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 مسة ) أرتميس(
 نموذجًا للمستوطنات الريفية في كيرينايكاأ

 د. مفتاح عثمان عبد ربه
 الملخص :

ن و ( من المستوطنات الريفية المهمة التي أسسها المستوطنأرتميس) (1)تعد مسة
وهي تبعد عن المدينة األم )كيريني ( حوالي  ،في نهاية القرن السابع قبل الميالد اإلغريق

اعتمدها اإلغريق لتأسيس المستوطنات الريفية  غلب الشروط التيأفيها  فراوتتو   كم 25
ومرفأ قريب لالتصال بالعالم  ،صالحة للزراعة أراض   ،وهي مصدر مائي مستمر

وتنتشر في محيطها  ،كبر المقابر في اإلقليمأكما توجد بهذه البلدة ثاني   .اإلغريقي
والكنائس، والسدود  ،والحمامات ،لحصونوا ،المحاجر والمباني القديمة مثل المعابد

وصهاريج المياه و الكثير من بقايا المباني التي تحتاج إلى التنقيب فيها من أجل معرفة 
كم شمااًل من أجل االتصال بمدن اإلقليم و بالد  15ترتبط البلدة بمرفأ يبعد عنها  هويتها. 

لى الفترة الكالسيكية لحماية إاليونان. ارتبطت هذه البلدة بعدد من الحصون التي تعود 
ولكن لألسف في السنوات األخيرة تم تدمير الكثير من هذه المواقع نتيجة  ،هضبة كيرينايكا

هذا ما دفع الباحث إلى و ، للمواطنين من قبل مالك األراضي لتقسيم المنطقة األثرية وبيعها
ن توثيقه رغم صعوبة يمك وتوثيق ما كتابة هذا البحث لتوعية المواطنين بأهمية البلدة

حاول الباحث القيام بدراسة وصفية تحليلية من أجل  ، وقدالدخول إلى المنطقة األثرية اآلن
الساحل، وحتى آخر موقع عثر  الربط بين مستوطنة أرتميس و المناطق المحيطة بها في

 قرب بلدة أسلطنة.جنوبا فيه على بقايا آثار كالسيكية 
                                                           

 ستاذ اآلثار الكالسيكية المشارك . قسم اآلثار بكلية اآلداب  البيضاء . جامعة عمر المختار . ليبياأ  
mshelmani@yahoo.com  

و الذي   The Hill Of the Graces بةإال أن كاوبر. هـ . س. في كتا مجهوالً  ةال يزال اسم مس (1)
إغريقي بمعنى األراضي  أصل هي كلمة منة نيس زكي حسن ، يقول بأن كلمة مسأإلى العربية  هترجم

إال  ةالداخلية . ورغم تحفظنا على الكثير مما ورد في الكتاب اال إنني لم أجد أي تفسير لمعني كلمة مس
هـ. س . مرتفع اآلهات الجمال استكشاف الهياكل الثالثية  في هذا الكتاب  . للمزيد انظر . كاوبر . 

والمواقع المغليثية في طرابلس . ترجمة . انبس زكي منصور ، منشورات مكتبة الفرجاني، طرابلس، ليبيا، 
 .146ت ، ص 

mailto:mshelmani@yahoo.com
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ألنها  ؛سة أهمية مستوطنة أرتميس االقتصادية والدفاعيةتبين من خالل هذه الدرا وقد
وتمثل ثقافة  ،نو الفاصل بين المناطق التي استوطنها اإلغريق والسكان الليبي تمثل الحد

 خالصة لم تتأثر كثيرًا بالثقافة الرومانية وخاصة في بناء المقابر و المعابد.    إغريقية
 :  الكلمات الدالة

  .كيرينايكا ؛تمستوطنا ؛تميسأر  ؛مسة
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 :تمهيد
يبلغ ارتفاعها  حيث ،كم9تقع مسة غرب مدينة بالغراي )البيضاء اآلن ( بحوالي 

على  ت قيمأ  ريفية امستوطنة عبارة عن موقع ال ،م515عن مستوى سطح األرض حوالي 
الينابيع قرب هذه  تنتشر  ،للمياه للبلدة إلى اآلن ىالرئيس نبع مياه قديم ال يزال المصدر

توجد عدة ينابيع شرقها  ،ستوطنة على طول المدرج الثاني لمرتفعات الجبل األخضرالم
 ،وعين رلس وعين الزاوية كلها توجد شرق المستوطنة ،وعين الربيع ،عين أم أقبيبة مثل

 Terra rossaاسم   علميا طلق عليهاتتميز مسة بتربتها الغنية بالعناصر المعدنية التي ي  
إال أن البقايا األثرية من  اريخية التي تتحدث عن هذه المستوطنةالمصادر الت ةورغم قل

وقنوات مياه و حصون و طرق تدل على أهمية هذه المستوطنة اإلغريقية   مقابر و معابد
 التي ربما كان لبعض العناصر الليبية دور في تأسيسها .

ين إغريق تعود اإلغريقية التي ترجع ألسماء مواطن النقوش وبعض  تدل الشواهد األثرية
 ابر الرومانية الجدارية المعقودةمقالوعدم انتشار  ،إلى القرن السادس الميالدي

)االركيسوليا( في المستوطنة أو ضواحيها على استمرار الثقافة اإلغريقية الصرفة طيلة 
إال في   الفترة الكالسيكية والبيزنطية. ولكن لألسف لم يتم إجراء حفريات منظمة في مسة

  ويعتقد الباحث بأن أغلب ،لمعابد أو المقابر في منتصف القرن الماضيبعض ا
و  ولم يبق من البلدة القديمة إال المقابر  ،نيت عليها بلدة مسة الحديثةالمستوطنة القديمة ب  

أي أن أغلب اآلثار الموجودة  ،األضرحة والتي كانت عادة تقام خارج القرى والمدن القديمة
 مدينة األموات (.هي عبارة عن مقابر) 

خارج البلدة و يمكن  أما الحقول الزراعية فهي تنتشر في جميع االتجاهات 
 مشاهدة الكتل الحجرية التي كانت تقسم تلك الحقول حتى اآلن . 

 :الدراسات السابقة 
 Gregoryeجرجوري )لقد كان أول من زار هذا الموقع الرحالة الجيولوجي اليهودي 

.F.M )  س البعثة التي أوفدتها منظمة أعلى ر  (م1908) ن العشرينفي مطلع القر
  م ترأسها 1910. تم زارتها بعثة إيطالية في شهر مايو سنة (2)االستيطان اليهودي 

من قنصل إيطاليا في بنغازي وضابط  كالا  وكانت تضم Socrate Checciسوكرت شيشي
                                                           

(2)
Gregorye .F.M .  Report  Londres .1909 .p 4-9  
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بعثة نتائج هذه الدراسة باللغة نشرت الحيث (3)علماء الجغرافية وأحد   من الجيش اإليطالي
في شهر يونيو من نفس  . ثم زارت الموقعAttraverso La Cirenaicaيطالية بعنوان اإل

  Halbhen  Federicoهالبين  فردريكو بعثة أمريكية يترأسها السنه  
شرت نتائج هذه ن  و (4)

كاتب  تحدث  العام) آثار مسة ( في مجلة اآلثار في نفس  :البعثة في مقال تحت عنوان
بعد  Oliverioطالي اوليفيروا ينشر للكاتب اإل، كما المقال عن وجود معبدين في مسة

ق أهم دراسة صدرت حول أماكن وث   (كيرينايكا :)مقال تحت عنوان  م1960وفاته عام 
بإجراء  م1963يطالي ساندرو استوكي في عام وقد قام الباحث اإل ،العبادة في بلدة مسة

موقع مسة في عدة  إلى تطرق كذلك ،  المقابر الدائرية بالقرب من مسة حفرية في أحد
غلب دراساته المعمارية في كتاب أطلق عليه أدراسات أثرية شملت إقليم كيرينايكا ولخص 

. (5)هم معالمها األثرية أو  ،أهم نتائج دراسته لمقابر مسة تناول فيه ،اسم عمارة كيرينايكا
  (1)شكل

بدراسات مسحية مهمة لمستوطنة مسة أثناء  Andre Larondدري الروند أنقام 
حاول من  ،في سبعينيات القرن الماضي  إعداده ألطروحة الدكتوراه في جامعة السوربون

و تناول عدة جوانب  ،في كيرينايكا  خاللها الربط بين المستوطنات الريفية و المدينة األم
في   شرت هذه األطروحةوقد ن   ،السيكيةفي العصور الك  أثرية واقتصادية لمستوطنة مسة

 Cyrène et la Libye hellénistique Libykai»: تحت عنوان م1987باريس عام 

Historia » (6)  بدراسة المقابر اإلغريقية  دم عبد الرازق عبد الجليلآوقد قامت الطالبة وفاء
المقابر ):نوانعدادها لرسالة الماجستير و التي كانت تحت عإناء أثالمبنية في مسة 
، صنيبات العويلة ،الجبرا ،امقارنس ،)مسة أرياف كيرينايكا في إقليم  اإلغريقية المبنية

ثار بجامعة قصر الردم ( دراسة أثرية وصفية مقارنة. و التي تم مناقشتها في قسم اآل
 شراف أ. د . فؤاد بن طاهر . إكانت هذه الرسالة تحت  ،م 2009قاريونس عام 

 

                                                           
(3)
Checchi .S . Attraverso la Cirenaica . Rome . 1912 . VIII.- 26 . 

(4)
Halbherr . F . The ruins at Messa . bull of the arch . Institute of  America , 2, 1910, pp  43-173  

(5)
Stucchi . S. Architetture Cirenaica . . Roma . lermada Bratchnieder . 1975 . pp 339 -445  

برقة في العهد  ،بترجمة هذا الكتاب إلي العربية تحت عنوانمحمد عبد الكريم الوافي  قام الدكتور(6)
 م.  2002منشورات جامعة قاريونس .  ،الهلينستي منذ عهد الجمهورية حتى والية أغسطس
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  :أرتميس نة مسة.تأسيس مستوط
و بوركارو  Stucchi.Sحيث يرى استوكي ،ال يزال االسم القديم لبلدة مسة محل خالف

Purcaro، ن هذا الموقع هو القرية القديمة التي سجلتها لنا الخرائط الكالسيكية باسم أب
مطابقة موقع مسة الحالي مع  إال أن الروند يؤكد على عدم Lasamicesالساميس
 أنالروند  ويعتقد  ،بعض التشابه في نطق اإلغريقية والعربية لهذا الموقع رغم ،الساميس
 (8)ذكره الجغرافي الكالسيكي بطليموس  الذي(7)الموقع الكالسيكي أرتميس هوة موقع مس

  دائرة تضم ( التي تأسست حول كيريني فيKomaiتقع في نطاق القرى اإلغريقية )
 (9)حددها الروند ،توطنها اإلغريق بشكل مكثففي داخلها معظم األرض الخصبة التي اس

في نطاقها عدة قرى منها أرتميس)مسة (   تضم  استاديوم ومركزها مدينة كيريني 25 -بـ 
في   وتضم ،وباالغراي )البيضاء( وغيرها من المستوطنات الريفية ترت( وثينيتيس )زاوية

من  اً )الحنية( وعدد وسميناء فيكوس)الحمامة( وأبتوخ :مثل ئنطاقها أيضا عدة موان
تأسيس هذه المستوطنات الريفية المرافئ األخرى التي تقع في نطاق هذه الدائرة. يرجع 

 Vallet . Gيطالي فاليت. ج. على حسب ما أورده الباحث اإل
إلي المرحلة الثانية  (10)

لي في حوا  فترة حكم باتوس الثاني  خالل (11)لالستيطان اإلغريقي التي ذكرها هيرودوت 
تميس )مسة ( كان بعد ر ن االستيطان المكثف ألأق.م . وبناء على ذلك فإننا نرجح ب 580

وبالتحديد في فترة باتوس الثاني )باتوس السعيد(  فترة وجيزة من استيطان مدينة كيريني
قام بناًء على نصيحة من عرافة الوحي دلفي باستجالب أعداد كبيرة من المهاجرين  حيث

 . غريقمن بالد اإل
بموقع  األراضي الزراعية حيث كان لموقع أرتميس الممتاز الشبيهوزع عليهم  

تقع على المدرج الثاني من  فهي  ،دور مهم في اختيارها كمستوطنة ريفية  مدينة كيريني

                                                           
 أرتميس اسم مؤلهة إغريقية كانت تحمي الماشية حسب االعتقاد اإلغريقي .(7)
 ،ومصر، ت(بع وصف ليبيا )قارة أفريقيا بطليموس ، جغرافية كالوديوس، بطوليميوس، الكتاب الرا(8)

 .61ص  ، 2004، منشورات جامعة قاريونس ن (1محمد المبروك دويب ، )ط
(9)

  Laronde.A. Cyrène et la Libye  hellénistique «  Libykai Historia »Paris. 1987a , pp,278-282 
(10)
Vallet  .G . La Citta e il Suo Territorio Atti  VII, Convegno Studi Magna Grecia . Taranto . 

1968.(197). Napoli . p 78 
(11)
Herodotus  IV .159 
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منها صالحة للزراعة .  % 70 إن حيث ،الجبل األخضر وتمتاز بتربتها الحمراء الخصبة
  لتفاح و التين وغيرها.اكالزيتون والعنب واللوز و خاصة عدة أنواع من الفواكه 

  عن إنشاء المدينة (12)تنطبق على مسة جميع الشروط التي ذكرها لنا أفالطون  
. ومرفأ قريب لالتصال بالعالم وهي: أرض زراعية خصبة. مصدر مائي مستمر  اإلغريقية

 الخارجي .

 
 : (خريطة لموقع مسة وأسلنطة عن 1شكل : )

Larond .A. Laronde . A . Cyrene et la Libye. p,286,fig 87 

  

                                                           
(12)
Platon . Lois . V.14. 745.d.e . 
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دور العنصر الليبي   على أهمية (14)وسوفي مارين  (13)الروند رغم تأكيد كل من
  إال أن في تأسيس بعض المستوطنات ذات الطابع اإلغريقي. المتأثر بالثقافة اإلغريقية

 ةالكيرينايكي غلب المستوطناتيؤكد على الطبيعة اإلغريقية الخالصة أل (15)فرانسوا شامو 
ثر عليها في اإلقليم كانت قليلة التي ع  و النقوش ألسماء ليبية  نأو يدلل على ذلك ب

 بالمقارنة باألسماء اإلغريقية.
استنادًا  ،في تأسيس كيرينايكا دور العنصر الليبي على أهمية إال أن الباحث يؤكد 

بأن المغامرين   يؤكد هيرودوت إذ ،(16)قصة إنشاء كيريني التي أوردها هيرودوت  على
على متن سفينتين من ذوات الخمسين  األوائل الذين حاولوا استيطان ليبيا قد جاءوا

تزوجوا من ليبيات بعد انتقالهم من إيرسا إلى  ،رجل 200عددهم عن يزيدأي ال ،مجدافا
ئل كانت واهجرة جاءت بعد المستوطنين األ .أن أول(17)كيريني. وذكر هيرودوت أيضا 

نشاء العديد من المستوطنات الريفية إفي   أسهمت وقد باتوس الثاني في عهد نةس 50بعد 
 رتميس . أومن ضمنها مستوطنة 
أرتميس على المستوطنة الجديدة تطبيقًا لعرف  (18)سم المؤلهة اكان إطالق 

  عشر حصةبعد أن كرسنا اثنتي ) (19):أفالطون قائال إغريقي في تأسيس المدن حدثنا عنه
سمه اسم القبيلة و ايف إلى ضثم ن   ،لهإفإننا نطلق على كل حصة اسم  ،لهاً إالثني عشر 

وليكن  ،قسمنا بها األقاليم التيبنفس الطريقة  ،تقسم المدينة بدورها إلى اثني عشر قسما
واآلخر عند األطراف(. وربما كان  ،حدهما بالقرب من مركز المدينةأ ،لكل مواطن بيتان

ضا . أيأبتوخوس على مرفأ هذه البلدة تطبيقا لهذا العرف  المؤله  غريق اسماإل إطالق

                                                           
(13)
  Larond . A . Kainopolis de Cyrène et la géographiehistorique . CRAI . (1983)67-85 

(14)
Marini . S .Grecs et Romains face aux populations libyennes. Des origines à la fin du 

paganisme (VIIe siècle av. J.-C. – IVe siècle ap. J.-C.). 2014,  pp .   551-554 
، ،  منشورات جامعة قاريونس1، ط يمحمد عبدالكريم الواف  ،ت ،، فرانسوا، اإلغريق في برقةشامو(15)

 .338، ص  1990
(16)
Herodotus . IV . 156  

(17)
Herodotus . IV . 159  

والتاريخ   ثاراالسم من عدد كبير من علماء اآل االعتماد هذ الهة نظرً اسم المؤلهة بدل األ اعتمدنا هنا(18)
 ألسباب شرعية .

(19)
Platon . Lois . V.14. 745.d.e 
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ن بأ. كما إننا نعتقد (20)النواحي التابعة لكيريني   وربما أطلقت أسماء آلهة أخرى على بقية
   أبوللو .  للمؤله  بابولونيا هي تخليدا  تسمية ميناء كيريني

طنة أرتميس عن المدينة األم ) كيريني ( لمستو ة ترك اإلغريق حرية إدارية ومالي
ويدل على ذلك العثور على نقش في اإلقليم يتحدث  ،كغيرها من القرى الكرينايكية األخرى

وتملك مخزنا للغالل  ،لها نظامها اإلداري ،عن القرية الكيرينايكيه باعتبارها وحدة إدارية
في العصر  داري والمالياإل للنظام ةمركزيالال وهذا يعكس الطبيعة  ،(21)خاص بها
تؤكد الشواهد األثرية استمرار االستيطان في هذه القرية طيلة الفترة  ، كمااإلغريقي

العثور  ةحيث يؤكد المرحوم فضل بومرفوع ،وحتى الفترة اإلسالمية  والبيزنطية  الكالسيكية
هـ أي  35شعبان  27على عدة صلبان منحوتة على الحجارة وشاهد قبر إسالمي يعود إلى 

 . (22)فترة حكم الخليفة منصور بن القائم الفاطمي   م(946)
 أهم المواقع األثرية في مسة : 

 ،وهي تتكون من مجموعتين ،كبر مقبرة بعد مقابر كيرينيأعد مقابر مسة ثاني ت  
بينما تقع المجموعة الثانية  ،تقع المجموعة األولى بجانب الطريق المؤدي إلى كيريني

تشمل أيضا القبر المخروطي الذي   وهي  ،من الناحية الشمالية الساحلي بمحاذاة الطريق
وهو عبارة عن قبر يقع على حافة الطريق القديم على بعد  ،م1962حفر فيه استوكي عام 

كيلو مترين ونصف من عين مسة وهو مزين بزخارف تعود إلى نهاية القرن السابع قبل 
ر ربما يعود لرجل ثري وهو يعكس وجود طبقة غنية هذا القبأن (23)ويعتقد الروند  ،الميالد

وهذا  كثيرا قبور مقابر كيريني  تشبه وهي  تنتشر المقابر في محيط مسة ،القرية ههذ  في
المجموعة الثانية من  توجد في، و قافية بين سكان مسة وكيرينيدليل على قوة العالقات الث

شبهان ن يقعان في الجزء الشمالي الغربي ي  إال أن هناك قبرا ،من المقابر الفردية القبور عدد
بمنتصف القرن الرابع قبل  (24)أستوكي هماخ  وقد أرا  ،القبور الموجودة في)اصنيبات العويلة(

                                                           
(20)
Larond . A . Cyrene et la libye  ……… .op cit . p 314 

(21)
 Rostovtzeff . M. Social and Economic  history of the Hellenistic World . Oxford , 1967 . 333  

منشورات اللجنة الشعبية  ،محاضرات حول المواقع السياحية في قورينائية ،بومرفوعه، فضل على(22)
 .  45ص  ،م1996 ،طرابلس  ،ليبيا ،العامة للسياحة

(23)
Larond .A . Cyrene et la Libye ,p  278 

(24)
Stucchi . S . Architetture . Cirenaica . pp12-13  
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صب فوقه د على شكل قالب مربع ن  يا قبر فريد من نوعه ش   ودشار كذلك إلى وجأالميالد و 
 .إلى الفترة الهلنستية  بناءه  أرخ قودشيد ،عمود أيوني
 ،الواقعة إلى الشمال من زاوية الحنية القبور المنقورة في الصخر(25)الروند و يؤرخ 

إلى نهاية الفترة  لى مسةإوكذلك التوابيت الحجرية الواقعة بمحاذاة طريق كيريني المؤدية 
 ولكننا نجهل هل كانت جميع هذه ،تتميز هذه القبور بطابع إغريقي صرفو  ،الكالسيكية
غريق  أنها كانت لليبيين متأثرين بالثقافة ن إغريق أمطنياالمقابر لمو  اإلغريقية أولليبيين وا 

محاط بكتل حجرية تبين بأنه عبارة  حفرية على تل صغير ساندرو استوكي ، أجرى(26)معا
  بقايا محروقة وقطع فخار تمكن استوكي هوجد بداخل ،اً متر 19يبلغ قطره  قبر دائري عن

 (27)لذي قدره بمنتصف القرن السادس قبل الميالد بواسطتها تحديد عمر المدفن ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
(25)
Laround .A . Cyrene et la Libia  . 278  

(26)
Laround .A . Cyrene et la Libia  . 278   
(27)

  Stucch . S . La tomba a tumulo  presso  Messa in Cirenaica . Libya Antiqua . Vol .1 . 1964  . 

pp 127-132  
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 (. 3 -2) شكل

 
 مسة عن:  قرب  ( صورة لقبر دائري2شكل ) 

fig LXIII  Stucch . S . La tomba a tumulo  LXIII 

 
 مسة عن :  قرب  ( مخطط للقبر الدائري3شكل )

fig LXIV   Stucch . S . La tomba a tumulo  LXIII 
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  عموما توجد في مقابر مسة أغلب أنواع القبور التي تنتشر في مقابر كيريني سواء
و أ ،المبنية على سطح األرض و المقابرأفي األرض الصخرية  القبور العادية المنحوتة

تنتشرهذه القبور شمال بلدة مسة الحالية شرق وغرب الطريق الرابط ، في حين (28)التوابيت 
 (7-6-5-4شكالاأل)عدٌد منها في السنوات األخيرة . رن لألسف د م  ولك ،بين مسة و الحنية

 
 (53 صورة 161وفاء. ص )عن في مسة ( صورة لقبور التوابيت4شكل : )   

 
 (5صورة  150منحوتة في الصخر ) عن وفاء. ص ( صورة لمقابر5شكل: )

                                                           
المقابر اإلغريقية المبنية في إقليم   ،دم عبد الرازقآعبد الجليل، وفاء  :قابر مسة، انظر للمزيد عن م(28)

دراسة أثرية وصفية مقارنة  () مسة . امقارنس . الجبرا . صنيبات العويلة .قصر الردم  ـكيرينايكا، أرياف
ص  ،منشورة  رسالة ماجستير غير ،جامعة قاريونس ،إشراف أ.د. فؤاد بن طاهر ،م 2009 – 2008
 .  163 -136 ،ص 
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 حث (( قبر مبني مستطيل ) تصوير البا6شكل )                          

 
 مقابر مهدمة حديثا ) تصوير الباحث ( (7) شكل

( في عدد من المقابر في مدن (Arcosoliaرغم انتشار المقابر الجدارية المعقودة 
بل وجد هذا ،(32)بالغراي  ،(31)توكره ، (30)بتوليمايس ،(29)في كيريني  و قرى كيرينايكا

ن إال إننا لم نعثر حتى اآل ،رة النوع من المقابر في بعض األرياف مثل مقبرة أسقفة الشهي
                                                           

(29)
Cherstich .L . The southern Necropolis of Cyrene . Unpublished Dphil  Thesis . Oxford 

University . 2008 . Cherstich .L. The changing  funerary world of Roman Cyrene . In : Libyan 

Studies . Vol 42 . January . 2011 .p 34 . 
(30)
Kraeling , C. H, Ptolemais city of the liban Pentapolis .Chicago;1962 ,p 45 

(31)
Dennis .C. On Recent Excavation In the Cemeteries of the Cyrenaica . TRSI.9 .1870 . pp . 

135 – 182 . 
عبدالسالم . العريض، فوزي  ،رجب العقاب، صالح أبوشاح ، محمد التواتي ،عبدربه، مفتاح عثمان(32)

مجلة  ،بلغراي في ضوء المكتشفات الجديدة في حرم جامعة عمر المختار  :بوغزالة، عبد الكريم صالح
 . 330 :313  :ص ص  ، م2019العدد األول  ، 20المجلد  ،االتحاد العام لآلثاريين العرب 
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بالغراي التي ال   مسة و ضواحيها رغم انتشارها في  على هذا النوع من المقابر في بلدة
سبب عدم انتشار هذا النوع من   عن امهم   هذا يطرح سؤاالً و  ،كم 10 تبعد عنها سوى

الدفن  اراستمر  رغم  بعد مقابر مدينة كيريني مقبرة كبرأالمقابر في مسة التي تعد ثاني 
  (33)إلى القترة البيزنطية ؟ فيها 

Oliverio عثر اوليفيريو 
على معبد في وادي أم أقبيبة نحت هيكلة في  (34)

نعت من الفخار من بينها عثر فيه على عدد من التماثيل الصغيرة لمعبودات ص   الصخر
حيث وجد  ،اعةالزر  لمؤلهة وهذا دليل على عبادة سكان مسة  ،Demeterالمؤلهة ديميتير
كما وجد اسم هذه   ،زيوس و أبوللو  على جدران المعبد مع المؤلهين ااسمها منقوشً 

و عين مسة.  المؤلهة على هيكل طقسي على حافة الطريق المؤدي بين عين أم أقبيبة
تعود إلى النصف األول من القرن  التي عدد من المقابر اإلغريقية على وعثر في الموقع
ه الصخر وصف  خر منقور فيآمعبد  أم أقبيبة يوجد في وادي، و (8كل السادس ق.م.) ش

 .    حد المواطنينألم نستطع زيارته نظرا لوقوعه في حيازة  (35)وليفيريو أ  لنا
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
الميالدي  الثاني القرن في كيرينايكا بعد منتصف  (Arcosoliaانتشرت  المقابر الجدارية المعقودة )(33)

أي بعد السيطرة الفعلية من قبل الرومان على اإلقليم، وبعد القضاء على تمرد اليهود الذي حدث في 
م ، ولكن من غير المعروف حتى اآلن هل هذه المقابر كانت  119 -114اإلقليم في الفترة ما بين 

تأثرين بالثقافة الرومانية في عادات الدفن ؟ ألغنياء رومان ، أو لجنود رومان أو أنها لمواطنين إغريق م
 للمزيد انظر : 

Cherstich .L. The changing  funerary world of Roman Cyrene . In : Libyan Studies . Vol 42 . 

January . 2011 .p 34  
(34)

  Oliverio . G. Iscrizioni Cirenaiche . QAL . Vol 4 .1961 .  pp 45-47  
(35)
Oliverio . G. Iscrizioni Cirenaiche.p 44 
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 ( خريطة مسة عن :8شكل : )
fig  XL                              p 227 Norton . F 

تشف في المنطقة من حين آلخر في عدة مواقع كال تزال بقايا معاصر الزيتون ت  
مسة وام  ثر على معصرة زيتون عند شق الطريق الرابط بينحيث ع  ،(36)في مسة 

على حوض  م2005قام بها عام   ثناء دراسته المسحية التيأالباحث  وكشف الصفصاف.
كما  (،9شكل)(37)لسقاية الماشية قرب عين مسة  عصر زيتون معاد استخدامه كحوض

وهناك عدد من السير) تالل بها بقايا  ،مجمع كامل لمعاصر زيتون يقع قرب البلدة جديو 
آثار قديمة ( المنتشرة في محيط مسة مثل سيرة الطحاش وسيرة دابش و غيرها من البقايا 

اآلالت الحديثة في تمهيد األراضي الزراعية والتي يبدو م ألثرية المتناثرة نتيجة الستخداا
بحنية   كنيسة في مسة  كما توجد ،اصر أو حصون أو مزارع محصنةأنها بقايا لمع

حتى زيارتها لوقوعها داخل مزارع مواطنين  أو ال يمكن اآلن دراستها  ولكن (38)غربية

                                                           
 م.1974 -1972اخبار الحفريات واآلثار :بريك عطية ،مسعود شقلوف ،بوحامد، محمود الصديق(36)

 .61ص  ، م1978روما .  ،مطبعة باردي ،العدد الحادي عشر والثاني عشر ،ليبيا القديمة
(37)
SAAD . M.O  . L approvisionnement en eau de la Cyrenique a l époque Romaine .These de 

doctorat unversite de Sorbonne . Paris .2006 .Non puble  –  p 232 
(38)
Stucchi . S.  Architetture Cirenaica . op cit   . p . 440 
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هو ذلك الحصن الذي  والموقع األهم في رأينا تصويرها. يصعب إقناعهم بدراستها و حتى
 ويعتقد الباحث ،م تدمير جزء منه اآلنت وقد (39)الحالية  يوجد شمال طريق مسة الكوف

مثل حصن المقدم والشاهدين  بسلسلة الحصون التي كانت تحمي الهضبة بأنه كان مرتبطاً 
م تظهر في بعض  1910بتصويرها في   نورتن  ال تزال بعض الطرق التي قامو  ،ووشيش

            األماكن و خاصة الطريق المؤدية إلى بالغراي أو تلك المتجه إلى الحنية
 . (11 -10األشكال)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .قرب عين مسة معاد استخدامه كحوض لشرب للحيوانات اآلن  ( حوض لمعصرة9شكل)
 () تصوير الباحث

                                                           
 ق جدا تنتشر فيه الكهوف الطبيعية يطلق عليه محليا اسم وادي الكوف . تيهو وادي ع :وادي الكوف (39)
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 (الطريق القديمة لمسة عن: 10شكل: )

F p237 . fig . XLV Norton .  

 
 5صورة  85ص  عن وفاء ،( آثار طريق مسة11شكل ) 
من تكوين أحواض مائية تحت  ستية لتكوين الجبل األخضروفرت الطبيعة الكار 

 . سطح األرض أدت إلى توفير كميات كبيرة من المياه الجوفية تخرج على هيئة ينابيع
الذي يقع وسط  ،(41)نبع عين مسة  (40)يوجد في نطاق هذه المستوطنة عدة ينابيع منها 

                                                           
(40)
SAAD . M.O  .,  op cit ,. pp 7-12 . Desio.Ardito , History of Geological Exploration , in 

Geology, Archeology Cyrenaica- Libya par Barr, Amsterdam.1968, P: 30   

 Gebril .N, Ali, Water Erosion On the Northern Stape of Jabal Akdar Of libya . Unpublished 

.Phd , Thesis Durham University.1995, p.60 .   
 ن على ينابيع المياه اسم عين .و يطلق السكان المحلي(41)
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دينة بحوالي كيلومتر. وهو نبع شمال شرق الم الواقع  ونبع عين أم أقبيبة ،مسة الحديثة
سالف الذكر الذي وجد فيه المعبد المنحوت في األرض  ينبثق من وادي أم أقبيبة

هو نبع يقع  ،(13 -12األشكال ) ويوجد نبع شمال مسة يسمى عين سليون ،الصخرية
شرق الطريق  (42)بحوالي نصف كيلو متر على حافة أعقبة الوسيطة  شمال المقابر

نيت أمام هذه الينابيع أحواض لتجميع المياه و ب   صل بين مسة و الحنية.الوا ىالرئيس
نحتت أو بنيت أمامها عدة قنوات من أجل تغذية البساتين التي تقع في األودية المقابلة أو 

. تمتد الحقول على رقعة  (43)تلك التي تقع في منطقة الوسيطة أسفل الحافة الجبلية 
في  سدود حماية التربة وتنتشر ،أجزاء رية مصقولة إلى عدةتقسمها كتل حج ،ةجغرافية كبير 

 ( 14شكل) محيط هذه البلدة إلى اآلن

   ( 
 خريطة عامة لموقع مسة عن خرائط الجيش األمريكي(12(شكل       

                                                           
ودية المنحدرة والوسيطة اسم محلي طلق على الطرق القديمة والحديثة التي تشق األه اسم محلي ي  بالعق(42)

 خضر  . رض المنبسطة التي تتوسط مدرجات هضبة الجبل األيطلق على األ
(43)
SAAD . M.O  . op cit . pp . 162- 164 . 



  جملة االحتاد العام لآلثاريني العربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

257 

 
 عن : م أقبيبةأ(حوض تجميع مياه عين  13شكل )

p . 232 , fig 63(SAAD . M.O  ) 

 
 عن:  ول مسة( خريطة لتقسيم حق 14شكل )

Laronde , A. Cyrene et Libye … p284 . fig  86. 



 الثاني العدد  -اجمللد احلادي و العشرون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

258 

من المستوطنات الزراعية المهمة التي كان لها  (44)تعد مستوطنة وادي الصنب 
قرية  حيث يوجد في الجزء الجنوبي للوادي قرب وادي الكوف.  تقع  عالقة بأرتميس وهي

ها الجنوبي باسم كهف الحزين ؤ ى جز يسم ،رومانية بلغت ذروة ازدهارها في العهد البيزنطي
  وكهوف وآثار أخرى .  ،ومقابر ،ومعاصر ،وصهاريج مياه ،به حمامات بيزنطية

وهي منطقة تجمع عدة  ،بكهف الفليق أو الكهف الكبير  سمي الجزء الشماليوي  
ومقبرة  وخزانات لجمع مياه األمطار كهوف منحوتة في الصخر ومعاصر زيتون وعنب

أما باقي المساحة فكانت سهول مدرجة بها سدود حجرية لحماية التربة  ،دةواجهتها معقو 
 .  كانت مستغلة في الزراعة

وهو (45)من هذا الوادي كهف يسمي كهف الخزعليه  ىيوجد في الجزء الشمال 
قشت على جدرانه نقوش عديدة ن   للوادي عبارة عن معبد منحوت في المنحدر الشمالي

)مقدس  على هذا المعبد اسم (46)أطلق استوكي  ،بي واحدلمحاريث زراعية ونقش كتا
طلق عليها يوجد بها عدة كهوف ي   وتوجد قرب هذا الكهف قرية بيزنطية صغيرة (.المحاريث

وأحواض  معاصر ،غوط الجرس يقع بالقرب منها قصر محاط بحديقة به صهاريج المياه
ر كانت عبارة عن مقابر يبدو أن هذه الكهوف المنحوتة في الصخر، و منحوتة في الصخ

الكهوف  هحيث وفرت هذ ،م 365كمساكن بعد الزلزال الذي ضرب اإلقليم عام   استغلت
أن هذا من الشواهد األثرية يبدو كما  ،للمواطنين حماية من الهزات األرضية و الطقس

الوادي قد استوطن بشكل مكثف من القرن الرابع الميالدي وتطور وأصبح قرية لهاحماماتها 
وربما استمر االستيطان فيه حتى الفتح اإلسالمي  ،و السادس ومعاصرها في القرن الخمس

 (47)م.  645لبرقة عام 
 

                                                           
 حد روافد وادي الكوف . أمي بهذا االسم المحلي نظرا لحواف الوادي الصخرية وهو س  :وادي الصنب (44)
عاشت في (مي هذا المكان نسبة لعجوز من قبيلة البراعصة من بطن خزاعل )بيت باللهجة المحليةس  (45)

 الكهف لفترة طويلة جدا .  اهذ
(46)
Stucchi.S. In . Attiya.B.Stucchi.S.Bachielli.B. Luni .M .Gambini .V .Purcaro .V. Bacchielli .L 

. Prima escursione nello Uadi Senab e nel Got Giaras .Libya  antiqua .Vol XI XII 1974-1975 

Tripoli 1975.p, 252  
(47)
Attiya.B.Stucchi.S.Bachielli.B. Luni .M .Gambini .V .Purcaro .V. Bacchielli .L . Prima 

escursione nello Uadi Senab e nel Got Giaras .Libya  antiqua .Vol XI XII 1974-1975 Tripoli 

1975.pp , 251-297 
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 : مسة )الحنية ( ) أبتوخوس ؟ (  مرفأ
الصخرية يؤدي إلى  مسة بالمنطقة الساحلية بطريق شق في األراضي ارتبطت

ستوطنة التي اختلف تلك الم ،(30.28.78-21خط طول –50.8.99-32خط عرض (الحنية
  Little(48)و Jones.Gجونس وليتل الباحثان وحاول ،علماء اآلثار حول اسمها الكالسيكي

و ( (Phycas بين فيكوس  فيما  مطابقة األسماء التي وردت في الكتابات الكالسيكية
 ،Zenertiو Apyuchi Fanum، Ausigda Cherronesus( وهي Ptolemaisبطوليمايس )

 قة المقاسات التي استخدمها كل من المؤلف الكالسيكي سكيالكسمن خالل مطاب
Scylax)) في البحر الكبير )  لكاومؤلف كتاب أبعاد المسMaris Magni (Stadiasmus 

تلك   ،القديمة اوسقيداهي  توصل الباحثان إلى احتمال أن تكون قرية الحنية (49)
 Etienne  deبيزنتيوم )البيزنطي ( المؤلف البيزنطي اتيان  أورد اسمها المستوطنة التي 

Byzance (50)، وتعيش   ،أبوللو عبادة المؤله وسقيداأن الكرينايكيين جلبوا إلى أحيث ذكر ب
يعتقد  (51)الروند (. إال أن البروفسور (Ausigdoi االوسيقيدوا ليبية تسمى  قبيلة  فيهافي 

اوسقيدا الكالسيكية ال   ر لموقعبعاد المسالك في البحأأن المقاسات التي أعطاها لنا كتاب 
يسمى عين   يث يوجد نبعح  ،جرجارأمهموقع أوسقيدا هو  نأويرى ب ،تتطابق مع الحنية

الذي  (52)(Oliverioعالم اآلثار اإليطالي جاسبرو أوليفيريو ) ويتفق بذلك مع ،مهأر جرجا
في جغرافية بأن المعبد المشار إليه   ويرى الروند  ،جرجارأمه في أوسقيداحدد موقع 
Ptolemee بطليموس

(54)والمسمى بمعبد أبتوخوس (53)
Aptouchos  الذي يقع قرب ذلك

للحنية هو االسم الكالسيكي لموقع الحنية الحالي . ويدعم نظريته   الميناء القديم المجاورة

                                                           
(48)
Jones , G . B .and Little , J . H .Coastal settlement in Cyrenaica .Roman Studies 61 :64-79 

.1971. p .74 
(49)
 Stadiasmus Maris Magni. Ed .Mulle , p 440-455  

(50)
 Laronde A.Cyrenee et la Libya Hellenistique. p 282  

(51)
Laronde A.Cyrenee et la Libya Hellenistique. p267-269  

(52)
Oliviro.G, in .op cit , p 381  

(53)
Ptolemee.IV .3-4 . 

نجبتهم الحورية األسطورية أحد األبناء األربعة الذين أن أبتوخوس حسب الميثولوجيا اإلغريقية كا(54)
هذا المعبد قد تحول في النهاية إلى قرية وربما يكون لمستوطني  نأروند بالبوللو يرى أكيريني من المؤله 

حيث استخدم كمرفأ في الفترة اإلغريقية ثم إلى مستوطنة لها  ،أرتميس دور كبير في تطوير هذا الموقع
 ة مع أرتميس التي تقع على الحافة الثانية من مرتفعات الجبل األخضر  . عالقة مباشر 
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يمكن أن تمثل موقع ذلك  والحنية ثار ذات أهمية فيما بين الحمامةآ وجود هذه بعدم
 المعبد.

 أو معبد أبتوخوس Aptouchosلمرفأ الحنية القديم هو المرجح ن االسمأالباحث  يرىو    
قديمة بني عليها بعض  على أنقاض مبان   م1848نيت عام حيث توجد زاوية الحنية التي ب  

وتنتشر  ويوجد محجر لقطع األحجار شرق البلدة ،يطاليالحصون الدفاعية في العهد اإل
وربما تطور هذا المعبد إلى قرية تكونت  ماني والبيزنطي.في الموقع كسر الفخار الرو 

 بجوار المرفأ . 
من خالل تتبع تأسيس المستوطنات الزراعية على الهضبة الثانية والثالثة للجبل 

أن جميع تلك المستوطنات ارتبطت بموانئ لها  يتضح ،األخضر ودراسة الطرق القديمة
 (قصرليبيا  -)أوليبيا،بطوليمايس( -)برقة ،افي فترات مبكرة جدا من تأسيسه على الساحل

فيكوس(  –) بلغراي ،؟( Aptouchos أبتوخوسمسة( الحنية)  -أرتميسكاليس() -)العقلة 
كرسة ( وغيرها  -ايثرون()هيدركس –راس الهالل()ليمنيس–)كيليدا ،أبولونيا(-كريني)
ين ونقل البضائع والبريد وذلك ليربطها بالمدن األم في العالم اإلغريقي ولجلب المهاجر .(55)

إنشاء مرفأ الحنية كان في السنوات األولي لقدوم  نأويعتقد الباحث ب ،واستيراد السلع
المنتشرة على ساحل الحنية حماية  حيث وفرت الخلجان ،اإلغريق لمستوطنة أرتميس

 وظل، للمراكب التي كانت تربط هذه المستوطنة بمدن اإلقليم الساحلية أو بالد اإلغريق
بقرنين   حتى بعد الفتح اإلسالمي لإلقليم العهد البيزنطي بل ربما هذا المرفأ مستخدما حتى

حتى  اأن ميناء طلميثة )بطوليمايس ( كان عامرً  (56)فقد ذكر لنا اإلدريسي ،من الزمن
وهذا  ، بأكثر من مائتي عام تقريبا  القرن التاسع الميالدي أي بعد الفتح اإلسالمي لإلقليم

نطبق على استخدام مرفأ الحنية حيث توجد بعض قطع الفخار و الزجاج اإلسالمي ربما ا
وربما كان تقسيم حدود أراضي القبائل العربية التي جاءت في القرن التاسع  ،قرب المرفأ
 إذ ،التي انتشرت في برقة مرتبط بتقسيم نفوذ قبائل أو مناطق لمجتمعات قديمة الميالدي
تستطيع االستفادة من   حتى متد نفوذها في برقة شماال و جنوبا ن تلك القبائل يأيالحظ ب

                                                           
(55)
.SAAD. O. M  .op ,cit . pp155- 160 

ص ،  م1989، عالم الكتب، بيروت، 1ق، ط اإلدريسي، الشريف، نزهة المشتاق في اختراق اآلفا (56)
 . 315:316 :ص
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  المنطقة الشبه صحراوية إلي ل األخضر من الساحل بنفس المزايا التي وفرتها منطقة الج
حيث تستفيد تلك القبائل من طبوغرافية هضبة الجبل ، في شكل حدود قبلية متوازية

و تستفيد  ،نو الكالسيكي اب  ذكرها الكتا مواسم التي  ةاألخضر فيمكنها أن تحصد الثالث
مواعيد   وقسمت  ،شاطئ البحر في فترات الجفاف قطعانها من المياه الجوفية القريبة من

تسير  القطعان الضخمة كانت و  على أيام األسبوع بين بطون تلك القبائل سقاية القطعان
 تشرب من اآلبارلعدة ساعات من المناطق الجنوبية من الجبل األخضر إلى الساحل ل

 ،الحنية ،العقلة ،وطلميثة وجرجا رامه االرتوازية المنتشرة على الساحل في كل من توكره
 Baldur بالدر جبريلوقد قدر كرسة وغيرها.  ،االثرون ،س الهاللأسوسة ر  ،الحمامه

Gabriel) ) (57) المسافة التي  في دراسته عن تحول الطبيعة والمناخ في الصحراء الكبرى
وهي  ،كم 18 – 10مسافة ما بين   بين المراعي ومورد المياه يع الماشية سيرها تستط
 الهضبة و الساحل في كيرينايكا .   المسافة التي كانت تقطعها تلك القطعان بيننفس 

موقع الميناء القديم عبارة عن خليج يقع غرب بلدة الحنية الحالية وهو نصف 
تحمي الخليج .م تقريبا 230الخليج في اليابسة  م ويمتد516دائري أقصى اتساع له حوالي

م وأقصى 62م وبعرض96جزيرة تقع في جهته الغربية تمتد من الشرق إلى الغرب بحوالي
 (16-15األشكال . )  (58)م وهو عمق مناسب جدا للموانئ القديمة 12عمق للخليج حوالي

                                                           
(57)
Gabriel,  B  , Klima –und Landschaftswandel der Sahara . Sahara 10.000 Jahre Zwischen 

Weide und Wuste .  Kolon .1978 . pp. 22-34 .  

طرابلس .  ،، منشورات مركز الجهاد1ترجم هذا البحث مكاييل محرز في كتاب الصحراء الكبرى.ط
   . 38-26:ص ص  ،م1979

. 26العدد  ،لمختار للعلوم اإلنسانيةمجلة ا ،المرافئ بين بطوليمايس وأبولونيا ،عبد ربه،  مفتاح عثمان(58)
 21ص  ،2014
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 عن قوقل ارث الحنية ( صورة لمرفأ15شكل : )

 
 لموقع مرفأ الحنية عن : ( خريطة16شكل: )

 Laronde , A. Cyrene et Libye . p 281- fig 84عن 

و  أبولونيا (59)المكتشفة في كل من  التي تشبه تلك ال تزال صهاريج تجميع المياه
ذو سقف  ويوجد بقايا صهريج ،موجودة حتى اآلن في الناحية الشرقية من المرفأ(60) فيكوس

                                                           
(59)
Jones.G .and .Little.J.op cit  .p.73 

(60)
Purcaro – Pagano . V . Le rotte Antiche Tra la Grecia & Cirenaica e Gli Itinerari Marittimi . e 

Terrestrri Lungo le Coste Cirenaiche e Della Grande Sirte . (QAL)8, 1976 . pp300- 303  

 24-13  :ص ص  ،عبدربه، المرافئ بين بطوليمايس و أبولونيا 
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إال أننا نجهل  ،(61)ر عليها )ساحة الصهاريج( في طلميثه الصهاريج التي عث شابهي   معقود
فهل كان عن طريق مياه أمطار أو  ،الطريقة التي كان يمد بها هذا الصهريج بالمياه

وتعد نقطة الحنية نقطة مهمة لكونها   ،جلب المياه من أحد الينابيع القريبةبواسطة قناة ت  
أثرت بالحضارة اإلغريقية في كل من موقع تعد الحد الفاصل بين القبائل الليبية التي ت

التي تدل بعض المصادر  تلك البلدات (Ausigdaو Kainopolisجرجا رامه والعقيلة )
 . (63)اإلغريقية  والشواهد األثرية بأنها عبارة عن قرى ليبية متأثرة بالثقافة  (62)التاريخية 

يتبين بأن  رفأالتي كانت مرتبطة بالم (64)خطوط المالحة البحرية  ومن خالل
خطوط مالحية رئيسية  ةخارج اإلقليم كان لها ثالث هذا المرفأ المراكب التي كانت تغادر
 ئبموان  ن اإلغريق هم من أسسوا هذا المرفأ فقد ارتبطأل اونظرً  ؛تغيرت حسب تبعية اإلقليم

 و ميناءأ ،كم شماالً 260جزيرة كريت التي ال تبعد عنه إال  العالم اإلغريقي سواء عن طريق
   .(65) كم شرقا 1000 اإلسكندرية
 ،كيرينايكا خالل فترة الحكم البطلمي على نو ظل اإلغريق هم المسيطر  
في   وخير دليل على ذلك أن الحرب األهلية التي نشبت في اإلقليم ،والبيزنطي ،والروماني

بين  ةميت بثورة اليهود كانت في حقيقتها هي حرب أهليبداية القرن الثاني التي س  
  ظلت الكتابة اإلغريقية هي المستخدمة كما ،(66)المستوطنين اإلغريق والجالية اليهودية

ة . أما عالقت(67)سينسيوس في القرن الخامس الميالدي  حتى عهد األسقف في كيرينايكا
روما و مستعمراتها في  جزيرة صقليا التي كانت حلقة الوصل بين بروما فكانت عبر اإلقليم

وصل  واستمر الخط البحري المحاذي لخليج سرت كحلقة ،بحر المتوسطجنوب غرب ال
                                                           

(61)
Kraeling. G.of.lit.p7 

عاش في القرن السادس الميالدي اشتهر بكتابة اثينكا  استفن البيزنطي Steph  Byzantinus  جغرافي(62)
(Athnica) إال إن الكتاب قد  ،روفة آنذاكوهو موسوعة معارف جغرافية حول أسماء البلدان والمواقع المع

) مالحظة أوردها محمد  ،ضاع ولم تصلنا منه سوى إشارات غير مباشرة، اقتبسها منه مؤلفون الحقون
 عبد كريم الوافي إثناء ترجمته كتاب الروند(

(63)
Marini . S .op cit . p 551- 557 .  

(64)
Stadiasmus  Maris Magni . ed Muller .450  

(65)
Rques , D . Synésios de Cyrène et la Cyrénaïque du Bas-empire .Etudes d’antiquités 

Fricaines ,CNRC . Paris .1987 . pp 132.133 
(66)
Dion Cassius .LXVIII. ,32,. 1-2 .  Fuchs, A, “The Jewish Revolt in Egypt” 115-117 In: the 

Light of Papyri” A Egyptus, 33, 1953 , .pp 13-237  
(67)
Rques , D . op cit .PP 5-344. 
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رغم الصعوبات التي كانت تواجهه البحارة نظرا لقلة المرافئ  بين إقليم كيرينايكا وتريبوليتانيا
 . (68)ليبيا   و ندرة المياه في هذا الجزء الجاف الشبه صحراوي في
سيمات لحقول ومزارع قديمة ، ثار تقآأظهر التصوير الجوي لهذه المنطقة وجود 

ن إغريق أدخلوا نظام توزيع ملكية و بأن هذه المنطقة كان يسكنها مستوطن (69)الروند يرى
المزارع في هذا السهل الذي تحميه الكثبان المتحجرة ضد هبوب الرياح البحرية وأن 

ولقد الحظ  ،روى بواسطة مياه الوديان التي أقيمت فيها سدود لتجميع المياهمزارعهم كانت ت  
القتالع األحجار من  عند حافة المدرج األول للهضبة  أيضًا وجود محاجر صغيرة الروند

ويبدو أن هذه المستوطنة قد استمرت منذ العهد اإلغريقي وحتى  ،أجل بناء مستوطنتهم
ويؤكد ذلك العدد الهائل من بقايا األواني الفخارية المكدسة على  نهاية العهد البيزنطي،

الموقع قرب المرفأ الذي يشمل الفخار األتيكي األسود المصقول الذي يرجع للعهد  أرضية
أما خارج حدود هذا الموقع  (70)و الفخار البيزنطي المتأخر.والروماني اإلغريقي المبكر 

وهي ذات مياه  7منها  توجد بعض اآلبار المحفورة في األرض الصخرية ال يزال يستخدمف
    شبه مالحة .

 : ينايكا وعالقتها بمستوطنة أرتميسكير دفاعات 
الذي  ،موقع مسة من الناحية الغربية كان محصن طبيعيًا بوادي الكوف العميق

لحماية الجهة  وقد قام الرومان ببناء عدد من الحصون ،ضد األعداء اطبيعي   ايعد مانعً 
رة عن وهو عبا قصر المقدم من أهم الحصون دعي  و  ،الغربية من أراضي مستوطنة مسة

يتكون من طابقين   .ائعا للعمارة الهندسية الرومانيةعد مثاًل ر ي م 44x 23مستطيل  حصن 
ويعتقد قودشيد أن النوافذ الكبيرة في كل  ،وسط الجانبين الطوليين منهما له أبراج بارزة في

كما يوجد للجدران الخارجية  ،ستخدم الستعمال المنجنيقطابق من البرج الشمالي كانت ت  
 ه لعدة مرات.ؤ رمم هذا البرج أو أعيد بنا وربما ،ك مضاعفسم

ال يمكن التعرف على  هإنمن المبنى وسط البرج ف نتيجة النهيار جزء كبير
  في الحجرات التفاصيل الداخلية للمبنى رغم وجود بعض اإلشارات مثل آثار العقود

                                                           
 22عبد ربه ، مفتاح عثمان. المرافئ بين بطوليمايس و أبولونيا . ص(68)

(69)
Laronde .A. Cyerne et la libye hellenistique…,  op .cit .p 285 
(70)
Laronde .A. Cyerne et la libye .. op cit . p 286 
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ر الواصل بين البرجين المدخل الوحيد الظاهر هو باب معقود في الجدا، من البرج السفلية
 غرب البرج الشمالي بقليل.

وذلك  ؛رغم انهيار بعض الجدران في وسط الحصن إال أن زواياه ظلت ثابتة 
يرجع إلى دعمها بأكتاف من الحجارة الضخمة المرصوصة بشكل دعامات على طول 

 (20-19-18-17)االشكال ارتفاع زوايا جدران الحصن. 

 
 ر المقدم عن :رسم تخطيطي لقص (17شكل: )

201 p 62  fig Goodchid. R,”The Roman and Byzantine 

 
 ( صورة لقصر المقدم عن:18شكل : )

   .1910  .223 P F Norton .   
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 سنة 109( صورة لقصر المقدم من نفس الزاوية التي صور منها بولتن قصر المقدم مرور بعد 19شكل )

 ) تصوير الباحث ( 

 
 ت لزوايا الجدران داخل الحصن ) تصوير الباحث (( دعاما20شكل : )

هو  أن الغرض من بناء هذا الحصن المنيع المحاط بخندق(71)يعتقد قود شد 
وليس له عالقة بخطوط المواصالت  ،خطر النواحي بمنطقة وادي الكوفأالسيطرة على 

ستعملها في خاصة أن القبائل المحلية كانت تنشط في هذه المنطقة وت ،الرومانية الرئيسية
  وديةتلك األ ،الغارات على المستوطنين اإلغريق لصعوبة رصدها وسهولة االختباء فيها

يروي  ،اإلغريق و الرومان و البيزنطيين  صراعهم مع  في التي أحسن استخدامها الليبيون
ضد  من مشاهد تلك الغارات التي كان يقوم بها الليبيون اسينسيوس بعضً  لنا األسقف

                                                           
(71)
Goodchid. R,” Goodchid. R,”The Roman and Byzantine Limes in Cyrenaica” In: Libyan 

studies ed  par. Reynolds .I. London .1976 . pp 202 -203 . 
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كنقطة انطالق  األودية في العصر الحديث كما استخدم المجاهدون هذه ،(72)ن البيزنطيي
 .  يطالي في القرن العشرينلمحاربه االستعمار اإل

يعد قصر الشاهدين من القالع المهمة التي كانت تحمي المستوطنات القديمة على 
ابات على بعد يقع في منطقة كثيفة الغ حصن وهو عبارة عن ،الهضبة الثانية في كيرينايكا

ويحتوي على  ،على تل يحيط بها خندق جنوب شرقي قصر المقدم . شيد الحصن كم 8
(. يمكن الصعود إلى الحصن بعد اجتياز 21عدة أبنية صغيرة ال تتضح وظائفها )شكل 

بطريق  (.ارتبطت هذه الحصون22الحصن )شكل  الخندق بواسطة درج يقع جنوب غرب
 ها من مسة إلى أسلطنة بمحاذاة وادي الكوف ال تزال آثار   يمتد القصور قديم يسمى طريق

فدريكو   وقد قام ،ةتظهر بجانب الطريق الترابية التي شقت حديثا ما بين مسة وأسلطن
  وحاول رسم  م برسم مخطط طبوغرافي للمنطقة ما بين كيرني و أسلطنة1910هالبير عام 

 . ( 23)شكل ريق القديمخريطة للطريق الرابط بينهما بعد تتبعه لمسار الط

 
 ( : رسم تخطيطي لقصر الشاهدين عن :21شكل ) 

 202 p .  63 fig    Goodchid. R,”The Roman and Byzantine …  

                                                           
(72)

 Roques , D . op cit  .p 315 
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 ( درج يربط بين الخندق و الحصن من الجهة الغربية ) تطوير الباحث ( 22شكل)

 
  F. fig 4  .Halbhen عن : وأسلطنه ،مسة ،خريطة للطريق الربط بين كيرينكي (23شكل: )

فقد بني  ،على وجود ثالث مراحل من البناء لحصن الشاهدين (73)ويؤكد قود شد
يتم الوصول إليهما عبر   م به ثالث حجرات معقودة14X  13كبرج صغير منعزل   أوال

ثم بني فيما بعد جدار خارجي قوي غير منتظم  ،دهليز )ب( على مستوى سطح األرض

                                                           
(73)
Goodchid. R,”The Roman and Byzantine ... .op cit  , p 202  
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نيت المساحة الموجودة بين البرج والجدار الخارجي على شكل أروقة وأخيرا ب   ،الشكل
  معقودة.

عداد هذا البحث تبين بعد االنهيارات إمن خالل زيارة الباحث للموقع أثناء  
الحديثة بأن هذه الحجرة المعقودة مرتبطة مع بعضها وبالبرج أيضا بواسطة شبكة من 

الحجرات المنحوتة في حافة التل   عدد من ويوجد كما ،تحت األرض  الممرات المعقودة
 ( . 25-24)األشكال  عبارة عن مخازن للغالل  بأنها  يعتقد الباحث

كما بين  ،حفر في المنطقة التي تقع بين الخندق والبرج عدة صهاريج لجمع المياه 
  على نفس التل لتجميع المياه حفر ضخم صهريج تدمير سطح حفر حديث آلالت ثقيلة

تركت فيه دعامات  الصخرية حت في األرضوهو عبارة عن دهليز كبير ن   ،خندقخارج ال
  م4وبعمق ظاهر x20 10مربعة لحماية السقف من االنهيار. مقاسات هذا الصهريج 

   (27رب عين الحفرة في كيريني )شكلطريقة نحت صهاريج ق    شبه كثيرا( وهو ي  26شكل )

 
 شاهدين )تصوير الباحث(صورة خارجية لمخازن قصر ال (24شكل: )
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 داخلي لمخازن حصن الشاهدين ) تصوير الباحث ( ( منظر25شكل: )

 
 قصر الشاهدين ني عليهعلى التل الذي ب   رض الصخرية( صهريج منحوت في األ26شكل : )

 )تصوير الباحث(
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اهدين ( صهريج منحوت في األرض الصخرية في وادي عين الحفرة مطابق لصهريج قصر الش27شكل: )

 :SAAD.O. M  Fig .84عن . 
  تلك ،يرجع إلى الفترة الرومانية والبيزنطية ن بناء هذا الحصنأب (74)يعتقد قود شد

وارتبطت بنظام دفاعي  ،غلب القالع على أعالي التالل في كيرينايكاأنيت فيها الفترة التي ب  
) لهب النار( .  وليال متعارف عليها نهارا )دخان النار ( ةشار إلمواجهة المخاطر بواسطة 

ن العالمات اإلغريقية التي تشير إلى الصيد التي ترجع إلى الفترة الثالثة من بناء أح برجا وي  
 التي شملت ، (75) جستنيان المشهورة في إقليم كيرينايكا صالحاتإالحصن وبما كانت من 

وذلك (76)ه من الحصون وترميم قنوات الميا عادة بناء الكثيرا  غلب الكنائس و أتحصين 
يذكر لنا لإلقليم والدفاع عنه ضد القبائل الليبية التي دخلت في صراع مرير  ةإلعادة الحيا

 .(77)أسقف مدينة بطوليمايس تفاصيله سنيسيوس

                                                           
(74)
Goodchid. R, ”The Roman and Byzantine ... .op cit  ,p 204 

(75)
Goodchid. R, ”The Roman and Byzantine ... .op cit  ,  p 203 

(76)
Procopius . VI 1.6 .IV.12 

(77)
Rques , D . op cit . p315  ,. Good child .R  “Synesus of Cyrène : Bichop of  Ptolémaïs . in : 

Libyan studies ed  par. Reynolds .I. London1976 ,pp239-254. 
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الحصن الثالث المهم الذي كان يحمي جنوب المنطقة هو حصن قصر وشيش 
(13X15)،  وهو عبارة عن (28الذي يقع على الحافة الجنوبية لمنطقة الكوف)شكل  

قود شد   ويعتقد ، ق تتخلل جدرانه فتحات ضيقة الشكلحصن جيد البناء ال يحيط به خند
األولي. تتخلل جدرانه فتحات  بنائه  قصر الشاهدين في مرحلة هكان علي ما بأنه كان يشبه

عد وي، ى العمارة العسكرية الرومانيةإليرجع  ن تاريخ تشيدهأالغرف المعقودة ب تؤكد ،ضيقة
 ةقرب نقطة عسكرية إلى بلدة أسلنطأ دعألنه ي   ؛هذا الحصن من الحصون الرومانية المهمة

(Lasamices )(78) ذكرها   كم . وهي مستوطنة ليبية 10جنوب مسة بحوالي   الواقعة
تقيم   وصفوا أهلها بسكان الكهوف (79)الكثير من الرحالة   زارهاو  ،الكت اب الكالسيكيون

بمعبدها الليبي  تشتهر هذه المستوطنة (.29شكل ) (80)( السانيكيتسمى ) فيها قبيلة ليبية
ربما كانت  ةبان أسلنط Chamoux. F (81)ويعتقد شام حت في األرض الصخرية .الذي ن  

 مثل الحد األقصى للسيطرة اإلغريقية في كيرينايكا يقيم فيها ليبيون متحالفون مع اإلغريقت  
 .الرومان على اإلقليم ةحتى بعد سيطر   ذا التحالفواستمر ه ،ومتأثرون بحضارتهم

                                                           
(78)
Ptolemee.IV .4 -7 

(79)
Beechey . F.W and  H.W.  Proceedings of the expedition to explore the Northern Coasts of 

Africa from Tripoli Eastward in 1821and 1822 .comprehending an account of the Greater Syrte 

and Cyrenaica and of the ancient Cities composing the Pentapolis .London .1822.p 569 

. Poalo Della Cella : Viaggio da Tripoli di occidental dell;Egitto fatto  occidental  nel 1817 . 

Milano . 1826…. p 76. Giuseppe . H. Cirenaica. Seconda Edizione .Milano . Uirico Hoepli . 

Editore .Librago .1886. p 86 . Federico Halbherr in Cirenaica . Africa Italiana  . Vol . .IV. Nuv . 

Anno . IX . 1931 . pp ,  266-270 
(80)

  Laronde . A. Cyrene et la libye  , op cit   . p286  
(81)
Chamoux ,. F. Cyrène sous la monarchie des Battiodes   Paris 1953 .p 232 
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 )تصوير الباحث( وشيش قصر (28شكل: )

 
 Halbherr . F.1910 p 268 .fig 39( صورة لكهوف أسلطنة عن .  29شكل )        

غير  من تشكيالت ربما كانت هذه الحصون تتمتع بحراسة حاميات محلية تتكون
ن القبائل بأ إذ ذكر .(82)(Synesus) إليها سنيسيوس نظامية من نوع القوات التي أشار

ولم يعد الفيلق الروماني المرابط في اإلقليم  الليبية قد زادت من هجماتها على كيرينايكا
نظرا  ولم تستطع اإلسكندرية مد العون العسكري لكيرينايكا قادرا على صد تلك الهجمات

كان يقوم نه أ أيضاسنيسيوس ذكر و ، ةللظروف التي كانت تمر بها المنطقة في تلك الفتر 
وربما كانت  ،بدوريات ليلية مع بعض الفتيات البلغرائيات لحراسة المزارع وقطعان الماشية

                                                           
(82)
Roques , D . op cit . 315.  
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وتخزين المحاصيل الزراعية في  ،وجمع ،على زراعة الحاميات المحلية تشرف  تلك
ين وأصحاب جمع الضرائب من المزارعوربما أسندت لها مهام أخرى ك ،المناطق المجاورة

إلى  ن هذا العدد الهائل من الحصون و القالع التي قام ببنائها الرومان تحتاجأل ؛المواشي
ن المصادر التاريخية و النقوش المكتشفة في أخاصة و  عدد كبير من الجنود الرومان

 بحجم اإلقليم.   بالمقارنة شير إلى أن أعداد الجنود الرومان كان قليل كيرينايكا ت  
نيت عليها تلك الحصون على نظام هوف التي حفرت أسفل التالل التي ب  تدل الك

حيث تؤدي ، ظ بها الستخدامها في فترات الحقةأو االحتفا تخزين للحبوب لتصديرها
بالمنتجات الزراعية سواء الحبوب  هذه الكهوف لالحتفاظ درجات الحرارة المعتدلة داخل

وقد  ،عسل والنبيذ وغيرها من المنتجات الزراعيةوالبقوليات أو السوائل كزيت الزيتون أو ال
، الغالل حتى نهاية القرن العشرين استخدم السكان المحليون هذه الكهوف في تخزين

بنفس طرز القلعة الكبيرة  تيد  ن قصر المقدم والشاهدين والوشيش ش  أب(83)يعتقد قود شد و 
الشهير  Anastasiusنيت في مدينة بطوليمايس والتي نقش عليها نقش انستاسيوس التي ب  

لى هذه إوربما كان بناء هذه الحصون يعود  .(84)الخاص بالتنظيم العسكري للمدن الخمس 
  الفترة .

  : النشاط االقتصادي في مسة
 ،لقد كان من ضمن أسباب قدوم اإلغريق إلى ليبيا هو تأسيس مستوطنة زراعية

  :الكاهنة قائلة  ردت عليه ،لسانه  دلفي يسأل عن عقدة فعندما جاء باتوس إلى موحية
ن الرب الطاهر يبعث بك أ علماعن عقدة لسانك ف  ستنبئيا باتوس . لقد جئت ت "
  ."لكي تؤسس فيها مدينة   أرض األغنام  إلى ليبيا
  ثم أسسوا رينيالمستوطنين األوائل إلى كيرينايكا أسسوا مدينة كي بعد وصول 

كما  (85)وقد ذكر لنا أفالطون ،مستوطنات زراعية بعد دراسة مستفيضة لهضبة كيرينايكا
ها على ؤ المدن والمستوطنات اإلغريقية التي كان يعتمد إنشا تفاصيل اختيار سابقا وردناأ

ومرفأ يربط المدينة  مصدر مائي مستمر عناصر أساسية، أرض زراعية جيدة التربة، ةثالث

                                                           
(83)
Goodchid. R,”The Roman and Byzantine Limes in Cyrenaica” In: Libyan studies, ed  par. 

Reynolds .I. London .1976 .p 205  
(84)
SEG. Ix. Translation and commentary by Oliverio .in Doc .Ant. Afr .Ital .II .2.63.135 
(85)

  Plton : lois . V.14. 745b . 
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المهندس المعماري فيتر فيوس الشروط المناخية  ذكر لنا ،المستوطنة بالعالم اإلغريقي وأ
التي تنطبق تماما على  (86)فرها إلنشاء المدن الكالسيكية او الصحية التي كان يجب تو 

الزراعة والنماء عند اإلغريق في  ديميتير مؤلهة وربما كان وجود تمثال للمؤلهة ،أرتميس
 ،جل حماية المحاصيل الزراعية وتنميتهاأتباركا من المستوطنين الجدد من  معبد أم أقبيبة

وتدل نقوش المحاريث الزراعية على معبد وادي الصنب على أهمية الزراعة في اقتصاد 
 . (87)المنطقة 

ضمن إقليم كيرينايكا  فهي تقع تعد الزراعة أهم دعائم االقتصاد في أرتميس  
خير دليل على أهمية و  ،(88)القمح  ن العالم القديم إلنتاجمخاز  همأحد أ وصف بأنه  الذي

بالنصف الثاني من   والمؤرخ ثر عليه في اإلقليممنتج القمح في كيرينايكا النقش الذي ع  
شير إلى كميات القمح التي قدمها اإلقليم الذي ي   (89)ق.م (  326 -330القرن الرابع ق.م )
وتتصدر الحبوب قوائم  ،لتي ضربت بالد اإلغريقأثناء سنوات الجفاف ا  للمدن اإلغريقية

ولقد كان للمنطقة الممتدة جنوب وشمال مسة دور مهم  المنتجات الزراعية في عدة نقوش
الجوية توزيع حقول  ظهر الصورفي توفير الحبوب للمستوطنة والمناطق المجاورة حيث ت  

 إلى اآلن . الحقول موجودة تمتد على الهضبة وال تزال الكتل الحجرية التي كانت تقسم تلك
  مهم في معدل هطول والمناطق المحيطة بها دور كان لطبوغرافية أرتميس 
حيث  ،ووقت نضوجها التي انعكست بدورها على مواسم زراعة الحبوب ومواقيتها األمطار

األولى الساحلية والثانية  ،من مناطق اإلقليم إلى ثالث مناطق زراعية قسمت كغيرها
ثم الهضبة   ،متر عن سطح البحر 300ولي لإلقليم التي يتوسط ارتفاعها الهضبة األ

مطار على الهضبة العليا متر ويزيد معدل تساقط األ 600الثالثة التي يتوسط ارتفاعها 
 ،كان هناك ثالثة مواسم لحصاد الحبوب مم. ونتيجة الختالف ارتفاعات الهضبة 600عن
الهضبة الثانية في منتصف  اية فصل الصيف ثمتنضج حبوب المنطقة الساحلية في بد  إذ

                                                           
، 1ط ،ياسر الجابي ،عقبة  فاكوش ،إعداد ياسر عابدين  ،الكتب العشرة في العمارة  ،فيتروفيوس (86)

 37 -35ص  ،2009 ،منشورات جامعة دمشق
(87)
Attiya.B.  and al …op cit .290  

(88)
Coster.A.  The economy  position of Cyrenaica in classical age , In:  Studies in Roman 

economic and social history . In honor of Allen Chester , 1951.P16  
(89)
SEG. IX . Translation and commentary by Oliverio .in Doc .Ant. Afr .Ital .II. 

,11,12,13,14,15,18,20,21,22,23,24,25,26.27,28,29,30 .   
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  هذا التنوع يفسر ما أورده ،الصيف ويبدأ الموسم في الهضبة الثالثة في نهاية الصيف
عن وجود (91)و ما ذكره بليني  ،عن وجود ثالثة مواسم للحصاد في اإلقليم (90)هيرودوت 

الشبه الصحراوية حيث  فالهضبة ثم المناطق ،الساحل ،ثالث مناطق زراعية في كيرينايكا
أو  على بعض البقوليات كالحمص والعدس والفول وينطبق هذا أيضا ،ينمو السلفيوم

مواسم الحصاد  ةن ثالثأب (92)يعتقد الروند  ،الحشائش كالخرطان وغيرها من المزروعات
تنتقل   اليد العاملة التي كانت ربما وفرت على المزارعين نو التي ذكرها الكتاب الكالسيكي
أبريل و  من نهاية شهر حيث يبدأ موسم الحصاد غالبا ،من موسم حصاد إلي التالي

سياسيا  المناطق مع بعضها وربطت هذه العالقة الزراعية ،تستمر حتى شهر يوليو
أهمية  Theophrastus (94)ذكرعالم النبات اإلغريقي ثيوفرستوس  ،(93)واجتماعيا واقتصاديا 

ب واللوز والتين . ني اقتصاد كيرينايكا وخاصة الزيتون والعالعديد من المنتجات الزراعية ف
وديودور  (96)بليني  (95)كل من المؤرخين الكالسيكيين سيكالكس  وذكر وغيرها
وأكدت على  ،أنواع المحاصيل الزراعية التي كان ينتجها اإلقليم (98)و استربو  (97)الصقلي

 .(99)  يرينايكاهذه المنتجات الكثير من النقوش التي عثر عليها في ك

                                                           
(90)
Herodotus .IV. 198. 199 

(91)
plinus Secondus . V. 33 

(92)
- Laronde . A . Cyrene et la Libye… .op cit , p 287    

عرف بالرغاطة وهي أن يقوم الناس بمساعدة بعضهم في لقد توارث أهل برقة  منذ الفترة التركية ما ي  (93)
و تستمر عملية الحصاد هذه ، حيث ينتقلون من الساحل إلى الهضبة األولى  فالثانية حصاد الحبوب 

ننا نجهل أ الإننا ال ندري هل توارث الليبيين هذا التقليد من فترات قديمة أم ال . كلطول شهر الصيف  و 
الذي تحدث عنه   Georgoiالعناصر التى كانت تقوم بزراعة و حصاد هذه الحقول وربما كان لعنصر

،  رجب قليم . للمزيد انظر. االثرمراضي الزراعية في اإلسترابون في اقليم كيرينايكا  دور في  زراعة األ
- 212.  م 2003عبدالحميد . محاضرات في تاريخ ليبيا القديم . منشورات جامعة قاريونس . بنغازي . 

218   . 
(94)
Theophrastus   III  . IV . V. VI . 
(95)

   Scylax . 108 
  

(96)
Plinius S econdus . v . 33 

(97)
Diodorus , III, 50  
(98)

  Strabo , XVII. 21.22  

 
(99)
Oliverio .G. Documente Antichi Dell;frica Italiana ,Vol 1 , Fascicolo II. Roma , 1933 10- 43 

Supplement Epigraphocum Graecum . vol . IX, 11-44  Oliverio , op Cit . 101 – 115 , S,E,G. 11- 

30 .  
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و  بشكل طبيعي نتيجة لتربتها الخصبة بجودة عنبها الذي ينمو اشتهرت أرتميس
  ويعتقد ،تشير الكثير من الدالئل األثرية إلى انتشار زراعة العنبو  ،(100)اعتدال مناخها 

وربما استخدمت  ،بأن زراعته في اإلقليم كانت في فترة قريبة جدا من زراعة الزيتون
ا من االستيطان اإلغريقي ون لعصر العنب أيضا في فترات مبكرة جدمعاصر الزيت

لقد كان النبيذ خالل الفترة الكالسيكية سمة هامة من سمات الطقوس والحياة   (101)لإلقليم
اليومية ومع إنشاء طرق التجارة في البحر األبيض المتوسط زادت أهمية هذا المنتج 

 . ةو في اإلقليم بصفة عام  خاصة ةوأصبح من دعائم االقتصاد في أرتميس بصف
  (102)احتل العنب ثالث زوايا في قوائم حسابات المدبرين الماليين الكيريناكيين   

يتم تجفيفه في الشمس بغرض  نوع منه ،وهي زوايا خاصة بثالثة أنواع من األعناب
ذكر لنا المؤلف الكالسيكي بليني األكبر نوعا من العنب كان العصير وقد  عصره،

  وكان هذا الصنف من العصائر يستخدم ،مستقطر منه له نكهة مثل نكهة عسل النحلال
خصص عند يختلف هذا النوع من العنب عن العنب األسود الذي كان ي    كخمر مائدة

لمدبرين الماليين الكيريناكيين وتتحدث حسابات ا ،إغريق كيريني الستقطار الخمور
تعد كما  ،العنب الذي يعمل منه الزبيبعن صنف ثالث وهو ذلك  (103)الديميورج ()

رغم  ،و مسة من أفضل مناطق زراعة العنب إلى يومنا هذا المنطقة الواقعة ما بين كيريني
تنتشر بقايا معاصر العنب و تراجع االهتمام بزراعة العنب بعد تحريم شرب الخمور رسميا 

دد من هذه المعاصر ولكن لألسف أزيل ع والزيتون في محيط مسة قرب األراضي الزراعية

                                                           
ع متوسط درجة حرارة  درجة شماال م 50درجة و 30تنمو كرمة العنب معظم المناطق الجغرافية بين  (100)

 درجة .  20-10من 
مجلة اتحاد  ،زراعة الزيتون في إقليم قورينائية في العصر الكالسيكي ،عبدربه، مفتاح عثمان(101)

بريك عطية   ،شقلوف، مسعود،بوحامد ، محمود الصديق ،446ص  ،م2009القاهرة ، اآلثاريين العرب
مطبعة  ،العدد الحادي عشر والثاني عشر، القديمةليبيا  ،( 1974 -1972)اخبار الحفريات و االثار 

قليم  إالمقابر االغريقية المبنية  في  ،دم عبدالرازقآعبدالجليل ، وفاء  ، 61ص  ، 1978روما   ،باردي 
دراسة اثرية وصفية مقارنة .   (ارياف كيرينايكا ) مسة . امقارنس . الجبرا . صنيبات العويلة .قصر الردم 

 .  3. صورة  57ص  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة قاريونس ،م 2009 – 2008
(102)
Laronde .A. Cyrene et la libye  hellenistique…. op cit,  p  371  

(103)
Feri, S. ( Tre anne de lavoro di Cirene), Aegyptus , IV, 1923, 1923, p 180  . 
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يدل انتشار  ،نتيجة الستصالح األراضي الزراعية باآلالت الثقيلة في العصر الحديث
الزيتون  أشجار وال تزال ،اقتصادها أرتميس على أهمية هذا المنتج في معاصر زيتون في

 في عدة حقول مهجورة اآلن ربما كانت بقايا لحقول قديمة.  البري تنتشر
رة حول الحصون والقالع القديمة على تخزين المستوطنين و تدل الكهوف المنتش

الليبيين القدماء للمحاصيل الزراعية حتى يتم نقلها إلى المرافئ لتصدر عند هبوب الرياح 
وتجلب بدال منها سلع  ،(104)المناسبة التي عادة ما تهب في منتصف فصل الصيف 

 ن.و أخرى يحتاجها أولئك المستوطن
  ترتبط مع حرفة ات دور مهم في اقتصاد هذه المستوطنة فهيكان لتربية الحيوان 
على أهمية تربية  ةإلطالق اسم المؤلهة أرتميس على هذه البلدة دالل وربما كان ،الزراعة

لتربية األغنام دور مهم في  كان ،الماشية والبرية والصيد  حماية الماشية فيها فهي مؤلهة
المستوطنين اإلغريق إلى ليبيا ما ذكرته لهم  كان من أسباب قدوم حيث ،اقتصاد أرتميس

 .(105)بموئل األغنام  أخرى ووصفتها ةبوجوب عودتهم إلى ليبيا مر  موحية دلفي
وكما اشتهرت كيرينايكا كذلك بتربية األبقار والخيول والماعز وغيرها من  

ير في دور كب ربما يكون لمستوطنة أرتميس ،الحيوانات التي كانت تستفيد منها اقتصاديا
لكثرة   نظرا ،في الفترة الكالسيكية  تصدير األخشاب التي كان يصدر معظمها لإلسكندرية

 .  (106)  الطلح و الثويا ،الصنوبر ،اللوتس ،األرز ،غابات السرو
 
 
 

                                                           
يين كانوا ينزلون على سواحل برقة  بمراكبهم حدثني قديما عدد من كبار السن بأن التجار الكرت(104)

الشراعية في نهاية فصل الربيع  التي كانت  محملة بالسلع  كالمنسوجات و الحلي و المصنوعات الجلدية 
   ثم يقوموا بجمع المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية األخرى كالقمح و الشعير والصوف   ،وغيرها

رون في منتصف فصل الصيف عندما تتحرك الرياح الجنوبية وان لهؤالء  والعسل وزيت الزيتون ويغاد
      السلع  التجار عالقات جيدة مع عدد من التجار الليبيين الذين يؤمنون لهم الترجمة واإلقامة وتوفير

 ويحمونهم من المخاطر . 
(105)
Herodotus  .IV . 156  

(106)
Theophrastus . IV . III  -   
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 :   الخاتمة
و المسوح  ،نو الكتاب الكالسيكي من خالل ما ذكره أهمية مستوطنة أرتميس تتبين -1

هذه المستوطنة   وال تزال تي جرت فيها منذ بداية القرن الماضيال و الحفريات ،األثرية
ولكن قبل ذلك ،تحتاج إلى الكثير من العمل األثري المنظم لتوثيق جميع المواقع األثرية

فقد قسمت المنطقة األثرية إلى مخططات سكنية وقامت  ،يجب إيقاف العبث القائم اآلن
ذلك  ويمكن مشاهدة خطورة ،والمواقع األثرية اآلالت الثقيلة بتدمير الكثير من المعالم

عليه يجب على  . (30الصناعية ) شكل الدمار عن طريق الصور الجوية وصور األقمار
خراجهم  المنطقة األثرية في الدولة إحاطة الجهات المختصة بسياج و تعويض المواطنين وا 

بعضهم كحرس لهذه أوتوظيف أبنائهم في مصلحة اآلثار و تعيين  ،من المنطقة األثرية
 الثقافية واالقتصادية سكان البلدة باألهمية ةويجب على الجهات المختصة توعي ،المواقع

 لبلدتهم . للمواقع األثرية

 
 تظهر تقسيمه إلى مخطط سكني.  ( صورة من قوقل ارث للموقع األثري في مسة30شكل : ) 

يعتقد بأنها أسست  ،نايكامثلت المستوطنة نموذجا مهما للمستوطنات الريفية في كيري -2
سنة من  50بعد   بعد مجيء الفوج الثاني من المهاجرين اإلغريق في عهد باتوس الثاني

أدت إلى بداية الصراع بين   تلك الهجرة التي ،االستيطان اإلغريقي للمدينة األم كيريني
وكان  ،حتى العصر البيزنطيهذا الصراع والمستوطنين اإلغريق واستمر  السكان المحليين

وقد  ،من نتائجه إقامة عدد من الحصون الضخمة التي كانت تحمى هضبة كيرينايكا
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 ،حصن قصر المقدم ،الحصن المربع جنوب مسة:بعدد منها من أهمها  ارتبطت أرتميس
 .   حصن وشيش وغيرها ،حصن الشاهدين

حد ألنها كانت تمثل ال ؛كان لمستوطني أرتميس عالقات مهمة مع السكان الليبيين -3
 في الالسابيكي  الفاصل بين قبائل االوسقيدوا في أوسقيدا )جرجار امة( شماال و قبائل

وربما كان لمستوطنيها دور مهم في نقل الكثير من  ،)أسلطنة ( جنوب االقليم الساميسيس
وكانت  ،أبوللو في اوسقيدا العبادات والمعتقدات الدينة للسكان الليبيين مثل عبادة المؤله

 في المجاالت التجارية و الثقافية واالجتماعية .   بين الليبيين واإلغريق حلقة وصل
وخير دليل على  ،مثلت المستوطنة الريفية نموذجا ثقافيا إغريقيا طيلة الفترة الكالسيكية -4

 ساسية حتى العصر البيزنطي . غريقية بصفتها اللغة األذلك استمرار اللغة اإل
اإلقليم الشتهارها بزراعة العنب الجيد الذي اشتهرت رتميس أهمية اقتصادية في كان أل -5

لى اآلن كما كان لزراعة الزيتون دور مهم في اقتصاد  ،بزراعته منذ الفترة الكالسيكية وا 
وتكمن  ،في عدة مواقع داخل البلدة  البلدة ويدل على ذلك انتشار بقايا معاصر الزيتون

والتي أنتجت الكثير من المحاصيل أهمية المستوطنة زراعيا أيضا في خصوبة أراضيها 
 ًراكبي ان جزءً أويعتقد ب، المنتجات الزراعية مثل الحبوب و البقوليات و غيرها من الزراعية

تحيط   من الغابات الكثيفة التي قد جاءت من األخشاب التي كان يصدرها اإلقليم
 بالمستوطنة وخاصة وادي الكوف .
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Messa (Artamis ) 

model of rural settlements in Cyrenaica 

dr.Moftah . O.A .SAAD

 

Abstract : 

Artemis is one of the important rural settlements established by 

the Greek settlers at the end of the seventh century B.C. It is about 

25 km away from the mother city (Cyrene), and it meets most of the 

conditions that the Greeks adopted to establish colonies, a 

continuous water source, arable land, A nearby port to connect with 

the Greek world. This town has the second largest cemeteries in the 

region. In the vicinity of this town there are quarries and  old 

buildings such as, temples, forts, baths, churches, dams, water tanks 

and many buildings that need to be excavated in order to know their 

identity. The town is connected to a port 15 km away to connect with 

the cities of the region and the countries of Greece. This town has 

been associated with a number of forts dating back to the classic 

period to protect the Cyrenaica Plateau, but unfortunately in recent 

years many of these sites have been destroyed as a result of the 

division of the archaeological area and its sale to citizens by 

landowners. This prompted the researcher to write this research to 

educate citizens about the importance of the town and document 

what can be documented despite the difficulty of entering the 

archaeological area now. The researcher tried to conduct an 

analytical descriptive study in order to link the settlement of Artemis 

with the surrounding areas from the coast to the last site where the 

remains of classical antiquities were found near the town of  Slonta. 

Through this study, the importance of Artemis settlement is shown 

economically and defensively ,because it represents the boundary 

between the areas inhabited by the Greeks and the Libyan 

population, and it represents a Greek culture In conclusion, it was 

not influenced by Roman culture, especially in the construction of 

cemeteries and temples. 
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