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)(1

مقذمت
ؤلا٢لُمّّّ ّ ّّ
اإلامخّض
طلّ ّّ ّ ّّ٪
ٌٗنيّّ ّّ
ال٣ضًمّّّ ّ ّ
الخاعٍشّّّّ ّ ّّ
لُبُاّّّّفيّّّّ ّّ ّّ
ل٩لمتّّّ ّّ
والجّٛغّّّافيّّّ ّّ ّ
الخاعٍخيّّ ّّ ّ ّ
اإلاضلىّّ ّّ ّّ ّّّ ّ٫
ئن ّ ّ ّّ
ّ ّّ
مً مهغ قغ٢ا وئلى اإلادُِ ألاَلس ي ٚغبا مً البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ قماال وئلى ما
الُىمّ ّّّّ ّ
والتيّ ّّّزبذّ ّّّأجّها لم جٖ ً٨لى هظه الُبُٗت اإلاىعٞىلىظُت آهظا،٥
اءّ ّّّ ّ ّ،
بالصّخّغّ ّ
ٗغّ ّ ّّ ّٝ
ٌّّ ّ ّ
الُىمّّ .
الٗغبيّّّّ ّ ّ
وباإلاٛغبّّّّ ّ ّّ
الخ٣اّّّ ّّّ ّ ّ ّ
ال٣ضًمّّ ّ ّ
باإلاٛغبّّّّ ّ ّّ
ٗغّ ّ ّ ّّّّٝ
ّّّ ّ ّ
أنبذ ٌّ
الظيّّّ ّ ّ
ؤلا٢لُمّّّّ ّ
هظاّّ ّ ّّ ّ
ّوهىا ٥مً اإلاسخهحن الظًً اهخمىا بخاعٍش اللُبُحن في مغخلت ٞجغ الخاعٍش مً ً٣ى٫
بأن ٧ل ال٨خاباث خى ٫جاعٍش لُبُا ٢بل هحروصوث ال ٌٗخبر جاعٍسا باإلاٗنى اإلاٟه ّىم .1وئن ّّ
٦ىّاّّ
ّّ ّ ّ
وٗخ٣ضّّّّ ّ
بأنّ ال٨خاباث الُىهاهُت وزانت في بضاًاث اجهالها بالٗالم ألاٞغٍ٣ي لم حًٗ ئال بما
ّ ّّ ّ
٧ان مداط و٢غٍب مً مؿخٗمغتهم في ٢ىعٍىت ،مخجاهلحن وٚحر آبهحن بما ٧ان في ٖم٤
البالص اإلاٛغبُت وئن ص ٘ٞبًٗهم الًٟى ،٫لم ًٟلخىا ٦شحرا ل٩ىجهم ٚغباء ًٖ اإلاىُ٣ت في
اللٛت ّوالٗاصاث والخ٣الُض٦ّ ،ماّّ ّّ ّ
للخدغّي ًٖ الخ٣ائ ٤لم ًأث
للُٟيُُ٣حنّ ّّّ ّ ّ ّّ
لجىءهمّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ
أنّ ّ ّ ّ ّ ّ
الظيّ ّّ ّ
ٌّٗض ونٟه لؿ٩ان اإلاٛغب
.١م)ّّ ّّّ ّ
بىدُجت أمام ج٨خم هإالءٞ ،هحروصوث (ّّ 864-8<4
ال٣ضًم مً أ٢ضم اإلاهاصع ال٨الؾُُ٨ت مً خُض جىاولها بص يء مً الخٟهُل زانت ُٞما
ًخٗل ٤بهٟاتهم وبٌٗ أهىإ وكاَهمٌ ،كحر في ٦خابه الشاوي الخام بمهغ أ٦ثر مً مغة
زالزحنّّ٣ٞ 74غةّ .
ّّّّغّّّابّّّ٘فيّّّ ّّّ
٦خابه ال
ٞىجضهّّّفيّّ ّ ّّّ
الخٟهُلّّ ّ ّ ّ ّ
لجحراجها في الٛغبّ ّ ،أمّاّّّّ ّ ّ ّ ّ
ّ
ّ
ٌٗخبر أّّّّّوّٞاهم ،ل٨ىه ٖلى الغٚم مً طل ٪جب٣ى
هحروصوثّ ّّ ّ ّّ
ٞان ّّ ّ ّ ّ ّ
ٚحرهّّّ ّ ّّ ،
ّّّ ّٟهّ ّ ّّ
وم٣اعهتّ ّّبماّّ أل
ّ ّ ّّ ّّ
مٗلىماجه ال حكٟي الٛلُل ،ئط هجض أهٟؿىا بٗض جهٟذ ال٨خاب ال وٗلم ئال ال٣لُل مً
ٖاصاث ال٣بائل اللُبُت التي أطهلذ واؾدكٗغث ًٞى ٫ال٩اجب وٍجهل ال٨شحر مً ألامىع
ألاؾاؾُت ًٖ هظه ال٣بائل ،و٦شحرا ما ًمُل ئلى اإلابالٛت واإلاٛاالة وٍغبِ أخُاها بحن ما ًغاه
في البلضان التي ػاعها مً مماعؾت الُ٣ىؽ واإلاٗخ٣ضاث الضًيُت وبحن ما هى مىظىص في ّ

Université d’Oran, Département d’histoire et d’Art, 31000, Oran, Algérie.
Bates, O. (1970), The eastern libyens, London, Frank Cass & co LTD, p. 210.
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بالصهٞ ،خهل اإلاٗلىمت مؼٍٟت وعبما ًٖ خؿً هُت ،أما ًٖ الصخغاء ٞه ّى هٟؿه ً٣غ بأهه
ًجهل ٧ل ش يء ٖجهاّ .
ّ
الخ٣ُ٣تّّّ ّ
أهلّّ
هدُجتّّّّجأزّغّّّ ّ
جاعٍسهاّّّّّ ّ ّ
خىّّ ّّ ّّّ ّ٫
اإلاضوهتّّ ّ
للىزائّّ ّ ّ ّّّ٤
جٟخ٣غّّّّ ّّّّ
ال٣ضًمّّّ ّ ّ ّ
اإلاٛغبّّّّ ّ ّّ
ئنّ بالص ّ ّ ّ ّ
ّ ّ ّ ّّ ّ
ّ
وباإلا٣ابلّ ّزلّّ ّٟىاّّ ّّلىاّّ ئعزا
ل٨جهمّ ّ ّّّ ّ ّّّ
اإلاىُ٣ت في الخىنل ئلى وؾُلت جضوًٍ مشل هظه الىزائّّّ ّ ،٤
ُٖٓما مً ال ًٟالجضاعي اإلاهاخب أخُاها لبٌٗ الغمىػّ ،وهظه الغؾىماث ٢لُلت بجىاع
اإلاىاَ ٤الؿاخلُت وج٨ثر باإلاىاَ ٤الضازلُت مشل مغجٟٗاث ألاَلـ الصخغاوي وهي ٚؼٍغة
ألاهٛاعّ .
في الجىىب ٖلى مغجٟٗاث ٞؼان ،الخاؾُلي و ّ
و٢ض ٧اهذ هظه الغؾىم الىؾُلت ألاولى التي اؾخٗملها ؾ٩ان اإلاىُ٣ت في الخساَب
ّ
ّّّّّه ابخضاء مً
ال٣ىّ ّ٫بأه
ٍم٨ىىاّّ ّّّ ّ
والخىانل والخٗبحر ًٖ هىاظؿهم َُلت آال ٝالؿىحنّ ،وّ ّ ّ ّ
ألال ٠الؿاصؾت ٢بل اإلاُالص لم ًى ُ٘٣هظا الُٗاء ،خُض عؾمىا آلاال ٝمً اللىخاث
مضوهتّّّ ّ ّ،
ٞاجّها في
جاعٍسُتّ ّ ّ ّ ّّ ّ
وزائّ ّ ّّ ّّّ ّ٤
جّّّّ ّ ًّ٨
ٞهيّ ّ ّّوئنّ ّّلمّ ّّ ّ
التي حٗخبر مهضعا زاما للضعاؾاثّ ّ ،
الىا ٘٢وزائ ٤أزغٍتّ .
وفي جُىع وحؿلؿل مىايُ٘ هظه الغؾىماث ،هجض أهٟؿىا أمام خل٣اث حكهض ًٖ
ّّ ّ ّ ّ
الخُىّع الخًاعي ألصخابهاٞ ،خمضها بهىع ًٖ الخمحز الخًاعي الظي ٖغٞه اإلاٛغب
جمضها بهىعة مسخلٟت جخٗاعى م٘
ال٣ضًم بامخضاصه الُبُعي للصخغاء الىؾُى٦ ،ما ّ ّّ
التيّ ّ ّ٦شحّّراّ ّماّّ ّّ ّ ّ
لبالصّّ
الخًاعّيّ ّّ ّ ّ
والعجؼّّّ ّ ّ ّّ
الخأزغّّ ّّّ ّ ّ
خىّّ ّّ ّّّ ّ٫
اإلاٗانغًٍّ ّ ّ
ال٨خابّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ
بٌّٗ ّّّ ّ ّّ
ً٣ضّ ّمهاّّ ّّ ّ
ّّجلّ ّّّ ّ٪
اإلاٛغب ،وب٣اؤه في ُٚاهب الٗهىع الدجغٍت لٛاًت ونى ّ ٫الُٟيُُ٣حن ئلى اإلاىُ٣ت .ول٣ض
اؾخ٣ى هإالء ال٨خاب مٗلىماتهم مً بٌٗ اإلاهاصع ال٨الؾُُ٨ت التي أُٖذ نىعّة
خحنّ ّّ ّ
أنّ هىا ٥مهضعا أ٢ضم وأ٢غب مً الىاخُت الجٛغاُٞت
للخ٣ُ٣تّّ ّ،فيّ ّ ّّ
مكىهتّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ
ّ ّ ّّ
(ئ٢لُمُا) والازيُت ،وعبما اللٛىٍت مً أهل اإلاىُ٣ت ،هى اإلاهضع اإلاهغيّ .

املصذر املصري
ٖلىّ ّّ ّ
أنّ ؾ٩ان اإلاٛغب ال٣ضًم (ألا٢ىام اللُبُت) ٧اهىا
وصلُلّ ّ ّ ّ
قهاصةّ ّ ّ ّّ ّ
أ٦ثرّّ ّمًّ ّ ّ ّّ ّ
هىاّّ ّّ ّ٥
ئن ّ ّّ
ّ ّّ
ٖلى اجها ٫صائم ومؿخمغ م٘ أصخاب أو ٫خًاعة جمحزث في الٗالم ال٣ضًم (الخًاعة
اإلاهغٍت) ،و٢ض بضأ طل ٪مىظ ٞجغ الخاعٍش أو ما ٢بله ب٨شحرٞ ...اآلزاع اإلاهغٍت وئن جىاولذ
لهضّ ّ ّّ ّٝ
ًسهّهاّّٞ ،هي بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة حُٛي ظؼءا مهما مً الٟغاٙ
الٛغبّ ّّ ّ ّ
ّّّّ ّّفيّ ّّّ ّ ّ
ظحّّرّاجها
اإلاىظىص في مغخلت ٞجغ الخاعٍش وٖ ٠ُ٦اقها اللُبُىنّ ال٣ضامىّ ،وئن حٗغيذ لأل٢ىام
ٞالخ٣ُ٣تّّّ ّ
أنّ الخُاة ٧اهذ مىظىصة في مًاعب أزغي ٖضًضة ،في
وصلخاهّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ،
الىُلّّ ّ ّّ ّّ ّ
ال٣غٍبتّّ ّمًّّّّ ّ ّ
ّّ ّ ّّ ّ
٢لب الجبا ٫وفي ٖم ٤البالص اإلاٛغبُتّ ،وئلى ظاهب ألاوصًت ال٨بري مشل واصي الؿاوعة ،ئٌٛغٚغ
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ّ
الصخّغّ ّ
اء
مىظىصةّ ّّفيّ ّّّ ّ
الخاٞؿاؾذ ،الخامىٛؿذّ ( .وهي أوصًت ظاٞت في الى٢ذ الخايغ ،و٧لّهاّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ
ّّّّّ ّ ّ ّ
و٢ىّتها ّوأزبدذ الغؾىم الصخغٍت في
ٗٞالُتها
إلاًاعبّّ ّ ّّّ
هظه ا
الجؼائغٍت آلان)ّ .و٧ان للخًاعة في ّ ّ
ّّّ ّ ّّ ّ
ّ
أن ألا٢ىام التي
الصخغاء الىؾُى م٣اعهت بما وعص ٖلى ظضعان اإلا٣ابغ ّواإلاٗابض اإلاهغٍتّ ّ ،
ظابذ لُبُا (اإلاٛغب ال٣ضًم) مً الىُل قغ٢ا ئلى اإلادُِ ٚغباّ ،وئن ازخلٟذ في الهٟاث
واإلاالمذ ٞاهما ٧اهذ مً ؾاللت واخضة و٢ض الخٔ ٢ضامى اإلاهغٍحن الىخضة الٗغُ٢ت لهظه
الصخّغٍّتّ ّ
ظاءّ ّّفيّّ
ونضّ ّ١ماّّ ّ ّّ
جُابّ ّ ّ ّ ّ٤
مضيّ ّّ ّّّ
ّّّّ ّ ّ ّ
ّّّّنّ لىا
جبح
الغؾىمّ ّّّ ّ
هماططّ ّ ّمًّ ّّّ ّ ّ ّ
ال٣بائلّ .ووٗغى آلان ّ ّّ ّ
آلازاع اإلاهغٍت خى ٫ؾ٩ان اإلاٛغب ال٣ضًمّ .
في أصل الضكان ّ
ً٩اصّ ّّّ ّ
ًخ ٤ّٟال٨خاب ال٣ضامى مً ئٚغٍ٤
في ئَاع خضًثهم ًٖ ؾ٩ان اإلاٛغب ال٣ضًم (لُبُا)ّّ ّ ،
وعومان خى ٫ألانل ألاظىبي للؿ٩ان أو ٖلى ألا٢ل لجؼء مجهم وٍلجأ هإالء ئلى ؾغص ألاؾاَحر
لخبرًغ وظىص بٌٗ اإلاالمذ والهٟاث التي بضث لهم ٚغٍبت في ٢اعة ئٞغٍُ٣ا ،مشل الكٗغ ألاق٣غ
ّ
ّّّّّعٍش
الاصٖاءاثّ ّّفيّ الخا
هظهّ ّ ّ ّ ّّ ّّ
اؾخٛلّّذّ ّ ّ ّ
ل٣ضّ ّّ ّ ّ
والُٗىن الؼع٢اء٣ٞ ،الىا بأنل قماليّ Nordique 2وّ ّ
اإلاٗانغ ليكغ بظوع الخٟغ٢ت ّوالخجؼئت بحن أبىاء الكٗب الىاخضٞ .هظا هُ٩اجُىؽ (ال٣غن
الؿاصؽ .١م) ٌٗخ٣ض بأن أنل ؾ٩ان لُبُا مً ألاًىهُحن الظًً هؼلىا هاخُت ؾِبىؽ Cybos
(بحن بجزعث الخىوؿُت وٖىابت الجؼائغٍت خالُا) ،في خحن ًغي هحروصوث بأن ٢بُلت اإلاا٦ؿحز
( Maxyseجىوـ) ج٩ىن ٢ض هؼخذ مً َغواصة واؾخ٣غث باإلاىُ٣تّ .3
ُٗخ٣ضّ ّّّ ّ
ّّأمّاّ اّّ ّ ّ ّ
بأنّ اإلاُضًحن
ؾالىؾذّ ّ( Sallusteال٣غن ألاو٢ ٫بل اإلاُالص)ّ ّّ ّ ٞ ،
الالجُنيّ ّ ّّّ ّ ّ
إلاإعرّ ّّّ ّّّ ّ
وألاعمً ازخلُىا م٘ اللُبُحن ّّ ّ
ًٍ ّ،في خحن ازخلِ الٟغؽ بالجُخى٫
إلاؿخّ٣غّ ّ
ّّّ ّ ّّ
الىىمُضًحن ا
و٧ىّّهىاّّّّّّ ّ ّ ّ ّّّ
الغّخل ،صون أن ًيس ى الخأُ٦ض ٖلى أن اللُبُحن والجُخى٫
إلاىعٍىّنّ ّّّ ّّ
ظاءّ اّّ ّ ّ ّّ
مجهمّ ّ ّّ
ّو ّّّ
(الؿ٩ان اإلادلُىن) مخىخكىن ٧الخُىاهاث .4في خحن ًغي الجٛغافي الالجُني بُلُمىؽ (ال٣غن
بأن ٢بُلت ئهتي  Iontiiفي قما ٫هىمُضًا ئلى الٛغب مً َبر٢ت (جىوـ) أنلها
الشاوي مُالصي) ّّ ّ ّ
مً ألاًىهُحن الظًً أوكأوا مضًىت لهم هىاّ .5٥

2 Camps,

G. (1987), Les Berbères « mémoires et identités », 2 éd., Paris, éd. Errance, p. 22.
Hérodote (1945), Histoires, textes établis et traduits par Ph. le Grand, t. IV, les Belles
lettres, para 191, p. 193.
4 Salluste (1968), Guerre de Jugurtha, 28, dans historiens romains, Paris, Gallimard,
p. 685.
5 Camps, G. (1987), op.cit., p. 17 et Desanges, J., « Les proto-berbères », Histoires
générales de l’Afrique, t. 2, Afrique ancienne, Paris, Unesco, p. 459.
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هالخّٔ ّّّ ّ
بأنّ هظه آلاعاء جخجه ظمُٗها ئلى خضور هجغاث ّوٚؼواث أظىبُت في جاعٍش
ّوّ ّ ّ
الٛؼوّ ّّّ ّ ّ ّ
اللُبيّ ّ ّ ّ ّ
ٖلىّّ
٩٦لّّّ ّ،أوّّ ّ ّ
الكٗبّ ّّّ ّ ّ
طلّ ّ ّّّ ّ٪
ٞىخجّ ّ ًّّٖ ّ ّّ
ٞغٍُ٣اّ ّ ّ ّ ّ،
مىٚل في ال٣ضم ٖلى قما ٫ئ ّ ّّ ّ ّّ
ٚحرّّّ ّ
أنّ اإلاهضع اإلاهغي الظي ٧ان أ٢غب مً ؾ٩ان اإلاٛغب ال٣ضًم،
أ٢ل ج٣ضًغ ظؼءا مىهّّ .
ّوجغبُه بهم نالث خًاعٍت ٖغٍ٣ت ُٞسبرها ًٖ ٢بائل لُبُتّ ،وئن ازخلٟذ في الهٟاث
ّّّّها مً أنل واخض وٍإ٦ض أنالت البكغة
اإلا٣ىماثّّ ّ،ئالّ ّأج
الجؿماهُت الٓاهغة أو ب ٌّّٗ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ
البًُاء ّوالُٗىن الؼع٢اء والكٗغ ألاق٣غ ،بحن مٗٓم هظه ال٣بائلّ .
ل٣ض ٧ان أو ٫اجها ٫للمهغٍحن ب٣بُلت "الخمدى" اللُبُت التي ًدمل أٞغاصها هظه
اإلاىانٟاث في ههىم الضولت ال٣ضًمت ،ئط ط٦غها ٢ائض الجِل اإلاضٖى "أووي" في ٖهض
الٟغٖىن بُبي ألاو( ٫ألاؾغة الؿاصؾت خىالي ).١ 67;;-6846م)ّ ّ ،
زمّ جّّالّ ط٦غها بٗض طل٪
ٖلى لؿان الىبُل "خغزى "ٝخا٦م م٣اَٗت ئلُٟىخحنّ ،6ولم ًى ُ٘٣ط٦غهم بٗض طلّ .٪
أما آلازاع اإلاهغٍت ٣ٞض اخخٟٓذ لىا بهىعة هإالء الخمدى مىظ ٞترة أ٢ضم حٗىص
ّ ّّ
لألؾغة الغابٗت (خىالي .١ 69:4-6:<4م) ّوْهغث ئخضي ػوظاث الٟغٖىن "زىٞى" ٖلى
وٍسبرها ٖالم اإلاهغٍاث
ّ
ظضعان م٣برة ئبجها ألامحر "زىٞىقا "ٝبىٟـ مىانٟاث الخمدى.7
وٍلؿىّنّ ّّّ ّ
بأنّ ألامحرة "خخب خحرؽ" الشاهُت ئبىت اإلال ٪الُٗٓم زىٞى ٧اهذ
ظىّنّ ّ ّّّ ّ
ألامغٍ٩يّ ّ ّ
ّّ ّّ ّ
ق٣غاء طاث ُٖىحن ػع٢اوًٍّ ،وٍخسلل قٗغها ألانٟغ الظهبي زُىَا خمغاء ص٣ُ٢ت
(الهىعة ٖلى ظضعان م٣برة ئخضي مل٩اث ألاؾغة الغابٗت) .بِىما باقي ؾُضاث اإلا٣برة وفي
ؾائغ الجباهت باللىن ألاؾىص اإلاٗخاصّ .8و٦ظلْ ٪هغث ابىت خخب خحرؽ الشاهُت بلىن بكغة
بًُاء هاصح ّوقٗغ أق٣غ وهي جدلي ظبُجها بسهلت قٗغ ٢هحرة مشل الخمدىّ .9
مهغّ ّ ّ،مًّ ّّ ّأهّم الٟتراث التي زلٟذ لىا مً اإلاهاصع
الخضًشتّ ّّفيّ ّ ّ ّ ّ
ضولتّ ّّ ّ ّ ّّ ّ
ّوَٗخبر ٖهغ ال ّ ّّ
ي ٚحر الخمدى ومجها
اإلا٨خىبت واإلاهىعة ال٨شحر خى ٫اللُبُحنٞ ،ظ٦غث ٢بائل لُبُت أزغ ّ
الغٍبى ّواإلاكىافّ ،و٧ل أٞغاصها مً طوي البكغة البًُاء ،أما ٢بُلت الخدىى ٞأٞغاصها مً
طوي البكغة الؿمغاءّ .
أما ئطا اهخ٣لىا ئلى مخد ٠الهىاء الُل ٤جاؾلي-ئن-أظاع وألاهجاعّ ،وٚحرهما مً مىا٘٢
ّ ّّ
أن ال٨شحر مجها مً ئهخاط أ٢ىام
الغؾىماث الصخغٍتُّّٞ ،خ ٤ٟاإلاهخمىن بهظا ال ًٟالجضاعي ّ ّ ّ
ّ
بًُاء (مغخلت الهُاصًً)ّ .وجمشلهم الغؾىماث وهم ًلبؿىن ؾاجغ الٗىعةّ ،وًٍٗىن
6 Newberry,

E. (1915), « Ta Tehnu, « Olive land » », Anciant Egypt, Cairo, p. 101-102.
Fakhry, A. (1942), « The Egyptian Desert Volume I », Bahria Oasis, Cairo, Boulaq
Government Press, p. 7.
7

 8ولؿىن ،ظىنّ ( ،)5=99الحضارة املصرٍتّ ،جغظمت أخمض ٞسغي ،ال٣اهغة ،م٨خبت الجهًت اإلاهغٍت ،مّ .5;; .
A. (1945), Ancient Egyptian anomastica, Oxford, University Press p. 115.
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الغَكت ٖلى عؤوؾهمّ ،و٧ان ؾالخهم> ال٣ىؽ ّوالغمذ ،والضعٕ 10وٍجؼم "لىث" ب ّ ّ
أنّ
عؾىماث واصي ظغاث (جاؾُلي) ّو٦ظل ٪جل ٪اإلاىظىصة ظىىب وهغان (ألاَلـ
الصخغاوي) ،ال ًىظض بها أزغ للٗىهغ الؼهجي ّو٧لها للٗىهغ ألابٌُ ، 11ل ً٨هظا ال ًمى٘
وظىص عؾىماث أزغي جغظ٘ إلاغخلت حٗغ ٝباؾم "أصخاب الغؤوؽ اإلاؿخضًغة" ّوهي مً
اهخاط أ٢ىام ػهجُتّ .وهظا ما أ٦ضجه ألابدار اإلاُضاهُت لكامال  Chamlaخى ٫الهُا٧ل
جبحنّ ّّّ ّ
بأنّ  85باإلاائت مً مجمىٕ ُٖىت الجماظم التي صعؾها ،زا ٫مً
الٗٓمُت ،التي ّ ّّّّ
الهٟاث الؼهجُت .وجمشل ؤلاوؿان اإلاخىؾُي وهى الىمىطط الٛالب في الصخغاء الىؾُى،
وأن عظل الخىاع ١الخالي ًىدضع مً
وٚحر مىظىص في اإلاىاَ ٤اإلاداطًت لها مً الجىىبّ ّ ّّ ،
هظا ألانل الظي ًخمحز بُى ٫ال٣امت ،مخىؾِ البيُت ،مؿخُُل الغأؽ ،هدُ ٠الىظه،
أما ألاهٞ ٠هى مؿخُ٣م ،وَىٍل ألاَغاّ .12ٝ
ّ ّّ
ّ
وئهما أًًا
وهظا ٌٗني أن ؾ٩ان اإلاىُ٣ت لِؿىا  ِ٣ٞمً الؿىص (ؾمغ البكغة)ّّّّ ،
ّّّّها مً جأزحر
الضاعؾحنّ ّأج
٦بحرّّ ّمًّ ّّّ ّّ ّ ّّ
ظمّ٘ ّ ّ ّّ
ًؼٖمّ ّ ّ ّ
التيّ ّّ ّ ّ
البكغةّّ ّّّ ّ
ٖالُتّ ّ ّمًّ ّّ ّبٌُّ ّّّّ ّ
وؿبتّ ّ ّّّ ّ
اخخىثّ ّّ ّ ّ
ّ ّّ ّ
أ٢ىام قمالُت ٚؼث قما ٫ئٞغٍُ٣اٞ .هظه الغؾىماث الصخغٍت التي حٗىص لألل٠
الؿاصؾت والخامؿت .١مّ ،و٦ظل ٪آلازاع اإلاهغٍت التي حٗىص ئلى مىخه ٠ألال ٠الشالشت،
٧لها جإ٦ض أنالت البكغة البًُاء في اإلاىُ٣ت وٖم ٤البالص اإلاٛغبُت ٢بل ْهىع قٗىب
البدغ (ؤلاًجُُىن) ٖلى الؿاخت ب٨شحرّ .

حىل ألازٍاء
آلازاع اإلاهغٍت التي ونلذ ئلُىا مغؾىم ٖلحها ٢ضماء اللُِبحن هي نالًت
ّ
مً أ٢ضم
"ألاؾض والٗ٣بان"ّ ،وهى أزغ ًغظ٘ في جاعٍسه ئلى الٗهغ الشُني في مهغ (أي ٢بل جأؾِـ
ألاؾغة ألاولى) .وفي هظا ألازغ ًٓهغ اللُبُِىن ٖغاة ئال مً ظغاب الٗىعة ّ
)ّ ،(Etui phalliqueوَٗخبر هظا الجؼء مً اللباؽ مً أهم ؾماث الؼي اللُبي َىا٫
الٗهىع الخاعٍسُت الالخ٣تّ .
ّواطا جدّّبٗىا آلازاع اإلاهغٍت ٖبر مغاخل جُىعها ،هالخٔ بغوػ مٓاهغ وأق٩ا ٫ظضًضة،
مجها الكٗغ الُىٍل واللخُت اإلاضببت٦ّ ،ماّّ ّّّ ّ
هدبحّّنّ مً زاللها مضي اهخمام اللُبحن بُُٟ٨ت
Wilcox, A.-R. (1984), The Rock Art of Africa, New York, Holmes et Meier publisher inc.,
p. 44.
11 Lhote, H. (1976), « Les Gravures rupestres de oued jaret (Tassili-n-ajjer) », Mémoires
CRAPE, t. II, Paris, p. 110.
12 Chamla, M.-C. (1968), « Les populations anciennes du Sahara et des régions
limitrophes », Mémoires CRAPE, t. 9, Paris, p. 200-202.
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الٛالبّ ّّ ّ
أزغّيّّ ،و٦ظل ٪هدبحن ُُٟ٦ت
٢بُلتّ ّ ًّّٖ ّّ ّ
جمحّّزّّ ّ ّ ّّ
وجىىٕ حؿغٍداث الكٗغ ّوالتيّ ّّفيّ ّّّ ّّّ
جشبُذ الغَل ٖلى الغأؽ أو جؼٍحن ألاطعٕ ّوالؿُ٣ان بالىقمّ ،وأًًا ُُٟ٦ت جشبُذ
اإلاُٗ ٠الخاعجي ٖلى ال٨خ ،٠الظي خغم أصخابه ٖلى جيؿُ ٤ألىاههّ .
جراب العىرة
ّ
ٞانّ هظه الُٗ٣ت مً اللباؽ ،هي ألاؾاؽ ٖىض مٗٓم ال٣بائل اللُبُت
أؾلٟذّ ّ ّّ
ّ٦ماّّ ّّ ّّ ّ
(جدىى ،جمدى ،مكىاف) باؾخصىاء ٢بُلت الغٍبى .لظل ٪ازخل ٠ألازغٍىن ّواإلاسخهىن خى٫
مؿألت اعجضاء هظه الُٗ٣ت مً الشُاب ّوٖال٢تها بٗملُت الخخان ؛ ٞاٖخبروا أٞغاص ٢بُلت
ٚحرّّّّّ
أهىّا وٗخ٣ض في ٖضم صخت هظا
الغٍبىٚ ،حر مسخىحن لٗضم اعجضائهم ظغاب الٗىعةّّ .
أيّ ّ ّ ّ،
ألنّ الٟغٖىن عمؿِـ الشالض ٖا٢ب اإلاخدالٟحن الغٍبى واإلاك ّىاف ٖلى الؿىاء
الّّغّ ّ
ّ
الىجؿحنّ ّٚحر اإلاسخىحنٖ ،لى الغٚم مً أن
ٖلىّ ّّّ ّ ّ ّّ
ٖ٣ابّ ٌّّؿلِّّّ ّ ّ ّ
بًٖ ُ٘٣ى الخظ٦حرّ ،و ّهىّّ ّ ّّ
اإلاكىاف ٧اهىا ًغجضون ظغاب الٗىعة ٦ما ًبحن الك٩ل ّ .5
ال٣ضًمّ ّّّ ّ
بأنّ هظه الُٗ٣ت مً اللباؽ
اإلاٛغبّ ّّّ ّ ّّ
الصخغٍتّ ّّفيّ ّ ّ٧لّ ّّ ّ ّ ّ
الغؾىمّ ّّّ ّ ّ ّّ
أزبدذّ ّّّ ّ ّ ّ
ل٣ضّ ّّّ ّّ
ّّ
ّ
وأجها ٧اهذ مً الجلضّ ،وجٓهغ بجالء في عؾىماث ٖلى
حٗىص في ٢ضمها ئلى الٗهىع الدجغٍت ّّ ّ
ظبا ٫ألاَلـ الصخغاوي مشل لىخت "ٞجت الخُل" ب٣ؿىُُىت (قغ ١الجؼائغ) ،وجمشل
٢هحرة ّوٍغجضي ظغاب الٗىعة وٍدبٗه ٦بل ٖلى عأؾه
ّ
عظال بٟٓائغ ميؿضلت وله لخُت
٢غمّ .وأًًا في ظىىب وهغانّ ،وٍبضو الغظل ٞحها مً الىىٕ اإلاخىؾُي ٦شُ ٠الكٗغ،
ًدخ ٟٔبسهالث ٖلى الجبهت ،له لخُت مضببت وٍٓهغ ظؼء مً ظغاب الٗىعة في م٩ان
أما لىخت
الخ٣اَ٘ بحن الجظٕ ّوالٟسظًً اما طًل الخُىان اإلاشبذ ٞمغؾىم بسِ مخّّ ّ .ُ٘٣
عظل "ٖحن ها٢ت" بـ"الجلٟت" ٩ٞان ًغجضي ظغاب الٗىعة ّوله قيب ولخُت ،وٍدخٟٔ
أما ج٣اؾُم وظهه ٞخًٗه في
بسهلت قٗغ ٖلى الجبهت ،وؾالخه ال٣ىؽ والغمذّّ ّ ،
مجمىٖت الغظل اإلاخىؾُي (أهٓغ الك٩ل < و=)ّ .
ظغّاث
بىاصيّّ ّ ّّ
لىختّّّ ّّ ّ
ٞهىاّ ّ ّّّ٥
الىؾُىّّ ّ ّ ّّ،
الصخّغّاءّّّّ ّ ّ ّ ّ
ب٨ثرةّّّّفيّّّّ ّ
مىدكغةّّّّ ّّ
ومشل هظه الغؾىماث ّ ّّ ّ
ظغاب الٗىعة ّوٖلى عأؾه زالر عَكاث (.أهٓغ الك٩ل  )6وألىاح
إلاداعب لُبي ًغجضي ّ
أزغي ًغجضي أصخابها ظغاب الٗىعة ،ولهم قٗغ ٦شُ ،٠ولخُت مضببتّ ،وٍ٣غبهم الباخشان
هىاعص ّولى٦الن بأٞغاص ٢بُلت الخدىى التي جدمل هٟـ اإلاىانٟاثّ .13

Huard et Leclant (1977), « La culture des chasseurs du Nil et du Sahara », Mémoires
CRAPE, t. 2, Alger, p. 520. & Gsell, S. (1972), Histoires Anciennes de l’Afrique du nord, t. 6,
« Les royaumes indigènes », Réimpression As Nabruck, t. 6, p. 22, p. 31.
13
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الرداء الخارجي (العباءة)
مىّٓغاّ ًّّّّ ّبحّّنّ اّّللُبُحن يمً قٗىب الٗالم ألاعبٗت
باأل٢هغّ ّ ّ ّ،
اإلالىّ ّ ّ ّ ّّّ ّ٥
بىاصيّ ّّ ّّ ّ
هاصّ ّّ ّّ ّٝ
ه ّّ ّ
ْهغ أعبٗت أٞغاص مً
وٍغظ٘ ئلى ٖهض الٟغٖىن ؾُتي ألاو( ّ٫ألاؾغة = )5وفي هظا الى٣لّ ،
الكٗب اللُبي طوي البكغة البًُاء ( ال٣بُلت الىخُضة التي جمحز أبىا ّؤها بالبكغة الؿمغاء
هي الخدىى)ّ .
لُبُحنّ ّّ،هىّّّ ّ
ٍغبي قاعبه في آن واخض،
أنّ الغظل ًُل ٤لخُخهّ ،وّ ّّّّ
و٧ان الجضًض في أػٍاء ال ّ ّّ ّّ ّ
ّ
أما مالبؿهم ٩ٞاهذ ٖباعة ًٖ ٖباءة ًٟٞايت
باالياٞت ئلى الغَكخحن ٖلى الغأؽّ ّ ،
حُٛي ال٨خ ٠ألاًمً ّوأٖلى الظعإ زم حٗ٣ض ٖلى ال٨خ ٠ألاٌؿغ بٗ٣ضة ٖغًٍت في خحن
ًتر ٥الظعإ م٨كىٞاّ ،وجدتها ًٓهغ ظغاب الٗىعة .وبالخالي هسمً أن هإالء مً اإلاكىاف،
الغٍّبى ال ًغجضون ظغاب الٗىعة( .الك٩ل ّ ،)7وهي حكبه ئلى خض ٦بحر لىخت عؾمذ في
ّألنّ ّّّ ّّ
مى ٘٢جاهُالهي ( Tahilahiجاؾُلي-أن-آظاع) ّ ّ
جبحّّنّ ظماٖت مً الغظا ٫بىٟـ اإلاىانٟاث>
اللخُت اإلاضببت ،والغَكخان اإلاشبدخان بىٟـ الُغٍ٣ت( 14الك٩ل ّ .)8
ّ ّ
ّّّّه ّجم ال ّّٗش ّىع في هىاحي مضًىت بؿ٨غة (الجىىب الكغقي للجؼائغ)
ؤلاقاعةّّ ّّّئلىّ أه
ججضعّّ ّ ّّ
ّوّ ّ ّ
ٖلى ّعؾىم صخغٍت ألشخام ًغجضون ظلىص خُىاهاث مشبخت ٖلى ٦خ ٠واخضة ،أي
بالُغٍ٣ت هٟؿها التي ٧ان ًدبٗها اللُبُِىن في اعجضاء ٖباءاتهمّ .وٍدباصع ئلى الظهً بأجهم ٢ض
اؾدبضلىا ظلىص الخُىاهاث في الٗهىع الدجغٍت وٞجغ الخاعٍش بٗباءاث مً ال٨خان في
الٗهىع الخاعٍسُت (الك٩ل ّ .)9
٦ما اؾخسضم ؾ٩ان اإلاىُ٣ت في الخغوب البىهُُ٣ت عصاء ٞىُ٢ا  Pardessusمهىىٖا
مً الهىٖ ٝىى الجلض في ٖهىع ؾاب٣ت .15وماػا ٫لُىمىا هظا ٌكتر ٥ؾ٩ان مٗٓم
أؾالٞىاّّّّ ّ ّ
وؿمُّه
ٖباءةّّّ ّ ّ ّ
ٌكبهّّ ّ ّّ ّ
ٞىقيّّّ ّ ّ
لباؽّّ ّ ّّ
أُ٢اع اإلاٛغب الٗغبي (لُبُا -جىوـ -الجؼائغّّّ)..فيّّّ ّّ
ألاُ٢اع وختى
ّ
في الجؼائغ البرهىؽّ Burnous ،وئن ازخلٟذ أَىاله ّوَغ ١لبؿه بحن هظه
حؿمُخه (الؿلهام ،الخُضوؽّ .)..
الرَغت
ئن الغَكت مً الٗىانغ التي خغم ٞىاهى الٗهىع الدجغٍت ،ختى ٖىضما اجبٗىا
ّ ّّ
ألاؾلىب الغمؼيّ ،واؾخٛىىا ًٖ ال٨شحر مً الخٟانُل ألاؾاؾُت في عؾم ظؿم ؤلاوؿان،
ّ
Stritter, K.-H et Tauveron, M. (1994), Milieux, hommes, et techniques du Sahara
préhistorique « problèmes actuels », Paris, l’Harmattan, p. 65.
15 Gsell, S. (1972), op.cit., t. 6, p. 26.
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ئال أن الغَكت أو بً٘ عَكاث بُ٣ذ قامست ٞى ١عؤوؽ ؾ٩ان اإلاىُ٣ت مىظ أ٢ضم
اإلاغاخل (مغخلت الهُاصًً) ئلى ٚاًت أخضثها (مغخلت الٗغباث ّوالٟغؾان)ّ ...والغَكت
مىدكغة ب٨ثرة في عؾىماث الصخغاء الىؾُى ،و٦ظل ٪مغجٟٗاث ألاَلـ الصخغاوي ،وال
ماثّّ ّ ّ ّ
ببًّّ٘
ظتّّّ ّ ّ
مخىّ ّ
هجض يغوعة لظ٦غ اؾم لىخت مُٗىت أو مى ٘٢بُٗىه ،الن مٗٓم الغؾ ّى ّّ
عَكاث مشبخت بُغٍ٣ت زانت أو بٗكىائُت جامت (مشل الك٩ل  6و 8و 9و<) ،ولظل٪
اٖخ٣ض اإلاكاهض البؿُِّ ،وعبما اإلاخسهو هٟؿه بأن ٖاصة وي٘ الغَل ٖلى الغأؽ ٧ان
للؼٍىت ال ٚحر...ل ً٨بالغظىٕ ئلى اإلاهضع اإلاهغي ّوباالؾدىاص ئلى نىعه وههىنهٞ ،اجها
جٟصح لىا ًٖ خ٣ُ٣ت أزغي ٚحر الؼٍىتّ .
جبحن آلازاع اإلاهغٍت بأن اللُبُحن ،اجبٗىا َغ٢ا ّوأؾالُب مسخلٟت في جه ٠ُٟالكٗغ،
ّ ّّّّ
زتهمّّ
و٦ظلّ ّ ّ٪محّّ ّّّ
الىاخضةّّ ّ ّ ّّ.
ال٣بُلتّ ّّّ ّّ ّ ّ
زتهمّ ّّفيّ ّّّ ّ ّ ّّ
الُبّّ ّمحّّ ّّّ
ّوٖلُه عَل الىٗام ًشبخىهه في الغأؽ بأؾ ّّ ّ
ًٖ ٚحرهم مً الكٗىب التي جً٘ الغَل ٖلى عؤوؾها مشل الؼهىط .واللُبُىن ألاوائل
زبخىا الغَل بك٩ل مىدغ٦ ٝما جىضخه الغؾىم الصخغٍت في الٗهىع الدجغٍت ،و٦ظل٪
ٖلى آلازاع اإلاهغٍتّ .
ّ
الخهىنُتّ ،لظل ٪هجض في ال٨خابت اإلاهغٍت ال٣ضًمت
لهظهّّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ
ال٣ضًمّّّ ّ ّ
اإلاهغّيّ ّّّ ّ ّّ
ّّّّ ّبهّّّ ّ ّ
ل٣ض جي
ّوّ ّ
أولى الٗالماث الضالت ٖلى الٛغب نىعة الغأؽ ٖلُه عَكت ٦غمؼ ًضٖ ٫لى ال٩لمت اإلاهغٍت
ال٣ضًمت " ئمىذ" أي ٚغبّ .
مالػمتّ ّّ ّ ّ
ل٩لّ ال٣بائل اللُبُت باؾخصىاء ٢بُلت
الغَكت)ّّ ّ ّ ّ ّّ
(ويّ٘ ّّّ ّّ ّ
الخ٣لُٗتّ ّّ ّ ّ
هظهّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ
بُ٣ذّ ّ ّ ّ
ول٣ضّ ّّ ّ ّ
ّّ ّ
ّ
الالخ٣تّّ ّ،أنّ الغَل ٧ان ٖالمت
اإلاهغٍتّ ّّّ ّ ّ ّ ّ
الىهىمّ ّّ ّ ّ ّّ
ٍبضوّّ ّمًّ ّّّ ّ ّ ّ
الخدى ّى في الضولت ال٣ضًمتّ .وّ ّ ّ
وٗخ٣ضّّّّ ّ
قغّ ّّّٝ
بأنّ ٖضم وظىصها ٖلى عؤوؽ الخدىى في الضولت ال٣ضًمت
ولظلّ ّ ّ ّّّ٪
ّّّّ ّّ ّّ
ناخبها
جمحّّزّ ّّ
ّّ
وٗغمغّ ّّ ّ،
زمّ عؾىماث مٗبض الٟغٖىن ؾاخىعٕٞ ،هظه
في أزغ اإلال ٪الٗ٣غب ّوزخم اإلالّ ّّ ّ ّ ٪
٧لها جمشل مكاهض اجهؼام الخدىى.
ّوالىهىم اإلاهغٍت جإ٦ض في الؿُغ الؿاصؽ مً لىخت اؾغائُل في ٖهض الٟغٖىن
مغهبخاح (ألاؾغة = )5الظي اهخهغ ٖلى ألامحر اللُبي "مغي بً صص"> "الغئِـ الخؿِـ
الظيّ ّ ّ ّ
آزغ ّّ ّ ّ
"ئن
أؾه"ّ .16وفي مىي٘ ّ
عَكتّ ّ ّٞىّّ ّ١عّ ّ ّ
بٛحرّّ ّّ ّ
وخُضاّّ ّّ ّّ
اللُلّ ّ ّ ّ ّ
ظىذّ ّّّّ ّ
جدذّ ّ ّ ّ
ٞغّ ّّ ّ
للُبىّّّّ ّ
ّّ ّ ّ
ّ
17
الخٔ ازخُ ٠مً الؼُٖم مغي بً صص عَكخه" ّ ،والىهان ٌكحران ئلى الٗال٢ت الىَُضة
ّّ ّ ّ
بحن الغَكت وخالت الصخوٗٞ ،ضم ويٗها ٌكحر ئلى ئجهؼامه ،و٦ظل٧ ٪ان خا ٫الخدىى في
 16ظاعصهغ ،ألً (;<= ،)5مصر الفراعنت ،جغظمت> هجُب مُسائُل ،6 .ٍ ،ال٣اهغة ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت
لل٨خاب ،مّ .745 .
 17اإلاغظ٘ هٟؿه ،مّ 86; .
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الضولت ال٣ضًمت .ل ً٨الغَكت بُ٣ذ واضخت بٗض طلٖ ٪لى عؤوؽ الخمدى ،والغٍبى
ّ
هجضهاّّّ
واإلاكىاف ٖلى ظضعان اإلاٗابض واإلا٣ابغ اإلاهغٍت ال٣ضًمت ،في خاالث الؿلمّ ،و٢لّّماّّ ّّ ّ ّ
ّ
مٗاعّ .ّ٥
مىاْغّّّ ّ
ّفيّّ ّ ّّ ّ
جمشّلّّ ّ ّّ ّ
ّ
ّ
الشالضّّ ّ،هّ٨ؿىا الغَكت ٞى ١عؤوؾهم،
عمؿِـّ ّّّ ّّّ ّ
الٟغٖىّنّ ّ ّّ ّّ
ٖلىّ ًّّضّ ّّّ ّ ّ ّ
اإلاكىافّ ّ ّ ّ
اجهؼمّ ّّ ّ ّ ّّ
ّوّإلااّ ّّ ّّ ّ
ّ
ٞأنبدذ أُ٣ٞت م٘ عؤ ّوؾهم٨ٖ ،ـ الغٍبى الظًً ئخخًٟىا بها مىخهبت ٖمىصًتّ .وَٗلّّلّ
ًىٍىث طل" > ٪بأن الغٍبى هؼل ّىا مخأزغًٍ ئلى الضلخا اإلاهغٍت ،بٗض ئ٢امت صولت اإلاكىاف".18
ّوب٣ي اللُبُىن مخمؿ٨حن بخ٣الُضهم ّوعمىػهمٞ ،دآٞىا ٖلى الغَكت ٞى ١عؤوؾهم،
ألامغاء اللُبُىن الظًً ٖلى
ّو٢ض أقاع اإلال ٪ال٩ىش ي -بي ٖىش ّ " -ألمغاء ألاؾغة  67الُبُحن" ّ
عأؾهم عَل".19
وه٨ظا ٣ٞض ّّّبُيذ لىا آلازاع اإلاهغٍت ٦ىه وؾغ هظه الغَكت ،ئط ٧اهذ عمؼ قغٝ
اللُبُحن في أو٢اث الؿلم ّوالخغب خُض ازخو بها ٖلُت ال٣ىم ،لٛاًت ال٣غن  :مُالصي،
٣ٞض ون٧ ٠ىعبُىؽ  Corripusالؼٖماء اللُبُحن بـ  Pinnatusبمٗنى ألامغاء الظًً
ًًٗىن الغَل ٖلى عؤوؾهم.20
إعارة إبعاد الغر Manu carrnuta
وهي ئقاعة مُٗىت بالُض جغ ٘ٞفي وظه ألاٖضاء ،وحؿخسضم إلبٗاص الكغً ،خم ٞحها ل٠
ألاناب٘ بدُض حُٗي الُض ئقاعة ٖلى هُئت ٢غن أو أ٦ثر ،وجٓهغ مشل الخغ ٝالالجُني .Y
ّو٧اهذ هظه ؤلاقاعة حٗمل ئما بابهام الُض وألاناب٘ ألامامُت ،أو باإلبهام وألانب٘
ّ
كهغ في وظه الٗضو .وٍيؿبها ٖضص مً الباخشحن ئلى قٗىب البدغ الهدكاعها
الهٛغّيّّ ّ،وحّّّ ّّّ
ّّ ّ ّ
21
ؤلاقاعة في آلازاع اإلاهغٍت لٛاًت الضولت الخضًشت إلاا ػاصث
الكائ٘ بُجهم  .ولم ههاص ٝهظه ّ
الٗال٢ت بحن اإلاهغٍحن وظحراجهم ٚغبا ،ؾىءا بؿبب جٟا٢م الهغإ ّوقضجهٞ ،أمؿذ
الٛاعاث الخاَٟت أزىاء الضولخحن ال٣ضًمت والىؾُى خغوبا َىٍلت مىٓمتٓٞ ،هغ الٗضاء
الاؾخٗاهت بهظه ؤلاقاعة في هظا الى٢ذ بالظاث ،ولِـ
ؾاٞغا بحن الُغٞحن ،مما جُلب ّ
مما ًجٗلىا ال وؿدبٗض اخخما ٫مٗغٞت اللُبُحن ،أو بًٗهم (اإلاكىاف) لها مً
٢بل طلّّ ّ .٪
٢بلّ .
Yoyotte, J. (1961), « Les Principautés du Delta au temps de l’anarchie libyenne »,
Mélanges Maspero 66, Caire, IFAO, p. 123.
19 Bresated, J.-H. (1906-1907), « Ancient Records of Egypt », Historical documents, Part
IV, University of Chicago press, London, para 877- 878.
20 Gsell, S., op.cit., t. VI, p. 31.
21 WainWright, G.-A., (1962), « The Meshwesh », J.E.A, n° 48, London, p. 93.
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ٍبضوّّّ ّ
الٟغٖىن ؾُتي
أنّ أو ٫مً اؾخسضمها خؿب آلازاع اإلاهغٍت عظل لُبيي يض ّ
ّوّ ّ ّ
ألاو٦ ،٫ما ههاصٞها مغجحن ،اؾخسضمها أصخابها يض الٟغٖىن عمؿِـ الشاوي،
الشالضّّ ّمّغاث ٖضًضة ٦ما جٓهغه
عمؿِـّّّّ ّّّ
يضّّ ّّ ّّ
ّواؾخسضمها أًًا ػُٖم اإلاكىاف "مككغ"ّّ ّ
الغؾىم ٖلى ظضعان مٗبض مضًىت هابى (الك٩ل  .):هظا وَكحر "واهغٍذ" بأن هظه الاقاعة
خحنّّّ ّ
أنّ
اهدكغث بحن الٟلؿدُحن"  ،"Philistinsو٧اهىا أو ٫قٗىب البدغ اؾخسضما لها ّفيّّ ّّ
إلاكىافّ ّ ّ ّ
يضّ مغهبخاح لم ٌؿخسضمىها ،وأن الٟلؿدُحن لم جً٨
الكغصن خلٟاء الغٍبى وا ّ ّ ّّ
22
لهم ٖال٢ت باإلاكىاف ،ولم ًخدالٟىا مٗهم  ،لظلٞ ٪هى ٌؿدبٗض يمىُا أن ً٩ىن
الكغصن ٢ض ه٣لىها للمكىافّ .
ومً ظاهب آزغ ،أقاع الباخض "هىاعص" في صعاؾخه اإلاؿخًُٟت لش٣اٞت الهُاصًً
بأن هإالء الهُاصًً ٖغاة مؼوصًً
بالصخغاء ال ّىؾُى ،والتي جغظ٘ ئلى الٗهىع الدجغٍت ّّ ّ ّ
خُىانّ ًّّّّغبِ بالخؼام مً زل .٠في خحن ًلخه ٤به مً ألامام ظغاب الٗىعة
بظًلّ ّ ّ ّ ّّ
ّ ّّ
مدؿلخحن باأل٢ىاؽ والهغاواثٌ ،ؿخسضمىن ؤلاقاعة بالُض ٖلى ق٩ل خغ Y ٝالالجُني
بشالزت أٚهان .23وههاص ٝهظه الاقاعة هٟؿها مخجظعة في ز٣اٞت أصخاب الغؾىم
الصخغٍت بالصخغاء الىؾُى٦ ،ما ًبِىه الك٩ل ;ّ .

حىل املعذاث الحربُت
مىظ الٗهىع الدجغٍتّ ،وَ ّىا ٫الٗهىع الخاعٍسُت اؾخسضم ؾ٩ان اإلاٛغب ال٣ضًم
٦بُ٣ت الكٗىب ال٣ضًمت الؿالح للخهىٖ ٫لى ٚظائه أو للضٞإ ًٖ هٟؿه ،ول٣ض
ّ ّّ
جىىّٖذ هظه ألاؾلخت جبٗا للخُىع الخًاعيّ ،ومً ألاؾلخت ألا٦ثر بضائُت ًم ً٨ط٦غ
الهغاوة والٗها اإلاٗ٣ىٞتّ .Boomerang ،
عصا الرماًت (املعقىفت)
ٌٗىص أ٢ضم أزغ لها في اإلاهضع اإلاهغي ئلى الىه ٠الشاوي مً ألال ٠الغابٗت .١م ،وهى
أزغ للمل ٪الٗ٣غب (٢بل جىخُض مهغ) ،وٍدخ ٟٔاإلاخد ٠اإلاهغيّ بجؼء مىه جدذ ع٢م
ّ ،J.E 27434.وَؿمى لىخت الخهىن والٛىائم ،وجدخىي هظه اللىخت ٖلى ال٨خابت
ّ
ال٨خاباثّّّّ ّ
التيّّّ ّ ّ
ّّّّسظث ُٞما بٗض عمؼا
الخدىىّّ،واج
أعىّّّّ ّ ّ ّ ّ
الضّ ّّالتّّ ّ ّ
أ٢ضمّّّّ ّ ّّّّ
حٗضّ ّ ّمًّّّ ّ ّ
الخه ّىٍغٍت ّّ ّ
ٖلىّّّ ّ
ج٣لُضًا ٌكحر ئلى لُبُا في الى٣ىف اإلاهغٍت ،ومجها زخم اإلال ٪وٗغمغ (ألاؾغة  )5مٗبض
الٟغٖىن ؾاخىعة( ألاؾغة الخامؿت)ّ .
22 Ibid.,

p. 97.
Huard, P. (1966), « Contribution Saharienne { l’étude de questions intéressant
l’Egypte ancienne », BSFE, n 45, Dardogne, p. 15.
23
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ّوهظه الٗالمت هي عمؼ "البىمغو "ٜأي الٗها اإلاٗ٣ىٞت ّ ،24وهي ألاصاة التي اؾخسضمها
ؾ٩ان اإلاىُ٣ت للهُض ّوب٣ي اؾخٗمالها ؾاعٍا ،وٍٓهغ ٖلى م٣برة "زىىم خخب" ببني
خؿً ٞغص مً ٢بُلت الخمد ّى ًدمل في ًضه الُمنى ٖها الغماًت في ٖهض أمىمداث ألاو٫
ألاؾغة ( 56اهٓغ الك٩ل = ،)4وٍٓهغ أخض ظىىص اإلاغجؼ٢ت اللُبُحن ،بجِل ئمىخدخب الغاب٘
(ئزىاجىن) مؿلخا بىاخضة مجها أًًاّ .
أما في مغجٟٗاث الصخغاء الىؾُى ٞالٗها اإلاٗ٣ىٞت مىدكغة ب٨ثرة في مىايُ٘
ّ ّّ
الغؾىم الصخغٍتّ ،و٢ض بضا نُاصو اإلاىُ٣ت مؿلخحن بهاّ ،وَكهض ٖلى طل ٪الك٩ل <ّ .4
ألاقىاش
اؾخسضم أهل اإلاٛغب ال٣ضًم ألا٢ىاؽ ،و٧اهذ بأق٩ا ٫مسخلٟت مجها اإلاؿخضًغة
واإلاشلشتّ ،وههاصٞها في عؾىماث ٖلى ظضعان مٗبض ال٨غه ٪جغظ٘ في جاعٍسها ئلى ٖهض
ّ
مغهبخاح ،زالزت
الٟغٖىن ؾُتي ألاو ّّ ،٫إلاا خاعب اللُبُحن٦ .ما ٚىم بٗض طل ٪الٟغٖىن ّ
آال٢ ٝىؽ ،25وجٓهغ ألا٢ىاؽ أًًا ٖلى ظضعان مٗبض مضًىت هابى في خغوب عمؿِـ
الشالض م٘ اإلاكىاف الظًً ٧اهىا ًدملىن ظٗابا لخ ٟٔالؿهام زلْ ٠هىعهمّ ،وٚىم
عمؿِـ الشالض في خغبه الشاهُت ،ؾخت مائت وزالزت أ٢ىاؽّ .26وجبحن لىا الغؾىم الصخغٍت
بأن اؾخسضام ألا٢ىاؽ بحن ؾ٩ان اإلاٛغب ال٣ضًم ًغظ٘ ئلى الٗهىع الدجغٍت٣ٞ ،ض ٖثر
الباخشىن ٖلى عؤوؽ ؾهام في مىا ٘٢هُىلُدُت مسخلٟت ،مجها مى ٘٢بغٍؼٍىا (البٌُ ظىىب
وهغان) ّوجبلبلت (ٚغب الؿاوعة ّوع٢ان)٦ ،ما جٓهغ عؾىماث ألا٢ىاؽ في مىا ٘٢بغٍؼٍىا،
ع٢ان ،الخاؾُلي .وهي مً الىىٕ اإلاؿخضًغ .أما الىىٕ اإلاشلض ِٞكبه ألا٢ىاؽ اإلاهغٍت
(الك٩ل ّ .)6
الذرع
ج٣ىّّ ّّّ ّ٫
بأنّ اللُبي
اظّّّ٘ ّ
هىاّّ٥مّغّ ّ
٧اهذّّ ّ ّّ
ٌٗخبر الضعٕ مً ألاؾلخت الضٞاُٖت للمداعبّ ،وّئنّّ ّّّ
٧ان ًى٣هه هظا الىىٕ مً الؿالح  27بِىما ًغي آزغون بأن اللُبُحن ٧اهىا ًدخمىن مً
ٚحرّّّ ّ
أنّ الجٛغافي
يغباث أٖضائهم بجؼء مً زُابهمّ ،وطل ٪لُٛاب ألاؾلخت الضٞاُٖتّّ ،28
Vercoutter, J. (1992), L’Egypte et la vallée du Nil, t. 1, « Des origines { la fin de l’ancien
empire de 12000 à 2000 A.c », Paris, PUF, p. 196.
25 Breasted, J.-H., op.cit., Part III, p. 253.
26 Ibid., Part IV, p. 66.
27 WainWright, G.-A., op.cit., p. 95.
28 Gsell, S., op.cit., t. VI, p. 50.
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بأن الضعٕ الضائغٍت اإلاهىىٖت مً الجلض لم ًًٟ ً٨اع١
ي ّّ ّ ّ
ؾترابى ّن (<.١ 9م69 -م)ً ،غ ّ
اللُبي أبضاّ .29
جبحن عؾىماث مٗبض ال٨غه ٪اإلاداعب
ّوجإ٦ض آلازاع اإلاهغٍت ما ٢اله ؾترابىن خُض ّ ّّّّ
اللُبي ّو٢ض اؾخسضم الضعوٕ والخىطاث و٢اًت له مً يغباث الؿُىّ .ٝوٍغظ٘ اؾخسضام
اللُبي الضعٕ ئلى مغخلت الٗهىع الدجغٍت٦ ،ما جشبخه عؾىماث صخغٍت بًىاحي بؿ٨غة
وأزغي ظىىب وهغان (ألاَلـ الصخغاويّ) ،وجبضو الضعوٕ مهىىٖت مً ظلض خُىان
ّ
مشبذ ٖلى ئَاع مً زكبّ ،وصعوٕ وهغان هىٖان > صائغي وبًُاويّ .وججضع ؤلاقاعة في
"هِذ"ّ ّ ّّ٧انّ ًّّّّغمؼ لها بضعٕ مً ظلض خُىان مشبذ ٖلى ئَاع
ُبُتّ ّ ّّّ ّ
بأن آلالهت الل ّّ ّ
هظا اإلا٣ام ّّ ّ ّ
زكبي ًخ٣اَ٘ ٞى٢ه ؾهمانّ ،30ول٣ض ػًٍ أٞغاص ٢بُلت الغٍبى أطعٖهم ّوؾُ٣اجهم بمشل هظا
الغمؼ (هِذ) ٦ما ًٓهغ ٖلى ظضعان م٣برة اإلال ٪ؾُتي ألاو ٫مىٓغ قٗىب الٗالم ألاعبٗت
(أهٓغ الك٩ل ّ .)47
الضُىف
ئلى ظاهب ألاؾلخت اإلاظ٧ىعة ؾالٟا ،اؾخسضم ؾ٩ان اإلاٛغب ال٣ضًم أؾلخت أزغي مجها
الؿُّ ،٠وئن ٧ان ال٨الؾُُ٨ىن ،ومجهم صًىصوع اله٣لي (ًىهاوي .١ 64-=4م) ًّغّيّ ّّّ ّ
بأنّ
اللُبُحن في الصخغاء ما بحن مهغ والؿغث لم ٌؿخسضمىا الؿُّ ٠وٍظهب جِذ لُّ ٠
( Tite Liveعوماوي .١ :8م  5; -م) ئلى أبٗض مً طل ،٪وٍسبرها بأن الجىضي الىىمُضي
أما مً اإلاخسههحن
في الخغوب البىهُُ٣ت لم ًدؿلح بالؿُ ٠ولم ًٌٗ ً٨غٞهّّ ّ ،
اإلاٗانغًٍ في جاعٍش قما ٫اٞغٍُ٣ا ال٣ضًمّ ،ومجهم ٢ؼاُٞ ٫جؼم بأن الاؾخسضام الٟٗلي
للؿُ ٠في قما ٫اٞغٍُ٣ا ٌٗىص ئلى ال٣غن الؿاصؽ اإلاُالصي  ،31ِ٣ٞفي خحن أهىا ههاصٝ
ٖكغ .١م ،حكهض
في آزاع مهغٍت مً ال٣غن الشالض ٖكغ .١م ،وأزغي مً ال٣غن الشاوي ّ
32
بأن الٟغٖىن مغهبخاح اؾخىلى ٖلى  =555ؾُ ٠بغوهؼيّ مً ؾُى ٝاإلاكىاف  ،بِىما
ّّ ّ ّ
اؾخىلى الٟغٖىن عمؿِـ الشالض ُٞما بٗض مً أٖضائه اإلاكىاف ٖلى هىٖحن مً الؿُىٝ
> = 56ؾُٟا َى ٫الىاخض مجها أعبٗت أطعٕ و 55:ؾُٟا َى٧ ٫ل مجها زالزت أطعّٕ ،33و٢ض
٧اهذ هظه الؿُى ٝالُىٍلت طاث ههل مٗضوي ّوم٣بٌ مً زكبّ ،و٧ان اؾخسضامها
Strabon (1986), Geographica, trad. Amédée Tardieu, Paris, Hachette et C. Dentoie,
Livre 17, 4, p. 473.
29

 30مدمضٖ ،بض ال٣اصع مدمض ( ،)5=<8الذًاهت في مصر الفرعىهُت ،ال٣اهغة ،صاع اإلاٗاع ،ٝمّ .66= .

31 Gsell,

S., op.cit., t. 6, p. 66
Breasted, J.-H., op.cit., p. 253.
33 Edgarton et Wilson (1936), Historical records of Ramses III, Chicago, p. 64-65.
32
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اللُبُت٦ّ ّ ّ،ماّّ ّّ ّ
جبِّّّىه ه٣ىف ظضعان مٗبض
ال٣بائلّ ّّّّ ّّ ّ ّ
ٚحرهمّ ّ ّمًّ ّّّ ّ ّّّ
اإلاكىافّ ّ ّصوّنّ ّ ّّ ّ ّ
ٖلىّ ّّ ّ ّ ّّ
٢انّغاّ ّ ّ ّ
ّّ
مضًىت هابى( .34أهٓغ الك٩ل  ،)54وٍغي ٞغٍ ٤مً الباخشحن بأن اإلاكىاف ٢ىم مً البضو
الغّخلٌ ،ؿ٨ىىن الصخغاء ،و٢ض جدهلىا ٖلى الؿُى ٝالُىٍلت مً زاعط بلضهم ،مً
ّّ ّّ
أ٢ىام أ٦ثر جدًغا مجهم ٦ما ًظهب ئلى طل٧ ٪ل مً "بُدـ" و"هىلدكغ"ّ ّ ّّ ،
وٍٟؿّغّ
اًذ"ّ ّّّ ّ
بأنّ الهلت بحن اللُبُحن ّوقٗىب البدغ ٧اهذ وزُ٣ت ئبان خغوبهم م٘ ٞغاٖىت
ّّّغّّّ ّ
ّ"واه
ألاؾغجحن اإلاهغٍخحن = 5و ،64وأجهم أزظوا مً قٗىب البدغ مهاعة ع٧ىب الخُل
ّواؾخسضام الؿُى ٝالُىٍلتّ ،35وٍىٟي "بُدـ" أًًا ًٖ اللُبُحن ئم٩اهُت نى٘ مشل هظه
الؿُى ،ٝبؿبب هضعة اإلاٗاصن (البروهؼ) في أوَاجهمّ ،وّّّأجهم ٧اهىا ٖاظؼًٍ ٖلى ئنالح ما
ّ ّ
ًٟؿّغّّ٢لّّّت ٖضص الؿُى ٝالتي ٚىمها
جدهلىا ٖلُه مً خلٟائهم قٗىب البدغّ .وهظا ماّّ ّّ ّ
ّ ّ ّّ
أما "٢ؼاٞ "٫حربِ مٗغٞت ّواؾخسضام
عمؿِـ الشالض م٣اعهت بما ٚىمه مغهبخاح ٢بلهّّ ّ ،36
ؾ٩ان اإلاىُ٣ت إلاٗضن البروهؼ بجزو ٫البداعة الُٟيُُ٣حن ٖلى ؾىاخل قما ٫ئٞغٍُ٣اّ .37
هالخّٔ ّّّ ّ
بأنّ هإالء الباخشحن ٢ض عبُىا بحن الاؾخسضام
بًٗهمّ ّّ ّ ّ
ٖغىّ آّّعّاءّ ّّ ّ ّ ّ
بٗضّ ّ ّ ّ
ّوّ ّ
اإلاخأزغ لل٣بائل اللُبُت للؿُى ٝفي و٢ذ جؼامً ّواؾخسضامها مً َغ ٝقٗىب البدغ،
ووؿدكٗغ أًًا هىٖا مً الخدامل ٖلى قما ٫ئٞغٍُ٣ا في هٟحهم لىظىص ٖهغ بغوهؼ واضح
ّ
اإلاٗالم بهّ .
ئطا عجؼث عؾىماث اإلاداعبحن اإلاكىاف اإلاضججحن بالؿُى ٝوالخىاظغٖ ،لى ظضعان
مٗبض هابى ٖلى ئ٢ىإ الظًً أعظٗ ّىا هظا الاؾخسضام الؾخٗاعة مً قٗىب البدغّ ّ ّّ -
ٞان
هىا ٥مً الضالئل ؾىاء في آلازاع اإلاهغٍت أو الغؾىم الصخغٍت ما ًسال ٠هظا الغأي>
 هىا ٥مىٓغ ٖلى م٣برة "بني خؿً" في ٖهض "أمىمداث ألاو "٫ألاؾغة ( 56ال٣غنالٗكغون .١م) ،به ٢اٞلت مً الخمدى اللُبُحن مهاظغة ئلى مهغّ .وٍبضو الغظل ًدمل ٖلى
ّ
38
ّّّّبٗه ػوظخه جدمل َٟلها ٖلى ْهغها
َىٍلّ ّ،وجد
ٚحرّ ّ ّ ّّ ّ
٦خٟه ألاٌؿغ ؾُٟا مٗضهُا ّّ
(الك٩ل =)ّ .
ًىظضّّّ ّ
هوّ ٌٗىص في جاعٍسه ئلى ٖهض الٟغٖىن أمىدخب الشالض (ألاؾغة < 5ال٣غن
 ّ٦ماّّّّ ّ ّومغبي ماقُت ؾمُىت ال جيكأ ٖىض
الغاب٘ ٖكغ .١م)ً ،ظ٦غ ٢ىم اإلاكىاف ٦هىإ مٗضنّّّّ ّ ّ ،
ّ
ماءّّ ّو٦أل ٦شحر.39
ّّّّّّ ّّ
أعى بها
الغٖاة في باصًت ّوئهّّماّّّّفيّّّ ّ
Breasted, J.-H., op.cit., p. 66.
WainWright, G.-A., op.cit., p. 94-95.
36 Bates, O., The eastern libyans, p. 143.
37 Gsell, S., op.cit., t. 1 , p. 212.
38 Newberry, P.-E. (1986), Beni hassan, London, planche 45.
39 Nibbi, A. (1986), Lapwings and Libyans in Ancient Egypt, Oxford, B.O. Card Press, p. 77.
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أما في الغؾىم الصخغٍتٞ ،هىا ٥لىخاث واضخت ٧ل الىيىح ،في مغجٟٗاث ألاَلـ
 ّ ّّاإلاٗضنّ ّ ًّّّّ،إعر لها بٟترة مابحن
٧لهّ ّ ّمًّ ّّ ّ ّ ّ
عماحّ ّ ّّ
الصخغاوي بمغا٦ل ،لٟإوؽ ّوزىاظغ ّو ّ ّّ
 5;44و.١ 5844م( 40أهٓغ الك٩ل  ،)55بُٗضا ًٖ هُا ١جدغ ٥قٗىب البدغ ،و٢بل
ْهىعه ٖلى قىاَئ قما ٫ئٞغٍُ٣ا٦ .ما أؾٟغث الخىُ٣باث ألازغٍت ٖلى أٖضاص ٦شحرة مً
بأن اإلاٗاصن ومجها
ألاصواث اإلاٗضهُت في ٧ل أهداء اإلاٛغب ال٣ضًم .هسلو مما ؾب ٤ط٦غه ّّ ّ ّ
البدغ ٖلى
ّ
البروهؼّ ،وئن جأزغ ْهىعها في قما ٫ئٞغٍُ٣ا ٞاهما ٧ان ؾاب٣ا لٓهىع قٗىب
الؿاختّ ،و٧ان ْهىعه بُٗضا ًٖ مجا ٫جأزحرهم٦،ما حكهض ٖلى طل ٪الغؾىم الصخغٍتّ .
أما الىُ٣ت الشاهُت في هظا الاٞتراىٞ ،هى اؾخٗاعة اللُبُحن للؿُى ٝالُىٍلت مً
ّ ّّ
البدغ و٢بائل الغٍبى واإلاكىاف
ّ
ئن الاخخ٩ا ٥الىخُض بحن قٗىب
خلٟائهم قٗىب البدغّ ّ ّ .
اللُبُت٦ ،غٍذ اججهىا ظىىباّ ،و٧ان الكاَىء ؤلاٞغٍ٣ي بغ٢ت أ٢غب ئلحهم خىالي ٦ 6<4م
ومجها وكأث ٖال٢اث وصًت بحن هظه الكٗىب وبحن ٢بُلت الغٍبىّ ،41واهًم زمـ ٢بائل
مجهم ئلى ال٣بائل اللُبُت ّوهاظمىا مهغ في الٗام الخامـ مً خ٨م مغهِخاح جدذ ُ٢اصة
"مغي بً صص" ػُٖم ٢بُلت الغٍبىّ ،ولم ًضزل بٗض طل ٪قٗىب البدغ في أي خل ٠م٘
اللُبُحنٓٞ ،هىعهم ٖلى ظضعان مٗبض مضًىت هابى ئهما ٧ان بهٟتهم مغجؼ٢ت يمً
الجِل اإلاهغيّ .42وفي الخغبحن اللُبِخحن يض مغهبخاح زم عمؿِـ الشالض ،جٓهغ الؿُ ّىٝ
الُىٍلت في أًضي اإلاكىاف ّولِـ في أًضي الغٍبىٖ .لما بأن هؼو ٫قٗىب البدغ ٧ان في
ّ
مىًَ الغٍبى ،واهًمامهم ئلى خل ٠ال٣بائل اللُبُتّّّ ،ئهما ٧ان ًتزٖمه عئِـ الغٍبى ولِـ
عئِـ اإلاكىاف.
ُّّّّغح هى ،إلااطا ٧اهذ هظه الؿُى ٝالُىٍلت في أًضي اإلاكىاف وهم
الظي ًّ
الؿإاّ ّّّّ٫
ئن ّّ ّ ّّ
ّ ّّ
أبٗض ال٣بائل ٖلى خضوص مهغ ،الظًً ونٟهم بغَؿخض بأجهم ٢ىم مخمضهىن ،ماهغون في
الٟىىن الخغبُت ،مؿلخىن ظُضا 43؟
مجمىٖهاّّ ّّّئلىّ ّّ ّ
أنّ اإلاكىاف ٧اهىا
حكحرّّّفيّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ
الضالئلّ ّّ ّّ
أن هظهّ ّّّ ّ ّّ
وفي الخخام وؿخسلو ب ّ ّ ّ
أن مىَجهم البُٗض ًدخىي ٖلى
نىإ مٗضن (٦ما أقاعث ئلى طل ٪الىهىم اإلاهغٍت)ّ ،وّ ّ ّ
ّ
اإلاٗاصن أو ٖلى اجها ٫بأصخاب مٗاصن ٚحر قٗىب البدغّ ،وّّّئهما ًٖ َغٍ ٤قبه ظؼٍغة
Camps, G. (1961), Aux origines de la Berbérie « Monuments et rites funéraires », Paris,
Arts et Métiers Graphiques, p. 446.
41 Wislon, J. (1935), « The Libyans and the end of Egyptian empire », AJSL, n° 47, Chicago,
p. 75.
42 Ibid., p. 77.
 43بريتستد ،ج.هـ ،) 7991( .تبريخ مصر من أقدم العصىر إلى الفتح الفبرسي ،ترجمة حسن كمبل ،ط ،2 .القبهرة ،الهيئة
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والىُجغ
ّ
أًبحرًا ،خُض أ٢ام الُٟيُُ٣ى ّن الخ٣ا مؿخىَىت ٢اصفّ ،و٦ظل ٪بمىعٍُاهُا
الخالُخحن ،مىَىا الىداؽّ ...
ّّ
ّّّّبدغ ٧اهذ مدضوصة في ق٩ل الؿُّ ٠وَىله  ،ِ٣ٞو٧اهذ
قٗىب ال
الاؾخٗاعةّّّ ًّّّٖ ّ ّ ّ
ئنّ ّ ّ ّ ّ ّّ
بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة ،بمٗنى أن اإلاكىاف ٢ض اؾخٗاعوه ًٖ اإلاهغٍحن الظًً أزظوه
بضوعهم ًٖ قٗىب البدغ .وهظا في هٓغيّ ماّّ ّّ ّ ّ
ًٟؿّغّّ ّٖضّم اؾخسضام الغٍبى للؿُىٝ
الُىٍلتّ .

العربت
ألاؾلخت التي ٖغٞها ّواؾخسضمها ٢ضامى اللُبُحن ٞهي الٗغبت.
آلازغ مً ّ
ّ
أما الىىٕ
ّ ّّ
وحكهض آزاع مضًىت هابى ألو ٫مغة في جاعٍش الٗال٢اث اللُبُت اإلاهغٍت بأن الٟغٖىن عمؿِـ
الشالض ٢ض ٚىم في خغبه الشاهُت يض ال٣بائل اللُبُت بؼٖامت اإلاكىاف -ٕ =6عبت  44و5<8
بمٗنىّّّ ّ
أنّ هظه الٗغباث ٧ان ًجغها ػوط مً الخُىّ .٫
مً الخُ ّىّ ّ ّ ّّّ،45 ٫
ّوَكهض هحروصوث في ال٣غن الخامـ .١م ،بأن الجغامىدُحن ٧اهىا ًخٗ٣بىن الازُىبُحن
الترو٢لىصًذ ٖلى ٖغباث ججغها أعبٗت مً ألاخهىت .أما وؿاء " ػواؽ " Zauecesظحران
اإلاا٦ؿُحن (قِ الجغٍض – جىوـ) ٞخ٣ضن الٗغباث الخغبُت( 46الك٩ل ّ .)56
ألاهاٚاع والخاؾُلي وبٌٗ
ّوئطا عظٗىا ئلى مخد ٠الهىاء الُل ٤في ٧ل مً مغجٟٗاث ّ
مغجٟٗاث ألاَلـ الصخغاويّ ،هجض عؾىماث الٗغباث بأٖضاص ٦شحرةّ ،وزانت الىىٕ الظي
أَلٖ ٤لُه "هجري لىث" "الٗغباث الُائغة التي حؿاب ٤الغٍاح" (الك٩ل  .)57و٢ض اه٨ب
ٖضصّ ّ ّمًّ ّّ ّ ّ ّ ّ
اإلاخسهّهحن ّوظمٗىها في مغخلت Les cabalins
ٖلى صعاؾت هظه الغؾىماث ّ ّ
(الٗغباث) ّوجلحها مغخلت الخُالت  ،Equidiensوٍإعر لألولى ُٞما بحن .١ 5644-5944مّ .
ججغّها أعبٗت
واخضةّ ّّ ّ ّّ
جبحن عؾىم الٗغباث في الصخغاء ال ّىؾُى هىٖان مً الٗغباث> ّّ ّ ّ
ّ ّّّّ
أخهىت (٦ما ونٟها هحروصوث الك٩ل  ،)56أو أعبٗت زحران ،وهي زُ٣لت الىػن،
اؾخسضمها أصخابها لى٣ل البًائ٘ ّوٍمخُحها أ٦ثر مً عا٦بّ .وٖغباث أزغي ًجغها ػوط
مً ألاخهىت ٦ما وعص في ههىم مضًىت هابى ،وهظه زُٟٟت ال ّىػن طاث عجلخحن ًمخُحها
شخو واخض ٢ض ج٩ىن اؾخٗغايُت ًمخُحها الخ٩ام وهبالء ال٣ىم أو ج٩ىن خغبُت ّ
أو للخضعٍبّ ...
Breasted, op.cit., p. 66.
Edgarton et Wilson, op.cit., p. 65.
46 Hérodote, op.cit., Part IV, 189,194.
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ّوبٓهىع أصخاب هظه الٗغباث في الصخغاء الىؾُىْ ،هغث مٗهم مٗالم م٣ىماث
ٚحرث مً أويإ اإلاىُ٣ت .لظل ٪أزاعث هظه الٗغباث وأق٩الها وأهىاٖها
خًاعة ظضًضة ّّّّ
ومجا ٫اؾخٗمالها ،وزانت أنلها ّومهضعها ظضال بحن الباخشحنٞ .غبُها بًٗهم بٓهىع
ألن أصخاب هظه الٗغباث ٧اهىا بٌُ البكغة
اإلاٗاصن وْهىع قٗب ظضًض في اإلاىُ٣تّ ّ ّ ،
بغماحّّ ّ ّ ّ ّ
زىاظغّ .47
عؤوؾّها مٗضهُت ،وؾُىّ ٝو ّ ّّ ّ ّّ
ػع ١الُٗىنّ ،مؿلخحنّّّ ّّّ
وَٗخ٣ض لىث "بأن أ٢ىاما قمالُت (٦غٍذ) ٢ض ه٣لىا لؿ٩ان قما ٫ئٞغٍُ٣ا الضعوٕ
اإلاؿخضًغة ّوالغماح اإلاٗضهُت والخهان ّوالٗغبت .48وَكاَغه هظا الغأي ٦شحرون مجهم
"بُدـ"الظي ًغي أًًا بأن اللُبُحن ٢لضوا ال٨غٍدُحن ختى في َغٍ٣ت ُ٢اصة الٗغباث
الُائغة التي جٓهغ بىيىح في الغؾم اإلاُ٨نيّ .49
ٚحر أ ّّن هىاٞ ٥غٍ ٤زان ّوٖلى عأؾه اإلاخسهو في مىيىٕ الٗغباث في الصخغاء
ّ
جم ً٨مً ئٖاصة بىاء همىطط لٗغبت مً الخكب ،اؾدىاصا ئلى الغؾىم
 "J.Spruyteالظي ّ ّ ّ
الصخغٍت ال٨شحرة الٗضص ،اإلاخىىٖت ألاق٩ا ،٫صون اؾخسضام ُٗ٢ت مٗضهُت واخضةّ ،و٢ض
٧اهذ مهُبتها مهىىٖت بؿُىع ظلضًت مٟٓىعةّ ،50وبالخالي ٗٞغباث الصخغاء ال ّىؾُى
ال ًخُلب نىٗها اؾخسضام اإلاٗاصن (البروهؼ)ّ .
ل٣ضّ ّّ ّ
ؤلاًجُتّ ّأن الىزبت الُائغة ٧ Le galop Volantاهذ
الىزائّ ّ ّّ ّ ّ٤
زالّّّّ ّّّ ّ٫
جبحّّنّ ّ ّمًّ ّ ّ ّ
 ّّويُٗت ألاخهىت بمٟغصها صون أن ج٩ىن مكضوصة ئلى الٗغبت٦ ،ما هى ٖلُه الخا ٫في
ٖغباث الصخغاء الىؾُىّ .51
ّ
ّ ّ
بغ٢تّ ّٖلّّّمىا ؤلاٚغٍُُٟ٦ ٤ت ُ٢اصة ٖغباث
ُبُحنّ ّّفيّ ّّ ّّ
الل ّّ ّّ
بأن ّّّّ
ّوهظا هحروصوث ٌٗترّ ّّ ٝ
ّ
يّٗ ّ٠حجج الٟغٍ ٤ألاوّ ،ّ٫وهىا ٥مً
مضيّ ّ ّ ّ
ججغها أعبٗت أخهىت .52وبالخالي ّّهدبحّّنّ ّ ّ ّ
اإلاسخهحن مً ٌٗخ٣ض بأن الٗغباث اللُُبُت زمُىت وم٩لٟت ،باليؿبت لكٗىب بغبغٍت ّ
وأجها ٧اهذ هضاًا ٢ضمها لهم اإلاهغٍىن ٖغبىن مدبت ّإلؾ٩اتهم وللخٟاّ
خؿب عأحهمّّّّ -ٖلى ألامًّ .53
الخ٣ُ٣تّ ّّ ّ
ًجغّه خهاهان
الظيّ ّّ ّ ّّ
الىىّٕ ّّّ ّ
الٗغبتّ ّ ّمًّ ّّّ ّ ّ
أنّ ٢ضماء اإلاهغٍحن ٢ض اؾخسضمىا ّّ ّ ّّ
ّوّ ّ ّ ّ ّ ّ
ابخضاء مً ألاؾغة الشامىت ٖكغة ،بٗض أن أصزلىا حٗضًالث ٦شحرة ٖلى ٖغبت أٖضائهم
Lhote, H. (1973), A la découverte des Fresques du Tassili, Paris, Arthaud, p. 137-138.
Lhote, H. (1955), Les Touaregs du Hoggar, Paris, Payot, p. 102.
49 Bates, O., op.cit., p. 143 et Wright, G., op.cit., p. 94.
50 Camps, G., Les Berbères, p. 47 et Strietter et Tauveran, M., op.cit., p. 120.
51 Desanges, J., Les proto-berberiens, p. 317.
52 Herodote, op.cit., t. 4, 189.
53 WainWright, G-A., op.cit., p. 93.
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الىؾُىّ ّّ ّ
أنّ العجلت بها ؾخت
الصخّغّاءّ ّّّ ّ ّ ّ
ٖغبتّ ّّّ ّ
اله٨ؿىؽ .وما ًٟغ ١الٗغبت اإلاهغٍت ًٖ ّ ّّ
مداوعّ ( ّو٧اهذ أ٢ل في و٢ذ ؾاب ،)٤في خحن عجلت ٖغبت الصخغاء بها أعبٗت مداوعّ .ِ٣ٞ
ّ٦ماّّّّ ّ
أنّ الٗغبت اإلاهغٍت ًمخُحها شخهان٢ ،ائض الٗغبت ّوئلى ظىاعه ظىضي ،في خحن ًمخُي
ٖغبت الصخغاء شخو واخضّ .وّّ ّ
الٗغبتّ ّاإلاهغٍت اإلاىظىصة باإلاخد٠
همىططّ ّّّ ّ ّّ
هدبحّّنّ ّ ّمًّ ّّ ّ ّ ّ
ّ
ّّّّه ًضزل في
هابى ّ،أه
مضًىتّ ّ ّّّ ّ
اإلاهغي ،و٦ظل ٪جل ٪اإلاغؾىمت ٖلى ظضعان مٗابض ال٨غهّ ٪و ّ ّّ ّ
التيّّ ّ
نّ ّىّٗذ مً الخكب ّ .54ِ٣ٞ
جغُ٦بها اإلاٗاصن٨ٖ ،ـ الٗغبت الصخغاوٍت ّّ ّ
ٖمىماّّّّ ّ
جبحّّّن لىا
الىؾُىّّ ّ ّ ّ
الصخّغّاءّّّّ ّ ّ ّ
الصخغٍتّّّفيّّّّ ّ
الغؾىمّّّّ ّ ّ ّّ
أن ّّ ّ ّ ّ
ّوما ًم ً٨اؾخسالنه هى ّ ّ ّ
بأن الٗغبت – ٖلى ما ًبضو -أنُلت في اإلاىُ٣ت ،جسخل ًٖ ٠الٗغبت اإلاهغٍت وؤلاًجُت ٖلى
خض ؾىاء 55؛ ٞهي زكبُت بال٩امل ،زُٟٟت الىػن مما ًجٗلها جبضو َائغة ،ومهُبتها
خ٣ضّّّّّ
بأجّها
يُ٣ت مهى ّىٖت بالجلض ّوال ج٣ل ئال شخها واخضا .ألامغ الظي ظٗل "ؾبرًذ" ٌٗ ّ ّ
٧اهذ عٍايُت ّولخضعٍب ألاخهىت ولِؿذ خغبُت ،ألن الؿائ٦ ٤ما جٓهغه الغؾىماث
ًمؿ ،٪بلجام الخهان في ًضهّ ،وال ًم٨ىه اؾخسضام أؾلخت٦ .ما جىٟغص ٖغبت الصخغاء
الىؾُى في ج٣ىُاث عبِ ّوقض الٗغبت بالخهانّ .
للُبُىّنّ ّّ ّ ّّ
ج٣ىُّت ظضًضة جخمشل في ٦ضن ًِ٢ب الجغ ،التي لم ًشبذ اؾخسضامها
أبضٕ ا ّّ ّّ ّ
زاعط اإلاٛغب ال٣ضًم ،والتي اؾخٗملذ أًًا لتروٌٍ الخُىاهاث وجضعٍبها( 56الك٩ل .)58
ئن اخخما ٫خضور جأزحراث واعص وال وؿخُُ٘ هُٟه بال٩املّ ،أل ّّن اإلاىُ٣ت ٧اهذ مٟخىخت
ّ
غجح الخأزحراث اإلاهغٍت التي لم جى ُ٘٣الهلت بُجهما ،مىظ ألاؾغة
ّّّّّىا ه ّ ّ ّ
ٖلى ظحراجهاّ .ئال أه
< ،5جاعٍش اؾخسضام الٗغبت في مهغ وألاؾغة الٗكغًٍ جاعٍش اؾخسضام اإلاكىاف للٗغبت.
جٟؿحر الازخال ٝبحن الٗغبخحن لًغوعة ا٢خًتها جًاعَـ ٧ل مىُ٣تّ .
ّ
ّوٍمً٨
أما الاجها ٫الخ٣ُ٣ي ،بحن قٗىب البدغ باللُبُحن٣ٞ ،ض ٧ان بٗض جأؾِـ مضًىت
ّ ّّ
أما ًٖ ؾائ٣ي هظه الٗغباث بٌُ البكغة طوو
بغ٢ت مىخه ٠ال٣غن الؿاب٘ ٢بل اإلاُالصّّ ّ ،
الُٗىن الؼع٢اء (الكمالُىن) ٦-ما ٌؿمحهم بغوي ّ ،Breuilولىثٞ 57-أعي بأن ألامغ ال
ًخٗضي جىػَٗا ّواهدكاعا ظضًضا لأل٢ىام اللُبُت ال٣ضًمت في الصخغاء هدُجت ْغوٝ
ؾُاؾُتٞ .هإالء ّوئن ْهغوا ٖلى الغؾىم الصخغٍت بأؾلىب عمؼيّ ،ئال أهه ًبضو واضخا
أجهم خآٞىا ٖلى محزاتهم مشل الغَل ٖلى الغأؽ ّوؾالخهم الغئِس ي اإلاخمشل في الضعٕ
Faulkner, W. (1953), “Military organization”, J.E.A, n° 39, London et Guay, Michel,
« L’armée égyptienne du nouvel empire». www.egypteeternelle.net/ on line.
55 Camps, G., Les Berbères, op.cit., p. 47.
56 Spruyte, J., « attelages antiques libyens», www.remmm.revues.org, (06/10/2014).
57 Wilcox, op.cit., p. 44. et Camps, G., Les Berbères, op.cit., p. 46.
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والغمذ ّوالخىجغ ،زم في ٞترة الخ٣ت جؼوصوا بالؿُّ ٠واؾخسضمىا الٗغباثّ .وهظه
الضائغيّ ،
٧لها مىانٟاث اإلاكىاف ٦ما جبُجهم آلازاع اإلاهغٍتّ .
أن اهدكاع هظه الٗغباث والٟغؾان في الصخغاء الىؾُىً ،مشل اهدؿاع
ووٗخ٣ض ّ ّ ّ
وجغاظ٘ اللُبُحن بٗض الٟكل ّوالهؼٍمت التي ألخ٣ها بهم الٟغٖ ّىن مغهبخاح أو عمؿِـ
الشالض بٗضه.

الخاجمت
ّ
ّّّّّىا ه٣غ بىظىص ٞجىاث ّوسٛغاث ٦شحرة في اإلاهضع اإلاهغي ،و٢ض ً٩ىن الؿبب
الخ٣ُ٣ت أه
ّ ّ ّ ّّ ّ
ّ
ّّّأهه لم حهض ٝفي اإلا٣ام ألاو ٫حسجُل ظىاهب مً جاعٍش ٚحرهم مً الكٗىب اإلاجاوعة،
ّ
طلّ ّ ّ ّ ّ ّ٪
هٟؿهاّّ ومجها ٖال٢اتها
اإلاهغٍتّ ّّ ّ ّ
الخُاةّ ّّ ّ ّ ّّ
لجىاهبّ ّ ّمًّ ّّ ّ ّ ّّ
حسجُلهمّ ّ ّ ّ ّّّ
مخًمّىاّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ
ظاءّ ّ ّّ
وئهماّّ ّ ّّ
ّّّّ
بجحراجها في الٛغبّ .
الظًًّ ّ ّّ
صوّّهىاّّ
٦ما أ ّّن الىزائ ٤اإلاهغٍت جخ٩لم ًٖ الى٢ائ٘ مً ظاهب واخض ،ظاهبّ ّّّ ّّ
مٗلىمّّّ ّ
ّو ّ ّ
أنّ هإالء ما ٧اهىا ّ ّ ّ ّ ّ
لُخدغّواّّّفي ٖملُاث الخضوًٍ والدسجُل
الى٢ائّّ٘ ،و ّ ّّ ّ
سجّ ّلىاّّّّّجلّّّ ّ ّّّّ٪
َاإلاا أن الٗملُتّّّفيّّ ّ ّ
الخسلُضّّوّالخمجُض ّولِؿذ مً أظل ٦خابت الخاعٍش.
ّّّّّّ ّمًّّّّبابّّّّ ّ ّّ ّ
خضّ ّطاتها
أهم مً الىزائ ٤الخاعٍسُت التي ٢ض جإزغ ٞحها طاجُت
ّوبهظا الك٩لٞ ،اإلاهضع اإلاهغيّ (آلازاع) ّ ّ ّّ
ّ
مداًضةّّّّئلىّّ ّ ّ
خضّ ّماّّّ ..
أزغٍتّّ ّ ّّّ ّ
وزائّّ ّّّّ٤
اإلاإل .٠ئطن ٞىدً أمامّّ ّّّّ
ّ ّ ّّّ
ّ
ئن ماّّّ ّ ّ
مهما
ظؼءّا ّ ّ ّّ
ٌُّٛيّّ ّ ّ
اللُبُحنّ ّّّ،
خىّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ٫
واإلاى٣ىلتّ ّّ،
ّّّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ
ال٣ائمتّّمجها
اإلاهغٍتّّّّ ّّّ ّ
آلازاعّّّ ّ ّ ّّ
ٖلىّّ ّّّ
وعصّّ ّ ّ
ّ ّّ
مً الٟغا ٙاإلاىظىص في مغخلت ٞجغ الخاعٍش في اإلاٛغب ال٣ضًم ،في ُٚاب وزائ ٤أنُلت .هأمل
ّ
زامّّزلّّّٟه لىا ؾ٩ان اإلاىُ٣ت  -في حؿلُِ بٌٗ
٦مهضعّّ ّّ
أن حؿاهم الغؾىم الصخغٍت ّ ّ ّ ّ -
الًىء ٖلى هظه اإلاغخلت.

البِبلُىغرافُا
بغٍدؿخض ،ط.هـ ،)5==;( .جارٍخ مصر من أقذم العصىر إلى الفخح الفارس يّ ،جغظمت خؿً،
٦ما،6 .ٍ ،٫ال٣اهغة ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب.
ظاعصهغ ،ألً (;<= ،)5مصر الفراعنت ،جغظمت هجُب مُسائُل ،6. ٍ ،ال٣اهغة ،الهُئت
اإلاهغٍت الٗامت لل٨خابّ .
الٗ٣ىنّ ،أم الخحر ،اللُبُىن ،وجأصِضهم للذولت في مصر الفرعىهُت ،ظامٗت وهغانّ .
مدمضٖ ،بض ال٣اصع مدمض ( ،)5=<8الذًاهت في مصر الفرعىهُت ،ال٣اهغة ،صاع اإلاٗاعّ .ٝ
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خبت الجهًت٨ م،اهغة٣ ال،سغيٞ  ّجغظمت أخمض، الحضارة املصرٍت،)5=99( ّ ظىن،ولؿىن
ّ .اإلاهغٍت
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املالحق
الغكل  : 1زعُم املغىاظ "مغغر" في ألامام وإثنان من رجاله في الخلفً ،رجذون
جراب العىرة (معبذ مذًنت هابى)

املصذر:

WainWright, The Meshwesh, p. 90.

الغكل  : 2لُبي ًرجذي جراب العىرة وعلى رأصه رَػ مضلح بالقىش
(جاصُلي – أن-أجار) ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املصذرLhote et Breuil, L’âge de la Pierre, p. 12. :
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الغكل  : 3أربعت من قبُلت املغىاظ ظهروا في منظر ععىب العالم ألاربعت
(مقبرة الفرعىن صُتي ألاول)

املصذرNibbi, Lapwings and Libyans, PL 35.:

الغكل  : 4أفراد وعلى رأصهم رَغخان مثبدخان بغكل منحرف ،ولهم لحي
مذببت ،وَغبعىن الصىرة أعاله (مىقع جاهُالهي جاصُلي أن أجار)

املصذرStrietter et Tauveran, Mileux, Hommes, et Techniciens, p. 66, figure 6.:
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الغكل  : 5رجالن على رأصيهما رَغخين ،ألحذهما لحُت مذببت ً،لبضان عباءجين من
جلذ حُىان ،حغبه عباءة الكخان عنذ مغىاظ مقبرة صُتي ألاول الضابقت رررها

المصدرStrietter et Tauveran, Mileux, Hommes, et Techniciens, p. 66 figure 7.:

الغكل  : 6إعارة إبعاد الغر ،عنذ املغىاظ

املصذر:

WainWright, The Meshwesh, p. 97.
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الغكل  : 7رجل وامرأة ٌضخخذمان إعارة إبعاد الغر (جاصُلي أن أجار)

املصذرLhote, la découverte des fresques du Tassili, p. 135. :

الغكل  : 8رجالن ًرجذًان جراب العىرة ،ورًل الحُىان ،وعلى رأصيهما رَػ،
مضلحين بعصا الرماًت ،بنفط مىاصفاث اللُبُين على آلاثار املصرٍت
(جاصُلي أن أجار)
ّ

املصذرStrietter et Tauveron, Milleux, Hommes et Techniques, :
p. 66, figure 7.
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الغكل  : 9أفراد من قبُلت لُبُت جذخل مصر ،وٍبذو الرجل مضلحا بالعصا
املعقىفت في ًذه الُمنى ،والضُف على رخفه ألاٌضر (مقبرة خنىم حخب –بني حضن)
ألاصرة املصرٍت الثاهُت عغر

املصذرNewberry, P.E., Beni Hassan part I, PL45 :

الغكل  : 11جنذًان من املغىاظ مضلحين بضُفين طىٍلين
(معبذ مذًنت هابى) ّ

املصذرWainWright, The Meshwesh, p. 96. :
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الغكل  : 11أصلحت معذهُت جنىب مرارػ

املصذرCamps G., Aux origines de la Berbérie, p. 150. :

الغكل  : 12عرباث ججرها أربعت أحصنت رما وصفها هيرودوث
(منطقت فسان)

املصذرWilcox, A.R., The Rock art of Africa, p. 39:
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الغكل  : 13العرباث الطائرة (جاصُلي أن أجار)

املصذرLhote H., la découverte des fresques du Tassili, p. 44 :

الغكل  : 14أعكال مخنىعت لطرٍقت رذن العرباث

املصذرwww.ankhonline.com/histoire2.htm:
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الغكل  : 15عكل أ وب ًىضحان درعين أحذهما دائري وآلاخر مضخطُل

ّ
أ-

-ب-

املصذرwww.ankhonline.com/histoire2.htm :
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