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 اآلثار الليبية...

كنز منهوب في زمن الحرب

االشراف: أحمد نظيف  ـ-   االخراج: عبد الحميد الدبار

اسرائيل وجهة
كنوز ليبيا بين12٤٣مغرية آلثار ليبيا

التهريب واإلرهاب
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سرقة اآلثار الليبية:

النهب المستمر لتاريخ البالد
شريف الزيتوني 

الوزراء اإليطالي أنطونيو كونتي طرابلس في أول   في شهر يناير 2012، زار رئيس 
زيارة لمسؤول رفيع المستوى من إيطاليا بعد اإلطاحة بنظام العقيد معّمر القذافي في 
زيارة كان الهدف منها بالنسبة إلى اإليطاليين تقديم بادرة »حسن نية« تجاه »الثورة« 
بعد االنتقادات التي لحقتها خالل األحداث واألخبار التي كانت تقول إن اإليطاليين كانوا 
يرفضون المسار الذي تطّورت فيه بالنظر إلى قربهم من العقيد القذافي واالتفاقيات 

التي أبرمت لفائدة إيطاليا في عهده.
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البادرة  تلك  إطار  وفي  كونتي 
آنذاك  الوزراء  برئيس  التقى 
عبدالرحيم الكيب وجاء حامال معه رأس 
تمثال للملكة »دوميتيال« ابنة االمبراطور 
الروماني فيسباسيان )69-79م(، الذي 
فقد منذ تسعينات القرن الماضي دون 
ليبيا،  من  هربته  التي  األطراف  معرفة 
عن  الحديث  التاريخ  ذلك  منذ  وليبدأ 
وخاصة  »الثورة«،  قبل  فقدت  التي  اآلثار 
انفالت  ظل  في  نشطت،  أين  بعدها 
التي  السرقة  مافيات  األمنية،  األوضاع 
كانت  وأجنبية  داخلية  أطرافا  جمعت 
ثقافي  رصيد  أهم  تهريب  مهمتها 

قديم تفتخر به ليبيا وهو اآلثار.
االحتالل  قبل  الماضي  القرن  بداية  إلى   الليبية  اآلثار  في  السرقات  تاريخ  يعود 
في  المسروقة  اآلثار  مكتب  رئيس  الهدار  محمد  خالد  ذكر  حيث  للبالد،  اإليطالي 
أثر  منذ  والتهجير  للنهب  تعرض  الثقافي  المخزون  ذلك  إن  الليبية  اآلثار  مصلحة 
من قرن، ونقلت آالف التحف خارج ليبيا، تم عرضها في أكثر من 50 متحفا عالميا 
أو مزادات علنية مختلفة. وتواصلت تلك العمليات خالل الحرب العالمية الثانية حين 
نقل اإليطاليون بعض القطع األثرية بزعم الحفاظ عليها من النهب لكن جزءا منها 
اختفى ولم يعد مع القطع المستعادة في ستينات القرن الماضي. وأضاف الهدار أن 
قوانين صدرت منذ الخمسينات وتواصلت إلى الثمانينات منحت الحق لخبراء اآلثار 
بنقل اكتشفاتهم خارج ليبيا إلى أن صدر قانون في الثمانينات يلغي تلك السرقات 

المقننة.
في فترة العقيد معّمر القذافي أيضا تم نهب رصيد كبير 
من القطع األثرية الليبية، حيث سرقت 
التسعينات تماثيل صغيرة  أواخر 
إلى  تعود  تماثيل  ورؤوس 
كما  قديمة،  عصور 
أعداد  اختفت 
من  كبيرة 
ني  ا و أل ا

العربية سياسيا  األزمات  إسرائيل كانت دائمة حاضرة في 
عن  بعيدة  تكن  لم  الليبية  واآلثار  مافيويا  أو  اقتصاديا  أو 
في  عربية  إعالمية  مصادر  ذكرت  حيث  اإلسرائيلي  الطمع 
تعرض  وهي  إسرائيل  وصل  اآلثار  تلك  من  جزءا  أن   2013
وتباع هناك دون أي حرج أو حساب لالتفاقات الدولية التي 

تمنع االعتداء أو السرقة في الكنوز األثرية للدول.
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الفخارية من العصر اإلغريقي ورغم محاوالت استعادتها لكن مصيرها بقي 
في  األثرياء  بعض  لدى  وجودها  مراقبون  ويرجح  أثرها،  يعرف  ولم  غامضا 

أوروبا والخليج.
وخالل األزمة التي عصفت بليبيا في 2011، قالت مصالح اآلثار في المجلس 
ببنغازي  التجاري  المصرف  اختفت من  األثرية  القطع  أالف  إن  االنتقالي وقتها 
ولم يعرف مصيرها وحمل المجلس مسؤولية االختفاء لموظفين في المصرف 
المالية  البالد لتهريب تلك القطع نظرا لقيمتها  التي عليها  استغلوا الظروف 
البحث  باشرت  بنغازي  في  القضائية  الهيئات  أن  مضيفا  الكبيرة،  واالعتبارية 
في الملف من أجل استعادة المسروق لكن منذ ذلك التاريخ ومع تعّمق األزمة 
بالبالد وانفالت األوضاع األمنية بدخول اإلرهاب بوجهه المكشوف على واجهة 

األحداث لم تتم العودة إلى القضية.
أو  اقتصاديا  أو  سياسيا  العربية  األزمات  في  حاضرة  دائمة  كانت  إسرائيل 

الطمع  عن  بعيدة  تكن  لم  الليبية  واآلثار  مافيويا 
عربية  إعالمية  مصادر  ذكرت  حيث  اإلسرائيلي 
في 2013 أن جزءا من تلك اآلثار وصل إسرائيل 
أو حساب  أي حرج  وهي تعرض وتباع هناك دون 
السرقة  أو  االعتداء  تمنع  التي  الدولية  لالتفاقات 
صحيفة  ذكرت  وقد  للدول،  األثرية  الكنوز  في 
لوموند الفرنسية في 2015 أن قطعا أثرية ليبية 
من  تمريرها  تم  حيث  إسرائيل  في  عليها  عثر 

مصر وتركيا عبر شبكات مختصة في ذلك.
»ديلي  مجلة  نشرت   2016 أكتوبر  شهر  في 
طريقة  فيه  كشفت  تقريرا  األمريكية  بيست« 
أثار  مع  ليبيا  في  الموجودين  اإلرهابيين  تعامل 

في  وقع  مثلما  تحطيمها  وعوض  لألموال  التنظيمات  تلك  حاجة  فمع  البالد. 
قنوات  لفتح  لداعش  المنتمون  وأساسا  اإلرهابيون  اختار  وسوريا  العراق 
االتصال ما مافيات إيطالية مختصة في تجارة األثار حيث باع التنظيم عشرات 
القطع ذات القيمة المالية العالية، والتي ال تجد طريقها إلى البيع يتم تحطيمها 

وتحطيم تاريخ بلد بأكمله.
القطع  تلك  أن  أكد  اليوم«  »روسيا  موقع  مترجما  نشره  أعاد  الذي  التقرير 
أمنيا  أن تقصيرا  يعني  ما  العالم،  المزادات في  أرقى صاالت  يتم عرضها في 
المسألة.  حول  األوروبيين  األمنيين  المسؤولين  طرف  من  للطرف  وغضا  ما 
ألفانو« بتعامل داعش مع  »انجلينو  وقد اعترف وزير الداخلية اإليطالي آنذاك 
أطراف أوروبية من أجل سرقة األثار الليبية قائال في  »لقد درسنا الناتج المحلي 
اإلجمالي لإلرهاب، ونعرف أنَّ أحد مكوِّناته هو عرض األعمال الفنية المسروقة 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  وتسهم  داعش  تغذي  المسروقة  التحف  للبيع. 

،،

بداية  إلى   الليبية  اآلثار  في  السرقات  تاريخ  يعود 
للبالد،  اإليطالي  االحتالل  قبل  الماضي  القرن 
اآلثار  مكتب  رئيس  الهدار  محمد  خالد  ذكر  حيث 
ذلك  إن  الليبية  اآلثــار  مصلحة  في  المسروقة 
منذ  والتهجير  للنهب  تعرض  الثقافي  المخزون 

أكثر من قرن، ونقلت آالف التحف خارج ليبيا،

،،
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لإلرهاب«. بل األخطر أن التقرير األمريكي أشار إلى أن بعض القطع يتم استبدالها 
باألسلحة على اختالف أنواعها، مؤكدا أن األمر نفسه يحصل في العراق وسوريا أين 

يسيطر التنظيم اإلرهابي على ما يقارب الـ100 ألف إرث ثقافي.
أيضا  فيه  ساهمت  بل  فقط  خارجية  جهات  عليه  تعمل  لم  الليبية  باآلثار  العبث 
جهات داخلية لم تقّدر القيمة االعتبارية لذلك الموروث حيث ذكرت تقارير إعالمية 
ليبية  عناصر  ضبطت  والجزائرية  التونسية  األمنية  القوات  إن   2017 نوفمبر  في 
عمليات  إن  بل  أوروبا،  إلى  تهريبها  أو  بيعها  تنوي  ثمينة  أثرية  قطعا  وبحوزتها 

صفحات  وعلى  إلكترونية  مواقع  عبر  علني  بشكل  تتم  كانت  اآلثار  بيع 
أيضا  الليبيين  المسؤولين  يحمل  مما  االجتماعي  التواصل 

عالقة  في  التتبع  لسهولة  نظرا  ذلك  عن  كبيرة  مسؤولية 
عملية  في  المتورطة  واألطراف  االلكترونية  بالمواقع 

البيع عن طريقها.
الثقافية  المقومات  في  كبير  تأثير  للحروب 

التي تكون مستهدفة  والحضارية للدول وهي 
الربح  بغاية  أو  الطمس  بغاية  سواء  دائما 

والتجارة وهو ما وقع آلثار ليبيا التي أصبحت 
في السنوات األخيرة مستباحة لكل شبكات 
المحلي  التقصير  لكن  واإلرهاب،  التهريب 
تلك  على  الحفاظ  عدم  في  دور  له  أيضا 
أغلب  تنصل  حيث  الثقافية  الموروثات 
أي  من  »الثورة«  بعد  الليبيين  المسؤولين 
سرقت  التي  اآلثار  يعيد  أن  يمكن  مجهود 

أو على األقل الحفاظ على اآلثار الباقية التي 
كانت  أن  بعد  وجودها  في  مهددة  أصبحت 

لكن  طويلة،  لسنوات  الدولة  به  تفتخر  كنزا 
كل ذلك ال ينفي أن المناطق التي تم فيها طرد 

أصبح   2016 منذ  الجيش  عليها  وسيطر  اإلرهاب 
في  اآلثار  مصلحة  رئيس  أكده  ما  وهو  أفضل  حالها 

تصريحات  في  يونس  حسين  أحمد  المؤقتة  الحكومة 
سابقة لبوابة إفريقيا اإلخبارية.
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المعتصم عبد الله

ليبيا  تعتبر اآلثار كنزا ثقافيا وحضاريا هاما في    

وهي تتوزع جغرافيا على كامل مناطق البالد، يعود 
مرت  كبيرة  وحضارات  مراحل  إلى  تاريخها 

قبل  اآلثار  تلك  لكن  المنطقة.  على 
2011 لم تكن تحضى باالهتمام 

مزارات  لجعلها  المفروض 
هامة،  سياحية  ومعالم 
فصارت   2011 بعد  أما 

استهدافها  بعد  أصال  وجودها  في  مهددة 
تعتبر  التي  المتطرفة  المجموعات  طرف  من 
معتقداتهم  من  تتعارض  مجسدات  اآلثار  تلك 
إفريقيا  لبوابة  كان  اإلطار  هذا  في  الدينية. 
في  اآلثار  مصلحة  رئيس  مع  حوار  اإلخبارية 
الدكتور  المؤقتة  الليبية  الحكومة 
للحديث  يونس«  حسين  »أحمد 
واإلجراءات  المؤسسة  دور  عن 
المتبعة للحفاظ على آثار البالد 

وتطويرها.

الموروث الثقافي الليبي
مهدد والجميع قصر في حمايته

 رئيس مصلحـة اآلثار:
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بداية ما الذي يمكن أن يعرف به المتابع اآلثار الليبية؟

تعتبر ليبيا متحفا طبيعيا فى عالقة بالمواقع األثرية بكل ما تحمله الكلمة، ألن 
اآلثار تنتشر على  طول البالد وعرضها وال تكاد تخلو مساحة من وجود موقع 
رأس  إلى  شرقًا  »طبرق  من  جداً  كثيرة  أثرية  قطعا  تحوي  مخازن  هناك  أثري، 
بهذا  جداً  غنية  ليبيا  وغيرها«.  وغات  وغدامس  »الجنوب  وباتجاه  غربًا«  جدير 
فإننا نتكلم عن ظروف  الثقافى   الموروث  الثقافي. عندما نتكلم عن  الموروث 
للمصلحة،  المتاحة  اإلمكانيات  حيث  من  أو  بالعاملين  عالقة  في  مريحة  غير 
الليبي عبئا كبيرا على هذه  الثقافي  الموروث  الكم من  وبالتالى سيكون هذا 

المؤسسة.
 

ما هي أهم العراقيل والمشاكل التي تواجه مصلحة اآلثار؟

البنية التحتية في مصلحة اآلثار سواء »المتاحف أو المخازن« سيئة. ال نستطيع 
أن نتكلم عنها ألنه ال توجد متاحف نستطيع أن نتحدث عنها  باستثناء بعض 
المتاحف في »لبده، وصبراته، والسرايا« باإلضافة إلى اختفائها من المنطقتين 
الجنوبية والشرقية. المخازن المملوءة بقطع أثرية ذات أهمية وقيمة استثنائية 
فقط  واحد  مخزن  سوى  بها  يتمتع  لم  صيانة  أعمال  تحتاج  لكنها  العالم،  في 
بمساحة حوالي »860« مترا مربعا في مدينة شحات، وإلى اآلن هناك عجز عن 
تأثيث هذا المخزن، بما يتناسب مع المعايير العالمية فى تأثيث المخازن، لذلك 
هناك إشكاليات كثيرة تواجهها مصلحة اآلثار مع قلة اإلمكانيات ويصبح العمل 
وفرت  ما  وحتى  فيه.  االستمرار  يمكن  وال  عبثيا  اآلثار  مصلحة  به  تقوم  الذي 
مهمة   مواقع  فى  األمكان  بعض  صيانة  من  مكنت  إمكانيات  من  المصلحة 
أثرية مختلفة منها  إلى صيانة مواقع  باإلضافة  التآكل،  لحمايتها من  بشحات 
»توكرة، طلميثة«، من قبل فريق ممتاز من فنيين مختصين، كما تم تجهيز مقر 

هي  ــار  اآلث تهريب  عصابات 
متعددة  أي  إقليمية  عصابات 
حملة  نواجه  نحن  الجنسيات، 
التنقيب  عملية  في  شرسة 

غير المشروع.
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مراقبة أثار بنغازي ومبنى مكتب 
عمال  يبقى  لكن  الجغبوب،  آثار 

منقوصا ويحتاج عمال أكثر.
 

المنظمات  مع  تواصلتم  هل 
العالمية ذات االهتمام باآلثار؟

اليونسكو  منظمة  مع  تواصلنا 
والعمل معها سار منذ عام 2017 
على مشروع »التدخل العاجل« وهو 
األول الذي تتحصل ليبيا عليه من 
وتم  اليونسكو،  منظمة  فى  حقها 
طلب المساعدة منذ عام »2015« 
إلى  حاله  على  المشروع  وظل 
عام  فى  عليه  الموافقة  تمت  أن 

»2017« بقيمة »50« ألف دوالر.
 

أن  اآلثار  مصلحة  تعتبر  هل 
مهامها  في  مقصرة  الحكومة 

تجاهها؟

وبعد  قبل  التي  الحكومات  كل 
حق  في  مقصرة   كانت  فبراير 
اآلثار، فقط وهذه شهادة للتاريخ 
عهد  في  و2010«    ،2009« عام 
»رئيس  العقاب  صالح  الدكتور 
أمين  من  بقرار  اآلثار  مصلحة 
وبتوصية  العامة  الشعبية  اللجنة 
اإلسالم  »سيف  من  مباشرة 
 »500« تخصيص  تم  القذافي«  
هناك  كانت  كما  دينار،  مليون 
ومساع  اآلثار  لحماية  خطوات 
فى  إقليمى  متحف  إلنشاء  جادة 
هذه  تعثرت  لكن  شحات،  مدينة 
فبراير،  »ثورة«  بعد  المشاريع 
المشروع  هذا  يستأنف  أن  ونأمل 

من جديد.
 

التي  االعتداءات  أهم  هي  ما 
دور  وما  األثرية،  المواقع  طالت 

المصلحة في حمايتها؟

االعتداءات كثيرة، وذلك ألن هناك 
غير  أثرية  ليبيا  فى  كثيرة  مواقع 
عليها  االعتداء  وبالتالي  مسّيجة 
يكون سهاًل من المخربين، ورغم 

الموروث ،، عن  نتكلم  عندما 
الثقافى  فإننا نتكلم عن ظروف 
بالعاملين  عالقة  في  مريحة  غير 
المتاحة  اإلمكانيات  حيث  من  أو 
سيكون  وبالتالى  للمصلحة، 
هذا الكم من الموروث الثقافي 
هذه  على  كبيرا  عبئا  الليبي 

المؤسسة.
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صالح  الــدكــتــور  عهد  ــي  ف
اآلثار  مصلحة  »رئيس  العقاب 
سيف  من  مباشرة  وبتوصية 
اإلسالم القذافي  تم تخصيص 
اآلثار  لحماية  دينار  مليون   500
جادة  مساع  هناك  وكانت 
فى  إقليمى  متحف  إلنشاء 

مدينة شحات.

ميزانية  ولكن لألسف  المواقع   بتسييج  الحكومة  لرئاسة  المتكررة  المطالبات 
مصلحة اآلثار فى عام 2017 لم تتعد 370 ألف دينار فقط وهي مبالغ ضئيلة 

ال تفي بالحاجة.
 

هل تم تفعيل قانون التعدي على اآلثار من قبل المصلحة؟

نعم هناك حاالت تم صدور أحاكم عليها من المحكمة حيث تم تغريم وحبس 
جريء  حكم  في  أثري  موقع  على  العتدائه  سوسة«  »بمدينة  المواطنين  أحد 
بعض  أيضًا  هناك  القضية.  تلك  قاضي  كان  الذي  عمران«  »سعيد  للقاضي 
القضايا فى قسم البحث الجنائى بشحات والذى يعمل بكفاءة عالية مع مصلحة 
اآلثار، وضبط عدة قطع أثرية عند مهربين، لكن الزال دور الشرطة السياحية 
مخاطبة  رغم  الداخلية،  وزارة  من  الدعم  وجود  لعدم  نظراً  اآلن  إلى  ضعيفا 
وزارة  وكالء  في  المستمر  التغيير  ولألسف  مرة،  من  أكثر  للوزارة  المصلحة 

الداخلية هو سبب هذا التعطيل.
 

خارجية  جهات  أو  دول  هناك  وهل  اآلثار،  تهريب  عصابات  نوع  ما 
تساعد فى تلك العمليات؟

عصابات تهريب اآلثار هي عصابات إقليمية أي متعددة الجنسيات، نحن 
حفر  عملية  »وهي  المشروع،  غير  التنقيب  عملية  في  شرسة  حملة  نواجه 
يتم  الذي  هو  منها  يخرج  وما  الليل«  أثناء  المقابر  وفي  األودية  بطون  فى 

تهريبه.
على  العمل  مواصلة  إلى  اإلخبارية  إفريقيا  بوابة  تسعى  اإلطار  ذات  وفي 
الموضوع لما يشكله من أهمية تفرض عمال مشتركا لكل األطراف في البالد 
اآلثار  مصلحة  رئيس  تصريحات  وتعتبر  الهام،  الموروث  هذا  حماية  أجل  من 
تباعا على  انتظار حوارات قادمة تنشر  أول في  المؤقتة جزءا  الليبية  بالحكومة 

البوابة.
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التاريخ المهدد للتصوف الليبي
 حرق مقام الشيخة راضية بطرابلس..

     زكريا العنقودي

 ليلة واحدة قبل المولد النبوي الشريف في نوفمبر 2017 أقدمت مجموعات 
ظالمية على حرق زاوية الشيخة راضية بطرابلس في رسالة إلى المواطنين أن 
التعلق بالموروث الديني والثقافي السابق هو نوع من الترف والكفر، جاء الجيل 
الجديد الحامل ألفكار متطرفة إللغائهما تماشيا مع أفكار آمن بها قادمة من 
بيئات غريبة على الشعب الليبي الذي كان طوال تاريخه متصالحا مع تاريخه 

وتراثه الصوفيين.
أن  بعد  حزينة  كانت  األخيرة  النبي  مولد  ذكرى  في  راضية  الشيخة  زاوية 
الذي كان شاهدا  والمقام  الظالميون خلوتها ودمروا حرم مسجدها  قصد 
فرصة  أمامهم  أن  يعرفون  كانوا  فيه.  القرآن  األطفال  أالف  تحفيظ  على 
تاريخية لفرض أفكارهم بسبب غياب أي قانون رادع. جهزوا كل ما يمكن أن 
يساعدهم في تخريبها من بنزين ونار واختاروا النصف الثاني من الليل الذي 

تغيب فيه كل حركة وارتكبوا جريمتهم السوداء.
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ال أحد فهم قصد أولئك المتطرفين، لم يكونوا يعرفون رمزية الزاوية وتاريخها. حتى 
سكان المنطقة لم يستوعبوا الحادثة، جلهم يؤّكد أن من يريد اإلصالح ومن لديه رأي 
األطفال  ملجأ  كانت  الزاوية  تلك  يسمعوه.  لكي  ويحاججهم  الناس  فليواجه  به  النصيحة  يريد 
وتحت عرصاتها كان يتلقون القرآن ليال ونهارا وكثيرون خرجوا منها حاملين لكتاب الله، لكن 

الظالميين الذين ال يفكرون كان أسلوبهم الحرق الذي يستعمله عادة قصار النظر والفكرة.
إذا كانوا يعتقدون أنهم قاموا بعمل بطولي لفائدة اإلسالم فهم مخطئون. لقد بلغ الجهل 
منذ  بدأ  الشعبية  المعتقدات  في  الديني  اإلصالح  عمليات  أن  يعرفون  ال  وهم  مبلغه،  منهم 
الشباب، لكن أحدا لم يفكر في تحطيم موروث روحي مثل  الوعي لدى أجيال  سنوات مع تطور 
زاوية الشيخة راضية، واألغلبية الواعية كانت تستعمل أسلوب اللين بين الناس باعتباره األسلم 

واألسهل للقلوب وهذا ما لم يقم به دعاة األفكار المتطرفة.
تؤمن  التي  الخرافية  األفكار  لبعض  فضاء  بالفعل  السنوات  عشرات  قبل  الزاوية  كانت  لقد 
بعض  أصبحت  وعيا  أكثر  جديد  جيل  وبروز  الزمن  بمرور  لكن  السن  وكبار  العجائز  عادة  بها 
التي  التظيمات اإلرهابية  أو تعصب وهو ما لم تفهمه  الممارسات تختفي بطبيعتها دون عنف 
خرجت لألضواء بعد »الثورة« التي زعم أهلها أنها ستعيد اإلسالم الصحيح، لكن جاءت بإسالم 
غريب عن الليبيين بل غريب عن اإلسالم نفسه، فليبيا لم تعرف في تاريخها مسلما يمرر أفكاره 

بالترهيب أو الخوف أو الحرق.
يؤكد مريدو زاوية الشيخة راضية أن رمزيتها الصوفية ستبقى في أذهان الناس وال يمكن 
زاوية  أيضا  جعلها  من  الناس  يمنع  لم  ذلك  لكن  طويلة  سنوات  به  ارتبطوا  تاريخ  محو  يتم  أن 
لألناشيد واألذكار وليس في ذلك أي اعتداء على اإلسالم أو مسا من ثوابته وما استقبال أهل 

باألذكار  هجرته  بعد  محمد  للرسول  يثرب 
والدفوف إال دليال على أن ال شءي يمنع ما يقوم به 

زائرو زاوية الشيخة راضية.
فضاء  كانت  الزوايا  أن  الليبيون  يستحضر 
لخروج عديد الفنون وفي جوانبها تطور المالوف 
بفنون  أشبه  صارت  أن  إلى  الموشحات  ورددت 
شرقا  غيرهم  عن  الليبيين  تمّيز  التي  الشارع 
تلك  بين  من  كانت  راضية  الشيخة  وزاوية  وغربا 
تذكر  بل  خاصة،  هوية  فيها  ُنحتت  حيث  الزوايا 
تمر  كانت  واألفراح  األعراس  حتى  أن  مصادر 
عبر تلك الزوايا بطرق هدفها الجمع بين التشبع 

الروحي والسعادة والفرح
مقام الشيخة راضية في طرابلس أكثر من زاوية صوفية، لقد كان عند الليبيين، فضاء دينيا 
والعائلية  الدموية  الرابطة  يكون  الذي  االجتماعي  بالعقد  أشبه  وهو  وقداسة  رمزية  له  مهما 
عواطف  على  وتلعب  الموروث  ذلك  تحطم  أن  أرادت  العابثة  األيادي  لكن  للناس،  والمجتمعية 
العالقات  مستوى  في  سواء  الممارسات  تلك  فيه  تتسبب  قد  لما  لخطورة  إدراك  دون  الناس 
ما  عادة  األفكار  تلك  أصحاب  أن  باعتبار  األمني  االستقرار  مستوى  في  سواء  ذاتها،  االجتماعية 

يكونون مكشوفين للناس والصراع معهم قد يكون مباشرا ودمويا.
من تجرأ وأحرق الزاوية ال يعلم أنه أحرق ذاكرة مدينة بأكملها وأنه يذكر الناس بحرق الكتب 
في التاريخ اإلسالمي حين خسر المسلمون موروثا دينيا وثقافيا هاما. من قام بذلك الفعل لم 
يحرق زاوية بحد ذاته باعتبارها معلما ماديا، لكنه أحرق ثقافة وذاكرة مدينه بأكملها وال يقّدر أي 
معنى لتواريخ البشر، فاألمم الغبية هي التي يكون الرأي فيها لألكثر تطرفا ولرافع العنف كشعار 

لتمرير أفكاره.
المقامات والزوايا في ليبيا ومنها زاوية الشيخة راضية هي جزء من تاريخ ليبيا الديني والثقافي 
اإلطاحة  منذ  تعيش  لكنها  القدم،  منذ  البالد  في  التصوف  لحركة  المرسومة  الذاكرة  وهي 
المتطرفة  المجموعات  من  استهدافها  عبر  خاصة  أوضاعا   2011 في  القذافي  العقيد  بنظام 
الجديدة  الدينية  الرؤية  لفرض  عليها  والقضاء  تحطيمها  يجب  كفرية  مقامات  تعتبرها  التي 
القائمة على العنف واإلقصاء مما يفرض على الليبيين أوال الوعي بقيمة تلك األماكن لما تمثله 
من موروث هام لليبيين وثانيا على الهيئات الدولية ذات االهتمام باعتبار الزوايا جزء من اإلرث 

الثقافي العالمي الذي يستوجب المحافظة عليه.
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وجهة مغرية آلثار ليبيا المنهوبة
رمزي الزائري

»ليبيا غير قادرة على حماية اآلثار أو ممارسة عملها بشكل صحيح بسبب تغول العصابات المسلحة«
»تم االتفاق مع اليونسكو على تسليم اآلثار الليبية المنهوبة والموجودة بإسرائيل لعدم وجود تمثيل 

دبلوماسي«
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األيام األولى لحرب 17  الليبية، فمنذ  اآلثار  أنه عام نكبة على  العام 2011 على  يصّنف 
من  سرقت  حيث  اإلطالق  على  تاريخها  في  األثرية  القطع  وأندر  أهم  ليبيا  فقدت  فبراير، 
نقد  قطعة   7700 من  مكونة  نقدية  مجموعة  أقدم  بنغازي،  في  الوطني  التجاري  البنك 
ذهبية، وفضية، وبرونزية من العهد القديم يعود تاريخها إلى زمن اإلسكندر األكبر، أطلق 

عليها اسم 'كنز بنغازي' .
لم تكن ليبيا خالل تلك الفترة بمنأى عن عصابات التهريب الدولية في هذا البلد الممزق، 
فقد تحين أفرادها الفرص ليدخلوا إلى أراضيها ويجردوها من أثمن كنوزها، وسط تبادل 
الليبية  المدربة األراضي  العصابات  و«الثوار«. دخلت إحدى  القذافي  النار بين قوات  إطالق 
اآلثار على مر  وأندر  أغلى  الذي يضم  بنغازي  المعالم، وهي سرقة كنز  في مهمة واضحة 

عصورها .
وعلى الرغم من وجودها في البنك التجاري الوطني، داخل خزائن فوالذية مغلفة بأخرى 
نقود  من  األثرية،  القطع  أقدم  على  الحصول  استطاعت  العصابات  تلك  أن  إال  خرسانية 
معدنية، ومجوهرات وتماثيل لها قيمتها التاريخية في التراث العربي، والغريب أن عناصرها 
خلفوا وراءهم قطعًا أقل قمية، ما يثبت أنها شبكات متخصصة أتت لتجرد ليبيا من موروثها 

التاريخي.
وشهدت مناطق ليبيا اعتداءات عدة على المواقع األثرية القديمة في مدن طبرق ودرنة 
والبيضاء وشحات وطلميثة وبنغازي، ورغم التكتم الذي ساد األوساط السياسية الليبية بعد 
حادث السرقة ببنغازي، خوفًا من ردود الفعل العكسية، إال أن السرقة المدوية لم تكتشف إال 

بعد أن ظهرت بعض هذه القطع في األسواق الليبية. 

معطيات وأرقام صادمة

مطلع العام 2018 نشرت  مؤسسة البيرو للصحافة والبحوث تقريراً صادما يرصد حجم 
كل  التقرير  بحسب  تصدرت  وقد   ،2017 العام  وحتى  الـ2011  من  المهربة  الليبية  اآلثار 
من بريطانيا وإسرائيل قائمة الدول التي تم تهريب اآلثار الليبية إليها، فضال عن إسبانيا 

وإيطاليا وتونس ومصر وأمريكا وفرنسا.

شهدت مناطق ليبيا اعتداءات 
األثرية  المواقع  على  عــدة 
القديمة في مدن طبرق ودرنة 
وطلميثة  وشحات  والبيضاء 
الذي  التكتم  ورغم  وبنغازي، 
السياسية  األوســـاط  ــاد  س
السرقة  ــادث  ح بعد  الليبية 
ببنغازي، خوفًا من ردود الفعل 
السرقة  أن  إال  العكسية، 
المدوية لم تكتشف إال بعد أن 
ظهرت بعض هذه القطع في 

األسواق الليبية. 
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التقرير كشف عن النقاط التي تم استخدامها خالل عمليات تهريب اآلثار الليبية والتي 
ومطار  إمعتيقة  ومطار  التونسية  الليبية  والحدود  المصرية  الليبية  الحدود  في  تتمثل 
اسطنبول، وذكر التقرير المدن الليبية المصنفة تحت الخطر وفقًا لمجلس المتاحف الدولي 
وهي غدامس وصبراتة ولبدة وسوسة وجبال أكاكوس. أما أهم المدن المسروقة فتمثلت 
بمدينة سوسة وشحات وصبراتة وسرت وبني وليد وجبل نفوسة ومدينة توكرة وطلميثة.

وأهم القطع المفقودة كانت في كل من “كنز بنغازي” حيث سرقت منها 364 قطعة عملة 
ذهبية و2433 فضية و4484 برونزية و”متحف بني وليد” حيث فقدت منه في سنة )2011 
و2013 و2015( 113 قطعة أثرية و”متحف سوسة” الذي كانت مفقوداته في سنة)2011( 5 
قطع فخارية لسور الحمراء. واختتم التقرير بالكشف عن أهم المتاحف المسروقة وهي متحف 
توكرة ومتحف شحات ومتحف صبراتة الكالسيكي ومتحف السرايا الحمراء ومتحف مصراتة 

ومتحف بني وليد ومتحف طلميثة.
التجاري  البنك  خزانة  من  سرقت  قد  الثمينة  واألثرية  النقدية  القطع  من  آالٌف  وكانت 
في  شب  حريقًا  أن  آنذاك  التقارير  بعض  أشارت  حيث  فبراير،   17 أحداث  خالل  ببنغازي 
المصرف نتيجة القتال الدائر خارجه، بينما يغلب الظن حاليًا على أن ذلك الحريق كان جزءاً 
الذي كان مودعًا في  بـ«كنز بنغازي«  من عملية سرقة مخططة كانت تستهدف ما يسمى 
الكنز يحتوي على أكثر من عشرة آالف قطعة بما في ذلك عمالت تعود  البنك. وكان  هذا 
إلى العصر اليوناني والروماني والبيزنطي والعصور اإلسالمية األولى، إضافة إلى عدد من 
معاينة  بحسب  اللصوص  قام  وقد  والمجوهرات.  الصغيرة  التماثيل  مثل  األخرى  الكنوز 
األثرية، ومن  العمالت  إلى  للبنك كي يصلوا  الخرساني  السقف  البنك بنقب  القائمين على 
على  تم  السطو  أن  حيث  تحديدا،  يريدون  ما  جيداً  يعلمون  كانوا  اللصوص  أن  الواضح 
وأنه  بالسرقة  اإلنتربول  إخطار  تم  أنه  ليبي  مسؤول  ذكر  حين  في  فقط،  الثمينة  األشياء 

تجري حاليًا مراقبة أسواق اآلثار على مستوى العالم.

اآلثار الليبية تباع علنا على االنترنت

في  الليبي  الجوار  دول  في  األثرية  القطع  عشرات  ضبط  عن  أعلن   2011 العام  صيف 
طريقها للتهريب إلى أسواق عالمية لبيع اآلثار. وقد ُكشف حينها عن عصابة مكونة من 
تقدر  ومخطوطات  أثرية  قطع  تهريب  أثناء  تونس  في  ضبطهم  جرى  وليبي،  تونسيين 
بماليين الدوالرات، وقبل ذلك، ألقت السلطات الجزائرية القبض على مهرب آثار ليبي، كان 

عن  بمنأى  ليبيا  تكن  لــم 
الدولية،  التهريب  عصابات 
الفرص  أفــرادهــا  تحين  فقد 
ليدخلوا إلى أراضيها ويجردوها 
من أثمن كنوزها، وسط تبادل 
إطالق النار بين قوات القذافي 
ــدى  ــوار«. دخــلــت إح ــثـ و«الـ
األراضي  المدربة  العصابات 
واضحة  مهمة  في  الليبية 
كنز  سرقة  وهــي  المعالم، 
وأندر  أغلى  يضم  الذي  بنغازي 

اآلثار على مر عصورها.
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يتجه عبر الحدود بكمية من القطع إليصالها إلى بعض التجار.
البالد، منذ سقوط  المعنية في  المؤسسات  األمنية وانقسام  زاد ضعف األجهزة 
نظام العقيد الراحل معمر القذافي، من ظهور جريمة نهب اآلثار إلى حّد إعالن تجار 
عن بضائعهم على شبكة اإلنترنت، بل تم فتح صفحات متخصصة على شبكات التواصل 

االجتماعي علنًا.
تلعب وسائل التواصل االجتماعي دوراً فعااًل في تمرير المنتجات ومن بينها اآلثار، حيث 
تم رصد مجموعة من المجموعات السرية على الفيسبوك والتي تعرض فيها اآلثار الليبية 
جنسيات  من  وآخرين  ليبيين  زبائن  قبل  من  مزادات  مع  القطع  عرض  ويتم  علني،  بشكل 

آخرى، باإلضافة إلى طرق توصيل مختلفة يطرحها الُتجار لزبائنهم .
و قد ظهرت صفحات على مواقع التواصل االجتماعي على غرار صفحة »بيع وشراء أراض 
وعقارات وتحف نادرة في ليبيا« أشهر منصات بيع اآلثار الليبية، اشتهرت بين تجار ومهربي 
ناشطون  أطلقها  واسعة  انتقادات  موجة  بعد  لتقفل  و2016   2015 عامي  طوال  اآلثار 

إلى  يتخذها مساحة لإلعالن عن بضاعته تحول  لكّن من كان  ليبيون. 
منصات إعالن أخرى تعج بها شبكات التواصل.

في المقابل يشتهر موقع »سوق ليبيا المفتوح« بمشاركته 
للمهربين  يسمح  إذ  القانونية  غير  التجارة  هذه  في 

بعرض بضائعهم وترك عناوينهم وأرقام هواتفهم 
بيعها،  في  يرغبون  التي  اآلثار  لعينات  وصور 

األثرية  القطعة  سعر  على  المزايدة  فتجري 
المعروضة من خالل التعليقات، كما تعرض 

بعض صفحات اإلنترنت بيع آالت التنقيب، 
وأهمها أجهزة الكشف عن المعادن التي 

تكشف عن وجود الذهب والمسكوكات.
التي  الليبية  اآلثار  قطع  أشهر  من 
بين  والمزايدة  التداول  قيد  بقيت 
النوادر،  بجمع  والمهتمين  المهربين 
يعرف  ال  يهودي  ديني  لكتاب  مخطوط 
أغلب  على  عرض  وقد  كتابته،  تاريخ 

وسط  اآلثار  بيع  عن  اإلعالن  منصات 
حديث متزايد عن وجوده لدى مهرب آثار 

بجبل نفوسة، غرب ليبيا. 
في  مخطوطة  األخرى  األثرية  القطع  ومن 

الدولة  أطباء  لرئيس  اإلنسان  بدن  تدبير 
عام  )توفي  الحلبي  نصرالله  بن  صالح  العثمانية 

قديمة،  حجرية  بطبعات  كتب  إلى  باإلضافة   )1670
عشرات  تجار  عرض  األثرية،  الموجودات  مستوى  وعلى 

القطع من مصابيح وتماثيل وجرار وأنواعًا من المسكوكات التي 
البالد،  شرق  في  اإلغريقي  العهد  ضمن  قديمة  ليبية  فترات  إلى  تعود 

والروماني في غربها، والعهد العثماني أيضًا.
ذهبية  يهودية  نقدية  قطعة  األلفي  على  يقرب  ما  مستعار(  )اسم  التجار  أحد  ويعرض 
ويؤكد لزبائنه أن الذهب الذي صنعت منه هذه القطع هو ذهب قديم وحقيقي ويصعب 
تقليده، بل ال يتوانى في توفير المزيد من اآلثار في حال طلب زبائنه ألنواع وأشكال معينة .

ويقول تاجر آخر ضمن ذات المجموعة »ال يهمني من سيشتري البضاعة حتى ولو كانوا 
نفوسة  جبل  في  موجودة  اآلثار  هذه  وأن  ثمنها،  دفع  على  قادراً  يكون  أن  المهم  يهوداً، 
واالتجار بها دارج، حيث يروي أن استخراج هذه اآلثار والعمالت يستلزم التنقيب عنها وفي 
وجود شيخ أو عّراف لفك بعض الطالسم والتعويذات ألن أغلب مواقع هذه اآلثار مسكونة 

)على حد تعبيره(.
كما يضيف أنه بإمكانه تسليم البضاعة في الجبل أو عن طريق المعبر الحدودي الليبي 
المرمر  التعامل بتماثيل  أو عن طريق مطار إسطنبول، وأن تجار اآلثار يفضلون  التونسي 
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والعمالت الذهبية والفضية لسهولة حملها وارتفاع قيمتها المادية.
طول  على  الممتدة  الليبية  األثرية  المواقع  المهربين  من  العديد  ويستهدف 
المتوسط حتى مواقع في وسط وأقصى  الليبي المطل على بحر األبيض  الساحل 
الليبية فقد  اآلثار  الليبية، فوفقًا لمصلحة  الحدود  االتجار بها خارج  الليبي لغرض  الجنوب 
تم حصر أكثر من 50 متحفا في العالم تعرض فيها آثار منهوبة من ليبيا، ومن بين هذه 

ورومانية  إغريقية  ُعمالت  المقتنيات 
على  حازت  كما  وإسالمية،  وبيزنطية 
والمنحوتات  التماثيل  من  المئات 
طينية  وتماثيل  والرومانية  اإلغريقية 
والعشرات من األواني الزجاجية باإلضافة 
إلى أكثر من ألف أثر من الفخار اإلغريقي 
الكؤوس  من  كأسًا  و25  والروماني 
الباناثينية والتي كانت ُتمنح كإحدى رموز 

وجوائز في األلعاب األثينية.
ليبيا تتحّرك السترجاع آثارها المنهوبة

الليبية  المدن  من  الكثير  تعّرضت 
للنهب والسرقة ولكن أكثرها في المدن 
كذلك  وضواحيها،  كشحات  المفتوحة 
جبل نفوسة الذي يتعرض ألعمال النبش 
والتنقيب الخارج عن القانون، حيث قامت 
المقابر  بنبش  المجموعات  من  العديد 

الرومانية واإلغريقية هناك.
ليبيا،  في  اآلثار  مراقبة  مسؤلو  ويقّر 
بأي  القيام  اآلثار  مصلحة  قدرة  بعدم 
رغم  التهريب،  لمافيات  رادع  فعل  رد 
على  العلنية  الُمتاجرات  هذه  ُمتابعة 
أن  المحّير  من  أنه  كما  الفيسبوك، 
أوزانها  تتجاوز  المهربة  القطع  بعض 
ُعثر  التي  الثالثة  كالتماثيل  األطنان 
يبلغ  والتي  فترة  منذ  بسويسرا  عليها 
ولكن  الطبيعي  اإلنسان  كحجم  حجمها 
نادرة  وقطع  أثار  هناك  المقابل  في 
يمكن  والتي  المعدنية  العمالت  كبعض 
ُتعد  بنطلون، حيث  داخل جيب  تهريبها 
تهريبًا  األثرية  القطع  أنواع  أسهل  من 
الحدودية  والمنافذ  المعابر  من  ومروراً 
اآلثار  مصلحة  وتبذل  الجوية.  أو  البرية 
الليبية من  واسعًا السترجاع اآلثار  جهداُ 
خالل التبليغ عنها دوليًا وقيامها بتحريات 
وتم  األمنية،  الجهات  قبل  من  موسعة 

حال  وفي  اآلثار،  هذه  عن  للتبليغ  واإلنتربول  الدولية  المنظمات  من  العديد  مع  التواصل 
اكتشاف أي أثر ليبي سيتم التحفظ عليها من قبل جهاز الجمارك في كل دول العالم.

تلك  في  والقضائية  األمنية  الجهات  مع  اآلثار  بمصلحة  المسروقات  قسم  يتابع  كما 
أن  حيث  العالمية،  المزادات  داخل  الليبية  اآلثار  من  يعرض  ما  متابعة  عن  فضال  البلدان، 
أي  هناك  كانت  ما  إذا  اآلثار  مصلحة  إلبالغ  ودي  بشكل  يتعاونون  األجانب  األثرياء  بعض 

مزادات داخل الصاالت الفنية في الخارج لعرض هذه اآلثار ليتم استرجاعها بشكل سريع.
و تؤكد مصلحة اآلثار في طرابلس أن العديد من اآلثار تعرض في مزادات للبيع في بيوت 
األثرياء حول العالم بعد تهريبها من ليبيا سنة 2011. حيث تم التبليغ على عدد من اآلثار 
المنهوبة خارج ليبيا في سويسرا ولندن وباريس وأمريكا وتونس ومصر وإسرائيل منها 
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العشوائي  للحفر  نتاج  ما هو  ومنها  الليبية،  والمخازن  المتاحف  ما هو مسروق من 
وغير القانوني. كما أن هناك أثارا ليبية مسجلة ولها رقم تسلسلي معين وبمجرد 
العثور عليها في أي مكان في العالم يمكن للدولة المطالبة باستراجاعها،أما القطع 
المهربة عن طريق التنقيب والتي تقبع في باطن األرض ال يمكن المطالبة بها ألنها غير 
تخص  التي  الرخامية  كالتماثيل  استثنائية  حاالت  في  إال  لليبيا  الملكية  ومثبتة  مسجلة 
بيرسيفوني زوجة آله الموت والتي عثر عليها في سويسرا، حيث تم االعتراف بملكية ليبيا 

لها ألن هذا النوع من التماثيل لم ينحت إال في إقليم قورينا.
أما في إسرائيل فتوجد أربعة رؤوس لتماثيل ليبية منهوبة ويد لتمثال آخر ولكن إلى اآلن 
لم تسترجع ألسباب دبلوماسية، وتم االتفاق مع اليونسكو لتسليم اآلثار الليبية المنهوبة 
هناك. بينما في فرنسا فقد تم استرجاع منحوتة رخامية لمجموعة من الخيول سرقت من 
مدينة شحات. وفي لندن تم االعتراف بتمثال بيرسيفوني بأنه مسروق من ليبيا ومعروض 
موجود  اآلن  وهو  باسترجاعه  المحكمة  حكمت  حيث  بلندن،  اآلثار  بيع  قاعات  بأحد  للبيع 

بالمتحف البريطاني وسيتم إرجاعه إلى ليبيا عند استقرار األوضاع.
من  لديها  ما  بحصر  تقوم  حيث  القطع،  بعض  استرجاع  في  اآلثار  مصلحة  وتقوم  هذا 
مكتب  عنها  التبليغ  ويتم  المصلحة  في  والمسروقات  المفقودات  قسم  ضمن  مسروقات 
لإلنتربول،  الرسمي  الموقع  على  اآلثار  هذه  معلومات  نشر  يتم  حيث  الدولي،  اإلنتربول 
إعداد  على  المعنية  المصالح  فتعمل  والصور  المعلومات  تنقصه  والذي  اآلخر  البعض  أما 

مذكرات إلى اإلنتربول بخصوصه.
محليًا يتم التبليغ عن ضياع اآلثار من قبل 
مراكز الشرطة أو الشرطة السياحية وحماية 
بموجبه  يتم  بذلك  محضر  ويعمل  اآلثار، 
بليبيا  الدولية  الجنائية  الشرطة  تبليغ مكتب 
ويجري  الرئيسي  اإلنتربول  إلى  يحيله  الذي 
تعميمه لكل دول العالم حتى يتم استرجاعه 

فور العثور عليه.
 )3( رقم  القانون  فإن  قانونية  ناحية  ومن 
لسنة 1995 الخاص بحماية اآلثار والمتاحف 
باآلثار  االتجار  إن  يقول  القديمة  والمدن 
ممنوع وال يجوز ولكن الئحة العقوبات تحتاج 

إلى تعديل ألنها ليست رادعة بما يكفي.
بمصلحة  المسروقة  اآلثار  مكتب  يشير 
فترة  في  المتاحف  أغلب  أن  ببنغازي  اآلثار 
فتح  بسبب  للنهب  تعرضت  التسعينات 

الحدود مع الدول المجاورة بشكل مطلق من ضمن هذه السرقات متحف توكرة وطلميثة 
وسرت، باإلضافة للمتاحف الكبرى الثالثة كمتحف السرايا الحمراء ومتحف صبراتة وشحات .

كما ُسرقت أكثر من 150 قطعة أثرية من مخزن البعثة األميركية الُمنقبة عن اآلثار سنة 
سنة  بعد  وسويسرا،أما  ألمانيا  من  منها  البعض  استرجاع  من  ليبيا  تمكنت  حيث   ،2000
أثرية  أالف قطعة  أكثر من 10  يحوي  السرقات، وهو  أهم  بنغازي« من  »كنز  فيعتبر   2011
اإلسالمية،  العمالت  من  وقليل  كالسيكية  وبيزنطية  وإغريقية  رومانية  عمالت  معظمها 
باإلضافة إلى 113 قطعة أثرية فخارية ومصابيح وجرار حفظ رماد الموتى سرقت من متحف 

بني وليد.
أكثر من مرة للسرقة والنهب  الكالسيكي أيضًا في  وتعرض متحفا مصراتة ومصراتة 
فالمتحف الكالسيكي تعرض للسطو ليلة 23 من فبراير 2013. كما سرقت 5 أوان فخارية 

لسور الحمراء من متحف سوسة في يوليو 2011 .
قديمة  هي  بل  مؤخراً،  المستحدثة  الظواهر  من  الليبية  اآلثار  تهريب  ظاهرة  ُتعد  ال 
األثرية  المواقع  أصبحت  حيث  والدولية،  اإلقليمية  المافيات  من  العديد  لدى  ومتأصلة 
لغرض  المواقع  الذين يقصدون هذه  األجانب  وللقراصنة  لهم  األولى  الُقبلة  الليبية هي 
التنقيب والبحث عنها، كما ساهم تردي الوضع األمني في تفاقم هذه الظاهرة مما سبب 

في زيادة قصوى لقيمة الطلب والعرض في سوق التهريب.

تبذل مصلحة اآلثار جهداُ واسعًا السترجاع اآلثار الليبية من 
خالل التبليغ عنها دوليًا وقيامها بتحريات موسعة من قبل 
المنظمات  من  العديد  مع  التواصل  وتم  األمنية،  الجهات 
الدولية واإلنتربول للتبليغ عن هذه اآلثار، وفي حال اكتشاف 
أي أثر ليبي سيتم التحفظ عليه من قبل جهاز الجمارك في 

كل دول العالم.
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ثروة ليبيا األثرية
بين فكي شبكات 
النهب والسرقة 

منور مليتي

الحضارات؛  عديد  ليبيا  على  تعاقبت   
إلى  وصوال  واليونانية  والرومانية  اإلغريقية 
الحضارة العربية اإلسالمية لتساهم بذلك في 
البحر األبيض  صناعة حضارة هامة في فضاء 
وفي  خاصة  بصفة  افريقيا  وقارة  المتوسط 
الحضارة اإلنسانية بصفة عامة بحكم موقعها 

الجغراسياسي االستراتيجي.
ثروات  المتعاقبة  الحضارات  مختلف  وخلفت 
من اآلثار والنفائس التاريخية ال تقل أهمية عن 
الثروة النفطية إذ تعد اليوم مقوما من مقومات 
هوية المجتمع الليبي وموروثا ثقافيا وحضاريا ال 
يمكن بأي حال من األحوال تقديره بأي بثمن، 

غير أن غالبية »كنوز« ليبيا األثرية تعرضت خالل 
نهب  عمليات  إلى  الماضية  السبع  السنوات 
وسرقة من قبل شبكات متخصصة في سرقة 
اآلثار مستفيدة من حالة الفوضى األمنية وإلى 
عمليات تدمير لعديد من المعالم األثرية من 
استباحة  إلى  إضافة  اإلرهابية  الجماعات  قبل 
المواطنين  من  عدد  قبل  من  األثرية  المواقع 

وتحويلها إلى أحياء سكنية.
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التهريب  وفي ظل تنامي شبكات 
وعبر  شرقا  المصرية  الحدود  عبر 
اآلثار  التونسية غربا تحولت سرقة  الحدود 
في ليبيا إلى ظاهرة تهدد الكيان الحضاري 
األثرية  القطع  من  العديد  أن  حتى  للبالد 
التي تعد من النفاس التاريخية تم تهريبها 
وفرنسا  األمريكية  المتحدة  الواليات  إلى 

وبريطانيا وأيضا إلى إسرائيل.

سرقة كنز بنغازي

أخطر  من  بنغازي  كنز  سرقة  تعتبر 
الحضارة  كنوز  لها  تعرضت  التي  السرقات 
الليبية حيث تسللت مجموعة من اللصوص 
التجاري  المصرف  إلى   2011 مايو   25 في 
لتستولي  األرض  تحت  قبو  إلى  حرقه  بعد 

على الكنز الذي يحوي نحو 8000 قطعة من عمالت الحضارات التي تعاقبت على ليبيا منها 
 306 إلى  إضافة  برونزية  عملة  و4484  فضية  قطعة  و2433  ذهبية  نقدية  قطعة   364

قطعة من المجوهرات والقالئد والخواتم والخالخل واألساور. 
ويعود تاريخ العمالت المنهوبة إلى العهد اإلغريقي والروماني والعربي اإلسالمي ما دفع 
بالمتخصصين في علم اآلثار بليبيا إلى وصف عملية السرقة بـ«الخسارة الكبرى ال بالنسبة 

للبالد فقط بل بالنسبة للحضارة اإلنسانية«.
ووفق عدد من الروايات التاريخية تم العثور على الكنز على دفعات متتالية ما بين العام 
معبد  في  منها  أثرية  مواقع  شملت  حفريات  خالل   1980 والعام   1937 والعام   1917

أرتميدس بمدينة سوسة وقصر األعمدة في مدينة طليمثة. 
وقد تكفي اإلشارة إلى عملية بيع قطعة نقدية واحدة ليكتشف الباحث األهمية 

األثرية والحضارية لكنز بنغازي حيث تظهر تقارير أنه تم العام 2011 
بيع عملة تعود إلى العهد اليوناني بالعاصمة الفرنسية باريس 

بسعر ناهز 431 ألف دوالر.

استفحال ظاهرة سرقة اآلثار

يبدو أن سرقة كنز بنغازي التي تكتمت عليها 
أي  مخافة  أشهر  ستة  لمدة  آنذاك  السلطات 
بكل  المتمسكين  الليبيين  من  أفعال  ردود 
أمام  الباب  فتحت  العريق  تاريخهم  رموز 
في  متخصصة  شبكات  ليركزوا  اللصوص 

السرقة والتهريب والبيع. 
وتعتبر مدينة شحاتة الواقعة شمال شرق 
أبرز  من  األخضر  الجبل  محافظة  في  ليبيا 
إلى عمليات  تتعرض  التي  التاريخية  المدن 
حفر ونهب لقطع أثرية تؤرخ لعراقة المدينة 

يشبه  ما  في  وإنسانيا  حضاريا  اإلغريقية 
الخطة الممنهجة لمحو معالمها وطمسها.

 ووجدت شبكات السرقة في آثار المدينة، منها 
زيوس  معبد  مثل  والمعابد  اليونانية  الحمامات 

قبل  الخامس  القرن  إلى  تأسيسه  تاريخ  يعود  الذي 
الميالد ومعبد أبولوا وغيرهما إضافة إلى المنحوتات من 

النصب، قطعا أثرية نادرة لتهريبها خارج الحدود. 
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الواقعة  الجغبوب  مدينة  وفي 
شبكات  تقوم  ليبيا  شرق  جنوب 
إلى  تعود  التي  القبور  بنبش  النهب 
المومياوات  ليسرقوا  التاريخ  قبل  ما  فترة 

واألواني وقطع الفخار.
عين  بوادي  البيزنطية  الكنيسة  وتعد 
البيضاء  مدينة  غرب  شمال  الواقع  خارقة 
لم  التي  األثرية  المعالم  أهم  من  واحدة 
تدميرها  تم  وإنما  فقط  للسرقة  تتعرض 
الحضارة  ثراء  معها  ليطمس  بالكامل 
الليبية ومنظومة قيم التسامح الديني التي 

طبعت تاريخ البالد.
»داعش«  تنظيم  تمدد  فترة  وخالل 

من  محت  وحشية  تدمير  عملية  إلى  والمعالم  األثرية  المناطق  العديد  تعرضت  اإلرهابي 
الخارطة الليبية جزءا من تاريخها وفي مقدمتها القضاء على منحوتات على المرمر بتعلة 

أنها أصنام وثنية محرمة.
متحف  من  فخارية  أواٍن   4 سرقة  تمت  إنه  الليبية  اآلثار  مصلحة  قالت   2012 العام  وفي 
سوسة وسرقة تمثالين من متحف صبراتة عام 2013، إضافة إلى قطع معدنية سرقت من 
متحف مصراتة وأحصت أكثر من 100 حالة سرقة من متحف بني وليد الواقعة على بعد 

186 كلم جنوب شرق طرابلس.
تهريب  محاولة  إحباط  من  التونسية  األمنية  األجهزة  تمكنت   2017 العام  بداية  وفي 
نسخة نادرة من التوراة مكتوبة بخط اليد على جلد ثور طوله 37 مترا وعرضه 47 سنتيمترا 

تعود إلى القرن الخامس عشر ميالدي.
ووصف خبراء المعهد التونسي لآلثار بأنه »قطعة فنية تاريخية نادرة وفريدة من نوعها 

في العالم ذات قيمة عالية ال تقدر بثمن«.
ويحتوي المخطوط كل أجزاء التوراة بأسفارها الخمس في نسختها القديمة األولى وهي 

سفر التكوين وسفر الخروج وسفر الالويين وسفر العدد وسفر التثنية.
كتب  العبرية  اللغة  في  مختصين  ووفق 
بشكل  األسفار  ترتيب  قبل  المخطوط 
»الخط  المتداولة حاليا« وأكدوا أن  نسختها 
الذي كتبت به النسخة هو خط ال يستعمل 
إال في كتابة اآلثار ذات المضامين المقدسة 

من نصوص التوراة وتفاسيرها الدينية«.

جزء من كنوز ليبيا

يباع ويشترى

تداولت  بنغازي  كنز  سرقة  أعقاب  في 
شبكات السرقة والتهريب المئات من قطع 
مختلفة  حضارات  إلى  تعود  التي  العمالت 
تعاقبت على التاريخ الليبي في سوق الذهب 
ترويج  إلى  محاولة  في  بنغازي  مدينة  في 

الكنوز داخل البالد في مرحلة أولى.
وحالة  الالزمة  الرقابة  غياب  ظل  وفي 
في  الشبكات  تلك  تمكنت  األمنية  الفوضى 
شبكات  مع  خيوط  نسج  من  ثانية  مرحلة 
على  المصرية  السلطات  عثرت  إذ  خارجية 
من  وتمثال  القديمة  النقود  من  قطع   503
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الذهب الخالص.
وتبدو المعطيات شحيحة بشأن ما إذا 
كانت ليبيا استرجعت الكنوز المسروقة 
السلطات  قبل  االحتفاظ بها من  تم  أم 

المصرية المعنية.
كنوز  من  هاما  جزءا  أن  والمؤسف 
عدد  في  ويشترى  يباع  بات  اليوم  ليبيا 
من األسواق السوداء في تونس ومصر 
األمريكية  المتحدة  والواليات  وإسبانيا 

وحتى في إسرائيل.
 2017 العام  أغطس  شهر  في 
إن  الوفاق  حكومة  خارجية  وزارة  قالت 
السلطات اإلسبانية أبلغتها أنها حجزت 
آثار  تجار  بيد  كانت  أثرية  قطعة   11
خالل  وسوسة  شحات  مدن  من  سرقت 
بينها  من  الماضية،  السبع  السنوات 
أن  ويعتقد  الشهير  »الغزالة«  تمثال 
شبكات التهريب نجحت في تهريبه إلى 

تونس.
من  سرق  الذي  الغزالة  وتمثال 
العاصمة طرابلس يعد أحد المعالم التاريخية وهو يجسد امرأة تحمل جرة في يدها وإلى 

جانبها غزالة يعود تاريخها إلى الحقبة الرومانية. 
وإزاء استفحال ظاهرة اآلثار التي تحولت إلى ما يشبه النزيف الحضاري التجأ المسؤولون 
عن المتاحف في ليبيا إلى عدة طرق لحماية كنوز البالد إذ نقل عدد منهم القطع األثرية إلى 

منازلهم فيما أقدم مسؤولون آخرون على تلحيم أبواب المتاحف.
ديلي«  »ذي  صحيفة  ونشرته  الفرنسي  اآلثار  عالم  بلزيغ  مورغان  أجراه  تحقيق  وأظهر 
إلى  وصلت  المسروقة  الليبية  األثرية  القطع  أن   2016 العام  األول  تشرين  في  األمريكية 

المعارض الفنية في باريس وفي نيويورك.
أنه قدم خالل  إلى  األنترنيت مشيرا  عبر  القطع  بيع  إلى حد  األمر وصل  إن  بلزيغ  وقال 
باألكاديمية  تظاهرة  في  مشاركته 
البريطانية في لندن صورا لـ40 منحوتة 
 100 عن  كشف  كما  برقة  من  جنائزية 
في  للبيع  معروضة  الرخام  من  قطعة 
الواحدة  القطعة  سعر  يصل  نيويورك 
إلى  يصل  وبعضها  دوالر   4000 إلى 
يؤكد  الذي  األمر  دوالر   400000

أهميتها التاريخية.
العام  حجزت  بريطانيا  وكانت 
اليونانية  لآللهة  جنائزيا  تمثاال   2013
ألف  بـ200  سعره  يقدر  »بيرسيفوني« 
إلى متحف  جنيه إسترليني، تم تسليمه 

لندن.

اليونسكو تتحرك متأخرا

النهب  من  سنوات  ست  طيلة 
منظمة  تبد  لم  الليبية  لآلثار  والسرقة 
أي  العالمي  بالتراث  المعنية  اليونسكو 
جهد لحماية تلك اآلثار على الرغم من 

هاما  جزءا  أن  المؤسف 
من كنوز ليبيا اليوم بات 
يباع ويشترى في عدد من 
في  السوداء  ــواق  األس
وإسبانيا  ومصر  تونس 
المتحدة  والـــواليـــات 
في  وحتى  األمريكية 

إسرائيل.
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في  ليبيا  إسهام  مدى  على  واضحا  ودليال  اإلنسانية  الحضارة  من  يتجزأ  ال  جزءا  تعد  أنها 
صناعة التاريخ البشري وإثرائه.

ببعض  األثرية،  المعالم  تدمير  تحاول  ممنهجة  عمليات  تتابع  وهي  العالمية  ظمة 
التصريحات المنددة على الرغم من أن المسؤولين الليبيين على المتاحف ما انفكوا طيلة 

السنوات الماضية يطلقون صيحات فزع تستوجب التدخل.
وفي العام 2016 تحركت منظمة اليونسكو، ال ميدانيا من خالل إرسال بعثة متخصصة 
لمساعدة الليبيين على إنقاذ ما بقي من الكنوز األثرية، وإنما من خالل دراسة هي أقرب إلى 

ما هو نظري أكثر مما هي جهد عملي يستكشف الواقع.
ليبية  وثقافية  أثرية  مواقع  بخمس  يحتفظ  لقرار  اتخاذها  في  المنظمة  تحرك  وتمثل 
مصنفة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي المهددة إلبالغ العالم بالمخاطر التي تتعرض 

لها تلك المواقع والحصول على العم الالزم من صندوق التراث العالمي. 
والمواقع الخمسة، وفق قرار المنظمة هي كل من المدينة في غدامس والموقع األثري في 
مدينة سوسة اإلغريقية والمواقع الصخرية الفنية في جبال أكاكوس الواقعة على الحدود 

مع الجزائر ولبدة وصبراتة الواقعتين على الشريط الساحلي الغربي.
غير أن مثل هذا القرار يبدو أنه يستبطن استخفافا بما تعرض إليه نحو 15 موقعا أثريا 
المخزون  استهدفت  وسرقات  تخريب  من  الليبية  المتاحف  شهدته  وبما  انتهاكات  من 
الحضارة  ثروات  من  بل  فقط  ليبيا  ثروات  من  ال  ثروة  يعد  الذي  والثقافي  الحضاري 

المتوسطية واإلفريقية والعربية واإلنسانية عامة.

،،

عالم  بلزيغ  مورغان  أجراه  تحقيق  أظهر 
»ذي  صحيفة  ونشرته  الفرنسي  اآلثــار 
ديلي« األمريكية في تشرين األول العام 
2016 أن القطع األثرية الليبية المسروقة 
وصلت إلى المعارض الفنية في باريس 

وفي نيويورك.



23 الخميس ١٥  مارس ٢٠١٨             العدد: ١٩ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

محّمد بالطيب
 

 مع سقوط نظام العقيد معّمر القّذافي وانهيار مؤسسات الّدولة في ليبيا، انتشرت 

وغياب  األمني  االنفالت  استغلت حالة  التي  المتطرفة  الجماعات  البالد  أنحاء  في جميع 
سلطة الّدولة لمحاولة فرض رؤيتها الخاصة للمجتمع وشكل الّدولة وطبيعة القوانين، 

استنادا على مرجعيات فكرية متطرفة غريبة عن طبيعة المجتمع الليبي.
اغتيال  عمليات  ليبيا  في  تصاعدت  النظام  سقوط  تلت  التي  األولى  األعوام  فطيلة 
ونشطاء  والصحافيين  المثقفين  واستهداف  »الطاغوت«  عناوين  تحت  العسكريين 
سيطرة  وتغّولت  الّدين«،  و«محاربة  و«الرّدة«  »الكفر«  عناوين  تحت  المدني  المجتمع 
في مجملها عن  غريبة  وانتشرت ظواهر  البالد  في معظم مدن  المتطرفة  الجماعات 

المجتمع الليبي.

المقامات والزوايا تحت 

معاول المتطرفين في ليبيا
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ومن أهم المظاهر التي انتشرت في هذا السياق هو تصاعد خطاب التكفير والتبديع، 
واستهداف المقامات والمزارات الصوفية والمساجد األثرية والتاريخية بالتفجير والتخريب، 

في إطار ما تسّميه هذه الجماعات بـ«محاربة البدع والّشرك«.
و«الجهادي«،  »العلمي«  بشقيها  متشّددة  »سلفّية«  مرجعّية  من  الخطاب  هذا  ويتغّذى 
تشحن أدبياتها بمفاهيم عقائدّية تتمركز جميعها حول مفهوم »التوحيد« الذي ترى هذه 

الجماعات أنه يتنافى مع التصّوف ومفاهيم التبّرك وزيارة المقامات والتوّسل بالصالحين.
الجماعات  تلك  انتشار  مع  الجديدة«  »ليبيا  في  واسعا  صدى  يجد  الخطاب  هذا  وصار 
البالد، وتمكنها من افتكاك  المنابر المسجدية والعلمية في  وسيطرة رموزها على معظم 
الّديني الشعبي« الذي كان يتّسم بمسحة عالية من التسامح  »الوعي  مساحات واسعة من 
مالكّية/ إلى مرجعّية فقهّية وعقدّية  الثقافي، مستندا  والموروث  التراث  وتصالح كبير مع 

أشعرية، تتمازج مع أخرى إباضّية تنتشر خاصة في الجبل الغربي وتمّثل عنصر إغناء ثقافي 
وحضاري كبير.

وقد تبدو الحرب ضد الجماعات الجهادية معلنة وبشكل صريح في معظم أرجاء البالد، 
كما يبدو الخطاب الظاهر )وحتى األفعال الميدانية( موحدا بين جميع الفرقاء الليبيين على 
ضرورة تصفية هذا التيار المتطّرف والّدموي العنيف، غير أّن جماعات أخرى ملتحفة بخطاب 
التبديع والتكفير ورفض اآلخر،  »سلفي« متشّدد مشحون بجهاز مفاهيمي يدور كله حول 
الزالت فاعلة في البالد بل وتسيطر على معظم مفاصل األوقاف والشؤون الّدينية، بل ومنها 
من يشّكل حتى كتائب عسكرّية تقاتل إلى جانب الجيش النظامي الليبي وتتمتع بامتيازات 
الجهادية،  الجماعات  ضد  الحرب  في  منخرطة  كانت  وإن  أيًضا،  ومؤثرة  واسعة  وسلطات 
فتحت عناوين التكفير إّياها، فهي تدخل الحرب ال تحت عناوين مقاومة اإلرهاب، بل تحت 

عناوين »محاربة الخوارج«.
هذه الجماعات وان اختلفت حول أشياء كثيرة -ورّبما تقاتلت حولها أيضا- فإنها تتّفق 
)جميعا( حول تبديع وتكفير الّطرق الصوفية وبقية الفرق الدّينّية في البالد، وحول خطاب 

تحريضي ضد المزارات والمقامات والزوايا والمساجد التاريخية.

استهداف الزوايا والمقامات بعناوين دينية

رغم التاريخ العريق للتصّوف في ليبيا والّدور الكبير -علميا وسياسيا- للّطرق الصوفية 

التي  المظاهر  ــم  أه ــن  م
السياق  ــذا  ه فــي  انتشرت 
التكفير  خطاب  تصاعد  هو 
ــداف  ــه ــت ــع، واس ــدي ــب ــت وال
الصوفية  والمزارات  المقامات 
والتاريخية  األثرية  والمساجد 
إطار  في  والتخريب،  بالتفجير 
الجماعات  هــذه  تسّميه  ما 

بـ«محاربة البدع والّشرك«.
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انتشرت  التي  المتطرفة  الجماعات  أمام معاول وصواريخ  لها  لم يشفع  فإّن ذلك  ليبيا،  في 
العريق  بإرثها  السنوسّية،  الطريقة  وزوايا  تنج ال مقامات  فلم  العام 2011،  بعد  البالد  في 
والعميق كأحد أهم قوى الشحن النضالي والشعبي )وحتى العقائدي( في مقاومة االستعمار 
عريقة  علمّية  كمنارات  األسمرّية  الزوايا  وال  الماضي،  القرن  منتصف  في  للبالد  اإليطالي 
العربية حفظا له،  البلدان  ليبيا بأّنها أكثر  القرآن، الذي كانت تفتخر  مختصة في تحفيظ 

وتتسّمى بـ«دولة المليون الحافظ«.
عبد  الشيخ  ومسجد  ضريح  بتفجير  المتطرفين  من  مجموعة  قامت   2012 العام   ففي 
السالم األسمر، وزاويته بمدينة زليتن )غرب البالد( وحرق آالف الكتب التاريخية الموجودة 
رئيس  عبّر  حيث  ودوليا  محليا  واسعة  استنكار  موجة  أثارت  التي  العملية  وهي  بالمكان، 
»باألعمال  وسماه  الفعل  لهذا  إدانته  عن  المقريف  محمد  حينها  السابق  الوطني  المؤتمر 
اإلجرامية«، واستنكرته دار اإلفتاء الليبية ودار اإلفتاء المصرّية التي وصفت مرتكبيه »بخوارج 
»إجرامية جاهلية ال يرضى  النار«، ووصفت تلك الممارسات بأنها ممارسات  العصر وكالب 
عنها الله تعالى وال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وال أحد من العالمين« وفق نص بيان 

لها بعد الحادثة.
وفي ديسمبر من العام الماضي نقلت مصادر إعالمّية خبر قيام مجموعة مسلحة مجهولة 
بنبش ضريح اإلمام المهدي بن اإلمام محمد بن علي السنوسي والد ملك ليبيا السابق 
إدريس المهدي السنوسي، مشيرة إلى أن المسلحين قد اقتحموا الضريح الكائن بزاوية 
التاج في مدينة الُكفرة بوقت متأخر ونبشوا الضريح وأخرجوا رفات السنوسي ونقلوه إلى 
التى يتم فيها اقتحام  الثانية من نوعها والتي  مكان غير معروف، مضيفة أن الحادثة هي 
التاج ونبش قبر السنوسي حيث قام مجهولون )وفق ذات المصادر( في شهر يناير  زاوية 
أهالي  الكفرة واكتشف  إلى مقبرة مجاورة في مدينة  باقتحامها ونقل جثمانه  سنة 2012 

المدين مكان الدفن وأرجعوا رفاته داخل زاوية التاج.
واألمثلة في هذا السياق بالعشرات، على مدى سبع سنوات متواصلة، وهي وإن اختلفت 
في األمكنة ونوع الهجمات وحجم الخسائر، فإّنها تتوّحد جميعها )وفي النهاية( عند طبيعة 
وتحريضي،  وتبديعي  تكفيري  خطاب  إلى  المستندة  المتطرفة،  التيارات  وهي  الفاعل 
)وخاصة(  أيًضا  ولكن  فقط،  الّدينية  طبيعتها  ال  والمعالم  المقامات  هذه  في  يستهدف 

عمقها التراثي واألثري والحضاري.

قامت   2012 ــام   ــع ال ــي  ف
المتطرفين  من  مجموعة 
الشيخ  ومسجد  ضريح  بتفجير 
وزاويته  األسمر،  السالم  عبد 
البالد(  )غــرب  زليتن  بمدينة 
التاريخية  الكتب  آالف  وحرق 

الموجودة بالمكان،.



26 الخميس ١٥  مارس ٢٠١٨             العدد: ١٩ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

في ليبيــا كنـز أثـري مغــر
لـم يـوثـق بـدقـة

عبدالله الزائدي

 الحديث عن القطع األثرية الليبية يعني طرحا ألسرار كنوز يتشوق العالم إلى االطالع 
للصوص  حافز  عنصرا  هما  للعالم  بالنسبة  الغموض  وهذا  الميزة  هذه  لكن  عليها، 
القطع  على  االستحواذ  ويحاولون  ينشطون  الذين  لآلثار  السوداء  السوق  وسماسرة 
من  واحد  إلى  تحدثنا  الموضوع  هذا  على  الضوء  وإللقاء  ليبيا.  من  تهرب  التي  األثرية 
الشخصيات المعروفة في مجال اآلثار، الناشط المختص والباحث األثري بمصلحة اآلثار 
القضائية  الخبرة  مركز  لدى  متعاون  خبير  وهو  المسالتي  عبدالحفيظ  األستاذ  الليبية 

بقسم خبرة اآلثار ورئيس الجمعية الليبية لآلثار والتراث والمختص في مجال المتاحف.
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هل نملك إحصاء دقيقا شامال 
للقطع األثرية في ليبيا؟

بالمعنى  إحصاء  يوجد  ال  لألسف   
موجود  هو  وما  والدقيق  الشامل 
تسجيل  بمحاوالت  وصفه  يمكن 
القطع  من  كبير  جزء  جدا،  ضعيفة 
األثرية في ليبيا غير موثق. فتسجيل 
واآلن  كبير  عمل  إلى  يحتاج  المواقع 
ولكنها  قائمة  التسجيل  عمليات 
تضافر  وتحتاج  قاصرة  مجهودات 
في  صعوبة  هناك  األطراف.  كل 
شاسعة  بالد  في  المواقع  تسجيل 
فيها  المناطق  وبعض  كليبيا 
نزاعات وبعضها فيها مشاكل قبلية 
نقاشات  هناك  مازالت  وبعضها 
الطالبين  األراضي  أصحاب  مع 
الجميع  يعمل  أن  البد  لتعويضات. 
ال  الموضوع  ألن  متكامل  كفريق 
هناك  األخرى.  دون  منطقة  يخص 
و  كاليونسكو  عالمية  منظمات 
بالموروث  تهتم  اكمس  و  آيكون 
اآلثار  يمس  بما  وتندد  الثقافي 
في  مكان  أي  في  األثرية  والمناطق 
وليس  عالمي  موروث  وهي  العالم، 

خاصا، وجزء من أمن كل دولة. 

الحقيقي  االهتمام  بدأ  متى 
باآلثار في ليبيا؟

بجهاز  االهتمام  أشبه  أن  يمكنني 
مرات  في  الثابت،  غير  القلب  رسم 
يرتفع وفي مرات ينزل. البعثات في 
الستينات والسبعينات كانت نشطة 
ثابتة  تكن  لم  فترة  جاءت  ثم  جدا 
هذا  وحول  االهتمام.  عملية  في 
لتبّين   2011 تحوالت  جاءت  األمر، 
أن على بعض المؤسسات أن تكون 
لجان  ومنها  قراراتها،  في  مستقلة 
مراقبة اآلثار التي يجب  تكون خارج 
تكون  لكي  السياسية،  النزاعات 
وغير  مستمرة  االهتمام  عملية 

معنية بالتجاذب السياسي. 

وزارة  إلى  بحاجة  أننا  تعتقد   هل 
خاصة باآلثار؟ 

بحاجة  المفروض. نحن  نعم هذا 
إلى وزارة لآلثار وأيضا إلى فصلها 

،،

                                                هناك جهود وتعاون من المنظمات  
الجمعيات  مع  يتعامل  العالم  ولكن  الدولية 
دورها  الجمعيات  تأخذ  أن  بد  ال  لهذا  المختصة 
فالتعاون بينها وبين مصلحة اآلثار وبينها وبين 

المنظمات الدولية المسؤولة ضعيف.
خاصة  والتطوير  التدريب  إلى  ليبيا  في  نحتاج 
مثل  وسمعة  باع  لها  دول  ومع  الجمارك  رجال 
دول  وهي  وألمانيا  وأمريكا  وفرنسا  ايطاليا 
لو  وحتى  جدا   قوي  ضبطي  بنظام  تتمتع 
بلد  ليبيا  فإن  األثرية  ومواقعنا  متاحفنا  حمينا 
شاسع والتجاوزات فيه واردة ألن مواقعه األثرية 

عديدة.
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الختالف  نظرا  المتاحف  عن 
والتعامل، فاآلثار هي قطع  القيمة 
والسرقة  بالنهب  التهديد  دائمة 
على  خصوصية  ذات  تكون  لهذا 
عادة  تكون  التي  المتاحف  عكس 
يكمن  ال  الخطر  مستقرا  فضاء 
الخوف  ما  بقدر  مثال  سرقته  في 
يكون من تخريبه أو تغيير طابعه 
ما يفرض على الجهات المسؤولة 

فهم المسألة. 

الليبية  األثرية  القطع  أهمية  ما 
في السوق العالمية؟

فترة  في  أنه  لدرجة  مهمة  ليبيا   
متحفا  إيطاليا  أقامت  االحتالل 
وكان  بنغازي  في   1914 عام 
الجالية  استقطاب  أهدافه  من 
مقتنيات  وعرض  اإليطالية 
القطعة  تقل  وال  روما  حضارة 
غيرها  عن  أهمية  الليبية  األثرية 
ليبيا  أن  إلى  اإلشارة  يجب  وهنا 
عال  زخم  وفيها  مغلقا  كنزا  تعتبر 
األثرية  والمواقع  الحضارات  من 
السياح  بها  ويهتم  األهمية  بالغة 
ألن العالم اليوم متعطش لمعرفة 

كنوز ليبيا األثرية.

ألهم  وتثبيت  رصد  هناك  هل 
القطع األثرية التي سرقت؟ 

الن  المعضالت  من  واحدة  هذه 
القطعة إذا لم تكن مسجلة وهربت 
من الصعب إرجاعها واألصعب أن 
من باع القطعة المهربة يكون قد 
في  متخصصة  لمجموعات  باعها 
قضاة  لديها  يكون  المجال  هذا 
المصلحة  في  لدينا  ومختصون. 
المهربة  اآلثار  قسم يسمى قسم 
العالمية  المنظمات  مع  ويتعامل 
ويقوم بجهده السترجاع القطعة 
غير  القطعة  تكون  أحيانا  ولكن 
إال  يتعامل  واالنتربول  مسجلة 
إنه  نقول  وهنا  مسجل،  هو  ما  مع 
البد من المتابعة اليومية للقطعة 
بسيط  لشرخ  تعرضت  لو  ألنها 
سرقت  ثم  تسجله  ولم  جدا 
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ستخسر القضية لعدم المطابقة أو الوزن. مثال قطعة تزن 3  جرامات، لو أن 
من سرقها أزال جزءا منها وبات وزنها أقل ولو بنصف جرام ستخسر القضية 
الموثقة  القطعة  قيمة  صفر  تساوي  معلومات  دون  قطعة  أن  عليه  والمتعارف 

التي تباع أغلى في السوق السوداء.

ما هي أهم القطع التي خسرتها ليبيا؟ 

بالنسبة إلى مخازن اآلثار من حسن الحظ أن حافظت على محتوياتها، والقطع 
المهمة لم نخسرها ولكن يجب التذكير أنه في فترة النظام السابق نظم سيف 
اإلسالم متحفا جواال، زار عدة بلدان لكن هناك قطع لم تعد ومن ضمنها كأس 

شحات من طليمثة الخاص باأللعاب االولمبية.

كيف تقيم جهود المحافظة على اآلثار في ليبيا؟ 

هناك جهود وتعاون من المنظمات الدولية ولكن مشكلتنا أن العالم يتعامل مع 
الجمعيات المختصة لهذا ال بد أن تأخذ الجمعيات دورها. ألن التعاون بينها 
وبين مصلحة اآلثار وبينها وبين المنظمات الدولية المسؤولة ضعيف. نحتاج 
في ليبيا إلى التدريب والتطوير خاصة رجال الجمارك وخاصة مع دول لها باع 
وسمعة مثل ايطاليا وفرنسا وأمريكا وألمانيا وهي دول تتمتع بنظام ضبطي 
قوي جدا وعندهم منظومات وحتى لو حمينا متاحفنا ومواقعنا األثرية فإن ليبيا 
بلد شاسع والتجاوزات فيها واردة ألن مواقعه األثرية عديدة وتقع فيها عمليات 
يتم  أثرية لكن ال  يعثر على قطع  وبالتالي هناك من  العشوائية،  والبناء  الحفر 

تقديمها إما لالحتفاظ بها أو لتهريبها والتجارة فيها.

 البد أن يعمل الجميع كفريق 
متكامل ألن موضوع اآلثار ال 
األخرى.  دون  منطقة  يخص 
عالمية  منظمات  هناك 
آيكون  و  كاليونسكو 
بالموروث  تهتم  واكمس 
يمس  بما  وتندد  الثقافي 
في  األثرية  والمناطق  اآلثار 

أي مكان في العالم.
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قاهرة سبها..
قلعة في مرمى النيران 

عبد القادر حمدي 

تواجه قلعة سبها المدرجة ضمن قائمة التراث اإلنساني ،  خطر الدمار في ظل المواجهات المسلحة 
،وهو ما حذرت منه جهات داخلية وخارجية. 

وتعتبر القلعة  أبرز معلم تاريخي بالمدينة بعاصمة اإلقليم الجنوبي ، وقد ظلت شاهدا ورمزا لحقب 
،وهي  حصن منيع يقع في جنوب شرق  تاريخية وتقلبات سياسية لمدة تزيد عن 500 عام مضت 
« وكذلك  القاهرة   « ، تعرف بإسم  الجهات  بارز  يجعل مشاهدتها متاحة من جميع  المدينة فوق تل 

بقلعة إلينا  و أيضًا بحصن فورتيزا مارغريتا.
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التركية  باللغة  ويعنى  )كاراجاح(  االتراك  معسكر  الى  نسبة  قاهرة  سميت  وقد 
بقايا  العثماني على  اإلحتالل  بنيت  في عهد  إنها  ويقال  البرية،   القوات  معسكر 
يد  على  وانهارت  فزان  حكمت  التى  الفاسى  إمحمد  أوالد  دولة  حصون  من  حصن 

األتراك، ثم اتخذ االتراك منها حامية لهم.
ضد  قاهرة  معركة  فيها  وقعت  حيث  االستعمار،  ضد  بالجهاد  حافل  تاريخ  وللقلعة 
وأصبحت  الثالثينيات  بداية  فى  صيانتها  أُعيد  أن  وبعد   ،1913 عام  اإليطالى  الغزو 
حصنا إيطاليًا، إلى أن جاء حكم اإلدارة الفرنسية لوالية فزان التي أصبحت حينها تحت 

الوصاية الفرنسية ومن َثَم تحولت إلى حامية فرنسية.
الطائرات بجوارها، وفى فجر 18 يونيو 1949 دارت هناك  إنشاء مدرج لهبوط  وتم 
معركة ضد الفرنسين قادها عبدالله بن مسعود القجيجى واستشهد فيها 50 رجال من 
المجاهدين من فزان حرقا، بعد أن تم صب البنزين عليهم وإشعال النار فى أجسادهم.

وتطل القلعة على المدينة ويتحكم موقعها فى الطريق البرى إلى أوبارى ومرزق، وبقي 
إستخدامها حامية عسكرية منذ األتراك إلى عهد المملكة الليبية، ثم نظام القدافى 

وحتى اآلن.
طالت  التي  التدمير  أعمال  المؤقتة  بالحكومة  الليبية  اآلثار  مصلحة  استنكرت  وقد  
بقذائف  إصابتها  بفعل  جسيمة  أضرار  إلى  أسوارها  تعرض  إثر  التاريخية  سبها  قلعة 

خالل المواجهات المسلحة التي تشهدها المدينة.
وأوضحت المصلحة في بيانها أنها نظراً لصعوبة الوضع هناك لم تتمكن من تحديد 

نسبة األضرار بالقلعة؛ لوقوعها في منطقة اشتباكات.
الحروب  لويالت  التاريخي  الصرح  هذا  تجنيب  إلى  األطراف  كافة  المصلحة   ودعت 
وعدم الزج بها فيما تشهده المدينة؛ ألن اآلثار ليست مجرد حجر بل حضارات كانت 

قائمة ذات يوم والزالت تخبرنا عن الموروث الثقافي.
وأكدت أن هذا التدمير يعد مؤشراً خطيراً وبداية لفتح باب فترة مظلمة يسعى لها 
أعداء بالدنا لطمس التاريخ والحضارة الليبية، ولن نتوقف عن المطالبة بترسيخ القانون 

واحترام الموروث الثقافي الليبي وحمايته من عبث العابثين.
وطالبت المصلحة جهات االختصاص بالتدخل السريع التخاذ كافة اإلجراءات الالزمة 

التي من شأنها الحفاظ على المعالم األثرية بمدينة سبها.
وأضافت المصلحة أن األحداث التي تشهدها مدينة سبها لم يسلم منها ال البشر 

وال الحجر، فالعبث طال المواطنين ويستهدف اآلن الموروث الثقافي الليبي.
وقال األكاديمي وأخصائي اآلثار أحمد حسين رئيس مصلحة اآلثار الليبية  أن القلعة 
عدة  على  ترميمها  وتّم  اإليطالي  االستعمار  إّبان  وجّددت  العثماني  العهد  إلى  »تعود 

،،

حافل  تــاريــخ  للقلعة 
االستعمار،  ضد  بالجهاد 
فيها  ــت  ــع وق ــث  ــي ح
الغزو  ضد  قاهرة  معركة 
 ،1913 عام  اإليطالى 
صيانتها  أُعيد  أن  وبعد 
الثالثينيات  بداية  فى 
إيطاليًا،  حصنا  وأصبحت 
إلى أن جاء حكم اإلدارة 
فزان  لوالية  الفرنسية 
حينها  أصبحت  التي 
الفرنسية  الوصاية  تحت 
إلى  تحولت  ــَم  ثَ ومــن 

حامية فرنسية.
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مراحل في الفترات الالحقة، حيث حافظت على جميع معالمها وفق خطط ترميم أبقت على 
مواد البناء نفسها والشكل ذاته« مشيرا الى إنها »هي تتعّرض لنيران القصف العشوائي ، 
حيث تتمرّكز في محيطها إحدى الميليشيات المسّلحة، وأدى ذلك إلى أضرار لحقت بجدران 
سورها الخارجي، لكن لم يستطع أحد من مصلحة اآلثار بعد الوصول إليها لوضع تقرير عن 

وضعها الحالي، وهذا رهن بوقف القتال في المنطقة«.
ووفق المتحدث ، هناك موقعان معّرضان للتدمير في البالد حاليًا، فباإلضافة إلى قلعة 
سبها التاريخية، هناك قلعة في غات قرب جبال أكاكوس جنوب غربي ليبيا، حيث يقعان في 

مناطق اشتباكات ال يمكن لآلثاريين الذهاب إليها لتفّقدهما.
وأورد موقع منظمة فزان » قلعة سبها أو ما تعرف بالقاهرة منذ سنوات مرت علي هذه 
والتاريخية  السياسية  المشاهد  من  الكثير  األثرية  وحجارتها  العالية  الصماء  الجدران 
تصميمها القديم يبقيها كحصن منيع في كل العصور التي شهدنها منذ وضع أول حجر 
وتوالت  المدينة  أهالي  مع  الفرنسيين  حرب  بعدها  احتضنت  حيث  العثماني  العهد  في 
عليها بعد االستقالل العديد من الحكومات واألنظمة الحاكمة آنذاك.. لقد تمكن موقعها 
للجيش  مقر  جعلها  من  المدينة  أطراف  كل  على  الشاهقة  وإطاللتها  المميز  الجغرافي 
جذب  عامل  أنها  إنكار  يمكن  ال  أنه  غير  الساعة..  حتى  والكتائب  العسكرية  والمخابرات 
سياحي لكل من يمر من هناك فهي تحمل روح األصالة ونكهة التراث القديم بكل ما فيها 
العريق لم يشفع لها أن تظل  تاريخها  من حجارة وممرات ودهاليز تحت األرض.. غير أن 
معلما سياحي وتاريخي فقط على الرغم من المحاوالت المستمرة من قبل المهتمين باآلثار 
والسياحة بالجنوب أيضا  هذه القطعة األثرية الساحرة لم تسلم من بعض القذائف الغادرة 
التي انتهكت بعض زوايا جدرانها الثمينة ومع هذا تظل شامخة فوق ذاك التل المطل على 

الجهة الجنوبية من سبها حاضرة الجنوب«
وأضاف » هذا اإلكسير الساحر و السرد التاريخي الممتع و الشيق ما شد فضول الطالبة 
مودة العبيدي بقسم الهندسة المعمارية والتصميم الحضاري ببنغازي وحفزها على عمل 
تصميم مصغر لقلعة سبها وأحياء الروح األثرية بها في محاولة منها إلعادة أعمار المكان 
بطريقتها الخاصة على حسب ذكرها. فقالت.. عندما طلب منا أستاذ المادة عمل تصميم 
ألي معلم تاريخي بليبيا كان أول ما ورد في ذهنها هو قلعة سبها لما يحمله هذا المعلم 
من ألفة وتاريخ عريق خاض فيها أبناء الوطن معارك ضارية إال أنها ذهلت عندما وجدت 
شح في المعلومات المنشورة عن القلعة وكلها لم تكن بحجم هذا المكان التاريخي وقالت 

معرّضان  موقعان  هناك 
حاليًا،  البالد  في  للتدمير 
سبها  قلعة  إلى  فباإلضافة 
في  قلعة  هناك  التاريخية، 
أكاكوس  جبال  ــرب  ق ــات  غ
حيث  ليبيا،  غربي  جنوب 
اشتباكات  مناطق  في  يقعان 
الذهاب  لآلثاريين  يمكن  ال 

إليها لتفّقدهما.

قلعة سبها 1920
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طياتها  بين  تحمله  وما  القلعة  إن 
وروايات  قصص  من  وجدرانها 
أننا  لو  والباحثين  للقراء  مشوقة  ستكون 
بعمق.  وبحثنا  معلومات  إعطاء  على  ركزنا 
أصرت  من  إليها  بالنسبة  مهم  األمر  وألن 
كل  إلى  رسالة  إيصال  على  العبيدي  مودة 
الليبيين عبر هذا التصميم المصغر الذي 
أولى على طريق  إليها خطوة  بالنسبة  يعد 
منها  سعيا  وأيضا  المعمارية  الهندسة 
ذكرت  القديمة  األثرية  المباني  روح  إلحياء 
أهداف  يضعوا  أن  الجميع  على  يجب  انه 
ألنه  لتحقيقها  يسعوا  وان  أعينهم  نصب 
الشى يصعب عمله طالما اإلرادة والتصميم 
واإلصرار موجود فقط آمنوا بقدرتكم على 

التغيير واإلبداع«
لتاريخ  بالغة  أهمية  سبها  قلعة  وتمّثل 
الكاتب والباحث خالد  إليه  ، فقد أشار  ليبيا 
الهوني أن قلعة سبها والمعروفة لدى أهل 

الليبي  الجهاد  ذاكرة  الشهداء في  قارة سبها(، موسومة بدماء  أو  )القاهرة  بإسم  الجنوب 
ضد االستعمار اإليطالي، حيث قامت عندها معركة من أهم معارك الجهاد أال وهي معركة 
أنتصر فيها  والتي  والتي كانت يوم 28 نوفمبر سنة 1914م،  ـ سبها(،  )القاهرة  أو  القارة 
المجاهدون من كافة مناطق الجنوب بقيادة الشيخ سالم عبدالنبي  الزنتاني على الجيش 
االيطالي بقيادة الجنرال  أمياني  الذي إنهزم شر هزيمة وفر وما تبقَّى جيوشه من فزان 
كلها، للتتوالى بعد ذلك هزائمهم في سرت وغريان، مما دفع المستعمر إلى اإلنسحاب من 
الجزار غرتسياني  إلى  حين عودة  الساحلية،  بالمدن  ليتحصن  الداخلية   ليبيا  أنحاء  كافة 

وجحافله  ُمعيداً إحتالل فزان سنة  1929.
تلك المعركة التي خلد ذكراها أحد الشعراء الليبيين والذي كان حاضراً لتلك المعركة 
فقال هذه االبيات المجيدة والتي أستمر صداها يتردد منذ أكثر من مائة عام وإلي هذه 

اللحظة  وقد قال فيها: 

نهار قاهرة خلص نهار القارة
                                        وقعدت براطيل العدو بالحارة

خّلص دين غابي دوله   
                                  خّلص سي محمد قبل يوفي حوله

ويقصد الشاعر بذلك المجاهد الشهيد محمد بن عبدالله البوسيفي والذي إستشهد 
في قارة محروقة بوادي الشاطءي الواقعة قبل معركة القاهرة بحوالى عشرة أشهر.

والحادثة الثانية التي ترتبط بقارة سبها كانت في يوم الخميس الموافق 1949/06/14 
رجاله  الفجيجي وخمسون من  الشيخ عبدالقادر بن مسعود  المجاهد  فيها  قام  التي  وهي 
داخل  المتحصِّنين   الفرنسي  للمستعمر  األجنبي   الفيلق  جنود  على  بالهجوم  الشجعان 
القلعة وتمكنوا من السيطرة عليها لبضع ساعات، ولكن كثرة جيش المستعمر الفرنسي 
غلبتهم  لتنتهي المعركة بإستشهاد االبطال الليبيين جميعهم، والتنكيل بجثثهم وحرقها 

ودفنها أسفل القلعة.
الزيداني في دراسة له حول  قلعة سبها أن  اهتمام  العقيد صالح الدين أبوبكر  وأبرز 
فرنسا بإقليم فزان بدأ مع نهاية القرن التاسع عشر الميالدي، وكان هذا االهتمام ناجمًا 
عن رغبتها في ربط مستعمراتها في تونس والجزائر وغرب أفريقيا بفزان وتشاد باعتبار 
كان  المهم؛ولهذا  الجغرافي  موقعها  بحكم  المناطق  هذه  بين  وربط  وصل  حلقة  فزان 
توقيع  إلى  فعمدوا  وسيلة،  بأية  عليها  السيطرة  في  التفكير  عن  ينفكون  ال  الفرنسيون 

االتفاقيات

تمثّل قلعة سبها أهمية بالغة 
إليه  أشار  فقد   ، ليبيا  لتاريخ 
الكاتب والباحث خالد الهوني 
أن قلعة سبها والمعروفة لدى 
)القاهرة  بإسم  الجنوب  أهل 
موسومة  سبها(،  قــارة  أو 
ذاكرة  في  الشهداء  بدماء 
االستعمار  ضد  الليبي  الجهاد 

اإليطالي

قلعة سبها 1920
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هذه  بموجبها  أعترف  والتي  وبريطانيا(،  )إيطاليا  آنذاك  االستعمارية  الدول  مع 
الدول بأحقية فرنسا في السيطرة على منطقة فزان، وهكذا جاءت الخطوة األخيرة 
باحتالل فرنسا إلقليم فزان وجعلها تحت الوصاية الكاملة، وتم ذلك على عدة مراحل بدءاً 
في  التوغل  من  تشاد  من  القادمة  الفرنسية  القوات  تمكنت  حيث  22/12/1942م  من: 
نحو  تقدمها  واصلت  ثم  تشاد،  من  قادمة  الكبير  الويغ  منطقة  واحتلت  الليبية،  األراضي 
مدينة سبها، فبلغت مشارفها واحتلتها يوم 27/12/1942م لتتقدم عقب ذلك إلى منطقة 
المركز اإلداري  وادي الشاطىء لتعلن يوم 4/1/1943م عن سقوط واحتالل مدينة براك 

لوادي الشاطىء، وفي الفترة نفسها  تقريبًا 
استسلم موقع القطرون الحصين، وفي يوم 
8/1/1943م دخلت القوات الفرنسية مرزق 
لتكمل بذلك احتالل كامل اإلقليم، وتتمركز 
المركز  كانت  التي  سبها  في  قيادتها 

العسكري اإليطالي الرئيس في فزان.
بالغ  أعلن  12/1/1943م  يوم  وبتاريخ 
الفرنسية  الوحدات  أن  فرنسي  عسكري 
عن  ونتج  فزان،  إقليم  كل  احتلت  المقاتلة 
ذلك أسر 700 عسكري إيطالي وعدد كبير 
والعربات  واآلليات  والدبابات  المدافع  من 
وأقامت  اإليطالية،  األسلحة  ومختلف 
بموجبه  عينت  وعسكريًا  إداريًا  تنظيمًا 
لفزان،  عسكريًا  حاكمًا  ديالنج  العميد 
إدارتها  بإدارة مستمدة من طرق  وربطتها 
تقضي  استبدادية  بنظم  الجزائر  في 
إقامة  ومحاولة  ليبيا  باقي  عن  فزان  بفصل 
على  تواجده  في  يعتمد  استعماري  كيان 
سيطرتها  تحت  فزان  على  لتبقي  فرنسا 
مستعمراتها  بين  يصل  جسراً  الستغاللها 

في الجنوب والغرب.
الحرب  عقب  جاهدة  فرنسا  حاولت  وقد 
فزان  موضوع  فصل  الثانية  العالمية 
في  اإليطالية  المستعمرات  قضية  عن 
على  القضية  تلك  عرضت  عندما  ليبيا 
المؤتمرات الدولية، كما حاولت إطالة فترة 
بقائها في فزان باإلبقاء على عناصر إدارتها 

من أجهزة إدارية عسكرية ومدنية مؤقتة.
وفي حديثة عن واقعة قاهرة سبها ، قال 
الباحث أن التخطيط للعملية بدأ خالل فترة 
بوادي  أبوقدود  منطقة  في  الشيخ  وجود 
للقرآن  إمامًا ومعلمًا  الشاطىء عندما عمل 
البلدة  بأهل  فاجتمع  بالبلدة،  الكريم 
باألوضاع  وذكرهم  الفكرة،  عليهم  وطرح 
فزان  أهل  يقاسيها  التي  السيئة  المعيشية 

وبأنه ال بد من مقاومة الفرنسيين وإعالن الجهاد عليهم حتى ينتهي الظلم واالستبداد، 
فوجد من يؤيد فكرته ويشجعه على القيام بها، ووجد أيضًا بالمقابل من عارض الفكرة، 
وأخبرهم  الناس  فجمع  الفجيج،  بلدته  إلى  والعودة  البلدة  مغادرة  الشيخ  قرر  فترة  وبعد 
وأن  الفرنسي،  لالستعمار  التصدي  في  فكرته  تنفيذ  على  عازم  وأنه  قريته  إلى  راجع  بأنه 
عليهم أن يتدبروا شيخًا ليحل محله في الصالة بهم وتدريس أبنائهم، فتبعه جمع كثير من 
أبناء البلدة ممن أيدوا فكرته، وما أن وصل إلى قريته حتى أخذ الناس يتوافدون لزيارته 
والسالم عليه، واستغل الشيخ ذلك وأخذ يحث الناس على مقاومة االستعمار بمواعظ دينية 
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الناس  للثورة وإعداد وتعبئة  التمهيد  زيارته هذه بداية مرحلة  وسياسية، وكانت 
اآلجال  وادي  منطقة  وبلدات  قرى  بين  الشيخ  فتنقل  الفرنسي،  المستعمر  ضد 
ليحرض الناس على المقاومة، وأنهى تلك الجولة باجتماع علني كبير عقده ببلدته أعلن 
حكم  إلنهاء  وذلك  قاهرة؛  في  الفرنسية  القوات  قيادة  مقر  على  الهجوم  على  عزمه  فيه 
االستعمار الفرنسي البغيض، صرح الشيخ بذلك بصوت جهوري عالنية أمام الناس دون 

خوف، وطلب ممن يرغب في مشاركته في هذه العملية مرافقته.
وغادر الشيخ بلدته قاصداًً سبها ليبدأ تنفيذ خطته في الهجوم على مقر قيادة القوات 
الفرنسية في القاهرة يرافقه ثمانية عشر رجاًل ممن عقدوا معه العزم على تنفيذ العملية 
العسكرية التاريخية، وفي المنطقة الواقعة بين سبها ومنطقة األبيض أجرى الشيخ ورفاقه 
تدريبًا عمليًا على الرماية والقنص بما توفر لهم من أسلحة، وكان من ضمن رفاقه الثوار 
والتصويب  القنص  على  بمقدرته  معروف  وهو  الحطماني،  سالم  بن  الفرجاني  المجاهد 
الدقيق، ويأتي هذا التدريب الستكمال جاهزية المشاركين في العملية قبل الدخول فيها.

العالم عثمان  الشيخ  زاوية  رفاقه في  الشيخ  الالعودة حينما جمع  العملية مرحلة  ودخلت 
الحضيري ببلدة الجديد بسبها والتي أقام فيها عندما وصل سبها، وحلفهم على المصحف 
الشريف بأن ال يخونوا وال يتراجعوا عن هدفهم مهما جرى وأن يستمروا في المقاومة حتى 

النصر أو الشهادة.
ووفق الباحث ، حدد الشيخ موعد بدء 
القوات  قيادة  مقر  القلعة  على  الهجوم 
لمنطقة  العسكري  والحاكم  الفرنسية 
بعد  وتحديداً  ضوء  أول  عند  فزان 
الموافق  الخميس  ليوم  الفجر  صالة 

14/6/1949م، وكانت خطته كاآلتي:
اإلذن  على  الشيخ  تحصل  أن  بعد 
بالدخول  الفرنسية  القوات  قيادة  من 
ضريح  بزيارة  إياهم  موهمًا  للقلعة 
منها  بالقرب  المدفون  الله  عبد  الولي 
بحلقة  الزيارة  عقب  الليلة  تلك  وإحياء 
للذكر في عين المكان، ومع بزوغ الفجر 
صلى الشيخ برفاقه صالة الصبح وختم 
تنفيذ  لبدء  الصفر  صالته معلنًا ساعة 
بوابة  نحو  بالتوجه  فأمرهم  العملية، 

القلعة الرئيسية واالستيالء عليها.
المؤمنون  الثوار  رفاقه  توجه 
بقضيتهم نحو البوابة ببنادقهم القليلة 

عند  الفرنسيين  أعين  عن  جيداً  أخفوها  من سيوف وسكاكين  البيضاء  وأسلحتهم  العدد 
دخولهم منطقة القلعة، كانت أسلحة الثوار ال تعدو أربع بنادق إيطالية قديمة وعدداً من 
السيوف والسكاكين كان الشيخ قد طلب من أحد الحدادين من سكان الجديد تصنيعها 

له بسرية تامة قبل العملية.
بدأ الثوار تنفيذ العملية باقتحام البوابة، وعند مقاومة أحد الجنود الفرنسيين المكلفين 
االستيالء  وتم  العدو،  مباغتة  وذلك لضمان  السيف؛  بحد  الفور  على  قتياًل  أردوه  بالحراسة 
على بندقيته، وتقدم الثوار داخل القلعة سريعًا مكبرين مهللين على حين غفلة من الجنود 
وأنزلوا  القلعة  إلى  الثوار  صعد  النوم،  في  غارقًا  يزال  ال  معظمهم  كان  الذين  الفرنسيين 
العلم الفرنسي، وتم تمزيقه وقطعت أسالك أجهزة االتصال السلكي لعزل القلعة عن الخارج 
خشية أن يقوم الجنود بطلب النجدة، وكلما ظهر أحد الجنود الفرنسيين يتم التعامل معه 
وقتله وسط التكبير والتهليل التي تردد صداها في المكان، دب الفزع والخوف والهلع في 
الفرار  في  الجميع  وبدأ  جنودهم،  على  سيطرة  أية  للضباط  تعد  ولم  الفرنسيين،  نفوس 
بعضهم  قفز  الفرنسيين  الجنود  خوف  شدة  ومن  الثوار،  نيران  من  وابل  تحت  القلعة  من 
آخرون من  نتيجة لذلك، وجرح  البعض منهم  التلة، ومات  القلعة متدحرجًا على  أعلى  من 
بينهم قائد القلعة الذي ألقى بنفسه من نافذة حجرته فتكسرت عظامه وتعرض للجروح 

اليات مسلحة  عند القلعة
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والرضوض في جسمه.
وهكذا تم احتالل القلعة والسيطرة عليها سريعًا، وبقي الشيخ داخل القلعة، لعدة ساعات 
والقادة الفرنسيون ال يدرون كيف يتصرفون حيال األمر من وقع المفاجأة عليهم غير أن 
الموقف تبدل فجأة عندما صعد العساكر الجزائريون ويطلق عليهم محليًا الشعانبة الذين 
يعملون مع القوات الفرنسية، وكان معهم بعض الليبيين المجندين للقلعة وهم يكبرون 
ويهللون، فظن الشيخ ورفاقه أن هؤالء أتوا لنصرتهم، ولكنهم ما أن تمركزوا في أماكنهم 
الموازين  فتغيرت  والعمالة،  والخيانة  الغدر  رصاص  لهم  ووجهوا  الثوار،  مع  اشتبكوا  حتى 
سيطرة  ثانية  عليها  وسيطروا  الخديعة،  بفعل  الفرنسيين  بيد  مجدداً  القلعة  وسقطت 
من  خمسين  مع  الفجيجي  مسعود  ابن  القادر  عبد  الشيخ  العملية  خالل  استشهد  كاملة، 

رجاالت وأبطال فزان في آخر موقعة من تاريخ الجهاد الليبي قبل االستقالل، 
وقبض على باقي المجموعة التي كانت، وسقط حوالي سبعة قتلى 

من الجنود الفرنسيين.
وعمد الفرنسيون إلى التمثيل بالمجاهدين الخمسين 

من  بالحبال  فربطوهم  منكرة،  همجية  بصورة 
أرجلهم، وجروهم على األرض ثم جمعوهم وصبوا 

وأحرقوا  النار  فيهم  وأضرموا  الوقود  عليهم 
جثثهم الطاهرة النقية التي أبت العيش في ذل 

عملية  في  للمستعمرين  وتصدت  ومهانة، 
وأفقدتهم  هيبتهم  هزت  جريئة  اقتحام 

أعصابهم.
الفرنسية  القوات  فعل  ردة  كانت  وقد 
في  جنودهها  فأرسلت  وقوية،  همجية 
وأخذت  السكان،  إلرهاب  عسكرية  دوريات 
عمالئها،  بواسطة  العملية  خيوط  تتتبع 

في  بالثوار  عالقة  تربطهم  من  كل  وجمعت 
داخل  بالسجن  بعضهم  على  وحكمت  سبها، 

القلعة، وفرضت على الكثيرين اإلقامة الجبرية 
داخل حدود مدينة سبها، وقصفت قرية أبوقدود 

في وادي الشاطءي بالمدفعية، وحاصرت بلدة الفجيج 
مسقط رأس الشيخ الشهيد وبلدة تكركيبة باعتبار أن 

ممارسات  سكانها  على  ومورست  منها،  الشهداء  معظم 
اتسمت بالعسف والظلم.

ن  ا لنير ا
داخل  من 

وحول القلعة

قلعة سبها
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غـدامـس ..
ثالت أقدم مدينة مأهولة في العالم

عمرها 12 الف عام ، وتشّكل تاريخها حول عين ماء
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تونس الحبيب االسود 

صنفت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( مدينة غدامس القديمة 
كثالث أقدم مدينة ال تزال مأهولة في العالم، ووضعتها في قائمة التراث العالمي منذ العام 
1986 ، ووصف مركز التراث العالمي مدينة غدامس القديمة بالقول أنها بنيت في واحة 
الصحراء  قبل  ما  قامت في حقبة  التي  المدن  أقدم  إحدى  الصحراء« وهي  »لؤلؤة  وسميت 
وخير مثال على الموئل التقليدي. وتتميز هندستها المنزلية بتوزيعها الوظائف المختلفة 
على  تشرف  العائلية  والطبقة  المؤونة،  لتخزين  األرضية  الطبقة  الطبقات:  مختلف  على 
ممرات مسقوفة مموهة تسمح بتنقل تحت األرض تقريًبا في المدينة وشرفات مكشوفة 

مخصصة للنساء.
و يؤكد المؤرخون والرحالة أهمية المدينة  كواحدة من  أشهر مدن شمال افريقيا  التي 
لعبت دورا تجاريا مهما بين شمال وجنوب الصحراء الكبرى بكونها محطة للقوافل ، فقد 
ذكرها  المؤرخ الروماني بليني األكبر في كتابه التاريخ الطبيعي خالل القرن األول للميالد، 

وكتب عنها »بروكيليوس القيصرى« في كتابه العمائر، 
األمصار  غرائب  في  »االستبصار  كتاب  صاحب  وصفها  للهجرة  السادس  القرن  وفي  
الغدامسي.  الجلد  ينسب  واليها  أزلية،  قديمة  لطيفة  مدينة  غدامس   مدينة   «  : بقوله   »
وبها دوامس وكهوف كانت سجونا للملكة الكاهنة التي كانت بأفريقية، وهذه الكهوف من 
بناء األولين، فيها غرائب من البناء واألزاج المعقودة تحت األرض ما يحار فيها الناظر إليها 

لحفظ  تقليدية  حرف 
موروث غدامس.
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إذا تأملها، تنبئ أنها ملوك سالفة وأمم دراسة، والكمأة تعظم بتلك البالد حتى 
تتخذ فيها اليرابيع واألرانب أجحارا« ، ووصفها ابن خلدون في مقدمته: بأن »قصورها 
ذات سحر وفن وهى محطة للقوافل وباب الدخول للسودان« واعتبرها ابن الحميرى 
غرائب  وفيها  أزلية..  »مدينة  األقطار:  إخبار  فى  المعطار  الروض  كتابه  في  التونسي 

البناء.. واثار ملوك سالفة.. لم تكن صحراء وإنها حصينة عامرة«
بنيان عجيب«  اثر  »عليها  أن  البلدان   كتابه معجم  في  الحموي  ياقوت  عنها  وقال   
الصحراء  زنبقة  الصحراء،  لؤلؤة  الصحراء،  عروس  المتعددة،  بتسمياتها  اشتهرت 
بوابة الصحراء، بالد الجلد والنحاس والتبر واللبان والعاج وريش النعام  ،مشيرا الى 
أن في وسطها عينا أزلية وعليها أثر بنيان عجيب ، يفيض الماء فيها، ويقسمه أهل 
ويقصد  يزرعون  وعليها  حقه  من  أكثر  يأخذ  أحد  يقدر  ال  معلومة  بأقساط  البلدة 

ياقوت بذلك عين الفرس.
أو  الرومانية  باللغة  الجلود  بلد  أي  قداموس  الى  غدامس  إسم  الباحثون  ويعيد 
، غير أن الذاكرة الشعبية تحاول أن  اغداميس اي مناخ االبل كما يسميها الطوارق 
تفسر اإلسم بطريقتها، حيث يقال أن قافلة كانت تمضى فى سيرها فنزل المسافرون 
أمتعتهم  ،  تفقدوا بعض  المسير  ليستريحوا ولما واصلوا  فى بقعة بها ماء ونخيل 
، ومنذ ذلك الوقت عرفت  فأنتبه أحدهم وأخبرهم قائال بأنها فى مكان غداء أمس 

بإسم غداء أمس حتى صارت غدامس 
للدراسات  بابا  أحمد  معهد  في  ،الباحث  األنصاري  األمين  محّمد  نوري  وبحسب  
يقترن  غدامس   اسم  ،فإن  مالي  بجمهورية  بتنبكتو   اإلسالمية  والبحوث  العليا 
وطاس  وبني  ورطاجنه  بطونها  ومن   ) ماغعيس  جذم   ( بزناتة  األصليين  بسكانها 
الذين يعتبرهم ابن خلدون من أقدم سكان غدامس األصليين والطوارق الملثمين 
)كلتماشق( ويسمون إموشاغ باللهجة الغربية وإموهاغ أو إمازغن باللهجة الشمالية 
في  جارتها  ـ  تنبكت  اسم  أيضا  اقترن  كما   ، حمير  عرب  إلى  وينتسبون   , والشرقية 
التاريخ  يؤّكده  ما  وهذا  )كلتماشق(،  بالطوارق  ـ  الكبرى  للصحراء  الجنوبية  الضفة 

والواقع والروايات الشفوية المتواترة للطوارق )كلتماشق( في الصحراء الكبرى،
وأصل اسم غدامس في الروايات الشفوية لكلتماشق )أهغيد آمنيس( وهو مركب 

،،

 يؤكد المؤرخون والرحالة 
كواحدة  المدينة   أهمية 
شمال  مدن  أشهر  من  
لعبت  التي  افريقيا  
بين  مهما  تجاريا  دورا 
الصحراء  وجنوب  شمال 
محطة  بكونها  الكبرى 
ذكرها   فقد   ، للقوافل 
بليني  الروماني  المؤرخ 
التاريخ  كتابه  في  األكبر 
القرن  خالل  الطبيعي 
وكتب  للميالد،  األول 
»بروكيليوس  عنها 
كتابه  في  القيصرى« 

العمائر.
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أهغيد  تماشق:  بلغة  كلمتين  من 
أي  بالقوة  خذ  بالعربية:  معناه 
اغتصب، أو أسلب، أو أنهب ،و آمنيس معناه 
المصادر  فإّن  ثم  ومن  الجمل.  بالعربية 
بربر  غدامس  سكان  بأّن  تؤّكد  التاريخية 
و  واألفارقة،  بالعرب  اختلطوا  ـ   أمازغن  ـ 
لهجتهم تشبه إلى حّد بعيد اللهجات التي 
كسوكنة  الواحات  بقية  سكان  يتكّلمها 
ـ  الطارقية  تشبه  كما   ، وسيوه  واوجلة 
والجبال  األطلسي  سكان  ولهجة  ـ  تماشق 
البحر  من  اإلفريقي  الشاطئ  طول  على 
المتوّسط، وكل غدامسي تقريبا يفهم إلى 
لغات  إحدى  ـ  تماشق  ـ  الغدامسية  جانب 
وسط إفريقيا وتنتشر على وجه الخصوص 
معظم  يفهم  كما  وصنغاي   الهوسا 

الغدامسيين الطارقية  ـ تماشق. 
لقد اّتخذ الغدامسيون مثلهم مثل سكان 
في  العربية  اللغة  اإلفريقي  الشمال  بقية 
يستخدمون  األحيان  وبعض  مراسالتهم 
أيضا الحروف العربية في كتابة الغدامسية 
مراسالتهم  في  يحدث  وهذا  )تماشق( 
مفتوحة،  ترسل  الرسائل  أّن  إذ  التجارية 
المضمون  خفية  تبقى  أن  بذلك  ويريدون 
لنفس  و  األخر  المدن  في  منافسيهم  عن 
السبب يستعملون في كتابة أسعار البضائع 
أرقاما سرية رّبما كانت مأخوذة عن الليبية 
القديمة، ومّما يلفت الّنظر أّن الغدامسيين 
من  أكثر  لغتهم)لهجتهم(  في  يعّدون  ال 
وفي  بالعربية،  العّد  يتابعون  ثّم  عشرة 
خاصة  كتابة  نجد  ال  إفريقيا  شمال  عموم 
والهيروغليقية،  القديمة  الليبية  عدا  فيما 
والحبشية، والطارقية )تماشق(، إاّل أّن هذه 
لما  تستخدم  أن  يمكن  ال  الكتابية  الّرموز 

يزيد عن جمل قصيرة أو في كتابة أسماء ونقوش 
ويقول  الباحثون  أن لهجة غدامس تنتمي إلى المجموعة الزناتية ويسميها الغدامسيون 
{ أوال نـ عديميس { بمعنى لغة غدامس أو كالم غدامس  ، وبحكم قدم هذه اللهجة فهي 
تتميز في اللحن والنبرة والنطق وببعض الكلمات العتيقة عن باقي لهجات اللغة األمازيغية .

الزناتية في غدامس فقال وهو يتحدث عن  إلى وجود األمازيغية  وقد اشار ابن خلدون 
يتراطنون  التي  واللغة   « األوائل  األصليون  غدامس  سكان  منها  ينحدر  التي  زناتة  قبائل 
البربر ما بين غدامس  البربر وموطنهم في سائر مواطن  بها مشتهرة عن سائر رطانة 

والسوس األقصى » .
إن   « القاهرة  التابع لجامعة  البحوث األفريقية  ويقول د. أحمد عوض األستاذ في معهد 
لهجة غدامس تنتمي إلى اللغة النوميدية الليبية القديمة وتسمى الفرع النوميدي الشرقي 

, وتشكل مجموعة واحدة مع لهجات سيوة وأوجلة وسوكنة » .
ليبيا في خط عرض 3.29 شرقًا 70.07 شمااًل  تقع جنوب غرب  نخيل  واحة  وغدامس  
ويحدها من جهة الشمال الحدود الليبية التونسية على بعد حوالي 9 كيلومتر وغربًا الحدود 
اللليبية الجزائرية على بعد 15 كيلومتر ، وهي تبعد بمسافة 543 كيلومترا  جنوب غرب 
العاصمة طرابلس ،وترتبط بها عبر طريق برية تمتد لمسافة 600 كم مرورا بجبل نفوسة 
بالقرب  ويوجد  نالوت  إلى  الخمس  من  الممتدة  الجبلية  السلسلة  وهي   ) الغربي  الجبل   (

مزدان  غدامسي  باب 
برسوم تقليدية
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مهبط  المدينة  من 
)مطار  للطائرات 
دورية  رحالت  تربطها  محلي( 

مع مدينة طرابلس وسبها.
على  المؤرخون  ويجمع 
الى  يعود  غدامس  تاريخ  أن 
وجدت  وقد   ، عام  الف   12
منحوتات ونقوش حجرية تدل 
المدينة   في   حياة  وجود  على 
يقل عشرة  ما ال  وحولها منذ 

آالف عام .
غدامس  خضعت  وقد 
االغريق  لسيطرة  قديما 
دخلها  أن  إلى  الرومان،  ثم 
مرة  ألول  المسلون  العرب 
بقيادة عقبة بن نافع في العام 
القرن  وفي  ميالدي،   667
الثامن الميالدي بلغت مدينة 

القرن  السادس  ، وفي  المارة عبر الصحراء  غدامس ذروة مجدها كنقطة تجارية للقوافل 
عشر خضعت غدامس لسيطرة الحكم العثماني في تونس، ثم خضعت في القرن الثامن 
لسيطرة الحكم العثماني في ليبيا ، وفي العام 1914م وصل اإليطاليون إلى غدامس بعد 
احتاللهم األراضي الليبية بثالثة أعوام . ولكنهم لم يسيطروا عليها سيطرة كاملة اال في 
العام 1924م ، وفي العام 1940م خضعت مدينة غدامس للسيطرة الفرنسية الى ما بعد 
العام  و في   ، القديمة كثيرا من جراء ذلك  المدينة  الثانية وتضررت  العالمية  الحرب  بعد 
1951 تم تسليم مدينة غدامس من الحكومة التونسية إلى الحكومة الليبية ، ثم في العام 

1955مغادر  آخر جندي فرنسي مدينة غدامس.
وينقسم سكان غدامس الى عرب وطوارق وافارقة مّثلوا نموذجا للتعايش السلمي فيما 
بينهم قبل أن يتم تسجيل حوادث مؤلمة بعد االطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي 
7 أحياء، كما تنقسم إلى شوارع لكل منها تسميته  في العام 2011، وتتكون المدينة من 

ومن أهمها {شارع تصكو{ و{درار{ و{مازيغ{ و{أوالد بالليل{.
ولبيوت غدامس معمار خاص، حيث تبنى بشكل عمودي طبق هندسة القصور األمازيغية 
لسكن  األول  والطابق  األساسية،  المواد  لتخزين  األرضي  الطابق  يستخدم  ،اذ   القديمة 
البيوت  أسطح  تربط  التي  الممرات  وتسمح  للنساء،  المفتوح  السطح  ويخصص  العائلة 
ببعضها بتنقل النساء بكل حرية وتحجبها عن أنظار الرجال.كما تحوى المدينة على شبكة 

من الممرات تحت األرض تسمح بتنقل األهالي.

تعاقب الحضارات 

ويشير المهندس  خالد مصطفي افتيته الى أن اآلثار الموجودة بالواحة تدل على تعاقب 
الحضارات على الموقع الحالي للمدينة  منذ فترة ما قبل التاريخ  الجرمنتي  مروراً بالعهد 
الروماني وحتى فترة العصور الوسطى عندما ضمت الواحة مثل بقية مدن شمال أفريقيا 
إلى الدولة اإلسالمية في منتصف القرن السابع الميالدي. وبعد وقوعها لفترة من الزمن 
)االيطالي  الحديث  األوروبي  االستعمار  تجربة  بها  مرت  العثمانية,  الدولة  نفوذ  ضمن 

والفرنسي( الذى استمر حتى منتصف القرن الماضي
ويقول افتيته إن مدينة غدامس القديمة من األمثلة القليلة الباقية في ليبيا التي تعتبر 
األصيل  بطابعها  محتفظة  الزمن  قاومت  والتي  التقليدية  اإلسالمية  للمدينة  نموذجًا 
بالتماسك  المتميز  العام  شكلها  في  يظهر  الذى  اإلسالمي  العربي  التراث  من  المستمد 
محاطة  بأكملها  فالمدينة  الداخلية.  المكانية  تكويناتها  في  يظهر  كما  األجزاء,  ووحدة 
شبهها  فقد  محددة.  وظيفة  منهما  لكل  دورين  إلى  ومقسمة  بوابات  عدة  تتخلله  بسور 

الى  غدامس  سكان  ينقسم 
مثّلوا  وافارقة  وطــوارق  عرب 
السلمي  للتعايش  نموذجا 
يتم  أن  قبل  بينهم  فيما 
بعد  مؤلمة  حــوادث  تسجيل 
االطاحة بنظام العقيد الراحل 

معمر القذافي.

رسرم بدأيية امازيغية على 
جدران غدامس
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التي هي  البعض بمنزل وأحد كبير تتخلله في جزئه األرضي الشوارع الضيقة المسقوفة 
شبيهة باألّنفاق.

وتنقسم مدينة غدامس القديمة اجتماعيًا ومكانيًا إلى عشيرتين رئيسيتين هما ) بنو 
وليد ( و )وبنو وازت(، تقيم كل منهما في محلة منفصلة وتتفرع كل عشيرة إلى مجموعة 
بأسماء  تسمى  التي  السكنية  األحياء  أو  الشوارع  من  مماثل  عدد  على  تتوزع  القبائل  من 
القبائل التي تسكنها وتتوزع المساجد في هذه األحياء السكنية مع وجود المسجد الجامع 
( والسوق والساحة الفضاء المحلقة بهما في موقع متوسط هو بمثابة  العتيق  ) المسجد 
نواة المدينة أو مركزها الذى تتفرع منه الشوارع والطرق الملتوية, كما يشكل أيضًا الحد 

الفاصل بين أحياء العشيرتين الرئيسيتين .
لتكون  األولى  النواة  باعتبارها  اإلطالق  أهم معالم غدامس  على  «  من  الفرس  و» عين 
المدينة والينبوع الوحيد الذي جعل  الحياة تستمر فيها ، وقد أضفى السكان  أهمية أخرى 
على العين  من خالل النظام المتبع في توزيع مياهه حيث استطاعوا  استغالل كل قطرة ماء 

تخرج من تلك العين بوضع 5 سواقي للعين تتفاوت حجما وسعة متوالية حسابية عجيبة.
وإذا كانت مصر هبة النيل كما يقال, فمما الشك فيه أيضًا أّن غدامس هي هبة العين 
التي باتت تعرف باسم )عين الفرس(, فقيام نواة المركز العمراني الذى قامت حولة مدينة 
النبع الذى نشأ لسبب جيولوجي. ربما  النور لوال ذلك  غدامس األثرية, ما كان له أن يرى 
سطح  تعلو  والتي  الكريتاسية   الطبقة  في  شرخ  أو  ضعف  نقطة  توفر  حول  اساسًا  ارتكز 
منسوب الماء الجوفي  الذى ثبت أّنه ال يتوفر بوفرة إاّل على عمق كبير من مستوى الطبقات 

الحاوية للمياه السطحية في العديد من األراضي الليبية.
قاسم ضوي،  أحمد  الليبي  للمؤلف     » والحاضر  الماضي  بين  » غدامس  كتاب  وجاء في 
مجتمع  أول  نواة  تشكل  بداية  أن  المدينة  مدينة  تاريخ  في  المتخصصين   الباحثين  أحد 
مدني بالمنطقة كانت على شكل تجمعات صغيرة، تتباعد في العمران المشيد على شكل 
البيوت  9 قصور، وكان كل قصر مقسم إلى مجموعة  القبائل، بلغ عددها  قصور، تقطنها 
المخصصة لعائالت القبيلة، ومن أشهر القصور التي أوردها الكاتب قصر ابن عمر، وقصر 
وقصر  انونو،  وقصر  الغول،  وقصر  امزي،  وقصر  بوشاتة،  وقصر  أمبرين،  وقصر  أمانج، 
امجار، وقصر امجدول، وأغلبها أندثر ولم تتبق  سوى شواهد قصر الغول  أو جبل الصحابة 

كما يطلق عليها حاليًا، الواقع غرب المدينة .

العين  هبة  ــي  ه ــس  ــدام غ
»عين  باسم  تعرف  باتت  التي 
المركز  نواة  فقيام  الفرس«, 
حولة  قامت  الذى  العمراني 

مدينة غدامس األثرية.

غدامس  معمار  من  نموذج 
الطيني الفريد 
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الحبيب االسود 

الليبية الى حرب شاملة إستهدفتها بالتخريب والسرقة والنهب منذ  تعرضت األثار 
، ويبدو أن الجانب العقائدي المسيطر على  اإلطاحة بالنظام السابق في العام 2011 
، جعلهم ينظرون  ، كالقاعدة وداعش  الدينية  المسلحين من أصحاب األجندات  أغلب 
الى الكنوز الصامتة نظرة عدائية ، تحولت الى محاولة إلستثمارها بتهريبها الى خارج 

الحدود وبيعها للمافيات والعصابات المتخصصة. 

كنوز ليبيا الصامتة
بين  التهريب واإلرهاب
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 7000 سرقة   ، وحده   2011 عام  في  وثقت  أنها  الليبية  اآلثار  مصلحة  وأعلنت   
الوطني في مدينة بنغازي، أغلبها قطع عملة من  التجارة  أثرية من مصرف  قطعة 
الذهب والفضة يرجع عمرها إلى آالف السنين كانت مخبأة داخل المصرف منذ ستينيات 
القرن الماضي. وأضاف المستشار بمصلحة اآلثار الليبية خالد الهدار أن المصلحة سجلت 
محضر سرقة ألربعة أواٍن فخارية من متحف سوسة عام 2012، وسرقة تمثالين من متحف 
صبراتة عام 2013، كما ُسرق عدد من القطع المعدنية من متحف مصراتة، ووقعت أكثر 
المجاهدين  ألحد  ترجع  سالح  قطعة  وسرقت  وليد،  بني  متحف  من  سرقة  حالة   100 من 

الليبين من متحف السرايا الحمراء بطرابلس.
وعن آثار شحات قال الهدار: إن ما يحدث في شحات هو قيام بعض الناس بالبحث والتنقيب 

وال  عنها،  يبّلغ  فال  المصلحة؛  لدى  المسجلة  غير  اآلثار  عن 
تحسب ضمن سرقة اآلثار المسجلة، مشيًرا إلى أن العديد 
األسواق  في  تباع  شحات  مدينة  من  المسروقة  القطع  من 
العالمية، وقد خوطبت الجهات المسؤولة بخصوص ذلك. 
يذكر أن بريطانيا ضبطت تمثاال جنائزيا لإللهة اليونانية 
»بيرسيفوني« بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني، عام 2013، 
في  محفوظة  اآلن  وهي  البريطاني،  المتحف  إلى  وُسلمت 

انتظار قرار المحكمة حول ملكيتها، بحسب بلزيغ. 
العالمي من  المتاحف  وفي  ديسمبر 2015 حّذر مجلس 
واليونانية داخل  الرومانية  التاريخية  والمواقع  اآلثار  تدمير 
ليبيا على يد تنظيم »داعش«، مشيًرا إلى أن الصراع يزيد 

من تهريب وبيع اآلثار بشكل غير شرعي.
ونشر المجلس »قائمة حمراء« بالمواقع األثرية المعرضة 
قورينا،  مدينة  في  خصوًصا  ليبيا،  داخل  التنظيم  لخطر 
وهي مركز تجاري روماني قديم، وليبتوس ماجنا، والمواقع 
مجموعة  تضم  التي  أكاكوس  وجبال  صبراتة،  في  األثرية 
قبل   100 العام  إلى  تعود  التي  األثرية  الفنية  المواقع  من 
الميالد، إضافة إلى مدينة غدامس ،علما و أن بعض اآلثار 

والمواقع  يعود تاريخها إلى 12 ألف عام قبل الميالد.
ونهب  سرقة  عمليات  العالمي  المتاحف  مجلس  وتعقب 
طرابلس،  حول  الصوفية  المساجد  من  لعدد  وتدمير 
وأضرحة وتماثيل وأعمال أثرية تعود إلى العصور الوسطى، 
»مسح  هدفها  واسعة  تخريبية  أعمال  أي  تسجل  لم  لكنها 
»اإلنتربول«  الدولية  الشرطة  ،ودعا  والتاريخ«  الماضي  آثار 
والجمارك الى بذل مزيد من الجهود لمنع البيع والمتاجرة 
الصعب  من  أنه  مشيراإلى  المسروقة،  الليبية  اآلثار  في 
تعقب عمليات تخريب وبيع اآلثار داخل ليبيا بسبب األوضاع 

األمنية الخطيرة التي تشهدها الدولة منذ 2011.
عمليات  بإدراج  »يونسكو«  منظمة  طالب  جانبها،  من 
ضمن  األوسط  الشرق  في  األثرية  المواقع  ونهب  تدمير 
جرائم الحرب ،بينما كشف مكتب اآلثار المنهوبة والمهجَّرة 

التابع  لمصلحة اآلثار الليبية عن قائمة اآلثار والتحف التي تم نهبها، مؤخًرا، حيث تضمنت 
القائمة آثاًرا تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية ، والتي تصزرها رأس تمثال يعرض حالًيا 

في دولة قطر، وفق وكالة األنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة.
بينها تمثال  التي سرقت منها، ومن  المناطق  المسروقات بحسب  المكتب ملف  وقسَّم  
وتمثال  “مرتوبة”،  في  عليه  وعثر  أيزيس  المعبودة  يمثل  محلي  نحت  وهو  الرملي  الحجر 
“طلميثة” أثناء الحرب العالمية الثانية ويعرض منذ  فرعوني من البازلت األسود نهب من 
كما   ، األمريكية  المتحدة  الواليات  في  أوهايو  في  للفن  كليفالند  متحف  في   1991 العام 
ضمت القائمة رأس تمثال من الرخام “للمؤلّهة أسكليبيوس” يؤرخ بالقرن الثاني الميالدي 
ُنهب من “طلميثة” في تسعينيات القرن الماضي، ورأس تمثال ن الرخام لرجل ملتٍح بمالمح 
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محلية أو أفريقية يعود إلى العصر الروماني نهب ويعرض حالًيا في متحف قطري.
 وتضمنت القائمة  أيًضا خمس أوان ُسرقت من متحف سوسة وآنية من الحجر الجيري 
الناعم تستعمل لحفظ رماد الموتى نهبت من متحف بني وليد في العام 2016  وهي في 
المنهوبة  اآلثار  مكتب  مدير  مصراتة.وقال  في  الكراريم  بمنطقة  لمقبرة  تعود  األصل 
على  العمل  وسيتم  اإلنجليزية،  للغة  القائمة  ترجمة  ستتم  إنه  الهدار  خالد  والمهّجرة 
تعميمها على المنظمات الدولية المختصة باآلثار ومنها: األيكروم واإلنتربول والينوسكو 

وشرطة مكافحة اآلثار المسروقة في إيطاليا “كاربينيري”.
مورغان  الفرنسي،  اآلثار  عالم  عن  األمريكية  بيست  ديلي  ذي  صحيفة  نقلت   ، ذلك  الى 
العصابات  رجال  يديرها  ليبيا،  في  األثرية  بالقطع  اّتجار  عمليات  هناك  إن  قوله  بلزيغ، 
والجهاديون وسّراق القبور األثرية، وتصل إلى المعارض الفنية في باريس ونيويورك، وذلك 

بعد تحقيق أجراه بلزيغ عن سرقة اآلثار من ليبيا خاصة من مدينة شحات.
وأضاف بلزيغ  أن اآلثار المنهوبة تعرض حالًيا للبيع على شبكة اإلنترنت، مؤكدا أنه قدم 
-خالل مشاركته في حدث باألكاديمية البريطانية في لندن في مارس الماضي- صوًرا لـ40 
منحوتة جنائزية من برقة، ُنبش عنها بطريقة غير قانونية، ثم بيعت. كما كشف عالم اآلثار 
ليبيا، يعرض بعضها بـ4  أنها من  ُيعتقد  للبيع،  الفرنسي عن 100 قطعة رخام معروضة 
آالف دوالر، وبعضها بـ400 ألف دوالر، وتباع في نيويورك باعتبارها السوق األكثر ربحا، حيث 

يمكن العثور على القطع ذات القيمة العالية، حسب بلزيغ. 
الليبية  اآلثار  حجم  عن  يكشف  تقريراً  والبحوث  للصحافة  البيرو  نشرت  مؤسسة  كما  
المهربة من الـ2011 وحتى العام 2017 وأوضح التقرير  أن الدول التي تم تهريب اآلثار 
إليها هي بريطانيا و إسرائيل وإسبانيا وإيطاليا وتونس ومصر وأمريكا وفرنسا ،أما نقاط 
الليبية  والحدود  المصري  الليبية  بالحدود  تتمثل  فهي  استخدامها  تم  التي  التهريب 

التونسية ومطار إمعتيقة ومطار اسطنبول.
هي  الدولي  المتاحف  لمجلس  وفقًا  الخطر  تحت  المصنفة  الليبية  المدن  التقرير  وذكر 
غدامس وصبراتة ولبدة وسوسة وجبال أكاكوسأما أهم المدن المسروقة فتمثلت بمدينة 
سوسة وشحات وصبراتة وسرت وبني وليد وجبل نفوسة ومدينة توكرة وطلميثة . وأهم 
“كنز بنغازي” الذي فقد منه 364 قطعة عملة ذهبية و  الى كل من  المفقودة تعود  القطع 
2433 فضية و 4484 برونزية و”متحف بني وليد” حيث فقد منه في سنة )2011 و 2013 و 
2015( 113 قطعة أثرية و”متحف سوسة” كانت مفقوداته في سنة )2011( 5 قطع فخارية 

لسور الحمراء.
وإختتم التقرير بالكشف عن أهم المتاحف المسروقة وهي متحف توكرة ومتحف شحات 

ديلي  ذي  صحيفة  نقلت 
عالم  عن  األمريكية  بيست 
مورغان  الفرنسي،  ــار  اآلثـ
عمليات  هناك  إن  قوله  بلزيغ، 
في  األثــريــة  بالقطع  اتّــجــار 
العصابات  رجال  يديرها  ليبيا، 
القبور  ــرّاق  وس والجهاديون 
المعارض  إلى  وتصل  األثرية، 
ونيويورك،  باريس  في  الفنية 
بلزيغ  أجراه  تحقيق  بعد  وذلك 
عن سرقة اآلثار من ليبيا خاصة 

من مدينة شحات.
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الحمراء ومتحف مصراتة ومتحف بني  السرايا  الكالسيكي ومتحف  ومتحف صبراتة 
وليد ومتحف طلميثة.

البالد منذ  التي سيطرت على مناطق عدة في  اإلرهابية  الجماعات  أن  المراقبون  ويرى 
2011 تولت نهب وبيع جانب من األثار الليبية ، وفي هذا السياق كشف تقرير  أن عصابات 
المافيا اإليطالية كانت ُتقدم السالح لمقاتلي تنظيم داعش اإلرهابي المتمركزين في ليبيا 
مقابل الحصول على اآلثار المنهوبة والمهربة، فيما تقوم هذه العصابات بإعادة بيع اآلثار 

التي ال ُتقدر بثمن إلى متخصصين وهواة في آسيا وروسيا.
وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة »ال ستامبا« اإليطالية، فإن شبكة جريمة منظمة 
تتبع المافيا وتتواجد في منطقة »كاالبريا« جنوبي إيطاليا كانت تقوم بشراء بنادق من طراز 
»كالشينكوف« وقذائف صاروخية وراجمات صواريخ من مولدافيا وأوكرانيا، ومن ثم تقوم 
بتهريبها بالتعاون مع عناصر المافيا الروسية لتؤول في النهاية إلى تنظيم داعش عندما 

كان متمركزا في مدينة سرت الليبية قبل إخراجه منها أواخر 2016
المافيا اإليطالية حصلت مقابل السالح على  واوضحت الصحيفة اإليطالية إن عصابات 
آثار يونانية ورومانية من مقاتلي داعش تمكنوا من سرقتها أو السطو عليها خالل المعارك 

التي خاضوها في ليبيا.
»ال  في  يعمل  إيطالي  صحافي  وتمكن 
جمع  هواة  أحد  بأنه  التظاهر  من  ستامبا« 
من  عناصر  مع  وتواصل  وحيازتها،  اآلثار 
وتلقى  البالد،  جنوبي  في  إجرامية  شبكة 
على  يحصل  بأن  عرضًا  المطاف  نهاية  في 
»رأس  عن  عبارة  هي  نادرة  أثرية  قطعة 
العصر  منذ  ومنحوت  الرخام  من  مصنوع 
الروماني القديم« وذلك مقابل 60 ألف يورو 
األثرية  القطعة  هذه  بأن  ليكتشف  فقط، 
تنظيم  مقاتلو  نهبها  آثار  من  واحدة  هي 
في  للبيع  عرضها  ويتم  ليبيا،  في  داعش 

جنوب إيطاليا.
لرأس  صوراً  المافيا  رجال  عرض  كما 
تمثال ذو حجم أكبر بكثير ويعود إلى العصر 
الرأس  إن  قالوا  حيث  القديم،  اليوناني 
الكبير معروض للبيع مقابل 800 ألف يورو.

ولفتت الصحيفة اإليطالية إلى أن الكنوز 
األثرية المسروقة من ليبيا كان يتم شحنها 
ليتم  إيطاليا  »كاالبريا« جنوبي  إلى شواطئ 
من  وهواة  لمتخصصين  بيعها  ذلك  بعد 

الصين وروسيا واليابان، إضافة الى أثرياء من دول الخليج العربي.
ليبيا  تنظيم داعش شكل ميليشيات محلية في  بأن  االعتقاد  أنه يسود  التقرير   ويؤكد 
للقيام بعمليات النهب والتهريب، في محاولة من التنظيم لتحقيق األرباح من تجارة اآلثار 

المهربة، وهو األمر ذاته الذي سبق أن فعله مقاتلو التنظيم في كل من العراق وسوريا.
كما  كشفت الصحيفة ألول مرة أن علماء آثار وجيولوجيا ليبيين من أولئك المسؤولين عن 
المواقع األثرية في البالد تلقوا تهديدات بالقتل  في محاولة لدفعهم إلى السكوت وغض 

الطرف عما يجري.
لألمم  التابعة  »اليونسكو«  منظمة  لدى  مسجلة  رسمية  أثرية  مواقع   5 ليبيا  في  ويوجد 

المتحدة على أنها مواقع للتراث اإلنساني.
األمن  ألجهزة  يتبعون  محققين  عن  ستامبا«  »ال  جريدة  نقلت  متصل  صعيد   وعلى 
المافيا  عصابات  تورط  إلى  تشير  بالفعل  شبهات  لديهم  بأن  تأكيدهم  إيطاليا  في 
في عمليات بيع أسلحة لصالح تنظيم »داعش«. وقال مصدر أمني إيطالي إن »مقاتلين 
متطرفين متورطين في عمليات تجارة أسلحة ومخدرات مشتركة منذ تسعينيات القرن 

الماضي«.
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بالتنسيق مع مصلحة  الوفاق عن متابعتها  وفي سبتمبر 2017 كشفت خارجية 
الليبية لـ11 قطعة أثرية مسروقة من ليبيا وتم إيقاف عملية بيعها من قبل  اآلثار 

السلطات اإلسبانية.
وأوضحت الوزارة  أن السلطات اإلسبانية أبلغت طرابلس بوجود 11 قطعة أثرية كانت في 
طريق بيعها لتجار اآلثار قبل أن تتمكن السلطات من إيقاف عملية بيعها و التوصل لنتائج 

تشير إلى أنها مهربة من ليبيا.
على  اآلثار  مختصو  أكد  حيث  القضية  لمتابعة  اآلثار  مصلحة  من  فريقًا  الوزارة  وكلفت 
أنها قطع آثار ليبية متمثلة في تماثيل وتحف ذات طابع ليبي تم سرقتها من متحفي شحات 

وسوسة قبل فترة.
القطع هي تمثال إلمرأة متزوجة ورأس جنائزي وتمثال جنائزي  أن  اآلثار  وبّين مختصو 
بيرسيوني آلهة العالم السفلي وتمثال مغطى الرأس وكلها سرقت من سوسة وشحات قبل 

ست سنوات”.
من  تعاني  التي  الليبية  األثرية  الحقول  فإن  اآلثار  مصلحة  من  مطلعة  مصادر  وبحسب 
إهمال وغياب لألمن تتعرض لحمالت تنقيب غير مشروعة على يد تجار اآلثار إضافة لعبث 

المواطنين بواسطة جرفها لغرض البناء على أراضيها
وفي 13 مارس 2018  قالت مصلحة اآلثار بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ان مفاوضات 
تجري مع السلطات االسبانية الستعادة قطع أثرية مسروقة تعود للعصر اإلغريقي، مؤكدة 

قرب استعادتها.
فرج  محمد  المصلحة  رئيس  وقال 
»المفاوضات  ان  الصينية   األنباء  لوكالة 
استعادة قطع  اإلسبانية حول  السلطات  مع 
أثرية مسروقة، وصلت إلى مراحل متقدمة 
بعد التحقق من ست قطع تم سرقتها من 
البالد« مشيرا   األثري بشحات شرق  الموقع 
»مميزات  لها  األثرية  القطع  تلك  أن  الى 
إال في  وعالمات فريدة من نوعها ال توجد 

ليبيا«.
والموجود  المتوقع  »العدد  فرج  وأضاف 
أثرية  قطعة   25 إلى  يصل  إسبانيا  في 
نقترب  التي  لكن   ،11 كان  بعدما  ليبية 
التي  المفاوضات  تقدم  بعد  تسلمها  من 
تقودها وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، هي 
بآثار  ارتباطها  من  تأكدنا  اثرية  قطع  ست 

شحات«.
وعن طبيعة هذه القطع وأهميتها، قال رئيس مصلحة اآلثار »نحن نتحدث عن كنز تاريخي 
ال يقدر بثمن، وقطع تعود إلى العصر اإلغريقي وتحديدا في الفترة بين القرن السادس 
والرابع قبل الميالد، والقطع المتواجدة في إسبانيا معظمها تم سرقتها عقب العام 2011 

من الموقع األثري بشحات«.
وأشار المسؤول الليبي إلى أن القطع األثرية التي سرقت هي تمثال المرأة متزوجة ورأس 

جنائزي وتمثال جنائزي بيرسيوني )آلهة العالم السفلي( وتمثال مغطى الرأس.
أثرية  قطعة  لـ11  متابعتها  عن   ،2017 العام  الوفاق  بحكومة  الخارجية  وزارة  وكشفت 

مسروقة من ليبيا، أوقفت عملية بيعها من قبل السلطات اإلسبانية.
الجبل  في  اإلغريق  أسسها  تاريخية  مدينة  )قورينا(  باليونانية  أو  شحات  مدينة  وتعد 

األخضر على سواحل شرق ليبيا في القرن السادس قبل الميالد.
ويوجد بها معبد )زيوس( والذي يعد ثاني أكبر المعابد على الئحة المعابد المخصصة 

لعبادة كبير اآللهة اليونانية في العالم.
المتحدة  ليبية، صنفتها منظمة االمم  أثرية  كما تعتبر شحات واحدة من خمس مواقع 
تحظى  التي  المادي  العالمي  التراث  مواقع  ضمن  )يونسكو(  والثقافة  والعلوم  للتربية 

بالحماية.
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المنظمات الدولية
وأزمة اآلثار الليبية

عبدالباسط غبارة

بثروة  االستراتيجى،  وموقعها  ومناخها  جغرافيتها  اتساع  بفضل  ليبيا  تتمتع 
لها  بثمن،  تقدر  ال  التي  التاريخية  والمباني  القديمة  والمدن  اآلثار  من  ثمينة 
شهرتها التي تزخر بها كتب الحضارات القديمة. ولكن تلك الثورة تعاني كثيرا 
حيث   ،2011 العام  منذ  تعمقت  أزمتها  وبقيت  الفترات،  أغلب  في  اإلهمال  من 
عانت تلك اآلثار إهماال في الترميم، ولحق بالعديد منها تخريب وتشويه وسرقات 
المخزون  هذا  حماية  على  القادرة  القانون  سلطة  وغياب  األمني  التوتر  بسبب 

الهائل والفريد.
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تعد ليبيا واحدة من أغنى دول حوض المتوسط باآلثار والتراث الحضاري، حيث 
فيها خمسة مواقع مسجلة على قائمة التراث العالمي لدى اليونيسكو. ومع تعرض 
هذه الثروة الثمينة للمخاطر، أولت المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي، 
أهمية قصوى للحفاظ عليها. وكانت البداية في أغسطس 2011، حين طالبت »اليونسكو«، 
األطراف المعنية بالفن والتراث وتجارة اآلثار الدولية، بالبحث والكشف عن قطع اآلثار التي 

يمكن أن تكون تعرضت للنهب خالل األزمة التي تشهدها البالد.
ودعت منظمة اليونسكو، في بيان، الشعب الليبي ومواطني الدول المجاورة بالعمل على 
في  اليونسكو  مساعدة  بوكوفا  عرضت  كما  القيم«.  الليبي  العالمي  »التراث  على  الحفاظ 

تقييم األضرار التي لحقت بالمواقع األثرية 
عليها  للحفاظ  عمل  خطط  وإعداد  الليبية، 

»حالما يصبح ذلك ممكنا«. 
التحرك  إلى  اليونسكو  منظمة  وسارعت 
حيث  ليبيا،  في  اآلثار  عن  الدفاع  باتجاه 
 ،2013 العام  في  عمل،  بورشات  ساهمت 
الليبية،  اآلثار  سرقة  مكافحة  مجال  في 
والتي  السرقة.  حاالت  تزايد  بعد  خاصة 
الذي  القوريني  الكنز  سرقة  أشهرها  كان 
الذهبية  العمالت  قطع  من  مجموعة  يضم 
واألقراط  والقالئد  والعقيق  والفضية 
والتماثيل البرونزية الصغيرة من المصرف 

التجاري ببنغازي في مايو 2011. 
تحّركات  تخللتها  اليونسكو،  تحذيرات 
جرى  البالد،  في  المهّددة  اآلثار  لحماية 
مع  بالتعاون  المنظمة  قيام  في  تجسيدها 
العالي  و«المعهد  ليبيا  في  اآلثار  مصلحة 
تدريبية  دورة  بتنظيم  والترميم«  للحفاظ 
ليبيا  في  المنقولة  الممتلكات  على  للحفاظ 
حيث   .2013 يوليو   4 يونيو-   8 مابين 
استمر التدريب الذي عقد في مواقع التراث 
مدى  على  سيلين  وفيال  لبدة  في  الشهيرة 
العاملين  من   35 وضم  أسابيع،  خمسة 
بالحفاظ والفنيين من مكاتب مصلحة اآلثار 

في مختلف أنحاء البالد. 
بعض  ترميم  التدريبية  الدورة  خالل  تم 
القطع الفنية من مجموعة متحف بني وليد، 
باإلضافة  العنف.   جراء  تضررت  والتي 
وفسيفسائية  جدارية  رسوم  ترميم  إلى 
سيلين،  فيال  في  األثري  الموقع  من  مختارة 
وكذلك ثالثة نقوش حجرية من روائع قوس 
سبتيموس سيفيروس في لبدة والموجودة 

منذ سنوات في حديقة متحف لبدة. 
العاصمة  شهدت   ،2015 إبريل  وفي 

وذلك  ليبيا  في  اليونسكو  ومكتب  الليبية  اآلثار  مصلحة  من  فريق  بين  اجتماعا  التونسية، 
من أجل مناقشة اإلجراءات والحلول التي من شأنها تفادي المخاطر والتهديدات للموروث 
المتاحف  على  تعميمها  و  الحماية  إجراءات  ُمناقشة  االجتماع  تناول  و  ليبيا.  في  الثقافي 
في  خبير  حضر  العالمي.  التراث  قائمة  في  الُمسّجلة  المواقع  حماية  إلى  إضافة  والمخازن 
العالمي وممثل عن منظمة  التراث  اليونسكو وُممثل عن مركز  الحماية واألمن من  مجال 

اإليكروم. 
طارئة«،  حمراء  »قائمة  )أيكوم(  للمتاحف  الدولي  المجلس  أصدر   ،2015 ديسمبر  وفي 
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خاصة بالقطع األثرية الليبية المهددة بالتدمير أو النهب أو االتجار غير المشروع 
حسب ما نشره الموقع اإللكتروني للمجلس، وتهدف فكرة القائمات إلى مساعدة 
الفنية  القطع  هوية  تحديد  في  األمن  قوات  وكذلك  والتراث  الفن  بشؤون  المتخصصين 
أكثر  المجلس  ويضم  بها.  المعمول  التشريعات  تطبيق  عبر  وحمايتها  للخطر  المعرضة 
من 35 ألف متحف من مختلف بلدان العالم، وهو منظمة دولية غير حكومية مقرها باريس 

وتعمل مع اليونسكو والمنظمة العالمية للجمارك والشرطة الدولية »إنتربول.
الثقافیة  الممتلكات  وترمیم  صون  لدراسة  الدولي  المركز  عقد   ،2016 مايو  وفي 
ووزارة  )يونیسكو(  والثقافة  والتربیة  للتعلیم  المتحدة  األمم  منظمة  مع  بالتعاون 
الثقافة اللیبیة، بقمرت بالعاصمة التونسیة، اجتماعا عالمیا لخبراء دولیین ناقشوا 
طرحت  كما  الن،  إلى  يتعرض  الذي  اللیبي  الثقافي  التراث  لحماية  المثلى  السبل  خالله 
للنقاش مسألة صون التراث الثقافي في ليبيا بما في ذلك المواقع األثرية والمتاحف والتراث 

الحضاري. 
شركاء  بعض  الليبي«،  الثقافي  التراث  »حماية  عنوان  حمل  الذي  االجتماع  في  وشارك 
الدولّية  الجمارك  ومنّظمة  الدولّية  الجنائّية  الشرطة  منظمة  مثل  المؤسسين  اليونسكو 
ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث والبرنامج التشغيلي للتطبيقات الساتلية والمجلس 
والثقافة  للتربية  العربّية  والمنظمة  للمتاحف  الدولي  والمجلس  والمواقع  للمعالم  الدولي 
والعلوم والبنك الدولي ومؤسسة سميثسونيان ومؤسسة األمير كالوس للثقافة والتنمية. 

قائمة  ضمن  الخمسة  الليبية  األثرية  المواقع  إدارج  تم   ،2016 يوليو  من  الـ24  ومنذ 
الُمهّدد  العالمي  للتراث  اليونسكو 
بالخطر. وترجع المنظمة األممية سبب 
ضمن  الخمسة  الليبية  المواقع  وضعها 
المهّدد،  العالمي  التراث  مواقع  قائمة 
على  يؤثر  الذي  االستقرار  عدم  إلى 
الجماعات  تمّثله  الذي  والخطر  البالد، 
هذه  على  الحرب  وأمراء  المسلحة 
تقديم  عدم  إلى  باإلضافة  المواقع، 
عن  محينة  معلومات  الليبية  السلطات 

وضع المواقع الخمسة. 
منظمة  أجرت   ،2016 نوفمبر  وفي 
إلى  زيارة  الدولية«،  األولين  »أساطير 
بمدينة  بمقرها  الليبية  اآلثار  مصلحة 
مع  التعاون  ُسبل  بحثت  حيث  بنغازي، 

قسم المتاحف بالمصلحة. وهدفت الزيارة، إلى مد جسور التعاون بين المؤسسات والهيئات 
الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني. وأفادت رئيس المنظمة، صبيحة بالل، أن المنظمة 
تعنى بالحفاظ على المدن القديمة وتنمية وتطوير السياحة والحفاظ على الموروث الثقافي 
تعريفًا  يعد  كما  مختلفة،  تاريخية  مراحل  في  واإلنسانية  الوطنية  الهوية  باعتباره  الليبي؛ 
موجزاً لما تركه األسالف من معارف وآداب وفنون وعادات وتقاليد ومعتقدات وقيم تعكس 

النشاط المعرفي لألجداد. 
وعالوة على ذلك، قدمت المنظمات الدولية، مساعدات لحماية التراث الليبي، ففي ديسمبر 
2016، أعلنت مصلحة اآلثار الليبية عن موافقة لجنة حماية التراث الثقافي باليونسكو وفقًا 
التفاقية الهاي بشأن حماية التراث الثقافي أثناء النزاع المسلح علي تخصيص 50 ألف دوالر 
وتنفيذ  األثرية  المواقع  بعض  حماية  بشأن  اآلثار  مصلحة  اقترحتها  التي  الخطة  لتطبيق 

برامج التوعية حول األثار. 
الواقع  البركة«  »تدعيم قصر  الليبية مشروع  اآلثار  أطلقت مصلحة  نوفمبر 2017،  وفي 
بمنطقة الكيش أحد ضواحي مدينة بنغازى، في إطار الحفاظ على الموروث الثقافي الليبي، 
العربي  اإلقليمي  المركز  مع  بالتعاون  وذلك  القصر،  مكونات  على  المحافظة  إلى  ويهدف 
المعالم  أكبر  القصر  يعد  »كالوس«.  األمير  صندوق  ومؤسسة  »اإليكروم«،  التراث  لحماية 
التي تعود إلى العهد العثماني، ويتكّون من ثالثة طوابق كانت تشتمل على عنابر للجنود 
للخيول،  إدارية وسجن ومطابخ ودورات مياه ومخازن وإسطبالت  للضباط ومكاتب  وبيوت 
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إضافة إلى ساحة كبيرة للتدريب. 
تفشي  إلى  البالد،  في  باآلثار  المعنية  المؤسسات  وانقسام  األمنية  األجهزة  وأدى ضعف 
جريمة تهريب اآلثار في ليبيا إلى حّد إعالن تجار اآلثار عن بضائعهم على شبكة اإلنترنت، 
اآلثار  وجدت  كما  علنًا.  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  متخصصة  صفحات  فتحت  بل 

الليبية طريقها لألسواق العالمية، وبعضها وصل إلى دور المزادات في آسيا وأوروبا. 
ودفع ذلك، المسؤولين الليبيين للتنسيق مع المنظمات الدولية بهدف استرجاع ما نهب، 
ففي مايو 2017، تمكن مكتب اآلثار المنهوبة والمهجرة بمصلحة اآلثار الليبية من إعداد 
المكتب »خالد  ليبيا، وقال مدير  ُتبين ما نهب وما سرق من متاحف اآلثار في  أولية  قائمة 
الهدار«، بأنه سيتم ترجمة القائمة للغة اإلنجليزية، وسيتم تعميمها على المنظمات الدولية 
المختصة باآلثار، منها منظمات »األيكروم واإلنتربول واليونيسكو، وشرطة مكافحة اآلثار 

المسروقة في إيطاليا »كاربينيري«. 
الدولية سواء داخل  اآلثار وفق األنظمة واالتفاقيات  اآلثار على استعادة  وتعمل مصلحة 
البالد أو خارجها، وكان وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة محمد الدايري، تعهد خالل زيارة 
خاصا  اهتماما  المهربة  الليبية  اآلثار  موضوع  بإيالء   ،2018 يناير  في  اآلثار،  مصلحة  إلى 
خالل الفترة المقبلة. وأوضح الدايري، وفق بيان للمكتب اإلعالمي لمصلحة اآلثار الليبية، 
المهربة  الليبية  اآلثار  استرجاع  عمليات  في  للبدء  الدولية  االتصاالت  تكثيف  سيتم  أنه 

والمضبوطة في عدد من دول العالم. 
اإلنسانية،  الحضارة  تاريخ  في  هامة  مراحل  تعود  األثري،  الثراء  من  وفرة  ليبيا  وتمتلك 
من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر العثماني. ويواجه علماء اآلثار الليبيون اآلن مهمة 
التوعية بالتراث المادي للبالد، وحمايته في الوقت نفسه من ويالت الحرب وانعدام القانون. 
ووسط كل ما يحدث من فوضى في البالد، ال تزال المواقع األثرية عرضة للتدمير والسرقة 
النظافة  بأعمال  للقيام  واألخرى  الفترة  بين  ُتنظم  تتواصل حمالت تطوعية  فيما  والنهب، 

لتلك المواقع والتحسيس بقيمة هذه الثروة التاريخية.

شهدت   2015 ــل  ــري إب ــي  ف
اجتماعا  التونسية،  العاصمة 
اآلثار  مصلحة  من  فريق  بين 
الليبية ومكتب اليونسكو في 
مناقشة  أجل  من  وذلك  ليبيا 
التي  والحلول  ــراءات  ــ اإلج
المخاطر  تفادي  شأنها  من 
ــدات لــلــمــوروث  ــدي ــه ــت وال

الثقافي في ليبيا.
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آثار بني وليد.. بين مطرقة 
اإلهمال وسندان النهب 

والســـرقــة

بني وليد- بوابة إفريقيا اإلخبارية

تاريخيا  تعرف  ما  أو  وليد  بني 
توجد  الصحراء«  قبل  »ما  بمنطقة 
أشهرها  األودية،  من  العديد  بها 
وسوف  العجرم  وأم  ونفذ  ميمون 
والمردوم  ومنصور  وغبين  الجين 
تتوفر  التي  األودية،  من  وغيرها 
األثرية  المواقع  من  العديد  على 
المهمة حيث ال يخلو كيلومتر مربع 

وحد  دون وجود موقع أثري. 

،،
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بها  قامت  أثرية  دراسات  وبحسب 
تم  وليد  بني  في  اليونسكو  منظمة 
موقع  آالف   4 قرابة  وحصر  استكشاف 
وحصون  وقالع  قصور  بينها  من  أثري، 
عسكرية وأضرحة ومعاصر زيتون ومزارع 
وسدود  وآبار  تاريخية  ومبان  محصنة 
في  األثرية  المواقع  من  وغيرها  قديمة 
قبل  ما  عصور  من  تمتد  وليد  بني  أودية 
التاريخ  انتهاء بحقبة االستعمار االيطالي. 
اإلداري  والمسؤول  الباحث  ويقول 
عبد  مصباح  وليد  بني  آثار  بمكتب 
التي  التوثيق  الو رفلي  إن أعمال  الحفيظ 
عامين  من  أكثر  منذ  المكتب  بها  يقوم 
األودية  في  المنتشرة  األثرية  للمواقع 
النبش  إلى  منها  الكثير  تعرض  أظهرت 
والبيع،  السرقة  لغرض  العشوائي  والحفر 
للعبث  المواقع  من  الكثير  تعرضت  كما 

والتخريب المتعمد.
هذه  الكثير  »وجدنا  الورفلي،  ويضيف 
المواقع  من  بعض  حول  المتناثرة  القطع 
التي وقعت فيها محاوالت كثيرة للسرقة، 
طمس  تم  أثرية  مواقع  على  عثرنا  كما 
في  المتمثلة  معالمها  بعض  وتخريب 
لزخارف  حدث  كما  والزخارف  النقوش 

قصر البنات في وادي نفذ وغيرها«.
وليد،  بني  آثار  بمكتب  المسؤول  وتابع 
المواقع األثرية تم  قائال إن هناك  بعض 
تشويهها بكتابة بعض األسماء والعبارات 
مثلما حدث في »مسالت« وادي المردوم ، 
في  المتمثلة  الطبيعية  للعوامل  أن  كما 
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السيول واألمطار والرياح  تأثيرا سلبيا على 
بعض المواقع األثرية حيث تعرضت للجرف 
واالنهيار والبعض اآلخر تعرض للسقوط .

المواقع  بعض  هناك  أن  الورفلي  وكشف 
البناء  لغرض  بالزوال  مهددة  األثرية 
على  توجد  معظمها  العمراني   والتوسع  
غير  أنها  إلى  الفتا  وليد،  بني  وادي  أطراف 
مضيفا  وليد،  بني  آثار  مكتب  لدى  مسجلة 
والنقوش  المنحوتات  من  الكثير  هناك  أن 
المواقع  في  المتناثرة  المهمة  والزخارف 
األثرية تعرضت للتخريب وتحتاج إلى نقلها 
لحفظها  وليد  بني  متحف  إلى  وقت  بأسرع 
وعوامل  والتشويه  السرقة  من  وحمايتها 

الطبيعة.

األثرية  المواقع  معظم  أن  إلى  وأشار 
للتخريب  يومي  بشكل  تتعرض  المهمة 
بعض  في  وصلت  التي  والعبث  والنبش 
متفجرة  مواد  استخدام  درجة  إلى  األحيان 
خطيرة  سابقة  يعد  مما  السرقة  لغرض 
في  الثقافي  الموروث  له  يتعرض  ما  تجاه 

بني وليد. 
وبحسب  الورفلي فإن مكتب أثار بني وليد 
بالمنطقة،  اآلثار  لحماية  دعم  أي  يتلّق  لم 
عامة  تقارير  أعد  المكتب  أن  إلى  مشيرا 
لجهات  إلى  وأحالها  األثرية   المواقع  حول 
وليد،  بني  المحلي   »المجلس  المختصة 
للنظر  اآلثار«،   ومصلحة  لبدة  أثار  ومراقبة 
وليد  بني  في  الثقافي  الموروث  حالة  في 

ولكن دون جدوى.
من  بالعديد  قام  المكتب  أن  وأوضح 
األثرية  للمواقع  والتقييم  التوثيق  حمالت 
مع  التواصل  تم  كما  ذاتية،  بمجهودات 
الدكتور  الجديد  اآلثار  مصلحة  رئيس 
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المطلوبة  باإلمكانيات  وليد  بني  آثار  ومكتب  متحف  دعم  بخصوص  الشكشوكي(  )محمد 
أثار بني  اآلثار لمكتب  لتقديم كل ما هو متوفر لدى مصلحة  وتوفيرها وأبدى استعداده 

وليد. 
 وفي الوقت الذي أدان فيه الباحث والمسؤول اإلداري بمكتب آثار بني وليد مصباح عبد 
الحفيظ الو رفلي ما تتعرض له اآلثار في بني وليد، ناشد أهالي بني وليد والمجلس المحلي 
في  المكتب  ويساعدوا  مسؤولياتهم  يتحملوا  أن  بالمدينة  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
جهاز  بتفعيل  وطالب  األودية،  في  المنتشرة  اآلثار  على  والحفاظ  الالزمة  اإلمكانيات  توفير 
الشرطة السياحية ببني وليد بحراسة وحماية المواقع األثرية وإقامة دوريات أمنية لمراقبتها 
وفق ما خوله لها قانون حماية  اآلثار الليبي. كما دعا إلى مراقبة أثار لبدة ومصلحة اآلثار 
على  الحفاظ  يتسنى  حتى  الصعاب  لتذليل  والتعاون  بني  أثار  لمكتب  المساعدة  بتقديم 

الموروث الثقافي في بني وليد وإحياء وصيانة وفتح متحف بني وليد من جديد.
آثار بني وليد ليست استثناء في عالقة بتهميشها والخطر الذي يتهددها، الواقع العام 
واإلهمال  والتهريب  السرقات  باالندثار.  مهددة  الثقافية  الموروثات  كل  يجعل  البالد  في 
وعدم الوعي بالقيمة التاريخية لها كلها عوامل مجتمعة تعتبر سببا في ضياع جزء من ذلك 
اآلثار  والمهتمون بموضوع  ليبيا  الثقافة في  المسؤولين على  الذي يجعل  األمر  الموروث، 
الناس بأن ما من  العمل الدؤوب عبر تنبيه الجهات األمنية ونشر الوعي بين  أمام حتمية 
شعب يفتخر بنفسه خارج إطار الرمزيات والموروثات واآلثار الليبية هي الجزء األساسي في 

كتابة التاريخ الليبي وحفظه. 
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مقتــرح لحــل األزمــة
ادارة االثــار والتــراث فـي ليبيــا..

دكتور احمد عيسى فرج الحاسي *

ليبيا البلد الذي يتوسط الشمال األفريقي, ويطل 
بشاطئ طويل علي حوض المتوسط مركز العالم 
القديم, قامت علي أرضه حضارات عظيمة وكانت 
في  هامة  ألحداث  مسرحٌا  الجغرافية  الرقعة  هذه 
األثرية  الشواهد  بقيت  ولقد  اإلنسانية,  تاريخ 
وغربها  شرقها  في  األرض  هذه  أديم  علي  ماثلة 
الروعة  في  وغاية  غنية  متنوعة  وجنوبها  وشمالها 

والخصوصية. 

والباحثين  المغامرين  إقبال  ازدياد 
السلطات  أنظار  لفت   , واآلثار  الكنوز  عن 
العثمانية فقد ورد عند الرحالة الحشائشي 
أن الحظ نهب  بعد  العثماني  السلطان  إن 
اآلثار في ليبيا من قبل األجانب وتهريبها » 

جعل حينئذ حراسًا علي تلك األطالل«. 
وفي اعتقادي أن هذه تعتبر أقدم إشارة 

لتنظيم وإدارة وحماية لآلثار في ليبيا. 
بدايات تأسيس إدارة اآلثار في ليبيا يعود 
قامت  حيث   , سبتمبر1914م   24 لتاريخ 
السلطات االيطالية بإنشاء إدارة لآلثار بعد 
ان الحظت حجم وقيمة اآلثار المنتشرة في 
ملكيا  مرسوما  أيضا  أصدرت  كما  ليبيا, 
1953م  عام  في  الحفريات   بتنظيم  يعنى 
لتأسيس  الرسمي  التاريخ  ُيعد  والذي 
, حيث صدر مرسوم  الليبية  اآلثار  مصلحة 
في شأن اآلثار ،من حيث التنظيم و الحماية ، 
و ألحقت مصلحة اآلثار بنظارة الداخلية حتى 
عام1957م ثم تم إلحاقها بنظارة المعارف 
ظل  الذي  المحفوظات  مكتب  باستثناء 
سنة1961م,  وفي  الداخلية  بنظارة  ملحقًا 
لآلثار  مصلحة  بإنشاء  والئي  مرسوم  صدر 
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في و ألية فزان ، وعين لها رئيس من قبل المجلس التنفيذي للوالية ،باإلضافة إلى عدد من 
الموظفين لمعاونته كما صدر مرسوم ملكي عام 1968 م, خاص بحماية اآلثار في ليبيا. 

يخص  فيما  القوانين  من  العديد  وصدرت  جديدة  مرحلة  ليبيا  دخلت   , 1969م  وفي 
في  الوزراء  مجلس  أصدر  ،حيث  اآلثار  مصلحة  ذلك  في  ،بما  للمؤسسات  اإلداري  التنظيم 
التنظيمية لها  الهيكلية  العمل بمصلحة اآلثار, وتحديد  عام 1975 م قراراً بشأن تنظيم 
، وتوصيف االختصاصات لكل إدارة , تبعه بعد ذلك قرار أمين التعليم)سابقا( سنة 1977 
وأصبح  ليبيا,   أنحاء  في  وفروعها  اآلثار  لمصلحة  اإلدارية  الهيكلية  بتوصيف  الخاص  م, 
للمصلحة خمسة فروع يطلق على كل واحدة منها اسم مراقبة ، وجميع هذه المراقبات تتبع 
اإلدارة الرئيسية في مدينة طرابلس ويطلق عليها مصلحة اآلثار , وتوجد هذه المراقبات 
في كًل من )صبراتة ، لبدة ، سبها ، بنغازي ، شحات ( وجميعها تهتم بالنشاط األثري في 

المنطقة التي تحدد لها لكي تكون في حدود اختصاصها وعملها.
الليبي  والتراث  اآلثار  بشؤون  والمهتمون  العاملون  أمل  فبراير«   17 »ثورة  اندالع  بعد   
أن يطال التغيير اإليجابي وضع اآلثار والتراث الليبي والمؤسسات الراعية والمشرفة عليه, 
ولكن لألسف لم تحمل السنوات القليلة الالحقة للثورة أي تغيير إيجابي، بل زادت أزمات إدارة 

اآلثار والتراث الليبي تعقيداً. 
إهمال على  تتلخص في  يعاني من عدة مشاكل  الثورة  قبيل  الليبية  واآلثار  التراث  كان 
المستويين الرسمي والمدني )فلم يكن نظام القذافي ينظر لإلرث الحضاري في ليبيا، إال 
بكونه أثرا لقوى االستعمار ( لذا فقد عمد على خلق فجوة بين الناس وتراثهم, ونعزي خيبة 
األمل بعدم حدوث التغيير اإليجابي المنشود بعد سقوط نظام القذافي لعدة أسباب هي: 
1. عدم استقرار األوضاع السياسية واألمنية في البالد، الذي جعل من هذا الشأن ثانوي 

وليس ذا أهمية لدى صناع القرار
. 2 غياب الرؤية العلمية 

االثار(.  مصلحة  في  والعاملين  )األكاديميين  الليبيين  األثريين  ببين  التواصل  3.ضعف 
فضاًل عن سياسية مقاومة التغيير التي تجذرت في مؤسسات التراث الليبي

 السؤال اآلن: كيف هي أوضاع اآلثار والتراث في ليبيا اآلن؟ 
في الحقيقة ُبعيد األشهر األولي لثورة 17 فبراير اظهر الليبيون تضمننا غير عادي مع 
اآلثار والتراث, واتخذت الجهات المشرفة علي اآلثار عدد من اإلجراءات االحترازية لحماية 

ليبيا  دخلت   , م   1969 في 
العديد  وصدرت  جديدة  مرحلة 
يخص  فيما  القوانين  مــن 
للمؤسسات  اإلداري  التنظيم 
اآلثار  مصلحة  ذلك  في  ،بما 
ــوزراء  ال مجلس  أصــدر  ،حيث 
بشأن  قرارًا  م   1975 عام  في 

تنظيم العمل بمصلحة اآلثار.
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الذي  تقرير  أن  لدرجة  والمتاحف,  اآلثار 
Blue Shield في بعثة  قدمه الدرع األزرق 
أشاد   2011 نوفمبر  في  لليبيا  الخاصة 
يسجل  ولم  التراث  مع  الشعبي  بالتضامن 
االعتداء  إال  اللهم  اعتداءات  أي  التقرير 
الفصول  فسيفساء  لوحات  احدي  علي 
والذي  )شحات(  قوريني  مدينة  في  األربعة 
فبراير,  ثورة  اندالع  قبيل  الحقيقية  في  هو 
األثرية  للوديعة  الذي وقع  الثاني  واالعتداء 

بمصرف التجاري ببنغازي.
وسقوط  األوضاع  استقرار  بعد  ولكن 
حيث  كليًا,  المشهد  تغيير  القذافي  نظام 
للمواقع  واسعة  تجريف  أعمال  اندلعت 
عبر  اآلثار  تشويه  أعمال  األثرية,وانتشرت 
رمي النفايات والكتابات واألصباغ, وازدادت 
اآلثار  عن  البحث  في  اللصوص  نشاطات 

تباع في  ليبية  أثرية  تلوا اآلخر قطعا  الدولية تكتشف يومًا  السلطات  , ومازالت  وتهريبها 
المزادات العالمية, فضال عن تهديدات أخري جديدة متمثله في التطرف الديني وتفجير 
دخلت  حيث  العالمي  التراث  ملفات  في  مسبوق  غير  وإهمال  منها,  األثرية  حتى  األضرحة 
مواقع التراث العالمي الليبية الخمس دفعة واحده في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر 

في 14 يونيو 2014 م . 
مصلحة  انقسام  البالد  بها  تمر  التي  الخطيرة  المرحلة  هذه  في  تعقيداً  األمر  زاد  وما 
اآلثار الليبية إلي مصلحتين )األولي في طرابلس واألخرى أُسست في شحات, قبل أن ُتنقل 
لبنغازي( لكل منها المصلحتين نظام عملها المختلف عن األخرى – وعلي الرغم من عدم 
رضانا علي أي من نظامهما اإلداري، والفني و وجود انتقادات كثيرة فيهما، إال أننا ال نريد 
– ونكتفي بالقول بان المصلحتين, لم تستطيعا بلورة رؤية وطنية  الخوض في هذا اآلن 

إلدارة األزمة التي يعانيها اآلثار التراث الليبي
. عندما أسست الحكومة المؤقتة مصلحة لآلثار في مدينة شحات، وكانت تابعة أول األمر 
للهيئة العامة للثقافة واإلعالم واآلثار، قبل ان تصدر الحكومة القرار رقم 320 لسنة 2015 
المؤقتة  الحكومة  جهود  من  الرغم  ,على  اإلعالم  هيئة  عن  اآلثار  مصلحة  بفصل  القاضي 
اآلثار  مشاكل  حل  تستطيع  لم  لألسف  أنها  إال  ببنغازي،  اآلثار  مصلحة  دعم  في  الكبيرة 
والتراث، بل ويمكن القول أنها زادت المشهد تعقيداً، ويمكن تلخيص أهم نقاط ضعفها  

في:
العمل بشكل غير مدروس على تغيير نظام عمل مصلحة اآلثار )الذي جاوز 100   .1

عام( بشكل جذري, وليس عبر مراحل.
تم  كما  أو  عمل  خطة  اعتماد   .2
جديدة  اإلدارية«  »الهيكلية  تسميتها 
البنك  إستراتيجية  عن  ُقيل  –كما  مقتبسة 
قبل  من  إعدادها  تم  والتي  الدولي, 
 ARS Progetti SPA اسمها    شركة 
وبدعم  والسياحة  التراث  في  المتخصصة 
الليبية  الحكومة  الدولي ولصالح  البنك  من 
إبان حكم القذافي. وقد اظهر هذا التنفيذ 
بالحكومة  اآلثار  مصلحة  اعتمدته  الذي 

المؤقتة هذه االنتقادات: 
عن  ُنقلت  قد  الهيكلية  هذه   ***
ولكن   ARS Progetti SPA إستراتيجية 

بتصرف وتغيرات كبيرة.
نظام  أن  تؤكد  اإلستراتيجية   ***
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المراقبات “المستخدم من زمن طويل” ال يحتاج إلي تغيير ويمكن االعتماد علية في تطوير 
األداء.

وهذا  جديدة.  مكاتب  وال  مراقبات  إنشاء  عن  إطالقا  تتحدث  لم  اإلستراتيجية   ***
أي  والتي  دشنت مكاتب ومراقبات جديدة )دون  اآلثار \بنغازي,  عكس ما فعلته مصلحة 

معايير ال علمية وال إدرية(.
تؤكد اإلستراتيجية أن تنفيذها يتم بشكل مرحلي مرتبط باليات التنفيذ وطبيعة   ***

المرحلة، هذا ما ركزت عليه في فقرة )خطة العمل    Action Plan(، التي وردت بها.
بناء القدرات بالتأكيد هو الخطوة األولي   كما تؤكد اإلستراتيجية  األصل  ***

األولي  تبني تنفيذها مرتبط بثالث مراحل رئيسية هي:  أن  تؤكد اإلستراتيجية   ***
مدتها سنة وتركز على بناء توافق حولها,  الثانية من 2 إلي 5 سنوات وتهدف إلي تعزيز 

يبدأ  وبها  5 سنوات  إلي  الثالثة من سنة  القدرات, 
تنفيذ مشاريع تطويرية.

يتعلق  فيما  خطيرة  لنتائج  كله  هذا  قاد  وقد 
أهملت  حيث  الليبي,  التراث  و  اآلثار  وحماية  بإدارة 
والتي   – الهامة  الرئيسية  الملفات  المصلحتين 
جهد  وانصب   – كبيرة  وفنية  علمية  لجهود  تحتاج 
الدولية  للمنظمات  اثبت  محاوالت  علي  منها  كل 
علي  األقدر  الجهة  أنها  و  الشرعية,  الجهة  بأنها 
التي  الخسائر  اكبر  ولعل  والتراث,  اآلثار  إدارة  
التراث  مواقع  دخول  هو  الليبي  التراث  لها  تعرض 
العالمي  التراث  لقائمة  الخمس  الليبية  العالمي 

المهدد بالخطر.
كيف دخلت مواقع التراث العالمي الليبية الخمس 

لقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر ؟
مسؤولية  أن  النظر  نلفت  أن  يجب  البداية  في 
العالمي  التراث  لقائمة  الليبية  المواقع  دخول 
المهدد بالخطر, تقع علي عاتق كل الليبين, ولكن 
خالل صدور القرار كانت  مصلحة االثار)بنغازي( هي 
الجهة التي تحظى باالعتراف الدولي, وبالتالي تعد 
وان  األحداث,  هذه  عن  المباشرة  المسؤولة  هي 
 كل من مصلحة اآلثار )طرابلس( , 

ِ

كان األمر ال يعف
وجهاز المدن التاريخية.

األداء  قصور  إن   , وبوضوح  القول  يمكن  لألسف 
الخبرة  امتالكها  وعدم  )بنغازي(  اآلثار  مصلحة 
لهذا  الوصول  في  الجوهري  السبب  كان  الكافية 

الوضع.
وقد صدر عن لجنة التراث العالمي والتي اجتمعت 
في اسطنبول التركية بتاريخ 10 - 20\7\2016م 
, أن األسباب التي دفعتها التخاذ هذا اإلجراء تعود  
التي  االستقرار,  عدم  من  العالي  المستوى  إلى   «

تؤثر على البالد، وحقيقة أن الجماعات المسلحة موجودة على هذه المواقع أو في محيطها 
الليبية الخمس, وبالتالي يستلزم  », وفي الحقيقة ال يمكن قبول هذا السبب لكل المواقع 
األمر البحث عن األسباب الحقيقية ,والتي نستطيع قراءتها في ملفات مواقع التراث العالمي 

الليبية, ويمكن تلخيصها في التالي:
الغياب المتكرر )أو المشاركات الباهتة( عن حضور اجتماعات لجنة التراث العالمي,   )1

وهذه النقطة بالذات تشمل اإلدارات الثالث )المصلحتين وجهاز المدن التاريخية(
    The State of Conservation الصون     حاالت  متابعة  تقرير  تسليم  عدم   )2
لمواقع التراث العالمي الليبية، وفي الغالب نطالع في تقرير اجتماعات لجنة التراث العالمي 

عبارة » ليبيا لم تسلم تقريراً«
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للضم  مرشحه  بمواقع  قائمة  لديها  ليس  التي  القالئل  الدول  من  ليبيا  لألسف   )3
لقائمة التراث العالمي. )Tentative Lists( وهذه مهمة مصلحة اآلثار.

في الحقيقية إن وضع المواقع الليبية الخمس في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر, 
تقرير  الليبية,)سوء  العالمي  التراث  مواقع  حول  المعلومات  غياب  هو  مشترك   قاسم  له  
هي  والتي   ,) اإلدارة..الخ  وخطط  الملكليات,  حدود  ,و  الملفات  تحديث  و   , الصون  حاالت 
تنفيذ  في  كبيراً  قصوراً  ُيعد  وبالتالي  التاريخية,  المدن  وجهاز  االثار,  مصلحتي  مهمة 

المهام الموكلة إليها.
وعلية يمكن ان نستنتج بسهولة أن إدارة اآلثار والتراث الليبي تمر بأزمة حقيقية, تتمثل 
ولم  واآلثار,  التراث  إدارة  عن  عجزتا  المصلحتين  هاتين  لألسف  مصلحتين,  وجود  في 

تستطعها علي األقل إبقاء الوضع علي ماهو عليه, قبل 17 فبراير.
ماهي الحلول الممكنة لحل ازمة ادارة االثار والتراث الليبي؟

لآلثار  الوطنية  الليبية  »الهيئة  تاسيس  في  يمكن  الليبي  والتراث  االثار  مشكلة  حل  ان 
والتراث«

فليس من  أخرى،  او هيئة   , وزارة   أي  ليبية وطنية تكون مستقلة عن  أواًل: تشكل هيئة 
أو وزارة  العام أن تلحق مصلحة اآلثار مثاًل بوزارة )هيئة( السياحة  المنطق وال من الصالح 
)هيئة( الثقافة واإلعالم، ألن الشأن األثري ومن خالل التجارب السابقة - وليس هذا مجرد 
تحليل نظري- ، سيكون ثانوي ضمن اهتمام هذه الوزارات أو الهيئات ,فعلى سبيل المثال: 
وزارة أو هيئة السياحة ال تنظر للتراث إال كونه مصدر جذب للسواح، ووزارة الثقافة واإلعالم 

يظل شأن التراث ثانوي مقارنة بشؤون اإلعالم والشؤون الثقافية األخرى.
وتشرف  تهتم  التي  الوحيدة  الجهة  هي  ستكون  والتراث  لآلثار  الوطنية  الهيئة  ثانيًا: 
هذا  ينازعها  أن  يجب  وال  واآلثار،  بالتراث  المعنية  الليبية  والجهات  المؤسسات  كل  على 
االختصاص أي جهة أو مؤسسة أخرى، وذلك لتوحيد رؤية وطنية تشمل كل اآلثار والتراث 

الليبي.
ثالثًا: بناء الهيئة وفق ت

تلخيص أهم نقاط ضعفها  في:
العمل بشكل غير مدروس على تغيير نظام عمل مصلحة اآلثار )الذي جاوز 100   .1

عام( بشكل جذري, وليس عبر مراحل.

بسهولة  نستنتج  ان  مكن 
الليبي  والتراث  اآلثار  إدارة  أن 
تتمثل  حقيقية,  بأزمة  تمر 
لألسف  مصلحتين,  وجود  في 
عجزتا  المصلحتين  هاتين 
ولم  واآلثــار,  التراث  إدارة  عن 
إبقاء  األقل  علي  تستطعها 
قبل  عليه,  ماهو  علي  الوضع 

17 فبراير.
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اعتماد خطة عمل او كما تم تسميتها »الهيكلية اإلدارية« جديدة مقتبسة –كما   .2
 ARS Progetti ُقيل عن إستراتيجية البنك الدولي, والتي تم إعدادها من قبل شركة اسمها
SPA المتخصصة في التراث والسياحة وبدعم من البنك الدولي ولصالح الحكومة الليبية 
إبان حكم القذافي. وقد اظهر هذا التنفيذ الذي اعتمدته مصلحة اآلثار بالحكومة المؤقتة 

هذه االنتقادات: 
هذه الهيكلية قد ُنقلت عن إستراتيجية ARS Progetti  ولكن بتصرف وتغيرات   **

كبيرة.
اإلستراتيجية تؤكد أن نظام المراقبات “المستخدم من زمن طويل” ال يحتاج الي   ***

تغيير ويمكن االعتماد علية في تطوير األداء.
وهذا  جديدة.  مكاتب  وال  مراقبات  إنشاء  عن  إطالقا  تتحدث  لم  اإلستراتيجية   ***
أي  والتي  دشنت مكاتب ومراقبات جديدة )دون  االثار \بنغازي,  عكس ما فعلته مصلحة 

معايير ال علمية وال إدرية(.
تؤكد اإلستراتيجية أن تنفيذها يتم بشكل مرحلي مرتبط باليات التنفيذ وطبيعة   ***

المرحلة، هذا ما ركزت عليه في فقرة )خطة العمل Action Plan، التي وردت بها.
بناء القدرات بالتأكيد هو الخطوة األولي – كما تؤكد اإلستراتيجية  األصل.  ***

األولي  تبني تنفيذها مرتبط بثالث مراحل رئيسية هي:  أن  تؤكد اإلستراتيجية   ***
مدتها سنة وتركز على بناء توافق حولها,  الثانية من 2 إلي 5 سنوات وتهدف إلي تعزيز 

القدرات, الثالثة من سنة إلي 5 سنوات وبها يبدأ تنفيذ مشاريع تطويرية.
الليبي, حيث  التراث  و  اآلثار  بإدارة وحماية  يتعلق  فيما  لنتائج خطيرة  قاد هذا كله  وقد 
أهملت المصلحتين الملفات الرئيسية الهامة – والتي تحتاج لجهود علمية وفنية كبيرة – 
وانصب جهد كل منها علي محاوالت اثبت للمنظمات الدولية بأنها الجهة الشرعية, وأنها 
الجهة األقدر علي إدارة  اآلثار والتراث, ولعل اكبر الخسائر التي تعرض لها التراث الليبي هو 

دخول مواقع التراث العالمي الليبية الخمس لقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
كيف دخلت مواقع التراث العالمي الليبية الخمس لقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر ؟

في البداية يجب ان نلفت النظر ان مسؤالية دخول المواقع الليبية لقائمة التراث العالمي 
مصلحة  كانت   القرار  صدور  خالل  ولكن  الليبين,  كل  عاتق  علي  تقع  بالخطر,  المهدد 
المسوؤلة  هي  تعد  وبالتالي  الدولي,  باالعتراف  تحظى  التي  الجهة  هي  االثار)بنغازي( 
 كل من مصلحة االثار )طرابلس( , وجهاز 

ِ

المباشرة عن هذة االحداث, وان كان االمر ال يعف

بسهولة  نستنتج  ان  مكن 
الليبي  والتراث  اآلثار  إدارة  أن 
تتمثل  حقيقية,  بأزمة  تمر 
لألسف  مصلحتين,  وجود  في 
عجزتا  المصلحتين  هاتين 
ولم  واآلثــار,  التراث  إدارة  عن 
إبقاء  األقل  علي  تستطعها 
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17 فبراير.
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المدن التاريخية.
امتالكها  وعدم  االثار)بنغازي(  مصلحة  األداء  قصور  ان   , وبوضوح  القول  يمكن  لألسف 

الخبرة الكافية كان السبب الجوهري في الوصول لهذا الوضع.
 -  10 بتاريخ  التركية  اسطنبول  في  اجتمعت  والتي  العالمي  التراث  لجنة  عن  صدر  وقد 
20\7\2016م , ان االسباب التي دفعتها التخاذ هذا االجراء تعود  » إلى المستوى العالي 
على  موجودة  المسلحة  الجماعات  أن  وحقيقة  البالد،  على  تؤثر  التي  االستقرار,  عدم  من 
هذه المواقع أو في محيطها », وفي الحقيقة ال يمكن قبول هذا السبب لكل المواقع الليبية 
الخمس, وبالتالي يستلزم االمر البحث عن االسباب الحقيقية ,ووالتي نستطيع قرائتها في 

ملفات مواقع التراث العالمي الليبية, ويمكن تلخيصها في التالي:
الغياب المتكرر )او المشاركات الباهتة( عن حضور اجتماعات لجنة التراث العالمي,   )1

وهذة النقطة بالذات تشمل االدارت الثالث )المصلحتين وجهاز المدن التاريخية(
تقرير  تسليم  عدم   )2
 The State  متابعة حاالت الصون
لمواقع   of Conservation
التراث العالمي الليبية، وفي الغالب 
لجنة  اجتماعات  تقرير  في  نطالع 
لم  ليبيا   « عبارة  العالمي  التراث 

تسلم تقريراً«
الدول  من  ليبيا  لألسف   )3
قائمة  لديها  ليس  التي  القالئل 
لقائمة  للضم  مرشحه  بمواقع 
 Tentative( العالمي.  التراث 
Lists( وهذه مهمة مصلحة اآلثار.

المواقع  وضع  ان  الحقيقية  في 
التراث  قائمة  في  الخمس  الليبية 
العالمي المهدد بالخطر, له  قاسم 
مشترك  هو غياب المعلومات حول 
مواقع التراث العالمي الليبية,)سوء 
تحديث  و   , الصون  حاالت  تقرير 
الملكليات,  حدود  ,و  الملفات 
هي  والتي   ,) اإلدارة..الخ  وخطط 
وجهاز  اآلثار,  مصلحتي  مهمة 
ُيعد  وبالتالي  التاريخية,  المدن 
المهام  تنفيذ  في  كبيراً  قصوراً 

الموكلة إليها.
نستنتج  أن  يمكن  وعلية 
والتراث  اآلثار  إدارة  أن  بسهولة 
تتمثل  حقيقية,  بأزمة  تمر  الليبي 
لألسف  مصلحتين,  وجود  في 

إبقاء الوضع  التراث واآلثار, ولم تستطعها علي األقل  هاتين المصلحتين عجزتا عن إدارة 
علي ماهو عليه, قبل 17 فبراير.

ماهي الحلول الممكنة لحل أزمة إدارة اآلثار والتراث الليبي؟
لآلثار  الوطنية  الليبية  »الهيئة  تأسيس  في  يمكن  الليبي  والتراث  اآلثار  مشكلة  حل  إن 

والتراث«
من  فليس  أخرى،  هيئة  ،أو  وزارة   أي  عن  مستقلة  تكون  وطنية  ليبية  هيئة  تشكل  أواًل: 
أو وزارة  العام أن تلحق مصلحة اآلثار مثاًل بوزارة )هيئة( السياحة  المنطق وال من الصالح 
)هيئة( الثقافة واإلعالم، ألن الشأن األثري ومن خالل التجارب السابقة - وليس هذا مجرد 
تحليل نظري- ، سيكون ثانوي ضمن اهتمام هذه الوزارات أو الهيئات ,فعلى سبيل المثال: 
وزارة أو هيئة السياحة ال تنظر للتراث إال كونه مصدر جذب للسواح، ووزارة الثقافة واإلعالم 
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يظل شأن التراث ثانوي مقارنة بشؤون اإلعالم والشؤون الثقافية 
األخرى.

ثانيًا: الهيئة الوطنية لآلثار والتراث ستكون هي الجهة 
المؤسسات  كل  على  وتشرف  تهتم  التي  الوحيدة 

يجب  وال  واآلثار،  بالتراث  المعنية  الليبية  والجهات 
أن ينازعها هذا االختصاص أي جهة أو مؤسسة 

كل  تشمل  وطنية  رؤية  لتوحيد  وذلك  أخرى، 
اآلثار والتراث الليبي.

شؤون  تصميم  وفق  الهيئة  بناء  ثالثًا: 
على  يشرف  للهيئة  رئيس  يعين  الهيئات 
الذي  هو  الهيئة  ورئيس  إدارتها،  كل 

يكلف رؤساء اإلدارات التابعة للهيئة.
اإلدارات  على  الُمقترحة  الهيئة  تشرف 

التالية:
تتحول  لآلثار:  العامة  اإلدارة   .1

اآلثار  »مصلحة  المقترح  هذا  بموجب 
الليبية« إلى إدارة تابعة للهيئة، بعد أن يتم 

وفروعها  وأقسامها  إدارتها،  في  النظر  إعادة 
»فعلي  تطوير  أي  يحدث  فلم  )المراقبات(، 

وحقيقي و مدروس« فيها منذ سن
هذا  بموجب  تتحول  لآلثار:  العامة  اإلدارة   .1

للهيئة،  تابعة  إدارة  إلى  الليبية«  اآلثار  »مصلحة  المقترح 
وفروعها  وأقسامها  إدارتها،  في  النظر  إعادة  يتم  أن  بعد 

مدروس«  و  وحقيقي  »فعلي  تطوير  أي  يحدث  فلم  )المراقبات(، 
اإلدارة بشكل يكفل: توزيع  بناء هذه  فيها منذ سنوات طويلة، وسيكون 

المقترح  بهذا  يلحق  )سوف  أيضًا  والقرار  التمويل  في  المركزية  وتذويب  االختصاصات، 
تصميم وبناء لهذه اإلدارة(

2.  اإلدارة العامة للمدن والمباني التاريخية : تدار المباني التاريخية الليبية بواسطة 
على  يرتكز  عمله  أن  يدرك  الجهاز  لهذا  المتابع  وأن   ، التاريخية  والمباني  المدن  جهاز 
االهتمام بالمدن التالية )طرابلس ، بنغازي ، غدامس( وبعد ثورة 17فبراير ، أصبح هذا 
الجهاز تابع لوزارة الحكم المحلي )في تبعية غريبة ، وغير مبررة( ولقد سعت هذه الوزارة 
والعلمية  الفنية  الخبرة  الجهاز برمته ال يملك  أن  إال   ، الجهاز بعدة مدن  لفتح فروع لهذا 
المباني  تشمل  لكي  المقترحة  الهيئة  ضمن  يكون  أن  يجب  وعليه   ، التراث  إلدارة  الالزمة 
الطويلة  الخبرة  من  الجهاز  هذا  ويستفيد   ، جهة  من  الوطنية  الرؤية  ضمن  التاريخية 

لمصلحة اآلثار من جهة ثانية .
والمخطوطات  الوثائق  تشتت  لألسف  والمحفوظات:  للوثائق  العامة  اإلدارة   .3
إدارة  تؤسس  وأن  هذا  في  النظر  يعاد  أن  يجب  لذا  ليبية،  مؤسسات  عدة  بين  التاريخية 
بالوثائق  المعنية  المؤسسات  كل  لضم  اإلدارة  هذه  وتسعى  »الُمقترحة«،  للهيئة  تابعة 

والمحفوظات ضمن اختصاصها.
اإلدارة العامة لحماية اآلثار والتراث: تشرف هذه اإلدارة على النظم األمنية لحراسة   .4
اآلثار وتوفير الحماية له، وتشرك في هذا وزارة الداخلية )على أن تكون هذه اإلدارة تابعة 
لرئيس الهيئة من حيث تقييم األداء وخطط التنفيذ، ووضع الخطط األمنية( وأن يقود هذه 
»الغير  التجربة  نتجنب  أن  أجل  والتراث، كل هذا من  اآلثار  اإلدارة متخصصين في شؤون 

ناجحة« لجهاز الشرطة السياحية وحماية اآلثار.
هذه  تهتم  كما  واآلثار،  للتراث  والتشريعية  القانونية  بالشؤون  اإلدارة  هذه  تُعنى  كما 
اإلدارة أيضًا بشؤون اآلثار الليبية المنهوبة وإعداد ما يلزم لمتابعتها والعمل على إرجاعها 

إلى الوطن.

* أستاذ مساعد في إدارة وحماية التراث األثري الليبي -جامعة عمر المختار

والتراث  االثار  مشكلة  حل  ان 
تاسيس  في  يمكن  الليبي 
لآلثار  الوطنية  الليبية  »الهيئة 

والتراث«.


