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املقدمة:
”مصر  عن  الكتاب  هذا  الكرمي  للقارئ  أقدم  ان  يسرين 
وليبيا بني القرنيني السابع والرابع قبل امليالد“. وهو يف األصل رسالة 
عليها حصل هبا صاحبها الدكتور ”امحد عبد احلليم دراز“ على درجة 
الدكتوراه. ومن املعروف ان العالقات املصرية الليبية عالقات قدمية 
أشارت إليها املصادر الفرعونية عندما كانت تتحدث عن احلمالت 
التأديبية اليت كان يقوم هبا اجليش املصري ضد القبائل الليبية وعودهتا 
حمملة باألسرى والغنائم، وحماولة القبائل الليبية النزوح إىل مصر على 

مدى التاريخ الفرعوين.
وليبيا  بتناول األوضاع يف مصر  الباحث دراسته  بدأ  وقد 
الثالث، وتعرض للعالقات بني مصر واألقوام  خالل عصر االنتقال 
عهد  يف  خصوصا  و“املاشواش“،  و“التمحو“  ”التنحو“  مثل  الليبية 
يلعبون دورا يف  الليبيون  بدأ  الثالث حىت  الثاين ورمسيس  رمسيس 
ورمسيس  ضد“مرنبتاح“  احلرب  يف  باشتراكهم  املصري  التاريخ 
األحوال  اضطراب  بعد  البالد  إىل  ذلك  بعد  يتسللون  مث  الثالث، 
الغربية،  احلدود  إمهال  من  تبعه  وما  الثالث،  بعد رمسيس  يف مصر 

وتأسيسهم أسرا حاكمة داخل مصر.
ويف الفصل الثاين تناول الباحث األسباب اليت أدت إىل قيام 
دوافع  وتناول  بسماتيك،  عهد  يف  الداخلية  وسياستها   26 األسرة 
االستعمار اإلغريقي لليبيا، وأثره على العالقات املصرية الليبية حىت 

االحتالل الفارسي ملصر عام 525 قبل امليالد.
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الليبية يف  املصرية  العالقات  فيه  فتناول  الثالث  الفصل  أما 
ظل االحتالل الفارسي ملصر والسيطرة اإلغريقية يف ليبيا.

لالستعمار  املصرية  للمقاومة  تعرض  الرابع.  الفصل  ويف 
الفارسي، ودور الليبيني يف هذه املقاومة. وتناول ثورات املصريني بعد 
موت قمبيز، وبعد هزمية الفرس يف ماراثون، وتعرض خلمس مراحل 
ثورية انتهت بتخلص املصريني من االحتالل الفارسي األول يف حوايل 
سنة 404 قبل امليالد، عندما أصبح قائد الثورة فرعونا ملصر ومؤسسا 

لألسرة الثامنة والعشرين.
التأثريات  الباحث  فيه  تناول  فقد  اخلامس  الفصل  أما 

احلضارية املتبادلة بني مصر وليبيا.
عالقات  تاريخ  يف  فراغا  يسد  النحو  هذا  على  والكتاب 
مصر وليبيا قبل امليالد. وأملي ان جيد فيه القارئ املتخصص واملثقف 

العادي ما ينشده من فائدة ومتعة.

واهللا املوفق

                                                               
                                            رئيس التحرير

د. عبد العظيم رمضان

اإلهداء

إىل أستاذي اجلليل
أ.د. جاب اهللا علي جاب اهللا

أستاذ تاريخ وآثار مصر والشرق األدىن القدمي
وأمني اجمللس األعلى لآلثار
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قائمة االختصارات
A.E., = Ancient Egypt, A Social History, 

Cambridge 1984.

A.E.O. = Gardiner, A.H., Ancient Egyptian 
Onomastiga 2 vols, Oxford, 1927.

A.J.S.L. = American Journal of Semitic 
Languages and Literatures.

A.N.E.T = Pritchard J.,) ed.) Ancient Near 
Eastern Texts Relating To The Old Testament, 
Princeton 1969.

A.R.A.B. = Luckenbill, D.D., Ancient 
Records of Assyria and Babylonia, 1926 -1927.

A.E.A.E. = Annales du Service des Antiquites 
de L’Egypte.

B.A.R = Breasted, JH, Ancient Records of 
Egypt, 5 Vols, Chicago, 1906-1907.

B.F.A.O.= Bulletin de L’Institut Français 
d’archelogie Orientale.

C.A.H. = Cambridge Ancient History, (3rd 
ed.) 2 vols. 1980.

C.D.E. = Chronique d’Egypt.

Histo. Of the Pers. Emp. = Olmstead, A.T., 
History of the Persian Empire, 5th ed., Chicago, 
1966.

J.E.A. = Journal of Egyptian Archaeology.

J.H.S = Journal of Hellenic Studies.

J.N.E.S. = Journal of Near Eastern Studies.

L.R. = Gauthier, H., Le Livre des Rois 
d’Egypte, 5 Tomes, 1907-1917.

M.D.A.I.K. = Mitteliungen des Deutschen 
Instituts Fur Agyptische Altertumskunde in Kairo 
augsbug-Berlin, 1930f.

M.I.F.A.O. = Memoires Publies Par les 
Membres de L’Institut Française d’Archeologie 
Orientale du Caire.

P.M. = Porter, B., and Moss, R., Topographical 
Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic 
Texts Reliefsand Paintings, 7 vols, Oxford, 1927-
1957.

Third Intermediate = Kitchen, K.A., the 
Thisd intermediate Period in Egypt (1100-650 B.c) 
2nd ed., Warminster, 1986.

Z.A.S., = Zeitschrift Fur Agyptische Sprache 
und Altertumskune.
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مقدمـــة

كان اختيار موضوع البحث من األمور املهمة اليت تشكل 

صعوبة كبرية أمام الدارس يف هذه املرحلة، وكان املوضوع دراسة 

املاجستري- والذي تناول العالمة بني مصر وفلسطني فيما بني القرن 

احلادي عشر و القرن الثامن ق.م –اثر كبري يف ان يفكر الدرس يف 

قد  مصر  شرقي  الواقعة  األمم  ان  ورأى  الطريق،  نفس  على  السري 

تناولتها دراسات عديدة، فكان البد من االجتاه غربا (ليبيا) وهنا تردد 

أستاذي كثريا يف املوافقة على هذا االجتاه موضحا كم الصعوبات اليت 

ميكن ان تعترض البحث خاصة يف الفترة الزمنية من القرن السابع 

حىت الرابع قبل امليالد، ومن أهم هذه الصعوبات قلة املصادر األصلية 

الباقية عن تلك احلقبة من تاريخ مصر مع كثرة االختالفات بني أراء 

علماء اآلثار حول غالبية معلوماهتا، ومنها أيضا ندرة املصادر الباقية 

عن تاريخ ليبيا القدمي وذلك لقلة الدراسات ألثرية املنظمة هبا حىت 

اآلن وان وجدت بعض الدراسات فإهنا تعتمد على املصادر املصرية 

أوال وأخريا، وتوقفت هذه الدراسات عند هناية الدولة احلديثة من 

تاريخ مصر حيث تكثر اإلشارة إىل الليبيني يف املصادر املصرية ومن 
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أهم هذه الدراسات

 au Delta du principautes les » ,.J ,Yoyotte 

 ,66 ,.O.A.F.I.M ,« Libyenne anarchie‘L de temps

 121-181 .PP ,1961
Gomaa, F., Die Libyschen Fürstentumer 

des Delta vom tod Osorkons II bis Zur 
wieerveienikung Agypten durch psametik I, 
Wiesbaden, 1974.

اإلفريقية  الدراسات  معهد  من  ماجستري  رسالة  وهناك 
العصور  أقدم  منذ  وليبيا  بعنوان «مصر  العال  زينب عبد  للدكتورة 

حىت هناية الدولة احلديثة» ونوقشت الرسالة عام 1975.
املتأخر  العصر  يف  وليبيا  مصر  عالقة  ان  إذن  الواضح  من 
دراسة  أية  املتواضعة  معلومايت  تتناوهلا حسب  مل  البحث)  (موضوع 
 ,.A ,Rowe علمية مفصلة، وان كان «رو» قد كتب حبثا بعنوان
 New light on .Cyrenaica Ancient of History A »
 Aegypto – Cyrenaean Relations Two Ptolemiaic
 Statues Found in Tolmeito », A.S.A.E, cah. 12,

1948, PP. 1-35

كان  فانه  أستاذي  يل  أوضحها  اليت  الصعاب  هذه  ورغم 
إذا  انه  انطالقا  إميان راسخ بوجود عالقة بني مصر وليبيا من  لدي 
التاريخ  أسيا على مدى  وأقطار غريب  بني مصر  هناك عالقة  كانت 
وجود  من  فالبد  بليبيا،  باملقارنة  مصر  عن  األقطار  هذه  بعد  رغم 

جلميع  ومتعاصرين  متجاورين  قطرين  بني  اكرب)  تكون  (رمبا  عالقة 
ترجع  هنا  الفوارق  ان  إال  التاريخ،  قبل  وما  منها  التارخيية  املراحل 
للظروف التارخيية ألقطار غريب أسيا وتوصل جمتمعاهتا لعصر الكتابة 
وامتالك لغة للتدوين (األمر الذي مل يتوافر للقطر اللييب إال حديثا) 
العالقة، حيث  هذه  تفاصيل  من  هائال  كما  ميتلكون  الباحثني  جعل 
يتوافر ألي دارس هنا مصدران يستقي منهما معلوماته مصدر مصري 
ومصدر أجنيب (وهذا ما ال يتوافر يف حالة العالقات مع القطر اللييب) 
بالد  من  بغريها  تناولت عالقة مصر  اليت  الدراسات  معظم  دفع  مما 
ما  نفسه  الوقت  يف  وهذا  الشرق،  جهة  إىل  القدمي  األدىن  الشرق 
جعلهم ال ينظرون إىل الغرب (أي ليبيا)، ورمبا يرجع اهتمام الباحثني 
بالشرق أيضا  إىل تأثري هذه األقطار املباشر والواضح يف تاريخ مصر، 
الشرق  من  جاءت  كلها)  تكن  مل  (ان  مصر  غزو  حماوالت  فمعظم 
(اهلكسوس ـ االشورين ـ الفرس) وهنا يرى الدارس ان تأثري ليبيا 
رمبا يكون أكثر من ذلك، فإذا كانت الشعوب الغازية ملصر من جهة 
الشرق قد أثرت يف تاريخ مصر السياسي، فان ليبيا رمبا كان هلا تأثري 

حضاري واجتماعي .
كما وضع الدارس يف اعتباره أيضا ان أية دراسة أو إشارة 
بسيطة للعالقات املصرية الليبية كانت تعتمد يف املقام األول أو األخري 
على املصادر املصرية، وبالتايل تتبىن وجهة النظر املصرية، وعلى سبيل 
املثال إشارات الفراعنة إىل محالهتم التأديبية ضد القبائل الليبية واليت 
الكثرية من ماشية وغنائم وأعداد كبرية  بالغنائم  تعود  كانت دائما 
من األسرى، وكانت هذه املصادر تشري يف نفس الوقت إىل ان حماولة 

القبائل الليبية دخول مصر كان سببه الفقر و اجلدب.  
املاشية  من  الغنائم  كثرة  بني  صارخا  تناقضا  هنا  ونالحظ 
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واألغنام واألسرى وبني ما يقال عن فقر هذه املناطق وجدهبا، حيث 
ان كثرة املاشية واألغنام واإلنسان يدل على اهنا مناطق غنية مبراعيها 
القادرة على ان تؤوى هذه األعداد الكبرية من احليوانات والبشر، 
ومعىن غىن هذه املناطق فان حماولة القبائل الليبية النزوح إىل مصر على 
مدى التاريخ الفرعوين مل يكن سببه اجلوع بل رمبا كانت هناك أسباب 
أخرى. وعلى ذلك كان البد من دراسة تتناول عالقة مصر وليبيا 
اخدة يف االعتبار وجهيت نظر البلدين، وانعكاس أوضعهما الداخلية 
على عالقة كل منهما باألخر وكان هذا هو اخلط الرئيسي واألساس 
يف الرسالة، وقد استتبع ذلك إعادة النظر يف بعض النصوص املصرية 
الليبية  املصادر  بعض  على  االعتماد  حماولة  وأيضا  حتليلها،  وإعادة 
على قلتها، والقيام بوصف وحتليل هذه املصادر ومقارنتها باملصادر 

الستخالص بعض النتائج واليت رمبا حتمل وجهة نظر جديدة.
وقد جاءت الدراسة يف مخسة فصول مرتبة ترتيبا زمنيا على 

النحو التايل:
الفصل األول: مقدمة، مصر وليبيا خالل عصر االنتقال الثالث.

السادسة  األسرة  عصر  يف  وليبيا  مصر  الثاين:  الفصل 
والعشرين.

الفصل الثالث: مصر وليبيا يف عصر االحتالل الفارسي (-252
404 ق.م).

الفصل الرابع: الليبيون وحترير مصر من االحتالل الفارسي.
الفصل اخلامس: التأثريات احلضارية املتبادلة بني مصر وليبيا.

وليبيا  األوضاع يف مصر  األول  الفصل  الدارس يف  تناول 

الداخلية  البلدين  ألحوال  فتعرض  الثالث  االنتقال  عصر  خالل 
االقتصادية  حالة مصر  فتناول  اخلارجية،  العالقات  على  وانعكاسها 
واالجتماعية وما آلت إليه من اهنيار وأسباب ذلك وانعكاسها على 
نفوذ  وازدياد  الفرعون  سلطة  ضياع  إىل  أدى  مما  السياسية  حالتها 

الكهنة وتأثري هذه األحوال على سياسة مصر اخلارجية.
السياسية. موضحا  الدارس جغرافيتها  تناول  فقد  ليبيا  أما 
ومناطق  قبيلة  تاريخ كل  متتبعا  تستوطنها،  كانت  اليت  القبائل  أهم 
نفوذها وحماولة كل منها توسيع مناطق نفوذها على حساب األخرى، 

وحماوالهتم املتكررة لدخول مصر.
يف  وليبيا  مصر  بني  العالقات  بتناول  الفصل  واختتم 
«مرنبتاح»  وجناح  البحر  شعوب  يف  املتمثلة  األوربية  اهلجمة  ظل 
و»رمسيس» الثالث يف وقف تقدمهم صوب مصر وان مسح األخري 
لبعض قبائلهم باالستقرار يف بقاع من مصر، كما جنحت بعض القبائل 
الليبية يف التسلل السلمي واالستقرار مبصر وساعد احنطاط السلطة 
داخل  حاكمة  اسر  تأسيس  على  الليبيني  هؤالء  مصر،  يف  املركزية 
مصر، وقد لعب العنصر اللييب دورا قياديا يف مصر منذ هناية عهد 
رمسيس الثالث حىت قيام األسرة السادسة والعشرين، وهو ما يعرف 

بعصر االنتقال الثالث.
يف الفصل الثاين: عاجل الدارس ظروف قيام األسرة السادسة 
والعشرين، واألساليب والوسائل اليت اتبعها بسماتيك األول جلمع 
السلطة يف يديه مث طرد احلاميات اآلشورية وإعالن استقالل مصر، 
وأيضا سياسة ملوك األسرة السادسة والعشرين الداخلية ومشاريعهم 

املختلفة يف الداخل واخلارج.
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أما يف ليبيا فقد استعرض الدارس دوافع االستعمار اإلغريقي 
اثر  ليبيا، وعلى  الدوافع يف  توافر هذه  بصفة عامة مث حماولة معرفة 
ذلك أسس اإلغريق مدينة «قوريين» وقامت مملكة الباطيني يف ليبيا 
الشرقية، وكان لقيام مملكة قوريين اثر كبري يف عالقة مصر وليبيا يف 
هذه الفترة، حيث كان حملاولة اإلغريق احلصول على مزيد من أراضي 
الليبيني اثر سئ يف وقوع الصدام بني الفريقني مما دفع القبائل الليبية 
«أبريس»  امللك  عهد  يف  ذلك  وكان  املصرية،  املساعدة  طلب  إىل 
الليبيني وحلفائهم  ان  إال  الليبية،  القبائل  لنجدة  أرسل جيشا  الذي 
املصريني هزموا يف معركة «ايرازا»، وكان هلذه اهلزمية األثر األكرب 
انتهت  أبريس  ضد  ثورة  قامت  حيث  الداخلية  مصر  أحوال  على 
باعتالء «امازيس» العرش والذي وجد يف عقد املعاهدات السلمية 
باستعداد  خري وسيلة للحفاظ على استقالل مصر خاصة مع علمه 
الفرس لالنقضاض عليها، وظل احلال على ما هو عليه حىت االحتالل 

الفارسي ملصر عام 525 ق.م.
يف الفصل الثالث: يناقش الدارس عالقة مصر وليبيا يف ظل 
السيطرة األجنبية حيث تناول االحتالل الفارسي ملصر، وألقى الضوء 
على أحوال مصر الداخلية السيئة واليت ساعدت الفرس على احتالهلا، 
وموقف «قوريين» من هذا االحتالل، مث تناول الدارس السياسة اليت 
لدرء  للمصريني  التقرب  الفرس يف مصر وحماوالهتم  ملوك  انتهجها 

ثوراهتم اليت نشبت مبجرد دخول الفرس إىل مصر.
أما ليبيا، فقد تناول الدارس أحواهلا الداخلية مشريا إىل احلالة 
االقتصادية واالجتماعية املترتبة على االستعمار اإلغريقي يف قورينائية 
وانعكاس هذه األوضاع على احلالة السياسية، فكانت احلرب األهلية 
بني «اركسيالوس» الثالث وارستقراطية قوريين، ودور مصر يف هذه 

احلرب واستنجاد «فرينيمي» والدة «اركسيالوس» ب»ارياندس» 
واىل مصر الفارسي لالنتقام من قتلة ابنها، مث قام الدارس مبناقشة محلة 
ومؤيدا  اآلراء  بعض  مفندا  ونتائجها،  وأسباهبا  تارخيها  «ارياندس» 

بعضها اآلخر معتمدا على األدلة األثرية.
لالستعمار  املصرية  املقاومة  فيتناول  الرابع:  الفصل  أما 
ويتحدث  املقاومة،  هذه  الليبيني يف  ودور  االستقالل  الفارسي حىت 
هذا الفصل عن الثورة املصريني يف مراحل عدة، فقد نشطت املرحلة 
الفارسي بعد موت  الفعلية األوىل من ثورة املصريني ضد االحتالل 
«قمبري» ومع توىل «دارا» األول سنة 522 ق.م، ويذكر «درا» يف 
حوايل  فكانت  الثانية  الثورية  املرحلة  أما  عليها،  قضى  انه  نصوصه 
486 ق.م. بعد هزمية الفرس يف «ماراثوان» وقد مات «دارا» قبل 
قمعها، فقام ولده وخليفته»اكزركسيس» بإطالق يد أخيه «امخينس» 
بن دارا يف مصر، وكان شديد القسوة عنيفا يف إمخاد ثورة املصريني 
سنة 484 ق.م. وقد أثري جدل كبري حول قائد هذا الثورة وحول 

هويته.
أما املرحلة الثالثة للثورة فكانت حوايل 460 ق.م يف عهد 
«ايناروس»  يقوها  منظمة  ثورة  وكانت  «ارتكزركسيس»  امللك 
ويساعده «أمري تايوس» وكانت نتيجة تلك الثورة اجيابية، فقد قتل 
«امخينس» وهربت احلامية الفارسية إىل منف، وقد دعم العون اخلارجي 
من بالد اإلغريق، الثورة املصرية، ومل يتمكن «ارتكزركسيس» من 
وبعد  العام،  ونصف  عام  حوايل  بعد  إال  مصر  يف  سلطانه  استعادة 
جهد استطاع قائده «جمبازوس» جبيشه الضخم القضاء على الثورة 
ومطاردة اإلغريق وحصارهم يف إحدى جزر الدلتا واسر قائد الثورة 

ايناروس واقتيد إىل حاضرة الفرس حيث اعدم بأمر امللك.



18

مصر وليبيا فيما بني القرن السابع والقرن الرابع ق.م.

وبدأت املرحلة بتسلم «أمون ارديسو» األول أمري سايس 
الراية من زعيمه «ايناروس» واستطاع ان حيافظ على استقالل إمارته 
األثينية يف  العسكرية  املعونة  على  ان حيصل  لعدة سنوات، وحاول 
مقابل الغالل املصرية، ولكن معاهدة «كاليس» سنة 449 ق.م بني 
تلك  يف  تعهدت  أثينا  الن  ذلك  يف  أمله  على  قضت  وأثينا  الفرس 

االتفاقية بعدم تقدمي أي عون ملصر ضد فارس.
وتبدأ املرحلة اخلامسة مع هناية عهد «دارا» الثاين واستطاع 
الشعب املصري حتت قيادة زعيمه «أمون ارديسو» الثاين ان ينتزع 
حريته، وبذلك ختلصت مصر من االحتالل الفارسي األول يف حوايل 
لألسرة  فرعونا ملصر ومؤسسا  الثورة  قائد  أصبح  404 ق.م حيث 

الثامنة والعشرين اليت اقتصرت عليه وحده.
الليبية  األصول  إىل  الفصل  هناية  يف  الدارس  ويشري 
ألسرات العصر املتأخر حماوال إثبات ذلك عن طريق األدلة األثرية 

واالستنتاجية.
احلضارية  التأثريات  فيتناول  واألخري  اخلامس  الفصل  أما 
املتبادلة بني مصر وليبيا، ويعقد الدارس يف هذا الفصل املقارنة تلو 
األخرى بني العناصر الفنية يف كل من مصر وليبيا مع ذكر أمثلة فنية 
مازالت باقية حىت اآلن وصوال إىل مدى التأثري الفين واحلضاري بني 

ومصر وليبيا.

الفصل األول

مصر وليبيا
خالل عصر االنتقال الثالث

أوال- مصر:
(أ) األحوال الداخلية:

1- احلالة االقتصادية واالجتماعية 
2- احلالة السياسية.

ثانيا- ليبيا:
(ب) األحوال الداخلية

1- جغرافية ليبيا السياسية. التحنو-التمحو-املاشواش-
     الليبو.

2- احلالة االقتصادية.
ثالثا- مصر وليبيا وشعوب البحر:
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أوال- مصر:
(أ) األحوال الداخلية:

1- احلالة االقتصادية واالجتماعية:
االنتقال  عصر  خالل  االقتصادية  مصر  أحوال  هتورت 
من  العديد  ذلك  وراء  وكان  أسوأ،  إىل  سئ  من  وسارت  الثالث، 
خاضتها  اليت  املتكررة  احلروب  منها  واخلارجية،  الداخلية  العوامل 
مصر يف الشرق والغرب ضد شعوب البحر من ناحية وضد عناصر 
املاشواش والليبو يف مصر من ناحية أخرى، وما نتج عن ذلك من 
إهناك لالقتصاد املصري، واستقرار بعض العناصر األجنبية يف مصر 
الثانية  لألسرة  حدث  كما  مصر  عرش  يرتقي  ان  لبعضها  وأمكن 

والعشرين الليبية األصل.
وفضال عن ذلك فقد كان للهبات اليت أغدقها فراعنة هذه 
الفترة على معابد اإلهلة املختلفة، باإلضافة إىل انعاماهتم على نفر من 
كله  هلذا  كان  والئهم،  لضمان  كبرية  بإقطاعيات  القدامى  األمراء 
أسوا األثر على األحوال مصر االقتصادية، فتذكر بردية ”هاريس“ 
ان دخل هذه املعابد وحدها بلغ يف عهد ”رمسيس“ الثالث ما يعادل 
62 كيلو جراما من الذهب، 1189 كيلو جراما من الفضة و 2855 
كيلو جراما من النحاس، وان مراعيه كانت تؤي 42362 رأسا من 
 28337 الثالث  ”رمسيس“  منها  أهدى  والصغرية،  الكبرية  املاشية 
رأسا دفعة واحدة، كما بلغ خل معابد مصر حينذاك حنو مائة ألف 
مصر  يف  وقوية  مدينة   169 خبريات  واستأثرت  الغالل،  من  مكيال 
وخارجها، وامتلكت أكثر من 88 سفينة وحنو 50 ترسانة لصناعة 

السفن وإصالحها، وتراوحت مساحة مزارعها بني 12 و%15 من 
أراضي مصر الزراعية.1 

هو  ما  تؤدي  ال  املعابد  هذه  كانت  هذا  كل  على  عالوة 
الكهنة  كبار  عائالت  لتويل  وذلك  الضرائب،  من  عليها  مفروض 

للوظائف املهمة يف الدولة.2
االقتصادية  األزمة  حدة  من  الفترة  هذه  فراعنة  زاد  وقد 
إقامة املنشأت  اليت كانت تعاين منها مصر وذلك عندما أسرفوا يف 
املعمارية، فحفروا مقابر ضخمة على غرار من سبقوهم يف العصور 

الزاهية.3
1- عـن ترمجة بردية هاريس انظر B.A.R. IV 151. ff ويلسـون: احلضارة 

املصرية، ترمجة أمحد فخري، القاهرة، 1955، ص 429.
اآلن جاردنر: مصر الفراعنة، ترمجة جنيب ميخائيل، القاهرة، 1973، ص.322.

 Faulkner R.O, « Egypt From the Inception of the Nneteeth
 Dyansty the Death of Ramesses III » C.A. H3, 2A. 1980, P.
 245. Cerny, J, “Egypt From the Death of Ramesses IIII o
 he End of the Twenty-First Dyansty” C.A.H, 2B, P 626
 2-  من األمثلة اليت نوضح سـيطرة عائالت كبار الكهنة على الوظائف املهمة، 
انه يف عهد ”رمسيس“ اخلامس كان ”رمسيس خنت“ كبريا لكهنة أمون يف الوقت 
الذي كان أبوه ”مرى بارسـت“ رئيسـا ملأموري الضرائب بينما توىل اثنان من 
أبنائه وظيفتني من أهم الوظائف يف البالد، فكان ابنه ”نسـي أمون“ كبريا لكهنة 
أمون من بعده، وابنه ”وسر ماعت رع خنت“ كبريا ملأموري الضرائب واملشرف 

على ارض امللك.
  ..      Kitchen, K.A., Third Intermediate in Egypt, P. 46
انظر

 3- هناك نص من العام الثالث للملك ”رمسـيس“ اخلامس يف وادي احلمامات 
يسـجل استحضار حجر ماخر من حمجره املشهور، وهذا أمر طبيعي، ولكن إذا 
علمنا ان عد املكلفني هبذا العمل بلغ مثانية آالف عامل اتضح لنا ضخامة العمل 
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مصر  أحوال  على  أثرت  اليت  الرئيسية  العوامل  ومن 
إىل  الفراعنة  دفع  مما  أسيا  يف  إمرباطوريتها  فقدت  اهنا  االقتصادية 
ان  قلنا  فإذا  املعمارية،  منشأهتم  إلقامة  اآلخرين  مباين  اغتصاب 
الفترة  هذه  ملوك  خيترعها  مل  مصرية  عادة  اآلخرين  مباين  اغتصاب 
مل  السابق  االغتصاب  ان  أيضا  الصحيح  لكن  لكان ذلك صحيحا، 
يكن هبذا القدر اهلائل، فضال عن ان أصحابه قد أقاموا عمائر تعال 
الذين  الفترة  هذه  ملوك  بعكس  مرات،  عدة  اغتصبوه  ما  أضعاف 
اعتمدوا يف املقام األول على االغتصاب، وان ما أقاموه مل يكن أكثر 
من عملية ختريب وحتطيم آلثار امللوك السابقني، فإذا عجزوا عن هدم 
بعض املعابد الضخمة اكتفوا مبحو أمساء أصحاهبا من الفراعني ووضع 

أمسائهم عليها.4 
ترتب على تردي األوضاع االقتصادية ان استمر التفاوت 
بني طبقات اجملتمع يف مستويات املعيشة مما أدى إىل اضطراب أحوال 
مصر االجتماعية، أضف إىل ذلك استقرار العناصر األجنبية يف مصر 

الذي قطعت األحجار من اجله انظر جاردنر: مصر الفراعنة، ص. 325.

4- فعل ذلك «وسركون» الثاين يف بوياسطة عندما حما اسم الفرعون «رمسيس» 
الثـاين من كل أجزاء معبده وأهداه إىل اإلهلة «باسـت» بعد ان قام بتغيري أمساء 
املعبـودات األصلية اليت كـرس املعبد هلا يف األصل، بل ان قرب «وسـركون» 
الثاين نفسـه إمنا سرقت أحجاره من آثار ترجع إىل أيام الدولة القدمية والوسطى 
واحلديثة، وقد غاىل شاشـانق الثالث يف ذلك كثريا حيث قام بوابته اهلائلة اليت 
أقامها يف تانيس من عمائر يرجع تارخيها إىل الفترة ما بني الدولة القدمية واألسرة 

احلادية والعشرين واألمر كذلك بالنسبة ملقابرهم.
ويلسون: احلضارة املصرية، ص. 435.

Kithen, Third Intermediate, P. 319.

ووصوهلا إىل أرقى املناصب يف الدولة، وميكن القول أم زيادة عدد 
األجانب يف القصور الفرعونية كان من العوامل اليت أثرت يف أحوال 
مصر االجتماعية، حيث زاد الزواج من أجنبيات، وازدادت أعداد 
اجلواري، واحتوت القصور إىل جانب اجلواري على أعداد من احلشم 

عملوا خدما وسقاة ووصفاء حىت تسللوا إىل خمدع الفرعون ذاته.5
فإذا كانت احلالة على حنو ما مر بنا فال غرابة إذا رأينا حالة 
احلكومة مضطربة ومزعزعة ووجد املوظفون ما يغريهم على العمل 
حلساهبم الشخصي بدال من ان يعملوا ملصلحة الدولة، فكان أكثرهم 
طموحا يعرف كيف ينتزع بوضع اليد بعض ممتلكات أمون اليت كانت 
قد اتسعت، كما ان فرق اجلند املرتزقة كانت دائما على استعداد الن 
املؤامرات  فعلت  بينما  والتمرد  للشغب  أداة  الغارات وتكون  تشن 
السياسية فعلها يف ختريب اخلدمات العامة، فتهورت احملاصيل الزراعية 
وكثرة اجملاعات وانساق صغار القوم وراء كبارهم يف أعمال السلب 
والنهب6 وقد أدت هذه األحوال االقتصادية واالجتماعية وما آلت 
وحتها  وتفتت  السياسية  مصر  أحوال  اضطراب  إىل  سوء  من  إليه 

خالل عصر االنتقال الثالث.

 5- Kitchen K.A., “ On the Princedomes of Late  Libya”
C.D.E. 52, 1977, PP.40-48
Trigger, B.G et ot, Ancient Egypt, A Social History, Cam-
bridge,  1984, PP. 309-310

عب العزيز صاحل: الشرق األدىن القدمي جـ 1، مصر والعراق، ط 3، القاهرة، 
1983، ص43.

 6- بويوت: مصر الفراعنة، ترمجة زهران، القاهرة 1966، ص. 14.
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2- احلالة السياسية:
كما سبق القول فان تدهور احلالة االقتصادية واالجتماعية 
أدى إىل ضياع هيبة الفرعون وازدياد نفوذ الكهنة خاصة كهنة اإلله 
وارتداء  احلكومي،  اجلهاز  داخل  والرشوة  الفساد  وتفشي  ”أمون“ 
مث  السياسية،  ألهدافهم  للوصول  الكهنوتية  للثياب  اجليش  رجال 
انتحال األلقاب الفرعونية حىت أصبحوا يكونون دولة داخل الدولة، 
فكانت االنقسام والتفتت أمرا طبيعيا ونتيجة حتمية ملا مرت به مصر 
خالل هذا العصر، وأصبحت السلطة موزعة بني كبري كهنة أمون يف 
اجلنوب وفرعون يف الشمال، وقد حاول فراعنة مصر يف هذه الفترة 
البيت  أفراد  بعض  تعيني  منها  خمتلفة  بوسائل  البالد  وحدة  استعادة 
املالك على رأس اإلدارات يف كهانة أمون يف طيبة، منها أيضا الزواج 
من األسرة الكهنوتية الطيبية، إال ان هذه السياسة بال من ان تعم وحدة 
البالد كانت من عوامل تفتها حيث متخض عنها تياران متعارضان، 
األول رغبة الفرعون اجلالس على العرش يف تسليم املراكز واملناصب 
العليا يف الدولة لرجال ينحدرون من ساللته مباشرة، أما االجتاه الثاين 
املناصب  هذه  وراثة  يف  حقها  سيسلب  اليت  األحزاب  موقف  فهو 
خاصة منصب ”كبري كهنة أمون“ نتيجة تغري الفرعون احلاكم وكان 
البد من الصدام بني هذين التيارين وما كان يترتب عليه أحيانا من 
منازعات داخلية، ومنذ ذلك الوقت تركت البالد يف أيدي رؤساء 
حمليني من الذين ال يعيشون إال على الدس والتآمر، وانتهى األمر بان 
استقل معظم هؤالء األمراء باملدن الرئيسية يف مصر الوسطى والعليا 
أنفسهم  إىل  يشريون  وأصبحوا  (هرياقليوبولس-هرموبولس-طيبة) 
وكأهنم ملوك مستقلون، وانتحل بعضهم األلقاب الفرعونية وكتب 
امسه داخل خرطوش، ولتوضيح ذلك ميكن القول ان هرياقليوبولس 

أصبحت عاصمة ململكة حيكمها ”بف ثاو عوى باست“ ولعله كان 
من نسل األسرة الثالثة والعشرين، كابن للملك ”رود أمون“، وكان 
اإلقليم العشرون مبصر العليا على وجه التحديد نواة هلذه اململكة، 
وقد امتدت لتشمل اإلقليمني احلادي والعشرين مشاال والتاسع عشر 
جنوبا من أقاليم مصر العليا7 وقد محل حاكم اململكة اسم العرش ”نفر 
كارع“ كما يتضح من خالل نقوش متثال ذهيب لإلله ”حرى شف“8 
وكانت  خرطوش9   داخل  امسه  الكوشية  النصر  لوحة  تظهر  كما 

زوجته تلقب بامللكة ”تاشرت ان است“10.
متسعة  ململكة  أيضا عاصمة  فقد أصبحت  أما هرموبولس 
حيكمها ملك هو ”منرت“ الرابع ولعله كان ابنا للملك ”وسركون“ 
الثالث الذي وضعه يف حكم هذه املدينة من قبل، وقد امتدت هذه 

اململكة لتشمل اإلقليم الثامن عشر من مصر العليا.11
أما طيبة فقد أصبحت الزوجة اإلهلية آلمون ”شب ان وبت“ 
األوىل هتيمن على مقادير األمور بعد ان حجبت مبركزها أمهية مركز 
الكاهن األول الذي مل يسمع عنه يف هذه الفترة، فضال عن احتفاظها 
التقليدية بوضع امسها داخل خرطوش، ليس  الرمسية  بكافة حقوقها 

7 - Grimal, N., « La Stéle Triamphale de Pi (ankh).
 y au Musèe du Carie. J.E., 48862 et 47086-47089 M.I.F.A.O.,
105, 1981, P. 215.

 8  - Petrie, W.F., A History of Egypt, Vol III London,
1905, PP. 270-271.
 9 - Grimal, Op. Cit., pI. VIII, L. 70
 10 - Daressy, G., “Fragments Haracleoplitains” A.S.A.E.;
21; 1921, PP. 138-139.
 - Grimal, Op. Cit., P. 216; notes 632-634 11
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فقط ألهنا ملكة، ولكنها كمصدر السلطة باعتبارها زوجة اله.12
فان  الكوشية  النصر  لوحة  من  يتضح  فكما  الدلتا  يف  أما 
حوايل  الفترة  تلك  أبان  السياسي  التفتت  ذروة  بلغت  األحوال 
(730ق.م) ففي ”منف“ ظل حكامها رؤساء ”أملا“ وكهنة بتاح العظام 
يتوارثون حكمها، أما شرق ووسط الدلتا، فقد أشارت نفس اللوحة 
إىل وجود ملكني ”وسر كون“ الرابع يف تانيس و“ايوبوت“ الثاين يف 
الثالثة والعشرين، ومن احملتمل  تل املقدام، وهو آخر ملوك األسرة 
يف  الدلتا  شرق  جنوب  ”أملا“  لرؤساء  إمارة  مرة  ألول  ظهرت  انه 
”بر-جرر“ (دار الضفدعة) واليت من احملتمل ان يكون موقعها عن 
األطراف الشمالية خلليج السويس، كما ظهرت إمارة أخرى ”للما“ 

يف ”بر-سبد“ (صفط احلنة).13
ويف مشال ووسط الدلتا ظلت ”منديس“ (تل الرابع وتل متي 
االمديد)14 إمارة ”للما“ حيث اخذ حكمها يتوارثوهنا ابنا عن أب منذ 
أيام ”شاشنق“ الثالث كما ظهرت إمارة مستقلة يف ”ثب-نتر“ (مسنود 
حاليا) وامتدت لتشمل ”بر_حبيت“ (هببيت احلجارة) و“مسا-حبدت“ 

(تل البالمون مركز شربني).15
وأخريا تكونت يف وسط الدلتا إمارة لرؤساء ”أملا“ حكمها 
كان  فق  الدلتا  غرب  أم  صريبن)،  (أبو  ”بر-أوزير“  يف  ”شاشانق“ 
للغرب“  العظيم  ”الرئيس  لقب  حيمل  سايس  حاكم  ”تف-خنت“ 

 12- يويوت: مصر الفرعونية ص 168-166.
13 - Montet, P., Geographie de L’Egypte ancienne, I; Pa-
 ris, 10557, PP. 206-208.
14 - Gardiner, A.E.O., 2, 151* 
15-  Gardiner, A.E.O. 1, 180*, 195*, 1197*

جانب  إىل  الغربية،  األقاليم  وملك  السفلى،  مصر  إدارات  ومدير 
األلقاب الدينية مثل ”كاهن نيت“ و“واجت“ و“سيد العامو“، وغريها 
من األلقاب اليت نعكس حكمه يف سايس حىت ”بوتو“ مشاال، وكوم 
احلصن يف اجلنوب الغريب، وهكذا سيطر ”تف خنت“ على النصف 

الغريب من الدلتا.16
اجلنوب  بني  السياسية  مصر  تفتت خريطة  يتضح  سبق  مما 
االنتقال  عصر  يف  اجلغرافيني  اإلقليمني  هذين  واخل  والشمال، 

الثالث.

ثانيا- ليبيا:
(أ) األحوال الداخلية:

1- جغرافية ليبيا السياسية:
مازالت األرض الليبية صامتة متاما فيما خيتص بتاريخ ليبيا 
فقبل استعمار اإلغريق لربقة، مما جعل البعض يرجح خلو هذه األرض 
اللييب  التاريخ  يف  باحث  أي  أمام  ليس  فانه  ولذلك  الوثائق17  من 

16-  Yoyotte, J., “Notes et documents pour servri a L’His-
toire de Tanis, Kemi. 21 , 1971, PP. 35-52.
وقد تنـاول الدارس أحوال مصر الداخلية خالل عصر االنتقال الثالث بتفضيل 

كامل يف رسالته للماجستر انظر.
امحد دراز: مصر وفلسـطني فيما بني القرين احلادي عشر والثامن ق.م.، رسالة 

ماجستر غري منشورة، كلية اآلداب جامعة الزقازيق، 1991.
17-  Carter. T.H., In Expedition, The Bulletin of the 
University Museum of the University of Pennsylvanian., 
Spring. 1963, Vol. 3, PP. 18.ff.
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بتسجيل  املصريون  قدمها  اليت  والوثائق  املصادر  على  االعتماد  إال 
أخبارهم وأخبار جرياهنم منذ ان بدأوا تسجيل األخبار يف فترة قبيل 
واألزياء  والتقاطيع  املالمح  تصوير  يف  اجلهد  بذلوا  وقد  األسرات 
واألخبار احلربية اخلاصة وزودنا بأمساء القبائل اليت كانت تعيش هنا 
وهناك ومن بينها الليبيون، ورغم ان هذه املصادر مليئة بالفجوات 
والثغرات مما يدعو إىل التساؤل واالستفهام حيث اهنا مل هتف يف املقام 
جاء  وإمنا  اجملاورة  الشعوب  من  غريها  جوانب  تسجيل  إىل  األول 
ذلك متضمنا تسجيلها جلوانب احلياة املصرية، ويف هذا الصدد يقول 
يدعى  إال  قبل هريدوت جيب  الشرقيني  الليبيني  تاريخ   ان  ”باتس“ 
تارخيا باملعىن املفهوم، إذ مل تصور لنا الوثائق سوى نزاعهم مع شعوب 
أقوى وأكثر حتضرا، كما ان هذه الوثائق هي يف الواقع تقارير حربية 
سجلها اجلانب اآلخر18 ومع ذلك فليس أمام الدارس للتاريخ اللييب 
يف هذه الفترة إال ان جيهد نفسه قدر الطاقة حماوال ان يستخلص من 
آنذاك ميأل  الليبيني  يعطي صورة عن  وان  أمكنه،  ما  املصادر   هذه 
هبا الفراغ الذي خلفه عدم العثور على حنت أو نقش أو تصوير أو 
صناعات من أي توع يعطي صورة ملا وجد يف هذه الوثائق، وكانت 
النتيجة مناقشات طويلة واستنتاجات ومقارنات وسردا لتعدد اآلراء 

ونتائج غري مؤكدة إال يف القليل النادر.
احلقيقة ان الشواهد األثرية اليت ترجع إىل فترة قبيل األسرات 
تعترب أول املصادر املصرية اليت تشري إىل الليبيني، وما ميكن مالحظته 
ان هذه املصادر مجيعها ما هي إال مناظر عامة ال تصحبها نصوص 
حيث ان الكتابة املصرية مل تكن ق اكتملت بعد، أما املالحظة الثانية 
فهي ان االجتاه العامل يف هذه املصادر مجيعها عبارة عن مناظر حربية 

18- Bates, O., The Eastern Libyans, London. 1914. P 210. 

تشري إىل معارك بني فريقني، فريق اختذ هيئة املصريني وفريق آخر اختذ 
العصور  آثارهم يف  على  املصريون  الذين صورهم   الليبيني  صفات 
العركى“19  جبل  سكني  ”مقبض  هو  املصادر  هذه  وأول  التارخيية، 
الذي صور على احد وجهي مقبضها معركة جرت على الرب ويف املاء 
بني فريق اختذ هيئة العامة للمصريني، أما الفريق اآلخر فيظهر وقد 
انسدلت جديلة من الشعر على جانب الرأس والصدغ لكل فردمن 
أفراده، مما يقرهبم من هيئة الليبيني، إال ان الفريقني قد ظهرا بقراب 
على  مراكب  ثالثة  الفنان  فقد صور  املاء  معركة  أما  العورة.  يستر 
الطراز املصري، مث صور مركبني على طراز آخر خمتلف ارتفعت فيه 
مقدمة املركب ومؤخرهتا ارتفاعا كبريا، ويفترض عبد العزيز صاحل 
ان املركبني الغريبني من مراكب السواحل املصرية الشمالية الغربية 
القريبة من احلدود الليبية، خاصة ان احد الفريقني املتقابلني على الرب 
تغلب عليه اهليئة الليبية أسلفنا، باإلضافة إىل وجود صورة ملراكب 
يف  ”لوت“  عليها  عثر  اليت  القربان  لوحة  على  الوصف  هذا  تشبه 

تاسيلي.20
19- وجد هذا األثر يف منطقة جبل العركي جتاه جنع محادي فسـميت اصطالحا 

بامسه انظر
Petrie, F.W., The Making of Egypt London, 1939., Frank-
fort, H., Studies in Early pottery of Near East, London, 
1024.
Childe, V.G., New light on the Most Ancient East, Lon-
don, 1958
الدريد: احلضارة املصرية، من عصور ما قبل التاريخ حىت هناية الدولة القيمة، 

ترمجة خمتار السويفي، ط2، القاهرة، 1992، ص 69.
 20- عبـد العزيز صاحل: حضارة مصر القيمة وأثرهـا، القاهرة، 1980، ص 

.189-187
هنري لوت: لوحات تاسيلي، ترمجة زكي حسن، طرابلس، 1968، ص 212.
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منها  يهمنا  ما  فان  األسود21  صيد  لوحة  إىل  انتقلنا  فإذا 
على  املهزومني  األعداء  مثل  متام  ملتحون  فهم  الصيادين،  أشكال 
لوحة ”نعرمر“ املشهورة وحيملون الريش يف شعورهم ويرتدون كيس 
اليت  الذيول  هذه  القصرية،  قمصاهنم  من  تتدىل  ذيول  وهلم  العورة 
أصبحت عنصرا مميزا ملالبس الفراعنة أنفسهم فيما بعد وطيلة التاريخ 
املصري القدمي وال نراه يف العصور التارخيية على غري ملوك الفراعنة 
يؤدي  على جدار  املصورين  الليبيني  الزعماء  مالبس  من  متدليا  إال 
إىل معبد هرم امللك ”سا حو رع“ من ملوك األسرة اخلامسة، هؤالء 
شعر  خصلة  وهلم  العورة  كيس  يلبسون  أنفسهم  الليبيون  الزعماء 
بالصل على جبني  يذكرنا  الذي  األمر  فوق جباههم،  منتصبة  تقف 

الفرعون.22
ومثة لوحات طقسية أخرى هبا أشارات عابرة لعل خري ما 
يهزم  قوي  ثور  امللك يف شكل  فيها  يظهر  اليت  الفحل  ميثله صالية 
العدو، ويعلق عليها جاردنر بقوله ان اهلدف من تلك اللوحة واضح، 
أو  الدلتا  من  العليا على مصريني  انتصار زعيم من مصر  متثل  فهي 

أعداء ليبيني.23
21- عثر عليها يف هرياكونبوليس، اجلزء العلوي منها حمفوظ مبتحف اللوفر، أما 

اجلزء السفلي فمحفوظ باملتحف الربيطاين. 
الدريد: املرجع السابق، ص 94 وانظر أيضا

P.M. V, 104, N. 3, Child, Op. Cit, P. 80 f.
 Kees, H., Ancient Egypt, a cultural Topography, London,
1961, P. 40.

عبد العزيز صاحل: املرجع السابق، ص 191-192.
22-  جاردنر: مصر الفراعنة، ص 428-427.

23 - جاردنر: املرجع السابق، ص 429 وقارن عبد العزيز صاحل: املرجع 
السابق، ص 194-193.

قبيل  فترة  مصادر  من  مهم  مصدر  إىل  ذلك  بعد  نأيت  مث 
األسرات ونقصد به، صالية احلصون والغنائم أو لوحة الليبيني، أو 

صالية اجلزية الليبية أو لوحة التحنو.24
وهذه اللوحة ذات داللة أوضح من املصادر السابق، فقد 
ظهر بوجهها سبعة مستطيالت ذات أكتاف ال شك اهنا تشكل مدنا 
حمصنة كانت مجيعها حتارب معا يف حتالف استطاع امللك ان ينتصر 
أمساء  هبا  قصد  املستطيالت  اخل  اهلريوغليفية  والعالمات  عليها، 
احلرب  غنائم  للصالية  اآلخر  الوجه  على  الفنان  وصور  األماكن، 
اليت شنها ملكه، فصور صفوفا من الثريان واحلمري والكباش وصور 
حتتها أشجارا زيتية صمغية وكتب جبانبها عالمة تصويرية تعترب من 
أقدم العالمات الكتايب وتدل على كلمة ”حتنو“ مبعىن ارض ليبيا أو 
على األصح األراضي الشمالية الشرقية من الصحراء الليبية اجملاورة 
أقدم  على  حتتوي  اهنا  من  اللوحة  هذه  أمهية  وتأيت  الدلتا25  حلدود 
إشارة كتابية إىل الليبيني أو التحنو أقدم العناصر الليبية اليت عرفها 

املصريون.
فترة  الليبيني صراحة يف  إىل  تشري  اليت  املهمة  املصادر  من 
بداية األسرات صالية نعرمر26 وما يهمنا من هذه اللوحة ان الفنان 

P.M., V, 105, No. 6.   :24- عن لوحة التحنو انظر
 Petrie W.F., Ceremonial Slate Palettes, London, 1953
 Murray, M.A., The Splendour That Was Egypt, New ed.
London, 1964, P 1. IXVII.

 جاردنر: مصر الفرعنة، 427-326.
25- عبد العزيز صاحل: حضارة مصر القدمية، ص 221-220.

جاردنر: مصر الفراعنة، ص. 427-426.
 Gardiner, A.E.O., I, 119*

26- جرميال: تاريخ مصر القدمية، ترمجة ماهر جوجياين، القاهرة، 1990، ص 
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اظهر امللك على وجه اللوحة وهو يرتدي تاج الصعيد يأخذ بناصية 
أمام األسري عالمتان  زعيم خصومه ويهم بضربه مبقمعته، وظهرت 
كتابيتان تعربان عن اسم منطقته وحيتمل ان يكون ”وع“ أو ”وعشي“ 
وهو يتألف من صورة خطاف وحوض ماء أو ترعة ماء وظل اخلطاف 
الصحراء  للدلتا على حدود  الغربية  الشمالية  األقاليم  رمزا ألقصى 

الليبية.27  
واليت  اخلامسة  األسرة  من  رع“  ”ساحو  امللك  نقوش  أما 
وجت على جدران معبده اجلنازي فلعلها أول  نقوش متدنا مبعلومات 
مفصلة بعض الشيء عن التحنو، حيث ألقت الضوء على بينة التحنو 
الرجال طواال هلم مالمح جانبية  اجلسدية ومالبسهم، فكان هؤالء 
على  كثيفا  ينمو  مميز  شعر  هلم  كثة،  حلاهم  غليظة،  شفاهم  حادة، 
مؤخرة الرقبة تصل خصلة إىل األكتاف مع خصلة صغرية من الشعر 
فوق اجلبهة، واىل جانب احلزام املثبت به كيس العورة، كانوا يرتدون 
الصدر، وعق  إىل  يتقاطع طرفاه  الكتفني  مميزا حول  وشاحا عريضا 

تتدىل منه حلي.28
مبقارنة الليبيني الذين ظهروا يف نقوش امللك ”ساحو رع“ مع 
الفريق الذي مثل على لوحات وصاليات فترة قبيل وبداية األسرات 
املصرية، ال نستطيع ان جند فرقا كبريا بينهم، وان كان لتطور الفن 
الفنية عالوة علة وصول  العناصر  ونضج احلضارة يف تصوير بعض 
الكتابة يف مصر إىل مراحل متقدمة، األمر الذي مل يتوافر للقطر اللييب 

50-51 شكل 12. 
27 - عب العزيز صاحل: املرجع السابق، ص 224 حاشية 168. 

28  - جيهان دايزنج: الرببر األصليون ”تاريخ إفريقيا العام، جـ 2 اليونسكو 
1985، ص 439-438.

ال جيعلنا نقطع هبذا الشبه ورغم ذلك ميكن القول ان الفريق الذي 
صور على وثائق فترة قبيل األسرات والذي تغلب عليه هيئة الليبيني 
هم ”التحنو“ الذين جاء ذكرهم يف الوثائق التارخيية بوصفهم سكان 

الغرب.
ال شك ان بالد ”حتنو“ كانت تقع غريب مصر، ولكن أي 
املناطق العربية؟، احلقيقية انه ميكننا حتديد موقع سكىن التحنو بصورة 

أدق من هذا املوقع العام.
هناك رأي يرى ان هذا االسم ”حتنو“ كان يطلق غالبا على 
املكان الذي كان جيلب منه النطرون املستعمل يف مصر القيمة لتحضري 
طالء أشكال اخلزف والزجاج29 إال ان هذه البقعة الصحراوية ليس 
فيها من اخلريات ما يصلح لسكىن ع كبري من الناس، كما ان تصوير 
األشجار ضمن الغنائم اليت ظفر هبا امللك كما أسلفنا يف لوحة التحنو 
تشمل  بل  فحسب،  بالدا صحراوي  تشمل  ال  أرضهم  بان  يوحى 
النيل، وعلى ذلك البد من  كذلك بقاعات خصبة يف غرب وادي 
التفكري يف واحة توجد يف هذه اجلهة قد تكون واحة ”الفيوم“، فإذا 
علمنا ان اإلله سبك (التمساح) منذ القدم كان يقدس يف الفيوم وان 
هذا اإلله مثل عدة مرات بوصفه سيد بالد ”باش“ وهي كما حتدثنا 
نقوش امللك ”سا حو رع“ جزء من بلد ”حتنو“ عالوة على ان نفس 
اإلله ”سبك“ قد وجد يف نص يرجع تارخيه إىل عهد امللك ”طهرقا“ 

ميثل بالد ”حتنو“.30

 29- Holscher, W., Libyer und Agypter, Hamurg 1037, P.
 21.
 30 - Macadam M.F., The Temples of  Kawo, II, Oxford,
 1949.
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وعلى ذلك يقرر ”هولشر“ ان بلد حتنو تقع يف إقليم وادي 
النطرون والفيوم خاصة وانه هناك ما يناقض ذلك.31

إال ان هناك من يرى ان كال من وادي النطرون والفيوم كانا 
أثار األسرتني  للمصريني جيدا، وقد وجدت أمساؤها على  معروفني 
الرابعة واخلامسة، كما ان وادي النطرون إقليم فقري يستطيع بالكاد 
إعالة ما ال يزيد على األلفني من البشر، ويف مستوى معيشي فقري، من 
هنا ال ميكن ان يكون هذا املكان مقرا هلؤالء القوم الذين كانوا مصدر 
إزعاج للمصريني، أما الفيوم فكان ينظر إليها منذ بداية التاريخ املصري 
بوصفها احد األقاليم املصرية، وكانت تسمى البحرية، أما اإلله سبك 
فلم تكن عبادته مقصورة على الفيوم بل ان قائمة ”ادفو“ وصفته بأنه 
اله املقاطعة الرابعة من مصر السفلى، وكذلك وصف ”سبك“ بأنه 
ابن اإلهلة ”نيت“ وقد عبد يف مقاطعة الصاوية، باإلضافة إىل ان محلة 
”سنوسرت“ األول ضد بالد ”حتنو“ عادت مباشية كان من املستحيل 
البحر  شاطئ  على  تقع  أراضي  يف  إال  طعام  من  يلزمها  ما  جتد  ان 
املتوسط، فإذا عدنا إىل الوراء قليال جند ان مملكة الشمال يف الدلتا 
قد حاربت العناصر الليبية منذ وقت مبكر، وكما أسلفنا فان معظم 
مصادر فترة قبيل األسرات، قد أشارت إىل ان احلروب اليت صورهتا 
كانت تقع يف مشال غرب الدلتا وقد وجد ليبيون من نفس اجلنس 
مستقرين يف املنطقة املمتدة من مشال غرب الدلتا حىت الفرع الكانوين، 
وهذا يساعد على حتديد األقاليم الزراعية اليت أسستها هذه اجلاليات 
واليت كانت صاحلة لتربية املاشية واألغنام املذكورة على لوحة التحنو 
واليت ذكرها أيضا سنوسرت األول، فإذا علمنا ان املناطق اخلصبة يف 
ليبيا تقع بالقرب من الفرع الكانوين أيضا حيث كانت األرض صاحلة 

31  - Holscher, Op. Cit., P. 21.

لنمو احملاصيل الزراعية فكانت ”يوسربيس“ (بنغازي) صاحلة لزراعة 
الواحد،  العام  يف  من حمصول  أكثر  تنتج  (برقة)  و“قوريين“  الغالل 
وعليه ميكن القول ان املناطق املمتدة من مشال غرب الدلتا حىت إقليم 
برقة غربا، ومن الواحات ووادي النطرون جنوبا حىت البحر املتوسط 

مشاال هي إقليم ”حتنو“.32
من  عدد  بني  ”حتنو“  اسم  لوضع  بري“  ”نيو  تفسري  أما 
شجرة  اهنا  اعتقد  واليت  الذكر  سالفة  اجلزية  لوحة  على  األشجار 
باسم  ذكر  الزيت  من  نوعا  هناك  بان  نظره  وجهة  ويعلل  الزيتون، 
”حانن حتنو“ (زيت من الدرجة األوىل) وان كلمة حتنو كتبت بنفس 
يف  بكثرة  الزيتون  أشجار  وان  حتنو،  بالد  هبا  كتبت  اليت  الطريقة 
هذا  السابق  الرأي  أصحاب  اختذ  وقد  وبرقة33  والواحات  مريوط 
التفسري دليال على وجهة نظرهم، وان كان الدارس مييل إىل ذلك 
فهو يرى انه إذا افترضنا ان الشجرة املرسومة على لوحة اجلزية هي 
نبات ”السلفيوم“ الذي اشتهرت به ”برقة“ (قوريين) منذ القدم ومل 
باسم  اإلقليم  هذا  املصريني مسوا  ان  آخر، خاصة  إقليم  أي  ينم يف 
الشجرة غري املألوفة يف مصر، واملعروف ان املصريني كانوا يعرفون 
افترضنا  إذا  نقول  السلفيوم34  عن  شيئا  يعرفون  وال  جيدا  الزيتون 
 32 - Fakhry, A, Bahria Oasis, 1, 1924, PP. 5-6; Gardiner,
A.E.O., 1 H 117* f

 El-Mosallamy, A.H.S., « Lbiyco-Berber Relattons with
 Ancieit Egypt, The Tehenu in Egypttan Records » Libya
Antique, 2, 1986, P. 52.
33 - Fakhry, Op. Cit., PP. 5-6 ; Gardiner, A.EO 1, 117*-
119*.

 El-Mosablamy, Libya Antique, 2, 1986, P 52.
34 - كان السلفيوم من األمور اليت ال ميكن الكتابة من برقة وتارخيها ون ان ينال 
ذكره ما اسـتحقه من أطناب احلديث، حىت ان اسم برقة كان يعرف بالسلفيوم 
والذي ال يذكر امسه ون ان يضاف إليها، وكان السلفيوم وحرص قدماء املؤلفني 
على وصفه، بل انه ضرب على العملـة، وكان الغذاء والطب من أهم جماالت 
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ذلك كان تأييدا أقوى لوجهة النظر اليت ترى ان أرض التحنو متتد 
حىت إقليم برقة.

وهكذا جند ان لفظ حتنو يف أقدم العصور كان يدل على 
اسم مكان خاصة اقرب اجلهات إىل مصر من جهة الغرب، مث تغريت 
الصحراوية  املناطق  سكان  مجيع  على  تطلق  صارت  حبيث  داللته 
تفقد  ان  التسمية  هذه  تلبث  ال  مث  النيل،  وادي  غريب  يف  الواقعة 
داللتها العرفية اخلاصة لتصبح جمرد مصطلح جغرايف حبيث نراها تنجر 
بعد قيام الدولة املصرية القدمية على شعوب املنطقة الغربية أيا كانت 
مساهتا وخصائصها العرقية وأيا كان زيهم وبذلك صارت هذه التسمية 

مساوية ملصطلح لييب يف أوسع معانيه.35
التحنو، بل كانوا مجاعة  التمحو فلم يكونوا فرعا من  أما 
كبرية  نسبة  بينهم  زرقاء  وعيوهنا  فاتح  بشرهتا  لون  جديدة  عرقية 
ذات شعر أشقر36 واحلقيقة ان شواهد ما قبل التاريخ ممثلة يف تلك 
اللوحات البدائية املرسومة على صخور الصحراء الليبية، تشري إىل 
واملنطقة  فزان  يف  األشقر  والشعر  البيضاء  البشرة  أصحاب  سكىن 
الوسطى من الصحراء الكربى وكان ذلك خالل عصر الرعاة الذي 
حدد له تاريخ األلفني السادس ومنتصف األلف الرابع قبل امليالد37 
استخدام النبات. عن السلفيوم انظر: اهلادي أبو لقمة: السلفيوم الثروة املفقودة، 

بنغازي، 1985.
مراجع عقلية الغناي: السلفيوم، مصراته، 1994، شامو: املرجع السابق، فصل 

.11
35 - سليم حسن: مصر القيمة، جـ7، ص 36-35.

 36 - Hölscher, Op Cit. ; P. 24.
 37- مـوري: تـادرارت اكاكوس-الفن الصخري وثقافـات الصحراء قبل 

التاريخ، منشورات مركز اجلهاد اللييب، طرابلس، 1988، ص18. لوحة 83. 

الرسوم  تاريخ  يعقب  للتمحو  املصرية  الوثائق  ذكر  ان  واملعروف 
الصخرية بعدة قرون، حيث كان أول ذكر هلؤالء القوم يرجع إىل عهد 
امللك ”بىب“ األول ثالث ملوك األسرة السادسة إذ ذكر قائد جيشه 
”وىن“ يف نقوش مقربته يف أبيدوس، انه قاد جيشا ضد بدو أسيا، وان 
هذا اجليش كان يضم فرقة من التمحو ضمن عشرات اآلالف من 
شىت أحناء اجلنوب من النوبيني من ايرثت وجماي ويام وواوات وكاو 
ومن بالد التمحو38 ويف عهد امللك ”مرنرع“ و“بىب“ الثاين قام ”حر 
خوف“ بأربع رحالت إىل جنوب سلك خالهلا طريقني طريقا يوازى 
النهر والدروب القريبة منه، وطريقا يصل بني الواحات عرب الصحراء 
أبيدوس وحيتمل  الواحة من  الثالثة سلك طريق  الغربية، ويف رحلته 
ان يكون هو طريق درب األربعني وهنا علم ”حر خوف“ ان هناك 
نزاعا بني يام وقبائل التمحو فعمل على إصالح ما بينهما39 وقد ثار 
جدل كبري حول حتديد موقع ”يام“ اليت تعترب نقطة النهاية يف رحالت 
”حر خوف“ فريى ”اركل“ اهنا يف دارفور40 بينما جيعلها ”كيس“ عند 

كوبـر: ”من الصيـد إىل الرعي-ما هو العصر احلجـري احلديث يف الصحراء 
الكربى“ الصحراء الكربى ترمجة: مكائيل حمرز، طرابلس، 1979، ص 78.
هنري لوت: لوحات تاسيلي –قصة كهوف الصحراء، ترمجة أنيس ذكى، 

بريوت، 1967، ص 68. 
38  - B.A.R. 1, 291-294 , 306-315, 319-324

39 - عبد العزيز صاحل: حضارة مصر القدمية، ص 389.
أمري: مصر وبالد النوبة، ترمجة حتفة حندوسة، القاهرة 1970، ص 134.

 Junker, H., « The First Appearance of the Negeroes in
History”, J.E.A., 7, 1921, P. 212.

 40 - Arkell, A.J., A History of the Sudan from Earliest
Times to 1821, 2nd ed, London, 1961, P. 42 ff.

 Kees Op. Cit., PP. 128 f
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جزيرة ساي مشال اجلندل الثالث41 ويرى عبد العزيز صاحل اهنا تقع 
قريبة من جمرى النيل حول اجلندل الثاين42 ويراها ”جاردنر“ جنويب 

اجلندل الثاين ولكنها ال تصل حىت اجلندل الثالث.43
وتشري هذه االختالفات مجيعها إىل إمكانية وقوع بالد ”يام“ 
جنوب غرب النوبة السفلى وطبقا لنص ”حر خوف“ فان بالد متحو 
التمح  تقع غرب بالد يام ”وجدت“ رئيس يام قد ذهب إىل ارض 
ليضرب التمح يف ركن السماء الغريب44 ويرى عبد العزيز صاحل ان 
قبائل التمحو انتشرت يف طريق الواحات غرب النيل وامتدت حىت 
واحة سليمة45 ومن املعروف ان املصريني قد اختذوا من التمحو جنودا 
هلم على هيئة فرق كاملة كما جاء على لسان ”وىن“، ومعىن ذلك ان 
التمحو عرفوا طريقهم إىل مصر فالبد تبعا لذلك ان ازداد عددهم، 
ومن مث ال نستبعد ان يكون قادهتم قد أصبح هلم مكانة ونفوذ إبان 
تلك الفترة، ولعل مكانتهم هذه باإلضافة إىل زعزعة األوضاع خالل 
عصر االنتقال األول كانت من العوامل اليت دفعت مبوجات جديدة 
انه حدث  الدالئل إىل  التمحو لالستقرار يف مصر، حيث تشري  من 
زحف قام به قوم من اجلنوب يف فترة تعاصر عصر االنتقال األول يف 
مصر وانتشروا مبحاذاة النيل مشاال وقد ختطا يف زحفهم اجلندل الثاين، 
تابعوا سريهم  النوبة السفلى مث  مث اكتسبوا يف طريقهم سكان بالد 
حىت اجلندل األول46 كما تدل نتائج األحباث األثرية يف هذه اجلهات 
 41 - Kees Op. Cit., PP. 128 f

42 - عبد العزيز صاحل: حضارة مصر القدمية وآثارها، ص 389.
43 - جاردنر: مصر الفراعنة، ص. 120-119. 

44 - جاردنر: املرجع السابق، ص 119.
  45- عبد العزيز صاحل: املرجع السابق، ص 389.

 46 - Steindorff, Aniba, 1, Hamburg, 1935, P. 8.

الزنوج، وكذلك  ليسوا من  القوم من جنس واحد وهم  ان هؤالء 
ليسوا مثل سكان بالد النوبة االتدمني47 وليس أمامنا ما يشار إليهم 
طريقهم  سلكوا  أهنم  يستبعد  ال  الذين  التمحو  إال  النحو  هذا  على 
من اجلنوب الغريب للصحراء الليبية متجهني حنو الشمال، السيما ان 
الكشوف األثرية تعم مثل هذا االحتمال، فق عثر يف بالد النوبة على 
 The »  جمموعة من املقادير لقوم ليسوا مصريني أطلقت عليهم بعثة
 « Arehaeological Survey of Nubiaاسم اجملموعة) ج( 
أو اجملموعة الثالثة ،ذلك لعم معرفة امسهم احلقيقي ولكن باكتشاف 
مقادير هؤالء القوم بني اجلندلني األول والثاين يف زمن يؤرخ بالفترة 
من حوايل هناية حكم األسرة السادسة وحىت األسرة الثانية عشرة، 
وحيث ان هذه الفترة تعاصر حلول فترة اجلفاف الذي ازداد يف هذه 
اجلهات منذ األلف الثالثة ق.م ،وكذلك يف عدم العثور على فخار 
سابق لفخارهم يف بالد النوبة ،ويف ظهور فخارهم فجأة ويف مشاهبة 
هذا الفخار للفخار الذي عثر عليه يف وادي هوى على بعد أربعمائة 
كيلو متر من اجلنوب الغريب للجندل الثالث بني دارفور والصحراء 
الليبية ،كل هذا يشري إىل ان أصحاب هذه املقابر وصلوا إىل النوبة 
قادمني عن طريق جنويب غريب48 ويؤيد ذلك أيضا ان صناعة وادي 
هوى اقل دقة واخشن صنعا من صناعة قوم اجملموعة الثالثة، مما يدل 
على اهنا صناعة بائية إذا ما قورنت باألواين النوبية، وهذا يشري إىل 
ما  النوبة، وهذا  والتطور كان يف  البداية كانت يف وادي هوى  ان 
47 - Ibid, P. 6.

أمري: وبالد النوبة، ص 138. 
48 - Hölsher, Op. Cit., P. 55, Bates, Op. Cit., P. 254c
Arkell, Op.. Cit.P. 9 f

 Bennety Shaw, B., “Two Burials From The South Libyan
 Desert”, J.E.A.,32, 1936, P. 7.
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التمحو  طريق هجرة  كان يف  وادي هوى  ان  سندا الحتمال  يقف 
إىل الشمال، ويوحي يف نفس الوقت بالصلة بني التمحو وأصحاب 
مقابر اجملموعة الثالثة وسكان وادي هوى، ويؤيد ذلك ما توصل إليه 
”باتس“ من ان تلك املقابر كانت لتجمعات ليبية عاشت يف النوبة49 
وإذا كنا منيل إىل رأي ”باتس“ يف ان قوم اجملموعة الثالثة ينتمون إىل 
الليبيني التمحو، إال أننا ال نرى وجهة نظره يف الطريق الذي سلكوه 
املنطقة، وبالتايل موطنهم األول، حيث يرى أهنم  للوصول إىل هذه 
قدموا عن طريق مشال سالكني الطريق املتجه جنوبا من واحة اخلارجة 
واستقروا يف الوادي هناك50 ومبا أننا توصلنا إىل ان اجملموعة الثالثة 
هم التمحو ميكن ان نرجح ما ذهب إليه ”ستايند ورف“ الذي يرى 
أهنم أتوا من اجلنوب الغريب من كرفان واستوطنوا جهة الشالل الثاين 
من  مكان  كل  يف  الفخار  صناعة  انتشار  ذلك  ويؤيد  أوال،  للنيل 
النوبة ويف كرفان وصلتها الوثيقة بصناعة اجملموعة الثالثة ”التمحو“51 
باإلضافة إىل ذلك ميكن القول ان التمحو مل يرد ذكرهم على لسان 
”حر خوف“ إال يف رحلته الثالثة من مناطق تقع إىل الغرب من يام 
مما يوحي بأنه أوغل غربا ابعد من يام مما يوحي بان بالد التمحو تقع  
بعيدا جدا عن جنوب غرب مصر، أضف إىل ذلك أننا مل تسمع عنهم 
القوم وصلوا  هؤالء  ان  نغفل  إال  االستيطان، وجيب  هذا  قبل  شيئا 
يف هجرهتم مشاال إىل مناطق مقابلة للساحل اللييب للبحر املتوسط52 

49  - Bates, Op. Cit., P. 252.
50  - Bates, Op., Cit., P. 245.

 51 - Steindorff, Op. Cit., P. 6.
52 - امحد حسـن غـزال: ”مالحظات حول التأثريات الليبية يف مقابر سـهل 
ميسـارا جنوب جزيرة كريت يف األلف الثالث ق.م“ جملة كلية اآلداب العدد 

السابع، بنغازي، 1975، ص 304.

األوربية53  التمحو  بأصول  االعتقاد  إىل  البعض  دفع  ما  هذا  ولعل 
هبا  اتصف  اليت  العسكرية  للصفات  نظرهتم  العلماء يف  اختلف  وقد 
كانوا  السفلى)  النوبة  (سكان  متحو  ان  يرى  من  فهناك  ”التمحو“، 
كرجال  الئقني  املصريون  يعتربهم  ومل  حمبني  عدواين  غري  جنس  من 
للجيش، وتعليل ذلك عدم وجود أسلحة ضمن األشياء املتنوع اليت 
عثر عليها يف مقابرهم، كما ان احلصون املصرية مثل جنود من كرمه 
بينما ال جند أثرا للتمحو54 وطبقا ملا توصلنا إليه من ان اجملموعة الثالثة 
القول ان ”أمرى“ قد جانبه الصواب فيما ذهب  التمحو ميكن  هم 
ان هؤالء  على  قاطعا  ذليال  ليس  أسلحة  ان عدم وجو  إليه، حيث 
خاصة  القبور  تلك  من  األسلحة  سرقت  فرمبا  مساملني  كانوا  القوم 
وأهنا قبور سطحية، واملعروف ان اللصوص هنبوا معظم املقابر املصرية 
فانه من املعروف  البناء كثرية السراديب55 باإلضافة إىل ذلك  قوية 
ان ”التمحو“ وفدوا إىل النوبة قبل احتالل ملوك الدولة الوسطى هلا، 
ولذا مل يدخل التمحو حتت احلماية املصرية طواعية بل ان ذلك تطلب 
معارك طويلة، ويدل على ذلك احلملة اليت قادها سنوسرت األول 
يف عهد والده (أمنمحات األول)، أول ملوك األسرة الثانية عشرة 
حيث جاء يف نقش قصري وجد على صخرة قريبة من كروسكو، انه 
(أمنمحات  رع“  أب  للملك ”سحتب  والعشرين  التاسعة  السنة  يف 
األول ) ليعيش لألبد حضرنا لنخضع ”واوات“ (النوبة السفلى)56 
وهي موطن استقرار قوم التمحو وقد أقام ملوك األسرة الثانية عشرة 

53- سليم حسن: مصر القدمية، جـ 7، ص4.
Moller, Dle gypter und ihr liby schen ; P. 45.

54 - أمري: مصر وبالد (النوبة)، ص 143-142.
55 - Peet, E, The Great Tomb-Robberies of the Twenti-

 eth Dynasty, 2 Vol., Oxford, 1930.
56  - B.A.R., 1 § 473.
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شبكة من التحصينات، ومبا ان هذه التحصينات أقيمت بعد استقرار 
التمحو يف النوبة، فإهنا بالضرورة كانت للوقاية منهم وليست محاية 
هلم، أما كون جنود هذه القالع كانوا من كرمه وليس من التمحو، 
فهذا أمر منطقي حيث انه ال ميكن ان يدافع عن القالع جنود من 
يعتربوهم  مل  املصريني  بان  القول  فان  وأخريا  التمحو،  ضد  التمحو 
عن  (وىن)  ذكره  ما  مع  يتناقض  هذا  فان  للجيش،  كرجال  الئقني 
اعتماده على فرقة من التمحو يف جيشه أثناء محلته على أسيا، وعلى 
ذلك ميكن القول ان التمحو كانوا حماربني أشداء، وكثريا ما اضطر 
ملوك الدول الوسطى إىل مطاردهتم، وقد رمست صورهم أثناء عصر 
الدولة احلديثة ومن السهل التعرف عليهم بضفائرهم اليت تتدىل أمام 
األذن واملطروحة للخلف على األكتاف، وكانوا عادة يضعون ريشا 
القوس  هو  سالحهم  كان  العباءات،  أحيانا  ويلبسون  شعورهم  يف 
وأحيانا السيف أو العصى املعقوفة، وهذه املالمح ذكرها ”هريدوت“ 
عن السرتيني الليبيني يف القرن اخلامس ق.م ومن هنا ميكن ان نستنتج 

ان التمحو هم أجداد الليبيني الذين عرفهم اإلغريق يف برقة.57 
أما املاشواش فهم شعب لييب وحدهم ”بروجش“ كما يذكر 
من  بالقرب   هريدوت  ذكرهم  الذين  املاكسويس  بقوم  ”جاردنر“ 
تونس، ورمبا أشري للماشواش ضمن الشعوب الشمالية اليت أخضعها 
”حتمس“ الثالث إال انه مل يستعن هبم، ومنذ ذلك الوقت ليس هناك 
ما خيص املاشواش حىت عهد ”حور حمب“ آخر ملوك األسرة الثامنة 
معبد  مدخل  يف  وجد  متثال  على  املاشواش  اسم  وجد  وقد  عشرة، 
”رمسيس“ الثالث بالكرنك، وأقدم إشارة للماشواش كفرقة عسكرية 
ضمن فرق اجليش املصري ترجع لعهد ”رمسيس“ الثاين حيث ذكروا 

57 - جيهان ديزانج: الرببر األصليون، ص 439.

مع الشردن والكهف والنولبيني، ورمبا اخذ هؤالء أسرى يف معركة 
نبتاح“  ”مر  عهد  يف  أما  الثاين،  ”رمسيس“  عهد  يف  أو  قبل  ليبية 
وقد  ماراى،  الليبو  زعيم  قادها  منظمة  محلة  املاشواش ضمن  فكان 
لعب املاشواش دورا ثانويا يف احلرب األوىل ”لرمسيس“ الثالث مع 
ذلك  ومنذ  الثانية،  احلرب  األول يف  العدو  كانوا  أهنم  إال  الليبيني، 
ان  الليبو58 واحلقيقة  املاشواش أكثر من  الوقت أصبحنا نسمع عن 
هناك صفات كثرية مشتركة بني الشعبني مما يثبت أهنما كانا من جنس 
واحد ولكنهما خيتلفان يف بعض التفصيالت، منها ان الليبيني كانوا ال 
يستعملون جراب العورة، وأهنم كانوا ال خيتنون، وان كان ”ونرايت“ 
يرى غري ذلك الن ”رمسيس“ الثالث فعل هبم ما فعل بالليبو إذ قطع 
مناسبات  يف  يقرر  نبتاح“  ”مر  إىل  باإلضافة  أيضا،  وأيديهم  غلفهم 
عدة ان عضو التذكري اللييب غري خمتنت، من هنا يرى ”ونرايت“ ان 
املاشواش كانوا غري خمتونني أيضا وان اختالف املالبس بينهم وبني 
الليبو كان جمرد نوع من الطراز وان هذه االختالفات كانت نتيجة 
تأثري شعوب البحر، ومنها استعمال السيف الطويل، واستعمال إشارة 
إلبعاد الشر وهي اإلشارة باليد يف هيئة القرن يف وجه األعداء، وهذا 
اآلخرين،  الليبيني  البحر مييزهم عن  املاشواش وشعوب  بني  التشابه 
أكثر  أقوام  من  السيوف  على  حصلوا  املاشواش  ان  الواضح  ومن 
منهم حضارة ألهنم كانوا جمرد رعاة ورمبا حصلوا عليها من شعوب 
الفلسطينيون والشردن قد  الشعوب وخباصة  البحر الن بعض هذه 
محلوها كذلك، كما ان ندوة التكوينات املعنية يف مواطن املاشواش 
ال متكنهم من صنعها أما عن شكل اسم املاشواش، فريى ”ونرايت“ 
انه ينتهي بـ ”شاء“ ككثري من شعوب البحر مثل ايقواشا وتورشا 

58  - Gardiner, A.E.O., 1, 119*-120*
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وهنا  اجملموعة59  لنفس  ينتمون  املاشواش  ان  يبدو  وهبذا  وشكلش، 
ميكن القول انه ال يبدو ان شعوب البحر قد أثرت تأثريا عظيما يف 
احلضارة الليبية كما يزعم ”ونرايت“ وذلك لسبب بسيط هو ان هذه 
الشعوب مل تستقر بل مل تنزل األرض الليبية (سيأيت احلديث عن هذه 
اقتبسوا  املاشواش  بان  سلمنا  لو  وحىت  بعد)  فيما  بالتفصيل  النقطة 
السيف الطويل من شعوب البحر فان استخدام هذا السالح مل ينتشر 
على نطاق واسع على ما يبدو، ورمبا حصلوا عليه من شعوب البحر 
نتيجة التقائهم مع شعوب البحر يف األراضي املصرية أثناء حرهبم مع 
” مر نبتاح“، حيث ان شعوب البحر مل تذكر باعتبار اهنا على اتصال 
بالليبيني إال مرة واحدة خالل حكم ”مر نبتاح“ ورمبا كان ذلك نتيجة 
الختالط عديد من الغارات الليبية بغزو شعوب البحر60 أما بالنسبة 
لشكل اسم املاشواش فان ”باتس“ يقرر ان اسم ”مشو“ هو شكل 
شائع عند الرببر ويعين الشريف أو احلر،كما ان ”شا“ ال ميكن ان 
تشتق من القبائل ألهنا كانت مستعملة قبل ان تظهر شعوب البحر 
يف إفريقيا يف عهد ”مر نبتاح“61 وعلى ذلك نرى ان املاشواش قوم 

ليبيون وليسوا من شعوب البحر.
أما الليبو فهم احد الشعوب الليبية اليت ذكرت يف نصوص 
”رمسيس“ الثالث ومن قبله يف عه ”مر نبتاح“، كان أول ذكر هلم قد 
جاء على أجزاء من لوحة (أو لوحات) من اجلرانيت األمحر عثر عليها 
 59  - Waniwrlght, G., “The Meshwesh, “ J.E.A., 48, 1962,
PP. 89-99.
60- دريتون-فاندييه: مصر، ترمجة عباس بيومي، القاهرة، 1950، ص 477.

61- Bates, Op. Cit., PP. 2-46.
Zibellus. K., A fri Kanische orts, und volkeénamen in Hi-

 erogiyphischen und eratischen Terxten, wiesbadan, 1972,
 P. 185.

يف حصن العلمني وتشري إىل ان ”رمسيس“ الثاين قام بغزو بال الليبو62 
معىن ذلك ان هذا امللك وصل إىل برقة أو ابعد من ذلك حيث كان 
يقيم الليبو، يؤيد ذلك ان حترك ”ماراي“ بن ديد زعيم الليبو كان 
ماري  الليبو  زعيم  ان  أوال...  التحنو  ارض  على  النزول  يستهدف 
بن ديد انقض على إقليم حتنو برماته63 وقد سبق ان ذكرنا ان إقليم 
”حتنو“ ميتد حىت إقليم برقة، فإذا نظرنا إىل الغنائم اليت حصل عليها 
املصريون من الليبو واملاشواش جند اهنا تشمل ماشية وأغناما وثريانا 
ومحريا، وهذه احليوانات ال تعيش إال يف مناطق رعوية غنية ان مل تكن 
يتميز  الليبية  األرض  من  يليه  وما  برقة  إقليم  ان  واحلقيقة  زراعية، 
بذلك، أما القول بان رمسيس الثاين قام بغزو بالد الليبو فهذا دليل 
أو  اجملاورة ملصر،  التحنو  بال  الفرعون ق سيطر على  ان هذا  على 
أهنم كانوا خاضعني له، وخري دليل على ذلك ما قام به الفرعون من 
بناء سلسلة من احلصون يف الصحراء الغربية من راقودة إىل زاوية أم 
الرخم64 وآخر هذه احلصون حيد القسم الشمايل من احلدود الغربية 
إلقليم حتنو كما تقع هذه احلصون يف أراضيهم، وهذا أمر ما كان 

ليحدث لو مل تكن هذه األرض حتت سلطانه.
التحنو يشري  بناء هذه احلصون خلف موطن  ان  واحلقيقة 
اخلطر  وان  ملصر،  بالنسبة  خطر  مصدر  تع  مل  القبيلة  هذه  ان  إىل 
 62- Row, A., A Histiry of Ancient cyéenaica, Ciaro, 1948.
 P. 4.

63- جاردنر: مصر الفراعنة، ص 300.
 64- Habachi, 1., “The Military post of Ramesses II, on The
 coastal Road and the Western of the Delta” B.I.F.A.O. 80,
1980, PP. 13-30.

 O’ocnnor, D., « Egypt 1552-664 B.C « C.A.H » 1, 1982, PP
922-923.
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احلقيقي املتوقع ميكن يف قبيلة ”الليبو“ خاصة يف الوقت الذي بدأت 
فيه هجرات شعوب البحر تتدفق على أسيا الصغرى وجزر حبر اجيه 
الليبو على مصر يف  أغار  لو  املوقف  الفرعون خطورة  أدرك  لذلك 

تلك الظروف والتقاء هذا اخلطر بادر ببناء تلك احلصون.
بعد  املصري  التاريخ  يف  مهما  دورا  يلعبون  الليبيون  بدأ 
ذلك، فقد اشتركوا يف احلروب ضد ”مر نبتاح“ و“رمسيس“ الثالث، 
البحر  املاشواش وشعوب  اليت لعب  وكان أمريهم حمرضا للحروب 
دورا مهما فيها، مث استطاعوا بع حروب رمسيس الثالث ان يتسللوا 
نتيجة  ذلك  وكان  فيها،  مهمة  مراكز  بعضهم  حيتل  وان  البالد  إىل 
الثالث،  بعد ”رمسيس“  السياسية واألمنية  الضطراب أحوال مصر 
اختل  وبالتايل  اإلهلية،  هيبته  الفرعون وفقد  حيث اضمحلت سلطة 
وتعترب  املختلفة،  اجملتمع  طوائف  بني  الصراع  وبدأ  الداخلي  األمن 
األمثلة  ابرز  من  الثالث  ”رمسيس“  هلا  تعرض  اليت  احلرمي  مؤامرة 
على اضطراب األحوال السياسية واألمنية يف تلك الفترة، ومما جتدر 
اإلشارة إليه ان احد املهتمني يف تلك املؤمراة كان من الليبو وكان 
عهد  يف  أهلية  نشبت حرب  كما  امللكي65  القصر  يف  حاجبا  يعمل 
”رمسيس“ اخلامس أو السادس ويف عهد ”رمسيس“ احلادي عشر 
قامت ثورة ضد ”امنحتب“ كبري كهنة أمون، وثورة أخرى قام هبا 
”باجنس“ نائب امللك يف النوبة66 وهكذا يبدو ان اضطراب أحوال 
 65- Cerny, J., “Egypt from the Death of Ramesses III to
 the End of the Twenty-first Dynasty C.A.H3, 1980, PP.
606-620.

 Edgerton, W.E., and Wilson J., Histirical Records of Ra-
messes III, Chicago, 1936, PP. 81-82.
Gardiner, A.E.O., I, 121*-122*
66 - Cerny, C.A.H3, 2B, 625-626.

الغربية حيث  الفترة أدى إىل إمهال احلدود  الداخلية يف تلك  مصر 
تركت مفتوحة نسبيا بعد رمسيس الثالث، حىت أصبحنا بعد ثالثني 
الليبيني يتجولون يف مصر يف مجاعات للسلب،  عاما من مونه نرى 
ويسرد دفتر يومية العمال يف اجلبانة امللكية بغرب طيبة عدة أيام كان 
العصابات إىل  تأيت هذه  الليبو، وحينما كانت  العمل معطال بسبب 

العاصمة كانت تسبب االضطرابات وتقضي على األمن فيها.67
تشابه  الحظوا  ليبيا  على  اإلغريقي  االستعمار  حل  عندما 
مع  زماهنم  يف  الليبيني  لدى  سائدة  كانت  اليت  واألعراف  العادات 
جيعلنا  التشابه  وهذا  عليهم،  السابقة  األخرى  والشعوب  ”التمحو“ 
نعتقد بان القبائل الليبية اليت عرفها املصريون هم األسالف املباشرون 
حمل  االدرماخداي  فحل  اإلغريق،  وجدها  اليت  الليبية  للقبائل 
التحنو، واجللجاماي حمل الليبو والنسامونيني حمل املاشواش، وسكن 
االسبت جنوب برقة حىت بنغازي، بينما استقر البكاليس يف توكرا 
”توخريه“68 وعلى ذلك ميكن توزيع القبائل الليبية اليت وجها اإلغريق 
التايل،  النحو  على  ”هريدوت“  ذكره  ملا  وفقا  ليبيا  استعمارهم  عند 
ميتد  إىل مصر حيث  الليبية  القبائل  اقرب  وهي  االدرماخداي  قبيلة 
براين  ”بلونس“ (سيدي  ميناء  الغربية حىت  إقليمها من حدود مصر 
جزيرة  براين حىت  سيدي  من  إقليمها  ميتد  اليت  اجللجاماي  قبيلة  مث 
”افروديدوس“ (جزيرة كرسة) غريب درنة، وهم الذين نزل اإلغريق 
بأرضهم وقادوهم بعد ذلك من ازيرس إىل املوقع الذي أسست فيه 
قبيلة  الغرب  جهة  من  ويليهم  االسبوستاي  قبيلة  مث  قوريين،  مدينة 
تقيم  وكانت  املراعي،  مناطق  يقطنون  كانوا  الذين  االوسخيساي 
بالقرب منهم قبيلة البكاليس وهي قبيلة صغرية العدد ويتصل إقليمها 
67 - Ibid; PP. 20-626.
68 - Rowe, Op. Cit., PP. 8-9
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بالبحر عند توكره (توخريه)، ومن أشهر القبائل الليبية وأكثرها عدا 
تقيم حول خليج سرت، ويشري  اليت كانت  النسامونيس  قبيلة  هي 
هريدوت إىل ان هذه القبيلة كانت تترك قطعاهنا جبوار البحر صيفا 
ان  إىل  إشارة  البلح، ويف ذلك  أوجله جلين  إىل واحة  تذهب  حيث 
موطن هذه القبيلة مل يقتصر على املنطقة الساحلية فقط بل كان ميتد 
املناطق  أما  أوجله.  واحة  على  يسيطرون  كانوا  حيث  الداخل  إىل 
اليت كانت هلا عالقة  قبيلة اجلرامنت  اجلنوبية فكانت تسيطر عليها 
اإلفريقية من  الشعوب  ناحية ومع  القرطاجيني من  جتارية كبرية مع 

ناحية أخرى.69

2- احلالة االقتصادية:
بالنظر إىل جغرافية ليبيا ميكننا معرفة مصادر ثروهتا، وبالتايل 
أهم احلرف اليت مارسها سكاهنا، واحلقيقة ان ليبيا تتمثل فيها مظاهر 
السطح املختلفة، ففيها السهول سواء ساحلية أو واحات، وهبا أيضا 
اهلضاب املختلفة، باإلضافة إىل الصحراء اليت حتظى بالنصيب األكرب 
من مساحة هذا القطر، وفيها يتعلق باملناخ والنبات، فهي خمتلفة من 
قسم إىل آخر، فنجد السهول الساحلية تتمتع مبناخ البحر املتوسط 
وتنمو هبا النباتات وأشجار النخيل واملوز، كما اهنا تقطع بعدد من 
األودية اليت تنحدر إليها من اهلضبة وهي غزيرة املياه يف فصل الشتاء، 
وتكثر يف األجزاء الغربية ظاهرة البحريات العذبة اليت هي يف األصل 
أجزاء من املستودع املائي الباطين اهنارت سقوفها فبدت على شكل 
حبريات،70 وتزداد األمطار غزارة على مناطق اهلضاب خاصة هضبة 
 69- Bates, Op. Cit., P. 195

70- إبراهيم رزقانة: جغرافية الوطن العريب- اململكة الليبية، القاهرة 1964، 
ص59-44.

قورينائية، وقد أدت هذه األمطار باإلضافة إىل اعتدال املناخ ورطوبة 
اجلو إىل منو الغابات الطبيعية، ومنها أشجار الصنوبر والبلوط، وتشتهر 
والبقول،  واخلضروات  والفاكهة  احلبوب  بزراعة  قورينائية  هضبة 
وتقل األمطار وبالتايل النباتات كلما اجتهنا جنوبا حنو الصحراء حيث 
إقليم  ويعترب  الرعي،  يف  السكان  عليها  يعتمد  اليت  احلشائش  تنمو 
قورينائية من أشهر مناطق الرعي يف العامل القدمي، حيث كانت تكثر 
به األغنام واألبقار واخليول، أما إقليم الواحات الصحراوية، فمناخه 
صحراوي عدمي األمطار ويشتهر بزراعة النخيل، ويعتمد هذا اإلقليم 
احلبوب  لزراعة  تكفي  اليت  الغزيرة  اجلوفية  املياه  على  كليا  اعتمادا 
السكان وتنوعت  وتربية احليوانات71  وعلى ذلك اختلفت حرف 

من منطقة إىل أخرى.
أما حرفة الصيد، فيمكن القول ان ليبيا تعترب معرضا متنوعا 
طول  على  بكثرة  احليوانات  هذه  توجد  حيث  الربية،  للحيوانات 
احلدود الشمالية للصحراء الليبية، وطبيعي ان تعترب حرفة الصيد من 
تارخيه إىل  يرجع  الليبية، ويف نص  للقبائل  االقتصادية  احلياة  عناصر 
عه ”حتتمس“ األول وصف الليبيني بأهنم محلة جلود، وذلك لكثرة 
اآلثار  صورت  كما  يصطادوهنا،  اليت  احليوانات  جللود  استعماهلم 
امللكة  ان  كما  هلم،  مالبس  اجللود  يرتدون  وهم  الليبيني  املصرية 
”حتشيسوت“ حصلت على عدد من جلود الفهود من قبيلة التحنو 
طول الواحد منها مخسة اذرع وعرضه أربعة72 ومن النقوش املصرية 
أيضا نتبني ان التمحو واليبو كانوا يضعون فوق رؤوسهم ريشة أو 
بالطبع  دفعهم ذلك  وقد  النعام كحلية شخصية،  من ريش  ريشتني 

71- عبد العزيز طريح: جغرافية ليبيا، القاهرة ، 1970، ص 11-114.
B.A.R., II. p 225.

 72- Bates, Op. Cit., P. 193.
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إىل اصطياد النعام باستمرار، هذا ان مل يكونوا قد حاولوا استئناسه، 
وتنوع  كثرة  لنا  تظهر  الصحراوية  والرسوم  الصور  بعض  ان  كما 
احليوانات اليت كانت موجودة يف الفترة اليت حنن بصددها واألسلوب 
بعض  فتظهر  ذلك،  يف  املستخدمة  واألدوات  اصطيادها  يف  املتبع 
الرسوم الصيادين يف مجاعات منتظمة يعملون على صيد احليوانات 
بالشباك واألسلحة البسيطة كاهلراوات اليت يثبتون يف أطرافها رؤوس 
حراب حجرية، أو يستخدمون النبال والرماح، وتظهر رسوم أخرى 
بعض الصيادين وهو يرتدون مالبس جلية ويلبسون أقنعة من رؤوس 
ومتكنهم  والفهود  والذئاب  الوحشي  ومحار  كالغزالن  احليوانات 
من خداع احليوانات اليت يريدون اصطيادها، وتظهر رسوم أخرى 
صيادي الزراف والنعام73 ومن الطبيعي ان هذه الرسوم مرتبطة بالبيئة 
اليت كان يعيش فيها الرسام، وان احليوانات كانت من أهم األشياء 

يف حياة إنسان الصحراء.
خلليج سرت  اجملاورين  السكان  ان  إىل  ”سترابون“  وأشار 
كانوا ميارسون صيد السمك حيث يساعدهم عليه عامل املد واجلزر74 
اجلراد  تصطاد  كانت  النسامونيس  قبيلة  ان  إىل  ”هريدوت“  وأشار 

الذي جيفف يف الشمس ويطحن مث ينثر على اللنب ويشرب.75
وهكذا يتضح ان الصيد كان من أهم احلرف اليت مارسها 
 73- هنري لوت: لوحات تاسـيلي – قصة كهوف الصحراء الكربى، ط 1، 
ترمجة أنيس زكي حسـن، بريوت، 1976، أشـكال 24، 21، 42، 44، 59، 

.86
موري: تادرارت اكاكوس-الفن الصخري وثقافات الصحراء قبل التاريخ، ترمجة 

عمر الباروين وفؤاد الكعبازي، ليبيا، 1988، أشكال 81، 95، 98، 102.
74 - Strabo, XV II, 17

75- هريدوت: 4: 172.

الليبيون ويعترب مصدرا كبريا من مصادر رزقهم وكسائهم.
أما الرعي فتشري النصوص إىل األعداد الكبرية من احليوانات 
املستأنسة اليت كان املصريون يستولون عليها من الليبيني وقت احلرب 
ويستوردوهنا منهم يف لكرب الظن وقت السلم، من ذلك استيالء امللك 
”سنفرو“ على 13100 رأس ماشية من الليبيني وقد خلدت ذكرى 

هذه املعركة على حجر بالرمو.76
وفيما ور من أخبار مصورة على بقايا جدران املعبد اجلنازي 
للملك ”ساحو رع“ انه غنم أعدادا كبرية من الثريان والغنم والبقر 
واحلمري واملاعز، ويف عهد ”امنحتب“ الثالث يظهر املاشواش الذين 
دخلوا مصر يف خدمة امللك، رعاة ملا كان يستورد من ليبيا من ماشية 
”مر  استوىل  الدهن، وكذلك  منها  ويستخرج  مصر  ترىب يف  كانت 
نبتاح“ أثناء غزوه للمناطق الليبية على 1308 رؤوس من املاشية77 
هذا  ان  إىل  ”هاريس“  بردية  تشري  الثالث  ”رمسيس“  عهد  ومن 
الفرعون استوىل على أعداد كبرية من املاشية من جريانه الليبيني78 
بعد ان مت  ليبيا إال يف وقت متأخر نسبيا  فلم تعرف يف  أما اخليول 
إدخاهلا إىل املنطقة من مصركما قام الليبيون بتربية النحل، وقد أشار 
عسل  صناعة  يستطيعون  الصناع  بان  وأضاف  ذلك  إىل  هريدوت 

صناعي أيضا.79
اعتمادا كبريا يف  يعتمدون  الليبيني كانوا  ان  نرى  وهكذا 
76 - Urkunden, 1, 235-249 B.A.R., 1 § 146.
77 -Bates Op. Cit., P. 95

 Wainwright, G., “The Mashwash” , J.E.A.; 48, 1962,
PP. 89-99.

78- انظر أعاله ص 8 حاشية 1.
79- هريدوت: 183-4.
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إىل  اهتمامهم  وجهوا  وقد  احليوانات  تربة  على  االقتصادية  حياهتم 
ذلك بعناية فائقة واظهروا خربة ودراية يف هذا اجملال، وقد ساعدهم 
خمتلفة  أنواع  لتربية  واتساعها وصالحيتها  املراعي  وفرة  ذلك  على 

وبأعداد كبرية من هذه احليوانات.
املناطق  بعض  يف  املياه  ووفرة  التربة  خصوبة  أتاحت  وقد 
لليبيني ان يعملوا بالزراعة منذ وقت مبكر، وأول إشارة صرحية إىل 
لوحة  يف  ورد  فقد  عشرة،  التاسعة  األسرة  من  تأيت  الليبية  الزراعة 
”أتريب“ ان ”مر نبتاح“ بعد انتصاره على الليبيني اخذ كل عشب 
يأيت من حقوهلم، ومل يعد هناك حقل مزروع، كما هنب ما يف خمازن 

الرئيس اللييب من حبوب.80
القبائل  من  املرتزقة  اجلند  على  تعتم  أخذت مصر  وعندما 
اقطاعات  هيئة  على  أجرهم  يأخذون  هؤالء  كان  الليبية يف جيشها 
من األراضي يقومون بزراعتها، ويف هذا دليل كاف على أهنم كانوا 
يعرفون الزراعة ويقومون هبا، وقد ذكر ”هريدوت“ خصوبة منطقة 
هنر ”كينوبس“ (وادي كعام) الذي أقيمت عيه مدينة ”لبده“ ومنطقة 
قمحا يف  تزرع  اليت  املناطق  من أخصب  األويل  وتعترب  ”يوسربيس“ 
الثانية حمصوال  وتغل  مرة،  ثالمثائة  بذره  مياثل  تغل حمصوال  إذ  العامل 
مياثل بذره مائة مرة يف السنوات اخلصبة81 وقد أشار ”ديودور“ إىل 
ان بعض القبائل الليبية كانت متتلك أرضا تزرعها وان اإلقليم اجملاور 
متنوعة  حماصيل  ينتج  حيث  خصبة  بتربة  يتميز  (برقة)  لـ“قوريين“ 

كاحلنطة والكروم والزيتون.82
 80 - Wilson; J., A.N.E.T., PP 376-378 Bates, Op. Cit., P.
98.

 81- هريدوت: 4: 198.
82 - Diodorus, III, 49-50.

استغالل  حاولت  الليبية  القبائل  ان  يتضح  ذلك  وعلى 
األراضي الصاحلة للزراعة اخل إقليمها قدر استطاعتها وزرعت ما 
حتتاج إليه من حماصيل كالقمح والشعري والزيتون والكروم والنخيل 

وتشكل الزراعة إحدى العائم الرئيسية القتصاديها.
أما التجارة فقد كان ملوقع ليبيا اثر كبري يف السيطرة على 
وأواسط  املتوسط  البحر  بني  يربط   ما  منها  سواء  التجارية  الطرق 
إفريقيا  وخاصة مع السودان وتشاد أو تلك اليت تربط شرق القارة 
منذ وقت مبكر، وقد عثر يف  التجارة  الليبيون  وغرهبا، وقد عرف 
مصر على بقايا أثرية ال تأيت إال من وسط القارة مثل قطعة مقوسة 
من أنياب العاج واليت وجدت يف املعبد العتيق يف ”خنن“ فترة بداية 
األسرات83 كما ورد يف نصوص امللكة حتشبسوت اهنا حصلت من 
الصعب احلصول  فيل، ومن  التحنو على عاج وسبعمائة سن  قبيلة 
على هذه األشياء من أي مكان آخر عدا السودان وتشاد84 وكان 
من بني الغنائم اليت استوىل عليها ”مر نبتاح“ من الليبيني أوان فضية 
 3174 عددها  بلغ  وسكاكني  وتروس  الفضة  من  شراب  وكؤوس 
قطعة، كما ان هذا امللك غنم من املاشواش سيوفا من الربونز عددها 
9111 سيفا، وقد أشري إىل سيوف املاشواش أيضا يف غنائم ”رمسيس“ 
الثالث وقد لفت نظر املصريني يف هذه السيوف طوهلا غري العادي 

الذي يبلغ من ثالثة إىل أربعة اذرع.85
ومما جتر مالحظة ان املصادر التارخيية مل تشر وجود املعادن 

83- عبد العزيز صاحل: حضارة مصر القدمية، ص 216.
  84- Urkunder, IV, 373. B.A.R., II, 225.
Bates, Op. Cit., P. 101.
85 - Waniwright, J.E.A., 48, P. 95.
B.A.R., III, § 250.
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يف ليبيا مما يرجح حصول الليبيني علة هذه األشياء من أماكن أخرى 
رمبا من أوربا، وكان ذلك عن طريق التبادل التجاري،حيث كانت 
هذه القبائل تصدر إليها بعض املنتجات الزراعية واحليوانية، وتستورد 
يف مقابل ذلك املعادن، ومن املرجح ان جزيرة ”بالتيا“ كانت مركزا 

جتاريا تقصده القبائل الليبية املقيمة يف داخل برقة.86
فق أسس  التجارية،  الناحية  املنطقة من  ونظرا ألمهية هذه 
عندها  تنتهي  خليج سرت87  طول  على  جتارية  مراكز  القرطاجيون 
تنقل  اليت  السفن  هبا  وترسو  إفريقيا  منتجات  حتمل  اليت  القوافل 
منتجات أوربا حيث يتم التبادل التجاري، وكانت املنتجات اإلفريقية 
تأيت عن طريق ليبيا إىل أسواق أوربا، وكان من أشهر هذه املنتجات 
الصوف  مث  لقرد،  ومتثال  أختام  على  كريت  عثر  حيث  العاج، 
واجللود واألخشاب وعلى رأسها األبنوس الذي كان يأيت من أثيوبيا 

 86- Boardman, J., The Greeks Over seas, London,
Penguin Booke, 1964. P. 170.

 87- ال ميكن حتديد تاريخ تأسـيس كل املستوطنات الفينيقية يف مشال إفريقيا، 
إال انـه من املتفق عليـه قرطاجة كانت أوىل املدن الفينيقيـة يف مشال إفريقيا مث 
ذلك تأسيس املراكز التجارية األخرى مثل ”لبدة“ و“أوبا“ (طرابلس احلالية) مث 
”صرباته“ وغريها باإلضافة إىل هذه املن الرئيسـية وجدت مراكز أخرى صغرية 
تربط بني تلك املدن مثل ”اسـاريا“ (قرية سعيد  أو املايا“ و“فاكس“ وهي واحة 
بني الزاوية واملايا، مث ”كاراكس“ مث“يوفرانتا“ (سرت احلالية) إذا علمنا انه اتفق 
على تأسيس قرطاجة يف الربع األخري من القرن التاسع ق.م ميكن القول ان هذه 
املن واملراكز قد تلت ذلك رمبا يف القرن السـابع أو السادس . عن مناقشة ذلك 

انظر:
 أبو احملاسن عصفور: املدن الفينيقية، بريوت، 1981، ص 86-63.

امحد حممد منديشـة: التاريخ السياسـي واالقتصادي للمدن الثالث، بنغازي، 
1993، ص  38-33.

واآلخر  احلني  بع  عليه  يعثر  الذي  وبيضه  النعام  وريش  واألصباغ 
يف قبور االنزوسكيني يف ايطاليا، والزيت واحلبوب وامللح والصمغ 
جتارة  إىل  باإلضافة  هذا  اجلرامنت،  طريق  عن  يأيت  الذي  والذهب 

العبيد اليت كانت رائجة يف هذه الفترة.88
أما الواردات فكان أمهها األسلحة واألدوات املعدنية واألواين 
الفضية واألقمشة واخلزف والزجاج والفخار89 وسائر ما حيتاج إليه 
يلعبون  الليبيون  وكان  صنعه  من  يتمكنوا  ومل  فيه  ورغبوا  الليبيون 
دورا كبريا يف هذه التجارة مع اإلفريقيني من جهة ومع القرطاجيني 
من جهة أخرى، ويتولون قيادة القوافل التجارية ويسيطرون سيطرة 
الطريق  التجارية،  الطرق  الصحراوية، واهم هذه  الطريق  تامة على 
الساحلي من مصر حىت يوسرييدس (بنغازي) والطريق املتجه من طيبة 
(األقصر) مبصر العليا إىل واحة اخلارجة فالداخلة فالفرافرة فالبحرية 
فسيوه فاجلنوب، ومن هناك يتفرع الطريق إىل أوجلة مث سرت أو إىل 
فزان، وهناك طريق يتجه جنوبا أوجلة إىل الكفرة ومنها إىل دارفور، 
وطريق من طرابلس إىل فزان مث تشاد، وكانت البضائع تنقل على 
بعض  على  عثر  وقد  الثريان،  جيرها  اليت  العربات  أو  الثريان  ظهر 

الرسوم الصخرية اليت تصور ذلك.90 

ثالثا- مصر وليبيا وشعوب البحر:
خلفت  اليت  الفترات  أهم  من  احلديثة  الدولة  عصر  يعترب 
لنا من املصادر املكتوبة واملصورة ما يلقي اكرب قدر من الضوء على 
88 - Bovill, E.W., The Golden Trade of The Moors, Lon-
don, 1968, PP. 18-22
89 - Bates Op. Cit., P. 103.
90 - Bates, Op. Cit., P. 107.
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التاريخ اللييب قبل ”هريدوت“، ذلك ان عصر الدولة احلديثة قدر له 
ان يعاصر ويعاين حتركات اهلجرات الضخمة اليت سببت عن ضغط 
أقوام هندو-أوربية من البلقان والبحر األسود على السكان السابقني 
إذ  املتوسط،  البحر  وسواحل  جزر  يف  الكالسيكي  العصر  إلغريق 
اآلخيني،  أيدي  يف  كريت  سقطت  ق.م  عشر  الرابع  القرن  ببداية 
واجته هؤالء يبحثون عن موطن جديد، ولكن مل تلبث هجرات هندو 
أوربية جديدة وعنيفة ان وفدت على شرق البحر املتوسط ودفعت 
أمامها السكان مما سبب عصرا من ”اإلزاحة السكانية“ – ان صح 
هذا التعبري- شعروا بوقعها بعنف يف الشرق األدىن القدمي ويف أسيا 
املصريون على  أطلق  اليونان، وقد  اجيه وبالد  الصغرى، وجزر حبر 

هذه القبائل الوافدة اسم ”شعوب البحر“.91
إبان هذه الفترة اشتدت غارات الليبيني على مصر حيث 
خطري  هجوم  أول  وجاء  جبراءة،  املصريني  ض  اهلجمات  يف  بدأوا 
من الغرب يف بداية عهد امللك ”سىت“ األول، واملعلومات املتوافرة 
معبد  احد جذران  على  املنقوشة  الصور  هبا  أمدتنا  اهلجوم  هذا  عن 
الكرانك حيث أشري يف تلك النقوش إىل هؤالء املهامجني بامسهم القدمي 
”التحنو“ ولعل املقصود هنا أقوام ”املاشواش“ اليت سنراها فيما بعد 
تشكل السواد األعظم من احلمالت الليبية الالحقة ضد مصر92 أما 

 91- عن االضطرابات يف شرق البحر املتوسط وشعوب البحر انظر:
 Barnette R.D. « the Sea peaptes », C.A.H3., 2A, 1980, PP.
359-371.

 Albright, W.F., “the Sea Peoples in Palestine”, C.A.H3, 2
A, PP. 507-515.

 WainWright, G.A., “some Sea Peoples and others in the
Hittite Archives” J.E.A., 25, 1939 PP. 148-152.

 92- El-Mosauamy, Op. Cit., PP. 39-40.

للمحاوالت  للتصدي  اآلخر  فقد اضطر هو  الثاين  ”رمسيس“  عهد 
الليبية يف الدخول إىل مصر، حيث تشري النقوش اليت زينت مسالته 
املكتشفة يف تانيس إىل ضم وحدات عسكرية من الليبيني إىل اجليش 
املصري، ويف هذا ليل على ان هذا الفرعون هو الذي وضع اللبنات 
أبعاد  يف  واملتمثلة  خلفاؤه  هديها  على  سيسري  اليت  للسياسة  األوىل 
هؤالء الليبيني عن طريق االستنجاد هبم بالرغم من أهنم مبعث اخلطر 
أصال، وعالوة على ذلك جند ان ”رمسيس“ الثاين ينشئ سلسلة من 
البحر  على  املطل  املصري  الساحل  طول  على  متتد  االستحكامات 
من  ابعد  أماكن  يف  بل  احلالية،  العلمني  حىت  الدلتا  غريب  املتوسط 
ذلك غربا، وهناك نص يف وادي السبوع مبنطقة النوبة مؤرخ بالسنة 
الرابعة واألربعني من عهد ”رمسيس“ الثاين يشري إىل أسرى  التحنو 

املستخدمني يف بناء املعبد هناك.93 
منطقة  وضع  على  مصر  فرعون  تصميم  نرى  وهكذا 
عدة  من  العسكرية  املراقبة  حتت  (برقة)  وقوريين  البطنان  ”مراقبة“ 
الساحل وكانت هذه االستحكامات كافية  نقاط مبثوثة على طول 
اليت  الطويلة  الراحة  فترة  ان  إال  حكمه،  فترة  جريانه  خماطر  التقاء 
منحها ”رمسيس“ لنفسه قرب هناية حكمه مل نكت تتفق والتحركات 
اليت جتري فيما وراء احلدود الغربية ملصر، ومن هنا جتددت احملاوالت 
الليبية للنزوح إىل مصر، حيث ظلوا يتدفقون حنو غرب الدلتا، وزاد 
93- Faulknor, R.O., “Egypt from Inception of the Nine-

 teenth Dynasty to the Death of Ramesses III”, C.A.H3., 2
A 1980, PP. 229-230.
Rowe, A., “A Hstoiry of Ancient Syrenaca” A.S.A.E., ca-
hier No. 12, 1948, P.4 .

 Habachi, B.I.F.A.O., 80, PP. 13-30, P.M., VII, 368-369.
جاردنر: مصر الفرانة، ص 298.
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من خطرهم انضمام شعوب البحر إليهم، وهكذا يبدو ان أخريات 
رمسيس الثاين اهلادئة قد أعطت قبائل الليبو الفرصة وتدمري القالع 
املاشواش  إلخضاع  الواحات  صوب  بقواهتم  واالندفاع  واحلصون 
تأييد بعض شعوب البحر وتدمري القالع واحلصون  واحلصول على 

واالندفاع بقواهتم صوب الواحات الشمالية.94
وترجع أسباب هذا الزحف من جهة نظر بعض املؤرخني95 
إىل عدة أسباب، منها زوال شخصية ”رمسيس“ الثاين ذات الشهرة 
احلربية، باإلضافة إىل العوامل االقتصادية حيث ان ليبيا بلد فقري مل يكن 
فيما مضى يقوم بأود سكانه األصليني، وهلذا كان السكان املهاجرون 
ملصر خالل كل العهود دائمي الرغبة يف ان يتركوا حياة الصحراء 
ويتمتعوا باألمن والراحة على حدود وادي النيل، وان كان الدارس 
يرى ان هذا سبب غري منطقي هبذه الصورة، حيث انه من املعروف 
ليبيا هي مناطق غنية مبحصوالهتا وحيواناهتا  املناطق الشرقية من  ان 
اليت  الكثرية  الغنائم  من  الفراعنة  يكره  كان  ما  بدليل  –والتزال- 
حيصلون عليها من محالهتم ضد الليبيني، فهل من املنطق احلصول على 
هذه الغنائم من املناطق صحراوية فقرية، باإلضافة إىل ان غىن هذه 
املناطق  سيكون من أسباب اندفاع اإلغريق الحتالل اإلقليم الشرقي 
من ليبيا خاصة إقليم قورينائية –وعلى ذلك جيب البحث عن أسباب 

أخرى لنزوح الليبيني إىل مصر.
ويفسر ”ويلسون“ العوامل االقتصادية يف هذه التحركات 
تفسريا رمبا يكون مقبوال، حيث يرى ان شعوب البحر حني اخضعوا 

 94- يويوت: مصر الفرعونية ، ث 139.
 95 - Wilson, J., “the Libyans and the End of the Egyptian
Empire”, A.J.S.I., 11, 1935, 35.

الكريتية،ومن  البحرية  للتجارة  الطبيعيني  اخللفاء  أصبحوا  كريت 
احملتمل انه يف تلك الفترة كانت التجارة البحرية املصرية قد أصاهبا 
اخلمول، من هنا كان الصراع بني شعوب البحر ومصر من اجل جتارة 
البحر املتوسط، ورمبا كان ذلك هو السبب الذي جعلهم ينضمون 

لليبيني ضد مصر يف هذه احلرب.96
من هنا نرى ان شعوب البحر كانوا يعرفون دوافع الليبيني 
بالفعل مستقرين يف  النزوح إىل مصر أو ان هؤالء كانوا  يف حماولة 

غرب الدلتا.
على أية حال ما ان انقضت مخس سنوات على اعتالء ”مر 
نبتاح“ عرش مصر تعرضت البالد هلجمة ليبية خطرية، حيث متكن 
الليبو ان جيمع بني احللفاء من جنسية ”قهق  ”ماراي“ بن ديد أمري 
وماشواش“ إىل جانب مخسة من شعوب البحر هم ايقواشا والتورشا 
واللوكا والشردن والشكلش وان يأخذ معه كل حمارب حسن وكل 
رجل قتال يف قبيلته وقد احضر معه زوجه وأطفاله97 وكذلك فعل 
خلفاؤه إذ جاءوا بنسائهم وأطفاهلم، كما جاءوا باملاشية واألسلحة، 
ومع ذلك فان احلاجة هي اليت دفعت هبم إىل هذه املغامرة، وتصورهم 
نقوش الكرنك بأهنم ”... كالديدان ال يهتمون بأجسامهم، بل كانوا 
مصر“...  أهل  على  متعالية  وقلوهبم  احلياة  وحيتقرون  املوت  حيبون 
رؤساؤهم، لقد أتوا إىل ارض مصر سعيا وراء الطعام الذي يسدون 
به أفواههم98 على أية حال متكن الفرعون ”مر نبتاح“ من االنتصار 
على الليبيني عن حقول ”الرب_ار“ الواقعة مشال غرب منف ومتكن 

 96- Ibid, P. 75
 97- B.A.R., III p. 579.
 98- B.A.R., III, pp 569-592
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”ماراي“ بن ديد من اهلرب.99
ان ارتداد الليبيني أمام ”مرنبتاح“ مل مينعهم من إعادة الكرة 
على  فكان  عاما،  ثالثني  حبوايل  ذلك  بعد  مصر  إىل  العودة  وحماولة 
أمساء  منها  األوىل  يف  نقرأ  قويتني  محلتني  يرد  ان  الثالث  ”رمسيس“ 
الليبو والسيد واملاشواش يعاضدهم شعوب البحر، ويف حربه الثانية 
القبائل  من  كثري  أمساء  ومعهم  الغالب  العنصر  هم  املاشواش  كان 
والبطون منهم الليبو واالسبت والقايقش واهلسا والبقن، والواقع ان 
هتديد شعوب البحر يف عهد ”رمسيس“ الثالث مل يقتصر على حتالفهم 
منهم  أخرى  كثرية  أقوام  حتالفت  وإمنا  فحسب،  الليبية  القبائل  مع 
أيضا،  دائمة ال مبصر وحدها وإمنا بسوريا وفلسطني  لإلقامة بصفة 
وقد احضروا معهم نساءهم وأطفاهلم وما ميلكون يف عربات جترها 
الثريان وهامجوا مصر يف السنة الثامنة من حكم ”رمسيس“ الثالث من 
الشمال عن طريق البحر ومن الشرق عن طريق فلسطني، وكان من 
هذه األقوام البلست والثكر واسكلش والدانونا والوشش والشردن، 
وقد متكن رمسيس الثالث من رد هذا اخلطر، وان جنحت بعض هذه 

األقوام يف اإلقامة بصفة دائمة يف الشرق األدىن.100
احلقيقة ان هناك مسألة جتب مناقشتها بشيء من التفصيل، 

وهي كيف التحالف بني شعوب البحر وبني الليبيني؟
انقسم املؤرخون حيال هذه املسألة إىل اجتاهني، األول يرى 
99 - Bates, Op. Cit., P. 60.

 100 - Edgerton, W.F. and Wilson, J., Historical Records of
Ramesses III, Chicago, 1936, PP. 35-38.

 Neson, H, “The Naval Battle Pictured at Medinet Habu”.
J.N.E.S. 2, 1943, PP. 40-55
Faulkner, C.A.H3, PP. 244-47.

ان هذا التحالف قد مت على األرض الليبية، حيث ان شعوب البحر 
حني فكرت يف االجتاه جنوبا، كان الشاطئ اإلفريقي عند برقة اقرب 
ليبو  إليهم من أي نقطة أخرى، ومن هنا نشأت عالقات ودية بني 
برقة وشعوب البحر، وكانت السيطرة على جتارة البحر املتوسط هي 
مصر،  الليبيني ض  مع  تتحالف  الشعوب  هذه  جعل  الذي  السبب 
وكانت الزعامة يف هذا التحالف لليبيني دائما، وهذا يعين ان القبائل 
الليبية كانت قوية ومتحضرة مبا مسح بان يدين هلا بالزعامة أصحاب 

احلضارة اإلجيية السابقة للحضارة اإلغريقية الكالسيكية.101 
اصطدموا  قد  الفراعنة  ان  الثاين فريى لصحابه  االجتاه  أما 
جبيوش شعوب البحر هذه أما يف فلسطني وأما على ساحل دلتا النيل، 
وهذا يعىن ان حتالف شعوب البحر مع الليبيني قد مت داخل األراضي 
_حوايل  بنفسه  قاد  قد  ”مرنبتاح“  امللك  ان  ذلك  وتعليل  املصرية، 
نفس الفترة اليت كان حيارب فيها ض ليبيا، وهذا فعله رمسيس الثالث 
أيضا- مجلة أو عدة محالت ضد شعوب البحر يف فلسطني، وعلى 
فمن املستحيل القول بان هذه األقوام قد هامجت مصر من الغرب 
مع الليبيني، الن ساحل مراقبة (البطنان) القورينائي، شبه القاحل ال 
يكفي إلغراء هذه األقوام الغازية بتجشيم أنفسها عناء عبور البحر 
مبراكبها جملرد احلصول على غنائم ال تعدو بضعة قطعان من املاشية 
وبعض األسرى الليبيني مث ان جزيرة  ”فاروس“ املواجهة لدلتا النيل 
قد اختذت كمرسى ملراكب أولئك الغزاة102 ولو كانت شعوب البحر 
 101- فوزي جاد اهللا: مسـائل يف مصادر التاريخ اللييب قبل هريدوت،ليبيا يف 

التاريخ، بنغازي، 1968، ص 68
Wilson, J. Aisi, P. 75.

 102- قامت بعثة جامعة بنسـلفانيا يف عام 1963 بالتنقيب عن آثار الليبيني يف 
مصر الربونز الذين سكنوا برقة معاصرين ملصر القدمية وجاء ذكرهم يف نصوصها 
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قد استقرت يف ليبيا لكان هلا الزعامة يف هذا التحالف بصفتها الفريق 
ويستقر  الليبية  القبائل  على  التغلب  استطاع  الذي  املنتصر  األقوى 
بأرضهم بغض النظر عن مستوى احلضارة الذي ال ميكن ان يفرض 
وليست  للقوة  هنا  فالكلمة  منتصر،  فريق  على  مهزوم  فريق  زعامة 
اليومية  احلياة  وممارسة  اإلقامة  يعين  االستقرار  ان  كما  للحضارة، 
وبالتايل كان البد من وجو ما يشري إىل إقامتهم يف هذه املناطق، إال 
انه مل يعثر حىت اآلن على اثر اجيايب يشهد بان شعوب البحر هذه قد 
قدمت إىل ليبيا واستقرت هبا على حنو دائم يف تلك احلقب التارخيية، 
عالوة على ذلك فان جمريات األحداث تشري إىل ان هذا التحالف 
قد مت على األرض املصرية وكان وليد املصاحل املشتركة بني الفريقني، 
حيث ان قبيلة الليبو ق اجتازت ارض ”مارماريك“ متجهة حتو املناطق 
الغربية من مصر، وتصف نقوش الكرنك103 عرش مصر، ويبدو من 
سياق النص ان املهاجرين الليبيني بسطوا سيطرهتم عليها، وبعد هذا 
التوغل يف األراضي املصرية رمبا وجد هؤالء الليبيون، خلفاء هلم من 
املاشواش والقهق الذين كانوا موجودين منذ عهد ”رمسيس“ الثاين، 
حيث أننا ال نستبعد ان يشجع تقدم الليبو يف األراضي املصرية، بين 
الليبو على االستعانة هبم  إليهم وعمل زعيم  االنضمام  جلتهم على 
لتحقيق هدفه، فهم اخرب من غريهم بقتال املصريني واعرف مبسالك 
البالد، والبد ان جناح الليبو يف االستيطان على حنو ما مر بنا، شجع 
يف  التمرد  على  الفترة  تلك  إبان  البحر  شعوب  من  املرتزقة  أيضا 
يف القرنني الثالث عشـر والثاين عشـر ق.م. واشتركوا يف احلروب بني شعوب 
البحر وبني املصريني، وحماولة العثور على مواقعهم الساحلية ولكن البعثة مل توفق 

يف حتقيق أهدافها.
 Carter, T.H. In Expedition, The Buletin of the University 
Museum of the University of Pennsylvania, Spring, 1963.
103 - B.A.R. III, pp 572-592.

يف  يؤكد  ”مرنبتاح“  امللك  ان  حيث  الثاين  ”رمسيس“  حكم  هناية 
حديثه لرجال بالطه وقوع الغزو اخلارجي والثورة الداخلية يف وقت 
يغزوهنا كل  ينهبون ختومها والثوار  التسعة  أقوام األقواس  واحد“.. 
يوم“ فلعل املرتزقة يف اجليش املصري من شعوب البحر حاولوا انتزاع 
شيء ألنفسهم وسط تلك الظروف، ولعل تلك احلالة اليت آل إليها 
أمرهم هي اليت لفتت انتباه زعيم الليبو الستمالتهم واالستعانة هبم، 
ورمبا كان هذا ما دفع البعض إىل القول بان املتحالفني مع الليبو كانوا 
جنودا مصريني فارين من اخلدمة يف اجليوش املصرية قاموا باالنضمام 

إىل أقوام الليبو واملاشواش للقتال معهم ضد القوات املصرية.104 
البحر  شعوب  هلجوم  مصر  تعرضت  الفترة  تلك  إبان 
الزاحفة عن طريق فلسطني105 معىن ذلك ان هجومهم على مصر، 
رمبا تزامن مع زحف الليبو فوج كل منهما يف األخرى حليفا له، ومبا 
ان الليبيني كانوا ق استقروا يف مناطق غرب الدلتا ”... لقد نفذوا 
إىل حقول مصر مرات حىت النهر العظيم، ولقد نزلوا وامضوا أياما 
كاملة وشهورا قاطنني“106 فقد كان هلؤالء اليد العليا وبالتايل كان 
ألمريهم الزعامة، وحيث ان أناشيد النصر تنقش بعد حتقيقه فذكرت 
ان زعيم الليبو قد انقض على إقليم التحنو كله مث ذكرت بعد ذلك 
الشردانا والشكلش ايقواشا ولوكا والتورشا من شعوب البحر، مما 
جعل البعض يعتقد بان الليبيني تقلدوا قيادة هذه الكتل غري املنسجمة 
يف  التحالف  ان  إال  مصر،  هبا  وهامجوا  ليبيا  من  البحر  شعوب  من 

 104- شامو: اإلغريق يف برقة، ترمجة حممد عبد الكرمي الوايف، بنغازي، 1990، 
ص 43.

 105- Naville, E., “Did Menephtah Invadesyerla”, J.E.ZA. 2,
1915, PP. 195-201.
106 - B.A.R., III, §
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احلقيقة مت داخل األراضي املصرية.
بعد فشل الليبيني يف دخول مصر عنوة، اختذ ضغطهم شكال 
آخر، وهو وان كان اقل ظهورا للعيان إال انه رمبا كان أكثر فاعلية، 
البطئ الذي شجعه جتنيد املصريني للمرتزقة  التغلغل  ومتثل ذلك يف 
يف جيوشهم، فبعد انتصارات ”رمسيس“ الثالث واستقرار األمور يف 
مصر، كان يستجلب األعداد الغفرية من بدو الغرب األشداء فينشط 
هبم جيشه ويتخذ من صفوفهم حرسه اخلاص، وبالتدريج أصبح اجليش 
املرتزقة  يتألف من جند  اغلبه  العشرين يف  املصري مع هناية األسرة 
ذوي العناصر الليبية، وقد استقر هؤالء يف واحات الصحراء الغربية 
استقرت  كما  نفسه،  الوادي  عن  فضال  والبحرية  الداخلية  خاصة 
وهكذا  بسطة“  ”تل  يف  بعضهم  ومتركز  اهناسيا،  يف  منهم  مجاعات 
اخذ هؤالء ينشئون يف وادي النيل جاليات عسكرية يرأس كال منها 
زعيم لييب حيمل لقب كبري الـ ”ما“ أي زعيم املاشواش، ويبدو ان 
هذه اجلاليات ق احتفظت بليبيتها عرب األجيال ومع ذلك فان هذه 
واندجمت يف  املصرية  احلضارة  مقومات  تشربت  قد  الليبية  العناصر 
الزعماء  هؤالء  مصر  يف  املركزية  السلطة  احنطاط  وساعد  ثقافتها، 
الليبيني على تأسيس اسر حاكمة حقيقية داخل مصر، وانتهى األمر 
اعتلى عرش  بان  الفيوم  إىل  نزحت  اليت  الليبية  األسر  زعماء  بأحد 

الفراعنة ونعين به ”شاشانق“ مؤسس األسرة الثانية والعشرين.107

107- Cerny, C.A.H, PP. 16-619, Gardiner, A.E.O. I, 120*
Kitchen, Third Intemediate, PP. 105-108.
عبد العزيز صاحل: مصر والعراق، ص. 280، حممد الطاهر اجلراري: ”شيشنق 
وتكوين األسرة الثانية والعشرين يف مصر القدمية“ جملة البحوث التارخيية، جـ 

2، مركز اجلهاد اللييب، 1981.



64

مصر وليبيا فيما بني القرن السابع والقرن الرابع ق.م.

احلقيقة مت داخل األراضي املصرية.
بعد فشل الليبيني يف دخول مصر عنوة، اختذ ضغطهم شكال 
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مصر، كان يستجلب األعداد الغفرية من بدو الغرب األشداء فينشط 
هبم جيشه ويتخذ من صفوفهم حرسه اخلاص، وبالتدريج أصبح اجليش 
املرتزقة  يتألف من جند  اغلبه  العشرين يف  املصري مع هناية األسرة 
ذوي العناصر الليبية، وقد استقر هؤالء يف واحات الصحراء الغربية 
استقرت  كما  نفسه،  الوادي  عن  فضال  والبحرية  الداخلية  خاصة 
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اخذ هؤالء ينشئون يف وادي النيل جاليات عسكرية يرأس كال منها 
زعيم لييب حيمل لقب كبري الـ ”ما“ أي زعيم املاشواش، ويبدو ان 
هذه اجلاليات ق احتفظت بليبيتها عرب األجيال ومع ذلك فان هذه 
واندجمت يف  املصرية  احلضارة  مقومات  تشربت  قد  الليبية  العناصر 
الزعماء  هؤالء  مصر  يف  املركزية  السلطة  احنطاط  وساعد  ثقافتها، 
الليبيني على تأسيس اسر حاكمة حقيقية داخل مصر، وانتهى األمر 
اعتلى عرش  بان  الفيوم  إىل  نزحت  اليت  الليبية  األسر  زعماء  بأحد 

الفراعنة ونعين به ”شاشانق“ مؤسس األسرة الثانية والعشرين.107

107- Cerny, C.A.H, PP. 16-619, Gardiner, A.E.O. I, 120*
Kitchen, Third Intemediate, PP. 105-108.
عبد العزيز صاحل: مصر والعراق، ص. 280، حممد الطاهر اجلراري: ”شيشنق 
وتكوين األسرة الثانية والعشرين يف مصر القدمية“ جملة البحوث التارخيية، جـ 

2، مركز اجلهاد اللييب، 1981.

الفصل الثاين
مصر وليبيا

يف عصر األسرة السادسة والعشرون

أوال- مصر:
 (أ) األحوال الداخلية:

1- ظروف قيام األسرة السادسة والعشرين
2- السياسة الداخلية مللوك األسرة.

ثانيا- ليبيا:
 (أ) األحوال الداخلية: 

 1- االستعمار اإلغريقي يف ليبيا.    
      دوافعه – نتائجه.

ثالثا – مصر وليبيا:
(1) بسماتيك (األول والثاين).

(2) أبريس وامازيس.  
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متهيد:
مرموقا  مكانا  الصاوي  النهضة  عصر  خالل  مصر  تبوأت 
يف اجملتمع العاملي، واملقصود بالعصر الصاوي هو اإلشارة إىل النظام 
والثقافة الذين سادا حالل عهود امللوك من بسماتيك األول املؤسس 
الثالث  ”بسماتيك“  عهد  والعشرين حىت  السادسة  لألسرة  احلقيقي 
املقدمات  من  هلا  كان  النهضة  هذه  ان  إال  األسرة،  ملوك  آخر 
قام  ان  فمنذ  املرحلة،  إىل هذه  الوصول  ما ساعدها على  والعوامل 
زعماء الليبو واملاشواش خالل احلكم اللييب املضطرب يف القرن الثامن 
ق.م بتوحيد األقاليم اليت تقع غرب الدلتا حول مدينة ”سايس“108 
تلك  ان  وال شك  مقسمة،  البالد  من  األخرى  املناطق  ظلت  بينما 
األراضي املترامية األطراف وامللتحمة واملتامخة لليبيا والبحر املتوسط 
كما  اإلغريقي)  مث  (اللييب  األجنيب  الدعم  اجتاب  على  قارة  كانت 
اآلشوريون،  أو  النوبيون  سواء  الغزاة  هجمات  أمام  معقال  كانت 
رنف)  ن  (تف خنت-وباك   والعشرين  الرابعة  األسرة  حكم  ومنذ 
(بوخوريس) مث خالل حكم أمراء سايس (خناو با-خناو األول) قامت 
هذه اململكة بعرقلة اعتداءات النوبيني بل منازعتهم يف حكم مصر، 
مث قام ”بسماتيك“ األول ابن ”خناو“ األول خبوض صراع شديد مع 
الكوشيني مث اآلشوريني وجنح يف إعادة توحيد مصر، وبعد ان كان 
108- «سـايس»» هي صا احلجر، واليت ذكرها النصوص القدمية باسم «ساو» 
واشتهرت لدى اإلغريق باسم سايس، وهي تقع على الضفة الشرقية لفرع رشيد 
مشـال صا احلجر احلديثة على بعد 7 كم مشال غرب بسـيون (حمافظة الغربية)، 
وكان إقليم «ساو» يسـمى يف املصرية القدمية (نت حميت) متييزا له عن اإلقليم 
الرابع الذي يقع جنوب ومسى (نت رس) أي إقليم نت اجلنويب والذي كان تابعا 

له يف عصر ما قبل التاريخ، انظر
Gardiner, A.E.O., II, 180* 
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حكام سايس، جرد أمراء حمليني أصبحوا هم ملوك األسرة القومية 
الوحيدة.

أوال – مصر:
األحوال الداخلية:  (1)

1- ظروف قيام األسرة السادسة والعشرين:

يف بداية األمر ميكن القول ان اآلشوريني كان هلم الفضل 
األول (دون عمد) يف قيام األسرة السادسة والعشرين، حيث كانوا 
املعول الذي حطم العقبة الكربى (الكوشيني) اليت حالت دون قيام 

هذه األسرة منذ عهد ”تف خنت“.
احتالهلا  بعد  مصر  لشؤون  إدارهتم  يف  اآلشوريون  اعتمد 
احملتل،  الوطن  أبناء  من  تعاون عمالئهم  ”اسرحدون“ على  يد  على 
عودة  مبجرد  موقفهم  األعوان  هؤالء  يغري  الن  دافعا  ذلك  فكان 
اآلشوريني إىل بالدهم ”... أبعدت مجيع الكوشيني إىل خارج البالد 
ومل ابق على واحد منهم ليقدم يل فروض والء الطاعة، وحل حماهم 
يف مجيع ربوع مصر ملوك وحكام وضباط ومراقبو مواين وموظفون 
وإداريون جدد..“109 إال انه بعد رحيل ”اسرحدون“ متكن ”طهرقا“ 
من استرداد ”ونف“ بعد طرد احلامية اآلشورية منها، مما اضطر ”آشور 
بنيبال“ (الذي خلف أباه على عرش نينوي) إىل إرسال محلة عسكرية 
اآلشوري  امللك  رأي  استقر  وهنا  ”طهرقا“  هزمت  ق.م   666 عامل 
على مطاردته، فعزز قواته بفرق عسكرية من فينيقيا وقربص وسوريا 
باإلضافة إىل الوحدات اليت أرسلتها ممالك الدلتا، وتوغل اآلشوريون 
109 - Oppenheim, L., A.HN.E.T., 1969, P. 29.

يف أقاصي صعيد مصر، وسيطروا على الوجه القبلي وامتد سلطاهنم 
على األرجح إىل أسوان، بعد ذلك قام امللك اآلشوري باستبعاد بعض 
العناصر املصرية اليت مل يرتح إليها وويل من يثق فيه من األمراء على 
السابقة  املرة  يف  وكما حث  بالده،  إىل  عاد  مث  مصر  أقاليم  خمتلف 
حاول بعض األمراء استدعاء طهرقا حملاربة اآلشوريني، إال ان احلامية 
اآلشورية كشفت تدبريهم فقضت على رأسهم وسيق قادة التمرد إىل 
نينوي حيث القوا حتفهم، ومل مينح آشور بنيبال أيا منهم حياته إال 
نكاو األول أمري ”سايس“ فثبته يف مملكته رمبا باعتباره وريث األسرة 
الرابعة والعشرين وسليل اكرب بيت منافس لبيت طهرقا، كما منح 
(بنها) رمبا لالستعانة هبما وبكفاءهتما  أتريب  إمارة  ابنه ”بسماتيك“ 

يف خدمته.110 
حوايل عام 664 ق.م تويف ”طهرقا“ يف نباتا بع ان أشرك معه 
يف احلكم خالل السنة األخرية ابن عمه ”تانوت آمون“ الذي قرر ان 
يسترد مصر، فقام حبملة هي صورة من محلة امللك ”بيـ (عنخى)“، 
وحققت محلته هو اآلخر جناحا حيث قتل ”نكاو“ األول أثناء املعارك 
”باخروري“  وأنابوا عنهم  استسالمهم  يعلنون  الدلتا  وتوافد زعماء 
 ...” والطاعة  الوالء  فروض  لتقدمي  احلنة)  (صفط  سويد“  يب  أمري 
تقتل من  ان  قائال: ميكن  باخروري  األمري  قائد مسكن سويد  هنض 
تريد وتبقى على حياة، من تريد دون ان يشكك احد يف عدالتك 
عندئذ رد اجلميع يف صوت واحد، امنحنا احلياة ياسيد احلياة، فال 
حياة بدونك، سنخضع لك صاغرين، وكما قررته منذ اليوم األول 

 110- عبد العزيز صاحل: مصر والعراق، ص 298.
 Hall, H.R., « Egypt Under the Aliens : C.A.H3, 2, 1975, P.
285
Kitchen, Third Intermediate, PP. 392-393.
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يوم توجت ملكا111، إال ان نصر ”تانوت آمون“ كان قصري األجل، 
فمرة أخرى أرسل ”آشور بنيبال“ جيوشه إىل مصر عام 660 ق.م 
تقريبا وأعاد االستيالء على منف وانسحب ”تانوت آمون“ إىل طيبة 
مث إىل نباتا بعد ان اجتاح اآلشوريون عاصمة آمون وهنبوها وأشعلوا 
النار فيها وسطوا على الكنوز اليت تراكمت يف املعابد على امتداد 
قرون طويلة، وبذلك وضع حدا للسيطرة الكوشية اليت كانت امسية 
فقط منذ الغزوة اآلشورية األوىل حيث كان عمدة طيبة و“شني وبه“ 
الزوجة اإلهلية آلمون. حيكمان طيبة حلساهبما اخلاص وان تضامنهما 
مع نباتا كان ضعيفا، كان هنب طيبة وسلبها نذيرا بانتهاء عامل بأسره 
حيث اهنارت أسطورة حرمه معابد فرعون حتت ضربات اآلشوريني، 
ومبوت ”تانوت آمون“ يف نباتا انتهت الفوضى السياسية اليت كانت 
خمتفية وراء السلطة النوبية الومهية واليت متحورت حول مراكز ثالثة 

هي نباتا وطيبة ومنف.112
السياسية  التقسيمات  اآلشوريون  استعاد  ذلك  وعلى 
السابقة على الغزو الكوشي، واكتفوا أحيانا بتغيري احلكومات القائمة، 
وتصدرت ”سايس“ ممالك الدلتا، وكانت تشمل املناطق اليت حازهتا 
اململكة يف عهد ”تف-خنت“ باإلضافة إىل إمارة أتريب، وظلت دوائر 
من  القدامى  بيـ“عنخي“  أحفاد  أيدي  القدمية يف  الليبية  االستيطان 
سنتيوس ”مسنود“ إىل يب سويد، واستمرت مملكة تانيس قائمة حتت 

 111- لوحة احللم وعنها انظر: جاردنر: مصر الفراعنة ، ص 378-379
933.-B.A.R., IV, PP. 932
Kichen, Third Intermediate, PP. 393.

 112- جاردنر: مصر الفراعنة ص. 38.
 Vonzeissi, H., Athiopen und Assyrenin Egypten, 19, PP.
40-39

زعامة ”بادي باست“ الثاين.

2 – السياسة الداخلية مللوك األسرة:
كان بسماتيك األول اكرب املستفيدين من الفراغ السياسي 
الذي تركه اختفاء «تانوت آمون» وريت األسرة اخلامسة والعشرين، 
جديدة  حاكمة  أسرة  إلقامة  االضطراري  الوضع  هذا  استغل  وقد 
جتميع  على  عمل  ذلك  حتقيق   سبيل  ويف  مصر،  استقرار  وإعادة 
وعلى حساب  اآلشوريني،  من  غفلة  على  يده  الداخلية يف  السلطة 
منافسيه من األمراء الذين عاشوا يف نظام إقطاعي شجعه اآلشوريون 
لإلبقاء على متزيق السلطة بينهم،113 كما كان عليه ان يتغلب على 
أطماع كهنة آمون رع يف طيبة، باإلضافة إىل التغلب على الضعف 
العسكر واالقتصادي ويف سبيل حتقيق ذلك اتبع «بسماتيك» سياسة 
التهديد والترغيب، فمنذ البداية اعترف به اآلشوريون بصفته امللك 
الوحيد املتربع على عرش مصر وعهدوا إليه بإدارة البالد شريطة ان 
حيول دون حدوث أية ثورة داخلية، ومل تكن مهمته سهلة ميسرة فقد 
استطاع ان يسيطر على غرب الدلتا بأكمله وعلى مملكيت «أتريب» 
القدمية  أملا  زعماء  إمارات  من  فقط  إمارتني  ان  إال  و»هليوبوليس» 
الواقعتني يف وسط الدلتا مل تعترفا حبكمه ومها «سبنتيوس» (مسنود) 
و»بوزيريس» ففي األوىل كان «اكناش» الثاين أمريا حاكما وكاهنا 
لإلله «اونوريس-شو» وزعيما لـ»ما» وقائدا للجيش، ويف الثانية 
كان «مباي» خلف «شاشانق» اخلامس أمريا حاكما وكاهنا «الوزير» 
وزعيما لـ»ما» وقائدا للجيش، إال ان اإلمارتني عجزتا عن الصمود 
طويال نظرا لتجاورمها وجملاورهتما ململكة «بسماتيك»، أما يف «تانيس» 
فان «بدو باست» ورمبا «نفر كا رع» كانا يعتربان أنفسهما نني لـ 

113- عبد العزيز صاحل: مصر والعراق، ص 300.
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«بسماتيك» األول، لذلك فان السيطرة التامة لبسماتيك على ملوك 
الدلتا مل تتم إال يف العام الثامن منن حكمه.114

وقد لعب األجانب دورا مهما يف سد احتياجاته العسكرية، 
حيث كان العنصر الفعال يف جيشه جملوبا من اخلارج وبصفة خاصة 
من الكاريني واأليونيني.115 ويذكر «هريدوت» ان بسماتيك تغلب 
له مبساعدة جمموعة من مقاتلي اإلغريق  املنافسني  الدلتا  أمراء  على 
الذين قدموا يف سفنهم وهم يرتدون دروعا من الربونز تسربل معظم 
البحار  قراصنة  بأهنم جمموعة من  إليهم هريدوت  أجسادهم، وأشار 
من أهل أيونيا وكاريا تصادق معهم بسماتيك واستعان هبم يف حروبه 
متاما  واالنفراد  النصر  حتقيق  من  بواسطتهم  ومتكن  الدلتا  أمراء  مع 
باحلكم.116 ولكن هناك من يعتق ان أولئك املقاتلني كانوا يشكلون 
املدد احلريب الذي أرسلهم «جيجس» ملك ليديا طبقا ملعاهدة حتالف 
عقها مع بسماتيك قبل ذلك ومل تعرف أخبار تلك املعاهدة إال من 
الكتابات الكالسيكية اليت أشارت إىل ان ذلك النصر يعو إىل موقع 
«سايس» اجلغرايف حيث كانت تتاخم البحر املتوسط وتعترب بذلك 

بوابة لسياسة خارجية نشيطة.117
أما مصر الوسطى فقد وجد بسماتيك مساندة من جانب 
114- Trigger, A.E., P. 277.
Kitchen, Third Intermediat, PP. 400-402.

جرميال: تاريخ مصر القدمية، ص 457-458. 
115 - Trigger, A.E. P. 284.

 116 - هريدوت: الكتاب الثاين فقرة 152.
 117 - Spalinger, A., « The Concept of the Monarcgy
During the Saite Epoch. On Essay of Synthesis” Orienta-
lia, XI VII, 1978. P. 16.

«مسا تاوي تف خنت» أمري اهناسيا ورمبا يرجع ذلك إىل وجو حتالف 
قدمي بني بسماتيك وأمري اهناسيا، حيث ان «مسا تاوي تف خنت» رمبا 
كان ينتمي إىل هذه األسرة من جهة اآلم، برية «روالند» ان «مسا 
«باوي  لـ  متثالني  نشأ يف بالط سايس وعلى  تاوي تف خنت» ق 
ايزيس» األول يذكر انه عني أمريا يف «نيت جر»، وعلى ذلك فان 
أو  األول  «خناو»  ابنة  من  تزوج  قد  كان  رمبا  هذا  ايزيس»  «بأي 
«خناو با» أو استفانيتس «تف خنت الثاين)، ومن هنا كانت مساندهتم 
الفائدة،  عظيمة  كانت  اليت  املساندة  تلك  األول،  «بسماتيك»  لـ 
إذ وفرت مللك «سايس» اإلشراف على طرق التجارة النهرية عرب 
وادي النيل، ومرور جتارة القوافل مع واحات الصحراء الغربية ومع 

النوبة وليبيا.118
الدلتا ومصر الوسطى،  بعد ان استقر األمر لبسماتيك يف 
بدأ يرنو بناظريه حنو طيبة اليت كانت شبه مستقلة حتت إمرة «منتو أم 
حات». غري ان شاهنا ق بدأ يضعف منذ انتهاء حلفها مع نباتا وتدمري 
الوضع،  اآلشوريني هلا، وعمل «مبساتيك» على االستفادة من هذا 
فقبل ان يبقى «منتو أم  حات» وزمالؤه يف وظائفهم طيلة حياهتم، 
بل ان بسماتيك قبل ان خيلف ابن «منتو أم حات» أباه يف وظيفته 
اخلامس  العام  يف  وفاته  للجنوب حىت  وحاكم  آلمون  رابع  ككاهن 
مركز  من  األسرة  هذه  اختفت  فقد  مث  ومن  احلكم،  من  والعشرين 
القيادة يف طيبة، ومل يقف األمر عن هذا احلد، بل ان بسماتيك فاوض 
«شبنت وبه» الثانية الزوجة اإلهلية آلمون وأخت «طهرقا» على ان 

118 - Kitchen, Third Intermediad, P. 402-403.
Trigger, A.E., 284.

جرميال: تاريخ مصر القدمية، ص 458.
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يتركها يف منصبها بشرط ان تتبىن ابنته «نيتو كريس».119 ومن خالل 
وضمن  امللك،  باسم  طيبة  حتكم  كريس»  «نيتو  كانت  التبين  هذا 
بسماتيك بذلك البنته األشراف الروحي على معابد آمون وأتباعه، 
واإلشراف املادي على ثروات طيبة وقد زودها باقطاعات أخرى من 
مصر الوسطى ومن الدلتا، كان بعضها اهداءات من املعابد ورمبا من 
األثرياء أيضا، وجعل هلا حاشية وأتباعا تشبه حاشية امللكات ختريت 
نفسها عندما  العملية  الدلتا، وقد جتددت هذه  رؤساءها من رجال 
ابنة  رع»  ايب  نفر  نس  «عنخ  تتقبل  ان  كريس»  «نيتو  اضطرت 
بسماتيك الثاين كخليفة هلا يف املستقبل، واألمر اجلديد هنا، ان «عنخ 
أثناء االحتفال هبذا التبين لقب «الكاهن  نس نفر ايب رع» محلت 
األعظم آلمون» وهذه الوظيفة مل حتصل عليها من قبل أية زوجة إهلية، 
ومع ذلك فإهنا مل تصل إىل املرتبة األخرية اليت هي أكثر أمهية حىت 

ماتت نيتو كريس يف العام الرابع من حكم «أبريس».120
سلك  اإلقطاعيني  األمراء  على  القضاء  سبيل  ويف 
إىل  اإلحياء  وهي  بعده،  من  خلفاؤه  اتبعها  سنة  أيضا  «بسماتيك» 
كبار أولئك اإلقطاعيني بالتربع جبزء من ثرواهتم العقارية للمعابد اليت 
حتتضنها الدولة مع استمرار الدولة يف نفس الوقت على سياسة خلع 
املناصب الكهنوتية التشريفية على املقربني إىل املك حىت يستفيدوا 
 119- عثر على لوحة كبرية مبعبد الكرنك تسـجيل هذا احلدث وتؤرخ أباه يف 

شهر طوبة، السنة التاسعة من حكم بسماتيك األول
 Caminos R.A., « The Nitocris Adoption stele » J.E.AA., 50

1964. P. 71 ff.
120- Kitchen, Thrid Intermadiat, PP. 403-404.

عبد العزيز صاحل: مصر والعراق، ص 300- 301.
جاردنر: مصر الفراعنة، ص 287

جرميال: تاريخ مصر القيمة ص 458 

واحتكارات  معابدها  ثروات  تضخم  من  ويقللوا  خمصصاهتا  من 
كهنتها، وال يثقلون يف الوقت ذاته على ميزانية الدولة بأعباء كبرية، 
بان حكومتهم  املتربعني  امللوك اشعروا اإلقطاعيني  وهبذا فان هؤالء 
األرباب  لصاحل  وإمنا  اخلاص  لصاحلها  ثرواهتم  تقامسهم  ان  تبغي  ال 
كما اشعروا أنصارهم أصحاب اإلنعامات اجلديدة بان أنعاماهتم ميكن 
إعادة  على  بسماتيك  عمل  وبذلك  األرباب.121  إىل  ثانية  تعود  ان 
تنظيم اجلهاز اإلداري يف الدولة، ولكنه مل يتخل يف شؤون حكومة 
الوجه القبلي بصورة مباشرة، وإمنا جلأ هو خلفاؤه إىل تدابري تكفل 
ومقابل  العطاء  أسلوب  فاتبعوا  اجلنوب،  الكاملة على  السيطرة  هلم 
اتبعوا  الثانية) كما  الوالء (كما فعلوا مع منتو أم حات وشبنت وبه 
أيضا أسلوب تعيني موظفني من أهل الشمال إلدارة شؤون اجلنوب 
أي مريا على  للخدم  رئيسا  «نيتو كريس»  عينية  الذي  مثل «أيب» 
أمالكها يف طيبة وأيضا احلاكم اجلديد الدفو والكاب، كما اعتمد 
امللوك الصاويون على العائالت الكبرية يف احلفاظ على النظام واألمن 
العام، وأعاد «بسماتيك» إىل منف دورها السياسي واإلداري وذلك 
امللكية يف مدينة  املقر امللكي واجلبانة  أبقى  إليها وان  العاصمة  بنقل 

سايس.122
التوازن  حقق  انه  بسماتيك  رأي  املتتابعة  اإلجراءات  هبذه 
بني أولياء السلطة يف مملكة، فالصعيد قسم سلطاته بني قوى خمتلفة، 
والدلتا أغري بعض كبارها مبناصب يف الصعيد، وابنته أشرفت بامسه 
على كهنوت آمون وأمالكه، ومل يبق أمام بسماتيك اآلن إال طرد 

اآلشوريني.

 121- عبد العزيز صاحل: مصر والعراق، ص 302-301
 122- جرميال: تاريخ مصر القدمية، ص 433.
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واحلقيقة ان بسماتيك مل جياهر امللك اآلشوري للعداء من 
أي  ان  بل  الداخل،  يف  موفقة  تدعيم  من  يتمكن  ان  وقبل  البداية 
كانت  اجلنوب  يف  أو  الداخل  يف  أعدائه  إلخضاع  يتخذها  خطوة 
حتظى برضاء ملك آشور وموافقته، إال ان الظروف اليت كانت متر هبا 
آشور يف تلك الفترة أدت إىل امتناع «بسماتيك» عن دفع اجلزية هلا، 
حيث كانت األخرية تقاسي كثريا من املتاعب اليت بدأت يف عيالم 
وبابل، فضال عن ثورات الواليات السورية، واالشتباك مع ليديا يف 
ليديا «جيجس» ومت  اتصل «بسماتيك» مبلك  وقد  معارك طاحنة، 
التحالف بينهما واستمر من حوايل 664 إىل 657 ق.م على ان ينجد 
الواحد منهما اآلخر وقت األزمات، ورمبا قوي هذا التحالف انغماس 
اآلشوريني يف مواجهة الثورات اليت اندلعت يف كل ركن من أركان 
إمرباطوريتهم، واليت كان ملصر ور كبري يف انفجارها أما باملساعدة 

وأما بالتحريض.123
واحلقيقة انه ما ان جاء العام الثاين عشر من حكمه حىت أمت 
طر احلاميات اآلشورية من مصر متاما.124 وان كنا ال نري شيئا على 
وجه اليقني عن كفاح املصريني ضد آشور، وال كيفية إجالء حاميتها 
عن مصر، الن النصوص املصرية مل تذكر شيئا مفصال عن هذا احلث، 
واألمر كذلك بالنسبة للنصوص اآلشورية. ومن هنا كان من الصعب 
علينا ان نتعرف بالضبط على كيفية إهناء احلكم اآلشوري يف مصر، 
وكل ما نستطيع ان نقوله: هو ان «بسماتيك» األول بعد ان متكن 
123  Luchenbill, A.R.A.B. II. PP. 784-785

هريدوت الكتاب الثاين: 147-157
 Spalinger, A., « Assurbernipal and Egypt », JA.O.S., 94,

1964. P 316.
 124 - جرميال: تاريخ مصر القيمة، ص 463.

من استعادة الوحدة يف مصر متكن من أعداد جيش قوي من الصعيد 
هبذا  واكتسح  والكاريني،  األيونيني  من  جنودا  إليه  وضم  والدلتا، 
اجليش احلاميات اآلشورية اليت كانت تعسكر يف الدلتا، ففر هؤالء إىل 
فلسطني وحتصنوا يف اشدود، ورأي «بسماتيك» كما رأي «أمحس» 
من قبل يف حرب اهلكسوس، انه ال اطمئنان له إال إذا اجتث الشر 
من جذوره، ومن مث  فقد تعقبهم إىل هناك، وانتهز الفرصة ليعيد ملصر 

شيئا من مركزها يف غريب أسيا.
على أية حال إذا كنا حنمد لـ»بسماتيك» جهاده لتحرير 
مصر من اآلشوريني، وإعادة الوحدة هلا، إال أننا نأخذ عليه تشجيعه 
لألجانب من مدنيني وعسكريني على اإلقامة يف البالد، مما كان له 
السكان  ان هناك قسما من  الالحقة، صحيح  الفترة  األثر يف  أسوأ 
الوطنيني كان مكرسا احلرب، ولكن صحيح أيضا ان اليونانيني الذين 
تعمد «بسماتيك» تشجيعهم على االنضمام إىل جيوشه (رمبا ليتم هبم 
املوازنة بني احملاربني الذين كانوا حتت النفوذ املباشر لألمراء احملليني 
أضعاف  يف  مباشر  غري  أو  مباشرا  سببا  كانوا  اخلاصة)  أقاليمهم  يف 
الروح القومية، وأبعاد املصريني تدرجييا عن اجليش، هذا فضال عن 
ان اجليش اليت وجهها «جيجس» إىل «بسماتيك» جاء يف أثرها جتار 
ايونيون أسعدهم كثريا اإلقامة يف ارض ميثل هذا اخلصب والثراء، 
وسرعان ما استغلوا مهاراهتم كتجار فكانوا يقومون بنقل القمح إىل 
بالدهم يف مقابل فضة يدفعوهنا للملك الصاوي، ومبرور الزمن أخذت 
الثروة تتكدس يف أيديهم حيميها نفوذ احلاميات من أبناء جلدهتم اليت 
انتشرت على التخوم الغربية واجلنوبية والشمالية الشرقية، ويروي 
الترامجة  من  طائفة  بتكوين  اوصي  األول  بسماتيك  ان  «هريدوت» 
والبالد  اجليش  هيئات  وبني  اإلغريق  الوافدين  بني  التفاهم  لتيسري 
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واإلدارة.125
االعتماد  يف  هنجه  على  األول  بسماتيك  خلفاء  سار  وقد 
املصريني  ان  إىل  هريدوت  فيشري  اجليش،  يف  اإلغريق  املرتزقة  على 
أسطوهلم  بناء  يف  باإلغريق  الثاين  «نكاو»  عهد  يف  استعانوا  ق 
من  صفوف  الثالثة  ذوات  من  اإلغريقية  املقاتلة  السفن  غرار  على 
اجملاديف.126 كما استعان هبم «بسماتيك» الثاين. ويتضح ذلك من 
النصوص اليت سجلت محلته على اجلنوب، ومن هذه النصوص نقش 
تذكاري شهري دونه بعض مرتزقة اإلغريق الذين كانوا ضمن جنود 
عند  القائمة  الثاين  «رمسيس»  متاثيل  احد  ساق  على  احلملة  تلك 
لوحات  على  منقوش  نص  يشري  كما  مسبل»،127  «أبو  معبد  بوابة 
بالقرب من البوابة الثانية يف معبد الكرنك إىل جند املرتزقة جبنسياهتم 
املرتزقة  على  الفرعون  اعتماد  على  يدالن  واملصدران  املختلفة.128 
اإلغريق، أما امللك «أبريس» (واح ايب رع) فكان يقرب األجانب 
إليه كثريا خاصة االغارقة والكاريني وأكثر من ذلك انه ترك االغارقة 
يشاءون  كما  املدن  طرقات  يف  مسلحني  ويسريون  الروع  يرتدون 
وبلغ تذمر املصريني ذروته عندما أرسل الفرعون جيشا من املصريني 
و(املاخيموي) فقط لنجدة «ادكران» اللييب ضد إغريق برقة.129 وقد 

 125 - عبد العزيز صاحل: مصر والعراق، ص 303، هريودوت 2:153.
Gyles, M.E., Pharaonte policies and Administration (663-
323 B.S) Carolina, 1959, PP. 20-23.
Spalinger, A.J.A.R.C.E., 15, PP. 49 f

 126- هريدوت 2: 159،
 127 - أمري: مصر وبالد النوبة، ص 232.

 Saunceran, S., & Yoyottel, J., “!la Campagne nubin- -128
ne de Psammetique II, “ B.I.F.A.O., I, 1952, PP.187 ff.

 129- سيتناول الدارس هذه النقطة فيما بعد بالتفصيل

اشبع ان الفرعون قد دفع جبنده املصريني (املاخيموي) إىل برقة بقصد 
هناية  أدى  مما  له،  ألنه كان يشك يف والئهم  هناك،  منهم  التخلص 
األمر إىل الصراع بني العناصر األجنبية واملصرية يف اجليش، وانتهى 
هذا الصراع مبقتل «أبريس» حيث خلفه «امحيس» الثاين (امازيس) 

على عرش مصر.130
املناهضني  املصريني  من  حسنا  قبوال  اجلديد  امللك  لقى 
لألجانب، وتلك كانت العقبة األوىل اليت اعترضته، حيث ان الفرعون 
كان يدرك متاما انه ال ميكنه ان يطمئن إىل سالمة البالد وأمنها إال 
قد  كانت  أسيا  غريب  يف  احلالة  الن  املرتزقة،  اجلنود  هؤالء  بوجود 
اليونانيني  قوة  ان  السوء ضد مصر، كما  ابعد حد من  إىل  وصلت 
قد ازدادت يف البحر املتوسط ومل يكن من حسن السياسة أضعاف 
مصر  اقتصاد  وشل  اليونانية  الدويالت  مجيع  عداوة  اجليش وجلب 
إذا ما تعرض للتجار األجانب وطردهم من مصر، ويف نفس الوقت 
كانت الروح الوطنية قد تأثرت بسبب وجود األجانب، وهلذا فقد 
جلأ «امازيس» إىل وسيلتني حلل املشكلة، األوىل انه إرضاء للشعور 
الوطين خاصة يف اجليش، أمر باستدعاء اليونانيني من احلاميات اليت 
على احلدود وإرسال اجلنود املصريني ليحلوا حملهم، مث أمر بإسكان 
هؤالء األجانب يف أحياء معينة من «منف» ليظلوا حتت رقابة بالطه 
كما احلق بعضهم حبرسه اخلاص، أما التجار اإلغريق الذي انتشروا 
يف دلتا مصر من شرقها إىل غرهبا وتوسعت إمكاناهتم حىت أصبحوا 
ميتلكون سفنا هلا أحواض فقد أمر بإزالة مستودعاهتم التجارية من كل 

أحناء البالد، ويف مقابل ذلك منحهم مدينة نقراطيس.131
 130 - جاردنر: مصر الفراعنة، ص 293.

Gyles Op., Cit., PP. 34-35.
131 - هريدوت 2: 162-161، 169
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وقد أدت سياسة «امازيس» إىل حفظ التوازن بني استرضاء 
املصريني وبني اتقاء خطر الكلدانيني ومن بعدهم الفرس، حيث جنح 
يف عقد املعاهدات مع الدول الصديقة ومن بينها «قوريين» (برقة) 
حيث تزوج من ابنة ملكها وكانت تدعى «الديكا» وهي من أصل 
إغريقي، وهذا التصرف من جانب الفرعون جيعلنا نعتقد ان القبائل 
الليبية يف تلك الفترة كانت ال متثل أي هتديد ملصر خاصة بعد هزميتهم 
يعترب حتديا  الزواج  ان هذا  اإلغريق يف معركة «اراسا» حيث  أمام 
تويف  عندما  ليبيا،  جتاه  مصر  سياسة  يف  كبريا  وتغيريا  لليبيني  سافرا 
قد  كان  ق.م،   526 عام  هناية  يف  «امازيس)  الثاين  «أمحس»  امللك 
ترك البنه وخليفة «بسماتيك» الثالث، تركة مثقلة باألعباء حتدق هبا 
األخطار ويكاد الغزو الفارسي يطبق عليها بعد ان تأجل عدة سنوات 
بسبب املوقف الدويل الذي كان يشتغل باملتغريات املصرية ملعظم ول 
املنطقة، وبسبب حكمه  أمحس نفسه، عالوة على مصرع ملك فارس 
الثريانيني عام 529 ق.م، ويف عام  (قورش الكبري) يف معركة ضد 
525 ق.م كان امللك الفارسي «قبيز» يتقدم جبيوشه إىل حدود مصر 

الشرقية معلنا بذلك قرب هناية العصر الصاوي.
واحلقيقة ان العصر الصاوي هو عصر أزهار ورخاء، ساعد 
عليه ما قام ملوك هذا العصر إلرساء قواعد السالم واألمن بني ربوع 
P.M., IV, 50 ; Trigger, A.E., PP. 285-286.
Peyrie, F., Naugratis, I, London, 1886, PP. 7-8

 عن تأسيس نقراطيس انظر:
 Cook, R.M, « Amasis and the Greeks in Egypt », J.H.S., I,
VIII,
1937, PP. 272-78.

 Davis, W.M., « The Cypriots at Naukrates G.M., XII, 1980,
PP. 7, 10.

البالد، والضرب بشدة على أيدي األشرار وقطاع الطرق مما مهد 
الطريق أمام فالحي مصر إىل مزاولة أعماهلم العادية، وانعكس ذلك 
بالتايل على احملاصيل الزراعية املصرية وتطورها كما وكيفا، وخالل 
مومسني أو ثالثة تضاعفت ثروة البالد، كما عمل فراعنة هذا العصر 
على إمناء التجارة بني مصر وبني اإلغريق والفينيقيني، ويشري إىل ذلك 
حماولة «نكاو» الثاين ربط الدلتا بالبحر األمحر بطريق مائي (لتشجيع 
التجارة وزيادة االستفادة من مواردها) بشق قناة جتري من فرع النيل 
اليوباسطي القدمي حىت خليج السويس أو البحريات املرة قرب مدينة 
الدوران  حبرية  بعثة  الفرعون  هذا  إيفاد  وأيضا  احلالية،  اإلمساعيلية 
حول إفريقيا هبدف الكشف واملعرفة وفتح أسواق للتجارة وأمال يف 

توسيع النفوذ املصري. 132
ونلمس هذا الرخاء االقتصادي يف كثرة اإلنعامات واهلبات 
اليت أغدقها الفراعنة على املعابد املصرية بل األجنبية، فتشري لوحة 
كبرية عثر عليها يف الكرنك إىل كثرة اهلبات والعطايا والثروات اليت 
اهنالت على «نيتوكريس» ابنة بسماتيك األول، عند وصوهلا إىل طيبة 
لتصبح زوجة إهلية آلمون، حيث حصلت على ما ال يقل عن 2230 
إليها  أضيفت  وفرية  متوينية  مبواد  الكهنة  رجال  زودها  كما  فدانا، 
كميات ضخمة من اخلبز أسهمت يف تقدميها معابد املدن الرئيسية، 

ويشري إىل ضخامة هذه الثروة، تعيني وكيل إلدارهتا.133
أهدى  انه  يذكر  رهينة  ميت  من  «البريس»  لوحة  وعلى 
معبد «بتاج» هبة معفاة من الضرائب تضم األقاليم اجملاورة مبا عليها 

 132- عبد العزيز صاحل: مصر والعراق، ص 304
Trigger, A.E., P. 284.
                     386 B.A.R., IV, PP. 933 ff. ، 133- جاردنر: مصر الفراعنة 
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من ماشية وخدم تنتجه األرض من حماصيل.134 وقد أسهم «اماريس» 
من  العديد  ومنح  هتدم  قد  كان  الذي  «دلفى»  معبد  بناء  إعادة  يف 

املعابد اليونانية هدايا سخية.135
كما نلمس الرخاء االقتصادي أيضا يف مدى ثراء املقابر اليت 
شيدها األشراف يف طيبة أو يف جبانات «منف» القدمية وما إقامته 
الثاين من جهاز إداري  ابنة «بسماتيك»  «عنخ نس نفر ايب رع» 
صاوي يف طيبة اظهر ترفا وبذخا ميكن ان نتصوره من إبداع املقربتني 
و»بادي  أية»  بن»حارسا  «شاشانق»  املساسيف  يف  أقامهما  اللتني 
نيت»، وكانا يشغالن منصب رئيس استقبال آمون، فإذا كان هذا 
خيص األشراف ورؤساء االستقبال، فما بالنا مبقادير امللوك وأثارهم 
اليت انتشرت يف  مشال الوادي وجنوبه وقد تركز أمهها يف رحاب 
ثالث مدن املثال أقام امللك «أمحس» الثاين (امازيس) اإلهلة «نبت» 
انه شيد معبدا لوحي اإلله آمون يف واحة  البوابات الضخمة، كما 

سيوه.136
كما نلمس هذا الرخاء االقتصادي يف ذلك العصر من خالل 
استعانة الفراعنة باجلند املرتزقة بأعداد كبرية، وأيضا استقرار التجار 
األجانب يف مصر وإقامة الوكاالت التجارية، فاجلند املرتزقة حيتاجون 
إىل موارد كبرية لإلنفاق عليهم، وإقامة الوكاالت التجارية يشري إىل 
134 - Trigger, A.E., P. 302.
Trigger, A.E. P 302

 135- جاردنر: مصر الفراعنة، ص 395.
Hall, C.A.H3, 2, 1975, P. 304.

136- جرميال: تاريخ مصر القدمية، ص 463، ص 468
امحد فخري: واحة سـيوه، ترمجة جاب اهللا علي جاب اهللا، القاهرة، 1993، ص 

.195-186

كثرة البضائع اليت متكن املتاجرة فيها ويشري أيضا إىل استقرار األمن 
والنظام يف البالد.

مما يبق ميكن القول ان «بسماتيك» األول مؤسس األسرة 
السادسة والعشرين قد استفاد من كافة األوضاع احمليطة به سواء يف 
قوة  له على  اآلشوريني حىت قضوا  من  فتقرب  اخلارج،  أو  الداخل 
خصومه يف الشمال واجلنوب، واخذ يعمل على جتمع السلطة الداخلية 
يف يده يف ظل تبعية لآلشوريني، وما لن مت له ذلك وعلم خبالفات 
العرش يف آشور حىت أعلن استقالله وطرد احلاميات اآلشورية من 
مصر، ويتضح من العرض السابق أيضا ان فراعنة األسرة السادسة 
والعشرين مل يعريوا الغرب اهتماما كبريا إال قرب هناية األسرة خاصة 
خطرا  متثل  ال  أصبحت  اليت  قوريين  مدينة  اإلغريق  أسس  ان  بعد 
اهتمام ملوك األسرة  أيضا، وعدم  ليبيا وحدها بل على مصر  على 
األوائل بالغرب يوحي بأمرين، أما ان تكون القبائل الليبية أصبحت 
القبائل  هذه  وان  مصر،  على  خطر  أي  متثل  ال  حبيث  الضعف  من 
قد انشغلت بأمورها الداخلية وبدأ صراعها مع إغريق قوريين، أما 
األمر الثاين فهو ان جذور بسماتيك وأسرته الليبية، رمبا جعلت هذه 
القبائل تنظر لتلك األسرة باعتبارها حاكمة لكل املنطقة مبعىن تبعية 
هذه القبائل للسيادة املصرية حىت ولو كانت من الناحية االمسية فقط، 
اللييب إىل االستعانة بفرعون «أبريس» يف  وهذا ما دفع «ادكران» 

صراعه مع املستوطنني اإلغريق.

ثانيا – ليبيا:
(أ) األحوال الداخلية:
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1- االستعمار اإلغريقي يف ليبيا: دوافعه-نتائجه:

قبل ان نتعرض لالستعمار اإلغريقي يف ليبيا، جيب ان نشري 
أوال إىل حركة االستيطان واالنتشار اإلغريقي ودوافعها بصفة عامة، 
فقد أدت حركة البعث واإلحياء مث قيادة دولة املدينة يف شبه اجلزيرة 
حتقيق  إىل  الصغرى  أسيا  ساحل  وعلى  اجيه  حبر  جزر  ويف  اليونانية 
الوعي القومي لإلغريق كلمة واحدة متميزة عن غريها من شعوب 
العامل القدمي، امة هلا تراث فكري وديين وأخالقي وسلوكي مشترك 
هذا  دعم  وقد  واالودسا،  اإللياذة  يف  هومر  أشعار  تعكسه  ما  وهو 
التراث احلضاري إلغريقي مبرور الزمن، وأصبح وجودا يفرض نفسه 
على عوامل االنفصال اجلغرايف والبحري وعلى اللهجات احمللية للغة 
اليونانيني، بل على العبادات احمللية واإلقليمية، وقد لعب معبد دلفي 
املقدس دورا أساسيا يف وحدة هذا التراث.137 كما جعلت الدورات 
حقيقة   التراث  هذا  رياضية  مهرجانات  من  صحبها  وما  االوليمبية 
لتبادل  فرصة  الدورات  هذه  فكانت  لقاءاهتم،  يف  اإلغريق  ميارسها 
وجهات النظر بني خمتلف العناصر اإلغريقية، وتوثيق الروابط بينهم 
والتعريف على اجتاهات الراى العام فيما بينهم، فضال عما كان جيري 

بالضرورة من معامالت أخرى كالبيع والشراء أو تبال التجارة.138
 137- عبـد اللطيف امحد علي: تاريخ اليونـاين – العصر اهلالدي، ج 1، 2، 

القاهرة، 1971، ص 19-18، 142-134، 431-427
  Park, J, and Woémell, A History of the Delphie Oracle, 1,
Blackwell, 1939, P. 71
Lang, A., The Last Oracle From Delphi, London, 1887.

 138- سميت الدورة االوليمبية هبذا االسـم نسبة إىل بلدة اوليمبيا على الضفة 
الشـمالية لنهر الفيوس بإقليم ابيلس (غرب البلويونيزا) ويقال بدأت عام 776 

ق.م.
 Gardiner, F., Athleties of the Anclent World Oxford, 1930,

طاردة  قوة  اإلغريقية  احلضارة  أصبحت  كله  هذا  بفضل 
العامل،  ربوع  يف  لالنتشار  مناطق  عن  تبحث  وراحت  وديناميكية، 
أساسيتني  صفتني  كانا  واالستبطان  االنتشار  ان  بالذكر  وجدير 
للحضارة اإلغريقية، وهذا ما ميزها عن غريها من احلضارات القدمية 
اليت فضلت أن تبقى داخل موطنها ومن اجل مواطنيها، وهلذا فحركة 
االنتشار واالستيطان ترجع إىل أيام احلضارة املوكينية، وظلت قائمة 
حىت العصر اهللينسيت والرومان.139 وال شك ان طبيعة بالد اليونان 
ذات املساحات احملدودة واليت تفتقر إىل كثري من املقومات الضرورية 
لالستقرار  جديدة  مواطن  عن  والبحث  اهلجرة  إىل  باإلغريق  دفع 
باإلضافة إىل ذلك كان هناك عوامل خارجية ساعدت اإلغريق على 
حركة االنتشار واالستيطان ونقصد بذلك هتور إمرباطوريات الشرق 
القدمي وبالذات هتور السيطرة الفينيقية على مياه شرق البحر املتوسط 
كانت  واليت  األم  الفينيقية  للمدن  املستمر  اآلشوري  الغزو  بسبب 
حتد من نشاط اإلغريق، وكانت اإلمرباطورية اآلشورية يف فترة قوهتا 
(745-934 ق.م) قد قضت على القوة السياسية للشعوب اآلرامية 
يف سوريا وفلسطني وفينيقيا، وبإسقاط هذه القوى أصبح هناك فراغ 
كبري يف املنطقة، ومل يعد ينافس اإلغريق كقوة حبرية سوى قرطاجة 
الشمايل.140   إفريقيا  ساحل  على  أنشأهتا صور  اليت  املستوطنة  تلك 
 PP. 25; 32-33.
 139- سيد الناصري: «األلعاب االوليمبية» اجمللة التارخيية ، جـ 21، 1974، 

ص، 3 وما بعدها.
عبد اللطيف امحد علي: التاريخ اليوناين، ص 112- 116.

 140- عن الغزو اآلشوري لبالد الشام انظر:
Raux G., Ancient Irag, Pelican Books, London, 1964.
Olmstead, A.T., Western Asia in the Days of Sargon II (722-
705 B.C) 1909 ; Aharoni, the land of the Bible, London, 1970.
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أما يف أسيا الصغرى فلم يكن سوى وليت فرجييا وليديا، وقد دمرت 
وبقيت  االستبس  مناطق  من  القامة  الكمرية  القبائل  يد  على  األوىل 
يكن  ومل  اإلغريق  مع  والتعاون  الصداقة  من  جسورا  فأقامت  ليديا 

الفرس قد هنضوا كقوة ذات نفوذ يف مياه البحر املتوسط.
يف  املدن  دول  تكدس  أدى  فقد  االقتصادية،  العوامل  أما 
املساحات الضيقة، ومتسك كل منها باستقالهلا، إىل االحتكاك وقيام 
السيطرة  اجل  من  والتنافس  املصاحل  أو  احلدود  بسبب  املنازعات 
التجارية، حىت تفرض كل مدينة نفوذها على اكرب رقعة من العامل، وقد 
ساعد على ذلك تزايد عدد السكان بدرجة ال تتناسب مع املساحات 
املتاحة، ومن مث دفعت مشكلة البحث عن الغذاء، السكان إىل اهلجرة، 
االنتشار.141  هذا  على  الصغرية  األساطيل  وقيام  البحر  ساعد  وقد 
كان  واالجتماعي)  (السياسي  اإلغريقي  املواطن  وضع  ان  والواقع 
انتشار السخط بني  مرتبطا مبا ميلك من ارض، وقد أدى ذلك إىل 
السكان الفقراء وكثريا ما أدى اليأس السياسي بني الطبقات املعدمة 
إىل ترك  الوطن والبحث عن وطن جديد حيققون فيه ذاهتم، بل ان 
الصراع االجتماعي فع الطبقات املتذمرة إىل اهلجرة، وهلذا جند ان 
املدينة  مع  واجتماعي  سياسي  دخلت يف صراع  املستوطنات  بعض 
األم اليت أنشأهتا كما حث بني كورنثا ومستوطنتها كوركريا، وقد 
وجد املواطنون املثقلون بالديون يف اهلجرة منفذا للهرب ختلصا من 
أعبائهم املالية وبداية ملرحلة جديدة من احلرية بدال من البقاء حتت 

نري عبودية الدين.142
الباحثني عن الطعام من  ومل تقتصر حركة االستيطان على 

 141- عبد اللطيف امحد على: التاريخ اليوناين، ص 81-75.
 142- إبراهيم نصحي: أشاء قوريين وشقيقاهتا، بنغازي، 1970، ص 10-9.

املعدمني أو أولئك اهلاربني من الديون، بل مشلت بعض النبالء  الذين 
حرموا من أراضيهم حبق قانون اإلرث اإلغريقي الذي كان يقضي 
بان االبن األكرب فقط كل الضياع حفاظا على امللكية، ومن مث وجد 
اإلناء اآلخرون أنفسهم مضطرين للبحث عن ضياع جديدة يف ارض 
جديدة، وجيب إال نغفل عشق اإلغريق للمغامرة واجلري وراء الثروة 

إلرضاء الغرور والطموح خاصة الشباب منهم.143
عالوة على ما نقدم، يبقى عامل أساسي وهو الثورة البحرية 
والتجارية الكربى نتيجة للتطور يف فن صناعة السفن ذات الطوابق 
العديدة، خاصة السفن ذات الثالثة صفوف من اجملاديف أو ذوات 
اخلمسني جمدافا، وبذلك مل يعد اإلحبار مرهونا هببوب رياح معينة يف 
مواسم بعينها، بل ان سرعة السفن تضاعفت، كما ساعدت الكشوف 
وميسرا  سهال  االنتقال  أصبح  حيث  البحر  ركوب  على  اجلغرافية 
القمح عامال أساسيا  للتجارة، وكان  وبالتايل فتحت مناطق جديدة 
الن كثريا من املن اإلغريقية كانت تعتمد عليه يف غذائها األساسي، 
وعلى ذلك كانت التجارة حتمية اقتصادية للمن اإلغريقية  بعكس 
ول الشرق األوسط اليت كانت مكتفة ذاتيا من الناحية االقتصادية، 
الضروريات  وليس  الرفاهيات  على  مقتصرة  جتارهتا  كانت  واليت 

بعكس اإلغريق.144
فهل  عامة،  بصفة  اإلغريقي  االستيطان  دوافع  هي  هذه 
توافر يف ليبيا من العوامل ما ساعد على جذب هذا االستيطان إىل 

أراضيها؟
احلقيقة أننا إذا نظرنا إىل أحوال ليبيا االقتصادية (كم أسلفنا 

 143- سيد الناصري: اإلغريق، ص 36.
 144- سيد الناصري: اإلغريق، ص 137
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يف الفصل األول) جند ان هبا من املقومات االقتصادية (خاصة إقليم 
برقة) ما جعل هؤالء املعمرين اإلغريق شغوفني هبذا اإلقليم الواسع 
الذي استعاضوا به عن وديان بالهم الضيقة وعن جزرهم الصغرية 
اليت تغطي بالصخور، حيث وجدوا يف هذا اإلقليم مساحات شاسعة 
ميكن استصالح أراضيها بسهولة، باإلضافة إىل ان األمطار الغزيرة 
هتطل على هذا اإلقليم يف فصل الشتاء فتروي هذه السهول خاصة يف 
منطقة «قوريين» حيث «...تبدو السماء مثقوبة..». لذا فقد حتمس 
أولئك املعمرون لإلقامة هبذه األرض اخلصبة اليت ينمو يف تراهبا أنواع 
كثرية من النباتات، ويعترب إقليم «يوسبرييدس» هو األكثر خصوبة، 
يعادل  ما  احملاصيل  من  تنتج  كعام)  (وادي  «كينيبس»  منطقة  وان 
إنتاج يوسيربيدس ثالث مرات.145 أما فيما يتعلق مبنطقة «قوريين» 
نفسها فان رواية هريدوت تعترب اقرب إىل الصدق، فهو يقول «...ان 
التفاوت يف درجات االرتفاع حيدث تباينا بني احملاصيل، فمحاصيل 
املنطقة الساحلية هي أول ما ينضج ويصري جاهزا للحصاد والقطاف، 
وعندما ينتهي موسم مجع هذه احملاصيل، فان حماصيل املنطقة الوسطى 
املوازية السهل الساحلي تبلغ وان نضجها وهذه املنطقة املسماة مبنطقة 
التالل، وأخريا فانه عند انتهاء موسم حماصيل هذه املنطقة الوسطى، 
فان حماصيل املنطقة العليا تبلغ أوان نضجها هي األخرى، حبيث انه 
عندما فكون مثار املوسم األول قد استنفدت واستهلكت تظهر مثار 
املوسم األخري، وهكذا مواسم جين احملاصيل يف قوريين تتواصل على 

مدى مثانية أشهر.146
هريدوت  ان  جند  الطبيعية  ليبيا  جغرافية  إىل  بالنظر  فانه 

 145- هريدوت 4: 198
 146- هريدوت 4: 199-198

جاء بوصف مطابق للواقع، حيث انه بانتهاء جبال أطلس بسفوحها 
التونسية تأيت منطقة جبلية أخرى هي مرتفعات جبال نفوسة يف إقليم 
سهل  الساحل  وبني  بينها  مكونة  قوس  شكل  على  وهي  طرابلس 
اجلفارة املشترك ما بني تونس وليبيا، مث يأيت خليج سرت شرقي هذه 
بعد  مث  برقة،  وإقليم  طرابلس  إقليم  بني  ما  يفصل  والذي  املنطقة، 
على  خصوبة  املناطق  أكثر  وهي  األخضر  اجلبل  منطقة  شرقا  ذلك 
الساحل اللييب، ويف هذه املنطقة األخرية تتواىل مستويات االرتفاع 
وأخريا   الوسطى  اهلضبة  تليها  الساحلية  املنطقة  فهناك  الطبوغرايف، 
اهلضبة العليا، هذا التنوع الطبوغرايف أدى إىل اختالف كميات املطر 
الساقطة واختالف درجات احلرارة، كل هذا أدى إىل تنوع احملاصيل 
الزراعية وأيضا اختالف مواسم جنيها، من هنا يتضح ان هريدوت 
قد زار بنفسه املنطقة اليت وصفها فاستطاع بالتايل رسم هذه الصورة 

الدقيقة لتعاقب مواسم حماصيلها.
تعترب احلبوب خاصة الشعري والقمح أهم املنتوجات الزراعية 
املنتجات  قائمة  يتصدر  جنه  حيث  ليبيا،  اقتصاد  يف  تأثريا  وأكثرها 

الزراعية يف حسبات الداميورجي.147
 147- االميورجي هي لفظة بونانية تعين الشخصي الذي يعمل من اجل الشعب، 
ويشـري ”اوليفرييو“ إىل ان هذا االسم معنيني األول مهين ويعين الشخص الذي 
يقدم للشـعب متطلباته، والثاين إداري يتعلق باإلدارة العامة، ويرى ”شامو“ ان 
هذه الوظيفة قد أنشـئت بعد سقوط امللكية يف قوريين حيث آلت أراضي امللك 
إىل املسـؤولني من رجال احلكومة املكلفني بتحصيـل اإليرادات الالزمة لتغطية 

مصروفات الكهنوت املقدس 
Chintore, G., Rivista eli Filogia, “Demiurgi in Ereta, To-
rino, 1930, P. 54.
Oliverio, G., Documenti Antichi Dell Africa Italana Core-
noica, Vol. I. 1932, P. 101.
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وقد وصف إقليم قورينائية خاصة بأنه احد خمازن العامل القيم 
تصدي القمح، ويؤيد ذلك نقش (لوح إمدادات احلبوب) الذي عثر 
الرابع،  القرن  من  الثاين  النصف  إىل  تارخيه  ويرجع  قوريين  عليه يف 
الفترة  وهي  ق.م.   326 إىل  ق.م   330 من  الفترة  إىل  وبالتحديد 
اليت تعرضت فيها بالد اليونان للمجاعة، حيث يشري هذا النقش إىل 
ان مدينة قوريين أمدت أكثر من أربعني مدينة إغريقية بكميات من 
احلبوب بلغت مثامنائة ومخسة آالف مكيال إغريقي، حصلت أثينا منها 
وحدها على مائة ألف مكيال.148 وال شك ان هذا النقش يل على 
وفرة القمح بشكل كبري يف قوريين، مع األخذ يف االعتبار االستهالك 

والتخزين احمللي، وما ميكن ان يكون قد بيع يف أسواق أخرى.
وقد اشتهر إقليم قورينائية كذلك بإنتاج الفاكهة واليت من 
أمهها الكروم حيث ينتج اإلقليم عدة أنواع من العنب منها العنب 
اجلاف  والعنب  نبيذا  يستعمل  الذي  األسود  والعنب  النضج  مبكر 
(الزبيب) والتني.149 وتنتج حقول قورينائية خضروات وبقوال منها 
احلمص والفول والعدس والبصل والثوم وكذلك التوابل كالكمون 
تزين  كانت  الذي  ليبيا  زعفران  بنوعية  القدمية  النصوص  وتشيد   .
به مذابح «أبوللو» يف فصل الربيع كما كانت هذه البالد مشهورة 

 شامو: اإلغريق يف برقة، ص 270.
 148 - Coster C.H., « The Economic Position of Cyrenaica
in classical Ages », S.R.E.S., 1951, PP. 16-17.

 Tod, M.N., Aselection of Greek Historical insription, Vol
2. Oxford, 1952, P. 273.
Hasebroek, J., Trade and Polities in Ancient Greece, Lon-
don, 1965, P. 140.

 149- رجب االثرم: تاريخ برقة السياسـي واالقتصادي، بنغازي، 1988، ص 
.101

جبمال زهورها.150
كما كانت ليبيا تزرع الزيتون وتنتج زيته وقد ورد الزيت 
والزيتون ضمن قوائم املنتجات الزراعية اليت حدد املدبرون الزراعيون 
أسعارها وتتحدث سجالهتم عن اللوز والتني كما ان أشجار السرو 
هذه  بعض  من  تصنع  وكانت  ليبيا،  نباتات  من  والسدر  والصنوبر 
السرو أفضل  نوعية ممتازة، وكانت أخشاب  األشجار أخشاب من 
من  املنازل  لبعض  سقوف  قوريين  يف  ظهرت   وقد  البناء  أخشاب 
خشب الثويا يرجع تاريخ إقامتها إىل السنوات األوىل من االستيطان 
اإلغريقي، كم كان النحاتون يصنعون متاثيل رائعة من خشب اللوتس، 
كما كانت أشجار النخيل تنمو يف هذا اإلقليم، وق أشار هريدوت 
التمور  الرحال يف موسم مجع  النسامونيني كانت تشد  قبيلة  ان  إىل 
إىل واحة أوجلة جلين مثار الشجرة الصحراوية.151 هذا باإلضافة إىل 
نبات السافيوم والذي كان من أهم عوامل جذب االنتباه ألمهية هذا 

اإلقليم االقتصادية، وبالتايل االستيطان اإلغريقي يف ليبيا.
كانت تربية احليوانات مصدرا آخر لثراء االقتصاد اللييب يف 
العصور القدمية، وليس هذا بغريب مادامت الظروف مواتية إلقليم 
ان  الدامبورجي  نقوش  يف  ورد  وقد  الواسعة،  مبراعيه  غين  فسيح 
اخلرطان واحلشائش الربية والتنب كانت تباع يف اإلسراف العامة ويف 
ذلك داللة على ان تربية احليوانات كانت منتشرة يف ليبيا حيث جتد 
الغذاء الكايف إلطعامها، وقد مر بنا يف الفصل السابق ذكر بعض هذا 
احليوانات اليت كانت ترىب يف ليبيا واليت أشارت إليها النصوص املصرية 

150 - Coster, Op. Cit., P. 7.
 151 -Grote, G., A. History of Greece, Vol. 4 London, 1906.
PP. 19-26.
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ومنها األغنام، وأيضا األبقار اليت كانت تقدم كقرابني لإلهلة.152 
وإذا كانت الزراعة وتربية املاشية مزهرة يف ليبيا كثريا فان 
نصيبها من الصناعة كان على العكس من ذلك، إال ان صناعة الفخار 
كانت متقدمة إىل حد ما، حيث عثر على كميات كبرية من الفخار 
يف مقابر قوريين، كما ان جهات أخرى من إقليم برقة مثل بنغازي 
وتوكره وطليميثة كانت مراكز مهمة لصناعة الفخار، وهي تل على 
ان إقليم برقة كان من أهم مراكز صناعة الفخار على شواطئ البحر 
املتوسط، كما ان ورش درب العملة كانت تتميز ببعض األمهية مما 

يشري إىل ان جتارة ليبيا اخلارجية كانت نشيطة يف تلك الفترة.153

ثالثا – مصر وليبيا:
(أ) بسماتيك (األول – الثاين):

لتصاحب  طيبة  إقامتها  اليت  املهيبة  االحتفاالت  كانت  إذا 
مراسم تنيب «شبنت وبة لتيت اقرب» قد رسخت توحيد البالد، فال 
مقاومة  قد سحق كل  األول  ان «بسماتيك»  بالضرورة  يعين ذلك 
االعتراف  الدلتا  وأمراء  املالك  صغار  بعض  رفض  فقد  لسلطة، 
الطريق  السري يف  اختار هؤالء  أسلفنا) وقد  اجلديدة (كما  بالسلطة 
منذ عصر  الشمال  أهل  من  املعارضون  املنشقون  يعرفه جيدا  الذي 
الدولة الوسطى (قام «منتوحتب» الثاين مبطاردة املعارضني السياسيني 
يف الواحات كما قام «سنوسرت» يف عهد والده «أمنحات» األول، 
152- Bates, Op, Cit, P. 218.

 153- Sadawya, A., “the Greek Settlement in Cyrenalca
with Notes on Pottory discovered theres, Libya in His-
tory, P. 9

انظر كذلك شامو: املرجع السابق، 295 وما بعدها .

حبملة ضد مناوئي النظام ومعارضيه الذين حلثوا  عند الليبيني) وهو 
طريق ليبيا154 وسوف نالحظ ان ليبيا قد لعبت دورا مهما يف سياسة 
مصر الداخلية إبان العصر املتأخر، حيث كانت مالذ الثوار الفارين 
نفسها  مصر  داخل  الثورات  لتنظيم  مركزا  كانت  كما  مصر،  من 
(سنورد ذلك بالتفصيل فيما بعد) يف حوايل عام 655 ق.م. تعرض 
اإلقليم الغريب من «اوكسري خنوس» (البهنسا) مبصر الوسطى وحىت 
البحر املتوسط ملوجات من القبائل الليبية، ال يستبعد ان يكون هؤالء 
املنشقون وراءه أمال منهم يف استعادة ما فقدوه على يد «بسماتيك» 
األول، إال ان هذا األخري اخذ زمام املبادرة ومجع جيشا عن طريق 
جتنيد أفراد من بني سكان األقاليم املوحدة، وهو حدث بارز يتم عن 
فطنة يف السياسة وبعد النظر، فرمبا أراد بسماتيك ان يشعر هؤالء 
وزحف  بأنفسهم،  بالدهم  عن  الدفاع  يف  دورهم  بأمهية  الوطنيني 
«بسماتيك» جبيشه غربا وطرد الليبيني كما كان حيدث أيام الدولة 

احلديثة.155
دهشور  طريق  امتداد  على  أقيمت  اليت  األعمدة  وحتتفظ 
وضع  أعقاهبا  يف  واليت  املظفرة  األول  «بسماتيك»  محلة  بذكرى 
الشريفة  واحلدود  (ماريا)  الغربية  احلدود  عند  احلاميات  الفرعون 
(دفىن) واحلدود اجلنوبية (الفانتني)156 وأصبحت هذه األخرية خط 
احلدود الفاصل بني مصر ومملكة نبات، وكانت العناصر املكونة هلذه 

 154- جرميال: تاريخ مصر القدمية، ص 201، 207، 458.
 155- Salinger, A., « Psametichus King of Egypt ».
 J.A.R.C.A., XIII, 1976, PP. 133 ff

 156- جاردنر: مصر الفراعنة ، ص 389.
 Goedicke, H., (Psammetik I unddie Libyer), M.D.A.I.K., 
18, 1962, PP. 26-49.



94

مصر وليبيا فيما بني القرن السابع والقرن الرابع ق.م.

95

د. أمحد عبد احلليم دراز

إليهم  ينتمي  الذين  املاشواش  منها  متعددة،  حنسيات  من  احلاميات 
«بسماتيك»، ويروي «هريدوت» خرب أولئك املاشواش الذين ثاروا 
على مليكهم بسبب إبعادهم عن أسرهم للخدمة عند احلدود، وعدم 
لإلغريق  «بسماتيك»  تفضيل  طويلة، وكذلك  لفترة  إجازة  منحهم 
عليهم لقدراهتم اخلاصة، فتركوا مواقعهم وارحتلوا إىل اجلنوب حيث 
رحب هبم ملك كوش، واقطعهم مساحة فسيحة من األرض، وعندما 
حلق هبم «بسماتيك» قبل ان يعربوا احلدود املصرية رجاهم العودة 
تلك  يف  املبالغة  درجة  كانت  ومهما  لرجائه.157  يأهبوا  مل  ولكنهم 
الرواية، فالبد اهنا تنطوي على نواة تارخيية، ومن املرجح ان يكون 
جند املاشواش القدامى قد فضلوا اهلجرة إىل بال كوش بعد ان بات 
واضحا ان «بسماتيك» قد قبض على ناصية األمور بيد من حديد 
وان دورهم البد وان يتقلص ليفسح اجملال لذلك اجلنس اجلديد الذي 
اليت  النهاية  لتاك  ارتاح  قد  بسماتيك  ان  ويبدو  امللك،  جتمع حول 
خلصته من العناصر البالية العتيقة يف جيشه، وكذلك عناصر الشغب 

والشقاق الذين ارحتلوا مع املتمردين.
 ورمبا كان وجود هؤالء املاشواش يف كوش سببا يف توجيه 
«بسماتيك» الثاين محلة حربية ضدها، حيث انه حوايل 593 ق.م. 
أسس «انلماين» أسرة كوش الثانية فأهنى بذلك حالة السلم املستقرة 
مصر،  يف  أطماع  األسرة  هلذه  كان  حيث  آمون»  «تانت  عه  منذ 
عقب  كان ق ضاع  الذي  النفوذ  ذلك  نفوذها،  استعادة  فحاولت 
فرار «تانت آمون» من طيبة، وكما أسلفنا فان ملك كوش رحب 
باملشواش املنشقني على فرعون مصر، رمبا أمال يف مساعدهتم هلم على 

 157- هريدوت 2: 30
 Olmstead, A.T., History of the Persian Empire, 5th ed,
Chicago, 1966, PP. 417-20.

العودة إىل مصر مما دفع «بسماتيك» الثاين إىل توجيه مجلة إليهم يف 
علم حكمه الثالث.158 

ويوجد حىت اآلن مصدران على األقل يسجالن خرب تلك 
احلملة، األول ميثله نقش (كاري) شهري دونه بعض مرتزقة اإلغريق 
الذين كانوا ضمن جنود تلك احلملة على ساق أخد متاثيل رمسيس 
الثاين القائمة عند بوابة معبد «أبو سنبل»159 أما املصدر الثاين فهو 
بقية من نص منقوش على لوحة بالقرب من البوابة الثانية يف معابد 
الثاين على بالد كوش، ويهمنا من  الكرنك يتضمن محلة بسماتيك 
اجلندل  بعد  ما  إىل  املصري  اجليش  وصول  إىل  إشارته  النقش  هذا 
كوش  على  املصرية  احلملة  وجنحت  انتصاره.160  ليؤكد  الثالث 
طبقا للمصادر املصرية املذكورة جناحا كان متوقعا ومعتادا يف معظم 

احلمالت املصرية على كوش.
باعتبارهم  ان «بسماتيك» األول وخلفاءه  القول  خالصة 
على اإلغريق والكاريني يف قواهتم احلربية، متكنوا من إزاحة القوات 
القدمية ذات األصول الليبية اليت ال هم هلا سوى اقتسام السلطة، كما 
بفتحهم  وذلك  الليبية  الشمال  ممالك  من شان  ان حيطوا  استطاعوا 
الذين كانوا خري  والكاريني  لإلغريق  إنشاء مستوطنات  أمام  الباب 

معني هلم يف بسط نفوذهم على مصر كلها.

(ب)- أبريس (واح ايب رع) وامازيس (أمحس الثاين):

 158 - Habachl, L., “Psmmatique II dans La Region de la
Premier catactes Orients Antique, XIII, 1974, PP. 317 ff

159- أمري: مصر وبالد النوبة، ص 232.
160 - Sauneron, S., & Yoyotte, J., « Lo Campagne Nubien-
ne de Psammatique II « B.I.F.A.O., 51, 1952, PP. 187-189



96

مصر وليبيا فيما بني القرن السابع والقرن الرابع ق.م.

97

د. أمحد عبد احلليم دراز

اثر  الفترة  ليبيا يف شك  الداخلية يف  األحوال  لتطور  كان 
كبري على عالقتها مبصر، خاصة بعد االستيطان اإلغريقي يف قوريين، 
يذكر هريدوت انه طوال فترة «باطوس» األول املؤسس الذي حكم 
أربعني سنة، ومن بعده ابنه اركسيالوس الذي حكم ست عشرة سنة 

مل يكن يقطن مستوطنة قوريين سوى املهاجرين األول.161
واحلقيقة ان هذه العبارة تستحق املناقشة، حيث ان رفاق 
«باطوس» ان كانوا قد قدموا فعال إىل سواحل ليبيا على ظهر مركبني 
من ذوات اخلمسني جمدافا، فان عددهم يف هذه احلالة لن يكون كبريا 
وقد ال يتجاوز املائتني، ومن الصعب ان يتمكن هذا العدد الصغري من 
العيش قرابة جيلني يف بلد غريب مثل ليبيا دون ان ينثروا أو يذوبوا 
يف هذا اجملتمع  اجلديد، وتعليل ذلك يف أمرين، أما ان يكون هناك 
اتصال  هناك  يكون  ان  البد  وبالتايل  املهاجرين،  من  أخرى  أفواج 
الكثريين  الناشئة واملدينة األم مما مهد لنزوح  مستمر بني املستوطنة 
للحاق جبماعة «باطوس»، كما ان هذا النزوح مل يقتصر على العنصر 

الثرياين فقط بل مشل معظم اجلزر اإلغريقية األخرى.
إىل  النساء  معهم  يصطحبوا  مل  األول  املهاجرين  ان  كما   
ليبيا، فلو ظلوا متقوقعني على أنفسهم النتهوا قبل هناية الفترة ذكرها 
بغية  ليبيات،  هريدوت، لذلك مل جيد هؤالء بدا من االقتران بنساء 
تكوين اسر هلم يف موطنهم اجلديد واحلقيقة ان هذا الزواج املختلط 
مل يكن من األمور النادرة يف قوريين، إذ ان قرائن الحقة قد أيدت 
أبناء  احد  ان  التاسعة  البوثية  يف  «بنداروس»  ذكر  فقد  حدوثه، 
طالبا  «اجليلجاماي»  ملك  إىل  تقدم  قد  القوريين  «تيليسكوانيس» 
والفرسان  اإلغريق  من  غريه  مع  يشترك  ان  عليه  فكان  ابنته،  يد 

 161- هريدوت 4: 159.

الليبيني يف سباق حيظى الفائز فيه بالفتاة جائرة له، وكان الفائز هو 
«اليسكيداموس» اإلغريقي، وقد حياة الفرسان الليبيون حتية النصر 
والفوز.162 ولقد عقد هذا اخلليط من السكان اإلغريقي عالقات طيبة 
مع الليبيني، وقد ساعد على استمرار هذه العالقات بعض الوقت ان 
الليبيني مل يفطنوا خلطورة قيام مستوطنة إغريقية على أرضهم، ومن 
ناحية أخرى التزم اإلغريق حدوهم وتعاونوا مع السكان احملليني يف 
نبات  الليبية تسيطر على  القبائل  النشاط االقتصادي، حيث كانت 
العالقة  واستمرت  إليه،  ماسة  حاجة  يف  اإلغريق  وكان  السلفيوم، 
على هذا املنوال طيلة عهد «باطوس»  األول وابنه «اركسبالوس» 

األول.163
بني  قائمة  كانت  اخلالفات  ان  يرى  من  هناك  كان  وان 
ليبيا،  إىل  اإلغريق  هؤالء  جاء  ان  منذ  اإلغريق  وبني  الليبية  القبائل 
إىل  يرشدوهم  مل  عندما  باخليانة  الليبية  القبائل  اإلغريق  اهتم  عندما 
مكان مناسب إلقامة املدينة، معتقدين ان الليبيني تعمدوا ان يقودوهم 
ليال حىت ال ميروا بأخصب بقعة يف إقليمهم تسمى «إبرازا» خشية ان 

يراها اإلغريق أثناء مرورهم هبا.164
عندما اعتلى «باطوس» الثاين عرش قوريين، جنح يف البحث 
عن املزيد من اهلجرات اإلغريقية للحلول مبدينة قوريين، حيث أدرك 
انه ليس يف وسع جزيرة «ثريا» وحدها ان متده مبا يكفي من املعمرين 
كل  بإقطاع  فأغراهم  قوريين،  يف  اإلغريقي  التواجد   لتعزيز  اجلدد 

162  - مصطفى عبد العليم: دراسـات يف تاريخ ليبيا القدمي، بنغازي ، 1966، 
ص 5.

 163- رجب االثرم: تاريخ برقة السياسي واالقتصادي، ص 123 
Gyles ; Op. Cit, P. 32.،158 :4 164- هريدوت 
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املهاجرون  تدفق  وهكذا  الزراعية،  األرض  من  قطعة  جديد  وافد 
اإلغريق على قوريين من كل حدب وصوب، خاصة من شبه جزيرة 
ومل  األخرى،  اإلغريقية  اجلزر  وباقي  كريت  وجزيرة  «البيلوبونيز» 
الوافدين اجلدد  بالتزاماته جتاه  الثاين لكي يفي  أمام «باطوس»  يكن 
ذلك  ومنذ  أراضيهم  منهم  فانتزع  الليبيني،  ارض  اغتصاب  سوى 
الوقت حي العداء الصريح وحل العالقات الطيبة اليت كانت قائمة 
قبيلة االسبستاي  الليبيني واإلغريق لذا مل جيد «ادكران» زعيم  بني 

الليبية، إال االستنجاد بفرعون مصر «أبريس» (واح ايب رع).165
وكان استنجاد الليبيني مبصر أمرا طبيعيا، وذلك للعالقات 
امللوك  ان  كما  قرون،  عدة  مدى  على  مصر  وبني  بينهم  الطيبة 
كان  ورمبا  املصرية  ممتلكاهتم  ضمن  ليبيا  يعتربون  كانوا  الصاويني 
«أبريس» يعمل على ضم عدد جديد من املرتزقة الليبيني166 ويرى 
«لويد» جند «املاخيموي» الليبيني هم الذين دفعوا أبريس ملساعدة 
الليبيني، وفوق هذا وذلك، وعالوة على غىن هذه املنطقة اقتصاديا، 
اهنا هتدد  إليها على  ينظر  فان منو «قوريين» كمدينة إغريقية أصبح 
امن احلدود الغربية ملصر، كان ذلك هو العامل الرئيسي للمساعدة 
يف  الرغبة  القول  وميكن  اإلغريق،167  ضد  الليبية  للقبائل  املصرية 
التوسع كانت دافعا آخر حيث ان أبريس كان من امللوك الصاويني 

الذين حاولوا بناء إمرباطورية جديدة.168 
برمتها  احلملة  ذلك  تكون  ان  على  الفرعون  حرص  وقد 
مؤلفة من املاخيموي واملصريني حيث منع العناصر اإلغريقية العاملة 
165 - Gyles, Op. Cit., P. 32.

 166- Ibid, P. 33
167 - Liyd, A .E., PP. 17. 343.
168 - spalinger Orientalia, 47, PP. 12 f.

إىل  واحنيازهم  خيانتهم  خشية  احلملة  هبذه  االلتحاق  من  جيشه  يف 
املرتزقة بصفة  ان  املعروف  انه من  إال  إغريق قوريين169  بين جلتهم 
العدو  عن  النظر  بصرف  أكثر  هلم  يدفع  ملن  والءهم  يعطون  عامة 
الذي حياربونه، فقد حارب مرتزقة من اإلغريق ضمن صفوف اجليش 

الفارسي واملعروف ان الفرس هم ألد أعداء لإلغريق.170
املرتزقة  إخالص  على  ذلك  بعد  األحداث  تربهن  كما 
ووقوفهم إىل جانب «أبريس»، وأخريا ميكن النظر إىل اجلبل الثالث 
أو الرابع من املرتزقة اإلغريق الذين عاشوا يف مصر وحصلوا على 
ما،  حد  إىل  مصريني  أصبحوا  أو  متصروا  ق  أهنم  حلساهبم،  ارض 

وبالتايل كان والؤهم ملصر نفسها.171
وهكذا يبدو ان دوافع «أبريس» يف ان تقتصر احلملة على 
جنود املاخيموي واملصريني دون املرتزقة اإلغريق هي: أوال اعتقاده 
اخلاطئ بضعف قوة قوريين العسكرية باإلضافة إىل انه رمبا كان ال يثق 
يف والء املاخيموي لذا أرسلهم إىل معركة وأبقى على من يثق فيهم 
من املرتزقة حىت حيافظوا على امن اململكة، وكان هذا املوقف قد اختذ 
ذريعة ضد الفرعون وأهنم على أثره بأنه دبر هذه احلملة للتخلص من 

احملاربني املصريني واملاخيموي حىت يزداد تسلطا على مصر.172 

169 - Kienitz, Op. Cit P. 29
 170 - Parke, H. Greek  Mercenary Soldiers Oxford, 1933,
 PP. 23 f.
.Olmstead, Hist of Per. Emp., PP. 245

 Burn , A.R.., Persia and Greek the Defence of the West
54-478 B.C., London, 1962, PP. 236 f.

 171-هريدوت 4: 12-4.
 172- عبد العزيز صاحل: مصر والعراق، ص 3066.
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املصرية،  احلملة  ملالقاة  اإلغريقي  «قوريين»  جيش  خرج 
حيث عسكر اإلغريق يف إقليم «ايرازا» الذي يعترب احلد  األقصى 
الشرق، وهناك من يرى ان  ناحية  لألراضي اخلصبة يف قوريين من 
«ايرازا» كانت عند «أم الرزم»173 إال ان «ايرازا» لو كانت حقا 
عند «أم الرزم» فان هذا يعىن ان القورينيني قد ارتكبوا جمازفة يصعب 
تصورها، باالبتعاد عن إقليمهم مسافة تقدر حبوايل مائيت كيلو متر، 
والتوغل وسط  إقليم الليبيني العادين هلم مما كان حيملهم عبء نقل 
لقطع  ويعرضهم  وعرة،  منطقة  يف  طويلة  مسافة  وعتادهم  مؤونتهم 
خطوط اإلمدادات، وكذلك وقوعهم هنبا حلرب العصابات من جانب 
القبائل الليبية وإذا مل يكن معقوال وال مقبوال ان يقدم القورينيون على 
الطريق  عن  البعيدة  وهي  الرزم  أم  إىل  بالذهاب  اجملازفة  هذه  مثل 
الساحلي املألوف، فانه مل يكن كذلك معقوال وال مقبوال ان يضيف 
الطويل من مصر، متاعب أخرى  اجليش املصري إىل متاعب زحفه 
بان يترك الطرق الساحلي املألوف ويشق طريقه عرب الصحراء، مبعىن 
آخر فان «أم الرزم» مل تكن املوقع املناسب من الناحية اإلستراتيجية 
لكال الفريقني وعليه البد ان تكون (ايرازا) هذه قريبة من الساحل أو 

على الساحل نفسه، رمبا عن درنة.174
وصول  يترقب  كافية  مبؤن  املزود  اإلغريقي  اجليش  ظل   
احلملة املصرية اليت البد وان يكون عبورها الشاق ملسافات صحراوية 
نبع  املعركة بني اجليشني قرب  اندلعت  طويلة فقد أهنك جنوها، مث 
اإلغريقي  اجليش  اختاره  الذي  درنة)  قرب  مارة  (عني  «ثيستس» 
كمسرح للمعركة بسبب توافر املياه هناك، وعجزت القوات املصرية 
 173 -Pacho, Voyage dans la Marmarique-laCyrenalque,
Paris, 1979, P. 83.

 174- ابراهيم  نصحى: انشأ قوريين وشقيقاهتا، ص 56

عن مقارعة إغريق قوريين فأبيدت أعداد كبرية من تلك القوات اليت مل 
يتمكن من اإلفالت والعودة إىل مصر سوى قلة من العناصر املهزومة، 
وقد انعكست نتائج هذه املعركة على كل من مصر وليبيا، حيث ان 
هزمية احلملة املصرية كانت السبب املباشر يف الثورة ضد «أبريس» 
الثاين (امازيس)  النهاية إىل اإلطاحة به وتنصيب «أمحس»  واليت يف 
خلفا له، أما يف ليبيا، فقد حتولت قوريين من بلدة حمدودة السكان 
مزعزعة الوجود، تكتنفها املخاطر بسبب وجودها وسط منطقة غريبة 
ومعادية، إىل مدينة كربى مكتظة بالسكان ومرهوبة اجلانب عسكريا 
مصر  فرعون  «امازيس»  دفع  مما  ملصر  ند  من  أكثر  أصبحت  حىت 
من «الوديكا» وهي  تزوج  انه  معها حىت  الوفاق  سياسة  أتباع  إىل 
ابنة احد أعيان  ابنة «باطوس» الثاين أو  امرأة إغريقية سواء كانت 

قوريين.175
ما ان تربع «اركسيالوس» الثاين على عرش قوريين، حىت 
يف  اركسيالوس  دخل  حيث  املالك،  البيت  بني  الصراعات  بدأت 
فاستجاروا  املدينة،  من  الفرار  على  وأجربهم  إخوته  مع  خصومات 
بالقبائل الليبية اجملاورة، فتوجهوا إىل سهل خصيب على بعد مائة كيلو 

متر من قوريين وأسسوا هم وأشياعهم مدينة «باركي» (برقة).176
ونكاية يف اركسيالوس الثاين، قام إخوته بتاليب الليبيني ضده 
وحتريضهم على الثورة، وما كان هؤالء يف حاجة إىل التحريض ألهنم 
يكونوا قد نسوا ذكرى اغتصاب والده «باطوس» الثاين ألراضيهم، 
ومما زاد حنقهم ضد األسرة الباطية وعجل بقيام الثورة، هو احتكار 

181Triggehr, A.E., P. 344. :2 175 - هريدوت 
 176- هريدوت 4: 160

 Boardman and Hays, Excavation at  T ocra, London, 
1966; P. 13.
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أسرة باطوس لتجارة نبات السلقيوم، وكان الليبيون قد اعتادوا على 
الذي مل  الفريد  النبات  أرباح كبرية من وراء جين وبيع هذا  حتقيق 
يكن ينمو إال يف تلك املنطقة والذي اشتد عليه الطلب يف كل مكان 
نظرا لفوائده الطبيعية اليت ال حتصى، لذا فان الليبيني تضرروا كثريا 
من جراء احتكار ملك قوريين لسوقه، وخرج امللك على رأس قواته 
لقمع التمرد، غري ان الليبيني كانوا قد استوعبوا نتائج هزمية املصريني 
قوريين،  إغريق  ضد  فورية  معركة  يف  الدخول  فرفضوا  ايرازا،  يف 
وفضلوا استدراج جيشهم بعيدا باجتاه الشرق، واخذ اركسيالوس 
يطاردهم حىت مشارف الصحراء، وعندما وصلت مجوع هؤالء إىل 
مناسبة  أصبحت  الفرصة  ان  الليبيون  رأى  يسمى»ليوكن»  مكان 
وبذلك  سحقه،  من  ومتكنوا  اإلغريقي،  اجليش  املعركة ض  خلوض 
انتقموا هلزمية حلفائهم املصريني يف ايرازا، وقتل اركسيالوس الثاين 
على يد أخيه الذي أعلن نفسه وصيا على باطوس الثالث177 وكان 
لتأخذ  «برقة»  وبرزت  قوريين  ضعفت  ان  املعركة،  هذه  نتائج  من 
«دميوناكس»  املصاحل  ان  كما  قورينائية،  مدن  بني  الصدارة  مكان 
أدرك  قوريين)  يف  الوضع  الصالح  الثالث  باطوس  احضره  (الذي 
طبقة  ضم  فحاول  قوريين  وضع  يف  وتأثريه  اللييب  العنصر  أمهية 
«البريي اويكوي» 178 مع الطبقة األوىل حىت يرضى الليبيني خاصة 
 177- Burn, A.R., The Lyric Age of Greece, London, 1960,
 P. 139.
 178- يرى بعض املؤرخني ان هذه الطائفة متثل الليبيني املتأغرقني الذين سامهوا 
يف إنشاء مستوطنة قوريين وتعاونوا مع املستوطنني األوائل من زراعة أراضيهم، 
وتزوج هؤالء املسـتوطنون من بناهتم، أو ان هذه الفئة هم أبناء النساء الليبيات 
مـن أباء إغريق، وذلك منحوا حقوق املواطنـة ووضعوا مع الطبقة األوىل انظر 

مصطفى عبد العليم: املرجع السابق، ص 132.
 Jones, A., Cities of the Eastern Roman Empire, Oxford,

أهنم متحالفون مع الفئة املتمردة على السلطة امللكية، وبذلك هدأت 
األمور، ومل تقع أية مصادمات طيلة عهد باطوس الثالث الذي التزم 

بإصالحات «دميوناكس».
يف  كبري  ضلع  ملصر  كان  رمبا  انه  إىل  هنا  اإلشارة  وجتب 
الليبيني، فالليبيون استدرجوا اإلغريق جهة الشرق  التمرد وانتصار 
رمبا لكسب الوقت حىت يصل مدد مصري كان يف الطريق إليهم، فلو 
مل يكن هناك وعد مصري هبذا املدد لكان األجدى ان يتجه الليبيون 
جنوبا الستدراج اإلغريق يف املناطق الصحراوية، كما ان هناك من  
يكر تأييدا خارجيا هلذه الثورة، كما ان بعض العناصر املقيمة يف املدينة 
اإلغريقية واملؤيدة ملصر قد ساعدت «ليارخوس» على قتل أخيه.179 
قوريين،  اخل  ملصر  مؤيد  حزب  وجود  إىل  شك  دون  يشري  وهذا 
املؤيدين هلا. ومن نقش يرجع  وان مصر كانت على اتصال هبؤالء 
تارخيية إىل فترة حكم ملك بابل «نبوخذ نصر» الثاين والذي يتحدث 
«امازيس»  فرعون مصر  البابلي ضد جيوش  امللك  قادها  عن محلة 
يفيد  النقش  بان  القول  إىل  حوايل 685 ق.م . خلص «مازارينو» 
أخاه  اغتال  (الذي  «ليارخوس»  قيادة  حتت  قوريين  إغريق  اشتراك 
1937, P. 353.

وان كان ”شـامو“ يرى ان هذه الطائفة كانوا إفريقيا يعيشـون يف الريف الن 
اإلغريـق ال خيلون يف عداد مواطنيهم العناصر غري اإلغريقية، شـامو: اإلغريق 
يف برقة، ص 78، وان كان الدارس يرجح الرأي األول، الن مسـتوطنة قوريين 
زراعة الطابع، فلعل اإلغريق قد اسـتعانوا باألهايل من الليبيني يف جمال الزراعة 
اليت يتقنها الليبيون وخاصة زراعة احلبوب اليت اشـتهر هبا اإلقليم، وقد وضعهم 
دميوناكس ضمن الطبقة األوىل لتصحيح وضع خاطئ خاصة وان كان دميوناكس  
جـاء إىل قوريين عقب انتصار إخـوة امللك وحلفائهـم الليبيني، وهبذا يرضى 

دميوناكس الليبيني من ناحية ويعترف باألمر الواقع من ناحية أخرى.
 179- شامو: اإلغريق يف برقة، ص 175.
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اركسيالوس الثاين) يف خوض احلرب املصرية ضد الكلدانيني جبانب 
حليفهم املصري «امازيس».180  

إال ان هناك من يرى ان هذا الرأي يرتكز على حجة واهية 
نتائج  منه  من  لكثري  تعرض  قد  املذكور  املسماري  النقش  ان  حبجة 
تارخيية مؤكدة، ويستطرد صاحب  هذا الرأي مستنكرا إمكانية فرض 
امازيس محايته على قوريين حىت انه يشرك قواهتا اإلغريقية يف حربه 
ضد الكلدانيني يف الوقت الذي هزم هو نفسه على يد هذه القوات 
قوريين  ملك  يرسل  ان  املعقول  من  ليس  انه  يرى   كما  ايرازا،  يف 
يذكر هريدوت  ان  إىل مصر دون  املسلحني  اإلغريقي مشاة جيشه 
هذا احلدث املهم يف تارخيه ولو يف بضعة سطور، وأخريا فان صاحب 
هذا الرأي يستبعد تدخل مصر يف خصومات البت املالك يف قوريين 
وما ترتب على ذلك من اغتيال «اركسيالوس» الثاين، حبجة ان هذا 
األمر مل يذكره إال قلة من املؤرخني املتأخرين من أمثال «بلوتارخ»، 
هذه  تاريخ  األساسي يف  املصدر  انه  مع  إليه هريدوت  يشر  مل  بينما 
املدينة، وهكذا فان هذه األسباب وحتمية حتمل صاحب هذا الرأي 
على التشكيك يف جدوى ما ذهب إليه «مازارينو» واعتباره افتراضا 

ال يقوم على بينة.181
إال ان الدارس مييل إىل ما ذهب إليه «مازاراينو» حيث انه 
فالنقش  نظره،  عليه «شامو» يف وجهة  اعتمد  ما  تفنيد  املمكن  من 

 180 - Wiseman, D. J., Chronicies of Chaldaean
Kings London, 1956, PP. 94-95.

 Mazzarino, S, Fra orente ed Occidente ricercbe
di Storia greca arcbaica, Florence, 1947.

 181- شامو: اإلغريق يف برقة، ص 182-183.

ما  إىل  «مازاراينو»  توصل  ورمبا  آخره،  عن  يطمس  مل  املسماري 
توصل إليه من خالل ما تبقى من النص خاصة األمساء، فكيف هلذا 
البحاثة ان يذكر مثل هذه األمساء دون ان يكون حتت يده  الرجل 
ما يؤيد قوله؟ مث ان هذا النص ذكر من قبل األعداء، فلو كان نصا 
مصريا لقلنا ان الفرعون ذكره ليبني سيطرته على ليبيا واليت يرفضها 
«شامو» وحنن معه يف هذا الرفض، اعتمادا على سياسة «امازيس» 
السامية واليت أراد هبا ان يضم إىل جانبه اكرب عدد من احللفاء ضد 
األعداء على حدود الشمالية الشرقية، إذن رمبا كانت هذه القوات 
تطوعا من جانب «ليارخوس» ردا للجميل الذي أسداه إليه امازيس 
يف صراعه مع «ارسكيالوس» الثاين، مث يتعجب «شامو» من اشتراك 
يف  األخري  جيش  هزمية  بعد  «امازيس»  جيش  يف  إغريقية  قوات 
«امازيس»  زواج  تناسى  أو  نسي  قد  «شامو»  ان  ويبدو  «ايرازا» 
من «الديكة»  اإلغريقية، ونسي هدايا الفرعون املعابد اإلغريقية بل 
مسامهته يف إعادة بناء معبد دافئ، وكل هذا حدث بعد هزمية جيشه 
اليوم  فأعداء  العاطفة،  تعرف  ال  السياسة  ان  واملعروف  ايرازا،  يف 
ميكن ان يكونوا أصدقاء الغد والعكس صحيح، (وسوف نرى حتالف 
اإلغريق والفرس ألد األعداء ضد الليبيني) حيث ان «امازيس» كان 
قد حتالف مع «باطوس» الثاين (كما أسلفنا) أما اركسيالوس الثاين 
ورمبا  بالعنيد،  لقب  انه  ألبيه حىت  معاكسة  بشخصية  يتصف  فكان 
ساحنة  الفرصة  بدوره  وجد  الذي  مصر  ملك  مع  أبيه  حلف  نقض 
يف احلرب األهلية بني اركسيالوس وإخوته، فشجع الثورة وانتصر 
الليبيون ومتكن «لياخورس» من قتل أخيه ولصبح وصيا على العرش 

فكان عليه ان يظهر والءه واعترافه بفضل مصر.
 أما ثاين األدلة اعتمد عليها «شامو» فهو ان هريدوت مل 
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يذكر هذا احلدث املهم يف تارخيه، ان الذي ال مراء فيه هو ان فقرات 
الكتاب اللييب بالذات تفتقر إىل طراز ذلك اجلهد الذي بذله مؤرخنا 
السبب  الكبري، ولعل  تارخيه  بقية فصول وفقرات  بشكل جلي عرب 
يف هذا التباين هو ان هريدوت مل يقم بتدوين فقرات الكتاب اللييب 
إال من زمن الحق قلم يتوافر ليه الوقت الكايف لتنقيحه وحتسني نصه 
فجاء فج األسلوب والصياغة ويفتقر إىل احلبكة وأحكام العبارات، 
كما ان هريدوت يف أحيان كثرية ذكر خرافات ليس قيمة ويف نفس 
الوقت ال يذكر أحداثا تارخيية مهمة، كما انه إذا كان هريدوت قد 
ان  إال  تاريخ قوريين،  إعطائنا صورة صادقة عن  بوجه عام يف  جنح 
ما ذكر هنا من قول  ان كل  ناقصة، واحلقيقة  الصورة كانت  هذه 

«شامو»182 نفيسة ويكفي هذا لتفنيد حجته الثانية.
إبان  قد جاهبتهم  الصاويني  ملوك مصر  ان  القول  خالصة 
حكمهم ملصر مشاغل عاجلة وملحة، أما داخل مصر نفسها، وأما 
الكايف  الوقت  ليهم  يتوافر  فلم  اجلنوبية  أو  الشرقية  حدودها  على 
يتمكن  مل  اليت  الليبية  الغربية  املناطق  باجتاه  املصرية  دولتهم  لتوسيع 
امسيا،  إال  اللهم  إخضاعها  من  املصريني  امللوك  من  أسالفهم  أقوى 
وكل ما ميكن ان يقال يف هذا الصد، ان بعض الزعماء الليبيني كانت 

تربطهم بفراعنة مصر بعض وشائج الوالء الصوري.

 182- شامو: اإلغريق، ص 2.1، 205.

الفصل الثالث
مصر وليبيا

يف عصر االحتالل الفارسي (404-525 ق.م)

أوال – مصر:
 (أ) األحوال الداخلية

1- االحتالل الفارسي ملصر

2-  الفرس يف مصر

ثانيا – ليبيا:
 (أ) األحوال الداخلية:

1- احلالة االقتصادية واالجتماعية

2- احلالة السياسية

ثالثا – مصر وليبيا:
(1) قمبيز

(2) (دارا) األول 
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أوال- مصر:
(1) االحتالل الفارسي ملصر:

يف األيام األخرية من عهد الفرعون ”أمحس“ الثاين (األسرة 
26) كان املوقف الويل يشتغل باملتغريات املصريية ملعظم دول العامل 
القدمي نتيجة الحتكاكات وصدامات طويلة، فمنذ حوايل 553 ق.م. 
قامت ثورة يف مملكة ”ميديا“ انتهت بسقوط ملكها ”استياجس“ أسريا 
يف قبضة ملك الفرس ”قورش“ الثاين، ومبوت ”استياجس“ انتقل ملك 
هذا  كان  قوهتا.183  فتضاعفت  االمخينية  الفارسية  األسرة  إىل  دولته 
يعين انقالبا وشيكا يف موازين القوى يف املنطقة، ويف كل حلظة كان 

ينتظر مد نفوذ الفرس إىل كل أقطار املنطقة.
(امازيس)  الثاين  املنتظر عقد ”أمحس“  الفرس  واتقاء خلطر 
حوايل عام 546 ق.م معاهدة دفاع مشترك مع ”تابونيد“ عاهل بابل، 
”بوليكراتس“ حاكم ساموس،184  و  ”ليديا“  ملك  و ”كرويسوس“ 
ويف نفس العام (546 ق.م) قام ”كرويسوس“ بشن حرب وقائية ضد 
”قورش“ كانت نتيجتها انتصار الفرس وخضوع كل أسيا الصغرى 
لسلطان الفرس، مث تساقطت بقية دول املنطقة تباعا يف القبضة الفارسية 
سواء بقوة السالح أو باالستسالم دون قتال، فخضعت كليكيا مث 

القالع السورية والفلسطينية، كما استسلم الفينيقيون.185
 183- Hall, H.A., The Anceint History of The Near East,
P. 529, N.I
Hall, C.A.H3., Vol, 2, P. 305.
184 - Herodotus 1 ; 77
185 - Herodotus III : 19
Olmstead , Histo of the Pers . Emp., P. 34-36.

جورج رو: العراق لقدمي، ترمجة : حسن علوان، ط 2، بغداد، سنة 1986، 513-518
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معىن ذلك انه مل يبق يف املواجهة سوى مصر اليت كان عليها 
ان نتوقع اهلجوم الفارسي أية حلظة، وعمل ”أمحس“ الثاين (امازيس) 
كل ما يف وسعه لتتجنب مصر ذلك، إال ان حماوالته ضاعت سدى، 
فمع عهد  ابنه ”بسماتيك“ الثالث (525-526 ق.م) كان العصر 
”قمبيز“  الفارسي  امللك   كان  حيث  هناية،  من  اقترب  ق  الصاوي 
الذي اعتلى العرش بعد مصرع ”قورش“ يتقدم على رأس جيوشه إىل 
حدود مصر الشرقية يؤازره حبرا أسطول حريب كبري كانت فينيقيا قد 

وضعته حتت تصرفه.186
واحلقيقة ان ”قورش“ كان قد خطط لغزو مصر بنفسه حىت 
رأينا  مث  ومن  بأثرها،  املنطقة  على  الفارسي  النفوذ  هيمنة  يستكمل 
”قمبيز“ يتابع تنفيذ اخلطة مبجرد قضائه على االضطرابات واملؤامرات 
اليت اندلعت عند توليه العرش، واستكمل جتهيزاته العسكرية، وهناك 
من يرى ان ”قمبيز“ كان يهاب غزو مصر ألنه كان جيهل أحواهلا 
اجملدبة،  الوعرة  ومسالكها  الصحراء  خيشى  كان  كما  الداخلية 
وساعدته األقدار على ختطي هذه العقاب وذلك بانضمام ”فانيس“ 
مصر  يف  عاش  قد  الرجل  هذا  وكان  إليه،  اإلغريق  املغامرين  احد 
أكثر أيامه يقود فيها فرقة من مرتزقة اإلغريق، مث اضطر إىل اهلروب 
يف عهد ”أمحس“ الثاين خلالف وقع بينهما، فوضع ”فانيس“ خدماته 
حتت تصرف“قمبيز“ وكشف له عن كل ما بدور يف مصر من صراع 
بني احلكومة املصرية واجلاليات اإلغريقية، كما أطلعه على اماكاناهتا 
الدفاعية، وعن أحواهلا املختلفة، كما بصره باملخاطر اليت سيالقيها 
عند عبوره الطرق الصحراوية املؤدية إىل مصر، ونصحه بااللتجاء إىل 

186- Herodotus III : 1, Hall, 2 ; C.A.H3., P. 310.
عبد العزيز صاحل: مصر والعراق، ص 311، جرميال: تاريخ مصر القدمية، ص 471 

البدو الرحل الذين يعرفون مسالك الصحراء وان جيزل هلم العطاء 
حىت يدلوه على اقصر الطرق، وقدم شيوخ البدو اجلمال احململة باملياه 
الفارسي يف طريقه إىل مصر.187  وساقوها إىل حمطات مرور اجليش 
وهكذا حتقق حلم ”قمبيز“ وقاد جيشه ومعه ”فانيس“ فضال عن نفر 
من اليهود الذين أصبحوا يدينون بالوالء للفرس منذ أيام ”قورش“ 
على  هلم  مكافأة  أورشليم  إىل  وأعادهم  أسرهم  فك  الذي  الثاين 
خيانتهم للبابليني ومساندهتم للفرس على فتح بابل، ومن هنا كانوا 
على استعداد لالنضمام إىل جيوش ”قمبيز“ ضد مصر، عالوة على ان 
”قورش“ كان يف نظر الكثريين منهم مبثابة املسيح املخلص.188 وأخريا 
جاءت األنباء بتجمع الفرس يف غزة، مث سرعان ما تقدمت جيوشهم 
حنو سيناء، واحلقيقة ان ”هريدوت“ يعترب املصدر الرئيسي ألحداث 
فيتحدث عن حداثة سن ”بسماتيك“  تاريخ مصر،  الفترة من  تلك 
ان  كما  حلفائها،  من  مصر  جتريد  عن  فضال  خربته  وقلة  الثالث، 
جيشها كان يعتمد يف غالبية على املرتزقة من اإلغريق، فإذا أضفنا 
إىل ذلك خيانة ”فانيس“ ومساعدة اليهود للفرس، وأثناء القتال قدم 
إغريق ”برقة“ خضوعهم لـ ”قمبيز“ مما كان له أسوأ األثر يف نفوس 
املصريني، فإذا تذكرنا ذلك ميكننا ان نتنبأ بنتيجة احلرب قبل ان تدور 

رحاها بني الفريقني.
وأقاموا  الصحراء  الفرس  اجتاز  ملا  ”هريدوت“  يقول 
البياوزي  املصب  عند  املصريني  معسكر  من  مقربة  على  معسكرهم 

 187- Ghirshman , R., Iran from The Earliest Times To
The Persian Conkuest, London, 1965 PP. 131-136.

 Elgood, P.G., The Later Dynasties of Egypt, Oxford, 1951,
 PP. 112-113.

 188- عذرا 6:3-5 ، اشعيا 24،28، 45: 1 



112

مصر وليبيا فيما بني القرن السابع والقرن الرابع ق.م.

113

د. أمحد عبد احلليم دراز

صمموا على قتاهلم، وهناك انتقم جند املصريني الذين كانوا يتألفون 
من إغريق وكاريني، من ”فانيس“ بعد ان جر على مصر جيشا أجنبيا، 
وذلك بإحضارهم أوالده الذين كان قد تركهم يف مصر حني مضى 
إىل بالد العجم وأخذوهم إىل امليدان وساقوهم بني املعسكرين على 
مرأى من أبيهم يذحبوهنم الواحد بعد اآلخر على وعاء كبري مث مزجوا 
بدمهم الذي جتمع يف الوعاء مخرا وماء فشرب منه كل اجلند، واندلع 
ويف  املتحاربني،  من  الكثري  هلك  حىت  شديدا  وكان  حينئذ  القتال 
”بسماتيك“  انسحب  االنسحاب.189  إىل  املصريون  اضطر  النهاية 
أخرى،  مرة  إعادة تشكيله  منظم ال ميكنه من  انسحابا غري  الثالث 
كما مل تسعفه خريته حبماية املنافذ املؤدية إىل فروع النيل واليت تؤدي 
بدورها إىل قلب مصر، مما جعل الطرق مفتوحة أمام الغزاة، فتعقبوا 
ويذكر سليم حسن  ”منف“ وحاصروها،  إىل  املصري  اجليش  أدبار 
مقاومة  لشل  طريفة  حيلة  اختذ  قمبيز  ان  ”بوليانوس“  املؤرخ  عن 
احملاصرين، حيث أمر بان جتمع القطط والكالب وبعض احليوانات 
اليت يقدسها املصريون وسيقت يف مقدمة اجليش الفارسي، فلم جيرؤ 
املصريون على استخدام أسلحتهم خشية ان جيرحوا أو يقتلوا بعض 

من ميثل أهلتهم.190 
من الواضح ان ”هريدوت“ الذي كان يكره الفرس أكثر من 
حبه للمصريني، قد استنكر هزمية اجليش املصري أمام الفرس، فحاول 
ان يبحث له عن األعذار واملربرات ما ينفي عنه هذه اهلزمية، فيربز ان 
اجليش املصري مل يقاتل ولو قاتل النتصر ونسي ”هريدوت“ عوامل 
االنتصار يف أية حرب من تسليح وقيادة وغريها، واحلقيقة ان هزمية 

189 - Herodotus III : 13.
 190- سليم حسن : مصر القدمية، ج 13، ص 377

اجليش املصري كانت أمرا واقعا، فسقطت العاصمة ”منف“ يف قبضة 
الفرس، وقبض على امللك الصاوي، وبذلك سقطت األسرة السادسة 

والعشرون الفرعونية يف مصر، وأصبحت مصر والية فارسية.

(2)  الفرس يف مصر:
مصر  دخل  الذي  األول  الفارسي  امللك  ”قمبيز“  كان 
أخطاء  من  االستفادة  على  ترتكز  نظريته يف حكمها  وكانت  فاحتا، 
من سبقوه من الغزاة اآلشوريني، الذين فشلوا يف إقامة ما ميكن ان 
حياولوا  مل  كما  املصري،  الشعب  وبني  بينهم  للربط  يسمى جسورا 
االقتراب من مشاعر املصريني بان يتخذوا األلقاب الفرعونية مثال، 
بالديانة  امللكي املصري،  أو حىت حياولوا االهتمام  الزى  يرتدوا  أو 
املصرية ومعابدها،191 وقد اختلفت احلال متام باستيالء الفرس على 
مصر، فقد أعلن ملوكهم أنفسهم فراعنة، واختذوا األلقاب الفرعونية 
العديدة وارتدوا التاج املزدوج توكيدا لسلطاهنم على أرجاء مصر، 
الفرعونية  والعشرين  السابعة  األسرة  إليهم  ”مانيتون“ نسب  ان  بل 
هذا  حماوالت  املصرية  املصادر  سجلت  وقد  قمبيز،  بامللك  بدءا 
امللك التوسع التدرجيي يف ممارسة املراسم املصرية، واعتناق العادات 
باإلضافة  الشرعية،  صفة  حلكمه  إكسابا  وذلك  املصرية،  والتقاليد 
إىل نظام التاريخ الذي وضمه قمبيز ألحداث عهده يف مصر لنفس 
اهلدف، واعتمد هذا التأريخ على اعتبار فتح مصر قد حدث يف وقت 
اسبق من الواقع أي منذ ان أصبح قمبيز ملكا على فارس، وهكذا 
وعلى نقس املنوال أرخ للحوادث اليت وقعت بعد فتح مصر، وهذا 

 191 - Hall, H.R., « The Presian Invadoin » C.A.H3. 2,
1975, P.310.
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النظام كان مصري األصل فلم يستنكره املصريون.192 
إال ان ”قمبيز“ قد اهتم باقتراف العديد من األعمال اليت تشري 
إىل أتباعه سياسة وحشية مهجية يف مصر منها قسوته بل ووحشيته 
ضد الديانة املصرية، فمثل جبثث املوتى كما فعل جبثة ”امازيس“ كما 
انه طعن العجل أبيس فادى إىل قتله، كما انه أمر بفتح القبور القدمية 

ليشاهد املوتى.193 
ويقول ”استربون“ يف حديثه عن مدينة هليوبرلس ”واملدينة 
اآلن مهجورة وهي تضم املعبد القدمي املبين على الطراز املصري وهو 
يقوم دليال على جنون قمبيز وانتهاكه حلرمه املعابد وهو الذي اخذ 
يدنس املعابد تارة بالنار وتارة باحلديد خمربا وحمرقا كما كان فعله يف 
املسالت املقدسة فبعضها ال يزال قائما والبعض ملقى على األرض 

وأكلت النريان معظمه“.194
أما ”ديودور“ فيذكر مثل ذلك عند حديثه عن طيبة ”ولقد 
ظلت تلك املباين قائمة إىل عصور متأخرة جدا، أما الفضة والذهب 
الفرس  هنبها  فقد  الكرمية  واألحجار  الثمينة  العاجية  واملصنوعات 
حينئذ  نقلوا  الفرس  ان  ويقال  املصرية،  املعابد  قمبيز  احرق  عندما 
هذه الثروات إىل أسيا وجلبوا الصناع من مصر ليبنوا هلم قصورهم 

الشهرية يف برسبوليس وسوسا وميديا“.195
ويقول ”بلوتارخ“ كان الكلب قدميا يف مصر حيظى بأعظم 
 192 - Posener, G., La Permier Domination Perseen en
Egypte, Le Caire, 1936, P. 33 NPT.
193 - Heéodotus, III : 16 ; 27-29 ; 37.

 194 - وهيب كامل: استرابون يف مصر ، 27.
 195- وهيب كامل: ديودور الصقلي يف مصر، 46

متجيد، لكن قمبيز ذبح العجل أبيس ورماه فلم يدن منه أي حيوان ومل 
يأكل منه سوى الكلب، وبذلك فقد هذا احليوان منزلته العالية.196 

كما يشري نص دميوطى إىل ان قمبيز قد خفض دخل العديد 
من املعابد إىل النصف حىت عهد البطاملة. 197

كما ان اليهود تفاخروا بعد ذلك يف إحدى وثائقهم، بان 
معبدهم مل ميس بينما أجحفت كل معابد اإلهلة املصرية بعد غزو قمبيز 
ملصر.198 من الواضح هنا ان كل االهتامات السابقة كانت انعكاسات 
ملا سجله الكتاب الكالسيك بصفة عامة و“هريدوت“ بصفة خاصة، 
وقد اعتمدت كلها على روايات الكهنة وأفراد الشعب املصري أي 
اهنا مل تعتمد على مصادر تارخيية موثوقة لذلك دخلت فيها اخلرافات 
ببعض  لنا  تأيت  رمبا  تتحدث  اآلثار  ندع  ان  هنا  وعلينا  واألساطري، 

األسانيد اليت تنفي هذه االهتامات أو على األقل بعضها.
فقد عثر يف حفائر السرابيوم مبنف على العديد من اللوحات 
مؤرخة  لوحة  منها  الفارسي يف مصر،  العهد  إىل  ترجع  اليت  األثرية 
باليوم العاشر من الشهر الثالث من فصل الصيف من السنة السادسة 
من عهد قمبيز (أي السنة الثانية له يف مصر( وقد نقشت هذه اللوحة 
السنة، وقد سجل  تلك  الذي دفن يف  أبيس  العجل  ختليدا لذكرى 
على هذه اللوحة نسقان من النقوش، األعلى منها بصور اإلله أبيس 
وعلى رأسه قرص الشمس واحلية املقدسة ويعلوه دعاء جنازي يقول 

 196- بلوتارخوس: ايزيس وأوزوريس: ترمجة حسن صبحي البكري، القاهرة 
1958، فقرة 44. 

197 - Olmstead , Hist, of The Pers. Emp., P. 91
 198 - Cowley, A.E., Aramaic Papyri of the Firth Century
B.C., Oxford, 1923, Pap. No. 30.
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(أبيس اتوم ذو القرنني على رأسه ليته يوهب كل احلياة“، ويف نفس 
القابة ”حورمساتوى“  بعض  تعلوه  راكعا  قمبيز  العلوي صور  النسق 
الطيب سيد  اإلله  البحري مسوتى رع  والوجه  القبلي  الوجه  ملك 

االرضني.199
ويشري اخلط العام ملعىن نص هذه اللوحة200 إىل اهتمام امللك 
الفارسي ”قمبيز“ باله املصريني أبيس إىل حد انه أمر بان تقام حنوه 
كل الشعائر والطقوس املعتادة قبل دفنه شانه يف ذلك شان أي ملك 
بإقامة هذا  أمر  قد  قمبيز  ان  يؤكد  ما  يوجد  انه ال  مصري، ورغم 
االحتفال بالفعل أو اشترك فيه بنفسه، فان احتمال قيامه بذلك وارد 

أيضا حىت ولو كان دافعه سياسيا كي ميتص عداوة املصريني.
كما وجد يف حفائر سرابيوم منف أيضا تابوت من اجلرانيت 
”حور:  يقول  النقش  من  عمود  التابوت  غطاء  وعلى  أبيس  لإلله 
قد  لألبد  عاش  (قمبيز)  سارع:  رع)،  (مسوتى  نسوبييت  مساتوى، 
عمل مبثابة أثره ألبيه أوزير أبيس تابوتا عظيما من اجلرانيت مصنوعا 
بواسطة ملك الوجه القبلي والوجه البحري (مسوتى رع) ابن رع 
الصحة  األزهار وكل  الدوام وكل  احلياة وكل  معطى كل  (قمبيز) 
وكل السعادة متجليا بصفة ملك الوجه القبلي والوجه البحري إىل 

األبد“.201 
 199- توجد هذه اللوحة حاليا مبتحف اللوفر برقم 354 ويبلغ ارتفاعها 66 

سم بعرض 44 سم مسك 9 سم وهي من احلجر اجلريي.
Posener, Opy Cit, PP. 30-31.
Ibid, P. 33

 200- قام بوزتري بترمجة هذه اللوحة.
 201 - Parker R.A., “Persian and Egyptian Chronology”,
A.J.SL., 58, 1941, PP. 286 f;
Posener, Op. Cit. P. 36.

ويرى ”بوزنري“ ان هذا التابوت البد ان يكون خاصا بالعمل 
الذي ذكر على اللوحة اجلنازية السابقة حيث انه العجل الوحي الذي 

فن يف عهد قمبيز.202
ان  السابقني،  املصدرين  من  واضح  هو  كما  ذلك  ومعىن 
احد عجول أبيس قد احتفل بدفنه يف العام الثالث من حكم قمبيز يف 
مصر،كما أم هذا امللك أهدى تابوتا للعجل أبيس وسجل إهداءه هذا 
غطاء التابوت، وهذا يف الواقع يتناىف مع ما ذكره الكتاب األقدمون 
من  يكون  ذلك  وعلى  عمد،  عن  مقدسا  ثورا  قتل  قمبيز  ان  من 
الصعب التوفيق بني ما ذكره هريدوت وغريه من الكتاب الكالسيك 
اليت  اجلنازية  اللوحات  على  ورد  ما  وبني  جهة  من  الصدد  هذا  يف 

وجدت لعجول أبيس يف تلك الفترة من جهة أخرى.
األقل  أو على  ”قمبيز“،  اعتدال  إىل  ما يشري  أيضا  وهناك 
ينفي عنه اهلمجية اليت الصقها به مؤرخو اإلغريق، حيث انه ”يف السنة 
السادسة من حكم ”قمبيز“ خرج ”اتياوهي“ الفارسي حاكم فقط على 
رأس بعثة من عمال املناجم إىل صحراء وادي احلمامات الستخراج 
األحجار الالزمة لترميم املعابد، ما يشري إىل اهتمام ”قمبيز“ بإصالح 

ما تلف من املعابد املصرية.203 
لنفسه  اختذ  قد  قمبيز  ان  إىل  املصرية  املصادر  تشري  كما 
ألقاب الفراعنة التقليدية املتوارثة غري انه مل يعثر من األلقاب اخلمسة 
سوى على ثالثة فقط حىت اآلن وهي: اللقب احلوري مساتاوى (موحد 

202 - Posener, Op. Cit., P. 35.
203- Couyat, J., & Montel , P., “Les Inscriptions Hierogly-

 phiques et Hieratiques du ouadi Hammamat » M.I.F.A.O
 34, 1912, PP. 164 f
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واالسم  رع)،  (وليد  رع  مسويت  النسوبييت:  اللقب  و  األرضني) 
السارع: قمبيز، واىل وجاحررسنت يعود تدبيج هذه األلقاب ذات 
سنت  لوجاحر  بالنسبة  متثل  كانت  ورمبا  والدينية،  السياسية  املعاين 
مدينة  معابد  إىل  يعيد  بان  أقنعه  حىت  قمبيز  على  التأثري  إىل  املخل 
القرابني  تقدمي  وكذا  الدينية،  طقوسها  إقامة  وإعادة  املقدس  دخلها 
لإلله أوزير، وبلغ املوقف غايته عندما ذهب قمبيز بنفسه إىل تلك 
املدينة امللكية اليت كانت مقر ملك أسالفه من املصريني ليسجد أمام 
اإلهلة ”نت“ ويقوم بنفسه بتقدمي قربان عظيم إليها وذلك يتناىف متاما 
مع ما ذكره ”هريدوت“ آنفا ان قمبيز عندما قدم إىل سايس قتم هبتك 

حرمة ضريح امازيس.204
يؤكد ”هريدوت“ بطريقة غري مباشرة احترام قمبيز للديانة 
انه اعتقد يف نبوة وحى بوتو وآمن هبا  املصرية وذلك عندما يذكر 

عندما حرضته الوفاة.205
انه يف عهد  وماير“  نقال عن ”جريفث  يذكر سليم حسن 
امللك ”دارا“ األول كانت قد نشأت يف مصر عباده قمبيز مؤسس 
األسرة 27، فقد جاء يف خمطوط يرجع عهدها إىل السنة 25 من عهد 
 204-  مـن املصادر املصريـة القدمية اليت تنبئ بتقبل قمبيـز لديانة املصريني 
وحماولته الن ينخرط يف سلك فراعنتهم والتلقب بألقاهبم، بل انه مل يستنكف كما 
ظهر بالكلمة والصورة، مـن ان ينحين أمام إهلة املصريني وبتقدم إليها بالقرابني 
شـانه يف ذلك شـان أي ملك مصري، هذا املصدر هو متثال وجا حرر سـنت 
واملوجـود يف الفاتيكان، وقام بوزنري بترمجـة نصوصه إال ان احدث ترمجة هلذه 
Posoner, La premier Do- : النصوص قامت هبا مريام ليشـتهامي انظر

 minition, PP. 1 f.
 Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature, Vol. 3 ; the
 Lat Period California, 1980, PP. 36-40.
205 - Herodotus III : 64.

”دارا“ األول (حمفوظة اآلن يف متحف برلني) ان امللك قمبيز كان له 
كاهن روح مما يشري إىل انه كان يعبد آنذاك، ورمبا كان يف ذلك ما 

يرجح فكرة رضاء الشعب املصري عنه.206
وعلى الرغم مما ذكر سلفا، فانه من الصعب ان نؤكد مساحة 
قمبيز وتربئ ساحته متاما من مظاهر القسوة والعنف اللذين ارتباطا 
بامسه يف اغلب الكتابات، ولكن ميكن فقط ان نبتعد به عن املغاالة 
بداية عهده،  منه من بطش يف  بر  ما  أما  الدماء  القسوة وسفك  يف 
فهو شيء يضطر إليه أي غاز يف كل زمان ومكان حىت يثبت أقدامه 
ويضمن خضوع الشعب املهزوم ويأمن مقاومته، وما حدث من تدمري 
لبعض املنشآت الدينية املصرية يف بداية الغزو مل يكن بالضرورة بأوامر 
أوامر  من  ”وجاحررسنت“  نص  سجله  ما  بدليل  قمبيز  من  خاصة 
امللك بطرد املعتدين من رجال وإعادة ترميم تلك املنشآت، كما انه 
كان مضطرا إىل ان يتخذ موقفا وتشددا من امتيازات بعض املعابد 

خاصة تلك اليت كانت تدبر الثورة ضده.
بل  بالقسوة  اهتمته  اليت  النصوص  ان  القول  ميكن  وأخريا 
باجلنون، قد اكتفت جبوهر الدعاية الوطنية اليت شاءت بتعضيد من 
بعناية  يؤججون  فاخذوا  الفرس  انتصارهم على  أعقاب  اإلغريق يف 
فائقة نار كل ما يسئ إىل ذكرى خصومهم القدامى، وال ينبغي ان 
ننسى هوية هؤالء املؤرخني املناوئة للهوية الفارسية على طول اخلط، 

فمن غري املستبعد ان يكون لذلك تأثري املتحيز يف كتاباهتم.
أما امللك ”دارا“ فقد كان تعامله مع مصر واملصريني يقوم 
على الفصاحة والفطنة واللني، كما انه كان رجال من الطراز األول، 

 206- سليم حسن: مصر القدمية، ج 12، ص 81-80.
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فعمل جبدية على ان يكون واضحا وعمليا يف فرعونيته ملص، واملرجح 
يقومون  املصريون  كان  مصر  إىل  وصل  فعندما  ذلك،  يف  جنح  انه 
وهنا  ”قمبيز“،  عهد  يف  ولد  الذي  أبيس  للعجل  اجلنازية  بالطقوس 
تالنت من الذهب للكالف املخصص  أمر ”دارا“ مبنحه قدرها مائة 
خلدمة أبيس اجلديد مما أدهش القوم هلذا الكرم واالهتمام مبقدساهتم 
حىت أهنم أعجبوا ب“دارا“ وكفوا عن ثورهتم ضده وارتضوا حكمه، 
وقد شارك ”دارا“ يف احتفاالت دفن أبيس، ومازالت اللوحة اجلنازية 
مع  كثريا  تتشابه  وهي  باقية،  املناسبة   تلك  يف  أبيس  العجل  هلذا 
هنا  خاليا  ترك  احلوري  اللقب  حىت  قمبيز،  عه  من  السابقة  نظريهتا 
مجع  إلعادة  ”امازيس“  خطة  باستكمال  ”دارا“  أمر  وقد  أيضا.207 
القوانني وتنظيمها، 208 وكانت تلك البادرة مبثابة املخدر الذي سكن 
ذلك  كان  ورمبا  طويلة،  لفترة  ثورهتم  وامتص  املصريني  روع  من  
تعبريا منه لوجهة نظره من ان خري وسيلة حلكم رعاياه يف مصر هي 
األخذ يف حكمهم بتشريعاهتم، ومما يشري إىل مساحته أيضا ما يذكره 
الكتاب القدامى من انه عندما أمر بإقامة متثال له أمام متثال الفرعون 
الكهنة  جممع  أمام  األعظم  الكاهن  اعترض  منف،  يف  ”سنوسرت“ 
مشريا إىل ان ”دارا“ مل يقم مبا يفوق أعمال سنوسرت، ومل يغضب 
امللك لذلك، بل سر من تلك الصراحة ووعد بأنه سوق يعمل على 
ان يكون ندا لسنوسرت إذا قدر له ان يعيش قدر ما عاش، وطلب 
إىل الكاهن ان يزن أعمال كل منها يف نفس العمر مشريا إىل ان ذاك 

ميثل أعظم مقارنة بني عظمتهما.209 

207 - Posnener, Op. Cit., PP. 36 f
 208 - Olmstead, At.; “Darius as Lawyer” A.J.S.L. L 1, 193;
PP. 274 f.

 209- هريدوت 2 :  11 ، 110، ديودور 1 : 58

هناك لوحتان ألحد القادة املصريني يدعى ”أمحس بن بايون 
حور“ (حمفوظتان مبتحف اللوفر) من عهد امللك ”دارا“ األول، يشري 
على  املشرف  انه  واىل  للجند  كقائد  صاحبه  مركز  إىل  األول  نص 
جتهيز  املراسم الواجبة لدفن العجل أبيس يف السنة الرابعة من عهد 
”دارا“ كما يشري النص إىل اجتهاد صاحبه يف العمل على نشر قدسية 
”أمحس“  فيذكر  األجانب،  نفوس  يف  منهم  اخلوف  وبث  بالده  إهلة 
بأنه أمر مبجيء حكام املن واملقطعات الشمالية واجلنوبية من الفرس 
وغريهم إىل منف لتقيم اهلدايا إىل أبيس املتوىف.210 ويف ذلك داللة 
بأنه  الثانية  اللوحة  انه لقب يف  واضحة على مكانة ”أمحس“، حيث 
القائد األعظم للجنود مما يشري إىل ترقيته يف السلك العسكري حتت 
رعاية امللك الفارسي، ونص هاتني اللوحتني يشري على األقل إىل مدى 
العقيدة  حنو  الفرس  يبديه  كان  الذي  واالحترام  واالهتمام  الرعاية 
أماكن  وتدمري  حرق  يف  قسوهتم  من  أشيع  ما  على خالف  املصرية 

العبادة يف مصر.
هناك أكثر من ليل يشري إىل ان ”دارا“ األول قد اتبع يف 
معبد  إقامته  ذلك  من  كفرعون،  شرعيته  توكيد  مبدأ  ملصر  حكمه 
هيبس الضخم الذي مازال يف حالة جيدة حىت ومازالت ألقابه امللكية 
وقد  املعبد،  هلذا  الغريب  اخلارجي  اجلدار  على  نص  ضمن  منقوشة 

فقدت بداية النص وضاع معها لقبه احلوري.211 
على  للحصول  احلمامات  وادي  حماجر  استغلت  وقد 
احلجارة الالزمة لبناء املعبد وتشري نقوش حاكم فقط الفارسي املدعو 
”اتياواهي“ وأخيه ”ايراوارتا“ على صخور الوادي إىل متصر الكثري 

210 - Posener, Op. Cit., PP. 41 f
211 - Ibid., P. 17, Note 7
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من األجانب واختاذهم من إهلة مصر أربابا هلم، كما غريوا أمساءهم 
الفارسية إىل أخرى مصرية مثل ”ايراوارتا“ الذي استبدل به االسم 
املصري ”جدحر“، كما ظهر يف نقوشه وهو يتضرع لكل من اإلله 

مني واإلهلة ايزيس واإلله آمون رع.212
مرافق  كل  يف  اإلصالح  بنواحي  األول  ”دارا“  اهتم  وقد 
الكبري  أثره  له  كان  مما  والتجارة  بالزراعة  خيتص  فيما  خاصة  مصر 
يف تنمية موار البالد، وشهدت مصر يف عه استزراع بعض احملاصيل 
ألول مرة يف أراضيها مثل السمسم، كما أمر والته باستخدام الكتابة 
املسمارية مع الكتابة املصرية يف تدوين أوامرهم.213 كما كان لشبكة 
اإلمرباطورية  عاصمة  بني  للربط  بإقامتها  ”دارا“  أمر  اليت  الطرق 
”سوسا“ وبني شىت أحناء الشطربيات حىت النائبة منها أثرها الواضح 
يف تواجد السلطة املركزية يف كل مكان ويف كل وقت سواء بالرسائل 
ا واالنتقال السريع،  وكان لنظام احلكم يف الشطربيات الذي وضع 
أساسه ”دارا“ ما وفر له السيطرة على ناصية األمور فق تفادى جتمع 
سلطة حكم الشطربية يف ي رجل واحد فعني لكل منها شطريا وقائدا 
ووزيرا، كل مستقل عن اآلخر وعليه ان يتقدم بتقاريره مباشرة إىل 
اإلدارة املركزية فضال عن قيام املفتشني من أعلى الدرجات مبفاجأة 
على  خارج  أي  وعقاب  بالتفتيش  مسلحة  قوات  بصحة  الشطربية 
ميثلون  كانوا  الذين  اخلصوصيني  امللك  موظفي  عن  فضال  القانون 
عيون امللك وأذانه فهم دائمو التجوال يف أرجاء اململكة يتجسسون 

على احلكام مث ينقلون إىل امللك ما قد خيفى عنه.214 

212 - Posner, Op. Cit., PP. 117 f
 213- جاردنر: مصر الفراعنة، ص 398

214  - Olmstead, Hist, of the Pers Emp.; PP. 141.

”دارا“ يف حكمه  اتبعها  اليت  احلكيمة  السياسة  وقد ظلت 
أيامه عندما اصطدم  أواخر  املصريني حىت  تذمر  ملصر خري واق من 
باإلغريق يف حروب متصلة شجعت املصريني على ثورة شعبية جارفة 
يكن يف  فلم  ”اكزركسيس“  أما  هبت يف مصر حوايل 468 ق.م، 
مبشاعر  حيفل  فلم  ولته،  أمور  معاجلة  يف  وحكمته  أبيه  فصاحة  مثل 
املصريني بعد قمع ثورهتم، فوضع مصر حتت إدارة أخيه ”امخنيس“ 
بالعنف  فيها، وكانت سياسته تتسم  وعنه شطريا عليها وأطلق يده 
والقسوة، فصادر أمالك العديد من املعابد، وأصبحت معاملة االهلني 
من قبل الفرس أكثر فظاظة ويذكر ”هريدوت“ ان مصر قد عادت 
–من قسوة شطرهبا ”امحينس“- أكثر خضوعا للفرس مما كانت عليه 
شعوب  يسترضون  الفرس  ملوك  كان  ان  وبعد  دار.215  أبيه  أيام 
باختاذ  هلم  بالسماح  وذلك  أرضهم  حيتلون  الذين  القدمية  احلضارة 
حكامهم القدامى من األسرات امللكية الوطنية بع تعهد هؤالء بالوالء 
التقليد  هذا  ”اكرزكسيس“ كسر  فان  الفارسي،  للعاهل  واخلضوع 
أقطار  على  وشطاربة  حكاما  واألجانب  الفرس  يعني  فأصبح  متاما 
اململكة فكان ذلك مسة بارزة من مسات عهده اليت طبقت يف مصر، 
امللك  أواخر عهد  أبيس يف  تابوت  على  الذي سجل  النقش  وحىت 
”دارا“ وكان به فراغ متروك ليسجل فيه اسم خليفته، تناسى الكهنة 
املكلفون بدفن أبيس ان يسجلوا اسم اكزركسيس يف هذا الفراغ216 
الطقوس  تلك  بإقامة  السماح  أو حىت  االشتراك  لرفضه  منه  انتقاما 

املقدسة املعتادة يف تلك املناسبة.
األلقاب  اختذ  انه  يتضح  اكزركسيس  عهد  نصوص  ومن 
الفرعونية على غرار سلفية ”دارا“ و“قمبيز“، بالرغم من انه مل يستمر 
215 - Herodotus, VIII: 7.
216 - Olmstead, Hist of the Pers, Emp., P. 236.
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يف مصر طويال إال ريثما امخد ثورة املصريني وأطلق يد أخيه يف شؤون 
مصر.217

ثانيا – ليبيا:
(أ) األحوال الداخلية:

1 – االجتماعية واالقتصادية:
تقسيم  ”دميوناكس“218  إصالحات  من  ان  هريدوت  ذكر 
القبائل  حمل  حلت  اهنا  يفترض  واليت  ثالث  قبائل  إىل  قوريين  أهايل 
ثريا  من  املهاجرين  األوىل  القبيلة  تضم  القيمة،  الثالث  الدورية 
والبربواويكي، وتضم الثانية املهاجرين من البلوبونيز وجزيرة كري، 

وتضم الثالثة املهاجرين من اجلزر األخرى.219
يتضح من هذا التقسيم عدم ذكر القبائل الليبية، مبعىن أهنم 
مل يكن هلم حق املواطنة يف قوريين، وكما أسلفنا، فان نغلغل االستيطان 
ردود  الدوام  على  يثري  كان  ليبيا  داخل  يف  اإلغريقي  االستعماري 
أفعال عدائية لدى الليبيني الذين كانوا يف سوادهم األعظم من األقوام 
الرحل ورعاة ملاشية واألغنام، ومل تستسلم القبائل الليبية القدمية اليت 
فع هبا املستعمرون بعيدا ذحو الداخل هلذا املصري، ومل تقبل بانتزاع 
اإلغريق األفضل أراضيها، فقاومت بكل ما كان باستطاعتها إىل ان 
حزام  اخل  العيش  التزام  على  الوافدين  هؤالء  بإرغام  األمر  انتهى 
حمدود على الشريط الساحلي، فهل ميكن ان نفترض إمكانية تفكري 
هزموهم  قد  كانوا  الذين  الليبيني  من  جانبا  يدجموا  ان  يف  اإلغريق 
217 - Lichtherim, Op. Cit., P. 42.

 218 - دميوناكس مشروع إغريقي جاء من مدينة مانتيين  اإلغريقية.
 219- هريدوت 3: 161

ان منح  انه مل حيث قط  ليوكن،  يف صفوفهم؟ واحلقيقة  يف معركة 
اإلغريق حقوق املواطنة إىل فئة كاملة من الليبيني، وان كان املولون 
(أبناء اإلغريق من سن زواج بليبيات) وحدهم قد مسح هلم بذلك، 
حيث تشري الوثائق النقشية (اليت ال تكاد ختلو من قوائم األمساء اليت 
كانت متداولة يف املدينة) إىل عدم وجود أمساء ذات أصل لييب إال 
بعض استثناءات نادرة مثل اسم ”االزير“ و“باكال“، وحىت هذه ميكن 
تفسريها بان أصحاهبا ليبيون منحوا حقوق املواطنة بصفة شخصية، 
هلم  يسمح  مل  الليبيني  ان  ذلك  معىن  مستعارة،  ألقاب  جمرد  اهنا  أو 
مبمارسة حقوق املواطنة الكاملة يف قوريين حيث ان املولدين وذرياهتم 

ال متثل العنصر اللييب اخلالص.220 
اللييب  العنصر  يكن  مل  ”دميوناكس“  تقسيمات  على  وبناء 
ممثال ضمن أي طبقة من الطبقات الثالث وبالتايل مل يكن من السهل 
تفاوت  هناك  كان  وان  اإلغريق،  بالوافدين  الليبيني  عالقات  حتديد 
عام 440 ق.م  الليبية، وحوايل  بالقبائل  اإلغريق  نوع عالقات  يف 
من  عد  واىل  إغريقية  مدن  ثالث  إىل  قسمت  وقد  قورينائية  نرى 
القبائل الليبية، املدينة األوىل هي قوريين وكانت تسيطر على املناطق 
ملدينة  التابع  اإلقليم  درنة) وحىت  (غريب  مدينة كرسة  من  الساحلية 
برقة221. أما تغلغل اإلغريق يف الداخل قلم يكن معروفا على وجه 
التحديد وان كان هناك حد معني قد توقفوا عنه يف هذا االجتاه، ورمبا 
تكون ”مسة“ الواقعة عند أقصى وادي الكوف هي ابعد مكان كان 
تابعا لقوريين من جهة الغرب، حيث عثر على أثار لإلغريق يف هذه 

 220- شامو: اإلغريق يف برقة، ص 378-277
 221- هريدوت : 172-169
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البلدة.222 أما من جهة الشرق فقد وجد معبد اسكليبيوس بالقرب 
من مدينة البيضاء وهذا املعبد كان معروفا منذ القرن الرابع ق.م، 
حيث كان قائما بأعلى موقع يقطنه سكان إغريق يف شرق قوريين، 
كما عثر يف ”نفارنس“ (16 كم شرقي قوريين) على قرار تبني منه انه 
كان يعيش يف هذه القرية إغريق ميارسون نشاطهم الزراعي، كما عثر 
يف ”امللودة“ و“القبة“ على أثار هلينية، أما يف الداخل (اجلنوب) فق 
مت العثور يف بلدة ”سلطنة“ على رسومات منقورة يف الصخور ذات 
طابع لييب قدمي.223 وهذا يشري إىل ان االستيطان اإلغريقي ل يتمكن 

من التوسع واالنتشار يف هذه الناحية القريبة من الصحراء.
من  الغرب  إىل  تقع  واليت  ”برقة“  فهي  الثانية  املدينة  أما 
العملة اليت  أمثلة  املدينة، بعض  قوريين، ومن املخلفات األثرية هلذه 
كانت ق سكتها وقد صور عليها نبات السيلفيوم،224 مما يدل على 
ان اجتار املدينة يف هذا النبات كان حيتل مكان الصدارة يف اقتصادها، 
بيد انه إزاء خصوبة إقليم هذه املدينة البد كذلك من اهنا كانت تنتج 
حاصالت خمتلفة ال شك يف ان احلبوب كانت أمهها.225 وكما ذكر 
هريدوت فان ”تاوخريا“ (العقوبة) كانت تقع يف إقليم برقة وكانت 

تابعة هلا.226 
تاريخ  ويعترب  ”يوسبرييدس“،  فهي  املدن  هذه  الثالث  أما 
املدينة وكان ذلك يف  فيه ذكر هذه  يرد  قيم  أول مصدر  هريدوت 

 222- شامو: اإلغريق يف برقة ، ص 280.
 223-  Kalaffembach, G., Supplementum Epirgraphicum 
Gracum, IX, 1939, P. 359.
224- British Museum catalogue, Cyrenaica, P. C.L X VI.

 225- إبراهيم نصحي: إنشاء قوريين وشقيقاهتا ، ص 81.
 226- هريدوت 4: 171

معرض حديثه عن موطن قبيلة االوسخساي مث عند حديثه عن محلة 
ان  هريدوت  يذكر  حيث  برقة،  ضد  الفارسي  مصر  واىل  ارياندس 

احلملة الفارسية تقدمت حىت يوسبرييدس.227
كانت هذه املدينة مبثابة جزيرة إغريقية وسط حبر من القبائل 
الليبية، فكانت قبيلة االوسخساي تفصلها عن إقليم برقة شرقا كما 
املاكاي  وقبيلة  جنوبا،  املمتد  إقليم  تقطن  النسامونيني  قبيلة  كانت 
غربا، هذا باإلضافة إىل الظروف الطبيعية اليت مل تساعد على قيام أي 
استيطان إغريقي ظلت هذه املدينة جامثة حول حبرية تريتون يف القطاع 
الساحلي املمتد بني البحر وسلسلة املرتفعات شبه الصحراوية وبالتايل 
كانت هذه املدينة تعش يف عزلة عن بقية املستوطنات.228 هذا بالنسبة 
للمن اإلغريقية، أما بالنسبة للقبائل الليبية فيمكن توزيعها حسب ما 
كانت  االرماخيداي  قبيلة  التايل،  النحو  على  عند هريدوت  جاءت 
تعيش عن التخوم املالصقة ملصر، أما قبيلة اجلليجاماي فكانت تقطن 
املنطقة املمتدة من ”بلينوس“ (سيدبراين) حىت درنة حيث يبدأ اإلقليم 
التابع ملدينة قوريين، وتعيش قبيلة االسبوستاي جنوب مدينة قوريين، 
كما سبق ان ذكرنا كانت قبيلة االوسخيساي تقطن املنطقة املمتدة بني 
إقليم برقة ومدينة يوسبرييدس، وعند خليج سرت كانت تعيش قبيلتا 
النسامونيس واملاكاي وكانوا من ألد أعداء إغريق قوريين حيث نرى 
هاتني القبيلتني تقومان يف عام 414 ق.م مبحاصرة مدينة يوسبرييدس، 
ومن النقش الذي يفخر فيه مخسة من قادة قوريين العسكريني بأهنم 
هذه  ان  نستنتج  املاكاي،  قبيلة  من  جرياهنا  مع  القبيلة  هذه  هزموا 
القبيلة البد وان كان هلا نشاط جتاري، وان هذا الصراع مبعثه املنافسة 

 227- هريدوت 4: 204
 228- نصحي: املرجع السابق، ص 123-110.

 Goodchild, G., Benghazi the Story of the mcity, 1962, PP. 1-3
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االقتصادية بينها وبني العناصر األجنبية اليت استقرت على الشاطئ 
اللييب.229 أما يف غرب ليبيا فق أسس القرطاجيون مراكز جتارية كان 

من أمهها لبده الكربى واويا (طرابلس) وصرباتة.230
اجلرامنت  قبيلة  عليها  تسيطر  فكانت  اجلنوبية  املناطق  أما 
الذين كانت هلم عالقات جتارية كبرية مع القرطاجيني من ناحية ومع 
موارد  اجلرامنت  استغل  وق  أخرى،  ناحية  من  اإلفريقية  الشعوب 
وكانت  الواحات  أراضي  لزراعة  لديهم  كانت  اليت  احملدودة  املياه 
اجلرامنت  ان  هريدوت  ويقول  الصحراء  ضد  صراعا  دوما  حياهتم 
كانوا يكسون سطح األرض املاحلة بطبقة من التربة ويبذرون عليها 

البذور.231 
ومازال القليل من الناس ميارسون هذه العادة بالقرب من 
البحريات املتناثرة يف الصحراء إذ ان تلك البحريات اليت توجد عادة 
بالقرب من العيون العذبة، كثريا ما ترسب على سطحها طبقة من 

امللح يقوم األهايل بتغطيتها بطبقة من التربة الغرينية ليسهل زرعها.
وقد اعتمد الليبيون على مياه األمطار يف الري، كذلك اعتم 
سكان ليبيا اجلنوبية على مياه بعض اجملاري املائية األئمة، فضال عن 
املزروعة  واألراضي  الواحات  مساحة  وكانت  واآلبار،  العيون  مياه 
اكرب بكثري مما هي عليه اليوم، ولق استخدم اجلرامنت وسائل خمتلفة 
ختتلف  الوسائل  تكن  مل  األرض،  احلقول وحرث   وري  املياه  لرفع 

229- Klaffeenbach, Op. Cit., P. 77.
 230 - Warmington, B.H., “the Semitic Micration to Libya
and North Afriica”, Libya Antique, 6, 1986, P. 176.

 231- هريدوت : 183

كثريا عن الوسائل  البائية اليت يستعملها سكا فزان اليوم.232
عرف اجلرامنت من احليوانات املستأنسة األبقار ذات القرون 
الطويلة واجللد السميك وهو طراز البقر الذي يعيش اليوم يف السفانا 
االستوائية اإلفريقية، واحلقيقة ان تلك األبقار قد عاشت يف فزان قبل 
ان يأيت اجلرامنت الذين جدوا أيضا احلمري اليت كانت تعترب وسيلة 
النقل الرئيسية قبل ظهور احلصان بالصحراء، وكانت اخليول أهم ما 
اعين به اجلرامنت فق كانت  عدهتم للحرب وعماد جتارهتم، فكانوا 
جيرون عرباهتم بواحدة أو أكثر من هذه اخليول وينطلقون هبا قاطعني 
املسافات الطويلة حاملني بضائعهم ومواد جتارهتم يف رحالت كانت 
اجلرامنت  عرف  لقد  األحيان،  بعض  يف  سنني  بل  شهورا  تستغرق 
بطبيعة احلال اخلراف واملاعز والشك ان الرعاة كانوا يقومون برعي 
على  اجلرامنت  اعتمد  وق  واخليول،  األبقار  مع  احليوانات  تلك 
أهنم  إىل  ”لوشيان“  للحصول على جزء من غذائهم، ويشري  الصيد 
اجلبلي  املاعز  من  نوع  وهو  والودان  الغزالن  بصيد  يقومون  كانوا 
كذلك  يقومون  كانوا  أهنم  إىل  الصخرية  النقوش  من  كثري  وتشري 
بصيد الزراف، ورمبا استعملوا حلم هذا احليوان كغذاء، كما يستعمل 
سكان فزان اليوم حلم اإلبل، وق دلت احلفريات ان جرمة القدمية 
كانت مركزا مهما من مراكز الصناعة إذ وجد بساقية جربيا شقاف 
وجدت  وقد  األفران،  من  عدد  وجد  كما  الفخار  من  كبري  عدد 
مناذج من الفخار احمللي والذي كان تقليدا جيدا لفخار صور، كما 
برع  وقد  جيدا،  تقليدا  اإلغريقية  والزهريات  القوارير  قلدوا  أهنم 
اجلرامنت يف صناعة احللي الذهبية فبلغوا فيها درجة كبرية من الدقة، 
وصنع اجلرامنت احللي الفضية مثل األساور وغريها، هذا وقد بلغت 

 232 - حممد سليمان أيوب: خمتصر تاريخ فزان، ص 68
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منها من  ما صلع  الدقة سواء  الزينة درجة كبرية من  صناعة عقود 
الزجاج أو ما صنع من األحجار امللونة كالفريوز األخضر والعقيق 
حد  بلغت  فقد  النعام  بيض  قشر  من  املصنوعة  األواين  أما  األمحر، 
الكمال، ومع األسف مل يتم العثور على إناء كامل من هذا النوع، 
من  بفصوص  املطعمة  الربونزية  اخلوامت  من  الكثري  على  أيضا  وعثر 
من  الكثري  على  العثور  ورغم  وغريها،  كالفريوز  الثمينة  األحجار 
املصنوعات احلديدية فإننا مازلنا جنهل األماكن اليت كانت هبا مناجم 
احلديد اجلرامنتية، واحلقيقة ان خام احلديد موجود يف جهات متعددة 
من فزان فتوجد يف سرديلي قرب غات، كما توجد كذلك بوادي 
كان  اليت  األماكن  إىل  تشري  ال  التارخيية  الراويات  ان  إال  الشاطئ، 
اجلرامنت يستخرجون منها حديدهم، ولو انه ال يستبعد ان يكونوا 
قد استخرجوه من كال املكانني السابقني الواقعني على طرق القوافل 

للشمال واجلنوب.233  
واحلقيقة ان ليبيا كانت مركزا لطرق التجارة بني الشرق 
والغرب والشمال واجلنوب يف قارة إفريقيا فاالتصال بني أجزاء القارة 
بسواحل  التاريخ  قبل  ما  مقابر عصور  عثر  فقد  التاريخ،  قدم  قدمي 
تصنع  اليت كانت  األثرية  املخلفات  من  الكثري  املتوسط على  البحر 
الوثائق  ان  كما  االستوائية،  املناطق  يف  إال  توجد  ال  اليت  املواد  من 
املصرية اليت ترجع لعصر األسرات املبكر تشري إىل قيام  نشاط جتاري 
واتصاالت ورحالت بني مصر وبلدان إفريقيا االستوائية، ويبدو ان 
تلك االتصاالت كانت سهلة وميسرة خالل العصور املطرية أو حىت 
نتيجة  االتصاالت  فترت  اجلفاف  عصر  بداية  انه  إال  بقليل،  بعدها 
الواقعة  املنطقة  من  رقعته  اخذ ميد  الذي  الصحراوي  احلزام  لوجود 

 233- حممد سليمان  أيوب: املرجع السابق ، ص 69

جنوب البحر املتوسط حىت أطراف السفانا اإلفريقية، وال يعين هذا 
ان االتصال قطع هنائيا بل استمرت الصالت بواسطة رجال القوافل 
املغامرين، وكان احلمار أقدم حيوان استعمل يف الصحراء إذ تشري 
قوافل  يستخدمون  كانوا  األسوانيني  التجار  ان  إىل  املصرية  الوثائق 
يشري  كما   الصحراء.234  لعبور  ثالمثائة محار  من  أكثر  تضم  كبرية 
هريدوت إىل ان الليبيني كانوا يستعملون نفس احليوان يف تنقالهتم 

عرب الصحارى.235
ويشري الكاتب أثيين Athenee  أيضا بان تاجرا قرطاجيا 
يدعى ماجدا كان يستأجر قوافل حتتوي على عدد كبري من احلمري 
لنقل  جتارته من مواين البحر املتوسط إىل أواسط إفريقيا وانه كان 

يستأجر هذه القوافل من اجلرامنت.236
للنقل،  تستعمل كوسائل  األبقار  إىل جوار  احلمري كانت 
فقد وجدت رسوم على الصخور تبني الكثري من األبقار وقد ربطت 
انه ليس هناك ما يشري يف الصحراء إال  السروج إال  على ظهورها 
مع ظهور اجلرامنت، وقد امتطى اجلرامنت صهوات اجلياد، كما أهنم 
كانوا يستعملون هذه القوافل الصحراوية ويرجع ذلك لعدة عوامل 
منها توافر املياه اجلوفية وقرهبا من سطح األرض ومعرفة اجلرامنت 
لالماكن اليت توجد فيها تلك املياه، كما كان ملوقع جرمة اجلغرايف 
اليت  الصخرية  األرض  من  مبسلك  تتصل  خضراء  واحة  وسط  يف 
إفريقيا من جهة  املتوسط من جهة وبلدان وسط  البحر  تربطها مبن 
أخرى، عامل مهم لسيادة جرمة على ما جاورها من املدن، كما كان 

 234-  برسند: تاريخ مصر من أقدم العصور ، ص 138
 235- هريدوت 2: 32

 236 - Bovill, E.W., The Golden Treade of the moors P.
17.
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لوجود حكومة قوية جبرمة أثره يف احترام القبائل الصحراوية للقوافل 
اجلرامنية املارة بأراضيهم وقد بذل اجلرامنت جهودهم إلبقاء الطرق 
مفتوحة للتجارة بني شواطئ البحر املتوسط وأواسط إفريقيا طوال 
عهود التاريخ اليت ظلت فيها جرمة سيدة الصحراء، كما ان جلد 
اجلرامنت وصربهم كان من العوامل الفعالة لنجاح رحالهتم الطويلة 
ملنطقة  املواين  اقرب  الصحاري، وتعترب مواين خليج سرت هي  عرب 
السفانا السودانية بإفريقيا، كما ان الطرق املارة بفزان تعترب أسهل 
املسالك لوسط إفريقيا لقرب الواحات بعضها من البعض اآلخر، كل 
هذه العوامل ساعدت على ان تصبح فزان أفضل معرب بني مشال القارة 
وجنوهبا، هذا باإلضافة إىل ان طريق فزان خال من البحريات واجملاري 
املائية اليت يكثر فيها البعوض واحلشرات الناقلة لألمراض املعية كما 
انه خال –أيضا- من األعشاب اليت تعيق سري القوافل واليت ميكن ان 
تكون مكامن خطر للصوص واحليوانات املفترسة، ولذلك فقد كان 
للطرق املارة بفزان ميزة على الطرق األخرى سواء املارة منها بوادي 

النيل أو تلك الواقعة بني مواين املغرب وإفريقيا.237 
عالوة على الطرق املعروفة بني مواين سواحل سرت الكربى 
وبلدان وسط إفريقيا فقد كان هناك طريق بري اخلي وصفه هريدوت 
بأنه يوجد على مسافات مناسبة منه آبار وعيون تساعد على دوام 

سفر القوافل بني ضفاف النيل واحمليط األطلسي.
كان اجلرامنت حيملون إىل إفريقيا مصنوعات بلدان البحر 
املتوسط وأمهها  األواين الفخارية والزجاجية واملنسوجات ورمبا كان 
اجلرامنت هم أول من علم الشعوب السوداء بإفريقيا صناعة احلديد، 
كما أهنم كانوا حيملون إليهم امللح لندرته يف منطقة السفانا اإلفريقية، 

 237- حممد سليمان أيوب: املرجع السابق، ص 71-70

وكانوا حيملون الو مواين البحر املتوسط احلاصالت اإلفريقية وأمهها 
احليوانات املفترسة اليت كان الكثري منها يصدر إىل حلبات املصارعة 
بروما، ويشري  Bovil ان عددا من هذه احليوانات املفترسة كانت 

تعيش أيضا يف بالد اجلرامنت.238
كان حلاصالت املناطق احلارة سوق رائجة يف قرطاجة القدمية 
ويف لبدة وصرباته وكان أهم املنتجات اإلفريقية يف تلك األسواق سن 
الزكية  الرائحة  ذات  واألخشاب  واألبنوس  واجللود  (العاج)  الفيل 
والبخور، أما جتارة الرقيق فقد اثبت البحوث األثرية ان عدد الرقيق 
الذي وصل إىل مواين البحر املتوسط كان حمدودا مما يدل على ان 
تلك التجارة مل متارس إال على نطلق ضيق خالل عصور مملكة جرمة، 
أما املعان فكان أمهها لدى اجلرامنت الذهب، ومن احملتمل أهنم كانوا 
اليت  الفضة  مث  نيجرييا،  أو  النوبة  بالد  يف  منامجه  من  عليه  حيصلون 
كانت أهم منامجها يف مشال متبكتو قرب املنطقة الصخرية اليت سجل 
عليها اجلرامنت صور عرباهتم احلربية، ولعل أهم املعادن اليت اشتهر 
هبا اجلرامنت هو الكاربونكل أو احلجر القرطاجين فق أشار كثري من 
املؤرخني إىل ان اجلرامنت كانوا يبيعون للقرطاجيني الذين احتكروا 
بيعه بدورهم لعامل البحر املتوسط، ولذا فقد مسى بامسهم، وكان هذا 
الثمينة يف العامل القيم بل كان  احلجر يعترب من األحجار الكرمية أو 
ينظر إليه على انه حجر مقدس، وقد عثر على نصوص وقطع كثرية 
يسمونه حجر  الفراعنة  وكان  الفرعونية،  املقابر  يف  املعدن  هذا  من 
واوات239 أو حجر متح، وقد لت البحوث األثرية احلديثة ان حماجر 
هذا املعن كانت توجد يف منطقة ايغي زوما240 وهي عبارة عن تالل 
238 -Vovil, Op Cit., P. 17 f

 239- B.A.R., IV, 373-389.
240 - Arkell, Wangnga, P. 18.
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تقع  وهي  تبسيت،  جبال  سلسلة  من  مشاال  متت  االرتفاع  متوسطة 
يقومون  اجلرامنت  وكان  الواوات،  من  وللشرق  تزربو  من  للغرب 
كذلك مبمارسة التجارة التقليدية يف األبقار اليت كانوا يربون قطعانا 
كبرية منها وكذلك كانوا يقومون ببيع اخليول اليت اشتهروا هبا يف 
أسواق برقة وطرابلس، ولقد جاءت هذه التجارة باخلري الكثري على 
من  عالية  درجة  إىل  الصحراء  سكان  وهم  وصلوا  حىت  اجلرامنت 

الرقي واحلضارة والرفاهية.241

2 – احلالة السياسية:
عهد  ف  الرئيسية  األحداث  حول  اآلراء  اختلفت 
باتوس،  أسرة  من  قوريين  ملوك  سادس  الثالث،  ”اركسيالوس“ 
بوصف  فيزودنا  ”هريدوت“  هو  امللك  هذا  عن  الرئيسي  ومصدرنا 
يتصل  ما  تلخيص  وميكن  عهده،  ألحداث  جممال  كان  وان  واضح 

مبوضوعنا من نصوص ”هريدوت“ فيما يلي:
وتعيني  ضدها  األول  ”دارا“  ومحلة  سيكيثيا  وصف  بعد   
”جمبازوس“ قائدا للقوات الفارسية يف أوربا، يشري هريدوت إىل نشاط 
جمبازوس يف الدردنيل قبل ان يبدأ قصة ليبيا بقوله: وهذا ما كان من 
الوقت أرسلت محلة كربى أخرى ضد  أمر جمبازوس. وحوايل هذا 
ليبيا، يف عهد باتوس الثالث عاجل املشرع دميوناكس مشاكل قوريين 
بوضع دستور اخل تعديالت مهمة على نظم احلكم يف قوريين، ظل 
هذا الدستور قائما يف عهد باتوس الثالث، ولكن ابنه اركسيالوس 
الثالث قرر إعادة األوضاع إىل ما كانت عليه يف عهد آبائه فشب 
نضاله عنيف انتهى برحيل اركسيالوس إىل جزيرة ساموس والتجاء 

 241- حممد سليمان أيوب: املرجع السابق، ص 74.

وزار  ساموس  ارسكالوس جيشا يف  قربص، كون  إىل  فريتيمي  أمه 
على  اركسيالوس  انتصر  وحيه،  من  نبوءة  تلقى  حيث  دلفي  معبد 
خصومه وعاملهم بقسوة شديدة على عكس نصيحة النبوءة وعندما 
أدرك فحوى النبوءة وما قدرته له من مصري مشئوم جلأ إىل محية االزير 
ي  اركسيالوس ف  بقاء  طوال  معا،  االثنان  قتل  حيث  برقة  ملك 
برقة كانت أمه فريتيمي تقوم  بأعباء امللك وبعد مقتل اركسيالوس 
فرت فريتيمي إىل مصر لتستنجد بواليها الفارسي ارياندس معتمدة 
على صنيع اركسيالوس لقمبيز، حيث ان اركسيالوس كان قد قدم 
فروض الوالء والطاعة هلذا امللك الفارسي وفرض على نفسه اجلزية، 
األول  دارا  ولكن  مصر  على  واليا  ارياندس  أقام  ق  قمبيز  وكان 
اعدم هذا الوايل بوصفه ثائرا، أرسل ارياندس محلة برية وحبرية كان 
غرضها يف الظاهر االنتقام ملقتل اركسيالوس لكنه يف احلقيقة كان 
الليبيني، بعد حصار دام تسعة أشهر استولت احلملة  يبغي إخضاع 
على برقة مث تقدمت حىت ”يوسبرييدس“ (بنغازي) وعادت أدراجها 
فمرت يف قوريين مث حاولت العودة إليها ولكن دون جدوى فانسجت 

حىت وصلها أمر ارياندس بالعودة إىل مصر.
هذا ما ذكره هريدوت وهي وان كانت صحيحة يف اغلبها، 
إال ان هذا املؤرخ عونا على ان يثري خالفات حادة بسبب الطريقة 
اليت يعاجل هبا ما يتناوله من إحداث فالرأي السائد حول األحداث 
الرئيسية ف ي عهد اركسيالوس الثالث وتتبعها وتوارخيها التقريبية 
هي: انه فيما بني 530 و 525 ق.م فشل اركسيالوس يف صراعه مع 
ارستقراطية قوريين فذهب إىل ساموس حيث كون جيشا استعاد بع 
عرشه، وعندما فتح قمبيز نصر يف عام 525 ق.م بادر اركسيالوس 
إىل تقدمي فروض الوالء له، وبعد دعم اركسيالوس مركزه يف قوريين 
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ويف ريفها، اخضع ”برقة“ حيث قتل  هو واالزير، وان محلة ارياندس 
وهي اليت يعتربها هريدوت معاصرة تقريبا حلملة ”دارا“ ضد سكيثيا 

سبقت زيارة هذا األخري ملصر.242 
مؤخرا  عليه  اعترضت  ان  إىل  مقبوال  الرأي  هذا  استمر 
”ميتشل“ برأي مؤداه، ان اركسيالوس الثالث قد ارتقى العرش قبيل 
عام 525 ق.م وهو العام الذي واىل فيه الفرس، وكان من شان هذه 
املواله ان ازداد الصراع حدة بني اركسيالوس وخصومه وأم من 525 
ق.م حىت حوايل 518/517 ق.م عندما فر اركسيالوس إىل ساموس 
حيث كون لنفسه جيشا، ويف عام 517 ق.م عاد اركسيالوس لكنه 
أمه  إىل  امللك  مهام  فاسند  قوريين  يف  مبركزه  االحتفاظ  يستطع  مل 

”فريتيمي“ وراح ينشد السالمة يف برقة حيث لقي بصرعه.243
أوال:  وهي  وثيقا  اتصاال  متصلة  نقاط  ثالث   هناك  إذن 
إىل  اركسيالوس  فرار  ثانيا:  وخصومه،  اركسيالوس  بني  الصراع 

ساموس: ثالثا: تقدم اركسيالوس فروض الوالء والطاعة للفرس.
من نصوص هريدوت السابقة الذكر يتضح ان ارستقراطية 
املشروع  إصالحات  من  األسد  بنصيب  فازت  اليت  هي  قوريين 
دميوناكس، ومن مث كانت العقبة الكربى دون استعادة اركسيالوس 
حقوق آبائه وعندما أراد ان يسترجع تلك السلطات مل يكن أمامه 
سوى االعتماد على فقراء املدينة املعادين بطبيعة وضعهم ألثريائها، 
من هنا وصفت حماولة اركسيالوس إليقاد الثورة وكأهنا حماولة إلقامة 

 242- شامو: اإلغريق يف برقة، ص 198-197
 243- Mitchell, B.M., « Cyrene and Persia » J.H.S., 86. 1966.
 P. 103.

حكومة استبدادية.244
واحلقيقة ان الصراع بني اركسيالوس وخصومة كان عنيفا 
دون ان يكون طويل األمد ويؤيد ذلك ما تؤكده املصادر القيمة من 
نقوش وكتاب قدماء مثل ”اجزتفون“ و“اينباس“ من ان ابرز وحدات 
والعربات  الفرسان  كانت  الكالسيكية  العصور  يف  قوريين  جيوش 
ذات األربعة جياد، وال جدال يف ان املورد الرئيسي هلذه الوحدات 
كانت االرستقراطية وهي خصم اركسيالوس، وال جدال أيضا يف 
انه مىت بدأ الصراع مل يكن يف وسع أنصار اركسيالوس ومعظم من 
عامة املدينة الصمود طويال أمام الضربات القاصمة اليت كانت تنزهلا 
هبم هذه الوحدات، لذا فان امللك مل جيد يف أنصاره سندا فعاال وبالتايل 
فان حماولته منيت بالفشل، ففر إىل جزيرة ساموس وهربت أمه إىل 

سالميس بقربص.245
وإذا صح  ان اركسيالوس قد واىل الفرس قبل بداية الصراع 
وان هذا الصراع قد دام مثانية أعوام كما ذهبت إىل ذلك ”ميتشل“، 
فالبد إذن من ان يكون الفرس قد قدموا يد املساعدة الركسيالوس 
يف أثناء الصراع، وإذا مل تكن هذه املساعدة كافية النتصاره وانتهى 
األمر بفراره، فالبد ان يستتبع هذا أمران األول التجاء اركسيالوس 
إىل الفرس بدال من ساموس إلعانته على استرداد عرشه، والثاين إقبال 
الفرس عندئذ بكل ماليهم من قوة ملساعدة حليفهم على األقل حفاظا 

 244- شامو: اإلغريق يف برقة ، ص 191-192.
 245 - Nosgy, I., « Arcesilaus III « Libya in History, 1968.
PP. 75-76.

 Rowe, A., “A History of Ancient cyrenaica, New Light on
 Egypto-Cyrenean Relations Two Ptoiemaic sitaues found
in Tolmeita” A.S.A.E., 12, Cahier No. 12, 198, P. 26.
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على مركزهم يف املنطقة، بيد انه ال يوج أي دليل على ان  الفرس 
قدموا أية مساعدة الركسيالوس أثناء الصراع، ومل تقدم ”ميتشل“ 
من  بدال  ساموس  إىل  اركسيالوس  التجاء  هبا  تفسر  واحدة  حجة 
الفرس، وعلى ذلك ال ميكن قبول الرأي القائل مبواالة اركسيالوس 
للفرس قبل بداية الصراع مع االرستقراطية، وبان هذا الصراع دام 
من  ”شامو“  إليه  ذهب  ما  إىل  الباحث  مييل  وعليه  أعوام.246  مثانية 
يف  قمبيز  جيوش  متكنت  عندما  الفرس  إىل  انضم  اركسيالوس  ان 
سنة 525 ف.م من دحر اجليش املصري وأثناء حصار قمبيز ملدينة 
”منف“ بادر الليبيون (إغريق قوريين) إىل توجيه وفد قمبيز ارتياحه 
ملواقف اركسيالوس الذي سارع مبحض إرادته إىل االنضمام للفرس 
ويذكر هريدوت ان اركسيالوس ارتضى دفع اجلزية لقمبيز وجعل 
بعد  أي  املطلق،  املدينة  أصبح سيد  انه  يعين  له، وهذا  تابعة  قوريين 

عودته من منفاه يف جزيرة ساموس.247
ولكن مىت ارتقى اركسيالوس الثالث عرش قوريين؟

ترى ”ميتشل“ ان ارتقاء اركسيالوس للعرش كان قبل عام 
525 ق.م. بقليل248 إال اهنا مل تأخذ يف اعتبارها فراره إىل ساموس 
وعودته السترداد عرشه وكان ذلك قبل ان يغزو قمبيز مصر كما 
سبق ان ذكرنا، لذلك فان هذا اقتراح مقلوب وليس له من اآللة ما 

يؤيده.
أما ”شامو“ فقد اقترح ارتقاء اركسيالوس فيما بني حوايل 

246 -  Noshy., Op. Cit. PP. 75-77.
 247- شامو: اإلغريق يف برقة ، ص 19-7.

248- Rowe, Op. Cit., PP. 26-27
 Mitchell, Op. Cit., P. 103.

عام 530 – 525 ق.م.249 وان كان هناك من يقترح عام 527 ق.م 
ملا هلذا التاريخ من مزايا، منها ان تاريخ امللوك الباطيني السابقني لن 
بذلك  انه  ثالثا  األمد،  قصري  يكون  الصراع  ان  أيضا  ومنها  يتأثر، 
نصوص  به  توحي  ما  وهو  قصرية  اركسيالوس  حكم  مدة  يعترب 

هريدوت.250 
إىل  احمللية  ساموس  حكومة  موافقة  اركسيالوس   اخذ 
كمرتزقة  باالخنراط  اجلزيرة  فقراء  اإلقناع  األساليب  كل  استعمال 
يف ذلك اجليش الذي اخذ يشكله هناك توطئة السترداد سلطته يف 
قوريين، واعدا هؤالء بنجلهم أراضي زراعية يتقامسوهنا فيما بينهم251 
وهو هنا مل يعدهم بتوزيع أراضي الليبيني عليهم، إمنا وعدهم بتملكهم 
ضيعات ومزارع أعدائه دعاة االرستقراطية الذين طردوه من عرشه، 
على أية حال فانه مبساعدة أولئك املرتزقة اجملندين يف جزيرة ساموس 

متكن اركسيالوس من الرجوع إىل قوريين بالقوة.
لعرشه  واستعادته  ساموس  من  اركسيالوس  عودة  عقب 
وسلطته يف قوريين، اخذ يطارد أعداءه وكان معظم هؤالء قد هربوا 
من قوريين قبل جميئه وجلأوا إىل مدينة برقة اليت قام فيها نظام حكم 
إىل  أرسلهم  فانه  منهم  عليه  القبض  من  متكن  من  أما  ارستقراطي، 
”كنيدوس“252  مدينة  هل  ان  إال  فيها،  يعدموا  كي  قربص  جزيرة 
املعادية  الفئة  ان  لنا  تبني  اإلشارة  وهذه  تريا،  جزيرة  إىل  نقلوهم 
للباطيني كانت تنحدر على اخلصوص من ساللة املعمرين الثريانيني 

 249- شامو: اإلغريق يف برقة ، ص 198
250 - Noshy, Op. Cit., P. 77.
251 - Rowe, Op. Cit., P. 26.
 252- كنيدوس: مدينة دورية قدمية من مدن كاريا املطلة على حبر اجية بآسيا 

الصغرى، وكانت مستعمرة اسربطية.
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األول،وهي الساللة نفسها اليت تكونت منها ارستقراطية قوريين اليت 
كانت تتحكم يف راضي املدينة الزراعية وأطياهنا، ويربهن على ذلك 
رواية الفرن والقوارير اليت تضمنتها نبوءة وحي دلفي حيث ان قصر 
”اجلوماخوس“ مل يكن إال قصرا رقيا حمصنا أقيم وسط ضيعة كبرية 
لالرستقراطيني  امللك  تعقب  وأثناء  للمدينة،  التابعة  الضيعات  من 
ومطاردهتم فإهنم فروا إىل اقطاعاهتم وضيعاهتم، غري انه بعد ان استعاد 
اركسيالوس سيطرته على املدينة نفسها، بادر إىل بسط سيطرته على 
األرياف احمليطة هبا، وبعد ان استقرت له األمور يف قوريين قام مبعاقبة 
برقة وهذا أمر طبيعي حيث كانت هذه املدينة مالذ أعدائه، فأخضعها 

عن طريق القسوة اليت عامل هبا سكاهنا.253 
إال ان ”ميتشل“ ترى رأيا آخر، فتذهب يف تفسري نصوص 
هريدوت إىل القول بان اركسيالوس مل يستطع االحتفاظ مبركزه يف 
قوريين فترك أمه متارس سلطته هناك وذهب إىل برقة (املرج) ينشد 

السالمة والعافية.254
واحلقيقة ان هذا التفسري ال ميكن قبوله، وبالتايل ما يذهب 
املوت  من  برقة خوفا  إىل  اركسيالوس ذهب  ان  من  إليه هريدوت 
الذي أنبئ به، حث ان برقة كانت مأوى خصومه الفارين من عقابه 
مثل  لكان  ذلك  اركسيالوس  فعل  فلو  ساموس،  من  عودته  بعد 
املستجري من الرمضاء بالنار، كما ان هريدوت نفسه يروى انه عندما 
أنفذ ”ارياندس“ رسوال إىل برقة مستعلما عن قتلة اركسيالوس أجابه 
الربقيون، بان هذا من عمل املدينة كلها بسبب كثرة اإلساءات اليت 

 253- شامو: اإلغريق يف برقة ، ص 195-19، 198
 254- Mitchell, Op. Cit, P. 103.

برقة  إىل  احلملة  وصلت  عندما  وأيضا  اركسيالوس.255  هبم  انزهلا 
وحاصرهتا وطالبت بتسليم قتلة اركسيالوس، رفض الربقيون ذلك 

ألهنم كانوا مجيعا شركاء فيما حدث.256 
يستطيع  اركسيالوس  كان  كيف  نتصور  ان  العسري  ومن 
برقة  مواطين  ان كل  تأيت  أو كيف  بالربقيني،  كثرية  إساءات  إنزال 
كان  مبا  عملهم  مع  القتلة  تسليم  ورفضوا  قتلة  يف  شركاء  كانوا 
هذين  نتصور  ان  العسري  من  الفرس،  عداوة  من  عليهم  ذلك  جيره 
الجئا  برقة  مدينة  إىل  يذهب  مل  اركسيالوس  كان  إذا  إال  األمرين 
يف  وأمعن  بإخضاعها  فعال  وقام  غازيا  إليها  ذهب  وإمنا  ومستجريا 
إساءة معاملة أهلها.257 باإلضافة إىل ذلك حيدثنا هريدوت بأنه طوال 
إقامة اركسيالوس يف مدينة برقة تولت فريتيمي تصريف األمور يف 
قوريين وكانت ترأس جملس الشورى هناك، وال شك يف ان فريتيمي 
ما كانت تتمتع هبذه املكانة لو مل يكن اركسيالوس سيد املوقف يف 

قوريين وعرشه وطيد الدعائم.
وعلى ذلك يتفق الدارس مع ما ذهب إليه كل من ”شامو“ 
على  اركسيالوس  أحرزها  اليت  االنتصارات  ان  على  و“نصحى“ 
بعد  اهتمامه  يوجه  ان  على  شجعته  ريفها  ويف  قوريين  يف  خصومه 
ذلك إلخضاع مدينة برقة، تلك املدينة اليت كانت منذ انشأئها معقال 
بعد  بنظمها  واحتفاظها  استقالهلا  استمرار  وكان  لالوليجاركية، 
انتصار اركسيالوس على خصومه والتجاء بعضهم إىل هذه املدينة، 
يشكل هتديدا خطريا على اركسيالوس، وال جدال يف انه إذا مل تكن 

 255 - هريدوت 3: 167
 256- هريدوت 4: 200

257- Noshy, Op. Cit., PP. 67-68
 Rowe, Op. Cit, P. 28.
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برقة قد أسهمت من قبل مسامهة فعليه يف األحداث اليت أفضت إىل 
فرار اركسيالوس إىل ساموس، فإهنا بعد األحداث األخرية لن تدخر 
وسعا يف مساعدة خصومه على مناهضته، كل ذلك كان ميلي على 
اركسيالوس ضرورة إخضاع مدينة برقة وإقليمها الزراعي وهذا ما 
حدث بالفعل، حيث كلف اركسيالوس محاة ”االزير“ بإدارة شؤوهنا 
نيابة عنه، والبد ان االزير قد اشتط وهتور مقترفا بعض التجاوزات 
واألخطاء يف حق أولئك السكان، ولذا فانه عندما علمت تلك اجلماعة 
إىل  ملكها  وجه  من  فروا  قد  كانوا  والذين  قوريين  ارستقراطي  من 
برقة، وأشياعهم السياسيني من أهل مدينة برقة، بتواجد اركسيالوس 

هبا، قاموا بتدبري مكية له وحلميه االزير واغتالومها معا.258
بـ  مستنجدة  مصر  إىل  ”فريتيمي“  فرت  لذلك  ونتيجة 
”بارياندس“ الوايل الفارسي وهذا ما سوف نتعرض له يف صفحات 

تاليه.

ثالثا – مصر وليبيا:
(أ) قمبيز:

وأثناء  مصر،  ”قمبيز“  دخول  مبجرد  انه  ذكرنا  ان  سبق 
”قويين“  ملك  الثالث  ”اركسيالوس“  قدم  ”منف“،  ملدينة  حصاره 
القبائل  بعض  أيضا  ذلك  وفعلت  الفارسي،  للملك  الكامل  الوالء 
الليبية خشية ان يوجه هذا الغازي محلة إليهم، لكن ما ان استقرت 
األمور ”لقمبيز“ يف مصر، حىت فكر يف ثالثة مشروعات فشلت مجيعا، 
الشهرة  ذات  األصل  الفينيقية  ”تونس“  ”قوطاجة“  غزو  بينها  من 

 258- هريدوت 4: 164
شامو: اإلغريق يف برقة، 198

التجارية، متعلال بان هداياها كانت قليلة.259 
ولكن إذا كان هذا هو السبب الذي أذاعه ”قمبيز“ فالبد 
ان تكون هناك أسباب أخرى، حيث انه كان ق قلل من قيمة هدايا 
قوريين أيضا، فلماذا ال يكون من أهدافه غزو قوريين هي األخرى 
السيادة االمسية اليت  فعلية بدال من  لتكون  يثبت سيادته هناك  حىت 
حصل عليها خبضوع ”اركسيالوس“ له ظاهريا وتقدمي اجلزية، ورمبا 
كان هناك سبب اقتصادي، حيث كانت قرطاجة تسيطر على التجارة 
بني املناطق الداخلية يف ليبيا وبني بالد البحر املتوسط، ورمبا كان يف 
دهن“قمبيز“ سبب استراتيجي حيث انه باالستيالء على ليبيا وقرطاجة 
يكون قادرا على غزو بالد اإلغريق من الشرق والغرب عندما حتني 
األسباب  هذه  كل  تكون  رمبا  انه  واحلقيقة  بينهما،  املواجهة  ساعة 
جمتمعة وراء تفكري قمبيز يف هذه احلملة، إال ان محلة هذه انتهت إىل 
غري نتيجة، الن أعوانه من الفينيقيني أبوا ان يستعملوا أسطوهلم ضد 
أبناء جلدهتم.260 ويف ذلك يذكر هريدوت ان احلملة قامت بالفعل 
بأمر قمبيز عن طريق البحر، ولكن حبارة األسطول الفارسي الفينيقيني 
رفضوا االشتراك يف مهامجة القرطاجيني ملا تربطهم هبم من صالت دم 
ودين، والن الفينيقيني هؤالء كانوا ميثلون قسما كبريا وفعاال يف تلك 
بعد  السفن عائدة  الغزو وقفلت  استكمال خطة  توقف  احلملة، فق 

امتناعهم وسلبيتهم.261 
ويرى  سيوه،  واحة  إىل  محلته  فهو  الثاين  املشروع  أما 
السعي وراء وحي  ”جرميال“ ان اهلدف من هذه احلملة رمبا يكون 

 259- عبد العزيز صاحل: مصر والعراق، ص 312.
260  - جاردنر: مصر الفراعنة ، 397

 261- هريدوت 3: 19
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ان  يرى  ”هريدوت“  كان  وان  مصر.262  زعامة  يف  له  تثبيتا  آمون 
اهلدف هو حتطيم معبد ”مون“ نتيجة تنبؤ كهنته بسوء املصري لقمبيز 
للعامل  ويثبت  قاسيا  درسا  الكهنة  هؤالء  يلقن  ان  فأراد  وفتوحاته، 
ما ساقه  ان هذه هتمة ضمن  نرى  وان كنا  النبوءة.263  كذب هذه 
”آمون“  شان  من  يعلى  الوقت  نفس  ”قمبيز“ ويف  ”هريدوت“ ضد 

خاصة بع فشل هذه احلملة.
إال انه ميكن القول، رمبا كانت هناك عوامل أخرى حمركة 
هلذه احلملة خاصة إذا افترضنا ان هذه احلملة مكملة حلملة قرطاجة 
(سالفة الذكر) وان االثنتني مها محلة واحدة، ويف خروج احلملة من 
طيبة وليس من هرياقليوبولس رغم قرب األخرية من واحة سيوة، 
تأييدا هلذا الفرض، وان هذه احلملة كان هلال بعد آخر اكرب من غزو 
واحة سيوة يف حد ذاته، وهو القضاء على اجليوب اإلغريقية املنتشرة 
يف منطقة الواحات حىت ال تكون شوكة يف ظهر قمبيز وجيشه وحىت 

ال تكون هذه املناطق مأوى للمعارضني والفارين من وجهه.
وعلى ذلك ميكن القول ان محلة قرطاجة ومحلة سيوة كان 
كان  الذي  األسطول  ميثله  البحري  اجلناح  واحدة،  حلملة  جناحني 
من  الذي خرج  قمبيز  جيش  ميثله  الربي  واجلناح  الفينيقيون،  يقوه 
طيبة،وكان هدف احلملة هو غزو ليبيا والشمال اإلفريقي، وبنجاح 
هذه احلملة يكون يف مقدور الفرس األطباق على اإلغريق من الشرق 
ومن الغرب، إال انه نظرا لفشل اجلناح الربي ممثال يف جيش قمبيز، 
اضطر اجلناح البحري إىل العودة وعلى ذلك مل يكن عودة األسطول 

متردا من جانب الفينيقيني ولكنه لعم وصول اجلناح الربي إليهم.
 262- جرميال: تاريخ مصر القدمية، ص 476

 263- هريدوت 3: 26

(ب) دارا األول:
اهنارت  برقة،  يف  املاسوية  الثالث  اركسيالوس  هناية  بعد 
مكانة امللكة ”فريتيمي“ يف قوريين ففرت إىل مصر واحتمت بواليها 
الفارسي ”ارياندس“ وطالبته باالنتقام ملقتل ابنها على أساس انه اغتيل 
برقة  مدينة  إىل  إنذارا  ”ارياندس“  وجه  وهنا  للفرس،  والئه  بسبب 
يطالب أهلها بتسليمه قتلة اركسيالوس، إال ان الربقيني رفضوا هذا 
اإلنذار، وعندئذ قام ارياندس بتوجيه محلة برية وحبرية ض مدينة برقة، 

وانضمت فريتيمي إىل جيش تلك احلملة. 264
وقد اختلفت اآلراء إزاء توقيت هذه احلملة ففريق يرى ان 
هذه احلملة وقعت يف عام 514 أو 513 ق.م.265 وفريق آخر يرى ان 
هذه احلملة خرجت من مصر حوايل هناية صيف 519 ق.م وعادت 
حوايل نفس الوقت من عام 518 ق.م.266 ولكل فريق من هؤالء من 
اآللة ما يدع وجهة نظره، لذلك البد من متحيص تلك األدلة لترجيح 

أي التارخيني اقرب إىل الصحة.
فالفريق األول يفترض ان هريدوت يعترب محلة ”ارياندس“ 
”دارا“ ضد  أعقاب محلة  ”جمبازوس“ يف  معاصرة ألعمال  ليبيا  ضد 
سكيثيا، ويؤيد ذلك فرض آخر مستمد من ان ليبيا مل تذكر يف أول 
”دارا“  أمر  اليت  القائمة  وهي  للفرس،  اخلاطئة  للبالد  رمسية  قائمة 
يف  أيضا  تذكر  ومل  ق.م،   518 عام  قبل  ”هبستان“  نقش  يف  بإثباهتا 
القائمة املثبتة على حجر تأسيس ”برسيوليس“ حوايل عام 513 ق.م 
ان  بيد  البحار،  عرب  تراقيا  بالد  ذكر  فيها  ورد  اليت  القائمة  وهي 

 264- شامو: اإلغريق يف برقة: ص 199
265 - Michell, Op. Cit., P. 103.
266 - Noshy. Op. Cit., P. 84.
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ليبيا تذكر ألول مرة يف القائمة اهلريوغليفية املنقوشة على األنصاب 
اليت أقيمت احتفاال بإنشاء قناة ”دارا“ بني النيل والبحر األمحر.267 
الباحثني من حوايل 513  ق.م ولكنها  القائمة يف رأي هؤالء  هذه 
تغفل ذكر بالد تراقيا عرب البحار، وقد استخلص كل من ”كامرون“ 
و“ميتشل“ من ذلك، ان قائميت برسبوليس وأنصاب القناة املصرية 
متعاصرتان تقريبا، وأهنما نقشتا يف أعقاب محليت سكيثيا وليبيا ولكن 

قبل ان تعرف نتائجها يف كل أحناء اإلمرباطورية.268 
وإذا سلمنا جال بان هاتني القائمتني متعاصرتان تقريبا، فهل 
القائمة  ان دراسة نص  عليها؟  بنيت  اليت  النتيجة  يربز  الفرض  هذا 
اهلريوغليفية يف روية واناة تبدد هذا الزعم، حيث ان هذا النص ال 
يذكر ليبيا فحسب بل يذكر أيضا أثيوبيا269 وكلتامها مل يرد هلما ذكر 

سواء يف قائمة هبستان أو يف قائمة برسبوليس.270
وتبعا هلذا النمط يف االستنتاج البد ان تكون أثيوبيا أيضا ق 
فتحت مثل ليبيا وضمت إىل إمرباطورية الفارسية قبيل نقش القائمة 
اهلريوغليفية، بيد ان ذلك ال ميكن ان يور خبلد احد، الن قمبيز هو 
267 - Mitchell, Op. Cit., P. 100.

 Posener, La Premiere domination des perseen en Egypte,
PP. 482-486.
268- Camaron, G.G. “Darius, Egypt and the Lands Be-
yond the Sea”, J.N.E.S., 2, 1943, P. 307

 Mitchell, Op. Cit., P. 107.
 269- Posener; Op. Cit, Nos 8-10. Olmstead, Op. Cit., P.
 19.
 270 - Olmstead “Darius and Behistan inscription”, A.J.S.L.
60, 938, PP. 392 ff.

 Kent., “Old Persian Texts, Darius Behistan inscription
column V” J.N.E.S., 2, 1943, P. 105 ff

أثيوبيا ومل يقم أي فارسي بعه بأي نشاط يف هذا  الذي حاول فتح 
ال  اهلريوغليفية  القائمة  يف  ليبيا  ذكر  ان  يتضح  مث  ومن  االجتاه.271 
يستتبع حتما ان يكون ليبيا قد ضمت إىل اإلمرباطورية الفارسية يف 
قبيل  ليبيا  أرسلت ضد  قد  ارياندس  أو ن تكون محلة  الوقت  ذلك 
نقش هذه القائمة، وهنا يتبادر إىل ذهن الباحث سؤال مؤداه، هل 
كان إدراج ليبيا بني البالد اخلاضعة للفرس نتيجة حلملة لرياندس؟ 
احلقيقة ان الباحثني مجيعا يقبلون رواية ”هريدوت“ القائلة بان استيالء 
قمبيز على مصر عامل 525 ق.م قد افزع قوريين وبرقة مثلما افزع 
وفرضوا  مقاومة  دون  للفرس  اجلميع  فسلم  الليبيني،  مصر  جريان 
على أنفسهم اجلزية، أليس معىن ذلك ان كل هؤالء أصبحوا رعايا 
امللك الفارسي منذ عام 525 ق.م؟ وليس هناك ما يدعو إىل الظن 
بان الوضع ق تغري بعد وفاة قمبيز، السيما ان اهنماك اركسيالوس 
يف دعم مركزه كان حيتم عليه االحتفاظ بصداقة الفرس واالستمرار 
يف دفع اجلزية، ولو ان اركسيالوس كان ق توقف عن دفع اجلزية 
وخرج على طاعة الفرس كما يعتقد ”ميتشل“، نقول لو حدث ذلك 
مساعدته  تنشد  ”ارياندس“  إىل  االلتجاء  على  ”فريتيمي“  اجترأت 
لالنتقام ملقتل ابنها، وفضال عن ذلك فان هريدوت بعد ان حيدثنا بان 
اهلدف احلقيقي حلملة ارياندس كان إخضاع الليبيني، ميضي فيقول، 
ان القبائل الليبية كثرية العدد متباينة النوع وانه كان اقلها من رعايا 

”دارا“ فان أكثرها كان ال يعنيه من أمره شيئا.272 
محلة  وقت  يف  انه  على  بوضوح  تدل  هريدوت  وعبارات 
ارياندس مل يكن يف عداد رعايا الفرس قوريين وبرقة فحسب بل أيضا 

 271- Olmstead, Hist. Persian Em, P.P 89.
 272- هريدوت 4: 167
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تنم  الليبية، وإذا كانت بعض نصوص ”هريدوت“273  القبائل  بعض 
عن ان بعض القبائل الليبية يف قورينائية مل تكن قد استسلمت للفرس، 
فان  القبائل،  هذا  إخضاع  تستهدف  كانت  ارياندس  ان محلة  وعن 
القرائن املستمدة من هذه النصوص ال تدع جماال للشك يف ان هذه 
احلملة مل حتقق هذا اهلدف ومل تفعل أكثر من االنتقام ملقتل اركسيالوس 
الثالث والقيام مبظاهرة عسكرية، ومادام انه ال ميكن إثبات ان هذه 
احلملة قد ضمت أي إقليم أو شعب جديد إىل اإلمرباطورية الفارسية 
باإلضافة إىل من كانوا رعاياها من قبل، فانه  يوجد أي مربر للزعم 
الشائع والقائل بان إدراج ليبيا بني البالد اخلاضعة للفرس كان نتيجة 

حلملة ارياندس.
اخلاضعة  البالد  بني  ليبيا  كر  إغفال  إذن  نفسر  مب  ولكن 
للفرس سواء يف قائمة هبستان أو قائمة برسبوليس وإثباهتا يف القائمة 

اهلريوغليفية؟
احلقيقة ان هريدوت ميدنا بسبب هذا اإلغفال حني يذكر 
قوريين وبرقة وليبيا بوصفها أجزاء من والية مصر274 وتؤكد ”ميتشل“ 
ليبيا مل تؤلف بذاهتا والية على حدة ومل يكن هناك نظام  نفسها ان 

عسكري خاص هبا.275
وعلى ذلك فإذا كان هذا يفسر إغفال ذكر ليبيا يف قائميت 
النتيجة  لتنفيذ  هبستان وبرسبوليس، فاثنه أيضا يضيف حجة أخرى 
املستخلصة من ذكر ليبيا يف القائمة اهلريوغليفية، أما ذكر ليبيا وأثيوبيا 
وكان  والية مصر،  أقيمت يف  أنصبة  على  املنقوشة  القائمة  هذه  يف 

 273- هريدوت 4: 168، 204-203.
 274- هريدوت 3: 92-61

275 - Mitchell, Op. Cit. P 107.

هذان اإلقليمان يؤلفان جزءا منها فأمر بديهي ال حيتاج إىل تفسري.
واحلقيقة ان أصحاب االجتاه األول مازال ليهم سند آخر 
احلملة  هذه  يعترب  هريدوت  بان  الزعم  وهو  نظرهم  وجهة  يدعم 
لنص  الوحيد  التفسري  ليس  ان هذا  بيد  معاصرة ألعمال جمبازوس، 
هريدوت الذي يتصل بتاريخ محلة ارياندس، فهناك تفسري آخر يقول 
سكيثيا،  ضد  دارا  حلملة  معاصرة  احلملة  هذه  يعترب  هريدوت  بان 
ويوج تفسري ثالث وهو ان الرابطة بني هاتني احلملتني ليست رابطة 
والنتيجة  اهلدف  يف  التماثل  منشؤها  موضوعية  رابطة  وإمنا  تعاصر 
بني محلتني متقاربتني يف الزمن كانتا هتدفان إىل تطويق بالد اإلغريق 
مشاال وجنوبا ولكنهما منيتا بالفشل، وإذا كان هذا التفسري يربز عدم 
اعتبار احلملتني متعاصرتني، فإننا مع ذلك نعتقد ان تقارهبما يف الزمن 

أسهم يف اإلحياء إىل هريدوت بالربط بينهما.276
باستنتاجني:  هريدوت  نصوص  من  خنرج  أننا  واحلقيقة 
مما  بسرعة  تتابعت  الثالث  اركسيالوس  عهد  أحداث  ان  األول 
جيعلنا نعتق اهنا مل تستغرق زمنا طويال، واالستنتاج اآلخر ان ”دارا“ 
اعم ارياندس عندما زار مصر، معىن ذلك ان تكون محلة ارياندس 
واستنجاد ”فريتيمي“ به ومقتل اركسيالوس قد سبقت هذه الزيارة 
والواقع  سكيثيا،  حلملة  سابقة  الزيارة  هذه  ان  هو  السائد  والرأي 
فان االستنتاجني يدعم احدمها اآلخر، فألول الذي يوحى بان عهد 
اركسيالوس كان قصريا يؤكد الربط بني زيارة دارا وإعدام ارياندس، 
والثاين الذي يوحى بان دارا عندما زار مصر اعدم ارياندس يؤكد 

قصر عه اركسيالوس الثالث.
والربط بني إعدام ارياندس وزيارة دارا ملصر يؤكده كذلك 
 276- Noshy, Op. Cit., P. 61



150

مصر وليبيا فيما بني القرن السابع والقرن الرابع ق.م.

151

د. أمحد عبد احلليم دراز

البواعث على هذه الزيارة ومما جتر والحظته ان نقش هبستان يذكر 
مصر يف عداد الواليات اليت ثارت على دارا يف خالل العام األول 
من عهده، إال انه يوجد أي ذكر إلمخاد هذه الثورة يف هذا النقش 
سواء يف أعمدته األربعة اليت نقشت قبل عام 518 ق.م أو يف عموده 
اخلامس الذي نقش عقب محلة سكيثيا، ويف الوقت الذي يذكر فيه 
”بولينوس“ ان مصر ثارت على الفرس وطردت ارياندس وان دارا 
أبيس،  إهلهم  حنو  سخاء  من  أظهره  مبا  الثورة  هذه  امخد  الذي  هو 
نالحظ ان هريدوت ال يذكر شيئا عن هذه الثورة ويذكر ان ”دارا“ 
اعدم ارياندس ألنه اغتصب لنفسه سلطة امللك أي انه مل تكن هناك 

ثورة على اإلطالق. 277  
مما تقدم  ميكننا القول انه عقب وفاة قمبيز نشبت يف مصر 
ثورة أسرع ”ارياندس“ بإمخادها حني كان ”دارا“ منهمكا يف إمخاد  
الثورات العديدة اليت وقعت يف الواليات الشرقية، وان نشوة النصر 
وسط هذه الظروف جعلت ارياندس يسرف يف سوء معاملة املصريني 
إىل حد أثار نقمتهم، وان تدور خبلده آمال عراض ميكن استنتاجها 
من إقامته دارا لسك نقود من الفضة اخلالصة على غرار نقود امللك 
”دارا“ من الذهب اخلالص، وأيضا أقدامه على إرسال محلة إىل ليبيا 
دون استئذان اإلمرباطور، وقيام ارياندس باستدعاء احلملة قبلة ان 
تلقاء  حتقق أغراضها دليل على ان تصرفه يف هذا الصدد كان من 
نقسه ودون ترخيص من اإلمرباطور، وعلى ان اإلمرباطور غضب من 
هذا التصرف وكان يف طريقه إىل مصر، وال جدال يف ان تكون زيارة 
”دارا“ ملصر قد أملتها اعتبارات قوية مثل تصرفات ”ارياندس“ غري 

 277- هريدوت 4: 167
Kent, V., Old Persian Texts: Darius « Baehistan Inscrip-
tion, Column V » . J.N.E.S. 2, 1943. PP. 105 ff

تدمريا شديدا،  املصريني  تدمري  وكذلك  اجلاحمة،  وأطماعه  املسؤولة 
ان  قبل  ارياندس  على  يقضي  ان  ”دارا“  على  كان  انه  ذلك  معىن 
من  الزمام  يفلت  ان  قبل  املصريني  يسترضى  وان  أمره،  يستفحل 

يده.
وهذا يتضح انه ال سبيل إىل الشك يف ان يكون ارياندس 
قد لقي حتفه عندما زار ”دارا“ مصر لفترة قصرية يف العقاب وفاة 
العجل أبيس يوم أغسطس 518 ق.م وإذا كان ”دارا“ قد زار مصر 
ان  من  إذن  فالبد  ارياندس  واعم  أكتوبر 518 ق.م  أو  سبتمرب  يف 
تكون محلة هذا الوايل ضد ليبيا قد سبقت هذا التاريخ، وإزاء الصلة 
الواضحة بني استدعاء هذه احلملة وزيارة ”دارا“ ملصر، والفترة اليت 
ان  يبدو حمتمال  ليبيا،  احلملة يف  اليت قضتها  تقترب من عام وهي  
يكون اركسيالوس الثالث قد قتل حوايل بداية 519 ق.م وان تكون 
فريتيمي ناشدت ارياندس املساعدة عقي هذا التاريخ مباشرة وليس 

بعد عامني كما تذهب إىل ذلك ميتشل.278 
وإذا قبلنا ما تذهب إليه ”ميتشل“ من ان محلة سيكثيا ترجع 

إىل عام 515 ق.م أو حوايل 514 ق.م.279
وإذا قبلنا ما تذهب إليه ”ميتشل“ من ان محلة سيكثيا ترجع 
إىل عام 515 ق.م أو حوايل 514 ق.م.280 فان التاريخ الذي نرجحه 
حلملة ارياندس ال يكون بعيدا عن التاريخ محلة سيكيثا وتبعا لذلك 
فان إعادة فحص األدلة وهي اليت أفضت إىل التواريخ اليت توصلنا 
على  احلملتني  هاتني  بني  يربط  ال  هريدوت  بان  التفسري  تؤيد  إليها 
278 - Michell, Op. Cit., P. 103.
279 - Ibid , P. 101.
280 - Noshy, Op. Cit., PP. 64-66.
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أساس التعاصر وإمنا على أساس التماثل يف اهلدف والنتيجة والتقارب 
يف الزمن.281 على أية حال فان وايل مصر ”ارياندس“ بعد ان طلبت 
إنذارا  وجه  الثالث،  اركسيالوس  ابنها  ملقتل  االنتقام  فريتيمي  منه 
ان  غري  اركسيالوس  قتلة  تسليم  أهلها  من  يطلب  برقة  مدينة  إىل 
مجيعا  أهنم  وأعلنوا  اإلنذار  لذلك  االستجابة  رفضوا  الربقيني  هؤالء 
يتحملون مسؤولية قتله، وعندئذ قام الوايل بتوجيه محلة برية وحبرية 
ضد مدينة برقة طوال تسعة أشهر لكنه فشل يف احتالهلا باحلرب فلجأ 
إىل احليلة واخلديعة حيث أمر بان حيفر يف الليل خندق عريض أمام 
بوابة املدينة مث غطوه بسقيفة من حطب ضعيف مث ستروها بالتراب 
الربقيني  احلملة  قائد  دعا  النهار  طلع  فلما  متاما،  مموهة  حىت سارت 
للتفاوض، فخرجوا بذلك بعد ان أوشكت مواردهم على النفاذ ومت 
التوقيع من الطرفني على معاهدة سالم واقسموا على احترام بنودها 
ثابتة على حاهلا، وتضمنت بنو املعاهدة إلزام  مادامت تلك األرض 
جيوشه  تقوم  إال  مقابل  يف  فارس  ملك  إىل  اجلزية  بأداء  برقة  أهل 
بغزوهم مرة أخرى، فلما مت االتفاق واطمأن الربقيون فتحوا بوابات 
ذلك  أثناء  بالدخول، ويف  منها ومسحوا ألعدائهم  املدينة، وخرجوا 
كانت جمموعة من هؤالء قد هدمت اخلنق املستور واقتحمت املدينة 
دفعة واحدة بعد ان نقضوا اجلسر حىت ال يكونا هبجومهم ق نقضوا 

العهد ولذا فقد انتقض العهد حني قوض اجلسر.282
وقد بادرت ”فريتيمي“ فنكلت بكل مغتايل ابنها ومن تواطأ 
بقية  أما  العذاب،  مر   هؤالء مجيعا  وأذاقت  املدينة،  أهل  من  معهم 
281 - Rowe, Op. Cit., P. 29.

شامو: اإلغريق يف برقة، ص 199
دريتون-فاندييه: مصر، ص 655

 282- هريدوت 4: 201

السكان فقد مت استرقاقهم، بعد ذلك اجته اجليش الفارسي غربا حىت 
مدينة ”يوسبرييدس“ (بنغازي) مث قفل راجعا حنو مصر حيث اخترق 
مدينة قوريين اليت فتح له سكاهنا بواباهتا بزعم ان نبوءة إهلية إمرهتم 
التل  عند  أسوارها  خارج  اجليش  ذلك  قوات  وعسكرت  بذلك، 
وقد  مصر،  حنو  وسريته  واستأنف  باملؤن  وتزود  زيوس  تل  املسمى 
تعرض هذا اجليش أثناء عودته هلجات الليبيني مما جعل يتكبد خسائر 

جسيمة.283 

    Rowe, Op. Cit., P 29. 200 283- شامو: اإلغريق يف برقة، ص 
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اخلارجية  التهديدات  ان  السابقة  الفصول  من  لنا  تبني 
الروابط  لتوثيق  الرئيسية  العوامل  من  كانت  وليبيا،  من مصر  لكل 
والعالقات بني البلدين. حيث كانت هذه العالقات يف أوج أزهارها 
اآلشوري.  باخلطر  مهددة  مصر  فيها  كانت  اليت  الفترة  تلك  إبان 
بينما كان الليبيون يقاومون خطر غزو خارجي لسواحلها من جانب 
ان  بعد  انه  إال  اجيه  )اإلغريق( وحبر  اليونان  بالد  من  قادمة  عناصر 
على  اإلغريق  استقر  بينما  الفارسي،  باخلطر  اآلشوريني  خطر  تبدل 
السواحل الليبية، أصبحت العالقات غري واضحة، ورمبا يرجع ذلك 
إىل عوامل منها، انه بينما كان الليبيون طرفا مباشرا يف املرحلة السابقة 
ولذا توافرت املصادر سواء من جانب املصريني تارة أو اآلشوريني 
)ضمنيا( واإلغريق تارة أخرى، أما الفترة اليت حنن بصددها، فكان 
الصراع يدور بني اجلانب الفارسي واجلانب املصري فقط )وان أردنا 
الدقة نقول بني الفرس واإلغريق على األرض املصرية(. وهنا مل يكن 
اجلانب اللييب طرفا مباشرا يف األحداث، ولذلك غاب العنصر اللييب 
بعض الشيء عن املصادر اليت تناولت هذه الفترة، والواقع قد يكون 
هناك مثة عالقات بني الليبيني ومصر متثلت يف حماولة الليبيني مد ي 
مدوين  ان  احملتمل  ومن  الفرس  مع  صراعهم  يف  املصريني  املساعدة 
احلوليات التارخيية مل يهتموا بتسجيل هذه العالقات، وهذا شيء ال 
نستطيع ان جنزم به يقينا، وان كانت شواهد األحوال تشري إىل ذلك، 

وسيحاول الدارس ان يبحث عن هذه العالقات الغائبة.
ومنذ البداية جيب ان نضع يف اعتبارنا مالحظتني مها مكان 

نشأة الثورات املصرية وقادة هذه الثورات.

)أ( الثورات املصرية ضد احلكم الفارسي حىت 
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االستقالل:
1- ثورة عام 486 ق.م:

كان وقع الغزو الفارسي على املصريني عنيفا، لكن سرعان 
ما جاءت إصالحات ”دارا“ األول فارضت البعض وأخرت املواجهة، 
حىت خيل هلذا البعض ان حسن السياسة يف التسليم باألمر الواقع، 
ميكن  ما  ملصر  ينقدوا  ان  واملالينة  املدارة  طريق  عن  قادمون  وأهنم 
إذا  مقبول خاصة  الواقع أسلوب  إنقاذه )وجاحر رسنت( وهذا يف 
قائد  هناك  يكن  مل  الوقت  نفس  ويف  كبرية،  قوة  على  العدو  كان 
وطين قوي يستطيع إدارة ثورة مسلحة، مبعىن تفضيل استخدام العقل 
املوجود على استخدام القوة املفقود، وهذا هو أسلوب مجيع أصحاب 
الثورات الناجحة، التفكري مث التخطيط وأعداد القوى مث التنفيذ، وما 
ذلك فان ”وجاحر رسنت“ أمري ”سايس“ بريء مما نسب إليه من هتم 
خاصة خيانة بالده نتيجة استخدام أسلوب املهادنة واملالينة، وكذلك 
كان دور القائد املصري ”أمحس بن بايون حور“ فقد ذكر يف نص على 
إحدى اوحتيه املستخرجتني من السرابيوم، كيف أجري والة الفرس 

على احلضور إىل ”منف“ ليقدموا الطاعة والقرابني ألبيس.284
سارت األمور على هذا املنوال حىت تضافرت عدة عوامل 
اخلارجية.  العوامل  أما  اجملاهرة.  إىل  املصرية  بالثورة  لتدفع  خارجية 
فجاءت من فارس نفسها ممثلة يف ضعف العرش الفارسي وانشغاله 
بني  احلرب  لتقوم  األمر وقت  وأصبح  الثائرة،  األيونية  املدن  حبرب 
فارس واليونان بعد ان قدمت أثينا العون هلذه املدن الثائرة، وهكذا 
كانت موقعة ”ماراثون“ يف عام 90 ق.م واليت انتهت هبزمية مروعة 
 284-  Spiegelbery, Op, Cit., P. 142.

للفرس، مبثابة الضوء األخضر أمام املصريني للمجاهرة بالثورة، حيث 
ان هذه احلرب )الفارسية اليونانية( قد شغلت امللك الفارسي )دارا( 

بقية حياته مما أدى إىل هتاونه يف أمور مصر بعض الشيء.
اتبعها“  اليت  ”السياسة  ان  فتتمثل يف  الداخلية  العوامل  أما 
التودد للمصريني بقدر ما كانت هتدف  ”دارا“ مل يكن اهلدف منها 
أساسا إىل انتزاع اكرب إيراد ممكن من تلك الوالية، فضال عن تسخري 
العمال املصريني يف قطع أحجار وادي احلمامات لصاحل الفرس وأيضا 
تسخري الفالحني يف حفر أو إعادة حفر القناة اليت كانت تربط بني 
النيل والبحر األمحر، واىل جانب فداحة الضرائب الباهظة، كان البد 
من إمداد ومتوين احلاميات الفارسية اليت كانت متتد من بلدة ”ماري“ 
مشاال )على مقربة من موقع اإلسكندرية حاليا( وحىت اليفانتني واجلندل 
األول  جنوبا، بالغالل الالزمة وخاصة القمح، وفوق هذا كله ترحيل 
العمال املهرة إىل مدينة ”سوسا“ الفارسية، ويذكر ”ديودور“ ان املدن 
الفارسية برسبوليس وسوسا واكبتانا قد زادت من توسعاهتا املعمارية 

على حساب اخلربة والثروة املصر.285
ويف هذا الصدد يذكر ”هريدوت“ ان غزوة سارديس كانت 
قد أثارت ألقصى درجة غضب ”دارا“ على األثينيني، غري ان معركة 
وأرسل  فبادر  اإلغريق،  حماربة  إىل  وحتمسه  حنقه  زادت  ”ماراثون“ 
قبضته حلشد جيش كثيف وأعداد كبرية  اليت يف  املدن  األوامر إىل 
من اخليل والزاد وسفن احلرب والشحن أكثر مما أمر به قبل ذلك، 
قبل ذلك، وعندما  به  أمر  مما  أكثر  بلغت احلرب والشحن  وعندما 

 285- ديودور 1: 46
جارذنر: مصر الفراعنة ، ص 401

 Possener, G., La Premier Dominstion Perseen Egypte, Le Caire,
193, P. 41
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بلغت األوامر كل اجلهات حتركت هلا كل أسيا واستمر على ذلك 
تلك  وجيهزون  الرجال  جيمعون  كانوا  بينما  ولكن  سنوات،  ثالث 
اللوازم بلغهم يف السنة الربعة ان املصريني الذين أخضعهم قمبيز ق 
خرجوا على الفرس، فاشتد غضب دارا وعزم على ان يغزو هذين 
الشعبني، وملا أعلن ”دارا“ خالفة ”اكرزكسيس“ له ورأى  ان كل 
اليت  السنة  تويف يف  ولكنه  املسري،  على  قد متت عزم  االستعدادات 
تلت ثورة املصريني عليه، وكان حكم ستا وثالثني سنة كاملة، ومل 
يشف غليله من معاقبة املصريني وإمخاد ثورهتم وال من االنتقام من 

األثينيني.286 
وتشري املصادر املصرية إىل تلك الثورة إشارة غري مباشرة، 
ففي رسالة من ”خنوم أم أخت“ احد كبار املسؤولني يف ”اليفانني“ 
يطلب من شطرب مصر ”فرندات“ ان يرسل من يؤمن وصول الغالل 
يأمر  الشطرب  ”دع  ويقول  احلامية  أفراد  إىل  الشحن  سفينة  على 
ارتاباتوس )قائد حامية اليفانني الفارسي( ان يقيم حارسا على الغالل 
يف السفينة وإال يفرغ على الشاطئ إال ما ميكن ان تبحر به املركب، 
وان مل تتخذ االحتياطات فسوف يأيت الثوار ليال وينهبون الغالل مث 
يضربون خيامهم يف املواجهة ويصبحون أكثر جرأة حىت أهنم يطهرون 

أنفسهم وسط النهار.287 
مراكز  يهامجون  كانوا  الثوار  ان  الوثيقة  تلك  من  يتضح 
اإلمداد ومستودعات التموين اخلاصة جبن احلاميات الفارسية يف أحناء 
البالد، كما اهنا تنم عن ضائقة اقتصادية وان أعمال السلب والنهب 
انه  الرسالة  العامة حيث تذكر نفس  الثورة  هذه كانت سابقة على 
286  - Herodotus, VII, PP. 1-4.

 287- Olmstead,  A.T., History of the Persian  Empire, 5th ed.,
 Chicago, 1966, P. 277.

الثورة املصرية وعمت  الرسالة( قامت  تارخيها )أي  خالل شهر من 
البالد.

وتربز هنا مسالة مهمة اختلفت حوهلا أراء املؤرخني وهي، 
االختالف  هذا  من  زاد  وقد  أصله؟  الثورة؟وما  هذه  قائد  كان  من 
منها  ظهر  ما  وغموض  املصرية  واملصادر  اآلثار  والتضارب صمت 
حىت اآلن، فشخصية قائد هذه الثورة ما تزال غامضة، وقجد ذكرت 
الذي  القائد  هذا  هو  ”خباباش“  ان  املصادر  وبعض  املراجع  خمتلف 
حرر مصر واسترد امللكية واختذ األلقاب الفرعونية وحكم مصر فترة 

قصرية، واهم اآلثار اليت حوت نصوصها اسم ”خباباش“ هي:
)2( تابوت العجل أبيس.288

)3( بردية لييب.289
مقالع من اجللد وانية العجل منقوش عليه احد   )4( 
 288 -اسـتخرج هذا التابوت من سـرابيوم ”منف“ وكان امللك خباباش قد 
أهـداه إىل العجل املقدس ونقش عليه تارخيه وألقابه كما يلي ”  السـنة الثانية 
الشهر الثالث من فصل الفيضان لعهد جالله ملك الوجه القبلي والوجه البحري 

خباباش حمبوب أوزير أبيس.
 Gunn, B, the insonlbed sarcophagus in the Serapeum ASAE 26,
1926 P. 86.

 289 - عثر على هذه الربية يف مدينة طيبة وهي حمفوظة اآلن يف متحف توليدو 
بالواليات املتحدة، وهي متثل عقد زواج مت على أي بعض كهنة طيبة يف السـنة 
األوىل الشهر الثالث من فصل الفيضان لعهد الفرعون خباباش.
Gauthier, M,H, L.R., IV. P.195

 Maustafa El Amir, A Family Archive from thebes, past 2 Cairo,
1959, P. 95

 Sapalinger, A, “The Reign of King Chabbash: An Interpretation
“ Z.A.S. 105, 1978, P. 143.
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ألقاب امللك اخل اخلرطوش“ خباباش حمبوب رع290.”
)5(  لوحة الوايل291.

قادت هذه اآلثار إىل ثالثة اجتاهات خمتلفة حول مركز 
“خباباش ”التارخيي ،وسوف حياول الدارس مناقشة هذه االجتاهات 

كال على حدة.
أما االجتاه األول فريى أصحابه ان حكم“ خباباش ”كان يف 
بداية القرن اخلامس ق.م ،وانه قاد ثورة املصريني ضد الفرس يف العام 
اخلامس والثالثني من عهد“ دارا ”األول مستندين يف ذلك على عدة 
شواهد منها ،توكيد احترام البطاملة لذكرى“ خباباش ”حيث سعى 
بطلميوس األول لفحص متثاله مث أمر بإعادة األوقاف القدمية اليت 
290- Petrie, F.W., Palace of Apries, London, 1909, P. 26

 Michaelidis, “Quelques objects inedits d’epoque Perse” A.S.A.E
 43, 1943, PP. 97-99
 291- اكتسـفت لوحة الوايل سـنة 1870م كانت مسـتخدمة ضمن أحجار 
األساس يف جامع شـيخون بالقاهرة وهي مؤرخة بالعام السابع اليوم األول من 
فصل الفيضان من عهد اإلسكندر الرابع )وهذا التاريخ يعادل 9 نوفمرب أو ديسمرب 
310 ق.م( وهي متثل مرسوما صدر بواسطة بطليموس الجوس وايل مصر آنذاك 
قبل ان يصبح امللك بطليموس سوتري مؤسس دولة البطاملة يف مصر، وقد اصدر 
مرسـومه هذا إلعادة احلقوق اليت كان قد سلبها امللك الفارسي من معبد بوتو 
وهذا النص يتعلق أساس باألفضال الدينية  واالجنازات العسكرية لبطليموس يف 
بداية عهده كوال على مصر كي يضفي األمهية على منصبة يف حكم بوتو وذكر 

ان امللك البلدة كانت خمصصة اإلهلة بوتو بواسطة «خباباش». 
 Parker and Dubberstein, Baylonian Chronolohy, Providence,
1956, P. 20.

 Ritner, R.K. “Khababash and satrapstela, Z.A.S., 107, 1980, PP.
135.
Spalinyer, Z.A.S., P. 147.

كان قد منحها“ خباباش ”ملعبد“ بوتو ”ثانيا :إغفال املؤرخ“ مانيتون” 
اسم“ خباباش ”عند تسجيله لقائمة امللوك املصريني طبقا ألوامر 
“بطليموس ”الثاين ،وقد فسر أصحاب هذا االجتاه هذا التجاهل بان 
قدم عهد هذا الفرعون كان سببا يف نسيان“ مانيتون ”له ،ودللوا 

على ذلك بان هذا املؤرخ اقتصر على ذكر امللك“ باكن رن اف“  
عند تسجيله أمساء ملوك األسرة الرابعة والعشرين يف قائمته ،مع ان 
اآلثار قد أكدت ان هناك ملوكا آخرين من نفس األسرة مل يذكرهم 
مثل“ تف-خنت ”و”نكاو ”األول ثالثا :ورود اسم“ اكزركسيس” 
واضطهاده لـ“ بوتو ”مع لقب الفرعون“ خباباش ”يف نص لوحة 

الوايل يرجح أهنما كانا متعاصرين292. 
أما االجتاه الثاين فريى أصحابه ان حكم ”خباباش“ كان يف 

العامني السابقني لغزو اإلسكندر األكرب ملصر.293
حكم  وضع  ميكن  انه  الثالث،  االجتاه  أصحاب  يرى 
الثالث  ”ارتكزركسيس“  بني  يفصالن  اللذين  العامني  يف  ”خباباش“ 
الثالث  و“دارا“  ق.م(   337/338  – ق.م   358/359( ”اوخوس“ 

)335/336 ق.م – 332 ق.م(.294
عليها  اعتمد  اليت  الشواهد  فان  األول  لالجتاه  بالنسبة 
مل  ”مانيتون“ لـ ”خباباش“  ان جتاهل  منها  يعترضها عدة صعوبات 

292 - Griffith, F., Catalogue of the Demotic Papyri 3, Vol Man-
 chester, 1909.
 293  - Bradford Welles, C., “The Role of the Egyptian under
 the first Ptolemies, American studies in papyroolgy, 7. 1970, PP.
 509-510.
 294 - Olmsdtead, Op. Cit, PP. 91-93; Gauthier, L.R. IV. PP.
195-196.
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يكن نسيانا لقدم عهده وقصر مدة حكمه كما يرى هؤالء إال انه رمبا 
كان جتاهال مقصودا، فحىت لو افترضنا جدال ان هذا الفرعون حكم 
يف بداية القرن اخلامس امل يذكر ”مانيتون“ فراعنة أقدم منه أم حيكموا 
األسرة  من  ”متشوفس“  املثال  سبيل  على  منهم  فترات قصرية؟  إال 
عهد  قم  افترضنا  لو  وحىت  واحدة.295  سنة  حكم  وقد  السادسة 
”خباباش“ امل يكن ذكر بطليموس األول له كافيا الن يتذكره مانيتون 
كتبه  وما  الثاين؟،  بطليموس  عهد  يف  هذا  عمله  كتب  الذي  وهو 
مانيتون يل على انه أهنى األسرة الثالثني بامللك ”خنتنبو“ الثاين وهو 
بذلك جتاهل ”خباباش“ عما ليعكس رغبات سيده وحاميه بطليموس 

الثاين وحيقق رغبة البطاملة يف االرتباط باألسرة السمنودية.296 
أما ذكر اسم ”اكزركسيس“ واضطهاده لـ“بوتو“ مع لقب 
أمر مردودية عليه،  فهذا  الوايل،  لوحة  الفرعون ”خباباش“ يف نص 
حيث ان هذه اللوحة مل تكن معاصرة ألي منهما )اكزركسيس أو 
خباباش( حيث تؤرخ بالعامل السابع اليوم األول من فصل الفيضان 

من عهد اإلسكندر الرابع )حوايل 310 ق.م(.297
كما ان هناك من فسر اسم ”خرشيش“ بأنه  ”ارتكزركسيس“ 
الثالث وليس ”اكزركسيس“.298 أما االجتاه الثاين الذي يرى وضع 
”خباباش“ يف العامني السابقني لغزو اإلسكندر األكرب ملصر مباشرة، 

ال يؤيده الترتيب الزمين وإشارات لوحة الوايل.299

 295- جاردنر: مصر الفراعنة، ص 46
 296 - Spalinger, Z.A.S. P. 143.
 297 - Olmstead, Op. Cit, PP. 491-493.
 298 - Spiegelberg, Der Papyrus Libbey, 5 and Nole 3, Spalinger,
Z.A.S. P. 150.
299 - Splegeibery, Op, Cit P. 142.

الدارس،  إليه  مييل  ما  وهو  الثالث  االجتاه  أمامنا  يبقى 
والذي يرى ان ”خباباش“ميكن وضعه يف العامني اللذين يفصالن بني 
”ارتكزركسيس“ الثالث )اوخوس( و“دارا“ الثالث، وذلك استنادا 
بعد“ارتكزركسيس“  جاء  ”خباباش“  ان  منها،  شواهد  عدة   إىل 
ويتضح ذلك من لوحة الوايل )من مث حتدثوا جلاللته املستنقعات اليت 
تسمى ارض اجو كانت فيما مضى ختص إهلة ”ب“ و“دب“ ولكن 
آلهلة  أوقافا  منها  يقدم  ومل  منعها  )ارتكزركسيس(  خرشيش  العدو 

”ب“ و“دب“.300
باستكشاف  قام  ان  بعد  قراره  أصر  ”خباباش“  ان  ثانيا: 
مصاب الدلتا اليت يظن ان اآلسيويني )الفرس( قد يهامجون مصر عن 
طريقها وتشري إىل ذلك لوحة الوايل عندما حث كهنة ”بوتو“ امللك 
”خباباش“ على طرد ”ارتكزركسيس“ من مصر ”أي مليكنا وسيدنا 
حور بن ايزيس وابن أوزير حاكم احلاكم ملك مصر العليا والسفلى 
املنتقم ألبيه سيد ”ب“ واملقدم على اإلهلة الذين اتو إىل الوجود بعد 
ذلك، ذلك الذي ليس بعده ملك، رد العدو ارتكزركسيس حىت من 
مقره مع ابنه األكرب، انه معروف يف مدينة نيت وسايس منذ ذلك 

اليوم وما بعده جبوار أم اإلله.301
طرد  إذا  انه  ”خباباش“  وعدوا  بوتو  كهنة  ان  ذلك  معىن 
الفرس فسيكون معروفا يف سايس رمبا كحاكم شرعي، وهذا يعين 
ان عدم شرعية حكمه، وبالتايل وعد ”خباباش“ بإتباع نصيحة الكهنة 
وسوف يعمل على طرد الفرس، ومن الواضح أيضا ان بطليموس أراد 
الكهنة بشرعية حكمه،  يعترف  يفعل مثلما فعل ”خباباش“ كي  ان 

Spalinger, Z.A.S. 150.   412 300- جاردنر : مصر الفراعنة، ص 
301 - Ibid , PP. 151-152.
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حاكمني  يكونا  مل  و“بطليموس“  ”خباباش“  من  كال  ان  ذلك  معىن 
شرعيني فأراد إضفاء الشرعية على حكمها وذلك برد أوقاف معبد 
فعل  مثلما  بطليموس  ذلك  فعل  الفارسي  امللك  منعها  اليت  ”بوتو“ 

”خباباش“ من قبل.
ثالثا: ان بردية لييب مت توقيعها من نفس مسجل العقود وهو 
”بادى حر رع“ ابن ”با-خع-سو“ والذي وقع وثيقة أخرى من عه 

اإلسكندر األكرب عام 324 ق.م.302 
بارتكزركسيس  ”خرشيش“  تسوية  كانت  انه  ذلك  معىن 
صحيحة وهذا ما نرجحه، فانه هو وابنه ”ارسيس“ )ملك املستقبل( 

كانا على قيد احلياة عندما كان ”خباباش“ فرعونا ملصر.303
انه  التايل،  النحو  على  املوقف  تفسري  ميكن  ذلك  وعلى 
الفارسي  امللك  مقاومته  جدوى  عدم  الثاين  ”خنتنبو“  أيقن  عندما 
”ارتكزركسيس“ الثالث، فر هاربا صوب اجلنوب بعيدا عن متناول 
القائد املنتصر، ومن املتفق عليه بني مجهور املتخصصني انه جلأ عند 
احد أمراء النوبة السفلى الذين عاصروا ”نستاسن“ من ملوك نباتا، 
ومن  احملتمل ان هذا األمري نصب نفسه مسئوال عن مصاحل امللك 
”خنتنبو“ الثاين، وبعد وفاة هذا امللك أعلن هذا األمري نفسه فرعونا 
على أساس انه أصبح وريث ”خنتنبو“ الثاين، ويروى التقليد البطلمي 
انه تزعم نشاطا معاديا للفرس يف الدلتا وان هذه املقاومة استمرت 
حيث  سنوات  مخس  أمضى  قد  وكان  ق.م،   335/336 شتاء  حىت 
السنوات اخلمس عامني  فإذا أضفنا إىل هذه  الثورة،  املصريني على 

 302- جاردنر: مصر الفراعنة ، ص 413     
 Moustafa, Op. Cit, P 95
303 - Olmstead , Hist, of the Pres, Emp., PP. 89-491

من  بقدر  الثاين  ”خنتنبو“  فيهما  احتفظ  اللذان  العامان  ومها  آخرين 
السلطة  بعد هزميته وفراره إىل اجلنوب، فإذا أضفنا هذه السنوات 
عام 343 ق.م  إىل  ذلك  بنا  يعو  املذكور  لتاريخ 336 ق.م  السبع 
واملعروف  ”ارتكزركسيس“،  أمام  الثاين  ”حنتنبو“  هزمية  تاريخ  وهو 
انه عام 338 ق.م. اغتيل ”ارتكزركسيس“ وأعلن ”ارسيس“  ملكا 
له، فارتبكت أوضاع اإلمرباطورية الفارسية خاصة بعد انتصار فيليب 
املقدوين يف معركة ”خريونا“ ليوحد من حوله كافة القوى اليونانية، 
ومن احملتمل ان ”خباباش“ استعمل هذه الفرصة وقام بثورته وأعلن 

نفسه ملكا على مصر.304
التارخيي، حث  وكما حدث جدل حول وضع ”خباباش“ 
العديد من  أراء  اختالف أيضا حول أصله وهويته، وأورد ”كبنتز“ 
علماء املصريات يف ذلك الصدد منها ان ”بريش“ يرى ان ”خباباش“ 
كان شطريا فارسيا قام بالثورة ض مليكه واستقل حبكم مصر، بينما 
أما  مستقل،  آسيويا صغريا نصف  انه كان شطريا  ”ستروف“  يرى 
”ريفيو“ فريى انه كان عريب املنبت، يف حني يشري ”ماكس مولر“ انه 

كان قائدا عسكريا أجنبيا حيتمل ان يكون من أصل سامي.305
وان  كوشي.306  أصل  من  كان  انه  فيعتقد  ”جرميال“  أما 
كان ”جاردنر“ مل حيدد هويته فريى انه كان واحدا من آخر )ان مل 
يكن آخر( احلكام غري الفارسيني وغري اليونانيني استطاع ان ينتحل 

 304 - جرميال: تاريخ مصر القدمية، 489-488
 Kienitz, F.K Die Politische Geschichte A’gyptens
305 - Vom 7. bis Zum 4. Jahrthundert vor der zetwiende, Ber-
lin; 1953, P. 188.

 306- جرميال: تاريخ مصر القدمية، ص 88
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لقب فرعون307 وان ذهب البعض انه مصري معتمدين يف ذلك على 
الرأي  هذا  ان  إال  ”خباباش“،308  اسم  نصوصها  حوت  اليت  اآلثار 
ميكن تنفيذه حيث  انه من أهم اآلثار اليت اعتمد عليها هذا الرأي هي 
لوحة الوايل، واحلقيقة ان هذا املصدر حيوي الشيء الكثري إيل يوضح 
أصل ”خباباش“ غري املصري، فمنذ البداية فان امسه غريب، وكيف 
يكون مصريا وهو جيهل العادات اليت كانت متارس يف لتا مصر خاصة 
يف معبد ”بوتو“؟ كما انه مل يعرف مداخل مصر الشمالية واخذ يسأل 
املوظفني عن ذلك، كما انه كان جيهل ما فعله امللك الفارسي مبعبد 
بوتو، وما فعله إهلة ”ب“ و“دب“ ضد هذا العدو، كما يتضح من 
نفس املصدر ان خباباش“ مل يكن معروفا يف مدينة ”نيت“ )سايس(، 
عالوة على كل ما تقدم ميكن القول ان نص لوحة الوايل كان يتعلق 
أساسا باألفضال الدينية واالجنازات العسكرية لـ ”بطليموس“ األول 
يف بداية عهده كوال على مصر كي يضفى األمهية على منصبه يف 
حكم ”بوتو“ ارض الربة ”واجه“ اليت خصصها ”خباباش“  اإلهلة تلك 

املدينة.309
إذن كانت رحلة ”بطليموس“ ملدينة ”بوتو“ جزءا من دهائه 
السياسي، وسياسته الدينية ومل تكن أبدا إلحياء ذكرى ”خباباش“، 
وذكر هذا الفرعون كان فقط لرغبة ”بطليموس“ يف جتديد أوقاف 
معبد ”بوتو“ وتأكيدها، واحلقيقة اهنا كانت وسيلة البطاملة الوحيدة 

لتأكيد سيادهتم على هذه البالد يف املراحل األوىل من حكمهم.

 307- جاردنر: مصر الفراعنة ، ص 13.
 308 - حممود زميتر: مصر بني الفرس واإلغريق، رسالة ماجستري غري منشورة 

كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 1989، ص 10.
 309- Ritner, Op. Cit, P. 135.

و“سبالنجر“  ”سفريون“  معه  ويتفق  ”ماسبريو“  ويقترح 
”ايناروس“  القائد  مثل  ذلك  يف  مثله  لييب  أصل  من  ”خباباش“  ان 
انه  بعد، وحيدد ”سبالنجر“  فيما  الذي أعلن نفسه ملكا على مصر 
من قبائل ”املاشواش“ نظرا الن امسه ينتهي باملقطع ”شا“ على غرار 
أمساء  من  كغريها  مشددة  ”باء“  امسه  تتوسط  كما  الليبية،  األمساء 
املاشواش.310 ويذكر سليم حسن نقال عن رواية قدمية، ان املصريني 
أنفسهم مل يقوموا بتلك الثورة وإمنا هم الليبيون الذين كانوا يقطنون 
غريب الدلتا،  فقد انتزعوا الوجه القبلي من الفرس مث زحفوا مشاال 
الفارسية  النجدة  وصلت  حىت  قاومتهم  ولكنها  منف  العاصمة  إىل 
عن طريق وادي احلمامات الذي كان ميثل اجلسر الربي الذي يربط 
بني عاصمة امللك الفارسية وبني مصر.311 وعلى ذلك يرى الدارس 
النوبة السفلى أعلن  ليبيا حيكم إقليما يف  ان يكون ”خباباش“ أمريا 
أعلن  الثاين، ومبوت هذا األخري  نفسه مسئوال عن مصاحل ”خنتنبو“ 
مقاومة  من  بع حوايل  سبع سنوات  ملصر  فرعونا  نفسه  ”خباباش“ 

الفرس، أي حوايل عام 338 ق.م.
تلك  الثورة يف  قائد  هو  يكن  مل  ”خباباش“  ان  ذلك  معىن 
املرحلة، ولكنه يف نفس الوقت يؤكد ان أمريا من أصل لييب قاد ثورة 
مصرية ض الفرس، مما وجهة نظر الدارس يف وجود الترابط والتالحم 

بني الشعب املصري والشعب اللييب ض االحتالل األجنيب.
من هنا ميكن القول ان قائد هذه الثورة غري معروف حىت 
اآلن، ان الثابت يقينا هو قيام الثورة املصرية يف ذلك الوقت واليت 

310 - Kietz, Op, Cit, P 188.
Spalinyer, Op. Cit, P. 12.

311- سليم حسن: مصر القدمية، جـ 13، القاهرة، 1959، ص 101.
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اندلعت يف مجيع األقاليم املصرية، وحني بلغت الثورة ذروهتا مل تستطع 
احلاميات الفارسية الصمود أمامها، وعندما علم ”دارا“ األول بذلك، 
وكان قد أوشك على االنتهاء من جتهيز جيوشه استعدادا لغزو بال 
على  صمم  حىت  ”ماراثون“،  هلزمية  انتقامية  ضربة  وتوجيه  اإلغريق 
سحق املصريني واليونانيني معا إال انه مات قبل ان حيقق ما انتواه، 
وكان ”اكزركسيس“ ابنه وخليفته هو الذي متكن من القضاء على 
الثورة واستعاد السيطرة الفارسية على مصر مرة أخرى وعني أخاه 
ألغى  واليا على مصر وكان ذلك حوايل 84 ق.م، وقد  ”امخينس“ 
هذا الوايل ضياع معابد املدن الثائرة وهنب منها ما كان قد غفل عنه 
”قمبيز“ من قبل، كما أعيد العمل يف حماجر وادي احلمامات حيث 
كانت بعثات قطع األحجار تقوم من منف إىل تلك احملاجر مث تنقل 
تشييد  يف  األمحر الستخدامها  البحر  طريق  عن  فارس  إىل  األحجار 

املباين املهمة هناك.312
طيلة  مصر  على  قوية  الفرس  قبضة  ظلت  حال  أية  على 
أيام حكم ”اكزركسيس“ الذي مات حوايل 465 ق.م وخلفه ابنه 

”ارتكزركسيس“ الثاين.

2- ثورة ”ايناروس“ وامريتايوس حوايل 460 ق.م:
كانت احلروب اليت أخذت تتصاعد بني اإلغريق والفرس 
مصر  مواين  أصاب  الذي  والتجاري  االقتصادي  الكساد  يف  سببا 
تبعيتها  بسبب  على مصر  نفسه كان  الوقت  اخلارجية يف  وأسواقها 
اهلزائم  الفارسي، وبسبب  للجيش  تقدم رجاهلا وعتادها  ان  للفرس 
كان  واليت  ”اكزركسيس“  عهد   يف  الفرس  جيوش  على  املتوالية 

 312- سليم حسن: مصر القدمية، جـ 13، ص 110

حرسه  قائد  يد  على  امللك  هذا  اغتيل  سالميس،  معركة  آخرها 
”ارتابانوس“ عام 465 ق.م. مما شجع على اندالع الفنت والثورات 
يف أحناء الواليات الفارسية ومنها مصر، وكانت الثورة املصرية فرصة 

سائحة لإلغريق يزعجون هبا الفرس.
حرارو“  ان  ”ارت  هو  املرحلة  هذه  يف  الثورة  قائد  كان 
الذي يعتقد انه كان ابنا لـ ”بسماتيك“ الثالث آخر ملوك األسرة 
السادسة والعشرون، وكان أمريا على ساكين األقاليم الغربية مشال 
الدلتا والذين كانوا يتركون حول حصن ”ماري“ )مريوط( وضواحي 
الليبية، ورمبا تفسري  بالدماء  بعد، وختتلط أصوهلم  فيما  اإلسكندرية 

هذا تسمية هريدوت له مبلك الليبيني.313
اخذ هذا الزعيم جيمع حوله القوى الوطنية املبعثرة يف الدلتا، 
وعندما أخذت نريان الثورة متتد إىل كل مكان انضم إليه أمري آخر 
انه كان  تايوس( والذي ال يستبعد  كان يدعى ملن أردى سو )أمري 
هو اآلخر من نسل ملوك سايس وقد حث أول صدام بالفرس عن 
”بابرميس“ وهو مكان مل ميكن حتديده متاما ويقع ناحية الغرب على أية 
حال، وقد هزمت القوة اليت حتركت حتت إمرة الوايل ”امخينس“ الذي 
ان  تايوس“  ”ايناروس“ و“أمري  استطاع  املعركة،314 وبذلك  قتل يف 
ببسطا نفوذمها على كافة مناطق الدلتا، مما دفع جند احلامية الفارسية 
إىل اهلرب جتاه منف، ومل يتعقبهم ”ايناروس“ يف البداية وتريث حىت 
يؤمن ظهره خوفا من أي مفاجآت فارسية، وتدعيما ملوقفه اجته إىل 
الرابع  و“اركسيالوس“  أثينا  حاكم  كليز“  ”بري  مع  احملالفات  عقد 
313 - Herodotus, III, 15 ; VII 7.
Himstead, Hist, of the Pers Emp, P. 303.

فاندييه : مصر، ص 657، جرميال: تاريخ مصر القدمية، ص 78
314- جاردنر: مصر الفراعنة، ص 403
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ملك برقة.315 
الفرس على ترك جزء  الثوار مدينة منف، واجرب  وحاصر 
من العاصمة للمحاصرين، لكنهم أقاموا املتاريس يف جزء حمصن من 
املدينة، وقاوموا هجمات اجليوش املصرية واإلغريقية، ومل يثأر الفرس 
ألنفسهم إال بعد مثانية عشر شهرا، فاضطر اإلغريق إىل اللجوء إىل 
من  قلة  واستطاع  سفنهم  الفرس  فاحرق  بيتيس“  ”بروسو  جزيرة 
اإلغريق ان يهربوا إىل بالدهم جمتازين األراضي الليبية، أما ”ايناروس“ 

فقد اسر واخذ إىل سوسا حيث أمر امللك الفارسي بإعدامه.316  
كانت هذه املرحلة متثل تطويرا للثورة وتصعيدا هلا خارج 
النطاق اإلقليمي للمرة األوىل.317 واحلقيقة انه مل تكن هذه هي املرة 
األوىل اليت استعان فيها املصريون باإلغريق ضد االحتالل األجنيب، 
حيث استعان هبم ”بسماتيك“ األول ضد اآلشوريني، وحتالف معهم 
”أمحس“ الثاين )امازيس(، وال ننسى ان هزمية الفرس يف ماراثون أمام  
اإلغريق كانت من أهم عوامل قيام الثورة املصرية األوىل ضد الفرس، 
الفرس، مل تكن  القول أيضا ان مساعدة اإلغريق ملصر ضد  وميكن 
من اجل استقالل مصر يف حد ذاته، ولكن كان وراء ذلك أسباب 
سياسية واقتصادية أيضا فنحن نعلم عن الصراع املستمر بني الفرس 
الثورات  فكانت  اآلخر  على  القضاء  منهما  كل  وحماربة  واإلغريق 
املصرية فرصة لإلغريق لضرب الفرس وإنزال اهلزائم هبم، كما ان 
 315 - Mallet, D., « Les Rapports des Grecs avec LêEgypte de
 la Conquite de cambyse a celle d’Alexandre », Memoires, 48,
1929, PP. 77. f
316- Mallet, Op. Cit, P. 33; Olmstead, Op. Cit. P. 308

 Hill, G,F., Sources of ûreek History 525-31 B.C. Oxfird 1962.
 No. 132-142.
 317- Mallet, Op. Cit.; P.77.

املصاحل االقتصادية كانت احملك األول الذي دفع اإلغريق إىل مساندة 
الثورات املصرية، حيث كانوا يطمعون يف إنشاء  حمطات جتارية هلم 
على الشواطئ املصرية، باإلضافة إىل احلصول على الغالل املصرية، 
هؤالء  بان  ملعرفتهم  طبيعيا  أمرا  كانت  باإلغريق  املصريني  فاستعانة 

اإلغريق هم ألد أعداء للفرس.
أما مسالة حتالف ”ايناروس“ مع ”اركسيالوس“ الرابع ملك 
برقة، فان من يعتقدون بوجود هذا التحالف يعتمدون على حجتني، 
األوىل تتمثل يف مقطع من مقاطع البوثية الرابعة للشاعر ”بنداروس“ 
حيث يذكر ان الساحرة ميديا أبلغت ”ايوفيموس“ بان احد أحفاده 
يف  الرفاق  من  العديد  باصطحاب  تأمره  أبوللو  من  نبوءة  سيتلقى 
مركب يبحر به حنو معبد آمون يف بالد النيل، ويعتقد أصحاب هذا 
الرأي بان يف ذلك داللة على محلة قورينة قد توجهت إىل مصر، أما 
احلجة الثانية فهي، ان ما بقي من اجلنود اإلغريق بعد هزميتهم أمام 

الفرس رجعوا إىل بالهم عن طريق برقة.318  
إال ان احلجتني ال تكفيان للتدليل على ان ”اركسيالوس“ 
الرابع قد حتالف مع حركة ”ايناروس“، حيث ان ”بنداروس“ كان 
يقصد من املقطع املذكور، تأسيس مدينة قوريين ولكن يبدو ان ذكر 
املفاهيم  ان  القول  ميكن  انه  إال  اجلدل،  هذا  أثار  ما  هو  النيل  بال 
تزال غامضة وغري حمددة، وكان  ما  بنداروس كانت  أيام  اجلغرافية 
بنداروس يرى يف قورينائية قبل كل شيء بلدا يعبد فيه اإلله آمون 
الذي يقوم معبده يف واحة ”سيوة“ الواقعة عند التخوم الفاصلة بني 

مصر وهذا اإلقليم.

 318- حممود زميتر: املرجع السابق، ص 107
Mallet, Op. Cit., PP. 77 ff
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أما فيما يتعلق بعبور اجلنود اإلغريق لألراضي الليبية واختاذهم 
مدينة ”قوريين“ نقطة يركبون البحر من عندما وهم يف طريقهم إىل 
بالهم، فانه أمر ال يترتب عليه االفتراض باشتراك اركسيالوس الرابع 
بقواته يف احلملة املذكورة ضد التواجد الفارسي يف مصر، فالواقع انه 
بعد إحراق الفرس لسفن احلملة اإلغريقية مل هناك مفر أمام اجلنود 
إغريقية،  مدينة  اقرب  إىل  الصحراء  عرب  برا  التوجه  سوى  الباقني 
برا  اجلنود  أولئك  رجوع  ان  شك  وال  ”قوريين“،  بالطبع  وكانت 
كان مغامرة حمفوفة باملخاطر والصعاب، فهم ق اضطروا إىل عبور 
فيايف صحراء مراقبا )البطنان( اليت يقطنها الليبيون املعادون إلغريق 
قوريين. لذا البد وأهنم قد هامجوا شراذم اجلنود اإلغريق املتقهقرون 
”ميجابيز“.  الفارسي  القائد  متناه  ما  هذا  ولعل  تقتيال،  فيهم  وعاثوا 
ورمبا أراد أيضا ان يظهر ضعف اإلغريق أمام الليبيني فيشجعهم على 
الثورة كما فعل اإلغريق وشجعوا املصريني على الثورة، ومن احملتمل 
أيضا ان القائد الفارسي أراد ان يرهب ملك قوريين حىت ال يتبادر 
الفرس، ورمبا كل هذه  الطاعة على  التفكري يف شق عصا  إىل ذهنه 

األهداف جمتمعة أرادها القائد الفارسي املنتصر. 
الرابع  اركسيالوس  اشتراك  ان  القول  ميكن  ذلك  وعلى 
له  أساس  الفرس يف مصر ال  اإلغريق ضد   اليت وجهها  احلملة  يف 
من الصحة، بل على العكس من ذلك فانه البد وان يكون سياسة 
الباطيون باستمرار ق اوحت  احلذر واحلياد اليت صار عليها امللوك 
الركسيالوس بعدم إقحام نفسه يف هذه املغامرة احلربية اليت دارت 
بتعقيدات  آنئذ  مشغوال  كان  وانه  خاصة  مصر،  ارض  على  رحاها 
قوريين  يف  السياسي  االستقرار  وعدم  الداخلي  املوقف  ومصاعب 

والذي كان يهد عرشه.319
اإلغريقية ضد  احلملة  لتلك  بالنسبة  قوريين  تلعب  مل  إذن 
لشراذم  املغيث  املستضيف  دور  سوى  مصر  يف  الفارسية  القوات 
بالده،  إىل  عودته  أمر  وتسهيل  مصر  من  املتقهقر  اإلغريقي  اجليش 
وإذا كان موقع قوريين اجلغرايف قد هيأ هلا ان تقوم هبذا الدور إال انه 

ال يعين اهنا ق أسهمت بالفعل يف تلك احلرب.
وكان هلذا التمرد املصري ضد الفرس نتائج ال يستهان هبا 
بالنسبة لقوريين وليبيا عموما، حيث ان النصر الذي أحرزته القوات 
الفارسية يف ”بروسوبيتيس“ وان كان قد مكن الفرس من استرجاع 
سيطرهتم على معظم األراضي املصرية إال انه مل يضع هناية للمقاومة 
املصرية ضدهم ولذا مل يكن يف وسع حاكم مصر الفارسي التفكري يف 
إرسال محالت ضد ليبيا على شاكلة احلملتني اللتني أرسلهما كل من 
”اريانس“ و“ارسابيس“ من مصر ضد ليبيا. وهكذا ظلت ليبيا حتيا يف 
أمان خلف املوانع الصحراوية اليت ليس من السهل اجتيازها ومل تعد 

منذ ذلك الوقت ختشى صوالت اجليوش الفارسية يف مصر.
وهكذا بعد سنوات من الكفاح خسر املصريني هذه اجلولة، 
ومن مث عادت مصر ترزح من جديد حتت نري احلكم الفارسي، ورغم 
ذلك مل تلفظ الثورة املصرية أنفاسها األخرية بل تسلم راية الكفاح 
أمري ”سايس“ )أمري تايوس( األول رفيق ايناروس، واستطاع ان حيتفظ 
باستقالله بعيدا عن الفرس، ومن جزيرة ”البو“320 الصغرية اليت اختذها 
 319 - Robinson, E.S.G., British Museum Catalogue of Greek
Coins of Cyrenaica, 1927, P. 28.

 320- هي اجلزيرة اليت أقـام فيها احلاكم األعمى )رمبا يكون باك ان رن أف( 
غرمي شـباكا، ومل يستطع أي فرد ان جيد هذه اجلزيرة قبل أمري تايوس وحجمها 
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قاعدة له استطاع ان يقحم بقواه أراضي مستنقعات الدلتا يف الركن 
الغريب وظل هناك جيري استعداداته حىت عام حىت عام 449 ق.م على 
األقل.321 وقد استدعى بدوره اإلغريق من جديد ملعاونته وحتركت 
ستون سفينة من سفنهم فعال غري ان موت القائد األثيين ”سيمون“ يف 
قربص كان سببا يف عودة هذه النجدة مث سرعان ما أعلنت اهلنة بني 

الفرس واليونان بعد معاهدة ”كالياس“ حوايل 449-448 ق.م.322
وتناست أثينا حليفتها مصر، وبدأت فراس من جانبها جترب 
وعينت  ”ميجابيز“  قائدها  فاستدعت  املصريني  مع  املصاحلة  سياسة 
املختلفة، مث عينت ”تامرياس“  مصريني كوالة وحكام على األقاليم 
و“بوزيريس“ ابين قائدي الثورة وقلدهتما املنصبني اللذين كانا يشغلهما 
والدمها على رأس احلكومة يف إقليمهما، وقد سجل ”هريدوت“ ذلك 
عشرة استاد يف مجيع اجلهات وليس ببعيد ان تكون هذه اجلزيرة )البو( يف منطقة 

حبرية املنزلة.
هريدوت 2: 140 وأيضا حاشية رقم )2(.

 321- سليم حسن: مصر القيمة ، جـ 12، ص 123.
 322- مسيت معاهدة كالياس هبذا االسـم نسـبة إىل السياسـي األثيين الكبري 
كالياس، وقـد عقدها ملك الفرس مـع أهل أثينا بعد تصاعـدا األخطار من 
االضطرابات بالده الداخلية وهتديد األسـطول األثيين وخوفا من تصاعد الثورة 
املصرية مبسـاعدة األثينيني حىت انه كان من أهم بنو هـذه املعاهدة، إقرار أثينا 
بالتخلـي  عن الوقـوف إىل جانب مصر وتعهدها بعـدم إمدادها بأي نوع من 
املسـاعدة على أي وجه من الوجوه، ومبقتضى هذه املعاهدة انسحبت القوات 
األثينية من قربص وشـرق البحر املتوسط وأدى ذلك بالطبع إىل إضعاف الثورة 

املصرية وإجهاضها وان ظلت باقية مل تنطفئ جذوهتا. 
 Bury, J.B., History of Greec to the Death of Alexander the Great
3rd . ed., London, 1951, P. 360.
Olmstead, Op. Cit., P. 309.
Herodouts, V:, 42..

إليهم  يروا  امللوك وان  ابناك  ان حيترموا  الفرس  قائال: ”من عادات 
كثرية  شواهد  وهناك  بالثورات  آباؤهم  خسره  الذي  أيضا  ملكهم 
تؤكد تلك العادة ولكىن اكتفى مبا جرى لتامرياس ابن ايناروس ملك 
ليبيا الذي ردوا إليه امللك الذي كان ألبيه  وبوزبريس ابن أمري تايوس 
الذي أعيد إليه ملك أبيه مع انه مل يكن هناك ملك قد أساء إىل الفرس 

أكثر من ايناروس وأمري تايوس.323 
وعلى ذلك توقفت الثورة إىل حني وساد البالد فيما عدا 
غرب الدلتا سالم من نوع غريب ماع فيه املوقف بني فارس والثوار 
وفتحت البالد أبواهبا لألجانب وقام هريدوت يف تلك الوقت )حوايل 
450 ق.م( جبولة يف مصر وأشاد مبجدها مع ان هذا اجملد مل يكن غري 

ظل باهت ألجماد قدمية.

3- الثورة الكربى واالستقالل 410-404 ق.م:
منذ قيام احلرب البيلوبونيزية بني أثينا واسربطة 341 ق.م 
التعاون  أمل  فقدت مصر  الفرس،  دولة  منهما  هادنت كل  ان  بعد 
الفرصة  قادهتا  وانتظر  الفرس  إليها ض  اإلغريق  قبل  العسكري من 

املناسبة لتصعيد ثورهتم ض االحتالل األجنيب.
يف هذه األثناء  اغتيل «ارتكزركسيس» وخلفه على عرش 
امللك  هذا  عهد  ويف  ق.م.324   423 عام  يف  الثاين  «دارا»  فارس 
انتشرت الدسائس والفنت الداخلية ولكنه استطاع ان يقضي عليها 
الرغم  وعلى  والتنكيل،  بالبطش  أخرى  ومرة  واملالينة  بالدهاء  مرة 
كان  لقد  املصرية،  الثورة  أمام  طويال  الصمود  يستطع  مل  ذلك  من 
 323- Herodotus, III, 15

 324- حاردنر: مصر الفراعنة، ص 504



178

مصر وليبيا فيما بني القرن السابع والقرن الرابع ق.م.

179

د. أمحد عبد احلليم دراز

هذا الرجل على خالف أسالفه خاصة يف حكم مصر فلم يكن يؤمن 
بالتسامح الديين مثلهم، وإمنا حاول ان يفرض عقيدة اليت نقوم على 
ومل  تنس حضارهتا  مل  مصر  ولكن  مملكته  إقليم  شىت  يف  النار  عبادة 
يستطع «دارا» ان يطرد من معتقداهتا فكرة احلياة بعد املوت وأخريا 
حترجت األمور وأصبحت الثورة على األبواب، ويف حوايل 410 ق.م 
اندلعت الثورة يف مصر ويبدو ان مشاهلا كان أكثر نشاطا ومثابرة من 
الفرس من  بالنجاح يف حترير مصر وطر  الثورة  جنوهبا حىت كللت 

البالد وقيام األسرة الثامنة والعشرين.325
أما قائد هذه الثورة فهو «أمري تايوس» )آمون ارديسو( الثاين 
الذي يرجح انه كان ابن «بوزيريس» ابن «أمري تايوس» األول أو 
رمبا كان أخاه طبقا ملا تشري إليه بعض القرائن حيث يذكر «ديودور» 
فرار احد قادة املرتزقة اإلغريق «ويدعى «تاموس» وجلوئه إىل مصر، 
فقتله امللك املصري «بسماتيك» ويف ذلك الوقت مل يكن حيكم مصر 
سوى «آمون ارديسو» الثاين326 فهل اخطأ «ديودور» يف االسم أم 
ان «بسماتيك» و»آمون ارديسو» امسان لشخص واحد؟ لكن إذا 
الثورة  قادة  قليال حىت عام 445 ق.م، جند ان احد  الوراء  عنا إىل 
املصرية  الغالل  من  ضخمة  كمية  بشحن  قام  «بسماتيك»  ويدعى 
تاك  أثينا، وبالطبع كانت  ألف مكيال327 إىل  أربعني  أو  بثالثني  تقر 
أثناء ثورة  أثينا أو وعدت هبا  الشحنة مثنا لنجدة عسكرية أرسلتها 
الدلتا.328 ومن الواضح ان ضخامة شحنة الغالل تلك تنبئ عن مدى 
325 - Mallet, Op. Cit., PP. 79. f.
326 - Diodorus, XIV, 35.
 327- املكيال يسع 13 لترا أي يساوي  13 كيلو جراما، دريتون: مصر، ص 609.

 328- حممد عبد القادر: إيران منذ فجر التاريخ حىت الفتح اإلسالمي، القاهرة، 
1984، ص 80.

قوة بسماتيك هذا واتساع أراضيه مما يرجح ان يكون هو «آمون 
ارديسو».

انتهت  واليت  املصرية  الثورة  ملراحل  السابق  العرض  من 
بتحقيق االستقالل. حاول الدارس إبراز الدور اللييب يف هذه الثورة 
مراحلها  يف  املصرية  الثورة  اندالع  األول  مالحظتني  على  استنادا 
قيام  يؤكد  يكن  مل  ان  يوحى  وهذا  الدلتا  غرب  مشال  من  املختلفة 
العناصر الليبية بدور ما وان كانت ال تظهره احلوليات التارخيية إال 
ان لسان حال األحداث يوحى بذلك باإلضافة إىل ان ليبيا )واقصد 
اجلزء الشرقي منها والغريب ملصر( كانت مالذ الثوار يف هذه الفترة، 
أما املالحظة الثانية فهي ان قادة هذه الثورة يف مجيع مراحلها كانوا 

ينتمون إىل أصول ليبية مثل «أمري تايوس» األول والثاين.
املصادر البراز  إغفال  ان  القول  ناحية أخرى ميكن  و من 
الدور اللييب يف تلك الفترة رمبا يرجع )كما سبق ان ذكرنا( إىل ان 
الليبيني مل يكونوا طرفا مباشرا يف هذا الصراع باإلضافة إىل انشغال 
 440 عام  حوايل  انه  حيث  الداخلية  بأمورها  الليبية  القبائل  بعض 
قد  باتوس  أسرة  املصرية( كانت  الثورة  يعاصر  التاريخ  ق.م )وهذا 
انتهى أمرها وخلت منطقة برقة يف مرحلة من عدم االستقرار ويبدو 
ان القبائل الليبية انتهزت الفرصة فعمدت إىل إثارة املتاعب للمدن 
اليونانية ويف نفس الوقت تقريبا كانت قوريين نتيجة للصراع احلزيب 
بني االرستقراطيني والدميقراطيني، قد تعرضت هلجوم تيربون املغامر 
اعدوا  الذين  الليبيني  مع  املدينة  عناصر  بعض  وحتالفت  االسربطي، 
كمينا لقواته يف منطقة «توخريه» وقتلوا منهم الكثريين ولكن الليبيني 
مل يتمكنوا مع أهل قوريين من الصمود أمام هجوم قوى شنه تيربون 

سيد الناصري: اإلغريق ، تارخيهم وحضارهتم، ص 367-365
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على املدينة.329
فيها  اليت حاول  الفترة  انه يف  واضح  هو  ذلك كما  معىن 
املصريون التخلص من االستعمار الفارسي كان الليبيون يقومون مبثل 
نفس الدور للتخلص من االستعمار اإلغريقي وهذا يف حد ذاته تعاون 

بني الشعبني حيث ان كال منهما كان محاية لظهر اآلخر.
ومما يشري إىل احتمال التعاون بني املصريني والقبائل الليبية 
يف تلك الفترة ان هذه القبائل كانت مستقلة عن السيادة الفارسية، 
فمن املعروف ان الفرس كانوا يعتربون ليبيا جزءا من الوالية الفارسية 
السادسة اليت كانت تشمل طبقا لـ «هريدوت» البالد اليت تعيش 
فيها القبائل الليبية اجملاورة ملصر، كما كانت تشمل قوريين وبرقة.330  
ال  جعلهم  مصر،  يف  الفرس  مبستعمرة  ملحقا  إقليما  ليبيا  واعتبار 
انه مل يكن  لبعدها عنهم، ويبدو  نظرا  يفرضون رقابة صارمة عليها 
ليبيا أي ممثل مباشر لعاهل الفرس وإمنا كان يشرف عليها  يقيم يف 
الوايل الفارسي من مقره يف منف، وكان هذا األشراف صوريا وقد 
يف  أمورهم  ترتيب  من  املصرية  الثورة  لقادة  املناخ  الوضع  هذا  هيا 
هدوء بعيدا عن أعني الفرس مما مكنهم من حتقيق النصر يف النهاية، من 
هذه املرحلة حىت غزو «اإلسكندر» األكرب يف عام 332 ق.م جند ان 
اهلدف الوحيد لسياسة مصر اخلارجية هو الدفاع عن استقالهلا ضد 
إمرباطورية ظلت تتشبث بفكرة اهنا ليست سوى إقليم متمرد، وقد 

كانت هذه السياسة ناجحة فيما عدا عشر سنوات قرب النهاية.
ويف ليبيا استمرت برقة هنبا للصراعات الداخلية حىت تغري 
باالعتراف  بادرت قوريين  الوضع مبجئ «اإلسكندر» األكرب حيث 

 329- مصطفى عبد العليم: دراسات يف تاريخ ليبيا، بنغازي 1966، ص 62-61.
 330- شامو: اإلغريق يف برقة، ص 318

بالتبعية له عندما مسعت انه قد وصل إىل «باراتنيوم» )مرسى مطروح( 
وهو يف طريقه إىل واحة «سيوة»، وبعد وفاة اإلسكندر يف عام 323 
ان  ومالبث  مصر  على  واليا  الجوس»  بن  «بطليموس  أصبح  ق.م 
انتهز فرصة الصراع الداخلي يف قوريين حىت أقدم على احتالهلا يف 

عام 322 ق.م.331

)ب( األصول الليبية ألسرات العصر املتأخر:
:)30 - ،28 ،26 ،24(

القضايا  من  تعد  املتأخر  العصر  أسرت  أصول  دراسة  ان 
التارخيية الشائكة، حيث ال توجد أثار أو نصوص كافية تفصح عن 
املؤرخني وعلماء  من  عليه كثري  ما درج  املسألة، رغم  أصول هذه 
األصول  إىل  استنادا  األسر،  هذه  على  اللييب  األصل  بإضفاء  اآلثار 

الليبية لألسرتني الثانية والعشرين والثالثة والعشرين.
الرابعة  األسرة  مؤسس  خنت»  «تف  ان  «مورية»  ويرى 
والعشرين كان حفيدا للملك «وسر كون» الثالث، وانه كان يقيم 
يف هرياقليوبولس مسقط رأسه واليت حاول انتزاعها بعد استيالئه على 

هليوبولس ومنف واختاذه سايس عاصمة له.332 
إال ان «مورية» مل يذكر املصدر الذي استند إليه ليقرر هذه 
الصلة، ويبدو انه التبس عليه األمر فيما يتعلق باملوطن األول ومسقط 
ذلك  متأثرا يف  «هرياقليوبولس»  اهنا  يرى  واليت  رأس «تف خنت» 
 331- إبراهيم نصحي: تاريخ مصر يف عصر البطاملة، جـ 1، جـ2، القاهرة، 

سنة 1960، ص 56
 332 - Moret, A., Histories Ancienne, Hostoire de L’orient ;
Tome II, Paris, 1936. P. 672 Note 20.
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املدعو «مستاوى  املدينة  بقائد هذه  الذي يوحد «تف خنت»  بالرأي 
تاف خنت»، حيث ذهب بعض املؤرخني إىل ان امللك الكوشي «يب» 
عهد إىل «تاف خنت» مبركز قائد قوات «نن-نسو» معتمني يف ذلك 
على إشارة نقوش الكتل احلجرية املوجودة مبعهد «موت» بالكرنك» 
واليت تصور رحلة نيلية وصلت إىل طيبة حيث سجلت على جانب 
إحدى سفنها سفينة سايس العظيمة، وعلى سفينة أخرى سفينة «يب»، 
ووجود شخصية على مقدمة هذه السفينة مثلت ويعلوها نقش يقول 
تاوى  مسا  العظيم  نن-نسو  ميناء  قائد  األمري  الوراثي،  األمري   ...»

تايف خنت...».333 
نفس  هو  خنت»  تف  «مستاوى  ان  يرى  من  هناك  ان  إال 
الشخصية اليت عاصرت «بسماتيك» األول، وقد عينه هذا األخري يف 
منصب )قائد ميناء نن-نسو العظيم( وكلفه بقيادة رحلة ابنته «نيتو 
النقش يطابق ذلك  كريس» إىل طيبة لتصبح عابدة إهلية، وان هذا 

الذي جاء على لوحة «نيتو كريس» املكرسة لتلك املناسبة.334
ومن األلقاب اليت محلها «تف خنت» مؤسس األسرة الرابعة 
والعشرين، لقب «الرئيس العظيم للماشواش، وهو اللقب الذي محله 
«شاشانق» األول ليفصح عن انتمائه هلؤالء املاشواش بشكل أساسي، 
الربو»  ألرض  العظيم  «الرئيس  لقب  أيضا  خنت»  «تف  محل  كما 

)الليبو(.335
 333 - Bensson, M., and Gauriy, the Temple of Mut in Asher,
1899, P. 370.

  Gautheir, H, L.D.R., III, P. 409 Note 1. P.M. II, PP. 257-258.
برستد: تاريخ مصر من أقدم املصور، ص 368   

334 - Kitchen, K.A., The Thired Intermediate, PP. 236-239.
 335 - Yoyotte, J., “Les principautes du Delta an temps de

ويرى «كتشن» ان هذا اللقب األخري كان لقبا ادعائيا من 
جانب «تف خنت» والذي كان يساير طبيعة الصراع مع قبائل الليبو 
املستقرة على التخوم الغربية للدلتا، والذين كانوا حيملون أيضا لقب 

الرئيس العظيم للماشواش.336 
معىن ذلك يف احلقيقة انه دار جدل بني الباحثني حول حتديد 
الرابعة والعشرين وسواء كان  إليها األسرة  تنتمي  اليت  القبيلة  اسم 
اسم القبيلة الليبو أو املاشواش، فالذي يعنينا هنا، هو انتماء جذور 

هذه األسرة لألراضي الليبية.
وإذا كنا نعلم ان األسرة اخلامسة والعشرين كوشية األصل، 
السادسة  واألسرة  والعشرين  الرابعة  األسرة  بني  عالقة  هناك  فهل 

والعشرين؟
احلقيقة ان هناك من يرى وجود عالقة وطيدة بني األسرتني، 
قراءة جديدة  قدم  الرأي عندما  نادى هبذا  أول من  وكان «نافيل» 
«شبسس  العرش  اسم  فيها  سجل  اليت  خنت»  «تف  خلرطوش 
األسرتني  أصل  هو  «تف خنت»  بان  ذلك  وراء  من  وخرج  رع> 

الصاويتني.337
ركز  و»جوتييه» حيث  «بترى»  من  ذلك كل  بعد  وتبعه 
األول عند تناوله لدراسة األسرة الرابعة والعشرين ان يؤخرها حلني 
االنتهاء من دراسة األسرة اخلامسة والعشرين أوال، مث يقوم بدراسة 
األسرتني الصاويتني بشكل متصل، وقد ركز بترى يف هذه الدراسة 
L’Anarchie Libyenne”, M.I.F.A.O., 66; 1961, P. 153-154.
336 -Kitchen, Op. Cit., P. 362.

  337 - Naville, E., “Additions et correction aux Trois inscriptrion
 de La reine Hatshepsou”, R.T., 19, 1897, P. 215, Notes 1
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والعشرين  الرابعة  األسرة  ملوك  بني  املتصل  الزمين  التسلسل  على 
السادسة  األسرة  به  وبدأ  األول  «بسماتيك»  إىل  وصل  حىت 

والعشرين.338
وسار يف هذا االجتاه أيضا صاحل، اعترب األمراء الثالثة طليعة 
األسرة السادسة والعشرين يف قائمة «مانيتون» أمراء لألسرة الرابعة 

والعشرين.339
تتكون  والعشرين  الرابعة  األسرة  ان  مجيعا  هؤالء  ويعتمد 
من «تف خنت» و«باك ان رن أف» و«ستيفنيتس» )تف خنت( الثاين 
و«خنبسوس» )حناوبا( و«خناو» األول، ويؤيد ذلك أيضا وجود عالقة 
قوية بني «خناوبا» و«باك ان رن أف» )بوخوريس( حيث ان األول 
ابن الثاين، ويرجح ذلك ان «خناوبا» أشري إليه يف موضعني، األول يف 
آخر قائمة الرعامسة مث ذلك وضع يف مكانه الصحيح،340 حوايل هناية 

األسرة التاسعة عشرة يف فقرة لـ «يوسيبوس».341
«خناوبا» حىت يف  سبق  أف»  رن  ان  «باك  ان  ذلك  معىن 
الوضع اخلاطئ مما يبني ارتباط هذين امللكني ووجود أمري صا «خناوبا» 

ابن «باك ان رن أف» بال ريب.342
وعلى ذلك مييل الباحث إىل ما ذهب إليه هؤالء املؤرخون 
 338 - Petrie, W.F., A History of Egypt, III, London, 1905, PP.
313-324
Gauthier, H., L.R., III, PP. 407-416.

 339- عبد العزيز صاحل: مصر والعراق، ص 300-290.
340- Helck, W., Untersuchungen zu Manthoun den agyptisch-

 en Konigslisten, Berlin, 1956, P. 148.
341 - Moret, A., De Bocchort Rege, Paris, 1903, P. 33.

 342- دريوتون-فاندييه: مصر، ص 627

من ان األسرة السادسة والعشرين ليست إال امتدادا طبيعيا وتارخيا 
اليت  العاصمة  ونفس  القرابة  صلة  حبكم  والعشرين  الرابعة  لألسرة 

حكمت منها األسرتان الصاويتان وهي سايس.
الرابعة  لألسرة  الليبية  األصول  رجحنا  قد  كنا  وإذا 
والعشرين، فمعىن ذلك ان األسرة السادسة والعشرين بدورها تنتمي  

جلذور ليبية.
سبق ان ذكرنا يف الفصل السابق دور الليبيني يف حترير مصر 
من االستعمار الفارسي، وخلصنا إىل ان معظم قادة الثورة يف مراحلها 
املختلفة يرجعون ألصول ليبية، من ذلك ان قائد الثورة يف مرحلتها 
الثالثة يدعى «ارتن جر ارو» وقد امساه هريدوت «ايناروس»، وهذا 
الرجل كما يرى «جرميال» كان ينحر من األسرة امللكية الليبية وهو 
الغربية  األقاليم  ملكا على ساكين  وانه كان  الثالث،  بسماتيك  ابن 
)مريوط(  «ماري»  حول حصن  يتركزون  كانوا  الذين  الدلتا  مشال 
وضواحي اإلسكندرية فيما بعد، وختتلط أصوهلم بالداء الليبية، وهذا 

رمبا تسمية هريدوت هلذا الزعيم مبلك الليبيني.343
الثاين  تايوس»  مث ذكرنا يف الفصل السابق أيضا ان «أمري 
انه  مبعىن  األول  تايوس»  «أمري  حفيد  هو  الثاين،  ارديسو(  )آمون 
قصة  ذلك  وأيد  والعشرين  السادسة  الصاوية  لألسرة  جبذوره  يعو 
«ديودور» اليت خرجنا منتها بان حمرر مصر أثناء ثورته كان يدعى 
أسرة  بتأسيس  قام  مث  ومن  ينجح يف حتريرها،  ان  قبل  «بسماتيك» 
الفرعوين  لقبه  اختذ  مث  والعشرين  الثامنة  األسرة  هي  فرعونية جدية 

343- Olmslead, A.T.., History of the Persin Empire, P. 303.
  هريدوت 3: 15.
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«آمون ارديسو» الثاين.344
األسرة  مها  أسرتان  مصر  عرش  على  تعاقبت  ذلك  بعد 
التاسعة والعشرين واألسرة الثالثون وإذا عنا للوراء قليال نج أخن 
الثالث  االنتقال  عصر  خالل  السياسية  وحدهتا  فقدت  قد  مصر 
يعرف  ليبيون  أمراء  مستقلة حيكمها  إمارات صغرية  إىل  وانقسمت 
الواحد منهم باسم زعيم الـ«ما» أي زعيم املاشواش، وكان من بني 
هذه األقاليم «منس» مسقط رأس مؤسس األسرة التاسعة والعشرين، 
و«سبنتيوس» )مسنود( اليت أسس حاكمها األسرة الثالثني، ظل أمراء 
أما مستقلني وأما خاضعني ألمري منهم  إماراهتم  الـ «ما» حيكمون 
أصبح لقوته ملكا بع وصوله لعرش مصر، وهكذا إذا سنحت الفرصة 
ألي منهم ال يتردد يف حماولة الوصول للحكم، وهذا ما فعله أمراء 
عن  الكثري  يعرف  ال  واحلقيقة  و«سنتبوس»  «مندس»  يف  الـ»ما» 
السلطة  توىل  عندما  «تايوس»  خلفا ألمري  األول  «نفرتيس»  ارتقاء 
يف خريف 399 ق.م، كما جنهل املناصب اليت شغلها من قبل ورمبا 
كان من القادة العسكريني، وكون «مندس» مسقط رأسه يعترب ان 
أجداده من الليبيني.345 ورمبا جرت مراسيم تتوجه يف منف أو سايس 
ألسباب سياسية حمضة كما حث بالنسبة لـ «خنت نب ف» األول 
يف زمن الحق.346 وقد اعتلى هذا األخري عرش مصر تأييد الكهنة 
خاصة كهنة «سايس» الذين كان هلم نفوذ قوى وعملوا على تدعيم 
ملكه، مقابل ان جيزل هلم العطاء، فأحال ضريبة العشر املفروضة على 
منتجات وصادرات وواردات نقراطيس إىل معبد اإلهلة «نت» بـ 

 344- جرميال: تاريخ مصر القدمية، ص 79-478.
 345- جرميال: تاريخ مصر القدمية، ص 479- 80.

 346 - Traunecker,C. « Essdal sur L’histoire de La xxixe dynastie
B.I.F.A.O., 79 P. 20.

«سايس».347
من كل ما تقدم ميكن القول ان أسرات العصر املتأخر جيري 

يف عروقها املاء الليبية.

 347- صربي طه: مسنود دراسـة تارخيية أثرية – يف العصور الفرعونية والعصر 
البطلمي، رسالة ماجسـتري غري منشـورة، كلية األدب ببنها جامعة الزقازيق، 

1992، ص 39-35.
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)أ( املعتقدات الدينية
1- اإلهلة

لقد شغلت مسألة األصل اللييب لعدد من اإلهلة مصر القدمية 
ما بني مؤيد ومعارض  الباحثني طويال، ودار حوهلا جدل كبري  بال 
النيل  وادي  تكوين  ان  يف  تكمن  ذلك  التفصيالت،وعلة  بعض  يف 
السكاين يعود يف بعضه إىل املهاجرين الليبيني بعد جفاف الصحراء 
وعلى أساس ذلك يتحدث «ونرايت» عن جمموعة من أقدم معبودات 
باعتبارها  بل  نيلية،  هنرية  معبودات  باعتبارها  ليس  وأشهرها،  مصر 
أربابا جاءت أصال من الصحراء مع اإلنسان الصحراوي الذي اضطر 
تدرجييا إىل اللجوء لضفاف النيل الذي حتددت معامله شيئا فشيئا يف 
الوقت الذي بدأت الصحراء جتف مع تغري املناخ، وملا كانت نشأة 
هذه املعبودات األوىل مرتبطة باملطر الذي ياي من السماء فهي إذن 
إهلة مساوية أصال غري هنرية، واىل جانب السماء كانت هناك التالل 
غريب وادي النيل اليت جاء منها اإلله «حا» وكذلك املعبود «أش» 
وقد دامت هذه اإلهلة السماوية حىت هناية التاريخ القدمي، ومن اعتقها 
وأمهها املعبودان «ست» و«من» ومها اللذان تعيدنا مناذجهما األولية 
إىل أقدم عصر ميكننا عنه ان نرى أية تفصيالت عن منط حياة السكان 
البدائية، ومن مظاهر عبادة «ست» يف شكل خنزير أو فرس هنر يف 
هنا  األسرات،من  قبل  ما  عصر  من  و«املعادي»  «مرمة»  حضاري 
بصيص  اعتق  نرى  عندما  معرفة  «ست»  العاصفة  رب  أصول  جند 
من احلياة يف الصحراء اليت حتد مستنقع النيل، أما املعبود السماوي 
اآلخر رب اخلصب «من» فان وضعه يشبه وضع «ست» إذ تطورت 
صورته معبودا كامال حوايل منتصف األلف الرابع ق.م وتعو عبادة 
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إىل فجر التاريخ املصري )مرمده والفيوم تقعان يف اجلانب املغريب من 
الثانية  األسرة  عصر  يف  انه  واملعروف  الصحراء(،  ختوم  على  مصر 
والعشرين كان اإلله ست معبودا بالغ األمهية يف واحات الصحراء 
مصر  يف  السماء  دين  ان  يقول:  «وينرايت»  نرى  هنا  من  الغربية، 
ليس بالغ القدم فحسب بل نراه مرتبطا ارتباطا خاصا بالغرب بليبيا، 

بالصحراء.348
من  وافر  وعدد  التفصيل  من  بكثري  «وينرايت»  ويتتبع 
وطقوس  املصريني  قدماء  عند  املتبعة  الشعائر  جعله  األثرية  املراجع 
القرابني واالحتفاالت الدينية وثياب الفراعني والكهنة ويرجعها كلها 
إىل  أهلها  ويضطر  جرداء  ارض  إىل  تتحول  ان  قبل  الصحراء  إىل 
املصريني  من  بعضا  ان  ذلك  معىن  النيل،  إىل  املاء،  ملصادر  النزوح 
الليبية، محلوا  أو الصحراء  ليبيا  باسم  اليوم  جاءوا أساس مما يعرف 
معهم أهلتهم الصحراوية واستوطنوا وادي النيل، رمبا كان هذا هو 
العالقة اخلاصة بني مصر وليبيا. وهو السبب  تعليل ما نالحظه من 
الليبيني  نفوذ  ازداد  كلما  وسيطرهتا  اآلهلة  هذه  بروز  ترى  أننا  يف 
وأسرات  والعشرين  الثانية  األسرة  يف  حث  مثلما  اجلدد  املهاجرين 

العصر املتأخر.
وهكذا يقول: «وينرايت» ان ديانة إنزال املطر ديانة عتيقة 
جدا وواسعة االنتشار يف العامل كله، فاخلصب يأيت من السماء اليت 
إهلة مصر  املعروف ان عددا كبريا من  باملطر، ومن  ختصب األرض 
العصور  إىل  مناذجها  بعض  أو  بعضها  تتبع  ميكن  مساوية  إهلة  كانت 

القدمية قبل ان يهبط املصريون إىل وادي النيل.349 
 348 -Wainwright, G.A., The Sky Religion in Egypt Cambridge,
1938, PP. 9-14.

 349- Wainwright, Op. Cit., P. 85

املصريني  ديانة  بني  عالقة  وجود  ضرورة  «باتس»  ويرى 
الليبيني  ديانة  بني  وجدت  اليت  العالقة  من  اقرب  الليبيني  وديانة 
والساميني مثال حيث توجد عناصر متنوعة يف الديانة املصرية ذات 

أصل لييب.350
مما سبق يرى بعض الباحثني ان بعض إهلة مصر القدمية تعود 
جبذورها إىل أصول ليبية351 حيث ان العالقة األوىل بني الليبيني واإلله 
اخلصب  لفكرة  املعبود  هذا  متثيل  يف  نتحسسها  ان  ميكن  «أوزير» 
ينمو،  ما  لكل  رمزا  أصبح  حىت  الزراعة  اخل  الذي  فهو  والنماء، 
فعلم قومه الزراعة حني استقروا مبصر وكانوا قبل ذلك رحال، لذا 
نراه ميثل ووجهه ويداه باللون األخضر، فليس عجيبا إذن ان نرى 
«أوزير» يوصف بأنه «صانع احلبوب»  فهو اله احلبوب الذي اوجد 

الشعري والشوفان والقمح والذرة.352
ويضرب «باتس» أمثلة عديدة على ان روح احلبوب كانت 
تسمى العجوز يف كثري من اجملتمعات البدائية، وهو يؤمن بان «أوزير» 
نشأ امسه من اللغة الليبية القدمية باعتباره إهلا ليبيا يف األصل، ويشري 
إىل اجلذر «وس ر» يف هلجة الشمال اإلفريقي واليت تعين القدمي أو 
وتصله  بالغرب  تربطه  غريها  قبل  الصفة  وهذه  العجوز  أو  العتيق 
على  استقر  ق  اإلنسان  ان  املعروف  من  إذ  ونشأة،  أصال  بالليبيني 
ضفاف النيل بعد ان كان قد حتول من طور الصيد والرعي إىل طور 
لتساقط  تعرضها  حبكم  كانت  واليت  الصحراء،  مناطق  يف  الزراعة 
350 - Bates, O., The Eastern Libyans, P. 207.

 351 - Griffith, J.G., The Origins of Osiris and His Cuht, Brill,
Leiden, 1980, PP. 88-89.
 352- جنيب ميخائيل: مصر والشرق األدىن القدمي، جـ 4، احلضارة املصرية، 

ص 178.
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املطر آنذاك )العصر املطري( أكثر مالءمة هلذا التحول احلضاري يف 
حياه اإلنسان األول353 ويرجع «بتري» أصل «أوزير» إىل الليبيني 
حيث يقول: «ان عبادة أوزير الوافدة على مصر من ليبيا قد غريت 
كثريا من الطقوس ومفاهيم املعبودات األخرى، فتحولت هذه حىت 
يف شكلها احليواين إىل بشر برؤوس حيوانية واليت كانت األصل قبل 

ذلك.354
األموات  راعي  بصفته  العديدة  اإلله  هذا  ألقاب  بيم  ومن 
األموات،  العامل  ويرمز  الغرب  هو  وامنتيت  االمنتيت»  لقب «سيد 
والواقع ان أوزير اعترب اله الغرب وسيد عامل ما بعد احلياة يف مصر 
الظلمة  ووحشة  بالليل  عالقة  بالغرب  اإلله  هذا  والرتباط  القدمية، 
ورغبة اإلنسان يف النوم وهذه حالة مؤقتة متثل املوت355 ورغم ان 
رمز اإلله أوزير يف أبيدوس عبارة عن صندوق يفترض انه حيتوي على 
ثعبان وريشتان مرتبطة  املدينة وكان هناك  أوزير حمفوظا هبذه  رأس 
الليبيني  مميزات  من  واألفعى  والريشتان  اإلله356  متثل  بالصندوق 
واألخرية من معبوداهتم القدمية، نقول رغم هذا كله ليس من السهل 

اليوم القول بان أوزير هذا معبود لييب األصل على التأكيد.

                                        Bates, Op. Cit, P 89 353  - وقارن
 354- Petrie, W.M.F Naquda and Ballas, London, 1896, P. 59.
 Petrie, W.M.F., Religios Life in Ancient Egypt, Boston, 11914.
 355 - Borie De Rachewihtz, Imti ei Lusghi dell’Antico Egyitto,
PP. 17-18.
Bsn , Bonacell, L’africa Nella Concezione Geografica Deyli An-
tichi, P. 39.
 نقال عن بازامه: قوريين وبرقة – نشأة املدينتني يف التاريخ، بنغازي، 1973م، 

ص 218-217.
 356- جنيب ميخائيل: مصر والشرق االدىن القدمي، جـ 4، ص 180

أما اإلله «حورس» فهو من املعبودات اليت عبدت يف مصر 
أو  مثلها  اليت  اإلله وأمساؤه واآلهلة  ألقاب هذا  تعددت  وليبيا، وقد 
االرتفاع  مبعىن  املصرية  اللغة  يف  حورس  اسم  ويرتبط  فيه،  مثلت 
االرتفاع،  هلذا  رمزا  اختذ  رمبا  الذي  بالصقر  أكثر  ويرتبط  والسمو 
وقد مثل هذا اإلله يف الديانة املصرية أيضا إنسان برأس صقر357 أما 
يف  ليبيا فنجد املنطقة اليت يعبد فيها «حورس» )قوريين( فهي تقع 
وكأهنا  لتبدو  حىت  االرتفاع  هذا  فكرة  جبالء  فيها  تتمثل  نقطة  عن 
تكثر  اليت  الشتاء  أيام  بعض  يف  وذلك  فعال  السحاب  فوق  واقعة 
فيها السحب الشديدة االخنفاض، فهذه السحب ختفي موقع قوريين 
الصقر  ان  عنها، كما  املنخفضة  املناطق  من  يشاهدها  من  أعني  عن 
من الطيور اجلارحة اليت تكثر باملنطقة وتتخذ من فجوات صخورها 
الشاهقة أوكارا تلجأ إليها، وصلة «حورس» ب»التمحو» واضحة 
هبذا  مباشرة  يربطه  لقبا  العديدة  «حورس»  ألقاب  بني  جند  حيث 
الشعب هو «حورحتنو» ولقبا آخر هو «حتنوى» أي صاحب حتنو358  
كما ان عبادة «حورس» رغم انتشارها يف كل مصر فإهنا تركزت 
يف الدلتا الغربية حيث كان يطلق على هذا اإلله «اللييب ذو الذراع 

املرفوعة».359  
وكما عبد «أوزير» و»حورس» من قبل الليبيني يف األجزاء 
الشرقية من ليبيا، فقد عبدت كذلك «ايزيس» أم «حورس» وزوجة 
املصرية  اآلثار  تفيدنا  ال  ليبيا  يف  «ايزيس»  عبادة  وحول  «أوزير»، 
هريدوت  وكتابات  اليونانية  األساطري  يف  ضالتنا  جند  وإمنا  كثريا، 

 357_ جنيب ميخائيل: مصر والشرق االدىن القدمي ، جـ 4، ص 128-127.
تشرين:الديانة القدمية، ترمجة امحد قدري، 1987، ص 239

 358- سليم حسن: مصر القدمية، جـ ، ص 23.
 359- جنيب ميخائيل: املرجع السابق ، ص 117
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واآلثار اليونانية اليت كشف عنها يف قوريين» وصور بائية مت العثور 
عليها يف الصحراء الليبية إىل الغرب من إقليم «برقة» حيث نعرف 
منها مجيعا ان عبادة ايزيس كانت منتشرة بني الليبيني منذ عصور ما 

قبل التاريخ.
وإمنا  بالبقرة  اقترنت  قد  ايزيس  شخصية  ان  الثابت  من 
قدست يف هذا احليوان، وانه قس من اجلها، وقد رمست على اآلثار 
املصرية يف هيئة بقرة بقرنني يتوسطهما قرص الشمس، وقد وجدت 
صورة متثل البقرة هبذا الوصف يف «مايا ديب» جببال طرابلس، كما 
مثلت ايزيس أيضا يف صورة امرأة واقفة أو جالسة على عرش برأس 
وفاء  فيها  ويقس  «حورس»  طفلها  ترضع  وهي  مثلت  كما  بقرة، 

الزوجة وحنان األمومة.360
فيقول:  ليبيا  «ايزيس» يف  عبادة  وحيدثنا «هريدوت» عن 
ان الليبيني الذين كانوا غذاؤهم اللحوم وشراهبم األلبان، كانوا ال 
ميسون حلم البقرة لذات السبب الذي من اجله ميتنع تناوله املصريون، 
أهنن  بل يصرح  برقة وال نساء قوريين من ذلك،  وال يستثىن نساء 
كن يفعلن ذلك تقديسا اليزيس املصرية اليت يقمن تنسكا هلا أيضا 
«ست»  لإلله  املمثل  اخلنزير  ويعترب  هبا361  اخلاصة  احلفالت  بإحياء 
عدو ايزيس وغرميها، فيذكر هريدوت ان الليبيني كانوا ميتنعون عن 
تذوق  عن  ميتنعن  كن  أهنن  برقة  نساء  وخيص  احليوان،  هذا  تربية 
حلمه362 ويذكر «بلوتارخ» ان املصريني كانوا يضحون لـ»ست» 

360 - El Mosallamy, Libya Antique, 2, P, 53.
حممد سليمان ايوب: ليبيا يف التاريخ، بنغازي، 1968، ص 172.

 361- هريدوت : : 186.
 362- نفسه.

خبنزير كل عام، كما يقال كذلك ان خنزيرا يضحى به الوزير يف 
نفس اليوم الذي يظن انه قتل فيه، وكان املصريون يكرهون اخلنازير 
ولكن يضحون منها كل عام مرة للقمر «ايزيس» مث يأكلون حلومها 
هبذه املناسبة فقط، الن املصريني كانوا يعتربون اخلنزير حيوانا دنسا 
ال جيوز أكله إال يف هذه املناسبة الدينية وحدها363 وقد عثر على متثال 
من املرمر هلذه املعبودة املصرية الليبية بني حفائر قوريين ارجع عهده 
إىل زمن البطاملة، وقد استدل العلماء األثريون من املكان الذي عثر 
عليه فيه ومن التماثيل األخرى اليت وجدت معه يف نفس املكان على 
ان عبادة ايزيس استمرت متارس طقوسها من قبل سكان قوريين أو 
من قبل بعضهم إىل زمن متأخر من العصر البيزنطي، كما عثر يف فزان 
على نقش غائر يف صخور احد األودية على رسم للبقرة اليت يعلو 
رأسها وبني قرنيها قرص الشمس وبنفس الكيفية اليت كانت متثل هبا 
ايزيس على اآلثار املصرية، فاستدل من ذاك على ان عبادة ايزيس 

كانت منتشرة حىت آخر حدود فزان ورمبا إىل الغرب منها.364
هريدوت  وحيثنا  والقمر.  ايزيس  بني  عالقة  هناك  وكانت 
القرابني لغري الشمس «حور» والقمر  الليبيني كانوا ال يقدمون  ان 
«ايزيس»، ويصف لنا طريقة تقديهم القربان فيقول أهنم كانوا يبدأون 
بقطع جزء من أذن القربان، مث يرمون هبا إىل اخللف من فوق الكتف، 

وبع ذلك يفصمون رقبته فصما.365 
يف  عبدت  اليت  املعبودات  من  اآلخر  هو  «ست»  واإلله 
املعبود  هبذا  الليبيني  صلة  حتديد  ميكن  ال  انه  احلقيقة  وليبيا،و  مصر 

 363- جنيب ميخائيل: املرجع السابق، ص 119.
 364- بازامة: املرجع السابق، ص، 223.

 365- هريدوت  : 188
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إال من النصوص الفرعونية وحدها حىت اآلن، فرغم انه أول معبود 
بليبيا  دائما  النصوص  يف  ارتبط  فانه  مصر  يف  عبادته  شاعت  وطين 
ست  كان  األحيان  اغلب  ويف  األجنبية،  والبالد  الصحراء  وإقليم 
والغرب  الشرق  يف  وهو  الصفة  شهرته  ومتت  للصحراء،  إهلا  يعترب 
واجلنوب لييب، وكان يعرف يف العهد الثين باسم سيد ليبيا كما ظل 
يف  عبد  كما  الصحراء،  أي  احلمراء  األراضي  حامي  بلقب  يعرف 
واحة اخلارجة وكان امحر اللون امحر العينني، واملصريون ميقتون اللون 

األمحر ألنه يف نظرهم يعين الشر.366
ويذكر «بترى» ان «ست» ينتمي إىل الليبيني إذ اعترب ذا 
شعر امحر وجلد ابيض أي التحنو أو ذوي البشرة النقية، ومن هنا 
ميكن ان نتصور ان ايزيس وأوزوريس وست ثالثة أرباب لقبائل خمتلفة 
من الليبيني367 ويؤكد «بتري» رأيه هذا مرة ثانية مضيفا أربابا أخرى 
إىل القائمة حني يقسم اآلهلة إىل أربعة أقسام، على هيئة حيوان، على 
الثانية  هيئة بشرية،إهلة كونية «مساوية»، إهلة جمردة، واىل اجملموعة  
ينتمي آمون وموت وخوفو ونيت، وكلهم يصورون على هيئة بشرية 
إىل جانب أوزوريس، وروابط هذه اجملموعة كلها تنتمي إىل الغرب 
«ليبيا» باعتبار أوزوريس ذا صلة باملعبود اللييب «ددن» كما انه رب 
النبت واله الغالل، وبالنظر إىل شخصية «خوفو» و»آمون» التنبؤية، 
فهذه الفكرة جاءت من الغرب، كما ان آمون هو اله الواحات، أما 

«نيت» قال ريب اهنا ربة ليبية 368.
 366- جنيب ميخائيل : مصر والشرق االدىن القدمي، جـ 4 ، ص 119-117.

 367 - Mercer, S.A.B The Religion of Ancient Egypt, London,
1949, PP. 49-51.
Petrie, W.F., Religion and Conscience in Ancient Egypt, Lon-
don, 1898, P. 57.
368 - Ibid, PP 77-78

أما اآلهلة «نيت» فهي واحدة من أقدم املعبودات املصرية 
املقاطعني  إهلة  تعترب  كانت  حيث  الدلتا  غرب  «سايس»  مدينة  يف 
شخصها  يف  مثلث  للصيد،  ربة  كذلك  وكانت  اخلامسة  و  الرابعة 
إليها  أشري  وقد  أوصافها وخواصها،  عليها  أصيغت  أخريات  إهلات 
يف الكتابات القدمية واحلديثة، ووجد امسها منقوشا على متاثيل أقدم 
الفترات التارخيية يف مصر بل ان أقدم رموزها مثل يف نصوص األهرام 
بدرع وسهمني إشارة إىل اهنا ربة للصيد 369 ومسيت بامسها ملكات 
مضر يف فجر التاريخ مثل «نت ـ حتب»  و»مرى ـ نت» وأقيم 
أقدم معبدا هلا يف عهد امللك «عحا»، وقد عبدت يف كل  أرجاء مصر 
حىت نقادة يف اجلنوب، ولكن أعظم مركز لعبادهتا كان يف «سايس» 
واليت كانت تسمى «حتـ  نت» أي مسكن «نت»، وكانت تلقب 
بأم الشمس وبالبقرة اليت حتمل الشمس بني قرنيها370  وكما أسلفنا، 
جببال  ديب»  «مايا  يف  الوصف  هبذا  البقرة  متثل  وجت صورة  فانه 
حربيا،  رمزا  كان  شعارها  فان  واضح  هو  وكما  الغرب،  طرابلس 
وهذا الرمز  رمبا يفسر السر الذي جعل رجال القبائل الليبية احملاربة 
كعالمة  قرنيها  بني  الشمس  قرص  حتمل  البقرة  ميثل  رمزا  حيملون 
حربية جتلب النصر، ولعل هذا هو السبب الذي كان من اجله تلبس 
الفتيات مالبس احملاربات يف حفل اآلهلة «أثينا» اليت وحد اإلغريق 
 369 - El-Browarsdki “Two Old Kingdom Writing Boards from
Giza” A.S.A.E, 71, 1987, P 36.

 Hosnung E, Conceptions of God in Ancient Egypt, Trans. By
Jogn Baines London. 1982., P.108

وماس: إهلة مصر، ترمجة زكي سـوس، اهليئـة املصرية العامة للكتاب ، 1976، 
ص 97.

 370- فاندييه: مصر ، ص 158-155.
Habaachi, L, Sais and Its Monument, A.S.A.E., 2*, 1943, P. 370
Note 3.
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بينها وبني «نت»، ولعل هذا هو الذي وصم ذلك االحتفال أيضا 
بطابع العنف يف متثيل حركات القتال بني الفتيات يف احتفاهلن بعيد 

أمهن «نت» األنثى احملاربة.371
ويذكر «مرسري» ان «نت» إهلة ليبية النشأة372 وقد ناقش 
«باتش» بتفصيل كبري كل ما يتعلق هبذه الربة الليبية األصل  اليت 

غزت مصر منذ أقدم العصور.373
ويرى بعض املؤرخني ان عبادهتا ترجع إىل العهد الذي كانت 
األسرة يف اجملتمع امومية لوقت هلن احلق يف ورثة امللك، كما كان 
للمرأة يف الشرائع الدنيوية374 وقد اقترنت «نت» )أي تنسب األبناء 
فيها لألمهات( ولعل هذا ما أراده سليم حسن بقوله كانت اإلهلات 
يف ذلك بالليبيني طوال فترات التاريخ الفرعوين، ومحل الليبيون رمز 
هذه املعبودة كوشم على الذراع والسيقان يف اغلب رسوماهتم على 

اآلثار املصرية القدمية.375 
وقد اختذ اجلرامنت اآلهلة «نت» رمزا للحياة، وكنوا عنها 
ولونوها  الكف  على شكل  الشواهد  هلا  فصنعوا  السحرية،  بالكف 
الشبيهة  القرنية  بالشواهد  إليها  وأشاروا  احلياة  رمز  األمحر  باللون 
ليال  املسافرين  يهدي  كان  الذي  بالقمر  ومثلت  اجلبل،  بقميت 

 371 - ايوب: جرمه-من تاريخ احلضارة الليبية، ص 188-186 
علي فهمي خشيم: إهلة مصر العربية، طرابلس، 1992 ص274.

 Graves, R, The Greek Miths Penguim Books. 1958 P 39.
372 - Mercer, Op. Cit, P196.
373 - Bates, Op. Cit PP. 203-207.

 374- سليم حسن: مصر القدمية، جـ 1، ص 190.
375 - El-Mosallamy, Libya Antique, 2, P. 53.

ان  واحلقيقة  احلياة،376  رمز  «عنخ»  بالعالمة  هلا  ورمز  بالصحراء، 
«نت» قد مثلت على إناء امللك «باك ان رن أف» )بوخريس( من 
األسرة الرابعة والعشرين، وهي ممسكة عالمة احلياة «عنخ» يف يدها 
اليسرى املرفوعة ألعلى وتتجه إىل ظهر امللك لتمنحه احلياة ولتجدي 
شبابه وحكمه أمام اآلهلة «حور» و»انوبس» و»جحويت» «يف معبدها 

بسايس».377 
معبودا  يبدو  انه  «مرسري»  عنه  فيقول  «أش»  اإلله  أما 
ليبيا،وقد وجد منذ عصر األسرة الثانية على أختام «خع سخموى» 
بعضهما  االثنني  صلة  يبني  مما  «ست»  اإلله  برأس  سن»  «وبرايت 
ببعض، وهو اله الصحراء الغربية، ويسمى غالبا «سيد ليبيا»، ويف 
لربات  ترمز  رؤوس  بثالثة  والعشرين صور  السادسة  األسرة  عصر 
اللبؤة والعقاب والصل مع لقب يذل على  مصرية ثالث هي رأس 
ذلك هو «أش كثري الوجوه»378 ويذكر «باتس» ان إهلا ليبيا باسم 
«أش» ذكر منذ األسرة الرابعة يف نقوش امللك «سا حو رع» وميكن 
احلكم من الشكل الذي يبدو به هذا املعبود يف تلك النقوش انه كان 

ذا شهرة يف ليبيا الشرقية يف عصر الدولة القدمية.379
ومن اآلهلة اليت عبدت يف مصر وليبيا اإلله «آمون» حيث 
تل دراسة بعض النقوش مثل رسوم الكباش الليبية اليت حتمل فوق 

 376- أيوب: ليبيا يف التاريخ ، ص 169.
أيوب : خمتصر تاريخ فزان ، ص 62.

 377 - Stevenson Smith , The Art and Architecture of Anceint
Egypt, Maryland U.S.A, 1965. Fig 76.
378 - Mercer, Op. Cit., PP. 188-189.

 تشرين: الديانة املصرية القدمية، ص 234.
379 - Bates, Op. Cit., P. 184.
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رؤوسها رموزا بيضاوية الشكل، واليت يف بعض األحيان يوجد أمامها 
رجل يتميز بوجود خصلة من شعر جانبية يف رأسه مما يوحي بإمكانية 
الفرعوين  العصر  يف  املصري  والكبش  الكباش  تلك  بني  شبه  وجو 
املمثل لإلله آمون يف العقيدة املصرية القدمية، هذا باإلضافة إىل الرسوم 
الليبية املشاهبة حلد كبري للرسوم اخلاصة باإلهلني «أوزير» و»بس» مما 

يدعم وجود اتصال حضاري يف الفكر الديين بني مصر وليبيا. 380
عصر  يف  مصر  يف  اآلهلة  أعظم  آمون  اإلله  صار  وقد 
اإلمرباطورية وتوطيد مركزه بعد انتصاره على اهلرطقة االتونية وأقيم 
العقيدة  انتشرت  الواحة  هذه  ومن  سيوه،  واحة  يف  كبري  معبد  له 
اآلمونية بالصحراء خاصة بعد ان متكن «رمسيس» الثالث من التحكم 
يف الواحات، حىت وصلت عبادة آمون تدرجيا إىل إقليم طرابلس، ويف 
العصر الفينيقي كان الالله آمون نفوذ الشك فيه عبادة اإلله «بعل 
آمون»، وال يعتقد «  « Legiaأن آمون سيوه يقدم لنا رباطا بيم 
آمون طيبة وبعل آمون إمنا يعتقد ان الرببر الليبيني كانوا واقعني حتت 
التأثري املصري يف وقت يسبق قيام هذا الدين يف سيوه والبد ان عبادة 
بعل آمون الفينيقي أصبحت متقدمة على عبادة الكبش احمللية والذي 

يتماثل وآمون املصري381.
بالكرنك، أصبح  الكبري  الفرس على معبد آمون  باستيالء 
ملعبد آمون يف سيوه مركز مرموق بني عباد هذا اإلله، وقد اكتسب 
 380- رشيد الناضوري : املغرب الكبري – العصور القدمية، االسكندرية 1966، 

ص 139.
رشيد الناضوري: التطور التارخيي يف الفكر الديين، بريوت، 1969، ص 42-41.
 381- جيهان يزانج: ”الرببر يف إفريقيا الصغرى“، تاريخ إفريقيا العام، ص 441.

 Leglay, M., Saturne africain, Histoire, Bibliotheque de L’Ecole
Frabçaise d’archeologie de Rome, Pars, 19i66, PP. 428-341.

مبا  اإلغريق  من  اخلامس ق.م يف  القرن  مكانة خاصة يف  املعبد  هذا 
قدمه هلم من النبوءات عن انتصارهم على أعدائهم الفرس، ويسمى 
«بنداروس»  ألف  وقد  آمون»  «زيوس  مبعبد  املعبد  هذا  اإلغريق 
قصيدة يف قدسية»آمون» ليبيا وأرسلها لآلمونيني وتبدأ القصيدة بـ 
«أيا آمون، يا سيد االوملب» وقد وزعت القصيدة على لوحة مثلثة 
واليت أهداها «بطليموس» إىل معبد اإلله يف سيوه ومن املالحظ ان 
الشاعر أرسل القصيدة إىل معبد سيوه وليس ملعبد زيوس يف قوريين، 
وهذا يوضح ان «بنداروس» قدس آمون ووضعه يف نفس مستوى 
«زيوس» على جبال الوملب، أما قول «تيودروس» القوريين «ياهلنا 
آمون» فانه يؤكد ان هذا اإلله أصبح املعبود الرئيسي يف املنطقة.382  
الليبية  القبائل  أقوى  من  كانوا  آمون  تباع  ان  واحلقيقة 
ولذلك انتشرت عبادته يف قطاع عريض من الصحراء الغربية كان 
ميتد من النوبة جنوبا إىل الساحل مشال إفريقي، وبذلك سيطروا على 
طرق القوافل الذي يسري من «درافور» إىل خمتلف الواحات وهذا 
يعين أهنم لعبوا دورا مهما يف نقل التجارة من اجلنوب إىل مشال عرب 
أثناء االحتالل  تأثرت مصر كمركز جتاري  الغربية عندما  الواحات 

الفارسي.383 
ومل تنتشر عبادة اإلله آمون هبيئته املصرية اليت كانت تعتربه 
بالغيب  عاملا  فصار  جديدة،  خصائص  اكتسب  بل  لإلخصاب،  إهلا 
يستشريه التجار ورجال القوافل عما يعن هلم من األمور، وصار هاديا 
املياه واآلبار، وأصبح حاميا  ينابيع  إىل  يرشدهم  بالصحراء  للضالني 
 382 - Ghazal, A.H., “New Light on The distinction Between
 Ammon of Libya and Zeus of Cyrene”, Liby Antique 2, 1984,
P. 174.
383 - Bates, Op. Cit, PP. 101-102.
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لسكان الواحات من بطش اإلمرباطوريات اليت تضخمت وأصبحت 
هتدد اجملاميع الصغرية من اإلمارات واملمالك بالصحراء الكربى384 
فكان اإلله آمون مبا له من قوة سحرية يثري الزوابع والرياح ويهلك 
اجليوش اجلرارة كما فعل جبيش «قمبيز» الذي أرسله لالستيالء على 
سيوه فهلك يف الطريق، يقول هريدوت: ان النسمونيني وهم جريان 
اجلرامنت وبنو عمومتهم كانوا يعظمون اإلله آمون ف يستبعد ان 
مل  ما  النسمونيني،  إىل اجلرامنت من  انتقلت  اإلله  تكون عبادة هذا 
يكن اجلرامنت أنفسهم من عباده األول، وان التحليل اللغوي لالسم 
«جرامنت» يدل على ان جزءا من هذا االسم حيوي اسم اإلله أمان 

أو آمون.385
من اآلهلة اليت عبدت يف ليبيا أيضا اإلله «حتوت»، فقد عثر 
«اإلهلات  لوحة  لوحتني،  على  جبارين386  مدينة  يف  لوت»  «هنري 
الصغريات» ولوحة «القربان»، مها اللوحتان اللتان كونتا لغزا حمريا 
له حاول تفسريه وقدم يف ذلك بعض اآلراء، نرى قبل التعرض هلا 

ان نصف اللوحتني.

 384 - Fakihry, A, History of Bagrayn P. 27.
Bates, Op. Cit, PP. 190 ff.

 385- ايوب : جرمه، ص 181، ليبيا يف التاريخ ، ص 169- 170.
 386- جبارين هي احدى مناطق تاسـيلي الغنية بلوحـات من عصور ما قبل 
التاريخ يف الصحـراء وهي تعين يف لغة الطوارق، العمالقة، وجبارين هذه عبارة 
عن مرتفعات من الصخور الرملية تنهض بشكل عادي من هضبة تاسيلي اثرت 
فيها عوامل التعرية فتاكلت قواعدها مكونة خمابئ وكهوفا اعمق مما يف أي منطقة 
أخرى، وقد امتألت جدران هذه التجاويف بالعديد من الرسـوم والنقوش حىت 

امساها ، ”لوت“ جبارين ذالت اخلمسة آالف لوحة.
لوت: لوحات تسيلي – ترمجة زكي حسن، طرابلس، 1968. ص، 7-67. 

من  ليست  فهي  الصغريات»  «اإلهلات  األوىل  اللوحة  أما 
احلجم الكبري حيث ال تزيد على 27×37 سم وال يزيد موضوعها 
على  رؤوسهن  رمست  العمر،  مقتل  يف  رشيقات  فتيات  أربع  على 
هيئة رأس طائر رأينا فيه شبها كبريا بطائر «أبيس»، وقد أرسل شعر 
الرأس يف تسرحيات عادية مما كان شائعا عند نساء قدماء املصريني 
وتنتهي التسرحية مبا يشبه األفعى املنتصبة، أو لعلها خصلة شعر أعدت 
لتكوين كذلك، وقد رمسن يف حالة حركة وكأهنن يقدمن من ناحية 
اليمني  بيع، واحدة إىل األمام واثنتان خلفها عن  تناسق  شيئا ما يف 
وعن اليسار والرابعة خلفهن يف الوسط ومجيعهن يقدمن يف خطواهتن 
اليمىن ويؤخرن اليسرى، أما األيدي فق رمست اثنتان األمامية واليت 
خلفها من اجلانب األيسر وقد رفعنا الساعد األيسر حبيث كون اإلبط 
زاوية قائمة تقريبا مث أرسلتا اليد اليمىن يف استقامة ولكن بانفراجة 
اليد  فرفعت  الوضع  عكست  فقد  اخللف  يف  اليت  أما  اجلسد،  عن 
اليمىن وأرسلت اليسرى دون ان تعدل يف الوضع واألبعاد وشذت 
عنهما اليت يف الوسط فقد رفعت كلتا يديها حبيث كون عضداها خطا 
أعلى كاألخريات  إىل  ذراعيها  ورفعت  تقريبا  الكتفني  مع  مستقيما 
بلون،  منهن  واحدة  كل  فخص  ألوان  أربعة  الرسام  استخدم  وقد 
األمامية بلون بين غامق واليت خلفها عن اليمني باللون األبيض، واليت 
خلفها على اليسار باللون األصفر، واألخرية باللون األمحر )مل تظهر 

األلوان نظرا لتصوير اللوحة(.
ويعلق «لوت» على هذه اللوحة قائال: ان جبارين كانت 
تنوي ان حتتفظ لنا مبفاجأة ضخمة وبالفعل ابرز «كلود» )احد أفراد 
فريق البحث( وهو ينظف احد اجلدران ظهرت للعيان صورة أربع 
نساء صغريات برؤوس الطري أشبه ما تكون بالرسوم اليت نشاهدها يف 
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بعض املعابد املصرية، كانت أشكاال مصرية صميمة حىت أننا أخذنا 
نتوقع  ان تطالعنا النصوص اهلريوغليفية املفسرة للمنظر ولكن عيث 
حاولنا، فبالرغم من عمليات املسح العديدة مل يظهر أي شيء، ولكن 
ترى هل يكون من املمكن ان يكون الفراعنة قد اغلوا بغاراهتم حىت 
تاسيلي؟...لو ان أشكاال أخرى من نفس النوع عثر عليها بالصحراء 
لبدالنا ان اجلواب عن هذا السؤال باإلجياب، أما يف الوقت احلاضر 
فال يبدو األمر هكذا، فاألمهات الصغريات برؤوس الطري تعود إىل 
ومن  التاسعة عشرة،  أو  الثامنة عشرة  لألسرة  رمبا  التارخيي  العصر 
احملتمل إذن إعادهتا إىل سنة 1200 ق.م وحنن نعلم انه يف ذلك العصر 
كان الليبيون الذين يسكنون فزان وهي منطقة قريبة من تاسيلي يف 
صراع مستمر مع مصر حياولون احتالهلا فهل قام املصريون مبطاردة 
ان  ولو  حىت  باملستحيل،  هذا  ليس  بتاسيلي؟  ملجئهم  حىت  هؤالء 
توغلهم إىل مناطق بعيدة كهذه يف أر العدو بينما خطوطهم اخللفية 
تبدو مكشوفة يبدو أمرا غريبا، وعلى كل فان محلة من هذا النوع مل 
ير ذكرها يف أي تاريخ مصري، رامسوهم من األسرى أو من التجار 
املصريني الذين وجدوا بتاسيلي، وأما ان ليبيني أقاموا مبصر إراديا أو 
كأسرى وهم الذين محلوا لوطنهم من مصر هذا األسلوب يف الرسم، 
على كل فان احلروب املتواصلة بني الليبيني واملصريني تكفي وحدها 

لتربير تغلغل الفن املصري يف الصحراء.387
إال ان هناك من يرى تفسريا آخر هلذه اللوحة حيث خلص 
إىل الشبه الواضح بني اللوحة واإلله حتوت وذلك للشبه يف رسم الرأس 
وربط بني اإلهلات الصغريات بالتقومي املصري، فالفصول الثالثة هي 
األيدي املرسلة واألشهر األربعة لكل فصل هي اإلهلات األربع، واأليام 

 387- لوت: لوحات تسيلي، ص 72.

الثالثون الشهر هي أصابع األيدي الظاهرة، أيام النسئ هي األيدي 
املرفوعة وهكذا يرى صاحب هذا الرأي ان مضمون اللوحة يضيف 

سنا جديدا للتشابه بني اللوحة واملعبود املصري «حتوت».388
ان  إذ  تعقيدا  وأكثر  حجما  اكرب  فهي  الثانية  اللوحة  أما 
ذكور  )ثالثة  أشخاص  ستة  على  وحتتوي  سم   105×58 مساحتها 
وثالث إناث وقارب وثالثة أكواب رموز احدها على شكل العكازة 
املعقوفة الرأس واآلخرين كأهنما أغصان شجر أو مقدمة جريدة خنل 
بعسفها وأخريا بعض األشكال املركبة من خط أفقي طويل فوقه ما 
يشبه الكوبني واملسلة والصحن أو قرنني وحتته خطان أفقيان ميتدان 
ما بني املسلة وآخر اخلط وأسفلهما خط عمودي وشكل يشبه اهلالل 
املفتوح إىل أسفل أول األشخاص )على يسار الرائي( يقف يف تعاظم 
ويبدو انه ميسك بقضيب أو رمح )أطول من؟( مل يبق سوى اجلانب 
بأنه  يوحى  وضع  يف  فهي  اليسرى  يده  أما  الرسم،  يف  منه  األعلى 
حيمل هبا شيئا غري موجود بالرسم أو انه يعتمد عليها يف التوكؤ على 
شيء ويف أعلى الرسم نقطة مستديرة صغرية ال مغذي واضحا هلا، 
وأمامه ومن اجلانب األيسر له شكل قارب بسيط يالحظ ان مقدمته 
ومؤخرته قد انتهيا باحنناءات وزوائد بت وكأهنا القاعدة اليت حتمل 
أعالم ورموز املقاطعات وبالفعل فقد رمست يف أسفل القاعدة خطوط 
أربعة شديدة امليل يف املقدمة وخطوط أربعة حتتها خط خامس ناقص 
الطرفني عنها مائلة هي األخرى ولكن برجة اقل، حىت لتبدو لتقارهبا 
القارب صورة  بعد  أو راية،  ودقتها وكان كال من اجملموعتني علم 
إلحدى اإلناث غري تامة )تلف نصفها األسفل وذهبت ألوانه( وأمامها 

 388- بازامه: تاريخ ليبيا ، جـ 1 يف عصور ما قبل التاريخ، ....- 3200 
ق.م، بنغازي ، 1973، ص 195 وما بعدها.
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اثنتان فرجل، واألشخاص األربعة يف حركة من خيل مكانا أو يقم على 
إنسان، وهذا اإلنسان هو آخر األشخاص يبدو كاجلامث على ركبتيه 

أو كمن يهم بالقيام.
بسيطة  أمامية  نقبة  يرتدي  األول  فان  املالبس  حيث  ومن 
من نوع ما نشاهده على بعض أثار مصر فيما قبل األسرات والدولة 
القدمية،  أما النساء الثالث فيبدو من الرسم أهنن يرتدين ثيابا تشبه 
)التنورة( وتستر ما بني اخلصر والكعبني أو فوق الكعب بقليل، وأما 
الشخص الذي يتقدمهن )ويبدو انه مرافق هلن( فريتدي جراب العورة 
الذي اشتهرت به قدماء الليبيني على اآلثار املصرية، ومجيع األشخاص 

هلم جسد بشري ورأس طائر متاما كما يف اللوحة السابقة.
ويذكر «ملوت» تعليقا على اللوحة اهنا منظر قربان واضح 
فيها التأثري املصري السيما من عصر األسرة الثامنة عشرة اكتشف 
يف العراء على جدران صخرة بالضفة اليسرى من الوادي يف موضع 
الواضحة إال  مل يكن ملجأ، وما كان من املمكن تعيني األلوان غري 
بعد مسح اجلدار مباء واسفنجة، ويف هذا الطراز يالحظ تأثري الفن 
املصرية  باملعابد  املتبع  أكثر حتررا من ذلك  بأسلوب  ولكن  املصري 
شعرهم  سرح  وقد  طري  رؤوس  هلم  ونساء  رجاال  األشكال  وكل 
اليت  بتلك  الشبيهة  األكواب  بعض  أيضا  املصرية ويالحظ  بالطريقة 

لعصر ما قبل األسرات.389 

وهناك من يرى ان هذه اللوحة رمبا تكون نصا هريوغليفيا 
ان  القدمية390 واحلقيقة  املصرية  الكتابة  نشأة  هنا  يكون  قيما، ورمبا 

 389- لوت : املرجع السابق، ص 212.
 390- بازامه: تاريخ ليبيا ، ص 200 وما بعدها

جبارين  بني شعب  قوية  صلة  وجود  إىل  بوضوح  تشريان  اللوحتني 
على  اللوحتان  فيها  رمست  اليت  الفترة  يف  مصر  وبني  الصحراوي 
األقل، ولكن مىت حث ذلك وكيف؟ وهنا جيب ان نستعيد التاريخ 
الذي اقترحه «لوت» وهو عصر الرعامسة «على أساس حداثة هذا 
التاريخ حيث ان احلياة مل تكن مزدهرة يف مناطق تاسيلي وكاكوس 
آنذاك بفعل عامل اجلفاف الذي اشتدت وطأته فهجرت الصحراء 
من غالبية من كان يعمرها من الناس، كما ان النصوص اليت وصلتنا 
من عه الرعامسة ليس فيها ما يوحى ولو استنتاجا بان املصريني قد 
طاروا الليبيني إىل ابعد من حدود مصر بكثري، كما انه مل يثبت تارخيا 
حىت اآلن ان الليبيني الذين حاربوا مصر كانوا من منطقة فزان، وعلى 
فإذا  عام 3200 ق.م،  قبل  إىل  اللوحتني  تاريخ  إرجاع  ميكن  ذلك 
صح هذا أو قبل كان هذان األثران دليال ماديا على صلة أقدم من 
عهد أوىل األسرات بني سكان الصحراء أصحاب حضاريت تاسيلي 

واكاكوس وبني سكان وادي النيل يف عصور ما قبل التاريخ.
قارب،  صورة  وجود  اللوحة  هذه  يف  االنتباه  ويسترعى   
وعلينا هنا ان نقارن هذا القارب بصورة القوارب اليت وجدت ممثلة 
على اثرين مصريني األول يد سكني من العاج وج يف جبل العرق، 
واألثر الثاين يف مقربة هرياكنوبولس، وموقع األثرين بالقرب من هناية 
ختتلف  القوارب  األمحر، وصورة  بالبحر  النيل  يصل  للقوافل  طريق 
متام االختالف عن القوارب املصرية املرسومة على األواين الفخارية، 
حيث ميتاز القارب األجنيب مبقدمة طويلة ومؤخرة عالية ومها صفتان 
ال تتوافران يف القارب املصري املصنوع من عيدان الربدي، وال ميكن 
القول ان هذا القارب متطور عن قوارب الربي املصرية واألرجح ان 
يقال انه منقول عن قوارب بالد النهرين حيث توجد قوارب شبيهة 
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هبذه على بعض أواين سومر من األلف الثالثة ق.م. 391
علينا إذن ان نقارن هذا القارب األجنيب الذي وجد على 
والسؤال  الليبية،  القربان  لوحة  يف  املوجود  بالقارب  املصرية  اآلثار 
على  املوجود  اآلخر  يف  اثر  الذي  واألساس  األصل  أيهما  املطروح 

اآلثار املصرية أم املوجود يف لوحة جبارين أم املوجود يف العراق؟
أما وجهة النظر اليت ترى ان لوحة القربان رمبا كانت نصا 
فانه يستحق  هريوغليفيا قدميا، فرغم ما يف هذا االعتقاد من غرابة 
أشكاال  كوهنا  على  تفسر  كانت  املصرية  فالكتابة  والتأمل،  التفكري 
سحرية وتعاويذ ال يعلمها إال أصحاهبا، وشيء قريب من هذا ميكن 
من  اهلائل  الكم  فهذا  الصخرية،  النقوش  موضوعات  عن  يقال  ان 
اخلارق  اجلهد  الصحراء، وهذا  الصخرية يف  والرسوم  النقوش  هذه 
فقد  بشأهنا،  قيلت  اليت  التفسريات  هبا عن  تنفيذها خيرج  للعادة يف 
قيل عنها اهنا األغراض سحرية كانت تضمن ألصحاهبا بعد طقوس 
بعضها على  أو صيدا وفريا، كما فسر  مأمونة  معينة رحالت صيد 
اهنا حفالت شعائرية ألصحاهبا، واحلقيقة ان هذا التراث اهلائل من 
األوىل  اإلرهاصات  مبثابة  كان  رمبا  الصخرية  والرسومات  النقوش 
احد  يف  توقفت  العملية  هذه  وان  أم،  صحراوية  كتابة  ميالد  حنو 
يساعدها  ما  والظروف  العوامل  من  هلا  يتوافر  مل  ألنه  رمبا  مراحلها 
على التطور لتصبح من بعد كتابة مقروءة، ولتوضيح ذلك نذكر ان 
الكتابات القدمية املكتوبة اليت ظهرت يف ارض العراق أو يف وادي 
النيل كانت يف مراحلها األوىل عبارة عن صور حليوانات أو طيور أو 
أشياء مأخوذة من بيئتها احمللية، وان هذه الصور اليت كونت بعد ذلك 

 391- إبراهيم رزقانة : اجلغرافية التارخيية ، القاهرة ، 1966 ، ص 473، 
شكل 163.

املقاطع واحلروف مث الكلمات واألفعال اليت أصبحت عالمات متفقا 
عليها ومألوفة لدى اجلميع ومن مث بات مكتوبة ومقروءة، ومما ساعد 
على استمرار مراحل التطور ان كال من الكتابتني وجدتا يف بيئتهما 
ففي  إليه،  وات  التطور  هذا  هلا  يسرت  اليت  املساعدة  العوامل  من 
العراق القيم وجدت بوفرة مادة الطني فكانت ألواح الطني )الرقيم( 
الذي كان من السهل الضغط عليها بأي أداة صلبة، واخترع اخلط 
ان  املصريون  فاستطاع  أما يف مصر،  املسماري، وتطورت أشكاله، 
يستخلصوا من نبات الربدي صناعة الورق، وكان يلزم للكتابة عليه 
ينمو  مما  فكان عود من بوص  القلم  أما  السناج،  فكونوه من  مداد 
جمتمعات  ان  افترضنا  فلو  البحريات،  أو  النهر  شواطئ  على  بكثرة 
تكون  ان  هلا  يسر  ما  البيئة  عناصر  من  وجدت  والرسوم  النقوش 
أدوات ووسائل للتعبري بال من الصخور، ولو مل تتغري الظروف البيئية 
اليت أجربهتا على تغيري بيئتها األصلية واهلجرة، يفترض أننا كنا قد 
لنا ضمن موضوعاهتا فصال عظيما من  امتلكنا اآلن كتابة أم حتكي 
ان  نتوقع  اليت  ان األحباث  اإلفريقي، واحلقيقة  الشمال  إنسان  حياة 
جتري يف املستقبل هي اليت ستعطي األدلة احلامسة اليت سيستفيد منها 

العلماء الذين سيتناولون هذه املوضوعات بالبحث والدراسة.392
من العرض السابق ميكن ان خيلص الدارس إىل القول انه إذا 
نظرنا يف مضمون معتقدات الشعوب قدميا وجردناها مما يغلفها من 
طقوس ومظاهر عبادات، فإننا نلحظ ان الظواهر الكونية كالشمس 
والقمر واملاء واهلواء واألرض وقوة اإلخصاب وعيون وجماري املياه 
العذبة كانت تقدس، ويقام هلا العبادات املباشرة أو عن طريق رموز 
تتخري هلا حتل فيها، وذلك ألهنا قوى حتيط باإلنسان، وهي اليت تكفل 

 392- حسن الشريف: املرجع السابق، ص 10.



212

مصر وليبيا فيما بني القرن السابع والقرن الرابع ق.م.

213

د. أمحد عبد احلليم دراز

وجوده وتضمن له احلياة، واىل جانب ذلك قدست بعض الظواهر 
النهر،  وأفراس  واألسود  كالتماسيح  الربية  احليوانات  أو  األخرى 
فكانت تعبد أيضا كقوى خيشى باسها، ولقد خرجت مظاهر التقديس 
هو  واحد  معىن  يف  يتجسد  واحد  منبع  من  القدمية  الشعوب  لدى 
رغبة اإلنسان يف التقرب من القوى احمليطة به واملهيمنة على حياته 
مدفوعا باخلشية والرغبة، وهذا بالفعل ما نلحظه لظاهرة الدين لدى 
اجملتمعات يف ليبيا والشمال اإلفريقي حيث عرفت كل هذه العبادات، 
وتأيت الفروق بعد ذلك يف ترتيب اإلله حسب مكانة كل ظاهرة يف 
وباملنظر  واملكانة،  األولوية  يف  أخرى  على  ظاهرة  تفضيل  أو  بيئتها 
إىل الظروف املكانية والبيئية وعوامل أخرى، كفرص احتكاك جمتمع 
هبا  أحاطت  بطقوس خاصة  العبادات  باجملتمعات األخرى غلفت  ما 
وشعائر معينة ارتبطت هبا، وهنا جيب إال نعزل ليبيا عن الواقع البيئي، 
كما جيب ان نأخذ يف االعتبار ذلك احلادث البيئي  الكبري واملتمثل يف 
حلول عصر اجلفاف واضطرار اجلماعات البشرية اليت كانت تعيش 
قد  بالطبع  وهي  األئمة،  املياه  مصادر  إىل  اهلجرة  إىل  الصحراء  يف 
محلت معها معتقداهتا وبتوال احلقب وطول بعدها عن أصوهلا حدث 
ان احنرفت هذه العبادات أو دخلت عليها إضافات مستحدثة، ولكن 
عند الدراسة والتحليل ميكن ان نتبني األصول األوىل، وعلى ضوء هذا 
السياق من املقبول به ان جند أشكاال ورموزا معينة لعبادات متشاهبة 
يف أكثر من مكان من الشمال اإلفريقي، فعلى سبيل املثال ال احلصر، 
نطالع يف أكثر من مكان يف مشال إفريقيا حيوانا غالبا ثدييا حيمل فوق 
رأسه بني قرنيه قرصا مستديرا يؤخذ يف العادة على انه رمز لقرص 
الشمس، كما أننا جند حيوانات مثل البقرة والكبش والصقر مقدسة 
لدى أكثر من جمتمع، ولنا ان نتحفظ بشأن تلك اآلراء اليت جيتذهبا 

وبشكل فوري أحكام هنائية عندما تطالع مثل هذه األمور وتفسرها 
على اهنا جاءت نتيجة التساع النفوذ السياسي جملتمع على غريه من 

اجملتمعات، وانه لذلك فرض معتقداته حيثما وصل نفوذه.393
وعلى ذلك ال يكون من املستغرب ان نج لدى اجملتمعات 
يكون  وان  املقدس  القرص  حيمل  كبش  هيئة  يف  إلله  الليبية صورة 
الكبش أيضا رمزا ألكثر من اله يف مصر، فهو رمز لإلله آمون، وكان 
رمزا أيضا لإلله خنوم، وكان إهلا لإلقليم العشرين من صعيد مصر، 
ولقد كان للرببر اله كبش للماء، وان كلمة آمون أو أمان تعين املاء، 
وكمال ذكرنا يف العرض السابق وردت إفادات عن اله لييب باسم 

«حور» وكان مييز عن اإلله املصري حبور امحر-العينني.

2- املقربة:
علينا أيضا ان ننظر إىل شكل آخر ضمن املعتقدات الدينية 
االهتمام  يتم  وحينا  الدفن،  وطقوس  املقربة  نظام  وهو  هبا،  ويرتبط 
واألثاث  باملنقوالت  وجتهيزها  عليها  للحفاظ  العناية  وبذل  باملقربة 
اجلنائزي، فهي كلها أمور ارتبطت يف احلضارات القدمية بفكرة اخللود 
أو احلياة بعد املوت، واحلقيقة ان قليال فقط من جمتمعات العامل القيم 
هي اليت أمنت هبذه العقيدة منها الشعوب الليبية، لذا اهتم الليبيون 
مبقابرهم وأثاثهم اجلنازي، وقد أمكن متييز أربعة أشكال للمقربة تشري 

بوضوح إىل تطور بناء املقربة من احلفرة حىت املقربة اهلرمية.
 أما النوع األول وهو املقربة الدائرية فهي عبارة عن حفرة 
دائرية صغرية ضحلة العمق، يوضع فيها املتوىف على هيئة اجلنني مث 
 393- حسن الشريف: العالقات احلضارية والتأثريات املتبادلة بني أقطار الشمال 

اإلفريقي، حبث غري منشور ص 6.
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يهال عليه التراب، وحتدد املقربة دائرة من األحجار، وهذا النوع هو 
الذي استعمله اجلرامنت منذ أقدم العصور، وكانت هذه املقابر حتتوي 
على القليل من اآلثار اليت مل تتعد بعض قطع الفخار البدائي، وبعض 
الزينة  عقود  وبعض  العظم  أو  النعام  بيض  قشر  من  الزينة  أدوات 
املصنوعة من احلجر394 وأمثلة هذه املقابر وجدت يف «حنج» و»قصر 
النوع يظهر يف األودية كأنه من املقابر  الواتوات»، وكثري من هذا 
املدرجة مثل املوجودة يف جبل زنككرا، ولكن أكثر هذه األنواع كما 
ال تلك اليت اكتشفت يف سنية بين هويدي واليت تربز مهارة الصانع 

اجلرامنيت، وهذا النوع كان سائدا يف مشال إفريقيا.395
من أمثلة هذا النوع ما وجد يف وادي احلياة «اآلجال»، وقد 
نشر )هنري لوت( لوحة من منطقة «غات» وهي عبارة عن دائرة 
غري منتظمة الشكل جبوارها شخصان، أما يف داخلها فريقد شخص 
على ظهره كما يبدو، وميتلئ باقي الفراغ حول الشخص بعدد من 
األواين واألطباق اليت رصت بعناية وقد وصف «لوت» الشكل بأنه 
مسكن قمئ جتلس امرأة وطفل على جلد حيوان أمام اخلطوط العامة 
للمسكن وقد استلقى رجل على ظهره حوله أشياء متنوعة396 إال ان 
هناك من يرى ان هذا الشكل بعيد عن كونه مسكنا397 فهو ان كان 
أماكن األسرة اخلاصة هلذا الشخص؟، ولكن من  بقية  فأين  كذلك 

394- أيوب: خمتصر تاريخ فزان، ص 58. 
 395 - El-Rashdy, E.,n « Garamantian Burial Customs : Their
Relation to Those of Other Peoples of North Africa Libya An-
tique, 2 ; 1984, P. 77

 396- هنري لوت: لوحات تسيلي ، ترمجة زكي حسن ، طرابلس، 1968.
 397- حسن الشريف: العالقات احلضارية والتاثريات املتبادلة بني اقطار الشمال 

اإلفريقي، حبث مل ينشر بعد ، ص 7.

املعقول ان يكون الرسم ملقربة فردية، مت دفن املتوىف وتزويده بالزاد 
الذي يعينه على رحلة العامل اآلخر، وأما الشخصان اخلارجيان فهما 
كان  ورمبا  روحه،  على  الشعائر  بعض  يؤديان  كانا  رمبا  أسرته  من 
لبعد «لوت» عن نظام املقربة املصرية وطقوس الدفن لدى املصريني 
القدماء خاصة يف عصور ما قبل األسرات، ان فاته الربط بني هذا 
عادات وجدت  وهي  املصريني  عادات  عليه  كانت  ما  وبني  الرسم 
أيضا لدى جمتمعات النوبة، كما تشهد عليها وتؤكدها مقابر وادي 

احلياة «اآلجال» يف فزان جبنوب ليبيا.
رمبا يقول قائل الن هذا الرسم خيالف عادات ما قبل التاريخ 
إذ كان يتم دفن املوتى قي تلك العصور يف وضع القرفصاء أو اهليئة 
الفنان  ان  افتراض  ميكن  انه  على  ذلك  تفسري  ميكننا  ولكن  املثناة، 
يؤكد  ان  الفنان  حرص  كان  كثرية  حاالت  يف  ولكن  ذلك،  أراد 
ان  ال جيب  انه  والواقع  الرسم،  قواعد  خيالف  جيعله  ما  فكرة  على 
نتوقع منه احملافظة أو حىت درايته بقواعد املنظور، ولقد دأب الفنان 
املصري يف مجيع العصور مثال على خمالفة هذه القاعدة رغم معرفته 
هبا، حينما كان يظهر الكتفني لدى الشخص وهو يريد تصويره من 

وضع جانيب.
جبل  مقابر  ضمن  أخرى  حاالت  وجت  فقد  ذلك  ومع 
زنككرا يف وادي احلياة «اآلجال» وضع فيها املتوىف راقدا على ظهره 
وأطرافه إىل األعلى فوق اهليكل العظمي، وهو ما جيعلنا نعتقد ان هذا 

الوضع  كان مألوفا لدى جمتمعات اجلنوب.398
لدى  كانت  انه  الرسم  مضمون  إىل  نضيف  ان  وميكن 

 398- نفس املرجع السابق ، 8.
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جمتمعات الرببر رغبة قوية يف ان حياط الرجل بالعناية بعد املوت وان 
يدفن  اجلسد  كان  وقد  لديهم،  الظاهر  العقائدي  العامل  كان  ذلك 
على جانبه مث يتم ضمه أو شد أطرافه، كما جرت العادة على نثر 
تراب امحر «املغرة» على جسد املتوىف، وهي عادة وجت كذلك يف 
مصر، والتراب األمحر يرمز إىل عودة احلياة مرة أخرى للجثة مث يتم 
تزويده بالطعام وتوضع التمائم حلمايته يف احلياة األخرى ويضاف إىل 
ذلك انه كان من املمكن  ان يلحق باملتوىف خادمه املخلص وال ندري 
ان كان ذلك يتم قسرا، وهذه العادة أيضا وجدت يف مصر، أي دفن 
اخلدم مع أصحاهبم، لكن املصريني اقلعوا عنها بعد عصورهم األوىل 
واستعاضوا عنها بتماثيل حجرية متثلهم وهي تقوم على خدمتهم يف 
دفن  عادة  الرببر،  لدى  الدفن  عادات  ضمن  ويدخل  اآلخر،  العامل 
أفراد األسرة حول مقربة املتوىف ولكن بعد موهتم طبيعيا، وبالتدريج 
تنشأ جبانات كاملة حول قبور معينة، وكان من الطبيعي مبجرد قيام 

أي مملكة ان ينشا فيها على الفور عبادة مللوكها الراحلني.
والواقع أننا جند ما يشابه ذلك لدى ملوك املصريني القدماء، 
فقد كانت جبانة العاصمة تتوسطها املقربة امللكية مث حتيط هبا يف جانب 
من جوانبها مقابر أفراد أسرته ويف اجلانب اآلخر مقابر كبار رجال 
القصر مث تتواىل الدرجات واملراكز حبيث تأخذ اجلبانة يف هناية املطاف 
شكل وختطيط العاصمة اليت كان يتوسطها القصر امللكي وحتيط به 
من جوانبه باقي منازل رعيته حسب دراجاهتم أو قرهبم منه، أما عن 
الوهية امللك، فقد كان امللك املصري إهلا ارتضى ان ينزل إىل األرض 
ليسوس رعاياه وبعدما تنتهي حياته كان يصعد إىل السماء لينضم إىل 

آبائه اآلهلة.399

 399- حسن الشريف: املرجع السابق، 8

أما النوع الثاين من املقابر فهي املقابر املربعة أو املستطيلة 
وهذا النوع يعترب تطورا ملقابر الرببر وهو عبارة عن حفرة دائرية أو 
أمتار وقد دعمت جدراهنا  أو مخسة  أربعة  يبلغ عنقها حوايل  مربعة 
بكتل من احلجر غري منتظمة الشكل واملتماسكة فيما بينها مبالط أو 
مونه وأرضية احلفرة من الرمال، ويسجى فيها امليت عادة على هيئة 
اجلنني ويوضع حوله األثاث اجلنازي الذي كان يتكون يف الغالب من 
الفخار الفاخر واألواين الزجاجية والقناديل واحللي الذهبية واملعنية 
الشكل  أما  األمحر،   والعقيق  الفريوز األخضر  من  اجلميلة  والعقود 
إحدامها  تعلو  مربعتني  من مصطبتني  يتكون  فكان  للمقربة  اخلارجي 
أيضا،  املنتظمة  تبىن من كتل األحجار غري  اآلخر، وكانت املصطبة 
ومتلعج من اخلارج متلعيجا جيدا مث تطلى باجلري أو الطباشري وكانت 
عن األركان يف بعض األحيان بعض املصاطب الصغرية اليت توضع 
عليها موائد القربان وق عرفت مدافن هذا النوع باسم املقربة اليت 
وادي  النوع يف  هذا  مقابر  من  الكثري  ويوجد  مصطبة،  على شكل 
تاجلت  ومقابر  جبرمة  امللكية  اجلبانة  مقابر  أمهها  )اآلجال(  احلياة 
ومقابر جبانة التنامحة )قرب قرية الرجيبة(، واملالحظ ان املقابر اليت 

من هذا النوع كانت مدافن كبار القوم.400 
هذا  مصدر  حول  كبري  جدل  دار  فقد  اهلرمية  املقابر  أما 
الشكل من املقابر واليت وجت يف قرية احلطية جنوب جرمة من وادي 
احلياة خاصة انه ال وجود هلذا النوع يف مشال غرب إفريقيا مما جعل 
البعض يرى ان مصدر هذا التأثري من الشرق واجلنوب الشرقي )مصر 
والسودان( وإذا كانت احلضارة املروية  بصفة عامة واملقابر اهلرمية 

 400- أيوب: خمتصر تاريخ فزان، ص 59، ليبيا يف التاريخ، ص 168. 
El-Rashdy, Op, Cit, PP 83-84.
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بصفة خاصة ناجتة من التأثري املصري401 فهل انتقل التأثري من مصر 
إىل ليبيا مباشرة أو انه كان بطريق غري مباشر عن طريق السودان؟ 
سلكه  الذي  الطريق  كان  السودان  ان  على  الباحثني  بعض  ويؤكد 

التأثري املصري يف بناء املقابر اهلرمية يف ليبيا.402
ولكن ملاذا نصر على ان هذا النوع البد وان يكون ناجتا 
عن تأثري خارجي؟ ملاذا ال يكون تطورا حمليا لبناء املقربة؟ أو حىت ملاذا 
ال يكون هذا املكان )وادي احلياة( هو مصدر التأثري خاصة إذا علمنا 
ان الذين استخدموا هذه املقابر أقاموا يف هذه املنطقة منذ عصور ما 
قبل التاريخ، وأيضا العصور التارخيية، حيث أوردت املصادر التارخيية 
أشارات إىل عنصر بشري ابيض البشرة، وكان االعتقاد السائد ان 
هذا العنصر مل يظهر إال حديثا جدا، وانه كان غزوا منتظما جاء لطرد 
الرومان لرببر السهوب من أراضي املغرب، ولكن بفضل أعمال احلفر 
احلديثة يف كل من فزان والصحراء اجلزائرية، فانه بات يعتقد اآلن 
انه خالل عصر ما قبل التاريخ كان يسكن وسط ومشال الصحراء 
عناصر بيضاء طوال القامة هلم مالمح البحر املتوسط تتصف مجامجهم 
بالضخامة، الوجه طويل نوعا ما وضيق األطراف حنيلة وهي الصفات 
التركيبية «املورفولوجية» ذاهتا للطوارق احملدثني الذين يعتربون امتداد 

لشعب اجلرامنت.403
وأثناء املسح األثري لوادي احلياة وجت  عدة مقابر حجرية 
اسطوانية التكوين من بني تلك املقابر واحدة اكرب حجما مت تستيفها 
بقطع من احلجارة الغفل مما قرهبا من الشكل اهلرمي وتوحي حالتها 
401 - Dunham, D, The Royal Cemeteries of kush.
Vol, IV Royal Tombs of Meroe and Barkal Boston, 1957, P. 91-

 402- Shinnie, P, Meroe, London, 1967. P52.
 403- حسن الشريف: املرجع السابق/ ص 3.

العامة اهنا سليمة مل متس.404 
إذن فمن احملتمل جدا ان تكون املقربة اهلرمية يف ليبيا هي 

هناية املطاف للمقربة يف عصورها املختلفة.405

3- الشواهد وموائد القرابني
الشواهد وموائد القرابني من األشياء املرتبطة باملقابر، حيث 
القبور،  على  معينة  أشكال  ذات  شواه  وضع  على  الليبيون  حرص 
وكانت هذه الشواهد توضع أما إىل الناحية الشرقية املقابلة ملشرق 
ارتباط  يدل على  لغروهبا، وهذا  املقابلة  الغربية  الناحية  أو  الشمس 
هذه الشواهد بعبادة الشمس أيا كان شكل هذه الشواهد سواء على 
شكل مسله أو على شكل قرنني أو شكل الكف، أما النوع األول 
التهذيب كانت توضع عادة  تامة  فهو عبارة عن مسلة صغرية غري 
الذي  الشمس  اله  تتصل  الشمس كي  مواجهة ملشرق  القرب  خارج 
يقوم هاديا للمتوىف يف العامل اآلخر، وكانت تطلى باللون األمحر رمبا 
لتعكس أشعة الشمس حيث انه من املعروف ان هرميات املسالت يف 
مصر أيام الدولة احلديثة كانت متوه بالذهب أو مبعدن آخر سواه406 

 404- حسنة الشريف: ”مشروع املسح االثري لوادي احلياة“، جملة اوزو، 
العدد األول، 1988، ص24.

 405- علينا هنا ان نقارن هذا التطور يف بناء املقربة واسلوب الدفن يف ليسبيا 
مع مثيلتها يف مصر القدمية، وعلى ذلك انظر:

جرميال: تاريخ مصر القيمة، ص 150-131
اسكندر بدوي: تاريخ العمارة املصرية القيمة، القاهرة 1988 

تشرين: الديانة املصرية القيمة ، ترمجة امحد قدري، القاهرة، 1987، ص 158-152.
 Laur, J, Ph, « Observations Sur Les Pyramids » B.D.E., 30, Le
Caire, 1960.
  406- لبيب حبشى: مسالت مصر، ترمجة امحد عبج احلميد يوسف، القاهرة 
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واىل جوار مقابر وادي احلياة وجدت بالطتان كبريتان كشاهد وكل 
منهما  تصنع زاوية من طرف املقربة فتجعله شكال هرميا غري تام، 
النوع  هذا  على  األمثلة  احد  ويأيت  مصادفة،  ليس  هذا  ان  ويبدو 
بان  يعتقد  من  وهناك  فينيقي،  نص  عليه  وجد  حيث  قرطاجة  من 
هذا الشكل ميثل توحيد قرص الشمس وهالل القمر وقد نتج ذلك 
من ظهور «تانيت» على رأس املعبودات القرطاجية407 فهل األمثلة 
اليت وجت يف وادي احلياة جبنوب ليبيا تعين نفس املعىن؟ احلقيقة ان 
هناك من يعتقد )نتيجة التشابه الكبري بني الشواهد الليبية والشواهد 
يعمل  قاموا  عندما  القرطاجية  الشواهد  قلدوا  الليبيني  ان  الفينيقية( 
من  أول  كانوا  املصريني  ان  إىل  تشري  احلقيقة  ان  إال  شواهدهم408 
الشعوب  من  غريهم  يف  اثروا  مث  مسلة  شكل  على  شواهد  شكل 
بالكنعانيني  األمر  آل  فقد  اقتناؤها،  أو  اآلثار  هذه  إنتاج  حيث  من 

والفينيقيني إىل إقامة مسالت هلم صغرية.409 
رمز  أو  كشاه  القرن  استخدام  فان  القرينة،  الشواهد  أما 
يظهر منذ وقت مبكر يرجع للعصر احلجري احلديث وحىت العصور 
الرومانية، كما ان هذا النوع قد امتد من مواضع  العصر احلجري يف 
الصحراء إىل مراكز البحر املتوسط، ويرى «فروبينيوس» ان القرون 
اليت مت اكتشافها يف ليبيا إمنا هتدف إىل أغراض رمزية وأهنا تشري إىل 
القرون  استعمال  فكرة  بني  تربط  صلة  مثة  ان  اعتقاه  ويف  الضوء، 
ثقافات  يف  بعد  فيها  الرمزي  واستعماهلا  التاريخ  قبل  ما  عصور  يف 

، 1994، ص 18.
 407 - Bisi, A.M., « Punic Stelae », Aschaeologya Viva, Paris,
1968., P, 121.
408 - El-Rashydy, Op, Cit, P 90.

 409- لبيب حبشي: املرجع السابق، ص 25.

أخرى410 وتبدو الصلة بوضوح بني القرون من جهة والشمس والقمر 
والثور من جهة أخرى من خالل إبراز القرون علة هيئة هالل، وضع 
إذا كانت  ما  الصعب حتديد  من  )وان كان  دائرة  هيئة  القرن على 
هذه الدائرة ترمز إىل الشمس أم إىل القمر(. إضافة خطوط على هيئة 
شعاع قد ميثل شعاع الشمس، إضافة زخارف من املعتقدات اهنا ترمز 
إىل الشمس مثل الصليب بأشكاله املختلفة، ومن تلك الزخارف رسم 
الزرافة  مثل  حليوانات  أخرى  صور  حول  ليبيا  فيس  وجد  بيضوي 

والنعامة ورمبا كان هذا الرسم البيضوي ميثل الشمس.411 
ويبدو من تلك النماذج ان الناس كانوا حياولون ان يربطوا 
بني األرض وقوى الفضاء اليت تعذر عليهم فهم ماهيتها، كذلك يبدو 
كانت  القرون  ذوي  من  واحليوانات  السماوية  واألجرام  اآلهلة  ان 
القوة  رموز  احد  القرن  وأصبح  التاريخ،  قبل  رمزيا  ثالوثا  تكون 
الروحية، ويتكهن البعض بان القرن أصبح ميثل النور على األرض، 
نظرا للشبه الذي بينه وبني اهلالل، وخلاصته الدفاعية اهلجومية كان 
املعتقد انه منبع القوة واحلياة، وعندما أصبحت املاشية من أهم عناصر 
الغذاء أصبح القرن يرمز أيضا إىل اخلصوبة والتوالد يقول «جيديون» 
ان املصريني ظلوا مرتبطني بعامل ما قبل التاريخ وبصفة خاصة بالنسبة 
العجل  اهنا حتولت عندهم إىل رموز لإلهلة مثل  للحيوانات، لدرجة 
«أبيس» ومع ان صبغة اإللوهية، حتولت مبضي الزمن من احليوان إىل 

410 - Ferobenius, L, Kuiturgeschichte Afrikas, Zuerich, 1954.
نقال عن ندرات سكوت وفابري: ”قرون احليوان يف عصور ما قبل التاريخ يف 

ليبيا واثرها يف حضارات أخرى ”ليبيا القدمية“، جـ 3، 4، ترمجة عديلة مياس، 
1967/66، ص 501. 

 411- وندرات سكوت: نفس املرجع ، ص 106.
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البشر إال ان املصريني ظلوا متمسكني بتراث املاضي.412
مثل  مماثلة  من صالت  عددا  «فروبينيوس»  يذكر  كذلك 
من  خامت  على  املرسوم  املصري  والرمز  ديب»  «مايه  يف  الثور  قرن 
بني  الشبه  يذكر  األسرات، كذلك  قبل  ما  إىل عصر  يرجع  الفخار 
زخارف على هيئة قرن اكتشفها يف ليبيا وبني رموز مصرية موجودة 
على املعابد املصرية، والواقع ان اهلالل الذي على هيئة قرن، والقمر 
أو قرص الشمس من أهم الزخارف اليت تزين رموز اآلهلة املصرية، 
فنجد اهلالل املمتد بقرنني حيتويان قرص الشمس من أهم الرسومات 

اليت يرمز هبا لإلهلتني «حاحتور» و»ايزيس».413
وقد اكتشف يف املقربة امللكية يف جنوب ليبيا )فزان( )القرب 
)الفيوم(،  أو  «منف»  مدينة  من  احلجم  صغري  اخضر  إناء  الرابع( 
وغري ذلك من اآلثار اليت تل على التأثر بالتقاليد املصرية مثل املباخر 

والتمائم.414
أما اهلالل ذو القرنني الذي خل يف مصر كرمز للخصوبة 
يف اإلهلتني «حاحتور» و»ايزيس» فقد أصبح له مثيل يف املنيثولوجيا 
واليت  الفينيقية سيدة «جبيل»  «ايزيس»  مثل  بعد  فيما  اليت جاءت 
كثريا ما كانت ترسم وعلى رأسها هالل وقرص مستدير، واحلقيقة 
ان استخدام القرن كتميمة يرجع إىل العصور القدمية ويستدل على 
 412 - Giedion, S, Symbolic expression in Prehistory and in the
First high civilisation in Sign Image and Symbol London, 1966.

 413- وندرات سكوت: املرجع السابق، ص 107 تشرين: الديانة املصرية 
القدمية ، ص 24-1، 34-29.

 414- جينيت دي فيتا: ”نقش معبد ايزيس يف صرباته“ ليبيا القدمية، جـ 3.، 
4، ص 5-54.

أيوب: «املقربة امللكية يف جرمه» ليبيا القدمية ، جـ 3، 4، ص 98-93.

ذلك مما اكتشف أدى املصريني القدماء.415
أما موائد القرابني واليت تنحت على قوالب حجرية خمتلفة 
األحجام، فهي عادة ما توضع يف اجلانب الشرقي أو الغريب للمقربة 
أمام الشاهد، والغرض من هذه املوائد هو محل النذور والقرابني اليت 
يقدمها األقارب أمام املتوىف أو آلت يقدمها املتوىف للمعبود، واحلقيقة 
ان معظم املوائد الليبية القدمية قائمة الزوايا )مربعة أو مستطيلة( وهي 
تنقسم إىل قسمني األول يتكون من أخدود قائم الزوايا والثاين يشغله 
يف  قرابني  مائدة  ذلك  على  وضوحا  األمثلة  وأكثر  أخاديد صغرية، 
الكبري يشغل  بالغة، فاألخدود  بدقة  زنككرا وقد حفرت أخاديدها 
وتظهر  الثاين،  النصف  تشغل  أخاديد صغرية  وثالثة  احلجر،  نصف 
األخاديد  وإعداد  املختلفة  األشكال  سبها  مبتحف  املوجودة  املوائد 
الكثرية واملتنوعة احلجم، واألخدود الكبري عادة ما يكون أعمق من 
ميكن  ذلك  وعلى  الضحالة،  إىل  دائما  متيل  اليت  الصغرية  األخاديد 

تصنيف موائد للقرابني اليت وجدت يف مشال إفريقيا إىل:
أحجار  من  ويصنع  الزوايا  قائم  عادة  النوع  هذا  األول: 
خمتلفة معظم زخارفه من الزهريات الليبية وأرغفة اخلبز، كما رمست 
قطع اللحم يف قمة املائدة وتأيت األمثلة على ذلك من اجلزائر ووادي 

أم العجارمي.
خشنة  أخاديد  عدة  من  ويتكون  احلجم  صغرية  الثاين: 
الصنع ويلتصق هبا شاهد وتأيت األمثلة على ذلك من ليبيا فيحتوي 
متحف )طرابلس( على مناذج من وادي العمود وسرت وغريها ويف 
بعض األمثلة  يتضح األخدود الكبري والقطعة رقم 2456 يف متحف 

 415- وندرات سكوت وفابرى: املرجع السابق، ص 108.
El-Rashdy, Op, Cit PP. 93-94.
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طرابلس هبا فجوات رمبا تكون مكان أخدود.
واحدة  وجدت  حيث  الوجود  قليل  النوع  وهذا  الثالث: 
فقط يف خرزا بالصحراء الليبية وهو عبارة عن قالب حجري مستطيل 
به اثنان أو ثالثة أو أربعة أخاديد دائرية أو قائمة الزوايا، كما وجد 
أكربها  وهو  الوسط  يف  واحدة  غائرة،  دوائر  سبع  به  آخر  حجر 

مجيعا.416
وليس يف األماكن حىت اآلن حتديد أصل هذه املوائد، وان 
إال  إفريقيا،  غرب  مشال  يف  له  أمثلة  وجدت  ق  الثاين  النوع  كان 
توجد   مصر  ففي  مصريا،  تأثريا  هذا  يكون  ان  األكرب  االحتفال  ان 
واستمر خالل  القدمية،  الدولة  زمن  إىل  وتعود  القرابني  موائد  أقدم 
حيث   القرابني،  موائد  تطورت  الفترة  تلك  وخالل  احلديثة  الدولة 
بدأت بنوع بسيط به أخدود قائم الزوايا بصفة أساسية وترجع أمهيته 
الحتواء القرابني السائلة يف الدولة القدمية، وعلى ذلك وجدت يف 
املائدة الواحدة األخاديد املفردة أو الثنائية، وسطح هذه املوائد أما ان 
يرسم أو ينقش عليه مناظر متثل القرابني املقدمة417 وعلى مثال  واحد 
الوسط  دائرية وشغل  الزوايا ومثاين حفر  قائمة  أخاديد  أربعة  يوجد 
مبناظر خمتلفة، كما زين اإلطار اخلارجي باحليوانات وأنواع خمتلفة من 
الزهريات، واحلقيقة ان املوائد اليت ترجع إىل الدولة القدمية تشبه إىل 
حد كبري األمثلة اليت وجدت يف ليبيا، ويف تطور آخر للموائد املصرية 
املنتمية للدولة القدمية، تقدم لنا موضوعات خمتلفة مبا يف ذلك الصور 
اآلدمية، والشيء األكثر أمهية هو العالمة «حتب» واليت متثل حصريا 

 416 - Brogan, O. Magnificent Tombs Which the Home Guard of
Roman Tripolitania Built, London, 1955, Ph D., 184.
417 - El-Rashdy, Op. Cit. PP. 94-95.

موائد  فقدت  احلديثة  الدولة  الطعام418 ويف عصر  فوقها  الغاب  من 
وأصبحت  شكلها  وتغري  الوجود،  قليلة  وأصبحت  أمهيتها  القرابني 
املائدة  أمثلة أخرى مربعة، كما أصبحت  الزوايا مع  قائم  مثل طبق 

تصنع على شكل حتب.419
إذن هل ميكن اعتبار ما وجد يف ليبيا تأثريا مصريا أم تأثريا 
مرويا؟ خاصة ان احلضارة املروية تعترب اقرب زمنيا للحضارة الليبية، 
حيث تبدأ احلضارة املروية من القرن السادس ق.م وقد عرف سكان 
مروي موائد القرابني، وقد وجد عدد كبري منها يف اجلبانات املروية، 
فاألمثلة  متغرية،  دائما  كانت  املروية  القرابني  موائد  نقوش  ان  إال 
على  متثل  القرابني  اجلرامنت وكانت  من  تصنع  منها كانت  القدمية 
اجلزء األسفل، ويف القرن الرابع ق.م كان الطعام يصور على سطح 
املوائد، أما يف القرن األول ق.م فرسم مكان الطعام أشكال غريبة 
نصفها أدمى والنصف اآلخر ابن آوى )رمز اإلله أنوبيس يف الديانة 
املصرية420 من ذلك يتضح ان هناك اختالفا كبريا بني املوائد املروية 
وما وجد يف ليبيا، حيث ان األوىل مسيكة ونادرا ما يوج عليها نقش 
كما ال يوجد عليها أخاديد، فإذا أضفنا إىل ذلك ان كل ما وجد يف 
ليبيا ذكر يف مصر وان احلضارة املصرية هي أساس احلضارة املروية، 

ميكن القول ان هذا تأثري مصري صرف.

)ب( الفنون:

 418 - Vandier, J., Manual d’archeologie Egyptianne, VI, Paris ,
1955, Ph D. 522.
Ibid, Ph, D. 528.
419 -El-Rshdy, Op. Cit., Ph D. 98.
420 - Ibid, P. 98.
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اليت  والرسوم  النقوش  من  حافل  بسجل  الصحراء  حتفل 
صور فيها القدماء مشاهد عن حياهتم اليومية فجاءت لوحاهتم واقعية 
جمسمة لتاريخ حياهتم، وليس هناك من شيء أوضح من تاريخ الفن 
بالصحراء الكربى، فمنذ العصور املوغلة يف القدم بل قبل ان تظهر 
الصحراء، عندما كانت الوديان اليت نراها قاحلة اليوم تزخر مبظاهر 
احلياة، وعندما كانت اجلبال اجلرداء تكسوها األعشاب والغابات، 
وعندما كانت اجلهات اخلالية املوحشة اآلن مرتعا للفيل واخلرتيت 
الصيد  وعمليات  اليومي  نشاطهم  الصيادون  سطر  البحر،  وفرس 
والقنص، وصوروا أنفسهم وهم يرتدون جلود احليوانات اليت تتدىل 
ذيوهلا من خلفهم، نقشوا صور الشباك البدائية اليت كانوا ينصبوهنا 
ومناظر الصيادين وهم حيملون الصيد، ووصلوا لدرجة اإلبداع يف 
ليقتربوا  الغزالن  رؤوس  من  أقنعة  يرتدون  وهم  الصيادين  تصوير  
من الفريسة،وكانت األسلحة اليت حيملوهنا بدائية وال تتعدى العصى 
وبعض األقواس والسهام، وكان فن الرعاة أروع من فن الصيادين، 
إذ متكن فيه الفنان من التعبري عن شكل احليوان باستعمال األلوان، 
وحاول فيه الرسام إظهار حركة احليوان واإلنسان، ويظهر من الصور 
امللونة املرسومة يف جبال االكاكوس، ان هؤالء الرعاة كانوا طوال 
يف  أعلى  درجة  على  كانوا  وأهنم  املاشية  يرعون  البشرة  القامة مسر 
الرسم،  فن  رفيعة يف  مرتبة  بلغوا  أهنم  الصيادين، كما  من  احلضارة 
بوادي   احلقاف  جدران  على  املوجودة  الرسوم  تعترب  ان  وميكن 
إليها  أرقى مرحلة وصل  بأهنا  )االكاكوس( شرقي غات،  تشوينات 

فن الرسم لدى الرعاه.421 
 421- عـن فن الصحـراء الكربى انظر: موري: تـادرارت اكاكوس- الفن 
الصخري وثقافات الصحراء قبل التاريخ، ترمجة عمر الباروين وفؤاد الكعبازي، 

ليبيا – مركز اجلهاد ، 1988

أما بالنسبة النحت، فلن يعثر إال على عدد قليل من أجزاء 
احلجم  مكن  اقل  وجدت  اليت  األجزاء  ومجيع  ليبيا،  جبنوب  متاثيل 
الطبيعي للشخصيات اليت متثلها، وال ميكن اجلزم ما إذا كانت هذه 
األجزاء حنتت يف «جرمة» أم اهنا استوردت من أماكن أخرى، ولكن 
مل  التجارية  اجلنوب(  )سكان  اجلرامنت  طبيعة  تكون  ان  اجلائز  من 
التاجر ينصب  إذ ان اهتمام  التماثيل اجلميلة،  اقتناء  تشجعهم على 
غالبا على اقتناء األشياء ذات القيمة املادية العالية وليس القطع الفنية 
اليت ال جيين من ورائها إال الربح األديب، ومن أمثلة القطع املنحوتة، 
يلبس  إحدامها صدر شخص  متثل  النويب  الرملي  من احلجر  قطعتان 
التمثال  لنفس  وايل  الكتف  من  جزءا  متثل  األخرى  والقطعة  أزارا، 
وقد عثر عليها أثناء حفائر مصلحة اآلثار جبرمه، مث عثر على جزء 
ميثل رأس متثال من الربونز لشخصية مهمة ذات طلعة مهيبة، فمالمح 
الصدر  على  مرسلة  مستعارة(  كانت  )رمبا  واللحية  دقيقة،  الوجه 
وذات جتاعيد والتاج أشبه ما يكون «سريابيس» أو «بوسيدون» اله 
البحر ويبدو ان هذا التمثال ميثل شخصية اكرب من زعيم أو ملك، 
ومن احملتمل انه كان لإلله «جراما» ابن أبوللو اجلد األسطوري422 
كوبـر: ”من الصيـد إىل الرعي، ما هو العصر احلجـري احلديث يف الصحراء 
الكربى ”الصحراء الكربى ، ترمجة مكاييـل حمرز، ليبيا، مركز اجلهاد، 1979، 

ص 79-69.
لوت: ” الرسـوم الصخرية يف الصحراء الكـربى“، الصحراء الكربى ، ترمجة 

مكاييل حمرز، ص 107-80.
شتريتر: ”الرسـوم الصخرية كمصدر تارخيي“، الصحراء الكربى، ترمجة عماد 

الدين غامن، ص 156-15.
جوتيه : ماضي مشال إفريقيا ، ترمجة هاشـم احلسيين، طرابلس 1970، ص 20-

.27
 422- حممد سليمان أيوب: جرمه ص 167، 171، أيوب : ليبيا يف التاريخ، 
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كما مت الكشف يف مدينة قوريين عام 1966م عن مثانية أجزاء من 
متثال أليب اهلول.423

أما املوسيقى، فقد اشتهرت ليبيا قدميا بالفنون املوسيقية اليت 
أثبتها املؤرخون والرحالة وكبار اآلباء اليونان، حيث نج عددا وافرا 
من مغامرات ملحميت «هومريوس» جتري يف ليبيا أو على الشواطئ 
يغوينه  ان  حياولن  الوديسيوس  يتعرضن  املغنيات  فكانت  الليبية، 
حبالوة صوهتن غري بعيد من الساحل اللييب )رمبا عند صخرة جزيرة 
قروة قرب زواره حاليا( كما ان حبارة اوديسيوس أنفسهم هم الذين 
منتشني،  يغنون  فراحوا  املشهورة  الليبية  اللوتس  من شجرة  طعموا 
هذا اللوتس اللييب كان ذا شهرة ذائعة، ليس فقط باعتباره نباتا عجيبا 
له خصائص خمدره، ولكن لكونه تصنع منه أدوات موسيقية أشهرها 

الناي، الذي يسمى يف ليبيا النحيل ويسمى يف مصر األرغول.424 
اللييب  اللوتس  من ساق  املصنوعة  النايات  اشتهرت  وقد   
باعتبارها افخر نايات يف العامل القدمي، ويذكر اجلغرايف «بليين األكرب» 
من  يتخذ  انه  اللوتس  مزايا  مجلة  من  الطبيعي،  التاريخ  كتابه  يف 
أغصانه النايات املطرية، ويؤيده يف ذلك املؤرخ «اثيناوس» يف مؤلفه 
نايات  يتخذون  اإلسكندرية  أهل  «ان  يقول  الذي  الفالسفة  مائدة 
مصنوعة من اللوتس وهو شجر ينمو يف ليبيا، أما اآلالت املوسيقية 
القدمية، فاملصدر يف ذلك هو النقوش والصور املصرية اليت تتحدث 

ص 167-165.
 423 - جود تشايلد، بديل ، هوايت: اكتشاف متاثيل قيمة اركائية يف قوريين، 

ليبيا القدمية ترمجة عديلة مياس، جـ 3، -1967/66، ص 82-78.
424 - على فهمي خشيم: ”نظرة عابرة على الفنون يف ليبيا القدمية، الفصول 

االربعة جـ 22، 1983، ص 281.

أربع  على  نعثر  املصرية  الرسوم  هذه  ومن  وموسيقاهم  الليبيني  عن 
آالت: املضرب وهو أداه ناقرة على شكل عصا تنتهي بنصف دائرة 
اخلشب  أو  الفخار  من  تصنع  وكانت  اجلانبني  ذات  الطبلة  بارزة، 
بزخارف وتزويقات ويوضع على جانبيها جلد مربوط حوهلما، وتشد 
باليدين، ومن  الطبلة  أو رباط ويضرب على جانيب  العنق بسري  إىل 
التناغم  ليحدث  خمتلفا  الطبلة حيدث صوتا  ان كل جنب يف  اجلائز 
الالزم، أما اآللة الثالثة فهي تشبه البوق بنهاية واسعة وهلا عدة ثقوب 
ينفخ فيها وحترك األصابع على الثقوب لتأيت بالنغم املطلوب، واآللة 
الرابعة تشبه القانون، وهي اداه وترية وتعرف بالقيثارة وهي تستعمل 
أي  إمجالية،  بصورة  تستعمل  كانت  اآلالت  وهذه  كثريا،  مصر  يف 
تعزف يف ان واحد بأنغامها املختلفة425 ويدل على ذلك ان الرسوم 
املصرية تصورها جمتمعة، ومن املؤكد ان الليبيني كانوا يستخدموهنا 
يف املناسبات املختلفة أو يف ساعات اللهو واالستمتاع، وهذا العزف 
التناغم  ان  إذ  املوسيقى،  فن  من  متقدمة  مرحلة  إىل  يشري  اجلماعي 
حيتاج إىل قدر كبري من الدقة واملران واألذن املوسيقية املدربة بعكس 
العزف املنفرد الذي يعتمد على فرد واحد يرسل أنغامه كيف شاء 

دون االرتباط بالعازفني اآلخرين.
الليبيون  وكان  واملوسيقى،  الغناء  يصاحب  الرقص  وكان 
من  تعقيدا  أكثر  يعترب  والذي  اجلماعي  بالرقص  معروفني  القدماء 
الرقص الفردي، ويتطلب إدراكا عميقا لإليقاع ومنحى احلركة بني 
القدم واجلسد، ويتحدث هريدوت عن رقصة ليبية مشهورة على طول 
حبرية «تريتونس» «شط اجلريد حاليا( تنقسم فيها الفتيات  قسمني 

425 - Bates, The Eastern Libyain, P. 155.
 خشيم املرجع السابق، ص 428.
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يرقصن ويتقاذفن باحلجارة، مث تتحول احلفلة إىل رقص باخليول تور 
حول البحرية، ترتدي فيها الفتيات لباسا حربيا، صالة وقرىب لإلهلة 
«نت» ربة احلرب والقتال وتقدم لنا اآلثار املصرية صورة حية لبعض 
فيها  يقف  يرقصون )رقصة احلرب(  الليبية وهم  التمحو  قبيلة  أبناء 
ويضرب  ليعود  ويرقص  آخر  فريق  يقفز  بينما  بعصى،  منهم  فريق 
العصى بعصى أخرى ميسكها، وهذه الرقصة تذكرنا برقصة التحطيب 

املصرية.426
لقد كان الرقص عند قدماء الليبيني وسيلة تعبريية معروفة 
ليس يف احلرب والقتال، بل يف املناسبات الدينية أيضا، فإىل جانب 
املؤرخون  يذكر  منظما،  سنويا  احتفاال  كانت  واليت  البحرية  رقصة 
رقصة آمون، حيث تدخل الفتيات املعبد وهن يغنني ويرقصن باحترام 
كان  تعبريي  كفن  الرقص  ان  القول  وربه، خالصة  املعبد  لصاحب 
معروفا يف ليبيا القدمية وله أصوله وطقوسه وحركاته وإيقاعه ونظمه 

وأساليبه باعتباره فنا وعبادة.427

)جـ( احلياة االجتماعية:
من دراستنا السابقة ميكن القول ان ليبيا كانت تنقسم إىل 
ثالثة أقاليم رئيسية وهي قورينائية يف الشرق واليت احتلها اإلغريق، 
و»طرابلس» ومدهنا يف الغرب واليت كانت ختضع للسيطرة الفينيقية، 
فزان يف اجلنوب وعاصمة «جرمة» وسكانه من اجلرامنت،  وإقليم 
وعلى ذلك سنتناول احلياة االجتماعية يف كل إقليم على حده نظرا 

الختالف طبيعة االستعمار يف القسمني الشرقي والغريب.

426 - Bates, Op. Cit. , P. 156
427- خشيم: الفصول األربعة، ص 286-285

يتكون  «قوريين»  يف  اإلغريقي  اجملتمع  كان  الشرق  ففي 
طبقة  املزارعني،  طبقة  األوائل،  املواطنني  طبقة  ثالث،  طبقات  من 
الليبيني الذين مل يندجموا مع اإلغريق، إال إذا جاز لنا ان نستثين أبناء 
الليبيات من أباء إغريق من مواطين قوريين، أما «استرابو» فقد ذكر 
أربعة عناصر سكانية وهم اليهود واملواطنون اإلغريق واملستوطنون 
األجانب واملزارعون، وهذا العنصر األخري هو عنصر مستقل ألهنم 
من  أهنم  ترجيح  ميكن  وهلذا  األجانب  من  وال  اإلغريق  من  ليسوا 

الليبيني.428
وإذا كان هذا صحيحا فإهنم من الليبيني الذين سامهوا يف 
إنشاء قوريين وتعاونوا مع اإلغريق يف زراعة أراضيهم، وتزوج هؤالء 
إنشاء  من  متكنوا  األوائل  املستعمرين  ان  نعلم  كنا  وإذا  بناهتم،  من 
طبقة  ان  القول  فيمكن  الليبية،  االسبوستاي  قبيلة  مبساعدة  قوريين 
املزارعني رمبا كانوا من رجال هذه القبيلة، وليس هناك سبب لالعتقاد 
فاملزارعون  هلا،  رقيقا  أو  لألرض  عبيدا  كانوا  املزارعون  هؤالء  بان 
الذين ذكرهم «استرابو» مزارعون أحرار يف األرض اخلاصة بقوريين 
واملدن األخرى وهلم وضعهم الشرعي املعترف به، وحيتمل ان يكون 
هؤالء املزارعون ميتلكون قطعا من األرض، وان البعض منهم أيضا 
يستأجر قطعا من األراضي اخلاصة بامللك الذي يعترب اكرب مالك يف 

قوريين.429
فقد  والليبيني،  اإلغريق  حدث  الذب  االختالط  ورغم 
يف  أيضا  ولكن  التشريعية  األوضاع  يف  فقط  ليس  التفرقة  وجدت 

428 - مصطفى كمال عبد العليم: دراسات يف تاريخ ليبيا القدمي، ص 156.
429 - Rostvitzeff, M, Sociat and Economci History of the Ro-

  man Empire, 2nd ed, Oxford, 1958, P. 310.
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حضارة  صاحب  كان  اإلغريقي  العنصر  الن  العنصرية،  الناحية 
القبلي ومل ينخرط  بتنظيمه  اللييب  العنصر  وثقافة واسعتني، واحتفظ 
العداء  موقف  ووقف  الرومانية،  بعدها  ومن  اإلغريقية  احلضارة  يف 
اليت  العداء يف احلروب  الدخيلتني، ومتثل هذا  من هاتني احلضارتني 
تشنها القبائل الليبية من ان اآلخر على املدن اإلغريقية، واليت حاول 
أغسطس يف العهد الروماين القضاء عليها بتهيئة كل ما ساعد الليبيني 
على االستقرار يف أراض يقومون على زراعتها وذلك بتنفيذ كثري من 
الليبيني حلياة مستقرة  الزراعة الجتاب  الري وحتسني سبل  مشاريع 
هادئة وقد سار خلفاء أغسطس على هذه السياسة430 أما يف الغرب، 
فقد ذكر ان أهايل املستعمرات الفينيقية يف طرابلس كانوا يتمتعون 
تونس  أهل  يعاملون خبالف  كانوا  الليبيني  ان  إال  تامة،  حرية  بشبه 
الذين كانت هلم مميزات املواطن القرطاجين، فكانت قرطاجنه تنظر 
سكان  عن  بذلك  ومتيزهم  بونيقيني  مواطنني  غري  أهنم  على  لليبيني 
البونيقيني، كما يذكر ان «لبده» كان هلا تشريعاهتا وقضاهتا  تونس 
ويعتقد ان «أوبا» و»صرباته» كانتا تتمتعان بنفس املزايا، فكان رئيس 
التسمية كانت  هذه  ان  يسمى «شوفيط» والشك  لبدة  القضاة يف 
مثابة أحياء للدستور الفينيقي األصلي واملأخوذ من النظام السياسي 
وشكل احلكومة بقرطاجنه، وكان يتم انتخاب رئيس القضاء مرة كل 
عام مبعرفة اجلمعية الشعبية غري ان هذا االنتخاب كان مقصورا على 
قليلة  فئة  أيدي  مما جعل احلكم يف  والثرية،  االرستقراطية  العائالت 
إليها حكومة قرطاجنه وقد تركت  العدد مادامت اطمأنت  حمدودة 

هذه األقليات تدير أمورها الداخلية.431
430 - Romanelli, P. !la Cirenaica Roman, Verbanian 193. P 36.

 مصطفى كمال عبد العليم: املرجع السابق ، ص97.
 431- حممد مصطفى بازاده: ليبيا هذا االسم يف جذوره التارخيية، ص 52.

عليهم  أطلق  عاديون  قضاة  هناك  كان  القضاء،  وجبانب 
اسم «احملصلني» وترجع وظائف هؤالء إىل العصور الفينيقية وكانت 
مهمتهم الرئيسية حتصيل الغرامات وتزويد السوق مبا يلزمه من مؤونة 
ومعدات، أي أهنم كانوا يوجهون اقتصاديات البالد حسبما يروق 

هلم.432
حىت  طرابلس  مدن  يف  الفينيقي  النظام  تأثري  استمر  وقد 
القالئل  وموظفوه  «الربوقنصل»  كان  فقد  الروماين،  العصر  أوائل 
يعتمدون على السلطات احمللية يف مدن الواليات وذلك فيما يتعلق 
على  تعديل  أي  يطرأ  مل  السبب  وهلذا  احلكومية،  األعمال  بإدارة 
تدخل  دون  عليه  هي  ما  على  األمور  سارت  بل  البلديات،  نظام 
حمسوس من الرومان وهلذا السبب متكنت «لبده» من اإلبقاء على 
دستورها الفينيقي، ويعتقد ان مدينة «أويا» و»صرباته» سلكتا نفس 
ان  طرابلس،  يف  األخرية  االكتشافات  لنا  أوضحت  وقد  السياسة، 
مدينة الفينيقيني قد توغلت حىت بني السكان الليبيني يف الداخل فقد 
عثر على بعض النقوش مكتوبة باللغة البونيقية يف وادي العمود الذي 
للقرن  تعود  اهنا  ويعتقد  كلم،   65 حبوايل  مزده  شرقي  جنوب  يقع 
األول ق.م، وجد اثنان منها على ضريح «نيمران بن ماشو ككشان» 
والذي يعتقد انه كان رئيسا حمليا، كما وجد نقش آخر كان على 

مقربة أسرة «عريور بن حاطيط» ويتقد انه كان شخصية معتربة.433
واليت  عليها  العثور  مت  اليت  االكتشافات  ان  الواضح  ومن 
ترجع للعهد الفينيقي قليلة جدا، وهي ال تكفي إلعطاء صورة مكتملة 
عن احلياة اليومية العادية خصوصا ان الفينيقيني، كما يذكر علماء 
432 - Haynes, The Antiquities Tripolitania, P. 28

 433 - Levil Della Vida, “Le isrizioni neopunchie di wadi Amud”;
Libia Antiqua I, 196, P. 57.
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القيمة،  قليلة  أشياء  إال  موتاهم  جثث  مع  يضعون  ال  كانوا  اآلثار، 
مثل األواين الفخارية والزجاجية وبعض اجلرار كاليت عثر عليها يف 
طرابلس وقد وجد هبا رمز فينيقية ويعتقد اهنا كانت تستعمل خلزن 

النبيذ وزيت الزيتون.434 
أشار  وقد  ملكية  دولة  جرمه  كانت  فقد  اجلنوب،  يف  أما 
حياهتا  تتأثر جروه يف  ومل  الكالسيك،  الكتاب  من  الكثري  ذلك  إىل 
السياسية باألنظمة اإلغريقية أو الفينيقية، ويل دفن امللوك يف مقابر 
خاصة على رجة الفخامة، ان رعاياهم كانوا حيترموهنم، وكان هناك 
إىل جوار امللوك، األمراء أو حكام األقاليم، ويظهر من فخامة مقابرهم 
وعظمة قصورهم، ان سلطاهنم كانت واسعة وأهنم كانوا ينوبون عن 
امللك يف حكم أقاليم، ورمبا متتعوا خالل فترة ضعف امللكية بنوع من 
االستقالل الذايت435 أما الشعب فقد كان يتكون من ثالث طبقات 
وهم األثرياء أو التجار وهؤالء كانت هلم اليد الطويل يف حكم البالد. 
فقد كان منهم جملس استشاري أو تنفيذي يعاون امللك وكانت هلم 
القصور، كما كان هلم حراسهم الذين حيرسون قوافلهم وق عاشت 
هذا الطبقة عيشة الترف ومتتعت بكل مباهج احلياة، مث طبقة األحرار 
استرابو  يقول  كما  عيشتهم  وكانت  التجار  وصغار  الصناع  وهم 

متوسطة فال هي بالبذخ املفرط وال هي بالفقر املدقع.436
ينقسمون  ليبيا كانوا  ان سكان  القول  عامة ميكن  وبصفة 

إىل حضر وبدو.
أما احلضر فيسكنون املدن والواحات حيث توجد األسواق 

 434 - حممود الصديق أبو حامد: ليبيا يف التاريخ ، ص 130.
 435- أيوب: خمتصر تاريخ فزان، ص 785.

 436- نفسه، ص 76

احلياة  سبل  تتوافر  وحيث  واملزروعات  والعيون  والنخيل  التجارية 
اهلينة،وكان حييط هبذه املدن يف العادة سور للدفاع، أو يوجد هبا قلعة 
لنفس الغرض وكان احلاكم أو األمري يسكن يف هذه القلعة أو القصر، 
ومازالت أثار هذه القالع أو بقايا منها متناثرة يف واحات ليبيا حىت 
اليوم، أما السكان العاديون من عامة الشعب فق كانوا يسكنون يف 
بيوت صغرية من اللنب أو يف أكواخ من القش أو يف خيام من جلود 
احليوانات أما البدو، فقد كانوا يتكونون بصفة عامة من الرعاة الذين 

يتنقلون مباشيتهم من مكان إىل آخر وراء الكال.
 واىل جوار هاتني الطبقتني أو اجلماعتني كانت توجد مجاعة 
ثالثة وهم األرقاء وكانوا يتكونون من أسرى احلرب أو الذين استرقهم 

الليبيون عن طريق اخلطف سواء من السود أو البيض.437
أما فيما يتعلق باجملتمع واألسرة يف القبائل الليبية، فيمكن 
القول ان الليبيني كانوا يتزوجون بعدد كبري من النساء، وانه كان 
قبور  كثرة  وتدل  والبنات  األوالد  من  كبري  عدد  منهم  فرد  لكل 
امللكية،  باجلبانة  الرجال  العدد على قبور  النساء وتفوقها من حيث 
«جبرمة» ان كل ملك من امللك كان له عدد ال باس به من النساء 
القدمي،  العامل  ممالك  من  كثري  مألوفة يف  كانت  عادة  وهي  واحلرمي، 
ولكن ليس معىن ذلك ان قيمة املرأة كانت تافهة يف نظر الرجل اللييب 
أو ان األنثى كانت يف درجة ون الذكر، فمن واقع املقابر الفخمة اليت 
اجتمعت هلن باجلبانة امللكية، ومن واقع احللي واألدوات اليت وجدت 
يف تلك املقابر، نستنتج اهنا كانت مساوية من حيث املركز لقرينها 
الرجل، كما ان عبادة اآلهلة «نت» وهي أنثى واعتبارها زعيمة اآلهلة 

 437- أيوب :جرمه، ص 157.                                    
                 Pliny, V, 5.
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ومع  بليبيا.  الرجل  نظر  يف  حمترما  كان  املرأة  مركز  ان  على  يدل 
فهو  الرجل،  يسوده  اللييب  اجملتمع  ظل  فقد  وتقديرها  املرأة  احترام 
عليه  الصحاري، وكان  القوافل عرب  يقود  الذي  الذي حيارب وهو 
ان يقوم بأشق األعمال، بينما كانت النساء يقمن باألعمال املنزلية 
اخلفيفة أو اخلدمة باحلقول وغريها من األعمال اليت ال تتطلب مشقة 

كربى.438
أما عن عادات الزوج، فقد عثر على نقش يسمى بالقانون 
املقدس، وهذا النقش يرجع تارخيه إىل هناية القرن الرابع ق.م. وأول 
ما يالحظ على عادات الزواج اهنا كانت مرتبط باحلياة الدينية والربة 
ارمتيس على وجه اخلصوص، كما اهنا اشتملت على تقدمي القرابني 
الكثرية هلذه الربة والزيارات املتعددة  ملعبدها، وكانت الطقوس تقضي 
عادة بدخول العروس إىل معبد ارمتيس حيث يتم زواجها وتنتقل بعد 
ذلك لتعيش مع زوجها، وإذا خالفت هذه الشعائر يتحكم عليها ان 
تقوم بتنظيف معبد ارمتيس وتقدمي قربان هلا تكفريا عن خطئها،كما 
يشري النقش إىل انه جيب ان تنزل العروس إىل عني املاء املقدسة )أي 

نبع أبو للون( للتطهر.439
أما بالنسبة للحياة اليومية فكان الليبيون يف أوقات فراغهم 
والرياضة  لالسترخاء  احلمامات  إىل  بالذهاب  أنفسهم  عن  يروحون 
خمتلف  يف  احلفالت  فيها  تقام  اليت  املسارح  إىل  أو  واالستجمام، 

املناسبات، وكان السكان يتمتعون أيضا مبشاهدة سباق اخليل.440

 438- ايوب: ليبيا يف التاريخ ، ص 175
 Bates , Op. Cit, P. 114.

439- امليار: برقة يف العصر الروماين، منشورات مكتبة قورينا، 1973.
440 - Goodchild , R, Cyrene and Apollonia, P. 73.
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