاق اجلالية اليهودية فيها
الختالفها حول من هو أَوْلى بالس��لطة في القدس؟ وقد نذهب إلى أبعد من
ذلك فنقول إنّه رمبا قدم إلى قورينة بعض من يهود فلس��طني في أواخر عهد
 -45املرجع السابق نفسه ،ص .196 – 195
 -46انظر ص  396 – 395أعاله.
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الدولة املكابية فجلبوا إليها معهم بذور ذلك الصراع الذي س��بقت اإلشارة
إليه .وعلى أساس هذا االحتمال فإن ما حدث في قورينة في هذه املناسبة قد
ال يعدو كونه صراعا محليا ً بني أفراد اجلالية اليهودية نفس��ها ممّا سهّ ل على
لوكو ّلس وضع حد له.
ثاني��ا :يب��دو أن السياس��ة التي س��لكها اإلمبراطور أوغس��طس نحو
اليه��ود والتي س��بق أن حملنا طرفا ً منها ف��ي تصريحه 47ال��ذي أقر فيه لهم
بامتيازاته��م الطائفية ظ ّلت متبعة بعده حتى حوالي وفاة نيرون س��نة 68
م .وفق��د متتعت برقة وغيرها من والي��ات اإلمبراطورية في هذه املرحلة بفترة
من الهدوء واالس��تقرار ممّا أدى إلى إقبال الناس عل��ى أعمالهم في طمأنينة
وبالتال��ي إلى انتش��ار االزدهار وعموم الرخاء ولكن تل��ك النعم لم تدم طويالً
إذ م��ا لبثت عالقات الروم��ان باليهود أن تعكرت وقام اليه��ود بثورتهم األولى
على الرومان في فلس��طني س��نة  66م 48.وقد ذكر س��لوش أن يهود قورينة
أس��هموا في الدفاع عن القدس كما ذكر يوس��ف أنّه في املراحل األخيرة من
حصار القدس فر بعض زعمائها إلى قورينة وكان بينهم ثالثة إخوة هم أبناء
كاهن القدس األعظم إسماعيل .ولدى وصول أولئك اإلخوة إلى قورينة ألقي
القب��ض عليهم وأعدموا ش��نقا ً .وكانت بني اليه��ود الفارين من القدس إلى
قورينة جماعة من املتدينني املتطرفني يتزعمهم يونثان النس��اج الذي وصفه
يوس��ف أنه زنيم أش��ر وبأنّه اس��تطاع أن يس��تميل إليه عددا ً غير قليل من
يه��ود قورينة من الطبقة الفقيرة وقاده��م إلى الصحراء حيث راحوا يعيثون
فس��ادا ً في األراضي احمليط��ة بقورينة .49ويبدو أن بعض األرس��تقراطيني من
يهود قورين��ة من الطبقة الثرية ممّ��ن كانوا ميالني لله ّلنة ويس��تفيدون من
تقاربه��م مع إغريقها رأوا ف��ي تلك الثورة خطرا ً يه��دد مصاحلهم وكيانهم
فتعاونوا م��ع كات ّلوس ( )Catallusحاكم قورين��ة الروماني ،حتى متكن من
إلقاء القبض عل��ى يونثان بالدور الذي لعبه ذلك النفر من أثرياء يهود قورينة
 -47انظر ص  ،301أعاله.
 -48انظر ص  396أعاله.
 -49عبد العليم ،مصطفى كمال ،دراسات في تاريخ ليبيا القدمي ،منشورات اجلامعة الليبية،
املطبعة األهلية ،بنغازي ،يناير  ، 1966ص .198

301

تاريخ ليبيا القدمي
ض��ده فأراد أن يورطهم في قضيته ب��أن أبلغ احلاكم أنهم هم الذين خططوا
لثورت��ه وم ّولوها .ووجدت هذه التهمة هوى في نفس احلاكم فراح تخير أثرياء
اليه��ود في قورينة ويعدمهم .وقد حمل يوس��ف عل��ى كات ّلوس ونعى عليه
س��رعة تصديقه ألق��وال يونثان ،وعلل تصرفه بأنّ��ه كان ناجتا ً عن حقده على
اسكندر ،أحد أثرياء يهود قورينة ،ولذلك فإنّه أوعز إلى يونثان باتهام اسكندر
وزوجت��ه بالتورط في الثورة ،ث��م أعدمهما بتلك التهم وراح ميعن في االنتقام
من أثرياء اليهود حتى ذبح منهم حوالي ثالثة آالف .ولكي يبرر كات ّلوس فعلته
أوع��ز إلى يونثان أن يكيل التهم جزافا ً للش��خصيات اليهودي��ة البارزة ليس
من يهود قورينة فحس��ب وإنمّ ا أيضا ً من يهود اإلسكندرية وروما .وكان املؤرخ
يوسف من بني املتهمني فقد اتهمه يونثان أنه زوده باملال والسالح للمضي في
الثورة .وعلل يوسف نفسه توجيه التهمة له 50بأن املكانة املمتازة التي كان
يتمتع بها بعد أن منح حق املواطنة الرومانية أثارت غيرة اليهود وحس��دهم
ودفعته��م إلى اتهامه باخليان��ة لقضيتهم أوال ً ثم إل��ى اتهامه بالتورط في
مساندة يهود قورينة.

كانوا ق��د حاولوا إقناع األرس��تقراطية اليهودية في قورين��ة باالنضمام إلى
الث��ورة تخفيفا للضغط الواق��ع على القدس احملاصرة فرفضت االس��تجابة
لدعوته��م مراعاة لظروفها اخلاصة ،وكان رفضها االس��تجابة لدعوتهم ذاك
كافي��ا ً جلعل الثوار يعادونها ويتهمونها باخليانة .وفي رأينا أن هذا األمر بعينه
ه��و الذي يعلل اتهام يونثان ألثرياء يهود قورينة بالتورط في الثورة كوس��يلة
لالنتقام منهم بيد السلطة الرومانية كما يعلل اتهام يونثان للمؤرخ يوسف
بالتهم��ة ذاته��ا ألن األخي��ر كان قد تخلى عن قي��ادة ثوار اجللي��ل من اليهود
بفلس��طني واستس��لم للرومان و َق ِبل حق املواطنة الرومانية من دولة كانت
تضطه��د أبن��اء جلدته ،وزاد الطني بل��ة فرافق الق��وات الرومانية التي كانت
حتاص��ر القدس من أج��ل كتابة تاريخ تلك احلرب ،وهي أس��باب أدت مجتمعة
إلى اتهام اليهود ليوسف باخليانة حتى اليوم .وإذن فإن يونثان لم يوجه التهم
إلى األرس��تقراطيني من اليهود في فلس��طني بناء عل��ى إيعاز حاكم قورينة
الروماني وإمنا فعل ذلك تعبيرا ً عن موقف الثوار اليهود في فلس��طني أوال ً ثم
في برق��ة ثانياً ،وبهذه الدوافع ذاتها أقدم كذلك على اتهام يوس��ف بالتورط
في دعم الثورة الفاش��لة على أمل االنتقام منه بيد السلطة الرومانية التي
كانت ترعاه .ولعل هذا هو ما جعل اإلمبراطور فسبس��يان يفرج عن األس��رى
من الثوار اليهود بتعذيب يونثان ثم بحرقه.51

مم��ا تقدم يتضح لنا أن ث��ورة يهود قورينة كانت ف��ي الدرجة األولى جتاوبا
مع ثورة يهود القدس في فلس��طني .أما موقف األرس��تقراطية اليهودية في
قورينة ،وهو موقف معادٍ ،فيفسره أمران:

وترت��ب على هزمية اليهود ف��ي القدس وهزميتهم في قورينة في الس��نة
ذاته��ا ( 70م ).تغي��ر السياس��ة الروماني��ة نحوهم؛ فقد بالغت الس��لطة
الرومانية في تقتيل اليهود وتش��ريدهم ولم تكتف بذلك بل سعت إلذاللهم
وذلك بفرض ضريبة نصف وشاقل على كل من كان في سن الثالثة فما فوق
م��ن ذكورهم في جميع أرجاء اإلمبراطورية الرومانية على أن تدفع ملعبد اإلله
الوثني جوبيتر الروماني بعد أن كان مسموحا ً لليهود أن يدفعوها لهيكلهم
ف��ي القدس .وكان هذا اإلذالل وما رافقه من صنوف الضغط وس��وء املعاملة
مبثابة بذور ثورة يهودية أخرى.

والثان��ي :أن غالة اليهود الذين قدم��وا إلى قورينة هاربني من القدس رمبا

 -51ق��ارن هذا التعليل بالتعلي��ل املغاير الذي أورده الدكتور مصطفى كمال عبد العليم في
كتابه :دراس��ات في تاريخ ليبيا القدمي ،منش��ورات اجلامعة الليبي��ة ،املطبعة األهلية ،بنغازي،
يناير  ،1966ص .199 – 198

وس��يق يونثان واألس��رى من أتباع��ه مكبلني في األصف��اد إلى روما حيث
قدموا إلى اإلمبراطور فسبسيان فأمر بإطالق سراحهم باستثناء يونثان الذي
أمر بتعذيبه أوال ثم بحرقه.

األول :أنه��ا كانت حريصة على ثورتها وكيانها ومصاحلها املتوقفة على
وجود عالقات طيبة بينها وبني إغريق قورينة من ناحية ثم بينها وبني السلطة
الروماني��ة احلاكمة م��ن الناحية األخرى .وقد رأين��ا أن حاكم قورينة الروماني
كان مش��ككا ً في والء هذه الطبقة من اليهود بالرغم من محاولتهم إثبات
العكس بتعاونها مع السلطة ضد الثوار.
 -50انظر حاشية ( ،)1ص  396أعاله.
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ثالث��ا :ولم تلب��ث الفرصة أن س��نحت عندما ق��ام اإلمبراط��ور تراجان
بغ��زو بارثيا فاغتنم اليهود فرصة انش��غاله وثاروا ف��ي كل من قورينة ومصر
وقبرص وأنطاكية ومس��وبوتاميا .وكانت هذه الث��ورة الكبرى الثانية لليهود
على احلكم الروماني.ويبدو لنا أن الس��بب الرئيسي الذي حدا باليهود للثورة
من جديد وفي البلدان اخلمس��ة املذكورة هو إلغاء السلطة الرومانية لبعض
اإلمتيازات التي تعود اليهود أن يتمتعوا بها ،وتعمدها إذاللهم بشتّى الطرق،
وعجزهم عن إعالن الثورة في فلس��طني نظ��را ً ألنهم لم يكونوا قد التقطوا
أنفاس��هم بع��د بس��بب ما أحلق��ه بهم تيطس م��ن بطش وتش��ريد ،وهدم
للهيكل ،ومصادرة لألموال واملمتلكات ،ونظرا ً للرقابة واحلراسة املشددة التي
كان الرومان يفرضونها على من تبقى من يهود فلس��طني في أعقاب ثورتهم
األولى ،ولوجود اجليش الروماني بقيادة اإلمبراطور نفسه على حدود بارثيا غير
بعيد عن فلسطني .وإذن فإن ثورة اجلاليات اليهودية في األقطار املذكورة البد
أن تكون قد جاءت نتيجة ملؤامرة مدبرة ش��اركت في طبخها اجلالية األم في
فلس��طني بواسطة أفرادها الذين ظلموا ينزحون عن فلسطني بعد سنة 70
م .على شكل جدول مستمر من الهجرة.
وكان��ت إلى جانب هذه األس��باب أس��باب أخرى أهمه��ا أن اليهود صاروا
يكره��ون اإلغريق وكل م��ا هو إغريقي من��ذ أن حاول اإلغريق الس��لوقيني أن
يفرض��وا اله ّلنة عليهم بالقوة .وممّا كان يؤجج لهيب تلك الكراهية جش��ع
اليهود واش��تغالهم باملراباة وولعهم بالس��يطرة على رأس امل��ال .وثمة أمر
آخ��ر هو أن ثورة اليهود الس��ابقة ف��ي قورينة البد وأن تك��ون قد أحلقت األذى
بإغريق قورينة ومبصاحلهم بشكل مباشر ممّا زاد في كره اإلغريق لليهود ،ذلك
الكره التقليدي الذي انبثق عن كون اليهود ركيزة للحكم البطلمي الس��ابق
ف��ي برق��ة .وكانت هذه الث��ورة اليهودية في برقة عنيفة إل��ى حد أن احلامية
الرومانية عجزت عن إخمادها ،واضطر اإلمبراطور إلى سحب قوات من أماكن
أُخرى من اإلمبراطورية لتساعد في إخضاعها.
وفي البداية اتخذت هذه الثورة ش��كل فتنة إما بني اليهود أنفس��هم أو
دام بني اليه��ود والرومان إثر تدخل
بينه��م وبني اإلغريق ث��م حتولت إلى صدام ٍ
304

احلامي��ة الرومانية لوضع ح��د للفتنة .ولقد أكدت املص��ادر املكتوبة أن هذه
عم��ت مدن برقة
الث��ورة ل��م تقتصر عل��ى قورينة وحدها بل انتش��رت حتى ّ
وقراه��ا ،وإن كانت مركزة في قورينة وضواحيها ،كما إن املكتش��فات األثرية
أثبت��ت صحة ما أوردت��ه املصادر املكتوبة .والتف اليه��ود جميعهم هذه املرة
حول زعيمهم وملكهم لوقاس أندرياس « »Lukaas-Andreasألنهم على
ما يبدو لم ينسوا الدرس الذي تعلموه من ثورتهم السابقة والذي أثبت لهم
أن تعاونه��م مع الس��لطة ضد بعضهم البعض ال ميك��ن أن يؤدي إلى ضمان
مصاحله��م ومراكزه��م ،فكأنمّ ا رأوا هذه املرة أن الضمان��ة احلقيقية الوحيدة
لهم تكمن في احتادهم وتكاتفهم في وجه الوثنيني اإلغريق والرومان .ومتكن
اليهود بقيادة زعيمهم املذكور أن يستولوا على مدينة قورينة ويستبيحوها
ويحرقوه��ا ..ول��م تلبث اجلالي��ات اليهودية األخرى أن ث��ارت في كل من مصر
وقب��رص وأنطاكية ومس��وبوتاميا ،ومع نهاية س��نة  115م .أو بداية س��نة
 116م .كان التع��اون تام��ا ً بني يهود برقة ويه��ود مصر فقد زحف يهود برقة
– في شتاء سنة  116م .على األرجح – بقيادة زعيمهم واكتسحوا ودمروا
وحرق��وا كل م��ا صادفوه ف��ي طريقهم حتى بلغوا مش��ارف اإلس��كندرية.
وملّا عجزوا عن اقتحام اإلس��كندرية انتش��روا في داخل مص��ر وراحوا يؤازرون
يهودها في تش��ديد النكير على اإلغريق والرومان هناك .ونحن وإن كنا جنهل
التفاصيل العسكرية اخلاصة بهذه الثورة إال أنّا نعرف أنها كانت حربا ً عنيفة
متيزت بالشراس��ة والوحش��ية فقد ورد في كتاب لـ»ديوكاس��يوس» «Dio
 »Cassiusفص��ل ش��رحه «كزيفيلين��وس  »Xiphilinusيبني وحش��ية
اليهود ويصفهم مبا يلي« :كانوا يأكلون حلم ضحاياهم من الناس ،ويتحزمون
ويدهنون بدمائهم ،ويتدثرون بجلودهم .وكم من ضحية نش��روا
بأمعائه��مّ ،
جس��مه إلى نصفني من الفرق إلى القدم ! وكم م��ن ضحايا أخرى ألقوا بها
للوحوش الضارية وأجبروهم على مصارعة بعضهم البعض حتى املوت! وقد
ذهب ضحي��ة هذه الثورة في برقة حوالي مائتني وعش��رين ألفا ً .وقام اليهود
بأعمال وحش��ية مش��ابهة في مصر ،وأخرى ال تقل عن غيرها وحش��ية في
قبرص بقيادة «آرتيمي��ون» « »Artemionحيث بلغ عدد ضحاياهم حوالي
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مائتني وأربعني ألفا ً». 52ويناقش «اس��كندر فكس» «»Alexander Fuks
مظهر هذه الوحش��ية فيذكر أن مراجع أخرى أصحاب تلك املراجع لم يكتبوا
ما كتبوه بدوافع ال س��امية ،ثم يذكر أن اليهود تركوا البالد وراءهم محروقة،
وأن ليبي��ا (برقة) كان من املمكن أن تظل صح��راء قاحلة بعد أن قتل اليهود
معظ��م مزارعيها لوال أن اإلمبراطور هدريان بذل جهودا ً كبيرة وأرس��ل أعدادا ً
من املس��توطنني اجلدد لتعميرها .وبعد ذلك يتساءل فكس عن دوافع اليهود
وعما إذا كان��ت حركتهم تهدف إلى
للتص��رف على النحو الذي تصرف��وا به ّ
تدمير البالد والعودة إلى فلس��طني .وهو وإن لم يذكر أسباب هذه الثورة فقد
أش��ار إلى بع��ض أهدافها التي يقول إنّ��ه رمبا كان منها أيضا إب��ادة الوثنيني
وآلهتهم.وفي رأينا أن أس��بابها الرئيس��ية كانت سياسية واجتماعية وأنها
جاءت تعبيرا ً عن تعصب اليهود الديني والعنصري.

الهجانة الذين رمبا كانوا
قوي لقبائل زناتة البربرية وكانت ق ّوته الرئيسية من
ّ
يتوغل��ون نحو الصحراء بعد س��قوط األمطار األول��ى بينما يقضون الصيف
في اجلبال .وقد س��مي جبل نفوس��ة ذاته باسم عنصر يهودي مهم في احتاد
زناتة .وما زال االعتقاد س��ائدا ً بالتأثير اليهودي ،أو حتى القيادة اليهودية هما
اللذان كانا الس��بب في ذلك التماس��ك غير العادي الذي متيز به احتاد زناتة إذا
م��ا قورن بغيره من احتادات القبائل الصحراوية؛ فالالجئون اليهود الذين هربوا
إلى الصحراء في اجلنوب والغرب من برقة بعد ثورتهم هناك سنة  115م .رمبا
الهجانة الزناتيني الذين كان��وا يكرهون الرومان ويناضلون ضدهم
كان��وا نواة
ّ
ف��ي الق��رون املتأخرة .وامللكية الزناتي��ة ،الكاهنة داهية ،الت��ي حاربت العرب
بعنف في القرن الس��ابع امليالدي حتمل اس��ما يهوديا ً رمب��ا كان صورة مبكرة
السم (كوهن) الشائع حاليا بني اليهود».53

واهت��م اإلمبراطور تراجان بهذه الثورة فأرس��ل قائده ماركيوس توربو في
حمل��ة عل��ى مصر وبرقة وأخمد به��ا الثورة في البلدين فقض��ى على الثورة
في مصر في يوليوـ أغس��طس (متوز إلى آب) س��نة  117م .واقتحم أس��وار
قورين��ة وس��حق ث��ورة برقة .وال ش��ك ف��ي أن العقاب ال��ذي أنزلت��ه القوات
الرومانية باليهود كان متناس��با ً مع اجلرائم الت��ي اقترفوها فقد تعرضوا في
قورين��ة وغيره��ا حلملة انتقامية اس��تهدفت خلعهم م��ن جذورهم حتى ال
يعود بوس��عهم القيام بأية ثورة جديدة في املس��تقبل .ونتج عن ذلك مقتل
الكثيرين منهم بينما الذ آخرون بالفرار إلى الدواخل طلبا ً للنجاة فالتجأوا إلى
القبائل الليبية املناهضة للرومان وأسهموا في تنظيمها وتوجيه مقاومتها
الطويل��ة للحكم الرومان��ي .ويرى بعض الكتّ��اب أن هذا العنص��ر اليهودي
اجتذب الكثيرين من البربر للديانة اليهودية وأسهم حتى في مقاومة الفتح
العربي للش��مال اإلفريق��ي فيما بعد .فهذا هو جون راي��ت يقول في احلديث
ع��ن هذه النقط��ة بالذات« :ظهر في القرنني اخلامس والس��ادس للميالد في
س��هول االس��ت ِّبس على حاش��ية الصحراء في كل من تونس وطرابلس احتاد

أم��ا قائ��د الثورة لوق��اس ـ أندرياس (لوق��ا أندريا) فلم يع��رف كيف كان
مصي��ره وإن كن��ا جن��د إغريق اإلس��كندرية ميثلون��ه بش��خصية هزلية على
مس��ارحهم تعبيرا ً عن س��خريتهم من آمال اليهود في اخل�لاص والتحرر.54
وكان من الطبيعي أن يترتب هذه الثورة وما واكبها من أعمال تخريب وعنف،
ثم ما تالها من أعمال قمع مضادة أمران رئيسيان :مصير اجلالية اليهودية في
برقة واجلاليات اليهودية التي كانت قد ثارت في نفس الوقت في مناطق أخرى
من الش��رق األوس��ط ،ثم مس��تقبل برقة بعد ما حلقها من تدمير وتخريب.
أم��ا بالنس��بة للجالية اليهودية في برقة فإنّا ال نش��ك ف��ي أن أعدادا ً كبيرة
منه��ا فروا بحياتهم بعيدا ً عن عني الس��لطة الروماني��ة ويدها فالتجأوا إلى
دواخ��ل ليبيا بينما التجأ بعضهم إل��ى طرابلس حيث كانت أعداد منهم قد
اس��تقرت بعد مجيئها طلبا ً للتج��ارة والعمل في ركب الفينيقيني بينما آثر
آخرون أن يبتعدوا قدر املس��تطاع عن برقة فوصلوا إلى بحيرة تش��اد وحوض
النيجر األوس��ط والس��نغال وغرب أفريقيا ومناطق أخرى من دواخل القسم

52- The Journal of Roman Studies, Vol. LXVIII, p. 32 and Vol LI parts
– I & II, Society for Promotion of Roman Studies, London, 1961, pp. 98
104, Aspects of the Jewish Revolt A.D. 115 – 117, by Alexander Fuks.

306

53- Wright, John, Libya, The Nations of the Modern World Series,
Ernest Benn Limited, 1st Edition, 1969, P. 70
 -54عبد العليم ،مصطفى كمال ،دراس��ات في تاريخ ليبيا القدمي ،املطبعة األهلية ،بنغازي،
 ، 1966ص .204
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الش��مالي من أفريقيا والس��ودان .أما بالنس��بة للخراب الذي أحلقته الثورة
اليهودي��ة مبنطقة برقة فقد أس��رع اإلمبراطور تراج��ان ليقيلها من عثرتها
وبدأ في األيام األخيرة من حياته يرس��ل املهاجرين إلى منطقة قورينة إلعادة
تعميرها .ونحن نعرف أنه عني قبيل وفاته في ش��هر أغس��طس س��نة 117
م .عريفا ً ملعس��كر ف��ي أراضي قورينة كان قد أنزل في��ه ثالثة أالف من اجلنود
املتقاعدين .وجاء بعده اإلمبراطور هدريان فواصل سياسة سلفه اإلصالحية
بكل جد ونشاط وأنزل أعدادا ً من اجلنود املتقاعدين في كل من قورينة وتوكرة
وأبولونّيا ومدن برقة األخرى .55ولقد د ّلت النقوش الكثيرة التي اكتشفت في
قورين��ة وبعض مدن برق��ة األخرى على أن أعمال هذا اإلمبراطور قد ش��ملت
مجالني أساسيني وهما:

ويذك��ر أيضا ً أن خلفاء هدري��ان تابعوا برنامجه اإلصالحي من بعده الن عصره
وح��ده لم يكن كافيا ً إلصالح اخلراب الش��امل الذي أحاق ببرقة والذي جعلها
«لفترة طويلة من الزمن منطقة ش��به خالية من الس��كان ،فقيرة جدا في
املوارد وفي اإلمكانات ولم جتد في إصالحها وتعميرها بالسكان محاوالت من
خلف تراجان من أباطرة الرومان ،وفقدت وإلى آخر العهد الروماني ذلك الوجه
احلضاري الذي اشتهرت به قبل تلك الثورة في التاريخ».57

أوالً :مجال العمارة :فقد نشط هذا اإلمبراطور في ترميم املعابد واملباني
العام��ة والطرق التي خربت أثناء الث��ورة ،وأعاد إقامة التماثيل التي أُزيلت من
أماكنها مع إصالح أو استبدال ما هشم منها.
ثانياً :مجال االقتصاد :فقد تبني لإلمبراطور هدريان أن نس��بة كبيرة من
الق��وة العامل��ة وخاصة املزارعني اإلغري��ق قد قتلوا ودم��رت مزارعهم؛ وعلى
ضوء ذلك أصدر اإلمبراطور قرارا ً يقضي بإدخال مس��توطنني جدد للمنطقة.
ولقد نش��ر مؤخرا ً نقش يش��ير إلى أن ثالثة آالف جندي مس��رح أحضروا إلى
مدين��ة قورينة ،والب��د أن بعض هؤالء أو غيرهم قد أنزل��وا في املدينة اجلديدة
التي أقامها هذا اإلمبراطور وس��ماها باس��مه (هدريانوبولس) .56وإن دل هذا
ش��يء فإمنا يدل على أن هدريان استقدم كثيرا ً من املستوطنني اجلدد وأنزلهم
ف��ي مختلف النواحي الت��ي كانت مأهولة قب��ل قيام الث��ورة اليهودية ،إذ ال
يعق��ل أن يقتصر برنامج اإلمبراطور اإلصالحي على مدن بعينها مثل قورينة
وأبولوني��ا وصفصاف��ة والقبة .ولعل من املفيد بهذا اخلصوص أن نش��ير إلى
عبارة «مصلح ليبيا» « »Restitutor Libyaeالتي وردت على نقود هدريان.
55- The Journal of Roman Studies, Society for Promotion of Roman
Studies, London, Vol. XL, parts I & II, 1950, pp 87 – 88.
 -56عبد العليم ،مصطفى كمال ،دراس��ات في تاريخ ليبيا القدمي ،املطبعة األهلية ،بنغازي،
 ، 1966ص .205 - 204
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التنظيم الروماني اإلداري واملدني في ليبيا
أوالً :في عهد اجلمهورية (  29 – 146ق.م) .
بع��د تهدمي قرطاجة في أعقاب احلرب البونيقية الثالثة س��نة  146ق.م.
ابتلع��ت مملك��ة نوميديا ،حليف��ة روما ،معظ��م األراضي الت��ي كانت تابعة
لقرطاج��ة ولم يبق منها س��وى موقع قرطاجة نفس��ها ومس��احة صغيرة
حول ذلك املوقع وبعض املدن الفينيقية مثل يوتيكا التي لم تقف إلى جانب
قرطاج��ة في صراعها م��ع روما .وقامت روما بضم موق��ع قرطاجة واألراضي
امللحقة به إليها كأول والية إفريقية وسمتها «إفريقيا الرومانية» «Africa
 »Romanaوكانت حدودها تبدأ من مصب الوادي الكبير قرب طبرقة ومتتد
حت��ى جنوبي طين��ة على خليج س��رت الصغير (=خليج قاب��س) .وقد عني
س��كيبيو أفريكانس حدود هذه الوالية بخندق أمر بحفره بينها وبني األراضي
النوميدي��ة وهو اخلندق الذي ع��رف باس��م « »Fossa Scipionisأي خندق
سكيبيو .ولكن الرومان كانت وساوسهم متنعهم من استصالح هذه الوالية
واس��تعمارها خوفا ً من اللعنة التي كانوا يعتق��دون بحلولها على قرطاجة.
ولذلك فهم لم يفعلوا ش��يئا ً س��وى حفر اخلندق والقيام مبسح أراضي هذه
الوالية ما عدا املدن الس��بع التي كانت روما قد منحتها حريتها مكافأة لها
عل��ى تخليها عن قرطاجة أثن��اء احلرب البونيقية الثالث��ة .58وقد ظلت هذه
الوالي��ة على تل��ك احلالة حتى أيام اإلمبراطور أوغس��طس ال��ذي كان يتمتع
بش��جاعة تكف��ي لتمكينه م��ن إهمال مخ��اوف قومه ووساوس��هم فعمر
قرطاجة الرومانية على أنقاض قرطاجة البونيقية واستقدم لها عددا ً كافيا
من املهاجرين الرومانيني وصارت بعد ذلك عاصمة للوالية بعد يوتيكا.59
 -58امل��دن الس��بع هي :يوتيكا ،حدرموت (= سوس��ة) ،لبدة الصغرى (= ملطة) ،ثابس��وس
(= رأس الدمياس قرب املهدية) ،إشولة (= جمة أو رأس بوطرية) ،إسولة (= إنشيلة شمالي
صفاقس) وثوداليس (= عني طلة؟).
 -59صفر ،أحمد ،مدنية املغرب العربي في التاريخ ،دار النش��ر – بو س�لامة ،تونس ،ج  ،1ص
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أم��ا ف��ي ليبيا ف��إن املس��توطنات الفينيقية في منطق��ة طرابلس كان
مسينس��ا ق��د انتزعها من قرطاج��ة مبوافقة روما في الس��تينات من القرن
الثان��ي قب��ل امليالد .وقد ظلت تابع��ة ململكة نوميديا حتى س��نة  111ق.م.
عندم��ا عقدت روم��ا حلفا ً مع لبدة بن��اء على طلب األخي��رة .ويعتقد أن أويا
وصبرات��ة حذت��ا حذ ّو لبدة وبذل��ك دخلت هذه احلليف��ات الصغيرة حتت نفوذ
احلليفة القوية روما .وفي برقة كان بطليموس أبيون قد أوصى ببرقة للرومان
قبيل وفاته سنة  67ق.م .فضموها إليهم بني سنتي  75و  74ق.م .دمجوها
ف��ي والية واحدة مع كري��ت وظلت كذلك حتى عهد أوغس��طس حينما بدأ
الرومان يعتنون باس��تثمارها .وعندما انقس��مت اإلمبراطورية الرومانية إلى
غربي��ة وبيزنطي��ة في عهد قس��طنطني الكبير أحلقت برق��ة باإلمبراطورية
البيزنطية وظلت حتى فتحها املسلمون.
وفي أواخ��ر العهد اجلمهوري في روما أحدث يولي��س قيصر بعد انتصاره
على بومبي عدة تغيرات تنظيمية فجعل من نوميديا الشرقية والية إفريقيا
اجلدي��دة « « Africa Novaوضم لها منطقة طرابلس الس��احلية .وكانت
الوالية اجلدي��دة متتد موازية لوالية إفريقية الرومانية ويحدها من الغرب خط
مي��ر غربي عنابة ف��ي اجلزائر وغربي قامل��ة ويتجه جنوبا ً حتى س��واحل خليج
قابس.
أم��ا والي��ة إفريقي��ة الرومانية فق��د غير اس��مها إلى إفريقي��ة القدمية
« »Africa Vetusوظل��ت رقعتها كما كان��ت ،محصورة بني البحر وخندق
سكيبيو.
ثانياً :في عهد اإلمبراطورية ( 29ق.م 439 – .م) .
في س��نة  27ق.م .دمج اإلمبراطور أوغس��طس هات�ين الواليتني القدمية
واجلدي��دة في والي��ة بروقنصلية أو إفريقية فقط.ولقد س��بق أن أش��رنا إلى
أن اإلمبراط��ور أوغس��طس كان قد اتفق مع مجلس الش��يوخ الروماني على
اقتس��ام إدارة الوالي��ات بحيث تكون الواليات املس��املة الهادئة التابعة جمللس
الش��يوخ بينم��ا تتبع الوالي��ات األخ��رى لإلمبراط��ور .وكانت والي��ة افريقية
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وال لها برتبة
البروقنصلي��ة تابع��ة إداريا ً جمللس الش��يوخ ال��ذي يتولى تع�ين ٍ
بروقنص��ل « »Proconsulأي نائب قنصل يش��رف على س��ير األحوال فيها
فكان يشرف على تطبيق القانون داخل احلدود البلدية للمدن ويتولى تطبيقه
خارج تلك احلدود .وباإلضافة إلى ذلك فقد كان البروقنصل معنيا ً في الدرجة
األولى بش��ؤون الضرائب .والضرائب الرومانية كانت عبارة عن نوعني :ضرائب
مباشرة وضرائب غير مباشرة .ولقد ظل أساس الضرائب املباشرة في منطقة
طرابلس يس��تند إلى الضريبة الت��ي كان يوليس قيصر قد فرضها على لبدة
– وإن كان من املعتقد أنها خفضت فيما بعد نتيجة للمسح الذي أجري في
عهد أوغس��طس لتقدير مدى ما كان لكل والية من الواليات أن تتحمله من
الضرائب .أما الضرائب غير مباشرة فكانت أربعا ً:
 -1رسوم جمركية تفرض على البضائع املستوردة برا ً وبحرا ً.
 -2رس��وم وفاة تؤخذ م��ن تركة املتوفى مبق��دار  %5وكانت تطبق على
املواطنني الرومان فقط.
 -3رسوم على جتارة جل الرقيق مقدارها  %5من ثمن الرأس الواحد.
 -4رسوم على جتارة بيع الرقيق مقدارها  %4من ثمن الرأس الواحد.
وكانت هذه الضرائب غير املباشرة حتال على املتعهدين سواء كان املتعهد
فردا ً أو شركة ،خالل القرن امليالدي األول فيدفع املتعهد قيمة الضرائب ويجبي
هو أقصى ما يس��تطيع جبايته من األهالي .وقد بذل اإلمبراطور أوغس��طس
جهودا ً كبيرة في س��بيل القضاء على ما في هذا النظام من عيوب ومساوئ
كانت سببا ً في الفضائح الكثيرة التي وقعت في أواخر العهد اجلمهوري في
روم��ا .وفي أيام اإلمبراطور فسبس��يان ( 79-69م ).كان ل��كل دائرة إفريقية
مجل��س والي��ة « »Conciliumل��ه صالحية تخط��ي البروقنص��ل وتقدمي
الظالمة مباشرة لإلمبراطور .وفي عهد تراجان أوقف العمل بنظام املتعهدين
في جباية الضرائب غير املباش��رة وأصبح يتولى حتصيلها موظفون رسميون
تابع��ون لإلمبراطور .وكان مكتب الضرائب الرس��مي في لب��دة يتكون مكن
دائرتني إحداهما مس��ئولة عن حتصي��ل الضرائب املس��تحقة على البضائع
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املستوردة بحرا ً وعلى الوفيات ،واألخرى تختص بتحصيل الضرائب املستحقة
على البضائع املستوردة برا ُ وعلى حلب وبيع الرقيق.
ومل��ا كان البروقنصل وموظفوه القليلون ال يس��تطيعون القيام بالروتني
احلكوم��ي جميع��ه ،فإنهم صاروا يعتم��دون كثيرا ً على البلدي��ات وأجهزتها
احمللية ،وهذا يفسر لنا عدم تدخل الرومان في الشئون البلدية في املدن الثالث
التي اس��تمرت حتتفظ بنظامها البلدي ودساتيرها البلدية الفينيقية طيلة
العص��ر الروماني .وقد رد اإلمبراطور أوغس��طس لهذه امل��دن الثالث حريتها
التي س��لبها إياها يوليس قيصر فأبح اآلن ال يجوز للبروقنصل أن يتدخل في
شئونها البلدية .وفي القرن امليالدي الثاني رفع مستوى املدن الثالث إلى درجة
مستوطنات « »Coloniesوبذلك نالت هذه املدن حقوق املواطنة الرومانية
وأصبح س��كانها مواطن�ين رومانيني لهم حقوق ابن روم��ا وعليهم واجباته.
وكان��ت أولى هذه املدن في احلصول على تلك احلقوق مدينة لبدة (110-109
م .في عهد تراجان ) ثم أويا (حوالي  150م ).ثم صبراتة في عهد اإلمبراطور
أنطونيوس بيوس ( 161-137م 60) .ولقد احتفلت املدن الثالث بهذا التقدير
ال��ذي منحتها إياه روما فب��دأت تضع صور األباطرة عل��ى عمالتها إعرابا ً عن
اعترافه��ا باجلمي��ل .والب��د أن نذكر به��ذا الص��دد أن روما كان��ت متنح درجة
مس��توطنة « »Colonyمل��دن والياته��ا إرضاء لكبرياء تلك امل��دن عن طريق
إش��عارها بأنها صارت عبارة ع��ن أجزاء من مدينة روما نفس��ها واقعة ليس
ف��ي روما وإمنا خارجها ف��ي الواليات املعنية .وإن د َّل تزاي��د إقبال مدن الواليات
عل��ى املطالبة بهذا الش��رف خالل القرن امليالدي الثاني على ش��يء فإمنا يدل
على ارتفاع أس��هم ش��عبية احلكم الروماني ،كما أن انتش��ار تلك الشعبية
على نطاق واس��ع يدل على تزايد أهمية الواليات بالنس��بة للعاصمة .ولقد
كان��ت العاصمة نفس��ها تس��تفيد معنويا ً ومادي��ا ً من منح ح��ق املواطنة
الرومانية ملدن الواليات؛ فهي كانت تس��تفيد معنويا لتزايد شعبيتها بتزايد
ع��دد املدن واجلماهير املرومنة ،وكانت تس��تفيد مادي��ا ً ألن تلك اجلماهير التي
 -60بالنس��بة ملدن برقة ومسألة اكتساب حقوق املواطنة الرومانية سميت كل من سيرين
وتوكرة باس��م « »Coloniaوذلك على ل��وح « »Tabula Peutingerianaولكننا ال نعرف
متى منحتا ذلك احلق وال نعرف مدى تأثيره على دستوريهما الداخليني.
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كانت تسكن مدن الواليات املرومنة صار ينطبق عليهم قانون حتصيل ضرائب
الوفيات الذي سبق اإلشارة إليه .أما مدن الواليات نفسها فلم تكن جتني من
منحه��ا حقوق املواطنة الرومانية س��وى الفائدة املعنوي��ة ،وإن كانت هنالك
ظروف خاصة تؤدي إلى منح مدينة من ذلك النوع امتيازا ً إضافيا ً يعفيها من
ضرائ��ب العق��ارات وتصبح وكأنّها إحدى املدن اإليطالي��ة .وقد متتعت مدينة
لبدة بهذا االمتياز الذي منحها إياه ابنها البار سيبتيموس سويرس مناسبة
زيارته لها س��نة  203م .ومن باب العرفان باجلميل سمى أبناء لبدة مدينهم
س��بتيميا « »Septimiaوس��موا أنفسهم س��بتيميني «.»Septimiani
ولكن تسرعت حتت تأثير ذلك املد العاطف فتعهدت مختارة أن متد روما مجانا ً
بكمية س��نوية من زيت الزيتون ،فلم يلبث هذا التب��رع حتى حتول إلى التزام
على لبدة ،وح ٍّق لروما تطالب به إن تأخر عن موعده.
ومل��ا حصلت امل��دن الث�لاث على حق��وق املواطن��ة الروماني��ة وأصبحت
بدرج��ة مس��توطنات رومانية بدأت تغير حكمها احمللي��ة أو على األصح تغير
أس��ماء تلك النظم ،التي كانت ال تزال فينيقية ،ولكي تنسجم مع التقاليد
الرومانية .وصارت كل مدينة تقس��م س��كانها إلى دوائر انتخابية على غرار
احل��ال في روما .ولقد س��مت لبدة ثماني دوائر م��ن دوائرها االنتخابية اإلحدى
عش��رة املعروفة بأس��ماء أس��رة تراجان اعترافا ً بجميله ف��ي منحها حقوق
املواطن��ة الروماني��ة كامل��ة .ورمبا كانت تس��مية صبراتة لدوائرها بأس��ماء
أس��رة أنطونيوس بيوس ترجع لسبب مماثل .وكانت الدوائر االنتخابية في كل
مدين��ة تش��كل مبجموعها اجلمعي��ة الوطنية للمدينة ،تل��ك اجلمعية التي
كانت تتولى القيام باألمور الش��كلية م��ن مثل املصادقة على ما يقدم إليها
من مش��روعات ،والتصديق على املرس��ومات التكرميية ،وانتخاب القضاة من
ضمن قائمة أس��ماء أشخاص جرى ترش��يحهم مقدما ً .ونتيجة إلصالحات
اإلمبراطور ديو فلتيان ( 305-285م ).أصبحت منطقة طرابلس والية قائمة
بذاتها وأصبحت لبدة عاصمة لها.
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احلياة في املدن الرومانية
سلكت املدن الثالث في منطقة طرابلس واملدن اخلمس في منطقة برقة
على نحو ما سلك غيرها من املدن في الواليات اخملتلفة فبدأت تقلد روما ليس
في نظمها وش��رائعها فحسب وإمنا أيضا ً في كل وجوه حياتها .واملعروف عن
املدين��ة الرومانية أن مركز احلياة فيها ه��و الفورم « »Forumوهو عبارة عن
ساحى مرصوفة ومكشوفة ال تصل إليها وسائل النقل ذات العجالت ،وحتيط
بها املعابد الرئيس��ية واألبنية العامة باإلضاف��ة للمكاتب واحلوانيت .وبذلك
ف��إن الفورم كان يق��وم بوظيفة املركز االجتماعي ومركز املعلومات وس��احة
االجتماعات الش��عبية؛ فكان الرجل يذهب إلى الفورم ليرى أو يس��مع ما في
مدينته م��ن جديد وليتبادل االحاديث مع أصدقائ��ه في ظل األعمدة احمليطة
بالفورم أو ليتمشى في املس��اء بني التماثيل املقامة مبرسومات بلدية تكرميا ً
لألباط��رة واحملس��نني من أبناء املدين��ة .وكان الناخبون يجتمع��ون في الفورم
للس��ماع للقضاة أو للتصويت ،وكانت منابر اخلطابة تقام أغلب األحيان أمام
املعابد اخلاصة «بروما» من مثل معبد «روما وأوغسطس» في لبدة وباستثناء
املعابد كانت أهم األبنية املقامة على الفورم هي بناء الكوريا « »Curiaوبناء
الباس��يليكا « ،»Basilicaوكانت الكوريا عبارة عن القاعة التي كان اجمللس
البلدي « »Ordo Decuniorumيعقد اجتماعاته فيها برئاس��ة القضاة
أما الباس��يليكا التي ميكننا أن نقول إنها كان��ت امتدادا ً للفورم
الس��نوينيّ .
فقد كانت مس��قوفة للوقاية من الشمس واملطر .وكانت تقوم فيها احملاكم
والبورصة كما كان يس��مح لعامة الش��عب بالدخول إليها بحرية فيتسلون
باالستماع إلى احملاكمات ،أو املمساومات بني التجار ،أو احملاضرات العامة.
ول��م يكن الفورم املكان الوحيد ال��ذي ميكن لألهالي أن يرتادوه فقد كانت
أع��داد كبيرة منهم ترتاد احلمامات بعد الظهر محققني ألنفس��هم غايتني:
واحدة اجتماعية واألخرى صحية .وكان «الروتني» املتبع في االس��تحمام هو:
حم��ام حار ،حمام فات��ر ثم حمام بارد .وكان كل من ه��ذه احلمامات في غرفة
ّ
منفصلة فاحلمام احلار في غرفة تس��مى كلداريوم « »Caldariumوالفاتر
ف��ي غرفة تس��مى تبيداريوم « »Tapidariumثم يأت��ي احلمام الثالث وهو
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البارد املسمى فريجيداريوم « »Frigidariumوفيه بركة للسباحة وأماكن
لالس��تراحة يجل��س فيها اخلارجون م��ن احلمامات األخرى بع��ض الوقت قبل
اخلروج إلى الش��ارع .وكان املس��تحم في العادة يبدأ باحلمام البخاري املعروف
باسم لكونكم « »Laconicumكما كان املستحمون يدهنون أجسامهم
بزيت الزيتون بدال ً من الصابون .وكان األثرياء منهم يحضرون عبيدهم معهم
أو يستأجرون خدم احلمامات لتدليكهم وجتفيف الزيت عن أجسامهم.
وكان يتص��ل باحلمام��ات ع��دد م��ن املراحي��ض العامة املعروفة باس��م
«فوري��كا» « »Foricaوالتي ال تزال بقاياها قائمة في كل من لبدة وصبراته
وقورينة وكان املواطنون عامة يستعملونها لقاء دفع رسوم ضئيلة على غرار
م��ا هو معروف اآلن في دورات املياه في أوروب��ا .وملا لم تكن املراحيض موجودة
في املنازل ،إال في قليل من منازل الكبراء واألثرياء ،قإن وجود املراحيض العامة
كان ضرورة ال غنى عنها.
أما وسائل الترفيه الرئيس��ية فقد كانت :املسرح ،املسرح املدرج وميدان
سباق اخليل .وكان املسرح أشبه بقاعة املوسيقى من حيث أن النشاط داخله
كان مقصورا ً على التمثيل اإلميائي املصحوب باملوس��يقى واألوركسترا .وكان
املمثل الواحد يقوم بأدوار ش��خصيات الرواية جميعها إال أنّه كان يغير قناعه
ب�ين دور وآخر .وكانت موضوع��ات مثل هذه التمثيليات تؤخذ من األس��اطير
اإلغريقية كما ان املمثل اإلميائي البارع كان يحظى بش��هرة واسعة على غرار
ما هو احلال في أيامنا بالنسبة لنجوم السينما واملسرح.
وبالنسبة للمسرح املدرج فقد وجد تصوير للنشاط الذي كان يتم عليه
في رصيف من الفسيفس��اء عثر عليه في «فيال داربوك عميرة» قرب زليطن
وهو موجود حاليا ً في متحف الس��راي احلمراء بطرابل��س .ويصور جانبان من
ه��ذه الفسيس��فاء عملية صيد احليوان��ات البرية التي كان��ت تتم عادة في
الصباح في حلبة حتول إلى أسبه ما يكون ببقعة مكشوفة في وسط غابة.
ثم يظهر الصيادون وكالبهم وهم يجهزون على غزال وبقرة وحش��ية وحمار
وح��ش وعدد من النعام ،بينما يظهر دب وث��ور ،ربطا ببعضهما وهما يقتتالن
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حتى امل��وت ،وإلى جانبهما منظ��ر هذلي ألحد األقزام وخنزي��ره األليف .ومن
ب�ين املناظ��ر األخرى منظر إعدام اجملرمني وأس��رى احل��رب بتقدميهم للوحوش
املفترس��ة .وفي هذا املنظر نرى اثنني من هؤالء املنكودي احلظ وقد ش��دا إلى
أعمدة خش��بية مثبتة إلى عربت��ي يد ،وقد دفعت إح��دى العربتني وظهر منر
يجه��ز على إحدى الضحيتني بينما ظهرت العربة الثانية يدفعها أحد حراس
احللب��ة نحو وحش آخر .وفي منظر آخر يبدو ش��خص منكود ثالث يجره أحد
حراس احللبة من شعره ليقذفه أمام أسد ضار ِ .وقد فسر أحد الكتاب مناظر
الضحاي��ا الث�لاث بأنها ترم��ز ملن أعدموا م��ن اجلرامنتيني ف��ي أعقاب حملة
فاليريوس فستوس «.»Valerius Festus
وعل��ى اجلوانب األخرى من هذه الفسيفس��اء مناظ��ر للمصارعني الذين
أخليت لهم احللبة بعد الظهر ،وهم يظهرون مس��لحني بأنواع مختلفة من
األسالحة التقليدية في عصرهم .وكانت العادة أن جتري املبارزة بني متصارعني
مس��لحني بأس��لحة متغايرة .وفي هذا املش��هد الذي تصوره الفسيفس��اء
املذك��ورة جت��ري املصارعة على أنغام فرقة موس��يقية تس��تخدم طبالً وبوقا ً
وأرغن��ا ً .ويظه��ر أن ع��ددا ً م��ن املصارعني قد انته��وا .وكان املص��ارع املغلوب
يرفع ذراعه اليس��رى إش��ارة الستس�لامه ،وآنذاك ينظر احلكم إلى القاضي
املترئس للمكان مسترشدا ً بقراره الذي كان كان كثيرا ً ما يعطي وفقا ً لرغبة
املش��اهدين .فإذا رفع القاضي إبهامه األمين إلى أعلى كان معنى ذلك اإلبقاء
على حياة املصارع املغلوب ،أما إذ أش��ار بإبهامه ذاك إلى أس��فل فمعنى ذلك
أن عل��ى املنتصر أن يجهز على خصمه املغلوب بضربة الرحمة .وقد تس��تمر
املصارعة عدة أيام متتالية فقد اكتشف نقش يرجعع إلى حوالي سنة 200
م .وهو يذكر أنن عرض مصارعة اس��تمر خمس��ة أيام متتالي��ة في صبراتة،
ولكنه يضيف أن ذلك العرض كان أول عرض بهذا الطول يجري في صبراتة.
وفي احلديث عن ميدان س��باق اخليل أو السيرك « »Circusنذكر أن لبدة
هي الوحيدة بني املدن الثالث التي كان بها ميدان سباق دائم مرصوف باحلجارة
م��ع احتم��ال أن كال من أوي��ا وصبراته كان بها ميدان مش��ابه ولكن مفروش
باخلش��ب .وال تزال آثار ميدانني مشابهني قائمة في س��يرين وطلميثة .وكان
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السباق الشائع في تلك األيام هو سباق العربات التي جترها أربعة من اخليول.
وكان يش��ترك في الدفعة الواحدة عدد من العربات أقصاه اثنتا عش��رة عربة
جتري عادة س��بع دورات حول امليدان باجتاه يعاكس عقرب الساعة .وفي وسط
ميدان الس��باق هذا كانت تش��هر على حامالت مرتفعة إما س��بع بيضات أو
سبع نوافير ماء على شكل س��مكة ال ُّدلفني أو ال ُّدخس « .»Dolphinومع
نهاية كل دورة حول امللعب كانت تؤخذ بيضة أو تسكر نافورة إلعالم اجلمهور
بعدد الدورات التي انتهت وعدد الدورات الباقية .وكثيرا ً ما كانت احلوادث تقع
أثناء الس��باق فتصطدم عربة بأُخرى فتحطمها وتتحطم هي عليها صدفة
أو عم��داً؛ وقد وجد مش��هد ميثل هذه احل��وادث في أحد القب��ور في قرقارش.
وممّ��ا كان يزيد في حماس املش��اهدين للس��باق أن الرهان كان مس��موحا ً به.
وال نخط��يء إذا افترضنا أن احلال في لبدة كانت تش��به احلالة في روما واملدن
الكبرى األخرى من حيث أن املتس��ابقني كانوا يحملون ألوانا ً مميزة هي :األحمر
أو األبيض أو األزرق أو األخضر ،ومن حيث أن اجلمهور املشاهد كان ينقسم في
حماسه وتشجيعه تبعا ً لتلك األلوان .وما ينطبق على لبدة ينطبق على أويا
وصبراته وسيرين وطلميثة.
ولع��ل خير ما ميث��ل احلياة االجتماعية في م��دن منطقة طرابلس حوالي
منتص��ف القرن امليالدي الثاني هو أبولوجيا أو اعتذار أبوليس «.»Apuleius
وقبل أن نس��رد قص��ة األبولوجيا جند لزاما ً علينا أن نع��رف بأبوليس ألنه كان
ش��خصية غريبة جديرة بالتصوير .ولد لوس��يوس أبولي��س في مدينة مدورا
« »Madaursعل��ى بعد ثمانني ميالً إلى اجلنوب الغربي من قرطاجة س��نة
 124م .م��ن أس��رة ثرية عريقة النس��ب .وتلقى دراس��ته في م��دورا ثم في
قرطاج��ة فأثينا ،وبدد الث��روة الكبيرة التي ورثها عن اس��رته في تنقالته من
مدينة ألخرى ،تلك التنقالت التي كان خاللها ينتقل من دين آلخر وينظم إلى
اجلماعات ذات الطقوس الدينية اخلفية وقد مارس الس��حر ،وألف كتبا ً كثيرة
في موضوعات مختلفة من الالهوت إلى مسحوق األسنان ،وألقى محاضرات
في الفلسفة والدين في روما وغيرها من املدن .ولو قدر ألبوليس أن يبعث بعد
وفاته لس��اءه أن يجد نفسه مش��هورا ً بني أبناء منطقته بسبب أقل أعماله
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شأنا ً وهو كتابه املسمى «احلمار الذهبي» ،وكان األسم األول لهذا الكتاب هو
« »Metamorphoseon Lebri XIأي «أح��د عش��ر كتابا ً في التحويل»
والكت��اب عبارة عن توس��ع غريب في قصة يرويها لوس��يوس البتراس��ي عن
رجل أنقلب حماراً ،ويتألف من سلسلة غير مرتبطة من املغامرات ،والوصف،
واحلوادث احملشورة فيه حش��راً ،يتخللها السحر والرعب والفحش في القول،
واحلدي��ث ع��ن التق��وى املرجأ .وي��روي لوس��يوس ،بطل القص��ة ،كيف طاف
بتس��اليا واس��تمتع فيها بعدد من الفتيات ،وألفى نفس��ه اينما حل في جو
م��ن الس��حر .ومما جاء في ذلك الكت��اب« :وما كاد اللي��ل ينقضي ويبدأ فجر
يوم جديد حتى كان من حظي أن أس��تيقظ ،وأن أقوم من فراش��ي وأنا نصف
مذه��ول ،راغب حقا ً في أن أعرف وأرى أش��ياء عجيبة محي��رة ...واحلق إني لم
أكن أرى ش��يئا ً وأعتقد أنه كما أراه في الواقع ،بل إن كل ش��يء بدا لي أنه قد
حتول إلى صورة أخرى بتأثير قوة الس��حر اخلبيثة .وبل��غ من قوة اعتقادي هذا
أن ظنن��ت أن احلجارة التي قد تعثر بها قدماي تصلبت واس��تحالت من رجال
إلى الصورة التي هي عليها ،وأن الطيور التي س��معتها تغرد واألشجار واملياه
اجلارية ،اس��تحالت إلى هذا الرش وال��ورق ومنابع املاء ،من صور أخرى غير هذه
الص��ور .وكذلك ظننت أن التماثيل والصور س��تتحرك في مس��تقبل األيام،
وأن اجلدران س��تتكلم وتروي أخبارا ً عجيبة ،وأني سأس��مع من فوري وحيا ً من
السماء ومن شعاع الشمس».
وعند هذا احلد كان لوس��يوس قد أصبح مس��تعدا ً ألي��ة مغامرة يريدها
ولذلك فهو يدهن جسمه مبرهم سحري ،وهو شديد الرغبة في أن يستحيل
طائراً ،ولكنه حني يدلك نفس��ه بهذا املرهم يس��تحيل حمارا ً .وتروي القصة
بعدئ ِذ ما يلقاه ذلك احلمار «الذي له إحس��اس اإلنس��ان وإدراكه» من محن.
وكان عزاؤه الوحيد «أُذني الطويلتني اللتني أستطيع بهما أن أسمع كل شيء
ولو شديد البعد عني».
وق��د قيل له إنه س��يعود إلى صورت��ه اآلدمية إذا عثر عل��ى وردة وأكلها،
وه��ي أمنية يدركها بعد أن مير بطائفة كبي��رة من احلظوظ احلمارية منها ما
هو طيب ومنها ما هو س��يء .ثم كره احلياة ،فلجأ أوال ً إلى الفلسفة ،ثم إلى
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الدين ،وألف دعاء يش��كر فيه «إيزيس» ش��كرا ً بينه وبني ابتهال املس��يحيني
إلى أم الرب شبه عجيب .ثم يحلق رأسه ويقبل في الطبقة الثالثة من أتباع
«أيزيس» املبتدئني ويرصف طريقا ً يعود به إلى األرض بعد أن يفسر حلما ً يأمره
فيه «أوزوريس» – أعظم اآللهة – بأن يعود إلى وطنه ويشتغل بالقانون.
وق��دم أبولي��وس في أح��دى رحالته إل��ى أويا من م��دورا ف��ي طريقه إلى
اإلس��كندرية ولكن املرض قعد به في أويا حيث كان يس��كن صديقه وزميله
في الدراسة في أثينا سيسينيوس بونتيانوس « »Sicinius Pontianusمع
والدته األرملة الثرية إميليا بودنتي ّال ( .)Emelia Pudentillaوعندما سمع
بونتيانوس مبرض أبوليس عرض عليه السكنى معه ومع والدته في منزلهما
الواقع على البحر فقبل أبوليس ذلك العرض ش��اكرا ً .وكان بونتيانوس يهدف
م��ن وراء هذه الدعوة إل��ى إقناع صديق��ه أبوليس بالزواج م��ن والدته إميليا
حماي��ة لثروتها من الوقوع في يد زوج غي��ر مرغوب فيه .واحتفظ بونتيانوس
باديء األمر بخطته هذه سرا حتى حانت اللحظة املناسبة وذلك عندما دعي
أبوليس إللقاء محاضرة في باس��يليكا أويا .وكانت محاضرته ناجحة وسعد
مس��تمعوه مبا جتل��ى فيها من فصاحة إلى حد أنهم بدأوا يتوس��لون إليه أن
يقيم في أويا وأن يقبل أن يصبح أحد أبنائها .وبهذه املناسبة تقدم بونتيانوس
بخطت��ه لصديقه وجنح في أقناعه بالبقاء في أوي��ا وبالزواج من والدته .وبدأ
زواجهما س��عيدا ً ولكنه ل��م يلبث أن تعكر نتيجة املؤام��رات التي بدأ أقارب
إميليا يدبرونها ألن مطامعهم في ثروتها قد خابت بسبب هذا الزواج .ولذلك
فقد ش��نوا حملة تش��هير ضد أبوليس انتهت باتهامه رسميا ً بأنه إمنا حمل
إميليا على املوافقة على الزواج منه بوس��اطة السحر .ومبوجب تلك التهمة
قدم أبوليس للمحاكمة في صبراته حيث وقف يدافع عن نفس��ه أمام رئيس
احملكمة البروقنصل «كلوديوس مكس��يموس» «»Claudius Maximus
الذي كان صديقا ً له .واألبولوجيا هي اخلطبة التي ألقاها أبوليس في محكمة
صبراته ففي هذه املناس��بة ،وجتلى ذكاؤه وبالغته بش��كل أدهش مستمعيه
م��ن أبناء الوالية ومكنه من الفوز بالب��راءة ،ولكنه لم يلبث بعد ذلك أن رحل
قضى بقية حياته ميارس صناعتي
عن أويا مع زوجته إميليا إلى قرطاجة حيث َّ
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الط��ب واحملاماة ،وكتابة الرس��ائل ،واخلطب .ولكن معظم م��ا كتبه كان في
املوضوعات العلمية والطبيعية .وق��د أقامت له مدينته نصبا ً تذكاريا ً نقش
عليه بالالتينية الكلمتان« :الفيلسوف اإلفالطوني».
وأبوليس هو الشخصية األدبية الالمعة الوحيدة التي لها ذكر في منطقة
طرابلس في هذه الفترة ،ونحن ال جند أثرا لتلك الفورة الفكرية التي متيزت بها
إفريقية الرومانية بش��كل عام والتي أدت إلى ظهور كتاب من مس��توى رفيع
مثل أبوليس نفسه وتيرتوليان ( )Tertullianوأوغسطس (.)Augustine
وه��ذا يعني أنه بالرغم من وضوح الرومانية الش��ديدة ف��ي املظاهر اخلارجية
للحي��اة في امل��دن الثالث إال أننا جند احملافظة الش��ديدة تس��يطر على احلياة
الفكري��ة كما أنن��ا جند هذه املنطقة فينيقية أكثر منه��ا رومانية في مجال
األدب والدي��ن وصحي��ح إن اللغتني والالتينية طكانتا مس��تعملتني رس��ميا
ولك��ن اللغة الفينيقية كانت أكثر ش��يوعا كما أنه��ا كانت لغة التخاطب
ب�ين الناس ،وبالرغ��م من إن اللغة اإلغريقية كانت حتت��ل املرتبة األولى كلغة
للمفكري��ن واألدب��اء واملثقفني ثقافة عالي��ة ،إال أننا جند مبادئها األساس��ية
فق��ط تدرس ف��ي منطقة املدن الثالثة ،ف��إذا أراد أحد أبن��اء املنطقة أن يتابع
تعليم��ه العالي كان علي��ه أن يطلبه في قرطاجة الرومانية أو في روما أو في
أثين��ا .وم��ن الناحية الدينية أس��تمر أبناء منطقة املدن الثالثة متمس��كني
بآلهتهم وطقوس��هم الفينيقية وإن كانوا قد بدأوا يطلقون عليها أس��ماء
رومانية فس��موا ملكارت هيركوليس وأسموا أش��مون أبولو وأسموا عشتار
منيرقا وقينوس وهكذا .وظلت هذه احلالة س��ائدة حتى دخول املسيحية إلى
هذه البالد ،فنحن نسمع عن وجود أسقف مسيحي في لبدة في نهاية القرن
امليالدي الثاني كما نسمع عن وجود مركز معمداني في كل من أويا وصبراته
وقت انعقاد مجمع قرطاجة سنة  256م.
الزراعة والتجارة:
كان اقتص��اد منطق��ة طرابلس خالل العهد الرومان��ي يرتكز في الدرجة
األول��ى على تصدير زيت الزيت��ون .وبالرغم من أن زيت الزيت��ون اإلفريقي كان
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يعتب��ر ثقيال بالنس��بة ألغراض الطب��خ إال أن الطلب عليه في تزايد بس��بب
اس��تعماله للتدلي��ك في احلمامات وألغ��راض اإلضاءة .ولعلنا نس��تطيع أن
نتصور النطاق الواس��ع الذي كانت زراعة ش��جرة الزيتون ق��د بلغته مع بدء
العص��ر الرومان��ي عندما نتذكر مق��دار الغرام��ة الس��نوية الضخمة التي
فرضها يوليوس قيس��ر على لبدة والتي كانت عبارة عن عشرة ماليني لتر من
الزي��ت؛ فقد قدر ذوو االختص��اص أن تلك الكمية كانت تعادل إنتاج ما ال يقل
عن مليون ش��جرة من الزيتون .61ولقد أدى وجود رؤوس أموال رومانية ضخمة
في منطقة طرابلس في العصر الروماني إلى تش��جيع زراعة شجرة الزيتون
وتوسيع الرقعة املزروعة بها ،فلما أهل القرن امليالدي الثاني كان جميع اجلبل
الغرب��ي م��ن ترهونة إل��ى البحر ومن حاف��ة اجلبل إلى وادي ترغالت مكس��وا ً
مبزارع الزيتون الكثيفة .وال نكاد نش��ك في أن مزارع واسعة من الزيتون كانت
تكس��وا القسم الشرقي من س��هل اجلفارة خاصة حول أويا وصبراتة .ولقد
مت التأك��د كذلك م��ن وجود مزارع للزيت��ون في منطقة الزنت��ان وفي مناطق
مصرات��ه الداخلية ،وحول خليج س��درة .ونحن نع��رف أن اإلمبراطور هدريان
شجع البدو على اس��تغالل األراضي الداخلية التي لم تكن قد شجرت حتى
ذلك الوقت فكانوا يش��جرونها على حسابهم اخلاص مقابل تأمني ملكيتها
له��م م��ن ناحية وإعفائهم م��ن الضرائب التي كانت جتبى عادة من أش��جار
الزيت��ون وكروم العنب م��ن الناحية األخرى .وال بد أن هذا التش��جيع أدى إلى
ظهور إعداد جديدة من املزارع .أما على الساحل فإن املزارع التي كانت شائعة
عي املزارع املتنوعة اإلنتاج التي كانت تهدف إلى أن تكون مكتفية ذاتيا أو إلى
أن تزود األسواق باملنتجات اخملتلفة.

املترامية األطراف .ولذلك فقد نشطت القوافل العابرة للصحراء من أواسط
إفريقي��ا ناقلة الفيلة والع��اج والذهب والرقيق إلى صبرات��ه وأويا ولبدة .وإذا
تذكرنا أن عدد احليوانات التي كانت تقتل في اليوم الواحد في املس��رح املدرج
في روما كان يصل إلى خمس��ة آالف ،اس��تطعنا أن نك��ون فكرة عن أهمية
املتاجرة في احليوانات البرية كالفيلة واألسود والنمور التي كان ال بد لها أن متر
في أحد موانئ طرابلس ،تلك املواني التي كانت مدخال للس��لع املستوردة من
وراء البحر لتس��ير في االجتاه املعاكس أي إلى الدواخل .ولقد أثبتت احلفريات
التي أجريت في مقابر جرما وج��ود مصابيح رومانية وأواني فخارية وزجاجية
تتراوح تواريخها بني أواخر القرن امليالدي األول والقرن امليالدي الرابع.
وف��ي اجمل��ال الصناعي لم تكش��ف احلفريات حتى اآلن عن ش��يء ذي بال
باس��تثناء بعض قطع اآلنية الفخارية الت��ي يرجع تاريخها إلى القرن امليالدي
الرابع ،وهي تدل على أن هذه الصناعة كانت متأخرة وتنتج لالستهالك احمللي
فقط .والصناعة احمللية الوحيدة التي ذاع صيتها في اخلارج هي صناعة اجلروم
« ،»Garumوهو نوع من املشهيات كان يستحضر من السمك اململح؛ وقد
اشتهرت لبدة بهذه الصناعة بشكل خاص.

وفي الوقت الذي نرى فيه إن الزراعة كانت تش��كل املورد الرئيس��ي لثروة
منطق��ة طرابلس في هذه الفترة فنحن نعلم أن جتارة القوافل عبر الصحراء
لقيت تشجيعا كبيرا نظرا الستتباب األمن وانتشار شبكة الطرق الرومانية
 -61أنظ��ر أيض��ا ديورانت  ،ول  ،قصة احلضارة  ،ترجمة محمد ب��دران  ،مطبعة جلنة التأليف
والترجم��ة والنش��ر  ،الطبع��ة الثاني��ة . 1959 ،القاهرة ج3م ، 3ص ، 31حي��ث يقول  « :وجد
العرب حني قدموا إلى الشمال اإلفريقي في القرن السابع امليالد أن في وسعهم أن ينتقلوا من
طرابلس إلى طنجة دون أن يبتعدوا عن ظالل أشجار الزيتون» .
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عصر االنحطاط
مبقتل اس��كندر س��ويرس س��نة  230م .انتهت أسرة س��ويرس وانتهى
معه��ا عهد األباطرة اإلفريقي�ين وغرقت اإلمبراطوري��ة الرومانية في فوضى
عسكرية دامت نصف قرن وأوصلت اإلمبراطورية إلى حافة الهاوية مما شجع
األعداء املتحفزين خارج حدودها على مهاجمتها .وكان أول ضحايا هذه احلرب
األهلية ،التي تعاقب خاللها أكثر من عش��رين إمبراطورا على عرش روما ،هم
أبناء الطبقة البرجوازية م��ن املالكني والتجار في مدن الواليات اخملتلفة؛ فقد
أدت النفقات العس��كرية الباهظة إلى التضخم املال��ي وبالتالي إلى فقدان
النق��د ملعظم قيمته الش��رائية وركود احلركة التجاري��ة .وارتفعت الضرائب
ارتفاعا خياليا لس��د حاجة األباطرة العس��كريني ولكن مل��ا أصبحت النقود
ال قيم��ة تذكر لها ف��ان الضرائب ص��ارت عينية .وزاد احلال س��وءا أن حتصيل
ه��ذه الضرائب صار عمال إلزاميا ملوظفي البلديات الذين أصبحوا مس��ؤولني
ش��خصيا عن حتصي��ل ضرائب مدنه��م ومناطقهم مما ح��ول منصب رئيس
البلدية « »Decurionمن منصب ش��رف يعتز به صاحبه إلى عبء بغيض،
ثقيل على كاهل من يشغله .ولم تسلم املدن الليبية الرومانية من هذا البالء
بل قاس��ت منه مثلما قاس��ى غيرها من مدن اإلمبراطورية واس��تمرت احلال
تسير من سيء إلى أس��وأ حتى عهد ديوقلتيان ( 305-285م) فتصدى هذا
اإلمبراطور للمشكلة املستفحلة وحاول إصالح الوضع املتدهور بإشراك ثالثة
آخرين معه في احلكم .ولكن الفوضى عادة فنش��بت من جديد إثر استقالته
س��نة  305م .ولم تس��تتب األمور إال في عهد اإلمبراطور قس��طنطني الذي
واص��ل إصالحات ديوقلتيان ب��كل عزمية وجد حتى صار يصع��ب على النء أن
يعزو إصالحا ً معينا ألحدهما دون اآلخر .وفي سنة  313م .رأي قسطنطني أن
حرب الدولة للديانة املسيحية وأتباعها إمنا هي حرب خاسرة ،فأصدر مرسوم
ميالن املشهور الذي أعطى املس��يحيني حرية العبادة الكاملة وتعهد بتأييد
الدولة لهم .ولكن أمل قس��طنطني خاب عندما وجد املس��يحيني منشقني
عل��ى أنفس��هم ومختلفني فيما بينه��م .ففي الش��مال اإلفريقي مثال كان
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املس��يحيون مختلفني عل��ى املوقف اخلاص مبعاملة املس��يحيني الذين كانوا
قد ارتدوا حتت الضغط والتهديد وسوء املعاملة التي كان يلقاها املسيحيون
عامة قبل صدور مرس��وم ميالن املذكور .ونش��أت عن هذا اخلالف كنيس��تان
أفريقيت��ان إحداه��ا كاثوليكية تأخذ بوجهة نظر كنيس��ة روم��ا القائلة أن
املس��يحي املرتد يبقى مسيحيا اذا ندم على ارتداده ،واألخرى دوناتية – نسبة
لزعيمه��ا دونات��س ،- ) Donatus ( 62وكانت تتخذ موقفا متش��ددا وتقول
أن املس��يحي املرت��د ال يجوز اعتباره مس��يحيا إال إذا ع ِّمد من جديد .صحيح
أن ه��ذا اخلالف كان خالف��ا ً دينيا ً في ظاهره ولكنه كان ف��ي باطنه وحقيقته
قناعا يتس��تر وراءه االجتاه الوطني بقدر ما كان نتيجة لالضطراب االجتماعي
واالقتصادي مم��ا جعله يصبح مظه��را ً من مظاهر احلرك��ة الوطنية وتعبيرا
عن الش��عور الوطني الذي بدأ يقاوم الكنيسة الكاثوليكية الرتباطها بروما
واإلمبراطور والعناصر الرومانية احلاكمة.
وعلى هذا األساس فان احلركة الدوناتية ارتبطت باللغات احمللية فجاء هذا
تعبيرا عن مناهضتها للكنيس��ة الكاثوليكية الت��ي كانت مرتبطة باللغة
الالتينية لغ��ة العنصر احلاكم .وكان من الطبيعية ،واحلالة هذه ،أن تتحالف
الدوناتي��ة مع الثورة الثقافي��ة ملناطق نوميديا وللطبقات الدنيا من س��كان
املدن بينما حتالف��ت الكاثوليكية مع الطبقات العليا التي كانت قد صبغت
بالصبغة الرومانية من مثل كبار املالكني والنبالء من سكان املدن .وملا صارت
الكاثوليكي��ة دعامة لألباطرة واحلكومة املركزية في إفريقية فان الكنيس��ة
الكاثوليكي��ة صارت بؤرة تتركز عليها الش��كاوي االجتماعية والسياس��ية.
ومن الناحية األخرى فقد لوحظت صلة رجال الدين الدوناتيني بثورات املزارعني
التي هزت أسس النظام الزراعي في نوميديا في األربعينات من القرن امليالدي
الرابع ،وهددت بأعمال مماثلة في كل أرجاء الش��مال األفريقي .والواقع أن هذه
احلركة إمنا قامت في جميع واليات اإلمبراطورية ،باس��تثناء فرنسا ،تعبيرا عن
 -62كان دوناتس أس��قف قرطاجة ومؤسس مذهب الدوناتية الذي ظهر سنة  311م  .وكان
أتباع دوناتس يذهبون إلى أنهم هم وحدهم خلفاء الرس��ل وأنهم ميثلون الكنيس��ة الكاملة
احلقيقية وأن عمادة وس��يامة رجال الكنيس��ة التابعني لروما غير صحيحتني وقد حكم على
هذا املذهب وأتباعه بالهرطقة.
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ث��ورة الثقافات احمللية ورفضها للصبغة اإلغريق��و – رومانية مما مهد الطريق
أمام اإلسالم كبديل لإلمبراطورية الرومانية.63
ومع مضي الس��نوات كان��ت هذه احلرك��ة الدوناتية ت��زداد تطرفا وعنفا
وجتت��ذب لصفوفه��ا الكثيري��ن من اللصوص وقط��اع الطرق مم��ا أدى بها في
النهاية إل��ى االنحراف عن اجتاهها الوطني والتحول إل��ى أداة تخريب وتدمير
مما أحلق أضرارا فادحة باقتصاديات البالد وعمرانها .ولقد س��بقت اإلشارة إلى
احتم��ال أن يكون الدوناتي��ون هم الذين حرقوا جرم��ا وخربوها فقضوا بذلك
على مملكة اجلرامنتيني.
ولقد عجل في انحطاط منطقة املدن الثالث وتقهرها إن القبائل الليبية
املتالحمة إجماال مع احلركة الدوناتية اغتنمت الفرصة لتهاجم تلك املنطقة
ابتداء من منتصف القرن امليالدي الرابع ،ففي س��نة  363م .شن األستوريون
( )Austuriansهجوم��ا عل��ى منطق��ة لبدة انتقاما لثائر أس��توري كانت
س��لطات لبدة قد قتلته فقتلوا كل من صادفوه في طريقهم وأحرقوا كل ما
وصلت إليه أيديهم ،ولم ينقذ لبدة نفسها إال أسوارها التي كانت لها هيبة
ف��ي نفوس املهاجمني أدت إلى رحيله��م عنها بعد حصار لم يتعد ثالثة أيام.
وراح��ت لبدة تس��تنجد باإلمبراطور دون جدوى رمبا راحوا األس��توريون يكررون
غاراته��م عليها ثاني��ة وثالثة وفي كل مرة يدمرون ويخرب��ون ويقتلون الناس،
ويقطعون الش��جر .وق��د امتد حصارهم للب��دة في غزوته��م الثالثة طيلة
ثمانية أيام رحلة عنها بعدها.64

وتقف��ر إلى ح��د أنها كانت ف��ي منتهى اله��زال عندما بدأ الغ��زو الوندالي.
والفئ��ة الوحي��دة من أبناء هذه املنطق��ة ،التي ظلت منتعش��ة خالل القرن
الراب��ع واخلام��س للميالد هي فئة أصح��اب مزارع احلدود الذي��ن ظلوا بعيدين
ع��ن األح��داث ،في مزارعهم املتعمقة داخل البالد يعيش��ون عيش��ة ش��به
مستقلة بعد انحسار السلطة الرومانية عنهم .ورمبا ال نخطئ إذا قلنا إنهم
ضمنوا أمنهم وس�لامتهم جت��اه القبائل املغيرة بأن ضلع��وا معها أو وقفوا
منها موق��ف احلياد .وتدل آثار الكنائس التي وج��دت في مناطقهم من مثل
«كنيسة القصر اللوطي» على أن الكثيرين منهم حتولوا للديانة املسيحية
في مطلع القرن امليالدي اخلامس.

ونتيج��ة لهذه العوام��ل مجتمعة أخذت منطقة امل��دن الثالثة تتقهقر
63- The Journal of Roman Studies, Society for promotion of Roman
Studies, article under the title: “Christianity and Local Culture in Late
Roman Africa” by Peter Brown,. Vol . LVIII, Parts I & II, London, 1968,
pp 85 – 95.
أنظ��ر أيضا  :ويلالرد  ،جيمس  ،الصحراء الكبرى  ،مكتبة الفرجاني  ،طرابلس  ،الطبعة األولى،
بيروت  ، 1967ص. 147 – 128
 -64أثبتت الدراس��ات االثرية أن اخلراب الذي حاق بلبدة لم يكن كله من صنع األستوريني ،بل
إن كثيرا منه كان بسبب الزلزال الشديد الذي أصاب جميع منطقة وسط وشرق حوض البحر
األبيض املتوسط سنة  365م .
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احتالل الوندال ملنطقة طرابلس
(من  834 – 439م)
 -1جنسريك

 477 – 430م.

 -2هونريك

 484 – 477م.

 -3جونتاموند

 496 – 484م.

 -4ترانساموند  523 – 496م.
 -5هلداريك

 530 – 523م.

 -6جليمر

 534 – 530م.

الوندال قبائل من أصل جرماني زحفوا من بالدهم بجوار بحر آزوف فعبروا
بأملانيا ثم غالة «فرنس��ا» واس��تقروا في أس��بانيا – حيث سميت األندلس
باسمهم :وندالوسية – ومن أسبانيا قدموا إلى الشمال اإلفريقي سنة 429
م .بقضه��م وقضيضهم فكان عددهم مبا في ذلك النس��اء واألطفال ثمانني
ألف بينهم عش��رون ألف مقاتل .وقصة قدومهم إلى الشمال األفريقي هي
أن الكونت بونيفيس ( )Bonifaceكان حاكما لوالية أفريقية سنة  429م.
وحدث أن اشتد س��وء التفاهم بينه وبني اإلمبراطورة بالسيديا ()Placidia
نتيج��ة ملؤامرات منافس��ة إيتي��وس ( .) Aestionوتط��ور ذلك اخلالف حتى
خلع الكونت بونيفيس طاعة روما ودعا امللك جنس��ريك ( ،)Gensericملك
الوندال في أسبانيا للقدوم إلى افريقية ومساعدته .وملا كان جنسريك ينتظر
مثل هذه الدعوة فإنه لباها فورا وخف لنجدة الكونت .وبعد نزول جنس��ريك
في الشمال اإلفريقي زال اخلالف بني الكونت بونيفيس واإلمبراطورة بالسيديا
وحل بينهما الوئام فطلب الكونت من جنس��ريك االنسحاب من البالد ولكن
األخي��ر ل��م يكن ليقنع في حال من األحوال بأن ينس��حب من إفريقية مما دعا
الكون��ت بونيفيس إلى اإلقدام عل��ى محاولة طرده بالقوة؛ وعندما فش��لت
احملاولة وجد الكونت نفس��ه مرغما على مغادرة البالد س��نة  431م .وحاول
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اإلمبراطور فالنتيان الثالث أن يروج لفكرة تبعية الوندال له من باب التشبث
مبظاهر الس��لطة ولكن احلكم الروماني في الشمال األفريقي كان في الواقع
ق��د انتهى فعال عندما اس��تولى الوندال على قرطاجة س��نة  439م .ومند
البداية ش��كل الوندال طبقه عس��كرية حاكمة صغيرة وفرضوا أنفس��هم
على ش��عوب عربية في الش��مال األفريق��ي حيث راحوا ينظمون ش��ؤونهم
الذاتية على أس��اس احلكم ش��به العس��كري الذي كانوا قد جلبوه معهم،
ولكنه��م لم يحاولوا قط أن يغيروا النظام اإلداري الروماني الذي كان س��ائدا
بني ش��عوب املنطقة بل تركوا تلك الشعوب حتكم نفسها حكما ذاتيا على
خير م��ا تهيأ لها .وكان الوندال أثناء جتوالهم قد اعتنقوا املذهب املس��يحي
االسكندري املنس��وب إلى آريوس ( )Ariusاإلسكندري املتوفي سنة  336م
– وهو مذهب كان مناهضا لكنيسة روما ولهذا فقد حكم عليه بالهرطقة
– ولذلك السبب فان الوندال كانوا أعداء ألداء للمذهب الكاثوليكي فراحوا
يضطهدون الكاثوليك في الش��مال اإلفريقي ويص��ادرون ممتلكاتهم الدينية
واخلاصة وينفون رجال الدين الكاثولي��ك .ومن الناحية األخرى فإنهم اعتبروا
الدوناتي�ين حلف��اء طبيعي�ين لهم ض��د الكاثولي��ك بالرغم مم��ا في مذهب
الدوناتيني من األصول الدينية األرثوذكس��ية .وكانت الكنيسة الكاثوليكية
ف��ي روما بعد سلس��لة طويلة من االجتماعات واملناقش��ات بينها وبني أتباع
الكنيس��ة الدوناتية قد اعتبرت الدوناتيني هراطقة خارجني عن القانون سنة
 411م .وجردته��م من حقوقهم وممتلكاتهم بناء عل��ى ذلك االعتبار .ولكن
الون��دال اآلن أع��ادوا للدوناتي�ين كل ما كان��وا فقدوه وعوضوه��م عما كانوا
خسروه ،على حساب منافسيهم الكاثوليك املضطهدين.
وبالنس��بة ملنطق��ة املدن الثالثة ف��ان الوندال لم يعلق��وا عليها أهمية
اقتصادية أو اس��تراتيجية كبرى .وهم في الواقع لم يحتلوها فعال إال حوالي
س��نة  455م .عندما جهزوا جيش��ا كان فيه كثير من النوميديني واستولوا
عل��ى طرابل��س وجزر البحر املتوس��ط ودخلوا إيطاليا واس��تولوا على مدينة
روما نفسها واس��تباحوها مدة خمسة عشر يوما عادوا بعدها إلى قرطاجة
ومعهم كثير من األس��رى والسبايا اللواتي كانت بينهن اإلمبراطورة نفسها
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وابنتاها .وحتى بعد هذا التاريخ فان احتالل الوندال ملنطقة املدن الثالثة كان
احت�لال غير مباش��ر .ويجدر بنا في هذا الصدد أن نش��ير إل��ى أن الوندال لم
يخلفوا لنا ما يدل على احتاللهم للبدة سوى عدد من قطع النقود وجدت في
سوق املدينة .وفيما عدا إقامة حرس قليل العدد في لبدة فال يبدوا أن الوندال
بدل��وا أية محاولة إلعادة تنظيم الدفاع عن هذه املنطقة بل بالعكس فإنهم
قاموا بهدم أس��وار لبدة وصبرات��ة ورمبا أويا أيضا تنفيذا لسياس��ة ملكهم
جنس��ريك التي كانت ته��دف إلى هدم جمي��ع التحصين��ات للحيلولة دون
اس��تفادة القبائل احمللية منها في حالة قيامها بث��ورة على احلكم الوندالي.
وحتى يتجنب جنس��ريك خطر قيام القبائل البربرية الشرس��ة بالثورة على
حكم��ه أوجد لها متنفس��ا ميكنها م��ن التعبير عن شراس��تها ملصلحتها
ومصلحة الوندال وذلك بأن أش��ركها في حمالت القرصنة التي كان يش��نها
على جزر البحر األبيض املتوس��ط وس��احله األوروبي .وفي أعقاب كل حملة
كانت األس�لاب والغنائم تفرغ في قرطاجة وتوزع حتت نظر امللك جنس��ريك
وإش��رافه املباش��ر .وقد أدت هذه السياس��ة جتاه القبائل الليبي��ة إلى إراحة
الوندال ،ولو إلى حني ،من شرها ،وإلى جعلها في الوقت ذاته تابعة جلنسريك
وخاضع��ة ألمره .ولكن هذه السياس��ة كانت ذات حدي��ن فقد ظلت مفيدة
للون��دال ما دام��ت فرص القرصن��ة والس��لب والنهب قائم��ة ،ولكن عندما
انته��ت القرصنة الوندالية انعكس��ت اآلي��ة وانقلبت تل��ك القبائل البدوية
البربرية منذ موت جنس��ريك س��نة  477م .ترضى غرائزها البدوية العنيفة
بالس��لب والنهب والتخري��ب في داخل البالد ذاتها مم��ا أدى إلى انهيار النظام
الروماني وإحالل الفوضى وأعمال العنف بدال منه؛ وأدت تلك الفوضى بدورها
إل��ى إحياء الس��كان الوطنيني للنظام البدوي القبلي ال��ذي كانوا قد اعتادوا
علي��ه قبل قدوم الرومان ف��ي املنطقة ،فعاد ذلك النظ��ام – الذي كان يالئم
البيئتني الطبيعية واالجتماعية ويالئ��م العقلية البدوية – إلى أصله مبجرد
اضمحالل النفوذ والنظام الرومانيني وحلت بذلك إفريقيا البربرية أي الليبية
محل أفريقي��ا الرومانية .وكان��ت النتيجة االقتصادي��ة احملتومة هي تخريب
مس��احات شاسعة من األراضي الزراعية التي كان الرومان قد استصلحوها،
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وزحف الصحراء على حس��اب العمران .ومس��ؤولية هذا اخلراب وتلك النكبة
االقتصادي��ة ال تقع على عاتق جنس��ريك وقومه وحدهم ب��ل تقع على عاتق
القبائ��ل البدوي��ة البربري��ة كذل��ك .والواقع إن جنس��ريك لم يوج��ه ضربته
القاسية إال ألفراد االس��تقراطية الرومانية سواء كانوا من رجال الدين أو من
غيرهم أما الفالحون فانه لم ميسس��هم هو وقومه بس��وء ألنهم كانوا يرون
فيهم ركيزة لالزدهار االقتصادي وبالتالي مصدرا ممتاز للدخل .ولكن جنسريك
وقوم��ه قصروا جت��اه هؤالء املزارعني في أمر جوهري ه��و أنهم لم يؤمنوا لهم
احلماي��ة الكافية من غ��ارات القبائل البدوية وهجم��ات الدوناتيني والعناصر
املتطرفة واملتحالفة معهم من مثل الدوارين وغيرهم .وإذن فان القضاء على
الفالح�ين والفالحة وإحالل الصح��راء محل املزارع والعم��ران إمنا جاء نتيجة
لغ��ارات القبائل احمللية؛ تلك الغارات التي بلغ��ت أوج عنفوانها في أيام امللك
الوندال��ي الثالث والتي أدت إل��ى مقتل أعداد كبيرة م��ن الفالحني وهرب من
استطاع الهرب منهم إلى أماكن أخرى يجدون فيها األمن والطمأنينة.
ولقد أتضح ما كانت سياس��ة جنس��ريك في هدم التحصينات تنطوي
عليه من حماقة عندما جرد ليو البيزنطي سنة  468م .حملة ضد جنسريك
للقضاء على حركة قراصنته التي كان إرهابها قد امتد إلى احلوض الش��رقي
من البحر األبيض املتوس��ط ،إذ بالرغم من أن القوة الرئيس��ية من األسطول
البيزنط��ي قد حطمت أثن��اء مهاجمتها لقرطاج��ة إال إن مفرزة صغيرة من
ذل��ك األس��طول كانت قد وجه��ت بقي��ادة هراكلي��وس ( )Heracliusضد
منطقة املدن الثالثة متكنت بس��هولة من االس��تيالء على امل��دن الثالثة ألن
الون��دال ،كما تق��دم ،كانوا قد هدموا أس��وارها وحتصيناتها .وقد طردت تلك
الق��وة البيزنطينية الصغيرة احلرس الوندالي من املدن الثالث وطلت حتكمها
دومنا معارضة مدة ثالثة سنوات ثم انسحبت تلقائيا.
ظهور القبائل الهجانة:
جنحت سياس��ة جنس��ريك في اس��تقطاب القبائل الليبية ومساملتها
للون��دال طيلة حياة ذلك امللك .وما إن توفي جنس��ريك حت��ى بدأت القالقل
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واالضط��راب ت��دب بني تل��ك القبائل التي كان��ت مع هذه املرحل��ة قد أتقنت
اس��تخدام اجلمل في السلم واحلرب مما زاد في سرعة حركتها ومقدرتها على
املناورة وعلى مفاجأة العدو وضربه .ويبدوا إن أول من ساعد على تربية اجلمل
وانتشاره في الشمال األفريقي هو اإلمبراطور سبتيميوس سويرس ،ابن لبدة
ألنه رأى أن اجلمل «سفينة الصحراء» كان ضروريا القتصاد منطقة طرابلس،
تل��ك املنطقة الت��ي كان اإلمبراطور يحيطها بعنايت��ه ،والتي كان اقتصادها
التج��اري يعتمد إلى حد كبير على قوافل الصح��راء التي كانت مبثابة همزة
وصل بينه��ا وبني غدامس وجرما وأواس��ط أفريقيا .ولهذا ف��ان تربية اجلمال
كانت قد بلغت ش��أوا بعيدا في منطقة طرابلس لدى اس��تيالء الوندال على
الش��مال اإلفريقي .وأول ثورة خطيرة قامت بها القبائل الهجانة في منطقة
املدن الثالث واستخدمت فيها اجلمل في القتال بنجاح كانت في عهد الوندال
الرابع ترانس��اموند (  .) Transamundوكان يقود القبائل الليبية في هذه
الثورة واحد من أذكى رؤس��ائها وأنش��طهم اس��مه كاباون،»Cabaon« 65
وكان��ت ه��ذه الثورة عنيف��ة إلى حد أن الون��دال اضطروا إلرس��ال حملة من
قرطاج��ة إلخضاعها .ومما يلفت االنتباه ف��ي هذه الثورة ذلك الدور البارز الذي
لعبت��ه اجلمال فيها والذي س��نبرزه بعد قليل .لقد علم كاب��اون بأن الوندال
كانوا في طريقهم إليه من قرطاجة فراح يس��تعد جملابهتهم .ومن أجل ذلك
فرض على أعوانه أش��د أنظمة التقش��ف من مثل فصل الرجال عن النساء
والتهدي��د بإعدام من يخرج عن تلك التعليمات .وفي الوقت ذاته بعث أعدادا
من عمالئه الس��ريني إلى قرطاجة وأمرهم أن يقتفوا أثر احلملة الوندالية وأن
يصلحوا أية أضرار تلحقها تلك احلملة بالكنائس الكاثوليكية وعند مرورها
به��ا .ولم يكن عمل كاباون هذا صادرا عن إميانه بالكنيس��ة الكاثوليكية بل
ع��ن نظرته املصلحية؛ فقد ع��رف عنه أنه كان يقول إنه م��ع جهله باآللهة
ال��ذي كان النصارى الكاثوليك يبعدونه إال انه كان يرى أن ذلك اإلله – إن كان
قويا كما قيل عنه – فالبد أن ينتقم من الذين يتطاولون عليه أو ينالون منه،
والبد أن يدافع عن الذين ميجدونه ويقدسونه.

ويخبرنا امل��ؤرخ البيزنطي بروكبي��س ( )Procopiusأن��ه عندما اقترب
الون��دال أمر كاباون بجماله فأنيخت خلف بعضها البعض في اثنتي عش��ر
دائ��رة مركزها واحد .ثم انه وضع في الف��راغ الداخلي حول مركز هذه الدوائر
جميع األمتعة والنس��اء واألطفال وأمر رجاله بأن يقفوا بني اجلمال برماحهم
الطويلة ،وتروس��هم ،وقس��يهم .وحيال هذه الكتيبة الصلبة لم يس��تطع
فرس��ان الوندال بس��يوفهم وحرابهم القصيرة وخيولهم أن يفعلوا ش��يئا،
خاص��ة وأن اخليل نفرت م��ن اجلمال ولم جترأ على الدنو منه��ا بدرجة كافية.
وهكذا وقع الوندال فريس��ة للنبال الليبية التي راحت تنهال عليهم والرماح
الطويلة التي كانت تنوشهم فوقع الكثير منهم صرعى وقتل الكثيرون وهم
يحاولون الفرار وانتهت حملتهم بهزمية مخزية لهم ونصر مؤزر لليبيني.
وم��ا يؤخذ على بروكوبيس في س��رده لقصة هذه الث��ورة الليبية هو انه
لم يذكر اس��م القبيل��ة الليبية التي قامت بها برئاس��ة كاباون .واملرجح أن
قبيل��ة الهيالجواز ( ) Hilaguasهي التي تزعمت الثورة وبدأتها ثم انضمت
إليه��ا أع��داد كبيرة من قبيلة لواته البربرية ،التي كانت تنتش��ر في منطقة
طرابل��س .ملؤازرتها ف��ي وجه احلمل��ة الوندالية املنتظرة .وق��د متكنت لواتة
بني س��نة  527م .وس��نة  533م .م��ن هزمية الوندال م��رة ثانية في منطقة
املدن الثالثة .وفي هذه املرة قامت لواتة باس��تباحة لبدة وبنهبها ثم غادرتها
مهج��ورة خربة .وكان عجز الوندال ع��ن القضاء عن املقاوم��ة الليبية إيذانا ً
بقرب انتهاء عهدهم املظلم إن كان متيز بش��يء فإمنا متيز بالعنف والقسوة،
وبالتدمير والتخريب.

 -65لعل بني هذا االسم وقرية « كاباو» في جبل نفوسة شيئا من الصلة .
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الف�صل ال�ساد�س
ليبيا يف الع�صر البيزنطي

ليبيا في العصر البيزنطي
موجز تاريخ البيزنطيني:
نبتت فكرة تقسيم اإلمبراطورية الرومانية في عهد اإلمبراطور ديوقلتيان
في أواخر القرن امليالدي الثالث وفي أعقاب نصف قرن من الفوضى العسكرية
واحل��روب األهلي��ة .وكان ديوقليان نفس��ه يعتبر اإلمبراطوري��ة أضخم من أن
يس��تطيع إمبراطور واحد أن يحكمها .وقد أحس الق��وم مند أيام القياصرة
األول بضرورة وجود وزير التين��ي وآخر يوناني ،ومضى ديوقلتيان في تنفيذ هذا
التقس��يم األساس��ي إلى ابعد من ذل��ك حينما أمر أن يك��ون لإلمبراطورية
إمبراط��وران اثنان يقيم أحداهما في ش��طر من ش��طريها ويقيم الثاني في
الشطر األخر .ولكي يتجنب املش��اكل التي كانت عادة ترافق انتقال العرش،
جعل لكل إمبراطور قيصرا يساعده ويكون وريثه بعد موته .وفي الوقت ذاته
أعيد تقس��يم الواليات وتنظيمها فقس��مت اإلمبراطوري��ة إلى إياالت كبرى
هي :غالة (فرنسا) ،إيطاليا ،إليريا (البلقان) ،والشرق؛ ووضعت كل إيالة حتت
إمرة حاكم برايتوري (  ) Praetorian Prefectكان أعلى موظف في الدولة
وكان مبثاب��ة نائ��ب لإلمبراطور ولكن مركزه في األيالة ،وكانت بيده س��لطات
إدارية ومالية وقضائية مطلقة ولكن لم يكن له س��لطان على اجليش .وكان
ه��ذا احلاكم العام يتولى تقس��يم إيالته إلى دوقي��ات (  ) Diocesesويعني
دوقا على كل دوقية .وكانت الدوقية تقس��م إلى أبرش��ية أو أكثر يترأس كال
منها حاكم غلبت عليه الصفة املدنية .وقد ظل هذا التقسيم اإلداري قائما
طيل��ة الفترة التي ندرس��ها أي حتى القرن امليالدي الس��ابع عندما قس��مت
االي��االت الكبرى األربعة إلى تس��عة وعش��رين إقليم��ا ( ) Theamesوصار
الس��تراتيجوس (  ) Strategosأي قائد اإلقليم يجمع في يديه الس��لطتني
املدنية والعس��كرية في إقليم��ه .وباإلضافة لإلياالت األربع��ة الكبرى كانت
هناك إيالتان أخرتان هما إيالة أس��يا وايالة افريقية وكان على رأس كل واحد
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منهما حاكم عام بلقب بروقنصل وله حق االتصال املباشر مع اإلمبراطور.

تصوغ مصير املاليني من رعاياه.

وفص��ل ديوقلتيان الس��لطة املدنية عن العس��كرية فأنش��أ إلى جانب
التنظي��م املدني تنظيما عس��كريا ضخما وكون جيش��ا إمبراطوريا س��ريع
احلرك��ة .ولكي يضمن اس��تقرارا للمجتم��ع .وضمانا النتظ��ام دخل خزينة
اإلمبراطوري��ة م��ن الضرائب فانه بعث من جديد فك��رة اإلمبراطور أوريليوس
ووضعه��ا موضع التنفيذ حينما أمر بأن يلت��زم كل ابن حرفة أبيه وال يتزحزح
عنها أميا كانت .ولكي يتخلص من خطر النبالء بدأ يش��كل جيشه من أبناء
الطبق��ة املتوس��طة دون النبيلة .ثم ان��ه حاول أن يثبت النق��د على ما كان
عليه أيام أوغس��طس فأصدر عملة من ذات الوزن الكامل ولكن ذلك أدى إلى
عك��س م��ا كان ينتظر منه أي إلى ارتفاع األس��عار؛ مما حم��ل ديوقلتيان على
إصدار مرس��ومه الشهير س��نة  301م .والذي حددت مبوجبه أسعار السلع
كل على حدة.

وكان حق انتخاب اإلمبراطور محصورا في مجلس الش��يوخ «السيناتو»
وفي اجليش ،وش��عب القس��طنطينية؛ فكان ال بد م��ن موافقة هذه اجلهات
الثالثة على تولي اإلمبراطور للحكم ليكون نائبا هلل شريطة أن يحكم وفقا
للقان��ون الروماني .ولكن متى مت��ت تلك املوافقة ومت تتوي��ج اإلمبراطور فانه
يصب��ح حاكما مطلقا م��ا دام حائزا رضا الناس .فإذا ظه��ر أنه غير قادر على
مبه��ام منصبه جاز ألي واحد من اجلهات الناخب��ة الثالث أن تعزله وتعلن بدال
من��ه إمبراطورا جدي��دا ،وكان الذي يقوم بذلك عادة ه��و اجليش أو فريق منه.
وجتدر اإلشارة هنا إلى انه كان يحق لإلمبراطور بعد انتخابه وتتويجه أن يضم
إليه في احلكم أباطرة آخرين يختارهم هو.

أم��ا فيما يختص بعالقة اإلمبراطور برعاياه فان ديوقلتيان كان يرى أن من
األصلح لإلمبراطور والرعية أن يصبح اإلمبراطور نص إله وقد أدى به ذاك إلى
االصطدام مع أتباع الديانة املسيحية من رعاياه واضطهادهم.
بهذه التنظيمات بذر ديوقلتيان بذرتني لم تلبثا أن منتا وش��كلتا االجتاهات
األساس��ية لإلمبراطوري��ة فقد أثم��رت أحداهما تقس��يم اإلمبراطورية إلى
ش��رقية وغربية وأثمرت األخرى إرس��اء قواعد احلكم األوتوقراطي املطلق في
اإلمبراطورية البيزنطية؛ إذ أن احلكم الدياركي (  ) Dyarchyأي الثنائي الذي
أقامه اإلمبراطور أوغس��طس جاعال من مجلس الشيوخ الروماني شريكا له
ف��ي احلك��م لم يدم كثيرا وان كانت آخر آثاره لم ت��زل من الدولة اال في نهاية
القرن التاسع .وواقع احلال أن اإلمبراطور صار منذ أيام ديوقلتيان يحكم البالد
مبفرده فكان هو السلطة العليا في البالد وأعلى مرجع فيها ،وكان يستطيع
تعي�ين جميع الوزراء وعزلهم مبطلق إرادته كم��ا كانت بيده مقاليد التصرف
املطل��ق في الش��ؤون املالية .وكان التش��ريع محصورا فيه وح��ده ،وصار هو
القائد األعلى جلميع القوات العسكرية في اإلمبراطورية ،وهو فوق ذلك رئيس
الكنيسة والقسيس األعلى لإلمبراطورية ،وكانت سياساته ونزواته هي التي
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أما مجلس الش��يوخ فقد بلغ أوج ازدهاره في القسطنطينية في القرن
السادس والسابع للميالد ،وهو إن كانت القسطنطينية قد ورثته عن روما إال
انه لم يكن مماثال لس��ناتوا روما القدمي رغم انه منح امتيازات األخير جميعها
مب��ا فيها حق االنتخاب س��نة  390م ،ذلك أن الس��ناتو البيزنطي كان يتألف
من جميع أرباب الوظائف والرتب احلاليني والس��ابقني ممن كانوا فوق مس��توى
معني ،ثم من ذريتهم؛ فكأنه كان بذلك هيئة غير محددة الش��كل جتمع بني
ذوي النف��وذ وأه��ل الثراء وأرباب املراكز املس��ئولة ف��ي اإلمبراطورية .وبذا فان
س��لطانه في الواقع كان ينحصر في أنه هيئة ش��به دس��تورية تعبر عن آراء
أغنى عناصر الدولة وأقواها.
وجاء قسطنطني الكبير ( توفي سنة  337م ) .فواصل السير على خطة
ديوقلتيان وأنشأ عاصمته اجلديدة القس��طنطينية علة موقع قرية بيزنطة
اإلغريقية .وق��د أصبحت العاصمة احلديثة صورة جديدة لروما القدمية فحق
ملؤسس��ها أن يس��ميها «روما اجلدي��دة» وإن كانت تختلف ع��ن القدمية في
أنها أصبحت عاصمة مس��يحية ليس��ت لها االرتباطات الوثنية التي كانت
لروما .ولقد تأكدت في العاصمة اجلديدة من البداية املبادئ األساسية الثالثة
لإلمبراطوري��ة البيزنطية :التقاليد اإلمبراطورية ،الكنيس��ة األرثوذكس��ية
والثقاف��ة اإلغريقية؛ وقد كانت ه��ذه هي القوى الثالث��ة الدائمة التي ظلت
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توجه احلكم والدين واألدب في اإلمبراطورية البيزنطية .وكانت اخلطة الكبيرة
األخرى التي اتخذها قس��طنطني الكبير بعد بناء القس��طنطينية هو امليل
نحو الديانة املس��يحية ،ذلك امليل الذي أدى خالل الق��رون الثالثة التالية إلى
إقام��ة وحدة وثيقة بني الكنيس��ة واحلكومة في ظ��ل اإلمبراطور مما أدى إلى
خلق اإلمبراطورية الرومانية الش��رقية أو البيزنطية على أس��س مغايرة في
مجموعه��ا ومحصلتها لتلك التي عرفتها اإلمبراطوري��ة الرومانية الغربية
حتت زعامة روما .ولذلك فان الفترة بني قس��طنطني وهرقل ( توفي عام 641
م ) تعتب��ر مرحلة تكوينية راحت بيزنطة خاللها تبتعد تدريجيا عن روابطها
بالغ��رب حت��ى اتخذت ،بعد الق��رن امليالدي الس��ابع في الش��رق األدنى وبعد
التفاعالت الداخلية في بيزنطا نفسها ،الطابع التاريخي الذي متيزت به.
ويعتبر حكم ثيودوسيوس الكبير (  390 – 379م ) نقطة حتول في هذه
الفترة :فهو آخر حاكم مفرد امتد سلطانه على سائر اإلمبراطورية الرومانية
بحدودها األصلية ،وبعد وفاته بجيل كانت القبائل املتبربرة قد استولت على
بريطانيا وفرنس��ا واس��بانيا وافريقية .وفي عهد ابنيه أركاديوس وهنوريوس
انفصل نصفا اإلمبراطورية الش��رقي والغربي ع��ن بعضهما انفصاال فعليا
ل��م يتحدا بع��ده حقيقة وان احتدتا اس��ميا .وكان عهد قس��طنطني واضح
االث��ر في تقرير نوع ومدى عالقة الكنيس��ة بالدولة فقد أصدر هو وش��ريكه
اإلمبراط��ور ليس��ينيوس بيانا هاما س��نة  313م .يدعو إلى التس��امح جتاه
العقيدة املس��يحية وأصدر مجمع نيقية حتت تأثيره بيانا س��نة  325م .ندد
فيه بآريوس ،أس��قف اإلسكندرية الذي كان ينادي بوحدانية طبيعة املسيح.
وكان ابن��ا قس��طنطني قد ربيا تربية مس��يحية ولذلك فان قس��طنطيوس
الثاني (  361 – 337م ) تبنى تفسيره اخلاص للعقيدة املسيحية وان كانت
ق��وة املعارضة قد ظه��رت جلية في عه��د يوليان املرت��د (  363 – 361م ).
وأظهر حلفاء يوليان املرتد حذرا وحكمة فيما يتعلق باملس��ائل الدينية .ولم
تصبح اإلمبراطورية الرومانية دولة مسيحية أرثوذكسية رسميا إال في عهد
ثيودوس��يس األول الكبير .ومنذ ذلك احلني انتهى عهد التسامح املشروع جتاه
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الوثنية والوثنيني ،وفي الوقت ذاته لم يسمح ألتباع آريوس 66بنشر مذهبهم
داخ��ل اإلمبراطوري��ة مما جعله��م يتجهون بدعوته��م إلى القبائ��ل البربرية
الغازي��ة .وفي عهد ثيودوس��يوس الثاني أنزل هذا اإلمبراطور بالوثنيني س��نة
 431م .ضروبا ش��تى من التعجيز السياس��ي واحلرم��ان من احلقوق حتى إذا
وافت سنة  438م وجدناه يدعي أنه لم يبقى منهم احد في اإلمبراطورية.
وتعددت البدع والدعوات خالل القرن امليالدي اخلامس وتبلور اخلصام الديني
على ش��كل نزاع مثلث بني القسطنطينية وروما واإلسكندرية ،ومتكنت روما
والقس��طنطينية في مجلس خلكيدون سنة  451م .من هزمية اإلسكندرية
 -66اآلريوس��ية نحل��ة جديدة ظه��رت في االس��كندرية وكانت مرتبطة بطبيعة املس��يح.
فاملعروف أن الكنيس��ة املسيحية منذ نش��أتها تعتقد بوجود ثالثة أقانيم :األب واالبن والروح
الق��دس ،وأن هؤالء الثالثة ليس��وا اال واحدا ف��ي اجلوهر .غير انه ظهر في الكنيس��ة من حني
ألخر أناس يخالفون هذه العقيدة ،فكانت الكنيسة الكاثوليكية ،وهي كنيسة الدولة ،حتكم
عليها بالهرطقة .وكان من جملة هؤالء سابيليوس (القرن امليالدي الثالث ) أسقف ليبيا الذي
قال ان اللوجوس ( الكلمة ) هو املس��يح وانه مظهر من مظاهر الالهوت ش��أنه في ذلك شأن
األب وال��روح القدس ،منكرا بقوله ذلك التميز بني االب واالبن والروح القدس ،وكان منهم أيضا
آريوس الذي كان على رأس كنيس��ة صغيرة في االس��كندرية سنة  318م .وكان آنذاك شيخا
معروف��ا بالتصوف متمتعا باحترام عدد كبير من االتقياء والصاحلني .وكان آريوس قد تعلم في
حداثة سنه في أنطاكية بسوريا املذهب العقلي الذي يقول إن «الكلمة التي احتدت باملسيح
ليس��ت م��ن نفس جوهر الرب وإن املس��يح ليس اال مخلوقا ،جاء من الع��دم ،ال من نفس املادة
اإللهية  ،وأنه مر عليه وقت لم يكن موجودا ،وأنه تبعا لذلك وبوصفه ابن اهلل ال يش��ارك الرب
في ش��يء وال يشبهه في ش��يء ألن اهلل ليس له ش��بيه» .كان آريوس بذلك يرمي إلى تأكيد
وحدانية اهلل وقد فاته انه امنا وضع املسيح في مرتبة ثانوية وجرده مما اتصف به من انه منقذ
للعالم فمحا فكرة املسيحية األساسية وهي فكرة اخلالص.
واختلف آريوس عن سابيليوس في أن األخير كان يعتقد بألوهية املسيح بينما كان آريوس يرى
غير ذلك .وأدت دعوة آريوس هذه إلى انقسام كنيسة االسكندرية بني مؤيد ومناهض ،فانعقد
بها سنة  320م مجمع شهده نحو مائة قسيس وأسفر عن اتخاذ قرار بحرمان آريوس وعزله
كما أمر بعزل جماعة من القس��س والشماس��ة الذين متس��كوا بآرائهم األريوس��ية .إثر ذلك
غادر أريوس مصر إلى فلس��طني حيث راح يدعوا ملبدئه مما أدى إلى اتس��اع اخلالف حتى ش��مل
جميع الكنائس املسيحية .وعند هذا احلد تدخل االمبراطور قسطنطني لتسوية النزاع فعقد
مجمعا مس��كونيا في نيقية س��نة  320م انته��ى بإدانة آريوس وس��جنه وبتحديد العقيدة
األرثوذكسية باعتبار املسيح االبن من نفس مادة األب أي أنه يستمد صفة األلوهية من الرب.
ولكن املسالة لم تنته عند هذا احلد فقد اضطر االمبراطور قسطنطني فيما بعد أن يفرج عن
آريوس بل وبدا مييل إليه فانبعث النزاع الديني من جديد وكان محوره مسألة «كيف جتتمع في
شخص املسيح الطبيعتان اإللهية والبشرية».
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والقضاء على خطر زعامتهم الدينية ولكن مصر وسوريا ظلتا تؤيدان مذهب
اإلس��كندرية في القول بوحدة طبيعة املسيح متخذين اخلالف الديني ستارا
ملقاومة احلكومة املركزية .وظل األباط��رة البيزنطيون يحاولون عبثا التوفيق
ب�ين رؤوس ه��ذا الثالوث إلى أن ق��دم الفاحتون العرب فانتزعوا مصر وس��وريا
م��ن البيزنطيني وأزالوا بذلك س��ببا من أس��باب النزاع بني القس��طنطينية
وروم��ا .ذلك النزاع ال��ذي كان ناجما ع��ن محاولة القس��طنطينية التوفيق
ب�ين اإلس��كندرية وروما .وهكذا نش��أت في القس��طنطينية وح��دة وثيقة
بني الكنيس��ة والدولة بينما راحت البابوية تقيم أساس��ا الس��تقاللها عن
السلطة الزمنية في روما .ومن هنا افترقت حظوظ اإلمبراطوريتني فتعرضت
الغربي��ة منهما لغ��ارات القبائل املتبربرة التي لم تلب��ث أن قضت عليها مع
أواخر القرن امليالدي الس��ادس بينما استمرت الشرقية قائمة حتى سقطت
عل��ى أي��دي العثماني�ين س��نة  1453م .وكان اس��تمرارها يرج��ع إلى وحدة
الكنيس��ة والدولة فيها وإلى مواردها االقتصادية اجلمة ولبعدها عن السبل
التي سلكتها القبائل املتبربرة.
وف��ي س��نة  518م .أصب��ح أح��د الفالح�ين املقدونيني رئيس��ا للحرس
اإلمبراطوري فتمكن بذلك من اعتالء العرش البيزنطي باس��م جستني األول.
وخلفه على العرش ابن عمه جس��تيان الكبير (  565 – 527م ) الذي يغلب
اسمه على التاريخ البيزنطي خالل القرن امليالدي السادس؛ فهو آخر إمبراطور
بيزنط��ي كان يتمتع بعقلية رومانية صرفة فقد كانت لغته الالتينية وكانت
أفكاره التينية كذلك ،وهو بس��بب ذل��ك كله كان أقوى تعبير وأعنف تطبيق
لفكرة السيادة الرومانية .وكان في نظره يعني استرداد مناطق اإلمبراطورية
م��ن أي��دي القبائ��ل اجلرمانية الت��ي كانت قد اس��تولت عليه��ا ،ويعني ذلك
تعمي��م املذهب األرثوذكس��ي وانتصاره وتأكيد اإلش��راف املطلق لإلمبراطور
على الكنيس��ة .وحتقيقا له��ذه األهداف فقد اس��ترجع افريقية من الوندال
س��نة  534م .وايطاليا من القوط س��نة  537م .واس��ترجع جنوب أس��بانيا
فأصب��ح البحر األبيض املتوس��ط جمعيه مفتوحا أمام املالح��ة البيزنطية.
وأقام جس��تنيان نظام دفاع واسع على حدود إمبراطوريته واعاد تنظيم قوات
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احلراس��ة على احلدود وش��دد األنظمة اإلدارة في الواليات كما أقام الكثير من
األش��غال واملباني العامة التي ال تزال آثارها ماثلة في القارات الثالثة :أفريقيا
وآس��يا وأوروبا .ولقد كانت أفكار جنس��تنيان ذاتها الداف��ع الذي حفزه على
القي��ام بعمليه العظيمني اآلخري��ن :جمع وتبويب القوان�ين الرومانية ،وبناء
كنيسة القديسة صوفيا.
ولك��ن ح��روب جس��تنيان وخلفائه م��ن بعده ف��ي املناط��ق الغربية من
اإلمبراطوري��ة أدت إلى إفالس خزينة الدولة وزيادة الضرائب .ومما زاد الطني بله
أن الق��وات البيزنطية احملاربة س��اءها أن تبقى في الش��تاء على نهر الدانوب
فأعلن��ت التمرد س��نة  602م .ونصبت قائدها ف��وكاس إمبراطوراً ،فقام من
فوره بإعدام س��لفه موريس وأس��رته ونشر الرعب في أنحاء اإلمبراطورية في
وقت كانت فيه الفوضى املستش��رية في الداخ��ل ،واخلزينة اخلاوية ،والغارات
الفارسية تتهدد الكيان البيزنطي بالزوال.
وجاءت حركة اإلنقاذ من والية افريقية التي كانت أكثر واليات اإلمبراطورية
الرومانية في هذه املرحلة ،ففي سنة  610م .أبحر هرقل ابن حاكم قرطاجة
إلى القس��طنطينية وجنح في خلع فوكاس وارتقاء عرض اإلمبراطورية .وبعد
ذلك أعاد تنظيم اجليش وأعاد النظام للعاصمة وأصلح أمور اخلزينة ثم تفرغ
ملقاتل��ة الفرس الذين كانوا قد اس��تولوا على إنطاكية س��نة  611م .وعلى
دمش��ق س��نة  613م .وعلى القدس س��نة  614م .وعلى اإلسكندرية سنة
 619م .وحترك هرقل فتوغل في احلدود الفارس��ية ابتدءا من س��نة  626م.
وه��زم الفرس في معركة قرب املوصل س��نة  627م .ولم تلبث أن حدثت في
فارس ثورة أودت بحياة ملك الفرس مما حمل خلفه على عقد صلح مع هرقل
الذي دخل القس��طنطينية محتفال سنة  629م .ولكن فرحة هرقل لم تدم
طويال اذ لم تلبث اجليوش اإلسالمية أن اجتاحت بالد الشام ( 636 – 635م)
ومصر وليبيا (  643 – 641م ).
اإلدارة البيزنطية:
م��ع تط��ور النظام اإلمبراط��وري إلى النظ��ام اإلمبراط��وري األوتوقراطي
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البيزنطي ج��رى تعديل النظ��ام اإلداري لإلمبراطورية من اجل إيجاد وس��ائل
الدف��اع عنه��ا وإدارة ش��ؤونها الداخلية ودم��ج عناصرها اخملتلف��ة في وحدة
متماس��كة .ومن أج��ل هذه الغايات ه��دف التعديل إلى إقام��ة بيروقراطية
دقيقة منبعها إرادة اإلمبراطور وغايتها التعبير عن تلك اإلرادة بصورة فعالة.
ولقد س��بق أن اشرنا إلى أن أسس هذا النظام البيروقراطي كانت قد وضعت
أي��ام ديوقلتيان وقس��طنطني الكبي��ر .وقد ظلت قائمة بع��د ذلك مع إدخال
تعدي�لات وتفصيالت ضرورية اقتضتها ظ��روف اإلمبراطورية وما تعرضت له
م��ن ضغوط خارجية .ولقد تس��ببت النفقات الكثي��رة الناجمة عن الصرف
على هذا اجلهاز اإلداري البيروقراطي ونفقات الدفاع عن اإلمبراطورية واإلنفاق
على بالط اإلمبراطور الفخم في إلقاء عبء كبير على موازنة الدولة ومواردها
مما اس��تدعى إقامة سياس��ة مالية ال ترحم .ومن أجل حماية اإلمبراطور من
ظهور أي منافس له جرى فصل السلطة العسكرية عن املدنية وجرى كذلك
تقس��يم اإلي��االت الكبرى إل��ى دوقيات تتأل��ف الواحدة منها من أبرش��ية أو
أكثر وفقا ملس��احتها .وكان أعلى موظ��ف مدني على رأس اإليالة هو احلاكم
البرايت��وري ( )praetorian prefectوكانت له الس��لطة العليا في اإليالة
وعلى الش��رطة وعلى ضرائب األرض املعروفة باس��م أنونا ( )Annonaالتي
كان يدف��ع من ريعها رواتب املوظف�ين واجلند ويغذي اجليش .وكان هذا احلاكم
البايتوري يتولى تقس��يم إيالته إلى دوقي��ات ( ) Diocesesويعني دوقا على
رأس كل واحدة منها ،وكانت الدوقية ذاتها تقسم إلى أبرشية أو أكثر يترأس
كال منه��ا حاك��م غلبت عليه الصف��ة املدنية .ومع أن رئيس األبرش��ية كان
مس��ئوال مباش��رة أمام الدوق فقد كان ل��ه احلق أيضا أن يكت��ب لإلمبراطور
مباشرة كما كان يحق لألهالي أن يستأنفوا ضد أحكامه للبالط اإلمبراطوري.
وكان لإلمبراطور حق االتصال املباشر مع الدوقات ورؤساء األبرشيات كما إنه
كان يرس��ل نوابا عنه إن دعت الضرورة ليتفقدوا سير اإلدارة .وهكذا فإن هذا
التنظيم كان يتيح قيام إش��راف متبادل بني احلكوم��ة اإلمبراطورية املركزية
وحكوم��ات الواليات .وقد ظل هذا النظام قائما حت��ى ُغ ّير في القرن امليالدي
الس��ابع في أي��ام هرقل ال��ذي رمبا كان قد اقتب��س عن أعدائ��ه الفرس نظام
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األقضية العس��كرية مما أدى إلى إعادة جمع الس��لطتني املدنية والعسكرية
في يد احلاكم العسكري (  )Strategosللقضاء أو اإلقليم ( .)Theames
اجليش:
نظم قسطنطني الكبير القوات املسلحة فأق ّر بقاء قوات حراسة احلدود
(  ) Limitaneiالذين كانوا عبارة عن ميليش��يا من العس��كريني الفالحني
الذين كانوا يؤدون اخلدمة العسكرية مقابل ما يقطعهم إياه اإلمبراطور من
أرض ،وأنشأ قوة متحركة حتت قيادته الشخصية .وكان لهذه القوة متحركة
حتت قيادته الش��خصية .وكان لهذه القوة عمليا رئيسا أركان ( Magistri
 ) Militumيترأس أحدهما الفرسان ويترأس اآلخر املشاة .وكان مركز األول
أعلى من مركز الثاني نظرا لتفوق قوة الفرسان على قوة املشاة ،وكانا يأتيان
ف��ي امل��رة الثانية بعد احلاكم البرايتوري وإن كانا يس��اويانه ف��ي لقب الرتبة.
وكان كل من هذين الرئيس�ين الفعليني لألركان هو املفتش العام لقوته .وملا
كان يترأس قوته حتت إمرة االمبراطور في حالة تولي األخير قيادة اخليش وقت
احلرب .أما في حالة تكليف أي منهما مبأمورية خاصة فانه كان يحق له قيادة
قوات مختلفة من الفرسان واملشاة .ومنذ أيام ثيودوسيوس األول الكبير صار
في النصف الشرقي من اإلمبراطورية خمسة رؤساء أركان يتمتع كل منهم
بالس��لطة على املناطق التي عينها له االمبراطور ،وكان كل منهم مستقال
عن اآلخرين وتابعا مباش��رة لإلمبراطور .وكان اثنان منهم يقيمان في البالط
في القسطنطينية بينما كان الثالثة اآلخرون موزعني كما يلي :واحد لقيادة
جيش ايالة الش��رق ،واآلخر لقيادة جيش ثراس��يا والثالث لقيادة جيش إليريا.
وقد أضاف جستنيان في أيامه رئيسا جديدا لقيادة جيش أرمينيا.
وكان التجني��د يتم من بني أبناء اجلنود وأبن��اء املزارعني عن طريق اخلدمة
اإلجباري��ة بينما كان املالكون يس��تطيعون إن يدفعوا مبلغا ً من املال بدال ً من
اجملندين الذين كان عليهم أن يرس��لوهم للخدم��ة من بني املزارعني العاملني
في أمالكهم .وهكذا فان كثيرا ً م��ن اجلنود كانوا يتقدمون للخدمة طواعية
مقابل املعاش مم��ا أدى إلى كثرة وجود اجلنود املرتزقة من البرابرة (= األجانب)
وخاص��ة اجلرمان ف��ي صفوف اجلي��ش البيزنطي .وفي القرن امليالدي الس��ابع
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س��مح اإلمبراطور هرقل جلنوده باالس��تقرار في املناطق الت��ي كانت مهددة
بالغزو الفارسي أكثر من غيرها .ويذكر بهذا الصدد أن عدد القوات البيزنطية
بلغ في عهد جس��تنيان مائة وخمسني ألف جندي بينما انخفض هذا العدد
إلى مائة وعشرين ألف جندي في القرن امليالدي التاسع.

ج -الضرائب املباش��رة :وكانت أوضح ما تكون في املناطق الريفية ،وهي
أنواع منها:

إن م��ؤرخ الدول��ة البيزنطية ال يش��عر بضيق احلدود التي يحبس��ه فيها
صم��ت مراجعه بقدر ما يش��عر ب��ه عندما يحاول أن يبحث املس��ائل املالية؛
فليس لدين��ا معلومات مفصلة أكيدة عما كان الث��راء العريض في بيزنطة
يتكون من��ه وإن كنا نعلم أن وظيفة القنصل ،عندما ألغاها جس��تنيان في
القرن امليالدي الس��ادس ،كانت تكلف شاغلها حوالي تسعني ألف جنيه في
الس��نة ،وهذا مبلغ ال نظن فردا عاديا كان يس��تطيع أن يتحمل أعباءه .وعلى
اجلملة كانت نفقات الدولة تصرف على أشياء أساسية ثالثة:

 -1ضريب��ة األراض��ي :وكان من ضمنها ضريبة تف��رض على األرض ذاتها
وتقدر على أس��اس مس��احة األرض وقيمته��ا وطبيعة اس��تغاللها الزراعي
طبقا لتقوميات املقدرين التي كانت جتري مرة كل خمس��ة عش��رة سنة .ثم
ضريب��ة احملاصيل وه��ي ترجع في أصولها إلى الضريب��ة الرومانية التي كانت
تع��رف باس��م أنون��ا ( )Annonaويختل��ف مقداره��ا تبعا الخت�لاف عدد
احليوانات املس��تخدمة في حراثة أرض محصول مع�ين .وكانت القرية تعتبر
وحدة ضرائبية متكاملة؛ فاذا اختفى أحد املالكني فرض على اقرب جار له في
األرض أن يدفع الضريبة املقررة على املالك الغائب.

املالية البيزنطية:

الذي يس��تدعي إجراء تعدي�لات مالي��ة ،وبالتالي فإن الس��جالت البيزنطية
الرسمية نادرا ما كانت تشير إلى هذا النوع من الضرائب.

 -1البالط اإلمبراطوري في القسطنطينية،

 -2ضريب��ة املراع��ي :وكانت تفرض على املراعي وعل��ى احليوانات ما عدا
املستخدم منها في احلراثة.

 -3اجلهاز اإلداري البيروقراطي واملباني العامة.

 -3الضريبة الشخصية؛ وكانت جتبى على كل أسرة من أسر أرقاء األرض
بينما كانت ضريبة مشابهة حتصل في حاالت احلرب من األسرة احلرة وضريبة
ثالثة مشابهة جتبى من غير املسيحيني خاصة اليهود.

 -2القوات املسلحة ووسائل الدفاع،
وليس��ت هناك وثائ��ق قاطعة بتقديرات املوازنة الس��نوية وان كان بعض
املؤرخني قد ذكروا أنها بلغت  640مليون فرنك ذهبي بينما ذكر البعض اآلخر
أنها بلغت بني مائة وخمسة عشر مليون فرنك ذهبي فقط.
أما العائدات فكانت ترد اخلزينة من املوارد التالية:67
أ -عائدات أمالك الدولة من صناعية وزراعية ومدنية ( كرس��وم اجلمارك
بنس��بة  % 10وضرائ��ب الس��لع االس��تهالكية وب��ازارات الدول��ة واملناجم
واملالحات).
ب -الضرائب غير املباشرة :وكانت هذه تثير كثيرا من االحتجاج الشديد.
67- Byzantium, an Introduction to East Roman Civilization, edited
by Norman H. Baynes & H. St. L.B. Moss. Oxford University Press,
Paperback, 1969.
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وكان��ت الضرائب اآلنف��ة الذكر جتبى من األرياف فق��ط .أما املدن فكانت
جتبى منها الضرائب التالية:
 -1ضريبة األرباح التجارية ،وقد ألغيت في مطلع القرن امليالدي اخلامس
واستعيض عنها بعد ذلك بضريبة الرخص.
 -2ضريبة عرفت باسم ايريكون (  ) Aerikonوهي ذات طبيعة غامضة
بالرغ��م من كثرة ما كت��ب عنها .وقد قيل إنها وضعت في عهد جس��تنيان
وكانت تدل على أنواع مختلفة من الضرائب.
 -3ضريبة اإلرث :ويصدق عليها ما قيل عن سابقتها.
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واحل��ق أن النظام املال��ي البيزنطي وخاص��ة نظام الضرائ��ب كان نظاما
صارما ش��ديدا .فنح��ن وان الحظنا حدوث انتعاش في الرخ��اء التجاري خالل
العقود األولى من القرن امليالدي السادس وفي عهد جستنيان نتيجة للجهود
الكبيرة التي بذلها اإلمبراطور لتنمية التجارة والنهوض بها ،فانا ال نستطيع
إن نقول إال أن ذلك اجلهد قد قضي عليه وهو بعد في أكمامه اذ أن فوائده لم
يس��مح لها قط إن تؤتي أكلها أو تثمر ألن جباة الضرائب هبطوا على الناس
س��راعا ،مما جعل سكان اإلمبراطورية يزدادون على األيام ارهاقا وامتعاضا وقد
زاده��م مصيبة على مصائبهم انتش��ار الطاعون الكبير س��نة  544م .وقد
انعكس��ت هذه احلقيقة في تصرف الش��عوب في ليبيا ومصر وبالد الش��ام
وق��ت قدوم الفاحتني العرب فلم يحاول أهل هذه األقاليم الذين كانت بيزنطة
تتهمه��م بالزندق��ة وتضطهدهم وترهقه��م بالضرائ��ب أن يحافظوا على
سيادة اإلمبراطور بل رحبوا بتغيير السيد.68
وفي أثناء القرن اخلامس اس��تخدمت في الواليات طريقة شراء الوظائف
وهي الطريقة التي اشتهرت باسم سفراجيا (  ) Suffragiaحيث كان حاكم
املقاطعة يش��تري منصبه مب��ال كان بعضه يذهب إل��ى اإلمبراطور والبعض
اآلخر يذه��ب إلى احلاكم البرايتوري العام .وعندئذ كان حاكم املقاطعة يعود
فيع��وض نفس��ه مبا هو ف��وق الكفاية م��ن الضرائب احمللية .وق��د حمل هذا
الوضع اإلمبراطور جستنيان على إلغاء بيع بعض الوظائف ومنح كل حاكم
مرتبا كان يتحتم عليه أن يعيش عليه وأعيد تنفيذ القانون الذي كان يقضي
على احلاكم بالبقاء مبقاطعته مدة خمس�ين يوم��ا بعد التخلي عن منصبه
لإلجابة على ما قد يوجه إليه من تهم .وصار يعني لكل مدينة موظف باسم
حامي املدينة (  ) Defensor Civitatisينتخب محليا ليكون ش��به كابح
لغلواء حاك��م املقاطعة وليقوم بالنظر في القضاي��ا الصغيرة .وفي الفترة
م��ا بني س��نة  536م .و  537م .أعيد توزيع الواليات م��ن جديد بحيث ربطت
املقاطعات الغنية بالفقيرة حتى تقوم األولى بتسديد بعض ما على الثانية.
ومن ناحية أخرى اتبع جس��تنيان مبدأ ديوقلتيان في ربط الناس مبهن آبائهم
 -68رنسيمان ،ستيفن ،احلضارة البيزنطية ،ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ،مكتبة النهضة
املصرية ،القاهرة ،1961 ،ص .35
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حتى يضمن استقرارا للشعب من ناحية واستقرارا للضرائب التي جتبى منه
من الناحية األخرى.
وبالنسبة للتركيب االجتماعي لسكان الريف في هذا العصر فان بوسعنا
القول أن اجملتمع الريفي كان يتكون من فئتني هما :املزارعون األحرار واملزارعون
األرق��اء من أقن��ان األرض .وكان مولى األرض مرتبطا بها كم��ا إن أبناءه كانوا
يرثون مهنته فيصبحون موالي أرض مثله .وكان الس��يد ،مالك األرض ،يدفع
عن مواليه الضرائب ويس��تولي على ثم��ار األرض .وكان هنالك أيضا مزارعون
مستأجرون في كثير من مزارع األغنياء يدفعون األجرة نقدا أو عينا ً أو يعتبرون
أح��رارا ً .والواق��ع أنهم كانوا يجدون من احملال عليه��م أن يغيروا أحوالهم إلى
أفض��ل منها فه��م ثابتون حيث هم .أم��ا القروي احلر فلم يك��ن اقل ارتباطا ً
ب��األرض من رفاقه س��الفي الذك��ر وكان يكلف هو وورثته بأن��واع من ضرائب
األمالك سبق اإلشارة إليها .ولقد كانت قرى أرقاء األرض أكثر شيوعا في أيام
كب��ار املالك في القرنني الرابع واخلامس امليالدي�ين ،على أن هذا اجملتمع الريفي
أعيد تنظيمه إبان الفوضى التي س��ادت أواخر القرن امليالدي السادس وخالل
الق��رن امليالدي الس��ابع ،وبذلك التنظي��م صارت اجملتمعات احل��رة هي األصل
والقاع��دة املرعي��ة .وقد تع��ودت الدولة أن تدفع أعطي��ات اجلنب بوجه خاص
على ش��كل منح من األرض فخلقت بذلك طبقة م��ن صغار املالك الوارثيني
من العس��كريني .ولكن املال��ك الكبير لم يلبث إن ظهر مع اس��تتباب األمن
والنظ��ام من جديد .وعندئذ صار الغني يتحمل على كاهله التزامات الفقير،
فيدفع عنه الضرائب مقابل االس��تيالء عل��ى محصوالته ،فيحيله بذلك إلى
مستأجر أو إلى مولى أرض .وقد يخفق احملصول أحياناً ،وعندئذ لم يكن مالك
األرض الصغير ليستطيع أن يعيش كرجل حر.69
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طرابلس في العهد البيزنطي
تول��ى اإلمبراطور جس��تنيان ع��رش اإلمبراطورية الرومانية الش��رقية أو
البيزنطي��ة س��نة  527م .وفي هذا الوقت ذاته كان ق��د مضى على النصف
الغرب��ي م��ن اإلمبراطوري��ة الرومانية نصف ق��رن وهو يرزح حتت ني��ر القبائل
املتبربرة .وكان جس��تنيان منذ البداية يحلم باستعادة ذلك النصف املفقود
ليضمه إلى إمبراطوريته؛ وله في ذلك غايات ثالث:
 -1إمياءة رومانطقية إلحياء ماضي اإلمبراطورية وتراثها العظيم،
 -2إنق��اذ النصارى الكاثولي��ك من ربقة الطغي��ان والظلم الذي فرضه
عليهم الهراطقة،
 -3م��لء خزينت��ه اخلاوية مبا ميكن أن يحصل عليه م��ن دخل وجباية من
البلدان التي يستردها.
وكان��ت أولى الوالي��ات املفقودة الت��ي ميكن أن تتيح جلس��تنيان الفرصة
لتحقي��ق أحالم��ه ومطامعه هي والي��ة افريقية حيث توفي املل��ك الوندالي
ترانس��اموند وتاله ف��ي احلكم هلدري��ك (  ) Hildericس��نة  522م .وكان
هلدريك هذا حاكما رحيما متس��امحا فنش��أت بينه وبني جستنيان صداقة
شخصية .ولكن هلدريك فشل في كبح زمام القبائل الثائرة مما شجع جليمر
(  ) Gelimerاب��ن أخي��ه ،على خلعه من احلكم بع��د فترة قصيرة .وكانت
حركة جليمر فرصة ذهبية بالنس��بة جلس��تنيان فحش��د أس��طوال ضخما
في القس��طنطينية حتت إمرة بليزاريوس ( ) Belizariusاستعدادا لإلبحار
إلى افريقية بحجة مس��اندة صديقه اخمللوع .وعش��ية إبحار هذا األس��طول
وصل��ت القس��طنطينية أنباء من منطق��ة املدن الثالثة تفي��د أن بدنتيوس
( ،)Pudentiusأحد القادة الوطنيني من أبناء املنطقة ،قد أعلن الثورة على
الوندال باس��م اإلمبراطور جس��تنيان ودع��ا اإلمبراطور ملس��اندة الثورة فورا.
وبناء على ذلك س��ارع اإلمبراطور بإرس��ال قوة صغيرة حتت إمرة رجل اس��مه
تتيموت ( )Tattimuthس��اندت بدنتيوس في االستيالء على منطقة املدن
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الثالثة التي كانت خيالية من الوندال آنذاك ألن جليمر لم يش��أ أن يرسل لها
أية قوة وندالية .وفي هذه األثناء كانت حملة جس��تنيان الرئيس��ية قد نزلت
بس�لام على الساحل التونس��ي وزحفت باجتاه قرطاجة التي سقطت في يد
بليزاريوس في سبتمبر – أيلول سنة  533م .ولكن جليمر أعاد تنظيم قواته
واس��تأنف القتال إال انه هزم هزمية ساحقة في شهر ديسمبر – كانون األول
من الس��نة ذاتها .وملا فش��لت محاولت��ه النهائية للصمود ف��ي جبل بابوا (
 ) Papuaسلم نفس��ه لقوات بليزاريوس ،وبتسليمه انتهت مملكة الوندال
في الشمال اإلفريقي سنة  534م.
ولك��ن الوندال ل��م يكونوا اخلصم الوحيد ال��ذي كان على البيزنطيني أي
يحسبوا حسابه في الشمال اإلفريقي فالقبائل الوطنية لم تتدخل مباشرة
في احلرب التي قام بها بليزاريوس ،بل نحن نس��مع عن اس��تئناف قبيلة لواتة
لضغطه��ا على منطقة املدن الثالث حتى قبل انته��اء حملة بليزاريوس إلى
ما انتهت إليه من جناح مما حمل بليزاريوس على إرسال التعزيزات العسكرية
ملساندة تتيموث وبدنتيوس .وبعد تس��ليم جليمر بوقت قصير ،وعندما كان
بليزاريوس يستعد لإلبحار إلى القسطنطينية نشبت ثورتان عنيفتان واحدة
ف��ي جنوب تون��س والثانية في منطقة جب��ال األوراس ،وازدادت احلالة س��وءا ً
عندما مترد قس��م كبير من اجليش البيزنطي .ولكن احلظ أس��عف جستنيان
في هذا الظرف الطارئ بضابطني من أملع الضباط أنقدا املوقف وهما سليمان
الداراس��ي (  ) Solomon of Darasخليف��ة بليزاريوس في رئاس��ة أركان
اجلي��ش البيزنط��ي (  ) Magister Militumوجرمان��وس (Germanus
) ال��ذي حل محل س��ليمان في ه��ذه الفترة العصيبة ،وقد اس��تطاع هذان
الضابط��ان س��نة  539م .بفض��ل م��ا بذاله من جه��ود مخلص��ة أن يجنبا
اإلمبراطوري��ة البيزنطية ما كان يتهددها من أخطار وتدعمت بذلك س��لطة
جستنيان على اجليش البيزنطي نفسه وعلى قبائل الشمال اإلفريقي.
ولكن هذا الس��لم الذي أمكنت احملافظة عليه بصعوبة لم يلبث أن خرق
بعد هذا بخمس سنوات أي سنة  544م .بسبب حادث وقع في لبدة؛ ذلك أن
سيرجيوس ( )Sergiusابن أخي سليمان ،كان قد عني مؤخرا حاكما عسكريا
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(  ) Duxملنطق��ة امل��دن الثالث ولكن��ه لم يكن كفؤا ً لذل��ك املنصب فقد
قدمت إلى لبدة ،بعد حلوله فيها بقليل ،قوة كبيرة من قبيلة لواتة وعرضت
أن تعل��ن صداقتها للحاكم اجلديد مقابل أن يق��دم لها الهدايا املعهودة في
مثل هذه املناسبة والتي كان يقدمها كل حاكم جديد رمزا ً الحترامه وتقديره
لس��لطة القبيلة .70وبناء على نصيحة بدنتيوس تعهد س��يرجيوس بتلبية
طلب رجال القبيلة ودعا من أجل هذه الغاية ثمانني من وجهائهم ورؤسائهم
إلى مأدبة داخل لبدة .وت�لا تلك املأدبة مؤمتر اتهم الليبيون أثناءه البيزنطيني
بنه��ب محصوالتهم وس��رقتها .وعندما حتول س��يرجيوس لينصرف دون أن
ي��رد على تهمتهم أمس��ك به أحد رؤس��ائهم من كتفه فأنق��ص أحد أفراد
احل��رس البيزنط��ي على ذلك الرئيس وضرب عنقه بس��يفه .وتلت هذا احلادث
مذبح��ة قتل فيها كل الوجهاء الليبيني إال واحدا أفلت من احلرس ونقل النبأ
ألبن��اء القبيلة الذين كان��وا ينتظرون خارج لبدة فانقض ه��ؤالء على املدينة
ولكنهم فوجؤوا باحلرس البيزنطي يهاجم معس��كرهم ويستولي عليه بعد
معرك��ة دارت وجها لوجه ب�ين الفريقني .وفي آخر ذلك النه��ار أعاد الليبيون
الكرة وش��ددوا النكير على البيزنطيني في هج��وم قتل فيه بدنتيوس وأرغم
سيرجيوس على االنسحاب داخل املدينة لالحتماء بأسوارها.
ونحن ال نس��تطيع أن نقرر ما إذا كانت ه��ذه املذبحة قد وقعت صدفة أو
نتيج��ة للغدر واخليانة املدبرة من قبل البيزنطيني .ولكن تأثيرها على أي حال
كان الش��رارة التي أشعلت برميل البارود في الش��مال اإلفريقي من منطقة
املدن الثالث حتى جبال األوراس؛ ففي وقت الحق من الس��نة ذاتها (  544م )
سقط س��ليمان صريعا في إحدى املعارك في والية افريقية وحل سيرجيوس
محله في رئاس��ة األركان ولكنه فشل في إخماد الثوار مما أدى إلى استبداله.
ولكن خليفته وقع ضحية مؤامرة محلية قام بها جنثارس ( ،) Guntharis
حاكم نوميديا العسكري ،واستولى على قرطاجة .وأسعف احلظ جستنيان
من جديد فلم يلبث مغتصب قرطاجة أن قتل على يد احد الضباط األرمنيني
 -70كان��ت تلك الهدايا عبارة ع��ن صوجلان بالفضة وقبعة مفضضة وعب��اءة بيضاء وحذاء
مذهب.
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اخمللص�ين لإلمبراطور .وباإلضافة لذلك فقد وفق جنس��تيان في اختيار رئيس
جدي��د ألركان الق��وات اإلمبراطورية املس��لحة في ش��مال أفريقي��ا هو جون
ثروجليتا (  ،) John Troglitaاحلاكم العسكري ملنطقة املدن الثالثة .وكان
جون رجال قديرا يتمتع بخبرة من الطراز األول في شؤون حرب الصحراء.
توجه ج��ون إلى قرطاجة فوصله��ا في نهاية س��نة  546ليجد القبائل
الثائ��رة ق��د اس��تحكمت ف��ي روابي تونس الوس��طى بحش��ود كبي��رة من
النوميديني واألفارقة تعززها حشود لواتية وأستورية قدمت من منطقة املدن
الثالث��ة .ومكث جون ف��ي قرطاجة املدة التي كانت ضرورية حلش��د قواته ثم
حترك نحو القبائل الثائرة وحاول أن يصانعها في البداية فلما فش��لت جميع
محاوالته الدبلوماس��ية اش��تبك مع قوات القبائل واستطاع أن يحرز عليها
نصرا س��احقا بالقرب من س��بيلطة في مطلع الس��نة اجلدي��دة (  547م )
فمزقها كل ممزق وش��تت من ظلوا أحياء من مقاتليها .وكان بني القتلى على
أرض املعركة رئيس لواتة وكاهنها جرنا (  ) Jernaالذي قتل وهو يحاول إنقاذ
ص��ورة الثور غ��رزل (  ،) Gurzilإله لواتة .وبعد ه��ذه الواقعة رجع جون إلى
قرطاجة حيث استقبل استقبال الفاحتني.
ولك��ن انتصاره هذا جاء س��ابقا ألوانه فقد نش��أت بعده بأش��هر قليلة،
أي ف��ي منتصف صيف س��نة  547م .ثورة جديدة في منطق��ة املدن الثالثة
لم شتات إتباع
حيث جنح كركاسان ( ،) Carcasanملك األفارقة ،في إعادة ّ
جرنا وفي كسب تأييد الناس��امونيني واجلرامنتيني وقام بهجوم خاطف على
س��احل املنطقة ثم واصل حملته باجتاه الش��مال الغرب��ي نحو تونس إال أنه
وجد جون يقف في وجهه كالس��د عند احلدود فاجت��ه هذا الثائر إلى الدواخل
املقفرة في جهات ش��ط اجلريد .واقتفى جون أثره بقواته ولكنها لم تلبث أن
رفضت التقدم عندما اش��تدت عليها حرارة النهار فاضطر جون إلى العودة.
وهنا اغتنم رج��ال القبائل الثائرة تلك الفرصة فراح��وا يتعقبون جيش جون
خفي��ة ثم فاج��أه بهجوم مركز في مكان يبعد أربع�ين كيلومترا إلى اجلنوب
الشرقي من قابس وأنزلوا به هزمية منكرة .ولكن جون التجأ إلى مكان اسمه
قضى فيه الش��تاء منهمكا في إع��ادة تنظيم قواته.
الريب��وس (ّ )Laribus
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وفي الربيع التالي اش��تبك مع الثوار في معركة في مكان اسمه معسكرات
كات��و ( )Campi Catonisوانتصر عليهم انتصارا حاس��ما قتل نتيجة له
ملكهم كركاس��ان وهزموا هزمية حاس��مة .ومنذ هذا التاري��خ حتى الفتح
العربي لليبيا س��نة  643م .لم تسجل أية معارك أو اشتباكات في منطقة
املدن الثالث واستتب األمر في شمال إفريقيا للبيزنطيني.

كنائس أخرى كما رمم قصر س��ويرس .ورمبا كان الهيكل وقصر س��ويرس معا
يكونان ما نعرفه بالباسيليكا السويرية التي حولها البزنطيون إلى كنيسة.
ورمبا كانت أس��وار أويا قد جددت كذل��ك وأقيمت فيها حمامات عامة جديدة
وأدخلت على منش��آتها املدنية حتس��ينات أخرى .أما بالنس��بة لصبراته فان
أسوارها جددت كذلك كما أقيمت فيها كنيسة بيزنطية.

وأح��س البزنطي��ون اآلن أن عليه��م أن يعيدوا تنظيم اإلدارة في ش��مال
إفريقيا فأقاموا فيه أجهزة إدارية على غرار نظام ديوقلتيان وذلك بأن قس��موا
الش��مال اإلفريقي إلى س��بع دوقيات كانت منطقة املدن الثالث واحدة منها
وكانت عاصمتها لبدة .وكانت الدوقيات السبع تخضع حلاكم بروقنصلي عام
مس��ئول جتاه اإلمبراطور مباشرة ومركزة في قرطاجة .وكان هذا البروقنصل
يع�ين دوقا عل��ى رأس كل دوقية يكون مس��ؤوال أمامه ع��ن دوقيته كما كان
للدوق احلق في االتصال باإلمبراطور مباش��رة .وكانت هذه الدوقيات تقس��م
إلى أبرشيات على رأس كل منها رئيس أبرشية .واملرجح أن املدن الثالث كانت
مكونة من أبرش��ية واحدة يعتبر رئيس��ها موظفا م��ن موظفي الدوق .وكان
رئيس األبرش��ية ومجلسها االستشاري املكون من خمسني عضوا يساعدون
الدوق في القيام بشؤون الدوقية التي كانت تقسم إلى وحدات إدارية صغيرة
بحي��ث تكون كل مدين��ة واألرض التابعة لها وكل قرية واألراضي التابعة لها
وح��دة إداري��ة واحدة .وأول عمل قام به اإلمبراطور جس��تنيان بعد اس��تعادة
ش��مال إفريقي��ا وضمه من جدي��د للتاج اإلمبراط��وري هو إرس��ال اثنني من
املوظفني من القس��طنطينية إلى الش��مال اإلفريقي لتقدير الضرائب التي
تتوجب جبايتها .وقد وصف سكان الشمال اإلفريقي هذين املوظفني بأنهما
كانا «غير معتدلني وغير محمولني».

أم��ا ف��ي دواخ��ل طرابلس فإنه لم يكتش��ف حت��ى اآلن ما ي��دل على أن
البيزنطي�ين ق��د حصنوا حدوده��ا أو رمموها مما يؤدي االس��تنتاج أن س��لطان
البيزنطيني لم يتعدى الش��ريط الس��احلي في منطقة امل��دن الثالثة .ولكن
امل��ؤرخ البيزنطي بروكوبيوس يذكر أن البيزنطيني كانوا نش��يطني في مجال
نش��ر الديانة املس��يحية بني أبناء القبائل الليبية التي ذكر من ضمنها أهل
غدامس واجلرامنتيني .وحتى اآلن لم يكتشف أي أثر يثبت أن أهل فزان اعتنقوا
الديانة املس��يحية ولكن قيل أنه وجدت في غدامس بعض اآلثار املس��يحية.
ولع��ل أهم من ذلك كله أن ثالثا من كنائ��س القرن امليالدي اخلامس في داخل
منطق��ة طرابلس ( اخلضراء ،األصابعة ،وخفاجي عامر ) زودت في هذا العهد
البيزنطي بأجرمان معمدانية جديدة مصلبة من النوع البيزنطي مما قد يعني
حتول أبناء هذه املنطقة عن املذهب الدوناتي إلى املذهب الكاثوليكي.

وتب��دي مدن منطقة طرابلس في هذا العه��د آخر خفقة حياة كاخلفقة
األخي��رة التي تصدر عن الس��راج قبل أن ينطفئ؛ فق��د أعيد حتصني لبدة وإن
كان س��ورها البيزنطي ل��م يظم إال جزءا بس��يطا من لب��دة الرومانية التي
أصبح معظمه��ا اآلن مدفونا حتت الرمال الزاحفة .وباإلضافة للس��ور كرس
جس��تنيان هيكال مقدس��ا في لبدة ألم ال��رب «أي ملرمي العذراء» وش��يد أربع
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وبالرغم من إصالحات البيزنطيني اإلدارية وإنعاش��هم للكاثوليكية فان
احلض��ارة البيزنطية لم تضرب جذوره��ا عميقة في املنطقة ،والواقع أنها لم
تك��ن أكثر من مظهر يخفي ورائه االنحدار الس��ريع ال��ذي كانت البالد تتردى
إليه في حتولها إلى مستوى الرعاة الرحل .وفي هذا العصر تشكلت اجلماعات
القبلي��ة البربرية في منطقة طرابلس من مثل نفوس��ة وه��وارة الذين أبدوا
ق��درا من املقاومة في مدافعة العرب الفاحتني عن بالدهم .ولقد انهار املظهر
احلض��اري البيزنطي بس��رعة حتت وط��أة جيش عمرو ابن الع��اص ،فاحت مصر،
عندم��ا غزا برق��ة وطرابلس (  643 – 642م ) .ولم تب��د أية مدينة بيزنطية
أدنى مقاومة باستثناء ضئيلة أبدتها مدينة طرابلس.
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برقة في العهد البيزنطي
التنظيمات اإلدارية حتى عهد جستنيان:
انقس��مت ليبيا 71وفقا لتنظيمات ديوقلتيان (  305 – 285م ) .اإلدارية
إلى والية في منطقة طرابلس وواليتني في منطقة برقة هما والية ليبيا العليا
الت��ي أصبحت طلميثة عاصمة لها بدال من س��يرين ووالية ليبيا الدنيا التي
كانت تشمل السواحل القاحلة بني درنة واإلسكندرية وكانت باريتونيوم (=
مرسى مطروح) عاصمة إدارية لها .وظلت هاتان الواليتان كذلك حتى وحدتا
ف��ي دوقية واح��دة في مطلع عه��د اإلمبراطور ثيودوس��يوس الكبير (-379
 395م ).وكان ذلك س��نة  371م .وبعد وفاة ثيودوس��يوس الكبير انقسمت
اإلمبراطوري��ة الروماني��ة إل��ى غربية وش��رقية أو بيزنطية فانعكس��ت تلك
القس��مة على ليبيا إذ إن طرابلس اس��تمرت تابعة لإلمبراطورية الغربية ثم
للوندال حتى استردها منهم جستنيان بينما تبعت دوقية برقة لإلمبراطورية
البيزنطية .ومن هنا اختلف��ت حظوظ املنطقتني الليبيتني :فإن طرابلس لم
تلب��ث أن خضعت للوندال طيلة قرن كامل عادت بع��ده للتاج البيزنطي في
انتظار مقدم الفاحتني العرب بينما ظلت برقة تابعة للبيزنطيني طيلة الوقت
حتى فتحها العرب سنة  642م.
ورغ��م قلة املعلوم��ات املتوافرة لدينا ع��ن برقة البيزنطي��ة فإنا نرجع أن
املنطق��ة من خليج س��رت الكبير في الغرب حتى اإلس��كندرية في الش��رق
صارت مند س��نة  381م .تش��كل دوقية واحدة مكونة من أبرش��يتني واحدة
تش��مل منطق��ة البنطابولس وكان��ت عاصمتها اإلداري��ة طلميثة واألخرى
تش��مل املنطقة الس��احلية ب�ين درن��ة واالس��كندرية وعاصمته��ا اإلدارية
باريتونيوم كما أس��لفنا .72ولعل األبرش��ية األولى حملت أسم البنطابولس
بينما حملت الثانية أس��م ليبيا .وعلى هذا األس��اس ف��إن برقة كانت دوقية
بيزنطية يترأس��ها دوق واحد ويس��اعده في حكمها وإدارة ش��ؤونها رئيس��ا
األبرشيتني ومجلس��اهما االستش��اريان .ويبدو لنا أن دوق برقة كان مسئوال
 -71انظر ص  381 – 372أعاله .
 -72صارت درنة في وقت من األوقات عاصمة لهذه الوالية
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جتاه الدوق األوجستال (أي نائب اإلمبراطور في مصر) باإلضافة إلى مسؤوليته
املباشرة جتاه اإلمبراطور .وفي زمن اإلمبراطور أنسطاسيوس ( 518_491م).
انقسمت برقة إلى دوقتني تتألف كل منهما من أبرشية واحدة وصارت دوقية
البنطابولس تابعة حلاكم إيالة الش��رق البرايتوري الذي كان نائبا لإلمبراطور
في حكم األمالك البيزنطية في آسيا ومصر بينما ظلت دوقية ليبيا (من درنة
حتى االس��كندرية ) تابعة إداريا للدوق األوجستال مبصر وصارت تعتبر إقليما
من أقاليم احلدود ( )Limesنظرا ملا كانت تتعرض له من غارات رجال القبائل.
ول��م تكن لدوق ه��ذه املنطقة إال الس��لطة املدنية وقد اس��تمر هذا الوضع
حت��ى أيام جس��تنيان عندما ألغى هذا اإلمبراطور وظيفة الدوق األوجس��تال
في مصر وقس��م مصر مبوجب القانون رقم  13الذي أصدره س��نة  538م أو
 539م .إلى خمس دوقيات هي :مصر ،أوجس��تامنيكا ،أركاديا ،طيبة وليبيا.
ومبوجب قانون جس��تنيان املذكور صارت دوقي��ة ليبيا تخضع لدوق يجمع في
يديه الس��لطتني املدنية والعسكرية ويكون مسئوال جتاه اإلمبراطور مباشرة
وجتاه احلاكم البرايتوري اليالة الشرق (.)Oriens
وبع��د منتصف القرن املي�لادي الرابع 73كانت األجه��زة اإلدارية الرومانية
بش��كل عام وفي منطقة برقة بشكل خاص فقد دب فيها الفساد والتعفن
خاص��ة فيم��ا يتعلق بالنظ��ام املالي ونظ��ام جباية الضرائ��ب ،وبالطبع وقع
الس��كان ضحايا جلباة الضرائب وما ورائهم من س��لطات اجلهاز اإلداري الذي
ب��دأ يتجه حثيثا نح��و التحول إل��ى بيروقراطية صارمة ال ترح��م إلى حد إن
اإلمبراط��ور فالنتيان األول عجز عن حماية الس��كان من اس��تبدال املوظفني
وظلمه��م فلجأ ف��ي س��نة  364م .إلى اس��تحداث وظيفة حام��ي املدينة
( )Defensor Civitatisحلماي��ة دافع��ي الضرائ��ب وأصح��اب الش��كاوي
والضعفاء بش��كل عام .وكان حاكم الشرق حتى سنة  387م هو الذي يعني
احلم��اة ملدن دوقية إيالته .وفي تلك الس��نة صدر ق��رار إمبراطوري يقضي بأن
 -73بالرغم من أن برقة س��لمت من ش��ر الوندال اال أن حالتها س��اءت بس��بب تكرار غارات
القبائ��ل الليبي��ة عليها مما أدى إلى نقل عاصمتها االدارية م��ن قورينة إلى طلميثة أوال عندما
صار األسقف سورينيوس أسقفا لها من  410إلى  413م .ثم إلى أبولونيا إلى سميت سوسا
( )Sozusaأي مدينة املنقذ
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تق��وم املدن بانتخاب حماتها ،وظلت احلالة كذلك حتى س��نة  409م .عندما
أدرك األباطرة أن الفقراء من املساكني كانوا في حاجة ماسة للحماية فعدلت
اختصاص حماة املدن وطريقة انتخابهم بحيث صاروا ينتخبون من قبل رجال
الدي��ن واألعيان واملالكني ونواب البلديات .ولكن ذلك كله لم يجد نفعا ألن ما
حتمله احلماة من مسؤوليات ثقيلة جعلهم ال يقلون عن نواب البلديات رغبة
ف��ي التخلص من االلتزامات املفروضة عليهم .وعلى الرغم من احملاوالت التي
قام بها أباطرة مختلفون لتحس�ين وض��ع حماة املدن أمال في اإلبقاء عليهم
ليدافعوا عن سكان مناطقهم اال ان وظيفة حامي املدينة اختفت قبل عصر
جس��تنيان؛ ومما يؤكد اختفاءها قبل زمنه هو أن جس��تنيان كثيرا ما فكر في
احي��اء تلك الوظيف��ة ومن ناحية أخرى فان تفكيره ف��ي إحياء تلك الوظيفة
دليل آخر يضاف لألدلة الكثيرة التي تش��ير إلى استش��راء الفساد في اجلهاز
اإلداري واش��تداد الظلم الواقع على األهل�ين« .والواقع إن ما رفع من األقاليم
من الش��كاوي ،وما تكرر إصداره من األوام��ر اإلمبراطورية ،ليس دليال على أن
كل م��ا جرى م��ن محاوالت لإلصالح ف��ي القرنني الرابع واخلام��س لم يؤد إلى
نتيجة طيبة».74
النظام املالي:
كان النظ��ام املال��ي الس��يما م��ا كان يتعلق من��ه بالضرائب مش��كلة
بالغ��ة التعقي��د؛ فاخلزائن خاوية م��ن األموال ،واحلاجة جد ماس��ة لها .فلما
تربع جس��تنيان على ع��رش اإلمبراطورية لم تكن النظ��م املالية إال ما أجراه
املصلح��ون في القرن امليالدي الرابع فيما يتعلق بنظم الضرائب وطرق اجلباية
واملس��ؤولية ع��ن اجلباية؛ وهي إصالح��ات وتعديالت لم ينج��ح النظام املالي
معها في إصالح األحوال االقتصادية ،ولم يحس��ن املوكلون بجباية الضرائب
استخدام السلطة التي بأيديهم فكانت النتيجة أن دافعي الضرائب حتملوا
ف��وق طاقته��م وص��اروا يؤدون أكث��ر مما هو مق��رر عليهم م��ن الضرائب ولم
يجده��م نفعا كلما جلأ إليه األباطرة الذي��ن توالوا عن العرش البيزنطي قبل
جس��تنيان من التهديدات وفرض العقوبات على املوظف�ين الذين لم يتركوا
 -74العريي  ،السيد باز ،ـ مصر البيزنطية  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ، 1961 ،ص 144

358

حيل��ة إال وجلئ��وا إليها من أج��ل التخلي ع��ن القيام بواجباته��م .ولقد دفع
هذا املوقف الس��يء أعدادا كبيرة من الس��كان إلى هج��ر مدنهم وأراضيهم
واللج��وء إلى الصحراء حي��ث ال تصل اليهم أيدي جب��اة الضرائب .ولم تكن
تلك هي الوس��يلة الوحيدة التي جل��أ اليها دافعوا الضرائب للتهرب من جباة
الضرائب فقد التمسوا كل الوسائل التي كانت كفيلة بتخليصهم من دفع
الضرائب وتأدية ما عليهم من التزامات فلجئوا إلى استخدام أساليب اخلداع
والغش ولكي يفلتوا من قبضة عمال اخلراج .فاملالكون من األهالي رأوا أنه من
اخلير لهم ان يتخلوا عن أراضيهم حتى ال يدفعوا ما تقرر عليهم من ضرائب
جائرة فخربت حقول وقرى عديدة بعد أن جلأ أصحابها إلى الصحراء أو األديرة
أو انخرطوا في سلك اجليش.
ولقد ذهبت سدى كل الوسائل واإلجراءات التي اتخذتها احلكومة املركزية
ملنع هذا الفس��اد كم��ا أن النظم واإلصالحات والتعدي�لات التي أجرتها تلك
احلكوم��ة عجزت عن إيجاد العالج الناجع لذلك الفس��اد املستش��ري .ونحن
جند في مقدمة القانون رقم  13الذي أصدره جس��تنيان إشارة إلى خالصة ما
كان عليه املوقف قبيل إجراء إصالحات جس��تنيان؛ ففي مقدمة ذلك القانون
إش��ارات إلى ما كان يتصف ب��ه جباة الضرائب من أخالق جعلت جس��تنيان
يفك��ر طويال في حقيقة اس��تقامتهم واخالصهم؛ فقد اس��تغلوا ما أصاب
اإلدارة املالية من اضطراب وصاروا يس��تفيدون من ذلك ملصاحلهم اخلاصة فال
يرس��لون إلى خزينة القس��طنطينية من الضرائب التي يجبونها سوى النزر
اليس��ير كما إن ما كانوا يرس��لونه إلى العاصمة من القمح صار ضئيال إلى
درج��ة جعلته يبدو كأنه صدقة .ومع ذلك فان دافعي الضرائب كانوا يؤكدون
دائما أنهم كانوا يؤدون كل ما كان مقرر عليهم من ضرائب .وعلى الرغم من
كل احملاوالت التي قامت بها احلكومة املركزية في القس��طنطينية ملناهضة
التقاليد اإلدارية الس��يئة ،مبا أجرته من إصالحات جديدة ،فانه كان لزاما على
جس��تنيان – بع��د أن تعرضت تل��ك اإلصالحات للتداعي واالنهي��ار – أن يبدأ
م��ن جديد بإجراء إصالحات ش��املة تصلح لتحقيق نتائج مثمرة .وال ش��ك
ان جس��تنيان قد أفاد في وضع إصالحاته م��ن كل التجارب واإلصالحات التي
359

تاريخ ليبيا القدمي
سبقت عصره.

تنظيمات جستنيان اإلدارية

اجلند:

وفقا للقانون رقم  13الذي أصدره هذا اإلمبراطور

في مس��تهل القرن امليالدي الس��ادس أصدر اإلمبراطور أنسطاس��يوس
مرس��وما موجها إلى ال��دوق داني��ال ،دوق البنطابولس ،يوض��ح بعض األمور
الهامة املتعلقة باإلدارة ال سيما ما يرتبط منها بحقوق وواجبات اجلند الذين
كانوا يرابطون في هذه املنطقة.
ويتض��ح من ذلك املرس��وم ما كان عليه الوضع احلرب��ي في البنطابولس
حيث كان��ت ترابط فئتان من اجلنود :اجلنود النظامي��ون ،والفالحون من جنود
احلدود الذي��ن كانت احلكومة متنحهم األراضي على احل��دود مقابل تعهدهم
بالدفاع عن مناطقهم وبحراسة الطرق ومراقبة القبائل املتمردة ومنع الرعايا
البيزنطي�ين من العبور إلى أراضي البربر اال بعد احلصول على اإلذن من الدوق.
وهك��ذا كان جيش من حرس احلدود الفالحني يراب��ط على طول امتداد احلدود
الت��ي أقيمت عليها قالع وحص��ون متقاربة .والراجح أن م��ا حدث في دوقية
البنطابول��س من إقامة جيش حدود ،أو أطراف ،من اجلنود الفالحني جرى أيضا
في دوقية ليبيا وعلى احلدود الش��رقية واجلنوبية ملصر .وجتدر اإلشارة هنا إلى
أن اخلدمة في جيش احلدود كانت وراثية تنتقل من األب إلى األبناء.

( سنة  538م أو سنة  539م) .
س��بق أن ب ّين��ا أن منطقة برقة صارت في عهد جس��تنيان تنقس��م إلى
دوقيتني تابعتني للحاكم البرايتوري إليالة الش��رق ،وهما دوقية البنطابولس
وعاصمته��ا اإلدارية طلميث��ة ،ودوقية ليبيا وعاصمتها اإلداري��ة باريتونيوم (
= مرس��ى مط��روح ) ،ورجحنا أن كال من هاتني الدوقيت�ين كانت تتألف من
أبرشية واحدة.75
الدوق:
ولق��د كانت للدوق في دوقيته س��لطات واس��عة للغاي��ة فقد كان ميثل
الس��لطة اإلمبراطورية ،وكأن��ه بذلك يعتب��ر نائبا محلي��ا ً لإلمبراطور ،فهو
يلي كل األعمال املدنية والعس��كرية ،ويعتبر الرئيس األعلى لإلدارة والقضاء
والش��رطة .وما اجتمع حتت إمرته من عساكر في دوقيته هيأ له بوجه خاص
أن يق��وم بحفظ األمن العام ف��ي املدن وأن يقدم املس��اعدة املطلوبة لعمال
اخلراج لتمكينهم من حتصيل الضرائب .ومن الناحية العس��كرية كان الدوق
يعتب��ر رأس كل م��ا ويتعلق باجليش م��ن الوظائف فكان يتول��ى إدارة فرق من
اجليش ويحرص على انتظام صرف رواتب العس��اكر ومالبسهم .ومن أعماله
أن يوال��ي الطواف بإقليم دوقيته ليتفقد أحوال الناس به وليقف على أحوال
احلاميات واالس��تحكامات .وعندما كانت دوقيته تتعرض للخطر كان يتولى
قي��ادة قواته في امليدان أو يعهد بقيادتها ألحد نواب��ه حلماية دوقيته والدفاع
عنها .وكان على الدوق إن يسهر على حدود دوقيته ويحافظ عليها ويحميها
من غارات البدو .كما أنه كان مخوال بعقد معاهدات الصلح مع األعداء.
ولقد زاد سلطان الدوق داخل دوقيته بفضل ما ركزه اإلمبراطور جستنيان
في يديه من س��لطات حتى أصبح الدوق كأنه ملك ف��ي دوقيته .والراجح أن
وظيف��ة ال��دوق لم تكن مقي��دة مبدة معينة ف��كان متى ع�ين ال يصرف عن
 -75أنظر ص  474أعاله .
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منصبه إال بناء على مرسوم إمبراطوري أو إذا نقل إلى وظيفة أخرى.
وحت��ى تبقى ي��د الدوق نظيفة طاهرة عمل جس��تنيان عل��ى زيادة راتبه
السيما بالنسبة لكل من دوق مصر ودوق ليبيا فقد كان املرتب السنوي لألول
أربع�ين صول��دا أو دينارا ذهبيا أي ما يقاب��ل (  ) 2880دينارا ،بينما كان املرتب
السنوي لدوق ليبيا (  ) 1453دينارا ،وكان مرتب دوق افريقيا (  )1582دينارا.
ولم يكتف جستنيان بذلك بل غمر الدوقات بكرمه من ناحية وفرض عقوبات
صارمة على اخملالفني منهم من الناحية األخرى.
وكان الدوق يتولى بنفس��ه التنظيم الفعلي لديوانه ثم يرفع تشكيالت
الدي��وان لإلمبراط��ور للمصادق��ة عليه��ا .وكان ديوان الدوق يش��مل اإلدارات
التالية:
 -1اإلدارة املالي��ة وتتولى الش��ؤون املالية في الدوقي��ة وجباية الضرائب
واخلراج وحتويل ما يجب حتويله منها إلى القسطنطينية.
 -2إدارة التجنيد وقد أشار إليها مرسوم انسطاسيوس املوجه لدوق ليبيا
ولكن لم يرد لها ذكر في النصوص املعروفة عن عهد جس��تنيان .وكان مدير
هذه اإلدارة ،باالتفاق مع مدير اإلدارة املالية ،يتولى إصدار الشهادات للمجندين
بأنهم أصحاء وأنه لم يلتحقوا باجليش تهربا بااللتزامات البلدية.
 -3إدارة الش��ؤون القضائية :وكانت ملديرها السلطة العليا في القضاء
اجلنائي.
 -4إدارة احملفوظات أو ديوان اإلنشاء حيث كان يجرى حترير الوثائق وحفظ
السجالت.
 -5إدارة املظالم وإليها ترفع االلتماسات والشكاوي.
 -6إدارة املنشآت العامة وكانت تنظر فيما يتعلق بالعمائر واملباني.
 -7إدارة اخلزين��ة وكانت تتولى اإلش��راف على م��ا يجبى في الدوقية من
ضرائب عينية أو نقدية.
وكان يرتبط بحاش��ية ال��دوق موظفون آخرون كاملوثقني والرس��ل ورجال
البريد ورجال احلرس واملقومني واملقدرين (  ) Assessorsواألطباء واملدرس�ين.
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وكانت نفقات ديوان دوقية ليبيا حوالي ½ 187دينارا ذهبيا في الس��نة أي ما
يعادل (  ) 13500دينار.
رئيس األبرشية:
كان��ت الدوقية الواحدة تتألف من أبرش��ية أو أكثر حس��ب مس��احتها
وظروفها وقد سبق لنا أن اشرنا إلى وجود دوقيتني في برقة تتألف كل منهما
من أبرش��ية واحدة عليها رئيس أبرشية .وليس في مصادرها ما يوضح عمل
رئيس األبرشية ويحدده ولكنا نرجح أنه كان ينوب عن الدوق في قيادة شرطة
األبرش��ية ورمبا كانت له بعض الصالحيات القضائية .ونحن نعرف انه بعد أن
ضمت لدوقية ليبيا منطقتا ميناليت��س ومريوط املصريتني عهد اإلمبراطور
ل��دوق ليبيا أن يتولى مس��ؤولية اختيار موظف نش��يط ينوب عنه في حكم
هاتني املنطقني ومباشرة القضاء وحفظ األمن فيهما .وقد عرف هذا املوظف
باس��م توبوتيريت (  ،) Topotereteوقد ندب دوق ليبيا عشرين من موظفي
ديوانه ملس��اعدة التوبوتيريت في أعماله كما حتم على العس��اكر املرابطني
ف��ي املنطقتني أن يقدم��وا له كل ما يحتاجه من مس��اعدة .والذي دعي إلى
تعيني ه��ذا املوظف هو كون املنطقت�ين املذكورتني بعيدتني ع��ن باريتونيوم،
العاصمة اإلدارية للدوقية ،وكونهما مضطربتني مما جعل سكانهما يقاسون
كثيرا من املصاعب في س��بيل تقدمي ش��كاواهم حملكمة ال��دوق .ولعل وجود
دوق على رأس منطقة تش��مل أبرشية واحدة فقط كان يقلل من شأن رئيس
األبرشية حتى يصبح مجرد موظف في ديوان الدوق.
الباجرك:
عل��ى ض��وء ما كان معموال به في مصر نس��تطيع أن نقول إن الباجرك
وج��دت ف��ي دوقيت��ي برق��ة .وكان الباج��رك موظفا يس��تمد س��لطاته من
اإلمبراطور مباش��رة ف��إذا لم يقم بتأدي��ة واجباته لم تكن للدوق الس��لطة
ف��ي عزله وكان أقصى ما يس��تطيع القيام به في مث��ل تلك احلالة أن يكتب
تقريرا بشأن الباجرك لإلمبراطور فيتخذ األخير بحق الباجرك ما يراه مناسبا.
أم��ا عمل الباج��رك فمن املرجح أنه كان يختص بجباي��ة الضرائب من القرى
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واألراض��ي التابع��ة لعاصمة الن��وم (  ) Nomeأو اإلقليم باس��تثناء القرى
والضي��اع الت��ي كانت تتمتع بحق اجلباي��ة الذاتية .وفي القان��ون رقم  13ما
يش��ير إلى أن الطاب��ع املالي هو الذي كان يغلب عل��ى طبيعة عمل الباجرك
وإن كان هذا األخير ،على ما يبدو ،يشارك في األمور القضائية من مثل تنفيذ
الق��رارات واألحكام الصادرة ع��ن محكمة الدوق .وكانت حت��ت إمرة الباجرك
جماع��ة من املوظف�ين كاجلباة واملراقب�ين والكتاب واملس��اعدين ،كما كانت
توضع حتت تصرفه وس��ائل املواصالت املناس��بة ليتمكن من الطواف بالبالد
والوقوف على أحوالها.
وحت��ى يلتزم الباجرك جانب األمانة واإلخالص ف��رض اإلمبراطور عقوبات
مالي��ة على كل باجرك أهمل واجباته أو ته��اون فيها أو خان األمانة وكان من
بني تلك العقوبات أن يقرر اإلمبراطور مصادره أموال ذلك الباجرك.
إدارة املدن والبلديات:
كان في كل مدينة من مدن األبرش��ية إلى جان��ب الباجرك نواب البلدية
الذين ورد ذكرهم في القانون رقم  13على أنهم نواب جلباية اخلراج .وكان يجوز
لهم أن يقدموا إلى عاصمة الدوقية للتشاور مع ممثلي السلطة املركزية في
أمور الضرائب .وكان يس��اعدهم في أداء أعمالهم مجلس البلدية الذين كان
من جملة أعضائه كتاب احلس��ابات والكات��ب العام ومتولي الدعاوي واخلزائن
املكل��ف بحفظ الضرائب بعد جبايتها .وكان يرتب��ط باملدينة وبلديتها أيضا
كبي��ر األطباء ،واملوظفون املوكلون باإلش��راف على املرافق العامة كاحلمامات
واجلسور.
ولقد اهتم اإلمبراطور جس��تنيان بإعادة تنظيم إدارة املدن ،بعد أن كانت
ق��د تعرضت منذ القرن امليالدي الثالث لالنهي��ار والتداعي؛ إذ إن نواب البلدية
– بعد أن جتردوا من سلطانهم وتخلوا عن واجباتهم ملمثلي احلكومة – أخذوا
بالتدري��ج يخضعون لنوع من الوصايا احلكومة التي كانت تهدف إلى الوحدة
وإلى اقرار األمن.
ثم أخ��ذت أعم��ال البلدية ف��ي التضاؤل ،بس��بب وج��ود وظيفة حامي
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املدينة التي طاملا فكر جستنيان في بعثها وتعديلها بصورة تضمن احليلولة
دون ابت��زاز األموال ،وهو ما عجز احلماة الس��ابقون ع��ن حتقيقه بل صاروا هم
أنفس��هم ميارس��ون عمليات االبتزاز .ولكن محاولة جستنيان لم يكتب لها
النج��اح نظرا لتداعي نظام البلديات بش��كل عام وبس��بب ازدياد نفوذ كبار
املالك.
وازداد نفوذ الكنيس��ة في القرن امليالدي الس��ادس بازدياد مشاركتها في
اإلدارة البلدية إذ صار األس��قف يشترك مع األعيان في اختيار بعض املوظفني
كحام��ي املدينة مث�لا ،وفي اإلش��راف على امل��وارد املالية للمدين��ة وصيانة
مرافقها العامة.
أما بالنس��بة للقرى فقد ظلت القري��ة مبثابة وحدة إدارية تابعة للمدينة
الت��ي هي املركز اإلداري للمنطق��ة أو اإلقليم؛ فكانت القري��ة هي التي متلك
األرض وتتحمل مسؤولية زراعتها وتأدية ما يتقرر عليها من الضرائب.
وكانت لكل قرية هيئة أشبه ما تكون مبجلس محلي يتكون من أعيانها
ويتولى مس��ؤولية تس��يير أمورها الداخلي��ة كإدارتها املالي��ة وجمع املؤونة
الالزم��ة للجند وتنظيم ش��رطة القرية .وفي حالة ك��ون القرية تتمتع بحق
اجلباية الذاتية كان أعضاء مجلسها احمللي يصبحون على عالقة دائمة بديوان
األبرشية فيما يتعلق بالشؤون املالية.
وفي القرن امليالدي الس��ادس بلغ االهتمام بتأدي��ة بعض اخلدمات العامة
ح��د اإللزام أو التكليف الذي كان يقع عل��ى كاهل بعض أبناء الطبقة الثرية
مم��ا جعل بعض أعمال الس��خرة تصبح وراثية من مث��ل وظيفة جابي اخلراج
وفئة اجملدفني في س��فن الدوق ،وتعتبر وظيف��ة حامي املدينة من أهم أعمال
الس��خرة واإللزام فقد كان على ش��اغلها أن يتوالها ملدة سنتني ال يستطيع
أثناءها أن يتخلى عن األعباء امللقات على عاتقه مهما انتحل من أعذار.
التنظيم املالي منذ جستنيان:
لقد سبق أن أش��رنا إلى مدى ما كان عليه التنظيم املالي وخاصة نظام
الضرائ��ب م��ن تعقيد .وس��نحاول فيم��ا يلي أن نس��تعرض أن��واع الضرائب
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البيزنطية املعروفة وطرق تقديرها وجبايتها.
كانت هناك ضرائب مباش��رة جتبى عيني��ة أي في نفس احملصول أو نوعية
أي نقدي��ة مقدرة على محصول م��ن احملصوالت .وكانت هن��اك أيضا ضريبة
الرأس أو الضريبة الشخصية (  ) Capitatioولكنا ال نعرف عنها سوى أنها
فرضت في الفيوم في مصر على الذكور البالغني من العمل  45 – 12س��نة
ولك��ن لم يصلنا من الوثائق م��ا يثبت أنها دفعت فعال .ويظن بعض املؤرخني
أن ه��ذه الضريب��ة لم تك��ن إال ضريبة األرض نظرا ألن الن��اس كانوا مرتبطني
بأراضيهم بصفة دائمة.
وباإلضاف��ة لهذه الضرائب املباش��رة كان��ت هناك ضرائب غير مباش��رة
من مث��ل مكوس اجلمارك على الواردات والص��ادرات ،وما كان يتحمله دافعي
الضرائب من الس��خرة كصيانة اجلسور وزراعة األراضي العامة وتزويد اجليش
باملؤن.
وقد كانت جلان خاصة تقوم وفقا للعرف والعادة بتقدير الضرائب حس��ب
طبيع��ة األرض وقوتها اإلنتاجية ،وخير مثال على ه��ذا أن دوقية ليبيا حينما
اختلت بها زراعة القمح صارت ضريبتها نوعية.
ونظ��را للمس��ؤولية اجلماعية التي حتمله��ا دافعوا الضرائ��ب منذ زمن
اإلمبراطور قس��طنطني في كل اإلمبراطوري��ة ازداد االهتمام بتوزيع الضرائب
عل��ى جمي��ع أراضي اإلقليم س��واء كانت مهمل��ة أو ال مالك له��ا فألزم من
تبق��ى من املزارعني في القرى أن يدفعوا الضرائب املطلوبة كما ألزموا بزراعة
األراض��ي املهملة أو املهجورة اجملاورة ألراضيهم ،ومن املرجح أن األباطرة الذين
جاءوا بعد جستنيان لم يلغوا هذا اإلجراء.
أما أس��اليب جباية الضرائب الغير عقارية فلي��س لدينا معلومات تذكر
عنه��ا .أما الضرائب النوعية التي كانت برس��م اخلزينة فقد كان على الدوق
وديوانه القيام بجبايتها.
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وقد جعل جس��تنيان لدوق مص��ر ودوق ليبيا ،اللذين لم تتجاوز س��لطة
الواح��د منها حدود دوقيته ،احلق ف��ي التدخل في أمر الدوقيات األخرى اجملاورة
واحلق في أن يس��تخدما القوة إلرغام املالك الهاربني على العودة واستخالص
الضرائب منهم.
ومع انخفاض قيمة العملة جلأت احلكومة في القرن السادس إلى حتصيل
الضرائب عينا بدال منه��ا نقدا .وصارت إجراءات احلكومة لتحصيل الضرائب
على ذلك النحو تشتد أكثر فأكثر ابتداء من سنة  559م .مما جعل العاجزين
عن دفع الضرائب وحتى مختلسيها يلجئون للكنائس من أجل احلماية.
إيداع الضرائب والنفقات العامة:
أص��ر جس��تنيان في قانون��ه رقم  13على ض��رورة إقام��ة موازنة دقيقة
لإلي��رادات واملصروفات في برقة حتى يتجنب الوس��ائل الت��ي حاول بعضهم
مبقتضاها زيادة النفقات على اإليرادات .وأش��ار اإلمبراطور في ملحق مرسوم
هذا القانون إلى ما ينبغي أن يرد إلى خزينة الشرق من برقة ومناليتس ومريوط
ومق��دار ما ينفق محليا فيها على املوظفني والدواوين وجراية اجلند املرابطني
في مواضع مختلفة منها واألموال اخملصصة ملالهي املدن.
وملا لم يكن بدوقيتيي برقة خزينة حتفظ فيها األموال التي يجب أن تؤدى
لإلمبراطور ،تقرر نقل تلك األموال إلى اإلسكندرية حيث كان يتسلمها مندوب
اخلزين��ة العامة ويحولها إلى القس��طنطينية .وكان الدوق هو املس��ؤول عن
التصرف في النفقات في دوقيته على أنه كان هو وديوانه يتحمالن املسؤولية
عن تنظيم صرفها ف��ي النواحي الثالث املقررة :نفقات حربية ،نفقات مدنية
م��ن مثل مرتب��ات الدوق وموظفي��ه ونفقات البري��د واملدارس وبقي��ة املرافق
العامة ،ثم نفقات عامة كانت تعرف باسم سلمنيا ( .) Solemnia
وحدد جس��تنيان أنواع العقوبات التي تلحق باخملالفني؛ وقد كان من بينها
التغرمي والعزل ومصادرة املمتلكات والتعذيب حتى املوت.
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ضريبة القمح أو امليرة املدنية ( :) Annona Civica
فرض��ت ه��ذه الضريبة منذ أي��ام ديوقلتيان ولكن مقداره��ا لم يحدد مما
جعلها عرضة للتعديل املتعاقب لكي تالئم أغراض الدولة كإطعام العاصمة
أو متوي��ن اجليش .وقد اهتم جس��تنيان بإعادة تنظيم ه��ذه الضريبة املهمة،
الت��ي ق��در إن دوقية مص��ر وحدها كانت تش��حن مبوجبها من اإلس��كندرية
76
للقس��طنطينية كل سنة ثمانية ماليني إردب «ولم تشترك في ذلك ليبيا
ألنها لم تنج م��ن وافر القمح مثلما جتود به مصر ،ويعتبر هذا اإلقليم مدينا ً
باستمرار للخزانة».
التنظيمات القضائية زمن جستنيان:
 -1محكم��ة ال��دوق :وكانت تنعقد ف��ي عاصمة الدوقي��ة وتعتبر أهم
محاكمه��ا .وكان للدوق صالحية ممارس��ة القضاء اجلنائ��ي العالي والقضاء
املدن��ي كما كان يفصل ف��ي اخلصومات التي تقع ب�ين املوظفني كالنظر في
الدعاوي املالية واحلكم في القضايا املدنية الهامة وينظر في املظالم.
والذي حدث هو أن الس��لطة القضائية وبقية السلطات املدنية جتمعت
ف��ي يد الدوق ففقد رئيس األبرش��ية بذلك كل امتيازات��ه تقريبا ولم يعد اال
مج��رد ق��اض موظف عند الدوق رمبا كقائد للش��رطة ل��ه بعض الصالحيات
القضائية احملدودة.
وكان��ت اختصاصات الباجرك أن ينظر في عقود الضمان وفي الش��كاوي
في��رد احلقوق إل��ى أصحابها .أما حامي املدينة فكان ل��ه حق القضاء اجلنائي
واملدن��ي من مثل النظر في قضاي��ا املعامالت املالية الت��ي ال تتجاوز قيمتها
( )350صولدا ذهبيا .ومنذ سنة  535م .صار اختصاص حامي املدينة مطابقا ً
الختصاص رئيس األبرش��ية .ومبوجب ملحق جستنيان رقم  15صار للحامي
احل��ق في أن ينظر في القضايا التي لم تك��ن اجلرائم فيها بالغة اخلطورة وأن
ينف��ذ ما أصدره من عقوبات .أم��ا إذا كانت اجلناية كبيرة ف��إن احلامي كان ال
يس��تطيع أن يفعل شيئا حيالها س��وى أن يأمر بالقبض على اجلاني وإيداعه
 -76العريني ،السيد الباز ،مصر البيزنطية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1961 ،ص . 203
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الس��جن ثم يقدم إلى محكمة رئيس األبرشية ،وبعد صدور القانون رقم 13
ص��ار اجلاني يقدم حملكمة الدوق بدال ً من محكمة األبرش��ية وباإلضافة لذلك
فقد كان حامي املدينة يقوم بوظيفة قاضي الصلح.
أما في القرى فان رجال الش��رطة كانوا يباشرون السلطة القضائية في
بع��ض األمور ،فإذا عجزوا عن اإلصالح بني املتخاصمني أرس��لوهم إلى املدينة
حي��ث يتولى البارجك وحامي املدينة محاكمته��م .وفي بعض احلاالت كانت
قضايا الريف حتل عن طريق التحكيم.
وقد نشأ القضاء الكنسي منذ زمن اإلمبراطور قسطنطني الكبير فكان
املتخاصم��ون – إذا كان أحده��م رجل دين أو كانت اخلصوم��ة في أمور دينية
– يحتكمون لألسقف ،وكان القانون يقر ما يتخذه األساقفة من قرارات.
وكان يحق للمش��تكي بع��د ذلك كله أن يس��تأنف أي حكم صادر ضده
حملكمة اإلمبراطور ف��ي بيزنطة فيكون القرار الصادر عنها مبثابة أمر البد من
تنفيذه .وبالرغم من إن محكمة الدوق كانت تنظر فيها القضايا العسكرية
إال أنه كانت هناك محاكم عس��كرية خاصة تنظر ف��ي القضايا اخملتلفة مبا
فيها القضايا العس��كرية إال أنه كانت هناك محاكم عسكرية خاصة تنظر
في القضايا التي يكون أحد اجلنود طرفا فيها.
وحتى يوفر جس��تنيان على أصحاب الدعاوي مش��اق ونفقات االستئناف
حملكمة القسطنطينية قرر إنش��اء محاكم متوسطة بني األخيرة ومحاكم
األقالي��م كان��ت تفصل نهائي��ا في القضايا الت��ي ال تزيد الدع��وى فيها عن
( )500صولد من الذهب.
الشرطة واجليش:
كان ال��دوق يعتبر الرئيس األعلى للش��رطة في دوقيت��ه بينما كان رئيس
األبرشية يعتبر قائدا ً للشرطة فيها تصدر عن ديوانه أوامر القبض واالعتقال
ويودع في سجنه املذنبون واجملرمون .وقد درج دوق ليبيا على أن يرسل نائبا عنه
إلى منطقتي ميناليتس ومريوط املضطربتني بسبب قربهما من اإلسكندرية
املضطرب��ة .وكان ذلك النائب يلقي القب��ض على من يلجأ لهاتني املنطقتني
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من مثيري الش��غب باإلس��كندرية ثم ينفذ ما صدر من محكمة نائب ليبيا
من أحكام أو يس��لم املقبوض عليهم ملندوبي أوجس��تال اإلسكندرية .وكان
لدى ذلك النائب باإلضافة إلى املوظفني املدنيني الذين يؤلفون ديوانه خمسون
جنديا ً اتخذهم من بني احلامية العسكرية التي كانت ترابط في منطقته.

كثيرة منها محالت أقامة احلكام واحلمامات.

ويذكر بهذا الصدد أن البربر كانوا يعتبرون من أخطر املغيرين على مصر،
ومع��روف إن أريس��توماك ،دوق مصر ،قاد في عه��د اإلمبراطور موريس ( 582
–  602م) حملة ضد املغيرين منهم الذين كانوا قد بلغوا النيل فأحلق بهم
هزمية منكرة ،وهاجم املازيكي (  ) Maziquesالليبيني الذين كانوا قد عرفوا
بإثارة القلق واالضطراب في برقة وس��يوة وأدي��رة وادي النظرون خالل القرنني
امليالديني اخلامس والسادس.
ومل��ا كانت الطري��ق مفتوحة إل��ى مصر م��ن دوقية ليبيا ف��إن احلكومة
البيزنطية بذلك جهدا ً شاقا ً في تنظيم الدفاع عن احلدود في القرنني اخلامس
والس��ادس للمي�لاد؛ فقد أصدر اإلمبراطور أنسطاس��يوس الثاني بالنس��بة
لدوقية ليبيا مرسوما ً شرح فيه بالتفصيل ما يجب أن نؤديه القوات املرابطة
بتلك الدوقية .ولذلك فان اجلند الفالحني كانوا يرابطون على طول احلدود في
القالع واحلصون املتقاربة التي قامت على أطرافها .ومن املرجح إن جس��تنيان
أبقى على هذا االجتاه.
وكان جستنيان حريصا ً على توفير األمن والسالم على حدود دوقية ليبيا.
فلم يكتف بإعادة تنظيم اجليش بل أنش��أ الفرقة املعروفة بفرقة جستنيان
الليبية ورمم وعمر أس��وار امل��دن واحلصون العديدة في برق��ة البيزنطية .ومن
الدلي��ل على متانة تلك التحصينات ما حدث بعد قرن من الزمن حينما قاوم
فالفيان ،دوق البنطابولس ،الغزو العربي من خلف أس��وار توكرة .واملعروف انه
كان��ت في دوقية ليبيا ثالث��ة مواضع ترابط فيها الق��وات البيزنطية احلربية
فكان في كل مدينة من مدنها الثالثة حامية يتراوح عددها بني (  ) 300إلى
(  ) 500جن��دي ،وتلك املدن الثالثة ه��ي بتريتونيوم وأنتيرغوس ( = طبرق )
ورمب��ا كانت املدينة الثالثة هي مدينة تافوزي��رس التي يخبرنا بروكوبيس أنها
كانت على مس��يرة يوم من اإلس��كندرية وأن جس��تنيان أقام فيها منشآت
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اقتصاديات منطقة برقة
في عهد الرومان الشرقيني والغربيني
س��بق أن حتدثنا ف��ي اقتصادي��ات منطقة برق��ة في العصور الس��الفة
وفق��د بينا أنها ظلت متطورة مزدهرة ف��ي العهدين اإلغريقي والبطلمي في
اجملاالت االقتصادية الرئيسية الثالث :الزراعة والتجارة وتربية املواشي .77ومع
أواخر العصر البطلمي كان ه��ذا االقتصاد قد تضعضع نتيجة لالضطرابات
الداخلية واحلروب األهلية ومغامرات املغامرين وغارات القراصنة .وزادت احلالة
سوءا خالل النصف األول من القرن األول قبل امليالد وخاصة بالنسبة للتجارة
فق��د اتخذ القراصنة جزيرة كريت قاعدة لعملياتهم وراحوا يغيرون وينهبون
ويخرب��ون كل ما تصل إلي��ه أيديهم فوقعت جتارة مدن س��احل برقة املقابل
لكري��ت ضحية لتلك األعمال التي ظلت تش��ل التج��ارة البحرية خاصة في
احلوض الش��رقي من البحر األبيض املتوسط إلى أن متكن بومبي سنة  67ق.
م .من وضع حد للقرصنة والقراصنة بالقضاء على قواعدهم في كريت وعلى
سفنهم في عرض البحر قبيل ضم برقة وكريت في والية واحدة .وكانت جتارة
برق��ة مزدهرة بني أواس��ط إفريقيا وبلدان احلوض الش��رقي من البحر األبيض
املتوس��ط قد ش��لت متاما خالل املدة التي اشتد فيها نشاط القراصنة ،وهي
لم تبدأ تنتعش وتنهض من تلك العثرة إال بعد أن حل عهد أوغسطس وحل
م��ع الس�لام واألمن في الداخل واخل��ارج ليس في برقة وحده��ا بل في جميع
أنحاء اإلمبراطورية الرومانية .ولكن جتارة برقة ظلت دون املستوى الذي كانت
علي��ه بالرغم من انتعاش��ها النس��بي ذل��ك أن تبادلها التج��اري أصبح اآلن
ينحصر تقريبا مع روما .أما الرعي وتربية املواش��ي فقد كانت حظوظها أوفر
من حظ التجارة ألن أهالي برقة اس��تأنفوا ممارسة نشاطهم املعهود في ظل
األمن والس�لام اللذين ضمنهما لهم عهد أوغس��طس فصاروا يربون اخليول
واملواش��ي وينتجون القمح والش��عير والذرة والتمور والعس��ل وزيت الزيتون
والنبيذ والس��لفيوم ودام ذلك االنتعاش في تصاع��د وتقدم حتى قيام الثورة
اليهودي��ة (  117 – 115م .) .وق��د أكد بيت��روا رومانل��ي أن «حقول قورينة
 -77أنظر ص  259 – 253أعاله
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وطلميث��ة كانت جت��ود بإنتاج احلبوب والزيت والنبيذ في أيام نيرون ( 68 – 54
م ).وفسبسيان (  89 – 69م ) »78؛ وتلك هي احملصوالت التي كانت املنطقة
تنتجها في أحسن عصورها .ونحن نرى أن ما يصدق على هاتني املدينتني كان
يصدق على بقية املناطق الزراعية في منطقة برقة.
ويظه��ر القرن امليالدي األول وكأنه فترة خصصت لزراعة احلبوب الس��يما
القمح والشعير .ويشير كايوس باليني الكبير في كتابه «التاريخ الطبيعي»
إل��ى ه��ذه احلقيق��ة بقول��ه« :ان الطبيعة منح��ت أرض إفريقي��ة بتمامها
79
وكمالها لآللهة س��يريس [ إله الزراعة والفالحة واحلص��اد عند الرومان ]»
وإذن فليس من املس��تغرب أن يصف الرومان منطقة الشمال اإلفريقي بأنها
أرض احلبوب.
ونظ��را إلقبال إيطاليا في القرن امليالدي األول على زراعة األش��جار وتربية
احليوانات فان روما واملدن االيطالية االخرى صارت تعتمد على سد حاجاتها من
احلبوب ،خاصة القمح ،فيما جتبيه وما تستورده منها ،على صقلية وسردينيا
وأقطار الشمال اإلفريقي التي صارت تعرف في روما باسم «واليات احلنطة».
وبناء على هذا فان السياس��ة الرومانية صارت تعتمد تش��جيع زراعة احلبوب
ف��ي برقة فازدهرت تلك الزراع��ة نتيجة لتضافر جهود األهلني واحلكومة على
النه��وض بها .ولم تقتصر جه��ود الدولة على تش��جيع زراعة احلبوب فقط
بل ش��ملت مختلف اجملاالت الزراعية .ومما يؤيد هذا القول ويؤكده تلك البرك
الروماني��ة التي وجدت في برقة وفي بقية الش��مال اإلفريق��ي لتجميع مياه
املطر واس��تغاللها في الزراعة وفي سقاية املواشي ،وما وجد من آثار معاصر
زيت الزيتون من مثل معصرة الكويفية قرب بنغازي .ولقد اش��رنا في موضع
آخ��ر من هذا الكتاب إلى أن زيت الزيتون اإلفريقي ،رغم ثقله ،كان يلقى إقباال
78- Romanelli, Pietro, La Cirenaica Romana ( 96 a. c. – 642 d. c. ).
Centro Italiano di Studi Mediterranei, A. Airoldi – Editore, 1943 – XXI,
pag. 41.
 -79بالين��ي الكبير كاتب روماني كان عاملا في التاريخ الطبيعي .ولد مبدينة قومة س��نة 23
م .وهلك ضمن من هلكوا نتيجة لثورة بركان فيزوف سنة  79م .أي بعد نشر كتابه ( التاريخ
الطبيعي 36 ،جزءا ) بسنتني.

373

تاريخ ليبيا القدمي
ورواجا لالستعمال في أغراض اإلضاءة ومن أجل التدليك في احلمامات .وبعد
هذا االزدهار الذي ش��هدته منطق��ة برقة في القرن املي�لادي األول ازداد عبء
الضرائب الرومانية مما أدى إلى بدء تالش��ي صغار املالكني وظهور كبار املالكني
الذين صاروا يكدس��ون األراضي في أيديهم فيس��تغلونها ويس��تولون على
معظ��م إنتاجها وهم يس��كنون بعيدا ً عنها خارج املنطق��ة أو في مدنها مما
أدى م��ع نهاية القرن امليالدي الرابع إلى اختفاء الزراعة العلمية لتحل محلها
األساليب التقليدية املتأخرة.80
أما فيما يتعلق بتربية احليوانات فقد استمرت برقة تربي اخليول البرقاوية
املش��هورة بأصالتها وسرعة عدوها ،باإلضافة للبقر واحلمير واألغنام والنعاج
والطي��ور الداجن��ة كاحلمام والدجاج ،ث��م النحل ،كما أنه��ا كانت تتاجر في
األفي��ال وفي احليوان��ات الضارية كاألس��ود والنم��ور والفه��ود فتجلبها من
الس��ودان وأواسط إفريقيا بواس��طة القوافل وتصدرها من موانئها إلى روما
الس��تعمالها في املس��ارح املدرجة .وحت��ى نك ّون فكرة واضح��ة عن أهمية
احليوان��ات الضاري��ة والفيل��ة كم��ادة لتجارة برقة نش��ير إل��ى ان ثالثة آالف
وخمسمائة من تلك احليوانات قتلت خالل حفلة واحدة جرت في مسرح روما
املدرج واس��تمرت مدة س��تة وعش��رين يوما متتالية وذلك في بداية العصر
اإلمبراطوري في أيام أوغسطس .وال شك أن ذلك الرقم قد تصاعد فيما بعد.
وجت��در اإلش��ارة هنا إلى أن املتف��رج الروماني العادي في روم��ا كان يعرف تلك
احليوانات باسم احليوانات الليبية.81
ولكن هذه النهضة التي ش��هدتها منطقة برقة في القرن امليالدي األول
س��رعان ما حتطمت في بداية الق��رن امليالدي الثاني إثر ث��ورة اليهود التي لم
تسفر عن حرق وتخريب املدن والقرى واملزارع اإلغريقية التي كانت قائمة على
س��احل برقة فحس��ب بل تعدتها وامتدت يدها اخملربة إلى املناطق الداخلية
اجملاورة للس��احل بالقتل واحلرق والتدمير فأنزل��ت مبنطقة برقة كارثة عجزت
جه��ود األباطرة الرومان مبن فيهم هدريان عن إقامة تلك املنطقة من عثارها.

ومن��ذ ذلك احل�ين صارت َق َدما منطقة برقة بأس��رها تغوصان أكثر فأكثر في
حم��أة الفقر ،وراحت هي تتردى من املس��توى احلض��اري الرفيع الذي كانت قد
بلغته إلى مس��توى اجملتمع الب��دوي الفقير الذي يعتمد في معيش��ته على
رع��ي املاش��ية .ومنذ النص��ف الثاني من الق��رن امليالدي الثال��ث حتى نهاية
العهد البيزنطي أضيف إلى كل العوامل الس��ابقة عامل جديد مدمر هو أن
كراهية القبائل البربرية الليبية للرومان والبيزنطيني بدأت تعبر عن نفس��ها
عمليا على ش��كل هجمات راحت تلك القبائل تش��نها عل��ى مدن منطقة
برق��ة اخملتلفة فتقتل وتنهب وتخرب كل ما تصل إليه أيديها .ولقد س��بق أن
أش��رنا إلى غارات األستوريني بش��كل خاص وبينا كيف إنها لم تقتصر على
برقة بل امتدت إلى طرابلس كذلك .ومن الواضح مما نقلناه من بروكوبيس إن
غارات القبائل الليبية لم تتوقف حتى في عهد جستنيان ،الذي اتسم بكثرة
التحصينات واالستعدادات العسكرية بل ظلت متواصلة حتى نهاية العصر
البيزنطي .ولم يكن األس��توريني وحدهم هم الذين يش��نون الهجمات على
منطق��ة برقة ،فقد كان جميع البربر الذين يس��كنون األج��زاء الداخلية من
املنطقة – والذين أشار إليهم بروكوبيس باسم املور – ميارسون نشاطا مماثال.
وقد س��بق اإلش��ارة للحملة التي قام بها أريستوماك ،دوق مصر ،ضدهم في
عه��د اإلمبراطور موري��س (  602 – 582م ،) .وإلى هجومه على على قبيلة
املازيكي الليبية التي كانت تواصل إثارة االضطرابات واملتاعب في برقة وسيوة
ووادي النظرون طيلة القرنني امليالديني اخلامس والسادس .ومما كان يزيد املأساة
أسى وقوع الزالزل وغزوات اجلراد من حني آلخر .والواقع أن احلالة استمرت تسير
من س��يء إلى أس��وأ على ذلك النحو الذي وصفنا حتى قيض اهلل لبرقة من
انقده��ا من براثن الفقر والفوضى واالس��تبداد واالس��تغالل فدخلها عمر بن
العاص صلحا ودون أية مقاومة وضمها حلوزة اإلسالم سنة  462م.
وقد س��بق أن أش��رنا إل��ى أن دوقية ليبي��ا البرقية أصبح��ت في العصر
البيزنط��ي عاجزة ع��ن تقدمي أية كميات من احلب��وب للدولة بل هي بالعكس

 -80أنظر أيضا الصفحات  531 – 529أدناه
 -81صفر  ،أحمد  ،مدنية املغرب العربي في التاريخ  ،ج ، 1دار النش��ر – بوس�لامة – تونس ،
ص 331 – 322
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صارت دائما مدين��ة للخزينة البيزنطية .ويصور بروكوبيس القيصري 82حالة
برق��ة في أيام��ه بقوله« :ويتفق أن يكون اجلزء األعظم م��ن أرض ليبيا هذه [
برقة ] لم يعنت به على وجه العموم ،غير أن إمبراطورنا [جستنيان] نظر إلى
هذه البالد كذلك بعني االهتمام حتى ال تكون عاثرة احلظ فتقاسى من غارات
املور الذين يس��كنون البالد اجملاورة ،فأس��س من أجل هذا حصنني بحاميتهما
يدع��ى أحدهما بتريتونيوم ،بينما أطلق على اآلخر الذي يقع بعيدا ً عن املدائن
اخلمس ،اس��م انتيبرغوم [طبرق]» 83وعندما يتع��رض بروكوبيس لطلميثة
يقول أنها كانت في األزمنة الغابرة مزدهرة وآهلة بالسكان ولكنها أصبحت
بعهده ش��به مهجورة بس��بب افتقارها الش��ديد للماء مما جعل س��كانها
ينزحون عنها ،وهذا ما دعا جستنيان إلى إعادة بناء قناطرها ورمبا إصالح قناة
املاء الرئيس��ية التي كانت متد املدينة باملاء فأعاد لها بذلك شيئا من ازدهارها
القدمي.
والواقع أن جس��تنيان لم يدخر جهدا في س��بيل حتص�ين برقة وضمانة
أمنها الداخلي واخلارجي كأس��اس إلنعاشها من جديد حتى تسهم بنصيب
أوف��ر في ملء اخلزين��ة البيزنطي ،ولك��ن جهوده ،كجهود أس�لافه لم حتقق
النتائج املتوجاة منها ألن فس��اد البيروقراطية البيزنطية كان مستشريا إلى
درجة أثبت معها إن العطار ال يس��تطيع أن يصلح ما أفس��ده الدهر والناس
معا ً.

 -82مؤرخ بيزنطي ولد في قيصرية بفلسطني حوالي نهاية القرن امليالدي اخلامس .وفي سنة
 527م .عني أمني س��ر خاص للقائد البيزنطي املش��هور بليزاري��وس ورافقه في حمالته على
الشمال اإلفريقي وإيطاليا وفارس ،ثم عاد إلى القسطنطينية سنة  540م .وكل ما عرف عنه
بعد ذلك أنه كان ال يزال على قيد احلياة في سنة  559م.
 -83خش��يم ،علي فهمي ،نصوص ليبية ،دار مكتبة الفك��ر ،طرابلس ليبيا ،الطبعة األولى،
 ،1967ص . 213 – 213
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فزان منذ حريق جرما سنة  395م.
حتى الفتح العربي سنة  644م.
لقد سبق أن بينا أنه مع نهاية القرن امليالدي الرابع امليالدي كانت السلطة
الرومانية في الش��مال اإلفريقي قد بلغت حدا خطرا من الضعف ،وأن مملكة
اجلرامنتي�ين كانت في منتهى الضعف مما س��هل عل��ى الدوناتيني املنحرفني
اجتي��اح جرما وحرقها وتدميرها .84وعندما اس��تولى الوندال على الش��ريط
الس��احلي من منطقة طرابلس لم يحاولوا بس��ط نفوذه��م على غير مدن
ذلك الس��احل .وتال الوندال البيزنطيون فاكتفوا أيضا بالش��ريط الس��احلي
وفش��لوا في فرض س��يطرتهم على القبائل الليبية التي ما انفكت تهاجم
مدن ذلك الس��احل .وعلى ضوء هذا كله ،ونظرا لعدم توافر معلومات كافية
لدينا عن أحوال فزان وبقية املناطق الداخلية من ليبيا في هذه الفترة فنحن
ال نس��تطيع إال أن نق��ول إن ف��زان واملناطق الداخلية من ليبي��ا قد ارتدت من
جديد إل��ى االنغماس في احلياة البدوية التي يس��يطر عليها النظام القبلي
الصرف .وحتى املناطق اجملاورة للش��ريط الس��احلي في طرابلس وبرقة فإنها
تقهقرت إلى نفس املس��توى املعيشي واالجتماعي والسياسي نظرا حليلولة
احل��دود الس��احلية البيزنطية بني س��كان تلك املناطق واالحتكاك بس��كان
املدن الس��احلية وحضارات ما وراء البحر .وكانت النتيجة املنطقية ملثل هذا
املوق��ف أن قبائ��ل الدواخل الليبية انكفأت على أنفس��ها وأصبحت معزولة
عن العالم املتحضر فتفرغت لش��ن الغ��ارات على املناطق البيزنطية واملزارع
والواحات اجلرامنتية ،ومحاربة بعضها البعض في مضمار تنازع البقاء مما أدى
إلى س��يادة قانون الغاب وقفار املزارع وانحطاط الس��كان إلى مستوى الرعاة
الرح��ل .ونحن نعرف ان قبائل هوارة ومزاتة مثال – وهي قبائل كانت تس��كن
ح��ول خليج س��رت الكبي��ر – راحت تهاجر واح��ات فزان وأفلح��ت في انتزاع
واحات اجلفرة ووادي الشاطئ وزويلة من أيدي اجلرامنتيني بفضل استخدامها
 -84انظر ص  377أعاله .
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للجمال واستمرار اجلرامنتيني في االعتماد على اخليول والعربات.85
ونتيج��ة لذلك فان تلك القبائل لم تنزع مصادر الثورة الزراعية فقط من
أي��دي اجلرامنتيني بل اس��تولت أيضا على طرق التجارة عب��ر الصحراء ففقد
اجلرامنتيون بذلك املوردين االقتصاديني الذين كانا شريان النهضة اجلرامنتية
التي سبقت نهاية القرن امليالدي الرابع.
ولقد حاول اجلرامنتيني أن يدرأوا عن أنفس��هم أذى القبائل املغيرة بتوفير
ن��وع من احلماية البيزنطية لعاصمته��م جرما وملا بقي في أيديهم من مزارع
وممتلكات فتوصلوا إلى نوع من التفاهم مع البيزنطيني مت مبوجبه إرسال حامية
بيزنطي��ة رابطت في قلع��ة لوروكوا بوادي اآلجال ،على بعد س��تني كيلومتر
م��ن جرما ،حلماية جرما وبقية واحات ذلك ال��وادي مقابل أن يدفع اجلرامنتيني
نفق��ات تل��ك احلامية وان تتحول جرم��ا إلى الديانة املس��يحية .ولكن مملكة
جرما الهرمة عجزت عن دفع نفقات احلامية البيزنطية مما أدى إلى انس��حاب
تلك احلامية تاركة جرما واجلرامنتيني ليواجهوا مصيرهم بأنفسهم.
وبوس��عنا أن نتصور إن فزان وبقية املناطق الداخلية من ليبيا ظلت نهبا ً
لن��زوات القبائل وغاراتها عل��ى بعضها البعض منذ ذل��ك احلني حتى الفتح
العربي .وفي مثل تلك احلالة فان س��بيل احلماي��ة الوحيد للفرد واجلماعة هو
النظام القبلي بوصفه بديال للفوضى املطلقة.
وم��ن الطبيع��ي إن تزاي��د اإلخطار يؤدي ف��ي مثل هذه احلال��ة إلى تقوية
الرابط��ة بني الف��رد وقبيلته مما يزيد وحدة العصبي��ة القبلية وعمقها فيزيد
بالتال��ي ض��راوة التناحر القبلي وعنف��ه .ولذلك فانا يجب إن نس��تغرب قلة
املقاوم��ة الت��ي لقيها الفاحتون العرب عند اس��تيالئهم عل��ى ليبيا ألن هذه
الب�لاد وال س��يما أجزائها الداخلي��ة كانت قد بلغت أقص��ى درجات الضعف
واالنحطاط مع مطلع القرن السابع للميالد.

 -85أي��وب ،محم��د س��ليمان ،مختصر تاريخ فزان من��ذ أقدم العصور حتى س��نة  1811م.
املطبعة الليبية ،طرابلس الغرب ،ليبيا ، 1967 ،ص . 57 – 56
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لقد س��بق أن حتدثنا عن اليهود في ليبيا وقدرنا أنهم بدأوا يتوافدون إلى
منطقة طرابلس مع الفينيقيني بعد القرن الرابع بعد امليالد ،وعلى برقة خالل
عهد االس��كندر وخلفائه البطاملة .ومن املؤكد إن اليهود كونوا لهم جاليات
منظم��ة في هاتني املنطقتني كانت لها كنس��ها أو بيعها حيث كان اليهود
ميارسون طقوسهم الدينية دون تدخل من أحد .ويكاد يكون من املؤكد أنهم
كانوا يبش��رون بدياناتهم ب�ين الوثنيني من البربر القدم��اء .فقد رجح أوريك
بيت��س أن البربر كان��وا يندمجون مع اليه��ود بس��هولة وان الكثيرين منهم
اعتنقوا الديانة اليهودية «وتلك ظاهرة تفس��ر لنا اش��تراك أعداد كبيرة من
الثوار في ثورة اليهود في برقة سنة  115م.86».
ولعل اليهود هم أول من نقل فكرة الديانة املسيحية لبرقة فنحن نعرف
إن س��يمون القورين��ي ه��و الذي حمل صليب املس��يح على طري��ق اآلالم في
القدس.87
وعل��ى هذا فان الديانة املس��يحية الب��د ان تكون قد دخل��ت برقة وبقية
الش��مال اإلفريق��ي ف��ي وقت مبك��ر .ولقد دلت اآلث��ار على أن أتب��اع الديانة
املس��يحية كانوا منتشرين في مساحة واسعة من الشمال اإلفريقي .ولكن
املسيحيني ظلوا يقاسون من االضطهاد الوثني على أيدي السلطة الرومانية
حت��ى س��نة  313م .عندما أص��در اإلمبراطور قس��طنطني مرس��وم ميالن
املش��هور الذي ضمن للمسيحيني احلرية الدينية ،إال أن ذلك املرسوم لم يحل
املشكلة ألن أتباع الكنيسة املسيحية كانوا قد أصبحوا كثيرين وفي الوقت
ذاته منقس��مني فيما بينهم .وقد سبق وأن أشرنا إلى ظهور مذهب دوناتس
86- Bates, Oric, Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St.
Marein>s ST., London, 1914, p. 208
87- Romanelli, Pietro, La Cirenaica Romana ( 96 a. c. – 642 . d . c ), .
Centro Italiano di Studi Mediterranei, A. Airoldi – Editore. 1943 – XXI,
pag. 229.
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وانتش��اره في منطقة طرابلس س��نة  311م .كتعبير عن أملاني الوطنية في
وج��ه الس��لطة الرومانية وكنيس��تها الكاثوليكية .وقب��ل أن ينتهي القرن
امليالدي الرابع كانت الدوناتية قد انحرفت عن مبادئها وأصبحت محورا يلتف
حوله اللصوص وقطاع الطرق ،وان صح ما سبق أن ذهبنا إليه من أن الدوناتيني
هم الذين حرقوا جرما وخربوها فان ذلك يعني امتداد املسيحية إلى منطقة
فزان ولو في شكلها الدوناتي .وفي موضع آخر من هذا الكتاب تعرضنا كذلك
للمذهب اآلريوس��ي الذي انتشر في اإلسكندرية ومصر والشرق ولم يلبث أن
امتد لبرقة حوالي نفس الفترة التي انتشر فيها املذهب الدوناتي .88وبالرغم
من انتش��ار الديانة املسيحية على نطاق واس��ع في الشمال اإلفريقي إال أن
الوثنيني كانوا ال يزالون موجودين في عهد جستنيان – القرن امليالدي السادس
– الذي حملهم على اعتناقها تنفيذا لسياسته في نشر الديانة املسيحية
وتعميمه��ا في اإلمبراطورية .ويحدثنا بروكوبيس عن هذا املوضوع ،بعد ذكره
جلال��و وأوجله ،بقوله« :أنهم��ا احتفظتا بعبادات األقدم�ين ،إذ كانوا جميعا
ف��ي ظالل الش��رك حتى يومي ه��ذا» .وتوجد هنا معابد م��ن األزمنة الغابرة
مكرس��ة ( آلم��ون ) و ( االس��كندر املقدون��ي ) ،وقد تع��ودوا األهالي فعال أن
يقدموا لها القرابني حتى عهد جس��تنيان ،وكان في هذا املكان عدد كبير ممن
يدع��ون ( عبيد الهيكل ) .لكن اإلمبراطور أخذ أهبته اآلن ،ال ألمن أش��خاص
رعاياه فحسب ،بل هو وضع في اعتبراه إنقاذ أرواحهم كذلك ،فاعتنى من كل
س��بيل مبن يعيش هن��اك من الناس .واحلق انه لم يترك وس��يلة للتفكير في
حاجاته��م املادية تفكيرا يفوق العادة .وهو علمه��م كذلك مذهب العقيدة
احلقة فح ّول الس��كان جميعهم إلى املسيحية ومهد السبيل لتبديد عادات
أجدادهم الرجسة .وبنى لهم فضال عن ذلك كنيسة ألم الرب ،لتكون حارسا
ألمن املدينتني والعقيدة احلقة.
أم��ا مدين��ة بوريوم ،التي تق��ع بالقرب من املور ،فإنها ل��م تدعن قد لدفع
اجلزي��ة حتى الوقت احلاضر ،كما لم يأته��ا جامع جزية أو ضرائب منذ أن خلق
اإلنسان .وقد عاش اليهود بالقرب منها منذ األزمنة القدمية ،وكان لهم معبد
 -88أنظر هامش (  ) 1ص 458 – 457
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عتيق هناك أيضا يوقرونه ويكرمونه ،منذ أن بناه ( س��ليمان ) – كما يقولون
– حني كان يحكم الشعب العبري .لكن اإلمبراطور جستنيان مهد الطريق
إل��ى أن يغي��ر جميع هؤالء عبادة أس�لافهم كذلك ويصبح��وا نصارى ،وحول
معبدهم إلى كنيسة .89وعندما يشير بروكوبيس إلى غدامس يقول« :وفيها
يعيش املور الذين كانوا متس��املني مع الرومان منذ غابر األزمان .وقد كس��ب
اإلمبراطور جس��تنيان هؤالء جميعا واعتنقوا العقيدة املس��يحية طوعا».90
وبعد إن يس��تعرض بروكوبيس أعم��ال الترميم التي قام بها جس��تنيان في
لبدة الكبرى يقول إن جس��تنيان «جعل من أهل القبائل التي تعيش بالقرب
منها ،والتي تدعى ( الغادابيتاني  – ) Gadabitaniوكانت حتى ذلك العهد
منغمسة فيما يسمى شكل اإلحلاد اإلغريقي [ الوثنية ] – جعل منهم اآلن
مسيحيني ،متحمسني «.91
ولك��ن بالرغم م��ن جهود جس��تنيان وغي��ره م��ن األباطرة ف��إن الديانة
املس��يحية لم ترس��خ في املنطقة ،ولذلك فإن املسلمني لم يصطدموا بأية
معارضة عقائدية مسيحية عندما استولوا على ليبيا (  643 – 642م.) .

 -89خش��يم ،علي فهمي ،نصوص ليبية ،دار مكتب��ة الفكر ،طرابلس ،ليبيا ،الطبعة األولى،
 ،1967ص . 218 – 216
 -90املرجع السابق  ،ص . 221
 -91املرجع السابق  ،ص . 226
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الف�صل ال�سابع
املدن واملواقع ا ألثرية يف ليبيا

مخطط رقم ()1
عن هايسلوب

املدن واملواقع األثرية في ليبيا
أوالً :في برقة:
قورينة = سيرين = شحات:
إن مظهر قورينة الرائع واملناظر الطبيعية الفذة التي حتيط باملدينة ال بد
أنه��ا كانت تذكر اإلغريق من أبناء املدينة مبوحى دلفي ذاته .والواقع أن قورينة
مواح في مقبرة بات��وس ومبغاورها
أصبح��ت دلف��ي إفريقيا مبا كان فيها م��ن
ٍ
املقدسة املوجودة في الصخور إلى اجلنوب الشرقي من معبد أبولو .وتنقسم
قورين��ة اإلغريقي��ة إلى قطاع�ين أحدهما يش��غله معبد أبول��و واآلخر على
رأس التلة املش��رفة على املعبد وتش��غله األبنية العامة الرئيس��ية أو املركز
الش��عبي في املدينة .وقد كان من بني تلك األبنية املنازل واملتاجر التي كانت
متتد شماال ً حتى حافة الصخور املشرفة على معبد أبولو .واآلثار القائمة في
ه��ذا القطاع اآلن تعود إلى العهد الروماني ألن اآلثار اإلغريقية اختفت نتيجة
لالندثار وإعادة البناء من جديد عبر العصور التاريخية املتالحقة.
معبد أبولو اإلغريقي (زيوس الروماني فيما بعد):
كان معبد أبولو في البداية يشمل املعبد نفسه واملذبح والنافورة اخلاصة
بطقوس التطهي��ر .ومع مرور الزمن ،واس��تجابة ملتطلبات العصور اخملتلفة،
نش��أت حول هذا املعبد معابد أخرى كثيرة .وكان املدخل األصلي ملعبد أبولو
يس��ير مع الوادي في اجلنوب الش��رقي ،وهو الطريق املقدس الذي كان يفضي
إلى س��احة املعبد بوس��اطة البوابة اإلغريقية بروبيالي��ا ( )Propylaeaمن
ناحي��ة وبوس��اطة املدخل احلحالي في الش��مال من الناحي��ة األخرى وكانت
منطق��ة املعبد جميعها محاطة بالصخ��ور من اجلنوب وباجلدران من اجلهات
الث�لاث األخرى .وإلى حرم أبولو ه��ذا كانت ته��رع اآلالف املؤلفة من الليبيني
واألفارق��ة املتأثري��ن باحلضارة اإلغريقي��ة باإلضافة لإلغريق أنفس��هم ،وكان
عامتهم يقومون بطقوس الغس��ل املق��دس في صفوف احلياض القائمة في
القسم العلوي ،بينما كان علية القوم يقومون بالطقوس املماثلة في املغاور
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األرضية التي ما زالت معرفتنا عنها محدودة .ولكنهم جميعا ً كانوا يبتهجون
ويس��نيرون بأداء العبادة إللههم الكبير أبولو ،مؤس��س املدينة وراعيها ،كما
انهم يستشعرون الراحة والطمأنينة جملرد دخولهم رحابه املقدسة.
واس��تمرت العبادة في ه��ذا املعبد على ما كانت علي��ه حتى في العهد
الروماني عندما أدخلت عليه تعديالت كثيرة كان من جملتها إقامة احلمامات
الكب��رى في عه��د اإلمبراطور تراج��ان ( 117 – 98م) وذلك ف��ي أعقابب ما
ح��ل به م��ن حرق وتدمي��ر وتخريب أثناء الث��ورة اليهودي��ة ( 117 – 115م).
ولقد دلت النقوش املكتش��فة في آثار قورينة عل��ى أن هذا املععبد ،واألبنية
األخرى ،واملدينة بصفة عامة حلقتها أضرار بالغة ولم تس��تكمل اإلصالحات
الرئيس��ية فيها قبل ( 175 – 172م) عندما كانت قورينة قد متتعت لبضع
سنوات باس��م متروبولس مبعنى العاصمة بدال ً من اسم بولس « »Polisأي
املدينة فقط.92
ولكن نهاية هذا املعبد الزاههر الحت لألنظار بعد أن أصبحت املسيحية
الديان��ة الرس��مية للبالد في منتص��ف القرن امليالدي الرابع مم��ا أدى إلى حترمي
الديان��ات الوثني��ة ،فأصبح ه��ذا املعبد مهج��ورا ً .ولم تلبث غ��ارات القبائل
الليبي��ة املتتالية وغزوات اجلراد أن قضت على موارد قورينة الزراعية .وتال ذلك
زل��زال عظيم ص��دع املدينة واملعبد؛ فكان نذيرا ً باندث��ار الديانة القدمية وغرق
املعبد في عالم النسيان .وبشيرا ً بانبالج نور اإلسالم في ربوع ليبيا والشمال
اإلفريقي بأسره.
مركز املدينة الشعبي:
ال تزال ترى على الرابية املش��رفة عل��ى معبد أبولو آثار القطاع املدني من
قورينة فهنا ميدانها الرئيسي ،ومجلسها بقاعته العامة ،واملباني العمومية
األخرى ومقبرة باتوس ،مؤسس املدينة .وهنا كانت املتاجر والشوارع واملسارح،
كم��ا ان احملاكم كانت تنعقد في الباس��يليكا ( )Basilicaالكبيرة املتصلة
92- Papers of the British School at Rome, Vol.XXVI, p. 33, article
under the title “The Temple of Zeus at Cyrene”, by R.G. Goodchild,
J.M. Reynolds and C.T. Herington, London, 1958.
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بالف��ورم ( )Forumالذي كان قد أقامه س��وفيناس بروكيولس (Sufenas
 )Proculusف��ي الق��رن امليالدي األول .وتنتش��ر مباني الس��كن في أماكن
متع��ددة وه��ي متتاز بأرضه��ا املبلطة بالرخ��ام وبزخارف الفسيفس��اء .وأبرز
تلك املنازل هو منزل جيس��ون ماجن��وس ( .)Jason Magnusولكن تغيرات
كثي��رة طرأت على هذه املباني عبر العص��ور التاريخية التالية إلقامتها ،فقد
أق��ام الرومان من��ازل على أنقاض منازل اإلغريق وتالهم الرومان الش��رقيون أو
البيزنطيون فأقاموا منازلهم على أنقاض منازل أسالفهم الغربيني.
وإلى الشرق من شحات احلالية تقوم أنقاض معبد كبير لإلله زيوس ،وهو
من مخلفات القرن اخلامس قبل امليالد .وقد كان على جانب كبير من العظمة
يؤهله ملنافسة أي أثر آخر في بالد اليونان نفسها .وإلى الشرق من هذا املعبد
كان يقع امللعب الكبير الذي يجري فيه سباق اخليل.
وكان يط��ل عل��ى املدينة جميعه��ا األكروبولس أو القلع��ة الواقعة إلى
اجلنوب الشرقي من شحات احلالية .وقد استخدم البطاملة في عهدهم هذه
القلعة مق��ر احلرس من جنودهم املصريني واملرتزقة من أجل إخضاع األهالي.
ولي��س من قبيل الصدف��ة أن اإليططاليني اختاروا هذا املوقع نفس��ه ليكون
قلع��ة لهم أثن��اء احتاللهم لليبيا؛ ذل��ك أن هذا املوقع هو عب��ارة عن نقطة
استراتيجية مهمة ميكن لقوتها املتمركزة فيها من السيطرة على املنطقة
اجملاورة لها.
مفتاح مخطط معبد أبولو ومالحظات على أهم اآلثار:
 -1املدخ��ل الرئيس��ي:وهو مدخل حديث ولكنه أقيم ق��رب موقع بوابة
قدمية كانت تتفرع منها الطرق إلى أبولونيا والشمال.
 -2الطريق املقدس :وكان احلجاج يسلكونه إلى املعبد قادمني عن طريق
عال
الوادي من اجلنوب الشرقي .وكان يقوم على شمال احلجاج القادمني جدار ٍ
يس��تر مكان األس��رار .وكان هذا الطريق ينتهي بهم إلى الس��طحية العليا
( )28أو ي��دورون عند نهايته إلى اليمني متجهني نحو معبد أبولو عن طريق
البواب��ة اإلغريقي��ة ( .)Propylaea) (3وق��د مدت هذه الطري��ق فيما بعد
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إل��ى البوابة الرومانية ( .)6ولكن ش��يدت عليها في فت��رة الحقة احلمامات
الصغرى وإلى الشمال الشرقي من الطريق املقدس حفر مجرى في الصخر ال
يزال يحمل مياه املطر إلى الوادي.
 -3البوابة اإلغريقية :هذه البوابة التي أعيد نصبها ذات أعمدة دورية قد
تكون من مخلفات العصر الهلينس��تي ولكن نقوشها تشير إلى أنها ترجع
إل��ى تاريخ أقدم من ذل��ك العصر .ورمبا كانت قد هدمت قبل تش��ييد البوابة
الرومانية رقم (.)6
 -4معب��د أفروديت (فين��وس) :معبد هذه اإللهة يرجع إل��ى تاريخ قدمي
ولكن بناءه جدد في العصر الهلينس��تي وهذه اإللهة هي إلهة احلب واجلمال
والزواج وحماية البحارة وإلهة احلرب.
 -5معب��د الق��ادة الثالث��ة ( :)Strategeionأقي��م هذا املعب��د تكرميا ً
ألبول��و وتخلي��دا ً النتصار ثالث��ة من القادة في الق��رن الرابع قب��ل امليالد ،وقد
نقش��ت أس��ماؤهم باإلغريقية على إفريزه ويذكر النص املنقوش فوق الباب
أن س��وفيناس بروكيولس أعاد بناء هذا املعبد وكرسه لإلمبراطور تيبيريوس
( Tiberius) (14 – 37م .).وقد أعيد بناء هذا املعبد وسقفه.
 -6البوابة الرومانية :أقيمت في العصر الروماني ورممت في عهد هدريان
( 139 – 117م ).إث��ر م��ا أصابها م��ن تلف في الث��ورة اليهودية .ولعل هذا
ه��و الوقت ال��ذي مدت فيه الطريق املقدس��ة إلى هذه البواب��ة ذات األعمدة
الكورنثية.
 -7النافورة الهلينس��تية :ويقوم عليها سقف يرتكز على أعمدة دورية
الدهان.
صغيرة وتظهر عليه آثار ّ
 -8معب��د ه��ادس ( )Hades-Plutoأحد أخوة زي��وس :وقد كان هادس
إلها ً حزينا ً عبوس��ا ً يطب��ق العدالة الصارمة على مملكت��ه في عالم األموات
الس��فلي الذي كان يش��مل النار .ويظهر على أحد أعم��دة هذا املعبد نقش
يشير إلى أن املعبد رمم في أواخر القرن الثاني أو الثالث للميالد.
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 -9معب��د بيرس��يفون ( :)Persephone = Proserpineكان��ت
بيرسيفون زوجة لهادس وابنة لدمييتر ( )Demeterإلهة احلبوب .ولذلك فإن
اإللهة بيرسيفون كانت ذات طبيعة ثنائية فهي ربة األموات وفي الوقت ذاته
رب��ة اخلصوبة .ومعبدها املقام بجوار معب��د زوجها ببني في العصر الروماني
ولكن على أساس قدمي.
 -10املعبد الصغير ألبولو :على هذا املعبد نقش ينص على أن بناءه جدد
على يدي جيس��ون م��ا جنوس في أواخر القرن امليالدي الثاني .وجيس��ون هذا
كان مواطنا ً بارزا ً وثريا ً كما أنه كان كاهنا ًألبولو.
 -11معبد أبولو – موساجيتس ( :)Apollo – Musagetesهذا معبد
آخ��ر ألبولو حيث كان يعبد بوصفه زعيما ً إللهات الفنون التس��ع ()Muses
كإلهة املوسيقى وإلهة الش��عر ...الخ .وقد أعيد بناء هذا املعبد في العصر
الروماني.
 -12عم��ود براتومي��دس ( :)Pratomedesوه��و عمود ت��ذكاري يرجع
تاريخ��ه إلى القرن الرابع قب��ل امليالد .ويقال إن األوراق الت��ي تزين قاعدته هي
أوراق نبات السلفيوم وإن كانت أشبه بأوراق األكانثوس العادي.
 -13النمفي��ة أو ناف��ورة احلوري��ات ( :)Nymphaeumيرج��ع تاريخها
إل��ى القرن امليالدي الثال��ث وعليها قطعة منحوتة متث��ل حورية وهي تصارع
األسود.
 -14معب��د أبولو :هذا هو أقدم معبد في قورينة ،وهو النواة التي نش��أ
حوله��ا حرم أبولو .وما زال أس��اس املعب��د األول الذي بني في القرن الس��ابع
قب��ل امليالد موجودا ً كما أن أعمدته ال تزال تش��اهد مطروحة لتك ّون أس��اس
مصطب��ة هذا املعبد عندم��ا أعيد بناؤه فيما بعد .وقد ح��رق هذا املعبد في
الثورة اليهودية ثم أعيد بناؤه خالل القرن امليالدي الثاني .واآلثار التي تش��اهد
اليوم إمنا هي آثار هذا البنيان الروماني األخير الذي جاء نسخة عن البناء الدوري
الس��ابق .وقد حول هذا املعبد في العهد البيزنطي إلى كنيس��ة مسيحية.
والنقوش احملفورة على جانبي مدخله هي قوائم بأس��ماء كهنة أبولو في أيام
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الرومان .وقد اكتش��ف متثال ألبولو في هذا املوقع سنة  1861م .وهو اآلن في
املتحف البريطاني ،وتبدو على شظايا املعبد آثار الدهان األزرق مما يشير إلى أن
اإلغريق بشكل عام كانوا يدهنون أبنيتهم.
 -15مذبح أبولو :يقوم هذا املذبح أمام املعبد .وكانت املذابح في األزمنة
القدمي��ة تقام خ��ارج املعابد حي��ث جتري االحتف��االت الديني��ة .ومذبح أبولو
ال��ذي يعتبر منوذج��ا ً ممتازا ً للمذاب��ح كان بناؤه قد أعيد في الق��رن الرابع قبل
املي�لاد وصفح بالرخام الذي وجد مس��تعمالً في تبلي��ط احلمامات الرومانية
الصغ��رى التي أقيمت فيم��ا بعد .وال يزال جزء من املص��رف الذي كان يحمل
دماء األضحيات بعيدا ً موجودا ً في نهاية املذبح الشمالية .وهنالك بني املذبح
واملعب��د حجر كبير فيه بقايا من احللقة املعدنية التي كانت األضحيات تربط
فيها.
 -16معب��د آرتيميس (= ديانا) ( :)Artemis - Dianaبني هذا املعبد
ف��ي القرن اخلامس قب��ل امليالد مكان معب��د بدائي قدمي .ثم أعي��د بناؤه بعد
تدمي��ره في الث��ورة اليهودية .وكانت آرتيميس هذه أخ��ت أبولو وربة العذرية
والوالدة ،وحامية الصيد ،وهي ترتبط بالنس��اء إلى حد ما ويبدو أنها أصبحت
ف��ي قورينة نظيرة لإلله أبولو ،فكان النس��اء يضح�ين لها متاما ً كما يضحي
الرجال ألبولو.
 -17مذب��ح آرتيميس :وكان يؤدي نفس وظيفة مذبح أبولو .ومازال درجه
قائماً ،وهو يرجع إلى القرن اخلامس قبل امليالد.
 -18معبد ديوسكوري (كاس��تر  +بلُّوكس) & Disoscuri (Caster
 :)Polluxوكان مكرس��ا ً لألخوين املذكورين ،ابني ليدا ( )Ledaوأخوي هلني
طروادة ( )Helen of Troyوليس مؤكدا ً أن هذين األخوين كانا إلهني خفضت
مرتبتهم��ا إلى مرتبة األبطال أو بطلني رفعا إلى مرتبة اآللهة .ولكنهما كانا
حامي�ين للبح��ارة مما جعل أه��ل جزيرة ثيرا يقبل��ون على عبادتهم��ا ،أما في
قورين��ة فكانا يعتبران جالبي نبات الس��لفيوم .والبناء احلالي لهذا املعبد هو
بناء روماني لواح ٍد من أقدم معابد قورينة.
392

 -19معبد هيكاتي ( :)Hecateكانت هيكاتي تعبد في قورينة كوصيفة
البن��ة عمها آرتيمي��س .ولقد أضيفت على هذه اإلله��ة صفات مختلفة في
أوقات مختلفة ،وكان من بني تلك الصفات اعتبار هذه اإللهة ملكة الس��حر
واألشباح .وقد أقيم هذا النعبد تخليدا ً لذكرى انتصار اإلمبراطور تراجان على
الداسيني ( )Daciansالذين كانوا يسكنون رومانيا احلالية.
 -20قاعة اجمللس :وهي قاعة تلحق عادة مبعابد أبولو في بالد اليونان.
 -21معبد مجهول :اكتشفه سميث وبورتشر ()Smith & Porcher
سنة 1861م.
 -22جدار نيكودام��وس ( :)Nikodamosيك ّون هذا اجلدار احلد الغربي
للحرم املس��مى باس��م بانيه وقد أعيد بناؤه في القرن امليالدي الثالث ضمن
حركة ترميم عامة لهذا احلرم.
 -23منزل روماني :يرجع تاريخه إلى القرن امليالدي اخلامس.
 -24التريكلينيوم أو كه��ف العبادة ( :)Tricliniumهذا كهف كانت
في��ه مقاعد حجرية .وت��دل بعض طقوس أبولو وأحد النق��وش على أنه كان
خاصا ً بستعمال الكنهة فقط.
 -25معبد إيزيس ( :)Izisوهي إلهة مصرية كانت عبادتها ش��ائعة في
الشرق ثن انتشرت بني الرومان .ويدل أحد النقوش على أن معبدها هذا شيد
من عائدات أبولو في القرن امليالدي األول.
 -26نافورة أبولو :هذا النبع الذي قيل إن ملياهه ميزات شفائية استخدم
في طقوس الغسل والتطهير اخلاصة بعبادة أبولو .وهو متصل أيضا ً باحلورية
قورينة أو سيرين .وقد اشتهر عند اإلغريق أن احلوريات كانت أرواحا ً مائية .وال
يزال يرى في جانب اخلزان اجملاور للنافورة ما يشير إلى وجود مقاعد كان الزائرون
للنافورة يجلسون عليها من أجل األستشفاء أو التطهر.
 -27طري��ق بات��وس :طري��ق صخ��ري يفضي إل��ى القس��م العلوي من
املدينة.
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 -28س��طحية املعبد العليا :تركت الس��طحية العلي��ا من حرم أبولو
خالي��ة من املبان��ي وذلك حتى تكون س��احة رحبة تتس��ع جلمه��ور احلجاج
للتجم��ع فيه��ا .وهنال��ك جدار منخف��ض جنوبيه��ا يحجز قاع��ات العبادة
القائمة في الركن اجلنوبي الش��رقي ،واملمر املتص��ل بها واحملفور في الصخر،
ّ
وصف��ا ً طويالً من حياض امل��اء التي كان احلجاج يقومون باالغتس��ال املقدس
منه��ا .وتظهر هنا أيضا ً احلفر التي كانت قط��ع الرخام واحلجارة األخرى حترق

فيها لصنع اجلير الالزم لبنايات القرنني اخلامس والسادس للميالد.

 -29اجلدار االس��تنادي :وكانت الغاية منه احملافظة على تربة سطحيات
حرم أبولو ،كما أنه كان يش��كل جزءا ً من س��ور املدينة في الوقت ذاته .وكان
يقوم على طول السطحية صف من األعمدة اإلغريقية.
احلمامات:
في نقش ال يزال موجودا ً قرب الطريق بجوار املدخل الرئيسي أن احلمامات
األول��ى ،وكانت عبارة ع��ن بناية واحدة في األصل ،ش��يدت لإلمبراطور تراجان
س��نة 98م .وملا كانت قد دمرت كغيرها من املراف��ق في الثورة اليهودية فقد
أعي��د بناؤه��ا بإيعاز من اإلمبراط��ور هدريان س��نة  119م .وهنالك نقش في
القاعة الكبرى يسجل هذه الذكرى ويتفق تاريخه مع صدور املرسوم الذي منع
االستحمام اخملتلط ،ولعل ذلك هو الذي أدى إلى إقامة وحدتني منفصلتني من
احلمامات :الوحدة الكبرى ( )30للرجال ،والوحدة الصغرى للنساء في الشرق
(.)31
 -30احلمام��ات الكب��رى :تدل بقايا الرخام والفسيفس��اء على ما كانت
علي��ه هذه احلمامات من فخام��ة عندما كانت تتحلى بكثي��ر من املنحوتات
التي مت اكتش��اف بعضها وعندما كانت مبثاب��ة نادٍ يلتقي فيه رجاالت املدينة
الرومانية:
أ -القاع��ة الكب��رى :الح��ظ طبقتي الفسيفس��اء املس��تخدمتني في
مصاط��ب  98م .و  119م ،.واملغس��لتني اللتني قدمهما جيس��ون ماجنوس
ونقشت عليهما الكلمات« :على حسابه اخلاص».
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ب -مغاطس للماء البارد.
ج -غرف لتغيير املالبس.
د -بناء منفصل رمبا كان مكتبة .أعيد بناؤه .الحظ الفسيفساء.
ه -كاليداريوم ( :)Calidariumأو الغرفة احلارة :لها مصاطب مرتفعة
وأنابيب في اجلدران يدور فيها الهواء احلار اآلتي من املوقد .وتتصل مبمر مباشر
مع (أ) حتى ال يضيع الهواء احلار.
و -املوقد.
ز -لكونيك��م ( :)Laconicumأو غرفة البخار احلار مع مغاطس للماء
احلار في الطرفني اجلنوبي والغربي .كانت حتمى كما في حالة (هـ).
ح -غرفة حارة أخرى ،قسمت فيما بعد إلى إثنتني.
ط -آثار دائرة األعمدة التي كانت جزءا ً من بناية تراجان.
 -31احلمامات الصغرى :أعيد بناؤها في وقت متأخر من العصر الروماني
عندم��ا امتد مدخله��ا اجلنوبي فوق الطريق املقدس .وال ت��زال ترى بها الغرف
احل��ارة بينم��ا تظهر دورة مياه (ي) في طرفها الش��رقي وهي م��ن النوع الذي
كان يكس��ح باملاء؛ الحظ مقاعد األطفال .وفي الق��رن امليالدي اخلامس بدأت
احلمامات الكبرى تهجر جزئيا ً وصارت احلمامات الصغرى تكفي لعدد السكان
ال��ذي تضائل .وهذه هي املرحلة التي اس��تخدم فيها رخام مذبح أبولو ()15
في تبليط املصاطب.
 -32املسرح واملسرح املدرج (:)Theatre & Amphitheatre
هذا املسرح الروماني حلقت به أضرار بالغة في ثورة اليهود ثم أعيد بناؤه
كمس��رح مدرج صغير .والف��رق بني املس��ارح الرومانية واملس��ارح الرومانية
املدرجة هو الصنف األول كان به قاعة اس��تماع وخش��بة مس��رح ()Stage
وراء منتصف القطر يس��تند إلى بناء مرتفع للمناظر ،وكان يستخدم لعرض
التمثيلي��ات .أما الصنف الثاني أي املدرج فكان بيضوي الش��كل أو ،كما في
حالتنا هذه ،دائريا ً .وكانت جتري في القس��م األوسط منه االستعراضات التي
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يح��ارب فيها املتصارع��ون بعضهم بعضا ً أو يصارعون الوح��وش الضارية ،أو
يلقى باملس��يحيني واألش��رار وأس��رى احلرب فيه��ا ليجابهوا تل��ك احليوانات
املفترس��ة .وبوسعك أن ترى أساس خشبة املسرح الذي كانت مصطبته من
اخلش��ب ومن ورائه األبنية املستخدمة للمناظر؛ وهو بناء كان يتألف من عدة
طبق��ات وكان يرتفع بقدر ارتفاع قاعة االس��تماع وميث��ل مقدمة قصر فخم
مبداخله وشرفاته التي كان يستعملها املمثلون ،كما أنه كان مزينا ً باألعمدة
والتمائي��ل .وفي الوقت الذي كان فيه هذا البناء يحجب الس��هل الواقع إلى
أدنى املس��رح حتى ال يرى إال من خالل فتحات األبواب ،فإنه كان يس��اعد أيضا ً
على تقليل الصدى وبالتالي على وضوح الصوت.
وفي املرحلة التي حول فيها هذا املسرح إلى مسرح مدرج أزيل منه موقع
خش��بة املس��رح وبناء املناظر ثم أكملت دائرته .وبعد ذلك أزيلت الصخور ومت
إحداث ممر دائري حول احللبة ( )Arenaيدخل إليها منه الالعبون .ثم وضعت
مقاع��د جديدة ال تزال ترى قائمة على أص��ول املقاعد القدمية .وخالفا ً للعادة
لم يكن ممكنا ً بالنس��بة لهذا املدرج أن متتد املقاعد حول احللبة جميعها ألن
االنحدار الشديد في األرض في اجلانب الشمالي حال دون ذلك.
وكثيرا ً ما سمي هذا املسرح خطأ باملسرح اإلغريقي ألنه يشابه املسارح
اإلغريقية في أنه منحوت في سفح تلة ،بينما كانت املسارح الرومانية تقام
على مواقع منبسطة .وكانت قاعة االستماع اإلغريقية أكثر من نصف دائرة،
كما ان النشاط كان يجري بصفة رئيسية في وسطها حيث كانت األوركسترا
( )Orchestraتأخذ أماكنها أمام بناء منخفض للمناظر لم يلبث أن نشأت
أمامه تدريجيا ً خش��بة املس��رح .ولقد اس��تمر املمثلون يس��تخدمون مكان
األوركس��ترا هذا بينما كانت توضع فيه في املس��ارح الروماننية مقاعد كبار
املسؤولني .وال بد أنه كان في سيرين مسرح إغريقي ،ومن املرجح أنه كان في
موقع هذا املس��رح ذاته ،ولكن املس��ارح كانت تخض��ع للتعديل والتغيير من
عصر لعصر لكي تناسب األنواع اجلديدة من الدراما .وإذن فإن من غير املعقول
أن يكون املسرح اإلغريقي في سيرين ظل دون تغيير رغم بقاء سيرين أكثر من
سبعة قرون في يد الرومان الغربيني والشرقيني.
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مفتاح مخطط مركز املدينة الشعبي ومالحظات عليه:
أ -األجورا (:)Agora
وهي امليدان الرئيس��ي في أية مدينة إغريقي��ة وتناظر الفورم في املدينة
الرومانية .وكانت تقوم حول األجورا املباني املدنية الرئيس��ية كما ان األسواق
رمب��ا كانت تنعقد فيها .وكان يقوم على جنباتها عدد كبير من املعابد التي ال
تزال بقايا أسس��ها شاهدة على وجودها .وباإلضافة لذلك فقد كانت األجورا
تزين بالتماثيل اخملتلفة.
ب -ضريح باتوس األول:

وأم بيرسيفون.
ه -اجلمناسيوم (:)Gymnasium
بن��اء هل ّينس��تي أقي��م ح��ول فن��اء ( )Palestraكان يس��تخدم إلجراء
التماري��ن ،وكان مدرس��ة لعلية ش��باب الدولة حتتل مكان��ة مرموقة بينها.
وكان يدير اجلمناسيوم واحد من كبار املوظفني في املدينة .وفي بعض األحيان
كانت املرأة تش��غل هذا املنصب كم��ا ان الفتيات – على نحو ما كان معروفا ً
في اسبارطة – كان يسمح لهن بااللتحاق بهذه املؤسسة.
و -البريتانيوم (:)Prytaneium

يرجع هذا الضريح إلى القرن الس��ابع امليالد قبل امليالد عندما ك ّرم باتوس
األول ،مؤس��س املدينة ،تكرميا ً خاصا ً فس��مح بدفنه في امليدان الرئيسي في
املدينة .وجند عددا ً من الدرج يؤدي إلى غرفة الضريح املنخفضة كما جند على
أح��د اجلانبيني قاعدة متثال بينم��ا جند مذبحا ً من اجلانب اآلخ��ر .واهذا املذبح
مصرف تتسرب منه دماء األضحيات .وبوسعنا أن نلمح الترتيبات التي كانت
تتعلق بغسل مصطبة الغرفة .وكان ضريح باتوس هذا يستخدم كموحى.

كان��ت هذه عبارة عن املرك��ز اإلداري للمدينة ،وكان لها ممر كورنثي معمد
ومس��قوف .وهي مبنية حول فناء مما يجعلها أش��به مبنزل خاص .وعلى ذلك،
ولوجود الشعلة املقدس��ة فيها ،فإنها كانت تقوم كرمز لكونها بيتا ً لألمة.
أم��ا امل��كان الذي كان يحتفظ فيه بالش��علة املقدس��ة ،فرمب��ا كان هو تلك
الفتحة التي تش��به احملراب إلى الش��رق من الطابق األسفل وإلى اجلنوب من
الفناء.

وإلى اجلنوب الغربي منه يقوم الضريح اآلخر وهو ضريح دائري صغير.

وكان موظفو مجلس املدينة يعيش��ون ويعملون ف��ي هذا البناء ،كما ان
ال��زوار وذوي االمتيازات من املواطنني كانوا يتناولون وجبات طعامهم هنا على
حساب الدولة .وكان اجمللس البلدي ( )Municipiumللمدينة خالل القرنني
األول والثاني من العصر الروماني يضطلع مبهام حكم املدينة وريفها من هذا
املكان ،ولكن املوظفني اإلمبراطوريني انتزعوا منه تلك السلطة فيما بعد.

ج -ضريح أوناماستوس (:)Onamastus
أوناماس��توس كاه��ن لدلفي ،مركز عبادة أبولو في ش��مال ب�لاد اليونان،
كان معاص��را ً لبات��وس األول وقدم لس��يرين لينظم احلي��اة الدينية فيها .وال
تزال بعض تشريعاته التي ترجع إلى القرن السابع قبل امليالد منقوشة حتى
اليوم على الرخام .وتتجلى أهمية أوناماستوس في شرف موقع ضريحه الذي
استخدم كموحى أيضا ً.
د -معبد دمييتر (األم العظمى):
ال ت��زال هن��ا آثار رخامي��ة لبوابة تعود إل��ى القرن الرابع قب��ل امليالد .وفي
الداخ��ل ج��زء من متثال لإللهة وهي جالس��ة .وقد كانت دمييتر تعرف باس��م
س��يرس ( )Ceresكما انها ربة احلبوب التي س��ميت باس��مها ()Cereals
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ويع��ود تاريخ هذا البناء إلى أوااخر العصر اإلغريقي كما تظهر فيه بعض
اإلضافات الرومانية .وإلى الش��رق من هذا البناء يقوم بناء آخر اكتش��ف فيه
مؤخرا ً رصيف من الفسيفساء رسم عليه رأس مدوزة (.93)Medusa
ز -النصب التذكاري البحري:
 -93م��دوزة هي إحدى الغرغونات « »Gorgonsالثالث اللواتي كانت ش��عورهن من األفاعي
وكان كل من تقع عيناه عليهن مباش��رة يتحول إلى حجر .وتروي األس��طورة اإلغريقية كيف
جنح بيرسبوس « »Perseusفي قتل املدوزة في ليبيا وحمل رأسها إلى أثينا.
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متثيل لس��فينة حربية معاصرة للبناء الذي رمبا كان قد شيد في النصف
األول من القرن الس��ادس قبل امليالد تخليدا ً لذك��رى انتصار بحري .وقد أقيم
على مقدمة البناء – السفينة شكل مجنح إللهة النصر اكتشف جسمه
مؤخرا ً.
ح -الكابيتول (:)Capitolium
بناء يرجع تاريخه إلى أواخر العصر الهلينستي وبه أربعة أعمدة دورية من
الرخام األبيض .وقد حوله الرومان إلى كابيتول وهو معبد كان يش��غل املكان
الرئيسي في الفورم في معظم املدن الرومانية ويعبد فيه آلهة اإلمبراطورية
جوبيت��ر ( )Jupiterوجون��و ( )Junoومنيرف��ا ( .)Minervaوقد مت التعرف
عل��ى هذا املعب��د بعد أن اكتش��ف متاثيل لتل��ك اآللهة في موقع��ه .وقد مت
التعرف على هذا املعبد بعد أن اكتش��ف متاثيل لتلك اآللهة في موقعه .أما
النقوش اإلغريقية التي عليه فهي تس��جل شكر املدينة لإلمبراطور هدريان
على مس��اعدته في إعادة تعميرها بعد أن خربها اليهود في ثورتهم .وبجوار
الكابيتول من اجلنوب الغربي توجد آثار بناء احملكمة.
ط -ممر أوغسطس املعمد:
ال ي��زال عم��ودان إيونيان كبي��ران يدالن على هذا املم��ر املعمد الذي كرس
لإلله زيوس وروما واإلمبراطور أوغسطس .وقد أضيف فيما بعد بعض املتاجر
على األرض املنخفضة الواقعة إلى الشمال من هذا املمر.
ي -شارع كارياتيدس (:)Caryatides
فتح هذا الش��ارع حوالي القرن الرابع ما بني األجورا في الش��رق إلى فورم
بروكيولس .وفي مطلع العصر الروماني أقيم على موازاته من جهة الشمال
جدار مزخرف بأش��كال قائم��ة على قواعد وحاملة الكرنيش على رؤوس��ها.
وقد س��قطت كل تلك األش��كال على وجوهها وأصبح من الصعب التعرف
عليها.
ك -منزل جيسون ماجنوس (:)Jason Magnus
ه��ذا منزل فخ��م كبير يبدو أنه يخ��ص تيبريوس كلوديوس جيس��ون ما
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جن��وس ( ،)Tiberius Claudius Jason Magnusكاهن أبولو في نهاية
الق��رن امليالدي الثاني .وهذا املنزل عب��ارة عن منزلني ُعدال ودمجا ليكونا منزال ً
واح��دا ً .وكان��ت في املنزل الكبي��ر القائم على موقع مرتف��ع من الغرب غرف
االس��تقبال الت��ي بنيت حول فناء حتي��ط به األعمدة .وفي غرفة االس��تقبال
الكب��رى في الطرف اجلنوبي بقايا رصيف فخم م��ن الرخام امللون بينما تقوم
خارجه��ا متاثيل إلهات الفنون التس��ع .وفي غرف ومم��رات أخرى مصاطب من
الفسيفساء اجليدة وبقايا رخام كانت اجلدران مصفحة به ،وزخارف بالدهان.
أما املنزل الصغير في الناحية الشرقية ،وهو مقام كذلك حول فناء ،فقد
كان مخصصا ً الس��تعمال األس��رة .وغرفتاه الغربيتان لهما مصاطب ممتازة
م��ن الفسيفس��اء التي ال تزال ف��ي حالة جيدة :ففي اجلنوبي��ة منهما ،وهي
رمبا كانت حجرة نوم ،أحس��ن مصطبة من الفسيفساء رسمت في وسطها
صورة إلهة البحر وفي زواياها أشكال ترمز لفصول السنة األربعة.
وق��د دمجت في هذا البن��اء ثالثة معابد صغيرة كانت إلى الش��مال من
املن��زل الكبير .وظ��ل املعبد الغربي منهما يحتف��ظ بطابعه الديني كمعبد
خاص لصاحب املنزل فقد وجد فيه رصيف من الفسيفساء نقش عليه «إلى
الرب العظيم هرمس» ( )Hermesمن إنفاريوس ( ،)Invariusالعبد الذي
طاملا صلى من أجل سالمة وانتصار تيبيريوس كلوديوس جيسون ماجنوس.
ل -األكروبولس أو القلعة (:)Acropolis, Citadel
تق��وم ه��ذه القلع��ة على أعل��ى نقطة ف��ي التلة وه��و موق��ع ال بد أن
املس��توطنني األول اختاروه كموقع اس��تراتيجي قوي .واجلدران الباقية عبارة
عن خليط من البنيان وترجع ألقدم عهد لإلغريق في هذا املكان .واآلثار املاثلة
حالي��ا ً هي في معظمها هل ّينس��تية وترجع للفترة الت��ي أكثر فيها ماجاس
والبطاملة من البنيان .ويدل أحد النقوش أن اجلانب الش��رقي أعيد بناؤه سنة
 12م .وقد أقيم في اجلانب الشمالي فيما بعد معبد صغير إليزيس مستندا ً
إل��ى ج��دران القلعة .وقد وجد في ه��ذا املعبد متثال صغير له��ذه اإللهة من
الرخام املدهون.
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م -أسوار املدينة:
متتد أس��وار املدينة مس��افة كبيرة وإن كانت آثارها الباقية ليس��ت ذات
ارتف��اع يذكر .وباإلمكان تتبع مواقع الس��ور في معظ��م امتداده .وقد خضع
ه��ذا الس��ور لتغيي��رات وتعديالت كثي��رة عبر الق��رون بححي��ث أصبح من
الصع��ب تعيني تاريخ له .واألجزاء الظاهرة منه هي في معظمها من العصر
الهلينستي وإن كان الرومان كثيرا ً ما جددوا وشيدوا خالل عصرهم.
ن -املسرح الواقع غربي فورم بروكيولس:
حش��ر هذا املس��رح بصورة مكش��وفة على بقايا الفورم ،وهو من النوع
الرومان��ي املعتاد وبه صفوف من املقاعد التي يت��م الوصول إليها من خمس
مم��رات مس��قوفة تتفرع من ليوان ح��ول محيط قاعة االس��تماع ومتتد حتى
تقترب من الصف األوس��ط الكائن على مس��توى األرض ثم تنحدر إلى صف
آخر دون مستوى األرض وإلى مكان األوركسترا الذي لم يتم كشفه بعد.
س -املسرح الواقع إلى جنوب فورم بروكيولس:
رمب��ا كان هذا املس��رح أحدث املس��ارح الثالثة في س��يرين ولعله قد بني
في القرن امليالدي الثالث كبديل للمس��رح رقم ( )32الذي ورد ذكره س��ابقاً،
في أعقاب حتويل األخير إلى مس��رح مدرج .وقد أقيم هذا املسرح على أسس
قدمية ولم يبق منه إال اجلزء الس��فلي .ولعل س��بب تالش��ي بقية بنيان هذا
املس��رح يرجع إلى احلف��رة املوجودة في وس��طه والتي حرق��ت فيها معظم
حجارته لتحول إلى جير في عصور الحقة.
ع -السيزاريوم ( )Caesareumوفورم بروكيولس:
يرجع االس��م األول الذي يش��ير إلى عب��ادة عدة قياصرة ،للق��رن امليالدي
الثان��ي .أما االس��م الثاني فإن نقوش الدكة اجلنوبية تش��ير إلى أن الذي قام
ببنائه هو س��وفيناس بروكيولس الذي عاش في مطل��ع القرن امليالدي األول.
أما طابع البناء فهو هل ّينس��تي من فترة ما قبل الس��نة السادس��ة للميالد،
وهي السنة التي أدخلت فيها تعديالت على هذا البناء إن لم يكن البناء كله
قد جدد.
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إن ه��ذا البناء مب��ا يحيط به من أعمدة دورية ،وبجداره اخلارجي البس��يط
املت��وج بإفري��ز وكرنيش دوري يثير في النفس إعجاب��ا ً بعظمته خاصة عندما
يتذك��ر املرء الفورم اجلدي��د في لبدة ،الذي ال بد وأن يكون ق��د تأثر بهذا البناء
بالرغم من أنه متأخر عنه زمنا ً ويرجع إلى نهاية القرن امليالددي الثاني.
وقب��ل أن يعيد األثري��ون اإليطاليون نصب هذا األث��ر كان معظم جدرانه
وأعمدته وكل وس��طه مغمورا ً حتت اجلدران الروماني��ة املتأخرة التي تدل هي
وفتح��ات الرم��ي املوجودة في اجل��دران اخلارجية على أن هذا البناء اس��تعمل
كقلع��ة في القرنني امليالديني الراب��ع واخلامس لصد هجمات القبائل البربرية
التزايدة .وترجع الفسيفس��اء اجلذابة املوجودة في الزواية اجلنوبية الش��رقية
إل��ى الفترة التاريخي��ة ذاتها عندما انتق��ل كثير من املواطن�ين إلى املناطق
احملصنة حيث واصلوا االهتمام بتجميل مساكنهم اجلديدة.
وفي وسط هذا البناء توجد أسس معبد صغير كان قد كرس لعبادة اإلله
ديونيسوس ( )Dionysosأي باكوس (.)Bacchus
ف -الباسيليكا:
كان بناؤه��ا قد أعيد في عهد اإلمبراطور هدريان ( 138 – 117م) وفيها
مذبح له .وكانت تس��تعمل كمكان يلتقي فيه التج��ار ليتبادلوا املعلومات
ويعقدوا الصفقات ،كما ان القضاة كانوا يعقدون محاكمهم فيها.
ص -املنزل الذي به رصيف ديونيسوس (باكوس):
هذا منزل عادي متوس��ط احلج��م يرجع تاريخه إلة أواخ��ر القرن امليالدي
الثان��ي ،وفيه بهوان مبلطان بالفسيفس��اء كما ان إح��دى حجراته التي رمبا
كانت غرفة طعام حتتوي رصيفا ً من الفسيفساء صور عليه ديونيسوس وهو
يبحث عن حبيبته أريادني (.)Ariadne
ق -برك املاء
هذه آثار برك رومانية كانت تستخدم لتجميع مياه األمطار أو الينابيع.
ر -اخلزان
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أقي��م في إحدى زوايا س��ور املدينة ،وفيه حياض ماء مس��قوفة باحلجارة.
ويب��دو أن كل املنطق��ة كانت م��زودة بخزانات دائرية تس��تخدم خلزن الزيت أو
احلبوب.
ش -كنيسة مسيحية
ه��ذه البناية عبارة عن باس��يليكا من ثالثة أجنحة ترج��ع للقرن امليالدي
الرابع أو ما بعده .وهي وإن كانت تش��به الباس��يليكا املسيحية في طلميثة
إال أن فيها ما يدل على أنها كانت تستخدم ألغراض دنيوية.
ت -اجلمناسيوم
اآلثار الباقية هنا هي بعض الرخام وبعض األعمدة الكورنثية وجدران من
القرن امليالدي الثاني قد تشير إلى أن البناء هنا كان عبارة عن جمناسيوم.
ث -السيرك أو مضمار السباق (:)Circus or Hippodrome
كان ه��ذا عب��ارة عن مي��دان روماني لس��باق العرب��ات .وكان��ت العربات
املتسابقة جتري فيه باجتاه يعاكس عقرب الساعة حول جزيرة في وسطه.
خ -معبد زيوس-جوبيتر (:)Zeus-Jupiter
تقوم هنا آثار أجمل معبد إغريقي في برقة ،وهو معبد أقيم في منتصف
الق��رن اخلامس قبل امليالد وكرس لزيوس ،أبي اآللهة( ،وكان اإلغريق قد وصلوا
ب�ين إلههم هذا واإلله الليبي آمون الذي يظهر رمزه على النقود احمللية بقرون
كب��ش) .وه��ذا املعبد مياثل ف��ي عدة وجوه املعب��د الدوري لزي��وس في أوملبيا
بب�لادد اليونان وفي عهد اإلمبراطور كمودس أعيد بناء هذا املعبد من الداخل
في نهاي��ة القرن امليالدي الثاني وزينت جوانبه بأعم��دة كورنثية .وهو مبنيي
باحلج��ارة الصفراء التي تظهر عليها عالمات حمراء م��ن أثر النار .وفي أواخر
الق��رن املي�لادي الرابع تهدم هذا املعبد في أعقاب زل��زال أصاب املنطقة .وقد
اكتشف في هذا املوقع رأس متثال لزيوس وهو نسخة عن األصل القدمي يرجع
تاريخها إلى القرن امليالدي الثاني ،وقد ل ّون لكي يبدو وكأنه ينبض باحلياة.

مقبرة سيرين
إن القبور املوجودة حول سيرين كثيرة للغاية وقد قدر أنها تغطي مساحة
تبلغ خمسني كيلومترا مربعا ً .وال غرابة في هذه إذا تذكرنا أنها تقابل الفترة
الزمنية ما بني القرن السابع قبل امليالد والقرن امليالدي اخلامس .وكان اإلغريق
والرومان على السواء ميارسون احلرق والدفن بالنسبة ملوتاهم حتى وقت متأخر
م��ن العص��ر اإلمبراطوري ولكن عادة الدفن غلبت عليهم حتت تأثير الش��رق.
وفي سيرين كان دفن املوتى ممنوعا ً داخل املدينة فصار اإلغريق يدفنون موتاهم
في حقولهم خارج املدينة .وهذه القبور ،وإن لم تكن قد استكش��فت ،إال أنه
ميكن تقسيمها إلى أربعة أنواع هي:
 -1حل��ود ف��ي غرف حفرت في الصخ��ور حتت األرض ويرج��ع بعضها إلى
القرن الرابع قبل امليالد،
 -2أضرحة معابد أو موسوليا وهي في الغالب هل ّينستية،
 -3موسوليا مستديرة ،وهي من أواخر العصر الهلينستي وبداية العصر
الروماني،
 -4توابيت حجرية مفردة ،وهي في الغالب رومانية.
وجدي��ر بالذك��ر في ه��ذا الصدد أن نس��جل النص الذي نق��ش على قبر
الشاعر كل ّيماخوس وكان قد نظمه وأوصى بأن ينقش على قبره:
هنا يرقد سليل باتوس

وقد كان يجيد معرفة فن الشعر،
			

He knew well the art of poesy

كما كان يعرف كيف يجمع في املوسم املناسب
		

And how in season to combine

بني ضحكة الصداقة وكأس النبيذ
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Here lies the son of Battus

Friendly laughter with his wine
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ضواحي سيرين
تنتش��ر في كل املنطقة إلى اجلنوب من س��يرين وعل��ى مرتفعات اجلبل
األخضر من الطرف الش��رق لوادي الكوف ش��رقا ً حتى ()Giovanni Berta
بقايا آثار إغريقية وهلينس��تية ورومانية غربية وشرقية بعضها آثار مساكن
وبعضه��ا آثار ط��رق أو جدران اس��تنادية أو حتصينات أو قب��ور أو برك ماء وقد
استعملت احلجارة كمادة بناء في تلك املرافق .والذي يلفت النظر أن كل تلك
اخمللف��ات خالية من عنصر الزينة الذي يبدو أن��ه خصص للقبور فقط .وأهم
اخمللفات هي:
 -1قص��ر بن��ي قدمي ( )Gdemوهو عب��ارة عن قلعة ممت��ازة كانت تقوم
على حراس��ة الطرف الغربي من وادي الك��وف .ويعتقد أن هذه القلعة كانت
بطلمية في األصل ثم أيد بناؤها في العصر الروماني وعدل ورسم في العصر
البيزنطي.
 -2الصفصافة :إلى الش��مال من الطريق بني مفرض س��يرين وس��فوة
( )Savoiaتوجد بركة رومانية مس��قوفة يبل��غ طولها حوالي ثالثمائة متر
كان��ت تتجمع فيه��ا مياه األمطار الس��اقطة عل��ى األرض الصخرية اجملاورة
والت��ي كانت قد مهدت بش��كل أولي بحيث تس��يل كل األمطار الس��اقطة
عليها إلى مصارف متعددة في جنبات البركة.
 -3مغيرن��س ( :)Meghernesفيها آثار متنوعة تش��ير إلى أنها كانت
مس��توطنة زراعية صغيرة ،وميك��ن للناظر أن يراها من س��فوة إذا توجه إلى
اجلهة الشمالية.
 -4ملل��ودة ( :)Limniadisتوج��د هن��ا آثار مس��توطنة زراعية رومانية
الغاية منها عصر زيت الزيتون ،وفيها آثار عدة مجموعات من املعاصر.
 -5رأس الهالل ( )Naustathomsيقع إلى الشمال من مللودة وهو مرفأ
طبيع��ي جمي��ل .وإلى الش��رق من الطريق ع��دد من القبور م��ن نوع أضرحة
املعابد ،وهي ترجع إلى العصر الهلينستي.
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وأول ما تس��تنتجه من ه��ذه اخمللفات أنها دليل على كثرة املس��توطنات
ف��ي هذا القطاع الريفي الذي كان يعتمد في اقتصادياته على الزراعة وتربية
املواش��ي .ومن املعروف أن معظم العنصر الس��كاني في تلك املس��توطنات
كان من الليبيني الذين تعلموا الككثير من عادات االستقرار من املستوطنني
األجان��ب فصاروا يعيش��ون في مس��اكن ثابتة إل��ى جانب اس��تمرارهم في
س��كنى الكهوف .ويعتقد أن العنصر الليبي كان يسكن احملوطات الصغيرة
املني��ة من حجارة طويل��ة قائمة والت��ي نالحظ وجودها خارج املس��توطنات
األجنبي��ة اجملاورة لها .وكان س��كان ه��ذه املنطقة من الليبي�ين واإلغريق ثم
الرومان فيما بعد يعتمدون على مياه املطر التي كانت كافية ألغراض الزراعة
والرعي طيلة الفصل املمطر (س��تة أشهر) ويعتمدون في الفصل اجلاف أي
في النصف املتبقي من الس��نة على م��ا كانوا قد جمعوه من مياه املطر في
اآلبار والبرك وعلى مياه الينابيع؛ وكان ذلك كافيا ً لهم وملاشيتهم وللبساتني
احمليط��ة مبس��اكنهم .وهم هنا لم يحاول��وا إقامة مش��روعات ري زراعية بل
اقتصروا على الزراعة الش��توية التي كانت ف��ي معظمها تنحصر في زراعة
القمح والش��عير والعنب والزيتون وأشجار الفواكه .وتأتي في املرتبة الثانية
بعد هذه األصناف أنواع أخرى من احلبوب ثم اخلضروات املتعددة وش��تى أنواع
التوابل والعقارات والزهور التي كانت تس��تخرج منها العطور .ولقد سبقت
اإلشارة إلى نبات الس��لفيوم وقيمته وفوائده املتعددة ،ونذكر هنا أيضا ً نبات
الزعف��ران الذي كان ينم��و بكثرة في هذه املنطقة والذي كانوا يس��تخرجون
منه األدوية والصباغ األصفر ،كما ان اإلغريق والرومان كانوا يس��تخرجون منه
بهارا ً ال يغيب عن موائدهم .وإلى جانب هذه املنتجات الزراعية كانت املنطقة
تنتج العسل بكثرة ،كما كانت تصدر الكثير من األصواف واجللود.
ويشير ما تبقى من خطوط تقس��يمات األراضي الزراعية إلى أنها كانت
منهم قرية .وكان نظام توزيع تلك املزارع وتأجيرها أو متليكها يتغير باستمرار
فكان بذلك س��ببا ً من أس��باب االضطرابات الكثيرة في املنطقة؛ ففي نهاية
الق��رن الثاني قبل امليالد كان القس��ط األكبر من األراض��ي الزراعية قد تركز
ف��ي أيدي البطاملة مم��ا حول صغار املالك من املزارعني إلى مس��تأجرين لألرض
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الت��ي كانوا ميلكونها والت��ي أصبحت اآلن ملكا ً للمل��ك البطلمي الذي كان
يس��تولي على معظم إنتاجها .وعندما آلت برق��ة للرومان أصبحت األراضي
امللكية البطلمية ملكا ً للحكومة الرومانية ثم ملكا ً للتاج الروماني فصارت
تؤجر للمضاربني من أصحاب رؤوس األموال االس��تغالليني الذين لم يلبثوا أن
أثبتوا أنهم أس��وأ من س��ادة األرض الس��ابقني وصاروا يعتبرون األراضي التي
اس��تأجروها ملكا ً خاصا ً له��م .وفي النصف الثاني من الق��رن امليالدي األول
أثبت الت��اج اإلمبراطوري حقه ف��ي ملكية هذه األراض��ي الزراعية من جديد
وف��رض املزيد من الضرائب عليها مما أضاف عبث��ا ً جديدا ً إلى األعباء التي كان
صغ��ار املزارعني ينوؤون بحملها ،وأس��هم في قيام الث��ورة اليهودية .وما ّ
أهل
القرن امليالدي الرابع ححتى كان معظم تلك األراضي قد تكدس في أيدي كبار
املالكني الذين صاروا يس��تغلونها ويستولون على معظم انتاجها .وعند هذا
احلد تتالش��ى الزراعة املتقدمة التي كانت تعتمد على رأس املال واألس��اليب
الزراعية العلمية .واجلدير بالذكر أنه لم تكشف حتى اآلن منازل ريفية كبيرة
في املنطقة كتلك التي كانت ش��ائعة ف��ي أجزاء أخرى من الريف في القرون
الثالث��ة األولى من تاريخ امليالد مما يش��ير إلى أن كبار م�لاك األراضي الزراعية
كانوا يعيش��ون إما خارج ليبيا وإما في املدن القائمة على الس��احل الليبي،
وإن كان م��ن النعتقد أن بعظه��م كان يعيش في املنازل املتوس��طة احلجم
واحملصنة في ريف سيرين.
وقد حسن الرومان في عصرهم الوسائل واملوارد املائية؛ يشهد على ذلك
ما بقي من خزاناتهم املائية في س��يرين وصفصافة وغيرهما .وعمل الرومان
كذلك على حتسني املواصالت وتوطيد األمن العام الذي أصبح مزعزعا ً بشكل
مس��تمر خالل القرن امليالدي الرابع عندما ص��ار الليبيون يغيرون على أطراف
املنطقة كلما س��نحت لهم الفرصة .ولذلك فقد ح�� ّول الرومان كل مزرعة
إلى أشبه ما تكون بقلعة مصغرة ،وصارت القرية تتجمع حول معقل حصني
تلجأ إليه كلما دعت احلاجة .ووضعت الطرق العامة حتت احلراس��ة ،ووسعت
رقع��ة األرض املزروع��ة إلى اجلنوب من اجلب��ل األخضر حيث ال ت��زال تقوم آثار
سلس��لة من احلصون التي كانت تصد خطر البدو الرحل عن املنطقة .ولكن
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الغ��ارات املتتالي��ة واالضطرابات املتعاقب��ة أدت في القرن املي�لادي الرابع إلى
انهي��ار ذلك األمن الذي كان الرومان قد ضمنوه إلى حني ،وبالرغم من صرخات
االس��تغاثة املوجهة إلى إمبراطور القس��طنطينية فإنه لم يرسل أية قوات
إمبراطورية لبرقة .وقد وصف األسقف سونسيوس في مطلع القرن امليالدي
اخلامس حرب العصابات التي كان يش��نها األس��توريون على املنطقة وبني أن
أي��ة حكومة حازمة كان بوس��عها أن تضع حدا ً لتل��ك الفوضى دون صعوبة
تذك��ر .وقد متكن اإلمبراطور جس��تنيان ف��ي مطلع القرن امليالدي الس��ادس
من حتقيق ما كان سونس��يوس قد متناه؛ فأعي��د بناء كثير من املباني واملرافق
والتحصينات ولكن األوضاع لم تلبث أن ساءت بعد انقضاء عهد جستنيان.
أبولونيا = سوسة:
تقع على الس��احل على بعد عشرة أميال إلى الشمال من سيرين وعلى
انخف��اض ( )1800قدم عنها .وقد زادت أهمي��ة أبولونيا كميناء في القرنني
الثاني والثالث للميالد ،وفي القرن امليالدي الرابع أخذت أهمية سيرين تتضاءل
بينما اس��تمرت أبولونيا تنمو وتزدهر حتى بلغ��ت ذروة مجدها في هذا القرن
عندما صارت عاصمة لوالية ليبيا العليا .وبالرغم من أن البحر قد ابتلع ثلث
ه��ذه املدين��ة اآلن ،إال أننا ال نزال نرى آثار س��ورها الذي أع��اد الرومان بناءه في
القرنني األول والثاني للميالد.
وبالرغ��م من قلة أعم��ال التنقيب التي أجريت في ه��ذه املدينة إال أنه مت ًّ
التعرف على آثار كنيس��ة مس��يحية كبيرة يرجع تاريخها إلى القرن اخلامس
امليالدي وقد أخذت أعمدتها الرخامية اخلضراء املتفاوتة الطول من بناء روماني
أق��دم منها .وإلى الغرب منها جدار حجري من ط��راز رفيع ال بد أنه كان جزءا ً
من بناية هلينس��تية مهمة .وفي الركن الشمالي الشرقي توجد املعمدانية
بجرنه��ا املصلب الكبير الذي كان يس��مح بغمر اجلس��م جميعه .وفي هذه
الكنيسة بعض الفسيفساء التتي تعبر عن موضوعات تتعلق باحليوانات.
وإلى الغرب من هذه الكنيس��ة كنيسة أخرى ترجع إلى عهد جستنيان.
وبني آثار هذه الكنيس��ة الثانية أعمدة رخامية نقش��ت على جنباتها صلبان
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ترتكز على دائرة – ترمز للعالم – وهذه األعمدة استوردت جاهزة من مقاطع
الرخام اإلمبراطورية في بروكونيسوس ( )Proconnesusعلى الهليسبونت
(الدردنيل).
برقة = املرج:
لم يب��ق من آثار مدينة برقة م��ا يوضح ماضيها ف��ي العصور اإلغريقية
والرومانية ،وأغلب الظن أنها لم تزدهر بعد أن خربها الفرس س��نة  515ق.م.
وف��ي العهد البطلمي ازدادت هي تضاؤال ً وطغ��ت عليها طلميثة التي كانت
تزداد تقدما ً وازدهارا ً حتى إنها أصبحت عضوا ً في احتاد املدن اخلمس في القرن
الثالث قبل امليالد.
ولقد وجدت إلى اجلنوب من طريق بنغازي وعلى بعد ستة كيلومترات إلى
الش��رق من ب ّراقة ،وفي ب ّراقة نفسها ،آثار تدل على وجود مستوطنة رومانية
في هذه اجلهة حيث ما زالت تش��اهد مزارع محصن��ة وأعمدة رخامية وجرار
فخارية ثبتت في حفر في األرض ليخزن فيهها الزيت أو النبيذ.
بطليموسة = طلميثة:
تقع على الس��احل إلى الش��مال من برقة ،وقد كانت أس��وارها في عهد
البطاملة تضم مس��احة أكبر من مساحة مدينة سيرين .ولقد دلت احلفريات
على أن ش��وارع هذه املدينة كانت مس��تقيمة ومتعامدة .وت��دل كثرة البناء
وكث��رة التعديالت التي أدخلت على األبنية القائمة في العصر الروماني على
أن ه��ذه املدينة كانت ال تزال مهمة بعد االحت�لال الروماني .والواقع أنها هي
وأبولوني��ا أصبحتا املدينتني الرئيس��يتني ف��ي برقة ابتداء م��ن القرن امليالدي
الثالث .وفي القرن امليالدي الرابع صارت طلميثة مركز أس��قفية ثم عاصمة
والية .ولكن غارات القبائل البربرية عليها اشدت ابتداء من ذلك القرن مما أدى
إلى نقض عدد كبير من مبانيها من أجل إقامة قلعة وحصون لتعزيز سورها
الطويل الذي لم يكن الدفاع عنه أمرا ً سهالً .ولقد ورد في رسائل سوسيوس:
أس��قف هذه املدينة ( 414 – 373م ).وصف مفصل لألحوال املصطربة في
هذه الفترة .وكان سونسيوس هذا فيلسوفا ً على طريقة االفالطونية
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احلديثة كما أنه كان صياداً ،وهو لم يع َّمد إال مبناسبة تعينه أسقفا ً للمدينة
س��نة  410م ،.وحتى آنذاك فإنه قبل ذلك التكرمي مترددا ً واش��ترط أن يسمح
له في االس��تمرار باالحتفاظ بزوجته .وكان سونسيوس زعيما ً قديرا ً كما إنه
كان ماهرا ً في التكتيك العس��كري .وال ش��ك أنه قام بدور فعال في تنظيم
الدفاع عن املدينة وفي بناء التحصينات وبناء كنيس��ته التي تش��به القلعة
في طلميثة .ولقد عززت وس��ائل الدفاع والتحصينات التي أُقيمت في أيامه
في طلميثة خالل بقية العصر البيزنطي.
مفتاح مخطط طلميثة ومالحظات على آثارها:
 -1ش��ارع النصب التذكارية :ميتد من الغرب إلى الش��رق ويرجع تاريخه
إل��ى العصر الروماني كما تظهر فيه أبنية من القرن امليالدي الرابع وما بعده.
ويب��دو أن هذا الش��ارع كان له طابعه اخلاص اذ كان��ت توجد على طوله ممرات
مس��قوفة ونوافير ومتاثيل تكرميية ونقوش .ويالحظ أن قوس النصر الروماني
احلدي��ث في الطرف الغربي من هذا الش��ارع به ثالثة أق��واس – وهذا أمر غير
مأل��وف في األق��واس الرومانية في افريقيا – وإلى جانب��ه على األرض أعمدة
رخامية كانت تقوم أزواجا متقابلة على مدخل القوس.
 -2البرك الرومانية :وهي من أصل روماني ولها س��قوف معقودة بشكل
غير عادي.
 -3القصر الهلينس��تي :يرج��ع تاريخ هذا القصر إل��ى القرن األول قبل
امليالد وتظه��ر عليه تعديالت ترجع إلى القرن�ين األول والثاني للميالد .ويقدر
من حجمه وما فيه من زينات معقدة أنه كان منزال ألحد كبار الش��خصيات.
وفي طرفه اجلنوبي عدد من قاعات االس��تقبال املبلطة بالفسيفس��اء والتي
تفضي في الشمال إلى فناء معمد في وسطه بركة ماء للزينة .وفي جهتيه
الشرقية والغربية كانت غرف أخرى تشكل طابقا ثانيا كان يقوم فوق مساكن
اخلدم واملرافق املنزلية األخرى التي ال تزال موجودة وإلى الش��مال يبدو أنه كان
هنال��ك فناء ثان بأعم��دة كورنثية زينت قواعدها بأوراق نب��ات األكانثوس ،وال
تزال كان يحيط بهذا الفناء الثاني وكانت به حمامات خاصة بأصحاب املنزل.
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ومن الناحية الش��مالية من جهة الش��ارع كان صف من احلوانيت مما يش��ير
إلى العرف الس��ائد آنذاك في تأجير أجزاء من املساكن الواقعة على الشوارع
كمتاجر.
 -4القلعة ) Citadel ( :هذه هي القلعة الرومانية الرئيسية التي بدئ
ببنايتها في الق��رن امليالدي الرابع وباإلمكان مالحظ��ة التعديالت واإلضافات
البيزنطية التي أدخلت عليها في القرن الس��ادس للميالد والتي تتميز بصغر
حجارتها.
 -5أثر يرجع لنفس الفترة اخلاصة بالقلعة ( )4وفيه بقايا عقود داخلية
مقوسة.
 -6بناي��ات محصنة :ترجع ألواخر العصر الرومان��ي وللعصر البيزنطي.
وقد كانت قالعا أو مستودعات محصنة.
 -7محوطة رومانية :رمبا كانت فورم أو قوسا بداخله بناء معمد.
 -8الف��ورم :فناء مرب��ع ومحاط باألعمدة ،أعيد بنائه ف��ي القرن امليالدي
األول عل��ى موقع األجورا الهلينس��يتية وفوق أربعة عش��ر خزانا كبيرا أزيلت
س��قوفها القدمي��ة املكونة من الب�لاط احلجري وعوضت عنها بس��قوف من
العقود الرومانية وكانت املياه تأتي لهذه اخلزانات من الركن اجلنوبي الش��رقي
الذي رمبا كان متصال بالقناة املائية رقم ( .)15وال تزال آثار بالط الفسيفساء
بادية ف��ي اجلهة اجلنوبية كما يقوم في اجلهة الش��مالية معبد أجريت على
بنائه تعديالت كثيرة.
 -9املسرح :مسرح روماني صغير وبه قاعة استماع صغيرة شبه دائرية
يحيط بها مربع من البنايات.
 -11الباس��يليكا :كنيس��ة مس��يحية يرجع تاريخها إلى مطلع القرن
اخلامس امليالدي ،ورمبا كان بناؤها على يدي األسقف سونسيوس .ويدل بناؤها
على أنها حولت عن بناية قدمية إلى كنيس��ة حصينة يس��هل الدفاع عنها.
وفي زاويتها الش��مالية الش��رقية معمدانية مقببة .وإلى الشمال الشرقي
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توجد آثار كنيسية أخرى ( )11مشابهة للباسيليكا املذكورة.
 -12البوابة الغربية :بناء هلينس��تي من القرن الثاني قبل امليالد تظهر
علي��ه آثار اصالحات متأخرة .الحظ حجر احلدود خ��ارج البوابة ،وكان قد أقيم
ف��ي عه��د دومتيان (  96 – 81م ) .ليس��جل ع��ودة األراض��ي البلدية لهذه
املدينة.
 -13س��ور املدينة :تظهر آثار س��ور املدينة في اجلهة الغربية منها ورمبا
كان��ت تعود إلى زمن البواب��ة الغربية .وتدل نقوش عل��ى بعض احلجارة التي
استخدمت قي ترميم السور فيما بعد على أنه رمم في القرن امليالدي الثالث.
وباالمكان تتبع خط الس��ور اجلنوبي على طول حافة اجلبل .ولعل هذه اجلهة
من الس��ور أصب��ح الدفاع عنها مس��تحيل في الق��رن الرابع املي�لادي نظرا
لطولها ،ولعل ذلك يعلل بناء كثير من القالع في املدينة في هذه اآلونة.
 -14املس��رح املدرج :هذا مس��رح روماني مدرج من الق��رن األول والثاني
للمي�لاد وكان يس��تخدم لع��روض املصارعة واحليوان��ات املفترس��ة .واجلدار
الرئيس��ي الذي ال يزال موجودا في الداخل ه��و اجلانب اخلارجي للممر املعقود
الذي كان يحيط باحللبة .وعلى اجلهة الش��مالية الش��رقية من هذا اجلدار ال
تزال توجد آثار زنار من الدهان رسمت عليه صور املصارعني.
 -15اجلس��ر :ف��وق وادي زوين��ة ( )Zuianaوهو روماني م��ن أواخر القرن
املي�لادي األول ورمب��ا كان قد أقيم في عهد اإلمبراطور تراجان (  117 – 97م).
وبه قوس��ان وتظهر على جزئه الش��مالي بقايا قناة مائية كانت حتمل املياه
للمدينة من التالل على مسافة خمسة وعشرين ميال إلى الشرق.
 -16الس��يرك أو مي��دان الس��باق :وتدل آثاره بوضوح عل��ى أنه كانت به
حلبة مستطيلة لسباق اخليول والعربات .قارن هذا مع سيرك سيرين.
 -17املس��رح :مكون في جتويف طبيعي ف��ي إحدى التالل وهو من النوع
الهلينستي ورمبا كان تاريخه يرجع إلى القرن الثاني فبل امليالد.
 -18امليناء :رمبا كان امليناء القدمي في نفس موقع امليناء احلديث .ويظن أن
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املستوطنة األولى هنا كانت إلى الغرب من هذا امليناء .وإلى الغرب من املدينة
ش��مالي الطريق الرئيس��ي عدد كبير من القبور واحملاجر ،وضريح كبير يرجع
للقرن الثاني قبل امليالد ،ورمبا كان خاصا بأصحاب القصر الهلينستي (.)3
 -19املتحف :فيه متاثيل ومنقوش��ات وقطع من متاثيل مصرية األسلوب
جيء بها من القصر الهلينس��تي ( )3وهي تش��ير إلى ارتباط برقة مبصر في
عصر البطاملة .وجتدر االشارة إلى انه وجدت في كل من طلميثة ولبدة وطبرق
فسيفس��اء متث��ل أورفي��وس (  ) Orpheusوهو يعزف عل��ى قيثارته وحوله
الوح��وش والطيور تصغي إلي��ه ،ويعتقد انه��ا ترجع إلى أواخ��ر القرن الرابع
امليالدي أو أوائل القرن اخلامس امليالدي.94
تويكيرا (  = ) Teuchiraتوكرة ( :) Tocra
في الق��رن الثالث قبل امليالد صارت توكرة عض��وا في إحتاد البنطابولس.
ومع أنها س��ميت آرس��ينوي في عهد البطاملة فقد عرفت لفترة قصيرة من
ذل��ك العصر باس��م كليوباتريس ( ) Cleopatrisنس��بة البن��ة كليوبتره
من م��ارك أنطوني .وقد اش��تهرت في هذه املدينة عبادة االلهتني س��يبيل (
 ) Cybeleوريا (  ) Rheaوهما إلهتان كانتا ترمزان خلصوبة الطبيعة .ومنذ
عهد البطاملة س��ارت هذه املدينة على النحو الذي سارت عليه طلميثة التي
تبعد عنها بخمسة وعشرين ميال.
أم��ا ما تبقى م��ن آثار هذه املدينة فه��و دائرة الس��ور الكاملة وقد تهدم
الس��ور في معظم نواحيه وإن كانت أجزاء منه ال تزال قائمة بارتفاع معقول
حيث تش��اهد أبراج ذات زوايا أربع وبوابتان واحدة شرقية واألخرى غربية .وهذا
السور من بناء االمبراطور جس��تنيان في القرن امليالدي السادس وتظهر فيه
حجارة على بعضها نقوش تدل على أنها أخذت من بنايات أقدم من الس��ور.
وليس داخل السور الكثير مما متكن مشاهدته خاصة وان احلفريات لم تبدأ هنا
اال س��نة 1938م .ولكن املرء ال يستطيع أن يتتبع آثار الشوارع واألبنية مبا في
94- The Journal of Roman Studies, Vol. LII, 1962, an article under the
title “An Orpheus Mosaic at Ptolemais in Cyrenaica”, by R. M. Harrison,
pp. 13 - 18.
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ذلك كنيس��تان مس��يحيتان كانت إحداهما في الركن الشمالي بالقرب من
القلعة التركية التي رمبا كانت قد أقيمت على أسس األكروبولس االغريقي.
وهنال��ك أيضا مجموعة م��ن املنازل أجريت فيها حفري��ات قليلة ويوجد
قربها حوض ماء طويل مما قد يش��ير إلى وجود اسطبل .ويظهر بني البساتني
إلى الش��مال من الب��رج احلديث القائم عل��ى تلة بها البواب��ة اجلنوبية ،فناء
هلينس��تي معمد وعلى جانبه اجلنوبي ممر معمد مس��قوف ،كما يوجد عدد
م��ن القبور في احملاج��ر الواقعة في اجلهتني الش��رقية والغربي��ة من املدينة،
وهي قبور بس��يطة منحوتة في الصخور وتدل نقوشها على انها استعملت
ف��ي القرن األول قبل امليالد .وضمن هذه القبور بعض قبور مس��يحية وأخرى
يهودية .وتش��ير نوعية هذه القبور وندرة شظايا الرخام في هذه املواقع على
ان مجتم��ع توك��رة كان مجتمعا فقيرا يعيش عيش��ة بس��يطة اذا ما قورن
مبجتمع��ات املدن األخرى .ولع��ل أهمية هذه املدينة كان��ت تكمن في كونها
مركز حماية للممر الذي يتجه منها إلى الشرق.
وعل��ى الطريق من توكرة لبنغازي ،ش��رقي برس��يس (  ) Bersisوبجوار
املس��جد الصغير القائم جنوب��ي الطريق توجد بقايا قلع��ة ترجع إلى أواخر
العص��ر الرومان��ي أو إلى العصر البيزنط��ي .وإلى الغرب من ه��ذا األثر يوجد
أس��اس بن��اء دائ��ري كبير رمب��ا كان موس��وليم ضخم��ا .وال تزال بع��ض آثار
املستوطنة الرومانية اجلديدة هدريانابولس (  ) Hadrianapolisقائمة بني
تنصول��ة ودريانة .وتش��ير تلك اآلثار إل��ى وجود نقاط حراس��ة للطريق العام
ووجود مس��اكن للمزارعني الذين كانوا يس��تغلون ه��ذه املنطقة والذين كان
االمبراط��ور هدري��ان قد جاء بهم إلنع��اش برقة بعد ما حلقه��ا من خراب في
أعق��اب الثورة اليهودية .وفي الكويفية بالقرب م��ن بنغازي توجد آثار مزرعة
إلى اجلن��وب من الطريق مقابل الس��جن االيطالي وفيها آث��ار جيدة ملعصرة
زيت زيتون.
يوسييريدس = برنتشي = برنيق = بني غازي = بنغازي:
في العصر البلطمي سميت يوسبيريدس باسم برنتشي ()Berenice
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تكرميا لألميرة برنتش��ي إبنة احلاكم ماجاس مبناس��بة زواجها من بطليموس
الثال��ث يورجيت��س أي اخلير .وي��رى أن األميرة نذرت أن تكرس ش��عرها اجلميل
لإلله��ة أفرودي��ت اذا رجع زوجها س��املا من حملة له على س��وريا  246ق .م.
وعندما حتققت أمنيتها وفت بنذرها ولكن ش��عرها اختفى عن متثال أفروديت
في اليوم التالي لتكريسه .وقد أعلن كونون (  ) Cononالفلكي األسكندري
املش��هور ،أن العناي��ة الربانية هي الت��ي رفعت جدائل األميرة برنتش��ي إلى
السماء لتكون منها مجموعة جديدة من النجوم ،ومنذ ذلك اليوم حتى اآلن
صارت مجموعة النجوم القريبة من ذيل األس��د (  ) Leoتعرف باسم جدائل
برنتشي ( .) Corea Berenices
وقبي��ل هذا الوقت من الق��رن الثالث قبل امليالد صارت هذه املدينة عضوا
في احتاد البنطابولس ،وفي القرن الس��ادس املي�لادي جرى حتصينها في عهد
جستنيان الذي أمر أيضا باقامة عدد من احلمامات فيها.
أما آثارها فلم يبقى منها شيء يذكر ألن حركة العمران فيها منذ العصر
الترك��ي وخاصة أثناء االحتالل االيطالي أدت إل��ى القضاء على اآلثار القدمية.
ولقد اكتش��ف على جزيرة في بحيرة تريتون��س (  ) Tritonis Lacusمتثال
لإلله��ة أفروديت ( =فين��وس ) قرب معبده��ا الذي كان قائما عل��ى اجلزيرة.
أم��ا امليناء األصلي فرمبا كان إل��ى الغرب من املنارة احلالي��ة وغير بعيد عنها.
وكانت املقابر القدمية تش��غل مس��احة إلى اجلنوب الشرقي من البحيرة ،وال
تزال القبور البطلمية والرومانية املنحوتة في الصخور تش��اهد في مفلوقة
على مرتفع حرجي إلى جانب البحيرة.
وعندما بني ذلك اجلزأ من املدينة الذي س��مي برنتش��ي بني س��نة 247
ق .م .عل��ى النتوء الذي يفصل البحر ع��ن البحيرة وعلى بعد ميلني اثنني من
يوسييريدس .وال بد انه بني قبيل زواج األميرة برنتشي من بطليموس الثالث
ملك مصر فنح��ن ما زلنا نذكر أنه ملا توفي والدها ماجاس ،حاكم برقة الذي
كان ق��د اس��تقل بها ،س��نة  258ق .م .كانت األميرة برنتش��ي ف��ي الرابعة
عش��رة من عمره��ا وكانت معطاة لألمي��ر البطلمي الذي أصب��ح فيما يعد
ملكا ملصر باس��م بطليموس الثالث .ولكن احلزب القومي في قورينة عارض
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قي��ام ارتباط وثيق مع مصر وجن��ح في اقامة نوع من احلك��م الدميقراطي في
قورينة .وبعد ذلك بحوالي عشر سنوات تزوج بطليموس الثالث من برنتشي
فعادت منطقة برقة تابعة ملصر وغيرت أس��ماء بع��ض مدنها تخليدا لتلك
املناسبة.95
وجتدر االشارة إلى ان بنغازي كانت مسقط رأس صياد السمك أندرونيكوس
(  ) Andronicusالذي صار حاكما للبنطابولس حوالي سنة  410م .وكان
على عالقة خصام مع سونسيوس ،أسقف طلميثة.
وباالضاف��ة للمدن الرئيس��ية التي مر ذكرها ف��ان االغريق والبطاملة ومن
بعده��م الرومان والبيزنطيون قد اس��تغلوا كل املواقع املناس��بة على طول
س��احل برقة من مثل أجدابية التي ال تزال ترى بها بقايا كنيس��ة مسيحية
من مخلفات القرن امليالدي الس��ادس ،واألسقفة (  ) Asgafahإلى الشمال
الغربي من األبيار حيث يرى ضريح منحوت في الصخر من القرن الرابع امليالدي
وعلى جدرانه رس��وم متثل صاحبه وزوجته وهما يتس��لمان العائدات العينية
من املزارعني الذين كانوا يعملون في أرضهما باألجرة .وعلى مس��افة قصيرة
من هذا املوقع تقوم أثار بناية كبيرة بني اخلرائب يعتقد انها كانت منزال لذلك
املالك .ثم هنالك درنة حيث قضت حركة العمران احلديث على اآلثار االغريقية
والرومانية وعلى امليناء القدمي الذي لم يرد له ذكر قبل القرن امليالدي الثاني مما
يرجح االعتقاد بأنه لم تكن له أهمية تذكر .ولقد كانت املستوطنة األصلية
إلى الغرب من وادي درنة .ويالحظ أن س��قف املسجد الرئيسي في درنة يقوم
على أعمدة رومانية .وهنالك أيضا طبرق التي ال شك أنها كانت ميناء اغريقيا
ث��م رومانيا ولكن لم يبق من آثارها ش��يء يذك��ر ،وإن كان بعضهم قد روى أن
االمبراطور جستنيان جدد حتصيناتها .وال بد أن االغريق والرومان لم يفتهم أن
يستفيدوا من املرافئ الصغيرة النافعة في مببا وعني غزالة والبردية.96
95- Goodchild, R.G., Benghazi, The Story of a City, Department of
Antiquities, Cyrene (Shahat), Cyrenaica, Libya, 2nd Edition, Lamin
Hasni’s Press, 1962
96- Hyslop, C.G.C., in collaboration with Applebaum, S., Cyrene and
Ancient Cyrenaica, A Guide Book, Government Press, Tripolitania,
19945.
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ثانيا :في طرابلس:
لبدة:
إن اآلث��ار الفينيقية التي مت اكتش��افها في لبدة حت��ى اآلن هي عبارة عن
عدد من القبور حتت املسرح الروماني .ومن احملتمل أن املقبرة الفينيقية كانت
تقوم خارج املدينة الفينيقية التي نكاد نقطع بأنها كانت تقوم على املرتفع
الواق��ع بني الفورم الق��دمي ومصب وادي لب��دة ،وهي منطقة لم تكتش��فها
احلفريات بعد.
أما لبدة الرومانية فقد كانت مش��يدة حس��ب الهندسة الرومانية التي
تعتم��د مبدأ الش��وارع املتقاطعة عموديا وحتتفظ بتناس��ب قطاعي املدينة
القائمني على جانبي ش��ارع واح��د هو محور املدينة .ومح��ور لبدة الرومانية
ه��و ش��ارع النصر الذي يبدأ من الف��ورم القدمي ،نواة املدين��ة األصلية ،ويتجه
إلى اجلنوب الغربي .وبامكاننا أن نكون فكرة عن النمو الس��ريع الذي حققته
لبدة من مالحظة تواريخ إقامة عدد من آثارها :فالس��وق أقيم س��نة  8ق .م.
واملسرح في سنة امليالد والكلسيديكم (  ) Chalcidicumبني سنتي ،11
12م .وقوس صغير ألوغستا س��الوتارس ،إلى الشمال من القوس السويري،
بني س��نتي  30 ،27م .ولم تكن لبدة الرومانية األصلية تتمتع بأية حتصينات
حجرية وإمنا كانت حتيط بها دائرة كبيرة من وسائل الدفاع الرملية.
وف��ي القرن امليالدي الثاني توس��عت املدينة ش��رقا وغرب��ا :فهنالك فورم
تراجان والباس��يلياكا اخلاصة بهذا اإلمبراطور وهما ما زاال لم يكتش��فا بعد
ولكنهما ذكرا في بعض النقوش ورمبا يقومان في القطاع الغربي من املدينة
الذي لم يكتشف علميا حتى اآلن .وهنالك حمامات هدريان التي شيدت على
محور جديد للمدينة ( ش��مالي – جنوبي تقريبا) في س��نة 127 – 126م.
ب�ين القط��اع اجلنوبي من مدين��ة الق��رن األول للميالد ووادي لب��دة الذي البد
أن تك��ون قد أقيمت عليه س��دود قبل هذا التاريخ لتح��ول دون فيضانه على
هذا املوقع .وفي مطلع القرن امليالدي الثالث أقيمت في املنطقة الواقعة إلى
الش��مال الش��رقي من حمامات هدريان ،بني املدينة ومجرى ال��وادي ،البنايات
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الس��ويرية املؤلفة من ش��ارع األعم��دة ،والنمفية ( مقر احل��واري ) .والفورم
اجلديد والباسيلكا .وفي هذا الوقت ذاته أخذ املرفأ شكله النهائي كما أقيم
الس��يرك واملس��رح املدرج خارج املدينة في الناحية الش��رقية من املرفأ الذي
كان يصلهم��ا به صف من املباني القائمة على طول الش��اطئ .ونظرا لعدم
اس��تكمال احلفريات فان مساحة املدينة السويرية ما زالت غير معروفة .وإن
كان يعتق��د أن تقاطع الطرق الذي يقوم عليه قوس س��بتيميوس س��يويرس
كان يق��ع داخلها وأنها كانت متت��د باجتاه الغرب حتى حمام��ات الصيد على
أدنى تقدير.
ومن الواضح أن توس��ع لبدة السويرية ومنوها الس��ريع إمنا هما انعكاس
لتوس��ع سياسي متكلف نشأ عن ارتباط األس��رة السويرية بلبدة ،مسقط
رأس مؤسس تلك األس��رة ،فعندما انهارت األسرة سنة  235م .بدأت املدينة
الس��ويرية تتقهقر وتنحط ،وإن كان تقهقرها ذاك قد أوقف مؤقتا في عهدي
ديوقلتيان وقس��طنطني الكبير لينقض على املدينة من جديد وبعنف أش��د
في أعقاب غارات األس��توريني عليها (  367 – 363م .) .وبوس��عنا أن نكون
فكرة عن مساحة لبدة بني  250و  350م .بتتبع آثار السور الروماني ،وهو أول
سور حجري للمدينة ويرجع تاريخه إلى هذه الفترة ذاتها.
وحوالي منتصف القرن امليالدي اخلامس هدم الوندال سور املدينة الروماني
املذك��ور وتركوا املدين��ة عرضة لزحف الكثبان الرملية عليها .ولم يس��تطع
م��ن ظلوا بها من الس��كان أن يفعلوا ش��يئا أكثر من االبق��اء على مداخلها
الرئيسية مفتوحة وذلك بازالة الرمال .والواقع أن السور البيزنطي الذي أقيم
في عهد جس��تنيان لم يضم بني أحضانه سوى املرفأ والفورم القدمي والفورم
اجلديد.
وفي احلديث عن حجر البناء املستعمل في لبدة نستطيع أن نقول بشكل
عام أنه كان من صنفني:
األول :حج��ر كلس��ي صل��ب يغلب علي��ه الل��ون الرمادي الف��احت وجنده
مس��تعمال في املنحوتات الزخرفي��ة التي متيزت بها لبدة ف��ي القرن امليالدي
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األول ،كم��ا جن��ده على وجوه اجل��دران وفي األماك��ن التي كان م��ن املتوقع أن
تتعرض للضغط أو للتآكل.
والثان��ي نوع من احلج��ر الرملي وهو اق��ل صالبة م��ن األول ولذلك فقد
اس��تعمل في أماكن أقل أهمي��ة من االماكن التي اس��تخدم فيها الصنف
األول.
احلمام الذي يقع
واملعتق��د أن هذين الصنفني كانا يقلعان من موقع رأس ّ
عل��ى بعد خمس��ة كيلومت��رات إلى اجلنوب م��ن املدينة حيث ال ت��زال احملاجر
القدمية ماثلة حتى اآلن .أما كتل احلجارة الكلسية الضخمة املستعملة في
بن��اء املرفأ فيعتقد انها كانت تقطع من أماك��ن قريبة على املرفأ في مصب
وادي لبدة ولكن مواقعها لم حتدد حتى اآلن.
وف��ي الق��رن املي�لادي الثاني ش��اع اس��تعمال الرخ��ام كعنص��ر جتميل
فأس��تخدم في األعمدة وف��ي تصفيح اجلدران وتبلي��ط املصاطب؛ وجند بينه
كثي��را ً من الرخ��ام امللون ال��ذي كان يجلب من مناطق ح��وض البحر األبيض
املتوس��ط الش��رقي ،ومن أجل االقتصاد في الوزن كانت األعم��دة وقواعدها
تع��د في أماكنها قبل نقلها ثم يقوم النحاثون اليونانيون باجراء اللمس��ات
األخيرة عليها في مواقع البناء في لبدة .ويالحظ أن االس��منت الروماني ( إن
جازت التس��مية ) واآلجر اللذي��ن يتميز بهما العم��ران الروماني في إيطاليا
كانا نادرين في لبدة التي ظلت اقرب إلى الطابع اإلغريقي منها إلى الروماني
فيم��ا اقامته من أبنية .ومع ذلك فنحن جند االس��منت مس��تعمال في عقد
قاعة املس��رح ثم بعد ذل��ك في حمامات هدريان وحمام��ات الصيد ،كما جند
االسمنت املوجه باآلجر في الباسيليكا السويرية وفي النمفية ( مقر احلواري
.) Nymphaeum

آثار لبدة:
إذا اجته��ت من املدخ��ل احلال��ي ( .)1املقابل للمتحف وس��رت نحو اآلثار
فإن املمر س��يؤدي بك إلى درج حديث من االس��منت ينتهي بك عند آخره إلى
الشارع احملوري الرئيسي (  ) Cardoللمدينة القدمية .وبعد مسافة قصيرة
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يتقاط��ع ه��ذا الش��ارع م��ع ش��ارع لب��دة الرئيس��ي ( Decumanus
 ) Maximusمكون��ا بذل��ك أول تقاط��ع طرق في املدينة حي��ث جتري إعادة
نص��ب ق��وس س��بتيميوس س��يويرس ( .)2اآلن .ويبدو أن ه��ذا القوس أقيم
عل��ى وجه الس��رعة ورمبا كان ذلك مبناس��بة الزيارة التي ق��ام بها االمبراطور
س��بتيميوس سيويرس للبدة سنة  203م .وهذا القوس من النوع ذي األربعة
جوانب وممري��ن اثنني وتدل مصطبته املرتفعة على أن العربات لم تكن متر من
حتته .وكان بنائه باحلجر الكلس��ي املصفح بالرخام وقد زين بكثير من األباريز
ذات احملف��ورات البارزة .وكان عل��ى كل جانب من جانبي املمرين عمود كورنثي.
وق��د نقلت عدة قطع م��ن زخارف هذا الق��وس املزينة باحملفورات واألش��كال
البارزة إلى متحف الس��رايا احلمراء بطرابلس حيث ما زالت تشاهد حتى اآلن.
وباإلمكان تقسيم الزخارف ذات األشكال إلى مجموعتني كبيرتني:
األول��ى :وتتكون م��ن اربعة زناني��ر كبيرة قائم��ة الزوايا وعليها رس��وم
وأش��كال متثل موكبي النصر ،ومش��هد تضحية ،واالمبراطور س��بتيميوس
س��يويرس ممس��كا بيد ابنه الكبير كراكال ومعه ابنه الصغير جيتا (،)Geta
وهذه الصورة ترمز لوحدة األسرة االمبراطورية،
والثانية :تتكون من ثمانية زنانير صغيرة قائمة كان كل زوج منها مثبتا
مقاب��ل زوج آخ��ر على وجوه اجل��دران الداخلية لكل من املمري��ن اللذين يقوم
عليهما القوس .وأش��كال ه��ذه اجملموعة متثل جماع��ات تقليدية من اآللهة
وإن كانت أش��كال أحد زنانيرها – وهو مع األسف محروق ومكسور – تظهر
اجلنود الرومانيني وهم يحاصرون مدينة شرقية.
وبني زخارف هذا القوس األخرى تظهر أشكال ألسرى من البربر ،وألسالبهم،
ولع��دد من إلهات النصر وه��ن يحملن التيجان وس��عف النخيل ،ولعدد من
النسور التي مثلت وقد فردت اجنحتها ووقفت على عدد من الكرات االرضية.
وإل��ى جانب هذا كله تظهر على الزنانير الكبيرة التي كانت تزين زوايا القوس
اخلارجية األربع لفائف من أغصان العنب تنتشر بني أوراقها أشكال لعدد من
العصافير وعدة أشكال إلله احلب كيوبيد (.) Cupid
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وبوس��ع املرء أن يالحظ تعدد أس��اليب النحت املتبعة في هذا القوس مما
يش��ير إلى أن النحاتني الذين أس��هموا ف��ي عمله كان��وا متعددين وينتمون
إل��ى مدارس فنية مختلفة .ويكاد يك��ون في حكم املؤكد أن األعمدة املربعة
ف��ي الزوايا بع��ض عناصر الزينة األخرى هي من نح��ت فنانني من أبناء مدينة
أفروديس��ياس ( )Aphrodisiasفي آسيا الصغرى مبعاونة مساعديهم من
تالميذه��م احملليني ف��ي لبدة .ويظهر أثر هؤالء مرة ثاني��ة في األعمدة املربعة
في الباس��يليكا السويرية التي انتقلوا للعمل فيها بعد فراغهم من أعمال
الق��وس .وم��ن الواضح أن أعم��ال هذا الفري��ق تتباين تباينا كبي��را من حيث
األس��لوب ومس��توى املهارة الفنية .وإلى جانب ذلك جند زنانير منحوتة تتميز
بالطابع الكالس��يكي ،وأخ��رى يظهر فيها أثر فن النحت الس��وري والعراقي
القدمي .ويشير األس��لوب الذي نحتت به عربة سبتيميوس سيويرس في أحد
مواكب النصر إلى امليل العام جلعل كل الصور واألش��كال تلتفت إلى أمامها
بغض النظر عن الوجهة التي يجب أن تلتفت إليها طبقا ملا يتطلبه املوقف.
ويب��دوا هنال��ك ميل آخر يتجلى في مش��هد التضحية وهو جمع األش��كال
األمامية املتس��اوية االرتفاع في صفوف مما يؤدي إلى إحداث أمناط متس��اوية
بتكرار هذه العملية.
وباإلضافة إلى تأثير روما نفسها وهو واضح في الزنار الذي يحمل مشهد
احلصار؛ هذا الزنار بنوعيته القصصية وبالنظرة الش��املة للموضوع تقترب
من ف��ن النحت الذي نراه ف��ي أعمدة تراجان ومارك��وس أوريليوس وفي قوس
سبتيميوس الذي أقيم في نفس الفترة في الفورم الروماني بروما.
وبعد أن تتوجه من قوس س��بتيميوس س��يويرس إلى الشرق في الشارع
الرئيس��ي فإن األولى بك أن تس��ير مع أول منعطف على يدك اليسرى لتصل
إلى موقع أجريت فيه دراسات أثرية شاملة هو الطرف الغربي من الباليسترا
( .)Palaestra) (3أي املالع��ب .وق��د كانت هذه عبارة عن فناء مس��تطيل
مكش��وف .جوانبه األربعة مس��تقيمة وأركانه ش��به دائري��ة ويحيط به ممر
مستور من األعمدة الكورنثية.
وبج��وار املالع��ب إل��ى اجلن��وب توج��د حمام��ات هدري��ان ( )4وكانت قد
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افتتح��ت بني س��نة  126م .وس��نة  127م .ثم جرى ترميمه��ا وتعديلها في
عهد االمبراطور كمودس ( Commodus ) ( 180 – 193م ) .وقد صممت
حمام��ات هدريان ه��ذه على نفس خطة احلمامات الكب��رى في روما فأقيمت
وفقا خملطط متناسب متناسق بحيث تشغل غرفتها الرئيسية احملور املركزي
بينما تقوم الغرف الثانوية على جانبي ذلك احملور .وتقع في الطرف الشمالي
م��ن البنايات املركزية النتاتي��و (( .)Natatioأ) أي بركة الس��باحة الكبيرة
املكش��وفة التي كان مدخلها في وس��ط اجلدار احمليط بها من الشمال بينما
كان يحف بها من الشمال والغرب والشرق ممر مستور ومعمد بأعمدة كورنثية
وردية الل��ون .وتظهر في اجلهة اجلنوبية من اجلدار نت��وءات يرجع تاريخها إلى
فترة الحقة ورمبا كانت متثل تعديالت أجريت في عهد كمودس .وفي هذا اجلدار
ذاته أربعة أبواب :اثنان في الوس��ط وواحد ف��ي كل من الطرفني وهي تفضي
جميعا ً إلى املمر احملي��ط بالفريجيداريوم (( )Frigidariumب) التي يتمثل
فيها ،بالنسبة لفن النحت ،أبرز مظهر للحمامات؛ ألنها كانت عبارة عن بهو
فخم مبلط ومزنر بالرخام ومظلل بثالثة س��قوف متقاطعة من االس��منت
ترتكز أسسها على ثمانية من األعمدة الكورنثية الضخمة.
وقد وجدت شظايا من قطعة رخام جرى تثبيتها على جدار البهو اجلنوبي
وهي حتمل نقشا يشير إلى ان ترميم الغرفة الباردة وأجزاء أخرى من احلمامات
وتزيينه��ا «بالرخام واألعمدة» قد مت على ي��دي روزونيانوس ()Rosonianus
مبوج��ب إذن م��ن اإلمبراط��ور خول��ه في��ه التص��رف في بع��ض مخصصات
كمودس ،محي اس��مه ال��ذي كان في أصل هذا النقش
املصارعة .وبعد وفاة ّ
وحفر مكانه اس��م س��بتيميوس س��يويرس .وفي الطرفني الشرقي والغربي
من البهو الرئيس��ي كانت تقوم أروقة مقوس��ة تفضي إلى مغاطس ماء بارد
يع��ود تاريخ ما عثر عليه من زخارفها ،مبا في ذل��ك بعض األعمدة الكورنثية،
إلى أواخر القرن امليالدي الثاني .وفي وس��ط اجلدار اجلنوبي للغرفة الباردة باب
يفض��ي إلى التيداري��وم ( )Tepidariumأي الغرفة الدافئة (ج)؛ وقد كانت
ف��ي األصل حتوي حماما واحدا فقط يقع في وس��طها .أم��ا احلمامان اآلخران
فقد أضيفا فيما بعد باقتطاع جزء من املمر املوجود في القس��م اجلنوبي من
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الغرف��ة الباردة .وعلى جانبي احلمام الواقع في منتصف الغرفة الدافئة ممران
تس��تره عنهما أزواج من األعم��دة الكورنثية املصنوعة م��ن الرخام الرمادي.
ويؤدي هذان املمران إلى دهليز خلف احلمام كان يس��خدم كمنظم حراري بني
الغرف��ة الدافئ��ة والكلداريوم ( )Caldariumأي الغرف��ة احلارة (د) .وكانت
هذه األخيرة عبارة عن غرفة لها س��قف كأنه جانب اس��طوانة ويدخل إليها
النور من نوافذ مقوس��ة .وقد وجدت في هذه الغرفة قطع من حجر كلس��ي
اللون تش��ير بقايا كتابة منقوشة عليه إلى ان هذا احلمام كرسه لالمبراطور
هدريان يوييليوس سلر ( )Popilius Celerمندوبا عن البروقنصل فاليريوس
بس��كوس (  .) Valerius Piscusوفي الطرفني الشرقي والغربي املتناسبة
(ه��ـ .هـ ) .التي كانت تس��مى لكونيكا ( )Laconicaوالتي اس��تخدمت
في أواخر عهدها كحمامات هوائية حارة حتمى بواس��طة هواء حار يدور حتت
مصاطبه��ا املرتفعة بالط جدرانه��ا .ويالحظ هنا أن هذه الترتيبات ليس��ت
أصلي��ة وامن��ا جرى اس��تحداثها في فترة الحق��ة .وكان في اجلدار الش��مالي
ل��كل من غرفة ال��ـ ( لكونيكا ) اخلارجية مدخل يفض��ي إلى صالة في املمر
اجلنوبي يس��تطيع املستحم أن يرجع منه إلى الغرفة الباردة مباشرة .ولسنا
نع��رف بالتأكيد األغراض التي كانت الغرفة األخرى تس��تعمل من أجلها وإن
كنا نفترض أن بعضها كان يس��تخدم لتغيي��ر املالبس والبعض اآلخر للقيام
بالتماري��ن الرياضية ورمبا للمكتب��ة واملطالعة .والغرفت��ان الوحيدتان اللتان
يظه��ر عرضهم��ا واضح��ا هما غرفت��ا املراحي��ض ( و – و ) اللتان تش��غالن
الزاويتني الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من البناء .وهذان املرحاضان
كانا على النمط الروماني العادي فمقاعدها كانت من الرخام وكانت في كل
منها قن��اة عميقة حتيط بثالث��ة جوانب من الغرفة وتس��تخدم مياهها في
كس��ح املرحاض .أما اجلانب الرابع من الغرفة فكان يش��غله جتويف كاحملراب
موجود ما بني املدخلني ومخصص ليوضع فيه احد التماثيل .وكانت املنطقة
الوس��طى من املرحاض الشرقي مكش��وفة لوال وجود حاجز ذي ثالثة جوانب
مك��ون من عدد م��ن األعمدة الكورنثية .أما املرح��اض الغربي ،وهو أصغر من
املرح��اض س��ابق الذكر ،فقد كان يغطيه متاما س��قف قائم على أعمدة ذات
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قواعد.
وال تزال بقايا املواقد وغرف التس��خني ،التي كانت بها سخانات تستخدم
لتس��خني مياه احلمامات احلار والدافئ ،ماثلة على طول امتداد اجلدار اجلنوبي
(ز –ز ) .وعل��ى مس��افة قصيرة إل��ى ما وراء البناية م��ن اجلنوب يوجد صف
من األحواض أكتش��ف عن��ده نقش يفيد ان رجال من لبدة اس��مه كوينتوس
س��يفيليوس كاندي��دوس ( « )Quintus Servilius Candidusوجد املاء
فاس��تخرجه وجره إلى مس��توطنة لبدة ( رمبا بواس��طة قن��اة مائية ) على
نفقته اخلاصة» بني سنة  120 – 119م.
وينتهي الطرف الش��رقي للمالعب بس��احة متع��ددة األضالع مصممة
كج��زء من برنامج البناء الس��ويري لتك��ون محورا بني الش��ارع املوجود على
اجلانب الش��رقي من حمامات هدريان وش��ارع األعمدة اجلدي��د الذي كان ميتد
على محور ينحرف قليال لكي يتجاوز الفورم الس��ويري .وفي اجلهة الشمالية
الش��رقية واجلهة اجلنوبية للس��احة املذكورة مدخالن مقوسان يفضيان إلى
هذين الش��ارعني .وال تزال آثار قوس�ين ملتويني قائمني في اجلهة الش��مالية
الغربي��ة ولك��ن هذه املنطق��ة أصابه��ا كثير من التغي��ر نظرا ملرور الس��ور
البيزنطي بها .ويصل مدخلي هذين الش��ارعني في اجلهة اجلنوبية الش��رقية
مقر احلواري الس��ويري ( )5وهو مكان رحب ،ش��به دائ��ري وفيه صحن نافورة
وحتيط به جدران عالية.
وعلى بضعة أمتار من الس��احة املذكورة وف��ي الزاوية الواقعة بني اجلدار
الش��مالي الغربي لش��ارع األعم��دة اجلديد واجل��دار اجلنوبي الغرب��ي للفورم
السويري تظهر آثار كنيسة ( )6رمبا كانت واحدة من الكنائس الصغيرة األربع
التي شيدها جستنيان في لبدة .ويتبع بناء هذه الكنيسة خطة الباسيليكا
من حيث التصميم فهو عبارة عن بهو مس��تطيل ينقس��م طوال إلى صحن
وممر عليه صفان من األعمدة يتكون كل منهما من ستة أعمدة ،بينما اقيمت
املعمودية وجرنها املصلب في الزاوية الشمالية الشرقية من البناء.
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شارع األعمدة (:)7
يصل حمامات هدريان باملرفأ ويدور حول الفورم والباس��يليكا السويرية،
وقد كان الشريان الرئيسي للبدة السويرية .ويعتبر هذا الشارع العريض الذي
كانت حتف به ممرات مستورة معمدة مثاال ممتازا للشوارع الرومانية التذكارية
املتوافرة بكثرة في س��وريا الرومانية .وكانت أعم��دة ممراته تقوم على قواعد
مربعة ،ولها تيجان على ش��كل زهرة اللوتس أو زهرة األكانثوس ،تخرج منها
أق��واس صغي��رة جميل��ة كانت ذات أثر بعي��د في فن النحت االس�لامي وفن
النحت األوروبي فيما بعد.
فإذا س��رت مع شارع األعمدة هذا باجتاه املرفأ وجدت نفسك بعد مسافة
الب��اب األول واألوس��ط واألخي��ر من تل��ك األبواب عب��ارة عن مداخ��ل للفورم
الس��ويري ( )8الذي يش��به إلى حد كبي��ر مثيالته في روما ف��ي كونه عبارة
عن س��احة مس��تطيلة (  60 × 100مترا مربعا ) حتف بها ممرات مس��تورة
معمدة ويش��رف عليها معبد مرتفع يبرز من وس��ط طرفها اجلنوبي الغربي.
وتش��به أعمدة ممرات هذه الس��احة تلك املس��تخدمة في شارع األعمدة من
حيث صنعها ونحتها وإن كانت قد أثبتت بني أقواسها بالتوالي رؤوس املدوزة
والنيريد ( .97)Nereidاملصنوعة من الرخام.
ولس��نا نعرف ملن كرس ذلك املعبد وإن كان من احملتمل انه كرس ألس��رة
س��بتيميوس ( .)Gens Septimiaوهو من الطراز االيطالي الذي يقوم على
قاعدة مقوسة وأمام مقدمته درج ذو ثالثة جوانب بينما يبرز اجلزء اخللفي منه
ليطل مباشرة على اجلدار احمليط بالفورم .وكانت حتيط مبقدمة وجوانب صحن
ه��ذا املعبد أعمدة من الط��راز الكورنثي بجذوع من اجلراني��ت األحمر ثمانية
منها في املقدمة وتسعة على اجلوانب .وكانت أعمدة املقدمة الثمانية تقوم
على قواعد رخامية مربعة حفرت عليها أشكال متثل معركة دائرة بني اآللهة
والعمالق��ة .أما صحن املعبد فكان مربع��ا وال تزال قطع من بالط مصطبته
الرخامي األخضر تشاهد حتى اآلن.
 -97النيري��د ف��ي األس��طورة اإلغريقية هي حورية البح��ر أو أبنة نيري��وس « ،»Nereusإله
البحر.
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أم��ا الباس��يليكا الس��ويرية ( )9فق��د كان��ت عب��ارة عن قاع��ة كبيرة
مس��تطيلة تنتهي عن��د كل من طرفيها بتجويف ش��به دائ��ري أقيم عليه
نصف قبة .وكانت تقس��م هذه الباسيليكا طوليا إلى صحن وممرات جانبيه
أعمدة مقامة على شكل طابقني كما كانت متتد فوق املمرات اجلانبية صاالت
خش��بية للصور ترتفع إلى مس��توى تيجان الطابق األول من األعمدة .وليس
هن��اك ما يدل على مخطط القس��م العلوي من هذا البن��اء ،ومن احملتمل ان
الصح��ن كان أعلى من املم��رات وكانت إنارته تتم بواس��طة صف خاص من
النوافذ .ومهما كان ش��كل هذا القس��م العلوي من البناء فال بد أن الصحن
واملمرات كانت مسقوفة باخلشب.
وكانت أرض الباس��يليكا مبلطة بالرخام كما أن جدرانها كانت مكسوة
ب��ه إلى مس��توى ارتفاع صاالت الصور على األقل .وكان��ت أعمدة املمرات من
الط��راز الكورنثي بجذوع من اجلراني��ت املصري االحمر .وقد أفادت نقوش على
بعض تلك األعمدة انه بدىء بهذا البناء في أيام س��بتيميوس سيويرس وفرغ
من��ه في أيام كراكال س��نة  216م .وكانت الفجوات فيم��ا بني األعمدة تزين
باقامة التماثيل فيها وعندما حول جس��تنيان هذه الباسيليكا إلى كنيسة
أقي��م املذب��ح في الرك��ن اجلنوبي الش��رقي منه��ا وهو الركن الذي وس��عت
مصطبت��ه املرتفعة مبدها إلى االمام .وقد أحيط املذبح بس��ت قواعد أعمدة
وبقط��ع أعمدة مأخوذة من قوس س��بتيميوس س��يويرس كما أقيم له منبر
بنفس الطريقة في صحن الكنيسة.
وهنالك أبواب مقوس��ة في نهاية املمرات اجلانبية تفضي إلى غرف أربعة
تط��ل عل��ى نهاية جدران الباس��يليكا :منه��ا غرفتان قائمتان في الش��مال
الغربي وهما مربعتان ،والغرفتان األخريان تقومان في اجلنوب الشرقي وتبدوان
غير منتظمتي الش��كل .وقد كانت هذه الغ��رف األربعة في حالتها األصلية
مبلطة ومزنرة بالرخام وكانت لها س��قوف خشبية يرتكز الواحد منها على
أربعة أعمدة قائمة ف��ي الزوايا األربع على قواعد مربعة ،ومزينة بتيجان على
شكل زهور اللوتس واألكانثوس .وفي القرن امليالدي السادس جدد البيزنطيون
س��قوف الغ��رف اجلنوبي��ة ،والش��رقية ،والغربية بعق��ود من احلج��ر الرملي،
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واس��تعملوا احلجرة الغربية كغرفة تعمي��د بعد أن حفروا جرن معمودية في
مصطبتها.
وإلى اجلانب الش��مالي الش��رقي من الباس��يليكا ممر تذكاري يربط شارع
األعمدة بالقس��م القدمي من املدينة في الش��مال الغرب��ي .ويتميز هذا املمر
ف��ي كال طرفيه بقوس كما يقوم على طول جهته اجلنوبية الغربية صف من
األعمدة القائمة على قواعد مربعة أمام جدار الباسيليكا.
املرفأ (:)10
كان مرف��أ لبدة في األصل عبارة عن مص��ب واديها الذي كانت حتميه من
اجلهة الش��مالية والشرقية حواجز خارجية .وبعد ذلك حولت ضفاف املصب
إل��ى أرصفة ميناء .وخالل العهد الس��ويري وصل بني حواج��ز املرفأ اخلارجية
ببناء حجري حلماية املرفأ من جهة البحر في الش��مال والش��رق .وهكذا كان
هذا املرفأ عبارة عن شكل متعدد األضالع وغير منتظم يبلغ محيطه حوالي
ثالثة أرباع امليل وله ثغر ضيق في القسم الشمالي الشرقي منه يحميه ذراع
بارز من جهة الش��مال .وحوض املرفأ ذاته مملوء اآلن بالرمال كما ان أرصفته ال
تكاد تبدو للعني اال في جزئه الشرقي.
املنارة (:)11
تق��وم عل��ى رصيف حجري ،وهي عبارة عن ب��رج ذي أربعة أوجه ،وال بد أنه
كان مكونا من عدة طبقات وفقا ملا كان معروفا من هندسة املنارات القدمية.
وكان بناء هذه املنارة يضيق شيئا فشيئا باجتاه رأسها حتى ينتهي إلى القمة
الت��ي كان��ت قاعدة ملصباح االنارة .ومن املؤس��ف أنه لم يبق م��ن هذه املنارة
إلى اآلن س��وى أساس برجها وزاويته اجلنوبية الغربية .ولقد كان مدخلها في
وس��ط جدارها الغربي الذي قد انهار منه ما يقارب نصفه .وميكن مش��اهدة
كتلة كبيرة من االس��منت في البحر غير بعيد ع��ن مكان املنارة يعتقد أنها
كانت جزءا من القسم العلوي للبرج.
وفي القس��م الش��رقي من املرفأ كان رصيف ترس��و إلى جانبه الس��فن
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وتش��د إلى مرابط مثبته في جداره اخللفي .وكان��ت تطل على هذا الرصيف
املستودعات وأبنية املرفأ االخرى التي كان بينها معبد دوري صغير ( )12ح ّول
فيما بعد إلى كنيسة .وإلى اجلنوب من هذا املعبد كان صف من املستودعات
خلف ممر معمد مس��تور .وباالمكان مشاهدة آثار السور البيزنطي الذي أقيم
في وقت الحق بحجارة من اآلثار الس��ابقة حول هذا اجلزء الش��رقي من املرفأ.
أما اجلزء اجلنوبي من املرفأ فان الدراس��ات احلفرية لم تس��تكمل بالنسبة له
وإن كان يتمي��ز مبعبد كبير ( )13لم يكتش��ف منه حتى اآلن س��وى درجاته
االمامية ومصطبته.
الكوريا (  ) Cnriaأو اجمللس البلدي (:)14
يقوم هذا البناء في س��احة مربعة س��ويت أرضها ورفعت .وكان مدخله
م��ن اجلهة اجلنوبية الغربي��ة حيث يوجد درج عريض ،كم��ا كان يحيط به ممر
مس��تور من أعمدة احلجارة الرملية .ولقد كان هذا البناء مربعا كبناء املعابد
وامام��ه درج ومصطبة بها س��تة أعمدة كورنتية :أربع��ة منها في املقدمة
واثن��ان خلفيان يقوم كل واح��د منهما خلف عمود الزاوي��ة األمامي .وكانت
هنال��ك ثالث أبواب تفضي إل��ى قاعة اجمللس التي ال تزال تش��اهد فيها بقايا
ال��درج املنخفض العريض حيث كانت توضع مقاع��د القضاة .أما تاريخ هذا
البناء فرمبا كان القرن امليالدي الثاني.
الفورم القدمي (:)15
يقع الفورم القدمي غربي الكوريا مباشرة وقد كان مركزا للحياة الشعبية
في املدينة ،وكان عبارة عن س��احة مكش��وفة ذات أربعة أضالع قائمة الزوايا
م��ن اجلهة اجلنوبية والغربية ولكن جانبها الش��مالي الش��رقي كان ينحرف
حتى يكون زاوية حادة في نهايته الش��مالية .وتب��دو ،في الوضع احلالي لهذا
الفورم ،آثار رصيف في ركنه الشمالي يرجع إلى عهد االمبراطور أوغسطس.
وكان��ت حتيط بهذا البناء معابد املدينة الرئيس��ية ومبانيه��ا العامة .وتقوم
إلى جانبه اجلنوبي الش��رقي الباسيليكا القدمية ( )16التي كانت تستخدم
كمحكمة وكبورصة ،وهي عبارة عن قاعة مس��تطيلة لها مدخالن رئيسيان
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في جهتها الشمالية الشرقية ومداخل فرعية في وسط ضلعيها الطويلني،
وكانت أرضها مبلطة بالرخام .أما أعمدتها األصلية فكانت من حجر الكلس
ولك��ن أعمدة اجلرانيت الرومانية التي أعيد نصب اثنني منها مؤخرا ترجع إلى
عهد االمبراطور قسطنطني الكبير .وكان بنائها األصلي الذي أقيم قبل سنة
 53م .قد اصيب بأضرار بالغة بسبب صاعقة أصابته في أواخر القرن امليالدي
الثال��ث ولكنه أعيد بناؤه إلى ما كان عليه في عهد جس��تنيان .وفي الطرف
اجلنوبي للواجه��ة اجلنوبية الغربية من الفورم ،تقوم آثار معبد صغير لإللهة
سيبيل ( )Cybeleأو األم الكبرى في ساحة خلف ممر الفورم ( .)2وبعد هذا
املعب��د ،وعلى اجلانب اآلخر من ش��ارع الكاردو تقوم كنيس��ة الفورم القدمية
القائمة على أنقاض معبد تراجان .وهي في خطتها أش��به بالباس��يليكا إذ
إنها مقس��ومة إلى صحن وممرات بواس��طة صفني مستطيلني من األعمدة،
كما أنها لها خمسة أبواب.
وتقع خارج هذه الكنيسة مباشرة مقبرة مسيحية صغيرة ال تزال بعض
نصب قبورها ماثلة وعليها أسماء من دفنوا فيها ومعظمهم من االطفال.
وفي الزاوية الغربية من الفورم ممر مس��تور ذو ثالثة جوانب (د) وهو مبلط
بالرخ��ام ويرج��ع تاريخه إلى منتصف القرن املي�لادي الثاني .وكانت تقوم في
الطرف الش��مالي الغربي للفورم ثالثة معاب��د الواحد منها إلى جانب اآلخر.
وأقصاه��ا إلى اجلنوب هو معب��د ليبر بات��ر ( )Liber Pater) (18وهو أقدم
الثالث��ة ورمبا كان يرجع إلى عهد االمبراطور أوغس��طس .وقد بني في األصل
باحلجر الكلسي ولكن ما بقي قائما من آثاره يدل على أنه اعيد بنائه بالرخام
ف��ي منتصف القرن امليالدي الثاني .وقد وصل هذا املعبد في وقت الحق مبعبد
روما – أوغس��طس اجملاور بواسطة جس��ر قائم على اقواس حجرية فوق املمر
الفاصل بني املعبدين.
معبد روما – أوغسطس (.)19
كرس هذا املعبد بني س��نة  14م .وس��نة  19م .وكما هي احلال بالنسبة
ملعبد ليبر باثر فان معبد روما – أوغسطس بني في األصل باحلجارة الكلسية
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ولكن��ه زبن بالرخام عندما جدد بناؤه في القرن امليالدي الثاني .وهو يقوم على
مرتفع مس��تطيل ينخفض قليال من االمام بحيث يس��مح بتكوين روسترم
( )Rostrumأي منب��ر للخطاب��ة يط��ل عل��ى الف��ورم ويتم الدخ��ول إليه
بوس��اطة س��لمني صغيرين من الدرج مخفيني في جتويف في جانبيه بينما
كان في مؤخرة املنبر سلم قصير ذو درج عريض يفضي إلى مصطبة املعابد.
وخطة هذا املعبد هي نفس��ها التي تظهر في معب��د فينوس القيصري في
ف��ورم يوليس قيس بروم��ا مما يدل على أن ه��ذا املعبد األخير ه��و الذي أوحى
ملهندسي معبد روما – أوغسطس في لبدة بخطتهم .ومير السور البيزنطي
بالقس��م اخللفي من هذا املعبد شامال ركنه الشمالي وسائرا في خط مائل
إلى نقطة متوس��طة في ركن��ه الغربي .وكانت أعمدة ه��ذا املعبد اإليونية
ف��ي األصل م��ن حجر الكل��س ولك��ن األعم��دة الرخامية أدخل��ت عليه في
القرن امليالدي الثاني .وكانت في هذا املعبد متاثيل لإللهة روما وألوغس��طس
وتيبريوس وليفيا ( )Liviaوآخرين من أعضاء األس��رة البولبو – كلودية .وقد
وجدت بقايا من تلك التماثيل قريبة من املعبد وهي اآلن في متحف الس��رايا
احلمراء بطرابلس .وكان هنالك جس��ر آخ��ر يصل هذا املعبد مبعبد صغير إلى
الشمال منه (هـ).
البوابة البيزنطية (:)20
ه��ي أصلح بوابة باقية ت��ؤدي إلى املدينة البيزنطي��ة ويقوم على جانبها
برج��ان مربعان يبرزان من وجه اجلدار اخلارجي .وكانت هذه البوابة قد ش��يدت
بحجارة مأخوذة من األبنية الس��ابقة وعل��ى بعضها نقوش تدل على أصلها
من مثل تلك التي تشير إلى نصب كان قد كرس لإلمبراطور فسبسيان.
وإذا واصلت سيرك من البوابة البيزنطية في شارع الكاردو ،فانك ستجد
نفسك بعد قليل عند السوق ( )21الواقع على ميينك .وكان أحد اثرياء لبدة
واسمه انوبال روفس ( )Annobal Rufusقد أقام سوقها األصلي بني السنة
الثامنة والسنة التاسعة قبل امليالد ،ولكن تعديالت كثيرة أدخلت عليه فيما
بع��د .وكان هذا الس��وق في األصل عبارة عن س��احة مس��تطيلة حتيط بها
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املمرات املس��تورة املعمدة من جوانبها األربعة ،وبها كشكان اثنان فقط .أما
مدخلها الرئيس��ي فكان في منتصف ضلعها اجلنوبي الغربي الطويل .وفي
الفترة السويرية فتحت لهذا السوق بوابة رئيسية جديدة في طرفه اجلنوبي
الش��رقي .وال ي��زال عدد من مناضد الس��وق احلجرية موج��ودا حتى اآلن ،وقد
حفرت على بعضها أس��ماء وعلى البعض اآلخر أس��ماك وعلى واحدة منها
املقاييس .ومن وراء املمر املس��تور في الزاوية اجلنوبية الش��رقية صف جميل
من املناضد الرخامية .وإلى جانب الكشك املبني من احلجارة الكلسية توجد
قاعدة متثال على شكل قوس مصلب مزينة مبراكب جتارية محفورة حفرا بارزا،
وعليها نقش يرجع إلى القرن امليالدي الرابع ،ولكنك اذا دققت النظر اكتشف
أنه ح��ل محل نقش أقدم من��ه .ويخلد هذا النقش ذك��رى تكوين مجموعة
عربات س��باق تكرميا لش��خص يدعى بورفيري��وس ( )Porfyriusمبناس��بة
تقدمية أربعة من الفيلة احلية هدية للمدينة.
واذا أنت غادرت السوق إلى الشارع احملوري ،الكاردو ،فانك ستصل مباشرة
إلى قوس تيبيريوس ( )22الذي يش��رف على الركن اجلنوبي من موقع السوق،
وهو قوس بس��يط من احلجر الكلس��ي خال من كل زخرف باستثناء كرنيش
بس��يط .وعلى هذا القوس نقش يفيد ان القوس اقيم تخليدا لعملية رصف
جميع ش��وارع املدينة في عهد البروقنص��ل روبليوس بالندوس (Rubellius
 )Blandusم  36-35.م ،وأن جمي��ع نفقات��ه غطيت م��ن الدخل الناجم
عن أراض معينة كان البروقنصل نفس��ه قد استعادها من اجلرامنتيني الذين
اس��تولوا عليها أثناء ثورة تكفارين��اس ( .)Tacfarinasوقد وجدت آثار قوس
آخ��ر عليه ه��ذا النقش نفس��ه في الش��ارع الذي يأت��ي مباش��رة بعد املمر
املستور املعمد والكائن خلف املسرح .وال شك أن هذين القوسني كانا حدودا
للمنطقة التي رصفت مجددا من املدينة.
قوس تراجان (:)23
يق��وم إلى اجلنوب من قوس تيبيريوس وعلى امتداد الكاردو وهو من أحدث
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أبني��ة املدينة وأبدعها ،وقد بني كله من احلجر الكلس��ي على نقطة تقاطع
ط��رق؛ ولذلك فه��و دو أربعة أوجه .وق��د كرس البروقنص��ل مببونيوس روفس
()Pomponius Rufusت ( 110 – 109م ) .تخلي��دا لرف��ع االمبراط��ور
تراجان مدينة لبدة إلى مستوى مستوطنة رومانية.
ويتص��ل ق��وس تراج��ان بالرك��ن الش��مالي الش��رقي للكالس��يديكم
« »Chalcidicumو ( )24وهو عبارة عن ممر طويل مستور ومعمد وخلفه
س��احة مس��تطيلة مكوفة حتيط بها املمرات املس��تورة املعمدة ،ورمبا كانت
هذه الس��احة سوقا آخر .وكان بناء هذا املمر قد مت باحلجز الكلسي بني سنة
 11م .وس��نة  12م .ثم زين فيما بعد بالرخام .واألعمدة الباقية من أعمدته
ذات تيج��ان كورنثي��ة يرجع تاريخها إل��ى أواخر القرن املي�لادي الثاني أو أوائل
الثال��ث .ولك��ن جزءا من حجارته الكلس��ية األصلية ظل موج��ودا حتى اآلن
وعليه ثالثة نقوش يشير النقش األوسط منها إلى ان الكالسيديكم كان قد
كرس لالمبراطور أوغسطس.
املسرح (:)25
إن لبدة مدينة باقامة هذا املس��رح للش��خص ذاته الذي أقام السوق وهو
أنو بال روفس وكان تش��ييده في السنتني األولى والثانية للميالد؛ وهو يتكون
من قاعة استماع شبه دائرية تتصل بحلبة املسرح وفيها مداخل ذات أقواس
في مستوى األرض يؤدي بعضها إلى ممرات وأدراج تفضي إلى املقاعد احلجرية
وإلى الدهاليز اجلانبية املس��قوفة التي رمبا كانت تس��تخدم كمخازن لألدوات
املس��رحية ويوجد في كل من نهايتي ش��به الدائرة ،وبعد بناء حلبة املسرح،
مدخل يؤدي خالل ممر مس��قوف إلى مركز األوركس��ترا .وحتيط باألوركس��ترا
ش��به الدائرية أدراج منخفضة كانت توضع عليها الكراس��ي للشخصيات
املمت��ازة من املتفرجني .وكان��ت الصفوف الدنيا من مقاعد قاعة االس��تماع
تق��وم على منح��در طبيع��ي بينما تق��وم الصف��وف الوس��طة منها على
مرتكز صناعي من التراب واحلج��ارة ،والصفوف العليا على مرتكز ضخم من
االسمنت والبناء احلجري وتنقسم املقاعد أفقيا إلى ثالثة قطاعات بواسطة
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ممرين بينما تنقسم عموديا بواسطة ساللم من الدرج إلى عدة قطاعات كل
منها على ش��كل اس��فني .وكان على جانبي حلبة املسرح مدخل يوصل إلى
غرف تغيير املالبس .وما زالت تش��اهد حتت أرض احللبة التي بنيت على موقع
مقب��رة فينيقية قدمية ،آث��ار خندق كانت تنزل فيه الس��تارة عند بدء العمل
على املسرح.
واذا تابع��ت س��يرك على الش��ارع املمتد إل��ى اجلنوب الغرب��ي من اجلهة
الغربية للمس��رح وموازاة الكاردو الرئيسي فانك ستصل إلى الدكيومانوس
الرئيس��ي الذي توجد عبره وعلى مس��افة مائتي ياردة إلى الغرب منه البوابة
الغربية ( .)26وقد كانت هذه البوابة في األصل قوس��ا تذكاريا يرجع تاريخه
إل��ى النص��ف األول من القرن املي�لادي الثاني ،ثم حولت فيم��ا بعد إلى بوابة
محصنة للسور الروماني اجلديد.
من هذه البوابة ميكنك أن تعود باجتاه الدكيامانوس إلى قوس سبتيميوس
سيويرس ومنه إلى اخلارج أو أن تواصل سيرك إلى حمامات الصيد.
وحمامات الصيد هذه تقوم على منتصف املس��افة بني الس��ور الروماني
اجلدي��د ووادي رصيف ( )Rsefعلى بعد حوالي مائة ياردة من البحر .ورمبا كان
تاري��خ بنائها األصلي يرجع إلى نهاية القرن امليالدي الثاني ولكنه غير ووس��ع
فيما بعد .وعندما مت اكتش��افها كان��ت في حالة في غاية القابلية لالصالح،
وهي منوذج صغير كامل على كيفية استعمال االسمنت الروماني في العقد
الذي متيزت به أبنية روما .وبناء هذه احلمامات ،وشأنه شأن القصور واحلمامات
الرومانية ،تتحكم في هندسته ومظهره احلاجة إلى املساحة الداخلية التي
اس��توجبت أن يكون ش��كله اخلارجي محدودا من ناحية وغير كالسيكي من
الناحية األخرى .وبغض النظ��ر عن األجزاء اخلارجية التي أضيفت للحمامات
في تاريخ متأخر ( وهي اآلن دون س��قوف ) ،فان املدخل إلى البناية الرئيس��ية
يتم من ممر مس��قوف في الركن الشمالي الش��رقي يؤدي إلى الفريجيداريوم
أو احلم��ام البارد الذي كان به بركتان واح��دة في كل طرف .أما احلمام املصلب
الس��قف واملفتوح من جانبه الشمالي فإنه لم يكن واردا في اخلطة األصلية
وامنا حل فيم��ا بعد محل غرفتني صغيرتني متجاورتني وموازيتني ملمر املدخل.
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وتظهر في فسيفس��اء البركة الش��رقية بقايا خطوط رس��م حورية ترضع
جديا ،ورأس وأكتاف إلهة بحر ومنظر من النيل يظهر فيه أحد التماس��يح.
وفي رس��ومات الطالء املتأخرة تظهر مش��اهد مصورة فنحن نرى على اجلدار
اجلنوبي للفريجيداريوم مشهدا في حالة جيدة يصور صيد الفهد ،ونرى على
جدارها الش��مالي مش��هدا في حالة رديئة يصور صيد األس��د .وإلى جنوب
الفريجيداريوم غرفتان مثمنتا األضالع وتعلو كال منهما قبة مثمنة كذلك.
وكان��ت الغرفت��ان اجلنوبيت��ان حتويان احلمام�ين احلارين بينم��ا كان احلمامان
الدافئ��ان في الغرفت�ين املثمنتني وكانت أرضهما فقط ه��ي التي حتمى .أما
حتويل الغرفة املثمنة الش��رقية إلى حمام حار ثالث باضافة ش��بكة حرارية
حت��وى جدرانه وأرضه بواس��طتها فهو اجراء ج��اء متأخرا ومرافق��ا للتغيير
الذي طرأ على الش��بكة احلرارية الداخلية في الوقت الذي أضيف فيه حمام
بارد ووحدة من احلمامات الس��اخنة كانت عبارة ع��ن دهليز حتمي مصطبته
وحجرتان حتمي أرضهما وجدرانهما.
وف��ي تاري��خ الحق أضيف��ت بنايات متعددة ذات س��قوف خش��بية على
اجلانبني الش��مالي والش��رقي من البناء الرئيس��ي ،وأقيم ممر مستور معمد
على طول مقدمة البناية من جهة الشمال في مواجهة الشارع .وكان لهذا
املمر مدخالن أمام كل منهما س��لم قصير من الدرج .وكان املدخل الشرقي
ينفت��ح على النهاية الش��مالية لبهو مس��تطيل زينت جدران��ه بزنانير من
الطالء املص��ور تظهر عليها جلود احليوانات وص��ور الصيادين .ورمبا كان هذا
البهو مقرا لنقابة الصيادين وهو غالبا الذي أدى إلى تس��مية هذه احلمامات
بحمام��ات الصيد .وكان املدخل الغربي ينفتح على اجلانب الش��مالي لبهو
مس��تطيل طويل يتوس��طه صف م��ن األعمدة واملقاع��د املثبتة على طول
جدرانه وبني أعمدته .وبالرغم من أنه هذه املقاعد اضيفت في وقت الحق إال
انها تدل على ان هذا البهو كان يستعمل كقاعة لتغيير املالبس.
وفي اجلهة اجلنوبية من احلمامات غرفتا نار في حالة جيدة وأربعة أحواض
ماء كبار.
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أما السيرك أو ميدان السباق فإنه يقع على بعد نصف ميل إلى الشرق
م��ن املرف��أ ،قريبا من البحر .وميك��ن الوصول إليه باتب��اع الطريق الذي يتفرع
من طريق اخلمس – مصراته إلى الش��رق من جس��ر وادي لبدة مباشرة ويدور
حول اجلهة اجلنوبية من املرفأ .ويرجع تاريخ هذا امليدان إلى آخر القرن امليالدي
الثاني على وجه التقريب ،وتبلغ أبعاده حوالي (  450مترا ×  100متر ) وهو
بذل��ك أكبر امليادين القدمية املعروفة .وفي طرفه اجلنوبي الغربي املس��تقيم
كان يقوم صندوقا إش��ارة البدء بالسباق ( ،)Starting Boxesهما وإن كان
ل��م يبق منهما اآلن أي أثر فإن فتحتيهما املقوس��تني كانت��ا ال تزال قائمتني
في القرن الس��ابق عشر امليالدي عندما ش��اهدهما الرحالة الفرنسي ديران
( .)Durandوكان هنالك مدخل مقوس كبير في نهاية الطرف الش��مالي
ش��به الدائري ش��اهد ديران بقاياه كذلك .أما بقية امليدان فقد كان محاطا
مبقاعد حجرية تقوم اجلنوبية منها على منحدر طبيعي بينما تقوم الشمالية
على بناء من االسمنت واحلجارة .أما خط املضمار الذي كان يسمى يوريبوس
س��بينا ( )Euripus Spinaفكان يتحدد بصف من خمس��ة أحواض مائية
مس��تطيلة طويلة تقوم على قواعد مصبوبة ،ومبعبد صغير كان مقاما بني
احلوض�ين الثان��ي والثالث من اجلن��وب الغربي .وهذا النوع م��ن خط املضمار
معروف في اآلداب والكتاب��ات القدمية ،ولكن النموذج املادي احلقيقي الوحيد
من��ه ،والذي مت اكتش��افه حتى اآلن ،ه��و هذا اخلط املوجود ف��ي ميدان لبدة.
وكانت جوانب املضمار تزين ببناء ثابت ،اكتش��فت آثاره ،وكان ينتهي من كال
طرفيه ببناء شبه دائري يسمى ميتا ( )Metaأي نقطة الدوران وعليه أبراج
ثالثة يتوج رأس كل منها كوز صنوبر.
وإلى جنوب امليدان يقع املسرح املدرج ( .)Amphitheatreوإلى اجلنوب
الغرب��ي من املس��رح املدرج وفي املنطق��ة الواقعة بينه وب�ين طريق اخلمس
– مصراته توجد بقايا قبور مش��هورة متعددة أصلحها حاال القبر املسمى
«قصر شداد».
وعل��ى الضف��ة اليمن��ى ل��وادي لب��دة وإلى اجلن��وب من طري��ق اخلمس
– مصرات��ه يقوم خزانان كبيران للماء في حالة جي��دة ،ويبعد األول منهما
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حوال��ي ( )150ياردة ع��ن الطريق بينم��ا يبعد الثاني ضعف تلك املس��افة.
وهما مبنيان باحلجارة الكلس��ية واالس��منت ،والش��مالي منهما هو الكبير
وفي داخله خمس��ة أحواض متجاورة ومس��قوفة بينما جند في اجلنوبي ثالثة
أح��واض فقط لكل منها ب��اب كان عمال الصيانة والتنظي��ف يدخلون منه
للقيام بأعمالهم .وقد أس��تخدم الباب الش��مالي من األبواب الثالثة ليكون
نهاي��ة لفتحة قناة أقيمت في وقت الحق لتصل بني اخلزانني .وكان س��طحا
اخلزانني يس��تخدمان مياه املطر بينما مدت من اخلزانني قناتان من االس��منت
أمكن تتب��ع آثارهما مع مجرى الوادي إلى الش��مال حتى مجموعة األحواض
املوجودة إلى جنوب حمامات هدريان في لبدة.
وعلى مس��افة حوال��ي ربع ميل م��ن اخل��زان اجلنوبي صعودا م��ع الوادي
تقوم آثار الس��د الذي ش��يده الرومان لتحويل مياه وادي لبدة إلى الغرب حتى
تص��ب في وادي رصيف وذلك حلماي��ة مرفأ لبدة من الطمي الذي يحمله إليه
واديه��ا ،وحلماي��ة منطقة حمامات هدري��ان والفورم الس��ويري من فيضانات
ذلك الوادي .وهذا الس��د هو عبارة عن بناء ضخم من االس��منت وتبدو عليه
عالمات الترميم في مناس��بات مختلفة .وإلى الغرب قليال من الس��د وعلى
إمت��داد قناة التحويل املذكورة ال يزال املرء يش��اهد اجلس��ر ال��ذي كانت تعبر
عليه الطريق الرئيسية من لبدة إلى الداخل .ويذكر أن املناطق الدنيا من وادي
كعام ( نهر كنبس القدمي  ) Cynipsوعلى بعد حوالي اثني عش��ر ميال إلى
الش��رق من لبدة تزخر بآثار األعمال املائية الهامة التي كانت موصولة بلبدة؛
فهنالك إلى الش��مال من النقطة التي تعب��ر عنها طريق اخلمس – مصراته
هذا ال��وادي بركة محفورة في الصخر يغذيها جدول موس��مي جوفي تخرج
مياهها عندها إلى س��طح األرض .واذا توغلت إل��ى الداخل مع مجرى الوادي
وجدت آثار س��دود ضخمة من االس��منت .وقد ذكر استرابو جسرا فينيقيا أو
س��دا على نه��ر كنبس ،ولكن اآلثار الباقية حت��ى اآلن ال يوجد بينها ما يرجع
إلى قبل العص��ر الروماني .وليس باإلمكان تبيني الكيفية التي كانت ش��به
الس��دود الرومانية تعمل مبوجبها إال إذا أجري مس��ح مفصل لهذه املنطقة
م��ن مجرى الوادي ،وإن كان يبدو أنها كان��ت مبثابة خزان هائل تنقل منه املياه
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بواس��طة قنوات جوفية إلى لبدة .ولقد كانت تلك القنوات تخترق الوادي في
خط��وط مائلة وال تزال بع��ض بقاياها ماثلة على جانبي��ه وإن كانت أجزاؤها
املوج��ودة على اجلانب األيس��ر أصلح ح��اال من االجزاء األخرى .وقد أكتش��ف
تقريب��ا كل خط هذه القنوات ب�ين وادي كعام ولبدة اال أن مصبها في لبدة ال
تزال غير معروفة حتى اآلن.

فيعات = أويا = طرابلس:
يختل��ف موقع أيا عن موقعي لبدة وصبراته في ان��ه كان وال يزال ماهوال
باس��تمرار منذ القدم .واذا استثنينا قوس ماركوس أوريليوس فان كل عمران
أويا القدمي قد اختفى حتت عمران القرون الوسطى والعصرين احلديث واملعاصر.
وبناء على ذلك فان اعمال التنقيب لم تكن واردة ،ولكن وجدت آثار قليلة هنا
وهن��اك أثناء عمليات هدم وجتدي��د األبنية .ورمبا أمكنن��ا كذلك التوصل إلى
بعض النتائج من دراسة مخطط املدينة عن فترة الحقة.
إن أوي��ا الفينيقي��ة لم تكتش��ف أي أثر من آثارها ورمب��ا كانت قد أقيمت
في القطاع الشمالي الش��رقي من املدينة القدمية احلالية .أما أويا الرومانية
فإن ش��وارعها الطويلة املتعامدة ما زالت تنعكس في شوارع املدينة القدمية
إلى يومنا هذا؛ فهنالك الكاردو ( الش��ارع احملوري ) والديكومانوس أو الش��ارع
الرئيس��ي املمتد باجتاه الشمال .ولعل هذين الشارعني يتمثالن في الشارعني
الطويلني اللذين يلتقيان عند قوس ماركوس أوريليوس .باب احلرية من اجلنوب
الش��رقي وشارع الكبيرة من اجلنوب الغربي .ونستطيع القول ان ديكومانوس
آخ��ر ،أقرب ف��ي اجتاهه إلى اجلنوب ما يزال خطه ملموس��ا في ش��ارع حومة
غريان .وقد أكتشفت آثار أبنية رومانية في مواقع متفرقة من املدينة القدمية
وضواحيها القريبة :بيوت مبصاطب من الفسيفساء ،زخارف بالدهان بني باب
اجلديد والبحر؛ بناء رمبا كان منزال خاصا ،على البحر إلى الش��مال الغربي من
القلع��ة ،وأواني فخارية حتت بناية ش��ركة الكهرباء .وق��د أظهرت احلفريات
التي أجريت حتت القلعة وجود أساس معقد لبناء واسع وأرصفة من احلجارة
الرملية وقطع من الفسيفساء وأعمدة كورنثية كبيرة ،ورمبا كانت هذه كلها
مخلفات بنايات عمومية كبيرة كوحدة حمامات مثالً.
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واملس��احة التي كان��ت أويا الرومانية تش��غلها في ذروة توس��يعها غير
معروفة بشكل قاطع ،ويعتقد خط السور اإلسالمي إمنا قام على خط السور
الروماني من باب اجلديد إلى برج الكرمة مبوازاة خط شارع سيدي عمران احلالي
ومن ثم يتجه إلى الشمال الشرقي حتى دار البارود.
أما ق��وس ماركوس أوريليوس فيقوم في س��احة تواجه باب البحر واملرفأ
قرب نهاية املدينة القدمية من اجلهة الشمالية ،وقد شيد على نفقة قاض من
أبناء املدينة اس��مه كايوس كلبورنيوس سلسوس ( Caius Calpurnius
 )Celsusكرس��ه لالمبراطوري��ن مارك��وس أوريلي��وس ولوس��يوس فيروس
( )Lucius Verusسنة  163م .ويفيد االهداء املنقوش على هذا القوس أنه
أقيم على أرض عمومية .وقد سبقت اإلشارة إلى أن هذا القوس كان ملتقى
الشارعني الرئيسيني في املدينة ،ولذلك فقد كانت له أربعة جهات ومدخالن
مقوس��ان يتقاطعان مكون�ين زوايا قائمة .ويدل طول الواجهتني الش��مالية
الش��رقية واجلنوبية الشرقية على ان مدخل هذا القوس من ناحية املرفأ كان
يعتب��ر أه��م من املدخل اآلخر .وقد بني هذا الق��وس بأكمله من الرخام وهذه
حقيقة حرص نقش االهداء على ذكرها .ويكاد يكون من املؤكد أن بناته كانوا
من البنائني اإلغريق.

صورة أبولو يس��وق عربة يجرها زوج من أف��راس املالئكة اجملنحة ( Griffins
) .ويظهر حتت هذه الصور غراب اإلله وقوسه وحقيبته وغصن الغار .وتقابل
أبول��و في اجلهة اليمن��ى االلهة منيرفا في عربة يجره��ا اثنان من أبي الهول
اجملن��ح ،وعلى األرض حتت هذه الصورة تظهر خ��وذة االلهة وقد حطت عليها
بومتها وإلى جانبها احلربة والترس وغصن زيتون.
وتغطي القوس كله قبة مثمنة مكونة من ثالث حلقات وغالق ذي ثمانية
ضلوع.
وفي قرقارش ،98إح��دى ضواحي طرابلس من جهة الغرب ،قبر على اجلهة
السادس��ة .وهو مغلق دائم��ا وال يفتح اال للزائرين الذي��ن يحصلون على إذن
خاص من دائرة اآلثار بطرابلس .ويرجع تاريخ هذا القبر إلى القرن امليالدي الرابع
وهو محفور في صخر رملي ناعم ما زال يستخدم لقطع احلجارة في اجلهات
اجمل��اورة .ومدخ��ل القبر في هذا الصخر الرملي هو عب��ارة عن ممر ضيق ينحدر
إلى غرفة أش��به مبس��تطيل غير منتظم أقيمت في محجر غير مس��تعمل
كان أعمق من أرض القبر احلالية بخمس��ة أمتار وكان يظللها .وعندما حول
ه��ذا احملجر إلى مدفن افرغ فيه التراب إل��ى ارتفاع املصطبة احلالية وأقيم له
س��قف لم يبقى له اثر اآلن مما دعا إلى اقامة السقف احلالي اجلديد وإلى بناء
دعائم من الطوب تسند اجلانب الصخري من السقف.

ويزداد الوجهان الش��مالي الشرقي واجلنوبي الغربي لهذا القوس بنقوش
منحوتة كما أن كال منهما كان يزداد بعمودين كورنثيني يقومان على قاعدتني
بارزت�ين طويلتني .وكانت فجوات ما بني األعمدة مزينة بتماثيل لألباطرة فقد
وجد متثال لوس��يوس فيروس أمام الوج��ه اجلنوبي الغربي .وكانت تظهر على
الق��وس ص��ور محفورة متثل كيوبيد إل��ه احلب ،حامال إكلي�لا كما متثل إلهة
النصر اجملنحة وقد نقش��ات حتت صورها الصفات احلسنى لإلله أبولو واإللهة
منيرفا ،وهما اإللهان اللذان يحرسان مدينة أويا ،كما يظهر قائم أبولو الثالثي
وغرابه على الشمال وخوذة االلهة وترسلها وحربتها وبومتها على اليمني.

وإذا ما اس��تعرضنا داخل غرف هذا املدفن فإنا جند في جدارها الش��مالي
فتحتني بني داخل كل منهما حلد .وأهم اللحدين هو الذي يقع مقابل املدخل
وهو حلد ايليا أريسوث ( )Aelia Arisuthالتي يظهر اسمها منقوشا على
اجل��دار فوق ه��ذا اللحد على قطعة دائرية مدهونة يرفها حارس��ان عبارة عن
روحني مجنحتني .وعلى الوجه الداخلي لفتحة هذا اللحد تظهر صورة أخاذة
ألريس��وث يحيط بها إكليل زهر غني بالزخ��ارف وترفعه وصيفتان صغيرتان.
وتذكر مالمح وجه أريس��وث الصارمة من ينظر اليها بصورة املومياء املصرية

ويتش��ابه الوجهان الش��مالي الغربي واجلنوبي الشرقي تش��ابها كبيرا
وتظهر عليهما صور محفورة ألس��ر بربرية مأسورة تتجمع حول كومات من
األس��لحة التذكارية التي أخذت من البربر بعد هزميتهم .وتظهر على اليسار

 -98س��ميت قرقارش بهذا االس��م نس��بة لقراقوش ،أحد مماليك املظفر تقي الدين ابن أخي
ص�لاح الدين األيوبي  .وكان قراقوش قد هرب بقس��م من جيش تق��ي الدين املتوجه إلى برقة،
وراح يقوم مبغامرات وأعمال قرصنة في ليبيا وتونس متكن خاللها من االس��تيالء على طرابلس
مرتني :األولى سنة  571هـ .والثانية سنة  586هـ.
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في ذل��ك الزمن .وعل��ى كال جانبي فتح��ة اللحد تظهر صورة روح حارس��ة
وهي متكئة على مشعلة منكس��ة رمزا للحياة التي انتهت .ونالحظ على
السقف صورة طاووس وكرمة قد حط عليها عدد من الطيور ،وما ذلك كله
اال رم��زا للعبث واحلياة األخرى .وعندما اكتش��ف ه��ذا املدفن في أوئل القرن
احلالي كان غطاء اللحد امللبس بالقصارة ال يزال في حالة جيدة وقد رسمت
علي��ه بالده��ان صورة لبوة كتب حتته��ا بالالتيني��ة (=( )Qua Lea Jacet
هنا ترقد لبوة ) .ومن املعروف أن كلمة «أس��د» كانت احدى درجات الدخول
في اس��رار إله النور الفارس��ي مثراس ( )Mithrasالذي انتشرت عبادته في
أرج��اء االمبراطورية الرومانية .وقد كان الرأي الس��ائد قبل اكتش��اف مدفن
قرق��ارش هذا هو أن النس��وة كن مس��تثنيات م��ن الدخول في أس��رار االله
مث��راس ولكن إعطاء لقب «لبوة» ألريس��وث ال ميك��ن أن يعني اال أنها كانت
قد بدأت تدخل تلك األسرار .وفي النهاية الغربية لغطاء اللحد أي من جهة
رأس امليت وجدت بقايا طش��ت من الفخار ف��ي قعره ثقب نصب التقجمات
الس��ائلة من خالله .وعل��ى جانبي فتحة الضريح صورتا شماس�ين يرتديان
مس��وحهما الدينية ويحمالن ش��معتني مش��تعلتني .أم��ا مقدمة اللحد
وأجزاء اجلدار القريبة من تلك املقدمة فان عليهما مش��هدا من ميدان سباق
متثل��ه نقطتا الدوران في املضمار ،وعلى كل م��ن هاتني النقطتني ثالثة بروج
صغيرة .وتبدو في املش��هد أرب��ع عربات خيل متس��ابقة كل منها بلون من
ألوان السباق األربعة ،والعربة الزرقاء هي السابقة بينما تظهر البيضاء وقد
انتهت بفاجعة ،وراحت اخلضراء حتاول كبح جماح خيلها لتتجنب االصطدام
بحط��ام العربة البيضاء بينما جاءت احلمراء في املؤخرة .ويظهر بني العربتني
احلمراء واخلضراء ش��خص يحمل كأس الس��باق ويتجه به نحو الفائز .وال بد
ان نس��تنتج هن��ا ان اللون األزرق كان اللون املفضل لدى أريس��وث التي عدت
وكسبت مسابقة احلياة.
وحتت��وي الفتح��ة الثاني��ة في اجل��دار ذاته حل��د ايلي��وس (  )Aeliosبن
يوراثانوس (  ) Jurathanusالذي يبدو أنه كان زوجا ألريس��وث .وقد نقشت
كتاب��ة قب��ره فوق الفتح��ة على بالط صور عل��ى كل من طرفيه��ا طاووس.
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ويظه��ر ايليوس على اجلدار الداخلي للفتحة وهو يرتدي املس��وح ويتكئ في
جنة رمز لها بش��جرة وعدة زهور .أما جوانب جدران الفتحة فقد زينت بصور
العديد من األرواح احلارس��ة املتكئة على مشاعل مقلوبة .وقد زين السقف
بصور الكرمة والطيور وبصورة سلة معلقة ومملوءة بالفواكه .وقد زود غطاء
حلد ايليوس ،كما في حالة غطاء حلد أريس��وث .بطش��ت فخار للمتقدمات
الس��ائلة ورس��مت عليه بالدهان صورة أس��د حتمل الكلم��ات ( Qui Leo
 =( ) Jacetهنا يرقد أسد ).
وف��ي النهاي��ة الش��رقية للج��دار اجلنوبي فتحت��ان مقوس��تان فيهما
فسقيتان يبدو أنهما لم تستعمال.

صبراته
وج��دت بعض آثار صبراته الفينيقية حتت صبراتة الرومانية في املنطقة
م��ا بني الف��ورم ( )5والبحر؛ فقد وجدت حتت أقدم املن��ازل الدائمة مصاطب
أك��واخ مؤقتة ب�ين الواحدة والتي حتته��ا طبقة من الرمل ال��ذي كانت تأتي
ب��ه الرياح مما يدل عل��ى أن تلك املواقع كانت تقام عليها أكواخ في املوس��م
املناس��ب ثم تنتهي بانتهاء املوس��م فتبقى مصاطبه��ا املكونة من التراب
املدكوك مكشوفة فتغمرها الرياح بالرمل .ثم تقام تلك األكواخ في موسم
الح��ق وهكذا .وقد وجدت في مصاطب هذه األك��واخ فخاريات يونانية يرجع
تاريخها إلى القرن الس��ادس وأوائل القرن اخلامس قبل امليالد .ورمبا كانت أول
مس��توطنة فينيقية دائمة في صبراتة قد أنش��ئت في أواخر القرن اخلامس
قب��ل امليالد حينما كانت تتأل��ف من منازل صغيرة احلج��رات مبنية إلى حد
م��ا بآجر الطني ومحاطة بس��ور س��ميك اكتش��فت أُسس��ه حت��ت اجلهة
الش��مالية من س��احة معبد ليبر باتر ( .)6وخالل القرنني التاليني توسعت
ه��ذه املس��توطنة حتى اجله��ة اجلنوبية اجلنوبي��ة من معب��د أنطوني (.)4
ويب��دو أن س��وق املدينة الفينيقي��ة كان يقع في املنطقة الت��ي اقيم عليها
فيم��ا بعد الفورم الروماني الذي وجدت حتت��ه آثار بناية فينيقية عامة كبيرة
وع��دد من املنازل األخرة .ولم تنش��أ املس��توطنة الفينيقية في صبراته وفق
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خط��ة منظمة ،يدل على ذلك خطوطها التي ظلت قائمة إلى الش��مال من
معبد ليبر باتر بالرغم من األبنية التي أقامها الرومان أو أعادوا بناءها .وقبيل
نهاي��ة الق��رن األول قبل امليالد بدئ بتحويل املدينة م��ن فينيقية إلى رومانية
ولكن عملية التحويل هنا س��ارت أبطأ مما س��ارت عليه في لبدة .وكانت نواة
املدينة الرومانية في صبراتة تتالف من الفورم ومعبدي ليبر باتر وس��يرابيس
(  ،)Serapis) (9وم��ن ثم راحت تتوس��ع باجتاه الداخل وفقا خلطة منظمة
إلى حد ما وقائمة على أس��اس وجود ش��وارع مستقيمة متعامدة .وما زالت
ح��دود هذه املدينة االمبراطورية غير معينة من اجلهة اجلنوبية .وفي النصف
الثان��ي من القرن امليالدي الثاني أقيمت في صبراته ضاحية جديدة إلى جانب
البحر والى الشرق من اآلثار احلالية .واعتمدت في انشاء هذه الضاحية خطة
الش��وارع املس��تقيمة املتعامدة ابتداء من البحر إلى املس��رح ( ،)18وهكذا
كان محورها الرئيسي يشكل زاوية قائمة مع الطريق الساحلي الذي إحتوته
الضاحية اجلديدة وجعلته أهم شارع من شوارعها.
ولم يكن من أبناء صبراتة – كما كان من أبناء لبدة – أباطرة يشجعونها
على العيش في مس��توى أضخ��م من مواردها ،ولذلك فنح��ن ال نالحظ هنا
تدهورا وانحطاطا سريعا خالل القرنني امليالديني الثالث والرابع ،تشير نشاطات
أبن��اء صبراته في مجال إعادة تش��ييد األبنية العامة الت��ي هدمت إثر غارات
األس��توريني إلى أن املدينة كانت ال ت��زال حتتفظ بكثير من حيويتها .واالنهيار
اخلطير الذي أصيبت به املدينة امنا يظهر في القرن امليالدي اخلامس حتت حكم
الوندال عندما هجرت منطقة املسرح جميعها ( باستثناء الكنيستني  14و
 ) 15باالضاف��ة إلى منطقة كبيرة من املدينة االمبراطورية القدمية .والواقع
أن السور البيزنطي لم يكن يشمل اال جزءا صغيرا من املساحة التي بلغتها
هذه املدينة في ذروة عمرانها.
ومادة البناء الرئيس��ية املس��تعملة في صبراته هو احلجر الرملي املأخوذ
من املنحدرات اجلنوبية للحافة الساحلية ،ولكي يحال بني هذا احلجر الرملي
والتفتت فقد كان الوجه البارز منه يطلى بالقصارة .وبزداد استعمال الرخام
ابتداء من القرن امليالدي الثاني فصاعدا ولكنه ال يبلغ من الكثرة احلد الذي
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بلغه في لبدة .وميكن الكش��ف عن تعمد االقتصاد في اس��تعماله هنا
حت��ى في األبنية العامة من مثل معبد الف��ورم اجلنوبي ( )3ومعبد انطونني
فقد اقتصر اس��تعمال الرخام في املعبدين على تزيني الواجهة األمامية ،اما
اجلوانب واخللف فقد اكتفى بقصارتها.
وكش��فت احلفريات في صبرات��ة عن وجود عدد كبير م��ن املنازل اخلاصة،
خالف��ا ملا حدث ف��ي لبدة ،مما يس��اعد على تكوي��ن فكرة واضح��ة عن حياة
املدنيني املنزلية .فهذه املنازل غالبا ما تكون وفقا خملطط ضيق ولكن ما تبقى
م��ن آثارها ي��دل على ان الكثير منه��ا كان يتألف من طابق�ين والعديد منها
كانت لها آبار ماء حتت الطابق األرضي تتجمع فيها مياه األمطار الس��اقطة
على الس��طح .وكانت مصاطب الفسيفس��اء واسعة االس��تعمال كما أن
وج��وه اجلدران من الداخل كانت تدهن غالبا وتزي��ن ،وال يزال بعض تلك الزينة
والفسيفس��اء ف��ي األماكن التي كانت فيها أص�لا وإن كان أفضلها قد نقل
إلى املتحف اجملاور حيث حتتفظ كذلك مجموعة كبيرة من األشياء الصغيرة
املستعملة في املنازل في احلياة اليومية من مثل األواني الفخارية والزجاجية
والبرونزية وما شابهها.

آثار صبراتة:
يق��ع مدخل اآلثار ( )1مقابل املتحف احلالي مباش��رة على بداية ش��ارع
الكاردو أي الش��ارع احملوري الرئيس��ي للمدينة القدمية ال��ذي يؤدي إلى الفورم
ممت��دا باجتاه الش��مال الغربي .فاذا س��رت م��ن هناك فاجت��زت تقاطع الطرق
ومن��زال كبيرا ل��ه حمام ( على اليس��ار ) فانك تصل إلى البواب��ة البيزنطية
( )2التي بنيت مبواد مأخوذة من اآلثار السابقة .وكانت هذه البوابة بشكلها
األصل��ي عبارة عن مدخل ضي��ق يقوم على جانبيه برج��ان مريعان .وما زالت
عتب��ة هذه البوابة قائمة في موقعها وهي من احلجر الكلس��ي ،وتظهر على
البرج الش��رقي آثار كشك حراسة .ومن هذه البوابة جتد درجا حديثا يؤدي بك
إلى الش��ارع الروماني الذي كان مستواه منخفضا إلى حد كبير عن مستوى
الش��ارع البيزنطي .وفي وقت الحق أقيمت بوابة جديدة إلى جنوبي القدمية.
ومن املالحظ أن مس��توى األرض عند بناء هذه البواب��ة اجلديدة كان قد ارتفع
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بش��كل ملح��وظ عما كان عليه مما دعا إلى وضع درج��ة للصعود إلى البوابة
اجلديدة .وهذه الدرجة عبارة عن قطعة من عمود سابق.
واذا تابعت س��يرك على ش��ارع الكاردو املذكور وجدت نفسك حول اجلهة
الغربية من حي س��كني يلفت النظر ثم تصل إلى معبد الفورم اجلنوبي ()3
على يس��ارك .وهذا املعبد الذي لم يعرف ملن كان تكريس��ه يرجع في تاريخه
إل��ى النصف الثاني من القرن امليالدي الثاني ،وكان مقاما في مؤخرة س��احة
مستطيلة ضلعه الشرقي واآلخر في منتصف ضلعه اجلنوبي .وعلى مقدمة
الساحة وجوانبها ممرات مستورة معمدة بأعمدة كورنثية ومرصوفة بالرخام
الذي زينت به بعض جدرانها كذلك ،باس��تثناء جدار املمر الش��رقي فقد كان
مقص��ورا ومزينا بالدهانات .والس��احة ام��ام املعبد مرصوف��ة ببالط الرخام
الكبي��ر ،اما بقية اجزائها فهي مرصوفة بقطع رخامية صغيرة مس��تطيلة
تظه��ر بينه��ا فتحات اجملاري التي كانت تس��توعب مياه املط��ر .وكان مدخل
املعبد نفسه عبارة عن درج عريض من الرخام .وتدل قطعة من عتبة رخامية
موضوع��ة اآلن امام هذه الدرج على ان التس��وية األمامية لهذا املعبد كانت
كلها من الرخام وإن كان يبدو أنه اكتفى بكسوة اجلانبيني بالقصارة فقط.
وإلى الش��مال من معبد الفورم اجلنوبي يتسع الكاردو ليكون فناء مربعا
يقوم في ضلعه الش��رقي مدخل تذكاري يؤدي إلى معبد أنطونني ( .)4وهذا
املدخل يرتفع عن مستوى الفناء فوق سلم عريض من خمس درجات .واملعبد
نفس��ه يقوم مس��تندا إلى اجلدار اخللفي للس��احة الت��ي كانت محاطة من
اجلهات األخرى مبمرات مس��تورة معمدة باعمدة كورنثية .وما زالت على هذا
املعب��د بقايا كتابة تدل على أنه كرس ملاركوس أوريليوس ولوس��يوس فيروس
ما بني س��نة  169 – 166م .ولدى مغادرة الفناء املربع املذكور مير املرء ببقايا
ناف��ورة مربع��ة وضعت في مركزها وعل��ى زواياها األربع قواع��د متاثيل .وهذه
النافورة هي واحدة من اثنتي عش��رة نافورة كان رجل اسمه فالفيوس تولوس
( ) Flavius Tullusقد أهداها للمدينة في أواخر القرن الثاني امليالدي .وتدل
الكتاب��ات األثرية على أن هذه النوافير جميعه��ا كانت مزنرة بالرخام ومزينة
بالتماثي��ل ،وكان فالفيوس تول��وس املذكور يدفع نفقات ام��داد تلك النوافير
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باملاء .والى الغرب من النافورة املذكورة ممر ضيق مقدس يصل بني الفناء املربع
والف��ورم ( )5الذي كان في العهد االمبراطوري عبارة عن س��احة مكش��وفة
مستطيلة حتيط بها ممرات مستورة معمدة .وكانت أعمدة املمر الشرقي من
ه��ذه املمرات كورنثية بينما كانت جذوعها من الرخام األبيض مما يش��ير إلى
أنه��ا ترجع إلى الربع األخير م��ن القرن امليالدي الرابع عندما رممت أبنية املدينة
إثر الدمار الذي أحلقته بها غارات األستوريني.
ويقوم مقابل الفورم معبد لبر باتر أوديونيسوس الفينيقي ،ويرجع تاريخه
إلى أواخر القرن األول امليالدي .وقد كان بهوه محاطا بأعمدة حرة س��تة منها
عل��ى النهايت�ين ،وثمانية عل��ى اجلانبني اذا م��ا عددنا أعم��دة األركان مرتني.
وأعمدة هذا املعبد التي أعيد نصب بعضها في اجلهة اجلنوبية هي من النوع
الكورنث��ي وهي من احلجر الرملي املقصور .وف��ي داخل هذا املعبد آثار بنايتني
قدميت�ين إحداهما كانت في األرجح منزال واألخرى كانت معبدا رمبا كان تاريخ
بنائه يرجع إلى أوائل القرن امليالدي األول.
وف��ي اجلهة اجلنوبية من الف��ورم كانت تقوم الباس��يليكا ( )7التي تدل
بقاياه��ا على ثالث مراحل مختلفة من البناء :الباس��يليكا رقم ( )9التي قد
تكون شيدت حوالي منتصف القرن امليالدي األول وهي عبارة عن بهو مستطيل
كبير لها مدخل في وس��ط ضلعها الشمالي الطويل املقابل للفورم .وكانت
محاطة من الداخل على جوانبها األربعة باعمدة ذات قواعد ضخمة ورمبا كان
يرتكز على هذه األعمدة س��قف خشبي يظلل املمرات اجلانبية .وكان اجلانب
املقاب��ل للمدخل ينفتح على صف من احلجرات املتناس��بة كانت الوس��طى
منها تس��تعمل كمحكمة ورمبا كانت ه��ي القاعة التي وقف فيها أبوليوس
أمام القضاة ليدافع عن نفس��ه ضد تهمة السحر التي أسندت إليه .ولكن
اكتش��اف متاثيل لبعض األباطرة في هذه القاعة ،وهي متاثيل تعود إلى القرن
امليالدي األول ،يدل على أنها اس��تعملت أيض��ا كمعبد لألباطرة .وكانت هذه
القاعة وبقية الباس��يليكا مبلطة بالرخام ،واس��تمر استعمالها حتى ظهر
أنه��ا أصبحت أضيق من أن تتس��ع للناس اللذين كان��وا يجتمعون فيها في
ش��تى املناس��بات .وآنذاك أقيمت قاعة محكمة جديدة ف��ي اجلانب الغربي
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منها .وظلت هذه الباس��يليكا املوس��عة تس��تخدم حتى دم��رت في أواخر
القرن امليالدي الرابع .وبعد تدميرها بقليل أعيد بنائها على طراز الباسيليكا
الس��ويرية في لبدة أي على شكل بهو مستطيل يقسمه طوليا صفان من
األعمدة إلى صحن وممر جانبي .وقد جاءت الباس��يلكا اجلديدة أقل عرضا من
س��ابقتها بحوالي أربعة أمتار كما انها جاءت أقصر منها بكثير ،واستخدم
في تبليطها بالط رخام أخذ من الباس��يليكا القدمية .ويدل وجود س��لم درج
خلف جناحها الش��رقي على انه كان بها صاالت صور كتلك التي كانت في
باسيليكا لبدة .ولكن هذه الباسيليكا اجلديدة لم تعمر طويال اذ إنها حولت
حوالي س��نة  450م .إلى كنيسة رقم ( )111يجري الدخول إليها من ثالثة
مداخل مقوسة ومتتالية في نهايتها الشرقية .وفي العهد البيزنطي أقيم
مذب��ح للكنيس��ة في اجلانب الغرب��ي من الصحن وهو رمبا كان من اخلش��ب
ف��ي البداي��ة ولكن ما تبقى من اآلثار يدل عل��ى أن مذبحا من الرخام كان قد
أقيم في الكنيس��ة وق��ت ترميمها على أيدي البيزنطي�ين .ويالحظ أن أرض
الكنيس��ة البيزنطية أعلى من أرض كنيس��ة القرن امليالدي اخلامس ،كما ان
املذبح البيزنطي رفع على أس��اس من تسع قواعد أعمدة مقلوبة .وكان بناة
الق��رن امليالدي قد حولوا قاعة احملكمة إلى معدانية باقامة جرن مس��تطيل
ف��ي فجوة في حائطه��ا اخللفي ،ولكن البيزنطيني أقام��و معمدانية جديدة
في بناية قريبة من الزاوية الش��مالية الغربية للكنيسة .أما نافورة احملكمة
الغربية فقد سدت وحل محلها مذبح.
وف��ي اجلانب الغربي من الفورم كان الكابيتوليوم ()Capitolium ( )8
أي معب��د الثالوث االله��ي ( جوبيتر ،جون��و ،منبرفا ) .وكان ه��ذا املعبد في
البداي��ة ،أي في النصف األول من القرن امليالدي األول ،مبنيا من احلجر الرملي
املقص��ور ،وفي النصف الثاني من القرن املي�لادي الثاني مت تصفيحه بالرخام
على نطاق واسع وأقيم أمامه وعلى امتداد أساسه منبر للخطابة زود بسلم
من الدرج العريض على كل من جانبيه ليس��هل الوصول إليه عن السلمني
من الفورم ،ولقد رمم هذا املنبر وسلمه اجلنوبي في وقت الحق .وقد أقيم خلف
املنبر درج عريض يفضي إلى املعبد نفس��ه .وما زالت درجات احلجارة األصلية
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تش��اهد حتت الدرج الرخامي الذي أقيم فيما بعد .وكانت لصحن هذا املعبد
مداخ��ل ثالثة ما زالت عتباتها قائمة في أماكنها األصلية وتدل تقس��يمات
أس��اس هذا املعبد على أن الصحن نفس��ه كان مقس��ما إل��ى ثالثة صحون
خصص واحد منها لكل من أعضاء الثالوث االلهي.
وإلى الش��مال من الكابيتولي��وم ،وخلف الزاوية الش��مالية الغربية من
الفورم توجد آثار معبد س��يرابيس ( )9وفنائه ،وقد مت التعرف على هذا املعبد
إثر اكتش��اف رأس متثال لهذه اإللهة االس��كندرية ب�ين أنقاضه .وهذا املعبد
هو من أقدم معابد صبراته الرومانية ،ويرتفع فناؤه املس��تطيل عن مس��توى
الش��وارع اجملاورة ،كما أن جانبه الشرقي كانت به ثالثة مداخل تواجه مقدمة
املعبد .وفي األصل كانت أعمدة املمرات املستورة حول أضالع الفناء من احلجر
الرملي املقصور ،ولكن أعمدة املقدمة واجلانبني اس��تبدلت فيما بعد بأعمدة
م��ن الرخام الرمادية متوج��ة بتيجان كورنثية .ولقد أنش��ئ هذا املعبد وفقا
للتقليد الهلينستي أي في وسط الفناء ،ولكنه رفع عن مستوى الفناء وزود
ب��درج حجري من اجلهة الش��رقية فقط ،وقد كس��ي هذا ال��درج بالرخام في
وقت الحق.
وتقوم وراء املمر الش��مالي للف��ورم آثار للكوريا أي اجملل��س البلدي ()10
وق��د جرى بنائ��ه في آخر القرن املي�لادي الرابع على انقاض بناء س��ابق يغلب
على الظن أنه تهدم على أيدي األس��توريني .وكان هذا اجمللس عبارة عن قاعة
اجتماعات مس��تطيلة تفتح إلى الشرق مقابل أحد رؤوس فناء مثلث صغير
يدخل إليه الناس مباش��رة من الفورم بواس��طة مدخلني في ضلعه اجلنوبي
الطوي��ل :واح��د في الوس��ط والثاني بج��وار الزاوية اجلنوبي��ة؛ وال تزال ثقوب
مزالجيها ماثل��ة للداللة عليها .ورمبا كان هنالك مدخ��ل ثالث بجوار الزاوية
اجلنوبية الشرقية.
ويتصل هذا الفناء بالكوريا بواسطة مدخل في طرفه الغربي ،تبدأ بعده
مباش��رة مصطب��ة بعرض الغرفة مكون��ة دهليز يقوم وراءه وعلى مس��توى
أعل��ى قليال من مس��تواه ممر عريض يس��ير حتى منتص��ف املصطبة .وعلى
جانب��ي هذا املمر كانت أدراج منخفض��ة توضع عليها مقاعد أعضاء اجمللس.
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وفي الطرف الغربي من الغرفة تش��رف الدرجتان األولى والثانية على منصة
مكون��ة من امتداد الدرجة الثالثة عبر اجلدار اخللفي؛ كان القضاء يجلس��ون
عليه��ا .ويظهر على طول مؤخراتها نتوء كالرف رمبا كان قاعدة مس��تطيلة
تثبت عليها التماثيل .وكانت أرض الغرفة واملنصة والدرج مكس��وة بالرخام
ولكن القسم األكبر منه قد اختفى.
وبني الكوريا والبحر فناء غير منتظم الش��كل يقوم على جانبه الغربي
منزل بيزنطي قد ش��مل بعض موقع معبد سيرابيس .وعلى اجلانب الشرقي
لهذا الفناء كانت تقوم باسيليكا جستنيان أي كنيسته املشهورة .ويالحظ
أن القس��م األكبر من منبر هذه الكنيسة في اجلانب الشمالي من الصحن
إمنا ه��و عبارة عن قطعة من كرني��ش الكابيتوليوم .ولع��ل أبرز مالمح هذه
الكنيس��ة هي الفسيفساء املوجودة حاليا في متحف صبراته؛ وتظهر على
زنار منها ،أخذ أصال من صحن الكنيسة ،كرمة رمزية محملة بالعنب وعلى
غصونه��ا امللتوية أعداد كبي��رة من الطيور بينها عنقاء وس��لوى في قفص
وطواوي��س .أما الزنانير األخرى فهي مزخرفة تقليدية وهندس��ية ال تقل أثرا
ع��ن زخ��رف الزنار األول املذكور .وت��دل نوعية هذه الزخ��ارف على أن صناعها
ل��م يكون��وا محليني وامن��ا كانوا من فنان��ي احلوض الش��رقي للبحر األبيض
املتوسط.
والى الش��رق من باسيليكا جس��تنيان يقوم حي سكني وجتاري مهم ما
زال يحتفظ بش��يء من طابع اخلط��ة غير املنتظمة للمدينة التي س��بقت
قيام املدينة الرومانية .واذا سرت في اجلانب البحري من هذا احلي فانك تصل
إلى زنقة ( زقاق ) تقطع هذا احلي من الش��مال الغربي إلى اجلنوب الشرقي.
وأول بن��اء في اجلهة الش��رقية ه��و معصرة زيت زيتون قدمي��ة صغيرة حتتوي
قصعة الدرس وفراغا للعصارة وعددا من األحواض املبطنة باالس��منت .فاذا
درت على شمالك في الطرف اجلنوبي من هذه الزنقة ثم دخلت أول دورة على
ميينك وجدت نفس��ك في مكان مكش��وف وغير منتظم األضالع وهو موقع
احلمام��ات البحري��ة ( )12التي كانت أكبر مؤسس��ة حمام��ات في صبراته
وان كان��ت ال تقارن بش��يء مع حمام��ات هدريان في لبدة .ولق��د تأثرت بناية
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احلمامات كثيرا بعوامل التعرية إلى حد أن خطة انشائها ال ميكن استعادتها
كاملة .وكان املدخل الرئيس��ي يفضي إلى قاعة مس��تطيلة كسيت أرضها
وجدرانها ببالط الرخام .وعلى اليس��ار دهليز قصي��ر يؤدي إلى دورة املياه التي
رصفت أرضها ببالط الرخام وأقيم س��قفها على عمودين كورنثيني وما زالت
ترتيبات الس��يفونات (املقاعد) وش��بكات اجملاري في حالة جيدة .ومن ميمنة
هذه القاعة يبدأ ممر طويل غطيت أرضه بالفسيفساء السوداء والبيضاء وهو
يفضي إلى صف من احلجرات جانب البناية الشرقي ،كما أنه ينتهي بغرفتني
صغيرت�ين خلفهما حجرة كبيرة رصفت أرضها بالفسيفس��اء امللونة .والى
جانب هذه الغرفة األخيرة من اجلهة الش��مالية غرفة فيها حمام مستطيل
يشغل طرفها الغربي.
فاذا عدت إلى املدخل ودرت على ش��مالك أوال ً وثانيا ً فانك ستجد نفسك
في ش��ارع مهم على ميين��ك ميتد موازيا لش��ارع الكاردو وتق��وم عليه منازل
كبي��رة تعتبر مناذج للمنازل التي كانت س��طوحها معم��دة لكي جتمع مياه
األمطار الس��اقطة عليها في آبار حتت أسسها .وفي الطرف اجلنوبي من هذا
الشارع ثغرة حديثة في السور البيزنطي تنفتح على الديكومانوس الذي ميتد
مع الس��ور البيزنطي باجتاه الشرق نحو حي القرن امليالدي الثاني من املدينة.
وعلى مس��افة ثالثني ياردة ش��رقي هذه الثغرة توجد بقايا ضئيلة لقوس ذي
أربع��ة أوجه كان مقاما على تقاطع الطرق ويحجب إلى الغرب منه كوعا في
الديكومان��وس كان ناجتا عن التقاء احلي القدمي باحلي اجلديد .وكانت املنطقة
إلى الشرق من هذا الكوع تستعمل كمقبرة مسيحية.
ويالح��ظ وجود قب��ر مقصور بارز في وس��ط الطريق وهو مده��ون باللون
األحمر وعليه ش��عائر مس��يحية (صليب ،طواويس ،حمائم) ونقش يسجل
دفن طفلني أحدهما عمره ثالث سنوات واآلخر ست سنوات .ويعتبر هذا القبر
منوذج��ا مبكرا له��ذا النوع من القب��ور ورمبا كان تاريخه يرج��ع للقرن امليالدي
اخلامس.
وأول بناية على ميني الديكومانوس بعد الدخول إلى احلي اجلديد هي معبد
هيرقولي��س ( .)13وهي تقوم في مؤخرة س��احة مس��تطيلة مقابل املدخل
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الوحيد من جهة الش��ارع .وعلى طول جوانب الس��احة كانت ممرات مستورة
ذات أعمدة كورنثية .وتدل كتابة تكريس هذا املعبد على انه كرس سنة 186
م .ويالحظ الدرج متث��ال لهرقوليس وهو جالس ،وجدت قطعة منه في املوقع
نفسه.
والى الش��رق م��ن معب��د هيرقوليس مباش��رة مؤسس��ة حمامات غير
منتظمة تعرف باس��م حمامات املس��رح .وكان هنالك ممر يتفرع من الشارع
ويسير تاركا دورة مياه على جهته اليسرى حتى ينتهي إلى شقة مكونة من
ثالث غرف أمامية رمبا كانت تس��تعمل لتغيير املالبس .وفي اجلهة الش��رقية
مدخل رمب��ا كان يؤدي إلى القريجيداريوم؛ وهي هنا غرفة مس��تطيلة تنفتح
من جهتها اجلنوبية الطويلة على مغطس�ين باردين مس��قوفني .وكانت بني
فسيفس��اء ه��ذا احلم��ام ميداليتان ( هم��ا اآلن في املتحف ) متث�لان األدوات
التي كان املس��تحمون يستعملونها من مثل زجاجات الزيت .وقد كتب على
امليدالي��ة األولى (  = ( ) Bene Lavaحمام س��عيد ) ،وكاتب على األخرى (
 = ( ) Salvom Lavisseاالس��تحمام مفي��د ل��ك ) .وكانت جدران الغرفة
مزن��رة ببالط الرخام كما كان في اجلانب الش��مالي م��ن الفريجيداريوم بابان
س��د الش��رقي منهما في وقت الحق .أما الباب الغربي فإنه كان يؤدي إلى ممر
يفض��ي إلى صالتني صغيرت�ين ومن ثم إلى الكالداري��وم التي كان بها حمام
س��اخن يحمى بشبكة تس��خني حتت أرض الغرفة . ،وال تزال آثار املوقد ،الذي
كان له مدخل من اخلارج فقط ،ماثلة عند الطرف الشمالي للمغطس.
وإذا تابعت الديكومانوس شرقا وأخذت الدورة الثالثة على يسارك ،معتبرا
الش��ارع احملاذي للجانب الشرقي من حمامات املسرح الدورة اليسارية األولى،
فانك س��تجد نفس��ك عند كنيستني مس��يحتني (  ) 15 ،14تدل حالتهما
األصلي��ة على أنهم��ا ترجعان إلى اواخر القرن املي�لادي الرابع االأنهما أدخلت
عليهم��ا تعديالت واس��عة في وقت الحق رمبا كان بعد اس��تعادة البيزنطيني
لطرابلس من الوندال.
وكان أمام الطرف الش��رقي من الكنيس��ة الكب��رى الواقعة إلى اجلنوب
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فناء مس��تطيل اس��تعملت في بنائه مواد من جدران س��ابقة وكان القسم
األوسط املكشوف من هذا الفناء محاطا مبمر مستور ذي أربعة أوجه واعمدة
ذات أربع��ة زوايا في أركانه األربعة .ومن ه��ذا الفناء كانت أبواب ثالثة تفضي
إلى اجلهة الش��رقية من الكنيس��ة .أما الكنيس��ة ذاتها فه��ي في خطتها
كالباس��يليكا العادية في أن لها صحنا وممرين جانبيني وقد اس��تعملت في
بنائه��ا مواد بنايات س��ابقة .ولكن البيزنطيني أقام��وا جدرانا ً جانبية جديدة
داخل اجلدران القدمية ليضيقوا مس��احة السقف .وأعمدة الصحن كورنثية
وذات ج��ذوع من اجلراني��ث الرمادي كانت قد اخذت من بن��اء يرجع تاريخه إلى
حوال��ي س��نة  200م .وكان فيها مذبح من اخلش��ب أوال ثم م��ن الرخام في
عهد البيزنطي�ين؛ وال تزال بعض أجزاء قاعدت��ه ومنصته محفوظة ،وتظهر
في القاعدة ثقوب لألعمدة الصغيرة التي كانت حتمل قمة املذبح الرومانية.
وكان��ت أرض الصح��ن مغطاة بفسيفس��اء ملونة هي من عصر الكنيس��ة
األصلية.
وهن��اك باب في الزاوية اجلنوبي��ة الغربية يفضي إل��ى حجرتني من بناية
قدمية ولكنهما أدمجتا في الكنيسة .وكانت الثانية منهما ذات سقف يقوم
على عمودين كما انها كانت تس��تعمل معمدانية؛ يدل على ذلك وجود جرن
معمدانية مربع حفر في وسط املصطبة .وتدل فسيفساء مصطبتي هاتني
احلجرتني على أنهما كانتا معاصرتني للكنيسة األصلية اذ إن أسلوبها يشبه
اس��لوب فسيفساء صحن الكنيس��ة .وقد أقيمت في وقت الحق معمدانية
جديدة في شقة من الغرف في اجلهة الشمالية من الكنيسة.
وتقع الكنيس��ة الصغرى على بعد بضعة أمتار إلى الش��مال الش��رقي
من الكنيس��ة الكب��رى وعلى اجلانب اآلخر من ش��ارع ضيق .وق��د بنيت هذه
الكنيس��ة في الركن اجلنوبي الش��رقي من موقع مس��تطيل كانت تشغله
قاعة كبيرة ذات أجنحة ثالثة رمبا كانت مس��تودعا .وقد مت كش��ف أساسها
ووج��دت في املوقع منص��ة املذبح ويرجع تاريخها إلى فت��رة البناء في العهد
البيزنطي عندما رفع مستوى أرض الكنيسة جميعها.

تقوم بقايا حمامات أوكيانوس ( )16وفيها غرفة كبيرة في اجلهة الش��رقية
من البناية البد أنها كانت حمامات باردة «فريجيداريوم» أو دافئا «تبيداريوم».
ونالحظ في هذه الغرفة حوضني للماء البارد كال منهما في جهة .وقد وجدت
ف��ي أرض هذه احلج��رة وعلى حافتي احلوضني فسيفس��اء م��ن نوعية عالية
نقل��ت منها إل��ى متحف صبراتة قطع��ة متثل رأس اله البحر الذي س��ميت
ه��ذه احلمامات حاليا باس��مه .وفي الزاوية الش��مالية الغربية لهذه احلجرة
باب صغير زينت عتبته بالفسيفس��اء التي تصور نظام االس��تحمام ( صورة
صن��دل وزجاجة زيت) ،وهو يفضي إلى غرفة احلمامات الس��اخنة التي كانت
تتمتع بجهاز تس��خني يثير االهتمام وهو عبارة عن دورة هواء س��اخن كان مير
خالل آجر مجوف حتت وجوه اجلدران.
وعلى بعدة مائة ياردة أخرى إلى الشرق من هذه احلمامات تقوم آثار معبد
ايزي��س الذي مت التعرف عليه باكتش��اف متثال صغي��ر وقطعة من متثال كبير
اليزي��س بني أنقاض��ه .ويرجع تاريخ هذا املعبد ( )14إل��ى أواخر القرن امليالدي
األول وهو مش��يد على أنقاض معبد صغير وكان يحيط به فناء مس��تطيل
معمد له مدخل تذكاري في نهايته الش��رقية ،ويق��وم صف من الغرف على
ط��ول نهايته الغربية .ولم يبق من صحن هذا املعبد ش��يء ولعله كان عبارة
عن قاعة مس��تطيلة مقس��ومة طوليا إلى قسمني متناسبني مع القاعتني
املس��قوفتني من حتتهما .وال بد أنه كان محاطا من اخلارج بصف من األعمدة
الكورنثية.
وعل��ى بعد نصف ميل إلى الش��رق م��ن هذا املعبد أي عل��ى بعد مائتني
وخمسني ياردة من البحر يقع املسرح الروماني املدرج الذي رمبا كان أنشئ في
أواخر القرن امليالدي الثاني .وتبلغ مس��احة حلبته البيضاوية ثلثي مس��احة
نظيرتها في مدرج الكولوس��يوم مبدين��ة روما .وتدل ضخامة هذا املدرج على
مدى ما كانت صبراتة قد بلغته في هذه املرحلة من تقدم وثراء.
أما املس��رح ( )18فهو م��ن أبرز آثار صبراتة وهو مرك��ز احلي اجلديد الذي
أُنش��يء في أواخر القرن امليالدي الثاني .وعندما اكتشف هذا املسرح لم يكن

وعلى بعد مائة ياردة إلى الشرق من هذه الكنيسة على امتداد الشاطئ
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قائما منه س��وى أجزائه الدنيا؛ ولكن اإليطاليني القائمني بالعمل متكنوا بعد
دراسة دقيقة آلثاره املبعثرة ان يرمموه ترميما شامال ودقيقا .وكان هذا املسرح
من الطراز الروماني املألوف :تتصل قاعة اس��تماعه شبه الدائرة املكونة من
ثالث طبقات مبس��رح مستطيل طويل يوازيها ارتفاعا .ويقوم البناء كله على
منبس��ط صخري في وسط منخفض اس��تغل ليكون اجلزء األدنى من قاعة
االس��تماع ،وكانت مادة البناء الرئيس��ية املس��تعملة فيه هي احلجر الرملي
الذي كسيت األجزاء الظاهرة منه بالقصارة البيضاء.
وكانت مقاعد قاعة اإلس��تماع مقس��مة إلى ثالثة قطاعات بواس��طة
ممرين ش��به دائريني ،كان املمر األعلى يتصل باملمر األرضي الداخلي بواس��طة
خمس��ة ممرات رأس��ية .ومن هذين املمرين كان املتفرجون يصعدون أو ينزلون
إلى الصف املعني الذي يجلسون عليه بوساطة املمرات الرئيسية التي كانت
تقس��م كال من القطاعات الثالثة إلى قطاعات أخ��رى من املقاعد كل منها
على شكل اس��فني كبير .وكانت حول محيط األوركس��ترا املبلطة بالرخام
أرب��ع درجات رخامي��ة منخفضة توض��ع عليها كراس للش��خصيات البارزة.
وكانت األوركسترا تنفصل عن قاعة اإلستماع بستارة منخفضة من الرخام
في وسطها فتحة وعلى طرفيها شكل سمكة دلفني.
وإل��ى اجلن��وب الغرب��ي م��ن املس��رح يقع املن��زل املس��مى بيريس��تايل
( )Peristyleنسبة للفنان – البستان الذي بني املنزل حوله .وهذا الفناء –
البستان مستطيل في الشكل وان كان منحنيا قليال في إحدى نهايتيه ،وقد
كان محاطا باالعمدة .إن منزل البيريس��تايل ه��ذا أقدم من حي القرن الثاني
للميالد ،واألرجح أنه أنشيء خالل القرن امليالدي األول كفيالَّ خارج املدينة.
وعل��ى بعد مائتي ياردة إلى اجلنوب الغربي من مدخل احلفريات ( )1توجد
آث��ار وحدة حمامات صغي��رة تابعة لفيالت خاصة ،وهي عل��ى طراز احلمامات
الرومانية التي سبق التحدث عنها.
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قائما منه س��وى أجزائه الدنيا؛ ولكن اإليطاليني القائمني بالعمل متكنوا بعد
دراسة دقيقة آلثاره املبعثرة ان يرمموه ترميما شامال ودقيقا .وكان هذا املسرح
من الطراز الروماني املألوف :تتصل قاعة اس��تماعه شبه الدائرة املكونة من
ثالث طبقات مبس��رح مستطيل طويل يوازيها ارتفاعا .ويقوم البناء كله على
منبس��ط صخري في وسط منخفض اس��تغل ليكون اجلزء األدنى من قاعة
االس��تماع ،وكانت مادة البناء الرئيس��ية املس��تعملة فيه هي احلجر الرملي
الذي كسيت األجزاء الظاهرة منه بالقصارة البيضاء.
وكانت مقاعد قاعة اإلس��تماع مقس��مة إلى ثالثة قطاعات بواس��طة
ممرين ش��به دائريني ،كان املمر األعلى يتصل باملمر األرضي الداخلي بواس��طة
خمس��ة ممرات رأس��ية .ومن هذين املمرين كان املتفرجون يصعدون أو ينزلون
إلى الصف املعني الذي يجلسون عليه بوساطة املمرات الرئيسية التي كانت
تقس��م كال من القطاعات الثالثة إلى قطاعات أخ��رى من املقاعد كل منها
على شكل اس��فني كبير .وكانت حول محيط األوركس��ترا املبلطة بالرخام
أرب��ع درجات رخامي��ة منخفضة توض��ع عليها كراس للش��خصيات البارزة.
وكانت األوركسترا تنفصل عن قاعة اإلستماع بستارة منخفضة من الرخام
في وسطها فتحة وعلى طرفيها شكل سمكة دلفني.
وإل��ى اجلن��وب الغرب��ي م��ن املس��رح يقع املن��زل املس��مى بيريس��تايل
( )Peristyleنسبة للفنان – البستان الذي بني املنزل حوله .وهذا الفناء –
البستان مستطيل في الشكل وان كان منحنيا قليال في إحدى نهايتيه ،وقد
كان محاطا باالعمدة .إن منزل البيريس��تايل ه��ذا أقدم من حي القرن الثاني
للميالد ،واألرجح أنه أنشيء خالل القرن امليالدي األول كفيالَّ خارج املدينة.
وعل��ى بعد مائتي ياردة إلى اجلنوب الغربي من مدخل احلفريات ( )1توجد
آث��ار وحدة حمامات صغي��رة تابعة لفيالت خاصة ،وهي عل��ى طراز احلمامات
الرومانية التي سبق التحدث عنها.

آثار أخرى
الطرق الرومانية:
لقد سبقت اإلشارة إلى الطرق الرومانية في برقة .أما بالنسبة ملنطقة
طرابل��س فنحن نعتمد فيما نعرفه عن ش��بكة الط��رق الرومانية فيها على
الوثائق القدمية واخمللفات األثرية .ووثائقنا في هذا الصدد هي:
 -1خارط��ة مصورة تبني الطرق في اإلمبراطوري��ة الرومانية وترجع على
األرج��ح إلى عص��ر اإلمبراطور كمودس ( 193 – 180م ).وهي املس��ماة تابُال
بيوتنجيريانا (.)Tabula Peutingeriana
 -2رحلة أنطونني ( )Antonineفي مطلع القرن امليالدي الثالث.
أما اخمللفات األثرية فتنحصر في حجارة الطرق.
وحتى اآلن لم تكتش��ف خارج املدن الس��احلية في منطقة طرابلس آثار
أي��ة طريق رومانية مرصوف��ة ،مما يجعلنا نفترض أن تل��ك الطرق كانت ،حتى
الرئيس��ية منها ،طرق��ا ً ترابية .وأقدم حجارة الطرق في ه��ذه املنطقة يرجع
تاريخها إلى عهد كراكال ( 217 – 211م).؛ وهي في العادة عبارة عن حجارة
كلسية أس��طوانية الش��كل يبلغ ارتفاع الواحد منها حوالي سبعة أقدام،
ويبلغ نصف قطره حوالي خمس عش��رة بوصة ،وكان يثبت في ثقب مناسب
في قاعدة حجرية مس��تطيلة ومنفصلة عنه .وقد وج��دت حجارة بيضوية
الش��كل وأخ��رى على ش��كل أعمدة قصي��رة ذات أربعة أوج��ه .وكان ينقش
عل��ى هذه احلجارة أس��ماء ولقب اإلمبراطور احلاكم وطول املس��افة باألميال
الروماني��ة .وقد جند في املكان الواحد أكثر م��ن حجر واحد يرجع إلى عهود
أباطرة مختلفني .واجلدير باملالحظة أن احلجر الكراكلِّي ظل حتى وقت متأخر
مس��تعمالً أكثر م��ن غيره في ضواحي املدن الس��احلية ولكن األنواع األخرى
ش��اع استعمالها في بقية أنحاء منطقة طرابلس .أما اجلزء الذي لم يلحقه
تغيير كبير فهو القاعدة احلجرية.
 -انظر ص  388 – 387أعاله.
 -كان امليل الروماني يساوي ( )1480مترا ً أي ( )1616ياردة.
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وتشير الوثائق واحلجارة األثرية إلى وجود خمس طرق رئيسية في منطقة
طرابلس:
 -1الطري��ق الس��احلي :وكان عبارة ع��ن اجلزء الطرابلس��ي من الطريق
الس��احلي الكبير ال��ذي كان يربط االس��كندرية بقرطاجة .وق��د مت التعرف
على ما يزيد عن س��تة عش��ر حجرا ً من حجارة ه��ذا الطريق داخل منطققة
طرابلس.
 -2طريق اجلبل :وهي طريق عس��كرية اس��تراتيجية كانت تس��ير على
مح��اذاة خ��ط توزيع املياه على ط��ول اجلبل من لبدة إلى قابس .وقد ش��ملت
طريق��ا ً أقدم منه��ا ترجع إلى أيام البروقنصل ل .إيلي��وس الميا «L. Aelius
 . »Lamiaوكان��ت متتد من لب��دة إللى نقطة تقع قرب ترهونة احلديثة؛ وقد
اكتشف عدد من حجارة هذه الطريق.
 -3طريق دورة اجلبل الش��رقي :وهي طريق كانت تصل لبدة بأويا وكانت
تس��ير إلى اجلنوب من الطريق الس��احلي الرئيسي مارة باجلبل الشرقي حتى
تقط��ع طريق اجلبل (رقم  .)2ومن هناك تس��تمر إلى عني شرش��ارة ومن ثم
تتج��ه إلى الش��مال الغربي عن طريق وادي الرملة وتعتبر س��هل اجلفارة إلى
أويا.
 -4الطريق الوسطى :وهي طريق كانت تربط أويا مبزدة مارة بجوار غريان
ولي��س لهذه الطريق ذكر في أية وثيقة قدمية ولكن ثبت وجودها باكتش��اف
حجارة أميال في القس��م الواقع بني غريان ومزدة حيث كانت الطريق القدمية
تساير الطريق احلالية.
 -5طريق س��وف اجلني :هذه الطريق أيض��ا ً لم يرد لها ذكر في أية وثيقة
قدمية ،ولكن ثبت وجودها باكتشاف عدد من حجارتها .وقد كانت تصل مزدة
بنقطة على طريق اجلبل في منطقة الزنتان عبر أعالي وادي سوف اجلني.
محطات الطرق:
كانت محطات الطرق تختلف ف��ي حجمها وطبيعتها؛ فبعضها كانت
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مج��رد عالمة ب��ارزة على الطري��ق ،وبعضها كانت تقام فيه��ا قالع محصنة
للدف��اع عنه��ا باعتبارها مواقع اس��تراتيجية ،والبعض اآلخ��ر منها كان في
مناط��ق زراعية مما جعلها تنمو وتتحول إلى ق��رى عامرة على جانبي الطريق،
وقد مت مؤخرا ً مسح ثالث من هذه القرى:
القرية األولى تقع على بعد ثمانية كيلومترات إلى الش��مال الشرقي من
ترهون��ة وعلى بعد كيلومترين إلى اجلنوب من قصر دوغا ( ،)Dogaوفيها آثار
كثيرة منتش��رة ولكنها لم تكتشف وتدرس إال أنها على أي حال تدل على أن
هذه القرية كانت عبارة عن مس��توطنة قدمية ،ورمب��ا ال نخطيء إذا قلنا إنها
هي مس��توطنة مس��في ( )Mespheالتي تظهر كأول محطة على طريق
اجلب��ل بعد لب��دة في رحل��ة أنطونني .وهي تع��رف اآلن محليا ً باس��م مدينة
دوغا ،وموقعها موجود في منخفض وسط كروم الزيتون وتقطعه طريق متتد
باجتاه الش��مال الشرقي من ترهونة .وميكن مشاهدة حمام بني اآلثار الظاهرة
الواقعة إلى جنوب هذه الطريق ،وحمام آخر أصغر حجما ً إلى الشمال منها.
وبعد هذا ميكن مش��اهدة بناية كبيرة معمدة وس��احة مستطيلة رمبا كانتا
تشكالن مؤسسة عسكرية .وإلى الشمال الغربي من موقع هذه القرية أثري
اكتشف فيه مناضد حجرية كان اجلرامنتيون يستخدمونها ليقدموا عليها
ما يقدمونه ملوتاهم.
والقرية الثانية كانت إلى الغرب من محطة مس��في وهي قرية تنداس��ا
( )Thenadassaوفق��ا لرحل��ة انطونني وق��د مت التعرف عليه��ا مؤخرا بني
مجموع��ة مهمة من اخلرائب ف��ي عني ويف على بعد كيلو مترين إلى اجلنوب
من طريق ترهونة – غريان في مكان يبعد خمس��ة عشر كيلومتر غربي قرية
تزولي (  ) Tazzoliو تقوم أنقاض هذه اخلرائب على مرتفع يطل من الش��رق
على العني التي س��مي املوقع باس��مها .و تخترق هذا املوقع من الشمال إلى
اجلن��وب الطري��ق احلديثة القادمة م��ن وادي حمام .و بالرغم م��ن انه ال يوجد
ب�ين آثار هذه القرية ما ي��دل على أنها كانت محصنة عس��كريا إال أن بعض
النقوش التي وجدت على أثارها و هي من عهد س��يبتيموس سيويرس وتوجد
حاليا مبتحف الس��رايا احلمراء بطرابلس – تدل على أن هذه احملطة كانت ذات
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طابع عس��كري .أما املس��توطنة الثالثة فتوجد أثارها إلى جانب طريق اجلبل
ف��ي منطقة قصر ال��داوون ( ) Gasr ed Dauunعند ملتق��ي وادي امللي(
 )El meبرافد صغير وهو ش��عبة اخليل ( ) Sciabet el Kheilعلى يس��ار
طريق القصبات – ترهونة احلديثة .وتدل األساس��يات املنتش��رة هنا و هناك،
ومصاطب االسمنت على أن هذه املستوطنة كانت تقوم على جانبي الطريق
الرومانية على كلتا ضفتي الوادي .ويبدو أن هذه احملطة كانت ذات طابع جتاري
الن موقعها كان مهما جتاريا أكثر منه عسكريا.

منها برج داخلي وكانت في كل ضلع من أضالع هذا اجلدار األربعة بوابة واحدة
تفض��ي إلى القلعة وكانت كل واحدة من ه��ذه البوابات عبارة عن مدخل ذي
قوس واحد يقوم برج على كل من جانبيه وكانت البوابة الشرقية كبرى هذه
البوابات.وقد نقشت على حجر الغالق في كل من األقواس األربعة صورة نسر
ونقش فوق الصورة إن القلعة بنيت س��نة  201 – 200م .من قبل كوينتوس
انيسيوس فاوستوس ( ) Anicius Faustus Quintusقائد فرقة أوغستا
الثالث��ة وتوج��د اآلن ثالثة من ه��ذه النقوش في متحف الس��راي احلمراء في
طرابلس.

اكتش��فت في مس��لِّتني بوادي مردوم على بعد حوالي ثالثني كيلومترا
إلى الش��رق من بني وليد قلعة من النوع الروماني الش��ائع تبلغ مس��احتها
(  ) 28 × 28مترا مربع .وتعرف هذه القلعة محليا باس��م قصر بو األركان
( )Bularkanوهي تقوم على أس��اس مربع وتبرز منها سبعة أبراج مربعة:
واح��د ف��ي كل ركن وواحد ف��ي منتصف كل ضل��ع من أضالعها باس��تثناء
الضلع اجلنوبي الش��رقي الت��ي يوجد به مدخلها الوحي��د الضيق الذي يؤدي
إل��ى ممر قصير يفضي بدوره إلى فناء مربع حتيط به «البراكات» واالصطبالت.
وال تزال أجزاء كثيرة من جدرانها قائمة باالرتفاع التي كانت عليه في األصل،
ويتكون بناؤها من وجهني ملئ الفراغ فيما بينهما بحشوه من الطني و قطع
احلج��ارة .و الوجه اخلارجي مبني من حجارة كلس��يه كبي��رة مكعبة هذبت
قليال ،ويرجع تاريخ هذه القلعة إلى القرن امليالدي الرابع.

إم��ا قلعة القرية الغربية فهي في واحة على بعد ثالثمائة كيلو متر إلى
اجلن��وب من طرابلس وبالقرب من احلافة الش��رقية للحمادة احلمراء في موقع
استراتيجي على طريق القوافل الوسطى إلى فزان.وكانت هذه القلعة تقوم
عل��ى نتوء م��ن األرض يرتفع على ش��كل مهماز ذي جوانب ش��ديدة اإلنحدار
ويبرز باجتاه اجلنوب الغربي مطال على الوادي الذي تقع فيه الواحة وكانت هذه
القلعة تش��به قلعة بوجنيم في مخططه��ا ولكنها تبلغ ضعفها من حيث
املس��احة ( )183×132مترا مربعا وقد أثير موقع هذه القلعة إلى حد كبير
بس��بب بناء قرية بربرية عليها والبوابة الوحيدة التي مازالت في حالة جيدة
هي البوابة الش��مالية الشرقية ويتكون مدخلها من باب ذي قوس ثالثي كما
يق��وم برج عل��ى كل من جانبيه وعل��ى غالق هذا القوس حف��رت كلمات لم
يعرف املقص��ود بها حتى اآلن وه��ي )PRO AFR ILL( :ويدل النقش على
حج��ر وجد في قري��ة البربرية على مي��ل من املوقع (واحلج��ر اآلن في متحف
طرابلس ) على إن هذه القلعة بنيت في عهد اس��كندر س��يويرس بني 230
–  235م وتظهر على القوس األيس��ر رس��وم كانت بارزة ولكنها أمحت إلى
حد كبير وهي عبارة عن صورة نسرين حتف بهما صورة آلهة النصر اجملنحة و
يظهر دونهما في الزاوية اليمني مذبح ملتهب والبوابتان الشمالية الغربية
واجلنوبية الش��رقية أدمجتا في أبنية أقيمت في وقت الحق ولكن ال يزال باديا
منهم��ا ما يقيم الدليل على أن كال منهما كان��ت ذات مدخل واحد ينتصب
ب��رج على كل من جانبيه أما البوابة اجلنوبي��ة الغربية فلم يعثر لها على اثر

القالع:

وكان خط الدفاع الس��ويري األول يتكون من ث�لاث قالع كبيرة وجدت آثار
كثي��رة الثنت�ين منها هما قلعة بوجني��م وقلعة القرية الغربي��ة .أما القلعة
الثالثة فهي قلعة غدامس التي لم يعثر عليها حتى اآلن .وتقع قلعة بوجنيم
ف��ي واحة صغيرة عل��ى بعد حوالي مائتي كيلومتر إل��ى اجلنوب من مصراتة
على طريق القوافل الش��رقي املار باجلف��رة ( )giofraإلى فزان و اجلدار احمليط
بهذه القلعة من اخلارج مبنى من حجارة األنقاض والطني ومطلي بالقصارة،
وهو يش��كل مستطيال مساحته ( )91×36مترا مربعا ولكن أركانه ليست
زوايا وإمنا نحتت على ش��كل جانب اس��طوانة ورمبا كان يق��وم على كل ركن
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وبالنس��بة للجدار اخلارجي الذي كان يحيط بالقلعة فإن ركنه الش��مالي ال
يزال قائما ويبلغ س��مكه مترا ونصف املتر وهو مبني من حجارة خش��نه وقد
وجه القس��م الس��فلي منه بحجارة متوس��طة احلجم بينما بني القس��م
العل��وي بحجارة اصغر حجم��ا نحتت لها حواش أفقي��ه وكما هي احلال في
قلع��ة بوجنيم فان أركان هذه القلعة ال تش��كل زوايا وإمن��ا نحتت على جانب
اس��طوانة ويدل وجود نافدة مقوسة في الطابق العلوي على إن القالع كانت
مزودة ببروج داخلية.
وف��ي ختام حديثن��ا عن القالع ال بد أن نش��ير إلى ذلك الن��وع من القالع
الروماني��ة الصغيرة التي تتمثل في قلعة احلراس املعروفه باس��م قصر ذويب
وسنتحدث عن النوع ضمن حديثنا عن املزارع احملصنة.
مزارع الزيتون ومعاصره:
تنتشر آثار مزارع الزيتون ومعاصر زيت الزيتون بكثرة في منطقة طرابلس
وخاص��ة في مناطق زراعة الزيتون في اجلبل الش��رقي ويبني اخملطط رقم ()7
منوذج��ا ملعاص��ر الزيتون الرومانية التي كانت ش��ائعة ف��ي منطقة طرابلس
وكان��ت حبوب الزيتون توضع في وعاء مخرم يرتكز على فرش��ة حجرية تؤدي
بالزي��ت املعص��ور إلى مس��تودع متصل به��ا وكان يقع فوق حب��وب الزيتون
املوضوعة في الوعاء اخملرم مكبس متصل بذراع طويلة برافعة خش��بية ثبت
طرفها الس��ميك إلى أس��فل بقضيب خش��بي مثبت بإحكام في ثقوب بني
عمودي��ن حجري�ين ضخمني وترك طرفها األخر طليقا بحيث يس��مح بش��د
الذراع إلى األس��فل بواس��طة حبل أو بكرة مثبتة ف��ي قطعة حجر ضخمة
داخ��ل حفرة في مصطبة املعصرة .والعم��ودان احلجريان اللذان كثيرا ما كان
يظ��ن إنهما نصب ترجع إلى عهد ما قبل التاريخ هم��ا عادة أبرز آثار معصرة
الزيت الرومانية وكان ارتفاعهما عشرة أقدام أو أكثر وقد يتكونان من قطعة
واحدة أو من عدة قط��ع حجرية وكان هذان العمودان يقومان متقاربني وعلي
أس��اس واحد وتضمهما م��ن أعالهما قطعة حجرية واح��دة غالبا ما توضع
عليها قطع أخرى لتزيد الثقل وقد تدخل أطراف بارزة لبعض تلك القطع في
جدار خلفها زيادة في املتانة وكانت تعمل الثقوب لقضيب التثبيت اخلش��بي
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ف��ي العمودين على ثالث��ة ارتفاعات مختلف��ة وفي بعض احل��االت كان وعاء
حج��ري يوضع إلى جانب العمودين ليس��حب إليه قضيب التثبيت اخلش��بي
عند عدم احلاجة الستعماله.
إم��ا آثار م��زارع الزيت��ون القدمي��ة فنحن جنده��ا في أحس��ن حاالتها في
املناط��ق اخلارجة عن حدود م��زارع الزيتون احلالية ولنأخ��ذ واحد منها كمثال
وهي هنش��ير س��يدي حمدان وتقع على بعد عش��رة كيلو مترات إلى اجلنوب
الش��رقي من قصر داوون على الطريق إلى وادي ترغالت وهذه املزرعة من اكبر
مزارع الزيتون التي اكتش��فت في هذه املنطقة ورمبا كانت ترجع في تاريخها
إلى القرن امليالدي الثاني.
وباإلمكان اس��تنتاج ما كان عليه مخططها الع��ام من املعالم احلجرية
جلدرانها وهي معالم مازالت قائمة في أماكنها األصلية في الوقت الذي حتول
فيه باقي البناء إلى ركام فقد كانت نواة البناء جميعه س��احة مس��تطيلة
محاط��ة عل��ى جوانبها األربعة بصف��وف من الغرف إلى رمبا كانت مس��اكن
للعم��ال ومخازن وما ش��ابة ذلك .وخل��ف الطرف اجلنوبي الغربي للس��احة
صغي��رة مكش��وفة يجرى الدخول إليه��ا من البوابة مقوس��ة تفضي إليها
مباش��رة من اخلارج من الزاوية اجلنوبية للجدار اخلارجي احمليط بقلعة املزرعة.
ويدل وجود أحواض س��قاية حجرية على أن هذه الس��احة رمبا كانت حظيرة
للحيوان��ات .وكان يحي��ط بجوانب ه��ذه القلعة الثالثة :الش��مالي الغربي،
والشمالي الشرقي ،واجلنوبي الغربي ممر يتم الدخول إليه من اخلارج من بوابة
مقوس��ة في الط��رف الغربي للجانب اجلنوب��ي الغرب��ي وكان هنالك ممر أخر
داخلي يفتح في مواجهة الفراغ اجلنوبي الغربي من املمر ويسير بني الساحة
الرئيسية وبناء مستطيل يش��مل عدة غرف ويشغل اجلزء الشمالي الغربي
من القلعة وتبدو في هذه البناء املستطيل آثار لسبع معاصر زيتون مما يشير
إل��ى أن هذا البناء كان مصنعا لزيت الزيتون مقام في هذه املزرعة .أما الغرف
الواسعة بني املعاصر فيبدو أنها كانت تستخدم مخازن حلبوب الزيتون .وكانت
في الركن الش��رقي من البناء معصرتان زيت منفردتان وكان فيه أيضا جناح
يعتقد انه كان منزال لصاحب املزرعة أو وكيلها .وكان هذا اجلناح محاطا من
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اجلهة اجلنوبية الشرقية مبمر له بوابة في نهايته الشمالية .وميتد على طول
اجلانب اجلنوبي الشرقي للقلعة .وكانت هذه القلعة تتلقي مياهها من خزان
قائم على س��فح تل��ه تقع على بعد مائة وأربعني ياردة إلى اجلنوب الش��رقي
من القلعة.
الفيالت:
تتمي��ز الفي�لات الت��ي كان األغنياء يش��يدونها في ممتلكاته��م الريفية
ع��ن بقية منازل املزرع��ة العادية بوجود صفوف من األعمدة وبالفسيفس��اء
وبزخ��ارف الده��ان عل��ى ج��دران وباحلمام��ات املنزلي��ة وغيره��ا م��ن املرافق
والتس��هيالت الكمالية .وكان املوقع املثال��ي للفيال أن تكون قريبة من البحر
بحيث يس��هل على صاحبها الوصول إليها من املدينة التي يقيم فيها عادة
وبالرغ��م من ان العدد الذي وجد من هذه الفي�لات داخل الريف هو عدد قليل
إال انه لم يتم التعرف بش��كل قاطع على أية فيال خارج الش��ريط الساحلي.
وقد تتمكن احلفريات في املس��تقبل من إثبات وجود فيال في عني الشرش��ارة
عل��ى بعد حوالي س��تة كيلو مترات إلى الش��مال الغربي م��ن ترهونة حيث
اكتش��فت مؤخرا آثار ممر معمد مستور وبقايا فسيفساء رصفت بها أرضه.
ويب��دو من احملتمل أنهدا املمر كان يصل الع�ين ببناية كانت فيال على األرجح
على مسافة قريبة إلى اجلهة اجلنوبية الغربية.
ومعظم الفيالت الس��احلية وجدت في حالة من احلرب لم تسمح بإعادة
تخطيطها واحملافظ��ة عليها كمواقع أثرية ولذلك فانه بعد أن جرى مس��ح
هذه املواقع ونقل الفسيفس��اء املهمة منها أعي��د دفن تلك املواقع من أجل
احملافظة عليها وهنالك منوذج جيد لهذه الفيالت ميكن للزائر أن يش��اهده في
في�لا داربوك عميرة القائمة على رابية منخفض��ة من الصخور الرملي تطل
على خليج صغير على بعد حوالي كيلومترين ونصف الكيلو متر إلى الغرب
من مرفأ زليطن وتش��مل هذه الفيال غرفا وس��احة واسعة ومكشوفة يقوم
عل��ى طول جهتها الغربي��ة صف من الغرف ووحدة حمام��ات منزلية وتقوم
جدران هذه الفيال ومصاطبها مباش��رة على أساس ممهد من الصخر الرملي
وكانت اجلدران نفس��ها مبنية من احلجر الرملي األحمر الذي طلي بالقصارة
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نظرا خلش��ونتها وقد وجدت بعض مخلفات الفسيفس��اء وصور الدهان في
الغرف هذه الفيال ونقلت إلى متحف طرابلس ونذكر هنا أننا س��بق أن اشرنا
إلى قطعة الفسيفس��اء املش��هورة التي تصور نش��اهد من املس��رح املدرج
والت��ي وجدت في هذه الفيال ونقلت أيضا إل��ى متحف طرابلس هي وقطعة
أخرى متثل فصول السنة مشخصة.
املزارع احملصنة:
تنتشر املزارع احملصنة بكثرة في اجلبل الشرقي وعلي طول األودية الواقعة
على جنوبه وخاصة وادي سوف اجلني وروافده وقد وجدت أمثلة متعددة منها
كذلك في منطقة س��رت الس��احلية بني بويرة احلس��ون ومدينة الس��لطان
وليس هناك أي فرق أساس��ي ب�ين أبنية املزارع احملصنة اخملتلفة باس��تثناء أن
مزارع اجلبل كانت في األغلبية حتاط بخندق.
وكانت بناية املزرعة احملصنة عبارة عن بناء على شكل مربع أو مستطيل
له مدخل واحد يفضي إلى فناء داخلي يتقابل فيه طبقان أو ثالثة من الغرف
ويعطينا اخملطط رقم ( )9مناذج متثل اخملططات املتنوعة األبنية املزارع احملصنة.
وميكن متيز أبنية املزارع القدمية من غيرها من نوع حجارتها .ومن أحسن أمثلة
هذا النوع قصر البنات القائم الضفة اليسرى من وادي نفد على بعد خمسة
كيلومترات إلى اجلنوب من جبل سدادة ،وهو بناء يشغل مساحة مستطيلة
تبل��غ حوالي ( )21×25مترا ً مربعاً ،ولكن أركانه ال تكون زوايا بل نحتت على
ش��كل جانب أس��طوانة .ومدخله الوحيد في جداره الطويل املواجه للوادي،
وهو قائم إلى اليس��ار قليالً عن وس��ط اجلدار .واألجزاء من هذا البناء مهدمة
مردوم��ة ،إما جدرانه اخلارجية فال تزال قائمة بارتفاع س��تة أمتار تقريبا وهي
مبنية بنوع جيد من احلجر الكلسي .ومستوى النحت املستخدم في األبنية
الس��ويرية كالق��وس املثلث في بوابة قلع��ة القريات الغربي��ة .وليس بني ما
اكتش��ف من أبنية املزارع احملصنة حتى اآلن ما يش��به ه��ذا البناء إال بنايتان
هم��ا :قصر القريات الش��رقية وقصر الفاس��قية اخلرب ف��ي وادي زمزم .ورمبا
كانت ه��ذه البنايات الثالث من أقدم البنايات التي ش��يدت وفقا خلط الدفاع
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الطربلسي الذي أقامه اسكندر سيويرس فهي بذلك مناذج أولى لقالع املزارع
احملصنة وكان تشييدها على أيدي مهندسني عسكريني من الرومان.
وامل��زارع احملصنة التي أقيمت ف��ي وقت الحق وهي األكثرية ليس��ت ذات
قيم��ة كبي��رة من حيث ف��ن النح��ت والبن��اء .والتفحص لقص��ر ذويب وهو
رس��ميا قلعة حراسة ،يس��تطيع إن يتبني الس��رعة الهائلة التي انحط بها
ف��ن النح��ت والبناء؛ فهذا القصر ال يختلف من حيث ف��ن النحت والبناء عن
املزارع احملصنة ،ويقع هذا القصر في وادي ذويب على بعد خمس��ة كيلومترات
من نقطة التقائه مع وادي سوف اجلني وعلى بعد خمسة وثالثني كيلومترات
إلى اجلنوب الش��رقي من الزنتان .وتدل النقوش على أنه بني بني س��نة 244
م .وس��نة  246م .ويدل مخططه الذي يتميز بعدة أمور غير مألوفة على أنة
كان يش��غل مساحة مربعة تقدر بحوالي ( )16×16مترا ً مربعا ً .وله مدخل
واحد في وسط جانبه اجلنوبي الشرقي يفضي إلى ممر ينتهي إلى فناء مركزي
أقيم��ت الغ��رف حوله على ش��كل طابق�ين .وكان هنالك بيت درج خش��بي
يوص��ل إلى باب في الواجهة املقابلة للمدخل ويتم الصعود منه إلى الطابق
العل��وي .وقد أدخلت عل��ى هذا القصر تعديالت وإصالح��ات كثيرة في أوقات
الحقة وخاصة مقدمته من ناحية اجلنوب الش��رقي التي أقام لها املسلمون
فيم��ا بعد واجهة خارجي��ة جديدة .واملدخل الرئيس��ي األصلي يقوم اآلن في
اجلدار اإلس�لامي ،ونصفه األيسر هو الروماني فقط ،أما باقيه فقد أدمج في
الواجهة اإلسالمية .وس��قف املمر احلالي املقوس هو إسالمي أيضا وقد كان
س��قفه في األصل خشبيا ً مستويا ً يرتكز على دعائم خشبية ،كما أن بعض
غرفه الداخلية كانت في األصل ذات سقوف معقودة بينما كان البعض اآلخر
منها مس��قوفا باخلشب املستوي مند البداية .ورمبا كان هنالك برج يبرز فوق
املدخل منفصال عن الطابق الثاني.
ولم تك��ن املزارع احملصنة التي أقيمت في وقت الحق مبنية بعدم اهتمام
كما في حالة قصر ذويب؛ فهنالك قرب بير شدوة ( )Scedeuaفي وادي سوف
اجلني وعلى بعد حوالي خمس�ين كيلومترا ً إلى الشرق من مزدة مجموعة من
البناي��ات ف��ي حالة جيدة .وهي وإن كانت تش��به قصر ذويب بش��كل عام إال
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أن حجارته��ا نحتت بعناية فائقة ،وال تزال واحدة منها ،تش��به البرج وتتكون
من ثالث طبقات ،قائمة بارتفاعها الطبيعي تقريبا .وهنالك مزرعة محصنة
أخرى على الضفة اليس��رى من وادي س��وف اجلني وعلى مس��افة قليلة إلى
الغرب من بئر النسمة وهي غنية بالزينة وباألعمدة .ويرجع تاريخها إلى أواخر
القرن امليالدي الثالث أو إلى أوائل القرن امليالدي الرابع ،وهي دليل س��اطع على
التقدم الزراعي الذي أحرزته مزارع احلدود.
والغالب على املزارع احملصنة أن توجد منتشرة على جوانب األودية ومبعدل
واح��دة كل كيلومتر أو أكثر منه قليال .وفي بع��ض احلاالت التي يلتقي فيها
راف��دان أو ثالث��ة من روافد األودي��ة في نقطة معينة مما ي��ؤدي إلى وجود أراض
زراعية واس��عة كان يحدث أن تدمج عدة مزارع في قرية واحدة كما هي احلال
في قصر السوق اللوطي في وادي بزرة ،وفاسقية احلبس في وادي مردوم وقصر
اخلنافس في وادي ش��ظاف .ورمبا كان أحس��ن األمثلة على ه��ذا االجتاه هو ما
جن��ده من آثار ف��ي وادي غرزة على بعد حوالي خمس��ة كيلومترات من نقطة
التقائه بوادي زمزم حيث ال تزال توجد آثار ما يزيد عن ثالثني بناية كبيرة وعدد
آخ��ر من البنايات الصغيرة كانت تقوم جميعا ح��ول مصب رافد صغير على
اجلانب األيس��ر من الوادي الرئيس��ي .وبنايات مزارع هذا الوادي تشبه ما سبق
أن وصفن��اه م��ن مثيالتها .واجلدي��ر باملالحظة في هذا الصدد هو أن اخلش��ب
مس��تعمل على نطاق واس��ع في هذه البنايات وال تزال قطع منه تشاهد في
مواقعه��ا األصلية .وق��د مت التعرف مؤخرا على عينة من هذا اخلش��ب فتبني
أنه من نوع من شجرة األكاسيا املعروفة محليا باسم «طلحة» وهي ال تزال
تنم��و في مجرى هذا الوادي إلى أيامن��ا هذه .وإذا ما قارنّا بني أبنية هذا الوادي
وبناء مزرعة بئر النس��مة من حيث فن النحت والبناء فإننا س��نجد أن الزينة
والزخرف��ة غير موجودة في األبني��ة ومقصورة فقط عل��ى األضرحة في هذا
الوادي.
السدود:
لقد سبقت اإلشارة إلى سد التحويل في وادي لبدة والسدود األخرى التي
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كانت تك ّون خزانات مائية في أجزاء وادي كعام السفلي .وهنالك سدان آخران
بأحجام مش��ابهة مبنيان من األس��منت في موقع س��يدي اجليالني في وادي
اجملينني وعلى بعد أربعة وخمس�ين كيلومت��را جنوبي طرابلس .وهما يقومان
متالصق��ان في أدنى مجرى الوادي بعد الس��د احلديث مباش��رة .وأقدم هذين
الس��دين وأقربهما إلى الش��مال – وهو في حالة جيدة على امتداد مائة متر
تقريبا ً– ميتد ش��ماال وجنوبا ،ويعود تاريخ إنش��ائه إل��ى الوقت الذي كان فيه
تيار الوادي ينصب عموديا ،تقريبا ،على مجراه احلالي ،ويبلغ س��مك هذا السد
في أجزائه العلوية مترا واحدا ،ولكن هذا الس��مك ي��زداد إلى ثالث أمتار عند
األس��اس .وقد أضيفت إلى هذا السد بنايات تقوية في أوقات الحقة وخاصة
عند نهايته اجلنوبية الش��رقية التي يبدو أن ق��وة التيار كانت تنصب عليها.
وف��ي نهاية األمر دار التيار حول الس��د من نهايت��ه الغربية وذلك عندما حتول
مجرى الوادي إلى ما هو عليه حاليا ً .ولهذا الس��بب أقيم السد الثاني املمتد
من الشرق إلى الغرب ،وكان طوله األصلي مائة وعشرين مترا إذا ما استثنينا
جناحا طوله خمس��ون مترا ميتد باجتاه اجلنوب الشرقي من النهاية الشرقية
لهذا الس��د .وقد أحدثت في هذا الس��د عدة ثغرات بس��بب التيار من ناحية
وإلقامة القناة اخلاصة بالسد احلديث من ناحية أخرى .وكان هذا السد يشبه
في بنائه السد األول بشكل عام .وكان هذان السدان القدميان قد أقيما لغرض
حماية واحة طرابلس ،كما هي احلال بالنسبة للسد احلديث ،من فيضان وادي
جملينني املعروف بأنه أعنف أودي��ة منطقة طرابلس ،ولتحويل مياه هذا الوادي
الفائضة إلى سهل اجلفارة الذي ميكن حتويله إلى ذرة خصبة إذا ما توافرت له
املي��اه الكافية .وهنالك أيضا بقايا س��د كبير أقيم م��ن أجل أغراض الري في
وادي احليرة على بعد ستة عشر كيلومترا إلى اجلنوب الشرقي من العزيزية.
ومعظم السدود الباقية الكثيرة التي جند آثارها في أودية طرابلس كانت
صغي��رة ،وكان الغرض من إقامتها حماي��ة التربة من االجنراف .وكان حجمها
وش��كلها يتق��رر وفقا لطبيعة مجرى ال��وادي الذي تقام علي��ه؛ فحيث كان
مجرى الوادي متس��عا وغير عميق كانت مثل هذه الس��دود ال تعدو أن تكون
جدران��ا حجرية منخفضة وغير س��ميكة .فنحن جند وادي غرزة مثال يتس��ع
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عند غرزة إلى ثالثمائة ياردة ،ولذلك فقد قس��م إلى عدة حقول مس��تطيلة
بس��دود من هذا النوع احلجري املنخفض وكان بني احلقل والذي يليه مس��افة
س��تني ياردة .أما في األودية العميقة الضيقة فإن قوة التيار كانت تستدعي
إقامة س��دود ممنعة من اإلس��منت بحيث تأتي متتالية عبر الوادي ويس��مح
الس��د األعلى مناه بفيضان ش��يء من املاء إلى الس��د الذي يليه ويقل عنه
ارتفاعا ً وبذلك تكون قوة التيار قد أضعفت تدريجيا .ولعل أحسن أمثلة لهذا
النوع من السدود هي تلك املوجودة في وادي الزميط عند تقاطعه مع الطريق
الرئيس��ي بني طرابلس واخلمس إلى الش��رق من فندق النقازة ،وتلك املوجودة
في وادي املي على يسار طريق القصبات  -ترهونة وبعد قصر الداوون بقليل.
األضرحة:
إن ع��ادة بن��اء األضرح��ة أو القبور املش��هورة كانت ش��ائعة في معظم
الواليات الرومانية ،ومما زاد في انتشارها في شمال إفريقيا عادة عبادة الليبيني
ملوتاه��م .ولذلك فنحن جند هذه األضرحة في معظم أنحاء منطقة طرابلس
كم��ا جن��د أمثلة منه��ا في برقة وف��زان .ولكن م��ا كان منها على الس��احل
الطرابلس��ي قد خرب تخريبا ش��نيعا ونقلت حجارته واستعملت في أماكن
أخرى .وإذا أردنا أمثلة ال تزال في حالة جيدة فعلينا أن نتوجه إلى اجلبل الغربي،
واألودية الواقعة جنوبيه ،ومزارع احلدود .وباالمكان تصنيف هذه األضرحة إلى
صنفني :أضرحة معابد وأضرحة مس�لات وأحس��ن مث��ال على الصنف األول
في ش��كله البس��يط هو الضريح املش��هور في جرما بفزان ،ورمبا كان األحد
التجار الرومانيني املقيمني ،ويرجع تاريخه إلى حوالي س��نة  100م .وهو يقوم
على أس��اس مس��تطيل حتيط به درج��ات ثالث ويتكون م��ن غرفة حلد قائمة
الزوايا أمامها مصطب��ة ذات عمودين إيونيني طليقني .وكان اللحد مبنيا من
اإلسمنت بينما كان باقي الضريح مبنيا من احلجر الكلسي.
وهنال��ك منوذج ممتاز ألضرح��ة املعابد ،ال يزال في حالة جي��دة ،في املقبرة
الش��مالية في غ��رزة على بعد قليل إلى جنوبي املزرع��ة احملصنة وعلى نفس
الضفة من الوادي الرئيسي .وقد بني باحلجارة الكلسية وبرز جانباه الشمالي
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واجلنوبي نحو الش��رق ليتصال بأدراج تفضي إلى املصطبة األمامية .أما غرفة
اللح��د فهي محاطة من جوانبه��ا األربعة بأعمدة طليق��ة :أربعة منها في
املقدمة ومثلها في املؤخرة ،وخمسة على كل من اجلانبني إذا ما عددنا أعمدة
الزواي��ا مرت�ين .ولهذا الضريح إفريز من النوع ال��دوري مزين بنقوش من باقات
الزهر والتروس س��عف النخل ،وعلى نهاية غرفة اللحد من اجلهة الش��رقية
نقش��ت الكتابة اخلاصة بالضريح بني نسرين مفرودي اجلناحني .وكان املدخل
احلقيق��ي لهذه الغرفة في القس��م العلوي من الواجه��ة اجلنوبية ،وقد كان
يوص��د مبزالج حجري يقف��ل بعد إدخال اجلثمان إلى غرف��ة اللحد العارية من
الداخ��ل .ويرجع بناء ه��ذا الضريح إلى القرن امليالدي الراب��ع .ولدينا مثال آخر
على ه��ذا النوع من األضرحة وهو أقدم من املثال الس��ابق ولكنه غير كامل،
وه��و موجود في قص��ر البنات في وادي نفد قرب املزرع��ة احملصنة هناك ،وهي
املزرعة التي سبقت اإلشارة إليها .وفن النحت املتبع في الضريح وفي املزرعة
متش��ابه إل��ى حد كبير ،ورمب��ا كان بني��ان الضريح يرجع إل��ى نفس الضريح
الذي أنش��ئت فيه املزرع��ة أي إلى النص��ف األول من القرن املي�لادي الثالث.
وأث��ار الضريح الت��ي ال تزال في مواضعه��ا األصلية هي عب��ارة عن غرفة حلد
مس��تطيلة في حالة جيدة وأمامها درج وف��ي داخلها أقواس حجرية مزينة.
وكان��ت غرفة اللحد هذه بأعمدة يربطها ببعضه��ا البعض إفريز من الطراز
الدوري س��قطت قطع منه على األرض أمام الضريح ،وقد نقش عليه أسماء
الشخصيني اللذين أقاماه.
وباإلضافة إلى ه��ذه األمثلة توجد أضرحة كثي��رة مختلفة األحجام في
مقبرتي غرزة الش��مالية واجلنوبية بحمل معظمها زخارف منقوش��ة نقشا
بارزا ومتثل مش��اهد منتزعة من احلياة اليومية للمستوطنة نفسها من مثل
احلراث��ة على اجلمال والثيران واخليل ،وحصد الش��عير ودرس��ه ،ومناظر قوافل
اجلم��ال .ومش��اهد الصيد م��ن املوضوعات املفضل��ة وتظهر فيها األس��ود
والفه��ود والبقر الوحش��ية والنع��ام باإلضافة إلى رس��ومات حيوانات رمزية
كأس��ود رس��ول اآللهة والس��مك الذي يرمز األرواح املوتى .وتظهر على إفريز
مش��هور من أفاريز غ��رزة ،موجود حاليا في اس��طنبول بتركيا ،صورة الرئيس
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املتوفى وهو جالس على عرش��ه ومن حوله أفراد أس��رته يقدمون له الطعام
والشراب .ويتجلى مدى العناية التي كانت تكرس ملبدأ تغذية املوتى في وجود
قن��وات في العديد من أضرحة غرزة تؤدي إلى قلب اللحد وتس��مح بأن تصب
فيها املشروبات واألغذية السائلة.
والنوع الثاني الرئيس��ي من األضرحة ف��ي منطقة طرابلس هو األضرحة
التي تش��به املسالت في ش��كلها .فالضريح من هذا النوع هو عبارة عن بناء
مرتف��ع كالبرج ،زواياه قوائم أو قريبة من ذلك ويتكون من ثالثة طوابق الثالث
منها يشبه مسلة هرمية رقيقة .ومن األمثلة القدمية على هذا النوع ضريح
قص��ر أم أحمد في وادي ن َ َفد .ويدل مس��توى النح��ت الرفيع الذي يتجلى في
بنائه على أن تاريخه يرجع إلى القرن امليالدي الثالث .وتتحلى زوايا طابقه األول
بأعم��دة كورنثية صغيرة متوجة بإفريز دوري وكرنيش .وقد زين اإلفريز بصورة
نصفية وباقات من الزهور .وتبرز من زوايا الطابق الثاني أعمدة كورنثية يقوم
على رؤوس��ها إفريز مزين باخلضروات وفي واجهته الشرقية باب غير حقيقي.
وترتفع فوق كرنيش الطابق الثاني مباشرة مسلة الضريح التي هي عبارة عن
الطابق الثالث.ويتجلى هذا اخملطط بصورة مبس��طة في ضريحني أحدث من
الضريح الس��ابق ويعرفان باسم املسلتني وينتصبان متجاورين في وادي مردم
على بعد ثالثني كيلومترا إلى الشرق من بني وليد.
ويظهر تنوع ش��ديد ف��ي األضرحة املس��لية األخرى خاصة ف��ي الطابق
الثاني منها ،ففي ضريح في وادي مسوجي على بعد حوالي أربعني كيلومترا
إلى الغرب من بني وليد جند الطابق الثاني مكونا من تس��عة أعمدة كورنثية
س��ميكة مرتبة في ثالثة صفوف :ثالثة منها في كل صف .وفي أحد جوانب
طابقه األول يظهر باب غير حقيقي بينما تظهر صور نصفية وصور حيوانات
مفترسة منقوش��ة على اإلفريز الذي حتمله أعمدة الزوايا .وفي حاالت كثيرة
يتخذ الطابق الثاني في األضرحة املس��لية ش��كل هيكل صغير .وفي سنة
 1933م .كان ضريح من هذا الطراز ال يزال قائما ً بحالته األصلية في املقبرة
اجلنوبي��ة في غرزة ،ولكن هزة أرضي��ة حدثت بعد ذلك دمرت الطابقني الثالث
والثان��ي منه .ويالحظ وجود ب��اب غير حقيقي في أحد جوان��ب الطابق األول
473

تاريخ ليبيا القدمي
كما تنتص��ب في زواياه أعمدة كورنثية يعلوها إفري��ز .وعلى جدار الباب غير
احلقيق��ي صورتان نصفيتان بينهما صورة طفل وإلى ميينهما صورة في وضع
طائر وهي متس��ك تاجا بيد وقرطاس��ا مطويا باليد األخرى ،ولعلها متثيل غير
متق��ن آللهة النص��ر .أما املعب��د الصغير الذي ه��و الطابق الثان��ي من هذا
الضري��ح فهو يرتكز عل��ى قاعدة رقيقة وتتجه مقدمت��ه بحيث تكون زواياه
قائم��ة مع الباب غير احلقيقي املوجود أس��فل منها .وغرف��ة اللحد فيه غير
عميقة وه��ي مفتوحة من األمام ويتصل بكل م��ن زاويتيها اخللفيتني عمود
كورنثي بينما تقوم أمامها مصطبة ذات أقواس ،مرتكزة من ناحية مقدمتها
على عمودين كورنثيني طليقني .وفوق كرنيش الطابق الثاني تنتصب مس��لة
رقيقة توج رأسها على غرار تيجان األعمدة الكورنثية.
وقب��ل الف��راغ من احلديث ع��ن األضرحة الب��د لنا من أن نش��ير إلى ثالثة
أضرح��ة مهمة ال تتب��ع ألي من األنواع الثالثة التي س��بق ذكره��ا .وأول هذه
الثالثة هو ضريح هنشير س��وفيت ( )Henseir suffitالواقع على مسافة
قصيرة من طريق يفرن _ غريان على بعد خمس��ة كيلومترات إلى الشرق من
يفرن وقرب املزرع��ة احملصنة التي ال تزال قائمة هناك في حالة جيدة .ويحمل
الطابقان اللذان ال يزاالن قائمني من هذا الضريح أوجه شبه قوية لنظيريهما
في األضرحة املسلية ذات املعابد الصغيرة املقامة في طوابقها الثانية ،ولكن
من الش��كوك في��ه أن بناء ضخما مثل ه��ذا البناء كان ينتهي مبس��لة إذ أن
األقرب للعقل أن يكون منتهيا بهرم منخفض .وهو يقوم على أساس بسيط
من البناء املقام كتس��وية لسطح الصخر املائل .وفي هذا األساس غرفة لها
باب مقوس في جزئها األمامي .وفي جدرانها الداخلية س��تة جتاويف صغيرة،
رمب��ا كانت حلف��ظ القوارير .ويقوم الطابق األول من ه��ذا الضريح على قاعدة
ترتك��ز على التس��وية املذكورة ،وقد زينت زوايا هذا الطاب��ق بأعمدة كورنثية
حتمل إفريزا مزخرفا وكرنيش��ا .وترتك��ز مصطبة الطابق الثاني على عمودين
مربع�ين طليقني وهما من النوع الكورنثي الضخم يصلهما قوس من األمام
ويتصالن مع جدران جوانب غرفة اللحد بوصالت أفقية قصيرة .وكانت األوجه
األمامي��ة واجلانية ل��كل من هذين العمودين مزينة بأعم��دة كورنثية صغيرة
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كم��ا كان هنالك عمود واحد متوس��ط احلجم وله جانب��ان فقط في كل من
الزاويتني اخللفيتني لغرفة اللحد.
والضريح الثاني يعرف باس��م (الصنمة) ويقع ف��وق وادي البئر الوعر في
منتص��ف الطريق بني غري��ان ووادي احل َّمام على الطريق اجلنوبي من غريان إلى
ترهون��ة .ومخطط ه��ذا البناء مرب��ع ويقوم على أس��اس منخفض ومدفون
جزئي��ا .وال ب��د أن��ه كان يتكون من ثالث طواب��ق على األقل؛ بق��ي منها اثنان
ف��ي حالة جيدة .وفي منتصف اجلانب اجلنوبي الش��رقي من األس��اس دهليز
نفق يقضي إلى غرفة القبر املقوس��ة التي توجد في مؤخرتها ثالث جتويفات
لبقاي��ا املوتى :واحد يواجه املدخ��ل وواحد في كل من جداري اجلانبني اآلخرين.
وقد عومل الطابق األس��فل كأس��اس له كرنيش بارز .أما الطابق الثاني فقد
زي��ن بأعمدة كورنثية صغيرة ،أربعة منها على كل جانب من اجلوانب األربعة،
ويالحظ أن ما أقيم من هذه األعمدة في الزوايا له وجهان فقط .وعلى اجلانب
اجلنوبي الش��رقي مثل العمودين املتوسطني بتاجيهما فقط بينما حفر على
الف��راغ الناجت حت��ت التاجني باب غي��ر حقيقي له إطار مزخ��رف وعلى جانبيه
صور نصفية لفتاتني ،على شكل مداليتني ،ويعلوه حزام أبيض معد للكتابة.
وأم��ام الباب الغير حقيقي رس��م بطريقة احلفر الب��ارز حيوان مفترس يطارد
حيوان آخر ثم حيوان ثالث بني قوارين .أما الطابق الثالث على شكل مربع من
األعمدة التي كانت على ما يبدو حتيط بأحد املعابد الصغيرة .ويدل مس��توى
فن النحت الرفيع املس��تخدم ف��ي هذا البناء على أنه يرج��ع إلى فترة القرن
امليالدي الثالث.
وأخيرا البد ن اإلشارة إلى الضريح الفخم املعروف باسم قصر دوغا ،الذي
تقع آثاره على بعد ثمانية كيلومترات إلى الشمال الشرقي من ترهونة وعلى
بعد أق��ل من كيلو متر واحد من مدينة دوغا (مس��فى القدمي��ة) .وبناء هذا
الضريح قائم الزوايا وهو يقوم على أساس مستطيل يرتفع مبقدار درجتني عن
سطح األرض .وكان في األصل يتألف من ثالث طوابق ال يزال اثنان منها قائمني
وهما متش��ابهان بش��كل عام في أساس��هما وفي أعمدتهما ذات الوجهني
التي زينت بها زواياهما ،وفي أن كال ًّ منهما توج بإفريز أبيض وكرنيش .وأعمدة
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الطابق�ين ال تقوم على قواعد مس��تقلة عن أس��اس الطاب��ق ،ولكن أعمدة
الطاب��ق الثاني تختلف ف��ي تيجانها عن أعمدة الطاب��ق األول .وكانت حتيط
بالطاب��ق الثالث أعمدة كورنثية عددها جميعا ً ثالثون عمودا ً موزعة حس��ب
الترتي��ب اآلت��ي (إذا ما عددنا أعمدة الزوايا مرتني) :س��تة ف��ي املؤخرة ،أربعة
في املقدمة ،تس��عة على كل من اجلانبني واثن��ان خارجيان في فتحات البناء.
ومن احملتمل انه كان وس��ط هذا احمليط املعمد غرفة حلد من نوع ما ،ولكن لم
يبقى لها أثر .وحتت هذا البناء فسقيتان متصلة كل منها األخرى ،ويوجد في
الداخلية منهما مقعدان حجريان منخفضان مبحاذاة جدارهما اخللفي .وفي
اجل��دار املقابل للجدار اخللفي ثالث جتاويف صغيرة ف��وق املدخل رمبا كانت قد
أعدت لكي توضع فيها املصابيح .ويدل مس��توى فن النحت املس��تعمل في
هذا البناء على أن تاريخه يرجع للقرن امليالدي الثالث.
القبور املستديرة في قورينة ومغيرنس ( :) Meghernes
تقس��م القبور في قورين��ة إلى نوعني :نوع قائم منف��رد ،وهو أما مدور أو
مربع أو له درج ،ونوع محفور في الصخور .وقد قامت بعثة جامعة مانشستر
بحف��ر وتخطيط ثمانية قبور ودراس��ة وتخطيط أربعة عش��ر قب��را آخر في
مدينة قورينة.
ومن املتعارف عليه أن أقدم قبرين في قورينة هما قبر باتوس األول وقبر أحد
مصارعيه من أبناء دلفي وهو رجل اس��مه أونوماس��توس (،)Onomastus
والقب��ر األول أكبر م��ن الثاني وقد مت التعرف عليه بناء على اش��ارة الش��اعر
اإلغريق��ي بندار (حوالي  438 – 518ق .م ).الذي يتحدث عن باتوس األول ثم
يقول« :إنه اآلن يستريح منفردا بعد موته ،في الطرف البعيد من السوق في
قورين��ة» .ويقوم فوق هذا القبر بناء إس��طواني الش��كل يتكون من صفوف
أفقية من احلج��ارة املنحوتة التي قدر األثريون اإليطاليون معدل أبعاد الواحد
منها بـ  125سم طوال و 35سم ارتفاعا .وهذا طراز ال ميكن أن يكون معاصرا
للقبور املستديرة التي كانت شائعة االستعمال في بداية استيطان اإلغريق
لقورين��ة ف��ي بداية القرن الس��ابع قبل املي�لاد ،والتي كانت عب��ارة عن دائرة
منخفضة من احلجارة القائمة كان اجلثمان يدفن بداخلها ثم تقام كومة من
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التراب على شكل مخروط .ويظهر من أسلوب قبر باتوس أنه يرجع إلى عصر
هدري��ان الذي جدد أبنية كثيرة في قورينة وغيرها من املدن الليبية في أعقاب
تخريب اليهود لها .ورمبا كان هذا البناء اجملدد قد أقيم مكان بناء س��ابق شيد
في مطلع العصر الروماني ثم دمر خالل الثورة اليهودية في عهد تراجان ،وقد
يك��ون هذا القبر بني عدة مرات فوق امل��كان الذي دفن فيه باتوس أصال ،ومما ال
شك فيه انه كان في البداية سطحيا وبسيطا .ويبلغ نصف قطر هذا البناء
االس��طواني تس��عة أمتار وارتفاعه أربعة أمتار وخمسة وعشرين سنتيمترا
ول��ه مدخالن واحد في اجلهة الش��مالية الغربية واآلخر ف��ي اجلهة اجلنوبية.
وفي داخل هذا البناء اخلارجي من جهة الشرق توجد بقايا مذبح شبه دائري ال
تزال أجزاء من أساسه تغطي الدرجات العليا من سلم الدرج احلجري الدائري
اخلاص بالقبر الروماني املذكور س��ابقا .ومقابل هذا املذبح مصرفان صغيران
كان دم القرب��ان ،أو م��ا يقدم من الس��وائل ،ينزل خاللهما إل��ى امليت .وهناك
مص��رف آخر كبير ي��ؤدي من الداخل إلى اخلارج لتصري��ف املياه التي كان هذا
النصب يغسل بها.
وفي املقبرة الغربية في قورينة خمسة قبور مستديرة ومرتبة على شكل
هالل يرجع تاريخها جميعا إلى حوالي القرن الس��ادس قبل امليالد .وأس��لوب
ه��ذه القبور قدمي اذ ان الواح��د منها هو عبارة عن دائرة م��ن احلجارة الكبيرة
املنفرج��ة والتي يبلغ ارتف��اع الواحد منها حوالي  115س��م ويدل مظهرها
على أنها قطعت قطعا خش��نا ولم ته��ذب .وقد عبئت الفجوات التي بينها
بحج��ارة صغي��رة .وتتراوح أنصاف أقط��ار هذه الدوائر بني  532س��م و 932
س��م .وكان اجلثمان يودع داخل حلد تغطيه البالد في وسط دائرة .وبعد الدفن
كانت تقام على اللحد كومة من التراب على ش��كل مخروط تنتهي أطرافه
السفلى بحجارة الدائرة.
القبور املربعة:
ف��ي نهاية أول الوادي في على ميني الطري��ق من قورينة إلى أبولونيا يوجد
قب��ر يرجع تاريخ��ه إلى النصف الثاني م��ن القرن الرابع قب��ل امليالد .وتتكون
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جوان��ب اللحد األربعة من أربعة قطع ضخمة من احلجارة وضعت أفقيا على
أس��اس ذي أربعة درجات .وقد قسم داخل هذا القبر إلى قسمني مستطيلني
ومتوازيني ثم قس��م كل من هذين القسمني إلى قسمني متشابهني وسقف
جميع هذه التقسيمات ببالط من احلجارة يشبه الطوب.
القبور ذات الدرج:
هنال��ك عدد م��ن القبور من هذا الن��وع في املقبرة الش��رقية في قورينة
يع��ود تاريخه��ا إلى العه��د البطلمي ،وهي م��ن النوع الذي وج��د بكثرة في
اإلس��كندرية في نفس العهد .وكان رم��اد اجلثمان يوضع في وعاء من الفخار
يدفن حتت الدرجة السفلى.
القبور احملفورة في الصخور:
ف��ي الناحي��ة اجلنوبي��ة م��ن أول واد على اليم�ين بالنس��بة للذاهب من
قورين��ة إل��ى أبولونيا قبر من القرن الرابع قبل امليالد ،له فناء مكش��وف ،وفي
مؤخ��رة الفناء ثالثة جتاويف ،وعلى أحد جوانبه س��لم درج قصير يفضي إلى
حلد خش��ن مس��تو من وجهه العلوي .وكان هذا القبر خاصا بامرأة كما تدل
كتاب��ة منقوش��ة على أحد جانبية وت��كاد ان متحى اآلن .وهن��اك رف بني هذا
اللح��د ومقدمة التجاويف خاصة بالتماثيل .وقد نقش اس��ما صاحبي اثنني
من التجاويف فوق بابيهما:
األوس��ط كان ألرخيب��ا ( )Archipaابنه مين��ودورس (،)Menodoros
واألمين كان األصل جلثمانني هما جثمان دراكون ( )Drakonبن بوس��يدبوس
( )Poseidipposوجثم��ان ابنة أجليمون��ا ( .)Aglemonaوقد وجدت في
هذا القبر بعد العاديات وزجاجة دموع ومرآة برونز ودبوس شعر من العاج.
املعابد والهياكل واألصنام في منطقة طرابلس:
إن طبيع��ة الديانة الليبية القدمية ل��م تكن تتطلب بناء املعابد .واملعابد
- Cyrenaican Expedition of University of Manchester, 1952, Manchester
University Press, 1956, edited by Alan Rowe, with contriputions by
Dererk Buttle & John Gray, pp. 19 – 26.
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الت��ي وجدت خارج املدن الس��احلية في املنطقة طرابل��س كانت قليلة ،كما
أنها كانت جميعا ،باس��تثناء واحدة منها ،عبارة عن هياكل ريفية متواضعة
ال متت إلى فن النحت بصلة .ويتمثل أبسط أنواع هذه الهياكل في بقايا بناء
صغي��ر في اجلدي��دة ( )Sghedeidaفي الطرف اجلنوبي م��ن واحة طرابلس.
وت��دل آثاره على أنه كان بناء مربع تقوم في وس��ط واجهت��ه األمامية فتحة
أشبه بالنافذة ،وكانت تقوم في زواياه أعمدة ذات وجهني .ونستدل من الهدايا
املقدم��ة لهذا الهي��كل على أن تاريخه يرجع إلى الق��رن امليالدي الثالث .وقد
كان في مواجهته مذبح أُحيط فيما بعد بجدار مربع.
وهناك مثال آخر على هذه املعابد هو األثر املس��مى قصر تنيناي في وادي
تنيناي على بعد حوالي تسعة عشر كيلومتر إلى الشمال الغربي من نقطة
التقاء هذا الوادي مع وادي س��وف اجلني .وهذا املعبد أفخم من املعبد السابق
وكان مبنيا بحجارة كلسية ،وهو يتكون من صالة مستطيلة تتقدمها أمام
مدخله��ا مصطبة قائمة على عمودين كورنثي�ين .وباالضافة إلى هذا الباب
الذي يقض��ي إلى املصطبة كانت للصالة نافذة مقوس��ة في أحد جوانبها،
ورمب��ا كان الغرض منها متكني الناظر من رؤية متثال املعبود عندما يكون الباب
مقف�لا .وما يثبت أن هذا البناء كان معبدا وليس ضريحا قطعة افريز وجدت
قريب��ة من��ه كتب عليها ان الذي بن��اه هو تيطس فالفي��وس كابيتو (Titus
 ،)Flavius Capitoويرج��ع تاريخ الكتابة إلى حوالي س��نة  200م .وهناك
آثار رمبا كانت أسس معبدين آخرين من هذا النوع :األول منهما ال يزال أساسه
موج��ودا ف��ي رأس احلداجية على بعد كيلومتر واحد إل��ى غرب من اخلضراء (
قرب ترهونة ) .وقد وجدت في موقعه كتابه باألحرف البونيقية احلديثة تقول
إن املعبد ومتثال املعبود الذي كان فيه وممره املعمد املس��تور كرس��ها الليبيون
جميعه��ا لإلله آمون بني س��نتي  15و  16للميالد .أما املثال الثاني فيقع في
قراريط قصير التراب (= نصب األخوين فيليني) بالقرب من آثار النصب الذي
أقامه اإلمبراطور ديوقلتيان عالمة للحدود.
واملعب��د الريف��ي الوحيد املهم ه��و املعروف بقصر اجلزي��رة وهو يقع على
بع��د أربعة كيلومترات باجتاه الش��مال من الكيلومت��ر  166على طريق يفرن
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– جادو .وهذا املعبد في حالة جيدة نسبيا ً وهو مبني باحلجر الكلسي اجليد
ورمب��ا كانت قد ش��يد في مطلع القرن املي�لادي الثالث .أما بن��اؤه فهو عبارة
عن مس��تطيل في وس��طه صالة يقوم على جانبيه جناح��ان مفتوحان من
األمام .وكان البناء جميعه مس��قوفا ً بعوارض خش��بية ثبت��ت أطرافها في
فتحات مناس��بة في أعالي اجلدران .وأغلب الظن أن هذا الس��قف اخلش��بي
كان مغط��ى بطبقة من الطني .ولصالة هذا املعبد الرئيس��ية باب واحد في
واجهتها األمامي��ة .وقد وجد بالقرب من موقع هذا املعبد نقش (هو اآلن في
متحف طرابلس) يخلد ذكرى إقامة متثال لهرقوليس ،اإلله الروماني الذي حل
محل ملكارت الفينيقي.
أما بالنس��بة لألصنام فان املس��تر هـ .س .كوبر ،اإلجنليزي اجلنسية ،قام
بني  1895و  1896بزيارة س��تة وس��بعني موقعا ً أثريا ً في هضبة ترهونة كان
معظمها يشمل هياكل من نوع األصنام ،وهو يقول في حديثه عنها:
«ومع انه يلوح أن مواقع األصنام موجودة في كل مكان ضمن هذا البلد
إال أننا قد نكتش��ف شيئا من قائمة أسماء املناطق التي توجد فيها األصنام
فعالً:
 -1وادي دوغا،
 -2وادي ترقورت املوازي للوادي األول،
 -3السهل اجملاور ملصب وادي ترقوت من جهة الشمال،
 -4هضبة ترهونة،
 -5األرض املرتفة إلى غرب ترهونة حيث تتصل بغريان،
 -6هضب��ة فرجانة ومناطق عزة ومعمورة إلى اجلنوب حيث مير القس��م
العلوي من وادي ترغالت،
 -7وادي كسية وداوون،
 -8األراضي املنحدرة من القصبات ومسالته إلى خوائب لبدة مبا في ذلك
 -كوب��ر  ،هـ .س ، .مرتفع االهات اجلمال  :استكش��اف الهي��اكل الثالثية واملواقع املغليثية
في طرابلس  ( ،ترجمة انيس زكي حس��ن  ،نش��ر مكتبة الفرجاني  ،طرابلس ليبيا )  ،ص115
– . 164
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اخلراب أيضا.
وللمواق��ع اخملت��ارة لألصن��ام ميزات متش��ابهة ،فهي غي��ر موجودة على
القمم العالية فان وجددت على بعض س��فوحها ،كما أنها غير موجودة في
األراضي املنخفضة أيضا ،وإمنا تنحصر في املرتفعات املتوسطة في السهول،
وفي التالل الصغيرة التي تواجه الشمس فوق الهضاب».
ويقسم كوبر آثار اخلراب في املواقع التي زارها إلى صنفني:
 -1محوطات،
 -2أصنام.
 -1احملوطات:
وه��ي عب��ارة عن أبنية هي��اكل أو مذاب��ح أو أصنام محاط��ة بجدار .وفي
معظم احل��االت جند جدران احملوطات ممهدة حتى أسس��ها .وتبني مخططات
احملوطات إنها كانت في الغالب تشغل مساحة مستطيلة يتراوح طولها بني
 70إلى  250قدما .وكانت تستخدم في بناء احملوطات الكبرى حجارة كبيرة
مرصوف��ة رصفا جمي�لا ،ولكن ارتف��اع جدرانها في األص��ل ال ميكن تعيينها
نظرا لتهدمها جميعا باس��تثناء وجود أبنية في بعض املواقع ما زالت بعض
أجزائها قائمة إلى ارتفاع أربعة عشر قدما من مثل صنم عارف.
 -2األصنام:
يتراوح ارتفاعها بني س��تة أقدام وخمس��ة عش��ر قدما ،وهي توجد عادة
بالقرب من جدران احملوطات اخلارجية على جانب واحد أو أكثر وتتألف من أبنية
مس��طحة احلجارة يبلغ الواحد منها ضخامة الباب العادي أحيانا .والشكل
الغالب على بنيان األصنام هو ش��كل الهي��كل املغليثي املؤلف من عمودين
قائم�ين ويتكون الواحد من حجر واح��د أو من حجرين وفوقهما حجر أفقي
وأكثر .وتتراوح س��عة الفجوة بني العمودين ما ب�ين  13إلى  25بوصة .وكان
العم��ودان يثبتان في قاعدة حجرية تنق��ر إلى عمق بوصتني أو أكثر قليال ،ثم
 -نحن ميالون إلى القول ان هذه اآلثار التي اعتبرها كوبر أصناما امنا هي بقايا معاصر زيتون
رومانية صغيرة درست معظم آثارها األخرى  .أنظر أيضا ص 597اعاله .
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تنحت حواش��ي العمود من جهته الس��فلى حتى تصبح مناس��بة للدخول
ف��ي القاعدة .وتالحظ في جوانب أعمدة األصنام ثقوب تكون نافذة في عمود
ونصفي��ة العمق ف��ي العمود اآلخر .ورمبا كانت الغاية منه��ا وضع املزاليج أو
الع��وارض اخلش��بية املربعة بحيث توض��ع الواحدة منها ف��ي الثقب اجلانبي
الناف��ذ في أح��د العمودين وتثبت نهايته��ا في الثقب النصف��ي العمق في
العمود اآلخر .وباإلضافة إلى تلك الثقوب اجلانبية في األعمدة كانت في عدد
كبي��رة من األصنام ثقوب محفورة في الزوايا البد أنها كانت تس��تخدم أيضا
لتثبيت عوارض خش��بية م��ن اجل أغراض البناء اخملتلف��ة كإقامة وصلة بني
الصن��م واملذب��ح مثالً .ومما يؤيد ه��ذا الرأي أننا جند ثق��وب الزوايا ،في معظم
احلاالت ،في مواجهة املذبح.
ويق��ارن كوبر بني ش��كل هذه األصنام وأش��باهها في طق��وس الديانات
القدمي��ة األخرى من مثل املس�لات الثنائي��ة أمام املعابد املصري��ة ،والتماثيل
النحاس��ية أمام هيكل س��ليمان ،واألعم��دة الذهبية والزمردي��ة أمام معبد
ملكارت بصور في فينيقية ،وصنم فينوس اخملروطي الذي يظهر على القطع
النقدي��ة القدمية في قبرص ،وهو يجد ش��بها كبيرا بني ش��كل الصنم وبني
ش��كل الرمز الذي يظه��ر على األختام البابلية اخملروطي��ة التي يظهر عليها
«كاهن يتعبد أمام حس��يكة من أوتاد خش��بية تربط بني رمزين :األول عمود
في رأسه مخروط ،والثاني يتألف من عمودين فوقهما عارضة أفقية ،وعارضة
أفقية أخرى في األسفل .فهذا الشكل شبيه بالصنم بالضبط (مع عارضة
داخلية في الثقوب اجلانبية) ،وقد وضع هذا خلف املذبح بنفس الطريقة».
وواضح من هذا التش��ابه القوي بني ش��كل األصن��ام الليبية والرمز على
اخلتم البابلي أن الليبيون القدماء رمبا كانوا قد اخذوا بعض الطقوس الدينية
عن البابليني منقولة بوساطة الفينيقيني الذين كانوا همزة الوصل بني بلدان
املش��رق واملغرب في هذه الفترة .ولقد س��بق أن أش��رنا إلى أن الليبيني نقلوا
كثيرا من اآللهة عن غيرهم من الشعوب التي احتكوا بها من مثل املصريني
والفينيقيني واإلغريق والرومان .ونضيف هنا مالحظة جديرة باالهتمام هي أن
 -املرجع السابق ص 155 – 154
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الرومان لم يكونوا يتعرضون بس��وء لديانات الش��عوب الداخلية ضمن حدود
إمبراطوريته��م م��ا دامت تلك الديان��ات ال تتعارض مع السياس��ة واملصالح
الرومانية.
وملا كنا ال نعرف على وجه التحقيق ش��يئا عن الطقوس التي كانت جتري
في هذه األصنام فانا نرى هنا أن نقتبس ش��يئا ذا داللة نظرية كوبر حول هذا
املوضوع حيث يقول:
«وإذا سمح لي القارئ مبزيد من النظريات فقد يكون في وسعي أن أشير
إل��ى أن الثقوب احملفورة في الزوايا في ناحية املذبح من الصنم تصلح لنصب
هي��كل خش��بي من النوع ال��ذي يظهر في اخلت��م البابل��ي ولربطه مبحوطة
جتري في داخلها بعض تل��ك الطقوس الفظيعة املتعلقة بعقيدة مولك [=
مل��كارت = إله النار الفينيقي] .فإذا كانت الفج��وة بني عمودي الصنم هذا
املكان الذي يقوم الكاهن بإدخال الضحية منه ،وكانت الثقوب اجلانبية حتتوي
ع��وارض تغلق بع��د ذلك لتدل عل��ى أن العالم قد ترك في اخلل��ف ،فيمكننا
أن نتص��ور تفس��يرا رهيبا لذلك الغموض .فاملدخل ب�ين العمودين يعني هنا
التناس��ل أو املولد اجلديد ،وتتبع ذلك تضحية أو عملية تطهير باملرور وس��ط
الن��ار ،ألنه بالرغم من كون الفجوات ضيقة بحيث إنها ال ميكن أن تس��تعمل
كأب��واب اعتيادية ،إال أنها تكف��ي لهذا الغرض ألن الضحاي��ا كانوا دائما من
صغار الس��ن ...وفي حالة التطهير بالنار جند مجاال كافيا بني الصنم واملذبح
إلشعال نارين متجاورتني».
وتاري��خ ه��ذه األصنام م��ازال غامض��ا لقلة احلفري��ات الت��ي أجريت في
املنطقة .ويذهب كوبر ،باالعتم��اد على القليل املعروف من تاريخها ،إلى أنها
لم تش��يد في وقت واحد بل خالل األلف س��نة التي سبقت سيطرة الرومان
عل��ى منطقة املدن الثالث ،كما يش��ير إلى أن الليبيني الذين ش��يدوها بدأوا
ميارس��ون طقوسهم فيها منذ البداية ،وظلوا كذلك طيلة العهد الفينيقي
وحتى بعد خضوعهم للسيطرة الرومانية قبيل تاريخ امليالد.
 -املرجع السابق ص . 159 – 158
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ونش��ير فيما يلي إلى عدد قليل من األصن��ام التي حتدث كوبر عنها على
سبيل املثال ال احلصر:
 -1صنم بو سيدة :ويقع على تل صغير على مسافة قصيرة من مصب
وادي دوغا في الناحية الشمالية من ترهونة.
 -2صنم العارف :ويقع على مسيرة عشرين دقيقة من الصنم السابق،
ف��ي وادي دوغا بني جبل الع��ارف وجبل األحمر ،وهو ف��ي الناحية اجلنوبية من
الوادي حتت التل وبالقرب من مجرى مائي فرعي صغير.
 -3صنم قرب قصر دوغا :ويقع على قمة تلة على مسيرة نصف ساعة
إلى الش��مال الش��رقي من قصر دوغا ،وارتفاعه غير مألوف إذ يبلغ ارتفاع كل
من عموديه تس��عة أقدام ونصف القدم وس��مكهما م��ن اخلارج إلى الداخل
قدمني ،ومعدل اتساع الفجوة التي بينهما ستة عشر بوصة.
 -4صنم كوم أس�لاس :يقع على قمة ب��ارزة في هضبة ترهونة مما ميكن
املس��افر من رؤيته عن مس��افة بعيدة في مختلف االجتاه��ات ألنه أعلى من
القم��م احمليطة به .وفي جميع أنحائ��ه ،وخاصة في اجلنوب الغربي ،توجد آثار
مختلف��ة بعضها م��ن نوع األصنام وبعضه��ا األخر بناي��ات رومانية .وارتفاع
عم��وده األمين س��بعة أقدام أما األيس��ر فهو أط��ول م��ن األول بنصف قدم.
والفجوة بني العمودين تبلغ عش��رين بوصة .واحلجر األعلى األفقي مكس��ور
اآلن ولكنه كان قطعة واحدة سمكها خمس عشرة بوصة.
 -5صنم الغرابة :يقع في وس��ط كنس��ية إلى اجلنوب الغربي من جبل
مس��يد والش��مال الش��رقي من فرجانة .ونصل إليه في فرجانة عبر شعبة
اخليل ووادي داوون وكرمة احلثية .ويبلغ ارتفاع كل من عموديه أحد عشر قدما،
وس��مك عارضته العليا عشرين بوصة ،واتساع الفجوة بني العمودين ثمانية
عشرة بوصة .وأبرز ميزات هذا الصنم وجود نقش على الوجه اجلنوبي لعموده
األيس��ر ميثل حيوانا غريبا ذا جس��م مطول ورأس مرفوع نس��بيا وذيل قصير.
وت��دل خطوط النقش العميق على أن هذه الصور تعود إلى نفس الفترة التي
شيد فيها الصنم.
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الكنائس املسيحية:
مت حتى اآلن اكتش��اف آثار تسع كنائي مس��يحية في منطقة طرابلس:
أربع��ة منها في حالة أثري��ة مرضية وخمس في حالة س��يئة .واألربع األولى
هي في مواقع اخلضراء واألصابعة وش��فاجي عامر وقصر السوق اللوطي .أما
اخلمس األخرى فهي في مواقع:
 -1قصر املعمورة في وادي جزي على بعد س��بعة عشر كيلومترا شرقي
قصر داوون.
 -2عني ويف أو ثنداسا القدمية ( ،)Thendasaوهي مبنية على أسلوب
الباسيليكا.
 -3ق��رب تب��ادون ( )Tebedutعلى بعد حوال��ي كيلومترين إلى اجلنوب
الشرقي من قرية األصابعة ،وهي أيضا على أسلوب الباسيليكا.
 -4قرب بئر الكور على بعد ( ) 18كيلومترا إلى الش��رق من غريان ،وهي
كذلك على أسلوب الباسيليكا.
 -5في وادي كرمية بالقرب من التقائه مع وادي زريت ( )Zaretوعلى بعد
حوالي عشرة كيلومترات إلى الغرب الشمالي من األصابعة ،وهي أيضا على
أسلوب الباسيليكا.
أما األربع األولى فهي في املواقع التالية:
 -1اخلض��را :عل��ى رأس تلة إل��ى اجلنوب من طريق ترهون��ة – القصبات،
وعل��ى بعد ثماني��ة كيلومترات إلى الش��رق من مركز قري��ة اخلضراء .وكانت
في األصل عبارة عن بناء مس��تطيل بس��يط له مدخل في الطرف الش��رقي
من الواجهة الش��مالية .وكان يقس��مها طوليا إلى صحن وممرات صفان من
األعمدة في كل منهما أربعة أعمدة .وقد أضيفت لهذه الكنيسة فيما بعد
الغرف وجرن معمودية مصلب من النوع البيزنطي.
 -2غرب��ي مديري��ة األصابعة وعل��ى بعد كيلومتر واحد إل��ى اجلنوب من
رأس ال��وادي .وهنالك طريق تؤدي إليها وتتفرع م��ن طريق غريان – يفرن على
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مس��افة قصيرة إلى الغرب من املديرية .وكان بناء هذه الكنيسة مستطيال
على غرار الباسيليكا ،وقد وجدت فيها مجموعة من النقود التي تدل على أن
الكنيسة وجدت قبل العهد البيزنطي.
 -3وادي بزرة :على بعد حوالي عش��رين كيلومترا إلى اجلنوب الش��رقي
من بني وليد بالقرب من املس��توطنات احملصنة الثالث املعروفة باس��م قصر
السوق اللوطي .وقد كانت على غرار الباسيليكا كما أنها حولت بعد الفتح
اإلسالمي إلى مسجد.
 -4ش��فاجي عام��ر :على احد روافد وادي س��وف اجلني عل��ى بعد حوالي
خمس��ة وعش��رين كيلومترا إلى الش��رق م��ن م��زدة ،وهي أيضا عل��ى غرار
الباسيليكا ويرجع بناؤها إلى ما قبل العهد البيزنطي.
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امللحقات

امللحق ( أ� )
العصور اجليولوجية
بالرغم من أننا ال نعرف س��وى القليل عن ثالثة آالف املليون من الس��نني
الت��ي انقضت على تصلب القش��رة األرضية فان احلياة بأش��كالها البدائية
األولى البد أن تكون قد استغرقت في تطورها عدة ماليني من السنني قبل أن
تصل إلى مس��توى األش��كال املتحجرة املوجودة في كثير من الصخور والتي
يرجع تكوينها إلى ما قبل ستمائة مليون سنة .ولم تظهر احليوانات الفقرية
األول��ى – وه��ي أنواع بدائي��ة من احليوانات التي تش��به األس��ماك – إال بعد
انقضاء مائة مليون س��نة أخرى .أما األعش��اب فلم تبدأ بالظهور إال قبل ما
يزيد قليال عن أربعمائة مليون سنة ،واحليوانات البرمائية قبل حوالي ثالثمائة
وخمسني مليون سنة.
ويرج��ع تاريخ الثدييات – ومنها اإلنس��ان الذي ه��و أرقاها بفضل دماغه
– إلى ما يقل قليال عن مائتني وخمس�ين مليون س��نة ،والواقع أن اإلنس��ان
نفسه إمنا خرج إلى حيز الوجود خالل املائة املليون سنة األخيرة.
وجدير باملالحظة إن التطور لم يس��تمر سلس��ا ً دون انقطاع فقد نشأت
بع��ض النباتات واحليوانات وتطورت لتنقرض نهائيا بعد ذلك مباليني الس��نني
بينم��ا بقي البع��ض اآلخر واس��تمر دون تغير يذكر .ولقد نت��ج عن التغيرات
التي طرأت على القش��رة األرضية تغي��رات هامة في جغرافية الكرة األرضية
ومناخه��ا ،وهذه بدوره��ا أثرت بدورها أثرت في تط��ور النباتات واحليوانات وفي
توزيعها اجلغرافي .ويعتبر العلماء التغيرات الكبرى التي طرأت على القشرة
األرضية أربعة؛ وهم لذلك مييزون بني أربعة دهور جيولوجية:
 -1الدهر البروتيروزي  Proterozoicأي احلياة األولى.
 -2الدهر الباليوزي  Palaeozicأي احلياة القدمية.
Great World Atlas,
Association, London,

- The Reader>s Digest
The Reader>s Digest
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 -3الدهر امليسوزي  Mesozoicأي احلياة املتوسطة.
 -4الدهر الكينوزي  Cainozoicأي احلياة املعاصرة.
وهكذا يستطيع علماء اجليولوجيا باالعتماد على الصخور وما حتويه من
متحجرات أن يكشفوا عن النمط العام لتطور النباتات واحليوانات وعن نشوء
احمليطات والقارات وسالس��ل اجلبال واألنه��ار والتغيرات املناخية .ونحن نعرف
م��ن األبحاث اجليولوجية أن األس��د ووحيد القرن والفيل وف��رس النهر كانت
تسرح في يوم من األيام فيما نعرفه اليوم باسم بريطانيا .ونحن نعرف كذلك
أن قم��ة إفرس��ت – حيث أكتش��ف حيوانات متحجرة – تتك��ون من صخور
كلسية تكونت في األصل حتت سطح البحر.
وينقس��م كل من الدهور اجليولوجية األربعة إلى عدة عصور جيولوجية
يتميز كل منها عن سابقه بتطورات بارزة ،واجلداول التالية توضح ذلك:
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الدهر الكينوزي  CAINOZOIC ERAأو دهر احلياة العصرية
العصر اجليولوجي

األحوال اجلغرافية

النباتات

احليوانات في البحر

احلياة على اليابسة

االنحسار
في
اجلليد
استمرار
الهولوسني
 Holoceneبدأ قبل مما سبب ارتفاع مستوى البحر.
حوالي عشرة آالف سنة .بريطانيا التي كانت متصلة بأوروبا
خالل عصر اجلليد تنفصل عنها في هذا
العصر  .تزايد اجلفاف في شمال أفريقيا
والشرق األوسط بسبب ظهور الصحاري.

البحار اإلنسان يتعلم كيف يدجن
في
بانحسار اجلليد بدأ حلول احلياة
صيف أكثر دفأ تبدأ تشبه ما هي عليه احليوانات ويزرع النياتات.
الغابات باالنتشار في أوروبا اآلن إلى حد كبير.
كلها .أعشاب منطقة
التندا حتل محلها أشجار
الصنوبر ثم اجلوز فالبلوط.

قطع اجلليد واجلبال اجلليدية تغمر معظم
البليستون
 Pleistoceneبدأ قبل أوروبا وأمريكا واملنطقة القطبية والهماليا .
مليون سنة واستمر اجلليد يبدأ بالذوبان فيرفع مستوى
حوالي مليون سنة كذلك .البحر وتبدأ الكتلتان اليابستان (أوروبا
وأمريكا الشمالية) باالرتفاع نتيجة لزوال
ثقل اجلليد الهائل عنهما ويذكر بهذه
املناسبة إن شبه جزيرة اسكندنافيا ال
تزال ترتفع في أيامنا هذه مبعدل سنتمتر
واحد في السنة .اجلليد الدائب يكون
البحيرات الكبرى في أمريكا الشمالية
وبحيرات سويسرا وشمال إيطاليا
وبريطانيا .تغيرات حادة في املناخ.

البحار مخلوقات تشبه القرود تنمي
في
احلياة
تشبه ما هي عليه ذكائها إلى حد أنها تصنع
اآلن إلى حد كبير .أدوات من احلجارة تقطع
بها ما تقتله من حيوانات
واضعة بذلك بداية االنتقال
إلى مرحلة اإلنسان البدائي.
ورمبا كانت إفريقيا هي مسرح
ظهور هذا اإلنسان البدائي
ومنها انتشر إلى آسيا فأوروبا .
تعاقب العهود اجلليدية
والفترات الدافئة يحدث
تغييرا في عادات الهجرة لدى
الثدييات األخرى وبينما جند

تتابع العصور اجلليدية يؤدي
إلى انقراض عدة نباتات في
أوروبا ويبقى فقط على األنواع
األشد صالبة مثل البلوط
والزعرور  .في أمريكا وآسيا
ال تواجه النباتات الباحثة
عن الدفء عوائق بحار وال
جبال ولذلك فان كثيرا
منها يبقى على قيد احلياة .

الثعلب القطبي في جنوب
اجنلترا في عصر جليدي جند
فرس النهر في نهر التيمز
في الفترات الدافئة كما
جند األسد في يوكشير..
احلقيقي
الفيل
ظهور
واحلصان والثور ألور مرة.
القارات واحمليطات بدأت باتخاذ شكلها
البليوسني
احلالي .والترسبات األرضية تؤدي إلى
 Plioceneبدأ قبل تكون بحر الشمال والبحر األسود
أحد عش��ر مليون س��نة وبحر قزوين وبحر اآلرال .استمرار تكون
ودام عشرة ماليني سنة سالسل اجلبال على نطاق ضيق.
األحوال املناخية تشبه ما هي عليه اآلن
إلى حد كبير مع وجود منطقة معتدلة
أعرض من املنطقة املعتدلة احلالية.

بعض نباتات هذا العصر مثل
شجرة شعر العذاري تنقرض
في أوروبا ولكنها تبقى في
الصني وفي أمريكا الشمالية.

انقراض سمك القرش
واخمللوقات
الضخم
الضخمة األخرى .احلياة
في البحار (نباتات
وحيوانات) تصبح أشبه
مبا هي عليه اليوم.
والتطورات من هذا
العصر فصاعدا تطورات
محدودة.
بسيطة

تناقص عدد الثدييات باستثناء
القردة الشبيهة باإلنسان فقد
استمرت في نشوئها وارتقائها.
وهذا النوع من القردة ال
يشمل سكان الغابات فقط
بل يشمل أيضا النوع املعروف
باسم أوستر الوبيثيكوس
Asucehtipolartsu
الذي كان معتدل القامة في
األراضي املكشوفة والذي ميكن
أن يكون سلف اإلنسان .تكثر
الفيلة كذلك وتبلغ في جتوالها
سفولك ونورفولك في اجنلترا.

امليوسني Menecoi
بدأ قبل  52مليون
سنة واستمر مدة
مليون سنة.
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احلركات األرضية العنيفة تؤدي إلى تراجع
البحر مسافة أكبر ويصبح البحر األبيض
املتوسط كأنه محيط حتدق به اليابسة من
جميع اجلهات .التحام الكتلتني األرضيتني
أوروبا وآسيا نهائيا .اجنرافات شديدة في
بعض أجزاء األرض نتيجة لألمطار الغزيرة.
احلركات األرضية العنيفة تؤدي إلى
ظهور جبال األلب والهماليا .تزايد نشاط
البراكني .ميل املناخ إلى التنوع  :جاف في
بعض املناطق وبارد رطب في البعض األخر.

مناخ لطيف ورطب في أوروبا
وأمريكا الشمالية يؤدي
إلى نشوء الغابات كالبلوط
واألرز .الشهوب العظيمة
في أمريكا الشمالية
تغطيها حشائش البريري.

األسماك ذات العظام
تستمر في تنوع متزايد.
سمك القرش في هذا
العصر ينموا إلى أحجام
ضخمة بحيث يزيد
طول الواحدة منه عن
ستني قدما ويبلغ طول
أنيابها ست بوصات.

نوع بدائي من القردة عرف
باسم  lucnocorPانتشر في
أواسط افريقيا ومنها إلى آسيا
وأوروبا .وجود نوع أخر من القردة
عرف باسم  suehtipoilPفي
غابات جنوب أوروبا .الفيلة التي
يزداد حجمها تضخما تنتشر
من أفريقيا إلى أوروبا وآسيا
وأمريكا الشمالية .والطيور
املائية طويلة الشاقان مثل
البليكان والبط تعيش في
األنهار والبحيرات أنواع بدائية
من طير البنجوين ،وبعضها
بطول اإلنسان ،تعيش في
املنطقة شبه القطبية.

الدهر امليسوزي  MESOZOIC ERAأو دهر احلياة املتوسطة
األرض تزداد خالل هذا العصر
األليجوسني
البحر.
تناقص
حساب
 Oligoceneعلى
للقشرة
واسعة
بدأ قبل  40مليون سنة حركات
ودام  15مليون سنة .األرضية في أوروبا واألمريكتني.

نتيجة لتأثر أجزاء العالم
مبناخ أكثر برودة تبدأ الغابات
بالتناقص بينما تبدأ
األراضي املعشبة بالتزايد

تظهر في هذا العصر تطور أسالف القط والكلب
من والدب وتزايد عدد احليوانات
جديدة
أنواع
السرطانات والقواقع .التي تتغذى بالنباتات من مثل
الفيلة الصغيرة ذات اخلراطيم

بدء تكون سلسلة جبال األلب .استمرار مما يؤدي إلى زيادة الثدييات
األحوال املناخية الدافئة مع تعرض بعض التي تتغذى بالعشب.
أجزاء اليابسة لدورات من الشتاء البارد.

األيوسني  Eoceneبدأ ترسب قسم كبير من أوروبا يؤدي
قبل  ) 2+ ( 70مليون ودام إلى تقدم البحر مرة ثانية .ازدهار
طيلة  30مليون سنة .النباتات املدارية ،ـ كالنباتات املوجودة
اليوم في املاليو وفي جنوب اجنلترا.
سالسل اجلبال التي بدأت تتكون
في العصر الكرتياسي Cretaseos
تستمر في النمو .احلركات البركانية
تؤدي إلى تكون احمليطني األطلسي
والهندي وتسبب جتمع كميات ضخمة
من الصخور البركانية ( الالفا ) في
مناطق متباعدة مثل املنطقة القطبية
واسكتالندا وايرلندا وجنوب الهند.
األحوال املدارية أوسع انتشارا مما هو عليه
اليوم لكن اجلليد يغطي السالسل اجلبلية
املرتفعة في غرب أمريكا الشمالية.

كثرة النباتات املزهرة
املنطقة
وانتشارها.
املناخية الدافئة واملمتدة
حتى جرينلند تسبب منو
النخيل في منطقة بورمنوث
ومنو
Bournemouth
الغابات املشابهة لغابات
املاليو في منطقة لندن.

القصيرة واألنياب في الفكني،
واحليوانات ذوات احلوافر واألصابع
اخملتلفة العدد .ظهور القرد األول
عدمي الذنب الذي يحتمل أن
يكون له عالقة بسلف اإلنسان.
الزواحف البحرية تنقرض
ولكن مجموعتني من
الثدييات :احليتان وبقر
البحر تبدآن بالتكيف
على احلياة في البحر.
معظم أنواع أسماك
احمليطات تتخذ أشكاال
كالتي نعرفها اليوم.

ظهور عدة أنواع من الثدييات
املعاصرة مثل سلف الفيل
ووحيد القرن واحلصان واخلنزير
واملواشي .تالشي الزواحف
الضخمة .نشوء التمساح
والسلحفاة البحرية والبرية
احلشرات
أنواع
وجميع
التي نعرفها اليوم .ظهور
أنواع من القردة في بورما.

مناطق اليابسة القريبة من البحار
الكرتياسي
الكبيرة.
املستنقعات
تغمرها
الطباشيري
األنهار تسير ببطء ودون دلتوات ضخمة.
 C r e t a c e o u sانتشار الرسوبات الطباشيرية على نطاق
 chalkب��دأ من��ذ  135واسع .كما تظهر اليوم في بريطانيا في
( )5+مليون س��نة ودام
 56مليون سنة.
الصخور البيضاء في دوفر وفي دورست.
تكدس الرسوبات الطباشيرية في أمريكا
الشمالية وفي شمال غرب كندا وأالسكا
واملكسيك .عصر نشوء اجلبال الرئيسية
مثل سلسلة جبال روكي واألنديز وكثير
من السالسل اجلبال األوروبية .استمرار
املناخ اللطيف مما ساعد على منو
األعشاب الغزيرة شماال حتى جرينلند.
بقاء بعض أجزاء أستراليا مغطأة باجلليد.

الناشئة
األسماك
هذا
في
والتطور
العصر ترتبط ارتباطا
وثيقا بسمك القرش
احلالي.
والرجنة

الزواحف الضخمة من أمثال
الديناصورات تسير على احلياة
في البر واجلو .نشأة نوعني من
الطيور :نوع بأجنحة متطورة
وهو يشابه الطيور املعاصرة

مناخ لطيف تتعاقب فيه
الفصول مييز هذا العصر ويؤدي
إلى منو بعض األشجار مثل
شجرة التني وشجرة املاجنو.
يوازي هذا التطور تطور

في احلشرات والزهور ذات احلياة في البحر تستمر
الرحيق مما يؤدي في النهاية وأبرز ما فيها الزواحف
إلى انتشار النباتات املزهرة .والسالحف الضخمة
والزواحف الطائرة التي
يزيد مدى جناحها عن
عشرين قدما (وقد
بقاياها
اكتشفت
في يوركشير وكنت
باجنلترا).
وسسكس

ونوع بحري دون أجنحة ولكن
برجلني مناسبتني للسياحة.
الديناصورات
انقراض
قبيل انتهاء هذا العصر.
الثدييات تبقى غير بارزة خالل
هذا العصر ولكن ينشأ قبيل
نهايته نوع من الثدييات
الذي يتغذى فيه الصغار بدم
األم مباشرة حتى الوالدة.

اجلوراسي Jurassie

البح��ار تتق��دم م��ن جدي��د .معظم

نس��بة جلب��ال ج��ورا في اليابس��ة

تكس��وها

الغاب��ات

اس��تمرار من��و النبات��ات

احليوان��ات الغالب��ة

الزواح��ف ت��زداد حجم��ا

أو وظهور أكواز لبعضها تشبه عل��ى حي��اة البح��ر هي وتنوع��ا ويبدأ بعضها بالطيران.

فرنسا وسويسرا بدأ قبل املس��تنقعات مع وجود البحيرات واألنهار .الزه��رة وه��ذه أول خط��وة الزواحف املائية س��ريعة والطي��ر األول تتط��ور زعانف��ه
 )+5( 180مليون س��نة البح��ر يغم��ر معظ��م آس��يا وأوروب��ا .في نش��وء الزه��ور وتطورها .الس��باحة الت��ي تتغذى وفلوس��ه إل��ى ري��ش ولكن��ه
ودام  45ملي��ون س��نة.

تكون الصخور اجليرية كما في جنوب
أملانيا وفرنس��ا وسويس��را املن��اخ لطيف

بغيره��ا،

واألس��ماك يحتف��ظ ببع��ض صف��ات

واألحي��اء

املائي��ة .الزواح��ف كاألس��نان .الزواحف
الكبي��رة (  84طن��ا) تعيش في

ويتحول إلى ما دون املداري في هذا العصر.

املس��تنقعات .الثديي��ات تبقى

األمطار تكفي لنمو احلشائش.
الترياسي Triassie

الصح��اري

واجلب��ال

بدائية بحجم الفأر في الغابات.
املكس��وة

اجلفاف في نصف الكرة

الزواحف التي تشبه

الزواح��ف تس��تمر ف��ي

نس��بة للجب��ال ذات بالش��جيرات تش��كل معظ��م مس��احة الشمالي يعرقل تطور احلياة الس��مك ف��ي ش��كلها الس��يطرة عل��ى احلي��اة عل��ى
الطيات الثالث في أملانيا .اليابسة والبقعة التي هي بريطانيا حاليا النباتية في بداية هذا العصر والتي تأكل اللحوم تتطور اليابس��ة .الثديي��ات األول��ى
ب��دأ منذ  )+5( 225تغطيه��ا بح��ار ضحل��ة دافئة حت��دق بها ولك��ن ازدي��اد الرطوب��ة ف��ي خ�لال هذا العص��ر .كما – مخلوقات ذات دم حار – تنشأ
ملي��ون س��نة ودام  45الصح��اري .تكون الرس��وبات الرملية في القس��م املتأخر منه يساعد تظه��ر خالله األس��ماك عن الزواحف .ويظه��ر ألول مرة
مليون سنة.

البح��ار الدافئة .أحوال جوي��ة حارة جافة على منو النباتات.

تس��ود في كل مكان تقريبا .املناخ يصبح
أكثر رطوبة قبيل نهاية العصر

الطائرة واخمللوقات األولى الديناص��ور ال��ذي ال يزيد طوله

التي تشبه اجلراد.

عن س��ت بوصات .كم��ا تظهر
الذبابة األولى.

الدهر الباليوزي  PALAEOZOIC ERAأو دهر احلياة القدمية
البرم��ي Permian
نس��بة ملنطق��ة ب��رم
 Permالروسية بدأ قبل
 )+5( 270مليون س��نة
ودام  45ملي��ون س��نة.

اجلزر البريطانية تطور جزءا من قارة شبه
قاحلة .القشرة األرضية متتد عبر أذرع
البحر املتداخلة مع اليابسة فتحولها
إلى بحيرات داخلية ال تلبث أن تبدأ
تتبخر مما يؤدي في النهاية إلى تكون
رواسب البوتاس الرئيسية في العالم.
يتميز هذا العصر بحركات أرضية مهمة
تنشأ عنها جبال عالية في آسيا وأوروبا
وشرق الواليات املتحدة كما يتميز بأحوال
مناخية متناقضة فنصف الكرة الشمالي
يسود معظمه اجلفاف مع وجود بعض
املناطق الدافئة الرطبة بينما تسود معظم
نصف الكرة اجلنوبي حاالت الفترة اجلليدية

نشوء اختالف موسمي في
املناخ ودرجة احلرارة .تناقص
عدد النباتات دائمة اخلضرة
وظهور النباتات القادرة على
حتمل فترات اجلفاف والصقيع.

تنتهي في هذا العصر
سيطرة األحياء البحرية
على احلياة وتزداد احليوانات
والنباتات على اليابسة.

ازدياد أعداد وأنواع اخمللوقات
القادرة على احلياة على
عهد
وانتهاء
اليابسة
سيطرة احلياة البحرية.
ولكن تبقى الزواحف هي
الغالبة على احلياة اليابسة كما
هو احلال بالنسبة للبحر .بدء
ظهور أنواع كثيرة من احلشرات.

ا

لكر

بو

Carboniferous

ن��ي

البحار الصافية الضحلة تنتشر بكثرة
في بداية هذا العصر فتغمر معظم
أوروبا وأجزاء كبيرة من روسيا .بدء
بارتفاع قعور تلك البحر فيما بعد لتكون
رقاعا ً واسعة من اليابس .انخفاض
مناطق أخرى من اليابسة وحتولها إلى
مستنقعات ملحة في معظم أوروبا
وأمريكا الشمالية .هذا العصر هو الفترة
الرئيسية لتكون الفحم خاصة في نصف
الكرة الشمالي .والنباتات املتعفنة جزئيا
واملوجودة في مستنقعات الغابات تتجمع
تدريجيا وتتحول إلى فحم بعد ذلك.
مناخ اليابسة جاف للغاية طيلة
معظم هذا العصر وإن كان دافئا
ورطبا في بعض املناطق إلى حد
يسمح بنمو النباتات الكثيفة.

نشوء أشجار ضخمة دائمة
اخلضرة يصل ارتفاعها إلى
ما يزيد عن مائة قدم في
االستوائية
املستنقعات
التي ال تعرف تغيرا
فصليا في درجة احلرارة.

استمرار تطور احليوانات الزواحف تصبح أول احليوانات
البرمائية التي تعيش في املتكاثرة على اليابسة.
املستنقعات وعلى حدود ظهور أجنحة لبعض احلشرات.
البحيرات ولكنها صغيرة
وال تصل حجومها أكثر
من  51قدما مكعبا مع
نهاية هذا العصر .كثرة
األحياء البحرية نباتات
وحيوانات وتعدد أنواعها.

ن��ي

ازدياد رقعة اليابسة على حساب البحر.
متيز هذا العصر بنشوء اجلبال على
نطاق واسع وبكثرة حركة البراكني.
مناخ دافيء وشبه جاف في شمال
غرب أوروبا وفي قسم كبير من أمريكا
الشمالية مع سقوط أمطار فصلية غزيرة.

تبدأ األرض تكتسي اخلضرة
نظرا ً لظهور نباتات ذات
جذور وسيقان وأوراق.
وتتراوح هذه النباتات
بني األعشاب الصغيرة
واألشجار التي يصل
ارتفاعها إلى أربعني قدما ً.

نظرا ً لوجود النباتات على
اليابسة مما يوفر الغذاء
للحيوانات البحرية غير الفقرية
فقد بدأت تلك احليوانات تغادر
البحر وتكيف أنفسها على
احلياة فوق اليابسة فظهرت
العناكب واحلشرات غير اجملنحة.

أو

عص��ر الفح��م ب��دأ قبل
 )+10( 350مليون سنة
ودام  80ملي��ون س��نة.

ا

لد

Devonian

يفو

نس��بة

ألرض ديفون حيث وجدت
متحج��رات ه��ذا العصر
ألول م��رة بدأ قب��ل 400
( )+10ميل��ون س��نة

تطور سريع في احليوانات
الفقرية ونشوء أسالف
األسماك احلالية وظهور
سمك القرش البدائي
الذي يبلغ طول الواحدة
منه عشرين قدما ً.
وبناء على ذلك فقد

ودام  50ميلون سنة.

السيلوري Silurian
نس��بة إلح��دى القبائ��ل
الكلتي��ة بدأ قب��ل 440
( )+10ملي��ون س��نة
ودام  40ملي��ون س��نة.

سمي هذا العصر
السمك
بعصر
وظهرت قبيل انتهائه
البرمائية.
احليوانات
ميل مستوى البحر لالرتفاع واالنخفاض
من حني إلى آخر مما يسبب تغيرات
منتظمة في مساحة اليابسة وقد
وجدت الصخور الناشئة في هذا العصر
في شروبشير باجنلترا وفي البلطيق
وفي منطقة شالالت نياجرا في الواليات
املتحدة .بدء تكون سالسل جديدة
من اجلبال .تناقص حركة البركني.
مناخ دافئ إجماال ولكنه جاف
بشكل استثنائي في مناطق معينة.

النباتات تكيف نفسها ألول
مرة للحياة على اليابسة
ولكنها ما زالت دون أوراق.
بعض
اكتشاف
(مت
املتحجرات في استراليا).

نشوء أنواع جديدة من ظهور
احليوانات الفقرية في مرة
البحار وظهور عقارب
البحر الضخمة التي
كان يصل طول الواحدة
منها إلى تسعة أقدام.
ازدياد التنوع في تركيب
األحياء النباتية ونشوء
املرجانية
احلواجز
على نطاق واسع.

الدهر البروتيروزي  PROTEROZICأو دهر احلياة األولى
ا أل و ر د و فيس��ي استمرار البحار في التقدم والتراجع .احلياة
 O r d o v i c i a nمناطق كثيرة من قعور البحار تتحول إلى على
يابسة نتيجة لتزايد املترسب من الرمل
نس��بة إلح��دى القبائ��ل والطني في البحار الضحلة كما حدث

النباتية مقصورة كل احلياة مقصورة على ال حياة.
فقط .املياه ولكن تظهر في
البحار
هذا العصر أول احليوانات
الفقرية .احلياة النباتية ال

ألول
النباتات
اليابسة.
على

الكلتي��ة .ب��دأ قبل بالنسبة ألمريكا الشمالية .وقد وجدت
 )+15( 500مليون سنة صخور ترجع إلى هذا العصر في كل من ويلز
وأمريكا الشمالية وشمال غرب أوروبا مع
ودام  60ملي��ون س��نة .تكون اجلبال في هذه املناطق .ثورة البراكني
في قعر البحر .املناخ حار وغير متقلب.

الكمبري
 Cambrianنسبة
لكمبري��ا وه��و االس��م
الروماني لويل��ز .بدأ قبل
 )+20( 600مليون سنة
ودام مائ��ة مليون س��نة.

البحار الضحلة تغطي معظم احلياة
األرض .البحار متيل إلى الزحف على مقصورة
والتراجع عن اليابسة التي كان قسما
منها ال يختلف كثيرا عن الصحراء.
توجد صخور هذا العصر في ويلز وشمال
غرب اسكتلندا وغرب اجنلترا كما توجد
صخور مشابهة لهذه في كندا والواليات
املتحدة .تزايد نشاط البراكني في أوروبا.
األحوال املناخية معتدلة الدفء.

تتعدى حشائش البحر.

على

مقصورة ال حياة.
النباتية احلياة
البحار .على البحار فقط.
نشوء اجملموعات الكبرى
من غير ذوات الفقار التي
تتغذى على حشائش
البحر وهي النباتات
الوحيدة حتى اآلن.
وجود أكثر من ألف نوع من
احليوانات غير ذات الفقار
التي تتراوح في حجمها
بني رأس الدبوس وبني
 18بوصة مكعبة وهي
جميعا منقرضة اآلن.

هي تبدأ أصول احلياة في ال حياة.
البحر
العص��ر م��ا قب��ل تبدأ األرض على شكل كرة دائرة من الغازات حشائش
 Preالشمسية ثم تنتقل إلى حالة السيولة املظهر النباتي الوحيد .البحار الدافئة خاللالكمب��ري
هذا العصر (أما كيفية
ثم تتكون لها قشرة يابسة أما اجلو احمليط
بدئها فال تزال سرا
 C a m b r i a nبها فهو كثيف ومليء بالبخار .وعندما بدأ
مغلقا) وهي في هذا
سطحها يبرد بدأ البخار يتكثف ويسقط
الدور بدائي للغاية تتخذ
أمطارا تكونت منها األنهار والبحار
شكل حشائش البحر
وظل باقي سطحها عبارة عن صحاري
واحليوانات غير الفقرية.
وجبال وبراكني ومروج من مقذوفات الالفا
البركانية التي تتصاعد منها األبخرة.
املناخ احلار تتخلله فترات جليدية متعاقبة.

