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 يف كريينايكا  الوقف منوذجا ألراضي  األصالبرؤوس 
 امللخص 

كم .   15يل ة ( حبواحلاليتقع مستوطنة رؤوس األصالب على الساحل الكريينايكي شرق مدينة أبولونيا ) سوسة ا
م . يصل أقصى  100 وايلالبحر حب بعد على شاطئتمبرتفعات متفاوتة  تالل املوقع عبارة عن كثبان رملية متحجرة على هيئة 

قربة محماجر و  ورية  منها معبد عدة مواقع أث التالل رب . يوجد على تد شرق غمتم عن سطح البحر و  40ارتفاع له حوايل 
لدراسات وقع نظرا لقلة اانية للمة ميدو معصرة زيتون وصهاريج وعدة مباين أخرى جمهولة اهلوية .  حاول الباحث  القيام بدراس

تابة عمارة  ب  يف كؤوس األصالر عبد ملأول من أشار  ستوكيأ ويعد األثرية عنه إذ مل يتم إجراء أي حفرايت يف املوقع . 
  Quaderni di archeologia della Libya كالوديو و اليت نشرها يف جملةفرحرييو  وتعترب  دراسة كريينايكا .  

أبوللو مث  إلله ل  أوقاف ت أهنا كان اليت يبدوالوقفية الزراعية  لألراضي. مثل املوقع منوذجا  للمعبد هي الدراسة الوحيدة 
 ه الدراسة للموقعهذخالل  ة . منللكنيس أوقاف قلت إىل ملوك البطاملة ومنهم إىل األابطرة الرومان وأخري أصبحت ارض انت

ة الساحلية مستوطنات الريفيوذجا للعرب منتبني أبن املوقع استوطن منذ القرن السادس قبل امليالد إىل القرن السادس امليالدي وي
من بقااي  رفة هوية الكثريكن من معحىت نتم املزيد من املسح األثري و احلفرايت إىلال يزال املوقع حيتاج  عموما يف كريينايكا . 

 املباين املنتشرة يف املوقع أو ابلقرب منه .

 األصالب . األوقاف.  كريينايكا رؤوس الكلمات الدالة : 

Abstract 

The settlement of Ruus al-Asalab is located on the Cyrenaica  coast, about 15 km 

east of the city of Apollonia (Soussa). The site is fossil sand dunes in the form of hills of 

varying heights, at the beachfront about 100 meters. It reaches a maximum height of C. 40 

m above sea level and extends east-west. On the hills there are several archaeological sites, 

including a temple, quarries, cemetery, olive press, tanks and several other unidentified 

buildings. The researcher tried to carry out a field  Work study of the site due to the lack of 

archaeological studies on it, as no excavations were conducted on the site. Stucchi .S  is the 

first to refer to the Temple of Ruus al-Asalab in his work  the Architictura Cirenaica . The 

Frigerio . C, study, which was published in the magazine Quaderni di archeologia della 

Libya  is the only study of the temple. The site served as a model for the endowment 

agricultural lands that seemed to be endowments of the god Apollo and then moved to the 

kings of the Ptolemy and from them to the Roman emperors and finally became the land of 
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endowments for the church. Through this study of the site, it became clear that the site 

settled from the sixth century BC to the sixth century AD and reflects a model of coastal 

rural settlements in Cyrenaica  . Generally, the site still needs more archaeological survey 

and excavation so that we can know the identity of many of the remains of buildings 

scattered in or near the site 

Key Words : Rus el-Asalab . endowmen . Cyrenaica  
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 متهيد 

كم شرق سوسة مشال الطريق الواصل بني سوسة ودرنه  وتتميز هذه   15على بعد  1مستوطنة رؤوس األصالب  تقع
مدرج من  أولعن  التالل ترتفع على ضفة البحر . وتبعد هذه  اليتالساحل و  مبحاذاةمتيد  اليتاملنطقة بسلسة من املرتفعات 

من   أوجتعل من املمكن مشاهدهتا من سوسة كم وتنتهي يف الشمال بسهل مستوي تتخلله وداين هذه التضاريس املتميزة 2اجلبل 
املبنية من احلجارة املصقولة كانت تستخدم كحقول مباين شحات . وتوجد مشال هذه التالل جمموعة من بقااي السدود  أعلى

الزراعية نظرا لزحف الغاابت على  األراضيمن تلك إال القليل  يظهر اآلن  ال  . 2 اهلويةاجملهولة  األثريةاملواقع  فيها  زراعية وتنتشر
 األثريةاملرتفعات الغربية من الساحل ميكن مشاهدة جمموعة من املواقع  إىلتوجد مشال التالل , بعد الوصول  اليتغلب املواقع أ

ستوى مرت وترتفع عن م 100 إىل 50بحر ما بني لشكلت تالل تبعد عن شاطئ ا واليتاملتحجرة  الرمليةاملنتشرة على الكثبان 
وادي  بر غم . حيد هذه التالل من الشمال البحر و الشرق واجلنوب وادي جرفه و من ال 60 إىل 20سطح البحر ما بني 

يف  يف هذه املستوطنة مهم وجود معبد  إىل Sandro, Sاستوكي ساندرو  أشارزراعية  إغريقيةمستوطنة املوقع كان مهبول .  
حتت عنوان  االيطاليةنشرها ابللغة  مهمةبدراسة  Claudio Frigerio  كلوديو فراجريو قام   .  3كتابه عمارة كريينايكا 

القرن اخلامس قبل امليالد و يعتمد   إىلترجع  إغريقية زراعية هذا املعبد يقع يف مستوطنة ابن   4و يعتقد  الروند  األصالبرؤوس 
الفرتة اهللينستية بسور دائري يبلغ قطرة  أثناءعبد عثر عليها يف حميط املعبد . ولقد طور امل اليتيف ذلك على بقااي القطع الفخارية 

من مذبح ديين دائري  أجزاءوكذلك لوحظ  األولامليالدي القرن  اخلارجية عند هناية األعمدةم مث استكمل بصف من  32
  .القرن الثالث قبل امليالدي  ابألخصالفرتة اهللينستية و  إىلالتقطت من املوقع  اليتالشكل خارج السور و تعود قطع الفخار 

الرومانية  اإلمرباطورية إليهاضمتها  اليتبطليموس الثاين عشر لروما و  أهداها اليت األراضيجزء من  املستوطنةهذه  أنالروند  يرى 
يف  امللكية اإلقطاعياتدث عن تلك نقوش تتحعدة االيطاليني  اآلاثر علماء  اكتشف كالوديوس حيث   اإلمرباطورمنذ عهد 

 لإللهوقف  األراضي. ورمبا كانت هذه .. اخل  األصالبمر وقصر طرغونية و رؤوس اتمن كريينايكا مثل بيت  متفرقة  أماكن
 . 5يضع عليها ملوك البطاملة أيديهم  أنقبل  أبوللو

 أهم املواقع األثرية .
بني ت األثريالل املسح ر . من خالبح تنتشر املواقع األثرية يف موقعني  رئيسيني  على التالل املتحجرة املقابلة لشاطئ

       هولة اهلوية .ملباين اجملاها من جتميع مياه و غري  أحوضأبهنا عبارة عن ثالث حماجر و مقربة و معبد و معصرة و صهاريج و 
 (  2-1) اإلشكال 

                                                           
تقع بني األرض املنبسطة  اليت  الرؤوسرمبا مسي هذا املوقع برؤوس األصالب نسبه هلذه التالل الرملية املتحجرة اليت تظهر على الساحل على هيئة تالل من احلجر الرملي  تشبه  - 1

 جنواب وشاطئ البحر مشاال . 
2  -  Frigerio . C .Ruus el Ashlab . In ; Quaderni di archeologia della Libya , 8 , 1976, pp 421-429  
3- . Sandro S , Architettura Cirenaica . Roma ,Lerma da Bratschneider , 1975 . , p 107 

  4 - Laronde.A. Cyrène et la Libye  hellénistique «  Libykai Historia »Paris. 1987a. p 229 
5  -  Larond  . A . op cit , 429 
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 رؤوس األصالب . عن    (  خريطة1 )شكل

   Frigerio . C  Fig- 1 

 
 

وحة راس ل 1964عام  عن خرائط اجليش األمريكي  خريطة ألهم املواقع األثرية يف رؤوس األصالب:  (2)شكل
 اهلالل .  

 املبىن الدائري .
ثة صفوف من احلجارة و الذي بقى منه ثال املصقولةضخم نوعا ما دائري الشكل مبين من احلجارة  هو عبارة عن مبىن 

من احلجر اجلريي الكتل الدائرية و وزخرفة معمارية دورية و بعض احلوائط املنهارة . تتكون  األعمدةبعض  لهو يوجد تشكل دائرة 
مل   اآلنالزراعية الظاهرة  األرضانه على مستوى  إالفرته سحيقة   إىلاملبين يرجع  أنمسامي متهالك نظرا لقرهبا من البحر . ورغم 

بدون  ينااملب أساساتتزال قائمة لذلك من املمكن حتديد  جارة الالكثري من احلداخل املبىن توجد  بسيطة منه .  أجزء إاليتم ردم 
.   معبد هذا املبىن رمبا كان  أنتدل  على  أجزاءم . توجد  4. 55وبعرض  6.32بطول   أبعادةحفرايت مثل مبىن صغري  أجراء
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املعمارية  الكتل .  األخرىونفس الطريقة يف املباين الثالثة  األسفلاجلدار الدائري مبين من احلجارة املصقولة بعناية مع كورنيش يف 
سم وطول  62ومجيعها هلا نفس العرض  49سم ويف املبىن الثالث  39سم  و الثاين ارتفاعها  49ارتفاعها  األوليف املبىن 

 سم . 7ارتفاع كورنيش القدم   أمام  1.36
مرت .  1. 50مرت يوجد له مدخل من جهة الشرق حيث توجد فتحة مبقاس  24. 69 يبلغ احمليط الدائري للشكل 

 319اجلدار الدائري  إىلو املسافة بني هذه القواعد  األعمدةحول املبىن الدائري من اخلارج توجد جمموعة من احلجارة متثل قواعد 
وزخارف دورية منهارة عموداي على القاعدة .  األعمدةنظرا لوجود العديد من  وم  51. 45 لكتل املعمارية اسم , وعرض 

 .  العلوية من املبىن منتشرة يف املوقع األجزاء الكثري من بقاايال تزال و حول املبىن الدائري  األعمدةفرتض وجود جمموعة من يلذلك 
عدد األعمدة  وقدر  ,  6م 100املبىن ابإلضافة إىل املمرين وأجزاء من قواعد األعمدة حبوايل إمجايل حميط  فرجرييوكالوديو قدر  

معامل املبىن املفقودة بواسطة مشاهدة املبىن من اعلي حيث قسمه إىل صليب تبني من خالله  , و حدد عمودا  76الدائرية حبوايل 
حفرايت  إجراءمن الصعب حتديد اتريخ بناء املبين بدقة قبل  عمود يف كل اجتاه من اجتاهاته األربع . 19أن املبىن كان يتكون من 

 أوردانها من خالل اللقى األثرية مثل الفخار و اليت يرجع أقدمها إىل التواريخ اليت فرجرييو كالوديو  ودراسات معمقة وقد حدد  
البوابة اليت مت بنائها يف العصر اهلليين وكذلك قدم األساسات .  إىلالشكل الدائري للمبىن رمبا يرجع القرن السادس قبل امليالد . 

استمر و  , ية القرن األول أو بداية القرن الثاين بعد امليالدهنا إىلمرحلة الحقة يوجد يف أعمدهتا قنوات ثالث حمفورة يرجع اترخيها 
.   7تؤكد النقوش  املكتشفة  يف املوقع و اليت سيتم احلديث عنها فيما بعد  كما   استخدام املعبد إىل هناية العصر املسيحي

 ( 4-3 اإلشكال

 
 ( (Frigerio . C  Fig . 5  األصالبمعبد رؤوس معمارية من  أجزاء(  3)شكل 

 

                                                           
6 - Frigerio . F , op cit 342  
7-  Idem  
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 (Figerio . C  Fig 9 )  عن : معبد رؤوس األصالب لواجهة ختيليي  رسم (  4 )شكل

 
استوكي   أحصي اليتهذا املعبد كان من ضمن الكثري من املعابد املتناثرة يف الريف الكريينايكي و  أن 8الرونديعتقد   

أو تلك اليت ذكرهتا , لينسيت ييف العصر اهل اليت أوردها الروند يف كتابه  كرييين تلك  أو ,الكثري منها يف كتابه عمارة كريينايكا 
رودنيس املعنونة ابل مسرحيتهيف  9 ( Plautus املصادر األدبية مثل املعبد الذي أشار إليه األديب الروماين بلوتوس )

(Rudens    )حول معبد  يدور جزء من فصوهلا  اليت( فينوسVinus   ) يف ريف   انه كان معبدا بسيطا ومعزوال  يقع يعتقد
 .   10كريينايكا

 مذبح دائري . 
الشرق وابلقرب من املدخل توجد بقااي هيكل مذبح دائري الشكل من احلجر اجلريي جزء منه  اجتاهخارج الرواق يف 

 108سم و وقطرها  25 عالقاعدة ابرتفا  أجزاء( يتكون املذبح من ثالث 6 -5) شكل األرضمردوم حتت  آخرمكسور وجزء 
و التاج من الطراز الدوري ابرتفاع سم  105سم وبقطر  61. 5بعض الزخارف املمسوحة , مث جسم اسطواين ابرتفاع  هلا سم 
 .  11سم 53سم ويرتفع مع االابكوس  25

                                                           
8-  Larond . A . op cit . p 429  
9-  Idem . Plautus . Rudens , Ver . 91 . 
10- - Larond . A . op cit . p 429 
11-  Frigerio . C, op cit  p 428 
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 ( بقااي مذبح دائري  عن :5)شكل 

                                           (Frigerio . C  Fig .  11)  
 

 
 :  ( خمطط للمذبح الدائري عن6)شكل 

                                  (Frigerio . C  Fig . ( 12  
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 األصالبالنقوش املكتشفة يف رؤوس 
 من العصر املسيحي نقوشأوال : 

اجلزء الظاهر   إغريقيةكتابة   هشاهد علي األصليويف وضعها  األرضمدخل اجلدار اخلارجي للسور توجد فوق  أمام
سم , ونتيجة  لتأثر احلروف ابلعوامل الطبيعية نتيجة لقرهبا من البحر فاغلبها غري واضح ولكن من طريقة   50 وعرضهمرت  ارتفاعه

 12. امليالدي  أو السادس  القرن اخلامس ترجع إىل  أهناكتابه احلروف و الصلبان , من احملتمل 
 خاص ابلزراعة .  نقوش اثنيا : 

اهد من على ش األرض) احلقول ( مت العثور على سطح  الزراعية األرضعند قدم التل يف بداية  أييف طريق املبىن 
سم . توجد على سطحه العلوي نقوش وعند نقل الشاهد إىل مصلحة  47سم و العمق  63سم , وعرضه  172احلجارة طوله 

ض وتبني ابن هذه النقوش كانت ختتص ابلزراعة . اآلاثر تبني ابن هناك نقوش أخرى على الوجه اآلخر الذي كان مدفون يف األر 
اسطر  3سم . و  90اسطر على إحدى الواجهات وتشغل حوايل  9( منها    (Aسطر على الوجهة  14تتكون الكتابة من 

السطر  إالسم   5اىل 4سم من اجلزء العلوي . ارتفاع احلروف من  58تشغل  اليتو (  Bعلى الواجهة اجلانبية على اليمني )
و الواجهة  Aفموزع بني الواجهة  اإلغريقيالنص  أمااسطر .  7يشغل  األولسم . النص الالتيين هو  6فارتفاع  احلروف  األول
B  ميالدي  74سنه  إىل أيفيسبيسان  اإلمرباطورعصر  إيلابن هذه النص يرجع    وديوكالكد  ؤ . ي حيتوي على ست اسطر
وتدل ظاهرة كتابه النص ابلغتني اإلغريقية و الالتينية على استمرار الثقافة اإلغريقية يف اإلقليم حىت بعد سيطرت الرومان  . 13

وهي ظاهرة ميكن مالحظتها يف اغلب النقوش الرمسية اليت كتبت يف اإلقليم حىت العصر البيزنطي . كما أن اغلب   كريينايكا على  
طنني أغريق يف هذه الفرتة كتبت ابلغة اإلغريقية مثل  الرسائل الشهرية للقسيس سينسيوس اليت كتبها يف الكتاابت اليت كتبها موا
عموما  رغم عدم وضوح الكثري من احلرف نتيجة لتأثر احلجر الرملي  بعوامل التعرية إال أن ما مت .  14القرن اخلامس امليالدي 

 نقش كان له عالقة ابلزراعة   .التعرف عليه من تلك الكلمات يدل على أن هذا ال
 املرفأ

عرب  وديةاألونتها ك  اليتن فقد استفاد سكان املنطقة من اخللجا  األصالبنظرا للطبيعة الصخرية  لشاطئ رؤوس  
حر عند اشتداد الب خارجها سحبلأو  مراكب الصغريةلل كمرافئ    استخدماالزمن عند مصباهتا يف البحر حيث يوجد موقعني  رمبا 

 .  األمواج
, رغم 15خدم كمرفأ صغري ستتل هذبت  حافة اخلليج الصخرية مصب وادي جرفة  حيث  هنايةعند  األوليقع املرفأ 

 ت حنت. اهنيار حواف هذا املرفأ إال أن اجملرى املنحوت لسحب القوارب ال يزال منحوت على اجلانب الشرقي للخليج الصغري

                                                           
12-  Idem .   
13-  Frigerio . C, op cit  ,p 229 .  
14 -  Rques , D . Synésios de Cyrène et la Cyrénaïque du Bas-empire .Etudes d’antiquités Fricaines ,CNRC . Paris 
.1987 . pp 5-344. And in :  Goodchild.R  “Synesus of Cyrène : Bichop of  Ptolémaïs . in : Libyan studies ed  
par. Reynolds .I. London1976.pp 39-54 
15- Frigerio . C, op cit  p 421 .  
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ميكن مشاهدة حنت األرض الصخرية على  م  6إىل   4على هيئة ممر بعرض يرتاوح بني  الصخرية على الشاطئ  األراضي
و جرجار امة و العقلة  16من اجل سحب   املراكب يف عدد من املرافئ الصغرية يف كريينايكا  كمرفأ توخريا ) توكره ( الشاطئ

ت قدميا يف بعض املواقع من اجل كسر استخدم . ولكننا ال نستطيع التأكيد من وجود حواجز من كتل حجرية ضخمة 17
 (7) شكل  مرفأ توخريا  . كما يف األمواج   

وهو خليج متوسط احلجم يقع عند هناية مصب  18يسمى اخلليج الثاين الذي رمبا استخدم كمرفأ جبونة األصالب  
مرت ينتهي بشاطئ رملي ميكن استخدامه   30إيل  10مرت و بعرض متفاوت بني   50وادي اجلرفة  يدخل يف اليابسة حوايل 

تيكى هائلة من كسر الفخار اليت تعود لفرتات متعددة كالفخار اال أعداد ابخلليج تنتشر على  األرض احمليطة  . لسحب املركب 
األسود و الفخار الروماين األمحر و الفخار البيزنطي . وهذا يدل على استخدام املوقع كمستوطنة منذ القرن اخلامس ق.م إىل 

 (  8) شكل القرن السادس امليالدي . 

 
 ب( خليج فيه آاثر حنت رمبا استخدم كمرفأ يف هناية وادي بوساهلة غرب  رؤوس األصال7 )شكل

 ) تصوير الباحث ( 

                                                           
د االحتااملواين على الساحل الغريب إلقليم قورينائية يف العهد الكالسيكي .  جملة , املواين على الساحل الغريب إلقليم قورينائية يف العصر الكالسيكي مفتاح عثمان عبد ربه .  - 16

 ص196. ص ص 14. العدد  2013. القاهرة .  العام لآلاثريني العرب 
 25ص  . 4201. 26للعلوم اإلنسانية . العدد  املختار بولونيا . جملة أاملرافئ بني بطوليمايس و مفتاح عثمان عبد ربه  ,  - 17
 .من البحر عند اشتداد األمواج  هاإلخراجألنزل القوارب يف البحر للصيد أو  اجلونة مصطلح حملي يطلق على اخللجان الصغرية اليت عادة يستخدمها الصيادين  - 18
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 جونة األصالب ) تصوير الباحث (  ( مرفأ 8)شكل 

 احملجر و املقابر : 
ملواقع ا ه دت عليوجي الذي احلجر تل المنه حجارة اغلب مباين رؤوس األصالب على أعلى  اقتلعت احملجر الذي  يقع

 10- 9حملجر ) شكلاوجودة يف  يتم مملحيث ال يزال آاثر بعض الكتل املعمارية اليت نزعت من احملجر أو تلك اليت   , األثرية 
ة يف اجلهالغريب ل أسفل الت و الثالث يشرق على التل و الثاين  األوسط  يتكون احملجر من ثالث مواقع  األول يف أعلى التل . (

كلها فقدت أجزاء من شلتعرية و ابعمارية اهلشة فقد أتثرت  اغلب الكتل امل يلطبيعة احلجر اجلري ولكن نظرا  اجلنوبية الشرقية  .
  . العام
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 ( احملجر الشرقي لرؤوس األصالب ) تصوير الباحث (9 )شكل

 
 ( ( آاثر اقتالع الكتل احلجرية يف حمجر حماجر رؤوس األصالب ) تصوير الباحث10)شكل 

ورمبا حفرت يف حافة احملجر عدة مقابر على هيئة غرف اهنارت أسقف عدد منها نتيجة للطبيعة اهلشة للحجر الرملي 
من غرفتني . تتكون اغلب املقابر ( 11) شكل م دور يف اهنيار أسقف هذه املقابر  365يكون للزلزال الذي ضرب اإلقليم عام 
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تزال  اليت ال  األهم( . املقربة 12منحوتة جبوار املدخل إبحجام متفاوتة ) شكل  تفتح األوىل على الثانية توجد أمامها كوات 
وهي تتكون  املقابلة للطريق الرئيسي مشال املوقع الصخرية  األرضعناصرها املعمارية هي تلك املقربة املنحوتة يف  أبغلبحمتفظة 

م ويبلغ ارتفاع املدخل  4.20 وعمقها م و  5.5من غرفة تفتح يف غرفة اثنية عن طريق ابب يف وسطها عرض غرفة املدخل 
سم   20عة بطول ضلع بدي بني الغرفتني فتحة مر ؤ توجد على يسار  الباب امل سم . 80م و بعرض 1.5املؤدي إىل الغرفة الثانية 

مربعة  أببعاد  فهيالغرفة الداخلية  أما الضوء على الغرفة الداخلية عند إغالق الباب بني الغرفتني . إدخال  وظيفتها رمبا كانت 
فيها  املنحوتةاملقربة كوة منحوتة يف اجلهة الشرقية من احلافة الصخرية  أمامم . توجد 2م وابرتفاع ظاهر  X    3.5م  3.5

 سم .  98و عرض  1.23بسقف منحوت على هيئة قوس ابرتفاع  ظاهر  املقربة 

 
 (  مقربة منهار سقفها ) تصوير الباحث ( 11)شكل 
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 ( مقربة حجر مكونة من غرفتني ) تصوير الباحث ( 12)شكل 

تنتشر املقابر الفردية املنحوتة يف األرض الصخرية غرب  مقابر الغرف وهى جمموعة من املقابر الفردية املستطيلة الشكل  
  ( 12) شكلغلب اجتاه املقابر الفردية مشال جنوب . أسم .  55سم و بعمق  90م و عرضها  2.20يرتاوح متوسط طوهلا 

ألرض الصخرية جبواها عدة قنوات لتجميع  مياه األمطار اليت تسيل على سطع التل املقابر  عدة صهاريج منحوتة يف ا يفتوجد 
حورت بعض املقابر يف فرتات الحقة الستخدامها كمقرات الصخري وال يزال  اثنان من  هذه الصهاريج يستخدمان إىل اآلن . 

بعد الزلزال الذي ضرب  حدث  هذا التحوير كان   رمباو بنت أمامها أسوار من الكتل احلجرية املعاد استخدامها إقامة للسكان 
 .(  31 ) شكليف فرتات الحقة الن استخدام هذه املقابر كسكن استمر حىت العصر احلديث  أو. 19م365اإلقليم يف عام 

                                                           
و على اهلضبة الكرينيايكيه كما حتدث عنه عدد من الكتاب وثق  آاثر دمار  هذا الزلزال يف اغلب املواقع اليت أجريت فيها حفرايت يف كريينايكا سواء يف املنطقة الساحلية أ - 19

 الكالسيكيني .  
و  جزيرة كريت , بو متركز قُر  ,زاٌل عظيم , بدأ وقت شروق للميالد , أو ما أطلق عليه حينها " يوم الُرعب" , حيُث وقع يومها زل 365يوليو من العام  21يؤرخ هذا الزلزال بيوم 
مل مباين يف تدمري كا –و هو األقوى يف التاريخ يف البحر املتوسط  –قد تسبب هذا الزلزال رت اآلن . خيمبقياس ر   8.5و  8.3ما بني  وة هذا الزلزال ما بنيقد قدر الُعلماء اليوم ق

نها , نوب الدولة الرومانية حيجهلزة ُسكان ابشعر ني جزيرة كريت , و إحداث دمار واسع يف وسط و جنوب اليوانن , و مناطق مشال ليبيا و ُكل من جزيريت قربص و صقلية , يف ح
توسط , حيثُ  سعة حتت مياهاحلية واانطلقت من مركز الزلزال موجات مد حبري هائلة , تسببت يف غرق مناطق س.  إضافة إىل مناطق شاسعة من بالد الشام و مصر

ُ
 البحر امل

توسط , إضافة إىل سواحل
ُ
مقتل  يف مواج املد البحري حينهأسببت .  اتانيتريبولي وكريينايكا   و  اإلسكندريةمصر الشمالية مبا فيها مدينة  طالت األمواج اهلائلة سواحل شرق امل

 أمتار . 9كم داخل اليابسة و أدت إىل ارتفاع مستوى شاطئ كريت 3السفن ملسافة عشرات اآلالف من املواطنني و ألقت  
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 ( قرب فردي منحوت يف األرض الصخرية ) تصوير الباحث ( 12 )شكل

 
 ( مقربة معاد استخدامها كسكن ) تصوير الباحث ( 13)شكل 

 املنطقة احلرفية .
غرب  احملاجر و املقربة عدة مباين منهارة تنتشر فيها الكتل املعمارية الضخمة تل يقع   يوجد على اجلزء األوسط من 

وايب ابخلتسمى حمليا  اليتالتخزين و  أحواضتبني بعد املسح األثري املبدئي للموقع أبهنا عبارة عن منطقة حرفية حيث تنتشر فيها 
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سم . من خالل مسح املوقع تبني ابن املوقع  60و  50قطرها يرتاوح بني  مبالط  صهاريج اسطوانية الشكل مكسوة  وأ,  20
تون و العنب استخدمت لعصر الزي معصرة أوللعنب  األخرىأو معتصرين احدها للزيتون و  عبارة عن معصرة للزيتون أو العنب 

يف مومسني خمتلفني  ولكن لألسف نتيجة الهنيار املوقع ال ميكن حتديد مجيع العناصر املعمارية للمبىن ابستثناء بعض األحواض 
-14) األشكال صهاريج التخزين .  إىلقنوات نقل السوائل  أويف األرض الصخرية  أو , احلجرية الرتسب املنحوتة  يف الكتل 

15 ) . 

 
 )تصوير الباحث(   (  أحواض منحوتة يف كتل حجرية يف معصرة رؤوس األصالب14)شكل 

 
 صب يف صهريج يف معصرة رؤوس االصالب) تصوير الباحث (يقناة  ى( جمر  15)شكل

                                                           
 .   من اجل منع تسرب السوائل امحر   ابملالط وهي عبارة عن صهاريج منحوتة يف األرض الصخرية على هيئة أحواض بيضاوية الشكل بفتحة ضيقة مكسوة اخلابية  - 20
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ن أو اعية سواء الزيتو جات الزر صر املنترمبا  كانت خمصصة  لع, املوقع عبارة عن معصرة ترجع إىل الفرتة اإلغريقية عموما 
بوللو أ  للمؤله وقوفة ألرض املاخلاصة اب املنتجات الزراعيةورمبا كان يوجد هبذا املوقع مطاحن لطحن احلبوب وغريها من  , العنب 

 لبيزنطية .  ا  الفرتةيسة يفالكناليت أوقفت فيما بعد مللوك البطاملة بعد سيطرهتم على اإلقليم  مث أصبحت من أوقاف 
 :الزراعية احلقول 

 حيث, فيما سبق  ذكرها مت  اليت املواقعتوجد عليها اغلب  اليتتنتشر احلقول مشال تالل الكثبان الرملية املتحجرة 
هي  عبارة عن أراضي زراعية كانت ممهدة يف الفرتة  للألراضي الزراعية من التيارات البحرية . احلقو فرت هذه التالل محاية و 

منتشرة يف املوقع رغم  آاثر هذه احلقول ال تزال  . الكالسيكية مقسمة بواسطة سدود من احلجارة اجملمعة نتيجة لتمهيد احلقول
يف املنطقة الواقعة من السفح اجلبلي جنواب حىت الكثبان  هكتار تقريبا  20تنتشر هذه احلقول على مسافة تقدر .  الغاابت كثافة 

 Terra)تتميز هذه احلقول برتبتها احلمراء الغنية ابملعادن اجلرفة شرقا . مابني وادي امهبول غراب ووادي و  ,  الرملية املتحجرة
Rosa  ) . ملدبرين يها أشخاص يسمون اباليت يشرف علاملكتشفة يف اإلقليم    حتديد أسعار أراضي األوقافالنقوش  تشري

وجود معصرة يف  ويدل إىل عدة أنواع من احملاصيل الزراعية اليت كان أتيت من األراضي املوقوفة ,  21 ) الداميورجوي ( املاليني
املصنوعة من اجلرانيت  يف بعض املواقع األثرية يف املنطقة الكبرية العثور على مطاحن  أن. كما والزيتون و العنب  املوقع إيل زراعة 

و  ( 16) شكل .22على زراعة احلبوب و خاصة القمح و الشعري يف هذا اجلزء من اإلقليم تدل الواقعة بني سوسة و االثرون 
ل الزراعية اليت كان يصدرها ميكن التعرف على املنتجات الزراعية اليت رمبا كانت ضمن حماصيل هذه احلقول من خالل تتبع احملاصي

أمهية العديد من الذي ذكر  Theophrastus 23 ثيوفرستوس مثل  ذكرها العديد من الكتاب الكالسيكيني اليتاإلقليم 
الزراعية يف اقتصاد كريينايكا و خاصة الزيتون و العب و اللوز و التني .. اخل و ذكر كل من املؤرخني الكالسيكيني  املنتجات

. أنواع احملاصيل الزراعية اليت كان ينتجها اإلقليم . كما كشفت 27, و اسرتبو  26. و ديودور الصقلي25بليين  24سيكالكس 
 .28احلفرايت على عدد كبري من النقوش اليت تشري إىل أنواع املنتجات الزراعية اليت كان ينتجها اإلقليم 

                                                           
إلضافة إىل كاهن أبوللو  وضيفتهم تسعري هم يتكونون من ثالث أفراد يتم تعيينهم سنواي ابالداميورجوي , هم املوظفون الذين كانوا يشرفون على مجع ريع األراضي املقدسة   - 21

  -:.للمزيد انظرمنتجات األراضي املقدسة وبيعها للشعب و حتديد املصاريف اليت أنفقت على هذه األراضي . . 
 Chamoux ,. F. Cyrène sous la monarchie des Battiodes   Paris 1953 p 117  

  -كريينايكا انظر :  إقليمللمزيد عن النشاط الزراعي يف   -  22
 . ص 2020اشر . يناير . . العدد الع د بن على السنوسيجملة البحوث العلمية . جامعة حمم.  الكالسيكي العصر يف كرينايكي  إقليم  يف الزراعي , النشاط مفتاح عثمان عبد ربه 

 .  458 -427ص . 
 

23- Theophrastus      III  . IV . V. VI . 
24 -   Scylax . 108   
25-  Plinius  Secondus . V . 33 
26-  Diodorus , III, 50  
27 - Strabo , XVII. 21.22  
 28 - Oliverio .G. Documente Antichi Dell;frica Italiana ,Vol 1 , Fascicolo II. Roma , 1933 10- 43 Supplement 

Epigraphocum Graecum . vol . IX, 11-44  Oliverio , op Cit . 101 – 115 , S,E,G. 11- 30 .  
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  . 
  ( صورة ملطحنة  اكتشفتها البعثة الفرنسية يف االثرون . )تصوير الباحث ( 16)شكل 

 اإلمداد املائي للموقع . 
يزال مخس منها منتشر يف  ال اليتكان بواسطة عدد من الصهاريج و   اإلغريقياملائي للمستوطنة منذ العصر  اإلمداد

 أبهناتربط بني هذه الصهاريج اتضح  اليتالحظ الباحث عدد من السدود الصغرية  . الصخرية  األرضمنحوتة يف  اآلن إىلاملوقع 
الصهاريج   إىلتصل  أنكانت تغذي الصهاريج  , وعند تتبع جمرى القناة مشاال وجدان ابن هذه القنوات قبل   قنوات عن  عبارة

تنتشر يف السهل املوجود جنوب ستطيلة التوزيع دائرية وم أحواضعدد من  هلا كانت تتفرع على هيئة شبكة من القنوات 
 ( 18 -17) شكل  . 29 املستوطنة

 

                                                           
29-  Moftah.A.SAAD . L approvisionnement en eau de la Cyrenique a l époque Romaine .These de 
doctoratunversite de Sorbomme . Paris .2006 .Non puble, pp ,139-140 
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 ( صهريج جتميع مياه حمفور يف األرض الصخرية  شرق وسط املستوطنة . 17)شكل 

 

 
 اآلن .  دم إىل( صهريج جتميع مياه  منحوت يف األرض الصخرية شرق املستوطنة ال يزال مستخ18)شكل 

 )تصوير الباحث ( 
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على مستوى  وترتفع  كم   10يقع  جنوب املوقع حبوايل  30نبع داخل وادي املهبول  يسمى عني استوه إىلالقناة  تتجه
ملزارع لتغذيه ا وذلك  حديث صهريج معدين  طريق حديثة للوصول هلذا النبع ومت بناء أقيمتم ولقد  280سطح البحر حوايل  

صنيبات يسمى   اهللينستية موقع اثري به عدد من املقابر  يوجد قرب النبع  ,  اجلبليةالوادي على اهلضبة  أعلىتقع يف  اليت
 . 31العويله يوجد ابلقرب منه بقااي لقصر هلينسيت قدمي 

بعد النبع  القناة ختتفي  . و عرقوب استوه  به زراعية  خصبة ومها عرقوب األبيضيتميزان برت  نيضمنخفبني  النبعيقع هذا 
فر نفق يف احلافة اجلبلية ه حُ اومن اجل احملافظة على احندار املي وادي مهبول ومتر بعرقوب بومناس ,كم يف   2بعد  إالوال تظهر 

الصخرية قرب تله تسمى السواره بعمق  األرضبشكل واضح منحوتة يف القناة مره أخرى . تظهر للحافة  القناةمن اجل اخرتاق 
ودرجة احندارها   األرضخمتلفة حسب طبيعة  أبعماقبنفس العرض ولكن سم و تظهر يف عدة قطاعات  50سم وعرض  40

القناة بوضوح يف ارض مستوية تقع على اهلضبة األوىل  ميكن مشاهدة  مبنية من احلجارة ومملطه . أومنحوتة يف احلافة اجلبلية 
أشجار  فيه وهو عبارة عن مزرعة كالسيكية وجد  32كم تسمى عرقوب أرحيم   5للجبل األخضر وتبعد عن شاطئ البحر حبوايل 

القناة مره أخرى يف عدة  تشاهد . 33 هكتار 15زيتون و بقااي مبىن رمبا كان مزرعة حمصنة وتقدر مساحة هذه املزرعة حبوايل 
تتجه القناة . مبطنة ابملونة قطاعات بنفس العرض ولكن أبعماق متفاوتة حسب طبيعة  األرض اليت خترتقها و هي غالبا مبنية و 

لتجيع املياه توجد  أحواضشاقة احلافة الغربية  للوادي مت تصب يف عدة  أرحيموادي بوساهلة  الواقع مشال شرق عرقوب  إىل
بقااي سدود و مباين قدمية رمبا   فيه كم . واملوقع عبارة عن سهل يوجد 2 حبوايل األصالباحلافة اجلبلية مشال موقع رؤوس  أسفل

مشال رؤوس  يقع  الصخرية األرضيف  املنحوتةكامن بساتني أكالسيكية وتستمر القناة الرئيسية لتصب يف احد الصهاريج 
 .34ابلقرب من شاطئ البحر  األخريم مث اثلث ورابع و يقع  50 حبوايل األولمث تصب يف صهريج اثين يقع مشال   األصالب

 ى املدرج األول ونابيع علرة اليفكثبنيت هذه القناة من اجل حل مشكله املياه اليت كانت تواجهه املنطقة الساحلية  
ل التفكري يف نق يلإالرومان غريق و عميقة اغلبها ذات ارض صخرية  دفعت اإل أوديةالثاين من هضبة اجلبل األخضر ووجودها يف  

ك اجلبال عرب لساحلية أسفل تلااملنطقة  يع واىلالزراعية اخلصبة يف املناطق اجملاورة لتلك اليناب الرتبةاملناطق ذات  إىلهذه املياه 
لقناة ريخ بناء هذه ال اتهإننا جنورغم  .مبالط مينع تسرب املياه  مبطنة مبنية من احلجارة و  أوقنوات منحوتة يف األرض الصخرية 

رمبا و الدي  لقرن األول املي منتصف ايفروماين يف العصر ال كريينايكالرومانية انتشر يف  الفرتة ا إىلتشبه منوذج معروف يرجع  أهنا إال
 اجليش الروماين املرابطة يف اإلقليم . إحدى فرق اسند بنائها إىل 

                                                           
 لى الينابيع  املنتشرة يف اإلقليم .العني مصطلح حملي يطلقه سكان اجلبل األخضر ع - 30

31  Stucchi . S . Architetture . Cirenaica . pp12-13 
 و الثانية هلضبة اجلبل األخضر . العرقوب هو مصطلح حملي يطلقه سكان اجلرب األخضر على األرض املسطحة ذات الرتبة اخلصبة اليت تقع بني املرتفعات على اهلضبتني األوىل  - 32
م تقريبا حنتت له قناة يف األرض الصخرية  07م و بقطر  15وهو عبارة عن منخفض صخري على هيئة اسطوانة بعمق هوا أرحيم  يوجد هبذا املوقع منخفض  كبري يسمى   - 33

 الفرتة املنخفض يف إىلدم للنزول لذي كان يستخاجدارة  هذا املنخفض قد اهنار جزء من جداره نتيجة لزلزال حيث ميكننا مشاهدة  األجزاء املنهارة من السلم املنحوت يف أنويبد 
م  وال  1.50نخفض بعض مالية من املحية الشالكالسيكية وكذلك تظهر يف أسفل املنخفض الصخور الضخمة اليت سقطت نتيجة الهنيار جدران املنخفض . حنت السلم يف النا

 و الزيتون إليه وتزال أشجار التنب صعوبة النزولرته نظرا لهج إىلنخفض كان بستان إغريقي أو روماين أدى اهنيار السلم ويبدو انه ذات امل اآلن  إىليزال عدد من درج السلم موجود 
 و العنب موجودة داخله إىل اآلن و تنتشر خالاي النحل يف جتاويف حواف املنخفض .

34-  Mofoah . O . SAAD . op cit . p ….. 
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 هاريج املغلقة أوقامة الصإب ار ت تساقط األمطايف فرت  استفاد السكان كذلك  من املياه اليت كانت جتري يف األودية
ج و يوجد صهري ,ىل اآلن  إتخدم ني مغلقني عند هناية  فروع األودية قرب شاطئ البحر ال تزال تسجفتوحة حيث يوجد صهر امل

هو و  ية يف املوقع , اين األثر املب بين وسط  التالل املتحجرة اليت بنيت عليها اغلب مفتوح على هيئة حوض قرب وادي بوساهلة
شكل . ) دي  رمبا حلمايتهبسور من الكتل املعمارية املرصوصة بشكل عمو حماط  1.5م و بعمق ظاهر 22م و طول  7بعرض 

19    ) 

 
 ( حوض جتميع مياه حفر يف األرض الصخرية يف الوادي بني التلني  19 )شكل

 الفخار 
 .  مهها أ كمية كبرية من الفخار  ويف حميطة  وداخل املبىن الدائري يفكالوديو فرجيريو  عثر 

 ي يف جزئه اخلارج األلوانبداخلة و اختفاء  األلوانس ايوين احتفظ ببعض أجزء من حافة ك -1
النصف الثاين من القرن الثالث  إيلع ( يرج B43 )  اثنيهنوع اجوراء  األسودتيكي مطلي من اخلارج ابللون أمنقار) بوز( مصباح  -2

 قبل امليالد . 
 أخر املت العصر اهللينسيت إىلجزء من منقار مصباح مصنع حمليا يبدو انه مصنع يدواي . يرجع   -3
 منقار مصباح مصنع حمليا مشكل ابليد مقلد ملصابيح العصر اهلليين املتأخر .  -4
يرجع  2793 و راءاج ه نوع اضح يشبتربط املنقار مع املصباح مع عنصر زخريف غري و  اليت االسطوانةجزء من اجلسم العلوي مع  -5

 اخلامس امليالدي .  القرن إىلاترخيها 
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 من القرن الثالث قبل امليالد .  األولالنصف  إىليرجع  ابألسودجزء من حافة طبق ملون  -6
 نقش لنخلة . فيها  األسودتيكي ملون من الداخل ابلون أجزء من قاع كأس  -7
 امحر بين عجينته لثالث فلونا أما من نفس اللون وآخرجزء من حافة طبق من الفخار مصنوع من عجينة لوهنا امحر بين فاتح .   -8

 اسود . 
 لوهنا اسود .  ني جزئيني  من حافة مع املقبض -9

 لوهنا اسود .   Monoansatoحافة كأس رمبا من نوع  -10
 .  35ما يءبشتشمل املعصم و اليد اليمىن ممسكة   3.5جزء من متثال صغري من الرخام طوله  -11

ة الواقعة بني  املساحيفة جدا الذي قام به الباحث للموقع تبني انتشار الفخار بكميات كبري األثري من خالل املسح 
 الفخار الروماين األسود و ار االتيكيشمل الفخوهو يو شاطئ البحر  التالل لمساحة الواقعة بني ل التالل املواقع األثرية على 

 . مليالديالقرن السادس ا إىلمليالد ادس قبل و البيزنطي وهذا يؤكد استمرار االستيطان يف هذه املوقع من القرن السااألمحر الالمع  
 

 اخلامتة 
ريفية الساحلية يف كريينايكا حيث تتوفر فيه يعترب موقع رؤوس األصالب منوذجا مهما يعكس شكل املستوطنات ال

تقع املستوطنة يف سهل ضيق يقع ما .   36 شروط أتسيس أي مستوطنة إغريقية وهي مصدر مائي و ارض زراعية خصبة و مرفأ 
بني حافة هضبة اجلبل األخضر و شاطئ البحر املتوسط يوجد فيها  عدة مستوطنات ساحلية مرتبطة مبصادر مياه و أراضي 

أن  يبدو .  37زراعية على اهلضبة  استخدمت هذه املستوطنات كمرافئ  مث تطورت لتصبح قرى و بلدات ومدن مهمة يف اإلقليم 
الروماين )   اإلمرباطورمنذ زمن  إليهاوقع كان جزء من اإلقطاعيات امللكية القدمية اليت ضًمتها اإلمرباطورية الرومانية هذا امل

تعطينا النقوش املكتشفة يف عدة مناطق  أن؛ وميكن  اآلن ىتحدودها ابقية ح آاثرما تزال  واليت 38(Claudius كلوديوس )
 40و بولييزي كاراتللي39أُوليفرييو  أمثال. فقد عثر علماء اآلاثر  زراعية فكرة ولو تقريبية عن مناطق انتشار هذه اإلقطاعات 

 إىلعدة من كريينايكا ؛  حيث ُعثر على بعضها  أماكنامللكية يف  اإلقطاعياتعلى نقوش تتحدث عن تلك  41 وغيسالنزوين
                                                           

35 - Frigerio . C, op cit  pp 427- 428  
36-  Platon . Lois . V.14. 745.d.e 

  -للمزيد عن املستوطنات الساحلية  على ساحل كريينايكا انظر : - 37
Jones , G . B .and Little , J . H .Coastal settlement in Cyrenaica .Roman Studies 61 :64-79 .1971. pp 70- 88 

) جايوس   اإلمرباطورق.م حكم روما بعد اغتيال  10( ) مدينة ليون احلالية بفرنسا ( يف سنة  Lugdununum (روماين ولد مبدينة  إمرباطورهو   األولكلوديوي   - 38
عنه حماولته إصالح ذات البني رف م . و ع 54م يف سنة سيطرت عليه زوجته أجرابينا ( مث اغتالته ابلس إذكان رجال مثقفا ولكنه كان ضعيف ,  م .   41كاليجوال ( يف مطلع سنة 

 499عن الروند ص  بني أهايل اإلسكندرية من اإلغريق و اجلالية اليهودية وحذرهم من إاثرة القالقل بينهما .
39 - Oliverio , G. DAI ,II.I ,P. 128 (SEG,IX,352). 
40-  Carratelli ,P.G ,  ASA . 1961 -62 ,p323 . n, 190  
41-  Ghislanzoni , E, Not Arch ., A 2. 1916 ,p 173 (SEG,IX, 167 )- Ghislanzoni , E, Not Arch ., 2. 1916 ,p 165 
(SEG,IX, 165 ). 
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اجلنوب الشرقي من كرييين , وكذلك يف منطقة قصر  إىلكم   16يت اثمر على بعد حوايل الشرق من كرييين , من بينها سرية ب
جزء من  ت. هذه األراضي كان 43يف هذا املوقع  42, وقرب مدينة بطوليمايس والغرب من بلدة مسة  إىلالطرغوين الواقعة 

امللكية اليت مت التخلي عنها للشعب الروماين من قبل امللك بطليموس أبيون وفقا لوصيته  الشهرية اليت بناء عليها تنازل اإلقطاعات 
كان جزء منها اتبعة ألوقاف املوله أبوللو اليت ورد ذكرها يف جداول اإلقطاعات  ابن هذه . ويعتقد الروند 44عن اإلقليم لروما 

ذكرها يف جداول وقوائم املدرين املاليني  وقد مت , فيما بعد  (  اليت وضع امللوك البطاملة أيديهم عليها 45رجاملدبرين املاليني ) الدمييو 
كما إننا جنهل العناصر   . 46حىت اآلن أية مؤشرات واثئقية حول طريقة متلك  هذه األراضي لدينا ال يوجد ولكن حىت اآلن . 

 اليتمن ضمن العناصر   ذكر الذي  Georgoi47 عنصر الورمبا كان من مهام  ,كانت هتتم بزراعة هذه  اإلقطاعات   اليت
عموما ال يزال  و زراعتها . الوقفية  األراضيالهتمام هبذه اعند حديثة عن تقسيمات سكان كرييين يف عصر سيال  ابو اسرت ا أورها

, وعالقته ابملواقع املوقع حيتاج املزيد من املسح األثري و احلفرايت حىت نتمكن من معرفة هوية العديد من األبنية املنتشرة فيه 
 .  اجملاورة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42  

43-  Frigerio .C. op cit , p ,429 .  
وه يف يفعل أنعلى الريف على حنو ما جيب  االعتداءنسل ذكر  و يستحل الرومان أبن يتدخلوا يف   يعقبهمل  إذ  ق.م بضم اإلقليم لروما 155أوصى بطلميوس الصغري  عام   - 44

 لمزيد انظر :ل يني .حالة االعتداء على املدن .  وتبني هذه الوصية أمهية الريف واستمرار الصراع بني املستوطنني اإلغريق و السكان احملل
. 77-67. ص 1968.  امعة الليبية . بنغازي. مصطفى كمال عبد العليم . دراسات يف اتريخ ليبيا القدمي . منشورات اجل172رجب عبد احلميد األثرم . مرجع سابق . ص 

 . 232 -199.  ص ص . 1966. القاهرة .  3إبراهيم نصحي .  مصر يف عصر البطاملة ز اجلزء األول . ط 
مهين ويعين الشخص الذي  األولمعنيني ؛  جل الشعب , و يشري أولفرييو أن هلذا االسم  الذي يعمل من االشخص .  تعين هذه الكلمة  )Demiurge )   الدمييورج  - 45

خصصت  الحات دميوانكس كانت قد, حيث أن إص  كرييينسقوط امللكية يف دهذه الوظيفة أنشئت بع أنيقدم للشعب متطلباته, والثاين إداري يتعلق ابإلدارة العامة . ويري شاموا 
 د سقوط امللكية آلت هذهلدينية . وبعشعائر اامللك ببعض الوظائف الدينية كما خصصت له بعض األراضي ليجين منها اإليرادات اليت تسمح له ابلصرف الالزم على هذه ال

   . املقدسالالزمة لتغطية مصروفات الكهنوت  اإليراداتكلفني بتحصيل من رجال احلكومة , امل املسئولني إىلاألراضي 
 .203Oliverio .G . op cit .p 101. بنغازي .  4رجب عبد احلميد االثرم . حماضرات يف اتريخ ليبيا القدمي . منشورات جامعة قاريونس . ط     للمزيد انظر  

Chamoux , op cit , pp 217,218 . 
46  -Larond . A. op cit . p 422 
47 -  Fostovizeff .M, Social and Economic history of the Hellenistic World . Oxford . 1967 , p 333  
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