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 الشكر والتقدیر
 
 
 

  
یسرني في البدایة أن أتقدم بجزیل الشكر واألمتنان إلى أستاذي ومعلمي الفاضل الدكتور فؤاد سالم            

أبو النجا الذي تفضل مشكورًا بقبول اإلشراف على ھذا العمل العلمي، كما أشكره على صبره وتشجیعھ     

سة إلى حیز الوجود، فأرجو      وتوجیھاتھ وتواضعھ التي كان لھا ، وال شك، األثر الكبیر في إخراج الدرا 

  .من اهللا العلي القدیر أن یحفظھ ذخرًا لھذا الوطن العزیز

كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى جمیع أعضاء ھیئة التدریس بقسم اآلثار بجامعة قار یونس              

دكتور وأخص بالذكر الدكتور فؤاد حمدي بن طاھر واألستاذ خالد محمد الھدار، ومن قسم التاریخ ال              

  .الطیب محمد حمادي، على ما قدموه من معلومات وتشجیع ونصح كانت خیر زاد لي في ھذه الدراسة

كما ال یفوتني أن أشكر جمیع الباحثین والموظفین بمراقبة آثار شحات وبنغازي ومكتب آثار سوسة،       

اآلداب بجامعة قار یونس ودار وإلى الموظفین بمكتبة مراقبة آثار شحات، والمكتبة المركزیة ومكتبة كلیة 

الكتب الوطنیة، الذین كان لمساعدتھم ونصائحھم وتشجیعھم الدائم وحسن تعاملھم ودعمھم العلمي        

  .والمعنوي لي حتى تمكنت من الوصول إلى ھذه الخطوة

كذلك أود أن أتقدم بكل آیات الشكر والعرفان إلى جمیع من ساھم في إنجاز ھذا العمل، وأخص                     

لي مساعدة كبیرة في ترجمة الكثیر من النصوص اإلنجلیزیة، ألستاذ أبوبكر عمر محمد الذي قدم ذكر ابال

واألستاذ حسن عبدالرحیم الحاسي على المراجعة اللغویة لھذه الدراسة، واألخت صفاء حسن عبد الرحیم   

إلى الصدیق الباحث سعید لدعمھا المعنوي الذي كان لھ أثره الطیب في نفسي، وال أنسى أن أتقدم بشكري 

  .محمد العنابي الذي قام بمساعدتي في تنفیذ وتنسیق معظم الصور واألشكال لھذه الدراسة

وفي الختام أتقدم بجزیل الشكر إلى جمیع الزمالء واألصدقاء الذین ساھموا سواًء بالمساعدة العلمیة          

  . أو المعنویة، والذي لم یسع المجال لذكرھم
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 المقدمة

  
الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین، سیدنا محمد صلى اهللا علیھ          

  :وسلم، وعلى آلھ وصحبھ ومن واله إلى یوم الدین، وبعد 

نة أبوللونیا   اسة التطور الحضري والمعماري لمدی    سوف یتناول ھذا البحث بإذن اهللا تعالي در     

Apollonia )لیم كیرینایكي الساحلیة، ھذه المدینة التجاریة المنشأ  إحدى أھم مدن إق) سوسة

والتي لعبت دورھا الذي أنشئت من أجلھ بشكل متمیز منذ تأسیسھا كمنفذ بحري لمدینة كیریني       

Cyrene غریقي المبكر في أواخر القرن السابع أو بدایة القرن السادس قبل     ، منذ االستیطان اإل

  .میالدي 642ن عام في لیبیا ومجئ العرب المسلمی المیالد، إلى نھایة العصر البیزنطي

وقد تم اختیاري لھذا الموضوع ألسباب عدة ومنھا أوًال، الرغبة بالمساھمة في دراسة           

 الحضاري لھا ولإلقلیم،  وثانیًا،    الجانب التاریخي لمدینة أبوللونیا لما یمثلھ من أھمیة في التاریخ

المعماریة في أبوللونیا التي تمثل عمارة المرحلة الممتدة من      الكثیر من المباني والمنشأت وجود

غریقي المبكر إلى نھایة العصر البیزنطي في المدینة، وثالثًا، قلة الدراسات       بدایة االستیطان اإل

حول التطور المعماري في مختلف مراحلھ التاریخیة   –وخاصة باللغة العربیة  –العلمیة الحدیثة 

ورابعًا، لفت أنظار الباحثین والدارسین   . لونیا ، وغیرھا من مدن اإلقلیم  بالنسبة لمدینة أبول 

إلى األھمیة التي تمتعت بھا ھذه المدینة واإلقلیم في  " الكالسیكیة"المھتمین بالعمارة القدیمة 

  .العصور القدیمة، ولما لھا من أھمیة في تنشیط السیاحة الحالیة في اإلقلیم

التعریف بتاریخ مدینة أبوللونیا، وبالعھود التي    الرسالة أساسًا في  هویمكن إیجاز أھداف ھذ      

ألوضاع  مرت بھا في التاریخ القدیم في إقلیم كیرینایكي، وتسلیط الضوء من خالل ذلك على ا        

جتماعیة وفقًا لما ورد في المصادر األدبیة واألثریة، ثم المساھمة في     السیاسیة واألقتصادیة واال

ول طبوغرافیة المیناء األثري القدیم المغمور تحت میاه البحر، خالل الفترات    إثراء الدراسات ح

، ومن أھداف ھذه الدراسة أیضًا )ن اإلنشائیة والتوسیعیةالمرحلتا(زمنیة التي استخدم فیھا ال

ت آتسلیط الضوء على الجانب المعماري في مخطط المدینة وفھم اإلطار الحاوي للمباني والمنش   

دنیة والدینیة والعسكریة في جمیع مراحلھا، وسنستعرض بالوصف والتحلیل       المعماریة الم

لطرزھا ومكوناتھا المعماریة وإرتباطھا الوظیفي كلما أمكن ذلك، وإجراء دراسة مقارنة لبعض    

بما فیھا مدن إقلیم     ت المعماریة بمثیالتھا من مدن العالم القدیم في حوض البحر المتوسط   آالمنش

  .خرىكیرینایكي األ
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فقد تجلت بوضوح األھمیة التي       ،من خالل اإلطالع المبدئي على مادة موضوع الدراسة          

سیتضح من خالل ھذه     كما   –نھ  أحظیت بھا مدینة أبوللونیا في تاریخ إقلیم كیرینایكي، حیث       

ھا بالعدید من المناطق التجاریة المختلفة في العالم اإلغریقي القدیم في            ئط میناإرتب  –الدراسة 

الكثیر   ھقلیم وتستورد عن طریق    تشحن منھ معظم منتجات اإل  حوض البحر المتوسط، فقد كانت 

 لعل أھمھا المرمر الذي نحتت منھ معظم تماثیل مدینة كیریني، وقد ظل میناء           و ،البضائع نم

ال یعرف إال بإسم میناء كیریني، ثم تطورت إلى ) البطلمي(نستي صر الھلمدینة أبوللونیا حتى الع

وأسبغت علیھا التسمیة الجدیدة      ،قلیم مع بدایة التواجد الروماني في اإل أن أصبحت مدینة مستقلة

أبوللونیا، ثم سطع نجمھا لتكون بعد ذلك عاصمة اإلقلیم تحت المسمى الجدید سوزوسا خالل            

م، وقد 642دو أنھا أحتفظت بھذا المنصب حتى الفتح اإلسالمي لإلقلیم عام العصر البیزنطي، ویب

شھدت في ھذه الفترة قمة إزدھارھا المعماري من خالل تشیید الكثیر من المباني البیزنطیة  

ت آمستكملة، وتعد ھذه المنش الغیرقصر الدوق والحمامات البیزنطیة الضخمة، أبرزھا الكنائس و

خالل القرنین الخامس والسادس  لإلقلیم أھمیة وبروز العاصمة الجدیدة على المعماریة دلیًال

  .المیالدیین

المنھج التحلیلي الوصفي "نھج صعب أال وھو متباع وقد فرضت علي المعطیات ا            

تضح من خالل   یكما س ،الذي أقتضى دراسة العدید من المباني المختلفة في ھذه المدینة" المقارن

وال أنكر الفائدة التي عادت على من ھذه الدراسة، ولكن في الوقت ذاتھ كلفتني الكثیر       الدراسة، 

ع كثیرة ومتنوعة إلیضاح    واستغرقت وقتًا طویًال بسبب العودة إلى مصادر ومراج      ،من العناء

لك المباني المتنوعة في المدینة، وعلى أیة        في تشیید ت   سالیب الفنیة المستخدمةاألالخصائص و

شتمل  اصصات المختلفة التي    ثالثة فصول مع مراعاة التخ    ھذه الدراسة إلى   تم تقسیم  حال فقد

في الفصل األول یختص المبحث األول بتقدیم لمحة جغرافیة    علیھا موضوع ھذه الدراسة،   

تاریخیة عن اإلقلیم ومنطقة البحث مدینة أبوللونیا، حیث سیتم فیھ تسلیط الضوء على الحدود            

یس والمناخ بالقدر الذي یكفي لمعرفة أن الظروف البیئیة بصفة خاصة كانت   الجغرافیة والتضار

   .ستقرار البشري في المنطقةمالئمة لال

 ھدتاریخ المدینة منذ االستیطان اإلغریقي المبكر، إلى نھایة الع على المبحث الثاني یحتويو      

كموضوع ھذا البحث المختص بالفترات    في المدینة،  ونظرًا ألن تناول موضوع كبیر البیزنطي

الزمنیة الطویلة، والذي كان ال بد منھ كفصل تمھیدي، فسوف یتم االختصار فیھ قدر اإلمكان           

عن دور  تكوین خلفیة ذه الدراسة، والھدف من ھذه المراجعة ھو یخدم ھبما واألكتفاء فقط 

  .المدینة في التطور الحضري والمدني الذي شھدتھ ھذه تاریخیةال األحداث
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وسیحاول الباحث األعتماد في الجانب التاریخي على عدد من المصادر األدبیة الكالسكیة              

سترابون وأمیانوس وبروكوبیوس   الكس ودیودورس الصقلي وأبیانوس و  مثل كتابات سكو  

وغیرھم، كما أستعنت أیضًا بالنقوش المنشورة في موسوعة النقوش اإلغریقیة الخاصة بإقلیم          

، وكذلك مجموعة    Supplementum Epigraphicum Graecum IX (SEG)كیرینایكي  

لملحق  التي نشرت في ا    The Inscriptions of Apolloniaبمدینة أبوللونیا  متعلقةالنقوش ال

، إضافة إلى ذلك فقد      Supplements of Libya Antiqua IVالرابع من مجلة لیبیا القدیمة  

تاریخ المدینة على بعض المراجع الحدیثة، مثل كتاب أندریھ       في دراسة أعتمدت بشكل أساسي 

، والذي یعد من أھم المراجع التي تناولت        نستيیللعربیة، برقة في العصر الھلالروند، المترجم 

إضافة إلى مقال جون بیدلي عن تاریخ المدینة في الملحق           تاریخ اإلقلیم في العصر الھلنستي،

وكتاب عبد الكریم فضیل المیار، قورینا في العصر الروماني،           الرابع من مجلة لیبیا القدیمة،  

وكتاب رجب عبد الحمید األثرم، محاضرات في تاریخ لیبیا القدیم، كما أعتمدت على بعض              

  .ت المنشورة في المجالت العلمیة المتخصصة باللغات العربیة واألجنبیةالمقاال

إلى قسمین، یتناول القسم األول كتابات    مقسم   وتاریخ الكشف األثري في المبحث الثالث           

المدینة في القرن التاسع عشر       مستكشفین األوروبین الذین قاموا بزیارة     اصل وال نالرحالة والق

، ویتناول  األثریة في المدینة    المباني  نفي تسجیل أیة إشارات لھم ع      و ،ینوبدایة القرن العشر

عرض  القسم الثاني عملیات الكشف والتنقیب في المدینة، حیث سیحاول الباحث ھنا تقدیم     

التسلسل التاریخي للحفریات التي توالت على المدینة منذ عشرینات القرن الماضي   مختصر عن 

  .إلى الكشف عن أغلب المباني في المدینةوالتي أدت  ،وحتى یومنا ھذا

الفصل الثاني دراسة شاملة للمباني والمنشأت المعماریة التي تعود للعصر اإلغریقي        وفي      

على   بتحدید جزئي لطبوغرافیة المدینة     الحفریات سمحت لناوقد بعھدیھ الكالسیكي والھلنستي، 

 – المسرح الھلنستي  ومن ھذه المباني    الرغم من صعوبة تحدید شكل مخطط المدینة األثریة،        

سوار األلموجودة خارج والمباني ا ،فاعیة دال المدینة تحصینات، وواألكروبولیس ،الروماني

باإلضافة للمیناء األثري القدیم    ،"ستادیومال"وملعب سباق العدو  الھلنستي، المعبد الدوري ك

  .غمور حالیًا تحت الماء، وبسبب تشعب ھذا الموضوع فقد قسم من الداخل إلى أربعة مباحثالم

والمعماري في المدینة     الحضري  التطور األول عرض لمراحل  الباحث في المبحث  سیقدم      

  .خالل العصر اإلغریقي بعھدیھ الكالسیكي والھلنستي

  .لمدینةشبكة القنوات المائیة في ا دراسة عنوفي المبحث الثاني       



7 
 

ت المعماریة آالحدیث عن ھذه المنش مستھآلالتحصینات الھلنستیة،  وسیتناول المبحث الثالث      

األبراج المستطیلة والمستدیرة والبوابات في المدینة، الجدران الساترة و: بعناصرھا الرئیسیة

  .باتاذلك تقدیم نماذج من ھذه األبراج والبو یتلوو

 – المسرح الھلنستي : والریاضیة لدراسة المباني الترفیھیة   وسیخصص المبحث الرابع        

  ."الستادیوم"وملعب سباق العدو  الروماني،

دراسة المعبد الدوري الھلنستي المشید خارج األسوار، إضافة        وفي المبحث الخامس ستتم      

  .اإلغریقي الكالسیكي والھلنستي العھدین إلى بعض الطرز الشائعة للمقابر خالل

بعض المراجع األجنبیة التي تناولت موضوع المباني المعماریة،     ھي ومصادر ھذا الفصل      

میتشجن المنشورة في الملحق      جامعة  وسیكون األعتماد بشكل أساسي على كتاب حفریات بعثة 

باإلضافة إلى عرض  ، Supplements of Libya Antiqua IVالرابع من مجلة لیبیا القدیمة 

نتائج الدراسات التي أجریت على تلك المباني والمنشورة في بعض المراجع األخرى مثل كتاب    

Architctura Cirenaica ساندرو ستوكي   لS. Stucchi   وكتابGreek Fortifications 

of Asia Minor 500- 130 B. C. قسطنطین ناسوف لKonstantins Nassov  باإلضافة ،

جوع إلى الكثیر من الدوریات األجنبیة المھتمة بالدراسات الكالسیكیة لعل أھمھا دوریة       إلى الر

، والمجالت الفرنسیة   American Journal of Archaeologyمعھد اآلثار األمریكي   

 Revue، ومجلة  Les Dossiers d’Archéologieالمتخصصة في اآلثار الكالسیكیة وأھمھا 

Archéologique  ومجلة ،Journal des Savants، الدراسات  الدوریات البریطانیة كمجلةو

 Journal of، وكل من مجلة الدراسات الرومانیة      Journal of Semitic Studiesالسامیة 

Roman Studies       ودوریة المدرسة البریطانیة في أثیناThe Annual of the British 

School at Athens تھتم بآثار لیبیا كمجلة لیبیا القدیمة  ، باإلضافة إلى الدوریات التيLibya 

Antiqua  ومجلة الدراسات اللیبیة في لندن ،Libyan Studies .  

رومانیة والبیزنطیة في    وفي الفصل الثالث وصف معماري بشكل شبھ تفصیلي للمباني ال            

لعمراني الذي   اث، یحتوى أولھا على دراسة التطور      إلى ثالثة مباح مقسم ھذا الفصلالمدینة، و

  .شھدتھ المدینة خالل تلك الفترة، وإلعطاء شكل معماري محدد للمباني بصفة عامة

یزنطیة  ویتناول الباحث في المبحث الثاني دراسة الحمامات الرومانیة العامة والحمامات الب        

على نتائج ي دراستھ المعماریة لھذه المباني ویعتمد الباحث ف غیر المستكملة وقصر الدوق،

عن الحمامات    Goodchildالدراسات الحدیثة التي أقیمت لھذه المباني مثل دراسة جودتشایلد      

لریبوفات  الرومانیة العامة المنشورة في الملحق الرابع لمجلة لیبیا القدیمة، ودراسة نفس المبنى     

Rebufatt  عشر والسادس  في مجلد العددین الخامس ، التي تم نشرھاالبعثة الفرنسیةأحد أعضاء
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عن كل من قصر      J. Pedleyعشر من مجلة لیبیا القدیمة، ودراسة جودتشایلد وجون بیدلي         

، وأیضًا  في الملحق الرابع من مجلة لیبیا القدیمة        لةالدوق والحمامات البیزنطیة غیر المستكم    

ة حفریات مبنى القصر البیزنطي في العدد الرابع والثالثین من مجل    دراسة جودتشایلد عن  

  .Antiquityالعصور القدیمة 

  اصة الكنائس الرئیسیة في المدینة،، وخللمباني الدینیة البیزنطیة  دراسة المبحث الثالثفي و      

وجودتشایلد  Ward-Perkinsكتاب وردبیركنز  الباحث بشكل أساسي على  وقد أعتمد  

Christian Monuments of Cyrenaica    الذي نشرتھ جویس رینولدزJ. Reynolds   عام

الدینیة البیزنطیة في     اسیة الحدیثة التي تناولت العمارة سمن أھم المصادر األوالذي یعد ، 2003

  .اإلقلیم

وأخیرًا، أحتوت ھذه الدراسة على قائمة للمصادر والمراجع العربیة واألجنبیة وملحق          

  .الدراسةور تساعد في فھم نص ھذه صلألشكال والصور یتضمن مخططات وخرائط و

باللغات   متوفرة مادة ھذه الدراسة  معظم وقد واجھت الباحث العدید من الصعوبات، منھا أن      

اللغات القدیمة كالیونانیة والالتینیة أو باللغات الحدیثة كاإلنجلیزیة والفرنسیة   سواًء ،األجنبیة

یجیدون ھذه اللغات،     واإلیطالیة، مما تطلب من الباحث األستعانة بالكثیر من المترجمین ممن       

  .وكلف ذلك عناء السفر وأستھلك منھ الكثیر من الوقت والجھد

عن طبیعة مادة الموضوع نفسھ، التي تشمل إستعراض       الصعوبات التي نتجت إضافة إلى      

لمجموعة كبیرة ومتنوعة من المباني والمنشأت المعماریة للمدینة في كل مراحلھا التاریخیة،           

العمارة  دراسة محاورتتنوع تشعب وتوھي فترة طویلة مما یحول دون دراستھا بشكل جید، حیث 

كل فرع من فروعھا بحث مستقل في حد ذاتھ، وقد    والتي یمكن أن یكون في المدینة، الكالسیكیة

أدى الجمع بین ھذه المحاور ومناقشتھا بالمستوى نفسھ إلى أن یبذل الباحث الكثیر من الجھد             

  .والوقت

أبوللونیا  لمدینة  وھكذا حاولنا تقدیم دراسة تكاد تكون شاملة للتطور الحضري والمعماري            

 التي یعود تأریخھا إلى   لمبانيلحتى اآلن  التنقیب والحفریاتبأعمال  من خالل ما تم الكشف عنھ

م، ونتمنى أن  642عام  البیزنطي في المدینة ھدھایة العاإلستیطان اإلغریقي المبكر وحتى نبدایة 

  .  نكون قد وفقنا في ذلك واهللا ولي التوفیق
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  جغرافیة إقلیم كیرینایكي 

  
 وقد . الكالسیكیة دورًا بارزًا في تاریخ لیبیا في العصور       ) 1شكل  ( إقلیم كیرینایكي  لعب       

، ویمثل إقلیم (1)أكبر مدنھ Cyrene) قورینا(سمى اإلقلیم بھذا االسم نسبة إلى مدینة كیریني 

، أما  (2)شرقاً ) منطقة السلوم  ( Katabathmosكیرینایكي تلك المنطقة الممتدة إلى كاتاباثموس     

، فأنھ على أیة    حدیده في ت  من المصادر القدیمة    اختالف الحد الغربي، على الرغم من أن ھناك  

ولم تمتد السلطة اإلغریقیة ، Arae Philaenus(3)حال لم یتعد ما یعرف بمذبح األخوین فیلنیوس 

، إسبرطة لك  إلى الغرب من ذلك المذبح، إذا ما استثنینا تلك المحاولة التي قام بھا داریوس أبن م  

ویمكن  .(4)م. ق 517-520س في وادي كعام حوالي وننھر كی في حینما حاول تأسیس مستعمرة لھ

ثبتت عند كاتاباثموس منذ صدور دستور بطلیموس بن    قد الحدود الشرقیة لإلقلیم القول أن 

الجوس، ویبدو أن ھذه المنطقة تصلح من الناحیة الطبیعیة، ألن تكون منطقة حدودیة بعكس            

الحدود الغربیة حیث طبیعة المكان متشابھة فھي عبارة عن رمال وأراض قاحلة ومستویة ال           

عند  Sallustونجد المؤرخ الروماني سالوست . طبیعیة توجد بھا مناطق تصلح ألن تكون حدودًا

إنھ كان یوجد بینھما سھل رملي، ولم یكن    :وصفھ لمنطقة الحدود بین كیرینایكي وقرطاجة یقول

أما عن الحدود الجنوبیة لإلقلیم     . (5)لتعیین الحدود معلمًاھر أو مكان مرتفع یمكن أن یكون ھناك ن

وذلك راجع ألن    ،ك أنھا كانت تمتد في عمق الصحراء      فھي غیر واضحة وغیر محددة، وال ش

 یمثل  المنطقة الصحراویة لم تكن منطقة نزاع في الفترة الكالسیكیة، ومن الطبیعي أن البحر كان 

ودائرة  ˚ 20 -˚25ویمكن حصر إقلیم كیرینایكي ما بین خطي الطول     اإلقلیم، الشمالي لھذا الحد

  .(6)˚30 -˚32عرض 

  
  
  .12 ، ص1998، 3ط یونس، ، منشورات جامعة قارمحاضرات في تاریخ لیبیا القدیمرجب عبد الحمید األثرم، ) 1(

محمد المبروك الدویب، منشورات جامعة قاریونس، . ت ،XVII، الكتاب السابع عشر وصف لیبیا ومصرالجغرافیا، سترابون، ) 2( 
  .22، 3،  1،2003ط بنغازي، 

الموجود حالیًا في مخازن مراقبة آثار " الدیاجراما"دستور كیرینایكي البطلمي  ما یسمى وبالرجوع إلى النص المنقوش الذي یمثل
  :، راجعممتدة من السلوم شرقًا إلى العقیلة غربًانجده یحدد حدود اإلقلیم بالمنطقة ال, شحات

1, by G. Klaffenbach, 1939.-S. E. G), vol. IX, (Supplimntum Epigraphicum Graecum 
 
 (3) Scylax, Periplus, Massaliote Periplus, Books L. L. C., 2010, 109.    

، 1ط  ة قاریونس، بنغازي،محمد عبد الكریم الوافي، منشورات جامع .ت، إلغریق في برقة، األسطورة والتاریخافرانسوا شامو،  )4( 
  .218- 215ص  - ، ص1990

3.-Trans. by J. G. Rolfs, L. C. L, London, 1968, 79, Bellum Catiline, Bellum JugurthSallust,  )5( 

, London, 1967. p.51.Atlas of The Classical World) O. J. Thomson, (6  
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اسم كیرینایكي على المنطقة الجغرافیة السالفة الذكر، فیذكر أنھا وردت  طالقأما عن بدایة إ      

  .(1)"إقلیم كیرینایكي" ، أي Cyrenaica Proviniceaمن التسمیة الالتینیة 

ومن ھنا یمكننا القول أن مصطلح كیرینایكي لم یطلق على ھذا اإلقلیم إال في الفترة الرومانیة          

 Strabonیؤكد ذلك وردوھا ألول مرة باللغة الالتینیة، ومما یدل عل ذلك أیضًا أن سترابون          

ة لنفوذ  للداللة على اإلقلیم بالكامل قبل أن تخضع ھذه المنطق) قورینا(یستعمل في كتاباتھ كیریني 

  .  (2)الرومان

وخالل الفترة الرومانیة أیضُا نجد ظھور اصطالح جغرافي جدید لھذا اإلقلیم، وھو                

، الذي ظھر ألول مرة عند بلیني األكبر  Pentapolis) البنتابولیس(اصطالح المدن الخمس 

Pliny Secundus  حیث عبر عنھا في الالتینیة بـ ،)Cyrenaica eadem Pentapolitana 

regio( (3).  

تغطى معظم    كبیرة ھضبة   اإلقلیم یتكون من    نإف ، إقلیم كیرینایكى  نتقال إلى جغرافیة   باإل      

وتنحدر   ،فوق مستوى سطح البحر     ًامتر  860إلى   200یبلغ متوسط ارتفاعھا مابین  ،أراضیھا

جوانبھا الشمالیة إنحدارًا شدیدًا بإتجاه الساحل مكونة جروفًا شدیدة اإلنحدار، یفصلھا عن البحر      

ھذه الھضبة العدید من المظاھر   لوتتخل شریط ساحلي یختلف إتساعھ من مكان إلى آخر،  

  .(4)التضاریسیة، كالجبال والسھول واألودیة والكثبان الرملیة المتحجرة

مدینة  تقع فیھالذي  السھل الساحلي سوف تقتصر على، ودراستنا الجغرافیة إلقلیم كیرینایكي      

 ،تفعات كیرینایكي وھضبة مارماریكا    ، ثم المرتفعات الشمالیة المتمثلة في مر     نیا القدیمة أبوللو

لتاریخیة  ا الناحیة  التركیز علىمحاوًال قدر اإلمكان  ،وبعد ذلك سیتم التطرق إلى مناخ ھذا اإلقلیم

  .ھذه الدراسة في

 

 

 

  

  
  

  .21، ص اإلغریق في برقةفرانسوا شاموا، ) 1( 

   .798، 17،الجغرافیا ,سترابون) 2(

y Philemon Holland, London, 1601., Trans. bV. V, Natural HistoryPliny Secundus,  )3(  

سعد  ، تحریر الھادي أبولقمة،الجماھیریة، دراسة في الجغرافیا ، في كتاب"مورفولوجیاالتضاریس والجیو"فتحي أحمد الھرام،) 4(
  .111-95ص -، ص1995، 1ط منشورات الدار الجماھیریة، بنغازي،  خلیل القزیري، 
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  :كيیاألقسام التضاریسیة إلقلیم كیرینا

  
  :السھل الساحلي -  1

  

إن السھل الساحلي لإلقلیم یمتد موازیًا للبحر المتوسط، ویبرز في شریط متصل نسبیًا یختلف       

في من منطقة السلوم  ابتداًءمن منطقة ألخرى، حیث یمتد السھل الساحلي في شریط ضیق 

وبعد ھذه النقطة یبدأ السھل الساحلي في الظھور  بإتجاه الغربیتسع عند مدینة طبرق، ثم، الشرق

، وإلى الشرق من درنة )Darnisدارنیس ( ةعلى ھیئة شریط ضیق یستمر حتى مدینة درنولكن 

ویالحظ ندرة  المواقع التي یمكن أن تنشأ فیھا موانئ على  ،(1)میاه البحر یختفى ھذا الشریط تحت

 *نشئ فیھ میناء أنتیبرجوس الطبیعي  الساحلي لإلقلیم، ویعد المكان الذي أ الرغم من طول السھل

Antipyrgos ) من أفضل ھذه األماكن، ونظرًا لقرب حافة الجبل         ) میناء مدینة طبرق الحالي

األخضر من البحر في ھذه المنطقة، فأن السھل الساحلي فیھا یضیق تدریجیًا كلما اتجھنا غربًا        

 وال یتسع السھل¤ Naustathmos )ناوستاثموس القدیمة(خاصة عند منطقة رأس الھالل 

، ویطلق على ھذا السھل عمومًا أو على نصفھ    2) ()تاوخیرا(ند مدینة توكرة  الساحلي إال ع

الجنوبي على األقل أسم برقة الحمراء، ألن معظم أجزائھ مغطاة بتربة طینیة حمراء حملتھا           

في  ، ویتخذ السھل الممتد من منطقة توكرة       )3(األودیة التي تنحدر السیول إلیھا قادمة من الجبل   

رأسھ في الشمال عند توكرة،   ًاالشرقي لخلیج سرت غربا، شكًال جغرافیًا مثلث إلى الساحل الشرق

   50ة وإنتیالت، ویبلغ أقصى عرض لھذا السھل حوالي تھ في الجنوب بین منطقتي الزویتنوقاعد

  ةــ، وذلك عند الحافًامتر 200 إلى 150، ویتراوح ارتفاعھ عن سطح البحر ما بین ًاكیلومتر

  
  
  .106- 85ص  -، ص1962، اإلسكندریة، 2ط  ،جغرافیة لیبیاعبد العزیز طریح شرف، ) 1(
  

كیلومتر، وعرضھ إلى  3.8م، ویبلغ طول ھذا المیناء حوالي . ُعرف میناء أنتیبرجوس بھذه التسمیة منذ منتصف القرن الرابع ق*  
عدا الریاح الشرقیة، وقد ُعثر حول اللسان  ما، الشدیدة الریاح، وھو في مأمن من ھبوب ًامتر 13 وبعمق حواليكیلومتر،  1.37حوالي 

  :، راجعباقیة عند حافة المیناءما تزال آثاره  ھذا الحائطود إلى الفترة البیزنطیة، والصخري الذي یقفل الشاطئ، على بقایا سور یع
معة محمد عبد الكریم الوافي، منشورات جا .، تتي من العھد الجمھوري حتى والیة أغسطسنسیبرقة في العصر الھلأندریھ الروند، 

  .249—248ص  - ، ص2002، 1ط  قاریونس، بنغازي،
  
  .4، ص 1964، دار النھضة العربیة، بیروت، جغرافیة الوطن العربي، المملكة اللیبیةإبراھیم أحمد رزقانة، ) 2(
  
  .15، ص محاضرات في تاریخ لیبیا القدیمرجب عبد الحمید األثرم، ) 3(
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، ویطلق على ھذا السھل اسم برقة البیضاء، نسبة للون تربتھا   (1)من الجبل األخضرفلى الس 

 11 سبخات أكبرھا سبخة الكوز التي یبلغ طولھا عدةسھل بنغازي یوجد في ، و(2)الرملیة البیضاء

إلى الشمال من السبخة األولى، وھذه        لتان تقعان  وسبخة بوجرار وسبخة برسس ال     ،ًاكیلومتر 

وإلي الجنوب من بنغازي      ،السبخات الثالث موجودة في المنطقة الواقعة شمال مدینة بنغازي       

وھي عبارة عن شریط  ،قطیفةتوجد العدید من السبخات أكبرھا تلك التي تمتد من الجنوب من أبو

  .(3)ًاكیلومتر 60صغیر یبلغ طولھ 

وھناك مجموعة من األودیة تقطع ھذا الساحل أھمھا وادي القطارة الذي تبلغ مساحتھ حوالي       

  . (4)س، إضافة إلى وادي الفارع ووادي مسوًامربع ًاكیلومتر 54

كان لھا   التي  إنشاء العدید من المدن والموانئ،       كیرینایكي شھد الساحل الشرقي إلقلیم وقد      

) بلونس (، فمن أقصى الشرق نجد میناء بلینوس       الفترة الكالسیكیة من الشھرة في  وافر نصیب

Plynos     والذي رسمھ المؤرخ اإلغریقي ھیرودوتسHerodotus   كحدود غربیة لقبیلة

 Menelausوموقع میناء أنتیبروجوس، ومیناء منیالوس    ، Adoramhidae (5) األدوراماخیدي

،  (7) )رأس التین ( Chersonsesنیسیوس  ورأس خیرسو ،، وعین الغزالة   (6)شرق خلیج البومبة   

. م. الذي عاش في منتصف القرن الربع  ق       Scylaxالتي حددھا المؤرخ اإلغریقي سكوالكس 

كما أن ھناك العدید من الموانئ التي أرتبط تأسیسھا بتأسیس       . (8)كيیإلقلیم كیرینا شرقیة كحدود

أھمھا میناء مدینة كیریني    ) 2شكل (مدن إغریقیة على الساحل الشرقي إلقلیم كیرینایكي      

 إلنشاء  من الناحیة الطبوغرافیة    الصالح  القریب من كیریني   یعد الموقع الوحید الذي )أبوللونیا(

   اركيـ، ومیناء مدینة بوسطـوض البحر المتـرى في حـمیناء تجاري یربط المدینة بالمدن اآلخ

  

  
كلیة اآلداب  ،1991نوفمبر ، العدد الثاني، مجلة العلوم اإلنسانیة، "تصنیف التربة في سھل بنغازي"محمد إبراھیم حسن، ) 1(

 .323ص  ،جامعة ناصر ،والتربیة
  .6، ص جغرافیة الوطن العربيإبراھیم محمد رزقانة،  ; 105، ص دراسة في الجغرافیا فتحي أحمد الھرام،) 2(
  .100، ص  جغرافیة لیبیا د العزیز طریح شرف،عب) 3(
 .35، ص 1991، 2ط  قاریونس، بنغازي، ، منشورات جامعةجغرافیة لیبیا البشریةمحمد المبروك المھدوي، ) 4(
، 168، الفقرة 2003، 1ط  ة قاریونس، بنغازي،محمد المبروك الدویب، منشورات جامع . ، تIV الكتاب الرابع، سھیرودوت) 5(

 .117-116ص  -ص
األساطیر اإلغریقیة وفي كتابات المؤرخین والجغرافیین، ویمكن تحدیده جغرافیًا بالطرف الشرقي            ورد ذكر میناء مینالوس في  ) 6(

  : راجعیبیة القدیمة قرب خلیج البومبة، إلقلیم كیریناكي في موطن قبیلة الجیلجاماي الل
 .58-57ص  -، صاإلغریق في برقةفرانسوا شامو، 

، منشورات  السیاسي االقتصادي من القرن السابع قبل المیالد وحتى بدایة العصر الروماني    تاریخ برقة رجب عبد الحمید األثرم، ) 7(
 .63، ص 1988، 1ط  ریونس، بنغازي،جامعة قا

, 108.Periplus) Scylax, 8(  
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Barki )بتولیمایس(  (1)Ptolemais،   میناء تاوخیرا   إضافة إلى Touchira " االصطناعي")2( ،

إضافة إلى ھذه الموانئ الرئیسیة، استفاد اإلغریق ومن بعدھم  Eusperides(3)میناء یوسبریدس و

البطالمة من بعض المواقع الھامة على الساحل الشرقي لإلقلیم وقد أستغلت ھذه الموانئ كمرافئ    

 Chersisللسفن والقوارب الصغیرة ومن أھمھا موقع میناء مدینة دارنیس، وموقع كیرسیس           

وموقع  ،"ألثرون الحالیة  بلدة ا" Eryithron وموقع إیرثیرون  ، "مدینة كرسة الحالیة  "

 ،"زاویة الحمامة"Phycous وفیكوس  ،مھأقع جرجاراومو Naustathmosالقدیم  ناوستاثموس

   .) 4("بلدة الحنیة"Ausigda وموقع اوسیجدا 

  

  

  

  

  

  
  

 

  
  
  .109-105ص  -، ص1979، 1ط ة قاریونس، بنغازي، ، منشورات جامعإنشاء قورینى وشقیقاتھاإبراھیم نصحي، ) 1(
  
في العصر البطلمي اھتماما ملحوظًا، منھا تطویر میناھا     Arsinoeأرسینوي  باسمشھدت مدینة تاوخیرا بعد إعادة تسمیتھا   ) 2(

زء الغربي من إقلیم    االصطناعي، لیكون نقطة ارتكاز بحریة یمكن االتصال بھا عن طریق البحر، ولتعزیز سیطرة البطالمة على الج        
نوع من الحمایة الطبیعیة جعلھ یفشل في أداء مھمتھ، مما دعا بالبطالمة إلى التركیز          أليالمیناء  افتقاركیرینایكي المعزول برًا، إال أن 

  :، راجعمیناء تاوخیرا القدیم ساتادرأھم عن . قلیماإلمیناء الرئیسي في على میناء بتولیمایس وتطویره، وجعلھ ال
4 ; J. H. -3 .pp , 1972 –, vol. 2, 1971 Libyan StudiesA. York, "Ancient Harbours in Cyrenaica", R. 

45.-43 .pp ,1978 –1977  ,, vol. 9Libyan studiesLittle, "Harbours and Settelments in Cyrenaica",  
  .14-13ص  - ، ص1978، طرابلس، 2ط ر العربیة للكتاب،، الدامدینة توكرةعلى سالم لترك، 
  .486- 484ص  - ، صتينسیبرقة في العصر الھلأندریھ الروند، 

  
وخارج   تقع داخل   ،خیر من القرن السادس قبل المیالد      لي الربع األ ا، أقدم مدینة أسسھا اإلغریق في مدینة بنغازي حو  یوسبریدس) 3(

م 1968 ،1954-1952 وأجریت فیھا بعض الحفریات أعوام       ،عرف علیھا في منتصف القرن الماضيتم الت، مقبرة سیدي عبید القدیمة
م من قبل جمعیة الدراسات اللیبیة البریطانیة بلندن وقسم اآلثار          1995ثم استؤنفت فیھا الحفریات عام      ، من قبل الجامعات البریطانیة

   Berenice  على البحر وسمیت برینیكي وقد ُھجرت المدینة إلى موقع أخر ،اریونس بالتعاون مع مصلحة اآلثاربكلیة اآلداب بجامعة ق
وقد تم    بسبب الرواسب الرملیة التي فصلتھا عن البحر،       ) سبخة السلماني (م، لتعذر المالحة في البحیرة الضحلة .قبیل القرن الثالث ق 

  :، عن ھذه المدینة راجعھذه المدینة بمقبرة سیدي إخربیش الكشف علي
, Libyan Studies. Coulton" Excavtions at Euesperides (Benghazi), , A. M Buzaian  and J. JoydJ. A Ll 

vol.26, 1995, pp. 97-100; A. M. Buzaian. and J. A. Lloyd, '' Early Urbanism in cyrenaica ; New 
oyd, 152;  A. J. Ll-129 .pp ,1996 , vol. 27,Libyan StudiesEvidence from Euesperides (Benghazi)",  

vol.29, . Libyan StudiesT. V. Buttery,'' Excavations at Euesperides'', and  A.M. Buzaian, P. Bennett,
1998,  pp. 145-168. 

  
  :، راجعالساحل الشرقي إلقلیم كیرینایكي الواقعة علىالمرافئ  عن أھم) 4(

  .371- 369ص  - ، صتينسیبرقة في العصر الھلأندریھ الروند، 
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  :كي وھضبة مارماریكایمرتفعات كیرینا - 2

  

 :مرتفعات الجبل األخضر –أ  

  

" المیوسین"ترجع تكوینات ھذه المرتفعات إلى أواخر الزمن الجیولولجي الثالث             

Miocene،     حركات  حیث انحسر البحر عن معظم النطاق الشمالي للیبیا، رافق ذلك حدوث

الجبلي في إقلیم كیرینایكي، وتشتھر ھذه المرتفعات حالیًا       التوائیة ساعدت  على ارتفاع النطاق 

، وتعد من أنسب المناطق إلستقرار اإلنسان قدیمًا وحدیثًا، وذلك بسبب           (1)باسم الجبل األخضر

  .  (2)وجود نباتات وأحراش دائمة الخضرة تغطیھ طوال العام

خضر عبارة عن ھضبة من الحجر الجیري، تمتد بموازاة   وبصفة عامة فإن الجبل األ       

، وضمن تركیبات ھذا الجبل   (3)ًاكیلومتر 25وبعرض أقصاه   ًاكیلومتر 250الساحل لمسافة  

، "بالعصر الحدیث الالحق"الجیولوجیة صخور ترجع نشأتھا إلى عصر األلیجوسین أو ما یسمى 

ما بین خلیج البومبة ومدینة كیریني، وتتوزع تدل علیھ تلك المواقع التي تقع على حواف الھضبة 

. (4)بصورة أقل في مناطق آخرى مختلفة وھي صخور جیریة خشنة تمیل إلى اللون األحمر 

األولى متوسط ارتفاعھا ما بین      . مدرجات أو حواف ةوتتمیز ھذه المرتفعات بانحدارھا في ثالث

  ، (5) )المرج الحالیة( Barkiباركي فوق مستوى سطح البحر وتمثلھا مدینة  ًامتر 350إلى  120

وتجدر اإلشارة إلى خصوبة تربة ھذا المدرج حیث یشیر ھیرودوتس عن تعدد موسم الحصاد في 

 420ویقع المدرج الثاني إلقلیم كیرینایكي على ارتفاع یترواح ما بین        . (6)ھذا الجزء من اإلقلیم

  ، (7)، ومدینة كیریني)البیضاء الحالیة( Balagraeمتر وتمثلھا مدینة بالجراي القدیمة  600و

  
  
  .55-53ص  - ، صجغرافیة لیبیاعبد العزیز طریح شرف، ) 1(

  .349أندریھ الروند، مرجع سابق، ص ) 2(

  .8، ص جغرافیة الوطن العربيإبراھیم رزقانة، ) 3(

  .301-299ص  -أندریھ الروند، مرجع سابق، ص) 4(

  .54- 53ص  -ابق، صعبد العزیز طریح شرف، المرجع الس) 5(

  .199، 4، ستوھیرود) 6(

، ص 1984، المنشأة العامة للنشر والتوزیع واإلعالن، طرابلس، دراسة في الجغرافیا الطبیعیة: الجبل األخضرسالم محمد الزوام، ) 7(
27.  
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ووصف ، (1)لكثرة غاباتھ Scylaxویتمیز ھذا المدرج بخصوبة أراضیھ، حیث أشار سكوالكس 

مدینة كیریني بأنھا قد نمت بسب خصوبة أراضیھا، وأشار إلى تربیة الخیول فیھا  Plinyبلیني 

مترًا وتمثلھ منطقة  860أما المدرج الثالث فیبلغ ارتفاعھ أكثر من . (2)وإلى الثمار التي تنتجھا

، وقد أشار بلیني إلى ھذه المنطقة عند تقسیمھ اإلقلیم  (3)عند بلدة إسلنطة) الحمري محمد سیدي(

، ویالحظ على ھذا المدرج انحداره (4)ثالثة أحزمة أفقیة، ووصفھا بأنھا موطن نبات السلفیوم لىإ

  .(5)نحو الجنوب انحدارا ھینا وتغطیھ بعض األحراش التي تختفي تدریجیا كلما اتجھنا جنوبًا

  

  :ھضبة مارماریكا –ب 

  

مارماریكا نسبة إلى قبائل المارماریداي تضم منطقتي طبرق والدفنة حالیًا، وقد ُعرفت باسم        

، واشتھرت عند الكتاب األوروبیین بھذه التسمیة، وتذكر (6)اللیبیة التي كانت تقطن تلك المنطقة

، وورد أقدم ذكر لھا بھذا االسم في المصادر اإلسالمیة عند ابن "مراقیة"ھذه المنطقة أیضًا باسم 

  ُتعرف باسم البطنان بعد أن تخلت ھذه المنطقة عن  ، وأصبحت(7) ھ527الحكم المتوفى سنة عبد 

  . (8)تسمیتھا القدیمة منذ القرن السابع الھجري تقریبًا

وباالنتقال إلى الوصف الجغرافي، ھضبة مارماریكا تمتد من جنوب شرق خلیج البومبة       

متر، وتنحدر  200وھي عبارة عن ھضبة ال یزید ارتفاعھا عن . حتى الحدود المصریة الحالیة

  انحدارا شدیدا نحو الساحل، وانحدارا تدریجیًا نحو الصحراء، ویفصل ھذه الھضبة عن البحر

  

  
109. ,Periplus) Scylax, 1( 

  .V. V ,Natural History) Pliny Secundus, 2(  

الودیان مكونة شبكة عظیمة من  تمثل منطقة سیدي الحمري الدرجة الثالثة من مرتفعات الجبل األخضر وتنحدر منھا مجموعة من) 3(
المیاه، ومن أھم ھذه األودیة وادي بوالضحاك الذي یعرف جزء منھ باسم وادي درنة، ثم وادي الكوف الذي یشتھر قسمھ األدنى باسم 

ي الرابع وادي جرجار أمھ، ووادي بومسافر، وبرأي العلماء فقد تخلفت ھذه األودیة عن العصر المطیر أو ما یعرف بالعصر الجیولوج
  :، راجع"البالیوستین"

، جغرافیة لیبیا البشریة، مھدويمحمد المبروك ال ;32- 30ص  -، صدراسة في الجغرافیا الطبیعیة: الجبل األخضرسالم محمد الزوام، 
  . 38ص 

   
  ., V. VNatural History) Pliny Secundus, 4(   

  .120، ص جغرافیة لیبیاعبد العزیز طریح شرف، ) 5( 

p. 54. London; Macmillan 1914, ,: An EssayThe Eastern Libyans O. Bates,) 6(  

  .229، ص 1961، تحقیق عبد المنعم عامر، لجنة البیان العربي، القاھرة، فتوح مصر والمغربم، ابن عبد الحك) 7(

  .212، ص 1970التجاري، بیروت، ، تحقیق إسماعیل الغربي، المكتب الجغرافیاابن سعید المغربي، علي بن موسى، ) 8(
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، وھي ھضبة جافة  (1)كیلومتر 40سھل ساحلي یختلف اتساعھ من مكان آلخر، ولكنھ ال یزید عن 

، وھذا ما ذكره سترابون أثناء حدیثھ     )2(ذات تربة ردیئة تتكون من رواسب حصویة وقلیلة المیاه

بسبب قلة ارتفاعھا ووقوعھا في    عن تلك المنطقة، وھي بعكس الجبل األخضر ذات أمطار قلیلة 

ویبلغ معدل ھطول المطر على ھذه  . كبر من األمطاركمیة األبالظل الجبل األخضر الذي یستأثر 

   ، ولذلك فھي ال تصلح إال  (3)ملم، ومناخ الھضبة شبھ صحراوي     100-75الھضبة ما بین   

  .(4)للرعي

  

  :مناخ إقلیم كیرینایكي
  

یعد المناخ من أھم العوامل الطبیعیة التي تساھم في استیطان أي منطقة، وتأثیره ینصب على       

قلیم لم   اإلالبیئة المحیطة باإلنسان كالتربة والحیاة النباتیة، ومن ثم الموارد االقتصادیة، ومناخ        

قرار المناخ  اإلستیطان في المنطقة، حیث أن إست      تحدث بھ أي تغیرات جذریة تؤثر سلبیًا على   

الرئیسیة التي ساعدت في استیطانھا منذ عصور ما قبل التاریخ، وال شك أن           كان من العوامل

ا بھ مدنا، لم یفعلوا ذلك اعتباطًا وإنما لدرایتھم بمزایا ھذا ؤوا إلى اإلقلیم وأنشوریق الذین جاؤاإلغ

رة، إضافة إلى اعتدال درجة     اإلقلیم الذي یشتھر منذ القدم بكثرة األشجار والغابات دائمة الخض  

 یقوموا بإختیار ھذا الموقع     اإلغریق وھذه الممیزات ھي التي جعلت   الحرارة وغزارة أمطاره، 

نشاء مستوطنة كیریني التي یسقط بھا أكبر معدل لألمطار في لیبیا بصفة عامة حیث یصل إلى  إل

، وال أُدل على ذلك مما أورده لنا المؤرخ اإلغریقي ھیرودوتس      (5)السنة ملم في 587.8حوالي 

غریق األوائل حیث أشاروا إلیھم بغزارة األمطار        إلللمستوطنین ا  ناللیبیی عن نصیحة اإلدالء  

  .(6)"ھنا أیھا اإلغریق یناسبكم العیش ألن السماء مثقوبة"معبرین عن ذلك بقولھم 
  

   

  
  .39السابق، ص عبد العزیز طریح شرف، المرجع ) 1( 

  .39، ص 1979، 2ط جامعة قاریونس، بنغازي،  ، منشوراتالتاریخ البحري اللیبي، في كتاب الساحل اللیبيالھادي مصطفى أبو لقمة، ) 2(

  .1، 3، 17، الجغرافیا سترابون،) 3(

  .125عبد العزیز طریح شرف، المرجع السابق، ص ) 4(

  .303، ص تينسیبرقة في العصر الھلأندریھ الروند، ) 5(

      . 158 ،4، ستوھیرود) 6(
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  مقدمة جغرافیة عن مدینة أبوللونیا
  :الموقع الجغرافي – 1

  

كي، وموقع المدینة  عند طرف السھل   یجزءًا من إقلیم كیرینا  Απολλωνια تمثل أبوللونیا      

، وھي تقع (1)الساحلي الضیق الموجود بین مرتفعات الجبل األخضر جنوبًا والبحر المتوسط شماًال

التي تحدھا  Naustathmosموقع میناء ناوستاثموس القدیم :  بالتحدید بین موقعین أثریین مھمین

إلى  ) زاویة الحمامة  (  Phycos، ومیناء فیكوس القدیم (2) تقریبًا ًاكیلومتر 20من الشرق بمسافة 

   .(3)ًاكیلومتر 25الغرب بحوالي 

وللونیا الجغرافي عند الكتاب القدامى والمحدثین فأنھ یالحظ عند التطرق إلى تحدید موقع أبو      

أما  . أن ھذه المدینة لم یحدد موقعھا الجغرافي تحدیدًا دقیقًا ال من قبل ھیرودوتس وال سكوالكس   

حوالي  (المؤرخ سترابون فقد حدد موقعھا بأنھا تبعد عن مدینة كیریني مسافة ثمانین ستادیون        

 Claudis Ptolemais (5)، والجغرافي كالودیوس بطلمیوس(4) )ًاتقریب ًاخمسة عشر كیلومتر

عرضًا، وفي   ˚31,΄40طوًال، و  ˚50,΄10الذي عاش في القرن الثاني المیالدي یحدد موقعھا بـ 

موقع مدینة أبوللونیا عند تقاطع خط  تظل الدقة المتناھیة التي وفرتھا اآلالت الحدیثة فإن إحداثیا

  .(6)شماًال ˚32, ΄54, ˝08شرقًا مع دائرة عرض  ˚21, ΄54, ˝46طول 

  

   
, Paris, De Journal des Savantse Cyrénaïque: Archéologie et Histoire", d(1) A. Laronde, "Apollonia 

Boccard Edition Diffusion, Janvier – Juin 1996,  p. 5; J. G. Pedly, " The History of the City", in 
p. 11. IV, 1976,  ,Libya Antiqua upplements of s 

 
p. 7.  1987, ,, SenigalliaTemi Archeologici(2) A. Laronde, "Apollonia Porto di Cirene",  

 
ھو أكثر المواقع الساحلیة بروزًا ناحیة الشمال مقارنة ببقیة أجزاء الساحل  تشیر بعض المصادر القدیمة إلى أن رأس فیكوس  ) 3(

إلى أن رأس فیكوس ھو زاویة الحمامة الواقعة على بعد ثمانیة كیلومتر غرب       R. G. Goodchildالشرقي لإلقلیم، ویشیر جودتشایلد 
  :، راجعموقع رأس عامر

عبد الحفیظ المیار، أحمد الیاروزي، منشورات مركز جھاد اللیبین      .، تسات لیبیةادر؛ جودتشایلد،  .20 ،3، 17، الجغرافیا سترابون،
  .398-397، ص ص 1999للدرسات التاریخیة، الطبعة األولى، طرابلس، 

ونؤید الحقائق الجغرافیة الحدیثة ما ذكرتھ المصادر القدیمة، حیث یعد ھذا الرأس أقصى امتداد لإلقلیم ناحیة الشمال ویقع على خط                
  :، راجعشماًال ˚32, ΄2, ˝57عرض 

  45، ص جغرافیة لیبیاعبد العزیز طریح شرف، 
.  
 185ھو وحدة قیاس طولي عند قدماء اإلغریق وتساوي الستادیون الواحدة حوالي ) Stadiumبالالتینیة (، Stadionالستادیون ) 4(

  :، راجعًالومتركی 14,8متر، أي أن ما یفصل بین مدینة كیریني وبین میناء أبوللونیا ھو 
  .20 ،3، 17، الجغرافیا سترابون،

  
محمد المبروك الدویب، منشورات جامعة قاریونس،  .ت" ومصر) قارة أفریقیا(وصف لیبیا " جغرافیة كالودیوس بطولیمیوس ) 5(

  .59، الفصل الرابع، الفقرة الثالثة، ص 2004بنغازي، الطبعة األولى، 
  
  .6-5ص  - ، ص1984، التقریر النھائي عن المخطط العامسوسة، مؤسسة دوكسیادس، ) 6(
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على  ًاكیلومتر 12,5ونیا تبعد مسافة إلى أن مدینة أبولل A. Larondeویشیر أندریھ الروند       

عن   أكثر من ستمائة متر تقریباً     ترتفع مدینة كیریني    شمال شرق مدینة كیریني، و  خط مستقیم

السفحین إلى أبوللونیا یتوجب عبور  االنتقال من مدینة كیریني د، وعنإرتفاع میناء أبوللونیا

، ویمكن مقارنة الوضع التضاریسي  (1) اللذین یفصالن الھضبة الكیرینیة عن ساحل البحر الجبلیین

لمدینة أبوللونیا بتضاریس مدینة بتولیمایس التي كانت في األصل میناء باركي التي تبعد عنھا         

تقریبًا، إال أن طول ھذه المسافة لم یكن عائقًا، فقد تمتعت مدینة باركي           ًامسافة ثالثین كیلومتر

الذي یبلغ ارتفاعھ أكثر من  السفح السفليبسھولة الوصول إلى بتولیمایس عن طریق صعود قلب 

  .(2)تقریبًا ًامتر 284

غریقي  ق اإلوقد كان یربط مدینة أبوللونیا ومیناءھا بعاصمتھا المدینة األم كیریني، الطری            

ال ، و(3)ًاكیلومتر  19,23أي بواقع   میًال رومانیاً   13بلغ طولھا أكثر من    ، التي ی)3 شكل(القدیم 

 وتتمیز ھذه. ھذه الطریق محتفظةً  بطابعھا األصلي ومنحوتة أغلبھا في الصخر معالم تزال معظم

، وقد ظلت ھذه الطریق (4)غیر العمیقة التي أحدثتھا العجالت المارة فوقھا االطریق بكثرة أخادیدھ

یق  م، حیث تم تعبید الطر   1911مستخدمة دون تغییر ھام إلى فترة االحتالل االیطالي للبالد عام 

بع في معظم مساراتھ اتجاه الطریق اإلغریقي القدیم، ویتغیر        م والذي یت1914الحدیث بعد عام 

 ثل وادي الحولة ووادي  لوعرة م مسارھا عند مرورھا بالھضاب الشاھقة والودیان العمیقة وا       

، وقد كان یتوجب على المسافر القدیم المتجھ إلى میناء         (5)نزوًال إلى السھل الساحلي النصیرات

مدینة أبوللونیا مغادرة مدینة  كیریني عن طریق البوابة الشمالیة، حیث تبدأ الطریق مباشرة              

الھضبة  ( ھل المنبسط  إلى الس وصوًال ةتیة الشمالیالھلنسبانحدار شدید متعرجة من خالل المقابر 

   یمین ، حیث توجد أثار معبد قدیم یقع فوق قمة تل صغیرًامتر 244بعد حوالي الذي ی) الوسطى

  

   
  .555، ص نستيیبرقة في العصر الھلأندریھ الروند، ) 1(
  

167, 1992,  , vol.Les Dossiers d'Archéologie(2) A. Laronde, "Les Ports de Ptolemis et d'Apollonia", 
pp. 54-55. 

 
مركزًا ھامًا لشبكة الطرق اإلغریقیة والرومانیة داخل إقلیم كیرینایكي، ویستدل على ذلك من بقایا  Cyreneكانت مدینة كیریني ) 3(

یق اإلغریقي ولعل أھمھا الطر. آثار الكثیر من الطرق الرئیسیة والفرعیة التي كانت تربط كیریني مع بقیة المدن والقرى القریبة منھا
  :، راجعالقدیم التي كانت تربطھا بمدینة أبوللونیا

، 1978، 1واإلعالن، طرابلس، ط  ، منشورات الشركة العامة للنشر والتوزیعقورینا في العصر الرومانيعبد الكریم فضیل المیار، 
  .78-77ص  - ص

  
Libya (4) A. Laronde, "Premiere Reconnaissance de la Route Grecque entre Cyrene et Port Apollonia", 

.198-pp. 197 1979,  –1978 , 16-. 15s, volAntiqua 
. 

, Libya Antiqua lements ofuppin s", Plan abd AqueductCartographic Surveys: Town (5) J. G. Pedley, "
IV, p. 37.  
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  إلى المنطقة ًاكیلومتر 4، ثم تتجھ الطریق بعد ذلك شرقًا مسافة  (1)الطریق اإلغریقي القدیم

وسط من مدینة كیریني، ویوجد بھا الزراعیة الخصبة، التي تعد أكثر المواقع تمیزًا في التدرج األ

شمال   Sarcophagusالكثیر من اآلثار كالمساكن ومعاصر زیت الزیتون والمقابر والتوابیت      

، ثم یتغیر مسار Siret Gambo ) امبورة قیس(اسم  ویطلق على ھذا المنخفض. وجنوب الطریق

  ن مشید على أرضیة صلبة من الصخور      حیث یوجد بقایا أثار حص      ،الطریق باتجاه الشمال   

 عملیات التنقیب   منھ سوى أساساتھ وبعض جدرانھ، وقد تم الكشف عنھ خالل       ، لم یبقالجیریة

متر،   150، وھو یحاذي الطریق اإلغریقي على بعد       (2) م1969 -1968التي أقیمت بین عامي 

، وتستمر السھللمراقبة حركة السیر التي تبدأ من المنحدر إلى   حصنوربما استخدم ھذا ال

تقریبًا، وصوًال إلى السھل الساحلي  ًامتر 366الطریق اإلغریقیة في انحدارھا إلى األسفل لمسافة 

، وحسب ما یشیر أندریھ الروند فأن مسار الطریق اإلغریقي القدیم *Filtroغرب منطقة الفلترو 

البوابة (بمحاذاة بوابة المدینة الرئیسیة  تیة غرب المدینةالھلنسینتھي تقریبًا شماًال عند التحصینات 

خدمة حتى  ، ویرجح بأن الطریق اإلغریقیة بقیت مست)Iالبرج األول (وبرجھا المستدیر ) الغربیة

 F. H. Wبیتشي  ان، وقد أشار األخو)3()مClaudius )41-54ودیوس فترة حكم األمبراطور كل

Beechey  ذات  بالقرب من الكنیسةالجنوبیة  من الناحیةإلى وجود طریق آخر یمر حول المدینة

  .)4(التي تقع خارج األسوار Triconchos الحنایا الثالث

  

   
110.-1981, pp. 109 d., Tripoli,e th, 4Cyrene and Apollonia: an Historical Guide ) R. G. Goodchild,1( 

  
تم  التي ةبمجموعة من الحصون  الخارجی الھلنستیة في مدینة أبوللونیا تم تعزیزھاتجدر اإلشارة إلى أن التحصینات الدفاعیة ) 2(

 تطل على جانبي موقع أبوللونیا ھما ، اثنان منھا شـُیدت قریبة من الشاطئ على أرض مرتفعة المدینة لدفاعاتكملحقات  تشییدھا
ویرحج دونالد وایت وجود حصن رابع كان قد شید ، القدیمةعلى الطریق اإلغریقیة  شید الشرقي والغربي، والحصن الثالث ینالحصن

  .Wadi Bu Feriعلى رأس وادي بوفیري 
  :راجعلمدینة أبوللونیا،  الحصون الخارجیةمجموعة  عن

138; D. White, G. R. H. -, pp. 134IV, Libya Antiqua lements ofsuppn iMural Forts", -D. White, "Extra
Wright, "Apollonia's East Fort and the Strategic Deployment of Cut-down Bedrock for Defensive 

, p. 109.Cyrene and Apollonia 33; R. G. Goodchild,-pp. 3 ,, vol. 29, 1998Libyan StudiesWalls",  
  

صل وادي سوسة إلى عند النقطة حیث ی 1914الجنود اإلیطالیین في عام  الذي شیده) الفلترو(المصفى ة إلى سمى نسب Filtroالفلترو  *
  :، راجعالسھل الساحلي

39.-, IV, pp. 38Libya Antiquan supp. iD. White, "Cartographic Surveys, Town Plan and Aqueduct",  
 

p.197.16, -. 15s, volLibya Antiqua ) A. Laronde,3(  
  

Proceedings of the F. and H. W. Beechey,  ; , IV, p. 38Libya Antiquan supp. i D. White, )4(
.p. 488 , London , 1828, Expedition to Explore the Northern Coast of Africa, Tripoli Eastward  
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  : التكوین الجیولوجي والتضاریس – 2

  

السھل الساحلي على شریط من األرض       ةمدینة أبوللونیا أقیمت بمحاذا    من المعروف بان       

الصخریة، أما بقیة السھل فقد كون المنطقة الخلفیة للمدینة، وھو المكان الذي تمارس فیھ جل           

األنشطة الزراعیة، وھذا السھل الساحلي الذي تربض وسطھ أبوللونیا ویبلغ طولھ خمسة وثالثین 

عرضھ ما بین نصف كیلومتر وكیلومترین یشبھ كثیرًا ذلك السھل الضیق         یتراوح و، ًاكیلومتر

للزراعة من    ومناخیة تصلح   والذي یتمیز بظروف طبیعیة     (1)جزیرة كریت  في شمالالموجود 

 Terraخالل وجود التربة الحدیدیة السیلكاتیة الحمراء والتي تعرف إصطالحًا باسم تیرا روسا   

Rossaل الكارستي أثناء العصر الجیولوجي األلیجوسیني أو ما یعرف ، وھي ظاھرة سببھا التأك

بالعصر الحدیث الالحق ، وھي تناسب زراعة الري والمراعي الخضراء في سھل مدینة باركي   

الذي یتمیز بتربتھ الحمراء التي تغطي معظم أجزائھ، كما تناسب ھذه التربة ري األراضي بفعل   

ر في مدینة أبوللونیا أقل مما ھي علیھ في سھل مدینة        غزارة ھطول األمطار وإن كانت األمطا

ومناخ   (2)فإن الزراعة ھنا في الشریط الساحلي ممكنة بفضل تلك العیون والینابیع المائیة  ،باركي

مدینة أبوللونیا بعناصره المختلفة، ھو مناخ البحر المتوسط المعتدل باستثناء الریاح المحلیة   

مناخ جزر بالد الیونان، التي قدم منھا المستوطنون في أواخر            السائدة، ومناخھا یشبھ إجماالً  

القرن السابع قبل المیالد، وتعد ھذه المنطقة من أغزر جھات الساحل أمطارًا بسبب اقتراب حافة   

ملم، حیث  445,9ملم وحوالي  282,7ومعدل سقوط األمطار یتراوح ما بین . الجبل من الساحل

 أما درجات الحرارة. سشھري یولیو وأغسط ر لتتوقف نھائیًا فيتبلغ قمة ھطولھا في شھر ینای

درجة مئویة    25درجة مئویة شتاءًا و     15متوسطة بوجھ عام یتراوح متوسطھا ما بین        فتعد  

 أما الریاح . والریاح السائدة لیس بالعاصفة وھي الریاح الشمالیة والشمالیة الغربیة     . صیفًا

  .(3)في طریقھا، خاصة النباتات حینما تھب في تجفیف كل ما یقع فتساھم) القبلي(الجنوبیة الشرقیة 

  

  
یعد میناء أبوللونیا أقرب المواقع الساحلیة في إقلیم كیرینایكي من الحد الغربي لجزیرة كریت، إذ تقدر المسافة الفاصلة بینھما              ) 1(

، وعلى العكس   Berencieدارنیس وبین مدینة برنیكي     المسافة التي تفصل ین مدینة       كیلومتر، وھي مسافة ال تزید عن 300حوالي 
فإن صعوبة االتصاالت بین كیرینایكي ومصر ھي صعوبات كبیرة، سواء عن طریق البر، عل طول الھضاب القاحلة في مراقیة                   

الذي یبلغ طولھ    ، أو عن طریق البحر، بسبب تلك المرتفعات التضاریسیة الشاھقة الواقعة عند حاشیة ھذا الساحل القاحل               )البطنان(
  :، راجعكیلومتر في ما بین مدینة درنة وبین مدینة اإلسكندریة المصریة 800حوالي 

  .14، ص محاضرات في تاریخ لیبیا القدیم؛ رجب عبد الحمید األثرم، 597، ص نستي یبرقة في العصر الھلأندریھ الروند، 
  
  .556، ص نفسھأندریھ الروند، المرجع ) 2(
  
  :راجع المنطقة عن مناخ ھذه ) 3(
ص  -، صالجبل األخضر، دراسة في الجغرافیا الطبیعیة؛ سالم محمد الزوام، 306-302ص  -أندریھ الروند، المرجع السابق، ص 

39-68.  
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. وترجع نشأة التكوینات الجیولوجیة في مدینة أبوللونیا  إلى العصرین اللوتیني واألبریزي           

یبات ویحتوي خشن الحب الفاتح ویتمیز بأنھ مجھري التبلورویتألف من الحجر الرمادي واألبیض 

. ویرجع ھذا التكوین في أصلھ إلى ترسبات البحار العمیقة  ،على طبقات رقیقة من حجر الصوان

في وادي   –ویظھر ھذا التكوین في مناطق شاسعة على امتداد الساحل اللیبي في الجزء  الشرقي 

وقد ساعد التكوین . (1)عریض، وشرق بتولیمایسدرنة، رأس الھالل، رأس عامر،وادي ال

الصخري لمدینة أبوللونیا على امتداد خط الشاطئ في إبراز مظاھر النحت البحري كاإلرسابات    

البحریة والرمال الشاطئیة والشواطئ الحصویة مثل الكارنیت واإلرسابات الفیضیة وإرسابات       

الخلجان الواسعة ومصبات األودیة      تحرك المواد عل امتداد خط الشاطئ وخاصة بالقرب من      

وعلى امتداد المصاطب البحریة وعند  الجروف المتاخمة للبحر، كما تغطى ھذه اإلرسابات  

  .(2)معظم المصاطب البحریة القدیمة التي تمیز ھذه المنطقة

تي ة المتحجرة التي كان وجودھا أحد أھم األسباب الیوتجدر اإلشارة إلى أھمیة الكثبان الرمل      

وخیر مثال على ذلك نموذج مدینة أبوللونیا التي      . دعت الختیار موقع إقامة المدن القدیمة علیھا

یوجد بھا الكثیر من الكثبان الرملیة المتحجرة، وھي تعد من السمات الممیزة للسھول الساحلیة في 

ونت من شظایا    اإلقلیم، خاصة تلك الكثبان التي تعود تاریخیًا إلى عصر البالیستوسین والتي تك   

محارات التحمت مع بعضھا بفعل الجیر، ویصل ارتفاع كل كثیب من ھذه الكثبان إلى حوالي          

وقد . وھي أما توجد منفردة أو على ھیئة مجموعات     . عشرة أمتار فوق مستوى سطح البحر    

ساعدت ھذا الكثبان الرملیة المتحجرة في تشیید الكثیر من المباني في إقلیم كیرینایكي خالل              

وبعد أن أھملت تلك    . الفترة الكالسیكیة إذا استخدم الكثیر منھا كمقطع للحجارة لسھولة قطعھا       

 المحاجر أصبحت واجھتھا مقرًا للقبور الجماعیة وسفوحھا مكانًا للقبور الفردیة مثلما حدث في      

بمیاه البحر  كما تم استغالل الكثبان الرملیة المتحجرة المغمورة. وطلمیثة مدینة أبوللونیا وتاوخیرا

ویعد ھذا دافعًا إلقامة تلك المدن، كذلك حفرت بھا     ،كما في أبوللونیا وبتولیمایس كموانئ طبیعیة

وال شك أن أھمیة ھذه الكثبان الرملیة   . كما ھو الحال في یوسبریدس وبرینیكي   آبار المیاه  

ت الفرصة لنحت   عمارة المباني المدرجة أمر ال یمكن إغفالھ فسھولة قطعھا وفر     المتحجرة في

   .(3)الروماني - تيالھلنسمسرح أبوللونیا  مثل مدرجاتالمتفرجین فیھا،  مدرجات جلوس

  
  
  .90، ص 1997، 1ة قاریونس، بنغازي، ط ، منشورات جامعالساحل اللیبيالھادي مصطفى أبولقمة، سعد خلیل القزیري، ) 1( 
  
 .104-103ص  -، ص نفسھ المرجع) 2(
 

4.-I, 1977, pp. 3ol. , V. vLibya Antiqua Berence", of ographical Background"The Geoyd, l) J. A. L3(  
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التي توجد بمحاذاة البحر كانت تشكل دفاعات     إن ھذه الكثبان الرملیة المتحجرة إضافة إلى ذلك ف

  .(1)طبیعیة في الجھات الشرقیة والجنوبیة لمدینة أبوللونیا

اإلشارة إلى أن    تجدروقبل أن ننھي الحدیث عن نطاق التضاریس والتكوینات الجیولوجیة،       

الجنوبیة، وأھمھا وادي ن األودیة المنحدرة من المرتفعات مدینة أبوللونیا تقع عند مصب الكثیر م

یني أو بالقرب منھا، مثل     وتلك التي  تبدأ عند مدینة كیر . مویرة، وادي روجو، ووادي الصخرة

كما تشتھر كذلك بوجود الكثیر من العیون المائیة منھا        ، نیارة ووادي الحولة في غربھاادي سو

فإن مدینة أبوللونیا تتمتع بسطح       ، وبصفة عامة (2)عین سوسة المتكونة أصًال من عیون صغیرة

من  لكھوف الطبیعیة و یغلب علیھ االستواء المتمیز بغطائھ النباتي الكثیف وتنتشر بھا المالجئ وا

، إضافة إلى الجروف والكھوف  وكھف ھوى أفطیح  یرس وكھف الصخرة أھمھا كھف إمح

  .(3)البحریة

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
  

 
6.-pp. 5 ,Journal des Savants ,"Apollonia De Cyrénaïque: Archéologie et Histoire) A. Laronde, "1( 

 
، 1984، جامعة قاریونس، بنغازي، إلى طلمیثة ومنھ إلى سوسةظروف انتقال العاصمة من قوریني عبد السالم محمد شلوف، ) 2(

توزیع المدرجات الساحلیة وأصلھا في المنطقة الممتدة بین سوسة ؛ محمد علي العرفي، 294رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص 
  .95- 90ص  -ص 1996جامعة قاریونس، بنغازي، ) رسالة ماجستیر غیر منشورة(، وكرسة بالجبل األخضر

  
-175ص  - محمد علي العرفي، المرجع السابق ص: راجع الكھوف البحریة نوعان منھا المفتوح والمغلق، حول ھذا الموضوع )3(

176.  
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  تاریخ مدینة أبوللونیا 

  
قبل البدء بتتبع تاریخ مدینة أبوللونیا منذ بدایة االستیطان اإلغریقي المبكر حتى منتصف              

ا التذكیر إلى أن المدینة ُعرفت بثالث تسمیات ھي میناء كیریني   القرن السابع المیالدي، یجدر بن

م حیث  . ق 96-322) البطلمي(تي اإلغریقي والھلنس ھدینوقد كانت ھذه التسمیة سائدة خالل الع

وظلت تـُعرف بھذه التسمیة إلى بدایات التواجد         Cyreneكانت جزء من المدینة األم كیریني     

، ثم  Apolloniaوفي ھذه الفترة تغیر االسم إلى تسمیة أبوللونیا      الروماني في إقلیم كیرینایكي،

  .إبان العصر البیزنطي Sozousaعادت التسمیة لتتغیر من جدید إلى سوزوسا 

ولما كان تبدل ھذه التسمیة قد نجم دون شك عن أحداث مھمة في تاریخ المدینة، سنتتبع ھذه        

المختلفة، لیكون بذلك في الوقت نفسھ تتبعًا للظروف السیاسیة      التسمیة خالل مراحلھا التاریخیة 

واالقتصادیة واالجتماعیة التي مرت بھا المدینة بصفة خاصة، ومر بھا إقلیم كیرینایكي بصفة        

  .عامة

  

  :االستیطان اإلغریقي المبكر في میناء كیریني

  
 )1(ء من توسیع مستعمراتھم   كان جز   في الواقع، أن االستیطان اإلغریقي إلقلیم كیرینایكي         

األراضي الصالحة للزراعة، لذا فأنھم ما قدموا      تأمین كان سببھوربما تأسیس تلك المستعمرات 

ویبدو أن المستعمرین اإلغریق عقب . )2(إلى ھذا اإلقلیم إال بحثًا عن األطیان واألراضي الزراعیة

ء على  بحاجة لمینا   ام، كانو . لسابع ق تأسیسھم لمدینة كیریني في أوائل الثلث األخیر من القرن ا

منفذ صادرات وواردات مدینة كیریني مع مناطق البحر المتوسط، وھذا المیناء ھو . الساحل 

وقد وقع االختیار على الموقع الذي توجد بھ         . وخاصة المدن الیونانیة وجزیرة كریت ومصر   

أفضل المواقع الساحلیة     الطبوغرافیة الناحیة القدیمة لیقوم بھذه الوظیفة لكونھ من امدینة أبوللونی

  .)3(في اإلقلیم الشرقي إلقامة میناء بحري ولقربھ من المدینة األم كیریني

  
  
، 1971،  1صادر، بیروت، ط  دار  ،التاریخ اللیبي القدیم، منذ أقدم العصور حتى الفتح اإلسالميي، ثعبد اللطیف محمود البرغو )1(

  .236ص 
  .273-272ص  - ، صاإلغریق في برقةفرانسوا شامو، ) 2(
؛ إبراھیم 262-261ص  -، صظروف انتقال العاصمة من قوریني إلى طلمیثة ومنھا إلى سوسةعبد السالم محمد شلوف، ) 3(

  .108، ص إنشاء قوریني وشقیقاتھانصحي، 
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  وجھ إن تاریخ میناء كیریني خالل فترة االستیطان اإلغریقي المبكر ال یمكن معرفتھ على       

 فالحفریات األثریة التي توالت على المدینة ومیناءھا منذ الربع األول من القرن الماضي ال الدقة، 

 كشف سوى ببعض اإلشارات البسیطة، ولیس ھناك حاجة كبیرة إلى التذكیر بأنھ لم یتم ال        تمدنا

  .المبكرحتى اآلن على أي نقش مفصل یتناول المدینة وشكل میناءھا خالل مراحل االستیطان 

وعلى الرغم من أن الكتاب الرابع لھیرودوتس یعد خیر مصدر لتاریخ ھذه الفترة، إال أنھ لم        

یتناول إطالقًا تأسیس میناء كیریني، فأقدم المصادر األدبیة التي أشارت إلى میناء كیریني تعود      

حیث ذكرت ھذه التسمیة في    Scylaxم ھي عند سكوالكس. بع قاإلى منتصف القرن الر

ولقد تكرر ذكر تسمیة میناء كیریني عند المؤرخ اإلغریقي دیودورس الصقلي المتوفى   . )1(كتابھ

الذي ھاجم  Thibronم وذلك عند حدیثھ عن أحداث المغامر اإلسبرطي ثیبرون  . ق30سنة 

  .(2)م. ق322-323مدینة كیریني ومیناءھا حوالي 

األدبیة لم تذكر أي شيء عن بدایة تأسیس المدینة، فأنھ سوف یعتمد           وإذا كانت المصادر       

فقد كشف   . على نتائج الحفریات األثریة لمعرفة االستیطان اإلغریقي المبكر في میناء كیریني       

على كمیات قلیلة من اللقى الفخاریة المستوردة العائدة للفخار اإلغریقي  P. Montetبییر مونتیھ 

م، 1956 -1954الموقع األثري للمدینة خالل أعوام سط دم فخار عثر علیھ والمبكر والذي یعد أق

المیناء بدأ مع أواخر القرن السابع أو السنوات األولى األثریة أن إنشاء  وأظھرت ھذه االكتشافات

 إذ أن ذلك كان من    دون التأكید على سنة بعینھا،    ) 600-620ما بین   (م . السادس ق من القرن

ولكن على أیة حال بعد فترة وجیزة من تأسیس مدینة          . ألدلة التي ُعثر علیھاالصعب تحدیده با

وھو ما یؤكد الفرضیات التي أثارتھا دالئل أخرى حول استخدام المیناء . (3)م. ق631كیریني عام 

فالنتائج التي توصل إلیھا من دراسة األواني        . األثري القدیم لحساب كیریني خالل تلك الفترة     

یقترح بأن میناء كیریني قد نشأ مع بدایة مجئ     J. Boardmanلت جون بوردمان الفخاریة، جع

المستوطنون األوائل إلى إقلیم كیرینایكي في نھایة القرن السابع أو الربع األول من القرن السادس 

  ن اإلغریقي المبكر حوالي ویرى أندریھ الروند بأن المیناء قد أستخدم مع بدایة االستیطا. (4)م. ق

  

   
108.s, Periplu) Scylax, 1( 

(2) Diodorus of Siculus, Library of History, Trans.Russel M. Greer, Loeb Classical Library, vol. IX, 
London, 1954, Book XVIII, 20. 
  

Comptes Rendus de ) P. Montet, "Egypte et Cyrenaique: Une Compagne de Fouilles a Apollonia" 3(
263.-, pp. 262, 1954Lettres-L'Académie des Inscriptions et Belles 

 
The Annual of The ) J. Boardman, "Evidence for the Dating of Greek Settlements in Cyrenaica", 4(

pp. uin sCity",153; J. G. Pedley, "The History of The -, pp. 152s, vol. 61, 1966British School at Athen
IV, p. 13.. Libya Antiqua 
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  وكان یعرف منذ البدایة بمیناء كیریني ألنھ كان یشكل الموقع الوحید الصالح للتبادل م،. ق631

التجاري بین كیریني والعالم القدیم وذلك طول فترة حكم األسرة الباتیة وحتى أواخر العصر             

  . ) 1(الھلنستي

وأجمعت معظم الدراسات التاریخیة إلى أن المنفذ البحري للمیناء األثري القدیم قد نشأ          

  ، إذ أن تاریخ الطبقات األولى (2)واستخدم بعد مجئ اإلغریق بفترة وجیزة لشواطئ لیبیا الشرقیة

  .(3)كیریني ال تتأخر بفترة طویلة عن االستیطان اإلغریقي في مدینة كیریني في میناء

وعلى الرغم من عدم وجود شواھد أثریة كافیة حول وضع میناء كیریني خالل فترة           

االستیطان المبكر، إال أنھ یمكن التكھن من خالل ما ُیعرف عن تاریخ إقلیم كیرینایكي بصورة        

فقد ارتبطت مدینة كیریني ومیناءھا بمناطق تجاریة مختلفة من العالم اإلغریقي القدیم في    . عامة

البحر المتوسط، حیث ساعدت ثروات اإلقلیم الزراعیة في ثراء وازدھار المدینة          حوض 

 الذي كان المنفذ البحري الوحید لصادرتھا وواردتھا وبدایة مرور حركة النقل منھ          (4)ومیناءھا

إلى أن المراكب اإلغریقیة كانت تسلك ھذا        F. Chamouxوقد أشار فرانسوا شامو     . (5)وإلیھ 

فجزره الساحلیة الصغیرة جدًا المتصلة بالشاطئ . م. المنفذ البحري منذ منتصف القرن السادس ق

. (6)المراكب الكبیرة والصغیرة    اعن طریق لسان رملي، قد ھیأت لھذا المرفأ مرسى یناسب رسو

إلى أھمیة العالقات التجاریة بین كیریني       وقد أولى بعض المؤرخین القدماء ومنھم ھیرودوتس 

 وجزیرة ساموس اإلغریقیة ببحر إیجة، ھذه الجزیرة التي ساعدت في إنشاء مستعمرة كیریني 

  

  
 

, "Apollonia de A. Laronde p. 7; ,Temi Archeologici ) A. Laronde, "Apollonia Porto di Cirene",1(
p. 10. ,Journal des Savants Historie",Cyrenaique: Archeologie et  

 
م، بعد فترة وجیزة من تأسیس مدینة كیریني، ویرى عبد . ق620یرجح إبراھیم نصحي إلى أن میناء كیریني قد أنشأ قبل عام ) 2(

 ھدالع خالل المدینة األم مدینة كیریني، وظل معتمدًا علىشاء اللطیف محمود البرغوثي، بأن المیناء البحري قد تم تأسیسھ بعد إن
إبراھیم  :راجعم، . ل القرنین الثالث والثاني قالولیست مدینة مستقلة، حتى بدأت أھمیتھا تنمو وتزداد خ ھااإلغریقي باعتبارھا جزءًا من

تى الفتح التاریخ اللیبي القدیم، منذ أقدم العصور حعبد اللطیف محمود البرغوثي، ؛ 108، ص إنشاء قوریني وشقیقاتھانصحي، 
  .263-262ص -ص ،اإلسالمي

  
  
البحوث  مجلة، "م؟. ق631ھل كان ھناك استیطان إغریقي في قورینائیة قبل نزوح الثیرانین إلیھا عام "فؤاد سالم أبو النجا، ) 3(

  .156ص ) 1991(، مركز جھاد اللیبیین للدارسات التاریخیة، العدد الثاني، السنة الثالثة عشر، التاریخیة
  
  :راجعم كیرینایكي في الفترة الكالسیكیة، الثروات الطبیعیة والحیوانیة إلقلیعن  )4(

؛ رجب عبد 364-297ص  -، صنستي یبرقة في العصر الھل؛ أندریھ الروند، 302-267ص  - ، صاإلغریق في برقةفرانسوا شامو، 
  .162-143ص  -، صمحاضرات في تاریخ لیبیا القدیمالحمید األثرم، 

  
رسالة دكتوراه (، جامعة قاریونس، بنغازي، العھد اإلغریقي في قورینا في ضوء إصداراتھ القانونیةعبد السالم محمد شلوف، ) 5(

  .300، ص 1992، )غیر منشورة
  
  .299ص  -فرانسوا شامو، مرجع سابق، ص) 6(
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كیریني  نقطة ارتكاز  تخذت جزیرة ساموس میناءوقد أ". (1)حسب ما یشیر إلیھ ھیرودوتس

لنشاطھا التجاري وذلك لشحن منتجات إقلیم كیرینایكي الزراعیة، ولتفریغ ما تجلبھ إلیھ من  

بضائع إغریقیة، فأھل جزیرة ساموس الذین كانوا یملكون معامل غزل ھامة، كانوا یتوجھون         

ونبات  بمراكبھم إلى ھذا المیناء على الخصوص كي یستوردوا عن طریقھ أصواف األغنام 

  .(2)"السلفیوم من اإلقلیم

ومن ناحیة أخرى لم تكن مدینة كیریني ومیناءھا لتجد في غیر مدینة أثینا سوقًا كبیرة قادرة        

على استیعاب صادراتھا، حیث كانت تصرف السلع الریئسیة التي كانت تنتجھا أراضیھا         

ویبدو  . ینة كیریني في زمن مبكرونبات السلفیوم الذي شرعت أثینا في استیراده من مدكالحبوب 

وقد أستجلب من أثینا الكثیر من  . Solonأن ذلك قد حدث منذ أیام المشرع األثیني سولون  

نحتت منھ معظم تماثیل مدینة كیریني وذلك ابتداًء من النصف الثاني من القرن              الذي المرمر

الواقعة   Cycladesیة  سیكالدس اإلغریق الا استوردت مدینة كیریني من جزر  م، كم. السادس ق

  .(3)على بحر إیجة، جانبًا من حاجتھا من المرمر

 أثناء حكم العائلة الباتیة،     نقودھا  دینة كما أستجلب من أثینا المعادن التي ضربت علیھ الم           

وحدة  قیمة الفضیة تطابقم، وكانت العملة .ق560حیث ظھرت أول عملة فضیة لكیریني حوالي 

أھمیة العالقات التجاریة التي تربط بینھما، بحیث كانت السفن   ىوھو ما یدل عل .(4)العملة األثینیة

وكانت المعامالت   . البضائع في الذھاب واإلیاب العاملة بینھما تحصل بسھولة على حموالت من

  .(5)التجاریة التي كانت قائمة بین أثینا ومدینة كیریني تكفل تحقیق مصالح الطرفین

ما إذا ما كانت تجھیزات میناء كیریني ملكًا للمقیمین في مستوطنة المیناء أم     ولیس معروفًا       

ولكن من المرجح في كلتا الحالتین إن حركة التبادل . لمالك األراضي الزراعیة في مدینة كیریني

التجاري في المیناء كانت تتم عن طریق مندوب الملك المتواجد بشكل دائم لإلشراف على تبادل    

 ویمكننا أن نسوق أحد الشواھد على مدى النشاط التجاري الذي كان    . (6)راقبة المیناءالشحنات وم

   الملك م من خالل المنظر المرسوم على قدح. یتمتع بھ میناء كیریني خالل القرن السادس ق

  
  
  .152، 4ھیرودوتس، ) 1(

  .300-298ص   - ص ،اإلغریق في برقةفرانسوا شامو، ) 2(

  .302-300 ص -، صجع نفسھالمر) 3(

  .151، ص  محاضرات في تاریخ لیبیا القدیم رجب عبد الحمید األثرم،) 4(

  .302فرانسوا شامو، مرجع سابق، ص ) 5(

IV. P. 14. ,Libya Antiqua .uppin s he City",J. G. Pedley, "The History of t )6(  
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التي صنعت في مدینة      ، وھو من طراز األواني الفخاریة )1 صورة( Arkesilas أركسیالوس

نسوا ویرجح فر. یرادھا لنبات السلفیومإسبرطة التي كانت على صلة وثیقة بكیریني من خالل است

شامو بأن الملك الذي یصوره المشھد المرسوم على القدح ھو الملك أركسیالوس الثاني الملقب       

في المیناء  اكب التجاریة الراسیة  الجالس على سطح إحدى المر ) م. ق550-570(بالعنید  

والمتفق علیھ  . الذي یجري وزن رزماتھ تحت إشرافھ لإلشراف على شحن حمولة نبات السلفیوم

ومجمل  . (1)بین المختصین بأن المشھد المرسوم على القدح بطبیعة الحال مسرحھ میناء كیریني   

عة من   القول أن الحیاة دبت في میناء كیریني منذ بدایة مجئ االستعمار اإلغریقي بوجود جما       

المستوطنین المنشغلین في العمل في المیناء، وتوفر حاجتھا من خالل زراعة السھل الساحلي          

  .(2)المجاور

م وحتى عام   .ق440خالل الفترة الممتدة من نھایة العصر الملكي في مدینة كیریني حوالي         

ال تتوفر  م، وھي الفترة التي یطلق علیھا في تاریخ كیرینایكي العصر الجمھوري،     .ق323

وذلك أنھ بعد مقتل الملك . معلومات مؤكدة عن میناء كیریني خاصة خالل بدایة ھذه الفترة 

ونظرًا  . م، سقطت الملكیة وخلصت المدن من تبعیتھا لكیریني . ق440-470أركسیالوس الرابع 

 .لغموض ھذه الفترة في كیریني نفسھا، فندرة المعلومات عن میناء كیریني یعتبر شيء طبیعي      

فالمدن المستقلة أصبحت نھبًا  . ولكن یبدوا أن بدایة العصر الجمھوري كان واحدة في كافة اإلقلیم

  . (3)للصراع بین بعضھا البعض ومسرحًا للصراع الحزبي واالضطرابات الداخلیة كذلك

وقد أدى ذلك إلى ظھور التكتالت أو ما یعرف بنظام األحالف بین المدن حیث ارتبطت مدن       

وتلك المدن التي ظھرت أسماؤھا على     . كانت في غالبیتھا قصیرة األمد (4)اإلقلیم بتحالفات ثنائیة

ولم تذكر مدینتي أبوللونیا    . كیریني، باركي، تاوخیرا، ویوسبریدس   : العملة ھي المدن األربع    

  الحلیفإلى أن العمالت المشتركة تحمل أسم  E. Robinsonویشیر روبنسون  .(5)وبتولیمایس

  

  
  :، راجعأركسیالوس، المحفوظ حالیًا بمتحف المكتبة الوطنیة بباریس قدح الملكعن ) 1(

  .331-325ص  -، ص اإلغریق في برقةفرانسوا شامو، 
  

IV. P. 14. ,Libya Antiqua .uppin s he City",J. G. Pedley, "The History of t )2(  
  

، الذین تم طردھم من ناویاكتوس أحد أھم الموانئ اإلغریقیة Messina  البلوبونیزیةیشیر أندریھ الروند إلى أن سكان مدینة مسینا ) 3(
م بین . ق401ني عام ی، كان لھم ضلع كبیر في االضطرابات الداخلیة التي نشبت في مدینة كیرCorinthالمجاورة لمدینة كورنث 

لمدینة وفر الكثیر منھم، وانتھى األمر بقیام نظام دیمقراطي سكانھا الثیرانیین واإلسبرطیین، وقتل فیھا حوالي خمسمائة من أغنیاء ا
  .35- 34ص  -، صنستي یبرقة في العصر الھلأندریھ الروند، : سیاسیة واالجتماعیة في المدینة، راجعحاول إصالح األوضاع ال

  
(4) A. H. M. Jones, The Cities of Eastern Roman Provinces, Oxford, 1970, pp. 253-352, p. 495. n. 6. 

  .270، ص ظروف انتقال العاصمة من قوریني إلى طلمیثة ومنھا إلى سوسةعبد السالم محمد شلوف، ) 5(
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 .(1)األقوى، ففي العمالت المشتركة بین مدینتي باركي وكیریني، كانت باركي ھي الحلیف األقوى

س حیث ظھرت عمالت تحمل أسمیھما وتجدر اإلشارة إلى أن مدینة كیریني تحالفت مع یوسبرید

وھو ما یدل على أن المستوطنة في میناء . معًا، وضم الحلف، بطبیعة الحال، میناء كیریني

  .(2)كیریني ما زالت تحت سیطرة المدینة األم كیریني

ولعل المستوطنة في میناء كیریني كانت بدون تحصینات، فالمقابر، التي تعود للقرنین          

م، تم الكشف عنھا تحت أساسات التحصینات الھلینسیتیة ما بین البرجین           . رابع قالخامس وال

 سوار داخل  الثالث والخامس  والتي یفترض أنھا كانت أصًال خارج التحصینات ثم ضمتھا األ        

  .(3)على أن المنطقة المحیطة بالمیناء كانت صغیرة الحجمھذه المقابر تدل و. المدینةمخطط 

م، ھناك دلیل على انتشار عبادة اإللھ أبوللون    . ومنذ الربع الثالث من القرن الرابع ق        

Apollon           في میناء كیریني، وھو نقش قام بھ الثیرانیین تكریسًا لإللھ أبوللون المنقذ من أجل

م في 1929ھذا النقش في عام  تم الكشف عن، وقد Delphiھم إلى دلفي یلعودتھم سالمین أو رح

  .النقش موجود حالیًا في متحف مدینة شحاتو. (4)لتعمید بالكنیسة الشرقیةحوض ا

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  
  

p.   , Oxford University Press, 1927,Catalogue of The Greek Coins of Cyrenaica) E. S. Robison, 1(
XIV. 

  .118، ص محاضرات في تاریخ لیبیا القدیمرجب عبد الحمید األثرم، ) 2(

American ) J. G. Pedley, "Excavations at Apollonia, Cyrenaica", Second Preliminary Report, 3(
143.-pp. 141 , vol. 71, 1967, Journal of Archaeology  

  
د الكنیسة الشرقیة، ویوجد على أحبمبنى  قاعدة من الرخام األبیض قطعت إلعادة استخدامھا في حوض التعمید الكشف عنتم ) 4(

  :راجعالنقش،  ھذا جوانبھا
IV, p. 296. n. 5; G. Oliverio, . Libya Antiqua upp.in sJ. Reynolds, "The Inscriptions of Apollonia", 
vol. IV, p. 40. no. 20. , 1961, Quaderni di Archeologia della Libia"Iscrizioni Cirenaiche",   
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  : میناء كیریني في أوائل العصر الھلنستي

  

بحلول الثلث األخیر من القرن الرابع قبل المیالد، أصبح إقلیم كیرینایكي خاضعًا لألسكندر          

تحت السیطرة الخارجیة    تقع ویظھر أن مدن اإلقلیم قد انتھجت سیاسة معینة حتى ال       . األكبر 

أن  ألیة قوة وما یتبعھ من دفع جزیة أو ھدایا، على الرمزي مباشرة، فقد كانوا مستعدین للخضوع

 اإلقلیم ولھذا قبل أن یصل األسكندر بجیوشھ إلى      ،(1)نھم الداخلیةیتمتعوا بالحریة في تسییر شؤو

) مرسى مطروح(وعندما استقبلتھ ھذه السفارة  عند باریتونیوم . م. ق 331لھ سفارة عام  آرسلت

Paritonium      ًوھدایا أخرى قیمة كان من ضمنھا ثالثمائة من أجود          قدمت لھ تاجًا مرصعا

  .      )2(خیول الحرب، وخمس عربات قتال ذات األربع جیاد عربونًا للسالم ورمزًا للسیادة

وعلى الرغم من تعیین األسكندر ألبللونیوس بن خارینوس حاكمًا على كیرینایكي، إال أن              

التي ظلت دون    الدلیل على ذلك العملة الذھبیة الكیرینیة    و. اإلقلیم كان یتمتع باستقالل اقتصادي

أیضًا من خالل النقش      يویتجلى استقالل كیریني االقتصاد. (3)تغییر في شكلھا خالل تلك الفترة

 م ألكثر من أربعین مدینة  . ق 325-330الذي یوضح تصدیرھا المعروف للحبوب ما بین     

وھذه الشحنات بلغ أجمالیھا حوالي ثمانمائة . المدن تعرضت لھا تلكإغریقیة بعد فترة القحط التي 

وحدھا مدینة أثینا استوردت أكثر من مائة ألف مكیال من ذلك      . مكیال من القمح  فوخمسة اآلل

وقد برز میناء كیریني في تلك األحداث من خالل تصدیره لمعظم شحنات تلك الحبوب     . (4)القمح

یدل على نمو ورخاء مدینة كیریني ومیناءھا وتبعًا لذلك       وھو ما . (5)إلى المدن والجزر الیونانیة

  .نمو نشاطھما التجاري

  ، وما تبعھ من تجدد لالضطرابات (6)م. ق323وبعد وفاة األسكندر األكبر فجأة في سنة       

   
 .38 ، صتينسیبرقة في العصر الھلأندریھ الروند، ) 1(
  

(2) Diodorus of Siculus, Library of History, Trans. Chales L. Sherman, Loeb Classical Library, vol. 
VIII, London, 1952. XVII, 49, 2.  

  .41ص ، مرجع سابقأندریھ الروند،  )3( 
  :، راجععن العملة الذھبیة في مدینة كیریني خالل تلك الفترة

40.-pp. 20  , Geneve, 1951,Les Monnaies d'or de la CyrénaïqueNaville, Lucien,  

عام في أحد الحمامات الرومانیة في مدینة كیریني، إبان فترة االحتالل اإلیطالي " نقش الغالل"ُعثر على ھذا النقش الذي یسمى بـ ) 4(
والجانب األیسر منھ مجموعة من األوامر الدینیة وقائمة طویلة بأسماء المدن التي زودتھا مدینة  م، وقد نـُقشت على واجھتھ1922

وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا . لترًا 43.5وحدة المكیال ھي المیدمني  وھو یساوي تقریبًا . كیریني بالحبوب والكمیة التي تلقتھا كل مدینة
  : راجعلنقش موجود حالیًا بمدینة شحات، ا

(SEG), IX. n. 2. upplementum Epigraphicum GraecumS 
  :راجعت التاریخیة حول نقش الغالل، المعلوما عن

  .48 -44ص  -أندریھ الروند، مرجع سابق، ص
  
  .278-277ص  -، صظروف انتقال العاصمة من قوریني إلى طلمیثة ومنھا إلى سوسةعبد السالم محمد شلوف، ) 5(

  .28، ص 1988، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، )مصر(الھلنستي  العصرمصطفى العبادي، ) 6(
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  والشغب الذي نتج من تفاقم الصراع بین الطبقة األرستقراطیة وعامة الشعب، والذي بدوره أدى 

،  (1)م.ق322-323ما بین عامي   Thibronأحد المغامرون ویدعى ثیبرون األسبرطي إلى مجئ 

الء المنفیین كانوا أغلب ھؤ( 7000سیاسیین یبلغ قوامھ المرتزقة والمنفیین الجیش من  على رأس

المجال ھنا  ال یتسع لسرد كل تفاصیل ھذا        . للسیطرة على اإلقلیم ) من مدینتي كیریني وباركي

كان الھدف    .الصراع في اإلقلیم ولكن سیركز على األحداث التي لھا عالقة بتاریخ میناء كیریني

على أن یكون مفتاحھ مدینة مر ثیبرون كما أشرنا ھو السیطرة على اإلقلیم بالكامل من مجئ المغا

اء كیریني فلم یجدوا بدیًال وعند وصولھ إلقلیم كیرینایكي ضرب حصارًا بحریًا على مین .كیریني

كما طالب بھا ثیبرون، على جانب        من الفضة   *التسلیم والرضوخ لدفع خمسمائة تالنتوم     عن

وسمح ثیبرون لجنوده بنھب مستودعات ومخازن میناء        . ف عرباتھم الحربیة  التخلي عن نص   

وال شك في  أن توزیع ھذه الممتلكات      . (2)كیریني حاثًا إیاھم على بذل المزید من التفاني بخدمتھ 

ثیبرون یشیر إلى عظمة قدر ھذه الممتلكات، وتبعا لذلك بمدى عمران        على ھذا العدد من جنود

وقد كان یمثل ھذا المیناء بالنسبة لثیبرون قاعدة عسكریة في منتھى األھمیة . يوثراء میناء كیرین

ووسیلة للضغط على إغریق كیریني، حیث كان یحتاج لھذه القاعدة لتنطلق منھا عملیاتھ          

العسكریة على الساحل حتى تسمح لھ بإجراء اتصاالت مع بالد اإلغریق األم وتضمن لھ إحكام     

  .(3)نيالحصار حول مدینة كیری

والحقیقة أن میناء كیریني یعد حلقة الوصل الوحیدة التي كانت تربط مدینة كیریني بالعالم             

الخارجي، وھو النقطة التي تتلقى منھا كیریني جمیع وارداتھا من التجارة الخارجیة وھو أمر          

طر برھنت علیھ أعمال النھب التي قام بھا جنود ثیبرون كما اشرنا سابقًا، ولم یلبث ثیبرون أن سی

وقد  . على إقلیم كیرینایكي بقطع البضائع عنھا وبمساعدة حلفائھ في مدینتي باركي ویوسبریدس    

ھرب بعض أرستقراطي اإلقلیم إلى مصر طلبًا للعون، عندئذ تدخل الملك البطلمي بطلیموس           

م، حیث أرسل إلى مدینة كیریني جیشًا بریًا وبحریًا .قPtolemy I 323-284األول بن الجوس 

  واقتید أسیرًا إلى ،(4)، وتم إلحاق الھزیمة بالقائد ثیبرونOphellasمرة أفیالس األولینثي تحت إ

  
  

, Vol. Hellnicade Thibron",  Monnaie21; L. Robert, "-XVIII, 19 vol. IX, Book  Diodorus of Siculus,(1) 
10, 1955,  pp. 167-171. 

  .124-73ص  - ، صنستيیالھلبرقة في العصر أندریھ الروند، : یراجعكذلك 
  

  :راجعكیلوغرام،  25,75وحدة وزن تساوي  التالنتوم* 
  .169- 168ص  - ، صمحاضرات في تاریخ لیبیا القدیمرجب عبد الحمید األثرم،  
  

(2) Diodorus of Siculus vol. IX, Book  XVIII, 19-21. 

   .104أندریھ الروند، مرجع سابق، ص ) 3(

(4) Diodorus of Siculus vol. IX, Book  XVIII, 21. 
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  .(1)م. ق322حوالي  شنقًا إلى میناء كیریني حیث أعدم إرسالھ بعد ذلك تممدینة تاوخیرا، و

وبذلك انتھت مغامرة اإلسبرطي ثیبرون الذي كان شدید الطموح بدلیل قیامھ بسك عملة تحمل         

م كیریني، أن یكون منافسًا    أسمھ وھي تؤكد على تطلعات ھذا المغامر، في ما لو أستطاع حك         

  .(2)لورثة األسكندر األكبر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  
  
  .62-61ص  -ص ،نستيیبرقة في العصر الھلأندریھ الروند، ) 1(
  
وعلى جانبیھ ھرواة ورمح، بینما نـُقش " ثیبرون"یشیر الروند إلى وجود قطعتین من العملة البرونزیة نـُقش على أحد وجھیھا اسم ) 2(

الوجھ اآلخر إلحدى ھذه العمالت اسم اآللھة أثینا، بینما نـُقش على الوجھ اآلخر للعملة البرونزیة الثانیة رسم یمثل البطل  على
  :، راجعفي شبابھ" یوسھرقل"األسطوري 

 .124، ص المرجع نفسھأندریھ الروند،  
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 ):م.ق96 -322( میناء كیریني أثناء السیادة البطلمیة 

  
تمكن أوفیالس من ھزیمة ثیبرون وإخضاع اإلقلیم بالكامل تحت سیطرتھ، أصبحت    بعد أن       

 ومن أھم  . م.ق 96كیرینایكي خاضعة لحكم البطالمة في مصر وأستمر الحال ھكذا حتى عام          

) الدیاجراما (دستور  ما یسمى    بطلیموس بن الجوس   األحداث خالل ھذه الفترة، إصدار الملك    

Diagrammaوالواقع   ،(1)السیاسیة والتشریعیة   یم كیرینایكي، لتنظیم األحوال   ، عند زیارتھ إلقل

التي كانت تربطھم   نفس العالقةأن سكان اإلقلیم كانوا یفضلون الحفاظ مع بطلیموس على    

باألسكندر األكبر، فاالنھیار الفارسي في مصر جعلھم یصممون على التحالف مع األسكندر الذي  

لألسكندر في كیریني، وعلى  ةتب على ھذا الحلف قیام إدارة تابعقبل بإبرام تحالف معھم، ولم یتر

العكس من ذلك فأن كیریني وبقیة مدن اإلقلیم عرفت على ید بطلیموس للمرة األولى تبعیة  

  .(2)حقیقیة

دیاجراما واحتوائھ على بعض    ال دستور  لما یسمى   وعلى الرغم من الطابع االرستقراطي         

وبعد . م.ق310-313ما بین أعوام   أن حالة التمرد في اإلقلیم ظلت قائمةیمقراطیة، إالالمالمح الد

م، . ق312-313صدور ھذا الدستور ببضع سنوات قام سكان مدینة كیریني، خالل أحداث     

وال بد أن . تمھیدًا لطرد الحامیة البطلمیة من المدینة      Acropolisبمحاصرة األكروبولیس  

التواجد العسكري البطلمي في كیریني كان محدودًا جدًا، إذ أن األمر تطلب استخدام تعزیزات          

 ن مصر إلخماد ذلك التمرد، ومن المحتمل أن قادة ھذا التمرد كانوا من عسكریة جاء بھا م

  .(3)ن بالدیمقراطیة في المدینةالمطالبی

وبعد أن تم إخماد التمرد حاول أوفیالس، حاكم اإلقلیم البطلمي، أن یستقل باإلقلیم وأعلن               

ولتحقیق ذلك أستقبل في عام      م تقلیدًا لبقیة قادة األسكندر األكبر،.ق312نفسھ ملكًا علیھ في عام 

من أجل إبرام الذي قدم إلى مدینة كیریني  Orthonم القائد السیراكوزي الصقلي أورثون .ق309

  Agathoclesبجزیرة صقلیة المدعو آجاثوكلیس Syracuse  حلف معھا باسم طاغیة سیراكوزا

  
   
؛ 371-356ص  -ص ،1966 الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ،2ج  ،تاریخ مصر في عصر البطالمةإبراھیم نصحي، ) 1(

  . 151-138ص  - ، ص1966منشورات الجامعة اللیبیة، بنغازي،  ،دراسات في تاریخ لیبیا القدیممصطفى كمال عبد العلیم، 
لیس ھناك إتفاق عن بطلمیوس بن الجوس، ولكن  ما یسمى بدستور الدیاجراما قد صدر معظم المؤرخین بأن إتفاق وعلى الرغم من

- 308م، و .ق312-313م، . ق321-322فالتواریخ المحتملة إلصدار ھذا الدستور ھي ما بین سنة  لذلك اإلصدار، تاریخ محددعلى 
  :، راجع.م.ق307

 .140- 125ص  - ، صنستيیبرقة في العصر الھلأندریھ الروند، 
  
 .130-129ص  -، صالمرجع نفسھأندریھ الروند، ) 2(
  
  .389، ص المرجع نفسھ أندریھ الروند،) 3(
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أوفیالس  إذ أختلف  بطلیموس   غیر أن الظروف جاءت في صالح   ،(1)أثناء حربھ مع القرطاجیین

ونجح بطلیموس في استعادة إقلیم    . (2)م.ق308مع آجاثوكلیس وتمكن األخیر من قتلھ عام      

أبن زوجتھ برینیكي الذي تولى السلطة في اإلقلیم كنائب للملك  Magasكیرینایكي بفضل ماجاس 

المعلومات ضئیلة حول السیاسات الالحقة التي أنتھجھا ماجاس       . (3)م. ق308بطلیموس في عام 

 كان  في میناء كیریني أن ماجاس تم الكشف عنھویفھم من نقش . لذي لقب نفسھ بملك كیرینایكيا

، ویبدو أن السیاسة التي كان ینتھجھا بطلیموس بن الجوس تجاه     (4)قد سیطر على اإلقلیم بالكامل

وبعد وفاة بطلیموس،    . الملك ماجاس   من قبل   لم تتعرض ألي تغییر   وبقیة مدن اإلقلیم   كیریني

والمشھور بلقب      Ptolemy IIشبت األزمة بین ماجاس وبین أخیھ من أمھ بطلیموس الثاني      ن

وحاول ماجاس اجتیاح مصر نفسھا،  . م.ق274-279ما بین أعوام  Philadelphusفیالدلفیوس 

  .(5)یداي اللیبیةمارماراولة باءت بالفشل بسبب قبائل الإال أن تلك المح

خارج حدود مدن اإلقلیم دبلوماسیة نشطة مع دول الجوار، خاصة  ویبدو أن ماجاس قد أنتھج      

وتشیر النقوش إلى وجود     . تجاه جزیرة كریت التي كانت لھا عالقات قویة مع مدینة كیریني         

في میناء    على مسلة جنائزیة    تم الكشف  ، وقد  مرتزقة الكریتیین كجنود في الجیش  الكثیر من ال

م تخلد ذكرى جندي كریتي من إلیوثیرنا     .ث قتعود إلى منتصف القرن الثال     كیریني

Eleutherna وھو ما یدل على أن جزیرة أحد جنود جیش مدینة كیریني، ، ومن المحتمل أنھ كان

كریت كانت تمد مدن اإلقلیم البطلمیة بجنود مستأجرین وتدفع لھم رواتب بموجب معاھدات  

  . (6)التحالف التي أبرمتھا مدینة كیریني مع جزیرة كریت

وقد أتسمت فترة حكم ماجاس لمدینة كیریني وإلقلیمھا بالحفاظ على استمراریة العبادات                

في أناشیده    Callimachus الوثنیة التقلیدیة للمدینة، وھو ما یؤكده الشاعر كالیماخوس الكیریني

  األخرى ومن بینھا  لھةولأل Apolloكانت تقام في كیریني تمجیدًا لإللھ أبوللون لألعیاد التي 

  
  

(1) Diodorus of Siculus, Library of History, Trans.Russel M. Greer, Loeb Classical Library, vol. X, 
London, 1954, Book  XX, 40-43. 

  .123، ص محاضرات في تاریخ لیبیا القدیمرجب عبد الحمید األثرم، ) 2(

Bulletin de Correspondance Honneur du Roi Magas",  F. Chamoux, "Epigramme de Cyrene en(3) 
, vol. 2, Revue Historique, "Le Roi Magas", F. Chamoux 588;-pp. 571 , vol. 82, 1958, Hellénique

1956,  pp. 18-24. 
  

no. 2. 296.-, IV, pp. 295Libya Antiqua upp. in s ) J. Reynolds, "The Inscriptions of Apollonia",4( 

X, 1, Lines 28f.I, Supplementum Epigraphicum Graecum) 5( 

  .416، ص نستيیبرقة في العصر الھلأندریھ الروند، ) 6(
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مدى ما سیجنیھ من ثمار من وراء إبراز ھاتین    ماجاس ولقد أدرك،  Demetra(1)إللھة دیمتیرا ا

حیث عرف كیف یستغل ھاتین العبادتین     المدینة،العبادتین والرفع من شأنھما عند سكان    

اإلغریقیتین القدیمتین في اإلعالء من شأن مركزه في ھذه المدینة كملك، إضافة إلى حرصھ على 

وعبادة الحوریة األسطوریة   Zeus-soter دیدة في المدینة كعبادة زیوس المنقذتطویر عبادات ج

المعبد في  Aphroditeكیریني، وعبادة اإللھة لیبیا، وقد ازدھرت، أیضًا، عبادة اإللھة أفرودیتى 

على أنھ یعود إلى القرن       بقایا أساساتھ  والتي تشیر  میناء كیرینيالموجود خارج أسوار الدوري

الملك ماجاس ألمھ برینیكي التي كانت       وقد كـُرس ھذا المعبد من قبل ،على األقل (2)م. الرابع ق

  .مؤلھة كما ھو معروف خالل حیاتھا في مظھر اإللھة أفرودیتي

) یورجتیس الخیر(من أھم األحداث التي تلت وفاة ماجاس واستعادة بطلیموس الثالث           

Ptolemy III 246-221ا م لسیادتھ على اإلقلیم، قیام إتحاد فیدرالي بین مدن كیرینایكي م      . ق

وتكاد تقتصر على العمالت   ومعلوماتنا عن ھذا اإلتحاد محدودة   . (3)م.ق246-250بین أعوام  

والتي یرجع إصدارھا إلى بدایة حكم    "Konionإتحاد "البرونزیة التي ضرب علیھا كلمة  

مجمل اإلقلیم، وتعد ھذه  ىبطلیموس الثالث في إطار إعادة التنظیم التي فرضھا الملك البطلمي عل

قبل كل شيء عملة مشتركة فـُرضت على اإلقلیم برمتھ مثلما ینم عن ذلك نقش كلمة إتحاد   القطع

، ویحتمل أن إتحاد المدن الكیرینایكیة كان یعني التوصل إلى حل سیاسي یسمح بالتوفیق    (4)علیھا

بین السیادة البطلمیة وبین تمسك إغریق اإلقلیم بخصوصیة وضعھم اإلقلیمي، ولذا فإن وجود          

مشتركة من شأنھ أن یقلل من       ي ھیأةربعة كیریني، بتولیمایس، أرسینوي، وبرینیكي فن األالمد

فقد كانت   . التفوق السیاسي التقلیدي الذي كانت تتمتع بھ مدینة كیریني على حساب ھذه المدن         

إنقاصھا إلى مرتبة المدن  ومن أجل. مدینة كیریني خالل ھذه الفترة أكبر وأھم مدن اإلقلیم 

كیریني  میناء  تحولإلى أن  A. H. Jonesویشیر جونز . (5)ء كیریني عنھامینافصل  تم اآلخرى

 ودیموفانیس  Ecdleos المشرعین أكدیلوس جھودبفضل  إلى مدینة مستقلة كانت فأمن مجرد مر

  
  
   .1973، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، كالیماخوس القورینيعبد اهللا حسن المسلمي، ) 1(

.83-82 .p, IV, pLibya Antiqua upp. in s Mural Doric Temple",-Wright, "The Extra) G. R. 2( 

  .495 ، صنستيیبرقة في العصر الھلأندریھ الروند، ) 3(
  

CXXXVII;-, pp. CXXXIVCatalogue of The Greek Coins of CyrenaicaE. S. Robison, (4)  
عمالت قدیمة من مدینة توكرة األثریة "؛ فؤاد حمدي بن طاھر، 492- 488، ص ص نستيیبرقة في العصر الھلأندریھ الروند،  
  .112-103ص  -، ص1988منشورات جامعة قاریونس،  ،، العدد األولمجلة قاریونس العلمیة، )"العمالت البطلمیة(
  
  .276، ص تاریخ مصر في عصر البطالمةإبراھیم نصحي، ) 5(
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Demophanes   من منطقة أركادیاArcadia    خالل منتصف القرن الثالث     اللذان زارا اإلقلیم

شمل ھذا الدستور بقیة     وربما  م لوضع دستور إلصالح المشاكل التي تمر بھا مدینة كیریني   .ق

ولكن من الصعب تصور فصل میناء كیریني البحري عن المدینة األم وإطالق          ، (1)اإلقلیممدن 

 Delphi       الفترة، فالنقش الخاص بقائمة كھنة دلفي       التسمیة الجدیدة أبوللونیا علیھا إلى تلك

، ال یذكر سوى أربعة مدن في اإلقلیم ھي مدن كیریني،   Theorodoques) الثیورودوكات(

م، فأنھ یعد إذًا   . ق188عام   قبل بتولیمایس، أرسینوي، وبرینیكي، وبالنظر إلى أن النقش مؤرخ 

أقدم مصدر نقشي سجلت علیھ أسماء مدن اإلقلیم الجدید ألول مرة خالل الربع األول من القرن      

 .J. Gمعبد دلفي، فإن جون بیدلى    كھنة كان أسم أبوللونیا لم یظھر في قائمة ، ولما(2)م.الثاني ق

Pedley   وجویس رینولدزJ. Reynolds   ئمة من أسم أبوللونیا بأن    یفسران خلو ھذه القا

  .(3)السیطرة قد تكون ما زالت لمدینة كیریني

 وذلك م ال یمكن معرفة أي معلومات تخص المدینة      .ق96-163وخالل الفترة الممتدة من         

تدخل الرومان الذي كان متوقعًا في النزاع الذي     بإستثناءندرة المعلومات التاریخیة عن اإلقلیم، ل

مع أخیھ بطلیموس الصغیر      Ptolemy VI) فیلومیتور (ك بطلیموس السادس   حدث ما بین المل

 تقسیم المملكة البطلمیة بین    م، تقرر بمقتضاه .ق163، وعقد اتفاق بینھما عام )یورجیتس الثاني(

األخوین بحیث تكون مصر وقبرص من نصیب بطلیموس السادس وإقلیم كیرینایكي من نصیب    

  .(4)قلیم إلى روما إذ لم یعقبھ وریث ذكر للعرشأوصى باإل الذي بطلیموس الصغیر

 سیطرة م عاد إقلیم كیرینایكي ل .قPtolemy VIII  145- 116وفي عھد بطلیموس الثامن       

انشغالھ  قد بدأ یھتم باإلقلیم الذي كان حاكمًا علیھ في السابق، إال أن ھ، ویظھر أنبطالمة من جدیدال

   .(5)الثانیة جعلھ ینصرف لالھتمام بتثبیت ملكھ في مصرالصراع مع زوجتھ كلیوباترا  في

  

   
, p. 496, n. 11.The Cities of Eastern Roman Provinces) A. H. M. Jones, 1(  

 
حسب ما یشیر أندریھ الروند فأن الزیارات التي یقوم بھا الثیورودوكات الدینیین القادمین من جزیرة كریت، كانت فقط للمدن ) 2(

ة من إقلیم كیرینایكي، وكانت أول مدینة مستقلة یزورنھا ھي مدینة كیریني، والتي كان میناء أبوللونیا ما یزال عندئذ تابعًا لھا ولم المستقل
  .456-455ص  - ، صنستيیبرقة في العصر الھلأندریھ الروند، : یستقل بعد

  :راجع، قائمة كھنة دلفي نقشأما عن 
, vol. 45. Bulletin de Correspondance HelléniqueA. Plassart, "liste Delphique des Thearodoques", 

1921,  p. 2, coll. IV. Lines 15-24. 
 

J. G. Pedley,  p. 296; . IV ,Libya Antiqua. uppin s J. Reynolds, "The Inscriptions of Apollonia",(3) 

16.. p., IVLibya Antiquaupp. in s City",he "The History of t 

  .127، ص محاضرات في تاریخ لیبیا القدیمرجب عبد الحمید األثرم، ) 4(

  .540-539ص  -، صمرجع سابقأندریھ الروند،  ) 5(
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اقتدى بوالده وأوصى باإلقلیم للشعب الروماني بعد وفاتھ  ملكًا بطلیموس آبیونأصبح وعندما       

وإنما أكتفت باالستیالء على    ،كیرینایكي  إقلیم ولم تبادر روما لمباشرة حكم    . (1)م.ق  96 عام 

اإلقلیم بأن تتولى     وسمحت لمدن   ،الملكیة فقط، وبفرض ضریبة على نبات السلفیوم     األراضي 

  . (2)انھشؤوبنفسھا إدارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
   

Trans. by Horace White, The Loeb Classical Book III, Appian's Roman History, ) Appianus, 2(
Library, Harvard University Press, London, 1964, XIII, 111. 

 
  (3) A. H. M. Jones, op. cit., p. 360.  
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  : مدینة أبوللونیا في العصر الروماني
  

م، حیث یعد . في الواقع ال یمكن ، حتى اآلن، تتبع التسمیة الجدیدة إلى ما قبل القرن األول ق      

على ھذه المدینة تسمیة  طلق، وقد أ(1)میناء كیریني بھذه التسمیة من أشار إلىسترابون أول  

، مؤسس المدن والمستعمرات وإلھ الشباب Apollonأبوللونیا تیمنًا باإللھ اإلغریقي أبوللون 

الذي كان لھ الفضل األكبر في قیادة تلك الرحلة األولى للمھاجرین اإلغریق، والتي استشارت          

دلفي، ومن ثم أصبح اإللھ المؤسس لمدینة كیریني حیث یوجد معبده   معبد وحي اإللھ أبوللون في

  .(2)الرئیسي فیھا، وأشتق میناءھا ھذا االسم، ویعد أیضًا اإللھ الحامي للمدینتین

إن تاریخ ظھور التسمیة الجدیدة أبوللونیا ألول مرة في النقوش یعود إلى الثلث األخیر من            

المكتشفة   النقوش  ، وھو أقدم(3)م.ق67القرن األول قبل المیالد، من خالل النقش الذي یؤرخ بعام 

لیة  النقش خالل حفریات البعثة اإلیطا    تم الكشف عن ھذا حتى اآلن التي تدون ھذه التسمیة، وقد 

، ویوجد حالیًا في متحف مدینة سوسة، ویشیر ھذا النقش      م1920في مبنى الكنیسة الشرقیة عام 

إلى أنھا مدینة مستقلة حدث بینھا وبین مدینة كیریني المجاورة نزاع، لعل سببھ التخاصم حول        

حدودھما المشتركة، أو حول حق عبور تلك الحدود من جانب الطرفین كما یشیر إلى ذلك    

  .(4)دالرون

م، وھو المفوض الرسمي  .ق67ویبدو أن الوسیط الروماني ألذي أوفدتھ روما في عام          

Legtus Pro-Praetore    وعضو مجلس الشیوخ كورنیللیوس مارسیللینوسCornelius 

Marcellinusكیریني،  خدمات جلیلة في ھذا الشأن لمدینة دى، لحسم النزاع بین المدینتین، قد أ   

  
  
     .21- 20، 17، الجغرافیا سترابون،) 1(

على  ألخر مرة عند المؤرخ دیودوروس الصقلي أثناء حملة ثیبرون          تسمیة میناء كیریني ذكرتجدر اإلشارة إلى أن الفترة الزمنیة بین 
لنقوش والمصادر األدبیة    ألول مرة باسم أبوللونیا في ا     ذكرھا الربع األخیر من القرن الرابع قبل المیالد، و    فيمدینة كیریني ومیناءھا 

الفترة  األسمین أطلق على المدینة خالل ھذهمن معرفة أي ، وال یمكن ذات أحداث ھامة م، تعد فترة طویلة.ق67إلى ما قبل عام 
   .لمدینةالمستخدم ل سماألنقوش بعلى  كشفعن ال المستقبلیة التاریخیة الطویلة، إال أذا أسفرت الحفریات والتنقیبات األثریة

  
p. 8.  ,Temi Archeologici ,(2) A. Laronde, "Apollonia Porto Di Cirene" 

  :، راجعتسمیة أبوللونیالن یأقدم تدوالذي یعد م .ق67عن نقش ) 3(
, vol. 2, Africa Italiana Rivista, XX. 709; G. Oliverio, Supplementum Epigraphicum Graecum

, Verbania 1943, p. 49; J. and L. 642d. c)-Cirenaica Roman (96a. cLa 1928, p. 142. F; P. Romanelli, 
Journal of , (REG), 1964, no. 560; E. Badian, "Cato and Cyprus", Revue des Etudes GrecqueRobert, 

tulus Cornelius Len, vol. 52, 1965, p. 119 F; J. Reynolds," Cyrenaica, Pompey and cn. Roman Studies
, " The Inscriptions of J. Reynolds , vol. 52, 1962, p. 99;Journal of Roman StudiesMarcellinus", 

. 10.op. 301. n . , IVLibya Antiquaupp. in s Apollonia", 
  .560، ص ستينیبرقة في العصر الھلأندریھ الروند، ) 4(
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نذرین تكریسیین إلى ھذه الشخصیة الرومانیة       والدلیل على ذلك إن سكان ھذه المدینة قد أھدوا   

عام  على النقش األول في     تم الكشف ، ویحمل كالھما نفس النص، رخامنـُقشا على لوحین من ال

م أمام مدخل المعبد    1927على النقش الثاني عام   تم الكشف، بینما (1)م داخل معبد أبوللون1860

لنزاع بین المدینتین على ھذا الوسیط لقب   ، وقد أطلقت الالئحة المنقوشة الخاصة با  (2)نفسھ

، ومن الواضح أن دور الوساطة الذي لعبھ كورنیللیوس مارسیللینوس، قد أدى إلى   "الشفیع"

بأن المنطقة الزراعیة الشاسعة المتنازع علیھا بین المدینتین تتبع كیریني         یشیرإصدار مرسوم 

  .(3)ولیس أبوللونیا

ة الالحقة حول مسألة إعطاء مدینة أبوللونیا مرتبة المدینة المستقلة أما عن اإلشارات التاریخی      

وفصل میناؤھا عن مدینة كیریني، فھي متعددة، وما زالت محل جدل لدى الكثیر من الباحثین،       

أصبحت مركز حضري أن مدینة أبوللونیا قد  P. Romanelliحیث یرى بیترو رومانیللي 

، وقد وصف رومانیللي مدینة  (4) م.ق96-116ما بین مستقل منذ فترة حكم بطلیموس أبیون 

، أي (5)م.ق67في عام    *Pentapolis) البنتابولیس(إحدى المدن الخمس بأنھا أصبحت أبوللونیا 

م مدینة مستقلة   .ق67بمجرد مركز حضري مستقل، ال یمنع من أنھا كانت في عام        وصفھاأن 

أما عن جون بیدلي ، فأنھ یرجح إعطاء    ،(6)خرىفي ذلك شأن بقیة مدن إقلیم كیرینایكي األ شأنھا

وإعالن اإلقلیم والیة رومانیة    م.ق96مدینة أبوللونیا صفة المدینة المستقلة إلى الفترة ما بین عام 

  . (7)م.ق67جزیرة كریت عام  تضم كذلك

   
 

, IX, 56.Supplementum Epigraphicum Graecum(1)  
 

, vol. 52, p. 97.n StudiesJournal of Roma(2) J. Reynolds,   

  .561أندریھ الروند، المرجع السابق، ص ) 3(

, p. 49.642d. c) –La Cirenaica Roman (96a. c (4) P. Romanelli,  

المدن الخمس قد ظھر في القرن األول المیالدي، وكان القصد منھ مدن كیریني، بتولیمایس، أرسینوي،  لمعروف أن مصطلحمن ا*  
 إقلیم ضافة إلى مدینة أبوللونیا، مما یعني أھمیتھا كمدینة مستقلة في العصر الروماني ال تقل عن المدن األربعة اآلخرى فيبرینیكي، إ

  :، راجعبعد ظھوره عند المؤرخ بلیني في القرن األول المیالدي شاع إستعمالھالمدن الخمس قد  مصطلح كیرینایكي، ویبدو أن
., V. VHistoryNatural Pliny Secundus,  

العصر البیزنطي، على الرغم من أن اإلمبراطور ھادریانوس  أستمر إستخدامھ حتىتالمدن الخمس قد  مصطلحوتجدر اإلشارة إلى أن 
Hadrianus )117-138مدینة دریانة(أضاف إلیھا مدینة أخرى ھي ھادریانابولیس ) م (Hadrianpolis وأطلق على اإلقلیم ،

لالستخدام من جدید في عھد اإلمبراطور دقلدیانوس  تللمدن الخمس عاد ةالسابق التسمیة، ولكن اHexapolis المدن الست مصطلح
Diocletianus )284-305راجع)م ،:  

Supplementum a, vol. 8, 1971, p. 53 ff; Libya AntiquG. Jones, J. H. Little, "Hadrianpolis", 
, p. 496, The Cities of Eastern Roman ProvincesJones,  , XX, 727; A. H. M.Epigraphicum Graecum

n. 11. 
  
(5) P. Romanelli, op. cit., p. 28.  

  .553أندریھ الروند، المرجع السابق، ص ) 6(

17.-p. 16p , IV,Libya Antiqua upp. in s (7) J. G. Pedley, "The History of the City",  
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بدایة العصر  مدینة أبوللونیا كانت مزدھرة خاللأن  D.White ویذكر دونالد وایت

نھا لم تعد تابعة لمدینة كیریني، فتم االعتراف بھا كإحدى مدن      ، بحیث إالروماني اإلمبراطوري

  .(1)اإلقلیم الخمس

األم ومنحھا االستقالل   وحسب ما یشیر أندریھ الروند ، فإن فصل میناء كیریني عن المدینة      

  .(2)م.ق96تواجد الروماني في اإلقلیم، وبعد وفاة بطلیموس آبیون عام قد تم مع بدایة ال

ومن الواضح أن انفصال مدینة أبوللونیا ومیناؤھا عن المدینة األم كیریني، كان لھ أثره            

وذلك ألن العالقات التجاریة لمدینة كیریني مع مناطق حوض البحر    ،االقتصادي والسیاسي

 ما یتبع تللك القرارات من     مع ومدینة أبوللونیا المستقلة،  اتأصبحت معتمدة على قرارالمتوسط 

، (3)حقوق تخول لمدینة أبوللونیا فرض قیود وضرائب على صادرات وواردات مدینة كیریني         

بدأت في   ، عنھا  ھذا المنفذ البحري الرئیسي  أستقلویذكر فرانسوا شامو أن مدینة كیریني عندما 

حتى وصلت الساحل،     كیلومتر غرباً  30لمسافة  التي أمتدتأراضیھا البحث عن میناء بدیل في 

لبدیل، إال أن ھذا   قصیرة دور المیناء ا زمنیة الذي لعب لفترة Phycosحیث یوجد میناء فیكوس 

  .(4)الذي شھده میناء مدینة أبوللونیاذلك التطور یشھدالمیناء لم 

ویشیر الروند إلى أن إعطاء مدینة أبوللونیا مرتبة المدینة المستقلة ولیس مجرد میناء تابع          

تأسیس   ھو ما یماثل   ، وكبیرة علیھم  عقوبة  بمثابةفي نظر سكان كیریني  أصبحلمدینة كیریني، 

مدینة بتولیمایس على حساب مصالح مدینة باركي، فعندما أسترجع بطلیموس الثالث سیادتھ على 

م بسبب رغبتھا في االستقالل من سیطرة مدینة كیریني     .ق246مدینة باركي عام  عاقبقلیم، اإل

ولمقاومتھا للبطالمة، وأتخذ ذلك العقاب صیغة تبعیتھا للمدینة الساحلیة بتولیمایس التي أصبحت     

حدث   في اإلقلیم بدًال من مدینة باركي، ولم تفقد كیریني استقاللھا مثلما    إداریة واقتصاديمركز 

   .(5)واضح جداًُلمدینة باركي، غیر أن التشابھ في معاملة ھاتین المدینتین كیریني وباركي 

  

  

 

  
  

.. 259p ,1966 ,, vol. 70American Journal of Archaeology) D. White, "Excavations at Apollonia", 1( 
  

  .560-559ص  -، ص ستيینبرقة في العصر الھلأندریھ الروند، ) 2(

  .558-557ص  -، صالمرجع نفسھأندریھ الروند، ) 3(

p. 378.  1977,-14, 1976-. 13s, volLibya Antiqua) F. Chamoux, 4( 

 .559-558ص  - أندریھ الروند، المرجع السابق، ص) 5(
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  :م297 –م .ق96مدینة أبوللونیا ما بین 

  

السیادة في إقلیم كیرینایكي  لروما بمقتضى وصیة       صارت كما ھو معروف بعد أن         

اإلیرادات من تلك    جمعبحصر أمالك العائلة البطلمیة وبطلیموس أبیون، أكتفت روما في البدایة 

نھا بنفسھا مما أدى إلى اندالع الصراع السیاسي     ارة شؤوتـُركت مدن اإلقلیم إلد بحیث ،األمالك

فاستولى على الحكم في  Nikokratesوأستغل الفراغ السیاسي قائد یدعى نیكوكریتس ، من جدید

، الذي لم یشھد حكمھ أي تحسن     Leandrosكیریني وعندما أصبح طاغیة، قتلھ أخوه لیندروس 

عن حكم أخیھ مما دفع بخصومھ السیاسین للجوء إلى القبائل اللیبیة لمساعدتھم في التخلص من       

ولكن   مدینة أبوللونیا خالل ھذه الفترة،  األحداث فيماتنا التاریخیة قلیلة حول ومعلو ،(1)لیندروس

 Pontusنستطیع أن نعرف منھا،بأنھ خالل الحرب التي خاضتھا روما مع ملك البونتس          

في بالد الیونان، أمر القائد الروماني لوكیوس سوال      Mithradates IIمیثرادتیس الثاني  

Lucius Sulla ري لوكوللوس مساعده العسكLucullus  م بالتوجھ إلى .ق86-87ما بین عامي

الشواطئ الشرقیة للبحر المتوسط باتجاه مصر وكیریني بحثًا عن دعم عسكري ومساعدة حربیة   

لدعم ونجدة قواتھ لمواصلة الحرب، وتحقیقًا لھذا الغرض فأنھ أولى اھتماما كبیرًا إلى جعل مدینة 

وھذا في حد ذاتھ دلیل على       ومان على حوض البحر المتوسط،      كیریني منفذًا عبر میناءھا للر

ب وتدھور الوضع في اإلقلیم، إلى   اأبوللونیا البحریة في تلك الفترة، ولكن أضطرمیناء  إمكانیات

أن أصبحت مدنھ عرضة للھجوم بحرًا من قبل قراصنة البحر األوروبیین، وبرًا من القبائل  

  .(2)فشلتفوضى التي عمت اإلقلیم، ولكن جھوده وحاول لوكوللوس وضع حد لل. اللیبیة

) جابینیوس(قانون  حسب تحت السیادة الرومانیة الكاملةكیرینایكي  ونتیجة لذلك أصبح إقلیم       

Gabinius  لمفوض الروماني مارسیللنیوس    وأصبح اإلقلیم بعد قدوم ا  م،.ق67الذي صدر عام

  وریةـبراطـواإلم لیمـاإلقالقات بین ـحال فإن العأیة وعلى ، Provinciaانیة ـمجرد والیة روم

  
   

, A. D. 1050 –The Cambridge History of Africa: From 500 B. C. ) J. D. Fage and Ronald Oliver, (1
vol. II, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, pp. 166-167.  

  
أضطر  خطر قراصنة البحر األوروبیین في حوض البحر المتوسط، الذین كانوا یتخذون من إقلیم كیرینایكي قواعد لھم،                جراء) 2(

م، وكان كورنیللیوس مارسیللینوس أول حاكم روماني      .ق74والیة رومانیة عام    ك الرومان لوضع حامیة عسكریة في اإلقلیم وضمھ      
لداخلیة وبمكافحة القراصنة وتجدد صراعھا مع میثراداتیس الثاني، لم تركز اھتمامھا على         ا ت، ولكن انشغال روما باالضطرابالإلقلیم

  :، راجعاإلقلیم وتنظیم شؤونھ، مما أدى إلى عدم تحسن أحوالھ عما كانت علیھ من قبل
 - ، صنستيیالھل برقة في العصر؛ أندریھ الروند، 187- 185ص  - ، صمحاضرات في تاریخ لیبیا القدیمرجب عبد الحمید األثرم، 

  .598-593ص 
  :اصنة البحر األوروبیین على طول ساحل اإلقلیم، راجعقر عن أحداثو

 .575-572ص  -أندریھ الروند، المرجع نفسھ، ص
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وجد اإلقلیم نفسھ   كوالیة تابعة، حیث  ضمھبعد  كبیرةكانت السبب في نشوء صعوبات الرومانیة 

، شأنھ في ذلك شأن Imperatoresوقد دخل في أزمة الصراعات بین القادة العسكریین الرومان 

كما   وانتھت تلك الصراعات  في المشرق العربي في تلك الفترة، بقیة الوالیات الرومانیة اآلخرى

تیوم عام   م في موقعة أك  14 –م .ق27) أغسطس (بانتصار اإلمبراطور أوكتافیوس  ھو معروف

  .(1)م.ق31

من أھم ما عنیت بھ السلطات الرومانیة بعد ضمھا إقلیم كیرینایكي، مسح أراضیھا بقصد                

، ، حیث تم تسجیل الملكیة    (2)تحدید العقارات التي ورثتھا روما عن البطالمة وصارت ملكًا لھم      

ذات  ضخمة  وضعت نصب حجریة   وھنا في أبوللونیا، كما في أي مكان آخر في كیرینایكي،        

وفسباسیانوس ) مNeron )54-68، أقیمت في عھد األباطرة نیرون   (3)نقوش ثنائیة اللغة 

Vespasianus )69-79سترابو   ، من قبل الوالة)مAcillus Strabo  وباكونیوس إجریبینوس

Paconius Agrippinus ھ بعد أن أستردأن إلى  (4)، وتشیر ھذه النصب الحجریة الضخمة 

معظم األراضي العامة للشعب الروماني، رفض التسامح مع ذوي   اإلمبراطور فسباسیانوس 

قد اضطروا  الء المحرزینلباطل لتلك األراضي، ویرجح بأن ھؤالنفوذ واألغنیاء إزاء امتالكھم ا

بعد ذلك إلى دفع إیجارات للرومان، وال شك أن الموظفین المالیین الرومان كانوا یكلفون بإدارة     

  .(5)رض العامة وجمع اإلیجارات المدفوعة، إضافة إلى مراقبة الضرائب ورسوم المیناءاأل

وقد تم اكتشاف حجر حدود أكثر صلة بتاریخ مدینة أبوللونیا یعود إلى عھد اإلمبراطور                  

م جنوب الموقع األثري 1964فسباسیانوس، وھو على قدر كبیر من األھمیة، تم الكشف علیھ عام 

، ویشیر النقش الموجود على ھذا الحجر إلى قرار       Filtroترو لقة المعروفة بالف  في المنط

فسباسیانوس بتأجیر بعض األراضي في مدینة أبوللونیا عن طریق نائبھ البروقنصل مودیستوس  

.G. A. Modestus(6)    وقد ذكر النص الالتیني للنقش صفة المدینة المستقلة Respuplica(7)   ،

 للمواطنین، فإن ذلك یعني وأجرتھا قد أشترت أراض متاخمة قرب حدودھاوإن كانت المدینة 

 
 .35-25ص  -، صقورینا في العصر الرومانيعبد الكریم فضیل المیار، ) 1(
  
  .189، ص محاضرات في تاریخ لیبیا القدیمرجب عبد الحمید األثرم، ) 2(

, IX. 166.Supplementum Epigraphicum Graecum) 3( 

 32, p.319, no. .op. 308, n ,, IVLibya Antiquaupp. in s llonia",Reynolds, "The Inscriptions of Apo) J. 4(

59.  

، السة الثانیة، العدد الثاني، مجلة قار یونس العلمیة ،"تاریخ مدینة سوسة القدیم على ضوء تغیر أسمائھا"عبد السالم محمد شلوف،) 5( 
  .98ص  ،1989جامعة قاریونس، بنغازي، 

  
76.no. 324,  p. ,, IVLibya Antiquaupp. in s ) J. Reynolds,6( 

pp.   ,1965 vol. 2, ,Libya Antiqua) R. G. Goodchild, and J. Reynolds, "The City Land of Apollonia", 7(
103-107.  
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أبوللونیا   دینة ، ولیس واضحًا ما إذا كانت م   (1)أتساع المدینة ونموھا خالل عصر األسرة الفالفیة

   .(2)أسوارھا وذلك لنقص النقوش خارجنفسھا قد امتدت 

وأعید تكریسھ في     الھلنستي،  المسرح على مبنى    وفقًا للنمط الروماني وتم إدخال تعدیالت      

داخل تحصینات و ، (3) )مDomitianus )81-96م في عھد اإلمبراطور دومیتیانوس 96-92عام 

  .(4) العامة في الموقع الذي شغلتھ فیما بعد الحمامات الرومانیة كبیرةتم تشیید فیال المدینة 

أیضًا تم استصالح وصیانة الطریق اإلغریقي القدیم الذي كان یربط ما بین مدینتي كیریني          

وأبوللونیا، ویستدل على ذلك من خالل الكثیر من أمیال الطرق الرومانیة المنقوشة في عھد              

، وھادریانوس )مTrajanus )98-117، وتراجانوس Cladiusاألباطرة كلودیوس  

Hadrianus )117-138اإلمبراطور كلودیوس قد قام ما بین   ، إذ تؤكد النقوش إلى أن(5) )م

م، بإصالح الطریق اإلغریقي من خالل إنشاء ممر جدید للتغلب على المنحدر            46-45عامي 

طالیة والسھل الساحلي، ألن الطریق القدیم   الشاھق في جرف الجبل األسفل بین قلعة اإلشارة اإلی

  .(6)في ھذه المنطقة كان قد تعرض ألضرار كثیرة بسبب السیول الجارفة في فصل الشتاء

م، من خالل االستعانة    100وفي عھد اإلمبراطور تراجانوس أعیدت صیانة ھذه الطریق عام       

عملیة استبدالھا بالطریق     ن، ویبدو أ (7)بوحدات من المجندین الجدد في جیش والیة كیرینایكي       

، وبعد  (8)األطول واألكثر انحدارًا نحو الغرب كانت جزء من إصالحات اإلمبراطور تراجانوس   

  أثناء تم إزالة وتدمیر أجزاء منھا من صیانة الطریق اإلغریقي القدیم، خمسة عشر عامًا حوالي

  
 

p.18.  ,, IVLibya AntiquaIn Supp.  he City",J. G. Pedley, "The History of t )1( 

مواد البناء الخاصة بالمنشآت المعماریة      ل البیزنطیین  تلك الفترة، وذلك بسبب إعادة استخدام   تخصنقوش كثیرة یتم الكشف عن  لم) 2(
م الوثنیة في   البیزنطیة الجدیدة، وكذلك عملیات التطھیر التي قام بھا المسیحیین بحرقھم المعال            المباني السابقة وعلى مدى واسع في     

  :على أنقاض المباني السابقة، راجع مباني العصر البیزنطيبناء بعض المباني والكثیر من  تدمیرأبوللونیا، والتي أدت إلى
J. G. Pedley, op. cit., pp. 17-18. 

 
177.-IV, pp. 164, Libya Antiqua in supp. R. M. Harrison, "The Theater",(3)  

 
(4) J. G. Pedley, op. cit., p. 18. 

في عھد األباطرة  الخاصة بالطریق اإلغریقي القدیم الذي یربط ما بین مدینتي كیریني وأبوللونیا عن نقوش األمیال الرومانیة) 5(
  :  ، راجعكلودیوس وتراجانوس وھادریانوس، 

pp.  nghazi, 1968,, BeLibya in HistoryR. G. Goodchild, "The Roads in Libya and Their Milestones", 
166-171; A. Laronde, "Premiere Reconnaissance de la Route Grecque entre Cyrene et Port Apollonia", 

194.-, pp. 19016-. 15s, volLibya Antiqua 
   

  .83-82ص  -، صقورینا في العصر الرومانيعبد الكریم فضیل المیار، ) 6(

  .83المرجع السابق، ص عبد الكریم فضیل المیار، ) 7(

, IV, p. 38.Libya Antiquaupp. in s "Town Plans, and AquaductCartographic Suveys, ) J. G. Pedley, "8(  
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وفي  ،  (1)م117-115ما بین عامي  في اإلقلیم اإلمبراطوریة الرومانیة ضد حركة التمرد الیھودیة

قام اإلمبراطور ھادریانوس بإعادة إصالح الطریق إلى مدینة     العام التالي بعد إخماد التمرد،    

، ھذا اإلمبراطور الذي كان لھ الدور األكبر في إعادة          استخدام إحدى وحدات الجیشبأبوللونیا 

  .(2)تعمیر وإصالح مدن إقلیم كیرینایكي من جدید

اني ماركوس توربو   م على ید القائد الروم 117حركة التمرد الیھودیة عام  القضاء على بعد      

M. Turboاستقرت (3)، الذي أرسلھ اإلمبراطور تراجانوس إلى كل من مصر وإقلیم كیرینایكي ،

األحوال وعادت حركة البناء إلى أوجھا، ویرجح أن مدینة أبوللونیا شھدت ازدھارا وتجددت           

تسعتا خلف محیط الحیاة كما یظھر من شواھد كیریني، على الرغم من أن المدینتین ال یبدو أنھما ا

أسوارھما الھلنستیة، ربما كان ھذا یعود إلى نقص السكان الذي نجم عن المذابح أبان حركة              

الشغب الیھودیة، ویبدو أن مخططًا كبیرًا إلعادة البناء في محیط أسوار مدینة كیریني قد تم  

الحمامات الرومانیة التي  ىمبن ترمیم بأنھ قد تم جودتشایلد ، بینما في مدینة أبوللونیا یرجح (4)تنفیذه

شیدت في عھد اإلمبراطور تراجانوس، وأصلح الرواق المعمد وأضیف إلى أعمدتھ تیجان     

   .(5) كورنثیة

لونیا بمشاركتھا في التحالف مدینة أبول ویرتبط رجوع اإلستقرار والحركة العمرانیة في      

رایة   الیونانیین في ظل    كل  توحید فكرة  ، والتي تقوم على    Panhellenic League  الھللیني 

أللعاب األولمبیة في مدینة     ھ لم عقب افتتاح  137ه ھادریانوس عام   ، والذي أنشأ (6)وطنیة واحدة

  .(7)م132أثینا عام 

حركة  كیریني، بعد أحداث    وأبولونیا  لھ دور مھم في إعادة بناء مدینتيإن ھادریانوس كان       

  لما جلبھ من خیر لھذه  Oikistesأطلق علیھ تسمیة المؤسس التي قام بھا الیھود، وقد  التمرد

  
  

  :راجع ،في اإلقلیم الیھودیة عن حركة التمرد) 1( 
ة قاریونس، بنغازي، ط ، منشورات جامعالیھود ودورھم في دعم االستیطان البطلمي والروماني في إقلیم برقةالطیب محمد حمادي، 

  :راجع أیضًا، 187-159ص  -، صدراسات في تاریخ لیبیا القدیم؛ مصطفى كمال عبد العلیم، 123- 105ص  - ، ص1994، 1
, vol. 51. 1961, Journal of Roman Studies117", -A. Fuks, "Aspects of the Jewish Revolt in A.D. 115

pp. 98-104. 
 

, p. 19., IVLibya Antiquaupp. n si ,he City""The History of t ) J. G. Pedley,2(  

  .113، ص الیھود ودورھم في دعم االستیطان البطلمي والروماني في إقلیم برقةالطیب محمد حمادي، ) 3(

(4) J. G. Pedley, op. cit., p. 19. 

177.-IV, pp. 175, Libya Antiqua in supp.  ) R.G. Goodchild, "The Roman Public Baths",5( 

  .99، ص تاریخ مدینة سوسة القدیم على ضوء تغیر أسمائھاعبد السالم محمد شلوف، ) 6(

p. 40. , Journal des Savants ) A. Laronde, "Apollonia de Cyrénaïque: Archéologie et Historie",7( 
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-128في مدینة أثینا یؤرخ بعد عامي        تم الكشف عنھالمدینة، فقد ظھرت ھذه التسمیة في نقش 

، وھذا یعني قیامھ بإنشاءات واسعة في المدینة، ویبدو أن مشاركات أبوللونیا في اتحاد        (1)م129

 Marcusالتحالف الیوناني كانت مستمرة حتى فترة حكم اإلمبراطور ماركوس أوریلیوس 

Aurelus )161-180یدل عل أن المدینة كانت     حیث عثر على نقش آخر في مدینة أثینا      (2) )م

  .(3)م عضوًا في ذلك التحالف، أي في فترة حكم ھذا اإلمبراطور175-172خالل الفترة ما بین 

ترجیح وتكاد تنعدم مصادر القرن الثالث المیالدي التي تتعلق بتاریخ مدینة أبوللونیا، ویمكن       

في إقلیم كیرینایكي، منھا أزمة      التي حدثت    خالل اإلضطرابات  فقط من    وقائع تلك األحداث   

التي تلت وفاة آخر أباطرة األسرة السیفیریة األسكندر   ) م284-235(السنوات الخمسین 

األحوال  ، وھي الفترة التي ساءت فیھا   (4) )مAlexander Severus )222-225سیفیروس 

قت إنشاء مدینة   التي سب   ، وھذه الفترة ھي   االستقرار في المدن الرومانیة  بفعل عدم االقتصادیة 

م، وشھدت ھذه الفترة أیضًا بدایة االضمحالل الحقیقي الذي نتج عن كل       324القسطنطینیة عام 

، كذلك  (5)الغزوات التي تعرضت لھا اإلمبراطوریة الرومانیة والضعف االقتصادي الذي اعتراھا

اكم مصر الروماني ، وھجمات ح(6)نشاط حركة المقاومة الوطنیة للقبائل اللیبیة على مدینة كیریني

 Claudiopolis، الذي أعاد تسمیتھا بـ كلودیوبولیس      Tenagino Probusتیناجینو بروبوس 

 Claudius II" القوطي "بعد ھزیمة قبائل المارماریداي في عھد اإلمبراطور كلودیوس الثاني    

  .(7) )م268-270(

 ارتباطھما  لى أبوللونیا بسبب   ومما ال شك فیھ أن ما عانتھ مدینة كیریني قد أنعكس كذلك ع       

   معظم السیاسي واالقتصادي، وقد شھد الربع األخیر من القرن الثالث المیالدي حركة إصالح في

  
  

, p. 19., IVLibya Antiquain supp.  ,he City""The History of t J. G. Pedley, ) 1( 

p. 99. n. 8. 1970,  ,, vol. 13Hesperia(2) J. Oliverio, "Marcus Aurelius",  

, p. 19., IVLibya Antiqua n Supp.) J. G. Pedley, i3( 

  .192، ص محاضرات في تاریخ لیبیا القدیمرجب عبد الحمید األثرم، ) 4(

, IX, 9; Supplementum Epigraphicum Graecum , p. 19;, IVLibya Antiqua J. G. Pedley, in Supp. )5(
, Chicago, 1962, p. 24; G. Oliverio, Ptolemais: City of The Libyan PentapolisG. H. Kraeling, 

68. 103. n.-1936, pp. 102-, vol. 2, Bergamo, 1932Cirenaica, D. A. I. 
  
(6) J. G. Pedley, op. cit., pp. 19-20. 
(7) Ibid., p. 20.  

،  الثاني   ودیوس في عھد اإلمبراطور كل   Claudiopolis م كالودیوبولیس النقوش على إعادة تسمیة مدینة كیریني تحت اس تشیر معظم
خروجھا من تلك األزمة     ل إعادة التسمیة لھذه المدینة كان محاولة       رغم التحفظ الذي أبداه بیترو رومانیللي حول ذلك، ومن المرجح أن 

مباني العامة المكرسة إلى األباطرة خالل تلك الفترة،         التي شھدتھا مع بقیة مدن اإلقلیم، ولكن فشل تلك المحاولة ینعكس على قلة ال          
  :راجع، ة اإلداري إلى مدینة بتولیمایس، تدھور الوضع في مدینة كیرینينقل مركز الوالی بعدوالواقع أنھ 

642  –La Cirennaica Roman (96 a.c , IX. 99; P. Romanelli, Supplementum Epigraphicum Graecum
131. n. 3.-130, pp. d.c)  
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  كیرینایكي عن جزیرة كریت، الوالیات الرومانیة، حیث قام األمبراطور دقلدیانوس بفصل إقلیم

، والتي تشمل إقلیم مارماریكا من      )الصغرى (ثم قسم اإلقلیم إلى والیتین ھما والیة لیبیا السفلى  

م المدن الخمس والتي تض) الكبرى(مدینة دارنیس إلى اإلسكندریة، ووالیة لیبیا العلیا   

Pentapolis وتبعًا لھذا التقسیم تم نقل مقر والیة إقلیم كیرینایكي من مدینة         (1)والھضبة العلیا ،

م، مما أثر سلبًا على المكانة التي كانت تتمتع بھا مدینة         297كیریني إلى مدینة بتولیمایس عام 

، وقد حافظت العاصمة السیاسیة  (2)كیریني وعلى منفذھا البحري مدینة أبوللونیا سیاسیًا واقتصادیا

واإلداریة الجدیدة بتولیمایس على مكانتھا كعاصمة لإلقلیم إلى حوالي الثلث األول من القرن 

أسقفًا لمدینة بتولیمایس ویباشر      Synesius، وذلك عندما كان سونیسیوس     (3)الخامس المیالدي

م حضر أخ  431عام    Ephesusوس وفي المجمع الكنسي المنعقد في إفس   . فیھا واجباتھ الدینیة

ممثًال عن بتولیماس، ولم یحضر أي أسقف لتمثیل   Euoptuisسونیسوس األسقف یوبتیوس 

  .)4(أبوللونیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Journal of (1) G. Caputo, R. G. Goodchild, "Diocletian's Price Edict at Ptolemais (Cyrenaica)",   
1955, p. 104. , vol. 45,Roman Studies 

  
p.20 ,IV, Libya Antiqua n Supp.i (2) J. G. Pedley, 

, p. 20.he Libyan PentapolisPtolemais: City of t(3) G. H. Kraeling,  

  .104 ص  ،مجلة قاریونس العلمیة ،"تاریخ مدینة سوسة القدیم على ضوء تغیر أسمائھا "عبد السالم محمد شلوف،) 4(
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  :في العصر البیزنطيعاصمة إقلیم المدن الخمس  Sozousaمدینة سوزوسا 
  

اإلمبراطوریة الرومانیة تحت التسمیة الجدیدة       أواخر  سوزوسا في قوائم المدن في    تظھر      

سونیكدموس  المسماه أھم قائمة للمدن البیزنطیة فيوھذا األسم ورد  ،ασυοζώΣ(1) سوزوسا

وھي ، (2))4 شكل(م 528-527بتاریخ المؤرخة  Synekdemos of Hierocles ھیراقلیس

م، توضح  Justinianus I 527-565 وس األول جستنیان السنوات األولى من حكم اإلمبراطور 

ویبدو أنھا قد بأنھ في عھد ھذا اإلمبراطورأصبحت مدینة سوزوسا عاصمة المدن الخمس،   

ویبدو أن األسماء المشتقة من      .(3)م642الفتح اإلسالمي لإلقلیم عام  احتفظت بھذا المنصب حتى 

تم تخصیصھا بصفة منتظمة إلعادة تسمیة المدن التي ُسمیت           Soterنفس الجذر كاسم سوتر   

 مصدر الكلمة كما أن . Sozopolisسوزابولس  بصیغة سابقًا تعظیمًا لإللھ أبوللون وغالباً    

المسیح علیھ السالم،    أو السید   ن، یمكن أن یفسر على أنھ إما تسمیة أبوللوsoteriosسوتریوس 

ومع صیغة   . مبرر للوثنیین  الغیر  المطالب المسیحیة دون اإلزعاج   وھذا التغییر في االسم یلبي

، علیھ السالم الذي ھو المشار إلیھ   االسم المؤنثة للمدینة یمكن فھمھا لتعني أنھ لیس السید المسیح 

تنقطع الصلة بین    وفي ھذه الحالة   .ولكن ربما كان القصد منھا السیدة مریم العذراء علیھا السالم

   .(4)سوزوسا واإللھ أبوللون التسمیة الجدیدة

، عند دراستھ للمعبد الدوري الموجود خارج  G. H. Wrightوتجدر اإلشارة إلى أن رایت       

جذور االسم قد تمتد إلى تكریس المعبد في أوائل العصر     ناألسوار غرب المدینة، ذكر بأ 

  .)Aphrodite Sozousa)5الھلنستي باسم أفرودیت المنقذة 

عد القوائم الكنسیة ـُ، ولذا ت قلیلةفي أواخر ھذه الفترة   أبوللونیا المصادر األدبیة لتاریخ      

في   Nicaen في مجلس نیقیا    وھي تدلنا على أن المدینة لم تكن ممثلة       . لألبرشیات ذات أھمیة

 ، وتبعا لذلك فمن غیر الواضح ما إذا كان االسم الجدید  حیز االستخدام بالفعل قبل ھذا       (6)م325

   سو، كان المطران ھیلودور م359عام  Seleuciaومع ذلك، في مجمع سلوقیة . التاریخ

   
 

 ., p.20IV, AntiquaLibya  n supp.i ,he City""The History of t ) J. G. Pedley,1( 

Le Synecdèmos d'Hiéroclès et l'opuscule géographique de Georges de ) Ernest Honigmann, 2(

, Bruxelles 1939. Chypre 

(3) J. G. Pedley, op. cit., p. 20. 

(4) Ibid.  

p. 83. . IV, Libya Antiqua n supp.i ,) G. H. Wright5( 

(6) J. G. Pedley, op. cit., p. 20.  
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 Heliodorus مع زمیلھ ستیفانوس  من سوزوسا حاضرًاStephanus  ،(1)بتولیمایس أسقف ،  

  Arianus(2).وكالھما من أتباع األریوسیة 

أصبحت بتولیمایس    ، م297عام   Diocletianusدقلدیانوس    عھد  بعد تقسیم اإلقلیم في          

ل مكانة اءب وراء ذلك كان إستمرار تضاسباأل أحد ویرجح أن ،قلیم المدن الخمسعاصمة إ

ویبدو أنھا قد حافظت على ھذا الوضع، على األقل حتى بدایة القرن الخامس  .)3(كیریني في اإلقلیم

 .)Metropolitan)4لطلیمثة ویؤدي واجبات المطران  أسقفاعندما كان سونیسیوس، 

بروكوبیوس المؤرخ البیزنطي   ولعل من أسباب نقل العاصمة إلى سوزوسا ما ذكره           

Procopius وبالفعل تم التخلي مدینة بتولیمایس كانت غیر مأھولة بالسكان وتعوزھا المیاه،  أنب

  .(5)م527العرش  وسجستنیان عند اعتالءعنھا 

وھناك من الباحثین من یعزو إعطاء سوزوسا صفة العاصمة الجدیدة لإلقلیم إلى فترات                 

 اإلمبراطور عھدإلى أنھا قد اكتسبت ھذه المكانة منذ    بیدليیخ، حیث یشیرسابقة لھذا التار 

نسخة مرسوم   تشیر إلیھ ما  وھذا ،(6) )مAnastsius I )491-518 األول اناستاسیوس

على   والمنقوشة المدن الخمس    حاكم  Duke Danielالموجھة إلى الدوق دانیال      اإلمبراطور 

ھذا   كان  )بتولیمایس وتاوخیرا (اإلقلیم بینما في المدن األخرى من  ،بعنایة شذبألواح الرخام الم

  إلى مركز سوزوسا  ارتقاءفمن الممكن أن . (7)التحصیناتجدران  كتل على منقوشًا المرسوم

  
  

(1) J. G. Pedley, "The History of the City", in supp. Libya Antiqua, IV, p.20. 
 

في الجوھر، ) اهللا(أن االبن المسیح علیھ السالم غیر منسوب إلى األب یعتقد  يمصر قسیساألریوسیة عقیدة منسوبة إلى أریوس، ) 2(
م أصدر مجمع القسطنطینیة  قرارًا بمنعھا في 325والثالوث األریوسي یعني األب واالبن والروح القدس في الدیانة المسیحیة، وفي عام 

  :، راجعالعقیدة األریوسیةعن اطوریة، ومع ذلك بقیت في أسبانیا وأفریقیا حتى القرن الخامس المیالدي، جمیع أنحاء اإلمبر
؛ 224، ص 1983، دار المعرفة، بیروت، 1قیق محمد سید كیالني، ج ، تحالملل والنحلمحمد بن عبد الكریم بن أبي بكر الشھرستاني، 

الموجز في تاریخ ؛ خلیفة أبوبكر بن ناصر، صالح ھادي الحیدري، 1994، 2، ط 1 ، جتأمالت في األناجیل والعقیدةبھاء النحال، 
  .38-37ص  - ، ص2002، 1نشورات جامعة درنة، ط ، ماإلمبراطوریة البیزنطیة وحضارتھا

بد الحفیظ ع. ، تتاریخ والیات شمال أفریقیا الرومانیة من دقلدیانوس إلى االحتالل الونداليبریان ھربرت ورمنقتن، : راجع أیضًا
  .137-136ص  -، ص1994، 1فضیل المیار، ط 

, p. 20.Ptolemais: City of The Libyan PentapolisG. H. Kraeling,  (3) 
 
(4) J. G. Pedley, op. cit., p. 20 

  :، راجععن األسقف سونیسیوس  
 .407-379ص  -، صسات لیبیةادرجودتشایلد، 

   
Trans. by H. B. Dewing and G. Downey, Harvard University ,Buildings) Procopius of Caesarea, 5(

Press, Cambridge, 1954, vol. 6.2.    
 
(6) J. G. Pedley, op. cit., p. 20.  

 
F. 312, no. 37; -pp. 309 ,IV, Libya Antiqua in supp. J. Reynolds, "The Inscriptions of Apollonia",(7) 

Comptes Rendus de  Nouvelle Copie de l'Edit d'Anastase 1er sur la Cyrénaïque", Chamoux, "Une
Supplementum Epigraphicum  ;  334-, 1955, pp. 333Lettres-L'Académie des Inscriptions et Belles

iers Les Doss; A. Laronde, "Les Ports de Ptolemais et d'Apollonia", 356, 414, IX.Graecum
p. 60.  , vol. 167, 1992,d'Archéologie 
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في عام   Ephesusأفسوس األول  ألنھ في مجمع ،منتصف القرن الخامسفي حدث العاصمة قد 

في بتولیمایس قد مثل   Synesius سونیسیوس شقیق  Euoptiusإیوبتیوس  األسقف كان، م431

الثاني ، ما    وسفي مجلس أفیس بینما ،  یكن لھا مندوب في ھذا المجمع لم وسوزوساھذا المجلس 

األسقف سوسایس   سوزوسا  ، كان مندوب   م449، في عام  Latrocinium مویسمى التروسینی

Sosias ھذا   ، وبناًء على ذلك یمكن تأریخ  بتولیمایسعن مندوب  أي لم یكن ھناكبینما  حاضرًا

   .(1)م500و  440بین الفترة ما إلى  سوزوسا التغییر في وضع

قوة استعدادات   ال تكمن فقط في إمدادات المیاه و اإلقلیم عاصمة لتكونسوزوسا  میزاتم إن      

، (2) )م365 عام زلزال  في   أي دمار  الحقھیھذه المرافق لم  إفتراضًا أن( ئیة للمیناءمرافق المرفال

اعیة أسوار كیریني وبتولیمایس الدف  ف ،تحصینھا المحكم  ، وربما في المقام األول، في  ولكن

ال من قبل الحامیات لدفاع عنھا بشكل فعّ ممتدة على نطاق كبیر مما یجعل ا  الدائریة كانت

ابطة  متر أنھا سوزوسا في    تحصینات  میزة  وتكمن  أمر صعب ومكلف،    العددقلیلة الالبیزنطیة 

ومن ،  (3)وإعادتھا لالستخدام ترمیمھا وذات حمایة دفاعیة طبیعیة ولدیھا أسوار قدیمة  یمكن 

م، إلى  115أن نقول إلى أي مدى اختبرت ھذه الجدران منذ اندالع التمرد الیھودي في      الصعب 

ولكن   ،م410-390 تقریبًا ما بین مدینة كیریني  Austurianد المغیرین األوستریانیین یھدت فترة

ن  استخالص ال یمكو. (4)من غیر المعروف إذ كانوا قد انحدروا بشكل جماعي نحو الساحل  

  . (5)ھذه الفترة خالل سوزوسا دینةمن صمت المطران سونیسیوس بشأن م عةمقن استنتاجات

  
  

.p. 21 , IV, Libya Antiqua n supp.i J. G. Pedley,) 1( 
  .  

  :م في إقلیم كیرینایكي365للمزید من المعلومات عن زلزال عام ) 2(
Libya Beida), and The Earthquake of A. D 365", -hoard From 'Balagrae' (El-R. G. Goodchild, "A Coin

211.-pp. 203 1967,-4, 1966-, vol, 3Antiqua  
  
(3) J. G. Pedley, op. cit., p. 21. 

  : یراجع
 .333-313ص  -، صدراسات لیبیةجودتشایلد، 

   
, Trans. by Walter Hamilton, 378)-Later Roman Empire (A. D. 354The ) Ammianus Marcellinus, 4(

Penguin Books Ltd., London, 1986, 26.4.5; 28.6.2.  
 

راجع لموقع عقاره الریفي وذلك ألن مزرعتھ كانت تقع غرب مدینة كیریني  Synesiusلعل صمت األسقف سونیسیوس القوریني ) 5(
لإلبحار أو ) الحمامة(، وكان من الطبیعي أن یستعمل سونیسیوس میناء فیكوس )Balagraeربما بالقرب من موقع بلغراي القدیم (

  : خیھ في فیكوسالنزول أو إرسال واستقبال الرسائل لقرب المیناء منھ باإلضافة إلى وجود مزرعة أ
  .398-397ص  -، صدراسات لیبیةجودتشایلد، 

 
  

وفاة المطران   بعد فترة طویلة من قد استمرت غارات األوستریانیین  وتجدر اإلشارة إلى أن      

قد  كما أشار جون األنطاكي مدن اإلقلیم أنوبحلول بدایة القرن السادس، یبدو  ،سونیسیوس
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 المازیكاس   یلة قبقادم من الجنوب الشرقي لصحراء لیبیا ھم    جدید ًمھددة من عدو أصبحت أیضًا
(1)Mazices .مركز  إلى  لإلقلیم،   ةإداری ھذه الفترة تحولت سوزوسا من مجرد عاصمة  وبحلول

س و، وفقًا لبروكوبی  Hekebolios  وحاكم اإلقلیم آنذاك ھیكیبولیس    . القیادة المدنیة والعسكریة  

Procopius    أحضر معھ عشیقتھ ثیودورا ،Theodora     والتي ستصبح إمبراطورة في

  .(2)المستقبل

وفي القائمة الطویلة لإلعمال اإلصالحیة لمدن اإلقلیم التي نـُفذت بأمر جستنیانوس، لم تذكر        

فقد   برینیكي بتحصینات منیعة أما األسوار الدائریة في     اراوخیت إحاطةبینما تم مدینة سوزوسا، 

ومن ثم یمكن أن یفترض أنھ بالفعل أثناء إدارة انستاسیوس أو      ،(3)ت إعادة بنائھا من أساساتھاتم

وقد أوضحت   . المدن الخمس  أسالفھ كان قد أنجز كل ما ھو ضروري لضمان سالمة عاصمة      

قد تم    السور  من محیط   أن نطاق واسعأعمال التنقیب التي قام بھا فریق من جامعة میتشجن إلى 

قصر إقامة الدوق ، من المحتمل أنھ تم بناء  (4)القرن الرابع النصف الثاني منفي  تجدیدهترمیمھ و

 غیر صیانة الحمامات البیزنطیةوتنسب إلى ھذه الفترة أیضًا ،  (5)م515ومقر السلطة المدنیة عام 

لتحل محل الحمامات   المیالدي،التي شیدت في الربع الثالث من القرن الرابع     و المستكملة

بالرغم من أن بعض    و .الرابع تقریباً  التي توقفت عن أداء وظیفتھا منذ منتصف القرن الرومانیة

تجدید في القرن السادس، ولكن ربما قد شید المبنى في   تشیر إلى  یةكنیسة الشرقالفي  تجھیزاتال

 ربما السادستم بناء أثنین من الكنائس في القرن قد و. شكلھ األول في وقت ما من القرن الخامس

   

  
, p. 21.IV, Libya Antiqua n supp.i ) J. G. Pedley,1(  

 
Penguin Books Ltd., mson, Willia, Trans. By G. A.The Secret History (Anecdota)) Procopius, 2(

London, 1981, 9.27; 12.30. 
 

6.2., vol. Buildings) Procopius of Caesarea, 3( 
ویشیر جون بیدلي إلى أن طابع أعمال اإلمبراطور جستنیانوس الدفاعیة في كیرینایكي تختلف من موقع إلى آخر، على سبیل المثال، 

، )بوقرادة(  Boreumم ومھندسیھ في میناء طبرق قلعة مستطیلة من النوع األرثوذكسي العسكري التقلیدي، بینما في قریة بوری بني
   :الم وُحفر خندق عبر النتوءلومتر شرقي البریقة، شـُید سور على شكل حرف اكیل 8التي تقع على بعد 

      .J. G. Pedley, op. Cit., p. 22. n. 89  
  
لألسوار الھلنستیة،  الجنوبيوالترمیمات في القطاع  اإلصالحاتتشیر الدراسات األثریة التي قامت بھا جامعة میتشجن إلى بعض ) 4(

من القرن الربع المیالدي، لعل أھمھا التعدیالت التي أقیمت للباب الخلفي للبرج الرابع عشر ولدواخل البرج  تعود إلى النصف الثاني
  Juvianus (363-364) سیوتمت في عھد اإلمبراطور جوفیانا نفسھ

J. G. Pedley, in supp. Libya Antiqua, IV, p. 22;D. White,“The City Defenses of Apollonia”, in supp.  
Libya Antiqua, IV, p. 141. 

 
                    22., p. VI, Libya Antiqua n supp.i J. G. Pedley,) 5( 
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عھد  وھو ما یثبت أن    .(1)لتشكل األمجاد المعماریة للمدینة     وسبإلھام من األمبراطور جستنیان    

وھذا التجدید   . )2(، تجدیداً إقلیم المدن الثالث كان استمرارًا، ولیس كما كان الحال في  وسجستنیان

   .)3(م534من الوندال عام  إقلیم المدن الثالث بعد إسترجاعھ إلعادة بناءكان ضروریًا 

وبحلول القرن السابع المیالدي الذي كان مشحونًا بسبب األحداث السیاسیة التي جرت في            

-Heraclius )610القسم الشرقي من اإلمبراطوریة البیزنطیة بین اإلمبراطور ھرقلیوس       

، مما الشك فیھ   م، و602الذي نصب نفسھ إمبراطورًا في عام     Phocasوالقائد فوكاس ) م641

والمصدر الرئیسي لتلك الفترة     .اسك ضد فو  یوسمشاركة في ثورة ھرقلولیس البنتاب إلقلیم  كان

 دفع ، ذكر في سجالتھ كیف     John of Nikiusالمصریة   نیقیوس المؤرخ یوحنا أسقف مدینة   

   ،اسكمساعدتھ في الحرب ضد فوبوأقنعھم أھالي المدن الخمس طرابلس و ًال ألھلاأمو یوسھرقل

وبعد إنتھاء   . )4(بین ھرقلیوس وفوكاس خاصة في دلتا النیل       وقد كان الصراع طویًال ومریرًا     

إلى مصر ، لكنھ أبحر من أفریقیا إلى القسطنطینیة حیث توج      یوسھرقل الصراع لم یأتي 

    .(5)م610عام  إمبراطورًا في نھایة المطاف

لم تكن   على الرغم من عدم ذكر سوزوسا في األحداث، یرجح أنھا قد لعبت دورًا مھمًا ألنھا       

  .)6(عاصمة فحسب بل میناء اإلقلیم الرئیسي أیضًا

م، تم تحریر مصر والمقاطعات الشرقیة، ولكن       627بإنتصار ھرقلیوس على الفرس عام         

 بإنحیازه للكنیسة األرثوذكسیة ضد الكنیسة القبطیة، فقد والء المصریین للحكم البیزنطي، ولذلك   

  .)1(م كحرب تحریر637مصر بقیادة عمرو بن العاص عام أعتبر األقباط حملة المسلمین على 

  
  

22.                    , p. IV, Libya Antiqua n supp.i (1) J. G. Pedley, 
 
(2) Ibid.  

  .459، ص التاریخ اللیبي القدیم، منذ أقدم العصور حتى الفتح اإلسالمي ،البرغوثي، عبد اللطیف محمود) 3(
 

22., p. IV, Libya Antiqua supp.n i J. G. Pedley, )4 ( 
          :عن صراع ھرقلیوس مع فوكاس، یراجح   

s Ethiopic Text ’Translated from ZotenbergThe Chronicle of John Bishop of Nikiu, John of Nikiu,  
by R. H. Charles, Evolution Publishing, New Jersy, 2007, CVII. 1-38.  

  
 (5) J. G. Pedley, op. cit., p. 22; 

 محمد مصطفى بازامة، تاریخ لیبیا في عھد الخلفاء الراشدین، ج 8، دار الكتب، بیروت، لبنان، 1972، ص-ص 34- 35.
23.-. 22p, pIV, Libya Antiqua n supp.i 6) J.G. Pedley,( 

, p. 23;IV, Libya Antiqua in supp. 1) J.G. Pedley,( 

 .171، ص فتوح مصر والمغربإبن عبد الحكم، 
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ویذكر المؤرخ یوحنا أسقف نیقیوس أن األقباط قد شاركوا في حملة المسلمین على لیبیا عام              

  .)1(م642

من العاصمة     Apollonios، أنسحب الدوق أبوللونیوس    )برقة (وبعد فتح مدینة باركي           

مع قواتھ إلى تاوخیرا التي یمكن الدفاع عنھا بفضل أسوارھا المنیعة، وتحصن حاكم         سوزوسا

  .)2(م645اإلقلیم في تاوخیرا حتى مجئ الحملة الثانیة للمسلمین عام 

تجاري بسبب تعرضھا   كذلك كمیناء  وعندما فقدت سوزوسا وظیفتھا كمركز إداري و          

  .)3(نة كعاصمة لإلقلیم وأصبحت باركي العاصمة الجدیدة، أنتھت مكانة المدی)4(للغارات البیزنطیة

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
  

(1) J.G. Pedley, op. cit., p. 23;  

  .33، ص 2001، 1، دار األفاق العربیة، القاھرة، ط مدینة برقة وأثارھا اإلسالمیةعبد اهللا كامل عبده، 

(2) J.G. Pedley, op. cit., p. 23. 

من رفاقھ جراء غارة بیزنطیة ودفنوا بمدینة  70 زھیر بن قیس البلوي وأستشھد معھ أستشھد أمیر والیة أفریقیام، 688عام ي ف) 3( 
  :درنة، وال زالت قبورھم موجودة ھناك

  .310ص ، 1967، 2ط ار الكتاب العربي، ، د3ج  ،الكامل في التاریخ أبن األثیر،
(4) J.G. Pedley, op. cit., p. 24. 
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  األثري لمدینة أبوللونیاتاریخ الكشف 
  

كانت مھجورة قبل فترة طویلة من غزو بني ھالل عام     سوسةن المرجح أن مدینة م       

ال توجد أدلة على تحول   ود اإلسالمي في المدینة، فمثًال فمن الصعب إدراك أثار للوج. )1(م1050

أي سجالت عن    ولیس ھناك  . )2(الكنائس إلى مساجد على عكس ما حدث في بلدة رأس الھالل       

دریسي ذكر   اھل الجغرافیون أمثال البكري واأل    فقد تج ،أثناء العصور الوسطى سوسة إستیطان

الخرائط   الي، ولكن یظھر أسم المدینة فيالحادي عشر والثاني عشر على التوفي القرنین  المدینة

  .)3(للقرنین الخامس عشر والسادس عشر على أنھا مرفأ جید المالحیة

قبل  م1636 ون األستقرار فیھ عام یسلدوقد كانت سوسة أحدى المواقع التي حاول األن       

مجئ المھاجرین المسلمین الذین نزحوا من        م1897شھدت سوسة عام    و. )4(التوجھ نحو درنة  

  .)5(وأستقروا في الجھة الغربیة من الموقع األثري ،جزیرة كریت بسبب تعرضھم لإلضطھاد

 Jewish Territorialم وصلت بعثة من مؤسسة اإلستیطان الیھودیة 1908وفي عام      

Organization             لدراسة إمكانیة اإلستیطان في الجبل األخضر وأقترحت ھذه البعثة تطویر

  .وتجدر اإلشارة بأن مشروع البعثة الیھودیة باء بالفشل. ) 6()5شكل (المیناء األثري القدیم 

الطریق ما بین سوسة   قوات اإلیطالیة سوسة، حیث أنشآت    أحتلت ال 1913وفي عام        

ضرار بھا مثل ما     وقد كان تحول المدینة األثریة إلى ثكنة عسكریة سبب في إلحاق األ . وشحات

وقد تم تغییر    . )7(حدث في الكنیسة الشرقیة وقصر الدوق الذي شـُید على أنقاضھ حصن عسكري 

 IVار الممتد بین البرجین الرابع   لألسوار الھلنستیة، إذ تم ھدم الجد   معالم القطاع الجنوبي 

فوق قمة البرج    ) 2صورة رقم   (، وتم أیضًا بناء منارة     عسكري إلنشاء مستشفى  Vوالخامس 

  .)8(مما أدي إلى صعوبة إجراء أي حفریات مستقبلیة داخل أساسات البرج" تدیرالمس"بع االر

  
 
(1) J.G. Pedley, “The History of The City”, in supp. Libya Antiqua, IV, p. 24. 
(2) R. M. Harrison, “A sixth-Century Church at Ras El-Hilal in Cyrenaica” Papers of The British 
School at Rome, vol. 32, 1964, p. 19. 
(3) J. G. Pedley, op. cit., p. 24. 
(4) Ibid. 
(5) Ibid. 

الھادي أبولقمة وخالد الشاوي، منشورات مكتبة قورینا للنشر  .ت ،مشروع االستیطان الیھودي في برقة جریجوري، .دبلیو .جي) 6(
 .150-148 ص -ص ،1975والتوزیع، بنغازي، 

(7) J. G. Pedley, op. cit., p. 25. 
  :عن األضرار التي لحقت باألثار جراء المعسكر اإلیطالي، یراجع

 ،تراث الشعب مجلة ،"اإلیطالي والحرب العالمیة الثانیة االحتاللالتي لحقت باآلثار في لیبیا خالل  األضرار"محمد الھدار،  خالد
  .152ص  ، 2005 ،25السنة  ،2-1العددان 

(8) D. White, “The City Defenses of Apollonia”, in supp. Libya Antiqua, IV, p. 90. 
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م، أصبحت سوسة 1951دیسمبر من عام  24وبعد تحریر البالد وإعالن االستقالل في       

  . )1(مدیریة في النظام اإلداري الجدید
  

  :ن األوائلوالرحالة والمستكشف: أوًال
  

م، 1816أول رحالة أوروبي زار أبوللونیا عام     Pallo Della Cellaباولو دیال شیال  یعد      

الروماني، وقد    –نازل قدیمة بالقرب من الشاطئ، ومدرج  المسرح الھلنستي وأشار إلى وجود م

  .)2(الحظ دیال شیال أیضًا بقایا من النقوش الالتینیة

إلى  F. and H. W. Beecheyن فریدریك وھنري بیتشي م وصل األخوا1821وفي عام       

وقد ساھم مخطط األخوین  ،)6شكل (المدینة، حیث قاما برسم مخطط للموقع األثري القدیم  

الجانبیة،  ا في ھذا الرسم األبراج واألبواب، وحدداألسواربیتشي في حفظ بیانات ھامة عن  

میاھھ، وأكدت معظم الدراسات األثریة في المیناء      غمرتھا خاصة األجزاء المواجھة للبحر التي

ة الغربی الجھةعلى األقل نحو م 140المغمور وجود بعض ھذه الجدران لسور ممتد لمسافة  

الجنوبي  الجزء إضافة إلى بقایا أساسات أحد األبراج مماثل لألبراج المستطیلة في  للمیناء، 

، إضافة  )والغربیة  مركزیةالشرقیة وال(مخطط الكنائس الرئیسیة في المدینة ال وّضحللمدینة، كما 

المیاه التي تقع     قناة ایا  وبق والحمامات البیزنطیة غیر المستكملة،العامة، إلى الحمامات الرومانیة

جنوب   Odeunوأشار المخطط أیضًا إلى مبنى مدرج یشبھ األودیون    . خارج األسوار الجنوبیة

، وقد حاول جودتشایلد التنقیب عنھ معتمدًا على ذلك المخطط، ولكنھ لم یعثر لھ على          (3)المدینة

 .(4) العسكري لبناء الحصن حجارتھ أستخدم جیش اإلیطالي قدالأن  رجحأثر، ومن الم

ووصف أسوار  Jean R. Pacho م زار المدینة الرحالة جان ریمون باشو 1822وفي عام       

المدینة بأنھا ضخمة وأبراجھا على مسافات منتظمة، وأشار إلى بقایا أعمدة لكنیستین من الرخام   

  . )5(األبیض، وقد أشار أیضًا إلى بقایا قناة مائیة علیھا بعض النقوش الالتینیة

  
 

  .206 ص ،2ط   طرابلس، الفرجاني، مكتبة الیاروزي، أحمد المیار، الحفیظ عبد .ت ،لیبیا منذ أقدم العصور تاریخ رایت، جون (1)
 (2) J.G. Pedley, in supp. Libya Antiqua, IV, p. 25; Pallo della Cella, Viaggo  Da Tripoli Barbaria 
Alle Frontieri Occidentali della'Egito, Genoua, 1819, p. 102. 
 
(3) F. and H. W. Beechey, Proceeding of The Expedition to the Northern Coast of Africa from 
Tripoli Eastward, , pp. 466-515. 
(4) D. White, in supp. Libya Antiqua, IV, pp. 29-31. 
 

 بیروت، الجبل، دار المیسوري، اهللا عبد مفتاح .ت ،وقوریني وواحتي أوجلة ومرادةرحلة إلى مرمرة  روایة باشو، ریمون جان) 5(
  .212-206 ص  - ص   1999
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أشار إلى بعض     ، الذي H. Barthرخ بارث  ار المدینة الرحالة ھاین   م ز1846وفي عام          

جودة داخل  المعالم الظاھرة منھا المسرح وثالثة كنائس، وبقایا القناة المائیة والصھاریج المو         

  .)1(مخطط المدینة

الذي أشار إلى    ، James Hamiltonلتون جیمس ھام   م زارھا الرحالة  1856وفي عام          

وأشار أیضًا إلى وجود بعض المباني       . كم  4,8وجود بقایا قناة مائیة تنقل المیاه من عین تبعد     

وأشار ھاملتون إلى الحالة الجیدة لألسوار     .)2(المغمورة تحت البحر في الجھة الغربیة من المدینة

  .)3(الروماني –المستدیر، وذكر كذلك المسرح الھلنستي  IVوخاصة البرج الرابع 

و  R. M. Smithالضابطان االنجلیزیان؛ روبرت سمیث  وصل م1861وفي عام           

كبیرة من تماثیل     إلى المدینة الستخدام المرفأ في نقل كمیة         E. A. Porcherشر  إلیوین بور

ومنحوتات ونقوش من مدینة كیریني إلى بریطانیا بمساعدة القنصل البریطاني في بنغازي     

تعد   ،ة اآلن في المتحف البریطانيدوھذه المنحوتات الموجو.  Fredrick Croyفردریك كروي 

  .)4(في لیبیا من روائع النحت الكالسیكي

وصل الرحالة ھوجارث وكان مھتمًا بالنقوش خاصة النقوش على القبور       1904وفي عام       

وقد ساھم ھوجارث من خالل تدوینھ لھذه النقوش في حفظ           ). ھذه النقوش غیر موجودة اآلن(

    .)5(منھا وجود مأموري الضرائب الرومان وجالیة یھودیة في المدینة ،بیانات ھامة عن المدینة

  

  :عملیات الكشف والتنقیب: ثانیًا

  
تالل اإلیطالي للیبیا، أصبحت المواقع األثریة تحت إشراف مباشر من مصلحة           بعد اإلح       

   وتم تنظیم إدارة اآلثار في لیبیا عن طریق مكتبین إحداھما في طرابلس یرأسھ. اآلثار اإلیطالیة

  
 

 (1) J. G. Pedley, “The History of the City”, in supp. Libya Antiqua, IV, p. 26. 
 -، ص1998المبروك محمد الصویعي، دار الفرجاني للنشر والتوزیع، طرابلس،  .، تجوالت في شمال أفریقیاجیمس ھامیلتون، (2) 
  .111-110ص 
 .112-111ص  - جیمس ھامیلتون، المرجع السابق، ص(3) 

  
(4) R. M. Smith and E. A. Porcher, History of Recent Discoveries at Cyerne, 1860-1861, London, 
1864, p. 57; 

- 73ص  -، ص2004، 24، السنة 1، العدد مجلة تراث الشعب، "من منحوتات قوریني في المتحف البریطاني"خالد محمد الھدار،   
 ، 18السنة ، 3-4العددان ،تراث الشعب مجلة ،"قوریني مدینة آثار سرقة في األوربیین والقناصل الرحالة دور "،؛ ـــــــــــــــــ 74

  .112 ص ،1998
  

.p. 27, , IVLibya Antiqua in supp.) J. G. Pedley, 5(  
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 غیسالنسوني بعملیات تنقیب موسعة قام و .)1()مE. Ghislanzoni )1913-1922غیسالنسوني 

م أدت إلى الكشف عن الكنیسة الشرقیة وإعادة أعمدتھا إلى وضعھا   1920عام  في أبوللونیا

  .(2)المدینةالطبیعي، فكانت بدایة عملیات الكشف والتنقیب في 

 .Gنقل مكتب اآلثار من مدینة بنغازي إلى كیریني، تولى غاسباري أولیفیریو       تم وعندما       

Oliverio  فقط كان مھتمًا    ھألن ولم یھتم بالتنقیب في مدینة أبوللونیا،  ) م1935-1925(رئاستھ 

إضافة إلى مدینتي    ھا،حیث قام بدراسة الكثیر من النقوش فی     ،في مدینة كیریني   بالتنقیب

  .(3)بتولیمایس وتاوخیرا

إدارة اآلثار والحفریات في    رئاسة   G. Caputoجیاكومو كابوتو   تولى   1936وفي عام         

، والتى  م1940عام  المركزیة في أبوللونیا على إزالة الركام من الكنیسة  أعمالھ تأقتصرلیبیا، و

  .)4(م1956-1954 تحت إشراف جودتشالید بین عاميت أولى أعمال التنقیب فیھا بدأ

اإلشراف على مراقبة اآلثار في شرق لیبیا         وبعد الحرب العالمیة الثانیة، تولى جودتشایلد       

م عملیات تنقیب   1962-1959ما بین عامي   م، ومنذ إستالمھ اإلدارة، شھدت المدینة1953عام 

 الروماني،  –واسعة أدت للكشف عن  أھم المباني فیھا، مثل قصر الدوق، والمسرح الھلنستي         

   Martyrion(5).  والمبنى التذكاري ،كزیةالمرو تین الغربیةوالكنیس العامة، والحمامات الرومانیة

، مرافقھ تم تحدید معالم المیناء األثري القدیم المغمور تحت سطح البحر، ورسم خریطة ل     و      

في موسم   The Cambridge Underwater Expedition من قبل بعثة جامعة كامبریدج      

  .(6)م1958-1959

  

  
 .148-147ص  -ص، 2005، 2-1، العددان مجلة تراث الشعبخالد محمد الھدار، (1) 

  
(2) E. Ghislanzoni, “Notizie Archeologiche sulla Cirenaica”, Notiziario Archeologico, vol. 1, 1915, p. 
155, figs. 43-47, 49. 

 Notiziario    وتجدر اإلشارة إلى أن اإلیطالیین نشروا نتائج حفریاتھم ودراساتھم في األعداد األربعة من مجلة أخبار أثریة                
Archeologico   ثم في مجلة أفریقیا اإلیطالیة م 1927-1915ما بینAfrica Italiana  م1941-1927 ما بین.  

 
ثر علیھا في المدن األثریة، كیریني وبتولیمایس وتاوخیرا، باإلضافة إلى أبوللونیا، تحت    أولیفیریو مجموعة من النقوش التي ُع نشر(3) 

 .1936-1932 في أربع مجلدات ما بین جزأینوظھرت في   Documenti Antichi Della Africa Italianaعنوان 
 

(4) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, Christian Monuments of Cyrenaica, Society for Libyan 
Studies, p. 59. 
 
(5) J.G. Pedley, in supp. Libya Antiqua, IV, p. 28; G. R. H. Wright, "The Martyrion by the City Wall 
at Apollonia", Libyan Studies, vol. 24, 1993, p. 37; R. G. Goodchild,”A Byzantine at Apollonia”, 
Antiquity, vol. XXXIV, pp. 246-258; W. Widrig and Goodchild,”The West Church at Apollonia in 
Cyrenaica”, Papers of the British School at Rome, vol. XV, 1960, pp. 70-90. 
 
(6) D. White, in supp. Libya Antiqua, IV, p.32; N. G. Flemming, “Apollonia a Model Harbour”, 
Structures Underwater, vol. 18, 1961, pp. 174-175, fig. 2. 
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من النقوش التي ُعثر علیھا في  بدراسة الكثیر  J. Reynoldsجویس رینولدز وقامت       

 العھدین الھلنستي  في  وساھمت ھذه الدراسة في إثراء المعلومات عن تاریخ المدینة         ،أبوللونیا

  .(1)والروماني

الحمامات في مواقع م 1967-1965أعوام في المدینة التنقیب بجامعة میتشیجن   وقامت بعثة      

 .(2)الھلنستیة والتحصینات، والمعبد الدوري ،البیزنطیة غیر المستكملة

بالتنقیب  P. Montet  بییر مونتیھ م برئاسة1957-1953وقامت البعثة الفرنسیة في أعوام       

 .(3)بدراسة التحصینات الھلنستیة J. P. Lauerجان فیلیب الور ثم قام . في وسط المدینة األثریة

بالتنقیب في الحمامات      F. Chamouxفرانسوا شامو   وقامت بعثة فرنسیة آخرى بإشراف     

 .(4)م1976في عام  Stadium) ستادیوم(میدان سباق العدو والكشف عن بقایا  الرومانیة العامة،

تحت إشراف أندریھ    ة ن مدیلفي الموقع األثري ل   ودراسات البعثة الفرنسیة أبحاثوأستمرت      

والطریق اإلغریقي القدیم بین مدینتي كیریني  ،XII، لعل أھمھا دراسة البرج الثاني عشر الروند

  . (5)وأبوللونیا، إضافة إلى دراسة المرافق المرفئیة للمیناء األثري القدیم المغمورة تحت الماء

  .ارة إلى إستمرار األبحاث العلمیة في المدینة تحت إشراف البعثة األثریة الفرنسیةوتجدر اإلش

  
  

. 333-IV, pp. 293, Libya Antiqua in supp. ) J. Reynolds, “The Inscriptions of Apollonia”,1(   
  

, p. 28;, IVLibya Antiqua n supp.iJ.G. Pedley, ) 2( 
 Supplements of Libya Antiqua IV , الملحق الرابع بعثة جامعة میتشجن األمریكیة نتائج حفریاتھا في مجلة لیبیا القدیمة نشرت
 Libyanسات لیبیة االھلنستیة في مجلة در التحصیناتوھناك دراسة مفصلة عن  ،مرجع سبق ذكره في الھوامش السابقة وھو

Studies: 
D. White and G. R. H. Wright, Libyan Studies, Vol. 29, 1998, pp. 3-33. 

 ندیالعد في   American Journal of Archaeology إضافة إلى نشر مجموعة من التقاریر حول أنشطة البعثة األمریكیة في مجلة     
  .147-141 ص -ص، 271-259ص  –ص ، 1966-1967 ،70-71

  
(3) D. White, in supp. Libya Antiqua, IV, p. 34. 
 

 :عنوانبمدینة الالفرنسیة وحفریاتھا في  سوا شامو تقریر عن أنشطة البعثةننشر فر) 4(
F. Chamoux, "Rapport sur l'Activité de la Mission Archéologique Française d'Apollonia-Souza”, 
Libya Antiqua, vols. 13-14, 1976-1977, pp. 377-384. 

 :المكتشف خارج أسوار المدینة "ستادیوم"وعن ملعب سباق العدو 
A. Davesne, “Le Stade d'Apollonia de Cyrénaïque”, Libya Antiqua, vol. 15-16, 1978-1979,  pp. 245-
254. 

 :العامة الحمامات الرومانیة دراساتوعن 
R. Rebuffut, J. D. Joulia, G. Monthel et E. Lenoir, “Note Préliminaire sur les Grande Thermes 
d'Apollonia”, Libya Antiqua, vols. 15-16, 1978-1979, pp. 263-277. 
 
(5) A. Laronde, “Apollonia de Cyrénaïque: Archéologie et historie”, pp. 3-49; Y. Garlan,”L'enceinte 
hellénistique d'Apollonia”, Les Dossiers d'Archéologie, vol. 167, 1992,  pp. 64-69; A. Laronde, 
"Premiere Reconnaissance de la Route Grecque entre Cyrene et son Port, Apollonia", Libya antiqua, 
vols. 15-16,   pp. 187-198. 

 Libya ) عریبیا( م في مجلة لیبیا القدیمة9719و 1996، 1995خالل أعوام  حفریات البعثة في المدینة نشر الروند عدة تقاریر عن
Antiqua35- 30 ص -، العدد الرابع، ص94-88ص  - ، العدد الثالث، ص73-70ص  -، العدد الثاني، ص.       
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  : تمھید
  

في مختلف مراحل تطورھا  ةالمعماری أبوللونیامدینة  في دراسة مبانيتوجد صعوبات       

إضافة إلى أن الكثیر   ،في المدینةثریة نتھاء من الحفریات األالتاریخي، ویعود السبب إلى عدم اإل

وعلى الرغم من عملیات     ، (1)من المرافق المرفئیة للمیناء األثري القدیم مغمورة تحت میاه البحر

یتم التعرف على طبوغرافیة المیناء      التنقیب تحت الماء منذ خمسینیات القرن الماضي، فأنھ لم    

القدیم خالل فتراتھ الزمنیة التي أستخدم فیھا، وتعتبر المدینة كذلك أحدى نماذج المدن التي أعید     

الكتل الحجریة من المباني     فقد قام البیزنطیون بإعادة استخدام، تشییدھا على أنقاض مدینة سابقة

  .(2)دیدةالجفي المنشآت المعماریة  والمرافق السابقة

المدینة أو أسوار سواء الواقعة داخل نطاق  المباني والمنشآت المعماریة   إن تحدید كل       

 العھدیند إلى وعت اه البحر ال یزال أمرًا صعبًا، فأغلب المنشآتالمغمورة تحت می تلك خارجھا أو

المباني  ، وقبل الحدیث عن تلك     )7 شكل (كما ھو موضح على المخطط       الروماني والبیزنطي

لمدینة خالل   ل المعماري  بشيء من التفصیل، نرى من الضروري إلقاء نظرة بسیطة عن التطور

، للمنشآت  المعماریة  من أجل فھم شامل للتركیبة، الكالسیكي والھلنستي ابعھدیھ ةاإلغریقی فترةال

  .اإلنشاءات تلكثم الحدیث عن مخطط 

  

  

  

  

 

 

  

  

  
التي ساعدت  رالقریب من البحر یجعلھا دائمًا عرضة الرتفاع منسوب المیاه نتیجة لعملیة المد والجزونیا القدیمة للقد كان موقع أبول) 1(
متر تقریبًا، وھذه الظاھرة واضحة بالنسبة  2,5إلى  2جزء كبیر من المرافق المرفئیة للمیناء القدیم على عمق یتراوح ما بین   غمر في

وأبوللونیا تحت  )لبدة( اختفاء الكثیر من مرافق موانئ مدینتي لبتس ماجنامثال على ذلك للمدن المطلة على سواحل البحر المتوسط، و
  :الماء

Archaeology Underwater: An Atlas of the Nicholas G. Flemming, "Apollonia, a Model Harbor", 
175. -1980, pp. 174, Hill Book Co., New York-, MacGrawWorld Submerged Sites 

  .30، ص 1978، 1، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، ط الرائد في فن التنقیب عن اآلثارفوزي عبد الرحمن الفخراني، 
  

18. IV, p. ,Libya Antiqua n supp.i (2)  J. G. Pedley, 
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خالل " میناء كیریني "بوللونیا التطور الحضري والمعماري لمدینة أ   

  اإلغریقي والھلنستي  العھدین
  

 صغیرة  مستوطنة لم تكن سوى  أبوللونیاخالل الفترة األولى من االستیطان المبكر، یبدو أن       

في المنطقة التي شیدت بشكل مستطیل  الشاطئ ةبمحاذا وأمتدت المستوطنة .صممت أساسًا كمرفأ

طان المبكر  فاللقى الفخاریة التي تعود للفترة األولى من اإلستی ، علیھا التحصینات الھلنستیة الحقًا

  .(1)المستوطنة لم تتعد الشاطئ كثیرًاتشیر إلى أن 

الذي یقع بین المركز الحضري للمدینة والجزیرتین    ) 8 شكل(لقد كان المیناء األثري القدیم       

یتكون من حوضین مستقلین ھما المیناء ) متر 300حوالي (الشرقیة والغربیة القریبة من الشاطئ 

، فالمیناء الغربي الذي یعود     (2)"الحوض الخارجي"والمیناء الشرقي " الداخليالحوض "الغربي 

إنشائھ إلى فترة االستیطان اإلغریقي كانت تحیط بھ مجموعة من األرصفة ومالجئ للسفن   

الحربیة من ذوات   والتي كانت تسحب إلیھا المراكب "أماكن إیواء السفن"ة من المنزلقات لوسلس

الشرقي للبحر   ، وتعد من أفضل المنزلقات الموجودة في الحوض        (3)انةالمجادیف إلعمال الصی

 للجزیرة الرئیسیة   الجنوبي  ویمكن رؤیتھا عند الطرف    المتوسط، وھي مغمورة جزئیًا في الماء

    أمتار تقریبًا، یفصل بینھا حواجز 6و 5,4الغربیة، ویبلغ عددھا عشرة ویتراوح عرضھا ما بین 

   

  
(1)  J. G. Pedley, op. cit., p. 14. 

 
(2) N. C. Flemming, "Apollonia a Model Harbor", p.174. 

األخرى على طول الساحل الشرقي إلقلیم كیرینایكي، فقد   تتوفر في میناء أبوللونیا القدیم الكثیر من الممیزات ال توجد بأي من الموانئ
ارنیس وبتولیماس الصالح إلنشاء میناء یخدم مصالح مدینة كیریني، وعلى الرغم من بین مدینتي د اء أبوللونیا الموقع الوحید ماكان مین

لكنھا ال تتمتع بما یؤھلھا لمنافسة  Phycos، ومیناء فیكوس Ausigdaوجود العدید من المواقع الساحلیة الصغیرة مثل میناء أوسیجدا 
لھ عالقة باستغالل األرضي الزراعیة، إضافة إلى أن المیناء كان سھل موقع میناء أبوللونیا الذي كان لھ أھمیتھ كمیناء بحري ھام لیس 

االجتیاز في كل الظروف ویتوفر فیھ ما كان اإلغریق یبحثون عنھ من صفات وشروط، حیث أن الریاح كانت تھب دائمًا من الجھة 
سفن، وھي األكثر عددًا القادمة من غرب سواحل الشمالیة الغربیة، ویمكن للسفن الوافدة باالتجاه الشرقي التصدي للریاح، أما تلك ال

  :كیرینایكي أو الوافدة من الشمال فھي تصل أوًال إلى رأس فیكوس لیحملھا التیار باتجاه میناء أبوللونیا
Journal of Nautical N. C. Flemming, D. V. Blacman, "Ancient Harbours in the Mediterranean", 

-", pp. 10 : Archéologie et HistoireApollonia de Cyrénaïque193; A. Laronde, ", 1982, p. Archeologia
11. 

 
م إلى وجود بقایا أسطوانات أعمدة من نوع 1995أشارت البعثة األثریة الفرنسیة أثناء تنقیباتھا في المیناء المغمور خالل موسم ) 3(

قائمة في ذلك الموقع، وكذلك تم العثور على كمیات كبیرة من التربة  ، ربما تخص بعض المباني التي كانتCipollinoالشیبولینو 
عند الجزء األعلى من ) مبطن أسفلھ بالمالط(، كما أشارت البعثة الفرنسیة إلى وجود تجویف اصطناعي Terra Rossaالحمراء 

الذي یدل وصفھ  2المأوى رقم  ءباستثنا ، وحسب ما یشیر الروند فإن ھذا القطاع كان خارج المیاه خالل تلك الفترة،9المأوى رقم 
  .الھندسي بأنھ كان مھیأ كرصیف ثابت الستقبال السفن، وقد استغلت بعض ھذه المواقع للسكن في أواخر العصر الروماني

، )عریبیا(القدیمة مجلة لیبیا ، "1995خالل موسم ) بوللونیاأ(تقریر البعثة الفرنسیة حول تنقیباتھا في مرسى سوسة "، أندریھ آلروند - 
   .73-70ص  - ، ص1996طرابلس،  مصلحة األثار، العدد الثاني،
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، وقد لعبت  (1)سم، ویمكن رؤیتھا من الشاطئ 80طولیة محفورة في الصخر ویبلغ سمكھا حوالي 

سلسلة الصخور الطبیعیة قرب سطح الماء والمحاذیة للجزیرة   الجزیرتین الغربیة والشرقیة و  

من   الغربي  ھامًا في إنشاء المیناء اإلغریقي القدیم، فقد ربط المستوطنین الطرف   ، دورًا الغربیة

وثمة رصیف    برصیف بینھما،  والصخور الطبیعیة  " المستدیر"أسوار المدینة عند البرج األول 

، وتم بناء   "الجزیرة الغربیة  " آخر ھو الرصیف الجنوبي یمتد باتجاه الشمال إلى أكبر الجزر        

والجزیرة الصخور الطبیعیة األمواج في الجھة الشمالیة الغربیة ما بین    حاجز محكم لكسر 

كما زود المیناء " المعروف بالحوض الداخلي"الغربیة، والذي شكل بعد ذلك المیناء الغربي   

  .(2)بمنارة دائریة الشكل عند الطرف الجنوبي من الجزیرة الشرقیة لم یبقى منھا سوى أساساتھا

فقد كان الدخول إلیھا عن طریق       " ممرات دخول وخروج السفن    "لمیناء  أما عن مدخل ا       

یقع في الشمال الغربي من الحوض الداخلي، أما          –وھو األقل أھمیة     –ممرین، الممر األول  

الممر الثاني وھو األكثر أھمیة وامتدادا یقع في الشمال الشرقي بین الجزیرتین الغربیة             

التي تربط بین حوضي المیناء،والتي كانت تستخدم لدخول    لضیقة، إضافة إلى القناة ا(3)والشرقیة

  .(4)األصغر حجمًا السفن

ومن بقایا ملحقات المیناء األثري القدیم ما نشاھده الیوم على الشاطئ، أھمھا مجموعة         

الغرف المنحوتة في الحافة الصخریة أسفل األكروبولیس، وھذه الغرف متصلة ببعضھا البعض    

فقط، ویعتقد نیكوالس فلمینغ      ًامتر  50وتفتح شماًال باتجاه شاطئ البحر، الذي تبعد عنھ حوالي   

انت مستودعات المیناء ومكاتب التجار وحانات ونزل البحارة، كذلك یالحظ وجود الكثیر   بأنھا ك

لتخزین  ، ویرجح بأنھا كانت تستخدم   Vats المنحوتة في األرضیة الصخریة   األوعیةمن 

ك، وھذه األوعیة المنحوتة تماثل ما تم الكشف عنھ في تاوخیرا الحبوب والسوائل وتجفیف األسما

أیضًا بالقرب من الموانئ اإلغریقیة األخرى في         كانت شائعةوھذه األوعیة  ،وسیدي إخریبیش

في  Kas، ومیناء كاس Sicilyصقلیة في   Syracuseسیراكوزه حوض البحر المتوسط كمیناء 

  .(5)تركیا

  

  
 (1) A. Laronde, "Apollonia de Cyrénaïque:  Archéologie et Histoire ", pp. 10-11; R. G. Goodchild, 

, p. 119.Cyrene and Apollonia 
 

175.-,  pp. 174Under Water Archaeology) N. C. Flemming, (2 
 

، العدد )عریبیا(مجلة لیبیا القدیمة " 1996موسم شھر سبتمبر ) أبوللونیا(تقریر بعثة األثار العاملة في سوسة "، أندریھ الروند) 3(
 .92-91ص - ، ص1997طرابلس،  حة األثار،مصل الثالث،

, p. 119.Cyrene and Apollonia) R. G. Goodchild, (4  
 
(5) N. C. Flemming, op. cit., pp. 174-175.  
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لقد كان أول ما یبحث عنھ اإلغریق حینما یشیدون مركزًا ما أن یراعوا في بنائھ عناصر              

الحیطة واألمن، وذلك بتعزیز الدفاعات الطبیعیة للموقع الذي تم اختیاره، ومع أننا نجھل طبیعة     

ة بالمستوطن، فمن المؤكد وجود سور كان یحیط التي قام بھا المستوطنون األوائلاألعمال األولیة 

، أو عن طریق البحر، بحیث قاومة أیة ھجمات محتملة قادمة من البر، مما سمح للسكان بماألولى

وجود بعض التراكیب المعماریة لمبنى       ذلك  رجحیكون ھذا الموقع المالذ األخیر لھم، ومما ی     

 في أقصى الجنوب الشرقي للمدینة، وموقع ھذا المبنى ھو أكثر المواقع )9شكل ( متعدد األضالع

 ، ویرجح أن یكون أكروبولیس المدینة )م  24,5حوالى (إرتفاعًا في الموقع األثري القدیم   

Acropolis)2(  أقدم جزء محصن فیھا، والذي یعد نواة العدید من المدن اإلغریقیة القدیمة، وتجدر

أول اإلشارة إلى أن األكروبولیس لم تستكمل أعمال التنقیب فیھ حتى اآلن، ویعد األخوین بیتشي   

ن بعدھا البعثة الفرنسیة عام     م ، وقد قامت بعثة میتشجن و  (3)من أشاروا إلى ھذه القلعة الحصینة

األكروبولیس أسفرت عن الكشف على أساسات جدران     م بعمل بعض المجسات في موقع1976

تخص مجموعة من الغرف متواضعة البناء ممتدة باتجاه الشمال، وتضم أیضًا بقایا ثالثة        

جدار ممتد  ، إضافة إلى Atriumطة من المرجح بأنھا كانت جزء من فناء مكشوف أرضیات مبل

وعندما شیدت .  (4) )3صورة (تقریبا  ًامتر 11بطول  وبقایا ھذا الجداریتجھ نحو الشمال الغربي، 

النظام التحصیني في المدینة،   األسوار الھلنستیة أحتفظ األكروبولیس بوظیفتھ الدفاعیة كجزء من

الزمن أھمل األكروبولیس واستعملت حدوده الشمالیة للمرافق العامة في المدینة من            وبمرور 

الصھاریج الصغیرة، ویمكن أن تكون      خالل وجود بقایا قنوات المیاه ومجاري الصرف وبعض

  .(5)الصرف العام خالل العصرین الروماني والبیزنطي جزء من نظام

  
  
 
(1) N. C. Flemming, op. cit., pp. 174-175. 

 
  :راجعلى ألكروبولیس مدینة أبوللونیا، عن أعمال المسح األو) 2(

, vol. 70, 1966, American Journal of ArchaeologyD. White, "Excavations at Apollonia, Cyrenaica" 
pp. 262-263. 

 
.495-, pp. 494Proceedings) F. and H. W. Beechy, 3( 

 
133; F. -IV, pp. 129, Libya Antiqua ,in supp. Defenses of Apollonia",) D. White, "The City 4(

Libya Souza", -Chamoux, "Rapport sur l'Activité de la Mission Archéologique Française d'Apoolonia
382.-1977, pp. 381-14, 1976-. 13s, volAntiqua 

 
, vol. 70. p. 263.ArchaeologyAmerican Journal of ) D. White, (5 
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جنود  لویعتقد جودتشایلد بأن الغرف المكتشفة داخل األكروبولیس ربما استخدمت كمسكن            

ولعل الحفریات المستقبلیة  .(1)الكتیبة العسكریة الحامیة للعاصمة سوزوسا خالل العصر البیزنطي

  .في مدینة أبوللونیا  المعالم المھمةفي منطقة األكروبولیس ربما سوف تكشف النقاب عن أحد 

وفیرة بما فیھ الكفایة، فقد كانت المواقع التي شغلتھا       المعلومات عن مقابر أبوللونیا تعد         

یئًا عن موقع المستوطنة الساحلي، حیث تركز السكان أول        ابر بتتابع القرون تبتعد شیئًا فش  المق

، بل أنھا شاھد على مجدھا طوال   یاة المدینة د بشكل من األشكال ح  مرة، وكانت المقابر تحد  

الفترات الحضاریة من وجودھا، فقد كانت القبور الواقعة حول المستوطنة األولى تتراجع تدریجیًا 

أمام امتداد المنشآت المعماریة للمدینة، ففي البدایة شغل شمال تل األكروبولیس ببعض القبور          

، المنحوتة في األرضیة الصخریة التي      Cist-Graves، أو ما یعرف بـ    "الصندوقیة "الفردیة 

الروماني، ثم   - م، ثم تراجعت إلى شرق المسرح الھلنستي   .تؤرخ بالقرنین السادس والخامس ق

مجموعة القبور الفردیة التي تم الكشف عنھا في المنطقة التي شغلتھا فیما بعد األبراج الھلنستیة     

في الطرف الغربي من المدینة، إضافة إلى قبور         الممتدة من البرج األول إلى البرج الخامس     

أساسات البرج الثالث، ویعود أغلب ھذه القبور إلى الفترة           لالغرف التي تم الكشف عنھا أسف   

  .(2)م تقریبًا.الممتدة من القرن الخامس إلى الربع األول من القرن الرابع ق

سوار داخل المدینة خالل فترة      ویبدو من المناسب القول بأن أكثر المساحة المحاطة باأل              

أنھا  األولى بقیت مكشوفة وغیر مستخدمة، ھذه المساحة ال یمكن أن تدفع إلى التصور االستیطان

شكلت مدینة  وفق تخطیط محدد في الفترة األولى من مجئ اإلغریق إلیھا، وھذا ما یؤكد ما ذھب 

 تطورت بفعل تزایدو ،صغیرة قامت على منطقةإلیھ جون بیدلي في أن المستوطنة األولى  

للمستوطنین ھي    الوظیفة األساسیة   من بالد الیونان، ومن الواضح أن الناتج عن الھجرة السكان

على ھذه    مدینة كیریني وأعتمدت ، زراعة السھل الساحلي المجاورإضافة إلى في المیناء العمل 

ھو  داخل األسوار ولىالمستوطنة األمركزولذلك نجد أن  .(3)كمنفذ بحري لھاالمستوطنة  

  وتقع المقابر في الجھتین ، لمیناء الغربي وملحقاتھل یستخدم كبرج مراقبةاألكروبولیس الذي 

  

 
14.-IV. pp. 13 ,Libya Antiqua in supp. ) R. G. Goodchild,1( 

 
م تم الكشف على ثالثة قبور 1966-1965اء عملیات التنقیب التي قامت بھا جامعة میتشیجن في مدینة أبوللونیا خالل عامي نأث) 2(

فردیة منحوتة في األرضیة الصخریة شمال األكروبولیس، اثنان منھا صغیرة الحجم مخصصة لدفن األطفال وعشرة قبور فردیة أخرى 
، باإلضافة إلى قبور الغرف المكتشفة أسفل Vوالخامس  IVالساتر الممتد ما بین البرجین الرابع تم الكشف عنھا عند أساسات الجدار 

   :IIIأساسات البرج الثالث 
132.-pp. 116, IV ,Libya Antiqua ,in supp. D. White, "The City Defenses of Apollonia",  

 
14.-IV. pp. 12, Libya Antiqua in supp.) J. G. Pedley, (3 
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 .(1)الغربیة والشرقیة ولھذا تبدو المستوطنة بدون أي مخطط كتجمع سكني

أكثر وضوحًا    عد ی م، إال أنھ .أواخر القرن الخامس ق   إلى   شكل المدینة غیر محدد  إن كان      

أدى إلى تطور    اقتصادی إزدھارًا ا قلیم  اإلم، ففي ھذه الفترة شھد .خالل القرنین الرابع والثالث ق

وإن كان ھذا   . المعماریة  والمنشآت  المباني  الكثیر من   تشیید في مدن اإلقلیم من خالل   عمراني

 ینطبق على مدینة كیریني فھل ینطبق على أبوللونیا؟ 

منشآت ال حدیدتحین  یراد ، مباني مدینة أبوللونیا الھلنستیة  في تأریخ صعوباتوھناك       

 نفس  أواخر  تي، والثانیة تلك التي یرقى بنائھا إلى    المعماریة التي تعود إلى أوائل العصر الھلنس

، فھاتان المرحلتان تتعقبان بل تتداخالن أحیانا على أساس تطور معقد، لیس من السھل          الفترة

زدھارھا المعماري خالل الفترة     إ قمة  إجابة في ھذا الصدد، ولكن مدینة أبوللونیا بلغت    ب جزمال

وفي غیاب الحفریات الدقیقة     ، (2) یید دفاعاتھا الحصینة  تم تش  الھلنستیة، حیث توسعت المدینة و   

تحدید الفترة الزمنیة التي شیدت فیھا تلك التاریخ، تواجھنا نفس الصعوبات في لتحدید  لتحصیناتل

  .التحصینات

أن أبوللونیا لم تكن محصنة، ھو ما  تدل علىلعل اإلشارة الوحیدة في المصادر األدبیة التي        

ثیبرون وسھولة استیالئھ     دیودورس الصقلي أثناء حدیثھ عن المغامر اإلسبرطي   أورده المؤرخ

اإلقلیم  الھجمات على مدینة كیریني ومدن وجعلھ قاعدة بحریة لشن" أبوللونیا"میناء كیریني  على

 ،م.ق274-301األسوار یعود إلى ما بین      على الشواھد التاریخیة فأن تاریخ     ، وبناًء(3)األخرى

 فقد أرخ  ، أما بناًء على الشواھد األثریة   (4) اإلقلیم وصول الملك ماجاس للسلطة في أي بعد تقریبًا

 ،م.بأواخر القرن الرابع وبدایة القرن الثالث ق       التحصینات  J. P.  Lauerالور  جان فیلیب  

البنیة المعماریة لتحصینات أبوللونیا بالتحصینات  ورجح الور ھذا التأریخ بناًء على مقارنة  

م، عندما  .ق250-300األخرى في حوض البحر المتوسط، وأستنتج الور ھذا التاریخ ما بین          

  Eleusis(5) والیوسیس Athenaتي أثینا نألسوار مدی ةللجدران المماثل حجریةنظام الكتل ال قارن

الذي حدده  التاریخ لذلك قریبتاریخ تشیید  التحصینات بتاریخ  بعثة جامعة میتشیجنحدد تو      

    یستند دونالد وایت في تحدیده لھذا التاریخ علىحیث  م،.ق280-310ما بین أعوام أي ، الور

       
 

(1) A. Laronde, "Apollonia de Cyrénaïque: Archéologie et Histoire", p.15. 
 
(2) A. Laronde, op. cit., pp. 24-25. 

 
20.XVIII. vol. IX, Book  ,Library of History) Diodours of Siculus, 3( 

 
.141.p, IV ,Libya Antiqua in supp., D. White, "The City Defenses of Apollonia",(4)   

 
(5) Ibid., p. 89.   
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لتشیید تحصینات   ماجاس قد خطط  أن  من الناحیة التاریخیة یرجح، (1)أثریةوأخرى  تاریخیةأدلة 

 على أبوللونیا   ھجوم مفاجئ   بسبب وذلك لتحاشى إمكانیة تعرض مدینة كیریني للعزلة   أبوللونیا

التي رممت فیھا  ، وھي نفس الفترةم.ق322-323شبیھ بذلك الذي نجح فیھ ثیبرون ما بین عامي 

كیریني  يترك أنصار لھ فكان ی ماجاسحسب ما ذكره المؤرخ بولینیوس بأن تحصینات كیریني 

 بتمرد ضده،   ھمحتمال قیاموذلك إل، المدینةبسكان  یثقلم یكن  كلما خرج في حملة خارجیة ألنھ 

وخزن المعدات الحربیة في قلعة األكروبولیس وقام بإزالة أسوار المدینة، ففي حالة قیام أي تمرد 

ة كیریني قد تم    ، وھذا بال شك یدل على أن مدین    (2)ضده، یسھل علیھ دخول المدینة عند الرجوع

م عندما باءت   .ق274م، وقبل عام .ق308في اإلقلیم حوالي ترمیم أسوارھا ما بعد تولیھ السلطة 

  .(3)على مصر بالفشل ءمحاولتھ االستیال

أما بالنسبة للدلیل األثري فقد أستند دونالد وایت في تحدیده لتاریخ تحصینات المدینة على               

، وقبور الغرف المنحوتة في الصخر Vوالخامس  IIما بین البرجین الثاني التي تقع القبور  تاریخ

 في تلك القبور،    ، وقد تم العثور على الكثیر من اللقى الفخاریة      IIIتحت أساسات البرج الثالث 

تلك  فن في  دأن توقف الویرجح دونالد وایت م، .ق325-350 وتعود تلك اللقى إلى الفترة ما بین 

  .(4)لبدء في تشیید التحصینات الھلنستیة في المدینةامرتبط مع  القبور

جن س من الممكن دعم تاریخ بعثة میتشی      أكدت أنھ لی    أما البعثة الفرنسیة في أبوللونیا فقد        

بأكثر من قرن بعد التاریخ       حددت تاریخ تشیید التحصینات وعلى العكس من ذلك  ،للتحصینات

 التسلسل الطبقي للحفریات  على  المعتمدة ت الدقیقةالذي أقترحتھ بعثة میتشیجن، فالدراسا    

Stratigraphies أساسات البوابة الغربیة والبرج الثاني عشر       فيریت التي أجXII   المجاور 

لعمالت البرونزیة التي عثر علیھا خالل    ا إلى إضافة ،Y. Garlanجارالن  إیفون  بإشراف لھا

   .(5)م كتاریخ لتشیید تحصینات المدینة.ق 90-140ھذا التنقیب، أشارت إلى فترة ما بین أعوام 

  

 
p.141., IV ,Libya Antiqua .in supp) D. White, 1(   

  ؛413 ، صبرقة في العصر الھلنستي أندریھ الروند،  (2) 
, 1793 ,pherd, George Nicol Bookseller, London, Trans. By R. SheStratagems of WarPolyaenus, 

Book II, 28. 
(3) D. White, Op. cit., p. 140. 
(4) Ibid., p. 139.  

; F. , p. 68Les Dossiers d'ArchéologieY. Garlan, "L'enceinte Hellénistique d'Apollonia",  (5)
Chamoux, “Cinquante Ans de Recherches Archeologiques Francaises sur la Libye Grecque”, 

, Paris, 2001, p. 1096.Lettres-& BellesAcademie des Inscription  
والجدار  XIIبإشراف جارالن بین زاویة البرج الثاني عشر  للحفریات التسلسل الطبقي لدراسة قامت البعثة الفرنسیة بحفر مجسات

عمق ال ذلك ویظھر على .أمتار 4تتبع تطور طبقات اإلستیطان على عمق مكنت تلك المجسات وقد  المجاور لھ في البوابة الغربیة،
 صدمة اإلصطدام منجزء الدعامات السفلي  لحمایةكل مخروطي وقد زودت تلك الدعامات بمصدات على ش. دعامتان لبوابة العربات

   .في البوابة الغربیة مماثلحمایة   ولقد تم العثور على نظام ،عجالت المركباتب
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 ،لجارالن بتحدید تاریخ التحصینات     ثریة األمجسات لدراسة الطبقات  ب القیامفكرة  أتاحتو      

وأثبتت أنھ ال بدیل للعمل المیداني لتحدید تاریخ المنشآت بالرغم من أن ھناك میزة واضحة  

 الروند كل من ستندقد أو الشكوك التي تنتج عن ذلك الترجیح،لالستعانة باألدلة التاریخیة مع كل 

إلى  على أن المدینة لم ترق الھلنستي، بناًء ھدالع إلى أواخر التحصینات في تحدید تشییدوجارالن 

، وربما یرجع تشییدھا إلى النصف      (1)ھد العمصاف المدن الخمس في اإلقلیم إال في أواخر ھذا     

البطلمیة بعد فترة االضطرابات التي سادت        م بھدف تأمین األمالك   .الثاني من القرن الثاني ق  

" فیسكون"م ضد الملك بطلمیوس الصغیر   .ق145إلى  155داخل اإلقلیم خالل الفترة من    

Physcon  ،فترة االستقالل التي عاشتھا  وإنھاء، بعد إعادة اإلقلیم للتبعیة البطلمیة من جدید

 أبوللونیا تم بنائھا    تحصینات ح أن م، وتبعًا لھذه األحداث یرج  .ق145-163كیرینایكي فیما بین 

االستقرار التي كانت سائدة في مدن اإلقلیم، ومن بینھا مدینة كیریني          حالة عدم مواجھةبھدف 

، ومن ثم فأن الحامیة   منیعةال تحصیناتھاالسكاني و باإلضافة إلى ثقلھا  ذات القوة العسكریة 

وعلى تلقي اإلمدادات عن طریق البحر    البطلمیة في أبوللونیا یجب أن تكون قادرة على المقاومة

م عندما رحل حاكم اإلقلیم بطلیموس الصغیر إلى مدینة    .ق145وذلك ھو الوضع السائد منذ عام 

  . (2)ناإلسكندریة لتولي عرش مصر للمرة الثانیة بمساعدة الروما

على سواحل   وھذا التاریخ المتأخر یرتبط بالكثیر من التحصینات الكبرى التي تم تشییدھا            

فیتوس  تحصیناتفي سوریا و   Ibn Hani ابن ھاني  تحصیناتحوض البحر المتوسط، ك 

Vetus بلیز   وسان  مارسیلیا  الموجودة في  تحصینات، والفي تركیاSaint Blaise   في فرنسا ،

 التحصینات التي لم یتم تحدید تاریخھا الزمني المؤكد، وینطبق ھذا القول على       التحصیناتھذه 

أبوللونیا   تحصینات  تعد و. س وتاوخیرا مدینتي بتولیمای   تحصینات المشیدة في إقلیم كیرینایكي ك

التي   لتحصینات ا ھذه  اإلقلیم، واحدة من التحصینات الضخمة التي شھدھا العصر الھلنستي في     

 ةنواة أمن ضروریة لتحاشي إمكانی     أیضًا ترمز إلى بدء الحیاة في مجتمع المدینة الجدیدة، تشكل

     .(3)اقتحام المدینة، إضافة إلى أنھا أداة لسیادة المدینة السیاسیة

  
 

.86p. , Les Dossiers d'Archéologie) Y. Garlan, "L'enceinte Hellénistique d'Apollonia", 1( 
وكذلك بطلمیوس ) م.قVII )116-145ویشیر جارالن إلى وجود وجھة نظر أخرى لفرضیة تاریخیة حیث أن الملك بطلمیوس السابع 

ووصیتھ بمنح اإلقلیم االستقالل فیما بعد، ویقترح جارالن أن  م.ق 96قلیم تحت حكمھ من مدینة كیریني حتى عام إلأبیون والذي وضع ا
تقلة بإسم ھذه الوصیة ھي التي منحت مدن كیریناكي االستقالل حیث أستفادت مدینة میناء كیریني من ھذه اإلشادة لتصبح مدینة مس

 .السیاسیة لترقیتھاتعد أیضًا أداة  المدینة، أبوللونیا ومنحت تحصینات رائعة وبقدر ما تعد ھذه التحصینات رمز الستقالل
  

p. 29. ,Journal des Savants ",: Archéologie et Histoire) A. Laronde, "Apollonia de Cyrénaïque(2 
 

, , vol. 167, 1992Les Dossiers d'Archéologie", Ptolemais et d’ApolloniaLes Ports de ) A. Laronde, "(3
p. 58.    
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 ویبدو أن مدینة أبوللونیا قد شھدت اھتمامًا ملحوظًا بدایة العصر الھلنستي، حیث تم الكشف         

أساسات معبد قدیم مشید على الطراز الدوري على بعد كیلومتر تقریبًا غرب الموقع       على

على بقایا مبنى، یرجح      XIIIالبرج الثالث عشر  كما تم الكشف داخل األسوار شمال ، (1)األثري

جن علیھ تسمیة یبأنھ كان مستخدمًا للشعائر والطقوس الدینیة، وقد أطلقت بعثة جامعة میتش  

، یرجح بأن تاریخھ یعود إلى أواخر       (2)األبطال أو ما یعرف بإفریز Heroon Hill" الھیرون"

  .(3)م.الرابع أو بدایة القرن الثالث قالقرن 

أمتار من    9منصة رباعیة األضالع أبعادھا حوالي      ) 10 شكل (الصخري  ویشكل اإلفریز     

أمتار،   8متر من الشرق للغرب، ویرتفع عن األرض المحیطة بھ حوالي      20الشمال للجنوب و

) م 3.4× م  3.6ادھا أبع(وقد أدى التنقیب في الھیرون إلى الكشف عن غرفة دفن صغیرة     

 أمتار مربعة وقد زال حائطاه     10م، ومبنى مربع الشكل تبلغ مساحتھ حوالي        2.6 وارتفاعھا

  .(4)من الحائطین الشمالي والغربي إال صفًا واحدًا من حجارتھ یبقالجنوبي والشرقي ولم 

الصغیرة قد سبقت المبنى المربع من حیث التاریخ، فقد حفرت  ومن الواضح أن غرفة الدفن      

المبنى المربع، ویمكن رؤیة بقایا المنصة الحجریة عند الجانب          داخل الحافة الصخریة أسفل    

عند الركن الجنوبي ویبلغ  وضعت فتحة الباب عند المنتصف، والشمالي، وھي متآكلة بشكل كبیر

 .(5)سم فقط 60م وعرضھ  1.1ارتفاعھ حوالي 

 ھ سوى كلمة واحدة ھي    من  ذابح عثر بإحداھا على نقش لم یبق   كما تم الكشف على ثالثة م      

 بأنھا تفسیر كلمة كالیكراتیا S. Ferri، وقد حاول سالفیو فیري Καλλιχρατειας (6) كالیكراتیا 

  أي أنھا (التفسیر الثاني  حوریة ماء أو بطلة محلیة، ثم عزز تسمیة ألحد آلھة العالم السفلي أو إما

  
 

83.-pp. 82 ,IV ,Libya Antiqua .in supp Mural Doric Temple",-) G. R. H. Wright, "The Extra1( 

161.-pp. 157, IV ,Libya Antiqua in supp. ”,) D. White, "The Heroon Hill2( 
 

295. p., IV ,Libya Antiqua in supp. ) J. Reynolds, "The Inscriptions of Apollonia",3( 

یشبھ أحجار الطاحونة الرومانیة، ووجود ھذا الحجر یدعو ) 3صورة (ُعثر بداخل المبنى المربع على حجر دائري الشكل ) 4(
تتحمل فھو من الحجارة الكلسیة التي ال : لالستغراب، ألنھ بعید عن مصادر المیاه وال یتمتع بالمزایا الثالثة التي تجعل منھ حجر رحى

  :ادید ولیس بھ ثقب لتثبیت الدورانعملیات الطحن، ویخلو من األخ
p. 159. ,IV ,Libya Antiqua .in supp D. White, "The Heroon Hill", 

  
المنصات المنحوتة في الطبقة السفلى من الصخر في القبور موجودة عمومًا في كامل المنطقة، وفي نماذج المدافن المصممة ) 5(

المدفن بسیط جدًا، وربما یكون الغرض من وجود المنصة ھو دعم التابوت،  نحو متقن كانت تستخدم للجلوس، وھذالى معماریًا ع
  :كیرینایكي ویمكن مقارنة ذلك باألشكال الموجودة في بعض المدافن التي قامت بدراستھا جامعة مانشستر في إقلیم

 University  , Manchester,of Manchester Cyrenaican Expeditions of the UniversityA. Rowe, 
Press, 1959, figs.VIII-X.  

 
Contributi di Cirene LVII; S. Ferri, J. Reynolds, "The Inscriptions of Apollonia", p.295. no.1, Pl. ) 6(

Antichi Documenti 21; G. Oliverio, -, Rome, 1923, p. 8. no. 7alla Storia della Religione Greco
167, no. 48.-1936, p. 166-2, Bergamo, 1933-. 1s, voldell'Africa Italiana  
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 ، بعد أن ذكر بأن غرفة الدفن كانت صھریجًا للمیاه، وقد قارن سالفیو فیري ھذا            )حوریة ماء

 المذبح وغرفة الدفن الصغیرة بوضع آخر لحوریات الماء وغرفة دفن مجاورة لھ تقع في منطقة 

، ویخالف دونالد وایت ھذا     (1) )كیلومتر غرب مدینة كیریني 3یبعد حوالي ( Budrase بودراس

داخل المبنى    التفسیر، ویرجح بأن تسمیة كالیكراتیا مرتبطة طبوغرافیا بغرفة الدفن الموجودة       

نظرًا المربع، وقد تكون كالیكراتیا من شخصیات األبطال المؤلھة أو كاھنة لشعائر الموت     

، فالمقابر كانت (2)التي سبقت بناء األسوار الھلنستیةالستخدام مبنى الھیرون في الدفن خالل الفترة 

اإلشارة   وتجدر ، (3)تقام على نحو طبیعي بعیدًا عن دواخل أسوار المدن ما لم تكن مقابر األبطال  

 عالقة لھ  ال إلى أن المبنى المربع ظل مستخدمًا لألغراض العامة خالل العصر الروماني      

الدفن الموجودة بداخلھ، وقد تغیر مظھره األصلي بعد تصدع الطرف الغربي للھیرون،           بغرفة

م، وأستخدم في العصر البیزنطي كمحجر 365وتھدم المبنى المربع نھائیًا ربما بسبب زلزال عام 

   .(4)بعد أن اقتلعت منھ الكثیر من حجارتھ

التماثیل (إلى أنھ تم العثور على الكثیر من التماثیل الفخاریة الصغیرة    والجدیر بالذكر      

ري الصخ  وبالقرب من اإلفریز XIIشرق البوابة الجنوبیة المالصقة للبرج الثاني عشر ) النذریة

 تمسك بیدھا الیمنى نبات السلفیوم وتحتھا       Artemisلھة أرتمیس من بینھا تمثال اإل" الھیرون"

 ، ویعتقد الروند بأن التماثیل النذریة ربما تشیر إلى عبادة       )4صورة (غزال  حیوان ربما یكون

البعثة  و .(5)م.لھة أرتمیس ویعود تاریخ معظم ھذه التماثیل المكتشفة إلى حوالي القرن الرابع ق اإل

وات بأعمال التنقیب شمال مبنى الھیرون، وقد أسفرت ھذه الحفریات حتى    نالفرنسیة تقوم منذ س

 ال تزال ھذه الملحقات   (الكشف على بعض الغرف التي ربما تكون ملحقات لھذا المبنى اآلن عن 

  ).قید الدراسة

م في الموقع  1992وقد أتضح من خالل بعض التحریات التي قامت بھا البعثة الفرنسیة عام       

خھ إلى  مبنى قدیم یعود تاری الذي أنشئت علیھ فیما بعد الكنیسة الشرقیة إلى وجود أساسات تخص

بدایة العصر الھلنستي ، تم الكشف عنھا أثناء إقامة مجس في الجانب الغربي من الرواق الجنوبي 

  للكنیسة، وبالتحدید تحت صف األعمدة مباشرة، ویبدو أن المبنى الھلنستي السابق كان ال یزال

  
  

9.-97, figs. 1-pp. 96 , vol. 3, 1922, Notizario Archeologico) S. Ferri, "II Santuario de Budrase", 1( 
 
(2) D. White, "The Heroon Hill", p. 160. 

 
  :في مدینة كیریني Agora" األجورا" المیدانمثل قبر الملك باتوس األول المتواجد ضمن نطاق ) 3(

, Rome, 1965, p. 58. ff.L'agora di CireneS. Stucchi,  
(4) D. White, op. cit., pp. 160-161.  
(5) A. Laronde, "Apollonia Porto di Cirene", p. 10.  
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قائمًا عندما تقرر للمرة األولى بناء الكنیسة الشرقیة، ویعتقد أندریھ الروند بأن المنطقة الواقعة       

إلى الشمال من البوابة الجنوبیة المحصنة وإلى الجنوب من الكنیسة الشرقیة كانت تشكل بقایا           

البقعة الرئیسیة التي كانت تنطلق منھا شبكة الطرق إلى داخل           " األجورا " لقدیم االمیدان العام 

، ویدعم ذلك بوجود الكثیر من األعمدة والقواعد األتیكیة الكبیرة    (1)المدینة وخارج أسوارھا 

والتیجان الكورنثیة الرخامیة، التي أعید استخدامھا من جدید في الرواقین الجانبیین لصحن     

 أعطى سببًا لذلك الروماني، كما أنھ -بعضھا اآلخر قد ُجلب من المسرح الھلنستي  الكنیسة، ولعل

لعدم وجود سقیفة ومدخل محوري للكنیسة الشرقیة في الجھة الغربیة باتجاه الشارع العرضي          

، الذي ُیحتمل بأن یكون أیضًا   Decomanus Maximus" الدیكومانوس ماكسیموس"الرئیسي 

  .(2)السابقمدخل المبنى الھلنستي 

جودتشایلد قد أشار،منذ فترة طویلة ، إلى أن المبنى السابق ربما         فأن ومن ناحیة أخرى،        

ومن المحتمل أن ھذا المبنى    ،(3)یكون معبدًا یخص عبادة اإللھ أبوللون قبل مبنى الكنیسة الشرقیة

والھلنستیة، حسب ما     ن في تصمیم المدن اإلغریقیة  ا وتم إعادة تشییده ككنیسة، حیث إكان معبد

ذكره فیتروفیوس، یمكن معرفة إذا ما كان ھذا المبنى معبدا أم ال، وذلك بمعطیات فیتروفیوس         

عن تحدید ھویة اإللھ المكرس لھ المعبد من خالل موقع المعبد في المدینة بالنسبة للمنشآت  

ن ذلك استنتاج أن   ویمكننا م  . (4)األخرى ومن الطراز المعماري للمبنى وخصوصًا نمط األعمدة  

نتاج جودتشایلد  ھذا المعبد كان مكرس لعبادة اإللھ أبوللون أو زیوس أو أثینا ومن األرجح أن است

  .المعبد لإللھ أبوللون ھو االستنتاج الصحیح وذلك لصفة اإللھ أبوللون كإلھ حامي للمدینةعلى أن 

  ومعبد أنطونیوس وفوستینا Pantheonوھذا الرأي  یبدوا واضحًا في أمثلة معبد البانثیون      

Temple of Antoninus and Faustina   ولیس  . في روما والتي تم إعادة تكریسھا ككنائس

ھناك أدنى شك بأنھ كانت ھناك عملیة تشیید كنائس على مواقع معابد وثنیة سابقة، وفي بعض        

  الجدل القائم ھو تحدیداألحیان تم تحویل بعض المعابد إلى كنائس بإضافة تغیرات بسیطة، ولكن 

  
 
  

الجدران الشمالیة والغربیة للمبنى الھلنستي السابق تبدو بأنھا دمجت بشكل كامل في ھیكل الكنیسة الشرقیة، وتجدر اإلشارة إلى أن ) 1(
على األقل من الشمال إلى الجنوب، والجدار الشمالي الباقي من المبنى  متر 52الطول المستكشف حتى اآلن للجدران الغربیة ھو حوالي 

  :ًامتر 10.5السابق بطول 
A. Laronde, "Apollonia de Cyrénaïque: Archéologie et Histoire", pp. 30-32. fig. 21. 
(2) A. Laronde, "Apollonia de Cyrénaïque: Archéologie et Histoire", pp. 30-32. fig. 21. 

 
114.-, pp. 113Cyrene and Apollonia) R. G. Goodchild, 3( 

 
, trans. Frank Graner, Harvard University Press, Cambridge, 1931, De Architectura) Vitruvius, 4(

Book I, ch. VII. 1, ch. III. 1.  
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 فبینما یرجح المؤرخ جرجروفیوس   ،(1)عملیة التحویل تلك الفترة الزمنیة التي بدأت فیھا   

Gregorovius  یقترح كوكران ،(2)م391أن أقدم مثال على تلك العملیة كان حوالي عام C. N. 

Cochrane  بأنھ أثناء فترة حكم قسطنطینConstantius )306-363في بعض الحاالت تم ) م 

 .A. H. M(4)رأي جونز  ، ویؤكد ھذا ال   (3)المعابد الوثنیة وتحویلھا إلى كنائس      إستغالل إعادة  

Jones، جوناه  -بینما یرى أفيM. Avi-Jonah بعض المعابد قد تم إعادة تكریسھا ككنائس بأن 

إلى أنھ من غیر      R. P. C. Hansonبینما یذكر ھانسون      .(5)بدایة من القرن الرابع المیالدي   

المحتمل أن یستولي المسیحیون على المعابد أثناء ذروة إنتصارھم على الوثنیة ألنھم كانوا      

یعتبرون تلك المعابد وكر للشیاطین، وأنھ ال یمكن تأریخ عملیة التحویل ھذه قبل منتصف القرن   

   . (6)الخامس المیالدي

الحوض " بعثة الفرنسیة في المیناء الخارجي أسفرت عملیات التنقیب التي أجریت من قبل ال      

الذي یعود للفترة الرومانیة، عن الكشف على كمیة كبیرة من الفخار المستورد          " الشرقي

، روماني ال اخر العصر الھلنستي وبدایة العصر     والمحلي، ویعود معظم الفخار المكتشف إلى أو 

 مابین مدن ركة تجاریة نشطةوتدل ھذه الكمیة من الفخار المستورد والمحلي على وجود ح

 أبوللونیا  بما فیھا مدینة أبوللونیا مع مناطق حوض البحر المتوسط، وبال شك فإن مدینة     اإلقلیم،

 ، مما أدى إلى  )7(ال یمكن إنكاره على ساحل البحر المتوسط في تلك الفترة  مھمًاً كانت تلعب دورا

حیث بلغت أوج ازدھارھا المعماري،     تغیرات عمیقة في اإلطار  الحضري والمعماري للمدینة   

 فقد توسعت المدینة وطوقت بأسوار قویة وتم تخطیطھا وفقًا للشوارع المتقاطعة المحددة بواسطة

  
 

(1) R. P. C. Hanson, "The Transformation of Pagan Temples into Churches in the Early Christian 
Centuries", Journal of Semitic Studies, University of Manchester, vol. 23 (2), 1978, p. 257. 
 

, ed., London, 1902, II, p. nd, 2History of the City of Rome In the Middle Ages) F. Gregorovius, 2(  
109. 

, Oxford, 1940, p. 208.Christianty and Classsical Culture) C. N. Cochrane, 3( 

(4) A. H. M. Jones, Constantine and the Conversion of Europe, London, 1948, p. 222. 

(5) M. Avi-Jonah, The Jews of Palstine: A Political History from the Bar Kocbba War to the Arab 
Conquest, Oxford, 1976, p. 186. 
 

, vol. 23 (2), 1978, p. 257.esJournal of Semitic Studi) R. P. C. Hanson, 6( 
 

، الخاصة بحفظ السوائل كالخمور والزیوت، تشیر إلى حجم Amphorasالكمیة الكبیرة من الفخار المستورد والمتمثل في الجرار ) 7(
. الثاني واألول ق العالقات التجاریة التي كانت قائمة بین مدینة أبوللونیا ومناطق إنتاج الفخار في حوض البحر المتوسط خالل القرنین

من المجموع الكلي للفخار المكتشف، أما الفخار من جنوب إیطالیا % 39م، وتشكل جزر بحر إیجة وبقیة الجزر اإلغریقیة حوالي 
، ھذا باإلضافة للفخار المحلي التي یرجح بأنھا قادمة من الجزء الغربي إلقلیم كیرینایكي وبالتحدید %17وصقلیة فیشكل نسبة حوالي 

  :فیھا، یراجع األفران مدینة تاوخیرا التي تم الكشف على الكثیر منمن 
, suppl. Vol. 2, Libya Antiqua, J. Riley, "Excavations at Sidi Krebish, Benghasi (Berenice)", Tripoli

1977, p. 270. ff; A. Laronde, "Apollonia de Cyrénaïque: Archéologie et Histoire", pp. 16-22.  
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على نفس المنوال خالل      ظلّ الشوارع العرضیة والطولیة، ویبدو إن المخطط الھلنستي للمدینة   

  . (1)الروماني والبیزنطي ھدینالع

البوابة : وبنظرة عامة على المخطط الحالي، فإن ما تبقى من البوابات الرئیسیة للمدینة      

   ، وھما من المعالم األثریة الكبرى"Iالبرج "والتي یصحبھا البرج المستدیر ) 11شكل ( الغربیة

البوابة الجنوبیة ، باإلضافة إلى (2)في المدینة المھددة حالیًا بمیاه البحر وخصوصًا في فصل الشتاء

 XIالمتواجدة إلى جنوب من الكنیسة الشرقیة ما بین البرجین الحادي عشر ) 12شكل (المحصنة 

التي قامت بھا    ) 5صورة  (ابة بعد المجسات    ھذه البو ، وقد تم الكشف على     XIIوالثاني عشر 

 ، وحسب ما یرجح كال من جودتشایلد     (3)م1982البعثة األثریة الفرنسیة في مدینة أبوللونیا عام 

  .XIX (4)وجون بیدلي، فإن البوابة الشرقیة ربما كانت قائمة شمال البرج التاسع عشر

لرئیسي الدیكومانوس   فأن الشارع العرضي ا  أما عن الشوارع الرئیسیة المھمة في المدینة،       

اآلن، وقد كان   ، یعد من أھم المعالم المتواجدة على الیابسة الصامدة حتى )6صورة (ماكسیموس 

المباني  أھم  من  ، و)من البوابة الرئیسیة للمدینة إلى الكنیسة الشرقیة(غرب  -یقطع المدینة شرق 

الرومانیة  بیزنطیة غیر المستكملة والحمامات     المقامة على ھذا الشارع العرضي، الحمامات ال    

 لم یكن   العامة، وینتھي ھذا الشارع شمال الكنیسة الشرقیة، ویالحظ على الشارع العرضي بأنھ    

على استقامة واحدة بل متعرج قلیًال وذلك بسبب تضاریس األرض، ویبدو أن األرض المرتفعة     

الت دون امتداد ھذا الشارع بحیث یمر بشكل في القطاع الشرقي التي یتواجد فیھا األكروبولیس ح

مستقیم إلى الجھة الشرقیة من المدینة، وتجدر اإلشارة إلى سقوط جزء كبیر من حجارة الرصف  

  .)7صورة ( (5)للشارع العرضي بسبب تقدم میاه البحر على بعد أمتار قلیلة فقط

   Cardo Maximusسیموس أما عن الشوارع الطولیة الرئیسیة في المدینة الكاردو ماك      

 لحماماتإلى ا قصر الدوق البیزنطيالممتد من ) 8صورة (لكاردو الباقیة حتى اآلن، لعل أھمھا ا

  
 

p. 36,  , IV,Libya Antiqua  in supp.ley, "Apollonia, Michigan Plan", R. G. Goodchild and J. G. Ped) 1(
fig. 1; A. Laronde, op. cit., p. 7, fig. 4. 

 
, vol. 70, p. 260.American Journal of Archaeology) D. White, 2( 

 
(3) A. Laronde, "Apollonia Porto di Cirene", pp. 9-10, fig. 3. 

 
(4) R. G. Goodchild and J. G. Pedley, op. cit., p. 36.  

 
(5)  Ibid., p. 38. 
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یوجد غرب الكنیسة الشرقیة ویبلغ أتساعھ  ) 9صورة (والشارع الطولي الثاني  الرومانیة العامة،

أمتار، ویالحظ وجود قنوات صرف المیاه تحت الشوارع الطولیة تنقل میاه األمطار         3حوالي 

  .باتجاه المرافق المرفئیة في المیناء المغمور

، والشوارع غرب -ماكسیموس شرق إن طول الشارع العرضي الرئیسي الدیكومانوس       

دم العثور على   ال یمكن تقدیرھا لع    أسوار المدینة بإتجاه المیناء     الممتدة من " الكاردو"الطولیة 

 في الجھة الجنوبیة من المدینة، ومن المحتمل بأن مخطط المدینة   الشارع العرضي الثانوي

  .(1)المحیطة بقصر الدوق المنتظم قد توقف عند المنطقة المرتفعة

 الروماني المالصق لألسوار عند الطرف - الھلنستيولھذه الفترة یمكن إرجاع المسرح       

الشرقي للمدینة، ویعد المسرح إحدى المباني الھلنستیة في التركیبة المعماریة في مدینة  

م، وذلك من خالل وجود األوركسترا  .ویعود إنشائھ إلى حوالي منتصف القرن الثاني قأبوللونیا،

اللذان یؤكدان تشییده خالل الفترة     Proskenion، ومبنى البروسكینیون   Orchestraالدائریة  

البارسكیناي  إلجنحة واجھة المسرح  الھلنستیة المتأخرة، باإلضافة إلى عدم وجود أي أثر      

Paraskenae وقد شھد المسرح في عھد األسرة   (2)الجانبیة عنھا بالمنحدرات واالستعاضة ،

واعد وتصمیم المسارح واإلضافات أستلزمتھا ق م عدد من التحویرات96-69الفالفیة 

كاملة إلى نصف دائرة، وتضاعف سمك   ، فقد تقلص حجم األوركسترا من دائرة (3)الرومانیة 

األسكیناي "، أما واجھة المسرح  Skene" حجرة الممثلین"الجدار األمامي لمبنى األسكیني  

فقد تشكلت بواسطة كتل حجریة مشذبة ترتكز على أساسات غیر           Scaenae Frons" فرونز

 .(4)مصقولة

 الذي  ، Stadium" ستادیوم "ملعب سباق العدو     في غرب المدینة    من المنشآت المكتشفة       

أثناء قیامھ بعمل بعض المجسات والكشف البسیط في تلك    F. Chamouxفرانسو شامو  أكتشفھ

  نى ، وھذا المب(5)المنطقة، حیث عثر على بعض الساللم والتي تحطم أغلبھا في العصر البیزنطي

 
 

(1) Ibid. 
175.-IV, pp. 164, Libya Antiqua in supp. ,) R. M. Harrison, "The Theater"2( 

(3) A. Laronde, "Apollonia de Cyrénaïque: Archéologie et Histoire", p. 38. 
(4) R. M. Harrison, op. cit., pp.165-166. 
(5) F. Chamoux, "Rapport sur l'Activité de la Mission Archéologique Française d'Apollonia-Souza”,  p. 

p. 11. i,Temi Archeologic 382; A. Laronde, "Apollonia Porto di Cirene", 
في مدینة أبوللونیا من قبل البعثة األثریة الفرنسیة بأشراف فرانسوا      Stadium" االستادیوم"تم الكشف عن مبنى میدان سباق العدو      

وبمساعدة الباحث المبروك أكوینین وھم یتجولون في الموقع الذي یبعد حوالي كیلومتر واحد غرب أسوار المدینة   F. Chamouxشامو 
مقبرة سوسة الحدیثة، وذلك لإلطالع على بعض المقابر المنحوتة في واجھات المحاجر وقد شاھدو بمحظ الصدفة مساحة كبیرة     وشمال 

متر وھي مفتوحة باتجاه الغرب وفي جدارھا الشرقي مقبرة منحوتة في الصخر،         30عرضھا و متر 50مستطیلة الشكل طولھا حوالي 
المستوي للجدران العمودیة للمدرج من الجھات الشمالیة والجنوبیة والشرقیة وقد الحظ شامو             وھذا المستطیل المحفور أمتاز بالسطح

 .إحدى المدرجات من جھة، والحظ أیضًا أن ھذا المدرج یقابلھ مدرج آخر في الجھة المقابلة
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صف تحوالي من(بشكل مؤكد، إال أنھ یرجح بنائھ في أواخر العصر الھلنستي  لم یتم تحدید تأریخھ

 ،(1)الذي قام بدراستھ A. Davesneحسب ما یشیر إلى ذلك آلن دافسن  ) م.القرن الثاني ق

  .لدراسةإلى المزید من ا والموقع ال یزال یحتاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

(1) A. Davesne, "Le Stade d'Apollonia de Cyrénaïque”, pp.  245-254.  
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  :المصادر المائیة في مدینة أبوللونیا
 

، ولقد (1)جنوب المدینة العین واديكان یأتي من عین مائیة في أعلى المصدر المائي ألبوللونیا      

بالمیاه، فقد ذكر اإلیطالي باولو دیال شیال    المدینةالحظ أغلب الرحالة األوروبیین وجود قناة تمد 

لب المیاه من    وجود قناطر المیاه التي كانت تج    (2)م1822، وجان ریمون باشو عام م1817عام 

علیھ كلمة   منطقة السھل الساحلي إلى األسوار الجنوبیة للمدینة، ودون باولو دیلال شیال بقایا نقش

Aquaeductus م بأن جزء من ھذه  1821ن بیتشي عام ، وذكر األخوا )3(موجود على قناة المیاه

كان   .(4)في خریطتھما لمدینة أبوللونیا وقاما برسم ھذا الجزءم، 1821القناة ال یزال موجود حتى 

 م، وتم التقاط صور لھا من قبل غیسالنسوني 1914یمكن مشاھدتھ حتى عام  القناة جزء كبیر من

E. Ghislanzoni )(5))11و 10 ةصور.   

ویوجد أسفل  أن بعض أجزاھا اآلخرى ما تزال موجودة، بعض أجزاء القناة إال  تلفورغم       

نقل المیاه إلى    لاالحتالل اإلیطالي   شید في فترةخط من األنابیب المعدنیة  منھا على حافة الوادي

  .(6)وال یزال ھذا الخط یعمل حتى اآلنبدل القناة الحجریة القدیمة،  سوسةمدینة 

 المدینة، وب كیلومتر جن  3,5على بعد  یقع أعلى وادي العین وموقع مصدر المیاه لھذه القناة      

لتجمیع   وقد نحتت قناة في الحافة الصخریة    عن مستوى سطح البحر ، مترًأ 320 وعلى ارتفاع 

، )13و  12صورة ( سم 35وبعمق  سم 30 بعرض كیلومتر 3,5حوالي  القناةیبلغ طول و ،المیاه

   .(7)القناة یعود إلى الفترة الھلنستیة ویرجح أن تاریخ نشأة

  

 
IV, p.38., Libya Antiqua, supp.in (1) D. White,  

 
p. 102; Viaggio da Tripoli di Barberia alle Frontiere Occidentali della'Egitto, (2) P. Della Cella,  

  .212-  211ص  - ص رحلة إلى مرمرة وقوریني وواحتي أوجلة ومرادة روایة باشو، ریمون جان
  

(3) P. Della Cella, op. cit., p. 156. 
 .س، ولكن لألسف قد ضاع النقش الالتینيونمبراطور ھادریاالنقش ربما یرجع إلى عھد اإل ھذا

p. 324, no. 75. IV,, Libya Antiqua, in supp.J. Reynolds, “The Inscriptions of Apollonia”,  
 

 (4) F. and H. W. Becchey, op. cit., pp. 482-494.  ff 514. 
   

II, 1915, pp. , vol. Notiziatio ArcheologicoE. Ghislanzoni, "Notizio Archeologich sulle Cirenaica", (5) 
158-159, figs. 44-45. 

 
(6)  D. White, op. cit., pp. 39-40.  

  
ماجستیر، جامعة بنغازي، ، رسالة قنوات جلب المیاه في إقلیم كیریناكي خالل العصر الرومانيعبد السالم عبد الحمید الكواش، ) 7(

  .58، 54ص  –، ص)غیر منشورة(، 2009كلیة اآلداب، 
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بثالث أجزاء رئیسیة  یمكن تحدیده من المصدر المائي وحتى أسوار المدینة ھذه القناةمسار و      

والجزء الثاني عند    م 1882المشیدة عام  حیث یمتد الجزء األول من النبع حتى القنطرة العثمانیة

  . (1)حتى األسوار ایة والجزء الثالث یمتد من السھل الساحليوادي جدر

على الحافة   مسار القناة الممتد من النبع وحتى القنطرة العثمانیة یبدأ محفورًا في الصخر               

مشید على    الجزء  ھذا  نحو الشمال نجد أن   وبمتابعة مسار القناة ،ومحاذي للنبع الشرقیة للوادي

طول إمتداد الضفة الشرقیة لوادي العین، حیث یوجد تدعیمان للقناة أحدھما داخلي مالصقًا للجبل 

على شكل درج، واألساسات التي تدعم القناة مكونة من درجتین أو ثالث   واآلخر دعامة خارجیة

  .(2)رةوفقًا لطبیعة األرض، ویستمر ھذا اإلسلوب البنائي لھیكل القناة حتى القنط

جداریة یتغیر إسلوب بناء القناة إلى مجرى محفور في الحجر     إفي وادي  بعد القنطرة      

رض الصخریة بحجارة متوسطة  على األ فھو مشید ھاالجیري للھضبة الشرقیة للوادي، أما جدار

 .(3)الحجم، وفي بعض من أجزاء ھذا المسار یكون المجرى مبطنا بطبقًة مالط مانعة للرشح

، فأنھ اآلن مختفي تمامًا ولكن یمكن   من السھل الساحلي حتى األسوار  القناة  مسارا أم      

حیث كانت تسیر القناة نحو الزاویة الشمالیة الشرقیة إلى    ،األخوین بیتشي االعتماد على ما ذكره

حیث  ، Vوالخامس   IVالممتدة ما بین البرجین الرابع       الواقیة  نقطة تقع تقریبًا جنوب الجدران

ولقد تم العثور على      .XII(4)تغیر اتجاھھا وینتھي بھا المطاف قبل البرج المستطیل الثاني عشر  

م جنوب غرب المسار الذي حدده 1973عدد من كتل الحجر الجیري أثناء بناء مساكن عام   

سم تقریبًا   65مترًا وعرض    1,5األخوین بیتشي، وتحتوي ھذه الكتل على أنابیب فخاریة بطول 

مترًا  10من المجرى بطول  وأكتشف الباحث المبروك أكوینین مؤخرًا جزء). 15و  14صورة (

  .(5)سم75وعلى عمق 

وحددت . (6)لمدینةفقد حدد الباحث أكوینین المكان الذي تدخل منھ القناة ل سواراألداخل أما       

آثار القناتین موازیة أحداھما لألخرى  ھ یمكن رؤیةجن مسار مجرى القناة، حیث أنیشتبعثة می

ھا تماثل بال شك القناة المرسومة من الشرق إلى الغرب، جنوب أسوار المدینة وأن أحدا ومتجھة

   وـھت نحـأتجدینة ـوار المـد وصولھا أسـاه عنـؤكد أن المیـوین بیتشي، ومن المـاألخریطة ـفي خ

  
  
  .56، 54ص – نفسھ، صعبد السالم عبد الحمید الكواش،المرجع )  1(

 .55المرجع نفسھ، ص ) 2(

  .56المرجع نفسھ، ص ) 3(

 .)6شكل ( F. & H. W. Beechyراجع خریطة األخوین بیتشي ) 4(

 .58عبد السالم عبد الحمید الكواش،المرجع نفسھ، ص  )5(

  .مكتب أثار مدینة سوسة حالیًا من مقابلة شخصیة مع الباحث المبروك أكوینین مدیر ) 6(
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حیث یظھر المجرى في الشمال واضح في األرض حالیًا إلى الجنوب من الحمامات      الحمامات،

وربما كان الھدف األساسي ھنا ھو   ،جنوب  - شمالمتجھًا  بالرومانیة إذا یوجد نظام من األنابی

، ولكن بدون عملیات تنقیب یصعب التكھن بمجرى        مستكملة غیر ال تغذیة الحمامات البیزنطیة 

    .(1)المدینة شمالالقناة في 

التي تقع خارج     ذات الحنایا الثالثة   إلى الشمال من الكنیسة  یوجد عدد من الكتل الحجریة و      

كانت   یرحج أنھا  تمتد من الغرب إلى الشرق و      ،)16 صورة( منحوت في وسطھا قناة سواراأل

جزء یتجھ : حیث تنقسم القناة إلى جزئین ،التي كانت تغذي صھاریج الكنیسة الغربيللقناة  ًاامتداد

ورغم وجود حوض كبیر منحوت في . شماًال إلى الكنیسة الغربیة وجزء یتجھ إلى البوابة الجنوبیة

كان  ولم یتم التأكد من إذا ،ًامتر 1,5وعمق  ًامتر 24وعرض  ًامتر 68األرض الصخریة بطول 

 ،ھذا الحوض ھو حوض تجمیع میاه أو أنھ بقایا محجر قدیم رغم وجود قناة تدخل ھذا الحوض     

ثم   ًامتر  23وتظھر في مقطعین جنوب ھذا الحوض، األول بطول       ،وتستمر القناة متجھة شرقًا

ة متجھة شرقًا باتجاه البوابة الجنوبی  ًامتر 13ثم تظھر لمسافة   ،ًامتر  12تختفي القناة لمسافة  

جنوب شرق  وتظھر تحت ھذه البوابة متجھة لخزان، XIIالمجاورة للبرج المستطیل الثاني عشر 

ویشبھ تلك الصھاریج     ،وھو عبارة عن صھریج ذو سقف معقود لھ أساسات  ، )2(الكنیسة الشرقیة

ویعد أكبر الصھاریج المكتشفة حتى اآلن داخل المدینة، ویرجح       ،المكتشفة في مدینة بتولیمایس

ریھ الروند تاریخھ إلى نھایة العصر الھلنستي وبدایة العصر الروماني، وبجانبھ عدد من             أند

قسم  المرافق المیاه، وقد بقى ھذا الصھریج محافظًا على جسمھ باستثناء تھدم جزء محدود في         

 16المركزي من سقفھ المعقود، وھذا الصھریج یأخذ في محوره اتجاه شرق غرب وھو بطول      

منھا مباشرة    ل، وبھ فتحة لسحب المیاه توجد أسف   ًامتر 3,5وعمق حوالي  ًامتر 4وعرض  ًامتر

داخل الصھریج حفرة أعمق من مستوى أرضیة الصھریج كان الغرض األساسي منھا تنظیف        

م بسمك  1995الصھریج وقد تم الكشف عن طبقة رسوبیة داخل الصھریج خالل موسم حفریات  

ة بالكامل بمالط ضد تسرب المیاه، كما ُعثر على طبقة          سم ُھیئت لتغطیة األرضیة المملط 35

 سم تعلو الطبقة السابقة من التراب األسود المتفحم وببعض الكسر الفخاریة  15أخرى سمكھا 

  
  
(1)  D. White, op. cit., p. 39.  

  
de  , ThèseL'approvisionnement en Eau de la Cyrénaïque a L'époque Romaine, Saad ) Moftah2( 

doctorat a Université de Sorbonne, (2006), pp.136-137.   
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 .(1)جوربما تكون ھذه الطبقة مرتبطة بفترة سكن مؤقتة داخل الصھری

بداخل الجدران الداخلیة للغرف المحفورة في الحافة ) 17صورة (وتوجد قناة منحوتة       

قناة یسمح للمیاه باإلنسیاب شرقًا الصخریة قرب شاطئ البحر، وھي تعبر كل الغرف ومیول ال

 ًامتر 3مترًا لتصب في صھریج كبیر منحوت في األرض الصخریة وھو بعمق  150ولمسافة 

 لالقسم األو: ، والقناة عند ھذا الصھریج تنقسم إلى قسمینًامتر 4,9وعرض  ًامتر 9,5وطول 

 والجزء الثاني یتجھ إلى صھریجین معقودین شمال الصھریج ،یدخل في الصھریج سالف الذكر

وعمق  ًامتر 2,7وبعرض  ًامتر 6ویبلغ طول كل من ھذین الصھریجین . األول ببعض األمتار

وھما مربوطین بقناة  نإال أننا نجھل العمق الحقیقي لھذین الصھریجی ،ًامتر 2,7حوالي  ظاھر

ي وتوجد قناة في الصھریج الشمالي من ھذین الصھریجین ثم الثان لاألوالمیاه تمأل الصھریج  ألن

اطئ سم، إال أنھا تختفي باتجاه ش 75سم وعرض  38تتجھ شماًال تحت األرض وھي بارتفاع 

مباني أخرى قرب المیناء والتي غـُمرت بمیاه البحر اآلن، وتوجد فوق  البحر وربما كانت تزود

التي كانت تستخدم لتخزین الحبوب  Vats  ویفھذه الصھاریج مساكن بیزنطیة توجد بھا التجا

على عدد من الكتل الحجریة المنحوتة  ھ تم الكشفوتجدر اإلشارة إلى أن .(2)وغیرھا من السلع

سم  65متر طوًال و 1,7ھذه الكتل مقاس وخارج األسوار جنوب المعبد الدوري،  )18صورة (

وتخرج من ھذا الحوض قناة  بقایا حوض مملط،عرضا، وفي نفس المنطقة تم الكشف عن 

 الصخروالتيشماًال حیث یوجد عددًا من الصھاریج المنحوتة في  سم تتجھ 20×  سم 20بأبعاد

 . )3(الحدیثة منارةالقرب  تقع

وربما   ،فھي مملطة أكثر من ثالث مرات على األقل     ،ویبدو أن القناة قد رممت عدة مرات      

كان المالط األول یرجع إلى الفترة الرومانیة أي زمن بناء القناة، حیث یرى جودتشایلد بأن النقش 

الالتیني الضائع الذي ذكره باولو دیلال شیال یرجع إلى العصر الروماني في فترة حكم              

س الفترة  حدث في نف    قد ھذه القناة أو ترمیمھا ، ویرجح أن فترة تشیید(4)اإلمبراطور ھادریانوس

  وربما كان نفس المھندسون الذین قاموا ببناء  ،)دریانة( التي بنیت فیھا مدینة ھادریانوبولیس

  
  
، العدد )عریبیا(مجلة لیبیا القدیمة " 1996موسم شھر سبتمبر ) أبوللونیا(تقریر بعثة األثار العاملة في سوسة "، أندریھ الروند )1(

خالل ) أبوللونیا(تقریر حول موسم الحفریات واألعمال األثریة للبعثة الفرنسیة في سوسة " ؛ أندریھ الروند،94-88ص  - الثالث، ص
 .35-30ص  -، ص1998طرابلس،  ، العدد الرابع، مصلحة األثار،)عریبیا(مجلة لیبیا القدیمة ، "1997موسم 

 

, p. 114.Cyrene and Apollonia) R. G. Goodchild, 2( 

(3) Moftah Saad, Thèse de doctorat a Université de Sorbonne, p. 138. 

, vol. 2, 1965, pp. Libya Antiqua R.G. Goodchild, "The city Lands of Apollonia", &) J. Reynolds 4(

103-105.  
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، ومن (1)ھادریانوبولیس ھم أنفسھم الذین قاموا ببناء القنوات المائیة في مدینة أبوللونیامدینة  

، ثم  بحت أبوللونیا عاصمة المدن الخمس    القناة قد رممت مرة أخرى عندما أص  ھذهالمحتمل أن 

طالي قام األتراك بترمیم القناة وأجریت علیھا بعض التعدیالت المھمة ، أما في فترة االحتالل اإلی

سم إال أنھم حافظوا     20بقطر   أنابیب معدنیة   من الحجارة بواسطة  فقد استغنى عن القناة المبنیة

فاألنابیب تكون أحیانًا أسفل بقلیل من القناة         ،األنابیب بنفس مستوى القناة القدیمة    یابعلى انس

       .(2)القدیمة وأحیانًا فوقھا مباشرة

، فمثًال في ویمكن القول بأن نظام توزیع المیاه داخل أسوار المدینة قد تغیر عدة مرات      

 إحداھما لتفریغ حوض ،قناتین في البھو المعمدالحمامات الرومانیة العامة ُحفرت في البدایة 

 وكسح Cold Plungeواألخرى لتفریغ میاه المغطس البارد  السباحة الموجود في البھو المعمد،

 المراحیض بھا، وفي أواخر القرن الخامس المیالدي أضیفت إلیھا قناة ثالثة لسحب المیاه مجاري

في  المعمد وقناة االستنجاءباحة في البھو یة وتغذیة حوض السالقناة الحجریة البیزنط من

المراحیض، ولكن لألسف فإن تتبع نظام أنابیب المیاه في الجھة الشمالیة داخل أسوار المدینة ال 

 ،وخاصة نقل المیاه إلى الحمامات ،یزال یحتاج إلى حفریات من أجل توضیح كل ھذا النظام

تشي ھو أدق تخطیط یمكن االعتماد علیھ حتى وربما یعتبر المسلك الوحید الذي رسمھ األخوین بی

اآلن، أما الصھاریج، باإلضافة إلى الصھاریج التي توجد في منشآت االستحمام، فقد أشارت 

وھما صھریجین لألكروبولیس ُحدد  ،بیتشي لوجود صھاریج في األكروبولیس نخریطة األخوی

م من 1965خر كان قد مسح عام والذي اختفى اآلن، واآل XXموقع األول جنوب البرج العشرین 

قبل بعثة جامعة میتشیجن، كما یوجد صھریجان كبیران داخل القصر البیزنطي واللذان یعتمدان 

م 1995، كما اكتشفت البعثة الفرنسیة عام )3(على میاه األمطار من السطوح في تجمیع المیاه

  .(4)صھریج للمیاه مغمور تحت میاه البحر في الجزیرة الغربیة

 
 

 
  
  
  
  

 

55.-, vol. 8, pp. 54Libya Antiqua ) G. D. B. Jones and J. H. Little,1(  

(2)  D. White, op. cit., p. 39. 

(3) Moftah Saad, Thèse de doctorat a Université de Sorbonne, p. 138-139. 

 .م2002الفرنسیة العاملة في مدینة أبوللونیا عام أكد لي ھذه المعلومة الباحث مفتاح سعد نقًال عن أحد أعضاء فرقة الغوص ) 4(
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   :مدینةالصینات تح
  

یة لموقع مدینة أبوللونیا تمثل التحصینات الھلنستیة عنصرًا أساسیًا في التركیبة المعمار       

، وھي نموذج لوسائل الدفاع التي كانت تستخدمھا المدن القدیمة لتأكید حمایتھا وتتفق   )13شكل (

ھذه التحصینات مع اإلطار أو الھیكل العام للمدینة، كما أنھ تعكس من خالل تطویراتھا            

، ویعتقد أندریھ الروند ، بأن ھذه التحصینات لم (1)مدینة في إقلیم كیرینایكيالوتجدیداتھا كل تاریخ 

تـُشید إال تلبیة الحتیاجات مھمة وضروریة منھا سد الثغرات المكشوفة التي ال تغطیھا الدفاعات    

الطبیعیة حول المدینة والمتمثلة في الجبال والودیان وذلك لتأمین سالمتھا ضد الغارات المحتملة    

 ،(2) ةالبطالم  التي كانت تقوم بھا القبائل اللیبیة التي كانت تعد الخطر المستمر الذي كان یخشاه         

إضافة إلى أن التحصینات تشكل نواة أمن ضروریة لتحاشي أمكانیة اقتحام المدینة والحفاظ بقدر  

، لذلك فإن تشیید األسوار وملحقاتھا ھو أمر ال ینفصل عن تأسیس           (3)اإلمكان على استقاللیتھا 

الجدید، وكانت توجد    المدن، فعملیة التسویر والتحصین ترمز إلى بدء الحیاة في مجتمع المدینة    

، وھذا ما نجد أصداه عند (4)اعالقة وثیقة ما بین تأسیس مدینة من المدن وبین ضرب أسوار حولھ

 De عن العمارة  الذي یذكر في كتابھ      Viturvius*المھندس المعماري الروماني فیتروفیوس 

Architecura   داخل تلك األسوار بأنھ عندما یتم تشیید األسوار عندئذ یتم توزیع قطع األراضي

  .(5)ثم یتبع ذلك تخطیط  مواقع الشوارع والمباني العامة والدینیة والترفیھیة

  μεσοπυργιον الجدران الساترة: تتألف تحصینات أبوللونیا من ثالثة عناصر أساسیة ھيو      

 ، وتمثل πυλαι (6)والبوابات   ،المستدیرةالمستطیلة  و πυργοι الممتدة بین كل برجین، واألبراج

    دینة شكًالـھا، حیث تأخذ أسوار المـر ترابطًا كبیرًا في بنائـقیقة األمـدینة في حـلما یناتـتحص

  

  
(1) Y. Garlan, "L'enceinte Hellénistique d'Apollonia", p. 64. 
(2) A. Laronde, "Apollonia de Cyrénaïque: Archéologie et Histoire", p. 29. 

  .472- 471ص  –، ص نستي یبرقة في العصر الھل, أندریھ الروند) 3(
  .473المرجع نفسھ، ص ) 4(
ألفھ في مطلع القرن األول قبل المیالد، تحدث فیھ عن تخطیط المدن وتصمیم المعابد  ،في عشر مجلدات فیتروفیوس كتاب یقع *

من  أقتبس بلینوس األكبریوس قیصر واإلمبراطور أغسطس، ووالمسارح في العصر الھلنستي، وقد عاصر كل من اإلمبراطور یول
  .في كتابھ التاریخ الطبیعي كل ما كتبھ عن أسالیب المعمار الروماني فیتروفیوس

  
, 1931, , trans. Frank Graner, Harvard University Press, CambridgeDe Architectura(5) Vitruvius, 

Book I, ch. III-IV. 1,12.  
 

pp. 92. IV,, Libya Antiqua in supp. enses of Apollonia",White, "The city def ) D.(6 
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متر   250وذات عرض   ،مستطیًال غیر منتظم بطول حوالي الكیلومتر من الشرق إلى الغرب        

، إنما لم تشید على خط منتظمألسوارھا ساترة ، ویالحظ أن الجدران ال(1)تقریبًا من الشمال للجنوب

سور بحیث من ال قطاع ، إذ شید كلIndented Trace ھیئة سلسة من الخطوط المسننةعلى ھي 

وحیث أن أغلب المدن اإلغریقیة كانت مقامة في مواقع ذات   ، (2)یبرز الركن الغربي من كل برج

أراض غیر منبسطة فإن تحصیناتھا  كانت تتفق مع تعرج تضاریسھا أو تسایر نقاطھا المرتفعة     

ذلك فإن موقع المدینة ھو الذي یحدد شكل تحصیناتھا وھو ما نشاھده في             والمنخفضة، وعلى

تحصینات مدینة أبوللونیا حیث تشتق جدران أسوارھا وأبراجھا قوتھا من محیطھا الطبیعي   

، وأمام   (3)خاصة في الركن الشرقي للمدینة الذي كان محمي باألرض المرتفعة لألكروبولیس         

باإلضافة إلى أن    ،(4)تمثل حدودًا محصنة من الجھة الشمالیة      مجموع من الجزر الصغیرة التي  

  .(5)التحصینات الجنوبیة تستند إلى سلسلة من التالل التي یشتھر بھا موقع المدینة

: تنتمي إلى نوعین من األبراج      التزال قائمة في مكانھا     برج  19تحصینات من الوتتألف       

المغمور تحت میاه البحر شرق البرج       AAلمستطیل البرج ا ىالمستطیلة والمستدیرة، إضافة إل

یحمیان  برج إذا أضفنا البرجین المستطیلین والذین 22لألبراج إلى  ، ویصل العدد الكليI(6)ل األو

ویالحظ أن ھناك تشابھ وتجانس كبیر ما بین عناصره المعماریة          . الممر المائي للمیناء القدیم  

خالل   قد تم في فترات متقاربة وقصیرة المدة، تشیر من         واإلنشائیة األمر الذي یدل على أنھ     

تحسیناتھا الفنیة والتكنیكیة إلى أنھا تعود إلى بدایة العصر الھلنستي في المنطقة، ویالحظ أن ھذه  

 ،ًامتر  68إلى   46ما بین    لمدینة تبعد كل واحدة عن األخرى أسوار ااألبراج الممتدة على طول 

  بما علیھا براج عملیات التحسین والترمیم والتطویر التي أدخلتویالحظ عند النظر إلى ھذه األ

   
 

, vol. 167, p. 58.Les Dossiers d'Archéologie) A Laronde, (1 
 
(2) D. White, "The city defenses of Apollonia", pp. 144-14; F. E. Winter, "The Indented Trace in Later 

 426.-, Vol. 75, (1971), pp. 413ArchaeologyAmerican Journal of Fortifications",  Greek 
تواجھ نفس االتجاه،  Saw-Toothھو نظام لبناء األسوار من منعطفات تشبھ أسنان المنشار  Indented Traceالتصمیم المسنن 

 PhilipIIمھندس ملك مقدونیا فیلیب الثاني  Polydiusلمعماري بولیدیوس وتجدر اإلشارة أن ا، ومصممة لسلسلة الجدران الواقیة
  :قد صمم دفاعات بھذا النمط )م.ق359-336(

130 B.C.: From the Persian Wars to -Greek Fortifications of Asia Minor 500Konstantins Nassov, 
oman Greek and RE. Marsden, Publishing, Oxford, 2009, p.61;  , Ospreythe Roman Conquest

148. , Oxford University Press, London, 1969, p.Artillery, Historical Development 
 

, vol. 167, p. 58.Les Dossiers d'Archéologie) A Laronde, (3 
 
(4) Y. Garlan, "L'enceinte Hellénistique d'Apollonia", p. 64. 

 
(5) D. White, op. cit., p.91. 

 
(6) Ibid., p.92; Y. Garlan, "L'enceinte Hellénistique d'Apollonia", pp. 64-66.  
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یتناسب وطبیعة األرض الطبوغرافیة بحیث تكون منیعة عن األعداء من االقتراب منھا، وفي         

نفس الوقت ھناك مخارج ومداخل لكل برج تسمح للمحاصرین، في حالة اإلطباق علیھا،        

ویصل عرض أغلب جدران أبراج المدینة إلى نحو          بالخروج من فتحة والدخول من أخرى،    

متر والمترین   1,4متر وسمك الجدران الساترة الفاصلة ما بین األبراج إلى حوالي       5,25

  .(1)تقریبًا

متر تعد البوابة     4,1أما عن بوابات المدینة فإن البوابة الغربیة التي یبلغ عرضھا حوالي             

كن الشمالي الغربي للمدینة والقریبة من برجھا األول البرج        والتي تقع في أقصى الر ،الرئیسیة

متر   3ویبلغ عرضھا   " البوابة الجنوبیة  "وتوجد بوابة أخرى في الطرف الجنوبي  ،I(2)المستدیر

ومما یجعلھا ذات أھمیة ھو موقعھا قرب منطقة         ،تقریبًا وھي تماثل في أھمیتھا البوابة الغربیة

وإلى الغرب من  ،والواسعة إلى الشرق من مقر الحاكم البیزنطي وھي المنطقة المنخفضة ،حیویة

، XIIمنطقة األكروبولیس ومجاورة للقلعة الحصینة الضخمة المتمثلة في البرج الثاني عشر           

ویوجد بجوار ھذه البوابة مدخل كان مخصص للعربات الحربیة الكبیرة، ومدخل آخر بسیط             

 ، أما عن التحصینات الدفاعیة التي تقع في     (3)المدینةمخصص للخروج والدخول من وإلى وسط 

  .(4)الطرف الشرقي من المدینة فاألدلة الحالیة ال تؤكد على وجود أبواب ومدخل فیھ

 كتلبویتضح من الصقل اإلنشائي لألسوار واألبراج إلى أنھا قد شیدت حتى أقصى ارتفاعھا       

كثرة في المحاجر القدیمة القریبة من موقع المدینة،   الرملیة المتوفرة ب من الحجارة كبیرة منحوتة

 بطریقة تصفیف متقنة الصنع حیث أستخدم في رصفھا فوق بعضھا لتشكل مدامیك منتظمة 

من الكتل وضعت كلھا شكلھا     صف" الواجھة الخارجیة"أحتوى كل مدماك على إحدى واجھتیھ 

" الواجھة الداخلیة"األخرى  وعلى الواجھة  ،سم 65یبلغ طولھا حوالي  Stretcher مجانب

 متر وتتكرر نفس طریقة     1,3طولھا حوالي    Headerصف من الكتل وضعت بشكل مواجھ      

التصفیف في المدماك الذي یعلوه ولكن بشكل معاكس بحیث تكون الكتل المواجھة التي تشكل          

  وھكذا بالتناوب ،)14شكل ( الواجھة الخارجیة والكتل المجانبة ھي التي تشكل الواجھة الداخلیة

  
 

(1) A. Laronde, "Apollonia Porto di Cirene", pp. 8-9. 
 
(2) D. White, op. cit., p. 92; Y. Garlan, op. cit., p. 66. 

 
(3) A. Laronde, "Apollonia Porto di Cirene", p. 10. 

 
(4) D. White, op. cit., p. 92.  
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الطریقة غالیة التكالیف وتحتاج إلى أیدي عاملة كثیرة،         ، وھذه  (1)حتى أقصى ارتفاع الجدران  

ویعتقد أندریھ الروند بأن ھذا العمل الھندسي الذي تم تصمیمھ على األرض بشكل میكانیكي             

بفضل جھود مھندسین معماریین متخصصین قد وصل إلى أرقى مراحل الھندسة المعماریة  

  .(2)ایة في تشییدهالحربیة من خالل تمیز جدرانھ بوحدة تكوینھ وبالعن

وبغض النظر عن أسلوب بنائھا فإن تحصینات مدینة أبوللونیا تتمیز ببعض السمات              

والتسنین ممتد عبر   لتصمیم المسنن لألسوار، فاالنعراج المعماریة، منھا االستغالل الكامل ل 

ي للمدینة بین الجنوبیة، وكذلك الطرف الشرق أسوارھاجدران أسوارھا حوالي المتر تقریبًا لطول 

، واالستثناء الوحید الملحوظ في الطرف      XIXوالبرج التاسع عشر   XVIIالبرج السابع عشر 

حیث االرتداد الحاد لجدران األسوار من البرج ) Iإلى البرج األول  IVمن البرج الرابع (الغربي 

لدفاعیة للمدینة   ، وھو ما أعطى تصمیم مختلف عن بقیة الجدران اIIإلى البرج الثاني  IIIالثالث 

في القطاعین الجنوبي والشرقي، ولكن مع ذلك یحتفظ بأثر الرمایة، ویعد ھذا التنسیق فرید بین      

وتاوخیرا،    وبتولیمایس   الدفاعیة للمدن الخمس في اإلقلیم حیث نجد أن مدن كیریني         الجدران 

  .(3)عدیدةال واألبراجالخطوط المنتظمة النمط الھلنستي المعتاد من  شیدت دفاعاتھا على

أحدثھ بشكل عام إدخال  ،ألسالیب المضادة للحصارل تطورًا كبیرًام .شھد القرن الرابع ق    

 سالح المنجنیق، فأسلوب رمي الحجارة والسھام یتطلب أبراج أكبر وأعلى وأكثر عددًا مما كان    

، وقد أدى ھذا بالتالي للحاجة   (4)ن القرن الرابع قبل المیالدمطلوبًا قبل إدخالھ في النصف الثاني م

لتصمیم جدید لألسوار وأبراجھا، ومن التصامیم التي برزت األبراج المستطیلة والمستدیرة     

كل   یتطلب نظریًا أن تكون   Polyidusوخماسیة األضالع، وبالرغم من أن المھندس بولیدیوس 

عملیًا أستخدموا األبراج في السور خماسیة األضالع، إال أن مصممي التحصینات اإلغریق   

   ةبرج الخماسیلألالمستطیلة والمستدیرة، والجدیر بالذكر أن أحد النماذج المتبقیة   جاألبرا

  
 

(1) D. White, op. cit., pp. 92-93. 
 
(2) A. Laronde, "Apollonia de Cyrénaïque: Archéologie et Histoire", p. 26. 

 
(3) D. White, "The city defenses of Apollonia", p. 146. 

  :راجعدن كیریني وبتولیمایس وتاوخیرا، عن النمط الھلنستي للدفاعات في م
"The Roman and Byzantine R. G. Goodchild,, p. 46, ff; Cyrene and ApolloniaR. G. Goodchild,  

Ptolemais City raeling, C. H. K; , p. 74, vol. 43, 1953Journal of Roman StudiesLimes in Cyrenaica", 
Excavactions at Tocra J. Boardman and J. Hayes, ; , p. 51. ff. plan XXIIof the Libyan Pentapolis

, Oxford, 1966, p. 4, fig. 2.1965-1963 
  

, Greek and Roman Artillery, Historical DevelopmentE. Marsden, P. 145;  D. White, op. cit., (4)
p.126.  
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-220الذي یعود تشییده إلى  الفترة ما بین  Paestumموجود في الحائط الجنوبي لسور باستیوم 

  .(1)م. ق273

مع تتالئم  المستطیلة األبراجو الجدران الدفاعات أنمن السمات الھلنستیة في مخطط          

 14و XIVبالبرج الرابع عشر     متر 25ارتفاع لھا حوالي  ىارتفاعات األرض، حیث یبلغ أقص

متر عند البرج     9، و وقصر الدوق   Xمتر بالبرج العاشر     12و XIIمتر بالبرج الثاني عشر   

انحدار  ناك  ، وھللجھة الجنوبیة من األسوار، األمر الذي یكون الحد األدنى لالرتفاع VIالسادس 

اإلنحدار ال یعتبر  وھذا ،الساترمتر من الجدار  900أكثر من مسافة متر على 15 تدریجي بطول

لكن اإلھتمام الرئیسي للمھندسین ، والساتر لجدار األبراجالخط المسنن الستخدام   السبب الرئیسي

أي منطقة األرض المنحدرة  ،الواقعة مباشرة أمام الجدران المنطقةالكافي في عدم توفر االنحدار 

  .(2)عن السھل الساحلي التي تفصل ھضبة الحجر الجیري

إلى قصر المسافة التي تفصل جدران        )15شكل  ( جنیمیتش بعثة جامعة    وتشیر خریطة        

متر   6إلى  5من  الذي یتراوح ارتفاعھ و المعرض للخطر الساحلي السھلاألسوار الجنوبیة عن 

من   XIIوالثاني عشر   الرابع   ینویتراوح عرض المنطقة المحمیة بین البرج ، فوق سطح البحر

، شدیدة   XVIIإلى البرج السابع عشر   XIIIمن البرج الثالث عشر  المنطقةمتر، و 80إلى  30

متر، وحسب ما یشیر  20 حوالي إلى أحیانًاوتتقلص  ضیقةالمنطقة الدفاعیة  اإلنحدار ولكن 

 366 حوالي ھو   م .المستخدم خالل القرن الثالث ق   لمنجنیقمدى افإن  E. Marsdenمارسدن 

ساترة  من الجدران ال  حمایتھ بالقذائف    مدینة یمكن  لالسھل الساحلي لوھذا یعني أن نصف ، مترًا

   .(3)واألبراج الثالث عشر التي تواجھھ

" بروتوكسیما"متراس(بما أنھ لم یوجد أي دلیل عن وجود دفاعات خارجیة  و       

Proteichisma (  كتلك التي توجد في قلعة أوریالوس         ضمن تحصینات المدینة Euryalos 

ولذا صمم   سواراأل الوحید ألي ھجوم على    السھل الساحلي العائق   أصبح. سیراكوزهفي 

  Posternsبواب الجانبیة ، وھذه األالثالثة عشر باب جانبي عند كل برج من األبراجالمھندسین 

 .(4)كانت لغرض مھاجمة القوات المحاصرة للمدینة

  
 

(1) E. Marsden, op. cit., pp. 148. 
 
(2) D. White, op. cit., p. 146.  

 
(3) Ibid. 
(4) D. White, op. cit.,, p. 147. 

  :في سیراكوزة Euryalosقلعة أوریالوس  یراجع عن 
, vol. 67, American Journal of Archaeologyinter, "Chronology of the Euryalos fortress", E. W F.

1963, pp. 378-379.  
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بواب الجانبیة والخط   األبراج واأل إستخداممدینة ھي التحصینات إن السمة البارزة في نظام       

ویشیر دونالد وایت إلى أن      ،أبوللونیا  دفاعات  كتصمیم متجانس عبر الجھة الشرقیة منالمسنن 

ا بعده، رابع قبل المیالد وملقرن الالتي تعود لفي حوض البحر المتوسط و  عدد كبیر من الدفاعات

 Gortysبدونھا مثل مدن جورتیس بواب الجانبیة والبعض اآلخراأل ھا على عدد منأبراج احتوت

في إقلیم و ،Paestum وبایستوم Pireneوبیریني  Pergeوبیرجي  Mantineaومانتینا 

وخیرا، وبعضھا أشتمل على كال من الخط المسنن واألبواب     اوت  بتولیمایس  مدن كیرینایكي 

، Latmosالتموس   على  Heracleaھرقلیة   مثل  األسوار في جزء منفصل من   كن الجانبیة ول

واألبراج ولكن بشكل منفصل مثل سیراكوزه       المسنن تصمیمال خدمتوأخرى است 

  . Samothrace(1)وساموثریس

إن دمج إستخدام األبراج المستدیرة مع المستطیلة یظھر على نحو متكرر في الدفاعات        

یشیر  وم،  .د االھتمام بتصمیم األبراج المستدیرة الذي حدث في القرن الرابع ق الھلنستیة بعد تجد

مع   ودائري ونصف دائري تستخدم أحیاناً      Uدونالد وایت إلى وجود  أبراج آخرى على شكل    

 أبوللونیا  دفاعاتفي ) 17وشكل  16 لشك( IVوالرابع  Iاألول  ، أما البرجینراج المستطیلةاألب

من األبراج بعض     النوع  وقد كان لھذا    مستدیرة ومشیدة بشكل مستقل عن الجدار الساتر      فھي

إتاحة مجال رمایة أكثر كفاءة وذلك بإزالة الزوایا     ومنھا تفتقدھا األبراج المستطیلة المیزات التي

فالضربات المباشرة التي تصیب  مقاومة متفوقة للضربات من رماة العدوو ،أھا الراميالتي ال یر

وھذه المقدرة على الصمود     ،البرج كانت تدفع الكتل الحجریة للبرج نحو التماسك بدل اإلنفصال

 8,5حیث إرتفاعھما حوالي     ،ن المستدرین في أبوللونیاأمام الضربات كانت میزة خاصة للبرجی

مترًا، والمیزة االخرى لھذا النوع من األبراج  1,75وسمك الجدار  مترًا 15مترًا والقطر العلوي 

نتوءات األكثر تعرض لحمایة ال ات حیث كان ھذا النوع من األبراج یشیدءنتوحمایة أفضل للھي 

، (2)البرجین المستدیرین على البوابةأحد ن في أبوللونیا شیدا ولك ،المسنن للھجوم على طول الخط

  .(3))19صورة (  Pergeكما ھو الحال في البرجین المستدیرین على بوابة مدینة بیرجي 

  نظرًا إلرتفاع منطقةویعتقد دونالد وایت بأن الطرف الشرقي لمدینة أبوللونیا كان محمیًا       

  
 

(1) D. White, op. cit., p. 147. 
(2) Ibid., pp. 148-149.  

  
بكتل حجریة مترًا  18على ارتفاع  اقد شید Pergeفي مدینة بیرجي  ینالبوابة الرئیسیة المستدیر يتجدر اإلشارة إلى أن برج) 3(

للمزید . Stretcherوالمجانبة  Headerمستطیلة تماثل النمط المعماري الذي بنیت بھ تحصیات أبوللونیا، وھو أسلوب الكتل المواجھھ 
  :في مدینة بیرجي راجع ینالبوابة الرئیسیة المستدیر يمن المعلومات عن برج

27.-, pp. 26130 B.C. -Greek Fortifications of Asia Minor 500Konstantins Nassov,   
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الحمایة متوفرة عن طریق مجاالت الرمایة من         تالجانب الجنوبي كان في ألكروبولیس، بینما ا

، والخطر الرئیسي یكمن في     ساتر ومن جداره ال  القریبة من بعضھا البعض    براج المستطیلةاأل

الجانب الغربي المكشوف الذي كان معرض للھجمات من الشاطئ غرب حاجز أمواج المیناء          

   .(1)الحدیث

نان منھا شـُیدت بالقرب ثا ،من الحصون الخارجیةمجموعة مدینة بالتحصینات  تم تعزیزوقد       

غرب الطریق بین مدینتي     على أرض مرتفعة تطل على جانبي المدینة، والثالث ُمشید  من البحر

، وقد یكون الحصن الرابع اإلیطالیة لبث اإلشارات الضوئیة على موقع الحامیةكیریني وأبوللونیا 

یطل على  مسار الطریق اإلغریقیة       والذي  Wadi Bu Feriعلى رأس وادي بوفیري   شید قد

الحصن  م في  1967تمت عملیة تنقیب مبدئیة عام       قد و، وأبوللونیا بین مدینتي كیریني   القدیمة

 .(2))18شكل ( الشرقي

الھلنستي والروماني، وقد أشار      ھدین ، سمة شائعة في الع   ھذه الشبكة من الحصون    وتعد       

مدینة  الربطت معظم األطراف الجبلیة المحیطة ب    قد الحصون من  شبكةھذه الجودتشایلد إلى أن 

وكانت وظیفة ھذه     .(3)خالل تلك الفترة   قلیم اإلكردة فعل تجاه الظروف السیاسیة التي سادت في 

فیمكن  رؤیة كل الساحل الغربي حتى سیدي عامر من الحصن ، للساحل كمواقع مراقبةالحصون 

 یمكن الرؤیة على طول الساحل      ن الشرقي، الواقع على الطریق اإلغریقي القدیم،  ومن الحص   

  . (4) كلیومتر في الشرق 25باتجاه رأس الھالل على بعد 

وتجدر اإلشارة أن االتصاالت العسكریة خالل الفترتین الھلنستیة والرومانیة كانت تتم عن           

 المؤرخ الھلنستي  حیث یذكر  من حصن ألخر،    Heliographic طریق االشارات الضوئیة    

الفترة التي كتب    في   ًااإلشارات الضوئیة كان سائد  ب نظام االتصاالتبأن  Polybiusوس یبولیب

  ، ومثل ھذا النظام یحتاج إلى (5)كتابھ عن اإلستراتیجیة Aeneas Tacitusوس یتفیھا أنیاس تاك

  
  

(1) D. White, op. cit., p. 150. 
  

IV, p. 134., Libya Antiqua in supp. orts",FMural -ExtraD. White, ") 2( 
قاعدتھ و الحدیث،الطریق الساحلي  ةكیلومتر شرق المدینة القدیمة بمحاذا 1,24الشرقي على ھضبة صغیرة تقع حوالي یقع الحصن  

لم یبقى منھ إال  ،)مترًا 17×22(أبعاده ،  Lمن الجھة الشرقیة، والحصن بشكل بناء على شكل حرف  مغمورة تحت المیاه  الصخریة
  :راجع. میز الحصن الشرقي تشییده على أرض مرتفعة ساھمت في قدرتھ الدفاعیةوأھم ما ی، األجزاء السفلیة من جدرانھ

D. White and G. R. H. Wright, "Apollonia's East Fort and the Strategic Deployment of Cut-down 
Bedrock for Defensive Walls", pp. 3-33. 

  
(3) D. White, op. cit., p. 138. 

 
(4) Ibid., p. 154. 

 
-, trans. W. R. Paton, Harvard University Press, London, 1922The HistoryPolybius, Ibid., p. 153; ) (5

1927, vol. X. 43-47. 
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وموقع ھذا المقر المركزي داخل تحصینات مدینة أبوللونیا من   مركز تحكم وتنسیق أثناء الحرب

المرجح أن یكون أما في المنارة الواقعة على الجزیرة الشرقیة أو أي محطة أخرى داخل نطاق      

 Heroon Hillالمدینة، ومن المواقع المالئمة لتلك الوظیفة داخل المدینة، یبدو أن تل الھیرون      

لھذه الوظیفة، إال أن الدراسات األثریة التي أقیمت في موقع  كموقع جید من ناحیة االرتفاع  

 .(1)الھیرون تظل ال تدعم ھذا االستنتاج

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

      
(1)  D. White, op. cit., p. 154.  
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 في مدینة أبوللونیا والبوابات نماذج من األبراج المستدیرة والمستطیلة
  

والبوابة  XIIوالثاني عشر   Iالبرجین األول في ھذه الدراسة ھي    نماذج التحصینات        

  .مدینةالأنشطة البعثات األمریكیة والفرنسیة خالل حفریاتھا في  ىالغربیة، وسنعتمد عل

  

  :المستدیر Iالبرج األول . 1

) 20صورة ( Iاكتشاف البرج األول   جن إلى یمیتشجامعة  تنقیب بعثة   لقد أدت عملیات         

  .(1) وذلك بسبب ارتفاع سطح البحرتوثیق ھذا البرج قبل إنھیاره كلیًا ویة المجاور لھ ابة الغربوالبو

النموذج الوحید لألبراج المستدیرة في تحصینات       IVوالرابع   Iویعد البرجین األول         

حوالي  شمال البرج الرابع، ویبلغ قطر البرج األولمترًا  200المدینة، ویبعد البرج األول حوالي 

ح طول الكتل الحجریة الرملیة المستخدمة في       ویتراو ، أمتار  9ویبلغ ارتفاعھ حوالي  ًامتر 15

الكتل طریقة البناء ھي بإستخدام أسلوب سم، و 90، وعرضھا حوالي ًامتر 1.6حوالي  بنائھ

 12، وأقصى عدد للكتل الحجریة الباقیة من البرج        )21صورة  (المجانبة والمواجھة   الحجریة

ف ثمانیة منھا تشكل الجزء الخاص بالبرج المستدیر، واألربعة الباقیة تشكل قاعدة مسطحة        ص

  .(2)سم 70 حواليالكتل ھذه ، وارتفاع كل صف من Plinthبارزة 

م، ویرجح 365وتشیر الدراسات على البرج األول إلى تعرضھ لتصدعات بسبب زلزال عام      

في السنوات الخمسین التي تلت      ن الخارجیة للبرج األولدونالد وایت أنھ قد ترمیم معظم الجدرا

باإلضافة إلى    بعد الترمیم،   )23و 22صور  (الزلزال، وتم تشیید ست غرف على قمة البرج        

قد شیدت في فترة ال      والمنصة القتالیة   ویرجح أن ھذه الغرف    تشیید منصة قتالیة على البرج،  

  . Honorius(3)) م423-395(اإلمبراطور ھونوریوس  تسبق فترة حكم

عود إلى أواخر القرن الرابع أو أوائل القرن        ت افیرجح أنھ   ریخ تشیید قمة البرج تأ أما عن      

التي عثرعلیھا في الغرف، وتم العثور        العمالت  من خالل   أریختم ذلك التو الخامس المیالدي،

األخیرة قبل الفتح     مرحلة اإلستیطان المیالدي، وھي تخصالقرن السابع من أیضًا على عمالت 

    . (4)اإلسالمي للمدینة

  

 
(1) D. White, in supp. Libya Antiqua, IV, p. 106.  

(2) D. White, American Journal of Archaeology, vol. 70, pp. 262-263. 

(3) D. White, op. cit., p. 109. 

(4) D. White, op. cit., p. 109. 
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   :البوابة الغربیة. 2
، Iالبرج األول بمحمیة ي ، وھالمدینة شمال غرب)  24صورة ( تقع بوابة المدینة الرئیسیة       

تتكون كل عضادة  من     وًا من إطار العضادة األیمن إلى االیسر،       متر 4حوالي ھا ویبلغ عرض

× متر  1.5× متر  2(كل شوط یتكون من كتلة حجریة    أربع أشواط من الكتل الحجریة و  

سم ویوجد  60بارتفاع حوالي  تتكون من سبع كتل حجریة) 25صورة (والعتبة الداخلیة ، )سم68

، ویرجح أنھ سم  10وعمقھ  مترًا 3.7حوالي  مقاسھ من جانب إلى آخربھا قطع على شكل ھالل 

الحالیة أصبحت   عضادة البوابة الغربیة في وضعھا      و كان أداة لتثبیت األبواب الخشبیة للبوابة، 

باإلضافة إلى أن  واجھة كل من العضادتین توجد بھا تصدعات كبیرة التي      مائلة وغیر عمودیة

إقلیم  تشایلد بأنھ ربما كان ھناك زالزل أخرى في رجح جودیمكن أن تكون نتیجة زلزال، وی  

ما  ) 26ورة ص(وقد تم بناء جدار لسد البوابة  .(1)م642-365كیرینایكي غیر موثقة ما بین أعوام 

  .(2)م642-610بین أعوام 

تعود إلى الفترة    ) 28و 27صور(وقامت بعثة جامعة میتشیجن كذلك بإكتشاف ثالث غرف       

، وأھم ما یمیز ھذه الغرف التي ُحددت   IIوالثاني  Iالبیزنطیة شرق الجدارالساتر للبرجین األول 

في جدران الغرف الثالثة، یالحظ       Apseوجود تجاویف شبھ دائریة  ) A, B, C(بأنھا الغرف 

مشیدة جنبا إلى جنب في كل غرفة، وكذلك تم الكشف عن            Cupboardsأیضًا وجود خزائن 

وقد ُعثر   . (3)لم یبقى إال قوس الكوة      C، بینما في الغرفة    Aفي الغرفة  Nichesكوات مقوسة 

 ،Hegemonلقائد ، مكتوب علیھ لقب اAعلى بقایا نقش شمال باب الحائط الجنوبي للغرفة 

ویرجح أن الغرف الثالثة مقر المسؤولین عن تنظیم حركة الدخول والخروج من خالل البوابة        

ویشیرتشابھ النمط المعماري لھذه الغرف مع المباني التي شـُیدت أثناء الفترة البیزنطیة  .(4)الغربیة

إلى تاریخ متأخر     ،Aإضافة إلى الكشف على عدد من العمالت المعدنیة في الغرفة       في الموقع

  .(5)حوالي القرن السادس أو السابع المیالدي

 

 

  

  
  
(1) D. White, op. cit., p. 112. 
(2) Ibid., p. 111. 
(3) Ibid., p. 112-113. 
(4) Ibid., p. 114. 
(5) Ibid.  
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  :   المستطیل XIIالبرج الثاني عشر . 3

 

وكان  وسط،المت مة في شرق حوض البحرالضخأحد األبراج  (1))29صورة ( XII یعد البرج      

 9,5ما بین   یبلغ كان ویرجح أن إرتفاعھ .(2)دوره یتمثل في حمایة بوابة المدینة الجنوبیة ومینائھا

بیسیدیا   تحصینات مدینة   بالمقارنة مع إرتفاع البرج المستطیل لبوابة       تقریباً  مترًا 10,7مترًا و

Pisidia (Pednelissus)  (3)في تركیا.   

ویبلغ مقاس الواجھة     ،(4)م1982عام    XII في البرج   البعثة الفرنسیة   عملیات تنقیب بدأت      

وتتكون االساسات من    مترًا،   17مترًا والشرقیة    16مترًا والواجھة الجنوبیة  20الغربیة للبرج 

ویبلغ  لبرج مترین،   ویبلغ معدل سمك جدران ا     ،(5))سم  68× م  1× م  2(مقاسھا   كتل حجریة 

 1.5سمك الجدار إلى     یتقلص الشرقیة  الجھة  متر واحد، ولكن في  سمك جدران التقسیم الداخلي

 XIIللبرجین الثاني عشر     الساتر موصول بالجدار السلم ، وركنھذه الجھةوجود السلم في لمتر 

  .(6)لفترة البیزنطیةسد في ا داخليو یوجد بھ باب  XIIIوالثالث عشر 

داخلیة بأبعاد    أجزاء  ھو تقسیمھ إلى   ، )19شكل  ( بناء البرج الثاني عشر   مخططأسلوب و      

 جزء في ال ممر  یوجد  ، وًامتر  4 التي تبلغ حواليالسلم  غرفةباستثناء  مترًا 3,5متساویة حوالي 

بكتل   شید  الذي  البرج  ھذا الممر إلى سلم    ؤديوی ،لمدخل الرئیسي للبرجلیقود الشمالي الشرقي 

ویتصل الممر    ،مماثلة لتلك التي شیدت منھا جدران التقسیم داخل البرج          لیة الرم من الحجارة

  وإلى الجنوب الغربي من البرج توجد غرفة  الشمال الغربي من البرج الجزء والسلم بغرفة تقع في

  

  
اإلغریقیة والھلنستیة، إال بالرغم من وجود األبراج المستدیرة ونصف الدائریة وخماسیة وسداسیة وثمانیة األضالع في التحصینات ) 1(

أنھ في الممارسة العملیة كان یفضل اإلغریق األبراج المستطیلة في تحصیناتھم الدفاعیة، وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا النوع من األبراج 
المستطیل تشیید  ومن القواعد األساسیة لبناء البرج. التكلفة وسھولة التشیید التحصینات اإلغریقیة ربما بسبب رخص قد ساد على معظم

عادة ثالث نوافذ في كل (الطابق األول بدون نوافذ أو فتحات والطابق الثاني بھ فتحات صغیرة والطابق العلوي توجد بھ نوافذ كبیرة 
یجب  Philonووفقًا لتعلیمات فیلون . ، وھذا الطابق یجب أن یالءم القاذفات مثل المنجنیق وقاذفات السھام)جانب من الجوانب المنظورة

أن تكون األبراج مباني مستقلة ویجب كذلك أن ال تكون مرتبطة بالجدار الواقي إال قلیًال، وھذا یمكن شرحھ، أوًال، لتقلیص الدمار إذا 
. المرتبطة بالبرج، وثانیًا، األبراج عادة ما تضاف الحقًا وفي بعض األحیان بعد تشیید أسوار التحصینات ساترةُھدم البرج أو الجدران ال

  :للمزید عن األبراج المستطیلة راجع
23; Philon, -, pp. 20130 B.C. -Greek Fortifications of Asia Minor 500Konstantin S. Nassov, 

, Oxford, 1971.Greek and Roman Artillery: Technical Treatises, in E. W. Marsden, Belopocia 
 

  .70 ، ص" 1995موسم شھر سبتمبر ) أبوللونیا(عاملة في سوسة تقریر بعثة األثار ال"أندریھ الروند،) 2(
(3) Konstantin S. Nassov, Op. Cit., pp. 58, 60.  

 یرجع تاریخمترًا، و 10,7البالغ  ال یزال قائمًا بكامل إرتفاعھ بوابة تحصینات مدینة بیسیدیا  المستطیل في والجدیر بالذكر أن البرج
  .م.ق 133إلى حوالي  تشییده

 
10, fig. 3.-pp. 9 ,Temi Archeologici ) A. Laronde, "Apollonia Porto di Cirene",4( 

 
, IV, p.101.Libya Antiquain supp. D. White, ) 5(  

 
 .71، ص " 1995موسم شھر سبتمبر ) أبوللونیا(تقریر بعثة األثار العاملة في سوسة "أندریھ الروند،) 6(
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عند  متر لكل جانب، وفي مستوى أرضیة ھذه الغرفة 6.7كبیرة مربعة الشكل تبلغ أبعادھا 

 .(1)متر یعود للفترة البیزنطیة 4.6قطره  الجدارین الغربي والشرقي توجد بقایا أساس لقوس

لم یكن أول مبنى یشید في ھذا الموقع، فقد كان       XIIویرجح الروند أن البرج الثاني عشر       

م ، ومن . مبنى سابق في موقع البرج یعود إلى أواخر القرن الرابع أو بدایة القرن الثالث قھناك 

 .(2)المرجح أن وظیفة المبنى السابق كانت دفاعیة

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  
 

  .71، ص "1995موسم شھر سبتمبر ) أبوللونیا(تقریر بعثة األثار العاملة في سوسة "أندریھ الروند، ) 1(

 .72، ص  المرجع نفسھ أندریھ الروند،) 2(

  



91 
 

   :الروماني – المسرح الھلنستي

  
 50، ویبعد حوالي   )30صورة  ( للمدینة  الھلنستیة  شرق التحصینات مباشرة  المسرح  یقع       

م ولم تكن أكثر من إزاحة  1961، وقد أقیمت أول حفریات أثریة للمسرح عام (1)مترًا من الشاطئ

، وكشف قمة النصف الشرقي من خشبة   Theatron المدرجات غطتالرمال والتربة التي  

المسرح الرومانیة، بینما تم تنظیف النصف الغربي من خشبة المسرح من قبل جودتشایلد عامي    

خالل عام   بعثة جامعة میتشجن     عضو  R. M. Harrisonھاریسون  ثم قام   م، 1961-1962

بعض المجسات في خشبة المسرح ومجس ضیق في ساحة األوركسترا  اءجربإم 1963

Orchestra  ،(2)دراسة مفصلة عن المسرحم 1967-1965موسم  وقدم في.   

األولى الممتدة من    فترةفترات زمنیة، فال  أربعالروماني ب  - لقد مر المسرح الھلنستي        

 – Cavaeم، وتتمثل في تشیید مدرجات المسرح  96عام  إلىم .منتصف القرن الثاني ق 

Theatron  ،          والتي تم فیھا نحت الجزء الغربي من المحجر الطبیعي المالصق لسور المدینة

تل صناعي شكل من تكوین       ىالشرقي من الخارج، والجزء الشرقي مشید بالحجر الرملي عل     

لم تتخذ شكًال منتظمًا، إذ أن النصف      سور فإن المدرجات   الالمحجر، ونظرًا اللتصاق المسرح ب

السفلي من المقاعد والتي یبلغ عددھا خمسة عشر صف من مجموع ثالثین صفًا، تبدو مكتملة من 

الشرقي إلى مثیلھ الحاجز الغربي، وقسمت المدرجات التي تتكون    Analemmaالجدار الحاجز 

ساللم إشعاعیة، وبالتالي ال   بواسطة سبعة  Kerkidesمن طابق واحد إلى ست قطاعات أسفینیة 

، وكان یمكن الوصول للمدرجات عن طریق األوركسترا مباشرة أو      Diazmaیوجد ممر أفقي 

  ).31صورة ( (3)یقود إلى الجزء العلوي منھاعن طریق سلم حجري ضیق یقع خلف المدرجات و

وقد تشكلت  ،(4)ًامتر 13حوالي  اقطرھو دائریة الشكلاألوركسترا  كانت الفترة األولىخالل       

  الطبیعي في أرضیة األوركسترا من ردمیات شظایا المحجر في جنوبھا ومن سطح الصخر

 

 
IV, p. 163 ,Libya Antiqua in supp. (1) R. M. Harrison, "The Theater",  

 
، جامعة قاریونس، )رسالة ماجستیر غیر منشورة(، المسارح وقاعات الموسیقى الرومانیة في إقلیم قورینائیةأحمد سعد الدرسي، ) 2(

 .123، ص 2003بنغازي، كلیة اآلداب، 
 .124المرجع نفسھ، ص ) 3(

(4) R. M. Harrison, op. cit., p. 164. 

مال مترًا من خالل استك 14,5أن قطر األوركسترا حوالي  الروماني -في دراستھ للمسرح الھلنستي  الدرسي الباحث أحمد سعد یستنتجو

  :دائرتھا الحالیة

  .124، المرجع نفسھ، ص الدرسي أحمد سعد
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او  Paradosإلى األوركسترا من خالل المدخل الجانبي الشرقي    دخولوكان یتم ال  شمالھا،

بسور المدینة الشرقي وبالتالي     ملتصق الغربي  الجانبي حیث أن المدخلمباشرة من المدرجات، 

  .(1)فإن وجوده ھنا یعتبر شكلیًا

تتألف و متر، 17.5حوالي  Proskenion" البروسكینیون"المسرحخشبة ویبلغ طول        

سم،   65سم وارتفاعھ حوالي     20خشبة المسرح من شریط حجري ضیق سمكھ حوالي   واجھة 

 Plinthكل منھا على قاعدة مربعة       مشید ملتصقة بھ أعمدة دوریة عددھا ست عشر عمودًا،       

حوالي مترین،    Logion واجھة خشبة المسرح  عرض سقف متر، ویبلغ 1.25حوالي  ھاعرض

واجھة   سقف و ین،متر الویتم الصعود إلیھ عن طریق منحدر من جھة الشرق عرضھ حوالي          

 خشبة المسرح   شریط واجھة  واح خشبیة تستند من األمام على      من أل خشبة المسرح كان مشیدًا

 Skeneاألسكیني   خشبة المسرح   لمبنى من الخلف على الجدار األمامي  تستند البروسكینیون، و

والذي  متر 4.5متر والخارجي  2.7متر وعرضھ الداخلي  24الھلنستي الذي یبلغ طولھ بالكامل 

أمكن تحدیده من خالل الكشف على أساسات أربع دعائم كبیرة مربعة الشكل وتبعد عن بعضھا      

مسرح حرم أبوللون في مدینة   ،  ویمكن مالحظة نفس ترتیب الدعائم في(2)مترًا 5البعض حوالي 

  .(3) كیریني

إلى أن الجزء المحصور بین سور المدینة والجدار         S. Stucchiویشیر ساندرو ستوكي         

 "السكینوثیكو" تكون غرفة تخزین المعدات المسرحیةالغربي لمبنى البروسكینیون ربما 

Skanotheke (4).  

ومن مظاھر ھذه المرحلة، أیضًا، تشیید جدار یصل ما بین الدعامات في مبنى األسكیني                

صورة (تف ھذا الجدار باتجاه الشمال ثم یل ،، وھذا الجدار یمتد شرقًاعرضھ مترمفصولة بمدخل 

  .(5)ولم یكن ھناك جدار مماثل لھذا الجدار في الجانب الغربي ،)32

أن تاریخ تشییدھا یرجع    على  ا الدائریة ومبنى البروسكینیونوجود األوركستر ونستدل من      

 ،Paraskenaeالبارسكیناي  لك من خالل عدم وجود جناح واجھة المسرحذكللفترة الھلنستیة ، و

  مسرح بالقرن ل، فإنھ یمكن تأریخ ھذه الفترة ل)33صورة (عاضة عنھ بالمنحدرات الجانبیة واالست

  

  
 .124المرجع نفسھ، ص ، الدرسي أحمد سعد) 1(
  .125المرجع نفسھ، ص ) 2(
 

(3) R. M. Harrison, op. cit., p. 165, no. 8. 
  .125، المرجع نفسھ، ص الدرسي أحمد سعد) 4(
  .125المرجع نفسھ، ص  )5(
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ویمكن تحدید  الفترة،  تلكفي العدید من المسارح خالل  النمط كان سائدًام، حیث أن ھذا .الثاني ق

  .(1)م.ا إلى القرن الثاني قھوالتي أرجح ھاریسون تأریخ ،من خالل العمالت نفس التاریخ

 حسب وإضافاتعدة تحویرات م 365إلى  96الثانیة الممتدة من عام  فترةالالمسرح في  شھد      

ل األوركسترا من   شك  ومن سمات ھذا النمط تغیر     تصمیم المسارح الرومانیة، ل الجدیدة قواعدال

نصف دائرة، وبلغ أتساعھا من المدرجات باتجاه واجھة خشبة المسرح حوالي       دائرة كاملة إلى 

وتضاعف سمك الجدار األمامي لمبنى األسكیني        ،)34صورة  ( متر  13متر وعرضھا  10.5

 Entablature "االنتبالتشر" النضد، ویبدو من بقایا بواسطة كتل حجریة مشذبة وشكلت واجھتھ

الباب المركزي في    تم سد   ھذه الفترة أیضًا     وخالل، معشقة أن ھذه الواجھة أحتوت على أعمدة

" البلبتم" المسرح البروسكینیون وشیدت منصة تم ھدمجدار مبنى األسكیني الھلنستي، و

Pulpitum  متر، وأضیفت المداخل المعقودة   4متر وعرض  13بطولConfornication 

المسرح تخص    بعض البقایا المعماریة في موقع    تم الكشف عن على جانبي خشبة المسرح، وقد

 Pilaster ویرتكز على دعامة مربعة     ،سم  60یتضح أن سمك العقد بلغ حوالي  و ،ھذه المداخل

متر، وكان    3متر وارتفاعھ    2ویبلغ أتساع فتحة العقد حوالي    ،سم من الجدار 50تبرز حوالي 

 في مكان  عن طریق منحدر حجري     حخشبة المسرمن الممكن الدخول عبر ھذین المدخلین إلى 

مصنوعة  وتجدر اإلشارة إلى أنھ تم العثور على تذكرة مسرح دائریة. (2) السابق المنحدر الھلنستي

وھي مماثلة لتذاكر دخول المسرح التي       ،P. Montetأثناء حفریات مونتیھ  من العظم أو العاج

  .(2)كانت تستخدم في العصرین اإلغریقي والروماني

، یبلغ Parapet حجري حاجز وقد تم تعدیل األوركسترا في ھذه الفترة بإضافة             

سم ویتخذ سطحھ العلوي شكًال مستدیرًا، وھناك فتحة مائلة في الجدار    25سم وسمكھ 95إرتفاعھ

وقد لحق بعض الدمار بالمسرح أثناء      ، الحاجز للمدرجات ربما لتسھیل الدخول إلى األوركسترا

 الذي لحق بأجزاء من     تلفالبسبب  لیھودیة، ویرجح ھاریسون ھذا الدمار   حركة التمرد ا 

جدید وقد أستنتج وجود     " أنتبالتشر" لنضد، وتمت إضافة أعمدة لحمل )35صورة ( االنتبالتشر

  .)3(ھذه األعمدة من خالل الكشف عن أساساتھا

   ، مبنى األسكیني قد سبب دمار م365زلزال عام  یرجح ھاریسون أنفي الفترة الثالثة، و      

  
  

 .126-125 ص ، ص، المسارح وقاعات الموسیقى الرومانیة في إقلیم قورینائیةأحمد سعد الدرسي) 1(

  .127-126المرجع نفسھ، ص ص ) 2(

  .128-127المرجع نفسھ، ص ص ) 3(
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ھ الكنیسة  أن  یرجح آخر في المدینة،     ھ قد تم إستخدام بعض من مواده المعماریة  لتشیید بناء   وأن

  .(1)الشرقیة

حیث شـُیدت بھ عدد   ،م365زلزال عام  لم یستخدم بعد یبدو أن المسرح، الرابعة في الفترةو      

وشرق موقع مبنى األسكیني، ووظیفة ھذه الجدران         ،من الجدران فوق أساسات خشبة المسرح

من القرن السابع  یعود تأریخھا إلى أواخر القرن السادس أو النصف األول      ،غیر معروفة 

من خالل مقارنة أسلوب بنائھا مع أسلوب بناء جدران           ویمكن تأریخ ھذه الجدران    ،المیالدي

  .(2)المرحلة األخیرة في قصر الدوق

م .للعروض الفنیة ما بین القرن الثاني ق   قد أستخدم الروماني – لمسرح الھلنستياویبدو أن       

 ،كسر الفخار وقطع النقود والنقوش   وذلك بناًء على اللقى األثریة المتمثلة في  ،م365وحتى عام 

  .(3)التي تم العثور علیھا في المسرح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  .128أحمد سعد الدرسي، المرجع نفسھ، ص ) 1(
  . المرجع نفسھ) 2(
  .المرجع نفسھ) 3(
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  :"االستادیوم"میدان سباق العدو 
  

عام   )36صورة  (،Stadiumمبنى میدان سباق العدو    بدأ عمل البعثة األثریة الفرنسیة في       

خمس   وتم الكشف عن   شامو بحفر أول مجس على الجانب الجنوبي   فرانسوا قامحیث  ،م1976

وذلك لتحدید الشكل العام    ،حفر سبع مجسات حتى األرضیة الصخریةأستمر التنقیب بمدرجات و

لعدو وللحلبة والمدرجات، ثالثة من تلك المجسات في الجھة الجنوبیة وثالثة    لمبنى میدان سباق ا

خط بدء السباق    على   كشف في الجھة الشمالیة، وآخر المجسات كانت شرق المیدان لمحاولة ال    

  .(1)حتى اآلن الغیرمكتشفة وخط النھایة

جدًا من شاطئ البحر،     وقد تم تشیید مبنى میدان أبوللونیا لسباق العدو على مسافة قریبة               

ویتخذ المیدان الشكل المستطیل، وجزئھ الشرقي محفور في الصخر في تل صغیر، وھذا التل         

  إلى أن جدار یمثل انحناًء مزدوجًا من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب وھو ما یشیر

أن  ویبدو،لشمالي المبنى المیدان أكثر ارتفاعًا من جدران المدرج   ) 37صورة (المدرج الجنوبي 

  ثلث مسافة مبنى المیدان تقریبًا، وھو الجزء الشرقي، محفورة في الصخر لمسافة تبلغ حوالي 

متر طوًال، والذي یتكون من الحجر الكلسي المائل إلى االحمرار، بینما بقیة مدرجات مبنى       50

المستخدمة في بناء بقیة  المیدان في الجھة الغربیة قد تم بناؤھا فیما بعد، ومن المرجح أن األحجار

 .(2)المدرجات ھي من حجارة المحاجر الموجودة في الجانب الشرقي لمبنى المیدان عند إنشائھ

إلى   21وتتراوح المسافة ما بین المدرجین الجنوبي والشمالي لمبنى میدان سباق العدو من          

عن خمس مدرجات في    شفمتر، ویالحظ أن المدرجات لیست متساویة في العدد، فقد تم الك 22

 وثالثة صفوف في المدرج الشمالي، كما أنھا تختلف من حیث الشكل والحجم،  *المدرج الجنوبي

من الدرجة األولى وحتى      –سم، والمدرجات األربعة     69حوالي  عرض المدرجات یبلغ حیث 

" الدرجة العلویة  "كانت على مستوى أسفل من السطح، أما سطح الدرجة الخامسة            –الرابعة 

    متر من مستوى الحلبة 1,87والتي ھي أكثر أتساعا لتسمح بمرور المتفرجین، كانت على مسافة 

  
  

246.-pp. 243 16, -. 15s, volLibya Antiqua ) A. Davesne, "Le Stade d'Apollonia de Cyrénaïque",1(   
(2) Ibid., pp. 249-250. 

ظاھرین للعیان على اعتبار أن ترقیم المقاعد  Stadiumكان مقعدي الجلوس الرابع والخامس في المدرج الجنوبي لمبنى األستادیوم * 
قع، وما عندما اكتشفوا المو F. Chamouxشامو  فرانسواالمبروك أكوینین و رأى الباحثیبدأ من األسفل، وھذان المقعدان ھما أول ما 

زال المقعدین األول والثاني للمدرج الجنوبي على حالھما حیث تحتفظ ھذه المقاعد بشكلھا األصلي دون تھدم، أما المقاعد الثالث العلیا 
إلى المحاوالت المتكررة  A. Davesneفھي لیس كاملة في طرفھا الشرقي، وربما یرجع تھدم ھذه المقاعد حسب ما یشیر ألن دافسن 

  :راجع. ھذه الصخور ببعض اآلالت الحادة لغرض إعادة استخدامھا في اإلنشاءات الخارجیة بالمدرج الستخراج
A. Davesne, op. cit., p. 246. 
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Arena          ،ویبدو أن ذلك كان ضروریًا لضمان حمایة المتفرجین من وقوع أي سقوط محتمل ،

في المدرجات المبنیة ولیس    وھذه الطریقة استخدمت في أغلب المدرجات، ولكنھا عادة ما تكون 

في المدرجات المنحوتة، أما طول ھذه المدرجات فإن المجسات التي أقیمت لمبني میدان سباق        

خول المتفرجین یمتد   د، ویوجد ممر منحوت في الصخر ل (1)العدو لم تكشف عن طولھا حتى اآلن

ھذا الممر حوالي     من الجانب الجنوبي لمبنى المیدان ویستمر من الجانب الشرقي، ویبلغ عرض 

 13,35میدان ما بین المدرجین الجنوبي والشمالي فیبلغ عرضھا         ال، أما عن حلبة (2)متر 1,75

متر فقط وھي تعد صغیرة مقارنة بعرض بقیة الحلبات الریاضیة لمباني میادین سباق العدو              

ھا بحلبات   متر تقریبًا، ولكن یمكن مقارنت     30إلى   20المعروفة والتي یتراوح عرضھا ما بین   

و  18التي یبلغ عرضھا حوالي      Delosودیلوس   Prieneمیادین سباق العدو لكل من برییني    

حمراء داكنة اللون متماسكة یبلغ       تربة من  االستادیوم أرضیة وتتكون متر على التوالي، 17,5

  .(3)بالرمال غطاةالحلبة كانت مأرضیة وال یوجد دلیل على أن  ،سم 40إلى  20سمكھا من

ومن خالل المجسات المقامة في أماكن مختلفة من موقع میدان سباق العدو، تم العثور على          

ثریة ومنھا قاعدة رخامیة منقوشة تشیر إلى ممارسة النشاط الریاضي داخل مبنى   بعض اللقى األ

) م.ق29-28(م .خیر من القرن األول قمیدان سباق العدو، وھذه النقوش تعود إلى الثلث األ 

للملك   ، وقد ُعثر كذلك على عملة برونزیة  )م54-53(لنصف الثاني من القرن األول المیالدي وا

  .(4)األول بطلیموس

الدراسات األولیة التي قامت بھا البعثة األثریة الفرنسیة لمبنى سباق العدو تاریخ          وترجع       

 .(5)م.إنشائھ إلى حوالي النصف الثاني من القرن الثاني ق

  
 
(1) A. Davesne, op. cit., p. 246. 

(2) Ibid., p.250.  

(3) Ibid., p.251. 

(4) Ibid.  

p. 14. , Journal des Savants ",: Archéologie et Histoireronde, "Apollonia de Cyrénaïque) A. La5(  
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  :المعبد الدوري الھلنستي
  

ھو   إلى أن كل ما تبقى من ھذا المعبد        نود اإلشارة   ،قبل أن نتحدث عن تاریخھ وعمارتھ       

والتي تدل على   وأجزاء قلیلة من تاجھ ،أساساتھ وبعض القطع البسیطة من كتل جدرانھ الحجریة

أنھ كان مشیدًا على الطراز الدوري، وكذلك بعض القطع الرخامیة التي تشیر إلى أن المعبد كان    

ات المعبد غیر معروفة وكذلك الواجھة    یتمیز بالزخارف الرخامیة، وبإسثناء ذلك فإن ارتفاع     

 قوصرة، ولم یتم التعرف على نحت أو نقش  Entablature" األنتبالتشر" للنضدالمعماریة 

  .(1)وال على مستوى السقف Pediment" البدمنت"لمعبد ا

حجریة  اعدة  ق، وكل ما تبقى منھ ویقع المعبد على بعد كیلومتر تقریبًا غرب أسوار أبوللونیا      

Foundation  مھیئة في األرض الصخریة بین المقبرة )38صورة (ذات ثالث درجات ،

، وقاعدة الشاطئمتر من  200بعد تكلسیة رابیة ، والمعبد مشید على الشاطئمدینة والالحدیثة في 

اتجاه المعبد من الشرق إلى      محور  متر فوق مستوى سطح البحر، و   16ارتفاع تقع على المعبد 

  .(2)ن تمثال اإللھ مواجھ للغرب حسب ما یشیر فیتروفیوسالغرب، بحیث یكو

، ثم قام   (3)مدینة الوقد أشار إلى أساسات المعبد جودتشایلد أثناء عملیات الكشف والتنقیب في       

من بعثة جامعة میتشیجن بدراستھ، وسنعتمد علي ھذه الدراسة بشكل  G. R. H. Wrightرایت 

  .أساسي في ھذا البحث

محاطًا برواق واحد، وھذا النوع من المعابد یسمى اصطالحا   ) 20شكل (وكان المعبد       

أي المحاط برواق واحد من األعمدة،  وھو یتبع نظام النمط السداسي            Periptrealبیریبترال 

، حیث یحتوي المعبد على ستة أعمدة من الواجھتین    )Hexastyle )6  ×11" استیلوسسالھیك"

 9.9خلفیة، وأحد عشر عمودًا في كل جانب من جوانبھ الطولیة، وتبلغ أبعاده حوالي   األمامیة وال

لم تكن لھ قاعدة، ویرتكز مباشرة على الدرجة العلیا      Doricمتر، والعمود الدوري 21× 
(4)Stylobate السیكوس"، وللمعبد محیط مقدس "Sekos  یمتد من العمود الثالث إلى العمود

  الجزء األمامي من ( Opisthodomos"  أبسثودوموس"لطولي، وھو بدون العاشر في الجانب ا

  
  

60. , IV, p.Libya Antiqua in supp.  Mural Doric Temple",-(1) G. R. H. Wright, "The Extra  

-cit., pp. 42 , vol. 71, p. 142; G. R. H. Wright, op.American Journal of Archaeology) J. G. Pedley, 2(

, Book IV, ch. 5. 1.De ArchitecturaVitruvius, 43;  

, p. 120.Cyrene and Apollonia) R. G. Goodchild, (3 

(4) G. R. H. Wright, op. cit., p. 57. 
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ویوجد ھناك    المخصصة للكھنة،   Adyton" األدیتون "أو حجرة داخلیة  Cella)حجرة التمثال 

وھي حجرة مستطیلة الشكل، وأمامھا الحجرة        Naos" الناوس "غرفتان أحداھما حجرة اإللھ    

فإن ھذه الخصائص  Wright، وحسب ما یشیر رایت  Pronaos" البروناوس"األمامیة 

  .(1)م.والسمات لمخطط معبد أبوللونیا تعود إلى تصمیم المعابد اإلغریقیة في القرن الرابع ق

مواد البناء المستخدمة في بناء المعبد الدوري بأن الكتل الحجریة لجدران      ویتضح من بقایا      

 1,50طول  بالكتل الحجریة   تلك  ، وكانت أبعاد   المحلیة المعبد كانت مشیدة من الحجارة الرملیة 

عن بعض القطع المعماریة الصغیرة     وتم الكشف ، (2)سم 56سم وعمق حوالي  93متر وعرض 

ألعمدة  Architrave" األرشتریف"ص الجزء العلوي من العارضة التي ربما تخ)  39صورة (

، وھذه القطع تتكون من حلقات مدورة "السیكوس"أیونیة نصفھا غائر في جدران المحیط المقدس 

، وتشیر بقایا األجزاء الرئیسیة الخاصة      Bead and Reef(3)متوجة بزخرفة البكرة والخرزة     

متر، ونستدل   1,09سم والقطر السفلي   95,5كان حوالي  بالعمود الدوري إلى أن القطر العلوي

العشرین المألوفة، وأقصى عرض  دعلى أن العمود قد نحت باألخادی) 40صورة (من التاج 

  .(4)سم وال یوجد دلیل على طول أسطوانات العمود 4سم وبعمق  17لألخادید عند الرقبة كان 

لتشیید المعابد خالل   ) Hexastyle )6  ×11" استیلوسسالھیك"نظام النمط السداسي   و      

تدریجیًا تطور ، كان قد D. S. Robertsonم حسب ما یذكر روبرتسون  .القرن الرابع ق

بتقلیص عدد األعمدة في الصفوف الجانبیة حتى وصلت إلى العدد الذي یعتبر مثالیًا في ذلك              

كما یذكر  ،1:2ض عرإلى ، وھذا التصمیم الذي یعتمد أساسًا على نسبة طول  (5)القرن

وھناك نماذج عدیدة للمعابد الدوریة      ، م.صمیم المفضل في القرن الرابع ق     ھو الت ،فیتروفیرس

في   Zeusومعبد زیوس   ) م.ق370حوالي  (تعود لتلك الفترة كمعبد أسكلیبیوس في إبیدوروس     

من تصمیم   Priene، باإلضافة إلى معبد أثینا في بریني      (6))م.قStratos )311ستراتوس 

 لإلسكندر المقدوني عام  ھذا المعبد قد تم تكریسو* Pytheosالمھندس المعماري بایثیوس 

___________________________________________________________ 
(1) G. R. H. Wright, op. cit., pp. 61-62. 
(2) Ibid., p. 48. 
(3) Ibid., p. 52. 
(4) Ibid., pp. 49-51. 
(5) Ibid., p. 61: 

  :بالنسبة ألراء روبرتسون عن تطور نظام الھیكساستیلوس، یراجع
ed., Cambridge University Press, 1971, p. 71. nd, 2Greek and Roman ArchitectureD. S. Robertson,   

(6) G. R. H. Wright, op. cit., p. 61. 
إحد رموز العمارة عند  Hermogonesمعاصر لھیرموجینیس ومھندس معماري في العصر الھلنستي  Pytheosبایثیوس * 

  .Viturviusفیتروفیوس 
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  .(1)م.ق325

من : ، فاألجزاء الباقیة تتكون من عنصرینEntablatureأما عن الجزء المتبقي من النضد       

شریط   تسمى ) 41صورة  (ھناك جزء باقي من القطع الحجریة       Architraveالعارضة  األول

 القطریة  ، وھي مزخرفة بشریط یتكون من ست بروزات تتدلى منھا تسمى        Regulae األوتاد

فقد تم اكتشاف عدد من      Cornice "الكورنیش" الطنف ، أما العنصر الثانيGuttae "جوتاي"

، أما عن القطع الرخامیة الصغیرة المكتشفة داخل     القطع الحجریة ربما تخص الجزء البارز منھ

فقد تم الكشف عن بعض القطع النحتیة الصغیرة ذات اللون األبیض           أساسات المعبد الدوري،  

، من المرجح أنھ جزء من األعمدة الدوریة الصغیرة المزخرفة بحلیة   )42صورة (عدیم اللمعان 

وھناك   Leaf and Tongueو الزخارف الورقیة المتشابكة     Egg and Dartالبیضة والسھم  

القطع ذات سمك    من بعضو ھلي الصقل تم الكشف عننوع آخر من الرخام ذو اللون األصفر عا

زء من قاعدة كبیرة تخص تمثال      ج ویرجح أنھا كانت    ، )43صورة  (سم تقریبًا   15یصل إلى 

المستخدم  Terracottaعلى بعض القطع الحجریة من الطین المشوي  الكشف  أیضًاتم و ،المعبد

وأحدى القطع تبدو أنھا من قاعدة       في األسقف المتداخلة وقرمید تغطیة السطوح من المطر ،        

، والقطع األخرى وضعت على شكل زاویة قائمة فوق         )44صورة  ( Pantile قرمید السقف   

   .(2))45صورة (ما أن تكون من حاشیة قرمید للسقف أو من قرمید تغطیة سقف إالدعائم، وھي 

للمعبد الدوري في مدینة أبوللونیا مماثل لما ھو موجود في  11×  6إن تصمیم صف األعمدة      

معبد أبوللون القدیم في مدینة كیریني الذي تم تشییده، حسب ما تشیر بعض المصادر األدبیة، إلى 

ي معالمھ  وقد شھد معبد أبوللون عدة تغییرات ف    ، م.نھایة القرن السابع أو بدایة القرن السادس ق

ویبدو أن التصمیم أو ، (3)األساسیة، حیث شـُید على أنقاض المعبد األساسي معبدین في فترة الحقة

" السیكوس "المخطط األساسي كان مماثل لمعبد أبوللونیا الدوري، غیر أن أبعاد المحیط المقدس  

ونیا، وھو ما یدفع     لمعبد أبوللون في مدینة كیریني أكبر من أبعاد المحیط المقدس في معبد أبولل   

  .(4)إلى االعتقاد بأن معبد أبوللون في كیریني استخدام كنموذج لتصمیم المعبد الدوري في أبوللونیا

دلیل مباشر حول أسم اإللھ الذي كرست ب ال تمدنا أما عن تكریس المعبد فإن البقایا المعماریة      

  ھو ، وكل ما تبقى من المعبد ة لإلھداءلیس ھناك أي ألواح حجریة منقوشمثًال لھ العبادة فیھ، ف

___________________________________________________________
 .35، ص 1987جمال الحرامي، دار أماني للطباعة والنشر والتوزیع، طرطوس، . ، تمقدمة في الفن اإلغریقيجیزیلال ریختر، ) 1(

(2) G. R. H. Wright, op. cit., pp. 52-56. 
من خالل المصادر (في العصرین اإلغریقي والروماني ) قوریني(عبادة أبوللون بمدینة كیریني منى ھوین ھارون المقرحي، ) 3(

  .154،157 ص ، ص)غیر منشورة( ، 2002، رسالة ماجستیر، جامعة قاریونس، كلیة اآلداب، بنغازي، )األدبیة والقرائن األثریة
  
(4) G. R. H. Wright, op. cit., p. 64. 
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،  والمعبد تنقصھ األبستودوموس )11×  6(األساس الذي یدل على مخطط بنظام الھكیساستلیوس 

وأقدم معبد لھ مثل ھذه الخصائص ھو معبد أسكلیبیوس في إبیداوروس الذي یعود       ،أو األیدتون

یا مكرس  وقد یقودنا ھذا التشابھ إلى إفتراض أن المعبد الدوري في أبوللون م،.إلى القرن الرابع ق

غیر أن  .(1)لعبادة أسكلیبیوس، إال أن غیاب األبستودوموس أواألیدتون تجعل ھذه الفرضیة ضعیفة

ھناك اعتبارات أخرى غیر معماریة، ومنھا األدلة األدبیة التي تشیر إلى أن المعبد كان مكرسا       

، ألن )نفینوس عند الروما(والجمال عند اإلغریق  آلھة الحب Aphroditeلإللھة أفرودیتي 

  .(2)الساللة البطلمیة اھتمت بعبادتھا اھتمامًا خاصًا

م  بناًء على دلیل البقایا  .ق300ویرجح رایت أن المعبد الدوري في أبوللونیا قد شید  حوالي       

، ویرجح (3)المعماریة والتطور المعماري لبناء المعابد اإلغریقیة في القرن الرابع قبل المیالد       

إما ألسباب اقتصادیة الستخدام   ،قد تم تدمیره بالكامل في العصر البیزنطيرایت أیضًا أن المعبد 

أو ألسباب دینیة بعد إعالن مرسوم اإلمبراطورین ثیودسیوس الثاني  ،مواد بنائھ في مباني أخرى

بأن  Valentinianus III) 454-425(وفالینتینیانوس الثالث  Theodosius II) م408-450(

 .(4)تـُدمر المباني الوثنیة

  

 

 

 

  

  

___________________________________________________________ 
 
(1) G. R. H. Wright, op. cit., pp. 82-83. 
(2) Ibid., p.83.  

داخل إقلیم كیرینایكي، التي لم تعد محل شك لدى     Chora" الخورا"تعدد المعابد الریفیة المتناثرة في نطاق األریاف وتجدر اإلشارة إلى 
أحدى تلك المعابد ھو      ربما و وقد قام ساندرو ستوكي برصد قائمة كبیرة من المعابد الریفیة في دراستھ لعمارة اإلقلیم،        اآلثار،  علماء

وھو  . Rudensمعروفة باسم رودنس    في واحدة من مسرحیاتھ الكومیدیة ال      Plautusالمعبد الذي ألمح إلیھ األدیب الروماني بالتوس  
، ھذه المسرحیة التي نظمت على األصل اإلغریقي        Ptolemocratiaمعبد أفرودیتي كانت تشرف علیھ كاھنة تدعى بطولیموكراتیة     

من  رایت  حسب ما یشیر    وم تقریبًا،  .التي تعود إلى بدایة القرن الثالث ق       Diphilosمسرحیة الشاعر الفكاھي  دیفیلوس     المفقود من
المكرس من قبل الملك ماجاس       في أبوللونیا  المحتمل أن یكون المعبد الساحلي ألفرودیتي في مسرحیة دیفلیوس ھو نفسھ المعبد الدوري

  .ألمھ برینیكي
  :في كیرینایكي S. Stucchiعن المعابد التي أحصاھا ساندرو ستوكي 

.Architettura CirenaicaS. Stucchi,   
  :الساحلي في مسرحیة رودنسأما عن ذكر المعبد 

 3, 23.-tsbibliothek, 1586, pp. 2Staaricus Volgangus Reizius, Byaer, , Edit. FrideRudensTitus Plautus,   
  
(3) G. R. H. Wright, op. cit., p. 82. 
(4) Ibid., p. 42.  
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  :المقابر
      

أبوللونیا الجیولوجیة والجیومورفولوجیة في انتشار العدید من         مدینة  طبوغرافیة  ساعدت      

وتم إستخدام    ،التحصینات وكأغلب المقابر في مدن اإلقلیم كانت توجد خارج          ،(1)المقابر طرز

وتم ، لنحت القبور  قدیمة جنوب وغرب المدینة المنحدرات والسفوح الصخریة والمحاجر ال 

 ھدینللمقابر خالل الع السائدالطرز و، لمؤدیة إلى المدینةالكشف أیضًا على مقابر على الطرقات ا

وھي عبارة عن حفر مستطیلة وغیر     ھو طراز المقابر الفردیة المدینةوالھلنستي في  لكالسیكيا

منتظمة، تحفر أو تنحت أسفل سطح األرض، وكانت تلك القبور تغطى بعدد من األلواح الحجریة 

ألن شكلھا یشبھ الصندوق، كما  ) 46صورة ( Cits-Gravesوھي ما تعرف بالقبور الصندوقیة 

في مدن    الكشف عنھا  تم  نماذج أخرى    ماثل ، وھذا الطراز ی  أطلق علیھا تسمیة القبور الفردیة  

قریبة  حیث كانت تلك القبور تنحت في الكثبان الرملیة المتحجرة ال   ،اإلقلیم كتاوخیرا وبتولیمایس

، ومن أھم نماذج القبور الفردیة في أبوللونیا طراز القبور المنحوتة في األرضیة        (2)لشاطئمن ا

والخامس  IVللبرجین الرابع  لساترالجدار ا أساسات أسفلتم الكشف عنھا مباشرة الصخریة التي 

V )متر طوًال إلى     2ما بین   یتفاوت   ھا حجمو ،ظمة الشكل  ت، وھي بصورة عامة من )21 شكل

 وتغطى على جانبي القبر،     بعض القبور الفردیة بوجود رفوف قصیرة     میزوتت، سم 65حوالي 

وكانت  ،والقبور الكبیرة الحجم بأربعة ألواح حجریة ،القبور المتوسطة بثالث ألواح حجریة

 بتولیمایس مدینتي وتم الكشف عن قبور مماثلة لھا في    ،(3)جدرانھا تطلى بالجص أو الجیر 

تم الكشف عن قبور     Hellenikoھیللنیكو و كورنث في مدینتي الجزر الیونانیة فيو وتاوخیرا،

وھناك نموذج آخر للقبور الفردیة صغیرة الحجم تخص   .(4)م.بالقرن الرابع ق مماثلة تؤرخ 

  .(5))47صورة (األطفال وتغطى بلوح حجري واحد 

التي تؤرخ   و) 22شكل  (قبور الغرف    ھو المنحوتة  وھناك طراز آخر من القبور الفردیة          

 قبوریعد نموذج و، IIIالثالث البرج  أسفل أساسات تم الكشف عنھام .بالقرنین الرابع والثالث ق

___________________________________________________________ 
م حتى . القرن الخامس قوأثاثھا الجنائزي في توخیرا خالل الفترة من ) الصندوقیة(دراسة القبور الفردیة خالد محمد الھدار، ) 1(

  .38، ص )غیر منشورة(، 1997، رسالة ماجستیر، جامعة قاریونس، كلیة اآلداب، بنغازي، القرن األول المیالدي
  
  .77، ص خالد محمد الھدار، المرجع السابق) 2(

119. .IV, p ,Libya Antiqua in supp.  ,) D. White3( 

 .85-84 ، ص صالسابقخالد محمد الھدار، المرجع ) 4(

(5) D. White, op. cit., p. 120.  
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في النموذج    للقبرین أما بالنسبة   ، تغطى بلوح حجري واحد    حجمًا و براألك نماذجالغرف من ال 

 2متر وأقصى ارتفاع لھا   5,5دفن طولھا حوالي كل غرفة ، فمتطابقان في الحجم فھما المكتشف

وأرضیة القبرین    ،سم  90كال القبرین مدخل عرضھ حوالي لمتر،  و 1,2متر وعرضھا حوالي 

عرضھا  قصیرةفة اكل قبر حلو ،بحوالي متر IIIتقع أسفل األساس الصخري للبرج الثالث 

، ویستدل من حجم ھذه القبور الغطاء الحجري للقبرسم، وھي لدعم  90سم وارتفاعھا  10حوالي 

  .(1)نھا استعملت للدفن الفرديبأنھا تكفي لدفن شخصین أو أكثر على الرغم من أ

وكذلك توجد المقابر المنحوتة في المنحدرات والسفوح الصخریة والمحاجر القدیمة خارج            

المدینة، ولھذه المقابر أحجام مختلفة، منھا الحجرات الكبیرة والصغیرة، وتتمیز بعض ھذه     

نحوتة في الصخر، ویوجد وأعمدة م  Entablatureالمقابر بواجھات معماریة تحتوي على نضد 

فیھا غرف دفن، وتم الكشف بداخل بعضھا على توابیت قطعت في الصخر ونحتت في الواجھة     

مشكوات تختلف من حیث الشكل والحجم، ومن الواضح أن ھذه المشكوات كانت توضع بھا             

بر قلیل جدًا   ھذا النوع من المقا    ویعد، الفخاریةالتماثیل الجنائزیة أو التماثیل الصغیرة واألواني 

  .(2)مقارنة بعدد المقابر الموجودة في مدینة كیریني

  Sarcophagus " ساركوفاقس"ھو التوابیت فأما الطراز اآلخر من القبور الفردیة        

معظم النماذج المكتشفة من   ووالتي كانت مخصصة لدفن الطبقة الغنیة في المدینة،  )48صورة (

، وھي مستطیلة الشكل وتتكون من والحجر الجیري رخامالمنحوتة من مدینة الالتوابیت في 

ویشاھد على  ،قطعتین التابوت والغطاء الذي یأخذ الشكل الجملوني وخاصة في النماذج المرمریة

بعض طـُرز التوابیت الحجریة من جوانبھا األربعة النحت البارز الذي یمثل المواضیع  

الذي ُعثر علیھ بالقرب من سور المدینة وھو من   ومنھا التابوت الحجري  ،األسطوریة اإلغریقیة

  . (3)النماذج األتیكیة التي ترجع إلى القرن الثالث المیالدي

 مثل یالحظ في مقابر مدینة أبوللونیا إعادة استعمال بعض القبور من جدید في فترة الحقة،          

 في قبور الغرف أسفل وكذلك  Vوالخامس  IVالمقابر المكتشفة عند أساس جدار البرجین الرابع 

 تجانس األثاثالتعرف على إعادة اإلستعمال للقبور لعدم ، وقد تم IIIالبرج الثالث  أساسات

___________________________________________________________ 
(1) D. White, op. cit., pp. 116-118. 

p. 14; R.  , Journal des Savants ",Histoire : Archéologie et) A. Laronde, "Apollonia de Cyrénaïque(2
120.-, pp. 119Cyerne and ApolloniaG. Goodchild,  

 
-, vol. VI, 1972, pp. 83Libya Antiqua) J. Philip McLeer, "Catalogue of Sculpture from Apollonia", (3

99. 
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ھذه الظاھرة، والتي انتشرت منذ       ، ویبدو أن السبب وراء  (1)الجنائزي والعظام في القبر الواحد 

الروماني، ھو العامل االقتصادي، فسوء األحوال    ھدالھلنستي وحتى أوائل الع  ھدأواخر الع

أدى إلى إعادة استعمال القبور القدیمة،      في تلك الفترة، االقتصادیة والسیاسیة التي شھدھا اإلقلیم

ویستدل من أشكال القبور وأحجامھا     ،ویتضح من خالل القبور أن مجتمع أبوللونیا مجتمع طبقي

معظم تلك القبور قد خصصت     أن  رجحالم ومن، السكانوزخارفھا إلى التفاوت االقتصادي بین 

لدفن فئة من المواطنین بحكم سكنھم داخل أسوار المدینة وامتالكھم حق المواطنة، كما أن ظھور  

نت كل أسرة تختار مكانًا لدفن       كاحیث  القبور في شكل تجمعات یبدو أن لھ داللة اجتماعیة،         

  .(2)تتوارثھ جیًال بعد جیل –قد یرتبط بملكیتھا لتلك األرض  –موتاھا 

تتمیز بھا مقابر مدینة الذي  تبدي نفس الثراءمدینة المعظم القبور الفردیة المكتشفة في       

فخار وجودة ال وذلك من خالل كثرة األثاث الجنائزي  ،م.كیریني خالل القرن الرابع ق

خالل الربع   كیریني وأبوللونیا الذي یدل على الرفاھیة االقتصادیة التي كانت تعیشھا والزھریات

تاوخیرا  مقابر لما تم الكشف عنھ في    مطابق وھذا، م.الثاني والثالث من القرن الرابع ق   

إذ كان  ،ویبدو أن القبور الفردیة في مدینة أبوللونیا قد استمرت لفترة طویلة      . (3)ویوسبیریدس 

وذلك مستمد من     ھد الروماني، واستمرت حتى الع ،م.الطراز السائد من أواخر القرن الخامس ق

عن  قبور أبوللونیا    تم الكشف في   و، األثاث الجنائزي الذي تم الكشف عنھ داخل القبور الفردیة   

عت  مجموعة متنوعة من الفخار الخشن والفخار المصقول األسود األتیكي وغیر األتیكي، وتنو    

 Lekythoi قاروراتالو Hydria وجرار الماء Amphora أشكالھ من طراز جرار النقل 

 بمختلف أنواعھا وأحجامھا،  Kantharoi وأواني الطبخ واألواني المفتوحة كالسلطانیات  

 باإلضافة إلى ، Lekanisواألواني األتیكیة المغطاة    Pyxisواألواني الكورنثیة المغطاة   

شراب  كواب ال أو Oenochoaiواألباریق الكورنثیة    األتیكیة والكورنثیة والرومانیة    المصابیح

وجرار   Olpesوالفخار المحلي مثل األباریق     وأكواب الشراب الرومانیة،Skyphoiالكورنثیة 

 .4)(المقتنیات الشخصیة كاألمشاط العاجیة والمرایا البرونزیةوالنقل 

 

_________________________________________________________ 
تشبھ  ، وھي)1القبر رقم ( IIIالبرج الثالث  لأسف التي تعود للعھد الھلنستي تم الكشف عن مصباح روماني في قبور الغرف) 1(

  :راجع. الثاني المیالديالمصابیح الرومانیة التي تم العثور علیھا في أجورا أثینا والتي یعود تاریخھا إلى القرن 
D. White, op. cit., p. 118. 

265.-, vol. 70, pp. 264American Journal of ArchaeologyD. White, (2)  

(3) D. White, op. cit., p. 126.  

  :القبور الفردیة في مدینة أبوللونیا بعض یراجع عن األثاث الجنائزي المكتشف في) 4(
D. White, op. cit., pp. 116-132. 
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 ي للمدینةالتطور العمران

  
أن ھناك صعوبة كبیرة في تحدید ھویة معماریة رومانیة لشكل مدینة      مما ال شك فیھ       

التي شھدت فیھا " الحقبة الذھبیة" أبوللونیا خالل العصر الروماني، بعكس الفترة البیزنطیة 

المدینة تشیید العدید من المباني والمنشآت المعماریة الضخمة، ولعل من أھم األسباب التي     

أسھمت في ذلك ھو عدم وجود شكل معماري محدد للمنشآت الرومانیة في المدینة، وھناك   

تبر أحدى نماذج المدن     أھمھا أن المدینة تع  عناصر أخرى أساسیة كونت معاییر تلك الصعوبة، 

الكتل الحجریة    فقد قام البیزنطیون بإعادة استخدام     التي أعید تشییدھا على أنقاض مدینة سابقة، 

ندرة  الصعوبة األخرى تكمن في    ، والجدیدةمن المباني والمرافق السابقة في المنشآت المعماریة 

ى أن المدینة شھدت تطورًا    ، وعلى الرغم من ذلك فإن معظم الدراسات األثریة تشیر إل    النقوش

ملحوظًا یدل على أن ھناك فترات عدیدة من البناء تتوافق مع التطور والتوسع الذي شھده إقلیم       

  .(1)كیرینایكي خالل ھذه الفترة

إن معظم األبحاث والتنقیب تحت الماء تشیر إلى أن المیناء شھد العدید من عملیات التوسیع         

خالل العصر الروماني اإلمبراطوري، التي من خاللھا تغیر شكل  والتحویر في مخططھ األصلي

الحوض  "، فقد أصبح المیناء الخارجي     (2)الحوضین الغربي والشرقي في التصمیم واالستخدام     

المركز التجاري الجدید بملحقاتھ وأرصفتھ حیث كانت تستخدمھ قطع    ) 23شكل " (الشرقي

یناء الخارجي كان محمي بمجموعة من الصخور      والم. (3)األسطول التجاري الروماني الضخمة

الطبیعیة في الشمال ما بین الجزیرتین الشرقیة والغربیة، كما یوجد بروز صخري في الطرف       

الشرقي من المدینة أسفل المسرح الھلنستي، تم تھیئتھ ببناء محكم على ھیئة رصیف كحاجز             

 ، وقد أكدت أبحاث البعثة الفرنسیة في    (4)لكسر األمواج ممتد باتجاه الشمال نحو الجزیرة الشرقیة

المیناء المغمور إلى أن الرصیف كان محاطًا بكتل حجریة ھیئت ونحتت بطریقة ھندسیة من            

  خالل الكشف على قاعدة رخامیة بالقرب من الرصیف الشمالي، إضافة إلى بعض القطع

___________________________________________________________  
18. pIV,  ,Libya Antiquain supp.  . G. Pedley, "The History of the City",(1) J 

الحوضین كانا غیر  م، إلى أن1995خالل تنقیباتھا في المیناء المغمور موسم " العمل تحت الماء"ثریة الفرنسیة ألتشیر البعثة ا) 2(
  :قبل أنشاء الممر الواصل بینھما، فكل حوض كانت لھ استقاللیتھ بمعزل عن الحوض اآلخر، راجع متصلین

  .93-91ص  - ، ص"1996موسم شھر سبتمبر ) أبوللونیا(تقریر بعثة األثار العاملة في سوسة "أندریھ الروند، 
 

  . 295، ص ا إلى سوسةظروف انتقال العاصمة من قوریني إلى طلمیثة ومنھعبد السالم محمد شلوف، ) 3(

Archaeology Underwater: An Atlas of the World , (4) N. G. Flemming, "Apollonia a Model Harbor"

175.-pp. 174 Submerged Sites  
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المعماریة من بینھا تاج عمود مصمم على الطراز الكورنثي وھو مماثل لنفس النماذج التي  

  .(1)بأنھا تعود إلى العصر اإلمبراطوري المتأخر استعملت في الكنیسة الشرقیة، یرجح

متر، معظم  20×  50أبعاده   Piscinaوتجدر اإلشارة إلى وجود حوض كبیر لألسماك          

یقع عند الجھة الجنوبیة من المیناء الداخلي، وھذا الحوض مقسم     ) 49صورة (جدرانھ محفوظة 

ویحده ممر ومجموعة من الدرجات   بجدران وتوجد بھ قنوات متعددة تتحكم في تدفق الماء 

وفي  . والجزر االصطناعیة الصغیرة والمفترض أنھا مرتبطة  بجوانب الحوض بممرات خشبیة  

" إلھ الحقول والقطعان عند الرومان     "م ُعثر على تمثال مدفون في الرمال لإللھ فون 1959عام 

Faun (2)ك كانت غنیة بزیناتھاوھذا ما یؤكد ما ذكرتھ المصادر األدبیة على أن أحواض األسما.  

الذي   Preisyleومن المباني التي شھدت بعض التعدیالت في مدینة أبوللونیا البھو المعمد           

سبق بناء الحمامات الرومانیة العامة، والذي تحول فیما بعد إلى صالة األلعاب الریاضیة         

یة واألیونیة إلى األنواع  ، وتشیر أشكال تیجان أعمدة البھو الكورنث Palaestra" البالیسترا"

، وقد أحتفظ الرومان بالبھو المعمد،  (3)الشائعة في نھایة العصر الھلنستي وبدایة العصر الروماني

وشیدوا إلى الغرب منھ الغرف الرئیسیة للحمامات العامة مستخدمین نفس األشكال والقواعد 

یعود تأریخھا إلى أواخر     والتي   Pompeiiفي بومبي  Stabianالمعماریة المعروفة كحمامات 

م، وھي تمثل المرحلة المبكرة من تطور الحمامات الرومانیة، وحمامات نبتون      .القرن الثاني ق

Neptune   في میناء روما أوستیاOstia   التي ترتقي إلى زمن اإلباطرة ھادریانوس أو

 مانیة الرو ،  ویدفع أسلوب بناء الحمامات    )مAntoninus Pius )138-161أنطونیوس بیوس 

  . (4)م125-75إلى إرجاع تأریخھا إلى أعوام المدینة  العامة في

وتجدر اإلشارة إلى أن التحویرات واإلضافات خالل الفترة الرومانیة شملت أیضًا المسرح          

القناة   ومن اإلضافات أیضاً   ، ھ في عھد األسرة الفالفیة   تخطیط أعید، الذي الروماني - الھلنستي

یرجح أن الغرض منھا التي وفخاریة،  أنابیبا الكتل الحجریة المبیتة فیھ منالمائیة المشیدة 

  .(5) الحمامات الرومانیة العامة توزیع المیاه على

___________________________________________________________  
 - ص ،"1997خالل  موسم ) أبوللونیا(ي سوسة تقریر حول موسم الحفریات واألعمال األثریة للبعثة الفرنسیة ف"أندریھ الروند، ) 1(

  .32- 31ص 
(2) N. G. Flemming, op. cit., p. 175. 

p. 32.  , Journal des Savants ",: Archéologie et Histoire) A. Laronde, "Apollonia de Cyrénaïque3( 

187; R. -186pp.  , IV, Libya Antiquain supp.  ) R. G. Goodchild, "The Roman Public Baths",4(
.276 16, p-, vol. 15Libya AntiquaRubuaffat,  

  :، راجعفي مدینة بومبيعن مخطط حمامات ستابیان 
, Thames and Hudson, London, 1964, p. 108. fig. 85.Roman Art and ArchitectureM. Wheeler,   

  
-, pp. 38, IVLibya Antiquain supp.  queduct”, ”Cartographic Surveys, Town Plan, and A) D. White,5(

107.-, vol. 2, pp. 103Libya Antiqua39; R. G. Goodchild and J. Reynolds,   
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أصبح القرن ، م117حركة التمرد الیھودیة عام  Turboالقائد الروماني توربو  بعد أن أنھى      

تمت عملیة   أنھ قد    حیث یرجح جون بیدلي    السالم واألمان وإعادة البناء،     الذي تبعھ قرنًا من   

على األمان الذي تمتعت بھ   وخیر مثال ، (1)في أبوللونیا واسعة لترمیم الحمامات الرومانیة العامة

من أي   XIIالبوابة الجنوبیة المجاورة للبرج الثاني عشر        ھو تجرید   مدینة خالل ھذه الفترة  ال

  .(2)أنظمة لإلغالق

قد أھملت خالل القرنین الثالث والرابع المیالدیین، فالمبنى المقام  المدینةتحصینات ویبدو أن       

في الفناء األمامي للبرج الثاني عشر كان قد ھدم تمامًا، كذلك فإن الممر المؤدي إلى باب العربات 

 ، أیضًا یالحظ في قطاع البوابة (3)عبر البوابة الجنوبیة تم إعادة تشییده من جدید خالل نفس الفترة

  .(4)ربما یعود لنفس الفترة) 50صورة ( جانبيالجنوبیة انسداد باب العربات لیحل محلھ باب 

وتشیر الدراسات األثریة التي أجریت للحمامات الرومانیة العامة إلى أنھا تعرضت لفترة                

" فریجیداریوم "م، خاصة حجرة الحمام البارد     365إھمال طویلة ربما بسبب زلزال عام      

Frigidarium    ویرجح بناء الصھریجین الكبیرین في الجانب الجنوبي للحمامات العامة خالل ،

القرن الرابع المیالدي، وھي نفس الفترة التي أجریت فیھا بعض الترمیمات إلعادة استخدام  

  .(5)الحمامات العامة من جدید

ة إلقلیم أصبحت فیھ المدینة عاصم   حیثوخالل القرنین الخامس والسادس المیالدیین         

شھدت قمة ازدھارھا المعماري من و، Sozousaالبنتابولیس تحت المسمى الجدید سوزوسا 

خالل تشیید الكثیر من المباني البیزنطیة لعل أھمھا الكنائس وقصر الدوق، والتي تعد دلیًال على    

  .(6)أھمیة وبروز العاصمة الجدیدة خالل تلك الفترة

العصر البیزنطي امتدادًا لتخطیط المدن الرومانیة، فقد تمیزت         مدینة خالل   المخطط ویعد      

الرئیسیین في المدینة الدیكومانوس  بصغر حجمھا وتخطیطھا وفقًا للشارعین المتقاطعین

Decomanus   والكاردوCardo المباني البیزنطیة قد تركزت في الجزء    أھم، ویالحظ أن

السابقة مثل   غلت مبانیھواست من المدینة، حیث أھمل الجزء الشرقي الغربي من المدینة، ،  

كمحاجر لقلع األحجار، واستخدمت  Heroon Hill" طنف األبطال"المسرح الھلنستي والھیرون

___________________________________________________________  
.. 19, p, IVLibya Antiquain supp. ) J. G. Pedley, 1( 

 
.59p.  ,Les Dossiers d’Archeologie ",orts de Ptolemiais et d’ApolloniaLes p) A. Laronde, "2( 

(3) A. Laronde, "Apollonia de Cyrénaïque: Archéologie et Histoire", p. 38. 

(4) Ibid., p. 44. 

(5) R. G. Goodchild, "The Roman Public Baths", p. 186. 

(6) A. Laronde, "Apollonia de Cyrénaïque: Archéologie et Histoire", p. 42.  
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، التحصینات، وقد توزعت جمیع المباني الدینیة داخل  (1)المباني البیزنطیة الجدیدة تشییدفي 

التي توجد خارج   Triconchos "تریكونشوس"الكنیسة النفلیة ثالثیة الحنایا   بإستثناء 

 .(2)التحصینات

والمباني الدینیة داخل التحصینات ھى الكنیسة الشرقیة والكنیسة المركزیة والكنیسة الغربیة،       

 لھذه  الكنیسة الشرقیة إحدى الكنائس التي تعود إلى القرن الخامس المیالدي، وقد أجریت        وتعد 

لیضم قاعة منھا إعادة تشكیل الركن الشمالي الشرقي  ،القرن السادس فيلكنیسة بعض التعدیالت ا

 والمذبح الرخامي Chancelھیكل المذبح  كل من في التعدیالتبعض و، Bapistryتعمید كبیرة 

 Altar        الكنیسة ، أما (3)نفسھ، إضافة إلى إعادة طرح الفسیفساء في جناح الكنیسة الشمالي

رخام  الفي القرن السادس المیالدي، وما یمیز ھذه الكنیسة وجود الكثیر من     فقد شیدتالمركزیة 

ومن الكنائس التي شیدت أیضًا في القرن السادس، الكنیسة الغربیة والتي   ،(4)المبنىفي  المستورد

  .(5)تتمیز ببقایا الفسیفساء ذات طابع خاص بإقلیم كیرینایكي

، الذي على شكل صلیب،     Martyrionومن المباني الدینیة في المدینة الضریح التذكاري          

بأنھ یعود للقرن     Wrightمن الخارج، ویشیر رایت  IIاتر للبرج الثاني  شید مالصقًا لجدار الس

    .، وھو موجود حالیًا بمتحف المدینة(6)السادس المیالدي، تم الكشف بداخلھ على تابوت رخامي

ویالحظ أن إتجاه المبنى ومن أھم المباني المدنیة قصر الدوق على قمة التل الغربي للمدینة،       

  تم ، و(7)بالجدران الساترة لألسوار الجنوبیة، لذا فھو منحرف قلیًال عن مخطط المدینةقد تأثر 

___________________________________________________________  
37.-pp. 36, IV, Libya Antiquain supp.  D. White,) 1( 

توجد نصف مستدیرة تشبھ ورقة نبات النفل، و نایاح وتتكون من ثالثفي اإلقلیم،  التصامیم النادرةالكنیسة النفلیة من  تصمیمیعد ) 2(
  :تؤرخ بالقرن الخامس المیالدي، راجع في مصر لكنائسنماذج لھذا التصمیم ل
110.-, pp. 108Christian Monuments of CyrenaicaPerkins and R. G. Goodchild, -J. B. Ward 

 
(3) Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., pp. 43, 51, 54. 

  :راجعفسیفساء الكنیسة الشرقیة، عن 
Mosaic Pavements in Cyrenaican Justinianic  Perkins,-Ward J. B.  Rosenbaum and-E. Alfoldi

90, 150.-70pp.   1980,, Rome, Churches  
  

  :راجعكل المبنى وقاعة المذبح والصحن، في ھی الرخام المستخدم عن مخطط الكنیسة المركزیة و) 4(
J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., pp. 59-77. 

 
(5) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., pp. 78-93. 

  :راجعالكنیسة الغربیة، فسیفساء عن 
E. Alfoldi-Rosenbaum and J. B.  Ward-Perkins, op. cit., pp. 14-15, 30, 92-93. 

 
, vol. 24, 1993, Libyan StudiesG. R. H. Wright, "The Martyrion by the City Wall at Apollonia",  (6)

pp. 37-55; J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., pp. 104-107.  
  

p. 245. , IV,AntiquaLibya in supp.  R. G. Goodchild, "The Palace of the Dux",(7)  
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وتجدر اإلشارة إلى   ، Chapel(1)"  الكنیسة الخاصة"الكشف بداخل جناحھ الغربي على المصلى 

لكشف على أساسات أدت عن ا مجسات في القطاع الجنوبي للقصر أن البعثة الفرنسیة قامت بعمل

حیث یشیر جودتشایلد إلى  أما عن تاریخ تشیید القصر فھناك تعدد في األراء، ، X(2)البرج العاشر 

إلى أواخر  ، أما وردبیركنز فیرجح بنائھ(3)الربع األول من القرن السادس المیالدي كتاریخ للتشیید

، وفي (5)، بینما ساندرو ستوكي یرجعھ إلى منتصف القرن الخامس     (4)القرن الخامس المیالدي  

زید من عملیات التنقیب أسفل      غیاب أدلة واضحة من الحفریات لن یتم تحدید تاریخ مؤكد إال بم 

  .      أساسات قصر الدوق

ومن المباني المدنیة، الحمامات البیزنطیة الغیر مستكملة التي تقع شمال الكنیسة المركزیة            

، والجدیر  (6)وغرب الحمامات الرومانیة العامة مباشرة، وقد شیدت ھذه الحمامات على مراحل      

ن مع سد البوابة الغربیة للمدینة بجدار مبني بشكل فج وبمواد        بالذكر أن المرحلة األخیرة تتزام

 .(7)م642-610معاد استخدامھا، وقد رجح دونالد وایت تاریخ ھذه المرحلة ما بین 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

__________________________________________________________  
 وأرضیتھا) رواقین جانبیین وصحن أوسط(ي مصلى ذو ثالثة أجنحة ، وھتعد الكنیسة الخاصة نموذج مصغر لكنائس البازیلیكا) 1(

  :راجع ،)51صورة (على شكل تابوت  رخامي على صندوقالكشف بداخلھ ، وقد تم ي رمادي اللونبحجر كلس مرصوفة 
103.-pp. 94 ,Christian Monuments of CyrenaicaPerkins and R. G. Goodchild, -J. B. Ward  

  
p. 44, fig. 44., Journal des Savantsnde, ) A. Laro2( 

(3) R. G. Goodchild, “The Palace of the Dux”, p. 253. 

, p. 94. Christian Monuments of CyrenaicaPerkins and R. G. Goodchild, -) J. B. Ward4( 

, p. 376.Architettura Cirenaica) S. Stucchi, 5( 

243.-pp. 225,  , IVLibya Antiquain supp.  ,”Byzantine BathsThe “) J. G. Pedley, 6( 

, p. 144. , IVLibya Antiquain supp.  ,”The City Defenses of Apollonia“) D. White, 7( 
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  :الحمامات الرومانیة العامة
  
  

الصغیرة   المدن  كانت حتىلمدن الرومانیة، إذ في ا من المنشآت الھامة الحمامات العامةتعد       

وقد كانت الحمامات بالنسبة للرومان من أھم        ،حریصة على أن یكون لھا حمام أو أكثر     

یقضون فیھا أوقات طویلة لغرض االستجمام   المستلزمات في الحیاة االجتماعیة حیث كانوا 

وبمعنى  وغیر ذلك من النشاطات االجتماعیة،       والنزھة وممارسة األلعاب الریاضیة والمطالعة 

المعروف إن الحمامات    ومن ، الحاضر آخر كانت بمثابة األندیة بالنسبة لمجتمعاتنا في الوقت       

اء في روما أو في بقیة     الرومانیة العامة بدأت في االنتشار منذ عصر اإلمبراطور أغسطس سو  

  .(1)األخرى المقاطعات

وتجدر اإلشارة إلى  ،)24شكل ( الحمامات الرومانیة العامة في منتصف المدینة األثریة تقعو      

مدینة عام   المسلمي جزیرة كریت في      نازل م تشییدفي  أنھ تم استخدام الكثیر من حجارة المبنى

استھلك بنائھا عدد    التي  ،م1913م، وفي بناء سور الحامیة لجیش االحتالل اإلیطالي عام 1896

  .(2)كبیر من الكتل الحجریة للحمامات الرومانیة العامة

م وقد  1821األخوین بیتشي عام     وقام برسمھا   إن أول من أشار إلى الحمامات الرومانیة          

، وكان مخطط الحمامات في خریطة األخوین بیتشي مقبول منزل لإلیواءوصف المبنى بأنھ كان 

إلى حد ما على الرغم من رسمھ بمجرد النظر لألساسات المتبقیة من المبنى، ثم أخذت لھا  

" فریجیداریوم "ما بعد ومنھا الجانب الغربي الذي یحتوي على حجرة الحمام البارد          قیاسات فی

Frigidarium،  تیبیداریوم"وحجرة الحمام الفاتر "Tepidarium  ، وكذلك حجرة الحمام

 في مخطط األخوین بیتشي    ولم یكن عرض الجانب الغربي ،Caldarium" كالداریوم"الساخن 

ك ألن غرف الحمام الرئیسیة كانت مدفونة تحت الركام في عام          وربما كان ذل   ،مطابق للواقع

 أیضًا األخوین بیتشي وقد أشارا ،(3)أو ربما لكي یالءم الرسم عرض الورقة المتاحة لھم ،م1822

الداعمة لألعمدة وكل قواعد األعمدة على الجانبین الشرقي  Stylobates إلى أن القاعدة المتصلة

   وقواعد الزوایا كانت Peristyle "لبھو المعمدا"قبل الحمامات العامة للمبنى الموجود  والشمالي

___________________________________________________________  
محاضرات في مادة "بن طاھر،  حمدي فؤاد؛ 54، ص 1978، طباعة انتربرینت لیمتد، مالطا، مدینة صبراتھ ،عیسىمحمد علي  )1(

  .، غیر منشورةم1991-1990كلیة اآلداب، قسم اآلثار، جامعة قاریونس، بنغازي، العام الدراسي  ،"العمارة الرومانیة
  

, p. 175., IVLibya Antiquain supp. (2) R. G. Goodchild, "The Roman Public Baths"  

-12. 1980, vol. Libyan Studies(3) D. M. Bailey, "Some Beechey Plans of Building at Apollonia", 

1981, p. 63.  
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م، ومع ذلك   1956وھو األمر الذي لم یكن كذلك خالل عام         م،1822عام  في أماكنھا األصلیة

  .    (1)ربما یكون األخوین بیتشي قد رسما قاعدة مفقودة من أجل التماثل

 ،J. Burton Brownبورتون براون  1947 عام في الحمامات عملیات التنقیب بدأو      

بإزالة الركام عن األروقة الشرقیة والجنوبیة للبھو المعمد        ،آنذاك برقةفي  اآلثار مراقب

Peristyle    ل أن تحقق أي اكتشافات ذات  ، وقد توقفت عملیات التنقیب نظرًا لقلة التمویل قب

  . (2)أھمیة

بالكشف عن حجرة الحمام الفاتر       P. Montetقام مونتیة   م 1956 -1955وخالل عامي       

Tepidarium عند  4إلى  1من غرف الكذلك و ،والغرف المجاورة لحجرة الحمام الفاتر ،رةالكبی

ھذه الحفریات    الغرض من وكان ،وتم تنظیف خزانات المیاه الركن الشمالي الشرقي من المبنى،

م 1965 -1962ما بین عامي تشایلد ثم قام جود ،لمدینةا في البحث عن آثار استیطان مصريھو 

وترتیب   ،لمبنى وتوضیح حدوده   ل حفریاتو الحمامات الرومانیة العامة بعملیات تنقیبفي موقع 

قامت البعثة    م1979 -1976أعوام  وما بین، )3(العناصر المعماریة للبھو المعمد بطریقة متناسقة

 .(4)الحفریات في المبنى إستئنافب الفرنسیة

 

  :المبنى ما قبل الحمامات الرومانیة العامة

  
بقیت منھ    من الواضح أن البھو المعمد كان جزء من مبنى سابق للحمامات الرومانیة ، وقد        

ھو  ، أما الرواق الغربي ف   رواق الشمالي و الجنوبي و الشرقي   فقط ھي ال  Portico ثالثة أروقة

كصالة ریاضیة وجزء     قد أستخدم   مبنى البھو المعمد إلى أنغیر موجود حیث یشیر جودتشایلد 

 ،موجود أصالً   الذي كان   الرواق الغربي إزالة استلزم، األمر الذي الحمامات الجدیدةأساسي من 

متر   23متر من الشمال إلى الجنوب و  27الشكل تقریبًا وأبعاده  المعمد كان مربعتصمیم البھو و

 تكار وتصمیم البھو  باإلى أن  Vitruviusفیتروفیوس ، وحسب ما یشیر (5)من الشرق إلى الغرب

 سيد، ویذكر في دراستھ إلي أن مبنى البھو الرو Rhodes سدجزیرة رو یعود إلى  المعمد

Rhodian Peristyle  (6)أروقة متساویة في االرتفاع كان محاطًا بأربعة.  

__________________________________________________________  
(1) D. M. Bailey, op. cit., p. 63. 

, p. 175., IVLibya Antiquain supp.  ) R. G. Goodchild,2( 
(3) Ibid., p. 177. 

16, p. 264.-. 15s, volLibya Antiqua) R. Rebuffat, 4(  
(5) R. G. Goodchild, op. cit., p. 180.  

VI, VII, 3. ,De Architectura, Vitruvius Ibid., p.186;) 6(  
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، كورنثیة الطراز في الرواق     إلي ثالثة أنواع   و المعمد  وتنتمي تیجان األعمدة المتبقیة للبھ      

الشرقي ودوریة وأیونیة في الرواقین الجنوبي والشمالي ، ویالحظ أن التیجان الكورنثیة ألعمدة    

فسبعة منھا نحتت     ،مدتھا بالكامل لیست كلھا متشابھةعواق الشرقي الذي أعید تركیب صف أالر

 ،نستي أو إلي نھایة القرن األول المیالدي  عود إلي أواخر العصر الھل  تو الحجر الرملي  من

في   تم الكشف عنھا   لتلك التي    ةأكثر صالبة مماثل    مواد  نحوتة من  والتیجان الثالثة األخرى م  

              .(1) )مAntoninus Pius )138-161بایوس  وسنیتعود إلي عصر اإلمبراطور انطونی ،كیریني

لعدم معرفة مدى     نظرًا   یمكن تقدیره بدقة    ال والجنوبي دة في الرواقین الشمالي    األعم عدد أما

 ،لرواق الجنوبي  لمن األعمدة الدوریة     ادة أربعة أع  تم  حیث امتداد جھة البھو المعمد الغربیة،    

 مثل  المعماریة ھاعناصر تم الكشف أثناء التنقیب عن بعض من الرواق الشماليألعمدة  وبالنسبة

 األصلي ترتیبالیوجد أي دلیل على   الو، ن أیونیةیجاتو  Stylobateالقواعد المتصلة  

  .  (2)لألعمدة

متر،  8×  7أبعاده ففي مبنى البھو المعمد  ) 52صورة ( Piscina حوض السباحةأما        

، ویوجد في الزاویة الشمالیة    الجانب الشرقي   فيدرجات   ثالث ولھ   ،متر  1,5حوالي  بعمق  و

ھناك بقایا لقناة تعود إلي      ف أما قناة تعبئة الحوض  ،المیاهلتفریغ حوض السباحة من  قناةالشرقیة 

وذلك   مع بناء الحمامات    الحوض  إلي تزامن تشیید  جودتشایلد رجحوی، المیالديالقرن السادس 

رینیھ ، أما Palaestra (3)ریاضیة  صالةإلي حوض عندما تحول مبنى البھو المعمد ال قعموبسبب 

كان موجود قبل  ویرجح أن الحوض ،الرأي عن جودتشایلدفیختلف في  R. Rebuffat ریبوفات

بحجم   في المبنى األصلي    نسخة مصغرة باقیة من حوض سباحة كبیر        وھو  ،تشیید الحمامات

  .(4)في مبنى مرافق اإلستحمام 11ًا نحو الجھة الشرقیة من حجرة متدقد كان مو ،مترًا 18,5

 كان منزًال ألحد المواطنین وینتمي إلي  المبنى السابق للحمامات  بقایا أنتشایلد ویرجح جود      

 في مدینة  Palace of the Columnsقصر األعمدة ك في إقلیم كیریناكي طرز المنازل الفاخرة

  تم   ، كمافي مدینة كیریني  House of Jason Magnusومنزل جایسون ماغنوس  ،بتولیمایس

_________________________________________________________ 
(1) R. G. Goodchild, op. cit., p. 180. 

(2) Ibid. 

  :راجع مبنى ما قبل الحمامات، عن الطرز المعماریة لتیجان أعمدة
-pp. 189, , IVLibya Antiquain supp. G. R. H. Wright, "Architectural Fragments from the Peristyle", 

223. 

(3) R. G. Goodchild, op. cit., p. 182. 

16, p. 270.-. 15s, volLibya AntiquaR. Rebuffat, ) 4( 
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  "كازا باریزي  "یطالیة  بجوار مبنى الدراسات األثریة اإل     الكشف عن نموذج ثاني في كیریني    

Casa Parisi (1).   

وھناك إختالف في األراء أیضًا حول تاریخ تشیید مبنى ما قبل الحمامات، حیث یحدد         

تاریخ التشیید ما بین القرن األول قبل المیالد والقرن األول المیالدي بناًء على        Wrightرایت

شید بعد ، بینما یؤكد ریبوفات أنھ من غیر الممكن أن یكون المبنى قد (2)أدلة دراسة تیجان األعمدة

ألول قبل المیالد كتاریخ التشیید بناًء على المجسات       ویحدد تاریخ القرن ا ،نھایة العھد الھلنستي

   .(3)في الموقع

          

  : الحمامات الرومانیة العامة  مبنى

  
ة للحمامات على   الغرف الرئیسی   وشیدت  ،"البھو المعمد  "بالمبنى السابق  أحتفظ الرومان         

كل من حمامات ل المماثل التصمیم والنموذج المعماريالغربي مستخدمین نفس  طول جانبھ

وحمامات  ،Pompeii في مدینة بومبي  Fourm  والحمامات المركزیة ،Stabianستابیان 

، یوساب وس نی أو انطونی وسبراطور ھادریان  اإلم فترة  إلي  تعود التي  ،Ostia تون في اوستیابن

وخاصة في تصمیم حجرة الحمام    حمامات تراجانوس في كیرینيتماثل فھي  ،ناحیة أخرى ومن

 والممر ما بین حجرة الحمام البارد وحجرة الحمام الفاتر    Frigidarium البارد
(4)Tepidarium ، وتصمیم الحمامات یتمیز بالترتیب البسیط لحجراتھا المستطیلة كنموذج

 .(5)إلى فترة تراجانوس تعود التي ،في المغرب  Thamusidaالكبرى  حمامات ثاموسیدا

شارع الدیكومانوس     مقابل في الجھة الشمالیة    یقع   )1الغرفة ( المدخل الرئیسي للحمامات       

Decumanus،  وھذه الدرجات الثالثة ترتفع      ،درجات  ثالث إالل األصلي دخالمولم یتبقى من

   2,5حوالي   Peristyleعمد  مالبھو ال أرضیة الدیكومانوس إلي مستوىشارع عن مستوى 

___________________________________________________________    
(1) R. G. Goodchild, op. cit., p. 186. 

  :عن مبنى قصر األعمدة في بتولیمایس، راجع
vol. a Libica, , Monografie di ArcheologiPalazza delle Colonne in Tolemaida di CirenaicaPesce, G. 

309.-, pp. 300Architettura Cirenaiaca ; S. Stucchi,II, Rome, 1950 
  :أما عن منزل جایسون ماجنوس في كیریني، راجع

VIII,  –a Libica , Monografie di ArcheologiL'insula di Giasone Magno a CireneP. Mingazzini,  
Rome, 1966. 

  
, IV, p. 217.Libya Antiquain supp. G. R. H. Wright, "Architectural Fragments from the Peristyle", (2)  

16, p. 273.-. 15s, volLibya AntiquaR. Rebuffat,  (3) 

(4) R. G. Goodchild, op. cit., pp. 186- 187. 

16, p. 276.-. 15s, volLibya AntiquaR. Rebuffat,  (5)                                                                                                                                    
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 الخاصة  ةالحق عملیات التشیید ال  ل نظراً  ،األصلیة غیر معروفة     Porch المدخل شرفة  و، ًامتر

النصف الشرقي من     تشیید ادةعإ جودتشایلد ویرجح ،شرق المدخل2A  Latrine)( لمرحاضبا

 1,75حیث أضیف مدخل جدید عرضھ       ،المیالدي ل في القرن الرابع    واجھة الحمامات بالكام 

متر، ولم یبقى منھ إال الحافة وكان یمكن الوصول للمدخل من شارع الدیكومانوس باستخدام             

الفترة المتأخرة إلعادة التشیید  ، وترجیح4إلى  1، وإعادة التشیید شملت الغرف (1)رصیف منحدر

دار الخارجي حیث تم الكشف عن بقایا نقش        كان بناًء على إعادة إستخدام كتل حجریة لبناء الج

ار یتاخم ركن   الغربي لھذا الجد    فالطر غیر واضح على أحدى الكتل الحجریة، إضافة إلى أن   

 بفعل عوامل التعریة    ، وھذا الركن كان متآكل    Frigidariumحجرة الحمام البارد دھلیز مبنى 

یخالفھ في  بینما  ،(2)یید جدار الواجھةوكذلك بھ شقوق ربما من جراء الزلزال قبل أن یتم إعادة تش

جزء من المبنى األصلي ولم تتم       النصف الشرقي   واجھة  أن  حیث یرى  ریبوفات ھذا الترجیح

جزء من تشیید    ھي   عمیق الساس األ ذاتأن الكتل الحجریة الكبیرة للواجھة حیث  اإعادة تشییدھ

   .(4))ھلنستي(قدیم 
حیث كان جدار الغرف     ،"الكاردو" على شارع جانبي تطل ھيمبنى فلأما الواجھة الغربیة ل     

12A-B 14وA-Cھذه  ةالقناة المائیة الرومانیة بمحاذا   تمتدواجھة الشارع األصلیة، و   ھو

 بانيوشیدت مكانھا مجموعة من الم ،الجنوبیة فقد أزیلت حدودھا األصلیةھة أما الواج ،(3)الواجھة

وعلى الجانب الشرقي كان الجدار الخارجي للرواق      ،)19إلى  16المنازل من  ( البیزنطیة

بالكامل في   الذي یرجح بأنھ أعید بنائھ      و ،قائم بشكل مستقل لبھو المعمدمن ا Portico الشرقي

ح في الرواق   وجود مجموعة من الغرف تفت احتمالد جودتشایل رجحیو ،أواخر العصر الروماني

  . (5)الشرقي للبھو

إال  دیكومانوس،كانت مفتوحة على شارع ال  ) 1الغرفة ( األصلیة Porch  المدخل شرفةإن       

 كانت في   2والغرفة   ،4إلى    2  فقط عندما أضیفت الغرف     ممر ضیق  قد سدت مع ترك  أنھا 

ثم   في جدرانھا الغربیة   Archwayوس شیر إلى ذلك بقایا المدخل المقكما ت األصل غرفة واحدة

، ویتم Latrineعبارة عن مرحاض صغیر   2A والغرفة 2Bو  2Aتم تقسیمھا إلى غرفتین   

  حیث تمر ھذه القناة عبر فتحات تزویده بالماء عن طریق قناة مفتوحة تنساب من القناة البیزنطیة

___________________________________________________________ 
  
(1) R. G. Goodchild, op. cit., p. 182. 
(2) Ibid. 
(3) R. Rebuffat, op. cit., pp. 264, 269.  

ویشیر ریبوفات أن واجھة المبنى ھذه ھي الواجھة األصلیة للمبنى الھلنستي السابق ألنھا لیست على إمتداد واحد مع مبنى حجرات 
  .اإلستحمام، حیث یوجد ھناك بروز في زاویة مبنى حجرات اإلستحمام والتي تبین إختالف اإلمتداد

(4) R. G. Goodchild, op. cit., p. 183. 
(5) Ibid. 
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  ، لم تكن مستخدمة عند بناء المرحاض      للحمامات والتي  Stoke-holesغرفة الموقد  تسخین

فقد كان لھا مدخل أصلي من      3 الغرفة أما، 3عن طریق الغرفة  من الشارع ومدخل المرحاض

ن الشرقي والغربي من المحتمل في الجداری Piersمترًا، وبھا بقایا دعامات  2,5الشارع عرضھ 

أنھا كانت لسقف، ویرجح أن ھذه الغرفة كانت أما متجرًا أو مخزن ولھا درج أضیف في القرن     

، وتم الكشف في ھذه     2Aالسادس المیالدي ومن المرجح أن ھذه الدرجات تؤدي للمرحاض في 

        مرسوم  الدرجات عن شظایا من لوح رخامي أستخدمت في تشیید الدرج وعلیھا نقش نص  

  . (1)فقطالرواق الشمالي للبھو المعمد  فیمكن الدخول إلیھا من 4س، أما الغرفة أنستاسیوا

وقد أستخدم في تشیید      كبیر،  مبنىمن الساخن و البارد أجزاء  االستحمامغرف مرافق  تعد      

جدران  بسمك ،Headersالحجارة المواجھة و  Strechersة بالحجارة المجان المبنىھذا  جدران

وعلى  ، أستخدم المالط الكلسي األبیض بین صفوف حجارتھا لتثبیتھا        و ًا،متر  1,2 ال یقل عن 

عناصر أضیفت الحقًا، وكمثال     تعود إلى فترة زمنیة واحدة، إال أن ھناك الرغم من أن الجدران 

الطراز  فوف مشیدة علىالمتبقي من أساساتھ ثالثة ص ،10الجدار الغربي لحوض الماء  على ذلك

من ناحیة   ، و، ومن الواضح أنھ كان جزء من مبنى سابق للتشیید         الشمال  ممتدة إلى   الھلنستي

 الحقة  یمثل أعادة بناء    المشید بشكل رديء،    7غرفة  جح بأن یكون الجدار الغربي لل   أخرى یر

                                                                                                                                                                                 .)2(الدیكومانوس  شارعفي  Fountain 8نفذت عندما أدخلت النافورة 

التي تقع    5غرفة في مدینة كیریني، فال وسانتراجحمامات  یماثل ترتیب الغرفویالحظ أن       

التي كان یتم الدخول إلیھا من     Frigidariumفي أقصى الشمال عبارة عن حجرة الحمام البارد 

 ءفسیفسا ال من وكانت لھا أرضیة  ،الرواق الشمالي للبھو المعمد بواسطة باب في جدارھا الشرقي

والذي یشیر إلیھ    ) 6الغرفة  (أما الحوض في شمال الحجرة  ،(3)تراًًم 11,50×  8 حوالي أبعادھا

الواقع جزء من قناة فرعیة للقناة       جوتشایلد على أنھ مغطس بارد ثاني فقد رجح ریبوفات أن في

 طس االستحمام  مغ في الجانب الغربي من الحجرة  و ،(4)المائیة التي تم تشییدھا في الفترة األخیرة

تنزل من    لھ ثالثة درجات   و متر  1,5حوالي   ھعمق و Cold Plunge) 7الغرفة ( بالماء البارد

الرواق الشمالي    نحو تنساب   أرضیتھ ثقوب إلخراج الماء في     للمغطس  و، حجرة الحمام البارد

  . (5)للبھو المعمد

   Tepidarium  تیبیداریوم  حجرة الحمام الفاتر ھي 11یشیر جودتشایلد إلى أن الغرفة         

___________________________________________________________  
(1) R. G. Goodchild, op. cit., p. 182.  
(2) Ibid., p. 183-184. 
(3) Ibid., p. 184. 
(4) R. Rebuffat, op. cit., p.  269.  
(5) R. G. Goodchild, op. cit., p. 184.  
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ھا جدران و ،تقریباً  متر  14×  8,5أبعادھا   Cruciformوھي ذات شكل صلیبي    ) 53صورة (

الشمالي  لجدار  في كال من ا    Piersبكتل حجریة كبیرة ولھا زوج من الدعامات البارزة      مشیدة

المتبقي من نظام     لوحیدا والعنصر ،سانیةدعم القبة الخریرجح جودتشایلد بإنھا كانت ل والجنوبي

المكونة من    Pilaeاألجزاء السفلیة    ھي  11ألرضیة الغرفة    Suspensura  الدعائم الرئیسیة  

، أسفل أرضیة  Hypocaust ، أما األرضیة التي تحتوي نظام التسخین Bricks آلجر الدائري ا

إلي    وكان المنفذ من حجرة الحمام الفاتر      الحجرة، فھي في حالة جیدة في كافة أرجاء الحجرة، 

 والذي یرجح Corridor  )9الغرفة (ممر مر من خالل مدخلین یتوسطھما البارد ی حجرة الحمام

أرضیة  ممرلعزل الحجرات الساخنة عن الباردة، وكان لھذا ال بأنھ كان مستخدما  جوتشایلد

منفصل  و مبطن بالمالط )10الغرفة (من الممر یوجد حوض میاه  وفي الجھة الغربیة ،فسیفسائیة

ھو تحدید  " تیبیداریوم"كحجرة حمام فاتر  11ویشیر ریبوفات أن تحدید جوتشایلد الغرفة  .(1)عنھ

أن تكون  غیر صحیح ألنھ من غیر المرجح أن الموقد الرئیسي ال یسخن حجرة الحمام الفاتر، أو 

ھذه الحجرة    حجرة الحمام الفاتر أھم حجرة في المبنى حسب النظرة المعماریة للحمامات، ویحدد

الغرفة  (، ویرجح ریبوفات أن الممر     Sudatorium"سوداتوریوم" لبخار الساخناحجرة  بأنھا

حمام  خزان میاه وإنما حوض      لیست نافورة أو    12B ، والغرفة (2)ھو حجرة الحمام الفاتر   ) 9

  .(3)ساخن وذلك لوجود درجات نزول للحوض

فقد كان ) 54صورة ( Caldarium  )  13الغرفة ( حجرة الحمام الساخن كالداریومأما عن       

 حیث كانت   جدارھا الغربي   مفتوح على موقدب  Hypocaust التسخیننظام ل زوید الحرارةیتم ت

، ویرجح ریبوفات أن   )4((14A, 14B, 14C)حجرات صغیرة لتسخین مقسمة إلي موقد امنطقة 

، وكال الحجرتین قد تحوًال إلى صھریج في        (5)15ھناك حجرة حمام ساخن أخرى في الغرفة       

 متصل بفتحة ضیقة فيكان ) 13الغرفة ( حجرة الحمام الساخنفي  صھریجالف العصر البیزنطي،

الذي یحتوي   ، ) 55صورة  ( 15واألصغر حجمًا في الغرفة    مماثلال الصھریججداره الجنوبي ب

توقف العمل بھا    15و  13یدل على أن الحجرات   في ركنھ الشمالي الغربي، وھذا      سلم  على 

   جدرانإلى أن تشایلد یشیر جودو .تستعمل كأقبیة ربما لغرض التخزین أصبحتوكخزانات میاه 

__________________________________________________________. 
(1) R. G. Goodchild, op. cit., p. 184.  
(2) R. Rebuffat, op. cit., p. 264. 
(3) Ibid., p. 269. 
(4) R. G. Goodchild, op. cit., p. 184. 
(5) R. Rebuffat, op. cit., p. 264. 
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  . (1)، وفیما بعد ملئت بالتراب والركامتعود للقرن السادس المیالدي 15غرفة التقسیم لل

في العصر  التي شیدت) 19إلى  16( المنازلبعض جنوب مبنى الحمامات  توجدو      

 18و  17رف الغ ، و Courtyardربما كانت فناء   16، ویرجح جودتشایلد أن الغرفة البیزنطي

تم  18وفي الغرفة  ،نةالبیزنطي للمدی االستیطانلمرحلة األخیرة من ل تعد نموذج للمنازل السكنیة

فلم تكشف الحفریات إال على      19 منزل أما ال  ممتدة عبر السقف،    Archesالكشف عن أقواس 

  . (2)منھ لواجھة الغربیةا

  

  :تاریخ الحمامات

    
، لحمامات الرومانیة العامة بسبب ظروف التنقیب      ا فترات تشیید   ید تحد في  صعوبةتوجد       

   :ویمكن ترتیب مراحل التشیید كالتالي حسب ما یشیر جوتشایلد،

التي تسبق تشیید مبنى الحمامات تشمل البھو المعمد وبعض الجدران  والمرحلة األولى       

   Wright، حیث یحدد رایت   (3)10 لغرفة في ا  لحوض الماء   المنفصلة بما فیھا الجدار الغربي   

تاریخ التشیید ما بین القرن األول قبل المیالد والقرن األول المیالدي بناًء على أدلة دراسة تیجان  

، ولذا  (5)م.ق 50حوالي   إلى ، بینما یحدد ریبوفات تاریخ الجدار الغربي لحوض الماء     (4)عمدةاأل

تاریخ التشیید في     فأنھ من غیر الممكن أن یكون المبنى قد شید بعد نھایة العھد الھلنستي، ویحدد  

  . (6)القرن األول قبل المیالد

حیث   البھو المعمد   مع لعامة بالتالصق   بناء الحمامات ا  جسد المرحلة الثانیة من خالل   توت      

في عھد  بالتصمیم الشائع بناًء على مقارنة م،100 بعد سنة یرجح جودتشایلد تاریخ التشیید 

ولكن ریبوفات یرجح أن تشیید الحمامات كان قد تم في الفترة ما   ،(7)وستراجان اإلمبراطور

  ثیموسیدا في المغرب والتي یرجحم بناًء على مقارنة الحمامات بنموذج حمامات .ق 125-75بین

_________________________________________________________ 
(1) R. G. Goodchild, op. cit., p. 184. 
(2) Ibid. 

(3) Ibid., p. 186. 

217., IV, p. Libya Antiquain supp. G. R. H. Wright, "Architectural Fragments from the Peristyle", ) 4( 

(5) R. Rebuffat, op. cit., p. 272. 
(6) Ibid., p. 273. 
(7) R. G. Goodchild, op. cit., p. 186. 
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  .   (1)دریانوساوھحكم دومتیانوس ما بین فترة الشیدت في  أنھا كانت قد

أثناء فترة استخدامھا وبعد  جریت بعض التعدیالت على الحمامات وفي المرحلة الثالثة أ       

تي  الوبتیجان كورنثیة جدیدة     وتزیینھ  ،إعادة بناء البھو المعمد  أحداث التمرد الیھودي، حیث تم 

  .(2)نیوسأنطونی اإلمبراطور كانت شائعة في عصر

 یرجح جودتشایلد أن ، وتخلي عن استخدام الحمامات العامةوبدأت المرحلة الرابعة عندما تم ال    

توقف  م كانت سبب  365عن زلزال عام     ةناجمالت الكبیرة في حجرة الحمام البارد      التصدعا 

، غیر أنھ ربما تم التخلي عن الحمامات في تاریخ سابق لذلك أي في القرن             الحماماتب العمل

، ویتفق ریبوفات مع ھذا الرأي حیث یرجح التخلي عن الحمامات في نھایة            (3)الثالث المیالدي

تحدید تاریخ تشیید الصھریجین في الحجرتین     ویمكن، الزلزالالقرن الثالث أو القرن الرابع بعد 

  .(4)بنھایة القرن الرابع وبدایة القرن الخامس المیالدي 15و  13

المائیة التي تمتد على طول الجانبین الغربي والشمالي    القناة وفي المرحلة الخامسة تم تشیید      

للحمامات، والتي لھا فرع یمتد على الواجھة الشمالیة للكنیسة المركزیة المجاورة للحمامات،            

وھذه الواجھة ھي إضافة لمبنى الكنیسة األصلي، وقد تم تحدید تاریخ تلك اإلضافة إلى فترة حكم  

اریخ تشیید القناة المائیة في الحمامات في النصف الثاني من     جستنیانوس، ولذا یرجح ریبوفات ت

  .(5)القرن السادس المیالدي بناء على تاریخ تشیید فرع القناة في الكنیسة

وبعد أن توقفت الحمامات الرومانیة العامة عن أداء وظیفتھا قسمت حجرة الحمام البارد                

، وقد  الفیسفسائیة  األصلیة األرضیة فوق طبقة جدیدة من الجص تمت إضافةو ،بجدران عرضیة

 سأنستاسیو مرسوم  نقش علیھا العدید من قطع الرخام التي عنھذه الطبقة الجدیدة تم الكشف في 

، وتاریخ ھذا المرسوم ھو قبل      (6)3في سلم الغرفة تم الكشف عنھ  ولكن الجزء األكبر من النقش

تشیید القناة المائیة في الحمامات كان بعد ذلك ولذا یمكن تحدید          میالدي ولكن تاریخ  500عام 

خرى من مرسوم أنستاسیوس والتي تم       تاریخ ھذه المرحلة في القرن السادس، أما الشظایا األ     

میالدي أي  500تدل على أن عملیة تشیید ھذا السلم كان قبل فھي  3الكشف عنھا في سلم الغرفة 

  خالل النصف الثاني من القرن السادس المیالدي وھي نفس فترة أنھ قد أجریت تعدیالت وصیانة

___________________________________________________________ 
(1) R. Rebuffat, op. cit., p. 276. 
(2) R. G. Goodchild, op. cit., p. 186. 
(3) Ibid 
(4) R. Rebuffat, op. cit., p. 277. 
(5) Ibid., p.  271. 
(6) R. G. Goodchild, op. cit., p. 184. 
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تشیید القناة المائیة في الحمامات، أما عملیة تشیید الحمامات الصغرى المالصقة لمبنى الحمامات  

أي في   ،في الحمامات   الرومانیة من الغرب فقد تمت تقریبًا في نفس فترة تشیید القناة المائیة           

   . (1)النصف الثاني من القرن السادس المیالدي

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

___________________________________________________________  
(1) R. Rebuffat, op. cit., p. 271.   
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  :مستكملةالالحمامات البیزنطیة غیر 

   
، وھذا المبنى یقع    (1)م1821عام   مبنى الحمامات البیزنطیة    قد رسما   األخوین بیتشي كان       

م 1965عام   )25شكل  ( في المبنى  قد بدأت عملیات التنقیبو ،الحمامات الرومانیة العامةغرب 

م استكملت عملیة  1966 عام وبنھایة ،غیر المستكمل بالكشف عن أساسات الجناح الشرقي  

كشف عن  حیث تم الفي التنقیب غربًا  م تم التوسع1967عام  ھذا الجناح بالكامل، وفي استكشاف

 ھذه  جنوب  یقع في  من المبنى    الرئیسيجزء أن البیدلي  ویرجح ،Palaestraالریاضیة  صالةال

   .(2)والتي لم تتم عملیة تنقیب فیھا ،الصالة

یحدده كمبنى  ھم منمنف الباحثین، وھناك جدل كبیر حول الغرض من ھذا المبنى بین        

ھذا المبنى قد حل محل       ، حیث یشیر بیدلي إلى أن    یحدده كمبنى صناعي   ھم منومن ،حمامات

بینما یرجح رینیھ ریبوفات أن المبنى       ،(3)بعد توقفھا عن اإلستخدام     الحمامات الرومانیة العامة 

ویؤید الروند ھذا  ،(4)منشأة صناعیة خاص أما بدباغة الجلود أو الصباغة أو تحضیر السمك

  . (5)الترجیح حیث یشیر إلى أن المبنى ھو منشأة صناعیة

  

  :المبنىمخطط 

  
لمسافة  ویمتد  Porticoed Courtyard مبنى بمخطط غیر منتظم جنوب الفناء المعمدالبدأ       

 ه المرحلة ھي  ات التي یمكن تحدیدھا لھذ  والوحد نحو الجنوب في الجھة التي لم یتم التنقیب فیھا،

 صھریج المیاهو ، West Plunge الغربيالمغطس و East Plunge المغطس الشرقي

Cistren،  وحوض االستحمام الصغیرSitz-bath  تشیید الجناح الشرقي غیر المستكمل، ، ثم تم

وبعد التخلي عن استكمال مخطط الجناح      ،مماثل لجناح الحمامات البیزنطیة في مدینة تاوخیراال

 أساسات  على تم تشیید الجدار الشرقي للفناء المعمد الشرقي، شیدت الصالة الریاضیة ، حیث

__________________________________________________________ 
chey, F. and H. W. Bee , IV, p.225;Libya Antiquain supp.  (1) J. G. Pedley, "The Byzantine Baths",

467.-, pp. 466Proceeding 
(2) J. G. Pedley, op. cit., p. 225. 
(3) Ibid., p. 242. 

16, p. 269.-. 15s, volAntiqua LibyaR. Rebuffat, (4)  
, p. 42.Journal des Savantsnde, A. Laro(5)  
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 .(1)غیر المستكمل الجدار الغربي للجناح الشرقي

  

  مستكملالغیر الجناح الشرقي 

  
أبعاده  وبأن الجناح مستطیل الشكل     نجد   )56صورة  ( مخطط الجناح الشرقي   بالنظر إلى       

وھذا المخطط مماثل للجناح الشرقي للحمامات البیزنطیة في       ،(2)ًامتر 9,5×  18,5حوالي 

بكتل  الجدران   شیدت وقد   سوى أساساتھ،   الشرقي في أبوللونیا   ولم یبقى من الجناح، (3)تاوخیرا

وھذه  ،Stretcherبشكل مجانب  وضعت ًامتر 1,4× سم  85بمقاس حوالي   ةكلسی حجریة

، وبعض  Claw Chiselالكتل مثبتة بمالط خشن وأغلبھا مشذب باألزمیل المخلبي البیزنطي       

، )57صورة  (ھذه الكتل علیھا حزوز قطریة تدل على أنھا قد سلبت من التحصینات الھلنستیة        

، وتم سده بعد تشیید الصالة الریاضیة   7في الحائط الغربي للوحدة  مدخل ناح الشرقيمبنى الجول

Palaestra (4)خلفھ مباشرة .  

 تغییر  ةحجر ھي   7أن الوحدة   یشیر بیدلي إلي   ف ،ح الشرقيناأما عن األجزاء الرئیسیة للج      

 حجرة ھي 6وحدة ، وال Apodyterion "أبودیتریون" التي یطلق علیھا تسمیة  ، والمالبس

للتأكد من غرض    جسات  میتشیجن عدة م   جامعة عثةب قامتوقد أ ،Frigidarium الحمام البارد

تجاه المداخل التي تربط ھذه     مباشرة با  6وحدة مقابل الجدران الشرقیة الجنوبیة لل ھذه الوحدات

 Drainمیاه  مجرى تصریفعن  جساتالم وتم الكشف من خالل أحد ، 7و  5 وحداتبال وحدةال

لیس القصد  ویرجح بیدلي أن ھذا المجرى  ،5 وحدةبال 6 وحدةیربط ال سم 40 بمقاستحت العتبة 

ھي حجرة الحمام   6، ولذا فالوحدة  Hypocaustتسخین ال نظام شبكةلمرور الھواء الساخن منھ 

  .(5)ھي حجرة تغییر المالبس 7والوحدة  البارد

 ،تحت األرضیة   Flues فتحات لمرور الھواء الساخن     ثالث توجد    5و  4وحدات  في الو      

وكالھما   ،سم  98× متر   1,35حوالي   أكبرھا و سم  49× متر  1,2أصغرھا ذات أبعاد حوالي 

  ثالثة فتحات  بینما ھناك لجناح،ا قفي شر 3و  2و  1 بالوحدات الثالثة 5و  4 وحداتتربط ال

__________________________________________________________  
(1) J. G. Pedley, op. cit., pp. 233-234. 

  :، راجعLeptis Magnaحمامات لبتس ماجنا ھا، لعل أھمھا في لیبیا لم یتم استكمال مبانيالنماذج للھناك بعض وتجدر اإلشارة إلى أن 
, vol. II, 1965, pp. Libya AntiquaR. G. Goodchild, "The Unfinished 'Imperial' Baths of Leptis Magna", 

15-27. 
(2) J. G. Pedley, op. cit., p. 226. 

, vol. Libyan StudiesHouse at Tocra: a Summary Report”, -“The Byzantine Bath(3) G. D. B. Jones, 
15, 1994, p. 108, fig. 1. 
(4) J. G. Pedley, op. cit., p. 228. 
(5) Ibid., pp. 229-230.  
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 حجرة ھي 4الوحدة أن ببیدلي یرجح و، 5و  4 وحداتال ما بین تربط حجمًا أخرى أصغر 

یتم  ولم. Tepidariumالحمام الفاتر   ھي حجرة  5وحدة ال ، وCaldariumالساخن الحمام 

، ولكن یرجح بیدلي أن 5و  4  تتوافق مع كتل جدران الوحدات الكشف عن مستوى أرضیة

الحواف البارزة والدعامات المشیدة بالطوب الحراري في األسفل ھي جزء من نظام الدعائم             

  . (1)لوحداتبھذه االتي تخص شبكة التسخین  Suspensuraالرئیسیة لألرضیة 

 Terracottaمن الطین المشوي   بواسطة أنابیب 2متصلة بالوحدة  3و  1الوحدات و      

Pipes مرور الھواء ل بأنھا كانت یرجح ،سم 12قطرھا  موضوعة مباشرة فوق مستوى األرضیة

فتحة أخرى الجدار الشرقي ولھذه الوحدة  Furnace الموقدھي حجرة   2الوحدة و ،الساخن

، وقد تم   النار  ذكاءبنى وفي موضع یمكن من خاللھ إسم وتؤدي إلي خارج الم 90×  80أبعادھا 

 3و  1للوحدات   الشرقیة  جدران الفي  سم 5قطرھا و Plug Holes فتحات مغاطس الكشف عن

، وتم الكشف عن     Hot Baths ة ساخن  اتمغطس حمام   لتكون  صممت  بأنھا قد   التي یرحج  

یرجح بأنھا قد أضیفت في فترة الحقة بعد  1أرضیة مشیدة فوق أرضیة نظام التسخین في الوحدة 

  .(2)التخلي عن مبنى الحمامات

ویبقى السبب وراء عدم إستكمال مبنى الجناح الشرقي غیر معروف، ولكن من بین                

 عن تھدید Phiostorgiusلوستورجیوس  الترجیحات التي تفسر التوقف عن البناء ھو ما ذكره فی

توقف ھو غالء    الم، والترجیح اآلخر لسبب 390لإلقلیم قبل عام  Asturianiقبائل األوستریاني 

وعندما عاد التشیید إلى ھذا الموقع من المدینة الحقًا تم تشیید الصالة الریاضیة غرب تكلفة البناء، 

  .(3)الجناح

 

 "االبالیستر"الریاضیة  الصالة
   

 دییتم تش ،الجناح الشرقياستكمال  بعد التخلي عن  عندما عاد التشیید إلى ھذا الموقع        

 ةدأروقة معم لھء مفتوح عبارة عن فنا وھي ، (4)مترًا 16×  19 أبعادھا حواليو البالیسترا

Porticoed Courtyard ) الغربي  الممر و )الرواق الشرقي والرواق الشمالي والرواق الغربي 

West corridor ویحده من الجنوب مغاطس االستحمام ،مكمل لھ في الجھة الغربیة Plunges  

___________________________________________________________ 
(1) J. G. Pedley, op. cit., p. 230. 
(2) Ibid., p. 231. 

, Trans. Edward Walford, London, 1855, The Ecclesiastical History (3) Ibid., p. 232; Philostrogius,
11.8. 
(4)  J. G. Pedley, op. cit., p. 233, no. 11. 
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  .(1)الجھة التي لم یتم التنقیب فیھالى إ دخلھ الجنوبيویؤدي م وصھریج المیاه) الشرقي و الغربي(

 East Plunge الشرقي المغطس جنوب البالیسترا الوحدات التي یمكن تحدیدھا من و      

من الشمال للجنوب     ًامتر  3.25من الشرق للغرب و     ًامتر 5.2 هتبلغ أبعادوالذي  )58صورة (

ویوجد أعلى   ،ھ مرصوفة ببالط وقد طلیت جدرانھ بمالط أرجواني وأرضیت       ،ًامتر 1,3وعمقھ 

ن م هایجلب الملسم  7.5 عرضھ Terracotta Pipe طیني ألنبوب فتحةالحافة الجنوبیة  

أما  . سم  9بمقاس  Drain الماء  تصریف  فتحة  توجد  الزاویة الشمالیة الشرقیة    يفو ،الصھریج

من   ًامتر  3,15 من الشمال للجنوب و  ًامتر 3,25 هأبعاد فتبلغ West Plunge المغطس الغربي

أما الصھریج  . (2)وقد طلیت جدرانھ بالمالط عدة مرات     ،مترًا 1,3وعمقھ  للغرب، الشرق

Cistern ) سم  65 ھعمق ًا، ومتر  3,30حوالي  ضلع  فھو مربع الشكل طول كل      )59صورة، 

بالمغطس  متصلھو و ،وجدرانھ مشیدة بكتل حجریة غیر مصقولة علیھا طبقة سمیكة من المالط

 شرقي في الركن الشمالي ال    خرآطیني  أنبوب ، وھناكفي جداره الشمالي  أنبوب طینيبالشرقي 

 الشكل مربع  Sitz-bathاستحمام حوض  وجدالمیاه ی  والى الغرب من صھریج .لتصریف الماء

الحجریة التي   لواحاألمبلطة ب تھوأرضیًا، متر 1,65وعمقھ  ًامتر 2,2 الضلع طول) 60صورة (

وتوجد في الناحیة الغربیة درجة       لحوض مطلي بطبقة سمیكة من المالط،  وا، تستعمل للرصف

  .(3)الدرجة أسفل سم 50إضافة إلى وجود مقعد  ،حوضالمن سطح  سم 60على عمق 

أساسات   على  للبالیسترا  Porticoed Courtyardالشرقیة   جدران الفناء المعمد    وشیدت      

دخل الرئیسي مال سدت الفناء المعمد دعائمدى إح، والمستكملغیر  الجدار الغربي للجناح الشرقي

 Hall  Apsidalالجدار الشرقي لیلتقي الجدار الجنوبي للبناء المقبب         یمتد ، وللجناح الشرقي  

 من الشمال هأبعادومستطیل الشكل  معمدوالفناء ال، North Porticoالرواق الشمالي للفناء  شمال

ة مرصوفة بحجارة مستطیل تھأرضیو ،ًامتر 7,4ومن الشرق إلى الغرب  ًامتر 7,95 إلى الجنوب

متصلة بالدعائم الداخلیة للرواق الغربي للفناء     ھوجدران ،Concreteخرسانة  على أرضیة 

West Portico ،فتحة  نحوساب المیاه جنوبًا  تنلمائلة من الجنوب إلى الشمال    تھأرضیو

  .(4)تصریف المیاه

 من أقواس على طول إمتداده، ویتفاوت       West Porticoویتكون الرواق الغربي للفناء            

   مترًا في الجنوب، ودعائم األقواس تتكون من نوعین 1,5في الشمال إلى مترًا  2عرضھ من 

___________________________________________________________  
(1) J. G. Pedley, op. cit., p. 333. 
(2) Ibid., pp. 233-234. 
(3) Ibid., pp. 234-235. 
(4) Ibid., p. 236.  
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وأعمدة، وتم الكشف عن نقش على إحدى كتل الدعائم الحجریة،       دعائم كتل حجریة : معماریین

 North Porticoوالرواق الشمالي للفناء    . (1)وأرضیة الرواق مرصوفة بمالط إرجواني اللون   

مترًا، وتم الكشف عن أحد األعمدة        2,5یتبع نفس الطراز المعماري للرواق الغربي وعرضھ    

تي تخص ال Voussir Blocksالحجریة المقلمة  مترًا وبعض الكتل 1,25المتبقیة بإرتفاع 

، وھناك مدخل للبالیسترا في الجدار الشرقي للرواق، ومدخل آخر على       أقواس الرواق الشمالي

قد شید Hall  Apsidal البناء المقبب في الجدار الشمالي للرواق، ویرجح بیدلي أن البناء المقبب

الدیكومانوس،   شارع  وقد كان للبناء المقبب مدخل في جھتھ الشمالیة على     ،قبل مبنى الحمامات

أختفى بسبب تقدم میاه البحر، وأرضیة الرواق الشمالي للفناء تتكون  من البناء المقبب وھذا الجزء

نفس طراز الرواقین      East Porticoویتبع الرواق الشرقي للفناء   . (2)من مالط إرجواني اللون

   .(3)م من التعدیالت التي أدخلت علیھ، وأرضیتھ تماثل أرضیة الرواقین األخریناألخرین بالرغ

 یقع  مترًا،  2.5حوالي   وعرضھ  أمتار 9طولھ حوالي  West Corridor والممر الغربي        

 ومتصل بالرواق ، ،West Portico اءللفن الغربي الرواق جدارلمبنى ولما بین الجدار الغربي 

 2,45×  1,50أبعادھا   Anteroom عن طریق غرفة انتظار North Porticoللفناء  الشمالي 

في الجزء    أمام المدخل   ویوجد بھا مدخل یؤدي إلى الممر، وتوجد بقایا بالط حجري         ، ًا،متر

صغیر مستطیل  Water Basin حوض میاهكن الجنوبي الشرقي للممر في الروالجنوبي للممر، 

 ،سم  40سم وعمقھ    60ارتفاعھ حوالي    ًامتر 1,40×  1,30حوالي أبعاده  )61صورة ( الشكل

 ،سم  12 بمقاس میاه في حوض الماء     تصریف   فتحة ومطلي بطبقة سمیكة من المالط، وھناك  

 وھذه القناة عرضھا ما بین      ، ًامتر  4,7في أرضیة الممر تمتد شماًال إلى حوالي   ؤدي إلى قناةت

بقایا المقعد  إستنادًا على ستخدام الممر كمرحاضبیدلي ا ویرجح، سم مطلیة بالمالط  37إلى  19

   .(4)الغربيلممرالمرحاض في أقصى شمال لالحجري المكسور 

  

  المبنىتاریخ 
  

أما عن تاریخ المبنى فقد بدأ التشیید بمخطط غیر منتظم بعد توقف الحمامات الرومانیة                    

________________________________________________________ 
(1) J. G. Pedley, op. cit., p. 337. 

  :، راجععن التقش المكتشف على أحدى كتل الدعائم الحجریة للرواق الغربي
.. p.313. no. 40, IVLibya Antiquain supp.  J. Reynolds, "The Inscriptions of Apollonia", 

(2) J. G. Pedley, op. cit., pp. 338-239. 
(3) Ibid., pp. 239-240. 
(4) Ibid., p. 240. 
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 العامة في أواخر القرن الثالث أو النصف الثاني من القرن الرابع المیالدي، ثم توسع المخطط 

لیشمل الجناح الشرقي والذي توقف البناء فیھ أواخر القرن الرابع المیالدي، ثم عاد االھتمام بھذا   

ویشیر بیدلي أن    م،500الذي كان من المرجح عام " البالیسترا"الموقع بتشیید الصالة الریاضیة 

في الربع الثاني من القرن السابع إما قبل أو بعد انسحاب            حدث توقف مبنى الحمامات كان قد 

 .(1)الحامیة البیزنطیة نحو مدینة تاوخیرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

  

___________________________________________________________  
(1) J. G. Pedley, op. cit., pp. 242- 243.  
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  قصر الدوق 

  
شكل  (مبنى قصر الدوق     مدینة خالل العصر البیزنطي  الالمباني المدنیة في  وأكبر من أھم      

وفي عام  .(1)المدینة تحصینات داخلعلى التل الغربي  مشیدال ،حاكم إقلیم المدن الخمسمقر  ،)26

محل   نھ كان  أعلى  وأشارا   ،ام مخطط المبنى في خریطتھ ارسمقد  ن بیتشيام كان األخو1822

مجئ فیما بعد حتى     ولم یھتم  بھذا المعلم أحد من الرحالة      ، (2)إقامة ألحد الشخصیات المھمة    

جزء من كتل المبنى الحجریة  ، الذین استخدموامن جزیرة كریتم 1897الالجئین عام المسلمین 

،  (3)یمة ني القد إزالة الكثیر من حجارة المب     تالل االیطالي للبالدحاال عن نجمو في بناء مساكنھم،

ف الغربي للقصر مما حجبھ   الطر ىلعید ـُش دق عسكري اإلیطاليللحصن ال الشرقي داروكان الج

  .(4)، وقد تمت إزالة الجدار أثناء التنقیببالكامل

خر أوارت أربع سنوات حتى  استمو م1959 عام تشایلدتحت إشراف جود الحفریات وبدأت

   .)5(م 1962

  

   :مخطط المبنى

   
رجع السبب في انحرافھ     وی قلیًال عن المخطط العام المدینة،    القصر في اتجاه منحرف ُشید      

   .قة لھصالجنوبیة المال اتالتحصین أسوارإلى ضرورة إتباعھ خط 

  :لغرض الوصف ة ویمكن تقسیمھ إلى ثالثة أجزاء غرف 83القصر من ویتكون       

  ) 22 – 1الغرف (  Western Wing  "جناح المراسم "  الجناح الغربي  – 1

  ).  62 – 23الغرف (  Eastern Wing "جناح اإلقامة " الجناح الشرقي  – 2

  ) . 83 – 63الغرف (  Gate-house حجرة البوابة وغرف الحرس المرتبطة بھا – 3

عام  جناح الشرقي أستكشف    وال م،1959عام   الجناح الغربي تم الكشف عنھ أثناء تنقیبات          

  نم، وعلى الرغم م1962 – 61یھ خالل الحفریات عامي تم التنقیب ف جزء الثالثوال ،م1960

___________________________________________________________  
p. 245. , IV,Libya Antiquain supp.  "The Palace of the Dux",(1) R. G. Goodchild,  

, p. 515.Proceedingchey, F. and H. W. Bee Ibid.; (2) 

 .125، ص 2005، 25، السنة 2و 1، العدد مجلة تراث الشعبخالد محمد الھدار، ) 3(

(4) R. G. Goodchild, op. cit., p. 245. 

(5) Ibid.  
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إال أنھا لم تشكل     ،صغیرة شیدت بجانب الجدار الشمالي للجناح الشرقي      وجود إشارات لمباني 

  .(1)وبالتالي یمكن القول بأن القصر قد تم الكشف عنھ بالكامل لھ،جزء مكمل 

   

  :  الجناح الغربي – 1

  
 بناء متصلة،   فترة متجانسة ترجع إلي  ةویشكل وحد ،دم أجزاء القصرقأمن الجناح ھذا یعد       

 بحجارة مربعة صغیرة شیدمالجزء األكبر منھ و، تفاصیل فقطولم تطرأ علیھ أي تغیرات إال في ال

لم یبقى    headersالحجارة المواجھة   ومن صفوف، منتظم بشكل صفوفالحجم مرصوصة في 

في بعض األركان؛     Quoinsوالكتل األكبر حجمًا استخدمت كأحجار زوایا    إال الشوط السفلي،

والعناصر  Lintelsوعارضات األبواب  Door-jambsة مع عضائد األبواب  وھذه الحجار

والحنایا األصغر    17الغرفة   Apseوحنیة  Inner Courtyardالمكونة لممرات الفناء الداخلي 

إلى حد ما     وتجھیز الجدار ،Claw Chiselبأزمیل المخلب  كلھا مصقولة 13و  2في الغرفتین 

  . (2)خشنة كان الغرض منھ تماسك الجص أنھابھذه الطریقة المتقنة ولو 

وھو الجدار الوحید الذي بھ  ،الجدار الشماليویتم الدخول للجناح الغربي عن طریق باب في       

 Pilasters معشقة بالجدران   ة واسعة على جانبیھا أعمدة   عبارة عن بواب الستخدام العاممدخل ل

Cutaway، عارضة أصًال  یوجد أعالھا وكانArchitrave   وبالقرب من الباب     ،فوقھا قوس

الكتل   تشیر بقایا  ، وأحدى حجر الزوایا    نقش صلیب على  على الزاویة الشمالیة الشرقیة للجناح 

  .(3)الخارجیة الجدار واجھةعلى بارز  Corniceنیش روجود كو ىعل ساقطةال

   

  :غرف الجناح

  

 بھا صغیرة   Vestibuleھي ردھة    1الغرفة  غرفة،  21یبلغ عدد الغرف في ھذا الجناح و      

، 9و  2تین الن إلي الغرفویوجد بھا مدخ ،الحجرب مبلطة وأرضیتھا ،طویلة حول الجدرانمقاعد 

ر ھذا الجانب من    والتي أزیل بالطھا بعد انھیا ، Audience Hallقاعة استقبال ھي  2 والغرفة

  ،Half-dome نصف قبة أعالھاویتوسطھا باب، و، عند طرفھا الغربيApseیة نلھا ح، القصر

___________________________________________________________  
(1) R. G. Goodchild, op. cit., pp. 247-248.  

(2) Ibid., p. 248. 

(3) Ibid.  
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 على أحدى الكتل الحجریة المقلمة من       مرسوم  اإلضافة إلي صلیب   ب ،(1)تم الكشف عن بقایاھا  

على   Cupboard خزائنأربع وكان ھناك بالجیر، وكانت جدرانھا مطلیة  المنھارة،نصف القبة 

وتشیر بعض الدالئل على أن انھیار الغرفة وھجرھا    ،جانبي الباب الموجود في الجدار الجنوبي 

   .(2)االستیطان في آخر مرحلة من قد تم

صغیرة،والباب من  ردھةاستغلت ك، 3 ك خلف قاعة االستقبال غرفة صغیرة وكان ھنا      

وكان في كل     والتي یرجح بأنھا حجرة الحرس،      4أما الغرفة    ،مسدود  7إلى الغرفة  3الغرفة 

في وقت الحق من خالل  الغرفة شمال في ةموجودالن یزانتالخ سدتومشیدة بالحجر،خزانة  ركن

 أنھا  رجحی ، منھار في ھذه الغرفة     Vaultقوس لقبو یر، وقد وجدت بقایااسطواني كب فرنبناء 

وھي ممر    5الغرفة  إلي   4 ویمكن المرور عبر باب وسط الجدار الغربي للغرفة    ،برج مراقبةل

   .(3)ویرجح أنھا كانت أما مخزن أو زنزانة ،في الركن الشمالي الغربي للقصرضیق 

، وفیھا بقایا نقش جنائزي معاد استعمالھ في الجدار الشمالي          بالبالط رصوفةم 6والغرفة       

ضخم ارتفاعھ غیر معروف      Archwayممر مقوس   8و 7 من الغرف في كل وكان ،(4)غرفةلل

 عبارة عن ممر مرصوف  9والغرفة  مرصوفة بالبالط،  لدعم طابق علوي، وكال الغرفتین 

و  8 نبی  الذي یربط ، والبابInner Courtyardداخلي فناء الوال 1الردھة غرفة  ما بین ربطوی

، وفي ھذه الغرفة أیضًا ممر مقوس ارتفاعھ غیر معروف لدعم طابق  سد في فترة الحقة  9

یوجد  و، Cistern محفور متصل بخزان صخري     بئر تخص الجدار الجنوبي كوة علوي، وفي 

، ویرجح أن ھذا السلم ھو السلم   في جدارھا الجنوبي قاعدة لسلم خشبي وفتحة بئر 10لغرفة في ا

 Service Corridorب صغیر متصل بممر الخدمات     با  11للغرفة و الرئیسي لجناح المراسم،

باب صغیر لھ عارضة منخفضة   12لغرفة لووبھذه الغرفة ممر مقوس لدعم طابق علوي،  

Architrave63(5)متصل بغرفة المطبخ ، وA .  

  بھا بابین في الجدار الشمالي، والباب في  Chapelھي كنیسة القصر الخاصة  13والغرفة       

___________________________________________________________  
 تم الكشف عنوقد  للقاعة، الجنوبي قائمة لتدعم الحائط Apse تركت الحنیة Audience Hallحجارة قاعة االستقبال  انھیار بعد) 1(

اإلسالمیة عندما كان الطابق العلوي للقصر ال  بقایا دعائم إضافیة شیدت الحقًا في القاعة، یرجح جودتشایلد بأنھا تعود إلى بدایة الفترة
  :راجع، مستخدمًا یزال

, 1960, vol. XXXIV, Antiquity"A Byzantine Palace at Apollonia (Cyrenaica)",  R. G. Goodchild,
p.249, n. 16. 

 
.8p. 24 , IV,Libya Antiquain supp. R. G. Goodchild, (2)  

(3) Ibid. 
(4) Ibid. 

  :، راجع6لغرفة للجدار الشمالي في ا الكتل الحجریة عن بقایا النقش الموجود على أحدى
p. 308. n. 33. pl. LXVI. , IV,Libya Antiquain supp.  J. Reynolds, "The Inscriptions of Apollonia", 

(5) R. G. Goodchild, op. cit., pp. 248-249.  
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م، وللباب الغربي 1959عام  ت أبواب المصلى إلى وضعھا الطبیعيأقصى الغرب مسدود، وأعید

أعالھا قوس، وعلى     Architrave، وللباب الشرقي عارضة    Flat Lintelعارضة مسطحة   

الرئیسیة للعارضة یوجد بقایا نقش رسم على الجص،والباب بین الكنیسة والغرفة   كتلة الحجریةال

   .(1)مسدود 14

ویوجد في الزاویة الجنوبیة الشرقیة     شماليالجدار الفي  یوجد بھا باب واسع 14أما الغرفة       

ب البا  22إلى   20الغرف   للغرفة مكان مغلق ربما كان خزان لمرحاض في الطابق العلوي، في 

مقتلع إلى الصف    21 20مسدود، والجدار الذي یتوسط الغرفتین     15و  20ما بین الغرفة  

مسدودة بجدار مشید     16إلى   22ومن الغرفة    16إلى الغرفة   21السفلي، واألبواب من الغرفة 

  .(2)مسدود أیضًا 71إلى الغرفة  21، كما أن الباب من الغرفة 16في جنوب الغرفة 

المخصصة Chamber  Council  المجلس غرفة 17ة ھذا الجناح ھي الغرف أجزاء أھمأن       

العمود الجنوبي كامل تم الكشف عن ، وعمودان أمامیانالغرفة  مدخل فيو ،لالجتماعات الرسمیة

وھناك فتحات تخص أبواب ربما من نوع    ًا وأعید إلى وضعھ الطبیعي، متر 4.5ارتفاعھ و

لھا أرضیة خراسانیة  الفرس حدوةیة تشبھ نبح ھذه الغرفة  وتنتھي Balustradeالدرابزین 

كان ممھد    17لغرفة اووسط  ،منھارة لنصف قبة وكورنیش بارزسم، وتوجد بھا بقایا  40ترتفع 

اشرة بقایا   یة مب نوتوجد أمام الح   ،لجدران الشمالیة والجنوبیة للغرفة    ینتھي قبل ا   ببالط حجري

   .(3) فقودالعلوي م ئھاطاولة حجریة كبیرة جز

  

  :الفناء الداخلي واألروقة
  

مرصوف ببالط حجري متواصل للرواق   )62صورة ( Inner Courtyardداخلي ال فناءال      

إلى الباب الشرقي للكنیسة  9من الغرفة ) Eastern Porticoالرواق الشرقي للفناء (الممتد 

الصغیرة، ویوجد خزان میاه كبیر في الركن الجنوبي الشرقي للرواق مزود بمیاه األمطار من         

  السقف عن طریق فتحة عمودیة، كما یشیر إلیھا القطع في جدار الركن الجنوبي الشرقي، وھناك 

  .(4)عن طریق فتحات خاصة 10و 9مجموعة درجات تنحدر نحو البئر والذي یزود الغرف 

_________________________________________________________  
(1) R. G. Goodchild, op. cit., p. 249.  

  :، راجعخاصةلكنیسة الالشرقي ل مدخلالالرئیسیة للعارضة فوق عن بقایا نقش الكتلة الحجریة 
308. n. 31.-pp. 307 , IV,Libya Antiquain supp. J. Reynolds,   

  .البیزنطیة الدینیة مبانيلا مبحث يف الخاصة بالتفصیل القصركنیسة  مبنى وسنتناول
(2) R. G. Goodchild, op. cit., p. 249. 
(3) Ibid. 
(4) Ibid.  
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أثناء المرحلة األخیرة من السكن،      Southern Porticoوقد سدت أعمدة الرواق الجنوبي       

شیدت درجات حجریة غیر مشذبة في الطرف الغربي للرواق الجنوبي تؤدي        وفي نفس الفترة 

مع  فقد تم الكشف عنھا منھارة   Northern Porticoللطابق العلوي، أما أعمدة الرواق الشمالي 

اثنان من  ا، وقد أعیدVoussoirsوبعض كتل األقواس المقلمة   Capitalsاثنان من التیجان  

وكذلك الواجھة الخارجیة للجدار الشمالي للرواق الشمالي وجدت  ،إلى وضعھما الطبیعي األعمدة

  .(1) أن الفناء كان مرصوف یوجد دلیل علىوال  تھا إلى وضعھا الطبیعي،وتم إعاد منھارة

  

    :ممر الخدمات
  

قد یكون  ،القصر إلي قسمین) 63صورة ( Service Corridorالخدمات  یفصل ممر      

یرجح  و ،لھذا السور سابقة   Posternجانبیةللوصول إلي سور المدینة والي بوابة  استخدم أصًال

لى  أبواب تفتح ع  بھا  وكان ھناك غرف صغیرة      الحقًا للخدمات داخل القصر،     خدماستبأنھ قد 

 39A و 37 و 25 والغرف  ، الغرب من جھة  63B و 11 و 9 إلي الغرف وتؤدي جانبي الممر

الجزء األوسط من الممر مرصوف ببالط      و الشرق،في جھة  43 غرفةالمسدودة وولكن أبوابھا 

تدل  ، وھيمتساویة بین ھذه الدعائم مسافاتوال ،Piersالدعائم  وھناك أربعة أزواج من ،حجري

ممر علوي یربط الطوابق     ل كأرضیة والذي بال شك كان مستخدم طح،على أنھا دعائم لسقف مس

   .(2)العلویة بالجناحین

      

   :الجناح الشرقي – 2
  

لھذا الجناح شیدت من      األولى  لجدرانفا ،تعدیالت واإلضافاتھذا الجناح العدید من الشھد       

یتم  التشیید   ولكن في مرحلة الحقة كان   ،حجارة صغیرة مربعة كما ھو الحال في الجناح الغربي

 الكتل الحجریة وضعت علىو ،للمدینة من المحاجر المجاورةوغیر مصقولة بكتل صخریة صلبة 

 الكتل الحجریة الصغیرةاستخدام الفترة األخیرة أعید طبقة من المالط، وفي  الغیر مصقولة

 یرجح أن  ،متر  23×  18مبنى مستطیل أبعاده حوالي      تم تشیید   المرحلة األولى ففي ، المربعة

للمبنى  Facade الواجھة الرئیسیةو ،الشرقي فناء مفتوح ھنصفو ًامسقوف كان نصفھ الغربي

___________________________________________________________  
(1) R. G. Goodchild, op. Cit., p. 249. 

(2) Ibid.  
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للمبنى   وكان  ،42و 41والغرفتین   38إلى  33 الطویل الذي یقسم الغرف     جدارال ھي المسقوف

على جانبیھ مدخلین أصغر منھ على كال         Triple-Arched مدخل ذو ثالثة أقواس    المسقوف

تم التوسع ناحیة     المرحلة الثانیة   وفي ، معروف لھذه الفترة غیر  ومخطط التصمیم ،منھما قوس

 لھذه الغرف   ر الشرقيجداالو ،29-28الشرق من المبنى حتى وصل أقصى امتداد عند الغرفتین 

  .)1(بكتل حجریة ضخمة شیدم

 یرجح أنھا  ، 24لغرفة  ا تشیید  عدة إضافات منھا    لثة المرحلة  الثا  في أدخلت على المبنىو      

 من خالل  األقواس حجبت بالكامل   للمدخل ثالثي والواجھة األصلیة ،الحبوب كمخزناستخدمت 

خزائن  مجموعة من ال  و Apseیة نح والتي بھا 30الغرفة  تشییدو ،42و  33غرف جدیدة  تشیید

على   50إلى   46ط من الغرف   شو  شید ، ودمت كمكتب استخ  ویرجح أنھا   منحوتة في الجدار، 

 الغیر موجود   الطابق العلوي  المرحلة   إضافات ھذه  أھم  ، ول الواجھة الداخلیة لسور المدینةطو

، 35 و 26و 25الغرف  فوقیة مركزیة نح بھا رةوالتي اشتملت على غرفة كبی   ،ومكوناتھ

، Cornicesوالكورنیش   Piersوالدعائم  Arch-Voussoirsونستدل من الكتل المقلمة للقوس 

یرجح  ، أن غرفة الحنیة في الدور العلوي بھا سمات معماریة زخرفیھ، و  25في الغرفة  منھارةال

 لمراسم العامةل كان مخصص أن الجناح الغربيمن الواضح  ألنھ أنھا مكان إقامة للدوق، ب

  .)2( والجناح الشرقي مخصص لإلقامة

 المحاذي  62 إلى  51الذي یشمل الغرف    مستقل  المنزل ال بتشیید   رابعة الالمرحلة تتمیز و       

 ھذا الممر  یؤدي  و ،57الممر  الشرق في  جھة  المنزل من   مدخل  الشرقي للقصر، وكان  جدارلل

ومن   ،ؤدي إلي طابق علوي   سلم ی یوجدحیث المرصوف بالحجر ،  54 الفناءالغرب إلى  باتجاه

، 62 – 61 یة نالح قاعة داخل إلي  60 الغرفة خاللمن  مالالشنحو خل ھناك أیضًا مد 57الممر 

 ،یؤدي إلي باقي المنزل     لقاعة الحنیة  الجنوبي جدارال في مدخلوالتي تم تقسیمھا الحقًا، وھناك 

  .(3)یتكون من نوافذ ذات أقواس ثالثیة 60والغرفة  59والتقسیم بین الغرفة 

  

  :غرفة البوابة وغرف الحراسة - 3

  
في تحصینات المدینة، حیث توجد غرب ھذا         X یؤدي ممر الخدمات إلى البرج العاشر           

  كل من  من قبل ومستخدمة ،مرتبطة بالحیاة الیومیة للقصركانت  البرج مجموعة من الغرف

________________________________________________________  
(1) R. G. Goodchild, "The Palace of the Dux", p. 250.  
(2) Ibid. 
(3) Ibid  



132 
 

  .(1)الجنود والموظفین المدنیین وعمال القصر

غیر في الجدار  بباب ص 64إلي الغرفة  ؤديممر ی ، وشكلتكانت مقسمة بجدار 63فالغرفة       

 جدار  شید جزئیًا في    كبیر  دائري  فرن یوجد  64الغرفة إلى الجنوب من و ،12الجنوبي للغرفة 

   .للقصر جزء من المطبخ الرئیسيشكلت  64و  63Aو  12 بأن الغرفویرجح  ، سور المدینة

بھا فتحة ضیقة في سور المدینة        65سور المدینة، والغرفة    مشیدة في جدار 66و 65والغرف 

 يف  22و  21غرف  یتم الدخول إلیھا من ال     75إلي   68أما الغرف من    ، 76تؤدي إلى الغرفة   

یبدو  ، وھذه الغرف   "المطبخ " 67إلى   64 بالغرف مباشرة ةومتصل ،الجناح الغربي من القصر

ساس ستة غرف صغیرة    كانت في األ 75و  74و  73والغرف الطویلة  د،وبأنھا كانت مقر للجن

ر الواجھة الداخلیة لسو على شیدتقد و ،كما تدل على ذلك أبوابھا األصلیة  ،مربعة للجنود

في  70یتم الوصول إلیھا من خالل السلم فوق ھذه الغرف  منصة قتالكانت ھناك  وربما ،مدینةال

 76 الغرفو، للجنودمنخفضة ربما استخدمت كمطعم طاولة ھا ب 69والغرفة  ،68مفتوح الفناء ال

شید فوقھا منصة     ،غرف إضافیة للجند    یرجح أنھا  والتي ، X البرج العاشرالواقعة في  83 إلى

   .(2)قتالیة للدفاع عن تحصینات المدینة

مشید  كان مبنى مستطیل     ،البیزنطي األول في موضع البرج مبنىبأن ال رجح جودتشایلدوی      

 أنھا یرجح ب و، 76 غرفة في الطرف الغربي لل    ة مقوسة عریضبوابة ولھ  ،صغیرة كتل حجریةب

بجدار من    الحقاً  مبنى ھذا ال  حیط ، وأللقصر  خاص  كمدخل ًاأساس استخدمت كانت بوابة جانبیة

نھائیة سدت البوابة    وفي مرحلة   ، 83و  82لیشمل الغرف  نحو الشرق   ممتد كبیرة كتل حجریة

  .(3)كبیرة كتل حجریةبالجانبیة بالكامل 

  

  :تاریخ المبنى
   

في القرن السادس المیالدي تم تصمیمھ من  Palatiumیشیر جودتشایلد إلى أن قصر الحاكم       

 التي تعود للقرن الرابع Praetoriumالناحیة الوظیفیة على نفس تصمیم القصور الرومانیة 

المیالدي، ومن الناحیة المعماریة یبدو أن قصرالدوق مشید بنفس تصمیم قصر بالزو سینیوریل    

Plazzo Signorile ریة الرومانیة، حیث قاعة الوالئمالتي تعود للفترة المبكرة لإلمبراطو  

___________________________________________________________  
(1) R. G. Goodchild, op. cit., p. 251. 

(2) Ibid.  

(3) Ibid.        
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Triclinium  بواجھة فخمة على محور مع البھو المعمدPeristyle ،ة الوالئم ھذه تستخدم قاعو 

كل   توجد في   اإلقلیم ونماذج من تلك القاعات المزخرفة في ،أو قاعة محكمة مجلسكغرفة  أیضًا

  .(1)كیرینيو بتولیمایس تيفي مدینقصر األعمدة ومنزل جایسون ماغنوس  من

   في الدوق ومكان سكن المقر الرسمي للحاكمكان  مبنى القصر أنإلي تشایلد یرجح جود       

وھذا یعد الرأي السائد بین الباحثین على الرغم من وجود آراء أخرى      ،(2)م641-515الفترة من 

بأن ما یسمي بقصر الدوق لیس إال منزل عضو غني في مجلس  S. Ellisمن بینھا ما ذكره إلیس 

ووجود كنیسة صغیرة ألن  الشیوخ، ویرجح إلیس ضخامة المنزل بأنھ مكان إیواء لعائلتھ وخدمھ،

ولكن ھذا الترجیح مستبعد ألن مبنى   ،(3)یحتاج كنیسة خاصة ھذا العضو في مجلس الشیوخ 

تحصینات المدینة خاصًة    القصر بإتجاه    القصر مقر لسلطة تنفیذیة، وذلك لوجود منافذ من مبنى

  X.البرج العاشر 

لقى  األدلة المتعلقة بالعمالت المعدنیة وال   ویمكن تحدید تاریخ تشیید مبنى القصر من خالل        

القصر بدأت  ، حیث تشیر العمالت إلى أن اإلقامة فيالتي عثر علیھا أثناء التنقیبالفخاریة 

م، تشیرإلى أن المبنى   540-500إلي ما بین     رجع م، أما أدلة اللقى الفخاریة التي ت  540حوالي 

م، ولكن من المرجح انھ قد شید قبل ربع قرن من ھذا التاریخ،     540عام  كان مشیدًا حوالي  

 مبنى قصر الدوق   متواصل ل إستیطان  إلي المكتشفة الفخاریة لقىوال العمالتمعظم  نستنتج منو

   .(4)م642ح اإلسالمي عام إلي الفتم 540حوالي منذ 

  

 

  

___________________________________________________________  
(1) R. G. Goodchild, op. cit., pp.258-259. 
(2) Ibid., p. 258. 

, B. A. Cyrenaica in Antiquity, 'Palace of the Dux' at Apollonia, and Related Houses" "Thellis,S. E (3)
R, 1985, p. 24. 

وقد فند ، Cyrenaica in Antiquity  م1985في مؤتمر عام  حول مبنى القصر الدراسة نشر ھذهلیس قد وتجدر اإلشارة إلى أن إ
، ألنھ قام بدراسة مجموعة من المنازل بشمال أفریقیاوسوریا لم توجد بھما منازل وقصور فخمة مقارنة  تركیاجودتشایلد بأن  إلیس رأي
لیس في دراستھ للقصر حول الجناح الغربي لكونھ شید في مرحلة تم الكشف عنھا في تركیا، وقد ركز إ مبنى قصر الدوق تماثل بقایاھا
  . بنائیة واحدة

  :راجع، المدینة صر الدوق فيلمبنى قلیس للمزید عن دراسة إ

S. Ellis, op. cit., pp. 15-25.  

(4) R. G. Goodchild, op. cit., pp. 252-253. 
  :راجععن قطع العملة الذھبیة والبرونزیة المكتشفة أثناء عملیات التنقیب،  

260.-259, IV, pp. Libya Antiqua in supp. R. G. Goodchild, "Palace Coins", Appendix One, 
 

   :یة المكتشفة داخل مبنى القصر، راجعالفخار معظم اللقى عنو
265.-, IV, pp. 260Libya Antiqua in supp. J. W. Hayes, "Notes on the Palace Pottery", Appendix Two,  
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  بیزنطیةالدینیة ال مبانيال

  
العمارة البیزنطیة    التي تناولتھا  من أھم الفروع الرئیسیة     المنشآت المعماریة المسیحیة تعد      

-Constantine )306قسطنطین   زمن دینًا رسمیًا لإلمبراطوریة في    ةبعد االعتراف بالمسیحی

،  (1)م بإلغاء تحریم الدیانة المسیحیة313، من خالل المرسوم الصادر في مدینة میالنو عام )م336

مبراطوریة الرومانیة من روما     ولم یتوقف قسطنطین في دعمھ للمسیحیة فقط بل نقل مركز اإل   

  .(2)موقعًا للعاصمة الجدیدة Byzantiumوأختار مدینة بیزنطة 

قاعة ( Basilicaالبازیلیكات الرومانیة  حویلوقد بدأ المھندسون خالل تلك الفترة في ت       

تا لبازیلیكات رومانیة تحولت إلى كنائس أھمھا كنیس        كثیرة  أمثلة ھناك  ، و(3)إلى كنائس) العدل

 تحویلھا تم في مدینة روما التي Sta. Maria وماریا مارجوري  Sta. Sabinaالقدیستین سابینا 

  .(4)في النصف األول من القرن الخامس المیالدي

منتشرة في جمیع أقالیم اإلمبراطوریة، من        الكنائس  تم تشیید العدید من   وفي عھد جستنیانوس 

أنفق علیھا مبالغ     في القسطنطینیة التي    Aya Sophiaكنیسة الحكمة اإللھیة آیا صوفیا      أھمھا

موزعة بین    كنائس المن   أما في إقلیم كیریناكي فقد تم تشیید العدید     ،(5)طائلة وبالغ في زخرفتھا

، وفي ھذا البحث    (6)یعود أغلبھا إلى حوالي القرن السادس المیالدي        المدن والقرى واألریاف، 

مقارنتھا بنماذج من الكنائس     و المعماري  تصمیمھا بدراسةسنتناول الكنائس في مدینة سوزوسا 

  . كل ما أمكن في اإلقلیم

___________________________________________________________  
ة مجل، "معالم من آثار المسیحیة المبكرة في لیبیا منذ بدایة القرن الرابع حتى منتصف القرن السادس المیالدي"محمد على عیسى، ) 1(

  .107، ص 1993، العدد السادس، مصلحة اآلثار، طرابلس، آثار العرب
  
لتبني المستعمرة  Magaraقائد الجماعة الیونانیة التي ھاجرت من مدینة میجارا  Bysasبیزنطة مدینة قدیمة أسسھا بیزاس ) 2(

عاصمتھ الجدیدة في القرن الرابع المیالدي على ید اإلمبراطور قسطنطین م وعرفت باسمھ، وقد ش.رن السابع قالیونانیة القدیمة في الق
  :أنقاض تلك المدینة، راجع

; E. 57, p., vol. I, University of Wisconsin Press, 1980History of the Byzantine EmpireA. Vasiliev, 
, Oxford, 1962, p.16. An Introduction to East Roman CivilizationBaynes and F. Moss,  

 
  :راجعازیلیكات الرومانیة، عن مخطط الب) 3(

Roman Art and 271; M. Wheeler, -263, 267-, pp 262Greek and Roman ArchitectureS. Robertson, 
113, 115.-, pp. 112Architecture 

  .107، العدد السادس، ص مجلة آثار العربمحمد على عیسى، ) 4(
  
، السنة الثالثة عشر، مجلة قاریونس العلمیة، "نبذة تاریخیة عن المسیحیة المبكرة في لیبیا ومعالمھا االثریة"الصغیر أبوصبیع، ) 5(

  .74 ص ،2001 ، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي،2و  1عدد 
 
  :باني أخرى یرجح أنھا كنائس، راجعوقد حصر وردبیركنز عدد الكنائس في اإلقلیم إلى سبعین كنیسة، إضافة إلى أربع م) 6(

 , p. 9.Christian Monuments of CyrenaicaPerkins and R. G. Goodchild, -J. B. Ward  
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  الكنیسة الشرقیة

  
قبل  التنقیب في مبنى الكنیسة الشرقیة       ن ھم أول من قام بعملیاتیعد علماء اآلثار االیطالیی      

والتي من خاللھا أعید المبنى ومعظم أعمدتھ إلي وضعھا الطبیعي خالل    ،الحرب العالمیة الثانیة

وتبین  ،(1)شرینات من القرن الماضيفي الع Ghishanzoniالحفریات التي قام بھا غیسالنسوني 

ثم أعقبھ  الكنیسة بعد إعادة التركیب،  )65 صورة(وفي  ،التنقیب سة قبلالكنی )64 صورة(

ثم أجرى مسح  ،(2)ببعض الدراسات الموجزة 1943و  1940بین عامي  Romanelliروماینللي 

، وقد قام وردبیركنز بجمع     Jamieson ن وجامیسو  Valentineین نتم من قبل فال  1955عام 

ثم م، 1955م، وأتم مالحظاتھ عن الكنائس عام 1943بعض المعلومات عن الكنیسة الشرقیة عام 

في   لتنقیب ما زالت عملیات ا  لكن و ،م1956 إلى 1954 ینما ب التنقیب من جدیدبتشایلد جود قام

  .(3)المباني الملحقة غیر مكتملة

المسیحیة   معالم وإحدى   سوزوسا  ئس وأكبرھا في مدینةوالكنیسة الشرقیة تعد من أقدم الكنا      

والشارع     Decomanus الدیكومانوس  يرض الشارع الع  على تقاطع  وتقع ،(4)المبكرة في لیبیا

  .(5)إلي الشرق من الكنیسة المركزیةمتر تقریبًا  250 وتبعد حوالي، Cardoي الكاردو الطول

 التي تعود للقرن الخامس المیالدي،     قلیم  اإلالكنیسة الشرقیة إحدى الكنائس القلیلة في     تعد       

المخطط ب  وتتمیز ھذه الكنیسة    وتمت صیانتھا وإضافة تعدیالت علیھا في عصر جستنیانوس،      

 المعاد استخدامھا لمواد الكالسیكیةبكثرة او ، Transpetal Basilicaذو الجناح  البازیلیكي

Spolia، ام ـــاألعمدة المشیدة من الرخمنھا  ،أغلبھا إلي القرنین الثاني والثالث المیالدي یعود  

___________________________________________________________  
, vol.II, p. 157.Notiziatio Archeologico(1) E. Ghislanzoni,  

  :وللمزید عن أولى الدراسات التي أقیمت حول الكنیسة الشرقیة
, vol. 4, 1930, Revisita della Colonie aioletti, "La Basilica Cristiana di Apollonia in Cirenaica",B. M

pp. 976-988. 
 

240.-, pp. 238Cirenaica RomanaLa (2) P. Romanelli,  

, p. 40.Christian Monuments of CyrenaicaPerkins and R. G. Goodchild, -(3) J. B. Ward 
 

، الخامس والسادس ما بین القرنین غیر محددة فترة إلي رومانیلليبیترو رقیة،  فقد أشار الكنیسة الشمحدد لتشیید  تاریخال یوجد  )4( 
أسلوب بنائھا والمواد المعاد استخدامھا من مباني  من خالل المیالدي منتصف القرن الخامسریخھا إلى تأي كستو ساندرو بینما یرجح

خامس القرن الرابع وأوائل القرن الریخھا إلي أواخر أت من خالل دراستھا للفسیفساء E. A. Rosenbaum روزنباوم وترجح سابقة،
التي  وحیدةالطریقة ال ياألساسات ھ أسفل التنقیبلذلك فإن و ،في غیاب أدلة مقنعة یظل مجرد تخمینتاریخ التشیید  ، وتقدیرالمیالدي

  :من ، راجع كاللةأتعطي حًال لھذه المس
375; -, pp. 371Architettura Cirenaica240; S. Stucchi, -, pp. 238La Cirenaica RomanaP. Romanelli, 

273; -, vol. IV, pp. 272Libya Antiquaian Architecture of Apollonia", Perkins, "The Christ-J. B. Ward
Justinianic Mosaic Pavements in Cyrenaican Perkins, -Ward J. B. Rosenbaum and-E. Alfoldi

83.-, Rome, 1980, pp. 79Churches 
 

  .90، ص 2و 1د الثالثة عشر، العد، السنة مجلة قاریونس العلمیة، الصغیر بوأصبیع) 5(
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  .(1)تیجان كورنثیةب Cipollino "الشیبولینو" یطالي األخضراال

في   )66صورة  ( مستطیل الشكل الھلنستي ھدالع أواخر بقایا مبنى یعود إلي تضم الكنیسةو       

في   متر  10.5أبعاده  و ،Atrium فتوحللكنیسة والفناء الم  الخارجیةالجزء الغربي من الجدران 

دمجت  الشمالیة والغربیة قد المبنى جدرانو ،متر من الشمال إلى الجنوب 52الواجھة الشمالیة و 

ر الجدا  شید علیھ   أساساتھ التي  لم یبقى منھ إال    الشرقي ف  هفي ھیكل الكنیسة، أما عن جدار  كلیًا 

بوابة الغربیة في    ویبدو أن أسلوب بناء المبنى الھلنستي یماثل ال    للكنیسة، فتوحالشرقي للفناء الم

   .(2)ةبالمجانھة والمواج الكتل الحجریةببتولیمایس المشیدة 

القرن الخامس المیالدي بالحجارة المحلیة مربعة الشكل التي جلبت من       في كنیسةوشیدت ال     

محاجر المدینة، وھذه الحجارة سھلة التشكیل وقویة عندما توضع علیھا طبقة من الجص، وفیما     

من المبنى الھلنستي السابق والتي دمجت في تشیید الكنیسة، فإن معظم المبنى شید     عدا الجدران 

على الطریقة المألوفة بالكتل الحجریة الغیر مصقولة والمتماسكة بالمالط، وواجھتھ شیدت      

وعضائد األبواب    Quoinsحجارة الركن  وتم دعم ) 67صورة (بصفوف من الحجارة المربعة 

Door-jambs 68صورة (موضوعة بشكل عمودي  الشكل  مستطیلة كبیرة بكتل حجریة( ،

بشكل أفقي، أما الحنیة      وضعت مترابطة في األماكن المرتفعة مع كتل مماثلة لھا        ھذه الكتل و

Apse (3)شیدت بحجارة مصقولة فقد وبعض جدران الكنیسة األخرى.  

  

 مخطط الكنیسة
  

      
 ،Transpetal Basilicaذو الجناح  بازیلیكيعلى طراز   )27شكل (ممت الكنیسة ُص     

 ،من األعمدة   بواسطة صفین  مقسمة   Aisles ورواقین جانبیین  Naveصحن أوسط یتكون من 

استغلت الحجرة    ،في الناحیة الشرقیة محاطة بحجرتین     Apseیة نوح Transept وجناح بارز

التي أجریت على الكنیسة التعدیالت وھي من ضمن  ،ایانثالثیة الح Baptisteryالشرقیة للتعمید 

   ،بحیث یضم قاعة تعمید كبیرة ،الركن الشمالي الشرقي عدیلت شملت وسفي عھد جستنیان

___________________________________________________________  
 :داخل الصحن ، راجع لطبیعيأعیدت إلى وضعھا اضمن ركام الكنیسة، و منھارةتم العثور علیھا معظم األعمدة الرخامیة ) 1(

J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 42. 
  :عن بقایا المبنى الھلنستي الذي سبق بناء الكنیسة، راجع )2(

J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 42; J. B. Ward-Perkins "The Christian Architecture 
"Apollonia de Cyrénaïque  IV, p. 268; A. Laronde,, Libya Antiqua . in supp Apollonia",of 

31.-30pp.  ,Journal des Savants, Archéologie et Histoire" 
  
(3) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 43. 
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ذبح ومن المحتمل أن الم ،Chancel المذبح ھیكل وشملت أیضًا بعض التغییرات في منطقة 

 إعادة وضعالقرن السادس المیالدي   كما یعود إلي  یعود إلي نفس الفترة،  Altar الرخامي

في الجھة الشمالیة من المبنى السابق للكنیسة فناء        قد شیدو ،جنوب الجناح البارزفسیفساء في ال

حتمل أن الغرفتین ، ومن المNarthex، ومنھ تمتد صالة مدخل مصغرة Atriumمفتوح 

، باإلضافة إلى مجموعة  Transeptوالجناح البارز  Naveبین الصحن  الركنینالصغیرتین في 

  .   (1)الغرف على طول الجانب الشمالي للمبنى كلھا ترجع للمخطط األصلي

  

  صحن الكنیسة 
    

صالة المدخل  مرم كل من وھذا ال یشمل ،ًامتر 25الكنیسة حوالي  Nave طول صحن     

Narthex یة نالحو Apse أروقة جانبیة  ، وًامتر 12حوالي  عرض وAisles  بعرضموازیة 

أعمدة  من تسعصفین من األعمدة كل صف  رواقین، ویفصل بین الصحن والًا لكل رواقمتر 4,5

دعامة مطولة  الشرق في   األعمدة نحو  وتنتھي اد استخدامھا من رخام الشیبولینو،  مع

Elongated Pier        من كتل حجریة مدعومة بعمود بارزPilaster    ونحو الغرب في جدار ، 

 یتفاوت طول األعمدة   و  ،ودبش الحجارة  Orthostat ةمربع ةح حجریالومشید با قصیر وبارز

 قواعد حجریة مربعة االرتفاع عن طریقھذا االختالف في وتم تعویض  ،عمود ألخر من

Plinth، من   دة منحوتةویالحظ أن قواعد وتیجان األعم  ،صالجفرق المقاسات ب إخفاء وتم

القرن  الثاني أو الثالث  خاللقلیم اإلبكثرة إلى  ستوردی الرخام اإلغریقي رديء النوعیة الذي كان

بعضھا یخص صحن    لألقواس   العلوي  صف ال كتل د تم الكشف على عدد كبیر منوق دي،المیال

 شیر إلى أنھا كانت تحمل فوقھا عقودًا تخص        أعمدة األروقة ت  الكنیسة، والمسافة الضیقة بین    

یعد صحن أعمدة وھو یماثل صحن األعمدة في الكنیسة الشرقیة   ، وصحن ھذه الكنیسة)2(األقواس

ویماثل أیضًا الكنیسة الشرقیة في   (3)في تاوخیرا الذي یتكون من تسعة صفوف من األعمدة  

  .(4)األثرون حیث یحتوي صحنھا على خمسة أعمدة في كل جانب

___________________________________________________________  
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 45. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid., p. 207, Illus. 159b. 
(4) Ibid., p. 235. 

  Widrigودریج حسب ما یشیر وردبیركنز،  أما صحن األعمدة في كنیسة األثرون الشرقیة  یتكون من خمسة أعمدة على كل جانب 
  :، راجعفیرجح أنھا ستة أعمدة على كل جانب

, vol. Papers of the British School at Rome" "Two Churches at Latrun in CyrenaicaW. M. Widrig, 
XLVI, 1978,  p. 90. 



138 
 

  مرتفع، محاط بزوج من أعمدة ربي لصحن الكنیسة باب واسع وویوجد في الطرف الغ      

   ،Narthex-corridor االنتظارصالة  المركزیة لممر مقصورةیفتح في الالشیبولینو، والباب 

أما . ین تقریبًایین متساویقسمھ إلى جزئیللرواق   4مقابل العمود وسط الصحن عبر  حاجزوھناك 

المعاد   الحجر الرملي  بكتل من   الجدار الخارجي للرواق الجنوبي للصحن فنصفھ الغربي مشید    

مقابل   و ،السابق  لمبنى الھلنستي  الجدران   ةب ز على قاعدة صف الحجارة المجانترتك ،استخدامھ

أما النصف    ،من نفس المبنى الھلنستي    درجات ال  أساس بعض   على ھذه الكتل ترتكز 6العمود 

بألواح حجریة مربعة  مشیدفھو  Transeptالبارز  جناحالإلى  7من العمود  لجدارل الشرقي

Orthostat في الجنوب لیس على إمتداد مستقیم حیث  الخارجي للمبنى جداروال ،الحجارة شبدو

الواجھة الداخلیة    في و ، الجناح البارز  بین الصحن و   6الغرفة المستطیلة    یدمج  ركن أن ھناك 

 ،2عمود للباب صغیر مقابل و،  صف من المقاعد الحجریة  الرواق الجنوبي للصحنر لجدا

   .(1)بعد  فیھا بیتنقال یتم لمالباب  جنوبوالمنطقة الواقعة 

 ھدبش الحجارة غیر المصقولة ومعظم    بالكامل من مشیدلرواق الشمالي للصحن اأما جدار       

 ،Atrium 2فتوح  الفناء الم  من ناحیة   لرئیسي المدخل ا یوجد   3 إلى  1عمدة  مقابل األو ،رمنھا

 ،Narthex-corridor االنتظار صالة  شمال مقصورة ممر     باب یؤدي إلى  غرب الرواق فيو

 بالط من صفائح   في الرواق بقایا    و ،شمال الجناح البارز    ؤدي إلى ی  قوس  في شرق الرواق  و

  .(2)مربعة مطعمة بقطع مستطیلة من الرخام حجریة

  

  والمصلى الجنوبي الشرقيالجناح البارز 
  

ثالثة   قسم إلى  م ًامتر  30×  8 أبعاده  و صحن لا شرق في   یمتد  Transeptالبارز   الجناح      

ًا وسقفھ  متر  10,5×  9 أبعاده  Central Crossing ممر مركزي  وجناحین مستطیلین ء، اأجز

 أروقة و ،Chancel مذبح الكنیسة ھیكل حتوي على  یوشیبولینو على أربعة أعمدة   محمول

  .(3)بأقواس البارز جناحالمفصولة عن  Aisles صحنال

درجات   ویتقاطع مع   لغرب ل متد وھو م  شید بكتل مربعة   م البارز جناحلالجنوبي ل والجدار      

  في  فتحی بھا باب التي 4یضم الغرفة المربعة  حتى من الشرقیمتد و السابق، الھلنستي المبنى

___________________________________________________________  
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., pp. 45-46.  

(2) Ibid., p. 46. 

(3) Ibid.  
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 نى الجدار الخارجي لمب   ھو الجنوبي  الجدارأن  وردبیركنز ویرجح ،جنوب الحنیة البارز جناحال

   (1)الكنیسة بالكامل

 الجنوبیة الشرقیة  ففي الناحیة    مختلفة،  فترات فقد شید فيللجناح البارز الجدار الشمالي أما       

الجدار الشمالي  حیث غربال فيو ة،كبیر ریةحجشید بكتل  من بناء سابق الجدار تكونی 9لغرفة ل

، الحجارةوبألواح حجریة ودبش  بدون مالطناح جید جدارالیشتم ت  Atrium مفتوحللفناء ال

غرفة  ل الل الزاویة الشمالیة الغربیة   ممتد نحو الشرق من خ  في طریقة البناء مماثلجدار  وھناك

، والبعض األخر   متزامن معھ  الجدران الثانویة بعضھا وھناك عدد من  ،Baptistery 5 التعمید

 البارز  ناح جلار الغربي ل ھو الجد   تزامن معھ  ومن المؤكد أن الجدار الم    ،لھ مالصقًاشید الحقًا 

جناح  لالجدار الشرقي ل   فھو  في فترة متأخرة    الجدار الذي شید    أما ،)7الجدار الشرقي للغرفة (

 ن ركنیھ الشمالي والجنوبيولك ،)الجدار الغربي لغرفة التعمید( في فترة الحقة بناءهالمعاد  بارزال

التعمید قد    غرفة تشیر إلي أن  التي الترجیحات عنطي وھو متوافق مقبل العصر البیز تشییدھا تم

  .(2)في الجزء الجنوبي من الجناح 4 المماثلة للمصلى 5الغرفة  حلت محل

، نجد أن  لتعمید في القرن السادس المیالدي ا غرفة تي أجراھا البناة بإضافةالتغیرات ال رغم      

 توجد  حیث ال  ،الجزء الشمالي من الجناح البارز قد تم تصمیمھ لیكون مطابقًا للجزء الجنوبي        

والجدار   ،كجدار خارجي  الجدار الجنوبي    تم تصمیم   فقد  فقط،  لبنائیة ن الناحیة ااختالفات إال م

   .(3)الكنیسة عن مباني الجناح الشمالي أن یكون جدار داخلي یفصلالشمالي كان مخطط لھ 

  

   وھیكل المذبح الحنیة 
  

 امتر 10,5×  10أبعاده  مرتفع  مستطیل تسییج عبارة عن Chancelن ھیكل المذبح إ      

تم الكشف  ھإال أن ، Altar المذبحلم یتم الكشف عن و، جناح البارزالوصحن التقاطع ، عند تقریباًً

 من  لوحتین  وھي تتكون من ،وأعیدت إلى موضعھا المذبح ھیكل ضمن منطقةقاعدة المذبح عن 

  ، وھیكل (4)صغیرة مذبح أعمدةلستة  یوجد بھا مواضعو، قطعت من أعمدة، رخام الشیبولینو

___________________________________________________________  
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 46.  

(2) Ibid., pp. 46-47. 

(3) Ibid., p. 47. 

لم ھیكل المذبح المخطط األصلي لفي عھد جستنیانوس للكنیسة الشرقیة، إال أن  على الكنیسةعلى الرغم من التعدیالت التي أجریت ) 4(
  :، راجعیتغیر

J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., pp. 47-48. 
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     .(2)وكنیسة رأس الھالل (1)المذبح بنفس إتساع الحنیة وھذا مماثل لكنیسة األثرون الغربیة   

العمودین الشرقیین المثبتان بزوایا  تفتح مباشرة في المنطقة الواقعة بین Apse والحنیة      

بكتل  نصف الدائریة الداخلیة تھااجھو تشیدوقد  ،)منطقة ھیكل المذبح( الحنیة من الخارج

ثمانیة   ما بقى منھا في بعض األماكن على ارتفاع        و ،صفوف منتظمة  في    موضوعة  حجریة

من كتل حجریة     فوق قاعدة حجریة في صفوف مستقیمة    شیدتالواجھة الخارجیة أما صفوف، 

 انبعمید، وفي الجالت غرفة المضاف لالتقاطع  مع الجدار عند  مشاھدتھاال یزال باإلمكان ، مربعة

تم تحویلھ إلى الذي بالمصلى  كان متصًالیرجح أنھ ،ھناك باب صغیر مسدود  من الحنیة الشمالي

معظم الكنائس في اإلقلیم نجد أن إتجاه الحنیة شرقًا حیث تماثل            وكما ھو في   ، )3(تعمید  غرفة

   .(4)الكنیسة الغربیة في تاوخیرا والكنیسة الغربیة في بتولیمایس والكنیسة الشرقیة في كیریني

ھذه الفسیفساء على مستوى رصفت و ،باقي زالی ثلثیھا ال الفسیفساءب رصوفةموالحنیة       

ثالثة كتل حجریة  الكشف عنتم  قدو، فقط المذبح على مستوى ھیكل سولی بارزاح الجنالأرضیة 

على األرجح لفترة الحكم المشتركة     تذكاري یعود تاریخھعلیھا نقش  في الواجھة الداخلیة للحنیة

  .(5) )مGratian )367-375وغرایتان   Valens وفالینس  Valentinianین  نلألباطرة  فالینت

  

   وشرفة المدخل لمدخلوصالة ا فتوحالفناء الم
  
  

جزء من المبنى الھلنستي الذي یقع شمال الجدار الخارجي للصحن تحول بعد بناء الكنیسة   ال      

صالة  وتوجد  ،  بصف من األعمدة من ثالثة جھات    محاط) 2الغرفة ( Atrium مفتوحإلي فناء 

إلي ثالث حجرات متصلة فیما     ھذه الصالة وقسمت، المبنى في غرب Narthex صغیرةمدخل 

   .Aisles(6) ن والرواقین الجانبیینبینھا وتفتح على الصح

 ھةمواج كان بطریقة متناسقة حیث أن ھناك ثالثة أروقة معمدة  فتوحالفناء الممخطط و      

   مكعبة الشكل طویلة حجریة دعائمقائمة على  فتوح، وكانت أعمدة الفناء الم(7)للمدخل الرئیسي

___________________________________________________________  
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 249, no. 39. 

(2) Ibid., 326, Illus. 270 

(3) Ibid., pp. 46-47. 

(4) Ibid., pp. 18-19. 

(5) Ibid., p. 49.  

 :راجععلى الكتل الحجریة للواجھة الداخلیة للحنیة،  التذكاريعن النقش 
. 12.p. 302, no IV,, Libya Antiquain suppl. J. Reynolds,  

(6) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 49. 
(7) Ibid.  
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Plinth وتم الكشف عن    ،حلي الحجر الرملي الم   وتة من  كورنثیة منح ھاوتیجان  وقواعد أتیكیة 

 وھناك ثالثة أعمدة على رجح بأنھا كانت تحمل أقواس،ی Voussoirsقلمة عدد من الحجارة الم

الجدار و ي، وستة أعمدة في الجانب الجنوب ركني والغربي بما فیھا أعمدة الالجانبین الشرق

وھناك بقایا لبابین     الھلنستي السابق، قواعد المبنى صف األعمدة مستغًال یمتد على خط  الشرقي

یفتح مباشرة في ممر صالة       والرواق المعمد الغربي    على التوالي،   8و  7على الغرفتین   تفتح

  .)Narthex-corridor)1مدخل ال

 وھي تناظر الردھة   ) 69صورة  ( Porchفتوح شرفة المدخل    ویوجد أمام مدخل الفناء الم      

 یندوعمالدتي بواسطة قاعموقع شرفة المدخل تم تحدید ، ولمبنى الھلنستي السابقالمركزیة ل

 .(2)ینالرخامی

 

   الجناح الشمالي

  
 فتوح،على الجانب الشرقي للفناء الم باب مشترك یفتح   لھاھناك مجموعة من الغرف        

 ،Transept من الجناح البارز    الشمالي زء التعمید والج  غرفةإلى وللغرف أبواب أخرى تؤدي 

تشبھ من حیث     10و  9و  8 الغرف الثالثة  و، 11الغرفة   ناحیة الشرقف من رقصى ھذه الغوأ

بكتل   شید ، والجدار الشمالي م  فترة في نفس ال   شیدت  وربما  ،الكنیسة الجزء من  االبناء باقي ھذ

ومن المرجح أنھ    كنیسة  للالجنوبي   الجدار  یماثل تشیید  وھو   ،حجریة منحوتة معاد استخدامھا   

والجدار   الباقیة مشیدة بحجارة غیر مصقولة،والجدران  نى الكنیسة،الخارجي لمب ر الشماليالجدا

من   باب واحد   یوجد و البارز،  جناح لمرتبط بالجدار الشمالي ل     10و  9 الموجود بین الغرفتین 

 على  10 الغرفة من   وبابین آخرین یفتحان    البارز،  لجناح ل الشمالي الجزء   یفتح على 9الغرفة 

التعمید على التوالي، والجدار الجنوبي       غرفةظار في االنتوصالة  البارز لجناحل الشماليالجزء 

  .(3)نھارم 8للغرفة 

، والغرفتین  شارع الدیكومانوس  المطلة على    14و 13و  12خارجیة  الغرف  المجموعة و      

 أما ،تخص الكنیسة 14و  13 الغرفیشیر إلى أن لیس ھناك ما و متصلتین بباب واسع، 14و 13

   ا كانتمن المرجح بأنھوالكاردو فھي منھارة، و الشارعین الدیكومانوسعند تقاطع  12الغرفة 

___________________________________________________________  
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 49. 

(2) Ibid.   

(3) Ibid., p. 50. 
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  .(1)وتخص أحد موظفي الكنیسة جزءًا من الكنیسة

 

   التعمیدغرفة 

  
 حنیات و) 28شكل (خارجیًا على شكل صلیب  Baptistery التعمید لقد صمم مخطط غرفة      

في  مدخل واحد لغرفة التعمیدك وھنا ،داخلیًا، تقع في أطراف الغرفة Triconchos ثالثة 

مالي على  تفتح مباشرة من الجانب الش      11و  10تین الجانب الغربي، وبابان آخران في الغرف     

یرجح أنھا كانت    بعض القواعد الصغیرة بزوایا الحنایا الثالث        الكشف عنتم ، والتعمید غرفة

ویرجح وردبیركنز أن الحنیات الثالث كانت       مماثلة لتلك الموجودة في الحنیة الرئیسیة، عمدةأل

 قبة مركزیة كالتي توجد في مصلى ومن غیر المحتمل أن لغرفة التعمید  مقببة بالطوب الحجري،

  .(2) وذلك لعدم وجود دعائم لحمل القبة) ذو الثالث حنایا( الكنیسة الغربیة في مدینة بتولیمایس

كتل حجریة على نحو      شیدت باستخدام الداخلیة للحنیات الثالث واجھاتال في غرفة التعمید      

 قطع غیر مصقولة من كسارة الحجارةمشیدة ب جدرانالوبقیة  ،قصیرة وطویلةمتناوب في أشواط 

   .(3)سم 50حوالي عرضھا  الخارجیة مشیدة بكتل حجریة ھاوجدران ،ذات مالط أبیض صلب

 ،التعمید من الكنیسة   یوصل لغرفة صل ممركانت في األ  Antechamber نتظاراأل صالة      

لطقوس الخصوصیة ل وفیرولت ،10إلى  8 والغرف فتوحاء المعن طریق الفنومباشرة من الشارع 

مصممة بحیث ال تسمح برؤیة مباشرة لحوض        الثالثة  واألبواب  الجاریة داخل غرفة التعمید،  

بالط   وھناك بقایا من    في جانب الحنیة مسدود،     األصليالباب و ،Baptismal Basin التعمید

 .(4)صالة األنتظار أرضیة

 تراً م 1,3مربع وعمقھ    تراً م 1,5یتكون من خزان صغیر     )70صورة  (التعمید  حوضو      

النزول إلیھ عن    یتم و ترًا،م 3,3حوالي  الخارجي هقطرإطار دائري  داخل األرضیةفي  نحوتم

   .(5) ھناك بقایا من واجھتھ الرخامیةو ،ست درجات ھامجموعتین من الدرج عددطریق 

طوب أقبیة برملیة ب مشید ،مركزیة خزان صغیر مربع الشكلللحنیة ااركن ویوجد في       

Barrel-vault ،  ویوجد أسفل منھ ،على جدرانھ لمقاوم للماءا من االسمنت ویوجد بقایا طبقات 

__________________________________________________________ 
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 50. 

(2) Ibid., pp. 51-52. 

(3) Ibid., p. 52. 

(4) Ibid., p. 51. 

(5) Ibid., p. 53. 
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أنھ كان خزان لتسخین الماء ، ومن المرجح Hypocaustفراغ ربما یخص نظام شبكة التسخین  

في الركن المقابل على مستوى    خزان آخر مبني  ، ویغذى ھذا الخزانالتعمید غرفة المستخدم في

 ساخن، بالماء ال  التعمید غرفة زودقناة ت سفل الزاویة الجنوبیة الشرقیة للخزانتوجد أو، منھ أعلى

 .(1)صمام یتحكم في تدفق الماء لحوض التعمید وجود أنھ من المرجح حیث

 

  فسیفساء األرضیة
  

رئیسیة وھیكل   الحنیة ال  :الكنیسة في ثالث أماكن   ةعن بقایا الفسیفساء في أرضی تم الكشف      

بطبقة من الفسیفساء التي     المذبح والجزء الجنوبي من الجناح البارز، فقد تم تبلیط أرضیة الحنیة 

 الحیوانات والطیور: وتحتوي على مناظر مختلفة مثل    الدي،تعود إلي القرن الخامس المی  

ألصلي بالط االمذبح وال ھیكل فسیفساء أرضیة وكذلك والجرار وأشكال ھندسیة،  كواألسما

والتي   في الجزء الجنوبي للجناح البارز     ما الفسیفساءین، ببارز من نفس الفترةجناح الالألرضیة 

وھي تختلف في     ،تعود إلي القرن السادس المیالدي    سابقًاباشرة فوق البالط الموجود وضعت م

نفس  اثل البارز تملجناح ل الجزء الجنوبي وفسیفساء أرضیة عن فسیفساء أرضیة الحنیة،تشكیلھا 

في كل من الكنیسة المركزیة    قلیم اإلمباني  في القرن السادس المیالدي  مجموعة فسیفساء 

والكنیسة   يكیرین في   الكنیسة الشرقیة وكذلك في ،اأبوللونیالغربیة في األمامي للكنیسة جمع والم

  .(2)قصر لیبیا في المركزیة

  

  

  

  

  

  

  

___________________________________________________________  
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., pp. 52-53.  
(2) Ibid., p. 54. 

  :عن فسیفساء الكنیسة الشرقیة، راجع
Cyrenaican Justinianic Mosaic Pavements in Perkins, -WardJ. B.  Rosenbaum and-E. Alfoldi

83.-, pp. 79Churches  
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 الكنیسة المركزیة 

  
، وأستأنف   Caputoمن قبل جیاكومو كابوتو  1940ت الحفریات في الكنیسة عام بدأ      

كل   عن  كشف ال یتم   ولكن لم   ،م1956-1954 في أعوام   في المبنى   التنقیب  أعمال تشایلد جود

   .(1)المدینة بین الكنیسة الشرقیة والكنیسة الغربیةوسط  الكنیسة تقع ھذهو، الموقعالمباني في 

 إصالحات  برنامج  كان ضمن  الكنیسة   تشییدالشروع في  وحسب ما یشیر واردبیركنز فأن      

یرجح واردبیركنز أن تشیید    ، وبعد إستعادة غرب شمال أفریقیا من الوندال      ن لمدل وسجستنیان

  . (2)الكنیسة الغربیةتشیید وقبل  ،الكنیسة الشرقیةیرات في یالتعدیالت والتغبعد  الكنیسة كان

   

  مخطط المبنى

  
صحن ، وتتكون من )29شكل ( Basilicaة بازیلیكیالطراز الكنائس  یعد مخطط الكنیسة من      

 مصلیات الزوایا األربعةوApse  حنیة شرقیةو Aisles ینیانبج معمدین ورواقین Nave أوسط

Angle-chapels،  جھة الغربیة یؤدي إلي فناء صغیر      الومدخلھا فيAtrium    یوصل بدوره

   .(3)المضافة على طول الجانب الشمالي وصف من الغرف ،Narthex صالة المدخل إلي

 مستطیل  مبنى وال، في اإلقلیم  القرن السادس المیالدي نموذج شائع لكنائسمخطط الكنیسة و      

حیث تمت  متعاقبة، تشییدمر بمراحل  قد المبنىن ، ویبدو أ(4)ًامتر 20×  33أبعاده و الشكل

قبل  مصلى الركن الجنوبي الشرقي عدیلتكذلك و،  Narthexصالة المدخل  كل من إضافة

 الجناح الشمالي   وذلك بتشیید   للمبنى تعدیل التصمیم األصلي تمبعد ذلك و ،إكمال المبنى األصلي

North Wing ،فتوحالمیسةً  بإضافة الفناء م تم توسیع الكنث Atrium،  ومن المرجح بأن الجناح

 ،بألواح حجریة  أجزاء من الكنیسة  حیث تم رصف ،خالل ھذه المرحلة الشمالي خضع لتعدیالت

 للرواق الشمالي   فترة االستخدام للمبنى ككنیسة ھو تعدیل الطرف الغربي    أثناءوالتغییر الوحید 

North Aisle    ،الجنوبي  رواقل ا في  المتبقیة  ءاالفسیفس  وقطع  لیشكل مصلى مستقل South 

Aisle وس وھي المرحلة األولى لتشییدجستنیان فترة تخص ومصلى الركن الجنوبي الشرقي  

________________________________________________________ 
, p. 59.Christian Monuments of CyrenaicaPerkins and R. G. Goodchild, -(1) J. B. Ward 

(2) Ibid., p. 69. 
(3) Ibid., p. 59. 
(4) Ibid., p. 60. 
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 .)1(الكنیسة

بإستثناء الحنیة التي     جدران الكنیسة بكتل مربعة من الحجر الكلسي المحلي،        وقد شیدت        

في تغطیة  Orthostatsاأللواح الحجریة  تمواستخد شیدت واجھة جدرانھا بكتل حجریة كبیرة،

وأركان الحنیة وأعمدة الصحن     Door-jambsفي كل عضائد األبواب    الجدران، وكذلك   

Pilasters (2)المثبتة في زوایا الحنیة.   

 Thasosیسوس و جزیرة ثاسوس    ونبروك وأستخدمت كمیة كبیرة من الرخام المستورد من      

  .(3)كعناصر معماریة في تشیید المبنى مثل أعمدة الصحن وتجھیزات ھیكل المذبح

   

   واألروقة الصحن

  
سبعة أعمدة في كل صف لألروقة،  یتكون الصحن منو ،ًامتر 9×  27 الصحن حواليأبعاد       

، واألربعة محلیة مكسوة بالجص    حجارة رملیة  ب مشیدة  األولى من كل صف     األعمدة الثالثة  ف

محاجر  ال، والقواعد الثمانیة لألعمدة الرخامیة مستوردة من       (4)بروكونیسوس ال الباقیة من رخام 

جاھزة للتركیب، وعلى كل األعمدة الرخامیة نحت بارز لصلیب فوق دائرة، وسبعة من تیجانھا    

، باإلضافة لقواعد وأعمدة وتیجان الصحن كان ھناك عدد من الكتل        (5) من الطراز الكورنثي   

 Voussoir  Blocks وبعض من الكتل المقلمة     Impost Blocksالرخامیة الداعمة لألقواس 

، ویعد ھذا   (6)وجد أي دلیل یشیر إلي وجود شرفات     ی كن الولمة كذلك في بناء األقواس المستخد

وصحن الكنیسة الشرقیة     (7)یماثل صحن الكنیسة الشرقیة في تاوخیرا الصحن صحن أعمدة وھو

  .(8)األثرونفي 

بألواح رخامیة كبیرة وضعت بشكل  الصحن فقد رصف الجزء الغربي  یةأما عن أرض       

الشمالي مجموعة أصغر من      یحیط بھا من الجانب    ھیكل المذبح ، و حاجزحتى  تامتدو طولي

لم یبقى و مرصوف ببالط حجمھ أكبر من بالط الجزء الشمالي الجنوبي زءالجو البالط الحجري، 

__________________________________________________________   
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., pp. 68-69. 
(2) Ibid., p. 60. 
(3) Ibid., p. 69. 
(4) Ibid., p. 60. 
(5) Ibid., p. 70.  
(6) Ibid., p. 61. 
(7) Ibid., p. 207, Illus. 159b. 
(8) Ibid., p. 235. 
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  .)1(إال الجزء السفلي من المالط ھمن

من  أضیق قلیًالوھي  الدعامتین،أعمدة الصحن وضعت أمام  الحنیة محاطة بزوج من  و     

خالفًا  Semi-dome نصف قبةب ا كانت مسقوفةتشیر إلى أنھالجدران الضخمة للحنیة و ،الصحن

وإتجاه الحنیة نحو الشرق وھذا مماثل لمعظم الكنائس  ،(2)لباقي المبنى الذي كان مسقوف بالخشب

والكنیسة الشرقیة في     لیمایس في بتو والكنیسة الغربیة    في اإلقلیم كالكنیسة الغربیة في تاوخیرا     

  .(3)كیریني

صالة  أبواب عند الطرفین تؤدي إلي ولھامتداد للصحن  North Aisle  الشماليلرواق اویعد     

 وھذه األبواب  ،North-east Chapel والمصلى في الركن الشمالي الشرقي Narthexالمدخل 

عندما تمت إضافة    و المعالم األصلیة،  من  وھي   Orthostst jambsألواح رخامیة  عضائد لھا

 جدار الرواق الشمالي، ومن أرضیة الرواق لم یبقى إال أجزاء من  ط وس شید باب الجناح الشمالي

-North مصلى الركن الشمالي الشرقي    لم یكن في    و، صلیة عند الطرف الغربي  األ ءفسیفساال

east Chapel أن ھذا المصلى كان مجرد ممر أو ویبدو ، )4(وللمصلى ثالثة أبواب ،أي أثر لبالط

   .(5)مماثل لمصلى الركن الشمالي الشرقي في الكنیسة الشرقیة في قصر لیبیا ردھة

أي یحتوي على  فیما عدا أنھ ال الشمالي  رواقیشبھ الAisle  Southernالجنوبي  والرواق      

یر منفصل ال یمكن صغ ىل مصلیشكلتالطرف الغربي شید جدار في  في فترة الحقةو ،أثر لبالط

 لجنوبي في الجدار ا   آخر  باب یوجد  و ،حنلص أبواب على صالة المدخل وا ال منالوصول إلیھ إ

   . )6(األلواح الرخامیة عضائدتقر إلي سمة فبالقرب من الطرف الشرقي ی للرواق

-South مصلى الركن الجنوبي الشرقيفي مدخل عضائد حجریة  لھقوس واسع ویوجد بقایا      

east Chapel، من  وھناك زوج   ،متر  1,7متر وعمقھا   2عرضھا حوالي  ھذا المصلى حنیةو

مشكاة، وبداخل     الجانبي  رهجدا و كل عمود بینویوجد  ،زوایا الحنیةفي  مثبتةدة الرخامیة األعم

أرضیة المصلى  و، )71صورة (المشكاة حفرة مربعة صغیرة تشبھ وعاء الذخائر المقدسة     

 یؤديباب ل للمصلى الجدار الجنوبيمدخل في وھناك ،القلیل، یبقى منھا إال لم بفسیفساء  رصوفةم

  .(4) الغرفة التي لم یتم التنقیب فیھاإلي 

___________________________________________________________  
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 62. 
(2) Ibid., p. 61. 

  :في الحنیة، راجع Synthronos" سنثرونوس"ویشیر ساندرو ستوكي إلى وجود كرسي القسیس 
S. Stucchi, op. Cit., p. 369. 
(3) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., pp. 18-19. 
(4) Ibid., p. 63. 

, IV, p. 274.Libya Antiqua", in supp. , "The Christian Architecture of ApolloniaPerkins-J. B. Ward(5)   
(6) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 64. 
(7) Ibid., pp. 64-65. 
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   ھیكل المذبح

  

من و أقل عرضًا الحنیة ، وھ أمام  ویقع مباشرة الشكل مربع Chancelھیكل المذبح       

 الجانب الغربي من    وفي وسط   ،ثالثة جوانب  في  من الرخام بحاجز  مفصول والھیكل ،الصحن

حاجز بمحاط كان  یرجح وردبیركنز أن ھذا الممرومترًا تقریبًا،  4بطول ممر بارز  یوجدھیكل ال

ولم یتم الكشف عن أي بقایا  ،الغربیة األثرون كنیسة ھیكل في للممروھو مماثل  ،الرخاميالھیكل 

 ،(1)أخدود قاعدة المذبح واألعمدة األربعة الداعمة لقبة المذبح    بإستثناء Altarلمذبح ا تخص

وكونسیوس  وھي من رخام بر    ،لصحن أروقة ا  تماثل أعمدة المذبح قبة  وتیجان أعمدةقواعد وو

، على دائرة المذبح نحت بارز لصلیبلقبة على زوج األعمدة األمامیة وتیجانھا كورنثیة، و

الموضوعة فوق   Impost Blocks الكتل الرخامیةعلى  لصلیب التیني نحت بارز یوجدو

  . (2)العمودین األمامیین
 

  المدخل صالةو فتوحالفناء الم

  
الجدران الخارجیة    بارزة من  بحنیة  عن ممر طویل ینتھي عبارة   Narthexصالة المدخل      

 من الملحقات ح وردبیركنز أن صالة المدخلیرجو ،في كال من الركن الشمالي والجنوبي للكنیسة

تشیید  تمییزه عن ال یمكن، ألن طریقة تشیید صالة المدخل ة بفترة قلیلةالكنیس تشییدبعد المضافة 

الواقعة جنوب صالة     حنیة ال في و ،والرواقین صحن  التؤدي إلى    أبواب  ثالثة  توجد و الكنیسة،

 .)3()72صورة ( عرشال شبیھ بكرسيمقعد  دائري یتوسطھحجري  مقعد المدخل یوجد

عبارة عن   وھو   ،الكنیسة  تشیید بعد   إحدى اإلضافات   أیضاً  یعد Atrium فتوحالفناء المو      

ین معمدین  قومحاطة بروا   ،صحن العرض   ولھا نفس  مرصوفة بالبالط   و تقریباً  ساحة مربعة 

على   شیدة الجدران م و ،ینالرواق  أي من في للبالط  ال توجد بقایاو ،لصحنا أروقة ضنفس عرب

مثل   موجودة  المفتوح  من الفناء  بقایا   ال تزالو، أساسات من كتل حجریة كبیرة معاد استخدامھا

  .)4(حجارة مربعةب مكسوةالواجھة جدرانھ بالرواق الجنوبي وشمالي الالجزء 

  ھذا المدخل و ،للفناء ار الغربيوسط الجدTriple Arch  قواساأل يثالث مدخلوھناك       

___________________________________________________________  
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 61. 
(2) Ibid., p. 72. 

  :عن العناصر الرخامیة لھیكل المذبح، راجع
J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., pp. 71-73.  
(3) Ibid., p. 65. 
(4) Ibid., p. 66. 
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في الجدار الخارجي للرواق الشمالي من       الموجود والمدخل  ، ،مع محور مبنى الكنیسة متناسق

 على  والشمالي للفناء المفتوح الجنوبي ینلرواقمن ا ینباب ویوجد، ةالحق إضافةأن یكون  رجحالم

من خالل    كان  المدخل المدخل األصلي للكنیسة في صالة أن  وردبیركنز حویرج صالة المدخل،

سد مثل  تبعض التعدیال  إلى   أدى ذلك فتوح إضافة الفناء الم  وعندما تم  ،مفتوح معمد  رواق

 . (1)ثالثة أعمدةبمحاط مدخل یصبح بحیث  المعمد جزئیًا الرواق

  

  الجناح الشمالي 

  
وھو ممتد    ة،لكنیس تشیید ا  منوجیزة بعد فترة  North Wing تمت إضافة الجناح الشمالي      

قاعة طویلة   ، في الغربمتساویة غیر من ثالثة غرف كونویت ،الشمالي الرواق جدارعلى طول 

كان لھا حنیة كبیرة     والغرفة أقصى الشرق     ،غرفتین في الشرق   و ھا حنیة في الجھة الغربیة، ب

مت  فقد ت الجزء الغربي   في  أما   بشكل جید،  ال تزال باقیة الشرقي الجدرانوفي الطرف  بارزة،

 الجناح الشمالي   أرضیة وبالط  ، بعد التنقیب   ء الحنیة الغربیة والجدار الخارجي  إعادة بناعملیة 

   .)2(محفوظ بشكل جید

تقع في   لغرفة  ا حنیة ، وًامتر  5 × 16 أبعادھا   قاعة مستطیلة عبارة عن إن الغرفة الغربیة      

ن یربط ما بی بابویوجد  ،المدخللصالة الشمالي والحنیة الشمالیة  الرواق جداربین  ركنال

طریقة  بنفس   جناح ھذا ال وقد شید  ھذا الباب، Jamb وعضادة Sill رؤیة عتبةویمكن  الحنیتین،

یمكن  وجانبي الخط المحوري،    على ألواح حجریة موضوعةب رصوفةوالغرفة م الكنیسة، تشیید

   .)3(الباب الخشبيعضادتي  وقعممن خالل الشمالي  رواقال جدار الباب في تحدید مكان

ویفصل بینھما    ،ًاتر م 5,7×  12,3قاعة واحدة أبعادھا    كانت   والغرف في الجھة الشرقیة       

 ةالحق في فترة ھذا القوس دُسو ،مدخل مصلى الركن الجنوبي الشرقي یماثل قوس  قوس عریض

 كنیسة ارج الیمكن الدخول إلیھ من خ      من القاعة والنصف الغربي ،صغیر إال باب منھ ولم یبقى

 حنیة فيوالنصف الشرقي من القاعة یوجد بھ   اب في الركن الشمالي الشرقي،عن طریق ب 

 وعبر مدخل   ،ةمربع  ةكلسی  مشیدة بكتل حجریة وأركانھا مغطاة بألواح حجریة الطرف الشرقي

   باب عبرمن الكنیسة  ى الحنیةیمكن الدخول إلو ، Balustradeلدرابزین  الحنیة ھناك مواضع

_________________________________________________________  
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 66. 
(2) Ibid., pp. 66-67. 
(3) Ibid., p. 67.  
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حنیة بما فیھما الالغرفتین  وكلتا، (1)الشرقيالشمالي  الركن ىشمالي لمصلكبیر في الجدار ال

 ،وبیةمقاعد طویلة على طول الجدران الشمالیة والجن توجد بقایاو ألواح حجریة،بمرصوفة 

 األرضیة تمثل   رصف المقاعد الطویلة و  تشیید  و القوس إلي باب  تحویل أن وردبیركنز ویرجح

   .)(2للكنیسة جناح الشماليمرحلة ثانیة لل

شمال  في الرصیف نحوتةم قنوات تجمیع المیاه وجود  لمبنىالجناح الشمالي ل سمة إن      

 ات میاه لم متجھة إلي خزانطول الشارع على غربًا والقناة الرئیسیة لتجمیع المیاه تنساب  ،المبنى

حنیة  ات دعام أحدى  عبر  ، ویوجد نظام لتجمیع میاه األمطار من السقف       بعد موقعھاد یحدت یتم

ة غرفیخص  ي الشرقيالركن الشمال خزان صغیر خارج مصلى الكشف عنوتم ، القاعة الشرقیة

یقیا كان لھا أكثر من      مدن شمال أفر  عدد من ومن الواضح بأن ،تشایلدجود حسب ترجیح تعمید

یجعل   الكنیسة الشرقیة،  و الكنیسة الغربیة   كل من   في  اكتشاف غرفة تعمید  لكن و تعمید،غرفة 

حسب ترجیح وردبیركنز حیث  بوجود غرفة تعمید أخرى في ھذه الكنیسة أمر مستبعدفتراض اال

أن نظام تجمیع المیاه كان الغرض منھ تزوید الكنیسة بمصدر للماء في حالة إنقطاع میاه القناة         

  .(3)الرئیسیة

  

  

 
 
 
 
 

 
 

 

  

  

  

___________________________________________________________  
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 67. 

، وفسر ھذه الغرفة من الكنیسة North-east Chapel في مصلى الركن الشمالي الشرقيعمید توجود غرفة ساندرو ستوكي  یرجح
) 73صورة (المنحوت على جانبیھ صلبان  مستطیلبأن الحوض الرخامي الأیضًا  ، وأقترحConisgnatoriumغرفة الرعایة بأنھا 

  : الي ھو حوض تعمید، ولكن ھذا الحوض ال یشبھ أحواض التعمید في اإلقلیم، راجعالذي تم الكشف عنھ في الرواق الشم
S. Stucchi, op. cit., p. 366. 

(2) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 67. 

(3) Ibid., pp. 67-68.  
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  ة الغربیة سیالكن
  

والبرج الثالث   IIعلى الواجھة الداخلیة لسور المدینة الممتد بین البرج الثاني  الكنیسة شیدت      

III م 1959-1958 عامي في  و ،م1828مسحھم عام   في األخوین بیتشي ، وموقع الكنیسة ذكره

بالتنقیب في الموقع، والجدیر بالذكر أنھ لم یتم الكشف بالكامل عن        ویدریجوتشایلد  جودقاما  

  .(1)المبنى الروماني الموجود في الموقع قبل تشیید الكنیسة

بناًء   القرن السادس المیالدي    منتصف  فأن الكنیسة شیدت في ،وحسب ما یرجح وردبیركنز     

 في المدینة،   دة في الكنیسة المركزیة   على أدلة تیجان األعمدة الرخامیة التي تماثل تلك الموجو    

وكذلك إستنادًا على أدلة فسیفساء من قاعة غرفة التعمید والقاعة الطویلة وكالھما من فترة   

   .(2)لدیھما تحفظ على ھذا التأریخ Duval، ولكن ستوكي ودوفال جستنیانوس أو الفترة التي تلیھ

       

 

   مخطط الكنیسة

  
ورواقین   Naveصحن  ومقسمة إلي    ،مصممة على الطراز البازیلیكي )30شكل (الكنیسة       

من  كامل الجزء الشرقي و ،الغرب في خارج المبنى  بارزة Apse وحنیة Aisles نجانبیی

المجمع  فناءباستثناء ، Fore-complexیسمى المجمع األمامي التعمید  جناحبما في ذلك  الكنیسة

أجزاء من مبنى    و، طول الفترة البیزنطیة   ائم بذاتھ  ق كان  الذي  Atrium-courtyard  األمامي

   .(3)سالميبعد الفتح اإل أستمر استخدامھاالكنیسة 

، ومن  المخطط انتظام عدم حدود واألساسات السابقة مما أدى إلى ال بناة الكنیسة وقد أستخدم      

استخدم ، وCardoلطولیة لشوارع اومن الشرق أحد ا ،الكنیسة سور المدینة الھلنستي یحدالغرب 

الرابع   الثالث أو  الرومانیة التي تعود للقرن     دران الخارجیة للمباني  عمال البناء الكثیر من الج   

، مشید على أساسات مباني سابقة     كلھ   المفتوح  فناء كان ال  الجدار الشرقي،   ، فیما عدا المیالدي

 .(4) ألماميا جمعأصبح فناء الم ذيال جزءوال Baptistery-wing وكذلك جناح التعمید

  باستثناءالتي تعود للقرن السادس المیالدي، من النماذج  للمبنى یعد مخطط البازیلیكيإن       

___________________________________________________________  
(1) J. B. Ward- Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 79. 
(2) Ibid., pp. 86-87.  
(3) Ibid., p. 79. 
(4) Ibid.  
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كان إما لتوفیر    المدینةسور جزء من  ویرجح وردبیركنز أن إزالة، البارزة خارج المبنىالحنیة  

 في نیأن المصلیمما أدى إلى  ة،كنیساللصحن  تأمین أقصى طول ممكن ل مساحة للحنیة أو

 Chancelالمذبح   ھیكل ولكن منفصلة عن    أصبحت مجرد حجرات تفتح على األروقةالجوانب 

ھیكل المذبح، وقد استخدمت بعض     إلي وسة تؤديمق صغیرة بواسطة جدارین توجد بھما أبواب

 تم  ، حیثقبةنصف ال سقف دعم ثقلالحجریة من السور في الواجھة الداخلیة للحنیة ل الكتل

   .(1)عدد من حجارة القبة منھارةالكشف على 

  

  الصحن واألروقة

  
عن األروقة الجانبیة بصفین من   مفصول،  ًامتر 29×  9.5حوالي  تبلغ لصحناأبعاد       

یوجد حائط قصیر    تحمل تیجانھا أقواسًا، و    ،كل صف یتكون من سبعة أعمدة رخامیة  ،األعمدة

من  ھاخمسة أزواج من، ، وكانت صفوف األعمدة من مواد معاد استخدامھا(2)عند الطرف الشرقي

من   أثنان ومعاد استخدامھا من الرخام األبیض الرمادي     فوق قواعد أتیكیة  سوسیبروكونرخام 

ن طریق الفارق كما حدث في الكنیسة الشرقیة ع سویة، وتم تشیبولینوالعمدة الكبیرة من رخام األ

من نفس   وھي   ،سوس یبروكونكورنثیة من رخام   األعمدة فھي تیجانأما قواعد األعمدة،  عدیلت

 نوع، والفي المدینة ة ألعمدة صحن الكنیسة المركزیةرنثیواألبعاد التي تخص التیجان الكو النوع

ي من النوع األسیوي د استخدامھ وھاالكورنثیة من الرخام األسود الرمادي المع تیجانالخر من اآل

الكنیسة  تیجان  وھي تماثل  ،القرن الثاني والقرن الثالث المیالدي    أواخر  في لإلقلیم  المستورد 

  . (3)في المدینة الشرقیة

من   خرسانة موضوعة على   بألواح رخامیة    أرضیة الصحن مرصوف   من الجزء الغربي      

 مشكل  صلیب  تم الكشف عن   ھیكل المذبح أمام الخرسانة  هكسر حجارة وبقایا ردمیات، وفي ھذ

تكریسي  والمرجح بأنھ صلیب  ،)تعني األول واألخیر(غا یممع حرفي آلفا وأو الحصى  نم

Consecration Cross، أن ھذا الصلیب دلیل على أن     قد رجح   أن ستوكي  در اإلشارة ب  تجو

  رصفت فقد  الجزء الشرقي من الصحنأرضیة أما  األرضیة تخص كنیسة مبكرة في الموقع،

___________________________________________________________  
(1) J. B. Ward- Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., pp. 80-81. 

, The Early churches of Cyrenaica: An Architectural and Art Historical study(2) A. M. Abusbee, 
Master Thesis, University of  New Castle, 1985, p. 64.  
(3) J. B. Ward- Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., pp. 81-82. 

  :راجع عن القطع الرخامیة ألعمدة صحن الكنیسة،  
J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., pp. 91-92.   
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  .(1)ولكن بدون انتظام على نحو متقنبألواح حجریة وقطع رخامیة 

دلیل ، وفي غیاب أي  لیس سقف مقببوخشبي صحن الكنیسة سقف أن  وردبیركنز  ویرجح      

سقف یحتوي على العدید من     ال بأن من المرجح ،لجانبیةنوافذ في الجدار الخارجي لألروقة اعن 

  .(2)لقوس الممتد أمام الحنیةایؤكده ارتفاع ما وھذا  ،بنىالنوافذ فوق إطار الم

        

  ھیكل المذبح

  
 ویمكن تحدید   ،حسب التصمیم البازیلیكي    الصحن عند طرف chancelیوجد ھیكل المذبح      

تھ إعادالذي تمت  )74صورة (ي الرخام لحاجزل باقیةمواضع الالمن خالل بوضوح  الھیكل موقع

 شیبولینو الام خ ر عمودین كبیرین من    یوجد بأبواب في الجوانب الثالثة، و    إلى وضعھ الطبیعي

حاجز  وجود ستارة    وردبیركنز  یرجح و ،في المدینة كما في الكنیسة المركزیة أمام دعائم الحنیًة

، في المدینة   لمركزیة الكنیسة ا  في  بستارة ھیكل المذبح مقارنة ھیكل المذبحن الحنیة الغربیة وبی

قبة  لإال إن ھناك بقایا   ،داعمة لھأحد األعمدة الرخامیة الما عدا  Altarمن المذبح  بقایا وجدت وال

 تمییزھا بوضوح على   یمكن  قبة حیث   مواضع ثالثة من القواعد األربعة لھذه ال    ھناكو ،المذبح

 منحوت من   Ambon درج منبر  عن  أیضا  تم الكشف  كما   بح،ھیكل المذ بالقرب منألرضیة ا

 األرضیة جوانب حول  و ،مرصوفة بالرخام ھیكل المذبح   أرضیة  و ،واحدة حجر رملي   قطعة 

 مستطیلة  لوحات رخامیة  األرضیة  ب  داخل اإلطار رصفتوعادي، من الرخام المرصوف إطار 

كل من    تماثل النماذج الموجودة في    ھذه األرضیةو ،(3)على ھیئة صلیب Opus Sectileملونة 

   .(4)الكنیسة الشرقیة في كیریني ورأس الھالل

وغرفة طویلة   ردھة  ھما   ،الجنوبي الغربي ركنالفي غرفتین تشیید لكنیسة من اإلضافات ل      

یتم   ، Sacristy القسیس  غرفة بأنھا   وردبیركنز  یرجح  كوة في الجدار الجنوبي الخارجي،فیھا 

، كنیسة خارج ال من اآلخر الجنوبي و رواقاللھا بابین األول على  تيوال ردھةإلیھا من الالدخول 

  ،North-west Chapel ي درج في المصلى الشمالي الغربالأن  وویدریج ویرجح جودتشایلد

    .(5)بقلیل الفتح اإلسالمي قبل مرحلة إلى عودتر المدینة قد تؤدي إلي سو والتي

___________________________________________________________  
, p. 368.Architettura CirenaicaS. Stucchi, p. 84;  Goodchild, op. cit., Perkins and R. G.-J. B. Ward )1( 

. 277.IV, p, Libya Antiqua, "The Christian Architecture of Apollonia", in supp. Perkins-J. B. Ward) 2( 
(3) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., pp.83-84. 
(4) Ibid., p. 84, no. 9.  
(5) Ibid., pp. 84-85.  
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صالة مدخل  : من ثالثة غرف  الجزء المستطیل   تألفللكنیسة ی في الطرف الشرقي  و      

Narthex    والمصلى الشمالي الشرقي North-east Chapel    والمصلى الجنوبي الشرقي

South-east Chapel،      ومن خالل مدخل   ومدخل المصلى الشمالي الشرقي عبر ممر جانبي 

من   یتم الدخول إلى صالة المدخل     وكان، ألواح حجریةمن  هعضائد Arch Doorwayمقوس 

مامي المجمع األ فناء بإتجاه شرقًامفتوح  ھناك ممر ثالثي األقواس وكان واحد،الصحن عبر باب 
(1)Atrium-courtyard.  

  

  التعمید والمباني األخرى للمجمع األمامي الفناء المفتوح وجناح

  
روماني یعود ألواخر القرن الثالث أو القرن الرابع      ھذا الجزء من الكنیسة مشید على مبنى      

الشكل في   یلة غرفة كبیرة مستط  بوجود ،)31شكل (مخطط ھذا المبنى  یمكن تمییزو،  المیالدي

الشرق  في، ولمبنىل سابق للكنیسة، والتي كانت أیضًا فناء    Atriumفتوح موقع الفناء الم 

الحد الشرقي    ھي و، الكاردو  من الغرف اثنان منھا في الجھة الشمالیة تفتح على شارعمجموعة 

تشیید ل الغربي ھذا الجزء إزالة قد تم و ،نحو الغرب الروماني أمتد البناءو الروماني، لمبنى ل

ویرجح  الجزء، اولكن لم یتم التنقیب في ھذ  ،نحو الجنوب المبنى الروماني أمتد، ولكنیسةا

 وتجدر اإلشارة إلى وجود  یشمل ملحقات تخص المبنى الروماني،ربما  وردبیركنز أن ھذا الجزء

الروماني ، وھذه القناة تدل على أن المبنى اإلسالميالفتح  بعد ظلت مستخدمة حتى قناة میاه والتي

  .(2)حمامات صغیر مبنىربما كان 

 تشیید لوفي القرن السادس المیالدي قام بناة الكنیسة بھدم الجدار الغربي للمبنى الروماني              

فة الغربیة لیحل محلھا فناء المجمع األمامي        الغرخط منحرف، وتم تعدیل  ھة الكنیسة على واج

في مكان صغیرة غرفة  شیدت الطرف الشماليوفي  ،)32شكل (Atrium-courtyard المفتوح 

-Foreمن المجمع األمامي  الجزء الجنوبي الشرقي لم تتم أي تعدیالت في ، والممر السابق

complexیتم الدخول إلیھ من  ،إلي جناح تعمید مستقل تم تحویلھ الجزء الشمالي الشرقي ، ولكن

اح یتكون من خمس غرف، في الطرف   وھذا الجن، الشمالي للمجمع أو من الممرالشارع مباشرة 

 Inner داخلیھ ثم غرفة انتظار  ،بحجارة رملیة ةدخول مرصوفردھة  توجد الغربي

Antechamber التعمید غرفة ،ومنھا إلىصوفة بالفسیفساءمر Baptisteryنب ، وفي الجا  

___________________________________________________________  
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 82. 
(2) Ibid, p. 87. 
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موقد شبكة تسخین الماء ضم یو ،یتم الدخول لھ من الشرق ممر خدمات الجنوبي منھا

Hypocaust Furnace ، غرفة كبیرة بھا باب یفتح مباشرة على   في الطرف الشرقي للجناح و 

الشكل وینزل إلیھ من الجھتین       كبیر مستطیلالتعمید حوض غرفة أرضیة في و الكاردو، شارع

غرفة   تزود  في المدینة   ، وكما في الكنیسة الشرقیة    ثالث درجات   الشرقیة والغربیة عن طریق

  .(1)المجاورة  Hypocaust التسخین شبكة علىضوع الماء الساخن من خزان موالتعمید ب

 ي للكنیسة منمحور لیكون مدخل  الجنوبمن  المجاورالجزء  وأجریت تعدیالت على      

 بقایا تمت إزالة كل    و ،التعمید  وھذه التعدیالت تمت بعد تشیید جناح    ،الشرقفي  كاردوال شارع

صفین من    وشید  ،متر  من  ألكثر  تم رفع مستوى األرضیة    والمبنى الروماني في ھذا الجزء،    

 غرفة انتظار كبیرة    شیید الواجھة تم ت  وخلف الكاردو، شارع على واجھة جدیدةلتكون  الجدران

Antechamber بھو معمد    باب في الجدار الغربي یؤدي إلي    بھا وPorticoed Courtyard 

أروقة معمدة بأسقف بة جوانب ثالث حوض ماء مفتوح محاط من ًا، ویتوسطھمتر 10×  18 هأبعاد

 یوجد  الجانب الرابع نحو الغرب     في و ر الرملي، لھا تیجان وقواعد من الحج  ألعمدةوا ،(2)مائلة

 الجدار الجنوبيل یعدتم ت، وAtrium-courtyardالمجمع األمامي  فناءإلى  یؤدیانمدخالن 

وتم   ،المجاور  رجي للرواق المعمد  نحو الشمال لیتوافق مع مخطط الجدار الجنوبي الخا        للفناء

و قسمت  ، لكاردواشارع ضخمة ومسقوفة أمام الواجھة الجدیدة على    Porchتشیید شرفة 

الجدار الداخلي    أضاف امتدادًا لطول   دار بج  غرفتین إلي  التعمید   جناح  شرقالموجودة الغرفة 

  . (3) ردھة الفناء المفتوحل

×  14الجزء الواقع جنوب الفناء المفتوح لیشكل قاعة ضیقة وطویلة أبعادھا        تشییدأعید         

التي تلت تشیید الواجھة الجدیدة والفناء، وفي ھذا         في الفترة   اإلضافة  هھذ تكانو ،ًامتر 3,25

قي وغرفة انتظار   حنیة في الطرف الشر    الجزء لم یتم التنقیب إال في ھذه القاعة والتي توجد بھا

أبواب كل من القاعة وغرفة االنتظار تؤدي ناحیة الجنوب وھو الموقع          ، وفي الطرف الغربي

الفسیفساء وھذا ما یدل على أن لھا عالقة بالكنیسة،         الذي لم یتم التنقیب فیھ، والقاعة رصفت ب  

بأن ھذا المجمع  ربما یكون جزء من مجمع أكبر یخص مقر إقامة      جودتشایلد وویدریجویرجح 

   .)4(ال یمكن حسمھا إال بإجراء المزید من التنقیب في الموقع ترجیحاتكنّسي، وھذه ال

___________________________________________________________  
 
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., pp. 87-88. 
(2) Ibid., p. 88. 

مفورة أستخدم كحوض أسماك، وإذا كان ھذا االستخدام قد أدخل عندما األن الحوض الكبیر الملتصقة بجدرانھ جرار وردبیركنز أ  یرجح
  .كان مقر إقامة كنّسيكان المبنى الرئیسي كنیسة، فأنھ یعزز االحتمال بأن المجمع األمامي 

(3) Ibid., p. 88. 
(4) Ibid., pp. 88-89. 
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لیشكال معًا مبنى غیر     كنیسة  إلي ال  م تم ضم المجمع األمامي 642بعد الفتح اإلسالمي عام       

وتقسیم  أخرى أبواب وفتح بعض األبوابسد وأجریت بعض التعدیالت من ضمنھا  ، دیني

 ردھة  یتم الوصول إلیھ من خالل      كبیر، مدخل جنوبي   جمع األمامي   فناء الم  وأصبحالغرف، 

من الغرفة الواقعة     جناح التعمید السابق لفتح مداخل وتم ، طویلةبأعمدة ومقاعد  ةمحاط ةخارجی

أصبح   عدیالت وكنتیجة لھذه الت   ،ومن الطرف الشرقي للفناء المفتوحشمال فناء المجمع األمامي 

أن مبنى بھذا الحجم كان لھ ویرجح وردبیركنز مبنى واحد،  المجمع األمامي مبنى الكنیسة ومبنى

  .(1)قلیم إلاحكم اإلسالمي في لل فترة المبكرةوثیقة ھامة عن الویعد  ،طابع رسمي

  

  الفسیفساء

  
بشكل جید  محفوظة األولى ،الكنیسة الغربیة  في موعتین من الفسیفساءتوجد حالیًا بقایا مج      

المجموعة  بقایاتوجد أجزاء فقط من و ،التعمید غرفةحتى الداخلیة  أرضیة غرفة االنتظار في

  .)2(جنوب الفناء المفتوح في القاعة الطویلةالثانیة 

فسیفساء قاعة التعمید ذات تصمیم مستطیل بسیط مع لوحة ضیقة في الوسط یطوقھا   كانتو      

طاووس وطائر حجل على الطرف وسط اللوحة على شكل  حتويیو، جانبین عریضینإطار من 

أشكال   تضم خطوط منحنیة فیھ مساحات من  من تصمیم لشریط یتكون لداخلي، واإلطار ااألیسر

اإلطار  تماثل حیواناتمن ال أشكال علىحتوي طار الخارجي ی ، واإلورود وأشكال نباتیة 

ورصف ھذه الفسیفساء لم یتم      ، لكنیسة المركزیة في كیریني    الخارجي لفسیفساء الصحن في ا   

 ،نلم یبقى من الفسیفساء إال جزئی      الطویلة  وفي القاعةة، فسیفساء الكنیسة الشرقی بإتقان كما في

حاشیة من المرجح بأنھا تصمیم لكرمة عنب ملتفة مرسومة    یحتوي علىفي الحنیة الجزء األول 

  .(3)غیر متقنةحدود من أشرطة متشابكة  عبارة عن في القاعة الجزء الثاني ، وناسقعلى نحو مت

 التي تعود للقرن السادس    النماذج السائدة في اإلقلیم و یماثل  في الكنیسة الفسیفساء موضوع      

  .(4)كتلك التي في فسیفساء الكنیسة الشرقیة الجودةنفس  ، إال أنھا لیست منالمیالدي

___________________________________________________________ 
  
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 89  
(2) Ibid., p. 90.  
(3) Ibid. 
(4) Ibid. 

  :عن الفسیفساء في الكنیسة الغربیة، راجع
Justinianic Mosaic Pavements in Cyrenaican Perkins, -Ward J. B.  Rosenbaum and-Alfoldi E. 

93.-15, 30, 90-, pp. 14Churches 
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  قصر الدوق كنیسة 

  
الشرقي للجناح الجنوبي من   الجزء في) 33شكل ( Chapel  خاصةھذه الكنیسة ال قعت      

 حائطان القد شید   و، من المعالم األصلیة للقصر     عد ت ھا القصر، وحسب ما یشیر جودتشایلد فإن   

 ،غیر مشذبة  Ashlarمربعة  بكتل حجریة ن األصلیة للمبنى  االشرقي والجنوبي من الجدر  

البھو المعمد   بكتل حجریة كتلك التي استخدمت في تشیید        شیدت  الجدران الشمالیة والغربیة   و

Peristyle،    استخدمت الكتل الحجریة  و ،غیر مشذبةوواجھة الجدران شیدت بكتل صغیرة

الكلسیة  ریة الحجي رصف األرضیة األلواح   ، واستخدمت ف  دعائملمداخل وال ل المربعة الكبیرة  

    .(1)لكنیسة المركزیةل فتوحالم فناءالفي  تلك التي أستخدمتك المدینةفي  ةالشائع رمادیة اللون 

أجنحة مقسمة  ثالثالذات ) 34شكل (یة البازیلیك ائسلكنمن اكنیسة نموذج مصغر ال ھذه تعد     

المدخل  في الجزء الشرقي للكنیسة یوجد      و صالة مدخل،  جانبیین و  رواقینصغیر و إلي صحن

 ،قوس  عارضة حجریة مسطحة یعلوھا     لمدخلول الذي یفتح على البھو المعمد للقصر، الرئیسي

 بجانب المدخل الرئیسيوھناك باب أصغر  وتوجد بقایا نقش مرسوم بالجص على ھذه العارضة،

، وھناك باب   ھذا المدخل عارضة من كتلة حجریة واحدةول ،في الكنیسة یؤدي إلى صالة المدخل

  .(2))14الغرفة (آخر یفتح من صالة المدخل على الغرفة غرب الكنیسة 

 یفصل و ، متراً  7×  4أبعادھا حوالي    عبارة عن صالة مستطیلة    للكنیسة   وصالة المدخل       

من   كبر أ األوسط  القوس عرض  و ،منخفضة ثالثة أقواس   فیھ   جدار عن الصحنلمدخل صالة ا

ألعمدة كدعائم  لتستخدم أیضاً   L على شكل حرف   دعائم ھذا القوس  و ،خرینالقوسین األ

ھذه   نوبی ركن الحنیة    تبرز من  عمدة الصحن في الطرف الشرقيأل األخرى دعائمالو الصحن،

-Semi والحنیة كانت نصف مقببة  للقصر، البھو المعمد ألعمدة مماثلة عمدةاألزوج من  الدعائم

dome، ألواح  واجھتھ منو ھیكلیة،مستقل من الناحیة ال تشیید ة كانوالجدار المنحنى للحنی

وأرضیة   ،من األلواح   أفقي  مع صف  منتصف المسافة    ومترابطة في   وضعت عمودیًا حجریة

مصلیین قصیرة داخل الصحن، ویالحظ على جانبي الحنیة      برز لمسافة  تو ةمرتفع الحنیة

  .(3) نیةأقواس بین الجدران الخارجیة ودعائم الح ویرجح وردبیركنز وجود ، صغیرین مستطیلین
 
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 95. 
(2) Ibid. 

  : ، راجعالمدخل الرئیسي عارضةعن بقایا النقش الموجود على 
J. Reynolds, “The Inscriptions of Apollonia” p. 307. No. 31.  
(3) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., pp. 95-97.   
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-Chancel المذبح الخشبي  ھیكل   سیاج حیط بھ   یو ،یة مباشرة أمام الحن  یقع المذبحھیكل و     

screen، فتحات لحاجز شبكي من الحجر أو الرخام    كما أن ھناك Transenna الممر  لسد

 كشف ، ولكن تم ال(1)ولم یتم الكشف عن المذبح ،المقوس المتواجد مباشرة مقابل المدخل الرئیسي 

غطاء  لھ ) 51 صورة (  Sarcophagusتابوت   شكل على  من الرخام    نحوت م صندوق  على 

بواسطة   ثبتة بالصلبان المعدنیة المنقوشة الم    وكال من الصندوق والغطاء مزینة   ،حجري سمیك

في   الصندوق الذي تم الكشف عنھ      ماثل ی الرخامي  صندوق ال ذاوھ ،أربعة مسامیر من البرونز

، ) 2(في متحف شحات حالیًا موجودوھو  یاجنوب قصر لیب Stablousموقع قصر ستابلوس 

إحدى   في مراسم أداء القسم الذي كان      الصندوق المقدس لعب دوراً    ھذا  أنویشیر جودتشایلد ب

      .(3)في تلك الفترة المشھد الدبلوماسي سمات

ویرجح وردبیركنز أن سقف الكنیسة كان من أقبیة حجریة ومن المحتمل  أنھا كانت أقبیة              

تمتد من الشرق للغرب، وسقف صالة المدخل أیضًا كان على شكل      Barrel-vaultedبرمیلیة 

  . (4)ة من الشمال للجنوبأقبیة برمیلی

في  المیالدي   في النصف الثاني من القرن الخامس     تقد شیدكنیسة القصر ن أ من المرجح      

ھي نموذج مصغر من ، وجزء من مبنى حكومي بیزنطي رسمي  توكان، انستاسیوس عھد

 حیث أن  وظیفة كنیسة القصر كانت ألداء القسم فقط،    ویرجح جودتشایلد أن ،(5)ایجةالكنائس في 

بالقرب   الكنیسة تقع   ھذه  ننظرًا أل في الكنیسة المركزیة  مون للقداسضالدوق وموظفیھ كانوا ین

  .(6) القصر مبنى من

  

  

 

 

 

  

 

  
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 98. 
(2) Ibid., p. 101. 
(3) Ibid., p. 98. 
(4) Ibid., p. 101. 
(5) Ibid. 

.4p. 25 , vol. XXXIV,Antiquity, ”A Byzantine Palace at Apollonia (Cyrenaica)“ R. G. Goodchild,(6)   
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   الكنیسة ذات الحنایا الثالث
  

خارج التي لم یجرى أي تنقیب فیھا جنوب غرب المدینة  ) 35شكل  (تقع ھذه الكنیسة       

وقد أطلقت علیھا تسمیة الكنیسة النفلیة ألن حنیتھا تحتوي على ثالثة حوائط نصف            األسوار،

مستدیرة تشبھ في تصمیمھا ورقة نبات النفل وھي ما تعرف عند علماء اآلثار باسم كنیسة   

الحنیات   األخوین بیتشي   مخطط ولم یوضح   ، Triconchos(1)" تریكونشوس "الصدف الثالث 

 .(2)مغطاة بالتراب أثناء زیارتھممن المحتمل أنھا  كانت التيو، )36شكل  ( للكنیسة الثالثة

ومخطط   بأن تاریخ تشیید  الكنیسة كان حوالي القرن الخامس المیالدي،      یرجح وردبیركنز     

مذبح وتحتوي على ھیكل ال، دم أوائل العصر البیزنطي في مصركنیسة نمط معروف استخالمبنى 

ھناك نموذج الحنایا    واحدة، وبحنیة مذبح بدًال من ھیكل  Triconchos-chancelثالثي الحنایا 

یعود إلى العصر الروماني المتأخر    منزل الحنایا الثالث الذي نموذجالثالث في مباني القصور ك

  .(3) بتولیمایسفي 

 36×  20 مبنى الكنیسة وأبعاد، قد شیدت ھذه الكنیسة المستطیلة الشكل بكتل حجریة كبیرةو      

من الشمال    ًامتر  12,7من الداخل   وأبعادھا  قاعة الحنیات الثالث    في شرق المبنى تقع  و، مترًا

، (4)من ناحیة الغرب   لصحن المفترض ل موقعالمتر من الشرق للغرب، وتفتح على  10للجنوب و

الحجریة  الحنیة  وأحدى كتل  ،ویوجد على الواجھة الداخلیة للحنیة الوسطى كوتین صغیرتین     

وعند الطرف الغربي من  ، (5)امعاد استخدامھال ھا من الكتل الحجریةنقش ربما إشارة إلى أنعلیھا 

لواجھة الجدران الداخلیة، وھي      تستخدم  عادة توجد بعض األلواح الحجریة المربعة التي المبنى

 للكنیسة  شرقیة تشیر إلى احتمال وجود صالة المدخل في ھذا المكان، وعند الزاویة الجنوبیة ال       

وفي ، (6)للكنیسةھما جزء من مبنى سابق بأن وردبیركنز یرجح ،متصلتینغرفتین صغیرتین 

یالحظ بقایا جدار خارجي منھارة أساساتھ تواجھھ دعامة أرضیة  الزاویة الشمالیة الشرقیة للمبنى

دفاعي أو   من الكتل الحجریة المربعة، وھي سمة مألوفة في اإلقلیم یرجح على أنھا ذات طابع       

دعم للمبنى ضد الزالزل أوكالھما معًا، ویرجح وردبیركنز أن الجدار الخارجي قد أضیف في       

___________________________________________________________  
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 109.   
(2) Ibid., p. 109. No. 1.  
(3) Ibid., pp. 109-110. 

  :، راجعمنزل الحنایا الثالثة المكتشف في بتولیمایسعن 
Libyan , ”Town Houses at Ptolmais Cyrenaica“Perkins, J. Little and D. J. Mattingly, -J. B. Ward

142.-, vol. 17, 1986, pp. 126Studies 
(4) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 109. 
(5) Ibid., p. 109, no. 3d. 
(6) Ibid., p. 109. 
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م 1994قامت رینولدز بإجراء مسح بسیط للكنیسة عام  وقد ،(1)فترة الحقة بعد تشیید مبنى الكنیسة

أشارت فیھ إلى وجود قمتي قوسین عند الواجھة الداخلیة للجدار الخارجي الجنوبي وعلى مستوى 

بالحجر الكلسي عند المدخل في الجانب الشمالي         الغرفتین، وكذلك أشارت إلى وجود رصف     

  .(2)للكنیسة

، فأن تحصینات المدینة وبعیدًا عن المنطقة السكنیة  ونظرًا ألن موقع المبنى یقع خارج       

 Cemeteryبین احتمالین، فھي أما أن تكون كنیسة مقبرة  محصوراستخدام الكنیسة  من غرضال

، حیث یرجح وردبیركنز     Martyrionیسة تذكاریة لقدیس    قریبة من المدینة، وأما أن تكون كن

في الركن الجنوبي الشرقي للمبنى واللتان نصفھما غائر تحت األرض كانت           إلى أن الغرفتین

تحدید مؤكد لوظیفة     ، ولكن (3)سابقفوق قبر  شیدتمقارنة بالكنیسة الغربیة في لملودة التي قبر، 

   .بیظل أمر صع تنقیبعملیات  بدون الكنیسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 109. 

(2) Ibid., p. 109,  no. 2.  

(3) Ibid., p. 110.  
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  المبنى التذكاري على شكل صلیب 

  
مقابل الواجھة الغربیة    ) 37شكل  (Cruciform  على شكل صلیب    التذكاري  شید المبنى        

 المبنى  فاأكتش تم   ، وكان قد  الساتر  راوالجد IIالمدینة في الزاویة بین البرج الثاني  تحصیناتل

  . (1)م1968-1965أعوام  التنقیب في أجریت عملیاتو

مع أربعة دعائم    ) 38شكل  ( Quincunxومخطط المبنى على شكل صلیب داخل مربع             

أكبر   ضمن مربع   ًامتر  2.6فیھ  مربع طول الضلعربعة تشكل المنطقة المركزیة من الحجریة م

في وسط الجانب الشمالي، ویقابلھ مباشرة في وسط         ، ویقع مدخل المبنى    ًامتر  6طول ضلعھ 

الجانب الجنوبي كوة قلیلة العمق جزء منھا مشید داخل اآلخر ومحفور في واجھة الجدار الجنوبي 

 النوع األتیكي غائر جزئیًامن ) 75صورة (في المبنى على تابوت رخامي  تم الكشفللمبنى، وقد 

، ودعمت الزاویة الشمالیة الغربیة للمبنى  المدینة متحففي األرضیة وھو اآلن موجود في  

ضمن جدران من الكتل     یة الحجارة محتو  دبش  منButtress  مستطیلة الشكل   بواسطة كتلة  

على أنھا من    ، وال یوجد دلیل   مستقل القائمة بشكل    في المبنى   زاویة الوحیدة الالحجریة، وھي 

  .(2)لمبنى أم أنھا أضیفت إلصالح ھبوط في أساس الجداراألصلیة ل معالمال

والتفاصیل المعماریة الباقیة خاصة بتیجان الدعائم، وھي مكونة من ألواح حجریة ذات حافة       

مائلة نحو الخارج لتوفر مكان لوضع األقواس األربعة، واأللواح الحجریة الثمانیة التي تغطي         

لفراغات بین الدعائم والجدران الخارجیة، واألطراف الخارجیة لھذه األلواح كانت أما مثبتة           ا

الموجودة  كوة  لعلى البناء المجاور، وكان لأو مستندة  سابقًا الكتل الحجریة الموجودة بالمالط في

وھو ما یرجح     في المبنى   إطار المنطقة المركزیة   یماثل أقواسفي وسط الجدار الجنوبي قوس 

، وال Barrel-vaultedعلى أن سقف األذرع األربعة للصلیب كان بطریقة األقبیة البرمیلیة   

یوجد دلیل عن تسقیف الفراغات األربعة في الزوایا الخارجیة، ولكن من المحتمل أن السقف كان 

  .(3)من األلواح الحجریة

 الصلیب داخل المربع یماثل أحد ویرجح وردبیركنز أن تصمیم المباني التي تأخذ شكل      

  النماذج الموجودة في المقاطعات الشرقیة من اإلمبراطوریة الرومانیة والتي تعود إلى أوائل 
  

, vol. II, 1965, p. Libya Antiqua, ”1964 (Cyrenaica)-Archaeological News 1963“(1) R. G. Goodchild, 
138. 
(2) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 105.  
(3) Ibid.; G. R. H. Wright, “The Martyrion by the City Wall at Apollonia: Its Structure and Form”, 

, vol. 24, 1993, p. 43.Libyan Studies 
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األرجح مباني خاصة بالحرس     ، وھي على   Praetoriumوتعرف باسم   المیالدي القرن الثاني

  .(1)اإلمبراطوري

 ىعل  مخطط المبنى ووجود التابوت بداخلھ تشیر    أن المبنى، ف استخدام من غرضالأما عن       

طائفة دینیة مرتبطة بالضریح،   ال توجد، ومن ناحیة أخرى  Martyrionأنھ ضریح قدیس  

عالقة بالضریح  أخرى ذات قابري معلى أتكشف باإلضافة إلى أن عملیات التنقیب في المدینة لم 

المبنى ضریح واالحتمال البدیل ھو أن ، Martyriaمعظم أضرحة القدیسین سمة والتي تعد 

Mausoleum          تم  یخص عضو بارز من الجالیة المسیحیة في القرن السادس المیالدي، وقد

  .  (2)المدینة تحصیناتیكون قریبًا من الكنیسة الغربیة في الجانب اآلخر من لكي  ھذا الموقعاختیار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  
(1) J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild, op. cit., p. 106.  
(2) Ibid. 

   :راجع ،التذكاري الصلیبي ھویة واستخدام المبنى عن
The Christian Architecture “Perkins, -55; J. B. Ward-, vol. 24, pp. 47Libyan Studies G. R. H. Wright,

 , p. 417.Architettura Cirenaica; S. Stucchi, 290-, IV, pp. 289Libya Antiqua in supp.  ,”of Apollonia 
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  الخاتمة

  
ھذه الدراسة موضوع التطور الحضري والمعماري لمدینة أبوللونیا منذ بدایة        ناقشت      

م إلى منتصف القرن السابع المیالدي، في محاولة       .طان اإلغریقي أواخر القرن السابع قیاإلست

لعبت   ، والتي كالسیكیة جادة للكشف عن مكانة ھذه المدینة الساحلیة العظیمة بین المدن اللیبیة ال   

، كانت قد   غمر البحر جزء كبیر منھا       ھذه المدینة التي، منطقةتاریخ الومؤثرًا في  دورًا بارزًا

 فیھ التقسیمات الجغرافیة كالساحل والسھل  تمیزت بموقعھا األستراتیجي الھام الذي تعددت    

الطبیعیة من تربة خصبة وكثبان رملیة متحجرة استخدم الكثیر منھا    اوتنوعت مظاھرھ ،والجبل

رة ساعد في بناء الكثیر من المباني الضخمة في المدینة، كل ذلك ساھم في جعلھا       كمقطع للحجا

من أھم المناطق الصالحة لألستقرار البشري، ومن أكثر المدن اللیبیة القدیمة إستجابة لمختلف         

أنشطة الحیاة، فكانت بالطبع معلمًا من معالم الحضارة الشامخة عبر ھذه الحقبة التاریخیة الطویلة 

  .ي تزید عن ثالثة عشر قرنًاالت

السیاسیة  امن جوانبھ اإلرتباط الكبیر للمدینة وقد تبین لنا من خالل ھذه الدراسة        

قد وجتماعیة بتاریخ اإلقلیم بوجھ عام وتاریخ مدینة كیریني بوجھ خاص،    واالقتصادیة واال

مدینة قد أنشأ وأستخدم لل قدیماألثري ال لمیناءاعلى أن  معظم الدراسات التاریخیة واألثریة أجمعت

من قبل المھاجرین اإلغریق بعد تأسیس مدینة كیریني بفترة وجیزة، وقد ُعرفت المدینة طیلة           

حینما أصبحت المدینة  ي وأبوللونیا وسوزوساتاریخھا القدیم بثالث تسمیات ھي میناء كیرین

  .م642عام عاصمة لإلقلیم ، ویبدو أنھا أستمرت كعاصمة حتى الفتح اإلسالمي 

وقد حاول الباحث تكوین صورة واضحة عن التطور المعماري للمدینة خالل العصر           

ما تبقى من المباني والمنشأت المعماریة        باإلستناد علىاإلغریقي بعھدیھ الكالسیكي والھلنستي 

 من قرن  التي تعود بدایتھا إلى أقل     نتائج الحفریات  معتمدًا علىداخل المدینة وخارج أسوارھا، 

أن الكثیر من المرافق المرفئیة      حیث بتحدید جزئي لطبوغرافیة المدینة تقریبًا، والتي سمحت لنا

للمیناء اإلغریقي القدیم ھي اآلن مغمورة تحت میاه البحر، إضافة إلى أن المدینة قد تعرضت           

حث تصور  للعدید من التوسیعات والتحویرات وإعادة بناء في بعض مبانیھا، مما صعب على البا

شكل المدینة وتطورھا العمراني خالل ھذه المرحلة من تاریخھا، وأعاق إلى حد كبیر تقدیم          

دراسة معمقة حولھا، فجاءت ھذه الدراسة في صورة وصف معماري بتتابع تاریخي لآلثار  

  .الباقیة من المدینة كما تظھر للعیان
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تعود   وظیفي لبعض المباني التي یعتقد أنھا       وقد حاول الباحث تقدیم إطار تاریخي وتفسیر      

الكنیسة الشرقیة،    المبنى الھلنستي السابق الذي شیدت فوق أساساتھ و لتلك الفترة، كاألكروبولیس

یتفق الباحث مع جودتشایلد في ترجیح كفة صفة المعبد لإللھ أبوللون، باإلستناد على بقایا      حیث 

 الكورنثیة ھاتیجان دة إستخدام الكثیر من األعمدة واالنقش المكرس لھذا اإللھ، إضافة إلى إع 

  . الكنیسة الشرقیة تشیید لمبنى فيل

على   لم یكن  الھندسي  وقد أستدل الباحث من خالل الزیارات المیدانیة للمدینة بأن تخطیطھا       

حیث حالت المظاھر    ،الكالسیكیة الذي أمتازت بھ العدید من المدن     نظام رقعة الشطرنج  

فالشوراع الطولیة  مخطط ،الالطبوغرافیة في القطاع الشرقي من المدینة دون إستكمال   

  .فقط المباني الموجودة في القطاع الغربي حول والعرضیة تتقاطع ضمن شبكة صغیرة ومحدودة

یناسب غیر منتظم وممتدة بشكل مستطیل ال للمدینةالدفاعیة التحصینات تناول الباحث و      

  إمتدادًا متصالً   تمثل ال  وھذه التحصینات  ألیة تغییرات جذریة،     محیط المدینة الذي لم یخضع    

وط المسننة، كذلك یود الباحث اإلشارة إلى   على ھیئة سلسلة من الخطولكنھا مشیدة  حول المدینة

مدینة قد   على أن ال  دلیل  والمعبد الدوري ستادیومال مثل وجود مباني خارج تحصینات المدینة أن

  .توسعت وأمتدت غرب أسوارھا خالل العصر الھلنستي

تعد   ،مدینة من مباني ومنشأت ضخمة الویھ توقد حاول الباحث تقدیم وصف معماري لما تح      

ریة  المكتشفات األث ف ،دلیل على التطور والتوسع العمراني في العصرین الروماني والبیزنطي       

وصف  لنا ب  تالصغیرة خالل ھاتین المرحلتین من تاریخھا قد سمح        في ھذه المدینة  الموجودة

الحمامات المبنى المسمى إبراز العمائر المدنیة والدینیة المتمثلة في الحمامات الرومانیة العامة وو

التي ساعدت في     ،مباني الدینیة المسیحیة   إضافة إلى ال یة غیر المستكملة وقصر الدوق، البیزنط

لشكل المدینة خالل تلك الفترة، وقد حاول الباحث تأیید أراء بعض الباحثین إعطاء ھویة معماریة 

بنائیة، فالبھو المعمد    حول التفسیر التاریخي والمعماري لبعض المباني التي شھدت عدة مراحل  

الذي سبق بناء الحمامات الرومانیة العامة تحول فیما بعد إلى البالیسترا، وشیدت إلى الغرب منھ  

-75، ومن المرجح تأریخ الحمامات إلى العصر اإلمبراطوري ما بین للحماماتیسیة الغرف الرئ

ف المبنى تقریبًا بعد وفیما یخص ھجر ھذا المبنى فقد دعم الباحث رأي جودتشایلد في توق م،125

  .م365زلزال 

وبعد ذلك تناول الباحث قصر الدوق البیزنطي، وعلى الرغم من كبر حجمھ وتعقید تركیبتھ،       

ساكنیھ، وقد   إال أنھ لم تكتشف أي نقوش تلقي الضوء على تاریخ وظروف تشییده وعن ھویة         

ما  "الدوق" حاكم اإلقلیم كان قد أستخدم كمقر إقامةى نبأن المب ي جودتشایلدحاول الباحث تأیید رأ

م، ویود الباحث أن یشیر إلى أن الطریقة التي تمت بھا الحفریات وأسلوب    641-515أعوام  بین
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ة تأریخ  ی لالتي قد تفید في عم  األدلة قد أضاع الكثیر من مبنىالحفر المتبع عند التنقیب عن ھذا ال

  .مبنىعلى الالتطورات اإلنشائیة والھندسیة  تحدید القصر، وتفید في

تتفق  التي   عمارة المباني الدینیة المسیحیة    لباحث  ھذا الموضوع تناول ا    وفي ختام دراسة      

ما بین القرنین الخامس والسادس   كانت ھامعظم الدراسات األثریة على أن الفترة اإلنشائیة ل  

أن الطراز البازیلیكي الذي     ،المیالدیین، وقد تبین من خالل تتبع الباحث للمخطط العام للكنائس   

   ،في المدینة   معظم الكنائس ھو الطراز السائد على  ،یتكون من صحن أوسط ورواقین جانبیین

یسوس و جزیرة ثاسوس    ونبروكمحاجر   أستخدمت كمیة كبیرة من الرخام المستورد من        وقد 

الكنائس في    ، ویستنتج الباحث من وفرة عدد     كعناصر معماریة في تشیید معظم كنائس المدینة   

بأن المسیحیة كانت    ) حسب آخر مسح   (كنیسة   70مدینة أبوللونیا وفي اإلقلیم حیث یبلغ عددھا  

  .منتشرة على نطاق واسع بین سكان اإلقلیم قبل الفتح اإلسالمي

ویوصي الباحث بعد دراستھ بتشیید مصدات لألمواج لحمایة المواقع القریبة من البحر مثل          

حیث شیدت بعثة جامعة  باإلنھیار في البحر انالمھدد سوناموستدیر وشارع الدیكول المالبرج األ

 وكذلك  ھذا المصد في العام التالي،      غمرت المیاهو ،م1965میتشجن مصد صغیر لألمواج عام 

و إجراء عملیات    ،المغمورة  األثري  إستكمال إنتشال ورفع بقایا مرافق المیناء   ب یوصي الباحث

  .Iالمغمور تحت میاه البحر شرق البرج األول  AAتنقیب تحت الماء على البرج المستطیل 

عملیات الكشف والتنقیب في المبنى المسمى بالحمامات   بإستكمال كذلك یوصي الباحث      

التنقیب  إستكمال  وكذلك   ،البیزنطیة غیر المستكملة وذلك لحسم الجدل وتحدید وظیفة ھذا المبنى  

ألكروبولیس التي لم تستكمل أعمال التنقیب   وفي ا ،في المنطقة غرب الحمامات الرومانیة العامة

وفي المبني    ،فیھا، والذي یوصي الباحث بضرورة القیام بمجسات أثریة جدیدة في ھذا الموقع       

 نما یرجح  جوتشایلد بأنھ معبد بی  الھلنستي الذي شیدت على أنقاضھ الكنیسة الشرقیة والذي یرجح

  .الروند بأنھ أحد مباني األجورا

بالبدء في عملیات الكشف والتنقیب في المواقع التي أجریت فیھا            أیضاً  ویوصي الباحث       

الحصن الشرقي الحصون الخارجیة وأھمھا و ،عملیات المسح فقط مثل الكنیسة ذات الثالث حنایا

  .الذي یبعد كیلومتر شرق تحصینات المدینة القدیمة

تنظیم مؤتمرات علمیة خاصة بالفترات اإلغریقیة والھلنستیة والرومانیة    بویوصي الباحث        

شؤون اآلثار الكالسیكیة في لیبیا، كما       وإصدار مجلة متخصصة تھتم ب   ،والبیزنطیة في المدینة

  .ھایوصي الباحث بحمایة أمن المنطقة األثریة لتنجنب سرقة ونھب اآلثار أو العبث ب
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  خریطة إقلیم كیریناكي

  .برقة في العصر الھلنستي من العھد الجمھوري حتى والیة أغسطس

 
  موقع میناء أبوللونیا بالنسبة للموانئ القدیمة في لیبیا

 إعداد الباحث باإلستناد على جودتشایلد في كتاب دراسات لیبي

خریطة إقلیم كیریناكي: )1(شكل 
برقة في العصر الھلنستي من العھد الجمھوري حتى والیة أغسطسأندریھ الروند، : المصدر

  
  
  

  

موقع میناء أبوللونیا بالنسبة للموانئ القدیمة في لیبیا): 2(شكل 
إعداد الباحث باإلستناد على جودتشایلد في كتاب دراسات لیبي: المصدر
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  )سونیكدموس(ذكر أسم مدینة سوزوسا في قائمة المدن البیزنطیة ): 4(شكل 

 Le Synecdèmos d'Hiéroclès et l'opuscule, E. Honigmann : المصدر 
.Georges de Chypregéographique de    

 
  
  

 
 (ITO)تصور لتطویر میناء أبوللونیا القدیم من قبل مؤسسة اإلستیطان الیھودي): 5(شكل 

  .ستیطان الیھودي في برقةمشروع اإل ،دبلیو جریجوري .جي: المصدر
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  مخطط األخوین بیتشي لمدینة أبوللونیا): 6(شكل 

  ,.Proceedings of the Expedition to Explore theBeechey, F., & H. W: المصدر
.Northern Coast of Africa, Tripoli Eastward  
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  مخطط عام لمدینة أبوللونیا القدیمة): 7( شكل

, 1996. Journal des SavantsA. Laronde,   المصدر:  
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  بعھدیھ الكالسیكي والھلنستي ثري القدیم في العصر اإلغریقيمخطط المیناء األ :)8(شكل 

  إعداد الباحث باإلستناد على مخطط نیكوالس فلیمنغ :المصدر
, 1980.Archaeology Underwater, N. C. Flemming  

  
 

  
  مسقط أفقي لألكروبولیس): 9(شكل 

   .Lettres-Academie des Inscription & Belles Chamoux,F.2001 ,:المصدر
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 (Heroon Hill)مسقط أفقي للھیرون ): 10(شكل 

 ,IV, 1976.Libya Antiqua “The Heroon Hill”, in supp. D. White ,: المصدر
  

  
  

 
  مسقط أفقي للبوابة الغربیة): 11(شكل 

,IV, Libya Antiqua , in supp."The City Defenses of Apollonia" D. White ,: المصدر
1976.  
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  مسقط أفقي للبوابة الجنوبیة): 12(شكل 

  ,Journal des SavantsA. Laronde.1996 ,: المصدر
 

  
  مسقط أفقي لتحصینات المدینة): 13(شكل 

  إعداد الباحث باإلستناد على مخطط أندریھ الروند للتحصینات: المصدر
., 1996Journal des SavantsA. Laronde,  
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المجانبة  الحجریة للكتل يتوضیحال G. Hallierالمھندس المعماري جلبرت ھلییة  رسم): 14(شكل 
  .المدینة الھلنستیة في تحصیناتال ي تشییدف والمواجھة

  ,1992Les Dossiers d'ArchéologieY. Garlan ,.: المصدر
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  في المدینة رتفاع عن سطح البحرإلنقاط امخطط ) 15(شكل                      
  .IV, 1976Libya AntiquaMichigan Plan, in supp ,  .:المصدر              
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  IVالمستدیر  الرابع مسقط أفقي للبرج): 16(شكل 

 ,IV, Libya Antiqua "The City Defenses of Apollonia", in supp.D. White ,: المصدر
1976.  

  
  
  

  
  IVمسقط أفقي للبرج الرابع المستدیر ): 17(شكل 

 ,IV, Libya Antiqua "The City Defenses of Apollonia", in supp.D. White ,: المصدر
1976.  
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  مسقط أفقي للحصن الشرقي): 18(شكل 

 ,IV, Libya Antiqua "The City Defenses of Apollonia", in supp.D. White ,: المصدر
1976.  
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 XIIمسقط أفقي للبرج الثاني عشر المستطیل ): 19(شكل 

  ,IV, 1996-, vol. IIILibya Antiqua A. Laronde-1997.:المصدر
 

  
  

  

  
 

  تصور بعثة جامعة میتشجن لمخطط المعبد الدوري في المدینة): 20(شكل 
  .IV, 1976.Libya AntiquaG. R. H. Wright, in supp ,: المصدر
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   Vوالخامس  IVمسقط أفقي للمقابر الفردیة المكتشفة ما بین البرجین الرابع ): 21(شكل 

 ,IV, Libya Antiqua "The City Defenses of Apollonia", in supp.D. White ,: المصدر
1976.  

  

 
   IIIمسقط أفقي لقبور الغرف المكتشفة أسفل أساسات البرج الثالث ): 22(شكل 

 ,IV, Libya Antiqua "The City Defenses of Apollonia", in supp.D. White ,: المصدر
1976. 
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مخطط المیناء الخارجي الجدید في العصر الروماني): 23(شكل   

 ,Archaeology Underwater: An Atlas of the WorldN. C. Flemming : المصدر
, 1980.Submerged Sites  
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  مسقط أفقي لمبنى الحمامات الرومانیة العامة): 24(شكل 

,IV, Libya Antiqua”, in supp. “The Roman Public Baths R. G. Goodchild ,:المصدر
1976.  
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  مخطط الحمامات البیزنطیة غیر المستكملة): 25(شكل 

   .IV, 1976.Libya AntiquaJ. G. Pedley, “The Byzantine Baths”, in supp ,: المصدر
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  في المدینة  مسقط أفقي لمبنى قصر الدوق
R. G. Goodchild, “Palace of the Dux”, in supp 

مسقط أفقي لمبنى قصر الدوق): 26( شكل
IV, 1976.Libya Antiqua. R. G. Goodchild, “Palace of the Dux”, in supp ,: المصدر

  
  

 
 

المصدر
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  الشرقیةمسقط أفقي لمبنى الكنیسة ): 27(شكل 

 Christian Monuments of CyrenaicaPerkins, -J. B. Ward.2003 ,: المصدر
  

  
  
  
  

  
 

  مسقط أفقي لغرفة التعمید على شكل صلیب من الخارج وحنایا ثالث من الداخل): 28(شكل 
 Christian Monuments of CyrenaicaPerkins, -J. B. Ward.2003 ,: المصدر  
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  لمبنى الكنیسة المركزیةمسقط أفقي ): 29(شكل 

 Christian Monuments of CyrenaicaPerkins, -J. B. Ward.2003 ,: المصدر
  

  
  

 
  مسقط أفقي لمبنى الكنیسة الغربیة): 30(شكل 

  Christian Monuments of CyrenaicaPerkins, -J. B. Ward.2003 ,: المصدر
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  رسم توضیحي لمخطط المبنى الروماني السابق لمبنى الكنیسة الغربیة): 31( شكل

J. B. Ward-Perkins, Christian Monuments of Cyrenaica, 2003.   :المصدر 
 
 
  

 
  مسقط أفقي لمبنى المجمع األمامي في الكنیسة الغربیة): 32( شكل  

J. B. Ward-Perkins, Christian Monuments of Cyrenaica, 2003. :المصدر   
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  رسم توضیحي للكنیسة الخاصة في مبنى قصر الدوق في المدینة): 33(شكل 
  .IV, 1976Libya Antiqua in supp.Perkins, -WardJ. B ,.: المصدر

  
  

 
  المخطط البازیلیكي للكنیسة الخاصة في مبنى قصر الدوق): 34(شكل 
   .IV, 1976Libya Antiqua in supp.Perkins, -WardJ. B ,: المصدر
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  مسقط أفقي لمبنى الكنیسة ذات الحنایا الثالث): 35(شكل 

  .IV, 1976Libya Antiqua in supp.Perkins, -WardJ. B ,.: المصدر
  
  
 

  
  

 
  مخطط األخوین بیتشي لمبنى الكنیسة ذات الحنایا الثالث): 36(شكل 
  ,vol. Libyan StudiesD. M. Bailey ,,12 1980-1981.: المصدر

  
  
  



 
  مسقط أفقي للمبنى التذكاري على شكل صلیب

J. B. Ward-Perkins, Christian Monuments of Cyrenaica

 
  مخطط المبنى التذكاري على شكل صلیب داخل مربع

G. R. H. Wright, Libyan Studies

مسقط أفقي للمبنى التذكاري على شكل صلیب): 37(شكل   
Christian Monuments of Cyrenaica, 2003.   :المصدر 

  
  
  

  
  

مخطط المبنى التذكاري على شكل صلیب داخل مربع): 38(شكل 
Libyan Studies, vol. 24, 1993. :المصدر   
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  قدح الملك أركسیالوس الثاني؟): 1(صورة 
  .األسطورة والتاریخ :اإلغریق في برقةفرانسوا شامو، : المصدر

 
  
  

 
  IVالمنارة اإلیطالیة المشیدة فوق البرج الرابع ): 2(صورة 

 تصویر الباحث



  
  بقایا أساسات الجدار المكتشف في موقع األكروبولیس

Libya AntiquaF. Chamoux,  

  
  ھا الیمنى نبات السلفیوم

Temi ArcheologiciA. Laronde,   

بقایا أساسات الجدار المكتشف في موقع األكروبولیس): 3(صورة 
vols. 13Libya Antiqua ,- ,197614-.1977: المصدر

  
  

ھا الیمنى نبات السلفیومدتمثال اإللھة أرتمیس تمسك بی): 4(صورة 
Temi Archeologici.1987 ,: المصدر



 
  1982عام  XIIمجسات البعثة األثریة الفرنسیة في البرج الثاني عشر 

Temi ArcheologiciA. Laronde,   

 
  شارع الدیكومانوس ماكسیموس الممتد من الشرق للغرب

  .أرشیف الصور بمراقبة آثار شحات

مجسات البعثة األثریة الفرنسیة في البرج الثاني عشر ): 5(صورة 
1987Temi Archeologici ,.: المصدر

شارع الدیكومانوس ماكسیموس الممتد من الشرق للغرب): 6(صورة 
أرشیف الصور بمراقبة آثار شحات: المصدر

  



 
  إنھیار حجارة رصف شارع الدیكامانوس بسبب األمواج

  
  الحمامات الرومانیة العامة

  .أرشیف الصور في مراقبة آثار شحات

إنھیار حجارة رصف شارع الدیكامانوس بسبب األمواج): 7(صورة 
  تصویر الباحث

  
  
  
  
  
  

  

الحمامات الرومانیة العامةشارع الكاردو ماكسیموس شرق ): 8(صورة 
أرشیف الصور في مراقبة آثار شحات: المصدر



  
  شارع الكاردو ماكسیموس غرب الكنیسة الشرقیة

  
  ) الفلترو(بقایا القناة المائیة المقطوعة في الكتل الحجریة في جزء السھل الساحلي 

  .مراقبة آثار شحات

 

شارع الكاردو ماكسیموس غرب الكنیسة الشرقیة): 9(صورة 
  تصویر الباحث

  
  
  
  

بقایا القناة المائیة المقطوعة في الكتل الحجریة في جزء السھل الساحلي ): 11-10(صور 
مراقبة آثار شحاتأرشیف الصور في : المصدر

 
  



  
  جدرایة المائیة المحفورة في صخور وادي

D. White,"Cartographic Surveys, Town Plan and Aquaduct ", in supp. 
Libya Antiqua  

  
  األنابیب الفخاریةبقایا كتل القناة المائیة الحجریة المثبتة بھا 

 

المائیة المحفورة في صخور وادي بقایا القناة): 13-12(صور 
 .D. White,"Cartographic Surveys, Town Plan and Aquaduct ", in supp: المصدر

, IV, 1976.Libya Antiqua
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بقایا كتل القناة المائیة الحجریة المثبتة بھا ): 15-14(صور 
  تصویر الباحث

  
 



  
  بقایا القناة المائیة خارج األسوار الجنوبیة للمدینة

 
  القناة المائیة المنحوتة داخل الغرف الصخریة أسفل األكروبولیس

بقایا القناة المائیة خارج األسوار الجنوبیة للمدینة): 16(صورة 
  تصویر الباحث

  
  

  

القناة المائیة المنحوتة داخل الغرف الصخریة أسفل األكروبولیس): 17(صورة 
  تصویر الباحث

  



  
  المكتشفة غرب أسوار المدینةالحجریة للقناة المائیة 

  
 األبراج المستدیرة لبوابة مدینة بیرجي

Greek Fortifications of Asia MinorK. Nassov,  

الحجریة للقناة المائیة  نموذج من الكتل): 18( صورة
  تصویر الباحث

  

  

األبراج المستدیرة لبوابة مدینة بیرجي): 19(صورة 
Greek Fortifications of Asia Minor.: المصدر

 
 
 
  

 



 
 Iالبرج األول المستدیر 

  
  Iنموذج من الكتل الحجریة المجانبة والمواجھة في البرج األول المستدیر 

البرج األول المستدیر ): 20(صورة 
  تصویر الباحث

  

نموذج من الكتل الحجریة المجانبة والمواجھة في البرج األول المستدیر ): 21(صورة 
  تصویر الباحث

  

  



  

   Iبقایا أساسات الغرف المشیدة فوق قمة البرج األول المستدیر 

  
  الغربیةبوابة المدینة 

بقایا أساسات الغرف المشیدة فوق قمة البرج األول المستدیر ): 23-22(صور 
  تصویر الباحث

  
  
  
  
  
  
  

بوابة المدینة ): 24(صورة 
 تصویر الباحث

  

  



  
  الداخلیة للبوابة الغربیة

  
  الكتل الحجریة التي كانت تسد مدخل البوابة الغربیة

"The City Defenses of Apollonia" D. White,

الداخلیة للبوابة الغربیة العتبة): 25(صورة 
  تصویر الباحث 

  
  
  
  

الكتل الحجریة التي كانت تسد مدخل البوابة الغربیة): 26(صورة 
"IV, Libya Antiqua , in supp."The City Defenses of Apollonia ,: المصدر

1976. 
المصدر



  
   IIوالثاني  Iالغرف الثالث شرق الجدار الساتر للبرجین األول 

  
   XIIالبرج الثاني عشر المستطیل 

الغرف الثالث شرق الجدار الساتر للبرجین األول : )28-27(صور 
  تصویر الباحث

  
  

  

البرج الثاني عشر المستطیل ): 29(صورة 
  تصویر الباحث

 

  



 
  الروماني –المسرح الھلنستي 

  .أرشیف الصور في مراقبة آثار شحات

 
  الروماني –السلم المؤدي إلى الصفوف العلویة من مدرجات المسرح الھلنستي 

المسارح وقاعات الموسیقى الرومانیة في إقلیم قورینائیة، 2003.

المسرح الھلنستي ): 30(صورة 
أرشیف الصور في مراقبة آثار شحات: المصدر

السلم المؤدي إلى الصفوف العلویة من مدرجات المسرح الھلنستي ): 31(صورة 
 المصدر: أحمد سعد الدرسي، المسارح وقاعات الموسیقى الرومانیة في إقلیم قورینائیة

  



 
  الروماني –الجدار الفاصل بین دعامات مبنى اإلسكیناي في المسرح الھلنستي 

المسارح وقاعات الموسیقى الرومانیة في إقلیم قورینائیة، 2003.

  
  الروماني –المنحدر الجانبي الشرقي للمسرح الھلنستي 

المسارح وقاعات الموسیقى الرومانیة في إقلیم قورینائیة، 2003.

الجدار الفاصل بین دعامات مبنى اإلسكیناي في المسرح الھلنستي ): 32(صورة 
 المصدر: أحمد سعد الدرسي، المسارح وقاعات الموسیقى الرومانیة في إقلیم قورینائیة

المنحدر الجانبي الشرقي للمسرح الھلنستي ): 33(صورة 
 المصدر: أحمد سعد الدرسي، المسارح وقاعات الموسیقى الرومانیة في إقلیم قورینائیة

  



 
  تقلیص األوركسترا من دائرة كاملة إلى نصف دائرة في الفترة الرومانیة

  .آثار شحاتأرشیف الصور في مراقبة 

  
  )اإلسكیناي فرونز(بقایا الكورنیش الذي یعلو أعمدة واجھة المسرح 

R. M. Harrison, in supp. 

تقلیص األوركسترا من دائرة كاملة إلى نصف دائرة في الفترة الرومانیة): 34(صورة 
أرشیف الصور في مراقبة : المصدر

  
  

بقایا الكورنیش الذي یعلو أعمدة واجھة المسرح  ):35(صورة 
.IV.Libya Antiqua R. M. Harrison, in supp , .1976: المصدر



 
  في المدینة) الستادیوم

Libya AntiquaA. Davesne,   

  
  جدار المدرج الجنوبي لألستادیوم في المدینة

Libya AntiquaF. Chamoux,   

الستادیوم(میدان سباق العدو ): 36(صورة 
vols. 15Libya Antiqua ,- ,197816-.1979: المصدر

 

 

 

  

جدار المدرج الجنوبي لألستادیوم في المدینة): 37(صورة 
vols. 13Libya Antiqua ,-1976 ,14-.1977: المصدر

 
 

  



 
  القاعدة الحجریة للمعبد الدوري في المدینة
American Journal of ArchaeologyJ. G. Pedley,   

 
  ضمن محیط السیكوس قطع معماریة صغیرة تخص األعمدة األیونیة في جدران المعبد الدوري

ght, in supp. G. H. R. Wri            

القاعدة الحجریة للمعبد الدوري في المدینة): 38(صورة 
vol. 71, 1967.American Journal of Archaeology ,: المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

قطع معماریة صغیرة تخص األعمدة األیونیة في جدران المعبد الدوري :)39(صورة 
 .IV, 1976.Libya Antiquaght, in supp , :المصدر

  
  

صورة 



 
  دبقایا تاج العمود الدوري للمعب

ght, in supp. G. H. R. Wri            

  

  المتبقیة من النضد في المعبد الدوري 
ght, in supp. G. H. R. Wri             

بقایا تاج العمود الدوري للمعب): 40(صورة 
 .IV, 1976.Libya Antiquaght, in supp , :المصدر

 Regulaeأجزاء حجریة من شریط األوتاد  ):41(صورة 
 .IV, 1976Libya Antiquaght, in supp , :المصدر

  



  
  دوریة في المعبد الدوريمزخرفة بحلیة البیضة والسھم تخص أعمدة 

ght, in supp. G. H. R. Wri            

  
  جزء من قاعدة تمثال المعبد الدوري

ght, in supp. G. H. R. Wri            

مزخرفة بحلیة البیضة والسھم تخص أعمدة  قطع منحوتة): 42(صورة 
 .IV, 1976.Libya Antiquaght, in supp , :المصدر

   
  
  
  
  

جزء من قاعدة تمثال المعبد الدوري): 43(صورة 
 .IV, 1976.Libya Antiquaght, in supp , :المصدر            

  

 

  



  
  .الدوري سقف المعبد
ght, in supp. G. H. R. Wri            

  
  نماذج من القبور الفردیة داخل أسوار المدینة

سقف المعبدمن قرمید قطع ): 45-44(صور 
 .IV, 1976.Libya Antiquaght, in supp , :المصدر

  
 
  
  
  
  
  
  
 

نماذج من القبور الفردیة داخل أسوار المدینة): 47-46(صور 
  تصویر الباحث

  
  
 

  

  



 
  )سساركوفاق

  
  األسماك الذي یقع جنوب المیناء الخارجي

ساركوفاق(تابوت رخامي ): 48(ورة ص
  تصویر الباحث

األسماك الذي یقع جنوب المیناء الخارجيحوض ): 49(صورة 
 تصویر الباحث

  

  



  
 XIIإنسداد بوابة العربات في البوابة الجنوبیة بمحاذة البرج الثاني عشر 

Journal des SavantsA. Laronde,   

  
.صنوق المقتنیات المقدسة في كنیسة قصر الدوق

Christian Monuments of Cyrenaicaerkins, P-WardJ. B.  

إنسداد بوابة العربات في البوابة الجنوبیة بمحاذة البرج الثاني عشر ): 50(صورة 
Journal des Savants.1996 ,: المصدر

  
  
  

صنوق المقتنیات المقدسة في كنیسة قصر الدوق: )51(صورة   
Christian Monuments of Cyrenaica.2003 ,: المصدر



  
  حوض السباحة الموجود في البھو المعمد

  
  غرف الحمام الفاتر والساخن في الحمامات الرومانیة العامة

“The Roman Public Baths R. G. Goodchild,

حوض السباحة الموجود في البھو المعمد): 52(صورة 
  تصویر الباحث

  

غرف الحمام الفاتر والساخن في الحمامات الرومانیة العامة): 54-53(صور 
IV, AntiquaLibya ”, in supp. “The Roman Public Baths ,:المصدر

1976.  
  
 
 

  
  
  
  

المصدر



  
  الصھریج الموجود جنوب غرفة الحمام الساخن في الحمامات الرومانیة العامة

  
  الجناح الشرقي للحمامات البیزنطیة غیر المستكملة

American Journal of ArchaeologyJ. G. Pedley,   

الصھریج الموجود جنوب غرفة الحمام الساخن في الحمامات الرومانیة العامة): 55(صورة 
  تصویر الباحث

  
  

الجناح الشرقي للحمامات البیزنطیة غیر المستكملة): 56(صورة 
vol. 71, 1967.American Journal of Archaeology ,: المصدر

 



  
الحزوز القطریة على بعض الكتل الحجریة لمبنى الجناح الشرقي في الحمامات البیزنیطیة غیر 

J. G. Pedley, “The Byzantine Baths”, in supp.   

  
  ستكملةالمغطس الشرقي جنوب البالیسترا في الحمامات البیزنطیة غیر الم

الحزوز القطریة على بعض الكتل الحجریة لمبنى الجناح الشرقي في الحمامات البیزنیطیة غیر ): 57( صورة
  المستكملة

 .IV, 1976.Libya AntiquaJ. G. Pedley, “The Byzantine Baths”, in supp ,: المصدر
  
  
  

المغطس الشرقي جنوب البالیسترا في الحمامات البیزنطیة غیر الم): 58(صورة 
 تصویر الباحث

صورة

المصدر

  



  
  صھریج میاه مربع الشكل في الحمامات البیزنطیة غیر المستكملة

J. G. Pedley, “The Byzantine Baths”, in supp.   

  
  حوض اإلستحمام في الحمامات البیزنطیة غیر المستكملة

صھریج میاه مربع الشكل في الحمامات البیزنطیة غیر المستكملة): 59(صورة 
 .IV, 1976.Libya AntiquaJ. G. Pedley, “The Byzantine Baths”, in supp ,: المصدر

  
  
  
  

حوض اإلستحمام في الحمامات البیزنطیة غیر المستكملة): 60(صورة 
 تصویر الباحث

المصدر



  
  حوض میاه مستطیل الشكل في الحمامات البیزنطیة غیر المستكملة

  
  الفناء الداخلي الخاص بالجناح الغربي في مبنى قصر الدوق

 .أرشیف الصور في مراقبة آثار شحات

حوض میاه مستطیل الشكل في الحمامات البیزنطیة غیر المستكملة): 61( صورة
  تصویر الباحث

  
  

الفناء الداخلي الخاص بالجناح الغربي في مبنى قصر الدوق): 62(صورة 
أرشیف الصور في مراقبة آثار شحات: المصدر

  



  
  ممر الخدمات داخل مبنى قصر الدوق

  
  م1920الكنیسة الشرقیة قبل وبعد عملیات التنقیب عام 
  .أرشیف الصور في مراقبة آثار شحات

ممر الخدمات داخل مبنى قصر الدوق): 63(صورة 
  تصویر الباحث

  
  
  
  
  
  
  

الكنیسة الشرقیة قبل وبعد عملیات التنقیب عام ): 65-64(صور 
أرشیف الصور في مراقبة آثار شحات: المصدر

  
 
 



 
  الجزء الغربي من الكنیسة الشرقیة

  
  كتل حجریة غیر مصقولة لبعض جدران الكنیسة الشرقیة

hristian Monuments of CyrenaicaCerkins, P-J. B. Ward 

الجزء الغربي من الكنیسة الشرقیة): 66(صورة 
  تصویر الباحث

كتل حجریة غیر مصقولة لبعض جدران الكنیسة الشرقیة): 67(صورة 
hristian Monuments of Cyrenaica.2003 ,: المصدر

  



  
  كتل حجریة مستطیلة موضوعة بشكل عمودي لدعم حجارة الركن في الكنیسة الشرقیة

Christian Monuments of Cyrenaicaerkins, P-J. B. Ward  

  
  المدخل الرئیسي للكنیسة الشرقیة في المدینة

كتل حجریة مستطیلة موضوعة بشكل عمودي لدعم حجارة الركن في الكنیسة الشرقیة): 68(صورة 
Christian Monuments of Cyrenaica.2003 ,: المصدر

 
 
 
  

المدخل الرئیسي للكنیسة الشرقیة في المدینة): 69(صورة 
  الباحث تصویر

 
 



  
  حوض التعمید في الكنیسة الشرقیة

  
  مشكاتان احنیة مصلى الكنیسة المركزیة وبھ

حوض التعمید في الكنیسة الشرقیة): 70(صورة 
  تصویر الباحث

  
  

حنیة مصلى الكنیسة المركزیة وبھ): 71(صورة 
 تصویر الباحث

  



  
  المقاعد الحجریة في الحنیة الواقعة جنوب صالة مدخل الكنیسة المركزیة

  
  الرخامي الذي تم الكشف عنھ في الرواق الشمالي للكنیسة المركزیة

Christian Monuments of Cyrenaicaerkins, P-J. B. Ward  

المقاعد الحجریة في الحنیة الواقعة جنوب صالة مدخل الكنیسة المركزیة): 72(صورة 
  تصویر الباحث

  
  
  

  

الرخامي الذي تم الكشف عنھ في الرواق الشمالي للكنیسة المركزیةالحوض ): 73(صورة 
Christian Monuments of Cyrenaica.2003 ,: المصدر

  

  

 



 
  ھیكل المذبح في الكنیسة الغربیة

Christian Monuments of Cyrenaicaerkins, P-J. B. Ward  

 
 التابوت الرخامي المكتشف داخل المبنى التذكاري

 .أرشیف الصور في مراقبة آثار شحات

ھیكل المذبح في الكنیسة الغربیة): 74(صورة 
Christian Monuments of Cyrenaica.2003 ,: المصدر

التابوت الرخامي المكتشف داخل المبنى التذكاري: )75(صورة 
أرشیف الصور في مراقبة آثار شحات: المصدر

  
  
  
  
 

 


