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 ٤٣٦

   في العصر الكالسیكيقورینائیةزراعة الزیتون في 
  • ھمفتاح عثمان عبد رب/ د

  
  زراعة الزیتون في اإلقلیم في المصادر القدیمة 

تقع قورینائیة تقریبا اآلن في حدود منطقة الجبل األخضر شمال شرق لیبیا وھو        
 على ھیأة ةة مرتفعمنطقة معتدلة الحرارة ینطبق علیھا مناخ البحر المتوسط وھى منطق

 م عن ٨٨٢ویرتفع الجبل األخضر في أعلى مناطقھ حوالي ) ھضاب(ثالث درجات
مم في السنة وھو معدل ٣٠٠مستوى سطح البحر ومتوسط معدالت األمطار فیھ حوالي 

 بقایا یوجد  عدد ھائل من أشجار الزیتون البري و. معقول جدا بالنسبة لزراعة الزیتون 
 لكتابة ھذا البحث في محاولة لتتبع انتشار وھذا ما دفعني إلقلیم معاصر الزیتون في ا

 في الفترات  في اإلقلیم زراعة الزیتون وأسباب اختفاء زراعة ھذه الشجرة
  حسب المصادر المتوفرة فإن زراعة ھذه الشجرة واالھتمام بھا قد بدأ ).١شكل(.الحدیثة

  ،ي یعد المكان الطبیعي النتشارهفترات مبكرة جدًا في حوض البحر المتوسط والذمنذ 
ویشیر كثیر من الباحثین بأن تدجین ھذا النبات بدأ منذ العصر البرونزي إن لم یكن أقدم 

 المؤكدة فإن الزیتون یعتبر من األشجار المدجنة منذ األلف األثریةوحسب الدالئل 
ة الحضارالسادسة و الخامسة قبل المیالد في حوض البحر المتوسط وخاصة في 

ویرى البعض بان عملیة التدجین ھذه قد قام بھا الكنعانیون  في ).٢شكل (١المینویة
، وربما یكون دجن في ٢فلسطین قبل أن تنتشر في جزیرة كریت في العصر البرونزي 

  .قورینائیة في نفس ھذا التاریخ أیضا 

  
 

 معصرة زيتون من العصر ٢- ش) تصوير الباحث(كم جنوب االصالب٤شجر زيتون قديم في عرقوب أرحيم ١ -ش
 البرونزي  جزيرة كريت

                                                        
   ليبيا- جامعة عمر المختار البيضاء– كلية اآلداب –قسم اآلثار  •

1  -  Riley. F.R.  . Olive oil production on bronze age Crete: nutritional properties, processing 
methods and storage life of Minoan olive oil . Oxford Journal of Archaeology . Vol 21 Issue 
1, Pp 63 - 75 

مجلة دنيا  .موجز تاريخ فلسطين من العصر الحجري إلى الفتح اإلسالمي . يوسف حجازي -  ٢
  ١١ .  3 ص ص.١٩٩٥. الراي 
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 ٤٣٧

  
 ھو تلك اللوحة التي عثر  في اإلقلیم  مصدر لدینا یشیر إلي شجرة الزیتون       أقدم 

  ، یرجع تاریخھا إلي أواخر عصر ما قبل األسراتاعلیال في مصر ٣  ابیدوسفي ھاعلی
 ما قبیلة علىالھیروغلیفیة الدالة ة مأن یمیز العال ٤ استطاع العالم األلماني تسیتي حیث

وھي عبارة عن لوحة حجریة ,   الحدود الشرقیة لقورینائیةعلىالتحنو والتي كانت تعیش 
ربما كانت إشارة إلي ،  اللوحة األول سبع مستطیالت على وجھیھا نحت علىمنحوتة 

 من  فیتكونى اللوحة اآلخرعلى أما المنظر ،مدن كانت متحالفة ضد الملك المصري 
أربعة صفوف أفقیة الصف األول لثیران والثاني لحمیر والثالث لخراف وأما الرابع فھو 
لشجرة الزیتون والتي یعتقد بأنھا كانت  إشارة إلي زیت التحنو المشھور في مصر 

 زیت علىذكرت أنھم كانوا یحصلون  ٥ القدیمة،  كما أن المصادر المصریة القدیمة
 أن اللیبیین كانوا یزرعون الزیتون علىد القرابین وھذا دلیل في موائذو األھمیة التحنو 

  . ویعصرونھ ثم یتاجرون بھ مع األقالیم المجاورة
 زراعة الزیتون في نالسیكییكال       أما الفترة الكالسیكیة فقد ذكر عدد من الكتاب 

ن في وصفھ لحدائق یوسیریدیس عدة أنواع م ٦ Scylaxذكر سكوالكس ، إذ قورینائیة 
والفراولة والتوت والعنب واللوز والزیتون " الكمثري" الرمان والتفاح ي ھاألشجار

 فیذكر لنا أشجار اللوتس والسرو والزعفران  ٧Theophrastusواللوتس؛ أما ثیوفراستوس 
تصدیره ، ویشیر الي  زیتون قورینائیة وزیتھا علىوالنخیل والزیتون والسلفیوم ویثني 

 أشجار الزیتون والكروم والتي كانت تنتشر Diodorus 8 الصقليویذكر دیودویس .أیضًا
 والذي قورینائیة أیضًا عن زیتون ٩  Strabon وتحدث استرایون  .بالقرب من قوریني

أن أسعار زیت الزیتون في  ١٠ Plinyویذكر بلیني . كان یزرع في األرض الخصبة 
  . جدًا في المطبخ الالتیني  عنصر مھموھو اإلمبراطوریة الرومانیة كانت معقولة جدا 

یر إلي زراعة الزیتون وبیعھ فإن أفضل النقوش التي تشیر إلي ش         أما النقوش التي ت
 في حفریات معبد دیمتر في سوق المدینة عام ھعلی النقش الذي عثر  الزیتون ھو ذلك

ان  منتجات األرض الزراعیة المقدسة التي ك١١  وھي عبارة عن قوائم ألسعار١٩١٥
                                                        

2 – Gadassi ,  Thenu , Rome , 1942 p 23        
4 3- Zeitschri Fur agyptische Sprache und Altertumskunde , Leipzig .1869-1943. Kees .H, 
Ancien Egypt , London , 1961 ,p 40 . Child , V.G, New Light on the most Ancien East ,London 
, 1958 ,p.80 and pl. XII 

5 - Wainwright, G.A, The Meshwesh”, J.E.A, 48, London, 1970 . 48 .p89-99  
6 - Scylax .108 . 
7- Theophrastus .h.p.,9. I.٧.IV, III  
8 - Diodorus.III.50  
9 - Strabon ,XVII .21-22 . 835  
10 - Pliny.V,5  
11 - Oliverio .G,Documenti Antichi Dell,frica Italiana , Cirenaica  ,vol I ,Fascicolo II,Roma , 
1932 S.E.G, Supplementum Epigraphicum Graecum , IX G .Klaffenbach , 1939 .  vol .IX ,11-
44  
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 ٤٣٨

 وتباع في السوق العام یرجع إلي القرن الرابع قبل المیالد ١٢میورجوي   الداھاعلییشرف 
و ظھرت أسعار زیت الزیتون في .الزیتون والزیت في أسعار ھذه القوائم إذ ذكر  ١٣

   .١٤ أغلب نقوش حسابات الدامیورجوي التي ترجع إلي فترات الحقة
ئیة بعد أصبحت والیة رومانیة نظرًا لالھتمام          تطورت  زراعة الزیتون في قورینا

 زراعة األشجار  فقد طوروا ١٥ وبناء المزارع  الزراعیة الرومان بتوسیع رقعة األرض
 ولم تعد الزراعة محصورة قرب الینابیع واآلبار بل انتشرت ،التي تتحمل الجفاف 

لصھاریج ومعاصر  ذلك من وجود بقایا علىو یستدل  ، ١٦الزراعة في كل أرجاء اإلقلیم 
زیتون في لیبیا اآلن  في مناطق شبھ صحراویة رغم أن الدراسات الحدیثة للمناخ في 

 في ال تشیر إلى تغیر كبیر في مناخ منطقة حوض البحر المتوسط ١٧العصر الكالسیكي 
  .یمكن أن نرجع لھ أسباب اختفاء ھذا المنتج من اإلقلیم  عصر الھولوسین 

انتشرت الدیانة المسیحیة كدین رسمي لإلمبراطوریة الرومانیة         بعد االعتراف ب
 ، حیث  زراعة الزیتون والنبیذ نظرا لدخول ھذا المنتج في طقوس العادة المسیحیة 

 ١٨ونبیذ ضخمة ترجع إلي العھد المسیحي البیزنطي  ضخمة للزیت یالحظ بناء معاصر
زراعة الزیتون وعصره وأھم اإلشارات عن . في أغلب منطقة حوض البحر المتوسط

والذي أشار إلي النظام  Synsius١٩جاءتنا من رسائل قسیس بطولیمایس المدعو سینسیوس 
أن ) ١٣٤( المواطنین ویذكر في الرسالة علىالضریبي الثقیل الذي كانت تفرضھ الكنیسة 

 كل من الحنطة والعسل وحلیب الماعز وذكر في الرسالة ىالضرائب كانت تفرض عل

                                                        
  . ، هم الموظفون الذين كانوا يشرفون على جمع ريع األراضي المقدسة الداميورجوي -١٢

 Chamoux ,. F. Cyrène sous la monarchie des Battiodes   Paris 1953 للمزيد انظر
13  - Ferri , F. Tre Anne de Lavoro di Cirene ,Aegyptus ,IV , 1923 P.180  
14- Oliverio .G .D.A.I.  S.E.G. IX ,11,12,13,14,15,18,20,21,22,23,24,25,26.27,28,29,30   
15 - Goodchid. R,”The Roman and Byzantine Limes in Cyrenaica” In: Libyan studies ed  par. 
Reynolds .I. London .1976 
16   - Moftah .A.Saad .L’approvisionnement en eau de la  Cyrénaïque à  l’époque Romaine. 
These de doctorat .unversite de Sebonne .Paris . 2006 . non publié                                        
16 - Maley . J. “Palaeo climates of Central Sahara during the early Holocene “Nature , Vol , 
269, No 5629, 1977. Haynes , C-V, Holocene migration rats of Sudan …….” Prehistory of 
Arid North Africa , (ed Clase, A.E) Dallas 1987 . Barr,F.T .Geology and Archaeology of 
Northern Cyrenaica Libya . Exploration Society of Libya .1968 . 
18-  Mattingly .D.J.Romano- Libyan settlement  typology and chronology. In : Barker .G.W 
(ed) faming the desert. The UNESCO Libyan volleys archaechogical survey.vol1 publier 1996. 
Pp 2- 200   . Goodchid. R, Mapping roman Libya. In : Libyan studies ed  par. Reynolds .I. 

London1976.pp143-154. 
19 - Rques , D . Synésios de Cyrène et la Cyrénaïque du Bas-empire .Etudes d’antiquités 
africaines ,CNRC . Paris .1987.PP 5-344. Goodchild.R  “Synesus of Cyrene : bichop of  
Ptolémaïs . in : Libyan studies ed  par. Reynolds .I. London1976 ,pp239-254.        
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 ٤٣٩

 زیت الزیتون القورنیئي نظرًا ٢٠ وقد مدح سینیسوس ،من الزیتون والعنبكل ) ١٤٨(
 ولیسنو وھنا یعتقد اندر. لكثافتھ وأشار إلي استخدامھ كوقود للمصابیح وتدلیك الریاضیین

Wilson. A أن ھذه االستخدامات لألنواع الردیئة من زیت الزیتون ونحن نخالفھ الرأي ٢١
 سسینسیویت الزیتون القوریني والذي أشار إلیھ األول ھو شھرة وجود ز: لسببین 

 غیر مكرر  األول أن ھناك نوعان من زیت الزیتون القورینائي: وثانیًا, والكتاب السابقین 
یستخدم إلضاءة المصابیح ودھن أجسام الریاضیین والمستحمین في الحمامات العامة 

. اشرة أو في طبخ  الطعام  مبوالثاني مكرر وھو یستخدم لألكل.  والستخدامات عالجیة 
 إلي شحن الزیتون والنبیذ ٢٢م٤٠٦  أشار سینیسوس في رسالة یعتقد بأنھا ترجع إلي كما

  .  لتصدیره
  

  استخدام الزیتون في العالم
       باإلضافة إلي استخدام الزیتون  لألكل فإن استخدام زیت الزیتون في طبخ الطعام 

وسطي وھناك نوعان رئیسیین من الزیتون األول كان من أھم ما یمیز المطبخ البحر مت
 وكان ھناك  عدة استخدامات لزیت الزیتون ،یسمي زیتون المائدة والثاني زیتون الزیت

 الجمنازیوم حیث كان الھلینیین یدھنون بھ أجسامھم أثناء ممارستھم للتمارین الریاضیة في 
 اإلغریق والرومان استخدملك وكذ ٢٣ .م.السابع قوذلك إلبراز جمال أجسامھم منذ القرن 

یت الزیتون في دھن أجسامھم بعد الحمامات البخاریة لوقایتھا من البرد كما استعمل ز
. زیت الزیتون كوقود للمصابیح التي كانت ھي المصدر الوحید لإلضاءة في العالم القدیم

. ٢٤ تتویجھم في األلعاب االولمبیة عند ین كإكلیل للفائز أغصان الزیتونواستخدم اإلغریق
و استخدم القدماء زیت الزیتون في عالج الكثیر من األمراض نظرًا لما لھ من فوائد 
صحیة متعددة باإلضافة إلي استخدامھ كعالج للحروق والتقرحات نظرًا ألنھ مادة مانعة 

                                                        
ولد في قوريني وعـاش فيهـا ثـم رحـل إلـى      ) ٤١٣- ٣٧٠( هو كاتب مسيحي إغريقي   -٢٠

طينية عام  اإلسكندرية حيث درس الفلسفة على يد هيباتيا وعاد بعدها الى قوريني ثم سافر الى القسطن              
وتزوج مسيحية .  حيث قدم شكوى مدينة قوريني إلى الحكومة الرومانية بشأن ارتفاع الضرائب       ٣٩٩

 م  التي كانـت عاصـمة        ٤١٠عام  ) طلميثة  (ثم تخلى عن زواجه عندما انتخب كرئيس بطوليمايس         
وقـد  . ائل الليبية   وقد حول كنائس اإلقليم إلى أبراج للدفاع عنها ضد هجمات القب          . قورينائية حينئذ       

 .هجوم على الزهد . كتابات في موضوع األحالم . الرسائل . ترك لنا أعمال مهمة وهى 
21 - Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy . Approaches to the Economy of Late 
Antiquity , pp.147-152 
22 -Idem  
23 - Hakim . G.M and Chishti N.D. The traditional healer's handbook: a classic guide to the 
medicine of Avicenna 1990  
24 - Wendy J. Raschke .The Archaeology of the Olympics: the Olympics and other festivals in 
antiquity Wisconsin Studies in Classics.٢٠٠٢ . pp136 .137  
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 ٤٤٠

كما خلط زیت الزیتون مع الملح لیستعمل .٢٥ للتأكسد واستخدمھ الفراعنة في التحنیط
  .٢٦كمعطر للفم

  ن ی         قدس القدماء الزیتون في اغلب الدیانات القدیمة حیث ارتبط عند المصری
 ارتباط على وفي الدیانة الوثنیة الیونانیة تؤكد األسطورة ٢٧ اإللھ رع المصريبعبادة 

أما في الدیانة الیھودیة فإن زیت الزیتون ھو الزیت الوحید , ٢٨عبادة اإللھة أثینا بالزیتون 
سمح بھ إلشعال الشمعدان الیھودي واستخدم زیت الزیتون أیضًا للدھن للتبارك الذي كان ی

وتستخدم الدیانة األرثوذكسیة زیت الزیتون في االستعدادات لتعمید  , ٢٩لملوك الیھود 
باإلضافة إلي دھن المریض أثناء طقوس االستشفاء الروحي كما أنھ یخلط ، المسیحیین 

ساقفة وكذلك دھن الملوك عند تتویجھم باإلضافة إلي مع البلسم لیكون عطر خاصة باأل
 أھمیة شجرة علىكما أن الدین اإلسالمي أكد   ، ٣٠استخدامھ في مصابیح إضاءة الكنائس 

اللَُّھ ُنوُر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفیَھا  {ىالزیتون وزیتھا حیث یقول تعال
ي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأنََّھا َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُیوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَُّباَرَكٍة َزْیُتوِنٍة ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِف

....... {٣١ .  
     كان أشجرة الزیتون أھمیة أخرى باإلضافة إلى أھمیة ثمارھا فنظرا لقوة تحمل جذع 

صدر للخشب وسیقان الزیتون ومرونتھا بعد صھرھا بالنار ؛ فقد استخدمت كأھم م
المستعمل في الحیاة الیومیة  حیث نحتت منھا مقابض السكاكین وھراوات األدوات 

 و القوادیم  والمحاریث والمناجل  بل نحتت منھا جمیع األدوات سالمعدنیة مثل الفؤو
المنزلیة تقریبا كالمالعق  والمحاریك وصحون األكل ، وصنعت منھا  األطر الخشبیة 

شف في قورینائیة في الكھوف المعلقة التي كان یلجأ لھا السكان عند لعربات النقل بل اكت
الخطر عدد من العاب األطفال المنحوتة من جذوع وأغصان أشجار الزیتون مثل 

، ورغم أن ھذه المنحوتات ترجع إلى نھایة الفترة ٣٢منحوتات لجمال وحمیر وعرائس
 لم یتركھا لنا الزمن  ألن  ھتقالید قدیمالبیزنطیة  والفترة اإلسالمیة إال أنھا كانت امتداد ل
  .خزن جیدا  لم یالخشب من أسرع المواد العضویة القابلة للتلف إن

  

                                                        
25  - Mira Bartók, Christine Ronan  . Ancient Egypt and Nubia. U.S.A. G.B.G. 1995 .P16 
26 Hakim . G.M and Chishti N.D , op cit,p222 . 
27 - Harry Elmer Barnes  . A survey of western civilization . .2 ed T. Y. Crowell Co., 1947.p  ٥٦  
28  -  Morris Silver   . Taking ancient mythology economically . ١٩٩٢ , p260  
29 - Alan K. Bowman, Edward Champlin, Andrew Lintott  . The Cambridge ancient history, 
Vo 10 .1996 . Cambridge .p775 
30 - Orlando O. Espín, James B. Nickoloff  . An Introductory Dictionary of Theology and 
Religious Studies .2007 . p231 

    . ٣٥آية  .ر سورة النو-  ٣١
ص  . ١٩٩٠.  ليبيا -طرابلس . منشورات مصلحة اآلثار . أوشاز األسالف . داوود الحالق   ٣٢

  ٢٠٠-  ٦٠ص 
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٤١

  قورینائیةمعاصر الزیتون في 
  

 ثقة تامة بأن أشجار الزیتون كانت موجودة في اإلقلیم  منذ عصور على          رغم أننا 
 في كل مناطق حوض نتشربري منھ مما قبل التاریخ نظرًا ألن ھذا النبات وخاصة ال

زال تعیش إلي اآلن في داخل أودیة ال یمكن لإلنسان أن یستغلھا في یالبحر المتوسط وال 
أكل الزیتون فقط أم یإنسان العصور الحجریة  ما إذا  كان ولكننا نجھل ، العصر القدیم 

مستخدمة في  مثل تلك ال طریقة معینة لعصر الزیتون واستخدام الزیتلدیھأنھ كانت 
 لدینا إشارات واضحة األسراتولكن منذ عصر ما قبل ؛  ٣٣ ىكریت  في العصر البرونز

 ذكرت كلمة زیت األسراتعن أھمیة الزیتون في اإلقلیم كما أشرنا سابقًا فإنھ منذ عھد 
التمحو بصراحة ومعني ذلك بأن التمحو كانوا یعصرون الزیت ویصدرونھ إلي الفراعنة 

 أن نتخیل ناعلیتخدمونھ في عدة مجاالت منھا مجاالت دینیة ومن ھنا وجب الذین كانوا یس
طریقة عصر الزیتون فنحن لألسف ال یوجد لدینا أي معلومات عن الكیفیة التي كانت تتم 

عصر الزیتون ولكننا نعتقد بأن اللیبیین القدماء كانت لدیھم أنواع بدائیة من عملیة بھا 
  الصخریة للجبل األخضر  سفوحعلىا الحفر الموجودة معاصر الزیتون وربما استخدمو

 فیعصر الزیتون نتیجة عدة مرات كتل حجریة ضخمة یھرس ببوضع الزیتون فیھا ثم 
 فیطفوا الزیت إلي ھعلیصب الماء الساخن ی ثم یصفي داخل الحفر وھعلیللضغط الواقع 

اإلقلیم  إلي فترة قریبة األعلى ویصفي الزیت وھي طریقة بدائیة كان یستخدمھا  البدو في 
وسائل حفظ ونقل الزیت فنحن ال ندري ھل كانت أواني فخاریة بدائیة أو ، أما عن ٣٤جدًا 

بواسطة القرب الجلدیة التي كانت تعد أھم وسائل نقل السوائل في الفترات التي سبقت 
  .٣٥ تطور الفخار في العالم القدیم

 فبقایاه ال تزال تنتشر قورینائیةالسیكیة في في الفترة الكالزیتون  معاصر انتشرت        
حتى أنك قد تجد بقایا لعشرین ) ٤انظر شكل ( في اإلقلیم بشكل یدعوا إلي االستغراب 

بأنھ خالل  ٣٦ ویذكر أندري ولسن  ٢ كم٥معصرة زیتون في منطقة ال تزید حدودھا عن 

                                                        
33 - Riley. F.R.  Olive oil production on bronze age Crete: nutritional properties, processing 
methods and storage life of Minoan olive oil . Oxford Journal of Archaeology . Vol 21 Issue 
1,2002 . pp 63 – 75 

 أطلعني على هذه الطريقة احد كبار السن من البدو في منطقة طلميثة بعد سؤاله عـن طريقيـه           - ٣٤
 .عصر الزيتون قبل وصول اآلالت الحديثة لإلقليم في القرن العشرين 

 األثرية في شـمال     عم في عدد من المواق    . ق  منذ األلف السادسة   م اكتشف الفخار في العالم القدي     - 35
أفريقيا وخاصة في الصحراء اإلفريقية ولكن الزلنا نجهل هـل اسـتخدم فـي نقـل الـسوائل أم أن              

العـصر  . مفتاح الشلمانى   . للمزيد انظر   . استخدامه اقتصر فقط على تخزين السوائل وطبخ الطعام         
 ص ٢٠٠١.جامعة قـاريونس  . ر غير منشورة رسالة ماجستي.الحجري الحديث في الصحراء الليبية     

  ٨١-٧٢. ص 
36- Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy . Approaches to the Economy of 
Late Antiquity p ١٤٧  
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٤٢

 معصرة زیتون ٥٠  عن حوالي ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢زیاراتھ السریعة لقورینائیة في العام 
مكشوفة أو شبھ مكشوفة كما أنني من خالل المسح المتواضع لإلقلیم استطعت العثور 

تھا حسب طریقة بنائھا وموقعھا فانتشار نف وقد ص ، المئات من معاصر الزیتونعلى
 وحتىمعاصر الزیتون في منطقة شاسعة جدًا ابتداء من المناطق الساحلیة قرب الشواطئ 

بدأت المسح األثري غرب مدینة درنة قلیم صحراویة في شرق االمناطق الشبھ الال
 عدة بقایا لمستوطنات قدیمة والتي تسمي على حیث عثرت ) قدیما  Darnisدارنیس (

 بعضھا كان عبارة عن مواقع لمعاصر زیتون أنیر ومن خالل تفحصھا تبین سمحلیًا ال
اصر األھم ھي تلك التي وب بیجي وعرقوب العرابید جنوب درنة وكانت المعقمثل عر

 وھي عبارة عن منطقة حرفیة یوجد بھا ٣٧) Limnias لیمنیاس قدیما  ( لملودةتوجد قرب 
  ؛ وشمال لملودة توجد إشارات على وجود  اآلن حتىعدة معاصر ال تزال في حالة جیدة 

كما توجد معاصر ) قدیما  Erythrum(معصرة زیتون غطي البحر جزء منھا في االثرون 
 ٣٨  جنوب رؤوس األصالبأرحیمعرقوب األبیض وعرقوب من ة جدا في كل مھم

وھناك معصرة داخل حجر منحوت ؛  مجمع لمعاصر زیتون بیت تامر وكذلك یوجد في 
  كم ٢ترت  بحوالي  قریة شمال شرق  الطلبھفي األرض الصخریة قرب موقع عین 

طحن  ال تزال قائمة في ال ودوران وھي ال تزال في حالة جیدة جدا فأحواض الترسیب 
 ؛ و توجد معصرة داخل حجرة منحوتة في األرض الصخریة ال تزال في حالة مكانھا
 توجد في المنطقة الواقعة ما بین ، و  كم جنوب عین الطلبة١٫٥ في عرقوب یارا ةجید
 كم ٢بومراح ٣٩منھا معاصر سیرة  وشحات عددًا من المواقع لمعاصر زیت زیتون ترت

، أما مدینة شحات وضواحیھا فإن كم جنوب سیرة بومراح ١ر اتجبر شرق ترت  وسی
 اآلن حیث یوجد في منطقة حتىالعشرات من معاصر الزیتون والنبیذ ال تزال موجودة 

مجمعین لمعاصر الزیت )   ٣ شكل–كیلو متر  شمال المدینة األثریة المسورة ( سطیھ 
 واضحة على تلھ یحیط بھا یوجد في األول  مجمع لمعاصر زیتون بھ ثالث معاصر

 معاصر زیتون ، كما ٤)كم شمال األولي ٢(حوالي المجمع الثاني  ، ویوجد في ٤٠سور
 في األرض الصخریة تحت ةمنحوت زیتون كبیرة جدًا داخل حجرات مجمع معاصرتوجد 

وكذلك یوجد الطریق التي تربط ما بین المنطقة األثریة ومدینة سوسة الطریق القدیم 

                                                        
37 - Idid ,p149. Stucchi. R. Architettura. Op cit. pp73-88 . 

 وهى عبـارة عـن بقايـا    ة والمغارات المردوميوجد في هذه المواقع مجموعة من السير القديمة    -٣٨
لمزارع محصنة يوجد في عدد منها معاصر زيتون ولكن تحتاج إلى حفريات من اجل التعرف علـى           

 . التخطيط العام لهذه المزارع وعناصرها المعمارية 
ينائية  السيرة هي تعبير محلي يطلقه السكان على جميع التالل األثرية الصغيرة المنتشرة في قور              - ٣٩

ولكن ال يزال هناك جدل حول األصل اللغوي لهذه الكلمة وربما جاءت من كلمة سيرة ويقصد بهـا                   
 .الحكاية إي أن هذه المواقع هي تحكي قصص قديمة 

  . بوغزاله احد الباحثين بمصلحة اآلثار م أطلعني على هذه المعاصر عبد الكري-٤٠
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 ٤٤٣

عمومًا یوجد في  . ٤١كم ٢ون في علوة بیھ شرق المنطقة األثریة بحوالي معصرة زیت
أغلب المناطق المحیطة بقورینا وخاصة في المناطق التي توجد بھا منابع للمیاه أو 
المساحات المسطحة التي تقع بین األودیة والتي تسمي بالعراقیب بقایا لمعاصر زیتون 

  جانب الطریق الزراعي الممتد ما بین شحاتىعلكما توجد بقایا لمعصرة كبیرة , ونبیذ
Cyrene ) والقیقب )Agabis (   ٤٢ال تزال اسطوانة الھرس في حالة جیدة جدًا) ٤شكل(.  

  
)                                         تصوير الباحث ( حوض عصر قرب القيقب ٤-ش               )     تصوير الباحث (مجمع معاصر سطية ٣ -ش

وضواحیھا فإن معاصر الزیتون منتشرة في عدة مواقع Balagrite بلغراي ل      بالنسبة 
 حفریات جامعة ھعثرت علی المجمع الحرفي والذي المعصرة التي اكتشفت في  تلك أولھا

وھو عبارة عن مجمع بھ معاصر الزیت والنبیذ وفرن األخیرة عمر المختار في السنوات 
زیت زیتون لیوجد معصرة ,  وھو یرجع ربما للقرن الرابع أو الخامس میالدي٤٣فخار

وھي تشبھ إلي حد كبیر ذلك المجمع الحرفي لمجموعة من معاصر الزیتون التي عثر 
 في الجزء الجنوبي ھناك معصرة في حالة جیدة , .٤٤ حدیثًا في فلسطین المحتلةھاعلی

 .٤٥ال تزال في حالة جیدة توجد معصرة ألثریة  داخل المنطقة اكلیبیوس الغربي لمعبد اس
   .)٦-٥الشكلین (
  

                                                        
المنطقة الساحلية حيث يوجـد بـه حـوالي عـشر        يعتبر هذا الموقع اكبر موقع به معاصر فى          -٤١

أحواض عصر منحوتة في األرض الصخرية وربما كان العدد أكثر من ذلك لو أجريت حفريات فـي     
 .الموقع  

42 - Moftah .A.Saad ,op cit ,p175-177 
43 -Buzaian, A.M. and Bentaher, F. 2002: ‘Preliminary report on two seasons of excavations at 
Balagrae (al-Beida)’. Libyan Studies 33, 125–31. 
44 -    Zeev Safrai . The economy of Roman Palestine . Routladge .London  .1994. p191 

  ويبدو انها قد بنيت بعد بناء حرم االله اسكلبيوس .  ال تزال هذه المعصرة بحالة جيدة -٤٥
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 ٤٤٤

             
  )تصویر الباحث ( ٢ معصرة بالغراي ٦ -      ش )      تصویر الباحث ١ ( ١ معصرة بلغراي ٥ -ش
أما عن ضواحي المدینة القدیمة فیوجد عدة مواقع تسمي محلیا السیرة بھا            

 وسط مدینة البیضاء الحدیثة وھي ٤٦ دًا حیث نجد في سیرة الجملمعاصر زیتون مھمة ج
عبارة عن قلعة محصنة محاط بھا خندق یوجد بھا معصرتین  األولى تقع في الركن 

دوار (الشمالي الغربي وھى األكبر ال تزال في حالة جیدة وجمیع عناصرھا موجودة 
 Doliaیت أوني التخزین العصر ، منصب الضغط ، حجرة  اسطوانة الھرس ، قواعد تثب

ویوجد بالموقع عدد من الصھاریج  ) Terracotta  (المصنوعة من الطین المشوي
رنین قوكنیستین وحمامات بیزنطیة وربما یرجع تاریخ المستوطنة إلي فترة ما بین ال

 ویبدو أن المعصرة المنحوتة تحت األرض قد بنیت في فترة القرن ٤٧ الخامس والسابع
 ٣٠٠جد بالمواقع عدد خوابي تخزین السوائل تتسع كل واحدة منھا لحوالي السادس كما تو

  )٨-٧الشكلین (.لتر 

                
  )تصویر الباحث ( معصرة سیرة الجمل ٨-     ش)                تصویر الباحث ( سیرة الجمل٧ -ش  

                                                        
 ١٩٧٤-١٩٧٢. اخبار الحفريـات واالثـار      . عود شقلوف   محمود الصديق ، مس   .  أبريك عطية    -٤٦
ليبيـا  .طرابلس .منشورات مصلحة االثار . م ١٩٧٥- ١٩٧٤  . ١٢-١١المجلد .مجلة ليبيا القديمة  .
  ٥٩ص

47 - Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy .op cit p١٤٩ . Catani .E. I frantoi della 
fattoria bizantina di El-Beida  in cirene e la Crenica .1976 ,pp 435-448 . 
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 ٤٤٥

ا قنوات من أجل وشرق مدینة البیضاء توجد عدد من ینابیع المیاه التي نحتت بھ      
 الموقع األھم لدینا ھو بقایا  ،سحب المیاه إلي المنطقة الخصبة والتي تسمي الوسیطة

 و بھا  رلسمیاه نبع  نسبة إلي ٤٨ لمستوطنة صغیرة محصنة محاط بھا خندق تسمي رلس
 یوجد فیھا  ) ٩شكل (حمامات رومانیة و بیزنطیة بنیت فیما بعد انھیار الحمامات الرومانیة

رة زیتون منحوتة داخل حجرات تحت األرض وال تزال أحواض الترسیب و معص
وربما یكون الموقع المھم األقرب غربًا ھو . دورات  عصر الزیتون موجودة حتى اآلن

 القدیمة والتي كانت إلي زمن قریب من أشھر ٤٩ موقع قریة مسھ الحدیثة أرتمیس
. شتھرت بنوعیة جیدة من النبیذالمناطق في شرق لیبیا في زراعة العنب والزیتون وا

والموقع عبارة عن مستوطنة إغریقیة قدیمة تطورت في الفترة الرومانیة و بھا معبد 
 للبحث عن مصادر ٥٠ ٢٠٠٤وعدد من المقابر ومن خالل المسح األثري الذي قمت بھ في 

 ؛)١٠شكل( ھرس زیتون قد استخدم كحوض لسقایة الماشیةدوران المیاه فیھا وجدت فیھا 
 وجود عدد من بقایا معاصر الزیتون المنتشرة في محیطھا،  كما على لدینا عدة دالئل 

 بیوت وحمامات وصھاریج ومعاصر زیت ونبیذ ٥١یس اتوجد في مستوطنة قصر بناد
 الرغم أن المعاصر غیر مؤرخة إال أنھ من علىوأحواض ترسیب وأرضیة فسیفساء و

ي القرن السادس نظرًا لتشابھھا مع فسیفساء خالل أرضیة الفسیفساء یبدو أنھا ترجع إل
 المستوطنة األھم بعد مسة ھي ترجع لعصر جستنیان  موجودة في متحف قصر لیبیا 

وھى عبارة عن مستوطنة رومانیة  . ٥٢)كم غرب البیضاء٢٠(مستوطنة وادي الصنب 
ة ازدھرت في العصر البیزنطي نحت اغلبھا في الحواف الجبلیة الصخریة یوجد بھا عد

 الزال اثنان منھا في حالة جیدة احدھما بجوار كھف الفلیق وھى مكتملة بجمیع رمعاص
وتوجد معاصر زیتون في . معداتھا والثانیة توجد في العراء بجوار كھف الحزین 

   . ٥٣مستوطنة العقلة 
  

                                                        
48 - Moftah .A.Saad ,op cit .165-169  
49 - Norton .R.The ruins at Messa, Bull of the arch. institute of america, 2, 1910 . 
Oliverio.G.Iserizioni Cirenniche.Quaderni di archeologia della libia .4:3-54 1961  
50 - Moftah .A.Saad ,op cit ,pp161-164  
51 - Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy .op cit p 149 
52 - Attiya  ,B.Stucchi,S.Bachielli,B.Prima escursione nello Hadi senabe nel got giaras . En 
Libya Antiqua .Vol . XI XII 1974-1975 Tripoli p 251-269 

وهي عبارة عن مستوطنة تقع شمال غرب قصر ليبيا على شاطئ البحر بها كنيسة وسدود مياه  - ٥٣
  .وآبار ومباني 
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٤٦

  
  ) ثتصویر الباح( حوض عصر قرب مسة  ١٠ -           ش)      تصویر الباحث ( سیرة رلس ٩ -ش

 فإن الموقع األھم ھو الموجود في  ) المرج حالیًا (أما عن معاصر الزیتون في برقة       
 والذي یسمي محلیًا باسم الخوابي نسبة ٥٤ كم٥جنوب شرق مدینة المرج الحدیثة بحوالي 

أما شمال برقة حیث مینائھا , للعدد الكبیر من خوابي تخزین السوائل الموجودة في الموقع
 فإن العدد الكبیر من البقایا للمواقع األثریة یشیر إلي وجود منطقة مزدھرة بطولیماس

 والغریب أننا نجد قرب سبطولیمایلزراعة الزیتون في المنطقة الممتدة ما بین المرج 
 معصرة  والمنطقة ١١ األثریة ثالث مجمعات لمعاصر زیتون بھا سبطولیمایمدینة 

میثة الحدیثة ال یزید عرضھ عن كیلو متر عبارة عن ساحل ضیق یقع غرب مدینة طل
 ٥٥لوكم وال یوجد بھ أي شجرة زیتون اآلن الموقع األول یسمي سیرة م٣واحد وطولھ عن 

كم شرق ٣(یقع غرب الطریق التي تربط بین المرج وطلمیثة عند نھایة الحافة الجبلیة  
 من الكھوف وھو عبارة عن مستوطنة محصنة بخندق وسور بھا عدد) المدینة القدیمة 
 ات وخمس دورانرحى بقایا خمس معاصر زیتون وخمس أحجار علىولقد عثر فیھا 

 متر ٥٠أما  الموقع الثاني فیوجد في مدخل مدینة طلمیثة الحدیثة حوالي . )١١شكل(عصر
  ، ورغم أن ھذه المعصرة قد جرف جزء منھا بالجرافات  ةالكھرباء الحالیشمال محطة 

لعصر ال تزال بجانب الطریق وھي اثنان كما أن بقیة أجزاء انات إال أن مكان دورا
 بعد حوالي كیلو متر علىو.  أحد المزارع  سیاجالمعصرة ال تزال موجودة داخل 

 الضفة الشرقیة عند نھایة وأدي علىونصف جنوب شرق ھذا الموقع وتوجد سیرة 
اني ضخمة وعند  وھي عبارة عن مستوطنة كبیرة توجد بھا بقایا عدة مب)١٢شكل(خامبش

 جانب مسار الطریق الساحلي الذي یعبر جنوب علىتفحص الركام الذي تركتھ الجرافات 
أما عن , السیرة وجدت بقایا ألحجار طحن ومبني لمعصرة أخرى تم إزالتھا بالجرافات

 أحجار باإلضافة إلي ٥السیرة الموجودة اآلن فیوجد بھا عدد من أحجار الطحن وھي 
                                                        

 من الخوابي في هذه المنطقة اثناء المسح األثري الذي قامـت بـه              ة عثرنا على مجموعة كبير    - ٥٤
ى مسح المنطقة   جمعية الدراسات الليبية بقيادة جون دور والذي شاركت  فيه وكان المشروع يهدف ال             

 ) .المرج(الجبلية الواقعة مابين بطوليمايس وبرقة 
 . أطلعني على مكان هذه السيرة األستاذ فرج عبد الكريم مالحظ آثار بطوليمايس - ٥٥
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٤٧

.   ضغط بأحجام مختلفة ویبدو أن ھذا الموقع كان منطقة حرفیة كبیرة وجود أربع أعمدة
 طول القناة علىیر منتشرة سفإن وجود عدد من ال" سیبطولیما"أما شرق مدینة طلمیثة 
ب المدینة ربما كم غر٢٥ القدیمة بالمیاه من نبع  الملكة سبطولیمایالتي كانت تغذي مدینة 

  . ٥٦ن  منھا معاصر زیتوكان یوجد في عدد
 

             
  )تصویر الباحث ( معصرة سیرة خامبش ١٢ -ش    تصویر الباحث ) دوران عصر سیرة ملو ١١  -ش

 طول الساحل الذي یربط كل من مدینة توخیرا القدیمة على      انتشرت المعاصر كذلك 
 بقایا معاصر في كل من على وبنغازي  حیث عثر  )توكره الحدیثة العقوریة االن (

 وتعد معصرة سیرة الجبارار  الموجودة جنوب مدینة ٥٨  ودریانة٥٧توكره وتنسلوخ
 كم قرب الطریق الرئیسي ھي األھم حیث نجد بقایا عناصر لمعصرتین ١دریانة بحوالي 

 متر  ویوجد مزرعة ١٫٢٥ال یزال في حالة جیدة باإلضافة إلي صھاریج  اسطواني قطرة 
قرب من  ٥٩ الكویفیةما توجد معصرة مھمة  في ك.زیتون حدیثة بالقرب من المعاصر 

  .المنخفض الذي یسمى سواني الكویفیة 
 علىوھي عبارة عن معصرة زیتون نحتت  ٦٠     أكثر المواقع دھشة وجد في تاركانیت 

ة غرفة نحتت فیھا طاحونة زیتون ودوار وأحواض ترسیب و بھا نقوش ئ ھیعلىاألرض 
ولسن بأن ھذه المعصرة تعود للسكان و تقد اندرمسیحیة ترجع إلي القرن السادس ویع

والتي تقع في منخفضات في ٦١ یوجد في مدینة بنغازي بعض السواني القدیمة اللیبیین،
 التي ذكرھا الكتاب ٦٢ذات حواف صخریة والتي یعتقد بأنھا ھي حدائق یوسبریدس

                                                        
56 - Moftah .A.Saad ,op cit ,pp119-124 . 
57 - Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy .op cit p. ١٥٣-١٥١  
58 - Moftah .A.Saad ,op cit ,p111  
59-  Larond .A  Chamoux ,. F. Cyrène sous la monarchie des Battiodes  , Paris 1953 p???? 
60-. Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy .op cit,p 149  

 .  يقصد بالسواني تعبير محلي لجمع كلمة  سانية أي البساتين - 61
62 -.F.W and H.W Beechey . Op.Cit.  pp 326.333;p 329 : Narducci .G.Op Cit p 123, 
Goodchild.R.Benghazi : the story of city . Op.Cit.  p 5. Thwhite. Deserts of hesperides 1969. P 
29 ; Laronde . A. Cyrène  la Libye ... Op.Cit.   p. 389 Jones G.B  and Little Coastal settlement  
in  Cyrenaica .  Op.Cit. p 61 
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٤٨

زرع إلى  وتسمى الیوم باسم سواني عصمان  و ال تزال ھذه المنخفضات تنالكالسیكیی
وربما كان مجمع ) ١٣شكل ( الیوم بأشجار الفواكھ مثل العنب والرمان والزیتون والنخیل

المعاصر  المسمى سیر ة شبنھ الذي یوجد في نھایة طریق الرابش عند ملتقى طریق 
المساكن كان یخدم تلك المنخفضات ویوجد بھذا المجمع اآلن ثالث دورانات عصر على 

نحوت في األرض الصخریة مباشرة كما یوجد بقایا ألحجار ھیأة أحواض والرابع م
مثقوبة ربما كانت أحجار الثقل التي كانت تثبت فى عمود الضغط وقد دمر الجزء الغربي 

 أما جنوب مدینة بنغازي ،) ١٤شكل(من المعصرة ولكن ال یزال جزء منھا في حالة جیدة
 ٣٠ربط بین كل من األبیار وسلوق  الطریق الجنوبي الذي یعلىفیوجد بقایا لسیرة  توجد 

 سلوق وھي منطقة شبھ صحراویة وعند تفحص ھذه الموقع تبین بأنھا عبارة شرق ٦٣ كم
عن معصرة زیتون ال یزال عمود الناصب ودوار الطحن بھا في حالة جیدة وھي توجد 

  .ویوجد قرب الموقع اآلن حقل زیتون حدیثفي منطقة شبھ صحراویة 
  

  
  )تصویر الباحث ( معصرة سیرة شبنھ ١٤-            شتصویر الباحث (ن سواني عصما١٣ -ش
  

  معاصر الزیتون في قورینائیھ 
          العناصر األساسیة للمعصرة الكالسیكیة       

 ھرس الزیتون على یقصد بھا تلك العناصر التي تساعد -:عناصر الھرس والطحن-١
 وھي تتكون من ٦٤  trapetum- type mill  ب ویعرف ھذا النوع . الستخراج ما بھ من زیت 

  -:عنصرین أساسیین 
  . Circular Olive Millدوران العصر -أ

        ھي عبارة عن أسطوانة منحوتة في الصخر مباشرة إذ كانت األرض الصخریة 
  سیرة سطیةو ، مثل معاصر سیرة ملةقریبة كما ھي الحال في أغلب المعاصر القورینائی

                                                        
صالح العقـاب عـام     /  كنت في رحلة علمية لمدينة جالو برفقة د        ا الحظت هذه المعصرة عندم    - ٦٣

 .يدة وبعد تفحص الموقع تبين انه عبارة عن معصرة زيتون ال تزال اغلب أجزائها في حالة ج٢٠٠٨
64 - Wilson. A . Commerce and Industry in Roman Sabratha .Libyan Studies .Vol 30 
.1999.pp46 
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٤٩

ة أسطوانة في ئ ھیعلى داخل صخرة تأو أنھا نحت" .١٤شكل"الخ  ...... . بلغراي  و
األرض التي تكون بھا األرض الصخریة بعیدة مثل معاصر سیرة خامبش ومعاصر 

الخ وھي عادة ما ....... مسھ  ومعاصرسیرة الجبارار قرب  دریانة معصرةسیرة القیقب و
، أما عن قطر ھذه األسطوانة  سم ٦٠ إلي ٤٠تكون مرتفعة عن سطح األرض ما بین 

 سم یوجد بوسطھا فتحة ١٦٠ و ١٢٠ یتراوح ما بین قورینائیةففي المعاصر المكتشفة في 
 والتي تدول داخل Crushing millیثبت فیھا العمود الذي یثبت حجره العصر أو الطحن 

 سم حسب حجم حجرة ٨٠ و ٤٠ عرضھ ما بین تراوحیھذه األسطوانة في مجري دائري 
حن وعادة ما توجد فتحة داخل ھذه األسطوانة من أجل تسریب الزیت إلي أحواض الط

التسریب وخاصة في دورات  العصر المنحوتة في الكتل الصخریة سالفة الذكر ویوجد 
    ).١٧-١٥األشكال من (.بھا أحواض ترسیب صغیرة داخل األسطوانة

      
فلسطني  ة يفي طربةشاطئ حبري على كابرنامي  ١٦-  ش               سرية ملو تصوير الباحث٥ حوض عصر رقم ١٥ -ش  

  
ة دائرة وسطھا فتحة لتثبیت رحى  الثاني على األرض مباشرة على ھیئلنوعینحت ا

 سم في ٦٠ و ٤٠الطحن والتي تدور داخل ھذه الدائرة في إطار یتراوح عرضة ما بین 
النماذج المكتشفة في قورینائیة وھذا النموذج موجود في معاصر بلغراي ومعاصر سیرة 

وع كان عادة ما یستخدم في المعاصر التي تقع الخ ویبدو أن ھذا الن......الجمل وسطیة 
ونظرا لضیق المساحة . داخل المباني محدودة الحجم او فى المناطق الحرفیة داخل المدن 

التي یوجد فیھا دوار الھرس والذي یوجد عادة شبھ مالصق ألحدى زوایا الحجرة فان 
 یؤكد على أن عملیة عملیة تدویر المطحنة في ھذا النوع ال تزال محیرة رغم أن البعض

تدویر ھذه الطاحونة یتم من أعلى أي یبنى إطار خشبي فوق دوار العصر ثم تحول عملیة 
    .   ١٨ بالشكل ٦٥تدویر الطاحونة إلى األعلى كما ھو موضح 

  

                                                        
65 - Foxhal . Lin. Olive Cultivation in Ancient Greece . Oxford University Press .P145 
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 ٤٥٠

      
  

  رسم توضحي لمعصرة  غرف كالسیكیة  عن ١٨ -  ش     )  تصویر الباحث ٢ دوران عصر معصرة بلغراي ١٧ -ش
١٤٥ص          Foxhall  

   Crushing  Millالمطحنة -ب
       ھي تلك األسطوانة المنحوتة من الصخر والتي یتم بواسطتھا طحن الزیتون داخل 
دوران الطحن أو العصر ویتراوح قطر األسطوانة الخارجي في النماذج المكتشفة في 

أقل قطرًا في الجانب  سم وھي في العادة تكون ٨٠ و ٦٠قورینائیة حتي اآلن ما بین 
 سم ولذلك تكون بشكل شبھ مخروطي وھي عادة ما تنحت من نفس ٢٠أو١٠الداخلي ب 

الحجر الذي في الموقع  وتثبت ھذه االسطوانة في دوار العصر بواسطة إطار خشبي 
حیث تصبح االسطوانة داخلة مثل العجلة وذلك لتسھیل حركتھا ویثبت ھذا اإلطار على 

تثبیت ھیكل خشبي على اإلطار المربع المنحوت فوق الفتحة الدائریة مرحلتین األولى ب
التي تخترق االسطوانة  یثبت بھ قضیب معدني والذي یثبت في  الھیكل الخشبي و یدور 

وال یزال ھذا النموذج یستخدم حتى اآلن في  . ٦٦بواسطة إنسان أو احد حیوانات الجر
قة التي تم شرحھا سابقا في األماكن التي أو تدور بالطری) .  ٢٠- ١٩شكل ( .جنوب تونس 

  )١٨شكل.( ال یوجد بھا حیز للدوران داخل الغرف 
  

  
 في جنوب تونس عن ولسن ةمعصرة تقلیدی ٢٠ -ش )     تصویر الباحث( اسطوانة طحن سیرة خامبش ١٩ -ش

٤٧ص    

                                                        
66 - Wilson. A . Commerce and Industry in Roman Sabratha . op cit ,p47  
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 ٤٥١

   Oil Filter عناصر الترشیح - -٢
  

  .د  الترشیح بالضغط بواسطة الوزن المتضا-:أوال
منسوجة من نبات   على ھیأة أقراص         بعد عملیة ھرس الزیتون یوضع داخل أكیاس

 توضع الحلفھ أو اللیف بھا فتحة دائریة في األعلى لتعبئة الزیتون ثم ترص فوق بعضھا 
في حوض دائري الشكل لیتم ضغط الزیتون الستخراج الزیت الموجود فیھ ببطء شدید 

ل قطرة زیت داخل الزیتون المھروس وھذه العملیة في المعصرة  تتم االستفادة من كحتى
وأحیانا یصب الماء على ھذه األكیاس لالستفادة من كل . یوجد لتأدیتھا ثالث عناصر مھمة

وتتكون العناصر  .قطرة زیت داخل الزیتون المھروس ثم یفصل الزیت عن الماء 
                             -:األساسیة لھذه العملیة من األتي 

     block  Counterweight    ، وحجارة الثقلUpright   ،  العمود Upstandingالمنصب 
  
  Upstandingالمنصب -أ

  
 كتلتین حجریتین توضعان منتصبتین بجانب بعضھما وینحت بینھما ھي عبارة      

 ن  متر  وبعرض متر وبسمك بی٢٫٥٠ متر و٢تجویف ویتراوح ارتفاع الكتلتین مابین 
و التجویف الذي تنحت بین الكتلتین فھو  في العادة مربعة بطول . متر ١ سم و ٦٠
( سم والغرض منھ تثبیت عمود الضغط داخل ھذه الفتحة كما ھو مبین بالشكل ٥٠
ومن أھم النماذج التي ال تزال في حالة جیدة ھي مناصب سیر بومراح    )  ٢٤  -٢١

 ومن المالحظ )١٨شكل( الطریق الرئیسي  كم شمال٢والتي تقع غرب ترت بحوالي 
 حیث  Tripolitaniaتریبولتانیا اختالف أعمدة المنصب المكتشفة في غرب لیبیا 

یتكون المنصب من عمودین تثبیت بینھما عمود وینحت في العمودین مستویات 
 مختلفة من التجاویف تنزل حسب مستوي الضغط المطلوب ألكیاس الزیتون

 لتجویف اافإن ھذ )  Pantapolisالبنتابولیس  (النماذج القورینائیة أما في  .٦٧)٢٣شكل(
ولیس من الضروري وجود منصب الضغط في كل  یثبت فیھ عمود الضغط ھو الذي

المعاصر بل تستخدم الجدران الحجر لمناصب ضغط حیث تحفر فیھا تجاویف یثبت 
  )٢٤شكل( . ٦٨فیھا أعمدة الضغط 

  
  
  

                                                        
67 - Mattingle .D.J .The Olive Boom .Oil Surpluses , Wealth and Power in Roman Tripolitania 
.Libyan Studies ,Vol 19 .1988 . p26 

من المعاصر بمعاصر الكهوف وهى عادة ما تكـون محفـورة فـي األرض               تسمى هذا النوع     - ٦٥
 .الصخرية بالكامل داخل غرف 
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 ٤٥٢

 

     
 

 ٦ة عملیة العصر القرن على إناء اتیكي رسمت -٢٢   ش)        تصویر الباحث(ة بومراح منصب عصر سیر٢١-ش 
       ٣٨٢ ص J.P Olesonم عن .ق

  

تصویر (  علوة بیة  شرق سوسة -٢٤ش    The olive boomمنصب قصر دوقھ في تربولتانیا عن ماتنقلى    ٢٣-ش      
  )    الباحث 

       
 
  ٨١ ش Foxhal رسم توضحي للضغط بالبكرة عن –٢٦     ر بالبكرة المتحف الجماھیري سم توضحي للعصر ٢٥-ش

 )تصویر الباحث( 
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 ٤٥٣

 
  Colonne      Press عمود الضغط  -ب
  

  سواء كان جذع نخلة أو جذع شجرة صنوبر وغیرھا       ھو عبارة عن جذع كبیر
ترشیح والتي  ویمر من فوق أكیاس الUpstandingكان یثبت داخل فتحات المنصب 

یوجد فوقھا أسطوانة ضغط مصنوعة من الخشب أو الحجر وتثبت في نھایة ھذا 
 األكیاس وربما كانت على للضغط weight blocks   Counterالعمود أحجار ثقیلة 

 أكیاس الزیتون حیث یثبت نھایة الجذع في بكرة عن علىتستخدم البكرات لضغط 
  . )٢٦-٢٥انظر الشكلین ( ٦٩ طریق حبل ویتم الضغط بواسطة البكرة

  
  weight blocks   Counterأحجار ثقیلة  -ج
  

بھا ثقب تثبیت في  ھي عبارة كتل حجریة منحوتة  على ھیأة مخروط و            
جل تثبیتھا في نھایة عمود الضغط یتراوح قطرھا ما بین اأعلى المخروط من 

وقد یثبت في عمود    )٢٨- ٢٧شكل (  سم٧٠ و ٥٠سم وارتفاعھا ما بین ٨٠و٥٠
    . التوازن أكثر من حجرة ثقل حسب عدد أكیاس الترشیح

             
 .Tomer Zelinger حجرة ثقل تصویر–٢٨ش)           تصویر الباحث(قل سیرة شبنة جزء من حجرة ث٢٧-ش

 فلسطین المحتلة 
  . الضغط بنظام البرغي ة العصر بواسط-:ثانیا 
ولكن زاد  ٧٠م .ة في الفترة الھلینستیة منذ القرن الثالث قاستخدمت ھذه الطریق       

یزال   الذي اليالعنصر األساس ٧١  منذ منتصف القرن األول المیالديااستخدامھ

                                                        
69 - Foxhal . Lin. Op cit  .pl 82  
70  - Oleson  J. P.Oxford handbook of engineering and technology in the Classical world. 
P360,366 
71 - Idem.p359 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٥٤

والمنتشرة في فتحتان مربعتان  قائما من ھذه العملیة ھي تلك الكتل الحجریة التي بھا 
ائیھ یتراوح طولھا بین واألحجام المكتشفة منھا في قورینمحیط معاصر الزیتون 

 سم ٦٠سم و٤٠سم والمتر وسمكھا مابین ٨٠ وعرضھا مابین  ٢٫٥٠ و١٫٥٠
وطریقة العصر تتم .  سم ٥٠ سم و٣٠وبطرفیھ فتحتین مربعتین بضلع طولھ ما بین 

بعد أن یثبت في ھاتین الفتحتین عمودین خشبیین مربعین  بنفس أبعاد الفتحتین تقریبا 
جزء السفلي اكبر حجما حتى تثبتھما  في الفتحتین وبذلك یكون   في الاوتكون نھایتھم

لدینا عمودین منتصبین راسیا في الفتحتین ثم یثبت بین العمودین عمود بنفس الحجم 
بشكل أفقي بین فتحتین في نھایة العمودین ویكون بالعمود األفقي فتحة لولبیة یثبت 

یھ باللولب عن طریق لف قضیب فیھا العمود اللولبي ویتم عصر الزیتون بالضغط عل
. مثبت في فتحة موجودة في الجزء األسفل من اللولب ویتم الضغط على عدة مراحل  

قد ) البرغي ( بان الطریقتین وھما العصر بالتوازن والضغط باللولب ٧٢ویذكر بلیني 
تستخدمان في معصرة واحدة وھذا ما شاھدناه في بعض معاصر قورینائیھ وخاصة 

  )٣٠-٢٩شكل. (طیة بشحات في معاصر س
   

                                                                           
(  نموذج لمعصرة اللولب عن فلسطین- ٣٠  ش   ) تصویر الباحث(  كتلة تثبین أعمدة المعصرة اللوبیة  -٢٩  ش

  )Noa Amirتصویر 
  

   أحواض الترسیب وخوابي التخزین -٣
  
  - :حواض الترسیبأ-أ

 بعد وضع الزیتون المھروس داخل األكیاس ترص ھذه األكیاس فوق بعضھا في      
داخل حوض قلیل العمق بھ مجري أمام المنصب ویتم وضع األسطوانة المربوطة 

أحجار الثقل بالجذع فوقھا وتبدأ عملیة ضغط الزیتون لترشیح الزیت سواء بواسطة 

                                                        
72 -Pliny 5  
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 ٤٥٥

و بواسطة الحبل الذي تسحبھ البكرة المثبتة في مقابل التي توضع في نھایة الجذع أ
فیھ األكیاس ثم إلي  المنصب ویترشح الزیت من الزیتون إلي الحوض الموجود

 أحواض یربط ةأحواض ترسیب أخرى من حوض إلي آخر وقد تكون ثالثة أو أربع
فیھا مجري ثم تجمع الزیت داخل حوض كبیر عادة ما یكون مبلط بمادة مانعة 

سرب وبیضاوي الشكل حتي یتم سحب كل قطرة زیت فیھ عندما یراد تفریغھ للت
  )٣٢-٣١شكل (. ومتر ونصف وبقطر  متر٢و ١ ما یكون بعمق ما بین عادةوھو

 

 
 
 

)تصویر الباحث(  سیرة الجمل يحوض تخزین بیضاو٣٢  ش    )تصویر الباحث(أحواض الترسیب سیرة الجمل ٣١-ش  
  
عان األول للتخزین المبدئي للزیت أو النبیذ وھي عادة ما ھي نو-: خوابي التخزین-ب

 وھي عبارة عن أحواض دائریة بقطر ما بین  ،تكون قریبة جدًا من أحواض الترسیب
 سم تثبت فیھا أواني التخزین الضخمة المصنوعة من الطین المشوي ٧٥ إلي ٥٠

وتصل سعة   Doliaوالتي تسمي  ین السوائل وھي أواني لتخز Terracotta التركاوتا
 لتر مكعب وال تزال أماكن تثبیت قواعدھا وأجزاء مكتملة منھا في  ٢٠٠بعضھا إلي

 ھیئة علىأما الخوابي الكبیرة فقد كانت تبني . سیرة الجمل في مدینة البیضاء
صھاریج أسطوانیة الشكل بقطر یتراوح ما بین متر ومتر ونصف وعمق ما بین 

 وخاصة ل السوائفیھا مضادة للتسرب وكانت یخزن  وثالث أمتار مبلطة بمادةاثنین
الزیت والنبیذ المراد تصدیره أو تخزینھ لفترة طویلة ومن أشھر الخوابي تلك 
المكتشفة جنوب مدینة المرج في منطقة خوابي والتي سمیت بھذا االسم نظرًا للعدد 

 المواني الكبیر من الخوابي الموجودة فیھا وتكثر الخوابي قرب معاصر الزیتون أو
أما عن نقل ,  تأتي سفن الشحن لتصدیر السوائل المخزنة فیھاحتىوذلك لتخزینھا 

الزیت فإن االمفورا ھي أھم وسائل النقل وربما تعود األعداد الھائلة من بقایا 
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 ٤٥٦

فورات المنتشرة في المواقع األثریة في قورینائیة راجع الزدھار إنتاج الزیت ماال
  )٣٤-٣٣كلش(.  ٧٣والنبیذ في اإلقلیم

        
  
خوابي تخزین سوائل داخل الفیال الرومانیة فى                                                                                               ٣٤-  ش سیرة الجمل Dolia تجویف تثبیت اواني التخزین ٣٣-ش    

  )       تصویر الباحث ( بطولیمایس
  

  قورینائیھاصر الزیتون في أنواع مع
  

        من خالل المسح األثري یبدو أنھ كانت ھناك ثالث أنواع من معاصر الزیتون 
  -:في اإلقلیم وھي كاآلتي

 وھي عبارة عن مجمعات كانت توجد بھا عدة معاصر -:مجمعات معاصر الزیتون-١
ق و بھا  معاصر داخل منطقة مسورة ومحاطة بخند٧في مكان واحد وقد تصل إلي 

أحواض تخزین وھذا النموذج ممكن مالحظتھ في كل من معاصر لملودة والوسیطة 
وسیرة خامبش قرب بطولیمایس لو قرب شحات سیرة الجمل في البیضاء أو سیرة م

 المعاصرأغالب ھذه تعود  وربما  وسیرة شبنة فى بنغازي وسیرة بیھ وسیرة رلس
وتوجد أحیانًا معاصر في حجر منحوتة   ٧٤ع إلي الفترة ما بین القرنین الخامس والساب

ویرجع تاریخ ھذه المعاصر للفترة مابین . في األرض الصخریة داخل ھذه الحصون
  )٣٦-٣٥شكل (.القرنین الرابع والسابع 

  
  

                                                        
73 - John A Riley, Amphorain the  ApolloniaMuseum Store  ,Libyan Studies vol 22 .1980-
81.pp 75-78 . Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy .op cit p. ١٥٣-١٥١  . Lloyd 1977, 
148. For reused amphorae in the Roman period, see, for example, the Gradoshipwreck: 
Auriemma 2000. 
74 - Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy .op cit p. ١٤٩.  Catani .E. I frantoi della 
fattoria bizantina di El-Beida  in cirene e la Crenica .1976 ,pp 435-448 . 
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 ٤٥٧

   
  

  )تصویر الباحث(  معاصر سیرة سطیة شمال شحات  ٣٦-ش)         تصویر الباحث (بیھ غرب سوسة سیرة  ٣٥-ش 
  
 معاصر منحوتة داخل غرف تحت األرض ة ھي عبارة عد-:ر الكھوفمعاص-٢

 عمود النصب باإلضافة إلي وحتى ر العصفتحات تثبیت عمودالصخریة ابتدأ من 
 قرب طلبھ أحواض الترسیب والتخزین ونشاھد ھذه النماذج في كل من معصرة عین 

 الخ ، ویرجع ........... ومعصرة معصرة كانیت ومعصرة سطیھ  الجنوبیة ترتبیت 
تاریخ ھذا النوع من المعاصر للفترة اإلغریقیة والرومانیة المبكرة وخاصة الموجودة 

   ) .٣٨-٣٧االشكال   (٧٥منھا قرب المدن القدیمة 
     

   
   تجویف تثبیت عمود العصر الضغط عین الطلبة-٣٨  ان العصر في معصرة عین الطلبة دور-٣٧
  
عن معاصر وجدت داخل مزارع رومانیة  وھي عبارة -:المعاصر الفردیة-٣

 في العادة صغیرة الحجم وربما كانت تخدم لقطر زیت  ونبیذ مالك يوبیزنطیة وھ
تلك المزارع فقط ونالحظ ھذا النوع في معاصر سیدي ارحیم و توكره وتنسلوخ 

                                                        
75 - Isager. S and Skydsgaard .J.E., Ancient Greek Agriculture. Routledge 1992. P46 
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 ٤٥٨

یرجع اغلبھا للفترة الرومانیة .  الخ............ ودریانة والكویفیة والقیقب وسلوق 
  . ٣٩شكل  ٧٦لبیزنطیة أي مابین القرنین الثاني والسادساو

  
  

   معصرة قرب الكویفیة شمال بنغازي عن الروند٣٩-ش
  

  
  
  

   خریطة لمناطق انتشار المعاصر في قورینائیىة٤٠-ش
  
  

  
                                                        

76 - Goodchid. R, Mapping roman Libya. Op,cit .pp143-154 
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 ٤٥٩

  جدول ألھم المعاصر المكتشفة في قورینائیة
نوعیة   عددھا   نوعھا   اسم المعصرة 

حوض 
  العصر 

ارتفاعھا عن   عرض خط   خط طول  الموقع
  البحر 

متوسط فطر   طریقة العصر 
حوض 
  العصر 

شمال شرق   حوض    ١  فردیة   بیجي . ع
  درنھ 

32.54.09.4
6 

22.34.50.7
6 

الضغط  560 م 
  باللولب 

   سم١٣٠

شما شرق   حوض   ١  كھف   العرابید .ع
  درنھ

32.45.34.0
9 

22.30.29.1
2 

ضغط    م٢٩٧
  بالتوازن 

١٣٥  

دوران    ٣  مجمع   لملودة . س
  عصر

32.46.54.0  لملودة .ش
3 

22.46.54.0
3 

بالتوازن   م٦٥٠
  اللولب+

١٣٠  

جنوب  شرق   حوض   ١  كھف   االبیض.ع
  سوسة 

32.53.45.5
1 

22.02.45.5
1 

  ١٣٠  بالتوازن  81 م 

32.54.09.4  بیت تامر   دوران   ٢  مجمع   بیت تامر . س
6 

22.34.50.7
6  

  ـــ  بالتوازن    م٣٤٤

شمال شرف   ض حو  ١  كھف   طلبة .ع
  ترت

32.48.55.3
4 

22.05.20.9
5 

ضغط    م٦٤٦
  بالتوازن 

١٢٠  

شمال شرق   حوض   ١  كھف   یارا .ع
  ترت

32.47.21.5
2 

22.03.37.6
6 

  ١٣٥  بالتوازن  667 م 

32.53.42.1  جنوب ترت   دوران  ٢  مجمع   بومراح.س
9 

  -  بالتوازن     م٦٧٦ 03.33.13.٢٢

32.47.21.5  جنوب ترت   دوران   ٣  مجمع   اتجبر.س
2 

  ١٢٥  بالتوازن    م٦٦٧ 22.03.37.66

جنوب غرب   دوران   ٣  مجمع   ١سطیة .س
  شحات 

32.50.15.5
9 

بالتوازن  384 م  21.52.19.24
  اللولب +

١٣٠  

جنوب شرق   دوران   ٣  مجمع   ٢سطیة .س
  شحات 

32.51.49.1
8 

بالتوازن    م٣٢٥ 21.52.01.53
  لولب +

_  

.٣٢.53.42  ةشرق سوس  دوران   ٢  مجمع   علوة بیة 
19 

  ١٣٠  بالضغط    م١٥ 21.55.52.41

  ١٣٥  بالتوازن   -  -  -  شمال القیقب   حوض   ١  فردیة    القیقب.م
32.45.40.3  شمال المعبد   دوران   ١  فردیة   ١بلغراي .م

6 
  ١٢٠  باللولب  606 م   21.42.59.99

32.45.38.5  شرق المعبد   دوران   ١  فردیة   بلغراي .م
9 

  ١٤٥  باللولب  609 م  .21.42.56.10

وسط   دوران   ٢  مجمع   الجمل .س
  البیضاء 

32.45.55.3
2. 

  ٢١٠  باللولب    م٦٢٤ 21.42.00.38

شمال شرق   حوض   ١  كھف    رلس.م
  البیضاء 

32.45.40.3
6  

  ١٣٠  بالتوازن    ه٥٧٧  21.42.59.99

32.45.15.9  شرق مسة   حوض   ١   مجھول  مسة .م
4 

  ١٣٣  مجھول  495 م  21.37.22.42

جنوب   دوران   ٣  مجمع    ایسبناد
   بلغراي

32.45.38.5
9  

    بالتوازن   ٦٢٦  .21.42.56.10

32.42.13.2  وادي الصنب  حوض   ١  كھف   الفلیق .ك
3 

  ١٣٥  بالتوازن    م٤٥٦ 21.33.52.95

32.42.12.2  وادي الصنب   حوض   ١  كھف   الحزین .ك
3 

  ١٣٠  بالتوازن    م٤٥٥  21.33.52.94

حوض   ٥  مجمع   ملو .س
  دوران+

32.40.41.7  غرب طلمیثة 
0 

  ١٤٥  بالتوازن    م٥٢ 20.45.59.19

جنوب غرب   حوض   ٢  مجمع   الھویة .س
  طلمیثھ

32.41.57.6
2 

  ١٢٠  باللولب  52 م  20.56.56.07

32.41.26.6  غرب طلمیثة  حوض   ١  فردیة   افضیضة .س
9 

  -  بالضغط  2 م  20.54.59.61

غرب اسوار   دوران   ٥  مجمع   خامبش .س
  طلمیثة

32.41.57.6
2 

  ١٣٠  باللولب    م٥٢ 20.56.56.07

32.32.25.2  غرب توكره  دوران   ١  فردیة   توكرة .م
5 

  -  باللولب  3 م  20.34.05.39
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 ٤٦٠

32.24.50.4  تنسلوخ  دوران   ١  فردیة   تنسلوخ .م
1 

  ١٢٢  باللولب    م٦ 20.25.45.94

32.42.13.2  شمال دریانة  حوض   ١  فردیة   جبارار .س
3 

  ١٢٥  باللولب    م٤٥٦ 21.33.52.95

شمال   حوض   ١  فردیة   الكویفیة .م
  الكویفیة 

32.12.04.7
3 

  ١٣٣  باللولب  5 م  20.09.44.34

شمال شرق   حوض  ١  فردیة   شبنة .س
  بنغازي

32.08.41.2
2 

  ١٣٥  باللولب  12 م  20.07.38.32

  ١٢٥  بالولب        شرق سلوق   حوض   ١  فردیة    سلوق.م
سیرة 

  الجبارار
32.20.16.3  شمال دریانھ  حوض  ١  فردیة

8 
  ١٢٠          بالولب   ١٣ 20.18.26.71

  
  عرقوب = ع                       سیرة = س 

  كھف= ك                          معصرة =م 
  

  عدد أشجار الزیتون والكمیة المنتجة من الزیت في اإلقلیم

  
یتون التي كان ینتجھا          ال یوجد لدینا نقوش او سجالت توضح كمیة زیت الز

اإلقلیم او یصدرھا ولكن یمكن أن نستقي بعض المعلومات من اإلشارات الصریحة 
او غیر الصریحة حول إنتاج الزیتون  ونحن ھنا نعتمد على عنصرین األول وھو 

 ودیودور ٧٧ الكالسیكیة  فقد ذكرنا فیما سبق بان كل من ثیوفراستوستالكتابا
ھ وأكدا على أن ثمارھا كان ر الزیتون في قورینائی قد تحدثا عن أشجا٧٨الصقلي
، وقد ذكر الزیت والزیتون ضمن قوائم المنتجات الزراعیة حدد المدبرون وفیرا

واإلشارة األھم عن الزیتون القورینائي . أسعارھا  ) الدامیورجوي(الزراعیون 
لزیتون  حیث ذكر بان اإلقلیم كان ینتج كمیة جیدة من زیت ا٧٩جاءت من قبل بلیني

وكنا یصدران  عبر البحر ، كما ان سینیسیوس ذكر في رسائلھ أھمیة ھذا المنتج في 
اإلقلیم وتكلم عن  قلة سفن التي  كانت تغادر من اإلقلیم إلى سوریا وھذا دلیل على أن 
ھناك سفن كثیرة كانت تبحر متجھة إلى معظم  أرجاء حوض البحر المتوسط ، 

وكل . ٨٠ إلى شحن زیت الزیتون والنبیذ وتصدیره ٤٠٦وأشار في رسالة ترجع إلى 
. ھذه اإلشارات تدل بان زیت الزیتون كان عنصر مھم جدا في االقتصاد القورینائي 

العنصر الثاني یعتمد على البقایا األثریة فھذا العدد الھائل من أشجار الزیتون البري 
انت بقایا لمزارع الموجود في اغلب أودیة ومرتفعات الجبل األخضر البد أنھا ك

ضخمة للزیتون ففي بعض األودیة والعراقیب والتي ال یمكن الوصول إلیھا اآلن إال 
على األرجل وبصعوبة ال تزال توجد بقایا لبساتین زیتون كما أن ھذه المزارع یوجد 

الخ فعلى سبیل المثال وجدت ....بھا منازل و آبار وصھریج وسدود ومعاصر زیتون 
                                                        

77 - Theophrastus .h.p.,9. I.٧.IV, III 
78 - Diodorus.III.50 
79 - pliny.V,5  
80 - Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy . Approaches to the Economy of Late 
Antiquity , pp.148 
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 ٤٦١

 شجرة زیتون قدیمة ٣٠٠مزرعة زیتون عددت فیھا ماال یقل عن في عرقوب أرحیم 
ویوجد في ھذا العرقوب بنایة منھارة بھا إشارة . ھكتار ١٠فى مساحة ال تزید عن 

أحیانا تجد حتى على سفوح الجبال الحجریة حفر مربعة بضلع .  لوجود معصرة 
زیتون وھذا دلیل طولھ متر وبعمق متر  جلبت لھا التربة من مكان أخر وزرع فیھا 

كما توجد مزرعة . على أن ھؤالء األقوام استصلحوا كل شبر من ھذه األرض 
زیتون في اغلب العراقیب التي لم تدخلھا الجرفات الحدیثة وال تزال معاصر الزیتون 

أما في المنطقة . منتشرة في اغلب أودیة ومرتفعات الجبل األخضر حتى الیوم 
 معصرة في منطقة ال تزید مساحتھا ١١ أكثر منادا حیانالخصبة  والمفتوحة فإننا نج

 معصرة في مجمع واحد ال ١٢ كما في سطیة وطلمیثة كما أننا قد نجد ٢ كم ٦عن 
وتوجد  اآلن معاصر . كما غي علوة بیة شرق سوسھ ٢ م١٠٠٠تزید مساحتھ عن 

ق لزیتون في مواقع تقع في منطقة شبة صحراویة كما في معصرة عثرنا علیھا شر
كما أن األبحاث الحدیثة عن السفن الغارقة في مواني وساحل . كم ٣٠سلوق بحوالي 

أوروبا  عثرت عن مجموعھ من السفن إلى  بھا مئات الجرار المحملة بزیت الزیتون 
ھذا وقد كان من بین الغنائم التي تحصل علیھا قیصر بعد .المصدر من شمال أفریقیا 

 زیت الزیتون وھذه كمیة البد وأنھا كانت تجمع من  ملیون باوند من٣الحرب األھلیة 
  .المستعمرات الرومانیة بما فیھا قورینائیھ 

        أما عن الدالئل عن معدالت اإلنتاج من معاصر الزیتون فال یوجد لدینا قوائم 
خاصة بإنتاج تلك المعاصر وكل ما لدینا ھي مجموعھ دراسات تحاول إیجاد نسبة 

 من تلك المعاصر وربطھا بعدد األشجار المزروعة ومساحة إنتاج زیت الزیتون
و كمیة الزیت المنتجة من شجرة  الزیتون الواحدة من خالل مقارنة المعدل .األرض 

السنوي لإلنتاج على عدد األشجار المثمرة وقد أكدت السجالت التي تمت في نھایة 
ج للشجرة الزیتون ھي العصر التركي في المنطقة الغربیة من لیبیا إن نسبة اإلنتا

 ولكن ھذه اإلحصائیة لم تأخذ في عین االعتبار عدد األشجار ٨١ لتر للشجرة  ٢٫٧٠
بینما أعطت نسبة المحصول عام . التي لم تثمر بعد أو التي لم تعد تستطیع اإلثمار 

 فقد كانت ٨٣ ١٩٧٤/١٩٧٨ عامي ن كیلوجرام للشجرة أما الفترة مابی١٠ تقریبا ١٩٥٠٨٢
 ةللشجرة كما سجلت البساتین المحمیة في الفترة االیطالی/ كجم ١٣/١٩ین النسبة ماب

 كجم للشجرة  ١٠٠ وصل حتى ىفي السنوات المبكرة من القرن العشرین إنتاج سننو
 یتراوح إنتاجھا ما بین ن بان شجرة الزیتو٨٤ یقترح ماتنقلي تمن خالل ھذه الدراسا.

                                                        
81   - Franchetti ,et al . La Missione Franchetti in Tripolitana , II Gebel .Florence / Milan .p434 
82 -Taylor .A.R Regional variations in olive cultivation in north Tripolitania .In Willimot and 
Clarke .1960 ,pp88-99 
83 - Polservice . Tripoli region :existing conditions and evalution of development potential 
l.Vol.1,report2.Warsaw,1980 potential.Vol.1,report2.Warsaw,1980  
84   -Mattingle .D.J .The Olive Boom .Oil Surpluses , Wealth and Power in Roman Tripolitania 
.Libyan Studies ,Vol 19 .1988 pp37.38 
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 ٤٦٢

السابقة والتي قدرت اإلنتاج ما بین للشجرة ھذا وفقا للدراسات /  لتر ٢٨ / ٣٫٥
للشجرة ، أما عن عدد أشجار الزیتون المزروعة في الھكتار الواحد /  كجم٢٠/١٠٠

  ١٧/٢٧ شجرة في الھكتار یضعھا ما تنقلى ما بین ١٠٠فان الدراسات توضح بأنھا  
ت أما عن اإلنتاج اإلجمالي للمعاصر فانھ حسب مقارنة الكتابا.في العصر الكالسیكي 

 یقترح ماتنلقى Tripolitaniaوالدالئل االنثوغرافیة من تربولوتانیا  . ٨٥ ةالكالسیكی
 لتر سنویا بل انھ ١٠٠٠٠ و ٥٠٠٠ بین ابان معصرة الزیتون یمكنھا إنتاج كمیة م

یعتقد حسب دراسة نشرھا أخیرا بان المعصرة الكالسیكیة یمكنھا أنتاج كمیة ما بین 
    .  كجرام من الزیت١٠٠٠٠ و٩٠٠٠

   - : في معاصر قورینائیھ صعب لعدة أسباب  ةإن تقدیر كمیة زیت الزیتون المنتج
 ال نملك إحصاءات عن أنتاح زیت الزیتون في الجزء الشرقي من لیبیا -:       أوال 

الن ھذا لنتج أھمل واختفي منذ القرن السابع المیالدي ولم یبقى إال األشجار التي 
ھا ولم تبقى إال كشجار بریة داخل حقول معزولة أو أھملت واندثر جزء كبیر من
  .شجیرات داخل بساتین قدیمة 

  ھناك ثالث مناطق جغرافیة تنتشر فیھا معاصر الزیتون وھى الساحل ، -:       ثانیا 
الھضبة األولى والثانیة للجبل األخضر والمنطقة الشبة صحراویة لكل منھا ظروفھا 

   .المناخیة وتربتھا الخاصة بھا
 اغلب معاصر الزیتون وجدت داخل مزارع محصنة تحیط بھا خنادق أو -:      ثالثا

أسوار وأحیانا تكون محصنة باالثنین ویوجد بھا عدة أنشطة حرفیة مثل عصر الزیت 
والنبیذ تصنیع الفخار وأحیانا دبغ الجلود وصباغة المنسوجات ودور االستحمام  

 معاصر ٦حلى أو للتصدیر ، قد نجد أكثر من مخازن المحاصیل  سواء لالستھالك الم
وھذا یجعل حساب كمیة . داخل المزرعة الواحدة  كما في معاصر سطیة وسیرة ملو 

 ، ةالزیت المنتج صعبة ألننا نضطر إلى حساب خمس معاصر داخل المعصرة الواحد
ظاھر  أكثر من الركما أن معظم المعاصر لم یتم فیھا التنقیب فربما یكون عدد المعاص

على السطح فمعصرة وادي العمود والمعاصر األخرى التي أجریت علىھا دراسات 
  .ما تنقلي ھي من المعاصر الفردیة ولیست من مجمعات المعاصر  

      إننا إذا طبقنا نظریة ما تنقلي عن الكمیة التي تستطیع معاصر الزیتون في 
وادي العمود والتي تقترح إنتاج تربولتانیا أن تنتجھا وفقا للدراسات التي أجریت في 

 لتر ،نجد أن عدد ١٠٠٠ و ٥٠٠٠كمیة من الزیت في المعصرة بحوالي ما بین 
األشجار في قورینائیة كان كبیرا جدا خاصة إذا أخذنا في عین االعتبار أن نسبة 

                                                        
85 - Mattingly .J .David .Could an olive press ? Oxford Journal of Archaeology Vol 7 Is 2,  
2007 , pp 177 - 195 
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 ٤٦٣

من إجمالي ثمار الزیتون  % ١٥/٢٥الزیتون الذي كان یعصر تتراوح ما بین 
 من  الزیت وھو ما بین   ندل المقترح إلنتاج شجرة الزیتووحسب المع.المحصود 

للشجرة یمكن إیجاد عدد تقریبي /  لتر٢٨ و ٣٫٥٠للشجرة أي ما بین /  كیلو ١٠٠ و ٢٠
 في اإلقلیم وكذلك ةألشجار الزیتون التي كانت تزرع بقرب من المعاصر المكتشف
لمثال یوجد فى سطیھ نستطیع تخیل المساحة المزروعة من الزیتون ، فعلى سبیل ا

 ٣٠٠٠= لتر ٦x٥٠٠مجمعین لعصر الزیتون یوجد في كل منھما ثالث معاصر أي 
 كحد أعلى لإلنتاج وھذا ٢٨ كحد أدنى لإلنتاج الزیت  و٤لتر ویقسم ھذا العدد على 

 على افتراض ان ربع ٤ مضروب في ٧٥٠٠ و ١٠٧٤یعنى أن عدد األشجار ما بین 
بذلك یكون عدد أشجار الزیتون في ھذه المنطقة ما بین اإلنتاج فقط ھو الذي یعصر و

 شجرة ویتضاعف ھذا العدد إذ  اعتمدنا المقترح األقصى لإلنتاج ٣٠٠٠٠ و ٤٢٩٦
 رونستطیع حساب مساحة األرض المزروعة بالشجا. لتر للمعصرة ١٠٠٠٠وھو 

الزیتون على أساس اعتماد المقترح الذي  یعتقد بان معدل األرض المزروعة 
للھكتار فان ھذه المنطقة یمكن أن تكون المساحة /  شجر ٢٥و١٧لزیتون ھو ما بین با

 ھكتار كحد أدنى من األشجار التي ٤٤١و  ٦٣المزروعة منھا بالزیتون تتراوح ما بین
كما أننا نستطیع حساب عدد األشجار التي .یستغل محصولھا في إنتاج الزیت فقط  
 معصرة ١١ث مجمعات لمعاصر زیتون بھا غرب مدینة  بطولیمایس  حیث توجد ثال

  و ٢٢٩١ لتر وعدد األشجار ما بین ٥٥٠٠٠  أي ٢كم٦في  مساحة ال تزید عن 
 شجرة زیتون یستخدم إنتاجھا إلنتاج الزیت فقط أما المساحة المزروعة ھي ١٣٧٥٠
 ٤ ھكتار من أشجار الزیتون ویمكن ضرب ھذا العدد في ٨٠٨ ھكتار و ١٣٤ما بین 

  .لى العدد الحقیقي إلجمالي المنطقة المزروعة للحصول ع
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 ٤٦٤

  الخالصة
  

رغم النتائج المھمة التي جاء بھا مشروع الیونسكو لمسح األودیة اللیبیة عن        
( إال أن الجزء الشرقي )تریبولتانیا (زراعة الزیتون في المنطقة الغربیة من لیبیا 

من المسح خاصة المناطق الواقعة خارج أسوار ال تزال تحتاج مزیدا )قورینائیة 
 الكتاب الكالسیكیون عن زراعة الزیتون والعدد ھ فإن ما كتبناوكما ذكر. المدن 

 وانتشار شجرة قورینائیھالھائل من بقایا معاصر الزیتون المنتشرة داخل إقلیم 
صره  ومرتفعات الجبل األخضر  تؤكد ازدھار زراعة الزیتون وعأودیةالزیتون في 

بحر من مواني اإلقلیم إلي ت ویذكر لنا سنیسیوس بأن السفن كانت  ،وتصدیر زیتھ
كیفیة شحن الزیت والنبیذ تصدیره ،   ٤٠٦سوریا ویشرح في رسالة ربما ترجع إلي 

 القرن الرابع المیالدي حیث قام رجال الدین حتىویبدو أن اإلقلیم كان مزدھرًا جدًا 
السكان لتحصین مزارعھم وبناء القالع من أجل اللجوء بالدفاع عن المنطقة فقد لجأ 

إلیھا عندما یحدث خطر والذي كانت تمثلھ القبائل المحلیة وكان للزلزال الذي ضرب 
 دور كبیر جدًا في تدھور وتحولت المزارع التي كانت تحیط بھا ٣٥٦اإلقلیم في 

ع محصنة تحیطھا األروقة التي بنیت في القرنین الثاني والثالث میالدي إلي مزار
األسوار والخنادق كما لعب موقع قورینائیة المعزولة بالصحراء والبحر دور كبیر في 

ربیة وبقیت قورینائیة غإلمبراطوریة الل  تابعة بولتانیای ترأصبحتفقد . عزلتھا 
 مخاطر  الزالزل وموجات الجراد ٥٨معزولة ویذكر لنا سنیسیوس في رسالة 

 تخاذل إلي ١٦٥ ,١٠٧ ,٧٨ نصف البدویة یشیر في الرسائل واألوبئة وھجمات القبائل
اإلمبراطوریة الرومانیة في إرسال القوة لحمایة اإلقلیم مما اضطرھم لبناء المزارع 

  .المحصنة وتدریب المزارعین للدفاع عن مزارعھم ضد قبائل الصحراء
لكن ظل ھناك بعد الفتح اإلسالمي ھاجر أغلب المسیحیین البیزنطیین من لیبیا و     

االستقرار واالھتمام بالزراعة ویتضح ذلك من خالل كتابات الرحالة نوع من 
والجغرافیین العرب الذین زاروا المنطقة باإلضافة إلى ما تم العثور علیھ من بقایا 
ترجع إلى الفترة اإلسالمیة المبكرة مثل الحصون والفخار والزجاج في المواقع 

 مجيء قبائل بني ھالل وبني سلیم والذین كان لثقافتھم كن ول .  األثریة الكالسیكیة 
الرعویة دور كبیر جدًا في تغییر نمط الحیاة في قورینائیة من نمط حضري زراعي 
مستقر إلي نمط رعوي بدوي غیر مستقر أدي بدوره إلي تدھور الزراعة المرویة في 

 یةعلالزراعة الب الرعي وعلىاإلقلیم وأصبح عماد االقتصاد في اإلقلیم یعتمد 
، وانعزل اإلقلیم عن وأصبحت زراعة األشجار محصورة في مناطق محدودة جدًا

حوض البحر المتوسط وبقى المنفذ الوحید لھ الطریق الجنوبي والذي كان حلقت 
الوصل بین المشرق اإلسالمي والمغرب وحیث كانت تمر منھ القوافل التجاریة 

 في اإلقلیم نظرا لعدم استقرار الوضع أثناء نولم تتطور زراعة الزیتو. والحجاج 
.  من األودیة والعراقیب مستقرا لھم  ااالستعمار االیطالي الن المجاھدین اتخذو
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٦٥

ورغم اھتمام الدولة بعد ثورة الفاتح بزراعة الزیتون واعتباره من الزراعات 
ي اإلستراتیجیة واستزرعھا  المالیین من أشجار الزیتون في المزارع واألراض

الجبلیة إال أن  دعم الدولة للسلع التموینیة ومنھا الزیت أدي إلى إھمال ھذه األشجار 
نظرا لعدم وجود جدوه اقتصادیة لھا ولكن من المالحظ منذ التسعینات من القرن 
الماضي وبعد زیادة أسعار الزیوت بدا االھتمام بزراعة الزیتون في جمیع إنحاء لیبیا 

یة  سواء من الدولة أو المواطنین حیث أنشئت مشاریع حتى في المناطق الصحراو
زراعیة  ضخمة في  جالوواوجلة والجفرة وسبھا ونحن نتوقع زیادة في ھذا االھتمام 

  . في اإلقلیم في السنوات القادمة نظرا للمردود االقتصادي الجید لھ اآلن 
 دعائم االقتصاد        وأخیرًا نحن نعتقد بأن زراعة الزیتون یمكن أن تصبح من أھم

 التكیف مع الظروف المناخیة علىفي اإلقلیم إذ ما أھتم بھا نظرًا لقدرة ھذه الشجرة 
لتحملھا للعطش ومقاومتھا للجفاف ویمكن أن یصبح اإلقلیم من أشھر المناطق 

 لتنمیة ةالمصدرة لزیت الزیتون إذا ما وجدت إستراتیجیة مدروسة جیدًا من الدول
  . زراعة ھذه الشجرة
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