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الحياة الفكرية بليبيا من خالل الرحاله العرب في العصر الحديث
(1111م1111-م)
د .على مفتاح إبراهيم منصور

*

كان الموقع ليبيا الجغرافي على ساحل البحرر المووسرو وامورهاهن جاوبرا احرو الصرح ار هو ار برار ا

ف رري اح ررهاة ماومر ر ال ررمال اإلفريم رري وح ررول البح ررر الب رريل المووس ررو ق ررهيما وح ررهي ا حير ر

كاا ررة

وال الرة المببرر للبهيره مرن ال مراة مرن البلمرا وال مدرا والهبرا والوجرار وافرواح الحر والرحالر سروا
الوربيرين صروو وسررو قفريميرا لغرررل االسوك رار والسرريور ام البررو احررو ال ارضري الممهسر لها

فريض ر ر الح ر ر و المسرررافرين لسر ررباو سياسر رري او وجاري ر ر او البحر ررة واكو رررار المجدر ررول  .والممر ررر

الرميسرري لوجررار هول مررا و ار الصررح ار عبررر الم روااي الليبي ر علررى وررول اموررهاه السرراحل قلررى م ولررر
هول البرالم و اصر الرهول الوربير الورري كاارة علرى عرقراة وجاريرال مبدررا واروال الرحالر الر ين احررن
يصههام كان لدم هو ار في ووور الحرك ال كري بليبيا.
حير

اجررهام عارره عبررورام ال ارضرري الليبير ير ورون البهيره مررن المررهن والمرراكن الورري ومررع علررى

وررول اموررهاه الوري ر السرراحلي ال ر و يبررها مررن الحررهوه الليبي ر الوواسرري
المص ر رري

ربررا وحوررى الحررهوه الليبي ر

ر رررقا او الواقب ر ر علر ررى ور ررول الوري ر ر الصر ررحراوو حور ررى الحر ررهوه المص ر رري الليبي ر ر

ر رررقا

ويمض ررون ايام ررا واس ررابيع بدرررا ويلوم ررون م ررع االدرررا وم ررع و رررو البلرررم ورج ررال ال م ررال والبلر ررم والهو
ويوبرراهلون اا ار والفكررار مبدررم وفررى ببررل الحيرران وكررون مسرروم ار للررببل مررادم ممررا كرران لررال ا ررر
كبيرر علرى الوضرال ال كرير والبلمير بليبيرا (البر رو ي ه:ة ص (037-033ووامسرم ولرأ المرهن قلرى

فوروين الولى فور حكرم السرر المرمااليرال7177م7301 -م وال ااير الحكرم الب مرااي ال رااي 7301م-

7177م وقرره ومير ة ال ورورران بال وضررى السياسرري وال ررون وال رروراة واالاو اضرراة قلررى جااررو الوضررال
االقوصاهي السيم والموم ل في ااو ار المحو وال مر والجدل والوبم مما كران لررال ال رر الكبيرر علرى
الحيا ال كري حي

ااجر البهيه من السكان من علما وفمدا

والر ررى ر ررارح الر رربره بح ر راو ع ر ررن البلر ررم والمبرف ر ر والبر رري

وورو علم قلى مااو ببيه .
الكر ر رريم واالسر ررومرار ال ر ر و فمر ررهون (ب ر ررن

قسماعيل ه:ة ص.)222 -222

* جامعة الزاوية ،كلية اآلداب زوارة.
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ولم وموصرر ار ن الحالر علرى ليبيرا فمرو برل رملة مبارم الواليراة الب مااير ومرره ار ا للسياسر
الوري اوببودرا الهولر الب مااير فرري والياودرا الموم لر فري سياسر الب لر الورري كاارة و رضرردا و لرأ بماررع

او اوصال حضارو او فكرو او قومي قلى والياودرا البربير

وفراو مرن امرو الرروم المومير لره البررو

ا أ ار سلبي على رجال البلم من ورو وفمدا وعلما حي

كرااوا يبي رون فري جمروه هون او وورور

حورى ال يررهفبدم ار ا الوواصررل قلرى ال ررور والموالبر باالسرومرل عررن جسرم الهولر الب مااير ممررا لررر
بسبو السياس والساليو الوي اوببودا الهول الب مااير فري والياودرا الوري يا ر اا والودرا والر ين لرم يكرن
امدررم قال جمررع الم روال ب رروى الوسررامل وفرررل السرريور الب مااير بم ولررر الوررر (الوليسرري 7131

ص.)771
حي

او ة اب ع الساليو وجان اولمأ ال مدا والبلمرا ووررو البلرم موم لرال فري موراره البهيره

مادم ومرحمودم وحوى الو لص مادم وورأ الوضال ال مافي وبااى الجموه والو لر فلرم يمومروا برأو

هعرم لاررل البلررم مررن فمدررا وعلمررا واهبررا والوحراور مبدررم ومبرفر ارامدررم وافكررارام كر لأ الوليررا لررم
يسلموا ام ايضوا من ا ن السياس بسبو مواق دم الوواي الهاعي قلى الو لص مرن الوجروه الب مرااي

الجررا م فررو الرل الليبي ر وعلررى الررر م مررن ولررأ الحال ر فمرره اد ر ار لبهيرره مررن المصررلحين والم ك ررين
والبلمرا والهبرا وال مدرا يورالبون برالادول بالحيرا ال كرير مرن اجرل قصررم حرال الهولر الب مااير

المادار ومواكب الووور ال و و ده اوروبا(رافة  7111ص.)013
وق رره ا ررار البهي رره م ررن الرحالر ر الب رررو للحركر ر ال كرير ر بليبي ررا م ررن رررل ررداهاة ق ررهمواا عا رره

يررارودم للمررهن الليبي ر

فد ر ا الرحال ر ابررن ااصررر يمررهم لاررا صررورن عررن اوضررال و ررابل

ولررأ ال وررر عارره مرررورن بدررا قاصررهاو الح ر عررام 7131م ويبررين مررن ايررن ا ر ة و ررابل

(وررابل

ال كري ر

رررل

البلررم بمولررال:

اكوسرربة البلررم مررن برراو اروار و ااوررال وامررا بابرران مررن اب رواو البلرره اسررباو قلررى مررن ار ل بدمررا

اول ال مرران قال ااررال اسررو اه مررا اسررو اه مررن البلررم بلمررا مررن ي رره قلررى و ررابل

الم ر او من المغرو وكان لال اعواا بلما الوفوه والميام بإضافودم) (
مررن جااررو أ ررر ا ررار قلررى وجرروه البهيرره مررن البلمررا وال مدررا بوررابل

يرره ل مررن البررابين مررن

يم  5892ص.(42
رررل ولررأ ال وررر بمولررال:

( قن ال يخ سيهو الصيه قره ا ر الورير عرن سريهو محمره برن عيسرى برن محمره لولمسرااي الم ردور
بررأبي مبر ر وا ر ع ررن ال روالي الكبي ررر والبلررم ال رردير سرريهو اب رري عمررر الموا رري المراك رري) (

رريم

 5892ص.(42
ا ما الرحالر الرور راي فمره وورر للحيرا ال كرير

م رل يررن مرن الرحالر

يرر اارال فري البهيره مرن

رداهاوال كاارة وكررار لمرا كررن الرحالر قبلرال و اصر مرن ابرن ااصرر والبيا رى و لرأ عاره مرررورام
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برراال ارضررى الليبي ر وا ر ا الررور يراى يمررهم ررداه عارره مرررور برراال ارضررى الليبي ر عررام 7111م ي ررير
بمولررال( :وهعاررا مررن فرري المهيا ر مررن البلمررا ) (الررور راى

فيدررا قلررى ا هاررار الحيررا ال كري ر بو ررابل

ه:ة ص.)711-717

اكه الور راى على ا هاار ورابل
ض رواحي ور ررابل

بالبلم والبلما كمرا اكره علرى وجروه البلرم والبلمرا حورى فري

ماد ررا و رراجو ار و ليررون و ار ر ور بمول ررال( :لميا ررا جماع ر م ررن فض ررر و رراجو ار كولبر ر

ال يخ سيهو محمه بن الابا

وببل اوالهن واواله ا يال وك ا اال ال ضل من ولرأ ال ورر مرن ال مر ار

والمرابوين والبلما والصلحا ومن فيال اسبال من الاسو و ررح مبارا اك رر االدرا مرن البلمرا والولبر
وال م ار واال السا وببل رؤو

الهول والك ر مرن البامر واعيران البلره مرن براو المهيار مرن اارل

المحب ) (الور راى ه:ة ص.)711-717
وفى ليون مليم بالبلمرا وال مدرا بمولرال( :وفري ار ن البلره ليرون فضرر وصرلحا وعلمرا وفري

الرجبر ر اجومبا ررا م ررع علم ررا الوق ررة الحاض ررر كال اض ررل الكام ررل الهي ررو ال مي ررال س رريهو س ررالم وا واا ررال
وولبوررال وقرره مررر رفاقررال بالوررهري

البلررم اح رووا وفمد روا واجومباررا مررع فضررر ولررأ البلرره كم ررارأ فرري

البلرروم سرريهو قبرراايم اجررل ال رريخ سررالم فررإن لررال ا رروغال بالوررهري

البررالم البرم ر ال ميررال ال دام ر س رريهو محمرره ابررن عاااامر مااا ا

ا بررال اه ووجررهاا ال اضررل الكامررل
فرري اه المحررو مررن اجلررال قبر رراايم

ال رير ومن رفا مصراوال ياوارواال احو اليومين) (الور راى ه:ة ص.)711-717
كمررا ا ررار فرري ررداه ا ررر قلررى ان الحرك ر ال كري ر

فرري و ررابل

كااررة ممصررور فرري امرراكن

مبيا و لأ فري ببرل المسراجه وال وايرا والمبااره الهياير و اصر فري ال اوير الغربير وجار ور ب اوير
عور بمولال (جا ور فيدا افاضل البلما وعباهوا و ااهوا) (الور راي ه:ة ص. )701
وق ررال ايضر راو(:م ررن اجومبا ررا مب ررال م ررن ال مد ررا الماض رري وال مي ررال لج ررل س رريهو عم ررر الس رروهااي وال رريخ
الكيرارري واصررحابدما واصررحاو االجودرراه فرري المررور كلدررا سرريهو حسررن السرربهاوو بلغررال اه ايوررال

المااي) (الور راي ه:ة ص.)711
وا ررار ايض روا قلررى عررهه مررن ال مدررا

بوررابل

بمولررال( :ومررن ال مدررا سرريهو عبرره الاررور فدررو فميررال

فاضررل عررالم واواله ال رريخ سرريهو الصرريه الررولي الصررالو واوالهن سرريهو عبرره اللويررر وسرريهو الصرريه
وولهن والسيه سيهو وال يخ سيهو محمه بن سبيه واواله المر اي وام مرن اارل ال ضرل فري الدا رير

والساحل والما ي ) (الور راي ه:ة ص. )711
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رررل ولررأ ال وررر بمولررال (و اباررا ل يررار سرريهو احمرره بررن

احمه بن مسدل وقه اسوب ي ال وو في أ ر عمرن ووبول للببراه وورهري
والو ر كير لررال م ررارك فرري البلرروم ومر مر ر الوررهري

البلرم ومر مر كورو الروعا

ول ررال سررم حسررا وحالر ر مرضرري ) (ال ررور راي

ه:ة ص . )711-713
كما وحه

عن كبار البلما ال ين الوما بدرم بمولرال ( :رم لحمارا الركرو ارا لين علرى اوررار البلره

فررأوى قلياررا جمررع مررن ولبر البلررم كالبرم ر ال مير ولرره ال رريخ سرريهو سررالم ومبررال فضررر وعلمررا ومررن

اجومع من علما ورابل

في الاحو والوصور و رحال وحوا يال كالماير و ررحدا وكر لأ يمرل مبدرم

الم وصر اما الووحيه فمليرل الوجروه فرر وجره مرن يحمر مرن مصرر قلرى وواارا وا لارا مجلسراا بوجروه
ال اضل الكامل ال يخ محمه البربي ال رجرااي رفرع اه ا ررن واهام ابمورال وقره اجومبارا بالبرالم الارورااي

سرريهو محمرره الكرب رري) والسرريه الجلي ررل ال رريخ محم رره السرروهااي كرران اه ل ررال هايررا وهيار راو بماررال وكرم ررال
فبلماؤاا ك يرون) ( الور راى ه:ة ص .)528-529
كما اوره

داه بين فيدا البلوم الوري ووجره بوررابل

الما رري فوجررهاا وام ر مررن الجرري

مادرا الاحرو وااهاو بمولرال ( رجارا ارواحي

الوركرري والموسرريمى وصررحبال بولررأ الاغمرراة السررالب للبمررول وكرران

قضررا ببررل مررن لررال قلمامراو بررالهو فووجدررة فرري الحسررن قلررى اوير ال رريخ احمرره م وررار رريخ م ررايخ
الساوسي وقه بلغاان قهوماا قبل ان اأويال وقره وجرهاان يمر ار فري ك اير الوررو لل ريخ الصرالو الم ردور
عبرره اه بررن يرره الميرواارري بال اوي ر فلررم وررم هرسررال اقبررل علياررا وبا ررر ق رواهن اررو وجمررع كبررار الوريم ر

الساوسي و بة ولأ البيا بال اوي مكرموا) (الور راى ه:ة ص. )707-703

امرا المارالي* فمرره ا رار ارو اا ررر مرن ررل ررداه اورهارا قلرى وجرروه ببرل البلمرا بوررابل
بمولرال (ولمررا راررا ابرا رربي قصررهاا احرو اإلمررام رو فررإ ا بأ يارا سرريهو محمرره مميرل جررا لمرقاواررا
مع الحب سيهو محمه بن صالو وابن ا ي سيهو محمه ابرن ماصرور وسريهو محمره ال ع اراري مرع
جماع من ق واااا واواله ابن لبون فاه يا بدم ويرفبدم) (

يم  5892ص. )33

وفرري ققلرريم برقر وبالوحهيرره فرري الجغبرروو اوره الح ام رري ررداه اكرره فيدررا ا هاررار الحيررا ال كري ر

فرري اإلقلرريم ووجرروه البهيرره مررن البلمررا وال مدررا بمولررال(:ومررن اهبررا ا ر ن البلرره مررن يح ررا ع ررر أالر
بيررة مررن ال رربر الرقير  ,ومررن علمامررال البحررر ال ا ررر البرمر سرريهو احمرره المرربل كبيرررام وقررهوودم,
يمرال قن ار ا الرجررل يح را مرا يمرررو مرن ع ررين الرر حرهي

ومررادم سريهو ال رالو اهيررو ماارال وعررالم

عصررن كرران فرري حررهوه سررا 7311م ضرري او كريمراو عاره اميررر المررؤماين السررلوان عبرره الحميرره  ,ومررادم

ال رريخ سرريهو واصررلال مررن بلرره ص ر اق  ,ومررادم سرريهو احمرره السرراي عررالم جليررل واصررلال مررن المغرررو
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وارو بم ابر و يرر سريهو محمره المدرهو ريخ ال اوير وصراحو م رور والبرمر الكبيرر الحرافا ال رريخ
سرريهو الري رري وال رريخ سرريهو يوسررر اهيررو عص ررن وسرريهو محمرره البسرركرو واصررلال بسرركرن وسرريهو

محمه الوواوي اصل وواة) (الح ام ى ه:ة ص.)717

كمررا قررهم ررداه ا ررر اكرره علررى مررا ا ررار قليررال بمولررال (وصررارة جغبرروو ماررا والبلرروم ومابررع
الم ررأن البارريم وموقبدررا فرري اضرراو مررع اا ررال وارضرردا صررلب وبدررا ببررل البمررول الغرررل و الب راو

يكون وم وار ير جيه) (الح ام ى ه:ة ص.)711

كما اكه على ان الجغبوو وبوبر قبل للبلم والبلما في ولأ ال ور و لأ من رل مرا يوجره بدرا

مرن كوررو ميار واراهر بمولررال (امررا الكوررو الموجروه ب ااودررا فمرره بلغررة علرى ال مااير أالر مجلرره مررن
و اسير واحاهي

واصرول وووحيره وفمرال و يرر لرأ مرن كورو البلروم المبمولر والبلروم الوبيبير و يرارا

وال يوبع كواو فري البرالم باللغر البربير قال ويبح رون عارال يا ررون برال ,فيوجره عارهام هيروان البرمر

ال رراعر ال رريخ سرريهو محمرره قايرراهر ال ررير الساوسرري وورراريخ ال رراعر الهيررو ال رريخ سرريهو محمرره
الباجي المسبوهو الوواسي) (الح ام ى ه:ة ص. )711
كما وحه

عن ورابل

عاه مرورن بدا في اوا ر المرن الواسرع ع رر بمولرال( :ان ار ن المهيار

ا ررودرة بأك ررابر البلم ررا المر ر المحمهير ر كال مي ررال عل رري ب ررن الحس ررن ب ررن موس ررى ب ررن مب ررر الدر روارو
الورابلسي) (الح ام ى ه:ة ص. )703
اما ابو الويو ال اسري فمره اوره ارو اا رر رداه اكره فيدرا علرى وجروه البلرم والبلمرا فري والير
و ررابل

بمولررال (ومررادم ال رريخ ابررو عبرره اه المكارري الم رردور بررال وو فرري ولررأ القوررار ومررادم ال ميررال

الابيررال الر و سررلأ فوررأوو علمررال ال رريخ ابررو عبرره اه محمرره ابررن مميررل ومررادم ال ميررال الم ررارأ فرري اا روال

الممروالة وال ريخ ابرو الببرا

احمره برن الصرغير ومرادم ال ريخ ابرو الببرا

احمره كران ويرو بجررامع

الورأ العام وقه صلياا مبال الجمب ال ااي ) (جحيهر ه:ة ص.)31
كمرا اكره ابررو الويرو ال اسرري علرى وجروه البهيرره مرن ورررو البلرم والر ار بين فيررال ومبرفر م ولررر
البلوم بمولال (وره علياا جماع من ولب البلره وبرالموافي اإلكررام جر أام اه وبرالى جر ا الكررام وسرألوا
عن مسامل علمي ) (جحيهر ه:ة ص. )31
قن ا ن ال داه الوي قهمدا ابو الويو ال اسي وباي حسرو رايارا الر بر الملحر لره ولبر البلرم
على مبرف المسامل الم ول  ,كما ان ولو المبرف مرن قبرل الولبر كران فرصر لدرم ل ر البلرم مرن
علمررا قرراهمين مررن المغرررو قاصررهين الح ر  ,فمرره ال وكررون لد رؤال ال رص ر فرري االومررا بد رؤال البلمررا
الر ين ا لروا بدررم وا ررير قلررى ان ابررو الويررو قرره قضررى فوررر وويلر فرري وررابل

ومررارو الب ررين يومروا
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وفمدامدررا ,وقرره اوره ررداه وؤكرره لررأ بمولررال( :ولمياررا الرجررل

الصررالو البررالم ابررو عبرره اه سرريهو محمرره المب ر و لميوررال بررهارن بالما رري مررع محباررا ال ميررال ابرري الببررا

احمه الم وو وصلياا مبال البصر في مسجهن ال و بمرو هارن وحه اا ب وامه علمير ولرال يره فري البلروم
والسرريما الوصررور ووبركا ررا بمرقررا الرجررل الص ررالو ابرري عبرره اه

محم رره بررن مسرراال الورابلس رري

الهار) (جحيهر ه:ة ص . )711
وي ررير الرحال ر مؤيرره الباررم قلررى ااوبررا

و ررابل

الحيررا ال مافي ر والوبليمي ر فرري واح ر الك ررر الببيرره عررن

مرك ر السررلو الب مااي ر وان هل علررى رري فإامررا يررهل علررى ااو ررار الوبلرريم بالوالي ر بررهليل

قولررال (:رررح قلررى اسررومبالاا الم ررايخ والولب ر مررادم سرريهو محمرره البسرركرو احرره ورمي ر السرريه الساوسرري
وقر رره قر ررام السر رريه البسر رركرو ومبر ررال الولب ر ر وال ر ررهم قلر ررى مكر رران ققام ر ر المافل ر ر ) (عبر رره البا ر ريم 7113

ص.)733

وفرى الورررر الغربرري لوررابل

ا ررار ابررن ااصررر قلررى مهيار ال اوير كأحرره الم اركر البلمير

رررل

ولأ ال ور بمولال (ومهيا ال اوير اري ال رر بدرا علمرا وفمدرا فري ولرأ ال ورر برهليل قرول ابرن ااصرر

( واضحياا بال اوي الغربير بلره ا يرل وفواكرال وا رجار وعمرار ووبررل لارا مرن جماعر المحرو سريهو
محم رره المكا رري ررم ولماا ررا اا ررل ال اوير ر افواجر راو افواجر راو اس ررأل اه ان يب رراملدم عا ررا ب ض ررلال وس ررير عل ررى

الجميع سهن المايع) (بن ع مان ه:ة ص.)03

قن ولرأ ال رداهاة الوري قرهمدا جملر ا مرن الرحالر البررو قره اوضرحة صرور الحيرا ال كرير

والير وررابل

فرري

الغرررو رررل ولرأ ال وررر والورري كااررة موم لررال فري المسررجه وال اوير والكواويررو والمررهار

الهياي .
ومن ااا يمكن قن اسواو ااوي:

اوال -قن الحرك ال كري في والير وررابل

قره ردهة ااوبا را ررل ولرأ ال ورر برالر م مرن الوضرال

المادار وفى م ولر جواابدا.
ااي ررا -قن الحركر ر ال كرير ر بوالير ر ور ررابل

ل ررم يم ررم بد ررا والود ررا واام ررا ق ررام بد ررا الا ررالي وبإمكااي رراودم

الموواضب هون او مساعهن من والودا.

ال ا -قن ا ورر داهاة الرحال يرجع في اضر قلى اسباو عهن مادا:
ا -قن مرره بمررا الرحال ر فرري المرراكن والمررهن لررم يكررن ورروير وبالوررالي لررم يومكا روا مررن مبرف ر الحال ر
ال كري بهق حي

يحواح لأ قلى وقة.

و -قرره وكررون ولررأ المرراكن الورري اراررا الرحال ر ال ووجرره بدررا مؤسسرراة فكريررال مررن مسررجه او اوي ر
وبالوالي لم يصاهفوا عاه يارودم لدا او من رجال البلم.
11

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
ح -قن عرق الرحال مع الاالي اابك

ع  7ديسمبر 4102

على داهاودم الوي اورهواا.

راببا -قن مبام الرحال من البلما وال مدا وورو البلم مما كران لدرا ال رر فري مبرفر الك يرر مرن
الو اصيل عن الحيا ال كري .

امسا -قن الوال الب ماايين ال ين وولوا امر ورابل

قه رك وا جل امدم لجمرع المروال وبرأو وسريل

هون الاضر قلى الجوااو ال ر و اص ال كري مادا.
ساهسا -قن الراضي الليبي كااة مكان الوما للبهيره مرن البلمرا مرن ال رر البربري
البربي مما اه قلى ااومال م ولر البلوم والمبارر بين اباا الوون.

ساببا -وبه مهيا

ليون احه المراك البلمي

والمغررو

رل ولأ ال ور .

اماا -قن مهيا جا ور من ابر الم اركر البلمير بضرواحي وررابل

حير

ضرمة البهيره مرن ال وايرا

الهياي اامدا اوي عمور و اوير البري رى ممرا جبلدرا ولبرو هو ار ممير ا فري ا رر البلرم والمبرفر

و اص

في وح يا المران الكريم والبلوم ال رعي .

واسبا -وبوبر مهيا واجو ار احه ضواحي ورابل

عا ر ار -وبرره مهيار ال اوير مرن الم اركر البلمير حير

اي ال ر و ر بالبلم والبلما .

وارم البهيرره مرن ال وايررا الهياير الورري لببررة هو ار

في الحيا ال كري بليبيا رل ولأ ال ور.
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المصادر والمراج :
 -7الحسن الور يراي ا ا الااار في فضل علم الواريخ وال بار وحمي محمه ايو.
 -1الح ررام

محم رره ب ررن ع م رران الرحلر ر ج ررر الك رررو ع ررن ور ررابل

للوباع والا ر والوو يع لباان.

-0
-1

ور ررابل

لي ر ر محم رره الوليس رري حكاير ر مهيار ر
للكواو الوبب الولى.

يررر الررهين ال ر ر كلرري العرررم قررامو

الغ رررو  7331م هار المبرفر ر

ل رره الرحالر ر الب رررو والجاا ررو ال ررهار البربير ر

الو رراجم ل رردر الرجررال والاسررا مررن البرررو والمسرروبربين

والمسو رقين الج  1و 1لسا  7131هار البلم للمريين بيروة لباان.
 -5صرم الهين السبهو ما وراة مركر جدراه الليبيرين لله ارسراة الواري ير

هار الكورو الوواير

الوبب الولى 7113م .

 -1عبر رره الك ر رريم ارفر ررة البر رررو والب مر رراايون فر رري افريمير ررا ال ر ررمالي  7171 -7171هم ر ر

مكوب ر ر

ورابل .
 -1عبره اللويررر البر ررووي ورراريخ ليبيررا اإلسرررمي مرن ال رروو البربرري حوررى بهاير البدرره الب مررااي هار
قحيا الو ار البربي بيروة لباان بهون واريخ ما وراة الجامب الليبي .

 -3علرري فدمرري

رريم الحاجير فرري ررر

رحرررة فرري ال ارضرري الليبي ر

رحلر ابررن ااصررر رحل ر

الماررالى -رحل ر ال اسررى .الوبب ر الولررى  7111 / 7011هار مكوب ر ال كررر للا ررر والوو يررع و

.ال ااي

 7131ليبيا – ووا

.

 -1عمررار جحيررهر أفررا وو ررام فرري ورراريخ ليبيررا الحررهي

رحلر ابررو الويررو ال اسرري الررهار البربي ر

للكواو .
-73عم ر رر علر رري بر ررن قسر ررماعيل اادير ررار حكر ررم السر ررر المرماالي ر ر فر رري ليبير ررا  7301 -7111مكوبر ر ر
ال رجااي ورابل

ليبيا و يم رقم .171

-77مؤيه عبه البايم رحل الصح ار الكبر بأفريميا ورجم عبه الكريم الوافي مراجب
-71محم رره ب ررن ع م رران الح ام رري الرحلر ر ج ررر الك رررو ع ررن ور ررابل
للوباع والا ر.

الغ رررو  7171هار لبا رران

 -70محمه حرو عبه المجيه الم كراة للسلوان عبه الحميه ال ااي م كراة سياسي .
 -71محمرره ضرريا الررهين ال رري
7111م.

-71محم رره عب رره الم ررابم

ورراريخ الم ر البربي ر

رراجي م ررن

عصررر االاببررا

مكوب ر ال ررباو و 1لسررا

ررامر الكو ررو البربير ر رحلر ر البيا رري مجلر ر الد رررل لس ررا 10

هيسمبر لسا  3 7131ربيع الول لسا  7131ه.
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