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ي الدافع القوي الستكمال التي كانت توجیھاتھا ھ)) منى ھوین((ودراستھ واألستاذة 
  .ھذه الدراسة
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  المقدمة

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم وعلى 

  .آله وصحبة ومن وااله إلى يوم الدين

  ...وبعد               

، إذ إن هذه المصادر ةتتناول هذه الدراسة جغرافية إقليم كيرينايكا في المصادر الكالسيكي

مجال الدراسات المتعلقة بليبيا و تمثل  كتابات الكتاب والمؤرخين تشكل أهمية قصوى في 

من اإلغريق والرومان الذين زاروا ليبيا ، أو نقلوا معلوماتهم عن  نالكالسيكيي نوالجغرافيي

  .أشخاص زاروها

فهو قد ) م.ق 424-484(ومن أهم المصادر المتعلقة بليبيا هيرودوتس الذي عاش ما بين

ه الرابع للحديث عن ليبيا وسمي هذا الجزء باسم الكتاب الليبي ، خصص جزءاً من كتاب

وتكتسب المصادر الجغرافية القديمة أهمية كبيرة في تزويدنا بالمعلومات المتعلقة بمواقع 

المدن القديمة من حيث تحديد مواقعها بواسطة خطوط الطول والعرض ، ومن أهم المصادر 

الكتاب المنحول عن سكيالكس الذي عاش في القرن الرابع الجغرافية القديمة المتعلقة بليبيا 

م والذي ذكر بعض المعلومات المهمة عن جغرافية ليبيا بشكل عام ثم عن إقليم كيرينايكي .ق

  .على وجه الخصوص



 ب 
 

من " الجغرافيا "م الموسوم بـ.و يعد كتاب سترابون الذي عاش في أواخر القرن األول ق

كيرينايكي في كتابه  قلیمة المتعلقة بليبيا ، وقد جاء وصفه إلضمن المصادر الجغرافية المهم

مهما لألثري  وصفھ ھذاوكان , )22-20(السابع عشر في الفصل الثالث وتحديداً في الفقرات 

في تحديد المواقع القديمة واألسماء التي عرفت بها المدن في العصر الذي عاش فيه هذا 

س بطوليميوس الذي عاش في القرن الثاني الميالدي المؤرخ كما أن  كتاب جغرافية كالوديو

من المصادر المهمة التي يعتمد عليها األثري في تحديد المواقع القديمة ، وقد قام بطوليميوس 

بتحديد المواقع القديمة في ليبيا على الخرائط التي قام برسمها ألفريقيا، وقد جاء وصفه إلقليم 

  .مسكيرينايكي في الفصلين الرابع والخا

كما يعد كتاب بلينيوس من المصادر الجغرافية المهمة المتعلقة بليبيا ، إذ أنه قد خص إقليم 

كيرينايكي بالوصف في الفقرة الخامسة من كتابه الخامس إذ بعد هذا المصدر مهما لألثريين 

  .في معرفة المواقع الشهيرة في هذا اإلقليم 

النقوش فهي الكتابات القديمة المنقوشة على  أما فيما يخص المصادر المادية المتمثلة في

الرخام أو الحجارة ، فهي ال تقل أهمية عن المصادر األدبية إذ يمكن االستفادة منها  في 

  .عملية تأريخ المواقع األثرية ودراستها



 ج 
 

كما كان للرحالة دور كبير في معرفة بعض أسماء المواقع القديمة والتعرف عليها إذ نجد 

ناً يتحدثون عن بعض المواقع مشيرين إلى ما كتب عنها في المصادر الكالسيكية الرحالة أحيا

  .مما يؤكد معرفتهم لتلك المصادر

لذا فإن المصادر بمختلف أنواعها األدبية والمادية و خاصة كتب الرحالة كانت لها أهمية 

في الحفريات وكان لها دور كبير  كيرينايكيعظيمة في التعرف على المواقع القديمة إلقليم 

التي أقيمت في مختلف المواقع من هذا اإلقليم و مازالت هذه الحفريات تقام في كل موسم و 

بأسلوب علمي ومنهجي منظم ومن أمثلة هذه الحفريات، حفريات جامعة بنغازي بمدينة 

توكرة األثرية و حفريات جمعية الدراسات الليبية بمدينة يوسبريدس، و تستقي بعض هذه 

  .ت معلوماتها من بعض المصادر األدبية القديمة ، وكتب الرحالةالحفريا

و نظراً ألهمية هذه المصادر و ما تقدمه من معلومات حول إقليم كيرينايكي رأيت دراسة 

جغرافية اإلقليم اعتمادا عليها و مقارنة لها بما قدمته الحفريات الحديثة و قد دفعني إلى ذلك 

  :ا يلي أسباب متعددة يتلخص أهمها فيم

  .الرغبة في دراسة هذا الموضوع للعمل على إضافة الجديد كلما أمكن ذلك 



 د 
 

التعرف على جغرافية اإلقليم من خالل ما ذكرته  المصادر الكالسيكية، ومقارنة ذلك بما  

ذكره  الرحالة و المستكشفون القدامى و ما أسفرت عنه الدراسات و الحفريات األثرية في 

 .العصر الحديث 

  :اقتضت متطلبات هذه الدراسة تقسيمها إلى ثالثة فصول جاءت على النحو التالي وقد

  :لمحة جغرافية عن االقليم: الفصل األول

سنعطي في المبحث األول  نبذة واضحة عن تضاريس اإلقليم والتسميات التي عرفت بها  

  .بعض المواقع في اإلقليم عبر العصور من خالل المصادر األدبية القديمة 

أما في المبحث الثاني فسيتم الحديث عن أهم مواقع اإلقليم كما جاءت في المصادر الكالسكية 

  .ومنها كيريني ، تاوخيرا، باركي، بتوليماس ،يوسبريدس

  :جغرافية االقليم و المواقع عند المؤرخين في كتب الرحالة: الفصل الثاني

صادر الكالسيكية ، حيث سنعرض سيتناول المبحث األول من هذا الفصل  كيرينايكي في الم

أعمال أهم الكتاب الكالسيكيين و سنتناول بالتفصيل الفقرات التي تتحدث عن الحدود 

  . كيرينايكيالجغرافية إلقليم 



 ه 
 

أما في المبحث الثاني فسيتم توضيح دور الرحالة في التعرف على اإلقليم حيث  سنعرض 

لثامن عشر والتاسع عشر من الذين وصفوا في هذا المبحث كتابات الرحالة خالل  القرنين ا

  .إقليم كيرينايكا

  وصف لمواقع االقليم وفقاً لألدلة االثرية: الفصل الثالث

  -:و ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين 

ومنها على سبيل  كيرينايكيفي المبحث األول ستتم دراسة الخرائط القديمة التي وصفت إقليم 

الذي وصف ) أبعاد المسالك في البحر الكبير(المثال دراسة كتاب مجهول المؤلف المسمي بـ

فيه المؤلف السواحل الكيرينايكية وسواحل خليج سرت، كما ستتم  دراسة المعلومات التي 

 كيكيرينايوردت في خريطة بوتنجر التي ذكرت لنا الطرق والممرات القديمة بين اليونان و 

، ثم ينتهي المبحث بالخريطة األنطونية والتي  تعد دليل أو سجل للمسافات على طول 

  .الطرق األمبرطورية الرومانية

أما المبحث الثاني فسيشمل دراسة النقوش المدونة على األحجار المسماة باألحجار 

  .يةالتي توضع كعالمات أو معالم عند كل ميل في الطرق الرومان (Milstone)الميلية



 و 
 

و كما أشرت فإن  هذه الدراسة تعتمد على مجموعة من المصادر القديمة والمراجع العربية 

واألجنبية و الدوريات وسيتم ترتيبها ترتيباً أبجديا و سردها في آخر الرسالة كما ستحوي 

  . الرسالة ملحقاً للخرائط و األشكال التي سنستعين بها في هذه الدراسة 

دراسات من صعوبات تواجه الباحث و لقد واجهت العديد منها وفي وال تخلو مثل هذه ال 

مقدمتها عدم وجود بعض المصادر األصلية وخاصة المصادر المتعلقة بالخرائط القديمة و 

لقد تم الرجوع إلى هذه المصادر عن طريق مراجع أخرى أو عن طريق شبكة المعلومات 

  ) .اإلنترنت(الدولية 

قدا وفقت وما التوفيق إال من عند اهللا فمنه نستمد العون ونسأله وأخيراً  أتمني أن أكون 

  .التوفيق
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  -:لمحة جفرافیة عن االقلیم  :الفصل األول

  -:المبحث األول

  :تضاریس اإلقلیم والتسمیات التي عرف بھا عبر العصور

وحدوده الجغرافیة وفقًا للمصادر القدیمة یتطلب منا العودة ) Kupƞraikƞ( كیرینایكيإن تحدید موقع إقلیم  

لمؤرخین وغیرھم في العصرین اإلغریقي والروماني إلى المصادر األصلیة المتمثلة في كتابات الجغرافیین وا

م الذي ذكر أن حدود أراضي اإلقلیم من ناحیة .وھو من كتاب القرن الرابع ق )Skylax(أمثال سیكیالكس 

بین درنة وطبرق ،  )1()رأس التین ( ،  )Achillides Chersoneses( .الشرق كانت تقع عند مكان یسمى 

وبطولیمیوس  )Strabon()2(المؤرخین والجغرافیین القدامي أمثال سترابون  وقد ورد ذكر ھذا الموقع عند

)Ptolemaius (تھفي جغرافی)ما ذكر أیضا في كتب الرحالة أمثال الرحالة الفرنسي جان ریموند  )3

قد ذكره ) (Paulo DeII CeIIa غیر أن الرحالة اإلیطالى باولودیال شیال) Jean.Raimend.Pacho(باشو

  .)الرزات رأس(باسم 

من ناحیة الغرب، فیورد الموانئ  كیرینایكيولقد ذكر سترابون الموانئ التي تقع على خلیج سرت وسواحل 

فیصفھا بأنھا الحد  )4(من ناحیة الغرب فیورد قلعة ایوفرانتاس قع على خلیج سرت وسواحل كیرینایكيالتي ت

 )5(لبطلیموس،ثم مكان آخر یسمى خاراكس الفاصل بین األراضى القرطاجیة واألراضى الكیرینیة الخاضعة

فیوم، لالسھ وھذا المكان كان القرطاجیون یستعملونھ كمحطة تجاریة ،عندما یجلبون إلیھ النبیذ ویأخذون مقابل

  .التي یعتبرھا الحد الشرقي لالقلیم )السلوم(ثم یتبع سرد موانئ اإلقلیم حتى یصل إلى كاتاباثموس 

حدد إقلیم كیرینایكي من جھة الغرب بخلیج سرت الكبیر على طول الخط الممتد أمابطولیمیوس الجغرافي فقد 

أما من خالل النقوش، فإن الحد الشرقي ، ھذا من ناحیة المصادر األدبیة )6(جنوبا من مذابح األخوین فیالني

                                                           
1 - Sky Lax،108،Pacho،Relatlon،pp52،54  

 ومصر ، الفصل الخامس) قارة إفریقیا (كالودیوس بطولیمیوس ، وصف لیبیا  22سترابو الكتاب السابع عشر الفصل الثالث ، - 2
-³ Ptol،Geogr،IV،5 

مزید راجع عبدالسالم شلوف، ثم یوفر انتا ثم مغمداش ثم بنر الرعفران ثم سرت لل) Macomade(عرفت قدیما باسم ماكومادس ) سرت(یوفر انتاس  - 4
  .53، ص2004االسماء القدیمة للمدن والقرى اللیبیة، بنغازي 

 
  
ماخریطة خاراكس اسمھا الحالى مدینة اسكینا، وقد ورد اسم ھذه المدینة باسماء مختلفة منذ قدم العھود،فذكرھابطلیموس الجغرافي باسم خاراكس، وا -  5

   Strabo.xvII.III.20.22 ،38،39عبدالسالم شلوف ،مرجع سابق،ص- :سم كوراكس للمزید راجعابعاد الطرق في البحر الكبیر فتعطي ا
6  - ptoI.geogr.IV.4.1e2                                                          
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البطالمة،  وقد كان یمثل الحد الغربي لمصر في عھد )1()السلوم(ھو یقع بین كاتاباثموسفقلیم كیرینایكي إل

حكم  أثناءوھي قلعة على ساحل سرت، والتي تمثل الحد الغربي لإلقلیم وذلك  )2(وبین أوتوماالكس

، وھذا النقش یشیر إلى الحدود )ق م 284- 323(بطولیمیوس األول ابن ألجوس أول ملوك البطالمة في مصر

ینایكي إلى ثالث مناطق تضاریسیة الشرقیة والغربیة فقط لكنھ الیحدد الحدود الجنوبیة وینقسم إقلیم كیر

ثم ھضاب تأخذ في االرتفاع التدریجي  بسھول ساحلیة، تختلف فى ظروفھا ومظھرھا الطبیعي تبدأ من الشمال

  .على شكل ثالث حواف، وھو ما یعرف بالجبل األخضر، ثم تضمحل الھضاب مكونة الصحراء فى الجنوب

  -:إقلیم المرتفعات الساحلیة

  :خضرھضبة الجبل األ-أ

وھي تمثل كتلة عظیمة من األحجار الجیریة التي تأخذ في  ،تكونت ھذه الھضبة في العصر الجیولوجي الثالث

وتتكون الھضبة من ثالث طبقات  ،التدرج ھابطة نحو البحر بطبقتین متتالیتین متوازیتین مع الشكل الشاطئ

مة الھضبة العلیا إن ھذه اللوحة الطبیعیة وذلك من سطح البحر إلى ق ،ذات أسطح متباینة من األرض ،متوالیة

 ،عندما شاھدھا ألول مرة (Strabo)تأثر بھا سترابو  قد )3(الخالبة وشكل الھضبة ذات االستدارة المتساویة

 ةھیي األرض ذات التضاریس الشبأ (TpaΠξoEiδEί)، وأطلق علیھا أسم )4(وھو یجوب البحر

  .  )5(ةضدبالمن

ومن الجنوب الشرقي ھضبة مارمایكا المعروفة باسم ھضبة  ،البحر المتوسط یحد ھذه الھضبة من الشمال

، وتتدرج )6(ومن الغرب خلیج سرت ،ومن الشرق خلیج بمبة ،ومن الجنوب الغربي حوض سرت ،البطنان

  :ھضبة الجبل األخضر مكونة من ثالثة مدرجات وھي كالتالي

وھي عبارة عن شریط ال یزید  ،ستوى سطح البحروھي األدنى بالنسبة لم: الجبل األخضر: المدرج األول

وتبتعد الحافة عن الشاطئ  ،إلى الغرب ویعرف باسم الساحل كیلو مترات من منطقة تاوخیرا 8عرضھ على 

                                                           
 . stucchi.Architettura Cirenaica.p358كم تقریبا للمزید راجع 408بمسافة )البردى(تقع الى الشرق من بتراس الكبیرى) السلوم(كاتاباثموس - 1
 أوتوماالكس اسمھا الحالى راس بوشعیفة،ویرى جود تشایلد ان اوتوماالكس اسم سابق انابوكس وھما اسمان لموقع واحد راجع جودتشاید،دراسات - 2

 . 272لیبیة،ص
3- Chamoux، Cyrene Sous La Monarchiedes Battiades، Edition Boccar, Paris, 1953, P14.    
4
-  Strabo،XVII،III،20،20  

³ Ibid. 
  . 25،ص1995سالم الزوام، الجبل االخضر دراسة في الجغرافیة الطبیعیة، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي  -  6



5 
 

وھو المثلث الشكل یقع راسھ عند توكرة في الشمال ثم یتسع كلما  ،كلما اتجھت غربًا مكونة سھل بنغازي

  .)1(یجیًا مع سھول سرتاتجھنا جنوبًا حتى یتداخل تدر

مترًا  420ویبدأ المدرج الثاني للجبل األخضر عند قمة ھذه الحافة ویزداد ارتفاعھ ما بین  -:المدرج الثاني

، ومن أھم مدن ھذه الحافة مدینة كیریني التي وصفھا المؤرخون القدامى مثل ھیرودوتس الذي )2(متر 600و

  .)3(وتعدد مواسم الحصاد فیھا ،ضیھا الخصبة وصفھا بأنھا تتمیز بمحاصیلھا النضجة وأرا

ھي أعلى حافة تشغل قمة الھضبة ویصل إرتفاعھا في منطقة سیدي الحمري بالقرب من  - :المدرج الثالث

وتقطع ھذه الحافة عدة أودیة منھا وادي  ،مترًا فوق مستوى سطح البحر )4(884إلى ) سلنطة(قریة السامیكس 

  . )6(وادي الناقة،وادي بو مسافر ،افة إلى أودیة أخرى منھاباإلض ،)5(وادي الخلیج ،درنة

  ).Marmarica(-:مارماریكاھضبة -ب

وتعتبر ھضبة مارماریكا الجزء الثاني من  ،ھضبة البطنان ومراقیة: عرفت ھذه الھضبة بعدة تسمیات منھا 

ه الھضبة بوعورة وتتمیز ھذ ،متر فوق سطح البحر 200ویبلغ أقصى ارتفاع لھا  ،المرتفعات الساحلیة

  . )7(في مناطق عدیدة من سطحھاواألودیة والشقوق  ،الصخور المھشمة  قطع وتنتشر فوقھا ،سطحھا 

أما الجزء الجنوبي منھا فھو منطقة رملیة سھلة  ،قد كانت المنطقة الشمالیة من مارماریكا مأھولة بالسكانو

  . )8(تخلو من أي تضاریس وعرة

وبعد ذلك تبدأ ھذه الھضبة  ،ل األخضر ومارماریكا في االنحدار نحو الجنوبوتتدرج كلتا الھضبتین الجب

وعند  ،في اإلضمحالل في المنطقة الجنوبیة حتى تصبح اراِض سھلیة خالیة من األشجار) الجبل األخضر(

تظھر فیھا عوامل التعریة واإلرساب التي جعلت  ،حدودھا الصحراویة توجد انخفضات ضئیلة في التربة

 ،بواسطة سالسل من التالل قلیلة اإلرتفاع ثم یتغیر المظھر الطبیعي ،منفصًال عن البعض األخر بعضھا

                                                           
 Johnsondouglos، Jabal Akhdar Cyrenaica،16ص/ 1971منشأة المعارف، االسكندریة  2عبد العزیز طریح شرف، جغرافیة لیبیا، ط  - 1

An Historical Geography of Settlement and Livel hood، chicag،1973، P8.   
    112الھادي ابو لقمة وسعد القزیري،الساحل اللیبي،ص  -  2
  . 199 – 198، 2003ھیرودوت، الكتاب الرابع الكتاب السكیثي و الكتاب اللیبي، ترجمة محمد المبروك الدویب، منشورات جامعة بنغازي،  - 3
   R.Goodchild Kyrene und apollonio، P11متر 867بینما جودتشایلد یقدر ھذا االرتفاع عن مستوى سطح البحر بنحو  -  4
   Herodotus،IV،158،169  التي أقام فیھا اإلغریق ست سنوات عند نزولھم الساحل اللیبي  Aziris)(الخلیج تقع عند مصبھ ازیریس -  5
  . 32ألخضر، ص سالم الزوام، الجبل ا -  6
   .116، ص1997لقمة وسعد القزیري،الساحل اللیبي،منشورات مركز البحوث و االستشارات، جامعة قاریونس،   الھادي ابو -  7

8  - Fantoli، Plou A., La Libia  negli Scritti de gli Antichi, Roma. 1933, P105. 
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ومنھا  ،یلیھا إقلیم السریر ،وتتحول األرض إلى صحراء قاحلة تكتنفھا الكثبان الرملیة والمنخفضات الشمالیة

  .)1(إلى منطقة المنخفضات الجنوبیة

وتتراوح درجة حرارة فصل  ،وسط في الشمال والصحراء في الجنوبأما مناخ اإلقلیم فیتأثر بالبحر المت

  .)2(029-28في حین تصل درجة الحرارة في أعلى قمة الھضبة في فصل الصیف مابین ،014-12الشتاء بین

  : إلي ثالثة أنماط وھي كاآلتي  يویمكن تقسیم كیرینایك

، ومناخ شبة البحر المتوسط، ویتمثل في )الجبل األخضر(مناخ البحر المتوسط، ویتمثل في ھضبة كرینایكي 

  .)3(الشریط الساحلي، ومناخ شبة الصحرواي، أي منطقة األنتقال جنوب الجبل األخضر

ملیمتر تبعًا  1000الى  10تختلف الكمیة من  ،تتركز بین شھري أكتوبر ومایو ،إن األمطار في ھذا اإلقلیم

ر یختلف إلى حد كبیر من عام إًال أن متوسط المط وربما أعلى معدل للمطر ھو قرب كیریني، ،للمكان 

في حین یكون متوسط سقوط األمطار في األطراف الصحراویة وعلى السفح الجنوبي للجبل حوالي آلخر،

وعند  ،ومن الشمال إلى الجنوب ،وبذلك تقل كمیة األمطار كلما اتجھنا من الغرب إلى الشرق ،ملیمتر 100

من ھنا نالحظ التباین في كمیات  ،ملیمتر تقریبًا 300إلى  200طار من مدینة بنغازي یصل متوسط األم

فأدت فترات الجفاف الطویلة إلى ھجرتھم وتحركاتھم  ،ما أثر على حیاة السكان ،األمطار من مكان إلى آخر

  .)4(في أجزاء اإلقلیم المترامیة األطراف

 ،ت كیریني شھرة كبیرة في العالم القدیم بخصوبتھاوقد اكتسب ،ویمتاز ھذا اإلقلیم بكثافة نباتیة دائمة الخضرة

، ولھا نصیب من كل )5((KapΠoøopoU)ونجد بین الصفات التي اطلقت علیھا تعبیرات ذات ثمار جیدة 

إلي كیریني تمتاز بوجود ) Herodotus(،وقد أشار ھیرودوتس )6((KaλλikapΠos)أنواع الفاكھة الجیدة 

 .)7(ثالثة مواسم للحصاد

  

                                                           
1  - Douglas، Jabl Akhdar Cyrenaica، PP3-4.  
2  - Ibid.  

  . 124سالم الزوام، الجبل األخضر، ص  -  3
   110- 101عبد العزیز طریح شرف، جغرافیة لیبیا ص  -  4

5  - Pind، pyth IV 6،10. 
6  - Strabo.XVII،3،21.  
7  - Herodotu, IV198-199. 
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 ریدس فقد أشار سكیالكسبوكذلك یوس )1(بلینوس بأن مناخھا مناسب للزراعة ل من سترابون وكویذكر

)Skylax ( إلى حدیقة ھسبریدس بأنھا ملیئة باألشجار المتشابكة والكثیفة وھي أشجار التفاح بجمیع أنواعھ

ذكر ھیرودوتس بأن ، وی)2(وأشجار الزیتون ،والعنب ،والفروالة ،الكمثرى ،والرمان ،والعطریات ،واللوز

  . )3(تربة مدینة یوسبریدس كانت تنتج ضعف المائة

م تقریبًا وأنھ غنى باألشجار، أما المنطقة ك24میًال أي  15وقد وصف بلینوس اإلقلیم بأن لھ عرضًا یبلغ 

كم  48میًال أي حوالي  30والمنطقة الثالثة عرضھا  ،الثانیة فھي باالتساع نفسھ حیث تزرع بھا الحبوب

  .)4(شتھر بالنباتات الصحراویة وھي منطقة المراعي ونمو نبات السلفیوموت

 40، وتشیر النقوش إلي أن كیریني قدمت إلى أكثر من )5()منتجة الغلة(وقد وصف بنداروس كیریني بأنھا 

  .)6(الف میدمني ألثینا وحدھا 100اآلف میدمني من القمح منھا  805مدینة إغریقیة حوالي 

منتصف (ویسجل سكیالكس  ،كھ الكروماایضًا بانتاج الفواكھ ومن أھم ھذه الفو م كیرینایكيقد اشتھر إقلیو

ولكن من الواضح ان  ،كروم ھذا البلد) القرن األول ق م(في  )7(Diodorus)(ودیودورس ) ق م 4القرن 

، والدلیل على ذلك )8(وقد أشتھر اإلقلیم بزراعة الزیتون وقد اشار الیھ سكیالكس ،انتاجھا لم یكن ھو األفضل

معاصر الزیتون المتناثرة على السھل، مما یدل على أن انتاج الزیت وقد ازدھر في العصر الروماني وفي 

م كیریني ولجمنازی )Barkaios Son of theocrestos(القرن األول ق م أھدى باركایوس بن ثیوكرسیتوس

  .اعة الخضروات والنباتات العطریةواشتھر اإلقلیم ایضًا بزر 9بستان زیتون وانتاجھ من الزیت

وقد ورد اسم ھذا  ،الذي تمیز بھ اإلقلیم )Silphium()10(ومن أھم منتجات إقلیم كیرینایكي نبات السلفیوم

وتكمن  ،النبات عند الكتاب القدامى وظھرت صورتھ على أغلب قطع عملة كیرینایكي حتى أصبح شعارًا لھا

استخدم في عالج جمیع األمراض، كما كانت لھ أھمیة اقتصادیة إذ كان  أھمیة ھذا النبات في قیمتھ الطبیة إذ

  .یباع بما یساوي وزنھ من الدنانیر الفضیھ

                                                           
1  - Pliny.H.N.XVII 21،Strabo, XVII3،21. 
2  - Skylax,108.  
3  - Herodotus,IV198.   
4  - Pliny.N.H.XIII،33.  

وعبد الكریم المیار، تاریخ  144-143م،ص  1998منشورات جامعة بنغازي  3رجب عبد الحمید األثرم، محاضرات في تاریخ لیبیا القدیم، ط -  5
  .88- 87قوریني في العصر الروماني ص 

6  - Pind، pyth IV 3،54.  
7  - Diodorus، III، 50. 
8  - Skylax،108. 
9  - S.E.G،IX.43.  
10 - Skylax،108، Strabon،XVII،20-21-22-23. Plinus،N.H.V.XIX،15 Herodtus،IV،169   ،فرانسوا شامو، اإلغریق في برقة

. 306األسطورة والتاریخ، ترجمة محمد عبد الكریم الوافي ص   
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وقد اختلفت آراء المؤرخین والجغرافیین القدامى  ،وقد أصبح ھذا النبات نادرًا في أوائل العصر الروماني

إلى انصراف أصحاب ) 2(اللیبیة وارجعھا بلینوس إلى ثورات القبائل )1(حول كیفیة إختفائھ، فارجعھا سترابون

رؤوس األموال من الرومان إلى إستغالل األراضي نتیجة للرعي الجائر في المنطقة التي ینمو فیھا نبات 

  .السلفیوم بالسابق

فقد صور على تاج عمود موجود باألجورا، صور علیھ رأس  ،وقد ظھرت صورة ھذا النبات على اآلثار

 525وقد صور على عملة برقة التي سكت حوالي عام  )3(بجانبھ نبات السلفیوم بشكلھ الكاملالملك باتوس و

  .)4(ق م

كما كان اإلقلیم غنیًا بالثروة الحیوانیة، ولیس ھناك شك في أن السمعة الرئیسیة لكریني قد جاءت أوًال من 

ل تربیة القطعان ماشیتھا، وقطعانھا وخیولھا، وھكذا فقد ارتبط اسمھا ببعض المصطلحات مث

µƞλoToøos)5( وذات األغنام الكثیرة )Πoλυµƞλos()6(.  

وأفضل  )8(خیول جیدةال، ومالكة )7(وتوصف كیریني بأنھا أم الخیول سترابونویأتي ذكر ماشیتھا عند  

مربیین الخیول، ویخلد بنداروس في أشعاره انتصارات كیریني في المسابقات التي أقیمت في أولمبیا، 

  .)9(ودلفى، ویتم مدح مراعي المدینة فھي سیدة المروج الواسعة ،وكورنث

ومن ھنا یتضح بأن تربیة الماشیة، واألغنام، والخیول، كانت مھمھ في اقتصاد كیریني منذ البدایة، وإن 

، یخبرنا بأن أھالي كیریني قد تعلموا استخدام العربة ذات األربعة خیول من قبیلة األسبوستاي )10(ھیرودوتس

  .یبیةالل

فھي من الظواھر  ،أما بالنسبة لھجرة قطعان الماشیة إلى الھضبة في فصل الصیف بحثًا عن العشب والماء

الطبیعیة في إقلیم كیرینایكي، وتتجھ جنوبًا إلى أطراف الھضبة في فصل الخریف، ویقومون بزراعة القمح 

                                                           
1- Strabon،XVII. 
2  - Pliny، N.H.XIX،3،39.   
3 - Stucchi.Dieci Anni di Missione Cirene، Tripoli،1967، P113 
4  - British Museum Catalogue،Cirenaica. Pclxvl. 
5- Herod.IV.155. 
6  - Pind،Pyth IV،6. 
7  - Strabo،XVII،3،21. 
8  - Ibid. 
9  - Pind. Ivpyth 2. 
10- Herod،IV،170  
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ادة من المحاذیة للصحراء، وذلك لالستف مع بدایة ھطول األمطار، ثم یعودون بعد ذلك إلى المناطق الجنوبیة

  .)1(في فصل الشتاءاألعشاب الخضراء التي تنمو 

ولكیرینایكا الحدیثة تسمیات عدیدة، فتسمیة كیرینایكي لم تطلق على اإلقلیم إال في فترة متأخرة، والواقع أن 

ما عدا مصر التي كانت خارجة اإلغریق كانو یعرفون ھذه المنطقة باسم لیبیا وتعني عندھم قارة أفریقیا كلھا 

  .)2(عن نطاق القارة األفریقیة

وقد ظل اسم لیبیا سائدًا لفترة طویلة على نحو ما عرفھ اإلغریق، ویعد الرومان أول من أطلق اسم كیرینایكي 

 ،على الوالیة التي استوطنوھا في المنطقة الشرقیة من لیبیا، وقبل ذلك لم یكن للمنطقة اسم خاص بھا

، وال یخلط بین اسم المدینة واالسم الذي یعتقد أنھ )3(في القدیم سترابون یطلق على المدینة اسم كیرینيفالجغرا

  .أطلق علي اإلقلیم ككل

في كتابھ ) Theophrastus(وھكذا فعل غیره من كتاب اإلغریق قبل العصر الروماني مثل ثیوفراستوس 

  .)4()تاریخ النبات(

سم كیرینایكي على اإلقلیم ككل، وكان یقصد بذلك إقلیم كیرینایكي، ولیست وقد أطلق بطولیمیوس الجغرافي ا

فقد أستخدم ھو األخر في العصر الروماني، إذ ) Pentapolis(أما اسم إقلیم المدن الخمس )5(مدینة كیریني

وذلك ) التاریخ الطبیعي(في الكتاب الخامس من )Pliny()6(نجده ألول مرة عند المؤرخ الروماني بلیني

  :حیث یقول" يكیرینایك"لتوضیح كلمة 

(Regio Cyrenaica, eadempentapolitana) إقلیم كیرینایكا وھو نفسھ إقلیم المدن الخمس ( ترجمتھ

وورد النص على ھذا النحو یوحي بأن عبارة إقلیم المدن الخمس كانت معروفة قبل بلیني بل شائعة االستعمال 

  .يألنھ یتخذھا تفسیر السم كیرینایك

 يقوقد سمیت برنی ،وھي بنغازي الحدیثة) Hesperides(یوسبریدس: المدن الخمس المقصودة ھيو

)Berenice ( في العصر البطلمي، توخیرا)Teucheira ( وھي توكرة الحدیثة وقد سمیت آرسیوني

                                                           
1  - Douglas،Jabal  Akhdar Cynenaica،PP40. 
2  - ptol.Geogr.4.7  
3  - Strabo، XVII،3،21.  
4  - Theophrastus، History of plant، Trans. By Arthut Hort، New York(1916). VI، 3.3.   

  .1ومصر، نقلة عن االغریقیة محمد المبروك الدویب، الفصل الرابع،) قارة أفریقیا(كالودیوس بطولیمیوس، وصف لیبیا  -  5
6  - Pliny. N.H.V.5.  
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)Arsinoe ( في العصر البطلمي، باركي)Barce ( وھي المرج الحالیة، آبوللونیا)Apollonia ( وھي

 ).شحات) (Cyrene(الحدیثة وكانت میناء لكیریني باإلضافة إلى كیریني  سوسة

وخالصة القول إن إقلیم كیرینایكا یقع على ساحل شمال أفریقیا على شكل كتلة صخریة بارزة محاطة 

ومحصورة من ناحیة الغرب بخلیج سرت الكبیر ومن ناحیة الشرق بخلیج بمبة، وباألراضي الصحراویة 

تمتاز بأرضھا العالیة، وبمناخھا وجوھا المعتدل، وجودة محاصیلھا، وشھرة ثرواتھا  المجاورة، وھي

 .)1(الحیوانیة وقد أسھمت كل ھذه المزایا في التطور التاریخي لھذا اإلقلیم

 

 

 

 

 

   

  

 

  

  

  

  

  

                                                           
1  - Chamoux،Cyrene Sous La Monarchie des Battiades، Paris, 1953, P11. 
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  :المبحث الثاني

 أھم مواقع اإلقلیم كما جاءت في المصادر الكالسیكیة
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  -:أھم مواقع اإلقلیم كما جاءت في المصادر الكالسیكیة:المبحث الثاني

  -):Cyrene(كیرینى - 1

لقد قدر أن تكون كیریني عاصمة اإلقلیم، فھي تقع على ھضبة یسھل منھا الدفاع عنھا، و ھي على أعلى 

جبل األخضر و تواجھ  الشمال، و ضمن قربھا من البحر سھولة المنحدر یسیطر على المدرج الثاني لھضبة 

  . االتصال بالوطن األم بالد اإلغریق األصلیة و الجزر

 ھیرودوتس عن كیرینيو یقطع الھضبة من جھة الغرب والجنوب عدد من الودیان الضیقة، وقد تحدث 

)Herodotus ( أن أحوالھم ستتحسن إذا " و ذلك عندما أورد حدیث  الكاھنة الذي وجھتھ إلى الثیریین  بقولھا

في تحدید المسافة بینھا وبین ) كیریني(وقد ذكر سكیالكس اسم المدینة  )1(رینى في لیبیاما أسسوا مع باتوس كی

  .)2(كم تقریبًا18.4استادیوم أي حوالي  100حیث قال إن المسافة ) رأس الھالل( ناوستاثموس

، أما بطولیمیوس )3(ھممدین سترابون مدینة كیرینى بأن بھا رجال قادرون على الدفاع عن وقد وصف

  .)4(جغرافي فیوردھا و یحدد موقعھا بأنھا من ضمن المدن الداخلیة إلقلیم كیرینایكيال

، كذلك فإن الخرائط القدیمة قد )5(ویصف بلني ھواءھا النقي و جودة محاصیلھا الزراعیة ومناخھا المعتدل

أما  ،)البیضاء(كم من بالجراي  19ذكرت مدینة كیریني، فخریطة بوتنجر حددت موقعھا على مسافة 

    .)6()مسھ(كم من السامیكس 40الخریطة األنطونیة فقد حددت موقع المدینة و أشارت إلى أنھ یقع على مسافة 

و كان للرحالة في القرن التاسع عشر أیضًا بصمات في وصف مدینة كیریني ، إذ نجد باولودیالشیال قد 

، وتبعھ األخوان بیتشى اللذان )7(ةوصف بشكل دقیق جدًا كیریني حیث وصف جمیع المعالم األثریة للمدین

، و قاما األخوان بیتشي كذلك بعملیات المسح )8(وصفا كیریني وموقعھا الجغرافي و تعرضا لشھرة محاصیلھا

                                                           
1  - Herod.IV.156.  
2   - Skylax.108. 
3   - Strabo.XVII.3.21 . 
4   - Ptol.Gegr.IV:4.7. 
5   - Plin.N.H.V.31،33. 
6   - Goodchild،Tabula Imperii Romani, Oxford, 1954, P13. 
7   - Della Cella، Narrative of a Expedition from Tripoli in  Barbary to the westrn Frontier of Egypt in 1817, London, 
1822, P114. 

 ..284م، ص1996،ت الھادي مصطفى أبو لقمة ، ط، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، 1822 -1821األخوین بیتشي والساحلي لیبي  -  8
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والتعرف على النواحي األثریة، و وصف الرحالة باشو مدینة كیریني وما تضمھ ھذه المدینة من معالم 

  .)1(أثریة

ب ما وردت لدى ھیردوتوس الذي یعتبر المصدر األساسي الذي یمكن و تؤكد قصة تأسیس كیرینى حس

وھذه الجزیرة ) سانتورین) (ثیرا(الرجوع إلیھ فیما وقع من أحداث بأن  أول المستوطنین جاؤوا من جزیرة 

الذي كان یوجھھ وحي أبوللو في  ) باتوس(بقیادة   نحو لیبیا أھلھا لجفاف وھجر جزء بسیط منالتي حل بھا ا

أول مرة  إذ یخبرنا ھیرودتوس عن الكیفیة التي وصل بھا المستوطنون  –ى لكي یؤسس مدینة في لیبیا دلف

بوادى ) آزیرس(ثم كیف انتقلوا بعد عامین إلى المكان المسّمى  -في خلیج بومبھ) بالتبا(إلى جزیرة تسمى 

سنوات انتقلوا بصحبة االدالء  كیلومتر إلى الشرق من مدینة درنة ، وبعد مرور ستة 17الخلیج  الذي یبعد 

، و قد عاش )ثقب في السماء(، حیث قال لھم اللیبیون أن بھذا الموقع یوجد )كیریني( اللیبیین إلى موقع یسمي 

أجیال متعاقبة و قد حكموا ھذه  لمدة ثمانیةفي ھذا الوطن )  باثوس(المستوطنون الذین كانوا من ساللة الملك 

  .)2(المستعمرة المزدھرة

  :سولیمایطب -2

تم إنشاء مستوطنات أخرى منھا مدینة بتولیمایس ، التي تعتبر بعد كیرینى في ترتیبھا ) كیریني(باإلضافة إلى 

من حیث األھمیة ، ویمكن الوصول إلیھا من خالل الطریق الصغیر الذي یتفرع من الطریق الرئیسي الذي 

 )3(كسكیلو متر من المرج ، و لقد ذكر  سكیال9عد الذي یب) سیدي أرحومة( یربط المرج بالبیضاء عند مقام 

أنھا كانت  ضمن المدن  ھذه المدینة  و أشار إلى أنھا میناء مدینة باركي ، كما ذكرھا سترابون مشیرًا إلى

 )6(وبلینى )5(،أما بطولیمیوس)4(التي كانت ذات أھمیة عظیمة في اإلقلیم فقد حدد موقعھا بأنھا تقع بعد باركى

أیضًا حدد بتولیمایس بعد تاوخیرا . )7(قان في الرأي بأن بتولیمایس تقع بعد تاوخیرا،وستادیازموسفكانا متف

فقد كانت أكثر دقة لتحدید مدینة بتولیماس . )8(كم من تاوخیرا،أما خریطة بوتنجر46التي تكون على مسافة 

یطة بوتنجر في تحدید موقع كم، وكذلك الخریطة اإلنطونیة كانت متفقة مع خر40بأنھا تبعد عن تاوخیرا 

  .كم40بتولیماس بأنھا تبعد عن تاوخیرا 

                                                           
1   - Pacho، J.R، Relationd. Un Voyge dans La Marmarique, La cyrenaique et Les D, Audjelah et De Maradeh, 
Genova 1829، P191.  
2   - Herod،Iv. 163.  
3  - Scylax،108  
4  - Strabon،XVII،3.20.  

  . 2،4بطولیمیوس، جغرافیة كالودیوس بطولیمیوس،  - 5
6  - Pliny، N.H، V.5.  
7  - Fantoli ، La Libia، p 157.  
8  - Ibid،152. 
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كلم،و شرق 108، تقع شرق مدینة بوسبیریدس بمسافة)الدرسیة(إسمھا الحالي  سیبتولیماوخالصة الرأي فإن 

  .كلم20لكم، وشمال مدینة باركي بمسافة 40مدینة تاوخیرا بمسافة 
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  - :تاوخیرا  -3

فاسترابون .ن أھم المدن القدیمة في اإلقلیم،ولقد ورد ذكرھا عند الكتاب القدامىتعد مدینة تاوخیرا واحدة م

 48،40، أما بطولیموس فیحدد موقعھا بأنھا تقع على )1(یقول أن المدینة تقع بین برینیكي، و مدینة بتولیماس

ذكر إنھا تبعد عن و لكن بلینى كان دقیقًا في تحدید موقع المدینة، حیث  )2(درجة عرضًا 31،20درجة طوًال،

أي حوالي " میًال 22"، وعن بتولیمایس مسافة )كم68.800(میًال أي حوالي 43مدینة برینیكي مسافة 

  .)3()كم35.200(

، وخریطة بوتنجر حددت )4(كم من بتولیمایس46وموقع تاوخیرا عند سیتادیازموس بأنھا تقع على مسافة 

  . )5(ریانوبولیسكم من ھاد40موقع المدینة بأنھا تقع على مسافة 

أي ) میل14(كما حدد األخوین بیتشى،موقع المدینة بأنھا تقع قرب البحر و تبعد عن حافة الجبل بمسافة 

  .)6(كم)28.800(میًال أي حوالي  18وعن بتولیمایس بمسافة ) كم400.22( حوالي 

 17،34،20(و)درجة شماًال 14،23،23(أما في الوقت الحاضر فإن إحداثیات موقع مدینة تاوخیرا ھي 

  ).)7(درجة شرقًا

كم، وإلى 68وخالصة القول فان تاوخیرا تقع على الشریط الساحلي إلى الشرق من مدینة یوسبیریدس بمسافة 

  . كم32كم، وإلى الشمال الغربي من مدینة باركي بمسافة 40الغرب من مدینة بتولیمایس بمسافة 

   -:مدینة باركي-4

، وذكرت ھذه المدینة كغیرھا من مدن اإلقلیم في )8(غریقیة بعد كیرینيتعد مدینة باركي أعظم مدینة إ

) أركسیالوس الثاني(المصادر القدیمة، فھیرودوتس یخبرنا بأن إنشاء مدینة برقة كان بسبب خالف بین 

  .)9()باركي(وأخوتھ أدى إلى إنشاء مدینة لھم تدعى فاركي

                                                           
  .20سترابون، وصف لیبیا ومصر، الفصل الثالث،  - 1
  . 3ومصر، الفصل الرابع،) قارة أفریقیا(كالودیوس بطولیموس ، وصف لیبیا  - 2

3  - Pliny.N.H.V5. 
4  - Fantoli،LaLibia،P59n10،P156 n7e9. 
5  - Fantali،LaLibia،P14،P159n9.P157n1. 

  .239- 236األخوین بیتشى، الساحل اللیبي ، ص ص  - 6
  5،ص1978ائي عن المخطط العام ،، التقریر النھ العقوریةمؤسسة دوكسیاویس ،  - 7
  .79، ص1979، 2إبراھیم نصحي، انشاء قورینى وشقیقاتھا ، منشورات جامعة قاریونس، ط - 8
 .160، الكتاب الرابع، )ھیرودوت(ھیرودوتوس، الكتاب الرابع من تاریخ ھیرودوتوس  - 9
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، أما سترابون )1(كم تقریبًا18.4تادیوم أي حوالي س100وحدد سكیالكس موقعھا وبعدھا عن البحر حوالي 

، أما بطولیمیوس فیحدد موقعھا )2(فھو یصف مدینة باركي بأنھا من المدن المستقلة التي تكون حول كیرینى

 ،وكان للرحالة  دور في معرفة أطالل ھذه المدینة القدیمة )3(طوًال 49.15عرضًا، 30.45بأنھا تقع على 

یؤكد بأنھ اكتشف أطالل باركي في مكان یعرف اآلن باسم المرج على امتداد طریق  فالرحالة دیال شیال

، أما باشو فیصفھا بأنھا مدینة قدیمة تقع وسط )4(منحدر یتجھ صوب الجنوب الشرقي من مدینة بتولیماس

  .)5(مجموعة من الھضاب في سھل صغیر وخصب

تعلو قلیًال السھل الذي یفیض بالمیاه بعد الھطول  ونخلص إلى أن المدینة القدیمة احتلت موقعًا على رابیة

، وتقع شرق مدینة یوسبیریدس )6(الغزیر لألمطار، ویمكن التعرف وبسھولة على حدودھا نتیجة لھذه الظاھرة

  .)7(كیلومتر100كیلومتر، وغرب مدینة بالجراى بمسافة 100بمسافة 

  -):ىقبرینی(یوسبریدس  -5

أدبي  قدیم ورد فیھ ذكر ھذه المدینة و ذلك عندما تحدث عن موطن قبیلة  كان تاریخ ھیرودوتوس أول مصدر

، كما ذكرھا أیضًا عندما تحدث عن الحملة الفارسیة التي أرسلھا أریاندس ضد )اآلوسخیساى(اآلفسخیسي 

  .)8(مدینة باركي، وكرر ذكرھا أیضًا عندما وصف یوسبریدس بخصوبة اإلنتاج و أنھا تعطي مائة ضعف

فقد وصف حدیقة یوسبریدس بأنھا مكان مظلل باألشجار المتشابكة و الكثیفة، و یسرد من  )9(الكسأما سكی

ھذه األشجار التفاح بجمیع أنواعھ، و اللوز و العطریات و الرمان والكمثرى و الفروالة والعنب، الكروم و 

قرب بحیرة  ) بینیاسسیدوب(الزیتون، أما سترابون فقد ذكر بأن برینیكي تقع على الرأس الذي یسمى 

  .)10(تریتونیاس، و قد ذكر كذلك میناء ھسبریدس و نھر الالثون الذي یصب فیھ

أما بلیني فیصف برینیكي بأنھا تقع على طرف رأس خلیج سرت، وقد حملت سابقًا اسم یوسبریدس وھي 

سیدات (بأنھا موقع  والغابة المقدسة المعروفة )اللیثى( الالثون أرض األساطیر اإلغریقیة القریبة من نھر

                                                           
1  - Skylax.108.  

 . 21،الفصل الثالث،)ابونستر(سترابون، الكتاب السابع عشر عن جغرافیة سترانون  - 2
 . 7ومصر ، الفصل الرابع ،) قارة أفرایقیا (بطولیمیوس ، وصف لیبیا  - 3

4  - P.Della Cella، Narrative،p214. 
 .225- 224م، ص 1999روایة رحلة إلى مرمرة و واحتي اوجلة و مرادة، ت مفتاح عبداهللا المیسوري، دار الجیل، بیروت، / جان ریمون باشو  - 5

6  - R.G.GOOD Child،Graeco.Roman CyrenaicaP33. 
 .28عبد السالم شلوف، األسماء القدیمة للمدن والقرى اللیبیة، ص  - 7
 .171ھیرودتوس، الكتاب الرابع من تاریخ ھیرودوتوس،  - 8

9  - Skyax.108. 
  . 20سترابون، الكتاب السابع عشر عن جغرافیة سترافون، الفصل الثالث  - 10
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، أما خریطة )1(، أما ستادیازموس فقد حدد موقعھا بأنھا تكون بعد برینیكي"حدائق یوسبریدس) الغرب

، أما الخریطة األنطونیة فحددت موقعھا بأنھا )2(كم24بوتنجر فتحدد موقعھا بأنھا تبعد عن بودریسة مسافة 

  .)3(كم48تبعد عن كامینوس مسافة 

لة مدینة بوسبریدس، فالرحالة باولو دیالشیال  وصف لنا حدائق ھسبریدس نقًال عن كما وصف بعض الرحا

  .)4(سكیالكس وذكر جمیع النباتات التي مازالت تنمو في تلك المناطق

ھذه المدینة بأنھا شیدت على ساحل البحر على طرف سھل خصب، وتتوفر  )5(وكما وصف األخوان بیتشي

ة و الحبوب والخضروات، وقد كان الرحالة في حیرة حول موقع حدائق بھا العدید من المحاصیل الزراعی

  .ھسبریدس التي وصفھا سكیالكس بأنھا األكثر شھرة

  

  

 

 

 

 

 
                                                           
1  - FantoLi ،  LaLibia، p157. 
2  - Fantoli.p152. 
3  - ibid، 127. 
4  - P. Della Calla، P192 

 .223، 222بیتشي، األخوان بیتشي والساحل لیبي، ص - 5
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  :المبحث األول

  كیرینایكي في المصادر الكالسیكیة

  

  :المبحث الثاني
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  :المبحث األول

 في المصادر الكالسیكیة ىكیرینایك
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  :المبحث األول 

  -:كیرینایكي في المصادر الكالسیكیة 

وحدوده الجغرافیة وفقًا للمصادر القدیمة یتطلب منا العودة ) Cyrenaica( كیرینایكىإن تحدید موقع إقلیم 

كتابات الجغرافیین و المؤرخین وغیرھم في العصرین اإلغریقي  إلى المصادر األصلیة المتمثلة في

  .والروماني، باإلضافة إلى ما كتبھ الرحالة في القرن التاسع عشر المیالدي

وھم سكیالكس وسترابون و  نوالكتاب الكالسیكی ثالثة منوسنتحدث في المبحث األول من ھذه الدراسة عن  

مستعرضین من أعمالھم الفقرات التي تتحدث عن الحدود ب الكالسیكیین اھم الكتا ویعتبر ھؤالء االكبر بلیني

م .الكارنیادي الذي عاش في القرن الرابع ق )1(الجغرافیة إلقلیم كیرینایكي مبتدئین باألقدم و ھو سكیالكس

اب وكلفھ بالقیام برحلة استغرقت ثالثین شھرًا، ج) Darius(وكان أحد أتباع الملك الفارسي داریوس األول 

فیھا العالم المعروف آنذاك ویعد سكیالكس  أحد المؤرخین الذین وصفوا إقلیم كیرینایكا وقد جاء وصفھ لإلقلیم 

  -:مبتدءًا من حدوده الشرقیة ) 109-108(في الفقرتین 

حیث تكون قبیلة ) Euesperides(وانتھى إلى یوسبریدس  )2(Apis)(حیث بدأ من منطقة آبیس 

حتى میناء بلینوس ، وTyndare()(3(وحتى صخور تیندار ) Apis(طقة أبیس المارماریداى، ومن من

)Plinus()4(  و منھ حتى بیتراس الكبرى)Petras Maior()5(  نصف یوم، ومن بیتراس الكبرى)Petras 

maior (،وحتى مینالوس)Menelaus()6(  یلزم اإلبحار یومًا كامًال وحتى كیرثانیوین)Kyrthanion()7( 

    .ار یومًا كامًالیلزم اإلبح

                                                           
1  - N.G.L. Hammond. The. O.C.D.S.V.Skylax.   

ھة الشرق، وھي حالیا ضمن األراضي المصریة، وتبعد واسمھا الحالي زوایة أم الرخم، وكانت أخر ما یسمى بالحدود اللیبیة القدیمة ج) Apis(أبیس  - 2
  :للمزید راجع  2000أعمال مسح خالل خریف عام ) Liverpool(كم غرب مرسى مطروح وقد أجرت بھا جامعة لیفربول  25نحو 

L.Hulin، "Marmarica Wares : New Kingdon and later examples"، Libyan Studues، vol32،2001، pp67 – 78.     
  :للمزید راجع ) السلوم(كم إلي الشرق من كاتاباتموس 150صخور تیندار وھي الصخور المسماه الشاعلة الواقعة على بعد  - 3

Chamoux، F،. Cyrene sous la Monarchie des Battiodes، p227.  
  . 94عبدالسالم شلوف، األسماء القدیمة، ص ،Fantoli. La Libia: قرب السلوم وھي حالیًا من األراضي المصریة للمزید راجع ) Plinus(بلینوس  - 4
  : أسمھا الحالي البردي، للمزید راجع ) Petras Maior(بیتراس الكبرى  - 5
  . 90عبدالسالم محمد شلوف، األسماء القدیمة ص. د
  : ذكرھا بطلیموس في الدواخل للمزید راجع / أسمھا الحالي مرسى قابس ) Menelaus( میینالوس  - 6

Ptolmy، Geography، lv،5،13.  
  :للمزید راجع ) طبرق(أسمھا الحالي مرسى القارة شرق انتبیرجوس : كیرثانیوین  - 7

Ptol، Geogr.lv،5.2. Fantoli، La Libia، p28 Stucchi، Architettura cirenaica، p358n13. 
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الذي یبعد نصف یوم من اإلبحار من بیتراس  )1(Antipyrgos)(وبعد كیرثانیون یأتي میناء آنتیبرجوس 

 )Achillides Chersoneses()3(ومنھ إلى رأس خیرسونیسوس آخیلیدس  )Petras Minor)()2الصغري 

ومن ھذه المنطقة یبدأ ) Platea(وبالتیا   )Aedonia()4(یلزم اإلبحار یومًا كامًال،وبینھما تقع جزیرتا إیدونیا 

، ویصف بعد ذلك جزیرة أفرودیسیاس الذي ینتشر حتى یوسبریدسوجود نبات السلفیوم، 

)Aphrodisias()5( ویوجد بھا مرسى.  

ناوستاثموس فھي عبارة عن میناء، ومن منطقة  )Naustathmos()6(أما منطقة ناوستاثموس 

)Naustathmos (آبوللونیا یوم، ومن میناء كیریني ستاد 100 حتى كیریني)حالیًا، حتى ) مرسى سوسة

ستادیوم، ومن  500ر ستادیوم، وتبعد مدینة باركي عن البح 500) طلمیثة() ییسبتولیما( )7(میناء باركي

) زاویة الحمامة(ستادیوم وبین یوسبریدس وكیریني یوجد خلیج فیكوس  620 میناء باركي حتى یوسبریدس

ستادیوم،  2جد حدیقة یوسبریدس وھي مكان عمیق دائري الشكل وشدید االنحدار، طولھا حوالي وقبلھ تو

ومظلل باألشجار المتشابكة والكثیفة، ومن ھذه األشجار التفاح بجمیع أنواعھ واللوز، والعطریات، والرمان 

  .والكمثرى، والفراولة، والعنب، وشجر اآلس، وأشجار الزیتون

                                                           
  :كم، وللمزید راجع  174افة بمس) درنة(أسمھا الحالي طبرق، وتقع شرق دارنس ) Antipyrgos(آنتییرجوس  - 1

Pacho، Relation. P47، Fantoli، La Libia، p28. Good Child. Tabula Imperii Romani، Pp12،14، Stucch، Architettur a 
cirenaice. P358n13.  

  . 13عبدالسالم شلوف، األسماء القدیم والقرى اللیبیة، ص. د
الموقع النھایة الشرقیة لخلیج البمبھ، ویعرف باسم المكیمن عند جود تشایلد ومرسى الطرفایة عند یرى ھذا ) Petras Minor(بیتراس الصغرى  - 2

  :ستوكي للمزید راجع 
Ptol، Geogr، IV،5.2.Pacho، Relation p49، Fantoli، La Libia، p28، Good Child، Tabula Imperii Romani، P13، 
Stucchi، Architettura Cireaica، P358.   

  :كلم للمزید راجع  60بمسافة ) درنة(النھایة الغربیة لخلیج البمبة، شرق دارنس ) رأس التین(خیرسونیسوس أخیلیدس  - 3
Scylax، 108، ptoal، Geogr، IV5.2، Pacho، Relation، PP52.54، Good Child، Tabula Imperii، P12.  

لیج البمبة وھي واحدة من الجزر الثالث تقع في خلیج البمبة وأقصاھا جھة الشرق، وتسمى جزیرة أیدونیا یرجع بإنھا جزیرة المراكب الحالیة في خ - 4
  .وبالتیا أسمھا الحالي جزیرة بالتیا في خلیج البمبة) Island Seal(أیضا جزیرة عجل البحر 

Fantoli، La Libia، P28، Stucchi، Architettura Cirenaica، P.3 nota6.  
وتقع ھذه الجزیرة قرب كرسة غرب ) 484- 424(وقد كان أول من ذكرھا المؤرخ اإلغریق ھیرودوتس ) Aphrodisias (جزیرة أفرودیسیاس  - 5

  ،,HERODOT,  IV-:للمزید راجع ) Laia( كم ، وقد ورد للجزیرة  اسم آخر ھو الیا 15كم تقریبًا ، وشرق األثرون بمسافة 22مدینة درنة بمسافة 
.169  
أسمھا الحالي راس الھالل، وقد عرفت في العصور القدیمة باسم ناوستاثموس، أي ملجأ أو مالذ البحارة أو المیناء ) Naustathmos( ناوستاثموس  - 6

لملودة،  موقعھا الجغرافي فكانت تقع على ساحل البحر المتوسط إلى الشرق من مدینة آبولونیا بمسافة ) Limnias(الجدید، وكانت میناء للیمینیاس 
  كم، وإلى الشمال من مدینة لیمیناس46،بمسافة )درنة ( مدینة دارنس كم، وغرب 43

 :كم تقریبًا للمزید راجع 20بمسافة ) لملودة (  
  ,22،3، الفصل )وصف لیبیا ومصر ) ( سترابون ( سترابون،الكتاب السابع عشر عن جغرافیة سترافون 

Della cell ،Narrative, P172، Pacho،Relation, P141.  
   80سالم شلوف، األسماء القدیمة للمدن والقري اللیبیة، صعبد ال

  أسمھا الحالي زاویة الحمامة بالجبل األخضر على ساحل البحر المتوسط ،شمال بالجراى) Phycus(فیكوس  - 7
  - :كم، وغربًا بوللونیا، من المرجع أنھا كانت میناء لمدینة بالجراي للمزید راجع20بمسافة ) البیضاء( 

Strabo (XVII،3،20)، Ptol (Geograhpia،IV،4،3) 
  . 4،3) سترابون(سترابون، الكتاب السابع عشر عن جغرافیة سترافون
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توجد خیرسونیوس بحقولھا ) Ampelos(وأمبیلوس ) Apios(وم من منطقتي أبیوس ستادی 30وعلى مسافة 

، )Ekkeios()1(، وكذلك یوسبریدس، ونھر ایكیوس )Kaukalos(وقریة كاوكالوس المتعددة،  وتاوخیرا 

  .بالقرب منھا

في آبیس تتوقف في زمانھ عند مدینة  بأن السیادة المصریة كانت) Skylax(ویتضح مما ورد لدى سكیالكس 

، وھذا یعني بأن الحدود الشرقیة تمتد سوى إلي رأس خیرسونیسوسحین أن السیادة الكیرینایكیة لم تكن 

على بعد یوم من  تجمع صخور تیندار، وراء بلینوسإلي  )2(لألقلیم كانت غیر واضحة، ویشیر سكیالكس

 على الساحل مدینة بتراس مینورو السفر، كما یذكر سكیالكس أنھ كان یوجد إلي ما وراء بالد الكرینیون

، وعلى بعد )مرسى قابس( وم من اإلبحار من میناء مینالوسالواقعة على بعد ی)مرسى الطرفایة(المكیمن 

ویصف ) قرب السلوم) (Plinos(مرفـأ بلینوس ) البردي(یوم من اإلبحار من بتراس الكبرى نصف 

وعلى مقربة من ھذا الموقع توجد بلدة  )3( لمربعةبأن ھذا المرفأ كان یوجد تحت نقطة الحراسة ا سترابون

، إال أن ھذا الرأي )Plinos(أن بلدة سیدي البراني ھي نفسھا موقع بلینوس  )4(ویرى الروند) سیدي البراني(

ن مدة اإلبحار بین الذي یشیر إلي أن مدة اإلبحار تقل بمقدار النصف ع )5(یتعارض مع إشارة سكیالكس

  .، لذلك فمن األفضل البحث عن موقع آخر بین سیدي البراني وبین مدینة السلومسبتراس الكبرى وبلینو

الذي یوجد على بعد نصف یوم من اإلبحار من میناء انتیبرجوس ویأتي بعد ذلك موقع كیرثانیون 

)Antipyrgos(ویطابق ستوكي ھذا الموقع مع موقع القارة ،)(، أما الباحث اإلیطالي )6P.Bernsconi (

، ویصفھ بأنھ میناء صغیر یمكن للمراكب )مرسى العفاریت(ھذا الموقع یناسبھ الموقع المسمى  یقول إن

، القارة ھي نفسھا موقع كیرثانیون، وھذا یعني أنھ لیس ھناك ما یشیر إلي أن موقع )7(الشراعیة أن ترسو فیھ

ن ھذین الموقعین، وإلي الشرق وذلك بسبب أن كثافة السكان القدماء في اإلقلیم تمنع كل محاولة للمطابقة بی

إلي أن رحلة طولھا یوم من اإلبحار للوصول إلي میناء مینیالوس،  )8(یشیر سكیالكس) القارة(كیرثانیون من 

إن موقع البردیة ھو نفسھ  )9(غیر أن ھناك خالفًا في اآلراء حول موقع مینیالوس، إذ یقول فرانسوا شامو

                                                           
  :وادي القطارة للمزید راجع) Ekkeios(نھرایكیوس - 1

Fantoli،la Libia،P30n3 
CHAMOX.F.Cyrene Sous La Monarhied des Battiodes, p227. 
2  - Skylax، 108.  
3  - Strabon، XVII، 22.  

 . 259اندریھ الروند، برقة في العصر الھلینستى، ص - 4
5  - Skylax، 108. 
6  - Stucchi، Architettura Cirenaica، P358،N13 
7  - P.Bernasconi،Lamarmarica della colonieed oriente،1927،P134. 
 
8  - Sklax، 108.  
9  - Chamoux, F, Cyrene Sous La Monarchied Des Battiodes، p116.  
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مطابقة میناء مینالوس مع مرسى قابس الواقع على بعد  )1(یقترح ستوكيموقع میناء مینیالوس القدیم في حین 

حوالي عشرة كیلو مترات إلي الغرب من مرسى القش، وھذا الرأي یؤدي إلي تناقص المسافة التي أشار إلیھا 

ولیس معنى ھذا أن مرسى قابس لیس لھ وبین میناء مینیالوس ) القارة(ن سكیالكس التي تفصل بین كیرثانیو

  . )2(یزات تجعل المراكب ترسو فیھ، ولكن ھذا االعتبار المالحي ال یكفي في حد ذاتھم

الواقعة إلي جھة الجنوب والجنوب الشرقي، وجزیرة بالتیا الواقعة إلي  أشار سكیالكس إلي جزیرة أیدونیاوقد 

ھ یذكر سكیالكس بمب وبعد تجاوزه لخلیج )3(جھة الشمال والشمال الشرقي وھما جزیرتان تقعان في خلیج بمبھ

أول من  یوم من اإلبحار من بتراس الصغرى، ویعتبر سیكالكسالواقعة على بعد نصف  موقع أنتیبیرجوس

كم عند وسطھ، فیما یصل عرضھ إلي 1.37كم، وعرضھ إلي 3.8ذكر ھذا المیناء الذي یصل طولھ إلي 

  . )4(مترًا13كیلومتر ونصف عند مدخلھ، ویصل عمقھ إلي 

شیر سكیالكس إلي المنطقة التي یشیر فیھا نبات السلفیوم، التي تبدأ من موقع خلیج البمبھ وحتى وبعد ذلك ی

المسافة بین  حیث تكون مدینة یوسبریدس، ویشیر كذلك إلي العدید من الموانئ، منھا میناء ناوستاثموس

 یریني حتى میناء باركي كم تقریبًا ومن میناء ك18.4أي حوالي  )5(ستادیوم 100ناوستماثمون وحتى كیریني 

ستادیوم  100وبعدھا عن البحر حوالي تقریبًا، ویصف كذلك مدینة باركي كم 92أي حوالي  )6(ستادیوم 500

  . كم تقریبًا18.4أي حوالي 

 2وبعد ذلك یبدأ في وصف حدیقة یوسبریدس وھذه الحدیقة دائریة الشكل وشدیدة االنحدار طولھا حوالي 

مترًا تقریبًا ویصفھا بأنھا ملئیھ باألشجار المتشابكة األغصان، وھي أشجار التفاح،  368ستادیوم أي حوالي 

الحد الشرقي ألقلیم  زیتون واللوتس، ویمثل رأس التینوالرمان والكمثرى، والفراولة، وأشجار اللوز وال

  . كیرینایكا عند سكیالكس

  . )7(وبوسبریدس  ،تاوخیرا، ، باركيوقد ذكر سكیالكس أربع مدن رئیسیة لإلقلیم وھي كیرني

ذكر أنھ للغرب من بوسبریدس یوجد خلیج سرت الكبیر الذي یقع أسفلھ مذبح  )1(وفي تعینیھ للحدود الغربیة

  . األخوین فیالیني وتبدأ بعده أرض الماكاي
                                                                                                                                                                                           

  . 57فرانسواشامو ، اإلغریق في برقة، ص 
1  - Stucchi،Architettura Cireaica،P358 N-13. 

 . 257أندریة إلروند، برقة في العصر الھلینستي من العھد الجمھوري حتى والیة أغسطس ،ت محمد عبد الكریم الوافي ، ص - 2
3  - Fantoli،La Libia،P155،Stucchi.Architettura cirenaica،P358  .  

 .248اندریة الروند، برقة في العصر الھلینستي من العھد الجمھوري في والیة إغسطس ،ص - 4
5  - Skylax،108.  
6  - Skylax ،108،Della calla، Narrative, P204. 
7  - Skylax،108. 
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  -:سترابون -2

ه وطبیعتھ سترابون كغیره من المؤرخین والكتاب القدامى الذین وصفوا إقلیم كیرینایكي من حیث حدود

في الفصل الثاني وتحدیدًا في ) XVII(الجغرافیة، ولعل الحدیث قد جاء وصفھ لإلقلیم في كتابھ السابع عشر 

،  بالمالحظ أن سترابون قد بدأ وصفھ لإلقلیم في ھذه الفقرات من الغرب إلي الشرق، في )22-20(الفقرات 

إن سرت الصغرى التي  -:ن اإلقلیم كالتالي حین أن سكیالكس بدأ وصفھ من الجھة الشرقیة ویصف سترابو

تمثل الحدود بین مناطق نفوذ القرطاجین والبطالمة، وتمثل  الغرب من مذبح األخوین فیالیني تقع إلي

الحد الشرقي إلقلیم كیرینایكي عند سترابون، وبدأ وصف سترابون لحدود إقلیم كیرینایكا ببرج  )2(كاتاباثموس

ثم مكان آخر یسمى خاراكس . حیث جعلھ الحد الفاصا بین كیرینایكي وقرطاجنة ،)Euphranta( )3(إیفرنتاس

)Charax()4( ،الذي كان القرطاجنیون یستعملونھ كمحطة تجاریة لمبادلة الخمر مقابل السلیفوم)ثم )5 ،

یبدأ في  هبعد، وھي أقصى عمق للخلیج كلھ، و )Automalax()6(أضرحة األخوین فیالني، ثم أوتوماالكس 

صف قبائل النسامونیس الذین یقطنون في األراضي الداخلیة وحتى أضرحة األخوین فیالني، ویصف و

 )7(قرب بحیرة تریتونیاس) بسیدوبنیاس(في العصر البطلمي، ورأس تسمى  الرأس التي تقع علیھا برنیكي

                                                                                                                                                                                           
تحدید الحدود في المكان الذي یلتقي فیھ أشار سالوست في كتابھ حرب یوجرتا إلى قصة تحدید الحدود بین كیرني وقرطاجة، وتتلخص القصة في أن  - 1

ن عداء عداؤون من كل قرطاجة وكیریني، بشرط خروج ھؤالء العدائین من المدینتین في وقت واحد وعندما التقي العداؤون، ولم یصد قاعداء كیریني أ
  :ن للمزید راجع قرطاجة قد خرجا من المدینة في الوقت المتفق علیھ، قبل األخوان أن یدفنا حیین في ذلك المكا

 Sallust،The Jugurthinewar،1972،79 
  :كم تقریبا  للمزید راجع 40بمسافة ) البردي ( السلوم تقع إلى الشرق من بتراس الكبري ) Catabathmos( كاتاباثموس  - 2

Sallust The Jugurthinewar،P79. Plin،V،5،32e38، Pacho،Relation،P39،Stucchi، Architettura Cirenaica P358. 
  :ثم یوفرانتا ثم مغمداش ثم بئر الزعفران ثم سرت للمزید راجع ) Macomade(إیفرنتاس اسمھا الحالي سرت، وقد عرفت قدیما بأسم ماكومادین  - 3

StraboXVLL،3،20,Dellacella،Narrative,P78،Fantoli،Lalibia،P58n1.P16n2،Goodchild, Geogr.Journ 
CXVIII،1952،P146  

عبدالسالم شلوف،  232، ص1999.د تشایلد، دراسات لیبیة، ت عبد الحفیظ فضیل المیار وأحمد البازوري، مركز جھاد اللیبین، طرابلسج جو.ر
 . 53األسماء القدیمة والمدن القرى اللیبیة ص، 

ا الرومان أسم اسكینا،وقد ورد أسم ھذه المدینة أسمھا الحالي مدینة سلطان، فقد أطلق الفینیقیون علیھا أسم خاراكس، وأطلق علیھ) Charax(خاراكس  - 4
مزید راجع بأسماء مختلفة منذ قدم العھود، فذكرھا بطلیموس الجغرافي باسم خاراكس، أما خریطة أبعاد الطرق في البحر الكبیر فتعطى أسم كوراكس ولل

 :  
   ،Fantoli،La libia ،P22.  Ptol Geogr, IV.4.3.  20سترابون، جغرافیة سترابون الكتاب السابع عشر،الفصل الثالث  

  .38عبد السالم شلوف ، األسماء القدیمة والمدن القرى اللیبیة ص، 
 . 20سترابون جغرافیة سترابون، الفصل الثالث،  - 5
  اسمھا الحالي رأس بوشعیفة،ویري جود تشایلد أن أتوماالكس أسم سابق أنابوكیس ) Automalax(أوتوماالكس  - 6

 )Anabucis (ما أسمان لموقع واحد وللمزید راجع وھ:  
Strabo،XVII،3،20. 

  .276- 272ج جودتشایلد،دراسات لیبیة،ص ص .ر
 
  :تطلق على البحیرة الواقعة إلي الجنوب من مدینة بنغازي القدیمة للمزید راجع . بحیرة تربتونیاس - 7

 . 2صراتھ، صسالم محمد الزوام ن المعجم الجغرافي ألماكن اللیبیة، دار مكتبة الشعب م
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 )1(یدي ونھر الالثونالتي بھا جزیرة صغیرة بداخلھا معبد ألفرودیتي، وقد ذكر كذلك میناء ھیسبیر) تریتون(

  . الذي یصب فیھ

  .)2(تكون مدینة تاوخیرا وكانوا یسمونھا آرسینوي، ثم باركي، ثم بتولیمایس قيوبعد برینی

وھي  ، ووصف كذلك أبوللونیا بأنھا ال تبعد كثیرًا عن فیكوس)ة الحمامةزاوی( كما ذكر كذلك رأس فیكوس

ألف ستادیوم أي ) بنغازي) (Berenice(تبعد عن برینیكي  كم تقریبًا28،31ستادیوم أي حوالي  170تقدر بــ 

یبدأ سترابو في وبعد ذلك . كم تقریبًا14.72ستادیوم أي حوالي  80كم تقریبًا، وعن كیریني 184حوالي 

بأنھا مدینة كبیرة، وبأنھا واقعة في سھل لھ شكل منضدة، وذلك إذا نظر إلیھا من جھة  وصف مدینة كیریني

الشاطي الكیریني حتى  یكون بقیة ة، وبعد آبوللونیاات أرض خصبة، وذات ثمار جیدالبحر وبأنھا ذ

  .كاتاباثموس

من أكثر المواني شھرة على  تي في اإلقلیم، وتكون ناوستاثموسثم یبدأ في الحدیث عن الموانئ والمرافئ ال

بھا میناء، وبعد والتي لھا مرسى، ورأس خیرونیسیوس  )Zephyrion()3(شاطئ كیرینایكي، وزیفیریون 

رأس ) (Ardanis(، وآردانیس ثم میناء مینالوس )4(ذلك معبد ھیراكلیسیس ووراءه قریة بالیوروس

بعد ، وكبیر تقابلھ خیرونیسیوس، ویصفھا بأنھا أرض منخفضة ولھا مرسى، ثم یأتي بعد ذلك میناء )5()الملح

  . ي ھنا یكون إقلیم كیرینایكي، وإلالمیناء الكبیر میناء بلینوس، ثم مكان یسمى كاتاباثموس

   -) :Plinius Secundus(بلیني األكبر  -3

، على وجھ الخصوص 4،5،6،8عن جغرافیة لیبیا في كتابھ الخامس وكانت الفقرات ) Pliny(تحدث بلیني 

تصف بعض األماكن والقبائل اللیبیة، وھو یخص إقلیم كیرینایكي بالوصف في الفقرة الخامسة ویبدأ حدیثھ 

  .األمكنة الشھیرة في ھذا اإلقلیمعن 

                                                           
  : وھو كھف اللیثي، وتعنى نھر النسیان قرب بوسبریدس للمزید راجع ) الجخ(اسمھا األن ) Lethe(اولیثي ) Lathon(الالثون  - 1

Strabo، XVII،3،20،Fantoli،La Libia،P5 ،72عبد السالم شلوف، األسماء القدیمة والمدن القرى اللیبیة ص. 
 . 20جغرافیة سترافون، الفصل الثالث،  سترابون الكتاب السابع عشر عن - 2
  :للمزید راجع ) درنة (ودارنس ) كرسة (اسمھا الحالي راس ابومدادبین كیرسیس ) Zephyrion(زیفیریون  - 3

Strabo،XVII،3.22، W.smith،Dictionary and-Greek and Roman renaica.P358N13 
  كم تقریبًا، وشرق دارنس 100بمسافة ) طبرق( تیتبیرجوس اسمھا الحالي التمیمي غرب أن) Paliurus(بالیوروس  - 4
  : كم تقریبًا للمزید راجع75بمسافة ) درنة (

Strabo،XVII،3،22.Pacho،Relation P3- Good Child، R.G .Tabula Imperii Romani،P13    .  
  : كم راجع  95تقع شرق طبرق وتبعد مسافة ) رأس الملح(أردانیس،  - 5

  .71جم الجغرافي لالماكن اللیبیة، صسالم الزوام،المع
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والجدیر بالمالحظة أننا نصادف ألول مرة اسم المدن الخمس في كتابھ التاریخ الطبیعي حیث یقول إن 

) Ammon(مشھورة بمجاورتھا لمعبد آمون ) المدن الخمس( )Pentapolis()1(كیرینایكي أوبینتابولیس 

، )Berenice(اشھر مدن في اإلقلیم وھي بیرنیكي  كم،643میل أي  400الذي یبعد عن كیریني بمسافة 

  . ، آبوللونیا، بتولیمایس، كیرینيآرسینوي

بأنھا تقع على طرف رأس خلیج  قيحیث یصف برینی بلیني في وصف أشھر مدن كیرینایكى وبعد ذلك یبدأ

" الجخ" قيبرینیسرت، وقد حملت سابقًا اسم یوسبریدس وھي أرض األساطیر اإلغریقیة، قریبة من النھر 

 375وتبعد برنیكي بمسافة " حدائق یوسبریدس" )2()سیدات الغرب(والغابة المقدسة المعروفة بأنھا موقع 

میًال أي  22كم تقریبًا، ثم بتولیمایس التي تأتي بعد 603أي حوالي ) LiptisMagna(میًال عن لبدة الكبرى 

  . كم تقریبًا35حوالي 

 تقریبًا وبعد فیكوس تقع كیرینایكىكم 64أي حوالي ) زاویة الحمامھ(میًال تأتي فیكوس  40ثم على مسافة 

كم 38میًال أي حوالي  24وحتى أبوللونیا  كم تقریبًا، ومن فیكوس17حوالي  میًال عن البحر أي 11على بعد 

میًال  216 إلي كاتاباثموسكم تقریبًا، ومن خیرسونیوس 141میًال أي حوالي 88تقریبًا، وإلي خیرسونیوس 

  . كم تقریبًا347ي حوالي أ

كم تقریبًا، وأنھ غني باألشجار، وعلى شریط 24میًال أي حوالي  15ویصف اإلقلیم بأن لھ عرضا یبلغ 

كم تقریبًا، ینتج في ھذه المنطقة 402میًال أي حوالي  250كم تقریبًا، وطولھ 48میًال أي حوالي  30عرضھ 

عظیمة لھذا النبات الذي كانت لھ عدة استخدامات طبیة، ویباع عن الفوائد ال ھ، وقد أشار في حدیث)3(السلفیوم

الى مكان نموه حیث یقول انھ  ولقد اشاربوزنھ من الفضة، ولكن ھذا النبات اختفى منذ زمن بعید، 

على أن الذي یصدر كان عصیر ھذا النبات ینتشربالقرب من حدائق یوسبریدس و سرت الكبرى، 

)Laseripicium(.  

                                                           
ومعناھا مدن، وھو اتحاد نشأ في )  Politanae(ومعناھا خمس، وبولیس ) Penta(یتكون االسم من بنتا ) المدن الخمس) (Pentapolis(بینتابولیس  - 1

، )بنغازي)(Berenice(، برینیكي )شحات (، )Cyrene(، كیرني)سوسة)(Apollonia(آبوللونیا : منطقة الجبل األخضر یتكون من
 :عضویة ھذا االتحاد للمزید راجع )Ptolemaide(وبتولتمایس ) المرج)(Barce(، ثم تبادلت باركي)العقوریة)(Tauchira(وتاوخیرا

Fantoli،La Libia،P83n6. 
سیدات الغرب حینا آخر، واسم المدینة  سیدات الغرب، وتعني بوسبریدس حیث تترجم إلى اللغة العربیة باسم الحدائق المقدسة حینًا وباسم حدائق - 2

 :السعیدة حینًا آخر، ومدینة الغرب السعیدة، للمزید راجع 
  .31- 23 عبد السالم شلوف، األسماء القدیمة للمدن القرى اللیبیة،ص

3  - Pliny،N.H.V.5. 
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  :الثاني  المبحث

  دور الرحالة في التعرف علي اإلقلیم
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   -:المبحث الثاني 

  :دور الرحالة في التعرف على اإلقلیم 

لقد رأینا من األھمیة التعرض لكتابات الرحالة في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر فھم قد وصفوا بعض 

الغموض الذي  عن كما أنھم أماطو اللثام المعالم والمواقع األثریة التي ورد ذكرھا في المصادر الكالسیكیة،

تكنف كثیرًا من المواقع الواردة في تلك المصادر، كما سنالحظ من خالل الرحالت التي قام بھا ھؤالء 

   .األماكن هووصفھم لھذ

 Frederick-w(، واألخوین بیتشي )مPaulo Della) (1816(شیال توقد كانت رحلة دیال

Henry.w.Beechey) (1821 (، وباشوا )م1822 –مPacho) (1824ذات طابع علمي، حیث تحدث ) م

ھا في المصادر الكالسیكیة مما یؤكد لیع بتعن بعض المواقع مشیرین إلي ما ك الرحالة في بعض األحیان

بالتفصیل  الضروري أن أشیر إلي كل واحد منھمإطالعھم على تلك المصادر، وعلى كل حال، لیس من 

  .عرض المھم منھمسأ

یر بالذكر أن بدایة اكتشاف البقایا األثریة على ساحل شمال أفریقیا، بدأت برحالت قام بھا بعض والجد

  -:، وكان أولھم )1(المغامرین األوربیین

البحث عن  1706، قنصل فرنسا في مدینة طرابلس، الذي قرر سنة )Claud le Maire(كالودیولومیر 

یھا وقد أدھشة جمال موقعھا وكتب وصفًا ساحرًا جدًا فاتجھ شرقًا حتى وصل إل) Cyrene(موقع كیریني 

عنھا، وعلى الرغم من أن الوصف یفتقر إلي الشمول فإنھ لم یخُل من المتعة والفائدة، وقد نسخ نقشًا من 

، )2(النقوش األثریة التي رآھا ھناك، ووصف نبع أبوللو، ورأى عشرة تماثیل بحالة جیدة ولكنھا بدون رؤوس

وھي على بعد أمیال قلیلة شرقي كریني، وقد شاھد مقبرة تضم ما ال " الصفصاف"طالل وقد قام بوصف أ

یقل عن خمسة وعشرین ألف من قبور الجنود، وأخطًا القنصل عندما ظن إنھا أبنیة دفن، بینما ھي في الواقع 

ذلك الوقت قد بلغ  يف ، إال أن علم اآلثار لم یكن)3(حجارة كان یقیمھا القدماء لتحدید حدود حقولھم ومزارعھم

  .على أن یكرر تجربتھ صتقدما یذكر، وأن رحلة لومیر لم ُتظھر أي اكتشافات آثریھ قیمة، ولم تشجع أي شخ

                                                           
1  - F.B.Goddard،"Researches in the Cyrenaica" A.J.P.،5،1884،ff.31.53  
G.oliverio،Scavi ali Cirene،D.A.A، Bergamo،1931 P7ff 
2  - R.G.Good child، Libyan Studies: select Popers the Late.a.Good child، Redis covery (1706-859)، G.Oliverio، 
scavreio، cirene. P9ff. 
3  - Ibid، p9ff. 
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   -):Granger(جرانجیر 

قنصل فرنسا بالقاھرة وزمیلھ بوقنون ) Granger(قام جرانجیر  من رحلة كلود لومیر بعد ربع قرن تقریبًا

)Pognon ( ىلة الستكشاف المنطقة من القاھرة إلي إقلیم كیرینایكم برح1733في عام)وقام بنسخ عدد من  )1

  .النقوش األثریة، ولكن ھذه النسخ لسوء الحظ فقدت قبل الوصول إلي أوروبا

وكان الھدف من زیارة جرانجیر للمواقع اآلثریة فھو استكمال المعلومات التي وردت عن تلك المواقع من قبل 

لومیر الذي یعد أول من زار بعض تلك المواقع وكتب تقریرًا مختصرًا  دوطرابلس كلالقنصل الفرنسي في 

عنھا، وعندما عقد جرانجیر على السفر إلي طرابلس أتجھ إلي میناء طولون ثم إلي سان تروبیھ في 

 .)2(وحیث التقى بصدیقة القنصل بوقنون الذي رافقھ إلي طرابلس مشرفًا على الرحلة 9/7/1733

   -:كالتالي  مواقع األثریة في إقلیم كیرینایكىوصفھ للوقد جاء 

ي القدیمة بعیدة قلیًال عن البحر وأنھا تقع على قأما بنغازي فقد وصفھا بإنھا بلدة صغیرة مبنیة على أثار برینی

م، ویذكر أنھا مدینة صغیرة مسورة 4/9/1733، أما درنة فقد وصلھا یوم )3(دقیقة 30درجة و 32خط عرض 

، )45،32(دقیقة شماًال  45ة ودرج 32بحر، وإنھا تقع على خط عرض أحد الجبال بعیدة قلیًال عن الفي سفح 

ومن أھم المعالم األثریة التي قام بوصفھا ھو السور الذي بنى في العھد العثماني ربما على أنقاض السور 

، وھذا ما الحظھ األخوان )4(ودرنة المسورة وفقا لجرانجیر بعیدة عن البحر) البیزنطي يالرومان(القدیم 

، أما مدینة كیریني فقد وصفھا بأنھا أكبر )5(بیتشي عندما ذكر أنھا تبعد مسافة میل ونصف تقریبًا من البحر

حجمًا من مدینة باریس آنذاك ومحاطة بسور ثالثة أرباعھ قد انھارت حجارتھ كذلك مبانیھا التي ال یرتفع أي 

بوصف المعالم األثریة للمدینة، ویذكر أنھ عثر على مسافة فرسخین من منھا على سطح األرض، أي أنھ قام 

  . )6(العملة على ورلنبات ذات ساق یشبھ السلفیوم المصكیرني على نوعین من ا

                                                           
1  - G.Oliverio، "Scavidi cirene"، P9ff.  

 .  25- 24، ص2009، مجلة البحوث التاریخیة، العدد األول، ینایر "لرحالة الفرنسي كلود جرانجیةمشاھدات ا"خالد محمد الھدار،  - 2
  . 37المرجع نفسھ، ص - 3
  . 43خالد محمد الھدار، مرجع سابق، ص - 4
  . 296األخوان بیتشي والساحل لیبي، ص - 5
  . 54- 52خالد محمد الھدار، مرجع سابق، ص - 6
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م وقد ذكر أنھا مدینة أثریة مدمره بالكامل تطل على 11/10/1733أما مدینة سوسة األثریة فقد زارھا یوم 

مسافة ثلث الفرسخ طوًال وأقل من نصف طولھا عرضًا، ومما یجدر ذكره أنھ قد البحر، وقد قدر أنھا تمتد 

  . )1(یكون أول رحالة أجنبي یزور آثار سوسة ویقدم وصف عن بعض معالمھا

كما أھتم جرانجیر بموقع طلمیثة ووصف السھل الذي تقع فیھ، وبعد أن تجول بین أثارھا ذكر أنھ ال یوجد 

، )2(دمرة لم یبق منھا إال بعض أساسات الجدران التي تظھر فوق سطح األرضسوى ثالثة قصور أو مباني م

أما مدینة توكرة فقد مر بھا أثناء عودتھ من طلمیثة ولم یمكث بھا طویًال حیث یذكر أنھا تطابق أسم أرسینوي 

رتفعة ھا سوى أساسات جدران مبوأنھا تبعد عشرة فراسخ عن طلمیثة في اتجاه أو قرب بنغازي ولم یشاھد 

  .   )3(عن سطح األرض

   - ) :James Bruce(جیمس بروس 

س وقام بتسجیل ورسم كل المعالم األثریة التي كانت یمم جاء جیمس بروس إلي مدینة بتولیما1770في عام 

  . )4(ظاھرة فوق سطح األرض، ولكن معلوماتھ كانت سطیحة للغایة

  -:طیوشیرفیليساوغ-

 شنھا باشا ب اوغسطیونشیرفیلي الذي كان في رفقة حملة عسكریة، قام الطبی)1812 – 1811(وفي عام 

على المتمردین في المنطقة الشرقیة، وقد سجل زیارتھ ھذه في كتابھ ) یوسف القرمانللي(طرابلس القرمانللي 

  .لمعالم األثریة في مدینة كیرینيالذي لم یبق منھ إال الجزء الخاص بوصف ا" یومیات"

الطریق، وقام بنسخ  جانبي ، وكذلك المعابد والمقابر المتناثرة علىة في كیرینيوصف األبنیة العظیم وقد

  . )5(النقوش الموجودة في كیریني، ولم یستطیع النزول إلي آبوللونیا

  

  

                                                           
  . 56- 54المرجع نفسھ، ص - 1
   - :رجع عن تلك المباني ی - 2

Kraeling C.، ptolemais city of the Libyan pentapolis، Chicago، 1962، P73،97،102.  
 . 62خالد محمد الھدار، مرجع سابق، ص - 3

4  - Goodchild, R.G., Libyan studies : select Popers the Late.a. Good child، Redis covery (1706 – 859), G.Oliverio، 
scavidi cirene. P9ff.  
5  - Goodchild. Libyan Studies. P274.  
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  -) :Paolo Dellacella(شیال تباولو دیال

ن إقلیم قام ھذا الطبیب بزیارة مد 1816أي في عام زیارة أوغسطیوتشیرفیلي من  بعد خمس سنوات

كیرینایكي، وتعد ھذه الزیارة من أھم الزیارات التي قدمت الكثیر من المعلومات لألوروبیین، ودفعت الكثیر 

 Parto(وكاردي یقیم ضیفًا عند صدیقة بارتولومیربمن الرحالة إلي زیارة المدن األثریة، وكان ھذا الطبیب 

Lomeo Boccardi (د كتب أثناء رحلتھ ھذه المجموعة من قنصل جمھوریة سرد ینیا في طرابلس، وق

  .المقاالت القیمة جمعت في كتاب واحد عرف في كل أنحاء أوروبا

ونظرًا لما یحتویھ من معلومات قیمة عن إقلیم كیرینایكي عامة ومدینة كیریني خاصة فقد قدم لنا كثیرًا من 

على ھذا ) Jean Pierr Thrige( یرثریجین بیم، وقد اعتمد العالم الدنمركي جوالمعلومات حول ھذا اإلقل

  . )1(الكتاب عندما ألف أول كتاب علمي عن تاریخ مدینة كیریني باللغة الالتینیة

والتي وصفھا بأنھا تعلو ) الجبل األخضر(وقد كان وصفھ لكیریني مفید جدًا، وقد أثارت إعجابھ إحدى قمم 

  . متر500فوق سطح البحر المتوسط حوالي 

الذي  )2(ابولیس، وھكذا تمثل دقة الجغرافيتقع على منصة فوق قمة جبال البینت بأنھا كما وصف موقع كیریني

  .یقول فیھ إنھ رآھا من البحر كما لو كانت مرفوعة عن قطعة تشبھ المنضدة

ألن  ;بأنھ العنصر الحیوي لھذه المدینة) نبع أبوللو(وقد كان الرحالة دقیقًا جدًا في وصف كیریني حیث وصف 

لشوارع إلي تي تحدثھا األمطار أثناء الفصل الشتوي تتجمع وتنتقل من خالل القنوات المختلفة في االمیاه ال

االھتمام بتوزیع المیاه قد تم مالحظتھ لیس فقط بین الصخور الحجریة المتكسرة  األحواض الواسعة، وھذا

  .)3(ولكنھ امتد فوق االنحدارات التي تحیط بالتالل

لسھل الساحلي إلقلیم كیرینایكي فأشار إلي أنھ عبارة عن أرض خصبة وقد كانت كما وصف الرحالة أیضًا ا

تروى ھذه األرض عن طریق المیاه المنبعثة من النافورات یذكرنا بالصورة التي رسمھا المؤرخون القدامى 

  .الذین نقلوا إلینا الخصوبة التامة لھذه المدینة

                                                           
1  - Thrige, J.P., Res cyrene nsium، 1928،P281. 
2  - Strabo، XVII، 3،20. 
3  - P.Della Cella، PP139-140. 
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كانت تنمو في كیرینایكي مثل أشجار الزیتون واألشجار وقد كان الرحالة شدید اإلعجاب باألشجار التي 

الصنوبر التي ال تزال مزدھرة ھناك بمثل تلك الحیویة والبراعة، وكذلك حدائق الكروم التي كانت ممتدة 

  .)1(وواسعة وذات إنتاج عالي، وكذلك أشجار النخیل

كان كیریني تشكلھ المنحدرات ویصف لنا بعد ذلك میناء آبوللونیا وھو عبارة عن میناء بحري قدیم لس

الصخریة الشاھقة التي تنحدر من السھول المرتفعة في كیریني تجاء الشاطئ، وقد أعجب الرحالة كثیرًا 

بالرمال ذات األلوان التي كانت مختلطة بفصائل وأنواع المرجان الصخریة والتي كانت تظھر أحیانًا في 

  .)2(رةأشكال غیر منظمة وأحیانًا أخرى في أشكال صغی

وقبل وصولھ مر بالقبة التي تقع بین  متجھًا إلي دارنس) Cyrene(وبعد ذلك غادر الرحالة مدینة كیریني 

عد ھذا المكان مكانًا جیدًا للمسافرین من مدینة كیریني ی الجبال على مسیرة ثماني ساعات من مدینة كیریني و

بأنھا كانت متعبة حیث إنھ قد عبر طریقًا ملیئًا باتجاه دارنس، ویصف الرحالة مسیرتھ من القبة حتى دارنس 

بالصخور والشجیرات من أنواع الصنوبر، وبعد وصولھ إلي دارنس  یصفھا بأنھا أرض خصبة، ویصف 

شوارعھا وبیوتھا، كما یتحدث عن مصادر میائھا، وبأنھا تحتوي على العناصر التي تسمح بوجود السكان 

  . )3(، وتتمیز أیضًا بتجارة منتوج العسلدةمما تحویھ من مصادر غذائیة جی وذلك

ثم واصل مسیرتھ باتجاه خلیج بومبا، حیث وصف رحلتھ بأنھا لم تكن شیقة في تفاصیلھا، وقد كانت سمات 

وطبیعة ھذا الخلیج مشابھة لطبیعة كیرینایكي، وقد كانت ھناك بعض النباتات الدائمة مثل أشجار السرو، 

  . والعرعر، ونبات الغار

والمؤرخون القدامى على میناء منیلوس  )4(ر الرحالة أنھ في ھذا الخلیج تعرف الجغرافیونویذك

)Menelaus( ،)مرسى قابس.(  

ویعد أن تجول الرحالة في ھذه المواقع من إقلیم كیرینایكي وذكر بأن رحلتھ قد انتھت بسعادة، ثم سارع 

س وقد نقل لنا وصفًا عن حدائق ھسبریدس من بالعودة إلي األبیار من الطریق نفسھ ثم اتجھ إلي یوسبرید

  .سكیالكس

                                                           
1  - Ibid. PP162-163. 
2  - P.Della Calla، P158-162. 
3  - Ibid، PP176-177. 

 . 22.3، سترابون، جغرافیة سترابون الكتاب السابع عشر، 169ن تاریخ ھیرودوتوس، ھیرودوتوس، الكتاب الرابع م - 4
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تتمتع بكثرة العمالت المعدنیة القدیمة، كشف بھا على مجموعة  یوسبریدس مدینةویذكر الرحالة أیضًا أن 

  .كبیرة من الحلى الذھبیة والفضیة، وأیضًا األحجار الكریمة والجواھر المنحوتة

دریانة، وبعد ) Hadrianopolis(  )1("ھادریانابولیس"ثم یبدأ الرحالة في وصف زیارتھ لمدینة 

التي یحدد موقعھا من خالل برج نصف مدمر قرب البحر، ) Berses(القدیمة تكون برسس  یسابولھادریان

ویصفھا بأنھا مھجورة وال یسكن فیھا أحد باستثناء بعض رعاة األغنام وقطعانھم وذلك من أجل مائھا العذب، 

برسس، وبعد مسیرة ثالث ساعات، توجد أرض مرتفعة قرب البحر وأطالل المدینة وفي االتجاه نفسھ من 

القدیمة وھي تاوخیرا وكانت المدینة محاطة بسور طویل یصل إلي حوالي میلین، ویوجد برج عند كل زاویة، 

 أما داخل المدینة فھو عبارة عن كومة من األطالل، ولكن یوجد في وسطھا أثر مبنى من الكتل الحجریة

الكبیرة نسخت علیھ نقوش، ویؤكد الرحالة بأن نظام البناء في مدینة تاوخیرا یشبھ نظام البناء في مدینة 

حیث یشیر إلي وجود برج كبیر ویمثل ھذا البرج  یسولیماتویتابع الرحالة مسیرتھ حتى یصل إلي ب. كیریني

رة ومدخلة على شكل مثلث، وتوجد معلم أثرى قیم، فھو مدعم بقاعدة كبیرة، وھو مبنى من كتل حجریة كبی

أیضًا العدید من الغرف الخاصة بجثث الموتى، ویوجد في منتصف المدینة وكثیر من األعمدة ذات أبعاد 

متعددة، مشكلة بقطع من أحجار إسطونیة الشكل فوق بعضھا البعض وھناك سرداب مقسم بواسطة جدران 

  .   )2(سمیكة إلي تسعة ممرات طویلة تستمد نورھا من أعلى

في مكان الرحالة بأنھ اكتشف أطالل باركي ولیمایس یوضح توبعد مسیرة تستغرق ساعتین باتجاه مدینة ب

  .ولیمایستیعرف اآلن باسم المرج على امتداد طریق منحدر یتجھ صوب الجنوب الشرقي من مدینة ب

ھر رمضان، ثم غادر إلي طرابلس ثم عاد الرحالة إلي مدینة بنغازي وشاھد في ھذه المدینة كیفیة االحتفال بش

  . وكانت ھذه ھي نھایة الرحلة االستكشافیة في إقلیم كیرینایكي للرحالة دیلالشیال

                                                           
كم، وتمثل ھذه البلدة منتصف المسافة بین مدینة 34، بمسافة )Euesperides(تقع شرق مدینة یوسبریدیس ) Hadrianopolis(ھادریانالولیس  - 1

في شرقھا، وقد أطلق ھذا االسم علیھا نسبة إلي اإلمبراطور ھادریان الذي ) Teucheira(، في غربھا ومدینة تاوخیرا )Euesperides(بوسبریدس 
  : م للمزید راجع 117تولى الحكم في روما عام 

Fantoli، Lalibia. P127n3، P.Romanelli، La Cirenaica Romana. 1943، p118، Good Child.G.J. CXVLLL، 1952 p151، 
Tabula Imperii Romani, p13،J.R،5.LXI. 1971،p67.   
2  - P.Della Cella. P214. 
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  -:)Beechey()1(رحلة األخوین بیتشي 

الذي )  Smith(سمیث " نظمت الرحلة تحت إشراف إدارة المستعمرات البریطانیة وباقتراح من الربان 

علي متن السفینة المغامرة " 1817 -1816"لشمال األفریقي كانت لھ جوالت في لیبیا وا

)ADVENTURE ( بحیث كانت تقوم السفینة المغامرة بعملیة المسح البحري تحت قیادة سمیث وبإشراف

علي دراسة الناحیة الطبوغرافیة ) W-Frederick Beechey(المالزم البحري فریدریك بیتشي 

ھذا بالنسبة ) Henry Beechey(األثریة أخوه الرسام ھنري بیتشي  واالدروغرافیة، ویھتم بدراسة البقایا

  .  )2(للرحلة البحریة

في الثاني عشر من ینایر وصل الرحالة إلي مدینة بنغازي بعد قضاء تسعة أسابیع من وقت مغادرتھ لمدینة 

  .                   )3(طرابلس، وكانت أمطار الشتاء قد منعتھم من االستمرار في العمل حتى بدایة شھر مارس

یصف األخوان بیتشي المدینة بأنھا شیدت علي ساحل البحر علي طرف سھل خصب وتتوفر بھا العدید من 

التي وصفھا ) Hesperides(س یدیالمحاصیل الزراعیة وقد كان الرحالة في حیرة حول حدائق ھسبر

  . سكیالكس بأنھا األكثر شھرة

ومن المتعارف علیھ بأن نھر اللیثي نھر یفترض قرب حدائق ھسبریدیس، نھر اللیثي  )4(وقد حدد الجغرافیون

بأن نھر اللیثي تصب میاھھ في میناء ) Strabon(أنھ أختفي أسفل األرض، وقد أید الرحالة قول سترابون 

، وقد تعرف الرحالة على نبع صغیر یجري نحو البحیرة المتصلة بالمیناء، وأن )Hesperides(ھسبریدس 

تغیر نھر اللیثي إلي بوالمظاھر الجغرافیة التي طرأت على الساحل األفریقي الشمالي كانت كفیلة  التغیرات

نیقي یمكن مطابقتھا ببحیرة یمجرد نبع صغیر یصب في بحیرة برینقي وقد اقترح الرحالة بأن بحیرة بر

  .  )5(تریتونس التي ذكرھا سترابون

                                                           
1  - Thorn, J.C., Explores of Cyrene 1894، La Cirenaica in Eta Anti co.Roma، 1998، PP538،539.  

  : للمزید حولة ھذه الرحلة راجع 
Wand H.W. Beechey، Proceedings of the Expedition to Explore the Northern Coast of Africa From Tripoli 
Eastward، London، 1828.    
2  - J.C. Thron، lbid،  

  . 56، صـ1998الثقافة العربیة، العدد الثاني، النوار :" حولة ترجمة االخوین بیتشي"خالد محد الھدار، 
 . 443ج جودتشایلد، دراسات لیبیھ، صـ.ر - 3
یدیس، و بطولیمویس یحدد موقعة بأنھ یقع بین برینیقي وآرسینوي، كالودیوس یصف نھر اللیثي بأنھ یعین في مرفًا ھسبر) Strabon(سترابون . - 4

   Strabo، XVII،3،20      3.4بطولیمویس،
  .    227 – 225، ص1822 – 1821األخوین بیتشي، األخوان بیتشي والساحل اللیبي  - 5
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طریقھما تاوخیرا وبتولیمایس، ویصف الرحالة الطریق ما بین  وقد اتجھ الرحالة شرقًا إلي كیریني وزارا في

بنغازي وتاوخیرا وبتولیمایس بأنھا خصبھ یتخللھا الشجیرات واألشجار الكثیفة مثل الصنوبر بمختلف 

  . أنواعھ، والعرعار الذي یوجد منھ كمیات كبیرة

، )یعرف بمقبرة عبدالجواد(قدیم وقد مر الرحالة ببرسس، وقد كانت بھا مجموعة من اآلبار وبقایا مبنى 

ووصلوا بعد ذلك إلي تاوخیرا التي كانت محاطة بأسوار غیر عادیة في متانتھا وسمكھا وترابطھا بعد كل 

حین بأبراج مربعة، وتابع الرحالة السیر حتى وصلوا إلي مدینة بتولیمایس، ویذكر الرحالة بأنھا، كانت میناء 

  . )1(لمدینة باركي

لعشرین من أبریل أنطلق الرحالة إلي كیریني وقد وصفا بعض األودیة التي مرا بھا أثناء وفي التاسع وا

المكسو بأشجار الزیتون ووصفا بعض المعالم التضاریسیة حتى  )2(الغریب وادي طریقھم إلي كیریني مثل

  . وصال إلي كیریني

عند وصولھم إلي كیریني، وتابعوا السیر بین وقد كانت المقابر وبقایا المعابد أول المعالم األثریة رآھا الرحالة 

ھذه اآلثار، حتى وصلوا إلي بقایا قناة مائیة، ونزلوا من منحدر إلي أن بلغو بقعة غیر بعیدة من بقایا مبنى 

، وبعد )نبع أبوللو(ظاھر حیث اتضح وجودھم عند صخرة عمودیة یوجد بھا ماء متدفق عرفت فیما بعد بأنھا 

  .ص ھذه القناة وكیفیة نحتھا وتجویفھا في الصخر لمسافة طویلةذلك قام الرحالة بفح

وقد اتضح للرحالة بأن كیریني تقوم على حافة سلسلة من الھضاب التي یبلغ ارتفاعھا عن سطح البحر قرابة  

قدم وتنحدر على شكل مدرجات متتالیة، وتكون كیریني منطقة منبسطة تمثل المستوى الثاني لھضبة  800

  . )3(ضرالجبل األخ

دائمة الخضرة إلي جانب محاصیلھ الزراعیة المتمثلة في القمح، والشعیر، الویشتھر إقلیم كیرینایكي بأشجاره 

 . )4(وتعدد مواسم الحصاد فیھا

  

                                                           
  . 237األخوین بیتشي، األخوین بیتشي والساحل اللیبي، صـ - 1
 . 183سالم محمد الزوام، المعجم الجغرافي لألماكن للیبیة، صـ: د األسماء التي یطلقھا األھالي على وادي الكوف، للمزید راجع وادي الغریب أح - 2
  .  22، صـ1964، إبراھیم زرقانة، جغرافیة الوطن العربي، دار النھضة العرربیة، القاھرة، 284األخوین بیتشي، األخوین بیتشي والساحل اللیبي، صـ. - 3

4  - Herod.IV، 199.  
  . 199ھیرودتوس، الكتاب الرابع من تاریخ ھیرودوتوس،
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 )1(وقد مكث الرحالة في كیریني ثالثة أسابیع وبعد ذلك سلكوا طریقھم نحو الشرق آخذین طریق الصفصاف 

مزروعات المبعثرة وسط الشجیرات، وتابعو الطریق إلي أن وصلوا إلي مكان یعرف الذي تتخللھ العدید من ال

، وبعدھا بساعتین وصلوا إلي لملودة، وتابعوا السیر حتى وصلوا إلي القبة، وأتضح للرحالة بأن )2(باسم ترت

  .كان مستعمًال بین كیریني ودارنسالطریق الذي كانوا یسلكونھ ھو الطریق الذي 

ي درنة في المساء، والحظا بأن درنة بنیت عند مصب واٍد عریض فوق منطقة منخفضة ممتدة وقد وصلوا إل

من حافة جبلیة، وقد أعجبا ببیوت درنة التي كانت محاطة بالحدائق المزروعة بالعنب، والدالع، والتین، 

ثاني من یونیة وبعد والموز، وغیرھا من الفواكھ باإلضافة إلي أشجار النخیل، وقد غادر الرحالة في الیوم ال

ومنھا إلي  لمحاذي للشاطئ باتجاه أبوللونیاأن تعرفوا على المعالم األثریة لھذه المدینة، وسلكوا الطریق ا

  .كیریني

الذي تتوفر بھ كمیة كبیرة من ) Latrun( )3(یر للیوم الثالث بجانب البحر، إلي وادي األثرونسواستمر في ال 

  .  )4(اة بمجموعة كثیرة من أشجار الصنوبر، والسرو، والزیتونالمیاه، وكانت حواف الوادي مغط

وبعد ذلك تغیر اتجاه الطریق نحو الغرب، وتابعا السیر إلي أن وصال إلي رأس الھالل الذي یشكل خلیجًا یمتد 

الحظا لمسافة میل تقریبًا لیكون مالذًا للسفن الكبیرة، وقد تعثر الرحالة في الوصول إلي مدینة آبوللونیا وقد 

في طریقھم إلي آبوللونیا عدیدًا من الحجرات المنحوتة في الصخر، وكان الطریق مظلمًا وذلك بسبب كثافة 

  . األشجار التي حدت من الرؤیة

ویظھر بأن مدینة آبوللونیا الواقعة أسفل خلیج بین رأس الھالل ورأس السم، على شاطئ البحر على مرتفع 

  .  نھایتھ سھل خصب یمتد بین الشرق والغرببشكل ربوة ذات امتداد طولي وفي 

غم رمن یونیھ أنھى الرحالة خطة عملھم في آبوللونیا  20وصف الرحالة آثار ھذه المدینة، وفي یوم 

  . الصعوبات التي واجھتھم

                                                           
سالم الزوام، : الصفصاف ھو الطریق بین شحات ودرنھ وھو مكان لھ أھمیة أثریة حیث یوجد بھ بئر مائي یشتھر باسم بئر الصفصف للمزید راجع  - 1

  .96المعجم الجغرافي، ص
  :زید راجعتنتس للم) Thintis(ترت تعرف قدیما  - 2

 Ptol. Geogr.IV، 4، 7،Pocho, Relation،P155. 
  : للمزید راجع ) Erythron(كم شرق رأس الھالل اإلغریق ایروثرون 10كم تقریبًا و35األثرون تقع غرب درنة بمسافة  - 3

Fantoli، La Libia، P1-02 n7. Good Child، J.R.S.LXI، 1971، Stucchi، Architettura Cirenaica، P358n13. 
  .7سالم الزوام، المعجم الجغرافي، ص

  . 301األخوین بیتشي، األخوین بیتشي والساحل اللیبي، ص - 4
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عاد الرحالة بعد ذلك إلي كیریني للقیام بعملیات المسح والتعرف على المعالم األثریة لھذه المدینة العریقة 

مكثوا في ھذه المدینة لبعض الوقت، ثم استعدا للسفر للعودة إلي مدینة بنغازي، التي غادراھا في الیوم و

  .)1(الخامس والعشرین من شھر یولیھ باتجاه مالطا

   - ):Jean-Raimond Pacho(رحلة جان ریمون باشو 

ن باشو، رحلتھ من مدینة بدأ الرحالة الفرنسي جان ریمو) Beechey(بعد عامین من رحلة األخوین بیتشي 

  .  )2(م، وقد استمرت ھذه الرحلة زھاء ثمانیة أشھر1824-11- 3االسكندریة یوم 

وقد سار الرحالة بمحاذاة الساحل اتجاه الغرب، حیث تم التعرف علي الكثیر من المواقع األثریة القدیمة في 

ھ تحیط بھ من أقصي الشمال أرض مرسي مطروح، وعقبة السلوم الكبري، وخلیج بمبھ،ویصف خلیج بمبھ بأن

تغطیھا السبخات، والنباتات البحریة، وتعتبر تلك المستنقعات موطنا لعدد ھائل من الضفادع التي منحت 

ثم غادر الرحالة عین الغزالة ولقي صعوبة  )3()عین غزالة) (Batrachos(أسمھا للمیناء میناء باتراخوس 

وصل جرف كبیر ورأى فیھ جزیرة صغیرة  أن مبھ، ومنھا إليكبیرة في تسلق الحافات المنزلقة لخلیج ب

ومستویة التبعد كثیرا عن الساحل، ثم شاھدة من ھذا المكان جزیرة بمبھ الصخریة المرتفعة، ولقد وصف لنا 

  .)4(جزیرة بالتیا، التي ذكرھا ھیرودتس ولم یحدد موقعھا الجغرافي بدقة

ولقد أكد الرحالة علي أن  )5(وخیرسونیوس  ع بین بیتراس مینورأنھا تقأكثر دقة حیث أكد  وقد كان سكیالكس

  .سكالمسافة بین جزیرتین آیدونیا وبالتیا تساوي مسیرة یوم مالحي واحد وھذا فعال ماذكره سیكال

وبعد ذلك سارالرحالة لمسیر ست ساعات من عین غزالة حیث الحظ مرتفعات طبرق تلتف نحو الجنوب 

دي التمیمي ووصف وسط مجري الوادي الذي یتمیز بوجود أخدود عمیق شقتھ وتشكل باالشتراك معھا وا

السیول وذلك نتیجة لفیضان أودیة جبال األخضر في الشتاء، كما الحظ الرحالة بأن تلك السیول تندفع نحو 

                                                           
  . 336األخوین بیتشي، األخوین بیتشي والساحل اللیبي، صـ - 1
  :للمزید حول ھذه الرحلة راجع  - 2

  .13عبداهللا المیسوري، بیروت دار الجبل، صحتى أوجلة ومرادة، ت، مفتاح " جان ریمون باشو، روایة رحلة إلي مرمرة وقورنیة
عین الغزالة عند باشو وجود تشایلد، والقرطبة عند اندریة ألوروند، بطولیموس الجغرفي ذكرھا بأنھا تقع بین بالیوروس ) Batrachos(باتراخوس  - 3
  : في الغرب مینور للمزید راجع) التمیمي(

Ptol, Geogs. IV، 5.2، Pacho، Relation، P51. Good Child Tabula Impreii Romani، PP12e13 
4  - Herod، IV.156.                                                                                                                                                           

 .25اندریھ الروند، برقھ في العصر الھللنستي،ص
5  - Skylax، 108.  
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 الجغرافي علي )1(سوولیمطالذي ذكره ب) وادي التمیمي( خلیج بمبھ، وقد یكون ھذا السیل ھو نھر بالیوروس

  .)2(أنھ ینبع من بحیرة في الدواخل

استمر الرحالة في المسیر حتى وصل إلي سھل غطتھ األعشاب الزاھیة، والشجرات المتسلقة والزاحفة، ویقع 

  .)Erasem()2) (ایراسم(مباشرة في أقصي ھذا السھل الفسیح نبع یسمي 

ع علي ھذا السھل مدینة دارنس وقد كان الرحالة فوق الطرف الجنوبي من ھضبة برقة حیث یوجد سھل، تق

ویصف بیوتھا بأنھا مشیدة من األحجار، وھي مدینة مشیدة بصورة منتظمة فیوجد جزء منھا على سفوح 

الجبال، والجزء األخر وسط السھل، ویوجد بھا ینبوعان غزیران، تتدفق میاھما من قلب الصخور، ولقد 

  .وصف الرحالة جمیع المعالم األثریة لھذه المدینة

على مسیرة ست ساعات إلي الغرب من درنة تقریبًا، الحظ الرحالة وجود أطالل لقریة یوجد بھا برج و

  . عتیق، كما شاھد الرحالة قریتین على تخوم خصبھ

، وقد )4()بیت تامر) (Palaebisca(وبالبیبسكا  )3()عین مارة) (Hydrax(وقد ذكر بأنھما قریتا ھیدراكس 

  . عھما أنھا في دواخل كیرینایكيموق حدد بطولیمیوس الجغرافي

الذي ھو نفسھ میناء زیفیریوم ) رأس التراب(وعلى بعد خمس مراحل ونصف من مدینة درنة یوجد 

)Zephirium) (وإلي غربھا یوجد موقع آخر عرف باسم  زیفیریوموعلى بعد ستین فرسخًا من ) أبو مداد

  . )5()جزیرة كرسھ) (Aphrodisisa-Laia(الیا  –افرودییساس 

ثم اتجھ الرحالة غربًا لمدة ساعتین فوجد نفسھ أمام آثار لمدینة تقع على أحد سفوح الھضبة، ھي آثار لملودة 

 .ووصف الرحالة المعالم األثریة لھذه المدینة )Limnias()6(وقد كان أسمھا القدیم لیمینیاس 

  

                                                           
1-Ptol، Geog، IV، 4، 5. 

اللیبیة، ایراسم أم الرزم الحالیة تقع جنوب شرق درنھ وھي وھي علي حدود إقلیم البطنان من ناحیة الغرب، سالم الزوام، المعجم الجغرافي للمكان  - 2
  . 113، سالم الزوام، المعجم الجغرافي، ص12ص

  :كم إلي الغرب من مدینة درنة للمزید راجع 25 تقع على بعد) عین مارة(ھیدراكس  - 3
Ptol.Geogr، IV،.4.7.Good Child. Libyan Studies. P152.  

  . 67عبدلسالم سلوف صـ
  :للمزید راجع ) القبة(وكیلیدا ) عین مارة(تقع بین ھیدراكس ) بیت ثامر(بالبیبسكا  - 4

Good Child، Libyan Studies، P139.    
  . 161روایة رحلة إلي مرمرة، ص  جان ریمون باشو، - 5

6  - Pocho، Relation، P125. 

. 
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وانحدر بین تلك الجبال فمر على أطالل ویعد أن زار الرحالة الشق الجنوبي للملودة، اتجھ نحو الشق الشمالي 

  . )Erythrum()1(قریة تدعى النطرون، وقد تكون ھذه القریة األثروم 

، ویصف قاعھ بأنھ یتكون من وبعد مسیرة ثالث ساعات ونصف من النطرون وصل الرحالة إلي رأس الھالل

  . )2(بحریة المنطقةطتھا الطحالب، مما یدل على استخدم رمال غ

ھ إلي مشارف كیریني مر بعدة مواقع أثریة مثل السواني أو الصینیات العلویلیة، ووادي وقبل وصول

ثنننس، وجبره، وقرینس،  )3(الكرموس، ثم مكان آخر یسمى الجوش أو الجوس، باإلضافة إلي قریة ترت

  .التي وصف معالمھا) Apollonia(منطلقًا منھا إلي آبوللونیا 

كا كیریني على یساره، مواصًال سیرة نحو الغرب، وقد اجتاز الكثیر من وقد غادر الرحالة آبوللونیا تار

بأن تلك الرأس  لرأس األرضیة، ولقد ذكر سترابونالمدرجات الجبلیة العالیة الممتدة نحو الشمال مكونة ا

وكانت تعلوه مدینة صغیرة، وذكر بطولیمیوس )4(األرضیة أقرب بروز أرضي من البحر على الساحل اللیبي

  . )5("برأس فیكوس"د حصن یدافع عن تلك المنطقة، ویعرف ھذا الرأس وجو

، )زوایة الحمامة) (Phycus(، الذي یبعد قلیًال عن فیكوس "قصر بن قدم"وبعد ذلك قام الرحالة بوصف 

واتجھ مباشرة نحو الغرب عبر أودیة وغابات متنوعة ووصل بعد ذلك إلي  )6()المقدم(ومن ثم ترك آثار 

بات في سھل ضبة فوجد نفسھ أمام أطالل لمدینة قدیمة تقع وسط مجموعة من الھضبي لھذه الھالطرف الغر

  .صغیر وخصب ویطلق على ھذه المدینة اسم المرج

وبعد ذلك نزل الرحالة آخر مدرجات الجبل، وشاھد مدینة طلمیثة أمامھ، حیث اكتسح البحر أغلب تلك اآلثار، 

ثلة في كتل الرخام وأعمدة المرمر مازالت قائمة، وقد قام الرحالة بوصف بید أن بعض األبنیة والبقایا المتم

  .)7(المعالم األثریة لھذه المدینة

وبعد ذلك یبدأ الساحل في االنبساط  والتساوي بعد طلمیثة باتجاه الغرب، وبعد مسیرة تسع ساعات وصل 

د قام الرحالة بوصف معالم وآثار الرحالة إلي آثار تاوخیرا التي تقع على مرتفع صغیر قرب الساحل، وق

المدینة، وبعد ذلك یأخذ السھل الممتد غرب إقلیم المدن الخمس بین شاطئ البحر والمنطقة الجبلیة في توحید 
                                                           
1  - Pacho. Relation, P139. 
2  - Ibid, P141. 
3  - Ibid, P155.  

  20,3سترابون، الكتاب السابع عشر  - 4
5  - Ptol، Geogr،IV،4،3.   

 .  132م، المعجم الجغرافي، صـسالم الزوا: یقع بإقلیم الجبل األخضر بمنطقة وادي الكوف للمزید راجع ) قصر المقدم( - 6
7  - Pacho Relation P178. 



40 
 

أسمھا واالتساع تدریجیًا كلما أتجھ ھذا السھل نحو الجنوب الغربي، ویوجد عددًا من القرى على الطریق بین 

والتي الزالت تعرف بھذا االسم حتى یومنا ھذا، وقد سار " برسس"ك القرى ي ومن أھم تلقتاوخیرا وبرینی

ولقد الحظ فیھا وجود حصن " قریة"ولیس وذكر إنھا ال تستحق أكثر من تسمیتھا بالرحالة إلي ھادریانو

  .)1(روماني وبرج شیدت قاعدتھ بصورة جیدة

ي ثم عاد الرحالة إلي كیریني، ووجد الرحالة رینیوبعد ذلك أتجھ الرحالة إلي برینیكي ثم عاد الرحالة إلي ك

  . نفسھ في میناء آبوللونیا، ویصف تلك الكھوف التي تقع في منتصف الطریق بین كیرینایكي وابوللونیا

التي حفرت " مدینة األموات"ولقد شد انتباه الرحالة كثرة الكھوف المنحوتة في الصخر، وتعتبر ھذه الكھوف 

  . )2(د ترك الرحالة وصف جید لھذه المقابربأكملھا في سفح الجبل وق

، إلي أن ي تنتشر علیھ حطام أطالل كیرینيوبعد ذلك تابع الرحالة سیرة في الطریق المؤدیة إلي السھل الذ

توقف عند نبع أبوللو والذي یصفھ بالجمال وأنھ یندفع بشدة من جوف الھضبة، ولقد قام الرحالة بوصف 

  . )3(ةالمعالم األثریة لھذه المدین

  ).Pentaplis(إلي أوجلھ وبھذا انتھت رحلتھ في إقلیم المدن الخمس  ثم أنطلق الرحالة من كیریني

  

  

         

                                                           
   229،224جان ریمون باشو، راویة رحلة إلي مرمرة وقورینة، ص ص - 1

2  - Pacho،Relation، PP31FF، Thorn "Explorers or Cyrere 1822-1894" PP548-556. 
  . 258باشو، روایة رحالة مرمرة وقورینة، ص - 3
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  الفصل الثالث

  وصف لمواقع اإلقلیم وفقًا لألدلة األثریة

  :المبحث األول 

  الخرائط القدیمة التي وصفت اإلقلیم ھل ھي من األدلة األثریة؟

  :المبحث الثاني

  )المسافات( لنقوش المیلیةا
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   - :التي وصفت األقلیمالمبحث األول الخرائط القدیمة 

  - ) :Claudius Ptlemaius(كالودیوس بطولیمیوس 

یأتي وصف بطولیمیوس إلقلیم كیرینایكي في الفصلین الرابع والخامس وُیبدأ من الجھة الغربیة 

 )2(یني حصن آوتوماالكس رأس دریبانونبعد قریة فیال )1( كم فعل سترابون وجاء وصفھ كما یلي

)Derepanon) ((، مرسي ھیفالى )كركورهHypaloi( میناء دیاریـا ،)Diarroia (برج ھیراكلیس)3( 

)Herakleous ( حصن دیاخیرسیس)Diachersis) (بوریون(، رأس فوریون)سیدي بوفاخرة) ((Boreio 
  ).بریون( شاطي فریون 4

حیث یأتي بعد ذلك مصب نھر الثون ) Berenice(برنیكي   - :مدن الخمسوبعد ذلك یبدأ في وصف موقع ال

)Lathon (وآرسیوى)Arsinoe ( تاوخیرا، بتولیمایس)5()أوسیغدا(، )طلمیثة( )Ausigda ( معبد

،میناء نافستاثموس، )سوسة(، أبوللونیا )زوایة الحمامة) (Phycus(آبتوخوس، رأس وحصن فیكوس 

 ). ناوستاثموس(

 )Zephyrion()8(، رأس زیفیریون )كرسة(، )Chersis()7(، قریة خیرسیس )6()األثرون( نموقع إیرثرو

  ).درنة( )Darnis()9( ، درانیس)رأس أبومداد(

                                                           
  . 1الودیوس بطولیمیوس، الفصل الرابع،بطولیمیوس، جغرافیة ك - 1
  : في خلیج سرت للمزید راجع ) بوشعیفھ(اسمھا الحالي كركوره، وھي التي ذكرھا بطولیمیوس شمال أوتوماالكس ) Derpanon(رأس دریبانون -  2

Ptol، 4،1. Geogr, 4.1. 
  : قع تقع بین كركورة وبوفاخرة للمزید راجع كلھا موا) Herakleous(، ھیراكلیس )Diarroia(، دیاریا )Hyphaloi(ھیفالي  - 3

. 4،2بطویمیوس، جغرافیة كالودیوس بطولیمیوس،  Good cilD ، Tabule Imperii Romani،P13. 
یحمالن ھذا االسم الموقع األول ھو النھایة الشرقیة لخلیج  –، وھناك موقعان )Ras Tainnes(رأس تایونس ) Boreion) (بوریون(رأس فوریون  - 4

  : للمزید راجع ) بوفرادة(كم شمال مرسى البریقة 12، والثاني في خلیج سرت سرت
Strabon،XVII،3،20،Fantali،La Libia،P59n6،P83n5،Goodchild،Tabala Imperri Romani، P12 GooD Child “ Boreum 
of Cirenaica” J.R.S،1951،P11 Stucchi ، Architettura Cirenaica،P358 n13. 

  : ، یرى ستوكي أنھا قصر دیسھ، ویرى فانتولي بأنھا الحنیة للمزید راجع )Ausigda( اوسخیدا - 5
Fantoli، La Libia، P156، Stucchi، Architettura Cirenaica، P358n134.  

سماھا إلغریق ) ھاللرأس ال( كیلومترات شرق ناوستاثموش10كم،36بمسافة ) درنة( تقع غرب دارنیس ) األثرون(، تصمیم )Erythr on(إیرثرون  - 6
  : إیروثرون،والرومان إیروثروم للمزید راجع

Pacho، Relation،P139،Fantoli،La Libia، 102n7، GooD Child، Tabula Imperi Romani،PP12،13  
Stucchi، Architettura Cirenaica،358n13 

وإلى الشرق من ) درنة(المتوسط مباشرة إلى الغرب من دارنس  اسمھا الحالي رأس كرسھ التي تقع على ساحل البحر)Chersis(قریة خیرسیس  - 7
  : كیلومترات للمزید راجع 10بمسافة )  األثرون(إیروثرون 

Fantoli،La Libia،P102 
Goodchild، Tabule Imprii Romani،P12،Stucchic Architetura Cirenaica،P 358 n13. 

  : للمزید راجع ) درنة) ( كرسة دارنس( یرسیس رأس أبو مداد بین خ) Zephyrion(رأس زیفیریون  - 8
Pacho،Relation،P115،Fantoli، La Libia، PP61.95-115 Stucchi،Archietetura Cirenaica،P358n13.  

  : كم للمزید راجع 300بمسافة ] بنغازي )[ Hesperdies(تقع شرق یوسبریدس ) درنة)(Darnis(دارنیس  - 9
Goodchild، Tabula Imperri Romani p13،Stucchi Architettura Grenaica،P358.  



43 
 

، )Archile(، آرخیلي كیریني: ي اإلقلیم وھي كالتالي ف) المتوسطة(كما ذكر بطولیمیوس المدن الداخلیة 

، إیراغا باركي) Zemites( )2(آرتامیس، زیمیتس )Neapolis()1(نیابولیس ) Chairecla(خیریكیال 

)Eraga( كیلیدا، ھیدراكس ،)Hydrax()3( آلیفاكا ،)Aliphaka(فاالكر ، ثینیتس، كینوبولیس ،

)Phalakra()4(  مارافینا)Maraphna .(  

قریة قریة مارانیتس، قریة أغدان،  )Agaphis()5(، آكافیس )Auritina) (آوریتینا) (المرازیق(أفریتینا 

  .إیخینوس، قریة فیلینوس، قریة آریمانتوس

قریة آزیلیس، : وقد وصف بطولیمیوس إقلیم مارماریكا وفصلھ عن إقلیم كیرینایكى وكان وصفھ كتالي 

، میناء بیتراس )باتراخوس(، بالیوروس میناء فاتراخوس )Phthias()6(خیرسونیسوس الكبرى، میناء فثیا 

، رأس )10(رأس كاتیونیون )9(، میناء سكیثرانیون)Antipyros( )8(، میناء أنتیبیرغوس)7(الصغرى

وھي الحد الشرقي إلقلیم ، میناء بیتراس الكبرى، میناء بانورموس، كاتافاثموس الكبرى )11(أردانیس

  . كیرینایكي

                                                           
  : كیلومترات وضعھا بطولیمیوس في إقلیم المدن جنوب تاوخیرا، للمزید راجع  8شرق اآلبیار بمسافة ) زاویة اسقفة) (chairecla(خیریكال  - 1

Ptol ،Geogr،Iv،4،3 
Stucchi, Architettura Cirenaica،P358n13  

ھذا االسمان اإلغریقیان في إقلیم كیرینایكي یظھران في مصادر ما بعد تراجان، و ربما لھما عالقة بعملیة )Kainopolis(و ) Neapolis(نیابولیس   - 2
، )Cyrene(بین مدینة كیریني ) Kainopolis(إعادة االستیطان بعد التمرد، حیث تدل التسمیة على ذلك، واإلسمان یشیران إلى مدینة جدیدة ،تقع  بلده  

 11فھي على ما یبدو والمستوطنة التي یرد ذكرھا و وضعھا في ورقة البردي رقم ) Neapolis(طلمیثة، أما بلده ) Ptolemaide(وبتولیماس )  شحات(
  : ع في شرق البالد، في منطقة  مرتوبھ،للمزید راج) Neapolis(وكانت مستوطنة أو بلدة ) م191(في الفایتكان التي یرجع تاریخھا إلى القرن الثاني 

Ward،Perkins،J.B،and Good chid،R.G،Ced.J.Reynolds Christian Monuments of Cyrenaica،Society For Libyan Studies، 
Monographn،M.Norsa،G.Vitell، Studietesti:IIPapiro Greco،Vaticano II،1931.  

  : اسمھا الحالي عین مارة،للمزید راجع) Hydrax(ھیدراكس  - 3
GOOD Child، Tabula Imperii Romeni، P13. 

  .402جودرتشایلد، دراسات لیبیة، . ج.ر 
  : للمزید راجع) البیضاء( (Phalakra)فاالكرا  - 4

Pacho،Relation .p169،GOOD Child،Tabula Imperii Romani،P12. 
كم وإلى الشرق 16بمسافة ) لملودة( غرب لیمینیاس في الجبل األخضر تقع إلى الجنوب الشرقي من مدینة كیریني، وجنوب )   Agaphis(اكافیس  - 5

  :  كم للمزید راجع 39بحوالي ) اسلنطة( من السامیكیس 
Goodchild،Tabula Imperii Romani، PP12،13، Stucchi،Architettura، Cirenaica   P358n13. 

 .90عبدالسالم شلوف، األسماء القدیمة، ص : في خلیج البمبھ، للمزید راجع ) Phaia(ھي نفسھا موقع فایا )Phthias(فثیا  - 6
  . كل ھذه المواقع ثم اإلشارة إلیھا في الفصل األول - 7
  . 24ص 5في المبحث األول من الفصل الثاني في ھامش .میناء انتیبیرغوس وھو میناء طبرق وقد تم ذكره - 8
 . 108میناء سكیثرانیون ھو نفسھ موقع القارة الذي ورد ذكره عند سكیالكس،  - 9

  : مرسي لوكا للمزید راجع ) مرسي الساحل) (Kataneis(رأس كاتبونیون ھو نفسھ موقع كتانیس  - 10
Ptol.Geogr.IV،5.2 Fantoli، Libia،P154n3 ،Stucchi، Architettura  Cirenaica،P358n13.  

  : كم للمزید راجع 95مدینة طبرق وتبعد مسافة  تقع شرق) رأس المالح( أردانیس ھي نفسھا موقع كاردمیس الذي تم ذكره عند ستادیازموس  - 11
Strabon، XVII،3،20،Ptol،Geogr،23.5.2 Pacho،Relation.P47،Stucchi،Architettura Cirenaica a،P58n13 P359،P508.     .
                                                                                                  



44 
 

ویتضح من خالل النص بأن كتاب الجغرافیا لبطولیمیوس یضع الحد الشرقي ألقلیم كیرینایكا في كاتاثموس 

  . م.في القرن األول ق )2(وبلیني )1(یختلف عن الحد الذي ورد عند سترابون وھو

و یفصلھا عن بقیة إقلیم في شرق درنة، وھ) البطنان) (Marmarica(والكتاب یذكر منطقة مارماریكا 

  . كیرینایكي

ي ھذا العھد م، وإل150قد فصلت عن إقلیم كیرینایكي في نحو عام ) البطنان(وقد أتضح أن منطقة مارماریكا 

س عن إقلیم كیرینایكي عامة، وما أن حلت نھایة ذلك القرن ییعود تاریخ المعلومات التي یوردھا بطولیمیو

  . )3(وكیریني) لملودة) (Limnias(حتى كانت الحدود الشرقیة قد مدت إلي موضع بین لیمینیاس 

   -) :ستادیازموس(بحر الكبیر قیاسات ال

وھو مجھول )  Stadiasmus Maris Magri( )4(بعاد المسالك في البحر الكبیریعتبر ھذا الكتاب المسمى بأ

بثالثة قرون وبعد وصف المؤلف للسواحل الكیرینایكیة وسواحل ) Pseudo Scylax(المؤلف یسبق عمل 

  . )5()سیكالكس(خلیج سرت الذي كان أكثر دقة وتحدیدًا وتوضیحًا من الوصف الذي جاء عند 

، وقد یكي ھو كاتابوثموس وبتراس مایوررینایمن ناحیة الشرق، فأورد الموقع األول لكوبدأ الوصف للساحل 

  ). Eueia(أویا  و) Pamormos(وبانورموس ) Syke) (سكي(وصف ثالثة أماكن أخرى ھي 

وبعد  )6(ووجودھا كان غیر مؤكد وغیر محقق حیث كان التعامل معھا والتردد علیھا قلیل بالنسبة للساحل

ریبًا، ثم تأتي بعد كم تق27ستادیوم أي حوالي  150على مسافة ) رأس الملح( )7(تأتي كاردامیس وربتراس مای

التي تقع على بعد  وربما یأتي بعد ذلك طریق كتانیسكم، 35مسافة ذلك مینالوس والتي تبعد عن كاردامیس 

تأتي أنتیبرجوس والتي تبعد  كم، وبعد كیرثانیون26كم من مینالوس وكیرثانیون والتي تبعد عن كتانیس بـــ 3

ق، رجوس طبربكم من أنتی50وھو یقع على مسافة اس مینور كم، ثم یأتي بعد ذلك بتر31عن القارة بمسافة 

تأتي جزیرة بالتیا  كم عن مرسى الطرفایة وبعد باتراخوس5والتي تبعد بمسافة  بتراس مینور إلي باتراخوس

تحت ) Stadiasmus(لیج البمبھ وردت في ستادیازموس كم وھناك جزیرة أخرى في خ46على بعد حوالي 
                                                           

 . 22سترابون،الكتاب السابع عشر عن جغرافیة سترابون ، الفصل الثالث ، - 1
2  - Pliny،N.H.V.5.  
3  - Romanelli p.Rendic Pontir Accodemia Romaina.di Areheo lobgia،1940،P212. 
4  - Fantoli،La Libia،P153. 
5  - Valeria Purcaro Pagano"،Le Rotte antiche Tra La Grecia، Ela cirenaica agli itinerari marittimi e terrestri lungo le 
coste cirenaiche edella Grand sirte، (Q.A.L),1976, P8 .   
6  - Valeria Purcaro Paqano، P296.  

  :  كم  للمزید راجع  95رأس الملح تقع شرق مدینة طبرق مسافة   (Ardanis)كاردامیس ھي تفسھا آردانیس  - 7
Pacho،Relation ، P47، Fantoli، La Libia، P62 n14،Stucchi، Architettura cirenaica P358n13 P359. 
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م، وعلى ك5على مسافة وبعد بالتیا تكون بالیوروس ) ایدوینا) (Aedonia(أو ) Sidonia) (سیدونیا(اسم 

  .      )Phaea()1(تكون فایا  كم من بالیوروس16مسافة 

وتأتي بعد ذلك خروسینوس   تقریبا،كم  17علي مسافة )Dionysos( )2(وبعد فایا یكون طریق دیونیسوس

كم تقریبا ویمثل رأس التین الجزء الخارجي لطرف خلیج بمبھ، وعلي  17مسافة  والتي تبعد عن دیونیسوس

كم تقریبا، ثم  27ة علي مساف قریبا من رأس التین تكون أزیریس، وبعد أزیریس تكون دارنسكم ت 18مسافة 

با وبین زیفوریون وبعدھا خیرسیس توجد جزیرة كم تقری 13 علي مسافة زیفوریون وبعدھا خیرسیس

  .افرودیسیساس

كم  13علي مسافة كم، وبعد ذلك ناوستاثموس  16افة مس التي تبعد عن خیرسیس ثم تأتي بعد ذلك االیرثرون

كم عن ناوستاثموس، ثم تأتي فیكوس  23تبعد مسافة  وھي من اآلثرون، وبعد ناوستاثموس تكون آبوللونیا

 كم من آوسیجدا 27كم من فیكوس وعلي مسافة  35وتقع علي بعد  ن أبوللونیا ثم آوسیجداكم ع 18وتبعد 

التي كانت توجد في  قينییس، ثم بریكم من بتولیما 46تكون بتولیماس طلمیثة، وتقع تاوخیرا علي مسافة 

الواحدة تلو  كم، وقد تم ذكر أربعة أماكن كانت متتابعة64بمسافة  سیدي خریبیش، وتبعد عن تاوخیرا ضریح

وتیوتیماس ) Pithos(وفیتوس ) رھینا) (Rhinia(األخر وعلي مسافات صغیرة فیما بینھا وھي 

)Theotimaio ( وھالیس)Hales    .(  

مسافة علي ) سیدي بوفاخرة) (Chersis( )4(ثم خیر سیس) رأس تایونس( )Boreion()3(ثم تأتي بوریون 

علي  كم تقریبا وبعد آماستور تكون ھیراكلیوم 20سافة علي م كم تقریبا وبعد خیرسیس یأتي آماستور 25

حیث أنھما یظھرا كمكان واحد،  ي مسافة قریبة جدا من ھیراكلیومعل )5(كم تقریبا، وتوجد دریبانون 14مسافة 

كم  9وعلي مسافة ) سیدي المشیطي)(Serapeum( )6(كم یكون سیرابیوم 18وبعد دریبانون وعلي مسافة 

كم، ومن 27تكون المسافة ) الزویتینة) (Kainon( )7(ومن سیرابیوم إلي كاینون) Diarroia(تكون دیاریا 

                                                           
في الوسط وبالتیا )  Phaia(في الشرق وفایا ) Aedonia(جزیرة في خلیج البمبھ وھي من الجزر الثالث في ھذا الخلیج ایدونیا ) Phaea(فابا  - 1
)Platea ( في الغرب للمزید راجع :  

Fantoli La Libia P155 n4 ،GooD Child، Tabula Imperii Romani،PP12 e14. 
 ،Fantoli، la libia، P155. علي األرجح بأنھا تكون القرامي في خلیج البمبھ، للمزید راجع). Dionysos(دیونیسوس  - 2
یوسبریدس، والموقع الثاني بوقرادة فھو في خلیج  ھناك موقعان یحمالن ھذا االسم الموقع األول رأس تایونس، النھایة الشرقیة لخلیج سرت قرب مدینة - 3

 .    301جورتشایلد، دراسات لیبیة، . ج.، ر33عبدالسالم شلوف، األسماء القدیمة، صـ: كیلو مترشمال شرق مرسى البریقة للمزید راجع  12سرت 
  . 40اء القدیمة للمدن والقرى اللیبیة صعبدالسالم شلوف األسم: سیدي بوفاخرة جنوب یوسبریدس للمزید راجع ) Chersis(خیرسیس  - 4
  .  في المبحث األول من الفصل الثالث) 48(ص) 2(في ھامش ) Drepanon(ثم ذكر دریبانون  - 5
  :سیدي المشیطي للمزید راجع) Serapeum(سیرابیوم  - 6

Goodchild Tabula Imperii Romani، P12،Stucchi، Architettura Cirenaica. P358n13  . 
 

  : للمزید راجع ) الزویتینة) (Kainon(اینون ك - 7
Ibid. 
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كم، ومن أیسكونس تكون ھیفالي 13تكون المسافة ) میناء اجدابیا( )Euschoinos()1(إلي آیسكونس  اینونك

عة من وھي عبارة عن جزیرة وتوجد بھا مجمو) Skopelites(كم، ثم تأتي سكوبیایتیس 13على مسافة 

  .الجزر

كم 4وعلى مسافة ) بوقرادة) (Boreion(ثم یتجھ المسار بعد ذلك عبر الساحل حیث نصل إلي بوریون 

، ویوجد أیضًا میندریون )Antidrepanon) (میناء في مرسى البریقة( )2(تقریبًا نصل إلي انتیدریبانون

)Mendrion ( الذي یمثل حافة على خلیج)(، ثم آمونیا )مرسى البریقةAmmonio) (ثم تأتي )بئر بشر ،

كم نصل إلي ضریح فیالني 34كم من بئر بشر، وعى بعد 33على مسافة آوتوماالكس 

)Araephilaenorum) (3()الرأس العالي(.  

ل المثال مسافات طویلة وقصیرة بین الطرق المختلفة، فعلى سبی) Stadiasmus(كما ورد في ستادیازموس 

  . )4(كم250الرأس العالي قي نییكم، وبین بر220ي تكون قنییوبر المسافة بین آبوللونیا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                           
 

  :میناء اجدابیا للمزید راجع) Euschoinos(آیسكونس - 1
Ibid 

  :میناء في مرسي البریقة للمزید راجع : انتیدریبانون - 2
Fantoli، la libia،P159n2. 

قریة فیالني ھي قرارة  قصر التراب عند بطولیمیوس ، )Stadiasmus(عند ستادیازموس )Arae Philaenorum(الرأس العالي ھو الموقع  - 3
)Ptlemaius ( 277جود تشایلد، دراسات لیبیة، . ج : للمزید راجع,  Phtol Geogr.IV.4.1  

4  - Fantoli، La Libia، P159. 
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   -) :Tabula  Peutingeriana( )1()رخریطة بوتنج(

وھي من ضمن المصادر األدبیة التي وصفت و ذكرت لنا الطرق والممرات القدیمة بین الیونان و كیرینایكي 

تمثل الحدود بین المدن الثالث األخوین فیلني  مذبح تتفق الخرائط القدیمة بأن -:و قد كان وصفھا كالتالي 

)Tripolitania ( والمدن الخمس)Pentapolis ( كم موقع یدعى أنابیوكیس 40ثم یأتي و على مسافة)2( 

)Anabucis ( تم یأتي برییسكو تابیارنامذبح األخوین فیلني شرقي)3( )Priscu taberna(إلى كورنیكالنو ،  .  

) فینسیكا(المتجھ نحو الداخل ناحیة الساحل، والمحطات الموجودة ھنا ھي ثم یأتي بعد ذلك الطریق 

)Phenica()4( )(، ثم تأتي كم عن كورنیكالنو40التي تبعد ) أم الرشیفZautaberna) (5()زاتابیرنا( 

ومن ھنا یتجھ  )6()بودریسة) (Ampaleontes(تأتي آمبالیونتیس  كم من زاتابیرنا37على مسافة ) طیلمون(

كم، ثم تأتي 24فة ي التي تبعد عن بودریسة مساقنیییق نحو الساحل حیث یصل إلي مدینة بیرالطر

 من ھادریانویولیس تأتي تاوخیرا  كم40، وعلى مسافة قينییكم عن بیر45التي تبعد مسافة  ھادریانویولیس

ثم تأتي كم 32علة مسافة ) Callis(ثم كالیس  تكون بتولیماس كم من تاوخیرا40وأیضا على مسافة 

ي ثم ینحدر الطریق إل كم من كینوبولیس تكون بالجراي، وبعد ذلك كیریني34، وعلى مسافة )7(كینوبولیس

وھو طریق أجابس وتكون  وسوسةكم، ویوجد طریق بین كیریني 20فة الذي یبعد عن كیریني مسا آبوللونیا

ذي یقع ال) قصر الكرموسة( )Mandis(كم، وبعد ذلك نصل إلي ماندیس 19 المسافة بین كیریني وأجابس

  . كم من أجابس68على مسافة 

                                                           
قد ولد ) م1547م  1465) (conrad Peutinger)(كونراد بوتنجر ( وھي خریطة اكتشفھا األلماني ) Tabula  Peutingeriana( خریطة بوتنجر  - 1

، وتوضح لنا )Apis(، وقد كان مھتم بعلم اآلثار القدیم ، امتلك اكبر مكتبة خاصة شمال األلب ) Augsburg(كرجل ارستقراطي في المدینة اإللمانیة 
) Worms(د تم اكتشاف الخریطة في مكتبة ھذه الخریطة المسالك والطرق في اإلمبراطوریة الرومانیة خالل القرنین الثالث والرابع المیالدیین ، لق

)  Peutinger(م إلى بوتنجر 1508وكان غیر قادر على إعالن ما عثر علیھ قبل موتھ وقد أُورثت الخریطة بعد موتھ في عام ) Conrad(ومكتشفھا ھو 
م ، 1598م ثم نشرت أیضا في عام 1591ة في عام وھي محفوظة اآلن في المكتبة القومیة للنمسا بفینا ، من إحدى عشر قطاع ، وقد نشرت ھذه الخریط

  :تحت عنوان )  conrad Miller(م بواسطة العالم 1916م حیث تم نسخھا بشكلھا الكلي ، وتم نشرھا أیضا في عام 1753ثم نشرت في عام 
)Itineraria Rowana)  ( للمزید راجع) أي المالك الروماني :  

http:llen.wikipedia.orglwiki-peutinger Table،http:llwww.romanr odmap.com- Mapof Roman Empire.html، 
http:llwww.henny-davis. Comlmaps- Ancient%20web%20pages-120mono html،http:llwww.livius.org-pen-p9- 
peutinger-mop.html،http:llwww. Romit.org-en-history of- peutihger.htm،http: llkargi.de-peutinger.htm، http:llwww 
.unc.edu- awmc- rttpeut. Html.  

 . 4في المبحث األول من الفصل األول، ص) 4(للمزید راجع ھامشي ) Autoralax(ھو نفسھ موقع او توماالكس ) Anabucis(أنا بیوكیس  - 2
  : للمزید راجع  :تومبیا إنھا تقع في خلیج سرت إلى الغرب من اجدابیا) Priscutaberna(بریسكو تابیارنا  - 3

Stucchi،Archittettura Cirenaica P358n13. 
  : للمزید راجع ) بئر أم الرشیف) ( Phenica(فینسیكا  - 4

Stucchi،Archittettura cirenaica،،P358 n13.  
  : كم من بنغازي للمزید راجع 62كم إلى الجنوب الغربي من سلوق وعلى بعد  12زاتابیرنا زوایة الطیلمون التي تقع جنوب بنغازي وعلى مسافة  - 5

    GOOD Child، Tabula Imperii Romani، P14،Stucchi، Archittura Cirenaica358n13. 
  : تقع إلى الغرب من بنغازي للمزید راجع  - 6

Stucchi،Architetturav Cirenaica،P358n13 
  . 49في المبحث األول من الفصل الثالث، ص 6تم ذكر ھذا الموقع في ھامش  - 7

http://www.livius.org-pen-p9
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لتي ا) زوایة المرصص( )Meciris()1(، ثم میكیریس كم من ماندیس68ثم تأتي بالیوروس التي تقع مسافة 

ثم تأتي كم عن میكیریس 35التي تبعد مسافة ) طبرق(، ثم أنتیبرجوس كم عن بالیوروس35تبعد مسافة 

  . كاتاباثموس

    - : )Antonine Itinerary()2(نیة نینطوالخریطة األ

لحدود بیني إقلیمي المدن الثالث تمثل ا مذبح األخوین فیلنيكما ذكرت سابقًا بأن الخرائط القدیمة تتفق على أن 

ھو  آراي فیالنیوریوم نیة ذكر أسم جدید للموقعنی، ویتضح في الخریط األنطووالمدن الخمس

)Banadedari) ((ي أنابوكیس ثم یأت) قصر الترابAnabucis) (التي تبعد عن قصر التراب ) بوشعیفة

كم تقریبًا ثم 40فة مسا آنابوكیسالتي تبعد عن ) قصر البریقة) (Tiniodiri(كم تقریبًا وتینیودیري 40مسافة 

 كم تقریبًا من39وعلى مسافة  )3()تینیودیري) (Tiniodiri(كم عن قصر البریقة 19التي تبعد تأتي بوریون 

و بعد ذلك ) سیدي فرج( )5(كم تقریبًا من تینكاوسار  تكون أتیكا 40وعلى مسافة  )4(تكون تینكاوسار ونبوری

كم 40و تبعد مسافة  )المقرون( )6(الموقع یتجھ الطریق نحو الداخل قلیًال حیث تصل الى موقع كوروتوس

كم تقریبًا عن 35مسافة التي تبعد ) قمینس) (Chaminos( )7(وبعد ذلك كامینوس )أتیكا(تقریبًا عن 

  .كوروتوتس

 كم، ثم دریانة48التي تبعد عن كامینوس مسافة ) يقنییبیر(ثم یعود الطریق بعد ذلك إلى الساحل بدایة من 

  .كم تقریبًا من دریانة40كم تقریبًا ثم تاوخیرا على 45مسافة) يقنییبیر(التي تبعد عن 

                                                           
  : للمزید راجع ) طبرق ( تقع إلى الغرب من انتیبرجوس ) زوایة المرصص ( میكریس  - 1

GOOD Child،Tabula Imperii Romani P13.          
الخریطة أو عن تعد ھذه الخریطة دلیًال أو سجًال للمسافات على طول الطرق اإلمبراطوریة الرومانیة، وبالرغم من ندرة المصادر المتعلقة بتاریخ ھذه  - 2

، إن ھذه )Antoninus(مؤلفھا، ال یمكن إرجاع تاریخ الطبعة األصلیة إلى بدایة القرن الثالث، ویتم نسب ھذه الخریطة إلى أنطونیوس أغسطس 
  : الخریطة تعد مصدر ذو قیمة عالیة جدًا للمزید راجع 

Http://llen.wiki Pedia.org-wiki-Antonine Itinerary. 
  :للمزید راجع ) قصر بریقة ( (Tiniodiri) تینیودیرى - 3

Stucchi،Architettura Cirenaica،P358n13.  
  : للمزید راجع ) اجدابیا) (Tinciausari(تینكاوسار  - 4

Ibid. 
  : تقع شمال أجدابیا للمزید راجع ) سیدي فرج) (Altici(أتیكا  - 5

Ibid. 
( جنوب الطلیمون وقمینس وقرب المقرون ، وستوكي یري بأن أسمة ) قصر التراب  (یري جود تشایلد بأن اسمھ  - ):Chorotus(كوروتوتس  - 6

  : للمزید راجع ) المقرون 
Goodchild،Tabula Imperii Romani n،PP12،14،stucchi،Architettura Cirenaica،P358n13. 

  :من ساحل البحر للمزید راجعكم  6كم الى الجنوب من بنغازي و على  50قمینس تقع على بعد ) Chamios(كامینوس  - 6
Fantoli, La Libia, P127, Good Child, Tabula Imperii Romai, P12. 13. 

http://llen.wiki
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التي تقع على بعد ) مرواه()1(ًا من تاوخیرا، ثم سمیروسكم تقریب40ثم تأتي بتمولیمایس طلمیثة على مسافة 

، ثم )مسھ)( Lasamices( )2(كم تقریبًا تأتي السامیكس41كم تقریبًا من بتولیماس  طلمیثة وعلى مسافة  51

كم 34على مسافة ) لملوده)  (Limnias( )3(كم من السامیكس، ثم لیمینیاس 40كیریني التي تقع على مسافة 

  .كم تقریبًا من لیمینیاس47یریني وتأتي دارنس على مسافة تقریبًا من ك

التي تبعد  كم من دارنس، ثم تأتي میكریس47التي تقع على مسافة ) أم الرزم( )Hippon( )4(ثم تأتي ھیبون

یأتي موقع آخر أسمھ بادرین ثم یأتي موقع  كم تقریبًا من میكریس40كم، وعلى مسافة 48مسافة  عن ھیبون

نالحظ أن . تأتي كاتاباثموس) Ausul(كم من 40كم تقریبًا، وعلى مسافة  3على مسافة )Ausul(آخر یدعي 

  ، وأن انابوكیس)قصر التراب(ني ھي فیلینیة تتفقان بأن مذابح األخوین نیخریطة بوتنجر والخریطة األنطو

  .ھي اوتوماالكس

وقد أرشدتنا إلى أھم المواقع كما  يكیرینایكإقلیم  ،إن ھذه الخرائط القدیمة قد زودتنا بفكرة واضحة عن اإلقلیم

وضحت لنا الكثیر من القیاسات بین المواقع، ووصفت لنا الطرق والممرات القدیمة لإلقلیم، والطرق البحریة 

  .والبریة بطول السواحل الكیرینایكیة الخاصة بخلیج سرت

  

       

  

            
                                                           

  : كم تقریبًا للمزید راجع 50كم وإلى الغرب من درنة حوالي 47تقع إلى الشرق من المرج بمسافة ) مرواه( (Semeros)سمیروس  - 1
Goodchild،Tabula Imperii Romani P13،Stucchi، Architettura Cireneica ،P350n13،P359. 

كم على الطریق الساحلي من جھة الشمال، ویري جود تشایلد بأن أسمھا ھو 4تقع إلى الغرب من البیضاء على ) مسھ) (Lasamices(السامیكس  - 2
  : سلنطة للمزید راجع 

Goodchild،Tabula Imperii Romani P13،Stucchi، Architettura Cireneica ،P350n13،P359. 
  .324اندریة الروند، برقة في العصر الھلینستي، ص 

  : كم للمزید راجع 54كم وشرق البیضاء بمسافة  11تقع غرب القبة بمسافة .) لملودة) (Limniade(لیمینیادا  - 3
Pacho.Relation،P125،Good Child. J.R.S. XVIII،1953،Stucchi. Architettura Cirenaica،P358.   

  : تقع جنوب شرق درنة وھي على حدود إقلیم البطنان من ناحیة الغرب للمزید راجع ) أم الرزم) (Hippon(نھیبو - 4
GOOD Child،Tabula Imperii Romani، P13،Stucchi، . Architettura Cirenaica،P358. 

  .12سالم محمد الزوام، المعجم الجغرافي لالماكن اللیبیة، ص
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   -:المیلیة المسافاتالنقوش : المبحث الثاني 

   -:المقدمة 

) Miliaria(كانت ھذه النقوش على األحجار المسماة باألحجار المیلیة وكانت توضع كعالمات عند كل میل

أو على األعمدة القصیرة الفاصلة بین حدود الملكیات الزراعیة ) Viae(في الطرق الرومانیة 

)CippiTERMINALES (لتي كان یضعھا مساحو األراضي ا)Agrimensores()1( .  

ومثل ھذه األحجار واألعمدة قد تسجل علیھا أسماء األماكن، واألبعاد، وبعض المقاییس،  ومعلومات أخرى 

، وحیث أن ما ینتمي )Cyrenaica(مفیدة في دراسة طبوغرافیة روما القدیمة، مثل والیة إقلیم كیرینایكي 

، فأنھ لم یعرف ھذا )م284 –م .ق96( فترةقلیل بالقیاس إلى ما ینتمي إلى ) م .ق323-440(فترة منھا إلى 

  . )2()م54-41(النوع من النصب المیلیة في كیرینایكي إال في عھد األمبرطور كال ودیوس 

أي األحجار المیلیة للطرق في كیرینایكي تختلف عن " العالمات الممیزة على الطرق"ونالحظ أن ھذه اآلثار 

تلك الموجودة في إقلیم المدن الثالث حیث إنھا ال تحمل نقوشًا التینیة فقط ولكن في بعض األحیان اإلغریقیة 

وأحیانا في اللغتین، كما أن ھذه النقوش تحمل معلومات أكثر، حیث تذكر في بعض األحیان أسماء األشخاص 

  .)3(واألحداث

ة التي كانت تعرف بالطرق المحفورة، والتي كانت ولقد استخدم الرومان في كیرینایكى الطرق اإلغریقی

تعرف من خالل الطبقة البارزة الصخریة في األرض وكذلك كثرة أخادیدھا غیر العمیقة نتیجة للعجالت التي 

  . )4(كانت تمر فوقھا

درنة شبكة من الطرق، یبدو إنھا ترجع إلى الفترة اإلغریقیة وھي ) Darnis(ي، ودارنس قویوجد بین برینی

، وبالتالي لم یكن الرومان بحاجة إلى إنشاء طرق سریعة وكان علیھم )Pentapolis(تربط بین المدن الخمس 

-Claudius)(41(صیانة وتحسین الطرق التي وجدوھا، وكان ھذا التطویر في عھد األمبرطور كالودیوس 

  . )5()م54

                                                           
  .  109ص 1970در التاریخ الروماني، دار النھضة العربیة، بیروت، عبداللطیف أحمد علي، مصا - 1
 .8م،صـ1978عبد الكریم فضیل المیار، قورینا في العصر الروماني،منشورات الشركة العامة للنشر والتوزیع واإلعالن،طرابلس ، - 2

3  - Goodchild، "the Roman Roads of Libya and their milestone" in Libya in History،1968،P162. 
  81عبد الكریم فضیل المیار، قورینا في العصر الروماني، ص.د - 4

5  - Goodchild"، the Roman Roads"،P162. 
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تدًا مع الساحل فلم تكن ھناك طرق مھمة ولقد كان نظام الطرق في الرومانیة كیرینایكى بسیطًا ألنھ كان مم

أما الطریق الساحلي فكان ممتدًا من قرطاجة إلى  ،تمتد من الساحل إلى الداخل سوى طریق اجدابیا

س، یوبتولیما ،ي إلى تاوخیراقاإلسكندریة  مارًا بطرابلس  وخلیج سرت، و قد استمر ناحیة الشرق من برینی

وبالتالي یمر بوادي  ،ل الساحلي مما یغیر اتجاه الطریق الى الداخلیعترض امتداد السھس یو بعد بتولیما

الكوف قبل الوصول إلى السھل المرتفع من مسھ  إلى كیریني، ویمكن اتباع الطریق القدیم بشكل متواصل و 

وقد اتضح ھذا الطریق على ) 1(ذلك مرورًا بالمدینة الصغیرة بالجراى  حیث الحرم المقدس اسكوالبیوس

  .بوتنجرخریطة 

  . )2(نیةنیس  إلى كیریني  وكان ذلك واضحا أیضًا على الخریطة األنطویوھناك طریق بدیل من بتولیما

واحد فقط على الطریق الذي یمر بكل من بتولیمایس، ) Milestone(وقد تم العثور على حجر میلي روماني 

وقد . یمكن قراءة ما كتب علیھسیمیروس، السامیكیس، كیریني، قرب سیدي محمد الحمري لسوء الحظ، ال 

كانت كیریني مركزًا مھمًا للطرق، و یتفرع منھا أربع طرق رئیسیة و سریعة، وبجانب عدد الطرق الفرعیة 

، وكما ذكرت في بدایة حدیثي عن أحجار األمیال فقد بدأت الطرق في )3(تتحد كلھا في نقطة واحدة في المدینة

  ).م54-41(ومانیة منذ عھد اإلمبراطور كالودیوس إقلیم كیرینایكا ُتعلم باألمیال الر

ویعد أقدم حجر میلي ھو الذي تم العثور علیھ في أول الطریق التي تربط بین كیریني و بالجراى ، ویرجع 

  ).م 46-45(إلى عھد اإلمبراطور كالودیوس، والنقش باللغة الالتینیة، و یؤرخ ب 

  :وجاء نص النقش كالتالي

TI (BRIEVS) CLADIVS  

CAESAR AVG(VSTVS) 

GERMANICVS 

P(ONTIFEX) M(AMIMVM) TRIB(VNICIA) POT(ESTAE) V 

IMP(ERATOR) XI P(ATER) PATRIAE CO(N)S(VL) III 

DESINGAT IIII 

                                                           
1  - Good Child، Libia in History، P.163. 

  : للمزید راجع ) Cyrene(ھذا الطریق یجري ناحیة الجنوب الغربي من مدینة بتولیمایس ویمر بسمیروس والسامیكس قبل أن یصل إلى كیریني  - 2
Fantoli، La Libia،P127. 
3  - GOOD Child"،Roman Milestonell" P.B.S،R، XVIII،1950.P86  .  
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RESTITVIT  ANN[O   

C]AESARNI VEIENTONIS  

PRO CO(N)S(VL) 

I 

ة الخامسة من تولیھ السلطة تبیریوس كالودیوس قیصر أغسطس جرمانیكوس، الكاھن األعظم في السن"

التریبونیة، نودي بھ أحد عشرة مرة إمبراطورا، أبو وطنھ ثالث مرات قنصًال، وانتخب للرابعة أعاد الطریق 

  ".في العام األول من حكم البروقتصل قیصیریوس فیانتونوس

 45ینایر، 25ابین نالحظ بأن الجزء السفلي من النص المنقوش مشوه جدًا، و تشیر تلك النقوش إلى تاریخ م

ینایر  25فإن التاریخ یقع بین ] Tribunicia Potestas)[(I) V(دیسمبر أو من الممكن إذا كان شكل  31و

  . )1(دیسمبر 31و

  . حجر مسافات بین كیریني وبالجرايویعتبر ھذا النقش أول 

میلي یعود لفترة  حجر (Trajan)اكتشفت البعثة األثریة اإلیطالیة خارج حمامات تراجان  1933وفي عام

 ، ولقد عثر علیھ في بدایة الطریق بین آبوللونیا و كیریني، وقد عثر على الجزء)م119-117) (ھادریان(
، ویحوي النقش  )2(متر 2.72متر، و یبلغ طول العمود  1.5الذي یحمل النقش بجوار قاعدة كبیرة، ارتفاعھا 

  -:النص التالي

IMP(ERATOR)* CAES(AR) DIVI  

TRAIANI(VS) PARTGICI F(ILIVS)  

DIVI   NERVAE  NEPOS  

TRAIA VS  HADR(IANVS)  

AVG)VSTVS) P(ONTIFX) M(AXIMVM)II COS(NSVL)III  

VIAM  QUAE  TVMVITV(S)  IVDA_  

ICO  EVERSA  ET  C(ORRVPTA)  

ERAT  R(ESIVIT)  
                                                           
1  -  Goodchild،"Roman Mile stone" P.B.S.R.P85.  

  .81عبد الكریم فضیل المیار، قورینا في العصر الروماني، ص.،  د121عبد السالم شلوف، نقوش ونصوص من لیبیا، ص 
2  - Goodchild، "Roman Mile Stone" P.86. 
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PER  MI(LITES)  COH(ARTIS))1(  

  ". الذي خرب في فترة التمرد الیھودي" ویشیر ھذا النقش إلي أصالح الطریق

اإلمبراطور قیصر ابن المؤلھ تراجان، قاھر البارثنیین، حفید المؤلھ نرڤا، تراجان " ونص النقش كالتالي 

ھادریان أغسطس، الكاھن األعظم في السنة الثانیة من تولیھ سلطة التریبونیة، قنصًال ثالث مرات، أعاد 

  .)2(مرت في الثورة الیھودیة،بواسطة جنود الكتیبةإصالح الطریق التي قلبت ثم د

م، و یقترح 119و قدم تأریخ ھذا النقش بعض الصعوبات فقد كان ھادریان قنصًال للمرة الثالثة في عام 

یجب أن تقرأ  Cos. IIIبأن السطر الخامس من النقش غیر صحیح ، بدًال من  )3(Oliverio)(أولیفیرو 

)IIdes)III  Cos  الرقم القنصلي یتفق تمامًا مع العام التریبوني الثاني و یضع النقش في العام وھذا یجعل

  .)4(م118

ووجد أیضًا حجر میلي منقوش علیھ باللغتین اإلغریقیة والالتینیة وقد فقد النص الالتیني بالكامل أما النص 
   -:قش كالتالياإلغریقي الموجود فھو مكون من عدد من األحرف التي لم تعِط اسمًا كامًال و الن

…..EY….. 

……Λ.MINI… 

….Θyttatoy..  

Δ  

والذي یتبعھ عبارة أخرى معناھا القنصل  Λ.MINI ....وقد الحظ جورتشایلد أن االسم غیر مكتمل

،وال یوجد أي شيء عن مكان )5(م71، وأشار إلى أن ھذا النقش یرجع إلى )av] ӨUNaToua([الروماني

ن أكثر مكان مناسب ھو المكان الذي یقع على بعد أربعة أمیال على العثور على ھذا األثر، و مع ذلك فإ

  .)6(، و لكن ال یوجد دلیل مؤكد على ذلك)كیریني -أبوللونیا (طریق 

  

                                                           
1  - S.E.G.I.X.252. 

  . 82عبد الكریم الفضیل المیار، تاریخ قوریني في العصر الروماني، ص . د - 2
3  - G.Oliverio، Africa Italiana. 1،1927،318. 

م للمزید 118دیسمبر عام  9م وانتھي في 117مبر من عام دیس 10إلى أن العام التریبوني الثاني لھادریان بدأ في ) R.Cagnat(وكذلك یشیر كاقنات  - 4
  :راجع 

Caghot، Cours d،Epigraphie Latine،P195. 
قنصل  للمرة  Cos IIIكما جاء في النقش  –یكون لھ ثالث سنوات  119إذ عام  -117إ ذا كان ھادریان قد تولي الحكم عام  –ال اعتقد أن ھناك خطأ 

  . يالثالثة غیر خطأ ھذا في رأی
5  - Goodchild، "the Roman Milestone"، P.B.S.R.P87.  
6  - Ibid، P87 
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بأن كیریني  كانت مركزًا مھمًا للطرق، و كان من أھمھا الطریق الذي ربطھا بمیناء  )جود تشایلد(وكما أشار 

حجار المیلیة و التي تحمل نقوش ترجع إلى عھد اإلمبراطور آبوللونیا  حیث وجد الكثیر من األ

  : و منھا حجر علیھ نص باللغتین اإلغریقیة والالتینیة یحوي ما یلي) مTrajan)(98-117()1(تراجان

L.5     Cos III P P[Viamfe] CIT PER 

6   TIRONES [Lectos ex Pro (POSS.dilectos) 

7-ViNci[a………………………………………… 

G.  5……………[Tƞv] 

6 O Δon ETTo[iƞ6EV δia Twv 

7KAtAΛEx θEN[ TwvEk TƞS Kupƞ 

8  NAIKH Ʃ [EΠapxlas Tipwvwv 

ووجد ھذا الحجر المیلي  على بعد میل واحد من كیریني، یشبھ النص الالتیني النص الیوناني، واالخیر عبارة 

بواسطة المجندین الذین جندوا في  عن ترجمة للنص الالتیني ھذا النص یشیر إلى إنشاء الطریق الذي شید

  .كیرینایكى

م بواسطة رحلة االستكشاف األمریكیة، والجزء 1911وھناك بقایا النص الالتیني تم العثور علیھ في عام 

م و ھو 100في عام ) تراجان)(Trajan(الباقي من النص الالتیني یحتوي فقط على ألقاب اإلمبراطور 

  - :كالتالي 

'Imp. Caesar Divi Nerva F.Nerva Traianus Aug. Germanicus' 

  .)2(اإلمبراطور قیصر بن المؤلھ نرڤا، تراجان أغسطس، قاھر الجرمان

                                                           
1  - Goodchild، "the Roman Roads"، P170. 
2  - Ibid. 
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، وكان النقشان ین بالقرب من آبوللونیًا، ثم العثور على أثرین رومانیطریق كیریني وآبوللونیا ودرانس وعلى

  : ذي لغة تواریخ مختلفة 

DDN[n 

DIOCLET[iano 

E[t] MAXIMIA[NO 

IMPERATORI[bus 

ET CONSTANTIO 

ET MAXIMIANO 

CAESARI[bus 

XV 

لسادتنا اإلمبراطورین دقلد یانوس، وماكسیمیانوس )"م305-293(یعود ھذا النقش إلى عھد األباطرة األربعة 

  . )2(أما المیل الثاني لم یتم اإلعالن عن نقوشھ )1(والقیصرین قنسطانطیون وماكسیمیانوس

خالل عر األحجار المیلیة التي عثر علیھا في إقلیم كیرینایكى بأن ھناك ثالثة طرق رئیسیة في یبدو لنا من 

آبوللونیا، وھذان  –منظومة الطرق الرومانیة، ومن ھذه الطرق الثالثة، طرق كیریني بالجراى وكیریني 

  .)3(الطریقان احتوت على آثار كالودیوس

على طول المنحدر، توضح أن ) وآبوللوینا –كیریني (ا على طریق الحجران المیلیان اللذان تم العثور علیھم

عمل كالودیوس لم یكن كافیًا، فإن الطریق التي قام بھا تنزل من السھل المرتفع متجھا إلي الشرق یتقابل بذلك 

 طریق تراجان الذي یعد من أھم مالمح وممیزات عمل ترجان والذي تم تنفیذه من خالل المجندین الذین جندوا

  .في كیریني

وأبوللونیا اندلعت الثورة الیھودیة، ودمرت الطریق بین  كیریني   –وبعد أحداث تطویرات لطریق كیریني 

وأبوللونیا و كان تدمیر ھذا الطریق عمًال مؤثرا، وأول مساعدة أمبراطوریة أعطیت إلعادة بناء الوالیة 

عھد اإلمبراطور ھادریان و ھناك ثالثة طرق تقود تمثلت في إعادة بناء الطریق بین كیریني و أبوللونیا في 
                                                           
1  - Goodchild، " Roman Mileston" P88.  

  . 124- 122عبدالسالم شلوف، نقوش ونصوص من لیبیا، ص ص.د - 2
 . ث الثاني من الفصل الثالثفي المبح 6قد تم اإلشارة إلى ھذه اإلمیال في ص - 3
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إلى الشرق من كیریني كالطریق الذي یظھر على خریطة بوتنجر و تمتد إلى الجنوب الشرقي ناحیة أجابیس 

ویقابل الساحل عند بالیوروس في خلیج بمبھ، كذلك الطریق الساحلي الذي یمتد على نفس خط الطریق 

  . )1(ثم اإلسكندریة) مرسى مطروح(رجوس ثم براتونیوم الساحلي الحالي نفسھ إلى آنتبی

و لكن بالرغم من عدم العثور على أحجار أمیال على ھذه الطریق یحذونا أمل كبیر في معاول األثریین التي 

ربما ستكشف علیھا یومًا سواء على الطریق الممتدة إلى الشرق من كیریني أو غربھا، و قد منحنا ھذا األمل 

كم 15كم شرق بنغازي و44الواقعة على بعد )Tansoluk(حجر میل في مستوطنة تنسلوخ العثور على 

 .   )2(غرب توكرة وقد كان مصنوعًا من الحجارة الرملیة و ال توجد علیھ أیھ نقوش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1  - Good Child،Tabula Imperii، Romani،PP12.13. 
2  - J.B.Ward-Perkins and R.G.GooD Child،Christian Mouments of Cyrenaica،ed.Joyca Reynolds،Society For Libyan 
Studies، 2003،PP414-415. 
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  :الخاتمة

  -:یمكن إیجاز أھم النتائج التي تم التواصل إلیھا في النقاط التالیة 

رة إقلیم كیرینایكي جعلتھ محط أنظار المؤرخین القدامى حیث یتضح بأن سكیالكس كان أكثر  دقة إن شھ -1

في وصف اإلقلیم، فبدأ بوصف اإلقلیم من الجھة  الشرقیة، وقد ذكر بعض المواقع التي لم نجد لھا ذكرًا بعده 

قع لم یتطرق أحد إلى دراستھا ، وقد ذكر موا)زوایة أم الرخم( أبیس : في المصادر األخرى التي تلتھ مثل 

، وقد أشار إلى تحدید المسافات بین المدن الرئیسیة لإلقلیم (Kaukalos)وكاوكالو  (Ampelos)مثل أمبیوس

قد وصف اإلقلیم من الغرب إلى  الشرق، وقد  (Strabon)وبین الموانيء المشھورة في اإلقلیم، وسترابون 

من ناحیة الغرب، وقد أشار أیضًا إلى بعض القیاسات  كیرینایكي تي تقع على خلیج وسواحلتتبع الموانيء ال

فأنھ أول من أشار إلي المدن الخمس في  (Plinius Secundus)بین بعض المواقع األثریة، أما بلینى األكبر 

بعض المسافات بین  حدد ایضًا، وقد أشار ألھم المدن الخمس في اإلقلیم، كما )التاریخ الطبیعي(ابھ، كت

قع األثریة، وقد وضح لنا بلیني كیفیة نمو نباتات السلفیوم ، وأكد كٌل من سترابون وبلیني على أن اإلقلیم الموا

 .(Laserpicium)كان یصدر عصیر ھذا النبات 

اتضح بأن الرحالة كان لھم دوٌر كبیٌر في التعرف على عدیٍد من المواقع األثریة فمثًال باشو قد طابق موقع  -2

    (Paliurus)موقع عین الغزالة الحالي وقد ذكر باشوبالیوروس باتراخوس  مع 

وإشار إلي أنھ سیول االمطار تتجمع من ودیان اإلقلیم في الشتاء وھذا یتفق مع ما ذكره ) وادي التمیمي(

بین جزیرة كرسھ ) أبو مداد(بطولیمیوس بأن نھر بالیوروس ینبع من بحیرة كبیرة، وقد حدد باشو موقع میناء 

  . وھذا یتفق مع ما حدده سترابون) درنة(نس ودار

عند مصب وادي األثرون، والحظ  (Erythrum)وقد حدد اآلخوین بیتشي وباشو موقع قریة اریثروم -3

 .باشو وجود آثار قناة ماء، وتقع ھذه اآلثار على قمة التل على الجانب الغربي من مصب وادي األثرون

، إال أنھ بفضل )توكيستشایلد ودجو(وبین رأس عامر عند  (Phycus)كان ھناك خلط بین موقع فیكوس  -4

الرحالة استطاع الباحثون حسم ھذه المشكلة وتوصلوا إلى االستنتاج بأن فیكوس ال یمكن أن تكون إال عند 

  .كلم غربي رأس عامر 8زاویة الحمامة، على بعد نحو

ساحل كیرینایكي، حیث بینت لنا بعض  من المالحظ بأن روایة ستادیازموس قد بینت تفاصیل أكثر عن -5

ن یقعان إلى الشمال من خلیج االمواقع التي لم ترد عند المؤرخین القدامي مثل موقعي فایا ودیونیسوس اللذ
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بأن موقعي دیونیسوس  وفایا یقعان على الساحل، أما ستوكي فلقد عثر إلى " جود تشایلد"البمبة، ولقد رأى 

إال أنھ من الصعب ) دیونیسوس(طقة سكنیة قدیمة یمكن مطابقھا مع موقع على من" الجنوب من رأس التین

ھي نفسھا رأس " رأس الملح"" كاردامیس"التعرف على ھذین الموقعین، ونجد أیضا بأنھ ذكر موقع 

  .عند سترابون الذي وصفھا بأنھا رأس منخفضة ولھا مرسي (ARDANIS)أردانیس 

ت لنا كثیرًا من المواقع التي لم ترد لدى المؤرخین والجغرافیین ویالحظ بأن الخرائط القدیمة قد ذكر -6

، أیسكونس )الزویتینة (  (Kainon)، كانیون) سیدي المشیطي (  (Serapeum)القدامي مثل سبیرایوم 

(Euschoinos)  )میناء أجدابیا ( انتیدربیانون ،(Antidreponon)  )آمونیسا ) میناء مرسي البریقیة ،

(Ammonis) )ر بشربئ (فینسیكا ،(Phenica)  )أمبالیونتیس ) بئر أم الرشیف ،(Ampaleontes) 

كامینوس ) المقرون( ،(Chorotus)، كوروتوتس ) سیدي فرج) (Attici(، أتیكا ) بودریسة(

(Chaminos) )قمینس.(  

تم العثور  ، وقد(Tripolitania)إن األحجار المیلیة للطرق في كیرینایكي تختلف  عن تلك الموجودة في  -7

  .على حجر میل في مستوطنة تنسلوخ وال توجد علیھ أیھ نقوش

  .ینقسم إقلیم كیرینایكي إلى ثالث مناطق تضاریسیة تختلف في ظروفھا ومظھرھا الطبیعي -8

یمتاز ھذا اإلقلیم بكثافة نباتیة دائمة الخضرة، فقد اشتھرت كل مدینة من مدن ھذا اإلقلیم بمیزه معینة فمثًال  -9

، وكذلك یوسبریدس قد تمیزت بحدیقتھا الملیئة باألشجار المتشابكة "جالبة الفاكھة " ریني اشتھرت بأنھا كی

والكثیفة، أي أنھ غني التربة وخصوبتھا واألمطار الوفیرة التي تسقط على الجبل األخضر أدى ذلك إلى الرفع 

  .من مكانھ اإلقلیم

الدلیل على ذلك معاصر الزیت المنتشرة على السھل ، ومن اشتھر إقلیم كیرینایكي بزراعة الزیتون و -10

  .المالحظ أن أھم ما یمتاز بھ إقلیم كیرینایكي نبات السلفیوم الذي كان لھ أھمیة اقتصادیة في اإلقلیم 

  .إن إقلیم كیرینایكي كان مشھورًا بماشیتھا ، وقطعانھ وخیولھ، أي أن اإلقلیم كان غنیا بالثروة الحیوانیة -11

إن تسمیة إقلیم كیرینایكي لم تطلق على اإلقلیم إال في فترة متأخرة والرومان أول من أطلق اسم  -12

  .كیرینایكي على الوالیة التي استوطنوھا في المنطقة الشرقیة من لیبیا
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 فھرس لجمیع المواقع التي ذكرت في الرسالة
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 فھرس لجمیع المواقع التي ذكرت في الرسالة

فحــة                                                            االســـــم                     الص
                   

- Aedonia                                                             21-23-37-45  

- Agaphis                                                                        43  

- Anabucis                                                                      47 

- Antidrepanon                                                               46  

- Antipyrgos                                                        21-22-43-44  

- Amastor                                                                       45  

- Ammonio                                                                     46  

- Ampelos                                                                       22  

- Apios                                                                            22 

- Aphrodisias                                                                21-38  

- Apollonia                                 28-33-35-39-42-43-49-51-52-56 

- Araephilaenorum                                              26-43-47-48-50   

- Archile                                                                          45  

- Ardanis                                                                      25-46  

- Auritina                                                                        45 

- Ausul                                                                            51 

- Ausigda                                                                        47 

- Badrin                                                                          52  

- Balagrai                                                                  17-55-56  
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- Baradederi                                                                51 

- Barce                                                             21-23-24-34-36-44 

- Batrachos                                                             38-45-47 

-  Berenice                                                  25-26-36-47-49-50-51 

- Berses                                                                   33-36-40 

- Boreion                                                                 35-47-50 

- Catabathmos                                                      24-26-45-46 

- Chairecla                                                                    44 

- Chaminos                                                               50-51-58 

- Charax                                                                         24 

- Chersoneses  Achillides                                  24-25-36-44-46  

- Corniclanu                                                                   48 

- Cyrene            6-7-9-11-12-13-15-21-23-24-25-29-30-31-32-33  

                                                   34-36-39-40-41-48-51-52-55- 57 

- Darnis                                                 32-36-38-44-45-50-52-54 

- Derepanon                                                                  42-47 

- Diachersia                                                                     42 

- Diarroia                                                                         47 

- Dionysos                                                                        47 

- Erage                                                                              48 

- Erasem                                                                           39 
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- Eryhrum                                                                         40 

- Erythren                                                                       44-46 

- Eueia                                                                              46  

- Euesperides                                  6-9-15-16-17-20-21-22-25-26  

- Euschoinos                                                                    47 

- Hadrianopolis                                                              25-40 

- Hales                                                                              47 

- Hesperides                                                                    5-35 

- Hippon                                                                           52 

- Hydrax                                                                        39-44 

- Hypaloi                                                                       42-47 

- Kaino                                                                              48 

- Kainopolis                                                                      44 

- Kardamis                                                                        47 

- Kataneis                                                                       44-47 

- Kyrthanion                                                                20-22-47 

- Lasamices                                                                        5 

- Lathon                                                                           25-26 

- Limnias                                                                         39-46 

- Maraphna                                                                        44  

- Mendrion                                                                         47  
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- Menelus                                                                 20-22-25-47 

- Naustathmos                                                       11-21-25-35-47 

- Nepolis                                                                             44 

- Paliurus                                                                   25-39-45-47 

- Palaebisca                                                                        39  

- Panormos                                                                       45-46 

- Petras Maior                                                       25-38-44-46-47 

- Petras Minor                                                             25-45-46 

- Phalakra                                                                         44 

- Pheae                                                                              47 

- Phthias                                                                            45 

- Physuc                                                                     25-26-39-47 

- Pithos                                                                               47 

- Platea                                                                          25-38-47 

- Plinus                                                                             25-26 

- Priscutaberna                                                                    48 

- Pseudo openias                                                               15-25 

- Ptolemais                                       13-14-15-21-25-26-34-36-41 

- Rhinia                                                                                47 

- Serapeum                                                                           48   

- Skopelites                                                                          48   
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- Skythranios                                                                       45 

- Syke                                                                                  46 

- Tauchira                       4-9-14-21-24-34-36-41-42-46-50-51-55  

- Theotimaio                                                                       47 

- Thintis                                                                         40-44-47 

- Zemites                                                                             44  

- Zephyrion                                                                       44-47 
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  ق الخرائط ملح
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بوتنجر عن -الخریطة االنطونینیة. ستادیازموس -سیكالكس: عند كًال من القدیمةخریطة تبین أسماء المواقع    

Valeriap. Op. cit. P292. 
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 ”Goodchhild Tabula Imperii. Romai op. cit. P17“ خریطة توضح سھل كیریني عن
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  "ةشبكة المعلومات الدولی"خریطة بوتنجر عن 
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رجمة محمد المبروك تجغرافیة سترابون، وصف لیبیا و مصر، " توضح اقلیم كیرینایكى والعالم القدیم عن  نخریطة سترابو

   "الدویب 
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  قائمة االختصارات
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  :االختصارات

Abbreviations  

1)D.A.A.Documenti Antichi dell،Africa Italiana. 

2)J.R.S. Journal of Roman Studies 

3)L.C.L. Loeb Classical Library 

4)O.C.D  . OXFord classical Dictionary ،2nd eb ،by N.G.L. Hammond  

5)P.B.S.R، Papers British Scool at Roma. 

6)Q.A.L. Quaderni Di Archeologia della Libya. 

7)S.∈.G Supplementum ∈Piqraphicum Graecum 

8)Trans .Translated. 

9) Vol Volume، 

  ج جزء

  صفحات/ ص ص صفحة /ص
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  قائمة المصادر والمراجع
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  :المصادر: أوال

  :المصادر االدبیة )1(

  - :المصدر العربة-أ

قارة (، من مصادرالتاریخ القدیم، وصف لیبیا )محمد المبروك الدویب : ترجمة (بطلیموس ، كالودیوس -

  .2004غازي، ومصر، منشورات جامعة قاریونس، بن) أفریقیا

، من مصادر التاریخ القدیم، وصف لیبیا و مصر، منشورات )محمد المبروك الدویب : ترجمة ( سترابون -

  .2003جامعة قاریونس، بنغازي، 

، )، من مصادر التاریخ القدیم، الكتاب السكثي والكتاب اللیبي)محمد المبروك الدویب: ترجمة ( ھیرودوت -

  .2003غازي،منشورات جامعة  قاریونس، بن

  -:المصادر االغریقیة و الرومانیة -ب

- Herodtus, Historia, IV, (Trans. By: A.D. Geldey),  (L.C.L.), Lodon, 1960. 

- Piliny, Natural History, V, (Trans. By: H. Rackham), (L.C.L.), Lodon, 1947. 

- Pindar, the Pythian odes. IV, (Trans. By: J.E. Sndy), (L.C.L.), Lodon, 1961. 

- Ptolemy, Geobraph, (Trans. By: Robbins), (L.C.L.), Lodon, 1940. 

- Sallust, The Jugurthine war, 1972. 

- Scylax, the Preiplous An interim translation by: Graham Shipley, Le. ac. 

Uk/ar/gis/sky/ Lax. 

- Strabon, the Geography of Strabo. LCL. London: 1961. 

- Theophrasti, History of Plant, Trans. By: Arthut. Hort, New York. 1961. 

  :النقوش )2(

- Olverio, G., Documenti Antichi, dell’ Africa Itaiana, Cirenaica. Pergamo, 

1933, 1936. 

- Supplementum  Epigraphicum Graecum, IX. 
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  -:المراجع العربیة: ثانیًا

 .1979، 2ء قوریني و شقیقاتھا، منشورات جامعة قاریونس، طابراھیم نصحي، إنشا - 

اندریھ الروند، برقة في العصر الھلینستي من العھد الجمھوري حتى والیة أغسطس، ت محمد عبدالكریم  - 

 .2002الوافي،  منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، 

، 1مصطفي أبولقمة، طالھادي : ، ت1822-1821األخوان بیتشي، األخوان بیتشي والساحل اللیبي  - 

  .1996منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، 

الھادي أبولقمة وسعد القزیري، الساحل اللیبي، منشورات مركز البحوث واالستشارات، جامعة  - 

  .م1997قاریونس، 

جان ریمون باشو، روایة رحلة إلى مرمرة وقورینة وواحتي أوجلة ومراده، ت مفتاح عبد اهللا المسوري،  - 

  .1999، بیروت،دار الجیل

خالل الفترة من أواخر " خالد محمد الھدار، دراسة القبور الفردیة وآثارئھا الجنائزي في تاوخیرا القدیمة - 

  .2006م حتى القرن األول المیالدي، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، .القرن الخامس ق

، 3معة قاریونس، بنغازي، ط رجب عبد الحمید األثرم، محاضرات في تاریخ لیبیا القدیم، منشورات جا - 

  .م1998

سالم الزوام، الجبل األخضر دراسة في الجغرافیة الطبیعیة، منشورات جامعة قاریونس ، بنغازي ،  - 

  .م1995

  .سالم محمد الزوام ، المعجم الجغرافي لألماكن اللیبیة، دار مكتبة الشعب ، مصراتھ - 

  .2002قرى اللیبیة، مجلس تنمیة اإلبداع الثقافي، عبد السالم  محمد شلوف، االسماء القدیمة للمدن وال -

  .1994عبدالسالم شلوف، نقوش ونصوص من لیبیا، منشورات مركز جھاد اللیبیین،  -

  .1970عبد اللطیف أحمد علي، مصادر التاریخ الروماني، دار النھضة العربیة ، بیروت ،-

رات الشركة  العامة للنشر والتوزیع عبد الكریم فضیل المیار، قورینا في العصر الروماني، منشو -

  .م1978واإلعالن، طرابلس ،

فراسو اشامو، اإلغریق في برقة، ت محمد عبد الكریم الوافي، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي،  -

  .م1990
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  .م1978مؤسسة دوكسایس، العقوریة التقریر النھائي عن المخطط العام،  -

  :المراجع االجنبیة -2

- Beechy, F.W. ad H. W. Proceding of the Expedition to Explore the Northern 

coast of Africa, from Tripoly east word, in 1821, London, 1828. 

- Berrascoi, P., La Marmarica Della Colonieed Oriente. 1927. 

- British Museum Catalogue, Cirenaica. pcL XVL. 

-  Cary,M., the Geographic Background of Greek and Roman History, Oxford, 

1949. 

- Chamox,F., Cyrene Sousla Monarchie Des Battiades, Paris, 1953. 

- Della Cella, P., (Tras. By: Athony Aufrere), Narrative of an Expedion 

fromTripoli in Barbary to the westrn Fontier of Egypt in 1817, London, 1822. 

- Fantoli, P., La Libia negli Scrittidegli Antichi, Roma, 1933. 

- Goodchild, R. G., Tabula Imperii Romani, Oxforda, 1954. 

-  Goodchild, R. G., Graeco, Roman Cyrenaica, Geology and Archaeology of 

Northern, Libya, Ed. F.T. Barr, petroleum Exploration Society of Libya Tenth  

Annual Field conference, Amesterdam, 1968. 

- Hamond, N. G. L., Sculland, H. H., the Oxford Classical Dictionary.  

- Borman, J., and Hayse, J., Excavation at Tocra, 1963, 85, vols2, Oxford: The 

Alden Press. 1966. 

- Johnson, D. L., Jabal Al-Akhdar, Cyrenaica, An historical Geography of 

Settlemet and Livelihood, Chicago, 1973. 

- Johnson, D. L., The Cities of the Eastren Roman provinces, London, 1938. 

- Pacho, M.J.R., Relation D’un Voyge Dans La Marmarique, La Cyrenaique Et 

les D’ Audielah Et De Maradeh, Genova: 1829. 
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- Romaelli, P., La Cereaica Romana 96ac-642dc, Verbanica, 1943. 

- Stucchi,S., Architettura Cirenaica Roma, 1975. 

- Thorn, J.C., Explores of Cyrene 1894, La Cirenaica in Eta Antico, Roma, 1998. 
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 .1999التاریخیة، طرابلس، 

 .1998خالد محمد الھدار، حول ترجمة االخوین بیتشي، الثقافة العربیة، العدد الثاني، النوار،  - 

 -:الدوریات االجنبیة )2(
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- Hulin, L., “Marmarica wares: New Kihgdon and Later Examples” Libyan 

Studies, 2001. 

- Reynoldara, J.A. Liotod, “Cyrene” The Cambridge Ancient History, vol X, 
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- Valeria,P.P., “Le Rotte Antiche Trala Grecia, Ela Cirenaica, agli itinerary 
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