
في هذا الجزء من رحلة الوزير الشرقي اإلسحاقي سنتناول المحطات 
األسرة  عهد  خالل  البلد  هذا  تاريخ  في  أهمية  من  لها  لما  ية،  ب ي ل ل ا
القره مانلية، وهو جزء حظي باهتمام الكثير من الباحثين والمؤرخين 

المهتمين بتاريخ ليبيا

رحلة أمير 
مغربي

هكذا كانت ليبيا في القرن الثامن عشر

الوصول إلى لبدة ومصراتة

تيسير خلف

تــعــد رحــلــة الــركــب األمـــيـــري املغربي 
إلـــــــى الــــحــــج الــــتــــي دّونــــــهــــــا الــــوزيــــر 
ــــي واحــــــــــدة مــن  ــاقـ ــ ــحـ ــ الــــشــــرقــــي اإلسـ
أهـــم رحــــات الــحــج الــرســمــيــة املــغــربــيــة خــال 
القرن الثامن عشر؛ نظرا ملا انطوت عليه من 
أوصــاف للحياة االجتماعية والسياسية في 
محطات الطريق البري الطويل إلى الحجاز. 
وهي رحلة قام بها األمير محمد بن عبدالله 
بــن إسماعيل فــي طفولته، الــذي أصبح فيما 
ــدًا مـــن أهـــم مــلــوك املـــغـــرب األقــصــى،  ــ بــعــد واحـ
وأكثرهم تأثيرًا في أحــداث عصره. وقد رافق 
فيها جدته، والــدة والــده، السيدة اللــة خناثة 
بنت بكار املعروفة بسعة معارفها ووضعها 
بعض املؤلفات. والــوزيــر الشرقي اإلسحاقي 
ــال الــثــقــة الـــذيـــن اعــتــمــدهــم الــســلــطــان  ــ مـــن رجـ
إسماعيل، إذ لعب أدوارًا دبلوماسية، ونجح 
فــي مــهــمــات حــســاســة كلفه بــهــا مــــواله، وكــان 
ــار  فــقــيــهــا ومـــؤرخـــا وشـــاعـــرًا تــــرك بــعــض اآلثــ
املــحــفــوظــة فـــي الــخــزائــن املــغــربــيــة والــعــاملــيــة، 
ــبــعــض اآلخـــر مــا زال  بعضها تــم تحقيقه وال
ــزء مـــن الــرحــلــة  حــبــيــس األدراج. فـــي هـــذا الـــجـ
سنتناول املحطات الليبية، ملا لها من أهمية 
في تاريخ هــذا البلد خــال عهد األســرة القره 
مانلية، وهــو جــزء حظي باهتمام الكثير من 
الباحثني واملــؤرخــني املهتمني بتاريخ ليبيا، 
ــتــازي. أمضى  ومنهم الدكتور عبد الــهــادي ال
الركب األميري سبعني يوما في الطريق بني 
مدينة فــاس الــتــي وّدعــهــا 22 كــانــون األول /
ديسمبر 1730 وبني والية طرابلس الليبية، إذ 
وصلت القافلة إلى رأس أجدير بعد مغادرتها 
ــة تــونــس فــي الليلة  ملــركــز ابــن كـــردان مــن واليـ
املــاضــيــة. وقـــد قــضــوا ثــاثــة أيــــام فـــي منطقة 
زوارة وصلوا بعدها إلى متصرفية الزاوية، 
ثم صبراتة، وصواًل إلى قرقارش حيث قضى 
الــركــب ليلته، وأنــفــذ إلــى العاصمة طرابلس 
بعض الــطــائــع إلحــاطــة رجـــال السلطة علما 

بساعة وصول العائلة امللكية.

االستقبال الرسمي بطرابلس
وكان الدخول على مدينة طرابلس عصر يوم 
ـان بالصدفة آخر  ـد كـ 29 شعبان وقـ الجمعة 
يوم في شعبان فخرجت الباد عن بكرة أبيها 
رجـــااًل ونــســاء إلــى ظــاهــر املــديــنــة. وقــد هيأت 
األســرة الحاكمة، أســرة القره مانلي، احتفااًل 
تــشــريــفــيــا كــبــيــرًا، فــقــد بــعــث صــاحــب املــديــنــة 
أحــمــد بــاشــا الــقــره مانلي بــولــّي عــهــده األمير 
مــحــمــد لــيــكــون فـــي اســتــقــبــال األمـــيـــر املــغــربــي 
وكـــان محفوفا بكبار موظفي القصر، وعــدد 
كبير مــن الــجــنــد والـــحـــرس. إذ خـــرج الجميع 
حتى ضواحي املدينة إلى نواحي قرقارش... 
وقد اخترق الركب وسط املدينة التي ازدحمت 
باملستقبلني وصــعــد الــنــاس ســطــوح املــنــازل 
ــاء الــســلــك  ــار، وخـــــرج أعـــضـ ــجــ وتــســلــقــوا األشــ
الدبلوماسي ملشاهدة هذا الركب الرائع. وقد 
تعالت أصوات الناس بالهتاف وكانت املدافع 
ــتــبــارى فــي تحية الــركــب بطلقاتها  الكبيرة ت
املتوالية على الــعــادة املتبعة بــني الـــدول ذات 
الــســيــادة عــلــى الــبــحــار. وظــهــر األمــيــر محمد 
عليهم كــرجــل عــاقــل بــالــغ ســن الــرشــد مــع أن 
عــمــره لـــم يــكــن يــتــجــاوز تــســعــة أعــــــوام، وكـــان 

يرافقه باإلضافة إلى الوزير والقاضي، مؤدبه 
الخاص الفقيه أبــو القاسم التسولي، تحيط 
بـــه كــوكــبــة مـــن الــعــســكــر املـــعـــروف فـــي تــاريــخ 
املـــغـــرب بــعــبــيــد الــبــخــارى أو )الـــبـــواخـــر( كما 
يسمون اختصارًا. ولقد ارتدى لباسه املغربي 
ــــذي أضـــفـــى عــلــيــه مـــزيـــدًا مـــن األبـــهـــة، وكـــان  الـ
الــجــنــود املــغــاربــة جميعهم يــتــحــلــون بزيهم 
العسكري الذي كانوا يعدونه عندما يدخلون 
إلــــى عــاصــمــة مـــن الـــعـــواصـــم. وكـــانـــت سمعة 
املـــغـــرب ســبــقــت مــجــيء الـــركـــب. فــالــكــل يــعــرف 
الكثير عن السلطان إسماعيل الذي استطاع 
وحــــــده دون بــقــيــة حـــكـــام الـــشـــمـــال األفـــريـــقـــي 
أن يــقــف فــي وجـــه األطــمــاع الــغــربــيــة وغيرها 
ومنعها مــن السيطرة على املــغــرب األقــصــى. 
ولقد أعــدت منصة عظيمة الستراحة األمير 
الصغير قبل أن يلتحق بالقصر الذي خصص 
ملقامه، وهــنــا جــرت »ألــعــاب الــفــروســيــة« التي 
اعــتــاد الــفــرســان الــلــيــبــيــون الــشــجــعــان الــقــيــام 
بها عندما يزورهم ضيف كريم أو زائر كبير. 
وقــد حــركــت هــذه األلــعــاب الجنود )الــبــواخــر( 
فأخذوا الجياد بدورهم، وأطلقوا العنان لها 
فــبــرزوا وأتـــوا بالعجب الــعــجــاب، األمـــر الــذي 
ــال الــســلــطــة كــثــيــرًا، فـــأخـــذوا  ــ ــار انــتــبــاه رجـ ــ أثـ
يــزجــون عــبــارات الــتــقــديــر واإلطـــــراء للفرسان 
املغاربة. وكان املقام بطرابلس فرصة لاطاع 
عن معاملها ومزاراتها، فقد زاروا جامع عمرو 
بــن الــعــاص وجــامــع الــنــاقــة، ومــســجــد املــجــاز 
في داخــل املدينة، ومسجد الشعاب ومسجد 
خــطــاب ومــســجــد الــجــدة بــظــاهــر املــديــنــة، ولــم 
يهملوا االطاع عن املدرسة املنتصرية وقوس 
ماركوس أوريليوس، وجامع بني عبيد وبئر 
أبي الكتود. وزاروا مشهد سيدي عبد الوهاب 
ــيــــدي ســـالـــم املــــشــــاط وضـــريـــح  الـــقـــيـــســـي، وســ

القائد التركي درغوت.

مرسى طرابلس الجميل
وقد لفت نظر الشرقي اإلسحاقي أمور ثاثة 
هــامــة فـــي لــيــبــيــا، فــلــقــد كـــان مــعــجــبــا بمرسى 
طرابلس آنذاك، حيث كانت املدينة كبيرة جدًا 
ــت بــهــا املــراكــب 

ّ
واســعــة األطـــــراف، وقـــد اصــطــف

الكبيرة كما تصطف الجياد في اصطباتها. 
واألمـــر الثاني الــذي أثــار انتباهه هــو نوعية 
البرتقال الذي يوجد في حدائق طرابلس، فقد 
اخــتــص مــن دون برتقال الدنيا بمزايا ثاث 
فهو َعــِطــر الــرائــحــة مــن جــهــة، ومــرهــف القشر 
من ناحية ثانية، وهــو إلــى هــذا وذاك صادق 
الــــحــــاوة، كــمــا يـــقـــول. وقـــضـــى الـــركـــب املــلــكــي 
ثمانية أيــام في ضيافة األســرة القره مانلية، 
تقام له عند اإلفطار املآدب الفاخرة ومتعددة 
األشــكــال واألنــــواع، وثماني لــيــال كــان الناس 
يسهرون فــي الحديث والــذكــر تـــارة، والــدرس 
والعبادة تارة أخرى. وكانت طرابلس في ذلك 
العهد، ملتقى حيويا لسائر القوافل الصادرة 
التي تقصد البقاع املــقــدســة، أو تلك العائدة 
منها، واألعراب الذين يردون من اإلسكندرية 
ــع، يـــجـــدون  ــائــ ــبــــضــ ــاج والــ ــالـــحـــجـ مـــحـــمـــلـــني بـ
فــي طــرابــلــس جــمــاعــات أخــــرى تــنــتــظــرهــم في 
ــة، وهـــكـــذا دوالـــيـــك  ــنـــدريـ ــكـ طــريــقــهــا إلــــى اإلسـ
طيلة الــســنــة، ويــتــرقــب املــشــرقــون أخــبــارًا من 
الــذيــن رجــعــوا عــن حـــال تــلــك الــجــهــات كــمــا أن 
املــغــربــني يــجــدون فــي طــرابــلــس مــن الــبــريــد ما 
يشغلهم أياما بأخبار األسرة والباد، ولهذا 
فإن املدينة ال تخلو من مجامع وأندية. غادر 
ــة طـــرابـــلـــس زوال يـــــوم الــســبــت  ــنـ ــديـ الــــركــــب مـ
الــثــامــن مــن رمــضــان املــعــظــم )17 مـــــارس/آذار 
1730(، حيث مروا بقرية الهنشير مقام الولي 
الصالح سيدي محمد الصيد، ومن هناك على 
الطريق الشرقية املؤدية إلى مدينة تاجوراء؛ 
بلدة اإلمــام الحطاب التي استقبلت بدورها 
الركب بحفاوة، ولقد زار األمير محمد الجامع 
األعــظــم الـــذي شــيــده مـــراد بــاشــا، فــي تصميم 
قــلــعــة لـــيـــكـــون مـــســـجـــدًا وحـــصـــنـــا فــــي الـــوقـــت 
الواحد، هذه املدينة التي ينتسب إليها طائفة 
هم في  مهمة من العلماء الذين عرفنا أسماء

تاريخ جامعة القرويني بفاس.
ن تــاجــوراء إلــى مرحلة أخــرى على مقربة من 
وادي الــرمــل، فــوادي املسيد، في هــذه املنطقة 
الــتــي عــرفــت بقصر صــيــفــان وضــريــح سيدي 
ــهـــوان. وعـــرفـــت كــذلــك بـــوفـــرة شــجــر العشر  شـ
)الــــــخــــــْروع( فـــيـــهـــا، والـــــــذي يــســتــعــمــل كـــمـــادة 
لــلــحــرق، ومـــن وادي املــســيــد اتــجــه الــركــب إلــى 
جبل النقيزة وهي منعرجات خطرة ومصاعد 
ال تخلو من وثبات ونــقــزات. ومــن هــذه اآلكــام 
الــــعــــذراء إلــــى مــديــنــة )الـــخـــمـــس( إلــــى ســاحــل 
األحامد، وقد اقتضت هذه األراضي من الركب 

األميري مرحلتني اثنتني.

26

بالرغم من أن القسم الثاني من رحلة اإلسحاقي مفقود، فإن هناك بعض اإلشارات القصيرة 
والدقيقة في الوقت نفسه تعطينا فكرة عن االستقبال الحار احتفاًء باألمير الحاج في هذا 
البالد  الركب األميري يقيم فيه بعاصمة  الــذي كان  التاريخ  لتاريخ املبكر، فكرة كذلك عن  ا
آنذاك. لكأنما كان الشرقي اإلسحاقي يكتب رحلته وهو يشكك في أنه يتمكن من إنهائها. 
 طاعنًا في السن ويشتكي 

ً
لقد كان فعال

مــن داء الــرثــيــة )الــرومــاتــيــزم(، ألجــل ذلك 
اللقاء األول  اغتنم فرصة وصفه لحرارة 
للقافلة  الذي خصص  وبهجة االستقبال 
الشريفة وهــي في طريقها إلــى بيت الله، 
اغــتــنــم ذلــــك لــيــجــمــل الـــكـــالم عـــن وصــف 
القرمانلي بأوبة  لباشا أحمد  ا احتفاالت 
ــراه يقول: »واحتفل الباشا في  الركب، ون
ــلــه مـــع أمــه  ــد ســيــدنــا نــصــره ال ضــيــافــة ولـ
أعزها الله غاية االحتفال، فما ترك شيئًا 
من أنواع املؤنة والعلوفات وسائر املرافق 
إال أحضره ووقــف لدفعه خدامه وأعوانه 
املوكلني بذلك، وهذه عادته حتى انفصلنا 
عــن الــبــلــد مــشــرقــني وكــذلــك حــني خيمنا 
على طرابلس مغربني جــزاه الله بالخير، 
ــأداء الــحــقــوق قــيــام الـــحـــرب ال  ــ ــام بـ فــقــد قـ
املرقوق، وإنما يعرف ذا الفضل ذووه وال 

شك أن البادئ أكرم«.

طريق العودة
ــازي  ــغــ ــنــ فـــــــي الـــــطـــــريـــــق إلـــــــــى بــ
ســلــك الـــركـــب طـــريـــق الــصــحــراء 
ــر املــــوحــــش  ــطــ املـــخـــتـــصـــر املــــخــ
املـــعـــروف عــنــد الــحــجــاج بــاســم 
»السروال«، حيث تؤخذ الطريق 
مباشرة من سلوق إلى املخيلي، 
ــوس ووادي  ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ر وادي مـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ـ عـ
ســمــالــوس. وهـــذه ال يمكن ألي 
لــكــهــا إال إذا كـــان  ـــب أن يــســ ـ ركـ
ركبا مثل ركب األمير واألميرة 
ــذي يــتــوفــر عــلــى جــيــش قــوي  الــ
مــدجــج بــالــســاح، وعــلــى مؤنة 
غــذائــيــة كــافــيــة، وبــالــتــالــي على 
رواد مهرة يتقنون آكــام وتال 
وأودية وشعاب هذا »السروال« 
الـــــشـــــائـــــك. لــــقــــد وصــــــلــــــوا بــعــد 
اجتياز هــذه املــراحــل إلــى قصر 
املخيلي. كــل هــذا الــســروال يقع 
فــــي صــمــيــم الـــصـــحـــراء جــنــوب 
الجبل األخضر، جزء منه تابع 
الــيــوم ملحافظة بــنــغــازي وجــزء 
ملــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء، والـــثـــالـــث 
ملحافظة درنــــة. وبــعــد املخيلي 
كــان املبيت فــي منهل التميمي 
عــلــى مــقــربــة مـــن مــديــنــة درنــــة، 
حـــاضـــرة الــبــحــر، حــيــث تنعقد 
األســواق الخاصة بالقاصدين. 
ــة تــزويــد ركــب  لــقــد اعــتــادت درنـ
الــحــاج بما يحتاجه مــن املــواد. 
وكــانــت هـــذه املــديــنــة تستهوي 
ــن الـــحـــجـــاج  ــ ــدد الــــعــــديــــد مـ ــ ــعـ ــ الـ
بـــل واملـــهـــاجـــريـــن مـــن األنـــدلـــس 
الخــتــيــارهــا محل إقــامــة دائــمــة. 
ومـــن التميمي راحــــوا إلـــى عني 
الغزالة، حيث يوجد على مقربة 
منها خليج يظهر على الخرائط 
الكبرى لسانا ممتدًا من البحر 
املتوسط في األرض. وبعد هذه 
املرحلة اتجه الركب حيث قضى 
ليلته فــي فـــاة على مقربة من 
الشجرة املعروفة هناك بشجرة 
الــنــبــع، ومـــن هــنــا تــحــولــوا إلــى 
دفنة جنوب مرسى طبرق التي 
تـــردد ذكــرهــا لــدى جــل الرحالة 

الذين قصدوا الديار املقدسة.

في بالد 
برقة

لقد كان الوصول إلى مدينة »لبدة  األثرية 
الـــتـــي جـــعـــل مــنــهــا ســبــتــيــمــوس ســفــيــروس 
لبدة العظيمة، وصلوا إليها يــوم الخميس 
ــارس(. ومن  الثالث عشر مــن رمــضــان )22 مـ
الطريف أن نستمع إلــى وصــف ممتع لهذه 
املدينة القديمة التي تكون مع صبراتة وأويا 
املدن الثاث التي تسمى طرابلس. لقد وقف 
الركب األمــيــري عند لبدة وشاهد التماثيل 
الرائعة، ولم يفت الزائرين أن يبدوا إعجابهم 
بالحسن والجمال اللذين تمتاز بهما معالم 
بــدة. ومــن هــذه املرحلة اتجهوا نحو قرية  لــ
الدفينة. وفي يوم السبت منتصف رمضان 
ــوا على موعد مــع مدينة مصراتة حيث  ان ــ ك
ضريح القطب األشهر الجامع بني الشريعة 
والحقيقة أبي العباس الشيخ سيدي أحمد 
زروق الــفــاســي الــبــرنــســي. هــنــا فــي مصراتة 

منها على ربــوع عارية خالية، فلهذا كانوا 
يجدون في التضرع أمام ضريح زروق وفي 
االبــتــهــال لــديــه نــوع زاد روحـــي قــوي يشحذ 
مـــن عــزيــمــتــهــم نــحــو اجــتــيــاز تــلــك الــفــيــافــي. 
ومـــن مــصــراتــه إلـــى قــصــر أحـــمـــد، ومــنــه إلــى 

بوشعيفة، ومن هذه إلى متصرفية سرت.
لــقــد قــضــت الــقــافــلــة أيــامــا فــي طــريــقــهــا نحو 
مــديــنــة أجــدابــيــة فــمــن الــســبــخــة، أو الشبكة 
كما يرسمها اإلسحاقي، إلى شرف حسان، 
إلى وادي القبية، إلى العانداية، ثم معطن 
ــيـــري بــاملــاء  الــنــعــيــم حــيــث تــــزود الـــركـــب األمـ
الــــضــــروري لــقــطــع مـــراحـــل خــمــســة أيــــــام، ثم 
وادي مسعودة، ثم قضوا املرحلة املوالية في 
قصر عطيش ثــم فــي معطن بــفــاة واصــلــوا 
الــســيــر بــعــدهــا إلـــى مــقــطــع الــكــبــريــت ثــم إلــى 
مقطع الــصــبــيــحــات، ثــم مــرتــفــعــات زغــبــة، ثم 

أخـــذ الــركــب راحــتــه وعـــاشـــوا مــع ذكــريــاتــهــم 
وتــضــرعــاتــهــم داخــــل الــضــريــح وكــــان األمــيــر 
الــصــغــيــر طــبــعــا فـــي صـــدر الـــزائـــريـــن وصـــدر 
الـــداعـــني واملــتــوســلــني، وقـــد أفـــرغـــت الــخــلــوة 
ــتــي يستريح فيها الشيخ زروق، فزارتها  ال
ــي الــعــبــادة  ــدة أم الــســلــطــان، وأطـــالـــت فـ ــجـ الـ
والتبتل. وقد استمتعت امللكة وإلى جانبها 

األمير الصغير ـ 
من وراء الحجاب ـ إلــى نصيب من الــدروس 
الحديثية مــن صحيح اإلمــــام الــبــخــاري في 
أثناء مقامها هنا حول كتاب الحج. لقد كان 
الركب اتخذ عادته الدرس كلما استراح في 
مرحلة، لكنه في طرابلس وفي مصراتة كان 

أنشط منه في املراحل التي مرت.
كانت مصراتة املرحلة األخــيــرة التي يــودع 
فيها املؤمنون عمران طرابلس وهم يقبلون 

م املدينة املشهورة اجدابية  بئر بالجديد ثــ
بلد اإلمام سحنون قبل أن يلتحق بأفريقية، 
ــنــتــســب إلــيــهــا الــشــيــخ أبــو  واألرض الـــتـــي ي
إسحاق االجدابي العالم واملؤلف الذي تلقى 
دراسته في طرابلس على األئمة، سواء منهم 

املقيمون أو العابرون.
هنا فــي أعــيــد الفطر الـــذي أهــل عشية أمس 
الـــســـبـــت الـــتـــاســـع والـــعـــشـــريـــن مــــن شــعــبــان، 
ولــم يسمح الــركــب لنفسه بأخذ نصيب من 
الرحلة ألن مجاهل برقة كنت ال تزال أمامه، 
وهكذا أخذوا طريقهم منذ عشية هذا اليوم 
األحد. إنها بداية برقة، الغول الذي ارتفعت 
عقيرة سائر الحجاج بالشكوى من شبحه 
املــخــيــف. البـــّد أن يكتسب الــذيــن عــبــروا في 
الــذهــاب واإليـــاب خبرة زائــدة بقيمة الحياة 

والحرص على الدنيا.
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