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 الصعوابت الطبيعية اليت واجهت الرحالة العرب واألوروبيني عند عبورهم
 م":879-8971األراضي الليبية يف الفرتة ما بني "

 
 ادمحم ميالد الزليتينميالد  د.                                                             

 جامعة مصراتة -كلية اآلداب                                                            
 

 توطئة:
الشك أف ىناؾ العديد من الصعوابت الطبيعية اليت واجهت الرحالة العرب  

عند قيامهم ابلتجواؿ أو عبور األراضي الليبية من الشماؿ إىل  ،واألوروبيُت على السواء
وكاف ذلذه الصعوابت نتائج أثرت على صلاح أوفشل  ،أو من الغرب إىل الشرؽ ،اجلنوب
 وىذا ماضلاوؿ الوصوؿ إليو من خالؿ ىذا البحث ادلتواضع. ،رحالهتم

 ذلااف ، فقد كأف نوضح ىذه الصعوابت الطبيعيةمن ىنا كاف من الضروري  
الظروؼ أتثَت على حياة الرحالة، خاصة أهنم كانوا من بيئات طبيعية زبتلف عن تضاريس 

حبيث  ،ادلتقلب، ولكن مع ذلك فإهنا مل تكن من التأثَت واخلطورة( 1)مناخ الصحراء الليبية
رحالهتم وعدـ ربقيق أىدافهم اليت رمست ذلم من قبل دوذلم، فقد قاموا  منعأجربهتم على 

ابلتغلب على ىذه الظروؼ الطبيعة مثل اختيار أوقات السفر أو اختيار الطرؽ اليت سبر عرب 
ووسائل النقل، وكذلك االستعانة بعديد  والغذاء ادلاءادلدف والقرى والودايف اليت تتوفر فيها 

 مايتهم من أخطار األمراض وغَت ذلك.ادلعدات واألجهزة حل
وقد مت االعتماد على كتاابت ىؤالء الرحالة سواء العرب أو األوروبيُت يف تناوؿ 

 :آليتىذه الصعوابت، على النحو ا
                                                 

فقد كانت األراضي الصحراوية اجلافة اليت تكثر هبا احلجارة والنبااتت الشوكية والرماؿ ادلتحركة، واليت  -1
أثرت على أقداـ الرحالة واحليواانت اليت ربمل األثقاؿ، والرحالة وادلسافرين الذين كاف أغلبهم يسَتوف على 

 األقداـ، كما عرب على ذلك العديد من الرحالة.
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 درجة احلرارة(: -الظروف املناخية الصعبة )الرايح  :أوًل 
احلرارة ادلرتفعة، واليت الظروؼ ادلناخية الصعبة دبا سبثلو من الرايح الصحراوية ودرجة  

ابرد زبتلف عن  وأالذين جاءوا من مناطق ذات مناخ معتدؿ  عاٌل منها الرحالة األوروبيوف
على سبيل ادلثاؿ كاف أتثَت الرايح ، ليبية الصحراوية من أىم الصعوابتمناخ ادلناطق ال

من  (1)(وفجيمس ريتشارد س) صلليزيإلعلى ىؤالء الرحلة، مثل ما ذكر الرحالة ا اشديدً 
سبب ت يتيف الصحراء بسبب رايح القبلي ال اجلو احلار)) ذلك بقولو: و أتثَت الرايح اجلافة، 

  .(2)((... صعوبة يف التنفس واإلرىاؽ والعطش
فقد ذكر الرحالة األدلاٍل  ،كذلك أثرت ىذه الرايح والعواصف الرملية، على الرؤية 

 (5)إىل مدينة مرزؽ (4)ـ، عندما أراد االنطالؽ من بلدة القطروف2631يف سنة  (3)(فوجل)

                                                 
ولد يف مدينة لنكلوف شاير سنة  صلليزايإ: كاف رحالة ـ2632-2624جيمس ريتشاردسوف:  -1

لو جهود يف زلاربة ذبارة  ـ، كانت2632مارس سنة  2ـ، وتويف يف مدينة جبوروتو يف السوداف يف 2624
ابلس، ، ترمجة خليفة التليسي، طر 0ـ، ط2722حىت سنة ، أتوري روسي، ليبيا منذ الفتح العريب الرقيق

 .247ـ، ص2777الدار العربية للكتاب، 

بو لقمة، بنغازي، منشورات جامعة أجيمس ريتشاردسوف، ترحاؿ يف الصحراء، ترمجة اذلادي مصطفى  -2
 .202ـ، ص2772قاريونس، 

يف  وسياـي ولد يف كريفلد برب ذـ: ىو الرحالة األدلاٍل أدوارد فوجل ال2634-2607الرحالة فوجل  -3
، جوستاؼ ـ2631ة من طرابلس يف سن ا، قاـ برحلة ايل السوداف منطلقً ـ2607مارس عاـ  5يـو 

هاد الليبيُت عبدالقادر احمليشي، طرابلس، منشورات مركز ج :انختيجاؿ، الصحراء وبالد السوداف، ترمجة
ليبيا، تعريب  تيليو موري، الرحالة والكشف اجلغرايف يفإكذلك   ،027-026ص ـ.للدراسات التارخيية

 .21 ،20ص ،0ـ، ط2762خليفة دمحم التليسي، طرابلس: ادلنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالف، 

القطروف: ىي واحة من واحات وادي حكمة الواقعة ضمن إقليم فزاف وتقع ابلتحديد يف جنوب ىذا  -4
لوقائع الليبية، بنغازي، دار الفضيل اإلقليم قرب احلدود التشادية، عبد السالـ دمحم شلوؼ، معجم ادلواقع وا

 .275ص ،0227 ،للنشر والتوزيع

ـ، وتعترب ملتقى القوافل 2747مرزؽ: تقع يف اجلنوب الغريب لليبيا، وىي عاصمة إقليم فزاف إىل سنة  -5
وذبارة  الصحراوية إىل أف اضمحلت ذبارة القوافل الصحراوية يف هناية القرف التاسع عشر. مدينة مرزؽ

يبيُت القوافل الصحراوية من خالؿ القرف التاسع عشر، رجب نصر األبيض، طرابلس، مركز جهاد الل
 .30، صـ2776للدراسات التارخيية، 
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كاف ىناؾ اختالؼ يف ، و (1)أنو عاٌل من سوء الرؤية الناتج عن العواصف الرملية الصحراوية
 ألف بعض ىؤالء كانوا من كبار السن أو من الطبقات ادلرفهة. ؛أتثَت ىذه الرايح بُت الرحالة

يف  (2)(جوردوف)وحوؿ الرايح الصحراوية الشديدة ادلثَتة للغبار واألتربة، فقد ذكر  
ـ 2603سبتمرب  21 مدينة غدامس يف عند وصولو إىل (3)(ىامنر وارصلتوف)رسالتو إىل 

، ويف إطار الظروؼ (4)(( ىبوب الرايح الشرقية ستة أايـ متوالية وزاد األمر سوءا)) بقولو: 
أبف حالتو الصحية تدىورت ربت  (جيمس ريتشارد سوف)ادلناخية يف غدامس أشار الرحالة 

 .(5)ـ2623دما كاف يف مدينة غدامس سنة الظروؼ القاسية عن

                                                 

 .21أتليو موري، ادلرجع السابق، ص -1

 ،دنربةأـ يف مدينة 05/20/2572سكتلندي جوردوف ولياـ الينج ولد يف ألجوردوف: ىو الرحالة ا -2
فقد مجع مذكراتو ومل تبق اال رسائلو اليت أرسلها إىل القنصل  ،ـ2604ى يد الطوارؽ يف سنة قتل عل

ـ، رحلة 2526-2505ورمناف من القاىرة إىل مرزؽ وادصلوف، رحلتاف عرب ليبيا طرابلس، رحلة فردريك ى
ـ، ص ص 2752ـ، دار مكتبة الفرجاٍل، 2604-2602لرائد الكسندر جوردوف لينج، ورسائل ا

025-034. 

التحق  ،ـ2556ي ولد يف سنة ذد وارصلتوف الـ: ىو العقي2626-2556القنصل ىامنر وارصلتوف:  -3
 ،صلليزي يف سن السادسة عشر برتبة مالـز يف سالح الفرساف، مث تدرج من رتبة نقيب إىل رائدإلابجليش ا

لقوات الفرساف ادلتطوعُت، رقي بعدىا إىل رتبة مقدـ، خاض معارؾ مع سالح الفرساف،  امث أصبح قائدً 
يف طرابلس  عاماًل  ـ، مث أصبح قنصاًل 2620اشتهر ابلعقيد وارصلتوف، ترؾ اخلدمة العسكرية سنة 

يف ضيافة زوج ـ عندما كاف 2626أغسطس  25ـ، تويف وارصلتوف يف بلدة بًتاس ابليوانف يف يـو 2622
كذلك قاـ ىذا القنصل بزايرة   ،027-026ادلصدر السابق، ص ،ابنتو السيد توماس ود. رحلتاف عرب ليبيا

ـ، ماريو غرسو التسلسل الزمٍت ألحداث 2604إلقليم برقة لغرض االطالع على ادلعامل األثرية يف سنة 
 .245ص ،ـ2767الغزو اإليطايل  ادلستعمرات اإليطالية، طرابلس، منشورات مكرز جهاد الليبيُت ضد

 .21رحلتاف عرب ليبيا، ادلصدر السابق، ص -4

 .160جيمس ريتشارسوف، ادلصدر السابق، ص -5
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إىل خطورة الظروؼ ادلناخية الصعبة على  (1)(ابشو)تعرض الرحالة الفرنسي  
رحلة اللواء مينو تويل  إف)) ات مناخية سلتلفة بقولو: الرحالة األوروبيُت الذين جاءوا من بيئ

، ويعزو ذلك إىل 2602سنة  ـ، فقدت ثالثة من أعضائها عند وصوذلا إىل منطقة السلـو
أشار إىل ادلثل العريب  (ابشو)، ومن ضمن ذلك أف الرحالة (( تغَت ادلناخ عليهم يف الصحراء

 .(2)((  تعرفهمأبف الصحراء تلتهم الرحالة الذين ال ))بقولو: 
الة جيمس ريتشارد سوف أبف أما فيما خيص درجة احلرارة وأتثَتىا، فقد أشار الرح 

. (4)(( ستفعالف فعلهما ابلقضاء علي   (3)الشمس احلارقة واحلمى)) أبلغوه بقولو:  ءهأصدقا
 ا يفألهنم عاشو  امن جهة أخرى فإف الرحالة العرب مل تكن ذلم شكاوى من ىزة احلرارة نظرً 

 .ىذا الظروؼ ادلناخية الصعبة

                                                 

ـ: ىو الرحالة الفرنسي جاف رديوف ابشو، الذي ولد يف مدينة نيس يف يناير 607-2572ابشو:  -1
وفرنسا ومصر، قاـ برحلة وحيدة عاش يف إيطاليا  ،2607/يناير/04ـ، وتويف يف ابريس يـو 2572سنة 

ـ، كتب رحلتو وأطلق عليها رواية إىل مرمرة وقورينا 2601-2600عرب األراضي الليبية إىل إقليم برقة 
جاف  ينظر حوؿ حياتو ورحلتو يف ليبيا، ،11، ص0وواحىت أوجلة ومرادة. أتيليو موري، ادلرجع السابق، ط

مفتاح عبدهللا ادليسوري، بَتوت، دار  :يت أوجلة ومرادة، تعريبدديوف ابشو، رواية اىل مرمرة وقورينا وواح
 ـ.2777اجلبل، 

 .03جاف رديوف ابشو، ادلصدر السابق، ص -2

مرض احلمى: تعد ادلستنقعات والربؾ يف بعض ادلناطق الليبية ىي السبب الرئيسي يف تفشي احلمى  -3
حىت أصبحت مع مرور  ،قليم فزاف خاصةإووابء ادلالراي، والدي يعرؼ ابسم محى الضنك، يف مدف وقرى 

اذلادي : ةالوقت موطن خصب النتشار احلمى وادلالراي، جوف فرنسيس ليوف، مدخل إىل الصحراء، ترمج
 .34ص ،ـ2771أبولقمة، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس 

عماد الدين غاًل، منشورات جهاد الليبيُت للدراسات  :جَتالد رولفس، رحلة إىل الكفرة، ترمجة -4
 .026،170، ص ص 170، 026ـ، ص ص 0222التارخيية، 
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ويف ىذا الصدد مل خيتلف الرحالة األدلاف واإلصلليز يف بياف أتثَت احلرارة، فقد أشار  
بقولو:  ـ2643ة يف غدامس عندما زارىا سنة إىل ارتفاع درجة احلرار  (1)(رولفس)الرحالة 

درجة مئوية يف الظل ويف الصباح الباكر قبل  32لقد صعد ميزاف احلرارة بعد الظهر إىل  ))
، كذلك إضافة إىل احلرارة (( درجة 02إىل ما يزيد عن  اشروؽ الشمس كانت تشَت دائمً 

ن ومل يك)) ـ واجلو ادلتقلب بقولو: 2657أثناء رحلتو إليها  (2)وقوة الرايح يف مدينة الكفرة
رايح مة سوء اإلزعاج الناجم عن ىبوب طع على اخليديل عن الشمس اليت كانت تسمن ب

 .(3)(( السمـو ادلرعبة
مناخ طبيعة وىنا يذكر الرحالة معلومات عن درجة احلرارة الشديدة، واليت سبثل  

الواحات وادلدف الصحراوية يف ليبيا، وكذلك أشار إىل استخداـ الرحالة لبعض ادلعدات 
 ياس احلرارة إىل جانب ادلالحظة الشخصية ذلذه الظروؼ ادلناخية ادلؤثرة.احلديثة يف ق

                                                 

 22مة يف مدينة فيغراؾ يف ولد يف أسرة متعل ،دلاٍلأـ: ىو رحالة 2675-2612جَتالد رولفس:  -1
عمل روفلس يف الفرقة ، ابجلغرافيا والتاريخ واللغات كاف ملما  ،ـ2675 ، وتويف يف مايوـ2612أبريل 

ىم رحالتو ، أاـ كاف عسكراي وطبيبً 2635-2634 ـ، قاـ برحلة إىل اجلزائر2633األجنبية يف اجلزائر 
سجلها يف كتابو صعود األطلس الكبَت واحات اتفليت، مث كانت رحلتو ـ، 2643-2642يف مراكش 

ـ، وكاف كتابو عن الرحلة رحلة عرب أفريقيا، مث رحلة إىل 2646الثانية من طرابلس إىل خليج غينيا 
تيليو موري، ادلرجع أ ،ـ2647-2646ـ، مث كانت رحلتو من طرابلس إىل اإلسكندرية 2645احلبشة

الد رولفس، رحلة من طرابلس إىل اإلسكندرية، ترمجة عماد الدين غاًل، . كذلك جَت 32السابق، ص
 .22، ص0220منشورات مركز جهاد الليبيُت للدراسات التارخيية، 

والكفرة معناه القرية  ،ىي العُت احملاطةسًته، و أ :الكفرة: دبعٌت التغطية وكفرت الشيء أكفره أي -2
جنوب إقليم برقة تشتهر بزراعة النخيل والقمح وادلياه اجلوفية العذبة،  والضيعة، وواحة الكفرة الليبية تقع

 .322عبدالسالـ دمحم شلوؼ، ادلرجع السابق، ص

 .070، 026جَتالد رولفس، رحلة إىل الكفرة، ادلصدر السابق ص ص  -3
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يف اخًتاؽ ىؤالء الرحالة  اوقد استمرت احلرارة وادلناخ الصحراوي القاسي عائقً  
للصحراء الليبية بسهولة حىت يف هناية القرف التاسع عشر وأوائل القرف العشرين، ومن ذلك 

 -2724سنة " (2)يف رحلتو إىل إقليم فزاف (1)جامي ما أشار إلو الرحالة عبد القادر
يف بعض األايـ تعصف رايح من اجلنوب تسمى عند ادلواطنُت )) ـ" بقولو: 2726

، وأضاؼ عبد القادر جامي حوؿ ذلك (( بشكل يتعب األعصاب جدا (3))ابلقبلي(
آاثر  أبف أشعة الشمس تؤثر على األبصار تزيد يف قلق ادلسافرين وتبدو عليهم)) بقولو: 

 .(4)(( الكسل والفتور العاـ
ونالحظ يف ىذا اجملاؿ أف أغلب الرحالة األوروبيُت أشاروا إىل أتثَت احلرارة وشدهتا  

الذي  (جارفيش)فهذا الرحالة األورويب اإلصلليزي الرائد  ،كأحد الصعوابت اليت تعرضوا ذلا

                                                 

يف  ـ: ىو الرحالة الًتكي عبدالقادر دمحم منَت ابشا جامي، ولد2727-2656: عبد القادر جامي -1
. الفرنسية واألدلانية واإلصلليزيةـ، أجاد اللغة العربية و 2727ـ، وتويف شهر نوفمرب 2656ستانبوؿ أ

 دولف كراوزه كزاورةأعبدالقادر جامي، من طرابلس الغرب إىل الصحراء الكربى، عماد الدين غاًل، تقارير 
 .25، صـ2771الصحيفة حوؿ الغزو اإليطايل لليبيا، طرابلس، مركز جهاد الليبيُت للدراسات التارخيية، 

قليم يقع يف جنوب ليبيا، فمن الشماؿ حيدىا جبل السوداء واحلمادة احلمراء، أما يف اجلنوب إفزاف:  -2
يف اجلنوب حيدىا جباؿ تومو قصى الشرؽ إىل جبل غنيمة يف الغرب و ألشرقي فتمتد بُت سرير تيبسيت يف ا

واسم فزاف مشتق من كلمة اتفساات واليت تعٍت حافة لكثرة  ،وتيبسيت، ويف اجلنوب الغريب جباؿ اتسيلي
ين الدانصوري، جغرافية احلافات اليت سبيز سطح فزاف وارتبط ذكرىا ابجلرمنت وعاصمتهم جرمة، مجاؿ الد   

 .12-22ص  ـ،2745فزاف بنغازي، دار ليبيا للنشر والتوزيع 

تربة وترفع درجة ألعلى الشماؿ يف فصل الصيف تثَت ارايح ذبارية جافة هتب من ادلناطق الصحراوية  -3
 احلرارة رايح القبلي.

عبد القادر جامي، من طرابلس الغرب إىل الصحراء الكربى، ترمجة مصطفى األسطى، طرابلس، دار  -4
 .02ـ، ص2752ادلصرايت للطباعة والنشر، 
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إىل شدة احلرارة يف الصحراء  ـ2701يف سنة  (1)ين حسنرافق الرحالة ادلصري كماؿ الد   
 .(2)ادلصرية والليبية

عند زايرهتا لواحة  (3)(فوربس)وحوؿ احلرارة الشديدة أشارت الرحالة اإلصلليزية  
لقد قطعنا الوادي ))  هتا من احلرارة الشديدة بقوذلا: ـ عن معاان2702يف سنة  (4)أوجلة

 اتلسعها حرارة الشمس القاسية وكاف اذلواء شللوءً عند الساعة الثانية عشرة والنصف ووجوىنا 
 .(5)(( حببات الرمل واحلرارة الشديدة

                                                 

ابن  ،ين حسُتمَت كماؿ الد   أل( ىو الرحالة ادلصري اـ2710-2653كماؿ الدين حسن: )  -1
ـ، 2710مدينة تولوز بفرنسا يف سنة  ـ، وتويف يف2653السلطاف حسُت كامل، والذي ولد يف سنة 

ـ 2704ـ حىت سنة 2701ودفن يف القاىرة قاـ بعدة رحالت يف الصحراء ادلصرية الليبية بداية من سنة 
الذلا عدة واحات مصرية مثل الفرافرة، زكي دمحم رلاىد، األعالـ الشرقية يف ادلائة الرابعة عشر ىجري وزار خ
 كذلك  13، ص0ط، ـ2772ألوؿ، بَتوت دار الغرب يف اجلزء ا

An drew gudie, wheel;s across the Desert Explortion of The Libyan by Motorcar 

(1916-1942) siphium press p.77. 

2- Androw Goudie. op. cit. p 79. 

قامت برحلة إىل واحة الكفرة بصحبة الرحالة ادلهندس أمحد حسنُت  ،صلليزيةإروزيتا فوربس: ىي رحالة  -3
 كاملة ربت عنواف. ، صدرت الرحلةـ2702بك سنة 

Forbes Rosita The secret of The Sahara Cassel compny Limited Landon , 1921. 

ـ 2752ادلصرايت للطباعة والنشر أمحد البوري، طرابلس: دار  :دانيت ماراي تونييت، الكفرة الغامضة، ترمجة
 .04ص
كيلو   122كيلو مًت، وغرب اجلغبوب دبسافة   022أوجلة: واحة قددية تقع جنوب أجدابيا دبسافة  -4

ذكرىا ادلؤرخ التارخيي  ،ة"كيلو مًت، مسيت يف فًتة "ارزاقي  222مًت، ومشاؿ واحات الكفرة دبسافة 
كانت زلطة للقوافل التجارية الصحراوية حوقل كذلك ربدث عنها ابن حوقل يف كتابو "صورة   ،ىَتودوتس

 .62-62-57األرض". عبد السالـ دمحم شلوؼ، ادلرجع السابق، ص ص

لواحة أوجلة ضمن ندوة أوجلة بُت ادلاضي واحلاضر  أمحد دمحم العاقل، زايرة الرحالة روزيتا فوربس -5
ـ"، أعماؿ الندوة العلمية السابعة، إعداد دمحم بشَت السوسي، طرابلس، منشورات مركز 2332-2732"

 .120ـ، ص0225ليبيُت للدراسات التارخيية، جهاد ال
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لية لرايح احملفقد أشار إىل قوة الرايح واحلرارة ا (جيمس ريتشارد سوف)أما الرحالة  
ىبت رايح القبلي يـو التاسع عشر وكأهنا أتخذ بتأرىا شلا يتهيأ للمرء ) ))القبلي( بقولو: 

ف جيمس ينقل ما قالو إبل  ؛(( ... أتوف ملتهب وليس من فوؽ أرض ايبسة أهنا آتية من
هتب الرايح الشمالية بقوة )) ح الصحراوية يف الشتاء بقولو: عن قوة الراي (1)الرحالة العياشي

وبذلك فقد  ،(2)(( تعادؿ قوة برد جهنم، وال تسعفٍت الكلمات ألعرب عن قساوة برودهتا
جلافة احلارة والباردة خاصة يف فصلي الصيف والشتاء عند عاٌل الرحالة من أتثَت الرايح ا

 عبورىم الصحراء الكربى يف جنوب ليبيا متجهُت إىل أفريقيا.
 تعرض الرحالة لألمراض واألوبئة يف األراضي الليبية: ا:اثنيً 

ادلناطق الواقعة ضمن يف اصة وخب ،مناخ البالد الليبية احلار واجلاؼ يف الصيف 
الصحراوي، جعل منو بيئة صاحلة دلعيشة العديد من احليواانت  اإلقليم الصحراوي وشبو

صحة العامة والناقل لألمراض القاتلة، شلا عرض العديد من لواحلشرات والبعوض الضار اب
مثل ادلالراي وكذلك االفًتاس  (3)الرحالة خلطر ادلوت بسبب انتشار أمراض ادلناطق احلارة

                                                 

وىي كنية شرقية حصل  ،العياشي: ىو أبو سامل أبو بكر العياشي ادلالكي ادلغريب، وكنيتو أبو سامل -1
-ىػ 2215عليها من أستاذه أيب اللطيف الوقاٍل يف مصر الذي أجازه وشرفو هبا، ولد يف مدينة فاس 

ماء  ،رحلة العياشي"العديد من ادلؤلفات، ألف رحلتو "ـ ونشأ ودرس يف جامع القرويُت، لو 2045
ندرية، منشأة زغلوؿ وآخروف، اإلسك ادلوائد، الرحلة، ليبيا، طرابلس، برقة، اإلسكندرية، حققها سعد

 .01-00-02-02ص . ط"، دادلعارؼ، "

 .123-14ريتشارد سوف، ادلصدر السابق، صجيمس  -2

واليت تناوذلا الرحالة جامي بشيء من التفصيل يف  ،نقصد هبا ىنا األمراض اليت انتشرت يف إقليم فزاف -3
قليم ىي ادلالراي والزىري واألمراض الصدرية، رحلتو إىل فزاف، حيث ذكر أف األمراض ادلنتشرة يف اإل

ب انتشار ادلالراي ىي سبوأف  ،وأضاؼ كذلك أبف أسباب ىذه األمراض ال زبتلف يف مجيع أضلاء البالد
انتشار البعوض يف فصل الصيف، أما مرض الزىري فإنو ينتقل عن طريق القوافل من يورنو وغَتىا من بالد 

 .222-74-73ص بد القادر جامي، ادلصدر السابق،خطَت. ع السوداف وىو مرض تناسلي جلدي
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سة والزواحف مثل األفاعي والعقارب الصحراوية واللدغ من العديد من احليواانت ادلفًت 
 السامة.

وفيما خيص مضاعفات األمراض اليت تسببها ىذه احلشرات خاصة والبعوض الذي  
يف أثناء رحلتو  (1)عاٌل الرحالة الكابنت ليوفناطق اجلنوبية، والربؾ يف ادليعيش يف ادلستنقعات 

بلفورد" بسبب مرض ادلالراي يلو "زمو ة شديدة ىو ـ من آالـ جسدي2626إىل مرزؽ 
يف مدينة مرزؽ  (2)والدوسنتاراي، ونتيجة ذلذه األمراض فقد مات الرحالة جوزيف ريتشي

 .(3)بسبب احلمى اليت أصابتو أثناء ىذه الرحلة
يف بداية  وقد سببت ىذه األمراض للرحالة التأخَت يف رحالهتم ادلخطط ذلا، فمثاًل  

أتخر يف مدينة  ـ إىل األراضي الليبية2576يف سنة  (4)افرحلة الرحالة فريدريك ىورمن
                                                 

ا سنة ": ىو الرحالة اإلصلليزي )فرانسيس ليوف( الذي ولد يف إصللًت ـ2610-2572ع.ؼ. ليوف " -1
يف البحرية اإلصلليزية، مث عمل يف ادلكسيك ومناجم  ـ، كاف يعمل عسكرايً 2610ـ، وتويف يف عاـ 2572

-2626ؿ األفريقي يف السنوات بعنواف "تقرير الرحالت يف الشما اتقريرً  جنوب أمريكا، كتب عن رحلتو
 ـ".2627

John Wright, Anarrative of Travels in Norten Africa in the years "1818-1820" , 

Silphium press, 2005, p.82. 

ـ، مات يف مدينة 2566 سكتلندا يف سنةإو رحالة ولد يف ـ": ى2627-2566جوزيف ريتشي " -2
ـ، درس الطب يف بريطانيا وكاف جييد اللغة العربية، دخل عامل 2627مرزؽ يف العشرين نوفمرب عاـ 

وإمنا ترؾ  ،ـ"2627-2626عن رحلتو إىل ليبيا " االرحالت وعمره مخس وعشرين سنة، ومل يكتب شيئً 
 .27-23ص  دلرجع السابق، صت يف إقليم فزاف. أتيليو موري، ادراسة حوؿ النباات

 .026-023ـ، ص ص 2745ى، طرابلس، مكتبة الفرجاٍل، جيمس ويلالرد، الصحراء الكرب  -3

ـ": ىو الرحالة األدلاٍل فريدريك كونراد ىورمناف الذي ولد يف 2622-2550فريدريك ىورمناف " -4
علـو الطبيعية ـ، درس يف جامعة جوتتجن أبدلانيا ال2622ـ، وتويف سنة 2550يف عاـ  مدينة )ىالدشاَل(

ـ" كذلك درس مظاىر احلضارة 2576-2575يف القاىرة " والفلكية، أتقن اللغة العربية أثناء وجوده
يف زي اتجر تركي، رحلتاف عرب  االعربية اإلسالمية واتريخ فزاف قاـ برحلة من القاىرة إىل مرزؽ وىو متنكرً 

 .277لسابق، ص. كذلك جيمس ويلالرد، ادلرجع ا24ليبيا، ادلصدر السابق، ص
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، كذلك سببت للعديد من الرحالة االرتباؾ أثناء (1)القاىرة بسبب انتشار مرض الطاعوف
أف )) : راضي الليبيةداخل األ ويف رحلت (ليوف .ؼ .ع)الرحلة فقد ذكر الرحالة النقيب 

، وقد أفاد الرحالة (2)(( مرض أثناء الرحلة شلا سبب القلق لرفاقو السيد جوزيف ريتشي
كذلك يف رحلتو إىل مرزؽ أف الظروؼ ادلناخية الصعبة ىي السبب وراء   (جَتالد رولفس)

... ويف شرؽ ادلدينة تقع ادلقابر حيث قرب الرحالة )) وفاة الرحالة اإلصلليزي ريتشي بقولو: 
 .(3)(( ىب ضحية مناخ مرزؽ( الذي ذRitchieاإلصلليزي ريتشي )

أشار الرحالة الفرنسي يف رحلتو إىل ىذه األراضي الفتاكة اليت أهنكت العديد من و 
لقد كاف مرض الزحار )الدوسنتاراي( يعتصر )) بقولو:  (الدوسنتاراي)الرحالة وىو مرض 

 .(4)(( قواه رفيقي واخلادمات لدرجة أنو أهنك
أو  ،ألراضي الليبيةاالرحالة عند وصوذلم  ىذه األمراض واألوبئة أصابت العديد من

بفضل ما كانوا يتمتعوف بو من قوة  ا من أتثَتىا عدد من الرحالةصل ،عند عبورىم ذلا
وخادمو  (فريدريك ىورمناف)جسمية، وخَت مثاؿ على ذلك أنو عندما أصيب الرحالة األدلاٍل 

 .(5)سببهاب خادمو وماترمناف شفي منها ىو ابحلمى أثناء إقامتو دبرزؽ،  (فرندبنرج)

                                                 

رة، اذليئة ىوارد، أشهر الرحالت إىل غرب أفريقيا، ترمجة: عبد الرمحن عبد هللا الشيخ، القاى .س -1
 .232ـ، ص2747ادلصرية للكتاب، 

 .7ليوف، ادلصدر السابق، ص .ؼ .ع -2

األفريقية، ، مركز الدراسات جَتالد رولفس، رحلة عرب أفريقيا، ترمجة: عماد الدين غاًل، سبها -3
 .062ـ، ص2766

 .213جاف رديوف ابشو، ادلصدر السابق، ص -4

 .223رحلتاف عرب ليبيا، ادلصدر السابق، ص -5
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، فهذا الرحالة (ادلالراي)ومن ادلالحظ أف األمراض اليت أصابت الرحالة ىو مرض 
ة يف رحلتو إىل السوداف سنة أثناء عبوره الصحراء الليبي (1)األدلاٍل جوستاؼ انختيجاؿ

        وكانت يف شكل حاد  اولسوء احلظ فاجأتٍت ادلالراي أان أيضً )) : يقوؿ ـ،2647
 (3)، وأضاؼ انختيجاؿ يف موضع آخر من الرحلة أف الرحالة اذلولندية اآلنسة تينة(2)(( اجدً 

 .(4)أصيبت ابلزائدة الدودية ولكنها تعافت منها
ومن جهة أخرى علل الرحالة عبد القادر جامي إصابة الرحالة دبرض ادلالراي 

نتشر البعوض الناقل ذلذا ادلرض حيث ي ،اصة يف مدينة مرزؽ إىل وجود مستنقعاتوخب
للسكاف والرحالة، كما أشار عبد القادر جامي إىل انتشار أمراض أخرى مثل اجلدري 

 .(5)واألمراض التناسلية بُت ادلسافرين القادمُت من منطقة بورنو والسوداف عرب القوافل

                                                 

": ىو الرحالة الدكتور جوستاؼ انختيجاؿ، ولد يف قرية ـ2663-2612جوستاؼ انختيجاؿ " -1
، توىل منصب ـ2663ل أبري 27تويف رة متواضعة، سيف أـ 2612فرباير  01قليم سكسونيا يف أخيستد إب

قاـ بعدة رحالت يف بالد السوداف وأواسط أفريقيا، وأىم رحلتو من  ،القنصل يف تونس مث يف أفريقيا الغربية
 John Wright. Op. Cit. p 180 .ـ2652-2647دار فور مث القاىرة  طرابلس إىل فزاف إىل
. كذلك جوستاؼ انختيجاؿ، فزاف 40، الصحراء وبالد السواف، ادلصدر السابق، صجوستاؼ انختيجاؿ

. كذلك شوقي اجلمل، 41ـ، ص2774صور، طرابلس، دار الفرجاٍل، وتيبسيت، ترمجة الطيب الزبَت ادلن
 .222ـ، ص2752يقيا، مكتبة أصللو ادلصرية، اتريخ كشف أفر 

 .025اف، ادلصدر السابق، صجوستاؼ انختيجاؿ، رحلة الصحراء وبالد السود -2

الرحالة اذلولندية الكسندرينا بًتونيال فراسينا تينة وىي من  ىيـ: 2647-2612الكسندر تينة  -3
ائل الطوارؽ يف ـ على يد قب2647ـ، قتلت يف سنة 2612أكتوبر  25مواليد مدينة الىاي يف يـو 

والثراء الواسع. ـ. أ. زبَتؾ، ست سنوات  صف الشجاعة والذكاء واجلماؿ والكـرو كانت ت،  الصحراء الليبية
ـ، 0222فتحي، طرابلس دار الفرجاٍل  ـ، ترمجة إدياف2616-2605على الساحل ادلغاريب يف طرابلس 

فزاف وتيبسيت،  ،كذلك جوستاؼ انختيجاؿ  ،071كذلك جيمس ويالرد، ادلرجع السابق، ص   ،71ص
 .04ادلصدر السابق، ص

 نفسو. -4

 .73عبد القادر جامي، ادلصدر السابق، ص -5
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ل إصابة الرحالة ابألمراض الباطنية يف فص (جَتالد رولفس)كما يعلل الرحالة 
لتعرض للحرارة الشديدة وبسبب اب ـ2643ة غدامس عندما زارىا يف سنة الصيف يف مدين

 .(1)أكل البطيخ يف ىذه الفًتة من أايـ السنة
 ،ىذه األمراض أدت ابلعديد من الرحاؿ إىل السعي إىل مغادرة ادلناطق الليبية

اخلطَتة، فقد أشار  من الوقوع يف اإلصابة هبذه األمراض ااصة ادلناطق الداخلية خوفً وخب
أثناء عبوره عندما كاف يف فزاف إىل أف ىناؾ أمراض خطَتة  (جوستاؼ انختيجاؿ)الرحالة 

       تعرضت خالؿ شهر مايو)) : فقاؿـ 2657 السوداف يف سنة إىل األراضي الليبية
إيل فكرة الرحيل ادلبكر من  ، وذلك شلا حببالعدة نوابت من احلمى خلفت وراءىا زحارً 

 .(2)(( فزاف
يف فقط ىي الشائعة  اليت تصيب السكاف والرحالةومل تكن األمراض الباطنية 

ديد من الرحالة قد أصيب العفبت الرحالة أمراض نفسية وعصبية، بل أصا ؛األراضي الليبية
ـ" للقياـ برحلة 2731 – 2661" (3)(أفالد ابنزه)خطط الرحالة  عندماهبذه األمراض، ف

يجة لإلجهاد الفكري نت فشل مشروع رحلتوف ،تعرض دلرض عصيبإىل الكفرة وتيبسيت، 
 .(4)والعصيب يف مرحلة اإلعداد للرحلة

                                                 

 .027جَتالد رولفس، رحلة عرب أفريقيا، ادلصدر السابق، ص -1

 .141جوستاؼ انختيجاؿ، الصحراء وبالد السوداف، ادلصدر السابق، ص -2

-0-01الد ابنزه الذي ولد يف ـ": ىو الرحالة األدلاٍل إف2731-2661الرحالة أفالد اينزه " -3
ـ، درس يف جامعة 2731، تويف يف سنة اه يعمل رسامً ـ، يف مدينة براوتشفايغ أبدلانيا، كاف أبو 2661

يبيا إىل ل برلُت اجلغرافية واجليولوجيا وعلم احليواف والنبات، كما تعلم اللغة العربية، قاـ برحلة بثالث رحالت
-2724 بُت عامياليت كانتـ"، وألف كتاب عن رحلتو إىل طرابلس 2722 ،2727 ،2724"

. كذلك أفالد ابنزه، 60تيليو موري، ادلرجع السابق، صأ. "لس مطلع القرف العشرينبعنواف "طراب ـ2727
ليبيُت طرابلس مطلع القرف العشرين، ترمجة: عماد الدين غاًل، طر ابلس، منشورات مركز جهاد ال

 .27ـ، ص2776للدراسات التارخيية، 

 .05ادلصدر نفسو، ص -4
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وإىل جانب األمراض الباطنية اليت أصابت الرحالة فقد عاٌل ىؤالء من أمراض 
 (1)(أودوٍل)ستكشاؼ أفريقيا، أبف الرحالة الالتنفسي، فقد جاء يف كتاب رحلة اجلهاز 

فلقد كاف الدكتور أودوٍل يعاٍل من سعاؿ حاد، وما زاؿ )) أصيب هبذا النوع من األمراض: 
لتعرض للغبار واألتربة اوىذه األمراض كانت نتيجة  ،(2)(( ... يعاٍل من اآلالـ يف الصدر

اصة يف الصحراء، واختالؼ البيئة وادلناخ بُت وخب ،اليت تسببها الرايح اجلافة يف الصيف
 اليت تقع ضمن الصحراء الكربى.الصحراوي يف ليبيا أورواب وادلناخ 

أما فيما خيص دور احلشرات والبعوض يف نقل األمراض إىل السكاف والرحالة 
أف يرو سكاف ))  وخطر العقارب واألفاعي عليهم، فقد ذكر الرحالة عبد القادر جامي:

مة من العقارب السا اويف الليل خيرجوف خوفً  ،ونزريك يقضوف زمن احلر يف النهار يف بيوهتم
ىذه األمراض يف ىدر قوى الرحالة وعدـ ، وتسبب (3)(( ويناموف يف أكواخ خارج بيوهتم

دبرض  (4)من الندر وكالبرتوف كل  إصابة ، ومن ذلكاستطاعتهم مواصلة الكشف اجلغرايف
 .(5)احلمى الذي أدى إىل تعطيل طموحاهتما يف مواصلة الكشف اجلغرايف بكل يسر وسهولة

                                                 

 ـ": ىو الرحالة األسكتلندي والًت أودٍل، ولد يف مدينة أدينره عاـ2602-2572الرحالة أودٍل " -1
ن ـ، وىو يف طريقو إىل السوداف، قاـ برحلة إىل دهناـ وكالبرتوف م2602يناير  20ـ، وتويف يف 2572

. كذلك جَتالد 102ـ، جيمس ويلالرد، ادلرجع السابق، ص2603-2600طرابلس إىل سوكوتو 
 .315لكفرة، ادلصدر السابق، صرولفس، رحلة إىل ا

رحلة الستكشاؼ أفريقيا، دهناـ وكالبرتوف وأودٍل، ترمجة: عبد هللا عبد الرازؽ إبراىيم، اجلزء األوؿ،  -2
 .52، ص0220القاىرة، اجمللس األعلى للثقافة، 

 .32عبد القادر جامي، ادلصدر السابق، ص -3

دبقاطعة زمفرز شاير  ولد دبدينة أانف ،األسكتلنديـ": ىو الكابنت 2605-2566كالبرتوف " -4
قاـ برحلة من طرابلس إىل  ،ـ، وتويف أثناء رحلتو يف غرب أفريقيا عمل يف البحرية التجارية اإلصلليزية2566

ـ". رحلة الستكشاؼ أفريقيا، اجلزء األوؿ، ادلصدر السابق،  2603-2600" مرزؽ مث إىل سوكوتو
 John Wrigth , op. Cit. p100. 5كذلك ص

 .17-13ـ، ص2742قيا، القاىرة، دار ادلعرفة، أمحد دمحم أمحد إمساعيل، مصاعب كشف أفري -5
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وقد استمرت أتثَتات ومضاعفات ىذه األمراض اجلسمية والنفسية بعد رجوعهم 
يف   (ليوف)إىل بلداهنم واالنتهاء من ىذه الرحالت الصعبة، فقد ذكر الرحالة الكابنت النقيب 

فضل   (1)أما بيلفرود)) : فقاؿافقهم أصيب أبمراض مزمنة كتابو مدخل إىل الصحراء أف مر 
 (3)، وىذا الرحالة النمساوي فوف مالتساف(2)(( درجة ال توصفل وضلياًل  اكما ىو أصمً 

ـ" أثر عليو ما عانو من مضاعفات صحية بعد هناية رحلتو، فقد أصيب 2604-2652"
 00زا اإليطالية يـو آبالـ يف الكبد وتوتر يف األعصاب، ما أدى إىل انتحاره يف مدينة بي

 .(4)ـ2652فرباير 

                                                 

ـ، وكاف 2627-2626تهم إىل مرزؽ يف سنة بيلفرود مرافق جوزيف ريتشي وفرنسيس ليوف يف رحل -1
 .023يعمل يف بناء السفن وترميمها، جيمس ويلالرد، ادلرجع السابق، ص

 .275ليوف، ادلصدر السابق، ص .ؼ .ع -2

ولد يف مدينة درسوف  ،األدلاٍل ىينريش فوف مالتسافـ": ىو الرحالة 2652-2604فوف مالتساف " -3
ـ، درس القانوف واللغة العربية واآلاثر يف منطقة 2652-فرباير-00مات يف يـو  ـ،2604-4-4يف 

ـ برحالت جلميع الدوؿ األوروبية مث فلسطُت 2632ادلتوسط، قاـ بداية من سنة  حوض البحر األبيض
ـ، قاـ بدراسة 2647حلتو إىل ليبيا كانت يف سنة وادلغرب واجلزائر واليمن ومكة ادلكرمة وتونس، ور 

النقوش الفينيقية، أىم مؤلفاتو ىو كتاب "رحلة من أايليت تونس وطرابلس الغرب" شارؿ فَتو، احلوليات 
، 0طـ، 2771ة للنشر والتوزيع واإلعالف، كرَل الوايف، طرابلس، ادلنشأة العامالليبية، ترمجة: دمحم عبد ال

ـ، 2740َتوت، دار الكتاب اللبناٍل، . كذلك نقوال زايدة، اجلغرافية والرحالت عند العرب، ب520ص
ت . كذلك ىينريش مالتساف، يف رحاب طرابلس وتونس، طرابلس، مركز جهاد الليبيُت للدراسا232ص

 .22ـ، ص0226 التارخيية،

 .06ادلصدر نفسو، ص -4
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كذلك مات العديد من الرحالة منتحرين من أتثَت ادلناخ والتعب واإلرىاؽ النفسي 
يف مدينة  (1)الذي انتحر (دوفَتيو)م إىل بلداهنم، ومن ىؤالء الرحالة الفرنسي هتبعد عود

"Severs (2)ـ2670سنة إبريل  03" يف. 
رحلتو من  بعد هناية (جاف رديوف ابشو)عاٌل الرحالة الفرنسي  ويف ىذا الصدد

  عاٌلو  ،للمشقات اليت واجهتو أثناء رحلتو لألرض الليبية وادلصريةاعتالؿ صحتو نتيجة 
 اضع حدً لي، بو إىل االنتحارأدت وحدة كآبة شديدة و بعد عودتو إىل فرنسا من   كذلك

 .(3)ـ2602ذلمومو سنة 
والصدرية يف  أبف انتشار األمراض الباطنية (جيمس ريتشارد سوف)وعلل الرحالة 

عدـ بذلم أو عبورىم لألراضي الليبية، بُت السكاف وإصابة الرحالة هبا عند وصو  ادلناطق احلارة
كذلك فقر ىذه البالد للرعاية الصحية األولية ،  (4)توفر األدوية الكافية دلعاجلة ىذه األمراض

 ـ.2722-2613يف العهد العثماٍل الثاٍل، 
وعدد األموات بُت الرحالة  ،على العديد من الرحالت طالعالومن خالؿ ا

دقيقة ذلذه  زبميناتحتياطات و نوا يضعوف عدة ااألوروبيُت صلد أف الرحالة اإلصلليز كا
خبالؼ الرحالة األدلاف الذين كانوا  ،الصعوابت الطبيعية للحفاظ على الرحالة أثناء رحالهتم

 الىتماـ هبذه األخطار احملققة.ية دوف اطوف عنصر ادلغامرة والتحدي األوليع
 نقص املياه يف الطرق الصحراوية: ا:اثلثً 

يف الطرؽ  ،واجهت الرحالة العرب واألوروبيُت مشكلة نقص ادلياه الصاحلة للشرب
لكها ىؤالء الرحالة يف مشاؿ أو جنوب ليبيا، وىذا اخلوؼ من نقص ادلياه  وادلسالك اليت س

                                                 

غابة ساف كلود بضواحي ابريس دوفَتيو أطلق على نفسو الرصاص يف  تذكر بعض ادلصادر أف -1
دار ليبيا للنشر  مصطفى عبد هللا بعيو، ادلختار يف مراجع اتريخ ليبيا، اجلزء الثالث، بنغازي، .ـ2670

 .30ـ، ص2745والتوزيع، 

 .223ع السابق، صأتيليو موري، ادلرج -2

 .25من مقدمة رحلة جاف دديوف ابشو، ادلصدر السابق، ص -3

 .160جيمس ريتشارد سوف، ادلصدر السابق، ص -4
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اوية وطوذلا وتباعد ادلناطق وادلدف والقرى بُت بعضها كاف نتيجة لطبيعة ىذه الطرؽ الصحر 
 البعض.

يف القرف الثامن عشر إىل نقص ادلياه،  (1)ففي ىذا الصدد أشار الرحالة بن انصر
اصة عند عبورىم وخب ،وما ديثلو من خطر على حياة ىؤالء الرحالة وادلسافرين واحليواانت

ما  ،وابلغ الناس يف ملء قرهبم)) : بقولو، الواقعة فيما بُت طرابلس وبرقة (2)الصحراء الليبية
زعموا أف ليس  ،وىا دباء استقبلوا ىذه ادلفازة الصعبةؤ ربة ديلكوف السبيل إليها إال وملغادروا ق

تيبس  ،وأشد مهلكة ومعطشة ، ادلسافروفمن مفاوز برقة من مقر إىل طرابلس أصعب منها
 .(3)(( من حرارة عطشها من الرجاؿ واألمجاد واألكباد

وقد استمرت ىذه ادلخاوؼ واخلطورة لدى الرحالة األوروبيُت يف أواخر القرف 
نقص ادلياه أو  وأوائل القرف العشرين، وتكمن مشكلة خطورة ،الثامن عشر والتاسع عشر

                                                 

ـ": ىو الرحالة أبو العباس أمحد بن دمحم بن انصر الدرعي 2546-2425الرحالة بن انصر " -1
ـ، وكاف 2546وتويف يف سنة ـ بفاس 2425-ىػ2235د سنة اجلعفري ينتمي إىل األسرة الناصرية ول

تو إىل األراضي من آاثره العلمية يف رلاؿ الرحالت رحل ،ينيف التفسَت واحلديث واللغة وأصوؿ الد    اعادل
واليت تسمى "رحلة بن انصر". بساـ عبد الوىاب  ،اليت عرب فيها األراضي الليبيةـ، 2527ادلقدسة عاـ 

ـ، 2765شرقُت، دمشق، مطبعة اجلفاؿ، العرب وادلست اجلايب، معجم تراجم ألشهر الرجاؿ والنساء من
رر ومستفاد ادلواعظ والعرب من أخبار وأعياف ادلائة د بن الطيب القادري، التقاط ال. كذلك دمحم53ص

ـ، 2761احلادية والثانية، ربقيق ىاشم العلوي القامسي، بَتوت، منشورات دار اآلفاؽ اجلديدة، 
 . 274ص

كذلك يف نفوس التجار وشكلو  يف مجيع القروف السابقة،  اسليفً  اة ىاجسً لقد شكل ادلاء للرحال -2
، در فيها ادلياهتن ادلناطق اليت عند بلوغ الرحلة إىل األنو مصدر حياهتم وحياة حيواانهتم، خصوصً  ؛واحلجاج

 يف صحراء سرت ومنطقة صحراء برقة، وصحراء فزاف. خباصةو ، عيونو وآابره تندر

ثالث رحالت يف البالد الليبية، مجع وربقيق: علي فهمي خشيم، طرابلس، منشورات  احلاجية من -3
 .67، ص0ط، ـ0226رلمع اللغة العربية، 
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ائية، وشلا زاد سائل نقل ادلياه البدالطرؽ الصحراوية يف صعوبة احلصوؿ على و يف عدـ توفرىا 
 .(1)ادلياه وكذلك األطعمة دالواحات وادلدف شلا يؤدي إىل نفاالبعد بُت  من ىذه اخلطورة

توجد  ،وإىل جانب مشكلة نقص ادلياه يف بعض طرؽ القوافل التجارية والرحالة 
من نسبة  يوجد هباىذه ادلياه ماحلة، أو  وىي أف ،مشكلة أخرى يف حالة توفر ادلياه

تضر بصحة ىؤالء الرحالة، وقد أشار إىل ىذه ادلشكلة الرحالة عبد القادر جامي  ،الكربيت
يف احلمادة احلمراء الواقعة عن طريق  (2)عندما ذكر عدة آابر يف منطقة العوينات

 فزاف.  -(3)طرابلس
ة ادلصري أمحد إىل خطورة نقص وفقداف مصادر ادلياه الرحاللك كذأشار  و 

ا يهلك وأشد م)) عندما قاؿ:  ـ2702يف رحلتو عرب الصحراء الليبية يف سنة  (4)حسنُت
وادلاء أىم ما يتحتم على رلتازىا التفكَت )) : قائالوأضاؼ ((،  ر ادلاءديف الصحراء أف ين

القوافل واجليوش يف احلروب اليت  تأىلك ه اادلشكلة ىي اليتوىذ ،(5)(( فيو والعناية بو
 الليبية يف العديد من األزمنة التارخيية.قامت على األراضي 

                                                 

 .12رحلتاف عرب ليبيا، ادلصدر السابق، ص -1

وتوجد هبا رلموعة من اآلابر يف وادي زمـز جنوب  ،العوينات: ىي منطقة توجد يف إقليم طرابلس -2
، عبد السالـ دمحم شلوؼ، ادلرجع السابق، ص منطقة اذليشة وتسمى  .230عيوف زمـز

 .32عبد القادر جامي، ادلصدر السابق، ص -3

حسنُت البوالقي، ولد يف سنة ـ": ىو الرحالة ادلصري أمحد دمحم بن 2724-2667أمحد حسنُت " -4
ابدلناصب الرمسية والبعثات ـ، بعد حياة حافلة 2724دينة القاىرة، وتويف يف سنة ي بوالؽ دبحبـ، 2667

نية إىل والثا ،ـ إىل اجلغبوب2702الرحالة األوىل يف سنة  ،لتُتدرس احلقوؽ ابلقاىرة، قاـ برح ،والرحالت
ـ" والثاٍل "الواحات 2701لو كتاابف األوؿ بعنواف "رحلة يف صحراء ليبيا  ،ـ2701واحة الكفرة يف سنة 

 . 72، أتيليو موري، ادلرجع السابق، صادلفقودة"، أقاـ عالقات مع احلركة السنوسية
Andrew Goudie, OP. Cit. P66. 

ـ، بَتوت، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2701ابشا، رحلة يف صحراء ليبيا  أمحد حسنُت -5
 .17ـ، ص 0222
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 ويف ختاـ ىذا البحث ومن خالؿ ما تعرضنا لو من الصعوابت نستنتج اآليت:
ن عروبيُت ىؤالء الرحالة سواء العرب أو األو  تثنأف ىذه الظروؼ الصعبة مل  -

أىداؼ الدوؿ اليت نظمت ىذه الرحالت لتحقيق أىدافها  مواصلة رحالتهم لتحقيق
 رية.االستعما

ربمل ىؤالء الرحالة ىذه الظروؼ الصعبة لتحقيق عدة مكاسب على ادلستوى  -
 ادلادي للرحالة أنفسهم، وربقيق روح ادلغامرة للبعض منهم.

اصة خبو ، ىؤالء الرحالة على ىذه الصعوابت يف تغلب أسهمتمن العوامل اليت  -
مثل  ،كاف بعضهم أطباء  بل ؛أهنم كانوا يف أغلبهم من الطبقات ادلتعلمةمنهم ف يو األورب

 صلليز.إلالرحالة األدلاف وا
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 املصادر واملراجع
 : املصادر العربية:أوًل 

ة العربية ـ، بَتوت، ادلؤسس2701ابشا، رحلة يف صحراء ليبيا  أمحد دمحم حسنُت -2
 ـ.0222للدراسات والنشر، 

من ثالث رحالت يف البالد الليبية، مجع وربقيق: علي فهمي خشيم، طرابلس،  احلاجية -0
 .ـ0226 ،0ط: نشورات رلمع اللغة العربية، م

رحلة العياشي، "ماء ادلوائد"، الرحلة، ليبيا، طرابلس، برقة، اإلسكندرية، حققها: سعد  -1
 ".ت .دمنشأة ادلعارؼ، "زغلوؿ وآخروف، اإلسكندرية، 

رر ومستفاد ادلوانط والعرب من أخبار وأعياف ادلائة دقادري، التقاط الدمحم بن الطيب ال -2
نشورات دار اآلفاؽ اجلديدة، احلادية والثانية، ربقيق: ىشاـ العلوي القامسي، بَتوت، م

 ـ.2761

 : املصادر األجنبية املرتمجة:ااثنيً 
طرابلس، منشورات عماد الدين غاًل،  :أفالدابنزه، طرابلس مطلع القرف العشرين، ترمجة -2

 ـ.2776مركز جهاد الليبيُت للدراسات التارخيية، 

طرابلس، دار  الطيب الزبَت ادلنصور، :، ترمجةجوستاؼ انختيجاؿ، فزاف وتيبسيت -0
 ـ.2774الفرجاٍل، 

عبد القادر احمليشي، طرابلس،  :، الصحراء وبالد السوداف، ترمجة----------- -1
 ـ.0225التارخيية، ليبيُت للدراسات منشورات مركز جهاد ال

جيمس ريتشارد سوف، ترحاؿ يف الصحراء، ترمجة: اذلادي مصطفى أبولقمة، بنغازي،  -2
 .ـ2771منشورات جامعة قار يونس، 

مفتاح عبد هللا  :جاف رديوف ابشو، رواية إىل مرمة وقورينا، وواحيت أوجلة ومرادة، تعريب -3
 ـ.2777دليسوري، بَتوت، دار اجليل، ا
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ي، منشورات اذلادي أبو لقمة، بنغاز  :مدخل إىل الصحراء، ترمجةجوف فرنسيس ليوف،  -4
 ـ.2771جامعة قار يونس، 

طرابلس،  جَتالد رولفس، رحلة من طرابلس إىل اإلسكندرية، ترمجة: عماد الدين غاًل، -5
 ـ.0220 ية،لدراسات التارخيمنشورات مركز جهاد الليبيُت ل

الدين غاًل، طرابلس، منشورات ، رحلة إىل الكفرة، ترمجة: عماد ----------- -6
 ـ.0222ليبيُت للدراسات التارخيية، مركز جهاد ال

، مركز ، رحلة عرب أفريقيا، ترمجة: عماد الدين غاًل، سبها----------- -7
 ـ.2766الدراسات األفريقية، 

ر ادلصرايت دانيت ماراي تونيٍت، الكفرة الغامضة، ترمجة: وىيب أمحد البوري، طرابلس، دا -22
 ـ.2752والنشر،  للطباعة

ـ، 2526-2505رحلتاف عرب ليبيا، رحلة فريدريك ىورمناف من القاىرة إىل مرزؽ  -22
ابلس، دار ومكتبة ـ. طر 2604-2602رحلة ورسائل الرائد الكسندر جوردوف لينج 

 ـ.2752الفرجاٍل، 

وأودٍل، ترمجة: عبد هللا عبد الرازؽ  رحلة الستكشاؼ أفريقيا، دهناـ وكالبرتوف -20
 ـ.0220إبراىيم، اجلزء األوؿ، القاىرة، اجمللس األعلى للثقافة، 

ة شارؿ فَتو، احلوليات الليبية، ترمجة: دمحم عبد الكرَل الوايف، طرابلس، ادلنشأة العام -21
  .ـ2771، 0ط:  ،للنشر والتوزيع واإلعالف

كراوزه الصحفية حوؿ الغزو اإليطايل لليبيا، عماد الدين غاًل، تقارير غوتلوب أدولف   -22
 ـ.2771للدراسات التارخيية، طرابلس، منشورات مركز جهاد الليبيُت 

عبد القادر جامي، من طرابلس الغرب إىل الصحراء الكربى، ترمجة: مصطفى  -23
 ـ.2752ر ادلصرايت للطباعة والنشر، األسطى، طرابلس، دا

ـ، 2611-2605على الساحل ادلغاريب طرابلس ر. بَتؾ، ست سنوات يف  ـ. أ. -24
 ـ.0222ترمجة إدياف فتحي، طرابلس، دار الفرجاٍل، 
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ليبيُت ىينريش مالتساف، يف رحاب طرابلس وتونس، طرابلس، منشورات جهاد ال -25
 ـ.0226للدراسات التارخيية، 

 : املراجع العربية:ااثلثً   
 ـ.2742ادلعرفة، قيا، القاىرة، دار أمحد دمحم إمساعيل، مصاعب كشف أفري -26

أوجلة بُت لواحة أوجلة، ضمن ندوة قل، زايرة الرحالة روزيتا فوريس أمحد دمحم العا -27
ـ"، أعماؿ الندوة العلمية السابعة، إعداد دمحم بشَت 2732-2332ادلاضي واحلاضر، "

 ـ.0225ليبيُت للدراسات التارخيية، السنوسي، طرابلس، منشورات مركز جهاد ال

 ـ.2745دار ليبيا للنشر والتوزيع،  صوري، جغرافية فزاف، بنغازي،ين الدانمجاؿ الد    -02

 ـ.2752اىرة، مكتبة أصللو ادلصرية، أفريقيا، الق شوقي اجلمل، اتريخ كشف -02

دار ليبيا  مصطفى عبد هللا بعيو، ادلختار يف مراجع اتريخ ليبيا، اجلزء األوؿ، بنغازي، -00
 ـ.2745للنشر والتوزيع، 

افل الصحراوية، طرابلس، مركز جهاد الليبيُت للدراسات مدينة مرزؽ وذبارة القو  -01
 ـ.2776التارخيية، 

َتوت، دار الكتاب اللبناٍل، نقوال زايدة، اجلغرافية والرحالت عند العرب، ب -02
 ـ.2740

 : املراجع األجنبية املرتمجة:ارابعً 
ـ، ترمجة: خليفة التليسي، 2722حىت سنة العريب أتوري روسي، ليبيا منذ الفتح  -2

 ـ.2777، 0ط: بلس، الدار العربية للكتاب، طرا

: خليفة دمحم التليسي، طرابلس، بوالكشف اجلغرايف يف ليبيا، تعري أتيليو موري، الرحالة -0
 ـ.2762للنشر والتوزيع واإلعالف،  ادلنشأة العامة

 ـ.2745ى، طرابلس، مكتبة الفرجاٍل، جيمس ويلالرد، الصحراء الكرب  -1

إىل غرب أفريقيا، ترمجة: عبد الرمحن عبد هللا الشيخ، س. ىوارد، أشهر الرحالت  -2
 ـ.2745رة، اذليئة ادلصرية للكتاب، القاى



 الصعوابت الطبيعية اليت واجهت الرحالة العرب واألوروبيني        الثالث العدد - اآلداب جملة كلية
_________________________________________________________ 

042 

 

ماريو غرسو، التسلسل الزمٍت ألحداث ادلستعمرات اإليطالية، طرابلس، منشورات مركز  -3
 ـ.2767لليبيُت ضد الغزو اإليطايل، جهاد ا

 : املراجع األجنبية:اخامسً 
1- Andrew, Gudie, Wheels Acaross The Desert Exploration of The 

Libyan by Motor car (1916 – 1942), Silphium press. 

2- John Wrigth, Anarrative of Travels in Norten Africa in The years 

"1818 – 1820", Silphium Press, 2005. 

 : املعاجم والقواميس:اسادسً 
بَتوت، ئة الرابعة عشر اذلجري، اجلزء األوؿ، زكي دمحم رلاىد، األعالـ الشرقية يف ادلا -2

  .ـ2772، 0ط: دار الغرب اإلسالمي، 

شرقُت، عبد الوىاب اجلاٍل، معجم تراجم ألشهر الرجاؿ والنساء من العرب وادلست -0
 ـ.2765دمشق، مطبعة اجلفاؿ، 

دار الفضيل للنشر عبد السالـ دمحم شلوؼ، معجم ادلواقع والوقائع الليبية، بنغازي،  -1
 ـ.0227والتوزيع، 

 
 


