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 اإلهداء
  .الحمد هلل الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لوال فضل اهلل علينا

 تعبيراً عن االمتنان والتقدير، ورمزاً للوفاء أما بعد

 واإلخالص، واعترافاً بالفضل والجميل،

 أهدي هذا العمل المتواضع

 والتضحية ورمز العطاءوالحنان إلى مثال الصبر 

 من كان دعائهما سر نجاحيإلى 

 أمي وأبي

 .ومتعهما بالصحة والعافيةأطال اهلل عمرهما 

ساعدني طيلة مشوار  ،بجانبي ورفقتي خطوة بخطوة الزوج والحبيب الذي أجده دوماً  إلى
إلى آخر لحظة  لمضي العمل نحو في جمع المادة العلمية والكتابة والتصحيح  طروحةاأل

 مام بكل صبر واحتساباأل

 .حفظه اهلل

 .ي وقرة عيني ريتال وأنفالت  ن  إلى اب   

 .صلة رحمي وسندي في الحياة يتوأخ يأخإلى 

 

                                                                                         الباحثة                                                                



       
 

  

 .أمحد اهلل وأشكره أن وفقين يف اجناز هذه الرسالة                     

بالشكر اجلزيل إىل األب واألستاذ الفاضل  أتوجه أوالمادام شكر الناس من شكر اهلل فإين       
كان له فضل و  ،ين على اقتحام هذا املوضوعشجع الذي -حفظه اهلل ورعاه –الدكتور الطاهر ذراع 

التوجيه والرعاية والصرب ليظهر هذا العمل على الصورة اليت هو عليها، فقد ساندين ورافقين دائما 
 . ، فجزاه اهلل عين خري اجلزاءبتقدمي النصح والدعم املعنوي والعلمي

عبد الكرمي . وأتوجه بالدعاء إىل العلي القدير أن يتقبل برمحته الواسعة ومغفرته التامة أستاذي د  
بوصفصاف، وأن يسكنه فسيح جناته، ذاك اإلنسان الذي تعجز الكلمات أن تفيه حقه، إنَّا لّله 

 .وإنَّا إليه راجعون

متمثلة يف مجيع موظفيها وأعضاء اهليئة كما أتقدم بالشكر والعرفان إىل جامعة أدرار    
وقسم التاريخ، الذين أتاحوا نسانية، التدريسية واملسؤولني بكلياهتا املختلفة وخاصًة كلية العلوم اال

الذين تفضلوا بقبول  إىل أعضاء جلنة املناقشةوالشكر موصول  .يل الفرصة إلكمال دراسيت
    .، فلهم مين مجيعاً كل التقدير واالحرتامناقشة وحتملوا عناء قراءة البحثعضوية جلنة امل

إىل كل األصدقاء والزمالء ويف مقدمتهم األـسرة الرتبوية يف  أن أتقدم بالشكروال يفوتين أيضا     
 .وخاصة السيد املدير بوديف مزيان مؤسسة املنصورية

ويف مقدمتهم عمال املكتبة  أنفس الكتب لذين قدموا يلبات اال املكتكما أشكر كل عم    
، واملكتبة باجلزائر ومكتبة اجليش ومتحف سريتا بقسنطينة، واملكتبة الوطنية املركزية جبامعة منتوري

آل سعود بالدار البيضاء،  عصام بإسطنبول، ومكتبة كتبةمركزية جبامعة ااحا  ضخضر بباتنة، و امل
  .إىل اجلميع الشكر والتقدير

 بوغرارةوفاء : الطالبة                                                      
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موقع اجلغرايف لبالد املغرب دورًا بارزًا يف تارخيه، فانفتاحه على البحر لل كان :التعريف بالموضوع
األبيض املتوسط أعطاه فرصة االتصال بشعوب خمتلفة مؤثرًا ومتأثرًا بأقدم احلضارات القدمية 

والفينيقيني واإلغريق وأعرقها، وعلى ضوء ذلك ما لبثت أن قامت عالقات بني اللوبيني واملصريني 
والرومان، وقد كان هلذه العالقات دور يف توثيق الصالت االجتماعية والثقافية بني بالد املغرب 

 .وهذه الشعوب

فأول ظاهرة يلمسها الباحث يف تاريخ بالد املغرب هي االمتزاج الواضح بني عدد من 
رية وجد العنصر القرطاجي الفينيقي العناصر احلضارية يف ذلك اجملتمع، فإىل جانب التأثريات املص

غريب هبذا فاجملتمع امل. والعنصر اليوناين والالتيين كل عنصر من هذه العناصر له مقوماته احلضارية
منفتحًا على ثقافات ولغات تلك الشعوب، له فاعلية يف تاريخ منطقة يف تلك الفرتة كان جمتمعًا 

 .البحر األبيض املتوسط

لت هذه الدراسة موضوعا بعنوان العالقات االجتماعية والثقافية بني من هذا املنطلق تناو  
م إىل هناية االحتالل الروماين .من األلف األوىل ق)املغرب القدمي وشعوب البحر األبيض املتوسط 

ظاهرة اهلجرة واالستيطان وما يتبعها من : ، حماولة تتبع كل أشكال التواصل االجتماعي(م134
وكذا . قافية ، احلياة اليومية، املرأة، املصاهرات وقابلية التعايش مع اآلخرتغريات اجتماعية وث

اللغة، األعمال األدبية والفكرية والعمرانية اليت تراكمت وتفاعلت يف هذه الرقعة : اجلوانب الثقافية
 .اجلغرافية اليت ميتد عليها املغرب القدمي

ية للدراسة، وهذا راجع إىل طبيعة وقد يالحظ القارئ للوهلة األوىل طول الفرتة الزمن
املوضوع وقلة املصادر مما دفعنا يف هذا العمل إىل تغطية املوضوع زمنيًا ، وهي قد تثري بعض 
التحفظات، لكنها كانت مساندًا ملوضوعنا يف هذه املرحلة، وما هو إال اضطرار منهجي دفعين 

اية هذا العمل أن احلديث عن احلياة إليه معايري الدراسة والبحث وتقاليدمها، وهلذا أقر مع هن
الثقافية واالجتماعية يصعب أن يقتصر البحث على مساحة زمنية حمددة كونه واقع يتأسس عرب 
سلسلة تراكمية من القيم ذات اجلذور اإلنسانية والتارخيية واالجتماعية اليت حتتاج إىل مدة زمنية 

 .طويلة كفيلة برتك البصمات العلمية
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م ـــــــم مرورا بالفرتة الفينيقية ث.لبعد التارخيي املمتد من األلف األوىل قاعتمدت على ا
صادف األلف األوىل قبل امليالد أن شهد تاريخ بالد املغرب . القرطاجية واإلغريقية مث الرومانية

عصر الأحداث وتغريات أثرت فيه تأثريًا اجتماعيًا وثقافيًا مباشراً، حيث دخلت املنطقة كلها 
 :ومتثلت تلك األحداث يف العناصر اآلتية. من أوسع أبوابه يالتارخي

دخول اللوبيني إىل مصر فيما ُعرف باهلجرات السلمية، حىت متكنوا من قيادة اجليش  :أولا 
 059ومن مث الوصول إىل سدة احلكم عن طريق شيشنق األول سنة . واإلشراف على هيئة الكهنة

 . م.ق

 . م.ق 441 إىل السواحل املغربية وتأسيس الدولة القرطاجية سنة وصول الفينيقيني :ثانياا 

بالذهاب إىل لوبيا ( موحى أبولو بدلفي)جميء اإلغريق بقيادة باتوس الذي أشار عليه  :ثالثاا 
م وأقاموا فيها حضارهتم اإلغريقية .ق 134سنة " قورينية"فأسسوا يف منطقة برقة مدينتهم 

 .املشهورة

هذه  .م وبداية التوسع االستيطاين.ق 411جة على يد االحتالل الروماين سنة سقوط قرطا :رابعاا 
األحداث البارزة واهلامة األربعة كان هلا دوٌر كبرٌي يف نقل سكان بالد املغرب إىل مرحلة تارخيية 

حيث صار االحتكاك مع صّناع . غاية يف األمهية، ورفعت املؤشر احلضاري عرب املراحل املختلفة
. املصرية مباشراً، على عكس ما كان حيصل يف السابق أيام الكر والفر واملناوشات احلربية احلضارة

بينما نرى أن التأثري االجتماعي والثقايف العميق، كان بسبب وجود الفينيقيني وتأسيسهم للحضارة 
الت ، إضافة إىل املبادإىل درجة االندماج واالنصهاراملنطقة  سكان القرطاجية اليت تأثر هبا

 .احلضارية مع اإلغريق والرومان رغم التنافر الواضح بني الشعبني

تكمن أمهية موضوع هذه الدراسة يف أنه يتناول قضية العالقات  :أهمية موضوع الدراسة
االجتماعية والثقافية بشكٍل عام يف حمتواها ككل وليس جزءًا منها، وما زاد أمهية املوضوع أنه 

زها إىل جماالت أخرى ذات أثر بارز يف مسار البشرية، حيث متيزت اشتمل على العالقات وجتاو 
منطقة املغرب القدمي باالنفتاح على خمتلف احلضارات واستقطاب روافدها االجتماعية والثقافية 

 .املتنوعة، مما مسح للمغاربة املسامهة بنصيب وافر يف حضارة حوض املتوسط
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لعالقات االجتماعية والثقافية، ومدى فاعلية حيث يتناول البحث بالتحليل والدراسة ا    
االنسان املغريب فيها، وعلى شواهد التأثري والتأثر بني خمتلف أمناط الثقافات اليت سجلت 
حضورها يف بالد املغرب القدمي، وما متيز به ابن املنطقة من حيوية وتفاعل إجيايب معها ناقالً 

وبان هنائي يف هذه احلضارة أو تلك، سواء إليها من رصيده وأخذ منها املستجدات، دون ذ
أكان يف حالة سيادة على نفسه وبلده أم كان يف حالة خضوع لقوة حكمته وفرضت عليه 

 .سلطاهنا وغمرته بثقافتها، كما كان شأنه مع روما
ولعل صور املزاوجة الثقافية بني ما هو حملي موروث وما هو وافد قد استحق عن جدارة    

، الذي يطلق "لويب ـــــ بوين"عرب عن ذلك التالحم الثقايف كما هو احلال يف التعبري تسمية مركبة ت
 .وافدة( بونية)وبونيقية ( لوبية)على جمموع املوروث الثقايف املركب من عناصر حملية 

وبذلك كان للمغرب القدمي نصيبه من احلضارة والثقافة عكس ما روجت له املدرسة   
وقد حاولت دراسة . أسقطت السكان األصليني من الدور احلضاري التارخييالكولنيالية اليت 

املوضوع بالبحث والتنقيب من املصادر واملخلفات األثرية إلثبات قدرة سكان املغرب على 
 .التواصل واالندماج ، وإبراز منجزاهتم الثقافية يف خمتلف امليادين

 :يف هذا البحث أمجلها فيما يلي تعددت أسباب ودوافع اخلوض :دوافع اختيار الموضوع

على ملغرب والتعرف أردُت من خالل هذه الدراسة البحث عن التاريخ القدمي لبالد ا -4
احلضارة املصرية، الفينيقية، )ذلك ألن حضارات هامة يف تاريخ البشرية القدمي . الكثري من جوانبه

التاريخ املغريب القدمي وهذه قد كانت هلا بصمات خالدة على صفحات ( اإلغريقية، الرومانية
البصمات متيزت يف شكلها وحمتواها، لذا كان لزامًا عليَّ معرفة ذلك الشكل وذلك احملتوى، ومن 

 .هنا انطلقت فكرة موضوع الدراسة، وكانت سبباً يف وجودها وإخراجها هبذه الكيفية

خاصة وأن معظم ال تزال اجلوانب الثقافية واالجتماعية حتتاج إىل مزيد من البحث  -2
الدراسات عن تاريخ املغرب القدمي كانت منصبة عن األحوال السياسية واالقتصادية أو 

 .الدفاعية

 نظرا لصعوبة وتشعب دراسة هذا اجلانب وقلة املصادر واملراجع امللموسة أو عدم توفرها يف  -3



ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم  

 

 د
 

ه يف التعرف على عناصر املكتبات فقد كان مرتوكا من قبل الكثريين رغم أمهيته والدور الذي يلعب
اجملتمع واجتاهاته املختلفة وأنشطته البشرية وعالقتها اخلاصة والعامة وثقافته واليت تنعكس إجيابا أو 

لذلك رأيت أن يكون موضوع هذه الدراسة مرتكزا على هذا . سلبا على تقدم البالد أو تأخرها
 .اجلانب رغم الصعوبات اليت واجهتين يف اجنازها

يف دراسة جوانب مهمة من التاريخ الثقايف للمغرب القدمي، الذي أسهم فيه سكان  رغبيت -1 
املنطقة، ألهنا أثرت باملشاركة، بل كانت هلا مبادرات مهمة شجعها عليها طبيعة التعامل وغزارة 

 .اإلنتاج الفكري

ثقافتهم  حماولة إبراز مميزات الشخصية والثقافة املغربية، ألن سكان املغرب القدمي هلم -5 
 .املطبوعة بالرتكيب والتحليل، مما يساعدهم على فهم ما يرد عليهم من تيارات ثقافية خمتلفة

عرفت بالد املغرب القدمي عالقات هامة مع املصريني والفينيقيني واإلغريق  :اشكالية البحث
احمللية، حيث نقل والرومان األمر الذي نتج عنه نشوء ثقافات خمتلفة يف البالد إىل جانب الثقافة 

هؤالء املستوطنون أثناء إقامتهم ببالد املغرب كل ما يتعلق مبوروثهم الثقايف من أنظمة وقوانني، 
وعادات وتقاليد، ولغة ودين، إىل جانب العالقات االجتماعية، فاإلشكالية املطروحة تكمن يف 

يف املوروث االجتماعي  التعرف على تلك اإلفرازات اليت أسستها عالقة املغاربة هبذه الشعوب
 :والثقايف احمللي املغريب

 :أما االشكاليات الفرعية اليت تناولتها يف األبواب فهي كاآليت

كيف كانت طبيعة العالقات بني سكان بالد املغرب واملصريني القدماء من خالل املصادر   -1
العالقات االجتماعية املصرية؟ كيف متكن اللوبيون من حكم مصر؟ وما انعكاسات ذلك على 

 والثقافية؟

الليبو "ما هي أسرار التوافق والتعايش بني اللوبيني والفينيقيني إىل درجة ظهور عنصر جديد  -2
كيف كان التأثري احلضاري القرطاجي على سكان بالد املغرب؟ وما أسباب االمتزاج    ؟" فينيقي

 الثقافتني اللوبية والفينيقية؟ الواضح بني 
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لوبيون عن اإلغريق الكثري وأعطوهم الكثري كيف أثر ذلك على احلياة االجتماعية أخذ ال -3
 ؟  والثقافية يف بالد املغرب

؟ ما هي مظاهر الثقافة  أحدث الوجود الروماين حتواًل عميقاً يف اجملتمع املغريب  ما هي أسبابه -4
هل ذابت ثقافتهم أم منت  الرومانية ببالد املغرب ومدى تفاعل سكانه مع هذا الوافد اجلديد؟

 ؟  وازدهرت

ز املوضوع وإخراجه يف إلجناعلمي  نهجماعتمدت يف هذا البحث  :المنهج المتبع في البحث 
 :املطلوب حسب ما يأيت شكله

اعتمدت عليه عند معاجلة سري األحداث ووصف الوقائع والظواهر  :المنهج التاريخي-1
التارخيية واالجتماعية والثقافية اليت عاجلها البحث، وصفًا ميكنين من ترتيبها وتصنيفها حسب 
أمهيتها وزماهنا ومكاهنا، للوصول ملادة تارخيية مرتابطة، متكنين من إدراك حقائق التواصل 

يف بالد املغرب، ويأيت ذلك عن طريق االلتزام باملنهج التارخيي وأدواته،  االجتماعي والثقايف قدمياً 
 .عن تساؤالهتا واإلجابةوالسعي لسرب غور اإلشكالية املطروحة، والتحقق من فرضيتها، 

استعملته يف مقارنة األحداث التارخيية أو املظاهر االجتماعية  :المقارن التاريخي المنهج-2
افدة للمغرب القدمي مبا كان قبلها، واستخالص أوجه الشبه واالختالف بني والثقافية اجلديدة الو 

التأثريات املصرية والفينيقية واإلغريقية والرومانية، ومقارنة النتائج العلمية اليت استخلصتها من دراسة 
 .بينيهذا املوضوع بالنتائج اليت توصل إليها أشقاءنا يف البالد املغاربية أو كتابات املؤرخني الغر 

، وقد سة فقد تنوعت مصادر ومراجع البحثنظراً لطول الفرتة الزمنية املدرو  :المصادر والمراجع
 .حاولت العودة إىل مصادر كل فرتة وإىل مصادر كل ميدان سواء يف موضوع اجملتمع أو الثقافة

اعتمدهتا يف اجناز ومع كثرة املصادر واملراجع وتنوعها، فإنين سأكتفي هنا بنقد بعض املصادر اليت 
  .هذا البحث

 Recueil )مدونة النقوش اللوبية لألب شابو: أمهها النقوش مثل :أول المصادر المادية    
des Inscriptions Lybiques) واجملموعة الكاملة للنقوش النوميدية ،(Collection 
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Compléte des Inscriptions Numidiques ) للضابط الباحث فيدراب
(Faidherbe .) 

: إضافة إىل تقارير احلفريات حيث استفدت من املعلومات األثرية الورقية املنشورة يف كل من  
 Receuil de)، وجملة مجعية قسنطينة  La Revue Africaine)اجمللة األفريقية 

Constantine ) واجمللة األثرية ،( B.A.C ). 

إىل جانب هذا فقد استعنت باألطلس األثري للجزائر لستيفان غزال، والذي يعترب مصدر      
 .مهم للباحثني يف التاريخ املغريب القدمي

واملالحظ على املصادر املادية أهنا قدمت يل الكثري من املعلومات العلمية املفيدة واليت     
 .يتكلموهنا وديانة يتعبدون هبا أوضحت يل أن سكان املغرب القدمي،  كانت هلم لغة

  :من تتكون :ثانيا المصادر الكتابية   
متمثلة يف الكتاب املقدس املرتجم عن اللغات األصلية من نشر دار  :المصادر الدينية-(أ

 . 2991الكتاب املقدس يف الشرق األوسط بالقاهرة سنة 
النصوص األدبية اإلغريقية ويأيت يف مقدمتها نصوص  أمهها :المصادر الكالسيكية-(ب

عبد : هريودوتس يف الكتاب الرابع من مؤلفه التاريخ حيث اطلعت عليه باللغة العربية من ترمجة
باعتباره أقدم مصدر كتايب يتناول تاريخ لوبة واللوبيني،  مصطفى أعشياإلله املالح، وترمجة 

 . كتاب سالوستيوس حرب يوغرطة: أمهها: واعتمدت أيضا على النصوص األدبية الرومانية
كتاب التحوالت  ألبويل : إضافة إىل جمموعة من املصادر اليت كتبها مؤلفون مغاربة مثل   

العديد من اجملادلني ورجال الدين ، إىل جانب إشارات (Apulee Madaure)مادور 
 .  (Tertullianus) املسيحيني خاصة منهم ترتليانوس

اعتمدت يف دراسة موضوع العالقات االجتماعية والثقافية على  :ثالثا الكتب والدراسات     
 كتب :جمموعة من الكتب واملؤلفات اخلاصة بتاريخ املغرب القدمي، ومن بني املؤلفات العربية

، وتتناول التاريخ (2943-2995)حممد الصغري غامن واليت نشرهتا دار اهلدى باجلزائر فيما بني 
املظاهر احلضارية والرتاثية : السياسي والعسكري والديين واللغوي يف الدولة النوميدية ومن أمهها

ضافة إىل ، إخمتارة من تاريخ اجلزائر القدمي ليبية –لتاريخ اجلزائر القدمي،  ونصوص بونية 
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كتاب عبد اللطيف حممد الربغوثي، التاريخ اللييب و  ،الكتابات القيمة واملتميزة حملمد البشري شنييت
االحتالل "القدمي وكتاب مصطفى كمال عبد العليم، دراسات يف تاريخ ليبيا القدمي، كتاب 

شاري الذي تأليف شافية شارن وبلقاسم رمحاين وحممد احلبيب ب" االستيطاين وسياسة الرومنة
هذا فضال عن   ،بالتعليم يف بالد املغرب القدمي اعتمدت عليه بشكل بارز خاصة فيما يتعلق

االقتصاد واجملتمع يف الشمال اإلفريقي "كتاب  حممد العريب عقون،  كتابات كثرية لعل أبرزها
الدكتوراه  ملها العيساوي ورسالة" النقوش النوميدية يف بالد املغرب القدمي " ، وكتاب "القدمي

 .اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي لنفس الباحثة
 Stéphane أما املراجع باللغة األجنبية، فقد استفدت من جمموعة املؤرخ ستيفان غزال              

Gsell) )التاريخ القدمي لشمال أفريقيا : " اليت حتمل عنوان( " Histoire Ancienne 
de l’ Afrique du Nord ) قد حتصلت على هذه اجملموعة مرتمجة للغة العربية اليت و

" الليبيون الشرقيون: "مؤلفه( Oric Bates)أفادتين كثرياً، وكتاب أوريك باتس 
(TheEastern Libyans) ولذا اعتمدت 4041، ولقد صدر هذا الكتاب بلندن سنة ،

 (Marcel Benabou ) ووكتاب مارسال بن عب. عليه الدراسة كثرياً ال سيما يف الباب األول
 La résistance Africaine à la ") املقاومة الرببرية لسياسة الرومنة"

Romanisation) وكتاب يان لوبوهاك ،(Yann Le Bohec)   تاريخ أفريقيا الرومانية
(Histoire de L´Afrique Romaine). 

كما اعتمدت أيضا على جمموعة متنوعة من املعاجم مثل القاموس الروماين ومعجم         
 .املصطلحات والشواهد الفلسفية جلالل الدين سعيد

يف خضم التطور التقين الواسع وتوخي الباحث احلذر من املعلومات  :المواقع اإللكترونية-
: املنشورة عرب شبكة االنرتنت، جتدر اإلشارة إىل أنه ال غىن عن العودة إىل مواقع معينة تتمثل يف 

املكتبات اإللكرتونية اليت حتتفظ بآالف الكتب واجملالت العلمية احملكمة املصورة على نظام 
(pdf)  مكتبة املصطفى: سبيل املثالومنها على 

 mostafa.com-.www.al  ومنشورات تامنغاستwww.tawalt.com . 
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دفعتين إشكالية البحث إىل وضع خطة منهجية للموضوع، ولذلك فقد مشلت هذه  :خطة البحث
سجلت فيها النتائج اليت  فصاًل وأهنيت هذا العمل خبامتة 42الدراسة أربعة أبواب تضمنت 

 .توصلت إليها من خالل هذه الدراسة

الوقوف على احلضور التارخيي والثقايف للمجتمع املغريب القدمي : الباب األولوقد حاولت يف  
 :فصول ةيف املصادر املصرية وقسمته إىل ثالث

 .عالقة اجملتمع اللويب باملصريني القدماء :الفصل األولتعرضت يف 

يف مصر القدمية وانعكاساهتا ( 23-22)حكم األسرتني اللوبيتني : الفصل الثانيودرست يف 
 .على التواصل االجتماعي والثقايف

 .التأثريات الثقافية املتبادلة بني اللوبيني واملصريني: الفصل الثالثوعاجلت يف 

القرطاجية –ينيقية العالقات االجتماعية والثقافية الف: على النحو اآليت عنونته: الباب الثانيأما 
 .فصول ةمع سكان بالد املغرب، وقد احتوى على ثالث

 .الفينيقيون وصالهتم باملغرب :الفصل األولتطرقت يف 

 .القرطاجي –التواصل االجتماعي اللويب : فقد تضمن الفصل الثانيأما 

 . ينيجوانب من املبادالت الثقافية بني اللوبيني والقرطاج: كاآليت  الفصل الثالثوعنونت 

 ةمظاهر االمتزاج الثقايف بني اجملتمع اللويب واإلغريقي، وقسمته إىل ثالث: للباب الثالثمث انتقلت 
 .فصول

 .اإلغريق وصالهتم باملغرب القدمي: حيمل عنوان الفصل األولفكان 

 .فقد تناول العالقات االجتماعيةالفصل الثاني أما 

 .املبادالت الثقافية بني اللوبيني واإلغريقتعرض جلوانب من : الفصل الثالثوأما 

  العالقات مع الرومان: الباب الرابعودرست يف 
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 .صالت الرومان باملغرب القدمي: الفصل األولتناول 

 .تناولت فيه أثر سياسة الرومنة على العالقات االجتماعية: الفصل الثانيأما 

 .ف السكان منهاسياسة روما الثقافية وموق: الفصل الثالثكما درست يف 

وهكذا يتضح للقارئ أين تتبعت تاريخ عالقات بالد املغرب مع أهم احلضارات اليت كان هلا أثر 
 بارز يف املوروث الثقايف واالجتماعي للمنطقة، عرب فرتات زمنية خمتلفة ولكل فرتة مصادرها

 .ومراجعها

إجناز هذا البحث، حيث أن جتدر اإلشارة إىل الصعوبات اليت واجهتين يف  :صعوبات البحث
موضوعه استدعى وقتا طويال وجهدا مضنياً، خاصة أنه يتناول فرتة زمنية طويلة، مع تناثر 

 .املعلومات اليت تناولت اجلوانب الثقافية خاصة

يسر الباحثة أن تتوجه جبزيل الشكر والتقدير واالمتنان إىل األب واألستاذ : الشكر والمتنان
الطاهر ذراع الذي قدم يل الدعم املتواصل وفتح يل مكتبته اخلاصة لالستفادة الفاضل الدكتور 

منها، كما أشكر أعضاء جلنة املناقشة لتفضلهم مبناقشة هذا البحث ، والشكر موصول إىل مجيع 
               .أساتذيت الكرام جبامعة أدرار

    .، عليه توكلت وإليه أنيبوما توفيقي إل باهلل        
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، وكان االحتكاك 1القدمي وجود اتصال بني مصر وبالد املغرب ية إىلأشارت األدلة التارخي
وابتداء من عصر ما قبل األسرات  .وجمتمعات وادي النيلاملغربية تمعات اجملاحلضاري واضحًا بني 

ومدى  2ةبياعد على التعرف على اجلماعات اللو يف مصر، أصبحت هناك شواهد أثرية ثابتة تس
القبائل املختلفة عرقيًا ولغويًا عن حيث ذكرت املظاهر العامة هلاته  اتصاهلا بسكان وادي النيل،

أطلقت على كل جمموعة منها تسمية، وحددت طبيعة العالقة اليت تربطها الساللة املصرية، ف
ببعضها ومبصر القدمية ومتيز معظمها بالعدائية، كما وصفت أفرادها من حيث أنظمة حكمهم 

  .  3ووضعية حماربيهم وأنشطتهم االقتصادية وعاداهتم وتقاليدهم االجتماعية
صعوبات عديدة يأيت يف مقدمتها  املصرية -بية ه الباحث عند دراسة العالقات اللو تواج

بية فهي نادرة قبل اللو تها آثار مصرية، أما املصادر سجل 4أن املصادر املتوفرة عنها أحادية اجلانب
                              

ب إن اعتماد اسم ثابت هلذه املنطقة ولسّكاهنا أمر غري متيّسر، فقد تعاقبت عليها تسميات ليبيا والليبيني وأفريقيا واألفريقيني واملغر  1
غ، كما اعتمد البعض تسمية بالد الرببر أو األمازيواملغاربة، ويف اجلغرافيا السياسية اعُتمدت تسمية أفريقيا الشمالية أو الشمال األفريقي،  

مع العلم أين اعتمدت يف أغلب األحيان كلمة بالد املغرب، فالوحدة بني أقاليمه كانت قائمة بشكل عام يف التاريخ القدمي إذ خضعت 
      .معظم أقاليمه ملؤثرات قوية على يد الفينيقيني فاإلغريق مث الرومان

حوله الكثري من اجلدل يف حماولة لتتبع أصوله لغويا  ثارم، مشتق من ليبيا أو لوبا وهو اسم عريق ضارب يف القد: ليبي أو لوبي 2
غريقية وجغرافيا مث حضاريا، ويبدو أنه اشتق من الكلمة املصرية القدمية ريبو، ويف قراءة أخرى ليبو اليت تقابل اللغة العربية لوبيم ويف اإل

صرية كمعبد الكرن  الذي يعود إىل فةرة املل  مرنبتا،، وعهد ليبوس ويف اللغة العربية ليبيا، وقد وجدت هلا نصوص كثرية يف املعابد امل
لقد شاع اسم القبائل اليت كانت تقطن إىل الغرب من مصر حتت اسم الليبو، مث انتقل .رمسيس السادس من األسرة الفرعونية العشرين

االسم إىل اإلغريق، وذكر يف عدة مواضع من وعن طريق الفينيقيني انتقل . االسم إىل الفينيقيني، وورد االسم أيضا يف نقوش متعددة
أما هريودوت، فقد ذكر اسم ليبيا يف عدة نصوص، غري أن االسم كان يعين لديه قارة إفريقيا كلها، أما يف .اإللياذة وألوديسة هلومريوس

صغريا من الساحل  اقط وجزءالعصر الروماين، فقد أخذ اسم ليبيا لكن مدلول االسم تقلص يف أواخر هذا العصر، وأصبح يشمل برقة ف
د ط، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،  نصوص بونية ليبية خمتارة من تاريخ اجلزائر القدمي حممد الصغري غامن،: ينظر. الغريب ملصر
 .041، ص 2102اجلزائر، 

الفتح اإلسالمي، أطروحة لنيل دكتوراه دولة  مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي من عصور ما قبل التاريخ إىل عشية 3
 .14ص ،2102-2100يف التاريخ القدمي، إشراف حممد الصغري غامن، قسم التاريخ واآلثار، جامعة منتوري قسنطينة، السنة اجلامعية 

تين على أساس المصادر، يمكن تقسيم تاريخ ليبيا منذ عصر ما قبل األسرات في مصر وحتى نهاية العصر الروماني إلى فترتين رئيسي 4
وتسمى الفترة األولى بالفترة المصرية ألن مصادر معلوماتنا عن تاريخ ليبيا تكاد تكون مقصورة على المصادر . التي نستمد منها معلوماتنا

تد الفترة األولى منذ عصر ما وتم. وتسمى الثانية بالفترة اليونانية الرومانية، ألن أغلب مصادرنا عنها تكاد تكون يونانية أو رومانية. المصرية
وتمتد الفترة الثانية منذ هذا التاريخ وحتى الفتح العربي في القرن . م.قبل األسرات حتى مجيء اإلغريق إلى قورينايئة في القرن السابع ق

، 4991بنغازي، ، منشورات جامعة قاريونس،2رجب عبد الحميد األثرم، محاضرات في تاريخ ليبيا القديم،ط:ينظر.السابع الميالدي
 .  12ص
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أول من أشار إليها يف كتابه الرابع حيث يعترب كتاب  "هريودوت"ـف  1االستعمار اإلغريقي لربقة
 من أقدم املصادر املكتوبة اليت تتحدث عن شعوب البحر األبيض املتوسط" التواريخ هلريودوت"

 .  2خالل القرن اخلامس قبل امليالد
هنم ا أراده املصريني عن جرياورغم أن املصادر املصرية كانت أحادية الطر، ودونت م

مواضيع الوثائق املذكورة أكدت التفاعل القائم بني مصر كأرض خصبة أهلها  أنّ  إالّ بيني، اللو 
استقرار سكاهنا لبناء دولة استكملت كل شروط قيامها، وبني قبائل أو احتادات قبلية طبع حياهتا 
الرعي أساسا، وهو النشاط الذي يعتمد على احلل والةرحال لتتبع الكأل وما ينتج عنه من نظام 

 . 3ة وقوامه القطيعأساسه القبيل
ذين أهلوهم، وهي تعترب لوثائق على أساس ختليد حكامهم اللقد سجل املصريون هذه ا

أكثر منها وثائق تارخيية مكتوبة، ويشري إىل ذل  حممد الطاهر العدواين أن هناك  أثرية ماديةوثائق 
ميكن اعتبارها وثائق بيني، ولكن ال عن اللو  صرية القدمية اليت تتحدثرصيد هائل من الوثائق امل

 .4بقدر ماهي وثائق أثرية يف الواقعتارخيية 
يد ر  الصد والرد لكل وافد يُ ا يف إطار ه  تـ  ر  ك  األحداث اليت ذ   الوثائق املصرية وقد حصرت 

، 6وهو األمر الذي يوحي بانغالق املصريني على العامل اخلارجي ،أو دلتاه 5استيطان وادي النيل

                              
، وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية، 01-04هشام الصفدي، أضواء جديدة على تاريخ املغرب، جملة األصالة، العدد  1

 .010، ص0791اجلزائر، 
 . 9ص ،2117ط،امللكي للثقافة األمازيغية،دط،الربا منشورات املعهدمصطفى أعشي،:وت، أحاديث هريودوت عن الليبيني،ترهريود 2
 .41رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص 3
، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، (عصور ما قبل التاريخ وفجر التاريخ)حممد الطاهر العدواين، اجلزائر منذ نشأة احلضارة  4

 .221، ص 0714
ويتجه مشاال وبعد حبرييت كيوغا  (Victoria) كلم، يأخذ بداية منابعه من حبرية فكتوريا  0911أطول أهنار العامل ب: النيل 5
(Kioga ) وألبري(Albert) يأخذ اسم النيل األبيض بعد اخلروج من منخفض مستنقعات السودان ويف اخلرطوم يلتقي ،

يقطع بالد النوبة ومصر ليخصبهما بفضل فيضاناهتا الصيفية ليصل القاهرة أين تبدأ النيل األزرق املتدفق من هضبة أثيوبيا، مث 
  (.P. Larousse, Larousse illustré , Paris , 1977,pp.1561-1562) .الدلتا حىت البحر املتوسط

د الطاهر العدواين، املرجع ينظر، حمم .لعل هذا االنغالق يفسر الوعي بالسيادة والناتج عن قيام الدولة باكرا عند املصريني 6
 .207ص  السابق،
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وكانوا صيادين رعاة  ،أنفسهم وفدوا من الصحراء إىل النيل منذ وقت باكررغم أن املصريني 
 .1فتحولوا باستقرارهم على ضفاف الوادي والدلتا إىل مزارعني

 حتدثت عن العالقات املصرية،  ومع ما ميكن أن تشمله النصوص املصرية من حتيز فقد 
 .بيةاللو 

  .م.قبل األلف األولى قبية المصرية إشارة للعالقات اللو  :المبحث األول
ما اإلشارة إىل عاملني مهمني كان هلجتدر  :عوامل ظهور العالقات اللوبية المصرية -أوال

 : ومها. ويف تقرير طابعها العدائي املصرية –بية العالقات اللو  أثر يف تكوين
منتصف األلف  منذ القدمي، التدرجيي املتزايد الذي أصاب بالد املغرباجلفاف  :الجفاف -(4

الثالث قبل امليالد، حيث كانت صحراء بالد املغرب تزخر باحلياة يف عصر ما قبل التاريخ، مث 
بدأت تتحول تدرجييا إىل ما هي عليه اآلن نتيجة حللول اجلفاف احلاد املتزايد يف مناخها، وبالتايل 

هم باجتاه مصر يف الشرق، وا منذ ذل  العهد يهاجرون من منطقتبدأ بينياللو ميكننا أن نتصور أن 
إذ أنه مل يكن بوسعهم أن ألن ذل  االجتاه كان السبيل الوحيد الذي بقي مفتوحا أمامهم، 

بسبب وعورة جبال األطلس من ناحية، وبسبب ضغط أقوام ما وراء البحر اليت  إىل الغربيتجهوا 
 باجتاه بينين زحف اللو عي أن يكو وطبي. ة أخرىستقرت لفةرة يف تل  املنطقة فيما بعد من ناحيإ

 .2مصر هربا حبياهتم من منطقتهم املنكوبة إىل املنطقة اجملاورة طلبا للرزق واألمن
الضطراب السكاين الذي أصاب أواسط أوروبا يف وقت ا :االضطراب السكاني في أوروبا -(2
اإلفريقي بية وقدوم موجات متتالية منها نزلت يف الشمال حق وأسفر عن تدافع الشعوب األور ال

ومل . ابتداء من الساحل التونسي شرقا حىت هناية ساحل املغرب األقصى على احمليط األطلسي غربا
، وطبيعي أن يكون 3تلبث إال قليال حىت بدأت تضغط على القبائل املغربية اجملاورة هلا من الشرق

ومن هنا فإن  .صيببيني باجتاه مصر طلبًا للرزق واألمن على حواف وادي النيل اخلزحف اللو 
 بيني البد أن يكونوا نزلوا وادي النيل على شكل هجرات متتالية يف عصر ما قبل املهاجرين اللو 

                              
 .0ن، ص.س.علي عيسى، الليبيون من خالل املصادر األثرية والتارخيية القدمية، قسم التاريخ جامعة الفاتح، طرابلس، د 1
 .11، ص 0790، دار صادر، بريوت، (من أقدم العصور حىت الفتح اإلسالمي)عبد اللطيف حممد برغوثي، التاريخ اللييب القدمي  2
 .47عبد اللطيف حممد برغوثي، املرجع السابق، ص  3
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 .  1التاريخ ويف العصر التارخيي
 .بي في وادي النيلالتواجد اللو  -ثانيا  

وجود  أشارت األدلة التارخيية إىل :(م.ق 2262-2433) مرحلة ما قبل األسرات -(4
 الصحراء يف اتصال بني غرب الدلتا يف العصر احلجري احلديث، وبني سكان الواحات ومشايل

بيا وجمتمعات وادي النيل، حلضاري كان واضحًا بني جمتمعات لو بيا، واالحتكاك اشرقي لو 
االتصال بني مصر ومناطق ساحل واالتصال القائم بني الواحة اخلارجية والفيوم وسيوة، وكذل  

يف اجلبل األخضر دليال على وجود املؤثرات املصرية بعد النصف ( هوافتيح)، ويعد كهف برقة
 Caton)'' تومسن.ك'' فقد أكدت أحباث األستاذة ، 2م.الثاين من األلف اخلامس ق

Thompson) يشري ، كما 3رية يف التقاليد الصناعية يف هذا املوقع األثريوجود صالت حضا
ة واحدة هي حضارة الصحراء إىل أن املنطقتني اشةركتا يف حضار ( Rizio.J.K)'' ريزيو.ك.ج''

 .4الكربى
دة ملرحلة قبيل األسرات مل يكن يصاحبها نصوص كتابية املصادر املصرية العائو 

يستنتج منها طابع الصراع واملصادمات بني  هريوغليفية، ولذل  تعترب مصادر شبه صامتة،
 عنة على جدران معابدهم ومدافنهم،الطرفني، وذل  اعتمادًا على النقوش اليت خّلفها بعض الفرا

 :ومن أبكرها 5بينيدائماً انتصار الفراعنة على اللو  واليت تظهر
  -وهو ميثل معركة برية ،6م.العائد إىل منتصف األلف الرابع ق :مقبض سكين جبل العركي -(أ

                              
 .11عبد اللطيف حممد برغوثي، املرجع السابق، ص  1
 .71، ص م0771، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 0حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، ط 2
، دار النهضة العربية، 0، ج(التارخيية واحلضارية والسياسيةالعصور القدمية أسسها )رشيد الناضوري، تاريخ املغرب الكبري،  3

 .029-020ص .، ص0710بريوت، 
 .070-071ص  ، ص0711اليونسكو، /تاريخ افريقيا العام، اجمللد األول، جني أفري :، الفن اإلفريقي، عن(ك.ج)ريزيو 4
، الدار املصرية 11خمتار السويفي، ط: ، تر(الدولة القدميةمن عصور ما قبل التاريخ حىت هناية )سرييل ألدريد، احلضارة املصرية 5

 .91-01ص .م، ص0770اللبنانية، القاهرة، 
حممد الطاهر العدواين، احلروب واألسلحة يف عصور ما قبل التاريخ وفجر التاريخ إىل األلف قبل امليالد، منشورات وزارة  6

 .17، ص 0711الثقافة والسياحة، اجلزائر، 
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بيني القدامى، وتل  الصفات شبيهة بأزياء بصفات يعتربها املؤرخون مميزة للو ويصور رجاال  ،حبرية
ينظر الشكل ).1واليت توجد رسومها على النقوش الصخرية بالطاسيلي ،األقوام اللوبية املعاصرة هلا

 .(34:رقم

 
 مقبض سكين جبل العركي: 34: الشكل رقم

 .14المرجع الساب، ص رجب عبد الحميد األثرم،  :عننقال 

                              
صفات الريشتان على الرأس وارتداء جراب العورة والذيول اليت تتدىل من قمصاهنم القصرية، كما جتدر اإلشارة إىل من تل  ال 1

 .41-17ص .نفسه، ص: ينظر. الفةرات والقبائل أن صفات اللوبيني وأزيائهم قد تنوعت من خالل اآلثار املصرية حسب
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فقد صور الفنان ثالثة مراكب على الطراز املصري، مث صور مركبني على  :معركة الماء  -(ب
ويفةرض أن املركبني الغريبني  ،ارتفعت فيه مقدمة املركب ومؤخرهتا ارتفاعا كبرياطراز آخر خمتلف 

بية، خاصة أن أحد الفريقني الغربية القريبة من احلدود اللو ة من مراكب السواحل املصرية الشمالي
بية، باالضافة إىل وجود  صور ملراكب تشبه هذا الوصف  على الرب تغلب عليه اهليةة اللو املتقابلني

بيون الصيد فتمثل رجاال يعتقد أهنم لو  أما لوحة .1لقربان اليت عثر عليها يف تاسيليعلى لوحة ا
 . 2ليت ميزهتماعتمادا على الصفات ا

أبيدوس وتعرف أيضًا بلوحة اليت عثر عليها يف  من أهم الشواهد األثرية :التحنو 3صالية -(جـ
الشواهد اليت تضمنت عالمة  ألهنا أوىلتعد مصدراً مادياً قيماً  ،4بيني أو لوحة احلصون والغنائماللو 

بيني، كانت قد اطلقت لوبيا واللو إىل اسم أول إشارة  وتعترب هذه ،6تدل على التحنو 5هريوغليفية
وعلى أحد وجهي اللوحة سبعة مستطيالت متثل مدنا حمصنة كانت ، ، 7من قبل جرياهنم املصريني

فيتكون  أما املنظر على الوجه اآلخر . امجيعها حتارب معا يف حتالف استطاع املل  أن ينتصر عليه
وأما الصف الرابع . الثالثة األوىل صور ثريان ومحري وخراف على الةرتيب: من أربعة صفوف أفقية
ومن الواضح أن املاشية . وإىل ميني هذه األشجار نقشت عالمة التحنو. ففيه أشجار الزيتون

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغنائم حرب، وشجر الزيتون رمز لزيت التحنو الثمني املشهور يف مصهي واألغنام 

                              
 .27،ص 0700م، اهليةة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،.ني السابع والرابع قأمحد عبد احلليم دراز، مصر وليبيا فيما بني القرن 1
 .74سرييل ألدريد، املرجع السابق، ص  2
مسيت  مجعها صالَّيات وتعرف أيضًا باللوحات احلجرية، وهي قطع من حجارة الديوريت األسود كمثرية الشكل،: صالَّية 3

 Guy Rachet, Dictionnaire de la civilisation: ينظر. ذات طابع ديينهبذه التسمية ألهنا 
égyptienne, éd. Larousse, Paris, 2001, P 5.  

فوزي فهيم جاد اهلل، مسائل يف مصادر التاريخ اللييب قبل هريودوت، ليبيا يف التاريخ، منشورات اجلامعة الليبية، بنغازي،  4
 .11-11ص .، ص0701

 .يف اللغة اهلريوغليفية يف الفصل الثالثسأتطرق لتعر  5
أشارت إليهم اآلثار املصرية منذ عهد املل  العقرب وحىت '' الرباق''أحد األقوام اللوبية، وتعين يف املصرية القدمية  :تحنو 6

شرة، وهم ذوو بشرة عصر الدولة احلديثة كقوم أو منطقة جغرافية، تقع بالد حتنو يف التخوم الغربية للدلتا، أو على حدودها مبا
بيضاء، يتكلمون لغة بربرية وكانوا خيتنون، وحيلون جباههم خبصلة من الشعر تشبه صورة الصل املقدس، ويعلقون يف مالبسهم 

 .90-07ص .حممد بيومي مهران، املرجع السابق، ص: ينظر. ذيوال ويرتدون قرابا يتميزون هبا عن بقية اللوبيني
  .11، دار الشؤون الثقافية العامة، اجلزائر، ص''املصطلح والرموز الكتابية '' الليبية يف مشال إفريقيا  حممد الصغري غامن، النقوش 7
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 (32:ينظر الشكل رقم).1القدمية

  
 (الوجه األمامي والخلفي)، صالية الحصون والغنائم32:الشكل رقم

 .443م، ص 4911، دار التراث، ليبيا، 4.موسوعة تاريخنا من عصور ما قبل التاريخ حتى القرن السابع قبل الميالد، ج:ينظر

                              
 .47رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص  1
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 د(- صالية نعرمر: 
 ''نعرمر''املل   نقش اسم فعلى اسطوانة من العاج ،1''هرياكونيولبيس''عثر عليها يف مدينة  

مشاهد هلذا  تقدم ،اليت تعرف بلوحة التوحيدو  ،م.ق1211-1411ملوك األسرة األوىل أول 
  .3األعلى اإلله حورس، كما يزينها من ويقوم بضربه ميس  بضفرية أسري لويب 2املل 

وقد أدى التشابه بني صور وأشكال أهل الدلتا والتحنو يف هذه اللوحة إىل صعوبة التمييز 
 .4بينهما

ما قبل  إىل التساؤل عن إمكانية أن ملوك( Gardner.A)''جاردنر.آ'' مما دفع 
ولنفس هؤالء الرؤساء '' : حيث يقول بية األصللو  ،األسرات يف مصر السفلى أو يف غرب الدلتا

الذين يضعون قضبانهم داخل غمد كذلك خصلة شعر غريبة صغيرة فوق مقدم رءوسهم 
أفمن الممكن أن يكون ملوك ما قبل األسرات على جبهة فرعون، ( الكوبرا)تذكرنا بالصل 

بي فعال، وأن حكام األرضين المتحدتين لسفلى أو في غرب الدلتا من أصل لو في مصر ا
ورثوا عنهم الذيل والصل وهما الوحدتان غير المتوقعتين إطالقا في شعارات  فيما بعد
  .5''الملكية؟

املتخصصني يف هذا  وهذا حيتاج إىل مزيد من البحوث األثرية واألكادميية من قبل الباحثني
 (44، ص 32:الشكل رقم: ينظر).اجملال

                              
 .الكوم األمحر مشال ادفو بصعيد مصر: هيراكونيولبيس 1
 .27دراز أمحد عبد احلليم، املرجع السابق، ص  2
 . 11-19، احلضارة املصرية، املرجع السابق، ص ص سرييل ألدريد 3
أهنم لوبيون، للمزيد حول '' بريستد. ه.ج''بأهنم من أهل الدلتا، يف حني يرى '' دريتون''و'' الن جاردنر''يرى كل من   4

 .11.11ص .فوزي فهيم جاد اهلل، املرجع السابق، ص: املوضوع ينظر
 .421، ص 0791جنيب ميخائيل إبراهيم، اهليةة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، : ترسري ألن جاردنر، مصر الفراعنة، د ط،  5
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 .61مها العيساوي، المرجع السابق، ص : نقال عن
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أصبحت الوثائق التارخيية أكثر تفصيالً  (:م.ق 2464-2262) الدولة القديمة عهد -(2
بيني يف كلمة تشري إىل اللو  عن طريق ما تضمنته النصوص اهلريوغليفية املصاحبة للنقوش، واليت

ليس فقط يف النصوص املصرية وإمنا عرب  باهلريوغليفية، على أن أقدم األمساء اليت عرفوا هبا " لبو"
وص ، وأهم تل  النص1"متحو"مث كلمة " حتنو"الت التاريخ املصرية القدمية هي كلمة كافة سج

 :يليما
سجل فيه نص  2''حجر بالرمو''يظهر يف  (:م.ق 2143-2233)نصوص األسرة الرابعة  -(أ

   .3انتصاره يف محلة قادها حلرب التحنو (م.ق 2469-2242) ''سنفرو''املل  
أمدتنا األسرة اخلامسة مبواقع أثرية  (:م.ق 2122-2422)نصوص األسرة الخامسة  -(ب

ثاين ملوك األسرة  "رع ساحور"و "ين أوسر"جدران معابد امللكني  سجلتفقد . وفرية عن التحنو
جتدد احلرب بني الطرفني، فهي تظهر كثرة الغنائم من املواشي وصور لبعض أسرى أخبار  اخلامسة
بوضو، مالمح التحنو ومالبسهم  ألهنا تظهر خاصة،وتكتسب هذه النقوش أمهية . التحنو
 .4القومية

 بية، فلم يكونوا فرعا من التحنو، بل كانوا مجاعة عرقية جديدة،اللو  5التمحو قبيلة أما
 :وردت اإلشارة إليهم فيما يلي

                              
 .11مها العيساوي، املرجع السابق، ص  1
عبارة عن لوحة من حجر البازلت وهو مهشم إىل أجزاء كثرية، يوجد اجلزء األكرب منه يف متحف بالريمو : حجر بالرمو 2

ينظر . بتاريخ األسرات اخلمس األوىل وملوك الوجهني القبلي والبحري قبل توحيدهاجبزيرة صقلية، وقد نقشت عليه قائمة 
 . 010سرييل ألدريد، املرجع السابق، ص

 .91، ص2111حممد بيومي مهران، دراسات يف تاريخ مصر والشرق األدىن القدمي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  3
يلة، وبشرة مسراء، وشعر أسود طويل حىت الكتفني، وتنتصب فوق اجلبهة خصلة من شعر، تظهر هذه الصور أن التحنو ذوو قامة طو  4

وتتألف مالبسهم من شريطني عريضني من اجللد يتقاطعان على الصدر مزخرفني بأشكال دقيقة، ويتدىل طرفاه . وللرجال حلية قصرية
ينتهي من األمام خبطوط أفقية على جانبه غمد جلدي ن على الظهر، وطوق عريض حول الرقبة تتدىل منه بعض األشرطة، وحزام مزي

وسكن التحنو الواحات املنتشرة بالصحراء الغربية مبا فيها واحة سيوة اليت كانت بعيدة . بكيس يسةر العورة، ويتحلى الرجل بذيل حيوان
      .12احلميد األثرم، املرجع السابق، ص  رجب عبد: ينظر. الفيوم ووادي النطرون وهضبة مارماريكا ومشل إقليمهم . عن النفوذ املصري

هي قبائل لوبية استوطنت الواحات الغربية املصرية، وقد متيزوا ببياض البشرة والشعر األشقر والعيون الزرقاء، توافدوا إىل مصر : لتمحوا 5
. اللوبيني الذين عرفهم اإلغريق يف برقةمصر رفقة عائالهتم إما لالستقرار أو للتجارة، ومن املرجح أن هؤالء التمحو رمبا كانوا أجداد 
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عالقات يغلب عليها الطابع الودي مع يبدو أن للتمحو  :ت مقابر أهرام الجيزةرسوما -(جـ
قد اختذ له زوجة  من األسرة الرابعة،" خوفو"املل  ف ،1وحيتمل أن يكون ذل  باملصاهرة املصريني،
ا ألحد فروع العائلة املالكة املصرية، نرى من رسومها على جدران م  كانت أُ وهي   التمحو قبيلةمن 

غنخ -مرسي)امللكة  ُصورتفقد بعض املقابر يف منطقة أهرام اجليزة اختالف مالبس نسائها، 
رتدي زيا يشبه وت ،2ضاء وشعر أشقرييف مقربهتا باجليزة ببشرة ب" خوفو"إحدى بنات املل  (الثالثة

  .3أزياء قبيلة التمحو
األسرة  هذه يظهر من خالل شواهد (:م.ق 2124-2224)نصوص األسرة السادسة  -(د
 ،فقد ميزها االتصال املستمر والتعايش ،الصراع واحلرب ليس السمة الوحيدة لعالقات الطرفني أنّ 

الذي  للجيش  ،-'' األوليببي''عهد املل  حاكم اجلنوب يف  -'' أوين''إشارة  لوذل  من خال
بييب ''استعانة  ، وهو ما يسمح باستنتاجالتمحوقبيلة قاده حملاربة بدو آسيا كان ضمنه جنود من 

 .4بالتمحو كمرتزقة يف اجليش املصري''  األول
نقوش بني التمحو واملصريني ومن اآلثار الدالة على االتصال  :5"حرخوف"نقوش مقبرة  -(ه

قام برحالت إىل النوبة، ويف أثناء  ، فقد ذكر فيها أنه(قرب أسوان) 6نييف الفنت'' حرخوف''مقربة 

                                                                                         
، 0711حضارات إفريقيا القدمية، جني أفري ، اليونسكو، :12جيهان ديزانج، الرببر األصليون، تاريخ إفريقيا العام، مج: ينظر
 .417ص

النهضة العربية، ، دار (من أقدم العصور إىل جميء اإلسكندر)عصفور حممد أبو احملاسن، معامل تاريخ الشرق األدىن القدمي  1
 .001بريوت، دت، ص

ميكن أن تكون هاته املواصفات الشكلية بياض البشرة والشعر األشقر والعيون الزرقاء هي سبب إقبال ملوك مصر على  2
 .الزواج من نساء قبيلة التمحو لتحسني النسل

 .019املصرية، القاهرة، د ت، ص ، مكتبة النهضة0، ج(العصر الفرعوين)خنبة من العلماء، تاريخ احلضارة املصرية  3
 .91حممد بيومي مهران، املرجع السابق، ص 4
كان من أعظم حكام جزيرة الفنتاين بأسوان، يوجد قربه على الضفة الغربية من اجلندل األول، كان حاكم وقائد   :حرخوف 5

سرييل ألدريد، املرجع : ينظر. القوافل باجلنوب، وقد قام بناء على أوامر املل  بعدة رحالت توغل خالهلا إىل دواخل إفريقا
 .201السابق، ص 

6 Fréderic Colin , Les Lybiens en Egypte (Xve siècle A.C-II siècle A.C- 
Onomastique et Histoire), V.I, Thèse de Doctorat publée par le site web de la 
Faculté de Philosophie et lettres de l'Université de Bruxelle, 1996, P 11.              
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اللوبية، الذين كانوا ينتشرون " التمحو"النوبية وقبائل  1يام"ئل ارحلته الثالثة، صادف نزاعًا بني قب
، يف طريق الواحات غرب النيل، فلحق مبل  يام وعمل على هتدئته، وإصال، ما بني اقبيلتني

 .2عالقات ودية بني التمحو وملوك مصروجود ستدل من هذه الرواية يوميكن أن 
الوسطى فنظرًا لالضطراب  أما الدولة (:م.ق 4164-2323)في عهد الدولة الوسطى( 1

بيني قليلة وغامضة الوثائق اليت تتحدث عن اللو  االجتماعي الذي ساد مصر فإنَّ السياسي و 
بيني قد حظيت دود الغربية ملصر وصد هجمات اللو أن تأمني احلوبالرغم من ذل  يستشف منها 

اليت  3"سنوحي"ثائق قصة الو  تل  أهم باألولوية عند ملوك األسرتني الثانية عشر والثالثة عشر، من
 .4(م.ق 0701-0774)''أمنحوتب األول'' تعود إىل فةرة حكم

وهي قصة شعبية شهرية من أقدم قصص املغامرات واملالحم يف األدب املصري القدمي،   
، إذ تذكر 5بيني فيها دور بارز يف بداية أحداثهاول املصادر املكتوبة اليت كان للو وتعد نصوصها أ

يف  (م.ق0724-0794" )سنوسرت األول" ابنه يف أواخر عهده أرسلالقصة أن ذل  املل  
من  كثرياً وغنم عددا   ،بينيمن اللو  عدداً  حيث أسر ،وعاد منها منتصراً  ،محلة لإلغارة على التحنو

 .6املواشي
وال يستبعد  ،انتهج ملوك الدولة الوسطى سياسة محاية مصر خارجياً وتأمني حدودهاوقد   

 ،الواحات الغربية املمتدة إىلطرق املواصالت ن ــمن أهداف تل  السياسة كذل  تأمي أن يكون

                              
وتشري تل  االختالفات مجيعها إىل إمكانية وقوع بالد يام '' يام''لقد اختلفت آراء املؤرخني حول حتديد موقع : بالد يام 1

ينظر دراز عبد احلليم ، املرجع السابق، . فان بالد التمحو تقع غرب بالد يام" حرخوف"وطبقا لنص غريب النوبة السفلى 
 .14-07ق، ص صألن جاردنر، املرجع الساب: وللمزيد ينظر. 11ص

منذ أقدم العصور حىت هناية األلف الثاين قبل )أم اخلري العقون، العالقات احلضارية والسياسية بني مصر ومشال إفريقيا  2
 .000، ص 0711، رسالة ماجستري يف التاريخ القدمي نوقشت جبامعة اإلسكندرية، (امليالد

 . 000املرجع نفسه، ص: ينظر(. رةاألسرة الثانية عش)أحد قادة أمنحوتب األول : سنوحي 3
 .41حممد الطاهر العدواين، احلروب واألسلحة ، املرجع السابق، ص 4
 .70-71مها العيساوي، املرجع السابق، ص ص  5
 .000، ص 2101م، دار القدس، وهران، .ق901 -م.ق 711أم اخلري عقون، دولة األمازيغ يف مصر الفرعونية  6
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 ،يف هذه الفةرة يف الدولة يظهر جديداً  لذل  نرى لقباً  ،1اليت متر هبا القوافل التجارية ورسل املل و 
 .2''مراقب الصحراء الغربية''هو 

يتضح مما سبق أن صالت الطرفني طغى عليها يف عهد الدولة الوسطى طابع العداء، كما 
صون إىل جانب احلمالت ببناء احل ،فراعنة مصر سياسة دفاعية جديدة هذه الفةرة تبينعرفت 
ن واديهم إىل مغريين على جرياهنم، لذل  ، وهذا يعين أن املصريني حتّولوا من مدافعني عالتأديبية
 .لعالقات بني الطرفني نوع من اهلدوءعرفت ا

بيون على القيام بأي هجوم اللو امتنع ، حتتمس الثالثو  3"حتشبوست"امللكة  يف عهد
بل كانوا يدفعون اجلزية، ويأتون بني احلني واآلخر حمّملني  األول،" سنوسرت"حروب منذ  يذكر

وقد ذكرت الوثائق املصرية العديد من اهلدايا على هيةة . بالعاج وجلود الفهود إعرابًا عن الوالء
، وأخيها وزوجها (م.ق 0411-0114) "حتشبوست"ضريبة أو جزية، كانت تصل إىل امللكة 

 .4(م.ق 0411-0114) "حتتمس الثالث"وشريكها يف احلكم 
بيا إىل املعابد واملدافن املصرية أجود واصل التجاري حيث كانت تأيت من لو إىل جانب الت

أنواع الشحوم والزيوت النباتية واحليوانية اليت تدخل يف صناعة العطور، وقد اشتهرت تل  الزيوت 
للزيوت ( حتنو عش)احليوانية وللشحوم ( عج حتنو عنو)يف الوثائق املصرية بالعديد من األمساء مثل 
صرية املغارات كما توقفت ال  .املتوفرة يف بالد املغرب 5النباتية خصوصاً من أشجار الصنوبر والسرو

 ".حتتمس الثالث"بية يف عهد صرية على احلدود اللو امل
 ن ــــــــــــــــــــــــــــــــبيون ضمظهر اللو  (م.ق0111-0112" )الرابع أمنحوتب"صور من عهد ويف 

                              
 .001ص  ،0717ار النهضة العربية، بريوت، ، د(سوريا القدمية-مصر)خ الشرق األدىن القدمي أمحد أمني سليم، يف تاري 1
 .012حممد بيومي مهران، دراسات يف تاريخ مصر والشرق، ص 2
 ابنة حتتمس األول، كانت وصية علىسيدة النساء الشريفات كان هذا معىن امسها باللغة املصرية القدمية، : حتشبسوت 3

استمر حكمها حنو عشرين عاما، ساد فيها السالم ربوع البالد، وتظهر امللكة يف متثال حتتمس الثالث، لقبت بامللكة الفرعون، 
 .210خمتار السويفي، املرجع السابق، ص : للمزيد ينظر. ، وهلا معبد بالدير البحريهبيةة كاملة للفراعنة الرجال

 .10لسابق، ص عبد اللطيف حممود الربغوثي، املرجع ا 4
، اجمللس األعلى للثقافة، 0ماهر جوجيايت، ط: حممد عبد احلميد شيمي، العطور ومعامل العطور يف مصر القدمية، تر 5

 .211، ص 2111القاهرة، 
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يؤكد وجود ، وهو ما 1السفراء األجانب، ويف مشاهد أخرى ظهروا ضمن احلرس اخلاص للمل 
بيون هبجمات قيام اللو ''  األولسييت ''، ولكنها مل تدم طويال، فقد عرف عهد عالقات صداقة

 (31: ينظر الشكل رقم).2على الدلتا

 
 صور رؤساء لوبيون على جدران مقبرة ستي األول

 .423موسوعة تاريخنا، المرجع السابق، ص : نقال عن

 
يعترب  :في عهد الدولة الحديثة بية على مصرالهجمات المتتالية للقبائل اللو : ثالثا  

عنها كم وفري من  من أكثر الفةرات اليت وصل (م.ق 0111-0111) عصر الدولة احلديثة
مكننا من التعرف بشكل أوضح مما  بيون على مصر،اللو ، ألنه شهد غارات جريةة قام هبا املصادر

بيني احلربية والسلمية حماوالت اللو على العالقات اليت سادت بني الطرفني، حيث استمرت 
 .الستيطان وادي النيل

من أهم الفةرات، ( م.ق 0200-0221)أن هذا العصر اعتبارا من عهد مرنبتا،  ويعد
، ألن عصر القدمي بالد املغربالضوء على تاريخ  لنقوش والصور ما يلقياملصادر واإذ خلفت 

                              
 .001حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، ص  1
 .011عصفور أبو احملاسن، املرجع السابق، ص  2
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، واليت تسببت فيها أقوام هندوأوروبية من البلقان حتركات اهلجرات املتتالية الدولة احلديثة عرف
والبحر األسود على السكان السابقني إلغريق العصر الكالسيكي يف جزر وسواحل البحر 

 من بالد اإلغريق يف شبه '' نياآلخي''بداية القرن الرابع عشر سقطت كريت على يد فمع  املتوسط،
 .1جزيرة البلقان

هندوأوروبية  – ن موطن جديد، ولكن مل تلبث هجراتواجته بعض اإلغريق يبحثون ع  
أن دفعت أمامها السكان، مما سبب عصرا من اإلزاحة  -أخرى عتيقة إىل شرق البحر املتوسط

القدمي ويف آسيا الصغرى وجزر حبر أثرت بعنف يف الشرق األدىن  -إن صح هذا التعبري–السكانية 
بيا على الساحل اإلفريقي، بغرض اإلقامة يف مواطن جديدة، ووصلوا إىل لو  إجية وبالد اليونان،

إىل وادي بية بنظرها توجهت القبائل اللو خلقوا أزمة اقتصادية، لذل   مبجيةهم إىل بالد املغربو 
       .2النيل شرقا ليستقروا به

-0191" )إخناتون" ثورة نبيو استغل اللو  (:م.ق 4246-4296)األول عهد سيتي  -(4
، من األسرة التاسعة عشر يف لذل  قرر سييت األولالوادي،  الدينية وعادوا ملهامجة (م.ق 0112

سوريا، فانتصر فيهما توجهه حنو ، قبل بيةلصد اهلجمات اللو  محلتني كبريتني ةاديقبداية حكمه 
التحنو وأخذ منهم أسرى كثريين ليقّدمهم لإلله آمون، باإلضافة للجزية انتصارًا ساحقًا على 

  .3املعهودة، وسجل ذل  على جدران الكرن 
التاريخ اللويب يف عهد األسرتني  من أهم أحداث :(م.ق 4221-4231)رمسيس الثاني ( 2

، إذ "معبد أيب مسبل"التاسع عشر والعشرين صد غزوة التحنو الكربى واليت فصلت وقائعها جدران 
 تعد نقوش ذل  املعبد من أهم املصادر املادية اليت تروي أخبار اإلنتصارات وجين الغنائم ووضعية 

                              
 .11، ص0792، منشورات مكتبة قورينا للنشر والتوزيع، بنغازي، 2االسم يف جذوره التارخيية، طحممد مصطفى بازمه، ليبيا هذا  1
 .17رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص 2
 .10عبد اللطيف أمحد الربغوثي، املرجع السابق، ص  3

،  تعد " توحتمس الثالث"الفرعون دونت تل  القائمة على جدران حجرة األجداد مبعبد الكرن ، يف عهد : نقوش الكرنك
من أطول النقوش احملفوظة على جدران املعابد املصرية ، وموجود حاليا مبتحف اللوفر، وحتتوي على أمساء اثنني وستون ملكا 

د علي حمم: ينظر". سنفرو"من األسرة األوىل وحىت األسرة الثامتة عشرة، وبداية القائمة مهشم حىت بداية األسرة الرابعة املل  
 .01، ص 2110، مركز االسكندرية للكتاب، االسكندرية، 0سعد اهلل،  يف تاريخ مصر القدمية، ط
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 (.34 :ينظر الشكل رقم). 1األسرى

   
    قاعدتا تمثالي رعمسيس الثاني في واجهة معبد أبي سمبل وقد دونت فيها أخبار االنتصارات 34:الشكل رقم

 .على اللوبيين 
 .96مها العيساوي، المرجع السابق، ص : نقال عن

تشري مسالت رمسيس الثاين اليت اكتشفت يف مدينة تانيس إىل تصدي رمسيس هلجمات  
من خالل جتنيدهم كجند  الحتوائهمإسةراتيجية ود مصر الغربية، وانتهج قبائل التحنو، وتأمينه حلد

                              
 .69مها العيساوي، المرجع السابق، ص  - 1
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مؤرخ  ،مثلما يشري إىل ذل  نص بوادي السبوع يف النوبة ،تسخريهم يف بناء املعابدو  ،1مأجور
املسخرين يف بناء املعبد هناك، عالوة  التحنو إىل وجود أسرىبالسنة الرابعة واألربعني من حكمه، 

املستوطنات ببناء سلسلة من  األخذ بسياسة طويلة املدى "رمسيس الثاين"على ذل  فقد قام 
فيها أحيانا معابد جديدة  دلتا من منف وحىت البحر، كان يبينبطول حافة الصحراء الغربية بال

، بعد ذل  بىن الفرعون سلسلة من احلصون على حافة الدلتا قرب البحر آلهلة املنطقة الغربية احمللية
يب، هذه املنطقة تبدأ من طويلة حنو الغرب، خلف الساحل اللو غربا ملسافة  املتوسط انتشرت

  .2وتنتهي يف أم الرخم( عاملية اآلنذات الشهرة ال)الغربانية احلديثة والعلمني 
وثالث عند أم  ،والعلمني ،حصن العوينات :ثالثة فقطواملعروف حاليا من هذه احلصون 

بني الواحد واآلخر مسرية يومني على األكثر للمةرجل ويوم واحد لراكب الدابة أو العربة  الرخم
بية، بذل  أن تراقب حتركات قبائل البدو اللو مثل هذه احلصون يسهل عليها . اليت جترها الدواب

لب اإلمدادات العسكرية رسال أخبارها بسرعة، أو طة وإاملريبتحركات ال يكون من السهل كشف
  .3الغزو يف وقت مناسبات هتديد ملواجهة

وة أخطر غز " مرنبتا،"ت السنة اخلامسة من حكم عرف (:م.ق 4221-4224) 4مرنبتاح -(2
 5''القهق''زعيم قبيلة الليبو، وقد ضمت من بين جلدته  ،''ي بن ددمري''بية على الدلتا قادها لو 

أن الليبو أخضعوا املشوش منذ أواخر أيام ويبدو  ،-املوايل سأتطرق إليهم يف املبحث -واملشوش

                              
 .11عبد احلليم دراز، املرجع السابق، ص 1
 .11، ص 2114، مركز الراية للنشر واإلعالم، د م، 0، ط2بكر حممد إبراهيم، موسوعة تاريخ الفراعنة، ج 2
 . 11املرجع نفسه، ص  3
-0191)ابن رمسيس الثاين، ورابع ملوك األسرة التاسعة عشرة يف الدولة املصرية احلديثة (: Mertenpah)مرنتباح  4

، وهو ابن رمسيس الثاين طبقا لقائمة أمساء أبنائه اليت نقشت على جدران معبد الراميسوم، اشتهر بصراعه مع (م.ق0111
 .Guy Rachet, Op-cit, P.166: ينظر. اللوبيني

ثاين ملوك األسرة (. م.ق 0120-0140)وم من اللوبيني ورد ذكرهم على عهد امنوفيس األول وهم ق: القهق أو كهك 5
مث ذكر القهق يف نصوص مرنبتا، مع الليبو بوصفهم أسرى، كما ورد ذكرهم يف بردية هاريس كمحاربني يف . الثامنة عشرة

، دار ألف 0، ط0سكان ليبيا يف التاريخ، ج، حممد مصطفى بازامه: ينظر. اجليش املصري أما موطنهم فمن املرجح أنه برقة
 .11املرجع السابق، ص  ،0774باء، لبنان، 
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 .1مث اندفعوا حنو الواحات الغربيةاملصرية قد قاموا بتحطيم القالع واحلصون ف ،''رمسيس الثاين''
 (32:الشكل رقم: ينظر).املوايل هلذه األحداث بالتفصيل يف املبحث املوايل سوف أشري

   
 ، رمسيس الثاني يقتل أسراه في رسوم واد الولى32:الشكل رقم

 .426موسوعة تاريخنا، المرجع السابق، ص : نقال عن
 

تعد  :المجموعات القبلية اللوبية خالل األلف األولى قبل الميالد: المبحث الثاني
خيربنا عن املالمح الذي أول وأهم الوثائق التارخيية اليت تشكل مصدرا أساسيا،  2اآلثار املصرية

، حيث جند يف النصوص املصريةعرفت بتسميات شهرية يف  وقدالعامة لقبائل بالد املغرب القدمي، 
النقائش املرسومة على معامل املصريني من مصاطب وأهرامات ومسالت، ويف الوثائق املكتوبة على 

يما من كانت منها متامخة ملصر، والس ،الربدي، معلومات عن القبائل املغربية املعاصرة للفراعنة

                              
 .001؛ حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، ص11عبد احلليم دراز، املرجع السابق، ص 1
ملبالغة سواء إن معظم هذه اآلثار قد مت صنعها بتعليمات من ملوك مصر القدمية لذل  جيب مراعاة احلذر واالبتعاد عن ا 2

بقصد أو دون قصد، أيضا تدل اآلثار العديدة اليت مت العثور عليها أهنا تنتمي إىل صعيد مصر، اليت ساعد جفاف مناخها 
على حفضها، ولعل أهم ما عثر عليه بني تل  اآلثار من الناحية التارخيية ما يسمى بقوائم امللوك أو احلوليات امللكية وهي 

حممد علي سعد اهلل، املرجع السابق،  : ملزيد من املعلومات ينظر. عالقات املصرية مع شعوب مشال إفريقياقوائم أرخت لتاريخ ال
 .02ص 
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وهذا  ،''الليبو''و'' املشوش''و'' التمحو''و'' التنحو'': جند ومن القبائل املذكورة يف هذه الوثائق
اليت '' لوبيا''جاءت '' لوبو''ومن كلمة . القدمي املطلق على سكان بالد املغرب األخري هو اإلسم

اخلصائص البشرية  القبائل بل وصفتذكر أمساء  حرفت إىل ليبيا، ومل تقف هذه الوثائق عند حد
 .1بوجه عامالقدمي وما يتعلق حبضارة سكان بالد املغرب  ،والعادات واألخالق

، فأوردت املظاهر العامة إىل عالقة مصر جبرياهنا الغربينيلقد أشارت املصادر املصرية   
ا تسمية، وحددت طبيعة العالقة ، وأطلقت على كل جمموعة منهولغوياً  لقبائل بالد املغرب عرقياً 

ومبصر القدمية، كما وصفت أفرادها من حيث أنظمة حكمهم وأنشطتهم  ،ببعضها ربطتهااليت 
 .2دية وعاداهتم وثقافتهم وديانتهماالقتصا

وبالد املغرب كانت الصحراء حزام جامع بينهما، واحلدود كانت غري  مع العلم أن مصر
يف العصور  حمددا بوضو، اجلغرايف ألمساء الدول واألقاليم مل يكن، كما أن املدلول واضحة املعامل

القدمية  كما هو احلال يف أيامنا هذه، وإمنا كانت البالد تسمى غالبا باسم الشعب الذي 
 .3يسكنها

أعاجل هذه القبائل فيما توفر يل من معارف يف املصادر  :(Meshwesh) مشوشال -(0
 :اآلتيةواملراجع من خالل العناصر 

ويتفق كثري من   (Maما ) ـاملشوش أو املشواش، ختتصر عند قدماء املصريني ب :أصلهم -(أ
بيني القدماء الذين كانوا ينتشرون بني املناطق الشمالية اللو املؤرخني املعاصرين على أن املشوش من 

 .4للصحراء الكربى حىت قرطاجة
مشو ''أو '' mswsمشوش''االسم : ويف دراسة بن السعدي سليمان يوضح، أن  

msw '' هو جذر مشةرك واسع االنتشار يف لغة الرببر وهو''mzgh'' ،ومعناه نبيل أو حر ،
 د ـــــــــــــــــــــــــ، وعن''imazighen-mazices-maxyes'': والذي تشكلت منه عدة أمساء، مثل

                              
 . 17م، ص 0701عثمان الكعاك، الرببر، مكتبة دار الفكر، طرابلس، ليبيا،  1
 .  47عبد اللطيف حممد الربغوثي، املرجع السابق، ص  2
 .91املرجع السابق، ص حممد مصطفى بازمه، سكان ليبيا،  3
 .07عبد اللطيف أمحد الربغوثي، املرجع السابق، ص 4
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 .imuhar-imusar''1''الطوارق جند
، على جدران معبد هابو واليت ترجع إىل املل  رمسيس الثالث إن املناظر املنقوشة :صفاتهم( ب

فقد احتوت على الصورة والنص معاً، مبعىن أهنا احتفظت مبواصفات املشوش ودونت النص الذي 
   . 2ذكر امسهم

  وعيوهنم فاحتة ي البشرة البيضاءصفاهتم اإلثنية، حيث كانوا من ذو  هذه الرسوم أظهرت     
وحتلوا بذيل احليوان كما . األشرطة املتقاطعة اجللدية على الصدر وقراب العورة كالتمحو، استعملوا

من مناطق باردة على غرار  مما يعزز أهنم قدموا انفردوا باملعطف الطويل لباسا رئيسيا هلم،
 .  3السومريني يف وادي الرافدين، وكانوا غري خمتنني، وقد تأثروا بثقافة شعوب البحر

يف  اً لة املشوش هي القبيلة األكثر ذكر يبدو أن قبي :ي المصادر المصريةذكر المشوش ف -(ج
اشتهرت بقدرهتا القتالية  حيث ،ألهنا من أكرب القبائل وأخطرها على مصر املصادر املصرية،

-0111)لثالثة عشرةمن األسرة ا'' امنحتب الثالث''رد ذكرها أول مرة يف عهد الفرعونوو . العالية
واألسرة  ،استمر ذكرها يف أغلب النصوص املصرية من األسرة التاسعة عشرةمث (. م.ق0111
 .4(م.ق 741-0111)والعشرينواحلادية  ،العشرين
وقد ظهر هذا االسم على اآلثار والنصوص املصرية بصيغ خمتلفة، مع املالحظة أنه بدأ  

يف األسرتني الثامنة عشرة '' mswsمشوش ''يغةخيتصر تدرجييا يف كتابته حيث جنده يف ص
'' msمش '' األسرة العشرين، مث يف صيغة أحيانا يف''  mswمشو ''والتاسعة عشرة، مث يف صيغة 

 .5يف األسرة الواحد والعشرين وما بعدها'' mمى ''، وأخريا يف صيغة''msمس ''أو 
 ن ـــــــــــــــــــــــــــكثري مك" شاء"ـينتهي ب" املشوش"فريى أن شكل اسم " ونرايت"عامل املصرياتأما  

                              
عالقات مصر باملغرب القدمي منذ فجر التاريخ حىت القرن السابع قبل امليالد،  أطروحة دكتوراه دولة  بن السعدي سليمان، 1

اإلنسانية، قسم التاريخ واآلثار، جامعة منتوري  يف التاريخ القدمي، إشراف حممد البشري شنييت، كلية العلوم االجتماعية والعلوم
 .97-91، ص ص 2111/2117:قسنطينة، السنة اجلامعية

 .41أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص  2
 .41ص دولة األمازيغ، املرجع السابق،  ؛ أم اخلري عقون،07-92عبد اللطيف أمحد الربغوثي، املرجع السابق، ص ص 3
 .10رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص 4
 .91بن السعدي سليمان، املرجع السابق، ص  5
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، وهبذا يبدو أن املشوش ينتمون لنفس "وشلكش" "وتورشا" "ايقوشا" :مثل ،1شعوب البحر
منهم،  نا بذكر أقوام البحر هذا ال يعين أهنمورود اسم املشوش مقةر  موعة، وهنا ميكن القول أناجمل

، على اعتبار أن املشوش واألقوام األخرىفقد كانت النصوص املصرية واضحة يف التفرقة بني 
زحة حتالفت معهم أن أقوام البحر فةات نا يف حني ،األصليني( بيةاللو )املشوش من سكان البالد 

، ولقد اتفق معظم األثريني واملؤرخني ومنهم أوري  بيتس على فرضية مفادها أنَّ 2لغزو مصر فقط
إىل مصر سالكني طريقًا ساحليًة من الغرب إىل املشوش هم من قبائل مشال إفريقيا، وقد وصلوا 

  .3الشرق
وذل   بية ت تأثريًا بسيطًا يف احلضارة اللو ن شعوب البحر أثر أيذكر عبد احلليم دراز و  

بية، وحىت لو سلمنا بأن املشوش ب كانت عابرة على األرض اللو لسبب بسيط هو أن هذه الشعو 
فان استخدام هذا السال، كان على نطاق ضيق على  اقتبسوا السيف الطويل من شعوب البحر

يف األراضي املصرية أثناء حرهبم  بحر نتيجة التقائهم هبم، ورمبا حصلوا عليه من شعوب الما يبدو
ورمبا   ،يني بشعوب البحراللوبويف هذه الفةرة فقط ذكرت املصادر املصرية اتصال  ،"مرنبتا،"مع 

 .4بية بغزو شعوب البحرعديد من الغارات اللو  يجة لتزامنكان ذل  نت
 د ـــــــــــــهو شكل شائع عن "مشو"يقرر أن اسم " باتس"لشكل اسم املشوش فان  أما بالنسبة

                              
أن يذكروا شعوب  -عند مرورهم بفةرة التاريخ املشةرك بني القبائل اللوبية القدمية ومصر-اعتاد املؤرخون : شعوب البحر 1

ويشار إليهم أهنم قادمون من جزر البحر املتوسط . اليت ساعدت اللوبيني على التوغل يف مصر( Sea peoples)البحر 
وهم شعوب قادمة من البلقان '' الشماليون الذين يف جزرهم'' تسميهم املصادر املصرية القريبة من السواحل الليبية واملصرية ، و 
 .221السابق، صحممد الطاهر العدواين، اجلزائر يف التاريخ، املرجع : ينظر. ومن السهول الواقعة مشال البحر األسود

 .11حممد مصطفى بازامه، سكان ليبيا، ص 2
3 Oric Bates, The Eastern Lybians (An Essay), éd, Macmilan and com. Limited, 

London,1914. P 44.  
علينا أن نعةرف بأن شعوب البحر كانت هلم سوابق حضارية معروفة، وكانوا من مؤسسي حضارات قامت يف غرب آسيا  4

. مل  قبيلة الليبو'' مريي بن دد''الصغرى واجلزر اإلجيية وبالد اليونان قبل أن يصل بعض أصحاهبا إىل لوبيا ليكونوا حتت إمرة 
ذاك الزمان كانوا على درجة عالية من احلضارة والقوة العسكرية ما مكنهم من السيطرة  وهذا يعطينا االنطباع بأن اللوبيني يف

جاد اهلل فوزي فهيم، : ينظر. على تل  األقوام املتحضرة أساسا وجعلهم يأمترون بأوامر القادة اللوبيني فةرة طويلة من الزمن
 . 91املرجع السابق، ص 
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ألهنا كانت مستعملة  ،ال ميكن أن تشتق من القبائل" شا"، كما أن 1ويعين الشريف أو احلر ،الرببر
بيون وليسوا من املشوش قوم لو ف ،"مرنبتا،"يف عهد  إفريقيامشال قبل أن تظهر شعوب البحر يف 

 .2شعوب البحر
عندما ذكر أنه قد استوىل على سيوفهم  ،إىل املشوش ''مرنبتا،''مل  مصروقد أشار  

ورغم اهلزمية النكراء اليت . 3"مرييي بن دد"بيني بقيادة ة من النحاس، عندما صد هجوم اللو املصنوع
ولم تكن هذه غزوة وال '' : عّلق عليها قائالً " توينيب"إاّل أن  تل  املعركةبيني يف باللو  حلقت

حملة  حربية ، لقد كانت محاولة  للهجرة، ذلك بأن القادمين حملوا معهم نساءهم وأوالدهم 
، بغية صبحوا يزحفون على مصر بأعداد كثريةأ  ي عهد مرنبتا،فف، 4''وأنعامهم وأموالهم المنقولة

 6.، وعدد املاشية5عدد القتلى واألسرى هبا، كما يتبني من كثرةالستيطان ا
احملاولة  جددوا مأهن وبالرغم من اهلزمية اليت مين هبا املشوش أمام جيوش مصر الفرعونية، إالّ 

، ضمن 7مصر على محيث تعددت هجماهت ،(م.ق 0001-0071)"رمسيس الثالث"يف عهد 
هلجمات يف السنة اخلامسة فكانت أوىل ا ،''االسبت والبلست''من البحر ضمن حلف شعوب 

                              
1 Bates , Op-Cit, pp.2.46.  
 .44يم دراز، املرجع السابق، ص عبد احلل 2
مري بن "هذه املعركة اليت دارت رحاها يف عهد املل  مرنبتا،، كان املشوش قد خاضوها حتت أمرة الليبو وقيادة مل  هؤالء  3

حممد : ينظر". مششر"فقد كان الليبو حتت إمرهتم وقيادة ملكهم " رمسيس الثالث"، أما يف احلرب اليت خاضوها ضد "ديدي
 .11ى بازامه، سكان ليبيا، املرجع السابق، ص مصطف

 .001، ص 0710، دط، األهلية للنشر والتوزيع، بريوت، 0نقوال زيادة، ج: توينيب، تاريخ البشرية، تر 4
. أسرياً لوبياً، وسبا إثنا عشرة إمرأة من نساء القائد اللويب الذي جنا من األسر بأعجوبة 7109أسر مرنبتا، يف تل  املعركة  5

 .004عبد اللطيف حممود الربغوثي، التاريخ اللييب، ص : ينظر
 .021عبد اللطيف حممود الربغوثي، التاريخ اللييب، ص  6
أحد فراعنة األسرة العشرين، تعرضت مصر هلجوم ( م.ق 0071أو 0019" )رمسيس الثالث"يف السنة الثامنة من حكم  7
وكانت قد سبقته محلة تأديبية قام هبا هذا الفرعون . شرق ومن الشمالحبري كبري شنته عليها بعض شعوب البحر من ال -بري

، ''حتنو''على القبائل املتمردة اليت تقطن غرب مصر، واملعروفة باسم  0091يف السنة اخلامسة من حكمه، أي يف عام 
ل املتحالفة معهم على دلتا وتشمل اللوبيون واملشوش واإلسبد، وأعقبته غارة أخرى قام هبا اللوبيون واملشوش وبعض القبائ

 .10.09ص .جاد اهلل فوزي فهيم، املرجع السابق، ص:  ينظر. م.ق 0092مصر يف السنة احلادية عشرة أي يف عام 
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 2نقوش املعبد الكبري وتورد اآلثار املخلدة هلذه احلرب يف ،1(م.ق 0074حوايل )من حكمه
 .3(Medinet Habu) ''هابو''مدينة  لرمسيس الثالث يف

أهل بالد التمحو  أتى لقد'' :كتب املل   4(Papyrus Harris)ويف بردية هاريس 
و والسيد والمشوش غير أن خططهم حطمت، معا في مكان واحد ويشملون الليب مجتمعين

وطلبوا رئيسا بأفواههم غير أن ذلك لم يكن في قلوبهم وكان جاللته قد ربى ولدا صغيرا من 
وهذا ما لم نسمع  ،أرض تمحو، وقد عضده بقوة ساعديه ونصبه عليهم رئيسا لينظم األرض

 . 5''به من قبل منذ أن بدأ الملوك
بيني ملكا من جنسهم رباه يف ص أن املل  أراد أن يفرض على اللو يفهم من هذا الن

 . عليهم حىت يتمكن من السيطرة مصر،
بيني رفضوه ألنه لن يكون إال حاكما مصريا، ومن احملتمل إن هذا التدخل من لكن اللو  
، وقد يف شؤوهنم كان السبب املباشر يف غضب هذه الشعوب وثورهتا "رمسيس الثالث"جانب 

على حدود الدلتا الغربية '' رمسيس الثالث'' تصدى هلموصلوا فعال إىل فرع النيل الكانويب، و 

                              
 .021عبد اللطيف حممود الربغوثي، التاريخ اللييب ، ص  1
من أضخم آثار مدينة هابو وأهم ما تتميز وتتفرد به عمارة هذا املعبد شرفته العالية اليت بنيت فوق  :معبد رمسيس الثالث 2

مدخله الذي يأخذ شكل وطراز القالع السورية، كما تتميز حوائطه وجدرانه الداخلية واخلارجية مبناظر ضخمة متثل احلياة 
خمتار السويفي، مصر القدمية دراسات يف التاريخ واآلثار، : مزيد ينظرلل. الدينية واملعارك احلربية ضد اللوبيني وشعوب البحر

 . 247،  ص 2110، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 2ط
(. م.ق 0000-0071)تقع جنوب طيبة على الضفة اليسرى للنيل، من أهم آثارها معبد رمسيس الثالث : مدينة هابو 3

      .Rachet(G) ,Op-cit , P.161  :ينظر
كان تاجر مصريات، عثر على بردية رعمسيس ( 0107-0971)مسيت كذل  نسبة لتشارلز هاريس  :بردية هاريس 4

 Gaballa Ali Gaballa, Le grand Temple d'Abou  :ينظر. الثالث وابتاعها منه املتحف الربيطاين
Simbel, éd, Conseil Suprème des Antiquités, Le Caire, 2001, P 9.                         

عالء الدين عبد احملسن شاهني، العالقات املصرية الليبية يف العصور الربونزية من األلف الثالث إىل هناية األلف الثاين قبل  5
 17، ص2111، الكويت، 21: حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، العدد امليالد،
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 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخالل ذل  كله كان يأسر منهم أعدادا معتربة، حيول بعضهم إىل رقيق، ويض ،1وهزمهم
 .2صوبة والثراءاآلخرين إىل جنود يف جيشه، حيث قام بتوطينهم يف الدلتا، ذات اخل

وعدم كفاية مواردها  بياهي عديدة، يأيت يف مقدمتها فقر لو فأما أسباب ذل  الغزو  
بالنزو، حنو أراضي الدلتا اخلصبة، ر يف تركها صوبالتايل رغبة سكاهنا اجملاورين مل ،لسكاهنا األصليني

ومما ال ش  فيه أن التصحر واجلفاف الذي اشتدت حدته خالل النصف الثاين من األلفية الثانية 
مما جعلهم يزامحون قاطين  ،إىل اهلجرة بأعداد أكرب القسم الغريب من بالد املغرب قد أجرب سكان
إىل أن اهلجوم ال بد أن يكون قد '' اردنرآلن ج''ية ملصر يف مواردهم، حيث يذهب احلدود الغرب

 .3اانطلق من مكان بعيد يف الغرب، أي من برقة أو من ورائه
أن  وإن كان الدارس يرى هذا السبب غري منطقي هبذه الصورة، حيث أنه من املعروف 

ل حيصبدليل ما كان  -والتزال–بيا هي مناطق غنية مبحصوالهتا وحيواناهتا ية من لو املناطق الشرق
فهل من املنطق احلصول على هذه  بيني،محالهتم ضد اللو نة من الغنائم الكثرية  يف الفراع عليه
سباب كان من بني األباإلضافة إىل أن غىن هذه املناطق   ئم من املناطق الصحراوية الفقرية؟الغنا

وعلى ذل   ؟بيا خاصة إقليم قورينائيةالحتالل اإلقليم الشرقي من لو  اليت جعلت اإلغريق يندفعون
 .4بيني إىل مصرب البحث عن أسباب أخرى لنزول اللو جي

العوامل  فسر" ويلسن" (ويشري)بعض املؤرخني من بينهم  أن 5يذكر عبد احلليم دراز
االقتصادية يف هذه التحركات تفسريا رمبا يكون مقبوال، حيث يرى أن شعوب البحر حني أخضعوا  

لتجارة البحرية الكريتية، ومن احملتمل أنه يف تل  املسيطرين على ا كريت أصبحوا اخللفاء الطبيعيني
هنا كان الصراع بني شعوب البحر الفةرة كانت التجارة البحرية املصرية قد أصاهبا اخلمول، ومن 

بيني يف البحر للو  سببا يف إنضمام شعوبورمبا كان ذل  صر من أجل جتارة البحر املتوسط، وم
  .حرهبم ضد مصر

                              
 .01-02رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص ص  1
 .40، ص2101، مؤسسة بوزياين للنشر والتوزيع، اجلزائر،0بوزياين الدراجي، مالمح تارخيية للمجتمعات املغربية، ط 2
 .111آلن جاردنر، املرجع السابق، ص 3
 .11عبد احلليم دراز، املرجع السابق، ص  4
 .17.11، ص ص نفسه 5
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  مــــــــــالسلمية يف أواخر عهده ث'' رمسيس الثاين''غري املستبعد كذل  أن تكون سياسة ومن  
  .1بيني للهجوم على مصرزوال شخصيته عامال شجع اللو 

حوايل )يب إىل قيام احلرب الثانية يف السنة احلادية عشرة من حكمه أدى جتدد اهلجوم اللو  
بيني ضد شعوب البحر يف الشمال شجع اللو ، وقد يكون انشغال مصر باحلرب (م.ق 0011

يف ( مششر بن كابر)برئاسة قائدها ،2شذي تزعمته هذه املرة قبيلة املشو على معاودة اهلجوم ال
 3األسبت) :املصادر املصرية من تل  القبائل ن مع شعوب البحر، حيث تذكرحتالف ضم اللوبيو 

 .7(وشاي وهس  6وكيكش 5وسيد4وبكن
وقد كان رئيس '':مايلي ،النصوص املنقوشة على جدران معبد مدينة هابو وتشري 

ولم  ،الذين أصبحوا رمادا وخرجت مدنهم ،المشوش ومعه أهله أتوا وانقضوا على التحنو
مث ميضي النص يف ، ''وقال المشوش بصوت مسموع سنستوطن مصر ،تعد لبذرتهم وجود

أبيدت أرض المشوش، أما الليبيو والسيد فقد وقد '':بينيزمية اليت حلقت باللو وصف اهل

                              
 .001حممد بيومي مهران، املرجع السابق، ص 1
لرمسيس "مرنبتا، كان املشوش ضمن محلة منظمة قادها زعيم الليبو، وقد لعب املشوش دورا ثانويا يف احلرب األوىل يف عهد  2

مع اللوبيني، إال أن القيادة صارت بيدهم يف احلرب الثانية، ومنذ ذل  الوقت أصبحنا نسمع عن املشوش أكثر من " الثالث
 .07لسابق، ص جاد اهلل فوزي فهيم، املرجع ا: ينظر. الليبو

من اللوبيني املستقرين ويذكر هريودوت أن موطنهم يلي غربا موطن اجليليجاماي، ويقطنون إىل الداخل وراء قورينة : إلسبتا 3
عبد : تاريخ هريودوت، ترمجةهريودوت، : ينظر. وال يصل موطنهم ساحل البحر وكانوا يستعملون العربات ذات األربع جياد

اإلمارات العربية املتحدة،  -أمحد السقاف ومحد بن صراي، الكتاب الثاين، اجملمع الثقايف، أبو ظيب :اإلله املال،، مراجعة
   .011 -092، ص ص م2110

 . من القبائل اللوبية يرى البعض أهنا سكنت حول اجلبل األخضر يف منطقة طلميثة :بكن 4
سكنت ". دعونا نذهب إىل مصر: "والريبو ونادوا قائلني تذكرهم نصوص معبد مدينة هابو بأهنم جتمعوا مع املشوش: السيد 5

 .هذه القبيلة يف الساحل الشرقي حول اجلبل األخضر
ذكرت مرة واحدة ضمن أمساء القبائل اللوبية اليت حارهبا رمسيس الثالث، ويرى البعض أن هذا االسم حمرف، وأن األصل  :الكيكش 6

للمزيد حول هذه . اليت كانت تسكن املناطق اخلصبة من وادي كعام إىل هضبة ترهونة( مكاي)يشري إىل قبيلة أخرى أمساها هريودوت 
 .002 -010، ص ص ، املرجع السابق، الكتاب األول(تارخينا)سوعة جمموعة مؤرخني، مو : القبائل ينظر

 .092عصفور أبو احملاسن، املرجع السابق، ص 7
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إخضاع قبيلة التحنو املساملة هو ش املشو أن أول خطوة قام هبا  ويفهم من النص .1''.أهلكوا
، مث استمرت القوات املتحالفة يف الزحف 2ملصر واملقيمة يف غريب الدلتا على حدود مصر مباشرة

 (34:رقمالخريطة : ينظر) .3حىت قاعدهتاشرقا حىت النيل وسيطرت على الدلتا من رأسها 

   
 ، توضح توزيع القبائل اللوبية32:الخريطة رقم

 .92موسوعة تاريخنا، المرجع السابق، ص : نقال عن

وجمموع  2091كما يظهر يف لوحة للغنائم واألسرى أن عدد األيدي املقطوعة كان 
دورا رئيسيا يف حرب وقد لعب املشوش  .4قد حصل املصريون على غنائم كثرية، و 2112األسرى 

                              
 .01رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص  1
 .011،املرجع السابق، ص العالقات احلضارية والسياسية أم اخلري عقون، 2
 .092أمحد أمني سليم، املرجع السابق، ص  3
4 Bates, Op.cit, p225.  
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" سييت األول"يرى أن حروب " وينرايت"، حىت أن (بية الثانيةاللو ")رمسيس الثالث"حرب 
 بية، رغم أهنا كانت ضد املشوشاحلادية عشرة قد مسيت باحلرب اللو يف سنته " رمسيس الثالث"و

 0270-0117)سييت األول  مل يظهروا باملرة يف عهدالليبو ، بل إنه يرى أن 1وليست ضد الليبو
  .2(م.ق

فاصيل يتضح من خالل التكما   ،بيةبائل اللو أن يصد هجوم الق" رمسيس الثالث"استطاع      
 أن انتصاره على اليت تذكر ،''هابو''يف مدينة '' رمسيس الثالث''املسجلة على جدران معبد

فضال عن األسرى والغنائم  ،منهم مبن فيهم قائدهم كثريااملهامجني كان كبريا، فقد قتل عددا  
فقد  ،نقاذ مصر من خطر حمققونظرا لقوة هذا النصر وأمهيته يف إ، 3املتنوعة من املاشية واألسلحة

ب نفسه بعد ، ولق''عيد قتل المشوش'' مساه ،به سنويا كان حيتفلعيدا  املل  هذا النصر  اعترب
وغازي المشواشيين ومتلف أرض حامى مصر والمدافع عن األقطار '':ذل  باأللقاب اآلتية

 .4''التمحو
يب على مصر يأخذ شكال خمتلفا أقل وضوحا، ولكنه أكثر فاعلية أال وهو ط اللو بدأ الضغ 

يف شكل هجرة تامة، فصدهم مل  مصر، بعد أسر زهاء ألفي أسري،  ،5التسرب البطيئ إىل مصر
 بأربعني  -اليت صادرها املصريون من املشوش–كما تقدر املاشية . من بينهم سبعمائة امرأة وطفل

                              
الريبو )وبعدها باسم ( التحنو والتمحو) إن النقوش املصرية اليت دونت معارك اللوبيني واملصريني كانت تركز على ذكر اللوبيني باسم  1

ق على عموم وهذا ما يؤكد على أن التمحو والتحنو والليبو ما هي إال أمساء تطل(. املشوش)وقليال ما نالحظ عليها اسم ( أو الليبو
فيبدو جليا أهنا قبيلة قائمة بذاهتا ضمن بقية القبائل اللوبية اليت تعاملت معها النقوش ( املشوش)أما . اللوبيني وليست على قبيلة بعينها 

 إىل درجة أن بعض املؤرخني يسمون اللوبيني أحيانا باملشوش خصوصا بعد وضو، ظهورهم يف أواخر عصر األسرتني. املصرية القدمية
، وزارة الثقافة واجملتمع املدين، بنغازي، 0عبد العزيز الصويعي، تاريخ احلضارة الليبية القدمية، ط: ينظر. الثامنة عشر والتاسعة عشر

 . 049، ص2101
 .11-10حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، ص ص  2
سيف بطول مخسة  001رأس من املاشية والثريان،  007أسري،  2112قتيل، حوايل  2091حواىل : مشلت تل  اخلسائر 3

عبد : بني خيل ومحري، ينظر 011جعبة سهام،  2101قوس،  71رمح،  72سيف بطول ثالث سواعد،  024سواعد، 
 .024.021ص .اللطيف الربغوثي، املرجع السابق، ص

 211، ص 0709عبد الرمحن زكي، اجليش يف مصر القدمية، اهليةة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  4
 .227رشيد الناضوري، املرجع السابق، ص  5
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 .1ألف رأس من الضأن واملعز
كما منعوا من . أن األسرى املشوش سيقوا إىل السخرة، كعمال أرقاء يف مصر تذكر الوثائق    

يف  ة املصرية، والتخاطب هبا من أجل إدماجهمالتكلم بلغتهم األصلية، وأجربوا على تعلم اللغ
 .2اجملتمع املصري

وشجع على ذل   ،أسلوب التسرب السلميادي النيل بل إىل و يف التوغ بيوناستمر اللو  
، وخاصة من قبيلة املشوش املشهورة بقدرهتا القتالية العالية ،3كمرتزقة يف اجليش املصريجتنيدهم  

العشرين يف اجليش و من رجال القبائل يف عهد األسرة العشرين واحلادية  كثري  فاخنرط عدد
قطاعات من األراضي، فقد كونوا يف خمتلف ان هؤالء يأخذون أجرهم على هيةة إوملا ك. 4املصري

وهو اختصار السم '' املا''رئيس يلقب ب أحناء مصر جاليات عسكرية على رأس كل منها 
    .5املشوش

، واندمج سهفضال عن الوادي نف ،الداخلة والغربية :فاستقروا يف الواحات الغربية مثل
وأصبح لبعض هذه . بيةاحتفاظهم بعاداهتم وأمسائهم اللو  هؤالء يف اجليش املصري بالرغم من

اليت استقرت يف  (Buyuwawa)''بويوواوا''وخاصة أسرة  ،يف الدولة بارزاً  اً األسر شأن
أحد  ( Musen)''ميسن'' منذ األسرة العشرين، وأصبح( Heracleopolis)هرياكليوبوليس

يف  حمتكرة وتورثوصارت هاتان الوظيفتان . وحاكم مدينة اجلند املرتزقة ،كهنة معبد املدينة
 . 6ازدادت بذل  نفوذا وقوةفاألسرة، 

                              
 .49بوزياين الدراجي، املرجع السابق، ص  1
 .41املرجع نفسه، ص 2
، الدار التونسية للنشر، 0شري بن سالمة، د ط، جحممد مزايل، الب: ، تاريخ إفريقيا الشمالية، تعريبشارل أندري جوليان 3

 .92م، ص 0707
حممد مجال الدين خمتار، العالقات املغربية املصرية يف العصور القدمية، ملتقى العالقات التارخيية املصرية املغربية رصيد وآفاق،  4

 .91ص، 0711حتت الرعاية السامية للمل  احلسن الثاين، دار الثقافة للطباعة والنشر، 
 .211عبد الرمحن زكي، املرجع السابق، ص  5
 .04رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص  6
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ال ـقلة احلروب يف األسرة العشرين بعد عهد رمسيس الثالث، وعدم توفر امل وقد أدت   
 نفوذ إىل تقوية ، جبانب وجود فراعنة ضعاف على العرش املصري، أجور اجلند املرتزقةالالزم لدفع 
، ومتكن 1''رئيس املشوش العظيم''وقبل وصول شيشنق إىل العرش كان حيمل لقب  ،شقبيلة املشو 

 .2األسرة الثانية والعشرين سسوأ ،من اعتالء عرش الفراعنة
أدرس يف هذا العنصر قبيلة الليبو من ناحية أصلهم وصفاهتم وذكرهم يف  :3يبوأو الل ريبوال -(2

 .املصريةالنصوص 
يتضح أهنم كانوا من السكان احملليني لشمال إفريقيا، سواء داخل ما يسمى ليبيا  :أصلهم -أ

احلالية أو خارجها، وليسوا من املهاجرين القادمني مع شعوب البحر كما يعتقد البعض، وقد بينت 
مرة حدث  4بية وشعوب البحرأن اإلحتاد بني القبائل اللو  حيث ذكرت ،ذل  النصوص املصرية
، مث (ريبو واملشوش والقهق) بيةوكانت تذكر القبائل اللو ، "مرنبتا،"واحدة يف عهد املل  

 .5(اقواش، تريش، لوكا، شردن، شيكلش، الشماليون)تذكر

                              
إىل منطقة شط اجلريد جنوب قرطاج بتونس، ومن مث جند كثريا  -كما يرى رشيد الناضوري–وهذه التسمية ترجع يف أصلها  1

اليت تعين العظيم، أو الكلمة اللوبية '' wr-ور''الكلمة املصرية مستعملني إما '' أمري''من األمراء الصغار كانوا حيملون لقب 
بن : ينظر. ''m-مى''باختصار '' مشوش''وغالبا ما كانوا يكتبون كلمة '' الرئيس السيد''أو '' األمري''اليت تعين '' ms-مس''

 .224رشيد الناضوري، املرجع السابق، ص –. 90السعدي سليمان، املرجع السابق، ص 
 .10بيومي مهران، املغرب القدمي، ص  حممد 2
يعترب الكثري من الباحثني أن هناك نطق واحد فقط هو الليبو استنادا إىل الرأي القائل أن حرف الراء يف اللغة املصرية القدمية  3

لنصوص ينطق الما، ولعل مما يؤكد هذا الرأي أننا جند الالم كتبت راء يف هذه ا (Late Egyption)يف عهدها املتأخر 
ذاهتا اليت تتناول شعوب البحر واللوبيني يف أمساء اللوكيني والبلست والصقليني وملا كانت كلمة ليبو مل تظهر إال ابتداء من 

وهكذا مسعها اإلغريق . األسرة التاسعة عشرة يف عهد رمسيس الثاين وخليفته مرنبتا، فليس هلا إذا إال نطق واحد هو الليبو
رجب عبد احلميد األثرم، املرجع : ينظر. حيث استعملت عرب العصور حىت اآلن بنطقها الصحيحونقلوها عن املصريني 

 .11السابق، ص
انصرف األثريون واملؤرخون إىل البحث يف التسميات واملوطن احملتمل وما يتعلق هبذا األمر، أما اإلجتاه بالبحث والدراسة  4

حول مسألة ملاذا بدأ أقوام البحر حترشهم مبصر من لوبيا، وما احلامل هلم على حمالفة اللوبيني غري موجود ما زال حيتاج إىل 
 .مزيد من العمل اجلاد

 .011السعدي سليمان، املرجع السابق، ص بن  5
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بأن ظهور هؤالء القوم ألول مرة على اآلثار املصرية، كان يف رسوم تعود يف مع العلم   
، أما ذكرهم يف النصوص املكتوبة فيعود إىل عهد (07األسرة )تارخيها إىل عهد املل  سييت األول 

كتب   ، على أجزاء من لوحة عثر عليها يف حصن العلمني،(خليفة سييت األول)رمسيس الثاين 
معظم العلماء متفقون على أن وبالتايل  .1عليها ما مفاده أن رمسيس الثاين قام بغزو بالد الليبو

 .2"بيةاللو "  شأن باقي القبائل املسماة القدماء، شأهنم يف ذل سكان بالد املغربأصل الليبو من 
يف مقربة سييت األول، بأهنم كانوا يلبسون ثوبًا ضيقاً  صور الليبو :عند المصريين صفاتهم -ب

الكتف اليمىن تاركًا الذراع اليسرى عارية، وهذا الثوب أبيض  يغطيطوياًل مفتوحًا من اجلانب، 
قن ل ذريشتان، وللرجاشعورهم بـنماذج خمتلفة من اجلانب املغلق، وتزين وبـاللون، ومزخرف مبشب  

صغرية وشوارب كاملة، وأما صفاهتم املميزة ملظهرهم العام، فبشرة بيضاء وشعر أمحر وعيون زرقاء، 
هذا وقد وشم الذراع والساق، كما أهنم لبسوا النقبة بدل كيس عضو التناسل، كما كانوا غري 

 .3خمتونني
يبو زرق العيون، الرجال والنساء من الل بية األوىلمناظر احلرب اللو تبني املصادر املصرية يف     

وأهنم مجيعا يلبسون عباءات فضفاضة تلف اجلسم، ويظهر منها أحد الكتفني عاريا، وأنه كان 
بعضها ينزل على اجلبهة الركبة، وشعر الرأس مقسم إىل خصل يلبس حتت العباءة قميص يعلو 

 . 4ضها ينسدل إىل اخللفوبع
ربو ''وبصيغة اجلمع '' RBرب  ''اسم  ظهر :في النصوص المصريةيبو ذكر الل -ـج

RBW '' رابو ''أوRABW''، وبالضبط خالل من األسرة التاسعة عشر يف فةرة الرعامسة ،
على لوحة ، 5وليس قبل ذل  ،كما ذكرت سابقاً   (م.ق0221-0271)عهد رعمسيس الثاين

                              
 .41، ص 2101م، دار القدس، وهران، .ق 901 -م.ق 711أم اخلري عقون، دولة األمازيغ يف مصر الفرعونية  1
 .011بن السعدي سليمان، املرجع السابق، ص  2
 .11بيومي مهران، املغرب القدمي، املرجع السابق، صحممد  3
 .12ملرجع السابق، صمصطفى كمال عبد العليم، ا 4
 .010بن السعدي سليمان، املرجع السابق، ص  5
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املل ، وتدل على أن إقليمهم قد اخضع من قبل ذل  . 1اليت عثر عليها يف العلمنيبرج العرب 
  .وهذا بامجاع معظم العلماء منذ ظهور علم املصريات

 ر ـــــــــــكلمة ليبو عند املصريني تعين كال من األرض والشعب، ومن الواضح أهنا تشييبدو أن   
، جتدر اإلشارة إىل أن 2مصر على مسافة بعيدة عنتعيش كانت  ،بالد املغربإىل قبيلة خاصة يف 

طريقة انتقال التسمية يف مفهومها الواسع لتشمل كامل بالد املغرب القدمي ال تزال غامضة، 
غرب  على كل مشال أفريقياواملرجح أن اإلغريق قد نقلوها عن أفراد من قبيلة الليبو وأطلقوها 

  .3النيل
-0202) رعمسيس الثاينحكم يف التاريخ املصري بعد  مهميبو يف القيام بدور بدأ الل   

ورعمسيس ، (م.ق0212-0202) ، إذ اشةركوا يف احلروب ضد مرنبتا،(0212
من احملرضني للحروب اليت كان للمشوش وشعوب  زعيمهم، وكان (م.ق 0001-0071)الثالث

 يصلمث استطاعوا بعد حرب رعمسيس الثالث أن يتسللوا إىل مصر وأن  البحر الدور البارز فيها،
وقد   .4تهروا بإثارة الفوضى واالضطراباتواش ،ا، مث زاد عددهم يف البالدفيه مرموقةبعضهم مراكز 
حقيقة ذل   (م.ق0200-0221)أربعة مصادر مهمة من عهد الفرعون مرنبتا،  كشفت لنا

لوحة -(2  5عمود القاهرة -(0:  هي الصراع الذي خاضه الليبو يف سبيل اإلستيطان مبصر
 .1أو لوحة إسرائيل  -(1    7أنشودة النصر -(4   نقوش الكرن  الكبرية -(1  6أثريب

                              
 .11-10رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص ص  1
 .19حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، ص  2
 .19، ص نفسه 3
 .041بن السعدي سليمان، املرجع السابق، ص  4
باملتحف املصري بالقاهرة وحتتوي نقوش هذا العمود على ملخص  جزء من عمود اجلرانيت حمفوظ اآلن :عمود القاهرة 5

حسني عبد العايل، العالقات الليبية الفرعونية منذ عصر ما قبل األسرات وحىت بداية : ينظر. ألعالم الفرعون من الغزو اللويب
 .70امعة قاريونس، ليبيا، ص رجب عبد احلميد األثرم، ج: حكم الليبيني ملصر، رسالة ماجستري يف التاريخ القدمي، إشراف

م وقد كسرت وضاع جزء طويل منها وهي منقوشة من 0112لوحة من اجلرانيت الوردي عثر عليها عام  :لوحة أثريب 6
 .70املرجع نفسه، ص: ينظر. اجلانبني فنقش على الوجه عشرون سطرا

بلوحة إسرائيل لذكر إسرائيل ألول مرة يف نقشت هذه األنشودة على لوحة من اجلرانيت األسود وتعرف : أنشودة النصر 7
 .70املرجع نفسه، ص : ينظر. الوثائق املصرية
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نقوش الكرن  وصفا كامال النتصار املل  مرنبتا، يف عام  املتمثل يف يقدم املصدر األول  
زء جلف حالة مصر قبل تولية مرنبتا، وتستوقفنا عبارات معينة من هذا النص، تص. م.ق0229

، (بيونويقصد بها اللو )عى للماشية بسبب األقوام التسعةوقد ترك ليكون مر '':من أرض مصر
وملوك ... الوجه القبلي يسكنون في أهرامهموقد تركت خرابا منذ زمن األجداد، وكل ملوك 

وقد  ،2''...الوجه البحري ظلوا في وسط مدنهم محصورين في القصر الحكومي لقلة الجنود
ومعه .. برمته 3قد انقض على إقليم تحنو (مربى بن دد)الليبيو أن رئيس '' :ورد يف النص أيضا

محارب حسن، وكل رجال قتال في شردانا، وشكلش، وأقايواش، ولوكا، وتورشا آخذا كل 
  .4''(ار -بر)وقد وصل إلى الحدود الغربية في حقول ...الده، وقد أحضر زوجه وأوالده ب

وأنه حتالف مع  ،املتاخم ملصر تحنوال إقليمقد اجتا، و يفهم من هذا النص أن رئيس الليب
وأنه قد صحب النساء  ،5بيابساحل لو اليت نزلت  ،القبائل اهلندوأوروبية من شعوب البحر

على ولعله كان  ،(ار -بر)مع شعبه يف الدلتا، وأنه قد بلغ يف زحفه موقعا يقال له  واألطفال ليقيم
رجال بالطه وخطب  "مرنبتا،"وقد مجع . غريب قليال من منفحافة وادي النطرون إىل الشمال ال

وأقوام األقواس التسعة قد هل ستخرب البالد .. الطيور إنكم تنزعجون ك...'' : فيهم قائال
ألف  او، بني عشرينوكان عدد الغزاة يةر  ،6''..أتوا إلى أرض مصر ليبحثوا عن طعام لبطونهم

ألف رجل، ويتضح من النصوص اليت أوردت بعضها أن اهلجوم الذي شنه  مخسة وعشرينرجل و 

                                                                                         
ينظر سليم حسن، املرجع . مسيت هبذا االسم ألنه ألول مرة يذكر فيها هؤالء القوم يف النصوص املصرية :لوحة إسرائيل 1

 .70السابق، ص
 .21، املرجع السابق، ص مصطفى كمال عبد العليم، دراسات يف تاريخ ليبيا القدمي 2
رمسيس "و" سيت األول"أن التحنو رفضوا الدخول يف هذا التحالف ألهنم مل ينسوا بعد الضربات القاسية من " بيتس"يرى  3

   .ولكنهم مع ذل  مل يستطيعوا أن يقفوا أمام هذا الزحف حيث اضطروا للتحالف معهم".  الثاين
  .Bates , Op-cit,  p 216: ينظر  
 .21طفى كمال عبد العليم، املرجع السابق، ص مص 4
توافدت هجرات شعوب البحر مع أقوام هندوأوروبية حنو لوبيا بغرض اإلقامة فيها، ولصعوبة موقف اللوبيني من الوضع  5

اشة باستج -وهو يستعد للتوجه إىل وادي النيل –مل  قبيلة اللليبو " مريي بن دد"االقتصادي الذي سببه املهاجرون ، قام 
 .09-10فوزي فهيم جاد اهلل، املرجع السابق، ص ص : ينظر. تل  اجلماعات وتسخريها ملساعدته على دخول مصر

 .21مصطفى كمال عبد العليم، املرجع السابق، ص  6
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وقد  ،1مع قبيلة املشوش وشعوب البحر خاصة أهنم حتالفوا ،يبو على أرض مصر كان خطرياً الل
النص  ويبدو واضحا من ،معركة مهمةملالقاة الليبو وحلفائهم واشتب  معهم يف مصر مل  تقدم 

  .2اً فيعنإذ كان القتال شديداً و . أهنا كانت جمزرة بشرية
ستة آالف  القتلى حوايلبلغ عدد فقد  ،كثري  فيها 3كان عدد األسرى والقتلىحيث  

وصل إىل وعدد األسرى  ،من رجال جزر البحرألفني وثالمثائة وسبعني  حوايلو  ،من الليبو ومائتني
بعد زوال املصريون فرحة ويتضح من أنشودة النصر . 4تسعة آالف وثالمثائة وسبعة وستون حوايل

 .5هذا اخلطر الذي بلغ مدينة ممفيس وأوش  أن يفت  هبا
وحلفائهم من شعوب البحر ملصر هبزمية ساحقة للمهاجرين أدت إىل  لقد انتهى غزو الليبو

 هذه اهلزمية، وهروب هذا الزعيم (لوحة إسرائيل)هروب زعيمهم وقد وصف نص لوحة النصر 
 ومن غير ريشة على وهرب الزعيم الحقير، مهزوم ريبو في قلب الليل وحيدا '': حيث نقرأ

  .6''رأسه
وعددهن اثنتا عشرة  يف األسر قوع نساء زعيم الليبوو  ومن نتائج هذه املعركة كذل  
تأمل فإنهم ...'':وقد غنم مل  مصر كما جاء يف نقش الكرن  ،وكذل  أوالده ،سيدة

وأثاث زوجته وعرشه وأقواسه  ،وأوانيه البرونزيةممتلكاته، وعدته، وفضته وذهبه، ...ذبحوا
  .7''وسهامه، وكل ممتلكاته التي أحضرها معه من بالده مشتملة على ثيران وماعز وحمير

                              
واللوكا ( Teresh)والةرث ( Ekwesh)أشهر قبائل شعوب البحر اليت اشةركت يف هذه احلملة مع اللوبيني هي األكوش 1
(Luka ) والشردان(Sherdan ) والشكلش(Shekelesh( ) ويرى فيها املؤرخون اآلخيني واالتروسكيني واللوكيني

 . 00رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص : ينظر(. والسردنيني والصقليني على الةرتيب
 .01-00، ص ص بد احلميد األثرم، املرجع السابقرجب ع 2
و تناسل الرجل، الذي مل خيتنت إذا قتل يف املعركة، وكان عدد القتلى يعرف بإحصاء عدد جرت عادة املصريني بقطع عض 3

يف حني أن عدد القتلى املختونني يعرف بإحصاء أيديهم اليت . هذه األعضاء ألن عدم اخلتان كان عندهم قرين عدم الطهارة
 .  00-02املرجع نفسه، ص ص : ينظر. 2117وقد بلغ عدد القتلى منهم .  قطعت

 .209سليم حسن، املرجع السابق، ص  4
  .02رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص 5
 .019حسني عبد العايل مراجع، املرجع السابق، ص  6
 .204بن السعدي سليمان، املرجع السابق، ص 7
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نقوش  ، يظهر يف عائدا إىل بالده مع فلول جيشهفر  نفسه الذي ''مريي'' مصري أما 
القيادة، إذا كان حيا، فإنه ال يستطيع أن يتولى ...'':ما يلي 44و 41يف السطرين الكرن 

آخر في مكانه اختير من بين ( قائدا)لقد وضعوا...ألنه أخفق وأصبح عدوا لجيشه
، ألنه يعطينا فكرة مقتضبة عن طبيعة نظام احلكم لشعب النص أمهية تارخيية يكتسي.1''...إخوته

 .الليبو، ذل  أن هذا الشعب قد نصب أحد اإلخوة   لعجز زعيمهم على حتقيق النصر لقومه
جند نادرا بعد األسرة احلادية والعشرين، فلم   أصبح ذكرهم إلنتكاسة لليبوبعد هذه ا 

يب الذي كان أمريا من املشوش، ويف مثال آخر من عهد على لوحة األمري اللو ذكرهم إال مثال 
، وهكذا فانه من غري ''عنخ حر''لث عن أمري من نفس العهد يدعى ، ويف مثال ثا"شيشنق الرابع"

تعلموه ، مث أعطوه املعىن الواسع، ورمبا ؟ل باالسمائمن أين أتى الكتاب اإلغريق األو : لنا الواضح
 .2بيني أنفسهممن اللو 

بالرغم من أن . يف هجومهم على مصر جمهزين جتهيزا عسكريا راقيا ويبالل كان :أسلحتهم( د
أقوام ''اسم  على الليبومرنبتا، ، فلقد أطلق فقط أخبار تل  اهلجمة وصلتنا من وجهة نظر مصرية

وليس قوسا واحدا  '' تسعة أقواس''يب كان حيمل وراء ظهره مقاتل لو  ، أي أن كل''األقواس التسعة
 .3كما هو احلال عند أغلب اجليوش األخرى

، غري أن أقواسهم ليست فقط القوس والنشاب عرفوا أن الليبويرى  "هولشر" أما  
وتظهر املناظر أهنا كانت من نوع يطلق  ،مركبة انت أقواساً باألقواس اخلشبية البسيطة، ولكنها ك

قد شد قوسه  بيا واحداً لو  ال يوجد صور املواقع احلربية ومن خالل ،''القوس ذو الزاوية''عليه 
  .4ليضرب به، بل جند قوسه ملقى على األرض أو معلقا على كتفه أو ممسكا به يف يده

                              
 .200بن السعدي سليمان، املرجع السابق، ص  1
 .11بيومي مهران، املغرب القدمي، ص حممد  2
 .001عبد اللطيف حممود الربغوثي، املرجع السابق،  ص  3
 .17حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  4
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فقد  ،احلربية أسوة باملصريني العربات "الثالثرعمسيس "، يف عهد وقد استعمل الليبو 
أن عجالهتم هلا أربع شوكات  ، وكانت عرباهتم تشبه العربات املصرية، إالّ 1عربة 72غنم منهم 

قد أخذ استعمال العربة عن يب ، ومن هنا فالبد أن نسلم بأن اللو بدال من ست يف العربة املصرية
  .2املصري

 البد من التساؤل عن السبب الذي كان وراء فشل املغربيةبعد التطرق للعالقات املصرية 
مع أهنم كانوا يتصفون بالبسالة، والشجاعة وشدة  ني يف هجماهتم كلها ضد مصر آنذاك؟بياللو 

البأس، وهذا األمر جعل ملوك مصر يسعون السةرضائهم، وجتنيدهم ضمن القوات النظامية 
أن النظم  واجلواب على هذا،. ؟الفرعونية، وتشجيعهم على االستيطان يف أخصب مناطق مصر

عسكرية يف ظل دولة قوية مبؤسساهتا على مواجهة النظم ال كانت غري قادرةالعسكرية القبلية،  
بيني كلها مل تكن يف مستوى وفعالية هجمات اللو ف ،وقوانينها، وغنية بثرواهتا ورجاهلا وإجنازاهتا
 .3ها املنضبط واخلاضع لقيادة موحدةدفاعات الدولة املصرية، وال هجمات جيش

رور حنو قرنني وأكثر من بيني يف مصر، وبعد مأولة  البدو من اللو  بعد استقرار –لذا فإنه  
وبذل  متكنوا . انصهروا وذابوا يف بوتقة احلضارة املصرية، وهضموا نظم الدولة واستوعبوها -الزمن

، إذ استولوا على عرش البالد تدرجييا، حيث مصرمن الوصول إىل قمة السلطة يف مع مرور الوقت 
 .4لعشرون بعدهاتكونت منهم األسرة الفرعونية الثانية والعشرون والثالثة وا

بية الكبرية، الواسعة االنتشار واليت لعبت و واملشوش من القبائل اللو لقد كانت قبائل الليب
املصرية القدمية لذل  جندها ترد يف النصوص . يف تطورات األحداث يف ذل  الوقت بارزاً  دوراً 

بشيء من التفصيل، والذي يبدو من أحداث التاريخ أن اسم لوبيا واللوبيني أو ليبيا والليبيني قد 
الكتاب "هذه الكلمة سيطرت على بقية األمساء اليت ذكرت يف النقوش املصرية، فقد دخلت 

                              
 .024عبد اللطيف حممود الربغوثي، املرجع السابق، ص 1
 .17بيومي مهران، املغرب القدمي، املرجع السابق، ص حممد  2
 .00رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص  3
 .47بوزياين الدراجي، املرجع السابق، ص 4
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بيني اللو ذكرت لةربط بني كما   ،لتدل على هؤالء الذين حيكمون مصر من املشوش" املقدس
 .1وذل  يف عصر يسبق بالتأكيد صلة اليونان من أهل قورينة أول مدينة هلم ببالد املغرب ومصر،

: كذل  ذكرت املصادر املصرية عدَّة جمموعات قبلية صغرى أشهرها ثالث قبائل هي 
األسبت واهلس والبقن، كانت تل  القبائل تنتشر على طول احلدود الغربية لوادي النيل واليت مل 
يكن يفصلها عن جرياهنا حدود واضحة، اعتربت تارخيياً النسيج االجتماعي الباكر لسكان املغرب 

 لذي ورد يف النقوش والنصوص املصرية القدمية، وبناًء على التسلسل الزمين فإن كل جمموعة القدمي ا
 .2قبلية شاع ذكرها يف فةرة من فةرات التاريخ املصري القدمي

هكذا كان التمحو هم أول جمموعة قبلية يعود ذكرها إىل عصر ما قبل األسرات، والتمحو  
فإىل عهد الدولة احلديثة، واملشوش إىل العهد االنتقايل إىل نصوص الدولة الوسطى، أما الليبو 

ذكر سكان بالد املغرب القدمي وتفصيل  -فيما بعد–، حيث تتجاهل املصادر املصرية 3الثالث
يويوت الثاين م الذي ميثل هناية حكم املل  إ.بنيتهم االجتماعية منذ منتصف القرن السابع ق

  .4بية اليت حكمت مصروالعشرين اللو الثالثة آخر ملوك األسرة ( م.ق 901)
أنه جيب اإلقرار بأن ما ورد فيها عن املغرب القدمي ال  رغم أصالة املصادر املصرية إالّ 

يف تأسيس يكفي لكتابة تاريخ مفصل عن املنطقة، وخاصة ما يتعلق مبسامهة املغاربة القدامى 
  هو بعض املعلومات عن القبائل اليت، وكل ما ميكن تقدميه (الفرعونية) وتطوير احلضارة املصرية
املنطقة، واليت دفعتها ظروفها أن تدخل اجملال املصري سياسيا أو حضاريا،  كانت تسكن تل 

لذل  جيب احليطة من هذه املصادر خاصة إذا تعلق األمر باملنازعات احلربية، ألهنا كانت متأثرة 

                              
 .11مصطفى حممد بازمه، سكان ليبيا، املرجع السابق، ص 1
 .010مها العيساوي ، املرجع السابق، ص  2
، اشتمل على حكم ملوك األسرة (م.ق 911-0111)يعرف أيضًا بالعصر الوسيط الثالث : العصر اإلنتقالي الثالث 3

. الواحدة والعشرين إىل غاية األسرة الثالثة والعشرين، ويطلق عليه بعض املؤرخني بعصر االحنطاط أو عصر احلكم األجنيب
 .Guy Rachet, Op-cit, P XVI: ينظر

 .010مها العيساوي، املرجع السابق، ص  4
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الفرعون على أعدائه وال دائما انتصار  باملبدأ الديين اخلاص بعقيدة ألوهية املل ، اليت تفرض
 .1قة غري ذل ولو كانت احلقي ،أبداً  هبزميته تسمح

 بيني، وعن أصوهلمحدثتنا هذا احلديث الطويل عن اللو وإذا كانت اآلثار املصرية قد 
 ذا ــــــــــــــــــــــــــتضيف إىل ه 2عن آثار كون من املفيد لو تكشفت أرض بالد املغربنه كم يوفروعهم، فإ

 .3احلديث وتوضح ما يكون قد غمض منه
يف دراسة اجملتمع  تساعدنا النصوص املصرية :بيخصائص المجتمع اللو : المبحث الثالث

بيني يف إطار ذ قدمت صورة بسيطة وواضحة عن اللو يب بصفة عامة ونظام أسرته خاصة، إاللو 
  . للملوك الفراعنةاحلديث عن االنتصارات احلربية 

 .بيةة ونظام احلكم ومكانة املرأة اللو نعاجل يف هذا العنصر القبيلة واألسر  :القبيلة واألسرة-أوال
كان نظام اجملتمع اللويب يف هذه الفةرة قبلياً والدليل على ذل ، كثرة القبائل املختلفة  :القبيلة -4

الكتاب اليت سكنت إىل الغرب من مصر، وقد ظهرت مصورة على اآلثار املصرية، مث ذكرها 
ويرجع سبب وجود النظام القبلي إىل أن الرعي والزراعة احملدودة كانتا . الكالسيكيون فيما بعد

  .4ن اجلانب األهم من حياة اللوبيني االقتصاديةتشكال
مريي '' :أن ،فنقوش الكرن  يف عهد مرنبتا، ذكرت، نواة أساسية للمجتمع كانت األسرة

  .5أمري الليبو صحب زوجته وستة من أوالده إىل الدلتا'' بن دد

                              
 .11بن السعدي سليمان، املرجع السابق، ص  1
البد على الباحثني أن يكرسوا أنفسهم لدراسة اآلثار اللوبية املتمثلة خاصة يف الفن الصخري من أجل ف  رموز الغموض  2

الذي ظل يلف سكان بالد املغرب، إن حتقيق ذل  ميكن أن يتم من خالل فحص ما متثله تل  الصور املنقوشة واملرسومة 
باأللوان وإعادة ترتيب كافة األحداث الطبيعية والبشرية اهلامة اليت كانت متارس خالل األزمنة املاضية واليت كانت قد اندثرت 

باول جراتسيويت، دليل الفن الصخري يف : للمزيد ينظر(. الكرونولوجي)منذ آالف السنني وفقا ألسلوب التسلسل الزمين 
 .07، ص 2111، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 0د إحممد املهدوي، طإبراهيم أمح: الصحراء الليبية، تر

 .11مصطفى كمال عبد العليم، املرجع السابق، ص  3
 .07أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص  4
 .90رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص 5
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معه زوجته  أمري الليبو صحب "بن دد مريي"أن " مسيس الثالثر "وقد ورد يف نصوص 
القبيلة، وأن  فإن الزواج كان الصورة الرمسية للعالقة بني الرجل واملرأة يف جمتمعولذل   ،وأسرته وابنه

 .1وهي السيدة ذات املكانة االجتماعية الرفيعة بينهن ،الزوجة األوىل هي زعيمة نساء القبيلة
معينة حتتكر لنفسها زعامة كان يرأس جمتمع القبيلة زعيم أو رئيس من أسرة  :نظام الحكم -2
ويعهد مبنصبه إىل أحد أعضاء  ،الرئاسة إذا ثبت عدم كفاءته وكان هذا الزعيم يعزل عن. ةالقبيل

اآلنف الذكر، الذي هزمه '' ابن دد مريي'' حدث يف حالة أمري الليبو األسرة اآلخرين، كما
لقد هزم مرى وسقطت الريشة من  '':ص عن ذل  مبايلييشري الن، حيث 2"مرنبتا،"فرعون ال

 ه ــــــــــفلن يقود مرة أخرى ألن عاشوإذا ...وكان مساعدوه قد هربوا بسبب خوفه...على رأسه 
رجال القبيلة يستطعون تنحية الرئيس  يفهم من النص أن .3''وسينصبون آخر مكانه...هزم

  .الذي ال ترضيهم تصرفاته
عني بداًل عنه " مري بن دد"لألخ وليس لالبن فبعد اهنزام واحلكم الوراثي يف القبيلة يكون  

، مع العلم أن كان له ستة أوالد يف سن الرجولة وقد شاركوا كلهم يف احلرب اليت  أخاه وليس ابنه
 .4كانت دائرة بينهم وبني املصريني

 ويساعد بعض األشخاص رئيس القبيلة يف تسيري شؤوهنا، لعلهم كانوا يشكلون جملساً 
رمسيس "، وأشارت نصوص املل  ''مساعدوه''فقد أشار النص السابق إىل كلمة . استشارياً 
يرجح أهنم كانوا يشكلون اجمللس االستشاري،  أمر أن حيضر إليه األسرى العشرة،إنه  "الثالث

وتذكر اآلثار املصرية، كيف قبض على مخسة من . 5الذي تعاون مع رئيس القبيلة يف إدارة شؤوهنا
تجمع األسرى تحت الشرفة ومن  '': فورد يف النص" مششر"رؤساء القبائل ومستشاري الرئيس 

متجمعين، يندبون حظهم السيء وقد أخذ المستشارون إلى ( القبائل)بينهم رؤساء البلدان 

                              
 . 001مها العيساوي، املرجع السابق، ص 1
 .001نفسه، ص املرجع  2
 .91رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص  3
 .91أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص  4
 .91، ص  رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق 5



.الحضور التاريخي والثقافي للمجتمع المغربي القديم في المصادر المصرية : ب األولالبا  

43 
 

'' زعماء أرض المشوش'' :بية إىلألسرة الثانية والعشرين اللو وأشري يف نصوص ا ،1''الملك
  .2''رئيس الرؤساء''و ''للمشوش عظمالرئيس األ''و

من نوع مغاير، ذل  أنه كان هلذه القبيلة جملس يضم  األوزيني نلمح جملساً  أما يف قبيلة
وتدل . أي مرة كل فصل من فصول السنة ،ينعقد مرة كل ثالثة أشهر، مجيع الرجال البالغني
رؤساء كبار ورؤساء آخرون من : الطبقتنيبية كانوا من أن رؤساء القبائل اللو  النقوش املصرية على

 .3مرتبة أدىن
نقوش املصرية على أن الرؤساء وتدل ال. فهي غامضة رئيس القبيلةأما واجبات وامتيازات  

أما يف وقت السلم . بيني كانوا قادة يف احلروب أو مستشارين لالحتاد القبلي يف حالة وجودهاللو 
كانوا يتمتعون بغذاء وكساء أعلى من مستوى   -حال على أي-أهنم  فسلطتهم كانت ضةيلة إالّ 

يتنعم  بيني الفقراء كانا فإن الرئيس وحده لقبيلة من اللو غذاء وكساء أفراد القبيلة العاديني، وهكذ
  .4حبصرية من اجللد يف منزله

وكان رئيس القبيلة جيمع يف يده السلطتني الزمنية والدينية، فهو رئيس جملس القبيلة وقت 
بأن رئيس القبيلة يعترب كاهناً " بتيس"، ويعتقد 5وقائد اجليش وقت احلرب ،شؤوهنا يدير ،السلم
 .   6أيضاً 

وترينا الصور، اليت حفظتها جدران املعابد يف مصر بعض املشوش يتحلون بريشة واحدة 
فإن الرؤساء  يعترب عالمة تباين يف املركز االجتماعي، -على األرجح–وآخرون بريشتني، فإن ذل  

إىل و  بينما يتحلى الرؤساء من الطبقة الثانية بريشة واحدة، ،من الطبقة األوىل يتحلون بريشتني
جتمع شواهد النقوش املصرية و  ،أيضاً  والرداء الطويل املزركش ،ناحي الطائرتزينوا جب جانب الريشة

ن عن أبناء وكان الرؤساء يتميزو . على أنه كان ال يلبسه إال األمراء والرؤساء من املرتبة األوىل
                              

 .90أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص  1
 . 91، ص  رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق 2
 .11عبد اللطيف حممود الربغوثي، املرجع السابق، ص 3
 .11عبد اللطيف حممود الربغوثي، املرجع السابق، ص 4
 .91رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص 5
6 Bates, Op-cit, P 116. 
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يبجلن بارتداء زي  نَّ كُ   الكبرياتكما أن نساء الرؤساء   ،ذيل احليوان قبائلهم بالوشم ويلبسون
  .1الرجال

كان للمرأة دور ملحوظ يف اجملتمع اللويب، فإىل جانب كوهنا زوجة وأم، فقد  :اللوبية  المرأة -2
ارتدت زي الرجال عندما تقلدت منصبا قياديا، ، و خرجت مع الرجال للحرب وإسعاف اجلرحى

، وهذا دليل 2ابونقوش معبد هو  رع،وذيل احليوان، وهو ما نقلته نقوش ساحو  راب العورةومنه ج
 .أن املرأة اللوبية كان هلا دور بارز يف اجملتمع القبلي

وحلب وبالنسبة لألعمال اليت كانت متارسها فإهنا كانت تكاد تنحصر يف إعداد الطعام،  
  أالس ــــــــــــــــــــالرئيوحنن ال نعرف الكثري عن دور املرأة . املواشي، وغزل اخليوط الالزمة إلعداد املالبس

 .3وهو تربية األطفال والعناية هبم
تتمتع بعدة امتيازات نامجة عن نظام اإلرث القائم على أساس التسلسل من  املرأة كانت   

 ،عسحور  يظهرن بزي الرجال يف نقوش اللوبياتومما يؤيد وجهة النظر هذه أن النساء . نسل األم
مما يدل على أهنن كن موضع تكرمي فنحن نعرف أن امللكة حتشبسوت كانت من أجل هذه الغاية 

  .4الرجل ا بزيذاهتا تظهر آثار عصره
ونظام  ،يب بصفة عامةيف دراسة اجملتمع اللو القدمية النصوص املصرية  تساعد :تعدد الزوجات -1

" ي ابن دديمر "الكرن  أن ورد يف نقوش  .ومن بينها ظاهرة تعدد الزوجات .بصفة خاصة أسرته
كيرب "كما أشري إىل نساء . زوجة و، كان يصحب معه نساءه وعددهن اثنتا عشرةأمري قبيلة الليب

 . 5"رمسيس الثاين"يف نصوص " ابن دد

                              
 .11عبد اللطيف حممود الربغوثي، املرجع السابق، ص  1
 .92غ، املرجع السابق، ص أم اخلري عقون، دولة األمازي 2
 .007، املرجع السابق، ص مها العيساوي 3
 .19الربغوثي، املرجع السابق، ص عبد اللطيف حممد  4
 .90رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص 5
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املل   :أن ،(م.ق 010-901سة والعشرين مؤسس األسرة اخلام)بيعنخي  ونقرأ يف لوحة
، لتطلب العفو "خيبيعن"إىل املل  " نس تنت" أرسل زوجته  -يب من املشوشوهو لو  -، "منرود"

نمرود، أمر أن تأتي إليه زوجات الملك  قصر دخل بعنخيولما '':ويشري النص. منه لزوجها
ألن املصريني مل يكونوا يتخذون يب األصل، تعدد زوجات املل  اللو يؤكد وهذا النص . 1''وبناته

  .2إال زوجة واحدة
زوجات ثانويات، فنصوص الكرن  تذكر الرجال الستة الذين يب اللو اختذ زعيم القبيلة  وقد
يكونوا كلهم أبناء الزوجة اليت اصطحبها  رمبا مل. يف سن الرجولةكانوا " مريي بن دد"اصطحبهم 

معه، ويؤكد ذل  ما ورد يف فقرة أخرى من قائمة أسرى احلرب على جدران الكرن ، جاء 
 .3"لوبية  للواتي جلبن معه، وكن اثنا عشر امرأةأسرت نساء الزعيم اللوبي المهزوم ا:"فيها
 ثالمثةة واثنان وأربعني، فقد ُأسرت "مسيس الثالثر " القبائل اللوبية املتحالفة ضد حربأما يف و 

 .4ائل املتحالفةمن زوجات زعماء القب
وقد ( نية والعشرينمن األسرة الثا)"حاربسن"أخرى نقف عليها من لوحة ومثة شواهد 

ويتبني أن كل رجل من هذه األسرة  . بية شجرة نسبه، وهو ينحدر من أسرة لو املل سجل هذا 
ولعل ذل  يفسر بأن هذه األسرة، حبكم إقامتها يف مصر، كانت قد . كان يتخذ زوجة واحدة

تأثرت بالعادات املصرية فلم يتخذ رجاهلا سوى زوجة واحدة، أسوة باملصريني، أو أن الزوجة اليت 
 .  5السيدة األوىل يف حرمي ضم عددا من الزوجات ورد ذكرها كانت

                              
 .10عبد اللطيف حممد الربغوثي، التاريخ اللييب القدمي، ص 1
رمبا يرجع ذل  ألسباب دينية حيث أشادت بعض النصوص الدينية بصال، أزواج مثاليني مل يكونوا يرتضون بديال عن  2

زوجاهتم حىت يف عامل اآلخرة، ولو تعددت جواريهم، وترتب كذل  على شيوع رغبة االستقرار بني أخيار املصريني القدامى إىل 
عبد : للمزيد ينظر. زامات الطالق أثر كذل  يف شيوع االكتفاء بزوجة واحدةتقليل أخذهم بتعدد الزوجات، وكان لثقل الت

 21، ص0711العزيز صاحل، األسرة املصرية يف عصورها القدمية، اهليةة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
 .007مها العيساوي، املرجع السابق، ص 3
 .91أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص  4
 . 17مصطفى كمال عبد العليم، املرجع السابق، ص 5
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مركز املرأة فيه، ألن املرأة احنطاط  ال يعين يب القدميتعدد الزوجات يف هذا اجملتمع اللو  
وهذا يف . بية تظهر يف صور اآلثار املصرية مرتدية مالبس الرجل، ومتحلية أيضا بنفس زينتهاللو 

وباإلضافة إىل هذا فإن نظام اإلرث القائم على . يبعلى علو منزلتها يف اجملتمع اللو  حد ذاته دليل
 .1بية يف هذه الفةرةشائعا بني القبائل اللو أساس التسلسل من نسل األم كان 

  .نى اللوبييلد مظاهر الحضارة المادية -ثانيا
كان التحنو يلبسون   ،فمثال. أزياءهاو سها ابطريقة لب لوبيةمتيزت كل قبيلة  :المالبس والحلي -4

سابقا وقد أشرنا . شرائط من اجللد وقراب العورة، أما عند التمحو فمالبسهم كانت أرقى بقليل
وإىل . ثبت يف ذيلها شريط خمطط ،إىل أهنا كانت تتكون من عباءة فضفاضة مزخرفة من اجللد

بو كانوا يلبسون حتت العباءة بدال كر أيضا أن الليوُذ . جانب ذل  احتفظ التمحو بقراب العورة
غري أن املشوش  . وأن مالبسهم تكاد تشبه مالبس املشوش ،من قراب العورة قميصا يعلو الركبة

 ء دون متييز يف املركز كانوا يلبسون قراب العورة، الذي يقتصر لبسه على البالغني من الرجال والنسا
 .2االجتماعي

تظهر على اآلثار املصرية كانت وأبسط أنواع األلبسة القبلية، وإن مل تكن أكثرها شيوعا   
على آثار مدينة هابو  يربزيب هو ما ولعل أحسن تصوير للزي اللو . عشرة منذ عهد األسرة الثامنة

يب كإزار بسيط مثبت من األعلى راب العورة اللو حيث يظهر ج ،مبصر من عهد األسرة العشرين
  .3ه يف بعض األحيان فتحة من األمامم فوق اخلصر ومنسدل إىل ما فوق الركبتني بقليل، وبحبزا

أما أزياء املرأة فهي باإلضافة إىل ما سبق ذكره من خصائص أزياء الرجال فقد ارتدت سروااًل   
 يبدأ من الوسط ويقف أعلى الركبتني ويثبت بنفس احلزام الذي يثبت عليه جراب العورة، كما أن

                              
، املطبعة العسكرية الربيطانية، طرابلس، 0، ط0حممد بن مسعود، تاريخ ليبيا العام من القرون األوىل إىل العصر احلاضر، ج 1

 . 12، ص 0741
 .11رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص 2
 .70لييب القدمي، صعبد اللطيف حممد الربغوثي، التاريخ ال 3
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وقد لفت انتباه األثريني مدى تقدم اللوبيني يف تنسيق األلوان، بني لون  .1النسوة ختلوا عن الذيل
 (.31:ينظر، الشكل رقم).2(اجلالبيب)ولون الرداء الفوقي ( النقب أو السروال)القطعة التحتية 

 
 أزياء رؤساء القبائل اللوبية 31:الشكل رقم

 .421موسوعة تاريخينا، ص : نقال عن

-Phal-lus) ا هبا، فمثال ارتداء قراب العورةبيون يف عادات املصريني وتأثرو ر اللو أثّ  
Sheath)، كما . سرات يف صعيد مصرالذي يرتبط بعادة اخلتان ظهر يف متاثيل عصر ما قبل األ
هذا فضال عن استمرار اختاذه يف مصر لباسا لآلهلة  -كما مر بنا–بيون لباسا هلم اختذه اللو 
   .3والشباب حىت سن الزواج وامللوك
يشري حيث ها عنهم املصريون، بية أخذعادة لو فوق الرأس هي الريشة التزين بوكذل   

أن المصريين كانوا يلبسون طاقية فوق رؤوسهم، وعندما يعتنون '' :4رجب عبد احلميد األثرم
 .''بالزينة يضعون الريش فوق رؤوسهم

                              
 . 11أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص  1
 .11املرجع نفسه، ص  2
 .11رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص  3
 .11املرجع نفسه، ص  4
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ولعل . األحذية، وإن كانوا يظهرون يف صور اآلثار املصرية حفاة األقدام وكان اللوبيون ينتعلون
أو  ،بطريقتهم يف الرسم فنياً  ذل  عائد إىل إمهال من الفنانني املصريني، أو أهنم اختذوا ذل  أسلوباً 

والدليل على ذل  نصوص معبد الكرن  من . بيني مبظهر الذل واخلضوعاملبالغة يف إظهار اللو 
 .1''أنهم قد تركوا مالبسهم ومتاعهم وأحذيتهم أيضا'':، اليت تشري إىلا،عهد مرنبت

خاصة ولكن يظهر البعض . بيني بشكل عامعا بني اللو وأما لباس الرأس فلم يكن شائ
. اليوم باسم الكوفية يشبه ما يعرف ،املشوش على اآلثار املصرية وهم يرتدون نوعا من غطاء الرأس
ومل تكن القبعة اليت تغطي قحف . وكانوا يثبتونه على رؤوسهم بالعصبة بدال من العقال عند العرب

بية تلبس قبعة امرأة لو  اليت تظهر ،صور مدينة هابويثبت معرفتهم هلا ، حيث الرأس جمهولة عندهم
 األسرة الثامنة عشرة من( م.ق 0171-0410) ويف لوحة للمل  حتتمس الرابع. على رأسها

 .2يظهر رجل يلبسها أيضا
بيون يتزينون هبا هي ريش النعام، وإن كانت ال تظهر ولعل أشهر احللي، اليت كان اللو 

وقد مر بنا . ولعل مرد ذل  إىل التوفري يف السطح الذي رسم عليه الفنان. أحيانا يف الصور املصرية
 ان ـــــــــــــــــــــــــوك. وسقوطها من على الرأس هو عالمة ذل وعار حلاملها ،أن الريشة من عالمات الزعامة

 .3-كما سلف ذكره-الرؤساء يتحلون أيضا بذيل احليوان 
ويظهر ذل  يف . واألساور ن كانوا يلبسون أيضا احللقوباإلضافة إىل ذل  فإن اللوبيو 

يتحلون بالعقود  بعض الرجال والنساء ، حيث كان''هابو''ونقوش مدينة'' سحورع''نقوش
كما جند الرجال والنساء واألطفال على السواء يزينون أعناقهم بشريط حول الرقبة   .4واألساور

تتدىل منه قالدة طويلة يصل أطرافها إىل اخلصر، وهي ثالثة شرائط تعقد أسفل العنق، ومير فوقها 

                              
 .71عبد اللطيف حممد الربغوثي، املرجع السابق، ص 1
 .11-10رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص ص  2
 .10رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص  3
 .42مصطفى كمال عبد العليم، املرجع السابق، ص  4
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يظهر أحد حيث  ،''حتتمس الرابع''نقوش  وأما اخلالخل فقد وردت يف ،1الشريطان املتقاطعان
 . قدمه اليمىن خلخال أفراد قبيلة الليبو ويف
على حنو ما يظهر على اآلثار  ،بتصفيف الشعر، وترتيبه يف جدائل ون يعتنونبيو كان الل

عبارة ( أمنت)الحظ أن العالمة اهلريوغليفية الدالة على الغرب  "بيتس"ومن الطريف أن . املصرية
تعلوه ريشة وينزل منه ما يشبه الشريطني، ومها غري متساويني يف عن شكل مياثل غطاء الرأس، و 

، كما قام اللوبيون حبلق الرأس متامًا واإلبقاء 2جدائل الشعرالطول، ولعلهما ميثالن جديلتني من 
ة اليت تلف حول الصدغ وتضم خصالت هذه الضفرية من األعلى حبلقة مث على الضفرية اجلانبي

يضع اللويب على رأسه شعراً مستعاراً، والدليل على ذل  سهام الفرعون اليت أصابت أحد اللوبيني 
  .3فسقط على رأسه وقد هو الشعر املستعار بينما بقيت الضفرية

جلنسية اليت ينتمي إليها، حليته بشكل بيني، على اختالف اجملموعة اويطلق الرجل من اللو 
. وقد تكون اللحية أحيانا كثة، وقد تكون خفيفة حتيط بالوجه وتنتهي بطرف مدبب. منسق

األسرة التاسعة )نقش بوادي امللوك باألقصر يعود تارخيه إىل عهد الفرعون سييت األول  ونشاهد يف
. شاربهأن الرجل كان يطلق " شعوب العامل األربعة"، ضمن منظر مشهور يعرف باسم (عشر
  .4بينيتكن عادة شائعة عند كل اللو  إطالق الشوارب مل ولكن

ن املرسومة الرؤساء اللوبيو وأحسن شاهد عليه هو صور  ،أيضاً  الوشم بيونواستعمل اللو 
من األسرة التاسعة  (م.ق 0297-0274" )سييت األول"بالدهان يف تل العمارنة على ضريح 

  يب املوجود يف تل العمارنة على أنه كان رئيساً ويدل رسم األمري اللو . األملس هبووبالط . عشرة
على الكتف األمين هلذا الرئيس رمسا من طراز هو عبارة عن  ويالحظ. ألنه يتحلى بريشتني كبرياً 

أدىن تليها . وعلى صدره وبطنه ستة معينات يف صف عمودي. خط مزدوج مموج تليه أربع نقط
ولقد دل فحص . بيني عامةلف قليال عما كان مؤلوفا عند اللو وهذا الوشم خيت. ىمنها أربعة أخر 

                              
 .10أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص  1
 .40-42مصطفى كمال عبد العليم، املرجع السابق، ص ص  2
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المات سوداء على ، على وجود ع"سييت األول"صور رؤساء التمحو األربعة، املوجودة على ضريح 
  .1أذرعهم وسيقاهنم

منها مثال الوشم الذي  ،أن بعض عالمات الوشم هي يف الواقع رموز دينية ''بيتس'' ويرى 
أن  وبعض العالمات األخرى ترمز إىل الربة نيت، كما ،على شكل صليب يرمز إىل إله الشمس

  .2كانوا يستعملون الوشم إىل جانب رجال األسرة املالكة دون نسائها  ن هم الذينالرؤساء اللوبيو 
ورمبا كانت يف  ،بسيطةبيون فقد كانت أمناطا حملية ا أمناط الوشم اليت استخدمها اللو أم

ولذل  فإن من اخلطأ نسبتها إىل  أنفسهم، خيال الفنانني املصريني صنع أغلب األحيان من
وأهم هذه األمناط منط اعترب أن له داللة . 3مؤثرات خارجة عن احمليط اإلفريقي واألصول اإلفريقية

، وأن بعض (صريةم-بيةلو (  )Neith)، ألنه يتعلق باإلهلة نيث"بيتس"حسبما يرى  دينية
تفسريا الستخدام يعطينا أيضا وألنه العالمات األخرى على هيةة الصليب يرمز إىل إله الشمس، 

 .4بيني للوشماللو 
عالمة مميزة للرؤساء الكبار، مث صار شيوع استعماله  بينيعند اللو  يف البداية ان الوشمك

أما األمناط  .حتت محاية اإلهلة نيتنفسهم أبني الرؤساء عالمة تدل على أهنم كانوا بذل  يضعون 
 م ـــــــورمبا كان الوش. األخرى من الوشم فهي بسيطة للغاية وميكن ردها إىل العصر احلجري احلديث

     .5عن حقن املادة السوداء حتت اجللد ناجتاً  ومشا حقيقيياً  ختلفة جمرد صبغة، أوبأمناطه امل
بيون يف هذه الفةرة املعادن، ألهنم استعمل اللو وفق املصادر املصرية  :استخدام المعادن -2

 فقد ذكرت نقوش الكرن  يف قائمة الغنائم اليت استوىل. صاروا يف مرحلة حضارية متقدمة نسبيا
 ،وسيوف حناسية ،كؤوس شراب من فضة  ،''ي ابن دديمر ''يبعليها مرنبتا، من األمري اللو 

بيني ستوىل عليها رمسيس الثالث من اللو ان من مجلة الغنائم، اليت اوك. وسكاكني وأواين برونزية

                              
 .012عبد اللطيف حممد الربغوثي، املرجع السابق، ص  1
2    Bates,Op.cit.p208. 
 .012عبد اللطيف حممد الربغوثي ، املرجع السابق، ص 3
4 Bates, Op-cit, p 205.     
 .012عبد اللطيف حممد الربغوثي، املرجع السابق، ص  5
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طول الواحد خر آ سيفاً  أربعة وعشرونو  ،مخسة أذرع هاطول الواحد من ،سيفاً  مائة ومخسة عشرة
د هذه املعلومات صور األواين وتؤك. أكثر من تسعني عربة حربيةباإلضافة إىل  ،منها ثالثة أذرع

 .1بيةيكيون عن السيوف اللو وما ذكره الكتاب الكالس ،املصريةبية يف النقوش اللو 
وجتهيزها أم أهنا بيون يف صنعها ه املعدات املتطورة؟ هل ساهم اللو كل هذ فمن أين جاءت

تل  املواد يف  ن استوردوا ة عن هذا السؤال هو أن قدماء اللوبيو من اخلارج؟ وأقرب إجاب قادمة
زمن كانوا يسعون فيه للحصول على موطأ قدم هلم يف مصر، بل كانوا يأتون باألقمشة اليت صنعوا 

منه األسلحة الربونزية، أي من  حيضرونهم املميزة من نفس املصدر الذي كانوا تبسألمنها 
بيون كانت حمط إعجاب املصريني أنفسهم، فالبد ا أن األسلحة اليت استخدمها اللو ومب .2الشردن

اإلغريقي أن تكون مصنوعة أو حمورة بطريقة اختلفت عن أسلحة األقوام األخرى، مع ظهور األثر 
سيوف على ال وقد يكون الدليل جلياً  ،بيني بشعوب البحر يف تل  اآلونةعليها نتيجة اختالط اللو 
أيضا عند  ، واليت كانت تستخدم"رمسيس الثالث"تهم مع بيون يف معركالطويلة اليت اشتهر هبا اللو 

  .3"السردينيني"الشرادنة 
أما العربات اللوبية فهي تشبه العربات املصرية إىل حد ما مع وجود بعض الفوارق  :العربات-2

وكان اللوبيون يستعملون العربات منذ عصور ما قبل التاريخ، وإن كانت تبدو بسيطة مل . الطفيفة
. وقد رسم الفنان املصري العربات اللوبية على نسق العربات املصرية. تدخل املعادن يف صنعها

ل  إما بأنه مل يلتزم الدقة يف الرسم، وإما أنه كان يسجل يف رمسه بالفعل نوعا من ويفسر ذ
 .4العربات املصريةالعربات كانت تقارب يف صنعها 
بيون قد أدخلوا عددا من التحسينات على صناعة عرباهتم بعد وال نستبعد أن يكون اللو 

ويبدو . باخليل عن الثريان يف جرها احتكاكهم بشعوب البحر أو باملصريني، سيما وأهنم استعاضوا

                              
 .42-40مصطفى كمال عبد العليم، املرجع السابق، ص ص  1
حسني عبد العايل مراجع، املرجع : ينظر. من شعوب البحر، عرفوا فيما بعد بالسردينيني نسبة إىل جزيرة سردينيا :الشردن 2

 .011السابق، ص
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بيون للو بية يف الصور املصرية أن أصحاهبا قد أحسنوا تدريبها، إذ كان امن طريقة رسم اخليول اللو 
   .1يركبوهنا دون أن يسرجوها

يب أن األمري اللو  حيث تشري ،عن مظاهر احلضارة املادية نصوص مرنبتا، كشفت :األثاث -1
هنم  أوهذا يعين أنه كان يوجد يف مسكن الليبو أثاث، و . زوجته وعرشه قد فر تاركا وراءه أثاث

 . 2كانوا يعرفون الكراسي، ألن رئيسهم اختذ لنفسه عرشا
على صورة، رمبا كانت معاصرة ألواخر عصر  (ليبيا احلالية) وقد عثر يف مدينة غدامس

وقد وضعت قدميها  ظهر، مرأة جالسة على مقعد غري ذيمتثل الصورة إو . الدولة احلديثة يف مصر
، وشعرها مرجل بطريقة غريبة، ويدها اليمىن ممتدة إىل طويالً  ، وتلبس ثوباً على مسند لألقدام

وخلفها تقف سيدة أخرى أقل منها حجما، ولعلها  . األمام ممسكة بسعفة خنل أو ريشة نعام
القوس وال ا يلي مهشمة فيمواللوحة . كانت وصيفة أو تابعة وأمام السيدة اجلالسة نصف قوس

 .3يظهر غري ساعد لشخص ما
أن هذا الرسم يعكس التأثري الفين للدولة احلديثة يف مصر، وأنه يذكرنا  "بيتس"ويف رأي  

يف مبناظر دينية مصرية، وأن املقعد واملسند شبيهان باملقعد واملسند املصريني، وأن القوس يشبه 
. ويبدو أن هذه الصورة قد رمست للتعبري عن غرض ديين. طريقة رمسه املقاصري يف املعابد املصرية

 املهم هو أن هذه . 4ولعلها متثل احتفاال دينيا تواجه فيه السيدة وتابعتها ربا أو روحا يف املقصورة
 (36: ينظر، الشكل رقم).5الصورة تبني معرفة اللوبيني لألثاث املنزيل

                              
 .41مصطفى كمال عبد العليم، املرجع السابق، ص  1
 .40رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص  2
 .44مصطفى كمال عبد العليم، املرجع السابق، ص  3
4 Bates , Op-cit, p 128.        
 .40ع السابق، صرجب عبد احلميد األثرم، املرج 5
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 .وضعت قدميها على مسند لألقداميوضح إمرأة جالسة على كرسي وقد : 36:الشكل رقم

 .61رجب عبد الحميد األثرم، المرجع السابق، ص : نقال عن

مت ذكر الزهريات الذهبية والفضية والربونزية كما اهتم األمراء اللوبيون بالزينة أيضاً، حيث 
، املصريةهريات كما صورهتا النقوش وتدل أشكال تل  الز .  عليها املصريونبني الغنائم اليت استوىل
يث داللتها على ثراء األمراء ، ولتل  الزهريات أمهية خاصة من حصنع فينيقيعلى أهنا كانت من 

 .1بيني وعلى عالقاهتم باآلسيوينياللو 
يف قوائم  أما األواين من احملتمل أن يكون املصريون قد قصدوا األواين اخلزفية عندما سجلوا

بيني كانوا يستعملون فناجني خزفية ومن املؤكد أن اللو ". ات املتنوعةالزهري"بيني غنائمهم من اللو 
                              

 .004عبد اللطيف حممد الربغوثي، املرجع السابق، ص 1
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عون صنع األواين يال يستط لدى اللوبيني ألهنموإن كانت اخلزفيات إمجاال نادرة  .وجرارا فخارية
 كما عرف اللوبيون. من قشر بيض النعام فقد عملوا فناجني ،رمليةكانت اخلزفية نظرا ألن تربتهم  

  .1اخلشب أو حلاء جذوع الشجراألواين املصنوعة من  يه ،آخر من األواين نوعاً 
ولنا أن نتصور أن مساكنهم كانت ال ختلو من األواين الفخارية أو املعدنية وقرب املاء، 

    .2ة وسالل وغريهايف كافة أغراض احلياة اليومية من أكياس وأوعيوأنه كان لديهم أدوات تستخدم 
ستطع مقاومة عوامل ت، مل يف البناء من احلجارة نوعاً  اللوبيوناستعمل  :مساكن اللوبيين: ثالثا
بيون الكهوف وقد سكن اللو . ، لذل  مل يعثر على أبنيتهم يف العصور اليت نتحدث عنهاالزمن
 . كذل   الطبيعية

. ةوأما اخليام اجللدية، فقد استمر استعماهلا منذ العصر الفرعوين وحىت فةرة متأخر         
صورة عامة ويف كل بالد كانت منتشرة ب بيون يسكنون أكواخا متنقلةإىل اخليام كان اللو وباإلضافة 
 ألهنا كانت يف الواقع عبارة عن ،سهال من مكان آلخر أمراً كان نقل هذه األكواخ و  .3املغرب

 .                          4سكاهنا من الشمس والريا، حواجز خفيفة تقي
يتضح من عرض مظاهر احلياة االجتماعية عند اللوبيني أن هناك حضارة لوبية نابعة من       

وهذا ما يفسر لنا كيف كانت . البيةة أثرت جبرياهنا وتأثرت هبم، وإن كان هلا شخصيتها اخلاصة
ألن هذه القبائل اللوبية كانت من القوة . الزعامة يف التحالف بني اللوبيني وشعوب البحر أنفسهم

احلضارة ما أوجب أن يدين هلا بالزعامة أصحاب احلضارة اإلجيية السابقة للحضارة اإلغريقية و 
مائيت سنة مصر، اليت تعترب يف الكالسيكية، وكيف متكنت هذه القبائل من أن حتكم ألكثر من 

 .الفةرة أقوى إمرباطورية يف شرق البحر املتوسط تل 
بيا الشرقية جاءت من خالل املصادر املصرية ائل لو معظم املعلومات اليت وردت عن قب        

 .القدمية، سواء كانت من خالل نقوشهم وكتاباهتم أو من خالل ما ذكره لنا ملوك مصر عنهم

                              
 .004عبد اللطيف حممد الربغوثي، املرجع السابق، ص  1
 .40رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص  2
 .17املرجع نفسه، ص  3
 .121عبد العزيز الصويعي، املرجع السابق، ص  4
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املغرب القدمي ومصر حسبما دلت عليه اآلثار سكان بالد يتضح لنا وجود صالت بني 
أغلب املراحل، ومشل احلدود بينهما يف صل كان مباشرا يف واليت يستنتج منها أن التوا ،املختلفة
وقد تراوحت طبيعة تل  العالقات بني الصراع يف أكثر  ،(الصعيد)اجلنوب( الوجه البحري)الدلتا
بية على منطقة وادي النيل، كما كانت سلمية يف فةرات ت اليت عرفت النزو، واهلجمات اللو الفةرا
 .أخرى

القبيلة،  انا تل  التسمية تشري إىل موطن تل إن لكل قبيلة تسمية معينة خاصة هبا، واحي 
 .أي أن بعض التسميات هلا مدلول جغرايف

من  ذل  يتضحو  ،بية على درجة من النضج احلضاري والرقيو لكانت معظم القبائل ال
بعض القبائل قد  بالرغم من أن ،وطريقة معيشتهم ،خالل مالبسهم الفضفاضة وأدواهتم اليومية

 .امتازت بالبداوة
بيني يف الغرب حماولة قات املصرية عبارة عن ضغط من اللو الشكل الظاهر للعال إن

جند أن ولكننا . منعهم من حتقيق ذل ه صد من قبل املصريني يف حماولة يقابل ،لالستيطان مبصر
ملصريني، لدرجة أن بية كانت منتشرة خالل عصر ما قبل األسرات يف الدلتا وخمتلطة باالقبائل اللو 
بني أيدينا املوجودة وكما تشري أغلب املراجع . احلد الفاصل بني الدولتنييب جتاوز و اللو املصري أ
أدى  ،اتصال وثيق مع وجود عالقات صداقة نتج عنها ،كانت عدائيةن الصلة بني الفريقني  إىل أ

 .واالجتماعي إىل التفاعل احلضاري
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 : الفصل الثاني
مصر القديمة في ( 22-22)حكم األسرتين اللوبيتين 

 .وانعكاساتها على التواصل االجتماعي والثقافي
 

 التغلغل السلمي للوبيين إلى مصر واندماجهم في الحضارة : المبحث األول
 .المصرية

 
 .تأسيس األسرة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين: المبحث الثاني

 
 .اللوبيين بمصرالمظاهر االجتماعية والثقافية من عهد : المبحث الثالث
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أدركنا مما سبق أن عالقة قدماء اللوبيني باألرض املصرية ووادي النيل كانت وطيدة الصلة، 
حيث قامت بني الطرفني حروب شرسة يف البداية، مث فرض اللوبيون أنفسهم بالطرق السلمية، 

املتأخرة يف ، خصوصا يف فةرات الضعف الذي أصاب احلكومات ار االندماج بينهم واضحوص
مصر، حيث بدأ املشوش يدخلون يف معسكرات الفراعنة القتالية يف أواخر الدولة احلديثة، فصاروا 

 .مدافعني عن الوادي
عندما '':وبات فرعون مصر يستحق الثناء، حيث يذكر املستشرق، شارل أندري جوليان  

، 1''حكمون الليبيينيأخذ التاج األبيض العظيم من أيدي هؤالء األجانب العظام الذين ي
 .ويقصد رؤساء القبائل اللوبية وبالذات قبيلة املشوش

، إىل أن مت استقرار وإعادة احملاولة عدة مراتكان مفروضًا بقوة الكثرة   هذا االندماج 
معه سلميا بدل التورط يف  واتعاملهذا الواقع و  فراعنة مصربية بأعداد كثرية، تقبل القبائل اللو 

وقد فرض اللوبيون أنفسهم يف مصر وأثبتوا قدرهتم على . ة وإقامة احلصون املنيعةاملقاومة املسلح
 .إىل اعتالء عرش مصر مدة طويلةتوصلوا  مثانة، قيادة اجليش ورئاسة الكه

صر واندماجهم في الحضارة التغلغل السلمي للوبيين إلى م: المبحث األول
اللوبيون يف مصر، ومظاهر اندماجهم يف احلضارة أعاجل يف هذا املبحث مناطق استقرار  :المصرية
 .املصرية

كانت عملية دخول اللوبيون إىل مصر  :مناطق استقرار اللوبيون في مصر -أوال
واستقرارهم فيها عملية طويلة األمد، يبدو أهنا بدأت يف القرن الثالث عشر قبل امليالد بشكل 

ورغم أن النقوش والنصوص املصرية من عهدي ، لثامن قبل امليالدواستمرت حىت القرن ا  رمسي،
، تسجل وقوع (م.ق 0010-0012" )رعمسيس الثالث"و( م.ق 0212-0202" )مرنبتا،"

هؤالء  أن ادعاءات بني املصريني وجرياهنم الغربيني يف مدة مخسة وثالثون عاما، إالّ  كثالث معار 
، ألنه  يف عهد 2لمؤرخنيتبقى مثار ش ، وتضليل بالنسبة ل لوك عن حتقيق االنتصاراتامل

                              
 .90ابق، صشارل أندري جوليان، املرجع الس 1
 .211بن السعدي سليمان، املرجع السابق، ص  2
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. نفسه، متكنت جمموعات متنوعة من اللوبيني من التمركز يف مصر السفلى" رعمسيس الثالث"
كانت قد واصلت زحفها حنو مصر قادمة من   ،ويرى البعض أن عدداً من هذه اجملموعات 

يعلق و . 1 واجليش املصريمسلح بني اللوبينيالصحراء الغربية، كآخر حمطة حصل فيها قتال 
على ذل  أن املصريني استسلموا يف النهاية إىل انسيا، اللوبيني الذين انتهى هبم " توينيبأرنلوند "

 .2املصرية الوطنيةاألمر إىل إنشاء طبقة عسكرية يف مصر، واشةركوا يف الكهانة 
وقبيل هناية األسرة احلادية والعشرين، بدأ اللوبيون يتجمعون يف غريب الدلتا، ويف ناحية 

كل جمموعة   تتنتظمإمدخل الفيوم، وكانوا على شكل جاليات  القريبة من" أهناسيا"هرياقيلوبوليس
يب، كما كان يتوسط كل حامية مدينة ة رئيس لو منها يف عدد من احلاميات، وكان يرأس كل حامي

 . 3هامة، وامتد ظهورهم إىل اجلنوب حىت طيبة
أو مهاجرين،  حرب أو عمال مأجورينلى هيةة أسرى كان عويعتقد أن بعض احلاميات  

حيث بدأت أعدادهم تتضاعف، وقوهتم تتزايد، ونفوذهم يتغلغل داخل األسر احلاكمة عن طريق 
تذكر اللوبيني على أهنم ال النصوص والنقوش املصرية  ر الزمن حىتومع مرو . الزواج واملصاهرة

 .4أمسائهم املميزةأجانب أو غرباء عن املصريني األصليني، باستثناء ما يتعلق ب
ال ميكن حتديد معامل تفصيلية هلذه العملية إاّل بشكل جزئي، ألن حتديد مواقع   رغم أنه

ال " ريبو"علية اليت استوطنها إن املنطقة الف. ه العملية جمهولكثرية من األمساء اجلغرافية املرتبطة هبذ
 0010-0012)مسيس الثالث أشري إليها أثناء حكم ر  إالَّ مرة واحدة جمهولة معاملها تزال
، وهو مكان "قرويني"حىت " منف"، وهي املنطقة احملاذية حلدود الدلتا الغربية من مقاطعة (م.ق

 .5يف اإلسكندرية" أبو قري"قرب  يقع جمهول املعامل، وإن كان يعتقد أنه
- 0271)ة ــــــــــــــــــــبعد انتهاء عصر الرعامس :مظاهر اندماجهم في الحضارة المصرية -ثانيا  

                              
 .10، ص 2101، دار الرواد، طرابلس، 0آسيوية، ط-عبد العزيز سعيد الصويعي، الفرعون اللييب شيشنق األول وإمرباطوريته األفرو 1
 .000أرنلود توينيب، املرجع السابق، ص  2
 .202بن السعدي سليمان، املرجع السابق، ص  3
 .12، املرجع السابق، ص لفرعون اللييب شيشنقعبد العزيز سعيد الصويعي، ا 4
 . 211بن السعدي سليمان، املرجع السابق، ص  5
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 1الفةرة الوسطى الثالثة( Kitchen")كتشن"بدأت الفةرة اليت حتدث عنها (. م.ق 0011
" رمسيس الثالث"، حيث كان اللوبيون قد ختلصوا من عدوهم اللدود (م.ق 0191-949)
ا سهل ، وأضافوا الثقافة املصرية إىل صالبتهم العسكرية وشدة بأسهم، مم(م.ق 0012-0010)

فقد أثبت اللوبيون قدرهتم على التأقلم مع الثقافة املصرية، . عليهم االرتقاء إىل أعلى املناصب
على أهنم فرسان  املصري وكانوا حمل إعجاب الرأي العام. حمتفظني بشخصيتهم وقوهتم العسكرية

 .2وقادة جليش جيد التسليح، ونالوا تقدير واحةرام فراعنة مصر أنفسهم
" ما أو مي"االندماج الثقايف اللويب واملصري، احتفاظ ُأسر صغرية كثرية بلقب ومن مظاهر 

، حيث كان االعتزاز باألصل أمر "مشوش"يف ألقاهبا املصرية، واليت ما هي إاّل اختصار للقب 
ضروري عند أسالف اجملتمع اللويب القبلي، وجتدر اإلشارة إىل أّن غالبية هذه األسر متتعت باملكانة 

 .3ية والثراءالراق
ظ اجملتمع اللويب املندمج بالنمط املعيشي املتوارث من بيةتهم األوىل، إذ برعوا يف كما احتف

الزراعة والتجارة، ومل يهتموا كثريًا باجلانب العمراين، حيث اقتصرت منجزات اللوبيني يف اجملال 
 .4ية وبيوت اللنب والقصبالعمراين على تقليد النمط املصري، وكان الشائع لديهم املساكن اخليام

وهكذا، فيما عدا اآلثار اليت خلفها شيشنق عن نفسه يف معبد الكرن ، فإن تاريخ احلكم 
اللويب بالنسبة للمصريني، هو تاريخ هامشي دون على جدران املعابد يف إطار تناول الكاتب 

 . املصري القدمي لألحداث الكربى اليت ختص املل  الفرعون
أدرس يف هذا  :انية والعشرين والثالثة والعشرينتأسيس األسرة الث: المبحث الثاني

 املبحث كيفية وصول اللوبيون إىل سدة احلكم يف مصر بقيادة شيشنق األول مؤسس األسرة الثانية 

                              
وحدوث هذه املرحلة كان نتيجة أسباب وعوامل اقتصادية  21ولغاية  20املصرية القدمية من  األسر تضمنت حكم 1
هتوي يف فوضى واضطرابات، فتقاسم احلكم فيها أكثر من بيت  ، مما جعل مصرجتماعية متخضت عن سياسة احلكاموا

الذي حاول اسةرجاع هيبة مصر ووحدهتا وبعث " شيشنق األول"مال ، إىل أن توحدت السلطات على يد الفرعون اللويب 
 .041أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص : ينظر. عجلة احلضارة فيها من جديد

 .010سعيد الصويعي، تاريخ احلضارة الليبية، املرجع السابق، ص عبد العزيز  2
 .99، املرجع السابق، ص 7سليم حسن، مصر القدمية، ج 3
 .027-010مها العيساوي، املرجع السابق، ص ص  4
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 .والعشرين، وأحتدث عن مرحلة االنقسام السياسي وظهور األسرة الثالثة والعشرين
خالل األلف الثانية قبل امليالد دخل  هأن ذكرت  :من الكهانة إلى سدة الحكم -أوال

أما الغزوات يف زمن الدولة احلديثة فكانت تصد من قبل . إىل شرق الدلتا بصورة سلميةاللوبيون 
، وكان املنهزمون (م.ق 0010-0012" )رمسيس الثالث"و( م.ق 0212-0202" )مرنبتا،"
 . 1يقادون كأسرى إىل مصر -عقب كل غزوة–

ففي النصف األول من القرن احلادي . إاّل أن التسلل السلمي إىل مصر السفلى ظل مستمراً  
يف هرياكليوبولس، جنوب مدينة ممفيس وهي من قبيلة " بويوواوا"عشر قبل امليالد استقرت عائلة 

هذه العائلة كانت تعيش يف الواحات الشرقية مث زحفت إىل : وُتطلعنا النصوص، أن. املشوش
، وتوىل أفرادها املناصب الكهنوتية، وازداد نفوذها، 2يا، وكانت معاصرة ألواخر أيام الرعامسةأهناس

إىل أن جنح شيشنق اجلد يف احلصول على مركز رئيس احلامية احلربية اللوبية يف املنطقة، باإلضافة 
أما حفيده شيشنق األول فقد امتد سلطانه إىل مدينة (. م.ق 770-771)ملنصبه الديين 

 .3، مما دفع البعض إىل االعتقاد بأن هذه األسرة أصلها من الدلتا"بوباستيس"
فكان . وهذه العائلة هي اليت أجنبت الفراعنة اللوبيني الذين اعتلوا عرش مصر زمنا طويال 

، وابنه (م.ق 711-770)أحد فراعنة األسرة الواحدة والعشرين" أوسركون اجلد"من بني أحفادها 
، الذي قام بتأسيس األسرة الثانية والعشرين (م.ق 724-741")شيشنق األول"أو ابن أخيه 

بالعصر البوباسيت، نسبة إىل مقر حكم ملوكها يف  ، ويسمى عصر األسرة الثانية والعشرين4اللوبية
 5.(Bubastis)تل بسطة

 .صرسأعرف بشيشنق األول يف هذا العن :شيشنق األول مؤسس األسرة الثانية والعشرين -(4
 .(46، ص 39:ينظر، الشكل رقم)

                              
  01، د م، ص2101ماي،  00، 14/217سعيد بودبوز، الفراعنة األمازيغ، جريدة أكروا أمازيغ ، عدد  1
 .17عبد العزيز سعيد الصويعي، الفرعون الليبيي شيشنق، املرجع السابق، ص  2
 .91-99، املرجع السابق، ص ص 7سليم حسن، مصر القدمية، ج 3
 .19سعيد بودبوز، املرجع السابق، ص 4
 .22، ص2117شافية شارن، حضارة مصر الفرعونية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  5
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 شيشنق ممسكا  برأس أعد أعدائه في معبد إدفو 39:الشكل رقم

 .411المرجع السابق، ص الفرعون الليبي شيشنق األول، ، عبد العزيز سعيد الصويعي: نقال عن

اختالفاً رغم اعةراف النقوش املصرية القدمية بوجود شيشنق األول، إاّل أن  :األصل والعائلة -(أ
وقد يكون أساس ذل  االختالف . قد حصل يف امسه وأصله وتاريخ حكمه، بل وصحة وجوده

ومصدره نابعني من النصوص التوراتية املضطربة أصال، اليت انساق وراءها بعض املؤرخني األوربيني 
وش املؤمنني بصحة أخبار العهد القدمي، بينما عارضها كثري منهم، معتمدين يف ذل  على النق

املشهورة يف  ألول وأسرته الثانية والعشرين، وغزواتهواملخلفات األثرية اليت حتدثت عن شيشنق ا
عاصمة مملكة يهوذا، وكان ( القدس)، حيث متكن من هزم اإلسرائليني وهنب أورشليم 1فلسطني

 . 2من مجلة ما هنبه منها تروس املل  سليمان املصنوع من الذهب

                              
 .019يد الصويعي، تاريخ احلضارة الليبية، املرجع السابق، ص عبد العزيز سع 1
 .92عبد اللطيف الربغوثي، املرجع السابق، ص  2
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،  فهو شيشنق بن منرود بن 1"حورباسن"يف حتديد نسبه، وحسب لوحة  وقد اختلفت الوثائق     
وقد عثر يف مدينة بوبستيس . 2شيشنق بن باتوت بن ينتشي بن ماواساتا بن يويو واوا

(Bubastis)3 العظيم لقوم مي )، على مومياء املل  شيشنق الثاين نقش يف شكل دعاء للرئيس
 : ، وعليها ن س ب هذا املل (عظيم العظماء

 .اجلد املؤسس، هاجر من لوبيا إىل الواحات البحرية، لويب مهاجر(: بويوواوا)   -0
 .أصبح كاهنا لرب مدينة أهناسيا اليت هاجر إليها(: ماواساتا)  -2
 .ن ماواساتااب(: نبنشي)  -1
 .ابن نبنشي(: باثوت)  -4
 القائد العام للحامية اللوبية يفابن باثوت، أصبح الكاهن األعظم و (: شيشنق الكبري)  -1

 .ابنة زعيم القبيلة" حمنتوشخت"أهناسيا، وقد تزوج من 
من  ابن شيشنق اجلد من حمنتوشخت، وهو الذي سرقت مقربته، وقد تزوج (: منروت) -0

 ".األمرية تنتس بح
 .4مؤسس األسرة الثانية والعشرين، وهو ابن منروت من تنتس بح(: شيشنق الفرعون) -9

 : وهناك قراءة أخرى باألمساء التالية

                              
تعد هذه اللوحة أهم وثيقة حتدثنا عن أصل ملوك األسرة الثانية والعشرين، وهذه اللوحة حمفوظة اآلن مبتحف : حورباسن  1
يف  0110عام ( Auguste Mariette)عامل املصريات أوجست مارييت عثر عليها . 291بباريس وحتمل رقم " اللوفر"

اللوبية، وترجع يف " نيت"القائد احلريب والكاهن األعظم لإلهلة " حورباسن"مبنف اليت أقامها ( مدافن العجل أبيس)السرابيوم 
أم اخلري : ينظر.  لثانية والعشرينتارخيها إىل السنة السابعة والثالثني من حكم الفرعون شيشنق اخلامس، أي هناية األسرة ا

 .090-091عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص ص  
، مركز 2، جملة البحوث التارخيية، ج''شيشنق وتكوين األسرة الثانية والعشرين يف مصر القدمية''حممد الطاهر اجلرياري،  2

 . 21، ص 0710اجلهاد اللييب، ليبيا، 
 -منذ القدم–ومبا أن اللوبيني كانوا ( تل باسطة)، وتسمى اآلن (الزقازيق حاليا)قع شرق الدلتا ت: بوباستيس أو بوباستيت 3

باسطة )يعريون اهتماما بالغا بالنواحي الدينية، فقد اختاروا هذه املدينة بالذات ألهنا كانت املركز الرئيس لعبادة اإلهلة املصرية 
Bastet)  ستقطب احلجاج من كل أحناء مصر، وتقع يف شرقها مقربة كبرية للقطط وكانت املدينة مسرحا الحتفال سنوي ي
: ينظر. م.ق 111وتعود بوباستيس تارخييا إىل األلف الثالث قبل امليالد، وظلت قائمة إىل أن دمرها الفرس حوايل . املقدسة

 .92عبد العزيز سعيد الصويعي، الفرعون اللييب شيشنق، املرجع السابق، ص
 .00، صنفسه 4
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 (Buyuwawa( )بويوواو) -0
 (Musen)موسن  -2
 (Nebnesshi)نبنيشي  -1
 (رمبا بيتحوت)  (Pethut)بيثوت  -4
 (Sheshonk)شيشنق  -1
 (Temsepeh-Namlot( )منرود)منلوت  -0
 (Kerom-Sheshonk 1) األولاملل  شيشنق  -9
 .1(Osorkon 1)املل  أوسركون األول، ابن شيشنق األول وخليفته -1
أهنما من  ة ليسا من األمساء املصرية، ويبدواملالحظ أن االمسني األولني يف هذه الشجر         

أما االمسان اآلخران فهما مصريان يف تركيبتهما وشكلهما وهذا دليل تأثر امللوك . األمساء اللوبية
ورغم االختالف احلاصل إال أن النقوش املصرية قد اعةرفت باألصل . اللوبيني باحلضارة املصرية

النص  -شيشنق الثايننقش مومياء املل   -لوحة حورباسن: )اللويب لألسرة الثانية والعشرين يف
 .2(املنقوش على نصب إله النيل

" أمون –مريي " هبذا االسم منذ والدته، مث لقب بـ متتع شيشنق :االسم –شيشنق األول   -(ب
 -Hedj(=)رع -بن -سييت -رع -خفر -حديي:)ومسي عرشه بـ". حمبوب آمون"ومعناه 

Kheper- re- sete- pen-re) 3(اختيار رعالنور الظاهر لرع، )، ومعناه. 
، وذل  بسبب عدم وجود األحرف الصوتية يف "شيشنق"قام جدل كبري حول نطق اسم          

فكان كل من الصيغتني املعروفتني  .اللغة املصرية القدمية باعتبارها لغة ساكنة
(Shoshenq)و(Sheshonq )4تظهران دائما يف اإلصدارات اإلجنليزية. 

اللوبيني السابقني الذين حكموا مصر اسم من هذا النوع حىت ميكن ولألسف أنه ال يوجد بني 
مقابلته باألمساء الواردة يف النصوص املصرية، وقد أخذ علماء املصريات هذا االسم من اللغة 

                              
 .90عبد اللطيف الربغوثي، املرجع السابق، ص  1
 .02-01عبد العزيز سعيد الصويعي، الفرعون اللييب شيشنق األول، املرجع السابق، ص ص  2
 .04املرجع نفسه، ص  3
 .19سعيد بودبوز، املرجع السابق، ص  4
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، بينما ورد يف اللغة اآلشورية احلديثة ، بأحرف صامتة دون أصوات(nq    )املصرية القدمية هكذا
أما يف (. usanqu  سوسانقو )و(  usanqu  شوسانقو:)كذابكامل سواكنه وصوائته، ه
 .1(Shishaq( )شيشق)التوراة فورد خمتصرا هكذا 

 ، قرروا استخدام 2م2119ويف آخر لقاء للعلماء واملؤرخني جبامعة ليدن اهلولندية يف سنة          
االختالفات اليت ما ، وهذه آخر توصيات الندوة حول (شيشنق)طريقة معينة للتعامل مع اسم

 :ينف  يوردها علماء املصريات يف كتاباهتم
 :التسلسل الرئيسي لألسرة الثانية والعشرين" -
 (.شيشنق األول)شيشنق  –رع  -خفر –حديي  -1
 (.أ-شيشنق الثاين)شيشنق  -رع -خفر –حيقا  -2
 (.ب-شيشنق الثاين)شيشنق  -رع -خفر –توت  -3
 (.ج-شيشنق الثاين)شيشنق  -رع -خفر –معا  -4
 (.شيشنق الثالث)باست  -سي -شيشنق -رع -معات -أوسر -5
 (.شيشنق الرابع)باست  -سي -شيشنق -رع -خفر -حديي -9
 .3(شيشنق اخلامس)شيشنق  -رع -خفر -عا -7

 :لتسلسل املكمل لساللة مصر العلياا-
 (.شيشنق السادس)شيشنق  –آمون  -مريي –رع  -معات -أوسر  -8
 .4(أ -شيشنق السادس) -إزي -سي -شيشنق –رع -خفر -حديي -6

استخدام نظام الةرقيم الوارد أعاله بعد  -من اآلن فصاعدا–قرر املشاركون يف هذه الندوة        
 .الةرتيب الثالث، واستهدافه كنظام عام يف الكتابة عن تاريخ مصر القدمي مستقبال

                              
 .04عبد العزيز سعيد الصويعي، الفرعون اللييب شيشنق، املرجع السابق، ص  1
، حضرها 2119، انعقدت جبامعة ليدن اهلولندية أواخر شهر أكتوبر (The Libyan in Egypt)ندوة علمية بعنوان  2

 .012، ص املرجع نفسه: ينظر. فريق من علماء املصريات من مجيع أحناء العامل
 .01املرجع نفسه،  ص 3
 . 01املرجع نفسه، ص 4
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امليالد متكنت العناصر مع بداية األلفية األوىل قبل  :مرحلة حكم األسرة الثانية والعشرين -(2
بالفيوم من تقلد وظائف هامة يف اإلقليم،  1(Hérakléopolis)اللوبية املستقرة يف هرقلة 
اسم شيشنق األول باملصرية يالحظ الصورة يف  )، (شيشنق األول)واستطاع أحد أفرادها وهو 

من بعد أن سيطر على الدلتا ( م.ق 724-711.( )10كتاب الدراجي مالمح تارخيية ص 
 711)، بطريقة سلمية، وذل  حوايل2(م.ق 901-711)تكوين األسرة الثانية والعشرين

األول عرش البالد كان قد أصبح بالفعل رجلها القوي، صاحب " شيشنق"عندما ارتقى ، 3(م.ق
اليد العليا يف شؤوهنا، ويعترب حكمه فاحتة عصر جديد ملصر، متكن فيه الزعماء اللوبيون استعادة 

  .4"رمسيس الثالث"ان منذ هناية عهد البالد التليدة بعد أن وقعت يف طي النسيقوة 
الكيفية اليت وصلت هبا هذه األسرة اللوبية إىل حكم مصر، " جون ولسون"وقد شر، 

وشهد هذا العصر بدء ظهور قوة جديدة، وهي عائلة ليبية األصل، كانت قد '':بقوله
استقر أحد الليبيين في منطقة . سرة العشريناستقرت في منطقة الفيوم، في أواخر األ

" بويوواوا"في الفيوم، وكان له اسم أجنبي ينطق ( أهناسيا)هيراقليوبوليس 
، وقد وأنجب هذا الرجل ذرية كثيرة. (Beywaaw)أو( Buyuwawa")بويواو"أو

وبالرغم من (. Harsaphes)خدم خمسة أجيال منهم كهنة في معبد اإلله حرخيشف
الوقت الطويل عليهم في البالد، فإنهم ضلوا متمسكين بلقب كانوا يتوارثونه، مضي ذلك 

                              
الطفل،   –أي مدينة املل  ( نسوت-خنن)للمدينة اليت امسها املصري القدمي هي تسمية إغريقية : أو هيراكليوبوليس هرقلة 1

 .Rachet (G.), Op-Cit ,P120 : ينظر. العشرين ملصر العليا، تقع يف مدخل الفيوم( اإلقليم)كانت عاصمة النوم 
 .072أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص  2
 بالنسبة للمؤرخ من املهمات الصعبة، إذ أن تارخيها يشوبه الكثري من الغموض بسبب قلة إن التأريخ للدولة اللوبية يعترب 3

وطبيعة الةربة أدت إىل ضياع اآلثار  املادة املدونة، بسبب متركز مؤسسات الدولة يف مشال مصر وبالتايل فإن رطوبة املناخ
واحد لبداية الدولة اللوبية، واالفةراض األكثر تقبالً  وبسبب هذا النقص، اختلف الدارسون حول رصد تاريخ. وخاصة الربديات
م، أن هذين التارخيني ميثل األول منهما تاريخ إعالن شيشنق فرعونًا يف كل من .ق 741أو  711يف السنة  هو االختالف

أم اخلري : ينظر .أما التاريخ الثاين فيمثل بسط نفوذ الفرعون اجلديد على كامل تراب مصر. مصر السفلى ومصر الوسطى
 . 070-017عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص ص 

، ص 0772، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 2ماهر جوجيايت، ط: نيقوال جرميال، تاريخ مصر القدمية، تر 4
409. 
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.  قبائل المشوش التي كانت تقطن غرب ليبيا" مي"العظيم، ويقصدون من " مي"وهو زعيم 
يفهم من النص أنه بالرغم من استقرار  .1''كانوا في األصل جنودا مأجورون، استقروا في مصر

 .لة لكنهم حافظوا على العديد من عاداهتم وألقلبهماللوبيني مبصر لفةرة طوي
امتد نفوذ أحد هؤالء األمراء جنوبا  م.ق 943وحوالي '': ويضيف جون ولسن قائالً  

إلى أبيدوس، وكان له من النفوذ ما جعل آخر ملوك األسرة الواحدة والعشرين يدعوه 
احترامه لهذا األمير  وقد أحسن الملك. للمشاركة في أعياد جاللته، وتلقي المجد معا

غير سنوات قالئل استولى فيها ذلك ق، ألنه لم تمض المصري الذي يدعى شيشن -الليبي
، وبدأت تلك األسرة عهدها بنشاط. األمير على عرش مصر، وأسس األسرة الثانية والعشرين

  .2''وتطلعت نحو المجد، فقامت بحملة حربية على فلسطين
شيشنق األول كان قائد القوات املسلحة املصرية،  تؤكد معظم النقوش املصرية أن

وصهره، إىل جانب احتفاظه ( م.ق 741-717" )بسوسينس الثاين"واملستشار األعلى للفرعون 
مل ينجب ولدًا يرث عرشه، " بسوسينس الثاين"وكان . بوظيفة أبيه وجده كرئيس املشوش األعظم

وتشري عدة دالالت إىل أن أواخر . همةفاعتمد على مستشاره وصهره شيشنق يف تويل هذه امل
كانت رديةة سياسيا واقتصاديا، مما أضعف األسرة الواحدة " بسوسينس الثاين"سنوات حكم 

 . 3والعشرين وأدى إىل اهنيارها
فقد متزقت مصر إىل طوائف يديرها املغامرون على هواهم دون رقابة من الفرعون الضعيف 

ويف النهاية اضطر إىل مهادنة إسرائيل أيضا، . مقابل أي مثن الذي جلأ إىل مهادنة مجيع األطراف
اليت كانت قوهتا تتعاظم يف فلسطني حتت حكم أسرة داوود، وعقد معها صلحا مهينا متت مجيع 

العرش بدون  أن يصعد شيشنق األول متكن نتيجة هلذه الظروف ،4شروطه على حساب مصر
 .عوائق

                              
 .402.400، ص ص 0711 أمحد فخري، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة،: جون ولسن، احلضارة املصرية، تر 1
 .402.400، ص ص نفسه 2
  .001عبد العزيز سعيد الصويعي، تاريخ احلضارة الليبية، املرجع السابق، ص  3
 .90ص ، املرجع السابق،0، ج(تارخينا)جمموعة مؤرخني، موسوعة  4
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ود ملوك األسرة الواحدة والعشرين، وينتقل  أن يكسب( Sheshonk)وقد استطاع شيشنق
الدلتا كلها، مث وسيطر على  –الزقازيق حاليا –( Bubastis)من هرياكليوبوليس إىل بوبستيس

 .واستوىل على املل  1آخر ملوك األسرة الواحد والعشرين" بسوسينس الثاين"انتهز فرصة وفاة
الوريثة  "بسوسينس"من ابنة " نأوسركو "، وزوج ابنه وحرص على صداقة البيت احلاكم  

كما   ،2العرش املصري تويلليؤكد أهليته يف " ماعت كارع"الشرعية لألسرة احلادية والعشرين األمرية 
من ابنة كبري الكهنة، وكانت الغاية من ذل  القضاء على حكم  (. Iuput" )إيوبوت"زوج ابنه 

. استمرت طيلة فةرة األسرة الواحدة والعشرينكهنة آمون يف اجلنوب، وإهناء حالة االنقسام اليت 
فما كان . إالّ أن الكهنة رفضوا ذل  وظلوا يذكرون امسه كرئيس املشوش العظيم دون ألقاب ملكية

من شيشنق األول إاّل مدامهة مراكز نفوذهم يف طيبة، ففروا مذعورين تاركني املدينة لسكاهنا، 
  .3توحيد البالد حتت حكم أسرة واحدةوهربوا إىل السودان، فاستطاع بذل  إعادة 

، األمر 4منصب الكاهن األعظم يف معبد آمون بطيبة( Iuput")إيوبوت"وقام بتولية ابنه 
الذي ساعده على امتالك زمام السلطتني الدينية والزمنية، وأعاد وحدة مصر بوجهيها البحري 

ا وراء بالد النوبة، وهذا يعين أنه سنة، بل وامتد نفوذه إىل م 021والقبلي بعد انفصال دام قرابة 
 .5قبل أن يتطلع بالصعود إىل فلسطني( مصر ومشال السودان وشرق لوبيا)أدمج كل من

 وقد كان . من هنا يتضح أن حكم شيشنق األول كان يشري إىل قمة وضو، الفةرة الوسطى 
 شيشنق األول قادرا على مجع أبنائه حوله، فوالهم مناصب قيادية هامة يف عدة مناطق من الدولة، 

                              
حوايل ( الزقازيق احلالية)وأغلب الظن، أن شيشنق استطاع أن يصل إىل العرش يف بوبسطة '':جنيب ميخائيل إبراهيم يقول 1

وكان ذل  إما نتيجة النسحاب آخر ملوك األسرة احلادية والعشرين، وإما نتيجة لوفاته، وانقراض ذريته، وعدم . م.ق 711
بعد مضي ما يقرب من ...تمصرين يةربعون على عرش مصر بغري عناءوهكذا نرى اللوبيني امل...وجود وريث مباشر له 

، دار املعارف، 4، ط2جنيب ميخائيل إبراهيم، مصر والشرق األدىن القدمي، ج: ينظر. ''سنة من وفاة رعمسيس الثالث201
 .102-100، ص ص 0701مصر، 

 .071أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص  2
 .010خينا، املرجع السابق، صموسوعة تار  3
 . 04رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص  4
 .91عبد العزيز سعيد الصويعي، الفرعون اللييب شيشنق األول، املرجع السابق، ص 5
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حاكمًا على مصر العليا، وأعطاه قيادة اجليش إىل جانب وظيفته ( Iuput")إيوبوت: "فعني ابنه
" فنخ -أيو -بتا، -ديد: "، وعني، ابنه-كما ذكرت سابقا-األساسية ككبري كهنة آمون 

(Djedptahaufankh منلوت: "مساعدا ألخيه كنيب ثالث آلمون، وابنه("Nimlot ) قائدا
للجيش يف هرياكليوبولس القريبة من طيبة حلمايتها، وكان أحد الرؤساء املتحالفني مع القبائل 

كما كان يشجع على الزواج من بنات . صار النيب الرابع آلمون( Nesy")نيزي"اللوبية وامسه 
وهبذه السياسة استطاع شيشنق األول تثبيت حكمه يف البالد، حيث متكن . القصر امللكي

، مما جعله يسيطر على مناطق شاسعة، كما 1شيشنق من امتالك زمام السلطتني الدينية والزمنية
 .سيأيت الذكر

عاصمة لدولته، منهيا بذل  ( Bubastis" )بوباستيس"اختذ شيشنق األول من مدينة 
"    تانيس: "ني اللتني اختذمها فراعنة األسرة الواحدة والعشرين وكهنتهاعهد العاصمتني السابقت

 .2واعةرفت به طيبة ملكا منذ العام اخلامس من حكمه". طيبة"و
وبعد ذل  جرد اجليوش لتأديب املتآمرين واملتحرشني مبلكه، ومل ميض وقت طويل، حىت  

لسطني وسوريا، وبذل  يكون قد أضحت دولته حتظى بوالء لوبيا والسودان ومصر، مث أضاف ف
وهذه األقوال أثبتتها النصوص اهلريوغليفية املنحوتة يف . 3اعتلى عرش إمرباطورية مةرامية األطراف
 يف هناية احلائط اجلنويب الغريب مبعبد آمون،" فرنسوا مشبليون"معبد الكرن ، واليت اكتشفها العامل 

 .4له من محوالتديار اخلاضعة سجلت النقوش ما أرسلته تل  الو 
االنتصارات موثقة يف التوراة، حيث مسي فيها الفرعون اللويب  ووردت كذل  أخبار تل  

وفي السنة '' :ما يلي( 04باب امللوك األول، اإلصحا، )وجاء يف ". شيشق"شيشنق باسم 
الخامسة للملك رحبعام صعد سيشق ملك مصر إلى أورشليم، وأخذ خزائن بيت الرب، 

 فعمل . لملك، وأخذ كل شيء، وأخذ جميع أتراس الذهب التي عملها سليمانوخزائن بيت ا

                              
 .002عبد العزيز سعيد الصويعي، الفرعون اللييب شيشنق األول، املرجع السابق، ص  1
 .097املرجع السابق، ص بيومي مهران، املغرب القدمي،  2
 .10بوزياين الدراجي، مالمح تارخيية للمجتمعات املغربية، ص  3
 .001، ص 2112، دون دار النشر، القاهرة، 0جمدي صادق، التاريخ احلقيقي ملصر القدمية، ط 4
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 .1''.الملك رحبعام أتراس نحاس، وسلمها ليد رؤساء السعادة الحافظين باب بيت الملك
ويتضح من هذا النص أن محلة شيشنق الشهرية على مملكيت إسرائيل ويهوذا كان إحدى  

أهم أهدافها حتسني الوضع االقتصادي لدولته، ويدل على ذل  الغنائم والضرائب اليت عاد هبا من 
 .فلسطني عقب تل  احلملة

 م، حسب إمجاع كثري.ق 724سنة، أي يف سنة 20تويف شيشنق االول بعد حكم دام  
" تكلوت األول"، وبعد وفاته إنتقل العرش إىل املل  2"أوسركون األول"من املؤرخني، وخلفه ابنه 

وخلفه الفرعون   مث أتى من بعده شيشنق الثالث" تكلوت الثاين"مث ابنه " أسركون الثاين"مث املل  
  .3مث شيشنق الرابع، (ومعىن بامى القط" )بامى"
  :وظهور األسرة الثالثة والعشرينمرحلة االنقسام السياسي  -(1
أن مؤسس األسرة  4، يذكر مانيتون(م.ق 911-م.ق 109)إطارها الزمين فيما خيص 

، الذي استطاع يف هذه الفةرة من (بارى باستيس" )بيوباستيس"الثالثة والعشرين هو املل  
الضعف والتفك ، وإزدياد نفوذ حكام األقاليم، والتنازع بني احلكام وقيام الثورات من أن ينتزع 

وذه على غرب ، بل واستطاع أن يفرض نف"تل بسطة"لنفسه العرش، ويؤسس أسرة جديدة مركزها 
،  وهبذا أصبحت الدلتا 5الدلتا ذل  يف الوقت الذي كان فيها شيشنق الثالث حيكم يف تانيس

                              
ملزيد من . 421، ص21، اآلية 04، سفر امللوك األول، اإلصحا، (كتب العهد القدمي والعهد اجلديد)الكتاب املقدس  1

 .101الكتاب املقدس، ص: املعلومات ينظر
 .001عبد العزيز سعيد الصويعي، تاريخ احلضارة الليبية، املرجع السابق، ص 2
 .211-212، ص ص، 0779، مكتبة االسكندرية، االسكندرية، مصر، 0مسري أديب، تاريخ وحضارة مصر القدمية، ط 3
القدامى عاش يف مسنود، وحيتمل أن يكون قد تعلم يف الكليات الكهنوتية، حمل ميالده  من أشهر املؤرخني املصريني: مانيتون 4

، وامسه (هليوبوليس)موضع جدل فتقول بعض األساطري أن له عالقة مبنديس، وأساطري أخرى جتعل له عالقة مبعبد أون 
الذي كتبه حوايل " تاريخ مصر"أشهر مؤلفاته مصري، ملما باهلريوغليفية وبالديانة املصرية، وكان يعرف اإلغريقية أيضا، من 

بطليموس الثاين،  ويتألف معظمه من قوائم بأمساء امللوك مرتبة حسب األسرات مع تقدير مبدة حكم  "م يف عهد .ق 211
 . 01 -09حممد علي سعد اهلل، املرجع السابق، ص ص، : للمزيد ينظر. أسرة 10كل مل ، ومؤلفه يقسم األسرات إىل 

بسوسنيس، آمينمابيت، : حاليا هي منطقة صان احلجر قريبا من حبرية املنزلة بالدلتا، كانت عاصمة امللوك اللوبيني بدءا من :تانيس 5
، وهبا من األثاث اجلنائزي ما يضاهي يف إتقانه (Montet)أوسكرون الثاين وشيشنق الثالث، اكتشف آثارها العامل الفرنسي مونتيي 

 .Guy Rachet, Op-Cit., P.241 :ينظر. من األسرة الثامنة عشرأثاث مقربة توت عنخ آمون 
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بة اململكة الكهنوتية أما طي. حتكم من بيتني حاكمني أحدمها يف تانيس واآلخر يف تل بسطة
 .1بعيدة عن أحداث الشمالفكانت 

شيشنق  -بدي باست)ثالثة والعشرين ومن دراسة األمساء اليت اختارها فراعنة األسرة ال 
يبدو من الراجح أهنا كانت ترتبط بصلة قرابة مع األسرة الثانية ( تكلوت الثالث -اخلامس
 .2والعشرين

 للمؤرخني، وذل  لقلة ما خلفتهتعترب الفةرة االنتقالية الثالثة من الفةرات الغامضة املربكة  
. هم ولكثرة البيوت احلاكمة اليت كانت حتكم مصرمن آثار، ولكثرة تتابع ملوكها، وتشابه أمسائ
-شب"استطاع أن خيلع على إبنته " وسكرون الثالث"ومن أهم أحداث هذه األسرة هو أن املل  

الزوجة اإلهلية آلمون، أي أصبحت كبرية لكهنة طيبة، ومتتعت بنفوذ وتقديس أكرب من " أوبت-ان
األسرة أكثر متصرا وحتضرا من األسرة السابقة، واعتربت هذه . 3نفوذ وقدسية كبرية لكهنة طيبة

 .4وأشهر ملوكها أوسكرون الثالث وتاكلوت
وقد سجلت األسرة الثالثة والعشرين ملوك مصر يف وضع القوائم امللكية، وما وصلنا من  

ترتيب ملوك األسرتني كان بفضلها، إذ وضع املل  بدوباست تارخيًا ألحداث أسرته حيث اختار 
شجرة عائلته، وتضمنت القائمة ملحمة تسرد وقائع اخلالفات اليت نشبت بينه وبني  أن يكتب عن

الكهنة، وأحداث بعض املعارك اليت تروي بالتفصيل طريقة القتال واملبارزة واللباس العسكري 
 وشارات املكانة العسكرية املعروفة بالسعفة الفضية، وكان ذل  يف لغة أدبية تقةرب يف تركيبها من 

 (26، ص 32:ينظر، الخريطة رقم).5إلياذة هومريوسلغة 

                              
 .211مسري أديب ، املرجع السابق، ص  1
 .041، ص0772، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 0ماهر جوجيايت، ط: جان قريكوتري، مصر القدمية، تر 2
 .214-211مسري أديب، املرجع السابق، ص ص  3
 ،0772، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة ، 0ماهر جوجيايت، ط: األدب املصري القدمي، تر كلري اللويت،  4

 .004-001ص ص 
 .420-422، ص ص 0774أمحد فخري، مصر الفرعونية، اهليةة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  5
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 تبين مناطق نفوذ اللوبيين في مصر  القديمة 32:الخريطة رقم

 .422مها العيساوي، المرجع السابق، ص : نقال عن

م، وكان آخر مل  فرعوين .ق 901وقد ظل احلكم متوارثًا بني األسر اللوبية إىل حوايل 
فخلفه فراعنة . ، من األسرة الرابعة والعشرين(Tafnakht")تافناخت"لويب صريح ساد مصر هو 

 .  1عندما دشن عهد األسرة اخلامسة والعشرين( لوبيون أثيوبيون)هجناء 
مث استمر خلفاؤه يف حكم مصر، فاشتدت العالقات املصرية اللوبية من خالل قوة الدور  

قدوم موجة ( م.ق 011)اللويب يف مصر، حيث عرف اإلقليم الغريب من مصر الوسطى يف حوايل 
                              

 .21حممد شفيق، املرجع السابق، ص  1
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والذي ( م.ق 001-004)'' بسماتي  األول''جديدة مهاجرة من القبائل اللوبية، تصدى هلا 
 .1ى احلدود الغربية مستخدما فيها اجلند من جنسيات متعددة منها املشوشأقام احلاميات عل

وقد أثر إنشاء اإلغريق ملستوطناهتم بلوبيا خالل هذه املرحلة على العالقات، فتجدد  
األول سياسة حتصني احلدود '' بسماتي ''الزحف اللويب إىل مصر، واتبع حكامها من خلفاء 

زعيم '' أدركان''ورغم ذل  فقد عرفت هذه املرحلة استنجاد  ،2الغربية على الشاطئ والواحات
، ضد قوريين اليت أصبحت تشكل (وا، ايب رع)أي ( ابريس)قبيلة اإلسبت اللوبية بفرعون مصر 
 .3خطرا على كل من مصر ولوبيا

يف أواخر القرن السادس قبل امليالد يظهر الدور اللويب يف مصر قويا، من خالل قيادهتم  
 414-121)بالثورات املتعددة واملسامهة القوية يف استقالل مصر من الغزو الفارسي وقيامهم 

م ضد الفرس، مث الثورة الكربى اليت قامت .ق 401، وثورة 4م.ق 410، وأوهلا ثورة عام (م.ق
، فقد كان  5م، وأدت إىل استقالل مصر من االحتالل الفارسي.ق 414و  401بني سنيت 

زًا بانطالقها من مشال غرب الدلتا، وكان أغلب قادهتا يف مجيع مراحلها الدور اللويب فيها بار 
 .6ينتمون إىل أصول لوبية

ويربز الدور اللويب من جديد خالل فةرة حكم األسرات الثامنة والعشرين إىل الثالثني،  
م، .ق 112ملصر يف '' االسكندر املقدوين''واليت متتد بني حترير مصر من االحتالل الفارسي وغزو 

 األثينيني للتصدي للهجوم الفارسيباحتواء اجليش املصري لآلالف منهم إىل جانب املصريني و 
 . 7اجلديد

                              
 .71السابق، صعبد احلليم دراز، املرجع  1
 .210بيومي مهران، املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  2
 .79عبد احلليم دراز، املرجع السابق، ص  3
 .000املرجع نفسه، ص  4
، وهو أحد أحفاد (تايوس الثاين)انطلقت هذه الثورة من أسوان مث امتدت إىل إقليم الدلتا لتشمل بعد ذل  كل مصر وقد قادها أمري  5

   .217-211بيومي مهران، املغرب القدمي، املرجع السابق، ص ص : ينظر. م.ق 401الذي صلبه الفرس بعد أسره يف ثورة ايناروس 
 011عبد احلليم دراز، املرجع السابق، ص  6
 .201حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  7
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درست  :من عهد اللوبيين بمصر 1والثقافية المظاهر االجتماعية -المبحث الثالث
الثقافية  مبا فيها التأثريات يف هذا املبحث األوضاع االجتماعية والتفاعل البشري للوبيني مبصر 

 .كالعمارة والفنون
اعترب شيشنق األول أهم مل  لويب حكم مصر خالل  :تنظيم المجتمع المدني -أوال

األسرتني الثانية والعشرين والثالثة والعشرين، ليس ألنه استطاع حتقيق ما عجز عنه أسالفه منذ 
العلم أهنا كانت يف مع  -ألفي سنة، ولكن لألسلوب الذي حقق به بسط نفوذ اللوبيني على مصر

وهو  -أوج ضعفها وتفككها السياسي، ويعين ذل  أن عملية غزوها العسكري كانت سهلة املنال
 2.األسلوب السلمي الذي انتهجه يف إرساء دعائم حكمه لفةرة تربو على القرن

لقد أدى اإلعجاب الكبري لشيشنق األول مبظاهر احلضارة املصرية إىل أن تبىن الكثري من  
حمها، ومتكن األثريون من الوقوف على ذل  من خالل حذقه للكتابة املصرية القدمية، مال

واستفادته من أسلوب ومنط التنظيم االجتماعي لألسر املصرية من حفظ حقوق األفراد وتبيان 
واجباهتم، فقام بتطبيق بعض القوانني املصرية لتنظيم أبناء جلدته الذين أخذوا بالتحول تدرجييا من 

 .3ة التنقل والةرحال إىل حياة االستقرار والتمدنحيا
كما ذكر ديودوروس الصقلي أن شيشنق األول كان واحدًا من ستة ملوك حكموا يف  

 الذي سادت فيه النظم اإلقطاعية يف اجملال  4مصر وسنوا قوانني هتدف إىل تنظيم اجملتمع املدين

                              
كرية والفلسفية وحسب تعدد اجملاالت اليت حتتلها الثقافة يف الزمان تقدم تعاريف متعددة لكلمة ثقافة حسب تعدد املدارس الف 1

كل ما هو غير فطري أي أنها تعني ما هو مكتسب من : " ففي الفلسفة مثال تعرف الثقافة بأهنا. واملكان والبيةة والطبقة االجتماعية 
كل ما هو مشترك لدى مجموعة من : "  هنايف علم االجتماع تعرف الثقافة بأو..." خبرات وأفكار ومعلومات وفنون وعلوم

و " الزراعة " الالتينية اليت تعين يف األساس ( Cultura)ووضعت كلمة ثقافة لتقابل كلمة ".  األفراد ويدعم التالحم فيما بينهم
حيث الفلسفة زرع الروح يف قوله الشهري (  Cicéron) أول من استعملها للداللة على الرقي األديب  والفكري لإلنسان هو شيشرون 

". الحقل مهما كان خصبا ال يمكن أن ينتج دون زرعه، كذلك األمر بالنسبة لإلنسان ال يثمر دون تعليم"  :جاء يف تعبريه ما يلي
 .17، ص 2102حممد العريب عقون، حماضرات لفائدة طلبة ما بعد التدرج ، جامعة أدرار، : ينظر

 .010 مها العيساوي، املرجع السابق، ص 2
 .010املرجع نفسه، ص   3
4 Diodore de Sicile,Bibliothéque Historique de Diodore de Sicile, Tome 01, 

Trad par ; Ferdinand Hoefer , T ;3, éd.Adolphe Delahays, Paris, 1851 , P.94.          
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 .االقتصادي
تنفيذ سياسته إىل موظفني وأجهزة إدارية  لقد حكم شيشنق األول مصر موحدة، وأسند 

، مما يوحي مبركزية ومؤسسات حكومية، مثل مدير خزائن مل  األرضني وغريها من املؤسسات
 .1السلطة بني أيدي شخص الفرعون

ال يستبعد املؤرخون أن اهلجرات اللوبية املتتابعة حنو مصر، أثرت  :األوضاع االجتماعية -ثانيا  
ل وتكوين املالمح السكانية يف املنطقة الغربية من مصر، وبصفة عامة أدت بشكل كبري يف تشكي

إىل تفاعل بشري نتج عنه تكوين بنية حضارية ال ختلو من تراكم التأثريات املتبادلة بني املنطقتني 
  .2املصرية واللوبية خالل املراحل التارخيية املختلفة

امللكية ميكن أن خنلص إىل إبراز التحول وباالطالع على نظام احلكم واإلدارة واهلبات  
من الناحية االقتصادية هو التحول  االجتماعي والديين واالقتصادي يف مصر أثناء حكم شيشنق،
، حيث ظهرت طبقة إقطاعية كبرية 3من اقتصاد دولة إىل إقتصاد إقليمي حبت غاية يف التعقيد

هلا نفوذ كبري يف حكم األقاليم، لكنها بقيت  وغنية تزايدت أعدادها وثرواهتا مع مرور الزمن، وتوفر
  .4مرتبطة مبركز السلطة املمثل يف الفرعون، فتدين له بالوالء والطاعة وتدفع له الضريبة السنوية

األلقاب اإلدارية والعسكرية والدينية ومدلوهلا االجتماعي، والوضع االقتصادي  وإذا نظرنا
استحالة حتديد وتصنيف الطبقات االجتماعية يف و لتضليل إىل ا ذل  واملهين ملن محلوها، قد يؤدي

مصر يف هذه املرحلة مثلما حاول البعض من املؤرخني فعل ذل ، فطبقة احملاربني مثال، ال ميكن 
، إذ كان رؤسائهم يضطلعون مبهام دينية طبقا ملا كانت تفرضه عليهم واجبات متثيلها اجتماعياً 

الكاهن "فإن منصب : لقاب العسكرية، وعلى سبيل املثالاأللقاب اليت محلوها إىل جانب األ
" حرسا است"يف طيبة والذي محله كال من " قائد اجليش، واحلاكم ملصر العليا"و " األعظم 

                              
 .141أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص  1
ناجر منوذجاً، أطروحة لنيل دكتوراه دولة  -البنية اجلغرافية واحلضارية يف اجلنوب الشرقي اجلزائري تاسيليإبراهيم العيد بشي،  2

 .201ص، (2110-2111)يف التاريخ القدمي، إشراف حممد الصغري غامن، قسم التاريخ، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 
 270بق، ص بن السعدي سليمان، املرجع السا 3
 .141أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص  4
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لإلله احمللي " )الكاهن األعظم"والذي محل لقب " الرئيس العظيم للمشوش"وكذل  " اوسركون"و
، ويف غرب الدلتا ميكن أن يؤدي تصنيفهم إىل "هرياقليوبوليس"و " منديس"أمراء  مثل( يف إقليمه

 ؟1تضليل أهم طبقة عسكرية أم طبقة دينيةال
إن مثل هذه التداخالت يف األلقاب ذات الطابع العسكري والديين أو الصناعي، فضال  

ة كهنة، أو طبقة عن أن كل من محلوا هذه األلقاب كانوا حكاماً، جتعل استحالة وجود  طبق
بأن مصر مل تشهد يف هذا العصر : مهنية، أو حىت طبقة حكام خالصة، وبالتايل فإنه ميكن القول

منطًا طبقيًا من الوجهة االجتماعية البحتة، كما أن حكامها وبصفة خاصة حكام املدن ذوي 
ه بكل ما تشمله هذه املراكز املرموقة محلوا ألقابا جتمع بني صفة السيادة واحلرفية يف الوقت نفس

وبالرغم من ذل  ميكن متييز ثالث طبقات اجتماعية  من خالل وثيقة ترجع يف  .2الصفة من معىن
، حيث كان يوجد طائفة من "لوحة الضرائب"تارخيها لعهد الفرعون شيشنق األول تعرف باسم 

اجليش الذين  رجال الدين، مث طائفة من الفالحني يسكنون املدن، فضاًل عن وجود طبقة رجال 
 .3كان هلم نفوذ هام وثروة ضخمة

إال أن املفهوم السياسي واالجتماعي واالقتصادي إلدارة الدولة قد تغري لدى الفراعنة  
اللوبيني، يف مرحلة الفوضى اليت شهدهتا الدولة يف النصف الثاين من عهدها، وأصبح بعيدًا كل 

وتوارث املهن مله من ترسيخ للطبقية قطاعي، مبا حيالبعد عن املركزية وقائمًا أساسًا على النظام اإل
يف معظم األحيان، فكان اجملتمع مكونًا من طبقة النبالء وحتتوي فةة الكهان والوظائف 

" أقنان"والعسكريني، ومن الطبقة العامة القائمة أساسًا على الفالحني املرتبطني باألرض 
(Cerfs) ً4جداً ، أما العبيد فقد أصبح وجودهم نادرا . 

تأثر اللوبيون بكل املدينة املصرية وعلى األخص بالفالحة والصناعة املصرية، واستفادت  
 . 5بالد املغرب من ذل ، وكان هذا التأثري مشةركا ومتبادال بني الطرفني

                              
 .272-270بن السعدي سليمان، املرجع السابق، ص ص  1
 .272املرجع نفسه،  2
 .147أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص  3
 .147-141، ص ص نفسه 4
 .11، ص0717دار النشر بوسالمة، تونس، ، 0أمحد صفر، مدينة املغرب العريب عرب التاريخ، ج 5
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ورغم ذل  فقبائل املشوش الذين استقروا كجاليات منفصلة على امتداد األجزاء املتوسطة  
والعراك، وليس حريصًا على الوسطى كانوا مبثابة كيان مستقل ميال للصخب والشمالية من مصر 

النابعة من ( األوىل)ولقد احتفضوا بألقاهبم يف لغتهم اللوبية، وبأمسائهم الشخصية . االندماج
معجم أمساء األعالم اللوبية، كما ظلوا حىت هناية اعتالئهم للسلطة يف مصر حيافظون على وضع 

  . 1يزهم عن املصرينيالريشة كعالمة مت
لقد تصرف الرؤساء احملليون لقبائل املشوش والليبو يف الدلتا كسادة فعليني، والزمامات اليت  

مستقلة استقالاًل ذاتياً، وقد أقام هؤالء الرؤساء  (Fiefs)يقيمون فيها كما لو كانت إقطاعيات 
مقصورة يف العادة، يف أوقات سابقة على مباٍن ختليدًا ألمسائهم، وصوروا أنفسهم يف أزياء كانت 

" هنج حوريس"، فأخذوا يتحدثون عن امللوك وحدهم، بل وبلغ هبم األمر حد تبين أساطري ملكية
   .2يف اإلشارة إىل رسم اآلهلة ألقدارهم

ويف خضم ذل ، فإن اجملتمع اللويب رغم متصره مل يتخل عن أهم األعراف والعادات  
شكل أساس العالقة االجتماعية بني أفراده، بل ازداد متسكها هبا ملا حتمله والتقاليد اليت كانت ت

 .من إشارات تدل على خصوصيته، كما أثبتت ذل  املصادر الكتابية املصرية
اكتشف علماء املصريات  :األسرة اللوبية من خالل مصادر الكتابة المصرية -ثالثا

اليت تناولت تفاصيل احلياة اليومية للمجتمع  3خالل القرن العشرين الكثري من قراطيس الربدي
نادرة، كوهنا ( 21-22)املصري، إال أن الربديات اليت تعود إىل فةرة حكم األسرتني اللوبيتني 

                              
 .412ص ،2101القومي للةرمجة، القاهرة،  ، املركز2بيومى قنديل، ط:وإسرائيل يف العصور القدمية، تردونالد ريدفورد، مصر وكنعان 1
 .411املرجع نفسه، ص  2
عرف املصريون صناعة الورق، فقد الحظوا أن سيقان نبات الربدي مثلثة األضالع، فكانوا يقومون بتقطيع الساق إىل قطع  3

متساوية، مث ينزعون اللحاء أو القشرة اخلارجية للساق، ويقومون بتقطيع اللب الداخلي إىل أشرطة وشرائح رقيقةمتساوية 
 =أي بوضع صف أفقي فوق صف رأسي، " خلف وخالف"بعضها بطريقة الطول، مث يرتبون وضع هذه الشرائط فوق 

ويدقون عليها مبطارق خشبية إىل أن يلتصق الصف األفقي بالصف الرأسي بفعل العصارة اللزجة اليت حتتوي عليها ألياف =
ذي سطح أملس  الساق، مث يقومون بعد ذل  بتنعيم سطح ورقة الربدى وجتهيزها للكتابة أو الرسم، وذل  باستعمال حجر

خمتار : للمزيد ينظر. ويف املرحلة األخرية جتفف أوراق الربدى يف الشمس وتصبح عندئذ صاحلة متاما للكتابة والتدوين. ناعم
 . 011السويفي، املرجع السابق، ص 
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، ورغم ذل  فإهنا قد 1تعرضت للفناء والتحلل بسبب وجودها يف منطقة الدلتا اليت  تتميز بالرطوبة
 :مة فيما يأيتحفظت لنا بعض املالمح امله

حظي الزواج من الناحية االجتماعية خالل فةرة حكم األسرتني اللوبيتني  :الزواج وأركانه -4
باهتمام غري مسبوق، ملا كان من فائدة املصاهرة يف استقرار اجملتمع اللويب واستيطانه يف مصر 

والتمازج النفسي القدمية، واعترب الزواج عالقة هلا آثار قانونية باإلضافة إىل العالقة الروحية 
، خاصة وأن التنظيمات االجتماعية يف مصر القدمية مل تتمس  كثريا 2والتعاطف بني الرجل واملرأة

وإمنا قام التمايز بني األسر يف اجملتمع . ون الزواج واملعامالترق الطبقية والعرقية احلادة يف شؤ بالفوا
وعلى . انيات املادية، أكثر مما سواهاعلى أسس اعتبارية من اختالف املستويات الثقافية واإلمك

الرغم كذل  من حرص األسر الفرعونية على نقاء دمائها امللكية، إال أهنا مل متنع أمراءها بل 
 .3وأمرياهتا من أن يصهروا إىل ما عداها من األسر املناسبة هلم يف اجملتمع

(  م.ق 741-0107)وبلغ هذا التسامح االجتماعي ذروته يف األسرة احلادية والعشرون  
دونالد "بدليل عالقات املصاهرة بني أسرة شيشنق اللوبية والعائلة املالكة املصرية وحتدث عن ذل  

حيث ذكر أن شيشنق اجلد كان رجال عجوزا أجنب    (Donald B. Redford" )ريدفورد
لقرابة مع من درجات ا ، وكان قد اكتسب عدداً كثرياً "لثاينبسوسينس ا"أبناء يافعني خالل حكم 

آخر فرعون لألسرة " بسوسينس الثاين"، حيث أكد املؤرخون املعاصرون أن املل  4العائالت البارزة
وأجنب منها الكاهن " أوسركون"تزوجها ( Makare" )مكاري"الواحد والعشرين، له ابنة تدعى 

 شيشنق"جد " بسوسينس الثاين"، وعلى هذا األساس يكون (سوسنق -أمون -مريي)م األعظ
وأجنب " بسوسينس الثاين"بينما تقول مصادر أن شيشنق هو نفسه من تزوج ابنة . من أمه" األول

ويف رواية أخرى يشار . ، وهذا ما نقش حرفيا على نصب إله النيل"أوسركون األول"منها خليفته 

                              
حسن جوهر وعبد املنعم عبد احلليم، اهليةة املصرية العامة للكتاب، :فالندرز بيةري، احلياة االجتماعية يف مصر القدمية، تر 1

 .014، ص 0791القاهرة، 
 .019مها العيساوي، املرجع السابق، ص  2
 .19م، ص0711للكتاب، القاهرة، عبد العزيز صاحل، األسرة املصرية يف عصورها القدمية، دط ، اهليةة املصرية العامة  3
، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، 0بيومي قنديل، ط: ريدولف دونالد، مصر وكنعان وإسرائيل يف العصور القدمية، تر 4

 .411، ص2114
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ي وهو بدوره أجنب شيشنق األول الذ" منرود"أو " منلوت"أجنب ابنا امسه " شيشنق اجلد"إىل أن 
 . 1"بسوسينس الثاين"تزوج ابنة 

الذي تزوج األمرية املصرية " أوسركون األول"بعد وفاة شيشنق األول، توىل احلكم ولده  
اليت جتري يف عروقها الدماء الدماء املقدسة للفراعنة، وهي حسب التقليد املصري " ماعت كارع"

لفرعوين، حيث قام أصحاهبا باعتالء تنقل هذا احلق لزوجها، واألمثلة عن ذل  كثرية يف التاريخ ا
عرش الفراعنة باللجوء إىل الزواج من األمرية الشرعية، بل كان يتوجب على األمري ابن الفرعون 
املصري من زوجة ثانوية، الزواج بأخته األمرية ابنة الزوجة امللكية أخت الفرعون لتنقل له الشرعية 

عرش مصر، كان مطابقًا للتقاليد " أوسركون األول"وبالتايل فإن اعتالء . يف حكم مصر الفراعنة
 .2والعادات والقوانني املصرية القدمية

وهناك مثال آخر على اختالط اللوبيني باملصريني عن طريق الزواج واملصاهرة وهو زواج ابن  
، وقد كانت تسمى 3كبري كهنة أمون" بينوزم الثاين"من إحدى بنات " إيوبوت"شيشنق األول 

عابدة الهوتية آلمون وحافظة تقاليد وحقوق اخلالفة امللكية، وبذل  أصبح ابنه هو " كارومانة"
 .4الكاهن األكرب آلمون

وكان السائد هو أن ينعقد الزواج يف عرف اجملتمع اللويب شفهيا، ومبجرد الةراضي ودون  
األجيال حاكى املصاهرة وتعاقب  وعندما متصر اجملتمع بفعل .احلاجة إىل الكتابة على يد الكاهن

وتؤكد بعض عقود . اجملتمع اللويب اجملتمع املصري يف عملية توثيق عقود الزواج وعقود الطالق أيضا
اليت وصلت من األسرة الثانية والعشرين ظاهرة تعدد الزوجات، وتدحض فرية  الزواج اهلرياطيقية
 .5زواج اإلخوة

                              
 .07عبد العزيز سعيد الصويعي، الفرعون اللييب شيشنق األول، املرجع السابق، ص 1
 .219املرجع السابق، ص  أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، 2
 .011موسوعة تارخينا، املرجع السابق،  3
 .41أمحد صفر، املرجع السابق، ص  4
 . 019مها العيساوي، املرجع السابق، ص  5
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احملفوظة يف املتحف الربيطاين، واليت تعود إىل مرحلة العصر  1أما الربديات الدميوطيقية 
املتأخر، فقد أشارت إىل وسائل تنظيم العالقات الزوجية وحفظ األنساب واحلقوق املةرتبة للزوجة 
واألبناء ، وقد ظهرت هذه الصورة بشكل جلي يف النصوص األدبية املصرية القدمية، كما أهنا 

 .2بغيضة ومنفرة يف اجملتمع ال حيظى أفرادها بالتقدير واالحةرام إعتربت كل عالقة غري شرعية
اجملتمع الذي وعلى كل فإن هذه الربديات والنصوص هي الدليل املادي القاطع على أن  

متامًا عن الصورة اليت نقلتها  بعيد صاحلاً ومتماسكاً  اً هو جمتمع حيةرم أهم عالقة تقوم عليها األسرة
 .غريقية والرومانية فيما بعداملصادر الكتابية اإل

كان نظام تعدد الزوجات معروفاً ومعموال به بني اللوبيني يف مصر، ومل يكن  :تعدد الزوجات -2
 حكراً على طبقة األشراف، إذ كان العمال والعامة من الشعب يتخذون أكثر من زوجة، وغرضهم 

 . 3يف ذل  زيادة اليد العاملة واملعيلة يف األسرة
وقد سجل ( من األسرة الثانية والعشرين" )حاربسن"إال أن مثة شواهد أخرى مثل لوحة          

وتبني أن كل رجل من هذه األسرة كان يتخذ . هذا املل ، وهو ينحدر من أسرة لوبية شجرة نسبه
قامتها يف مصر، كانت قد تأثرت أن هذه األسرة، حبكم إولعل ذل  يفسر ب. زوجة واحدة
املصرية فلم يتخذ رجاهلا سوى زوجة واحدة، أسوة باملصريني، أو أن الزوجة اليت ورد  بالعادات

 .4ذكرها كانت السيدة األوىل يف حرمي ضم عددا من الزوجات
 -كما ذكرت سابقا-مع العلم أن ظاهرة تعدد الزوجات كانت قليلة يف اجملتمعات املصرية   

هم، وأن بعض امللوك واألثرياء وأواسط الناس قد على الرغم من أن هذا التعدد كان مشروعا لدي
. أخذوا به فعال، وأن القصور الكبرية مل ختلوا من اجلواري والسرايا السيما يف عهود الرخاء والةرف

                              
وقد  " اخلط الشعيب"أو " الكتابة الشعبية"والدميوطيقية هي األخرى تعبري يوناين مكون من مقطعني ومعناه : البرديات الديموطيقية 1
بت اللغة املصرية هبذا اخلط بعد تطور اخلطني اهلريوغليفي واهلرياطيقي إىل شكل أكثر اختصارا وسهولة يف التدوين، أما الربديات تعد كت

من الوثائق املهمة لكنها غري منشورة، اكتشفها عاملي املصريات جريفيث وتشارين، وتعد مصدرا مهما يف دراسة التاريخ االجتماعي 
 .71خمتار السويفي، املرجع السابق، ص : ملزيد من املعلومات ينظر. يف العصر املتأخر ملصر الفرعونية

 .011 -019مها العيساوي، املرجع السابق، ص ص  2
 . 011، ص املرجع نفسه 3
 .17مصطفى كمال عبد العليم، املرجع السابق، ص  4
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وكان لثقل التزامات الطالق أثر كذل  يف شيوع االكتفاء بزوجة واحدة، وقلة احتماالت 
 .1االنفصال بني األزواج

اردًا فيما بني األسرة الثانية والعشرين والسادسة والعشرين، حيث كان الزوج كان و  :الطالق -2
وتأخذ الزوجة ، ومتاعها حق هلا، عندما يبادر بالطالق يتنازل عن نصف أمالكه لزوجته أو ثلثها

 . 2قيمته نقداً إذا استهل 
بيد الزوج حيتمل من العقود الفردية أن طلب الطالق كان حقا مكفوال للزوجني، وإن ظل  

يف األعم األغلب، وإذا أوقع الزوج الطالق بإرادته أدى ملطلقته املؤجل املنصوص عليه يف عقد 
وتستويف املطلقة . القران أو التعويض الذي قد تتجاوز قيمته يف بعض احلاالت قيمة الصداق نفسه

لشخصية كاملة أو كما تسةرد مقتنياهتا ا. معه ما يكون قد ختلف هلا من حر مهرها يف ذمة زوجها
وقد يكتفي الرجل بالتطليق الشفهي، أو حيرر هلا وثيقة طالق تؤكد خلوها من . ما يعوضها عنها
  .3موانع الزواج

 :فيما يأيت أعاجل املوضوع :العمارة والفنون: رابعا
معبد الكرن  املعابد خاصة،  شيشنق آثار عديدة، حيث عمل على جتميل ترك :العمارة -4

مبا يليق بأسرته، ولذل  صمم على أن يقيم أثراً شاهقاً بارزاً ( آمون رع)مقر مل  االله الذي كان 
 .4يسةرعي األنظار بعظمته، على غرار ما أقامه امللوك العظام يف عهد الدولة احلديثة

م نّفذ برناجمًا طموحاً .ق 721بعد عودة املل  شيشنق من محلته املظفرة يف فلسطني عام 
بالكرن ، سرد تفاصيله على سطح لو، أقامه مبناسبة " آمون رع"إلنشائية يف معبد من املشاريع ا

وقام . األعمال التنفيذية" ايوبوت"م، وباشر ابنه .ق 724إعادة فتح حماجر جبل السلسلة عام 
وعلى سطح اجلدار اخلارجي للبوابة الواقعة جنويب هذا . بإعداد الفناء الواقع أمام الصر، الثاين

كما أشار إىل هذا النصر . صور انتصار مصر على اململكتني اليهوديتني يهوذا وإسرائيلالفناء 

                              
 .21عبد العزيز صاحل، املرجع السابق، ص  1
 .017مها العيساوي، املرجع السابق، ص  2
 .04عبد العزيز صاحل، املرجع السابق، ص  3
 . 017، ص ، املرجع السابق7جسليم حسن، مصر القدمية،  4
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، "حتومتس الثالث"، على مقربة من حوليات "ابت سوت"الذي أقامه يف ال" لو، النصر"على 
فبهو االحتفاالت الذي شيده شيشنق األول من . واملقارنة هنا لن تكون نوعا من املديح األجوف

 .1هد على النهضة اجلبارة اليت سادت الشرق األدىن القدميأجل آمون شا
لقد كانت الدلتا هي املسر، الرئيسي ألعمال خلفاء شيشنق األول املعمارية ولقد تركزت 

بوبسطة وتانيس، فأقام أوسركون األول معبداً صغرياً وعندما : أعماهلم يف املدينتني الرئيسيتني آنذاك
دون على جدران هذا املعبد قوائم هباته الواسعة آلهلة مصر، كما  مث" أتوم"أكمله أهداه لإلله 

 .2ينسب هلذا الفرعون الشروع يف إعادة بناء املعبد الكبري يف بوبسطة
فقد شهد آخر ومضات ازدهار األسرة الثانية والعشرين، وهو " أوسركون الثاين"أما عهد 

املتقنة، ولقد فاقت يف إتقاهنا بعض أعمال فرعون بناء، ففي عهده عادت البناءات الكبرية اجلميلة 
 .3رمسيس الثاين

إال أن شيوع االضطراب وعدم االستقرار وتأزم املوقف بني الشمال واجلنوب، فضال عن  
آثار بعيدة املدى على اإلبداع الفين والنشاط املعماري،  كانت له  العجز الذي أصاب مالية الدولة

ك هذه املرحلة، إذ أهنم مل يقتصروا على تقليد أسلوب وقد طفا أسلوب غري مستحب، سلكه ملو 
الرعامسة فقط فيما يتصل بأوضاعهم املختلفة اليت تعكسها مناظرهم وطقوسهم الدينية، بل 
حاكوا الرعامسة أيضا يف اغتصاهبم وإعادة استعماهلم آلثار األسالف، ومل تقتصر العملية على 

اعترب " كيتشن"ل جماالت البناء والفنون، لدرجة أن اآلثار امللكية واجلنائزية فحسب بل مشل ك
، وهلذا فقد مالت املوضوعات الفنية إىل التقليد دون 4هذه الفكرة ميزة عصر احلكام اللوبني

 .التجديد، وظلت قريبة من أمناط عهد الرعامسة
لقد كان جلب األحجار من احملاجر يتطلب تكاليف باهضة عجزت اخلزينة امللكية سواء  
عن الوفاء هبا، فأعتمد نشاط امللوك على هدم وختريب املنشآت " ليونتوبوليس"أو " تانيس"يف 

                              
 .407-401نيقوال جرميال، املرجع السابق، ص ص  1
 .110أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص  2
 .119املرجع نفسه، ص  3
4 A.K. Kitchen, On the princedoms of late Libyan Egypt, CDE 52, 1977, p 354.  
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املعمارية القدمية اليت شيدها الرعامسة من قبل، وذل  لالنتفاع بأحجارها يف تشييد منشآت أخرى 
خاصة هبم، ورغم أن هذا األمر مل يكن جديدًا إذ مارسه الرعامسة أنفسهم من قبل، وبشكل 

، إاّل أنه يف هذا العصر كان على نطاق واسع، ولذا فلم يكن هؤالء امللوك "رمسيس الثاين"خاص 
على مستوى املسؤولية بالنسبة للحفاظ على آثار امللوك العظام السابقني، وخاصة تل  اليت 

 .1أقيمت بالقرب منهم يف الدلتا
ألعمدة نقش عليها وبصفة خاصة يف معبدها كانت توجد أجزاء عديدة " تانيس"ففي  

بطمسها باستخدام طبقة من املالط ونقش " أوسركون الثاين"، وقد قام "رمسيس الثاين"ألقاب 
وليس إىل " رمسيس الثاين"، لذل  فهذه اإلضافة جيب أن تنسب إىل 2مكاهنا امسه وألقابه عليها

 .أوسركون الثاين
الغربية واليت شيدها من األحجار البوابة " تانيس"إىل معبد " شيشنق الثالث"وقد أضاف  

رمسيس "اجلرانيتية الضخمة، وكرس كل جهده لنقلها من أنقاض األبنية القدمية اليت تنسب إىل 
، مثلما يظهر من بقايا الربجني اللذين يؤلفا هيةة البوابة،  حيث وجد امسه منقوشًا على  "الثاين

فَّت أرض ية املمر بني الربجني بقطع من احلجارة، كتلة عثر عليها خلف الربج اجلنويب، وقد ُرص 
رمسيس "و" بيي الثاين"و" بيي األول"اغتصبت من أنقاض مباين قدمية، تنسب إىل كل من 

شيشنق "، وقد اشتمل كل برج من هذين الربجني على كوة مربعة الشكل، وقد مثل "السادس
الفنان إبرازها  ، حاول(آمون، موت، خونسو)نفسه عليها يف موكب ثالوث طيبة " الثالث

  .3باستخدام النقش الغائر
يف املدن العديدة بالدلتا فلم يعثر على ما يشري إىل نشاط معماري مللوك األسرتني أما 

 : ، مثل"شيشنق الثالث"الثانية والعشرين والثالثة والعشرين، سوى بعض اآلثار الضةيلة للمل  

                              
 .212-211حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، املرجع السابق، ص ص  1
بعملية اغتصاب أسالفه السابقني، حيث أقدم على استخدام كتل احلجارة اليت ترجع إىل " رمسيس الثاين"لقد قام املل   2

لقدمية إذ أمكن التعرف عليها من خالل طراز تيجاهنا الذي كان على هيةة سعف النخيل وشاع يف عهد عصر الدولة ا
الذي قام بطمسها وتسجيل امسه وألقابه " رمسيس الثاين"وكان عليها نقوش ترجع إىل زمن أقدم من عهد " بيي"و" وناس"

 . 112بن السعدي سليمان، املرجع السابق، ص : ينظر. عليها
 .114بن السعدي سليمان، املرجع السابق، ص  3
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 .1"منف" ، وكذل  بعض اآلثار يف"منديس"بعض كتل احلجارة يف 
إال أن احلضارة ضلت رفيعة املستوى بالرغم من االضطرابات السياسية يف هذه الفةرة  :الفنون-2

إن ما يالحظ . يف شىت اجملاالت وإن فقدت السمو والبهاء اللذين متتعت هبما يف عصر الرعامسة
االثنني، أي حنت مع فن العمارة ليصل األمر األمر إىل تكامل بني ، هو تداخله عن فن النحت

ولقد وصف املتخصصون اجلدران . واجهات وجدران كل املباين، سواء كانت مقابر أو معابد
املنحوتة يف أعمال كل من أوسركون األول وأوسركون الثاين وشيشنق الثالث، بأهنا جتلب االنتباه 

ارع النماذج وال يسع اإلنسان إال أن يؤخذ عندما يشاهدها ألول وهلة، جلمال صنعها الذي يض
 .   2احلسنة، وإهنا أكثر إتقاناً من اليت خلفها رمسيس الثاين

م الفنون القائمة على األشغال املعدنية يف الشرق األدىن .وازدهرت يف األلف األوىل ق
شهد القرن األول من زمن الفةرة اللوبية انتعاشة عظيمة فيما ، حيث 3بعامة ويف مصر خباصة
أساليب فنون النحت الذي ساد عصر األسرة الثامنة عشر، وأضافوا عليه  يتصل بالعودة إىل إحياء

ظهر نشاط جديد حيث  إدخال التطعيم بالذهب والالزورد والفضة لتماثيلهم املصنوعة من الربونز
، فقد حاول فنان عصره أن خيرج مناذج فنية رائعة كانت تضاهي طراز العصر "أوسركون الثاين"منذ 

سرة الثامنة عشر، وذل  من خالل العودة إىل طراز العهود السابقة مع إتقاهنا الذهيب يف الفن لأل
أوسركون "ي يرجع إىل عهد ثالوث أوزير املوجود مبتحف اللوفر الذ"بشكل جيد، مثلما يظهر من 

، واعتربه جرميال من أعظم روائع الفن املصري ، ومت صنعه من الذهب والالزورد"الثاين
 .(64، ص 43:الشكل رقم ينظر،).4وأبرزها

                              
 .119-110املرجع نفسه،  1
 .142أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص  2
 .411-427نيقوال جرميال، املرجع السابق، ص ص  3
 .411املرجع نفسه، ص  4
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 "أوسركون الثاني"ثالوث أوزير الموجود بمتحف اللوفر الذي يرجع إلى عهد  يوضح تمثال 43:الشكل رقم
 .2سعيد بودبوز، المرجع السابق، ص : نقال عن

أوسركون "وهناك أثر آخر غاية يف الروعة واإلتقان، يرجع تاريخ صنعه إىل عهد الفرعون 
  . 1آمون، وهو موجود حالياً مبتحف نيويوركوميثل اإلله " الثاين
كما شهد هذا العصر إسهامًا فنيًا آخر، يتمثل يف الضغط والةركيز على إظهار الرشاقة يف  

متاثيل السيدات، مبنحهن قدرًا من االستطالة الالئقة وإبراز اخلاصر الرقيق، والدقة الشديدة يف 
  .2اخلاص مبغنية أمون تفاصيل األطراف، مثلما يتضح من متثال اللوفر

ويرجع سر تطور النحت وصنع التماثيل والدرجة اليت وصلت إليها مهارة الصناع يف عهد  
اللوبيني مبصر إىل طبيعة املادة املستخدمة، وهي الربونز، الذي عرف انتشاراً واسعًا يف هذه الفةرة، 

  .3تشكيل التماثيل باهليةة املطلوبةوهذا املعدن األخري ميتاز خباصية الليونة مما أعطى إمكانية 

                              
 .141أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص  1
 .101، ص 0702، العصر الفرعوين، القاهرة، 0عبد العزيز صاحل، الفن املصري القدمي، تاريخ احلضارة املصرية، ج 2
 .140أم اخلري عقون، دولة األمازيغ، املرجع السابق، ص  3
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كانت أهم مسات األسرة الثانية والعشرون احملافظة على جثث املوتى،   :الطقوس الجنائزية -2
مقربته إىل اجلنوب " أوسركون"أما بالنسبة للعمارة اجلنائزية فقد شيد . 1وحراستها من اللصوص

ركن اجلنويب الغريب للسور الداخلي، واليت ، وال"تانيس"الغريب من املعبد الرئيس اإلله آمون يف 
 . 2تتكون من أربعة حجرات سفلية من احلجر اجلريي ليست على درجة عالية من التشييد

بعد سقوط األسرة الثالثة والعشرين على يد األسرة الصاوية، مل تتحدث املصادر عن 
االنصهار، بل ولعلهم قد أخفوا مصري اللوبيني اجتماعيًا وثقافياً، لكن الغالب أهنم اندجموا حىت 

أصوهلم، وابتعدوا كثريًا عن مناطق االضطراب والتحول السياسي املستمر، مفضلني مناطق أكثر 
 .3عزلة مثل الواحات الداخلية

واملصريني أخذت أشكاال القدمي ومما سبق خنلص إىل أن العالقات بني سكان املغرب 
يف اجليش املصري أو تشغيلهم يف بناء املعابد،  مأجور كجند  عديدة، منها احلرب، وجتنيد اللوبيني

، مع املصريني املصاهرة نيل، وظهورونزو، اللوبيني يف فةرات خمتلفة واستيطاهنم يف منطقة وادي ال
وتكوين اللوبيني ألسر حاكمة يف مصر، ومسامهتهم يف الدفاع عن مصر، ومشاركتهم يف حروهبا 

 .اخلارجية
يب الذي هاجر إىل مصر يلعب دورًا قيادياً، وارتبطت لوبيا مبصر وبذل  صار العنصر اللو 
صريني وأضاف اللوبيون إىل شدة بأسهم وشجاعتهم ثقافة امل. يف هذا العصر برباط سياسي وثيق

 .حيكمون أقوى إمرباطورية يف شرق البحر املتوسط وحضارهتم وأصبحوا
االحتكاك املستمر واملباشر بينهما، وقد سهل اجلوار واالنتماء إىل منطقة واحدة من عملية 

وجهة واحدة، أي من الغرب  االنتقال أخذ رغم أن املصادر املتوفرة عنه حىت اآلن يستنتج منها أنّ 
حنو مصر، ومل يرد فيها ما ميكننا اعتباره هجرة أو انتقااًل يف االجتاه املعاكس ما عدا ما عرفته 

تواصل بني الطرفني طريقًا غري مباشر من خالل أجناس املناطق احملاذية ملصر مباشرة، وقد عرف ال
 .أخرى كالفينقيني واإلغريق

                              
 .210، ص2114، مركز الراية للنشر واألعالم، 0، ط 2بكر حممد إبراهيم، موسوعة تاريخ الفراعنة، ج 1
 .114سعدي سليمان، املرجع السابق، بن ال 2
 .91عبد اللطيف حممد الربغوثي، املرجع السابق، ص  3
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ها مؤثرات ثقافية تصاحبت اللوبيني مع جرياهنم املصريني قد ربطإن الصالت احلضارية اليت  
 .  متبادلة بني الشعبني يف اجلانب اللغوي والديين والفين وهذا ما سأحاول دراسته يف هذا الفصل

اللغة  :المغرب القديم ولغة المصريينالعالقة بين لغة سكان بالد : المبحث األول
جزء مهم من تاريخ البشرية، بل هي وثيقة حية هلا قيمتها التارخيية كغريها من الوثائق، خصوصاً 
 لدى منطقة ال وثائق واضحة هلا، فتكون اللغة وعلومها جمااًل خصبًا ملعرفة الكثري من تاريخ تل 

قدمي، لذل  سأحاول دراسة هذه اجلزئية عن طريق ولعل هذا ينطبق على بالد املغرب ال. املنطقة
  .املقارنة بني اللغتني اللوبية واملصرية القدمية

من خالل  سأتطرق لتعريفهم :اللغات المصرية القديمةيف اللغة اللوبية و تعر  -أوال  
 :العناصر اآلتية

تل   1اللوبية اللغةأطلق الباحثون يف جمال اللسانيات السامية على : تعريف اللغة اللوبية -4
تداوله اجملتمع املغريب القدمي منذ األلف األوىل قبل امليالد، أي منذ األصوات وذل  الكالم الذي 

وجوده يف صورته القبلية البسيطة اليت جسدهتا الوثائق املصرية يف قبائل التحنو والتمحو مث املشوش 
شيشنق املتمصِّرة، كما تكلمت هبا  يف مرحلة حكم أسرةوالليبو، وقد اتضحت معامل تل  اللغة 

أيضًا القبائل املنتشرة على طول املستوطنات الفينيقية يف غريب املتوسط واليت مجعتها مع الفينيقيني 
 . 2عالقات جتارية

على نوع اللغات اليت تكلمها " اللوبية"واملالحظ أن الباحثني عندما أطلقوا تسمية 
، قد أمهلوا متييز الفةرات التارخيية اليت ظهرت خالهلا، ومن السكان األصليون ببالد املغرب القدمي

م والقرن .مثة فإن املقياس التارخيي هلذه التسمية ينطبق على الفةرة احملصورة بني القرن الثامن ق
 .م، أما تسميتها باللغة النوميدية فينطبق على فةرة املمال  احمللية سواء النوميدية أو املورية.الرابع ق

 يه فإنه ميكن القول بأن تسمية اللغة اللوبية تتوافق ومصطلح اجملتمع اللويب، أما اللغة وعل  

                              
إن خمتلف خصائص ومزايا اللغة اإلنسانية اليت وضعها علماء اللغة واللسانيات كمقاييس لتحديد أي لغة ضمن قائمة  1

، املركز 0سامل لبيض، األقلية الرببرية يف تونس، ط: ينظر. اللوبيةاللغات العاملية القدمية امليتة واحلديثة احلية لتنطبق على اللغة 
 .10 -11ص .ص  ،2100العريب للدراسات السياسية واالجتماعية، 

 .121مها العيساوي، املرجع السابق، ص  2
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 .1النوميدية فتتوافق مع اجملتمع النوميدي، ويف حقيقتها فهي لغة واحدة استمرت مع اجملتمعني
 جيهل الباحثونالزال يشكل صعوبة مجة، خاصة وأنه حىت اآلن أما أصل الكتابة اللوبية 

املصدر الذي أخذت منه هذه الكتابة، ومعرفة أصوهلا هل هي حملية أصلية يف املغرب القدمي، 
أملتها التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت مرت هبا بالد املغرب القدمي؟ أو هي مستوردة مثلها 

 يف ذل  مثل اللغتني البونية والالتينية؟
هناك عدة افةراضات وضعت كمحاولة لتتبع بعد اطالعي يف املصادر واملراجع وجدت أن  

أصول اللغة اللوبية، سأشري هنا لفرضية األصل احمللي أما فرضيات األصل السامي سأتناوهلا يف 
  .الباب الثاين عند التطرق للعالقات مع الفينيقيني

ذكر جمموعة من الباحثني أن أصل اللغة اللوبية حملي، وأهنا نشأت نتيجة لتطور الظروف 
إذا كان اخةراع الكتابة هو الذي نقل الشعوب من ما قبل . 2االقتصادية واالجتماعية الداخلية

التاريخ إىل الفةرة التارخيية، فإن املغرب القدمي قد عرف نفس التطور على غرار شعوب البحر 
 .3املتوسط،  وقد كان ابتكار الكتابة اللوبية مؤشرا على دخوله التاريخ

كون الكتابة اللوبية مشتقة من الرسوم الصخرية اليت تعد صحيفة يومية فمن املمكن أن ت  
من صنع إنسان ما قبل التاريخ، دون فيها حياته االجتماعية، ونشاطه اليومي، واستعمل رموز تنبع 
. من أصول الفن اهلندسي الرببري القدمي واملستخدم يف زخرفة الفخار والوشم وبعض املنسوجات

الصليب، والنقاط والدوائر وجمموعة اخلطوط مصحوبة برسم بعض احليوانات وقد لوحظ استخدام 

                              
 .121، ص مها العيساوي، املرجع السابق 1
، ص 2111، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،0، طحممد الصغري غامن، معامل التواجد الفينيقي البوين يف اجلزائر 2

007. 
حاول البعض خبلفية اديولوجية وأحكام مسبقة الطعن يف أصالة الكتابة اللوبية واعتبارها جمرد حماكاة لكتابات أخرى  3

مع أن خط تسلسل تطور التعبري وأجهدوا أنفسهم يف هذا اجملال حبثا هلا عن أصول فينيقية أو متوسطية عمومًا وحىت مينية، و 
الكتايب يف املغرب القدمي واضح، فمن الرسوم الصخرية بالطاسيلي إىل ما يعرف باحلجارة املكتوبة كمرحلة انتقالية إىل األلف 

 .219حممد العريب عقون، املرجع السابق، ص : ينظر. باء اللوبية أخريا
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إىل جانب رسوم صخرية أخرى جيدة  1يف بعض الرسومات اجلدارية ذات التقليد النيوليثي
إىل ( Figure)التصميم مثل رسوم كاف اخلراز اليت تكشف عن احتمال االنتقال من الصورة 

املصرية  واملسمارية يف بالد ما    على غرار اهلريوغليفية ( Pictogramme)الكتابة التصويرية 
 .2بني النهرين

م فهل ميكن اعتبارها فعال كتابة .غري أنه إذا كانت الرسوم الصخرية يؤرخ هلا باأللف الرابعة ق   
إذا نظرنا إىل مدى إتقاهنا فقد عربت الرسوم الصخرية عن تسلسل عدة أفكار لدى . 3تصويرية ؟
قبل التاريخ وفجر التاريخ ، ولكن ما هي الطريقة اليت حتولت هبا إىل كتابة أو أجبدية؟  إنسان ما 

فهذا الذي ال يزال جمهول لدى الباحثني يف هذا احلقل املعريف للغة وكتابة بالد املغرب القدمي حىت 
 .4م.اآلن، أما الفةرة التارخيية اليت تطورت فيها حيتمل أن تعود إىل األلف األوىل ق

بعد تتبع مراحل تطور هذه الكتابة اتضح أن األجبدية اللوبية تشبه يف أشكال حروفها و  
، هذه األخرية اليت ظلت متوارثة بفضل جمتمع الصحراء، حيث حفظت خمارج 5الكتابة التيفيناغية

يف  النطق اليت تشبه إىل حد ما القيم الصوتية للحروف اللوبية، ويبدو أن الكتابة التيفيناغية تطورت
فةرة سابقة، ولكن تعرضت بعض حروفها للتحريف أو أخذت قيما صوتية ومصطلحات جديدة 

                              
فةرة النهائية من عصور ما قبل التاريخ، متيزت بظهور الزراعة وتدجني العصر احلجري احلديث ال(: Neolithic)النيوليثي  1

عبد الرزاق قراقب وعلي مطيط، حضارات ما قبل التاريخ : ينظر. احليوانات حيث دخل اإلنسان يف مرحلة إنتاج القوت
 .21، ص 0771، دار أليف، تونس، 0، ط(تونس والبلدان املغاربية)
حممد العريب عقون، اجمللس األعلى للغة ( تح)و( تر)د الرببر ماسينيسا أو بدايات التاريخ ، غابريال كامبس، يف أصول بال 2

 120ص ،2101العربية، اجلزائر،
3 Jinette Aumassip, Trésor de L’Atlas, Entreprise Nationale du livre, Alger, 

1986,P.16 
                                                                                                      Ibid,P.102  4  

ها موجودة إىل يومنا هذا اتعين كلمة تيفيناغ يف األدب الةرقي الرموز، والتيفيناغية كتابة طوارق الصحراء الزالت بقاي :تيفيناغ 5
الفرنسي وهو أول من تعرف على هذه ( Oudnye)الدكتور أودين : رية، وقد اعتىن هبا العلماء مثليف الصحراء اجلزائ

بدارسة التيفيناغ منذ هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ( Charles de Foucauld)األجبدية، وشارل فكولد 
حممد املختار العرباوي، الكتابة : رينظ. وات اليت تؤديهايزال قائما حىت اآلن بسبب غموض رموزها واألص غري أن اإلشكال ال

 (.24 -21) ص . ، ص2101، دار نقوش عربية، تونس، 0الرببرية اللوبية التيفيناغ ما حقيقتها؟، ط
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والدخيل عليها، وهذا أمر منطقي قد مير على كل حضارات وثقافات العامل  1حبسب التأثري احمللي
 . منذ ما قبل التاريخ حىت عصر الكتابة وإىل اليوم

يد من املناطق اليت عثر فيها على النقوش تيفيناغية يف العد 2وقد مت العثور على نقوش
اللوبية يف املغرب األقصى، ويف التخوم الصحراوية الشمالية، وهذا ما يدعم فرضية أن تكون 

  (Th Monod)مونو.يضاف إىل ذل  ما أشار إليه الباحث ث. التيفيناغية مشتقة من اللوبية
قدمية ضمن مشهد ذو صيغة  من أناشيد خاصة بدعاء إجناء األطفال مكتوب حبروف لوبية

األثري الذي ال يبتعد  ( ترقرقة)يف موقع ( أهنات)جنسية من مشاهد الرسوم الصخرية يف جبل 
 .3كثرياً عن واحة جانيت

وقد كان تاريخ وجود التوارق وهلجاهتم غامضاً نوعاً ما، فقد ألف دي فوكو قاموساً خمتصراً      
 Dictionnaire Abégée) :اخلاصة بلهجة اهلقار من األمساء( فرنسي -طارقي)

(Toureg Français) d’ Nons propres dialecte de 
L’Ahaggar.)،  أشار إليه املؤرخ اجلزائري أبو القاسم 0741نشره أندري جاسي سنة ،

وأخذ  -اآلباء البيض-ثم عاد إلى الجزائر ونسق نشاطه مع رجال ال فيجري ":سعد اهلل قائالً 
وكان تجول في الصحراء مستكشفا  وليس  . م اللهجة الطارقية وأصدر معجما  عنهافي تعلي

وكان الجنرال البرين يدرك مدى معرفة دي فوكو لعادات الصحراويين ولهجة ....كرجل دين
 .4"الطوارق وقدرته على كسب النفوذ لفرنسا وكتب عدة مؤلفات عن مجتمع األهقار ولغته

                              
1   Salem Chakeret et Sléméne Hachi, A propos de L’origine de L’âge de 

écriture libyco-berbère, éd . Peeters, Paris, 2000, P.104.                                     
مجع نقش وهو علم ف  رموز وتفسري الكتابات القدمية املدونة على النصب احلجرية أو : (épigraphies) لنقوشا 2

 وبذل  فإن تسمية نقوش تشمل كامل الكتابات اليت كانت قد نقشت على الصخور. املعادن واألصداف والفخار مث اخلشب
أما تل  النقوش (.numismatique)واجلدران، يف حني تدخل الكتابات املنقوشة على العملة يف باب علم املسكوكات 

وقد اشتقت تسمية علم (. papyrologie)واألوراق الربدية، فتنسب إىل علم الربديات ( اجللود)اليت  تدون على الرقوق 
نصوص بونية  حممد الصغري غامن،: للمزيد ينظر". أكتب على"عىن مب( épi- grapho)النقوش من الكلمتني اليونانيتني 
 .01ليبية خمتارة، املرجع السابق، ص 

 .111-129إبراهيم العيد بشي، املرجع السابق، ص ص   3
 .011، ص 0771دار الغرب اإلسالمي، لبنان، : 0أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج 4
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 (glypho)  +مقدس hiero ): )كلمة يونانية مكونة من مقطعني :تعريف الهيروغليفية -2
ذل  ألن اليونان نسبوا هذه النقوش اليت كانت على جدران املعابد . الكتابة املقدسة: نقش أي 

القرن اخلامس )وبدءًا من هريودوت . املصرية احلكمة القدمية، إذ جهلوا قراءهتا ومل يعرفوا حقيقتها
مشاهري أمثال ديودوروس الصقلي وتاسيتوس فإننا ال جند إال إشارات عابرة ومرورًا مبؤلفني ( م.ق

 .1قد تصيب وكثرياً ما ختطئعن معاين بعض الرموز اهلريوغليفية 
ألهنا يف العصور املتأخرة كانت تستعمل  بالنقوش املقدسة،  ويفسر ألن جاردنر تسميتها

على   -تبعا لذل  –وهي تطلق اآلن . املعابدكلية يف غالب األمر يف النقوش احملفورة على جدران 
كل الكتابة املصرية اليت ال تزال تتكون من صور ابتداء من الكتابة املفصلة ذات العالمات امللونة 
الواضحة اليت تزين املقابر حىت النماذج املختصرة املكتوبة بقلم القصب على الربدي واليت تتضمن 

ية هي من غري ش  النوع األصيل من الكتابة اليت تطورت منه  والواقع أن اهلريوغليف. نصوصا دينية
وهي تقرأ أحيانا من أعلى إىل أسفل، وأحيانا أخرى من اليمني إىل اليسار . كل األنواع األخرى

ولكنها تقرأ يف بعض األحيان كذل  من اليسار إىل اليمني، وهذه هي الطريقة املمارسة يف كتب 
  .2الكتابة من اليمني إىل اليسار تتجه العالمات إىل ناحية اليمنيالقواعد املنشورة، وحني تكون 

واملالحظ على أشكال الكتابة اهلريوغليفية املدون هبا آالف النصوص واآلثار املصرية، أهنا 
متناسقة على حساب مقياس الرسم، حيث تلغى فيها النسب واألبعاد املنطقية بني األجسام، أي 

وهذا ما جعل الرمز املصري . يتناسب يف طوله مع ريشة الطري الصغرية رسم اإلنسان الواقف مثال،
 .3يفقد شكله كرسم حقيقي للشيئ، فيربز شكله اجملرد ليمثل الرمز الكتايب

" الكتابة الدينية أو الكهنوتية"تعبري يوناين مكون من مقطعني ومعناه  :الهيراطيقيةتعريف  -2
وذل  على أساس أن الكهنة املصريني هم الذين ابتدعوا هذا اخلط واستعملوه يف كتاباهتم ذات 

، ولعل السبب يف ظهور الطابع الديين ويعترب اخلط اهلرياطيقي اختصارا شكليا للخط اهلريوغليفي
 ة نقش ورسم احلروف والرموز اهلريوغليفية األمر الذي دفع الكهنة إىل ابتداع هذا اخلط هو صعوب

                              
 7،  ص2110، مركز احلضارة العربية، القاهرة، 0واهلريوغليفية، ط علي فهمي خشيم، العرب 1
 11سري ألن جاردنر، املرجع السابق، ص  2
 .247، ص 0777، الدار اجلماهرية للنشر والتوزيع واإلعالن، ليبيا، 0عبد العزيز الصويعي، أصول احلرف اللييب، ط 3
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 .1هذا اخلط املختصر لتوفري السرعة يف الكتابة و نشر املعارف والعلوم بطريقة سهلة
شكل احلروف املفردة املنفصلة بعضها عن بعض، كما يأخذ وقد يأخذ اخلط اهلرياطيقي      

كلمة على حدة، أو بشب  واتصال الكلمات ببعضها بعض يف كل   شكل احلروف املتصلة يف كل
 . 2سطر
  .اللوبية واللغة المصرية القديمة العالقة بين اللغة -ثانيا  

عقدت دراسات لغوية حول كلمات يف اهلريوغليفية  :عالقة اللغة اللوبية بالهيروغليفية -4
بدليل أن بقاء اللغة اللوبية يف بعض الواحات مشاهبة يف النطق واملعىن ملا تكلمته القبائل اللوبية، 
 .املصرية وخاصة واحة سيوة ال تزال متداولة حلد اآلن

عقد فصال ممتعا عن لغة األمازيغ " بيتس"وقد ذكر مصطفى كمال عبد العليم أن  
احلاليني، ويف نظره أهنم ساللة اللوبيني القدماء، وقد أورد مناذج لكلمات من هذه اللغة، وقارن 

، إىل نتيجةينها وبني كلمات مماثلة يف اللغة اهلريوغليفية الفرعونية من خالل النطق واملعىن، وانتهى ب
ويعلل ذل  باختالط اللوبيني باملصريني يف الدلتا ومصر . هي وجود مفردات لوبية يف لغة املصريني

الواحات املصرية، وخاصة ويلفت هذا املؤرخ نظرنا إىل بقاء اللغة اللوبية يف بعض . العليا والواحات
 .3سيوة، ويعترب ذل  دليال على استمرار العنصر اللويب الذي عرفته مصر الفرعونية

. هي اللوبية وال يزالون يتكلموهنا إىل الوقت احلاضر( أمون قدمياً )''سيوة''لغة سكان واحة 
العشرينات، طبع معجمًا للهجة السيوية يف أواخر ( Laoust")الووست"وقد وضع الفرنسي 

 .07104سنة 
أّن عالقة الّلغة اهلريوغليفية القدمية باللوبية أمر حمقق، ألن املفردات  5"حممد شفيق"ويرى 

ومع ذل  ال تزال أكثر من مائة لفظة . تتطور بسرعة يف أشكاهلا الصوتية ومضامينها الداللية
                              

 .72-70خمتار السويفي، املرجع السابق ، ص ص  1
 .72-70نفسه، ص ص  2
 .11مصطفى كمال عبد العليم، املرجع السابق، ص  3
 .01، ص0771حممد شفيق، حفريات يف اللغة قد تفيد املؤرخ، النشر العريب األفريقي، الرباط، املغرب،  4
التاريخ ، حصل على اإلجازة يف 0720سبتمرب سنة  09هو أستاذ فاضل ولد مبنطقة فاس باملغرب، يوم : محمد شفيق 5

 =توىل العديد من املناصب منها عميداً للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ما بني سنيت. وشهادة يف التفتيش الةربوي
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، "سو"الركبة، و" فود"، ابن، و"ميس"العظم، و'' ئقص -ئغص'' :مثل مشةركة املعاين يف اللغتني
 .1إخل...اثنان" سني"اشرب، و
وتتجلى تل  العالقة بصورة أوضح ال غبار عليها يف وحدة جل الضمائر، املتصلة منها      

وحرف التشبيه ( n-ن)واملنفصلة، ووحدة عدد ال بأس به من حروف املعاين، كحرف اإلضافة 
وتتجلى باخلصوص وبصورة (. xr-ghr-غز-خر)، وحرف الغاية واالنتهاء (m-am-ام-م)

. ''الصفة املشبهة بالفعل''و'' الصيغة املوصولية''قاطعة يف ما مسي بالعربية يف النحو األمازيغي، 
وتتجلى كذل  يف وجود أفعال ينحصر عدد حروفها، أي عدد حروف مادهتا األساسية يف حرفني 

 .2اثنني
، "يزار: "مساء أعالم مدونة باهلريوغليفية مثلعلى أ" بتانيس"كما عثر يف جدران املعابد 

مبعىن " سور"أي ذهب، و" يباد: "، باإلضافة إىل أفعال، مثل"مزدر"و" يبشي"وهو أمري لويب، و
 .3شرب، وهذا يف ظاهرة مل تعهد إال يف النصوص املصرية القدمية

( Mes" )ماس"كما يوجد يف آخر أمساء عدد من ملوك مصر الفرعونية، احلروف 
واملل  ( األسرة الرابعة عشرة)مثل املل  إماننيماوس ( Masis)ومازيس ( Mosis)وموزيس 
ابن كاميس كما نالحظ أيضًا وجود أمساء تومثوسيس ( األسرة الثامنة عشرة)أمازيس 

(Touthmosis ) ورمسيس(Ramses)   اجلد التقليدي الذي ( أو مصرائيم)ومسرائيم

                                                                                         
للثقافة " كالوس"حاز على جائزة  2112ويف سنة . ُعنّي عميدًا للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية 2111و 2110 =

عجم )، و(قرنا من التاريخ األمازيغي 11)له العديد من املؤلفات منها كتابه (. ألكساندر)األمري اهلولندي  والتنمية من
ُ
امل

الواقع أن لألمازيغ ثقافة '': من أقواله(. تيفاوت)،  ومن نشاطاته الصحفية مشاركُته يف تأسيس جملة (العريب األمازيغي
تبع مراحل تطورها فيما يخص الجوانب خاصة بهم توارثوها عبر العصور منذ آالف السنين، يصعب على الباحث أن يت

واللغة األمازيغية تخّلت عن أبجديتها منذ دخول البربر اإلسالم، حسب ما تدل عليه القرائن، ولم . المعتمدة للكتابة
عبد العزيز سعيد : ينظر  ''يحتفظ بها إاّل قبائل التوارق، غير أن حروفا منها ال تزال تندرج في زخارف الزربية المغربية

 . 019م، ص 2101ليبيا،  -، دار الرواد، طرابلس0لصويعي، عبد العزيز سعيد الصويعي، اللغة الليبية القدمية وكتابتها، طا
 .011-019حممد شفيق، املرجع السابق ، ص ص  1
  .09، ص نفسه 2
3 Oric Bates,Op-Cit, PP 82-83. 
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الفرعونية وميس اللوبية تعين يف  ( Mes)كما أن الكلمة ماس . نيأعطاه العرب واليهود إىل املصري
 .1كلتا احلالتني ابن

بعد استعراض احلروف األجبدية املصرية، ُوجد أن عدداً منها يشبه إىل حد كبري الرموز اليت 
، بغض النظر عن املعىن اللفظي للحروف املصرية اليت أصبحت 2"القربان"حوهتا لوحة جبارين 

مع مراعاة البعد الزمين . 3الباحثني، واملعىن اللفظي للرمز اللويب الذي مل يتضح بعد واضحة لدى
بيا، وآخر مرحلة تطوير شهدهتا الكتابة لوحة جبارين يف لو الذي امتد بني الفةرة اليت أجنزت فيها 

وز الرموقد وضع الصويعي  مقارنة أولية بني . 4اهلريوغليفية املصرية حىت صارت أجبدية مستقلة
 (44:، الشكل رقمينظر) :اللوبية والرموز املصرية

   
.مقارنة بين الرموز اللوبية والرموز المصرية 44:الشكل رقم  

.221سعيد عبد العزيز الصويعي، اللغة الليبية القديمة، المرجع السابق، ص : نقال عن  
 -وغموض معانيهارغم قّلة عددها  –أن الرموز الكتابية اللوبية : وخلص إىل نتيجة مفادها

وأنه متت حماولة قراءهتا باملفهوم الذي تعنيه احلروف . جديرة بالوقوف عندها وتدبر أمرها بعناية
املصرية اليت تقابلها يف الشكل، إاّل أن خرباء املصريات هلم يف ذل  شأن آخر، فقد يصل أحدهم 

                              
 .14املرجع السابق، ص ،فتيحة فرحايت 1
 .سأحتدث عن هذه اللوحة بالتفصيل يف العناصر املوالية 2
يالحظ يف هذا الصدد أن الكتابة اهلريوغليفية القدمية تتشابه مع الكتابة اللوبية يف قراءهتا من اليمني إىل اليسار، ومن أعلى  3

صر مشةرك بني الكتابتني املصرية إىل أسفل ومن اليسار إىل اليمني، ومن أسفل إىل أعلى تل  الظاهرة توحي رمبا بأن هناك عن
 J.G.Février, Histoire de l’écriture, Payot, Paris, 1948: ينظر. القدمية واللوبية القدمية
, PP 323-324. 

 .204ص املرجع السابق، عبد العزيز سعيد الصويعي، اللغة الليبية القدمية وكتابتها،  4



.الحضور التاريخي والثقافي للمجتمع المغربي القديم في المصادر المصرية : ب األولالبا  

95 
 

من اللوحات والكتابات املتناثرة إىل املعىن احلقيقي الذي حتويه لوحة جبّارين وغريها  -يف يوم ما–
 . 1هنا وهناك على امتداد الصحراء اللوبية
استنتج أن اللغة اهلريوغليفية القدمية  ( Benfey")بينفي"يذكر علي فهمي خشيم أن 

قت وجهة نظره قبوال كانت ذات صلة قريبة مبجموعة اللغات البشرية من بينها األفريقية، وقد ال
، (Ebers")إبرز"، (E.de Rougé")دي روجيه"، من بينهم من العلماء لدى عدد كثري

 .2، ومجيعهم كانوا علماء مصريات(Brugsch")بروغش"
وكان شامبليون الذي فّ  رموز الكتابة الفرعونية قد اطّلع على أقدم قاموس حديث للغة 

اللغتني  واستنتج منه وجود قرابة بني( Ventur de Paradis)الرببرية ملؤلفه فونتور دو بارادي 
 .3الرببرية واملصرية القدمية

إىل تأكيد التشابه يف معاين الكلمات املصرية '' مصطفى أعشي''ويذهب الباحث 
واللوبية، ويدل هذا األمر على قدم االحتكاك البشري والثقايف ما بني الشعبني، منذ األلف الرابع 

وقت طويل خالل عصور ما قبل قبل امليالد، ورمبا كان االتصال واالحتكاك قد بدأ قبل ذل  ب
 .4التاريخ

قدماء  كتابة  ميكن مالحظة الشبه الكبري بني حروف :عالقة اللغة اللوبية بالهيراطيقية -2
قدماء املصريني خصوصا الكتابة اهلرياطيقية املشتقة من الكتابة حروف كتابة  اللوبيني و

ينظر ).5 اللفظي للحرف يف كال اللغتنياهلريوغليفية، مبا يف ذل  الرموز اليت ال تتوافق يف املعىن
 (92ص 42الشكل رقم 

  

                              
 .204ص  املرجع السابق،لقدمية وكتابتها، عبد العزيز سعيد الصويعي، اللغة الليبية ا 1
 .001، ص م0771، الدار اجلماهرية للنشر والتوزيع واالعالن، بنغازي، 0، ط0آهلة مصر العربية، مجعلي فهمي خشيم،  2
 .214حممد العريب عقون، املرجع السابق، ص ص  3
لتاريخ، مركز طارق بن زياد، الرباط، مصطفى أعشي، جذور بعض مظاهر احلضارة األمازيغية خالل عصور ما قبل ا 4

 .10-11ص .، ص2112
 .214عبد العزيز سعيد الصويعي، اللغة الليبية القدمية وكتابتها، املرجع السابق، ص  5
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جدول يوضح الشبه بين حروف قدماء اللوبيون والمصريين 42:الشكل رقم  

.261عبد العزيز الصويعي، اللغة الليبية القديمة، المرجع السابق، ص : نقال عن  
أو اقتبسوا من اللغات ومن خالل ما سبق،  يالحظ أن اللوبيني القدماء قلدوا أو حرفوا  

 .املصرية القدمية
سكان ) 1يذكر عبد العزيز الصويعي أن اجلرمنتيني :عالقة التيفيناغ باللغة المصرية القديمة -2

هم أول من استعمل كتابة استمدت أصوهلا األوىل من الكتابة ( منطقة فزان باجلنوب اللييب
. وهذا االعتقاد تؤيده العالقات اليت كانت تربط اجلرامنتيني باملصريني خصوصا الصعيد. املصرية

ذل  حصل يف فإن   ،2وإذا مت التسليم مبسألة تقليد اجلرمنتيني لقدماء املصريني يف طرق كتابتهم
يذكر  حيث. زمن سابق لظهور قوة نوميديا يف الشمال، أي قبل ظهور الكتابة البونيقية والنوميدية

بيني صرحوا أن بعض الرموز اخلطية اليت وجدت على األواين الفخارية الصويعي أن املؤرخني األور 
 . 3يةاملصرية القدمية جّدا، تتطابق مع تل  املوجودة يف الرموز اللوبية الةرق

هي األكثر قرابة من املصرية ( touareégue)الةرقية أن اللهجة مما لفت األنظار أيضا
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــوأصوهلا، وذل ألكثر حمافظة على جذور اللوبيةوالواقع هو أن الةرقية هي اللهجة ا. القدمية

                              
، ويعيش فيها ''جرمة''هم سكان فزان ويظهر أنه كانت هلم دولة تسيطر على الطرق الصحراوية وعاصمتهم  :الجرامنت 1

تشارلز : ينظر.لنعام قوم كثريو العدد، وكانوا يطوعون الصحراء بعرباهتم ذات اخليول األربعة، يطاردون احليوانات كالفيلة وا
 .9.1ص ص،0791، دار الفرجاين، طرابلس، 0طأمحد اليازوري، : تعريبلزدانيلز، اجلرمنتيون سكان جنوب ليبيا القدماء، 

وجدت العديد من الشواهد الكتابية يف مدينة جرمة باجلنوب اللييب، وكل ما أمكن معرفته هو أهنا كتابة تعتمد على خطوط  2
ة بني اجلرمنتيني وقدماء وإذا تأكدت الصالت احلضاري. أفقية وعمودية كتل  اليت وجدت على بعض األواين يف صعيد مصر

للمزيد . املصريني يف فةرة األلف سنة السابقة للميالد، البد أن تؤثر الكتابة األجبدية املستعملة آنذاك على الكتابة اجلرمنتية
 .290عبد العزيز سعيد الصويعي، اللغة الليبية القدمية وكتابتها، املرجع السابق، ص: ينظر

 .270نفسه، ص 3
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 .1مبفعول انعزال التوارق وانزوائهم يف الصحراء
حممد الطاهر العدواين يف هذا السياق أن الكتابة الةرقية، اليت يطلق عليها  ويذكر 
( التمحو)  فيها  بني أيضا، وهناك قرابة ال ش( التمحاك)حاليا إمنا يسميها الطوارق ( التيفيناغ)
وحيتاج ذل  ملزيد من التحري بالبحث والدراسة الثبات طبيعة العالقة مع اللغة ، 2(التمحاك)و

 .القدمية املصرية
ذل  الفعل هو . بىن، يبين: الذي معناهالفعل وإذا متت مالحظة أحد املعطيات وهو  
منطوقًا هكذا يف املاضي بالسني أو الصاد أو الزاي ". ئصشا"، "ئزكا"، "ئصكا( "iska")ئسكا"

فهي معىن آخر، " ئسكا"أما اللهجة اليت فيها الفعل  .األمازيغية احلالية املفخمة، حسب اللهجات
. دفن، أقرب، قرب: فيها هو" ئزكا -ئسكا: "الةرقية بالذات أي اللهجة األكثر احتفاظا باألصول

. مبعىن القرب( azekka")ازكا"، مبعىن الدفن واالقبار، و(tazekkawt")تازكوت: "ومن مشتقاته
درج ، على جبل هرمي الشكل م"تازا"يف املغرب، قرب مدينة " تازكا"فهل باملصادفة أطلق اسم 

رمبا يكون ذل  دليل على وصول التأثريات املصرية إىل غاية  ؟3حينما ينظر إليه من جهة الغرب
 .احمليط األطلسي

كتاب هريودوت جند أوجه تشابه   حسب :هيرودوت بين اللغتين من خاللالصلة  -ثانيا  
يف املصرية تعين املل ، وأول " بت"كلمة : يف بعض األلفاظ اللوبية واملصرية فعلى سبيل املثال

كاسم علم، وهي كلمة متداولة إىل جانب " باتوس"مل  إغريقي يف قورينة أطلق عليه اسم 
 تداولة واليت تؤدي نفس املعىناملوتعين املل ، وهناك الكثري من الكلمات " مس"الكلمة الشهرية 

 . 4والنطق يف املصرية واللوبية واإلغريقية
والقول عندي إن : "''باتوس'' اسم أول مل  إغريقي يف قورينة حيث ذكر هريودوت 

الرجل لم يعرف بهذا االسم إال بعد أن حط رحاله في ليبيا، فهناك اتخذ هذا االسم، حسب 

                              
 .09ملرجع السابق، ص حممد شفيق، ا 1
 .221حممد الطاهر العدواين، املرجع السابق، اجلزائر منذ نشأة احلضارة، املرجع السابق، ص  2
 .07حممد شفيق املرجع السابق، ص  3
 .17أمحد الصمعي وحممد بن مراد، منشورات أليف، تونس، ص: سارجيو دونادوين، مصر يف األلفية األوىل قبل امليالد، تر 4
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دلفي، ثم لصق به بحكم المقام العالي الذي تبوأه هناك ما ورد على لسان العرافة في معبد 
وقد قرن بعض املؤرخني هذا اللقب بالكلمة  ،1".فكلمة باتوس تعني في لغة الليبيين الملك

 .2''ملك الوجه البحري''اليت تعين يف اللغة املصرية القدمية ( Bit)املصرية بت
ملعظم الباحثني وجود جتانس داخلي لقد تأكد حديثا،  :فرضيات األصل المشترك -ثالثا  

وشية والتشادية، وهو األمر الذي مسح بني اجملموعات اللغوية املصرية القدمية واللوبية القدمية والك
 .3مقابلة هذه اجملموعات باجملموعات املعروفة باسم الساميةهلؤالء العلماء 

دون بأن اللغة أن الكثري من الباحثني اللغويني يؤك" حممد علي عيسى"حيث يذكر 
اهلريوغليفية ذات صلة أكيدة مبا يسمى اللغة السامية األم، ويستدل أولة  الباحثون على هذه 
الصلة من خالل احتوائها حلروف احلاء والعني والقاف، وشيوع املصدر الثالثي أللفاضها، 

ائب ونون اجلمع، واستخدامها صيغة املثىن، والتأنيث باضافة التاء، واستخدام باء النسبة وكاف الغ
وتشابه عدد الضمائر فيها مع الضمائر يف ما يعرف بالسامية الغربية، واشةراكها مع اللغات 

 . 4السامية بعدد وافر من األلفاظ
، بة اللوبيةوقد أجريت دراسات معاصرة توصل من خالهلا باحثون يف جمال اللغة والكتا

أن اللغة اللوبية مشتقة من جذور سامية، ، وغريمها إىل 6، وفيكتور روبو5جوزيف هالفي: مثل

                              
 .111عبد اإلله املال،، ص: دوت، املصدر السابق، ترهريو  1
 .10مصطفى كمال عبد العليم، املرجع السابق، ص 2
، املركز اللييب 2حممد علي عيسى، اجلذور التارخيية لسكان املغرب القدمي من خالل املصادر األثرية واألنثروبوجلية واللغوية، ط 3

 .291، ص 2102بيا، لي  -للمحفوظات والدراسات التارخيية، طرابلس
 .291املرجع نفسه، ص  4
 Des)دراسات بربرية "قام بدراسة مستفيضة ألكثر من مائتني ومخسون نقشا تضمنه كتابه :  (J.Halévy) جوزيف هالفي 5

études bérbères ")ينظر، مها . استخدم هالفي طريقة املقارنة بني رموز األحرف اللوبية ورموز بعض الكتابات السامية
 .12، ص 2117، جسور النشر والتوزيع، اجلزائر، 0العيساوي، النقوش النوميدية يف بالد املغرب القدمي، ط

حيث قام بدراسة إحصائية للمقابر اللوبية وذل   –بالرغم من أنه كان طبيبا  –اهتم مبوضوع اللغة والكتابة اللوبية  :فيكتور ريبو 6
نقشا، ودرساها دراسة وصفية ضمنت يف  010بالتعاون مع اجلنرال فيدراب قائد الناحية العسكرية يف مدينة عنابة، فأحصيا حوايل 

النقوش مها العيساوي، : ينظر(. RIL)ابو فيما بعد عندما وضع كتابه حول النقوش اللوبية فهرس كامل، وهي اليت استعان هبا ش
 .91املرجع السابق، ص النوميدية، 
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ل البحث يف ذل  العامل األملاين وقد واص. معتمدين يف ذل  على سلسلة من البحوث الفيلولوجية
لغة سامية، انفصلت عن اللغات  1اللغة النوميدية:"أوتوروسلر، وتوصل إىل نتيجة مفادها، أن

السامية األخرى في الشرق في مرحلة مغرقة في القدم، ثم تطورت بعد ذلك في اتجاه 
من خالل النص يبدو أن اللغة اللوبية . 2"خاص جعلها تبدو مختلفة عن باقي اللغات السامية

والشام وبالد الرافدين ووادي  القدمية سامية مثلها مثل فروع السامية املتواجدة يف شبه اجلزيرة العربية
 .3النيل وشرق إفريقيا

مما سبق نستنج أن أصل اللغتني اللوبية واملصرية واحد، إال أن تأكيد ذل  يعترب دربا من 
 . دروب اجملازفة العلمية يف ظل غياب أدلة مرجعية كافية

املصرية، غري فقد تعددت آراء العلماء فمنهم من يؤكد األصول الكنعانية للغتني اللوبية و 
ضمن العائلة احلامية يف حالة فصلهما عن الكنعانية، مث يدرجوهنا  -أحيانا–أهنم يدرجون اللغتني 

 .4ضمن العائلة السامية يف مقارنتهما بالكنعانية -أحيانا أخرى–
ال يهم هنا هذه األصول الغري ثابتة للسكان أو اللغة املهم هو إثبات األصل احمللي وهو  

ن اقع واألكثر ثبوتاً، والتوصل إىل نتائج منطقية تثبت التواصل اللغوي بني املنطقتني ماألقرب للو 
 .   ألفاظ املصريةاخالل مقارنة األلفاظ اللوبية ب

إذن، فالتأثري احلضاري الذي ظهر على خملفات اللوبيني واملصريني مل يكن فقط بسبب  
رات األوىل اليت تشكل منها الوجود البشري احلروب ومالحقة اجليوش واقتناص األسرى، وإمنا اهلج

                              
. ، وبالتايل البد من وجود أثر نوميدي معني عليها(الكتابة النوميدية)اصطلح املؤرخون على الكتابة اللوبية القدمية اسم  1

عبد العزيز سعيد الصويعي، : ينظر. مرحلة تطويرية لكتابة كانت قائمة قبل وجود النوميديني أصال ويعتقد أن هذا األثر إمنا هو
 .211اللغة الليبية القدمية، املرجع السابق، ص 

2  Otto Rossler, Die Numider, Herkunft, Schift, Sparch, p.33.  
تكمن أمهية هذا التصنيف ألنه جعل سكان بالد املغرب والعرب منتسبني إىل أصل واحد، ويعترب هذا أول تصدي يسجل  3

ضد املدرسة التارخيية االستعمارية على صعيد املعرفة، وأول خطوة يف دحض املعلومات املغلوطة الىت حتولت لدى املثقفني 
، دار 0حممد املختار العرباوي، اللغة الرببرية لغة عربية قدمية، ط: ينظر. عات  ثابتةالغارقني يف محأة االستعمار الثقايف إىل قنا

 . 02، ص 2102نقوش عربية، تونس، 
 .011عبد العزيز سعيد الصويعي، اللغة الليبية القدمية، املرجع السابق، ص 4
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وأن مسألة الشبه بني اآلثار الكتابية اللوبية واملصرية، . يف مصر كان هلا أثرها على احلضارة املصرية
ال خترج عن نطاق انتقال األفكار احلضارية مع أصحاهبا من مكان إىل آخر حتت تأثري عدة 

 . عوامل
للغة اللوبية وهلجاهتا حىت يصبح يف استطاعة عامل اللغة أن  زيد من الدراسةجيب امل إال أنه  

يعيد تكوين لغة القبائل اللوبية اليت اختلطت باملصريني القدماء، ونتعرف على بعض مظاهر 
 . حضارة سكان بالد املغرب على قدر ما تسمح به املعلومات املستمدة من اآلثار املصرية

حماذية للبحر األبيض املتوسط،  مبا أن منطقة بالد املغرب :العالقات الدينية :المبحث الثاني
ومل يقف . فقد كان من الطبيعي أن يتشربوا معتقدات الشعوب اجملاورة هلم، مع التأثري فيها كذل 

وحبكم اجلرية بني  ،1بل سامهوا يف إثراء املعتقدات الدينية وتنويعها ،اللوبيون عند حد التأثري فقط
املصرية نشأت حركة تفاعل ديين، لكن هناك صعوبة بالغة يف حتديد وتصنيف املنطقتني اللوبية و 

أشكال التأثري والتأثر وأي املنطقتني كانت أسبق؟ وأيهما كانت بفاعلية تأثريية أقوى؟ كما جيد 
 . 2الباحث صعوبة يف حتديد ودراسة أشكال التأثري والتأثر، ودرجة التفاعل املوجود بني املنطقتني

إىل العالقات اليت تربط املنطقتني منذ أزمنة بعيدة، تزداد صعوبة التحديد والفصل، وبالنظر  
 . 3خاصة وأهنما متتلكان عمقاً مشةركاً وبعداً دينياً بينهما

حدثت هجرات عديدة  خالل مراحل اجلفاف مع هناية العصر احلجري القدمي األعلى      
ث اضطر اإلنسان اللويب إىل الرحيل باجتاه األودية وبداية االنتقال إىل العصر احلجري احلديث، حي

ية صر حنو الواحات املواملناطق اليت جيد فيها مأكله ومشربه، وانتقلت جمموعات بشرية من الصحراء 
وال ش  أهنا محلت معها عاداهتا وتقاليدها ومعبوداهتا الدينية إىل املنطقة، ليحدث . 4ووادي النيل

                              
: ، تاريخ الرفعwww.alukah.net: مجيل محداوي، الديانة عند األمازغيني، شبكة األلوكة، متا، على الرابط 1
 .11ص. 09.21على الساعة  11/10/2101

2  Morenz (S.),La religion Egyptienne(assai d’interprétation ,Trad. , Jospin (L.) 
,Payot, Paris, 1962,P.297.                                                                                      

3 Leglay (M.),Les religions orientales dans l’Afrique ancienne(d’après les 
collections du Musée de Gsell (S.), éd.,Gov.,gé.,Alger, 1956,P 427.                   

 .40حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، املرجع السابق، ص 4

http://www.alukah.net/
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التشابه املوجود بني الرسوم  ويدفعنا. 1منطقة مشال إفريقيا ومصرنوع من التمازج الديين بني 
الصخرية لتل  املناطق إىل طر، مجلة من اإلشكاليات حول أصول الكثري من العبادات إن كانت 
من أصل لويب أم من أصول مصرية؟ لذل  سأحاول التطرق للموضوع من خالل دراسة جمموعة 

 . من اآلهلة
 :تأثر املصريون بالعبادات اللوبية ويتوضح ذل  فيما يلي :في مصراآللهة اللوبية  -أوال

من املعبودات املشةركة بني بالد املغرب القدمي ومصر، إذ مت العثور " آمون"كان  :اإلله آمون -4
حيث وجد هناك . 2على رسوم وآثار متثله على امتداد األطلس الصحراوي واهلقار والتاسيلي

بني الرسوم الصخرية اليت محلت صورة الكبش الذي حيمل على رأسه رمزًا بيضاوياً،  تشابه واضح
اجلنوب الوهراين وبرقة، وبني الكبش املصري الذي حيمل على رأسه رمز : والذي وجد يف كل من
 .4يف مصر القدمية 3''أمون رع''الشمس، وميثل اإلله 

'' أمون''حني هناك من يرى مبحلية  مما يطر، فكرة التواصل الديين بني املنطقتني، يف 
املغربية، ألن عبادة أمون أقدم يف املغرب منها يف مصر، والتأكيد على أن كباش الرسوم الصخرية 
باجلنوب الوهراين، غري مدينة أمون طيبة الذي كان يف طور امليالد، ومل يظهر إىل الوجود إال ابتداء 

مل يتخذ له مركزًا دينياً '' أمون''صة وأن ، خا5(م.ق 0911-2011)من عصر الدولة الوسطى

                              
 .212-210عبد احلليم دراز، املرجع السابق، ص ص، 1
 .00ص،0771 ، جامعة اجلزائر،19، العدد مجلة الدراسات التاريخيةحممد اهلادي حارش، أصول عبادة أمون يف املغرب القدمي،  2
لذهيب يف يف شكل هيةات عديدة، فهو يظهر على شكل إنسان برأس كبش، ويعد خالق الطبق ا'' آمون رع ''يظهر اإلله  3
للمزيد . وأضيفت إليه الصفة اإلخصابية، وحيمل صفة الكبش الذي يوحي باخلصوبة واحلياة املتجددة'' طيبة''

   .Chevrier (H), une Chapelle de Sésostris a Karnak, Caire,1956,p165:ينظر
 .10حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  4
 .02أصول عبادة أمون، املرجع السابق، ص حممد اهلادي حارش، 5
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مركزًا للعاصمة املوحدة، بدءا من عهد األسرة '' طيبة''إاّل مع بداية توحيد مصر واختاذ مدينة 
 . 1''رع''بـ '' أمون''التاسعة، حيث اقةرن 

، إذ قبل أن 2يف مصر قد انتشرت بعد سيطرة العناصر الطيبية'' أمون''ويعتقد بأن عبادة 
ع آمون على عرش اآلهلة املصرية، ليصبح إله الدولة وأبًا لفراعنتها، كان جمرد إله ثانوي يف يةرب

، وجمموع آهلة ''هرموبوليس'' ''مشنو''جمموعة آهلة متثل حمل عبادة يف مدينة صعيدية يف مصر، هي 
وبالتايل . اء، حيث مُيثل اخلفاء الذي ال يرى أو اهلو ''آمون وآمونت'': هذه املدينة مثانية، منها

يظهر آمون أو اهلواء على هذه احلال شبه مغمور، حىت اختاره ملوك الدولة الوسطى ورفعوا من 
( م.ق 0910-0774)حيث نقله مؤسس األسرة الثانية عشر. شأنه فجعلوه إله الدولة

، واختذها (األقصر) إىل طيبة -مشنو–من مدينته القدمية ( م.ق 0910-0774)أمنمحات األول
له، وبىن له معبداً واعتربه حامي األسرة، وجعل منه ملوك األسرة الثانية عشر اإلله الرمسي  عاصمة

 . 3للدولة الوسطى
إىل '' منف''وكان أمون طيبة املصرية، يف األصل إهلا كبشيا، ونتيجة انتقال مقر احلكم من 

طيبة، الذي دخل إليها من اليت كان فيها آمون اإلله اإلقليمي، حدث امتزاج بني أمون إله '' طيبة''
، 5، أي أنه يف آن واحد كبش ومشس4''أمون رع''إله الدولة القدمية، فظهر '' رع''املنطقة الغربية و

وهذا املزج ليس األول من نوعه، إذ سوف يقوم الفينيقيني الذين استقروا يف قرطاجة باملزج بني 

                              
1 Rachet (Marguerite),Rome et les Berbères (un problème militaire d’Auguste à 

Dioclétien) éd. , Latomus, Bruxelles, 1970 , p.15.                                                 

 .  02أصول عبادة أمون، املرجع السابق، ص'' حممد اهلادي حارش  2
، مجعية املؤرخني املغاربة، 40أم اخلري عقون، املصادر الدينية املشةركة بني مصر واملغرب القدميني، املؤرخ العريب، عدد  3

 .4-2،  ص ص، 2119الرباط، 
   .01حممد اهلادي حارش، أصول عبادة أمون، املرجع السابق، ص 4
 .الذي اندمج مع آمون معبود الكرن '' كم أت أف''الثعبان   -: هناك ثالثة أجيال لإلله آمون 5

 . الذي اندمج مع آمون األقصر فيصور كرجل واقف وعضوه التناسلي منتصب ليؤكد قواه اخلالقة'' تا-إير''الثعبان   -
. ''هرموبوليس''طور إىل إله الدولة، وأصله من طيبة وليس من وهو الذي ت'' إرتا''آمون وهو ضمن الثمانية آهلة اليت خلقها  -

 .11-11أم اخلري عقون، املصادر الدينية املشةركة ، املرجع السابق، ص ص : للمزيد ينظر
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الذين استقروا يف قورينة، والذين مزجوا ، وكذل  فعل اإلغريق ''أمون –بعل ''أو '' محون–بعل ''
، وهو أيضا ما فعله ''أمون –زيوس ''، فظهر إله اللوبيون'' أمون''ه اإلغريق وإل'' زيوس''بني 

 .   1''أمون –جوبةر ''الرومان فيما بعد الذين عبدوا 
 واضح املعامل يف مصر القدمية، وهذا مل مينع من حصول بعض '' رع''وكان معتقد الشمس  

فاعتقد بعضهم أن ( يف فةرة متأخرة)الذي يرمز إليه حبيوان الكبش 2اللبس بينه وبني اإلله آمون
وتوحد بذل  مع الطبيعة املشةركة بني االثنني وعدته النصوص مبعبد . 3هو إله الشمس'' آمون''

عربت  ، والذي''أمون سيوة''األقصر املعبود الذي تتجسد فيه أروا، اآلهلة مجيعًا مث توحد مع 
النصوص عن هيمنته على مقاليد اخللق واختاذه صفة الكبش، ويقوم بدور منح احلياة للملوك 

 .4والبشر
ترجع عبادة الشمس يف مصر إىل عصور سحيقة يف القدم، فكانت الشمس هي الظاهرة  

الطبيعية اليت تسيطر على كل شيء، ومل يكن الضوء واحلرارة مبعث تقديسها فقط بل ينظر إليها 
، لذل  اختذ قدماء املصريني من الشمس إهلاً، بل ذهبوا إىل أبعد 5بأهنا مصدر للحياة مثل النيل

وألن القبائل اللوبية كانت تنتقل ما بني وادي النيل . من ذل  فاعتربوها اإلله األكرب اخلالق للكون
، وقدموا له ''سيوة''يف '' آمون''فإن ذل  مسح هلا باالحتكاك بعبادة  ،شرقًا واحمليط األطلسي غربا

 .6القرابني والنذر

                              
 .01حممد اهلادي حارش، عبادة أمون، املرجع السابق، ص  1
عشر ويف منصبه اجلديد، امتزج مع اإلله رع، فأصبح يعرف  بعد أن ترقى آمون إىل إله اإلمرباطورية املصرية يف األسرة الثامنة 2

أم اخلري عقون، املصادر : ينظر. بغية اكتساب صفات رع ونفوذه القوي بني الناس، وأيضا ليعطيه الشرعية'' آمون رع''باسم 
 .10الدينية املشةركة ، املرجع السابق، ص

 .219جع السابق، صالعقون أم اخلري، العالقات احلضارية والسياسية، املر  3
4        Griffith,(J.G.) ,The origine of Osiris and his cult, London,1980,pp 30-31. 
 .204، ص 0771زكي سوس، اهليةة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، : فرانسوا دمياس، آهلة مصر، تر 5
، قسنطينة، 12حممد الصغري غامن، بعض مالمح الفكر الديين الوثين يف بالد املغرب القدمي، جملة احلوار الفكري، عدد  6

 .01، ص 2110



.الحضور التاريخي والثقافي للمجتمع المغربي القديم في المصادر المصرية : ب األولالبا  

104 
 

وجند ذل  بالرجوع إىل الكتابات الكالسيكية، حيث أشار هريودوت إىل وجود عالقة   
نبع آخر يصدر الماء الدافئ عند الصباح  1ولدى األمونيين: "بني اإلله آمون والشمس بقوله

وفي هذا الوقت . النهار الباكر، ثم يبرد عند افتتاح السوق، ويصبح أشد برودة عند منتصف
وانطالقا . وكلما تقدم النهار يبدأ الماء في فقدان برودته بالتدريج. بالضبط يتم ري البساتين

من بعد غروب الشمس يأخذ الماء في الدفء، وترتفع درجة حرارته لتبلغ درجة الغليان عند 
دريجيا حتى وبعد منتصف الليل تشرع درجة حرارة الماء في التراجع ت. منتصف الليل

ميكن أن اسم نبع الشمس له عالقة بالشمس املوجودة بني . 3"الشمس 2يسمى هذا نبع. الفجر
ونظرا ألمهية الشمس يف حياة سكان الواحات، فقد اختذوها شارة وضعت . 4قرين كبش اإلله أمون

 . 5وضعت بني قرون الكبش
القرابني إلهلي الشمس ويشري هريودوت يف موضع آخر أن قدماء اللوبيني كانوا يقدمون 

: هكذا يقدم الرحل القرابين: "والقمر، ومل يذكر شيةا عن صفات هذا اإلله وامسه حيث يقول
. يقومون بقطع جزء من أذن الحيوان األضحية كباكورة المحصول ثم يلقونه فوق مسكنهم

 .6"وهم ال يقدمون القرابين إال للشمس والقمر. وعندما يتم هذا، يلوون عنق األضحية

                              
 .01مصطفى أعشي، هامش ص : ينظر هريودوت، املصدر السابق، تر. جمموعة بشرية لوبية تنتسب إىل معبودهم أمون :األمونيين 1
ومن املعروف عن هذا ( -Tihoubar-n-Afellaأفلة -ن-نبع تيهوبار)يف التاسيلي يف منطقة  مازال هذا النبع موجود 2

درجة مةوية، وقد تصل إىل درجة الغليان حتت سطح األرض، ومياه هذا النبع  14النبع املائي، أن توعية مياهه ساخنة، تبلغ 
إبراهيم العيد بشي، تيهوبار من املراكز : ينظر. لديةهلا مذاق هيدروجيين خفيف وكربييت، يساعد على الشفاء من األمراض اجل

 .00، اجلزائر، ص 2100احلضارية اجملهولة الغنية باملياه، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد الثاين، جوان 
 .17نفسه، ص  3
فهل له عالقة باملل  يوبا الثاين . اترةواجلدير باإلشارة هنا أن هناك نبع ماء يف واحة سيوة حيمل حلد اآلن اسم جوبا و كليوب 4

وزوجته كليوباترة سيليين؟ ال ندري ألنه حىت عندما سأل بعض سكان واحة سيوة عن هذين اإلمسني فإهنم اكتفوا بالقول بأهنم 
ة مبحاوالهتا وجدوا إسم هذا النبع حيمل هذين االمسني، ويعتقدون أن اسم كليوباترة املوجودة جبانب يوبا هي كليوباترة املعروف

: ينظر. املتعددة مع القادة الرومانيني أنطونيو ويوليوس قيصر من أجل إنقاذ مصر من السقوط حتت االحتالل الروماين
 01مصطفى أعشي، اهلامش ص: هريودوت، املصدر السابق، تر

 .01املصدر نفسه، ص  5
 .90املصدر نفسه، ص  6
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يلعنون الشمس حيث ( Les Atarantes) 1كما ذكر هريودوت أيضا أن األطرانط
وهم يلعنون الشمس ذات الحرارة المفرطة ويطلقون عليها كل أصناف النعوت ألنها : "يقول

 .2"تتسبب في إيذاء القوم وأرضهم
ومن خالل النصني ميكن أن نستنتج أن سكان بالد املغرب يقومون بعبادة الشمس اتقاء 
 حلرارهتا اليت تسبب اهلالك لإلنسان والنبات واحليوان خاصة يف املناطق الصحراوية الشديدة احلرارة 

 . يف أعماق الصحراء الكربى
اإلله ''يؤكد أن اللوبيني جيسدون بقرين كبش '' ماكوربيوس''أن  3يذكر حممد اهلادي حارش  

، بينما خص ''اللوبيون يدعون الكبش أمون'': فكان أكثر حتديدا'' سرفيوس''، والكاتب ''آمون
 .''أمون''القديس أثناسيوس اللوبيون بعبادة اإلله الكبش الذي يسمونه 

تصور ثورًا حيمل بني قرنيه قرص الشمس،  وعثر منذ عصر ما قبل األسرات، على نقوش        
، اليت ترجع إىل عصور ما قبل ''جرزة''كما صور قرص الشمس على أحد األواين من حضارة 

وما من ش  فان عدداً من اآلهلة اللوبية تبناها سكان الدلتا الغربية يف مصر يف عهد ما . 4التاريخ
 .5األوىل قبل األسرات، وصارت آهلة مصرية يف عهد ملوك األسرة

، ومت تصويرمها على هيةة ''رع حور أخيت''إله الشمس وبني '' رع''وزاوج املصريون بني  
، كما تقمص طائر الصقر يف حتليقه العايل، الذي جعل 6إنسان برأس صقر يواجه أمامه الكواكب

. نجعل املصريني يتخيلونه رفيقًا للشمس، وهلذا أشاروا إليه بقرص الشمس ذي اجلناحني املنشوري
'' حورس''، وكان ''حورس األفق''أي '' حور أخيت''أو '' حورس''وهبذه الصفة أيضا عرف باسم 

                              
ويذكر هريودوت أهنم ال حيملون . اسم جمموعة بشرية كانت تقطن منطقة تبعد عن الكرامانيني مبسرية عشرة أيام :األطرانط 1

 .01املصدر نفسه، ص : للمزيد ينظر. أمساء شخصية، إذ يطلقون على كل شخص منهم أطرانط
 01املصدر نفسه، ص  2
 .04حممد اهلادي حارش، أصول عبادة أمون، املرجع السابق، ص 3
 .211.أم اخلري العقون، املصادر الدينية املشةركة ، املرجع السابق، ص 4
5 Budge (W.), The Gods of the Egyptians, Dover Publications, New-

York,1969,p,27. 
 .97.، ص2111حممد الصغري غامن، املالمح الباكرة للفكر الديين الوثين يف مشال أفريقيا، دار اهلداية، اجلزائر،  6
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أول إله للدولة املصرية ألنه حقق هلا الوحدة السياسية، وبالتايل فحورس هو أول إله مشسي عرفته 
 . 1مصر منذ العصور األوىل، وهو صورة من صور إله الشمس رع

املصري، '' آمون''ى الصخور، والتشابه بينها وبني صورة كبش لقد مثلت نقوش الكباش عل 
، إاّل أن هذا الطر، ''آمون املصري''خرية متأثر بكبش مما دفع إىل االعتقاد بأن كبش النقوش الص

أصبح متجاوزًا من خالل املقارنة حيث تبني أن كبش النقوش الصخرية أقدم بكثري من كبش 
 (432ص  42:قمينظر الشكل ر ).2املصري'' أمون''

                              
 .219أم اخلري عقون، املصادر الدينية املشةركة، املرجع السابق ، ص 1
 .40مصطفى أعشي، املرجع السابق، ص  2
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يوضح كبش أمون رع المصري 42:الشكل رقم  

  .11مصطفى أعشي، المرجع السابق، ص : نقال عن
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طيات بية حملية وأقدم منها يف مصر، وذل  بالنظر إىل املعوتعد عبادة الكبش عبادة لو   
 :اآلتية
'' تازروك''و( أدرار)''متنطيط''متاثيل الكباش واليت تنتهي برأس كبش وقد عثر عليها يف  -0

 .(م.ق 9111 - 7111) ، تصنف من العبادات اللوبية اليت يؤرخ هلا ما بني(اهلقار)
أن الكبش املعبود يف منطقة الطوارق هو انتقايل بني العنزة والكبش ويرجع ذل  زمنيًا إىل  -2

 .1(م.ق9111-7111) الفةرة ما بني
وإن كانت عبادته مل تظهر يف مصر، ( ما قبل األسرات)أي نفس الفةرة اليت سبقت عهد  

أكثر إالّ خالل عصر الدولة الوسطى، كما يالحظ أن عبادة الشمس يف بالد املغرب القدمي متيزت 
 :باالنتشار عرب كافة بالد املغرب القدمي، ويظهر ذل  يف

 .اجلنوب الوهراين يف منطقة بوعالم زناقة وقصر زكار وآفلو، وعني الناقة والقاضي بورنان -أ
 .''كهف تاسنغة''القسنطيين مبنطقة بوحجار و الشرق -ب 
 (.41:ينظر الشكل رقم).2الصحراء الشرقية بفزان والطاسيلي -جـ     

   
 وضح الكبش أمون اللوبيي 41:الشكل رقم

 .62موسوعة تاريخنا، المرجع السابق، ص : نقال عن

                              
 .01-04حممد اهلادي حارش، أصول عبادة آمون  ، املرجع السابق، ص ص  1
2 Leglay (M.) ,Op-Cit , p.422. 
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أن بالد املغرب ومصر كانتا منذ أكثر من ثالثة آالف سنة  ويعترب حممد اهلادي حارش 
مسرحًا لعبادة الكباش املقدسة، واستمرت ممارسة هذه العبادة يف كال الوسطني حىت بعد ظهور 

والتشابه املوجود بني العبادة املغربية آلمون والعبادة املصرية لنفس اإلله، يدل على عمق . املسيحية
أن خصوبة وادي النيل   الشعوب اجملاورة، ويبدو تصال مبكر بني تل عقائدي مشةرك ناجم عن ا

كانت وراء جذب املغاربة حنو مصر من جهة، كما كان للتصحر الذي بدأ ينتاب املناطق اجلنوبية 
 .1للمغرب الدور احلاسم يف دفع السكان للهجرة، حبثاً عن املصادر الدائمة للمياه

 "لوبيا"لكبش أو البقرة كانت موجودة يف بالد خنلص إىل أن عبادة حيوان ا ومن مثة
 .، مع تفاوت تسميتها من محون  جرز أو جرزة أو أمون رع أو بعل محون"مصر"و
حيث جيد  اآلهلة اليت عبدت يف بالد املغرب القدمي ومصر، من" نت"تعترب  :2''نت''اإللهة  -2

 أم للطبيعة وتتصف باخلصب، (واألصح تانيت) ،(Neith)''نيت''أو'' نت''املعبود  الباحث أن
، غزت مصر منذ أمد 3عبدت أكثر يف غرب الدلتا كربة صيد، ويعتقد بأهنا ربة من أصل لويب وقد
تسمت ملكات قد وعبت يف كامل مصر القدمية، كانت متثل بـ د رع وسهمني كربة للصيد و  4بعيد

 .5''مينا''عصر املل  ، وقد أقيم هلا معبد يف ''نت-مريت''و'' حتب-نت'':مثل مصر بامسها،
كوشم على الذراع والسيقان يف أغلب   ،عند سكان املغرب القدمي"تنيت"ظهرت  

كرمز للحياة، وصنعوا هلا الشواهد على شكل كف ولونوها '' اجلرامنت''رسوماهتم، واختذهتا قبيلة 
ومعبد . 6ءباللون األمحر كرمز للحياة، كما مثلت بالقمر الذي يهدي املسافرين ليال يف الصحرا

                              
 .01حممد اهلادي حارش، أصول عبادة أمون، املرجع السابق،  ص 1
 يف غرب الدلتا وكانت إهلة الصيد وذكرت منذ عهد  -صا احلجر –'' سايس''صاحبة القوس وهي إهلة مدينة ( نيت)تعد  2

، لعبت دورا هاما يف املعتقدات اجلنائزية، تصور على هيةة سيدة تلبس تاج مصر السفلى ''نقادة''ما قبل األسرات على فخار 
 .  10، ص0777خزعل املاجدي، الدين املصري، دار الشروق، عمان، : ينظر األمحر ومتس  بيدها قوسا وسهمني، للمزيد

3   Mercier (S.A.B) ,The religion of Ancient Egypt, Luzac and Co , London, 
1979,pp.203-207. 

4 Oric Bates,Op-Cit ,pp.203-207.  
 .294.، املرجع السابق، ص0علي فهمي خشيم، آهلة مصر القدمية، ج 5
 .217-211دراز عبد احلليم، املرجع السابق، ص ص  6
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أنا كل ما وجد وكل ما هو موجود وكل '' :، حيمل نقشا ترمجته كما يلي''سيس''هذه اإلهلة يف 
 . 1"ما سيوجد، ولم يكشف أحد طرف ردائي

إىل االعتقاد بأن هذا املعبود ما هو '' مصطفى أعشي''يذهب الباحث  :2"أوزيريس"عبادة  -1
قبل انتقاله إىل مصر، معتمداً يف ذل  على دراسة  ،انتقل إىل مشال بالد املغربإال رب صحراوي 
، وأن هذا املعبود ''التنحو''فست حيتمل أهنا تنتمي آلهلة الغرب '' إيزيس''و'' ست''أصل الكلمة 

 .4، وهو رب النبات وإله الغالل3''ددن''ذو صلة باملعبود اللويب اجلنويب 
يف أن '' واليس بدج''على دراسة الباحث '' علي فهمي خشيم''يف حني يعتمد  

تعين يصنع أو يعمل، '' إري''تعين عرش، و'' أس''يعين صانع عرشه، على أساس أّن '' أوزيريس''
و س "يف أّن هذا املعبود لويب النشأة واألصل وحيتوي على اجلذر  " بيتس"ولكنه ال يهمل دراسة 

باالشارة إىل أن عددا ( Scharff")شارف" القدمي أو العتيق، والذي أيده الباحث ، واليت تعين"ر
كبريا من اآلهلة املصرية كانت لوبية األصل وبوجود لقب أوزيريس يف املصرية يعين القدمي أو 

أنه كان ملكًا وإهلًا ميتاً، وهو  ،، إذ من خصائصه دون بقية أعضاء جممع اآلهلة املصرية5العتيق
 .6يعين عامل املوتى، وعدالة الدينونة يف الدار األخرىبذل  

أن أوزوريس يعد منذ أقدم العصور سيد اجلبانة ويقوم بدور يف " فرانسوا دمياس"يذكر 
وكان يشةرك يف حماكمة املوتى، وتظهر صورته . التحنيط ويف منح احلياة اليت تضفى على املومياء

 وهو يتحقق من " كتاب املوتى"ائة ومخسة وعشرين من يف الرسوم الزخرفية اليت تصاحب الفصل امل

                              
 .040عبد اللطيف حممود الربغوثي، املرجع السابق، ص  1
يعترب ربا نباتيا ومتثل دوره األساسي يف جمال الزراعة والنبات، ويعد منوذجا لالنبعاث ورمز للخلود وإله املوتى : أوزيريس 2

واليس بدج، الديانة الفرعونية، : للمزيد ينظر. وهو زوج إيزيس ووالد حورسواألمل والقاضي، كما ميثل الشمس بعد غروهبا 
 .014-011.، ص ص0710هناد خياطة، العريب للطباعة والنشر، دمشق، :تر
 .12-10مصطفى أعشي، املرجع السابق، ص ص  3
 .211دراز عبد احلليم، املرجع السابق، ص  4
 .100-101جع السابق، ص ص، املر 0علي فهمي خشيم، آهلة مصر العربية، ج 5
 .42.، ص0770أمحد قدري، دار الشروق، القاهرة، : ياروسالف تشرين، الديانة املصرية القدمية، تر 6



.الحضور التاريخي والثقافي للمجتمع المغربي القديم في المصادر المصرية : ب األولالبا  

111 
 

 .1"حارس باب اجلحيم"مؤشر امليزان وكان يسمى عادة 
وامنتيت " سيد االمنتيت"ومن بني ألقاب هذا اإلله العديدة بصفته راعي األموات لقب 

احلياة يف  هو الغرب ويرمز لعامل األموات، والواقع أن أوزيريس اعترب إله الغرب وسيد عامل ما بعد
مصر القدمية، والرتباط هذا اإلله بالغرب عالقة بالليل ووحشية الظلمة ورغبة اإلنسان يف النوم 

صندوقًا حيتمل أنه حيمل رأسًا أو زيراً، '' أبيدوس''وهذه حالة مؤقتة متثل املوت، وكان رمزه يف 
يزات اللوبيني فاألفعى من وترتبط بالصندوق ثعبان وريشتان متثل اإلله، والريشتان واألفعى من مم

 .2معبوداهتم القدمية
ويدل . ورد ذكر اسم هذا اإلله يف نقوش األسرة اخلامسة املصرية (:Ash)اإلله أش -1

يف لوبيا، ، أنه كان له مكانة معتربة ''عسحور ''األسلوب الذي ذكر فيه هذا اإلله يف نصوص املل  
 . 3حمدد حىت اآلنولكن ال يعرف عن طبيعة هذا اإلله ووظيفته شيء 

خع "معبودًا لوبياً، وقد وجد منذ عصر األسرة الثانية على أختام " أش" أن اإلله يبدو   
، مما يبني صلة االثنني بعضهما ببعض، وهو إله الصحراء الغربية، "ست"برأس اإلله " سخموى

رمز لربات ، ويف عصر األسرة السادسة والعشرين صور بثالث رؤوس ت"سيد لوبيا"ويسمى غالبا 
أش كثري "رأس اللبؤة والعقاب والصل، مع لقب يدل على ذل  هو : مصرية ثالث، هي

 .4"الوجوه
ساحور "ذكر منذ األسرة الرابعة يف نقوش املل  " أش"أن إهلًا لوبيا باسم " باتس"ويذكر  

يف  وميكن احلكم من الشكل الذي يبدو به هذا املعبود يف تل  النقوش، أنه كان ذا شهرة" رع
 .5لوبيا الشرقية يف عصر الدولة القدمية

 يشري هريودوت إىل أن اللوبيني كانوا يعبدون إله البحر  (:Poseidon) اإلله بوصيدون -4

                              
 .74فرانسوا دمياس، آهلة مصر، املرجع السابق، ص 1
 .074عبد احلليم دراز، املرجع السابق، ص  2
 .91رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص 3
 .210ليم دراز، املرجع السابق، ص عبد احل 4
5 Bates, Op-cit, p 184. 
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إن اسم الرب بوصيدون لم يكن :" بوصيدون، وأن املصريني أخذوه عن اللوبيني حيث يقول 
الليبيين الذين ظلوا على الدوام موجودا، ومنذ البداية، عند أي شعب من الشعوب غير 

وحنن ال نستطيع أن نقرر ما إذا كان هذا اإلله لويب األصل أم أنه قدم إىل  .1"يعظمون هذا الرب
 .2لوبيا مع شعوب البحر، اليت حتالفت مع اللوبيني يف غزو مصر

 .تأثر الليبيون باآللهة المصرية -ثانيا  
يف بالد املغرب جند ضالتنا يف األساطري اليونانية وكتابات " ايزيس"حول عبادة  :إيزيس -4 

مت العثور عليها يف الصحراء اللوبية يت كشف عنها يف قورينة وصور هريودوت، واآلثار اليونانية ال
أن عبادة إيزيس كانت منتشرة بني اللوبيني منذ منها  إىل الغرب من إقليم برقة، حيث نستخلص

 . 3ما قبل التاريخعصور 
ويف هذا . وقد كان اللوبيون حيرمون أكل حلم البقر وتربية اخلنازير احةرامًا هلذه اإلهلة  

فمن مصر إلى بحيرة تريطونيوس يعيش الليبيون الرحل الذين '':السياق ذكر، هريودوت
كل والسبب نفسه الذي دفع المصريين إلى االمتناع عن أ. يأكلون اللحم، ويشربون اللبن

لحم البقرة، واالمتناع عن تربية الخنازير، فالليبيون بدورهم يعرضون عن لحم البقرة وعن 
بل إن نساء قورينة يعتبرون أن أكل لحم البقرة نوعا  من اإلثم احتراما  إليزيس . تربية الخنازير

م كذلك تمتنع نساء برقة عن أكل لح. نها بالصيام واالحتفاالتو الربة المصرية التي يكرم
 .4''البقرة والخنزير بسواء

باحلضارة املصرية ومعتقداهتا أو هم الذين أثروا  اللوبيون الشرقيون تأثروا ميكن القول أن 
فيها، افةراضا من أن هذه العادات كانت يف األصل صحراوية قبل أن تصبح مصرية، وخاصة 

 عهد هريودوت منتشرة كثريا  املتعلقة بعدم أكل حلم البقر وشرب لبنها، وقد كانت عبادة إيزيس يف

                              
 11مصطفى أعشي، ص: هريودوت، املصدر السابق، تر 1
 .91رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص 2
 .070عبد احلليم دراز، املرجع السابق، ص  3
 . 01مصطفى أعشي، ص: هريودوت، املصدر السابق، تر 4
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  .1يف كل من مصر وخارجها، وكانت هلا صفة رمسية
أن شخصية ايزيس قد اقةرنت بالبقرة وإمنا قدست يف هذا احليوان، وأنه قدس من  يبدو 

أجلها، وقد رمست على اآلثار املصرية يف هيةة بقرة بقرنني يتوسطهما قرص الشمس، وقد وجدت 
جببال طرابلس، كما مثلت إيزيس أيضا يف صورة " مايا ديب"صورة متثل البقرة هبذا الوصف يف 

ويقاس فيها " حورس"جالسة على عرش برأس بقرة، كما مثلت وهي ترضع طفلها امرأة واقفة أو 
 .  2وفاء الزوجة وحنان األمومة

هو من املعبودات اليت عبدت يف لوبيا ومصر، وقد تعددت ألقاب هذا اإلله  ":حورس"اإلله  -2
عىن االرتفاع وأمساؤه واآلهلة اليت مثلها أو مثلت فيه، ويرتبط اسم حورس يف اللغة املصرية مب

والسمو، ويرتبط أكثر بالصقر الذي رمبا اختذ رمزًا هلذا االرتفاع، وقد مثل هذا اإلله يف املعتقد 
، فهي قورينة" حورس"طقة اليت يعبد فيها املصرية أيضًا إنسان برأس صقر، أما يف لوبيا فنجد املن

وكأهنا واقعة فوق السحاب فعال، تقع عن نقطة تتمثل فيها جبالء فكرة هذا االرتفاع حىت لتبدو 
فاض، فهذه السحب ختفي وذل  يف بعض أيام الشتاء اليت تكثر فيها السحب الشديدة االخن

عن أعني من يشاهدها من املناطق املنخفضة عنها، كما أن الصقر من الطيور اجلارحة  موقع قورينة
 .3جأ إليهاتل اليت تكثر باملنطقة وتتخذ من فجوات صخورها الشاهقة أوكاراً 

العديدة لقبًا يربطه " حورس"واضحة، حيث جند بني ألقاب " التمحو"بـ " حورس"وصلة  
، أي صاحب حتنو، كما أّن عبادة "حتنوى"ولقبًا آخر هو " حورحتنو: "مباشرة هبذا الشعب، هو

له رغم انتشارها يف كل مصر فإهنا تركزت يف الدلتا الغربية، حيث كان يطلق على هذا اإل" حورس"
 .4"اللويب ذو الذراع املرفوعة"
ومن هذا العرض حلياة اللوبيني الدينية جند أنه كان من الطبيعي أن يشعر اللوبيون، وهم  

ينتقلون من مكان إىل آخر صيدًا أم رعيًا ملواشيهم، حباجتهم إىل التماس احلماية من إله ويكون 

                              
 .01مصطفى أعشي، ص : سابق، ترهريودوت، املصدر ال 1
 .070عبد احلليم دراز، املرجع السابق، ص  2
 .071، ص نفسه 3
 .070-071نفسه، ص ص  4
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عرب الصحراء والواحات ويكشف هلم عما  هلم هاديًا ومرشداً، يعينهم بربكاته يف تنقالهتم هذه
وهلذا فإهنم مارسوا الطقوس واملعتقدات الدينية بعمق يف مضموهنا، وأثروا يف . جيهلونه وينبةهم به

إىل أن أوجه الشبه بني الديانتني (: Bates)ويف هذا الصدد يشري بتيس. البيةات اجملاورة وتأثروا هبا
يتعلق بعبادة الثور والكبش، توضح أن العالقة بني الطرفني  املصرية واللوبية، وخاصة منها فيما 
 .1كانت قوية ومل تكن عدائية دائما

ميكن حصر أقدم النماذج الفنية لإلنسان املغريب القدمي، فيما   :مظاهر الحضارة الفنية -ثالثا
كان ينجزه من نقوش ورسومات على الصخور، ويف بعض األدوات الضرورية اليت يصنعها كاحللي 
واألواين، وقد يكون ذل  اإلنسان ينجز نقوشه ورسوماته بغرض مصلحي، وليس لغرض املتعة، أو 

موعة من املقابر، ذات الشكل اهلرمي، واملخروطي يفضي إىل لدوافع فنية حبتة كما أن اكتشاف جم
تشكيل تصور متقدم، ملا وصل إليه ذل  اإلنسان القدمي من تطور يف فن العمران، هذا باإلضافة 

 . إىل نشاطات فنية أخرى كاملوسيقى والغناء والرقص والتمثيل
م اليت صور فيها القدماء تزخر الصحراء بسجل حافل من النقوش والرسو  :الرسوم والنقوش -4

مشاهد عن حياهتم اليومية، فجاءت لوحاهتم واقعية جمسمة لتاريخ حياهتم، وليس هناك من شيء 
، حيث صنع سكان بالد املغرب لوحات فنية مل تتأثر 2أوضح من تاريخ الفن بالصحراء الكربى

نون التشكيلية املعروفة عندنا، بالسريالية وال بالكالسيكية وال بالتجريدية، وال بغريها من مدارس الف
 .3فقط على الطبع والسليقة والفطرة أفكارهم البدائية اليت تعتمد بل كان كل ذل  من صميم

يف بالد املغرب مبثابة السجل املفتو، يسمح  4تعترب النقوش املنحوتة على الصخور 
قبل اكتشاف اإلنسان للكتابة، لذا  -منذ حقب زمنية قدمية-للمهتمني بقراءة تاريخ هذه البالد 

                              
1 Bates, Op-cit, p 207. 
 .000، ص 0707، دار املصرايت للطباعة والنشر، طرابلس، 0حممد سليمان أيوب، جرمة من تاريخ احلضارة الليبية، ط 2
 .111عبد العزيز الصويعي، تاريخ احلضارة الليبية، املرجع السابق، ص 3
وتنقسم إىل . يشري مصطلح الرسم الصخري يف علم اآلثار إىل أي عالمات ينشأها االنسان القدمي على الصخر الطبيعي 4

 .النقوش الصخرية وتعين النحت على سطح الصخر -أ: نوعني
أزهري مصطفى صادق : ينظر. وتعين اللوحات على الصخر والكهوف( الرسم التصويري)اللوحات الصخرية  -ب      

 .2علي، الرسوم الصخرية يف اململكة السعودية، جامعة املل  سعود، كلية الساحة واآلثار، ص 
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فقد حاول اإلنسان املغريب أن يسجل تارخيه ومعتقداته بوسيلة تعبريية مبتكرة، وتتمثل يف لغة 
 .1يةالطبيع مستمدة من اخلطوط اهلندسية، وألوان

تعكس املستوى احلضاري  -بدون ش -إن هذه الرسومات والنقوش الصخرية الرائعة 
لتل  الشعوب، وتاريخ انتشار هذا الفن وأساليبه يف شىت أقطار بالد املغرب، ومدى أثر التالقح 

 .2احلضاري بني شعوب املنطقة واحلضارة املصرية
وليس هناك من شيء ": إىل االشارة قائالً  3احث حممد سليمان أيوبهذا ما أدى بالب

أوضح من تاريخ الفن بالصحراء الكبرى، فمنذ العصور الموغلة القدم، بل قبل أن تظهر 
 ".الصحراء، عندما كانت الوديان التي نراها قاحلة أقاليم مليئة بالمياه

ويرجع الفضل وظل ذل  السجل الثري باملعلومات املتنوعة، والفنون الرائعة مطويًا ومهماًل 
 .4يف الكشف عنه إىل أفواج العلماء والباحثني األوروبيني

وبالعودة إىل األحجار واألصباغ والدهون واأللوان املستعملة يف تل  اللوحات يندهش املرء 
إذا علم أن البحوث اليت أقامها العلماء على التحليل الكميائي لتل  املواد، حيث أظهرت أن 

استخدموا خلطات كميائية من هيدروكسيد احلديد ممزوجة بالزب مقاوم يرجع السكان القدماء 
لذل  سأحاول دراسة هذه النقوش . 5إليه الفضل يف احتفاظ اللوحات بألواهنا كل هذه املدة

 .جرمةني من بالد املغرب تاسيلي ناجر و والرسوم يف منطقت

                              
 .41 -49بوزياين الدراجي، املرجع السابق، ص  ص  1
، منشورات جامعة 0إبراهيم أمحد إحممد املهدوي، ط: ن الصخري يف الصحراء الليبية، ترباول جراتسيوسي، دليل الف 2

 .00، ص2111قاريونس، ليبيا، 
 .009 -000، ص ص 0711حممد سليمان أيوب، جرمة وحضارهتا، طبعة دار املصرايت للطباعة والنشر، طرابلس ليبيا،  3
خور ببالد املغرب يف الربع األخري من القرن التاسع عشر، مببادرة من انطلقت محالت البحث عن النقوش املنحوتة على الص 4

وكانت النقوش حمل حبث من قبل . الذي واصل أحباثه طيلة أربعني سنة تقريباً ( J.B.Flamande)جورج بارتليمي فالموند 
وريغاس ( H.Breuil)وتلي أحباث قوتييه يف األمهية أحباث كل من هنري بوري ( E.F Gautie)ف قوتيه .الباحث أ

(M.Reggasse ) وهنري لوث(Henri Lhote )الذي يعترب متكشف مراحل الفن الصخري يف منطقة التاسيلي- 
 .009، ص 0701، 1، ط0الدكتور زكي جنيب حممود،ج: ول ديورانت، قصة احلضارة ، تر: ينظر .ناجر

 .111عبد العزيز الصويعي، تاريخ احلضارة الليبية، املرجع السابق، ص  5
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 Les)فنية وأن احلجارة املكتوبة قيل أن حضارة بالد املغرب القدمي حضارة  :تاسيلي ناجر -أ
pierres écrites ) ً1ناجر-مفيداً لكتابة تاريخ منطقة التاسيلي أصبحت مرجعا. 

وقد فتنت تل  النقوش والرسومات الفنية املنتشرة عرب هضبة التاسيلي كثريًا من العلماء 
وهذا ما  .يف العامل والفنانني، واعترب موقعها املنبسط يف اهلواء الطلق، من أضخم وأعظم املتاحف

تذكرت ''":جورج غري سةر"جعل بوزياين الدراجي يذكر مقولة الباحث والرحالة السويسري 
في باريس، فذكرت أن صور تاسيلي قد أغنت العالم بكنوز من الجمال " لوت هنري" معرض
 .2 '' الفني

النضج يف ناجر وصل إىل قمة  -إن فن التصوير والنقش على الصخور يف منطقة التاسيلي
بعض موضوعاته الفنية، وإن مل يتجاوز ذل  أغراضًا أخرى، فتبقى فوائدها التارخيية حمدودة إىل 
حد بعيد، والصور املرسومة إىل حد كتابة هذه السطور مل نعثر هلا عن تفسري واضح وجازم من 

 .3ناحية حتديد أهدافها اليت رمست من أجلها، وحىت معانيها تبقى غامضة
ناجر من أقدم األعمال الفنية الصخرية يف  -لرسوم املوجودة يف منطقة التاسيليإن أغلب ا

من حيث الدقة والتنسيق يف مزج  4أفريقيا، وهي متثل اجلودة وسط آثار النشاط الثقايف لإلنسان
األلوان، ورقة احلس الفين الظاهر يف معظم تل  املشاهد اليت قل ما يوجد مثلها يف مناطق أخرى 

 .5من العامل
فبعض املشاهد املوجودة يف التاسيلي الناجر متثل جمموعات كثرية من احليوانات، وجمموعة 

". ابرين تاسيلي"بشرية تظهر مبالبس مجيلة، وشعور ممشوطة ومنظمة، يوجد املشهد يف منطقة 
 وهذا دليل أن (. م.ق 1111-0111)ويرجع ذل  إىل بداية الدور الرعوي أي يف الفةرة ما بني 

                              
Malika Hachid, Le tassili des Ajjer, (EDIF-Paris méditerranée, 2000,P.71.        1 

 .11بوزياين الدراجي، املرجع السابق، ص  2
  . 022بشي، البنية اجلغرافية واحلضارية، املرجع السابق، ص  العيدإبراهيم  3
 .124نفسه، ص  4
 .10ناجر أمنوذجا، دط، دار اهلالل، دت، دم، ص  -إبراهيم العيد بشي، أهم دالالت األلوان رسوم التاسيلي 5
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 .1فة التاسيلي سابقة زمنيا احلضارة املصريةثقا
وإذا كان من الواضح أن طريق الحضارة قد سارت من مصر '' : يف ذل " غوتييه"يقول 

فمهما كانت الحضارة المصرية قديمة . إلى المغرب، فال يصح ذلك بالنسبة لما قبل التاريخ
جروها في الطور الرابع ولعل سكان الصحراء قد ه. فقد لزمها وقت من الزمن لتتكون فيه

وقد دلت النقوش القديمة على التشابه بين . بفعل الجفاف ليتمركزوا على ضفاف النيل
ولكن أيهما أثر في اآلخر أوال، ابن الطوارق أم المصري؟ أغلب الظن أنه . المغرب ومصر

 .2''الطارقي، الجد األول ألبناء الطوارق الحاليين
انت الصحراء قد إختذت شكلها احلايل تقريباً، مما عرقل م ك.ق 0111يبدو أنه حبلول سنة 

إستمرارية وتواصل هذه النهضة احلضارية النيوليتية بالصحراء فكان مآهلا يف األخري اإلندثار، ولوال 
 .3ذل  لكانت ستتطور وتعرف حضارة راقية على منوال جارهتا املصرية

ناجر، أوجه الشبه بني املصريني  -تبني لنا بعض املشاهد املوجودة يف منطقة التاسيلي
يف ( Henri Lhote" )هنري لوت"وسكان تاسيلي القدماء، حيث اكتشف الباحث الفرنسي 

، (لوحة اآلهلات الصغريات: )لوحتان مهمتان وملفتتان للنظر، األوىل" وادي جبارين"
و من التجار وكان يش  يف أن رساميها إما أن يكونوا من األسرى أ(. لوحة القربان:)والثانية

سيلي، وإما أن اللوبيني الذين أقاموا مبصر هم الذين محلوا لوطنهم هذا ااملصريني الذين وجدوا بت
 .4األسلوب يف الرسم

اختلفت اآلراء حول تفسري الرمسني وتأرخيهما وداللتهما وعالقتهما بالتأثري املصري، 
خالل روؤس الفتيات اليت تبدو  من" اإلهلات الصغريات"ويستدل على التأثري املصري يف صورة 

                              
 .200ص  املرجع السابق، إبراهيم العيد بشي، البنية اجلغرافية واحلضارية، 1
 .00م، ص2101، منشورات تواليت الثقافية، ليبيا،  2هاشم احلسيين، ط: غوتييه، ماضي مشال إفريقيا، تر2
، مذكرة مقدمة لنيل (م.ق 0111-م.ق 0011)جراية حممد رشدي، الصحراء اجلزائرية خالل العصر احلجري احلديث  3

شهادة املاجستري يف التاريخ القدمي، إشراف عبد العزيز بن حلرش، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية، قسم التاريخ 
 .047، ص 2111/ 2119:عيةواآلثار، جامعة منتوري قسنطينة، السنة اجلام

4 L’Hote (H.) , A la découvert des frésques du Tassili , Arthaud , Paris , 1973 , P .72.   
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الذي وجد يف آثار مصرية تعود إىل عصر ما قبل األسرات، " أبيس"على هيةة تشبه رأس الطائر 
 .1وكذل  تسرحية شعرهن املشاهبة لتل  اليت كانت عند النساء املصريات قدمياً 

وبني التقومي  يعطيها تفسريًا يقوم على الربط بينها" مصطفى بازامه"ويذكر عبد العليم أن  
، بل أضاف تأكيده للشبه بني شخصيات 2املصري، وهو تفسري يسند فرضية التأثري املصري

اللوحتني ذات داللة، وشر، كل حركة " بازامه"وقد جعل   املصري، 3"حتوت"اللوحة اللوبية باإلله 
 : 4عن كتاب الصويعي فيهما بأسلوب منطقي، وهذا جممل شرحه

وهي عبارة عن لوحة ُرمست عليها أربع فتيات  (:اآللهات الصغيرات)األولى   اللوحة -ب
واللوحة من الناحية الفنية  .كما لو كن يرقصنعاريات باستثناء غطاء الرأس، يقمن حبركات يدوية  

إىل األسلوب الرمزي ( البيكتوغرايف)متثل مرحلة انتقال الكتابة من األسلوب التصويري 
واللوحة هبذا الشكل . ن الصورة بدأت تتحلل إىل رموز ذات مدلول لغويأي أ( اللوغوغرايف)

إال أن هذا . جاءت مفسرة لفلسفة فكرية ورؤية فلكية كانت تشغل جهابذة وادي جبّارين
 .5يف اآلثار املصرية ونسب لإلله حتوت -فيما بعد–التقسيم الذي حتويه اللوحة عرف 

: أربعة أرقام مهمة، وهي اج التقومي املصري، مث استخر هذه اللوحة باستعراض رحت شُ وقد   
الذي يرمز إىل عدد األشهر يف الفصل ( 4)الذي يرمز إىل عدد الفصول، والرقم ( 1)الرقم 

الذي يرمز إىل أيام ( 1)الذي يرمز إىل عدد األيام يف الشهر الواحد، والرقم ( 11)الواحد، والرقم 
مطابقة ذل  على اللوحة ومتت . يوما 101سنة املصرية النسيء اليت زادها توت، فأصبحت ال

 وأن عدد األصابع (. 4)وأن عدد اآلهلات كان (. 1)اللوبية، فوجد أن عدد األيدي املرسلة كان 

                              
1 Ibid, P 73. 
 .204عبد احلليم دراز، املرجع السابق، ص  2
 Rachet (G.): ينظر.الصعيدمقاطعات مصر العليا أو إله الكتابة يف مصر وهو معبود املقاطعة اخلامسة عشر من : تحوت 3

Op-Cit. , P 254. 
 .اعتمدت على كتاب الصويعي اللغة الليبية القدمية ألين مل أمتكن من احلصول على كتاب بازامه حممد مصطفى، تاريخ ليبيا 4
العامة للثقافة واإلعالم،  ، اللجنة الشعبية0عبد العزيز سعيد الصويعي، التيفيناغ رحلة احلروف العروبية بني الكنعانيني والتوارق، ط 5

 .00، ص 2110ليبيا، 
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 (44:ينظر الشكل رقم).1 (1)وأن عدد األيدي املرفوعة كان (. 11)غري املخفية كان 

 ي  
 الصغيراتيوضح لوحة اآللهات  44:الشكل رقم

.201؛ الصويعي، اللغة الليبية، املرجع السابق، ص 40إبراهيم العيد بشي، أهم دالالت األلوان، املرجع السابق، ص : نقال عن

                              
 .201عبد العزيز سعيد الصويعي، اللغة الليبية القدمية، ص  1
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من الجائز أن تكون المعبودات األربع رمزا لألشهر '': لذل  شارحاً  بازامه وقال 
الثالث يرمزن إلى الفصول األربعة التي يتكون منها كل فصل، وأن تكون األيدي المرسلة 

الثالث، واأليدي الخمس المرفوعة إلى أيام النسيء الخمسة، واألنامل غير المستورة رمز 
 .1''لعدد أيام كل شهر

هذه اللوحة عكس اللوحة السابقة، فهي ليست متشابكة املكّونات  (:القربان)اللوحة الثانية -ج
ينظر الشكل ) .جيعلها أكثر قربا ألسلوب الكتابةاملرسومة، بل تسري على حمور أفقي موحَّد، مما 

 (00:رقم

 
لوحة القربان 42:الشكل رقم  

.224الصويعي، اللغة الليبية القديمة، المرجع السابق، : نقال عن  
وقارب، وأكواب ثالثة، ( ثالثة ذكور وثالثة إناث)ستة أشخاص '': علىاللوحة حتتوي 

المعقوف الرأس، واآلخران كأنهما أغصان شجر أو وثالثة رموز إحداها على شكل العّكاز 
، وأخيرا  بعض األشكال المرّكبة من خط أفقي طويل، فوقه ما (جريدة نخل بسعفها)مقّدمة 

يشبه الكوبين، والمّسلة والصحن أو قرنين، وتحته خطان أفقيان يمتدان ما بين المسلة 
 . 2''إلى أسفل وآخر الخط، وأسفلها خط عمودي وشكل يشبه الهالل المفتوح

هو أن  -إىل جانب عدم تشاب  احملتويات املرسومة من عدمه –والفرق بني اللوحتني  
النساء يف اللوحة األوىل كّن عاريات متاماً باستثناء غطاء الرأس، بينما احتفظت نساء اللوحة الثانية 

                              
 .201املرجع السابق، ص عبد العزيز سعيد الصويعي، اللغة الليبية القدمية،  1
 .09ص املرجع السابق، عبد العزيز سعيد الصويعي، التيفيناغ،  2
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ى خصورهم جراب أما الرجال فقد وضعوا عل. هبذا الغطاء مع ارتداء ثياب تغطي نصفهن األسفل
على ما يبدو –العورة على عادة قدما اللوبيني، باإلضافة إىل بعض األشكال األخرى املكّملة 

 .1اللوحة الثانية -ملعىن
بشر، هذه اللوحة كما فعل مع سابقتها، إال أن  -"لوت"وكذل   –" بازامه"مل يقم  

دينية تقام عادًة يف مواسم جين  فقد تكون جتسيمًا لطقوس: الناظر فيها قد توحي له بعدة تفاسري
، وقد تكون جتسيدا -كما ختيلها لوت–احملاصيل، وقد تكون مراسيم تقدمي قرابني ألحد اآلهلة 

لعملية حماسبة األجراء أثناء تسليم انتاجهم إىل مستأجرهم، وقد تكون رقصات خاصة ابتهاجاً 
ليت ال خترج عن نطاق كوهنا تسجيال بتأمني خمزوهنم السنوي من الطعام، وغريها من االحتماالت ا

ألحد املواكب الرمسية اليت كان سكان جّبارين يقومون هبا يف موعد معنّي أو يف موسم معنّي يف  
 .2كنف ضمان لقمة العيش وبالطريقة اليت ترضى هبا آهلتهم

إال أن بازامه اقتنص شخصية مصرية ميكن الوقوف عندها ومطابقتها بالشخصيات اللوبية     
 (41:ينظر الشكل رقم).املصري" حتوت"شخصية املعبود اجملسمة على لوحيت وادي جّبارين، وهي 

 
 تحوت المصري 41:الشكل رقم

  .222ص الصويعي، اللغة الليبية القديمة، المرجع السابق، : نقال عن
                              

 .200ص املرجع السابق، عي، اللغة الليبية القدمية، عبد العزيز سعيد الصوي 1
 .202نفسه ص  2
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" حتوت"اعتقد قدماء املصريني أن لغتهم من مصدر إهلي، وهو املعبود  :الشخصية المصرية -2
احلكمة وكل العلوم والفنون، وهو الذي وضع الكلمات و الذي اخةرع هلم احلساب والطب 

، حيمل لوحًة بيده اليسرى "أبيس"وكانوا يرمسونه على صورة إنسان له رأس الطائر . اهلريوغليفية
، وغطاء "بيسأ"وهي صورة غنية بالتفاصيل اليت تظهر بوضو، قناع الطائر . 1ده اليمىنوقلمًا بي

الرأس، والقالئد حول الرقبة، والصدرية ذات الشريط، الرابط بني الكتف األمين واجلهة اليسرى من 
 احلزام، والتّنورة اليت تغطي جزءاً من نصف اجلسد األسفل، وما يشبه الذيل الطويل الذي يصل إىل

 .األرض
رسم اللوبيون إحدى شخصيات لوحة تقدمي القربان، بشيء من التجريد  :لشخصية اللوبيةا-2

بيس، مبنقاره الطويل الشبيه بالطائر أ دون االهتمام بالتفاصيل، رغم ذل  يظهر بوضو، قناُع الطري
عادة معظم وغطاء الرأس، وجراب العورة باعتباره ذكراً، ويف اخللف يظهر خط يشبه الذيل، وهي 

 .2قدماء اللوبيون
غري أن الشخصية اللوبية اليت حوهتا . بني الشخصيتني ضح من هذه املطابقة الشبهُ ويت 

كان قد أرجعها مكتشفها إىل زمن ما قبل تأسيس األسرات يف مصر، أي " تقدمي القرابني"لوحة 
أي أهنا سابقٌة لزمن رسم الشخصية املصرية املتمثلة يف اإلله . قبل األلف الرابع قبل امليالد

إذا تصفحنا تاريخ مصر '' : ار الفرنسيون الذين قالواويؤكد هذا الرأي علماء اآلث". حتوت"
شّنت . م.سنة ق 1333القديم اتضح لنا أن إحدى القبائل األفريقية التي يرجع تاريخها إلى 

الغارة على مصر وتسلطت عليها واختلطت بأهلها، وكّونا معا المصريين المعروفين في ذلك 
ن هذا الشعب هو وال شك الذي اخترع الزمان تحت حكم األسرة الفرعونية األولى، وأ

 . 3''الكتابة الهيروغليفية وجمع قواعدها
" حتوت"الصحراوي كان أسبق زمنيا من " حتوت"هل ميكن اعتبار : من هنا نطر، السؤال

 .النيلي؟ وهذا ما حيتاج إىل مزيد من التنقيب والبحث والدراسات األكادميية اجلادة

                              
 .02، ص2111، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 0زكي أنطوان، مفتا، اللغة املصرية القدمية، ط 1
 .201عبد العزيز سعيد الصويعي، اللغة الليبية القدمية، املرجع السابق، ص  2
  .04-01زكي أنطوان، املرجع السابق، ص ص  3
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م اليت اختذها كل من الرّسام اللويب يف وادي و ة يف الرسويف إطار مقارنة األساليب الفني
 .، ترد جمموعة من املالحظاتجّبارين والكاتب املصري يف وادي النيل

وذل  مثل األخطاء الفنية اليت وقع فيها كالمها، حيث كان رسم الشخصيات يعتمد على  
ن الصدر واجلدع األعلى يف ، بينما يكو (Profileبروفايل )توجيه الرأس والوجه إىل جهة جانبية 

مواجهة املشاهد، خترج منه اليدان متجهتان إىل نفس اجتاه الوجه، بينما تكون الرجالن يف نفس 
كما تتميز الشخصية الرئيسية يف اللوحة . االجتاه دون التفريق بني الرجل اليمىن والرجل اليسرى

وأحيانا قرين حيوان، ( ميان باحلياة الثانيةتعبريا عن اإل)الواحدة باختاذ احلّية يف مقدمة غطاء الرأس 
ينظر ):، وذل  مثل الصورتني التاليتني(تعبريًا عن امتالك السلطة)ومس  العصا أو الصوجلان 

 (46:الشكل رقم

   
 46:الشكل رقم

 .224الصويعي، اللغة الليبية القديمة، المرجع السابق، ص : نقال عن

وإذا حاولنا البحث عن سر هذا التوافق، هل ميكن افةراض أن شخصية املثال األول  
اليت ( املصرية)لشخصية املثال الثاين ( Croquisكروكي )هي عبارة عن خطوط أولية ( اللوبية)

املصري؟ والشيئ الباعث إىل مثل هذه ( حتوت)تطورت فيما بعد، وأصبحت متثل إله الكتابة 
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قائق التارخيية اليت يؤيدها هنري لوت نفُسه، وذل  عند فةراضات، بعض احلاالحتماالت واال
يالحظ أيضا بعض األكواب الشبيهة '' : ، إذ يقولعن الصويعي حديثه عن لوحة القربان اللوبية

إىل جانب . 1''...بتلك التي لعصر ما قبل األسرات، وخاصة التقارب الديني لمصر العليا
قبل توحيد الدلتا والصعيد ''ذل  يذكر التاريخ أن اللوبيون سكنوا الدلتا منذ ذاك الزمن، أي 

 ". نعرمر"على يد  2''قبل الميالد 2233سنة 
هذه احلقائق تدعوا إىل افةراض أن الذين رمسوا املثال األول قد يكونون هم من رسم املثال 

لذين أُنتجا فيهما لواكبة التطور، حيث أن الزمان واملكان اارتقاء الفكر وممراعاة الثاين، مع 
وعلى " لوبيون"فاملؤرخون هم من أطلق على سكان وادي جبارين اسم . امليثاالن قد تباعدا وتغريا
بني الشعبني  الزمنني واملكانني وليس، وذل  بقصد التفريق بني "مصريون"سكان وادي النيل 

بيا ومصر منذ تل  األزمنة باالمتداد البشري واحلضاري بني لو وحضارهتما، بل يعةرفون دائما 
 .3القدمية

كان اجلرامنت بدائيني يف رسومهم ونقوشهم، إذا ما متت مقارنتهم بغريهم من  :الجرامنت -أ
خطوط هندسية : الشعوب أو القبائل األخرى، فقد كانت رسومهم ونقوشهم يف بدايتها متثل

هبا حركة، وأهم األمثلة على تل  الرسوم والنقوش ما مت العثور عليه  تعبريية غري واقعية وال توجد
يف مشال فزان، وجببل غنيمة يف اجلنوب، ويف جبل زنككرا قرب مدينة ( Zigza)زجيزا : يف

 .4جرمة
وقد تطورت الفنون يف الفةرات الالحقة وأصبحت أكثر واقعية وأكثر حيوية، ويالحظ  

ضحة، ونالحظ كل تل  األشياء بوضو، يف الرسومات اجلرامنتية عليها احلركة ومالمح بشرية وا
  .5املتأخرة، وخاصة يف حركة رسوم احليوانات اليت مت رمسها

                              
 .200عبد العزيز سعيد الصويعي، اللغة الليبية القدمية، املرجع السابق، ص  1
 .10علي فهمي خشيم، آهلة مصر العربية، املرجع السابق، ص  2
 .200عبد العزيز سعيد الصويعي، اللغة الليبية القدمية، املرجع السابق، ص  3
  .122غوثي، املرجع السابق، ص عبد اللطيف الرب  4
 .001حممد سليمان أيوب، جرمة وحضارهتا، املرجع السابق، ص  5
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اجلوهرية ( احلضارية)ومن خالل هذه النقوش اعتربت العربة من أكثر العناصر الثقافية  
لوبيا كان قد حدث عن طريق األكثر انتشارًا يف الصحراء الكربى، مما يؤكد أن ظهور العربة يف 

م، وثبت ذل  عن طريق الرسوم والنقوش اليت تظهر العربة، .مصر قبيل منتصف األلف الثاين ق
وتعترب العربة ذات العجالت أحد االخةراعات العظيمة يف التاريخ اإلنساين، كانت تستخدم على 

 .1نطاق واسع يف العامل القدمي، مثل مصر ولوبيا
التماثيل فلم يعثر جبرمة القدمية سوى على عدد قليل من أجزائها،  ومجيع أما فيما يتعلق ب 

التماثيل اليت وجدت أقل من احلجم الطبيعي للشخصيات اليت متثلها، وميكن أن تكون هذه 
األجزاء قد حنتت يف مصر، ألن بعض القطع املنحوتة من احلجر الرملي النويب، منها صدر شخص 

، من خالل املادة 2جزءًا من الكتف واليد لنفس التمثال: خرى متثليلبس إزاراً، والقطعة األ
 .املستعملة يف صنع التماثيل ميكن أن يكون قد حدث تالقح مع املصريني يف هذا اجملال

رمبا يكون أقدم إجناز معماري بدائي شيده اإلنسان القدمي، هي تل  :الفن المعماري-1
تدرجيي، حبيث أضحت تشيد يف أشكال هندسية ملفتة  املصاطب أو القبور، اليت طرأ عليها تطور

للنظر، وهذا ما ميكن مالحظته من خالل اهلياكل الضخمة اليت جتلت يف شكل خمروطي، أو على 
ورمبا  . صورة أهرامات صغرية، وقد تطور حجمها، وتصميمها من البساطة إىل أوضاع فنية متقنة

جمموعة األهرامات املخروطية املنتشرة يف بالد  هو الشكل األكثر تطورًا بني 3كان قرب الرومية
غرب )رابض يف منطقة األجدار، وجدار ال(قرب باتنة)فة إىل ضريح املدراسناملغرب، هذا باإلضا

  .4(تيارت
تعترب املوسيقى من العناصر الثقافية املرتبطة بالتكوين الروحي  :فنون الموسيقى والرقص-4

 ع ـــــــــــــــــــــــــــذات أطر متنوعة من األنغام واألحلان تستعمل من اجلميوهي . والنفسي للمجموعة البشرية

                              
 .44باول جراتسيوسي، املرجع السابق، ص 1
 .090حممد سليمان أيوب، جرمة وحضارهتا، املرجع السابق، ص  2
يقع الضريح امللكي بني . زوجة يوبا الثاين( القمرومعناها )التسمية اجلديدة للقرب املدعو بالرومية هي قرب كليوباترا سيليين  3

منري بوشناقي، الضريح امللكي : ينظر. مةر 200اجلزائر وشرشال على رأس احدى مرتفعات الساحل تعلو سطح البحر مبقدار 
 .9، ص 0770ر، ، الوكالة الوطنية لآلثار ومحاية املعامل والنصب التارخيية، اجلزائ0عبد احلميد حاجيات، ط: املوريطاين، تر

 .11 -19بوزياين الدراجي، املرجع السابق، ص ص  4
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 . 1وبأي كلمات تناسبها، تنبع من الوجدان اجلماعي وتعد من أقدم املكونات الثقافية للمجموعة
وأمهيتها ال تكمن يف أغراضها الفنية واجلمالية فحسب، ولكن يف كوهنا مصدرًا للمعرفة  

لعملي، إذ ميكن عن طريقها وبالدراسات املقارنة إثبات الصالت الثقافية بني الشعوب والبحث ا
 .2واجلماعات

ذا شهرة اهتم سكان بالد املغرب بفنون املوسيقى والرقص بدليل أن اللوتس اللويب كان 
الناي، لكونه تصنع منه أدوات موسيقية أشهرها اتًا عجيبًا له خصائص خمدرة، و باعتباره نبذائعة، 

 . 3"األرغول"، ويسمى يف مصر "النحيل"الذي يسمى يف لوبيا 
وقد اشتهرت النايات املصنوعة من ساق اللوتس اللويب باعتبارها أفخر النايات يف العامل 

: ذكرمزايا اللوتس حيث ي يف كتابه التاريخ الطبيعي،" كرببليين األ"القدمي، ويذكر اجلغرايف 
عبد احلليم دراز أن  ويذكر ،4"طلوب لعمل النايات المطربةوهو م. وخشبه ذو لون أسود"

إن أهل اإلسكندرية يتخذون نايات مصنوعة '':يؤيده يف مؤلفه مائدة الفالسفة" اثيناوس"املؤرخ 
  .5''من اللوتس وهو شجر ينمو في ليبيا

فقد كانت . وهي آلة وردت عليها إثباتات قدمية. أما أكثر اآلالت املوسيقية اللوبية تقدماً 
وقد كان هذا النوع من القيثار شائع االستعمال يف مصر إىل . القيثارة الصغرية ذات الزاوية القائمة

ولعل اللوبيني كانوا يستعملون مجيع . جانب أنواع أخرى من القيثارات اليت كانت أكثر منه تعقيدا
مة، إذ أننا جند أحد النقوش اآلالت املوسيقية املذكورة يف وقت واحد يف مناسبات االحتفاالت العا

 .6املصرية ميثل مجيع هذه اآلالت أثناء استعماهلا يف آن واحد
  الصور املصرية فإهناتعرفنا عليها من خالل النقوش و  اليت أما اآلالت املوسيقية األخرى،

                              
 .011حممد خمتار العرباوي، اللغة الرببرية لغة عربية قدمية، املرجع السابق، ص  1
  –وكان األجانب . من املؤسف أن املغرب القدمي مل تظهر فيه بعد الدراسات الشاملة واملقارنة يف حقل املوسيقى والفن عامة 2

 .الّرواد يف هذه الناحية الفنية -هو احلال يف عّدة جماالتكما 
 .221عبد احلليم دراز، املرجع السابق، ص  3
 . 72،  ص12علي فهمي خشيم، نصوص من بليين األكرب، الكتاب الثالث عشر، فقرة  4
 .221عبد احلليم دراز، املرجع السابق، ص 5
 .001عبد اللطيف الربغوثي، املرجع السابق، ص  6
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املضرب وهو أداة  -0: تتحدث عن اللوبيني وموسيقاهم، ومن هذه الرسوم نعثر على أربع آالت
الطبلة ذات اجلانبني وكانت تصنع من  -2ناقرة على شكل عصا تنتهي بنصف دائرة بارزة، 

الفخار أو اخلشب بزخارف وتزويقات، ويوضع على جانبيها جلد مربوط حوهلما، وتشد إىل العنق 
بسري أو رباط ويضرب على جانيب الطبلة باليدين، ومن اجلائز أن كل جنب يف الطبلة حيدث 

أما اآللة الثالثة فهي تشبه البوق بنهاية واسعة وهلا عدة  -1ليحدث التناغم الالزم،  صوتًا خمتلفاً 
واآللة الرابعة تشبه  -4ثقوب ينفخ فيها وحترك األصابع على الثقوب لتأيت بالنغم املطلوب، 

القانون، وهي أداة وترية وتعرف بالقيتارة وهي تستعمل يف مصر كثريا، وهذه اآلالت كانت 
بصورة إمجالية، أي تعزف يف آن واحد بأنغامها املختلفة، ويدل على ذل  أن الرسوم تستعمل 

 . 1املصرية تصورها جمتمعة
أن اللوبيني كانوا يستخدموهنا يف املناسبات املختلفة أو ساعات اللهو واالستمتاع،  ويبدو

حيتاج إىل قدر  وذل  العزف اجلماعي يشري إىل مرحلة متقدمة من فن املوسيقى، إذ أن التناغم 
كبري من الدقة والتمرين واألذن املوسيقية املدربة بعكس العزف املنفرد الذي يعتمد على فرد واحد 

 .2يرسل أنغامه كيف شاء دون االرتباط بالعازفني اآلخرين
" متحو"عن النقوش املصرية رقصة حربية كان يؤديها أفراد من قبيلة " أوري  بيتس"وينقل 

يقوم ثالثة رجال بقرع العصي بتوقيت زمين منتظم، بينما : موا إىل جمموعتنياللوبية، حيث انقس
وهذه الرقصة تذكرنا برقصة . 3يؤدي اثنان آخران حركات قتالية راقصة موزونة بقرع العصي أيضا

 . 4التحطيب املصرية
رف ومن الطريف اإلشارة إىل أن هذه الرقصة كان هلا مثيلها يف الفلكلور اللييب احلديث تع 

مما يشري إىل أن قدماء اللوبيني تركوا شيةا من . 5التارقية يف وقتنا احلاضر( Kaska)باسم الكسكا
 آثارهم الفنية وعاداهتم وتقاليدهم يف مواقعهم األوىل، بينما محلوا مناذج منها إىل وادي النيل أثناء 

                              
 . 227عبد احلليم دراز، املرجع السابق، ص  1
 .17؛ رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص 227نفسه، ص  2
3 Bates, Op-cit, p.p 155.156. 
 .211-227عبد احلليم دراز، املرجع السابق، ص ص  4
 .17رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص 5
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 .هجرهتم إليه
يف املناسبات و  معروفة يف احلرب والقتال،بيني وسيلة تعبريية لقد كان الرقص عند قدماء اللو 

الدينية أيضاً، فإىل جانب رقصة البحرية واليت كانت احتفاال سنويًا منظماً، يذكر املؤرخون رقصة 
آمون، حيث تدخل الفتيات املعبد وهن يغنني ويرقصن باحةرام لصاحب املعبد وربه، ميكن القول 

طقوسه وحركاته وإيقاعه ونظمه و القدمية وله أصوله أن الرقص كفن تعبريي كان معروفًا يف لوبيا 
 (49:ينظر الشكل رقم).1وأساليبه باعتباره فناً وعبادة

 م.فرقة موسيقية لوبية من األلف الثانية ق 49:الشكل رقم
 .422موسوعة تاريخنا، المرجع السابق، ص : نقال عن

ومن الواضح أن املواكب كانت تشكل جزءًا من االحتفاالت اللوبية الدينية، فقد كان  
تريتونس "مبوكب سنوي، يدورون فيه حول حبرية ( األوزية)األوزيون يكرمون إهلتهم أثينا

Tritonis("شط اجلريد بتونس)كما أن طقوس عبادة اإلله آمون كانت تتميز باملواكب ، .
                              

 .211عبد احلليم دراز، املرجع السابق، ص  1
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قد وصف مواكب احلداد حول جثمان األمرية " ليوس اإليطايلسي"ويذكر الربغوثي أن 
وز آمون، إله وكان هنال  أيضا موكب سنوي مقدس حيمل خالله رم(. Asbystae)اسبسيت

 .1بيا طيلة اثين عشر يوماطيبة ويدار به يف لو 
هذا وإذا تساءلنا عن سر  :سر التوافق والتشابه بين مختلف المظاهر الثقافية واالجتماعية -4

التوافق والتشابه بني الكثري من املظاهر الثقافية واالجتماعية بني اللوبيني واملصريني؟ نالحظ أن 
ورمبا  . الغرب أيضا كان له نصيبهو  ليت اهنالت على وادي النيل كان مصدرها الشرقاهلجرات ا

بب التأثري كانت تل  اهلجرات متزامنة مع بعضها البعض، أو متفاوتة تفاوتًا بسيطاً، وذل  بس
مشال خط السرطان،  21ºاملناخي الذي طرأ على املنطقتني، الواقعتني على نفس خط عرض 

وقد ثبت تارخييًا أن التغيري املناخي والتشكل . أخدود البحر األمحر -طوليا–يفصل بينهما 
رة احلضاري الذي مر بالصحراء اللوبية تزامن مع ذاك الذي حدث يف الصحراء العربية، وأن اهلج
إىل وادي النيل كانت تأتيه من الشرق والغرب على دفعات مما جعل هذا الوادي بوتقة انصهار  

 .اجتمعت فيه خمتلف سالالت بشرية متنوعة من مناطق خمتلفة بثقافاهتا وعاداهتا ولغاهتا 2كربى
أن هذا االنصهار الذي كان منذ بدء التاريخ هو الذي جعل  3يذكر علي فهمي خشيم 

يعرب عن األثر ،4"كريت"املكتشف الفعلي حلضارة ( Arthur Evans" )آرثر إيفانز" الباحث
باعتبار أن سكان غريب " املنوية"يف أساس احلضارة   (Egypto-Libyan)املصري  -اللويب

وليس هنا جمال مناقشة . الدلتا الذين أثروا يف هذه احلضارة كانوا كتلة واحدة من املصريني واللوبيني
 .  5"الكريتية"أو " املنوية"أسس احلضارة 

                              
 001-007الربغوثي ، املرجع السابق، ص ص عبد اللطيف  1
 .21، املرجع السابق،  ص 0علي فهمي خشيم، آهلة مصر العربية، ج 2
زي حصل على ليسانس آداب باجلامعة الليبية ببنغا. 0710ولد األستاذ الدكتور علي فهمي ُخشيم مبصراتة بليبيا عام  3

، له العديد من املؤلفات واملةرمجات يف الفلسفة واللغة 0700، وعلى ماجستري فلسفة جبامعة عني مشس مبصر 0702
موقع جممع اللغة العربية املصري : ينظر. يربو املنشور منها عن األربعني مؤلّفاً ...والتاريخ واآلداب

(arabicacademy.org.eg) 
نسبة إىل املل  األسطوري مينوس )ها بالد اإلغريق يف حبر إجيه كانت احلضارة املنوية من أهم احلضارات اليت عرفت: كريت 4

 .007عبد العزيز الصويعي، تاربخ احلضارة الليبية القدمية، ص: ينظر. م.سنة ق 2111، وتعود إىل حوايل (حاكم اجلزيرة
 .20-21علي فهمي خشيم، آهلة مصر العربية، ص ص  5
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د البشري وبالتايل فإن قدماء اللوبيني كانوا من بني السالالت البشرية اليت بدأ الوجو  
عندما هاجروا إىل -يبدو أن اللوبيني . يتشكل منها على ضفاف النيل بوجهيه البحري والقبلي

محلوا معهم مفاهيمهم الفلكية ومعتقداهتم الدينية وطرق جتسيدهم لتل  املفاهيم  -مصر
  . 1واملعتقدات اليت كانوا يرمسوهنا على جدران كهوفهم

وا من بني السالالت البشرية اليت بدأ الوجود البشري وبالتايل فإن قدماء اللوبيني كان 
عندما هاجروا إىل -يبدو أن اللوبيني . يتشكل منها على ضفاف النيل بوجهيه البحري والقبلي

محلوا معهم مفاهيمهم الفلكية ومعتقداهتم الدينية وطرق جتسيدهم لتل  املفاهيم  -مصر
وهذا ما يدفعين إىل افةراض أن اللوبيني . 2وفهمواملعتقدات اليت كانوا يرمسوهنا على جدران كه

 .سامهوا منذ البداية يف بناء احلضارة املصرية
فات اللوبيني ويف هناية هذا الفصل نستنتج أن التأثري احلضاري الذي ظهر على خمل

اهلجرات األوىل اليت تشكل حقة اجليوش واقتناص األسرى، و بسبب احلروب ومال واملصريني كان
ود البشري يف مصر،  وبغض النظر عن طبيعة العالقات اللوبية املصرية  فقد مسحت منها الوج

بالتواصل املستمر واالحتكاك الذي أدى إىل التفاعل والتعاطي احلضاري والثقايف بني سكان 
 بية اللوبية واملصرية، كانتمسألة الشبه بني اآلثار الكتاوإن  املنطقتني يف اجملاالت املادية واملعنوية،

 .حتت تأثري عدة عوامل ونطاق انتقال األفكار احلضارية مع أصحاهبا من مكان إىل آخر  على
املصرية واللوبية خالل فةرات التاريخ، أدت إىل انتقال كما حدث تالقح بني الديانتني 

صرية إىل بالد املغرب القدمي، الكثري من املعبودات اللوبية القدمية إىل مصر وانتقال املعبودات امل
.ةوالعمار  نون املختلفةيف جوانب أخرى عديدة كالف مس التواصل أيضاً نلو 

                              
 .011تاريخ احلضارة الليبية القدمية، املرجع السابق، ص عبد العزيز الصويعي،  1
 .011املرجع نفسه، ص  2
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بيون يرتأسون السلطة السياسية والعسكرية والدينية يف دلتا النيل ابتداًء من كان اللو   عندما
تعرضت بالد املغرب لبعض التغريات السكانية، كان أمهها هجرة الفينيقيني يف م، .القرن العاشر ق
 .م.القرن الثامن ق

إىل هناية األلف  يرجع أول اتصال فينيقي ببالد املغرب حسب الدراسات القدمية واحلديثة 
املتوسط  توطناهتم التجارية يف اجتاه الساحلتأسيسهم ألقدم مس مع، (م.ق 5511)م.الثانية ق

ونسي حاليا، كمستوطنة ليكسوس يف الساحل املغريب األطلسي، وأوتيكا يف الساحل الت  ،الغريب
 .حل الغربية للبحر األبيض املتوسطت أخرى منتشرة عرب السواباإلضافة إىل مستوطنا

أهم مستوطنة أسسوها يف مشال إفريقيا وهي قرطاجة، هذه املستوطنة اليت أصبح هلا  كانت   
 قرطاجةخاصة بعد الضعف الذي آلت إليه املدن الفينيقية يف احلوض الشرقي، ومسح ل اً،كبري   اً شأن

يرتّسخ الفينيقي من هنا بدأ عصر التاريخ  ألبيض املتوسط،يجية يف البحر اأن تأخذ الريادة اإلسرتات
رؤرخون بطريقة كانت يف بالد املغرب، ألن الفينيقيني صنعوا فيها أحداثاً تارخييًة هامًة، اجته صوهبا امل

يشتد على السواحل ويف عمق البحر  (الروماين -يباللو )إذ بدأ الصراع . تفتقدها املنطقة من قبل
وعلى هذا األساس بدأت تظهر مسميات جديدة يف . املتوسط، خالل ما عرف باحلروب البونيقية

وكلها (. بة البونيقيةالكتا)و( احلضارة البونيقية)و( الشعب البونيقي)تاريخ بالد املغرب مثل 
واليت ساهم يف اجنازها  مقومات احلضارة الشرقية اليت أقيمت على سواحل بالد املغرب القدمي،

يف سأقوم  .ايب، الذي حصل بني الطرفني على مدى أجيالجيبيون بفعل االحتكاك والتفاعل اإلاللو 
 . متهيدية للتعريف بالفينيقيني وصالهتم ببالد املغربة بدراسهذا الفصل 

لقد كان للفينيقيني أدوار حضارية يف  :التواجد الفينيقي ببالد المغرب: المبحث األول
عدة مناطق من العامل، هذا نتيجة حتركاهتم البحرية والربية، فقد أقاموا جسرًا حضاريًا بني حوضي 

 مستفيدين يف أواخر األلف الثانية قبل امليالد من سقو  البحر األبيض املتوسط الشرقي والغريب
البحرية اإلجيية على يد الدوريني، وتطور تقنيات بناء السفن واملالحة البحرية وبذلك أضحت 
األساطيل الفينيقية تصل بني ضفاف البحر األبيض املتوسط، وقد أشار املرؤرخون القدامى إىل 

 .يقيا واليت كان يطلق عليها اسم لوبيااحلضور الفينيقي يف منطقة مشال إفر 
 .سأحاول يف التمهيد هلذا العنصر بإعطاء حملة عن الفينقيني :التعريف بالفينيقيين -أوال
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اختلف املرؤرخون يف أصل تسمية الفينيقيني وظهرت الكثري من اآلراء والنظريات يف  :التسمية -أ
ومجعه ( Phoinikes)جاء يف صيغة  هو لفظ يوناين" فينيقي"فمصطلح ، هذا السياق

(Phoinik )يف القرن الثامن قبل 2ظهرت هذه التسمية بداية عند هومريوس ،1باللغة اليونانية 
إال أن من املرجح إشارهتا للون األمحر وقد تباينت اآلراء حول أصل هذه التسمية،  ،3امليالد

فر بكثرة على يستخرجونه من حمار حبري يتو انوا األرجواين الذي اشتهر به الفينيقيون، والذي ك
وتارة قصد هبا النخلة اليت تنمو على شواطئ املدن  .4ساحلهم، واستخدموه يف صبغ املنسوجات

األسطوري عند اإلغريق هو الذي اشتق منه هذا اللون األرجواين  5الفينيقية ويعتقد أن طائر فينيق
  .6ومن هذه التعريفات نشأ اسم فينيقيا

بعد حتريفها إىل " فنخو"أن يكون اليونان قد استعملوا الكلمة املصرية  وميكن 
(Phoivikes )للداللة على فينيقيا و(Phoivikn)   للداللة على الفينيقيني، كما أن الرومان

للداللة على القرطاجيني وغريهم من املمثلني هلذا الشعب ( Poeni)بدورهم أطلقوا لفظ بوين 
قوا بينهم وبني من اللفظ اليوناين، ومع ذلك فقد فرّ  وهو لفظ حمرف التينياً يف غرب البحر املتوسط 

وإن كانوا يعرتفون ( Poenices)أطلقوا هرؤالء اسم فوينيقي الفينيقيني يف الشرق حيث 
 .7بانتمائهم إىل جنس واحد

 وا ــــــــــــــــــــورغم أن النصوص األكدية وبعض النصوص املصرية بل والفينيقيني أنفسهم استخدم 

                              
 .51، ص 5811هناد خيا ، مطابع دار العلم، دمشق، : موسكايت سباتينو، احلضارة الفينيقية، تر 1
أشهر األدباء اليونان، جاء من الساحل اليوناين آلسيا الصغرى، واليعرف شيئا عن حياته، ( Homeros: )هوميروس 2

م، األدب اليوناين القدمي، . س. باورا: للمزيد ينظر. قبل امليالد مرؤلف ملحميت االلياذة واألوديسا يف القرن التاسع أو الثامن 
 .11حممد علي زيد، أمحد سالمة حممد، دار القومية العربية للطباعة والنشر، القاهرة، دت، ص: تر
 .421-429ص  ،5891القاهرة،  اهليئة العربية للكتاب،حممد عبد اهلادي شعرية،: كونتو جورج، احلضارة الفينيقية، تر 3
 .94، ص 5811، دون دار النشر، ماي 11حممد حسني فنطر، الفرق بني الفينيقيني والبونيقيني، جملة الفكر، عدد  4
أسطورة إله تتجسد يف قالب طائر يشبه النسر شكال وحجما يكسو عنقه وصدره ريش أمحر وكان هذا الطائر حيرق  :فينيق 5

: ينظر. نفسه مث يبعث حيا من رماده وكانت عبادته خاصة عند اإلغريق ميارسوهنا باحتفال سنوي عند موته وعند قيامه
 .21، ص 5818نشر، بريوت، ، دار النهار لل2يوسف السودا، تاريخ لبنان احلضاري،  

 .21، املرجع السابق، ص يوسف السودا 6
 .59ص ، 5815حممد أبو احملاسن عصفور، املدن الفينيقية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،  7
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، فإن اليونان 2للداللة على البالد اليت استوطنوها ولفظ الكنعانيني للداللة على أهلها 1لفظ كنعان
ومشتقاته يف أي صورة من الصور، بينما استعمل لفظ " الكنعاين"والرومان مل يستعملوا االسم 

  .3للداللة على موطنهم يف الكتاب املقدس" كنعان"
لف املرؤرخون يف أصل كلمة كنعان فمنهم من يرى أهنا كلمة سامية وأهنم مسوا وقد اخت

وكان بين   ،4بذلك نسبة إىل جدهم األول كنعان على عادة العرب القدماء يف تسمية قبائلهم
كنعان يقيمون يف أرضهم املنبسطة على ساحل اخلليج العريب حيث نسبت إليهم وأطلق عليها 

 ،5وعند مغادرهتم هذه املنطقة محلوا معهم امسهم واسم بالدهم إىل وطنهم اجلديد ،أرض كنعان
وهي تعين ( خنع)أو ( كنع)وهناك رأي آخر يرى أن كلمة كنعان مشتقة من أصل سامي 

 .6املنخفض أي األرض املنخفضة اليت سكنوها على عكس املرتفعات اجملاورة هلا
كس مرادفة لكلمة كنعاين وصارتا شيئا م أصبحت كلمة فيني.ق 5211وبعد حوايل  

وقد كان اسم كنعان  ،7حيث ربطت بني هذه الشعوب وبني اللون األمحر األرجواين واحداً 
والكنعانيني يف بادئ األمر يطلق على الساحل وغريب فلسطني ومن مث صار يشمل املنطقة السورية 

  .8والفلسطينية بكاملها
وهكذا اتفقت التسمية السامية القدمية والتسمية اليونانية يف أن تربط بني هذه الشعوب  

 وبني اللون األمحر، وإن كانت تسميتهم القدمية بالكنعانيني واإلغريقية بالفينيقيني وكالمها علم على 

                              
من املعروف أن الكنعانيني هو لفظ مركب وعام يعكس طبيعة الشعب واحلضارة، وأن الفينيقيني لفظ جزئي من احلضارة  1

 .511حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، املرجع السابق، ص : ينظر. الكنعانية
انكلني للطباعة والنشر، القاهرة، ، دار الشعب، مرؤسسة فر 2املوسوعة العربية امليسرة، حتت إشراف حممد شفيق غربيال،   2

 .5414، ص 5818
 .51-59حممد أبو احملاسن عصفور، املدن الفينيقية، املرجع السابق، ص ص  3
 .455، ص 5884سورية القدمية، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  -أمحد سليم، يف تاريخ الشرق األدىن، مصر 4
 .541حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، ص  5
 .511، ص 5811، دار النهضة العربية، بريوت، 2حممد أبو احملاسن عصفور، معامل حضارات الشرق األدىن القدمي،   6
 .452سورية القدمية، املرجع السابق، ص  -أمحد سليم، مصر 7
 .11، ص5811، دار الثقافة بريوت، 2كمال اليازجي،  : فيليب حيت، تاريخ سورية ولبنان وفلسطني، تر 8
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 .شعب سامي واحد
جتمع معظم الدراسات التارخيية، بأن الفينيقيني ليسوا من السكان احملليني، وإمنا  :أصلهم -ب

 ،(م.ق 2111حوايل )األلف الثالث قبل امليالد النصف األول من يفوفدوا إىل منطقة بالد الشام 
إال أن اجلدل  ،2واستقر هبم املقام على الساحل الشرقي للبحر املتوسط ،1ضمن اهلجرة األمورية

اسرتابون إىل وجود فقد أشار وا منه، ءحول حتديد املوطن األصلي الذي جا الزال دائراً الذي 
يف حني يذكر املرؤرخ  .3معابد تشبه معابد الفينيقيني، ومدن صيدا وصور وأرواد على اخلليج العريب

 أهنم تركوا بالدهم بعد حدوث هزات أرضية فيها واستقروا يف شواطئ( Justin) 4الالتيين يوستني
 .5حيث بنوا مدينة صيدون لتوفر الثروة السمكية فيها ،املتوسط شواطئ

عن ظروف معيشية أفضل،  يوستني معقوال وهو هجرة الفينيقيني حبثاً يبدو أن ما ذكره  
حيث ، 7كان جزيرة العرب  6األصلي للسامينيويتجه معظم الباحثني إىل االعتقاد بأن املوطن 

أن ترؤمن لسكاهنا الرحل العشب الكايف  ستطيعالغذائية وال تبيئة قليلة املوارد يعيش اإلنسان يف 

                              
سكان الغرب بالنسبة جلرياهنم سكان بالد ما بني النهرين  أي البالد الواقعة إىل ( Amurre)تعين كلمة أمور : األموريين 1

وهي غري سامية، وقد أطلقها السومريون ألول مرة على مدينة ماري عاصمة األموريني مث توسع مدلوهلا يف . الغرب من الفرات
التوسع الفينيقي يف غريب البحر املتوسط، ، حممد الصغري غامن: ينظر. عهد البابليني فأصبحت تشمل مشال سوريا ووسطها

 .21، ص5812، املرؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت، 2 
 .21نفسه، ص  2
3 Strabo,Geography,éd. H.L. Jones, Londres, 1917, XVI.3.4  
 ".التاريخ العاملي"مرؤرخ التيين من القرن الثاين وصاحب كتاب  :جوستين 4
5 Justin, Histoire universelle, Tome II, L. XV III, III, Traduction J.Pierrot et E. 

Boitard, Edition Pankouk, Paris, 1833.                                                                  

لة نسب سام بن نوح وذلك قياسا على سلس 5115يف عام ( شلتزر)تسمية أطلقها الباحث األملاين : الشعوب السامية 6
: ينظر. يف االصحاح العاشر من سفر التكوين، وهي مكونة من األراميني والفينيقيني والعربيني والعرب والبابليني واألشوريني

يعقوب : ؛ موسكايت سباتينو، احلضارات السامية القدمية، تر45التوراة العهد القدمي، سفر التكوين، االصحاح العاشر، فقرة 
 .92، ص 5814لرقي، بريوت، بكر، دار ا

 . 5414املوسوعة العربية امليسرة، املرجع السابق، ص   7
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وملا كانت شبه اجلزيرة العربية حماطة بالبحار من جهاهتا الثالث الشرقية والغربية  ،1ملاشيتهم
حيث املياه اجلارية  ،2واجلنوبية فإن اجملال الوحيد والسهل هو االنتقال حنو الشمال والشمال الغريب

الصغرية اليت تساعد على ل أيام السنة مثل هنري العاصي واألردن وغريها من األهنار طو 
، وقد كانت شبه اجلزيرة مبثابة اخلزان البشري اهلائل والذي ما أن ميتلئ حىت يفيض 3راالستقرا

 . 4بسكانه الذين يبحثون عن أيسر الطرق للوصول إىل أهدافهم
الساحل الشرقي حلوض البحر املتوسط من خليج  خالصة القول أن الفينيقيني هم سكان 
اليت تفصل بينها  5ومن سلسلة جبال لبنان حىت رأس الكرمل جنوباً  مشاالً  (Issus" )إسيوس"

 .إىل البحر األبيض املتوسط غرباً  وبني سوريا شرقاً 
سأشري يف هذه اجلزية ألسباب تواجد الفينيقيني  :التواجد الفينيقي في بالد المغرب :ثانيا  

 .  ببالد املغرب ومراحل توسعهم يف املنطقة
 أسبابتنوعت  تعددت واختلفت :دوافع خروج الفينيقيين إلى حوض البحر المتوسط -1

خروج الفينيقيني من مدهنم األصلية واجتهاههم إىل حوض البحر األبيض املتوسط وتأسيسهم مدن 
صلة وثيقة بتاريخ منطقة  وهلذه األسبابفينيقية جديدة على طول السواحل اإلفريقية واألوروبية، 

كن ، ومي(م.ق5211)م .الشرق األدىن القدمي يف هناية األلف الثانية وبداية األلف األوىل ق
 :نذكر منها ،عية وسياسية واقتصادية واجتماعيةطبي حتديدها بأسباب

 الصراعات السياسية واالقتصادية الدائرة يف منطقة الشرق األدىن القدمي وخصوصاً  -أ      
واليت تتمثل يف الدولة  6الء عليه من جانب القوى الدولية الكربىيالساحل الفينيقي بغرض االست

املصرية بوادي النيل والدولة احليثية يف آسيا الصغرى والدولة اآلشورية يف بالد الرافدين والدولة 
                              

 .8، ص 5814، اإلدارة الثقافية، جامعة الدول العربية، 2، ج5حممد بدران، مج: ، تر5ول ديورانت، قصة احلضارة،   1
 .41فيليب حيت، تاريخ سورية ولبنان وفلسطني، املرجع السابق، ص  2
 .241سورية القدمية، املرجع السابق، ص  -سليم، مصرأمحد  3
 .288عبد اللطيف حممد الربغوثي، املرجع السابق، ص  4
املرجع كونتينو ج، : ينظر. اليت تعين األبيض، بسبب الثلوج اليت تغطي جباله لفرتة طويلة من السنة (LBN)أو لنب  لبنان 5

 .45، ص السابق
 .92نيقي يف غريب املتوسط، املرجع السابق، صحممد الصغري غامن، التوسع الفي 6
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 ،2يف سورية الداخلية والعربانيني يف كنعان 1امليتانية يف مشال وشرقي سورية، باإلضافة إىل األراميني
كانت سائدة يف عن الصراعات اليت   بعيدة سطمنطقة احلوض الغريب للبحر املتو  وبالتايل كانت

 .شرقه
البحث عن املواد األولية اليت حتتاجها الصناعة الفينيقية وعلى ما يبدو يعترب هذا من  -ب

مقدمتها أيضا تصريف املنتجات املختلفة يف الدوافع الرئيسية لرحالهتم اخلارجية واليت يقصد هبا 
 .   3اجملوهرات واملنسوجات األرجوانية

انكباب سكان لوبة على اقتناء البضائع املصنعة اليت كان يأيت هبا الفينيقيون  -ج
       ومقايضتها باملواد اخلام اليت كانت متوفرة لديهم مثل ترب الذهب وجلود احليوانات املفرتسة،

 .4مث امللح واألمساك اجملففة
       عادن الفضة والقصديرتوفر املعادن الثمينة يف شبه جزيرة إيبرييا، وعلى رأسها م -د

بال األطلس وذلك ما ساعدهم على إصالح قوارهبم وجود األخشاب بكثرة يف جمث الرصاص، و 
 .5الوحيدة يف ارتياد البحر موسفنهم اليت كانت وسيلته

اخللجان الطبيعية يف سواحل غريب املتوسط واليت كانت تساعدهم على الرسو  وجود -ه  
 .6طرهم العواصف اهلوجاء لذلكالتجذيف أثناء النهار أو عندما تضلالسرتاحة من عناء  ليالً 

يف خروج الفينيقيني من وطنهم نتيجة  بارزكان هلا أثر فقد  أما العوامل االجتماعية  -و
، باالضافة 1سارهم يف شريط ساحلي ضيق من األرض بني البحر واجلبلحنتزايد أعداد السكان وا

                              
شعب سامي من الرحل، كانوا يتنقلون من جبال لبنان غربا حىت هنر الفرات شرقا، أسسوا العديد من الدويالت من : األراميون 1

 .51، ص5885، جروس برس، طرابلس، 2 امية،هنري عبودي، معجم احلضارات الس: ينظر(.ارام دمشق-ارام صوبا)رها نذكر أشه
 .518-511، ص ص 5رشيد الناضوري، املغرب الكبري، املرجع السابق، ج 2
 .41، ص 5818لطفي عبد الوهاب حيي، اليونان مقدمة يف التاريخ احلضاري، دار النهضة العربية، بريوت،  3
، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 5،  4حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية والرتاثية لتاريخ اجلزائر القدمي، ج 4

 .52، ص 2155
 .52نفسه، ص  5
 .21نفسه، ص 6
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يف مدن حمصنة تقاتل الواحدة األخرى مما جعلها فريسة سهلة للقوى الكربى، وكذلك إىل حياهتم 
الصراع السياسي بني الطبقات احلاكمة يف املدن من أجل السيطرة على احلكم نتج عنه خروج 

 (30:ينظر الخريطة رقم) .2البعض منهم إىل املناطق البعيدة

 
 في حوض البحر األبيض المنوسطأهم مناطق التوسع الفينيقي :  30:خريطة رقم

 .97محمد الصغير غانم، المظاهر الحضارية، المرجع السابق، ص : نقال عن

يتضح مما سبق أن عوامل خروج الفينيقيني متعددة تفاعلت فيما بينها لتدفع بالعنصر 
الفينيقي حنو اهلجرة والبحث عن مراكز استيطان جديدة، توفر للمجتمع حاجياته، وتفتح له 

 .ريق حنو نقل كل ماهو حضاري حنو املناطق اليت عرفت استقرار الفينيقيني هباالط
تكاد جتمع أغلب املصادر التارخيية على أن بداية التوسع  :مرحلة االكتشاف والتجارة -2

كانوا  الفينيقي يف احلوض الغريب للبحر املتوسط تزامن مع غزو شعوب البحر، خاصة وأن املوكيني
الطرق يف حوض البحر املتوسط إىل غاية حدود القرن الثاين عشر قبل امليالد، مما يهيمنون على 

                                                                                         
 511، ص2115 رخيية،طرابلس،اد الليبيني للدراسات التا، منشورات مركز جه5 ار، احلضارة الفينيقية يف ليبيا،عبد احلفيظ فضيل املي1

 .544حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  2
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ساعد الفينيقيني على تنمية وزيادة نشاطهم البحري بعد تقهقره بسبب املنافسة اإلغريقية نتيجة 
 .1غزوة شعوب البحر

 ر ـــــــــــــــــــــــــــــحيذكر الباحث حممد حسني فنطر أن الفينيقيني كانوا قد بدأوا الرتدد على غريب الب
بني احلوضني مستفيدين  عمالقاً  أقاموا جسراً  حيثاملتوسط منذ أواخر األلف األوىل قبل امليالد، 

يف ذلك من ظروف عسكرية وتقنية، منها أفول جنم األسطول اإلجيي، مما جعل أبواب البحر 
 .2قبل امليالد 5211مفتوحة أمامهم وقد كان ذلك يف حدود 

هذا وقد أشار اسرتابون إىل أمهية ساحل مشال إفريقيا كأداة ربط أساسية بني شرق املتوسط 
أن التجار الفينيقيين الذين اجتازوا أعمدة هرقل، كانوا قد أسسوا مدنا '': وغربه حيث يقول

على شواطئ البحر الخارجي، وأيضا بالقرب من وسط الساحل الليبي بعد وقت قصير من 
 .3''ادةنهاية حرب طرو 

برييا وبالد املغرب اليت جذبت انتباههم إكان الفينيقيون يدركون أمهية سواحل شبه جزيرة 
يف شبه جزيرة  "Cadex"مبعادهنا الثمينة ومواردها اخلام املتوفرة وغري املستعملة، فأسسوا قادس 

 أمهها يف تلك البالدو م اليت تعترب من أقدم املستوطنات الفينيقية .إيبرييا يف أواخر األلف الثاين ق
مدينة العرائش على السواحل  (Lixus)يف نفس الفرتة تقريبا أسسوا حمطة ليكسوس قبلها ، و 4

 . كما بينا سابقا( Strabon)أشار إىل ذلك اسرتابون  وقد األطلسية باملغرب األقصى،
 يذكر بلني القدمي أن مستوطنة ليكسوس أقدم  (Utique)حمطة أوتيكا  عن تأسيس أما

                              
 .519عبد احلفيظ امليار، املرجع السابق، ص  1
حممد حسني فنطر، احلرف والصورة يف عامل قرطاج، مطبعة أليف، منشورات البحر األبيض املتوسط، مركز النشر اجلامعي،  2

 .55، ص 5888تونس، 
3 Strabon, I. II. III. 
 .11ص ، 5811، جروس برس، بريوت، 5يوسف أيب فاضل،  : يويل بركوفيتش، احلضارة الفينيقية يف اسبانيا، تر 4



   القرطاجية مع سكان بالد المغرب القديم-العالقات االجتماعية والثقافية الفينيقية  :باب الثانيال

 

138 
 

حلايل وذلك يف الناحية الغربية من خليج تونس ا. م.ق 5515حوايل ، فقد أسست 1من أوتيكا
  .2بالقرب من مصب هنر اجملردة

نظرا لصغر سفنهم تشري عدة مصادر إىل أن الفينيقيني كانوا يفضلون اإلحبار قريبني من اليابسة 
 ل يف ــــــــــــــــيعين أهنم مل يغامروا بالتوغوهذا . اذف خوفا من التعرض للعواصف بعيدا عن الربذات اجمل

  .3عمق البحار واحمليطات، بل كانوا يبحرون مبحاذاة الشواطئ
ين عشر إىل غاية متيز التواجد الفينيقي يف بالد املغرب يف الفرتة املمتدة بني هناية القرن الثا 

م بكوهنا متثل مرحلة ارتياد واستكشاف، ذلك أن اآلثار املادية اليت تركها .ق القرن التاسع 
 .4الفينيقيون اليت تعود إىل هذه الفرتة نادرة جدا

يف غضون األلف األوىل قبل  بلغت صور ذروة جمدها :مرحلة االستقرار وتثبيت االستيطان -0
عندما تفوقت على املدن الفينيقية األخرى خالل القرن الثالث عشر قبل امليالد يف قيامها  امليالد،

إىل مدن استقرت فيها جاليات من سكان املدن الفينيقية بتحويل احملطات التجارية الفينيقية 
رى وحىت إذا شاركت بعض املدن الفينيقية األخ. منذ القرن الثاين عشر قبل اليالد، وذلك 5األصلية

  .6يف عملية االستيطان تلك، فقد فعلت ذلك حتت راية مدينة صور وبأمر منها
استطاع الفينيقيون تأسيس وامتالك شبكة واسعة وهامة من املراكز واحملطات التجارية على  

السواحل الغربية للمتوسط، وبلغ عددها على سواحل مشال إفريقيا حوايل ثالمثائة حمطة ومركز 
إذ كانت رحالهتم التجارية حنو غرب املتوسط وخباصة حنو قادس اإلسبانية وليكسوس  ،7جتاري

                              
1 Pline L’Ancien , Histoire Naturelle, Texte traduit par J.André, Collection des 

Universités de France, 1962, XIX, p 63.                                                               
 .54حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية والرتاثية، املرجع السابق، ص 2
البسفور بني آسيا وأوروبا، وجبل طارق بني أفريقيا وأوروبا، ودوفر : مع استثناء املضائق اليت كانوا ينفذون منها بني كتل اليابسة، مثل 3

ما بني الالذقية وقربص، وبني صقلية وتونس، وبني اجلزر اليونانية مبا فيها : فرنسا وبريطانيا، ورمبا أيضا املضائق الواسعة نسبيا، مثلبني 
 . 518عبد العزيز الصويعي، تاريخ احلضارة الليبية، املرجع السابق، ص : ينظر. جزيرة كريت وغريها

 94،ص 5884، األهايل للطباعة والنشر والتوزيع،دمشق،5عز الدين أمحد عزو،  : البحر، ترفرانسوا ديكريه، قرطاجة أو امرباطورية 4
 .514املرجع السابق، ص   حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، 5
 .59حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية والرتاثية، املرجع السابق، ص 6
 .51، ص 5811، دار سراس للنشر، 4 حممد الشاوش، : شريف حممد اهلادي، تاريخ تونس، تر 7
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على احمليط األطلسي دافعا قويا لتمتني العالقات مع املغاربة القدماء، هذه األخرية اليت تطورت 
  .1لتجسد احلضور الفينيقي يف كافة أرجاء املغرب القدمي

العالقات بني الطرفني وقامت جتارة رائجة يف املنطقة على أساس ومبرور الوقت تطورت  
 االسترياد والتصدير، فتطورت تلك احملطات اليت كانت يف أساسها قرى صغرية شيئاً فشيئاً إىل قرى 

 رة ـكبرية، بسبب تزايد عدد الفينيقيني فيها، والذين تركوا وطنهم دون أن تكون لديهم أدىن فك
 .2بينيلو فيها حاملني معهم تنظيماهتم األصلية االجتماعية والثقافية إىل جانب البالعودة، فاستقروا 

فمن ناحية البحر بأن يكون شاطئها صاحلا لرسو : فحرصوا على اختيار مواقعها جغرافياً  
السفن، ومن ناحية الرب بأن يكون هلا ظهريًا زراعيًا ميدها بالغالل الزراعية الالزمة ملعيشتهم 

وأن تكون املسافة بني احملطة واألخرى حمددة مبسرية يوم واحد عرب البحر، وسادت بني وجتارهتم، 
قتصادي واالجتماعي الطرفني عالقات سلمية قائمة على أساس حسن اجلوار متثلت يف التعامل اال

 .3واحلضاري بشكٍل عام بني سكان البالد األصليني واجلماعات الوافدة
يستجيب للمتطلبات الداخلية واخلارجية للمدن الفينيقية  كان ويبدو أن هذا االستيطان   

تعاين منه فينيقيا، ومحاية املكتسبات يف حوض البحر كانت كامتصاص الفائض السكاين اليت  
 التوسط من األطماع األجنبية من جهة والعمل على االستغالل األحسن للمستوطنات ودعم

لتوفر حض الصدفة وإمنا واقع هذه املستوطنات مبم الوطن األم من جهة أخرى، مل خيرت الفينيقيون
 .4بعض الشرو  اليت ينشدوها يف كل موقع فينيقي يصلح لالستقرار كمحطة على الطريق

                              
 .511ص، 2115، منشورات مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية، طرابلس، 5احلضارة الفينيقية يف ليبيا،  عبد احلفيظ امليار، 1
، املركز 5،  راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة، أوجه التشابه واالختالف بني االستيطان الفينيقي واإلغريقي يف ليبيا القدمية 2

 . 511، ص2118الوطين للمحفوظات والدراسات التارخيية، ليبيا، 
 .511نفسه، ص  3
4 Cintas P , Fouille puniques à Tipaza Peuve Africaine 1949, P 01. 
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وقد شكلت هذه املستوطنات مهزة وصل هامة بني شرقي املتوسط وغربه، بل كانت  
 30:رقمينظر الخريطة ).وين يف املنطقةرة احلقيقية للحضور الفينيقي البالصور 

 
 .المستوطنات الفينقية في بالد المغرب القديم 0خريطة رقم 

 .73، المرجع السابق، ص2.غانم، المظاهر الحضارية، ج: نقال عن
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 المبحث الثاني: تأسيس الدولة القرطاجية والمدن الثالث.
كانت قرطاجة منذ نشأهتا األوىل، متثل مستوطنة فينيقية هامة  :تأسيس الدولة القرطاجية -أوال

يف احلوض الغريب للبحر املتوسط، حيث كان هلا تأثريات حضارية واجتماعية مهمة يف بالد 
 . املغرب

 م .ق 159تكاد تتفق املصادر على اعتبار سنة  :قرطاجة بين األسطورة والحقيقة التاريخية -5
زوجها  بكنوز 2"بقماليون"اليت فرت من شقيقها  "عليسة"األمرية  من طرف 1سنة تأسيس قرطاجة

 .الذي أغتاله صهره" عشرباص"
والروايات اليت تروي قصة تأسيس قرطاجة بالرغم من أمهيتها التارخيية، لكنها حماطة أيضا 

املتنوعة ساطري، مما يصعب حتديد الظروف واألسباب احلقيقية لتأسيس هذه املدينة، واملعطيات باال
الذي اطلع على ( م.ق Timée( )491-211" )تيمايوس التاورومى"وصلتنا خاصة من 

" ميناندروس االفيسوسى"النصوص البونيقية وكان بامكانه أن يستخرب مباشرة من القرطاجيني، و
(Ménandré, d’Ephese )وأخريا من يوستينوس لذي استند على احلوليات الصورية، ا
(Justin ) 3يف القرن الثاين امليالديالذي عاش. 

ملك صور ( Muto)ترك موتو '' : كالتايل" جوستني"وقد أورد ستيفن قزال رواية 
لكن الشعب آثر  وكانت فائقة الجمال "عليسة"وكذلك ابنته  "بيغماليون"وريثا له هو ابنه 

                              
إن قرطاجة أسسها الصوريون بالتأكيد، على أرجح الظن في سنة '' :يرؤكد ستيفن غزال تاريخ تأسيس قرطاجة بقوله 1

؛ ويذكر أمحد الفرجاوي إن 451ستيفن غزال، املرجع السابق، ص : ينظر. ''م في عهد الملك بِقماليون.ق 310-310
املعطيات األثرية احلالية تفيد وجود عالقات جتارية كانت تربط قرطاجة بالشرق الفينيقي من ناحية، والعامل اإلغريقي من ناحية 

ولذا فهي حتث على الثقة . ، وتشهد على أن تأسيس هذه املدينة حدث قبل تلك الفرتةأخرى، يف الربع الثاين من القرن الثامن
أمحد الفرجاوي، حبوث حول العالقات بني : ينظر. أو على األقل يف فرتة قريبة منه( م.ق 154-159)يف التاريخ املتداول 

  .28، ص5884لوطين للرتاث، تونس، الشرق الفينيقي وقرطاجة، اجملمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون واملعهد ا
حكم أوال مع أخته اليسا لكنه انفرد بعد ذلك باحلكم ملدة سبعة وسبعني عاما، يف السنة " ماتان"ملك ُصور، خلف أباه  :بقماليون 2

 .11ق، ص فرانسوا دوكريه، املرجع الساب: ينظر. زوج أخته ليخرج أول فصل من تاريخ قرطاجة" هيابارص"السابعة من حكمه قتل 
، املرؤسسة 5التاريخ املغاريب القدمي السياسي واحلضاري منذ فجر التاريخ إىل الفتح اإلسالمي،  ، مد اهلادي حارشحم 3

 .91-99، ص ص 5882اجلزائرية للطباعة، اجلزائر، 
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لمعبد الكاهن األعظم " هيابارص"بيغماليون أما عليسة فتزوجت عمها تسليم الملك إلى 
 .2(اهلائم-املتجول)وقد ُعرفت أليسا كذلك باسم ديدون  .1"عشتروت"الربة 

ميتلك ثروة كبرية خبأها يف باطن األرض خوفا من امللك، لكن بيغماليون  "هيابارص"كان 
، مث ، فصارت عليسة تكن له حقدا كبريامتهيدا لإلستيالء عليها قتل عمه وصهره يف نفس الوقت

سفرهم وتواصلت الرحلة إىل أن راحت حتضر عملية فرارها سرا، كانت جزيرة قربص أول حمطة يف 
، سعت لتنال مودة السكان الذين أحسوا بالسعادة لوصول إفريقيا وصلت إليسا إىل أحد خلجان

تكفي  4اشرتت قطعة أرض مث إهنا. 3هرؤالء األجانب الذين سيمكنهم االجتار معهم باملبادالت
وهو ما فسر على أن املدينة قد  5اليت تعين املدينة اجلديدة  (Qrt hd  t" )ِقرْت َحَدشتْ "لبناء 

ورثت مركزا أكثر قدما منها يف ذلك املوقع، أو أهنا ُأحلقت به، وبالتايل قد تعين مدينة جديدة 
تأسست قرطاجة  وهكذا. 6وى ثالثني كلماألقدم منها واليت ال تبعد عنها سِ " ألوتيكا"بالنسبة 

 . 7وحددت إتاوة سنوية عن كراء األرض. مبوافقة اجلميع
 س ـــــــــــــــــــــــوقد ُأختري مكاُن التأسي، (حالياخليج تونس " )أوتكنسيس"يف خليج بنيت املدينة 

                              
والقتال، غالبا ما أم االهلة وزوجة االله ايل، هلا مفهومان مفهوم خري وهو اخلصب ومفهوم مدمر وهو احلرب : عشتروت 1

. صورت وعلى رأسها قرنا كبش كما ُصورت على شكل امرأة عارية تقف غالبا على ظهر أسد، ترمز إىل اخلصوبة واألمومة
 .94-92، ص ص 5848موسى اخلوري، األجبدية للنشر، دمشق، : رينيه ديسو، الديانات السورية القدمية، تر: ينظر

 .18، ص 5811عنربة سالم اخلالدي، دار العلم للماليني، بريوت، : فريجيل، األنيادة، تر 2
، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، الربا ، 5حممد التازي سعود، ج: اْصطيفان أْكصيل، تاريخ مشال أفريقيا القدمي، تر 3

 411 - 412، ص ص  2111
فقال امللك ومجاعته . طلبت من امللك اللويب أن يبيعها قطعة من األرض تسع جلد ثوريقولون يف التاريخ القدمي أن األمرية  4

وهذه البقعة ال تكفيها لنصب خيمة فلما مت عقد البيع، أخذت . لنسلم إليها هذه القطعة ولنعلم بعد ذلك ماهي فاعلة هبا
ومل يسع . على ختطيطه،  فكان مساحة كبرية جلد ثور كبري وقطعته إىل شرائط رقيقة جدا وأدارهتم حول املركز الذي عزمت

. غري قارئ لعواقبها أي حساب. وال شك أنه قد أعجب يف نفسه هبذه احليلة اللطيفة. امللك ومجاعته إال قبول ذلك الطلب
جلزائر، أمحد توفيق املدين، قرطاجنة يف أربعة عصور من عصر احلجارة إىل الفتح اإلسالمي، املرؤسسة الوطنية للكتاب، ا: ينظر

 .21ص .5814
 .412هنري عبودي، املرجع السابق، ص  5
 .14فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو امرباطورية البحر، املرجع السابق، ص  6
 . 411، املرجع السابق، ص 5اْصطيفان أْكصيل، ج 7
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كما أنه يعترب موقعا حمميا   ،1بعناية فائقة، فهو يقع وسط الطريق الواصل بني شرق وغرب املتوسط
 .2"كاب بون"و" دمياس"طبيعيا بفضل كثرة الرؤوس البحرية اجملاورة له كرأس 

ضوء هذه الرواية، ميكن االستنتاج أن تأسيس قرطاجة كان نتيجة للصراع بني القصر على 
، لكن هذه الفرضية تصطدم بغياب البغضاء والعداوة بني قرطاجة وصور يف أخبار 3واملعبد

عرب  ،4القدامى، وباملقابل أخربنا هرؤالء باالعتبار الكبري الذي كانت تكنه قرطاجة ملدينة صور
ى حتضريه رمسيا من كان عمال منظما جر تأسيس املدينة اجلديدة  وبالتايل فاملرجح أن  ،5تارخيها

، اليت كانت مكتظة آنذاك مبا يزيد عن حاجتها من السكان، كما كانت 6طرف حكومة صور
 .وهذا أقرب إىل املنطق 7مهددة على الدوام من املمالك اجملاورة هلا

وهكذا انطلق على ظهر أسطول كبري حممل بكنوز معتربة حشد كبري متمثل يف النخبة 
الوالء الديين،  -عند مرورهم هبا–واملالحني واخلدم، وقدمت هلم قربص  عبداألرستقراطية ورجال امل

سارعت " عوتيقة"كما ان   ،قربص كان تابعا ملنطقة النفوذ الفينيقي واملعروف أن اجلزء الشرقي من
البحرية متت برعاية  كل ذلك يقدم أبلغ دليل على أن الرحلة. بإرسال اهلدايا إىل الوافدين اجلدد

 .8جديدة ختدم مصاحلها السياسية واالقتصادية وترعاها" صور"لتأسيس " صور"ومساندة 

                              
1 Gras (M) & Rouillard (R) & Texidor (J), L’univers phénicien, Paris, édit 

Arthaud, P140.  
 .281، املرجع السابق، ص 5ستيفن غزال، ج 2
 .94حممد اهلادي حارش، املرجع السابق، ص  3
وجد مكتوبا يف النقوش، البنوية اليت تربط قرطاج بصور، أكَّدهتا قصة تلك . فاسم بيغماليون الذي شاع استعماله يف قرطاج 4

مادلني هورس ميادان، تاريخ : للمزيد ينظر. الوطن األمالبعثات اليت كانت تنطلق كل سنة من قرطاج، لتحمل اجلزية إىل 
 .91، ص 5815، منشورات عويدات، بريوت، 5إبراهيم بالش،  : قرطاج، تر

 .94املرجع السابق، ص حممد اهلادي حارش،  5
البحث يف احلركة ، منشورات املركز الوطين للدراسات و 5أمحد السليماين، املكنون احلضاري الفينيقي القرطاجي يف اجلزائر،   6

 .44، ص 2111الوطنية وثورة أول نوفمرب، اجلزائر، 
جملة لسان العرب،  -، دار تانيت5عبد املنعم احملجوب، رحلة حنُّون والطواف حول األرجاء الليبّية وراء أعمدة هرقل،   7

 .59، 2152تونس، 
 .44أمحد السليماين، املرجع السابق، ص  8



   القرطاجية مع سكان بالد المغرب القديم-العالقات االجتماعية والثقافية الفينيقية  :باب الثانيال

 

144 
 

ألن " املدينة اجلديدة"وقع االختيار على قرطاج لتصبح  :القرطاجيةتشكل االمبراطورية  -2
لكن استطاعت قرطاجة  .1أصلها ملكي وألن قسماً من ارستقراطية صور قد هاجر مع ثرواته إليها

مع مرور الوقت أن تظهر كمدينة مستقلة مستغلة ضعف صور وبقية املدن الفينيقية الشرقية بعد 
طاج صوراً جديدة وهكذا غدت قر  ،2م.ق 119سنة " نبوخذ نصر"يد ملك األشور سقوطها يف 

ينظر ).3التارخييصور دورها مدينة ألهنا ورثت عن جديدة وذاعت شهرهتا ملوقعها اجلغرايف و 
  (23:الشكل رقم

  
 .مخطط مدينة قرطاجة: 23شكل رقم 

 .139، المرجع السابق، ص 2.غانم، المظاهر الحضارية، ج: نقال عن

                              
 .15املرجع السابق، ص مادلني هورس ميادان،  1
2 Cintas (P), Manuel d’archéologie punique, Paris, 1970, p56. 
 .15مادلني هورس ميادان، املرجع السابق، ص  3
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من ثالثة قرون  بداية قرطاجة متواضعة وظلت تدفع اجلزية لألهايل ملدة أزيدإذا كانت و  
هنا سرعان ما متكنت من فرض نفسها كقوة ابتداء من القرن اخلامس، ، فإ(م.ق 159-911)

وتطورت من مركز جتاري إىل قوة حبرية تعمل على السيطرة على احلوض الغريب للبحر األبيض 
وامتدادها فريقيا أ، قاعدهتا يف مشال 2مرباطورية مرتامية األطرافى إ، وأصبحت مسرؤولة عل1املتوسط

 .3سردينيا وِصقلية الغربية وجزر البليار وسواحل اسبانياوصل حىت 
وقد ترتب عن ذلك أن احتكرت قرطاجة جتارة احلوض الغريب للبحر املتوسط وألزمت روما 

ولعل دليل القوة  .أخذ إذن القرطاجيني وحلفائها بعدم تعاطي التجارة على شواطئه اجلنوبية قبل
ذلك كان قد متثل يف املعاهدات اليت كانت قد أبرمتها قرطاجة مع روما خالل تلك الفرتة واليت  

واليت كانت ( م.ق 491)كانت يف معظمها لصاحل القرطاجيني، السيما املعاهدة الثانية منها 
 .4معظم بنودها لصاحل القرطاجيني

يف السواحل اجلنوبية سبَّبت سياسة التوسعات اليت اعتمدهتا اإلمرباطورية القرطاجية خاصَّة 
 249-911)األوروبية تنافسا كبريا، انقلب إىل ُحروب طويلة مع اإلغريق أوال بني سنوات 

واليت عرفت يف كتب التاريخ باحلروب ( م.ق 594-249)، مث مع الرومان بني سنوات (م.ق
 5.(Bellum-Punicum)الُبونية 

فقدت قرطاجة  حيث ،م.حىت القرن الثالث ق األمر يسري على تلك الوترية مث استمر 
 ة ــــــــــــــــــــانكمشت حدودها السياسية عقب هناية احلرب البونية الثانيسيادهتا على صقلية وإسبانيا، مث 

                              
وسنة  141فقد أوقف املاغونيون بني سنة . القرطاجية الغنيَّة بشكل بارز يف بناء عظمة املدينة" ماغون"أسهمت أسرة  1

ورعوا التجارة يف اسبانية وجزر البليار وجزيرة سردينية ويف جزء من صقلية، . اليوناين يف املتوّسط م املسيح التوسع.ق 911
 . 19نفسه، ص : للمزيد ينظر. ورفع هرؤالء عن كاهل قرطاج اجلزية اليت كانت تدفعها لالفريقيني منذ تأسيسها

 .91حممد اهلادي حارش، املرجع السابق، ص  2
3 Fantar (MH), Visite de Carthage, Tunisie, Maison tunisienne d’Edition, 1973, p 05.  
 .24، ص4حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية والرتاثية، ج 4
5 Gsell (S), Histoire Ancienne de L'Afrique du Nord, T2, Tunis: Librairie 

Hachette, Paris, 1913,1927, PP 460-461.                                                             
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 .1م فاقتصرت على مشال تونس.ق215 
نا التطورات اليت طرأت بدراسة تاريخ قرطاجة، ُمبي   (M. Le Glay)ليقلي .وقام م
 : ه إىل سبع مراحل تارخيية هيقسمعليها، حيث 

 .(Salambo)نزول الفينيقيني يف صاملبو : م.القرن الثاين عشر ق -1
 .صوريني وقبارصةتأسيس قرطاجة من طرف معمرين : م.القرن التاسع ق  -2
 .تأسيس القوة القرطاجية: هناية القرن السابع -3
 .قرطاجة مدينة شرقية: القرن السادس -4
 .تراجع قرطاجة ودخوهلا إىل إفريقيا: القرن اخلامس -5
 .الصراع مع اإلغريق: القرن الرابع -6
 . 2م.ق 594احلروب البونيقية وتدمري قرطاجة : القرن الثالث وما بعده -7

بحر ال إىل غربالبد أن يكون الفينيقيون أثناء رحالهتم التجارية  :تأسيس المدن الثالث -ثانيا
يب لالحتماء به عند اشتداد العواصف بسبب عدم قدرة سفنهم املتوسط قد مروا بالساحل اللي

على اإلحبار يف عرض البحر، وهلذا أسسوا مراكز عليه للتزود باملرؤن واملاء وتصريف بضائعهم 
املراكز هي  ، وهذه 3وحتميل املنتجات احمللية عن طريقها والراحة فيها من عناء السفر الطويل

( سرت احلالية( )Macomades)وماكوماديس ( سلطان احلالية( )Charax)كاراكس 
طرابلس ( )Uiat)، ولبدة الكربى وويات (تاورغاء احلالية( )Macomaca)وماكوماكا 

( حبرية البيبان( )Zuchis)وزوخيس ( صرباته احلالية( )Sabratan)وصرباتن ( احلالية
 قرطاجة واليت  وطنةه املراكز ثابتة إال يف فرتة متأخرة حتت محاية مست، ومل تصبح بعض هذ4وتكاباي

                              
 .51، ص4حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية والرتاثية، ج 1
2 Le Glay. (M), Nouveauté punique, R.Af.N°432-433, 1952, p 415. 
 .411عبد اللطيف الربغوثي، املرجع السابق، ص  3
حممد علي عيسى، مدينة صرباته منذ االستيطان الفينيقي حىت الوقت احلاضر، اإلدارة العامة للبحوث األثرية واحملفوظات  4

 .8-1، ص ص 5811التارخيية، طرابلس، 
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 .1أصبحت على قدر كبري من النفوذ والقوة
تطورت بعض هذه املراكز إىل مستوطنات دائمة واليت من أمهها مستوطنة لبدة وإمسها  :لبدة -1

سم ورد من خالل هلذا االوأقدم ذكر ( لفقى)أو ( لبقى)على ما يبدو مأخوذ من االسم الفينيقي 
، 2م والبعض اآلخر إىل أوائل القرن األول امليالدي.واليت تعود للقرن األول ق العملة القرطاجية

وذكر سالوست أن جمموعة من مهاجري مدينة صيدا خرجوا من مدينتهم نتيجة صراعات داخلية 
، ومل 3مستعمرة لبدةبني السكان نتج عنها خروجهم منها وذهاهبم اجتاه الغرب، حيث أسسوا 

 .4م.تستوطن املدينة بصفة دائمة قبل أواخر القرن السادس ق
املراكز اليت أنشأها الفينيقيون على الساحل الغريب من اإلقليم مستوطنة  تعترب :صبراته -2

عندما حتدث على أن ( Silius Ltalicus)إيتاليكوس  5صرباته، وقد ذكرها الشاعر سيليوس
، وعلى ما يبدو 6ور قد أسسوا صرباته بعد خروجهم من بالدهم األصليةمهاجرين من مدينة ص

فإن تاريخ تأسيسها غري حمدد بصورة واضحة كون املصادر القدمية مل تذكرها يف نصوصها قبل 
م، وقد ظهر اسم صرباته على العملة البونيقية على هيئة صرباتن .هناية القرن الرابع ق

(Sabratan)  تينية بصيغة لالم باإلضافة إىل كتابة امسها يف النقوش ا.قخالل القرن األول
 . 7(Sabratha)صرباته 

 ية ــــــــــــــــتسمعلى ما يبدو من جاء امسها من املراكز اهلامة واليت تعترب طرابلس  :(طرابلس)ويات -0
                              

 .414عبد اللطيف الربغوثي، املرجع السابق، ص  1
 .54 طه باقر، لبدة الكربى، اإلدارة العامة لآلثار ليبيا، طرابلس، دت، ص 2
 .555عبد احلفيظ امليار، املرجع السابق، ص  3
 .552نفسه، ص  4
شاعر ملحمي التيين وهو مرؤلف امللحمة البونيقية اليت تعترب ( م515م وتويف سنة 21ولد سنة : )سيليوس أيتاليكوس 5

أطول مالحم الشعر الالتيين، فهي حتتوي على أكثر من أثين عشر ألف بيت شعر حتدث فيها عن حرب الرومان الثانية ضد 
 العصر اهلليسنسيت من العهد اجلمهوري حىت والية أندريه الروند، برقة يف: ينظر. القرطاجيني، وحتدث فيها عن اجلرامنت

 . 258، ص 2112حممد عبد الكرمي الوايف، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، : ، تر5أغسطس،  
، الدار اجلماهرية للنشر والتوزيع واإلعالن، مصراتة، 5أمحد أنديشة، التاريخ السياسي واالقتصادي للمدن الثالث،   6

 .41، ص 5884
 .51، ص ، املرجع السابقمحد أنديشة، التاريخ السياسي واالقتصادي للمدن الثالثأ  7
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وهي إحدى وقد وجدت عملة فينيقية عليها صيغة ويات، ( Ait)بـ آيات  ةفو عر اليبية املقبيلة ال
بعض  وقد رجحمستوطنة ويات  تأسيسومل يعرف تاريخ  ،1التسميات القدمية هلذه املستوطنة

أن ويات " سيليوس إيتاليكوس"، وقد ذكر الشاعر 2م.القرن اخلامس ق تعود إىلالباحثني 
استعمرت من قبل سكان جزيرة صقلية الفينيقيني بعد هجرهتم من بالدهم األصلية إىل هذه 

بيني مبا يتماشى ومصلحة السكان اللو ومنها إىل تأسيس مستوطنة ويات بالتعاون مع  اجلزيرة،
 . 3الطرفني

أن معرفة الفينيقيني باحلوض الغريب للبحر املتوسط كانت مبكرة، حيث  يتبني مما سبق  
استوطنوه وأسسوا مراكزهم التجارية فيه، ومل تلبث تلك املراكز أن حتولت إىل مستوطنات دائمة 
أصبحت قبلة إلخواهنم يف الشرق بعد أن ضاقت هبم السبل، وما لبثت إحدى تلك املستوطنات 

 .بشكل سريع، وأصبحت زعيمة للعامل الفينيقي يف غرب التوسطأن منت وتطورت  -قرطاجة–
املوقع  :منها  ينجحون يف استقرارهم يف بالد املغربجعلت الفينيقيني رئيسيةوهناك عدة أسباب 

اجلغرايف املمتاز الذي مسح هلم بإنشاء مرافئ صاحلة لرسو سفنهم، وتوفر احملاصيل الزراعية، ووجود 
  .وتوفر احليوانات الربيةة للشرب، املياه الصاحل

إضافة لذلك فإن طبيعة الفينيقيني السلمية وعدم ميلهم للعنف كان هلا دور كبري يف  
 .استقرارهم، حيث عرفوا كيف يستميلون السكان احملليني  عن طريق التعاون والتبادل التجاري

  

                              
حممود الصديق أبو حامد وحممود عبد العزيز النمسي، مدينة طرابلس منذ االستيطان الفينيقي حىت العهد البيزنطي، مصلحة  1

 .8-1، ص ص 5811اآلثار، الدار العربية للكتاب، طرابلس، 
 .44رجع السابق، ص أمحد أنديشه، امل 2
 .584رجب عبد احلميد األثرم، املرجع السابق، ص  3
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 :الفصل الثاني
 .القرطاجي –التواصل االجتماعي اللوبي 

 
 .القرطاجية –الروابط االجتماعية اللوبية : األولالمبحث 

 
 .القرطاجية –مظاهر من التأثيرات االجتماعية المتبادلة اللوبية : المبحث الثاني
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م، كانت .ا حلت سفن الفينيقيني يف ربوع بالد املغرب القدمي يف هناية األلف الثاين قمل 
اللوبيني، الذين كانوا يعمرون هذا اجملال من السرت البالد مأهولة بالسكان األصليني فتعايشوا مع 

هلا مميزاهتا اللغوية والبيئية وسبل " وحدة عرقية حضارية"األكرب إىل احمليط األطلسي، ويكونون 
عيشها، ونشا  متواصل يف جمال البحر املتوسط وعالقات كثيفة مع الشعوب اليت كانت تعيش يف 

 .1وسطية جلية يف سائر األقطار املطلة على البحرسواحله مجعت بينها عناصر حضارية مت
إن أول ظاهرة اجتماعية يلمسها  :القرطاجية-الروابط االجتماعية اللوبية: المبحث األول

ثري الفينيقييني الوافدين على بالد املغرب هي االمتزاج الواضح واالنفتاح احلضاري فقد الدارس لتأ
خمتلطًا تبلورت فيه أمنا  جديدة مما ساعده على االنتقال من أصبح بذلك اجملتمع املغريب جمتمعًا 

جمتمع منعزل نسبيًا قائم على النظام القبلي احملدود يف نشاطاته االجتماعية إىل جمتمع ذو فعالية 
 .2يف تاريخ منطقة البحر األبيض املتوسط والقارة األفريقية

واجد الفينيقي يف طول مدة التومن بني العوامل اليت ساعدت على التواصل االجتماعي 
. ، عندما كان الفينيقيون يقومون برحالهتم االستكشافيةفرتة زمنية مبكرة يعود إىل بالد املغرب

م عندما .ولكن من املرؤكد أن االستقرار الفينيقي يف بالد املغرب قد بدأ يف هناية األلف الثانية ق
 .3تطورت إىل مدنبدأوا يف تأسيس احملطات واملراكز التجارية اليت 

م كان قد مرَّ حوايل ثالث قرون من الزمن على التواجد .ق 159وبتأسيس قرطاجة يف  
الفينيقي يف بالد املغرب، واستمرت قرطاجة ألكثر من مخسة قرون ونصف إىل غاية تدمريها على 

جعل  أي قرابة التسعة قرون من الزمن بشكل دائم ومستمر ،4م.ق 594يد سيبيون اإلمييلي يف 
 نـلوبييمسح ليف نفس اجملال اجلغرايف، وهذا ما الشعبني القرطاجي واللويب يعيشان جنبا إىل جنب 

 .مالحظة جرياهنم واالحتكاك معهم مث التأثر هبم

                              
 .45-41ص  .الطاهر ذراع، املرجع السابق، ص 1
مسعودي أمحد، التأثريات الثقافية واالجتماعية للسكان الوافدون على بالد املغرب القدمي، قرطاس الدراسات احلضارية  2

 .515، 2111والفكرية، العدد التجرييب، جامعة تلمسان، ديسمرب، 
 .511-11حممد الصغري غامن، التوسع، املرجع السابق، ص ص  3
 .19، صنفسه 4
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إىل أمهية وأثر العامل الزمين يف التأثري احلضاري   (E.F. Gautier)وقد تنّبه قوتيه 
واجبنا أن ال نغفل أثر الفينيقيين في أفريقيا ومن '': القرطاجي على اللوبيني حيث قال

والمغرب ذلك األثر الذي دام نحو ألف عام أي بمعدل ضعفي عمر اإلمبراطورية الرومانية 
م السنة التي .ق 101م وسنة .وذلك في الفترة الواقعة بين منتصف القرن الثاني عشر ق

وبالتايل طول املدة الزمنية من بني العوامل األساسية اليت جعلت الشعبني  .1''دمرت فيها قرطاجة
 .يقيمان عالقات بينهما خمتلفة ومثمرة

يربز كعامل من  اجلوار بني القرطاجيني وسكان بالد املغرب إضافة لذلك فإن عامل 
 . العوامل األساسية اليت أدت إىل انتقال التأثري القرطاجي حنو املغاربة

فتوسيع .2أن احلدود الفاصلة بني القرطاجيني والنوميديني متثل نقا  التواصل بينهما ويبدو 
يدخلون ضمن حدودها قرطاجة واملدن التابعة ألقاليمها بعد القرن اخلامس جعل بعض النوميديني 

 .اسية ومن مثة تأثروا هبا اجتماعًيا وثقافياً وخيضعون لسيطرهتا السي
الفينيقية بني الطرفني، فكانت سلمية يف كثري من األحيان، بية تنوعت العالقات اللو 

وعدائية يف أحيان أخرى، وللتعرف على ذاك التنوع يف العالقات بني الطرفني، مت تقسيمها وفقاً 
للتسلسل الزمين والتارخيي، أحدمها ميثل اجلانب السلمي، ويشمل الفرتة املمتدة منذ وصول 

م واآلخر ميثل اجلانب العدائي، ويشمل الفرتة منذ ظهور .مس قالفينيقيني إىل غاية القرن اخلا
م وتزعمها السيادة على كافة املستوطنات .قرطاج كإمرباطورية نامية قوية يف القرن السادس ق

 .م.ق 594الفينيقية يف غريب حوض املتوسط حىت هنايتها وتدمريها على يد الرومان سنة 
إن أهم ما ميّيز هذه احلقبة هي قوة الروابط  :م.ق خامسالبدء وحتى القرن ال منذ -أوال

يب والقرطاجي وعلى مجيع املستويات من مظاهر احلياة، ت بني الطرفني اللو واملبادالت اليت قام
يعد موضوعا  اجلانب هذا نسواء يف الروابط االجتماعية أو يف اللغة والعقيدة والفن والعمارة، إال أ

بية واملادية اليت ختص تطور هذه العالقات بني الشعبني القرطاجي شائكا بسبب قلة املصادر الكتا
                              

1 Gautier.(E.F), Le passé de l’Afrique du nord, siècles obscures, Payot, Paris, 1952, P 
43. 

 .421، املرجع السابق، ص 2حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية، ج 2
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واللويب، ولكن هذا ال يعين انعدام الوثائق إطالقا ألن الواقع  يثبت وجود وثائق نادرة تسلط 
يعود إىل فرتة القرن  وتكشف على بعض أوجه الروابط بني القرطاجيني واللوبيني يف وقت مبكر

 .1م.اخلامس ق
فيما خيص االستيطان املبكر  :اللوبي وموقفه من االستيطان الفينيقي الباكرالمجتمع  -1

للفينيقيني وعالقتهم باللوبيني القدماء ال يوجد يف هذا اجملال وثائق كثرية يعول عليها يف احلصول 
على أخبار موثوقة عن أحوال الفينيقييني واللوبيني القدماء وميكن استثناء ما ورد يف الكتاب 

العهد القدمي أي التوراة حول بعض األخبار واليت تشري إىل البواخر الفينيقية وحباريها الذين  املقدس
يف غرب املتوسط، وجاء ذكر اللوبيني، فكل هذا إشارة إىل عالقات  "قادس"كانوا يتاجرون مع 

عالقات عابرة ولكنها غري واضحة كما هو األمر بالنسبة إىل الفرتة الالحقة اليت نرى فيها هذه ال
العرش يف قرطاجة، م .يف القرن السادس ق" ماجون"أكثر وضوحا مع العلم أنه قبل اعتالء أسرة 

جند أن القرطاجيني مل يكن يف حوزهتم أي تراب حمدد الذي ميكن اعتباره كمركز تبادل وعالقات 
 .2مع اجلريان اللوبيني

ة على قسم كبري من سوى قوة حبرية مهيمن -حىت القرن اخلامس–حيث مل تكن قرطاجة 
حبيث أن البالد خارج أسوار . سواحل الغرب، وليس هلا مع ذلك منطقة حكم مباشر يف إفريقيا
الرتبة  استأجارتاوة سنوية عن إقرطاجة كانت ملكا لألهايل، بل كانت هي ترؤدي منذ تأسيسها 

 .3اليت قامت عليها
جيد الباحث نفسه عاجزا أمام بداية ويف احلقيقة أنه بسبب قلة املصادر التارخيية واملادية 

اللوبية يف غريب املتوسط ألننا إذا متعنا يف طبيعة هذه العالقات يف عية العالقات الباكرة الفينيقية ونو 
جند إشارات تارخيية يغلب عليها الطابع األسطوري يف الغالب ويف املصادر اليت تذكر  قدميةفرتات 

ونقلها عنه فيما " تيميوس"لدينا ما ذكره املرؤرخ اإلغريقي  لنا بعض اإلشارات إىل تلك العالقات،
وتشري هذه املصادر اآلنف ذكرها أن اللوبيني يف أول وهلة كانوا قد " جوستانيوس"بعد املرؤرخ 

                              
 .524أمحد السليماين، املرجع السابق، ص  1
 .529نفسه، ص  2
 .445، املرجع السابق، ص 5أصطيفن غزال، ج 3
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ة فهي ال يرحبوا بالتجار الفينيقيني الذين جاءوا بالدهم وذلك ألهنم كانوا مساملني وغايتهم سلم
 . 1تتم فيها املبادالت تتعدى إنشاء مراكز جتارية

لقد كانت العناصر البشرية املكو نة للمجتمع اللويب القدمي قبل وصول الفينيقيني حملية 
خالصة، إذ كانت تتكوَّن من العرق اللويب، وأولئك يعودون يف جذورهم األوىل يف فرتة ما قبل 

يف بالد املغرب القدمي، ولعل التاريخ إىل اإلنسان العاتري والقفصي والوهراين واملشتوي الذي نشأ 
ذلك يعين أن العناصر البشرية الوافدة من الفينيقيني مل تكن لتشك ل زيادة سكانية ذات تأثري 

 .2واضح املعامل يف النَّسيج االجتماعي اللويب األصيل
يف الوقت الذي استوطن فيه الفينيقيون املناطق الساحلية لبالد املغرب القدمي، كانت  

اللوبية غري مستقرة جتوب املناطق الساحلية واملناطق الداخلية مثل قبائل النسمونيني وقبائل القبائل 
، وهذا هو قطنها اللوبيون مومسياً اللوتفاجيني، وهذا ما مسح للفينيقيني باالستقرار يف مناطق كان ي

أللف لذي أدى بدوره إىل تغيري طفيف يف النسيج االجتماعي لسكان املغرب القدمي خالل اا
 .3م، أي يف عصر الرحالت الفينيقية البحرية األوىل لكن يف مناطق خصبة وحمددة.األوىل ق

ويف هذا السياق نعود لرواية تأسيس قرطاجة اليت أشرت إليها، ويعنينا هنا ما تذكره الرواية 
على الذين تعاقدت معهم اجملموعة املرؤسسة لقرطاج " هريباس"وملكهم " املاكسيتاين"عن األهايل 

، وقد دام 5، عربونا للصداقة وحفاظا للمكان الذي أنشأوا فيه مدينتهم اجلديدة4دفع ضريبة سنويّة
 .6م.ذلك يف بداية تأسيس قرطاجة حىت القرن اخلامس ق

هذا ما أعطى املرؤرخني املهتمني بالدراسات البونية وخاصة املرؤرخ حممد الصغري غامن إشارة 
كان " هريباس"هناك نظام قبلي منظم حيكمه شخص عرف باسم  إنه كان: تارخيية مهمة أال وهي

                              
 .425، املرجع السابق، ص2اهر احلضارية والرتاثية، جحممد الصغري غامن، املظ 1
 .514مها عيساوي، املرجع السابق، ص  2
 .514نفسه، ص 3
 .589، ص 5888الشاذيل بورونية حممد طاهر، قرطاج البونّية تاريخ حضارة، مركز النشر اجلامعي، تونس،  4
ومدى قدرهتم على فرض التزام ضرييب على قرطاج تبقى  لكن املرؤسف أن معرفة طبيعة التنظيم السياسي لألهايل املذكورين 5

 . 589نفسه، ص : ينظر.  حمدودة جداً 
 .529أمحد السليماين، املرجع السابق، ص  6
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يفوض له االضطالع بشرؤون قبيلته، مما يدل على قدم النظام السياسي واالجتماعي للوبيني يف 
 .1املغرب القدمي

 حافز للتوصلجهل الطرفني لغة اآلخر يعد  :التواصل السيميائي بين اللوبيين والفينيقيين -2
ذلك يعد نص إشارات وإمياءات وطرق معامالت سيميائية مفهومة عامليا، وللغة ابتكار إىل 

هريودوت خري مثال لعملية التفاهم فيما بني اللوبيني والوافدين  هأورد املساومة الصامتة الذي
يوجد '' :ضمون النص كاآليتمالفينيقيني وكذا طبيعة العالقات السلمية الباكرة فيما بينهما، و 

منطقة في ليبيا، يعيش فيها سكان يأتي إليهم القرطاجيون ويفرغون  خارج أعمدة هرقل
بضائعهم على شاطئ البحر، ثم يعودون إلى سفنهم ويوقدون نارا ذات دخان إلخبار 

وعندما يشاهد هؤالء الدخان يقتربون من الشاطئ ويضعون بجانب . السكان األصليين
 . 2''عيدا عنهاالسلع القرطاجية ذهبا مقابل البضائع ثم ينسحبون ب

ينزل القرطاجيون من جديد من سفنهم إلى الشاطئ ويتأملون الذهب، فإذا ظهر " مث 
وإذا ظهر لهم . توافق قيمة البضائع يأخذونه ويعودون من حيث أتوالهم أن كمية الذهب 

فيعود السكان األصليون ويضيفون الذهب إلى أن . العكس، يعودون إلى سفنهم ثم ينتظرون
فالقرطاجيون ال يأخذون . طيلة هذه العملية ال يخدع أي فريق اآلخر. القرطاجيونيقنع 

الذهب إال بعد أن يوافق قيمة بضائعهم، كما أن السكان األصليين ال يمسون البضائع إال 
 .3''بعد أن يأخذ القرطاجيون ذهبهم

بع يالحظ من خالل النص أن العالقات اللوبية الفينيقية كانت سليمة ذات طا  
، استفاد منها اللوبيون يف اخلروج من العزلة اليت كانوا يعانون منها بسبب بعد منطقتهم 4اقتصادي

   .5اجلغرافية عن منطقة حضارات الشرق األدىن القدمي

                              
 .21، ص2114، دار اهلدى، اجلزائر، 2حممد الصغري غامن، اململكة النوميدية واحلضارة البونية،   1
 .511املصدر السابق، صمصطفى أعشي، : هريودوت، املصدر السابق، تر 2
 .511نفسه، ص 3
  .88حممد علي دبوز، املرجع السابق، ص 4
 .15الطاهر ذراع، املرجع السابق، ص  5
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جمموعة بشرية لوبية  يتحدث هريودوت هنا عن ما يسمى بالتجارة الصامتة بنيكما 
هل بالفعل هي جتارة صامتة؟ يعين بدون اتصال مباشر بني : السرؤال الذي أطرحه هو، و والفينقيني

وأعتقد أن هذه التجارة حىت ولو . اجلانبني، إذ كان االتصال الوحيد يتم عرب السلع املعروضة
تبادل سلع دون أن أصبحت صامتة، فإهنا يف األساس جاءت نتيجة اتصال، ألنه ال ميكن أن يتم 

اجلانبني، على جمموعة اإلجراءات اليت جيب اتباعها ونوع  يكون هناك اتصال مباشر واتفاق بني
 .السلع اليت يرغب فيها كل جانب

بعض املراكز الفينيقية إىل مستوطنات ومدن قارة جتمع حوهلا املغاربة  حتولتوبتقدم الزمن 
 لتسويق بضائعهم احمللية املتمثلة يف جلود احليونات وريش النعام والذهب، وبعض املعادن األخرى

ة الزجاجية غري مصنعة، وباملقابل كانوا يبتاعون من التجار الفينيقيني كل أنواع الزينة واألواين املصنع
 .1الزخرفيةمنها واملعدنية و 

النشاطات التجارية للنوميديني بالدخول إىل املدن القرطاجية هبدف العمل  كما مسحت
للقرطاجيني بالتوغل حنو الداخل والتعريف فيها واملتاجرة مع املقيمني  فيها، وباملقابل مسحت 

إن التجار القرطاجيون لم يتوقفوا عند '': يف ذلك( Albertini)ألربتيين . حبضارهتم، ويقول أ
عالقات دائمة معهم تعلموا اللغة  حدود تبادل السلع فقط، بل أن النوميديين الذين كانوا في

 .2''والديانة البونيقية أيضا
قل التأثريات احلضارية البونيقية تنيف  بارزادورا  لعبت التجارةمن خالل النص نستنتج أن 

إىل النوميديني وإىل أبعد احلدود، فاالحتكاك الدائم بني هرؤالء التجار مسح للمغاربة أن يتعرفوا 
مث التعلق هبا على احلضارة القرطاجية ويتعلموا لغتهم، ويتعرفوا على املعتقدات الّدينية القرطاجية، 

 . ومن مث تبنيها فيما بعد
يف هذه الفرتة كانت العالقات الفينيقية اللوبية سلمية اقتصادية استفاد منها اللوبيون يف 

كذلك عرف . اخلروج من العزلة اليت كانوا يعانوهنا يف جزيرة املغرب منذ فرتة ما قبل التاريخ

                              
 .425، املرجع السابق، ص2حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية، ج 1
2 Albertini. (E), Op-cit, p 43. 



   القرطاجية مع سكان بالد المغرب القديم-العالقات االجتماعية والثقافية الفينيقية  :باب الثانيال

 

156 
 

هذا إىل جانب أخذهم . قرار وتأسيس املدناللوبيون بفضل احتكاكهم بالفينيقيني نظام االست
وهذا ما سأحاول دراسته يف هذا  1حروف الكتابة البونية اليت كانت سببا يف دخوهلم الفرتة التارخيية

 .الفصل
م وكان لذلك التدهور .العالقات اللوبية القرطاجية يف التدهور منذ القرن اخلامس ق تبدأ

 :اآلتيةصفحات أسبابه اخلاصة سنتطرق إىل بعضها يف ال
بالد املغرب  جتارةقرطاج لنفسها احتكرت  :قرطاجة وحتى ضعف خامسما بعد القرن ال -ثانيا  

ابل تلك احلماية، كما طلبت من البحرية والربية الصحراوية، وفرضت عليها ضرائب باهضة مق
ال سيما –ؤنة وعتاد وقت احلرب وألزمتهم بذلك و مد يد العون واملساعدة من جند وم السكان

من طورها السلمي إىل طورها  قرطاجيةبية العندئذ تغريت العالقات اللو  -2روما ضدأثناء حروهبا 
العدائي، ومن هنا يبدأ طور العالقات العدائية بني الطرفني السيما حينما بدأ تذمر األهايل 

 . 3سةواستياؤهم ظاهراً للعيان نتيجة تلك السيا
على أساس أهنم مواطنون من الدرجة  قرطاج كانت تنظر للسكان يف بالد املغربألن  

انوا يعاملون معاملة مل تساوهم مع املواطنني داخل قرطاج نفسها، حيث كحيث الثانية، 
 .4نيغلاملست

منعرجا  اختذت م.عالقة قرطاج باألهايل خالل القرن السادس ق يذكر ستيفن غزال أن
" مالوكس" أن القرطاجيني بقيادة -ولكن من غري تدقيق– "يوستينوس"ملا ذكره  قاً جديدا وف

(Malchus) ''فهل  م.يف منتصف القرن السادس ق'' قاموا بأعمال عظيمة ضد األفارقة

                              
 .424املرجع السابق، ص ، 2حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية والرتاثية، ج 1
تسمى باحلروب البونية وهي سلسلة من الصراعات احلربية بني قرطاج وروما وكانت جزيرة صقلية على اخلصوص هي ميدان  2

فكان ميداهنا إيطاليا ولكّنها انتهت ( م.ق 215-251)أما احلرب البونية الثانية ( م.ق 295-249)احلرب البونية األوىل 
ينظر حممد العريب . وهي األخرية قضي على قرطاج هنائيا( م.ق 594-589)ويف احلرب البونية الثالثة  يف زاما بأفريقيا،

 .218عقون، ثورة اجلند املأجور، املرجع السابق، ص 
 .518راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة، املرجع السابق، ص 3
 .518نفسه، ص 4
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 حاولت ، إال أن املرؤكد أن قرطاجة1يقصد أهنم صدوا أو هامجوا جريانا يهددون؟ بقي ذلك جمهوال
وتواصل ذكر هذه احلمالت خالل الربع األخري من . 2الضرييب املفروض عليهالتزام وضع حّد لال

على فشل هذه وتنص املصادر . ضد األفارقة "عزربعل املاجوين"نفس القرن من خالل محلة 
     .3احلمالت األوىل يف اجملال اإلفريقي

ميكن دراسة العالقات السياسية واإلدارية بني قرطاج من جهة واللوبيني والنوميديني لكن 
اجلند م إىل حدود حرب .من جهة ثانية من خالل أحداث املرحلة املمتّدة من القرن اخلامس ق

بدأ القرطاجيون يف تغيري سياستهم اإلفريقية من سنة  ، حيث4واألفارقة إثر احلرب األوىل املأجور
، وكان السبب يف ذلك هو هزميتها ألول مرة 5م وبإصرار من أسرة املاغونيني.ق 911إىل  911

مما أدى إىل تراجع نفوذها يف  7م.ق 911سنة ( Himère) 6"اهيمري "أمام اإلغريق يف معركة 
يعتربه منعرجا " ش بيكار.ج"ة هلذا احلدث فإن يف صقلية، ونظرا لالنعكاسات املستقبلية العميق

حمّددا يف تاريخ قرطاج، فالرتاجع الظريف لنفوذها يف اجلزيرة كان حافزا لنشاة جمال حيوي جديد 

                              
 .445، ص 5أصطيفن أكصيل، املرجع السابق، ج 1
استمرت قرطاجة يف دفع هذه الضريبة طوال عهدهتا كقوة حبرية عظمى ومن املفارقات أهنا متلصت من هذا اإللتزام بعد لقد  2

 ,H.Basset, Les Influences Puniques chez les Berbères: ينظر. أن حتطم عنفواهنا
R.A.,nº62, 1921, O.P.U, Alger, p 342.  

 .589جع السابق، ص الشاذيل بورونية، حممد طاهر، املر  3
  .584، ص نفسه 4
إحدى أكرب أسرتني تنازعتا احلكم يف قرطاج إىل جانب الربصيني، أجنبت رجال دولة وعسكريني قادوا قرطاج  :الماغونيين 5

يف أشهر حروهبا، وقد استطاعوا إخضاع جزء من تونس احلالية بينما مثل خط منكسر يربط بني تبسة وقفصة وسفاقص 
: ينظر. رهتا على أجود أراضي الشمال الشرقياحلدود اجلنوبية هلذا التوسع، وهكذا تكون قرطاجة قد بسطت سيط

Albertini (E) & autres, Afrique du Nord française dans l’histoire, éd. Archat , 
Lyon (sans date), p42. 

 من أكثر املدن االغريقية يف صقلية الغربية قربا من ممتلكات قرطاج، وقعت عندها املعركة اليت محلت امسها بني: هيميرا 6
" مهيلكار"، ضد اجليش القرطاجي الذي كان يقوده "أقرجينيت"حاكم " ثريون"و" سراكوزا"حاكم " جيلون"جيش حتالف فيه 

 ,Walter (G) :للمزيد ينظر. م وتزامن ذلك مع هزمية الفرس ضد االغريق يف موقعة سالمني جنوب اليونان.ق 911سنة 
La Destruction de Carthage, Ed. Albin Michel, Paris, 1947, pp 42-44.   

 .24، املرجع السابق، ص 4حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية والرتاثية، ج 7
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 911و 911على حساب الّلوبيني اجملاورين لقرطاج والّنوميديني وهو ما ميكن أن نرؤرخه بني 
 :إىل تغيريات كربى يف سياستها أدى وهذا ما ،1م.ق
 .االنفصال النهائي عن الوطن األم -(أ

وشرعت يف احتالل لألهايل للضريبة اليت كانت تدفعها ( م.ق 911-911ما بني )التنكر  -(ب
 .2أراضي املغاربة، بعد أن حدت املعركة من نفوذها البحري

" يلكانمه" رحليت،انطالق رحالت طويلة ُحفضت يف كتب التاريخ القدمية أشهرها  -(ج
(Himilkon ) حنون و(Hannon) 3حبثا عن  إىل جنوب بريطانيا وجنوب غرب إفريقيا

 .4أراضي وأسواق جديدة
اكتساب بوادي عريضة تزودها، ولو بقسم من األقوات الضرورية هلا، كما أن األرستقراطية  -(د

حتكم املدينة كانت ال شك توّد، بتملكها لضيعات مهمة، أن تضمن لنفسها مصدرا للثروة اليت 
  .على حساب السكان األصليني، 5يكون أقل ريبا من التجارة البحرية

 ، وتشهد املصادر التارخيية1أبناء السكان األصليني من 6ضرائب جديدة وجتند املرتزقة فرض -(ه
 التارخيية

                              
1 Picard (G), Le Monde de Carthage, Paris, édit Corréa Bushet, 1956, pp 76-77.  
 .21، ص 2حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية والرتاثية، ج 2
يف الوقت الذي كانت فيه قوة قرطاجة مزدهرة ذهب حّنون من قادس، ودار حول إفريقيا حىت قاصية البالد '': (Pline)يذكر بلني  3

الغربية، وعرف هذه الرحلة البحرية مبكتوب، وكذلك محْلكون أيضا الذي بعث يف نفس العهد الستكشاف األقسام اخلارجية من 
 . 441ستيفن غزال، املرجع السابق، ص : ينظر. عاصرتنييظهر من خالل النص أن الرحلتني كانتا مت'' أوروبا

4 Décret (F), Carthage ou l’empire de la mer, éd. Du sud, 1977, p 123. 
 .442، ص 5ستيفن غزال، املرجع السابق، ج 5
كل مناطق البحر األبيض   وكانت قرطاجة تأخذهم من. هم املرتبطني بعقدة عمل تنتهي بنهاية احلرب اليت اخنرطوا من أجلها خصوصا 6

فتارة كان جتنيدهم يتم على يد قائد حيارب يف أرض جماورة هلم، أو يف نفس األرض اليت يرؤخذون . املتوسط الغريب ومن بالد اإلغريق
. لذين حشدوهموتارة كان املنتدبون يذهبون إىل الشعوب األجنبية ويعودون بالرجال ا. منها، وأحيانا كان يتم جتنيد الذين كانوا حياربون
وكانت هذه  (.Condottières)ورؤساء اجلماعات املسخرة ( Racoleurs)وكان يقوم هلم بدور الوساطة َحشدة اجلنود 

فبعد احلرب . والبد أن تكون املعاهدات قررهتا أو ساعدت عليها. العمليات تتطلب مساعدة السلطات احمللية، أو على األقل موافقتها
وبعد احلرب الثانية (. أي اهلضبة اإليطالية)الرومانيون على قرطاجة جتنيد املرتزقة من املناطق اليت كانت خاضعة هلم البونيقية األوىل منع 

 .245، ص 2أصطيفن أكصيل، املرجع السابق، ج: للمزيد ينظر. منعت عليها جتنيدهم من أي بلد كان
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تيت "وعددهم الكبري يف اجليوش القرطاجية حيث أشار لذلك  ،2على أمهية اجلنود النوميديني 
وكان معظم هؤالء المرتزقة ليبيين، فقد كانوا محاربين أشداء في : "فيقول يف هذا الشأن" ليف

كان :"، ويقول بوليب(م.ق 215-251)خالل احلرب البونية الثانية  3"جيش حن بعل
وكان معظم اجلنود الذين أرسلتهم . 4"سبانياالنوميديون يشكلون معظم الجيش القرطاجي في إ

م لوبيون، فلم يكن لدى قرطاجة صعوبة يف جتنيد فرق جديدة .ق 295قرطاجة إىل صقلية يف 
 .5من املرتزقة حيث كانت أعدادهم كبرية جدا يف اجليوش القرطاجية

كان هرؤالء اجلنود يتعرضون لالحتكاك اليومي واملستمر مع القرطاجيني خالل هذه  
احلروب، ومن مث ينقلون هذه التأثريات احلضارية اليت تعلموها إىل أوطاهنم البعيدة عقب هناية تلك 

، 6"يبدأ التأثير بالمرتزقة الذين يعودون إلى منازلهم:"يف ذلك "كامبس"احلروب، ويقول 
لقد كان معظم الجنود الذين شاركوا في '' :"غوتيه"ويتجلى التأثري أيضا من خالل ما قاله 

  .7"ونيقية األولى يتحدثون البونيقيةالحروب الب

                                                                                         
 .21لسابق، ص ، املرجع ا4حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية والرتاثية،ج 1
م كانوا باجليش .ق 911ففي سنة . (Afri)كثري من النصوص تذكر أن من بني جنود قرطاجة يوجد اللوبيون، وبالالتانية األفري  2

. حيث شارك اللوبيون يف مجيع احلروب بصقلية، منذ هناية القرن اخلامس إىل أواسط القرن الثالث. الكبري الذي قاده عملكار بصقلية
كما يذكر . راجل 91111فرد داخل جيش متكون على ما يقارب من  51111م كانوا يشكلون جيشا من .ق 455ففي سنة 

فهم حنيلو األجسام عصبيو املزاج، سريعو احلركة، قنوعون ويصربون على املشاق . ستيفن غزال أن أهل بالد الرببر مقاتلني بارعني
ستيفن غزال، : للمزيد ينظر. يء املعارك، ويرمتون يف قلب املعركة بنوع من اجلنونواحلرمان، وحيسنون االستفادة من وضعية األرض لتهي

  .249-242، ص ص 2املرجع السابق، ج
3 Titius Livius, Histoire romaine, liv. XL, texte établi et traduit par. CH.Gouillard, 

Ed.les Belles Lettres, Paris, 1986, II, XX III,18,1.  
4 Polybe, III, 15.33. 
5 Babelong. (J), Observation sur quelques monnaies de Libye, acte du 79 congrès 

national des sociétés savantes, Alger,1954, Paris, imp.nat, (1957), p 25  
6 Camps. (G), Les berbères mémoiires et identités, Ed. Errance, Paris, 1995, p 33. 
7 Gautier. (E.F), Op-cit, p 265. 
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منع سكان بالد املغرب من االحتكاك بالشعوب األخرى احتكاكًا مباشراً، األمر الذي  -(و
 .1املختلفةأضاع عليهم فرص االستفادة بالفنون والصناعات 

 .2تشكيل منطقة استيطان جديدة الستيعاب الفائض السكاين الذي أصبح مهددا يف صقلية -(ز
ويقصد هنا أفريقيا الشمالية  )في ليبيا '': وقد حتدث سرتابون عن ذلك حينما كتب 

ويبدو أن  (التوثيق)''، استطاع الفينيقيون أن يسيطروا على جميع األراضي الحضرية(كلها
فقد استوطنوا يف . البوين يف أراضي تونس احلالية كان قد وصل إىل أعماق هذه البالدالوجود 

 ،3"السهول الكربى"، ويف أواسط وادي هنر اجملردة حيث أصبحوا سادة منطقة (الكاف" )سيكا"
إن هذا اإلجراء كان لقرطاج ضرورة أملتها ظروف جيوسياسية، ولكنها كانت خطأ اسرتاتيجيا 

 .4يف مقتل ولو بعد عشرات السننيسُيصيب قرطاج 
خالل تلك الفرتة اليت تشمل فرض السيطرة القرطاجية، والتوسعية يف احلوض الغريب  

ركودًا واضمحالاًل يف جتارهتا اخلارجية، ويف مسريهتا احلضارية  متوسط، عرفت بالد املغربلل
مبختلف جوانبها، السيما اجلانب العمراين، ذلك ما أكدته احلفريات األثرية، ورمبا هذا راجع إىل 
طبيعة الفينيقيني التجارية، فقرطاج على سبيل املثال رغم أهنا كانت متثل أغىن مدينة يف عامل البحر 

وإن .  أن ثروهتا التجارية تلك مل ترتك آثارًا تتفق مع ما اشتهرت به من غىن وجاهاملتوسط، إال
 .5الفرتةريقية والرومانية اليت ترجع لنفس آثارها احلالية هي أقل بكثري من املدن الكربى اإلغ

الفعل اللوبية ضد  توالت ردود :ضد السياسة القرطاجية بيالمجتمع اللو  ثورات -ثالثا 
يف قرطاجة ( Oligarchique" )األوليجارشي"قرطاجة، حيث أصبحوا ينظرون إىل احلكم 

                              
 .518راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة، املرجع السابق، ص 1
2  Déceet (F) & Fantar (MH), L’Afrique du nord dans L’antiquité, Paris, Payot, 

1981, pp66-67. 
 .558فرانسوا ديكريه، قرطاجة أو امرباطورية البحر، املرجع السابق، ص 3
ن قرطاج قد حكمت على نفسها باملتاعب إال أن ضمها ألراضي اللوبيني جعل منهم مواطنني فتحت هلم أبواهبا على رغم أ 4

 .Basset (H), Op-cit, p 343: ينظر. مصرعيها
 .518راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة، املرجع السابق، ص 5
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على أنه شوكة غريبة يف جسمهم، وبالتايل أصبحوا ينتهزون فرص األزمات الصعبة اليت متر  هبا 
  :، ظهر ذلك يف عدة مناسبات نذكر أمهها1قرطاجة ليتمردوا عليها

األحداث من أبرز  2أو احلرب اللوبية القرطاجية اجلند املأجورتعد ثورة  :أجورثورة الجند الم -1
يب يف هناية عهد السيطرة القرطاجية على بالد املغرب القدمي، وذلك إثر اليت ميَّزت اجملتمع اللو 

م، إال .ق 295هناية احلرب البونية األوىل ضد روما واليت انتهت مبعاهدة لوتاتيوس يف صيف سنة 
م، حيث تُقر أغلب املصادر القدمية .ق 241 طويال وانتهت يف سنةأن تلك املعاهدة مل تدم 

ر من احلرب اليت دارت بني قرطاجة طبيني أخت بوليبيوس على أن حرب اللو رؤلَّفاويف مقدمتها م
 .وروما

ضد قرطاجة مبشاركة سكان املدن ( م.ق 241-295)وتعرف أيضا بتمرد املرتزقة املشهور 
، ففي منتصف 3النوميدية فقام أملكار برقة بالقضاء عليه ومعاقبة املدن املشاركة يف هذا التمرد

نظراً  4شهدت قرطاج حدوث حركات مترد وعصيان داخل جيوشها من املرتزقةم .القرن الثالث ق
 . 5لتأخر صرف مرتباهتم

                              
 .45، ص 4حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية، ج 1
احلرب بعدة أمساء وهذا التعدد ليس اعتباطيا فلكل اسم معىن وتأويل، إذ وصفها بوليبيوس حبرب الالهوادة ، وهي بالنسبة عرفت هذه  2

زم للدولة القرطاجية املمثلة للسلطة السياسية املركزية حرب مرتزقة، وهي أيضا احلرب اللوبية الشعبية عند الرأي العام البوين غري امللت
لرمسي للدولة القرطاجية، ألهنم كانوا يرون فيها حربا واجهت إخوة وحدت بينهم األرض والثقافة والدولة منذ عدة باملوقف السياسي ا

: ينظر. قرون، أي األرض اللوبية والثقافة البونية والدولة القرطاجية، فهي من هذا املنظور أعمق وأخطر من أن تكون جمرد حرب عادية
 .258 بالد املغرب، املرجع السابق، ص مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف

3 Diodor,   XX, 17-1. 
( م.ق 241-295)هي عبارة عن عصيان أو مترد قام به جنود قرطاجة بعد انتهاء احلرب البونية األوىل  :ثورة الجنود المرتزقة 4

البة بدفع األجور املتأخرة، انتصر القائد وهو لويب ميتاز بالشجاعة واجلرأة وسبينديوس العبد الروماين للمط (Mathos)بقيادة ماطو 
القرطاجي محلقار بعد أن حاصرهم يف عدة مناطق وأفىن منهم أربعني ألفا وإذا كانت األرقام الواردة يف املصادر حقيقية فإن ذلك مبثابة 

للمزيد . ش بعيدا عن قرطاجةم يف حماولة لتجديد قوة اجلي.ق 244قتل مجاعي للشعب كله، بعد ذلك انتقل محلقار حنو اسبانيا سنة 
، جملة العلوم (م.ق 241-295)حممد العريب عقون، من تداعيات احلرب البونية األوىل على قرطاج ثورة جندها املأجور : ينظر

 .252-588، ص ص 2119، جوان 25اإلنسانية، العدد 
 .511، ص 2151بيا، لي-الناجي منصور احلريب، الليبيون يف جيش قرطاجة، جملس الثقافة العام، سرت 5
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حرب لوبة ألن القيادة يف مستوى القمة كانت لوبية، والتعبئة على  ويطلق عليها ديودوروس
 مستوى القاعدة كانت تعبئة لوبية، والشعارات اليت رفعت كانت شعارات لوبية، واجملال اجلغرايف

 . 1الذي دارت فيه رحى احلرب كان جماال لوبيا
الشخصيات اليت قادته بقدر و وقد ال هتمنا يف هذا اجملال أسباب وتفاصيل هذا العصيان 

بية والنوميدية الداخلية ال سيما بعد ما عمدت قرطاجة للعقاب دن اللو ما يهمنا مشاركة سكان امل
اليت خرجت ( تالنت 42111)لتسديد الديون اجلماعي وفرض الضرائب اجلائرة على احملليني 

  .2حمملة هبا إثر معاهدة هناية احلرب بني روما وقرطاجة وفقدان أمالكها يف صقلية
بيني والنوميد إىل اجلند املأجور حّول التمّرد إىل ثورة و مام اآلالف من األهايل اللضإّن ان 

السّكان مل تتوقف عند حد، مبا يف ذلك  حقيقية، وال ريب أّن موجة التذّمر اليت امتّدت إىل مجيع
البونيون أنفسهم، وحنن ال نتبىن تأويل املرؤرخني الغربيني الذي انساق وراءه الكثري والذي جيعل 

ت كامنة، تنتظر الفرصة وعواملها كان" الشعبية"احلرب بني شعب وشعب، بل نرى أن الثورة 
يقوم على محاية مصاحل أوليغاريشية على نظام طبقي،  شعب، وهي ثورة الالساحنة لالندالع

جتارية، ال ترتدد يف ارتكاب أي جرم مقابل االحتفاظ بنفوذها وثروهتا، وما اإلبادة اليت تعرض هلا 
 .3إالّ دليل قاطع على ذلك -ألنه طالب برواتبه –اجلند املأجور 

ا ليست من إن اشرتاك األهايل يف احلرب أعطى للثورة بعد أعمق، فاألمر الذي ميزها بأهن 
، ألن حالة التذمر العام من 4أجل املطالبة برواتب اجلند، ولكنها كانت تتطلع إىل حتسني األوضاع

نفوذ األوليغارشية التجارية يف قرطاج، وتعّسفها، كانت عامة، ومشلت البونيني أيضا، وحىّت عبيد 
الدافع الوطين، تربعن جبميع بيات، وبعفوية ، كذلك النساء اللو 5قرطاج اخنرطوا يف صفوف الثوار

حليهن وجواهرهن وأغطيتهن للدفاع، ولزيادة عزمية وقوة الثوار، وجملاهبة املصاريف الاّلزمة للمقاومة 

                              
 .258مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب، املرجع السابق، ص  1
 .45أ ص 4حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية، ج 2
 .251حممد العريب عقون، ثورة اجلند املأجور، املرجع السابق، ص  3
 .518الناجي منصور احلريب،املرجع السابق، ص  4
 .251حممد العريب عقون، ثورة اجلند املأجور، املرجع السابق، ص  5
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، فكل رعايا قرطاج من اللوبيني أصبحوا يتقامسون التذمر والشعور بالقهر مع اجلند 1والكفاح
 .املأجور

 م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبية على أساس أهنوطنات الفينيقية اللو املستينظرون للسكان داخل وكان القرطاجيون 
مع املواطنني داخل قرطاج نفسها، كما أن الضرائب مواطنون من الدرجة الثانية، ومل تساوهم 

ن املفروضة من قبل قرطاجة كانت تشكل عبئًا ثقياًل على كاهل السكان، باإلضافة ملنعهم م
االحتكاك بالشعوب األخرى احتكاكًا مباشراً، األمر الذي أضاع عليهم فرص االستفادة بالفنون 

، ومنه نستنتج أّن االستعداد للثورة كان موجودا وأنه ينتظر الوقت املناسب 2والصناعات املختلفة
 .إلعالن الثورة

معاملتها مع سكان  غريتومن أهم النتائج اليت خلفتها احلرب اللوبية هي أن قرطاجة قد  
رجع  وقد، أوقاهتايف باية اجلحيث فرضت العقاب اجلماعي عن طريق زيادة  ،بية الداخليةاملدن اللو 

 .3من تلك املناطق بالغنائم القائد عبد ملقرت إىل قرطاجة حممالً 
يب واجلالية يف تاريخ العالقات بني الشعب اللو منعرجا خطريًا  كما كانت هذه احلرب 

ظّل  الوفاق الذيدث الكثري عن تعّلقهم بالسلم و املنحدرة من الفينيقيني، هرؤالء الذي حتالبونية 
بيني منذ وصوهلم إىل الشواطئ األفريقية إىل تأسيس قرطاج وحتّوهلا إىل حيكم عالقاهتم باألهايل اللو 

 .4إمرباطورية جتارية كربى
يب من اللو س يف ذكر التاريخ من الواضح أن صمت املصادر واالنقطاع التارخيي امللمو  لكن 

هذه احلرب إىل ظهور ماسينيسا كان له ما يربره، ذلك أنه طوال الفرتة السابقة كان استعداد 
العسكري، وإمنا باحلل  دون اللجوء إىل العملللتحضري إىل طريقة أخرى ملواجهة قرطاجة  بينيلو ال

 .  5السياسي ممثال يف االحتاد القبلي الذي سُيفرز ظهور اململكتني النوميدية الشرقية والغربية

                              
 .511الناجي منصور احلريب، املرجع السابق، ص  1
 .518راضية أبو عجيلة، املرجع السابق، ص 2
 .91حممد الصغري غامن، اململكة النوميدية، املرجع السابق، ص  3
 .211حممد العريب عقون، ثورة اجلند املأجور، املرجع السابق، ص  4
 .221مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  5
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لقد انتفض اللوبيون وورّثوا غضبهم لألجيال املتالحقة فال  :ثورة ماسينيسا ضد قرطاجة -2
وكان  األمرّين من القرطاجيني،عجب أن يتحالف ساستهم مع الرومان إنتقاما لرعيتهم اليت ذاقت 

 (م.ق 512-584)هذا أحد أسباب الصراع الذي نشأ بني القرطاجيني والنوميديني بني عامي 
، متحالفا مع النوميدي كان يطمح إلعادة نفوذ أسالفه فوق تلك األراضي 1"ماسينيسا"إذ أن 

خوض مع روما منعتها من م وتوقيع معاهدة .ق 215الرومان بعد هزمية قرطاج يف معركة زاما سنة 
أو ستدخل يف حرب ضدها  ،2أي عمل عسكري خارج حدودها، ضد أصدقاء الشعب الروماين

، الذي متكن من افتكاك 3ماسينيسا قيادة واملقصود بأصدقاء الشعب الروماين هم اللوبيون حتت
م ومنطقة .ق 582و 584بني ( Amporia)مبوريا اضي كثرية من القرطاجيني كاقليم أأر 

مدينة تقع يف مشال غريب تونس  م ضم أكثر من سبعني.ق 519، ويف سنة 4السهول الكربى
بليبيا تابعة له بعد أن كانت أكرب ( Lepti magna)وأصبحت مدينة لبدة الكربى   ،5احلالية

 .6مركز جتاري قرطاجي

                              
(. سيدهم()Massinissa)، فيكون نطق إمسه إذن ماسينيسا (Msnsn)النص اللييب الذي يقدم إمسه يكتبه : ماسينيسا 1

سنة من العمر، فقد حارب يف إفريقيا ويف إسبانيا وغزا مملكة املاصيل مرتني  41يبال كان يبلغ ماسينيسا يف هناية حرب هان
أعظم ملوك نوميديا اليت وّحدها بعد حتالفه مع الرومان ضد امللك سيفاكس الذي حتالف مع قرطاج،   ومين بالفشل، تعترب من

إمكانه أن يظل واقفًا أو على ظهر احلصان هنارًا كاماًل، وهو صاحب كان ماسينيسا مجيال، ذا قامة طويلة وقوة نادرة، فب
الثمانني سنة يقفز على احلصان دون أي مساعدة ويتحدى الربد واملطر برأس عارية، تقدمه النقود بالغا من العمر أربعني أو 

صاحل عباد، : ور القدمية، ترحمفوظ قداش، اجلزائر يف العص: ينظر. مخسني سنة بقسمات منتظمة وشعر طليق وحلية مدببة
 ,Polybe, Histoire, XXXVI .16 :؛ ينظر45-41، ص ص5884املرؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 

Tradution D.Roussel, Gallimard. Paris, 1970.   
 ..459، ص 4أصطيفن أكصيل، تاريخ أفريقيا الشمالية، ج 2
3 M.Gaid, Les Bérbers dans L’Histoire, TI,Ed, Mimouni, Alger, 1990, p101. 
 .15شارل أندري جوليان، املرجع السابق، ص  4
5 Titius Livius, II, 23,24.                                  
 .44، ص 4حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية، ج 6
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كما استعاد ماسينيسا أراض كثرية  ،1م.ق 512-514بني ( Tusca)وأقليم توسكى  
، ةزاما بعد احلرب البونية الثاني مستغال يف ذلك بنود معاهدةكانت قرطاجة قد ضمّتها إليها 

ملناطق السريت زال الطوق القرطاجي الذي كان يعزل عمق الشمال األفريقي عن العامل ه وبضم
األغريقي، وحتررت من الثنائي القرطاجي اخلارجي، وأصبحت اململكة النوميدية منفتحة على العامل 

وخالل  ،2الروماين لرتتبط بعالقات جتارية مع اإلغريق فتسربت تأثريات احلضاة اإلغريقية إىل املنطقة
وب، بىن امللك ماسينيسا مملكة موحدة، متتعت باالستقرار وتوسع هبا نصف قرن من العمل الدؤ 

ارية القرطاجية، وأصبحت هلا عملتها وأسواقها، النشا  الزراعي، وختلصت من االحتكارات التج
  .3وجيشها النظامي

حيث عقب  ،استنتاج انعكاستها االجتماعية والثقافيةوما يهمنا من هذه األحداث هو   
ن استعاد أراضي أجداده ومجيع املدضم اإلقليد النوميدي ماسينيسا ألراضي ومدن قرطاجية، 

إىل مملكته سكان ُمتأثرون باحلضارة القرطاجية، إضافة إىل أنه كان هو  ، وبالتايل ضم4التابعة هلا
وبعد سقو  قرطاجة حاول امللوك النوميديون بناء دول حقيقية نفسه متأثرا باحلضارة القرطاجية، 
ُدن  ضم، 5متخذين من قرطاجة منوذجا هلم

ُ
اليت كانت تابعة –امللوك النوميديون واملوريون تلك امل

ية إىل املدن ، ورمبا كان ذلك هبدف إدخال احلضارة البونيق6ساحلية إىل ممتلكاهتمال -لقرطاجة

                              
، ص 2151، 52حممد بن عبد املومن، قمح بالد املغرب القدمي بني املادة الغذائية والسياسية، دورية كان التارخيية، ع 1

41. 
من كفاحه الستعادة حقه يف العرش املاسيلي إىل بناء الوحدة النوميدية، ( م.ق 591-241)حممد العريب عقون، ماسينيسا  2

 .515، ص 2151، جوان 22، جامعة باتنة، العدد جملة العلوم االجتماعية واالنسانية
 .512ص حممد العريب عقون، ماسينيسا من كفاحة الستعادة العرش، املرجع السابق،  3
4 Salluste, DEuvres Complète (Guerre de Jugartha, Conjuration de Catilina , 

Histoire Romaine), trad.Par : Charles du Rozier et Yves Germain, éd. Paléo, 
Paris, 2003, V.  

5 Piganil. (A), La religion et les mouvements sociaux dans le Magreb antique, 
Cahier d’Histoire Mondiales, vol. III, 1957, p 819.                                               

6    Mahdjoubi. (S), Histoire de la Tunisie, Maison Tunisienne d’éditiion, (S.D), 
pp 103-106 .        
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األمر، فإن اإلنسان اللويب كان منذ القدمي يقدس األرض وتثور من يكن مهما األخرى التابعة هلم 
ثورته، مث يرد بعنف على كل من حياول املساس مبقدساته اليت من بينها األرض، وبذلك تكون 

 .1د أخطأت التقدير يف حق حلفائها من هذا اجلانبقرطاجة ق
 :القرطاجية –المغربية  ة المتبادلةاالجتماعي اتمظاهر من التأثير  :المبحث الثاني

متثلت يف حدوث ذلك التمازج واالنصهار بني العناصر احمللية والعناصر الفينيقية الوافدة، فكان 
املنطقة، يتضح ذلك من خالل العادات والتقاليد هناك تواصل وتبادل بني العناصر السكانية يف 

يف ذلك  يقول .االجتماعية والدينية والسياسية اليت متت مبادلتها بني األطراف املتواجدة يف املنطقة
ى إلى إن تغلغل القرطاجيين في المجتمعات األفريقية أسفر عن تمازج أد'': فرانسوا ديكريه

 .2''رابطة إثنية وثقافية وثيقة
الشرؤون املادية  قدوة يف القرطاجينيقد أخذوا من أن املغاربة  من النص السابق يفهم 

من اقتفوا آثارهم يف سائر امليادين األخرى، فأخذوا عنهم ما كانوا يتحلون به و ، واالقتصادية
 .3أخالق وديانة وتنظيمات سياسية واجتماعية

املغربية وجدوا جمتمعا قائما مع العلم أنه عندما وصل البحارة الفينيقيون إىل السواحل 
 سية، وبأعرافه وتقاليده ومعتقداته، وعندما كانت قرطاج تنمو عمرانياً ابنظمه االجتماعية والسي

كان ذلك بفضل سكان البالد الذين تعود إليهم أفرقة قرطاج   واقتصادياً  ودميغرافياً 
(Africanisation de Carthage)ملدينة ميثل أكثر ، حبيث مل يكن العنصر الفينيقي يف ا

 .4ماسيلياً  جتارية حاكمة أما اجملتمع يف عمومه فكان مغربياً طبقة من 
يرى حممد الصغري غامن أنه جيب أن نفرق يف مشال إفريقيا بني املستوطنات الفينيقية و 

والقرطاجية من جهة وبني تلك اليت تفينقت من تلقاء نفسها منجذبة حنو احلضارة البونية ملا يف 
نفتاح تلك التجمعات السكانية العائدة إىل فرتة بة ثقافية ويدخل يف هذا املضمار إاألخرية من غل

                              
 21، املرجع السابق، ص4حممد الصغريغامن، املظاهر احلظارية والرتاث،ج 1
 .558فرانسوا ديكريه، قرطاجة أو امرباطورية البحر، املرجع السابق، ص  2
 .94، ص 5848، 9، أفريقيا الشمالية يف العصر القدمي، دار الكتب العربية،  حممد حمي الدين املشريف 3
 .19حممد العريب عقون، ماسينيسا من كفاحه الستعادة العرش، املرجع السابق، ص  4
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العصر احلجري احلديث واليت اجنذبت حنو احلضارة البونية ففتحت هلا أبواهبا طواعية ونتيجة لذلك 
لفينيقية أو تلك فقد اندمج بعض الفينيقيني مع السكان احملليني يف املناطق اجملاورة للمستوطنات ا

 . 1القريبة منها، مث عملوا كمزارعني وصناع أو جتار
سأتطرق لتعريف الليبوفينيقيني  :ليبوفينيقيين في االمبراطورية القرطاجيةامكانة  -أوال

 .وأسباب ظهورهم ومكانتهم يف الدولة القرطاجية
الليبيوفينيقي الذي ظهر يف اختلفت اآلراء حول حتديد مفهوم عنصر  :مفهوم الليبيوفينيقيين -1

بالد املغرب، وكان من العناصر املرؤثرة يف املنطقة خاصة يف العصر القرطاجي، فريى معظم الكتاب 
بيات وأمهات لو أن هذه التسمية قد أطلقت على األبناء الذين ُأجنبوا من أباء فينيقيني  2القدامى

 .3الليبوفينيقيعنصر  م خمتلط أطلق عليهأو العكس، وبذلك ظهر عنصر جديد ذو د
درج املرؤرخون القدماء على استعمال ليبوفينيقيني لتحديد مفهوم خيص النتيجة العرقية 

وأعطى  ،4الختال  يف الدم العرقي والتمازج السكاين لألقوام اآلتية من الشرق مع العناصر احمللية
فينيقيني  -هلذه القراءة خمتصرا تأويل تسمية اللويب جديداً  بعداً  (S.F.Bondi) ف بوندي.س

أي الطبقة املهيمنة يف اجملال القرطاجي وهي يف فئة الفينيقيني الذين يقطنون خارج مدينة قرطاج 
أعطيت هذه التسمية .5العمود الفقري لنظام ضمن لقرطاج سلما داخليا طوياًل وثراء اقتصادياً 

                              
 .521-529أمحد السليماين،املرجع السابق، ص ص  1
 .تيت ليف، ديودور الصقلي، إفيان 2
3 Fantar Mouhamed ,L’Afrique du Nord dans l’antiquite, histoire et civilisation, 

payot, Paris, 1980, P60.                                                                                          
يني باملغاربة وتأثرهم هبم يذكر حممد علي دبوز لوال اجلنس املغريب العتيد الذي طعم الدماء الفينيقية ولوال اختال  الفينيق 4

الستمروا على الضعف الذي أصاب دولتهم يف املشرق وال يكونون على القوة والشباب وطول العمر الذي حظيت به 
 .518حممد علي دبوز، املرجع السابق، ص: ينظر. دولتهم

 .254رشيد بورونية، املرجع السابق، ص  5
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م أصبحت .، وبعد القرن اخلامس ق1نات الساحل األفريقيللفينيقيني الذين سكنوا يف مستوط
  .2هذه التسمية تطلق على اللوبيني الذين يقطنون املدن القرطاجية وتأثروا حبضارهتا

 اـً ـولكن يظهر أنه أخذ معىن إداري. بيافينيقيني يعين بالضبط فينيقيي لو  بينيإن لفظ لي
أو البونيقية املرتبطني بقرطاجة، واملتمتعني بنفس احلقوق ، ليدل على مواطين املدن الفينيقية وقانونياً 

فال شك أن هذا هو . ، والذين كانت هلم أنظمة بلدية مماثلةقرطاج املدنية اليت ملواطين العاصمة
 . 3املعىن الذي جيب أن يفهم به هنا

 فبعض الكتاب الذين هم أحدث عهداً  .قد أخذ عدة من املعاين" ليبيني فينيقيني"ولفظ 
بينما اللوبيون . تونس للقرطاجينيمن سرتابون يطلقون على بعض سكان القسم الذي خضع من 

 .  4مل يسكنوا سوى مناطق ضيقة جدا" بطلمي"وعند " بلني القدمي"الفينيقيون عند 
الذي يرى أن " تيت ليف" املالحظ غياب الّدالئل العرقية يف املصادر باستثناءو 

إن الليبوفينيقيني كانوا مبثابة يفهم من النص   .5''لفينيقيين واألفارقةخليطا من ا''الليبوفينيقيني 
عناصر بشرية تنتمي إىل دم خمتلط من الناحية العرقية، نصفه فينيقي والنصف اآلخر لويب، وميكن 

وهي عبارة عن زرع ثقايف أو بذرة ثقافية ومعىن هذا أنه  6أن نقول أهنم ينتمون إىل ثقافة مزدوجة
يف امليدان العرقي جند أن العنصر الفينيقي الذي جاء من الشرق كان ميثل أقلية باملقارنة مع 
السكان احملليني، حيث جرى بسرعة اندماجه، وفرضوا نظم وعادات، أو مميزات خاصة تطبع 

بادل كان يتطلب فرتة طويلة، قد مت ذلك يف عهد كان احلضارة الفينيقية، وهذا اإلندماج املت

                              
 .558فرانسوا ديكريه، املرجع السابق، ص  1
2 Warmington. (B.H), Histoire et civilisation de Carthage, 814-146 Av.J.C, 

trad. Guillemin. (S.M), Payot, Paris, 1961, p 76. 
 .415، ص 5أصطيفن أكصيل،املرجع السابق، ج 3
 . 19، ص 2نفسه، ج 4
5 Tite-Live, XX V III, 17. 
6 Fanter, et Décret, L’Afrique du Nord dand l’antiquité,Op-cit, P 136. 
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 ،لقرطاجة امرباطورية معتربة يف احلوض املتوسط، هكذا فإن قرطاجة مل تعد مدينة فينيقية بإفريقيا
 .1أن ثقافتها يطبعها الطابع الفينيقي وهو الغالب أو املرجحو ولكنها مدينة إفريقية 

 2"أجاثوكليس" يف أثناء روايته ملغامرة الطاغية الصقلي عن الليبوفينيقوقد حدثنا ديودور 
 دــعلى عه 3بيا يتقامسها أربعة أقوامفقال ما فحواه أن لو . (م.لرابع قالقرن ا)فريقيا أالصقلي ب

 :"أجاثوكليس"
 .الفينيقيون ويسكنون قرطاجة  - أ

الليبوفينيق وهم سكان معظم املدن الساحلية والذين تربطهم بالقرطاجيني عالقات  - ب
 .وإىل هذه املصاهرة وما نتج عنها ترجع تسميتهم هبذا االسم. قرابة ونسب

وهم يكرهون القرطاجيني  ( مزارعون)بيون وهم األعرق أصال واألكثر عددا اللو   - ج
 .كرها شديدا ملا يقاسونه من سطوهتم وقساوة حكمهم هلم

 .البدو الرعاة الذين ينتشرون يف معظم اإلقليم وحىت ختوم الصحراء - د
 الفينقينيالفقرة بالذات لعلها أول إشارة موثقة عن بدء عملية التمازج واإلنصهار بني  هذه 

 .4م أو قبله.القرن الرابع ق خالل بينيواللو 
يف  أعطيت للفينيقيني الذين سكنوا 5تسمية الليبيوفينيقيني بأنويتحدث فرانسوا ديكريه   

تدل بيني الذين أخذوا بالعادات البونية، ويعتقد أن هذه التسمية املستوطنات، ومن مث مشلت اللو 
 اليت كانت لسكان العاصمة ةاريعلى طبقة اجتماعية يف املدن البونية متتعت بنفس احلقوق اإلد

                              
   .541أمحد السليماين، املرجع السابق، ص  1
هو قائد إغريقي كان قد نقل احلرب من صقلية إىل إفريقيا ألول مرة يف حوايل هناية القرن الرابع ( Agathocles)أجاثوكليس  2
بأنه بعد االنتصارات األوىل اليت سجلها حيث قام بغزو ممتلكات غرب قرطاجة، ويذكر ديودور الصقلي ( م.ق 411-451)م .ق

: ينظر(. Archegathos)أجاثوكليس على القرطاجيني عاد إىل صقلية وترك مسرؤولية مواصلة احلملة إىل ابنه أرخقاثوس
Diodore, XX,57,5-6. 

3 Ibid, XX,L. V,4. 
 .85-81حممد مصطفى بازامه، سكان ليبيا يف التاريخ، املرجع السابق، ص ص  4
: فرانسوا دوكريه، قرطاجة احلضارة والتاريخ، تر: ينظر". أفروفينيقيني"لو أردنا استخدام تعبري أخف لقلنا '': ر دوكريهيذك 5

 .558، ص5889يوسف شلب الشام، دار طالس، دمشق، 
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صادر يف األراضي اليت حقيقة لقد هنلت هذه احلضارة القادمة من الشرق من أفضل امل. قرطاج
لى طول ستوطنات عبارة عن مراكز حلضارة خمتلطة انتشرت ع، حيث كانت تلك املاختارهتا

 . 1باجتاه احمليطالساحل الشمايل ألفريقيا 
بيني الفينيقيون الذين يقطنون املدن يذكر ديودور أن اللو  :وضعيتهم في الدولة القرطاجية -2

وعلى  ،2قرطاجةالساحلية الكثرية يتمتعون حبقوق املواطنة القرطاجية مثلهم يف ذلك مثل سكان 
الرغم من أن اللليبوفينيقيني كان هلم نفس املزايا ونفس حقوق القرطاجيني، كحق الزواج من 
القرطاجيات وحق تويل املناصب يف الدولة القرطاجية، بل وهلم حق اإلعفاء من الضرائب واخلدمة 

 بني اللغة احمللية  مزجياً  واليت كانت، إال أن هلذا العنصر اجلديد لغته وكتابته اخلاصة به، 3العسكرية
 . ، وهذا ما سنتطرق إليه يف الفصل املوايل حول العالقات الثقافية4واللغة الفينيقية

وله صبغة بونية،  إداري فكرة على أن الليبيوفينيقي له معىن وقد تبىن املرؤرخ ستيفان قزال
ويدل على أولئك اللوبيني الذين كانوا يتمتعون بنفس احلقوق املدنية اليت كان عليها املواطنون 

ومع ذلك فإنه يرى أن . القرطاجيون يف مدينة قرطاجية، والذين كان لديهم مرؤسسات بلدية موازية
من الدرجة الثانية يف الدولة،  هذا العنصر رغم احلقوق اليت يتمتع هبا، فإن منتسبيه يعدون مواطنني

مثلما كان الالتني يف االمرباطورية الرومانية، ذلك أهنم مل يكن هلم حق املشاركة يف احلياة 
 . 5السياسية، وخاصة تويل املناصب العليا املنبثقة عن جملس الشيوخ

                              
 .558فرانسوا ديكريه، قرطاجة أو امرباطورية البحر، املرجع السابق، ص  1
2 Diodore, XX,L. V,4. 
 .11ديكريه، قرطاجة احلضارة والتاريخ، املرجع السابق، ص فرانسوا  3
هذا ما يشبه جنس السواحلية يف شرق إفريقيا يف التاريخ احلديث الذي ينحدر من آباء عرب وأمهات أفريقيات، فقد عثر  4

السكان املغاربة والفينيقيني  يف شبه جزيرة البرينيه على نقود مكتوب عليها باخلط اللويب الفينيقي، فمن اجلائز أنه كان ملزيج من
تسريكني يويل بركوفيتش، احلضارة الفينيقية يف : ينظر. الذين نقلتهم قرطاجة من إفريقيا إىل أسبانيا لتحكم سيطرهتا هناك

 .42، ص5811ميشال أيب فاضل، جووس بروس، بريوت، : يوسف أيب فاضل، مراجعة: إسبانيا، تر
 .285، ص ، املرجع السابق5أصطيفن أكصيل، ج 5
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شاركوا يف وهم الذين ، "حنون" وفنيقيني منذ عهد امللك حتدثنا املصادر القدمية على الليبي 
 .1وفينيقينينات لليبم الذي قام أثناءها بتأسيس مستوط.رحلة حنون يف القرن اخلامس ق

 :رحلة حنون -0
( Hannon)هي وصف رحلة حنون و من الرحالت املهمة اليت سجلها لنا التاريخ تعترب   

حنون روايته البطولية ولقد عّلق . ، إذ أشار إليها العديد من املرؤلفني اليونانيني والالتنيالقرطاجي
ينظر ) .2حيث كان للقرطاجيني أنفسهم وجلميع الزائرين أن يطّلعوا عليها  (Baal)يف معبد بعل 
 .(.117، ص 30خريطة رقم 

  

                              
 .544أمحد السليماين، املرجع السابق، ص  1
املعهد الوطين للرتاث، مارس  -حممد حسني فنطر، اكتشاف حّنون لعامل جديد، تونس أعالم ومعامل، الوكالة القومية للرتاث 2

 .91، ص5881
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 رحلة حنون إلى غرب إفريقيا: 30خريطة رقم 

 .12عبد المنعم المحجوب، المرجع السابق، ص : نقال عن

أخبارها عن  م، ووصلت.يف حوايل القرن اخلامس قمن مدينة قرطاجة  الرحلة انطلقت 
 .وقد اشرتك يف هذه الرحلة الليبيون إىل جانب القرطاجيني. 1طريق ترمجتها اإلغريقية

شري إىل أهنا سلكت شواطئ بالد املغرب أو شواطئ جنوب غريب مل تيالحظ بأن الرحلة 
غري أن اشرتاك . اليت هي مضيق جبل طارق احلايل" لأعمدة هرق"أوروبا فيما عدا ذكرها الجتياز 

م .ق 911  (Bataille d’Himère)الليبيني يف هذه الرحلة ووقوعها بعد معركة هيمريا 
واليت اهنزمت فيها قرطاجة ألول مرة أما الزحف اإلغريقي يف جزيرة صقلية مث انتهاج القرطاجيني 

                              
نقشت أخبار رحلة حنون على لوحة برونزية بلغتها البونية، مث أودعت بعد ذلك يف معبد اإلله بعل محون الذي يقابل اإلله  1

ينظر، حممد الصغري غامن، املظاهر . وقد ضاعت الكتابة األصلية ومل تبق إال الرتمجة اإلغريقية. (Cronos)اإلغريقي كرونوس 
 .581ص ، املرجع السابق، 2احلضارية، ج 
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بعد ذلك لسياسة إفريقية تعتمد على االستيطان، جيعلنا نرجح بأن رحلة حنون كانت قد سلكت 
 .1شواطئ املغرب القدمي قبل اجتيازها ألعمدة هرقل

  لك القرطاجينية هلذه الرحلة وحتدث عن رواية حّنون مترمج أورد املصطفى موالي رشيد
 مدنا لليبيون أن يؤسسو أعمدة هيركليس، يتجاوز حانون  القرطاجيون أن لقد قرر'' :كالتايل

الرجال من  الخمسين مجدافا، ورافقه حوالي ثالثون ألفا ذات ستين سفينةب .الفينيقيين
 .2''الالزمةوالنساء، ُزوُِّدوا باألغذية وبكل المعدات 

فماهي . يف إفريقيا، فيما وراء مضيق جبل طارق إنشاء املستوطناتُكلف حنون إذن ب
أسباب هذا القرار؟ هل يعين ذلك التخفيف على قرطاجة من تزايد السكان، من عناصر مشوشة؟ 
هل يعين إنعاش أو تعويض مراكز فينيقية قدمية كانت على الساحل املغريب، فتدهورت ورمبا 

 ؟ تدمرت
كان يوجد ثالمثائة ألف مواطن بقرطاجة، ويف هذه املدينة بالذات جرى ضغط دميغرايف    

رية من الوافدين على طاق واسعا، فكانت هناك جمموعات كثكان مبثابة مواجهة هجرة ذات ن
 .3العاصمة القرطاجية حبا يف مغرياهتا املادية

وخلق ذلك نوع من البطالة مما جعل الدولة القرطاجية تبحث عن خمرج هلذه األزمة 
والضيق، فبحثت يف وسيلة ذهاب هذه اجلموع الوافدة على قرطاجة فوجدت احلل يف تنظيم 
رحالت حبرية منها رحلة حنون اليت كانت هتدف إىل االستكشاف وفتح أفاق ومستوطنات 

 .4التدفق الدميغرايف على العاصمة قرطاجعباء جديدة ترفع عن مدينة قرطاجة أ
م، وقد استغرقت مدة عامني ونصف، وكانت .يف القرن اخلامس ق جرت رحلة حنون

 مسافتها مخسة وعشرون ألف كلم، إن رحلة حانون تعد كهمزة وصل بني قرطاجة واللوبيني، واليت 

                              
 .581، ص ، املرجع السابق2هر احلضارية، ج حممد الصغري غامن، املظا 1
م، القرن السابع ميالدي، شركة النشر .املصطفى موالي رشيد، املغرب األقصى عند اإلغريق والالتني القرن السادس ق 2

 .59، ص5884، 5والتوزيع املدارس، الدار البيضاء،  
 .911، ص5ا الشمالية، جأصطيفن أكصيل، تاريخ أفريقي 3
 .544أمحد السليماين، املرجع السابق، ص  4
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  1نوميدياعرب من خالهلا بسفنه على الساحل القرطاجي، مث عرج على سواحل 
على سواحل املغرب، وأخرى  ج رحلة حنون هي تأسيس ست مستوطناتلقد كانت نتائ

، كما أتاحت اإلطالع على النماذج 2عند مصب الساقية احلمراء، تقريبا يف مواجة جزائر الكناريا
 .احلضارية لبالد املغرب وزادت من التواصل االجتماعي اللييب القرطاجي

احلضارة البونية يف إفريقيا الشمالية متثل مثرة تعاون محيم إن  :الحضاريدور الليبوفينيقيين  -0
 3ذا التعاون والتفاعل احلضاري مثل مقام دوقةوهي تظهر وميكن تشخيصها يف معامل أثرية نتيجة ه

حلقة الوصل بني الفينيقيني والسكان احملليني،  (الليبيوفينيقيني) وقد شكل هذا العنصر، 4بتونس
وسهل عملية االندماج اليت حدثت فيما بعد بني القادمني اجلدد وبني اللوبيني، خاصة بعد القرن 

  .5م، مما ساعد على استقرار الثقافة واللغة البونية بني األهايل.اخلامس ق
ا تتبعنا الظروف اليت مر هبا إذا م -وبشكل قوي -ويف الواقع فإن هلذا الرأي ما يدعمه

لفضاء اإلفريقي عقب هزمية هيمريا، فخرج د التحول القرطاجي حنو اعنيف مشال أفريقيا، الفينيقيون 
ضياع، واستوطنوا املناطق الريفية، وكونوا جتمعات القرطاجيون من مدينتهم وامتلكوا العديد من ال
هلم فرصة االحتكاك أكثر بالسكان، واستخدم سكانية فينيقية بني السكان احملليني، مما أتاح 

بعضهم يف فالحة األراضي التابعة للقرطاجيني، كما أن االزدحام السكاين يف قرطاجة وحتول 
أعداد ال بأس هبا من اللوبيني من األرياف إىل املدينة سواء كانوا باحثني عن عمل، أو منخرطني 

 .6بني العنصرينيف اجلندية، جند أن هذا أدى إىل التمازج أكثر 

                              
 .41 – 28، ص ص أمحد السليماين، املرجع السابق 1
 .489، ص 5أصطيفن أكصيل، املرجع السابق، ج 2
واألثرية، من أهم املدن الداخلية اليت وردت اإلشارة إليها يف الوثائق الكتابية ( Dougga)كانت مدينة دوقة   :معبد دوقة 3

 ,Diodore de Sicile: ينظر. م.الذي يعود تارخيه إىل القرن الرابع ق  (Ailymas)وقد اقرتن امسها بامللك ايلماس 
XX, 17,1 et 18,3.  

 .541أمحد السليماين، املرجع السابق، ص  4
م وأثره على احلياة .الثالث قمفتاح حممد سعد الربكي، الصراع القرطاجي اإلغريقي من القرن السادس حىت منتصف القرن  5

 .214، ص 2111ليبيا، -السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية يف قرطاجة، جملس الثقافة العام، سرت
 .214مفتاح حممد سعد الربكي، املرجع السابق، ص  6
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نزوح عائالت قرطاجية بأكملها حنو املراكز الداخلية اليت سكنها القرطاجيون  إىل إضافة
مع السكان قد أدى إىل زيادة االختال   ،1دقة ومكثر وكركوان: واللوبيون جنبًا إىل جنب مثل

عمقًا إسرتاتيجياً ميثل هلم –، كما أن حاجة القرطاجيني إىل حلفاء جدد هلم من األفارقة احملليني
التقارب مع السكان  كان وراء ذلك  -من حيث توفر املرؤن واجلند يف صراعهم ضد اإلغريق

احملليني، واالتصال بزعماء القبائل، وببعض املمالك احمللية كالنوميديني مثالً، فجاء هذا التقارب يف 
 .2واملصاهرةمل التجاري، صور شىت، كاالمتزاج داخل املدن الداخلية، وزيادة التعا

ج بني الشعبني الفينيقي واللويب، ميكن أن نستخلص من ذلك أن القرطاجيني هم نتاج تزاو 
، 3ن احلضارة البونيقية هي نتاج حضارتنيأالذين أخذوا اسم البونيقيني، وبذلك ميكننا القول 

 .حضارة ذات أصول فينيقية وحضارة مغربية أصيلة
قرطاجة استطاعوا بسهولة اقتناء احلقوق املدنية وليس لدينا أية حجة على أن حمكومي 

 بيني، سواء يف أرض وطنهم أو يفريا من اللو ثغري أن عددا ك. واطننيموالسياسية اليت كانت لل
. اجليش، قد تعلموا لغة سادهتم، وعرفوا اآلهلة اليت كانوا يعبدوهنا، كما أملّوا إىل حد ما حبضارهتم

يف أول األمر على الغري، مث أطلق قد خصص إطالقه "  فينيقينيليبيني"وهلذه األسباب جند تعبري 
 .4من بعد على قسم من ذريتهم

نتيجة لالختال  والتمازج الذي وصل إىل حد بعيد، حىت أصبح يطلق على كل الطبقات 
م، حيث مل جند أثرًا هلذه .الليبوفينيقي، خاصة بعد القرن اخلامس ق: العامة من اجلانبني تسمية

قبل تلك الفرتة، وهذا التزاوج والتمازج وإن كان من املرجح أنه قد حدث مع بداية قدوم  التسمية
نتيجة التحول القرطاجي إىل الفضاء  -كما ذكرت  -الفينيقيني، ولكن اإلندماج الكامل قد جاء

عد األفريقي، واالعتماد على بدائل اقتصادية أخرى غري التجارة البحرية كالتوسع يف جمال الزراعة، ب
                              

-591، ص ص 5881توزيع، اجلزائر، حممد الصغري غامن، اململكة النوميدية واحلضارة البونية، دار األمة للطباعة والنشر وال 1
514 . 

 .219مفتاح حممد السعد الربمكي، املرجع السابق، ص  2
3 Albertini.(E), Marçais.(G), Yver.(G), L’Afrique du nord françaies dans 

l’histiore, Ed. Archat, Lyon, Paris, 1937, p 43.                                                      
 .224، ص 2أصطيفن أكصيل، املرجع السابق، ج 4



   القرطاجية مع سكان بالد المغرب القديم-العالقات االجتماعية والثقافية الفينيقية  :باب الثانيال

 

176 
 

إن أصبح اخلطر اإلغريقي يهددهم يف البحر، حيث نتج عن هذا االندماج أن أصبحت هذه 
 .1التسمية تطلق حىت على الفينيقيني أنفسهم القاطنني يف املراكز األخرى خارج قرطاجة

ورمبا مل تكن هذه الكراهية . ومع ذلك فأكثرية األهايل كانت تكره السيطرة البونيقية
مل يكن جانبهم يراعى  هاب للمشاركة يف حروب بعيدةالعسكرية، ووجوب الذبسبب اخلدمة 

فيها، بل بسبب فداحة الضرائب اليت صارت ال حتتمل بسبب العنف واالبتزازات اليت يقوم هبا 
 .2فن اجتذاب القلوب من أجل تسهيل العمليةومل يكن للقرطاجيني . املكلفون باجلباية

نطقة البونيقية، يعاملون معاملة األتباع حقيقية، حبيث كانوا كان النوميديون اجملاورون للم
. وقد ذكرت حىت األتوات املفروضة على البعض منهم. إذا خرجوا من احللف يُنظر إليهم كعصاة

وللتأكد من وفائهم كانت قرطاجة تضع . وعمليا كادوا يكونون رعايا، إن مل يكونوا كذلك قانونيا
م ثالثة .ق 291سّلمت سنة  Thevestفست فمدينة ت. )بالرهائنم وتطالبهم احلاميات مبدهن

 (Foederati)وكانت وضعيتهم شبيهة بوضعية الفوِدرايت (. حّنونامللك آالف منهم إىل 
، ولكنهم خيضعون الذين كانوا يسكنون خارج احلدود العسكرية لإلمرباطورية الرومانية( احللفاء)

مكان التغلب عليهم بالرهب، كانوا ينالون بعض اهلبات ولرمبا أن الذين مل يكن باإل .لسلطتها
اخليالة منذ القرن الثالث –يضعون يف خدمتها جمموعات اجملندين إليهم الدولة وحني حتتاج . املالية

هو أن قرطاجة كانت تتكفل باإلنفاق يتفق على حتديد أعدادها، واملعتقد اليت  -م على األقل.ق
 .3على هذه اجليوش

الء النوميديون دائمي الوفاء، حبيث كانوا إذا حدثت أزمة لقرطاجة، يفضلون ومل يكن هرؤ 
وكانت تنتقم منهم حسب الظروف والقوات . االنضمام إىل أعدائها، ويقتحمون منطقتها لينهبوها

وقد تقبل عروض الصلح واخلضوع اليت كانوا سرعان ما . بالغزوات وحىت بالتقتيل اليت تتوفر عليها،
 .4يتقدمون هبا مبجرد حدوث تغري ما

                              
 .214مفتاح حممد سعد الربكي، املرجع السابق، ص  1
 .224، ص 2أصطيفن أكصيل، املرجع السابق، ج 2
 .221، ص 2نفسه، ج 3
 .221-221، ص ص 2، جنفسه 4
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لكل قبيلة، وكان الرؤساء املسرؤولون  مقدارها حيدد مسبقاً ل فكان ضريبة منتظمة و املا أما
العادة يطالب هبا  عن املقادير املفروضة هم الذين جيمعوهنا، كما كانت الضرائب أداءات فوق

الذين   كثرياً ولقد كانت هذه التكاليف العسكرية واملالية تثقل كاهل األهايل  . القادة حسب هواهم
 . 1كانوا ال يطيقون زيادة على ذلك كربياء وقسوة القرطاجيني

ت حبرية وطناأن قرطاجة، إذا كانت قد ملكت إمرباطورية مكونة من مست يرى ستيفن غزال
فقد مكثت أجنبية عن . بعض الواليات اليت يسكنها الرعايا، فإهنا مل تقم بتنظيمهامتناثرة ومن 

. كما مل تعمل هي لتكون حمبوبة. ، والذين مل يكونوا حيبوهنا2سكاهنا الذين كانوا خيتلفون عنها
الشمالية أمة بونيقية بالرجال الذين كان أنشأت يف إفريقيا  أطول لو وكان ميكن أن تدوم مدة

هي أن هتبها هلم أو تفرضها  باإلمكانهذه املنطقة تقدمهم هلا، وباحلضارة اليت كان  ةاعستطبا
زوايا الرباعي املكون ألرض  بإحدىوهي مهمة جتعلها بنية البالد صعبة على مدينة نائية . عليهم
 .3قرطاجة القيام هبا جتاهلت، ولكنها مهمة املغرب

إىل بالد وتساءل األستاذ حممد العريب عقون عّما إذا كان القرطاجيون يشعرون بانتمائهم 
على حيث صعب  ؟أم أّن انتماءهم كان قاصرا ال يتجاوز تعّلقهم باملال والتجارة ؟املغرب

كانت   استبدال حب املال بالتضحية بقسم منه يف سبيل الوطن، ولعل فكرة الوطنالفينيقيني 
 .4أسوار قرطاجال تتجاوز سن احلاالت يف أح عندهم

من اللوبيني ممن سكنوا يف مدينة قرطاجة بصفتهم سكاناً ثري كان يوجد عدد ك :المواطنة -ثانيا
للدولة، كجنود يف جيشها أحراراً، إذ حصلوا على حقوقهم املدنية مقابل اخلدمات اليت أدوها 

 يف مستوى الصعوبة اليت لقرطاجة ليسواطنة يف املدن التابعة احلصول على امل، و 5بشكل خاص

                              
 . 242، ص2أصطيفن أكصيل، املرجع السابق، ج 1
استنتج األستاذ حممد الصغري غامن بأن القرطاجيني ارتضوا ألنفسهم البقاء غرباء رغم استقرارهم يف املنطقة أكثر من مثانية  2

 . 91، صاملرجع السابقحممد الصغري غامن، اململكة النوميدية واحلضارة البونية، : ينظر. قرون
 .244-242،  ص ص 2أصطيفن أكصيل، املرجع السابق، ج 3
 .211مد العريب عقون، ثورة اجلند املأجور، املرجع السابق، ص حم 4
 .11فرانسوا ديكريه، قرطاجة أو امرباطورية البحر ، املرجع السابق، ص  5
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. كان عليها احلال بالنسبة للمواطنة يف مدينة أثينا أو روما مثال، إذ يكفي أن يكون األب قرطاجياً 
وجاء يف . عندما ترى املعنيني بذلك جديرين هبا، ولة متنح املواطنة لألجانب بقراروكانت الد

م أن .ق251مللك فيليب الثالث املقدوين عام نصوص املعاهدة اليت وقعت بني القائد حنبعل وا
قرطاجة يتمتعون بنفس احلقوق، وخيضعون لنفس القوانني اليت تسري على ( مبعىن رعايا)مجيع أتباع 

القرطاجيني أنفسهم، ويف ذلك إشارة إىل التمتع املتساوي باحلقوق السياسية واملدنية، بغض النظر 
   .  1ة القرطاجيةعن أماكن إقامتهم يف تراب اإلمرباطوري

إن املواطنة يعود احلق فيها إىل أحفاد اآلباء القرطاجيني، وكانت ممنوعة عن العبيد 
ويف مقابل ذلك كان يقيم بني هذه اجملموعة السكانية عدد من الغرباء منهم اللوبيون  . والعتقاء

صورة خاصة  كرجال أحرار فإن بعضهم يكتسب حق املواطنة مكافأة هلم على جدارات نالوها وب
 . 2كجنود

لقرطاج عمق قاري مييزها عن املدينة األم صور يف حّد ذاهتا حيث دّعم مواردها 
 االقتصادية وأثّر يف بُنية جمتمعها، لكن هل ارتبط ذلك بآلية اندماج اجتماعي يف العاصمة البونّية؟

ميكن القول أن املواطنة يف تعبريها االجتماعي تبدو مقتصرة على األحرار من القرطاجيني رغم أنّنا 
 . لكن من املرجح أهنا بقيت يف حدود القرطاجيني ذوي األصل الفينيقي تقر لتحديد شروطهانف

يف صلب جملس الشعب، هلا  أو جلان نطر إىل إمكانية وجود جمالسيشري حممد حسني ف
وذكر كل من تيتيوس . ية إسناد املواطنة القرطاجية ويطرح افرتاضا خبصوص الّلوبيفينيقينيإمكان

حيث عرض حنبعل قبيل معركة كايّن  ،ليويوس وآبيانوس إسناد املواطنة يف ظروف استثنائية
(Cannes ) م على جنوده من احللفاء مكافآت عديدة منها أن يصبحوا مواطنني .ق 254سنة

 .3رغبوا يف ذلكقرطاجيني إن 
 ، فقد وّجهت بعدها سياسة قرطاجأثناء احلرب األوىل ضّد روما  ةبرق من برزت عائلةقد و  

                              
، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 5حممد البشري شنييت، اجلزائر قراءة يف جذور التاريخ وشواهد احلضارة،   1

 .581-581، ص ص 2154
 .45فرانسوا دوكريه، قرطاجة احلضارة والتاريخ، املرجع السابق، ص 2
3 Fantar (M.H), Carthage. Approche d’une civilisation. T1, Tunis, 1993, P 175.  
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ويشمل الّشعب فئة . الذي ميّثل بعدا أساسيا يف اجملتمع القرطاجي 1على الّشعب سياسياً  اعتمدت
لكن يبقى الغموض املالكني العقاريني، ثلة ضمن التجار واحلرفيني، و األحرار اليت جندها مبدئيا مم

املنزلة القانونية لّلوبيني والنوميديني األحرار واخلاضعني إلدارة القرطاجيني والذين كانوا يوّفرون حول 
فمن غري املستبعد أن تكون قرطاج قد تصرّفت . للعاصمة البونية إحتياجاهتا الرئيسية من احلبوب

ويف ذلك ضمان لتواصل االنتاج من " لكية الّسامية لألرضامل"جتاههم من منطلق املتحّكم يف 
  .2جهة ولتغرّي مقدار الضرائب حسب احتياجات الدولة القرطاجية من جهة أخرى

ان يف املدن اليت ك  والقرطاجي اللويب ولعل أهم أشكال التجاور بني الشعبني :المدن -ثالثا
حيث كانت مُتثل مراكز لالحتكاك  ،يف نقل التأثريات القرطاجية إىل املغاربة لعبت دورا بارزاً 

م إنشاء أول .املباشر بني الشعبني يف خمتلف امليادين، وقد شهدت هناية القرن الثاين عشر ق
وأوتيكا يف ( م.ق 5555حوايل )وهي ليكسوس   ،3املراكز الفينيقية يف اجلزء الغريب من املتوسط

واملدن البونيقية عبارة عن مراكز هذه املراكز التجارية  كانت 4(م.ق5515)نفس الفرتة الزمنية 
  .5إشعاع لنشر احلضارة والثقافة البونيقية

يف عملية التأثر احلضاري بفضل انفتاحها  أن هذه املدن قد لعبت دورا ملموساً  ويظهر 
ففي هذه املدن التقى السكان احملليون بالقرطاجيني، حيث  . 6رية سكاهنا الشرقينيوعدم عنص

كانت عبارة عن مراكز استقطاب للسكان احملليني، فأقاموا يف تلك املراكز العمرانية الساحلية 

                              
 سلطة املاجونيني هي سلطة قادة عسكريني مّكنوا قرطاج من أهم عمليات التوّسع سواء يف صقلية وسردانيا أو يف اجملال 1

 .514الشاذيل بورونية، املرجع السابق، ص : للمزيد ينظر. اإلفريقي
 .218نفسه، ص  2
3 Basset. (R),Recherches sur la religion Berbères : Extrait de la revue de 

l’histoire des religions. Tome 61, 1910, éd. Laroux, Paris, 1910,p04.                  
4           Warmington.(B.H), Op-cit, p 15 .  
5 Camps. (G), Berbères aux marges de l’Histoire, Des Hespérides, Toulouse, 

1980, p 110. 
6 Gautier. (E.F), Le passé de l’Afrique du nord, siècles obscures, Payot, Paris, 

1952, p 119. 



   القرطاجية مع سكان بالد المغرب القديم-العالقات االجتماعية والثقافية الفينيقية  :باب الثانيال

 

180 
 

وزار الكثري منهم  1وخاّصة تلك اليت أقامها الفينيقيون منذ حلوهلم على شواطئ املغرب القدمي
كحليف أو أقام هبا كرهينة، وهناك من النوميديني من آثروا العيش يف مدينة قرطاجة وتركوا قرطاجة  
، وعلى كل األراضي 2وكان اللوبيون الذين حييطون بقرطاجة يأتون ليقدموا خدماهتم هلا. قبائلهم

 . اليت كانت تديرها قرطاجة
دينة البونيقية بطبيعة وقد كان تأثير الم'': ويف هذا السياق يقول شارل أندري جوليان

ير منهم النوميديين الذين أقام العدد الكثفقد بهرت األمراء . الحال في بالد البربر الشرقية
في قرطاج، وتزوجوا بنات طبقتها النبيلة وسموا أباءهم بأسماء قرطاجية، ومنحوا مدنهم 

وحرضوا دساتير منسوخة عن دساتير المستعمرات الساحلية وعبدوا اآللهة السامية 
 .3"رعاياهمم على العمل بأساليب ماغون الفالحية

أن الكثري من هرؤالء النوميديني أمراء وحلفاء قرطاجة قد زاروا هذه املدن  يفهم من النص
ضارة البونيقية ظهرت مدن نوميدية متأثرة باحل وقد ،4وشاهدوا عظم احلضارة القرطاجية فتأثروا هبا

إىل مدى التأثر ( Tite-Live" )تيت ليف"وقد أشار ، تيديس ومكثر، منها سريتا، دوقه
ويرؤكد هذا ، 5"أن سيرتا كانت متأثرة بالحضارة البونيقية إلى حّد بعيد: " البونيقي يف سريتا قائال

 . 6هذا اآلثار املادية اليت عثر عليها بقسنطينة وضواحيها
اليت بني أيدينا ففي القرن الثاين كانت سريتا عاصمة حقيقية ولكن الوثائق النقوشية 

ويرؤكد كابريال كامبس  بونيا يف األساس،  تكشف أن هذه العاصمة النوميدية كانت تكتسي طابعا
حيث ينحدر أغلبهم من جتار  ،هاويف مدن أخرى أقل أمهية هو مواطنيأن ما هو حقيقي يف سريتا 

وقد أصبحت املدن النوميدية يف عهد امللوك  ،بونيني حيتفظون بديانة آبائهم وينشروهنا يف حميطهم
                              

1 Basset. (R), Op-cit, p 06. 
 .94، ص 9أصطيفن أكصيل، املرجع السابق، ج 2
 .514شارل أندري جوليان، املرجع السابق، ص  3
4 Basset. (R), Op-cit, p 07. 
5 Tite-Live, Histoire Romaine, trad. Par: Lasser (E),éd. Librairie Garnier frères, 

Paris, 1950, XXIX, 4-5. 
6 Cintas. (P), Fouille punique à Tipaza, R. Af. N° 416-417, 1948 , pp 290-296 
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ألهنم هم اآلخرون تشربوا من رقي الديانة والتقاليد واللغة  النوميد عبارة عن مناذج مصغرة لقرطاج،
 .1والكتابة البونية

قد شعرا بالقلق من االنتشار الواسع للتأثري البوين ولذلك  يكون ماسينيسا وميكيبسا
جللب اهتمام اإلغريق واإليطاليني إىل  ةاهللينية وبذال جهودا مضنيل على اعتمدا سياسة اإلقبا

اإلغريق ذاهتم مملكتهما، ولكن احلضارة البونية كانت قد جتّذرت يف األرض النوميدية إىل درجة أّن 
 .2التحقوا يف سريتا بواقع احلياة العاّمة فعبدوا بعل أمون وتكّلموا البونية وأعطوا ألبنائهم أمساء بونية

وواضح أثر قرطاجة في هذه ''واستمر بعد ذلك هذا ما كان قبل تدمري قرطاجة، 
البالد، فإذا كانت المدينة نفسها قد اندثرت فإن المدن الفينيقية األخرى التي أوجدتها لم 

، ألهنم انصهروا أي ذكر للفينيقيني انعدمفاملالحظ أن بعد سقو  قرطاجة . 3''تزل في الوجود
بيني، حيث بدأ يرجعهم املرؤرخون أوال إىل القرطاجيني للو  وكذلك بالنسبةية، بيف البوتقة اللو 

بربر، وأحيانا يسموهنم بقبائل املور، وأحيانا أخرى : والبونيقيني، مث إىل تسميتهم اإلغريقية القدمية
ملنطقة الغربية إداريًا إىل نوميديا وموريتانيا، وا املنطقة أفارقة، ومغاربة، ويقّسمون: يقولون عنهم

 .4الشرقية إىل برقة وطرابلس
القرابة وتشابه اللغة والطباع استحسن املغاربة وجود الفينيقيني،  حسب :الحياة اليومية -ثالثا

فأخذوا عنهم كافة فروع النشا  االقتصادي كالزراعة والصناعة والتجارة اليت وّسعت أمور املعيشة 
من مظاهر  العديدذلك معطّلني، وأخذوا عنهم من الرجال الذين كانوا قبل  يف البالد وشّغلت كثرياً 

فعلى شاطئ سرت شرقي قرطاج جرى التعّرف على عشرين ''":قوتييه"ويقول  .5التمّدن الشرقي
عشرين مدينة فينيقية ولم يسلك القرطاجيون في تلك المدن مسلكا  عنصريا ، بل تمازجوا 

 بسكانها 

                              
 .425-458ص ص كابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر، املرجع السابق،   1
 .425نفسه، ص  2
 .85غوتييه، املرجع السابق، ص  3
 .94عبد العزيز سعيد الصويعي، اللغة الليبية القدمية وكتابتها، املرجع السابق، ص  4
 .29، ص 5844، مطابع الوفاء، بريوت، 2ريخ ليبيا القدمي والعامل قبل الفتح العريب،  بن مسعود حممد، تا 5
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 .1''األصليين عن طريق الزواج
كانت مظاهر احلياة اليومية البونيقية من ملبس ومأكل ومسكن وسلوكات اعتيادية حمل 

بني  كم املعايشة واالحتكاك الدائم، وذلك حبعموماً  سكان املغربالنوميديني و  قبلتقليد من 
من النوميديني واملور عن الطبقة الوجيهة  دن وما جاورها، ولذلك كان ختليالطرفني، خاصة يف امل

بية قدمية، والتحلي بدهلا بعادات حضرية ذات طابع فينيقي، ومنها بعض مظاهر اللباس عادات لو 
واحلالقة، كما يظهر يف رسومهم على النقود والتماثيل واألنصاب، وهذا التقليد مظهر من مظاهر 

يف احلياة  عميقاً  فالوجود القرطاجي ببالد املغرب ترك أثراً  .2االنصهار احلضاري الفينيقي املغريب
اليومية فالطابع القرطاجي مازال يسم املعادن واجللد واخلزف املذهب واألصباغ والنسيج واآلالت 

  .3الفالحية واملالبس واألعراف
كان الزي البونيقي عبارة عن ثوب واسع وطويل حىت القدمني، يكون أحيانا فضفاضا، 

طرف الكّتاب اإلغريق والالتني باجلبة أخرى، وهو كما مُسي من وُيشّد على اخلصر حبزام أحيانا 
، وكان ذا أكمام طويلة وعريضة تغطي الذراعني حىت (Tunicata poenulus)الفينيقية 

باملعطف  ورمبا الثوب الذي وصفه ترتوليان. األيدي، ومنه قصري األكمام الذي يرتك الزند عاريا
(Pallium ) ى الكتفني فيتدىل على الشكل املربع، الذي يربط على اخلصر، وُيشد علذي

. وقد برز هذا الثوب يف رسوم األشخاص املمثلة يف األنصاب. اجلسم، له عالقة باجلبة الفينيقية
ما نالحظها وهناك ثوب للرجال والنساء عبارة عن قطعة طويلة تلف العنق وتتدىل على اجلسم ك

 .4يف رسوم األنصاب كذلك
 س الكاهن غري لباس املوظف، ولباسلباوكان الزّي خيتلف تبعا لوظائف األشخاص، ف 

التاجر خيتلف عن لباس الفالح من حيث شكل الثوب ونوعيته، أما لباس املرأة فكان يشبه ما نراه 

                              
 .85-81غوتييه، املرجع السابق، ص ص  1
 .588حممد البشري شنييت، اجلزائر قراءة يف جذور التاريخ، املرجع السابق، ص  2
نشر وتوزيع مكتبة السالم ومكتبة املعارف، الربا ،  عبد العزيز بن عبد اهلل، تاريخ املغرب العصر القدمي والعصر الوسيط، 3

 .94دت، ص
 .588حممد البشري شنييت، اجلزائر قراءة يف جذور التاريخ، املرجع السابق، ص 4
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وملا خيرج . مشخصًا يف زّي النساء اإلغريقيات، فكان طويال يضيق عند اخلصر وله أكمام قصرية
  .1حتشما، على عادة املشرقياتالنسوة يضربن على رؤوسهن مبعطف يصل إىل القدمني 

يث انتشرت اجلالبيب حويبدو أن السكان احملليني قد قلدوا الفينيقيني يف لباسهم 
وكانت هذه اجلالبيب عبارة عن أردية الفضفاضة بدون حزام مع استعمال قبعة لغطاء الرأس، 

حوال حتمي من برد طويلة من الصوف يبدو أهنا تعود يف أصوهلا إىل بالد الرافدين وهي يف كل األ
 (21:ينظر الشكل رقم).2الشتاء وحرارة الصيف

 
 يوضح أنواع المالبس: 21شكل رقم 

 .173شنيتي، الجزائر قراءة في جذور التاريخ، المرجع السابق، ص : نقال عن

                              
 .588حممد البشري شنييت، اجلزائر قراءة يف جذور التاريخ، املرجع السابق، ص 1
 . 551شارل أندري جوليان، املرجع السابق، ص  2
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وإضافة إىل اجلالبيب، انتشرت يف مشال أفريقيا بصفة  عامة أنواع أخرى من املالبس أطلق  
األردية القربصية، وكانت عبارة عن أردية داخلية من الكتان، تعلوها طبقات من األردية عليها 

بيني والفينيقيني، استخدامها واقتناؤها من قبل اللو  اخلارجية اليت تتدرج يف القصر والعرض، واليت مت
 .1واستمرت مستعملة حىت العصر الروماين

الشكل، حمصور حول القفا، تربطه عن رداء رباعي ( Tertullen)ث ترتوليان حتد
 ،2أن هذا الرداء كان يستعمل وقت الربد واملطر ى الكتفني وينزل من كل جهة، ويبدوبك علاملشا

اليت يرجح أهنا من - ذات الصبغة األرجوانية 3وكانت املالبس واملنسوجات احلريرية والصوفية
ومن . املالبس يف منازل السكانا خزائن من بني املقتنيات اليت كانت متتلئ هب -صناعة صور

عدد من خالل خملفات بئر الضريح البونيقي مبدينة صرباتة، اتضح وجود بعض القواقع من بينها 
رّْيق 

ُ
اليت يظهر يف قشورها  ثقوب مصطنعة يرجح أهنا ُعملت كي ال ميوت   (Murex)قواقع امل

الستخراج اإلفرازات الرخوية، احليوان يف أحواض الرتبية، كما أن هذه الثقوب رمبا استخدمت 
 .4علماً بأن خملفات القواقع ترجع إىل هناية القرن الثالث امليالدي

د هذه الرخويات سواء اليت يتم تربيتها أو اليت يتم صيدها واستخراج الصبغة منها، جاو تإن 
صناعة الصبغة األرجوانية، الستغالهلا يف صباغة املالبس  يفيرؤكد على وجود صناع مهرة يعملون 

  .5اليت يتم صناعتها يف املنطقة، واليت استمرت على األرجح إىل العصر الروماين
، إذ ُعثر يف الضريح السواء يزينون معاصمهم باألساور وكان الرجال والنساء البونيقيني على

كما حتمل على صدرها ة برداء وتلبس يف رسغها سوارًا  بصرباته على متثال ميثل امرأة ملتفالبونيقي 
 للحماية  من أجل الزينة أو مارس الفينيقيون بعض العادات اإلجتماعية، منها عادة الوشمقرباناً، و 

 
                              

، منشورات جامعة التحدي، 5مد أنديشه، احلياة اإلجتماعية يف املراءىء الليبية وظهريها يف ظل السيطرة الرومانية،  أمحد حم 1
 .541، ص 2111ليبيا، -سرت

 .599، ص 9أصطيفن أكصيل، تاريخ مشال إفريقيا القدمي، ج 2
 .252حممد سليمان أيوب، جرمة من تاريخ احلضارة الليبية القدمية، ص 3
 .541أمحد حممد أنديشه، احلياة اإلجتماعية يف املراءىء الليبية، املرجع السابق، ص  4
 .541-541نفسه، ص ص  5
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                       .1بيني على األرجحأسوة باللو  من األرواح الشريرة
بالنسبة  شحيحة جداً املعلومات املوجودة حول هذا املوضوع  تعد :األسرة والزواج -رابعا

للتأثريات الفينيقية يف بالد املغرب ولذلك سأعتمد على ما ذكر يف هذا الصدد حول مدينة 
 .إىل حد ما حول هذا املوضوع واضحةقرطاجة لعلها تعطينا صورة 

ونيقي على النظام األسري، تبني من خالل النقوش البونيقية اليت عثر عليها قيام اجملتمع الب
واهتمامهم باحملافظة على الروابط األسرية، وهو ما يتضح من تكرميهم آلبائهم وأمهاهتم، وإقامة 
األضرحة الفخمة ختليدا ووفاءًا لذكراهم إذ تعترب األضرحة البونيقية املتعددة يف بالد املغرب خري 

 .2دليل على ذلك
القابل ألن ينري سبيلنا ويفيدنا بأوضاع املرأة يف قرطاجة ضاع إىل إن التوثيق األديب  :المرأة -1

م، .ق 594األبد، فلقد كتب على مواد قابلة للّتلف فلم يصمد أمام حتطيم هذه املدينة سنة 
نقيشة جنائزية متتد زمنيا من  141ويتمثل يف حنو . وباملقابل بقي مصدرا آخر ليس دوهنا أمهية

م، إن هذه النصوص تشكل معينا ال .إىل منتصف القرن الثاين قم .أواخر القرن اخلامس ق
ينضب من املعلومات الصادرة مباشرة عن القرطاجيات بأنفسهن وبإمكاهنا إيفادتنا عن أصوهلن 
وأوضاعهن اإلجتماعية واملكانة اليت احتللنها يف حياة قرطاجة سواء يف امليادين االجتماعية 

 . 3ياسيةواالقتصادية أو يف الدينية والس
إىل جانب النساء الاليت حيملن مثل أجدادهن أمساء بونية  :األصول اللوبية للنساء بقرطاجة -أ

وهن األغلبية، فإننا نعثر يف النقائش على أمساء أعالم سامية، لوبية ويونانية أو غري واضحة املعىن 
لن أمساء لوبية أو ذات جد إىل حد اليوم، وما يهمنا من هذه الوثائق النقائش املتعلقة بنساء حيم

إن تداول أمساء األعالم بني حملية . لويب وهي كثرية، وتدل على حضور مهم للنساء من أصل حملي
وسامية يف سلسلة نسب هرؤالء النساء هي بدرجة جتعلنا نتساءل عّما إذا كانت األمساء البونية 

                              
 .519 -514، ص ص أمحد حممد أنديشه، احلياة اإلجتماعية يف املراءىء الليبية، املرجع السابق 1
 .514نفسه، ص 2
تونس،  -أمحد الفرجاوي، النساء يف قرطاجة من خالل الوثائق الّنقائشية، معرض املرأة التونسية عرب العصور، املرسى 3

 . 21، ص5881
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احلضور يكشف أمهية التغلغل  وإن مثل هذا. لعدد من النساء ختفي يف الواقع أصال لوبيا هلنّ 
الّلويب يف احلاضرة البونية اليت صارت بعد فرتة من تارخيها، مدينة لوبية من حيث أصول قسم من 

وهكذا أتاحت النساء للقرطاجيني . السّكان مع استمرارها رغم ذلك، شرقية بثقافتها ومدينتها
 .1والّلوبيني الرتابط عرب وسائط الّدم والثقافة

نا عن مركز املرأة يف قرطاجة يدل على وجود احرتام خاص هبا فالقاعدة العامة إن ما وصل
. ذ عثر على كثري من القبور اليت حتتوي عظام الزوجنيإ .عند الرجال هو االكتفاء بزوجة واحدة

هذا باالضافة إىل أن النساء يف قرطاجة كن حيصلن على ثقافة واسعة وكن يشرتكن يف األنشطة 
 . 2وخاصة السياسية والدينيةاالجتماعية 

–يبدو أن العنصر النسائي قد لعب دوراً هاماً يف بالد املغرب القدمي يف الفرتة البونية وكان 
حامسا يف بعض احلقب التارخيية، ويكفي للداللة على ذلك  -إذا أخذنا مبا روته األساطري واملصادر

 :أن نذّكر ببعض األمساء الرموز منها
ثرها تعد شخصية عليسة من أشهر الشخصيات النسائية وأك :الحاكمةالملكة عليسة  -ب

 تأثريا يف اجملتمع القرطاجي، تعترب مرؤسسة ملدينة بل المرباطورية قد هيمنت لقرون عّدة على كل
 .4ومن مثة ارتبط تاريخ املدينة يف النصوص األدبية بإسم مرؤسستها ديدون  ،3العامل املتوسطي

ا وجمريات تأسيسها ملدينة قرطاجة، أشرفت األمرية الوافدة من نسبهوقد حتدثنا سابقا عن  
صور على أعمال البناء والتشييد داخل مملكتها منذ أن وطأت قدمها أرض بالد املغرب، مث 
أقامت أسس نظام حكم يعتمد على مرؤسسات تشريعية وقضائية  نظمت بواسطتها احلياة العامة 

                              
 .21، ص ، املرجع السابقأمحد الفرجاوي، النساء يف قرطاجة 1
2 Gilbert Et Colette C.P., Daicy Life In Carthage, Traaslated From The Frence 

By A.G. Feoter, Rusxia House Georgeallea And Unwia Lid, First Published, 
London, 1968, P 128. 

 .51، ص 5881تونس، -حممد حسني فنطر، عليسة بني األسطورة والواقع، معرض املرأة التونسية عرب العصور، املرسى 3
رية بعد تأسيس قرطاج، فقد أطلق األهايل احملليون هذا بتتبع معطيات النصوص، اتضح ان اسم ديدون اقرتن باألمرية الصو  4

 .االسم عليها نظرا لتنقالهتا العديدة، رغم أن هناك من يشكك يف وجود هذه األمرية على األراضي اإلفريقية
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فقد . شهرة قرطاج وإشعاعها يف احلوض املتوسطي داخل املدينة، وسامهت هذه املرؤسسات يف
باشرت شرؤون رعيتها وهي ملكة قابعة يف بالطها، فحكمت بالعدل وسنت القوانني ووزعت 
املهام بني موظفيها، مث خططت ملستقبل بلدها اجلديد، وهنجت بذلك سياسة داخلية شاملة 

تكون سفرية لبلدها توصل إليها  نعومة أظافرها وهي أمرية، أهلتها لكياقتبستها من صور منذ 
 .1حضارهتا ولغتها وديانتها وأفكارها

الزواج على امللكة قبيلة املاكسيتنايني  ازدهرت هذه املدينة عرض هريباص زعيمعندما   
ال يف وهددها باحلرب والقت 2عليسة، فكان الطمع يف ضم املدينة لسلطته هو حمور الزواج وهدفه

ة حيلة للحفاظ على إشعاع املدينة، بعدما تنبأت بفطنتها امللك ، فدبرت3حالة رفضها لطلبه
فطلبت منه . وذكائها إىل مراميه، خصوصا وأن قرطاج أضحت مدينة معلمة يف احلوض املتوسطي

 .أن ميهلها حىت تقيم احتفال لتوديع ذكرى زوجها األول
ة األيام اليت اختذت امللكة عدة تدابري عندما قررت التخلص من كل قيودها، فظلت طيل

ريا من األخشاب لتقدمي أضاحي  ثتلت ذاك العرض منعزلة، مث أمرت كل عائلة أن حتضر عددا ك
كبرية لروح زوجها وأوصت أن يوضع عرشها يف قمة احملرقة، بعدئذ طعنت قلبها بالسكني وارمتت 

 .4يف النار
إلخضاع شعبها تمعن يف شخصية عليسة جند أن انتحارها ما هو سوى رفضا صرحيا بعد ال 

فلقد ضحت بنفسها حىت يعيش شعبها حرا متمتعا باستقالله طاملا أن . ومدينتها هليمنة أجنبية
هذا الزواج مل يكن حسب هريباص جمرد عالقة زوجية عادية بقدر ما هو وسيلة لبسط نفوذه على 

االستحواذ من ومنعته أخيها  حتدتفكيف هلا أن تقبل بذلك وهي . قرطاجة واالستفادة من ثرواهتا
، وهل يعقل أن تتخلى بسهولة عن هذه املدينة اليت تعد املفتاح الذي يفتح هلا ؟ على ثروة زوجها

                              
1 Hubac (P), Carthage, Ed, Les Belles Maud , Paris, 1952, P 86. 
2 Tertullien, De la monogamie, III,XVII.P.De Labriolle, Ed, Alphonse, Picard 

et fils, Paris, 1906. 
 .94حممد الصغري غامن، اململكة النوميدية، املرجع السابق، ص  3
4 Camps (G), L’Aafrique du nord au féminin, Héroïnes du Maghreb et du 

Sahara, Perrin, Paris, 1992, p 50. 
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كما أنه يربز مدى قوة   ؟ إىل تأسيس مملكة الباب على مصراعيه لتحقيق مشاريعها الرامية
فمن اخل، ...تتضمنه هذه العبارة من معاين كالشجاعة واإلقدام والذكاءشخصيتها بكل ما 

عليها اخلروج من مملكة كانت قد بلغت درجة من الرقي احلضاري وعبور البحر لتأسيس الصعب 
نفس املستوى احلضاري الذي تعودت عليه، هذا من ليس يف مدينة برقعة جغرافية يقطنها شعب 
كانت اليت  و ن ننسى الظروف احمليطة خبروجها من مدينة صور جهة ومن جهة أخرى ال ينبغي أ

عادية طاملا خرجت هاربة من أخيها، وبالتايل ال ميكنها يف حالة فشلها يف تنفيذ خمططها  غري
 .1العودة إىل موطنها خاصة وأن ذلك يوقعها يف يد أخيها الذي قد ينتظر الفرصة لالنتقام منها

حتتفظ املصادر ببضعة أمساء لنساء حصلن على لقب  :(الملكالملكة زوجة )صفونيسيبة  -جـ
إال أنه مل  ،ملكة إثر زواجهن بامللوك، ورغم أمهية الدور الذي كان لبعضهن يف البال  امللكي

ونذكر يف هذا السياق ملكة من أصل قرطاجي امسها البوين  .2تسند هلن أي مهام سياسية حمددة
 4، وهي من أصل أرستقراطي فوالدها3عرفت كذلك بصفنيبةله بعل، و أي رعية اإل" صفنبعل"هو 

م يف السنة اليت أصبح فيها حنبعل قائدا .ق 225عزربعل بن جرسكن، يرجح أهنا ولدت حوايل 
    . 5أعلى للجيش القرطاجي يف إسبانيا

                              
املغرب القدمي من خالل املصادر املادية واملصادر األدبية، جملة جامعة األمري عبد  خدجية منصوري، أصناف النساء ببالد 1

 .212، ص 2111، أفريل 21:القادر للعلوم اإلسالمية، ع
 .214نفسه، ص  2
يف  زيادة على ما قّدمه اللغويون يف اسم صوفونيسب أراد حممد العريب عقون تقدمي مقاربة تدّل على األثر اللييب األمازيغي 3

اسم هذه األمرية وهو املتمثل يف حرف النون الذي يفيد امللكية يف اللغة األمازيغية فيكون امسها البوين املتمزّغ صوفو ّنس 
واملعروف أّن النون الساكنة اليت تعقبها باء تقلب ميما ( Sopho n’ bal)أو صوفون بال Sophonnes (l()ال)بـ

حممد العريب عقون، ماسينيسا من  : ينظر. Saphambalis (au génitif):ولذلك ُكتب امسها يف نّص أثري هكذا
 .84كفاحه الستعادة حقه يف العرش، املرجع السابق، ص 

، حيث كان له (م.ق 215-258)كان أبوها عزر بعل من سادة قرطاجة، قام بدور مهم أثناء احلرب الرومانية القرطاجية الثانية  4
 .411، املرجع السابق، ص 4حممد الصغري غامن، العالقات احلضارية ج: ينظر. جه ابنتهاتصال مع امللك سيفاكس لذلك زو 

 .21-21حممد حسني فنطر، احلرف والصورة، املرجع السابق، ص ص  5
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 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، اعتىن أبوها برتبيته1كما يذكر املرؤرخون آية يف اجلمال والثقافة  كانت صفونيسيبة
وليس من الغريب أن متنح من رحيق األدب والفن عن طريق معلمني فالسفة وأدباء  2وتثقيفها

مبدعني، فكانت حتسن لغات عصرها فضال عن الرقص واملوسيقى حىّت وصفوها باألديبة احلسناء 
 .3يرتاح ملنطقها الفكر وخيشع هلا السمع والبصر

متفرقة عنها من خالل ذكر مرحلة ضعف الدولة القرطاجية وعالقتها بالدولة  ت أخباردور 
لوال أن اجمللس القرطاجي ضغط على والدها   4النوميدية، حيث كانت ستتزوج من امللك ماسينيسا

 .5كي يزوجها لصفاقس الذي كان يف نظره حليفا قويا لقرطاجة
وأصبحت سيدة القصر طلباهتا م .ق 211تزوج العاهل النوميدي من صفونيسيبة سنة  

أوامر مطاعة فكانت دائمًا وراء امللك تغريه وحتّرضه على مواصلة القتال مشدودًا إىل صفوف 
بدأت الترتيبات في المدينة والقرية، وأرسلت التعليمات '' :قرطاج يقول يف ذلك تيت ليف

ز بقلبه واستطاعت زوجته أن تفو . إلى سيفاكس الذي كان حماسه أكبر لبدء الحرب
سلحة أخرى أكثر تأثيرا على قلب زوجها المتيم، كالتوسل وإثارة بداللها، لكنها استخدمت أ

يبدو من . 6''عطفه وشفقته ببكائها، وتوسلت إليه بدموعها المنهارة أال يخون والدها ووطنها
من النص التأثري الواضح والدور املهم الذي لعبته امللكة القرطاجية يف حتالف سيفاكس مع 

تسيري أمور يف ويذكر املرؤرخ اإلغريقي بوليب أن صفونيسيبة فعال شاركت زوجها   .قرطاجة
                              

 .411، املرجع السابق، ص 4حممد الصغري غامن، العالقات احلضارية، ج 1
كبرياً لرتبية األبناء والبنات لتزويدهم بثقافة متينة تساعدهم على شّق معلوم أن األسر امليسورة يف قرطاج كانت تعري اهتماماً   2

 .طريقهم يف احلياة وجتعل منهم زينة وفخرا
 .21حممد حسني فنطر، عليسة بني األسطورة والواقع، املرجع السابق، ص  3
يب العمل فيها والرّتف، قيل أنّه تعرف كان ماسينيسا من بني الذين أتوا قرطاج لينهلوا من معني حضارهتا ويتدرّبوا على أسال  4

على صفونيسيبة احلسناء فهام هبا وقيل أن أباها وعده بتزوجيه إياها فتحّمس األمري وهو يف عنفوان الشباب ومل يرتدد يف 
 التحّول إىل اسبانيا على رأس كتيبة من الفرسان األشاوس منضّما إىل اجليش القرطاجي وساهم يف معارك شىّت حىت أصبح

معروفاً لدى القيادة الرومانية بشجاعته، فال غرو أن تعمل مصاحلهم املختّصة على ربط الصلة به وحتاول إغراءه مبا ال يستطيع 
 .  24نفسه، ص : ينظر. القرطاجيون ال سيما يف ظروف مكنت الرومان من الّتفّوق يف اسبانيا

 .214السابق، ص مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب، املرجع  5
6 Tite Live, XXX,7. 
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، وكانت عالقتها بزوجها خاضعة إلعتبارات مصلحية وسياسية خالصة، ظهرت يف 1الدولة
. لكسب حليف قوي لوطنها قرطاج يف حمنته ةإسرتاتيجية التخطيط عندما خططت صوفونيسب

( م.ق 511-21)2 (Cornelius Nepos" )كورنيوس نيبوس"ويصور لنا املرؤلف الالتيين 
، 3تفاصيل هذا املخطط الذي أملته على زوجها، بل األدهى من ذلك أهنا كانت متتبعة لتطوراته

 .وهي قابعة يف قصرها يف سريتا تنتظر ما يسفر عنه من نتائج 
حتكمت مبساره من خالل رؤيتني رؤية امللكة، ورؤية تابعت خيو  خمططها عن كثب و و    

وقد حاول القائد العسكري سكيبيون من جهته أن يقنع امللك النوميدي بالعدول . الزوجة الذكية
عن مناصرته للقرطاجيني، غري أنه مل يفلح يف ذلك، وأرجع بعض املرؤرخني فشل هذا األخري يف 

 .4قوة شخصية صوفونيسب ومدى تأثريها على زوجها، الذي كانت تشاركه احلكممهمته إىل 
وسقط بني يدي سيبيون وبقيت صفونيسيبة يف سريتا تنظم املقاومة والدفاع  سيفاقصاهنزم 

فلّما فتح املدينة كان الّلقاء مثرياً وقد استقبلته  ماسينيسا ومتكنت من ربط الصلة باألمري النوميدي
كان جمال صوفونيسب أخاذ، وهي '':تنها جامثة على عتبة القصر يقول تيت ليفجبماهلا ومفا

في ريعان شبابها، توسلت إلى ماسينيسا وهي تتمتع بأنوثة طاغية، ورغم كونها جاثية على 
ركبتها فهي متدللة أكثر من متوسلة، فرق قلب البطل لحديثها، ووقع في حب أسيرته بأمر 

فلم . 5''وحه بها وتملكه كالمها الناعم، فرافقته إلى القصرمن اإللهة فينوس، وارتبطت ر 
 .6يستطع تأجيل الزواج منها فكان زواجا مل حيظ برضى سيبيون

ولعل أهم ما يلفت االنتباه هو مدى قوهتا ورزانة عقلها ومتسكها بالديانة القرطاجية،   
هذا ما يتجلى من سجودها ملاسينيسا املنتصر إثر اهنزام القرطاجيني وخليفتهم صيفاقس يف احلرب 

                              
1 Polybe, Histoires, Tradution D.Roussel, Gallimard. Paris, 1970, XIV,7.      
2 Cornelius Nepos, Œuvres de Cornelius Nepos, Texte établi et traduit par, 

A.M. Guillemin, Ed. les Belles Lettres, Paris, 1923. XX II, 3. 
3 Tite Live, XXX, 12,17. 
 .41-54، ص 5811حممد الصغري غامن، عالقة نوميديا بالرومان، جملة الرتاث، العدد الثاين، 4
5 Tite Live, XXX, 12,17,18. 
 29حممد حسني فنطر، عليسة بني األسطورة والواقع، املرجع السابق، ص  6
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 ميتهاالبونية الثانية حسب ما متليه عليها ثقافتها البونية، هذا السجود الذي هو تعبري صريح عن هز 
ويف نفس الوقت سجودا لآلهلة اليت حققت النصر للمنتصر، هذا من جهة ومن جهة أخرى مدى 
متسكها بأصالتها واعرتافها بذلك االمتزاج احلضاري بني القرطاجيني والنوميد بدليل أهنا فضلت 

وما واحدا تسليم نفسها ملاسينيسا والزواج به عوض الوقوع يف يد الرومان، غري أن هذا الزواج دام ي
فقط بسبب الضغط الذي تعرض له ماسينيسا لتسليمها للسلطات الرومانية حىت تعامل حسب ما 

مل تكن أسريته طاملا  ةيقرره الرومان، ألن ماسينيسا حىت وإن كان من املنتصرين إال أن صوفونيسب
جيوز حرمان  أن احلرب اندلعت حتت إشراف اآلهلة الرومانية اليت حققت هلم النصر، وبالتايل ال

 . 1هذه األخرية من غنائمها
زيادة على ذلك كان الرومان يعتقدون أن ماسينيسا أراد أن يعرب من خالل هذا الزواج عن 
وراثته لعرش صيفاقس بعد احتالله مدينة سريتا واالستيالء على قصره، دون أن ننسى ختوف 

. للتخلي عن مساندة الرومان مستقبال على ماسينيسا ودفعه ةسيبيون من مدى تأثري صوفونيسب
وملا عجز امللك النوميدي يف االحتفاظ هبا وكان سيسلمها للرومان ضحت بنفسها وانتحرت سنة 

م عوض الظهور يف احتفاالت النصر اليت كان سيقيمها الرومان واليت تعرب عن هزمية .ق 214
  .2وطنها وآهلتها

ميكن أن يسهم يف التعبري عن بعد إختارت مبخططها ما  ةخنلص مما تقدم، أن صوفونيسب
رؤيتها الفكرية، واإلفصاح عن خطاب سببه الصراع الدائر بني خصمني، حىت أن بعض املرؤرخني 

بسريورة  العميقةاملعاصرين نسب إليها أفعاال شيطانية بسبب قدرهتا الفائقة على التخطيط ودرايتها 
يف شخص زوجها، ونلمس يف هذا  إضافة إىل شخصيتها املرؤثرة. األحداث ومصري التحالفات

املسار األحادي يف التخطيط ملصري األحداث اجلسيمة غريب على جتربة إمرأة، وهذا يعين أن 
امللكة صفونيسب هي أول من كسر هذه القواعد احلربية للوصول إىل أهدافها حاملة لشواغل 

 .   3وطنها قرطاج

                              
 . 211-214خدجية منصوري، املرجع السابق، ص ص  1
 . 211-214نفسه، ص ص  2
3 Vanayol.V, Hannibal, France-Empire, Paris, 1895, P220. 
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 ة ــــــــــــــــــــــــــع شعار إفريقيا لألفارقة وخدمبينما متثل هدف امللك سيفاكس من هذا الزواج يف رف
السياسة الداخلية للمنطقة وكسب حلفاء يف حمنته، وال متثل قصة احلب والتأثري إال اجلانب 
العاطفي يف املوضوع الذي ال يصمد أمام األهداف السامية اليت عاش من أجلها العاهل املتمثلة 

 . 1يف الدفاع عن العرش واألرض
بالتنافس حول إمرأة، ألن ( ماسينيسا -سيفاكس)من الصعب أن نربط موقف امللكني 

األمر يتخذ أبعادا سياسية أخرى عربت عنها النصوص األدبية بصيغة غري مباشرة، وأن كل ما قيل 
جمرد روايات من وحي اخليال، فسر مواقفها املرؤرخون  ذه الشخصيات ال يعدو أن يكونعلى ه

وائهم، ورمبا هلا عالقة ببعض املبالغات ورغم ذلك يبدو أن املرأة القرطاجية لعبت الالتني حسب أه
دورا يف العالقات السياسية وتدخلت يف تسيري الشرؤون الداخلية للممالك الليبية فكانت مبثابة 

 .  2بية اجملاورة لقرطاجيف الشرؤون السياسية للممالك اللو  سفرية قرطاج يف نوميديا وطرفا فاعال
مثاال يف التضحية والتفاين،  3(Hasdrubal)ضربت زوجة أسدربعل  :بعل درزوجة أص -د

وأبانت عن شجاعتها وقوة شخصيتها وموقفها من زوجها الضعيف، الذي ختلى عن جنوده بعدما 
وثقوا فيه ليلتجأ إىل القنصل الروماين ويطلب منه احلياة شر  أن يلتحق بعد ذلك بصفوف 

ولقد لفتت شجاعة هذه املرأة واستماتتها يف التحصن يف مدينتها قرطاج اهتمام مجهرة  .4العدو
وذلك حني وصف وحشية ( مFlorus()11-591)من املرؤلفني، أمثال املرؤرخ الالتيين فلوروس 

 . 5روما حني خربت قرطاج، فتصدت هلا بكل ما أوتيت من قوة ورفضت االنصياع ألوامر قادهتا

                              
 .12حممد الصغري غامن، اململكة النوميدية واحلضارة البونية، املرجع السابق، ص 1
2 Picrd (G), Ch, Le monde de Carthage, Buchet Chastel, Paris, 1956, P 62. 
 .فلم تذكرها املصادر بإمسها" زوجة أسدر بعل"أة الشجاعة أطلق املرؤرخون على هذه املر  3
4 Polybe, XXXV III, 20. 
5 Florus, Abrégé de l’Histoire romaine, Texte traduit par, P.JAL, les Belles Lettres, 

Paris,1967, I, 12, 13. 
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 اح ـــــــيف قرطاج عند اجتي 1(Iscolabe)أسدربعل يف معبد اإلله إسكوالب حتصنت زوجة 
الرومان للمدينة، وحتملت مع طفليها ما ال حيتمل، وملا ألقي عليها القبض رفضت موقف زوجها 
الضعيف واإلهانة اليت لقيها من طرف خصومه، وأبت االنصياع ورمت نفسها يف النار للتخلص 

فوق  (byrsa)تها، فخلدت ذكراها يف قرطاج حيث أنشئت مقربهتا يف بريسا من املهانة اليت حلق
 .2هضبة مرتفعة تشرف على املدينة ككل

ومبوقفها هذا، تكون قد قدمت صورة إلمرأة عاشت يف مأزق، وهذا وضعها يف حالة 
يف  بني الذل واملهانة الذي كان مصري زوجها الضعيف يف حاجته إىل احلماية، وهو يعيش: اختيار

صراعاته خوفا من سلطة روما، وما نتج عن هذا التأثري على عالقتهما الزوجية، وتيقن الزوجة يف 
عدم قدرته على محايتها ومحاية أطفاهلا الصغار، وبني االحتفاظ بكرامتها والسعي حنو حرية 

 .مدينتها، لتجعلها متفردة يف فضاء الزمن مث الذاكرة والتاريخ
وتفادي شبح  متباينة للمرأة وسعيها وراء حتقيق النصر وسجلت نصوص أخرى مواقف

، كما وهنب 3اهلزمية، فقد تربعت القرطاجيات حبليهن لضمان أجور اجلنود املدافعني على قرطاج
بغرض حتقيق النصر  4(Catapultes)جدائل شعورهن الطويلة الستعماهلا كحبال للمنجنيق 

ومحاية املدينة من أي هجوم مفاجئ، وحفرت املرأة القرطاجية إىل جانب اجلنود موانئ لتسهيل 
 .5مرور ورسو السفن احلربية إبان احلروب البونية

إنشاء مستوطنات دائمة للفينيقيني ساعدهتم على التماس  :القرطاجية-بيةالمصاهرات اللو  -2
فأصبحوا على إتصال مباشر معهم، واحتكوا هبم من خالل تبادل السلع مع السكان احملليني، 

بينهم، واستخدموهم يف املرافئ اليت أنشأوها على تلك السواحل، هذه الظروف ترتب عليها 
                              

إسكوالب لقي فجأة قدراً من النجاح يف إنقاذ تقول األسطورة إن . هو إله الطب ابن أبولون، وهو أسكلبيوس عند اليونان 1
األرواح جعل إله اجلحيم هاديس يشتكي منه إىل اإلله زيوس كبري اآلهلة، الذي أنزل صاعقة قاتلة على إسكوالب خشية أن 

 .مينح اخللود لآلدميني
 .248، ص 4جأصطيفن أكصيل، املرجع السابق، 2
3 Polybe, I, 72, 5. 
4 Diodore, XXX II,9 
 . 244، ص 4أصطيفن أكصيل، املرجع السابق، ج 5
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االندماج التدرجيي بني القادمني اجلدد وأصحاب البالد األصليني، وليس من املستبعد أن يكون قد 
  فبقاؤهم لفرتة طويلة بعيدين عن بالدهم ء التجار من نساء ليبيات،أدى ذلك إىل زواج بعض هرؤال

 .1تكوين أسر جديدة يف وطنهم اجلديديف الشرق حيتم عليهم 
كما أن مثل هذا الزواج كان من شأنه أن يكون وسيلة تقرهبم أكثر من اجملتمع اجلديد،    

يعود على األهايل بالنفع أكثر  وقدوميكنهم من ممارسة جتارهتم بشكل أفضل، ويوفر هلم األمان، 
من ذي قبل، عندما يكونون أصهارًا ألصحاب تلك البضائع اليت حيتاجوهنا ويدفعون فيها 
الذهب، وبذلك فإن مثل تلك املصاهرة من شأهنا أن تعود باملنفعة املشرتكة على الطرفني، خاصة 

األخرى، يزوجوهنم ويتزوجون منهم،  إذا ما عرفنا أن الفينيقيني كانوا شعبًا منفتحًا على الشعوب
فكثري من القرطاجيات مت زواجهن من غري القرطاجيني، خاصة من اللوبيني، وكثري من القرطاجيني 

  .2منهن شخصيات كان هلا أمهيتها يف التاريخ القرطاجيتزوجوا من أجنبيات، وأجنبوا 
على أن أصحاهبا من أعراق  عثور عليها يف املقابر القرطاجيةيت مت الوتبني من اجلماجم ال

متباينة، وكذلك الشأن بالنسبة للذين خلدوا أمساءهم على أنصاب نذرية أو جنائزية ومنهم ليبيون، 
 وملمان (Saqalan)وسقالن (Megarsn)مغرسن : حيث نقرأ يف تلك األنصاب مثال

Malman) )وقوفان(Qofan) ويبتان(Yeptan) ومغراوة(Magraua )
  3.(Loubat)مرؤنثه لوبات  الذي (Louby)ولويب

. أفرادها من جهات خمتلفة صول أتىفكانت جمتمعات املدن متنوعة األعراق واأل
فالقرطاجيون مثال، مل يكونوا مييزون بينهم وبني األعراق األخرى املنحدرة من أجناس مغايرة هلم، 

وتشري النصوص إىل أن بعض . حيث كانت القرطاجيات تتزوجن من األمراء وامللوك النوميد
 .4فينيقي -عظماء قرطاجة كانوا هجينا من زواج خمتلط لييب

                              
 .215مفتاح حممد سعد الربكي، املرجع السابق، ص  1
 .215نفسه، ص  2
 .581حممد البشري شنييت، اجلزائر قراءة يف جذور التاريخ وشواهد احلضارة، املرجع السابق، ص  3
 . 581نفسه، ص 4
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 العائالت األرستقراطية البونيةبني النسب والزواج  روابط ينا عدد من األمثلة علىهذا ولد
فمع تأسيس  النصوص القدمية أورت لنا أخبار حول عدة زجيات أو وعود بالزواج،ف. والنوميدية

يد األمرية " هيارباس"يب م، نسمع عن طلب امللك اللو .تاسع قمدينة قرطاجة خالل القرن ال
بناته إىل أمري بعث برقية وعد فيها بتزويج إحدى " برقة أميلكار" ، والقائد القرطاجي1أليسة للزواج

ويذكر أن هذا األمري قد وقف  2أثناء حرب اجلند املأجور (Naravas) "ناراواس"نوميدي هو 
  . 4اليت وقعت عقب احلرب البونية األوىل 3إىل جانب القرطاجيني يف حروهبم ضد ثورة اجلند

من أرقى  فقد اختار كزوجة إمرأة قرطاجية عّم ماسينيسا( Oezalcès) "لكيسأوزا"أما 
وهو نفسه زّوج  5(la nièce d’hanabal)" حنبعل"العائالت، واليت يرجح أهنا ابنة أخ 

 .6"أدربعل"لقرطاجي وهو  إحدى بناته
كتاب بية القرطاجية إذ ورد يف  ثال مشهور عن املصاهرات اللو وأشرنا يف موضع سابق مل 

للزواج  "سوفونيسبة"طلب يد القرطاجية  أن امللك ماسينيسا  (Titus Livius)تيتوس ليفيوس 
لكنه سرعان ما تراجع حتت ضغط  ،من والدها هدربعل ووافق هذا األخري على طلبه يف البداية

جملس قرطاجة الذي زوجها لصيفاقس ملك مملكة مصيصيليا قبل أن تبلغ سن العشرين سنة 
 .كما سبق ذكرهو  .7م، مقابل حتالفه مع القرطاجيني يف حرهبم ضد الرومان.ق 211

                              
1 Justin, XV III,6. 
 .211السابق، ص أمحد السليماين، املرجع  2
وعد هاميلكار األمري النوميدي بأنه سيجعله مستشارا له، بل وتعهد بأنه سيزوجه بابنته إن بقي على وفائه لقرطاج، ويبدو  3

أن القرطاجيني سعوا إىل كسب بعض القيادات النوميدية إىل جانبهم على أمل أن تستعمل تلك القيادات نفوذها فينضم إليها 
ر مما يستنزف قوى الثائرين، وتزويج امللوك النوميد بأمريات قرطاجيات يدخل ضمن الصفقات التجارية اليت املزيد من األنصا

حممد العريب عقون، ثورة اجلند املأجور، املرجع السابق، ص : ينظر. يربمها حكام قرطاج لضمان نفوذهم يف اململكة النوميدية
219. 

 .219ص مفتاح حممد سعد الربكي، املرجع السابق،  4
 .219نفسه، ص  5
6 Tite – Live , XXIX, 29, 19.  
7 Ibid, XXIX,23,4. 
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، قرطاجة ينيسا نفسه قد زوج إحدى بناته من أحد األمراء من ذوى املكانة يفوماس
ويعتقد أن ذلك الزواج كان حماولة من األمري النوميدي لكسب أنصار له يف قرطاجة، بعد وقوفه 

م، حيث يرجح أن له أنصارًا يف قرطاجة يعملون .ق 212إىل جانب الرومان يف معركة زاما 
قد كان هناك إمتزاج دم وتفاعل و ، 1للتعاون معه، ورمبا يدعون إىل االحتاد معه بشكل كامل

جرى يف عروق الطرفني الدم القرطاجي والدم  ني النوميديني والقرطاجيني، حيثب حضاري
 .2النوميدي كما هو احلال بالنسبة للبطل حنبعل

تعد هذه اإلرتباطات بني الساسة من الطبقة األرستقراطية والقادة العسكريني بإسم الزواج، 
س يرى أن سبب ارتبا  من أهم السبل إىل ضمان التحالفات ضد عدو مشرتك، إال أن كامب

القادة األفارقة بالنساء األرستقراطيات يف قرطاج هو إعجاهبم بعطرهن وحليهن حيث جسدن 
، ومل يكن ذلك يف نظره إلعتبارات سياسية حمضة وليست حتالفات ضد 3هرؤالء اآلهلة الصورية
 .4مصاحل روما باملنطقة

التطورات عن إعادة رسم اخلريطة يف ظل هذا الوضع، كان من املنتظر أن تسفر هذه 
السياسية إلفريقيا الشمالية وفق املصاحل القرطاجية، حيث سعت بنات العائالت األرستقراطية إىل 
التخطيط لعالقات ختدم املصاحل املشرتكة بني بني القادة الليبيني والقرطاجيني داخل العائلة 

 .الواحدة، أساسها الوالء والتحالف
تلك املصاهرات كانت تتم يف أغلبها ملصاحل سياسية أكثر منها وعلى الرغم من أن 

اجتماعية، إال أن ذلك يبني لنا مدى االندماج الذي حدث بني الشعبني عقب القرن اخلامس 
م، والذي أملته الظروف اليت مرت هبا قرطاجة، والضغط الذي أحدثه الصراع ضد اإلغريق .ق

                              
1 Fantar Mouhamed, L’Afrique du Nord dans l’antiquite, Op-cit, p59. 
 .211أمحد السليماين، املرجع السابق، ص  2
كانت املرأة البونية عاّمة والقرطاجية على وجه اخلصوص تتمتع حبّس مجايل مرهف جّدا، حيث كانت تعتين بتنمية طاقتها   3

علياء قرندل بن يونس، املرأة البونية إغراء : للمزيد ينظر. على اإلغراء مبا يف ذلك بالتأنق يف الزينة وبالتسرحيات النادرة واملتنّوعة
 . 98، ص5881تونس، -ة التونسية عرب العصور، املرسىوتأنّق، معرض املرأ

4 Camps (G),Les Berbères mémoiires et identités, Op-cit, P 110. 
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م بشىت الوسائل، حىت أصبح التمازج بينهما واضحاً، وجعلها تتجه حنو األفارقة، وتقرتب إليه
 . فعاشوا يف ظروف واحدة

 التأثري احلضاري القرطاجي األشد على املغاربة مل يبدأ إال خالل القرن مما سبق اتضح أن 
م عندما تغرّيت السياسة القرطاجية بتوجهها حنو إفريقيا وإعطاءها األمهية الالزمة هلا، .اخلامس ق

 .ا توطيد عالقاهتا مع امللوك النوميدينيمبحاوالهت
إن توسع القرطاجيني على حساب األراضي األفريقية أسفر عنه تغلغلهم بني اجملتمعات 
املغربية مما أدى إىل رابطة إثنية واجتماعية وثيقة، لقد فرضت حضارة قرطاجة نفسها شيئا فشيئا،  

ت أولئك الفينيقيني نتيجة جمموعة من كما أن بعضًا من عادات السكان األصليني أثّر يف عادا
العوامل بشرية، تارخيية وجغرافية هذه العوامل متثلت يف اجلوار بني الشعبني القرطاجي والنوميدي 
وطول مدة التواجد الفينيقي القرطاجي يف نوميديا، وخمتلف العالقات اليت نشأت بني القرطاجيني 

 . والنوميديني
 الفضاء اإلفريقي اختالطهم بالسكان احملليني، وصل إىلترتب على التوغل القرطاجي يف 

، "الليبو فينيقي"جديد يف اجملتمع القرطاجي ، وهذا األمر نتج عنه ظهور عنصر حد التزاوج معهم
أدى إىل تطور اجتماعي وثقايف مهم، كانت أبعاد تلك املوجة الفينيقية قد أحدثت وهذا االمتزاج 

ىل التالحم واإلنصهار العرقي، وإىل املزج والتوحد اللغوي والتطبع يف الواقع تغيريات جذرية أدت إ
  . بذات الطباع

والواقع أن عملية تأثر النوميديني باحلضارة القرطاجية مل يكن نتيجة عمل ُمنظم ومقصود  
إمنا كان بطريقة غري مباشرة وبشكل سلمي وهو النتيجة الطبيعية لتجاور شعبني  ،قامت به قرطاجة

 .ملدة زمنية طويلة جداً 
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جوانب من المبادالت الثقافية بين اللوبيين 

 .والقرطاجيين
 

 .االمتزاج اللغوي: المبحث األول
             

 .اللوبيين والفينيقييناالندماج الديني بين : المبحث الثاني
            

 .الحياة العلمية: المبحث الثالث
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بيني، ملدينة قرطاجة مث تفاعلهم مع اللو دخول الفينيقيني إىل مشال إفريقيا وتأسيسهم عد ب
خرجت بالد املغرب القدمي من التقوقع الذي كانت تعانيه قبل ذلك، مما أتاح هلا الفرصة ألن 

ولعل الفضل يف ذلك يعود إىل التقارب . اقتصادي وسياسي، مث ثقايف هامتصبح مسرحًا لنشا  
 .1السلمي الذي استمر العمل به بني اجملتمعني القرطاجي واحملّلي منذ اللقاءات الباكرة

تلك احلضارة الفينيقية الشرقية، بل هي نتيجة  ليستاحلقيقة أن احلضارة البونية 
فأصول قرطاجة وغريها من املدن البونية  . بينيالفينيقيني واللو صاالت طويلة بني احتكاكات وات

مزّودين بشرّيني أساسيني مها السكان احملليون الذين يشكلون الغالبية املطلقة  عبارة عن كانت
 . بية املغربيةفينيقية الشرقية واللو التبادل املبكر بني احلضارتني اليقيون، وهذا يربهن على تواجد والفين

م من قبل الرومان والذي .ق 594ياع مكتبة قرطاجة أثناء حرق املدينة سنة غري أن ض
أشار إليه كل من سالوستيوس وبلينوس القدمي، مّث القديس أغسطني، كان قد أعاق اإلطالع على 

 .2طبيعة تلك العالقات إىل حد كبري، ال سيما يف امليدان الفكري
مث . قر الفينيقيون هنائيًا ببالد املغربحيث است. توالت األحداث سريعة يف بالد املغرب

ظهرت روما وادعت أحقيتها يف السيطرة على حبرية املتوسط، وضربت القالع القرطاجية اليت 
وكانت ( احلروب البونيقية)ـــ بـامتدت إىل اجلزر اإليطالية، وقامت بني الطرفني حروب ثالث ُعرفت 

م، فدخلت بالد .ق 594قوا مقوماهتا احلضارية سنة قرطاج وحر  الغلبة أخريا للرومان الذين دّمروا
فقد رمت بعض القبائل الليبية . مرحلة جديدة من تارخيها الكفاحي واحلضاري معاً  يفاملغرب 

ماسينيسا )وزعيماها ( ماسوال ومازيسوال)بثقلها يف خضم األحداث، واشتهرت منها قبيلتا 
أ اجلميع يأخذ بأسباب احلضارة الفينيقية، حيث وبد. يف منطقة نوميديا باجلزائر حاليا( وسيفاكس

استقر البدو، وارتادوا جماالت التجارة والرحالت البحرية، وتوغلوا يف أعماق الصحراء األفريقية 
 .3يب الفينيقياالجتماعي واالمتزاج الثقايف اللو وظهر يف ذلك العهد أثر التواصل . جللب خرياهتا

 ة ـــــــــــــــــــــلفينيقية مثاقفواحلضارة ا بأن الوبيون: بريال كامبسا ذكره كاوميكن هنا أن نشري إىل م

                              
 .551، ص 4حممد الصغري غامن، العالقات احلضارية، ج 1
 .551، ص 4نفسه، ج 2
 .211سعيد عبد العزيز الصويعي، اللغة الليبية القدمية، املرجع السابق، ص  3
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تبدو لنا الحضارة البونيقية إذا  تكامال  وثيقا  وناجحا  بين معطيات ثقافية " :ناجحة حيث يقول
من حقبة قبيل التاريخ يحق لنا أن نسميها بالليبية أو البربرية القديمة، ومساهمات مشرقية 

وإذا كانت هذه المساهمة المشرقية لم تخّلف إال القليل من اآلثار . رة الفينيقيةمن الحضا
  .1"المادية على األرض اإلفريقية فلقد أثرت بشكل عميق على العقلية البربرية

ولكنها نتيجة لقاء بني  ،يفهم من النص أن احلضارة البونية مل تكن حضارة الفينيقيني
إسهامات فينيقية ولوبية، وهذا  كانت منالفينيقيني والسكان، وأن أصول قرطاجة واملدن البونية  

بني حضارتني شرقية ومغربية، وأن ميالد هذه احلضارة يتميز  وطيدةيربهن على وجود مبادالت 
 .مبظاهر خاصة من الناحية الثقافية كاللغة والتعليم والعبادات

اجلديدة من أهم اخلصائص احلضارية تعترب اللغة والكتابة  :االمتزاج اللغوي: مبحث األولال
، واليت ُعرفت باللغة الفينيقية، مث تطورت وأصبحت تعرف باللغة البونية اليت جلبها الفينيقيون

ة واختذوا من بيون على الثقافة الفينيقي، حيث أقبل اللو 2والبونية اجلديدة نتيجة تأثرها باللغة اللوبية
اللغة البونية لساناً للتعبري، لفظا وكتابة، عن أفكاهم وخلجات صدورهم حبماس ال يقل حرارة عن 

بية يف ه اللغة من التعايش مع لغتهم اللو محاسهم الوجداين إزاء املعبودات الفينيقية، فمّكنوا هلذ
تكامل ووئام قرونًا عديدة، بعد زوال الدول اليت منت يف كنفها وازدهرت وهي دولة قرطاجة 

 . واملمالك النوميدية واملورية
متيز املغاربة القدماء عن مجيع الوافدين  :أسباب تأخر ظهور الكتابة في بالد المغرب-أوال

اصة، غري أنه ليس هناك ما يثبت بأن هذه من الفينيقيني وأحفادهم البونيني والرومان بلهجتهم اخل
م ُعرفت هذه .اللهجة كانت تكتب ال سيما يف الفرتة الباكرة، ويف حوايل منتصف القرن الثاين ق

 ة،ــــــــــــــــــــــــبي ثالثة وعشرون عالمة باللغة اللو اليت تضم حوايل 3اهاللهجة بعد أن اكتملت شرو  كتابت

                              
 .588-511، ص ص2159عبد الرحيم حزل، د ، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، : غابريال كامبس، الرببر ذاكرة وهوية، تر 1
 .211مفتاح حممد سعد الربكي، املرجع السابق، ص  2
أي إىل السنة العاشرة من م .ق 548تشري األحباث األثرية والتارخيية إىل أن أول كتابة لوبية عثر عليها يعود تارخيها إىل حوايل سنة  3

 ,J.B. Chabot: ينظر. وقد عثر على هذه الكتابة منقوشة على معبد دوقة. بن امللك ماسينيسا (Micipsa)حكم امللك مسيبسا 
Chabot. (J.B), Recueil des inscriptions libyques, Paris, imprimerie nationale, 1940,P 4. 
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 . 1وأطلق عليها فيما بعد اسم اللغة النوميدية 
 ، ومل تتبني أية إشارة2وبالتايل تأخرت بالد املغرب قرابة ألفي سنة عن ولوج العصر التارخيي 

أو أدلة الستعمال املغاربة القدماء الكتابة والتدوين إاّل يف العهد الفينيقي أي حوايل األلف األوىل 
بيون عن طريق الفينيقيني ب إىل أن الكتابة أداة عرفها اللو يذه، فهناك من الباحثني من 3م.ق

، مث اخرتعوا ألنفسهم الرموز اليت ترؤدي معاين الكلمات واجلمل، وبذلك جاءت 4والقرطاجيني
بية ب عنه معاصرة اخرتاع الكتابة اللو رموزهم مستقلة عن الكتابة الفينيقية والبونية، وهذا الرأي يرتت

 .5ية الباكرة اليت أقيمت على سواحل بالد املغربللمستوطنات الفينيق
يبدو أن خرباء احلفريات وعلماء اآلثار واملرؤرخني استهوهتم سهولة احلصول على املصادر  

والوثائق التارخيية املتعّلقة بتاريخ الكتابة باملشرق العريب، فأقبلوا عليها إقباال كبريا، وأغفلوا ــــــ بشيء 
فجوات واسعة وعميقة، آخذًة يف  دوجو يف  فكانوا السبب الرئيس. طقة املغربمن السلبية ــــــ من

التوسع والعمق كلما تطورت وسائل التنقيب والبحث عن التاريخ أو إعادة كتابته، خصوصا فيما 
ها يتعّلق بالفرتة املمتدة على طول األربعة آالف سنة السابقة للميالد، وهي الفرتة اليت بدأ في

عن سبب عزوفهم عن متابعة تاريخ وإذا ُسئل املرؤرخون . شرق القدمياملّثق يرتّسخ يف التاريخ املو 
 ت ـــــــــــــــــــــــومهما كان. بيا القدمية بنفس احلماسة اليت أبدوها مع تاريخ غريها، لكانت هلم حججهملو 

                              
 .254، ص 2حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية، ج 1
إذا اعتربنا أن العصر التارخيي يف العامل القدمي قد بدأ مع بداية استعمال شعوبه الكتابة والتدوين، فإن بالد ما بني النهرين  2

 ميكننا اعتبار الرسوم ولكن يف بالد املغرب ال. م.ووادي النيل قد بدأ فيهما العصر التارخيي يف حدود األلف الثالث ق
م كتابة خاصة بالتوثيق والتدوين، ألهنا ال حتول إىل كالم وال حتمل نصوصا .والنقوش الصخرية اليت تعود إىل األلف السابع ق

كانت فاملرحلة اليت توصل إليها اإلنسان للكتابة  . تارخيية كاليت ُكتبت باملسمارية يف بالد الرافدين واهلريوغليفية يف وادي النيل
مرحلة السكن على حواف األودية دائمة اجلريان يف عصر اجلفاف، أما يف بالد املغرب ـــــ خصوصا جنوهباــــ فقد غادر السكان  
كهوفهم املوّشاة بالرسوم يف زمن استفحال اجلفاف وقبل التوصل الخرتاع الكتابة مبفهومها اللغوي الصريح هلذه األسباب 

 .511عبد العزيز الصويعي، تاريخ احلضارة الليبية، ص : ينظر. العصر التارخيي تأخرت بالد املغرب يف دخول
 .514-511نفسه، ص ص  3
 .18الطاهر ذراع، املرجع السابق، ص  4
 .252، ص2حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية، ج 5
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 :ليت من أمهها، فإن األسباب تكمن يف العوامل الرئيسية ا1تلك احلجج مربّرة أو غري مربّرة
يف املصادر  2إن ندرة النصوص القدمية اليت تتناول تاريخ اللغة اللوبية :ندرة النصوص القديمة -5

الكتابية، وتردد املرؤرخني القدامى يف دراستها، والظروف االستعمارية اليت مر هبا املغرب القدمي، 
قد جعل الباحثني الذين حياولون  3باإلضافة إىل اقتصار معظم الشواهد األثرية على اجلانب الديين

يعانون من شحة املادة  4التصدي للبحث يف هذا العنصر األساسي من عناصر احلضارة اللوبية
املعرفية واخلوف من اخلوض يف هذا املوضوع اهلام واخلطري يف نفس الوقت، خاصة بعد حماوالت 

 . األطلسي املستعمر الفرنسي التفرقة بني سكان املغرب من مصر إىل احمليط
ت  وذلك بسبب العديد من الصعوبا بيةرموز الكتابة اللو ه تعرقل فك إضافة إىل أن

ىل أخرى، وتغري كتابة النصوص بية من منطقة جغرافية إكاختالف وتنوع حروف النقوش اللو 
بية يشكل هو و بية وفقا للغة املصاحبة هلا يف النصوص املزدوجة، إضافة إىل قصر النصوص اللاللو 

 .5يف ميدان اكتشاف أسرارها ر عائقاً اآلخ
بية باب الفشل املتعلق بالدراسات اللو تفسر أس :الجدية في التنقيب ودقة البحث غياب -2

 :ببساطة يف
 .ف اللهجات األمازيغية احملليةأن املترببرين قليلون وهم مهتّمون جبرد خمتل  -أ

 .كتابتها غري ذات أمهيةعتربون أن  بية، وييرّكزوا بعد على اللغة اللو  مل -ب

                              
 .215-211عبد العزيز سعيد الصويعي، أصول احلرف اللييب، املرجع السابق، ص ص  1
تُعر املصادر املكتوبة اهتماما للغة اللوبية، فلم يُقدم هريودوت وسرتابون وبليين الكبري أية مالحظة أو تعليقات حول اللغة  مل 2

  .اليت كان يتكلم هبا اللوبيون
 .215سعيد عبد العزيز الصويعي، أصول احلرف اللييب، ص  3
ومن بني . ة االستعمارية فكان هلم دراسات وحبوث يف هذا امليداناهتمام الباحثني األجانب منذ الفرت  اللغة اللوبية  نالت 4

الذي كان أول من انكب على دراسة نقش دوجة ( F.De Saulcy)دوصولسي .أهم العلماء نذكر العامل الفرنسي ف
وهالفي ( Dr.Judas)كذلك نذكر الطبيب جوداس . واستطاع بعد دراسة جادة أن يعطيها املعىن القريب من حمتواها

(J.Halevy ) وشابو(Chabot ) ومنهوف(C.Mainhof ) وتوفار(A.Tovar ) وجورج مارس(G.Marcy .)
 . 44حممد الصغري غامن، النقوش الليبية يف مشال إفريقيا، املصطلح والرموز الكتابية، دار الشرؤون الثقافية العامة، ص : ينظر

 .45-41املرجع نفسه، ص ص  5
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بية بسبب قيمتها التارخيية أو املترببرين املهتمني بالنصوص اللو أما اهلواة أو اجلامعيون غري  -ـج
 .دين بوسائل البحث يف هذا اجملالاألثرية فإهنم غري مزوّ 

ال تساعد الباحث ( Voyelles)بية اخلالية من احلروف الصوتية إن املنظومة الكتابية اللو  -د
 .1لى إعادة الرتكيب الكامل للغةع
اكتفاء الكثري من العلماء العرب واملغاربة باملصادر واألحباث والكتب التارخيية اليت أجنزها  -هـ

اخلرباء األوربيون، واليت اتضح أن بعضها أو معظمها مدفوٌع بدوافع وأغراض سياسية قد ال تتصف 
 .2بالنزاهة العلمية

إىل جانب تبين الكتاب األوروبيني ألفكار احملتلني اإلغريق والرومان ونظرهتم الدونية للسكان   -د
 .3احملليني الذين يصفوهنم دائما بالرببرية والتوحش

أنانية بعض الكتاب العرب واملغاربة املتعّصبني ألقطارهم واملتقوقعني داخل حدودهم اإلدارية  -و
العرقية واإلثنية والثقافية اليت أفسدت الشعور العام باالنتماء هلذه احلالية واملتأثرين بالنزعات 

األرض، وأضعفت االحنياز العلمي الكامل عند طرح األفكار واآلراء، وفـَّوتت على اجلميع فرصة 
 .يف حياة احلضارة البشرية 4زء اهلامتكاثف اجلهود من أجل كتابة تاريخ مستفيض وحقيقي هلذا اجل

م اجلدية يف التنقيب ودقة البحث من قبل علماء العصر إلزالة الركام من على إضافة إىل عد -ص
 .ربيةال مدفونة حتت رمال الصحراء املغاآلثار اليت ال تز 

 ة يف ـــــــــــــــــسامهت جمموعة من العوامل الطبيعية والبشرية يف تأخر الكتاب :عوامل طبيعية وبشرية -4
                              

 .59عرب التاريخ نظرة موجزة يف األصول واهلوية، املرجع السابق، ص حممد العريب عقون، األمازيغ  1
ظهرت العديد من النظريات التوفيقية اليت تعود إىل القرنني التاسع عشر والعشرين، إال أهنا ال تلقى تأييدا كبريا، ألهنا كانت  2

ليل أن جل العاملني يف هذا احلقل املعريف ترؤسس لفكرة قبول كيان إسرائيلي يف فلسطني ليجد القبول من شعوب املنطقة والد
-حامية: إحلاق األمازيغية بعائلة اللغات املسّماة 5829الذي اقرتح يف ( M.Cohen)كوهني .م: هم من اليهود أمثال

 59نفسه، ص : ينظر .(Chamito sémitique)سامية 
القصور احلضاري "يت تدّعم نظرية حاول بعض الدارسني إحاصة موضوع الكتابة بالغموض لزرع بعض الطروحات ال 3

، مثل النظرية اليت وضعها ورّوج هلا إميل قوتيي وهي أّن املغاربة عاجزون عن أي إبداع حضاري وأهّنم على الدوام "للمغاربة
 .ماضي مشل أفريقيا: يبدعون يف ثقافات اآلخرين، وهي النظرية اليت وضع على أساسها كتابه

 .211-214اللغة الليبية القدمية وكتابتها، ص ص عبد العزيز سعيد الصويعي،  4
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 :بالد املغرب منها
شرقًا إىل احمليط  الواسعة اليت كانت تشغلها بالد املغرب آنذاك، واملمتدة من النيلالرقعة  -أ

 .األطلسي غرباً 
 .اجلفاف على حساب الفرتات املطريةإىل جانب امتداد فرتات  -ب
 .ة اجلريان حتّقق التوازن الطبيعيوخلو البالد من أهنار غزيرة دائم -ج
واألخطر من ذلك هو أّن الصحراء طغت يف امتدادها، وظّلت تتوّسع حىت أطّلت على  -د

 . 1املتوسط بني السريتني، ومل ترتك للمنطقة التلية إالّ شريطا ضّيقاً يف الشمال
وشحيح بية القدمية على الرتحال وبساطة العيش، يف مناخ جاف اعتماد بعض القبائل اللو  -و

بيني القدامى بعيدين عن الرخاء والرتف باملفهوم الذي ميكنهم من اللو األمطار، مما جعل معظم 
 .يلة األمد لترتك آثارها من بعدهماالستقرار وبناء حضارة طو 

ونزوع البعض اآلخر إىل الغزوات واحلروب، خصوصا جريان مصر، واعتمادهم على القوة يف  -ه
 .2امتالك مقدرات حياهتم

ة حبكم رحابة املكان واتساعه وتنوع تضاريسه، فال يقيمون الدولة بية القدميتشتت القبائل اللو  -ع
عة التنقل القوية واملوّحدة، خصوصًا بعد تدجني احلصان مث اجلمل، مما ساعدهم على سهولة وسر 

 .بني األماكن املتباعدة
بيون قبل امليالد، حىت ينهل منها اللو  وعدم إقامة حضارات مستقرة قبل األلف األوىل -ص

ويتأثرون مبرؤثراهتا، مثلما تأثر البدو يف اهلالل اخلصيب باحلضارة السومرية وغريها، فسامهوا يف 
 .3فعاليات احلضارات اليت أقيمت فيما بعد

، املغريبيف تعميق املعارف حول ما يتعلق باملستوى اللغوي عند أفراد اجملتمع  كل هذا أثر
 ة ـــــــــــــــــــــــباللغات املتوسط -آنذاك–اليت كانت تعج  املغربيةهبا يف الساحة الثقافية ومدى تعامل أبنائه 

                              
 .52حممد العريب عقون، االقتصاد واجملتمع، املرجع السابق، ص  1
 .211-214عبد العزيز سعيد الصويعي، اللغة الليبية القدمية وكتابتها، املرجع السابق، ص ص  2
 .211-214نفسه، ص ص  3
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 . 1كاللغة البونية واللغة اليونانية والالتينية والفينيقية وحىت املصرية
بية القدمية أو دت إىل شح املصادر التارخيية اللو حىت وإن ثبت وجود هذه األسباب اليت أ

فقد تكون . أن تاريخ هذه املنطقة ال يقل غزارة عن غريه إىل قلب حقائقها، فإننا واثقون من
وثائقه عبارة عن صفحات من احلجارة، أو هي رُقم من الطني املشوي، أو رمبا صفحات من 

ومن يدري أن هذه اجلبال اهلائلة من . الربدي أو أي نبات آخر كانت جتود به طبيعة ذاك الزمان
  .2بينيفظ بأسراره وتغطي آثار قدماء اللو ترمال الصحراء جتثم على صدر التاريخ وحت

 اجلزء لغة وكتابة سكان بالد املغرب القدميأعاجل يف هذا  :اللوبية لغة المغرب القديم -ثانيا  
 :أشكاهلا وتطورها وانتشارها ومكانتها بني لغات شعوب البحر املتوسط من خالل العناصر اآلتية

الفرضية األكثر انتشارا حسب ما اطلعت عليه يف إن  :األصل السامي للكتابة اللوبية -1
أن  أصل األجبدية اللوبية هو األصل : املصادر واملراجع اليت حتصلت عليها يف حبثي هذا مفادها

السامي، ويستدل على ذلك من النصوص املزدوجة واألسطر األفقية وعدد حروفها ثالث وعشرون 
 .3حرفاً وأن حروفها ساكنة

وتعترب هذه الفرضية من أدق الفرضيات حسب اطالعي، حيث أكد بعض املرؤرخني أن       
بالقرطاجيني مما جعلهم خيرتعون كتابة خاصة  املغاربةاخرتاع الكتابة اللوبية يعود إىل احتكاك 

 .عن الكتابة الفينيقية ذات األصول الساميةلبونية اجلديدة، ومها املتطورتان حتاكي الكتابة البونية وا
يف املناطق اليت تأثرت باحلضارة  هتم بتواجد معظم النقوش اللوبيةويعلل أصحاب هذا الرأي فكر 

 .4البونية مشال تونس احلالية و شرقي اجلزائر
وذكرنا سابقا أنه أجريت دراسات معاصرة توصل من خالهلا باحثون يف جمال اللغة والكتابة       

أوتوروسلر وغريمها إىل أن اللغة اللوبية مشتقة من جذور  جوزيف هالفي وفيكتور روبو: اللوبية مثل

                              
 .445املغرب القدمي، املرجع السابق، ص مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد  1
 .211عبد العزيز سعيد الصويعي، اللغة الليبية القدمية، املرجع السابق، ص 2
3  Salem Chaker, Les études de linguistique Berbère pendant la période 

Coloniale, libyca , Tomes (30-31), (1982-1983), P. 218.                                     
 .521نصوص بونية ليبية خمتارة، املرجع السابق، ص  حممد الصغري غامن، 4
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، وجند عددًا كثريا من الكتاب 1سامية، معتمدين يف ذلك على سلسلة من البحوث الفيلولوجية
من كتابات احلضارات  باء اللوبية ما هي إال نسخة يقرون أن األلف 2كابريال كامبس: مثل

 .3الشرقية
ويعتمد اآلخذون باألصل السامي على طابع احلروف املتحركة والتشابه اخلفيف بني بعض   

كتابات جنوب شبه اجلزيرة العربية والكتابة اللوبية، على أن الكتابة السامية الوحيدة اليت ميكن أن 
ارنتهما ، غري أنه من خالل دراسة األجبديتني ومق4يكون املغاربة قد عرفوها هي الكتابة البونيقية

ببعضهما البعض من قبل الباحثني، يالحظ أن األجبدية اللوبية هلا خصائصها القائمة بذاهتا، 
فالكتابة البونيقية تتميز حروفها بالشكل املقوس . وشكل احلروف بعيد عن احلروف البونيقية

 .5واحللزوين، أما احلروف اللوبية فهي مستقيمة أو مقرنة
اليت تريد ربط الكتابة اللوبية بالبونية اجلديدة، فإهنا ال تلقى قبوالً  أما فرضية ليدزبارسكي      

 6من قبل الباحثني يف املوضوع ألن أحد النقوش اللوبية املرؤرخة، وهو النص اإلهدائي يف معبد دوقة
يعود إىل فرتة قبل ظهور الكتابة البونية اجلديدة املنبثقة من الكتابة البونية ( م.ق548) 6دوقة

                              
1         Otto Rossler, Die Numider, Herkunft, Schift, Sparch, p.33. وتكمن أمهية هذا

التصنيف ألنه جعل سكان بالد املغرب والعرب منتسبني إىل أصل واحد، ويعترب هذا أول تصدي يسجل ضد املدرسة التارخيية 
االستعمارية على صعيد املعرفة، وأول خطوة يف دحض املعلومات املغلوطة الىت حتولت لدى املثقفني الغارقني يف محأة االستعمار الثقايف 

 . 52، ص 2152، دار نقوش عربية، تونس، 5حممد املختار العرباوي، اللغة الرببرية لغة عربية قدمية،  : ينظر. اعات  ثابتةإىل قن
 .هو أحد الباحثني الفرنسيني الذين اهتموا بدراسة فجر التاريخ وبداية الفرتة التارخيية يف مشال أفريقيا: كابريال كامبس  2
هذا األخري ال خيتلف كثريًا عن هرؤالء الكتاب الذين ينتقدهم، ومنذ السطور األوىل يف كتابه انطلق من و لغابريال كامبس هذا اعرتاف 3

  .429غابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر، املرجع السابق،ص : ينظر.ه قياسا مع اآلخرين أقل تشويهاً هذه النتيجة رغم أن
هذا بالطبع إذا صحت هذه التقسيمات التوراتية التقليدية )رة بالسامية تأثريًا بارزا وقد رأى بعض احملققون أهنا حامية األصول، ومتأث 4

وما يعزز هذا الرأي هو قرهبا الواضح من اللغة املصرية ( سامية وحامية ويافثية: للرتاث اإلنساين على أنه ال خيرج من حدود ثالث أسس
األجبدية العربية القدمية املعروفة باملسند، بفروعها الثمودية، والليحانية،  القدمية، كما أن أجبديتها تلتقي يف كثري من األحيان مع

 .55حممد املختار العرباوي، املرجع السابق، ص  ؛429غابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر، املرجع السابق، ص : ينظر. والصفائية
5 James Février, Histoire de l’écriture, éd . payot, Paris, 1959, P.324.                  
م من موقع مدينة دوقة النوميدية، وهو من نوع  411يقع هذا املعبد على بعد (: Mausolée de Dougga)معبد دوقة  6

طول يصل  .املعابد ذات األدوار، مزين من الزوايا األربعة بأربعة أعمدة وينتهي يف األعلى حبلزونيتني، وهو النوع املعروف بالتاج األيويل
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ن هذا النص النقوشي اللويب ذاته كتب أفقيا فهو مصنف ضمن النصوص احلديثة األوىل، وأل
وليس القدمية، ومن حسن احلظ أن الوضع األقدم هو الوضع العمودي، وهذا دليل على أن 

م بعض التطور بعد احتكاكها بالكتابة البونية ولكن .ق 548الكتابة اللوبية عرفت منذ سنة 
النقوشي استثنائي من خالل طوله أو من خالل مضمون الكتابة حسب الباحثني، فإن نص دوقة 

لذلك يصعب أن نقيم على أساس منوذج أصلي نصوصًا خمتلفة كثرياً عن باقي النصوص النقوشية 
 .1اللوبية

وبالرغم من ذلك فال ميكن نكران أن النوميديني أخذوا عن القرطاجيني فكرة األجبدية   
منها ما يناسب لغتهم، وطوروها حسب مفاهيم خاصة هبم، ذات األحرف الساكنة واقتبسوا 

وقد اعتنى '':بالكتابة إذ يقول دبوز" ماسينيسا"النوميدي  2وكدليل على ذلك اهتمام اإلغليد
م فرقّاه وزاد في حروفه فصار .في القرن الثاني ق( اللوبي)الملك ماسينيسا بالخط البربري 

 . 3''على النحو الذي نجده اليوم
جح أن ماسينيسا أمر بتطوير األشكال وتبسيطها، رمبا اقتداًء بالبونيقيني الذين طّوروا واألر  

 -فيما بعد–حروف األجبدية الفينيقية، فكان ذلك على مراحل، حيث ظهر  -من جانبهم–
مخسة حروف كانت غري موجودة ضمن النصوص القصرية اليت أظهرت تلك احلروف العشرة، وهي 

املكتشفة يف وادي " تقدمي القرابني"وعمودية، تشبه تلك اليت بلوحة  عبارة عن خطو  أفقية
 ". جّبارين"

                                                                                         
م، وهو على شكل هرم، مل يعثر على غرف دفن، وداخل املعبد وجد حجارتني هلا نفس الطول كتب على األوىل نص  25املعبد إىل 

 .452-455فتيحة فرحايت، املرجع السابق، ص ص : ينظر. بالكتابة اللوبية وعلى األخرى نص بالكتابة البونيقية
 .429رجع السابق، ص غابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر، امل 1
 .ملك: يف اللغة اللوبية القدمية تعين: إغليد 2
 .41حممد علي دبوز، املرجع السابق، ص 3
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، فوصلت إىل (النوميدية)مث توالت الزيادات حىت اكتملت حروف الكتابة اللوبية القدمية  
حرفاً، إال أنه القيم الصوتية خلمسة منها جمهول، إذ يبدو أهنا أشكال إضافية للحروف  21

 (230، ص 22:شكل رقمهو موضح بالكما ). 1السابقة

  
 يوضح الكتابة اللوبية القديمة وما يناسبها من مخارج صوتية: 22شكل رقم 

 .230الصويعي، اللغة الليبية القديمة، ص : نقال عن

وقد أمجع كثري من املرؤرخني على أن هذه الكتابة هلا أصول فينيقية حبكم اختال  الوبيون 
حىت أن الفينيقيني ال يوجد ذكر هلم يف التاريخ بعد . بوتقة بالد املغرببالفينيقيني وانصهارهم يف 

ألن معظمهم صار بونيقياً، وقليلهم صار يعرف بالتجار السوريني خاصة يف . م.ق 442العام 
تأثريا ( النوميدية)إذن البد أن يكون التأثري الفينيقي على الكتابة اللوبية القدمية . أوروبا القدمية

  (.20:ينظر الشكل رقم) ،2مباشراً 

                              
 .214عبد العزيز الصويعي، اللغة الليبية، املرجع السابق، ص  1
 .219-214عبد العزيز الصويعي، اللغة الليبية، املرجع السابق، ص ص  2
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 أمثلة عن التأثير الفينيقي على الكتابة اللوبية القديمة: 20الشكل رقم 

 .230الصويعي، اللغة الليبية القديمة، المرجع السابق، ص : نقال عن
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بيني القدامى قّلدوا أو حّرفوا أو اقتبسوا أحرفهم من الكتابة ومن هنا نالحظ أن اللو  
 اليت" التيفيناغ"كما قام الباحثني بدمج احلروف النوميدية مع حروف . من الرموزالفينيقية يف كثري 

 .1بية قدمية وهلا هي األخرى عالقة بالفينيقيةسأحتدث عنها باعتبارها حروفا لو 
جورج "فهذا . أثرى الكثري من املرؤرخني نظرية األصل الفينيقي للتيفيناغ وتشّيعوا هلا

: يقول ـــــــ نقال عن الصويعي ـــــ يف حديثه عن النقوش الصخرية يف اجلبال مبنطقة التوارق" جريسرت
وتحمل الصور الصخرية للجمال عادة  كتابات منقوشة من الحروف الفينيقية التي كانت ''
ستعملة في البحر األبيض المتوسط عندما كانت قرطاجة في ذروة قوتها، وال ريب أن كتابة م

ويعرتف املرؤرخون املغاربة هبذا التأثري، حيث يقول حممد علي . 2''التوارق تقوم دليال  على ذلك
هم بالفينيقيين الذين حّلوا في قرطاج وأنشأوا فيها دولت( اللوبيين)وكان تأثر البربر '': دبوز

العظمى كبيرا ، وقد اقتبسوا منهم كثيرا  من العادات وتأثروا بهم في كل نواحيهم، كما تأثر 
فالبد أن يرّقوه ويتّمموه ... ، وإذا كان اعتداد البربر بخطّهم(اللوبيين)الفينيقيون بالبربر 

 .3''ويحّسنوا حروفه، ويزيدوا في عددها باقتباس بعض الحروف الفينيقية
عّما أثبته املرؤرخون من تأثري فينيقي على الكتابة اللوبية القدمية، إالّ أنه يكفينا  وبغّض النظر 

فهم من أطلق عليه اسم تيفيناغ ويعين احلروف الفينيقية، وال . هنا اعرتاف التوارق أنفسهم بذلك
من عند احلروف املنزّلة "يعين ما ذهب إليه قدماء اللوبيني وبعض املرؤرخني املعاصرين من أنه يعين 

 .4اهلل
وتعين يف ( ف ن ق) ويستند علماء اللغة على أن أصل كلمة تيفيناغ مشتقة من اجلذر  

اللغة السامية القدمية الفينيقيات، وبالتايل فأصل الكتابة اللوبية من الكتابات السامية، ولكن حىت 
اجلزم بأصلها صاحب هذه الفكرة سامل شاكر يعترب بأنه من الصعب إجياد فك صحيح لرموزها أو 

                              
 .211اللغة الليبية القدمية، املرجع السابق، ص عبد العزيز سعيد الصويعي،  1
 .415، ص نفسه 2
 . 41حممد علي دبوز، املرجع السابق، ص  3
 .412عبد العزيز سعيد الصويعي، اللغة الليبية القدمية، املرجع السابق، ص  4
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وهذا املوضوع . 1السامي، كون دراساته من الدراسات املقارنة مع اللهجات األمازيغية احلديثة
 .حيتاج إىل مصدرية دقيقة ونتائج موضوعية تعتمد على املنهج العلمي احلقيقي

عالوة على هذه اآلراء اليت تعرضت هلا آنفا يف هذا الفصل، فإن هناك من يعتقد أن سبب  
رموز الكتابة اللوبية يعود إىل ظروف داخلية أملتها على املغاربة مرحلة االنفتاح اليت عاشوها ظهور 

يف ظل احلضارتني البونية والالتينية، ولذلك كان عليهم أن خيرتعوا رموزاً كتابية تفرد شخصيتهم عن 
كرد فعل على الدخالء عليهم من اخلارج، وهذا رأي حيتاج إىل دراسة عميقة موثقة، ويعترب هذا  

 .2احملتلني يف بالد املغرب القدمي سياسة الرومنة املنتهجة من قبل
ومهما كانت تلك االفرتاضات، فإن أصل الكتابة اللوبية ال يزال حيتاج إىل أحباث عميقة         

يكون هدفها إنارة الطريق أمام الباحثني يف هذا امليدان، حيث يعترب املهتمون واملختصون جبمع 
وتدوين مفردات اللغة األمازيغية احلالية قليلون، خاصة وأن املوضوع كان إىل الوقت القريب من 
احملرمات السياسية، أما اهلواة واجلامعيون فليس هلم يف الغالب الكفاءات الضرورية خلوض هذا 
املوضوع، خاصة إذا علمنا أن األجبدية اللوبية تتكون من احلروف املتحركة 

(Consonantique )وفك رموزها وفهمها والبحث هبا يف  وهو ما يزيد يف تعقيد قراءهتا
 .3 تاريخ املغرب القدمي

حتدث سكان بالد املغرب لغة تطورت عن اللغة القدمية   :اشكالية اللغة والكتابة اللوبية -2
وقد كتبت  الشفهية اليت ظهرت منذ بداية الفرتة التارخيية، واصطلح عليها املرؤرخون باللغة اللوبية،

 .يف بداية األمر حبروف فينيقية مث حاكت البونية والبونية اجلديدة، لتستقل بأصواهتا ومعانيها
اللغة على األصوات املنطوقة اليت تكون كلمات ومجال، وهي أداة تعبري عن  تدل :اللغة اللوبية -أ

ومة حنوية صرفية قبل كل املشاعر واألحاسيس واألفكار والتواصل بني األفراد واجملتمعات، وهي منظ
شيء، ألن املفردات تظهر وتزول من عصر إىل آخر أّما املنظومة النحوية الصرفية اإلعراب، 
الضمائر، األزمنة، األفعال فهي اليت تستمر كقواعد للنطق والكتابة وقد قسمت من قبل اللغويني 

                              
 .521املرجع السابق، ص  نصوص بونية ليبية خمتارة،حممد الصغري غامن،  1
 .521نفسه، ص  2
 .219حممد العريب عقون، املرجع السابق، ص  3
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ج هذا التفرع من املختصني إىل أسر حسب اشتقاقها وتفرعاهتا عن بعضها البعض، ويستنت
 .1لذي يظهر يف منظومة النحو والصرفالتقارب ا
وقد اعتمد سكان بالد املغرب القدمي على املشافهة، ويف هذا الصدد يقول الباحث  

: عن اللغة اللوبية، وذلك ألهنا لغة مل تكن رمسية مثل أن املعلومات قليلة(: BASSET)باسي 
البونية أو الالتينية، وميكن بواسطتها تسجيل املعلومات أو اآلداب اللوبية مشافهة عن طريق 

الفرعونية والالتينية اللتني  : التوارث، وبالرغم أن اللغة اللوبية كانت معاصرة للغات متطورة مثل
كنف القوة السياسية لدوهلما ومع ذلك اندثرتا من الوجود وكأهنما كانتا تتمتعان باحلماية يف  

ارتبطتا بالنظام، بينما استمرت اللغة اللوبية اليت فقدت السند السياسي منذ زوال اململكة 
النوميدية، ويف هذا اجملال استخلص الدارسون أن هلجات اللغة اللوبية املستمرة إىل اآلن وجدت 

اريس اجلغرافية ولذلك استمرت يف املناطق اجلبلية بوجه خاص ومل تتأثر سندها يف العائلة والتض
 .2يت حلت ببالد املغرب عرب التاريخبالغزوات ال

، لكل 3ويبدو أن العزلة واتساع الرقعة اجلغرافية لبالد املغرب قد تسببت يف ظهور هلجات
اللهجي ليس نقصا أو  منها خصوصياهتا، رغم أهنا تنحدر مجيعها من اللغة اللوبية، والتنوع

عشوائية يف التعبري، وإمنا النظام اللغوي عند اجملتمعات الصغرية الفرعية مبين دائما على التقابل 
 .4والتباين واالختالف وللعوامل اجلغرافية دائما أثرها الواضح يف ذلك

. سهااالرتكاز على قاعدة ثابتة تنطلق منها وتتطور على أساافتقدت واللهجات األمازيغية 
فاللغة . القاعدة التارخيية، وإمنا نقصد القاعدة العلمية اليت تُبىن عليها اللغات -هنا–وال نقصد 

عدهتا العلمية ولكن قا. كانت هلا قاعدة تارخيية امتدت آلالف السنني  -مثال–العربية 

                              
 .214، ص حممد العريب عقون، االقتصاد واجملتمع، املرجع السابق 1
 .211املرجع نفسه، ص  2
الطريقة اليت تنطق هبا لغة : كثريا ما يقع اخللط يف موضوع اللغة واللهجة ولذلك البد من توضيح هذه املسألة، فاللهجة هي 3

ينة أو جمتمع حملي، وهي مشتقة من اللغة، ولكن ال تتقيد بقواعد النحو والصرف وفيها تصحيف الكلمات ما يف إقليم أو مد
وقلب احلروف ولذلك جيد الباحث عدة هلجات يف اللغة الواحدة كاللغة العربية، اليت ختتلف هلجاهتا من بلد إىل آخر، واحلال 

 .214املرجع نفسه، ص : ينظر. بقواعدهاأن أية لغة كانت يف البداية هلجة مث تطورت إىل لغة 
 .91-11، ص ص 2111خولة طالب اإلبراهيمي، مبادئ يف اللسانيات،  دار القصبة للنشر، اجلزائر،  4
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ط العلمية بوضوح يف عهد اإلسالم، عندما اهتم هبا املسلمون وقّيدوها بالضواب واالصطالحية بنيت
اليت وضعت هلا حدودا منعت عنها التغريب والتشريق، فاحتفظت بشخصيتها اخلاصة هبا طيلة 

 .1األربعة عشر قرنا املاضية
أما يف بالد املغرب فقد احتفظ سكانه بلهجاهتم األوىل اليت توارثوها أبا عن جد، واليت  

متدة من النيل شرقا إىل احمليط األطلسي يعود تارخيها إىل بداية الوجود البشري على هذه الرقعة امل
يب القدمي، ومن مث مل تعد للو غرباً،  وعندما ارحتل الفينيقيون إىل بالد املغرب، اندجموا يف اجملتمع ا

. بية خالصة أيضاً لو بية القدمية هلجات نيقية خالصة ومل تبق اللهجات اللو اللهجة الفينيقية هلجة في
لهجات ليبيا من المحتمل أن يكون '' :أندري جوليان إىل أنوعلى هذا األساس يشري شارل 

 .  2''أصلها البعيد هو أصل اللغات السامية
بية لغًة مبفهومها املطلق، ألهنا كانت هلجات تقرتب ننا أن نسمي اللغة اللو من هنا، ال ميك 

ي فه -رغم كل ذلك–ولكنها . بيةالبعض حبسب قرب وبعد القبائل اللو وتبتعد عن بعضها 
وال شك '': يقول شارل أندري جوليان. 3متشاهبة، متاماً مثل هلجات العرب األخرى قبل اإلسالم

أن هذه الوحدة قد ظهرت قديما  في ميدان اللغة، وقد ال يكون ذلك باستعمال لغة واحدة 
في البالد كلها، في أغلب الظن باستعمال لهجات متقاربة تكون مجموعتها المسماة 

 .4''يبيةالل: اصطالحيا  
، واختالف مناخات مناطق اجلذب، وتنوع النواحي بالد املغربونظرًا التساع رقعة  

التضاريسية به تباعدت مراكز العمران مشّكلًة فجوات شاسعة بينها، كما توغلت بعض قبائل 
ت البدو الرّحل يف أعماق الصحراء، يف حبث دائم عن الكأل واملاء، والتجأ بعضها اآلخر إىل املغارا

لكل منها لغته أو هلجته اخلاصة  -بذلك–فصار . والكهوف متخذين من اجلبال سكنًا ومستقراً 
 ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبييذه أكرب مقومات وحدة أجدادنا اللو ولكنهم يتفقون يف أساسيات لغوية معينة، وه. به

                              
 .515سعيد عبد العزيز الصويعي، اللغة الليبية القدمية، املرجع السابق، ص  1
 .1شارل أندري جوليان، املرجع السابق، ص  2
 .512الصويعي، اللغة الليبية القدمية، املرجع السابق، ص سعيد عبد العزيز  3
 .44شارل أندري جوليان، املرجع السابق،، ص 4
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 . 1القدامى وأقوى مرتكزات حضارهتم
علومات املتوفرة عن ظهور تلك اللهجات قليلة، وقد نتساءل هل هي قدمية املواحلقيقة أن  

حسب – منذ الفرتة الرومانية؟ أم هي أحدث؟ واحلق أن أهم هذه اللهجات املستمرة حىت اآلن
 :هي 2-حممد العريب عقون

بية، حيث كانت تلك الواحات بوابة احة سيوة قرب احلدود املصرية الليوهي هلجة و : السيوية -5
 .بالد املغرب من اجلهة الشرقية

 .بية وجزيرة جربة بتونسة اللو وهي هلجة جبل نفوسة ومدينة زوار  :النفوسية -2
 .هلجة أمازيغية  انتشرت يف عدة جهات بتونس وهي يف طريق االنقراض :ورغمة -4
وتنتمي إليها هلجة الظهرة من تيبازة إىل مستغامن والشاوية يف الشرق اجلزائري،  :الزناتية -9

وواحات ( تونس)يزابية يف واحات غرداية وورقلة، والزناتية يف الونشريس، وقلعة السند وامل
 (.بين سوس والغزاوت)تيميمون وقورارة وكذا هلجة ناحية تلسمان 

أو القبائل الصغرى تنتشر هذه اللهجة يف املنطقة الساحلية ما بني مدينيت  :لهجة كتامة -1
 .سكيكدة وجيجل

 .وهي هلجة زواوة قبل جرجرة وكذلك هلجة التوارق يف اجلنوب :الصنهاجية -4
 .األقصى ومنها اللهجة الشلحية تنتشر يف املغرب :الصمودية -1

وتنوع هذه اللهجات يعود للغة واحدة يف منظومتها النحوية والصرفية، فقد كان اللوبيون      
 .يتكلمون هذه اللغة كما حتدثت عن ذلك النصوص التارخيية 

فإهنا تربز حمليتها ووحدهتا من خالل  ،بالرغم من االختالف امللحوظ يف نطق املفرداتو     
ما ذكرته :   قرائن عديدة كأمساء املواقع اجلغرافية اليت تعود يف أصلها إىل ما قبل الوجود البوين، مثل

 .3القبائل اللوبية وأمساء األعالم املصادر القدمية عن

                              
 .512عبد العزيز سعيد الصويعي، اللغة الليبية القدمية، املرجع السابق، ص  1
 .211-211حممد العريب عقون، االقتصاد واجملتمع، ص ص  2
3 Salem Chaker, La situation linguistique dans le Maghreb antique, libyca,  

Tomes :    (28,29), 1980,1981, P 173. 
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قد حتدث عن لغة مشرتكة ( م941-419)أن القديس أغسطني  1ويذكر اجلنرال فيدراب     
حتديد طبيعة تلك اللغة اليت ظلت عنده حماطة بالغموض، فأطلق للقبائل احمللية، ولكنه عجز عن 

أغسطني خالل القرنني الرابع واخلامس  عليها اسم اللغة ال اللوبية، ولكن هل كان يف زمن القديس
 ؟ 2سمى بالكتابة أو باللغة اللوبيةامليالديني ما يشري إىل أهنا ت

وهو املواطن الروماين ( Fulgensius) وقد اعتقد اجلنرال فيدراب أن القس فوجلانسيوس       
الذي عاصر زمن الدخول الوندايل إىل املغرب القدمي كان أكثر تركيزاً يف دراسته على احلياة الثقافية 

 .3كتابة اللوبيةن مساها باللغة واللألهايل، وبذلك كان أول م
ويف دراسة مقارنة الحظ املتخصصون أن هيمنة اللغات املتطورة جعل اللغة اللوبية        

واللهجات املنحدرة منها تدمج مفردات تلك اللغة ضمن مفرداهتا وختضعها لقواعد النحو 
البونية  والصرف اللويب لرتكيب لغة عملية تساير الواقع، ومع أن هذا الوضع جعل بعض املفردات 

 .تتسرب إىل اللغة اللوبية وتندمج فيها
ومع ذلك فإن املفردات اللوبية تسربت هي األخرى إىل اللغات القدمية اليت جاء هبا الغزاة،      

فقد نقل الكتاب القدامى عددًا من املفردات اليت أتت من اللوبيني وأخضعوها لقواعد إعراب 
حوايل مخسة عشر كلمة، مث  ية وقد أحصى منها املرؤرخ غزالاللغات اليت كتبوا هبا إغريقية والتين

خلص بعد تعمقه يف املوضوع إىل أن استئناس الباحثني املتخصصني بلهجات اللغة األمازيغية قد 
يفيد يف دراسة لغة السكان املغاربة واكتشاف معاين الكثري من األعالم اجلغرافية والشخصية 

 .4املغاربية
ويظهر من خالل اطالعي على املصادر واملراجع أن اللغة اللوبية، كانت لغة حملية تكلمها          

م .قريبة نوعا ما، ولكن يرجح أهنا ظهرت خالل األلف األوىل ق  سكان املغرب القدمي منذ فرتة

                              
 .وهو أحد الضبا  العسكريني الفرنسيني املتخصصني يف دراسة النقوش 1
2 Faidherbe, Collection complète des inscriptions Numidiques, Librairie, 

Franck, Paris, 1870,    P.12. 
3      Ibid, P.12. 
4     Stéphane Gsell, H.A.A.N, T :I, librairie Hachette, Paris, 1913.1927. p.316. 
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سكان أي إىل الفرتة اليت بدأ الفينيقيون يستوطنون ربوع املغرب القدمي وينشرون فيه حضارهتم بني 
املنطقة وتعاقبت لغات وكتابات كثرية حيث استخدمت اللغة البونية كلغة رمسية خالل الفرتة 

 .1القرطاجية
وحبكم تبين أسرة امللك ماسينيسا احلاكمة للثقافة اهللينية، فإن اللغتني البونية واليونانية، كانتا        

نت البونية هي لغة الطبقة الثرية يف اجملتمع لغتان هلما مكانة مرموقة يف اململكة النوميدية، وإذا كا
النوميدي، واليونانية لغة الطبقة املتهلينة، فإن اللغة اللوبية كانت لغة عامة اجملتمع النوميدي 

 . باختالف أصواهتا ونطقها من قبيلة إىل أخرى يف املدن الداخلية والقرى
ها جزء من شخصيتهم وحضارهتم   رغم ، بصفت2وهكذا احرتم النوميديون لغتهم واعتزوا هبا      

فينيقية وبونية، حيث أصبح الوضع اللغوي متباينا يف بالد : وجود لغات أجنبية منافسة هلا من
املغرب وحلت تلك اللغات الواردة حمل اللغة والكتابة احمللية اللوبية، يف بعض املناطق اليت كان فيها 

 .الوجود الفينيقي قوياً 
خرى، فقد تعايشت الكتابة واللغة اللوبية معها، إذ أننا ال ننكر أن اللغة أما يف مناطق أ    

البونية أنتجت كتابة على مستوى عال يف الوضوح واملستوى لتفرض نفسها على اللغة احمللية، اليت 
أصبحت حمصورة التداول بني سكان املدن والقرى ذات املنشأ اللويب، واقتصرت عملية تدوينها يف 

 .داخلية على احتياجات دينيةاملناطق ال
وهكذا حدث التناوب اللغوي فهيمنت الكتابة البونية يف مناطق والكتابة اللوبية يف مناطق      

واحلقيقة فإن اللغة تظل قوية عرب العصور إذا توفر هلا سند ثقايف . 3أخرى من بالد املغرب القدمي
ذا فقدت ذلك السند الذي ذكرناه وسياسي وديين، وقد تضعف اللغة وال تستمر يف الوجود إ

 .سلفا
 ة املعاصرة، وقد ــــــــخالصة ملا سبق ميكن القول أن اللغة اللوبية هي أصل اللهجات األمازيغي     

                              
1 S,Chaker, La situation linguistique dans le Maghreb, Op, cit, P. 173.                
 .445مها العيساوي، اجملتمع اللويب، املرجع السابق، ص  2
3                   S.Chaker, La situation linguistique dans le Maghreb, op, cit, P. 173 
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– chamito)أمجع جل علماء اللغة على أن أصلها من العائلة احلامية السامية 
Sémitique)غرب القدمي، وكانت لغة خمتلف القبائل اللوبية يف بالد امل  . 

حيث كانت مستخدمة من  ،1للوبية أيضاً بالكتابة النوميديةتعرف الكتابة ا  :الكتابة اللوبية -ب
ل يف الكثري من وهي كتابة صوتية وليست مقطعية كما هو احلا. قبل النوميديني واملوريتانيني

أول من أشار إىل وكان ( Fulgensius)وقد أكد ذلك القس فوجلانسيوس  ،2الكتابات القدمية
أن الكتابة اللوبية أجبدية وليست رموزا، وقد كانت كتابة متكونة من ثالثة وعشرون حرفا، كلها 

 .حتتوي على حروف متحركة أحرف صامتة وال
تدل على أهنا أجبدية ذات هدف واحد  3وقد عثر على كتابة مستخدمة يف شواهد نذرية    

مسخرة للنوع اجلنائزي، ومن مثة فإن الكتابة اللوبية هي تلك الرموز املدونة اليت وضعها سكان 
بالد لوبة للتعبري عن لغتهم احمللية، وتتميز بطبيعتها احمللية، وإتقان األهايل هلا دون غريهم من 

 .4على البالد من احملتلني  الدخالء
ويالحظ يف هذا املوضوع أن اآلداب املدونة بالكتابة اللوبية شحيحة، ومن هنا فإننا أمام         

وما اطلعنا عليه يف املراجع احلديثة عن . إشكالية قلة املادة األدبية يف النقوش واملصادر الكتابية
اآلن، وقد تفاعلت  الكتابة اللوبية أهنا عالمات بارزة للغة كان يتكلمها سكان املنطقة قدميا وإىل

 :دة، منيزها يف النقطتني اآلتيتنييف هذه الكتابة عوامل عدي
 سعة املساحة املنتشرة فيها، حيث متتد من واحة سيوه شرقاً إىل سواحل احمليط األطلسي غرباً،  -1

                              
، وقد علََّل دوافعه يف ذلك بأن أعلى نسبة من النقوش (Faidherbe)حيث أطلق عليها هذه التسمية اجلنرال فيدراب  1

لتسمية األكثر مالئمة هلا من ناحية احرتام اللوبية قد عثر عليها يف اململكة النوميدية الشرقية أي بالد املاصيل، وبالتايل فإن ا
 .Faidherbe, Op-Cit, P.6: ينظر. الكتابة النوميدية: التسلسل الزمين هو أن يقال

2   J.Février, Op-Cit p.321 
. هي مجع نذر، وهو طقس تقدمي القرابني متارس يوميا يف املعابد واألضرحة، على أساس أن اآلهلة حتتاج إىل ذلك: النذر 3

وعليه فإن عملية تقدمي القربان هي عبارة عن شعرية ثابتة يف الطقوس اإلهلية اليومية، وتضاعف أثناء االحتفاالت الدورية 
حممد الصغري غامن، النصب البونية : ينظر. واملناسبات الدينية اهلامة، وقد كانت احليوانات تذبح يف ساحة خاصة أمام املعابد

 . 25ص  ،2152، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 5اللوفر بفرنسا،   القسنطينية احملفوظة يف متحف
4 J.Février Op-Cit P.321.                                                                                        
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 .ومن ضفاف البحر املتوسط مشاالً إىل أطراف الصحراء جنوباً 
يث تعرضت لتأثري اللغات والكتابات الدخيلة،  ظاهرة التدخل األجنيب يف بالد لوبة، حب  -2

 .1كالكتابة البونية والبونية اجلديدة
حباث أكادميية جتعلها يف هذا هو أن الكتابة اللوبية تفتقد حىت اآلن ألغري أن اإلشكال يف       

مصاف النقوش الالتينية والبونية اليت درست يف بالد املغرب، كما أهنا الزالت يف حاجة إىل 
 .العتناء البحثي من قبل األثريني واملرؤرخنيا

لقد مسحت النقوش اللوبية للباحثني يف هذا اجملال معرفة طبيعة الكتابة اللوبية وأجبديتها،       
حيث كان للنوميد خارج جمال احلضارة القرطاجية لغتهم ومنظومتهم الكتابية، وإذا كانت هذه 

ك يقدم الدليل على أن األفارقة  جتاوزوا الفينيقي، فإن ذل األداة احلضارية قد انتظمت خارج التأثري
 .2أحسوا باحلاجة إىل تثبيت حركة الفكر واخلطاب بالكتابةاملرحلة البدائية، و 

وحسب املراجع فإن الشكل العمودي هو البارز يف اجتاه الكتابة يف جل النقوش اليت عثر        
من نصوص مرافقة بونية أو التينية بعكس النصوص  عليها وغالبا ما تكون الكتابة وحيدة خالية

املزدوجة، اليت يتأثر فيها النص اللويب بالنص املرافق له فمثال عندما يكتب النص البوين بطريقة 
أفقية، يكتب النص اللويب أيضا بالطريقة نفسها، واملظهر نفسه بالنسبة للنص الالتيين الذي 

 .3يكتب من اليسار إىل اليمني
تقرأ النصوص املزدوجة بكل وضوح وذلك باالعتماد الكلي على أجبدية النص املرافق هلا  و       

كما هو احلال يف نقشي دوقة األول والثاين وقد ال يفهم معناها ذلك ألن لغتها مازالت غامضة 
  .بعيدة عن البونية اليت قد توضحها

م منها إال بعض أمساء وتبقى النصوص اللوبية وحيدة الكتابة غري مقروءة، وقد ال يفه
 دة عن قانون ــــــــاألشخاص فقط، وتعترب بذلك الرموز الكتابية يف النقوش اللوبية الرموز الوحيدة البعي

                              
 .41ابق، ص مها العيساوي، النقوش النوميدية يف بالد املغرب القدمي، املرجع الس 1
 .422غابريال كامبس، املرجع السابق، ص  2
 .41مها العيساوي، النقوش النوميدية يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  3
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 .1أساسي حيدد اجتاه سطورها
ومع أن لأللفباء اللوبية حروفها اخلاصة اليت متيزها عن األجبدية الفينيقية، فإن شكل       

كثرياً ومتعارض مع املظهر االنسيايب باألساس للحروف البونية، هذه األخرية احلروف يف ذاته بعيد  
هي كتابة جتار خيطوهنا بسرعة على مشع أو على ورق الربدي، فاألحرف البونية كلها منحنية 

( Anguleux)وحلزونية الشكل أما احلروف اللوبية فعلى العكس مستقيمة اخلطو  ومزواة 
ية، وأشار كامبس أن هذه الكتابة استعملت على ما يبدو يف نقش وتكون أشكاال هندسية أساس

 2.نصوص على احلجر أو على مادة صلبة
 جنوب مدينة الطارف وغرب مدينة إن هذه النقوش حمصورة ما بني: توزيع النقوش اللوبية -جـ
، وبأقل كثافة ما بني مشال وشرق وجنوب (سوق أهراس) تاقاست حجار ومشال شرق مدينةبو 

وتبدأ يف التباعد عن بعضها البعض بشرق مدينة قسنطينة لتتكاثف أكثر جبنوهبا ما . مدينة قاملة
وشرق عني مليلة وكذلك غرب مدينة قسنطينة، تتكاثف نوعا ما مبدينة  رمحون وسيقوسبني أوالد 

. ينة فج مزالة، وجنوبا حىت واد العثمانية وتالغمةميلة باجلهات األربع ومن الناحية الغربية حىت مد
 .3لتتباعد مرة ثانية باهلضاب العليا، ما بني عني البيضاء وجنوب عني مليلة

صور بني جنوب إن النقوش اللوبية حسب هذا التوزيع يبني أن التكاثف املوجود واحمل 
الدوملان الداخلية، أثبتت النقوش أن  قبور حجار جنده يف أماكن تكاثفالطارف وغرب مدينة بو 

من خالل وجود بعض النقوش اليت حتمل هذا " ميزيسيين"هذه املناطق هي أماكن استقرار قبيلة 
االسم ببعض املقابر وعددها ما بني مخسة وعشرة نقيشات حتمل األحرف األساسية إلسم هذه 

النوميدية تتكاثف هبا النقوش اململكة  وبالتايل نالحظ أن جل أماكن استقرار القبائل شرق. القبيلة
بية كقبيلة نوميديا، جنوب وجنوب شرق عنابة، وشبه انعدام وجود هذه النقوش باملدن القدمية اللو 

                              
ال يعلم ما هو السبب احلقيقي لذلك هل كانت الكتابة اللوبية كتابة بدائية تفتقر إىل أصول وقواعد؟ أم أهنا كانت حماصرة  1

يف الفرتة الرومانية خاصة؟ وهل تعد كتابتها اجتهادات فردية من ناقشي النصب؟ هي يف احلقيقة مسألة  من قبل الدخالء
 .يكتنفها غموض حيتاج لدراسات تارخيية متخصصة وعميقة

 .421-422غابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر، املرجع السابق، ص ص  2
، املتحف الوطين سريتا، 2111جمموعة مرؤلفني، اجلزائر النوميدية، معرض منظم يف إطار اجلزائر عاصمة الثقافة العربية  3

 .521ص
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واملعروفة، يرؤكد على عدم اختاذ هذه الكتابة اللوبية ككتابة رمسية، بينما كثافتها خارج هذه املدن 
 .1عدليل على استعماهلا من طرف عامة اجملتم

لقد توصل الباحثون إىل تقسيم الكتابة وتصنيفها بناء على اجتاه  :تصنيف الكتابة اللوبية -د
األسطر أفقية كانت أم عمودية، ومناطق تواجد النقوش اليت احتوت النصوص اللوبية، فميدان 

داية من النقش األثري ثري مبادة معرفية غزيرة إذ تتوزع يف مناطق شاسعة يف بالد املغرب القدمي ب
ويعد . جبل نفوسة بليبيا إىل جنوب املغرب وجزر الكناري وبالد الطوارق واألهقار والتاسيلي ناجر

النقش األثري على الصخور آالف النماذج، وهو تراث يستحق اإلحصاء واالهتمام حىت تتوفر 
 .2والباحثني ويرؤرخ حلضارة النوميد املادة اخلربية لدى الدارسني

تسمى األجبدية الشرقية، كانت تدون على النصب بشكل أفقي،    :ية الشرقيةالكتابة اللوب -1
 .3وقد انتشرت يف نوميديا الشرقية وعرفت بكتابة قبائل املاصيل

-اللوبية، ومنها البونية اجلديدة  –وردت نصوصها مزدوجة الكتابة يف النقوش منها البونية  
 . اللوبية -اللوبية، ويف مرحلة الحقة برزت النقوش املزدوجة الكتابة الالتينية 

واعتمادا على املنهج املقارن، متكن الباحثون من معرفة معاين رموز الكتابة اللوبية، وهي      
األجبدية النوميدية، ألهنا كانت متثل وجه اإلنتاج الثقايف للنوميديني، حبيث : لق عليهااليت أط

شفة يف بعض تكنقوش دوقة والنقوش امل: نقوش مثلوجدت يف كل مناطق املاصيل على جمموعة ال
 (.ماكرتيس وبونة وتيفست وكريتا وسيقا: )مثل 4املدن الداخلية

األجبدية اللوبية معروفة لدى جمموع السكان املغاربة وظلت  كانت  :الكتابة اللوبية الغربية -2
 (Chabot) ، لكن مدونة األب شابو(املاصيل) طيلة التاريخ القدمي تستعمل يف نوميديا الشرقية

واالكتشافات اليت تلتها تبني أهنا كانت معروفة لدى املاصيصيل ولدى املور واجليتول، هرؤالء 
 يف املناطق ( Libyco-berbére)ة ــــــــــــــلنقوش املسماة لوبية بربرياستعملوها فرتة أطول، وتقدم ا

                              
 .521، ص املرجع السابقجمموعة مرؤلفني، اجلزائر النوميدية،  1
 .224املرجع السابق، ص   الطاهر ذراع، 2
3       Chabot, Op-cit, P.3. (J.B)  
 .492-495عيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص ص مها ال 4
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 .1بني اللويب والتيفيناغ منطاً مزجياً ( تريبوليتانيا -اجلنوب الوهراين -األطلس املغريب)اجلنوبية 
دونت األجبدية الغربية بطريقة عمودية، وال تزال القيم الصوتية للحرف الكتايب هبا لقد       

جمهولة لدى الباحثني ألن معظم النصوص كانت فردية يصعب مقارنتها بكتابة رمسية  وحتليلها 
ويبدو أن النقوش العمودية قد  .2ش دوقة وإمنا كانت وحيدة الكتابةاللغوي مثلما جاء يف نقو 

 .استخدم أغلبها يف الريف احملافظ وهي ذات طابع جنائزي
ابتني اللوبيتني الشرقية والغربية، قد جاءتا من االبتكار وهكذا يف كل األحوال تعترب الكت     

 رأى فيها السكان ضرورة احمللي ألفراد اجملتمع املغريب القدمي، وغرضها هو تدوين بعض القضايا اليت
 .ون بتلك الكتابة حسب متطلبات حياهتمألن تد

تأثر املغاربة القدماء باحلضارة الفينيقية ومن مظاهر هذا التأثري انتشار   :3الفينيقيةاللغة  -ثالثا  
أن اللغة : اليت تعترب عنصرا تارخيياً انتشر يف بالد املغرب، وذلك لسببني أساسيني مها الفينيقية اللغة

ا عن الفينيقية، كانت أوىل اللغات السامية املكتوبة اليت تعلمها اللوبيون يف زمن مبكر، واستمدو 
 . طريقها كثريا من عناصر الثقافة الشرقية

يتجلى يف كون اللغة الفينيقية تبناها سادة القوم وأعياهنم، وأصبحت لغة : والسبب الثاين     
التعامل لديهم فاحتوت بذلك على معلومات تارخيية ذات أمهية بالنسبة لتاريخ املمالك املغربية 

على اللغة الفينيقية وعوامل انتشارها يف بالد املغرب وهل لذلك فإنين أحاول التعرف . القدمية
 استمر تداوهلا يف بالد املغرب؟ أم اندثرت بعد سقو  قرطاج؟

                              
 .424غابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر، املرجع السابق، ص  1
  .454فتيحة فرحايت، املرجع السابق، ص  2
تتفرع اللغة الفينيقية عن جذع اللغات السامية الشمالية الغربية مثل  (La langue phénicienne) اللغة الفينيقية 3

األوغاريتية والعربية مث املرؤابية وسائر اللهجات اآلرامية، وميكن احلديث عنها ابتداء من القرن الثاين عشر أو احلادي عشر قبل 
مها الصويت، فلقد استبدل احلرفان اللهويان الداخليان امليالد، كما أهنا تتميز عن لغات األلفية الثانية هلذا اجلدع باختزال نظا

، "ز"أو " ص"حبروف الصفري " ث"مث " ذ"و" س"، وعوضت احلروف األسنانية "ح"و" ع"باحلرفني األذنيني " خ"و" غ"
حركتا إىل ( أ)و( ه)، وانقلبت حركتا النصب واجلر القصريتان "و"إىل حركة ضم طويلة "  L"وانقلبت حركة النصب الطويلة 

. ——أما حركة الضم، فانقلبت مفتوحة، واختزلت احلركة املزدوجة، حيث أصبحت حركة ضم طويلة و. ي—جر باإلمالة 
 . 91، ص، املرجع السابق5 حممد الصغري غامن، نصوص بونية  ليبية خمتارة، : ينظر
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 :توجد مادة معرفية شحيحة عن اللغة الفينيقية وذلك لعدة أسباب منها        
الساحل الفينيقي  ضياع الرتاث اللغوي الفينيقي على يد الغزاة األجانب الذين اجتاحوا منطقة -(أ

ابتداء من غزو شعوب البحر املدمرة حىت االحتالل اليوناين للساحل الفينيقي يف شرقي املتوسط 
 .وتدمري قرطاجة من طرف الرومان يف احلوض الغريب للبحر املتوسط

على العكس من السومريون واألشوريون الذي سجلوا تراثهم على ألواح طينية الفينيقيني  -(ب
إال  ،من الرتاث الفكري الفينيقي إندثر الكثري، ولذلك ترؤثر فيها العوامل الطبيعية فناء المقاومة لل

 .1الصخور واللوحات املعدنية: ة مثلما سجل على املواد الصلب
حىت يسمح هلم بااللتفات إىل الناحية األدبية  مل يدم مدة طويلةإن زمن ازدهار الفينيقيني  -(جـ

 .والتارخيية فيسجلوا الكثري منها يف شىت جماالت احلياة
حتيز املرؤرخني اليونان والالتني والعربانيني، الذين كتبوا عن الفينيقيني حيث كانت كتاباهتم  -(د

لك عن  قصد وقناعة أو بعيدة عن املوضوعية وفيها حتيز وتزييف للحقائق التارخيية، سواء أكان ذ
 .2بسبب جهلهم للغة الفينيقية

وع اللغة الفينيقية مبا وضنتيجة لألسباب السابقة سأحاول التطرق مل :دراسة اللغة الفينيقية -1
 : ما يأيت ملختصون يف هذا اجملال منهاتارخيية كتبها ا من مراجع توفر يل

تتفرع اللغة الفينيقية عن اللغة الكنعانية، وتتشابه مع اللغات السامية األخرى  :أسماء األعالم -أ
يف مدونة األلفاظ والتصريف الذي يطرأ على مصادرها، وغالبًا ما يتكون فعلها من ثالثة أحرف، 
وتتفق مع الكتابات السامية األخرى يف عدم كتابة احلركات حىت تزيل شكوك الرتدد واخلطأ يف 

وعلى هذا املنوال جاءت أمساء األعالم الفينيقية عبارة عن أوصاف تشري إىل . لماهتاالنطق بك
 .3رباالبتهال أو إظهار اإلميان أو الثناء على ال:، مثلخاصية من اخلواص

 ا إليه لنيل ـــــــــــــــــــــــتشمل النقوش اإلهدائية كل األشياء املهداة إىل الرب تقرب :النقوش اإلهدائية -ب

                              
 .45ع السابق، ص حممد الصغري غامن، نصوص بونية ليبية خمتارة من تاريخ اجلزائر القدمي، املرج 1
 .41، ص 2، جنفسه 2
 .45، ص 2نفسه، ج 3
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وغالبًا ما حتتوي صيغة اإلهداء تلك . رضاه واالستعانة به يف قضاء املآرب والوقاية من الكوارث
 .على وصف القربان مث تطلب يف األخري إنزال الربكة

جيهل الكثري عن األدب الفينيقي، وما وجد منه قليل ال يتعدى بعض  :األدب الفينيقي -ج
عند الفينيقيني، واملناظرات األدبية اليت تتمثل يف النزاع األساطري النادرة املتعلقة بفكرة اخللق 

وهناك موازنات ومقاربات من حيث  .1لنبات عليان بعل وخصمه اإلله موتالسنوي بني إله ا
، وما جاء يف التوراة خاصة يف 2اللغة واألفكار بني األدب الذي ظهر على األلواح األوغاريتية

" ساخنونياتون" الفينيقيني الذين وصلتنا أخبارهم نذكر الكاهن ومن أشهر املرؤرخني. األوزان الشعرية
(Sanchoniaton ) الذي عاش يف القرن احلادي عشر قبل امليالد، وقد اقتبس عنه فيلون

يف حوايل القرن األول ميالدي، ويف حوايل القرن الرابع ميالدي أخذ املرؤرخ اليوناين أوزيب  3اجلبيلي
 .آراء ساخنونياتوس عن فيلون وانتقدها -وامللقب بأيب التاريخ الكنسي  -

وجتدر اإلشارة أيضا إىل نصوص تقارير رحليت حانون ومخلكن االستكشافيتني والوصف       
لغتها رحلتا القائدين القرطاجيني، وقد ترجم التقريران من الفينيقية إىل الشامل لألماكن اليت ب

كذلك نذكر أيضًا يف ميدان التاريخ واألدب الفينيقي النقش . الالتينية مث إىل لغات العامل األخرى
وكان هذا ( Junon)الذي سجل عليه محالت حنبعل على إيطاليا مث أودعه يف معبد جونو 

               ليف-اين تيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفينيقية يونانية، ولذلك أخذه املرؤرخ الرومالنقش مزدوج اللغة 

                              
أشار فيلون اجلبيلي أن موت هو ابن اإلله كرونوس اإلغريقي واإلهلة هريا، كان أبوه قد أهله بعد وفاته ويدعوه : اإلله موت 1

الفينيقية، املرجع  حممد أبو احملاسن عصفور، املدن: ينظر( Pluton")بلوتون"أو ( Thanatos")تاناتوس" الفينيقيون ب
 .592 -595السابق، ص ص 

، وكانت تتضمن أساطري كنعانية، كتبت يف القرن الرابع 5828لقد اكتشفت األلواح األوغاريتية سنة  :األلواح األوغاريتية 2
ى اليت تشري عشر قبل امليالد، وكانت تلك األساطري تعرب عن رغبة اإلنسان الطبيعية يف التعرف على الكون واإلجراءات األخر 

ظرهتا إىل الكون العلوي إىل خصوبة اإلنسان واحليوان مث النبات، كما صورت جممع اآلهلة السامية يف عالقاهتا املتشابكة ون
 94ص ،5881،دار احلوار للنشر والتوزيع،سوريا، 5ربا اخلش، :، تر(الكنعانية)ضارة الفينيقيةتاريخ احلجان مازيل،.والسفلي

م، لقب باسم هريينيوس 92كاتب يوناين ولد يف فينيقيا حوايل عام : (Philon de Byblos)فيلون الجبيلي  3
(Herennius ) كان حيا أيام االمرباطور الروماين هادريان، وهو الذي نقل لنا فكرة  الديانة الفينيقية عن خلق العامل

حممد الصغري غامن، نصوص بونية ليبية خمتارة : ينظر. باالستعانة بالكتب القدمية اليت سبقته، واليت من بينها كتاب ساخنونياتوس
 .42من تاريخ اجلزائر القدمي، املرجع السابق، ص 
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(Tituis Livius)1.  
 2(Magon)يضاف إىل ذلك، كتب املوسوعة الزراعية اليت ألفها القرطاجي ماغون         

خالل القرن الثالث قبل امليالد، واليت أمر جملس الشيوخ الروماين بعد هتدمي مدينة قرطاجة برتمجتها 
 .إىل اللغة الالتينية لالستفادة منها يف ميدان الزراعة

 لقد أجريت الكثري من األحباث ومت التوصل للعديد من االستكشافات األثرية لكشف الستار      
 .عن الكتابة الفينيقية اليت تضاربت أراء املختصني واللغويني حول طريقة كتابتها

يعتقد املختصون يف ميدان اللغات السامية أن األجبدية الفينيقية األوىل كانت قد اشتملت   
ن وعشرين حرف صامتة أضيف إليها فيما بعد الشكل واحلركات، ومل تتخلص تلك على اثنا

األجبدية الفينيقية األوىل من الكتابة الرمزية فحسب، بل ختلصت من كل املقاطع اللفظية، حيث 
 .3أنه ال يستعمل أي مقطع لفظي ليدل على املقطع السابق له

ي كتابة لفظية غري متكاملة، ذلك ألهنا تسجل كما يالحظ أن الكتابة الفينيقية األوىل ه      
إىل النطق السليم وذلك  ىاحلروف الصامتة فقط، ومع ختلصها تقريبا من كتابة الرموز، فإهنا مل ترق

 .4لتعدد اللغات اليت كانت تكتب هبا
قدم التجار الفينيقيون إىل غريب  :انتشار الفينيقية في غربي البحر األبيض المتوسط -2

، اليت ارتكزت يف بداية 5املتوسط ومعهم موروث حضاري متطور يتمثل يف اللغة والكتابة الفينيقية
 ت يف ـــــــــــــــــــــــــــــــدها باملستوطنات الفينيقية الساحلية على امتداد الشواطئ املغربية كلها، مث توسعجاو ت

                              
 .45، املرجع السابق، ص 2حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية، ج 1
عامل قرطاجي عاش خالل القرن الثالث قبل امليالد صنف موسوعة تشمل مثانية وعشرون سفرا خمصصة لالقتصاد الريفي،  :ماغون 2

 Parens))وقد اعتربه القدماء من إغريق ورومان مرؤسسا لعلوم الزراعة ومرؤسسا لعلم االقتصاد الريفي وهو ما تشري إليه العبارة الالتينية 
rusticationis  ها العامل الروماين قلوملة اليت أورد(Columella)   الذي نوه بعبقرية ماغون القرطاجي يف كتاباته خالل القرن

  .554الطاهر ذراع، املرجع السابق، ص : ينظر. األول قبل امليالد
 .49حممد الصغري غامن، نصوص بونية ليبية خمتارة، املرجع السابق، ص  3
 .41نفسه، ص  4
تارخيية ترؤكد استخدام اللوبيني القدامى ألي نوع من أنواع الكتابة، باستثناء الرسوم الكهفية اليت عكفوا على انتاجها ال توجد إشارات  5

: ينظر. إذ يبدو أن الكتابة الفينيقية استهوهتم فاستعملوها كغريهم من الشعوب. آالف السنني قبل أن يرحتلوا عنها يف كل االجتاهات
 .219، اللغة الليبية القدمية وكتابتها، املرجع السابق، ص عبد العزيز سعيد الصويعي
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تعلمها الريفيون، الذين تعاطوا العالقة التجارية مع الفينيقيني، وبعد ظهور قرطاجة  األرياف اجملاورة ف
 .1كدولة أضحت لغة عامة للسكان الذين احتكوا هبا ببالد املغرب

ومع ذلك فإن اللغة الفينيقية سرعان ما ضعفت أمام اللغة احمللية للسكان األصليني،      
، رمبا حبسب ما أملته ظروف 2عن طابعها الشرقي األصيل ودخلتها تعابري وأمساء حملية أبعدهتا

البيئة اجلديدة، وبتأثري ثقايف ولغوي وامتزاج حضاري واجتماعي واقتصادي فرضته املرحلة، وصارت 
صّر البعض على أهنا مركبة تركيبًا مزجيًا من وهذه التسمية يُ . الفينيقية تعرف بالكتابة البونيقية

 . 3"بونية"وأيضاً إىل " بونيقية" اختصرت إىل ، مث"فينيق-ليبو"اللفظني 
من جهة أخرى فإن التعابري اليت تسربت إىل اللغة الفينيقية يف املغرب تناولت الرتاكيب  

 .4حلة السطحية، بل أصبحت أكثر عمقاوخمارج األصوات اليت ترؤديها وجتاوزت املر 
ُعرفت فرتة بداية استقرار الفينيقيني ببالد املغرب  :تطور اللغة البونية والبونية الجديدة -ثالثا  

بالعصر القرطاجي، نسبة إىل عاصمتهم اجلديدة حيث مارست قرطاجة تأثرياهتا يف بالد املغرب 
من خالل عاصمتها ومجيع املدن التابعة هلا على السواحل اإلفريقية، وبطبيعة احلال مشل التأثري 

قرطاجية، ولكن التأثري كان أقوى على حدود مدينة قرطاجة مجيع املناطق الواقعة جنوب املدن ال
 . أي املناطق املتامخة هلا

جل ما يهمنا من تاريخ قرطاجة معرفة األثر الذي أحدثته هذه المدينة '': قوتييه قولي
هذه  وواضح أثر قرطاجة في'' ''في بالد المغرب، واالطالع على ما خلفته فيه بعد زوالها

اندثرت فان المدن الفينيقية األخرى التي أوجدتها لم  المدينة نفسها قدد فاذا كانت البال
سقو   بعد، حيث انتشرت الثقافة واللغة البونية بني األهايل، ومل تندثر بسرعة 5''تزل من الوجود

إن : م، فيقول سالوست يف معرض حديثه عن لبدى الكربى.ق 594سقو  قرطاجة عام 

                              
 .21، املرجع السابق، ص 2حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية، ج 1
 .521حممد الصغري غامن، معامل التواجد الفينيقي، املرجع السابق، ص 2
 .219عبد العزيز سعيد الصويعي، اللغة الليبية القدمية وكتابتها،  3
 .521الصغري غامن، معامل التواجد الفينيقي، املرجع السابق،  ص حممد  4
 .41، املرجع السابق، ص قوتييه 5
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، 1نينهم لكن لغتهم قد تغريت جراء التزاوج مع النوميدينيسكاهنا قد حافظوا على أخالقهم وقوا
 .وهذه إشارة إىل تأثر لغتهم باللغة احمللية

بيني جيون يوّطدون عالقتهم بقدماء اللو ومنذ اندالع احلرب األوىل مع الرومان بدأ القرطا  
يُعرف تارخياً ك العصر لومن مث بدأ ذ. طلبًا ملناصرهتم ضد اخلطر القادم من روما -أكثر فأكثر–

ي وهبذا االندماج البشر . بالعصر البونيقي أو البوين، نسبًة إىل تلك احلروب الثالثة املشهورة
 . 2بية، واصطلح على تسميتها باللغة البونيقيةاندجمت اللغتان الفينيقية واللو 

ر كان املغرب القدمي متفتحًا على لغات وثقافات البح :اللغة البونية في بالد المغرب -5
السكان من اللغة الفينيقية لغة خاصة هبم وهي اللغة البونية والبونية اجلديدة  جعلاملتوسط، حيث 

(Néopunique)3 ولغة التجارة  4إىل املستوى العجمي ن اللغات القدمية اليت وصلتم، وهي
رمسية يف ، لذلك اعتمدت كلغة فة الرفيعة لدى األوسا  املتحضرةواملعامالت، ولغة األدب والثقا

، وباللغة البونية قدمت النذر إىل اآلهلة 5املمالك النوميدية واملوريطانية، حىت ما بعد هتدمي قرطاجة
يف املعابد والنصوص اإلدارية والسجالت الرمسية اليت عثر عليها وملا استعملت أيضا تلك اللغة يف  

 .كتابة الشواهد القربية وعلى العملة
ة والعملة اليت ضربت داخل اململكة النوميدية، فإهنا تدعو إىل كذلك فيما خيص لغة اإلدار  

 هذه ذلك فإن ـــــــــد تبىن اللغة البونية، وباالعتقاد هي األخرى، بأن العاهل املاسيلي ماسينيسا كان ق

                              
حممد التازي سعود، جامعة حممد بن عبد اهلل، كلية اآلداب : سالوست، حرب يوغرطة، صفحات من تاريخ مشال أفريقيا، تر 1

 . 545، ص 5818والعلوم اإلنسانية، فاس، 
 .211الصويعي، اللغة الليبية القدمية، املرجع السابق، صسعيد عبد العزيز  2
األثر الذي أحدثه املغاربة يف اللغة الفينيقية هو إخضاعها لنطقهم وهو ما أدى إىل ظهور لغة جديدة متكونة من اندماج  3

اليت ( Néo-punique)ية اجلديدة اللغة الفينيقية باللغة اللوبية وهذه اللغة اجلديدة هي اللغة البونية، مث اللغة والكتابة البون
 .  211حممد العريب عقون، االقتصاد واجملتمع، املرجع السابق، ص : ينظر. ظهرت بعد سقو  قرطاجة

 .مبعىن أن البونية لغة متطورة وكتابة هلا منظومتها النحوية والصرفية اخلاصة هبا 4
م، مث انتهت سياسيا وعسكريا، غري أن إشعاع ثقافتها وحضارهتا قد استمر .ق 594كانت مدينة قرطاجة قد هدمت سنة   5

. تأثريمها بني السكان املغاربة القدماء، وذلك حىت بداية الفتوحات العربية اإلسالمية لشمال أفريقيا، السيما يف مناطق األرياف
 .514أمحد مسعودي، املرجع السابق، ص 
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 .1املعامالت الرمسية للملكغة القصر واإلدارة املركزية و األخرية كانت هي ل
التارخيية واألثرية فإن اللغة البونية بقيت مستعملة كلغة رمسية ولغة وحسب املعطيات     

وهذا  ،التداول اليومية ببالد املغرب القدمي على مدى مخسمائة عام تقريبا بعد هتدمي قرطاجة
 
ُ
لفات النقوشية اليت عثر عليها يف بالد املغرب والسيما يف نوميديا الشرقية خَّ اعتمادًا على امل

 .2(ريالشرق اجلزائ)
يتكلمون  3وحىت النصف الثاين من القرن الثاين امليالدي كان عدد من سكان مدينة أويا 

ابن  (Sicinus Pudens)البونيقية، فقد أشار أبوليوس يف دفاعه أن سيكينيوس بودينس 
قد نسى اللغة اليونانية اليت تعلمها من أمه، كما نسى اللغة  (Pudentilla)زوجته بودينتيال 

 . 4الالتينية متاماً، وكانت البونيقية اللغة الوحيدة اليت يتكلمها بطالقة
ويف بداية القرن الثالث امليالدي كانت اللغة البونيقية قد سادت بني الطبقات العليا حيث  

، بل أن بلسان بونيقيكان يتحدث الالتينية " سبتيميوس سيفريوس"تتحدث بعض املراجع أن 
بعض أفراد أسرته كانوا ال يتحدثون الالتينية، لذلك أضطر سبتيموس إىل إرجاع أخته اوكتافيال 

(Octavilla ) إىل لبتيس ماجنا حمملة باهلدايا عند زيارهتا له يف مدينة روما، منعًا لإلحراج فهي
 .5تتحدث الالتينيةكانت بالكاد  

، كانت اللغة البونيقية (القرن الثالث ميالدي)ويرؤكد ستيفن غزال أن يف العهد اإلمرباطوري  
رابلس، وبالشمال الغريب من القطر منتشرة انتشارا واسعا خارج املدن، على اخلصوص يف والية ط

فالنقوش قليلة  ،واليوجد برهان كايف إلثبات ذلك. التونسي وبالشمال الشرقي للقطر اجلزائري
مل يكونوا قد تعلموها يف املدرسة، وقليل منهم   الذين كانوا يستعملون البونيقية العدد ألن الفالحني

كتبه القّديس أوغسطني، هي اليت ال   كان يعرف كتابتها، بل إن النصوص وعلى اخلصوص ما

                              
 .554، املرجع السابق، ص 4حممد الصغري غامن، العالقات احلضارية، ج 1
 .582-585أمحد السليماين، املرجع السابق، ص ص  2
 .سأحتدث عن هذه املدينة الحقاً  3
4 Apulius, Apol, Epistulae, Meta Morphoses, Loeb Classical Library, XCV III.7 
5 Ward-Perkins, J.B, Roman Imperial Architecture, 2nd Edition 1981, P.373. 
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فحىت عهد الدولة السفلى، بل حىت عهد السيطرة البيزنطية،  . ترتك شائبة شك يف هذا املضمار
هجة متسكوا بلوكثري ممن . ميدياكان الناس يتحدثون بالبونيقية يف بوادي مقاطعة طرابلس ونو 

 .1بيةاللو أجدادهم 
، (Vermina)نقود لسيَفْكس والبنه ِوْرمينا ونقرأ كتابات باحلروف البونيقية على 

م، وكانت اللغة البونيقية اجلديدة مستخدمة على نقود ملك .ق 591وملاسينيسا املتوءى سنة 
م، وكذلك على نقود ملك موريطانيا بوكوس املتوءى سنة .ق 94نوميديا يوبا األول املتوءى سنة 

م اآلرامية واإلغريقية، أما باملغرب فقد بقي لقد اضمحل اللسان الفينيقي باملشرق أما. 2م.ق 44
 .3حيا مدة قرون خصوصا يف البوادي

ماج اللغوي اندماج يف الكتابة، أو رمبا تأثرت الكتابة الفينيقية داالنصحب  :الكتابة البونية -2
بيني ارتيادهم جمال الكتابة حىت ختتلط يسجل لقدماء اللو  بيئة اجلديدة، حبكم أن التاريخ البال

وقد تزامنت تلك احلروب وظهور اللغة املدجمة مع تدمري املدائن . بالكتابة الفينيقية أو تتأثر هبا
مدائنهم اجلديدة  ى للفينيقينيبقم، و .ق 442سنة  4الفينيقية يف جبال لبنان على يد اإلسكندر

بدأت  من هنا. وأمهها مجيعا قرطاجةفقط املقامة على السواحل الغربية حلوض البحر املتوسط 
وقد أّكد املهتمون . مجيع املقومات احلضارية تُعرف بالبونيقية أو البونية، من بينها كانت الكتابة

 س ــــــــــــــــولي. بالكتابات الشرقية أن احلروف البونبقية إمنا هي آخر شكل من أشكال الكتابة الفينيقية

                              
 .88، ص4اصطيفن غزال، املرجع السابق، ج 1
 .512، ص 4نفسه، ج 2
 .591، ص 9نفسه، ج 3
كان اإلسكندر األكرب من أعظم القادة العسكريني يف تاريخ اإلغريق، حيث حكم مقدونيا بعد اغتيال والده   :اإلسكندر 4

م، واستطاع يف فرتة وجيزة أن يوّطد أركان دولته وجيمع كلمة اإلغريق، وُيكون جيشًا قويًا ومنظماً، وأن يزحف .ق 442سنة 
م، وأسس مدينته سنة .ق 442احلربية ضد الفرس ويدخل مصر سنة م، وينتصر يف كل معاركه .ق 449به حنو الشرق سنة 

م على الساحل املصري اليت محلت امسه، وكان هلا دوٌر مهٌم يف جمال نشر احلضارة اهلللينيستية يف أرجاء الشرق .ق 442
فة اجلامعية، اإلسكندرية، عر فادية حممد أبو بكر، دراسات يف التاريخ اهللينيسيت، دار امل: ينظر. األدىن القدمي ومشال إفريقيا

 .42-41ص ص ، 2115
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 . 1عن الكتابة الفينيقية األم يف أشكاهلامن الغريب أن تتميز الكتابة البونية القدمية واملتأخرة 
وتعد البونية . أما الكتابة البونية فقد متيزت مبظهر حروفها املائلة واملنحنية يف بعض األحيان      

هي الكتابة الرمسية يف قرطاجة العاصمة، وكامل مستوطنات إمرباطوريتها يف غريب املتوسط ابتداء 
وقد استمر تداول  الكتابة البونية . م.ق 594طها سنة م حىت تاريخ سقو .ق 159من نشأهتا 

  .2ملغاربة، والكتابة على املسكوكاتحىت بعد هذه الفرتة بدليل النقوش التذكارية لألمراء ا
ابتداء من  3واحلق أن الكتابة البونية اجلديدة، كانت قد حلت حمل الكتابة البونية القدمية      

 .4م.ق 594سقو  قرطاجة سنة 
ويرى بعض الباحثني املتخصيني يف علم الكتابات السامية أن الكتابة البونية اجلديدة تعد      

آخر مراحل االحنطا  اليت وصلت إليه الكتابة الفينيقية يف بالد املغرب القدمي، حيث أصبح 
اليت القائمون بنقش هذه الكتابة مييلون إىل السرعة وإىل قلة االعتناء يف إعطاء احلرف اهليئة 

أصبح ال يفرق بينهما  -ر-والراء -د-، والدال-ب–يستحقها وعلى سبيل املثال فإن حرف الباء 
رس رموز ، مما جيعل الشك واالضطراب ينتاب دا(’ ) بل تكتب على شكل ربع دائرة أو قوس 

 .5الكتابة البونية اجلديدة
 ل كلماهتا ــــــــــتابة األم كانت تفصوعند مقارنة الكتابة الفينيقية ووليدهتا البونيقية، جند أن الك 

                              
 .211سعيد عبد العزيز الصويعي، اللغة الليبية القدمية، ص  1
 .524حممد الصغري غامن، معامل التواجد الفينيقي، املرجع السابق، ص  2
االنتقال من الكتابة البونية إىل البونية اجلديدة قد حدث بالتدرج وعلى مراحل، حيث استمرت الكتابة البونية مث  كان  3

 .تسربت إليها يف بداية األمر بعض احلروف البونية اجلديدة، وبعد ذلك حلت هذه األخرية حمل الكتابة البونية القدمية
ي وبوين، فاملصطلح واحد، والفرق بينهما هو أن كلمة بوين تتفرد بأهنا تطلق يف احلقيقة ليس هناك فرق جوهري بني فينيق 4

على تسلسل احلضارة الفينيقية يف غريب املتوسط، ال سيما بعد تأسيس مدينة قرطاجة وانفصاهلا عن صور األم يف شرقي 
املغاربة، وبعبارة أوضح فإن مصطلح املتوسط على الساحل اللبناين مث دخول عنصر جديد مع الفينيقيني يف بالد املغرب وهم 

ابتداء من تأسيس قرطاجة وانفرادها . بوين، وبوين جديد هو عبارة عن تسلسل زمين مرت به الكتابة الفينيقية يف بالد املغرب
حممد الصغري غامن، معامل التواجد الفينيقي، املرجع : ينظر. م.ق 594باحلكم يف غريب املتوسط حىت ما بعد سقوطها سنة 

 .524السابق، ص 
 .14، ص املرجع السابقحممد الصغري غامن، التوسع الفينيقي يف غريب البحر األبيض املتوسط،  5
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إاّل أن . خبط، مث اختفت تلك الفواصل وأصبحت حروف الكلمات متداخلة، مما صّعب قراءهتا
البونيقيني أسرفوا يف مد احلروف إىل أسفل أكثر من ذي قبل، وهذه العملية تُعرف بالتعريقة يف 

ساكنة، شأهنا شأن األجبدية األم، إذ ال  إىل جانب أن معظم حروف البونيقية. الكتابة العربية
بل هي نصف صوتية، أما األحرف ''أحرفاً صوتيًة خالصًة " الياء"و" الواو"ميكن احتساب حريف 

ورمبا .1''الصوتية فقد أهملتها هذه األبجدية، فيمكننا أن نقول أنها أبجدية ساكنة نقية صافية
حد اآلن ال زالت اللهجات املغربية ساكنة، إذ  بيني، فإىلث ذلك بتأثري من هلجات قدماء اللو حد

، مْسَنْ )يقولون   . 2(ْعَنْب، ْعَسْل، مْشَْع، ْلنَبْ
وبعد دراسة النقوش البونية تبني تفوق أعداد النقوش البونية على مثيالهتا البونية اجلديدة،      

 :وميكن أن يكون ذلك راجعاً إىل عدة أسباب من بينها
ستغرقها التعامل بالكتابة البونية يفوق الفرتة الزمنية اليت استغرقتها الكتابة البونية أن الفرتة اليت ا -(أ

 .- كما سلف الذكر - اجلديدة حيث بدأ التعامل هبا بعد هتدمي مدينة قرطاجة
كانت الكتابة البونية هي اليت ترؤدى هبا اللغة الرمسية يف الدولة القرطاجية، بينما ظهرت   -(ب

ة يف بعض املناطق املتأثرة باحلضارة البونية، أي قليلة االنتشار وحمصورة يف مناطق البونية اجلديد
 .حمدودة

القدمي، قبل هتدمي قرطاجة، بينما   غياب كتابات رمسية تنافس الكتابة البونية يف بالد املغرب -(ج
على العكس من ذلك وجدت الكتابة البونية اجلديدة منافساً خطريا يتمثل يف الكتابة الالتينية بعد 

 .3الغزو الروماين وسياسته اليت هتدف إىل القضاء على الثقافة احمللية
توسط خصوصًا يف وقد وجدت آثار الكتابة البونيقية على امتداد الشريط الغريب للبحر امل 

ومن أهم املكتشفات األثرية املتعلقة باللغة البونية جمموعة نقوش معبد احلفرة . تونس وليبيا واجلزائر

                              
 .221، ص 5812، املنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، ليبيا،5حامت عماد، يف فقه اللغة وتاريخ الكتابة ،   1
 .221نفسه، ص  2
 .521الفينيقي، املرجع السابق، ص  حممد الصغري غامن، معامل التواجد 3
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نقيشة  211م وهي تتكون من حوال 5811اليت مت العثور عليها ربيع عام  1البونيقي بقسنطينة
ية، ورغم الطابع النذري هلذه كتبت باحلروف البون  294كتبت بالكتابة البونية اجلديدة و  42منها 

النقوش فإن هلا قيمة تارخيية بالنظر ملا تتضمنه من معلومات عن جمتمع مدينة سريتا آنذاك ومنها 
 .2اللغة اليت كان يستعملها أفراده يف حياهتم اليومية

إن ":على ذلك اإلحساس قائال "ألبري غروين"كان ذلك االكتشاف مثريا للدهشة وقد عرب        
 .3"يدعو لإلعجاب هو أن يوجد في سيرتا وفي عمق بالد البربر إشعاع قرطاجة الحضاري ما

 .ويتضح من خالل النص مدى تغلغل اللغة البونيقية إىل ذلك العمق النوميدي
وقد كتبت النصوص النقوشية الرمسية املتعلقة باململكة النوميدية باللغة البونية وكانت واحدة      

ديين مزدوجة الكتابة، حتتوي على الرتمجة اللوبية لنص بوين، ويتمثل هذا يف النص منها ذات طابع 
اإلهدائي املنقوش على لوح يف معبد ماسينيسا بدوقة، وينبغي على الباحثني التمحيص، ألن النص 

ألوىل وإذا كان النص البوين حيتل املكانة ا. البوين متبوع جبلمة أخرية ال مقابل هلا يف الرتمجة اللوبية
يف إهداء معبد ماسينيسا، فإن ذلك ليس أمرا عاديا ألن البونية كانت اللغة الرمسية يف اململكة 

 .النوميدية
بينما توضح وفرة النقوش اللوبية يف دوقة أن اللغة والكتابة النوميدية كانت معروفة عند       

ئي خاص على غرار نص م، مثلما لوحظ يف نص إهدا.سكان تلك املدينة خالل القرن الثاين ق
 .4ويب يسبق النص البوين على اليمنيجند النص الل( Ateban)ضريح أتبان 

                              
يقع عند نقطة تقاطع طريق سطيف والطريق املرؤدي إىل مطار عني الباي، مت العثور فيه على ما  :معبد الحفرة البوني بقسنطينة 1

نقيشة وهي عبارة عن  111م، حيث عثر يف هذه احلفرية األخرية فقط على 5811 – 5111نقيشة مابني سنوات  811يقرب من 
صب وأنصاف نصب إهدائية، غري أهنا ال ختلو من األمهية، ذلك أهنا زودت الباحثني مبعلومات قيمة تطرقت إىل كثري من الوظائف ن

واملهن مث احلرف املنتشرة يف سريتا يف عهد ملوكها النوميديني خاصة، حيث قدمت لنا تلك النصب، وألول مرة تقريبا تواريخ مضبوطة 
 .8فتيحة فرحايت، املرجع السابق، ص: ملزيد من املعلومات ينظر. ء امللوكتعود إىل عصر بعض هرؤال

2 A.Berthier et L’abbé René charlir, Le Sanctuaire punique d’El hafra à 
Constantine, Paris, 1955, P. 10.                                                               

3 Ibid, P.P (10-11).      
 (.421 -458)ص  .غابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر، املرجع السابق، ص 4
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واحلقيقة أنه يصعب على الباحث حصر عدد النقوش البونية والبونية اجلديدة، ذلك ألهنا      
 حىت اآلن مل جتمع يف كتاب واحد أو تبوب حسب أمهيتها ومناطقها اجلغرافية، غري أهنا ال تزال

لقد مت العثور على  1.متبعثرة بني املكتبات ودور األرشيف اجلزائرية والتونسية واملغربية والعاملية
العاصمة  2نقائش بونية عديدة يف ربوع املمالك النوميدية املورية السيما يف احلواضر ومنها سريتا

 .النوميدية
سواحل غريب ليبيا، السيما يف وكان للكتابة البونية حضور مكثف يف املدن املطلة على       

ويف تونس  .الهلا قرب مدينة اخلمس الليبيةمدينة طرابلس ويف سرباطة ولبدة الكربى، اليت توجد أط
حظيت اللغة البونية بظروف مواتية جعلتها تتألق وتتسع رقعتها حىت مشلت ربوعا مرتامية األطراف 

تطاوين ورمادة عثر على نقائش بونية  متتد من وتيكة وقرطاجة إىل رمال الصحراء، ففي ضواحي
  .3لروماين فشل يف إقصائها وحتويلهاترؤكد أن الغزو ا

تثبت تلك النقائش بكمها ومضموهنا مدى انتشار القراءة والكتابة يف اجملتمعات البونية    
ومن الطرائق ما مت العثور عليه يف ضواحي مدينة قاملة بالقطر اجلزائري نصب عليه نقيشة . اللوبية

  فهي شاهد على انتشار التعليم يف. بونية سطرت باحلرف النسخي تدعو عابر الطريق أن قف واقرأ

                              
 .541حممد الصغري غامن، معامل التواجد الفينيقي، املرجع السابق، ص  1
وهي مدينة نوميدية . قرت حدشت أي املدينة اجلديدة: تسمية سامية فينيقية تعين املدينة مثل: (Kirtan)سيرتا أوكرتان  2

بالشرق اجلزائري، حتمل اليوم اسم قسنطينة، كانت من أكرب عواصم اململكة النوميدية املازيسيلية، أطالهلا تشهد على  توجد
عمق احلضارة البونية فيها ويتجلى ذلك يف معامل دينية وجنائزية منها معبد التوفاة والنصب اليت أقيمت إجالال لبعل حامون 

أما عن امسها القدمي كرتن، فقد ورد مكتوبا . نيسا أو ما يعرف بضريح صومعة اخلروبوتانيت، نذكر منها ضريح امللك ماسي
وقد ركز الباحثون الفرنسيون اهتمامهم أكثر يف دراسة تاريخ وآثار قسنطينة . على النقود اليت ضربت يف عهد امللوك النوميديني

انت مرادفا للفرتة الرومانية فقط اليت اعتربوها ارثهم احلضاري، على الفرتة الرومانية، ألن الفرتة القدمية بالنسبة للكثري منهم ك
لذلك البد من ابراز قيمتها كعاصمة نوميدية متفتحة على احلضارات األخرى، وكمدينة وصلت إىل العاملية بفضل وجود فئات 

نة غري عادية، متاثل املدن الكربى بشرية متنوعة، بونية وإغريقية وإيطالية وغريها امتزجت مع سكاهنا األصليني لتجعل منها مدي
البونية اليت أزيح عنها الرتاب يف كرتان على مابني القرنني الثالث  –من جهة أخرى، يتوزع تاريخ األطالل النوميدية . آنذاك

، دار 5جهيدة مهنتل مقروس، حاضرة قسنطينة كرتا النوميدية والرومانية،  : ملزيد من املعلومات ينظر. واألول قبل امليالد
 (.9-4)ص . ، ص2155اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 

 .551الطاهر ذراع، املرجع السابق، ص  3
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 .1ملدن واألرياف البونية النوميديةا
سكوكات والفخار، وغالبًا ما تكون هذا باإلضافة إىل بعض النقوش اليت وجدت على امل    

 .2ة حبيث ال تتجاوز أمساء األعالمقصري 
إن بقاء اللغة املنقولة من سوريا إىل إفريقيا واستمرارها حية حول مدينة هيبون حىت القرن 

 . 3ليشهد بأن هذه املدينة قد كانت موطنا مهما للحضارة الفينيقية اخلامس للميالد،
استخرج من مياه ميناء قيصرية صنج من الربنز عليه كتابة بونيقية ال يظهر أهنا متأخرة عن 

ومع . م وال نعرف بشرشال وجودا ألي قرب ميكن التأريخ له باحلقبة اليت ندرسها هنا.القرن الثاين ق
القطعة املنحوثة املعثور عليها هبذا املكان، هي جزء من غطاء تابوت ميثل  ذلك فيحتمل جدا أن

( Scarabées)ونشري أيضا إىل اجلعارين . امليت، حسب عادة اقتبسها الفينيقيون من املصريني
كما أن عدة من الكتابات املنقوشة باخلط البونيقي اجلديد، اليت ترجع إحداها . املصرية الفينيقية

باستمرار  وضح، وبعض املخلفات األثرية األخرى ت(Micipsa)النوميدي ِمِسْبسا لعهد امللك 
 . 4اللغة واحلضارة القرطاجيتني

وقد درج علماء اآلثار على اعتبار النقوش املكتوبة باللغة القرطاجية واليت ترجع لعهد ما 
ناك أمثلة عديدة وه. بعد قرطاجة آثار بونية جديدة وتكثر هذه النقوش يف تونس وشرقي اجلزائر
ولكن يصعب حتديد . من آثار وتسميات تارخيية تدل على عمق األثر الذي تركته يف بالد املغرب

 (203ص 20: ينظر الشكل رقم).5الفرتة اليت ظل فيها هذا األثر ماثال فيه
تبىن النوميديون اللغة البونيقية وتشبعوا  :وضع اللغة البونية أثناء االحتالل الروماني -4

 م ـــــــــــــبثقافة الشرق ومن األدلة اليت تثبت ذلك أن جملس الشيوخ الروماين اعرتف هلم بذلك وسلمه
  

                              
 .551، ص الطاهر ذراع، املرجع السابق 1
 .221حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية، املرجع السابق، ص  2
 .552، ص 2صطيفن أكصيل، املرجع السابق، جأ 3
 .558، ص 2جنفسه،  4
 .41قوتييه، املرجع السابق، ص  5
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 جدول خاص بترتيب حروف الكتابة األبجدية اللوبية البونية في المغرب القديم 20:الشكل رقم

 .237، المرجع السابق، ص 2.غانم، المظاهر الحضارية، ج: نقال عن
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، وكانت تلك املكتبة قبل سقو  قرطاجة سنة 1اليت جتاوزهتا النريان يف مكتبة قرطاجةالكمية 
مبصر، وميكن أن نضيف بأّن ذلك  2م ذات شهرة حبيث نافست مكتبة االسكندرية.ق 594

، واليت اصطبغت الثقافة 3التسليم اعرتاف رمسي من طرف روما باهلوية الثقافية للمملكة النوميدية
النوميديني بطابع مغريب، حيث خالطتها عناصر ثقافية حملية فأصبحت مزجيا من  البونيقية عند

 .4بية العريقةلثقافتني الفينيقية األصلية واللو ا
أن أفريقيا لم تصطبغ بالحضارة البونية تماما إال : "ابريال كامبسوقد أكد الكاتب غ     

ذي ال لبس فيه أن ماسينيسا م ويبين لنا التاريخ األفريقي ال.ق 101بعد نهب قرطاج في 
استلم من يدي سيبيون اإلميلي الضمان المادي إلرث قرطاج الروحي وهو مخطوطاتها التي 

يستنتج من خالل النص أن الثقافة البونية زاد امتدادها أثناء االحتالل  .5"سلمت من الحريق
الروماين، حيث حافظت الكثري من املدن على استعمال اللغة البونيقية خالل هذه الفرتة، ومنها 
مدينة طرابلس ولبدة ودوقة، حيث تدل الوثائق األثرية على استمرار اللغة البونيقية بتلك املدن إىل 

 .6ثاين بعد امليالد رغم غزو الالتينية للمدن واحلواضر املغربيةالقرن ال
ولقد بقيت اللغة البونيقية متداولة لزمن طويل إىل ما بعد زوال املمالك احمللية، فقد كان  

يف ( Marc Aurèle) "ماركوس أوريليوس"الناس ال يزالون يتكلمون البونيقية حتت حكم 

                              
حتدث كثري من الكتاب اإلغريق والالتني عن أمهية املكتبة القرطاجية مشريين إىل حمتوياهتا القيمة، والظاهر أن آخر  1

اً عن املستفيدين منها هو يوبا  الثاين الذي اعتمد على ماورد يف بعض كتبها اجلغرافية عندما كان يعد رحالته االستكشافية حبث
 .521الطاهر ذراع، املرجع السابق، ص : ينظر. منابع النيل

عرفت باسم مكتبة اإلسكندرية امللكية أو املكتبة العظمى، شيدها بطليموس األول ويقال أنه مت تأسيسها على يد  2
 (. م.ق 291 – 211)م يف أوائل القرن الثالث قبل عااإلسكندر األكرب ويقال أيضا أنه مت تأسيسها على يد بطليموس الثاين

م، كانت ذات جدوى على ُمالّكها اجلدد، وباخلصوص .ق 594يذكر ستيفن غزال أن الكتب اليت جنت من التدمري سنة  3
. الذي يبدو أنه هو نفسه قد قام يف اللغة الفينيقية بعمل واحد أو أكثر يف ميدان التاريخ (Hiempsal)على هيمْبسال 

اصطيفن أكصيل، تاريخ مشال إفريقيا : ينظر. العامل اجملتهد الذي ال يكل، ذي التآليف العديدة( Juba II)وليوبا الثاين 
 .545، ص 9القدمي، ج

 .518، ص 2114حممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي، دار احلكمة، اجلزائر،  4
 .451غابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر، املرجع السابق، ص  5
 .41ها العيساوي، النقوش النوميدية يف بالد املغرب، املرجع السابق، ص م 6
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كما نراها يف كتابة نقوشية على أحد األعمدة )رف إغريقية مدينة لبسيس، ولكنهم يكتبوهنا بأح
ويف املنطقة نفسها شواهد كثرية قد اسُتعملت فيها األحرف الالتينية يف كتابة (. يف قوس النصر

 .1اللغة البونية
كما ظل التخاطب بالبونيقية متواصال ببعض األرياف القريبة من املدن ذات العراقة      

ن اخلامس امليالدي، وهو ما شهد به األسقف أوغسطني الذي ذكر بأنه كان البونيقية إىل القر 
يواجه صعوبات يف إفهام مجهور الريف ما يريده باللغة الالتينية، وأنه كان مضطر الستصحاب 

 .2املرتمجني الذين جييدون اللغة البونيقية
أوغسطني وجمموعة من املرؤرخني، فيما ورد عن ( Ch. Courtois)شكك كورتوا      

معتقدًا أن البونيقية زال أثرها قبل عهد أوغسطني بكثري وأن الرومنة قد عمت احلواضر النوميدية 
  .3واألرياف احمليطة هبا وأنه رمبا اختلط األمر على أوغسطني فاعتقد أن اللوبية هي البونيقية

لة فرضية كورتوا احلقيقة أن االكتشافات األثرية اجلديدة أكدت صحة رواية أوغسطني جاع     
 .جمرد شكوك باطلة بعيدة عن الصحة العلمية واملوضوعية التارخيية

وتذكر املصادر التارخيية أن اللغة البونيقية قاومت الغزو الالتيين يف املدن بصورة متفاوتة،       
حيث ضعفت يف مدينة سريتا أمام كثرة اجملتمع الالتيين، الذي أقبل عليها منذ سقو  مملكة 

بينما صمدت   4م على يد قيصر الذي منح مرتزقة سيتيوس سريتا وإقليمها،.ق 94ميديا عام نو 
 رة ــــــــــــــومكثر ودوقة مدة أطول يف وجه املد الالتيين مما جعل البونيقية تستمر هبا إىل فت( قاملة)كالما 

                              
 .589غابريال كامبس، الرببر ذاكرة وهوية، املرجع السابق، ص  1
2            M.Benabou, La Résistance africaine à la romanisation, éd.Maspéro et 

l'Univérsité de Paris-Sorbonne Paris, 1976, P P.(483- 489). 
3 Ch.Courtois, « Saint Augustin et le problème de la survivance de Punique »    

 Rev. Af.       T : XC IV, 1950, P.P (259-282). 
عندما آل احلكم الروماين إىل اإلمرباطور أكتافيوس اغسطس وانتهاء العهد اجلمهوري بروما، أصبحت املقاطعتان  4

م وهي الفرتة اليت دخلت فيها مدينة كرتا 21-44لقدمية واجلديدة حتت سيطرته خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة اإلفريقيتان، ا
( Colonia Julia Cirta)النظام الروماين بصورة مباشرة وواضحة، حيث منحها اإلمرباطور اكتافيوس لقب مستعمرة 

 .519جهيدة مهنتل مقروس، املرجع السابق، ص : ينظر(. كولونياكرتا يوليا  )وهو نفس االسم الذي ذكرها به بطليموس 
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 .1أطول
 الدوائر الرمسية، كما شجعت بعد الغزو الروماين رفضت روما االعرتاف باللغة البونيقية يف     

األهايل على تعلم الالتينية واإلقبال على ثقافة روما وجعلت من ذلك معيارا  يرؤهل صاحبه 
للحصول على امتيازات مدنية ومنها درجة املواطنة الرومانية وذلك نوع من اإلغراء للرتومن واألخذ 

 .2بثقافتها والتخلص من الثقافة البونيقية
لنوميديون يف تطوير اللغة البونيقية اليت تواصل انتشارها على أيديهم ببالد هذا وقد ساهم ا

املغرب مدة طويلة، بينما تراجعت الفينيقية باملشرق أمام ضغط لغات أخرى كاإلغريقية اليت غزت 
 .جمتمعات الشرق ابتداء من توسعات املقدونيني هناك

احلديث، حيث كان أكثر قابلية  ويتجلى مظهر التطور يف بروز خط جديد دعي بالبونيقي
للكتابة العادية، اليت كانت ترقم على سطوح مرنة كألواح الطني، مث ما لبث هذا النموذج اخلطي 

 .3ة والنذرية املنحوتة على احلجارةأن أصبح هاماً يكتب على األلواح التذكاري
ال يستهان به يف خالصة القول ميكن أن نستنتج أن النقوش البونية تشكل مصدرا أساسا     

 .دراسة تاريخ وحضارة املغرب القدمي يف غياب املصادر الكتابية
هذا باإلضافة إىل أن اللغة والكتابة البونية يف املغرب قد عايشتا اللغة والكتابة الالتينية حىت    

 .4انت بعيدة عن االستعمار الروماينالقرن اخلامس ميالدي، السيما يف املناطق اليت ك
صاحب التوسع القرطاجي  :بيين والفينيقيييناالندماج الديني بين اللو  :الثانيالمبحث 

يف األراضي املغربية وبسط سيادة الدولة يف الداخل اندماج ثقايف يف جمال الديانة، وانتشار 
العبادات القرطاجية هي األخرى أيضا، حيث استقر الكثري من التجار القرطاجيني يف املراكز 

بد آلهلتهم، فنتج البد هلرؤالء من ممارسة عباداهتم وطقوسهم الدينية، وإنشاء املعا الداخلية، وكان
بية فينيقية متميزة هلا مساهتا اخلاصة، وأتاح الفرصة لبالد املغرب ألن تصبح عن ذلك ديانة لو 

                              
 .511حممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي، املرجع السابق، ص  1
 .511نفسه، ص  2
 .241، املرجع السابق، ص 2حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية والرتاثية، ج 3
 .14يف غريب املتوسط، املرجع السابق، ص  حممد الصغري غامن، التوسع الفينيقي 4



   القرطاجية مع سكان بالد المغرب القديم-العالقات االجتماعية والثقافية الفينيقية  :باب الثانيال

 

238 
 

، وتضافرت عدة عوامل ساعدت على سرعة انتشار 1مسرحًا لنشا  اجتماعي وثقايف مهم
: التقارب السلمي بني اجملتمعني -أ :هو  السكان احملليني، لعل من أمههاالفينيقية بنياملعتقدات 

إىل جانب سرعة تقبل السكان احملليني ملختلف  -ب، 2الفينيقي واحمللي منذ لقاءاهتم الباكرة
 .عناصر الثقافة الفينيقية

ابر والنصب اجلنائزية جتسدت يف الكثري من املعامل اخلاصة بالدين، يف املعابد واملقوقد    
واملذابح والتماثيل املشيدة لآلهلة واملعبودات اليت متت عبادهتا يف املنطقة، فمن ناحية املعبودات 

  . 3فقد مجع العنصر الوافد واحمللي بينهما، حيث اشرتكوا يف عبادهتا وأقاموا هلا االحتفاالت الدينية
كانت بالد املغرب مسرحا لتالقي  :انتشار الديانة الفينيقية في المغرب القديم -أوال

معتقدات وثقافات خمتلفة بتالقي أقوام وأعراق بشرية على أرضها، وهو ما جعل املعتقدات الليبية 
يقية اليت تأثر هبا القدمية تتشابك مع معتقدات الشعوب اجملاورة كاملصريني مث املعتقدات الفين

وا الكثري من املعبودات ومتسكوا بتقديسها وممارسة طقوسها حىت يف العهد داعتنقايل حيث األه
 .الروماين

احتل الدين املكانة األمسى بني شعوب العامل القدمي الرتباطه  :لمحة عن الديانة الفينيقية -1
انت اآلهلة هي حبياهتم اليومية، خاصة السامية منها، فجاءت الديانة مرتبطة بالطبيعة مباشرة، فك

املسرؤولة عن كل شيئ، فهي الراعية واملاحنة واحلامية واملدمرة واملسببة لألعاصري واملرسلة للرياح 
القوية، وهي جالبة االنتصارات ومسببة اهلزائم، وهي اليت ختتار األسرة احلاكمة ومن يتوىل العرش، 

ض، وكان على الشعب طاعتها طاعة وكان امللك أو احلاكم هو املنفذ ملشيئة تلك اآلهلة على األر 
هلا، وبناء املعابد واللجوء إليها عند الشدائد، وختصيص أناس يقومون  ، وإقامة الشعائر الدينيةتامة

 .هلا احيقرابني والنذور والذبائح واألضعلى خدمتها، وكان على الناس تقدمي ال
 انة عظيمة يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان للدين دور بارز يف حياهتم، ومك  -كشعب سامي-والفينيقيون  

                              
رشيد الناضوري، املدخل يف دراسة بعض جوانب العطاء الفكري إلنسان الشرق األدىن القدمي، دار النهضة العربية، بريوت  1

 .599، ص 5848
 .41حممد الصغري غامن، التوسع الفينيقي يف غرب املتوسط، املرجع السابق، ص 2
 .584صاحل بن خليفة، املرجع السابق، ص راضية أبو عجيلة  3
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على هذه  -سواء الفينيقيون أو القرطاجيون بعدهم–فقد دلت أمساء القادة وامللوك  ،نفوسهم
 -وأدون -حنبعل -ايتو بعل: "بأمساء اآلهلة مثل ،األمهية، حيث ارتبط الكثري من تلك األمساء

 .1يعين ترضية اآلهلة والتربك هبا، وهذا "اخل...أمشون حنو -حامليكار
تعددت اآلهلة الفينيقية يف شرق البحر املتوسط بتعدد مدهنم هناك،  :تعدد اآللهة الفينيقية -2

فكان لكل مدينة إهلها اخلاص هبا، يكون على رأس جمموعة من اآلهلة األخرى اليت كان خيتص كل 
األحيان تتبدل مهامها حسبما تقتضيه منها بشأن معني من شرؤون احلياة، وقد كانت يف بعض 

 .2األمور
ومع ذلك فقد كانت هناك آهلة هلا عبدًة يف كل املدن، كاإلهلة عشتارت اليت كانت متثل   

وجدت يف بالد الرافدين، وبالد الشام، فإهلة اإلخصاب يف معظم احلضارات الشرقية القدمية، 
إله لإلخصاب، وإله : ان هناك على سبيل املثالفقد ك ،أما بقية اآلهلة األخرى. 3ولدى الفينيقيني

 .اخل...البحر، وإله العواصف والرياح، وإله احلرب، وإله اجلفاف، وإله املوت
، ة، فهو الذي ميثل احلياة ولكن إله اخلصب والنماء كان هو األكثر شهرة بني تلك اآلهل 

ع الفالحني، وغالبًا ما يكون هو ويوفر سبل املعيشة، ويرسل األمطار، ويعيد دورة احلياة يف مزار 
ومتوت وتعود   ،4وكان من صفات وطبائع تلك اآلهلة أهنا تتزواج وتنجب األبناء. حامي املدينة

للحياة من جديد، وكانت األلوهية ال تقتصر على الرجال، فقد احتلت آهلة أنثى مراكز مرموقة يف 
عشتارت وبعلة وتانيت وعنات، وكان دورهن غالبًا ما يكون يف اجلانب : جممعات اآلهلة، أمثال

يف جممع واحد بصور  وكانت هذه اآلهلة قد مجعت. العاطفي وفقًا لطبيعة املرأة، كاحلب والكراهية
 .5عندما أصبحت هلا السيادة على املدن الفينيقية يف الشرق

                              
 .491، ص 5889حممد بيومي مهران، املدن الفينيقية، دار النهضة العربية، بريوت،  1
2 Lancel,(S), Carthage , Céres, Tunisi, 1992, P 272.  
، ص ص 2111شق، ، دار عالء الدين، دم1فراس السواح، لغز عشتارت، األلوهية املرؤنثة وأصل الدين واألسطورة،   3

11-14. 
4 Ribihini, Sergio, Belifs and Religous life, in Sabation Moscati, The 

Phoenicians, I.B, Tauris Publisher, London. New York, 2001, P 129. 
5 Ibid, P 122. 
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انتقل الفينيقييون إىل غرب البحر املتوسط  :انتقال المعبودات الفينيقية لبالد المغرب -4
حاملني معهم معتقداهتم وآهلتهم وطقوسهم وشعائرهم الدينية، فارتبطت قرطاجة يف بداية 

ثيقًا بالشرق الفينيقي، خاصة يف احلياة الدينية فكانت آهلتهم شرقية صرفة تأسيسها ارتباطًا و 
جلبت من مدن الساحل الفينيقي، فشيدوا هلا املعابد، وأنشأوا الساحات اليت مارسوا فيها 
طقوسهم، وقدموا فيها القرابني لتلك اآلهلة، ومع أين لست بصدد احلديث عن الديانة الفينيقية أو 

مفصل، ألهنا ليست موضوع الدراسة، إال أين سأحاول تسليط الضوء عليها  القرطاجية بشكل
 .1بقدر ما يفيدنا يف إدراك مدى تأثريها وتأثرها بالديانة احمللية يف بالد املغرب

إن دراسة احلياة الدينية يف قرطاجة ليست باألمر السهل، والوصول فيه إىل حقائق يظل  
ثرية اليت ميكن من خالهلا تكوين فكرة تامة عن تلك الديانة، صعب املنال، وذلك لغياب األدلة األ

ولصمت املصادر الكالسيكية عن احلديث عنها، يضاف إىل ذلك إحراق مدينة قرطاجة من قبل 
م، مما أدى إىل طمس الكثري من الوثائق القرطاجية اليت تكون .ق 594الرومان عند تدمريها عام 

ىل حقيقة تلك الديانة، ولذلك تظل احملاولة حمدودة من الدليل الذي ال يدحض يف الوصول إ
" صالمبو"خالل دراسة اآلهلة الفينيقية يف الشرق، ومن خالل بعض املعابد وعلى رأسها معبد 

بتونس اليت جتري فيها احلفريات األثرية، وبعض املوجودات يف القبور البونية املنتشرة يف غرب البحر 
ائم وجعالن حتمل نقوشًا وصوراً، تسلط الضوء على بعض املتوسط، من أساور وقالئد ومت

املعبودات ورموزها، فقد وجدت بعض احملالق النحاسية اليت صورت األشكال اإلهلية والشعارات 
 .2الدينية املقدسة، وقد محل بعضها التأثريات املصرية، وكان البعض اآلخر على النمط البوين

الديانة فقد متثل يف األنصاب اليت استقى منها الباحثون أما املصدر األهم يف معرفة تلك  
أهم تفسرياهتم للطقوس الدينية القرطاجية، فقد محلت تلك األنصاب نقوشا ورموزًا دينية عديدة 

 اية من تقدميه، ـــــــــــــــــــــــومهمة، حيث كانت النقوش على تلك األنصاب تبني مدى أمهية النصب والغ

                              
، (النقائش -املصادر التارخيية، املصادر األثرية )خاليلة إبراهيم خليل، مصادر البحث عن احلضارة الفينيقية البونية يف تونس  1

 .515، ص 5881رسالة شهادة الدراسات املعمقة، جامعة تونس األوىل، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم التاريخ، 
 .515، ص نفسه 2
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 .1قيمة عن أهم اآلهلة ومسمياهتا وتعطي معلومات
ومن أهم الرموز اليت ظهرت على تلك األنصاب رموز اإلهلة تانيت واإلله بعل محون، اليت 

ورًا لبعض متثلت يف قرص الشمس اجملنح، والصوجلان، والكف املبسوطة، كما أهنا حتوي ص
 .2ضحية لآلهلةاحليوانات اليت قدمت كأ

عدة شعوب أخرى، قد أحبوا وأشركوا معبودين أو ثالثة  لذلك يبدو أن القرطاجيني مثل 
( Couples)يف صلواهتم وأمياهنم أو يف حفالهتم الدينية وداخل معابدهم، فكانت االزدواجات 

واألسباب اليت دفعت هلذه . إطارات يدخلون فيها خمتلف اآلهلة( Triades)والثواليث 
 . 3االشرتاكات تبقى خفية

ممثلة يف االمتزاج الديين تربز العالقات الفينيقية اللوبية  :القرطاجية أهم المعبودات -ثانيا
اليت تعددت يف قرطاج بتعدد سكاهنا، فقد احتوت على العديد من  ثله جمموعة من اآلهلةالذي مت

اآلهلة اليت عبدت فيها، ولكنها اختلفت من حيث مركز الصدارة يف جممع اآلهلة القرطاجي من 
الظروف اليت كانت متر هبا اإلمرباطورية، وحسب تطورها الزمين، فقد  فرتة إىل أخرى، حسب

ظهرت هبا آهلة احتلت السيادة فيها عند بداية تأسيسها، مث ظهرت آهلة أخرى كان هلا الصدارة 
فيما بعد، وكانت معظم هذه اآلهلة فينيقية األصل، كما وجدت إشارات إىل آهلة أخرى حملية 

 .4، كاليونانية واملصريةوأجنبية عبدت يف املدينة
وهذا إن دل على شيئ فإمنا يدل على فسيفسائية الرتكيبة االجتماعية، ومدى احلرية اليت   

كان يتمتع هبا سكان قرطاجة بشكل عام، والذي انعكس على حرية ممارسة الشعائر الدينية 
املصرية يف " زيسإي"ُعثر على متائم وجعالن حتمل صورًا للربة : بشكل خاص، فعلى سبيل املثال

يف قرطاجة، ويبدو أن عبادهتما " دميرت وكوري: "قرطاجة، كما ُعثر على عبادة إهلتني إغريقيتني مها
م، ومن املرجح أهنا اقتصرت على اجلاليات األغريقية .قد دخلت قرطاجة مع بداية القرن الرابع ق

                              
 .581، ص ، املرجع السابقاهيم خليلخاليلة إبر  1
 .918حممد علي أبو شحمة، املعتقدات الدينية الفينيقية يف املدن الثالث الليبية، جملة البحوث األكادميية، دت، ليبيا، ص 2
 .511، ص 9أصطيفن أكصيل، املرجع السابق، ج 3
 515-518، ص ص 9نفسه، ج 4 
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العقيدة ومظاهرها ختضع  وقد أخذت قرطاج عن صور آهلتها، مع العلم أن غايات. 1يف املدينة
ملرؤثرات املكان والزمان معا فعندما انقلبت الديانة الفينيقية إىل إفريقية طرأت عليها تغريات 

 .2حتمية
أما أهم اآلهلة القرطاجية، فقد وجدت عبادة الكثري منها، سنعرض إىل أمهها يف هذه   

 :الدراسة، وهي
، أي ملك املدينة، أو ملك "قرت-ملك:"مهايرتكب اسم ملكرت من كلمتني  :ملكارت -1

، وقد كان هذا اإلله هو إله مدينة صور الرئيس وحاميها، وجاء على رأس اآلهلة اليت 3القرية
 .4وجدت يف جممع املدينة اإلهلي

م، ولكن ظهوره .مل يكن ملكارت إهلًا معروفًا بني اآلهلة الفينيقية خالل األلف الثانية ق 
م يف مدينة صور يف نقش آرامي على لوحة تذكارية .ل القرن العاشر قجاء بشكل مفاجئ خال

عال شأن هذا اإلله عندما أصبحت السيادة الفينيقية ملدينة صور، وأصبح هذا  ،5خصصت له
اإلله حاميًا هلا، وكان يف بادئ األمر ذا طبيعة مساوية ممثلة يف الشمس، ولكنه مل يلبث أن أصبح 

 .6إهلاً حبرياً بعد ركوب الصوريني البحر وحتوهلم حنو الغرب ذا طبيعة حبرية، إذ أصبح
انتشرت عبادة هذا اإلله يف خمتلف املراكز الفينيقية يف غرب البحر املتوسط تبعًا للسيطرة  

الصورية هناك، فقد وجدت عبادته يف صقلية وسردينيا وقادس وقرطاجة، كما ظهرت أمساء كثري 
عبد ملقرت، محلقرت، حبيب ملقرت، بيد : "هذا اإلله، مثل من القرطاجيني اليت تقرتن باسم

، وقد انتقلت عبادته إىل قرطاجة يف وقت مبكر، ويبدو أنه كان معبودها الرئيس حىت 7"ملقرت
                              

 .914حممد علي أبو شحمة، املرجع السابق، ص  1
 .81شارل أندري جوليان، املرجع السابق، ص  2
 .591عصفور حممد أبو احملاسن، املدن الفينيقية، املرجع السابق، ص 3
 .521، احلضارة الفينيقية، ص (ج)كونتو   4
5 Ribichini Sergeo, Op-cit, P127. 
6 Ibid, P 128. 
 .512ص ،5811عهد الوطين للرتاث، تونس، أمحد الفرجاوي، حبوث حول العالقات بني الشرق الفينيقي وقرطاجة، امل - 7
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م، حيث يذكر أن قرطاجة كانت ترسل ُعشر حمصوهلا .م، أو القرن اخلامس ق.القرن السادس ق
، كما وجدت صورة اإلله ملقرت على بعض النقود 1وُعشر غنائم احلرب لإلله ملقرت يف الشرق

ن العملة على املستوى الرمسي للدولة، حيث أالقرطاجية، مما يدل على استمرار عبادة هذا اإلله 
 .2م.إىل هناية القرن اخلامس ق تالقرطاجية سك

إىل صيدا تشري اآلثار إىل أن بداية عبادة هذا اإلله قد ظهرت يف بريوت، مث انتقلت  :أشمون -2
، وكان يعرف بإله الشفاء والطب يف العامل الفينيقي 4حيمل لقب بعل ومل، 3وأصبح إالهها الرئيس
أنه صيغة " كونتو"، واشتقاق االسم غري معروف على وجه اليقني ويرى 5الفينيقي بشكل عام

مشتقة من شيم مبعىن االسم األعظم، وشيم من األلقاب الربانية اليت بطلت عندما ظهر لقب 
 .6، فيكون لفظ إمشون أيضاً جمرد وصف كمعظم األوصاف اليت تطلق على البعولة األخرىإمشون

وقد انتقلت عبادته إىل العامل البوين عند تأسيس قرطاجة، وشيد له معبد على قمة  
 .7بريصة، وهي أعلى قمة يف املدينة، ويعترب من أكرب املعابد فيها

مما يدل على مكانته يف العبادة القرطاجية اقرتن اسم بعل أمشون بكثري من األمساء،  
للقرطاجيني إله حريب على غرار  عرف، حيث مل ي8"أمشون حنو، أمشون يرعاه، أمشون تاماس:"مثل

، استمرت عبادة 9غرار شعوب املتوسط، وكان أمشون يتوىل الدفاع عنهم ويصون مدينتهم وكياهنم
 دونم ظهرت عبادة إهلني جديدين .منذ القرن السادس قذا اإلله حىت سقو  قرطاجة، ولكن ه

شأن كبري يف الشرق الفينيقي، ارتبطا ببعضهما ارتباطًا وثيقاً، واستمر يف بالد املغرب حىت بعد 
                              

 .514، ص ، املرجع السابقأمحد الفرجاوي، حبوث حول العالقات بني الشرق الفينيقي وقرطاجة 1
 .519خاليلة إبراهيم خليل، املرجع السابق، ص  2
 .548ص ،2115ة، دار الشروق، عمان، املاجدي خزعل، املعتقدات الكنعاني؛ 241، ص 9السابق، ج أصطيفن أكصيل، املرجع 3

 .522، املرجع السابق، ص (ج)كونتو   4
 .541، ص 2111دمشق، -، دار عالء الدين، سوريا2حممد اخلطيب، احلضارة الفينيقية،   5
 .522، املرجع السابق، ص (ج)كونتو   6
 .514-512حممد الصغري غامن، التوسع الفينيقي يف غرب البحر األبيض املتوسط، املرجع السابق، ص ص  7
 .544فرانسوا ديكريه، قرطاجة أو إمرباطورية البحر، املرجع السابق، ص  8
 .518الطاهر ذراع، املرجع السابق، ص  9
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دى تأثريه مالذي تعددت التفسريات حول امسه وطبيعته و " بعل محون"اإلله  :سقو  قرطاجة، مها
حول أصلها وعالقتها بالشرق الفينيقي  اليت دار جدل عميق" تانيت" اإلهلةوتأثره بالعبادة احمللية، و 

وبالسكان احملليني، فأصبحت عبادة هذين اإلهلني هي العبادة الرئيسية يف الدولة القرطاجية منذ 
 .م تقريباً، وسأحاول تسليط الضوء على عبادهتما يف املنطقة.القرن السادس ق

طاجة، على الرغم من أنه كان هر اآلهلة الفينيقية يف قر يعترب بعل محون أحد أش :بعل حمون -0
يف الشرق الفينيقي، وقد ظهرت اختالفات كثرية حول أصول هذا اإلله يف بادئ األمر إله مغمور 

نتيجة بروزه بقوة يف مشال أفريقيا، وتأخره يف املشرق، ويعود أول ظهور له يف الشرق الفينيقي إىل 
، مث انتقلت عبادته إىل بالد املغرب بعد تأسيس قرطاجة، 1"زنكريل" م على نقيشة.القرن التاسع ق

قرطاجة، وانتشرت انتشاراً واسعاً يف العامل البوين يف غرب البحر املتوسط، خاصة بعد بروز قرطاجة  
غرب، فكانت له السيادة يف جممع اآلهلة يف قرطاجة، وظهرت رموزه كزعيمة للمدن الفينيقية يف امل

ه يتكرر يف النقوش، وكان أول ظهور له يف قرطاجة وفق النقيشتني على األنصاب، وبدأ امس
 .14112-1419الساميتني 

اختلفت اآلراء والتفسريات حول اسم هذا اإلله مما أدى إىل ظهور آراء عدة انعكست  
، وكلمة "محون-بعل: "على طبيعته وأصوله يف بادئ األمر، فقد كان االسم يرتكب من كلمتني مها

هنا ليست مشكلة يف حد ذاهتا، فقد اتفقت معظم اآلراء حول ( Baal)أي ( B’L)بعل 
الرب، السيد، امللك، الزوج ودائما البد هلا من : معناها وبداية ظهورها، فهي تعين بشكل عام

، لقد مثل بعل جياًل بكامله من اآلهلة الكنعانية ظهر يف 3مبني أي تكملة توضح الشيء اململوك
، وهو 4، ويذكر أن بعال هو ابن أيل"سيدة اآلهلة"قدم، ويأيت بعد جيل أيل بالد فينيقيا منذ ال

سيد اآلهلة الكونية، ومنه تفرعت هذه اآلهلة، وبالتايل أخذ أغلبها هذه الصفة، فارتبط اسم بعل 
 .-كما ذكرت سابقاً  - 5بالربوبية والسيادة

                              
 .595-591ص ص حممد عصفور أبو احملاسن، املدن الفينيقية،  املرجع السابق،  1
 .541الفرجاوي أمحد، حبوث حول العالقات، املرجع السابق، ص  2
 .512، ص 9أصطيفن أكصيل، املرجع السابق، ج 3
 .541املاجدي خزعل، املرجع السابق، ص  4
 214عبد العزيز الصويعي، تاريخ احلضارة الليبية القدمية، املرجع السابق، ص  5



   القرطاجية مع سكان بالد المغرب القديم-العالقات االجتماعية والثقافية الفينيقية  :باب الثانيال

 

245 
 

، "محون"أي يف كلمة ولكن اختالف التفسريات إمنا جاء يف اجلزء الثاين من االسم،  
أن حروف بعل محون   ، حيث1يب آمون سيوةه اللو فهناك من اعتربها جاءت نتيجة متازجه مع اإلل

  .2"بعل أمون"مل تلبث أن نسيت، وشاع رسم االسم 
 Baal)وشخصته يف بعل محون ( Ammon)وقرطاجة تكون قد اختذت أمون 

HMN ) وهذه أقدم 3يعبدونه يف حلته الفينيقيةويكون الكثري من األهايل عباد أمون، صاروا  ،
التفسريات املعتمدة، وهناك رأي آخر يرجح أن الكلمة اشتقت من حرارة الشمس والنار، وهي 

إنه اإلله الناري، وإنه إله مساوي، حيث : ، ولذلك أعطت اإلله الطبيعة النارية، فقيل"محن"تعين 
إن معىن محون هو سيد مذبح : أخرى تقولت آراء د، وور 4يرمز له بالشمس والقرص اجملنح

 .5البخور، حيث تكثر عملية حرق البخور يف معبده
أن كلمة محون قد : بينما يرفض حممد فنطر هذه التفسريات كلها، ويأيت برأي جديد مفاده 

اشتقت من اجلذر محى، والنون للجمع، وهو ما يعين احلماية، وبذلك فهي تعين حامينا، أي أن 
 . 6امي قرطاجةاإلله هو ح

ظهرت اختالفات كثرية حول معىن هذه الكلمة واليت ميكن من خالهلا حتديد ماهية هذا  
معىن تسميته و اإلله، وبالتايل يصعب تقدمي أجوبة هنائية حول طبيعة هذا اإلله القرطاجي وأصله 

اخلصوبة والضامن سني اعتربوه إله الفالحة و ر إال أن معظم الدا. لندرة املعلومات اليت ختص املوضوع
على  جتد دعمًا ال يستهان به إذا قبل مبدأ نسبة بعض الرموز اليت توجدلثراء املدينة، وهي حماور 

 ّيا ــــــــــــــــــبيد اإلله اجملسم على بعض املسكوكات املتأخرة زمن ظالحسنابل القمح اليت ت مثلالعمالت 
 

                              
1 Bates (O), Op-cit, P 198. 
 .521، املرجع السابق، ص (ج)كونتو   2
 .  252، ص9أصطيفن أكصيل، املرجع السابق، ج 3
 .491حممد بيومي مهران، املدن الفينيقية، املرجع السابق، ص  4
 .211امليار عبد احلفيظ، احلضارة الفينيقية يف ليبيا، املرجع السابق، ص  5
6 Fantar Mohamed , Carthage, Approch de une civilization, Tom2, Alife le 

Editions de la Meditrranee, 1998, P 264.                                                               
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 .1واملكتشفة يف هدرمتوم خاصة
، واحتل 2م تقريباً .لعبادة بعل محون يف بالد املغرب خالل القرن السابع قظهر أول ذكر  

مركزًا مرموقًا وسط اآلهلة القرطاجية املتعددة، فانتشرت معابده يف خمتلف املدن الفينيقية ويف بالد 
وكذلك يف موقع يسمى أرض الكتاب   ،3كثر وسريتاماملغرب، فكانت يف قرطاجة وأوتيكا و 

صرباتة احلالية، ويف معبدين آخرين يف رأس املنفاخ قرب مدينة صرباته، ويف  جنوب غرب مدينة
 ، وقد استمرت عبادته على رأس الديانة4"طرابلس احلالية"منطقة الغريان إىل الغرب من ويات 

 .5م حني اقرتنت به اإلهلة تانيت.اخلامس ق القرطاجية حىت منتصف القرن
ني، إنه إله مركب من إهل: لقرطاجي، تقول أقدمهاظهرت نظريتان حول أصول هذا اإلله ا 

بعل "يدعى أحيانًا " بعل محون"يب، وبذلك أدمج اإلهلان وأصبح بعل الفينيقي وآمون اللو : مها
، 6يف مشال إفريقيا على نطاق واسع" آمون"، ويستندون يف ذلك على انتشار عبادة اإلله "عمون

كالقرص الشمسي، وقرين " بعل محون"له على اإل" آمون"ظهور بعض صفات اإلله  وكذلك
 .الكبش

أما النظرية الثانية فهي اليت تقول بأصوله الشرقية، وينادي هبا أغلب الباحثني احلاليني،  
" فرزات"وهي األرجح على ما يبدو، على األقل يف ظل االكتشافات احلديثة، ففي ظل ما أورده 

نه ألغلب املدن الفينيقية بعولة يقدسوهنا، فكل ،  ومبا أ7بوجود منطقة يف الشرق حتمل اسم محون

                              
 .211الشاذيل بورونية، املرجع السابق، ص  1
 .541الفرجاوي أمحد، حبوث حول العالقات، املرجع السابق، ص  2
3 Fantar Mohamed, Carthage, Op-cit, P270. 
 .251عبد احلفيظ امليار، احلضارة الفينيقية يف ليبيا، املرجع السابق، ص  4
5 Fantar (M.H), Carthage Approche d’une civilisation, Op-cit, PP 272-273. 
 .491حممد بيومي مهران، املدن الفينيقية، املرجع السابق، ص  6
يذهب حممد فرزات إىل أن كلمة محون هي اسم ملنطقة يف بالد الشام احلالية، استناداً إىل بعض النقوش اليت ُعثر عليها يف  7

" رب محون: "وجاء يف أخرى حتت اسم ملقرت" أن هرؤالء الناس من محون: " منطقة أم العواميد، حيث جاء يف إحداها
وعناصر امليثولوجيا يف سوريا القدمية مراجعة ملصادر دراستها وأهم مالحمها، جملة فرزات حممد حرب، الديانة الفينيقية : ينظر

 . 14، ص5882، 92-95دراسات تارخيية، العددان 
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وبعل آسافون ( سيد الرأس)مثل بعل روش . بعل يوصف يف الغالب باسم املكان الذي يعبد فيه
 .1(سيد لبنان)وبعل لبنان ( سيد السماوات)وبعل مشني ( سيد الشمال)
أصبحت مركزًا للفينيقيني بشكل عام  إمنا صدارته جملمع اآلهلة يف مدينة فينيقيةإىل إضافة   

م الذي يعده .هي قرطاجة، وطغيانه على اآلهلة األخرى، وبروزه يف وقت يسبق القرن اخلامس ق
بيني، وتأثرهم هبم باجتاههم حنو اللو  2الكثري من املرؤرخني نقطة حتول يف حياة قرطاجة الدينية

ن ذلك ال يغلق الباب متاماً أمام الفرضية ر، هذه األمور جتعلنا نرجح شرقية أصوله، ولكثبشكل أك
م، .األوىل نظرًا للتواصل احلضاري بني الشرق الفينيقي وغرب البحر املتوسط منذ األلف الثانية ق

فالشكوك اليت حتوم حول هذا املوضوع كثرية، وهناك أسئلة كثرية حتتاج إىل إجابة عليها، حىت 
اذا مل يقرتن اسم هذا اإلله بأمساء البشر، كما كان مل: نستطيع أن جنزم بأصل هذا اإلله، فمثالً 

اخل؟ أم أنه اكتفى باإلشارة إليه من خالل ...عبد ملقرت -عبد أمشون"حيدث مع اآلهلة األخرى 
 ؟"بعل محون"ذكر بعل؟ وهل أصبحت كلمة بعل تعين 

 يكن  هذا ما ال نستطيع أن جنزم به، ألن كلمة بعل صفة أخذها كثري من اآلهلة، وإذا مل 
كذلك، فإن احلديث السابق عن بعل يعد خاطئاً، وتذهب التفسريات اليت وردت يف هذا 

 .اخلصوص أدراج الرياح
ويثري عدم ظهور اإلله بعل محون على العملة القرطاجية شكوكًا تدفعنا إىل اإلعتقاد يف أن   

هناية القرن  هي صفة وليست إمسًا حيث إن العملة يف قرطاجة مل ُتسك إال يف" بعل"كلمة 
، ولكن ذلك ال يعين إغفال صورة بعل فيها، بينما ظهرت صورة تانيت عليها 3م.اخلامس ق

، واستمرت كذلك حىت سقو  قرطاجة، يف حني ظهرت صورة "بعل"بكثرة، وتانيت هي وجه 
لإلله ملقرت مع الفيل على إحدى العمالت يف بعض املراكز البونية األخرى، وكل هذا حيتاج إىل 

ضاح حىت نتمكن من الوقوف على ماهية هذا اإلله، وبالتايل ميكننا أن جنزم بأصله وطبيعته، كان إي
اإلله بعل محون األكثر شهرة، وكانت عبادته األوسع انتشاراً، وتدل على ذلك كثرة النصب اليت 

                              
 . 522، املرجع السابق، ص(ج)كونتو   1
 .218الشاذيل بو روينة، املرجع السابق، ص  2
 .218 -519خاليلة إبراهيم خليل، املرجع السابق، ص ص  3
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دلت عليه، والنقوش اليت ذكرته، وقد جاء مسبوقًا بكثري من األلقاب، فقد دعي يف بعضها 
 .1وباملوىل" إل"، أي السيد، كما سبق امسه بـ "أدن: "بلقب

أما عن متثيل اإلله بعل محون فقد أشار ديودور الصقلي إىل متثال كان موجودًا يف منطقة  
ر عليها بعل قرطاجة مصنوعًا من الربونز ميثل اإلله بعل محون، وقد مثّلت معظم الوثائق اليت عث

جالس على العرش يف وضع مهيب يرفع أحيانًا يده اللحية  محون على شكل رجل كثيف
، وقد ظهرت رموزه على الكثري من األدوات املستعملة يف قرطاجة، خاصة أدوات 2للمتعبدين

فقد ُعثر على قرص اهلالل . الزينة، كاحللي واجلواهر، واليت ُعثر عليها يف بعض القبور القرطاجية
 . 3الذهبية اجملنح واهلالل املقلوب على إحدى القالدات

، وأحياناً يف "تانيت"وكان امسه ال يرد دائماً يف بداية النقش، فقد جاء يف املرتبة الثانية بعد  
بعل مشيم، تانيت، بعل محون، بعل " 4111" رقم املرتبة الثالثة، مثل ما ورد يف النقيشة اليت حتمل

من  5بكار أبناء قرطاجةوقد انفرد مع تانيت خبصوصية تقدمي األضاحي البشرية من أ. 4منجم
 .6اجلنسني وعلى خمتلف مستوياهتم االجتماعية

 ل محون ــــــــــــكان لسيطرة القرطاجيني على بالد املغرب الدور األبرز يف انتشار عبادة اإلله بع 

                              
 .414-541خاليلة إبراهيم خليل، املرجع السابق، ص ص  1
 211رشيد بورونية، املرجع السابق، ص 2
 .541خاليلة إبراهيم خليل، املرجع السابق، ص  3
 .419نفسه، ص  4
، يالحظ أن التضحية البشرية تكاد تكون شيئا معتادا يف اجملتمعات القدمية الوثنية املتواضعة على ضفاف البحر املتوسط 5

م، كما مارسها الغاليون .ومل يتوقف العمل به عند الرومان إال يف القرن األول ق. م.حيث مارسها اإلغريق منذ األلف الثانية ق
الساميون الذين بالغوا فيها ونقلوها من الفردية : أثناء محلة قيصر، غري أن أكثر الشعوب ممارسة لشعرية التضحية البشرية هم

قرطاجيون كلما أحسوا بأخطار مادية هتدد وجودهم اعتقدوا -الرمسية، حيث كان العربانيون والفينيقيون اإلرادية إىل اجلماعية
بأن اآلهلة غاضبة عنهم وحىت ترضى ال بد من إراقة الدماء البشرية هلا، وذلك ما أشار إليه ديودور الصقلي الذي يذكر أنه 

م، بادر سكاهنا بالتضحية مبئات األطفال من أبناء الطبقة النبيلة .ق 451أثناء غزو أجاثوكليس ألول مرة ملدينة قرطاجة سنة 
، 5حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية، ج: ينظر. عسى أن ترضى عنهم اآلهلة وتدفع عنهم اخلطر الذي بات يهدد مدينتهم

 .954ص  املرجع السابق،
 .41ميادان مادلني هورس، املرجع السابق، ص  6
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عتيقة، : يبدو أن تلك العبادة اقتصرت على قرطاجة وبعض املراكز الرئيسة مثل حيثيف املنطقة، 
م بدأت عبادته تنتشر يف داخل األراضي املغربية وإن تراجعت على .ولكن منذ القرن اخلامس ق

الصعيد الرمسي خالل القرن اخلامس نتيجة اصالحات سياسية ودينية حصلت بقرطاج بسبب 
غري أنه مل يتمّكن من جتنيبها اهلزائم . اليت كان هذا اإلله يسهر على رعايتها تراجع العائلة املاغونية

 . 1اليت تكبدهتا
مرتبطة باألسر، وإمنا  غري أن اآلهلة كانت  خاصة إذا علمنا ولكن هذا الرأي حيتاج إىل دليل 

ن توغلوا وقد انتشرت عبادته بني السكان احملليني عن طريق القرطاجيني الذي. كانت خاصة باملدن
الذي كان " سيوة"يف داخل البالد، واستوطنوا املراكز الداخلية، ومتت مطابقته باإلله آمون يف 

بعل "، وكان رمزه املقدس هو رأس الكبش، فظهر 2يتمتع بشهرة واسعة يف املنطقة منذ القدم
فني، وعلى يف صورة بشرية مرتديًا ثوبًا طويالً، وإىل جانبه حنتان بارزان على شكل خرو " محون

 . 3رأسه قرنان معقوفان على هيئة قرين كبش
يت كان يتمتع هبا اإلله ومن الواضح أن القرطاجيني قد أضفوا إىل إهلهم بعض الصفات ال 

يب، حىت عده بعض املرؤرخني بأنه ذو أصل لييب، أو على األقل أن اندماجًا قد حصل آمون اللو 
إىل االعتقاد بأن قرطاجة كانت قد عبدت اإلله " بيتس"بني اإلهلني إىل احلد الذي ذهب فيه 

لقد كان بعل هامون بالفعل شكال قرطاجيا  من : " فيقول" بعل هامون: "يب حتت اسملو ال
أشكال اإلله الليبي آمون، ومما يدل على ذلك شكله الذي يظهر به أحيانا ، وهو هيئة 

 .يبمبظاهر اإلله اللو اإلله القرطاجي ويف هذا تبيان ملدى تأثر   ،4"الكبش المقدس
ظهرت عبادة الربة تانيت وانتشرت كإهلة رئيسية على املستوى الرمسي يف قرطاجة منذ : تانيت -0

، ويذكر شارل أندري جوليان أن يف 5املوالية لذلكم، واحتلت الصدارة يف الفرتة .القرن اخلامس ق

                              
 .211ية، املرجع السابق، ص الشاذيل بورون 1
 .511أمحد السليماين، املرجع السابق، ص 2
 .211امليار عبد احلفيظ، احلضارة الفينيقية يف ليبيا، املرجع السابق، ص  3
4 Bates, Op-cit, P 198. 
 .211حممد الصغري غامن، اململكة النوميدية واحلضارة البونية، املرجع السابق، ص  5
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ة مساعدة تسمى تانيت إهلات النذرية إىل جانب بعل محون يف كثري من األحيان جند على احلجر 
ن مثل بعل محون نفسه مزجيا من إله وقد يكو . ال تزال شخصيتها غامضة( أي وجه بعل)بينيبعل 

 . 1ه فينيقيبربري وإل
أما عن رموزها املعروفة فهي متعددة منها مثرة الرمان، وطائر احلمام، والسنابل، كما يرمز  

ها بصفيت اخلصوبة واألمومة، إضافة إىل ذلك هناك إليها بامرأة تُرضع طفاًل يف إشارة إىل متتع
 .2اهلالل والقرص اللذان يظهران على كثري من اللقى األثرية

جدل واسع بني الباحثني حول أصول هذه الربة وماهيتها، فحاولوا تسليط  حدثوقد  
اب الضوء على رموزها لتحديد طبيعتها وبداية ظهورها كمعبودة، ومعرفة بلدها األصلي، وأسب

م، فتعددت اآلراء والنظريات، وتباينت حوهلا، والزال اجلدل .بروزها بقوة خالل القرن اخلامس ق
 .قائماً حول بداية ظهورها ومكانه

برزت جمموعة من النظريات يف هذا اجملال، ولكن أهم النظريات اليت شدت انتباه الباحثني  
 : نظريتان

مجلة من املعطيات اليت أوردها الباحثون والقائلون هبا،  ترتكز هذه النظرية على :النظرية األولى -أ
م .واليت قادهتم إىل اعتبار أن اإلهلة تانيت هي إهلة حملية اعتنقها الفينيقيون عقب القرن اخلمس ق

لدعم مركز اإلله بعل محون فقرنوها به، وأصبحت تالزمه على معظم األنصاب، ويف أغلب 
 .3التقدمات النذرية

هذه اإلهلة بعد التحول القرطاجي حنو الفضاء األفريقي  وزاملعطيات هي بر فأول هذه  
عقب هزمية هيمريا، حيث حدثت حتوالت مهمة يف حياة القرطاجيني، وكان على رأس هذه 

التحول الديين، فكان من عالماته بروز هذه اإلهلة، بل وتصدرها الديانة القرطاجية، : التحوالت
تانيت بىن "املعبود الرئيس للقرطاجيني، وأصبحت تسمى " ونبعل مح"حىت إهنا جاءت قبل 

                              
 .81ن، املرجع السابق، ص شارل أندري جوليا 1
 .512أمحد الفرجاوي، حول العالقات، املرجع السابق، ص  2
3 Fantar (M.H), Carthage la Prestigieuse Cite d’Elissa, Maison Tunisienne de 

l’Edition 1970, P 160. 
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إن تانيت هي (: Picard)ويذكر بيكارد  ، أي تانيت املقابلة لبعل، أو تانيت وجه بعل،1"بعل
، "بعل حمون"إلهة ليبية األصل، وإنها استطاعت أن تصل إلى قمة الهرم الديني إلى جانب 

يجة التبدالت التي حدثت إبان القرن الخامس ، نت"عشترت"و" ملكارت"محتلِّين مكانة 
فأصبح ال يكاد يذكر بعل محون إال ، 2"تانيت بني بعل"م في قرطاجة، وأصبحت تسمى .ق

وتقدمته تانيت، مما اعتربه البعض إشارة إىل تراجع عبادة بعل والتحول إىل عبادة هذه اإلهلة 
 .3اجلديدة

، 4السكان احملليني وحماولة االندماج معهميف إطار تقرب القرطاجيني من ذلك جاء وقد   
حىت يتسىن هلم التوغل يف الفضاء األفريقي إلجياد عمق إسرتاتيجي هلم يف صراعهم ضد األغريق، 
بعد أن شعروا أن هناك قوة جديدة تنافسهم يف البحر، وقد حتاصرهم أيضاً، فيصبحوا حماصرين 

يف الشرق، وخضوعها " صور"نة األم من الرب والبحر، هذا فضاًل عن تدهور مركز املدي
إلمرباطوريات الشرق، كالبابليني واآلشوريني والفارسييني، لذلك سعى القرطاجيون إلجياد وطن 
جديد، وأهايل جدد من األفارقة، وهذا ال يتأتى إال من خالل االندماج مع السكان احملليني على  

، هذا فضالً "تانيت"ديانة، فعبدوا إهلتهم ، وخاصة يف اجلانب الروحي املتمثل يف الةصعدكافة األ
 .5بإقرانه بإهلة أنثى، خاصة وأهنا كانت يرمز هلا بإهلة اخلصب" بعل محون"عن جتديد نشا  اإلله 

املصرية يف " تانيت"فهي تتبع اسم اإلهلة ذاهتا حيث ورد ذكر عبادة اإلهلة  الثاينأما الدليل  
مساء املرؤنثة لدى املغاربة، واللغة الليبية تبدأ بتاء من األ (TNT)بالد املغرب، فقد كان اسم 

، وقد 6ساكنة وتنتهي بتاء التأنيث، وكانت تلك القبائل متيل إىل عبادة األنثى عن اإلله الذكر
انتقلت عبادهتا إىل مصر نتيجة التواصل احلضاري والتأثريات الليبية على املصريني، ولقبت يف مصر 

                              
 .218-211بورونية الشاذيل، املرجع السابق، ص ص  1
2 Picard (G), Ancient peoples and places, The Phoenicians, London, 1962, P89. 
3 Lancel (S), Op-cit, P 277. 
 49مادلني هورس ميادان، املرجع السابق، ص 4
 .252حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  5
6 Bates, Op-cit, P 76. 
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 داللة على 1"بابنة رع"، ودعيت يف بعض األحيان "أم اآلهلة"، أو "ةباإلهلة الكبري "منذ القدم 
  .مكانتها لدى املصريني

امسها يف جممع  غابهلة تانيت إن اآل: ، فإن أصحاب هذا الرأي يقولونالثالث أما الدليل 
جتنُّد كل ، بل إّن تانيت غري معروفة هناك متاما رغم 2هلة بصورآلهلة برأس مشرا، وال يف جممع اآلا

أّي شيء يف هذا  تمرؤرخي الساميات تقريبا إلثبات فينيقيتها، وحىّت االكتشافات األثرية مل تثب
، وإن وجد ذكر هلا يف الشرق، إذا ليس من املعقول أن إهلة مغمورة يف الشرق تظهر فجأة 3اجملال

 . وتتصدر جممع اآلهلة يف قرطاجة هكذا،
النظرية مرؤخرًا منادية بشرقية أصل اإلهلة تانيت، وقد أيدها ظهرت هذه  :النظرية الثانية -ب

الكثري من الباحثني بعد االكتشافات احلديثة اليت مت التوصل إليها، واليت تتحدث عن وجود آثار 
، كما 4فقد مت العثور على أمساء الكثري من األماكن اليت حتمل اسم تانيت. هلا يف الشرق الفينيقي

إىل اجلنوب من صور حيمل رمز تانيت مع اإلهلة عشرتت، ويعود " ية الصرفندقر "ُعثر على نقش يف 
، أي قبل ظهور هذه اإلهلة يف قرطاجة، كما أن هذه 5م.النقش إىل القرن السادس أو السابع ق

اإلهلة كانت قد أخذت الكثري من خصائص اإلهلة الشرقية عشرتت، هذا فضال عن وجود نقش 
قرطاجة، مما عده أنصار هذه وتانيت لبنان، وجد هذا النقش يف  تنذري مهَدى إىل الربة عشرت 

 . 6النظرية تصرحياً بأصول تانيت الشرقية

                              
 .914حممد علي أبو شحمة، املرجع السابق، ص  1
 .584، املرجع السابق، ص الفرجاوي أمحد 2
 .251حممد العريب عقون، االقتصاد واجملتمع، املرجع السابق، ص  3
 .219عبد احلفيظ امليار، احلضارة الفينيقية يف ليبيا، ص  4
 .218حممد الصغري غامن، اململكة النوميدية واحلضارة البونية، املرجع السابق، ص  5
 . 19مل قرطاجة، املرجع السابق، ص حممد حسني فنطر، احلرف والصورة يف عا 6
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 دو ـــــــ، أما وجودها يف الشرق فال يع1ن تانيت من أصل أفريقيأا تقدم، ميكن أن نرجح ومم 
من خالل التجار  كونه انتقال لعبادة هذه اإلهلة إىل هناك، إما عن طريق التأثريات املتبادلة

كما - الفينيقيني الذين ارتادوا غرب البحر املتوسط يف وقت مبكر، وإما أن يكون عن طريق مصر
تمازجت الديانتان الليبية ف، حيث انتقلت من ليبيا إىل مصر، ومنها إىل الشرق الفينيقي، -ذكرنا

ذات األصول الليبية، واآلهلة واملصرية منذ أقدم العصور، حىت أصبح من الصعب التفريق بني اآلهلة 
 .2ذات األصول املصرية

إن البحث يف حتديد أصل ومنشأ اإلهلة تانيت يف ضوء املعطيات املتوفرة لدينا أمر يصعب  
    . التوصل فيه إىل نتيجة حامسة، وتظل األحكام جمرد فرضيات ال ميكن اجلزم هبا

سأتناول يف هذا العنصر عملية متازج  :تمازج المعتقدات القرطاجية بالمحلية -ثالثا
 .املعتقدات احمللية بنظريهتا القرطاجية، ورصد عملية التأثري والتأثر بني الطرفني

، 3''وقد اندمجت اآللهة الفينيقية مع اآللهة األفريقية'': يقول شارل أندري جوليان
يني، وبني العناصر من خالل النص يفهم مدى االندماج الثقايف يف جمال الديانة بني القرطاج

 .السكانية احمللية
جاء الفينيقيون إىل سواحل بالد املغرب حاملني معهم معبوداهتم من  :التأثير القرطاجي -1

الشرق فعبدوا آهلتهم ومارسوا طقوسهم الدينية داخل مدهنم دون أن يتأثروا بالعبادات احمللية أو 
م .تقريباً، لكن ومع حلول القرن اخلامس ق ا فيها بشكل واضح طيلة ثالثة قرون من الزمانو يرؤثر 

: رأسهابدأ التحول القرطاجي حنو الفضاء األفريقي نتيجة جمموعة من العوامل اليت كان على 
 .4الصراع القرطاجي األغريقي

                              
يذكر حممد العريب عقون أنه لو مت البحث يف إثنوغرافيا الشعب األمازيغي أُلكتشف بأن هذه اإلهلة ال يزال هلا وجود إىل  1

. اخلصوصيومنا هذا، فهي جمسدة يف اإلبزمي الفّضي الذي متسك به املرأة لباسها ويف الوشم الذي يكون يف جبهة املرأة على 
 .254حممد العريب عقون، املرجع السابق، ص : ينظر

 .911حممد علي أبو شحمة، املرجع السابق، ص  2
 .521شارل أندري جوليان، املرجع السابق، ص  3
 .41حممد الصغري غامن، اململكة النوميدية واحلضارة البونية، املرجع السابق، ص 4
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وبدأ االحتكاك بني الشعبني، واالختال  الذي نتج عنه متازج فكري ديين، فعلى الرغم   
من حماولة الفصل بني معتقدات كل شعب على حدة من قبل الكتاب املعاصرين، إال أن التأثري 
القرطاجي بدا واضحًا على سكان البالد األصليني، من حيث انتشار الكثري من املعبودات 

م، وتغلغلها حىت يف األوسا  الشعبية، فقد انتشرت عبادة اإلله بعل محون بني الفينيقية بينه
، ومحل 1والقرابني طاجية، وقدم له اللوبيون األضحيالناس، وأصبح اإلله الرمسي يف اإلمرباطورية القر 
، وليس هذا من املستغرب إذ أن الفينيقيني كانوا 2العديد منهم أمساء بونية ارتبطت ببعض اآلهلة

 .م أصحاب السيادة يف البالده
يتجلى االنصهار الديين والروحي بني الفينيقييني والنوميديني واملغاربة عامة، يف األمساء، 

مساء املنقوشة على وكان كثريها مشتقا أو مركبا من أمساء اآلهلة أو صفاهتم، حسب ما يظهر من األ
ر أن الناس كانوا ينشدون الربكة وزين الواردة يف النصوص التارخيية القدمية، إذ يظهاألنصاب، و 

. حتماء بهاالالفأل بإطالق أمساء اآلهلة على أبنائهم، كما كانوا يرون يف ذلك تقربا إىل املعبود و 
، حانون (هبة بعل)، مطون بعل (خمتار بعل)عبد مشون، حنبعل : نذكر من تلك األمساء

وقد محل الكثري من أبناء وأحفاد (. نةعبد ملك القرية أو عبد رب املدي)، عبد ملقرت (املفضل)
 . 3أذربعل، صدربعل،مستنبعل: ماسينيسا أمساء من هذا القبيل

هو مدى التأثري احمللي و -أما عن اجلانب اآلخر :على المجتمع القرطاجي التأثير المحلي -2
املرؤرخني جليًا واضحًا على احلياة الدينية القرطاجية، فقد بلغ درجًة جعلت بعض فإنه يبدو 

وحىت إن مت تفنيد ذلك، فإن تلك اآلهلة  4يعتربون أن اآلهلة القرطاجية رمبا تكون مغربية األصل
 .5أخذت من الرموز والشعائر ما جعلها متتزج مع اآلهلة احمللية بشكل يكاد يكون كلياً 

                              
 .41حممد الصغري غامن، اململكة النوميدية واحلضارة البونية، املرجع السابق، ص 1
2 Ferjaoui (A), Reeherches sur les relation entre L’Orient Phoenicien et 

Carthage, Ed-Beit Al Hikma, Carthage, Tunisie, 1992, P 329. 
 .215يخ، ص حممد البشري شنييت، اجلزائر قراءة يف جذور التار  3
حممد حسني فنطر، مدينة كركوان مدينة بونية بالوطن القبلي، احلياة الثقافية، جملة تصدرها وزارة الثقافة باجلمهورية التونيسية،  4

 .9، ص 5881، 11-48العددان 
 .241عبد احلفيظ امليار، احلضارة الفينيقية يف ليبيا، املرجع السابق، ص  5
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 قد أخذ بعض املظاهر اخلاصة" بعل محون"فعلى سبيل املثال إن اإلله القرطاجي الرئيس 
بعل "قرين الكبش واللحية اليت ظهر هبا، حىت اعترب بعض املرؤرخني أن : ، مثل"آمون"باإلله اللييب 

، ولقد كان الرمز "بعل أمون"، والذي أصبح يسمى "آمون سيوه"هو نفسه اإلله اللييب " محون
ت ، هو رمز لييب أصيل، حيث ثبت وجود تقديس هذا الرمز خالل الرسوم واحلفريا"قرين الكبش"

 .1اليت ظهرت يف ليبيا قبل قدوم الفينيقيني إليها
كما ال ينكر القرطاجيون قوة اآلهلة األجنبية، ويرؤدون هلا االحرتام عندما تدعوهم لذلك 

كبري آهلة الليبيني، فإهنا رمبا كانت ( Ammon)وملا اختذت قرطاجة آمون . املصلحة أو اخلوف
 .2عليهاتبحث عن استمالة رب األرض اليت استولت 

أما عن تانيت فإننا ال نستطيع التحدث عنها يف إطار التأثري، ألننا بالتايل نكون قد 
أعطينا حكمًا حول أصل هذه اإلهلة مع ميلنا ألصوهلا الليبية، ولكن الفصل يف هذا األمر سيظل 

 .معلقاً إىل حني دراسة الديانة الليبية القدمية بشكل وافٍ 
ذا كانت شرقية األصل فإن عبادهتا انتشرت بني السكان احملليني إهنا إ: ولكن ميكننا القول

م، وتغلغلت عبادهتا يف املناطق .بشكل يكاد يكون أقوى من أي إله آخر عقب القرن اخلامس ق
 .الداخلية لبالد املغرب

قمة اهلرم الديين يف قرطاجة،  ألصل، فإن ارتقاء عبادهتا إىلوإن ثبت أهنا إهلة ليبية ا 
اإلله الرئيس بعل محون، وسيادهتا يف جممع اآلهلة يف قرطاجة لدليل على مدى التأثري وتقدمها 

احمللي على عبادة القرطاجيني، ويف كلتا احلالتني فإن هذا يعترب دلياًل قوياً، ومثااًل واضحًا على 
ت فضال عن ظهور بعض املعتقداعتقدات الدينية بني الشعبني، مدى التمازج الفكري، ومتازج امل

اإلعتقاد بوجود األرواح الشريرة، والذي دل عليه ظهور بعض األقنعة : احمللية بني القرطاجيني، مثل
اليت بدا عليها النمط األفريقي لدى القرطاجيني، معتقدين أهنا تطرد تلك األرواح، أو أهنا 

 .3تضحكها، فتبطل مفعول شرها

                              
 . 252ب القدمي، املرجع السابق، ص حممد بيومي مهران، املغر  1
 .511، ص 9أصطيفن أكصيل، تاريخ مشال إفريقيا القدمي، ج 2
 .981حممد علي أبو شحمة، املرجع السابق، ص  3
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ني يف عادات الدفن، خاصة يف عن ظهور بعض التأثريات اللوبية على الفينيقي عالوة  
الطقوس اجلنائزية، وصبغ جسد امليت باللون األمحر، الذي يعين لون احلياة، ما يعين أن الفينيقيني 

 ذا االعتقاد ــــــــيف املغرب رمبا ساورهم االعتقاد يف احلياة بعد املوت مثلما كان يعتقد الليبيون، ورمبا ه
 .1لديهم يف الشرق كان غامضا

رابني للشمس والقمر وليس ألي اله هريودوت أن كل الليبيني كانوا يقدمون القالحظ 
آخر، ووصف طريقة تقدمي هذه القرابني، فكانت الطقوس تبدأ بقطع أذن األضحية، والقائها على 

 . 2يلَّ رقبتهعن طريق ِ مساكنهم، مث يقتلون احليوان 
ح أن تكون قد انتقلت إىل الليبيني عن وملا كانت عبادة القمر عبادة فينيقية، فانه من الراج

، ومعروف أن عبادة األجرام السماوية اشرتك فيها املشارقة 3طريق املدن الفينيقية يف طرابلس
كما تعلق هبا الليبيون، . واملغاربة على السواء، حيث تعلق هبا املصريون والرافديون والكنعانيون

" آمون"ات اليت تبوأت منزلة رفيعة لديهم نذكر ومن املعبود. الذين كان احساسهم بالدين قوياً 
بعل "ولعل تعلق األهايل الشديد بآمون جعلهم يقبلون على ". رع"حيث اقرتن امسه بإله الشمس 

 .4لتقارهبما ومتاثل طقوسهما، خاصة من حيث العالقة بقوى الطبيعة والكواكب" حامون
لتعليم يف قرطاجة لتوفر املرجعية أتطرق هنا إىل وضع ا :الحياة العلمية :المبحث الثالث

التارخيية مقارنة ببالد النوميد واملور، والرتباطها بسكان املغرب القدمي وبعض املرؤسسات التعليمية 
 .كاملدارس واملعابد ودور الكتب اليت كانت موجودة يف تلك الفرتة

قرطاجة ضئيلة ال تشفي ال تزال املعلومات اخلربية اليت تناولت هذا اجملال يف  :المدارس -أوال 
إال أن هناك نصوصاً . غليل الباحثني والدارسني الناشئني لتغطية اإلجابة عن اإلشكاالت املطروحة

قدمية تشري إىل متابعة األسرة القرطاجية واهتمامها برتبية أبنائها، فقد استفاد حنبعل وإخوته من 

                              
 .215عبد احلفيظ امليار، احلضارة الفينيقية يف ليبيا، املرجع السابق، ص  1
 ، املصدر السابق، صهريودوت 2
 .19لسابق، ص عبد احلليم دراز، املرجع ا 3
 .588حممد البشري شنييت، اجلزائر قراءة قراءة يف جذور التاريخ، املرجع السابق، ص  4
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ارات البحر األبيض املتوسط كاإلغريقية تربية متينة مجعت بني األصالة القرطاجية والتفتح على حض
 .والرومانية

خمتلف  ملعلم الكفء لتعليمهم وتدريبهم علىوقد أفلح أبوهم عبد ملقرت يف اختيار ا     
من تعليم ( صفنبعل بنت عزربعل بن جرسكن) افات والفنون، حيث استفادت صفينيسيبةالثق

فس وإرهاف املشاعر والوجدان عن جيد يتضمن تثقيف الفكر وحتصيل املعارف، وهتذيب الن
طريق دراسة املوسيقى، فكانت أديبة حسناء جتيد العزف والغناء، حىت أهنا كانت جتذب احلكام 

هكذا سامهت املدارس القرطاجية مساهة بارزة يف  .1واألمراء ملا متتعت به من موسيقى وفن الرقص
 .تعليم أبناء احلكام والطبقة الثرية

ذكرت بعض املعابد القرطاجية كمرؤسسة تعليمية ودينية، يف النصوص األدبية  :المعابد -ثانيا   
الكالسيكية والوثائق املنقوشة، غري أن معرفتنا هلا مازالت حتتاج إىل مادة خربية جتيب عن جماالت 
الدراسة املطلوبة، وقد حاولت اإلفادة مبا تيسر يل من مرجعية أرى أهنا يف حاجة إىل حبث أوسع 

 .2وباملقابل فإن اآلثار اليت كشف عنها يف التنقيبات، كانت قليلة العدد. تقبالوأعمق مس
كان من املرجح أن اللغة القرطاجية كانت تدرس يف مرؤسسات تعليمية يف تلك املعابد 

هذا ناهيك عن القرابني اليت كانت تقدم لآلهلة، . 3للقيام بواجب الكهانة على الوجه األكمل
مه، ولذلك على توثيقها على أنصاب يدونون عليها نوع القربان واسم مقدوكان مقدموها حيرصون 
والقرابني منتشرة أنصاهبا بني القبور، ويف املعابد القرطاجية أينما وجدت،  جند الكثري من األضحي

ويبدو أن لذلك التوثيق دوراً مهماً يف حفظ القربان من الزوال، فمادام ماثال أمام اإلله يظل يذكره 
 .4هاة مقدمه، ومن هنا جاء حرص مقدم القربان على توثيقبرعاي

                              
 .551الطاهر ذراع، املرجع السابق، ص  1
 41مادلني هورس ميادان، املرجع السابق، ص 2
 .44حممد حسني فنطر، احلرف والصورة يف عامل قرطاجة، املرجع السابق، ص  3
 .219الربكي، املرجع السابق، ص  مفتاح حممد سعد 4
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وهذا من شأنه أن يدفع الكثريين لتعلم القراءة والكتابة للقيام بتلك املهمة بأنفسهم دون  
ومما يقوي هذا اإلعتقاد أن النقوش اليت وجدت كانت تشمل كل فئات . اللجوء إىل اآلخرين

 . 1اجملتمع القرطاجي من سادة وعبيد وأجانب
كما أن التغريات املناخية ووضع طبقات أبنية جديدة فوق القدمية تعود إىل فرتة احلكم الروماين، 

 رت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجعلت الباحثني يفتقدون تلك املادة املعرفية عن الفرتة السابقة للعهد الروماين، فظه
 .2العمومية خمينات تفتقر للدقة املعرفية وغلبت عليها نزعةدراسات اعتمدت على الفرضيات والت

وإذا أخذنا بعني االعتبار اآلثار القليلة اليت وصلت إىل الباحثني يف هذا اجملال، فمن 
الصعب تصور مجيع األدوار والنشاطات اليت كانت تقوم هبا املعابد، يف جماالت احلياة الثقافية 

لذلك فإن املسعى سيكون أكثر جمازفة وخطورة أمام الباحثني،  واالجتماعية يف العهد القرطاجي،
عندما حياولوا أن  مي الدقيق واملنهجية األكادميية،وعليهم التدبر واملوضوعية واعتماد الفكر العل

 .3يعاجلوا دور املعابد التعليمي
والواقع أن املشكلة تعود مرة أخرى وبشكل أساس للمصادر نفسها اليت هي على الرغم 
من تنوعها وأمهيتها ال تتضمن إال تلميحات وشذرات يبقى تفسريها يف حدود الفرضيات والشحة 

 .املعرفية
على رأسها آثاره قابلة للدراسة و  تمنها فقط كان لبعضفاكما جند ندرة يف املعابد البونية         
الزمان وسطي، إضافة إىل ذلك أهنا من حيث اثنا عشر معبدًا منتشرة يف العامل القرطاجي املت جند

 .4واألسلوب متباعدة فيما بينها، حبيث يصعب أن حنددها يف نظرة موحدة متماسكة
لكن يبدو أن املعابد قامت بنشاطات تربوية وتعليمية باستيعاب األطفال وتعليمهم القراءة  

فالنصوص اليت مت العثور عليها يف والكتابة وتلقينهم أسس الرتبية اليت مازلنا جنهل عنها الكثري، 
قرطاجة واملدن البونية األخرى ختتلف من حيث املضمون وقد صعب فك رموزها وفهمها، لكنها 

                              
 .219نفسه، ص  1
 .599فرانسوا دوكريه، قرطاج أو امرباطورية البحر، املرجع السابق، ص 2
 .599، ص نفسه 3
 .555نفسه، ص 4
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أن الرتبية  ومهما كان األمر فيبدو. القرطاجيتعترب دلياًل على انتشار القراءة والكتابة يف اجملتمع 
لية الذاتية واالتكال على النفس واالبتعاد عن املسرؤو : يف قرطاجة كانت تعتمد مبادئ أخالقية منها

 .1الرذيلة وعن كل سلوك مشني
وهكذا رغم شحة املادة اخلربية فإنين قد حاولت إعطاء صورة حسب ما توفر من 

 .معلومات حول دور املعابد يف التعليم خاصة ويف اجملال الثقايف عموما عند القرطاجيني
ذكر املرؤرخون القدامى دور الكتب القرطاجية واليت أطلق  :دور الكتب في قرطاج -ثالثا

لما كان غزو '' : وقد أضاف قائالً . عليها أبلينيوس األكرب ببليوتيقا وهو لفظ يعين دار الكتب
، كما أثبت 2''قرطاج قرر مجلس الشيوخ الروماني توزيع ما في دور كتبها على ملوك أفريقية 

صة قرب معبد يف قرطاج الرومانية على ربوة بري  دار الكتب الكاتب األفريقي أبويل مادور وجود
أمنقولبيوس وهو إله الطب عند الرومان، وكان املعبد املشار إليه مرتبعا على قمة الربوة مشرفا على 

 .البحر
ويبدو أن هذه الدور كانت منتشرة يف نواحي خمتلفة من بالد قرطاجة، كما كان للمعابد 

ثائق واحملفوظات، ومعلوم أهنا كانت تأوي بعض اجملالس واهليئات السياسية مكتباهتا وهلا خمازن للو 
 .3اليت جتتمع فيها، فيستفيد أعضاؤها من وثائق مكتباهتا

إن دار الكتب يف قرطاجة، مهما تعددت مواقعها وتنوعت حمتوياهتا، إال أهنا تستجيب 
وراء الغذاء الثقايف واألديب أو التقين  حلاجة الكهنة واألطباء واألدباء واملرؤرخني وغريهم مما يسعون

وقد وجدت يف الكتب البونية جوابا لكل من يريد التعرف على . من صناعة وجتارة وفالحة
قرطاجة، فبما أهنم من أهل احلرف والعلم ال عجب أن تراهم يسجلون خمتلف أوجه حياهتم 

والعاج والعظم  ويعربون كتابة عن أفكارهم وعواطفهم وهواجسهم على كسرات الفخار
 (201، ص 20:ينظر الشكل رقم).4واألخشاب واملعادن فضال عن احلجارة واجللود والربدي

                              
 .558-551الطاهر ذراع، املرجع السابق، ص ص  1
 14، ص 5881تونس،  -األبيض املتوسطمنشورات البحر  -، أليف 5حممد حسني فنطر، الفينيقيون بناة املتوسط،   2
 .558الطاهر ذراع، املرجع السابق، ص 3
 .14ص الفينيقيون بناة املتوسط، املرجع السابق،حممد حسني فنطر،  4
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على تعليم أبنائها، وقد مكنت هذه التقاليد النوميدية حيث حرصت األسرات امللكية 
من األخذ بنصيب وافر من معارف العصر، وهو ما ساعد بعضهم على ممارسة  هاالثقافية أبناء

حفيد ( م.ق 41-551)هوايته األدبية والفنية، فربز كتاب أمراء وملوك أمثال ميسال الثاين 
مستنبعل، ويعد ميسال هذا أول األدباء النوميدييني امللوك املعروفني لدينا، ولقد ألف كتبا كثرية يف 

حرب "غرافيا باللغة البونيقية اليت كان ضليعا فيها، وذكر سلوستيوس صاحب كتاب التاريخ واجل
ة أنه استقى معلوماته املتعلقة ببالد املغرب من كتب ميسال الذي كان حمتفظًا ببقايا مكتب" يوغرطة

. فإّن بعض تلك الكتب القرطاجية متعلق بتاريخ املغرب وجغرافيته وسكانه قرطاجة، وحسبه
 .1ظ أّن تلك الكتب فقدت مثلما فقدت كتب ميسال نفسهولسوء احل

 
                              

 .541حممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي، املرجع السابق، ص  1
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 .20شكل رقم 
 .203مها العيساوي، المجتمع اللوبي، الرجع السابق، ص : نقال عن

وقد حتدث كثري من الكتاب اإلغريق والالتني عن أمهية املكتبة القرطاجية مشريين إىل  
حمتوياهتا القيمة، والظاهر أّن آخر املستفيدين منها هو يوبا الثاين الذي اعتمد على ما ورد يف 

 . 1بعض كتبها اجلغرافية عندما كان يعّد رحالته اإلستكشافية حبثا عن منابع النيل
ب القدماء من إغريق ورومان، أن نصوصًا كانت تعلق يف املعابد ويقبل الناس جاء يف كت

، ومل يبق م.ق 584سبب احلريق الذي كان سنة ، ولكنها اندثرت ب2على قراءهتما واالستمتاع هبا
من تلك الرسائل والوثائق البونية على اختالفها وتعدادها إال دمغات حتملها أقراص من فخار 

بة وصمودًا أمام الزمن، وقد أورد إبلوتركوس وثائق بونية جنت من احلريق ألهنا  زادها احلريق صال
كانت مقبورة يف مناطق بعيدة عن اخلطر، وأغلب هذه األقراص حمفوظة يف خمازن املتحف القومي 

 .3بقرطاجة
ومن خالل النقائش اليت مت العثور عليها يثبت مدى انتشار القراءة والكتابة يف اجملتمع 

ومن اآلثار ما مت العثور عليه يف ضواحي مدينة قاملة بالقطر اجلزائري نقيشة بونية . طاجيالقر 
قف أيها ''مبا معناه ( جامس جرمان فيفري)، قرأها ونقلها إىل الفرنسية 4سطرت باحلرف النسخي

دن واستنادا إىل هذه النقيشة رأى العامل الفرنسي أن التعليم كان منتشرا يف امل. ''المار واقرأ
 .5واألرياف البونية

إنه '':وقد كتب( Biyarsantas)بيارسنتاس : وقد تبىن هذا الرأي آخرون نذكر منهم
من الخطأ الفادح تصور الكتابة وقفا على كبار القوم وعلى الساطرين في دور الكتب أو 
على الكهنة في المعابد فالخربشات العديدة التي تحملها كسرات من فخار عثر عليها بين 

                              
 .541نفسه، ص  1
اإلسالم وقد كانوا يأتون الكعبة لرؤية املعلقات واالبتهاج هبا وحفظ ما دون فيها من روائع وهي عادة جندها عند العرب قبل  2

 .521الطاهر ذراع، املرجع السابق، ص : ينظر. وأخبار
 .   18، ص 2114، عويدات للنشر، بريوت، 2أندريه إميار، جاتني أبوايه، روما و إمرباطورياهتا، مج  3
 .551ق، صالطاهر ذراع، املرجع الساب 4
 44ص  الفينيقيون بناة املتوسط، املرجع السابق،حممد حسني فنطر،  5
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صخور جزيرة مجادورة تثبت أن المغامرين والصيادين الذين ترددوا على تلك البقاع بعيدا 
ففي كل مكان وحتى في أقصى األرياف تجد من  . عن العواصم كانوا يقبلون على الكتابة

 .1''كان يسطر بالمرشق اسما أو بدايته على جنب آنية أو على قعرها
 رطاجي، ـــــــــــــــــــــقد احتل مكانة هامة داخل اجملتمع القمن خالل هذا الرأي، يبدو أن التعليم  

حيث القراءة والكتابة مل تكن مقتصرة على كبار القوم وأبناءهم، بل عمت حىت الصيادين 
 .واحلرفيني والفئات الضعيفة من الشعب

ظلتا  ميكن مالحظة االمتزاج الواضح بني الثقافتني الفينيقية والليبية، وأهنمامما سبق 
تتغذيان من مصدر واحد، وهو اجملتمع احمللي القدمي ببالد املغرب، بكل أطيافه، كما أن تسرب 
احلضارة والثقافة البونية إىل دواخل اإلقليم، وتشرب السكان احملليني لتلك الثقافة جعل من عملية 

ر احلضاري القادم استمرارها مدة طويلة من الزمن، أمر يف غاية األمهية، واستطاعت مقاومة التيا
مع املستعمرين اجلدد الرومان، فقد بقيت احلضارة البونية بكل معطياهتا الثقافية والدينية واللغوية 

 . تضفي بظالهلا على اجملتمع احمللي، خالل فرتة االستعمار الروماين
الفينيقية بني إذا لقد ترتب عن التوسع القرطاجي يف الفضاء األفريقي انتشار اللغة والديانة 

السكان من خالل املراكز اليت أنشئت يف بالد املغرب وكذلك تأثر القرطاجيني باللغة والعبادات 
احمللية مما أحدث متازجًا بني ثقافة القادمني اجلدد وأصحاب البالد األصليني، حيث أصبح من 

يف التاريخ لنا ما ُعرف ا التمازج الذي أفرز الصعب التفريق بينهما أثناء االحتالل الروماين، هذ
 .القدمي باسم احلضارة البونية

   
  
 
 

     
                              

 .41، ص نفسه 1
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اليت ذاعت شهرهتا اآلفاق، ملا قدمته لإلنسانية من  اإلغريق واحدة من الدول الكبريةبالد  
حضارة غريق من بناء اإل حيث متكن إجنازات حضارية مشلت مجيع جماالت احلياة وأشكاهلا،

 ،البحر املتوسط شعوبمنها   استفادو الفكرية والثقافية والعلمية  النهضةعريقة، قدمت الكثري من 
 فقد كانت املدن اإلغريقية الكربى يف صقلية وجنويب إيطاليا وقورينائية

(Cyrénaïque/Cyrenaica)1،  لعلوم، مراكز للفّن والفكر وخمتلف اعظيمة التطور و
دن على التوسع االستيطاين، وإنشاء املذ زمن بعيد يف منللفينيقيني  اإلغريق منافستهم فعرف عن

 .احل األفريقيةحنو السو وقد اجتهوا بأنظارهم امتداد السواحل التوسطية،
ن اإلغريق، ويتناول هذا الفصل األسباب اليت شكلت عوامل ضاغطة أدت إىل نزوح الوافدي       

واليت أسهمت بشكل  يبو يف اجملتمع اللبيا، باإلضافة إىل العوامل املساعدة و ودفعتهم للهجرة حنو ل
وقبل الشروع يف احلديث عن الصالت بني سكان بالد املغرب . يف تدعيم ذلك االستيطان واضح

   .واإلغريق، ال بد من التعريف هبؤالء، يف عرض موجز كي يتسىن للقارئ فهم األحداث
 .باإلغريقالتعريف  :المبحث األول

 ملعروفة حاليا باسم اليونان كانتتدل الدراسات احلديثة على أن البالد ا :أصول األغريق :أوال
  2ريقـــــــــــــــــــــــــــــــــمأهولة يف الفرتة الزمنية السابقة لظهور اليونان احملدثني والذين درج تسميتهم باسم اإلغ

 

                              
هي إقليم يف أقصى مشال شرقي بالد املغرب القدمي، ما بني خليج السريت الكبري إىل احلدود املصرية،  (Cyrénaïque)قورينائية  1

غرباً، لكن ( Automalaks/أوتوماالكس)شرقًا إىل العقيلة( Katanathmous/كاتانامثوس)وبالضبط اإلقليم املمتد من السلوم
اإلقليم كانت غري واضحة فالشرقية منها تقع عند خريونيوس  بعض املؤرخني اعتقد أن هذا التحديد غري دقيق، ألن حدود

كانت تقع عند ضريح األخوين   يةالغرب الشرق من بربق احلالية، أما الواقعة إىل( رأس التني()Achlides Chrionuous)اخيليدس
التقليدية اعتادت اعتبار الشمال األفريقي ال ، وينبغي أن ينال من الدارسني والباحثني نفس العناية ألّن الدراسات (Philaen)فيليين

احلياة الدينية والفكرية يف قورينائية أثناء العصر : حممد احممد سامل: ينظر. يتعدى منطقة النفوذ البوين قدميا واالستعمار الفرنسي حديثا
 .76واجملتمع، املرجع السابق، ص اإلقتصاد : ؛ حممد العريب عقون80م، ص 8002ليبيا، -اإلغريقي، دار الكتب الوبنية، بنغازي

، واستخدم للداللة على الشعب الذي كان يقطن يف األزمنة القدمية يف "جرايس"اشتق اسم اإلغريق من االسم الالتيين  :اإلغريقية 2
بالد اإلغريق  نسبة إىل: ، أما مصطلح إغريق(Grèece)القسم الشمايل من البالد، ومازال هذا االسم يطلق عليها ويعرف باالجنليزية 

إبراهيم العيد بشي، تاريخ خمتصر للحضارة اإلغريقية والرومانية يف العصور : ينظر. ويعين كل سكان املنطقة الذين هلم ثقافة أيونية
 .6-4القدمية، اهلالل، اجلزائر، دت، ص ص 
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 ونتــسكنتها مؤلفة من خليط من األجناس البشرية اليت ك، وكانت الشعوب اليت 1اهليلينيني
 .2السكان األصليني للمنطقة

تعود بداية أصل األغريق إىل العصر احلجري، حيث سكن شبه جزيرة البلقان شعب  
 .3زراعي، استوبن أجزاءها مجيعاً من تساليا يف الشمال إىل شبه جزيرة البلوبونيز يف اجلنوب

م دخلت شبه اجلزيرة حضارة جديدة، هي حضارة عصر .ويف أوائل األلف الثالث ق 
الربونز، وذلك مع شعب جديد انتشر يف أحنائها، كما انتشر يف جزر حبر إجية ويف اجلنوب الغريب 

متد إوفد هذا الشعب اجلديد على شبه اجلزيرة من ناحية اجلنوب، مث  عندما. من آسيا الصغرى
كن مل يصل إىل تساليا، فظلت هبا حضارة العصر احلجري كما كانت، بينما فيها مشاال، ول

 .4انتشرت يف بقية شبه اجلزيرة حضارة املعادن
م، .ق 0700سنة إىل  8800ويعتقد بأن البالسجيون هم أول من قطن بالد اليونان 

 ،  بسبب5كان هذا الشعب ميلك كل من آسيا الصغرى وبالد اليونان وإيطاليا لكنهم انقرضواو 
قدوم مهاجرين جدد، هلم حضارة خمتلفة عن سابقتيها، قدموا من ناحية الشمال، وأقاموا أواًل يف 
الشمال الغريب من شبه اجلزيرة، مث اجتهوا جنوبًا يف أعداد وفرية استطاعت أن تقضي على لغة 

 .6السكان األصليني، وأن يسيطروا عليهم سيطرة كاملة
 ذاك ـــــــــــــــــــــــــــــهم األغريق الذين اشتهر من بينهم حين املهاجرين اجلددهؤالء ويعتقد الكثري أن  

                              
، ما بعد اإلسكندر املقدوين غريقيإ اهليلينية يف جوهرها ال تتميز بطابع جغرايف أو لغوي، إمنا هي نظام اجتماعي ثقايف  1

وكان كل امرئ يعيش على النسق " دويلة املدينة"ولقد كانت اهليلينية بريقة متميزة من برق احلياة متثلت يف منظمة عليا هي 
ينظر، ثروت عكاشة، اإلغريق بني األسطورة واإلبداع، .)الذي تنتهجه ديلة املدينة تلك يعّد هيلينيا دون النظر إىل أصله ومنبته

 .01م، ص 0994العامة للكتاب، مصر، رية ، اهليئة املص8.، ط01.ج
 .10م، ص 0990/هـ0400علي عكاشة وأخرون، اليونان والرومان، دار األمل للنشر والتوزيع، القاهرة،   2
، دار الكتب للطباعة والنشر، املوصل، 8يوئيل يوسف عزيز، ط: برتي، مدخل إىل تاريخ اإلغريق وأدهبم وأثرهم، تر. أ 3

 .2، ص 0966
 .87، ص 0999مكاوي، تاريخ العامل اإلغريقي وحضارته، املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، القاهرة،  فوزي 4
 .4-3جرجي دميرتي سرسق، تاريخ اليونان، املرجع السابق، ص ص،  5
 . 720، دار النهضة العربية، بريوت، ص 8، ج"العصر اهللالدي"عبد اللطيف أمحد علي، التاريخ اليوناين  6
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لغتهم على السكان األصليني  فرضوا وقد. لعنصر اآلخي والعنصر الدوريعنصران مهمان، مها ا
 .1"زيوس"، وعبادهتم لإلله األكرب أيضا نظامهم السياسيو 
م، .ق 0300إىل  0700وذلك من سنة ( قولونيات)الشرقيونجاء بعدهم املهاجرون و  

ة إىل اليونان كذلك اهليالنيون منذ سن ا من سواحل النيل وفينيقية، كما هاجرهاجرو  مويعتقد أهن
ينقسمون  وهميسكنون يف تساليا وهم من أقارب البالسجيني م، وكانوا .ق 0300إىل  0400

ذين استوبنوا يف تساليا مث احندروا إىل شبه جزيرة اإلخائيون ال :بعة قبائل أصلية هيإىل أر 
البيليويونبز وجزيرة كريت ويقية جزر حبر اجيه، والثانية األيوليون الذين تفرقوا يف وسط وغرب 

 .2اليونان، والقبيلة الثالثة هم اليونانيون والدوريون الذين لقبوا أنفسهم باألثينيني وإسرببيني
أدت إىل اجبار القبائل السابقة هلم اليت  من أعنف الغزوات وتعترب غزوات قبائل الدوريني 

بتغيري اماكن اقامتها والفرار إىل جزر حبر اجيه وشوابيء آسيا الصغرى وافريقيا وسواحل األدرياتيك 
م الذين متيزوا بقاماهتم الطويلة وشعورهم .ق 2و 9الغربية، وأخريًا جاء اآلخيون مابني القرن 

ينيني، وسيطروا على املنطقة وأسسوا احلضارة للقون على انفسهم اسم اهليلنوا يطالشقراء، وكا
 .3اإلغريقية اليت عرفها الغرب

هذه هي اآلراء السائدة عن أصل األغريق، وكلها افرتاضات ال تستند إىل معرفة أكيدة،  
ــــ بعد م كان اإلغريق اآلريون قد استقروا .ق 0000وكل ما ميكن معرفته هو أنه حواىل عام 

سلسلة بويلة من اهلجرات استمرت عدة قرون ـــــ على شوابئ آسيا الصغرى، ويف البالد اليت 
 .4تعرف اليوم باسم شبه جزيرة البلقان، ويف اجلزر اليت تقع بني هذه وتلك يف حبر إجية

لى مجيع الشعوب اليت تتكلم اللغة للينيني عاعتاد اليونان إبالق اسم اهلي :تسميتهم: ثانيا
اليونانية بينما يطلقون اسم الربابرة على غريهم، ويعودون باسم هيلني إىل أسطورة دوقاليون الذي 
تزوج من بريها أجنبا ولدًا امسه هيللني الذي ينسب اليونان انفسهم اليه، وقد اجنب هيللني ولدين 

                              
 .10كاشة وآخرون، اليونان والرومان، املرجع السابق، ص علي ع 1
  .4-3جرجي دميرتي سرسق، تاريخ اليونان، املرجع السابق، ص ص،  - 2
 .10علي عكاشة وأخرون، املرجع السابق، ص  - 3
 .18-10، ص ص نفسه - 4
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، ومن هؤالء تنحدر القبائل اليونانية األربعة 1توسايون وأخي: دوروس وايولوس، وحفيدين مها: مها
 .املشار إليها سابقاً 

وقد مسيت هذه القبائل عند األمم األخرى باإلغريق واليونان، أما سبب تسميتهم باإلغريق  
فتعود إىل الرومان الذين اشتقوا االسم من اسم قبيلة غرايكوي اقرب القبائل اليونانية إىل ايطاليا، 

أما اسم اليونان فقد أبلق على املستعمرات اليت انشأها . 2(Grciky)وا اسم غريكيومنها اشتق
مث حرف إىل هيليين مث " هيالس"األيونيون على الشابيء اجلنويب من آسيا الصغرى، وعرف باسم 

: مبلغ الكلمتني" هيالس"و" هيليين"جرى على األلسن يونان ويوناين وإن مل تبلغ الكلمات 
كانت فيما يبدو امساً " هيالس"غري أهنا كانتا منتشرتني لفرتة من الزمن، وكلمة " يإغرق"و" إغريق"

للمنطقة الواقعة حول رأس خليج مالياك وهي احلد الفاصل بني وسط اليونان ومشاله، وكانت 
، ومعبد أرمتيس يف (دلفى)معبد إله األرض، ومعبد أبوللو: حتتوي على الكثري من املعابد منها

 .3(اجلريان)ان يسكنها شعوب األمفيكتيونيزأنثيال، وك
ها املستوية وتربتها من أحسن البقاع وأمجلها بأراضي نان القدميةبالد اليو  تعترب :البالد -ثالثا

ا وعظمتها هتها النقي، وحييط هبا البحر من شىت جوانبها، وإن الذي يسمع بشهر اخلصبة وهوائ
: ولكنها تعترب من بني أصغر املمالك األوروبية مساحة، فهي ال تزيد عن يظنها بالدًا واسعة

ر الثالث الواقعة يف جنويب القارة األوروبية، حيدها مشاالً ، وهي احدى شبه اجلز 8كلم  16100
جبال األلب الشرقية اليت تالصقها جبال بنذوس وجبال كامبنيان وأوملوس وأوسا وأيتا وبارناس 

 .4حيدها جنوبا البحر املتوسطوهيمات وتاجيبت، و 
إال أن هذه البالد ختفي حتت ظاهرها موبنًا قاسيًا على أهله، فهناك شتاء قارص شديد  

الربودة، يقابله صيف حار، غري مطري، وهناك سيول جارفة، صاخبة أثناء الشتاء، تتخلف عنها 
 ا، وال ــــــــــــيف كل أركاهن جمار صخرية جافة بوال الصيف، مث هناك سالسل من اجلبال تكتنف البالد

                              
 .18-10، ص ص، علي عكاشة وأخرون، املرجع السابق - 1
 .18نفسه، ص  - 2
 .04-03، املرجع السابق، ص ص، 01.شة، اإلغريق بني األسطورة واإلبداع، جثروت عكا - 3
  .8-0م، ص ص، 0267جرجي دميرتي سرسق، تاريخ اليونان، دون دار النشر، بريوت،  - 4
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 .1ترتك للوديان الصاحلة للزراعة سوى مساحات ضيقة حمددة
وعلى هذا فإن شبه اجلزيرة اإلغريقية ذات ببيعة جبلية فقرية، تقل هبا الوديان اليت تصلح  

للزراعة، ومن مث مل توفر للسكان سبل العيش، يف حني وجدت جمموعة من املوانئ الطبيعية على 
الشوابئ، وتناثرت يف حبر إجية جمموعات من اجلزر اليت كونت جسرًا ببيعيًا بني بالد اإلغريق 

الصغرى، فاندفع اإلغريق حنو هذا البحر وعربوه، مث استقروا على شابئه الشرقي، وزحفوا وآسيا 
ويف بعد ذلك حنو شوابئ البحر األسود، كما اجتهوا غرباً، ونزلت أفواج منهم جنويب إيطاليا، 

  .2وهكذا اتسعت رقعة العامل اإلغريقي، وغدا حبر إجية مركزاً هلذا العامل. جزيرة صقلية
نسبة إىل  –عرف األغريق يف حبر إجيه احلضارة املينوية  :لمحة عن التاريخ اليوناني: رابعا

م، تدل عليها العمارة .سنة ق 8000وتعود إىل حوايل  -امللك األسطوري مينوس حاكم اجلزير
املتمثلة يف قصر كنوسوس وفايستوس، وكذلك بقايا كتابات من الطراز املقطعي اليت تطورت إىل ما 

 .3(Liner A)يُعرف عند املؤرخني بـ
ومع هناية القرن السابع عشر قبل امليالد أملت باجلزيرة نكبة مّدمرة لعلها بفعل زلزال عنيف  

مة إىل أن جاء اإلغريق اآلّخيون يف هز قصورها، ولكن سرعان ما أعيد تشييدها، وظلت قائ
م، وقضوا على حضارة جزيرة كريت املنوية، وحّلت حمّلها احلضارة املوكينية، .ق 0400حدود 

 .4(املورة)املمثلة يف عدة مدن بشبه اجلزيرة اليونانية وشبه جزيرة البلوبونيز
متامًا عن  ة كل منها مستقلةن برها وجزرها ختضع حلكومات مدينكانت بالد اليونا   

حكومات املدن األخرى، وكانت حكومة مدينة أثينا على الرب اليوناين وحكومة مدينة اسباربة 
على شبه جزيرة البلويونيز، أشهر اثنتني من هذه احلكومات املدينية اليت كانت عالقاهتا ببعضها 

 .5البعض عالقات عداء وحروب أكثر الوقت

                              
 .40-39، ص  ص 0969لطفي عبد الوهاب حيي، اليونان، دار النهضة العربية، بريوت،  1
 .40، ص نفسه 2
 .009تاريخ احلضارة الليبية القدمية، املرجع السابق، ص : عبد العزيز الصويعي  3
 .080-009، ص ص، نفسه  4
 .011ص املرجع السابق، الربغوثي، عبد اللطيف حممود   5
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ادة وذلك عندما كانت احلياة يف بالد اليونان تدور وقد قام املوكينيني مبغامرات ضد برو  
حول احلرب واحلصار واملعارك عكس ما كان حيدث يف جزيرة كريت زمن احلضارة املينوية، فنزلوا 
يف رودس وقربص ومشال سوريا والساحل اجلنويب الغريب آلسيا الصغرى، وآخر حماوالهتم التوسعية  

لسنوات عديدة قبل أن حيتلوها ويدمروها حوايل سنة  كانت مع الطرواديني، فحاصروا مدينتهم
م، مث انتهت احلضارة املوكينية بقدوم الدوريون من الشمال الذين دّمروا احلصون وبردوا .ق 0800

اآلّخيني عرب البحر أو إىل أبراف بالد اليونان بفضل أسلحتهم احلديدية اليت أظهرت تفوقها على 
 .1أسلحة اآلخيني الربونزية

ن القول بأن اجلغرافية هي األخرى لعبت دورًا أساسًا يف صناعة تاريخ اليونان، فقد  ميك 
كانت مؤشر ضعف، فاجلزر الصغرية  لى جمموعات من اجلزر مؤشر صحة وليس كان تشتتهم ع

 ،، ولكنها علمته يف الوقت نفسه كيف ينتصر على الشتات بقهر البحرغري صاحلة للعيش الرغد
ينتقل جنوبًا وشرقًا وغرباً، وينقل معه بعضًا من حضارته الفكرية والعلمية فأصبح شعبًا حبارًا 

والسياسية، بىن فلسفته على التنظري تارة وعلى الواقعية تارة أخرى، وربط الفكر الفلسفي بالفكر 
 .2اليت خرجت من املعطف اليوناين تغري باالتباع" الدميقرابية"السياسي، وما تزال كلمة 

ر الذي هجر اليوناين القدمي دوراً مهما يف تسويق معه تارخيه بكل ما حيفل وقد لعب البح 
بالتقدم اليوناين  تدري الشعوب األخرى رقي لغوي، البه من فكر سياسي وفلسفي وفن حنيت و 

قل احلضارة اليونانية إىل بالد املشرق وبالد املغرب وحىت أوروبا، تلوال البحر الذي كان سبيال لتن
مدينة اإلسكندرية اليت أسست ملدرسة خاصة يف  وبىن بغزواتهال البحر ما قام اإلسكندر  فلو

 . 3ية مع الثقافة املصريةالفلسفة جتاوبت فيها الثقافة اليونان
املغامرون اليونان برفقة بابوس  هو الذي دفع إىل قيامهذا البحر وميكن القول بأن  
ة، فتتأسس هبا بية القدميو الثقافة اليونانية بالثقافة الل هاتأسيس مستوبنة قورينا بليبيا لتختلط فيو 

                              
 .080تاريخ احلضارة الليبية القدمية، املرجع السابق، ص : عبد العزيز الصويعي - 1
، دار 0.ديدة يف تاريخ املغرب العريب، مغرب األرض والشعب عصر الدول والدويالت، جعبد الكرمي غاّلب، قراءة ج - 2

 .08م، ص 8001/هـ0487لبنان، -الغرب اإلسالمي، بريوت
 .04-03، ص 0.، جنفسه - 3
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مرموقة أضاءت بنورها على مجيع سكان بالد املغرب القدمي وعلى مصر وحىت على اليونان  حضارة
 . حبد ذاهتم
وكانت لالستعمار اإلغريقي عّدة مظاهر خاّصة، يف مقدمتها أّن املوابنني الذين خيرجون  

من وبنهم األصلي، وينشئون مستعمرة جديدة على شوابئ آسيا الصغرى أو شوابئ البحر 
األسود، أو غريمها من األماكن، كانوا ال يفقدون صلتهم بالوبن األصلي، وإمنا يظلون على 

ما يدل على أّن الدولة كانت تنظم حركة  1طون معه بأوثق روابط الود والصداقةويرتبوالئهم له، 
 .االستعمار بإتقان، واضعة هلا األسس والقوانني اليت تكفل بقاءها أبول فرتة ممكنة

يف  تمواالستعمار اإلغريقي إىل ذلك كان يُعترب عماًل رمسيًا أو شبه رمسي على األقل، ي 
لدولة يف التخلص من موابنيها الذين ترى أن بقاءهم غري مرغوب فيه، الغالب بناًء على رغبة ا

كان املهاجرون ال يذهبون إىل املستعمرة اجلديدة بوصفهم جمرد مغامرين يسعون وراء الثراء وهلذا  
 .2الشخصي، وإمّنا بوصفهم مكلفني بعمل رمسي من قبل وبنهم األصلي

اليونانية اليت انتشرت على الشوابئ املختلفة إّن املدن : وباختصار شديد مُيكن القول 
للبحر املتوسط، وأسهمت يف إشاعة نوعا من الوحدة احلضارية اليونانية يف حوض هذا البحر، 

ميليتوس وإفسوس على الساحل الغريب لشبه جزيرة آسيا الصغرى، : على سبيل املثال هي
على ( موناكو)ومونويكوس ( مارسيلسا) وماسيليا( نيس)يف إيطاليا، ونيكاية ( نابويل)ونيابوليس 

  .3مبصر (نقراش)يف اسبانيا، ونقرابيس ( امربياس)وامربيون ( فرنسا)ساحل غالة 
سنتعرف على نوع  :واإلغريق بين بالد المغرب القديمالت صال :المبحث الثاني

  :سكان بالد املغرب القدمي واإلغريق من خالل العناصر اآلتية الصالت بني
القرنني الرابع واخلامس )املرحلة الكالسيكية اتضحت يف  :اإلغريق كتاباتبيا في  و ل -أوال

رعاية واهتمام املؤرخني اإلغريق باألحداث املعاصرة هلم ومن بني املنابق اليت حتدثوا عنها ( م.ق

                              
 .01-03برتي، مرجع سابق، ص ص . أ 1
 . 01-03، ص ص نفسه 2
 .38لطفي عبد الوهاب حيي، مرجع سابق، ص  3
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، اليت كتب عنها النائرون واأليونيون، وقد أمجع أولئك املؤرخون، ويف سعي 1بالد املغرب القدمي
 . حثيث منهم لتحري احلقائق والكثري من املعلومات التارخيية عن تاريخ املنطقة

الذي عاش يف القرن  (HOMERUS)هومريوساليوناين يبدو أن الشاعر  :هوميروس -(1
يف أشعاره، فقد ورد ذكرها مرتني يف ملحمته بيا و سم لأول من ذكر إالتاسع قبل امليالد 

لينا حديثًا جرى بني إثنني من شخصيات حيث سرد األسطورية،  2(ODISSEA)"األوديسة"
البلدان اليت زارها خالل " أوديسيوس"ابن " تليماك"يعدِّد لـ" منلوس أومينيالوس" ملحمته، فنرى

يقية ومصر، ذهب إىل إثيوبيا وإيرميب، وفن ذكر أنّه بعدما زار كريت وقربصفأسفاره الطويلة، 
ورؤوس الشاه ...لوبيه:"بيا وذكر ما نصهو زيارة ل توجه إىل مثواحتك بأهل صيدا الفينقيني، 

 .3..."والشاه التي تمدنا بخيرها بغير حساب...الوعل الوحش السائم..والوعل هذه
ال بد لنا من البحث عن الغاية اليت قصدها هومريوس بكالمه هذا، ألنه ال ميكن أن  

بيا كأقليم أو كقارة و ل أن يقول لنا أنجمهولة بالنسبة إليه فهو قد علم بأمرها، فهل يريد بيا و لتكون 
جيب أن ال ننسى بأن  وب هبذا اإلسم؟ هذا جائز، ولكنمل يكن يعرفها أحد من تلك الشع

س إمنا كان يتحدث عن غري عصره، ولذلك فقد يتعمد جتاهل عدد من احلقائق ليخلق جواً هومريو 
دون  ،بيا وحسبو هله فاننا خنرج من روايته باسم ليالئم أبطال روايته، ومهما يكن من أمره يف جتا

أن ُنّكون أية فكرة جغرافية عنها فهي ليست يف الشرق وال يف الغرب وال يعرف هلا مكان وال 
 .لذلك بقت ليبيا يف أشعار هومريوس غامضة .4د اشارة تساعد على تعيينها عندهتوج

                              
ملغرب يف ذلك الوقت يف مرتبة أقل اهتماما يف تقدمي املادة التارخيية، اليت كتبت بنظرة مشولية، وقلة املساحة بقيت بالد ا 1

 .املكانية والزمانية، اليت تغطيها الروايات التارخيية
هي ملحمة شعرية تعود هلومريوس وهي ملحة ثانية بعد اإللياذة، وقد نالت األوديسة شهرة كبرية ال : األوديسا أو األوديسيا 2

تقل عن اإللياذة، وقد مت احلديث فيها والتغين بعودة البطل أوديسيوس من بروادة، وهي حافلة بالعديد من الصور واملغامرات 
يف بريق عودته إىل وبنه بالرغم من الصعوبات، وهناك فرق بني األوديسة واإللياذة،  فاألوىل  البحرية اليت خاضها هذا البطل

ينظر، إبراهيم العيد بشي، تاريخ خمتصر للحضارة .)فتتمحور حول السلم، وأما األخرية تتحدث عن احلرب بوقائعها وأحداثها
 .84اإلغريقية والرومانية يف العصور القدمية، املرجع السابق، ص 

 .43م، ص 8003لبنان،  -دريين خشبة، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت: األوديّسة، تر: هومريوس - 3
 .27م،ص 0961، منشورات مكتبة قوريّنا للنشر والتوزيع، ليبيا، 8.حممد مصطفى بازمه، ليبيا هذا االسم يف جذوره التارخيية، ط 4
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سواًء كانت معرفتهم هبا –متاماً " هومريوس"بيا مل تكن جمهولة لإلغريق يف أيّام شاعرهم و إن لو      
إاّل أهّنا ظّلت خارج نطاق اهتماماهتم االعتيادية،  -مباشرة، أم أهنم مسعوا عنها بواسطة املصريني

ني ة ببيا، فما عليه سوى أْن يعقد مقارنو مدى عدم اكرتاث اإلغريق آنذاك بلولكي يدرك املرء 
بيا يف األوديّسا، وبني املكانة اهلاّمة الىت احتلتها مصر يف أبيات و اخلابفة عن ل" هومريوس"إشارة 

 .بيا كانت قريبة من البالد اإلغريقية كمصرو اذا هذا التمييز بالرغم من أن لوال ندري مل.1امللحمة
يف ملحمته األوديّسا  "هومريوس"األسطورية اليت صاغها " مينيالوس"احلقُّ أّن رحلة امللك  

الذي قّص  2يب، فهريودوتو فية اهلّلينّية لنقاط الساحل اللقد تركت آثارًا لغويّة يف الّتسميات اجلغرا
هذا البطل يف مصر، أن " مينيالوس"من جانبهم أسطورة مغامرات امللك  عليه الكهنة الفراعنة

، "ميناء مينيالس"يف فقرة أخرى إىل وجود ميناء يسّمى ، كما يشري 3بياو اإلغريقي قد هرب إىل ل
، أي غري بعيد عن "مببا"بية، قرب خليج و الل" اجليليجامايْ "تسكنها قبيلة يقع يف املنطقة اليت 

 .4الشرقي" قورينائية"برف 
يب القدمي دليال و اإلغريقي على ذلك امليناء الل" سمينيالو "فهل يتوّجب اعتبار إضفاء اسم  

م هلا يف عهد امللوك طاهنيف زمن سابق على استي" رينائيةقو "إقليم بعلى أن اإلغريق قد حّلوا 
 د ـــــــــكان البطل اإلغريقي الوحي" مينيالوس"؟ والذي يذهب إىل هذا الرأي خُمْطئ ذلك أّن  البابيني

                              
حممد عبد الكرمي الوايف، منشورات جامعة قاريونس، : دمي اإلغريق يف برقة األسطورة والّتاريخ، تريف تاريخ ليبيا الق: فرنسوا شامو - 1

 .16-17م، ص ص، 0990ليبيا،  -بنغازي
بني  إحدى بلديات جنوب غرب آسيا الصغرى( Halicarnassus)هو مؤرخ إغريقي ولد يف مدينة هاليكارناسوس: هريودوتس - 2

م، كانت أسرته موسرة احلال وذات شهرة حمبة للعلم والشعر واألسابري، .ق 424بعض والدته بسنة م وحدد ال.ق 420و490سنيت 
تتعابى السياسة وتنادي باحلرية واخلالص من ظلم الطغاة، أقام هريودوت يف ساموس مدة من الزمن ومنها قام بأغلب أسفاره ليستقر 

( Jotopins Attoaeieve)إيطاليا حيث أكمل كتابه، الذي مساهجبنوب ( Thurii)م مبدينة ثورى.ق 444أخريًا حبدود سنة 
باإلغريقية تعين الفحص أو البحث، وهبذه الكلمة مجع هريودوتس معلومات (Jotopins)أي متحيص أو إثبات اإلخبار، فكلمة

بشي، تاريخ خمتصر للحضارة، ينظر، إبراهيم العيد  م.ق 481أو  487جغرافية وتارخيية ودينية وقصصية يف كتابه، وتويف يف حنو سنة 
 .82-86ص ص،  املرجع السابق،

 .021ص عبد اإلله املالح، : ، تراملصدر السابق: هريودوت - 3
 .370ص نفسه، الكتاب الرابع،  - 4
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 .1ه املهجور آنذاكالذي يُفرتض أنّه جتّول على بول هذا الساحل القورينائي شب
عند نفس الشاعر فقد ذكرهم مرتني ومل يقدم لنا سوى أهنم ( اللوتوفاجة)بيني و أما عن الل 

 هعل من يتذوقه أو يأكل مثار قوم يعيشون على شجرة اللوتس ومثارها وشراب يستخرجونه منها جي
ويبغض وبنه فال يرغب يف العودة إليه، وهكذا خنرج من روايات هومريوس من غري  ،ينسى ذويه

 .2قليلة معلومات جغرافية مهما كانتبيني تساعدنا احلصول على و بيا أو عن اللو لأية فكرة عن 
        نفس الشاعر اإلغريقي يف إليادة( مدينة بنغازي)وقد ورد ذكر حدائق اهليسبرييدس 

مبناسبة زواج امللك بليوس ملك فيتيا بذيتس عروس املاء، وتنازع كل من اإلهلة هريا  -هومريوس–
ومنريفا وفينوس على التفاحة الذهبية اليت القتها بينهن ربة اخلصام، وكانت كل واحدة منهن تعتقد 

ة بأهنا أحق من غريها، وتغىن هومريوس بالتفاحة الذهبية وحبدائق اهليسبرييدس، اليت كانت معروف
 .3بني اإلغريق على ما يبدو

( ESCHILOS)بيا عند كل من الشاعر اسكيلويو وبعد هومريوس جند ذكرًا السم ل 
معاصر هليودوت ومل يكن بينهما كان األخري  و لولوع ( PINDAROS)اعر بنداروسوالش

ية، وببعض النقاط الساحلية اللالشك أن الرياح قد قادت السفن اإلغريقية إىل  .4سوى زمن يسري
عل ما اشتهرت به بعض الواحات من خصوبة قد استقطب إليها بعض املرتزقة من حماريب ول

  .5اإلغريق الذين كانوا ينخربون يف اجليش املصري
ما ء عن ذلك أو عن لنا شيإال أن املصادر اإلغريقية ذات الطابع األسطوري ال تقدم  

على  بياو لعلى جهل اإلغريق احلقيقىي أو املفتعل بهي تنبأنا و  ،بيا اجلغرايفو يفيدنا يف حتديد موقع ل
 هلم عليها، وهذا قد مت يف  توبنةة مسـحىت تاريخ اتصاهلم هبا واستقرارهم يف أراضيها وإقاماألقل 

                              
 .16املرجع السابق، ص ،فرنسوا شامو - 1
 .26-27حممد مصطفى بازمه، ليبيا هذا االسم يف جذوره التارخيية، املرجع السابق، ص ص،  - 2
 .34احلياة الدينية والفكرية يف قورينائية أثناء العصر اإلغريقي، املرجع السابق، ص :حممد احممد سامل - 3
 .30حممد مصطفى بازمه، ليبيا هذا االسم يف جذوره التارخيية، املرجع السابق، ص  - 4
 .73فرنسوا شامو، املرجع السابق، ص  - 5
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 .1أواسط القرن السابع قبل امليالد
بيا من املؤرخني اليونان وجغرافييهم هو هيقابوس و يبدو أن أول من كتب عن ل :هيقاطوس -2

: م، واملصنف يتألف من قسمني.الذي ألف كتاب يف آواخر القرن السادس أو أوائل اخلامس ق
قسم يتعلق بأوروبا، وقسم خاص بآسيا، وقد أردف هذا القسم بالتحدث عن جغرافية لوبيا، وكان 

 بيا، وقد ضاع كتابهو ول لهيقابوس قد سافر إىل مصر وأقام هبا واستفاد من أهلها يف كتاباته ح
تتعلق يف الغالب بأمساء فقط نبذة حنو ثالثون  حيث سلمبيا و سكان لب صة اجلزء الكبري املتعلقوخا

عن أصل السكان وعاداهتم الكثري شيء ال ، يف املقابل ضاعمبهمة اليت ضلتمدن أو جزر 
 .2وأمسائهم، مع ذلك الكتاب مهم حيث اعتمد عليه هريودوت كثريا

عاش  -" اناكسيماندر راكيادس"الفيلسوف واجلغرايف اليوناين  :أناكسيماندر براكيادس -3
، وجعل من ليبيا قارة ة كاملة ملا كان يعرفه عن العاملورسم خريط -م .خالل القرن اخلامس ق

ثالثة متتد من هنر النيل إىل جبال األبلس، وتضم ليبيا احلالية وتونس واجلزائر وأجزاء من املغرب 
ا مصر فكان معظم اليونان حيصرها فيما حول النيل وينسبوهنا كجزء من األقصى وتشاد وغريها، أم

بيا أو حمل نزاع بني و تتبع اقليم ل آسيا، وكانت معظم االراضي الغربية من دولة مصر احلالية إما
 (.07:ينظر الخريطة رقم).3بية واملصريةو القبائل الل

 
 توضح موقع ليبيا في العالم القديم للجغرافي أناكسيماندر : 07خريطة رقم 

 .12المرجع السابق، ص  م،2012عدد أكتوبر  مجلة تاريخ ليبيا،: نقال عن

                              
 .22حممد مصطفى بازمه، ليبيا هذا االسم يف جذوره التارخيية، املرجع السابق، ص   1
 .03، ص املرجع السابق ،عثمان كعاك  2
 .08م، ص 8001ارة الثالثة لدى اجلغرافيني اليونان، جملة تاريخ ليبيا، أكتوبر خالد اهلدار، ليبيا الق - 3
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 –الذي عاش يف القرن اخلامس قبل امليالد  -هريودوت إذا انتقلنا إىل أما  :هيرودوت -(4
، كما (LIBUWA)ليبيا  بيا مرسومة على الشكل التايلو لديه لفنجد وتارخيه 

 .1 (LIBYES)الليبيون بيني مرسومة على الشكل التايل و جند عنده كلمة الل
ا اجلغرايف ما تعنيه بتعبريها بيا عند هذا املؤرخ اليوناين اختذت مفهومًا يغاير يف تعبريهو ول  

على  بيني إالّ و اسم الليقيا يف عصرنا، وال يطلق بيا عنده مرادفة يف معناها لكلمة إفر و تنولوجي، فلاأل
خر مساهم آاجلنس األبيض الذي يسكن مشال القارة، أما سكان اجلنوب فهم عنده جنس 

اناكسيماندر "وهو نفس املفهوم الذي جنده لدى الفيلسوف واجلغرايف اليوناين  .2األثيوب
  (08:ينظر الخريطة رقم)."راكيادس

 
 القديم حسب هيرودوتتوضح موقع ليبيا في العالم : 08خريطة رقم 

 .14، ص م، المرجع السابق2012مجلة تاريخ ليبيا، عدد أكتوبر : نقال عن

                              
 .38-30حممد مصطفى بازمه، ليبيا هذا االسم يف جذوره التارخيية، املرجع السابق، ص ص،   1
 .379ص الكتاب الرابع،  املالح،: تر ، املصدر السابق،هريودوت  2
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بيا قد تقدم كثرياً، حيث و فيد بأن معرفة أهل ذلك الزمان بليقدم هريودوت يف تارخيه ما ي 
بيا مع مصر مناقشة تفيد أن الفكرة السائدة قبله كانت مغلوبة، و مسألة حدود لجنده يناقش 

دلتا من مصر هبذا البيا، ورأيه يف هذا أن و ل احلد الفاصل بني قاريت آسيا ولأهنا جتعل من النيذلك 
بيا هي تلك اآلرض و وقد خرج بعد مناقشة دقيقة بأن ل املعىن يصعب وضعها يف أي من القارتني،

 .1، وهي عنده قارةاليت ال يرويها النيل مبياهه وتقع إىل الغرب منه
بيا منذ اتصاهلم األول بسكان و م أول من أشاع اسم إفريقيا على لالفينيقيني هويبدو أن  

 االواريغ أو (AFARIK")األفارق"بية و ذوه من اسم القبيلة الرببرية اللالقارة، ورمبا أخ
(AWARIGHA ) أوراغن"أو(AWRAGHEN) اليت كانت تقطن الساحل ،

 نُ و  ك  استمر الرومان يف تسمية ما كان يُ  الشمايل الشرقي من تونس، أما عن ليبيا كأقليم فقد
 .2املستعمرات اليونانية باسم ليبيا حىت عصر متأخر

بيني عند هرودوت فهم أولئك األقوام اليت تسكن كل الشمال اإلفريقي فيما بني و أما الل 
بالبشرة ، ومييزهم (جنوباً )والصحراء الكربى( مشاالً )والبحر املتوسط( غرباً )واحمليط( شرقاً )مصر

بيني، و قارة فهم عنده االثيوب وليسوا بلالبيضاء عن بقية سكان القارة، أما بقية السكان يف هذه ال
الذين يسكنون البقاع الشمالية من  بيونو الل: ا مسكونة من أربعة أجناس هيبيو ويذكر بأن ل

من  دخيالن وليس فينيقيون، واألخريان، واإلغريق، والالذين يسكنون يف اجلنوب ، واإلثيوبالبالد
 .3أهل القارة األصليني

وإذا تابع :"، حيث ذكربامسهملعل املؤرخ اإلغريقي هريودوت أول من ذكر اجلرامنت  
المسير نحو الغرب مسافة مثل تلك وجد نبٌع وتاٌل مثلما صادفه، وفي هذا الموقع أشجار 

كثيرو العدد   نخيل مثمرة، مثل مناطق الينابيع األخرى، ويعيش هنا الجرامنت، وهم
ويعملونفي الزراعة، وأسلوبهم في ذلك مد طبقات من التربة فوق الملح ثم نثر البذور عليه، 

 اردون ـــــــــــــــــــــوالجرامنت يط... وأقصر طريق بين الجرامنت واللوتوفاجي مرحلة من ثالثين يوما  

                              
 .22حممد مصطفى بازمه، ليبيا هذا االسم يف جذوره التارخيية، املرجع السابق، ص  - 1
 .90-29نفسه، ص ص،  - 2
 .379هريودوت، تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص  - 3
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 .1"ربعة جيادسكان الكهوف األثيوبية، ويستخدمون في مطاردتهم عربات تجرها أ
وكانت أسابريهم تذكر بأهنم يرجعون ويظهر أن االغريق القدماء كانوا يعرفون اجلرامنت 

الكاتب السكندري أبولونيوس نُقل عن قد فإىل أصل كرييت أو إىل شعوب البحر املتوسط، 
 :أنّ  (Argo")أَرجو"م، يف روايته .ق 880املولود سنة ( Apollonis Rhodes)الرودسي

وكان كافاراس ( Kanto)أحد حبارة السفينة ارجو املدعو كانتوقتل ( Caphauras)كافاراس"
( Akakallis)من حمبوبته أكاكاليس( Phoebus Leceus)هو أكرب أبناء فوباس ليساس

بيا عندما علم بأهنا على وشك و ولقد نفاها والدها إىل شوابيء ل وهي نفسها ابنة امللك مينوس،
الذي ( Amplishenex)ي وهناك أجنبت أكاكاليس املدعو امبليثنيكسوضع مولودها االهل

 (Tretonia)ولقد احب جراما بدوره اخلنثى تريتونيا( Garama)أُبلق عليه اسم جراما
 .2("Nasamon)منها نسمون واجنب

ري من شعراء وعلماء ومؤرخي اإلغريق اآلخرين، وعن ثك  عند "بياو ل"وبعد هريودوت جند 
ء من قليم وعلى القارة االفريقية عدا جز ية كتعبري جغرايف للداللة على اإلهذه التسماليونان شاعت 

فقد قام العامل واجلغرايف اليوناين  .3، وعنهم أخذ الرومان هذا اإلسم فيما بعدهامجيعمصر أو 
بيا يف و لت  لظخر و يطة هو اآلر م برسم خ.ق 867ود بقوريين حوايل سنة املول" إيراتوسثينس"

ومتثل ليبيا فريقيا، لى ما اكتشفه اإلغريق آن ذاك من إاخلريطة تطلق على ليبيا احلالية وع تلك
 .4احلالية أكرب جزء فيه، فيما مل يدركوا شيئا كثرياً عن اجلزء اجلنويب من القارة

ما دونه اجلغرايف اليوناين اسرتابون الذي عاش  جيب اعتماد :(Strabon)استرابون  -(2
األول كثرة ترحاله ومشاهداته لألماكن  :خالل القرن األول امليالدي، ويتميز عن سابقيه بأمرين

                              
 .374، ص هريودوت، تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق - 1
ْرَمُة من تاريخ احلضارة الليبية، املرجع السابق، ص ص،  - 2  .39-32حمّمد سليمان أيوب، ج 
 .38حممد مصطفى بازمه، ليبيا هذا االسم يف جذوره التارخيية، املرجع السابق، ص  - 3
 .08خالد اهلدار، املرجع السابق، ص  - 4
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وصل   ،1"اجلغرافية"واألمر الثاين أن كتابه املوسوعي املوسوم بـ اليت وصفها ورمسها يف خريطة كتابه،
ينظر الخريطة ).2بياو لوصف ل كامال وال يزال يطبع ويرتجم، وقد خصص اجلزء السابع عشر منه

 (00:رقم

 
 توضح موقع ليبيا في العالم القديم حسب استرابون: 00خريطة رقم

 .13، ص م، المرجع السابق2012مجلة تاريخ ليبيا، عدد أكتوبر : نقال عن

بيا وموقعها بني و مساحة ل حيث ذكر جغرافية املغرب القدمي بالتفصيل بون عناسرتا حتدث
إن  لوبة ..'':فذكرالقارات وواصل حتديد املنطقة ولكن وفق ببيعة املناخ الذي عاينه آنذاك، 

، وتنقسم إىل ثالث منابق 3"تأتي بعد آسيا في مساحتها، وتأخذ شكل مثلث قائم الزوايا
 :هي

                              
يسمى اآلن اجلغرافيا السياسية أو فلسفة للجغرافيا ملا  مثلماا الكتاب ليس جغرافياً فحسب بل هو موسوعة العامل، وهو أيض 1

علي . حيويه من حبوث يف اتصال الفلسفة هبذا العامل، وملا بثه فيه من آراء يف السياسة والتاريخ واجلندية وارتبابها باجلغرافيا
 .12املصدر السابق، ص  ،، نصوص ليبية من اسرتابونفهمي خشيم

 .03خالد اهلدار، املرجع السابق، ص  - 2
3 Strabon, P.2. 
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وتتاخم احلدود القرباجية إىل متتد على بول حبرنا، وهي خصبة  :المنطقة األولى        -أ
 .غاية موريتانيا وأعمدة هرقل

 .متتد على بول احمليط، وهي أقل خصوبة من األوىل :المنطقة الثانية -ب

 هي منطقة مشرتكة بني املنطقة اخلصبة واملنطقة الصحراوية، وهي :المنطقة الثالثة -ت
 . 1''تنبت سوى نبات السلفيومال 

وجتدر اإلشارة هنا أيضا إىل أن جغرافية اسرتابون تعد املصدر الوحيد الذي تناول جغرافية 
 .املغرب القدمي على هذا النحو من التفصيل

فيلسوف وجغرايف وعامل كبري، يعترب من املؤسسني احلقيقيني : إراتوسثينس القوريين -(7
لعلم اجلغرافيا وعلم رسم اخلرائط، وأول من دمج خطوط الطول يف اخلرائط اجلغرافية، وأحد أوائل 
من أدركوا كروية األرض ورمسها كذلك، ومن رواد علماء اجلغرافيا الذين متكنوا من قياس حميط 

لكرة األرضية هبامش خطأ بسيط جدًا عما هو معروف اليوم، ولد يف قورينا بليبيا حوايل سنة ا
بالدقة مقارنة بسابقتها خصوصا يف رسم مسارات األهنار وحدود  طتهيزت خريومتم، .ق 867

القارات واجلزر واملضائق والبحار وغريها، ومشتملة على منابق أكثر خصوصا يف آسيا وأروبا، 
بيا تطلق على ليبيا االلية، وعلى ما كان قد اكتشفه اإلغريق آن ذاك من افريقيا، ومتثل وظلت لي

 (277، ص 10:ينظر الخريطة رقم).2ليبيا احلالية أكرب جزء فيها
بيا وسكاهنا مسوها ليبيقيات، مع األسف أننا و اعتىن اليونان بتصنيف كتب عن ل :الليبيقيات -(7

ويظهر أهنا تآليف وضعها أصحاهبا بالنقل عن مصادر أخرى، ومن ال نعرف عنها الشيء الكثري، 
م الذي صنف كتابًا يف .ق ليبيقالوقوس الغجيوين من أهل القرن الرابع: بني تلك املؤلفات نذكر

بيا، وكتاب ليبقا يف ثالثة أسفار ألفها اغرويطاس القرناوي من أهل برقة خالل القرن و تاريخ ل
ي ميثولوجي يعىن مبيالد برقة وما جاورها، ولدينا كتاب ليبيقا يف ثالثة م، وتارخيه اسطور .الثالث ق

م، وكتاب ليبقا من وضع .أسفار منسوبة إىل هيسياناقس الذي عاش يف أوائل القرن الثاين ق
                              

1 Ibid, P.2. 
 .03خالد اهلدار، املرجع السابق، ص 2
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سفار لإلسكندر بوسيذيونوس االلىب من أهل القرن الثاين أيضا، وكتاب ليبيقات يف ثالثة أ
م، وكتاب ليبيقا لشارون القرباجي وهو رجل .طاليا يف القرن األول قصنيفه بإيبوليهستور الذي 

عاش بقرباجة يف عصر جمهول، وألف تصنيفا يف مشاهري الرجال والنساء ورحلة يف البحر 
 .1األبلسي فيما وراء أعمدة هرقل

 
 توضح ليبيا في العالم القديم حسب إيراتوسثينس: 10خريطة رقم 

 .12، ص م، المرجع السابق2012ليبيا، عدد أكتوبر مجلة تاريخ : نقال عن

:وهمونستطيع تقسيم اليونانيني الذين كتبوا على بالد املغرب القدمي إىل ثالثة أقسام    
اليونانيون الذين كانوا يعيشون بقرباجة البونيقية ويؤلفون باليونانية لقراء  :النوع األول - ( أ

 : بونيقيني منهم
الذي ألف تاريخ احلرب البونيقية األوىل وقد مال إىل صف قرباجة ( صقليةمن )فيلينوس اجلرتنيت

ضد الرومانوسوسيلون ورفيقه سينوس اللذين كانا يرافقان القائد حنبعل، وقد وضعا تصانيف يف 
 .ترمجته، كما ألفت صفونيسيبة يف آداب اليونان وفنوهنم املوسيقية

 وهي عاصمة من بني عواصم احلضارة ،ينايشون بقور ليونانيون الذين كانوا يعا :النوع الثاني-(ب
 .أثينا واإلسكندرية وشرشال، فهؤالء املؤرخون يعتربون من أبناء بالد املغرب القدمي: اليونانية مثل

                              
 .84-83، املرجع السابق، ص ص، عثمان كعاك - 1
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يشمل املؤرخون واجلغرافيون اليونان األصليني أو الذين هم من بالد الشرق  :النوع الثالث -(ج
نستطيع أن نضيف إىل هؤالء أهل شرشال الذين تبنت . اليونانية أو املتهلينة أي املتأثرة باليونانية

 (00ينظر اخلريطة رقم ).1عاصمتهم احلضارة اليونانية، السيما على عهد امللك املتهلني يوبا الثاين

   
 توضح مقارنة بين خرائط سترابون وايراتوسثينس وبطليموس: 11خريطة رقم 

 .14، ص م، المرجع السابق2012مجلة تاريخ ليبيا، عدد أكتوبر : نقال عن
للداللة إما على ( Libyes)كان اإلغريق يطلقون لفظ ليبوس :بيا عند األغريقو تسمية ل -(8

جيا اليونانية ارتباط وثيق بني ويوجد يف امليثولو . 2جمموع سكان مشال إفريقيا أو على قسم منهم
وس ــبيا وهي تتوجها وبابو لبيا والسباع، فقورينه العذراء رمست وهي تفتك بأسد بينما رمست و ل

 .3يشفى من بسبب زئري األسد

                              
 .81-84، املرجع السابق، ص عثمان كعاك - 1
 .94، املرجع السابق،  ص 1.اْصطيفان اْكصيل، ج - 2
 .18حممد مصطفى بازمه، ليبيا هذا االسم يف جذوره التارخيية، املرجع السابق، ص  - 3
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بيا اكتسبت امسها من امرأة من أهل و وت بأن معظم اإلغريق حيسبون أن ليذكر هريود 
الىت تدل على ( LIBS")ليبس"بيا مشتقة من الكلمة اليونانية و البعض أن كلمة ليرى ، 1البالد

بيا من بالد اليونان يف اللغة و مع مراعاة موقع ل ريح اجلنوب الغريب أو على ريح القبلي، وقد تعين
البعض ذه، يف حني يقول اليونانية القدمية اهنا بلد اجلنوب أو أهنا البلد اليت هتب منها رياح ليبس ه

ان يف اخلريف امنا تأيت من جهة بيا يف اليونانية املطر، واألمطار اهلابلة على بالد اليونو أن معىن ل
 .2بياو ل
هلذه الفرضية اليونانية دون الرجوع إىل النقد الذي قدمه املؤرخ  ةال ميكننا الوثوق بسهول 

بيا و ور هو أن صلة اليونان بل، فاملشهأوافقه الرأينا أاللييب مصطفى بازمه على هذه النظرية، و 
بيا يسبق هذا و ومصطلح لبيني تعود فقط إىل النصف األخري من القرن السابع قبل امليالد، و وبالل

املفروض أن بعض اليونان على األقل كانوا من بني أقوام البحر الذين غزوا مصر التاريخ، و 
، أي أن صلة الشعبني تعود إىل نفس الفرتة اليت يطالعنا "مرنتباح"متحالفون مع الليبو على عهد 

على نقش الكرنك، بل أن أخبار هؤالء الطارئني على البالد قد وردت ألول مرة " الليبو"فيها اسم 
فان احتمال اشتقاق اسم ليبيا من ليبس ، وما دامت املسألة كذلك، (الكرنك)ت النصوصيف ذا

، غري أن االعرتاض على هذه النظرية هو كون جائز أيضا من وجهة النظر الزمنية على األقل
يب، وقبل أن تكون لليونان سيطرة على البالد وأهلها و مية عن األصل اليوناين للشعب اللالتس

 .3 إىل مراجعة فاألمر حيتاج
م، .ميكن القول بأن أصل اللفظ إفريقي، فالوثائق املصرية الراجعة ملا قبل األلف األول ق 

 كانت تسكن بني( Peuplade)على أهنم عشرية( Lebou)أو الّلبو( Rebou)تذكر الربو
اإلغريق هؤالء الّلبو، إما عن بريق غري مباشرة أو مباشرة،  وادي النيل وخليجي سدرة، وقد عرف

 .4ومسوا أرضهم ليبوي، وهو االسم الذي جنده يف األوديسة( Libyes)وهم باسم ليبوسمسوقد أ

                              
 .300الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص : هريودوت - 1
 .41حممد مصطفى بازمه، ليبيا هذا االسم يف جذوره التارخيية، املرجع السابق، ص  - 2
 .10، ص نفسه - 3
 .94السابق،  ص ، املرجع 1.اْصطيفان اْكصيل، ج - 4
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الذي وقع الف مجيع القارة اإلفريقية، واخلمنذ القرن السادس على  االسمهذا وقد أبلق   
خر خليج السويس م كان يرى أهنا هي هنر النيل واآلعضهبيا، فبو سوى بشأن احلدود الشرقية لل

والبحر األمحر، أو احلدود الغربية ملصر، ويف بعض األحيان ال يدل على القارة كلها بل على مشاهلا 
بيا فالبعض أبلقه على مجيع سكان إفريقيا الشمالية و سكان ل حولفحسب، وقد أختلف كذلك 

األبيض املتوسط إىل األراضي اليت يعيش هبا األثيوبيون، ويدخل من مصر إىل احمليط، ومن البحر 
 .1ضمنهم النوميديني واملوريني

ليونان، بيا من بالد او منها رياح اخلريف واملطر وموقع لأما العالقة بني اجلهة اليت هتب  
عىن يف أصلها البعيد هي ليبية مب" ليبس"أن يكون العكس، أي أن تكون كلمة  فلعل اجلائز افرتاض

اشتقاقها من ليبيا أي أن اليونان مسوا تلك الرياح الىت هتب من جهة ليبيا باسم ليبس، متاما كما 
نسبة إىل موقع أوجلة ( غريب أوجلي)يقول اليوم أهل واحة جالو عن الرياح الشمالية الغربية بأهنا 

 .2خر يف اليونانية القدميةهذا أن ال يكون هلذه الرياح اسم آمن جالو، وليس 
امتداد  علىمن تأسيس عشرات املستعمرات  متكن اإلغريق :3تأسيس مدينة قورينة :ثانيا  

ما يتعّلق ببالد املغرب القدمي نالحظ نزول اإلغريق يف منطقة قورين السواحل املتوّسطية، وفي
(Cyrenaica)، استيطاين إذ مل يكتف اإلغريق د اإلغريقي هناك إىل استعمار اجو توقد حتّول ال

واحتكار األنشطة ها، يضوأرا  (Pentapolis)بتنظيم هجرات مجاعية إىل املدن اخلمس 
بل جتاوز ذلك إىل االستيالء على األراضي الزراعية وإجالء القبائل احملّلية منها  التجارية واحلرف

ينظر ).بيني واإلغريقو واحتكاك ثقايف بني الل اجتماعيبالتدريج، ومن نتائج ذلك تواصل 
   .(.281، ص 12:رقم :الخريطة

                              
 .91-94، املرجع السابق، ص ص، 1.اْصطيفان اْكصيل، ج - 1
 .10-10حممد مصطفى بازمه، ليبيا هذا االسم يف جذوره التارخيية، املرجع السابق، ص ص،  - 2
ن نبات له الذي كان ينمو فيها يكثرة، وهو عبارة ع( الزنبق الربي)يقال أن هذا اإلسم استوحى من نبات القورا: قورينة - 3

سيقان بويلة خترج منه زهور بيضاء، على هيئة جنم تفوح منه رائحة املسك، حيث كانت له شهرة مثل شهرة نبات السلفيوم 
 (.084املرجع السابق، ص ، راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة ينظر،.)الذي عرف فيها الحقاً 
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 (المدن الخمس)المستعمرات اإلغريقية: 12خريطة رقم 
  .72عقون، االقتصاد والمجتمع، المرجع السابق، ص : نقال عن

ندرس يف هذا العنصر األسباب اليت أدت  :أسباب هجرة اإلغريق نحو بالد المغرب -(1
 :باألغريق اهلجرة إىل بالد املغرب ومنها

ذكرت سابقا أن بالد اليونان جبلية قليلة املوارد لذلك كانت تشكو الفقر يف  :بيئيةأسباب  -(أ
هل هذه األسباب هي اليت دفعت اإلغريق االجتاه إىل االستيطان وقد نتساءل هنا معظم األوقات، 

يف أماكن بعيدة ؟ قد تكون تلك البيئة احملددة املوارد إىل حٍد بعيد هي اليت ساعدت اإلغريق 
ومل تكن أمامهم إال القيام بأعمال النهب والسرقة، وكذلك  ؟ أو بآخر على االستعمار بشكل

، 1القرصنة، وخوض غمار صراع عنيف دفعًا لشبح الفاقة املخيف الذي فرضته الظروف اجلغرافية
حييون ٍن جديدة متدهم مبزيد من الرزق، حىت فاضطر اإلغريق إىل النزوح من بالدهم حبثًا عن أوبا

 .؟ حياة آمنة فيها

                              
 .80، ص0968، 0د اليازوري، دار الفرجاين، برابلس، طعبد احلفيظ امليار وأمح: جون رايت، رايت، تاريخ ليبيا، تر 1
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متقوقعة على  على خالف احلضارة املصرية مل تبقال ننسى كذلك أن احلضارة اليونانية 
نفسها يف بالد اإلغريق، واملوقع اجلغرايف لعب دوراً يف ذلك، فاليونانيني أبناء جمموعة جزائر وليسوا 

متفتحة على بعضها أبناء جزيرة واحدة حمابة بالنيل كما هو يف مصر، فاجلزر اليونانية كانت 
حيث كان لالسكندر أن حيط  ،البعض يف وسع قوارب متوسطة اجتيازها، وأرض الشرق قريبة

، وكانت سواحل مشال املغرب القدمي هي 1الرحال بكل تراث اليونان احلضاري والفكري والسياسي
 .وهبأن يوجههم حن "موحي دلف"األخرى قريبة هلم وهذا عامل من بني العوامل اليت ساعدت 

ترجع إىل صراع الطبقات يف اجملتمع اإلغريقي وسيادة األسرات الكبرية  :اجتماعيةأسباب  -(ب
 األرستقرابية، كان له دور بارز يف دفع األغلبية العظمى من السكان إىل اهلجرة والنزوح للبحث

 . 2سبل عيش أفضل عن
يف عملية اهلجرة كأفضل خيار، ففي  اعية السائدة يف تلك الفرتة القوانني االجتم سامهت

املدن اإلغريقية الكربى كاسرببة وأثينا كانت التشريعات هبذا اخلصوص هي نفسها ال بيع وال 
وعدم متكنهم من  الديون اليت أثقلت كاهل الفقراء ، ُيضاف إىل ذلك كثرة3وصية وال هبة

وكانت  هذه املشكلة تزداد حدة بتزايد  ،4فتحولوا إىل عبيد سدادها، األمر الذي أفقدهم حريتهم
عدد السكان وبسبب قوانني اإلرث اليت كانت تعطي تركة األب لإلبن األكرب على حساب إخوته 

من اإلخوة واألخوات كانوا جيدون أنفسهم فجأة  كان ينتج عن ذلك أن أعدادًا كثريةف ،اآلخرين
 .5رادوا البقاء على قيد احلياةوال أمالك هلم، وبالتايل ال مناص هلم من اهلجرة إن أ

االت ـح كان يـُت خذ يف هذه احلالة كما يف 6إنشاء مستوبنة إغريقية يف ليبيا يبدو أن مسألةو 
السّكاين ونقص  االكتظاظ قاهرة، تتمثل يف اجتماعيةإغريقية كثرية وسيلة حلل مشكلة  استيطان

                              
 .03-08، املرجع السابق، ص ص، 0.عبد الكرمي غاّلب، ج  1
 .62إبراهيم السايح، املرجع السابق، ص  2
 .77، ص0999حممود فهمي، تاريخ اليونان، مكتبة ومطبعة الغد، القاهرة،  3
 . 034-033سيد أمحد الناصري، املرجع السابق، ص ص  4
 .011عبد اللطيف حممود الربغوثي، املرجع السابق، ص  - 5
 .سأعتمد مصطلح ليبيا بدل لوبيا للداللة على املوقع اجلغرايف للمدن اإلغريقية املوجودة يف ليبيا احلالية6
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األراضي الصاحلة للزراعة يف بالد اإلغريق قدمياً، وقد تولت الدولة نفسها اإلشراف على عملية 
البحث عن مستوبنات ووضعت الشروط واملواصفات لذلك، وخصصت مسبقًا عقوبات رادعة 

ستشر من فإنه مل يُ  ،"مْوحي دلفي"يتم إنزاهلا بكّل من خيرق أوامرها ويرتاجع عن اهلجرة، أما 
جانب السلطات الرمسّية يف اجلزيرة إاّل إلضفاء مباركة أعلى سلطة دينية على عملية أقّرت أصال 

، ولعل الدولة قد لعبت يف هذه املسألة "أبوللو"حىت قبل استشارة هذه السلطة املتمثّلة يف موحي 
، ولذا حيتمل أن تكون ديدةل املعمِّرين حنو أصقاع جدورًا مهمًا يف مجع املعلومات اجلغرافية وإرسا

 .1بيا اليت كانوا جيهلوهنايت على الثريانيني باإلحبار إىل لدولة اجلزيرة هي اليت أشار 
كذلك كانت روح املغامرة اليت ُجبل عليها اإلغريق عاماًل آخر من عوامل االستعمار، فهم 

إلشباع هذه الرغبة يف شعب حيب االستطالع، ويستهويه البحر، فكانت حركة االستعمار وسيلة 
 .2نفوسهم

العوامل وعي كهنة املواحي خاصة موحى دلفي، باملشكلة  تلكإىل  ُيضاف :أسباب دينية -(جـ
ن توسعهم خارج بالدهم كان واقعًا ال حمالة  ن اإلغريق بتلك املواحي، حيث أدركوا أوشدة إميا

يف حياة اإلغريق القدماء، ويؤمنون إمياناً  هاماً كقضية حتمية يف تارخيهم، إذ كان الدين يلعب دوراً 
، الذين كانوا على وعي مبشكالت 3قويًا مبا تُلقيه إليهم آهلتهم املختلفة على ألسنة كهنة مواحيها

بالدهم، وبضرورة تشجيع موابنيهم على اهلجرة إىل اخلارج باعتبار أن اهلجرة أفضل احللول لتلك 
 .إلقتصاديةالسياسية واالجتماعية وا. 4املشكالت

يالحظ أن الديانة اإلغريقية سامهت يف الدفع باإلغريق إىل االستيطان، وال ريب أّن املعابد 
وسدنة اآلهلة كانوا دهات إىل درجة أهّنم كانوا يدركون دور الدين يف حتريك العاّمة ودْفعها حنو 

 ؤدي إىل املواجهة بني التنفيذ دون نقاش أو ترّدد، إهّنا حركة استيطان تقودها اآلهلة، وذلك سي

                              
 .031-034املرجع السابق، ص ص، : فرنسوا شامو - 1
 .081 -084، ص ص 0990أمحد حسني، املدخل إىل تاريخ وحضارة اإلغريق، مكتبة هنضة الشرق، القاهرة، عاصم  2
 .837-831عبد اللطيف حممود الربغوثي، التاريخ اللييب القدمي، املرجع السابق، ص ص  3
4 Goodchild (R), Cyrene and Apollonia Published by the Department of 

Antiquilies Libyan Arab Republic, 1970, PP.10.  
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 .1بيني ال حمالةو لاإلغريق وال
األرض الالزمة لذلك، جعل  وبة ممارسة مهنة الزراعة قلةصعل كان :أسباب إقتصادية -(د

اإلغريق ميارسون مهنة أخرى هي التجارة، وينافسون هبا غريهم من الشعوب، ال سيما التجارة 
يف البداية كانت جتارهتم حملية على مستوى املدن اإلغريقية . البحرية اليت نافسوا الفينيقيني عليها

وتطورت كان على هذه املدن أن توسع  منت الصناعة فيهايف الوبن األم، وحينما  ودةنفسها املوج
نشابها، فتبحث عن املواد األولية اليت كانت تنقصها، وعن األسواق التجارية اجلديدية لتسويق 
منتجاهتا، فشملت هبذا التوسع كل املستوبنات اإلغريقية املنتشرة يف حوض املتوسط مشاالً 

لعامل اإلغريقي أدى إىل ظهور خدمة جديدة وجنوباً، كما ان انتعاش التجارة بني أجزاء خمتلفة من ا
 .2تنقل بواسطتها التجار بني املستوبنات والوبن األمحيث ختتص بالنقل البحري 

ويبدو أن األسباب اليت شجعتهم على التجارة وركوب البحر تكاد تكون هي نفسها عند  
مياه البحر وتفصلها عن الفينيقيني، السيما وأن بالدهم عبارة عن جزر وأشباه اجلزر حتيط هبا 

بعضها البعض، باإلضافة إىل توفر األخشاب الالزمة لصناعة السفن املستخدمة يف عمليات النقل 
يف حوض البحر املتوسط األمر الذي  البحري، ُيضاف إىل ذلك موقع بالد اإلغريق االسرتاتيجي

املتوسط، حبيث مكنت  جعل اإلغريق يتحكمون يف املمرات البحرية، ال سيما اليت تقع يف مشال
 .3بعضهم من ممارسة أعمال القرصنة وسلب السفن املارة بالقرب منهم

تعترب الظروف السياسية اليت كانت متر هبا بالد اليونان من األسباب اليت  :أسباب سياسية -(ه
، فقد كان احلكم آنذاك يف أيدي األرستقرابيني األشراف جعلت اإلغريق يفكرون يف االستعمار

 األرستقرابية وأصبحت، 4يةعلى األراضي الزراعالذين بغوا على كثري من املوابنني، واستحوذوا 
مسكة بزمام األمور يف اجملتمع، ُتسريه وفق مصاحلها ومآرهبا، وحفاظًا على مكاسبها، تهي امل

 حلكمها للتخلص رة، ال سيما العناصر الساخطة واملناهضة عملت على تشجيع وتنظيم حركة اهلج

                              
 .68ص  املرجع السابق، ،العريب عقون، االقتصاد واجملتمع حممد - 1
 .64راضية أبو عجيلة، املرجع السابق، ص  2
 .64، ص نفسه 3
 .00، ص 0960، بنغازي، 0إبراهيم نصحي، إنشاء قوريين وشقيقاهتا، منشورات اجلامعة الليبية، ط 4
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 .1منها، ومنعها من القيام بالثورات ضدها
كما   –إقامة دولة موحدة قوية  على تركتهم غري قادرينكما أن الطبيعة اجلغرافية للبالد 

إىل وحدات سياسية صغرية متناثرة تفصل  نينقسمو بل جعلتهم   -حدث للفينيقيني من قبلهم
بينها اجلبال والبحر، ُعرفت بنظام املدينة ــــــ الدولة أي املدينة اليت تتخذ شكل ومقومات الدولة، 

 شجعضد بعضها البعض، وهذا ما تتنافس فيما بينها وأحياناً تدخل يف نزاعات وحروب وتطاحن 
 .2طابعحركة اهلجرة  وتأسيس مدن جديدة إغريقية ال

يف أماكن أخرى بعيدًا عن بالد اإلغريق قد  إن حركة اهلجرة وإقامة املستعمراتوهلذا ف
ساعدت على بقاء احلكم األرستقرابي فرتة بويلة فيها، فلو أن تلك العناصر الساخطة بقيت يف 

 . 3أوباهنا حلركت الثورات ضد حكم األرستقرابيني للتخلص من ظلمهم وجورهم
األسباب اليت دفعت اإلغريق إىل حركة االستيطان خارج بالدهم، هو تدهور غري أن أهم 

السيطرة الفينيقية على البحر، واليت كانت حتد من نشاط اإلغريق يف تلك املنابق، باإلضافة إىل 
 .4اهنيار حضارات الشرق، خاصة مصر اليت كانت يف دور االحنطاط، ما افقدها نفوذها

جه البحر، وبذلك بدأوا يفكرون يف تكوين مدنًا هلم على فكأمنا قد خال لإلغريق و  
سواحل املتوسط شرقًا وغرباً، وجنوبًا ومشاالً، ينتقون األماكن ذات العائد االقتصادي، وتلك اليت 
حتقق هلم العمق االسرتاتيجي، وحيثما نزل اإلغريق كانوا يؤسسون مستعمراهتم على غرار املدن 

ويقيمون هبا املنشآت العامة اليت ألفوها يف أوباهنم، ويتعبدون فيها األصلية اليت هاجروا منها، 
لنفس آهلتهم األوىل، وهكذا خُييل لزائر املستعمرة كأمنا يزور مدينة إغريقية أصلية يف الوبن 

 .5اإلغريقي األصيل
 كاً ـــــــــــــــــــــــــــــــــيب يعاين فراغاً وضعفاً وتفكو كان اجملتمع الل :العوامل المساعدة على االستيطان -(2

                              
 .46املرجع السابق، ص ، رشيد الناضوري 1
 .20راضية أبو عجيلة، املرجع السابق، ص  2
 .67، ص 0992إبراهيم السايح، تاريخ اليونان، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  3
 .831عبد اللطيف حممود الربغوثي، التاريخ اللييب القدمي، املرجع السابق، ص  4
  .00إبراهيم نصحي، املرجع السابق، ص  5
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سياسيًا واقتصاديًا وحربياً، كلها عوامل دعمت عملية االستيطان اإلغريقي وإجناحها، ومن مت 
 .بيني أنفسهمو التوسع ومد النفوذ على حساب الل عملية

 ذي يعتربكانت ليبيا يف تلك الفرتة من التاريخ تعاين من الفراغ السكاين ال :الفراغ السكاني -(أ
وذلك أرض ليبيا،  علىإلغريق يف تأسيس مستوبنتهم بكل سهولة ساعد ا ال جيب إغفاله عامالً 

نتيجة لتلك احلروب الطويلة اليت خاضتها القبائل الليبية ضد السلطة الفرعونية مبصر، حيث 
م، وقد .م واستمرت حىت منتصف األلف األول ق.انطلقت هذه احلروب من األلف الثانية ق

 أرقامًا عديدة -ال سيما معبد الكرنك -، أمدتنا النقوش الفرعونية املوجودة على جدران املعابد
قتيل يف احلرب  03000و 08000لعدد القتلى من الليبيني يف تلك احلروب، يرتاوح ما بني 

 ورمبا تكون تلك األرقام مبالغ فيها وقد وضعت بغرض الدعاية للفراعنة، ولكن مع ذلك. 1الواحدة
يف تأسيس مستوبنات هلم بسهولة يف  من أسباب جناح اإلغريقتبقى خملفات تلك احلروب سبب 

 .أرض ليبيا
لعل الفراغ السياسي وكذلك احلضاري، وعدم وجود دولة ذات نظام  :الفراغ السياسي -(ب

سياسي وعسكري حمكمني على الساحل الشمايل ألفريقيا املمتد من غرب الدلتا حىت احمليط 
عة ألية قوة سياسية منظمة تاب غريسي غربا، قد شجع اإلغريق على ارتياد هذه املنابق، ألهنا األبل

هبا نظام حكم حيتويها ويصون سيادهتا على  ومنعدمةرد املستعمرين على أعقاهبم، متلك جيش ي
 .2أراضيها

قيادة القبيلة قبائل الليبو كانت ختضع لنظام قبلي يلعب فيه رئيس القبيلة الدور األكرب يف ف 
سواء يف السلم أو احلرب، وكان هذا املنصب وراثيًا يتوارثه األبناء عن اآلباء، ويعاون رئيس القبيلة 
جملسًا يتكون من كبار السن، وكانت منزلة القائد تتفاوت بني قومه، ولعل هذا ما جعل بعضهم 

نني القبيلة ال تبيح للرئيس إذا يتحّلى بريشة واحدة أو ريشتني حبسب مكانته يف القبيلة، وكانت قوا
هزم البقاء يف منصبه، بل عليه أن يتخلى عن منصبه لشخص أقدر، ونظرًا حلياة التنقل والرتحال 
الدائم فأن القبائل كانت يف نزاع دائم فيما بينها، إال يف حاالت قليلة عندما تضطرها الظروف إىل 

                              
 .23، املرجع السابق، ص أبو عجيلةراضية   - 1
 .27، ص نفسه - 2
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وزحفها على مصر يف عهد فرعون مرنبتاح االحتاد مع بعضها بعضاً، كما حدث أثناء حتالفها 
 .1ورمسيس الثالث

وية اليت دأبت عليها هكذا يتبني لنا أن النظام السياسي كان نظاماً هشاً، بسبب احلياة البد 
بية، وحافظت عليها منذ عصور قدمية، ومن مث عجزوا على إقامة نظام سياسي موحد و القبائل الل

، من مث كانت املنطقة وكأهنا جاهزة 2االستعمارية اإلغريقيةيستطيع الوقوف يف وجه األبماع 
 .الستيعاب أي نوع من االستعمار اجلديد

وميكن تعليل السبب الذي دفع الليبو إىل القبول بالثريانيني اإلغريق وعدم مقاومتهم أو  
البالد،  من أسلوب الفينيقيني يف استثمار استيائهماحلد من توسعهم اإلستيطاين يف اإلقليم إىل 

 .3فقد كانوا حيصلون على األرباح الوفرية بدون معاناة
يأيت املوقع االسرتاتيجي لليبيا يف مقدمة العوامل اليت أسهمت  :الموقع االستراتيجي لليبيا -(جـ

يف تشكيل االستيطان فيها، ذلك أن موقعها يف اجلزء اجلنويب األوسط للبحر املتوسط يعطيها أمهية 
 .4بالنسبة للبحر نفسه، وما ميكن أن يدور فيه من نشاط حبري ملحوظةاسرتاتيجية 

كما أدى موقع جزيرة ثريا املتوسط لسلسلة جبال كريت القريب من السواحل الليبية إىل 
حماولة الثريانيني إىل إستكشافها، فقد أرسلوا برسالة إىل كاهنة دلفى لتزودهم مبعلومات عن ليبيا 

ورمبا لعب . 5"بالد غنية بالمراعى الخضراء:"م بوصفها هلم بأهناوسكاهنا، فردت على سؤاهل
 -(SOLONE)الذي كانت مدينة برقة الليبية تشتهر به منذ عهد سولون -نبات السلفيوم 

 .6اً وراء حماولة اإلغريق الثريانيني إكتشاف ليبياهامدوراً 

                              
 .86حممد احممد سامل، املرجع السابق، ص  - 1
 .82، ص نفسه - 2
إبراهيم أمحد املهدوي، دار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن، : غوليامل ناردوتشى، إستيطان برقة قدميًا وحديثاً، تر - 3

 .84-83ص ص،  م،0481ليبيا،  -بنغازي
 .26راضية أبو عجيلة، املرجع السابق، ص 4
 .80املرجع السابق، ص : غوليامل ناردوتشى - 5
 .80-80، ص ص، نفسه - 6
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غفل الكثري القرب اجلغرايف بني ليبيا ومصر الذي يعترب أحد األسباب املهمة جمليء يُ 
، 1، وذلك ألنه يف عهد األسرة السادسة والعشرين الفرعونية، كثر عدد اإلغريق يف مصراإلغريق

التجارة األجنبية،  وشجع 3العرش ففتح األبواب لنفوذ اإلغريق 2خاصة منذ اعتالء بامستيك األول
بروحها اإلغريقية، مثل  احتفظت، فأنشأوا مدن هلم قيام املستوبنات التجارية يف مصروشجع 

في قورينائية وفي مصر منذ النصف الثاني من  المستعمرات اإلغريقية'' فــــ 4مدينة نقرابيس
م لها ميزات خاّصة مختلفة عن بعضها .القرن السابع والنصف األول من القرن السادس ق

ظّلت قورين مستوطنة فالحية حسب تقاليد القرن السابع، بينما كانت ، فلقد ...البعض
، ثّم تطّعمت بقوة ...المستعمرات اإلغريقية في مصر ذات طابع تجاري بصورة رئيسية

  .5''عسكرية أساسها فرق الجند المأجور
غري أن هذه العالقات الودية سرعان ما أصاهبا التوتر إثر كثرة الوافدين من اإلغريق  

فكان حماولتهم اإلنفراد بالشيء الكثري من نشاط أهل البالد، فمنعت مصر قبول هجرات منهم، و 
الساحل  واخليار الوحيد املتبقي أمامهم كان . النزوح إىل مشال إفريقيااإلغريق بُدًا من حماولة  على

ا من اإلفريقي املمتد من مصر إىل خليج سرت، حيث كانت قرباجة يف هذا الوقت تبسط سيادهت
 .6خليج سرت الكبري وتعمل على منع األجانب من التجارة على هذا الساحل

ورمبا ذلك يُفسر لنا أّن األسطورة الثريانية اليت ال مُيكن تصديقها بسهولة، إذ جاءت   
معلوماهتا التفصيلّية عن قوريين من هؤالء اإلغريق الذين عاشوا يف مصر فرتة مكنتهم من التعرف 

                              
 .11، ص 0978حسن سليمان حممود، ليبيا بني املاضي واحلاضر، مؤسسة سجل العرب،  1
 709-773)مؤسس األسرة الفرعونية السادسة والعشرون توىل احلكم مابني  (Psammétik 1er)تيك األول مبسا 2

 .Larousse pluridictionnaire, édition 1977, P 1128: ينظر .قام باصالحات كبرية يف اجليش املصري( م.ق
3 Mercier (E), Histoire de l'Afrique septentrionale (Berbérie), depuis les temps 

les plus reculés jusqu'à la conquête fraçaise, Tome I, Paris 1888, P 3.                   
  .372، دار املعارف مبصر، اإلسكندرية، دت، ص 3جنيب ميخائيل إبراهيم، مصر من قيام الدولة احلديثة إىل دخول االسكندر، ط 4

5 Laronde (A.), Cyrène et la libye hellénistique. Libykai, études d'antiquités 
africaines. Editions du CNRS. Paris 1997. Pp 73-74.                                            

 .11حسن سليمان حممود، املرجع السابق، ص  6
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در ، حيث أن املصا(بالد اليونان)على موقع قوريين املمتاز، عالوة على قرهبا من املوبن األصلي 
الكالسيكية ُتشري إىل أن ليبيا َعرفت عناصر قادمة من بالد اليونان ممن سبقوا الغزو الدوري لبالد 

 .1م.اليونان يف القرن الثاين عشر ق
يذكر أّن عناصر من أهل بروادة يف آسيا الصغرى قدمت إىل " بنداروس"كما أّن الشاعر     

 .2برقة هاربة من بروادة املدمرة يف الوقت ذاته
يف النصوص اإلغريقية اليت ترجع إىل ما قبل االستعمار  غائب الذكرغري أن اسم ليبيا 

 من عرفونياإلغريق كانوا أن ، ويبدو 3اإلغريقي سوى مرتني فقط، كلتامها يف أوديسة هومريوس
بعض مقابعاهتا الساحلية اليت تلجأ إليها سفنهم التجارية، ولعلهم عرفوا أيضًا شيئًا عن  ليبيا

واحاهتا الداخلية اليت اجتذب ثراؤها بعض اجلنود اإلغريق ممن كانوا يعملون يف جيوش فراعنة مصر 
 يف العصر الصاوي، فيما عدا ذلك مل يكن يف ليبيا ما يُغري اإلغريق بارتيادها، فهي بالد

صحراوية، وألهلها عادات وتقاليد غريبة، وقد روج عنها الفينيقيون أسابري خميفة ال ُتشجع على 
 .4اقتحامها، حىت ال يُزامحهم اإلغريق على شوابئها

بية، والثابت اهنا  و األوضاع اإلقتصادية للقبائل الل حنن جنهل الكثري عن :الفراغ االقتصادي -(د
بيني كانت تعتمد باألساس على و قطعاهنا، ومن هنا فإن حياة اللء كانت قبائل متنقلة هتيم ورا

الرعي، وإن كانت هناك بعض النشابات القليلة فيما خيص الزراعة والتجارة، حيث أشارت بعض 
املصادر اإلغريقية أن جمموعة من القبائل كانت تقوم جبين مثار النخيل وتزاول القنص، ومن احملتمل 

مارست الزراعة يف املنابق اخلصبة اليت اغتصبها منهم بابوس الثاين أن تكون بعض القبائل قد 
فيما بعد، كما مارست بعض القبائل التجارة، حيث حصل املصريون منهم على الزيت والعاج 

 .5واألخشاب واجللود وغريها

                              
 .837عبد اللطيف حممود الربغوثي، املرجع السابق، ص  1
 .837، ص نفسه 2
 .16-17، ص ص املرجع السابقفرانسوا شامو،  3
 .43، املرجع السابق، ص (ليبيا يف التاريخ)فوزي فهيم جاد اهلل، مسائل يف مصادر التاريخ اللييب  4
 .86-87حممد احممد سامل، املرجع السابق، ص ص،  5
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نزل اإلغريق يف سواحل ليبيا ونالوا ثقة السكان فمنحوهم امتياز النزول على الشوابئ وقد  
حمطّات للراحة والتبادل التجاري، فقد كانت بالد املغرب كما هي اليوم غنية بثرواهتا، ومل  وإقامة

عنه  قد ترتبيشعر السّكان هنا باحلاجة إىل املغامرة أو اإلحبار إىل أوبان أخرى، وكان هذا خطأ 
املمرات البحرية يف صاحل البالد، فسرعان ما منت املصاحل اإلغريقية لتسيطر جالياهتم على  نتائج

 .1والتوسع يف الداخل على حساب األراضي الزراعية
اليت كانت سلعة ( Sylvium)كما احتكر إغريق قورين إنتاج وتصدير نبتة السيلفيوم  

اسرتاتيجية فرتة بويلة ألمهيتها الطبية، وكانت املنتجات الفالحية واألنشطة التجارية تدّر عليهم 
 الشرقة العبور باعتبارها مهزة وصل بني املرفأية القورينية تستفيد من جتار أرباحا بائلة، وكانت املدن 

  .2والغرب
هذا الزحف االستعماري إال بعد أن وصلت األمور  غفلوا عن بينيو وبالتايل نالحظ أن الل 

صبة، واملوانئ حد اإلستنزاف إلنتاج األرض، وبلغت مرحلة الطرد واإلبعاد عن األراضي اخل
   .التجارية

اإلغريق انتظروا بويال قبل أن يقرروا ارتياد أفريقيا  أنميكن القول  :3قورينة تأسيس مستعمرة -(3
 (م.ق 761-661)وقد اتسمت فرتة االستيطان الباكر  ،4واإلستيطان يف جزٍء منها بقورينائية

بوصول مستوبنني فرادى حبثا عن أراضي خصبة الستغالهلا، بعد أن ضاقت هبم األوضاع يف 
، وهي الفرتة اليت م، فقد ظهر فيها االهتمام بالتجارة.ق 110و 761بالدهم، أما الفرتة ما بني 

   . 5م.ق 736شهدت تأسيس مستعمرة قورينة 

                              
 .19حممد العريب عقون، االقتصاد واجملتمع، املرجع السابق، ص  1
 61نفسه، ص  2
تميز ذلك الجزء من البالد الذي بالقرب من قورينا بتربة خصبة وهو يحمل وي'':يصف ديودور الصقلي قورينة بقوله 3

محاصيل متنوعة، إذ ال ينتج الحنطة فحسب بل إن فيه مزارع كروم شاسعة وبساتين زيتون، وغابات لم يستنبتها أحد، 
 .007، ص 10نصوص ليبية من الصقلي، فقرة علي فهمي خشيم، : ينظر. ''وأنهارا  ذات نفع عظيم

 .78، املرجع السابق، ص فرنسوا شامو 4
 .79حممد العريب عقون، االقتصاد واجملتمع، املرجع السابق، ص  5
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من قبل مجاعة من املهاجرين اهلللينيني ال يتجاوز بادئ األمر تأسست مستعمرة قورينة 
يف سفينتني من ذوات اخلمسني جمدافًا بقيادة هاجروا إليها من جزيرة ثريا ، املائتني مهاجرعددهم 

 .1(م.ق 739-199) (BATTOS)زعيم ُعرف يف املصادر القدمية باتوس
 0337سنة : من بينها، "قوريين"اإلغريق ملدينة لتأسيس  ةتباينمكرت عدة تواريخ وقد ُذ  

الذي " يوسيبيوس"نبط من حولّية تفالتاريخ األول مسم، .ق 730م، وسنة .ق 670م، وسنة .ق
" قورينا"تأسيس  يخ الثاين والثالث فريجعان، أما التار "إراتسثينيس"أخذ معلوماته عن العامل القوريين 

وجلماعته من الثريانيني، ولكن البون شاسع بني التاريخ األول  (م.ق 199-739)"وسبات"إىل 
 .2والتارخيني األخريين

نوا قد سبقوا الثريانيني إىل قورينا بعدما فروا من ينيني كالوهناك رواية أخرى تقول بأن اهل 
الغزو الّدوري لبالد اإلغريق، وبالتايل أّسسوا يف ليبيا مستعمرة إغريقّية أوىل قبل نزوح الثريانيني إليها 

  .3بعدة قرون
بواسطة  –هو الذي دعاهم " أبوللو"بأن اإلله زعموا الثريانيون مهما يكن من أمر فإن  

عدًا بإْنزال استحثهم على ذلك ثالث مرّات، متو نه إىل استعمارها، وأ -يف دلفيمعبده كاهنة 
، وعندها فقط تغّلبت رهبتهم من عقاب إهلهم وامرألل االنصياعرفضوا عقوبات صارمة هبم إن 

 .4األسطوري
ة موحى دلفى يف سبب الستشار  وفداً منهم واكانوا قد بعثأهايل جزيرة ثريا  ومفاد ذلك أن  

اينسانيوس أو بن ( Grinnus)نوسيجر :من بينهمعن جزيرهتم، احنباس املطر 
وقدموا قربانًا قوامه مائة وسيد جزيرة ثريا، ( Theras)سليل ثرياس( Aesanius)ايزانيوس

هم تفأجابوكان من بني من ذهبوا يف ركبه باتوس بن بوليمنيستوس ضحية نيابة عن أهايل اجلزيرة، 
بضرورة تأسيس مدينة يف ليبيا، فتجاهل الوفد وعلى رأسهم جرنوس أمر موحى دلفى، الكاهنة 

                              
 .318تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص : هريودوت - 1
 .79-72، املرجع السابق، ص ص، فرنسوا شامو - 2
 .61نفسه، ص  - 3
 .74نفسه، ص  - 4
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أي اجراء عملي هبذا الصدد ألهنم كانوا جيهلون موقع ليبيا، لذلك أحجموا عن  اختاذ دونوغادروا 
قط اتسعرفت السنوات السبع التالية عدم ارسال مجاعة إىل مكان كانوا جيهلون حىت موقعه، و 

 "موحى دلفى"، وإزاء هذا الوضع املزري أرسل أهايل ثريا إىل يف جزيرهتم وعم اجلفافر امطاأل
 .1فبعثوا سفنهم إىل ليبيا ،ايستشريونه ثانية فذكرهم بوجوب إقامة املستوبنة الىت تناسوا أمره

هنا هل كان ملوحى دلف دراية ومعرفة بليبيا وأراضيها اخلصبة؟ وإن كان كذلك نتساءل  
ألراضي الليبية، وتركهم حيجمون يف لوصول لا ملساعدهتم األهاىل بأدالء أحجم عن إمدادفلماذا 

مث  ؟هم املبجل يتجاهلون أوامر إهلومن مث هاامرة بإرسال سفنهم إلرتياد شوابئاملرة األوىل عن املغ
، ويف يف املرة األوىلالرجوع إليه مرة ثانية لإلستشارة فيذكرهم مبا قال هلم بعد ذلك إىل  نيضطرو 

أن اليونان ب إنطباعوتركهم يتخبطون يف البحث عنها، وهذا يعطينا مل يساعدهم هذه املرة كذلك 
 .اإلسم سوىمنها  نيعرفو الشيء الكثري عن ليبيا، ورمبا يعرفون وال  كانوا جيهلون ليبياوآهلتهم  

يبدو أن موحي معبد دلفي كان ملمًا بظروف جزيرة ثريا وبأحوال اهلها، ولديه تفاصيل  
جغرافية دقيقة عن األماكن املستهدفة، كما كان ملما بالرتاث اإلغريقي منذ عصر هومريوس، وهو 

ليبيا يتطابق  الرتاث الذي تناقلته األجيال اإلغريقية جياًل بعد آخر، إذ أن وصفه لألغنام الكثرية يف
مع ما ذكره هومريوس يف األوديسة، ومن املرجح أن معبد دلفي كان مركزاً جلمع املعلومات اليت ترد 
إليه تباعًا من املدن اإلغريقية واملدن األخرى املنتشرة يف حوض البحر املتوسط، وكان لديه حشد  

بار واملعلومات الدقيقة، ويعتقد أن كبري من كهنة املعابد وسدنتها والوسطاء، الذين كانوا يأتون باخل
ومن مّث كانت الكاهنة ، الدولة كانت تعوزها املعلومات اجلغرافية التفصيلية عن موقع املستعمرات

 .2تلقي بالنبوءات وتسدي النصائح، وكان معبد دلفي يوجه جحافل املستعمرين
كان على الوفد الذاهب إىل دلفى سوى أن يبعثوا ببعض  هريودوت أنه ما أشاروقد  

شيئًا عن أحواهلا، وظل  منهم ليبيا، فيخربهمزار من  علىفيها  ليبحثواكريت جزيرة  رجاهلم إىل 
، الذي "كوربيوس"يدعى  حيث صادفوا رجالً  "ايتانوس"أعضاء الوفد يطوفون إىل أن بلغوا قرية 

 ه ــــــــــــــــــــــــيربهم أنه بينما كان يف إحدى رحالته الصيدية هبت عل، فأخةيعترب شيخ الصيادين يف اجلزير 
                              

 .310-310الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص ص، تاريخ هريودوت، ، هريودوت - 1
 .10-49، املرجع السابق، ص حممد احممد سامل - 2
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 قبالة السواحل الليبية، فعادوا به إىل ثريا ( بومبا)" بالبية"تدعى  ةعاصفة هوجاء ورمت به إىل جزير 
 .1لقاء مبلغ من املال ةإلستطالع تلك اجلزير معهم قصد إصطحابه 

ختتلف عن رواية الثريانيني السابق ذكرها، حيث تقول إن امللك  أما الرواية القورينية فهي 
كريت كانت له ابنة تدعى /ملك لبدة واكوس( Etearchu)إيتارخوس

فقدت أمها، فاضطر امللك أن يتزوج من امرأة أخرى، ولكن زوجته ( Phronime)فرونيمي
زوجها فاستدعى تاجرًا من وأقنعت  -رغبة يف التخلص منها–اجلديدة اهتمت الفتاة بسوء اخللق 

وبلب منه التخلص من ابنته، فأخذها التاجر معه إىل ثريا ( Themison")متيسون"ثريا يدعى 
 .2"باتوس"حيث اختذها أحد وجهائها حضية له فأجنبت له ولداً عيي  النطق ابلق عليه اسم 

 توجه هذا الصيب بعد مدة إىل كهنة دلفي ليستنبئ عن نطقه ولعثمة لسانه، 
ئ وطنا  أنت تطلب لسانا  سليما  لكن موالك فابيوس أوللو يرسلك، لتنش ! ياباتوس:"فأجابته

 .فلم جيد الثريانيون بداً من اإلحبار معه إىل ليبيا. 3"في ليبيا، حيث تكثر األغنام
الدور " غرينوس"ومن خالل استعراض الروايتني يتضح أن الرواية الثريانية قد أعطت للملك  

األكرب يف التخطيط والتوجيه، فهو الذي أدرك الوضع املزرى يف اجلزيرة ومن مث ذهب رفقة باتوس 
وىل، األ شخصيةالومجاعته إىل دلفي، بينما خيتلف األمر يف الرواية القورينية اليت جعلت من باتوس 

اليت لعبت دورًا بارزًا يف إنشاء املستعمرة، إذ أن الكهنة خاببته مباشرة وأمرته بالتوجه إىل ليبيا، 
حيث تكثر األغنام، ومن جهة أخرى فإن الرواية جعلت باتوس ينحدر من أم كريتية، وهي إشارة 

  .4إىل الصالت القدمية اليت كانت تربط كريت بليبيا
 ،(وادى اخلليج()Asiris)"أزيريس" ةاألمر يف املنطقة املسما بدايةيف الحط باتوس وقومه  

ات على وهو موقع بديع مير به أحد األهنار وحتيط به الوديان من جانبيه، وبعد مضي ست سنو 
، فمضوا أرضهم غادروها حني أقنعهم الليبيني بوجود أرض بيبة أفضل من استقرارهم بتلك املنطقة

                              
  .310الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص  ، تاريخ هريودوت،هريودوت - 1
 .47، املرجع السابق، ص د ساملحممد احمم - 2
 .46-47نفسه، ص  - 3
 .42، ص نفسه - 4
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لعله -" أيراسا"إىل الشط الغريب وراعوا يف سريهم أن يدركهم الليل وهم ميرون مبكان يقال له هبم 
هبم إىل  إىل أن وصلوا، حىت ال تقع أعني اإلغريق عليه، -أم الرزم وهو أخصب مكان يف بالدهم

مثقوبة السماء هنا  لتستقروا فيها، ألن ه أرضكمهذ": هلم واقالمكان يقال له نبع أبوللو، حيث 
 .1"يسيل منها الماء بال انقطاع

منا هم ادوا إغريق ثريا إىل نبع أبوللو إأن الليبو الذين قق ذكرها من الرواية السابضح يت 
هبم إىل موابن خراج اإلغريق من موابنهم والذهاب ، ويبدو أهنم حرصوا على إ"يليجاماىاجل"

نشاء عليهم األسبوستاى باملساعدة يف إ حيث نبع أبوللون، ومل يبخل "األسبوستاي"جرياهنم 
د عامل مساع بيةو ن النزاع القائم بني القبائل اللحيث كا .2م.ق 730مستعمرة قوريين يف عام 

 .مقاومة تذكر من القبائل ، دونهلم يف ليبيامستوبنة بكل سهولة على جناح اإلغريق يف تكوين 
ية ذكرها هريودوت بشيء من التفصيل، بو نائية عددا هامّا من القبائل الليضم إقليم قوري 

 :من بينها
وهم جمموعة بشرية تسكن على الساحل وهي  (:Adyrmachides) رماخيداألدي ـــــــأ 

أول قبيلة يذكرها هريودوت انطالقا من مصر وميتد جماهلم من ميناء بلينوس وكانت هذه املنطقة 
 .  3متثل احلدود بني برقة ومصر

، ويف 4متتد أرضهم غربًا حىت جزيرة أفروديسياس(: Giligammes) الكيليكام ــــــب 
 .6، وهي اجلزيرة اليت استوبنها القورينيون5طتقع بالبيةــالوس
 ن ـــــــــــوقد أجالهم اإلغريق ميقطنون إىل الداخل من قورينة،  (:Asbystes)ست ـــــــ األسبيج 

                              
 .311تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص : هريودوت - 1
 .17، ص ، املرجع السابقمصطفى كمال عبد العليم  - 2
 .37هريودوت، أحاديث هريودوت عن الليبيني، املصدر السابق، ص  3
 .رمبا جزيرة كرسه غرب درنة بليبيا احلالية كانت توجد غرب بالبية 4
أسس فيها الثرييون اليونان مؤسستهم األوىل بليبيا خالل القرن . أشار إليها هريودوت مرات عديدة: (Platea)بالبيه  5

هريودوت، أحاديث هريودوت عن الليبيني، : ينظر. وحسب ما ذكر هريودوت فقد كان هلا اتساع مدينة قرينة. م.السابع ق
 . 32املصدر السابق، ص 

 .32نفسه، ص  6
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حنو اجلنوب، مع أّن عالقتهم باإلغريق يف أراضيهم اليت تأسست هبا مستعمرة قورين وأبعدوهم 
 .1، ويتميز األسبيست عن كل الليبيني بركوهبم عربات جترها أربعة خيولالبداية كانت حسنة

س زراعي مستوبنة قوريين كما اتضح فيما بعد ونظرًا ملا ميتاز به موقعها على أساقامت 
متكاملة ( City State)بعد ذلك، لتصبح يف وقت قصري دولة مدينة بالدرجة األوىل مث جتاري

األركان املتعارف عليها لقيام دولة، بدليل منشآهتا الدستورية، منذ زمن مبكر من قيامها وعالقاهتا 
 .2مع غريها من مدن املنطقة أو مدن العامل اهللليين أو الروماين فيما بعد

حكم أربعون سنة زعيم املهاجرين الذين  الذي( م.ق 199-739)كان باتوس األول 
استوبنوا قوريين قد أصبح ملكًا عليها أو عليهم، وكان قد مجع يف يديه كافة االختصاصات 
الدينية واملدنية والعسكرية، ويبدو من األحداث التالية ومما متتع به هذا الزعيم بعد وفاته من تقدير 

و واالحتالل اليت ُكشفت فيما بعد ظلت بيلة وتقديس ومما يُنسب إليه كملك، أن صورة الغز 
 . 3عهده مقن عة

لإلغريق  عبور مركزتأسيس مدينة قوريين أصبحت بعد  :توسع حركة االستيطان اإلغريقي -(3
فكانوا يأتون إليها مث ينطلقون منها إىل مواقع أخرى على ساحل برقة، حيث يقيمون مستوبنات 

مستوبنات إغريقية أقامها إغريق قادمون مباشرة من بالد ون هنالك كّ إغريقية جديدة، وقد تَ 
 ،جديدةأوالً، مث ينطلقون منها إلقامة مستوبنات إاّل أّن الغالب هو أن يأتوا إىل قوريين  ،اليونان
أخذ االستيطان اإلغريقي يتوّسع تدرجييا وسيبلغ مداه بازدهار املدن اخلمس وقد 

(Pentapolis)4،  يرجع تاريخ تأسيسها إىل ما اليت  "توكرة"فأقاموا باإلضافة لكرييين وبرقة مدن
 .5م، حيث أسسها قادمون من برقة.ق 730ما بعد إنشاء قوريين سنة 

                              
: ينظر. بيني من قبيلة األسبوستاي قد قاموا بتدريب اإلغريق على فنون ركوب العرباتو جملال أن اللكر هريودوت يف هذا اويذ  1

 .40، ص نفسه
مجيلة عبد الكرمي حممد، قورينائية والفرس األمخينيون منذ إنشاء قوريين حىت سقوط أسرة باتوس، دار النهضة العربية للطباعة  2

 .894ن، ص .ت.لبنان، د -والنشر، بريوت
 .894نفسه، ص  3
 .60حممد العريب عقون، االقتصاد واجملتمع، املرجع السابق، ص  4
 .873عبد اللطيف الربغوثي، املرجع السابق، ص  5
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برقة هي بأن مستوبنني من ( Goodchild)إذ يذكرها قودشايلد " يوسبرييدس"مدينة و   
اليت تعد من أهم املوانئ، ويرجح أهنا أقدم  "بلميثة"و ،1م.ق 101رى قدموا إليها قبل سنة األخ

واليت من احملتمل أن أهل قوريين قاموا  "أبولونيا"و من برقة بالرجوع إىل اآلثار اليت اكتشفت هبا،
بتأسيس ميناء ملدينتهم فوقع االختيار على املكان الذي ال تزال آثاره قائمة إىل اآلن مبدينة سوسة 

ا من املواقع اليت ال ميكن أن يفوت اإلغريق فرصة االستفادة منها وغريمه "انتيربجوس"و "نيسدار "و
  .2واستغالهلا

تع مبناخ ووضع جغرايف جعل منه اإلمتداد املنطقي حلضارة على أن هذا اإلقليم كان يتم 
 3إالّ باملسافة اليت تبعد هبا عن أثيناتبعد كريت عن ساحل مشال إفريقيا الشرقي جية، حيث ال حبر إ

وألن األرض كانت بيت القصيد الذي أزعج اإلغريق ودفعهم للبحث عنها يف أماكن بعيدة فيما 
يُعرف حبركة االستعمار، فقد كان كل مستوبن جديد يصل إىل إقليم قوريين مُينح قطعة أرض 

انه وهلذا لعبت األرض الزراعية دوراً مهماً يف تاريخ املنطقة، حىت أن صراعا اشتعلت نري . الستغالهلا
، أدت حروب هذا الصراع إىل برد أهل (اإلغريق)وبني الوافدين ( بينيو الل)بني السكان األصليني 

باالستيالء على أغلب املنابق اإلغريق  قام بسرعةاألرض ودفعهم إىل املنابق الصحراوية، و 
بصفة استغالل اإلقليم بكل ما ميلكون من باقة لضمان البقاء قاموا باملدن والقرى، و  واسوأس

 .أبول فرتة ممكنةو  4دائمة
وإذا ما رمسنا خريطة خبصوص توزيع املنابق اليت استوبنها اإلغريق، واجملاالت اليت كانت 

يف قورينائية، أي " اهلالل اخلصيب"تقطنها القبائل الليبّية، نالحظ أن اإلغريق قد احتلوا تقريبًا كل 
شريط وكل امتداد القطاع الشمايل الغريب للأهّنم احتلُّوا اجلبل األخضر وهضبة مدينة برقة، 

هو ( بنغازي" )يوسبرييدس"وإقليم ( سوسة" )أبوللونيا"و( العقورية" )تاوخريا"الساحلي، ما بني 

                              
1 Goodchild, R.G, Benghazi the story of city, Department of antiquities, 

Cyrene (Shahat), Cyrenaica, Libya, 2nd  Edition, Lamin Hasni's Press, P 1. 
 .876 -873عبد اللطيف حممود الربغوثي، املرجع السابق، ص ص 2
 .026فرانسوا شامو، املرجع السابق، ص  3
 .026، ص نفسه 4
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وحده الذي ُيستثىن من هذه املنطقة اليت تتجاوز كمية األمطار فيها ثالمثائة ملمرت، وهذا التطابق 
عمار االستيطاين اإلغريقي كانت ياه األمطار وبني منطقة اإلستالطبوغرايف بني املنطقة اليت ترويها م

يرتكوا  بقوا فيه فرتة قصرية دون أنة، فاإلغريق الذين كانوا قد حطُّوا يف شرقي قورينائية مدروس
وراءهم مستوبنات دائمة هناك، والشيء الذي كان يتطّلع إليه هؤالء هو اإلستقرار يف منابق 

منابق السهوب اجلرداء الىت أُرغموا مجيع األراضي الزراعّية، وتركوا لليبيني  صاحلة للزراعة، فصادروا
 .1للنزوح إليها

بذلك نشب النزاع بينهم وبني جرياهنم الليبو، بسبب أهنم أرادوا التوغل يف املنابق  
لتحقيق ، فلجأ الثريانيون إىل استخدام القوة واالستيالء على أراضي القبائل اخلصبة الداخلية للبالد

بموحاهتم يف اإلستيالء على املزيد من األراضي اخلصبة، على الرغم من أن عالقتهم يف البداية  
 .2كانت ودية مع الليبو حيث عقدوا معهم معاهدة صداقة وحسن جوار

يبدو أن احتكاك أمراء نوميديا باليونانيني يعود إىل األلف  :اإلغريقب عالقة نوميديا -ثالثا
يالد، خالل هجمة شعوب البحر على ساحل مشال إفريقيا، حني ُهز م أحُد امللوك الثالثة قبل امل

الليبيني املتحالفني معهم ضد مصر، ورمبا تكون الصالت قد حدثت منذ زمن أبعد يرجع إىل 
 .3العصر املينوسي يف كريت

جتدر اإلشارة إىل ما يطبع عالقة نوميديا ببالد اإلغريق  :اإلغريق كتاباتفي  نوميديا  -(0
وقد . الذي ساد تلك العالقاتيستحق التوقف عنده، وذلك للطابع السلمي االقتصادي والثقايف 

فيها إىل  وميديا يف نصوص املؤرخني اإلغريق والرومان الذين أشاروان يفمتثل احلضور اإلغريقي 
  .اإلغريقية نفسهاوجود النقوش الدولة النوميدية و 

غريقية خالل احلرب البونيقية الثانية عن مملكتا نوميديا وموريطانيا، النصوص اإل حتدثت
حيث يكون قد تعاقب على حكم  ،4واألكيد أن تاريخ هاتني اململكتني هو أقدم من ذلك بكثري

                              
 .827-821فرنسوا شامو، املرجع السابق، ص ص،  - 1
 .83غوليامل ناردوتشى، املرجع السابق، ص  - 2
 .24ص  املرجع السابق،بوزياين الدراجي،  - 3
 .96حممد اهلادي حارش، حماضرات، املرجع السابق، ص  - 4
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فرتة  على امتداد( Gaïa)إىل قايا ( Hiarbas)اململكة ملوك عديدون متسلسلون من يرباس 
املصادر األفريقية تعّرضت للتلف، يف ولكن ال نعرف شيئا، ألن ( م.؟ ق807-؟204)بويلة 

نا املصادر نذ بداية احلروب البونية محلت لأعقاب تدمري قرباج وحرق مكتبتها، وباملقابل فإنّه م
 .1اخلصوصاإلغريقية معلومات مهّمة عن الشمال األفريقي عموما وعن مملكة املاسيل على وجه 

اإلغريق على غرار القرباجيني كانوا لفرتة بويلة من التاريخ يطلقون اسم نوميد على ّكل و  
األفارقة غري اخلاضعني حلكم قرباجة، مفضلني يف ذلك االحتفاظ باسم ليبيا يف اإلشارة إىل 

الليبيني يف  ، ويف ما يتعّلق بالسّكان(قرباجة)األهايل الساكنني يف اإلقليم اخلاضع لتلك املدينة
، فاملور أو 2أقصى الغرب، نراهم يطلقون عليهم اسم املور بدل النوميد

استعملت يف النص اإلغريقي الذي نقشه حنيبعل بلغتني، كما ( Maurousioi)موروسيوي
م، وقد .استعمله ديودور الصقلي يف الكالم على أحداث جرت خالل هناية القرن اخلامس ق

عوضا عن ( Mauroi)عهد اإلمربابوري مصطلح موروياستخدم بعض اإلغريق يف ال
، وقد استخدم الرومانيني الذين كانوا يستعملون املراجع اإلغريقية (Maurusioi)موروسيوي

املؤلفني األغريق الذين  و  النقوش ، وفيما يلي عرض ألهم3(Maurusii)اإلسم بصيغة موروسي
 :كتبوا عن نوميديا

إغريقي يتعلق بكتابة كان حنيبعل قد نقشها بلغتني يف إيطاليا هناك نص  :النقوش اإلغريقية -(أ
م، من بينهم .ق 802-809وذكر فيها الشعوب اإلفريقية اليت حشد منها الفرسان سنة 

واملكويني  (Massassyles)واملاسيسيليني( Iassyles)النوميديني كاًل من املسيليني
(Maccoiens) وذكر املوروسييني(Maurusiens)واحلرب  اجلند املأجورحرب  ، وإبان

وكذلك  وهم نوميديون ثاروا على قرباجة،( Micatanes)البونيقية الثانية ذُكر اسم امليكنيني
 وكان زعيمهم قد ( Aréacides)الشأن بالنسبة لنوميديني أخرين يدعون باسم اآلْرياكيديني

                              
 .24حممد العريب عقون، ماسينيسا من كفاحه الستعادة العرش، املرجع السابق، ص  1
 .062-066ابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر ماسينيسا أو بدايات التاريخ، املرجع السابق، ص ص، غ - 2
 .24-23ص ص،  ، املرجع السابق،1.اْصطيفان اْكصيل، ج - 3
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 . 1م.ق 808-803سنة ( سوسة)جعل نفسه رهن إشارة حنيبعل حني كان هبَْدروميت
نقشا وهي تعود يف  08كما قدر عدد النقوش اليت عثر عليها يف مدينة سريتا حبوايل  

 .2م وما بعده.معظمها إىل القرن الثاين ق
انتماءات مقدمي النذر مبعبد سريتا إىل املرتزقة ( L.Robert" )روبري.ل"وقد أرجع  

الذين بقيت أمساؤهم ( Les Macedoines)واملقدونيني ( Tharossiens)الثاروسيني 
 .3ضمن أمساء األعالم الواردة يف نصوص النقوش اليت عثر عليها يف نصب سريتا

، ولذلك كانوا قد قّدموا وترجع هذه النقوش لإلغريق األوائل الذين استقروا يف مدينة سريتا 
تينيت يف النقوش اإلغريقية كانت قد كتبت  كذلك فإن تانيت. نذرهم لإلله بعل محون الفينيقي

(Thinit)   أو ثينيت(Theineth .)كما ذكرت يف نقيشتني حتت امسها احلقيقي تانيت .
ومن خالل القراءة الصحيحة للنقوش اإلغريقية صوبت قراءة ونطق بعض األمساء البونية، ذلك 

 . 4ألن الكتابة البونية فرع من السامية ال تستعمل احلركات
أن السواحل النوميدية كانت ال تزال جمهولة لدى يبدو  (:Eratosthène)إراُتْسطين  -(ب

 م مؤلفاً .كتب يف الثلث األخري من القرن الثالث ق( Eratosthène)اإلغريق فإن إراُتْسطني
نه اعتمد على ض املسكونة، وبالنسبة إلفريقيا فإيف اجلغرافية، ذكر فيه املقاييس العامة لألر  ضخماً 

وهو  "أكاُبْكليس"لسواحل احمليط ألحد معاصري رحلة حّنون وحيتمل أنه استخدم وصفًا 
عن صاحب املؤلف مجع معلوماته  املتأمر على مدينة قورينة، ويبدو أن( Ophélas)أوفالس

يف سنة ( Timostène)"تيموْسطني"ي اإلغريقي املصري د البحر ألفه القائ ل يف املوانئمقا
 كان جيهل السواحل فيما بعد قرباجة، ذلك ألن القرباجيني كانوا مينعون من و  م.ق 870

                              
 .23-28ص ص،  ،، املرجع السابق1.، جاْصطيفان اْكصيل - 1
2 A.Berthier et L'A. Charlier (A.B), Le sanctuaire punique d'El-Hofra à 

Constantine, Arts et métiers graphiques, Paris, 1955, pp 167-169.                      
3 L.Robert, variété. Revue Archéol.,1933,II,pp141-177.                                    
-048، ص ص 8003حممد الصغري غامن، الفن الزخريف والكتابة البونية يف نصب سريتا النوميدية، دار اهلدى، اجلزائر،  4

041. 
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 .1الوصول إليها
م .الذي عاش خالل القرن الثالث ق" آتيين"الكاتب اليوناين املصري  خلفوقد  :آتيني -(جـ

كان هذا حيث  امللقب بـقطاع البحور،  "حنون املاغوين"ذكرى الرحالة االستكشايف القرباجي 
 أعمدةوراء  وصل إىل مام بأمر من ملك قرباجة، و .ق 420سنة  ايلقد قام برحلة حو  األخري

 .2هرقل وأسس مدنا إقتصادية قرباجية بسواحل بالد املغرب القدمي
الذي كان  (Polybe)3إلتقى املؤرخ اليوناين بوليبيوس (:م.ق 121-207)بوليبيوس  -(د

بامللك النوميدي مسينيسا، ( Seipion Emilien")سيبيون اإلييميلي"بصحبة القائد الروماين 
وخصه ببعض الوصف اجلسماين واملعنوي، منه أن هذا األخري كان شديد البأس قوي اإلرادة ذا 
عزمية ال تثنيها احملن والعوائق واألخطار، وكان بويل القامة قوي البنية حمتفظًا حبيويته ونشابه 

، كما يفهم أيضا من نصوص 4السنون واألهوال أثر عليهت الشيخوخة من صحته ومل ومقاوماً 
ويصادف  5أحد أجداد ماسينيسا كان أول من اعتلى عرش نوميديا الشرقية" جايا"بوليبيوس، بأن 

وقد انظم إىل جانب القرباجيني يف حروهبم (. م.ق 836-840) أجورحكمه ثورة اجليش امل
 . 6م.ق 803ضد سيفاقس، وذلك سنة 

 لبوليبيوس مصدراً هاماً بالنسبة للمؤرخني املتخصصني يف الفرتة " التواريخ"يعد كتاب  

                              
 .09-02 ، ص ص،1.، جاملرجع السابقاْصطيفان اْكصيل،  - 1
، 8000سوريا، -حفناوي بعلي، أثر األدب البونيقي اإلفريقي يف األدب الالتيين والعاملي، إنانا للطباعة والنشر، دمشق - 2

 .80-80ص ص، 
م يف ميجا لوبوليس .ق 800ولد املؤرخ اإلغريقي الكبري بوليبيوس الذي يعد مصدرا رئيسيا يف تاريخ املغرب القدمي حوايل  - 3

ونان، نقل إىل روما كرهينة مع ألف يوناين، حيث قضى عدة سنوات فيها درس أثناءها أخالق الرومان ونظمهم، جنوب الي
. م.ق 041-046وتعرف على أقطاهبم منهم امييليوس وسكيبيو امييليانوس، ورافق القائد الروماين سكيبيو يف محلته اإلفريقية 

 .36-37م، ص ص، 8006زائر القدمية، دار القصبة للنشر، اجلزائر، ينظر، أمحد السليماين، تاريخ ملوك الرببر يف اجل
 .32م، ص 8003حممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي حبوث ودراسات، دار احلكمة، اجلزائر،  - 4
صرين امللك إيلماس نسبة إىل قبائل املاسيل، وقد اعترب بعض املؤرخني املعا(: مملكة املاسيل)مملكة نوميديا الشرقية  5
(Ailymas)م بفضل كتابات املؤرخني .، كأقدم ملوك املاسيل، غري أنه عرفت هذه اململكة أفضل خالل القرن الثالث ق

 .866حممد اهلادي حارش، اجلذور التارخيية للمالك النوميدية، املرجع السابق، ص : ينظر. اإلغريق
6 Polybe I, XV,13. 
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البونية، فقد رأى مدينة قرباجة قبل تنفيذ قرار حتطيمها وحرقها من قبل الفيالق الرومانية سنة 
وا م، بوصفه املؤرخ الرمسي للحملة الرومانية، بل هو من بني املؤرخني القالئل الذين قام.ق 047

باستكشاف القارة اللوبية عرب سواحلها الشمالية الغربية، وبالتايل ابلع عن كثب على بعض 
مظاهر حياة املدن واألرياف الليبوفينيقية واللوبية، واحتك بغري القرباجيني ممن كانوا يسكنون مشال 

البونية، وعاين عن إفريقيا، وقد مسحت إقامته الرمسية يف البالد من التعرف على أبرز معامل احلضارة 
كثب بعض مظاهر العالقات اليت كانت تربط اللوبيني بالدولة القرباجية، وال شك أنه ابلع على 
وثائق ومصادر بونية مل يطلع عليها أحد من قبله من اإلغريق والالتني، اليت وصلت إلينا بعض 

 .1مؤلفاهتم
يْيبيون رهن إشارة املؤرخ اليوناين.ق 046ويف سنة   بعض  (Polybe) بوليبيوسم قدم س 

السفن فقام برحلة على بول السواحل متوغال إىل ما بعد أعمدة هرقل وكان بصحبته إغريقي آخر 
ومن مث يعد كتاب بوليبيوس من أوثق مصادر اليونان عن . 2(Panactius)شهري هو بنابتيوس

 .تاريخ مشال إفريقيا ونوميديا يف العصر القدمي
يف ( Arlémidore d’Ephèse)كتب أتيمدور األْفسوسي :أتيمدور األْفسوسي -(ه

م مؤلفاً قّيماً يف اجلغرافيا وصف فيه بالتفصيل شوابئ البحر األبيض املتوسط،  .هناية القرن الثاين ق
على حبار أخرى، وكان قد قام برحالت إستكشافية تقع كما قام فيه بعرض بعض الشوابئ اليت 
 .3األهايل وقد جتاهلبالد الرببر  جتاوز فيها أعمدة هرقل، ووصف شوابئ

 : مرتنيالنوميديني القرن الرابع جند ذكرا للملوك  خالل :(م.ق 30-02) ديودور الصقلي -(و
الء يلالست" حنون"الذي استنجد به " ماورى"املرة االوىل عند يوستينوس الذى حدثنا عن ملك 

 حتالف امللك ذكرنية عند ديودور الصقلى الذي على السلطة يف قرباجة، والثا

                              
 .33-38لسابق، ص ص، حفناوي بعلي، املرجع ا - 1
 .80، املرجع السابق،  ص 1.اْصطيفان اْكصيل، ج - 2
 .80-80، ص ص، 1.نفسه، ج - 3
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ثناء محلة هذا اآلخري على بالد أ (Agathocles) اثوكليسمع أج( Ailymas)1ايليماس
  .2املغرب

إن حملة أكاُطْكليس التي وقعت في نهاية القرن " :طيفان قزال قائالاصوقد علق   
عنها م قد عّرفت اإلغريق بالعشائر التي كانت بتونس وبشرق الجزائر، وقد تحدث .الرابع ق

تاب الذين عاصروا األحداث واستطاعوا من الكُ  دديودور الصقلي نقال عن واحد أو عن عد
الرجوع إلى مصادر حسنة، ومع ذلك فإن روايته ال تهتم باألهالي إال قليال، وبهذا ففائدتنا 

 .3"منه تكون هزيلة جدا  
يعترب من بني  إال أن ديودور الصقلي ،قاسي من قبل املؤرخ ستيفن غزالرغم هذا احلكم ال 

  40يتألف من  الذي" املكتبة التارخيية"يف كتابه الشهري  املؤرخني اإلغريق الذين كتبوا تاريخ العامل
وشذرات  80إىل  00:منو  1إىل  0 :من بقى منها سوى الكتبمع األسف  ،كتابًا أو جزءاً 

إىل  0ريخ مشال إفريقيا يف األجزاء من ، وقد تعرض الكاتب إىل تا40إىل  80 :من بقية الكتب
34. 
، بأهنا كانت منطقة مزدهرة ومستثمرة بصفة 5وصف مازسيليا :(م24-م.ق 10)سترابون ا -(ز

يقطنون أرضا تغل كانوا أن البعض من املازسيليني  : ويف هذا الصدد يذكر املؤرخ اسرتابون. أحسن

                              
اليت جيمع املؤرخون على ( Tokai)إىل أن عاصمة هذا امللك، كانت مدينة توكاي ( ديودور الصقلي)أشار نفس املؤلف  1

تارخيية ململكة نوميديا، جملة االحتاد العام لآلثاريني العرب، حممد اهلادي حارش، اجلذور ال: ينظر. اعتبارها هي مدينة ثوق
 .864العاشر، القاهرة، دت، ص: العدد

2 -  Diodore, XX, 17-1 et 18-3. 
 .02، املرجع السابق،  ص 1.اْصطيفان اْكصيل، ج - 3
 .36أمحد السليماين، تاريخ ملوك الرببر يف اجلزائر القدمية، املرجع السابق، ص  - 4
، الذين ظهروا كقوة منذ أواخر القرن الثالث (Masaesyles)نسبة إىل قبائل املازيسيل : ازسيليا أو مملكة نوميديا الغربيةم 5

م وأوائل القرن الثاين، وإن كنّا ال نعرف شيئًا تقريبًا عن ظروف تشكل هذه اململكة، اليت دخلت يف حسابات املتنازعني .ق
واليت كان على رأسها آنذاك امللك سيفاكس، والذي أمتدت حدود مملكته وفق سرتابون من خالل احلرب البونيقية الثانية، 

حممد اهلادي حارش، اجلذور التارخيية للمالك النوميدية، املرجع السابق، ص : للمزيد ينظر. وادي امللوية إىل رأس تريتون
861. 
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إىل أن أراضي قبائل املازسيل كانت متتد من  ، كما أشار1(أي يف الربيع والصيف)مرتني يف السنة 
وتنتهي حدودها الشرقية عند ( امللوية)حدود القبائل املورية غربا واليت يفصلها عنها هنر امللوشة 

 2.(Cap. Trêton" )رأس تريتون"
إنه '':على الشكل اآليتاملنطقة املاسيلية  -نقال عن حممد الصغري غامن–ويصف هذا املؤرخ

إلى أعمدة هرقل كانت المنطقة على العموم ثرية وخصبة، ولكنها مليئة من قرطاجة 
بالحيوانات المتوحشة مثلها في ذلك مثل بقية المناطق لوبة الداخلية، ويطلق اسم 

(Numadas ) على جزء من سكان المنطقة الذين كانوا قد استمدوا اسمهم من الحياة
وحشة التي يستحيل معها امتهان زراعة التي كانوا عليها في صراعهم مع الحيوانات المت

إن النوميديين كانوا '' : ويضيف نفس املؤرخ يف نص آخر متحامال على النوميديني. 3''األرض
يفضلون السطو واللصوصية دون توقف، ويتركون األرض للزواحف والحيوانات المفترسة، 

مع الشعوب الذين ولذلك فإنهم يسايرون حياة التنقل والبداوة، وهم في ذلك متساوون 
 .4''تحكم فيهم الفقر نتيجة قحولة أراضيهم وجفاف مناخهم

يفهم من نصي اسرتابون بأن النوميديني يف بداية أمرهم كانوا غري مستقرين ويعتمدون على 
 .الرعي أكثر من الزراعة اليت كانت جتعلها احليوانات املتوحشة تكاد تكون مستحيلة

ما كتبه املؤرخ املهمة عن نوميديا املصادر اإلغريقية  تعترب (:م112 -02)إبيانوس -(حـ
حيث وصلت معلوماته عن إفريقيا الشمالية بشكل ناقص أو على شكل  (م071 -91)إبيانوس

يف كتب البيزنطي قسطنطني بورفري، وكذلك  مقتطفات وردت ضمن مؤلفات اإلمربابور واملؤرخ
 . 5م.ق 047ري قرباجة جنيتو حيث تتناول احلروب البونيقية حىت تدم

 ظ ـــــــــــــــــــــــــــــ يذكر قبيلة أو عشرية أو أية مجاعة حتت لفقدم املؤرخني اإلغريق هريودوت ملأ أما 

                              
1 Strabon, II,5,33 ; XVII, 3,6. 
2 Ibid, XVII, 3,9. 
 .37ص  املرجع السابق،  ،3املظاهر احلضارية والرتاثية لتاريخ اجلزائر القدمي، ج صغري غامن،حممد ال 3
 .37، ص 3نفسه، ج 4
 .36أمحد السليماين، تاريخ ملوك الرببر يف اجلزائر القدمية، املرجع السابق، ص  - 5
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م عند الرومان، وكل ما أورده هريودوت .باملعىن الذي شاع به ابتداء من القرن الثالث ق" نوميد"
ونعت األقوام ( Nomadisme)يتضمن معىن البداوةهو ما " نوميد"من ألفاظ قريبة من صيغة 

بدوية تعتمد يف معاشها على الرتحال وتربية املواشي، وقد أخذ املؤرخني اإلغريق  على أهنا وبيةالل
 .1هذا اللفظ عليه

أّما التمييز بني االمسني فلم يتّم هنائيا إال بعد أن تعّرف الرومان على وجود مملكة أهلية يف  
م يعترب الليبيني الذين يسكنون .من القرن الثاين ق( Artémidore)أرتيميدوراملغرب، فهذا 

وعليه فإن من احملتمل أن يكون التمييز بني النوميد واملور أقدم بكثري إذ   ،جبوار أعمدة هرقل نوميداً 
والواقع أنه يف عهد  ،كان اسم املور هو مفرتض دائما ليس إاّل تسمية جغرافية من أصل فنيقي

 .2ال كان استعمال هذا االسم شائعاً، ومدّون يف األرشيف البوين على امتداد قرونهانيب
سكان يال قلمن معرفة م اإلغريق .مكنت احلروب البونيقية خالل القرنني الثالث والثاين ق 

حياهتم السياسية  حول استمر الغموضاملغرب القدمي، وتلك املعرفة كانت سطحية حيث 
ومبلغ اهتمامهم هبم هو بقدر ما شاركوا يف الصراع الكبري الواقع بني  واالجتماعية وحضارهتم،

  .3رومة وقرباجة
كان األمراء النوميد يتجاوزون بعد أن  يف عهد قرباج  العالقة بدأت :عالقة النوميد باإلغريق -2

، ويبحثون عما جيري يف بالد اليونان البعيدة عنهم، إذ كانت بالد جرياهنم الفينيقيونحدود 
اإلغريق بالنسبة إليهم مركز إشعاع حضاري، ومنهل علم ومعرفة، ال بد من الوصول إليه 

 .واإلغرتاف من معينه لتحقيق شرط التمدن
د العالقة يوبت سامهت جمموعة من العوامل يف :عوامل توطد العالقة بين النوميد واإلغريق -(أ

قي على العامل املتوسطي أثناء التواجد بني اإلغريق والنوميد حيث أنه بعد انفتاح الشمال اإلفري
نيقي أصبح اإلتصال أكثر سهولة ويسرًا خصوصًا بعد اإلنتشار اإلغريقي عرب احلوض الغريب يالف

للمتوسط واستقرار جاليات يونانية بربقة وصقلية وسردينيا وقيام البحارة اإلغريق مبحاوالهتم 
                              

 .41جمموعة مؤلفني، اجلزائر النوميدية، املرجع السابق، ص  - 1
 .062-066كامبس، يف أصول بالد الرببر ماسينيسا املرجع السابق، ص ص، ابريال  غ - 2
 .80، املرجع السابق،  ص 1.اْصطيفان اْكصيل، ج - 3
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، ال سيما أن حاالت التوتر يف (يا وموريطانياأي نوميد)الكتشاف البالد الواقعة خلف القرباجيني
العالقات بني نوميديا وقرباجة كانت عاماًل مشجعًا لإلغريق كي يقدموا على توبيد عالقاهتم 

 إزاء القضايا املتوسطية ومنها الرغبة يف احلد من هيمنة ني نظراً التفاق وجهة نظر الطرفنيبالنوميدي
 .1قرباجة البحرية ونفوذها التجاري

وقد مكن التوّسع اإلقليمي الكبري للمملكة املاسيلية وإمتالكها قّوة حبرية من وراثة جزئياً  
البونية مرافئ نوميدية،  2إىل منطقة بربقة أصبحت األساكل ربابورية القرباجية، فمن املولوشةاإلم

امة على كما أن امتالك اإلمبوريا يف السريت الصغري واملنطقة الطرابلسية يضمن السيطرة الت
وبالتايل زال الطوق القرباجي الذي كان يعزل عمق  ،3جتاه العامل اإلغريقياالصادرات النوميدية ب

الشمال األفريقي عن العامل اخلارجي، وأصبحت اململكة النوميدية جماورة لقورين اإلغريقية ومنفتحة 
عالقات جتارية مع اإلغريق على العامل اإلغريقي، وحتّررت من الثنائي القرباجي الروماين لرتتبط ب

  أصبح امللك ماسينيسا ميتلك كثريا منومن مث ،4فتسرّبت تأثريات احلضارة اهللينية إىل املنطقة
املواىنء ذات التقاليد املالحية العريقة، كما كانت له حبرية حتمي جتارته، وعلى عكس القرباجيني 

خرى، قام ماسينيسا باجتذاب التجار الذين كانوا يغلقون املواىنء بصرامة يف وجه الشعوب األ
 .5اإلغريق واملصريني والسوريني واإليطاليني

 سيفاكس كان يقلد ملوك اليونان( مازيسولة)يا الغربيةملك نوميد :الملك سيفاقسعهد  -(ب
مع هذا مل يثنه ذلك عن تطلعه حنو  منهم، بل تزوج من أمرية قرباجية مع أنه أقرب إىل قرباجة

 .أقام عالقات وبيدة مع اإلغريق، و 6املدنية اإلغريقية

                              
 .80، املرجع السابق،  ص 1.اْصطيفان اْكصيل، ج - 1
عبارة عن حمطات جتارية مؤقتة مبنية مبواد بسيطة سريعة الزوال، يسرتيح فيها التجار الفينيقيون من عناء السفر : االسكاالت 2

 ,Cintas (P) Fouille punique à Tipaza: ينظر. عرب البحر ويتزودون فيها حباجاهتم من املاء والغذاء
R.AS.N416-417,1948, P 275. 

 .839-832يف أصول بالد الرببر ماسينيسا أو بدايات التاريخ، املرجع السابق، ص ص، ابريال كامبس، غ - 3
 .000حممد العريب عقون، ماسينيسا من كفاحه الستعادة حقه يف العرش، املرجع السابق، ص  4
 .839-832ابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر ماسينيسا أو بدايات التاريخ، املرجع السابق، ص ص، غ - 5
 .24، املرجع السابق، ص -سلسلة العصبية القبيلة -بوزياين الدراجي، مالمح تارخيية للمجتمعات املغربية - 6
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امللك النوميدي  البشري شنييت هذا التجاوز بعدم التوافق بني حممد يفسر لنا املؤرخ  
القرباجيني آنذاك، وأن اخلصومة كانت قائمة بني الطرفني حول املدن الساحلية و سيفاكس 

العمل على الواقعة على سواحل مملكته، إذ كان سيفاكس يعمل على ضم تلك املراكز و واملواىنء 
، بينما كانت اإلسرتاتيجية القرباجية تقتضي اإلحتفاظ ململكته على العامل املتوسطي جعلها منفذ

هبا لضمان اإلمدادات للجيوش املرابطة بإسبانيا من جهة وتواصل احلركة التجارية بني العاصمة 
نواع املقاومة ضد املد أفكانت عملية التوجه إىل اليونان نوع من  .1ة والغرب من جهة أخرىقرباج

 .القرباجي اليت إختارها سيفاكس لتفادي التأثر هبم
على ترجع بعض الدراسات احلديثة بداية انفتاح امللك ماسينيسا  :واإلغريق ماسينيسا  -(جـ

من خالل العالقات السياسية اليت ربطته مع ملوك  م.العامل اإلغريقي إىل مطلع القرن الثاين ق
 2.املستوبنة اإلغريقية بقورينة

ومن بني األمثلة على ذلك  .3عًا باملدنية اإلغريقيةمولسينيسا املك نوميديا الكربى م كان
، حيث كان جيلس يف إحدى قاعاته مصغيا إىل معزوفات لفسيح الذي شيده يف عاصمتهالقصر ا

، وإحياء احتفاالت املآدب الفاخرة اليت كان يقيمها امللك واليت كانت أوانيها 4اإلغريقاملوسيقيني 
 .5من الذهب والفضة واألشياء الفاخرة

ولكن موقع هذا القصر ال يزال جمهواًل، ويظهر أنه كان بقصبة املدينة اليت كانت تشكل  
أكروبوال مماثاًل الكروبول مدينة أثينا، ورأى البعض يف الرسم الذي على ظهر قطعة نقد نوميدية 
قدمية صورة ببق األصل للواجهة األمامية لذلك القصر، فهي متثل واجهة مبىن فخم تتقدمه 

، يتوسطها مدخل يف شكل قوس كبري حييط مدخلني صغريين مجيلة من براز يوناين أعمدة

                              
 .38-30حممد البشري شنييت، املرجع السابق، ص ص،  - 1
 .43شامو فرانسوا، املرجع السابق، ص  - 2
 .24بوزياين الدراجي، املرجع السابق، ص  - 3
 .10-49رجع السابق، ص ص، حممد البشري شنييت، امل - 4
5- Titius Livius, XXX, 12. 
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نعته  قدو  .1ينحصران بني األعمدة، وعلى الواجهة العليا أبراج تبدو وكأهنا مرابض حراس القصر
 .2كان يقيم بقصره بسريتا والئم جديرة مبلك هلينيسيتابريال كامبس بأنه  املؤرخ املستشرق ك

يد الصداقة إىل الكثري منها ال  ماسينيسا جتاه املدن اإلغريقية، فإنه مل يبخل مبدأما موقف  
، كذلك كانت له صداقة 3اليت كان يقدم هلا خشب العفصة والعاج (Rodes)سيما رودس 

د حصل من وراء ذلك على كمية اليت كان يزودها بالقمح، وق  (Delos)متينة مع جزيرة ديلوس 
 .4ضية قدمت ملعبد اإلله أبولونمن العملة الف معتربة

سينيسا مع اإلغريق قاموا بتخليد ونظرا للعالقات الوبيدة اليت أقامها امللك النوميدي ما
معاصرة له أو ما بعد وفاته، وهي ثالثة نصوص إهدائية وجدت يف مسه يف نصوص أثرية ا

ضمن قائمة واألخرى ، 6ملك بيثونيا 5"نيقودوس"أحدها يف نصب أقامه ( Délos)ديلوس
اليت ذكر من بني املنتصرين فيها إبنه مسطانبال الذي شاركت خيوله يف سباق  ،7األلعاب األثينية

 . 9ونال على إثرها ميدالية الفوز 8م.ق 072سنة 
أما النص الثالث فهو نص أثري بوين أكتشف يف مدينة شرشال وهو عبارة عن نّص  

وقد ورد ضبط إمسه يف  ،إهدائي جنائزي للملك ميكيبسا، تضمن هو اآلخر اسم ماسينيسا
 .10(Masannasas)النقوش اإلغريقية هكذا 

                              
 .10-49حممد البشري شنييت، املرجع السابق، ص ص،  - 1
 .884بريال كامبس، يف أصول بالد الرببر ماسينيسا أو بدايات التاريخ، املرجع السابق، ص غا - 2
 .306، ص 3أصطيفن أكصيل، تاريخ إفريقيا الشمالية، ج 3
4 P.Roussel et J.Hatzfeld, Fouilles de Delos, Inscription dédicae du roi 

Nikomedes au roi Massinissa, Bull. de Corren, T.XXXIII,1909,pp 473-522   
ألهّنا السنة اليت افتّك فيها )م .ق 049نيقوميدوس ملك بيثونيا هذا التمثال يف تاريخ ال ميكن أن يكون سابقًا لسنة  أقام 5

 .887-881، املرجع السابق، ص ص، ريال كامبس، يف أصول بالد الرببرقاب: ينظر(. ه بروسياستاج والد
6      P.Roussel et J.Hatzfeld, Op-cit, pp 473-522 
 .887-881ابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر ماسينيسا أو بدايات التاريخ، املرجع السابق، ص ص، غ - 7
8 Titius Livius, L. 
 .000العريب عقون، ماسينيسا من كفاحه الستعادة حقه يف العرش، املرجع السابق، ص  حممد 9

 .886، ص ابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر ماسينيسا أو بدايات التاريخ، املرجع السابقغ - 10
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وقد عرفت  ،وهذا تاجر أثيين يتباهى بأنه صديق امللك ويقوم بنصب متثال له يف ديلوس 
 ، كما احتفظ نّص آخرّجار إجالال ومتجيدا لهديلوس اجلزيرة املقّدسة اسم ماسينيسا من الت

أحد أبناء ماسينيسا الثالثة الذين  "قولوسا"منقوش على لوح رخامي يعود إىل ذات الفرتة باسم 
 .1خلفوه

مصرعيها كما كان امللك ماسينيسا وابنه مكوسن قد فتحا أبواب العاصمة سريتا على 
مّما أّدى بالباحثني إىل القول بوجود جالية إغريقية داخل مدينة سريتا تتكون من . للثقافة اإلغريقية

 .2والتقنيني والفنانني واألدباء( احلرفيني)الصناع 
ا من عالقات الصداقة اليت كانت تربط امللك مسينيسا ستفادت مدينة سريتاوهكذا  

، وقد بالغ 3أبواهبا ألرباب الفن واملوسيقى والتجار اليونان، حيث انفتحت (اليونان)باإلغريق
سينيسا وخلفاؤه يف تقريب العنصر اإلغريقي من القصر واستخدمه يف جماالت البناء والتعمري، ام

  .4ال بوجود مدارس إغريقية بسريتإىل درجة القو 
إىل عهد امللك مسينيسا،  ة يف مدينة سريتاويرجع الباحثون وجود العنصر اإلغريقي بكثر  

وقد ازداد عددهم إىل درجة أهنم أصبحوا يشكلون جمموعة كربى يف قلب املدينة، مع ذلك ظل 
، مث أهنم اندجموا يف جمتمع هؤالء يكونون جالية ضئيلة باملقارنة مع عدد سكان املدينة النوميديني

ية ومل يأتوها يف صورة نزوح استيطاين  ويبدو أهنم قدموا إليها بكيفية تدرجياندماجًا معنوياً،  سريتا
أهنم كانوا يشكلون جمموعة ينا، ومن مث ال ميكن أن نعتقد بكما هو الشأن يف اجلهات اآلخر كقور 

مستقلة، خاصة إذا علمنا أهنم مارسوا العبادة احمللية الليبية الفينيقية وكتبوا نذورهم وشواهد قبورهم 
 .5باإلغريقية

 لكي جيد االستقبال احلسن من قبل ماسينيسا،  الشخص إغريقياً  أن يكون عتقادميكن اال

                              
 .840ص  ،ابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر ماسينيسا أو بدايات التاريخ، املرجع السابقغ - 1
2- Strabon, XVII,3,13. 
3 -J.Heurgon, Les origines campagniennes de la confédération cirtéenne,dans libya, 

T.5,1957, pp 7-24.                                                                                       
 .10حممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي حبوث ودراسات، املرجع السابق، ص  - 4
 .10، ص نفسه - 5
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املاقو، وقد ذكر أحد  وكان يتحادث مبوّدة مع التجار اإلغريق الوافدين على أفريقيا لشراء قردة
كما استقبل   .1ريق أنّه صديق امللك وكتب امسه يف نّص إهدائي على لوح رخاميالتّجار األغ

 . 2كر يف كتاباته أخباراً مسعها عنه شخصياً بعناية كبرية بوليب الذي يذ 
، اهللينية اإلشارة إىل أّن ماسينيسا املتشبع بالثقافة البونية استعمل جهده ملواكبة احلركة جتدر 

د اإلغريق على امتداد واعرتف له اإلغريق على اخلصوص بذلك، وتضاعف االحتكاك ببال
واألثرية من تلك املبادالت والعالقات قائماً، ة نقوشزال بعض الشواهد األدبية واملحكمه، وال ت

يف املدن الساحلية على التأثريات اإلغريقية  رتة حكمه فرتة انفتاح بالد املغربوهو ما جعل ف
 .3باملدن الداخلية اليت اختذها امللك عواصم لهو 

اإلغريقية ، حيث تشبعت باحلضارة (مسيبسا)اً يف عهد مكيبساملحوضتطوراً  عرفت سريتاو        
 اهللينستية لكنها ظلت، إىل درجة أن بعضهم وصفها باإلنغماس يف الثقافة قأكثر من الساب

  .4ديثةبونيقية اللغة، وقد تزاوجت يف عمارهتا ومبانيها األساليب البونيقية األصيلة واإلغريقية احل
فقد  سياسة أبيهما املعجب باحلضارة اهللينية، ماسطانبال وشقيقيه ل ميكيبسااقد واصو  

 الذيمسطنبعل وخصة املؤرخ الروماين تيتيوس ليفيوس، مثلما أخربنا به  تكويناً إغريقيًا عميقاً تلقيا 
 .  5تثقف يف بالد اإلغريق وأمّل بآداهبا

 003عام ففي ط اجلالية األجنبية منّوًا بأفخر العمائر اليونانية، وازداد نشا ومّت تزيني املدن
الشرتاك دربال يف دخوله إىل سريتا وااحلماية أل م كان عدد التّجار اإليطاليني كافيا لضمان.ق

ووجود اجلالية ضّد يوغربة،  بفعالية يف الدفاع عن املدينة، وكانت إبادهتم السبب احلقيقي للحرب
 .6وأكثر عددا أقدمكان يف املدينة   األفريقية

 ت ـــــــــــــــــــــكانحيث    ،عن االمتزاج االجتماعي بني خمتلف الشرائح دلت االكتشافات األثرية
                              

 .844ابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر ماسينيسا أو بدايات التاريخ، املرجع السابق، ص غ - 1
2 - Polybius, IX, 25. 
 .839سينيسا أو بدايات التاريخ، املرجع السابق، ص ابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر ماغ - 3
 .10حممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي حبوث ودراسات، املرجع السابق، ص  - 4
5 -Titius Livius, L. 
 .890-829ابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر ماسينيسا أو بدايات التاريخ، املرجع السابق، ص ص، غ - 6
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كما أن أمساء األعالم الواردة  من خمتلف اجلنسيات األجانب وأصحاب احلرفتأوي التجار  سريتا
ط اليت مجعت ، ولعل أفضل الرواب1على تعايش هذه العناصر األجنبيةيف النصوص البونية تدل 

ر فيها نصيب، ولقد اتصف سكان هي املصلحة اإلقتصادية اليت كان لكل عنص تلك العناصر
من النوميديني بالتسامح إزاء العناصر األجنبية النافعة، فأظهروا ختلصهم من عقدة العرقية  سريتا

 .2والعصبية الرعناء املنافية للتفتح
أن اليونان متكنوا من  بالرغم منابريال كامبس وهو أنه غميكن الذهاب إىل ما استنتجه  

املدن فسيكون هلا القسم األكرب  (Hellénisme)إغراق إفريقيا مبوج من املستوبنني فإن اهللينية
ق شيئا من الرسوخ، وما األفريقية كانت قد تلّقت شيئا منها عرب العامل الفينيقي دون أن حتقّ 

غريق يف نوميديا هم لفشل، ألّن اإلإالّ صورة من ذلك امون يف سريتا النقوش اإلغريقية مبعبد بعل أ
  3! أيضا تبونقوا

أن ليبيا كانت ضمن االسرتاتيجية التوسعية لدى ل ما مت برحه أستطيع االستنتاج من خال 
ألهنا كانت وال زالت تتمتع مبوقع جغرايف متميز يتوسط الضفة اجلنوبية حلوض املتوسط اإلغريق، 

قد  يت توافرت على صعيد املنطقةكما أن العوامل املساعدة المما وفر هلا استقرارًا سياسيًا جيداً،  
 .سامهت بشكٍل رئيس يف تدعيم عمليات االستيطان

الوافدين اإلغريق، ال  يف تقدمي العون واملساعدة  بية كان هلا الفضل األكربو إن القبائل الل 
 ما بعد، وذلك رغبة منازدهارها فيفرتة تطورها و نات، و سيما يف الفرتة األوىل من تأسيس املستوب

  .العنصر احمللي يف التواصل احلضاري مع العنصر الوافد يف خمتلف أوجه النشاط اإلنساين
 بعد اإلنتشار اإلغريقي واستقرار جاليات يونانية بقورينائية ، أقام البحارة اإلغريق عالقات 

القرباجة اليت كانت عامالً وبيدة مع نوميديا وموريطانيا، خاصة بعد توتر العالقات النوميدية 
 .مشجعاً للتواصل ال سيما يف عهد امللك ماسينيسا وأبنائه

                              
 .00ص املرجع السابق، حممد الصغري غامن، الفن الزخريف والكتابة البونية يف نصب سريتا النوميدية، 1
 .17، ص ابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر ماسينيسا أو بدايات التاريخ، املرجع السابقغ - 2
 .376، ص نفسه - 3
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 اللوبية ار بني العناصر احملليةمتثلت العالقات االجتماعية يف حدوث ذلك التمازج واالنصه 
الوافدة من اإلغريق، فكان هناك تواصل وتبادل بني العناصر السكانية يف املنطقة، يتضح  والعناصر

األبراف ذلك من خالل العادات والتقاليد االجتماعية والدينية والسياسية اليت متت مبادلتها بني 
 .املتواجدة يف املنطقة
سأدرس  :ومميزاته ببالد المغرب القديمغريقي المجتمع اإل تواجد :المبحث األول

 :هذا املبحث من خالل العناصر اآلتية
بية و شهدت العالقات الل :بيينو المستوطنين اإلغريق واألهالي اللالعالقة بين  -أوال

اإلغريقية تنوعًا فيما بينها، فكانت سلمية تارة وعدائية تارات أخرى، وميكن مالحظة ذلك من 
 :يأيتخالل تتبع سريها وفقاً لتسلسلها الزمين والتارخيي كما 

السّيما يف فرتة حكم عرفت العالق التعايش السلمي  (:م.ق 272-130) عهد التعايش -(1
، وكان عدد اإلغريق (م.ق 123-199)وابنه أركيسالس ( م.ق 199-739)باتوس األول 

أّي صدام  وخلىأهّنم أحبروا على منت سفينتني هبا مخسون جذافاً، آنذاك قليال، ذكر هريودوت 
 .1بينهم وبني الليبيني، وكان التعاون هو السمة املّميزة لعالقتهم ببعضهم البعض

بييني عالقات بيبة و رض الليبية نشأت بينهم وبني اللمنذ نزول اإلغريق أول مرة على األ 
بيني جتاه الوافدين و ول، إال أن احلذر كان يرافق اللتتسم بالود والصداقة خاصة يف عهد باتوس األ

غريق يف كانت مؤقتة، وإْن اجتهد اإل( بالتيا)اجلدد، حىت أّن إقامة املستعمرين األوائل يف جزيرة 
، لذلك قادوهم 2اقتطاع إقليما صاحلا للزراعة، فالليبيون ــــ على ما يبدو ــــ عرفوا هدفهم األساسي

، وقد كان الليبيون يستحوذون على أرض 3إىل قوريين ليالً لكيال يروا أخصب بقعة يف شرقي قوريين
 مثل السلفيوم والكروم تتميز بصورة خصبة، وتنتج احملاصيل املختلفة ذات القيمة االقتصادية 

                              
1 Masson (O), Grecs et Libyens en Cyrénaïque, d'après les témoignages de 

l'épigraphie, in Ant.Afr. T.X, 1976, pp 49-62. 
 . 32-39إبراهيم نصحي، املرجع السابق، ص ص  2
3 Boardman,(J), Evidence for the Settlements in Cyrenaia, B.S.A, No61, 1966, 

PP 149-150.  
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 .1والزيتون واحلنطة
وبعد وفاة بابوس األول توىل ابنه أركسيالوس  (:م.ق 283-200)أركسيالوس األول -(ب

، حكم املدينة ملدة ستة عشر عامًا عاصر فيها الفرعون (م.ق 123-199)األول
فرتة مه على غرار والده فكانت مبصر، وقد كان حك (م.ق 709-194)( Necho")نيخو"

 بلغئة، وكانت املدينة تنموا اقتصاديًا خُبطى واسعة وثابتة، على الرغم من أن املستوبنني هاد
 .2عددهم األول املائتني، وهو يدل على العالقات الودية وحسن اجلوار مع القبائل الليبو

شهد عهد هذا األخري هجرات حنو املستوبنة اإلغريقية قورينة بسبب عرض أهل قورينة  
ا بتقدمي األراضي اخلصبة ملن يأيت من إخواهنم اإلغريق لإلستيطان فيها، وكذلك بسبب إعالن ذاهت

إن من يتأخر عن الوصول إلى ليبيا أرض السرور والحبور، فيصل ": موحى دلف نبوءة تقول
 .3"بعد أن تكون أرضها موزعة على أصحابها، ال بد وأن يناله الندم

-739)ت بني الليبيني واإلغريق يف عهد باتوس األولمع ذلك ميكن القول بأن العالقا 
حيث كان عدد اتسمت باهلدوؤ والتعايش، ( م.ق 123-199)وابنه أركيسالس( م.ق 199

 .اإلغريق آنذاك قليال
من ( م.ق 160 -م.ق 123")بابوس الثاين"قد رأى  :بداية حكم باتوس الثاني -(جـ

، 4الليبو اليت كانت حتيط هبم من مجيع اجلهات الضروري احلفاض على العالقات الودية مع قبائل
من األراضي على حساب املزيد  ية إىل متكني املستوبنني اجلدديف سبيل جتسيد سياسته الرام

 .بية احمليطة هبم من كل جانبو القبائل الل
حيث عقد هذا اخلليط من السّكان اإلغريق عالقات بيِّبة يف البداية مع الليبّيني الذين مل  

نوا آنئٍذ قد فطنوا بعُد خلطورة قيام مستوبنة إغريقية صغرية فوق أراضيهم، وتتحّدث البوثي ة يكو 
يف دورة األلعاب البوثّية " تيليسيقراط"التاسعة الذي أنشدها الشاعر للتنويه بانتصار البطل القوريين 

                              
1 Diodorus,III, 49-50. 
 .891سابق، ص الرجع املمجيلة عبد الكرمي حممد،  - 2
 .311هريودوت، تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص  - 3
 .36، املرجع السابق، ص  غوليامل ناردوتشى - 4
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ات الوديّة اليت  م، عن تلك العالق.ق 464الثامنة والعشرين اليت أُقيمت يف بالد اإلغريق سنة 
يد بنت شيخ " إراسا"كانت قائمة بني الطرفني اللييب واإلغريقي، ففيها نرى اإلغريق خيطبون يف 

بيني واإلغرق يشرتكون سويًّا يف سباق تقرر أن يُقام مبناسبة و بّية، ونرى اللو الل" يلة اجليليامايقب
" أليكسيداموس"اإلغريقي  عرس تلك الفتاة على أن حيظى هبا الفائز، وكان الفوز من نصيب

 .1بيني باهلتاف والتهليلو ل ذلك احلدث من جانب الفرسان اللفقوب
واتضحت مظاهر العالقات الودية بعد أن استقرت األمور لإلغريق يف برقة، يف أن بعض  

، وباملقابل فإن األثر القبائل اجملاورة لإلغريق اكتسبت بعض عادات وتقاليد املستعمرين الوافدين
ما أدى إىل عمليات تزاوج ومصاهرة، وبالتايل إىل اجملاملة  2بيني كان جليًا عند اإلغريقو يين للالد

، إذ ال يعقل أن ري مكشوفة يف البدايةحيث ظلت صورة الغزو واالحتالل غ 3يف العادات والتقاليد
ضخمة  حوايل مائيت مستوبن استطاعوا ويف فرتة قياسّية من تشييد مدينة حتوي منشآت معمارية

 .4بيةو اون كبري بينهم وبني القبائل اللمن دون وجود تع
وليس أدّل على العالقات الودية بني الطرفني من أّن املدينة شهدت مرحلة هدوء واستقرار،  

 .5ومنو يف االقتصاد رغم قلة عدد املستعمرين
يطمئنوا إليهم، بيني حىت و إلغريق إقامة عالقات ودية مع اللكان من البديهي أن حياول ا

ويتمكنوا من تنفيذ خمططهم الذي انطلقوا منه، وهو أن الدولة كانت تنظم حركة االستعمار بإتقان 
حمكم، وتضع األسس والقوانني الكفيلة لنجاحها، فقد كان اإلغريق يعتربون تأسيس املدن خارج 

ستعمرة اجلديدة مكلفني بالدهم عمال رمسيا حيدث بناء على رغبة الدولة، وكأن املهاجرون إىل امل
بعمل رمسي ومنظم من قبل وبنهم تشرف عليه مواحي املعابد وفقا ملخطط يدخل ضمن االجتاه 

 .العام الستعمارهم
                              

 .073-078املرجع السابق، ص ص، ، فرنسوا شامو - 1
  .78مصطفى كمال عبد العليم، املرجع السابق، ص 2
 .848عبد اللطيف حممود الربغوثي، املرجع السابق، ص  3
4 AL Sa, dawiya.A, The Greek settlement in Cyrenaica, With notes on Pottery 

discovered There, Libya in History, By University of Benghazi, 1968, P 95. 
 .41 صاملصدر السابق، هريودوت، أحاديث هريودوت عن الليبيني،  5
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 افانكشعند  التوترعرفت أن هذه العالقات  :(م.ق 272منذ ) عهد التوتر واالضطراب -(2
 .االستيطان واالستغاللتوّسعوا يف النوايا احلقيقية لإلغريق بعد أن تزايد عددهم و 

 على توبني هجرات إغريقية 1أقدم باتوس الثاين :(م.ق 270-283) باتوس الثاني -(أ
والدوديكانس ( Crète)ومن كريت ( Péloponnèse)جديدة قدمت من البيلوبونيز 

(Dudicans)ت من ذي قبل  مْلكاً ، وأصبح هؤالء يسيطرون على أخصب األراضي اليت كان
  .2بيةو للقبائل الل

بل نزوحهم ولكي يكافأ بابوس الثاين املعّمرون اجُلدد باألراضي اليت كانوا قد ُوعدوا هبا مقا
اّلك الوبنيني، حيث انتزعوا إىل  اإللتفات دون بّينيو من اغتصاب أراضي الل إىل ليبيا، فإنه البد

ُ
امل
يت كانت يف السابق الطيِّبة المنهم أراضي دون ُمداراة، ومنذئٍذ حّل العداء الصريح حمل العالقات 

بية اليت كان يتزعمها شيخها و الل" األسبستايْ "لذلك فإن قبيلة بيني واإلغريق، و قائمة بني الل
( واح إيب رعْ ) 3(Aberis) "أبريس"بفرعون مصر  تاستنجاداليت  ( Adicran) "أديكران"

كانت محيمية على مدى عّدة بّيني مع مصر الفرعونية  و رتجاع حقها، خاصة وأن عالقات اللإلس
أن يكون ملوكها  ن كانت من سايس، ومن احملتملالسيما وأن األسرة السادسة والعشري. 4قرون

 . 5بيةو يب، وكان جيشهم يضم عناصر لو من أصل ل

                              
لعل باتوس الثاين استدع املهاجرين من كل مكان يف بالد اليونان وفق خمطط إغريقي عام، أو خمطط ثرياين يدخل ضمن  1

رجب : ينظر. م، من أجل االستيالء على األراضي الزراعية.االجتاه العام لالستعمار اإلغريقي يف القرنني السابع والسادس ق
 .031ق، ص ، املرجع السابمعبد احلميد األثر 

2 Mercier (E), Histoire de L'Afrique Septentrionale (BERBERIE) depuis les temps les 
plus reculés jusqu'à la conquête française, Editions Ernest le roux Paris 1888.  

سيما بعد استقرار الكثري بيا واليصر ولسبب العالقات القدمية بني مكان ببيعًيا ببيعياً أن يستجيب فرعون مصر هلذا النداء ب  3
افة إىل وجود أعداد كبرية من بيني يف مصر وتأسيسهم لألسرتني احلاكمتني الثانية والعشرين والثالثة والعشرين، باالضو من الل

 .037-031رجب عبد احلميد األثرم، حماضرات يف تاريخ ليبيا القدمي، املرجع السابق،ص ص  ينظر. بيني يف اجليش املصريو الل
 .079-072ص ص، املرجع السابق، فرنسوا شامو؛311ب الرابع، املصدر السابق، ص هريودت، تاريخ هريودوت، الكتا 4
 .17، ص ، املرجع السابقمصطفى كمال عبد العليم - 5
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 عركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يف 1فأرسل فرعون مصر جيشاً متكن القورينيون اهلللينيون من التغلب عليه 
، وأبلق عليها احلرب (م.ق 160سنة )عند مكان يُدعى نبع تستيش ، 2(IRASA)"أيراسا"

اهلللينية األوىل، وترتب على املعركة تعزيز مكانة اهلللينيني بقوريين، وإستيالئهم على مزيد من 
وخضوع الليبو هلم، ولكن هذا اخلضوع كان مؤقت اذ سرعان ما جتدد . 3أخصب األراضي الليبية

 .تيةالثاين كما سأبينه يف الفقرات اآلالصراع بني الطرفني على عهد امللك أركيسيالوس 
بتوجيه محلتني ضد الليبيني وضد " أركسيالوس الثاين"ومن بعده ابنه  قد قام باتوس الثاينل

حلفائهم املصريني، وكانت هاتان احلملتان فاحتًة لسلسلة بويلة من احلروب الليبية أو املراقي ة الىت 
  . 4إستمرت بوال تاريخ قوريين

يتضخم عدد من الطبيعي أن ، و استقدام مستوبنني ُجددواستمرت سياسة اإلغريق يف  
السكان، وتتطلب الظروف املزيد من املواد الغذائية، وبالتايل إىل األراضي املنتجة هلا، وهذا يعين 

، وهبذا أصبحت نقطة ينطلق منها اإلغريق بية اجملاورةو ساب القبائل اللوجوب توسع قوريين على ح
ني يف ذلك أسلوهبم إىل أماكن أخرى على ساحل برقة ليقوموا مستوبنات إغريقية جديدة، متبع

فاتضحت نواياهم ومطامعهم  5االستيطاين حىت انتشرت مواقعهم على بول ساحل ليبيا الشرقي
 .6بينيو رة اإلغريق وتوسعهم على حساب اللاالستعمارية يف ظل اشتداد هج

 م خلفه .ق 160بعد وفاة بابوس الثاين سنة  (:م.ق 220-270)أركسيالوس الثاني  -(ب
، فقد كانوا ميثّلون حزب 7، وقد رتب إخوته ثورة ضده"العنيد"امللقب بـ" الثاين أركسيالوس"ابنه 

املنادي بضرورة تركيز مجيع السلطات بأيدي قّلة من أبناء االرستقرابية القوريّنية " األوليجارشيني"
                              

 .311هريودت، تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص  - 1
 .32، املرجع السابق، صق، املرجع السابغوليامل ناردوتشى - 2
، مرجب عبد احلميد األثر .  899-892مجيلة عبد الكرمي حممد، قورينائية والفرس األمخينيون، مرجع سابق، ص ص،  - 3

 .60إبراهيم نصحي، املرجع السابق، ص . 037املرجع السابق، ص 
 .867، املرجع السابق، ص ، املرجع السابقفرنسوا شامو - 4
 .32إبراهيم نصحي، مرجع سابق، ص  5
 .813-818عبد اللطيف حممود الربغوثي، املرجع السابق، ص ص  6
 .317هريودت، تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص  - 7
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يف حشد عدٍد من األنصار ومغادرة كبري عناء  تهم، وهذا ما جعلهم ينجحون دون حتت زعام
، وأخضعوها منذ البداية لنظام (املرج -برقة ")باركي"تأسيس مدينة إغريقّية جديد هي قوريين و 
مجاعي، تسيطر عليه النُّخبة االرستقرابية الدُّورية النازحة معهم، لذا فإن " أوليجارشي"سياسي 

 .1مل تعرف تلك القالقل السياسّية واالجتماعية اليت كانت تْعصف بقوريين" باركي"
ت أن اإلخوة إستطاعوا يف بدايات تأسيسهم املدينة اجلديدة من التحالف مع يذكر هريدو  

، وقد وجد هذا األمر صدى لدى الليبو بسرعة 2الليبيني وإقناعهم برتك مواالهتم مللك قورينة
ألراضيهم، " بابوس األول"خاصة أهنم مل يكونوا قد تناسوا بعُد ذكرى اغتصاب والد ملك قورينا 

ع بابوس الثاين، وكانوا من ناحية أخرى قد ضاقوا ذرعًا باحتكار ملوك قورينة ومعركة ايراسا م
 .3لنبات السلفيوم، لذلك حانت الفرصة املناسبة هلم للثأر

يف املقابل وجد امللك نفسه جمربًا على امخاد هذا التمرد، خاصة بعد أن استطاع إخوته  و   
وال يفوتنا كذلك . 4ور املؤيدين هلم من قوريناكسب صداقة جرياهنم الليبو باإلضافة إىل تزايد باب

قرب برقة من مصر الفرعونة واحتمال تأليف حلف ثالثي قوي ضد قوات قوريين، فقاد أن نذكر 
ومن مث كروا مجيعاً ( Leukon")ليوكون"ملك قوريين بسرعة حرب ضدهم ولكنه إهنزم يف معركة 

آالف رجل، وأصيب امللك أركسيالوس الثاين على أهل قوريين وتغلبوا عليهم وذحبوا حواىل سبعة 
يف حماولة ( م.ق 144سنة " )ليارخوس"عقب هزميته مبرض شديد، مث مات خنقًا على يد  أخيه 

 .الليبو هلزميتهم يف ايراسا رَ أَ وبذلك ثَ . 5منه إلغتصاب العرش، ولكنه قتل هو أيضاً 
الذي يشفي غليلهم من أولئك الذين بيني بدأوا مييلون إىل اجلانب و ن اللوبالتايل نالحظ  أ

استولوا على أراضيهم واحتكروا جتارة السلفيوم فآووا املنشقني على احلكم يف قوريين، وقاموا 

                              
 .020-020فرنسوا شامو، املرجع السابق، ص ص،  - 1
 .317هريودت، تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص  - 2
 .17، ص املرجع السابق: مصطفى كمال عبد العليم - 3
 .063فرنسوا شامو، املرجع السابق، ص ؛ 39، ص ،املرجع السابقغوليامل ناردوتشى - 4
 .317هريودت، تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص  - 5
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بيني ساخطون على و أدرك املنشقون عن السلطة أن الل ، حيث1مبساعدهتم على إنشاء مدينة برقة
 .2جديدةواستغلوهم يف انشاء مدن  قوريين، فاستمالوهم إىل جانبهم

بالقالقل " األعرج"امللقب بـبابوس الثالث  متيز عهد :(م.ق 227-220)باطوس الثالث  -(جـ
واملستعمرين " الثريانيني"والنزاعات بني أفراد األسرة احلاكمة وما بني املستعمرين القدماء 

احلقوق مع الذين أخذوا يطالبون باملساواة يف كافة ( القادمني من بقية اجلزر اإلغريقية)اجلدد
قرابية ضد تعّنت حكم األوليغاركية كان باملدينة اإلغرقية إىل الدميالسابقني، ومع ازدياد حاجة الس

 .3بتلك املدن
أتاحت هذه األحوال املضطربة يف قورينة الفرصة أمام مدينة برقة الفتية لبسط نفوذها على  

كانت متر هبا قورينة قرر أهلها إرسال   هذه األوضاع العصيبة الىت ماوأم. 4القسم الغريب من املنطقة
وفد إىل دلفى الستشارة موحى أبوللو هناك حول أجنع السبل إلقامة أفضل أنواع احلكم يف 

( Mantinea)مدينتهم، فأجابتهم كاهنة دلفي بأن عليهم أن يستدعوا أحد رجال مدينة مانتينيا
 املشرع دميوناكس لينظم هلم شؤوهنم، فتم إرسال( Arcadea)يف مقابعة اركاديا

(Demonax ) ،عضو األكادميية باركاديا الذي كان يتمتع بشهرة ممتازة ومسعة بيبة يف بلده
 .5فقدم إىل قورينا بغرض وضع تشريع أو دستور جديد

إن املستعمرين األوائل من اإلغريق كانوا يهدفون إىل االحتفاظ باحلقول واالستيالء على 
ببقًا لقرار التأسيس الذي يقضي بأخذ واحٍد من بني كل  6ونأراٍض جديدة، ومنحها ملن سيأت

أخني، على أن يشمل كل القبائل السبع اليت كانت تتمركز يف ثريا، ما يوحي بأهنا حماولة للربط بني 
األسر والقبائل هنا وهناك، وما ُيربهن أيضاً على أمهية األرض صدور قوانني دينّية تنص على أنه يف 

                              
1 Bates, Op-cit, P 230. 
  .036-037املرجع السابق، ص ص رجب عبد احلميد األثرم،  ؛70-70عبد السالم حممد شلوف، املرجع السابق، ص ص  2
 .40، املرجع السابق، ص غوليامل ناردوتشى - 3
 .074، ص املرجع السابقعبد اللطيف حممود الربغوثي،  - 4
  .317هريودت، تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص  - 5
 .317، ص نفسه 6
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ما يف الريف، فإنّه تُتبع إجراءات التطهري أسوًة بتلك اإلجراءات املعروفة يف  حالة انتشار وباء
 .1املدينة

 موقع مدينيت قوريين وبرقة كأول مدينتني يعة االستعمار اإلغريقي الزراعية، دل على ببومما ي 
ي أنشأمها اإلغريق وسط إقليم زراعي، وال عالقة هلما بالساحل إال فيما بعد التأسيس ملينائ

جهدا يف اقتناص الفرص  بذلتبية و إن القبائل الل، وكرد فعل لذلك ف2(بلوليماس)و ( ابولونيا)
اهنى هذا  قدم، و .ق 404سنة " بوسربيدس"لالنتقام منهم، مثل حصار قبيلة النسامونيس مدينة 

 . 3األسطول اإلسرببي الذي رمت به األقدار إىل املدينة بسبب عواصف حبرية احلصار
على ما سبق فإن ببيعة الوجود اإلغريقي كانت استعمارية تتجه حنو الزراعة  وتأسيسا 

بالدرجة األوىل، ومن مّث استغالل األراضي، بل وسلبها من السكان األصليني الذين أبعدوا حنو 
 .املنابق شبه الصحراوية

  .ي ليبياة فاإلغريقيية عاجتماإل اتتنظيمال -ثانيا  
مما ال شك فيه أن اإلغريق بعد تنقلهم للعيش يف قورينة  :اإلستيطاني اإلغريقي المجتمع -(1

بليبيا استمروا يف ممارسة عاداهتم وتقاليدهم االجتماعية اليت ألفوها يف وبنهم األم، وقبل احلديث 
عن تلك العادات والتقاليد اليت مارسوها يف مستوبناهتم اجلديدة ال بد من معرفة الرتكيبة 

 .ماعية فيها، ومعرفة مميزاهتااإلجت
يل من اليونان ذ أن قرروا الرحنميكن دراسة اجملتمع القوريين م :التركيبة االجتماعية ومميزاتها -(أ

سر اد معمِّرين يتم أخذهم من بني أُ مدينة قوريين، حيث قر ر الثريانيُّون إيف إىل ليبيا وتأسيس
يتم اختيارهم بطريقة القرعة، على أن يؤخذ هؤالء املعمِّرون  األبناء، بواقع ابٍن عن كل أسرة متعددة

 .4ملك: قرى اجلزيرة السبع وأن يكون بابوس رئيساً هلم ُيضفي عليه لقبمجيع من 
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 نتقاهلم إىل ليبيا وتأسيسهم مدينةبعد إ اإلغريق شف من لوح املؤسسني، أن الثريانينيونست 
، نية متساوية مع باقي سكان املدن اإلغريقيةون حبقوق مدقوريين كانوا مُينحون حق املوابنة ويتمتع

ع وكان من الواجب عليهم أداء القسم الذي أّداه اآلخرون يف سالف األيّام، وكان عليهم اإلجتما 
 د ــــــــــــــــــــــــــتسع مجعيّات سياسية، وأن ينقش هذا األمر يف لوح من املرمر ويوضع مبعب ينكو يف قبيلة وت

 .1أبوللو الفيثي العتيد
يؤكد هذا القسم للثريانيني املقيمني يف قوريين حّقهم يف االستيطان هبا، وهو احلق الذي  

عليه الدهر مع مضّي األيام فهو يف النهاية مرسوم  ديّا منذ البداية، وإن كان قد عفمتّتعوا به تقلي
 . 2يعرّب عن سياسة تتناول حق املساواة

بواسطة املدن اهللينستية كانت بليبيا ميكن القول أن املستوبنات اليت كان قد مت انشاؤها  
مستقلة ذاهتا عن الوبن األم وتتمتع باملمارسة االقتصادية احلرة، هذا باإلضافة إىل اإلعفاء من دفع 

ى الرتابط تاوات السنوية اإلجبارية وغريها من املساعدات األخرى إىل الوبن األم، بينما بقاإل
الروحي قويًا بني املستعمرات اإلغريقية، حيث كان املستعمرون اإلغريق ينسبون أنفسهم إىل 

 .3اهللينستية بكل فخر
ظل ":يف تارخيه ما نصُّه" هريودوتس"يذكر أما فيما خيص عدد اإلغريق يف ليبيا وتزايدهم  

على عددهم يوم ، عاما   نأربعي توس، مؤسس كورينة، وقد دامطوال حكم باسكان المدينة 
 واستمر ستةس، يسيالؤ ابنه أرك أقاموا المدينة، ال يزيدون وال ينقصون، وكذلك في عهد

 .4"عاما  عشرة 
-739)"بابوس"املذكورة أعاله مبحمل اجلد، ألن رفاق " هريودوتس"الميكننا أخذ عبارة  

تني من ذوات اخلمسني إن كانوا قد قدموا فعالًّ إىل سواحل ليبيا على ظهر مركب (م.ق 199
ذافاً فإن عددهم لن يزيد يف هذه احلالة عن املائتني، وال ميكن أن يكون بوسع قّلة من املهاجرين جم
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أن تعيش أمداً من تشييد مباين ضخمة يف مدينة قوريين كمعبد أبوللو، وال ميكن هلذه الفئة الصغرية 
بوياًل يف بلٍد غريب كليبيا دون أن تعزِّز تواجدها هناك أفواج أخرى من املهاجرين، ومن احملتمل 

 م إىل ــــــــقد ظّلوا على اّتصال مستمر مع من سبقوه بقوا يف وبنهم األمأن الثريانيني اآلخرين الذين 
 .1بعد أن علموا بإزدهارها (قورينة)ااملستوبنة الناشئة، وأّن الكثري منهم قرر الّنزوح إليه

والشك أن تدفق املهاجرين اإلغريق بتلك الكثافة الكبرية على املدينة كان كفيل بإحداث 
تغريات يف احلياة اإلجتماعية هبا، فقد شكل اإلغريق بعد مدة زمنية من وجودهم يف مدينة قورينة 

وإن ظلت  –بيّات، وهي جالية متيزت بأهّنا و نت نتاج لتزاوج هلّينيني بنساء لجالية هجينة كا
ُدور ية من حيث مساهتا العرقية، وكان هلا آهلتها وتقاليدها  غريإاّل أهّنا  -إغريقّية من حيث لغتها

اخلاصة هبا، وعند جميء الثريانيني إىل ليبيا بعد ذلك يف القرن السابع قبل امليالد، نراهم ميتصُّون 
َيغ أولئك النازحني املهّجنني ا ألوائل يف جمتمعهم، هذا وإن أخذوا عنهم هم أنفسهم بعض ص 

يف سبيل جعل آهلة وأبطال أولئك املستوبنني  ل امللوك البابيُّون جهوداً هلجتهم احمللية، مث بذ
 . 2األقدمني جزءاً ال يتجزأ من تراث أسرهتم املالكة

كانت قائمة   ،ريين االجتماعيةميكن القول أن بُنية قو  :بنية اجتماعية قائمة على االقطاع -(ب
على اإلقطاع وحيازة وتقاسم األراضي الزراعية الشاسعة، مما جعلتها على غ رار ُكربيات املدن اليت 
استعمرها اإلغريق يف آسيا الصغرى ويف صقلية، حيث ترعرعت يف قوريين ببقة متميِّزة من ُمال ك 

الصقلّية سوى يف " سرياكوزا"ويف " ساموس"ة األراضي اإلقطاعيني، ال ختتلف عن مثيلتها يف جزير 
 .3التسمية

ولذا فإننا جند أن الريف القوريين واجلماعات اإلغريقية الوافدة اليت عملت يف حقل الزراعة  
قد ُخص ت من ق بل سكان املدينة باهتمام ظل واضحًا بيلة حقبات تارخيها البابي، لذلك إن 

بينّي أهل و مدن تعيش بريوع املتاجرة مع الل ينحصر يف بضع اإلستيطان اإلغريقي يف قورينائية مل
البالد األصليني، مثلما هو احلال بالنسبة للمستوبنات اإلغريقية األخرى، وإمنا كان تغلغاًل عميقاً 
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قوريين : يف الدواخل، حيث أنشئت على أيديهم مدن وقرى زراعية حتمل أمساء إغريقية أمهها
 .1وبرقة

هم من يعيش يف األرياف، وحييون عادة ضمن مجاعات " برييئيكينيال"وقد كانت فئة  
مكانة أدىن من مكانة املوابنني الكاملي احلقوق، وترتاوح أحواهلم تقطن قرى ريفية، وحيتلون 

املعيشّية ووضعهم االجتماعي ما بني وضع موابنني من الدرجة الثانية وبني أتباع أذالّء، يف املقابل  
البيلوبونيزي أحرار ويتمتعون حبّق محل لقب اإلسرببيني، " الكونيا"قليم كانوا إخواهنم يف إ
 .2وينخربون يف اجليش

  .ديموناكس االجتماعية إصالحات -(3
موجة  اهلجرات الكثيفة اليت  تسبب :تقسيم القبائل القورينية حسب دستور ديموناكس  -(أ

الليدنيني، وكان من بني " بانكيس"قدمت من خمتلف أرجاء العامل اإلغريقي، ومن بينهم أبناء 
هؤالء املهاجرين اجُلدد عدد كبري من سّكان اجلُزر، األمر الذي حدا بعد بضع سنوات يف عهد 

بوضع  .3"اكس املانتييندميون"، باملشرِّع املعروف (م.ق 160 -م.ق 123")بابوس الثالث"
دستور جديد قسم فيه اجملتمع اإلغريقي يف قورينة إىل ثالث قبائل جديدة، بْبقاً للمْنشأ الذي قدم 

البريى ")البرييئكيني"ُقدماء الثريانيني ومعهم  القبيلة األولىمنه كل واحد من السكان، وقد ضم ت 
مجيع القادمني من ")الكريتيني"و" البيلوبونيزيني"فقد ضّمت  أما القبيلة الثانية ،(أو يكوى

واألخرية  أما القبيلة الثالثة، (مثل الثريانيني" اإلغريقي"البلوبونيز وكريت ومجيعًا من اجلنس الدوري
 .4فقد أُْدمج فيها نْسل أولئك الذين هاجروا إىل قوريين من اجلُزر اإلغريقية األخرى

لنصوص الكتابية املنقوشة الىت مت العثور عليها بليبيا حديثا تشري وال غرابة يف ذلك ألن ا
املقيمني مبدينة قوريين " بابوس"إىل معاهدة التحالف والصداقة يف املستقبل ما بني الثريانيني بقيادة 
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وشركائهم بالوبن األم، حيث تعهد الطرف الثاين باستقبال الثريانيني يف حالة اضطرارهم إىل 
 . 1العودة إليه

الذين مت ( البريى أو يكوى")البرييئكيني"حول من هم هؤالء الباحثون وقد أختلف 
بيات و أهنم أبناء اهلللينيني من نساء لهناك من قال لقبيلة األوىل رفقة الثريانيني، إدراجهم ضمن ا

وهناك من بيني املتأغرقني، الذين سامهوا مع املستوبنني األوائل يف إعمار وتشييد املدينة، و والل
، ومت االستيالء على أراضيهم إىل خارج املدينة بينيو اللولئك الذين بُردوا من ُيضيف إىل ذلك أ

 . 2عندما ازداد عدد املهاجرين يف عهد بابوس الثاين
خاصة وأهنم اشتبكوا يف حرب أصاًل استبعد أن تكون هذه الطبقة من الليبو وهناك من  

اجلماعات اهللينية اليت املقصود هبم  موابين املدينة ورجحوا أن إستبعادهم من هيئة لذلك متمعهم، 
احلصول على احلقوق السياسية الىت كانت للطبقة املمتازة  دون التنمكم منقدمت حديثا إىل برقة 

 .3من أهل ثريا املستعمرين األوائل
املدينة، بيني كعنصر من عناصر سكان و استبعاد اللبالضرورة وهذا الرأي األخري ال يعىن  

وش املدينة حتمل بني سكاهنا، فضال عن أن نق ن متاثيل قوريين تكشف وجود عنصر حمليذلك أل
ض باكال وأالزير، وإذا جاز القول بأن حقوق املوابنة منحت لبع: بية مثلو بعض األمساء الل

نشاء املستعمرة وا بالفعل يف إمبيني الذين أسهو ميكن القول بأن الل األفراد بصفتهم الشخصية، فهل
 .4؟ عداد املوابننيأ أدجموا يفوتزوج اإلغريق من نسائهم قد 

دون إدماج األوائل يف  ائلحهو بيني واإلغريق و بني اللالقائم جعل العداء ومن املستبعد  
بيني، وذلك ألن بعض و قول بأن البريى أواليكوى ليسوا لهيئة موابىن املدنية أو تقودنا إىل ال

ا تاى واليت أسهمت منذ البداية يف إنشاء املستعمرة وأصهرت إىل إغريقيهاألسبوسعناصر قبيلة 
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ظلت على والئها للمدينة متعاونة مع أبنائها، وملاذا ال نستطيع االعتبار ببقة البريى أو يكوى 
 .1؟ بيني من قبيلة األسبوستاى املتأغرقةو لملدينة كانت يف الواقع عبارة عن املقيمة يف الريف ا

 جاء إىل قوريىن عقب انتصار األرستقرابية املمثلة يف إخوة  "دميوناكس"إضافة إىل ذلك أن  
أصحاب الفضل يف النصر الذي أحرزوه على  الليبو الذين كانوا إىل حد كبري امللك وحلفائهم

اكس قد فطن إىل أمهية العنصر الثاين يف موقعة لويكون، ورمبا يكون دميون "أركيسالوس"امللك 
ع أهل ثريا يف القبيلة األوىل، ادخال هذه الطبقة جنباً إىل جنب موأراد يف الواقع بىب وخطورته، و الل

أخرى، وأن يعطى املدينة فرصة جهة بيني من ناحية، وأن يعرتف باألمر الواقع من و يرضى الل حىت
 .2ةلثمن اهلدوء واالستقرار من ناحية ثا

إجياد حالًّ لتلك املشكلة اليت ترتبت على حدوث " دميوناكس"كان على املشرِّع  :المواطنة -(ب
، ذلك أن النواة (م.ق 160 -م.ق 123")بابوس الثاين"اهلجرة اإلغريقية الكاسحة على عهد 

ولكنهم جنحوا بعد مدة يف  األوىل من املعمِّرين الثريانيني قد حولتهم اهلجرة إىل جمّرد أقلّية صغرية،
 حيثقة اجتماعية مغلقة تتمّتع باحلقوق السياسّية يف املدينة مبفردها، من أنفسهم بب أن جيعلوا

، اليت "اجلنتيليسّية"دون غريهم باإلنتماء إىل القبائل الدُّورية الثالث املمثّلة للصفوة  انفردوا
 القابنني" البرييئكيني"جيدون يف املزارعني اإلغريق اهلاّمة يف مدينة قوريين، و احتكرت كل املناصب 

األرياف سندًا هلم، ويف مقابل هذه الطبقة الثرية صاحبة اإلمتيازات كانت هناك مجهرة من ب
 .3املهاجرين اجلدد تنادي باملساواة يف احلقوق بني مجيع السّكان

أن يفعله هو تقنني الكيفّية اليت مُتّكن تلك الفئة من " دميوناكس"فكل ما كان على املشرِّع  
أدى ا ممالدُّخالء اإلغريق اجلُّدد من حيازة حق املوابنة يف املدينة، أْسوة بقدماء الثريانيني، 

أ العرقي يف استحداث تنظيما دستوريا جديدًا أكثر انفتاحًا يقوم على أْخذ املْنش" دميوناكس"بـ
اإلعتبار، حيث أحل ه حمل  تنظيمها القدمي القائم على مماالة الصفوة الثريانّية العتيدة اليت كان على 
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قمتها زعيم وراثي هو امللك، ذلك دون املساس مببدأ تقسيم سكان املدينة إىل ثالث قبائل، وهو 
 . 1املبدأ الذي كان سارياً من قبل

ينية جلديدة الىت ضمت اليها أن تسهم يف تيار احلضارة اهليلوأمكن هلا بفضل العناصر ا 
غريقية الغنية املزدمحة بالسكان يف صقلية وجنوب ايطاليا، وحىت يف مثل غريها من املستعمرات اإل

جمال الفن، فبدأت بعض املؤثرات الفنية اجلديدة يف الظهور إىل جانب تلك اليت كانت تفد من 
 .2اري ث
العام عن تلك التشريعات يوحي بأن مشكل املدينة كانت يف هذا  وإذا كان اإلنطباع 

الوقت عرقية بالدرجة األوىل واختالل ميزان بنيتها املدنية أكثر من مشكلة يف تفاوت توزيع الثروات 
 .3فيها

عاجل دميوناكس يف اصالحاته عدة مشاكل، بعضها يتصل بوضع املهاجرين اجلدد، وقد  
وشعروا بأهنم بالرغم مما يبذلونه من جهد  ثريا، الذين تزايد عددهمفدين من وبصفة خاصة الوا

 .4لزيادة مواد املدينة بالعمل يف حقلى الزراعة والرعي، فاهنم كانوا حمرومني من احلقوق السياسية
حق التمتع باملوابنة  أو الليبو املتأغرقني اجُلددومبوجب هذا التشريع أعطي املعمِّرين اإلغريق  

يف املدينة، ُأسوة جبيل الرُّو اد الدُّوريني األوائل، ومتثّلت من ناحية أخرى يف إسناد السلطات الكاملة 
 .5امللكية إىل ُحّكام شعبيني متعدِّدين

وهذه األخرية كانت أقّل انتشاراً يف بالد " منظ مات"وإىل " بطون"ولقد ُقسمت القبيلة إىل  
" املنظ مات"وثريا، ولذا فإنه من املرّجح أن وجود هذه يف جزيريت كريت فقط عرف حيث اإلغريق، 
 .6قد مت اقتباسه عن نُظم جزيرة ثريا –من حيث هي عنصٌر تكويين للمدينة  –يف قوريين 

                              
 .062-066، ص ص، نفسه - 1
 .033، املرجع السابق، ص مصطفى كمال عبد العليم - 2
 .303مجيلة عبد الكرمي حممد ، مرجع سابق، ص  - 3
 .082مصطفى كمال عبد العليم ، املرجع السابق، ص  - 4
 .067، املرجع السابق، ص فرنسوا شامو - 5
 .877نفسه، ص  - 6
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اليت عاجلها دميوناكس يف اصالحاته، كانت املشكلة الثانية  :االنتقاص من سلطات الملك -(جـ
قصر وظيفة امللك على النواحى بعد  خاصةكية وسلطات املل هى االنتقاص من سلطات امللك

ّصه ببعض إذ خاحلد من سلطات امللك  لذلك مت، 1الدينية، وملن تؤول اليهم هذه السلطات
وبالتايل أباح لبقية السكان يف بعض  ،2فقط املقدسةالدينية بالصفات  أصبح حيتفظ األمالك كما

  .3ذلك الوقتاالمتيازات اليت كانت مقصورة على امللوك فقط حىت 
احلقيقة أن دميونكاس رأى بعد الصدام الذي وقع بني امللكية واألرستقرابية وأن النصر كان  

حليف األخرية اليت استعانت بالليبيني، بأن أسرة بابوس حتولت إىل أسرة ظهرت فيها املنازعات 
إىل  عودته منهزماً خاه امللك أركيسيالوس الثاين بعد أاألسرية، من ذلك مثال أن ليارخوس قتل 

كما   -أرملة امللك القتيل، ( Eryxo)قوريين، ولكن األخ القاتل لقى مصرعه على يد أروكسو
لينتقص من سلطة وأمام هذه امللكية الضعيفة كانت الفرصة مهيئة أمام دميوناكس  -بينت سابقا

 .4فقط ت الدينيةشراف على احلفالواإل ك املقدسةدارة األمالامللكية، ولذلك فإنه خص امللك بإ
  .5انتخب من القبائل الثالثة جملس شيوخ انتقل إليه حكم املدينة من ُأسرة بابوسو 
اته تلك ـــــــــأن دميوناكس قد أحدث باصالح اإلعتقادال ينبغى  :زيادة نفوذ األرستقراطية -(د
قرابية أو احلزب معىن الدمي( demos)قرابية، وال ينبغى أيضا أن يعطى لكلمة الشعبــــــورة دميـــــــــث

م مدينة ذات ببيعة أرستقرابية، والغلبة .ي، ذلك أن قوريىن كانت يف القرن السادس قالدميقراب
فيها لطائفة مالك األرض، وعندما نقول أن السلطة حولت إىل الشعب ألن املستفيد احلقيقى من 

دة الىت كانت تطمح إىل احلصول النظام اجلديد هم األرستقرابية، وهي الطبقة االجتماعية الوحي
خرى مل تنتقل مباشرة من امللكية غريقية األعلى السلطة السياسية، وأن قوريىن مثل بقية املدن اإل

                              
 .082مصطفى كمال عبد العليم ، املرجع السابق، ص  - 1
 .317هريودت، تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص  - 2
 .303-308سابق، ص ص، الرجع امل، مجيلة عبد الكرمي حممد؛ 40، املرجع السابق، ص غوليامل ناردوتشى - 3
 .033، املرجع السابق، ص مصطفى كمال عبد العليم - 4
 .071، املرجع السابق، ص عبد اللطيف حممود الربغوثي - 5
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املطلقة إىل حكومة الشعب الدميقرابية، لذلك وزعت سلطات امللك بني عدد من املوظفني الذين 
 .1ة امللك، وأصبحوا رقباء على سلطخيتارون من ببقة األرستقرابية

أّدى هذا التشريع اجلديد إىل إحداث حتوير عميق يف حياة الناس باملدينة، فاهليكل املدين  
قد  -الذي كان مييِّز البـُْنية االجتماعية للمدينة -الثرياين الُقّح املتمسك بالتقاليد الطبقية القدمية

مدينة كربى، تعجُّ مبختلف األعراق اإلغريقية املختلطة، وتسهم  ذا التشريع وصارت قورييناهنار هب
 .2يف شىّت تيارات احلضارة اهللينية، شأهنا يف ذلك شأن املستوبنات الغنية املختلطة األجناس

املستفيد احلقيقي من هذا الدستور اجلديد كانت ببقة األرستقرابيني من ُمال ك األراضي،  
الّتطلُّع إىل ممارسة السلطة  – آنذاك –حيدة اليت كان بإمكاهنا وهي الطبقة االجتماعية الو 

مل تقفز من احلكم  –شأهنا شأن مجيع املدن اإلغريقّية األخرى  –السياسية يف املدينة، فقوريين 
 .3امللكي املطلق إىل حكم الشعب مباشرة

ستورى عادة تنظيم البناء الدوية راعى فيها إقد وضع تس "دميوناكس"هكذا نرى أن  
لقوريين على أساس املزج بني العناصر القدمية والعناصر اجلديدة من املستعمرين على أن يوزعوا يف 

ون الدينية، ووزع بقية د من سلطة امللك، وقصرها على الشؤ احلالقبائل الثالث حسب جنسيتهم، و 
لطبقة الىت سلطات امللك على الشعب يف جمموعه أو باألحرى على الطبقة األرسطقرابية، وهي ا

صالحات هذا املشرع، ويكون دستوره بذلك قد سجل انتصار األرستقرابية على فادت من إستأ
 ت جتددطع دستور دميوناكس احلد منه هو املنازعات يف املدينة اليت، والشيء الذي مل يستامللكية

 .4"أركيسيالوس الثالث"يف عهد ابنه 
توزيع السلطات بني األرستقرابية والعامة وقد حدثت الكثري من الفنت واإلضطرابات حول 

م، األمر الذي استغله بطليموس حاكم مصر .ق 388من سكان قورينة، ال سيما يف سنة 
للتدخل يف شؤون االقليم، خاصة عندما جلأ إليه بعض األرستقرابيني لنصرهتم يف حرهبم تلك ضد 

                              
 .034مصطفى كمال عبد العليم ، املرجع السابق، ص  - 1
 .062، املرجع السابق، ص فرنسوا شامو - 2
 .020، ص نفسه - 3
 .031مصطفى كمال عبد العليم ، املرجع السابق، ص  - 4
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وزع فيه السلطات على مجيع العامة، وبعد سيطرة بطليموس على قورينة عمد إىل وضع دستور 
وفق قبائلها، حيث أبقى على تقسيم دميوناسك  -حماوال بذلك إجياد نوع من املساواة -سكاهنا

ن وغريهم من جنود احلاميات العسكرية املقدونيو األول وضم عليه فئات أخرى متثلت يف اليهود و 
 . 1نطقةاملرتزقة، وكذلك األجانب وعامة اإلغريق اجلدد املتوافدين على امل

من خالل ما سبق ذكره يتضح لنا التنظيم اإلجتماعي للمستوبة اإلغريقية بليبيا، حيث 
وتضم  أن امللك وأسرته يأيت على قمة اهلرم االجتماعي، وفئة األرستقرابيني ُماّلك األراضي،

أما قاعدة بيني املتأغرقني، و ل للمستوبنات، وكذلك جرياهنم اللاإلغريق الثريانيني املؤسسني األوائ
اإلغريقي، وهم من  اهلرم فتتكون من فئة العامة وتضم بقية اإلغريق الوافدين من مجيع أحناء العامل

الك
ُ
والصناع والفنيني والتجار وعمال املوانئ واملزارعني وغريهم، ويفتقر ذلك اهلرم إىل  صغار امل

 .2الطبقة االجتماعية الوسطى
سارية املفعول من قبل دميوناكس الجراءات املتخذة ظل دستور وا :الثورات االجتماعية -(ه

املدينة ضد اإلقطاعيني ورفضوا ما جاء يف يف  وفور وفاته ثار الشعب ،"بابوس الثالث"بيلة حياة 
أركسيالوس "احلاكم اجلديد  ، ورفضاملناصب واإلمتيازات احلكومية املختلفة منح خاصةالدستور 

اسرتجاع  وعمل على ،تطبيق ما جاء يف الدستور (م.ق 188بعد  -م.ق 181قبل )"الثالث
اإلمربابور وقد قام  ،خبنيتعها بني ُحك ام صغار منوز و " دميوناكس"حرمه منها السلطات اليت 

 .3ع هبا أجدادهتتباحلكم الفردي املالعرش إلعادة االمتيازات اخلاصة  مبحاولتني عقب توليه
الّ حاول ولكي يصل إىل هدفه أّلف حزبًا من الشعب و   

ُ
ك األراضي اإلقطاعيني التصّدي مل

، ومل تكن أمام "دميوناكس"ت اليت فرضها املشرِّع ملستفيدين الرئيسيني من اإلصالحاالذين كانوا ا
ألثرياء، لهذا امللك أية فرصة لفرض نفسه على أعدائه سوى باإلعتماد على فقراء املدينة املعادون 

 مل تكن لذلك  وينقصها الننظيمالعدد يف قوريين،  كانت قليلةلكادحة احلضريّة  ولكن هذه الطبقة ا

                              
 .036-037السابق، ص ، املرجع راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة - 1
 .037، املرجع السابق، ص راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة - 2
 .316هريودت، تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص  - 3
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 .1بالفشلحماولته  ُمنيت ، وبالتايلللملك سنداً فع االً 
 نفسه مضطراً  (م.ق 109-186)"أركيسالوس الثالث"وجد أمام هذا الفشل الذريع  

  ابنة األزير( FARETIMA")فاريتيما"أمه فقه قورينا ر مدينة  للفرار ومغادرة
(ALAZIR ) هو رفقة أتباعه إىل  املرج وأتباعه واملؤيدون، حيث إلتجأملك
 فرت إىل، أما والدته فقد (SAMO)ساموس حاكم( POLICRATE")بوليقرابيس"

 .2جزيرة قربص
الثالث وأمه من املدينة؟، ومن توىل  "أركسيالوس"ميكن التساؤل هنا، من قام بطرد أو نفي  

شريكة البنها يف احلكم؟، وهل حنن بصدد ثورة من  "فرتيمي"؟، وهل كانت اأثناء غياهبم حكمها
نوع ما ضد احلكم امللكي؟، وهل يعىن هروب امللك سقوط امللكية؟ وإذا كان كذلك ما نوع 

وماهي املدة اليت مكثها امللك بريدا لنتمكن من معرفة مدة حكم ذلك النظام احلكم البديل؟ 
 .املصادر واملراجع لإلجابة عن هذه األسئلة ساعدينت، لألسف مل البديل؟

صمم على العودة إىل قورينا  حيث ،فىيف املن مدة قصري" أركيسالوس الثالث"امللك  ىبق 
لتف حوله بني سكان جزيرة ساموس فا قام بالرتويج والدعاية ألمرهواإلنتقام من املعارضة، ف

اليت سيتم مصادرهتا من معارضيه  هم كافة األراضي واألمالكحاألنصار خاصة أنه وعدهم مبن
 راصتنينا ومتكن من االور بشرط مساعدته يف إرجاع حكمه، فكون جيشًا قويا قاد به محلة على ق

 .3على املتمردين
جتاه املعارضة، حيث أصدر أوامره بالتنكيل هبا بإجراء  حبزم" أركيسالوس الثالث" تصرف 

، ومت برد البقية من املدينة إىل قربص مث إىل ثريا قوريناسكان احملاكمات الفورية، ففر الكثري من 
 لكن يف األخري متكن املعارضني من التخلص . حيث مت نفي البعض منهم إىل جزيرة ساموس وثريا

                              
 .098-090، املرجع السابق، ص ص، فرنسوا شامو - 1
 .316هريودت، تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص  - 2
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 .1(AGORA)( برقة=  املرج) "األجورا"من امللك غدرا يف مدينة 
أمور اململكة، فقد فوض امللك يز احلكم اإلغريقي يف قوريين هو إشراك املرأة يف تسيري مت 
ملا كان منشغاًل بعمليات تطهري (  م.ق 188بعد  -م.ق 181قبل ")أركسيالوس الثالث"

مسه، فرتأست جلسات أمر تسيري دفة األمور يف قوريين وحكمها با" فريتيمي"ومطاردة أعدائه أّمه 
هذه االمتيازات السياسّية نيابة عن ابنها، ولقد اندهش اإلغريق ملنح مثل  (الشوري)البويلجملس 

(  م.ق 188بعد  -م.ق 181قبل ")أركسيالوس الثالث"مرأة، ومن املؤّكد أن ما فعله امللك إل
هنا يعكس مدى تأثُّر امللوك البابيني بقوريين بالتقاليد املشرقية القدمية اليت كانت حترتم املرأة 

يد الفكر السياسي اإلغريقي يف تلك وتشركها يف احلكم، وهذه النظرة للحكم كانت غريبة عن تقال
 .2احلقبة من التاريخ

 هاقد متكن من فتح مصر وإخضاعبن قورش  "مبيز الثاينق"يف هذه األثناء كان  
، ولكن نيابة عن ولدهاقورينة والدة أركيسيالؤس حتكم  وكانتلإلمربابورية الفارسية األمخينية، 

لبت منه ، وب"بقمبيز"حتمت إبنها يف برقة، وااعها خرب مصرع سرعان ما هربت إىل مصر فور مس
إىل  معا وذهبا ميله إىل الفرس، فجهزوا هلا جيشاً بنها إمنا قتل بسبب الدعم العسكري بدعوى أن ا

 بإعالن خضوعه للفرس "يالوس الثالثركسا"قام ويف هذه األثناء ، 3قتصوا من القاتلبرقة حيث ا
  .4ماجلزية هل بدفع وقبول

( م.ق461-109) "بابوس الرابع"عهد حكم  بيلةسيطر الفرس على قورينا  
توىل الذي آخر ملوك قوريين من األسرة الباتوسية، ( م.ق 449-416) "أركسيالوس الرابع"و

ون بصلة القرىب لألسرة متعتينة جالية قليلة ممن كانوا ييف هذه املد ىبقو  .5حكم املدينة صغري السن

                              
؛ مجيلة عبد الكرمي حممد، ، مرجع سابق، ص 312هريودت، تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص  - 1

 .43إستيطان برقة قدمياً وحديثاً، املرجع السابق، ص : غوليامل ناردوتشى؛ 302
 .091السابق، ص ، املرجع شامو فرنسوا - 2
 .319-312هريودت، تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص ص،  - 3
 .309ص  املرجع السابق، ،دمجيلة عبد الكرمي حمم - 4
 .302 -304نفسه، ص ص،  - 5
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بإغراء الكثري من املستوبنني اإلغريق  "اركيسيالوس الرابع"لذلك قام  .1ويؤيدوهناامللكية احلاكمة 
قورينة، وأرسل جمموعة منهم إىل مدينة مدينة من خمتلف أحناء البالد اليونانية للقدوم إىل 

منًا يأوي إليه إن يجعل منها ملجًأ آل( Carrhotas)"كاروتاس"حتت قيادة أخيه  "يوسبرييدس"
 .2من مثل قيام ثورة ضده يف قورينة دعت احلاجة

للفرس وحاولوا  كره السكان النظام امللكي املوايلفقد  قوريين مدينة  يف تطور كبري حدث 
-101)م.إقامة نوعًا من احلكم الدميقرابي خالل اخلمس عشر سنة الباقية من القرن السادس ق

ثار قدوم املهاجرين اجلدد نقمة املهاجرين أ حيثامللك ما كان خيشاه  قد وقعو ، 3(م.ق 100
جتماعي، قتل فيها مخسمائة ت بابع إقرابية ذاثورة دميبم .ق 400 سنة يفالقدماء فقام هؤالء 

تها يف بالعقبات الىت وضع ذرعاً الطبقات الفقرية يف قوريين  ضاقتو من األغنياء وفر الكثري منهم، 
ية، لتحرمها من حقوقها الطبيعية، وخاصة بعد أن زاد عدد الفقراء بريقها احلكومة األوليجارش

عداد يف إعلى عدد أفراد الطبقات املمتازة، وآل األمر بعد ذلك إىل احلزب الدميقرابي، الذي شرع 
قد  (Cleisthenes")كليسثينيس"برناجمًا اصالحيًا يستند إىل األسس الدميقرابية الىت كان 

شىت العناصر،  اجملتمع امتزجت يفل والعشائر القدمية قبائل جديدة، و لقبائسنها ألثنا، فحلت حمل ا
 .4"دميوناكس"دستور بذلك  فألغي

حيث ستمرت متوترة، ايف هذه املرحلة يبدو أن العالقة بني إغريق قورينة وقبائل الليبو  
املقام يف قالعها وحصوهنا على حافة اإلقليم اخلصيب وشنت الكثري من  استقر هبذه األخرية

الليبية القابنة ( Bakalec)، خاصة قبائل البكاليسالغارات على مدنه كلما سنحت هلم الفرصة
 .5مدينة يوسربيدس بني برقة ويوسبرييدس اليت شنت غارات مكثفة على املدن اهلللينية خاصة

 :خالل دستور قوريني الوضعية االجتماعية من-(4

                              
 .079عبد اللطيف حممود الربغوثي، املرجع السابق، ص  - 1
 .060، ص 4.نفسه، ج - 2
 .060الربغوثي، املرجع السابق، ص عبد اللطيف حممود  - 3
 .036مصطفى كمال عبد العليم ، املرجع السابق، ص  - 4
 .388-380مجيلة عبد الكرمي حممد ، مرجع سابق، ص ص  - 5
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عدد سكان مدينة قوريين شحيحة املعلومات ملعرفة املصادر املوجودة  :عالقة الليبو باإلغريق -(أ
من اإلغريق أو الليبو املتأغرقني، بيد أنه ابتداءًا من القرن الرابع قبل امليالد جتمعت قرائن منها 

رابني املتمثلة يف تلك التحف النحتّية اليت مت اتساع املدينة ومنوها وراء أسوارها، وعظمة وتعدُّد الق
وهذه املؤشرات تدلّنا على مدى العظمة اليت وصلت إليها . 1العثور عليها يف املعابد، وكثرة املقابر

 .هذه املدينة ومدى كثرة سكاهنا من الطرفني
يف من الرخام احملفوظة على لوحة اجملسدة إال أن الوثائق املنقوشة خاصة تلك النقيشة 

تطلعنا على الوضع االجتماعي هبا ووضع ىت تتضمن وصفًا لدستور قوريىن، الو  متحف شحات
الليبو، حيث يتكون الدستور يف النقيشة على مخس عشرة مادة، أمهها املتعلق بعالقة الليبو 

ب وأم من قوريىن، هم من مواليد أ (Politai)باإلغريق، حيث تذكر املادة األوىل منه، املوابنون
ق من قوريين، يف غريوا لسيدات ليبيات من آباء إعداد املوابنني أيضاً أولئك الذين ولدتدخل يف وي

وهذه تقع إىل  ()Automalax)أوتوماالكس ال، وأه(السلوم)كاتابامثوس  ياملنطقة الىت تل
، واملنفيني، وأولئك الذين أنزهلم أهل قوريىن يف منابق تابعة ملدينتهم (أسفل خليج سرتالغرب 

 .2نيهم صفة املوابنوأعطانزهلم بطليموس أبوصفهم مستعمرين عسكريني، وأولئك الذين 
ميكن أن نتصور البناء اإلجتماعي والدستوري  :يعصر الملكالالبناء اإلجتماعي في  -(ب

قوريين وبرقة : قائم على أساس وجود مدن كبرية، مثل يلإلغريق يف ليبيا يف العصر امللك
ويوسربيدس، حييط بكل منها ريفها اخلاص هبا، وأن الطبقة املمتازة من اإلغريق كانت خَتص 
نفسها بالسلطات األساسية يف املدن، وترك الريف بقراه للموابنني اإلغريق الوافدين حديثًا من 

ى، وإىل غريق ثريا، فكانوا يكونون ببقة البريى أو يكو شىت أرجاء العامل اليوناين إىل جانب إ
بيني الذين انتزعت أراضيهم لتمنح للمهاجرين الوافدين لدعم العنصر و جانب هؤالء جند مجوع الل

به اإلغريقي، وميكن أن نتبني وجود نظامًا على رأسه ملك يتمتع بسلطات واسعة، يقوم إىل جان
هيئة املوابنيني من الطبقة املمتازة، اليت ضمت املهاجرين ، ينبثقان عن جملس شيوخ وجملس شوري

األوائل من أهل ثريا، ومن هذه الطبقة كان خيتار االيفوروى، وإىل جانبهم هيئة أخرى رمبا كانت 

                              
 .868، املرجع السابق، ص فرنسوا شامو - 1
 .032، املرجع السابق، ص مصطفى كمال عبد العليم - 2
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بيني الذين ما كان و الطبقة األوىل، مث تأتى ببقة اللببقة الربى أو يكوى الىت ال ترقى إىل مكانة 
 .1بيات من آباء إغريقو لنا أن نستثىن أبناء السيدات اللغريق، إال إذا جاز هلم أن يندجموا مع اإل

عند هذا احلد تتبلور يف ذهننا صورة واضحة جملتمع قورينة، فهو جمتمع ببقي هرمي تنقصه  
رستقرابية من املالكني ن األتباع وترتبع قرب قمته ببقة أالطبقة املتوسطة بينما تتكون قاعدته م

 .2واملدينةقاليد السلطات الدينية والعسكرية تمع ملك مطلق مجع يف يده مويقوم فوق اجمل
 لدوام ردود نستنتج مما سبق أن تغلغل اإلستيطان يف أعماق الدواخل، كان يثري على ا

ية بيني، الذين كانوا يف سوادهم األعظم من األقوام الرُّح ل ورعاة املاشو أفعال عدائية لدى الل
بّية القدمية الشديدة البأس اليت دفع هبا املعمِّرون الوافدون بعيدًا حنو و القبائل اللواألنعام، ذلك أن 

مل تقبل بانتزاع اإلغريق ألفضل وخرية مراعيها منها وتوزيعها على معمِّرين  ،السهول شبه الصحراوية
عمِّرين على وافدين، فقاومت بكل ما كان باستطاعتها، إىل أن انتهى األمر هبا إىل إرغام هؤالء امل

 . التزام العيش داخل حزام حمدود املنابق على الشريط الساحلي لقورينائية
عندما أسس اإلغريق مستوبناهتم املنتشرة  ال شك أنه :الحياة االجتماعية :المبحث الثاني

يف ليبيا، نقلوا معهم حضارهتم واملتمثلة يف عاداهتم وتقاليدهم االجتماعية والدينية باإلضافة 
 . لنظمهم وقوانينهم السياسية واالقتصادية والثقافية، اليت تأثر هبا السكان احملليني وقلدوا بعضاً منها

 :العالقات األسرية من خالل العناصر اآلتية سأدرس :العالقات األسرية -أوال
 :كان للمرأة دور هام يف النسيج االجتماعي ويتوضح ذلك من خالل  :المرأة -(1
األول للمرأة اإلغريقية يف تاريخ إقليم قوريين كان احلضور  :دور المرأة في رحلة اإلغريق -(أ

 ، إذ يورد بنداروس وممتزجًا باألسطورة  بعيدًا عن الواقع
ُ
أُغرم " أبوللو"ه لَ ؤَ يف بوثينيته التاسعة أن امل

يف غابات تساليا، فانتزعها من عاملها وأتى هبا إىل  حبورية تدعى كرييين عندما شاهدها تصرع أسداً 

                              
 .086-087، ص ص، نفسه - 1
 .069-062، املرجع السابق، ص ص عبد اللطيف حممود الربغوثي - 2
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قوريين حيث املكان الذي سيقيم فيه اإلغريق مدينتهم، وال شك أن هذه األسطورة ماهي إىل 
 .1عية على الغزو اإلغريقي لليبيا فقطصد به إضفاء املزيد من الشر عمالً قُ 

نساء  معهم إىل ليبيا أن يصطحبوا (م.ق 199-739)"بابوس"بوسع رفاق  وما 
حيث قر ر الثريانيُّون إيفاد معمِّرين يتم أخذهم من بني اأُلسر متعددة األبناء، ، غريقيات من ثرياإ

اجلزر بواقع ابٍن عن كل أسرة، يتم اختيارهم بطريقة القرعة، على أن يؤخذ هؤالء املعمِّرون من قرى 
 جاوز وكان اهلللينيني املهاجرين ال يت. 2ملك: السبع وأن يكون بابوس رئيساً هلم ُيضفي عليه لقب

 .3عددهم املائتني مهاجر بادئ األمر، يف سفينتني من ذوات اخلمسني جمدافاً 
يات تغينب عن بداية تأسيس املستعمرة ومل حيضر سوى قمن هنا نعرف أن النساء اإلغري 

الرجال، ويعزز هذا التصرف من قبل اإلغريق ما ُعرف عنهم من ميل إىل إبقاء املرأة داخل البيت 
ومن خالل اإلبالع على تاريخ  الصوف وتعتين باألبفال وتتوىل شؤون الطبخ،تغزل خيوط ل

قيامهم حبصار بروادة، كما أن األوديسا كلها  أهنم مل يصحبوا معهم زوجاهتم لدى اإلغريق جند
إىل منزله حيث تنتظره  -وهو أحد أبطال بروادة-رحلة تصور عودة الرجل احملارب أوديسيوس

 .4زوجته بعد بول غياب
وجود بعثتني يف عملية  إىل هريودوت إشارةلكن من ناحية أخرى ال ميكننا إغفال  

ليبيا، البعثة األوىل أحبرت سريعًا ومن هنا ميكن تربير إحتوائها على عدد قليل لإستيطان اإلغريق 
استكشافية  ، ألن هذه الرحلة كانتشخص فقط 800 عددهم ال يتجاوز نمن الرجال الذي

إىل ليبيا جمدداً،  رجوعحي بالو إىل دلفى، فأمرهم امل تمث عاد قط يف ليبيافسنتني  حيث بقت
ويف هذه . 5ملدة ستة سنوات يف منطقة أزيريسهذه املرة حيث استقروا  تبدأ الرحلة الثانية وبذلك

                              
الصديق بودوارة، املرأة الليبية يف قورينا وسؤال اهلوية، جملة جامعة ابن رشد يف هولندا، العدد الثامن، هولندا، آذار مارس  - 1

 .002م، ص 8003
 .084، املرجع السابق، ص فرنسوا شامو - 2
 .318وت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص تاريخ هريود: هريودوت - 3
 .009، املرجع السابق، ص الصديق بودوارة - 4
 .311 -314تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص: هريودوت - 5
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إزيريس حيث دين إىل ليبيا جمددًا ووصلوا إىل ئطحاب النساء مع العاميكن احتمال اص الرحلة
ست سنوات، خاصة أهنم أصبحوا أكثر معرفة باألراض وأكثر تأكدًا من الفراغ سكنوها ملدة 

 .1خلوها من املخابر املفرتضةكذلك احلضاري الذي كان يسود املنطقة و 
ط من تلك اإلغريقية الوافدة وقد كانت عادات النسوة وتقاليدهم عبارة عن مزيج وخلي

حاٍل فقد كانت بعض من النساء وعلى كل . 2بينيو بني اإلغريق واللبية احمللية، فهي متشاهبة و والل
بيات شقراوات، جيمعن شعر رؤوسهن يف ضفائر جمدولة يرتكنها تتدىّل خلفهن أثناء رقصهن و الل

وكانت نساء قورينا يعكسن مدى الرقي واإلزدهار للحضارة . بابتهاج مع الشباب اإلغريق
، ويذكر هريودوت أهنن كن ميتنعن 3البقر اإلغريقية يف قورينا، حيث كن ال جيّرؤن حىت على ملس

عن أكل حلوم البقر إجالاًل اليزيس املصرية اليت يصمن هلا ويكرسن االحتفال تكرميًا هلا، وكانت 
قوريين، وغريها من العادات والتعاليم م اخلنزير والبقرة إقتداءا بنساء نساء برقة متتنعن عن أكل حلك

 .4اليت متّسكوا هبا
 Arete of)آريتيه القورينية  بية يف قورينا جندو من إشعاع األنوثة الل :ة القورينيةتميز المرأ -(ب

Cyrene)5 ابنة أرسطيفوس األكرب، ووالدة أرسطيفوس األصغر الذي مسته أمه على اسم ،
تتلمذت يف . م.ق 340م وتوفيت هبا سنة .ق 400ولدت آريتيه مبدينة قوريين سنة  .جده

هذا ابنها أرسطيفوس األصغر، ولذا كين الفلسفة واألخالق على يد والدها، وقامت بدورها بتعليم 
 6.(Matro-didact)األخري بتلميذ أمه 

                              
 .080-009، املرجع السابق، ص ص، الصديق بودوارة - 1
 .036، املرجع السابق، ص راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة - 2
 .018 -010غوليامل ناردوتشى ، املرجع السابق، ص ص،  - 3
 .371املصدر السابق، ص الكتاب الرابع، هريودوت، تاريخ هريودوت،  - 4
إال أن االسم األول هو الصحيح ألن هذه الصيغة األخرية جدا يف اللغة اإلغريقية، ( Arate)وهناك من يسميها آرايت  5

 .يرجع التسمية األوىل" بروزوغرافيا"وألن علم ختريج األلفاظ 
 .030، ص 8008ليبيا،-، دار الرواد، برابلس0، ط(القورينية)مفتاح عبد اهلل املسوري، املعني يف تاريخ الفلسفة الكريينية  6
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 ، بيد أن الفضل الكبري يعود إىل 1خلفت آريتيه والدها يف رئاسة املدرسة الفلسفية القورينية
درست آرييت يف مدرسة . فوس يف تقنني، وتنظيم منظومة الفلسفة القورينية فيما بعدابنها أرسطي

يف أكادميات آتيكا يف بالد اإلغريق، وذلك بيلة مخسة وعشرين سنة من حياهتا، وينسب و  قوريين
من التالميذ واألنصار من الفالسفة، وكانت  إليها حنو أربعون كتابًا وكان هلا أكثر من مائة وعشرة

بعد وفاهتا، حتظى بتقدير واحرتام كبريين من قبل موابنيها يف قوريين حيث قام سكان قوريين، 
جمال هيالنة، وفضائل ثيرما،  أنها روعة اليونان فهي تملك'' على قربها  بنقش العبارة اآلتية

 .2''وقلم أرسطيفوس، وروح سقراط، ولسان هوميروس
 ..النساء مثل الرجال قادرات على بلوغ الكمال...'': وقال فيها كليمانت السكندري 

األصغر الذي  كذلك آريتي ابنة أرسطيفوس القوريني التي ربت وعلمت ابنها أرسطيفوس...
 ، وكانت قادرة على ختريج أجيال من العلماء واملثقفني بدليل أن3''اشتهر أكثر بكنية تلميذ أمه

قامت بنفسها بتعليم ابنها، وذلك خالفًا للعرف السائد آنذاك ألن األسر امليسورة كانت  آرييت
   .ختتار مؤدبني ألبنائها وبناهتا

بالرغم من أهنا كانت ف" برنتشي أو برنيكي" ومن النساء البارزات أيضا يف تلك الفرتة 
( APAME)امىأب"إاّل أن أمها ( MILZIADE")ميليزياديس"تنحدر من أصل أثيين من 

" ماجاس"أّما أبوها ( SELEUCIDI)رمبا كانت تنحدر من أسرة السلوقيني  "رسينوىأ"أو 
ميكننا . 4إاّل أنه قد ولد يف مدينة قورينا ،فهو ملك قوريين الذي رمبا كان يرجع إىل أصل مقدوين

املدرسة م، كانت من أنصار .ذكر أيضًا الفيلسوفة بطليموسة القورينية من القرن اخلامس ق
وهذا دليل على أن املرأة . 5"يف املبادئ الفيثاغورسية للموسيقى"الفيثاغورسية، وضعت كتاباً بعنوان 

  .املرأة سامهت يف احلياة العلمية والسياسية، وكان هلا فاعلية ومكانة مميزة يف اجملتمع القوريين

                              
 .سأحتدث عن املدارس الفلسفية القورينية يف الفصل املوايل 1
 .030مفتاح عبد اهلل املسوري، املرجع السابق، ص  2
 .038مفتاح عبد اهلل املسوري، املرجع السابق، ص 3
 .017غوليامل ناردوتشى ، املرجع السابق، ص  - 4
 .011مفتاح عبد اهلل املسوري، املرجع السابق، ص  5
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املرأة،  نتقاص من قيمةع املغريب القدمي ما يشري إىل اإلاجملتم غاب عن :النساء المحاربات -(جـ
يب من قيام املرأة بدور هو حكر على الرجل لدى أمم أخرى كثرية، مثل و ومل يستنكف اجملتمع الل

نقلها عن سابقيه  1شاركة العسكرية والساسية، وقد روى لنا ديودور الصقلي أسطورةالقيادة وامل
 مقرهن جزيرة هيسبريي ،2(Amazones)وهي قصة النساء احملاربات األمازونيات 

(Hesperie )(21: ينظر الشكل رقم)،3الواقعة أقصى غرب ليبيا على ضفاف حبرية تريتونيس 

                              
القدمية ال أحد جيهل أمهية األسابري يف دراسة أنظمة التخيل، أنظمة التفكري، أنظمة التعبري لدى الشعوب عموماً، ولدى الشعوب  1

على اخلصوص وال أحد جيهل، أنه رمبا وراء تلك الصور اخلرافية احملضة اليت حتملها األسطورة هناك دائماً ما ميكن أن نسميه بصيص من 
رة على احلدث الذي يشكل احلقيقة يبقى مرتبطًا بواقع معني، ولو تعلق األمر جبملة األفكار ومجلة الصور اليت تعكسها األسطو 

 .80ص ،0992الدار البيضاء،،04-03العدد ريخ ــــ الثقافة ـــــ اجملتمع،أمحد سراج، املرأة يف األسطورة القدمية، أمل التا:ظرين.موضوعها
ثامزا ويف اجلمع ثاَمْزوين بتفخيم : ميكن برح السؤال عن العالقة بني كلمة أمازون واالسم الّدال على الغولة يف تامازيغت وهو يف املفرد 2

، وكما هو معروف فإن الغولة يف املوروث الشعيب هي امرأة مسرتجلة، خاّصة وأّن هذا (Tamza, pl. Tamzwin)الزاي حرف 
حممد العريب عقون، االقتصاد واجملتمع يف : ينظر. االسم ال يشتّق منه مذّكر، مثله مثل كلمة أمازونيات اليت ال يشتّق منها مذّكر أيضا

 .063رجع السابق، ص الشمال األفريقي القدمي، امل
3 Diodor, III, 52. 
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 يوضح النساء األمازونيات: 21شكل رقم 

 .171عقون، االقتصاد والمجتمع، المرجع السابق، ص : نقال عن

وكل فتاة تبرت ثديها األمين،  مع احلفاظ على عذريتهن، التداريب العسكرية، مارست األمازونيات 
حيث ساد اإلعتقاد أن حجم الثدي يعيق ممارستهن خلوض التداريب اليت تتطلب جمهودات 

 .1جسدية دؤوبة وجبارة
وقف منوها، وهو أصل  اق أثداء الفتيات العذراوات حىت يتومن مث كان العرف يقضي بإحر    

ويبدو أن هذا االسم الذي عرفن به جاء كما ورد عند املؤرخ ديودور الصقلي، " أمازون"كلمة 

                              
1  ibid,III,53. 
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بالنطق اإلغريقي، يقصد به النساء الالئي تبرت أثداءهن لكي يسهل عليهن استعمال القوس 
وبعد انتهاء سنوات اخلدمة العسكرية ميكنهن االقرتاب من الرجال إلجناب  ،والنبال بكل مرونة

 .1الشؤون العامة األبفال، ويف نفس الوقت كن يتابعن ممارسة السلطة وإدارة
شعب )مث األنطلنتس،  2قامت األمازونات مبحاربة الشعوب اجملاورة كالَكورَكونات  

، وبعد ذلك انطلقن يف غزوة كربى حنو الشرق حيث اجتاحت تلك النساء مشال (األبلنطيت
تراس ذلك مصر مث شبه اجلزيرة العربية فسوريا مث آسيا الصغرى حيث اهنزمن أما شعب افريقيا وبعد 

 .3جربهن على العودة إىل منطقتهن األصلية ليبياأالذي 
والذي يلفت النظر إىل هذا العنصر النسائي املقاتل، أن اليونانيني حرصوا على تبجيله 

 . 4وتقديره ألن النساء اإلغريقيات كانوا يقضون أوقاهتم يف املنازل خاضعني دون أدىن حق سياسي
التحليلية لبنية هذه األسطورة، وإمنا األخبار املتواترة  عن ال أريد هنا الدخول يف التفاصيل 

ممارسة األمازونات للتداريب العسكرية يف النصوص اإلغريقية، تعكس لنا يف تقديرنا إنبهار 
الكتاب القدماء مبجد حتقق يف ليبيا، وانبهارهم باألدوار اليت مارستها املرأة، ومما يعكس حقيقتها 

، حيث جيد الباحث نفسه غربية اليت قادت جيوشا للدفاع عن أرضها ووبنهااستمرار جمد املرأة امل
 .5حائرا بني زخم من األمساء النسوية اليت تولت مهمة قيادة اجليش وبرهنت على براعتها احلربية

 :الزواج -(2

                              
1 Diodor, III, 52. 
وصفتهم مصادر األسابري اإلغريقية، على أهنن خملوقات غريبة وخميفة تعيش يف الصحراء، ومتت اإلشارة إىل : الَكورَكونات 2

 .88املرجع السابق، ص ينظر، أمحد سراج، . جزيرة هيسبريوس واختذن القرن الغريب كمستقر هلن
3 Diodor,III,5.3. 
 .80أمحد سراج، املرجع السابق، ص  4
هناك العديد من النصوص التارخيية اليت تثبت أن النساء يف املغرب القدمي كن يشاركن يف احلروب إىل جانب الرجال، فهناك نص  5

بأن الرجال حينما كانوا يقومون '': ية والذي يقولإحدى قبائل إفريقيا الشمال (Les aurcaisses)هلريودوت عن شعب األركيس 
مث ميكن تتبع هذه النصوص حىت نصل إىل القرن السابع، إىل عهد الكاهنة اليت . بغزوة ما، فإن املرأة عندهم كانت تتوىل قيادة العربات

 .تحدث عنهاأضحت صورة أسطورية من الصور اليت تعودت النصوص اخلاصة بالفتح اإلسالمي لبالد املغرب أن ت
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قام هبا ألة األوىل اليت الرح بدأت املصاهرة بني الشعبني منذ :بية اإلغريقيةو المصاهرات الل -(أ
بيات و االقرتان بنساء لإال الكثريين منهم بُّدا  مل جيدويف هذه املدة دامت سنتني ليبيا و باإلغريق 

يف كان مألوفًا بغية تكوين ُأسر هلم يف مستوبنتهم اجلديدة، واحلقيقة أن مثل هذا الزواج املختلط  
كما وضحت  .1اً لدستور قوريناإالّ فيما بعد وفق كان يعترب غري شرعيالزواج  من ، وأن هذا قوريين

  .الليبووائل و أول اتصال مّت ما بني املستعمرين األيعترب الزواج و سابقاً 
اإلغريقي  "تيليسكاتيس"تقدم أحد أبناء ثبت أن قد فوالتخمينات ابري سبعيدًا عن األ 

عليه مقابل من بني الشروط اليت فرضت يب بالبا يد ابنته، و و الل 2القوريين إىل ملك اجليليجاماى
بيني يف سباق حيظى الفائز فيه و مع غريه من اإلغريق والفرسان اللعليه أن يشرتك  تلبية بلبه هو

اإلغريقي وقد  "أليكسيداموس"، وكان الفائز هو للزوجة اً مهر الفوز بالسباق مبثابة بالفتاة ويكون 
 .3بيون حتية النصرو حياه الفرسان الل

بية اليت تزوجت من اإلغريقيني أو اليت تأغرقت بزواجها  و اللميكن اإلشارة هنا بأن املرأة  
اإلغريقية األصيلة، وبالتايل فإن أبنائها قد عانوا هم أيضًا من مشكلة عدم من  كانت أقل درجة

معروف عليهم اإلعتزاز باهلوية  قاالعرتاف هبم كموابنني إغريق كاملي األهلية، خاصة أن اإلغري
ن مكانته باعتباره بربرياً، وتارخيهم يشهد على ذلك فالدوريون الذين واستبعاد اآلخرين واحلط م

أسسوا إسرببة عاملوا سكاهنا األصليني كطبقة منفصلة يصنفون كعبيد للدولة، وإن مت حترير 
 . 4أي موابنني جدد أو موابنون من الدرجة الثانية" نيوداموديس"البعض منهم يصبحون 

 ن ــــــــــــــــــــأبناء اإلغريق م –أن املول دين " بوس األولاب"ه ويتضح لنا من الدستور الذي وضع 

                              
 .078، املرجع السابق، ص فرنسوا شامو؛ 32-36، املرجع السابق، ص ص، غوليامل ناردوتشى - 1
ية أول وبيق أثناء رسوهم على السواحل اللبية متتد أراضيها حىت جزيرة األفروديسياس غرباً، وكان اإلغر و اجليليجاماي قبيلة ل - 2

ذاهتا اليت تعرف هبا القبائل مرة قد يف مضارب هذه القبيلة قبل أن يبنوا مستوبنتهم قورينة، واجليليجاماي يعيشون منط احلياة 
 .319ينظر، هريودت، تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص . بية األخرىو الل
 .17، املرجع السابق، ص مصطفى كمال عبد العليم - 3
 .083-088، املرجع السابق، ص الصديق بودوارة - 4
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دن   –ات بيو ل نساء
ُ
اإلغريقّية كانوا هم وحدهم الذين مُسح هلم بالتمّتع حبقوق املوابنة يف امل

بيني مبمارسة حقوق املوابنة و نه لو مُسح ألعداد كبرية من اللبيني األقحاح، ألو بقورينائية، وليس الل
الكاملة يف قوريين، لكان هذا قد ترك أثره البارز يف أمساء األعالم القورينية اليت نعرفها حّق املعرفة، 

ا حقوق املوابنة يف املدينة بني الذين ُمنحو الل" أالزير"و" باكال"م وهناك استثناءات قليلة مثل اس
 .1اإلغريقية بصفة شخصّية

نصت يف إحدى بنودها على  م.ق 380الدياجرا اليت صيغت عام  يف والبنود الواردة 
الشرقية إلقليم النساء  اعتبار منطقة السلوم احلالية أي كاتابامخوس الكربى القدمية أقصى احلدود

لى تصنيف إغريق دليل مادي عوهو  .2بيات الالئي يُعرتف بزواجهن من الكريينيني اإلغريقو الل
تأغرقات يف منزلة أقل من أبناء اإلغريقيات اخلالصات، حىت وإن وضعوا يف بيات املو قوريين أبناء الل

 .ببقة واحدة مع إغريق اجملموعة األوىل
ممن  املول دين وذرياهتم نسلن هر بعض التماثيل اليت مت العثور عليها يف مدينة قوريين أظت 

تلك التماثيل ، وبالتايل يةو القدمية الصحر ّية بو املالمح الل أهنم اكتسبوا اتبيّ و ولدوا من أرحام نسوة ل
يّة ألال وجود  حضارة قوريين حضارة هلينية صْرفةيب اخلالص، لذلك كانت و ال متثِّل العنصر الل

ذور على النساء تعابيها، حيث كّن بّية حملية، اللهم إاّل فيما يتعّلق ببعض األمور احملو مؤثِّرات ل
 .3األبقارحيرِّمن على أنفسهن  أكل حلوم 

  :ظاهرة تعدد الزوجات -(ب
 انتشار هذه الظاهرةلعل  يف بالد املغرب، كان نظام تعدد الزوجات معروفًا ومعمواًل به 

، ويف كبري من الكتاب اإلغريق  بيني هي اليت أدت إىل وقوع عددو على نطاق واسع بني الل
يف خطأ كبري، عندما حتدثوا عن انتشار ما يشبه اإلباحية اجلنسية، حيث  هريودوتمقدمتهم 

                              
 .866فرنسوا شامو، املرجع السابق، ص  - 1
 .083الصديق بودوارة، املرجع السابق، ص  - 2
 .862فرنسوا شامو، املرجع السابق، ص  - 3
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ومن عادات رجال الناسمونيين أن يتخذ كل واحد منهم عددا  '':1يقول عن قبيلة الناسامونيس
وفي مجال العالقات الجنسيية، فالمرأة مشاعة عندهم مثل ماهو . كثيرا من الزوجات

أراد أحد منهم معاشرة امرأة، فإنه يغرس عمودا أمام  وإذا. الماساجيت(قبيلة)موجود عند 
وعندما يتزوج شخص من . المكان الذي يوجد فيه، إشارة إلى رغبته في امرأة تشاركه الفراش

الناسمونيين ألول مرة، فمن عادات القوم إقامة حفل خاص بذلك يتعاقب خالله الضيوف 
 . 2''ن لها هدايا أتوا بها من دورهموبعد مضاجعتها يقدمو . واحدا تلو اآلخر على العروس

هناك تناقض يف ما أورده هريودوت حول وضعية املرأة لدى النامسونيني، فهم من جهة  
ألن املشاعة اجلنسية تلغي وجود الزواج، . متعددو الزوجات ومن جهة أخرى املرأة مشاعة بينهم

اإلنسانية، كان كل شيئا مشاعا هبا واملشاعة البدائية حسب التحليل املادي للتاريخ مرحلة مرت 
وحىت الظاهرة املتعلقة مبضاجعة العروس ليلة دخلتها وتقدمي . القوت واجلنس وغريه: بني البشر

اهلدايا هلا، ال ندري هل األمر يتعلق بالفعل بكل أبناء اجملموعة البشرية أم باألعيان أم بامللك؟ ألن 
ومن عاداتهم أيضا أنهم الوحيدون '': 3رماخيدهريودوت يقول يف موضع آخر عن قبيلة األدي

 .4''الذين يقدمون للملك البنات البالغات، فإذا استحسن إحداهن افتض بكارتها
األوىل، وجود نظام ملكي لدى هذه اجملموعة البشرية، : هذه الفقرة تتضمن معلومتني

ة األخرية، فإهنا  ظاهرة كانت ففيما يتعلق هبذه العاد. والثانية العادة اخلاصة بتقدمي البنات للملك
 موجودة لدى العديد من الشعوب سواء يف العصور القدمية أو يف العصور الوسطى، اعتقاداً منهم 

                              
ويبدو أن .068شعب من الشعوب األمازيغية اليت حتدث عنها هريودوت خاصة يف الكتاب الرابع فقرة :الناسمونيين 1

الكلمة أمازيغية ترتكب من كلمتني إناس وأمون مبعىن قال أمون أو أوحى أمون، مما يبني إذا صح االفرتاض، ارتبابهم بالرب 
أحاديث : ينظر. 028و 061و 064و 063و 068: أمون وعبادهتم له ويذكرهم هريودوت يف كتابه الرابع يف الفقرات

  .87ص  ابق،هريودوت عن الليبيني، املصدر الس
 .43، ص نفسه 2
جمموعة بشرية تسكن على الساحل، وهي أول جمموعة ليبية يذكرها هريودوت انطالقا من مصر، وميتد جماهلا : االديرماخيد 3

 أحاديث هريودوت عن الليبيني، املصدر السابق،: ينظر. هذه املنطقة كانت متثل احلدود بني برقة ومصرو . ميناء بلينوس من
 .37ص  هامش

 .37، ص نفسه 4
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ولذلك، وعلى ما . بقداسة امللك أو باعتباره ممثل الرب على األرض، أو يتقمص شخصية الرب
 . 1ملك أكثر من االعتقاد الدنيوييبدو فإن هذه العادة هلا عالقة باالعتقاد الديين والقداسي لل

تزين نساؤهم كواحلهن '' :(Gindanes)2هريودوت عن قبيلة اجلندان وقد ذكر
تضع المرأة حلقة من الجلد حول الكاحل عن كل رجل عاشرها، وكلما . بحلقات من الجلد

ازداد عدد حلقات الجلد حول كاحلها، ذاع صيتها وازدادت جاذبيتها، ألن كثرة الحلقات 
 .3''تعني كثرة المعجبين بها من رجال الجندان

هريودوت؟ وما هو مصدره؟ هل املعاينة أو الرواية  ذكرهال ندري ما نسبة احلقيقة فيما 
فإنه من الصعب القطع يف هذا  وبالتايل ،ف بالطبع بني الرواية واملعاينةالشفهية؟ ألن هناك اختال

لكن بالرغم من أن هذه الظاهرة تبدو غريبة، إاّل أن هنالك ما مياثلها يف عادات القبائل . املوضوع
الصحراوية، وتتعلق باملرأة، فبدال من حلقات تزين الكاحل، فإهنا كلما ارتفع عدد األزواج الذين 

 . 4مهرها أكثر غالء ها يف أعني الرجال، ويصبح عرفتهم ترتفع مكانت
، فالرجال ال يتزوجوهن نساء األوسيس مشاعات بين رجالهم'':5يف األوسيس ولقد قال
فإذا ازداد طفل فإنهم ينتظرون إلى أن يشب عن . هن كما تفعل السوائمإذ أنهم يعاشرو 

ويدعون إليه ث أشهر، الطوق، ثم يعقد الرجال مجلسا، وهو مجلس يعقد دوريا كل ثال
 .6''قررون أنه إبن الرجل األكثر شبها بهالفتى في
 ث ــــــــــــــــــــــــــحيهذه اإلدعاءات، ( Oric Bates")أورك بيتس"العامل اإلجنليزي لقد ناقش  

                              
 .36مهيش ص  أحاديث هريودوت عن الليبيني، املصدر السابق، 1
مل يذكرهم إال هريودوت وبعده إيتيان البيزنطي، الذي نقل عنه، وال ندري مىت اختفى إمسهم؟ هل مباشرة بعد  :الجندان 2

. القرن اخلامس قبل امليالد؟ وكيف اختفوا وهل ذابوا يف جمموعة بشرية أخرى؟ على كل تصعب اإلجابة على هذه األسئلة
 .10ص ، اهلامشيني، املصدر السابقأحاديث هريودوت عن الليب

 .10، صنفسه 3
 .10ص  ، اهلامشنفسه 4
أحاديث : ينظر. ذكر األوسيس بعد هريودوت فقط إتيان البيزنطي وأبولودور. يقطنون حول حبرية تريطونيس :األوسيس 5

 .17اهلامش ص  هريودوت عن الليبيني، املصدر السابق،
 .17نفسه، ص 6
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خطأ وقع فيه الكتاب القدامى من إغريق ورومان، لعجزهم عن تفهم ظاهرة تعدد إعتربها 
أّن األوسيس كانوا ينزلون عقوبة املوت بالفتاة : األولويورد دليلني اثنني على ذلك، . الزوجات

وقوٌم هذه صفاهتم ال . املشرتكة يف بعض بقوسهم الدينية، إذا تبني هلم أهنا كانت فاقدة عذريتها
أّن نوعا من قرابة الدم كان شائعا يف مشال أفريقيا، : والثاين. ميكن أن يصح ما قاله هريودوت فيهم

ا متفقني على نوع من الزواج، يكفي لتحديد قرابة الدم يف نطاق األسرة مما يدل على أهنم كانو 
إضافة إىل ما دلت عليه النصوص األثرية املصرية ذات املواضيع العسكرية، لظاهرة تعدد . والقبيلة

الزوجات فهي إشارة غري مباشرة على االعرتاف باالرتباط الشرعي بني أفراد القبيلة، عكس ما 
 .1غريقي هريودوتيصوره املؤرخ اإل

 :تأثر القبائل الليبية بعادات اإلغريق-(3
بعد استقرار اإلغريق ببالد املغرب تأثرت العديد من القبائل بعاداهتم  :قبيلة األسبوستاي -(أ

الليبية اليت مت إجالء أفرادها عن أراضيهم وأوباهنم " األسبوستايْ "قبيلة  :خاصة اجملاورة هلم مثل
نتيجة لعمليات االستيطان اإلغريقي اليت كثرياً ما توس عت على حساهبم، غري أن أفراد هذه القبيلة 

مية بّية قدو أكثر من أيّة قبيلة ل" يتأْغرقون"قوريين، حبيث نراهم  ا لبثوا أن تشر بوا عادات إغريقم
دي العاملة احمللّية اليت كانت ـــوريين باأليْ ــريق قـــجرياهنم إغ" بوستايْ ـــــاألس"هؤالء  أخرى، وقد زود

 .2مستوبنتهم يف حاجة إليها
ويتميز أبناء هذه ... األسبيستاي وبالدهم أبعد من قورينة": أن بالد خيربنا هريودوت 

أربعة أحصنة، وهم يجهدون في اإلقتداء بأسلوب القبيلة بين الليبيين بركوبهم عربات تجرها 
  .معىن ذلك تبين احلضارة اإلغريقية املنتشرة يف مدينة قوريين .3"حياة القورينيين

بية اليت تأغرقت وهي تقطن إىل و بيلة البصقال من بني القبائل اللقتعترب  :قبيلة البصقال -(ب
برقة وتتصل مدينة جبنوب شاسعة أراضي على  حيث كانت ترتبع، من القبيلة السابقةالغرب 

                              
1 Bates , Op-cit , P.113. 
 .823السابق، ص  ، املرجعفرنسوا شامو - 2
 .312هريودت، تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص  - 3
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أراضيها بالساحل بالقرب من بدلة تاوخريه التابعة لربقة، وهلؤالء منط معيشة يشبه كثريًا سكان 
 .1قورينةمدينة جنوب 

 (BACALI)"البكاىل"أو "البكاليس"قبيلة  ممن تأغرقوا أيضا لدينا :قبيلة البكاليس -(جـ
عند مضارهبا إىل اجلنوب والغرب من مدينة برقة مباشرة، وتنتهي مضارهبا  احلجم، متتدصغرية 

  .2(العقورية) "تاوخريا"الساحل جنويب بلدة 
من بني األشياء اليت تعطينا فكرة عن تأثر سكان بالد املغرب القدمي باإلغريق التمثال  

حد وهو يصور لنا أ ،"قوريين"عاملا األثاء اإلجنليزيان يف مدينة  املصنوع من الربونز الذي عثر عليه
، وبالتمعن يف وجه هذا التمثال نالحظ أنّه نبيل يقلِّد يف هيئته اإلغريق، من حيث  بينيو نبالء الل

ول دين الذين ما هي إاّل شخصية أحد امل صورة التمثالكيفية تصفيف شعر رأسه وحليته، ولعل أن 
نتيجة التزاوج بالدم اإلغريقي الوافد، ومع ذلك فإن وجه هذا التمثال يظل  احملليامتزج دمهم 

حمتفظًا بكل وضوح بالسِّمات اجلوهرية اليت متّيز هبا أجداده الليبو، فشاربه وشعره صْدغْيه خفيف 
 .3وأْجعد، وعينه لوزيّة الشكل، وجبهته ناتئة وشفتاه غليظتان

رية القائلني بإندماج املرأة نظينفي  بودوارة  األستاذفإن  مع وجود كل هذه األدلة املادية 
، ألن ببيعة بيية املتأغرقة يف اجملتمع اإلغريقي القوريين اندماجًا كاماًل جملرد زواجها من إغريقيو الل

اإلغريق املعتزة دائما بإغريقيته حتول دون ذلك اإلندماج الكلي، ومن األدلة املؤكدة لذلك ما 
سجلته املصادر القدمية عن حرص اإلغريق يف كل منطقة نزلوا هبا على تكوين مجاعات تتسم 

تسرب  بالطابع القومي، ويؤسسون اجلمنازيوم وهو مبثابة كيان إغريقي مصغر حيرص على عدم
صني للحضارة اليونانية حالقوميات األخري إىل اجملتمع اإلغريقي، ومن هنا كان هذا الكيان معقل 

يتشرب الداخل إليه مبادئ الثقافة اليونانية، وقد أقيمت هذه الكيانات يف اإلسكندرية ونقرابيس 
 .4وبطومليس وبيبة وتوخريا وقوريين

                              
 .370هريودت، تاريخ هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص  - 1
 .824املرجع السابق، ص ، فرنسوا شامو؛ 14، املرجع السابق، ص غوليامل ناردوتشى - 2
 .36، املرجع السابق، ص  فرنسوا شامو - 3
 .084، املرجع السابق، ص الصديق بودوارة - 4
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من خالل  اليومية احتكاك وتواصل اللوبيون باإلغريقعكست احلياة  :الحياة اليومية -ثالثا
   :املظاهر اآلتية

عطينا فكرة عن تأثر اإلغريق من بني األمور اليت ت تعد املالبس والزينة :والزينة المالبس -(1
بيات، إال و منا أخذه اإلغريق عن السيدات اللالثوب الذي يكسو متاثيل أثينا ودرعها إ بيني هوو بالل

ن أبرافها باجللد بداًل من توشيحها برسوم ويزيبيات كان مصنوع من اجللد، و دات اللالسيأن ثوب 
، والثوب الذي (Aegis)بيات املسماتو ا تشبه عدة اللنوكذلك جند ُعدة أثياألفاعي واحليات، 
بيات اعتدن لبس جلد و ا جاء من ليبيا، ألن النسوة اللإمن( Pailss")باالس"يكسو متاثيل إله 

ر، وقد قام مح، فوق مالبسهن ويلونونه باللون األ-الشعر منه بعد نزع -ذي األهداب  املاعز
  .1(Aegis")اجييس"اإلغريق بتغيري اسم جلود املاعز هذه إىل اسم 

ذكر هريودوت أن نساء  تنوعة، حيثا يتعلق بأدوات الزينة فقد كانت مأما فيم
  .2''بوضع حلقة من البرونز حول كل ساقتتزين نساؤهم '' :األديرماخيد  كن يلبسن خالخل

وهنا إشارة لوسائل الزينة اليت تستعملها املرأة اللوبية، واملتعلقة باحللقات اليت تزين السيقان، 
فعلى الرغم من صعوبة التمييز بني احللقات واألساور إاّل أنه يعتمد على الُسمك واملظهر للتفريق 

. ومغلفة، عكس األساور اليت تبدو بُسمك رقيق ومفتوحةفاحللقات تظهر بُسمك عريض : بينهما
وتعترب احللقات من حلي القدم والساق، ويطلق عليها أيضا اخلالخل، وعموما فإن استعمال 

 . 3من واحدة يف كل قدم احللقات واألساور ارتبط أيضا بالرجال الذين غالبا ما كانوا حيملون أكثر
. لهن عناية خاصة بتسريح شعورهن'':اخيديذكر هريودوت أيضا أن نساء األديرمو 

وعندما يعثرن على قمل يقمن بعضه قبل أن يرمين به على األرض، وهذه ممارسة خاصة 
إن عملية التخلص من القمل أقل ما يقال عنها مقرفة، وال ندري هل بالفعل ، 4''بهؤالء الليبيين

                              
 .13ص  املرجع السابق، مصطفى كمال عبد العليم،؛ 377املصدر السابق، ص الكتاب الرابع، هريودوت، تاريخ هريودوت،  - 1
 .37املصدر السابق، ص الكتاب الرابع، هريودوت،  2
 .36اهلامش ص  الليبيني،أحاديث هريودوت عن ،هريودوت 3
 .37نفسه، ص  4
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ملوقف من اخرتاع هريودوت، كانت نساء األدرماخيد يقمن بعض القمل قبل رميه أم أن هذا ا
 .وذلك على الرغم من أن هذا األخري يؤكد بأن هذه املمارسة خاصة هبذه اجملموعة فقط

حىت نكون تصوراً املصادر واملراجع شحيح يف التأثريات يف اجملال العمراين  :المساكن -(2
بقدر من االهتمام من قبل أولئك الذين اهتموا بدراسة املنشآت املعمارية،  واضحاً، فهي مل حتظ

ذلك ألن كتاباهتم اليت تناولت تاريخ وفن العمارة القورينيائية تناست أو جتاهلت ذكر أو وصف 
املساكن يف إقليم املستوبنات ولو بشكل عام، واقتصرت مادهتا على وصف تصاميم املرافق 

 .1دينية كاملعابد واألروقة واملقابر واألضرحةوالصروح واملنشآت ال
مساكنهم مصنوعة من سيقان األسل '':الناسامونيسمساكن  وصفإال أن هريودوت       

من خالل النص نفهم أنه كانت هلم مساكن متنقلة  ،2''الملتف يسهل حمله من مكان آلخر
تفاديا للوزن الثقيل يف وانات اليت كانوا يدجنوهنا، ة الوزن، أو من شعر احليمن نباتات خفيف مكونة

 .يستعملها املستقرون اليت ى كاحلجر والطني والرتاب املدكوكحالة وجود مساكن من مواد أخر 
ستخدام أربعة جياد يف جر ا بينيو أخذوا عن الل اإلغريقيؤكد هريودوت أن  :العربات -(3

ت اجليادين يصفون قورينة مقرونة باخليول، وأهنا ذاوقد كان شعراء اإلغريق كثريًا ما  .3العربات
هنا مدينة العربات اجلميلة، وقد محل الكثري من النقود القورينية صور اخليل وذات األربعة جياد، وأ

رباعية اجلياد، وقد كانت العربات من ضمن اهلدايا القورينية فرسان والعربات ثنائية اجلياد و وال
فى، كما أهدى القورينيني لإلسكندر املقدوين عند زيارته لواحة الكثري اليت خصصت ملعبد دل

 .  4مخس عربات رباعية اجلياد رائعة الشكل( سيوة)آمون
بية اإلغريقية و ن التعرف على ببيعة العالقات اللمن خالل ما مت عرضه يف هذا الفصل ميك

سة التوسع يف األرض اليت تأرجحت بني العداء والسلم، فهناك قبائل أعلنت احلرب، نتيجة سيا
بيني أن يواجهوا وحدهم كل تلك و بيني، كما كان على اللو ليت مارسها اإلغريق على حساب اللا

                              
 .032راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة، املرجع السابق، ص  - 1
 .61هريودوت، الكتاب الرابع، املصدر السابق، ص  2
 .377ص الكتاب الرابع، نفسه،  - 3
 .098-090، املرجع السابق، ص ص، يفةراضية أبو عجيلة صاحل بن خل - 4
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القوى اليت كانت تتصارع فيما بينها على املنطقة، وهناك قبائل أخرى متأغرقة ومتداخلة مع إغريق 
 .قورينة تشربت عاداهتم وثقافتهم حبكم اجلوار والتواصل واملصاهرة

كانت احلياة االجتماعية خمتلفة األنشطة داخل املستوبنات اإلغريقية، حياة مليئة كما  
، متاشيًا مع ما تجددات واملتغريات اإلقليمية والعاملية، من أجل التعايش والتواصل احلضاريسبامل

 .متليه الظروف يف تلك الفرتة من التاريخ
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 .العالقات الدينية والفنية: المبحث الثالث

  



العالقات االجتماعية والثقافية بين سكان المغرب القديم واإلغريق:  الباب الثالث  

 

352 
 

شهدت احلياة الثقافية يف بالد املغرب منوًا وتطورًا وازدهارًا يف شىت اجملاالت ال سيما  
والفنية ( كمواكب اإلله أبوللو)والدينية ( التعليم واآلداب والفلسفة والعلوم)الفكرية األنشطة 

، ذلك ألن احلضارة اإلغريقية كانت نابعة من البناء املادي (الرياضة واملسرح والنحت والبناء)
أن ، وهلذا كانت الثقافة نشطة، متجددة، ال سيما و (بناء العقل والروح واجلسم)والفكري لإلنسان 

، األدلة على وجود ذاك النشاط الثقايف قد تنوعت وتعددت، وهي وثائق أثرية متثلت يف النقوش
ووثائق تارخيية وفلسفية، حيث نبغ العديد من العلماء يف جماالت األدب والفلسفة والعلوم 

  .والرياضيات والفلك
للتعبري وتعكس مدى تواصل تعترب اللغة أداة مهمة  :ة والتأليف األدبياللغ :المبحث األول

 .سكان بالد املغرب مع الثقافة اإلغريقية ويظهر ذلك من خالل التأليف األديب
 :سأتطرق ملوضوع اللغة من خالل العناصر اآلتية :اللغة -أوال  

هي لغة أهل أثينا ألفت فيها روائع األدب والفلسفة، واللغة اليونانية هي  :اللغة اإلغريقية  -(1
اهلامة يف األسرة املتعددة اللغات املعروفة باهلندو أوروبية واليت تضم اللغة الالتينية وما  إحدى الفروع

با اشتق منها من لغات أوروبا الغربية كاإليطالية، واللغات السالفية وما اشتق منها من لغات أورو 
يتم مقارنتها مع الروسية ولغات آسيا الصغرى كالفارسية، وغالبا ما الشرقية كالصربية ومشال آسيا و 

 . 1اللغات السامية اليت تنتمي إليها اللغة الفينيقية والعربية وغريمها
 املقبول غري منلغة حضارة مزدهرة سعت علوم العصر ومعارفه، حبيث  كانت اللغة اإلغريقية

درسها باليونانية أو يف عواصم علمية ذات بابع يوناين، وقد أصبحت  دوندعي املعرفة أن يُ 
اليونانية بعد توسع اإلغريق شرقًا وغربًا لغة عاملية بالنسبة للعامل القدمي، حيث انتشرت يف آسيا 
الصغرى ومصر وليبيا وإيطاليا ومشال إفريقيا، وغدت لغة التجارة والعلم معاً، وقد كان متعذراً على 

اإليطاليني مثاًل خالل القرنني الثاين واألول قبل امليالد أن يتفامهوا مع النوميديني من غري التجار 
 .2استعمال البونيقية أو اإلغريقية أو استخدام مرتمجني

                              
 .6 - 3ص . ، ص0966، منشورات جامعة دمشق، 0مفيد رائف العابد، املدخل إىل اللغة اليونانية، ط  1
 .078حممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي حبوث ودراسات، املرجع السابق، ص  - 2
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حافظت املستوبنات اإلغريقية يف ليبيا علًى أصوهلا، فقد كانت  :اإلغريقية في قورينائية -(2
يغ لغوية . 1لغتها الرمسيةاللهجة الدورية هي السائدة يف  وقد إحتوت اللهجة القورينائية على ص 

اليت كان " األيولينية"الصقلية، ورمبا هي بعض بقايا من اللهجة " الّصيغ األيولينية"تعرف بـ نادرة
يتكّلمها املعمرون اإلغريق األقدمون األولون، وقد أمدتنا اإلكتشافات النقشية اليت أبانت عنها 

، اليت تنطوي "ينيةاأليول"احلفريات اليت قام هبا اإليطاليون يف ليبيا عن أمثلة عديدة للصيغ اللغوية 
 .2عليها اللهجة اإلغريقّية القورينائية

يف الواقع إن فقهاء اللغة ما يزالون غري متفقني حول التفسري املتوّجب إعطاؤه هلذه القرائن  
، ويرى أن وجود بعض الصيغ "إيوليين"يرفض إمكانية وجود أّي تأثري " ديقوتو. ج"اللغوية، فنجد 

وريين الدُّورية إمنا ينمُّ فقط عن حصول تطور لغوي مستقل وأصيل متيزت اللغوية الشاذة يف هلجة ق
به هذه اللهجة اإلغريقية يف ليبيا، أّما اختاذ أمساء الفاعل املؤنّثة يف لغة النقوش اليت مت العثور عليها 

هجة لمقارنة بال يئاً كان بطعلى تطور اللهجة الّدورية فيها   يين لصيغ إغريقية خالصة، فيدليف قور 
الثريانية، وال يستبعد أن يكون قد حصل إندماج اللهجة القورينائية يف هيكل اللهجة الثريانية، 

 .3ولكن من غري أن يعين ذلك أنّه توجد بينهما وبني اللهجات األيولينية أيّة عالقة
َيغ النحوية الىت " براون. أ"وترى   بأن صيغ اللهجة اإلغريقية القورينائية شبيهة بتلك الص 

" كاليماخوس القوريين: "نصادفها يف اللغة الدورية البليغة التعابري والرائعة البيان، لدى كلٌّ من
بنات ، وأيضًا لدى الشعراء الصقّليني من اإلغريق، وشعراء املستو "ثيوقريطس"و" بنداروس"و

اإلغريقية القدمية يف جنويب إيطاليا، وهذا الشبه يربهن على أن إستعمال هؤالء الشعراء يف لغتهم 
اللغة اإلغريقية القدمية يف  قدميالبليغة ألمثال هذه الصيغ النحوية اخلاصة يرجع إىل حماولة إحياء 

البالغ يف ذلك قبل  مدينة قورينة البعيدة عن وبن اإلغريق األّم، وقد لعب الّدوريون األثر
 .4الثريانيون

                              
 .30، املرجع السابق، ص غوليامل ناردوتشى - 1
 .67ص فرنسوا شامو ، املرجع السابق،  - 2
 .66-67، ص ص، نفسه - 3
 .62-66نفسه، ص ص،  - 4
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سعى امللك ماسينيسا أن يتلقى أبناؤه تربية ذات  :وضع اللغة اإلغريقية في نوميديا -(3
وكان . 1خصائص يونانية، وبالفعل فقد حتصل ابنه مستبعل على مستوى رفيع من العلوم اليونانية

الذين تقامسوا السلطة يف اململكة بعد ، 2مستبعل وغلوسا ومكيبسا: أبناؤه الثالثة على األقل، وهم
وفاته، جييدون اللغة اليونانية إىل جانب البونية والليبية، حيث تضلع ابنه مستنبعل والد يوغربة يف 

كان :"ويوافقه اصطيفان اكصيل حيث يذكر. 3العلوم اإلغريقية حسب شهادة املؤرخ تيت ليف
 . 4"لى اطالع بالآلدب اإلغريقيابن ماسنيسا ع( Mastanabaal)الملك َمْستَـَنبَـْعل

أما امللك مسبسا فقد كان شغوفًا مبجالسة األدباء والفنانني اإلغريق، فكان يقضى جل  
، وقد أحاط نفسه بعدد من املثقفني اإلغريق 5أوقات فراغه يف الدراسة والبحث يف ميادين الفلسفة

املختلفة وعلى اخلصوص حيث جعلهم من حاشيته املقربني، وكان جيتهد يف تعابي الدروس 
 .6الفلسفة

ومن ذلك أن نوميديا كانت توفد أمراءها يف بعثات بالبية إىل العواصم اليونانية لتلقي  
تضاعف االحتكاك ببالد :" ، حيث قال كابريال كامبس7املعرفة على أيدي أدباء وفنانني إغريق

ة والنقوشية واألثرية من حكم ماسينيسا وال تزال بعض الشواهد األدبي اإلغريق على امتداد
تلك المبادالت والعالقات قائما ، وهو ما جعل فترة حكمه فترة انفتاح بالد البربر على 

 التأثيرات اإلغريقية ليس فقط في المدن الساحلية ولكن المدن الداخلية التي اتخذها 

                              
 .27بوزياين الدراجي، املرجع السابق، ص  - 1
ذكر يف الكتابات القدمية باسم مكوسن، وهو االبن األكرب ملاسينيسا، تقاسم عرش املاسيل  :(Micipsa)ميسيبسا  - 2

. م.ق 039غري أنه انفرد باحلكم بعد وفاة أخويه سنة . م.ق 042مع أخويه غلوسن ومسطنبعل، بعد وفاة أبيهم سنة 
، مطبعة البعث، قسنطينة، 4لة سريتا، عددحممد الصغري غامن، نقيشة ميسيبسا األثرية، جم: ينظر. م.ق 002وحكم إىل غاية 

 4 - 8، ص ص 0920
 .840-884ابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر ماسينيسا أو بدايات التاريخ، املرجع السابق، ص غ - 3
 .20، املرجع السابق،  ص 7.اْصطيفان اْكصيل، ج - 4
 .26-27بوزياين الدراجي، املرجع السابق، ص ص،  - 5
 .20، املرجع السابق،  ص 7.اْصطيفان اْكصيل، ج - 6
 .)078 -070(ص . حممد بشري شنييت، املرجع السابق، ص 7
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 .1"الملك وأبنائه عواصم لهم من بعده
وذلك يف ( إغريقية -بونيقية -بيةو ل)ثالثي  نه كان هناك تعايش لغويميكننا القول أ 

مثال قد ( قسنطينة)أوساط حمدودة على األقل، ولدى الفئة املثقفة من علِّية القوم، فمدينة كربا
بدليل أنصاب معبد احلفرة اليت نقشت عليها  . 2عرفت هذه الثالثية اللغوية أثناء العهد النوميدي

نية والبونية اجلديدة وهي نقوش تضمنت مناذج للغات كتابات إغريقية خمتلطة مع األنصاب البو 
أصل إغريقي والذي  وان لقبًا ذيو ببعاً، باإلضافة إىل مائة وثالث ثالثة بصفة متفاوتة احلجم والعدد

 .3مت التنقيب عنها يف نفس املنطقة من برف علماء اآلثار
جالية إغريقية كانت وقد اعتقد بعض املؤرخني أّن النقوش اإلغريقية مبدينة كربا ختص  

تعيش يف تلك املدينة، لكن هذا اإلفرتاض ال يتعارض مع القول بوجود النابقني باإلغريقية من 
النوميديني باملدينة، وقد استبعدت الدراسات التارخيية حقيقة تفتح الرببر وذوباهنم الكلي يف ثقافة 

وهذا . 4م الرببر باللغة اليونانيةاإلغريق، ومن جهة أخرى أكدت على احتمال تأثر األقلية من حكا
 .وهذا هو األصوب يف رأيي

أن ( اليونانية)كان باستطاعة هذه اللغة:"صطيفان اكصيل عن اليونانية ما نصهايذكر  
على ما –تحدث تأثيرها على بعض العقول المتعطشة للثقافة، ومن بين هذه العقول يجب 

ن قبيل الصواب أن تكون ذكر ابني مسنيسا، وهما مسبسا ومستنبعل، وليس م -قيل
الجالية اإلغريقية التي بسرتا قد اجتهدت لنشر لغتها بين سكان هذه المدينة، على أن 

                              
 .836ابريال كامبس، املرجع السابق، ص غ 1
 .073-078حممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي حبوث ودراسات، املرجع السابق، ص ص،  - 2
3    (F) Decret et (M) Fantar, Op-cit, P.113. 
ونود اإلشارة هنا إىل أنه رغم هتلني النوميديني يف املدن أسوة بأسرة ماسينيسا إال أهنم مل يكتبوا خالل هذه الفرتة باليونانية،  4

بعد ( م.ق 83 – 10)وعلى افرتاض أهنم كتبوا فالثابت أثريا أنه مل يصلنا شيئ منها، والوحيد الذي كتب كان يوبا الثاين 
ة فعل على الثقافة الالتينية، كما أن الكتابة اليونانية يف املغرب القدمي قد أكب علماء اللغة على االحتالل الروماين وكرد

دراستها فيلولوجيا وخاصة الباحثني من جامعة قار يونس ببنغازي، وكذا األمر بالنسبة للبونية اليت اهتم بدراستها أعضاء هيئة 
 .338تمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص مها العيساوي، اجمل: ينظر. التدريس جبامعة منوبة
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البلدان من التردد على الموانيء النوميدية والمورية من جانب البحارة والتجار القادمين 
 .1"أكبراإلغريقية بالمشرق، ومن صقلية ومن بالد اإلغريق الكبرى، ربما كان له تأثير 

ولدينا يف مقتطفات كتب ميسال ما يشري إىل هذا التفاعل، حيث كان على إملام كاف  
باللغة اإلغريقية مكنه من اإلبالع على ماكتبه اليونانيون خبصوص موضوعه، ومنه أخبار رحلة 
هرياكليس حنو الغرب املتوسطي وما نشأ حوهلا من أسابري، وهي أخبار أوردها ميسال بصفة 

 .2ملا جاء يف الكتب اإلغريقية مطابقة
إن صحة وجود اللغة اإلغريقية ببالد املغرب القدمي الشك من وقوعها ملا فيه من بقايا أثرية  

ية عالقة آولكن الدرس اللغوي ينفي . مادية كتلك اليت وجدت منقوشة يف املعابد وعلى األضرحة
واللهجة حيمل يف بياته أصوال لبعض ثرية بني لغة اإلغريق والرببر، ألن تطور اللغة ألغوية ت

الكلمات املأخوذة أو الدخيلة، لكن هذا االفرتاض ال يتعارض مع القول بوجود النابقني 
باإلغريقية من النوميديني باملدينة خاصة إذا تذكرنا أن النقوش البونيقية نفسها تضمنت أمساء 

 . 3إغريقية والعكس صحيح
ولكن الزحف اإلمربابوري  4لى يد امللك يوبا الثاينأوجها ع بلغت اهللينة يف نوميديا 

على الكتابات  حملها اللغة الالتينية، واملالحظ الروماين أوقفها يف كامل العامل القدمي لتحتل
اإلغريقية يف املغرب القدمي أهنا ال تتكون من حروف صامتة فحسب بل ومن حركات زيادة على 

 .5ذلك
 :التأليف األديب ازدهاراً ملحوظاً ويظهر ذلك من خاللعرف  :التأليف األدبي -ثانيا  

                              
 .004، املرجع السابق،  ص 7.، جاْصطيفان اْكصيل - 1
 .073حممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي حبوث ودراسات، املرجع السابق، ص  - 2
 .10نفسه، ص  3
م حيث .ق 47م وكان ال يزال ضغرياً سنة .ق 10ول، ولد على حوايل سنة هو ابن امللك النوميدي يوبا األ :يوبا الثاني - 4

اهنزم والده اثر حماربته لقْيصر فأسر ابنه واقتيد إىل روما وبقى وُريبِّ بعناية على غرار بعض األمراء اآلخرين الذين جيء هبم من 
ينظر، اْصطيفان . م حكم موريطانيا باسم روما.ق 81املشرق ليكونوا رهائن وليتدربوا على دورهم كموايل لروما، ويف سنة 

 .020 -020، املرجع السابق،  ص 2.اْكصيل، ، ج
 .93، ص 7.نفسه، ج - 5
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ظهرت حركة ثقافية نشطة يف قورينائية فرتة القرن اخلامس والرابع والثالث  :نةاألدباء في قوري: 1
في جمال األدب نبغ يف قورينة عدد من فحول الشعراء كان من أوائلهم م، ف.ق

يف  "أراتسثنيس" شهورامليالد، واجلغرايف امليف القرن السادس قبل ( Ajamemno)أجاممنون
 .1القرن الثالث قبل امليالد

إزداد هو شاعر وحنوي قوريين،  :(Calimachos de Cyrène) كليماخوس  -(أ
، يعترب من بني كبار علماء القرن عاش ببالط امللوك البطليموسينيم، .ق 301بقورينا حوايل 

وجغرافياً، ومؤرخًا وناقداً وشاعراً، فقد كتب العدد الكثري من م، حيث كان عاملاً ببيعياً .الثالث ق
 .2الكتب يف خمتلف صنوف املعرفة واألدب

فهرست   080، منها 3كتاب  200اشتغل حمافظًا خلزانة االسكندرية، ُنسبت له حوايل   
مفصل يف مائة وعشرون جملد  خلزانة اإلسكندرية ويعترب أول كتاب علمي يف تاريخ األدب، نظم 
العديد من األشعار يف خمتلف األوزان السائدة يف عصره ، وخلف العديد من األعمال يف جمال 

سكندرية سنة تويف كاليماخوس باإل  .األسابري واالجتماع واجلغرافيا والتاريخ ومتيز بأنه فقيه لغوي
  .4م.ق 840

هو املؤسس األول  :(Erathostène de Cyrène)القوريني  سإراتوسثيني -(ب
ازداد . وهو أشهر جغرافيي العصر القدمي، وواحد من كبار علماء مشال إفريقيا. للجغرافيا العلمية

( Lysansias)م، تلقى دراسته األوىل هبا، وفيها تتلمذ عند ليزانسياس .ق 867بقورينا عام 
وتتلمذ أيضا عند الشاعر  ، (Ariston de Khios)القوريين وعند أرسطون الكيوسي 

 مث انتقل بعد ذلك، على عادة بلبة بالد املغرب القدمي، إىل أثينا إلمتام دراسته، ويف . كاليماخوس
 ليصبح إىل اإلسكندرية  (م.ق 880-847)م استقدمه امللك بطليموس الثالث .ق 840سنة 

                              
 .064عبد اللطيف حممود الربغوثي، املرجع السابق، ص  - 1
 .093املرجع السابق، ص ، راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة - 2
 .70عبد السالم بن ميس، املرجع السابق، ص  3
 .001لطفي العريب، املرجع السابق، ص  4
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 .1(Apollonios)افظ الثالث خلزانة اإلسكندرية وخيلف بذلك أبولونيوس احمل
شتهر بعلم والقد كان إراسوسطينيس عاملا متضلعا يف كل علوم عصره خاصة الرياضيات   

أنتج العديد من املؤلّفات يف التاريخ واألدب والفلسفة والرياضيات والفلك، الفلك والرياضيات، و 
بقياس خط الزوال األرضي كما قاس درجات احنراف األفالك، تويف حواىل سنة وعرف عنه أنّه قام 

 .2م.ق 098
يف تاريخ احلضارة اإلنسانية،  يوبا الثاين عرف :األدباء في نوميديا يوبا الثاني أنموذجا -(2

مغربياً، وقد ، إذ كان إغريقيًا أكثر منه بكونه مثقفا وعاملًا موسوعيًا أكثر مما عرف حاكمًا سياسياً 
اهتم بالفنون واألدب، وكان جييد اليونانية والالتينية والفينيقية، وله مؤلفات كثرية يف ميادين علمية 

  (27:ينظر الشكل رقم).3عديدة

 
 تمثال من البرونز ليوبا الثاني: 27شكل رقم 

مجيء اإلسالم، مطبعة النجاح عبد العزيز أكرير، تاريخ المغرب القديم من الملك يوبا الثاني إلى : نقال عن
 .20، ص م2011/هـ1437الجديد، الدر البيضاء، المغرب، 

                              
 78-70عبد السالم بن ميس، املرجع السابق، ص ص  1
 .72، املرجع السابق، هامش ص فرنسوا شامو - 2
 .26، املرجع السابق، ص بوزياين الدراجي - 3
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تعد شخصية يوبا الثاين من بني أملع الشخصيات النوميدية من حيث سعة الثقافة وتعدد  
، هذا امللك الثقايف يف تاريخ املغرب القدمياللغات وكثافة املعرفة، ويعد أفضل حصيلة للتفاعل 

التاريخ "لرومان حرية السيادة الفعلية على مملكته فقال فيه بلينوس صاحب كتاب الذي سلبه ا
ومن هنا فقد . 1''كانت شهرة يوبا الثاني بخدماته العلمية تفوق شهرته بملكه'':"الطبيعي

اختذ يوبا الثاين املقاربة الثقافية سبياًل لوضع نوع من االستقرار احلضاري يف الكثري من املنابق 
 .املغاربية

 م وتويف .ق 18امللك املوريتاين، عاش ما بني  2ولد يوبا الثاين بزامة امللكية من يوبا األول
م، وكان امللك أمنوذجًا لنوميدي عاش غريبا عن وبنه ردحًا من الزمن يف روما اليت تريب 84يف 

 فيها على يد أخت أوكتافيوس يف ظل حياة أسرة اشتهرت بالرخاء، وشاء القدر أن يتزوج كليوباترا 
 .4ابنة كليوباترا األوىل البطلمية ملكة مصر زوجة أنطونيو الشهر 3سيليين

ولقد كان يوبا الثاني في الحقيقة أول ملك :" كصال عن يوبا مايليأصطيفان أيذكر  
إفريقي إغريقي التربية والثقافية، وقد أْشِرب حّب اإلغريق ليس في إفريقيا بل في روما أثناء 

 . 5"منفاه الطويل
 ، ديــــــــــــــــــــــــــــالوة على أصله النوميلعله من املفيد اإلشارة إىل أن من مميزات يوبا الثاين هي ع 

                              
 .809، املرجع السابق، ص 2أصطيفن أكصيل، ج 1
ق،م، هو ابن امللك هيمبسال الثاين، وحفيد يوغربة، ولد يوبا  47قتل سنة  ق،م 21ملك مغريب ولد سنة ( YUBA)يوبا األول  2

يعترب آخر ملك نوميدي مستقل، وبعده أصبحت نوميديا مقابعة مستعمرة تابعة مباشرة ( مدينة عنابة حالياً )األول مبدينة بونة بنوميديا 
 (.003 -008) ص. اثية لتاريخ اجلزائر القدمي،املرجع السابق، صحممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية والرت : ينظر.للحكومة الرومانية

ولدت على األرجح ( le triumvir)بنت كليوبرتا الشهرية ومارك أنطوان املثلث :(Clopatre Sélené) كليوبترا سليني 3
اعرتف هبا  القمر، وقد=كما مسيت هي سليين ( Hélios)الشمس= م مع أخيها التوأم إسكندر الذي مُسي هيليوس.ق 40سنة 

م وبعد ذلك بسنتني قرر أن تكون ملكة على سرينيكا، وبعد موت أبويها وقعت يف يد .ق 37أنطوان بنتًا له عند زواجه بامللكة سنة 
م ختليدا النتصاره .ق 89عشت سنة  01أوكتاف، وعمرها إحدى عشرة سنة ومرت يف املوكب الذي احتفل فيه القائد الغالب يوم 

أخت أوكتاف وربّتها مع األبفال األخرين مث بلبت من أخيها أن يزوجها ليوبا ( Octavie)صر وكيليوبرتا، فكفلتها أوكتايفعلى م
 .029-022ص ص،  ، املرجع السابق،2.ج، اْصطيفان اْكصيل ينظر،. الثاين ألهنما سوف يصبحان خدميني وفّيني للعظمة الرومانية

4 Serge lancel, Les moments antiques, Op-cit, P. 65. 
 .20، املرجع السابق،  ص 7.اْصطيفان اْكصيل ، ج - 5
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وتربيته الرومانية، فهو بونيقي مبا ورثه مع قومه من حضارة قرباج، وإغريقي بثقافته وذوقه الفين، 
كل هذه اجلوانب روعيت من برف اإلمربابورية ، ومصري بزواجه من ابنة كليوباترة ملكة مصر

لنفسه بإرجاع اململكة النوميدية  2أغسطس، لذلك مسح 1عند اختيار يوبا العتالء عرش  موريتانيا
إىل يوبا  الثاين، ألنه كان يعتقد أن الرتبية اليت حصل عليها يف صغره وريعان شبابه بروما وتأثريها 

 .الثقايف عليه يعدان ضمانا إلخالصه للرابطة اليت تربط امللك النوميدي بروما
الرومانية سوى المظاهر فانصرف لم تترك له الحماية '' :وقال فيه جوليان قوال قاسيا

 .3''إلى العناية بالمجموعات الفنية واألدب الرخيص
ملك ( Hérode le Grand)مبعاصره هريود الكبري شبهه اصطيفان اكصيلو  

بفلسطني، إذ كان كالمها تابعا بّيعًا لروما، ومغرمًا باحلضارة اإلغريقية ( La Judée)َيهودا
ة الفن، أحدمها جعل الكاتب الشهري ن قوال وكالمها أحب الرتف املتشح بفتن

صديقه ومستشاره وحماميه، واآلخر أحب أن يكون ( Nicolas de Damas)الدَِّمشقي
بنفسه عاملا وأديباً، إال أن هريود كان سياسياً مرناً اجتمعت فيه الشجاعة مبيزات القيادة، وذلك ما  

أسيوي متجلجل  حاكمحني كان األول كان ينقص يوبا الثاين فكان احلاكم الطيب العامل يف 
 .4بأشنع اجلرائم

لقد أتاحت ليوبا الثاين عملية األسر اليت تعرض هلا بروما بعد مقتل والده يوبا األول فرصة  
اإلحتكاك أكثر من غريه من أبناء جلدته باألوساط الثقافية والعلمية، حيث متت تنشئته يف 

أبناء امللوك املهزومني، فتعلم الالتينية واليونانية وتضلع  أحضان األسرة اإلمربابورية مع أقرانه من

                              
 .41، ص 8008، منشورات مركز بارق بني زياد، الرباط، 0حممد بكبوط، املمالك النوميدية يف مواجهة التحديات، ط 1
م .ق 86)الرومانية من  هو أول إمربابور روماين حكم اإلمربابورية( م04 –م .ق 73: )جايوس يوليوس قيصر أغسطس 2

عاصر أغسطس أواخر اجلمهورية الرومانية وحروهبا األهلية، امتد عهد أغسطس أكثر من ثالثني سنة تعترب ( م04حىت وفاته 
أو السلم ( Pax Romana)من عصور روما الذهبية، ازدهر فيها العمران وقلة احلروب وقد أبلق على هذه احلقبة اسم 

، عني للدراسات 0براهيم السعدين، حضارة الرومان منذ نشأهتا حىت هناية القرن األول امليالدي، طحممد إ: ينظر. الروماين
 .031،036ص . ، ص0992والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، 

 .068شارل أندري جوليان، املرجع السابق، ص  3
 .069، املرجع السابق،  ص 2.اْصطيفان اْكصيل، ج - 4
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بالنسبة إىل تلك " مغرتباً "فيها، وأتقن فنون اخلطابة والشعر، كما أتقن اللغة البونيقية مع أنه كان 
اللغة فاستفاد من الكتب البونيقية، ومنها كتب جده ميسال اليت آلت إليه، كما كان على دراية 

عربية والعربية واألرمينية واحلبشية، فكان من أفضل املؤرخني العلماء اإلغريق، لاباللغات األخرى ك
حيث كان واسع املعارف التارخيية واجلغرافية مطلعًا على علوم عصره ملخصًا لقواعدها ومدونا يف 

 .1أصوهلا
التاريخ واجلغرافيا : حيث كان صاحب ثقافة وإحابة عميقة بعلوم كثرية من ضمنها 

خ الطبيعي وتاريخ الفنون والشعر مبختلف أصنافه والنحو، متيز بكثرة القراءة وحب االبالع والتاري
على علوم عصره ويعرف مبيله املتميز جلميع األلفاظ واملصطلحات األجنبية اليت توجد معانيها يف 

 2.لغات عاملية
-Tite)تيت ليف: عاصر يوبا الثاين فطاحل مرموقني من اإلغريق والالتني، أمثال 

Live )وديودور الصقلي(Diodore de Sicile ) وليفوس الروماين واإلسكندر
وديدمي ( Polyhistor)املعروف بلقب بوليهستور( Alexandre de Milet)امليليت

الذي  ( Chalkentéros)امللقب خبَْلك ْنريوس( Didyme d’Alexandire)اإلسكندري
ا وجمادليه الكبار، كذلك فارون رسالة، وكان أحد رفقاء يوب 3100كان ألف أكثر من

وغريهم ممن متيز هبم العصر املخضرم هناية العهد اجلمهوري وبداية  3(Varron)الروماين
 .4اإلمربابورية الرومانية، وهو العصر الذي بلغت فيه روما عظمة جمدها وسؤددها

أن يوبا الثاين عاش يف عصر اهليمنة الرومانية إال أنه قرب منه الشخصيات اليونانية،  رغم 
للرتفيه عنه بتمثيل الرتاجيديا، وكان ( Leonteus d’Argos)فقد استخدم ليوْنتيوس األرْكوسي

أخو العتيق أْنطوْنيوس ( Euphorbos)ي يوناين أيضا متثل يف أفـُْربوسصببيبه الشخ
  نذاـــــــــــــــــــــالذي أنقض أوغسطس من مرض خطري، وقد اكتسب ه( Antonius Musa)موسا

                              
 .074-073 شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي حبوث ودراسات، املرجع السابق، ص ص، حممد البشري - 1
 .388-380، املرجع السابق، ص ص  رشيد الناضوري 2
 .882، املرجع السابق، ص 2.اْصطيفان اْكصيل، ج - 3
 .074حممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي حبوث ودراسات، املرجع السابق، ص  - 4
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 .1اإلغريقيان الشهرة بإدخاهلما عادة صب املاء البارد على البدن بعد االستحمام باملاء الساخن
حب اإلبالع لديه جهز مكتبة كبرية أنيقة وزودها  هولضولكي يتمكن يوبا من إشباع ف 

تندات ووظف هلا أمهر النساخ واملرتمجني واملصنفني، وكان يستجلب هلا بأمهات الكتب واملس
ويرصد هلا أموااًل بائلة، فتوفرت لديه أعدادًا ضخمة من املخطوبات  ،الكتب أينما كانت

مبختلف اللغات وعلى رأسها املخطوبات اليونانية والالتينية والبونيقية، فكانت املكتبة إحدى درر 
 .3اليوم 2(رشالش)عاصمة ملكه قيصرية

 حيث اشتهر عنه أنه كان  واملخطوبات النادرة العلماء وقد دفع الكثري من األموال جللب 
يكافئ بسخاء فكان احملتالون يستفيدون منه، فقد باع له ذات يوم بعضهم خمطوبا عوجل بلباقة 

وبدون  ،بثمن باهض (Pythagore)أكسبه مظهرًا حمرتمًا وأخربوه بأنه يعود إىل فيتاغوراس
تأكيد كانت املؤلفات اإلغريقية ُتكوِّن القسم األكرب من خزانته، وكانت مصحوبة بعدد كبري من 

  .4املخطوبات الالتينية والبونيقية
العديد من اخلزائن  تبته اخلاصة فقط بل عمل على إنشاءيوبا الثاين باإلهتمام مبك مل يكتف 

وخاصة مكتبات قصوره، وعليه فقد كانت  الضخمة للكتب يف املدن اليت كان يشرف عليها،
مكتباته العامة وخزانته اخلاصة عامرة بالكتب واملخطوبات والوثائق القيمة، وهي مثاال داال 
وشاهدًا حقيقيا على مدى اهتمام يوبا الثاين بالفكر والعلم والثقافة، وبالتايل مل يكن اإلنسان 

حلروب، بل كان يعىن بالتأليف والكتابة واإلنتاج كما املغريب القدمي جاهال أو أميا أو متعطشا إىل ا
 ر ـــــــــــــــــــــــــــفياً بارزاً للقيصاوكيفا، ويعترب يوبا الثاين سيد املثقفني املغربيني يف تلك األزمنة، ومستشاراً ثق

                              
 .804، املرجع السابق، ص 2.اْصطيفان اْكصيل، ج - 1
باسم أحد أهلة الفينيقيني، قبل   (IOL)أما يف شرشال فنحن على أرض ثابتة، حيث أن هذه املدينة كانت تدعى يول  - 2

اْصطيفان  ينظر،. والرحلة تذكرها يف أواسط القرن الرابع من بني ممتلكات قرباجة. ا يوبا الثاين اسم قيصريةأن يطلق عليه
 .009ص ، ، املرجع السابق8.اْكصيل، ج

 .074حممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي حبوث ودراسات، املرجع السابق، ص  - 3
 .880جع السابق، ص ، املر 2.اْصطيفان اْكصيل، ج - 4
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 .1أغسطس
فإهنا دون شك كانت أحب يوبا الثاين اللغة اليونانية وإن مل يتخذها اللغة الرمسية ململكته  

لغته املفضلة، فقد تعلمها بروما حيث تلّقى تربية مزدوجة هيلينية ورومانية، والغالب أن احلديث 
يف بالبه كان جيري باإلغريقية، وكان يكتب اسم زوجته كيلوبرتا  وصفتها دائما باإلغريقية، 

أن شرشال هي املكان الذي   وكانت األمساء اإلغريقية هي اليت حيملها أكثر عبيده امللكيني، كما
كثرت فيه الكتابات اإلغريقية، ومن مث كانت للغة اإلغريقية حظوة يف قْيصرية يف عصر يوبا 

وال شك أن تأثر يوبا الثاين بالثقافة اإلغريقية جعله خيتار هذه اللغة حملادثاته ووسيلته . 2الثاين
 .3لتدوين مؤلفاته

ية انبثقت من اإلغريقية وقد اعرتاها بعض التغيري بسبب كان يوبا الثاين مقتنعًا بأن الالتين 
فاظ لاختالبها باللغة اإليطالية، فكان جيتهد يف الكشف عن األصول اإلغريقية للعديد من األ

 (Corruption du langage")التحريف في اللغة"، وقد ألف كتاب عن 4الالتينية
 .5اين الكلماتيتألف من جزأين، درس فيهما التحريفات اليت تعرتي مع

كل العوامل اليت ذكرت سابقا ساعدت يوبا الثاين على وضع مؤلفات كثرية من أشهرها         
ن البعض أنه كتبه خالل األلعاب اليت ظوحنن جنهل مىت ألفه وقد " ليبيكا"كتابه املعروف باسم 

 ةثالث والكتاب يتألف من ،6للميالد 7يف روما سنة ( Germanicus)أقامها جريْمانكوس
تكلم فيه  .7(ميثولوجيا)اجلغرافيا والتاريخ الطبيعي وعلم األسابري  جملدات تشمل مواد خمتلفة من

                              
 .844-843، املرجع السابق، ص ص، مجال محداوي - 1
 .800-800، املرجع السابق، ص ص، 2.اْصطيفان اْكصيل، ج - 2
 .39، ص املرجع السابقعبد العزيز أكرير،  - 3
 .880، املرجع السابق، ص 2.اْصطيفان اْكصيل، ج - 4
 .831، ص 2.نفسه، ج - 5
 .889، ص 2.نفسه، ج - 6
7 (S) Gsell , Juba II, Savant et écrivain, revue africaine N° :68, année 1927 

nouvelle édition O.P.U Alger, 1986 ,P.170.                                                                   
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عن أصل الرببر وعوائدهم وخصاهلم ولغاهتم ومعمل نسيج الثياب الفاخرة والصباغة الذي أسسه 
 .1بالسويرة

اإلفريقية، وذكر  كما جاء ذكر رحلة حنون يف كتابه هذا الذي يشرح فيه شوابئ القارة   
فيه جبال األبلس املوجودة يف اجلزائر واملغرب، ويف هذا السفر املتميز، جيد الباحث نتائج أحباثه 

 كانت موجودة بكثرة يف موريتانيا،  عن وادي النيل وجزر الكناري ومعلومات ختص الفيلة، اليت
كمن يف قرونه وليس يف أنيابه،  ويشرح يوبا الثاين يف كتابه هذا كيف أن وسائل الدفاع عند الفيل ت

كما أشار إىل أن الفيل ميتاز بذكاء حاد عجيب، ويستطيع أن يعاجل نفسه عندما يصاب جبروح، 
 .2وأنه يعمر بويال

 اليت مازالت تروى من قبل " األسد احلقود"ومن األشياء اجلميلة اليت ضمنها املؤلف قصة   
ويعين هذا أن املبدعني املغاربة كانوا  ،3الرببرية يف ليايل السمراجلدات يف عدة منابق مغاربية باللغة 

ويف ذلك داللة على أن . كانوا سباقني يف جمال السرديات بصفة عامة مبا فيها القصة أو احلكاية
 .األدب الشفوي قد حيفظ خريا مما حيفظ املدون

عن ليس لدينا الكتاب الضخم كما أننا :"علق أصطيفان أكصيل على الكتاب قائال
الذي كتبه يوبا الثاني باللغة اإلغريقية، وهو موضوع ال شك أن هذا الملك الموريطاني ليبيا 

قد كان أهال ليعالجه، ولكن في هذا الميدان الذي كان بمستطاعه أن يبدع فيه، فمن 
 .4"المحتمل أن يكون حماس الثقافة الهيلينية لديه دفع به ليستقي كثيرا  من قراءته اإلغريقية

 .4"اإلغريقية
اب  وهو كت( Arabica) "عربيكا"أخص يوبا الثاين بالد العرب بكتاب مماثل  وقد

يتحدث عن املوقع اجلغرايف لبالد العرب والشوابئ والسواحل اليت حتيط شبه اجلزيرة العربية  ،ضخم

                              
من اجلدار أي السور ( Mogador)القدمي وهو جمدر،االسم الفينيقي مدينة مغربية عتيقة، واقعة على حبر احمليط ذات  :السويرة 1

 .العايل
2 Gsell, Juba II Op-cit. P. 182.    
 .66م، ص 0929، دار الكالم، الرباط، 0حممد شفيق، حملة عن ثالثة وثالثني قرنا من تاريخ األمازيغيني، ط 3
 .88، املرجع السابق،  ص 1.اْصطيفان اْكصيل، ج - 4
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، وجنوب مصر وبداية (إثيوبيا)كاخلليج الفارسي واحمليط اهلندي، ويتحدث فيه عن بالد احلبشة 
رى هنر النيل يف اجلنوب، ورغم أن الكتاب يعترب دراسة جغرافية حمضة، فإنه حيتوي على أمور أخ

ويذكر  ،2، ويعرج على عامل احليوانات1خارج نطاق اجلغرافيا، فهناك دراسات ختص اإلثنوغرافيا
 .3"التاريخ الطبيعي"حممد شفيق أن بلينوس اقتبس جوانب عديدة منها أغىن هبا كتابه 

وهناك كتاب آخر بابلونيكا سجل فيه معلومات عن بابل وعن امللكة الشهرية سامرياميس 
 .4صر وحروبه ضد املصريني واليهودن املعلقة وعن امللك خبت صاحبه اجلنة

عشاب الطبية وقدم وصفا قيما هلا، واهتم بتاريخ الفن وألف كما عىن يوبا بالنباتات واأل  
 .5فيه ويف مشاهريه، ومل يهمل املوسيقى الىت وصف يف كتبه أنواعاً منها تبعاً لبلداهنا

 Histoire")تاريخ رومة:"ورد بعنوانني مها ف كتاب ويذكر أصطيفن أكصيل أنه أل 
romaine )املاَضويات الرومانية"و("Archéolsgie romaine) ذكر يف أحدمها ،

( Lavinium)ولفينيوم( Latinus)السكان األصليني إليطاليا، وذكر امللك لَتينوس
ألف ، كما (Numanca)، ويف اآلخر ورد ذكر مدينة نومْنصا(Ostie)وأوْسيت( Enée)وإيين

يشمل على مخسة عشر كتاباً، قارن فيه األشياء اإلغريقية ( Similitudes)كتاب مساه األشباه
 .6الرومانية، وقد قلده يف ذلك بلوتارك واعتمد على كتابههتا بشبيها

                              
يسعى هذا العلم إىل اعتماد منهج البحث الوصفي أو :أو علم اإلنسان الوصفي(Ethnographie)إلثنوغرافيا ا 1

منهج املسح معتمدا على املالحظة املباشرة، من أجل حتليل وتفسري خمتلف الظواهر اإلنسانية أو التنبؤ مبا سوف تؤول إليه 
حظة وحتليل اجملموعات اإلنسانية اليت تتناوهلا يف هو علم وصفي يتمثل يف مال:"ويعرفه ليفي سرتوس.اجملتمعات البشرية

املرجع  سارة التونسي الزواري، :ينظر"خصوصيتها واليت تطمح إىل حتليل أكثر ما ميكن أمانة معيشة هذه اجملموعات
  .07السابق،ص 

 .027أمحد السليماين، املرجع السابق، ص  2
 (.62 -66)ص . املرجع السابق، صحممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر،  3
نصرية ساحري، نشاط يوبا الثاين العلمي، آراء ودراسات يف التاريخ واآلثار القدمية، أشغال الندوة العلمية باملدرسة العليا  4

                                                                                      (.                  871 -874) ص . ، صم8008م، مؤسسة كنوز احلكمة، بوزريعة اجلزائر، 8000ديسمرب  83/84لألساتذة، 
 .071-074حممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي حبوث ودراسات، املرجع السابق، ص ص،  5
 .838-830، املرجع السابق، ص ص، 2.اْصطيفان اْكصيل، ج - 6
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 وكتب يف املسرح، وكان مولعا باملسرحيات املأسوية، واستطردت به فضوليته إىل اإلهتمام   
، كما أن يوبا 1التخابب وما داخلها من ألفاظ فاسدة فألف يف ذلك كتابنيبفن احلديث ولغة 

الثاين كان ينظم الشعر يف بعض املناسبات، فقد عثر على بعض األبيات الشعرية اهلجائية اليت  
كان قد بعث هبا إىل املمثل اإلغريقي ليوْنتيوس الذي مل حيسن متثيل دوره يف مأساة 

أخطأ بتناوله عشاء مفرط قبل التمثيل، فسخر منه يوبا الثاين  ألنه( Hypsipyle)ه ْبسيبيل
 .2بغالظة على شرهه

ألف يوبا الثاين العديد من الكتب على األقل يعرف تسعة عناوين منها وال شك أنه ألف   
كثريًا غريها وكانت كلها باللغة اإلغريقية، ومع األسف أنه مل يصلنا أي واحد منها، وبقت منها 

وب اليت ، وال شك أن احلر 3بلني وبلوتارك وأثيين: ة مبعثرة يف خمتلف املؤلفات، مثلمقتطفات كثري 
ضياع كتب يوبا الثاين، وخاصة املواجهات مع الرومان عقب إقدام شهدهتا املنطقة كانت سببا يف 

اإلمربابور الروماين كاليغوال الذي إغتال امللك املغريب بطليموس حيث تواصل اإلنتفاضات على 
 .4أيدميون عهد
هكذا نالحظ أن يوبا الثاين قد كتب يف شىت امليادين، إال أنه يصعب معرفة القيمة العلمية      

ملختلف تلك األعمال، نظرا لفقدان مؤلفات يوبا الثاين، وبالتايل ال ميكن احلكم عليها إال من 
 اليت كانت يف معظمها، (املصادر القدمية)غريق والالتني خالل الشذرات اليت ساقها مؤرخوا اإل

  .5أسابري وروايات غري واضحة، مما جعل االنتقادات املعاصرة تكون قاسية على إنتاجه العلمي
، الثاين على الرغم من أّن املؤرخني استصغروا قيمة اإلسهام العلمي والثقايف الذي قدمه يوبا 

وبالنسبة هلذا األخري فقد ، 6حيث وصف جوليان أدبه بالرخيص ونعت غويت وقزيل أعماله بالرداءة

                              
 .071-074أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي حبوث ودراسات، املرجع السابق، ص ص،  حممد البشري شنييت، 1
 .880، املرجع السابق، ص 2.اْصطيفان اْكصيل، ج - 2
 .882، ص 2.نفسه، ج - 3
 .840-839ل محداوي، املرجع السابق، ص ص، يمج - 4
 .871، ص نصرية ساحري، املرجع السابق 5
 .071حممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي حبوث ودراسات، املرجع السابق، ص  - 6
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من   840إىل الصفحة  831فقد حتامل على يوبا الثاين كثرياً يف الصفحات املمتدة من الصفحة 
، حيث اعتربه ناقال للكتب السابقة أو املعاصرة "تاريخ شمال أفريقيا القديم"اجلزء الثامن لكتابه 

لعلمية وسفاسف األفكار اليت تقدح له، ومل يبدع يف أعماله كثرياً، ورصد له الكثري من األخطاء ا
 . 1يف علميته وعبقريته

قد استشهد " ينوسبل"وهذا التحامل ينم عن حقد دفني لكزيل حيث يكفي الذكر أّن   
وأملح إليه عشرات املرات، كما  "التاريخ الطبيعي"مرة يف كتابه  بكتب يوبا صراحة مثانية وثالثون

، وأملح إليه مرات عديدة، كما "حياة المشاهير"مرات يف مؤلفه  مثانيةذكره بلوتارخوس أكثر من 
اعتمادًا أساسيًا لدى وصفه لتطور روما وأخبار مشاهري ملوكها،  "آثار روما"اعتمد على كتابه 

وقد تواصل اإلستشهاد بكتب يوبا إىل القرن اخلامس امليالدي، حيث ذكره كثري من الكتاب 
الذي أورد كالم يوبا يف كتابه هذا عدة مرات  "الحيوان طبيعة"ومنهم إيليوس صاحب كتاب 

وخاصة لدى تعرضه لوصف الفيلة، كما استند عامل احليوان اإلغريقي اإلسكندر ميندوس إىل 
 .2مؤلف يوبا يف هذا الشأن

هذا وإن مل يعرتف بعض املؤرخني احملدثني بقيمة يوبا العلمية والثقافية فإّن معاصريه اليونان   
وه حقه، حيث منحه األثينيون املوابنة الشرقية تكرميا له، وأقاموا له متثااًل مجياًل أمام مبىن مل يغمط

اجليمنازيوم اعرتافًا بفضله وختليدًا ملكانته املرموقة بني املثقفني املعاصرين، وأهل أثينا قوم ال يشق 
لى ذلك التمثال ونقش ع. 3غبارهم يف اجملامالت، كما إعتربوه من أعلم املؤرخني اإلغريق

، وهذا مديح ال يشوبه نقص حيث أثىن الغري على 4"لليبي من ساللة ماسينيسايوبا ا:"عبارة
 .علمه املتنوع وثقافته الواسعة

                              
 .840-831، املرجع السابق، ص ص، 2.اْصطيفان اْكصيل، ج - 1
 .071حممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي حبوث ودراسات، املرجع السابق، ص  - 2
 .809، املرجع السابق،  ص 2.اْصطيفان اْكصيل، ج - 3
 .70ص م،8006قافة اجلزائرية، اجلزائر، عبد احلميد بن شنهو، امللك العامل يوبا الثاين وزوجته كليوبابرة سيليين، وزارة الث- 4
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على الرغم من بعض السلبيات اليت كانت تشوه تاريخ يوبا الثاين وباخلصوص حتالفه  
حماولة رتاتيجية لبناء املغرب القدمي، و األعمى مع الرومان، إال أن مهادنته للرومان كانت خطة إس

تشييده على أسس متينة من خالل القضاء على األمية واإلنغالق، واالعتماد على العلم والتأليف 
ومة والرتمجة وبناء املتاحف واملعاهد واملسارح واملدارس، للرفع من مستوى اإلنسان املغريب ملقا

، الذي كانت له شخصية متميزةيبقى يوبا الثاين امللك املغريب املثقف الوحيد الوجود الروماين، و 
تتسم باملوسوعية واالنفتاح والتسامح، وكثرة اإلنتاج العلمي والرتاكم الثقايف، حىت أصبح يضرب 

  .1به املثل يف املدن الرومانية واليونانية خاصة يف أثينا عاصمة الفلسفة والفنون واآلدب والعلوم
سأتناول يف هذا املبحث مراحل التعليم  :التعليم والمدارس الفلسفية :مبحث الثانيال

 .اهلليين وأشهر املدارس الفلسفية
عرف التعليم يف بالد املغرب القدمي  :التعليم الهليني في بالد المغرب القديم -أوال

، 2الفيلسوف أريستوساليت أسسها ( cyrénaique) بالتعليم اهلليين، وقد تأثر بنموذج قورينة
حيث ازدهر التبادل الثقايف بني قورينة  ،3فكان يقصدها الطالب من خمتلف منابق املغرب القدمي

ومن هناك تسربت . م.لث قوأثينا من جهة وبينها وبني اإلسكندرية من جهة أخرى منذ القرن الثا
القرباجي على اململكة النوميدية يف اهليلينسيتة إىل املغرب القدمي خاصة بعد زوال الطوق املؤثرات 

  .4(ق،م 024-832)عهد ماسينيسا 
لذلك ارتكز جتاه التعليم حنو إبراز الثقافة اليونانية العريقة وفقا ملا جاء يف دستور بطليموس       

 :على النحو اآليت الذي حددت بعض مواده درجات التعليم

                              
 .89، ص 8000بوزياين الدراجي، املرجع السابق،  - 1
، تتلمذ (م311-431حنو )م .شهرهتا أي يف القرن الرابع قيب من مواليد مدينة قورينة، وهي يف أوج و هو فيلسوف ل: ريستوسأ 2

لطفي العريب، معجم أشهر : ينظر. سقراط، يعترب املؤسس األول للمدرسة القورينية الشهرية وملذهب اللذة: على يد الفيلسوف
 . 00، ص 8004، دار شوقي للنشر،0الفالسفة، ط

 .870رجع السابق، ص شافية شارن، بلقاسم رمحاين، حممد احلبيب بشاري، امل 3
 .838املرجع السابق، ص  يف أصول الرببر، غابريال كامبس، 4
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يف وقت واحد تقريبا ( قورينة)روما وبالد املغرب ظهر التعليم االبتدائي يف  :التعليم األولي -(1
وميتد على  (PrimusMagister)م وكان له معلم متخصص .أي خالل القرن السادس ق

ويدرس أشعار هومريوس يتبعها  ،2القراءة والكتابة واحلساب 1مخس سنوات يتعلم فيها التلميذ
ورمبا دفعين  .3القوس وركوب اخليلاملعلم بأسئلة، ويصاحبها تدريب أويل للتلميذ على استخدام 

هذا إىل االعتقاد بوجود شبه بني هذا النمط من التعليم والتعليم اليوناين، حيث وجدت البالبستري 
لتدريب األوالد الصغار على املصارعة حتت إشراف مدرب، ورمبا كان التدريب على استخدام 

ومانية، حيث كان يعد ذلك إعداد أوليا األسلحة وركوب اخليل شبيها مبا كان حيدث يف الفرتة الر 
 .4للحياة العسكرية

كان يدرس يف التعليم املتخصص الشباب األكرب سنا، وجيمع بني   :التعليم المتخصص  -(2
هذا  ،األخذ بآداب السلوك ومبادئ اللغة والكتابة، حيث يتم تلقني فن احلديث، والفن األديب

األخري الذي متيز به املدين عن الريفي، عالوة على تعلمه قواعد اإلمالء واالستظهار، وبعض 
املناهج البسيطة يف احلساب واجلغرافيا واخلطابة ويف اجملال البدين كان الشباب يتلقى فنون 

 .5استخدام السالح والفنون القتالية

                              
 .يـَْلَمذ ومنه تشتق باقي صيغ التعليم يف األمازيغية فهل كلمة تلميذ من أصل أمازيغي أم ال ؟:الفعل تعّلم يقابله يف األمازيغية 1
2 Yaun le Bohec,op cit, P.212.     
 .870رمحاين، حممد احلبيب، املرجع السابق، ص شافية شارن، بلقاسم  3
اعتمد اليونان يف سياستهم التعليمية على تثقيف الفكر وحتصيل املعارف، وهتذيب النفس وإرهاف املشاعر والوجدان عن  4

ليم بريق دراسة املوسيقى، كما يتضمن أيضا تنمية البدن واحلفاظ على تناسق اجلسم من خالل التدريب البدين، أما التع
باملفهوم الروماين فال يعين سوى حتصيل العلوم واملعارف، رمبا يرجع ذلك التباين عند كل من اليونان والرومان إىل ببيعة كل 
من الشعبني، فقد كانت نظرة اليونان للحياة نظرة مجالية وعقلية، بينما كانت نظرة الرومان للحياة عملية يقيمون األشياء مبدى 

، مكتبة األجنلواملصرية، 0مصطفى حممد قنديل زايد، الرتبية والتعليم يف احلضارة اليونانية والرومانية، ط: رينظ. نفعها حلياهتم
 .01القاهرة، د ت، ص 

5 Yaun le Bohec,op cit P. 212.      
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التعليم العايل قبل روما ( pentapoles) عرفت قورينة أو املدن اخلمس :التعليم العالي -(3
أهم املوارد املد رسة ألهنا من املواد ( Rhétorique)م وكانت الريطوريقا .أي القرن األول ق

  .1الضرورية يف الوظائف السياسية والقضائية
 وتشمل مواد خطابية ( اخلطيب)أو عليم العايل األستاذ الريطوريقي ويقوم بالتدريس يف الت   

، وعلى 4واملنطق 3والطب 2األخالق: أمهها الريطوريقا، ومواد فلسفية موزعة على ثالث ختصصات
 ماديت اجلغرافيا والتاريخ، لكن التعليم العايل القدمي كان يعادل بالنسبة لكثري من الطلبة املغاربيني 

والبيانية، يقدم فيها اليت كانت تعتمد يف املسائل القضائية والسياسية . دراسة الريطوريقا فقط
، مث (Ciceron)أوال دروسا نظرية حسب ماورد يف مؤلفات أرسطو وكيكرو : األستاذ اجلامعي

إما يف املرافعات  التطبيق يعرض مناذج خطابية تنسب لكتاب كبار، وأخريًا يتمرن الطالب على
 .5القضائية أو يف مواقف سياسية أو بيانية

حرة من  العايل، فقد كانت تعلم داخل املدارس أو على شكل دروسأما الفلسفة يف التعليم       
يبدأ الطالب بدراسة مسائل عامة حول  لني، كما أن هناك أساتذة متجولني،برف أساتذة مستق

تاريخ الفلسفة، مث بعد ذلك يتفرغ لدراسة فلسفة املدرسة اليت ينتمي إليها وغالبا ما حيتوي املقرر 

                              
1  Noshy, Arcesilaus III, Libyan in History, By University of Benghazi, 1986, 

P.77. 
علم األخالق هو النظر يف أحكام القيم ويف املبادئ األخالقية، بينما تتعلق األخالق باألفعال  :(Moral)األخالق  2

وإذا عدنا إىل اجلذر اليوناين ملصطلح أخالق وجدناه يعين العرف أو . الصادرة عن اإلنسان حممودة كانت أو مذمومة
مبين بدوره على اجلذر اليوناين وهو يدل على ضرب من أما اجلذر الالتيين فهو . االستعمال الذائع أي العادات األخالقية

 .   ص 30سارة التونسي الزواري، املرجع السابق، : ينظر.السلوك األخالقي املستنري
هنضة الطب القائم على العقل ( م.القرن اخلامس ق) لقد كان من أهم احلوادث يف تاريخ العلوم اليونانية يف عصر بركليز  3

 . 330املرجع نفسه، ص  :ينظر .وليس على اخلرافة
. هو العلم الذي يبحث يف قوانني الفكر اليت ترمي إىل متييز الصواب من اخلطأ، فينظم االستدالل ويقود إىل اليقني :المنطق 4

ويشري مؤرخو العلوم أن أرسطو أول من كتب عن املنطق بوصفه علم قائم بذاته، مث ظهر يف عصر شيشرون مبعىن اجلدل إىل 
تعمله إسكندر األفروديسي مبعىن املنطق وصار استعماله منتشرا عند الرواقيني وهو عند أرسطو العلم التحليلي أي ذلك أن اس

 . 482سارة التونسي، املرجع السابق، ص : ينظر. الذي حيلل العلم إىل مبادئه وأصوله
 .31عبد السالم بن ميس، املرجع السابق، ص  5
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الفيزياء )ومنوذج حول العامل ( املنطق)منوذج يف مبادئ املعرفة : نظرية الدراسي على ثالثة مناذج
ومنوذج يف علم األخالق وهذا التقسيم عرفه اليونان منذ التالمذة األوائل ( الفزيائية واجلغرافيا

، وكانت كل املواد (القرن السادس ميالدي)ألفالبون وبقي نفس التقليد حىت هناية العصر القدمي
 .1عطى باللغة اليونانيةالفلسفية تُ 

 احلقيقة لقد برزت قورينة كمركز ثقايف وعلمي متميز يفد إليه الطلبة من خمتلف اجلهات مبا يف     
أفالبون الذي زار :ذلك بالد اإلغريق ذاهتا واإلسكندرية، كما يفد إليها األساتذة املتميزين أمثال

كما ذكر هو ذاته يف حماورة ( Théodoros) املدينة ملقابلة الرياضي األفريقي الشهري ثيودوروس
(Theaetetus)2.  

، الذي جعل من (م83 -م.ق 18)ويف هذا السياق ينبغي التنويه بامللك يوبا الثاين 
مركزًا حضاريًا وعلميًا مرموقًا ورغم نشأته ( Iol. Césarée) 3كيساريا  –عاصمته يول 

لثقافة اإلغريقية، وأعترب بعض الباحثني أن كيساريا الرومانية، إال أنه كان كباقي معاصريه مييل إىل ا
هي أول مدينة مغاربية كمركز ثقايف متميز إن مل تكن الوحيدة اليت اهتمت بتدريس الفنون 

 .م.منذ القرن األول ق 4واآلداب على الطريقة اإلغريقية
وكان التبادل العلمي والثقايف بني كيساريا وأثينا مزدهرًا تبادلت خالله الوفود العلمية  

والطالبية، كما كان امللك يوبا الثاين حمل حفاوة من قبل األثينيني، الذين أقاموا له متثاال وضعوه 
 .            مثلما سلف ذكره فكريةأمام اخلزانة الرمسية ملدينتهم، كما منحوه املوابنة تقديراً ملكانته األدبية وال

وهذا ما جعل شرشال عاصمته تضاهي اإلسكندرية يف املكانة الثقافية، حيث وفد إليها الطلبة   
لالستفادة من احملاضرات اليت يلقيها األساتذة املستقدمون من بالد اإلغريق، وظل اإلشعاع الثقايف 

                              
 .37 -31نفسه، ص ص  1
 .70 -70، ص ص  املرجع السابقكمال عبد العليم، مصطفى   2
شرشال احلالية، عاصمة موريتانيا القيصرية، امسها القدمي هو يول أضيف هلا لقب االنتماء إىل يوليوس قيصر كيساريا أو  3

 Gsell , Cherchel antique col  (S):ينظر. قيصرية وهو لقب أضيف إىل مدن عديدة من قبل الرومان لتمجيده
Caesara, Alger, sans date, P.P. (115-119).  

 .33بن مايس عبد السالم، املرجع السابق، ص  4
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الذي غدر به اإلمربابور الروماين   1ام بطليموساهليلينسيت يف كيساريا سابعا مشرقا إىل آخر أي
. وأمر باغتياله سنة أربعون ميالدي وهو يف ضيافة اإلمربابورية الرومانية( Caligula) 2كاليغولة

وبذلك تراجع الدور العلمي الريادي جلامعة كيساريا للحد من التأثري اهليلينسيت على بلدان املغرب 
 .3اللغة اإلغريقية تدرجيياً  لالقدمي لتحّل اللغة الالتينية حم

الذين نبغوا يف شىت فروع املعرفة،  بكثري من الرجالشتهرت قورينا ا :المدارس الفلسفية: ثانيا   
مدرسة ك  .، وتأسيس مدارس هلاحيث كانت تعترب مركز إشعاع لنشر املذاهب الفلسفية

 .4القورينائيةالىت اشتهرت بالقورينائية أي الفلسفة ( ARISTIPPO)رسطيفوسأ
ى يد هي اليت تسمى املدرسة الفلسفية القورينية وقد تأسست عل :المدرسة األولى -(1

  071متثاله ص ) (م.ق317_م .ق 431" )Aristippus"وس الفيلسوف القوريين أريستب
بورت هذه ( م.ق 810سنة و م .ق 400 سنة بني) يف الفرتة املمتدةوازدهرت  (كتاب الفلسفة

أي مايسمى اليوم باملذهب : املدرسة فلسفة أصلية أساسها مبدأ البحث عن اللذة وجتنب األمل
، وهو مذهب أخالقي يقوم على القول بأن اللذة احلسية هي اخلري (Hédonisme)اللذاين 

درسة األمسى وأن السعادة تكمن يف الشعور املباشر باللذة احلسية، ومن املعتقد أن هلذه امل
 .5وبروتاغوراس من جهة أخرى جهة من (Socrate) سقراط: مصدرين أساسيني

فمن تعاليم سقراط أن السعادة هي اخلري األمسى، ومن تعاليم بروتاغوراس أن املعرفة 
( Aristippus)البشرية نسبية، وقد اقتبس هذه التعاليم مؤسس املدرسة نفسه، أي أريستيبوس 

                              
وكان يشارك أباه يف احلكم أثناء حياته، ال سيما ( شرشال) م مبدينة قيصرية .بن امللك يوبا الثاين ولد يف القرن اخلامس ق بطليموس 1

يوباترا سيليين، غري أنه خيتلف عليه يف حب حياة الرفاهية وامليل إىل اللهو والكسل ، مت تدبري قتله ألن جملس الشيوخ بعد وفاة كل
 E. flatter, L’Afrique septentrionale : ينظر. الروماين عزم على وضع حد للكيان املغاريب بالقضاء عليه

ancienne, R. Afr, 1877, P.P . 153,233. 
م امسه احلقيقي جايوس قيصر، اشتهر بطغيانه وأعماله 40م حىت اغتياله سنة 36مابني ث إمربابور روماين حكم هو ثال :لةكاليغو  2

 E.flatter, Op-Cit P.P. 154,232: ينظر.روما اجلنونية، له صلة قرابة من ناحية األم باإلمربابور نريون الذي أحرق
 .33عبد السالم بن ميس، املرجع السابق، ص  3
 .33، املرجع السابق، ص غوليامل ناردوتشى - 4
 .69، املرجع السابق، ص مفتاح عبد اهلل املسوري 5
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رستيبوس الشاب، وقد أقام هؤالء الفالسفة مذهبا فلسفيا فريداً مث حفيده أ (Aêté) 1وابنته أرييت
 .2اللذة واألمل: من نوعه أساسه قيمتان متضادتان مها

وقد ظهر املذهب الفلسفي القوريين من جراء اإلستمتاع باحلياة اليت كانت متبعة لدى 
نوا يقضون حياهتم يف التمتع مبظاهر القورينائيون الذين كانوا يعتربون احلياة من أجل الّلذة، فكا

ا أدى إىل ظهور مذهب اللذة املشهور يف قورينا، حيث كان يعترب غاية احلياة مماحلياة ومباهجها، 
 .3ح معاً هي اشباع لذة اجلسد والرو 

كان أرستبوس ينتمي إىل أسرة قورينية ثرية من األسر األرستقرابية اليت كانت تنعم برغد  
الثراء، نتيجة خلصوبة اإلقليم، وحتكم قورينا يف بريق جتارة القوافل اليت كانت تأيت العيش وسعة 

الظريف إىل " يفوسأرست"، سافر 4إليها، وهي حمملة بسلع وبضائع وسط أفريقيا ومصر الفرعونية
بصحبة صديقه ( Scillus)مدن خمتلفة، فقضى بعض الوقت يف مدينة اسكليوس

، مث عاد (Lais)ابول يف مدينة كورنث بصحبة صديقه اليس ، ووقتاً (Xenephon)اجزينيفون
 .5عظم فضيلةأن السعادة أ :تفق مع أستاذه بقولهإىل مسقط رأسه قورينة، وكان ي

ويذكر بعض الباحثني أن رحيله كان بسبب القالقل السياسية اليت كانت تشهدها قورينا  
ية امللقات على عاتقه، ألنه كان موابناً م، وحتاشيًا للمسؤوليات الرمس.يف هناية القرن اخلامس ق

 ارستقرابياً، ولكن من املؤكد أن يكون رحيله من أجل الدراسة واالستماع إىل سقراط وبروتاجوراس 
 . 6وغريهم من فالسفة اإلغريق الذين كانت تشد إليهم الرحال

                              
توّلت الفيلسوفة أرييت إدارة املدرسة الفلسفية القورينائية بعد وفاة والدها واليت بدورها نقلتها إىل ابنها وتلميذها الفيلسوف   1

 .017-011غوليامل ناردوتشى ، املرجع السابق، ص ص، : ينظر. ارسطيفوس الصغري
 .32 -36املرجع السابق، ص ص  عبد السالم بن ميس، 2
 .70، املرجع السابق، ص دوتشىغوليامل نار  - 3
 .089، املرجع السابق، ص حممد احممد سامل - 4
 .063عبد اللطيف حممود الربغوثي، املرجع السابق، ص  - 5
 .030، املرجع السابق، ص مد ساملحممد احم - 6
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طمعا  في أن كل ما نفعله انما نفعله ": كانت فلسفته بسيطة وصرحية، فقد كان يقول   
اللذة أو خوفا  من األلم حتى اذا أفقرنا أنفسنا لخير أصدقائنا أو ضحينا بحياتنا من أجل 
قادتنا، وعلى هذا األساس فالناس كلهم مجموعون على أن اللذة هي الخير الذي ما بعده 
خير، وأن كل ما عداها حتى الفضيلة والفلسفة يجب أن يحكم عليه حسب قدرته على 

، وعلمنا باألشياء غير مؤكد، وكل ما نعرفه معرفة مباشرة أكيدة هي حواسنا، توفير اللذة
فالحكمة اذن ال تكون في السعي وراء الحقيقة المجردة بل في اللذات الحسية، وليست 

  .1"أعظم اللذات الجسمية أو الحسية
اط ومما سبق نستشف تأثري سقراط يف فلسفة أرستبوس، وقد كان هذا اخلري قد رافق سقر 

وقد غادر أثينا بعد فرتة بويلة من الزمن، وأصبح من ضمن السفسطائيني الذين تأثر هبم كثرياً، 
 .2م.ق 399موت سقراط يف حوايل عام 

ولهذا فان الرجل العاقل هو الذي يسعى وراءها أكثر من أي سعيه :"ويضيف قائال 
مؤكد، والحاضر  وراء أي شيء أخر، والذي ال يضحي بخير عاجل في سبيل خير آجل غي

وحده هو الموجود، الظن أنه ال يقل من حيث الخير عن المستقبل ان لم يتفوق عليه، وفن 
الحياة هو انتهاب اللذائذ وهي عبارة واالستمتاع بكل ما نستطيع الحصول عليه في الساعة 

ها التى نحن فيها، وليست فائدة الفلسفة في أنها قد تبعدنا عن اللذة، بل فائدتها في أن
أحسن اللذات وننتفع بها، وليس صاحب السلطان على اللذات هو : تهدينا إلى أن نختار

الزاهد المتقشف الممتنع عنها، بل هو الذي يستمتع بها دون أن يكون عبدا لها، والذي 
 .3"يستطيع بعقله أن يقارن بين اللذائذ التي تعرضه للخطر والتي ال تعرضه له

مع ضبطها عوة الناس إىل الثقة مبشاعرهم وأحاسيسهم إذن كان حمور فلسفته هو د 
نسان السعيد حقًا هو الذي تعلم احلقيقة وانتصر على مشاعره فأصبح أن اإل: باحلكمة القائلة

                              
 .063املرجع السابق، ص ، عبد اللطيف حممود الربغوثي - 1
 .030ص  حممد احممد سامل ، املرجع السابق، - 2
 .064-063عبد اللطيف حممود الربغوثي، املرجع السابق، ص  - 3
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إن الحكمة ليست في السعي وراء :"هيقولمثلما جاء يف سيدًا للمتعة وليس عبدا هلا، 
وس الفالسفة، كما أن الحكمة ال تكون الكماالت الخيالية، التي ليس لها وجود إال في رؤ 

بالجري وراء الشهوات واللذات الحسية التي تورث صاحبها المرض والندم ووخز الضمير، 
ولكن الحكمة في أن نحيا حياة معتدلة فال نشغل أفكارنا بالجري وراء حلم خادع من المثل 

نا نكون في األولى سذجا  العليا الزائفة أو في الجري وراء لذات حسية تعرضنا للخطر، اذ أن
مخدوعين، بينما نصير في الثانية أسرى لهذه اللذات أو عبيدا  لها، والرجل الحكيم هو 

 الذي يظهر االحترام المقرون بالحكمة والدهاء تجاه الرأي العام والشرائع والعادات ولكنه 
 .1"يعمل بقدر المستطاع على اال يكون سيدا الي إنسان أو عبدا له

استفاد من هذا التوجه القوريين املتأخرون من الفالسفة األبيقوريني، ومن رواد املدرسة  
( م.القرن الرابع ق)الذي ظهر يف ( Hegesias)القورينية أيضا الفيلسوف هيجيسياس 

والفيلسوف  ( م.القرنني الرابع والثالث ق)الذي عاش ( Annicris)والفيلسوف أنيسرييس 
والفيلسوف ( Carneades) 2والفيلسوف كارنياديس( Callimachos) كاليماخوس
باألكادميية اجلديدة اليت  4ويعترب هذا األخري مؤسس ما يسمى( Arkislaos) 3أركيسيالوس

 .يف املعرفة 5دافعت عن التوجه االحتمايل واملذهب الشكاين

                              
 .064عبد اللطيف حممود الربغوثي، املرجع السابق، ص  - 1
فيلسوف قوريين كان يعتقد بعدم وجود معيار مطلق للحقيقة، وتقبل املبدأ القائل بأن ( م.ق 089-804) :كارنياديس 2

أسس وتزعم مدرسة تسمى األكادميية اجلديدة أو الثالثة من عام . اع عنه باملنطقأي عمل صحيح إذا كان باإلمكان الدف
 .008، ص نفسه: ينظر. م وحىت وفاته.ق011

ولد يف بيتاين يف أيوليس، واصل تعليمه بأثينا على يد ثيوفراستون وكرانتور، يعترب أن قوة ( م.ق840_307) :أركيسيالوس 3
اإلقناع الفكري ال جيب أن تكون ملزمة، بقدر ما هي من خصائص اإلقناع املتناقض، استعمل املنهج السقرابي يف التعليم، 

 . 66سارة التونسي الزواري، املرجع السابق، ص : ينظر. اروكانت متيز مناقشاته الفكاهة احلادة وخصوبة األفك
 (.32 -36)ص . املرجع السابق، صعبد السالم بن ميس، 4
هو مذهب يرفض اإلثبات أو النفي، وبالتايل احلكم على األشياء، والسيما : (Le scepticisme)المذهب الشكاني 5

من يرفض التصديق باألمور اليت يسلم هبا عادة، فيكتفي مبعاينة هذه وهي عموما موقف . يف األمور املتعلقة مبا بعد الطبيعة
جالل الدين : ينظر. األمور دون إصدار أي حكم، رافضا إثبات أو نفي وجود األشياء اليت حيسها أو يتخيلها أو يتصورها

 .819، ص 8004، دار اجلنوب للنشر، تونس، 0سعيد، معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية، ط
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أثروا يف خلف أرستبوس جمموعة من التالميذ وصاروا من فالسفة مدرسة قورينا الكبار، 
( etêrA) "أرييت"ابنته : الفالسفة اإلغريق وتأثروا هبم، وكان من أشهرهم

، وقد استطاع هؤالء أن يعلموا عدداً من (Antipater")انتيباتر"، و(Athiopus")إيثيبوس"و
 Aristippus The) (م.ق 370)"أرستبوس الصغري: "التالميذ اآلخرين من أمثال

yonuger)هيجسياس"، و("Hegesisa)أنيكريس"، و("Annikeris)1. 
هي املدرسة العلمية القورينية املمثّلة لتوجه فكري مغاريب قدمي اهتم على  :المدرسة الثانية -(8

 : اخلصوص بالرياضيات، ونقتصر هنا على رائدين أثنني من رواد املدرسة املغاربية القدمية مها
الذي وضع كتاباً  :(م.ق 102-272)القوريبني( Erathostenes)إراطوستنيس  -أ

ويقع يف تسعة أجزاء، شغل إرابوستنيس  (Chronographia" )التسلسل الزمين"بعنوان 
 .2"سريابيوم"منصب ثالث قيم ملكتبة اإلسكندرية الضخمة الشهرية باسم 

( Lysanias)بقورينة، وتتلمذ على يد ليزانياس  ولدقد كان رياضيا مغربيا شهريًا و      
درس دراسته األوىل بقورينة، مث انتقل إىل (. Ariston)والفيلسوف الرواقي أريسطونالقوريين 

وقد كان هذا العامل متضلعًا يف علوم عصره خاصة الرياضيات، فهو . أثينا: عاصمة العامل القدمي
أول من قاس حميط الكرة األرضية قياسا دقيقا بالنسبة لعصره، حيث كتب يف هذا املوضوع رسالة 

، لكنها ضاعت، غري أن حمتواها العلمي وصل عن بريق مؤرخني (يف قياس األرض: )وانحتت عن
قاس إرابوستينيوس أيضا (.  م81-م.ق Strabon( )12)وجغرافيني قدامى مثل سرتابون 

املسافة بني األرض والشمس وبني األرض والقمر، ووضع يومية تأخذ بعني االعتبار السنوات 
 .3جنماً  761اء جنوم حتتوي على الكبيسة وضبط  قائمة بأمس

ولعل من أبر إسهمات إرابوستينيوس اعتقاده بكروية األرض، اليت نعتقد أنه استنتجها من  
خالل ظل املسالت، الذي كان يتغري من وقت آلخر، وم مث  اعتقد أن سطح األرض منحنياً 

ثابتاً، وتتجلى عبقيته وليس مسطحًا أو مستوياً، إذ لو كان سطحها مستويًا لكان ظل املسالت 
                              

 .038حممد احممد سامل ، املرجع السابق، ص  - 1
 .011مفتاح عبد اهلل املسوري، املرجع السابق، ص  2
 .40-39ص . ، املرجع السابق، صعبد السالم بن ميس 3
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بصورة أكرب عند التدقيق يف احلسابات اليت أجراها لتقدير حميط األرض، الذي قدره حبوايل 
أربعة استاديون = إسخونيوس  0هو مقياس إغريقي قدمي حيث )استاديون 818000

كيلومرتاً، وإذا كان الرقم   33700، أي حوايل (ذراع 08000واألسخونيون الواحد يقدر بـ 
كلم، أي بنسبة خطأ 7180: كلم، فإن الفارق بني التقديرين يكون  40080حلديث يقدر بـ ا

 .1%07.1تقدر بـ 
مث رحل إىل ( ق،م 392-417)الذي أزداد بقورينا  :(Theodorus)وثيودوروس  -ب

أثينا وتتلمذ على يد بروتاكوراس، وكان أستاذ ألفالبون يف الرياضيات وأستاذ لتياتيتوس 
(Theaetetus ) الذي اختذ أفالبون امسه كعنوان إلحدى حماوراته، تلك اليت يتحدث فيها عن

 2.تيودوروس
من املتفوقني يف احلساب واهلندسة ومن علماء ( Theodorus)لقد كان وثيودوروس  

الرياضة الذين كان يشار هلم بالبنان، حىت أثر يف أفالبون لدرجة أنه كتب على باب الكادميية 
، كذلك كان تأثريه واضحًا على الشباب األثيين "ال يدخل علينا من ال يعرف اهلندسة:"ةعبار 

 .  3الذين درسهم
قد كان أفالبون يزور قورينه من حني آلخر قصد التذاكر مع ثيودوروس يف مسائل و 

رياضية، وكان هذا األخري نفسه يزور أثينا يف الوقت الذي كان فيه سقراط حيا خالل القرن 
م ولكن مع األسف الشديد، مل يصلنا أي مكتوب لثيودوروس، بل كل ما نعرفه عنه .اخلامس ق

أما أعماله الرياضية، فقد متثلت على ( Theaetetus)هو ما قدمه أفالبون يف حماورة 
 .4(irrationnels)اخلصوص يف تطويره لنظرية األعداد الصماء 

، 06....،6، 1، 3: ذور الرتبعية لألعدادينسب إىل ثيودروس اكتشافه الالمنطقية يف اجل
أو إىل  8ويف رواية أخرى قيل إنه أذاع الكشف عن املقادير الالمنطقية، وهذا يعين اإلشارة إىل 

                              
 .062-066، املرجع السابق، ص ص، حممد احممد سامل - 1
 .32، املرجع السابق، ص عبد السالم بن ميس 2
 .090-090السابق، ص ص، ، املرجع حممد احممد سامل - 3
 .39-32، املرجع السابق، ص ص عبد السالم بن ميس 4
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الوسط احلسايب والوسط اهلندسي : ، على أن الفيثاغوريني استطاعوا أن مييزوا بني ثالثة أنواع هي1
أن يسمي الوسط التوافقي بدالً من الوسط املعاكس،  والوسط املعاكس، ويقال إن هيباسوس اقرتح

 .1ويرى البعض أن هذا االسم يتطابق مع األمهية التوافقية لعلم املوسيقا
 وقد بقت قورينا تتمتع باجملد والعظمة حىت عصور متأخرة جداً، ذلك بفضل ابنائها 

ملسيحي الذي كان من الداعني إىل الفيلسوف سونسيوس األسقف ا: لامثأالعلماء والفالسفة 
 .2"المذهب الهلنستي"أو "الفلسفة اإلغريقية الجديدة"مذهب فلسفي جديد عرف بـ

يستطيع القارئ تصور احلياة الدينية يف تلك املستوبنات  :التأثير الديني :المبحث الثالث
وفق ما مت العثور عليه من نقوش وآثار تدل على العبادات والطقوس اليت كانت متبعة فيها، واليت  

من اليت كانت هلا النصيب األوفر يف العبادة ( اآلهلة)كان السكان ميارسوهنا، ال سيما املعبودات
هلا تتبع عملية ة باإلغريق، وميكن من خاليبيني الدينو عالقة الل نهامنستشف قبل السكان، واليت 

 .التأثري والتأثر يف اجملال الديين
 .في قورينائية -أوال

أو  بينيو دات اإلغريقية اليت تأثر هبا اللقبل التحدث عن املعبو  :عبودات اإلغريق في ليبيام -(1
ا أسطورهتا امليثولوجية تربطها وكان عليهم أن يضعوا هل" ليبيا"تبنوها، جيب القول بأن اإلغريق عرفوا 

كما جسدوا   ،جيسدها الاحنتوا هلا متثو يف جبل األوليمب، وأن يسكنوها عامل اآلهلة  يونانية،هلة بآ
هذه عقيدة عامة متكنهم من شكال وأوضاع ختيلوها هلا، وكانت مجيع آهلتهم يف متاثيل حنتوها يف أ

 .3التعبد هلا والتقرب منها وتقدمي القرابني هلا
كبري   وسولقد كان يرتبع على عرش اآلهلة يف بالد اليونان رابضًا فوق قمة جبل األوليمب 

وهو رب األرباب، ُجعل إهلًا للسماء والرعد كما يسميه الرومان، " جوبيرت"أو " زيوس"اآلهلة 
يف  فقد ُعثر على معبد له، لليبيةاأي اليونان منه أبا لآلهلة فجعلوا واملطر والرياح والصواعق، 

                              
 .090، املرجع السابق، ص حممد احممد سامل - 1
 .34غوليامل ناردوتشى ، املرجع السابق، ص  - 2
 .78حممد مصطفى بازمه، ليبيا هذا االسم يف جذوره التارخيية، املرجع السابق، ص  - 3
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قورينة، وهو من أضخم املعابد اإلغريقية يف إفريقيا، اكتشف فيه متثال ضخم لإلله نفسه يعادل 
 .1حجم اإلنسان اثين عشر مرة

لليبيا  جعلوا منه زوجاً لذلك ويرتبع على عرش املاء  بوسيدون ينافس اإلله زيوسكان وقد   
وأولدوا هلما األوالد، وربطوا بينهما كشخصية ميثولوجية وبني اجلد األسطوري لكل من املصريني 

هلة كذا أدخلت ليبيا كمعبودة أسرة اآلخر، وهلآل ماً والفنيقيني، فجعلوا منها بنتا الحدمها وأُ 
 .2هلة اإلغريقصبحت هلا بقوسها وعبادهتا كبقية آيمبية الكربى، وأاألول

، يقيم له اإلغريق "اإلله هاديس"ه خاص باملوت أو إله العامل السفلي يسمى كان هناك إل 
ول أينة، وهو ر وهو شقيق اإلله زيوس واإلله بوسيدون، يوجد معبده الصغري يف قو ائر العبادة، عش

إله العامل السفلي جالساً وجبانبه  "بلوتو"يها، ُعثر بداخله على متثال إلمزار يقابل احلجاج القدامى 
 .3الكلب سريبريوس

  غامضة اليت مت اكتشافها بني سنيتال 4يف هذا السياق ميكن تصنيف مقربة جنزورو  
توضح اللوحات يث خيها إىل القرن األول امليالدي، حامليالديني، ويعود تار  (0912-0919)

-01)توي على املوجودة بداخلها عملية االنتقال من عامل األحياء إىل عامل األموات، فاملقربة حت
احلجر اجلريي الناعم، مزينة بـإحدا عشر غرف هبا قبور حفرت داخل  قرباً مبا يف ذلك مخسة (02

املقاعد املخصصة للذبائح ثنان من لوحة جدارية، ويف إحدى الغرف أربعة مدافن حييط هبا إ
املنحوتة على اجلدار الصخري لكل تابوت، وصهاريج وركيزة واثنني من املنافذ املقوسة خمصصة 

منها جمسم لتيبرييوس، ووعاء يوناين قدمي وحامية للصدر  حلمل أوعية الرماد واهلدايا التذكارية

                              
 .040راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة، املرجع السابق، ص  - 1
 .73حممد مصطفى بازمه، ليبيا هذا االسم يف جذوره التارخيية، املرجع السابق، ص  - 2
 .040راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة، املرجع السابق، ص  - 3
كم من أويا، اكتشفت فيها مقربة إغريقية   01اىل جنزور اليوم هي حي يقع غرب مدينة برابلس الليبية، تقع على بعد حو  4

احمللية يف مقربة جنزور ينظر، انطونيو دي فيتا ومارسيلو بناسيا، الثقافة اليونانية والتقاليد . م0919-0912: يف سنيت
 01ص م،8007ليبيا، يناير  ،جملة إلكرتونية،History OF Libya/ تاريخ ليبيا: فابمة الشريف، جملة: ترمجةالغامضة،
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نسائية املوجودة على وأجزاء من األثاث اجلنائزي، وتسرحيات الشعر لبعض الشخصيات ال
 .1"كلودويس"و "تيبريويوس"اللوحات اجلدارية تشري إىل أن هذا القرب من هناية عهدي 

ن شارك يف عملية العبور إىل عامل األموات وتظهر أرقام حدى اللوحات باملقربة مَ جتسد إ 
على دعامة جدارية يصور صاحب القرب وفاعل التضحية وهو يرتدي قبعة مشاهبة للطاقية اليت 

بيون اليوم، وتوضح لوحة أخرى شخص مشارك يف أسرار اخلالص خالل املعتقدات و يرتديها الل
ياة بعد اآلخرة واستمرارها والبعث بعد املوت، ورسم يف الدينية والفلسفية اإلغريقية، واإلميان باحل

من عامل األحياء إىل عامل املوتى، حيث ميشي املتوىف رفقة رجل حيمل رمح  ينقلالدهليز درب 
، مث يركب امليت قارب يقوده شارون يرافقه هريميس مرشد األرواح، بعد ذلك يقوم بتحية عائلته

ينظر، ).2به بريزيفوين ابنة اإلله زيوس باستحقاق وتكرمييدخل الفقيد إىل اجلنة حبيث ترحب 
 (28الشكل رقم 

 
 يوضح مشاهد من مقبرة جنزور بليبيا الحالية: 28شكل رقم 

 .12المرجع السابق، ص م، 2011عدد يناير مجلة تاريخ ليبيا، : نقال عن

                              
 .01ص  ،انطونيو دي فيتا ومارسيلو بناسيا، الثقافة اليونانية والتقاليد احمللية يف مقربة جنزور الغامضة، املرجع السابق - 1
-01انطونيو دي فيتا ومارسيلو بناسيا، الثقافة اليونانية والتقاليد احمللية يف مقربة جنزور الغامضة، املرجع السابق، ص ص،  2

07. 
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اهليليين، بكوهنا  أن هذه املقابر من العامل إىل حتتوي املقربة على صور ومشاهد أخرى تشري 
يف أويا البونيقية املتأثرة بالثقافة اليونانية، ومدافن جنزور تعطينا صورة غري كاملة ولكن حية 

 . 1للمجتمع املعقد الذي كانت تسيطر عليه إمربابور برابلس يف هناية الفرتة اهللينستية
بية أمساء و الفرعونية أو اللهة ثر من أهنم أعطوا لآلغريق مل يفعلوا أكأن اإلميكن القول  
 .2الفنية اإلغريقية املالمحهلة متاثيل اآلونانية، ومن مث أخذت ي
، من بني أكرب "مقربة بابوس األّول"و" معبد اإلهلة أرتيميس"و" معبد أبوللو"يعترب كل من  

على تشييد العديد من " أبولوس"عمل مؤسس قوريين يف مدينة قوريين، وقد اليونانية الصروح 
ومتجيده، وقد مت " أبوللو"املعابد الرحبة لتمجيد اآلهلة، وأقام الرتاتيل والصالوات السرتضاء 

" األرتيميسيون"إكتشاف العديد من تلك املعابد من قبل احلفريات األركيولوجية، ومن بينها معبد 
، إهلة الصيد والُعْذرية "أرتيميس"وهو معبد ُكر س لعبادة شيدت،  الذي يعترب من املعابد األوىل اليت

 .3والوالدة، وهو عبارة عن ُمصّلى متواضع البناء، به أعمدة حمورية
وهو صرح هائل، القدمي املقام بالساحة الدينّية، " أبوللو"لى اخلصوص معبد ومنها ع  

بابوس األّول كان هو نفسه وال ّشك يف أن  سداسي الشكل، حتيط به صفوف من األعمدة،
الكهف "الذي أمر بتشييد هذا املعبد الضخم فوق املصطبة العالية الواقعة يف مستوى أدىن من 

" حرم أبوللو"، وقد زاد بابوس األّول يف املساحة املخّصصة لـ"نْبع أبوللو"الذي يوجد به " املقّدس
ه، والذي كان أصاًل حمّل تقديس لدى يف الّنْبع وحد -حىت بناء هذا املعبد-واليت كانت منحصرة

بيني و قد قام هؤالء خبلط بني معبود اللالسكان األصليني حىت قبل نزوح اإلغريق إىل بالدهم، و 
 .4"نْبع أبوللو"، مطلقني على الّنْبع تسمية "أبوللو"واإلله اإلغريقي 

ثالثة أقسام املعبد عبارة عن مبىن مستطيل الشكل، حيث الصالة الوسطى منقسمة إىل  
فيه  اجلانب العرضي الذي، بعدها جند -وسط جناحان على اجلانب –بصفني من األعمدة 

                              
 .07 نفسه، ص - 1
ْرَمُة من تاريخ احلضارة الليبية، املرجع السابق، ص  - 2  .028حمّمد سليمان أيوب، ج 
 .074املرجع السابق، ص ، فرنسوا شامو - 3
 .071-074نفسه، ص ص،  - 4
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مت تشييده سنة  قداس يف الناحية اخللفية للمعبدجدار يظهر قدس األاحلجرة الرئيسية للمعبد، مث 
 100بعد ذلك أضيف إليه صف من األعمدة تدور حول املعبد بالكامل سنة م، .ق 110

 .1م ضمن الفرتة الثانية من إعادة تعمريه.تغري خمططه يف هناية القرن الرابع ق قدو م، .ق
وقد أشاد الشاعر كاليماخوس القوريين بباتوس الول وبنائه ملعبد أبوللو، فقال يف  

( تمثالك)وعندما رحل الجيل السادس من أبناء أوديب، ليستوطنوا ثيرا اصطحبوك:"نشيده
وحل بأرض األبستين نصبك عليها، ثم أقام  يس الفتى أرض ثيرامعهم، ولما غادر أسطو طال

معبدا  رائعا ، ثم استن لك في المدينة عيدا  سنويا ، أيها اإلله، تسقط فيها العديد من الثيران 
 .2"! على أعجازها للمرة األخيرة مرحى مرحى

كان اإلله أبوللو من جانبه ميد العون واملساعدة للمستوبنة الفتّية، حيث أْوحى إىل كاهنة  
اتِنة، وال يضع إن كّل من يتلّكأ في الّنزوح إلى ليبيا الف"..: معبده البوثّية بأن تقول على لسانه

  .3"يده على نصيب من أراضيها، فإنه سيعّض يديه ندما، ال محالة
 –السيما القيثارة  –كان اإلله أبوللو ابن زيوس وشقيق ارمتيس، إله للشباب واملوسيقى  

م حينما أزاحا البقايا العلوية من املعبد على 0270سنة  "بورشر"و "مسيث"وقد كشف العاملان 
وقد مت نقل ذلك التمثال إىل املتحف  ،4بؤاتالنالرعاة و يعزف القيثار، وهو إله  متثال لإلله أبوللو
قاموا بإهداء  به لذلك (AMPELO")أمبيلو"وقد تأثر الليبو من سكان  الربيطاين بلندن،
 .5(APOLLO DELFICO")أبوللو دلفى"نبات السلفيوم إىل هيكل رمزي من 

وحيمل أبوللو كثريًا من الصفات واخلصائص ولعل من أمهها وصفه باملضيء واملنري، رب  
الشمس املتأللئ، الذي حيمل قوسه وسهامه يف ساحات الوغى، ويشفي املرضى، ويطهر النفوس 
مما علق هبا من جرائم القتل، وهو رب الشباب واملوسيقا، ورب الشعر والفن، وُمشرِّع القوانني، 

                              
 .039راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة، املرجع السابق، ص  - 1
 .26-27، املرجع السابق، ص ص، حممد احممد سامل - 2
 .072، املرجع السابق، ص فرنسوا شامو - 3
 .040-039 جع السابق، ص صراضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة، املر  - 4
 .12، املرجع السابق، ص غوليامل ناردوتشى - 5
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لدولة وراعي الفالسفة، ومنشئ املدن وإله النبوءات يف كل ما يتعلق بأمور اإلنسان اخلاصة وبأمور ا
 .1عامة، لذلك كان يستشريه اإلغريق قبل إنشاء أي مستعمرة جديدة

 مكاناً مقدساً لساللة الثريانيني الذين كانوا قد قدموا إىل اإلقليم بواسطة " أبوللو"ويعترب نبع  
الذي كان على شكل صورة غراب ( CORNEO")كورنيوس"يف دلفى و" أبوللو"وحى 

 الذي سبق أن جاء ( CARNOS")كارنوس"املعروف بإسم له الدوريني إوالذي أصبح ميثل 
 .2"ابوللو"إىل ليبيا منذ زمن بعيد لإلنصهار أو اإلحتاد مع اإلله 

ليس هناك دليل على انتشار عبادة أبوللو خارج نطاق حدود السلطة احلاكمة يف قورينا، ولكن 
 ضواحي قورينا، أما القبائل ن يفمن املرجح أن عبادته انتشرت بني الليبيني املتأغرقني الذين يقطنو 

بية البدوية فرمبا مل يكن يعنيها هذا اإلله يف شيء ومن مث ظلت عاكفة على عبادة آهلتها و الل
 .3احمللية

واليت كانت يف األصل " أبوللو"التماثيل اليت كانت معروضة يف الساحة امللحقة مبعبد من  
أن  شعب قوريين اإلغريقي هو الذي أهداه للمعبد، وهو كقرابني دينية متثال يزعم " أبوللو"تـُْنذر لـ
إىل " قوريين"وجتلس  (م.ق 199-939)"بابوس األّول"يف َهيئة امرأة تقوم بتْتويج " ليبيا"يصوِّر 

، وقد حنت هذا التمثال الفّنان (أو صيد األسود)جانبيهما يف شكل حوري ة تقوم بدور سائس العربة
، وهناك من يعتقد بأن من أهدى التمثال إىل "أكيسوتور"، ابن "يآمفيون القنوسوس"اإلغريقي 

مبناسبة فوز عربته اخلاصة يف األلعاب " أركسيالوس الرابع"املعبد ليس الشعب القوريين بل امللك 
 .4م.ق 478البوثي ة لسنة 

هي هذا التمثال إىل زعامة قورينة اإلغريقية على البالد الليبية، فالعذراء قورينة يرمز  
التجسيد امليثولوجي هلذه املدينة، وهلذا رمزوا هلذه الزعامة بتتويج العذراء اليت اضفت على املدينة 

ليت حكمها اليونان قد جعلوها العاصمة امسها، كما أن ليبيا اليت هي جتسيد ميثولوجي لألرض ا
                              

 .21، املرجع السابق، ص حممد احممد سامل - 1
 .81، املرجع السابق، ص غوليامل ناردوتشى - 2
 .26السابق، ص  ، املرجعحممد احممد سامل - 3
 .847-841، املرجع السابق، ص ص، فرنسوا شامو - 4



العالقات االجتماعية والثقافية بين سكان المغرب القديم واإلغريق:  الباب الثالث  

 

384 
 

ة النزوح اليوناين سطور مؤسسها امليثولوجي يف أف بسيادة هذه املدينة ممثلة يف بابوس األول تعرت 
خر حسب املعتقدات اإلغريقية إىل ف بتتوجيها له، والذي حتول هو اآلإىل برقة، ورمزوا هلذا اإلعرتا

للقوة وتفوق قورينة على  فريمزما األسد أمعبود له هيكلة املقدس وبقوس يف قورينة ذاهتا، و 
 ينظر ).1د هبذه الزعامة القورينيةأعدائها وإخضاعهم لسلطاهنا، وما ليبيا إال رمز العرتاف أهل البال

 .(.381،  ص 20:الشكل رقم

                              
 .74حممد مصطفى بازمه، ليبيا هذا االسم يف جذوره التارخيية، املرجع السابق، ص  - 1
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 يوضح اإللهة ليبيا: 20الشكل رقم 

 .10المرجع السابق، ص  م،2011عدد يناير  مجلة تاريخ ليبيا،: نقال عن

ولعله نيت أو تانيت،  تعرف باسم معنيميكن القول أن ليبيا معبودة وبنية قدمية كانت  
، "ليبيا"وأن اليونان أبلقوا عليها اسم اإلقليم الذي شاعت عبادهتا فيه، فاصبحت عندهم 

نها بنتا لزيوس كبري األهلة بالفعل، أو بالتبين، أو حفيدة له، كما مووضعت هلا أسابري جعلت 
ثينا، بكل تلك وأل، الجينور، وبيلوس :كل من  وأما ،له جعلت منها زوجة لبوسيدون أو بنتا
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هلة الذين والد أنايدي، وغريها من اآل" أبيس"ن بريق أيبانوسعة املتعلقة هبا الصالت الفرعي
 .1تذكرهم األسطورة وجتعل منهم حفدة لليبيا املعبودة

( ARTEMIDE")ارمثيدس"له أيضا اإل" ابوللو"وكان يشرتك يف التقديس مع اإلله  
م وصبياهنم بإقامة حفالت ليلية خاصة لعبادته، وكان اسم الذي كانوا حيتفلون به مع زوجاهت

هلة لآليعترب من األمساء املقدسة لدى القورينيني أيضاً، كما توجد هياكل عبادة ( ORSA)أورسا
 .2أخرى متناثرة يف الغابة املقدسة

له بية ومنهم اإلو بني القبائل الل صةكتسب شهرة خاخر مرتبط بأبوللو ا وقد ظهر إله آ 
امللك بنة ا( Akakalis)له أبوللو من األمرية أكاكاليسجد اجلرامنت األول وابن اإل "جراما"

له أبوللو اإلغريقية أن األمرية قد أحبت اإلحتكي األسطورة مينوس ملك كريت األسطوري، حيث 
حيث أجنبت إبنها  ،ها دفعًا للعار أن يرسلها إىل شوابيء يريبتوندومحلت منه واضطر وال

(Garama ) تريبتونيا وأجنب منها  األنثويوبعد أن شب هذا الولد أحب بدوره
مونيني أثناء اله مع النسنتقلت عبادة هذا اإل، وقد امونينياجد النس( Nasamon)نامسون

نتقلت مع اجلرامنت عبادة جراما أثناء هجرهتم من ساحل كما ا  ،شرقًا إىل خليج سرتهجرهتم 
 .3برابلس الغرب إىل فزان

بالغ   أثري مدّور الشكلعلى مبىن" األجورا"مت العثور عند الطرف الغريب مليدان وقد  
الضخامة، من املرّجح أنّه قد أعيد بناؤه فيما بعد، ويرى البعض أن هذا املبىن هو مقربة البطل 
بابوس األّول نفسه، وبالرغم من أن هذا الصرح األثري يوحي للوهلة األوىل بأنّه قد ال يكون 

بأنّه أقدم بكثري مما يُظنُّ، ومن املالحظ أن هذه  اّل أن بعض تفاصيله تنمُّ مع ذلكيد الق َدم، إشد
تكون الشكل، شبيهة باملْذبح، حبيث  املقربة املستديرة قد اشتملت يف داخلها على حجرة غريبة

د دماء القرابني تّتصل بقناة مزدوجة لطرْ ي، وتوجد حتتها مقامة حتت األرض مْقدسًا الْستْنباء الوح
راقة على ذلك املذبح، وحتتوي املقربة على ما يشبه املْوحى، زيادة عن بابعها اجلنائزي، 

ُ
 والنُُّذر امل

                              
 .79حممد مصطفى بازمه، ليبيا هذا االسم يف جذوره التارخيية، املرجع السابق، ص  - 1
 .87ص ، املرجع السابق، غوليامل ناردوتشى - 2
ْرَمُة من تاريخ احلضارة الليبية، املرجع السابق، ص ص،  - 3  .027-021حمّمد سليمان أيوب، ج 
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 .1الىت هي من مميزات املقابر القورينية، ينمُّ على أهّنا بالفعل هي مقربة بابوس األّول
يف تشييد أعظم  (م.ق 478قبل  -م.ق 101حواىل )"بابوس الرابع"وكان الفضل لـ 

" البارثينون"ميثل يف حجمه معبدْي  الذي، "زيوس"اإلله  املعابد اإلغريقية يف أفريقيا، وهو معبد
، وهو يقع يف الشمال الشرقي من املدينة وبالظبط على القمة اجلبلية 2املشهورين" األومليب"و

يسمى ( ZEUS")زيوس"له اعها حواىل مخسني مرتاً، وكان اإلاملستديرة الىت يبلغ ارتف
 الكاموس"ة حيث تغىن به بأسرب مدينة والذي كان قد جاء من ( MICEO")ليشيو"بـ
(ALCAMO)3. 
كانت معابد قوريين غنية بتماثيل رائعة ال تقّل من حيث قيمتها الفنّية عن تلك التماثيل  

اليت تضاهي يف " أبوللو"ذلك متثال معبد   علىاليت تعجُّ هبا معابد بالد اإلغريق نفسها، مثاال
أثينا، وكذلك األمر بالنسبة لألعمال النحتّية، ذات األسلوب املبّسط " أكروبول"مجاهلا متاثيل 

اخلايل من الزْخرفة، اليت عثر عليها يف قوريين، واليت تُعدُّ من بني أروع ما ابتدعه النحت اإلغريقي 
 .4يف تلك الفرتة

 يف دلفى نقش عجيب يرجع إىل( PAUSANIA)عبد بايوسانياسوال زال يوجد مب 
خالل منتصف القرن اخلامس قبل امليالد، ( ANFION DI CUSSO)أنفني دي كوسو

وهو ميتطي عربة حربية تقودها احلورية قورينا ( BATTO)حيث يصّور النقش امللك باتوس
 .5على قورينة بنفسها، ويف أعلى صورة العربة صورة ليبيا وهي تتوج باتوس ملكاً 

ومن الشبه املؤّكد أن من بني املهام الدينّية اليت كانت منوبة بشخص امللك، بالدرجة  
، وبعد "كاهن أبوللو"وىل، هي ترؤُّس بقوس الكهنوت، ومن هذه الوجهة فقد ُأْسبغ عليه لقب األ

مشهود له باالستقامة اإلباحة بامللكية أصبحت هذه الوظيفة مُتارس من ق بل أّي موابن قوريينٍّ 

                              
 .071، املرجع السابق، ص فرنسوا شامو - 1
 .804نفسه، ص  - 2
 .87، املرجع السابق، ص غوليامل ناردوتشى - 3
 .804، املرجع السابق، ص فرنسوا شامو - 4
 .37املرجع السابق، ص ، غوليامل ناردوتشى - 5



العالقات االجتماعية والثقافية بين سكان المغرب القديم واإلغريق:  الباب الثالث  

 

388 
 

" أبوللو"والورع وحيظى باحرتام وتقدير اجلميع، ويفيدنا ترؤُّس امللك للمراسم الكهنوتية يف معبد 
، وتقضي بأن الدينية الغريبة اليت كانت معروفة لدى إغريق قوريين" التليسفوريا"يف تفسري بقوس 

ليّتجه حنو  –يقوم القصر امللكي حيث كان  –" األكروبول"الديين من عند  ينطلق موكب القربان
قام يف أسفل املدينة، وقد ظّل هذا التقليد الديين ساريًا حىت بعد انقضاء الزمن " أبوللو"معبد 

ُ
امل

 .1الذي كان ملوك قوريين يقيمون فيه باألكروبول
، الذين كانت ةلاذ مل تظهر أمساء كهنة هذه اآل وللونبوكان امللك يف قوريين بوصفه كاهن أ 

تؤرخ بسىن وظائفهم الوثائق الرمسية، اال بعد سقوط امللكية، وقيام امللك مبهام وظيفة كاهن أبوللو  
الىت كانت معروفة يف العصر ( télesphoria) كانت تسمح له مبباشرة الطقوس الدينية السرية

روبوليس الكالسيكي، وكان امللك يقوم أيضاً، يف األعياد الدينية بقيادة موكب الضحايا من األك
وكان ، 2القصر امللكى إىل هيكل أبوللو أسفل التل، ولعل امللك كان يضطلع بكهانات أخرى من

تشريعاته " دميوناكس"ملوك قوريين يضطلعون كذلك مبهام كهنوتية أخرى، وعندما وضع املشرِّع 
 .3فقط اإلصالحية، فإنه أبقى للملك حّق ممارسة املهام الدينية

اجلنوبية الشرقية املوبن األول  الغربية إلقليم برابلس الغرب والشوابئء كانت الشوابى 
له بإسم آخر، وهو ولعله كان نفس اإل "بوسيدون"إله آخر مع  اآلهلة اليونانية الىت عبدت فيه

الذي ساعد رُك اب السفينة أرجو يف اخلروج من السواحل الضحلة اليت رست فيها  "تريبوتون"
رمبا كانت هذه اآلخرية امسًا آخر لرتيبتون الذي  "تريبتونا"سفينتهم، وكان لرتيبوتون ُأخت هي 

 .4، أعطيت إمسا يونانياً وهو أثينا(متخنث)بصفات أنثويةوصف بأَنه كان 
هي ابنة بوسيدون وإمنا  ،بنة لزيوسليست ا (Athena)أن أثيناسابري اليونانية األ تذكر  

واختذها هلة، تشاجرت معه، فتبناها زيوس أبو اآلشاكية أبيها بوسيدون بعد أن  جأت إيل زيوسإلت

                              
 .860-879، املرجع السابق، ص ص، فرنسوا شامو - 1
 .034-033، املرجع السابق، ص ص، مصطفى كمال عبد العليم - 2
 .860، املرجع السابق، ص فرنسوا شامو - 3
ْرَمُة من تاريخ احلضارة الليبية، املرجع السابق، ص ص،  - 4  .021-024حمّمد سليمان أيوب، ج 
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وهي إهلة احلكمة واحلرب والعفة والطهارة وحامية الصناع  .1بنة له، وصارت أثينا حامية للمدينةا
 (.30:ينظر الشكل رقم).2كثرية كالعذراء، وكان يرمز هلا بطائر البومولقد لقبت بأمساٍء  

 
 يوضح تمثال المعبودة أثينا: 30الشكل رقم 
 .18م، المرجع السابق، ص 2012مجلة تاريخ ليبيا، عدد أكتوير : نقال عن

ويف األسابري اإلغريقية ارتبطت أثينا بالزيتون والثعبان والبومة، ألن شجرة الزيتون كانت  
تنو يف األكربول ويف شقوق اجلبال وبني الصخور، وكانت هذه األسطورة قد جتسدت على العملة 
األثينية، حيث ظهرت صورة أثينا بعني بومة أو بعينني خضراوين خضرة الزيتون، مما يدل على أن 

 .3كانت مرتبطة هباهذه الصفة  

                              
 .373املصدر السابق، ص الكتاب الرابع، هريودوت، تاريخ هريودوت،  - 1
 .039راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة، املرجع السابق، ص  - 2
 .90، املرجع السابق، ص حممد احممد سامل - 3
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خاصة و اجملاورة هلا بية و اللكانت القبائل ومل تقتصر عبادة أثينا على اإلغريق وحدهم، بل   
 نتلبس ، وفيه تركب أمجل الفتيات عربة حربية بعد أنيقيمون يف كل عام عيدا هلا قبيلة املاخليان

 باحلجارة نوتتقاتلمالبس القتال وتقوم بدورة حول مكان االحتفال، مث تنقسمن إىل قسمني، 
وإذا أصيبت إحدى الفتيات وماتت خالل املعركة كان ذلك دلياًل على عدم عذريتها، والعصي، 

عون ومن بقوسهم أيضاً يف اإلحتفال أهنم خيتارون األمجل بني الفتيات ويلبسوهنا درعاً إغريقياً ويض
ويقولون أهنم ورثوا على رأسها خوذة كورنثية، مث حيملوهنا على عربة ويدورون هبا حول البحرية، 

بيني باملعتقدات الدينية و ا األمر يعطينا فكرة على تأثر الوهذ .1ذلك الطقس منذ أقدم األزمنة
 .اإلغريقية

أن مبحاذات ( Scylax)ايف املعروف باسم رحلة سيَلْكسر م ذكر اجلغ.ويف القرن الرابع ق 
، وهذان (Triton)حبرية تريتونيس هيكال ألثينا تريتونيس، ويصب يف البحرية هنر يسّمى تريتون

كان امسا ( Tritogéneia)امسان يبدو أهنما صيغتان إغريقيتان للفظتني أهليني، لكن تريتوجينيا
بالقرب من أحد األهنار أو أحد منابع قدميا ألثينا، ولتفسريه كانوا حيكمون أهنا ولدت، وأهنا رُبِّيت 

املياه يف أرض اإلغريق، وامسه تريتون، تريتونيس، وإذ وجدوا بإفريقيا جماري مائية وحبريات كان 
 .2األهايل يطلقون عليها تقريبا امسا مشاهبا، فإن اإلغريق نقلوا إليها أسطورة مولد أثينا

فكانت تتمثل يف رأس متثال ألثينا عثر عليه  أما األدلة األثرية اليت ُعثر عليها يف قورينا، 
م، كما ُعثر يف مدينة سوسة على .على مسافة غري بعيدة من األجورا، يرجع إىل القرن الرابع ق

متثال آخر ألثينا، وهو نسخة رومانية مأخوذة عن نسخة إغريقية مطابقة، أما النقوش فقد ُعثر يف 
عدة حجرية ُكتب عليه من اليمني إىل الشمال اسم نفس املدينة على نقش إغريقي منقوش على قا

 .3إهلة احلكمة أثينا
رمتيس أخت اإلله أبوللو، وهي إهلة اإلغريق إىل ليبيا لدينا اإلهلة أنقلها اليت  من اآلهلة املؤنثة 

الصيد، وقد وهبت نفسها للغابات واملراعي، كما أهنا كانت متثل الكمال واجلمال والقمر، 

                              
 .373املصدر السابق، ص الكتاب الرابع، هريودوت، تاريخ هريودوت،   - 1
 .033، املرجع السابق،  ص 7.اْصطيفان اْكصيل، ج - 2
 .90، املرجع السابق، ص حممد احممد سامل - 3
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عند الوالدة، لذلك فإن اإلغريق أينما ارحتلوا أو استقروا يف موضع عبدوا هذه وتساعد النساء 
عمدة، ع بسيط يتوسط صف من األاإلهلة ألمهيتها، فشيدوا هلا معبدًا يف قورينة على شكل مرب

م على الطراز .م، وأعيد بناؤه يف القرن الرابع ق.شيد على أنقاض معبد من القرن السادس ق
املساحة القدمية، فأصبح مستطيل الشكل مكون من  فتوسعته فأخذ ضعالكالسيكي، ومتت 

ثالثة حجرات متتالية أكربها احلجرة اخللفية اليت متثل قدس األقداس، وأمامه يوجد املذبح اخلاص 
 .1بتقدمي القرابني

م، حيث يذكر بيون هي بريقة دفن موتاهو دات اإلغريقية اليت تأثر هبا اللومن بني العا 
والجدير  ،اإلغريق كمايدفنون موتاهم   سامونيان،وبدو ليبيا، عدا النا:"يف تارخيههريودوت 

بالذكر أن الناسامونيان يوارون موتاهم وهم في وضع الجلوس، ويحرصون على أن يظل 
ولكن االكتشافات األركيولوجية  .2"المحتضر في هذا الوضع، وال يدعونه ليموت مستقيما  

ختالفه، إذ بعد عدة قرون بقي الوضع املثين أكثر استعماال من غريه، والشك أن تأثريات أجنبية 
 .3إغريقية جبهة سرنيكا

 بيني بالنواحيو استفاد اإلغريق من ولع قدماء الل :بية التي تأثر بها اإلغريقو المعبودات الل -(8
 .فقّلدوهم يف ذلك، واستعاروا منهم آهلتهم وعبدوهاالدينية والعقائدية، 

كانت فزان إضافة أهنا معربًا للتجارة معربًا للثقافات الدينية بني البالد الواقعة حوهلا، فمن  
 يعتقد أنهية، الذي وبذات األصول الل "اإلله آمون"مهها عبادة أو الشرق جاءت العبادة الفرعونية 

ل الذين نزحوا إىل واد النيل يف عصر ما قبل األسرات، بيني األوائو الل مصر مع املهاجرين وصل إىل
له آمون أعظم اآلهلة املصرية من أحد آهلة مصر العليا، وصار اإلله إويبدو بأَنه احتد بطريقة ما مع 

 حةيف وا اً كبري   اً نتصاره على اهلربقة األَتونية، وأُقيم له معبدد اإلمربابورية وتوبد مركزه بعد ايف عه
  .4سيوة، ومن هذه الواحة انتشرت العقيدة األمونية بالصحراء ووصلت تْأثرياهتا إىل اإلغريق يف برقة

                              
 .040راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة، املرجع السابق، ص  - 1
 .376-377املصدر السابق، ص ص،الكتاب الرابع، هريودوت، تاريخ هريودوت،  - 2
 .022-026ق،  ص ص، ، املرجع الساب7.، جاْصطيفان اْكصيل - 3
ْرَمُة من تاريخ احلضارة الليبية، املرجع السابق، ص - 4  .020حمّمد سليمان أيوب، ج 
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ويف رواية أخرى ، 1كان يرمز لإلله آمون اللييب بصورة كبش حيمل بني قرنيه قرص الشمس 
مزينة ظهر على هيئة إنسان برأس كبش ووجه إنسان ذو حلية كثة، وكان الرأس مكسوًا بقلنسوة 

وكان إله نبؤات، وهذا ما كان مييزه على اإلله ، 2بريشتني بويلتني، اليت ترمزان إىل القبائل الليبية
، وأصبح مقره شهرته اآلفاق بني شعوب العامل القدمي بأسره عمتآمون راع املصري، فاإلله اللييب 

  .3يف واحة سيوة حمطة لقوافل احلجاج القادمني لزيارته
وا رتكآنذاك واختذوه إهلا، وجعلوا منه زيوس، ومل ي( برقة)عرفه إغريق سرنيكا ويف واحة سيوة 

  .4له سوى القرنني امللتويني اللذين للحيوان املعبود
غريق مبا قدمه مدن اإل بنياكتسب معبد آمون مكانة خاصة يف القرن اخلامس قبل امليالد  

ت الذي قطع فيه اإلغريق أي رجاء هلم وقاليف  ت عن انتصارهم على أعدائهم الفرسنبوءاهلم من 
له آمون هبيئته املصرية  ، ومل تنتشر عبادة اإل"زيوس أمون"يف النصر، ومسى اإلغريق هذا املعبد مبعبد 

، يستشره التج ار اليونان كإهلاً لالخصاب، بل اكتسب خصائص جديدة حيث صار عاملاً بالغيب
نابع املياه واآلبار وحامياً للسكان من بطش مورجال القوافل عما يعن هلم من األمور ويرشدهم إىل 

 .5اإلمربابوريات
لعبادته ألنه ذا  تامبيني واإلغريق وكانوا على استعداد و وقد انتشرت عبادته بسرعة عند الل 

 .6يكون قد حل حمل كباشهم يف جهات عديدةقرابة بكباشهم املقدسة، والبد أن آمون 
 فرض هذا األخري نفسه كإله على إغريق قورينة، بلحيث سكان قوريين الكثري من  تبناهو  

ل هذا الشعار جمسدًا على العملة القورينية إىل ظ، و "آمون-زيوس" بشكلنقش على عملة قوريين 
كما بىن اإلغريق له معبدًا كان يقع شرق املدينة، كان على شاكلة الطراز الذي بىن   .7هناية الدولة

                              
 .14راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة، املرجع السابق، ص  - 1
 .64، املرجع السابق، ص حممد احممد سامل - 2
 .14راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة، املرجع السابق، ص  - 3
 .086، املرجع السابق،  ص 7.ْصطيفان اْكصيل، جا - 4
ْرَمُة من تاريخ احلضارة الليبية، املرجع السابق، ص ص،  - 5  .028-020حمّمد سليمان أيوب، ج 
 .086، املرجع السابق،  ص 7.، جْكصيلاْصطيفان ا  - 6
 .881-884، املرجع السابق، ص ص، فرنسوا شامو - 7
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عليه معبد زيوس يف أوملبيا، كاما شيدت له له معابد يف بالد اإلغريق يف كل من بيبة واسرببة 
 .1وبعض املدن األخرى

اإلله آمون قصد أخذ  تقوم بزيارةالكثري من الشخصيات اإلغريقية ذات النفوذ  توكان 
له ن عليه بلبًا للحصول على إجابات إكان الكثري من احلجاج اإلغريق يتوافدو   كمااإلستشارة،  

الصحراء املشهور، وذلك عرب مراسى حبرية كان يستخدمها القورينائيون، مما فرض ضرورة التوصل 
عبود آمون الواقعة يف إىل اتفاق ودى مع الليبو من أجل ضمان سالمة مرور احلجاج إىل واحة امل

  .2الصحراء الليبية
وقد كان املعبد قبلة .حول أواخر تلك الفرتة الزمنية شحيحةعلومات امل على الرغم من أن 

قد عثر األثريون على نقوش يف إليس كانت منقوشة على مقابر بأمساء للكثري من الزوار اإلغريق ف
، كما  يقدمون له الذبائح ويسكبون النبيذ يف معبدهمن زاروا معبد أمون، وكان سكان مدينة أيوليا 

كان املعبد قبلة للزعماء اإلغريق الباحثني عن الصفح والغفران والراغبني يف احلصول على الربكة، 
مبناسبة فوز ( م.ق440-460)فيقدمون ألجل ذلك اهلدايا كاهلدية اليت قدمها أركسيالوس الرابع

م، وكانت اهلدية تتمثل يف رأس متثال لآلهلة آمون .ق 478ام ليبيا يف سباق العربات الذي أقيم ع
 .3وهو يركب عجلة حربية

بية بني شعوب عامل البحر املتوسط، فكان و إلغريق على إشهار عبادة آمون اللوقد عمل ا 
الناس يقصدونه من آسيا الصغرى وبالد اإلغريق وقرباج إلستشارته، ولعل أن شهرته يف التنبؤ هي 

للقيام حبملته املشهورة إىل سيوة لتحطيم ( م.ق 188-181)لك الفارسي قمبيزملاباليت دفعت 
أن ومما يدل كذلك على شهرته ، تهغزوااملصري لقمبيز و  د آمون هناك، ألنه تنبأ كهنته بسوءمعب
م إىل واحة سيوة مقر وحي آمون .ق 338مصر يف سنة  غزاسكندر املقدوين قد أسرع عندما اإل

                              
 .66السابق، ص ، املرجع حممد احممد سامل - 1
 .70-19، املرجع السابق، ص ص، غوليامل ناردوتشى - 2
 .62-66، املرجع السابق، ص ص، حممد احممد سامل - 3
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حيث رحب به كهنته هناك كابن لإلله، األمر الذي جعل اإلسكندر يعتقد بأن اإلله آمون منحه 
 .1قراراً للسيادة على العامل

املرتبع  ،(Poseidon)اإلله بوسيدون غريق نذكرية اليت تأثر هبا اإلوباملعبودات اللمن  
غريق وقد مساها اإل -اجلنوبية الشرقية، الشوابيء الغربية القليم برابلس الغرب والشوابيء على 

له كان  اإلللبحار، وتقول أقدم الروايات اإلغريقية أن هذا  اً إهليعترب كان   لذلك -خليج تريبتون
 .3مز له يف شكل حصانر وي .2كرييت األصل وأن موبنه كان اجلهة املعروفة اليوم خبليج قابس

، ألنه كان إهلًا للماء (زوج األرض)يرى فريق من املؤرخني أن معىن اسم بوسيدور هو  
الذي خيصب األرض ويزينها باألشجار والنباتات، ويرى فريق آخر أنه يعين النهر 

أي الشراب، وكان بوسيدور يف نظرأتباعه رباً ( Posis)أو بوسيس( Potamos)بوتاموس
العيون والينابيع، يستطيع أن يضرب األرض بشوكته املثلثة الشعب، للبحار واحمليطات واألهنار و 

 .4فتتفجر الينابيع، ويستطيع أن ميسكها فتهتز وحتدث زلزاالً رهيباً 
لن أنهم ال يعرفون أسماءها فإني أما اآللهة التي يقو :"ه بوسيدونليذكر هريودت عن اإل 
أسماءها فيما عدا بوسيدون، وهو الذي عتقد أن البالجسيين هم الذين أعطوا هذه اآللهة أ

هم الذين وجد بينهم اسم  –دون سائر األمم  –عرفوه من الليبيين، والليبيون وحدهم 
وهذا يعين أن اإلله بوسيدور هو  .5"بوسيدون منذ البداية، وكانوا دائما  يعظمون هذا اإلله

 .إىل كريت معبود لييب األصل وليس كما ذكرت الرواية األوىل أن أصوله ترجع
أما اآللهة التي :"...هريودوت بأن بوسيدون إله لييب، حيث ذكر دخر يؤكويف نص آ 

يجهلها المصريون، فأخذها اإلغريق على ما أحسب، عن البالسجة، عدا بوسيدون الذي 
 عرفوا به عن طريق الليبيين، وله عندهم أعظم مقام، كما أنهم الشعب الوحيد الذي يعبد إلها  

                              
 .11-14راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة، املرجع السابق، ص ص،  - 1
ْرَمُة من تاريخ احلضارة الليبية، املرجع السابق، ص - 2  .024حمّمد سليمان أيوب، ج 
 .11راضية أبو عجيلة صاحل بن خليفة، املرجع السابق، ص  - 3
 .98، املرجع السابق، ص حممد احممد سامل - 4
 .02-06، ص ص، نصوص ليبية من هريودوتس: مي خشيمعلي فه  - 5
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 .1"اإلسمبهذا 
كان اإلغريق يقيمون له هياكل   -كما ذكرت سابقاً   -ومبا أن بوسيدور كان إهلًا للبحر  

على ألسنة األرض، ويؤدون له الصلوات حىت ينالوا رضاه، مثلما هو احلال يف كورنثية الواقعة على 
القدمي، كما  الساحل الشرقي لبالد اليونان، حيث كانت السفن تبحر منها إىل خمتلف أحناء العامل 

    .2كان بوسيدور إهلاً للخيل كذلك حيث ظهر يف مدينة أركادياً على هيئة حصان
 لعبت املرأة القورينائية دوراً هاّماً يف توحيد العقيدة الدينية يف برقة، حيث أصبحت األنوثة  

 فروديسياأْو أ" فينوس"الربقاوية رمزًا لآلهلة، وظهر ذلك واضحًا يف انتشار عبادة 
(AFRODISIA ) على اجلزيرة الصغرية الواقعة ما بني درنة " أفروديسيا"اليت أبلق امسها

ة اهللينستية هلالإبداًل من ( ISIDE EGISIA)هلة وأبولونيا، كما مّت عبادة اإل
 .3(DEMETRA)ودميرتا( KORE)قورا

اآلهلة لوقت، إسم يف ذلك ا اإلغريق اليت كان يقدسها سكان برقة ومن بني اإلهلات 
اليت كان معبدها يوجد يف اجلزيرة الصغرية الواقعة يف مستنقع تريتونيا " فروديتأ"
، وتؤكد -عروفة حاليا بسبخة عني السلماين مبدينة بنغازيامل-( TRITONIA/تريتونيس)

ل هلة واليت مّت العثور عليها يف بعض املدن الربقاوية مثل متاثيالتماثيل املنحوتة من املرمر لتلك اإل
  .4ا كانت مقّدسة ومعبودة من مجيع السكان تقريباً يف تلك املدن، إهناملرمر لآلهلة فينوس

بيني، ولكن كان هناك آهلة عليا بلغت و هلة األجنبية الىت عرفت عند اللكانت هذه اإل 
بية اأَلصل، وظلت بوال حياهتا خملصة للوبن و قلوب الناس، وكانت هذه اآلهلة ل أمسى املراتب يف

 "تانيت"هلة األُم الذي أجنبها، ظلت آهلة صحراوية مل تتأَثر كثريًا بامليثولوجيا اإلغريقية، منها اإل
سيدة الصحراء، هادية القوافل بالنهار والليل، جمرة عيون املاء، فكثرة املاء يف اآلبار رمز احلياة 

                              
 .016هريودوت، تاريخ هريودوت، الكتاب الثاين، املصدر السابق، ص  - 1
 .98، املرجع السابق، ص حممد احممد سامل - 2
 .019-012، املرجع السابق، ص ص، غوليامل ناردوتشى - 3
 .070-019، ص ص، نفسه - 4
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( صا احلجر)مدينة سايسهلة نيت املصرية املعبودة يف سم تانيت باسم اإلا نقرت اواخللود، وقد 
  .1بالدالتا

كانت اهللينية قد دخلت أفريقيا عرْب قرباج، ومل يكن امللك النوميدي : الدين في نوميديا: ثانيا  
ماسينيسا املعجب باإلغريق واملرتبط بعالقات متينة هبم سوى أن يساير تلك احلركة الدينية، ويرى 

أّن هذه اإلرادة ذاهتا هي األصل يف توسيع عبادة اآلهلة  عديد املؤّرخني منذ دراسة كاركوبينو القّيمة
 .2اإلغريقية يف نوميديا

 ( Cereresgraecae)عبادة كرييس اإلغريقية  انتشرت :اآللهة اإلغريقية في نوميديا -(1
م، حيث كانت متارس يف باجة واحتماال يف جهات نوميديا يف عهد .ق 394بقرباج يف سنة 

يوغربة، وقد وجدها ماسينيسا موجودة يف األقاليم اليت اقتطعها من قرباج يف الغرب من خط 
أي خارج نوميديا الرومانية وماسيليا كذلك، وقد عمل هذا األخري على ( مجيلة)بول كويكول
احلضارة اهللينيستية ولزرع احلماس بني رعاياه أمال يف اإلنتاج الوفري املتوّقع حتقيقه  تعزيزها جللب

رف أربع سنوات من إدخاهلا يف ألرض يف ذات الوقت، فقد متكن يف ظبالتشجيع على خدمة ا
أغلب إقليم املاسيلي، خاصة يف السهوب الكربى املخصصة لزراعة احلبوب، حيث ال ميكن اعتبار 

 .3الديانة الزراعية هينّا، وقد استمالت تدرجييا كّل السّكان املزارعني يف اإلقليم البوينأثر هذه 
إىل تدّخل امللك خاصة إذا علمنا بأهنا آهلة احلصاد واجلين ال حيتاج نشر هذه العبادة  إن 

بادة لدى الشعب النوميدي، وقد نقل لنا قابريال كامبس نصاً لكاركوبينو يشرح فيه مميزات هذه الع
هذه الديانة الهيلينية قفزت من أصول بعيدة في عمق نزعة التعّبد للطبيعة وهي :"جاء فيه

نزعة قديمة في الحضارة المتوّسطية تأّخر النوميد في األخذ بها وكان من المؤّكد عند 
انتشارها في أوساطهم أن تنعش عواطفهم الدينية بازدهار حيوي من خالل األسرار الجنسية، 

الحميمة بالقوى المخصّبة للطبيعة كانت عبادة تلوس وكوري هي التي تقّرب أكثر والصلة 

                              
ْرَمُة من تاريخ احلضارة الليبية، املرجع السابق، ص  - 1  .026حمّمد سليمان أيوب، ج 
 .872ابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر ماسينيسا أو بدايات التاريخ، املرجع السابق، ص غ - 2
 .860-879ص،  ، صنفسه - 3
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االهتمامات السحرية للمزارع البربري، وكانت محاولة ماسينيسا إدخال عبادة اإللهتين لتربية 
 .1"ياه على صيغة ذهنية دينية أرقى حيث الحقيقة الخام تعّوض برموزارع
ثان اإلغريقية، حىت أنه محل رعاياه من النوميد على كان امللك مسينيسا شغوفًا باألو  

، مث "دمييتري"اليونانية ابنة ( Koré)وهي كوري( GOURAYA)قورايا: عبادهتا، مثل
اليت يعتقد أهنا ربة للحصاد واحلبوب، وهي مقتبسة من الوثن اإلغريقي ( Céres)سرييس
واملعتقدات أعياد تقام يف نوميديا، ، وعلى هذا فقد أضحت هلذه األوثان (Démetre)دمييتري

اعتباراً " يناأث"الذي يقيمه اإلغريق ملعبودهتم وكان للعيد . 2وظل هذا احلال يف أيام امللك يوغربا
 .3وتقديراً يف مملكة نومدييا

ومن األمور اليت تنبؤنا عن تأثر سكان بالد املغرب القدمي باملعتقدات اإلغريقية هو ما مت  
نقشت عليها كتابات إغريقية  حيث عثر على أنصاب معبد بعل أمون يف موقع احلفرةاكتشافه يف 

خمتلطة مع األنصاب البونية والبونية اجلديدة، وكثري منها أقيم يف عهد ماسينيسا، وهناك بعض 
كانوا مقيمني لفرتة بويلة بسريتا " بعل أمون"التفاصيل مفادها أّن اإلغريق الذين كانوا يتعبدون 

سم ريقي كرونوس يف نّصني أثريني باإلله اإلغاهنا املبونقني، وقد أشري إىل اإلوا يف سكواندجم
يف نصنّي أثريني بصفتها ( كتبت ثينيت وثنّـْيث)الفينيقي بعل أمون، كما أشري إىل اإلهلة تانيت 

حرف ، وامللفت لالنتباه هو أّن نّصا باللغة البونية كتب كّله باأل(pénébal)بينيبال: املعتادة
اإلغريقية، كما يالحظ أن هؤالء اإلغريق يف معتقداهتم كما هو يف أخالقهم ال يكادون يتمّيزون 
عن األفارقة املبونقني الذين يعيشون بني ظهرانيهم، حيث أقامت عائالهتم منذ أجيال عديدة يف 

 .4سريتا
 يوس آمونوقد نقشت على بعض نقود مسنيّسا أو نقود من خلفوه مثل يوبا األول رأس ز   

                              
 .860ابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر ماسينيسا أو بدايات التاريخ، املرجع السابق، ص غ - 1
 .27-21بوزياين الدراجي، املرجع السابق، ص ص،  - 2
 .27نفسه، ص  - 3
 .844ابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر ماسينيسا أو بدايات التاريخ، املرجع السابق، ص غ - 4
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(Zeus Ammon )1عبده األهايل الذي بقرون الكبش، وهو منوذج اللييب اإلغريقي . 
عرفت مدينة  ( مسيبسا)عهد امللك مكيبساعرفت مدينة كربا يف  :العمارة الدينية -(8

تطورا كبريا حيث تشبعت باحلضارة اإلغريقية أكثر من السابق، وقد تزاوجت يف ( سريتا)كربا
ومبانيها الدينية واجلنائزية األساليب البونيقية األصيلة واإلغريقية احلديثة، فجاءت تلك عمارهتا 

العمارة صورة فريدة من نوعها يف تاريخ العمارة اإلنسانية، ولدينا يف ضرحيي دوقة واخلروب أوضح 
ية حملية خر بني أصول معمارية ليبعرفت العمارة اجلنائزية تزاوجًا آل على هذا التزاوج، كما امث

قرب )وضريح تيبازة( قرب باتنة)املدراسنية، وهو ما نراه يف كل من ضريح وأساليب مجالية إغريق
 .2ا بال ريبومها يعاصران فرتة ازدهار سريت( اصمةالع
ويعتقد قابريال كامبس أن مشيد ضريح اخلروب ما هو إال واحد من البنائني اإلغريق أو  

( dorique)تأثريات اإلغريقية يف املعمار الديين جند التاج الدوريالومن . 3أحد تالمذة اإلغريق
ْرتا، كما وجد يف صومعة اخْلروب ويف املدغاسن، فاألعمدة اليت   الذي كان منتشرًا بكثرة مبدينة س 

، والنضد الذي يعلو التيجان يف (Cannelés)كانت تعلوها هذه التيجان ليست جذوع خمددة 
مصري، أما ضريح الصومعة فليس به عالمة تدل على أنه من الطراز  املدغاسن عبارة عن تعطيف

 .4الدوري، فهذا الضريح ليس سوى أثر إغريقي خايل من الزخارف الشرقية
اليت ( Frontons)فنواتىء التزيني يف رأس العمود واإلفريزات وغري ذلك، وحىت الغرفة 

الشهري ( Halicarnasse)ْرناسحتدها األعمدة جاءت يف نسق يشبه املوجود يف ضريح َهليكَ 
الذي بين يف أواسط القرن الرابع، ونفس النسق يوجد يف بنايات جنائزية أخرى من الفن اإلغريقي  

بسان رميي يف ( des Jules)وضريح اجلوليني( Carie)بكاريا( Mylasa)كضريح ميالس
 .5بروفـَْنصا

                              
 .086، املرجع السابق،  ص 7.اْصطيفان اْكصيل، ج - 1
 .10حممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي حبوث ودراسات، املرجع السابق، ص  - 2
 .377ابريال كامبس، يف أصول بالد الرببر ماسينيسا أو بدايات التاريخ، املرجع السابق، ص غ - 3
 .62-66جع السابق، ص ص، ، املر 1.اْصطيفان اْكصيل، ج - 4
 .881، ص 7.نفسه، ج - 5
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فيه التيجان األيونية املهجورة  يالحظ التأثريات اإلغريقية يف ضريح قرب الرومية حيث تتضح 
السيكي منذ قرون، متاماً، مبا فيها ذلك االنعطاف يف القناة الذي ختلى عنه الفن اإلغريقي الك

 .1عتمد على فنان من مدرسة إغريقية لتزيني الضريحورمبا يكون قد ا
عادة  د املغرب القدمي عن اإلغريق وهيمن بني املعتقدات الدينية اليت أخذها سكان بال 

إحراق املوتى، وهي بدرجة أقل، فقد لوحظ وجود اإلحراق بضريح اخلروب، الراجع ألواسط القرن 
م ويف إحدى التالل اليت بنيت حول املدغاسن القرن الثالث، وكذلك شوهدت عملية .الثاين ق

ئر اإلحراق يف بعض القبور األخرى والدملينات والتالت، املوجودة يف األراضي املتامخة للجزا
واملغرب، والبد من أن بعض األهايل اقتبسوا هذا الطقس عن الفينيقيني وهؤالء أنفسهم اقتبسوه 

 . 2م.عن اإلغريق حواىل القرن الثالث ق
 .الفن والموسيقى -ثالثا

، ال سيما يانب العلماعتنائهم باجلإىل  اعتىن القورينيون بالفنون اجلميلة اضافة :الفنون -(1
بعدما بلغوا حدًا كبريًا من الثراء بفعل التجارة وخصوبة األرض، فرتفهوا ألجل ذلك، وهذا أمر 

حيث حفظت املتاحف  ( فن الضرب)يتضح من خالل نقودهم الذهبية والفضية املتميزة بإتقاهنا 
انوا يستعملوهنا أيضا اشتهر القورينيون بفن النقش على األحجار الكرمية اليت ك. كميات وافرة منها

اإلضافة إىل ُعثر على جواهر غاية يف الروعة واجلمال حتت أبالل يوسربيدس، ب فقديف ُحليهم، 
قدمت احلفريات العديد منها واليت تدل على مستوى فين ال يقل عن ما وجد فن حنت التماثيل و 

 .3يف بقية أحناء العامل اإلغريق
تلك القبور املنحوتة يف الصخر واليت ما زالت كما أهنم اعتنوا بفن الرسم، ال سيما يف  

حتتفظ بآثار رسومات ملونة فيها، باإلضافة إىل الرسم على األواين، حيث ُعثر يف يوسبرييدس على 
وكان القورينيون ماهرين أيضًا يف الفن املعماري، يتضح ذلك  .أوان جيدة الصنع عليها رسوم رائعة

                              
 .837-837، املرجع السابق، ص ص، 7.اْصطيفان اْكصيل، ج - 1
 .022، ص 7.جنفسه،  - 2
 .094راضية أبو عجيلة، املرجع السابق، ص  3
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يت ال تزال ماثلة للعيان، ال سيما جماري املياه، والطرق، من خالل آثارهم الضخمة باملنطقة وال
 .1واآلبار، واملباين

ع فيه دراسات مج "تاريخ المسرح"ألف فيه كتابه الرائع  اهتم يوبا الثاين بفن املسرح وقد 
عمل على جلب ممثلني وممثالت و ، 2والرقص، احتوى على مثانية عشر جملداً  شاملة حول املوسيقى

( Leonteus)عاصمته قيصرية لتقدمي أعماهلم، ومن بينهم املمثل املشهور ليونتيوسإغريق إىل 
استقدمه من مدينة أركوس اإلغريقية خصوصا وأن هذه املدينة أصبحت يف عهده تتوفر على 

 . 4كما أسس معهدا لتدريسه يف عاصمته، هذا باإلضافة إىل معهد النحت. 3مسرح مهم
شرشال ووليلي : ثاين جمموعة من املسارح يف كل منالفضال عن ذلك فقد بىن يوبا  

يف عاصمته يول، وقد تطرق لذكره اصطيفان ، ومن أمجلها املسرح العتيق املتواجد 5وليكسوس
ومن المؤكد أن قيصرية كان بها مسرح على عهد يوبا الذي كان يحب الفرجات، :"أكصيل

لمسرح هو الذي لم تندثر والذي كتب بحثا مسهبا عن الفن الدرامي، والشك أن هذا ا
خرائبه حتى اآلن، وبالرغم من أنها كثيرا ما استعملت كمحجرة، وكانت الزخارف الفاخرة 
على جدران خشبة المسرح من الرخام األبيض، وهو عبارة عن دثار وعن ثالث مجموعات 

جعلها ثم إن هذه البقايا من طراز ي...متراكبة من األعمدة الكورنثية التي تحمل عمرة غنية
 .6"متينة القرابة بالقطع المعمارية التي عثر عليها بالساحة

املسرح متثال كبري من املرمر ميثل شخصًا مدرعًا ميّد يده اليمىن يف حركة  جبانبيقف  
اإلمربابور الذي خيطب على جيوشه، بينما متسك يده اليسرى برمح، أما الرأس الذي حنت على 
حدة فقد اندثر، ولكن الصور اليت تزين الدِّراع تشهد أن هذا اإلمربابور هو أغسطس، ونشاهد 

                              
 .091راضية أبو عجيلة، املرجع السابق، ص  1
 .831، املرجع السابق، ص 2.اْصطيفان اْكصيل، ج - 2
 .39، ص املرجع السابقعبد العزيز أكرير،  - 3
 .29-22وأعباهنا، املرجع السابق، ص ص، -وموابنها-بوزياين الدراجي، القبائل األمازيغية أدوارها - 4
 .814، املرجع السابق، ص  ، املرجع السابقمجال محداوي - 5
 .803-808، املرجع السابق، ص ص، 2.اْصطيفان اْكصيل، ج - 6
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اإلله الذي انتقم لقتل يوليوس قْيصر أب ( Mars Ultor)ية ملارس أوْلطوريف األعلى صور نصف
والنصر ( الرّب يوليوس)الوبن وأب أوغسطني، ونرى أسفل ذلك على أحد اجلانبني قْيصر ُمؤهّلاً 

( Venus Genetrix)يُتوجه وعلى اجلانب اآلخر صورة جلّده اليوْليوسيني، جينرْتيكس
ي متسك ُحسامًا وتُرسًا يصحبها احلب وقد تنكب قوساً، وهذا أيضًا وه( Victrix)وفيكرْتيس

األثر اجلميل يذّكر بأسلوب وهيئته العامة، ويذكرنا بالتمثال الشهري ألوغسطس احملفوظ 
 .1بالفاتيكان

بىن يوبا الثاين يف مملكته القيصرية واملوريطانية جمموعة من املتاحف األركيولوجية، وكان  
ر واملنحوتات والنقود والوثائق واألدوات واملستكشفات الطبيعية واجليولوجية، اهلدف منها مجع اآلثا

وقد عرض فيها كل ما وصل إليه بنفسه يف أثناء استكشافاته الطبيعية ورحالته العلمية، وما وصل 
ومتحف وليلي، فقد ضم األول ( شرشال)يول علماؤه، ومن تلك املتاحف جند متحفإليه 

والنقود واألشكال والتماثيل اليت كانت توجد باململكة القيصرية أو نوميديا، املنحوتات الربونزية 
ومازالت بعض تلك اآلثار شاهدة على مدى شأن يوبا الثاين، وما شهده عصره من إجنازات 

 . 2ثقافية وفنية، كما يشهد متحف وليلي بتحفه على األمر ذاته
تاريخ الرسم "بـ وسومألف كتاب م التفت يوبا الثاين إىل الفن التشكيلي والنحت حيث 

ع َرف فيه بفن الرسم والتصوير على مستوى املوضوع والشكل واألدوات، مع كتابة " والرسامين
، ومن ضمن الرسامني اليونان الذي ذكرهم يف  ن والرومان والبونيقيني واملغاربةتراجم الرسامني اليونا

 . 3(Parrhasius)وبـََرهاْسيوسْ ( Polygnote)بوليْكنوتْ : كتابه جند الفنانني الشهريين
ى تشهد املنحوتات اليت عثر عليها الباحثون يف عاصميت يوبا الثاين شرشال ووليلي عل 

بفن النحت، وال ميكننا ربط تلك اآلثار باالمربابورية الرومانية،  مدى اهتمام هذا امللك املغريب
 فقد كان إنساناً راقياً حمباً للفن ويعتين  ،ألن هذا العمل يعود إىل يوبا الثاين بالدرجة األوىل

                              
 .097-091، املرجع السابق، ص ص، 2.ان اْكصيل، جاْصطيف - 1
 .847-841، املرجع السابق، ص ص، مجال محداوي - 2
 .831، املرجع السابق، ص 2.اْصطيفان اْكصيل، ج - 3
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 .1على معامل مملكته أن حيافظباملنحوتات ويعمل على 
هتم بالفنون اجلميلة ببالد املغرب يف ذلك الوقت، الذي اوحده ليس يوبا الثاين  أن يبدو 
يولد  كانثمت آخرون كانت هلم االهتمامات نفسها، ألن التأثري اإلغريقي والفينيقي والروماين  ف

 .2فقد يهتم بعضهم مجيعهممل يهتم بذلك السكان  إناهتماما معينا بني السكان، و 
حتدث املؤرخ هريودوت بأن اإلنشاد الديين اإلغريقي إمنا مت أخذه عن الليبيني،  :الموسيقى -(8

 ألن نساء هذه البالد كن يدمن على الندب والنواح يف بقوسهن الدينية، وهلن فيها أسلوب مجيل
 .وهذه شهادة عن احلس الفين املرهف لدى الليبيني ،3ينشدون بصوت غاية يف الروعة والطرب

إذا كانت احلضارة القرباجية تعرض نفسها بنفسها على األمراء النوميد فإهنم مل يكونوا 
. 4جيهلون مقدار تفوق احلضارة اإلغريقية عليها، فمسنيسا استدعى لبالبه موسيقيني من اإلغريق

يتم استقباهلم حبفاوة حيث تقام األفراح وتنظم احلفالت املوسيقية بالقصور فتنصب كان و 
 .5الطاوالت وتزين باألواين الفضية والسالل الذهبية

أقبل يوبا الثاين على املوسيقى بشغف مثري وخصص هلا كتبا وافية وشاملة عّرف فيها  وقد
لفنية اليت كانوا يستعملوهنا، ورصد مبخرتعي املوسيقى، وأشار إىل ببيعة حرفتهم واآلالت ا

ويف الوقت نفسه حتدث بإسهاب عن الفنون وكيفية اخرتاعها يف بلدان خمتلفة، إيقاعاهتا وأحلاهنا، 
وركز على الرقصات اإلغريقية الرقص والتمثيل واملسرح والنحت، : للموسيقى، مثل التابعة

 .6وار على املمثلنيواألجنبية، وبني الطريقة اليت حيسن أن توزّع هبا األد
يف بالد املغرب  –بشىت أنواعها  –واجملهودات اليت قام هبا يوبا الثاين يف نشر الفنون   

هم يف اجملال الثقايف و فقد كان يستدعي الفنانني واألدباء من روما وأثينا ليفيدوا رعيته وميتعمعروفة، 

                              
 .816-817، املرجع السابق، ص مجال محداوي - 1
 .90السابق، ص وأعباهنا، املرجع -وموابنها-بوزياين الدراجي، القبائل األمازيغية أدوارها - 2
 .377املصدر السابق، ص الكتاب الرابع، هريودوت، تاريخ هريودوت،  - 3
 .20، املرجع السابق،  ص 7.اْصطيفان اْكصيل، ج - 4
 .82جمموعة مؤلفني، اجلزائر النوميدية، املرجع السابق، ص  - 5
 .831، املرجع السابق، ص 2.اْصطيفان اْكصيل، تاريخ مشال أفريقيا القدمي، ج - 6
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أنشأ لتدريسها معهدًا خاصًا بعاصمته  فقد، 1والفين بصفة عامة وفن املوسيقى بصفة خاصة
، ومن هنا كانت 2، كما قام هو نفسه بتأليف موسوعة موسيقية ضخمة(شرشال حاليا)ايول

املوسيقى مزدهرة لدى ملوك وسكان املغرب القدمي مادام قد خصص هلا موسوعات ومعاهد 
 .لتديسها واإلعتناء هبا

الكثري وأعطوهم الكثري،  عن اإلغريقأخذوا بيون و للا يف خامتة هذا الفصل ميكن القول أن 
احلياة الثقافية املتبعة داخل املستوبنات ، حيث شهدت بيني حبضارة اليونانو حضارة الل فامتزجت

حرص اإلغريقية ازدهاراً منقطع النظري على مجيع املستويات اآلداب والفلسفة والعلوم والفنون، وقد 
هلا املعابد داخل أوباهنم األوىل، فعملوا هلا التماثيل وشيدوا  اإلغريق على عبادة آهلتهم املوجودة يف

بيني بالنواحي الدينية والعقائدية، و استفاد اإلغريق من ولع قدماء الل، كما بيةو مستوبناهتم الل
 .فقّلدوهم يف ذلك، واستعاروا منهم آهلتهم وعبدوها

 
 

                              
 .810-810مجال محداوي، احلضارة األمازيغية أنثروبولوجيا اإلنسان، املرجع السابق، ص ص،  - 1
 .29-22، املرجع السابق، ص ص، 0.وأعباهنا، ج-وموابنها-بوزياين الدراجي، القبائل األمازيغية أدوارها - 2
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عما كان عليه احلال مع  -بعض الشيء–الرومان يف زمن متأخر بدأت صالت املغاربة القدماء ب 
األحداث التارخيية يف زمن متأخر أيضاً، املصريني واليونان والفينيقيني، ذلك ألن الرومان ظهروا يف مسرح 

والصالت بني سكان الشمال اإلفريقي وسكان أوروبا قدمية قدم اإلنسان نفسه، وما يهمنا هنا هي 
: الصالت االجتماعية والثقافية اليت وقعت بني أهل املغرب القدمي وبني الدولة الرومانية بأشكاهلا الثالثة

وكي تسهل علينا عملية املقارنة، وكي يتسىن لنا تطبيق ما ميكن  .ةرباطوريمامللكية واجلمهورية واإل
استنتاجه من صالت أفادت املغاربة نتيجة لعالقاهتم مع الرومان، ال بد لنا من تكوين فكرة عن هؤالء 

 . الرومان، وما وصلوا إليه من تطور يف اجملاالت احلضارية
  .التعريف بالرومان: المبحث األول

م تنقسم إىل .كانت اجلماعات السكانية اليت تعيش يف إيطاليا عند القرن السادس ق :السكان: أوالا 
 .اجلماعات اإليطالية واجلماعات غري اإليطالية: قسمني

 :على النحو اآليتكان اإليطاليون موزعني : اإلطاليون -(1
التيرب، يف منطقة سهلية عاش الالتني على الضفة اجلنوبية الشرقية من هنر  (:Latin)الالتين  -(أ

، وكان (Latium)كلم، بني الشاطئ وجبال األبنني، دعتها التيوم   64كلم وعرض   46بطول 
 .1الالتني كجرياهنم من القبائل يعيشون حياة الرتحال

هم سكان سهل التيوم وهم من مجموعة  2اللطينيون'' : ابن خلدون عن الالتني وذكر 
كان الالطين أنشط المجموعات الثالث وقد استطاعت احدى مدنهم ... الشعوب اإليطالية 

أن تتصدر كل المدن األخرى في إيطاليا وأن تفرض سيطرتها على شبه الجزيرة خالل القرن ( روما)
 .3''نيم ثم على منطقة البحر المتوسط كله خالل القرن الثا.الثالث ق

                              
 .961إبراهيم العيد بشي، تاريخ خمتصر للحضارة الرومانية واإلغريقية، املرجع السابق، ص  1
فكتب اللطينيون كما يفعل أهل املغرب حىت اليوم، وهذا دليال هاماً على ( ط)كتب ابن خلدون اسم هذا الشعب مستخدماً حرف   2

غاربة ادحمدثني هلذا النطق ليست تأثرياً فرنسياً كما يبدو للبعض ولكنه أصيل يف املنطقة من قبل االستعمار الفرنسي بعدة أن استخدام امل
ابن خلدون، اإلغريق عند ابن خلدون من بداية أيامهم إىل موت االسكندر األكرب، حتقيق وتعليق فوزي عبد الرمحن : ينظر. قرون

 .53مكاوي، دط، دت، اهلامش ص 
 .53ابن خلدون، املصدر السابق، ص عبد الرمحن  3
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عنصر مهاجري أواخر عصر الربونز، وعنصر : وكان الالتني مزجيًا من أربعة عناصر رئيسية هي  
مهاجري العصر احلجري احلديث الذين قدموا من املناطق اجملاورة يف جبال األبنني، وبدأت القرى 

 .1الزراعية بالظهور بني هنر التيرب وخليج نابويل، وكانت احلياة فيها ريفية بسيطة
 : أما بقية القبائل اإليطالية فهي 

 .يف الكمبانيا الرومانية :(Companiens)الكمبانيون  -(ب
 .يف جبال األبنني الوسطى  :(Sabinums)والسابينيون   (Ombriens)األومبريون -(جـ
 Les)والغاليونيف جبال األبروز  واإليكوبين واللوكانويين( Samnties)السامنيون -(د

Gaulois) 2يف أقصى الشمال. 
لعبت هذه الشعوب دور هام يف تطوير ودفع عجلة احلضارة يف إيطاليا  :ةغير اإليطاليالقبائل  -(2

 :ومن أشهرها
هاجر األتروسكيون من آسيا الصغرى الغربية، واستطاعوا بغاراهتم  (:Etrusci)ألتروسكيون -(أ 

ساحل إيطاليا الغريب من نابويل جنوبًا إىل جنوى البحرية صّد قبائل إيطاليا إىل الوراء، واستولوا على 
م، نظم األتروسكيون أنفسهم يف إيطاليا متبعني نظام حكم دولة .مشااًل منذ بداية القرن الثامن ق

 .3املدينة
قدم اإلغريق إىل إيطاليا عن طريق البحر يف الفرتة الواقعة بني منتصف القرن الثامن  :اإلغريق -(ب 

 .4م وتوضعوا يف مستعمرات عديدة ونشروا معهم تقاليد احلضارة اهلللينية.دس قومنتصف القرن السا
ات يف صقلية وسردينيا وكورسيكا إال أن وطنمتكن الفينيقيون من تأسيس بعض املست :الفينيقيين -(جـ 

 .5الظروف السياسية واجلغرافية مل تسمح هلؤالء أن يلعبوا دوراً مماثالً لدور اإلغريق يف إيطاليا

                              
 .961إبراهيم العيد بشي، تاريخ خمتصر للحضارة الرومانية واإلغريقية، املرجع السابق، ص  1
 .931ص  نفسه، 2
 .94ـ ص 9149رستم أسد، عصر أوغسطس قيصر وخلفائه، د ن، بريوت،  3
اجلمهورية االمرباطورية حىت عهد االمرباطور قسطنطني، دار الفكر احلديث، لبنان، هشام الصفدي، تاريخ الرومان يف العصور امللكية  4

 .36، ص9141
 .31، ص نفسه 5
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تعلم الرومان من اإلغريق والبونيقيني مجلة معتربة من القيم احلضارية، واملعتقدات الدينية،  
 .1والتقاليد االجتماعية، والنظم السياسية، وأساليب العيش املختلفة، وأنواع الفنون املتنوعة

األخويني تذهب الرواية الرومانية األسطورية إىل أن  :تشكل اإلمبراطورية الرومانية -ثانياا 
وحتدث . 2راضعي الذئبة مها اللذان أسسا روما( Remus" )رميوس"و( Romulus" )رومولوس"

ومن المؤكد أن أشهر األساطير الرومانية تقول أن أنياس '': ابن خلدون عن تلك األسطورة بقوله
(Aneas ) أحد أبطال طروادة جال في البحر بعد سقوط مدينته حيث أرسى في قرطاج وقد

به ديدو مؤسسة قرطاج ولكنه هجرها إلى ساحل إيطاليا حيث نزل بسهل التيوم وأسس هامت 
مدينة البالونجا وقد أسس أحد أحفاد ( Ascanius)ثم أسس ابنه ( Lavinium)مدينة 

ا جزأ من احلقيقة ولكنها طبعت بطابع ويبدو أن الرواية هب.3''األخير مدينة روما بعد بضعة أجيال
                                      . أسطوري

، مث بدأ 4م.ق135عام ( Tiber)أنشئت روما على تلة صغرية على ضفة هنر تيرب 
اإلتروكسيون يلعبون دوراً حامساً يف تاريخ شبه اجلزيرة اإليطالية حيث أسسوا امللكية الرومانية بصورة فعلية 

 .5م.ق 135أفريل  19يف 
التاريخ الروماين هو إسقاط الالتني للملك االتروسكي وتأسيس مجهورية وأول َمعلم واضح يف 

م إىل .ق 11، وحتولت اجلمهورية الرومانية سنة 6م.ق 311أرستقراطية يف ختام القرن السادس سنة 

                              
 .915ص ،املرجع السابقبوزياين الدراجي،  1
وتواجه كانت روما حتتل موقعًا متوسطًا يف إيطاليا، شبه اجلزيرة الوسطى يف البحر املتوسط ويتعادل بعدها من قادس واالسكندرية،   2

زكي سوس، مهرجان : دي بورج، تراث العامل القدمي، تر.ج.و: ينظر. افريقيا ويف نفس الوقت ترتبط بأوروبا الوسطى والغربية واجلنوبية
 .165، ص 9111القراءة للجميع، مكتبة األسرة، القاهرة، 

 .53ابن خلدون، املصدر السابق، ص  3
، دار كيوان للطباعة 9قاسم حممد سويدان، ط: ، تر(العالقات بني بيزنطة والعرب مقدمة يف دراسة)عرفان شهيد، روما والعرب  4

 .95، ص 1114والنشر والتوزيع، دمشق، 
، منشورات دار عالء الدين، دمشق، 9، ط1نسيم واكيم اليازجي، ج: كوفاليف، احلضارات القدمية، تر. د دياكوف، س.ف 5

 .643، ص1111
 .166ص  دي بورج، املرجع السابق،.ج.و 6
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الذي أطلق عليه حبر )تتحكم بكل األراضي والبالد حول البحر األبيض املتوسط  1امرباطورية
دام حكمها أربعة قرون حىت انقسمت إىل قسمني شرقي وغريب .(11:الخريطة رقمينظر )،2(الروم

م على يد الربابرة الوندال الذين غزوها من وسط 614م، مث اهنار القسم الغريب باهنيار روما سنة 513
م حيث سقطت على يد 9635أوروبا، واستمر بقاء القسم الشرقي بزعامة القسطنطينية حىت سنة 

 .3ماين حممد الفاتحالسلطان العث

 
 .م111توضح اإلمبراطورية الرومانية في أكبر امتدادها عند موت تراجان سنة : 11الخريطة رقم 

 .11م، المرجع السابق، ص 2112مجلة تاريخ ليبيا، عدد نوفمبر : نقال عن

رائدة تصدر تاريخ الرومان مكانة خاصة بني تاريخ شعوب العامل، فاالمرباطورية الرومانية جتربة 
، ولفرتة تعمريها 4وفريدة يف احلضارة االنسانية، وتعود أمهية هذه االخرية إىل اتساع رقعتها اجلغرافية

                              
 .933ص  املرجع السابق، إبراهيم العيد بشي، تاريخ خمتصر للحضارة اإلغريقية والرومانية، 1
 .96عرفان شهيد، املرجع السابق، ص  2
 .933ص  املرجع السابق، إبراهيم العيد بشي، تاريخ خمتصر للحضارة اإلغريقية والرومانية، 3
م مث سريدينيا وكورسيكا واسبانيا .ق 159ولتها إىل مقاطعات بدءا بصقلية لقد متكنت روما من ضم أراضي حوض املتوسط وح 4

وكذلك بيثينيا وقورينة يف . م.ق 994فبالد الغال يف . م.ق 955وتلتها آسيا الصغرى يف . م.ق 964ومقدونيا وبعدها قرطاجة يف 
رمحاين، حممد احلبيب بشاري، االحتالل شافية شارن، بلقاسم : ينظر. وبعدها كل من كريت وكليكيا وسوريا وقربص. م.ق 16

، 1191، اجلزائر، 9136االستيطاين وسياسة الرومنة، منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 
 .941ص 
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م واستمرت باقية إىل القرن اخلامس امليالدي يف الغرب األورويب .الطويلة، إذ بدأت يف القرن الثالث ق
حقبة التاريخ القدمي، فقد تعرضت منذ القرن وإىل القرن السابع يف الشرق، إضافة إىل أهنا وقعت يف هناية 

 .1الثالث امليالدي لعوامل الضعف والتفكك من داخلها وخارجها
إخل، إال أن ...ثقافات خمتلفة من يونانية وعربية وفارسية وتركية ومغربيةأيضًا ضمت االمرباطورية  

قيا عن والية آسيا لكل والية خصوصيتها، فوالية الشام ختتلف عن والية مصر عن والية أفري
 .2إخل، من حيث اإلدارة والقيادة...الصغرى

وجدير بالذكر أيضًا أن تراث االمرباطورية الرومانية مل يكن من صنع سكاهنا وحدهم وال من  
الشرق الفكر والرتاث اهلللينسيت فحسب، بل هو مسامهة بني الرتاث اإلغريقي الروماين وتراث  تأليف

ذات جتارب عريقية ورائدة يف جمال السياسة والفكر احلضاري، ومتكنت  ببالد األوسط القدمي واملغرب
. روما االمرباطورية أن تستوعب كل جتارب الشعوب اليت توسعت على حساهبا مث مزجتها برتاثها

وأضافت ما استطاعت أن تصل إليه عن طريق ابتكاراهتا اخلاصة ليخرج يف النهاية من هذا كله التجربة 
 .3لالمرباطورية العاملية النزعة فكراً وتطبيقاً، شكالً وتراثاً، فلسفة وحضارةالرومانية 

ري من األدباء واخلطباء والعلماء واملشرعني ثلذلك خرجت االمرباطورية الرومانية عدد ك 
واإلداريني، ومتاحف العامل مليئة بتماثيلهم وآثارهم املنقوشة واملسجلة عليها أعماهلم يف شىت اجملاالت، 

 .إخل...سواء انتصارات عسكرية أو أشعار أو خطب أو إصالحات اقتصادية واجتماعية
يبدو أن الرومان عرفوا املغاربة  :اإلحتالل الروماني ألراضي بالد المغرب -المبحث الثاني

وبالد املغرب عن طريق البونيقيني، أثناء املبادالت التجارية، أو خالل احلروب الطاحنة اليت دارت بني 
 . 4برييةالقرطاجيني والرومان يف صقلية وشبه اجلزيرة اإل

وما كانت هذه  كانت سيطرة روما على إفريقيا من الفاعلية واإلحكام أكثر مما حتقق للقرطاجيني 
السيطرة بوليدة الصدفة، بل جرى اإلعداد هلا زمنًا طوياًل، وتواصلت بعناد روماين حقيقي، فبعد اهلزمية 

                              
 .3ص،  9111جنيب إبراهيم طراد، تاريخ الرومان، مطبعة ومكتبة الغد، القاهرة،  1
 .4-3نفسه، ص ص  2
 .4ص، 9119، دار النهضة العربية، القاهرة، 1سيد أمحد علي الناصري، تاريخ االمرباطورية الرومانية السياسي واحلضاري، ط 3
 .919بوزياين الدراجي، مالمح تارخيية للمجتمعات املغربية، ص  4
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م، وحيول إقليمها إىل .ق 964م وقبل أن ختخَّرب املدينة يف سنة .ق 119اليت حلقت قرطاج يف سنة 
، معهود هبا إىل "حممية"عمليًا إىل دولة  مقاطعة رومانية، كان جملس الشيوخ قد صرّي الدولة النوميدية

 .1ماسينيسا
حيث بينت املصادر األدبية العالقات بني الرومان والنوميديني يف إطار تعاون امللك ماسينيسا 

، وتزايد تواجدهم بعد سقوط قرطاجة سنة 2م.ق 115والسلطات الرومانية منذ اعتالئه السلطة سنة 
 .يد املنطقة للغزو، خدمة ملصاحل روما ومته3م.ق 964

وقد أشار سالوستيوس يف كتابه حرب يوغرطة إىل وجود جالية رومانية بسريتا من التّجار من  
ل أن يسلم نفسه ليوغرطة وأن يشرتط عذوي البأس يؤمنون الدفاع عن املدينة وهم الذين نصحوا أذرب

أن مصريهم كان القتل من االبقاء على حياته فقط، وفيما عدا ذلك فإّن جملس الشيوخ سيقرر، إال 
نستنتج مما سبق مكانة اجلالية اإليطالية والنفوذ الذي كانوا . 4 طرف يوغرطة الذي استوىل على املدينة

 .   يتمتعون به وأمهية الدور الذي اضطلع به هؤالء يف اململكة عموماً 
يرة اإليطالية ألن هذا إذا ما استثنينا الصالت القدمية جدًا بني سكان مشال إفريقيا وشبه اجلز 

العصر )املعلومات األثرية تؤكد حدوث تلك الصالت يف فرتة زمنية تعود إىل مرحلة الثقافة النيوليتية 
ومت ذلك عندما حدثت هجرة جلماعات بشرية . م.، وبالتحديد يف األلف اخلامسة ق(احلجري احلديث

ن مشال إفريقيا حنو شبه اجلزيرة اإليطالية ، انطلقت م(يف فرتة احلضارة القفصية)تنتمي لإلنسان املتوسطي 
وجيمع . تلك الديار -بصفة هنائية –من جهة، وشبه اجلزيرة اإليبريية من جهة أخرى، حيث استوطنوا 

املختصون على تفوق أولئك املهاجرين ثقافيًا على الذين وجدوهم قبلهم يف أرض إيطاليا، إذ كانت 
ضمن  -بعد قرون–املصادر أيضاً أهنم اندجموا وامتزجوا  وتذكر. اً ية أكثر صقاًل وأجود صنعأدواهتم احلجر 

                              
 .911غابريال كامبس، الرببر ذاكرة وهوية، املرجع السابق، ص  1
2 Titus Livius,XXX, 17,7-14. 
3 Lassère (J.M), Ubique populus (Peuplements et mouvements de population dans 

l'Afrique romaine de la chute de Carthage à la fin de la dynastie des Sévères (146 
avant J.C-235 après J.C). Paris, C.N.R.S, 1977, P 69.                                                

 XXVI، 1114اجلزائر، -حممد العريب عقون، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة: سالوستيوس، حرب يوغرطة، تر 4
 .14ص 
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ان ــإذن فالصالت بني سكان أوروبا وسك. ما عرف ال حقًا بشعب الالتني أي سكان منطقة الالتيوم
 .1الشمال اإلفريقي قدمية قدم اإلنسان نفسه

ومع هذا فما يهم هنا، هي الصالت اليت وقعت بني أهل املغرب القدماء وبني الدولة الرومانية،  
 :فمن الناحية السياسية مر الوجود الروماين يف بالد املغرب بثالث مراحل

كان سقوط قرطاج معلنا ببدء االحتالل  :بداية االحتالل الروماني :المرحلة األولى -أوال
م، وانتهاء حكم املمالك 61وامتدت الفرتة األوىل إىل غاية سقوط موريتانيا  2املغربالروماين لبالد 

واملوريتانية بعد حكم بطليموس ابن يوبا الثاين ملك موريتانيا، وقد تزامنت تلك األحداث مع  3النوميدية
مرباطورية هناية مرحلة اجلمهورية يف روما وصوال إىل عهد أوكتافيوس أغسطس، ومن مث اإلعالن عن اإل

 .4م.ق 11حوايل 
مَتثل الوجود الروماين يف البدايات األوىل يف سبع من املدن اليت ختلت طواعيتا عن تبعيتها إىل  

قرطاجة وذلك أثناء احلرب البونيقية األخرية، وتبقى مدينة أوتيكا اإلستثناء ألهنا أصبحت حرة قبل 
م بعد .ق 964ات صداقة مع الرومان، ويف سنة اندالع تلك احلرب بفرتة، وقد ربطت تلك املدن عالق
ولكن دون أن تساويها يف املكانة وذلك " احلرية"تسوية قضايا إفريقيا من قبل روما منحت تلك املدن 

حيث حتولت املدن احلرة إىل م، .ق 54ومل تصبح تلك املدن رومانية إال يف سنة . معناها تبقى تابعة هلا
 .5سكان أوتيكا املواطنة الرومانية موِنكِبيوم رومانية، ونال بعض

م، كما .ق 999وقد ورد ذكر تلك املدن يف القانون الزراعي الروماين الصادر يف سنة  
 ,populorum leiberoum Uticensium…  :"يلي

                              
 .911-919، ص ص املرجع السابقبوزياين الدراجي،  1
 .991شارل أندري جوليان، املرجع السابق، ص  2
م على إثر انتصار يوليوس قيصر يف حربه بإفريقيا ضد امللك النوميدي يوبا األول، .ق 64سنة احتلت روما الدولة النوميدية حوايل  3

على أنقاض اململكة النوميدية اليت كان يوبا األول آخر ( Africa Nova)وقد أنشأ قيصر مقاطعة رومانية باسم إفريقيا اجلديدة 
، املؤسسة الوطنية 1م، ط 61-م.ق 964د املغرب، سياسة الرومنة حممد البشري شنييت، االحتالل الروماين لبال: ينظر. ملوكها

 .911 -46، ص ص 9134للكتاب، اجلزائر، 
 .534مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  - 4
 .66 -51، ص ص 1.اْصطيفان اْكصيل، املرجع السابق، ج - 5
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Hadrumetinorum, Tampsitanorum, Leptitanorum, 
Uquilitanorum, Usalitanorum, Teudalensium "1 شارل ، وقد ذكرها

أوتيكا وحضرموت وملطة ورأس دمياس وأشولة وأوسلة، وكذلك مدينة تقع وراء خليج : أندري جوليان
، ونالحظ من هذه السبع مدن بأن سّت منها واقع على البحر، وكانت مجيعها 2بنزرت وهي تودالوس

  .3ات قدمية للفينقيني أو القرطاجينيوطنمست
عرفت املرحلة الثانية من االحتالل الروماين مبرحلة  :الرومانياالستيطان : حلة الثانيةالمر  -ثانياا 

االستيطان الروماين، حيث ترجع أمهية مشال إفريقيا بالنسبة للرومان يف خصوبة أرضها وثرواهتا وانتاجها  
كمصدر من مصادر الدخل، ومن هنا جاءت فكرة االستيطان الستغالل األرض، وهذه األراضي 

ا كانت فرصة مناسبة للفقراء والعاطلني من الرومان للعمل يف األراضي البعيدة اخلصبة يف مشال إفريقي
 . 4املفتوحة واخلاضعة لروما، وهي متنع قيام الثورات ضد روما

الرومانية يف مشال أفريقيا إىل القائد الروماين سكيبيو األفريقي  عمراتوترجع فكرة إنشاء املست 
م، فقد وعد جنوده بأن مينحهم أراضي يف .ق 111زاما عام  الذي انتصر على القرطاجيني يف موقعة

  .5املدن القرطاجية إذا حتقق له النصر يف تلك املوقعة
من إقناع ( Gaius Grachus)م متكن النائب الشعيب كايوس كراكوس .ق 915ويف سنة 

، ومتكن من إقناع جملس الشيوخ بإنشاء أول مستوطنة رومانية يف بالد املغرب مكان مدينة قرطاج القدمية
 .6جملس الشيوخ الروماين، ملا متتعت به من مميزات يف موقعها اجلغرايف وطبيعة أرضها اخلصبة

ومت تأسيس املدينة الرومانية اجلديدة بنفس املكان الذي كانت به قرطاجة وأطلق عليها اسم 
وجعلوهم مالكني هلا، وكان ومت توزيع قطع األراضي الزراعية على املعمرين ( Yunonia")يونونيا"

                              
 .69-51، ص ص، 1.ابق، جاْصطيفان اْكصيل، املرجع الس - 1
 .919شارل أندري جوليان، املرجع السابق، ص  2
 .69-51، ص ص، 1.اْصطيفان اْكصيل، املرجع السابق، ج - 3
 .61،  ص 1111مصر، -حسني ابراهيم أبو العطا، مظاهر احلضارة يف العصر البطلمي الروماين، مكتبة نانسي، دمياط 4
 .51 -11نفسه، ص ص  5
 .919، ص املرجع السابقحممد البشري شنييت، االحتالل الروماين لبالد املغرب،  6
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وتزعم جايوس جراكوس زعيم حزب الشعب . 1هكتار تقريباً  931111جمموع مساحة تلك األراضي 
لكن مل  ،2توطني وتسكني فقراء روما واملدن اإليطالية يف أفريقيا، وذلك لكسب عطف وتأييد العامة

اإلنتخابات بروما ومت قتله ومت يكتب ملستعمرة يونونيا اإلستمرار حيث انتهت بعد خسارة كيوس يف 
 .3إلغاء قانون روبريوس املؤسس للمستعمرة

بالرغم من إلغاء املستعمرة إال أن املعمرين مل يتخلوا عن األراضي اليت منحت هلم ولعل أن بعض  
املنتدبني أو القضاة االستثنائيني قد كلفوا بتسوية القضايا الناجتة عن إلغاء املستعمرة واإلبقاء على 

نستنتج بأن املعّمرين قد حافظوا على ملكية أراضيهم بل كان  .999املعمرين، ومن خالل قانون 
ومن ذلك فإن عدد املعمرين الرومانيني  ،مبستطاعهم توريثها لذويهم، كما كان بإمكاهنم بيعها

 .4كان قليال  الذين مكثوا يف أراضيهمواإليطاليني 
اإلمرباطورية األوىل، وذلك بدءا من حكم أوكتافيوس استمرت سياسة االستيطان طوال املرحلة 

م، وقد متيز عهده 145م إىل غاية حكم اإلمرباطور أوريليوس كاروسيوس سنة .ق 11أغسطس سنة 
واملالحظ أن أغلب املستوطنات الرومانية  .5باالزدهار االقتصادي والعسكري يف بالد املغرب القدمي

االقامة واالستقرار ببالد على هم باالمتيازات لتشجيعهم أسست من أجل قدماء اجلنود، حيث أغرو 
 .6املغرب، فكونوا الدعامة البشرية الرئيسية يف حركة اهلجرة من إيطاليا وروما إىل أفريقيا

وجدير بالذكر أن أوغسطس اتبع يف مشال إفريقيا سياسة ترمي إىل إعطاء صفة املدنية أكثر من  
البداوة، حىت أصبحت بالد املغرب عبارة عن جمموعة من املراكز احلضارية تدين مجيعها بتأسيس 

لقبلي، فقام املستوطنات وتطوير املراكز الفينيقية القدمية، لكنه سعى إىل فرض حياة احلضر على النظام ا
الواقعة بالقرب من املستوطنات اليت ( Canabaeاألكواخ )أوغسطس بتحويل الوحدات الصغرية 

 شيدها الرومان إىل وحدات شبيهة باملدن، وساعد على ذلك استقرار اجلنود الرومان يف هذه الوحدات 

                              
 .31-34، ص 1.اْصطيفان اْكصيل، املرجع السابق، ج -1
 .59حسني إبراهيم أبو العطا، املرجع السابق، ص  2
 .41، ص 1.اْصطيفان اْكصيل، املرجع السابق، ج 3
 .وما بعدها 49، ص 1.نفسه، ج 4
 .541-534اوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص ص، مها العيس  5
6 Petit (P), Le haut empire, Paris, 1974, P 45.  
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 .1ناً مما أدى إىل زيادة عدد سكاهنا بعد أن منحوا فيها األراضي وأقاموا عليها مد
نصوص تلك الفرتة باجملتمع مقارنة مبا أفرد لتاريخ الفرتة األوىل اليت شهدت  وقد سكتت 

احلمالت العسكرية الرومانية لبالد املغرب القدمي، وقد شهدت هذه الفرتة اإلهتمام باحلياة اإلقتصادية 
 .(11:ينظر، الخريطة رقم).2أكثر

 
 في بالد المغرب القديمتوضح المستعمرات الرومانية : 11خريطة رقم 

 .162شنيتي، اإلحتالل الروماني، المرجع السابق، ص : نقال عن

طويال وامتدت على طوال  هذه املرحلة استمرت :ظهور الديانة المسيحية: المرحلة الثالثة -ثالثاا 
م اليت حكم فيها اإلمرباطور دقلديانوس، وصوال بفرتت حكم 146املرحلة اإلمرباطورية الثانية من سنة 

م، وإىل حكم روملوس أوغسطس 513م، وكذا حكم هونوريوس سنة 513ثيودوسيوس األول سنة 
، كما شهدت حتول ديانة اجملتمع م، ومتيزت هذه الفرتة باستمرار االستيطان يف بالد املغرب القدمي614

التوحيدية، وهو أهم تغيري مسَّ اجملتمع املغريب القدمي يف منظومته  ةمن الوثنية التعددية إىل املسيحي
 .3القدمية

                              
 .41-41،ص ص 9131زكي علي وحممد سليم سامل،النهضة املصرية،: م،تاريخ اإلمرباطورية الرومانية االجتماعي واالقتصادي،تر.رستوفتزف1
 .541-534، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص ص، مها العيساوي 2
 .541، ص نفسه 3
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حتولت املستوطنات إىل مدن، أسست هبا مباين مدنية متنوعة،  :المدن الرومانية :المبحث الثالث
للمقاطعات، وحتويلها مراكز للثقافة واحلضارة الرومانية يف بالد املغرب من هبدف إعطاء صبغة رومانية 

، ومن مث جعل كل مدينة رمزًا لنظام ديين 1أجل التأثري على السكان واجتذاهبم للثقافة الرومانية
وميكن تصنيف املدن إىل ثالث أنواع  .2واجتماعي وسياسي وثقايف، يكون دعمًا قويًا لسياسة الرومنة

 .مدن حبرية، ومدن فالحية، ومدن عسكرية: هي
أغلبها كانت يف األصل مدنًا بونيقية مت جتديدها وتوسيعها يف العهد الروماين،  :المدن البحرية -أوالا 

املغاربة : ويغلب على تلك املدن النشاط التجاري البحري والصيد البحري، وتشمل خليط من السكان
، (Oea)، وطرابلس (Leptis Magna)لبدة : بني تلك املدنوبقايا البونيقيني، والالتينيني، من 

، (Hippo)، عنابة (Carthage)، وقرطاج (Hadrumète)، وسوسة (Tacapas)وقابس 
، (Septem)، وسبتة (Rusaddir)، ومليلية (Chullu)، القل (Rusicade)سكيكدة 

 .3(Tingi)وطنجة 
اليت غمرهتا، مما صعب تصور هيئتها بسبب املياه  ملحوظتعرضت املدن البحرية لتغيري لقد 

، (أريانة)القدمية مثل ما وقع يف جزء من خليج مشال قرطاجة الذي صار اليوم عبارة عن حبرية واسعة 
 .4وهذا يتطلب مزيداً من األحباث األثرية والتدقيق لتحديد األماكن القدمية للمدن خاصة البحرية

                              
1 Picard (G.C), Textes et documents relatifs à la vie economique et sociale dans 

l'empire romains, Paris, 1969, P.45.                                                                            
يتلخص مفهوم سياسة الرومنة يف إلغاء وطمس روما لكل مقومات الشعوب املهزومة اليت ضمت إىل حظريهتا، ويف  :سياسة الرومنة 2

املغرب القدمي يتعلق األمر بالشعوب اإلفريقية والبونيقية، وتعويضها بنظم رومانية سياسية واقتصادية وعسكرية وحضارية، ويف الواقع 
جعلها تشعر أن مستقبلها مرتبط بروما ارتباطًا وثيقًا وبالتايل فهي ال تذعن وترضخ لوجودها هذا يعين طبعها بطابع روماين حبت، و 

إن سياسة الرومنة ال :" فقط، بل تتجاوز ذلك لتصبح تدافع عنها ضد أبناء عشريهتا، وهذا يف الواقع يرادف ما قاله مارسال بن عبو
شافية شارن، بلقاسم رمحاين، حممد احلبيب : يد من املعلومات ينظرملز ". تعين فقط نقل حكام ورجال، وإمنا نقل حضارة كذلك

بشاري، االحتالل االستيطاين وسياسة الرومنة، منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 
 . 915، ص1191، اجلزائر، 9136

 .955بوزياين الدراجي، املرجع السابق، ص  - 3
4 Diehl (G.H), La civilisation du Magherb romain de la préhistoire à la fin des 

byzantins, Paris, 2002, PP 258.                                                                                     
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صديقة الواقعة بني خليجي َسْدرة ( لبدة)م أصبحت مدينة لبتيس الكربى.ق 999ويف سنة  
، وكان وضعها القانوين أحسن من وضع املدن السبع املذكورة سابقاً، وكانت وحليفة للشعب الروماين

أكثر استقالال ألهنا بقت خارج الوالية بينما املدن األخرى داخل الوالية، وصنفت مدن 
كانت روما تصبغها على بعض املدن اليت تتمتع بقليل أو كثري من   ،1(Civitates liberae)حرة

اجلماعات أو القرى غري الرومانية  عهد اإلمرباطوري يف إفريقيا أطلق علىال احلرية، ومفهوم هذه املدن يف
، وكان هلا موظفوها املسؤولون عنها ينتخبون (Municipe)اليت مل حتمل لقب مستعمرة أو موِنِكْبيوم

 وهبذهدفع الضرائب لروما، تتلك املدن  بقتإىل حاكم الوالية، مع ذلك رجعون يف أمورهم منهم، ي
لشعب لمباشرة  غري تابعةالسبعة كانت واسعة، فأراضيهم  املدن شعوباحلرية اليت خولتها روما ل

 .2الروماين
، إضافة الشخصية، ومن مث كانت حرة من الضريبة العقارية والضريبة وهذه املناطق كانت معفاة 

إىل ذلك فقد كانت تتمتع باستقالل بلدي كامل، حتتفض بقوانينها وقضائها الشخصي، خاصة يف 
القضايا املدنية وحينما ال يكون الرومانيون طرفا يف اخلصام، أضافت روما إىل تلك احلرية املمنوحة لتلك 

اضي خارج مناطقها، ويف املقابل كانت تلك املدن املدن تفضيال آخر وهو اعطاء الشعوب احلرة أر 
 .3تضمن لروما مصاحلها يف املنطقة

مع كل تلك احلرية اليت نالت تلك املدن إال أن املالحظ للوضع جيد أن استقالهلا  مؤقتًا ما  
 .4دامت مصاحل روما غري مهددة، كما أهنا كانت خاضعة للسلطة العليا للحاكم الروماين

 ن سيْبيون بعد هتدميه مدينة قرطاجة منع إقامة مدينة رومانية مكاهنا كما منع حتويلها وحنن نعلم بأ 

                              
فاملستوطنات الرومانية تأيت يف القمة، وتأيت . بالغة الصرامةكان للمدن يف مقاطعات اإلمرباطورية أوضاع خمتلفة، وكانت على تراتبية   1

الرومانية، واملدن احلرة والتابعة مث املستعمرة، ولقد كان هاجس األهايل والرومان تقدمي خمتلف ( municipes)بعدها البلديات 
فيف األعباء الضريبية على سكاهنا، أو التضحيات إىل روما من أجل تغيري الصنف البلدي ملدينتهم لتحقيق جمموعة من املكاسب كتخ

غابريال كامبس، الرببر ذاكرة وهوية، املرجع : يصري مبقدورهم أن يتحصلوا على صفة املواطنة الرومانية اليت كانوا جيتهدون يف نيلها ينظر
 .119السابق، ص 

 .61-69، ص ص 1.اْصطيفان اْكصيل، املرجع السابق، ج - 2
 .66-65، ص ص 1.نفسه، ج - 3
4 - Montesquieu, l esprit des lois, T,1 ; Paris, 1944, P 146. . 
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إقامة ( G. Gracchus")كيوس كراكوس"سنة قرر النقيب الشعيب  15إىل مزرعة، ولكن بعد 
مستعمرة للمواطنني الرومان، وبذلك تكون أول مستعمرة تؤسس خارج إيطاليا، وإىل ذلك العهد كانت 

رات الرومانية عبارة عن نوع من املعاقل أقيمت ملراقبة الشعوب املغلوبة، أما اليت أسسها النقيب املستعم
فتكون مساكن للعمال ليخرجهم من البؤس وتعطى هلم األراض لينتعشوا بالعمل، ويصبحون قوة 

 .1للجمهورية عوض أن يكونوا خطراً عليها
ملكًا للشعب الروماين، ومل م بإفريقيا .ق 964حتّول مجيع تراب الوالية الرومانية ادحمدثة سنة  

منها سوى مناطق املدن احلرة، وكانت جلنة العشرة املكونة من أعضاء جملس الشيوخ الذين انتدبوا  يستثن
ًا ومت اإلحتفاظ بالباقي واسعلدى سيبيون، قد اختذت التدابري املتعلقة هبذا امللك، فأقطعت منه قسمًا 

للبت يف أمره فيما بعد، وبقت تلك االقطاعات ملكا للدولة تفعل هبا ما تشاء وقد أصدرت عدد كثري 
م الذي قرر إنشاء مستعمرة .ق 915سنة ( Lex Rubria)من القوانني، من أمهها قانون روْبريوس

 .2م.ق 919قرطاجية ومت إلغاءها سنة 
هي عبارة عن مدن يف أغلبها كانت يف بداية نشأهتا قرى صغرية، مث اتسعت  :المدن الفالحية -ثانياا 

، يتكون سكاهنا من املغاربة والالتني، ومن 3تدرجييًا بازدياد عدد سكاهنا وتنوع نشاطها وتكاثر عمراهنا
 Sicca)، الكاف (Vaga)، باجة (Mactaris)، مكثر (Thysdrus)اجلم : املدن نذكر
Veneria) دقة ،(Thugga) سوق أهراس ،(Thagaste) مداوروش ،(Madauros) قاملة ،

(Calama)قسنطينة ،(Cirta)ميلة ،(Milev)سطيف ،(Sitifis) وليلي ،(Volubilis)4. 
ومن الواضح أن الرومان اهتموا بانشاء املدن يف املناطق الداخلية، وحىت يف حافة الصحراء من  

عب أدواراً عديدة، فهي تستغل األراضي الزراعية اليت أجل صد خطر البدو الرحل وصارت هذه املدن تل
 تتوفر عليها، وتنشط التجارة بني املناطق الشمالية واجلنوبية، وعند الضرورة يتحول قدماء ادحماربني إىل 

                              
 .34، ص 1.اْصطيفان اْكصيل، املرجع السابق، ج - 1
 .11-41، ص 1.نفسه، ج 2
 .911شافية شارن، بلقاسم رمحاين، حممد احلبيب بشاري، املرجع السابق، ص  3
 .956-955بوزياين الدراجي، املرجع السابق، ص ص،  4
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 . 1جنود يساندون الفرق النظامية يف ردع أي خطر داهم
 ة ـــــــــــــــــــــــــــاحلالية، على خالف بقية األقطار املغربيهي منتشرة بكثرة يف اجلزائر  :المدن العسكرية -ثالثاا 

األخرى، إذ كانت تساير متدد الليمس الروماين اخلط الدفاعي الذي كان يتجدد كلما اقتضى احلال 
توسعًا جديدًا يف عمق البالد املغربية، ومن بني سكاهنا قدماء اجلند بعائالهتم، سواء كانوا مغاربة أم 

ينيني، ومل يقتصر النشاط فيها على العمل العسكري بل امتد إىل األعمال االقتصادية كالفالحة الت
 .2والتجارة والصناعة

، 3اليت اسسها تراجانوس( Thammugadi)وهي مدن كثرية منها متوقادي 
، طبنة (Vescera)، بسكرة (Verecunda)مركونة  4(Cuicul)، مجيلة (Lambaesis)وملباز

(Thubunae)تبسة  ،(Theveste).  
يف  -بعض الشيء–اجلدير باملالحظة أن اهتمام الرومان باملدن الداخلية يف بالد املغرب احنصر  

ليبيا ال يتجاوز الشريط الساحلي رب األقصى، بينما ظل اهتمامهم بتونس واجلزائر واملغ: األقطار الثالثة
ورمبا كان ذلك بسبب ضيق املساحات  -انحىت وإن ظهر منهم أخريًا عناية ما بغدامس وبالد فز  –

الفالحية اخلصبة وقرب املفازة الصحراوية من الشريط الساحلي، وعليه فكل املدن الداخلية املعروفة حىت 
 .5اآلن ال خترج عن نطاق األقطار الثالثة املذكورة

بدستور  صنف: وأما املدن الرومانّية فهي املدن اليت يسوسها القانون الروماين، وهي صنفان
نح (colonia")مستوطنة"واآلخر بدستور ( municipum")مونيقبيوم" ، والفرق بينهما أن األول ميخ

عادة إىل املدن األجنبّية اليت تَرْومن وجهاء القوم فيها واألغنياء منهم خصوصاً، وقد تتغلغل الّرومنة فيها 
سوسها من نظم وقوانني، بل إنّه يغّض وتنتشر، لكّن الّروماين اجلديد ال يلغي بإقراره حتما ما كان ي

 الطرف عنها ويخدخل عليها نظاماً بلديّاً رومانياً، فيمنح املواطنة الرومانية إىل حّكام املدينة أو إىل احلّكام 
                              

 .916فية شارن، بلقاسم رمحاين، حممد احلبيب بشاري، املرجع السابق، ص شا 1
 .956املرجع السابق، ص  بوزياين الدراجي، - 2
ية بن مرزوق عبد الرمحن، مدينة تيمقاد أو متوقادي قدمياً، جملة الرتاث، جملة تارخيية أثرية، تصدرها مجعية التاريخ والرتاث األثري بوال 3

 .66م، ص 9141دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنة، اجلزائر، ، 1باتنة، العدد 
 .914شافية شارن، بلقاسم رمحاين، حممد احلبيب بشاري، املرجع السابق، ص 4
 .954بوزياين الدراجي، املرجع السابق، ص  5
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 .1وأعضاء جملس املدينة معاً 
، عندما يؤّسسها مستوطنون من (colonia deducta)وأما املستوطنة فإهنا تخبعث من عدم 

اجلند الّنظامي الّروماين غالباً، فيقتسمون أراضيها بني جزء صغري للّسكان والعمران املدين، واآلخر قدماء 
 .2للفالحة

وّلما قّرر األباطرة الرومان فيما بعد بعث مستوطنات شرفية مخنح الدستور الّروماين إىل عدد من  
، فازداد عدد املستوطنات "التّـَرْومخن"ة املدن اإلفريقية القدمية اليت كانت عريقة التحّضر، وأصبحت قّيم

واعتربت كّل مستوطنة أهّنا وليدة مدينة روما، وأّن العاصمة الرومانّية موطن سّكاهنا وأهّنا تشاطرها املواطنة 
 .3قطع الّنظر عن احلكم الذايت الذي كانت متارسه كل مستوطنةور والدين رغم البعد اجلغرايف، وبوالّدست

م مبثابة نقطة انطالق الرومان .ق 964هذا الفصل أن سقوط قرطاجة يف سنة نستنتج يف خامتة 
يف تثبيت دعائم االحتالل من خالل إقامة املستوطنات يف عمق بالد املغرب، حيث انتهج الرومان 
سياسة الدمج والرومنة لتدعيم سياستهم االستيطانية وذلك بإنشائهم املدن ومنحها لقب املدينة 

 .الالتينية
  

                              
، مركز النشر اجلامعي، جامعة (م153 -م.ق 964)عّمار ادحمجويب، والية افريقيا من االحتالل الروماين إىل هناية العهد السويري 1

 .991-994م، ص ص، 1119تونس األوىل، تونس، 
 .991-994، ص ص، ، املرجع السابقعّمار ادحمجويب، والية افريقيا من االحتالل الروماين - 2
 .991نفسه، ص  - 3



ني    الروما  االحتالل عالقة سكان بالد المغرب القديم مع                       :باب الرابعال  

419 
 

  
  
 
 
 
 

  

 
 :الفصل الثاني

 العالقات االجتماعية
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املغرب من أحرج ادحمطات التارخيية، ملا أحدثه من تغريات على د الروماين يف بالد جاو تيعترب ال 
مظاهر احلياة االجتماعية يف املنطقة، بسبب حركة االستيطان وتشكيل تركيبة بشرية  أغلب مستوى
، وإصدار العديد من التشريعات والنصوص القانونية اليت مست أغلبها من العنصر اإليطايل جديدة

 .ن بالد املغرب، وهو األمر الذي أثر يف أسلوب احلياة وطريقة املعيشةلسكاصميم البنية االجتماعية 
الفرق  كان :النسيج اإلجتماعي لبالد المغرب القديم في العهد الروماني: المبحث األول

، فالبون شاسع بني اجملموعة احلضريّة اليت يسوسها واضحاً  البشرية يف العهد الروماين بني اجملموعات
( populus)، وبني اجملموعة اليت ال ختضع لدستور مدين، سواء كانت شعباً (civitas)املدينة دستور 
بالفارق بني احلّر والعبد من األشخاص،  ، والفارق بينهما شبيه(tribu)أو قبيلة( natio)أو قوماً 

( (Barbari"ةالربباريّ "الّشعوب كفاجملموعة اليت ال ختضع لدستور مديّن غريبة عن اجملتمع املتحّضر،  
القاطنة من وراء حدود العامل الّروماين، فال دستور وال قانون حمّلي يسوسها، وما عليها إاّل الطاعة 

 .1واإلذعان ألوامر احلكم الّروماين املباشر
فئة احلضر وفئة الريفيني والبدو، : ومن مث كانت روما يف بداية اإلحتالل تنظر إىل األهايل كفئتني 

املة والفئة ادحماربة، فأفراد الفئة األوىل قابلون الرتقاء سلم احلقوق الرومانية عن طريق االنتفاع أي الفئة املس
الشخصي أو اجلماعي، ألهنم يتمتعون ببعض األسس املطلوبة يف الرتشح للمواطنة كالثقافة الالتينية 

ك سبياًل مماثاًل يؤدي هبا إىل والثروة والوالء لروما، بينما كانت مجوع الفئة الثانية غري مؤهلة ألن تسل
احلصول على درجات املواطنة، ذلك بسبب موقفها املعادي للوجود الروماين من جهة، ونزعتها التحررية 

 . 2وضآلة حظها يف التمدن والثراء من جهة أخرى
لذلك ميكن تقسيم النسيج االجتماعي يف بالد املغرب القدمي خالل فرتة االحتالل الروماين إىل 

  :ني كبريين مهاصنف
تكّون من جمتمعات احلواضر الكربى من السكان  :مجتمعات الحواضر :الصنف األول -أوال

 أفريقيا الربوقنصلية صرباتة وطرابلس و : ربى، مثل، إستقروا باملدن الكم من أصول إيطاليةاملدنيني ومعظمه

                              
  .954عّمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص  - 1
 .194رجع السابق، ص حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، امل - 2
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 .2وهؤالء رحبوا بالوجود الروماين وطبقوا قوانينه 1قرطاجة :مثل
مجيع العناصر البشرية اليت وفدت إىل بالد  يقصد باجلالية الرومانية :تشكل الجالية اإليطالية -(9

، أو (إيطاليون وغريهم) املغرب عقب االحتالل الروماين، بصرف النظر عن أصوهلم وأوضاعهم القانونية
 شكلت مع األهايل املتأثرين الكيفية اليت انتقلوا هبا إىل هذه البالد، أو تاريخ حلوهلم هبا، وهي الفئة اليت

باحلضارة الرومانية ما ميكن تسميته باجملتمع الروماين يف مشال أفريقيا آنذاك، حيث متازجت عناصر ذلك 
 .3اجملتمع وتشابكت أصول أفراده واندجمت أمساؤهم إىل درجة يتعذر على الباحث معرفة أصول أسرة ما

من بني هؤالء الوافدون جند الرومانيون الذين كان يتم اختيارهم من طرف احلاكم الروماين بوالية 
، وكانوا يعيشون على نفقة "األصدقاء والرفقاء"بـإفريقيا ويقدم أمسائهم إىل جملس الشيوخ، وكانوا يعرفون 

على تسيري القضاء، ومن بني  الدولة ويكونون حاشية الربيطور وأتباعه، حيث كانوا يخعينون يف اإلشراف
 .4هؤالء جند الشبان أبناء العائالت األرستقراطية

يضاف إىل هؤالء صغار املوظفني ومحلة األشعرة واملنفذون واملبلغون لألوامر، والعاملون باملكاتب  
ملاليني، غري اإلدارية وغريهم، والعدد الكثري من هؤالء كانوا يبقون بالوالية رهن إشارة احلاكم واملتصرفني ا

كتاب خزينة رومة املكلفني : أن بعض املوظفني الصغار كانوا يأتون مع الوالة ويذهبون معهم، من بينهم
بضبط حسابات األموال، مجيع هؤالء الرومان كانوا يقيمون جبانب احلاكم الروماين يف 

 .6 وال يستثىن منهم إال من كان يف جولة أو يف مهمة رمسية( Utique)5أوتيكا

                              
، (سوسة)مثل هاْدرخوميتخوم –ساكناً، وكان عدد املدن املتوّسطة  911.111انت العاصمة القرطاجّية تضم حوايل ك 1

ساكن، وأّما أغلبّية مدن الوالية فكانت من القرى  13111و 93111، وطرابلس، يرتاوح بني (عنابة)، وهيبورْجيخوسْ (اجلم)وتِيَزْدرخوس
 .959عمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص : ينظر. نسمة 3111و  9111ليت تراوح عدد سّكاهنا بني الفالحّية ا

 .541مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  - 2
 .114حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 3
 .14، ص 1.ابق، جاْصطيفان اْكصيل، املرجع الس -4
م وبعد هذا التاريخ احتلت مكانة مرموقة حيث أصبحت .ق 964كانت أوتيكا املدينة املهمة الثانية يف إفريقيا قبل سقوط قرطاجة   5

حتمل صفة املدينة احلرة وكانت رمسيا خارج أرض الوالية اليت هي ملك للشعب الروماين، ونظرا ملوقعها االسرتاتيجي املطل على البحر 
قبالة صقلية أهلها لتكون عاصمة للوالية، وتصبح املقر الرمسي للوايل الروماين حيث بىن قصره وأحاط نفسه باخلدم واحلرس واملوكب 

 .11، ص 1.اْصطيفان اْكصيل، املرجع السابق، ج: ينظر. اخلاص املتألف من الرومانييني
 .14، ص 1.، جنفسه 6
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وقد توافد عدد كثري من اإليطاليني على بالد املغرب القدمي عقب سقوط الدولة القرطاجية سنة  
م، واستمر طيلة االحتالل الروماين للبالد، إذ كان حتطيم قرطاج يف نظر التجار اإليطاليني .ق 964

على حطام املؤسسات  ، مكنهم من اجللوسنصراً هاماً والراغبني يف استثمار الثروات اإلفريقية من الرومان 
 .1االقتصادية البونيقية واالستيالء على تركة القرطاجيني الثمينة ومن مث حتويل مواردها إليهم

من بني هؤالء جتار ورجال أحرار ينتمون ملؤسسات خمتلفة كالنقل البحري أو الربي، ومزودو  
اب البنوك الذين كانوا اجليش أو احلاكم وحاشيته، ومشرتو الضرائب والعائدات العمومية، وأصح

يتعاطون الربا الفاحش، كان هؤالء مجيعا أصحاب مؤسسات ورؤساء مصاحل، أما الوظائف الصغرى 
فكانت خمصصة باملعتقني أو العبيد، وأكثرهم من أصل شرقي، على أن أكرب األعمال كانت بني أيدي 

 ية يسريوهنا عن طريق رجالوالاء من جملس الشيوخ مصاحل بالضلبعض األع، و (Chevaliers)الفرسان
 .2من ذوي الكفاءة

 "جالية"اسم  -السابق ذكرها-قيمني باملدن احلرة على املواطنني الرومانيني امل أطلق 
(Conventus) فهم مجاعة متميزة اليرجعون يف أمورهم إىل القضاء ادحملي بل يرجعون إىل احلاكم ،

 .3مباشرة
متكننا من التعرف على حياة أولئك املستأثرين األوائل من غري أننا ال نتوفر على مصادر دقيقة  

اإليطاليني بالثروة اإلفريقية، كما أنه من الصعب علينا رسم خريطة لتوزيعهم جغرافيًا عرب املدن واألقاليم 
العهد اإلمرباطوري، وحسب ما تشري إليه األخبار املقتضبة فإن عدد أولئك   ءاخلاضعة للرومان قبل بد

 .4د بصفة مخطّردةكان يتزاي
إمكانيات احلياة الريفية،  اليت كانت تتوفر على ،أقام الوافدون األوائل باملدن ذات الطابع البونيقي 
بل أقام عدد كثري منهم يف مدن اململكة النوميدية احلليفة لروما قدن األهايل الداخلية اآلمنة، و يف مو 

ة اململكة سريتا اليت اختذت منها اجلالية تركزت إقامتهم يف عاصمم، و .ق 64سقوط اململكة سنة 

                              
 .111ملرجع السابق، ص حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، ا 1
 .43، ص 1.اْصطيفان اْكصيل، املرجع السابق، ج  2
 .64، ص 1.نفسه، ج - 3
 .151حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص   4
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عربت تلك اجلالية يف مدن املقاطعة الربوقنصلية عن  حيثاإليطالية مركزًا رئيسًا للدفاع عن وجودها، 
مكانتها السياسية كقوة جيب أخذها يف احلسبان أثناء احلرب األهلية الرومانية، اليت دارت بني أتباع 

 .1ري، بينما انضمت اليت يف سريتا لقيصرقيصر وبوميب، فإنضمت إىل األخ
أربعينات ) إبان احلرب بني أنصار بوميب وقيصر( Thysdrus)فكان يقيم مبدينة ثيْسدروس 

عدد من اإليطاليني يشتغلون بتصدير القمح، وقبل ذلك بربع قرن كان يقيم مبدينة  (م.القرن األول ق
يشتغل باألعمال البنكية ولديه ( Herennius)هريْنيوس. شخص يدعى ل( Leptis)لبتيس

عالقات بطائفة الفرسان، ويف أواسط القرن األول كان عدد من الرومان يقيمون 
، وبالرغم من عددهم القليل إال أهنم كانوا أكثر (Thapsus)وثـَْبسوس( Hadrumète)هبَْدرخميت

رومانيني كثري يصل إىل د الفقد كان عد( Utique)ثروة من باقي سكان املدينتني، أما يف مدينة أوتيكا
 .2من بينهم الفرسان وكبار التجار اً و ضع 511

من املواطنني، وأّن  6111بالقرب من بئر بورقبة حواىل ( Siago)وبلغ عدد سكان بلدة ِسَياقخو 
نسمة، بينما ال  96.111عدد سّكاهنا إذا ما أضيف إىل املواطنني األزواج واألطفال والعبيد كان يناهز 

رية تصل ثنسمة، وكانت نسبة وفيات األطفال الصغار ك 4111أو  3111كثر من ألا تسع مساحته
سنة، ولذا كاد الّزواج املبّكر أن يكون  53و  51، بينما كان معّدل حياة الفرد يرتاوح بني  ‰63إىل 

من  6،3: القاعدة وكادت العزوبة أن تغيب عن املدينة، حيث كان معّدل اخلصوبة كثري االرتفاع
ّروماين عامّة، سنة، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الشباب يف اجملتمع ال 93األطفال للمرأة اليت يبلغ سّنها 

سنة   31سنة، وأن نسبة من جتاوز  93من الّسكان كان سّنهم دون  %54ويدعم قول من أّكد أّن 
 . 3 %4كانت حوايل

ّكن من  ،وحسب الرواية املنسوبة إىل يوليوس قيصر  فإنه كان يوجد بإفريقيا من الرومان ما ميخ
ألف رجل قادر على محل السالح، وإذا قدرنا  95و 91بني  رتاوحتكوين فرقتني من اجليش، وهو ما ي

ذلك بثلث جمموع اجلالية، على اعتبار أن النساء واألطفال والشيوخ ميثلون ثلثي العدد املقدر، فإن أفراد 

                              
 .159-151حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص ص   1
 .41-43ص  ، ص 1.املرجع السابق، ج اْصطيفان اْكصيل، -2
 .959عّمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص  - 3
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اجلالية اإليطالية بأفريقيا وحدها كان يناهز األربعني ألف شخص، وهو عدد مثري للدهشة حقاً، مما يشري 
 .1التوافد اإليطايل على أرض أفريقيا أثناء العهد اجلمهوري بصفة تلقائية دون تشجيع من الدولةإىل أمهية 

وقد بلغ عدد سّكان الوالية أقصاه يف هناية العهد اإلمراطوري األوّل وقّدره بعضهم يف جمموعة 
نة رسومًا أثريّة الواليات اإلفريقية، بسبع أو مثانية ماليني نسمة، والزال علم اآلثار يكشف يف كّل س

 4111 بنيعدد سّكاهنا وح جديدة، وأمساء املدن والقرى القدمية وقد ازداد عدد املدن املتوسطة اليت ترا
 .2نسمة، وازداد اّتساعها 91111إىل 

املنقول لعل أصدق صورة وصفية متعلقة بالوضع الدميغرايف يف أفريقيا الرومانية هو ما تضمنه نص  
يكفي إلقاء نظرة على ما حولنا :"توليانوس خالل القرن الثالث م، جاء فيهتر يف كتاب شنييت عن 

للتعرف على أن العالم تتزايد ثروته ويكثر سكانه يوماا بعد يوم، إذ كل شيء فيه قد استُِّغل، وكل 
أمر قد تعرض للمتاجرة، المزارع الغنية أبعدت الصحراء الشهيرة، والحقول قهرت الغابات، 

الحيوانات المفترسة، لقد ُجّفت المستنقعات وزُرعت، وتسلقت األشجار  والقطعان أزاحت
، (مدينة)، وفي كل ناحية جمهورية(سكان)في كل مكان بيوت وفي كل جهة شعب... الصخور

 . 3..."إنها الحياة في كل مكان، كل هذا دليل على أن الجنس البشري قد تزايد كثيراا 
ملستقلني يف مدهنم الرومانية كان هناك جاليات رومانية من إضافة إىل تلك األعداد من الرومان ا 

ي يضم فرق من اجلند املأجور التجار يف املدن النوميدية خاصة يف مدينة سريتا، كما كان اجليش النوميد
 .4أفراده من جنسيات خمتلفة، وال ريب أّن الرومان كانوا من بني تلك اجلنسيات تتكون

روما أدت إىل تغيري اخلريطة الدميغرافية بتكثيف االستيطان كمحاولة  إن هذه السياسة اليت طبقتها 
لتغليب العنصر البشري األجنيب من خالل توفري خمتلف االمتيازات واإلغراءات االقتصادية باخلصوص 

 .5ويف املقابل إبعاد السكان األصليني وعزهلم
                              

 .151حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 1
 .951عّمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص  - 2
 .161حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 3
 .111املرجع السابق، ص  حممد العريب عقون، اإلقتصاد واجملتمع، - 4
5 Ayache (A.), Histoire Ancienne de l' Afrique du nord, ed Sociales, Paris, 1964, P 

553. 
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" كايوس غراكوس"منذ فشل محلة ظل التوافد على أفريقيا حخراًّ ال خيضع لضبط من طرف الدولة  
أراضي يف املنطقة " ماريوس"إىل هناية العهد اجلمهوري، باستثناء عناصر من اجلنود الذين أقطعهم القائد 

املمتدة بني نوميديا والوالية الرومانية، وبعد انتصار قيصر على أعدائه يف أفريقيا فتح أبواب االستيطان 
من اخلدمة العسكرية على االستيطان يف أفريقيا بعد أن منحهم على مصرعيه، وشجع جنوده املسرحني 

األراضي، وقد اختذ أنصاره املرتزقة من مشايل اململكة النوميدية مرتعاً هلم وحوله إىل مستعمرات، كما منح 
قيصر املدن اليت ارتفعت فيها نسبة اإليطاليني حقوق املدينة الرومانية، وأصدر قانون لذلك عرف بامسه، 

 .1بحت أراضي قرطاجة نواة لتلك احلركة االستيطانية بعد أن كانت تربتها ملعونة من قبلوأص
ويف هذه الفرتة كان اجملتمع اإلفريقي منقسمًا إىل ثالثة أصناف، َفرقت بينها الّلغة والعادات 

نة األقلّيات والتقاليد، وكان العنصر الروماين أو اإليطايّل مهيمنًا يف القرن األّول بعد امليالد، كهيم
األوروبّية يف البلدان املستعمرة أثناء التاريخ املعاصر، لكّن عدد املستوطنني القادمني من إيطاليا كان قلياًل 

ن بأكمله من قر مرور بعد  تطلقانبعدد السّكان األصليني، ذلك أّن سياسة االستيطان  قورنإذا ما 
طيلة قرن واحد لتنتهي يف مستهل ت تواصليف بداية العهد اإلمرباطوري، و  إالّ  تترسختاريخ اإلحتالل، و 

فقد  ،عدد املستوطنني نسبيًّاكثرة ، ورغم  (Trapanus)القرن الثاين، على عهد اإلمرباطور ترابانخوس
 .2فرض العنصر الروماين لغته الالتينية اليت أصبحت اللغة الرمسية

 انونيةكان اإليطاليون مبختلف أوضاعهم الق :للجاليات اإليطاليةالمؤسسات العمرانية واالدارية  -(1
ؤسسات العمرانية يعيشون ضمن أشكال امل( مزارعون، جتار، إداريون، جنود) واملهنية( التني -رومان)

 :يةواإلدارية اآلت
ذات طابع زراعي يف األصل، مث اتسع مدلوهلا فضم احلواضر الكربى  :(Colonae)مستعمرات -(أ

ونية أيضاً، وكانت هذه املؤسسات تضم املستوطنني الرومان وكثريًا ممن كانوا يف وضعيات قان
 .(التني إيطاليني)متفاوتة

وهي ذات أغلبية متمتعني  :(Opidia civium Romanorum) مدن المواطنيين -(ب
 .باجلنسية الرومانية

                              
 .155-151حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 1
 .954عّمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص  - 2
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وهي أشبه باجملمعات السكانية أو األحياء اليت مل تكتمل شروط  :(vigi-Ragus) قرى -(جـ
، (Civitas péregrini)انتقاهلا إىل مرتبة املدينة أو املستعمرة، وكانت منتشرة مبناطق املدن األجنبية

القانونية، وتابعة يف شؤوهنا االدارية إىل إحدى املستعمرات وتضم فئات اجتماعية متباينة األوضاع 
 .1الرومانية

يعترب اجملتمع املغريب قبل اإلحتالل الروماين جمتمعًا ذا أغلبية قبلية، وال يوجد ما   :الوضع الطبقي -(1
الطبقية، ألنّه اقتصاد يدّل على انتشار الطبقية فيه، فاقتصاد القبيلة ال يسمح برتاكم الثروة ومنو الفوارق 

، واجلاه والنفوذ ال خيرج عن إطار األبوة فليس هناك 2ن اجملتمع باطرياركياً اذو صبغة عائلية، ويف القبيلة ك
يتسّلطوا  دون أن أرباب عمل ونظم استغاللية، ولكن هناك أعيان وزعماء سّلمهم أبناء القبيلة األمر

بثرواهتم وأمالكهم، هذا التسّلط املبين على الثروة واألمالك سيعّم الشمال األفريقي القدمي طيلة الفرتة 
قاعدة غالب ومغلوب، ومن الطبيعي أن يشرّع للفوارق كان يتعامل بالرومانية، ألن االستعمار الروماين  

 .3االجتماعية، فنتج عن ذلك ظهور الطبقية يف اجملتمع
أو ( municipes) صنف الربجوازية األسياد: ان املدينة الرومانّية باستثناء العبيد صنفانوسكّ 

، ولو أن بعض العوام كانوا 4(incolae)املقيمني هبا/ املستقرين" األجانب"املواطنني، وصنف العوام أو 
املسندة إىل كل  ئف، وقد كانت متيز بني أفراد الطبقتني نوعية الوظا(Civis)يف نظر القانون مواطنني

قانون اجلزاء والعقوبات، فأصحاب الصنف األول ميتازون بالثراء وحيتكرون املناصب الشرفية طبقة، و 
ويتوارثون عضويته حمتفظني بلقب ( Curia) والوظائف السامية يف املدينة، فيشكلون جملس البلدة

الوظائف العليا، كاجلباية ، ويشغلون مهام اإلشراف على (Decurion/ديكوريون) االنتساب إليه
 ة ـــــــــــــوادحماماة والسفارة، بينما كان أصحاب الصنف الثاين مبعدين عن األجواء السياسية والوظائف السامي

                              
 .156-155، املرجع السابق، ص حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما - 1
ومن حيث املعىن فهي تشري إىل نوع اجملتمعات " األب الرئيس"البطريك مجع بطاركة كلمة يونانية مكونة من شطرين، ترمجتها احلرفية  2

االنتاج الفالحي أو وتعتمد مثل هذه اجملتمعات على . مسيطراً على نساء العائلة والذكور األصغر سناً ( البطريرك)اليت يكون فيها األب 
ليند ساي : ينظر. وتنبع سلطة البطريرك من حيازته للثروة املنتجة ومن ملكية األرض. احلريف، وميثل املنزل جزئياً، القاعدة االنتاجية هلا

 .4-1جريمان، النظريات البطريركية، مركز الدراسات االشرتاكية، د م، دت، ص ص 
 .111تمع، املرجع السابق، ص حممد العريب عقون، اإلقتصاد واجمل - 3
 .991عّمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص  - 4



ني    الروما  االحتالل عالقة سكان بالد المغرب القديم مع                       :باب الرابعال  

427 
 

 . 1(munera sordida) الشرفية قانونياً، وعليهم تأدية األعمال اجملانية يف صورة سخرة دنيا تدعى
دون سواهم يف االجتماعات حقوقهم السياسّية ارسون كان أصحاب الطبقة األوىل الذين مي 

، سواء للتداول وإبداء الرّأي يف القرارات اليت قد يستشريهم (populus) "الشعب"الدورية اليت يعقدها 
، أو النتخاب احلّكام، (senatusأو ordo decurinum) جملس املدينةيف فيها قبل صدورها 

، (curia) خلّية 99أو  91مباشرة، ففي كّل سنة يتجزّأ الشعب إىل ويتّم إجراء االنتخاب بصفة غري 
مّث يخديل املواطن سرًا بصوته يف خلّيته، ويّتم انتخاب من حتّصل على أغلبّية األصوات يف أغلبّية اخلاليا، 
لكن دور الشعب يقتصر عادة على انتخاب األغنياء، وكثريًا ما يقتصر جدول أعمال اجتماع الشعب 

ة الفوروم على املصادقة باهلتاف على أوامر جملس املدينة وتزكية قراراته واملطالبة بإقامة التماثيل يف ساح
 .2واألنصاب اليت خّلدت نقائشها أمساء حكام املدن ونبالئها وأشادت خبصاهلم وبتسلسل مراتبهم

يف املدينة، ( اءالوجه)وكانت األماكن البارزة يف املالعب واملسارح خمصصة ألفراد الصنف األول  
بينما يكتفي أفراد الصنف الثاين بالوقوف أو اجللوس يف املقاعد الدنيا، وكانت العقوبات اليت يقضيها 
ارتكاب اآلثام من طرف هذه الفئة أو تلك متباينة، فالقانون مييز بني الطرفني، وكان البسطاء هم 

 .3وحدهم الذين ميكن معاقبتهم
ن بأرستقراطية جملس الشيوخ الروماين وطيدة، إذ أن جلهم كان كانت عالقة أولئك اإليطاليو  

يعمل ممثال الستثمارات تلك االرستقراطية يف أفريقيا، وكانت أهم جماالت االستثمار مرتبطة بالفالحة 
والتجارة، ورمبا كان هلذا الرتابط املصلحي دور يف إفشال سياسة االستيطان الروماين اليت هنضت هبا 

على مزارعني جدد، استقدمتهم ( ager poblicus)يف توزيع األراضي الزراعية العمومية الدولة ممثلة
 .4من األرياف اإليطالية اليت انتشرت فيها البطالة

صنف "مّكنت حركّية اجملتمع اإلفريقي يف العهد اإلمرباطوري األّول عددًا من األغنياء من ولوج  
لب املنتمني إىل هذا الصّنف االجتماعي النبيل ، ورغم اكتفاء أغ(ordo equestris")الفرسان

                              
 .111-141حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 1
 .991عّمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص  - 2
 .111حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 3
 .151-159ص  ص نفسه، - 4
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لتحق بشرف االنتساب إليه، مع البقاء يف الوالية واإلقامة يف بلدهتم، فقد اخنرط عدد منهم يف اجليش وا
بلغ عدد الفرسان األفارقة من ضّباط وقادة عسكريني، ومن موظفني برتبة آخرون باجلهاز اإلداري، و 

الصنف "فارساً، كما ارتقت خنبة الوجهاء يف مدن الوالية إىل  941، (procuratores")بروقوراتور"
جمال هلا يفتح  ها لعضوية السيناتوس يف روما، كانيؤّهل حيث، (ordo senatorius")الّسيناتوري

اخلطط املدنّية والعسكريّة السامّية اخلاّصة هبذا الّصنف، وقبيل هناية القرن الثاين أصبح عدد الفرسان 
ة يخعدُّ باملئات، وعدد الشيوخ يخناهز املائةاألفارق

1. 
صورة جلية للهرم ( album)وهي سجل بلدي( Timgad/تيمقاد)تعكس لنا وثيقة متوقادي  

 اء الشرفيونضاالجتماعي الذي كان يندرج ضمنه سكان املدينة، حيث يتصدر القائمة، األع
(honorati)وهم عشرة من األعيان ،(clarissimes )بون بالسادةنصفهم يلق (patrons) يتم ،

اختيارهم من قبل اجمللس البلدي وفق ثروهتم ومكانتهم يف اجملتمع، وأعماهلم املقدمة للمدينة من خالل 
رّفعني

خ
الذين ينحدرون من عائالت ( perfectissimus) متوين املشاريع، ويأيت يف املرتبة الثانية طبقة امل

لة عليا يف اجمللس بواسطة قرار إمرباطوري بناء على استيفائهم الفرسان والضباط، ومت ترفيعهم إىل منز 
 .2لشروط هذه الرتقية االجتماعية والسياسية

( sacerdotales) تأيت يف املرتبة الثالثة طبقة رجال الدين من ممثلي الكهان املكلفني بالقرابني 
طبقة املوظفني الدرجة الرابعة يف الذين يشرفون على الطقوس الدينية الرمسية واألضاحي واأللعاب، وحتتل 

السنوي، ( Curateur)، وعلى رأسهم الوصي(Decurions/الديكوريون)اهلرم وكانت تضم احلكام
وبقية املسؤولني على الوظائف الكربى ( Eadil)، ورئيس الشرطة(Duovirii)والقاضيان البلديان

  .3واملصاحل البلدية
من أبناء اجملتمعات  الصنف الثاين تكون :االنقساميةالمجتمعات  :الصنف الثاني -ثانياا 

االنقسامية القاطنني يف املناطق الداخلية أو الريفية من أبناء القبائل النوميدية واملورية، َتشّكل مجهور 
الريف يف بالد املغرب أثناء االحتالل الروماين من عناصر بشرية خمتلفة األصول متباينة األوضاع القانونية، 

                              
 .911عّمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص  - 1
 .111حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 2
 .115، ص نفسه - 3
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إقليم وآخر تبعًا لتفاوت أمهية األقاليم اقتصادياً، ودرجة وكانت نسب تلك العناصر متفاوتة بني 
خضوعها لسلطة روما، ومن مث كثرت نسبة الوافدين اإليطاليني يف أرياف املقاطعة الربوقنصلية، ويف 
نوميديا والشريط الساحلي من املوريطانيني ووالية طرابلس، بينما قل عددهم يف األقاليم الداخلية يف 

 .1ا وطرابلس وانعدمت يف السهوب اخلاضعة للقبائل الرعوية ويف مناطق اجلبال الداخليةوالييت موريطاني
أثر االحتالل الروماين على القبائل  :انعكاسات االحتالل الروماني على القبائل النوميدية -(1

م .ق 916)ني انقساماً يف مجوع القبائل املغربية، وخالل الفرتة املمتدة ب النوميدية فبعد وفاة يوغرطة ظهر
أي منذ االنقسام إىل مملكة نوميديا الشرقية ونوميديا الغربية ومملكة موريتانيا، حكم بوخوس ( م61إىل 

م وحاول استمالة القبائل بالقوة، وبعد وفاته سيطر أوكتافيوس .ق 916موريتانيا ونوميديا الغربية حواىل 
  ادر انتهاء نظام احلكم النوميدي القدمي الذيعلى موريتانيا دون أن يلحقها رمسيا مبمالكه، فالحت بو 

 .2كان قائما على أعراف مملكة ماسينيسا
نصف قرن ونيف كان التحالف السياسي بني نوميديا  مدةناهزت خالل تلك الفرتة اليت  

إذ أن  -باستثناء ثورة تاكفاريناس -وموريتانيا قد اهنار بسبب انفصام عرى االحتاد القبلي اإلجتماعي
القبائل املاصيلية املتحالفة مع الكيان السياسي النوميدي الشرقي احلاكم كانت سببًا يف تضحية يوبا 

مام الرومان، أما القبائل املاصيصيلية فكانت حتاول العودة إىل احلكم الشامل األول بنفسه بعد فشله أ
 .3ودليل ذلك رفض سيادة بوخوس على إقليمها، أما البالد املورية فقد هادنت الرومان

وابنه ( م15 -م.ق 13)كانت األوضاع االجتماعية للمغاربة القدماء يف عهد كل من يوبا الثاين 
طربة، حيث كان االهتمام حمصورًا يف الطبقة األرستقراطية اآلخذة مبظاهر مض( م61-م15)بطليموس

الثقافة الرومانية، أما جمتمعات املناطق الداخلية فكانت مهمشة ومقصاة وأراضيها مصادرة، ولعل هذه 
األمور كانت سببًا كافيًا ألن يكون وقود املقاومات رغم انتهائها لصاحل الرومان وال أدل على ذلك من 

 اليت شارك فيها النوميديون من ( م16-م91)م ومقاومة تاكفاريناس ما بني .ق 4مقاوميت اجليتول سنة 

                              
 .111حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 1
 .541مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  - 2
 .545-541نفسه، ص  - 3
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 .1املاصيل
عرفت القبائل أو العشائر الوطنية أوضاعًا إدارية شديدة  :األوضاع اإلدارية للقبائل والعشائر -(أ

( Praefectus gentis) الوالةاإلختالف والتباين، فبعضها كان خيضع للحكم الشديد اجملحف من 
يكونون يف معظمهم من الضباط الثانويني يف اجليش الروماين ذوي األصول ادحملية، وكان هؤالء الوالة 

من اجلنود املساعدين، وكانت أراضي القبائل ( Goum")قوم"يلجأون حني االضطرابات إىل تكوين 
الرومانية لكنها ظلت حتتفظ بتنظيمها السابق، فما ادحمكومة من هؤالء الوالة تقع داخل املقاطعات 

أسهل ما كانت تستعيد روح االستقالل لديها حني تنشب االضطرابات، أو حني تضعف السلطة 
 .2اإلمرباطورية، فتتخلص من قيادهتا

لقد كانت وضعيتهم االجتماعية غري مستقرة، ألهنم خضعوا إلدارة القادة الرومان، فكانوا  
حلقوق املدنية اليت متكنهم من الرقي االجتماعي واالندماج يف إحدى صفيت املواطنة، كوهنم حمرومني من ا

، إذ أن امللكية شرط أساس "ملكية األرض"افتقدوا ألهم شرط خيول هلم اكتساب املواطنة املتمثل يف 
ع يف السيطرة للمواطنة، إال أن أهم نتيجة مباشرة لالحتالل الروماين بعد السيطرة السياسية هو الشرو 

 .3على السكان مما أدى إىل تغري اجملتمع من قبلي إىل مدين، وقد احتاج األمر إىل قرن من الزمن
والظاهر أن الفالحني األهايل الذين فقدوا أراضيهم حتولوا إىل عمال أجراء يف حقول املالك  

، الذي كان وكياًل مفاوضاً الرومان الكبار، ويبدو أهنم كانوا منظمني يف مجاعات يرأسها أحد األعيان
عنهم ومسرياً ألعماهلم ومسؤواًل ووسيطاً بينهم وبني أصحاب األشغال الفالحية، ونضيف بأن الفالحني 
األهايل كانوا يشكلون جمموعة ريفية متميزة يف جمتمع الريف الروماين، حافظت على لغتها اللوبية 

 .4رضى عنها بديالً توالبونيقية، حيث مل 
ر كان يشكل عائقًا يف وجه اإلدارة وأصحاب األمالك املفتقرين إىل اليد العاملة، هذا األم 

فأسلوب التعامل اجلماعي عن طريق الوسطاء، كان أجنع السبل بالنسبة للطرفني، مث أن هذا النوع من 

                              
 .545مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  - 1
 .933غابرييل كامبس، الرببر ذاكرة وهوية، املرجع السابق، ص  - 2
 .545مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  - 3
 .145-141حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 4
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ساس العالقات ادحمدودة الذي فرضته الطبيعة االستعمارية على الريفيني األهايل، كان أحد عوامل اإلح
لديهم بالغنب الناجم عن السيطرة الرومانية، اليت ساعدت على ظهور ذلك التمايز يف األوضاع 
االقتصادية واالجتماعية بينهم وبني الوافدين، حبيث جعلت منهم تلك األوضاع يدًا عاملة رخيصة قلما  

 .1كان يتوفر هلا العمل الكايف لكسب قوهتا اليومي
املدن وخاصّة منهم الذين مل يقاوموا االحتالل قد نالوا املواطَنة  إذا كان سّكان :2الكنطنة -(ب

، فقد خضعت (Le Bon citoyen)الرومانية واندجموا يف الوضع اجلديد لنيل صفة املواطن اجلّيد
اجلماهري األفريقية القاطنة خارج النظام الروماين يف األرياف واملدن النوميدية إىل نظام خاص حيث عمد 

روماين إلجراءات متكنه من ترسيخ االستعمار واالستيالء على مصادر الثروة، وهي املشرّع ال
، وهي عزل القبيلة وحشدها داخل إقليم حمدود مبوجب تشريعات (Cantonnement)الكنطنة

، ويكون ذلك بعد (Cadastrale et Juridique)قانونية وبناء على إجراءات مساحية قانونية
اخلصبة أو ترحيلها إىل أراضي جبلية أو شبه صحراوية، وكان هذا األمر يؤدي  جتريد القبيلة من أراضيها

 .3يف كثري من األحيان إىل مقاومة القبيلة
م كانت هتدف إىل مراقبة القبائل 51-11فأعمال املسح مثاًل اليت أقيمت جنوبًا بني عامي  

توسيع : وهذا املسح كانت له ثالثة أهداف رئيسية. زراعة تلك األراضي أكثر من (املوسوالم)الثائرة 
االستعمار إىل آفاق جديدة وتثبيت القبائل بتحديد جماهلا وملكيتها مّث ربطها بعدما أصبحت مستقرة 
باملراكز احلضرية حتت سياسة حتضري املناطق املتامخة للصحراء، ويف نفس الوقت هو حماولة الرومان 

هبذه املناطق القائم على الرعي والرتحال الذي ال تصادية واالجتماعية السائد القضاء على منط احلياة االق
 ة ــــــــــــــــــــتغطيناطق و زيادة اإلنتاج الزراعي هبذه املمن أجل ومان يف توفري األمن واالستقرار يتوافق مع رغبة الر 

                              
 .146حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 1
ة بالتهيئة الزراعية اليت اشتهر هبا الرومان واختصوا هبا دون غريهم من من األعمال اخلاص (centuriation)تعترب عملية الكنطنة  2

الشعوب األخرى، والكنطنة هي شكل من أشكال مسح األراضي لتهيئتها زراعياً، وهي عملية تقسيم منظمة لألرض بطريقة تشكل 
خنيش عبد الفتاح، التوسع : ينظر. ملستقيمةبواسطتها عددًا معينًا من الوحدات الكنتورية املتساوية باستعمال شبكة من اخلطوط ا

 الزراعي يف أفريقيا القدمية خالل الفرتة الرومانية، مذكرة ماجستري يف التاريخ القدمي، إشراف حممد العريب عقون، قسم التاريخ، جامعة
 .45، ص(1195-1191)قسنطينة، السنة اجلامعية 

 .111السابق، ص حممد العريب عقون، اإلقتصاد واجملتمع، املرجع  - 3
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 .1نقائصها الغذائية بروما
املناطق على غرار السالسل اجلبلية بتعمد املساحني وقد فسر البعض غياب املسح يف بعض  

روماين وإبعادهم عن الرومان جتاهلها هبدف عزل سكاهنا الذين احتموا هبا هربًا من بطش االستعمار ال
والسيطرة عليهم ومراقبتهم، ويف حاالت أخرى تستعمل املعلومات الرقمية احلسابية املنقوشة على  الطرق

يف حتديد أبعاد املناطق اليت تتحصن هبا القبائل الثائرة هبدف احلصول على  النصب اخلاصة بالكنطنة
 (.12:الخريطة رقم: ينظر).2املعلومات وتقدير األخطار

  
 .توضح بعض القبائل المكنطنة التي أشارت إليها النصوص األثرية واألدبية في نوميديا القديمة: 12خريطة رقم 

 .281والمجتمع، المرجع السابق، ص عقون، االقتصاد : نقال عن

من أبرز األساليب اليت اعتمدهتا روما لفرض سيطرهتا على  :عزل األهالي عن المدن الرومانية -(1
، هي تطبيقها لسياسة الطرد والتهجري اجلماعي، واحلد من حرية تنقل القبائل ادحملية، غرب القدميامل

، وقد حفره األصلينيأقام الرومان خندقًا فاصًل بينهم وبني السكان ، حيث 3ودحرها حنو اجلنوب بالقوة

                              
 .19خنيش عبد الفتاح، املرجع السابق، ص 1
 .19نفسه، ص  2
3  Picard (G.CH), Op-cit, 1959, P 66. 
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، وكان يعرف 1(Thaenae)إىل ثيناي( Thabraca)ِسيبيون إميليان وهو ميتد من مدينة طربقة
اهلدف منه كان إقامة حدود منيعة بني املقاطعة اإلفريقية اليت كونوها ( Fossa Regia)خبندق رجيا

 .2م وبني أراضي اللوبيني اجملاورة.ق 964جية عام على تراب الدولة القرطا
ال ريب أّن روما جنحت خالل أربعة قرون بفضل منظومة معقدة من استحكمات خط الليمس  

يف مراقبة تنقل السكان إىل التّل وإىل املناطق املستزرعة، وكان ذلك نظام راسخًا يتوّفر على خنادق 
، وتطور 3علو املرتفعات، ومزارع حمّصنة وحاميات يف احلصونوأسوار تسّد املعابر وعلى قالع حراسة ت

مفهوم الليمس بعد الدراسات واألحباث احلديثة اليت أجريت يف خمتلف مواقع ومكونات الليمس ليشمل 
إىل جانب الناحية العسكريةالناحيتني االقتصادية والعمرانية، فتلك األسوار واحلصون متثل لدى الرومان 

التحضر الذي ميثله العنصر الروماين ادحمتمي داخل أسوار الليمس واملمارس داخل   احلد الفاصل بني
األنشطة الزراعية وبني البداوة اآلتية من وراء تلك األسوار، واليت هتدد يف نظرهم الوجود الروماين يف 

 . 4مناطق الليمس
إقليم  بوجنم يف)الذي نقب يف أحد معسكرات الليمس ( Rebuffat)وقد عثر روبيفا  

بسيطة أشري فيها إىل أحداث صغرية يف عّدة  ( Tessons)على أرشيف عبارة عن شقوق( طرابلس
 Garamantes ducentes)عرَب عدد من الغرامنت يف مهّمة يسوقون محرياً : كلمات هي

asinus)اجلرار  واملزهريات الزجاجية: ، فمنذ القرن الثاين كان الغرامنت جيلبون سلعًا رومانية، مثل 
واحللي إىل قصورهم النائية يف الفزّان، كما أّن هناك أضرحة ألمراء وأعيان جرمة بعاصمة الغرامنت، قام 
معماريون رومان بتشييدها، كما عثر على جنود ومساعدون جيوبون الطرق املمتدة من املقاطعة الرومانية 

اكز عسكرية متتّد حوهلا مزارع إىل عمق بالد الغرامنت، وكانت تلك الطرق مزّودة بصهاريج املياه ومر 
 . 5صغرية لتأمني حاجتها من الغذاء

                              
 .51، ص 1.اْصطيفان اْكصيل، املرجع السابق، ج - 1
 .141حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 2
 .94موجزة يف األصول واهلوية، املرجع السابق، ص  العريب عقون، األمازيغ عرب التاريخ نظرة - 3
4 Winkler (A.), Frontiere méridionale ou limès de l'Afrique propre (Tunisie et 

Algérie), R.T, 1990, PP 37-47.                                                                                     
 .94ص  املرجع السابق،  عقون، األمازيغ عرب التاريخ نظرة موجزة يف األصول واهلوية،العريب حممد  - 5
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ويف احلقيقة أنه يصعب إعتبار حفر ذلك اخلندق جمرد فصل لألراضي التابعة للرومان عن أراضي  
اململكة النوميدية، خصوصًا إذا علمنا أن اجلهة اجلنوبية واجلنوبية الغربية من تلك احلدود كانت مفتوحة 

قبائل املوزوالمي والوزوين والكابستاين الضاربة يف األقاليم الواقعة مشايل شط اجلريد إىل : مثل أمام البدو
 .1جهة تبسة

عجز عن رد هجمات سكان حيث  عدم جناعة اخلندق،ونالحظ أيضاً أنه يف كثري من األوقات  
، إضافة إىل ذلك نوميديا، خصوصا الرّحل منهم الذين ينتقلون بسرعة ومييلون لغزوات السلبمملكة 

فبعد ثالثة قرون من ذلك اهنار . 2غزوات السلب اليت كانت تشهدها السواحل الطويلة من قبل القراصنة
االحتالل الروماين بسبب اعتماده سياسة القهر واالستغالل يف حّق األهايل، وهي السياسة اليت ثار 

خيرج منها حماربون شرسون حنو  ضّدها الشعب األفريقي وحتولت الصحراء اهلادئة إىل ألسنة هلب
 مثّ ( El Botr")البرت"الذين أطلق عليهم العرب اسم ( Levathae)املقاطعات الرومانية، هم اللواتاي

 .3، وهم بدو مجّالة قدموا من قورينائية"لواتة"مّسوهم بعد ذلك 
بشرية  فقد حاربت قبيلة لواته ماكسيميان الذي فشل يف االنتصار عليها، وقد أدت حتركات 

خالل القرن الثالث إىل قطع التجارة عن الرومان وهددت إمدادات روما من القمح مما دفع ماكسيميان 
 . 4م حيث متكن من هزميتهم141قبائل احللف اخلماسي عام  حبملة ضد إىل حماربتهم وقام

االستيالء  من خالل ذلك يظهر أن مريب املواشي النوميد كانوا متفطنني لنوايا روما اهلادفة إىل 
لت تشري األخبار إىل أن االضطرابات ظعلى أراضيهم اخلصبة القابلة للزراعة اليت حبوزهتم، حيث 

متواصلة يف اجلهات اليت يؤمها هذا النوع من السكان، وأن البالد مل تعرف هدوءًا يذكر طيلة فجر 
توليني على طول احلدود من ، جراء ثورات البدو اجلي(عهد كل من أوكتافيانوس وتيربيوس)االمرباطورية

خليج السريت الكبري إىل جنوب موريطانيا، دون أن يأخذ الثوار يف اعتبارهم الفرق بني املقاطعات 
 تلك  علىالرومانية واململكة املوريطانية الصورية، وقد أدى هذا األمر إىل تنبيه الرومان إىل ضرورة السيطرة 

                              
 .141حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 1
 .51، ص 1.اْصطيفان اْكصيل، املرجع السابق، ج - 2
 .94ص  املرجع السابق، العريب عقون، األمازيغ عرب التاريخ نظرة موجزة يف األصول واهلوية، - 3
 .913ص  املرجع السابق، أمحد حممد انديشة، التاريخ السياسي واالقتصادي للمدن الثالث، - 4
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 .1تخدام القوة العسكريةالفئة املستعصية من األهايل، عن طريق اس
لذلك حرصت روما بأن تبقي على عدد البأس به من اجلنود العسكريني يف البالد لتعزيز  

اإلحتياطات األمنية لرعاياها على أرض مشال إفريقيا، وأعداد العسكريني كانت ختتلف من مرحلة إىل 
يوخ حتديد عدد هؤالء اجلنود يف  أخرى وهي ختضع لألحوال واألخطار املهددة للرومان، ويعود جمللس الش

م .ق 61 جندي، أما يف سنة  51111مثال اجتمع بالقرب من أوتيكا  913كل سنة، ففي سنة 
 .2جندي 6111فكان عددهم قرابة 

كما أتبعت روما هذه السياسة بالعمل على متديد خريطة االستيطان والتعمري عرب اجلهات  
يف تنفيذ هذا األسلوب املزدوج يف اجلنوب النوميدي عرب أراضي املتحركة، وقد شرع االمرباطور تيربيوس 

قبائل املوزوالمي الشهرية اليت قاومت بضراوة تلك اإلجراءات التوسعية، ومن مث بدأت عالقة القوة اليت 
 . 3والبدو( اخلط الدفاعي الروماين)الروماين بني الليمسأثناء اإلحتالل برزت يف تاريخ املغرب 

بالنسبة مصدر شر يف أفريقيا الصورة تبدو للباحث بأن البدو كانوا ميثلون وبذلك أصبحت  
ن عناصر الشر يف البداوة تتجلى يف تطلع الرعاة إىل األراضي الزراعية اخلصبة املستغلة من ، وأللرومان

 طرف روما، وأن هذه النظرة هدامة ألهنا مناقضة لروح التمدن والتعمري اليت جاءت به روما للمنطقة،
، والواقع أن البدو كانوا قبل االستيطان الروماين فئة بشرية كانت مهمتها  ومن مث فالتخلص من البدو

التنقل إىل أمناط اعية والسياسية واالقتصادية، و متالئمة مع املزارعني وسكان احلواضر، هلا مكانتها االجتم
 ابتعدتإجبار، ومن مث  يستوفرة، وهي موضع إختيار أمامها ولمعيشة أخرى من غري الرعي كانت م

وضع حاجز بني مناطق الرعي ومناطق الزرع أو اللجوء إىل أعمال إىل الدول السابقة للرومان اللجوء 
 .4عسكرية، أو إشعار البدو بأهنم عنصر هدام

إدخال األفارقة يف اجملتمع الروماين يف املقابل مل تعمل على توطني جالية مهمة عن روما  ابتعدت 
 م إال أن هذه ادحماولة .ق 64و 964هنا حاولت ذلك بني سنوات نيني يف إفريقيا، مع العلم ألرومامن ا

                              
 .144حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 1
 .55-51، ص ص، 1.اْصطيفان اْكصيل، املرجع السابق، ج - 2
 .144ما، املرجع السابق، ص حّممد البشري شنييت، نوميديا ورو  - 3
 .141، ص نفسه - 4
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 . 1نذاكآعليها يف املهد األرستقراطية املتحكمة يف الدولة  ختلت
املواطنون "فقد كان الرومانيون املقيمون مبنطقة غري رومانية يستعملون للتعريف بأنفسهم عبارة  

، (Cives romani qui consistunt en tel lieu")يف منطقة كذاالرومانيون املقيمون 
موضحني هبذا أهنم أجانب بتلك املنطقة، فنجد هذا األمر يف أوتيكا، وقد ذكر هذا التعبري مع بعض 

املواطنون الرومانيون املتاجرون "عهد أوغسطس جاء فيها  يفالتغيري الطفيف فيه يف مدينة صغري بإفريقيا 
، كما مت العثور على نصوص (Cives romani qui Thinissut negotiantur")بتينسِّوت

رة بإفريقيا لقبوا م ذكرت فيها مجاعات املواطنني املقيمني ببعض املدن احل.من أواسط القرن األول ق
 .2، من بينهم جالية أوتيكا وهدروميت وثبسوس(Conventus")اجلالية"بـ
م ليس له مدلول سياسي، أي جمموع املواطنني هل يتعلق األمر بلفظ مبه: نتساءل هنا  

رومانية؟ أو هو لفظ رمسي يطلق على هيأة منظمة هلا جملس  الرومانيني الساكنني مبكان ليس منطقة
 ؟ ورؤساء

تهم االجتماعية، يأسفرت اجراءات القرن األول ضد السكان البدو على تغيريات جوهرية يف بن 
ناء البعض منها خارج أراضيها وشختت أخرى فرقًا وعشائر، كما مّت إفقبائل على النزوح الفقد أخرغمت 

دات، ونتج عن هذا التفكيك متزُّق أصالب قاليم حمدودة، كانت أشبه بادحمتشخر يف أوحماصرة البعض اآل
حتول كثري من أشباه البدو إىل فالحني وعند حلول القرن الثالث امليالدي البنية االجتماعية للقبائل، 

  .3لعمل يف احلقولني يشكلون فرق عمل متجولة حبثاً عن امومسي
رمتاء خارج خط الليمس فانضم إىل القبائل الصحراوية واختلطوا هبم، وأخجرب البعض اآلخر على اإل       

وازدمحت بعض املناطق الرعوية املتامخة لليمس، فأصبحوا يشكلون قوة ضاغطة األمر الذي دفع بالرومان 
جتاه احامياهتم على طول اخلط، هذا ما أدى ببعض البدو إىل تغيري مسارهم الرتحايل املومسي بإىل تدعيم 

 (.112، ص 16:ينظر الخريطة رقم).4السهوب الغربية وجنويب مرتفعات التل الشمالية الغربية

                              
 .34، ص 1.اْصطيفان اْكصيل، املرجع السابق، ج - 1
 .44، ص 1.، جنفسه - 2
  .111-141حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 3
  .111-141، ص نفسه - 4
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 توضح االتجاهات الرئيسية للحركة الديموغرافية: 16خريطة رقم 

 .11وروما االمبراطورية، المرجع السابق، ص شنيتي، نوميديا : نقال عن

خالل الربع األخري من القرن األول قبل امليالد  :(م21-11)1ثورة األهالي بقيادة تاكفاريناس -(6
تتابعت انتصارات اجليش الروماين يف بالد املغرب القدمي على خمتلف ثورات املنطقة، وهذا يعطينا فكرة 

 .2سكان املنطقة لإلحتالل الروماين على عدم خضوع
تعترب من ولعل مقاومة تاكفاريناس خالل حكم اإلمرباطور تياريوس خري دليل على ذلك حيث 

أهم الثورات الوطنية ضد الرومان، وكانت من األمهية والقوة إىل درجة أن انتشارها يف أرجاء البالد كان 
ة والعناصر من أجل حترير بالدهم من السيطرة الروماني ئلجداً، وقد احناز إليها الكثري من القباسريعًا 

 .3ادحملية املوالية هلم

                              
يف اجليش الروماين يف سن السادسة عشرة برتبة مساعد  جند مساعداً  من أهم قادة نوميديا ينتمي لقبيلة موسوالمس، :تاكفاريناس -1

، وخاض العديد من احلروب ضد م فشكل جيشا نظامياً 91لكنه فر من اجلندية، وعني من قبل أتباعه وحمبيه قائدا لقبائل ملزاملة سنة 
حممد السيد حممد عبد الغين، مناذج من الكفاح   :ظرين .اجليش الروماين دامت ثورته سبع سنوات مث اهنزم قتيال يف منطقة سور الغزالن

  .94 -93، ص ص 9111اجلزائري القدمي ضد اهليمنة الرومانية، د ط، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 
 .546مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  - 2
 .13أمحد حممد انديشة، التاريخ السياسي واالقتصادي للمدن الثالث، ص  - 3
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، 1يتاكفاريناس ضد مشاريع االستيطان القائمة على انتزاع األراض القبائل بقيادة يبدو أن ثورةو 
إىل أن ثورة تاكفاريناس قامت بعد استقرار الفيلق " لورون فيبار. ر"و" بيجانيول. أ"ويشري الباحثان 

واجليتولية املرحتلة وشبه الثالث األغسطي يف مدينة تبسة، مما أدى إىل إعاقة تنقل القبائل املوزيالمية 
وب ومت طردهم إىل املناطق الفقرية يف جن ،2واليت تقتات منها( رعي املاشية)املستقرة عن ممارسة حرفتها 

خّرب الرومان حقول  ، كماانت تتنقل فيها هذه القبائلنوميديا، حيث تقلصت حدود املنطقة اليت ك
النوميديني املستقرين، وأجربوهم على الفرار إىل مناطق أقل خصوبة، ومن مث سيطر الرومان على مجيع 

إىل الفقر فنزحوا إىل حتول أوضاعهم من الرخاء يديني مما أدى بالسكان الريفيون إىل ممتلكات النوم
 .3وبةقاومة إلسرتجاع أراضيهم املسلاملناطق السهبية وختوم الصحراء، فقرروا امل

وضرب عليهم يف تلك املناطق حباجز بشري متثل يف اجلنود السوريني والذين كانوا يعرفون  
املواجهة للقبائل السوريني، فقد كانوا ميتطون اجلمال وحيرصون احلدود الرومانية ( الفرسان) باهلجانة

الصحراوية يف اجلنوب النوميدي، وتدل النقوش األثرية على أن هؤالء قد أحّلهم األباطرة باحلدود منذ 
احتالهلم تلك اجلهات النائية، خالل أواسط القرن الثاين على أقل تقدير، ويشري أول نقش عثر عليه 

إىل أن صاحبه كان جنديًا بإحدى فصائل  (نسبة إىل مدينة تدمر)على شاهد قرب أحد اجلنود التدمريني
 .4(الورع")أنطونيوس بيوس"أو " كومودوس"الفيلق الثالث األوغسطي يف عهد اإلمرباطور 

 اجلند املأجورن مبساعدة جيوش بطليموس وبعض القادة العمالء من رومالقد استطاع ال
الرعب يف صفوف القبائل املساندة لتاكفاريناس إال أن هذا األخري فضل املوت على أن  املوريطانيني زرع

ها، لقد اعتقد الرومان ءة انتحارية ولقي املوت أثناركفخاض معيساق أسريًا يف يد قادة اجليش الروماين، 
ببالد ( Pax-Romana)ستكتمل شروط السلم الروماين  ،بأنه بالقضاء على ثورة تاكفاريناس

 .5املقاومة ملواجهة سياسة الرومنة ارب  القدمي، إال أن النوميديني واصلو املغ

                              
1 Benabou (M.), La résistance, Op-cit , P 76. 
2 Piganiol (A.) et Laurent-Vibert (R.), Recherches Archéologiques à Ammaedara 

(Haidra), M.A.H.,NO.1, Vol.32,1912, PP.69-229.                                                       
 .543مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  - 3
 .151حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 4
 .115، املرجع السابق، ص 6حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية، ج 5
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إن حركة التوسع  :ن الرومانية على الحياة االجتماعيةانعكاسات القواني: المبحث الثاني
الروماين عرب حوض املتوسط مل يتبعها ظاهرة إدخال الشعوب اخلاضعة يف إطار الدولة الرومانية كما هو 

بالنسبة حلركة التوسع االستعماري احلديث، الذي إجنر عنه ضم البلدان املستوىل عليها إىل الشأن 
أراضيها مقاطعات جديدة عب بشراً آخرين أو تخدخل يف جسمه، ذلك أن الدولة الرومانية مل تكن تستو 
هو السيادة  طار الذي كان يتسع بتوسع الغزواتفتصبغ عليها طابعًا رومانياً، بل أن اإل

على الشعوب املستسلمة وقد ميز القانون الروماين تلك ( Impérium Romanum)لرومانيةا
 Ager")أراضي الفيء"أو " األراضي التابعة للدولة الرومانية"األراضي عن أراضيه وأطلق عليها مصطلح 

publicus)1، ويعود نفعها على مجيع أفراد اجملتمع الروماين. 
يف  -بادئ األمر–مل تعط السلطة املركزية  :القوانين الرومانية مكانة الشعوب الخاضعة في :أوال

روما حلكم الواليات اإلفريقية صالحيات تشريعية تسمح هلم بإصدار قوانني تتماشى والظروف اليت 
يعاينوها عن كثب يف املغرب القدمي، مما يسمح هلم بأن يدرسوا حالة السكان وحيددوا لكل طبقة قوانني 

إال أنه وبعد مقاومة تاكفاريناس بدأ السكان خيضعون جلملة من القوانني املنظمة لسري  ،2للتعامل معها
رومان، حيث قدمت اإلدارة تسهيالت قانونية تضمن التواصل بينها وبني بعض العالقة بينهم وبني ال

 .3طان الروماين وتغلغله يف املنطقةاالستياملغاربة، وذلك هبدف تدعيم 
على روما أن تتمثل شعبًا أجنبيًا يف شعبها،  وهبذا املفهوم صعب :أو التحالفروابط االستسالم  -(9

 impirio) وكل ما كان جيري هو أنه عندما يتم إخضاع شعب أجنيب ما يخدخل حتت السيادة الرومانية
romanumin )وليس يف الدولة (in civitate) وكانت روما ال ترى بينها وبني الشعوب ،

، أما املستسلمون (Socii) أو التحالف( déditicii) االستسالم: من الروابطاألخرى سوى نوعني 
فهم الذين سلموا غلبة للجيش الروماين املنتصر أشخاصهم وقالعهم وأرضهم وبيوهتم ومعابدهم 

 .4وآهلتهم، وبذلك فقدوا سيادهتم وحريتهم ونظمهم

                              
 .191شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  حّممد البشري - 1
 .544مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص - 2
 .541نفسه، ص  3
 .195-191حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 4
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مني بعد إزالة الدولة القرطاجية كان هذا شأن األهايل النوميديني الذين كانوا يف عدد املهزو  
م، مث عقب سقوط مملكيت نوميديا وموريطانيا أو الذين مت إخضاعهم بقوة السالح أثناء .ق 964

 . حركات املقاومة املتواصلة
، وهو (Praefectus)أمور هؤالء مجيعها موكلة لسلطة تعسفية تضعها روما يف يد واٍل كانت و 

شراف على إدارة األراضي ادحمتلة، وتتنازل له س هيئة من املوظفني لإلوما على رأمواطن روماين تعينه ر 
 .1روما عن سيادهتا ملدة معينة، فتصبح كمملكته اخلاصة

نح هلم اللقب امللكي و  كانت بعض التجمعات القبلية حسب األمكنة واألزمنة حيكمها رؤساء ميخ
حمافل رمسية شارات السلطة، وقد كان هؤالء املعرتف به رمسيًا من لدن الوالة الرومان، ويسلموهنم يف 

حيصلون على تاج وصوجلان من الفضة، ومعطف وسرتة ( القرن السادس)الرؤساء على عهد بروكوبيوس
أمور تتعلق بامللوك ( يف موريتانيا الطنجية)بيضوين، وحذاء مذهب، وقد أخكتشفت يف خرائب مدينة وليلي

 . 2بينهم وبني روما واألمراء والباكوات ما يدل على العالقة
، فكانوا أقل سوءاً يف املعاملة، إذ كانت شروط التحالف (Foederatiأو  Socii)أما احللفاء

متنحهم حق االحتفاظ بنوع من االستقالل يف تصريف شؤوهنم، وممارسة التصرف يف ممتلكاهتم، والعمل 
نت لسيادة الرومانية، حيث كابنظمهم اخلاصة، لكن صيغة التحالف كانت تتضمن ما يفيد االعرتاف با

 .3"معرتفة عن إخالص هبيمنة الشعب الروماين:"ية يف نص املعاهدةروما تشرتط إدخال الصيغة اآلت
م، وحّولت إقليمها إىل .ق 963وبدأ التحالف مع األهايل منذ أن أحرقت روما قرطاجة سنة  

ملياً دولة حممية، معهود هبا إىل ماسينيسا مقاطعة رومانية، وكان جملس الشيوخ قد صرّي الدولة النوميدية ع
أكثر مما هي معادة إليه، وكان هذا األخري على الدوام رؤية واضحة إىل وضعه احلقيقي كملك تابع، وهو 

ويظهر لنا هذا الوضع بوضوح " الصديق واحلليف للشعب الروماين"ما كان يخعرف يف ذلك العهد باسم 
م، أن يستدعي سكيبيون إميليان للتشاور وإياه يف .ق 964سنة  عندما قرر ماسينيسا عشية وفاته يف

 ن ــــــــــــــــــــــــــــــتقرير أمر خالفته، مث ملا أدرك أن هذا األخري سيصل متأخراً قرر أن يرتك له أن يتخذ ما يستحس

                              
 .996-195ص ص  حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق،  - 1
 .933، الرببر ذاكرة وهوية، املرجع السابق، ص سغابرييل كامب - 2
 .196حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 3
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 . 1الرومانويستحب من اإلجراءات، فختم حياته مبا يشبه االعرتاف بأن مصري نوميديا يتوقف على 
أعلنت روما احلرب على يوغرطة حيث وصلت الرسل من مدينة لبدة الكربى إىل القنصل  

وفيما بعد إىل روما يلتمسون الصداقة والتحالف مع الرومان الذين لّبوا طلبهم، ( BESTIA)بستيا
على املدن وقد حصلت كل من مدينيت صرباتة وأويا على معاهدة مماثلة مع روما، والفائدة اليت عادت 

الثالث من هذه املعاهدة فهي ال تتعدى االستقالل الذايت حتت احلماية الرومانية، وحصوهلا على بعض 
األراضي اليت سبق وأن استوىل عليها النوميديون داخل مناطق املدن الثالث، ومع ذلك فهذه النتائج ال 

احلرية االقتصادية والسياسية حتت  تربر هذا التحالف إذا ما تذّكرنا أهنا كانت تتمتع بقسط وافر من
 .2احلكم النوميدي

طاع اجلزء الغريب من مملكة نوميديا اليت كان حيكمها يوغرطة وأخعطيت مللك وقد قامت روما باقت 
م، وما تبّقى من مملكة املاسيليني .ق 916املوريني بوخوس، الذي أصبح بدوره تابعًا لروما منذ سنة 

مث كانت هناية الدولتني الصغريتني اللتني نشأتا عن ( Gauda)وفاة َكوضاالنوميدية جرى تقسيمه بعد 
( Césariens)هذا التقسيم وذلك خالل احلروب األهلية اليت مجعت بني القيصريني

فلما حتقق االنتصار لقيصر على يوبا األول، قام بضم مملكته إىل مقاطعة ( Pompéins)والبومبيني
لقسم اآلخر إمارة حملية يسيطر عليها مغامر إيطايل هو سيتيوس، ، وأصبح ا(Africa Nova)أفريقيا

 .3(االحتاد السرييت)وسرعان ما عاد هذا القسم ليندمج يف املقاطعة اجلديدة، مع االحتفاظ بتنظيم خاص
وعرفت اململكة املورية نفس هذا املصري فقد قخسمت خالل احلروب األهلية إىل دولتني، مث  

ديد حتت حكم بوخوس األصغر حليف أغسطس، فلما تويف بوخوس آلت عادت إىل التوحد من ج
مقاليد احلكم فيها إىل أغسطس، وبعد حماولة قصرية من اإلمرباطور إلدارة البالد بشكل مباشر رأى أهنا 
ال تزال شديدة التخلف، فعهد هبا إىل يوبا الثاين، وبذلك أدخل أغسطس يف هذا اإلقليم الواسع بذوراً 

 .4نة، فقد أنشأء تسع مستوطنات كانت قواعد عسكريةقوية للروم

                              
 .911، الرببر ذاكرة وهوية، املرجع السابق، ص سغابرييل كامب - 1
ث، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واالعالن، ليبيا، أمحد حممد انديشة، التاريخ السياسي واالقتصادي للمدن الثال - 2

 .41-31م، ص 9115/هـ9611
 .111-911، الرببر ذاكرة وهوية، املرجع السابق، ص سغابرييل كامب - 3
 .111، ص نفسه - 4
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يعين تساوي الطرفني املتحالفني من الوجهة القانونية أو السيادية، ومن مث   هكذا فالتحالف ال 
دِّد درجة استقالهلا قوة كل طرف، ومبا أن روما كانت دائما  كانت املدن املتحالفة مع روما يف وضعية حتخ

 Civitas)يف وضعية األقوى، كانت الشعوب احلليفة دائماً تابعة هلا مع أهنا كانت تتسمى باملدن احلرة
libiras) وأوضح األدلة على تبعيتها هي أهنا كانت تدفع ضريبة امجالية حلاكم الوالية اليت تقع تلك ،

 .1املدن احلرة يف إقليمها
م  اليت أدت إىل انتصار جيوش بوميب حليف يوليوس قيصر .ق 61وبعد معركة تابسوس عام  

زاهلا إىل مرتبة مدينة خاضعة لروما بعد أن كانت على أفريقيا، قام مبعاقبة مدينة لبدة الكربى حيث مت ان
حليفة هلا، كما فرض عليها غرامة سنوية تقدر بثالثة ماليني رطل من زيت الزيتون ألهنا استضافت كاتو 

ا األول، ويرّجح أن هذا العقاب مشل صرباتة وأويا التباعهما د مروره هبا وقبلت التحالف مع يوبعن
 .2سياسة لبدة

لغربية كان القرن امليالدي األول فرتة حامسة يف تاريخ املغرب القدمي، ألنه سجل انتقال ويف اجلهة ا 
املغرب من فرتة احلماية اليت مثلتها مملكة يوبا الثاين وابنه بطليموس إىل االحتالل املباشر، حيث أحلق  

، وهذا وضع حداً م باإلمرباطورية الرومانية بعد اغتيال ملكها بطليموس61كاليكوال موريطانية سنة 
م، وأصبحت مدينة وليلي مرتبطة حبلف مع 61م إىل سنة .ق 13لتجربة احلماية اليت استمرت من سنة 

م، حيث قامت مبساعدة جيشه يف احلرب اليت شنها على .ق 13إىل سنة  55الرومان من سنة 
بة مونيكبيوم مباشرة بعد هذه أيدمون، ورمبا متتعت وليلي حبق املواطنة الرومانية وخاصة أهنا ارتقت إىل مرت

 .3احلرب
قام اإلمرباطور كالوديوس الذي تابع تطبيق سياسة أوغسطس، منح مدينة وليلي مرتبة  

يناير  16م و69يناير عام  13مونيكبيوم، وتفيد القرائن األركيولوجية أن إنشاء بلدية وليلي حصل بني 
سيويروس سفارة إىل روما للحصول على م، وقد بعث سالبوس القائد ماركوس فالرييوس 63عام 

امتيازات للمدينة، منها ما خيص اجلانب الضرييب، إذ مت إعفاء السكان من أداء الضرائب ملدة عشرة 
                              

 .196حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 1
 .41ص  املرجع السابق، أمحد حممد انديشة، التاريخ السياسي واالقتصادي للمدن الثالث، - 2
، كلية اآلداب والعلوم 4سيدي حممد العيوض، مدينة وليلي وأحداث القرن امليالدي األول، جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد  - 3

 .915-911، ص م1114املغرب،  -ابن طفيل، القنيطرة اإلنسانية، جامعة
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م، وإن تسيري وليلي من ِقبل شوفيط ووقوفها إىل جانب روما يؤكد الرومنة 66سنوات ابتداء من سنة 
اإليديلية اليت كانت موجودة باملدينة قبل ارتقائها إىل  العميقة للمدينة، ويتجلى ذلك من خالل وظيفة

بلدية، ذلك أن فالرييوس سيويروس كان إيديال قبل أن يصبح شوفيطاً، هذه الرومنة املبكرة لويلي تفسر 
   .1يف نظر البعض احنيازها إىل جانب روما خالل حرب أيدمون

الروماين يرفض احتكام املستسلمني واألحالف كان القانون  :إفتقاد األهالي لقانون يحميهم -(2
أو ( Peregrini)إليه، باعتبارهم غرباء أو أجانب بالنسبة للشرع الروماين، الذي يسميهم 

ففي نظر الفقيه الروماين أن الفرد من أهايل املقاطعة ال يعترب زوجًا وال أبًا مالكاً ( Hostis)األعداء
استحالة بسبب حالته : لة ثنائية يف قضية امللكية اخلاصةمادام غري روماين، بل أن هنالك استحا

الشخصية كأجنيب، واستحالة لكون أرضه يف حالة غري قانونية، ألهنا ليست أرضاً رومانية باألصالة، ومن 
مث قال املشرعون الرومان يف أراضي املقاطعات الرومانية، مبختلف أوجه االستفادة منها، بأنه ال ميكن 

اً، ألهنا ملك مجاعي للشعب الروماين، وأنه ال َحّق ألي كان فيها سوى احليازة متلخكها إطالق
 .2واالستثمار

خارج اإلطار القانوين الذي  هكذا أصبح جّل سكان بالد املغرب يف بداية االحتالل الروماين  
وية، وكانت املواطنني الرومان، وكانت هذه الوضعية مضرة مبصاحلهم املادية واملعن كان يضم بني جنباته

تخشعر األثرياء منهم وأهل اجلاه بغنب كبري، خاصة أولئك الذين يعيشون جبوار الرومان يف املدن، وكانوا 
، ومل يكن أمامهم ما حيقق هلم رغبتهم هذه ميهم من تعسفات السلطة احلاكمةيفتقرون إىل قانون حي

 .3رمي يف اجملتمعسوى احلصول على املواطنة الرومانية، الذي ميكنهم من العيش الك
 الرومانية يف بالد املغرب  سياسة األباطرة املتعلقة بتوسيع نظام البلديات بلغت :توسيع البلديات -(1

طة البلدة الرومانية ينطوي على توسيع مماثل ير لث امليالدي، ومن مث كان توسيع خأوجها خالل القرن الثا
شروط االنتفاع هبا من األهايل، غري أن انتشار  يف فرص احلصول على احلقوق املدنية ملن تتوفر فيهم

 مل يكن يعين أن سكان دوائرها اإلقليمية ( يطاليةإ -التينية -رومانية)نونية البلديات مبختلف درجاهتا القا

                              
 .914-913، ص املرجع السابقسيدي حممد العيوض،  - 1
 .193حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 2
 .193، ص نفسه - 3
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 .1ا أمام قانوهنا يف وضعية متساويةكانو 
البشرية ببالد املغرب  طة يإن مثل هذه احلالة املثالية كانت مستحيلة يف ذلك الوقت، ألن اخلر   

كانت تضم عناصر متباينة األجناس خمتلفة احلاالت القانونية، سواء كانوا من األهاىل أو الوافدين، تشبه 
رقعة فسيفساء متعددة األلوان واخلطوط، ميثل فيها العنصر الروماين أوضح األلوان يليه املتمتعون باحلقوق 

 .2 بالقانون اإليطايل مث األجانب ومعظمهم من األهايلالالتينية مث املدرجون يف طائفة املتمتعني
ميكن حتديد الفئة األوىل يف صف األرستقراطية الرومانية العريقة بزعامة جملس الشيوخ، وتضم  

امتداداهتا يف املدن والواليات، وكان قوامها األثرياء واملوظفون املدنيون وبرجوازيوا املدن من التجار 
هذه الفئة مناهضاً للوضعية اليت آلت إليها خالفة العرش االمرباطوري وللنهج املتبع  احلرفيني، وكان موقف

يف معاجلة األوضاع املرتدية، حيث مت اإلضرار مبصاحل أفراد هذه الطبقة االقتصادية، إذ مت إبعادهم من 
 .3الساحة السياسية واملسؤولية وتبوأها من كان دوهنم شرفاً 

اين من جنا من القرطاجّيني بعد تدمري عاصمتهم وتقتيل سّكاهنا، مشل الصنف االجتماعي الث 
ربّية اليت أّسسها الفينيقّيون والقرطاجّيون، ومشل أيضًا اجلماعات احلضريّة ور املغوكذلك مشل سّكان الثّغ

 .4الّلوبّية اليت تأثّرت باحلضارة القرطاجّية، لغة وديناً، وثقافة ونخظماً وعادات
الث، وإليه تنتمي أغلبّية السّكان، فكان يتكّلم الّلغة الّلوبّية القدمية، وكانت له أّما الّصنف الث 

 .5عادات وتقاليد حضريّة أو بدويّة تليدة، ومعتقدات وآهلة قومّية ومنط عيش خاص
كان باإلمكان للفرد النشيط املتوفر على  :المواطنة وانعكاساتها على النظم االجتماعية -ثانياا 

باستطاعة  ،أو تبوأ مستويات يف الدولة أو اجليش تقاء إىل مناصب إدارية يف بلديتهالثقافة اإلر قسط من 
احلاصل على املواطنة أن يصاهر عائلة رومانية وأن يقيم يف روما ويتملك فيها، وميارس نشاطات 

يتحصل  مرموقة اللية، إهنا امتيازات اقتصادية مرحبة، حتت محاية القانون ويف مأمن من جور السلطة ادحم

                              
 .191حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 1
 .191نفسه، ص  - 2
 .64، ص نفسه - 3
 .951رجع السابق، ص عّمار ادحمجويب، امل - 4
 .951نفسه، ص  - 5
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 ن اكتسابدو ت ثروته أو منزلته لدى قومه مهما بلغ( perigrini)عليها أي شخص من األجانب
 .1فهي تتطلب شروطاً التتوفر سوى يف القلة النادرة من األهايل ، لكن هذا األمر كان صعباملواطنة

الواليات اإلفريقية يكون من أدركت روما أن دوام سيطرهتا على خمتلف : المواطنة ورومنة األسماء -(1
خالل العمل على استقطاب عناصر أهلية موالية هلا، وأّن رسوخ ذلك الوالء ال يتم إاّل عن طريق الدمج 

آلتينية، لذلك ستكون املواطَنة خري أداة لتحقيق مرامي الدولة الرومانية يف ترسيخ ليف الثقافة واحلضارة ا
 .2وجودها يف أرض إفريقيا

هي ترقية اجتماعية سياسية لألفراد من أجل ترسيخ الوالء لروما، فمثلما يوجد الروماين واملواطنة  
واجب اخلدمة العسكرية : عباء املتمثلة يفاألوال فرق بينهما يف حتّمل  روماين باملواطنةبالوالء هناك 

ن اختياريًا فإّن جب األّول قد أصبح مع مرور الزماوواجب دفع القسط العشريين من الرتكة، وإذا كان الو 
على  ني باألصل أو باملواطنةالثاين ظّل إلزامياً، كما تسري باقي القوانني الرومانية على اجملتمع مواطن

 .3السواء، حبيث ختضع ممتلكاهتم لقواعد املِلكية الرومانية وخيضع الزواج لقانون الزواج الروماين
حرص على عدم إعطائها ألّي كان، إىل حّد كان املشرّع الروماين يتشدد يف منح املواطنة حبيث  

 –اخّتاذ أمساء رومانية، واعترب من استعملها ( Pérégrins)أن كلوديوس منع عن األشخاص األجانب
من غري ( Toge)مغتصباً، ألهنا عنوان الشرف، ومن يرتدي لباس التخوَجة –دون أن يكون مواطنًا 

وادحمكوم عليهم يف قضايا سياسية ويف قضايا احلّق العاّم يعاقبون املواطنني الرومان مثل األجانب والعبيد 
  .4بأن تفرض عليهم غرامات مالية معينة

ازداد السعي إىل احلصول على حّق املدنية تدرجييًا حىّت وصل مداه بدستور  
منح مبوجبه حق املواطنة جلميع األجانب  الذي (Constitutio Antoniniana)5"كاركّلة"

                              
 .194حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 1
 .115حممد العريب عقون، اإلقتصاد واجملتمع، املرجع السابق، ص  - 2
 .115نفسه، ص  - 3
 .916، ص نفسه - 4
يبدو أن مرسوم تعميم املواطنة الرومانية كان اهلدف من ورائه ماديًا من أجل رفع قيمة الضرائب، كما أنه كان يهدف إىل توجيه  - 5

ضربة إىل كربياء جملس الشيوخ والطبقة األرستقراطية الرومانية، ويف نفس الوقت تركيز سياسة اهليمنة وتنفيذ خطة سياسة الرومنة يف 
 .  914، املرجع السابق، ص 6حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية، ج: نظري. بالد املغرب
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يف فرتة كان ال يزال فيها االحتاد السرييت قائماً، ومع أّن األرياف ، 1م191سنة  االمرباطورية ر يفاألحرا
 يف القرن الثايناملواطنة على  تحتّصلقبيلة الناتابوت اليت : السريتية ظّلت خارج هذه املواطنة مثل

يطأ األرياف مركز الثقل  ، وهو ما يدّعم القول بأّن ما يسّمى بتعميم املواطنة الرومانية ملامليالدي
لالحتالل، بل كان موّجهًا بالدرجة األوىل إىل ّسكان احلواضر الذين  قاومةالدميغرايف ومعقل القبائل امل

  .2فقطع قائم دجمهم عبارة عن تسوية قانونية لوضاستوعبوا احلضارة الرومانية، وأصبح 
 القدمي، حبيث أنه رفع الربجوازية املغربية لذلك كان لقانون كاركال تأثريه اخلاص يف اجملتمع املغريب 

إىل صفوف الرومان وبقيت طبقة الفالحني الصغار والبدو والفقراء مث املعدمني ضمن طبقة التابعني 
 .3منينهز امل الذين ال حق هلم يف املواطنة الرومانية ويعاملون معاملة

ئدة فهي مقصورة على األغنياء ديدًا وإن كانت له فاشيئًا ج هكذا فإن قرار كراكال مل يضفو  
م 194بيني الفقراء، والشيء اإلجيايب أن كراكال قام يف سنة و يستفد منه السواد األعظم من اللدون أن 

 . 4اين منها الشعوب اخلاضعة للروماناليت كانت تع ،بالتخفيف من الضرائب الفادحة
املغرب حىت ولو كانوا من أصول إفريقية وعلى العموم فالذي يهم أباطرة األسرة السفريية يف بالد  

ونتيجة لذلك، فإن منطقة مشال إفريقيا كانت يف احلقيقة قد . هو جمدهم يف نطاق الكيان العام الروماين
 .5خدمت األباطرة السفرييني دون أن يعريوها أدىن اهتمام

ريب كنتيجة لتوسع اجملتمع املغة يف تركيبة ات واضحتغريّ امليالدي شهد القرن الثاين  :نتائج المواطنة( 2
ربية، الواحدة ساتري الرومانّية إىل املدن املغانتشار املواطنة الرومانّية، وتوخي املزيد من الّسخاء يف منح الد

تلو األخرى، فتضاءل الفارق بني أحفاد الرومان املستوطنني وأحفاد املغاربة املرتومنني حىّت انقرض، 
، وتضاءل عدد األمساء البونّية، ونخقل الكثري منهم إىل الالتينية، انتشارًا واسعاً  الالتينّيةوانتشرت األمساء 

 فريقياً رومانياً معاً، وأصبح من انيًّا استعمارياً أصبح جمتمعاً إفتحول اجملتمع حتّوال جذرياً، وبعد أن كان روم

                              
 .111شارل أندري جوليان، املرجع السابق، ص  1
 .113حممد العريب عقون، اإلقتصاد واجملتمع، املرجع السابق، ص  - 2
 .911، املرجع السابق، ص 6حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية، ج 3
 .911ص املرجع السابق، يشة، التاريخ السياسي واالقتصادي للمدن الثالث، أمحد حممد اند - 4
 .914، املرجع السابق، ص 6حممد الصغري غامن، املظاهر احلضارية، ج 5
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  .1يةالعسري على الباحث التمييز بني رومايّن األصل وافريقّيه من سّكان الوال
لكن الفوارق االجتماعية ما فتئت أن حّلت حمّل الفوارق العرقّية والّلغويّة واحلضاريّة، فأصبح اجملتمع 

 ,plebeii")احلقراء"، وفئة (honestiores-honesti")الّشرفاء"اإلفريقي منقسماً إىل فئتني، فئة 
tenuiores, humiliores) ،أحقرها على اإلطالق ، وانقسمت كّل فئة منهما إىل عّدة أصناف

 .2صنف الرّقيق أو العبيد
 ordo) الشيوخأعضاء جملس تشمل طبعاً الّنبالء بصنفيهما، صنف  "الشرفاء"ة فئ كانت :الشرفاء -أ

senatorius )صنف الفرسان"و("ordo equestris) وتشمل كذلك الطّبقات احلضريّة ،
 ordo) الّديقخريخونخومْ "الوسطى، طبقات وجهاء املدن اليت كانت تنتسب إىل صنف 

decurionum)ملدن واإلهتمام بالفالحة، ، وقد لعبت دورًا مهمًا يف نشر التحّضر من خالل بناء ا
صنف "لوج باب الّصنفني النبيليني، ت للكثري من األغنياء والوجهاء و حركّية اجتماعية مسح مما أظهر
 .3"صنف الّسيناتوري"و" الفرسان

الشريفة ينعمون حبصيلة عرق األشقياء يف األرياف واملدن، ونتيجة هلذا التمايز كان أفراد الطبقة  
نشأ لدى طبقة املقهورين شعور بالعداء واحلسد ضد الطبقة املمتازة،  ،الطبقي واإلجحاف االجتماعي

 .4"حيسدون من هم أفضل منهم إن أتاهم احلظ احلسن"
بداية اإلحتالل، ئك الذين نالوا احلظوة مع  أولهم من بني :كبار المالك والبورجوازية البلدية  -ب

ما بعد املندجمون اجلدد من اجملّندين وكبار املوظّفني الذين خدموا اإلمرباطورية بإخالص وانضّم إليهم في
، فقد ارتفع عدد األفريقيني يف هياكل الدولة الرومانية إىل درجة أّن نسبتهم يف جملس روما فكافأهتم

 القرن الثالث بلغت الثلث، وتّوجت هذه السياسة باعتالء أعضاء من العائلة الشيوخ الروماين يف
السيويرية األفريقية العرش اإلمرباطوري الروماين تباعاً، ولكن هذه النخبة كانت ّقلة قليلة قياساً مع مجاهري 

بني األفريقيني  الشعب األفريقي، إضافة إىل هذه الفئة فقد شّكلت احلواضر األفريقية بيئة انصهار حقيقي

                              
 .961عّمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص  - 1
 .961نفسه، ص  - 2
 .969نفسه، ص  - 3
 .61-64حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 4
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جتمعهم املواطَنة، فظهر جمتمع جديد يف تلك احلواضر، يدين بالوالء لروما كانت والرومان الذين  
وثقافتها، ولذلك ال نستغرب أن يكون القّديس أوغسطني أكرب منافح عن روما ألنّه من عائلة أفريقية 

 .1تنتمي إىل طبقة الربجوازية البلدية
ليس هلم إاّل سواعدهم وحرّيتهم، ويعتربهم القانون ف مجهور الشعب األهلي ميثل هؤالء :األحرار -جـ

اإلحتالل، ومّت تنزيلهم إىل أدىن الدرجات  يف بداية، وقد جّردوا من أمالكهم (Pérégrins)أجانب
قّوة نضالية  ت وضعهم تدرجييًا وأصبحواتدهور  يد عاملة لدى كبار املاّلك، و االجتماعية، فتحّولوا إىل

االستعمار الروماين، وال يكاد يتمّيز هؤالء األحرار عن العبيد يف شيء، بل قد يأمل العبد يف حترير  ضدّ 
نفسه واحلصول على املواطَنة مبساعدة سّيده أمّا احلّر فهو حمّل استياء دائما من قبل األسياد الذين 

 .2يشتغل يف أمالكهم
يف يف احلياة املتحضرة وال  م حظ وافر، حيث مل يكن هلأغلب هذه الطبقة تقطن يف األرياف 

ريه خالل النصف األول من القرن الثالث وكان يطلق على هذه الطبقة غ الرخاء االمرباطوري، الذي مشل
هام املوكلة إليها العمل على إعالة حضارة املدن بكدها امل، ومن (Humiliores")البسطاء"عبارة 

 .3وكدحها
حرّيتهم لوقوفهم ضّد االحتالل الروماين، يتوزعون على خمتلف األنشطة، هم الذين فقدوا  :العبيد -د

من العمل حتت تسيري العتقاء منهم،  هد إليهم كبار املاّلك جبانب واسعفمنهم عبيد األرض الذين ع
ومنهم عبيد اخلدمة يف قصور األسياد، وقد جيء هبؤالء األخريين يف الغالب من شرقي املتوّسط ومن 

يق من بيئة أكثر حتّضراً أو على األصح هلا تقاليد يف هذا الشأن، أما األفريقي عموماً فال ريب بالد اإلغر 
 .4ستغّل للعمل يف املزارعولذلك  ا تهأنّه يستنكف من خدمة البيوت، ويراها متّس بكرام

ت العامل يف احلقول والضياع ال حقوق له وال هويّة، باستثناء عبيد إدارة ضيعامع العلم أن   
إىل اإلنسان، لكن عبيد  هالعرش اإلمرباطوري ومواليها، بل كان العبد يف نظر القدامى أقرب إىل اآللة من

                              
 .111حممد العريب عقون، اإلقتصاد واجملتمع، املرجع السابق، ص  - 1
 .114-111، ص نفسه - 2
 .64حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 3
 .114سابق، صحممد العريب عقون، اإلقتصاد واجملتمع، املرجع ال - 4
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العتق شيئا فشيئا، وأن قد تفشى حسن املعاملة، و  يف الغالباملدن يف املنازل واملصانع اليدويّة، كان يلقى 
فّضل أصحاب الّضيعات فّضل الناس والء املعتوق ووفاءه على خضوع العبد وحقده، كما 

، العملة الفالحني على العبيد ، باستثناء ضيعات بعض األقاليم، كإقليم طرابلس(domini)الشاسعة
 .1أحياناً 

ة الّشعب من وال تفوق حشخودخ الفقراء املعتوقني مااًل وقدرًا إاّل قلياًل، وال تكسب حشود عامّ  
لكّن البون كان شاسع بني أجري املدينة الذي قد يظفر  اليت يتقاضاها من كان أجرياً، الّرزق إاّل األجرة

عدُّونـََها واألموال اليت يوزعوهنا، كّلما حّل موسم االنتخابات البلديّة، وبني بثقة األغنياء، وبالوالئم اليت يَ 
أجري الرّيف واحلقل، رغم ما تخشري إليه الّنقشية الّشهرية اليت عخثر عليها يف مدينة 

مكثر، من حركّية اجتماعّية قد تسمح للعامل الفالحي الكادح أن يكسب ما  /(Mactaris)مقَتاريس
 .2ميّكنه من االرتقاء إىل صنف الفاّلحني الّصغار

أدى هذا الوضع الطبقي إىل أزمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية خالل القرن القرن الثالث، وقد  
ن، ولعل اندفاع اجليش لنهب املدن املزدهرة كان انعكس األمر على تصرفات اجليش إزاء أرستقراطية املد

دون العودة بالفائدة ألي انتقامًا ضمنيًا من الطبقة الرفيعة فيها، ودخلت الفئات يف حرب طبقية صامتة 
، فإن كان النبالء قد حل هبم البالء الوافر على يد اجليش، فإن الفالحني مل ينالوا شيئًا حيسدون طرف

 .3عرضة ألعمال السخرة، وقد تطورت العالقة السلبية بني الطبقتني عليه، حيث أهنم كانوا
نالوا املواطنة الرومانية واكتسبوا الثقافة الالتينية كانوا يف أحسن حىت أفراد خنب املدن املرتومنني و 

احلاالت يشعرون بأهنم رعايا لروما أكثر من إحساسهم بأهّنم رومان، وإذا كانت النخبة األهلية النافذة 
 اليت تعايشت مع الرومان وتقامست معهم الثروة والسلطة واندجمت يف الثقافة الالتينية قد اختذت أمساء

الرومنة يف واقع  اقتصرتتفقد الشعور جبذورها، ومن هنا  دون أنرومانية واستوعبت آداب وفنون روما 
األمر املدن الكربى الىت تغلغل فيها التأثري الروماين املعرّب عنه حبضارة أفريقيا الرومانية ألّن األرياف ذات 

 سة أمساء األعالم يف سلتيانا أّن رومنة مركز الثقل السكاين ظّلت أفريقّيًة حمضة، حيث يستخلص من درا

                              
 .961عّمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص  - 1
 .961نفسه، ص  - 2
 .61حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 3
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 . 1أرياف االحتاد السرييت كانت نسبية وضعيفة
ميكن القول أن البنية االجتماعية لسكان اإلمرباطورية الرومانية كانت معقدة الرتكيب متداخلة  

اخلطوط من وجهة نظر القانون، خاصة قبل صدور قرار كاراكال، ولكن حىت بعد أن أصبح اجلميع 
حرار اإلمرباطورية مواطنني رومانًا طبقًا هلذا القانون، فإن التمايز العرقي الذي كان سائدًا بني خمتلف أ

 .2الزوال دونالفئات واألجناس عرب اإلمرباطورية، وخاصة بني االيطاليني وغريهم، 
حضارة التداخل والتمازج والفوارق  ن احلضارة الرومانية مل تكنعلى أنه ال ينبغي أن تغيب عنا أ 

ومن ادحمتمل أن األفراد أو الفئات االجتماعية الذين ( Bénabou)الطفيفة على حد قول بينابو 
برمتها وبدون رجعة، أما الذين رفضوها فلم يرتكوا جانباً مجيع  ، مل يقبلوهااعتنقوا هذه احلضارة يف أفريقيا

ذلك أن تكون الرومنة قد حصلت بالنسبة لألغلبية بصورة ومن املمكن ك. ما أتت به تلك احلضارة
فنشأ عن ذلك جمتمع أفريقي معقد التكوين متعدد املظاهر وأفراد موزعون بني مؤثرات عديدة . جزئية

 . 3ونظم ثقافية متنوعة املصادر
من حيث  أما اجملموعة اليت أثرت فيها احلضارة الرومانية تأثرياً جزئيًا واليت صارت أهم اجملموعات

مكانتها االجتماعية واشعاعها الثقايف يف بالد املغرب فمن املمكن أن تكون قد مثلت أضعف حلقة من 
فبعد أن كانت عامال فعاال يف رومنة البالد يف عصر قوة . حلقات اجملتمع األفريقي حسب قول بنبو

تلك االمرباطورية إىل عامل االمرباطورية وازدهارها حتولت هذه اجملموعة أيام الشدة ويف عصر احنطاط 
 . 4يفسخ تلك الرومنة فهيأت امليدان النتصار ثقافة أخرى

حلقوق  الدساتري الرومانية ومنح رغم جناح سياسة الّرومنة نسبيا من خالل انتشار املدنية وهكذا
نت عديدة ومشلت وانتشار الّلغة الآلتينية والتعليم، إال أّن جوانب احلفاظ على الذاتية املغربية كا املواطنة

ملسّلحة اليت انطلقت بثورة يف خمتلف اجملاالت ومبختلف الطرق منها املقاومة ا" الّرومنة"مقاومة سياسة 
يناس يف بداية القرن األّول، ووصوال إىل املقاومة الثقافية بصمود املعتقدات الّدينّية ادحملية واإلبقاء ر تكفاِ 

                              
 .114-113حممد العريب عقون، اإلقتصاد واجملتمع، املرجع السابق، ص  - 1
 .61حّممد البشري شنييت، نوميديا وروما، املرجع السابق، ص  - 2
حممد الشاوش وحممد : حممد اهلادي الشريف، ما جيب أن تعرف عن تاريخ تونس، من عصور ما قبل التاريخ إىل االستقالل، تر 3

 .54-51،   ص ص 9115، دار سراس للنشر، تونس، 5عجينة، ط
 .54-51،   ص ص نفسه 4
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الغريب خصوصًا حىت هناية العهد الروماين، ومن خالل التشبث على اخلطاب باللغة البونّية يف الشمال 
  .1باألمساء البونّية وبأمناط اهلندسة ادحملّية يف فّن املعمار، ويف املكائل واملقاييس

فقد استمرت اللغة اللوبية بالرغم من عمق الرومنة وتغلغلها حيث وجد رصيد من األمساء اللوبية 
الحظ منذ هناية القرن الثاين أن بعض األمساء األفريقية القدمية قد وقع احياؤها البونيقية القدمية، بل اننا ن

فكأن الربجوازية الرومانية األفريقية منذ زمن معني شعرت . وذلك برجوع النخبة لتقاليد البالد وعاداهتا
ون حرج، لية دبالثقة يف النفس وأدركت ماهلا من خصوصية وقوة فأصبح بامكاهنا العودة إىل التقاليد ادحم

تلك التقاليد على رؤوس املأل والء كانت ختفيه حىت ذلك الوقت كل وغدت قادرة على أن تظهر 
بعض  قد يكون وجد لدى النخبةو . االخفاء وراء مظاهر االستقامة واالنضباط يف صلب اجملموعة

 .2املغاربة مثلما سنالحظ ذلك يف كتابات األدباء": بالوطنية"الشعور 
مرت بالد املغرب القدمي مبراحل إعمار متوالية من  :الحياة اليومية في الحواضر: الثالمبحث الث

مرحلة ما قبل التاريخ إىل عهد الدولة القرطاجية وإشعاعها على املمالك النوميدية، مث املرحلة الرومانية، 
الرومانية كانت وكانت كل واحدة من هذه املراحل قد طبعت بالد املغرب بطابع خاص، ولكن الفرتة 

من عناصر حضارية ومعمارية  وملا محلته( م659-م.ق964)أكثر تأثريا المتدادها الزمين الطويل
حيث حرصت الّسلط الرومانية على تكثيف شبكة املدن يف خمتلف أحناء املغرب القدمي، مع  .3جديدة

لفينيقيون والقرطاجيون إلنشاء العلم أن الرومان يف بداية التعمري اختاروا نفس املواقع اليت اختارها ا
 .4مدهنم

                              
 .951عّمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص  - 1
 .54-51ع السابق، ص ص حممد اهلادي الشريف، املرج 2
على هذا األساس فإن منوذج املدينة الرومانية اليت هي خالصة مناذج املدن الفينيقية واإلغريقية قد أصبحت تشكل أفضل أنواع التنظيمات  3

ألقاليم اخلاضعة للسلطة العمرانية، وهو ما أدى إىل تدهور بقية النماذج وذوباهنا التدرجيي، وذلك حسب درجة تأثرها باحلضارة الرومانية يف ا
ينة يف الرومانية ولكن ميكن القول أن املدينة يف بالد املغرب القدمي ليست اخرتاعا أجنبيا كما تريد بعض األطروحات املغرضة، وإذا كانت املد

حممد : ينظر .ية نوميدية أهليةبالد املغرب متفتحة على حضارات أخرى أثرهتا يف مراحل الحقة، فإن نواهتا وقاعدهتا اجملتمعية ظلت دائما ليب
  111، املرجع السابق، ص بشاري شافية شارن، بلقاسم رمحاين، حممد احلبيب ؛69العريب عقون، االقتصاد واجملتمع، املرجع السابق، ص 

من  لقد جاء يف العديد من الدراسات العلمية أن الرومان مل يدخلوا املنطقة وهي خالية من املدن، بل بالعكس عندما جاءوا وجدوا عددا كثريا 4
قيا عبد القادر بوعزم، احلياة يف ساحة الفوروم مبدن أفري: ينظر. املدن، وكان السكان يعرفون احلياة املدنية سواء على الساحل أو يف الداخل

 . 163، ص 1191، خمرب البحث التارخيي مصادر وتراجم، وهران، 94الشمالية خالل العهد الروماين، جملة عصور، عدد 
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ولقد أثبتت الدراسات األثرية احلديثة اليت أجريت يف تلك املواقع املستوطنة قدميا، تواجد طبقة   
البناء الرومانية فوق الطبقة اجليولوجية املوريطانية اليت تقع بدورها فوق الطبقة القرطاجية، وذلك أن عملية 

تتفق مع القادمني الفينيقيني األوائل من حيث صالحية املكان، وتوافقه مع اختيار املواقع، كانت 
 .1األهداف االقتصادية واملستلزمات الدفاعية

ذكر يف كتاب االحتالل االستيطاين وسياسة الرومنة أن بلني الكبري حاول متجيد روما عن و   
لعالم، لقد اختارها اإلله لجعلها إن إيطاليا هي أم بقية أراضي ا":دورها جتاه شعوب العامل حني قال

وجمعها اإلمبراطوريات المنتشرة، ولتلطيف العادات والقتراب اللغات  السماء األكثر لمعانا،
لمختلف الشعوب، وإلعطائها للبشر القدرة على التفاهم وبعبارة واحدة  المختلفة والمتوحشة

  .2"لتصبح الموطن األوحد لجميع أمم العالم
كان الغرض منها نشر احلضارة الرومانية أو كما أراد هلا .3الرومان على إنشاء مدنحيث عمل    

 .أغسطس أن تكون منارات إشعاع للثقافة والفكر الرومانيني، وطبع بالد املغرب بطابع احلضارة اإليطالية
ذهبت إىل  وأمام كثرة املدن الرومانية القدمية، أو الشبه رومانية، فإن عددًا من الدراسات احلديثة 

التأكيد على أن الثروة اإلفريقية يف العهد الروماين، كانت ترتكز أساساً على مهنة الفالحة، وهذا العنصر 
االقتصادي هو الذي أدى إىل استقرار املعمرين، حيث بنوا املنازل، واقتدى هبم األهايل، وقلدوهم يف 

ل، وحسب هذه الدراسات، فإن ذلك يعد حياهتم ويف بناء مساكنهم يف املدن، أو يف املزارع واحلقو 
السبب األساس يف وجود مدن كثرية باملغرب القدمي ذات الطابع املعماري من النوع الروماين، يضاف إىل 
ذلك املزارع واملداشر والقرى، ووجود منازل كثرية جبميع ما يتبعها من املرافق مثلما كان يوجد يف روما يف 

  .4العهد اإلمرباطوري

                              
 .913شافية شارن، بلقاسم رمحاين،حممد احلبيب بشاري، املرجع السابق، ص  1
 .941نفسه، ص  2
سعيدة مفتاح، : ينظر. ع مستوياهتا ويعرب عنها من خالل املدنهي العناصر املهمة جلميع احلضارات، وإن الثقافات حتقق أرف: املدن 3

درسة تأثري احلضارات القدمية يف التخطيط العمراين للمدن، آراء ودارسات يف التاريخ واآلثار القدمية، أشغال الندوة العلمية املنعقدة بامل
 .116، ص 1199العليا لألساتذة، اجلزائر، 

 (914،  941) ص  .بشاري، املرجع السابق، ص مد احلبيبشافية شارن، بلقاسم رمحاين، حم 4
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إىل العرش اإلمرباطوري الروماين،  انعكاس ( والقورديني 1السيفريني) وصول أفريقيني وقد كان
على بالد املغرب القدمي يف إنشاء الكثري من املنجزات العمرانية اهلامة، حيث لعبت اهليئات البلدية دوراً 

 .2هاماً يف ترقية املدن وتزويدها باملرافق الضرورية يف حياة اجملتمع الروماين
ساعد اآلثار اليت اكتشفت حىت اآلن يف حتديد املميزات األساسية للمدينة الرومانية، فهناك أوال ت 

 Decumanus)ادحمور مشال جنوب و( Cardo mascimus)الطريقان الكبريتان 
mascimus )من تقاطعهما والعديد من املباين عدة ميادين بالقرب غرب مع ميدان أو -ادحمور شرق، 
اليت كانت تفصل يف ( basilica)ةين، حمكمة املد(curia)رة، مقر اجمللس البلدي املخصصة لإلدا

املنازعات وتناقش املسائل التجارية، واملعابد حيث كانت توجد املعبودات اليت ترمز إىل اآلهلة جوبيتري، 
احلمامات املركزية ( الفوروم)وتوجد بالقرب من الساحة  3.جونون، ومينريف على اخلصوص

(thermae)وسوق املدينة ، macellum) ) ويف كل مدينة متوسطة احلجم تربز للعيان نصف دائرة
،  (amphitheatrum)والشكل البيضاوي ملدراج املسرح الدائري ( theatrum)مدرج املسرح 

واألحواض اليت تتدفق ( circus)كما توجد يف املدن الكربى حلبة مستطيلة الشكل لسباق العربات 
 .نهاياه، وأقواس حتاكي أقواس النصر، وغريها من املرافق، اليت أقيمت لزخرفة املدن وتزيفيها املي

مت يت كانت حتت احلكم الروماين، و تطورًا واضحا يف الواليات اإلفريقية ال سجلت احلياة املادية 
قنصلية وحدها إحصاء مخسمائة مدينة على األقل يف بلدان املغرب قاطبة، وجد منها مائتان يف والية الربو 

 .4الطنجيةنيا القيصرية وموريتانيا إضافة إىل واليات نوميديا وموريتا

                              
ية، آل إليها عرش اإلمرباطورية الرومانية خالل القرن الثالث حيث استطاعت أن حتتفظ بتاج وبعائلة مغربية ل( Sévèrus)عائلة  1

، "كراكال"دستور : ومانية، أمههاوأن حتدث تغيريات جوهرية يف تاريخ اإلمرباطورية الر ( م153-911)اإلمرباطورية ردحا من الزمن 
 الذي أنزل ولو نظريا مجيع أحرار اإلمرباطورية منزلة مساوية للعنصر الروماين السيد مبنحهم حق املواطنة الرومانية، وبذلك أصاب كراكال

ة التطور الذي بذل عتو االرستقراطية الرومانية يف الصميم، وأحبط من شأهنا، فكان عهد السفرييني األفارقة آخر حلقة يف سلسل
األنطونيون يف سبيله جهودًا مضنية، وقد أسهم سبتيموس سيفريوس بنصيب وافر يف هذا السبيل، وكان عهد خلفائه بداية السري 

 حممد البشري شنييت، التغريات االقتصادية واالجتماعية يف: ينظر. باإلمرباطورية حنو املصاعب والتدهور وهذا ما ميز هناية القرن الثالث
 .94املغرب، املرجع السابق، ص 

 .149حممد العريب عقون، االقتصادي واجملتمع، املرجع السابق، ص  2
 .911حمفوظ قداش، املرجع السابق، ص  3
 .911شافية شارن وأخرون، املرجع السابق، ص  4
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عملت السياسة الرومانية للنهوض  :المنشآت الرومانية في حواضر المغرب القديم -أوال
بأعباء الوظائف العامة يف املدن على توفري وسائل تساعد على تطور املدينة، حيث كانت تعمل على 

: إبراز مظاهر احلضارة الرومانية مبختلف السبل، وقد جتلى ذلك يف إقامة املرافق االجتماعية املختلفة
يرجع عدد من الباحثني ذلك إىل  ،ملسارح يف املدن املغربيةكاحلمامات واألسواق والنافورات واملعابد وا

  .1روح املنافسة بني األعيان
هو منصب احلاكمني اللذين كانا يتوليان منصبهما  -يف أي مدينة-وكان أعلى املناصب املدنية      

، وكانا مسؤولني عن اإلحصاء quinquennalis) (Douviملدة مخس سنوات وقد عرفا باسم
لسكان الرومان، وحق اإلشراف على كل املنشآت املختلفة املقامة يف املدينة، زيادة على العام ل

مسؤولياهتم املدنية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية ومن أهم هذه املنشآت اليت أقامها 
 :الرومان يف بالد املغرب

ميكن تصنيف املؤسسات اليت اشتملت عليها معظم مدن بالد املغرب  :المؤسسات الدستورية -(1
واليت تعكس بصدق كافة مظاهر املدنية الرومانية من عناصر معمارية تنبئ عن  –خالل العصر الروماين 

يف ثالث مؤسسات رئيسية مهمة كان هلا الدور األكرب يف  -احلياة الرومانية اإلجتماعية يف كافة مظاهرها
 :ط احلياة السياسية مما انعكس إجيابياً على مظاهر احلياة العامة  ومن أمههاإدارة وضب

عبارة ، وهو 2يعترب الفوروم حمور احلياة االجتماعية يف كافة املدن الرومانية (:الفوروم)الساحة العامة ( أ
 على ، كما كان يطلق هذا االسماين، وهي مكشوفة يف اهلواء الطلقعن ساحة واسعة خالية من املب

مع فيه سكان عدد من القرى قبل تنظيمها يف تيف األرياف، واليت كانت مكانا جيساحات األسواق 
شكل مدينة، وحىت يكون الوصول إىل هذه األسواق سهال كانت تقام بالقرب من طرق املواصالت، ومبا 

                              
، وبالتايل قليلة التضامن فيما بينها إن ظهور املدن القدمية كان منطلقها األساس جمتمعات حمدودة االنتشار اقتصاديا وجغرافياً  1

ومتفاوتة اإلمكانيات االقتصادية اليت كانت قائمة على أساس امللكية الفردية املختلفة أيضا، مما دفع إىل إتباع أسلوب التخفيف من 
لعمومية، ومبرور الوقت أصبح حدة هذه الفروقات االقتصادية بني أفراد جمتمع املدينة الواحدة، حيث حتمل األغنياء عبء بناء املرافق ا

ذلك العطاء والبذل مينح صاحبه سلطة معنوية وقانونية تصل به إىل مرتبة احلكام، ولكي يستمر يف ادحمافظة على منزلته هذه عليه 
ع شافية شارن وأخرون، املرج: ينظر .االستمرار يف البذل والعطاء ومع مرور الزمن أصبحت هذه اخلدمات واجبات على األغنياء

 .119السابق، ص 
 .141أمحد حممد أنديشه، احلياة االجتماعية يف املرافئ الليبية، املرجع السابق، ص  2



ني    الروما  االحتالل عالقة سكان بالد المغرب القديم مع                       :باب الرابعال  

455 
 

 هبم فصارتأصبح من السهل االتصال أن السكان كانوا يتجمعون هناك يف أوقات أسبوعية منتظمة، 
هذه األسواق يف نفس الوقت مكانا لالجتماعات، أي مركز احلياة السياسية للسكان اجملاورين قبل 

 .1نظام املدينةدخوهلم يف 
هكذا أصبحت هذه الساحات مكان جتمع سكان اإلقليم اجملاور، حماطة باملباين العمومية       

، وكانت حتمل عددًا من النصب الشرفية كتماثيل والدكاكني، وتزينها عادة أقواس، وتؤدي إليها سالمل
ة ومجيلة، والفوروم يساألباطرة وسادة املدينة، وميكن أن يكون للمدينة أكثر من فورم وأحد، وهو شأن مخ

 .2د فيه مقرا اجتماع اجمللس البلدياحلقيقي يف هذه احلالة هو الذي يوج
ماعي الذي يلتقي فيه الناس يوميا ملمارسة خمتلف تعترب الساحة العامة عند الرومان، املنتدى اجل    

كالتجارة، تبادل األفكار واألخبار، كما تعترب املكان املناسب للرتويح عن النفس : النشاطات اليومية
.ومعلما أساسيا للمدينة الرومانية، باعتبارها رمز وحمور احلياة العامة للسكان

  

قرطاج، تيمغاد، تبسية، واملدن القدمية يف مشال " يف كتابه " روين كانيا"ويف هذا السياق عرفها       
أنها مكان للمبادالت التجارية، عقـــد الصفقات ومكــان التقــاء النـاس في أوقات فراغهم، :" إفريقيا
نصة، وفي هذا المكان  اجتماعات المجلس البلدي فوق الم لقضاة أو الحكام يعقدون فيهاوكان ا

 .3"كان القضاة يقومون بأداء اليمين القانونية
 :أما شروط بناء الساحة العامة عند الرومان، فتتمثل فيما يأيت   

 .                                                                        اختيار موقع اسرتاتيجي وحموري يف آن واحد( 9    
ية، تبىن الساحة العامة وسط املدينة حىت تكون ادحمور الرئيس ملختلف النشاطات االقتصاد( 1    

 .4السياسية، الدينية، والفكرية
 وهكذا وألجل هذه املهام االجتماعية، فقد حظيت املدينة الرومانية باهتمام الكتاب القدماء،     

                              
 .164عبد القادر بوعزم، املرجع السابق، ص  1
 .196املرجع السابق، ص التاريخ املغاريب، حممد اهلادي حارش،  2
3  (R) Cagnât, Op-cit, P.62 .                                                                                        
4  (L) Homo, Rome impériale et l’urbanisme dans l’antiquité, édition Albin Michel, 

Paris, 1951, P.7. 
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اليت تبادهلا مع القديس  (Maxim de Madaure)حيث وردت يف مراسالت مكسيم املادوري 
م جاء 511، منها الرسالة السادسة عشر اليت أرسلها مكسيم سنة (Saint Augustin)أوغسطني 

   AT VERO NOTRAE URBIS FORUM… » :فيها
SALUTARUIM NOMINUM FREQUENTA POSSESSUM 

NOS CERNIMUS  ETPROBAMUS. »1 
لمدينتنا، التي تحتوي على تماثيل كثيرة  نحن جد سعداء بالساحة العامة"... :ترمجة النص 

سالة يف نفس وردًا على مراسالت مكسيم، كتب القديس أوغسطني ر  ..."للمدينة لآللهة الحامية
 ET IN ISTO FORO RECORDA DER.… »:م جاء فيها511السنة 

ESSE IN DUOBUS SIMULAGRIS UNUM MARTEM 
NUDUM ALTERUM ARMATUM QUORUM 
DAEMONIUM INFESTISSI MUS CIVIBUS 
PORRECTIS TRIBYS DIGITIS CONTRA 

COLLDCATA STATUM HUMANA COMPRIMERT »2 
ذين وجدا في الساحة العامة، لجيداا، ال( Mars)أتذكر تمثالين لإلله مارس ":ترمجة النص 

الشكل أحدهما كان عاريا واآلخر بالزي العسكري ومسلحاا، ويقابل التمثالين تمثال آخر يأخذ 
 ."اآلدمي ويشير بأصابعه الثالثة البارزة إلى اإلله الحامي للمستعمرة من األرواح الشريرة

وهكذا كانت الساحة العمومية تعترب املركز احليوي والعنصر األساس، وترمز وحدها هلذا الوجود      
 .آلهلة حلمايتهااملدين، فمن خالل النص يالحظ االهتمام بتزيني الساحة العامة وإنشاء متاثيل ا

إن اهلدف من تناول اجمللس البلدي باحلديث هو توضيح وظيفة  (:الكوريا)المجلس البلدي  -(ب
إحدى طبقات السكان أال وهي الطبقة األرستقراطية اليت كانت تشكل اجملالس ادحملية أو البلدية اليت 

                              
1 Péronne, Vincent, Ecall, Charpentier, Barreau (H), Oeuvres Complètes de Saint 

Augustin, (traduites et annotées en Français, textes de l’édition de bénédictions), 
Tome IV, lettre XVI, Paris, 1873, P.275. 

2                                                                                          Ibid, Lettre XVII, P.276. 
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مي إليها، ومدى تفاعل هذه الطبقة خلدمة املدن اليت تنتنشأت يف املدن الرئيسية والدور الذي قامت به 
حيث سامهت إفريقيا الرومانية برجال من . الرومانية واإلستفادة منها على املستويني العام واخلاص

مستوى رفيع يف جملس الشيوخ الروماين واإلدارة املدنية واجليش اإلمرباطوري، فضالً عن مسامهة رجال من 
  .1أبوليوس وفرنتون السرييت املدن األفريقية يف األدب الالتيين مثل

حرص الرومان على استغالل الطبقة األرستقراطية ادحملية يف الفعلية ومنذ بداية السيطرة الرومانية  
 . 2تسيري دفة شؤون احلكم يف مناطقهم يف اجتاه مصلحة الرومان وسياستهم العامة

أي القاعة ( Stoobasilic)اليونانية امسها مشتق من الكلمة  (:البازيليك)محكمة المدينة ( جـ    
م، ويف العهد الروماين كانت عبارة عن مباين عامة .امللكية، وأول بازيليكا كانت يف القرن الثاين ق

 .3للتبادل التجاري والعدالة، توجد بالقرب من الفوروم
حىت يكون  تعد ادحمكمة إحدى املرافق العمومية املتعددة الوظائف يف املدينة، فهي مكان شيدو   

مقر للحكمة، حيث يستقبل املتقاضني من قبل القضاة ويتم إصدار األحكام، كما كانت يف نفس 
تنعقد اجلمعيات الشعبية واجلمعيات الناخبة  ، حيثForum popula) )الوقت مكان جتمع مدين 

(Comices )وتقام عمليات اإلحصاء(Cens ) وكما قال دوبرا(M.Duprat )  عن كتاب بيار
كانت محكمة وبورصة ومكان مسامرات وتجول، كانت مبنى فتوحا للجميع للتاجر : "كاستال

  .4"والصيرفي والمحامي والقاضي والمتقاضي ومكان للمقاضاة أو عقد صفقات
من خالل النص يبدو أن البازيليكات سامهت يف خدمة احلياة االجتماعية، وساعدت على إثراء  

الوعي القانوين بني السكان على اختالف عناصرهم وطبقاهتم وحتقيق النشاط الفكري واالجتماعي و 
 . 5مبدأ العدالة بينهم

 ى ــــــــــــــــوكانت تبىن بشكل مستطيل وتتكون من ثالثة أجنحة، وينتهي كل جناح مبحراب سقفه عل  

                              
 .146أمحد حممد أنديشه، احلياة االجتماعية يف املرافئ الليبية، املرجع السابق، ص  1
 .143نفسه، ص  2
 .154، ص 1119عزت زكي حامد قادوس، تاريخ عام الفنون، دار املعرفة اجلامعية ومنشأة املعارف اإلسكندرية،  3
 .963، ص 1191مد العريب عقون، مطبعة بغيجة حسام، بيار كاستال، حوز تبسة، تع و تح، حم 4
 .519ص  املرجع السابق، أمحد حممد أنديشه، احلياة االجتماعية يف املرافئ الليبية، 5
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هلا وظيفة  ويف الفرتة املسيحية حتولت كثري من البازيليكات إىل كنائس وأصبحت .شكل نصف دائرة
 .1جتماعياً وجتاريا يف عهد الوثنيةدينية بعد أن كانت مركزاً ا

وأهم منوذج على هذه الكنائس، كنيسة تبسة اليت تتواجد على بعد مخسمائة مرت من قوس النصر        
كركال باجتاه الشمال خارج املدينة، وهي من النماذج األكثر اكتماال، فهي خارجيا تتكون من ثالثة 
أقسام بارتفاع غري متساو، والقسم املركزي فيها أكثر ارتفاعا من األروقة املمتدة بواسطة جدار مفتوح 

 .بنوافذ
أعمدة، حتتوي على صحن وجوانب منخفضة، معزولة كل بالكنيسة مقسمة طوليا : أما داخليا     

 .واحدة عن األخرى بواسطة حواجز
م بقرار من القديس 513املسيحية كرستينا سنة  وبنيت الكنيسة األوىل على شرف القديسة   

 .2وبيت الكاهن أوغسطني، وهناك الكنيسة الكبرية اليت حتتوي على قاعدة األعمدة والساحة الداخلية
 :عاجل يف هذا العنصرأ  :األسواق والمنازل -(2
األثرية تتضح احلياة العامة أكثر باحلديث عن األسواق، حيث أوضحت االكتشافات  :األسواق -(أ

أمهيتها الكربى ألهنا وجدت يف خمتلف املدن يف الفرتة الرومانية، ودورها يف جتارة واقتصاد سكان املنطقة، 
يف خمتلف  3كانت تفتح يف املراكز الريفية( Nundinae)حيث أوضحت هذه املصادر أن األسواق 

يتكون من ميدان حماط يف موقع  ( Macellam)أيام األسبوع، ويف القرى لعرض السلع التموينية 
بأروقة تنفتح عليها دكاكني خمتلف التجار، وقد عثر على عدد من هذه املواقع، حيث أقيمت جمموعة 
من األكشاك اجملهزة مبقاييس وموازين، ومكاييل موحدة، واليت كان يقوم بفحصها املشرفون على شؤون 

 . 4(Aediles)التموين ادحمليون أو ادحمتسبون 

                              
 .193 -196املرجع السابق، ص ص   التاريخ املغاريب،  حممد اهلادي حارش، 1
 .69مها العيساوي، مدينة تبسة يف العصور القدمية، املرجع السابق، ص  2
اليت كانت حسبه سوقا كبرية مث ( بالقرب من أم البواقي)إن أغلب املدن النوميدية كانت أماكن تقام فيها أسواق مثل ماكوماداس  3

منذ عهود قدمية، ويف الفرتة الرومانية ظهرت  تطورت إىل مدينة، وكانت باجة سوقا للحبوب، وعرفت األرياف التجار املتجولون
 .31حممد العريب عقون، االقتصاد واجملتمع ، املرجع السابق، ص   :األسواق نصف الشهرية ينظر

 .196-195شافية شارن وأخرون، املرجع السابق، ص ص  4
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، أو يف (Forum)صفقات التجارية واملعامالت األخرى تعقد يف امليدان العام وكانت ال     
الدكاكني واألسواق املسقوفة باملدن اليت متتلئ بأصحاب البنوك، والصيارفة، وأصحاب احلانات وجتار 
املالبس، ومتيزت هذه األسواق يف املدنية باحتوائها على أجنحة خاصة بالبيع عن طريق التفصيل، 

 .خاصة متارس البيع باجلملة تقع يف فضاء مسقف وأجنحة
تقدم للسكان  ،1هذه األسواق كانت تبدو يف شكل ساحات حتيط هبا دكاكني صغرية للتجارة 

حاجياهتم اليومية، ويبدو سوق سرتيوس بتمقاد عينة منوذجية يف هذا اجملال وميثل حتفة معمارية حقيقية، 
م تتوسطها نافورة، وتطل على الساحة 93م وعرضها 13يطل على الديكومانوس الكبري بساحة طوهلا 

مصارف عبارة عن  حمالت السوق وعددها حوايل سبعة يف شكل نصف دائرة تعرض سلعها على
 .2م9صفائح من الغرانيت األزرق الصقيل قائمة على ركائز حجرية صقلية علوها حوايل 

لقد ظهرت على حماور الطرق مراكز ريفية، كانت تقام فيها أسواق نصف شهرية نونديناي 
(Nundinae )سوق كازاي بيقوين : برتخيص إداري تستقبل الريفيني مثل(CasaeBeguenes )

يب سبيطلة وسوق عني أمشرية وسوق فوسفوري شرقي سيقوس وسوق بين زياد مشال غر 
(Castellum Mastarenses ) وسوق تيديس(Castellum Tidditanorum)3. 

ويربز دور األسواق يف احلياة اليومية للسكان، أهنا كانت مركزا لتوفري املواد االستهالكية، ومركزا 
لف السكان يتبادلون األذكار ويناقشون خمتلف قضاياهم مثلما  اجتماعيا وثقافيا، حيث يلتقي فيها خمت

 .أثر الرومان باحلضارة اإلغريقيةكان عليه احلال يف األسواق اإلغريقية وهنا يظهر ت
نعاجل يف هذا العنصر أنواع املساكن اليت وجدت يف بالد املغرب أثناء االحتالل الروماين  :المنازل( ب

 :االجتماعية منهاوذلك حسب الطبقات 
كانت املساحة اليت تشغلها املنازل اخلاصة بالطبقة  :منازل خاصة بالطبقة األرستقراطية -   

أن السكن األرستقراطية الرومانية يف املدينة أوسع بكثري من املساحة اليت حتتلها املباين العمومية، ويبدو 
يت تضمنتها بعض املساحات فيه، ونتيجة من خالل الزخارف املعمارية ال ىالقدمي أمهلت دراسته سو 

                              
 .196، ص شافية شارن وأخرون، املرجع السابق 1
 .163 -166ص ص   شارل أندري جوليان، املرجع السابق، 2
 .46حممد العريب عقون، االقتصاد واجملتمع ، املرجع السابق، ص  3
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لذلك فإن منازل الطبقة املشار إليها آنفًا هي اليت حظيت بالدراسة والكشف األثري، يف حني أن 
 .1اآلالف من بيوت العامة مل جتلب انتباه األثريني لقلة آثارها

الروماين، واملنزل باختالف على خمتلف املباين اخلاصة يف العصر  لقد عمم تصميم املنزل األرستقراطي    
مناذجه وتنوع مواد بنائه ويقدم صورة تعكس االستقرار والثبات للحكم السائد، حيث أنه عندما يصمم،  

 .2كان يراعي الظروف املناخية واملتطلبات االجتماعية لساكنيه
الرخام  أما املنزل األفريقي، فإنه كان يعكس طبقة سكانه، ذلك أن الزخارف الفسيفسائية وجدران

واألحواض والنافورات وحنفيات املياه، كانت تدل على أن املنازل ألفراد من الطبقة الغنية، وكمثال على 
ذلك دار الفارس بلوتيوس فوستوس املكىن بسريتيوس يف تاموقادي اليت بناها على حسابه اخلاص غرب 

وواجهتها ( إنسوالي)عديدة ، وكانت تغطي حيز منازل صغرية ²م1311املدينة وتقدر مساحتها حوايل 
 .3(الكاردوماكسيموس)شمايل اجلنويب تطل على الطريق الرئيس ال

، واليت كان يقطنها كبار شهدت بقايا الفسيفساء على نوع آخر من املنازل عرفت بالقصور الريفية
كربى مالك األراضي، وتعكس حياة الطبقة األرستقراطية من الرومان، وكانت هذه عبارة عن منازل  

واسعة األرجاء، تزينها أقواس وأبراج وتتوسطها ساحة داخلية وحتيط هبا حديقة، ويف هناية املنزل يوجد 
 .4إسطبل وغرف اخلدم والعبيد

وردت اشارات كثرية يف النصوص الالتينية إىل املساكن املعروفة باسم ماباليا  :المباليا -
(Mapalia ) ذكرها عند كل من فرجيل وتيتيوس ليفيوس ومببنيوس املعروفة عند النوميد الرحل، إذ ورد

عبارة عن مساكن أبناء اجملتمع ، وهي 5ميال ولوكان وبليين وسسليوس إيتاليكوس وتاسيتوس وكروبيوس
 .6ادحملي من الطبقة الفقرية اليت خدمت األرض، وتصنع من مواد قابلة للفناء

 ففي عهد اإلمرباطورية كانت توجد . من أصل فينيقي أو لويبويذكر ستيفن غزال أن لفظ مباليا        
                              

 .919، ص 9114، منشورات وزارة اإلعالم والثقافة ،اجلزائر، 9املدن القدمية يف اجلزائر، ط منري بوشناقي، 1
 .919، ص نفسه 2
 .919، ص نفسه 3
 .116شافية شارن وأخرون، املرجع السابق، ص  4
  .11فتيحة فرحايت، املرجع السابق، ص  5
 .116شافية شارن وأخرون، املرجع السابق، ص  6
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ويظهر أن هذا املكان يف العهد البونيقي  ( Via Mapaliensis)مبكان ما بقرطاجة طريق األكواخ 
يت باسم األكواخ واألخصاص اليت غالبا ما تكون مؤقتة، . كان قسما من ميكارا ولرمبا أن الطريق مسخ

 .1فقراءسكان واليت يأوي إليها 
وال شك أن شكل املباليا كان خيتلف من منطقة ألخرى ومن بناء آلخر، فقد كانت املباليا      

أشبه بشكل القوارب املقلوبة، وكان يدعمها من الداخل عصي أو أعمدة خشبية مغروسة يف  النوميدية
يف الفسيفساء اليت  وبعض األكواخ كان شبيها باألفران ولعل هذا النوع هو الذي تظهر أشكاله. األرض

ومتثل هذه الفسيفساء مشهدين من النيل ولكن فنان الشمال . بتونس" العالية"اكتشفت يف موقع 
 .2كانت مباليا اإلفريقي زين املشهدين بصور أكواخ من الواضح أهنا

وقد عملت هذه األكواخ بشد عددًا من العصي إىل بعضها البعض مث وضع فوقها سقف من        
ويتخذ هذا السقف شكل خمروط يستطيل ويستدق عند هنايته العليا بشكل الفت . املنسوجة األغصان
 .3ولعل الغاية من هذه النهاية املستطيلة املنحنية هو امتصاص الدخان. لألنظار
وهنالك نوع آخر من املباليا كان جداره الدائري يتكون من الوتل، وسقفه املخروطي من القش        
األول يشبه النوع الذي كان سائدا : ونستطيع بصورة عامة أن نصنف هذه األكواخ إىل صنفني. املنسوج

من الوتل وكان يف منطقة طرابلس، وكانت مصطبته أشبه باملقطع الطويل خليارة، كما أن سقفه كان 
 .4وكانت مصطبته دائرية وسقفه خمروطياً ( 61)مقوساً أو منحنياً، والثاين هو النوع الذي ميثل يف الشكل 

 .4خمروطياً 
كانت بالد املغرب تتمتع مبرافق ترفيهية هامة تدل على رقي اجتماعي وحياة  :المرافق الترفيهية-(1

يمها أعيان املدينة مبناسبة اعتالئهم وظائف حضرية زاخرة بالفنون وخمتلف األلعاب اليت كان يتربع بتنظ
  .القضاء البلدي

                              
 . 94، ص 1ستيفن غزال، املرجع السابق، ج 1
 .916.915ص .ص املرجع السابق، عبد اللطيف حممد الربغوثي، التاريخ اللييب القدمي، 2
 .916.915ص .، صنفسه 3
 .41بق، صرجب عبد احلميد األثرم، املرجع السا 4
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تعترب احلمامات من املرافق اهلامة واحليوية يف املدينة الرومانية، فهي مبثابة مرآة تعكس  :الحمامات( أ
 .تطور احلضارة الرومانية من خالل فساحة مساحتها وضخامة هياكلها

اإلغريقية، مث استلهمه الرومان منهم مع إدخال عناصر أما عن أصل احلمامات فيعود إىل احلضارة 
، كتوفري جديدة يف البناية، جعلت منها خاصية رومانية، حيث تركوا عليها بصماهتم وقدرهتم يف اإلجناز

 .1وسائل الراحة
 أي املؤسسات احلمامية شاع استعماله خالل الفرتة اهليلنستية( Therme)أصل مصطلح 

ومن  3(Termos" ) ترموس"وقد أشتق من الكلمة اليونانية  ،2لفرتة اإلمرباطوريةية يف هناية اوالرومان
 (Lavatories-Lavation-Lavatrina)بني األمساء الالتينية األصلية الدالة على لفظ احلمام 

 :أما التقسيمات املصطلحاتية األخرى املتعلقة بلفظ احلمام فهي على النحو اآليت
BALNEAE-BALNEA-BALNEUM)) وأصلها: 

(BALNERIA-BALNEOLUM-BALNEALA)4. 
على احلمامات اخلاصة باملنازل وهي ليست حبمام  ( BALNEA)حيث يطلق مصطلح  

 BALNEA)فيطلق على احلمام اخلاص بالرجال و( BALNEA VIRILIA )كامل، أما 
MULIEBRIA )،يف حني يطلق مصطلح  5يطلق على احلمام اخلاص بالنساء

(THERMES ) على(BALNEA ) األكثر تطوراً وهو مبثابة بناء محامي يتضمن عدة وظائف
 .متنوعة، ويقسم داخليا إىل حجرات وأحواض

يبدو أن سكان املغرب القدمي اهتموا هبندامهم ونظافة جسمهم قبل االحتالل الروماين، لكن  
القرن الثاين  غياب الكتابات اليت تشري إىل وجود مباين أو منشآت خمصصة لذلك الغرض قبل مطلع

للميالد، حيث يرجع ظهور احلمامات األوىل باملنطقة حسب املعطيات اليت تعود إىل هذه الفرتة، نذكر 

                              
1 (A)Commaille, Les aqueducs des bains et des Thermes dans L’antiquité, Paris, P.22. 
 .954، مكتبة لبنان، بريوت، ص 9ط عريب،-حيي الشهايب، معجم املصطلحات األثرية، فرنسي 2
 (.944 -943) ص . مىن يونس خنلة، علم اآلثار يف الوطن العريب، منشورات جروس يونس، لبنان، ص 3

4                             (P) .Gros, L’Architecture Romaine, desciem édition,2002, P.400. 
5 (P).Ripert, Dictionnaire d’archéologie, imprimé en France sur presse, 2002, P.439. 
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مع ( CIRTA" )وسريتا( "ACHOLLA" )برتبة"على سبيل املثال احلمامات اليت عثر عليها 
 . حلول منتصف القرن الثاين ميالدي عرفت انتشارا واسعا

( THAMUGADI)شت عند مداخل الساحة العمومية ملدينة تيمقاد لعل النقيشة اليت نق 
 -الصيد"أحسن دليل على ذلك االهتمام الواسع الذي أواله السكان لالستحمام، إذ  يقول صاحبها 

 .1"الضحك، هذه هي احلياة -الستحماما
عنها التنقيبات فعال تدلنا النقوش والبقايا املادية سواء اليت عثر عليها صدفة أو اليت كشفت       

األثرية على مدى انتشار احلمامات بشمال أفريقيا أثناء االحتالل الروماين حبيث كانت ال ختلو منها 
حريصة على أن يكون  -حىت املتواضعة منها-مدينة أو قرية يف ربوع بالد املغرب القدمي، فكانت املدن 

وميكن  .2ترجع إىل القرن الثاين ميالدي اتهلا محام عمومي أو أكثر، وقد مت الكشف يف لبدة على محام
 :تصنيف احلمامات يف مشال أفريقيا إىل أربعة أنواع هي

بنيت بأسفل منابع املياه املعدنية أو بالقرب منها، واليت كانت تدل عليها  :الحمامات المعدنية -1
ومعناها املياه أو ( aquae)األمساء اليت أطلقت على املواقع اليت وجدت فيها وذلك بإضافة كلمة 

(Discina )3مبعىن املسبح إىل اسم املوقع. 
االسم الدال عليها، منها  ىميكننا انطالقا من اسم املوقع إحصاء بعض احلمامات املعدنية اليت بق

 aquae)ومحام ريغة ( aquae caesaris) ويوكس( aquae sirenses)مثل محام بوحنيفية 
calidae )ومحام الدباغ(aquae thibilitanae)  ومحام الصاحلني(aquae flavainae )

 .4خبنشلة

                              
ين، التغريات االجتماعية يف البلدان املغاربية عرب العصور، خدجية منصوري، احلمامات ببالد املغرب القدمي أثناء االحتالل الروما 1

 .41، ص 1119منشورات خمرب الدراسات التارخيية والفلسفية، جامعة منتوري قسنطينة، 
2        (P)Gros , OP-Cit, P.409. 
 .11املرجع السابق، ص  احلمامات، خدجية منصوري، 3
4 (S) Gell , Les monuments antiques de L’Algérie, ,Paris, Ancienne librairie thorin et 

Fils, Albert Fontemoine, 1901, PP 283-239.        
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بنيت يف املواقع العسكرية أو بالقرب منها، فباإلضافة أن وجودها كان ضروريا  :حمامات الجيش -2
الرتباطها بنظافة اجلسم، فإن اجلند األصحاء كانوا جيدون فيها ما يسليهم ويرفه عنهم، ويتمم املرضى 

 :ومن أمثلة هذا النوع من احلماماتفيها العالج الذي يتلقونه، 
، ومحامات كتيبة أغسطس 2(Rapidum) 1ين بسور اجلوابمحامات فيلق الساردبني الثا    

، وغريها من احلمامات اليت بنيت إبان حكم اإلمرباطور (Lambaesis)الثالث باملعسكر الكبري ملباز 
 ²م1111ىل إاليت وصلت مساحتها ( م199-915) سنة ( Sepeteme Severe)سبتيم سيفر 

 .3عبارة عن محام ذو خمطط تناضريتقريبا، باإلضافة إىل تزويده مبلحق واسع وهو 
كانت توجد يف كل مدينة وقرية، وأحيانا وجد باملدينة الواحدة أكثر من  :الحمامات العمومية -1   

ثالث محامات واسعة واحد باجلهة الشمالية للمدينة ( Thamugad)محام مثال وجد يف تيمقاد 
، والثالث باجلهة ²م9411تقدر حبوايل ، والثاين باجلهة الشرقية مساحته ²م3111مساحته حوايل

محام صغري ترتاوح مساحة كل واحد  96، عالوة على وجود ²م1111اجلنوبية قدرت مساحته حبوايل 
على بقايا ثالث محامات واسعة، ( Caesarea)، كما عثر بشرشال ²م311م 611منها ما بني 

، أضف إىل ذلك 1م1611 ب نوتقدر مساحة احلمامني األخريي ²م4131وصلت مساحة أكربهم إىل 
وإذا ما كانت جل هذه احلمامات مفتوحة طوال السنة، فإن غريها كانت فصلية  4ثالث محامات صغرية

بعضها تفتح أبواهبا لالستحمام يف فصل الصيف وأخرى يف فصل الشتاء، وتشري النقوش، إىل وجود 
 (.Tiddis)وتيديس ( Madouros)محامات الصيف مبجموعة من املدن نذكر من بينها مادور 

هي اليت تكون بالطابق السفلي يف منازل األثرياء باملدن ويقتصر فيها  :حمامات الخواص -1   
االستحمام على أسرة صاحب املنزل وضيوفه فقط، ومما جتدر اإلشارة إليه أن هذا النوع من احلمامات مل 

                              
1 (W)Saton , Le Secteur de la Rapideum sur limes de Mauretanie Cesariame après les 

fouilles de 1927, dans M.E.F.R, 45, 1928, P.165. 
على طريق الليمس الذي يربطه ( Auzia)كلم غرب سور الغزالن   53على بعد بعد( Rapidum)بين معسكر سور اجلواب  2

عبد القادر صحراوي، التحصينات العسكرية بنوميديا وموريطانيا : ينظر. بسهل الشلف، وكان مركز عسكري للفرقة السردية الثانية
 .64، ص 1199عة والنشر والتوزيع، اجلزائر،، دار اهلدى للطبا9م، ط146 –م .ق64القيصرية أثناء االحتالل الروماين 

(S) Gsell , Les monuments antiques de L’Algérie, OP, Cit, P.P.( 283-239                  3 
I Bid, P.63.                                                                                                                    4 
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مامات نذكر منها قايا عدد كثري من هذه احليكن يف متناول اجلميع ألهنا مكلفة جدا، وقد لوحظت ب
ومجيلة حيث عثر هبذه األخرية على محامني  1.موجودة ببعض منازل أثرياء مدينة تيمقادتلك اليت كانت 

املعروف مبنزل احلمار نسبة لفسيفساء احلمار اليت ( Castorius)خاصني أحدمها مبنزل كاستوريوس 
نسبة إىل الفسيفساء اليت جتسد اختطاف أوروبا، ( Europe)وجدت بداخله، واآلخر مبنزل أوروب 

وقد عثر يف هذين األخريين على محامني أحدمها كبري خاص بأصحاب املنزل والثاين صغري يستحم فيه 
 .2عبيدهم

إن الذي شجع السكان يف الرتدد على احلمامات، بغض النظر عما توفره  :طقوس االستحمام -ب
السعر الزهيد لالستحمام، الذي كان يعادل آس واحد وهذا ما : ملحقاهتا من وسائل الراحة والتسلية هو

واليت جاء  تؤكده نقيشة منقوشة على فسيفساء وجدت حبمامات خلفون بالقرب من سطيف
 .3"ت آس واحد وغدا سيكون مجانا أتشك في ذلكحمام هني اليوم دفع:"فيها

وكان لالستحمام طقوسه أيضا فهو يشتمل على جمموعة وسلسلة من العمليات تتوفر عليها 
 .4حم من القاعة األوىل إىل األخريةقاعات احلمام العديدة لكل واحدة منها وظيفتها، حيث يبدأ املست

فيبدأ الشخص بنزع ثيابه وتركها حتت احلراسة، وبعد ذلك يتوجه إىل قاعدة احلمام الدافئ 
(Tepiderium ) ويبقى فيها ملدة زمنية حىت يتأقلم مع احلرارة مث ينتقل إىل محام البخار
(Laconicum ) وبعده إىل احلمام الساخن(Caldarium) حيث يتخلص من عرقه ويرش املاء ،

هذه العملية كانت حتتاج إىل مساعدة إذ ( Strigile)مه ويفركه بواسطة كاشط الساخن على جس
ويف ( Frigidarium)يستحيل أن يقوم هبا الشخص لوحده، وبعدها ينتقل إىل قاعة احلمام البارد 

، واليت يتم فيها دلك اجلسم بزيت الزيتون وبعض الدهون (Elaeothesium)األخري قاعة التدليك 
 .ومجايل معاوذلك بغرض صحي 

                              
(J) Lassus , Visite à Timgad, Alger, 1963, P.22.                                                            1 

2 (J)Blas de Roblès  et (C) sintes , Cités et monuments antiques de L’Algérie, 
Imprimé en Presse, 2003, P.104. 

 .11ات، املرجع السابق، ص خدجية منصوري، احلمام 3
-919)ص. ، ص1113قادوس حامد، مدخل إىل علم اآلثار اليونانية والرومانية، مطبعة احلضري، اإلسكندرية،   زكي عزت 4

911. 
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بعد االغتسال والتدليك يتوجه املستحم حسب هوايته إىل متابعة النشاط الرتفيهي الذي مييل إليه  
كاملطالعة، أو االستماع إىل أحد اخلطباء أو حضور نقاش يف السياسة، أو الفلسفة وهي األنشطة اليت 

 .1على الرتفيه والتسلية واالسرتاحةختصص هلا قاعات تتوفر 
( Amphi)هذا االسم مشتق من الكلمة اليونانية  :(Amphitheatrum)رجاتالمد( 2

يف شكل مستدير أو اهليليجي، . أي املسرح، وهو عبارة عن مبىن ضخم( Jueatron)مبعىن حول 
، وهو معد للمصارعة واملالكمة، والعراك بني املصارعني أو مع (Arena)ويف الوسط يكون امليدان 

 Le)وحييط بامليدان جدار قصري يفصل بينه وبني مقاعد املتفرجني، ويعرف باحلاجز احليوانات الضارية، 
podium)2. 

ويف القرن الثالث امليالدي، كانت مدن املغرب القدمي، قد جتهزت بعمارة األلعاب اليت تعترب من بني    
  .3مميزات الثقافة الرومانية، وذلك يف حماولة من روما لتثبيت دعائم النظام البلدي

واجلدير باملالحظة أن املدن املتقاربة من بعضها كانت توزع املرافق الرتفيهية فيما بينها من أجل 
وكانت اجلماهري تتنقل ما بني هذه . التقليل من األعباء املادية، حيث تنجز مدينة مسرحاً وأخرى مدرجاً 

وأهم مدرج أفريقي ال تزال آثاره تدل على الفخامة واألهبة هو مدرج  ،4املدن ملتابعة العروض املختلفة
، وهو أفخم مدرج يف كل أفريقيا شيد يف عهد اإلمرباطور (بالقرب من مدينة اجلم احلديثة)ثيسدرة 

األفريقي قورديان يف مدينة صغرية، ولكنها ثرية بفضل إنتاجها الغزير من الزيت، تدل سعته على أنه أقيم 
 .5ى به أبناء املدينة، وتنظيم مهرجانات وألعاب يفد إليها سكان املقاطعة األفريقيةليتباه

                              
 .141حممد العريب عقون، االقتصاد واجملتمع يف الشمال األفريقي القدمي، املرجع السابق، ص  1
 .194احلبيب بشاري، املرجع السابق، ص  شافية شارن، بلقاسم رمحاين، حممد 2
رضا بن عالل، األلعاب يف املغرب القدمي أثناء االحتالل الروماين، أطروحة دكتوراه يف التاريخ القدمي، اشراف سعيد دلوم، قسم  3

 .191، ص 1199-1191، السنة اجلامعية 1التاريخ، جامعة اجلزائر 
4 (Ph)Leveau, Caesarea de Mauritanie, une Ville romaine et ses campagnes, 

Collection de      L’école Française de Rome, 1984, P.250. 
 .141حممد العريب عقون، االقتصاد واجملتمع، املرجع السابق،  5
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أما مدرج قرطاجة فقد مت تشييده غريب بريصة، كان يضم مخسني طابقا، بنيت فوقها مخس 
طبقات من األقواس بعضها فوق بعض، ويف أعلى كل نافذة أو قوس عقد مستدير مزين برسوم متثل 

 .1نات، أو سفن منقوشة بإتقانأشخاصاً أو حيوا
 بالقائهم( املسيحيني واملسيحيات)وقد استخدم مدرج مدينة قرطاجة يف عمليات إعدام النصارى 

                              
(A) Mahdjoubi, les cités romaines de Tunisie, Tunis : S.T.D, S.D, P.75.                     
         1 
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.1م يف عهد االمرباطور اكسندر ساغاروس115إىل احليوانات املفرتسة سنة   
متكن املعماريون واحلقيقة فقد متيزت مدرجات قرطاجة واجلم ولبدة حبسن االجناز والتشييد، حيث 

األفارقة من التحكم يف بناء عمارة األلعاب الضخمة، اليت مل يكن يضاهيها سوى مدرج الكوليزيوم يف 
 .2م.ق 61روما وذلك اعتباراً من سنة 

واحلق فقد مت اكتشاف ما يزيد عن مخسني مدرجًا يف املغرب القدمي، أغلبها يوجد يف مقاطعة  
الربوقنصلية اليت جتاوز عددها الثالثني، حيث مت التعرف على ستة وعشرون مدرج كانت تنتشر يف تونس 

وإقليم املدن ( تبسة)احلالية لوحدها، بينما توزعت بقية مدرجات الربوقنصلية على أراضي شرق اجلزائر 
إال أن ذلك يبقى نسبيا فاالكتشافات األثرية غالباً ما متدنا مبعلومات عن منشآت كانت . الثالثة يف ليبيا

مدفونة حتت األرض، ومع هذا فقد كان الستقرار الرومان يف املنطقة واستيطاهنم ألراضي الدولة 
 .3رعة بني أهايل ما يعرف اليوم بتونسم، دوره يف نشر ممارسة املصا.ق964القرطاجية املنهارة سنة 

اهتم الرومانيون كثريًا بوسائل اللهو والتسلية فكانوا يشيدون هلذا الغرض منشآت  :المسرح( 1    
وهو عبارة عن بناية دائرية الشكل حيتل قطرها ما  4،(Theatrum)ضخمة، ولعل أمهها املسرح 
لك الفرتة كانت مبنية باحلجارة، وحتتل ، ولكنها يف ت(La scène)نسميه عادة خشبة املسرح 

نصف الدائرة، وكان املسرح يستعمل لتمثيل الروايات من نوع املآسي ( les Cavea)املصاطب 
(Tragédies) والروايات اهلزلية ،(Comédies)5، اء، ـــــــــــــــــــوتقدمي أرقى األعمال األدبية متثيال وغن 

 .6الروماين ومنصة للتعبري احلر وتثقيف الشعب

                              
.1 Robert (L), Une vision de Perpétue martyre à Carthage en 203, CRAT, 1982, 

P.P. 228,276 
 .111، 114رضا بن عالل، املرجع السابق، ص،ص  2
 .111، 114رضا بن عالل، املرجع السابق، ص،ص  3
ت الدينية حيث يذكر تيتوس ليفيوس أن األلعاب م وقد ارتبط هنا املسرح باحلفال.مل يتطور املسرح الروماين إال يف القرن الثالث ق 4

 Tite: ينظر .ق،م وكان الغرض منها إبعاد وباء الطاعون الذي أهلك الكثري من سكان روما 546املسرحية أقيمت ألول مرة سنة 
Live , VII, 2,1.3. 

 .196شافية شارن، بلقاسم رمحاين، حممد احلبيب بشاري، املرجع السابق، ص  5
 .141العريب عقون، االقتصاد واجملتمع، املرجع السابق، ص حممد  6
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ليست لدينا معلومات أكيدة خبصوص اهتمام النوميد واملور باملسرح يف الفرتة اليت سبقت احتالل 
الرومان للمغرب القدمي، كما أننا نفتقد إىل الدليل األثري الذي يؤكد هذه املعطيات، غري أن اهتمام 

تانيا، وكتابة العاهل يوبا الثاين مؤلف امللوك النوميد بتحصيل الثقافة اإلغريقية يف كل من نوميديا وموري
واستقدام هذا امللك ألحد املعتوقني اإلغريق يدعي  ،1من سبعة عشر كتابا يتناول فيه تاريخ فن املسرح

هذا يدفعنا إىل االعتقاد . بغرض بناء مسرح مدينة قيصرية( P.Antius amphio)أنتيوس أمفيو 
م، وما اتضح من خالل احتكاكهم .تصف القرن األول قمبعرفة أهايل املغرب القدمي للمسرح قبل من

 .باليونانيني يف الفرتة اليت سبقت استقرار الرومان يف مشال أفريقيا واستيطاهنم ألراضيها
ويبدو أن عمارة املسارح كانت قد عرفت أوج ازدهارها خالل العهد اإلمرباطوري وقد متكن  

موزعة على مقاطعات املغرب القدمي، حيث انتشرت  األثريون من التعرف على مخسني مسرحًا تقريبا
املسارح يف موريتانيا القيصرية بدليل تلك املوجودة بشرشال وتيبازة وآثارها الباقية حىت اآلن شاهدة على 

 2.ذلك
على الرغم من احتفاظ املصادر األدبية بوصف شكل مسارح دلس، روسيكاد، وتبسة، إال أن  

إىل القرن األول ( عنابة حاليا)ي يعود فيه تاريخ تشييد مسرح هيبورجييوس آثارها اختفت، يف الوقت الذ
امليالدي، فإن تاريخ تشييد مسارح تيمقاد وكويكول يعود للقرن الثاين امليالدي، أي أثناء حكم 

 3.اإلمرباطور هدريانوس و أنطونينوس
لثالث امليالديني، يف واملالحظ أن مسرح مدينة قرطاجة قد حقق جمدها خالل القرنني الثاين وا

الفرتة اليت كانت فيها ألعاب املسرح مزدهرة، ويعود تاريخ إنشاء هذا املبىن إىل عهد اإلمرباطور أوكتافيوس 
 .أغسطس

ويعترب ،  وبداية القرن الثالث للميالدببناء مسرح املدينة مع هناية القرن الثاين وقام سكان صرباتة
 ل ـــــــــــــــــــــالعمارة يف املغرب القدمي، من قبل أحد أعيان املدينة يدعي حنبعمسرح لبدة أكرب ما بين من هذه 

                              
(J)  Blas de Roblès et (C) Sintes ,OP.Cit, P.P.( 33,34).                                                1  

 .134رضا بن عالل، املرجع السابق، ص  2
 .134املرجع نفسه، ص  3
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 .1للميالد يف السنة األوىل( Annobal Tapapius Rufus)تبابيوس روفوس 
أن ( Monica Baollom"(و( Gilbert Charles picard)"يؤكد كل من الباحثني 

إال أن ذلك غري  .2النماذج اليت وجدت بشمال أفريقيا ككلمنوذج املسرح الروماين قد عمم على كل 
 البناء اليونانية، حيث أسند إىل تلبطريقة توحي إىل التأثر بتقنيات  ثابت، فمسرح مدينة قيصرية مبين

 (.11: ينظر، الشكل رقم).3من أجل االقتصاد يف مصاريف البناء

 
 (مسرح تيمقاد)غرب القديميوضح نموذج للمسر الروماني في بالد الم: 11شكل رقم 

 .221ة في جذور التاريخ، المرجع السابق، ص اءشنيتي، الجزائر قر : نقال عن

                              
 .145رضا بن عالل، املرجع السابق، ص  1
 .13، ص 1111أنوال طامر، حفريات املسرح اجلزائري املسرح النوميدي يف العهد الروماين، دار الكتاب العريب، اجلزائر،  2

(P) Leveau  , OP-Cit,P.33.                                                                                           3 
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ويبدو أن أهايل تيبازة خالفوا التقنيات اهلندسية اليونانية يف تشييد املسارح، وحذوا حذو سكان  
 .1مداوروش وصرباتة من حيث اعتمادهم على البناء يف األراضي السهلية، واستخدام القباب واألعمدة

سبة إهداء تذكر النصوص األثرية األفريقية تنظيم ألعاب مسرحية يف مناسبات عديدة أمهها منا
النصب والتماثيل واملعابد واهلياكل املقامة إجالال لآلهلة وأخرى احتفاء بالشخصيات النافذة مدينة 

 .ودينية
يف حال برجمتها لتكون جزءا من  -كان التقليد الروماين ينص على أن تنظم األلعاب املسرحية 

افقة األوردو البلدي الذي ميكن أن من قبل إيديلني يف اخلدمة بعد مو  -االحتفال الرمسي بأحد اآلهلة
يقدم دعماً مالياً مع أن أغلب األلعاب املنظمة تكون مبوجب وفاء بنذر أو وعد هببة من قبل مرشح جنح 

 .2يف اعتالء أحد مناصب القضاء البلدي
يوم اإلعالن عن تنظيم ألعاب ومتثيليات مسرحية يتوافد الناس على املسرح ويبدأ احلضور يف أخذ 

هم، ومتتلء السالمل اليت تتوسط املدرجات، كل يبحث عن مكان مناسب له ويف يده تذكرة املسرح أماكن
(Tessera Theatralis ) وهي عبارة عن قرص صغري نخقش فيه رقم مكان، وصف

 يرشد كلَّ من يصل إىل موقع مكانه ( Dissignator)يعاينه عون مكلَّف ( Cuneus)اجللوس
 .التذكرة مع رقم املكان والصفَّ وهي أرقام مسّجلة يف املدرجاتواحرتام تطابق رقم 

يغطي أعلى ( Calyptra)ختصص املدرجات العليا جللوس النساء وهن يرتدين لباسا حمتشمًا 
بأكمام جتعل اليد حرّة احلركة وإذا كان الفصل حارا ( Palla)وفستانا فضفاضاً ( الصدر والظهر)اجلسم 

أو من ريش احلمام ويصطف الرجال يف ( Lotus)من ورق اللوتس ( Flabella)تستعمل املراوح 
صاحبها ومركزه يكون شكلها حسب مقام ( Toge)املدرجات السفلى وأغلبهم يرتدي التوجة 

 .3االجتماعي
وقد وصفت العديد من املصادر األدبية الالتينية املسرحيات يف تاريخ املغرب القدمي، نذكر منها      

كان هناك فتيان " :ي يشري إىل إحدى املسرحيات قائالان لوكيوس أبوليوس الذما جاء على لس

                              
(S) Gsell , Les monuments antiques de L’Algérie, OP- cit, P.P.(17-18).                     1 

 (.145 -141)ص . حممد العريب عقون، االقتصاد واجملتمع، املرجع السابق، ص 2
 .145املرجع السابق، ص االقتصاد واجملتمع، حممد العريب عقون، 3
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أخذوا يرقصون رقصة يونانية  ر، يرتدون ثيابا بديعةظوفتيات جميالت في رونق الشباب الن
بخطوات رشيقة، ويقمن بأداء دوامة من الشكيالت الراقصة الرائعة فيشكلون مرة عجلة مستديرة، 

منحنية، ثم يبتعدون بعضهم عن بعض ويشكلون مربعاا مفتوحاا، لينقسموا بعدئذ ومرة أخرى سلسلة 
إلى مجموعات صغيرة، وما أن يعلن صوت النفير نهاية العرض، الذي تمثل في الغدو والرواح، 
واالرتفاع واالنخفاض والدوران في حلقة مستديرة، حتى أسدل الستار، وسحبت األقمشة المزينة، 

 .1"وثم إعداد المنصة
يبدو أن األلعاب املسرحية يف بالد املغرب القدمي مشلت فنون متنوعة فباإلضافة إىل التمثيل كان       

  .يتم تنظيم رقصات منسجمة متناسقة تدل على براعة الفنان املغريب وإبداعه يف الفن املسرحي
ين على الصعيد ويف هناية هذا الفصل ميكن استناج التحول العميق الذي أحدثه الوجود الروما

االجتماعي املغريب الذي حتول من النظام القبلي القائم على تقاسم األدوار وتبادل املنافع واحلماية، إىل 
يتمتع ( وأحيانًا األفريقي املرتومن)فيوجد املعمر الروماين . خاليًا من كل انسجام ومتاسك وتالحمجمتمع 

ات، ويوجد العبيد ادحمرومون من مجيع احلقوق وكان بثروة طائلة، ويتنعم يف ضيعته جبميع أصناف اخلري 
ريًا من أبناء البالد حرموا من أراضيهم ثنصيبهم التعب والشقاء واحلرمان، ويوجد باجلبال اجملاورة عددا ك

اخلصبة، واملروج اخلضراء، وهم يعلمون أهنا كانت هلم وآلبائهم وأجدادهم، ولكنها افتكت وانتزعت 
منهم، فهذه كانت من بني األسباب اليت أدت إىل اهنيار النفوذ الروماين، وبقدر ما يكون السمو 

 . هلل يف خلقهوالعظمة يكون السقوط واالحنطاط، تلك سنة ا
على الفوارق االجتماعية بني سكان احلضر إن ثراء مدن بالد املغرب باملرافق املختلفة دليل       

وقد فسح توايل األجيال اجملال لتالقح احلضارات واألفكار يف هذه املدن، وأن احلضر من واألرياف، 
ت واقعًا معاشًا وتأثروا هبا وأثروا فيها مبا أهلها قد اندجموا بنسبة واضحة يف احلضارة الرومانية، اليت أصبح
ش منعزلة على نفسها، وقد أَثـَْبتخ يف كان هلم من حضارهتم املغربية، فال ميكن ألي مدينة أن تعي

االتصاالت احلضارية بني سكان املغرب القدامى وغريهم من شعوب البحر املتوسط  الفصول السابقة
 .قبل الفرتة الرومانية

 ثبات وجود عدد من املدن تدل بقاياها على أن أصحاهبا كانوا يقومون بنشاطات كما مت إ      
                              

 .114لوكيوس أبوليوس، املصدر السابق، ص  1
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حيوية، وتعترب املقابر واألضرحة شاهدا ودليال على حضارة هذا الشعب، وعلى معتقداته، فالنمط 
 .العمراين املغريب كان موجودا من قبل وتأثر بالفينيقيني، وعلى أساسه قام العمران القرطاجي والروماين

أما العمارة الرومانية يف حد ذاهتا كانت استمرارا ومواصلة ومل تكن منفصلة عما سبقتها من      
احلضارات ومنها العمارة األتروسكية واليونانية واملصرية واألشورية، مث أضافت عليها بعض التعديالت 

خصية العسكرية امليالة والتغيريات اليت كانت تتماشى مع متطلباهتا، فكانت عمارهتا معربة عن تلك الش
إىل احلروب، وهذا ما جعلها تتسم بالعظمة وكرب احلجم، وكل هذه املظاهر العمرانية أسقطتها على 
مستعمراهتا، فكانت مبثابة مناذج ثانية ملا هو موجود يف روما، والدليل على ذلك أننا جند يف بالد املغرب 

منها ما هو خاص باحلياة العامة، ومنها ما هو ديين وترفيهي، وال ميكن  فس النماذج العمرانية الرومانية،ن
حيث   الثقافة الرومانية داخل اجملتمع املغريب،أن ننكر ما كان هلذه املباين من دور يف نشر بعض مظاهر 

 .كان يتمركز النفوذ الروماين
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 :الفصل الثالث
 الصالت الثقافية المغربية الرومانية

 
 .الوضع اللغوي أثناء االحتالل الروماني: األولالمبحث 

 
 .التعليم وأهم المراكز الثقافية: المبحث الثاني

 
 (أبولي مادور وفرنتون السيرتي أنموذجاا )المغاربة  مثقفينأهم ال :المبحث الثالث

 
 .الحياة الفنية: المبحث الرابع
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مت إحلاق بالد املغرب باملمتلكات الرومانية تدرجيياً، ففقدت بذلك مجيع مقومات السيادة والتميز  
االجتماعي واالقتصادي، بل كاد سكاهنا يفقدون مجيع معامل شخصيتهم الثقافية يف خضم التغريات 

ه عن اإلغريق فكرياً النامجة عن سياسة الرومنة، فالرومان كانوا من الشعوب املتحضرة، والفاعلة مبا أخذو 
وعمرانيًا وفنياً، وما كسبوه أيضا من البالد اليت احتلوها، ومن هذا املنطلق فإن هذا الفصل سيتناول 
التأثريات الثقافية املتبادلة بني الرومان وسكان بالد املغرب ،ألن اجلوانب الفكرية والثقافية ال تزال بكرا 

هناك حاجة ماسة إىل البحث خلوض هذا اجملال املكمل حتتاج إىل مزيدا من الدراسات املوثقة، و 
 . للجوانب االجتماعية األخرى خاصة التعليم

الالتينية ر اللغة نشعلى ت روما لعم :الوضع اللغوي أثناء االحتالل الروماني: المبحث األول
وهذا يف ظّل خلو ، اليت وجدت يف املدن املغربية بيئة خصبة لالنتشار والرسوخ، يف إطار سياسة الرومنة

، لذلك اعتمدت الالتينية كلغة رمسية يف 1الساحة من منافسة لغوية حقيقية كما حدث يف بالد اإلغريق
 . ادحماكم واجملالس واملراسيم

النقوش اليت عثر عليها تقنية عرفت  :النقوش والكتابة اللوبية خالل الفترة الرومانية -أوال
اللوبية : بثالث أنواع من اخلطوط هي( م96/م.ق11)يف املغرب القدمي منذ عهد أغسطس  2العلماء

والبونية والالتينية، وانعكس هذا التنوع اللغوي واخلطي على املنطقة بوجود فئة متعلمة تقرأ وتكتب هبذه 
 .الكتابات

لكتابة البونية اجلديدة ظلت فإذا كانت الالتينية لغة وكتابة هلا قواعدها النحوية والصرفية، فإن ا    
متواصلة تفتقر إىل وجود إحصاء دقيق لعدد النقوش اليت تعود إىل الفرتة الرومانية على عكس الفرتة 

 . نقشا 1311السابقة اليت قدر فيها عدد النقوش حبوايل 
 ود إىل ـــــــــــــــــــــــــــنقشا، ثلثيها نقوش لوبية صرفة تع 9911أما النقوش اللوبية فقد قدرها شابو حبوايل    

                              
 .114ون، االقتاد واجملتمع، املرجع السابق، ص حممد العريب عق 1
هم الذين حققوا النصوص النقوشية الالتينية والبونية واللوبية، أما بالنسبة للنقوش الالتينية فقط، فهم كثريون ونذكر : علماء النقوش 2

ر منهم بريتيي واللوبية نذكر فيدراب وروبو ستيفان غزال وإرنست مارسي الضليعني بالالتينية، وأما البونية فنذك: منهم على سبيل املثال
 Salem Chaker, La:ينظر. وشابو، وهؤالء سامهوا بقسط وافر يف التعريف بالواقع اللغوي يف املغرب القدمي عرب تارخيه العميق
situation linguistique dans le Maghreb antique, op - cit, P.25.   
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وبالرغم من انتشار اللغة والكتابة الالتينية يف املغرب القدمي كلغة للمعامالت الرمسية، . 1العهد الروماين
 .اللغة والكتابة اللوبية يف املناطق الداخلية استمرارساهم يف فإن هذا 

الباحثون الكتابة اللوبية يف فرتة االحتالل الروماين قسم : أنواع الكتابة اللوبية في الفترة الرومانية -(1
 (:قابس حالياً )هي على الرتتيب من ليكسوس إىل تاكاب  2إىل أربعة أنوع

 .كانت تنتشر يف املنطقة املمتدة مابني طنجاي وفولوبيليس: الكتابة اللوبية املاصيصيلية الغربية -أ
( تنس)جدت نقوشها يف املنطقة املمتدة ما بني كارتيناي وقد و : الكتابة اللوبية املاصيصيلية الشرقية -ب

 (.تيقزيرت)وإيومنوم 
انتشرت هذه الكتابة يف املنطقة اليت متتد ما بني تيقزيرت و توبور بوسيكوبور : الكتابة املاصيلية -جـ
 .واجلم( تربسق)
وب تاكاب وهي التخوم وجدت يف املنطقة املمتدة مابني جنوب فولوبيليس إىل جن: الكتابة اجليتولية -د

 .3الصحراوية والصحراء، حيث كان اجليتول يتنقلون، وهي املعروفة يف املصادر بالكتابة التيفيناغية
احلقيقة أن الباحث جيد صعوبة يف التعرف على لغة األهايل أثناء العهد الروماين، ألن آثارها قليلة     

 .4على أن استخدام الالتينية يف األرياف كان قليالً نظراً النتشارها يف مناطق دون غريها، وهذا دليل 
  :ميكن للباحث حتديدها يف جمالني :أنواع النقوش اللوبية -(2
يعترب هذا النوع من النقوش األكثر انتشارا يف املغرب القدمي،  (:التنية -لوبية )النقوش المزدوجة . أ

اللوبية استمرت تؤدي حيث استخدمت إىل جانب الالتينية يف املعامالت الرمسية، وهذا يعين أن الكتابة 
 .(111، ص 12:ينظر الشكل رقم) .دورها احلضاري طيلة فرتة االحتالل الروماين

  

                              
 . 951 -954 بالد املغرب، املرجع السابق، ص صمها العيساوي، النقوش النوميدية يف 1
2 Lional Galand , Les Alphabets Libyques, Ant, Afr, T..25, 1989,P72.                          
 .611مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  3
4   Mansour Chaki, « La répartition des inscriptions libyques » REPPAL, T : IX, éd  

Institut National du Patrimoine, Tunis, 1995, P.107.                                                     
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 (التينية-لوبية)المزدوجةيوضح النقوش : 12شكل رقم 
  .111شنيتي، الجزائر قراءة في جذور التاريخ، المرجع السابق، ص : نقال عن

 :1الالتينية موزعة كاآليت –ية بو لالوقد وجدت النقائش املزدوجة  

 .نقيشة جبنوب شرق مدينة عنابة -1
 ".عنابة"نقيشتان جبنوب غرب نفس املدينة  -2
 .نقيشتان بشمال عزابة -3
 .غرب قاملة نقيشة جبنوب -4
 .نقيشة بشمال غرب سوق أهراس -5
إن البحث يف النقوش املزدوجة لوبية التينية يطرح قضايا عديدة أمهها إثبات اهلوية ادحملية من خالل    

 .2تواصل استخدام الكتابة اللوبية يف املناطق الريفية النائية

                              
، يف إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة "واملمالك النوميديةسريتا  -قرطن"كلثوم قيطوين دحو، النصب الكتابية بنوميديا الشرقية، معرض   1

 .46، ص 1193جويلية  59أفريل إىل  94الثقافة العربية، وزارة الثقافة اجلزائرية، اجلزائر، من 
 .613مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  2
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الكتابة، وهي غالبا عبارة عن  يعرف هذا النوع بالنقوش وحيدة :النقوش الوحيدة في إقليم نوميديا . ب
وكان  .1نصوص لوبية صرفة يتضمنها النقش، وقد انتشرت برتكيز يف منطقة نوميديا الشرقية مث املوحدة

ينظر الشكل رقم ).2"النقوش اللوبية اتمدون"األب شابو من املهتمني هبذه النقوش لذلك رتبها يف 
11.) 

 
 .شابو خاللمن بية و يوضح األلفباء الل: 11شكل رقم 

 .211عقون، االقتصاد والمجمع، ص : نقال عن

انتشرت اللغة الالتينية كما انتشرت اللغة اليونانية مث  :الالتينية لغة االحتالل الروماني -ثانياا 
القرطاجية يف بالد املغرب وأثرت يف اللوبية، وخاصة يف الطبقة املتعلمة من سكان بالد املغرب، حيث 

                              
 . 613غرب القدمي، املرجع السابق، ص مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد امل 1
2                                                                               J.B Chabot, OP, Cit, P.8 
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مشلت احلضارة الرومانية اجلوانب املادية، وكذلك نشر الثقافة واللغة الرومانية بكافة الوسائل اليت توفرت 
تمع املغريب، فهل حتقق ذلك بصورة عملية من جانب سكان بالد املغرب؟ أم استمروا يف هلم يف اجمل

 استخدام هلجاهتم اللوبية والبونية؟
الالتينية أو الرومية هي أصل اللغات اهلندوأوروبية، يقال أهنا  :ماهية اللغة الالتينية وأطوارها -(1

ية كانت متداولة أوال يف سهل يقية، وهي لغة إيطالر متأصلة من السنسكريتية هلا بعض العالقات مع اإلغ
ويف مدينة روما القدمية مث انتشرت  -وهو اجلزء األوسط من شبه اجلزيرة اإليطالية -(Latium)الالتيوم 

 .1عرب املتوسط وإىل جزء واسع من أوروبا بفعل التوسعات الرومانية
كانت الالتينية تعتمد يف قواعدها على ترتيب الكلمات ونقل املعىن من خالل نظام الالحقة   لقد    

، اليت كانت بدورها تعتمد على ة اللغة على األجبدية اإلتريوريةاملتصلة جبذر الكلمة، وتعتمد أجبدي
 .2األجبدية اليونانية

 :لباحثة حتديدها فيما يأيتوقد مر تطور اللغة الالتينية مبجموعة من املراحل ميكن ل     
تشمل الالتينية القدمية الكتابات الالتينية منذ بدايتها وحىت هناية العصر اجلمهوري  :الالتينية القديمة. أ

 .3م تشمل كتابات إنيوس وفالوتوس.ق 11إىل  161بروما، من سنة 
م وتنقسم إىل 951وم .ق11متتد مرحلة الالتينية الكالسيكية ما بني  :الالتينية الكالسيكية. ب

ويشمل الكتابات النثرية ليوليوس قيصر وليفيوس باإلضافة ( م 96م إىل .ق 11)عصر ذهيب : عصرين
 .4إىل أشعار كاتولوس

تطورت األساليب التعبريية والبالغية للغة الالتينية بشكل متميز خالل العصر الذهيب الذي وقد     
متتاز اللغة الكالسيكية باختالفات (. م951إىل  96)بني يعترب أرقى عصورها، وميتد العصر الفضي ما 
 .5فونولوجية وأروثوغرافية بسيطة عن اللغة القدمية

                              
 .9354املوسوعة العربية امليسرة، املرجع السابق، ص  1
 .13، ص 1111اهلدى، اجلزائر، ، دار 9حممد عبد الكرمي الرَُّذْيين، فصول يف علم اللغة العام، ط 2
 .34، ص 9111، دار األمل للنشر والتوزيع، عمان، 9حممد بن رابح، بقاء اللغات وانتشارها، ط 3
 .31  -34  ، ص صنفسه 4
 .911، ص 9114، املؤسسة العربية احلديثة، بريوت، 9إبراهيم أيوب، التاريخ الروماين، ط 5
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حوايل عام   )متتد الالتينية املتأخرة من القرن الثاين امليالدي حىت القرن السادس  :الالتينية المتأخرة. جـ
 .1(م454

كان انتشار اللغة الالتينية قلياًل جدًا يف : عوامل انتشار اللغة الالتينية في المغرب القديم -(2
م، لقد كانت روما من حني آلخر .نوميديا كما يف موريطانيا إىل غاية النصف الثاين من القرن األول ق

نت تتاح هلم هذه تطلب من امللوك حلفائها بعض اجليوش املساعدة، غري أن عدد الرجال الذين كا
الفرصة ليتعلموا  الالتينية كان عددهم قليال، أما التجار اإليطاليون الذين كانوا يأتون للتعامل، بل وحىت 

. لإلقامة يف املوانئ ويف بعض مدن الداخل، فقد كانوا أصال من أرض اإلغريق الكربى على اخلصوص
 .  2اإلغريقية ويف معمالهتم كان األحسن هلم استعمال اللغة

وبالرغم من ذلك فإن اللغة الالتينية كانت معروفة عند الطبقة احلاكمة خاصة، ضمن العالقات    
اليت كانت تربطهم بروما يف جماالت خمتلفة يف السلم واحلرب، حيث كانت ملاسينيسا عالقات وطيدة 

. 3يديا حرب نومبالرومان استمرت طيلة عهد ابنه ميسيبسا، وجعلت يوغرطة يقف إىل جانب الرومان يف
دون  ال خطابا يف جملس الشيوخ الروماينعهذا ما مكن احلكام من إتقان اللغة الالتينية، حيث ألقى أدرب

دون االستعانة  باللغة الالتينية ورافع يوبا األول يف نفس اجمللس نقله إلينا سالوستيوس 4االستعانة مبرتمجني
، وضم اجليش 5جاليات رومانية من التجار خاصة يف سريتا، وكان يف املدن النوميدية مبرتمجني كذلك

 .6ضمن فرق اجلند املأجورلنوميدي يف صفوفه جنود رومان ا
 وبعد احتالل بالد املغرب انتهج الرومان سياسة تستهدف املواقع الريفية لنشر اللغة الالتينية، ألن      

                              
 .914، ص رجع السابقإبراهيم أيوب، امل 1
 .913، ص 4، جاملرجع السابقستيفن غزال،  2
 . 41سالوستيوس، املصدر السابق، ص  3
من املرجح أن يكون خطاب أدربال بالالتينية، مع أن سالوستيوس مل يشر إىل ذلك، واألكيد أن اللغة الالتينية منذ توطيد عالقة  4

 .46، ص نفسه: ينظر. البالط امللكي النوميدي األسرة امللكية املاسيلية بروما تكون قد نالت مكانة خاصة يف
5 (F) Decret  et (M) Fantar (M), OP, Cit.P.140.                                                            
ب والعلوم اإلنسانية، جملة بلقاسم رمحاين، أثر االستعمار الروماين  يف اجلوانب الثقافية واالجتماعية يف بالد املغرب القدمي، جملة اآلدا 6

ص  ،م1111اجلزائر،العدد الثاين، جوان -علمية دورية حمكمة تصدرها كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة احلاج خلضر، باتنة
513. 
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تعرضًا للتأثري والتأثر واألكثر ( Communauté linguistique)البدو أقل اجلماعات اللغوية 
ولكن هذا االستعمار فشل يف سيطرته على املناطق املستهدفة مما دفع الرومان . متسكاً بعاداهتم وثقافتهم

والذي قد  ،1"املنجى التارخيي"وكان هذا يخدعى . إىل طرد السكان من املدن حنو األرياف والصحاري
 .لم باللغة الالتينيةصان األغلبية الساحقة من الرببر من التك

إال أن املستعمر استطاع أن يثبت اللغة الالتينية يف املدن الكربى ولو بشكل نسيب فما هي     
 العوامل اليت ساعدهتم على ذلك؟

فرضت اللغة الالتينية يف ادحماكم واجملالس والقرارات واملراسيم واملراسالت  :النظم االدارية والقانونية.أ
سامهت اإلدارة الرومانية يف نشر اللغة الالتينية باعتبارها اللغة  ، وبالتايل2قيات التجاريةاالدارية واالتفا

الرمسية املستعملة، والشرط األساسي يف وظائف الدولة واحلصول على املواطنة، كما عملت اإلدارة 
هذه اللغة اضطر ، وبفعل إلزامية 3الرومانية على تطبيق النصوص القانونية الالتينية يف مدن الواليات

، فأصبح الكثري من األفراد مزدوجي اللغة أي 4األهايل لتعلمها ألهنا أصبحت ضرورية يف حياهتم
يتكلمون اللغة اللوبية أو البونيقية يف احلياة العائلية، ويف العالقات مع األقرباء واجلريان، ويستعمل اللغة 

 .5العموميةالالتينية يف األمور اهلامة والرمسية، وشؤون احلياة 
وكون اإلدارة الرومانية منعت تعميم التعليم على مجيع سكان الواليات، فقد تعلم البعض القليل 
منهم اللغة الالتينية وأحسنها وظل أغلبهم ال جييدها واليتقنها أو جيهلها متاماً وال يعرف إال اللغة اللوبية 

  د، وبالتايل تواصل تداوهلا بع1س الدينية خارج املدن، اليت احنصرت يف املعابد بادحمافل والطقو 6أو البونيقية
  دبع

                              
1  Laroui (A.), L’histoire du Maghreb , un essai de synthèse , Ed.F. Maspéro , Paris , 

1970, P.06. 
2 Le Bohec (Y.), Histoire de l'Afrique Romaine (146 av. J.C.-439 ap. J.C.), 1ére éd., 

éd. Picard, Paris, 2005, P.162.                                                                              
 .145وأخرون، املرجع السابق، ص   شافية شارن 3
 .514مار الروماين، مرجع سابق، ص بلقاسم رمحاين، أثر االستع 4
 .534حممد اهلادي الشريف، املرجع السابق، ص  5
 .145شافية شارن، بلقاسم رمحاين، حممد احلبيب بشاري، املرجع السابق، ص  6
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 . 2االحتالل الروماين 
، ونشر اللغة الالتينية بني أفراده، وكانت مناهج 3تعد املدارس أهم أداة لرومنة اجملتمع :المدارس.ب

أمهات التعليم فيها ترتكز على القراءة والكتابة واحلساب مث النحو وعلى التالميذ أن حيفظوا بعض 
الشعر، املوسيقى، )الكتب يف التعليم األويل ويف املراحل الالحقة متتد الدراسة إىل الفنون والعلوم األخرى 

املتأثرين بالرومنة اللغوية،  لوطبيعي أن يكون اجملتمع احلضري على اخلصوص أو ( الفلسفة، الرياضيات
 .4دارسها وطالهبا وأساتذهتاوقد أصبحت قرطاج عاصمة الثقافة الالتينية يف بالد املغرب مب

فرضت روما اللغة الالتينية عن طريق اجليش، على املنخرطني فيه قهرًا أو  :الجيش والمرافق -(جـ
، ويكون هلؤالء اجملندين، خالل ربع القرن الذي تستغرقه خدمتهم، متسع من الوقت ليتعلموا، 5طواعية

ية، كما أهنم يتعلمون بعض مبادئ الثقافة إىل جانب النظام العسكري، شيئًا من مبادئ الالتين
 .6الرومانية
كما انتشرت الالتينية عن طريق املرافق الضرورية واالجتماعية كاألسواق واملدرجات، حيث   

أقاموا املسارح يف البالد ومثلوا فيها الروايات اجلميلة املغربية باللغة الالتينية، وكانوا يتسامرون يف محاماهتم 
ص القصص بالرومانية، والتحاور يف بانشاد الشعر الروماين، وق( الفوروم)ونواديهم ويف امليادين العامة 

 .7املواضيع املهمة هبا، فصارت لغة الصالونات أيضا

                                                                                              
 .995-911، ص ص 9144، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 1احلسن السائح، احلضارة اإلسالمية يف املغرب، ط 1
2 G. Camps, Punica Lingua et épigraphie Libyque dans la Numidie D'Hippone, 

B.A.C.T.H.S., V :23, (1990-1992), éd. Du comité des Travaux hist. Et scien., 1994, 
P.34. 

خنشلة، وتبسة ورمبا يف جهات أخرى  ومن امللفت لالنتباه أن اسم املدرسة واملعلم ال يزال إىل اآلن يف املدن الشاوية عني البيضاء، 3
: ينظر(. Magister)واملعّلم امسه امليسرتو من الكلمة الالتينية ( Scola)بصيغة الالتينية فاملدرسة امسها شكوال من الكلمة الالتينية 

 .111املرجع السابق، ص االقتصاد واجملتمع،حممد العريب عقون، 
 .534حممد اهلادي الشريف، املرجع السابق، ص  4
 .141شافية شارن، بلقاسم رمحاين، حممد احلبيب بشاري، املرجع السابق، ص  5
 .115ابريال كامبس، الرببر ذاكرة وهوية، املرجع السابق، ص غ 6
 .          691، ص املرجع السابقحممد علي دبوز،  7
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بني ( Trilinguisme) 1"ثالثية اللغة"نتج عن التنوع اللغوي ما يسمى يف علم اللسانيات       
الغري، بل احلفاظ وهذا ال يراد به اندماج وذوبان سكان املغرب القدمي يف لغة . اللوبية والبونيقية والالتينية

على املصاحل العليا لسكان املدن واجملندون والعمال من أبناء القرى الذين اختلطوا بالرومان أو تعلموا يف 
وكان الباعث هلم على تعلمها هو حب االختالط واملنافع املادية . مدارسهم أقلية يف املغرب القدمي

، وسبب الوظيفة احلكومية ولغة العلم واحلكومة، والعلمية، حيث كانت الالتينية لغة التجارة الواسعة
 .               2فأقبل عليها املغاربة لتلك األسباب

أثناء تواجده في شمال إفريقيا جعل الحكم الروماني في تعدد " :وأكد هذا ابن عبو بقوله      
 3"ات معاا وتعايشها يتحقق إال برغبة الفرد في التعلم والتكلم بهذه اللغ...اللغات قاعدة

وقد نبغ علماء مغاربة كثريون سامهوا يف إثراء األدب الالتيين بأعمال خلدها التاريخ، مشلت جماالت      
يف ( Apulee)وأبويل ( Frotnton)عديدة، كما برز عدد من األدباء واملفكرين منهم فرنتون 

والقديس ( Tertullin)منتصف القرن الثاين امليالدي، كما جند بينهم رجال دين أمثال ترتليان 
أوغسطني الذي يعد مصدرا دينيا لرجال الدين املسيح قدميًا وحديثاً، والذي خلد أفكاره يف مؤلفات 

هو " :عن كتاب حممد علي دبوزنقال ، حيث قال فيه بريوين 4عديدة منها االعرتافات ومدينة اهلل
 .5"أخطب خطيب التيني، وأكبر مفكري كل زمان

األدباء األفارقة كانوا مزدوجي الثقافة فإىل جانب حذقهم اللغة الالتينية وإبداعهم فيها فقد إال أن هؤالء  
 .6أتقنوا لغة آبائهم ودليل ذلك تلك النصوص املدرجة يف كتاباهتم اليت توحي باعتزازهم بأصوهلم املغربية

 بالده فقد برع فيهما  لغة ظ علىقد حافوبالرغم أن التعليم كان إجباريا باللغة الالتينية، فإن األهلي     

                              
1 E.F , Gantier, E.F, Le Passé de L’Afrique du Nord, Le passé reculé, Coll, 

« Bibliothèque Historique » . ED. Payot, Paris, 1952, P.P.( 24-25).                            
 .699حممد علي دبوز، املرجع السابق، ص  2
3     (M) Benabou,  OP. Cit, P.70. 
 .141بلقاسم رمحاين، حممد احلبيب بشاري، املرجع السابق، ص  شافية شارن، 4
 .699حممد علي دبوز، املرجع السابق، ص  5
6 British Laurence Roger, Romain Narratives, Archéological Dialogues, T :VII, 

V :II, Archeological Report, London, 2001, P.90.                                                     
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لقد كانت العلوم تدرس بمدينة مادور، سوسة، لبتيس " :معاً، قال املؤرخ عبد الرمحن بن حممد اجلياليل
وسيرتا وفي داخل نوميديا وكانت الدراسة فيها بالالتينية إنما هي التينية مركبة على البونيقة التي 

المدارس التي كانت تعلم اليونانية والالتينية والبونيقية تكون مكثت حية إلى تلك الفترة، ومن هذه 
يبدو من خالل النص أن سكان . 1"ذوق جديد مركب من ذلك، كانت تغلب عليه الصبغة البونيقية

بالد املغرب هلم القدرة على اكتساب أكثر من لغة وتكييفها حسب رغباهتم من أجل التعبري عن 
 .أفكارهم

ميم لغتها وآداهبا بكافة الوسائل يف اجملتمع املغريب إال أهنا فشلت يف رغم حرص روما على تع
حتقيق سياستها بصورة عملية وذلك لرفض سكان املغرب الذين استمروا يف استخدام هلجاهتم اللوبية 

ومنذئذ برزت ظاهرة سيسيوثقافية يف بالد  .2املتأثرة باللغة البونية خاصة يف القرى واجلبال ويف الصحراء
 .3ملغرب جديرة بالدراسة وهي مدن ناطقة بلغة املستعمر وأرياف حمافظة على لغة البالدا

استعمال اللغة الالتينية مبجرد سقوط اإلمرباطورية الرومانية رغم قضائها فرتة طويلة  صتناقلقد      
سقوط كل من جتاوزت مخسة قرون يف بلدان املغرب القدمي خالفًا للغة البونية اليت ظلت مستعملة بعد 

 .4قرطاجة وروما
مت إحصاء مخسون ألف نقش التيين تقريبا يف كامل  املعطيات األثرية حسب :النقوش الالتينية  -(1

وهي ثروة ( الربوقنصلية ونوميديا)املغرب القدمي، جلها مرتكزة يف املثلث الشمايل الشرقي للمغرب القدمي 
 .5اجلزيرة اإليطاليةمصدرية مادية قد تضاهي تلك املوجودة يف شبه 

                              
 .913، ص 9119، املطبعة التجارية، 5، ط9عبد الرمحن بن حممد اجلياليل، تاريخ اجلزائر العام، ج 1
 .111، ص 1116، مكتبة النهضة اجلزائرية، اجلزائر، 9مبارك بن حممد امليلي، تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث، ج 2
 .111املرجع السابق، ص حممد العريب عقون، االقتصاد واجملتمع،  3
رمبا يكون السبب يف ذلك هو أن اللغة واحلضارة الرومانيتني مل ترسخ يف نفوس سكان بالد املغرب، أن الوراثة بامتزاج الدماء أو دين  4

استوطنوا املنطقة  أما الوضع فئنه خيتلف بالنسبة للفينيقيني فقد امتزجوا باألهايل ألهنم. أو حب رمبا ألن توسعهم كان بالقوة العسكرية
بطريقة سلمية، فصارت حضارهتم وليدة شخصيتهم الفينيقية املغربية أقرب إىل نفوس املغاربة، وكذلك لغتهم اليت كانت مزجيًا من 

م ينظر، شافية شارن، بلقاس. اللغتني الفينيقية واللوبية كانت قريبة منهم فانتشر تداوهلا وحافظ عليها األهايل مدة طويلة من الزمن
 .141رمحاين، حممد احلبيب بشاري، املرجع السابق، ص 

 .611مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  5
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اكتشف الباحثون النقوش على نسب متفاوته يف كتابتها حبيث وجدت  :أنواع النقوش الالتينية -أ
 :حسب مستويات خمتلفة منها

حيث مت إحصاء ستمائة نقشا حيتوي على نصوص كاملة واضحة املعاين ثرية  :نقوش التينية متقنةــــــ 9
األفكار جيدة التحرير، استشف املؤرخون منها املستوى اللغوي الذي كانت عليه الالتينية من حيث 

النقوش البلدية بتاموقادي وكويكول : مستوى النص ومستوى النقش، وهي ثرية ومتنوعة منها مثال
 .1هاونقوش مادور وغري 

األسلوب باللغة الالتينية، سيئة اخلظ مما يدل على عدم تلقي أصحاهبا القدر الكايف  :نقوش ركيكةـــــ 1
 .من التعليم فظهرت ضعيفة

اللغة بالبونيقية والالتينية داخل املدن الرومانية أو بالقرب منها وهذا يعين حفاظ  :نقوش مزدوجةـــــ 5
 .2األهايل على لغتهم األصلية

مهما يكن من أمر، فإنه إذا كان بعض األفارقة استطاع تعلم الالتينية وإتقاهنا واحتالل مناصب و  
 .مرموقة يف اإلدارة الرومانية، فإن البعض اآلخر تعلمها أو جهلها بنسب متفاوته

بعد احلصول على حق املدنية  (:التينية-لوبية)أسماء األعالم المرومنة في النقوش الثنائية . ب 
وهذا (  Tria Numina)للفرد العديد من املكاسب من أمهها اخّتاذ االسم الثالثي الروماين  تتحق

واختالفها اختالفاً جذرياً يف النصوص اللوبية من حيث املدلول  3ما ميكن مالحظته يف النصوص الالتينية
بذلك دون أن واملعىن، مما يدعم فرضية اكتساب الفرد النوميدي المسني، فاملصادر املادية أوحت 

، فعلى سبيل املثال، إن النصوص اليت حتتوي على إشارات دالة على ترومن الطبقة األرستقراطية، 4تؤكده

                              
                                  .616، ص مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق 1
2 Ahmed (S), l'Afrique romaine, Paris, 1998, PP 322-331.                                       
 .115حممد العريب عقون، االقتصاد واجملتمع، املرجع السابق، ص  3
وثائق يف إطار رصد املقاربات التارخيية األنثربولوجية ال يزال حلد اآلن سكان األوراس والنمامشة يتخذون امسني أحدمها يدًّون يف ال 4

مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع : ينظر. الرمسية، والثاين ينادي به من طرف أفراد أسرته ومعارفه املقربني
 . 614السابق، ص 
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، أما األهايل فإهنم سعوا إىل اكتساب كيان 1تشري بوضوح إىل املرتبة السياسية، اليت ارتقى إليها األثرياء
، من أجل مصاهلم 2و عنوان لدرجة رفيعةوسط املواطنني الرومان من خالل االسم الثالثي الذي ه

 . اإلدارية وهذا ليس دليل على الرتومن احلضاري والثقايف

مع العلم أن املشرع الروماين كان حمتاطًا يف منح املواطنة ألي كان، إىل حد أن اإلمرباطور  
منع األشخاص األجانب من محل األمساء ( م36-69حكم من ( )Claudius)كلوديوس 

 .3الرومانية
من خالل ما سبق نستخلص أن الكثري من املغاربة القدماء، قد حافظوا على أمسائهم اليت هي         

من أصل نوميدي أو جيتويل ضمن أمسائهم الثالثية، ومن خالل إحصاء أمساء األعالم الواردة يف النقوش 
 :اآليتالالتينية فإن هناك ثالمثائة اسم من أصل لويب كتبت بالالتينية على النحو 

Gildo, Zautum, Aptan, chinidal, Massiran) ) كنديل، يفطن، )وهي باللوبية
كما هناك أمساء ذات أصل بوين ( بليبيا)، من أمساء النسوة الشائعة يف الربوقنصلية (زرتن، جلد، مسريين

ن يوبا وجودا وجايا وغلوس: ، باالضافة إىل أهنم تداولوا أمساء ملوكهم مثل(صفن، بعل: )مثل
 .4وماسينيسا

واحلقيقة أنه ال تزال هناك نقوشاً كثرية حباجة إىل البحث واالكتشاف وإزالة اللبس والغموض عن  
مضامينها، وذلك عن طريق تكثيف البحث األثري، فإنه على الرغم من قوانني السلطة الرومانية 

طريق النقوش اجلنائزية، وذلك وإجراءات الكنيسة الرمسية إال أن التأثري اللويب كان واضح املالمح عن 

                              
 .614، ص مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق 1
يف أغلب احلاالت أمساء وألقاب العائالت  -الذين حتصلوا على املواطنة–مّهية فقد محل األهايل إن مسألة األمساء يف غاية األ 2

ومن هنا يصعب متييز ... الرومانية األرستقراطية اليت اخّتذوا مشاهريها محاًة هلم، وهو تقليد معمول به فاملدينة هلا حام والعائلة هلا حام
ينة، ونادراً ما جند فرداً احتفظ بلقبه األصلي، ومن اخلطأ اعتبار كل األمساء اليت خّلدهتا النقوش الروماين باألصل من الروماين حبّق املد

هي أمساء لرومان باألصل، ولكن ال منلك أدّلة إثبات كافية، مع أنه كانت هناك بعض ادحماوالت لدراسة هذه األمساء واستخالص 
. معاين أمساء أفريقّية نوميدية وكانت متداولة يف بالد املغرب ما قبل الرومانبعض النتائج من اليت تكون قد ترمجت أي اليت حتمل 

 .116حممد العريب عقون، االقتصاد واجملتمع، املرجع السابق، ص : ينظر
 .591-599، ص ص ، املرجع السابقرمحاين، أثر االستعمار الروماينبلقاسم  3
 .611-614قدمي، املرجع السابق، ص ص مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب ال 4
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بغرض الرد على االحتالل الروماين حىت وإن مل يكن مبؤلفات إال أن استمرارية النقوش، كانت دليالً على 
، الذي يعترب املسؤول 1احلفاظ على اهلوية املغربية اليت دامت عرب مئات السنني من االحتالل الروماين

 حبصاره له وهتميشه لثقافته ولغته، فسكان بالد املغرب القدمي الرئيس يف زعزعة الكيان احلضاري املغريب
استضعفوا باالستعمار وباالحتالل املتتايل عليهم، وهو الشيء الذي جعل اللغة اخلطية املكتوبة تندثر 

إىل طبيعتها وصفتها األولية  اللوبيةوتتحول إىل هلجات منطوقة، فمهما يكن، فإن عودة اللهجات 
 .جعلت شخصية املغريب تتزن بتطويره لثقافته وبضبطه للغته وترقيتها( الشفوية)

لقد ادرك االستعمار الروماين منذ البداية، احلاجة  :التعليم وأهم المراكز الثقافية: المبحث الثاني
لذلك اهتموا بالتعليم حيث كانت  2(بهانظم احلياة وأسالي)إىل ضرورة تلقني املغاربة الثقافة الرومانية 

املدن املغربية تشتمل على مدرسة أو مدارس تؤمن لتالميذها خمتلف مراحل التدريس، ولعبت دورا 
وا يف العصر القدمي، حيث ترك هؤالء ز ر بأساسيًا يف تكوين أبناء املنطقة، بدليل املبدعني املغاربة الذين 

، بصمات ثقافية جلية يف جمال الشعر واخلطابة والبالغة وخمتلف املثقفون اجلهابذة، والعلماء الفحول
 .د إليها الطالب من خمتلف املناطقالعلوم، وهذا ما جعل اجلامعات املغربية تتبوأ مكانة متميزة يتواف

بل ميكن القول، بدون مبالغة بأهنا كانت أيضا ذات بعد عاملي ألهنا تستعمل جمموعة من   
املدارس واملراكز لذلك سأتطرق أهم . اللغة اليونانية، والبونيقية، والالتينية: القنوات التعبريية، مثل

 .وكيفية تطور التعليمبعة املواد املدرسة واملناهج املتالتعليمية اليت كانت موجودة ببالد املغرب القدمي، و 
كانت العملية الرتبوية تتم يف الساحات العامة أو أماكن العبادة  :البدايات األولى للتعليم -أوال

يف  3، وقد قلد املغاربة القدامى اليونان والرومانتتطور عملية التعليم إىل أن ونشأت املدارس النظامية 
                              

 .616مها العيساوي، اجملتمع اللويب يف بالد املغرب القدمي، املرجع السابق، ص  1
رمزي عبده جرجس وحممد صقر خفاجة، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة األسرة، : ب تشارلز روث، اإلمرباطورية الرومانية، تر.أ 2

 .919، ص 1115القاهرة، 
م، امتزج منذ ذلك العهد تاريخ حضارة اليونان بتاريخ حضارة الرومان، وقد .ق 946الرومان، سيطرهتم على بالد اليونان منذ سنة  ملا بسط 3

وصول إىل مشل هذا االمتزاج والتشابه اجلانب التعليمي بالرغم من وجود اختالفات يف التطبيقات الرتبوية فقد كان الرومان شعبًا عمليًا يهتم بال
، لذلك اقرتن مفهوم الرتبية والتعليم عند الرومان (الطرقات، القنوات املائية، املباين الضخمة)ج ملموسة موفقًا بني الوسائل والغايات، مثل نتائ

ملشاعر باإلعداد للحياة العملية، أما السياسة التعليمية عند اليونان فقد اعتمدت على تثقيف الفكر وحتصيل العلوم، مث هتذيب النفس وإرهاف ا
عمر حممد التومي الشيباين، تطور النظريات واألفكار الرتبوية، دار : ينظر. بواسطة تعليم املوسيقى، مث التنمية البدنية واحلفاظ على تناسق اجلسم

 . 51-54، ص ص 9119لبنان، -الثقافة، بريوت
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كما كان التعليم حراً ال يتقيد مبدرسة أو معهد، فكان التالميذ يتلقون تعليمهم . نظام التعليم الذي تبنوه
 .                1من قبل معلمني متعددين، وكل معلم يخدرس على طريقته اخلاصة

كانت مواد حيث  . والدراسات األدبية بشكل عام 2وهكذا اكتشفوا يف بداية األمر الريطوريقا     
التدريس تنحصر يف األدب اإلغريقي وحنو اللغة اإلغريقية والريطوريقا والسفسطة والرسم والنحت 
واملوسيقى والرقص، سواء كان ذلك عند املغاربة أو الرومان، وكانت تلك املواد تعطى إما على شكل 

 .3دروس خاصة باملنازل أو على شكل دروس مجاعية بأمكنة عامة
لتعليم من أهم األعمال اليت كانت تشرف عليها إدارة بلديات املدن يف العهد الروماين، مث صار ا    

، إال أن هذا كان 4حيث كان يتم انتداب املعلمني الذين يقومون بالتدريس وتدفع هلم البلدية أجورهم
 .حكراً على الفئات االجتماعية احلضرية املرتومنة الغنية منها واملتوسطة

أن روما، تركت اجملال التعليمي إلدارة البلديات، إال أهنا كانت تشجع تدريس على الرغم من  
الالتينية وآداهبا يف املغرب القدمي، ملا لذلك من دور فعال يف ربط املتعلمني باحلضارة الرومانية، فتظهر 

اة املدنية، ، وفتح اجملال لتلك النخب للمشاركة يف احلي5فئة أكثر تعليما وأقل بربرية وسهلة االنقياد
 .   6وممارسة التدريس وإلقاء اخلطب العامة واملشاركة يف األنشطة البلدية

 ى ــــــــــــــــــــــــإل -وهي نقوش التينية وبونيقية -ولقد أشارت النقوش اليت عثر عليها منذ عهد أغسطس 

                              
 .913احلسن السائح، املرجع السابق، ص  1
من أهم رواد الريطوريقا القدمية، وكان له على املغرب ( Cicero)يعترب األديب الروماين كيكرو يقصد هبا فن اخلطابة : الريطوريقا 2

دخلت الريطوريقا يف مناهج الرتبية والتعليم بكل عواصم العامل القدمي، واحتضنها رجال الفكر بشمال إفريقيا القدمي . القدمي وقع كبري
مجيل محداوي، احلضارة األمازيغية أنثروبولوجيا : ينظر" لقد ولد الغاربة ريطوريقيين :"وبرعوا فيها إىل درجة جعلت مونصو يقول عنهم
 .515ص   ،1193، أفريقيا الشرق، املغرب، 9اإلنسان التاريخ، الكتابة، الديانات والثقافة، ط

 .51ص  ،1191، الرباط، 1عبد السالم بن ميس، مظاهر الفكر العقالين يف الثقافة األمازيغية القدمية، ط 3
 .141شافية شارن، بلقاسم رمحاين، حممد احلبيب بشاري، املرجع السابق، ص  4
، وإن تلك النجاحات اليت "االتينية"كامبس أن روما فشلت يف حماولتها االحتوائية فاإلفريقيون رفضوا روما ورفضوا   ريالابغيؤكد  5

ومنة سوى خنبة حمظوظة، وأما السكان يف القبائل فقد ظلوا يف حفظها لنا التاريخ مل تكن تعدو عن حاالت فردية، فما مّست الر 
 .111كربيال كامبس، الرببر ذاكرة وهوية، املرجع السابق، ص : ينظر. جمموعهم مبنأى عن الثقافة الالتينية

6 Boissier (G.), L’Afrique Romaine, promenades archéologiques en Algérie et en 
Tunisie, Hachette  et Cie, Paris, 1895,P.101   
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صادية وتذكارية، عرفت شخصيات من األثرياء سامهت يف عملية إقامة منشآت عامة ثقافية ودينية واقت
مع االحتالل الروماين، وظهورها يف تلك الفرتة املبكرة يدل على ازدهار الثقافة البونيقية، إذ ال ميكن  

إن مل توجد فئة متعلمة، وال توجد فئة متعلمة بدون  ة والكتابة البونيقية والالتينية،كتابة النقوش باللغ
املكانة االقتصادية واالجتماعية اليت كان يتمتع هبا املتعلم يف مدارس، كما أن هذه النقوش تدل على 

العصر البونيقي ويف فرتة االحتالل الروماين، ومن هذه النقوش نقش رأس احلداجة عثر عليه مبنطقة 
 .1نرهونة، ونقوش وداي العامور

ك كما أن هناك فسيفساء حمفوظة يف متحف باردو بتونس، تصور رجاًل يتوسط سيدتني متس 
الذي ميسك هو اآلخر  ًا أو قصيدة ويراجع هلا هذا الرجلإحدامها لفافة ورقية مفتوحة يبدو أهنا تتلو نص

بلفافة ورقية مفتوحة رمبا يكون النص األصلي ملا تقرأه هذه السيدة، وميكن أن يكون مشهد درامي يقدم 
جه من اللوحة هو انتشار على املسرح حيث متسك إحدى السيدتني قناعًا بيدها اليسرى، وما نستنت

 . 2اللفافة الورقية يف احلياة اليومية، ومن مث يف تعليم القراءة والكتابة
ورغم ذلك فإن التعليم يف العهد الروماين مل يكن مشتمال على درجات  :مراحل التعليم -ثانياا 

ومن هنا ميكن  ،3واضحة، غري أنه كان هناك تدرج يف التمارين حسب سن الطفل، ومقدرته ومعلوماته
 :ةتقسيم التعليم حسب املراحل اآلتي

كان على التالميذ املغاربة أن يرتددوا كالرومان واليونان على درس املعلم األول  :التعليم االبتدائي -(1
القراءة  مالذي يلقنه( magister ludi- primus magister- litterator) 4أو الّليترياتوخر

علم احلساب مستعماًل قلما من القصب ولوحًا من خشب، أو سنانا للنقش ومبادئ ولغتهم والكتابة 
 ى ــــــــــــــــــــــــــــــلد سانت أوغسطني  صرف علعلى لوحة من الشمع، أما نفقات التعليم فقد حتملها األولياء فوا

                              
 .149-141، املرجع السابق، ص ص خرونوآ  شافية شارن 1
مصطفى حممد قنديل زايد، التعبري عن التعليم يف الفن اليوناين والروماين، حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف اآلداب، جامعة طنطا،  2

 .911م ، ص 1119/ه9611مصر، 
 .534حممد اهلادي الشريف، املرجع السابق، ص  3

مصطفى حممد قنديل زايد، : ينظر. وتعين كلمة الليترياتور يف قاموس اللغة الالتينية من يعلم احلروف أو مبادئ القراءة والكتابة   4
 .4، صاملرجع السابق
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 .1تهمعيشه و أسفار دراسته و 
ميذ منها، إذ استعملت العصا واجللد تنفر التال أما نظام املدرسة، فقد كان قاسيا إىل درجة 

لعقاب املذنبني، وضعاف االهتمام بدروسهم، وقد عرب عن ذلك القديس أوغسطني حينما حتدث عن 
من الذي اليروعه أن تُعاد له طفولته وال يْؤثر الموت إذ هو '': املراحل األوىل لدراسته حيث يقول
ة ان كبار القوم يعدون أسلوب الضرب في التربيوك'' : ويقول ،''أتيح له أن يحيا حياته من جديد

، نهجوا لنا نهجا وفرضوه علينا فوفروا لبني آدم تعبا كثيرا وألما وكم ممن سبقونا. أسلوبا ممتازا
ولكن رغم ذلك فإن املعلم يف كثري من األحيان مل يكن حمرتمًا لشخصه، ذلك ألن التالميذ    .2''أكثر

 .3كانوا يشعرون أنه ينتمي لطبقة دون طبقتهم
وكان التالميذ يتوجهون إىل املدرسة كل يوم، باستثناء األعياد الدينية ويوم السبت، كما أن هناك  

 .4عطلة الصيف أيضاً 
كانت أوىل البدايات احلقيقة للتعليم الثانوي يف املغرب القدمي منذ القرن األول : التعليم الثانوي -(2
وكانت اللغة اإلغريقية حتتل املكانة األوىل يف البدايات مث أخذت مكانة اللغة ( الفرتة الرومانية)م .ق

اللغات األخرى يف ، اليت أرادت طمس باقي الثقافات و 5الالتينية تزداد ألهنا مدعومة من الدولة الرومانية
ورومنة األجيال الصاعدة يف مستعمراهتا املغربية وحىت املشرقية يف مصر وبالد  ،إطار سياسة الرومنة

 .الشام

                              
 .11-19، ص ص 9119، دار املشرق، بريوت، 6احللو، طاخلوري يوحنا :س أوغسطينوس، نقلها إىل العربيةأوغسطينوس، اعرتافات القدي 1

 .94، صنفسه  2
3 Yann le Bohec, Op- cit, P.P.( 112-114).                                                                 
 .11مصطفى حممد قنديل زايد، املرجع السابق، ص 4

  5 Marrou (H), ST. Augustin et l’afin de la culture antique, éditio Boccard Paris 
1937 P.P.  (112-114.)                                                                                                      
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قواعد الّلغة الالّتينية ( grammaticus)يتعلم تالميذ املرحلة الثانوية على يد القَّرمَّاتيقوس       
 ، ويتلّقى ((Ciceroونثر قيقريو ( Virgilius)1فريجيليوسوصرفها، وحيفظ أمهات الكتب مثل شعر 

 .2دروسا يف اللغة اإلغريقية ومبادئ املوسيقى والعروض والفلسفة والرياضيات والفلك
ومما  امتاز به األساتذة األفارقة اهتمامهم بالبالغة، وحبثهم عن األساليب والتعابري اللغوية      

حيث يوجد يف الشعر املكتوب (. Ennius)أنيوخس : الالّتني أمثال القدمية، وعن القدامى من الشعراء
على النقائش األفريقية ما يدل على هذا االعتبار وهذه العناية بالصيغة والّلفظ، واإلمهال أحيانا للمعىن 

 . وادحمتوى
القدمي " الّنسخي"لكن الفضل قد يعود إىل هؤالء األساتذة إلسهامهم يف اخرتاع بوادر اخلط  

وأدى إىل االستغناء عن لف ورق الكتاب ( Lettres capitales" )التاج"لذي عوض حروف ا
الذي رسخ رواجه يف هناية ( codesc)واستبداله بصفحات الكتاب احلديث ( Volumen)القدمي 

عن نقائش دلت على ( متقاد)ومتوقادي ( مكثر)وقد كشفت احلفريات يف مدينيت مقَتارِيس . العهد القدمي
 .3ج حنو بروز اخلط النسخيالتدر 

ري نقال عن شارل أند القديس أغسطينوسإن هذا التعليم كان ممال للطلبة، ولقد عربَّ عن ذلك  
حيث كان يتذمر مبرارة ملا يشعر به من ملل عند دراسته مغامرات انياس، وديدوين، ويستحضر  ،نجوليا

 .4تقزز زمالئه من أبيات هومريوس وفريجيليوس اليت حتفظ من قبل التالميذ قسرا
عندما يبلغ الطالب الذكي أو الثري السابعة عشرة من عمره، يقصد املدن الكربى : التعليم العالي -(1

وكانت البلديات حترص على جلب أشهر األساتذة إىل مدارسها اليت ميكن أن . ة التعليم العايلملواصل
وهذه املرحلة األخرية من مراحل التعليم كانت موكلة إىل الرِيتور . 5نسميها يف أيامنا هذه اجلامعة

                              
يا على ضفة حبر األدرياتيك، م، تويف برنديسيب يف إقليم كالبر .ق 11هو أملع شعراء الرومان، ولد بشمال ايطاليا سنة : فريجيليوس 1

 . ودفن جثمانه يف ضواحي نابويل
2                                                                      Marrou (H),OP-cit, P.P.( 255-256). 
 .931عمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص  3
 .164، ص املرجع السابقشارل أندري جوليان،  4
 .161، ص نفسه 5
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(rhetor )يغة ومن اخلطب ، استشهادا  بالّنصوص األدبية البل1الذي كان يلّقن الفصاحة وفّن اخلطابة
وقد تشمل دروسه على مواد اآلداب والّتاريخ والفلسفة والعلوم، باإلضافة إىل تعليمهم املهن . الشهرية

 القانونية، اليت تتطلب حفظ قوانني روما، ويبدأ االلتحاق هبذه املرحلة عندما يرتدي الشاب زي الرجولة 
 .2وغالباً ما تنتهي يف سن العشرين( التوجا)
، حيث كثرياً ما ينتقل الطلبة  من 3هذه الدراسة األوفر مااًل واألكثر طموحًا وحبًا للعلمويواصل  

 . 4إىل قرطاجسائر املدن األفريقية 
: كان التعليم العايل يف قرطاج له شهرة عاملية يف العصر القدمي، وكان يتم تلقني خمتلف العلوم     

الطبيعة، الفنون اجلميلة وخاصة البالغة، حيث يتتلمذ الفلسفة، احلقوق، الطّب، الرياضيات، علوم 
الطالب على يد أشهر املدرسني، ويستمتع يف املسرح مبحاضرات األدباء واملسرحيات واملناظرات األدبية، 

بعروض املوسيقى والغناء والرقص، أما لغات التدريس مبركز قرطاج ( Odeum)ويف املسرح املغطى 
يونانية، حيث كانت الكثري من املواد العلمية املدروسة بالتعليم العايل تعطى بلغة الالتينية وال: القدمية هي

كان يدرس باليونانية حىت القرن اخلامس ميالدي، وما كان يدرس بالالتينية أحيانا : يونانية، فالطب مثال
 .5ليس إال ترمجات لنصوص يونانية األصل

تقن اللغتني الالتينية واإلغريقية إىل درجة أن تداوهلما معا والواقع أن املثقف املغريب القدمي كان ي      
يف نفس ادحماضرة كان أمرًا عاديًا ال يكون أية بلبلة لدى املستمع الذي يفهم ما يسمعه، ويذكر أن 
أبوليوس املاوردي، ملا كان أستاذا جبامعة قرطاج، كان يبدأ حماضرته بإحدى اللغتني املذكورتني وينهيها 

  .6باألخرى

                              
 .931عمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص  1
 .4مصطفى حممد قنديل زايد، املرجع السابق، ص  2
  .4، ص نفسه 3
 .931عمار اجملحويب، املرجع السابق، ص  4
 .939نفسه، ص  5
6 Cf, Monceausc, Les Africains, Etudes sur la littérature latine d’Afrique (les  paiens) , 

Lecénce, Oudin et Cie, Editeurs, Paris, P.P. 37,62,63.                                              
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كما كان أغلب طلبة قرطاج يزورون روما وأثينا أو مها معا قصد إمتام دراستهم، وقد دشن       
 اإلمرباطور سيفريوس يف القرن الثاين ميالدي، مبادرة محيدة تتمثل يف منح الطلبة املغربيني القدامى منحة 

 . 1 القدميدراسية إلمتام دراستهم باملراكز العلمية ذات املكانة املرموقة يف العامل
 هلا من تأثري على الشعوب واجلماهري،  وقد اهتم الرومان كثرياً باخلطابة خدمة ألهداف سياسية وملا    

وقد كانت تتم يف جملس الشيوخ بإيطاليا ويف الواليات لتهدئة النفوس أو بعث احلماس فيها حسب ما 
شهرة عظيمة ومن أبرز اخلطباء ات و كذا استفاد أصحاهبا من تشريفتقتضيه أهدافها االستعمارية، وه

 (.Ensius Hort)أنيسيوس هورت : الالتني ميكن ذكر
واملالحظ أن الرومان حرموا القادة من االرتقاء إىل مراتب عليا مهما كانت كفاءهتم العسكرية إذا       

 .2مل يتمتعوا بقوة التأثري يف صفوف اجليش وادحميط
، ومما يفسر إقباهلم عليها ميلهم 3لذلك اعتىن املغاربة يف هذه الفرتة بدروس الفصاحة واخلطابة 

إىل مهنة ادحماماة، وضرورة اإلملام بالعلوم القانونية يف العهد الروماين، ملا كانت عليه مادة احلقوق من أمهية 
لة االختصاص، ماّدة احلقوق سواء وكثريا ما اختار الطلبة يف بالد املغرب، عند بلوغهم مرح. بالغة

 duovir )ملمارسة ادحماماة أو القضاء، فكان على احلاكم املنتخب، يف كل مدينة اإلدالء بالقانون 
jure dicundo )4وطلب العون دوماً واملؤازرة من عامل القانون. 

الثقافية والعلمية، من بينها احتلت بعض املدن مكانة مرموقة يف اجملاالت  :أهم مراكز التعليم: ثالثاا 
املدن اليت تشتمل على ما ميكن تسميته جبامعات أو معاهد عليا، باإلضافة إىل مدن أخرى كان هبا 

                              
 .66عبد السالم بن ميس، املرجع السابق، ص  1
 .149شافية شارن وأخرون، املرجع السابق، ص  2
حيث كانت تغلب على األدب والتاريخ والفلسفة  على حد تعيرب جوفينال،" مغّذية ادحمامني"كان اخلطيب يف املقام األول يف أفريقية  3

شارل : ينظر. النزعة اخلطابية، وإذا مل جتد اخلطابة متنفسا هلا يف احلياة العامة فإهنا تتجلى يف التمارين املدرسية ويف النوادي اخلاصة
 .161أندري جوليان، املرجع السابق، ص 

4 Balout (L), Vingt année d’histoire algérienne, Paris, 1931, P. 10.     
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مدارس للمبتدئني، وكانت تلك املدارس كلها خاصة ال عالقة هلا بالدولة الرومانية، وإمنا تتلقى بعض 
 :، ومن أهم هذه املراكز نذكر نوعني1وغريهمالعون من البلديات أو بعض امليسورين من الرومان 

 .سأتناول أبرز املراكز :أشهر مراكز التعليم العالي -(1
 أصبحت قرطاجة منذ القرن األول بعد امليالد مركزا ثقافياً متطورا ومقصود من كل أحناء  :قرطاجة -(أ

رس هبا العديد من املغرب القدمي، نشأت هبا جامعة تطورت وأصبحت تنافس اإلسكندرية روما، ود
الفيلسوف واألديب لوكيوس أبوليوس، والشاعر نيمزيانوس : أعالم املغرب القدمي من أمثال

(Nemesianus ) وترتليانوس(Tertulianus) 2  والكتانتيوس(Lactantius)3  والقديس
 .4وفرنتون السرييت( Augustinus)أوغسطينوس 

في قرطاج إال نخبة المثقفين الضليعين في إّنك الترى '' :يف هذا السياق يذكر أبوليوس  
إن قرطاج مدرسة معتبرة ...طلبة يدرسون وشباب يتباهون بعلومهم وشيوخ يدَّرسون: مختلف العلوم

 .5''في منطقتنا، إنّها هدية السماء لألفريقيين

                              
 .969-961، ص املرجع السابقبوزياين الدراجي،  - 1
  (Quintus Septimius Florens Tertullianus)يعترب العالمة كوينتس سبتيموس فلورنس ترتليانوس  :ترتليانوس 2

يف قرطاجة، كان والده يشغل منصب قائد فرقة ( م941و  933بني عام ) كاهن قرطاجة وأب األدباء الالتني، ولد ترتليانوس 
غنيا رومانية يف أفريقيا، كتب معظم كتاباته باللغة الالتينية، قبل أن تصبح الالتينية اللغة الرمسية لكنيسة روما بقرن ونصف، وقدم خمزنا 

حيث ( Apologeticum)لسفية والتارخيية واجلدلية الدفاعية والعلمية، ومن أهم أعمال ترتليان كتاب الدفاع من الكتابات الف
ترتليانوس، املنافحة أو : ينظر. وضع فيه أفكار مرتابطة، وأخذت ادحماججة فيه شكال قانونياً، ألنه كان موجهاً حلكام األقاليم الرومانية

عادل فرج عبد املسيح، موسوعة آباء الكنيسة، . 13، ص 1119، الثقافية، طرابلس، 9الصي، طعمار اجل: الدفاع عن التوحيد، تر
 .  933 ، ص9111، دار الثقافة، القاهرة، (كنيسة مشال أفريقيا)، 1ج
تتلمذ على ( م513-131)املعروف بالكتانس، ولد ببالد املغرب القدمي (: Lucius Lactantius: )الكتانتيوس لوكيوس 3

. املأدبة واملشيئة اإلهلية: م، له العديد من املؤلفات دافع فيها عن الدين املسيحي منها511نوب، اعتنق الديانة املسيحية سنة يد أر 
 .111-141شارل أندري جوليان، املرجع السابق، ص ص : ينظر

 . 65عبد السالم بن ميس، املرجع السابق، ص  4
 ,Carthago, provincae nostrae magistra venerabilis, Carthago.… :النص كما ورد يف املصدر    5

africae mrusa musa Caelistis حممد العريب عقون، من التاريخ البلدي للجزائر القدمية يف العهد اإلمرباطوري األول : ينظر
ا العتيقة، أطروحة دكتوراه إىل أحداث القرن الرابع، دراسة يف تاريخ وآثار ونظم سريت( م.ق 64)منذ استيالء سيتيوس على سريتا 
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 بالذهابيصح خطيبا وخلد يف روخما عامل من القرن األول امليالدي  (Juvénal) 1وهذا يوفينال 
إن أفريقيا هي األرض التي أنبتت '' :، قائالخ لهحبثاً عن حظ أوفر( أفريقيا)إىل الضفة األخرى للمتوسط 

 .  2''...المحامين والفصحاء
 إنها المدرسة المقدسة في المنطقة، وهي عروس الشعر '' : حسب قول شارل أندري جوليان

 . 3''في أفريقية، وهي أخيرا ملهمة الطبقة التي تلبس الحلة
تربز النصوص السابقة مدى أمهية قرطاجة يف ميدان العلوم، وتوضح رقي املدينة ثقافياً، ومدى 

 ثل نقطة استقطاب للطبقاتمسامهتها يف انتشار التعليم واللغة الالتينية يف بالد املغرب القدمي، ومت
 .املرتومنة

سون جبدية أحياناً  وحتدث القديس أوغسطني عن حياة الطلبة يف قرطاج، بأهنم كانوا يدر 
مثلما حيدث . 4وينهمكون يف الرّتف الذي كانت توفرّه املسارح واملالعب وغريه من املالهي أحياناً اخرى

 .يف اإلقامات اجلامعية يف عصرنا احلايل
تعد هذه املدنية من أهم املرافئ التجارية ،أصبحت (: leptis Magna)لبتس ماكنا -(ب  

منذ وصول يوليوس قيصر إىل إفريقيا دحماربة جيوش بومىب خالل احلرب م 14مستوطنة رومانية عام 
وهو  6، اكتسبت أمهية معتربة بعد أن أصبح أحد أبنائها على رأس اإلمرباطورية الرومانية5االهلية

كانت لبتس مركزاً ثقافيا هاما يقصده طلبة العلم من . 7(م199-915)اإلمرباطور سبتيموس سيفريوس 
                                                                                              
 العلوم يف التاريخ القدمي، حتت إشراف األستاذ الدكتور حممد الصغري غامن، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة منتوري،

 .   531م، ص1113-1116قسنطينة، 
 .له ديوان شعر يف اهلجاء، هاجم فيه سلبيات عصره( 961-41حوايل )شاعر التيين  1
2      Juvénal, Satires, texte établi et traduit par H. clouard, Paris : Garnier, S.D, VII, 

P.P. 148-149 
 .161شارل أندري جوليان، املرجع السابق، ص  3
4  Marrou (H), Op-cit, P.258.            
 .11-19أمحد حممد أنديشه، احلياة اإلجتماعية يف املرافئ الليبية، املرجع السابق، ص ص  5
 .61عبد السالم بن ميس، املرجع السابق، ص  6
ولد يف ليبتسم " اإلمرباطور األفريقي"املشهور بلقب ( Lucuis Septimius Severus)لوقيوس سبتيموس سفيروس  7

وتنتمي إىل ( Romaniser)م، من عائلة ليبية أخذت اجلنسية الرومانية .ق 964ر أبريل عام يف احلادي عش( لبدة حاليا)ماغنا 
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القدمية، إىل جانب مدينيت سرباتا وأويا، لقد كانت تقع   1(Tripolitania)بوليتانيا مجيع أحناء تري
على الطريق الرمسي بني قرطاج واإلسكندرية، وهو طريق كثريا ما يستعمله الطلبة والعلماء للتنقل بني 

عطاها مكانة مراكز العلم ببالد املغرب القدمي، خاصة بني اإلسكندرية وقورينة وقرطاج وكايصاريا مما أ
 .2متميزة ذات أمهية بليغة

 :أهم مراكز التعليم الثانوي -(1
للجزائر -مدينة مغربية قدمية تقع بالشمال الشرقي  (:(Tébessa, Thevesteتيبيسا   -(أ 

م، خالل .ق 161استوىل عليها القرطاجيون سنة .  كلم جنوب عنَّابة  153، على بعد -احلالية 
بني قرطاج وروما، ويفسر املؤرخون ارتفاع نسبة سكان املدينة بغناها وثراها احلرب البونيقية األوىل 

 . 3ديودور الصقلي: معتمدين على ما ذكره املؤرخون القدامى مثل

                                                                                              
مارس وظائف عليا يف كل من . مث درس الفلسفة يف أثينا واحلقوق يف روما، ولكنه مل يكن ضليعا يف اللغة الالتينية. طبقة الفرسان

مث عني قائدا ( Emissa)ابنة كاهن مدينة محص ( Domna)عى دومنا أفريقيا وسردينيا وسوريا حيث تزوج فيها من امرأة سورية تد
م، فسار إىل روما بعد أن قضى 915للفيلق اإللريي، وكان أقوى الفرق يف اجليش الروماين، وهناك استمال جيشه فأعلنه امرباطورا عام 

وألبينوس ( Pescennius Niger)وبسكينوس نيجر ( Didius Julianus)ديديوس جوليانوس : على منافسيه يف التاج، وهم
(Albinus) مل ينل سبتيموس القدر الذي يستحقه من اهتمام املؤرخني والدارسني، وخاصة املغاربة ألن معظمهم ال يعرف أنه ،

واليات إمرباطور لييب األصل، حقق من االجنازات ما مل حيققه العديد من األباطرة الرومان اآلخرين، حيث انتهج سياسة املساواة بني ال
 Dictionnaire Encyclopédique d :ينظر. م964يف ( Lepcis Magna)اليت كانت تعين هناية هتميش الربابرة 

Histoire Bordas 1978 P. 4136. .حممد عمران أبو ميس، : يامسني زهران، سبتيميوس سيفريوس، تر:  للمزيد ينظر
 . 11، ص 1194، دار الفرجاين، بنغازي، 9ط
، مت دجمها من قبل الرومان مع جزيرة كريت يف مقاطعة واحدة مث (سرباتا ولبتس ماكنا و أويا: )تتشكل من املدن الثالث: اتريبوليتاني 1

، أصبحت مقاطعة سيناتورية لديها جملس خاص مثل مقاطعة أفريقيا اجملاورة هلا من ناحية (م.ق 11)مث يف عام ( م.ق 14)يف عام 
 .61ميس، املرجع السابق، صعبد السالم بن :ينظر.  الغرب

 .161شارل أندري جوليان، املرجع السابق، ص  2
 91، ص9114عبد السالم بوشارب، تبسة معامل ومآثر، املؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار،  3
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، استوىل عليها 1هذا األخري الذي خيربنا بأهنا كانت أكرب مدينة مغربية تسمى هيكاتومبيلوس     
وصارت قلعة . 2القرطاجي أكثر من نصف قرن بعد ذلكحانون القرطاجي، واستمرت حتت الوجود 

 .3كانت هبا مدراس مشهورة يف عهد الرومان. م بعد سقوط قرطاجة.ق 964رومانية ابتداء من 
، ولعل (سريتا)جنهل حىت اآلن التاريخ الدقيق لتأسيس مدينة كريتا (:Cirta, Kirta)كيرتا   -(ب 

ورت من مركز استقرار بشري يف ما قبل التاريخ إىل ذلك راجع لكوهنا مل تؤسس من العدم، فهي تط
م ملا  .مدينة هامة يف العصور التارخيية، غري أن أمهيتها كمدينة نوميدية  ظهرت ابتداء من القرن الثالث ق

حيث ظهر هبا العديد من العلماء املتميزين منهم فرنتون . كانت عاصمة للملوك النوميد املاسيليني
 .4السرييت

مدينة نوميدية قدمية أستوطنها يف البداية الفينيقيون،  (:Hipoo Regius)ريكيوس هيبو  -(جـ 
تسمى اآلن عنابة . م، حيث اجتاحها الوندال 651مث أصبحت مستعمرة رومانية وازدهرت حىت عام 

تقع بالشرق اجلزائري، وقد زاول هبا القديس أوغسطينوس نشاطه الديين والفكري، وفيها مت عقد ثالثة 
وهكذا كانت . 5ونشطت هبا دراسة الفنون حىت املستوى الثانوي( م515،513،611)رات سنواتمؤمت

 .إحدى املراكز الثقافية والعلمية باملغرب القدمي
اشتهرت . مدينة نوميدية قدمية لكن معلوماتنا عن تارخيها شحيحة (:Thagaste)است قتا -(د

ومن املعروف . تسمى اآلن سوق أهراس تقع بالشرق اجلزائري. بكوهنا مسقط رأس القديس أوغسطينوس
 .6أن أوغسطينوس درس وّدرس هبا

                              
وملا دخلها  ،(مائة بابهلا ) ستيفن غزال يذكر أن هومريوس وصفها هبذه التسمية اليت تعين   جيهل معىن كلمة هيكاتومبيلوس، لكن 1

، واختصرت مع الوقت وصارت (Thébis)، شبهها مبدينة طيبا الفرعونية فسماها تيبس (Héracule)القائد القرطاجي هركليس 
مها ؛ 13، ص 1ستيفن غزال، املرجع السابق، ج: ينظر  .، وظلت تعرف بامسها هذا حىت الفتح اإلسالمي(Theveste)تيفست 

 .59 - 51، ص ص 9111، 1ة يف العصور القدمية، جملة الرتاث، العدد العيساوي، مدينة تبس
 .59، ص نفسه 2
 .63عبد السالم بن ميس، املرجع السابق، ص  3
 .63حممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر القدمي، املرجع السابق، ص  4
 .64عبد السالم بن ميس، املرجع السابق، ص  5
6  Marrou(H), OP- cit, P.269. 
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قرطاح مدينة نوميدية قدمية، تقع على الطريق الرابط بني  (:Sicca Veneria)سيكافنيريا  -(ه 
م، أخذت امسها من معبد مشهور إلهلة احلب واجلمال .اشتهرت هبذا االسم منذ القرن الرابع ق. وهيبون
. يف عقد اإلمرباطور ديوقليتيانوس 2(Arnobius)درس هبا أرنوبيوس األكرب . 1(Venus)فينوس 

 .3وهي اآلن تنتمي إىل الدولة التونسية
قدمية، أصبحت مستوطنة رومانية حوايل هناية القرن نوميدية   مدينة (:Madoure)مادور -(و

كانت مدينة للعلم والفالسفة واألدباء، معروفة بازدهارها الثقايف، وتعد مدرسة ذات . األول امليالدي
صيت واسع أجنبت مفكرين كبار أشهرهم الفيلسوف النوميدي أبوليوس املادوري، والقديس 

( Maximus)النحويني ماكسيموس : لأوغسطينوس، ومسقط رأس علماء آخرين أمثا
ميكن اآلن رؤية أطالل . أضف إىل ذلك أن القديس أوغسطينوس درس هبا(. Nonius)ونونيوس

 . 4احلالية ياجلزائر الشرق مادور قرب مدينة مداوروش ب
حكمها  -عاصمة ليبيا احلالية-مدينة لوبية قدمية حتمل أسم طرابلس الغرب اليوم  (:Oea)أويا  -(ز

تعترب مركزا ثقافياً هاما، حيث كانت ملتقى طلبة تريبوليتانيا بشكل . م631حىت  964ان من سنة الروم
 .5عام، وهبا درس الفيلسوق أبوليوس املادوري ملدة ثالث سنوات ملا كان يف طريقه إىل اإلسكندرية

احتلت صرباتا مركزاً سياسياً واقتصادياً مميزاً فهي من أهم مدن تريبوليتانيا  (:Sebratha) صبراتا -(حـ
 ، وبعد6م.ويبدو أن الفينيقيني هم الذين أسسوها كمحطة جتارية وذلك خالل القرن الرابع ق. القدمية

                              
 .64عبد السالم بن ميس، املرجع السابق، ص  1
م، عمل أستاذا للبيان يف مقاطعة أفريقية، اعتنق الديانة املسيحية يف كهولته ومن 511م وتويف سنة 141ولد سنة : أرنبيوس األكبر 2

وقد عد أرنوبيوس يف الثقافة املسيحية املتوسطية أنه من آباء الكنيسة ألنه كرس حياته . ''ضدا على الوثنيني'' : أهم كتبه يف هذا اجملال
مد احلبيب بشاري، احلياة األدبية الرومانية ومسامهة األفارقة يف إنعاشها، جملة عصور، جملة علمية حمكمة، ينظر، حم. خلدمة النصرانية

جوان -، جامعة وهران، اجلزائر، جانفي(مصادر وتراجم)، منشورات خمرب البحث التارخيي 11: علوم إنسانية تاريخ وحضارة، العدد
 .  65،  ص 1195

 .931سابق، ص عمار ادحمجويب، املرجع ال 3
4   Gsell (S), M’Daouruch, T2, fouilles exécutées par le service des monuments 

historiques, Carbonel (Alger) et de Bocard, Paris, 1914-1918  P.6.                                  
 .949عبد اللطيف حممد الربغوثي، التايخ اللييب القدمي، املرجع السابق، ص  5
 .95أمحد حممد أنديشه، احلياة االجتماعية يف املرافئ الليبيية، املرجع السابق، ص  6
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رباتا بفرتة  قليلة من االستقالل قبل أن تدخل حتت سلطة م، متتعت ص.ق 964سقوط قرطاج عام 
 .1ان، وعندئذ متتعت املدينة بازدهار ثقايف متنوع لشىت العلوم والفنونالروم

ومدينة فولوبيليس هذه (Banasa)وبناسا ( Sala)مدينة سال : مثل :مدن غرب موريتانيا -(ط
 .2األخرية كانت تعترب العاصمة امللكية الثانية ليوبا الثاين

التعليم، وحتثهم عليه جبميع الوسائل وتقيم وكانت كل مدينة من هذه املدن تشجع أبناءها على      
االحتفاالت لتمجيد الناجحني منهم الذين أصبحوا من املفكرين البارزين ومن فطاحل علماء البيان 
ببالد املغرب القدمي، وكانوا ينتدبوهنم ملراتب الشرف ويقيمون هلم التماثيل ويسجلون ما أحرزوا عليه من 

 . 3جناح مدرسي وفوز أديب
 التحق هبذه املدارس أبناء الطبقة املتوسطة، أما أبناء األثرياء فكانوا يتلقون تعليمهم يف منازهلم      

عن طريق معلمني خاصني هبم، يف حني يبقى سكان األرياف حمرومون من مستويات املراحل العليا من 
 .4التعليم وقد حيضون باملبادئ الدنيا منه

دن احلضرية الكربى شهدت انتشارا للمدارس مبختلف أطوارها، أن امل نالحظ من خالل ما سبق     
وتتضاءل يف املدن الصغرى وتنعدم يف املناطق الريفية، ما يوحي أن فرص الدراسة مل تكن متاحة للكل، 
إذا ما قارنا ذلك بني خمتلف الطبقات والفئات االجتماعية، فالطبقات األرستقراطية والثرية من أعيان 

كني والطبقة املتوسطة، كانوا يعتمدون على إمكانياهتم الذاتية يف تدريس أبنائهم، بينما  اجملتمع واملال
 . كانت الطبقات الدنيا أقل حظا يف ذلك إال القليل النادر

يبدو أن السياسة التعليمية حققت بعض النتائج حيث ظهر ببالد املغرب الكثري من املفكرين        
ات هامة يف الفكر اإلنساين العاملي، يف اجملال األديب من كتابات والعلماء الذين كانت هلم مسامه

 .  مسرحية وفن اخلطابة والشعر والقصص ويف اجملال العلمي والفلسفي والتارخيي والديين

                              
 .944نفسه، ص  1
 .944أمحد السليماين، تاريخ ملوك الرببر يف اجلزائر القدمية، املرجع السابق، ص  2
 .531ي الشريف، املرجع السابق، ص حممد اهلاد 3
4 (M) Benabou, Op- cit, P. 484.           
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عرفت  :(أبولي مادور وفرنتون السيرتي أنموذجاا )أهم المثقفين المغاربة : المبحث الثالث
ثقافية وفكرية نشيطة، بفضل أبنائها الذين كرسوا كل جهودهم من أجل  هنضة، بالد املغرب القدمي

خدمة اهلوية املغربية، فلقد نبغوا يف كل امليادين وأنتجوا إنتاجا غزيرا رائعا يف مجيع مناحي الفكر البشري، 
 .يف ثقافة العامل القدمي ملحوضاً وكان إلبداعاهتم صدى 

ريب، فاشتهرت شخصيات جسدت هذه السياسة، لقد مست سياسة روما الثقافية الفكر املغ
نتج عن مفعول المثاقفة '' : ، ويف هذا الصدد يقول حممد شفيق1وكانت عالمة على النخب املرتومنة

المفروضة من قبل روما على بالد المغرب القديم أن نبغ في الكتابة بالالتينية أجيال متتابعة من 
يفهم من النص أن اللغة . 2''ناء الفكر واألدب الرومانييناألمازغيين، فأسهموا إسهاماا مهماا في إغ

اليت استعملها املفكرون واملبدعون املغاربة يف تلك املرحلة التارخيية هي اللغة الالتينية ألهنم تعلموا يف 
 .املدن املغربية وواصلوا دراستهم يف املراكز والعواصم احلضارية الكربى كروما وأثينا وقرطاجة

 كان العامل الروماين مقسم إىل نصفني،  :وضع األدب العالمي في القرن الثاني للميالد -أوال
نصف شرقي، إغريقي اللغة وهلينسيت الثقافة، ونصف غريب، لغته التينية وثقافته مزيج من الرتاث الروماين 

للميالد تتقد حيوية يف العواصم وكانت احلياة الثقافية يف القرن الثاين . ومن ثقافة الشرق اهللينسيت وعلومه
ويف روما سامهت إقامة املثقفني الوافدين من . الكربى، كأثينا واالسكندرية يف الشرق، وقرطاج يف الغرب

 .الواليات القريبة والبعيدة، يف تالقح التيارات الثقافية املختلفة اليت كانت حترك العامل الروماين
العهد االمرباطوري، سطع جنم املدرسة األدبية اإليطالية وأشع يف أواخر العهد اجلمهوري وبداية     

على كافة الواليات الغربية، مث انتقل املشعل إىل املدرسة اإلسبانية، ومنها إىل والية إفريقيا يف منتصف 
فواكب ازدهار الثقافة واآلداب يف عهد هادريانوس وأباطرة األسرة االنطونية، ازدهار . القرن الثاين

ة والعمران، كما اسرتجع الشرق اإلغريقي، بعد تقهقر اآلداب اإليطالية، ما عهده من خلق أديب الفالح
ومن األدباء الذين بلغوا شهرة كبرية يف عهد األسرة األنطونية، أبويل مادور وفرنتون . 3وإشعاع ثقايف

 .  السرييت

                              
 .514-511بلقاسم رمحاين، أثر االستعمار الروماين يف اجلوانب الثقافية، املرجع السابق، ص ص  1
 .14حممد شفيق، املرجع السابق، ص  2
 .931عمار ادحمجويب، والية أفريقيا، املرجع السابق، ص  3
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 ،الفكرية ادحملية واجلهوية والعامليةمن بني الشخصيات اليت خدمت الساحة  يعترب :أبولي مادور -ثانياا 
ميتاز بسعة العلم واالطالع، كان   ،من كبار العلماء واملثقفني د الروائي أبويل مادور الذي يعدجنحيث 

، فيلسوف -املغاربة-( املنطقيني)فهو رجل فكر موسوعي، ومن أشهر املناطقة  كثري السفر والبحث،و 
كان مولعا على  .عامل تشريح وأديب وحمامي وخطيب مفوهوعامل فلك، ورياضي، وفيزيائي، وطبيب و 

الحمار "اخلصوص بالعلوم التجريبية غري أن أغلب أعماله يف هذا امليدان قد ضاع، واشتهر برواية 
وقد وصلتنا هذه الرواية  . 1أول نص روائي يف تاريخ اإلنسانية (Métamorphoses)"  الذهبي

ويعترب هذا العمل األديب اإلبداعي أيضا أول نص . صلت ناقصةكاملة ألن هناك روايات قبلها لكنها و 
وال ميكن أن نتفق مع الذين ذهبوا إىل أن رواية . روائي فانطاستيكي يف األدب العاملي

أول نص روائي عاملي، أو مع الذين أثبتوا أن  -الكاتب اإلسباين –لسرفانتيس  9416(دونكيشوت)
 والرت سكوت، ودانيال ديفو، )التارخيية اإلجنليزية يف القرن الثامن عشر  بداية الرواية قد انطلقت مع الرواية

 .2أضف إىل ذلك، تعد رواية احلمار الذهيب املنطلق احلقيقي لظهور الرواية املغاربية...(. وفيلدينغ
كاتب أفريقي نوميدي   ،(Apulee Madaure) هو أبوليوس أو أبويل مادور :هوية أبوليوس -(1

جنوب سوق أهراس سنة ( مداوروش)عاش يف القرن الثاين للميالد، ولد مبدينة مادور املعروفة اليوم باسم 
غنية وذات نفوذ يف مدينته  من عائلة مغربية. م إبان االمتداد املسيحي911م، وتويف حوايل 913

وقد ورث أبوليوس هو وأخوه عن   (duumvir) تقلد والده مناصب األعيان البلديني. األصلية مادور
 .3مادور، العملة الرومانية آنذاك (sesterces) ”سيسرت“أبيهما ثروة مقدرة مبليوين 

                              
من ( م 91) بدأ اهتمام الدارسون مبؤلفات أبويل، سواء كانت األدبية، العلمية، أو الفلسفية واملنطقية، منذ القرن التاسع عشر  1

” املثقفون“أما ( م 1859-1941 )  (P. Monceaux)طرف املثقفني الغربيني، أبرزهم املؤرخ الفرنسي املختص بول مونصو
بتاتا إال البعض الذين كانوا متأخرين وجمرتين كالعادة ملا اهتم به الغربيون، بالرغم من أن شخصية  املغاربة املعاصرون فلم يهتموا به

 . 999عبد السالم بن ميس، املرجع السابق، ص : ينظر. أبوليوس منوذجا حيا لشخصية املثقف الشمال إفريقي
 .513مجيل محداوي، احلضارة األمازيغية، املرجع السابق، ص  2
3 Gsell (S), M’Daouruch, T2, Op-cit, P.34.                                                                      
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بدأ أبوليوس دراسته االبتدائية بنفس املدينة اليت ازداد فيها وكان يف مادور آنذاك مدارس  :تعليمه  -(2
مهمة تردد عليها مفكرون أفارقة ذو شهرة عاملية ففيها درس القديس أوغسطني وكذلك مارتيانوس كابيال 

 .1أحد ناقلي منطق أبوليوس إىل القرون الوسطى
ويف  2مت إرساله إىل قرطاجة حيث كانت أهم جامعات املغرب القدميوبعد هناية دراسته االبتدائية،     

: إنك ال ترى في قرطاج إال نخبة المثقفين الضليعين في مختلف العلوم'': هذا السياق يقول أبويل
إن قرطاج مدرسة معتبرة في منطقتنا، ... طلبة يدرسون وشباب يتباهون بعلومهم وشيوخ يدرسون

وهناك درس اللغتني الالتينية واليونانية والفلسفة وإلمتام دراسته اجلامعية . 3''قيينإنها هدية السماء لألفري
وقد أتاحت له هذه اإلقامة بأثينا مالقاة طلبة آخرين من . حيث أقام سنوات عديدة ،4رحل إىل أثينا

الفلسفة كانت أثينا مقر  . الذي سوف يصبح صهرا له فيما بعد" أويا"املغربيني مثل بونتيانوس أصيل 
األفالطونية، رغم ما أصبحت عليه دراسة هذه الفلسفة من رتابة واقرتنت به من ميول صوفية منبئة 

( Plotinus)يف القرن الثالث امليالدي مدرسة بلوتينوس  5بنشأة املدرسة األفالطونية اجلديدة
صي بالتيار وهو ما نالحظه عند أبوليوس نفسه الذي تعلق بدافع شخ( Porphyrios)وبورقرييوس 

 .6املتصوف املتدين

                              
املدينة والريف ''علي أمحد شعبان، املثاقفة ودورها يف احلراك الفكري يف املغرب القدمي، أعمال امللتقى الوطين األول جبامعة معسكر   1

 .534، ص 1195ة الرشاد للطباعة والنشر، اجلزائر، ، مكتب''يف اجلزائر القدمية
عامل التيين من القرن األول امليالدي ينصح خطيبا وخلد يف روخما بالذهاب إىل الضفة األخرى للمتوسط ( Juvénal)يقول يوفينال   2
                                                   .Juvénal,  VII, P.P.( (148-149 ):ينظر. حبثاً عن حظ أوفر( أفريقيا)
 ,Carthago, provincae nostrae magistra venerabilis, Carthago.… :النص كما ورد يف املصدر 3

africae mrusa musa Caelistis 531حممد العريب عقون، من التاريخ البلدي للجزائر القدمية، املرجع السابق، ص: ينظر      . 
Gsell (S) Khemissa, M’Daurouch-Announa, OP-cit,P.34                                       4 

مدرسة فلسفية تشكلت بناء على تعليمات أفالطون واألفالطونيني، لكنها حتتوي الكثري من التفسريات اليت جتعل الكثري من  5
أن األفالطونيني ادحمدثني يعتربون أنفسهم أفالطونيني وأهنم يدافعون عن أفكار  ومع. الباحثني يراها خمتلفة عن فلسفة أفالطون األصلية

جالل الدين : ينظر. أفالطون، فإن الكثري يعترب هذه الفلسفة حماولة جلمع املدرستني األساسيتني اليونانيتني األفالطونية واألرسطية
  .41، معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية، املرجع السابق، صسعيد

  .933عمار ادحمجويب، والية إفريقيا من االحتالل الروماين، املرجع السابق، ص 6
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م وفيها عمق دراسته يف اللغة الالتينية والقانون 931مث انتقل فيما بعد إىل روما حوايل        
. شهرته كونبدأ ي حيثلكنه مل ميكث فيها طويال فعاد إىل مادور مث إىل قرطاجة . والديانات القدمية

ها وخزانتها املشهورة آنذاك غري أنه مرض وهو يف طريقه وبعد فرتة بدأ رحلة إىل اإلسكندرية ليزور جامعت
 . 1(طرابلس احلالية)إليها فاضطر إىل التوقف مبدينة أويا 

اهتم أبويل مبا كان يخكتب ويخروى عن عامل الغيب وانظم إىل اجلماعات ذات الطقوس  :زواجه -(1
م بتعاطي السحر إلغراء أرملة غنية تزوج ها يف بالد طرابلس، كانت تسمى إميليا الدينية اخلفية، حىت أهتًّ

 .2(OEA)تتمىن إىل أنبل عائالت ًأِويَا   ((Emelia Pudentillaبودنتتيال 
فلما فعل هذا رفع أصدقائها وورثتها األمر إىل القضاء مطالبني بإلغاء الزواج، واهتموه بأنه حصل     

 .على موافقة السيدة عليه بفنون السحر 
همة قدم أبوليوس للمحاكمة يف صرباتة حيث وقف يدافع عن نفسه أمام رئيس ومبوجب تلك الت     

، واخلطبة اليت ألقاها أبوليوس بينت (Claudius Maximusكلوديوس مكسيموس )ادحمكمة 
، حيث رد على كل التهم املوجهة إليه برباعة 3ذكاؤه وبالغته بشكل أدهش مستمعيه من أبناء الوالية

حد، ومن ردوده على اهتامه باجلمال والبالغة، قوله أن الطبيعة هي اليت وهبته وذكاء وسخرية يف آن وا
، ومتكن من الفوز بالرباءة، وكانت نتيجتها أن كسب القضية والزوجة، 4ذلك اعرتافًا منها مبوهبته

، وقد حررت بعد ذلك يف صيغة 5وأصبحت تلك ادحماكمة واحدة من أشهر ادحماكمات يف التاريخ القدمي
 6.(Apologie" )األبولوجيا"إجيابية، فأصبحت تعرف بـ صيغة 

" التربير"اشتهرت مرافعة أبويل شهرة واسعة، وصاغها فيما بعد صياغة أدبّية واختار هلا عنوان    
(Apologia) وكتبت يف كتب ونسخت وانتشرت وبقيت ليومنا هذا متداولة، من بني كالمه يف ،

                              
 .534املرجع السابق، ص ، علي أمحد شعبان  1
 .111حمفوظ قداش، املرجع السابق، ص  2
 .51، ص1193أنس أبو ميس، جملة تاريخ ليبيا، العدد، : خليفة علي البشباش، مرافعة صرباتة، تر 3
 .51حممد احلبيب بشاري، احلياة األدبية الرومانية ومسامهة األفارقة يف إنعاشها، مرجع سابق، ص  4
 .51خليفة علي البشباش، املرجع السابق، ص 5
 .51حممد احلبيب البشاري، احلياة األدبية الرومانية ومسامهة األفارقة يف إنعاشها، مرجع سابق، ص  6
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، فإن لي فيها حظا، فال ينبغي أن يعد ذلك أمرا غريبا والمكروها، أما الفصاحة": مرافعته التربير قوله
إذ عكفت منذ فجر العمر على دراسة األدب عن أبرز رجاله، مزدريا في سبيل ذلك كل مالذ 

ثم إنه عاب علي كذلك الفقر، وهي تهمة أقبلها مسرورا بل وأحب إعالنها أمام ... الحياة األخرى
بر القرون الماضية مؤسس كل المدائن ومبتكر كل الفنون، خلوا من المإل، أقول إن الفقر كان ع

الفقر هذا عينه هو الذي  . أي عيب وافيا لحظ من كل مجد، محل ثناء وإجالل لدى كل األمم
كان عند اليونان استقامة في أرستيدس وحلما في فوكيون وبأسا في إيبامننداس وحكمة في سقراط 

ع األسس لسلطان الشعب الروماني، واعترافا بفضله مازال وفصاحة في هوميروس وهو الذي وض
 .1"يقدم حتى اليوم القرابين لآللهة الخالدين في قدح وجفنة من الفخار

فماذا " :قائال ويف هناية املرافعة خلص بإجياز وبالغة كامل التهم ورده عليها يف كلمتني لكل هتمة   
الجرائم البينة هاأنذا أرد على كل واحدة من يأتي ترى بعد ذلك؟ هات إذن واحدة من تلك 

 :تهمهم بكلمتين ال أكثر
  .اغفر نظافتي -"تلمع أسنانك" 
 .واجب الفيلسوف -"تتأمل المرآة " 
 .عمل مباح –" تنظم شعرا" 
 .يعلمني أرسطوطاليس –" تدرس األسماك" 
 .يوصيني به أفالطون –" تقدس خشبة" 
 .نتفتضيني القواني –" تزوجت امرأة" 
 .يحصل كثيرا –" تكبرك سنا" 
 .خذ الصداق، تذكر الهبة، اقرأ الوصية –" تنشد المال"

إن رددت كل تهمهم باستفاضة، إن دحضت كل االفتراءات، إن برأت نفسي ال فقط من كاللتهم، 
بل وكذلك من كل ما يشاع عني نما واغتيابا، إن لم أنقص أبدا شرف الفلسفة الذي هو عندي 

                              
 .11-91-99ص .عمار اجلالصي، منشورات تامنغست، طرابلس، ص: لوكيوس أبوليوس، املرافعة أو دفاع صرباتة، تر 1



ني    الروما  االحتالل عالقة سكان بالد المغرب القديم مع                       :باب الرابعال  

505 
 

، بل صنته بحرص أينما كنت، ماسكا إياه بسبع ريشات كما يقال، إن كان ذلك  أفضل سالمتي
كما أقول فبوسعي أن أنتظر مطمئنا حكمك بإجالل وبال وجل من سلطتك فألن يدينني وال أهون 

 .  1"والسالم..في اعتقادي وأقل رهبة من أن يستهجنني رجل بمثل فضلك واستقامتك
مهيتها يذكر األستاذ عمار اجلالصي أنه ال توجد دالئل تارخيية وعن تاريخ وقوع املرافعة وأ    

م كما يستنتج من بعض القرائن، وللنص 934/931خارجية على وقوع هذه ادحماكمة اليت رمبا متت يف 
جبانب أمهيته األدبية وما يتضمن من معلومات حول سرية حياة أبوليوس وشخصيته، قيمة تارخيية هامة 

عديدة كدراسة األسرة والقانون والسحر واألديان ومدى التأثري الروماين واستمرار  فهو يفيد يف جماالت
 . 2بعض عناصر الثقافة الفينيقية يف إفريقيا بعد ثالثة قرون من ضمها لروما

وبعد قضاء سنوات يف الرتحال، استقر بقرطاج حيث بلغ الشهرة واجملد، فقد  :استقراره بقرطاج -(1
من جهة أخرى كان يتباهى . 3مارس مهنة حمامي وطبيب وفيلسوف وعامل وخطيب وشاعر رومانسي

مع القوس، وبالرباب مع  أني أنظم أشعاراا من كل نوع وأبياتا مصحوبة بالقيتارة: " بكفاءته
هيجاء، وألغاز، وقصص مختلفة، وخطب : بق السحاقة أو الكوثرن، هذا قليلاألصابع، وأبياتاا تطا

مفخمة من طرف الرجال الفصحاء، ومحاورات ممدوحة من طرف الفالسفة، أنني أكتب عن كل 
 س ــــــــــــــــــــــــــــشيء وذلك باليونانية وبالالتينية، ودائما بنفس الرضى عن الذات، وبنفس الحماسة وبنف

 .     4"نجاحال
يتضح من النص تعدد مواهب أبويل وهذا دليل على عبقريته ومتكنه من اإلبداع، لذلك هتافتت      

اجلماهري لسماع ادحماضرات واخلطب اليت كان يلقيها يف مسرح قرطاجة، واهتزت إعجابا بفصاحته سواء 
، وقد مشلت الطب وعلم 5ية والعمليةتكلم الالتينية أو اإلغريقية، وأعجبت بسعة ثقافته، األدبية والفلسف

الفلك وجمموعة من علوم عصره، التجريبية منها والصحيحة، ويذكر عمار ادحمجويب أنه كان ال يتقيد 

                              
 .56، ص ، املصدر السابقلوكيوس أبوليوس، املرافعة 1
 .3نفسه، ص 2
3 (S), Gsell, Khemissa, M’Daourouch-Announa, OP-cit, P.P. 26-27                         
 .131، ص 9ندري جوليان، املرجع السابق، جشارل أ 4
5 (S), Gsell Khemissa, M’Daurouch-Announa, OP-cit, P.P.( 27-28 )                          
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مبسألة أو مبوضوع، بل يستغل فرص االستطراد مجيعها، لإلشادة مثال بثراء احلياة الثقافية يف عاصمة 
 حرج عنده يف التخلص من النظريات الفلسفية، والتأمالت الوالية، أو جبمال قرطاج وهبجة معاملها وال

الفكرية، واملسائل العلمية إىل النوادر الطريفة، أو إىل احلديث عن مشاهد احلياة اليومية، وعن طريق 
 .1الوقائع واألحداث

الالتني كان أبوليوس كاتبا مرموقا يف عصره بني أدباء الثقافة العاملية، إذ نافس  :أهم مؤلفاته -(2
والرومان واليونان، حيث ألف كتبا عديدة منها اليت خلص فيها فلسفة أفالطون وبسطة نظريات خمتلف 

ودراسة العامل ( Doctrine de Platon)املدراس الفلسفية، ومنها أيضا كتاب عقيدة أفالطون 
(Taraite de Monde )راط ومل يقتصر على التبسيط والتلخيص بل قدم يف كتاب حول إله سق
(Le Dieu de Socrate ) لنظرية اجلان، مربهنًا عن مقدرة فائقة يف اإلملام بنظريات عرضًا إضافيًا

خمتلف املدارس الفلسفية، وتوظيفها للبحث يف مسائل جوهرية كمسألة العالقة بني البشر واآلهلة ويف 
وص القضايا كقضية حبثه هذا انعكاس لتطلعات الفكر الديين يف تلك الفرتة، وصدى االهتمام بأع

 .2الوحدانية اإلهلية، أو باألحرى صدى االهتمام بأقطاب الوثنية ومفكريها باملسائل الالهوتية
 :ترك أبوليوس مؤلفات علمية كثرية ضاع أغلبها، ومن أمهها 
 وان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وآخر يف علم الفلك حتت عن(Arithmética)كتاب يف علم احلساب حتت عنوان ـــــ أ
(Astronomica ) وغريمها، ولكن الكتابني ضاعا 3(إزدورس وكاسيدورس) ذكرمها. 

 .كتب كثري يف علم الفالحة، ولكنها ضاعت أيضاً، ذكر هذه الكتب مؤلفون قدماء كثريون  ــــب 
رس كثريا من األمراض العصبية، وكان الناس مارس أبوليوس أيضا الكتابة يف الفيزيولوجيا، ود ـــــج 

يقصدونه للتطبيب يف احلاالت اخلطرية، كان يعرف كل أعراض الصرع وميارس التنومي املغنطيسي بإتقان 
 (.Medicinalia)ودون نتائجه التجريبية يف كتاب له حتت عنوان . إىل درجة أنه أهتم بالسحر

                              
 . 934عمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص  1
ص . ، ص1119منشورات االختالف اجلزائر، أبو العيد دودو، : لوكيوس أبوليوس، احلمار الذهيب أول رواية يف تاريخ اإلنسانية، تر 2
 (91 - 14.) 
له العديد من املؤلفات أمهها كتاب عن . م، عضو يف جملس الشيوخ ورئيس وزراء األمراء يف إيطاليا611كاسيدورس ولد حوايل عام   3
 . 93/14/1195تاريخ الرفع  St.takla.orgاملوقع اإللكرتوين : ينظر" املتنوعات"
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مارس أبوليوس كذلك الفيزياء واشتغل بدراسة الظواهر البصرية، وكان ميلك مبختربه مرايا من كل  ـــــد 
 .األصناف، لكن مؤلفاته يف هذا امليدان ضاعت وحرم منها العلماء والباحثني يف تاريخ املغرب القدمي

اهتم أبوليوس أيضا بعلم النبات وعلم احليوان واملعادن، ونشر جمموعة من الكتب يف هذه امليادين،  ـــــه 
، عرض فيه (مسائل طبيعة)ونشر كتابا ضخما حتت عنوان . بعضها باليونانية والبعض اآلخر بالالتينية

 .1نتائج جتاربه على األمساك الغريبة واألشجار واملوسيقى
شرتي أصنافا غريبة من احليوانات بأمثان باهظة ليمارس عليها التشريح مبختربه لقد كان أبوليوس ي  

لكن . 2"مختبره مشهوراا في كل إفريقيا وكان األجانب يزورونه كان. " أو يف قرطاج( Oea)يف أويا 
هذه الكتب العلمية اليت ألفها أبوليوس ضاعت، وحنن نتأسف على غياب مؤلفاته املصدرية، إال ما ذكره 

، أن تكون هذه الكتب (Monceaux)بعض املؤرخني والباحثني، ومن ادحمتمل، كما يفرتض مونصو
 .3القدمية دون ذكر املصدر األصلي( warron)قد أدرجت يف الطبعة اجملددة ملوسوعة وارون 

وهو الكتاب العلمي الوحيد الذي عثر عليه، ويصنفه أغلب املؤرخني ( De Mundo)ــــــ كتاب و
 .4الكتب الفلسفية، يصف فيه أبوليوس السماء والنجوم وادحميطات وجمموعة من الظواهر الطبيعيةضمن 

تعترب رواية احلمار الذهيب أول رواية نثرية باللغة الالتينية، ومن أجود ما  :رواية الحمار الذهبي -(6
الغرائبية العديد من ، أطلقت على رواية أبويل 5م911تبقى من آثار األدب الالتيين ألفت حوايل سنة 

احلمار )عند محيد حلميداين، أو ( قصة املسخ)، (Metamorphosesاملسوخ )التسميات من بينها 
حتوالت )عند عمار اجلالصي، أو ( التحوالت)عند أبو العيد دودو، أو ( Asinus aureusالذهيب 

، ألن كلمة (الوردياحلمار )عند فهمي علي خشيم، ويسميها مجيل محداوي رواية ( اجلحش الذهيب

                              
 . 996-995ميس، املرجع السابق، ص ص  عبد السالم بن 1
2   P.Monceaux, , Monçeaux Paul, Les Africains, Etudes sur la littérature latine 

d'Afriques (Les Paїens), Lecénce, Oudin et Cie  Editeurs, Paris.P.P( 281-282 ).         
3  I bid, P. 282.                                                                                              
 . 996-995عبد السالم بن ميس، املرجع السابق، ص ص 4
 .3لوكيوس أبوليوس، املصدر السابق، ص  5
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الورد أو الوردي تتكرر مرارا يف منت الرواية، إذ وصف لوكيوس بأنه وردي البشرة، ووصفت حبيبته بأهنا 
 . 1وردية اليد، واألكثر من ذلك أنه كان حيلم بالورد طيلة فرتة حتوله

قبل األستاذ أبو  وهناك من ترجم هذه الرواية عن الالتينية، كعمار اجلالصي، وترمجت الرواية من     
 .  2العيد دودو عن الفرنسية، ومن قبل األستاذ علي فهمي خشيم عن االجنليزية

ومما يعطي قصته نكهة فريدة مزاوجته بني أساليب شىت من تشويق وفكاهة وإثارة جنسية ورعب       
املنتشرة يف  وهلا كذلك قيمة تارخيية ثابتة فهي مصدر مهم ملعرفة الديانات. وفظاعة وفخامة وجالل

ومن الطريف . اإلمرباطورية الرومانية يف ذلك العصر واليت أثرت يف  املسيحية، وعلى األخص ديانة إيزيس
أن بطلها محار أو باألحرى إنسان مخسخ محاراً لكنه احتفظ بقدراته العقلية، ونقلته الصدفة بني أيد شىت 

، واطلع على كثري من خبايا البشر 3ع هبافشارك من خالل تنقله يف عدة مغامرات وشاهد أخرى أو مس
وقصصهم وحوادثهم وجتارهبم، ويعرف ضروب الفسق اآلدمي، عالوة على العار وضربات العصا والظلم 

ومن مث مل يتحول إىل حالته . يف خماطرات كثرية، إىل درجة كرهه لإلنسان الذي احنط احنطاطا خلقيا
 .4(إيزيس) األوىل إال على يد كاهن حيرس معبد اآلهلة

وعليه، فإن قضية املسخ وجدت يف املالحم القدمية، إذ كان اإلنسان يتحول إىل قرد أو حيوان أو    
، مسخ (هومريوس)مسكة أو شجرة، وكان هذا املسخ يستند إىل طقوس وعقائد شعبية، ففي أوديسة 

 قصص  كما توجد يف أشعار يونانية قدمية قصائد ومقطوعات موضوعها. إىل خنازير( يوليوس)أصحاب 
 .5املسخ اليت ضاع منها الكثري

وتصف لنا الرواية، يف أسلوب غلب عليه الطابع اهلزيل، معاناة احلمار على أيدي الناس، صغارهم       
وكبارهم، ومن كال اجلنسني، لكن جاءت فيه قرائن عديدة حتمل على االعتقاد بأن أبوليوس أراد من 

                              
 .559ص املرجع السابق، مجيل محداوي،  1
  .9ص  ، املصدر السابق احلمار الذهيب، لوكيوس أبوليوس، 2
 6، صنفسه 3
 .555مجيل محداوي، املرجع السابق، ص  4
 .555مجيل محداوي، املرجع السابق، ص 5
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األفالطونية، واألقرب باألحرى إىل األفالطونية ادحمدثة ملعىن  رؤيته يغل مغامرات محاره املمتعة تبلخال
 .1احلياة اإلنسانية

إن رواية احلمار الذهيب قراءة انتقادية ساخرة للمجتمع  :خصائص الرواية الفنية والمرجعية -(1
الوعي وتتجاوز هذه القراءة . الروماين على مجيع األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية

البشري، وتنقب داخل املخبأ وداخل الالوعي، وينبغي قراءة احلمار الذهيب قراءة متأنية يف سياق اهنيار 
العقل، واضمحالل املركزية الرومانية وتفككها، حبيث مل تعد روما هي معبد الثقافة، ولكنها انسحبت أو 

 .2بدأت تفعل ذلك تاركة مكاهنا ملناطق أخرى مثل أثينا
، يتداخل فيها الواقع مع اخليال، والسحر ة عجائبيةخصائص رواية احلمار الذهيب أهنا روايومن     

ويتبىن فيها الكاتب املنظور الذايت والرؤية الداخلية وضمري املتكلم، مع . مع العقل، والوعي والالوعي
صف، وبراعة استخدام تقنية التوليد القصصي أو ما يسمى بالتضمني القصصي، دون أن ننسى روعة الو 

األسلوب، واإلكثار من اإلحاالت، وتشغيل اخلطابات الدينية واألدبية والفلسفية والصوفية والعجائبية 
 .3وتقرتب القصة، من خالل خصائصها الفنية والبالغية من أصلها امللحمي الشعري. واألسطورية

ب نثرا يف لغة سهلة نعثر يف رواية أبوليوس على مقومات الفن الروائي، وهذا املؤلف املكتو  
 .4يتجه إىل مجهور واسع'' منوذج رائع من األسلوب القصصي الروائي'' رشيقة، حىت قيل أنه 

عمال ينتمي، سواء من ناحية " املسوخ أو احلمار الذهيب"أنتج أبوليوس ألول مرة بتأليفه كتاب 
ئدا سباقا يف جمال هذا الفن تركيبه أو من حيث مقصده، إىل الرواية التقليدية، لذلك جيب أن يعترب را

األديب، كما تعد هذه رواية نصا إبداعيا عامليا متميزا، يعرب عن اهلوية املغربية النوميدية، وقد أثرت الرواية 
 .    يف األدب القدمي، والرواية الغربية احلديثة، والرواية العربية املعاصرة، والسيما املغربية منها

 :رس هذه الشخصية األدبية من خالل العناصر اآلتيةسأد :فرنتون السيرتي -ثالثاا 

                              
 . 3-6ص . لوكيوس أبوليوس، احلمار الذهيب، املصدر السابق، ص 1
 .46، ص 9111، جملة آفاق، جملة احتاد كتاب املغرب، العدد األول، (التناص/ التأويل/ العجائبية : أحالم بقرة)واسيين األعرج،  2
 .554مجيل محداوي، املرجع السابق، ص  3

 .46واسيين األعرج، املرجع السابق، ص   4
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، (Marcus Comelius Fronto)كورنيليوس فرنتو هو ماركوس :هوية فرنتون السيرتي -(1
، وكان يعرتف دائما 1م944وتويف بروما سنة ( يف بداية حكم ترايانوس)م 911ولد فرنطون بسريتا سنة 

لكن مل ينس وطنه، الذي عرب عدة بثقافته اإلفريقية، وهويته النوميدية، وبالرغم من أنه اشتهر يف روما 
ّمرات عن تعلقه به وأشاد مبناخه الصحي، وقد حتدث عن إفريقيته يف إحدى رسائله اإلغريقية بأنه لييب 

 .2"النوميد إنه ليبي من بين الليبيين: "أصيل، قائال
مرة " :قال عنه مونصو". الليبيين البدو وإنني ليبي ومن دين....أنني بربار: " وكتب أيضا  

آلمون واآللهة الليبية، ونعلم من مينوسيوس فيليكس  أخرى، كان يبتهل بأبهة إلى اآللهة األهلية،
الته مغا: في طبعه سمات افريقية. بأن حديثه ضد المسيحيين كان له دوي قوي في قدم األطلس

المفرطة، كثرة تعلقه المسرحي بمارك أوريل، عادته في تفخيم حمايته، والمباهاة جهراا بعقائده 
هذا : الدينية، طالقة لسانه حين يتكلم عن نفسه، وصراحته الفضة التي التعفي حتى األباطرة

 ماتمزيج من الكلمات الهلنستية القديمة، ومن الكل: أيضا الطبع اإلفريقي يكتشف في اللغة
الشعبية، وتلك هي الالتينية التي كان ينطق بها منذ مدة قديمة في نوميديا كما هو الشأن في 

 . 3"قرطاجة
من خالل النص يبدو أن فرنتون يعتز بأصوله اللوبية فقد كان معتزًا بأفريقيته، ويذكر نوميديا       

ل عاداته وسلوكه وطالقة ، ويعرب عن ذلك بكل صراحة من خال(Mea Patria)مرفوقة بعبارة بلدي 
 .لسانه والصراحة القاسية اليت تعرض هلا حىت األباطرة

كورنيليوس فرنتون يف عائلة أرستقراطية، بدأ دراسته يف املدن الكربى  نشأ ماركوس :نشأة فرنتون -(2
، مث إىل 4سريتا، تيفست، مادور، مث انتقل إىل قرطاج العاصمة العلمية لشمال إفريقيا القدمي: النوميدية

وعن اخلطيب ( Athenodorus)روما إلمتام دراسته، حيث تتلمذ عن الفيلسوف الرواقي أتنودخورخوس 

                              
 .914ص عبد السالم بن ميس، املرجع السابق،-1
حممد العريب : ينظر( Libyen d’entre les libyens Numides)ية للرسائل اإلغريقية هكذا باحلرف يف الرتمجة الفرنس 2

 .564عقون، االحتاد السرييت، املرجع السابق، ص 
 .114حمفوظ قداش، املرجع السابق، ص  3
 .935عمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص  4
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قضايا عامة  فرافع يف. ، وملا أتقن أساليب الريطوريقا، مارس مهنة ادحماماة(Dionysios)وديخونخوزِيوس 
من بني هؤالء . فرونطينيمن حوله مدرسة تكونت من مريدين كانوا يدعون بال وقضايا سياسية وكون

ولفرنطون نظرية يف الفصاحة مؤسسة على مبدأي . ماركوس أوغليوس صاحب كتاب الليايل األتيكية
الشعور واالنفعال، وكان يعترب الريطوريقا أهم أشكال األدب، بل كان يرجع كل أشكال األدب إىل 

 . 1الريطوريقا
حًا إلبداعاته اخلطابية، حيث اشتهر هناك بسعة اختار فرنتون روما لتكون مسر  :شهرته في روما -(1

أصبحت مدن اإلمرباطورية ووالياهتا تتسابق يف  عندماثقافته وفصاحة لسانه وتفوقه يف مهنة ادحماماة، 
عرف عن تفاصيل أدائه شيئًا يذكر لضياع خطاباته اليت أكسبته نتكليفه بالدفاع عن قضاياها، لكن ال 

اعتلى مرتبة القنصلية (. Altercioro)الثاين أو شيشرون اآلخر  2ونشهرة وحاز هبا على لقب شيشر 
وتعليمه ( Marcus Aurelius)م، مث أسندت إليه مهمة تربية الشاب َمركخوس أورِليخوس 965سنة 

 .3قبل جلوسه على العرش اإلمرباطوري، فأصبح من أصدقائه املقربني
عصره بني أدباء الثقافة العاملية، إذ نافس الالتني كان فرنتون كاتبا مرموقا يف  :مؤلفات فرنتون -(1 

 :والرومانيني واليونان، ومن أهم أعماله
أشهر آثاره اليت كتبها يف فرتتني مهمتني من حياته، األوىل ما بني  (:Epistolae) 4المراسالت -(أ

لفرتة الثانية ما م وهي الفرتة اليت كان يقوم فيها بوظيفة معّلم ومريّب ماركوس أوريليوس، وا951-963
ومن . ونكتشف من هذه الرسائل جدية فرنتون ونبل تفكريه. م بعد تقدمه يف السنّ 943-949بني 

                              
 .911-914ص -عبد السالم بن ميس، املرجع السابق، ص1
لقد اكتسب شيشرون شهرته ( م.قCicero-Marcus- Tullius ( )914-65)هو ماركوس تولليوس كيكرو : شيشرون 2

اخلالدة وجمده السرمدي بوصفه خطيب روما املفوه بل صار يضرب به املثل يف الفصاحة والبالغة، متكن من وضع أسس النثر األديب 
كما اقتحم عامل . عديد من املؤلفات يف جماالت خمتلفة من بينها األعمال الفلسفيةالالتيين، لذلك أعترب صانع عصره األديب، ترك ال

أمحد عتمان، األدب الالتيين ودوره : م ينظر.ق 45السياسة الرومانية بتقلده جمموعة من املناصب السياسية العليا منها قنصال عام 
 .وما بعدها 959ص احلضاري، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، د ت،

 .935.931ص .عمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص 3
ولقد نشر أرتيمون خطابات اإلسكندر األكرب، وتبىن أبيقور شكل الرسالة . لقد أصبحت الرسالة فنا أدبيا منذ العصر اهليللينسيت 4

ومن . وجد رسائل ذات مضمون اجتماعي مفيدويف املدارس الفلسفية اهليللينستية كانت ت. لكي جيسد مبادئ الفلسفة األبيقورية
 . 964أمحد عتمان، املرجع السابق، ص : للمزيد ينظر. الطبيعي أن تزحف اخلطابة رويدا رويدا على الرسائل اليت خطها املثقفون
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. خالل هذه الرسائل نطلع على سريرة صاحبها وهو جيلس إىل نفسه متأمال أو مدبرا هذه اخلطة أو تلك
 لفرنتون اإلنسان، فنجده ورة وترسم هذه الرسائل ص. وهي خطط قد ينفذها أو يعدل عنها فيما بعد
إننا أمام عقلية نشطة تنهل من أهنار األدب وينابيع . رجال غاية يف اإلخالص ألسرته وأصدقائه ووطنه

 . الفلسفة وال يشبع له ظمأ
هي عبارة عن مرافعات تناوهلا من أجل القرطاجيني  :مقتطفات من خطب -(ب

 (.Bithyniens)1والبيثونيني
 .وكالمها مخْهَدى إىل ماركوس أوريليوس :فّن البالغة والخطابة مقتطفات من دراسة -(جـ
تناولت األوىل حروب الفرس، وكانت الثانية حول مبادئ التاريخ تناولت  :دراستان في التاريخ -(د

 .2محلة ويروس على الشرق
يف ( Alsium)،  وبعض األشعار وعطل ألسيوم 3الدخان والغبار :مجموعة من األعمال هي -(ه

فقدان حفيدي، جوابا على رسالة تعزية من : رسائل إىل ماركوس أوريليوس، ونص بعنوان شكل
 . اإلمرباطور

أما بقية   .وقد عرف نشاطه وأعماله يف البالغة لتوفر الوثائق ومن أمهها رسائله املشار إليها آنفا    
 .أجزاء متفرقة ذكرناها قبل حني ومل يصلنا من كتبه وخطبه إال. ما كتبه هذا الريطوريقي املغاريب ضاع كله

وله يف هذا الباب . اهتم فرنتون مبادة املنطق من خالل اهتمامه بالريطوريقا :اهتمامه بالمنطق -(2
فيه يعدد الكاتب مزايا الفصاحة، ويويل   (De Elequantia)نظرية عرضها يف كتاب له حتت عنوان 

                              
ديون  : ينظر للمزيد. والية رومانية مطلة على البحر األسود بآسيا الصغرى (La Bithynie)' بيثينيا"نسبة لـ : البيثونيين 1

 .11، ص 1195، ألطوبريس للطباعة والنشر، طنجة، 9، ط91مصطفى غطيس، ج: كسيوس، التاريخ الروماين، تر
 .531عقون، االحتاد السرييت، املرجع السابق، ص  حممد العريب 2
ة وأصالة وال أكثر روحانية والتينية من مل يقرأ نّصا أكثر أناق: عندما قرأ ماركوس أوريليوس الدخان والغبار مل يتمالك عن اإلدالء بأنه 3

حممد العريب عقون، : هذا النّص، فما أروع حججه ونسقه وتأنقه ومجاله وسحره وتعبريه وظرفه وبريقة ورقته ولطفه وفنه وعبقريته، ينظر
 .531االحتاد السرييت، املرجع السابق، ص 
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ويف هذا اإلطار تأثر فرنتون باملنطق .الفصيحةاهتماما خاصا لدور األلفاظ وتقنيات تركيب اجلمل 
 .3(Athenodorus) 2من خالل أستاذه أثينودوروس 1الرواقي

ومع أنه كان ال مييل إىل الفلسفة، إال أن بعض الفقرات من رسائله تدل على رواقي رفيع يتمتع   
السماء سأّحيي -األجل، الذي ال يمكن أن يؤّجل عندما يحل: "...بقلب عطوف ونفس بسيطة

وأنا أغادر هذه الدنيا وسأشهد بنفسي على جالئل األعمال التي صنعت، لقد عشت راحة البال 
مع أهلي ولم أتحصل على أّي من األمجاد التي في حوزتي بطرق مشينة، لقد كنت منشغالا 
 بالجانب الروحي أكثر من الجانب الماّدي، لقد فّضلت دراسة العلوم على المنافع المادية وبقيت
بسيطا، بل لم أتوّسل الحماية من أحد، وكنت أقول الحقيقة بأمانة، أسمع دون أن أشكو، وكنت 
أفّضل مواساة صديق على االنغماس في الملذات، وأطلب دائماا أقّل مما أستحّق، لقد كنت 

 لم أكن أشترط االمتنان، ولم يثننأقرض المال ما استطعت وأساعد من يستحّق ومن ال يستحق، 
                       .4" ! ما أجده من جحود على فعل الخير ما استطعت تجاه اآلخرين

تبني لنا مراسالته األسلوب األديب الرفيع لديه، ويف هذه الرسائل ال يظهر فرنطون اخلطيب        
 فحسب، بل يظهر فرنطون بأكمله، إنه فرنطون وسط تالميذه، فرنطون وسط عائلته، ويخستنتج من

 .ختلوا منها اآلداب القدمية اسرتساله يف الكالم عن نفسه جوانب طيبة من حياته اليومية، ومشاهد ال
 De)يف البيان : رسالة عنواهنانأخذ من بني رسائله العديدة  :أسلوبه في الكتابة -(6 

Eloquentia ) بدرجة وهي مليئة بالقواعد املتعلقة باملفردات وفيها يؤكد بأنه ينبغي االهتمام
(Gradus ) ووزن(Pondus ) وعمر(Aetus ) الكلمة ووضع كل كلمة يف مكاهنا يف نسق 

 .5وانتظام، ويقول أن إلثراء املوضوع باملفردات ينبغي استدعاء شعب الكلمات كّله

                              
األول احتكاك املغاربة املباشر برواد : ويرجع هذا إىل سببني. األرسطي اهتم املغاربة باملنطق الرواقي أكثر من اهتمامهم باملنطق 1

عبد السالم : للمزيد ينظر. املدرسة الرواقية بروما وبشمال أفريقيا القدمي، والثاين يتمثل يف امليل الطبيعي للمغاربة القدامى إىل الريطوريقا
 .19بن ميس، املرجع السابق، ص 

 .روماين فيلسوف رواقي: أثينودوروس 2
 .911عبد السالم بن ميس، املرجع السابق، ص  3
 .531حممد العريب عقون، االحتاد السرييت، املرجع السابق، ص  4
  .531املرجع السابق، ص  ، االحتاد السرييت،حممد العريب عقون 5
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عندما يفتقد فرنتون العبارات املناسبة يلجأ إىل العامية الدارجة يف املقاطعات املختلفة خاصة من      
والشعراء إينوس ( Caton)مثل كاتون ( م.القرن الثاين ق)د املغرب، كما أخذ عن الكتاب القدامى بال

 . 1وبلوتوس واملؤرخ سالوستيوس
لذلك تتميز مؤلفات فرنتون بالتكلف والتصنع واالدعاء وفساد الذوق هذا حسب نقاد العصر  

، لكن 2يف عصره من املكمالت وادحماسن احلايل، إال أنه جيب أن ال ننسى بأن تلك النقائص كانت تعترب
هذا الشغف الكبري باللغة واللفظ أدى يف بعض احلاالت إىل إمهال املعىن، حىت أن فرنتون كان يطرق 

ويرجع ذلك إىل تعلقه . مواضيع على درجة كبرية من السذاجة، كاإلشادة بالدخان والتنويه مبزايا الغبار
درسة اإليطالية اليت ازدهرت منذ القرن الثالث والقرن الثاين قبل بالعتيق يف األدب الالتيين، أدب امل

 T.Maccius Plautus))4وبالوطوس( Q.Ennius) 3امليالد، زمن إنيوس
 .5(P.Terentius Afer)وترنتيوس
بينما أشرف هذا األدب على االحتضار يف هناية القرن األول بعد امليالد، على غرار نفاذ قوى         

وخري دليل على . ماعية اليت بعثته، وتدهور الفالحة واالقتصاد يف شبه اجلزيرة اإليطاليةالفئة االجت
احتضاره ما يالحظ من تكلف واصطناع يف اخلليط من املقاالت اللغوية، والرسائل التارخيية، واألحكام 

 Sulpicius)القانونية واألخالقية اليت مجعها تلميذ األستاذ اإلفريقي سلبيسيوس أبوليناريس 

                              
1 Marache (R), Critique littéraire de langue latine, Op-cit, 116.                                 
 .541حممد اهلادي الشريف، املرجع السابق، ص  2
، جاء "أبو األدب الالتيين" يلقب ( م.ق 941 -151)سبعني عاما ( Quintus Ennius)عاش كوينتوس إنيوس : نيوسإ 3

ولذلك دأب إنيوس على القول أنه ذو . اإلغريقية واألوسكية والرومانية: االبريا وهي ملتقى العناصر احلضارية اآلتيةمن رودياي يف ك
ثالثة أفئدة، مما يعين أيضا أنه كان يعرف اللغات الثالث اإلغريقية واألوسكية والالتينية، ترك أنشطة أدبية متعددة، حيث نظم الشعر 

 . 11أمحد عتمان، املرجع السابق، ص : للمزيد ينظر. سرحيات الرتاجيدية خاصةوأعد للمسرح الكثري من ال
م، .ق 946ولد الشاعر تيتوس ماكيوس بالوطوس يف سارسينا الواقعة يف إقليم أومربيا، ويقول شيشرون إنه مات عام : بالوطوس 4

حيفظ قائمة بإحدى وعشرين مسرحية هي املتفق  إذ أن فارو. مسرحية وهو عدد مبالغ فيه ومشكوك يف أمره 951نسبت إليه حوايل 
 .54حممد اهلادي الشريف، املرجع السابق، ص : للمزيد ينظر. على أهنا من تأليف بالوتوس

قد جاء إىل روما وذلك كما ( P.Terentius Afer)من أفريقيا يرجح أن الشاعر بوليوس ترنتيوس أفري (: األفريقي)ترنتيوس  5
تويف يف سن اخلامسة والثالثني، تاركا أعمال فنية مهمة أشهرها مسرحياته ". األفريقي'فهو يعين ( Afer)يستدل من اسم الشهرة 

 .31.34ص .، صنفسه: للمزيد ينظر. الست مبقدماهتا اليت رد فيها على نقاده
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Apollinaris) ورائد منزل فرنتون، الكاتب أولوس جاليوس ،(Aulus Gellius) واختار هلا ،
 .1''الليايل األثينية'' :اً عنوان

بالرغم من أن هذا هو مصدر البالغة عند فرنتون، إال أن  أسلوبه كان راقياً، ملئ بالصور        
 . البالغية، فهو أستاذ البيان كما نعلم

إن تعليم أمريين ونبوغه يف فّن اخلطابة وضع فرنتون يف مقام رفيع بني  :المناصب التي اعتالها -(1
م قنصال، ولكن مل يستغرق يف هذا املنصب 965اجملتمع الروماين، فقد عينه اإلمرباطور أنطونني سنة 

مثل شيشرون،  أكثر من شهرين حىت عني بروقنصال، وهذا التاريخ هو العالمة البارزة يف حياته مثله
وكانت القوانني تقتضي إجراء القرعة لتحديد املقاطعة اليت سيحكمها، وكان هو يتوق إىل أن تكون 
أفريقيا من نصيبه فيعود إىل بلده يف أهّبة كبرية بعد حياته الفكرية الطويلة لكن خابت آماله فكان نصيبه 

 .2فاعتذر مقاطعة آسيا، بعد عزم االلتحاق مبنصبه إال أن املرض عاجله
كان منزله يف روما ال خيلو على الدوام من األفريقيني الذين يستضيفهم ويساعدهم يف قضاء       

أعماهلم طيلة إقامتهم يف روما وكان يويل عناية خاصة باألدباء والتالميذ األفريقيني املتواجدين بروما، 
 Festus)ميوس وفستوس بوستو ( calsinus le Numide)كالسينوس النوميدي : ومنهم 

Postumius ) وسرويليوس اهليبوين(Servilius d’Hippone) وعلى اخلصوص أوفيديوس ،
الذي زوجه ابنته وصادقه مع ماركوس أوريليوس، ودفع به  3(Aufidius Victorinus)فكتورينوس 

  .   4يف طريق ارتقاء سّلم الوظائف السامية حىت تقلد منصب برايفيكتوس مدينة روما مث منصب القنصلية
أصدقاؤه وأغلبهم  وكلهم لقد تربع فرنتون على عرش البالغة يف روما وكان حماطًا باملعرتفني بفّنه

 ية ـــــــعن أعضاء جملس الشيوخ وادحمامني واملوظّفني، الساميني، فيمكن أن نّسمي حاشمن تالميذه، عالوة 

                              
 .935عمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص 1
   .536حممد العريب عقون، االحتاد السرييت، املرجع السابق، ص  2
 .كان هؤالء تالميذ وأصدقاء فرنتون السرييت فقد كان يوصي بتوظيفهم ويتابع مسارهم املهين، وباملقابل كانوا يشكلون حاشيته  3
    .534 -533حممد العريب عقون، االحتاد السرييت،  املرجع السابق، ص ص  4
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وهذا النادي قد ضم  خنبة روما إضافة إىل أبناء بلده املغاربة من قرطاج ومن " النادي الفرنتوين"فرنتون 
 .1نوميديا

أفريقيا بوجدانه وعاداته يعد فرنتون فريد عصره ومن أكرب فناين زمانه متيز خالل حياته كلها 
أدبه نابعًا من صلب  ظل ويستنتج من أعماله أنه كان أنيقا صاحب كربياء طيب القلب،. وسلوكه

الذاكرة والوجدان املغريب ولو يف شكل حرفه املستعار، ألن احلرف اعتربه املفكرين املغاربة يف هذه الظرفية 
ني هو أيضا غنيمة حرب واعتربوا اللغة وسيلة للتواصل املتوترة وسيلة لتمرير اخلطاب، كما قال كاتب ياس

 . مع اآلخر القادم إىل بالدهم وادحمتل هلم
لذلك الكثري مما كتبه فرنتون وغريه من األدباء املغاربة كان باسم الالتينية، والفكر الالتيين، واللغة 

وفرضوا عليهم اجلنسية الرومانية،  روا املثقفني املغاربة املتميزين إىل روما،الالتينية، ألن الرومان هجّ 
والكتابة الالتينية، مقابل النعيم املادي والرفاهية األرستقراطية، دون أن ننسى بأن الرومان قد زيفوا عناوين 
مؤلفات الكتاب املغاربة، ورومنوا أمساءهم ومسامهتهم الفكرية، واهلدف من ذلك كله هو القضاء على 

 .ة، وحمو كتابتهم األصليةهويتهم، وطمس جذورهم اإلفريقي
احلقيقة إن فرنتون سعى إىل إثبات ذاته ووجوده وهويته، بواسطة األدب والثقافة والعلم والعلوم و       

حنو منحىن تكريس الوعي بالذات الفردية واجلماعية، فاألدب املغريب القدمي كان متقدما يضاهي وينافس 
. بفعل اهلجمات املتتالية اليت تعرضت هلا بالد املغربأدب الشعوب اجملاورة، لكنه تعرض لطمس شديد 

ثاين ألف كتبه باللغة مل يؤلف كتبه باللغة الليبية بل ألفها باللغة البونيقية، ويوبا ال فامللك هيمبسال مثالً 
عهد الرومانيني وجد عندنا أدب   باللغة البونيقية، ويفويببل جمئ الرومان كان عندنا أدب لفق، اإلغريقية

 .يب باللغة الالتينيةو ل
لذلك يتعني على الباحثني اجلزائريني وغريهم من املغاربة أن يسعوا إىل نفض الغبار عن هذا      

اجلانب، والتعريف بالشخصيات األدبية املغربية يف الفرتة القدمية ألهنم اعتربوا من املبدعني واملتميزين، 
 . عربوا عن هوية مغربية نوميدية

 الل ــــــــــــــــــــــــــــــقطعت الفنون واهلندسة املعمارية شوطاً بارزا يف فرتة االحت :الحياة الفنية :المبحث الرابع

                              
 .533عريب عقون، االحتاد السرييت،  املرجع السابق، ص حممد ال 1
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وازدهر خصوصًا فن الفسيفساء . الروماين، بعد أن وفرت النهضة العمرانية للفنانني مواطن شغل كثرية
  سرعان ما تطور بأشكال وألوان خمتلفة، وهذا ما وتأثر يف البداية بالتيارات واألساليب الفنية اإليطالية، مث

 . سأحاول دراسته بالتفصيل يف هذا السياق إلبراز جماالت الفنون املختلفة
سامهت جمموعة من العوامل يف تطور الفنون  :عوامل تطور الفنون التشكيلية -أوال

 :التشكيلية وهي كاآليت
على متويل الفن السياسي، فاكتّظت ساحات  اعتنت السلط البلدية واخلواص :عوامل سياسية -(1

فوروم مدن بالد املغرب بالتماثيل، اليت ال يزال الكثري من بقاياها موجود حىت اآلن مبعثر يف هذه 
الساحات أو األروقة اليت حتيط هبا والطرق املؤدية إليها، وكذلك يف املباين العمومية مثل األسواق 

وأعضاء  ل كانت إما من الرخام أو من الربونز، وكانت لألباطرة واحلكاموالبازيليك والكوريا، هذه التماثي
لذين يقدمون اخلدمات هلذه املدينة، لذلك كان البد من ختليد أمسائهم واالشادة اجملالس البلدية وخاصة ا

 .1بأعماهلم
النصر الذي ويف املشاهد املنحوتة على قوس . حنتت أقواس النصر ختليدا لذكرى انتصارات األباطرة

م، مبناسبة زيارة اإلمرباطور سيتيميخوس سورخوس مدينة أجداده، مثال 115أقيم مبدينة لبقيس الكربى سنة 
ملنهجية هذا املوضوع السياسي، حيث صور النحات على لوحة كبرية يف واجهة القوس اإلمرباطور على 

( Caracalla)َته ويتوسط ابنيه قاراقَاال عربة الّنصر، بني متاثيل ربّات الّنصر اجملّنحة وهو يتقدم حاشي
وّصور على الّلوحات اليت كست جانيب القوس مشاهد انتصاراته يف احلروب اليت (. Geta)جَتا و 

 .خاضها
كانت الغاية من هذه التماثيل والّنحوت هي ترويج صور اإلمرباطور وصور أهله وذويه، تعريفا 

رباطورية، وإشادة بالّنصر الذي حيالف دوماً احلكم اإلمرباطوري باألسرة احلاكمة ودعماً هلا يف أصقاع اإلم
وأما متاثيل الوالّة وقادة اجليوش وأرباب السلطة وحّكام املدن فقد أمر جملس املدينة باقامتها . ويرعاه

 .2متجيد هلم، لتقدمي التأييد السياسي ودعم البنية االجتماعية يف كنف السلطة الرومانية

                              
 . 131عبد القادر بوعزم، املرجع السابق، ص  1
 .949عمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص  2
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حرص النحاتون على إبراز املرتبة االجتماعية اليت متيز الوجهاء عن بقية أفراد  :اجتماعيةعوامل  -(2 
الفضفاض الذي يرتديه الّرومان يف ( Toga) اجملتمع، فأظهروهم على أنصاب قبورهم بلباس التوجا 

ويليق . ينياملناسبات الرمسية، بيمنا ارتدت السيدات لباسا شبيها بالفستان الذي يشّده حزام حتت الثدّ 
باملرتبة االجتماعية مع إبراز وقار ادحمّيا ورصانة احلركة، بينما تتجلى موهبة الّناحت وحنكته يف قدرته على 
بعث احلياة يف مالمح الوجه، وفقا ملقتضيات الفن الواقعي ومن بني التماثيل اليت بلغت درجة فنية مرموقة، 

، عثر عليه بضاحية برج (Hercules)يرتدي عّباد هرقل  متثال من القرن الثالث لوجيه من بالد املغرب
 .1العامري بتونس حاليا

كان ال بد على األغنياء إدخال مظاهر اجلمال على منازهلم الفخمة من الداخل لتكتمل روعتها 
حيث زودت بعض القصور بالرسوم اجلدارية اجلميلة املتعددة األلوان، فعلى سبيل املثال أكتشفت . ومجاهلا

، حيتوي على بقايا رسوم جدارية، دلت على أن القصر يرجع إىل هناية القرن 2يا قصر مبنطقة بئر التوافقةبقا
 .3الثاين وبداية القرن الثالث امليالدي

عخثر على بعض األدوات اليت استخدمت يف تزيني البيوت من الداخل، ومنها بعض اجملسمات 
التماثيل الكثرية اليت كانت تعج هبا املنازل يف العصر الروماين  الرمان املصنوع من اجلبس، مضافاً إليها :مثل

على وجه اخلصوص، ويف هذا املقام عخثر يف منزل البهو املعّمد مبدينة لبتيس ماجنا على عدة متاثيل صغرية 
 . 4مصنوعة من الربونز، وأجزاء مصغرة من الفسيفساء، ومتثال مّصغر ألسد مضطجع حتت الشجرة

: يبات األثرية أماطت اللثام عن جمموعة من املواد واملقتنيات استخدمت للزينة مثلكما أن التنق
أيضاً ثر خدام الزهور يف منازهلم، وأخ الرسوم اجلدارية اجلميلة املتعددة األلوان، والزهريات الزجاجية، واست

ها زخارف بالسراي احلمراء بطرابلس على زهرية من الفخار ذات لون أمحر على شكل نصف كرة، علي
 . 5هندسية بارزة، تتكون من نقط وخطوط

 أما الفئات الشعبية الضعيفة، فال قدرة هلا يف أحسن احلاالت إالّ على اقتناء حنوت قليلة النتوء، 
                              

 .941، ص عمار ادحمجويب، املرجع السابق 1
 .تقع هذه املنطقة يف ترهونة بليبيا 2
 .141أمحد حممد أنديشه، احلياة االجتماعية يف املرافئ الليبية، املرجع السابق، ص  3
 .113، ص نفسه 4
 .116-141أمحد حممد أنديشه، احلياة االجتماعية يف املرافئ الليبية، املرجع السابق، ص ص  5
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لتخليد صورة الفقيد أو الفقيدة، أو لتقدمي نذر إىل اإلله األفريقي َساتخورنخس الذي كانت أنصابه تخعّد 
أغلبية هذه النحوت سواء اكتسبت صيغة مأمتية أو دينية، من إنتائج مصانع غابت فيها باملئات، وكانت 

  .1القدرات الفنية وطغت التقاليد احلرفّية املوروثة عن العهد القرطاجي
حافظ الفناّنون واحلرفيون األفارقة، يف بداية العهد الروماين، على التقاليد الفنية  :عوامل دينية -(1 

فواصلوا خصوصًا يف املصانع اليت كانت تقصدها الفئات  -انقراض احلضارة القرطاجّية  املوروثة بعد
لكن اإليديلوجية الرومانية . ، نقش صور بعل مّحون مثال أو حنتها على الطريقة التقليّدية-الشعبية

اكتسحت بسرعة اجملال الديين رغم صموده، فألفت بني بعل مّحون وَساتخورنوس، وبني تانيت 
ونوقايلستيس، وأصبحت صور واجهات املعابد على أنصاب ساتورنوس شبيهة بواجهة املعابد ويخ 

 .2املعبودات الّلوبية إىل الّرومنةالرومانية، وتعرضت املعتقدات و -اإلغريقية
، وما تّدل -تونس حاليا-ذلك ما نالحظه يف آهلة الّنصب الّشهري الذي عثر عليه بأحواز باجة  

وقد بلغت الرومنة حدا أّدى إىل انتشار . عليه أمساؤها من مزيج بني العبادات والطّقوس اللوبية والرومانية
ماذج اليت وضعها كبار النّحاتني الرومانية يف سائر املواقع األثرية، وفقًا للن -متاثيل اآلهلة اإلغريقية

 .3اإلغريق
انتشرت كذلك منذ العهد اجلمهوري متاثيل اآلهلة الشرقية، كآهلة املعبد الذي عثر عليه مبوقع 

األثري، بالقرب من بلدة بئر بورقبة، وفيه متثال غري وجه الربة القرطاجية ( Thinissut)ثينيسخوت 
كما انتشرت (. Sokhet)تشبيها بوجه الرّبة املصرية َضَخمات الكربى تانيت وعوّضه بوجه لبوءة، 

( Isis)والربة املصرية إيزيس ( Sarapis)واإلله املصري َسارَابيس ( Mithra)متاثيل اإلله اإليراين ميثر 
 .4وغريها من اآلهلة الشرقية

للغاية، فهي إّن موضوع دراسة الفسيفساء موضوع شيق  :تطور فن الفسيفساء المغربية :ثانياا  
مبثابة شاهد مثني بالنسبة لديكور البنايات القدمية، كما أهنا تعد من الشواهد اليت من خالهلا نستنبط 

                              
 .941املرجع السابق، ص عمار ادحمجويب، 1
 .945نفسه، ص  2
 .945نفسه، ص  3
 .945ص ، نفسه 4
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الكثري من املعلومات حيث ظهر يف اخلرائط األثرية لبالد املغرب بقايا لوحات فسيفساء تعكس مشاهد 
ين واجلمايل للسكان يف تلك املرحلة احلياة اليت كانت تدور من حوهلا، وتنم عن مدى تطور احلس الف

 .وقد نعاجل يف هذه اجلزئية مراحل تطورها
كلمة من اشتقاق غري حمدد، وقد ظهرت   1(opus Musivom)هي تقنية موزيفوم  :مفهومها(  1  

، حىت فرتة القرون الوسطى،  (Diocletien)ألول مرة يف نص التيين يف عهد اإلمرباطور ديوقليتيان 
، (Musivum)أو موزيفوم ( Musium)أو ( Museum)دون اهتمام موزيوم كانت تكتب 

وتشري هذه األخرية يف األصل إىل التصوير اجلداري مبعكبات امليناء، غري أهنا أصبحت تشري إىل 
الفسيفساء مبفهومها العام، أي فن زخرفة مساحات معمارية، بواسطة قطع صغرية حجرية أو طينية أو 

فخارية ذات ألوان خمتلفة أو لون واحد، متجاورة داخل مساحة إمسنتية وتوضع على زجاجية أو رخامية و 
 .2مستوى واحد لتأمني متاسك اجملموعة

تاريخ بقية اللقى األثرية، اليت : جتدر اإلشارة إىل أن تاريخ فن الفسيفساء يؤدي دورا كبريا مثل
افية لبلد ما، ومستوى املعيشة لسكانه حيث يستعان هبا يف دراسة اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والثق

أهنا استعملت لتزيني وتبليط أرضية وجدران القصور واملنازل واحلمامات والكنائس وادحماكم وقد تناول 
  .3الرسامون يف اللوحات والرسوم مواضيع خمتلفة نذكر منها الطقوس القدمية واملعتقدات الدينية

م استعمل الكلدانيون يف .ق 1311للفسيفساء من الشرق، ففي جاءت الفكرة األوىل  :أصلها( 2 
( Uruk)زخرفة قصورهم طريقة قريبة من الفسيفساء، حبيث كانت إحدى جهات مبىن مبدينة الوركاء 

بالعراق مزينة بشاريات ولولبيات ومعينات صفراء وسوداء مشكلة بواسطة خمروطيات من الطني املشوي،  
 أما قاعدهتا فتكون داخل مسك  .حد األلوان املذكورة، وهو ما يظهر للخارجكل منها مطلية يف رأسها بأ

 .4اجلدار، وتشكل هذه املخروطات بواسطة جتاوز ألواهنا املختلفة فسيفساء حقيقة

                              
1  Dictionnaire encyclopédique Quilte (L-N), Librairie Aristide Quilet, 278, 

Boulevard Saint-Germain, Paris, 7, 1977,P.4389.                                                        
2 (p) Gauckler, Opus misirrum dans dictionnaire des antiquités, Grecques et 

Romaines, Paris1916, P.2088.    
 .941حممد البشري شنييت، أضواء على تاريخ اجلزائر، املرجع السابق، ص  3
4 (H) Ennaifer, La civilisation tunisienne à travers la mosaïque, Tunis, 1973, P.15. 
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باليونان، ويف مصر مساحات من احلجارة الصغرية، أو ( Crete)كما أبرزت التنقيبات يف كريت
، غري أن هذه التقنيات القدمية من الفسيفساء مل 1من اإلمسنتمن األصداف املوضوعة داخل بساط 

 .2تستعمل يف تغطية األرضيات
 يعود أصل الفسيفساء يف بالد املغرب إىل الفرتة البونية بقرطاج وأشهر مثال  :الفسيفساء المغربية -(1

واملؤرخة بني القرنني جبزيرة صقلية ( Selinonte)اليت عثر عليها بسيلينونت " تانيت"هلا هو فسيفساء 
 .3 م.م، كما عثر على تبليطات خاصة يف مدينة كركوان واملؤرخة بالنصف األول ق.الرابع والثالث ق

وأمجع األخّصائيون تقريبا على التأكيد بأن أفريقيا الرومانية أكثر املقاطعات إنتاجًا وتنويعاً 
قي البتكار الفسيفساء اإلفريقية يف العهد والواقع أنّه جيب إرجاع تاريخ اإلنطالق احلقي. للفسيفساء

الروماين إىل حوايل هناية القرن األّول بعد املسيح، باستثناء بعض اجملموعات كاليت عثر عليها بسريتا واليت 
 .4م.تعود إىل أواسط القرن األّول ق

ألبيض كانت الفسيفساء املغربية يف بداياهتا نسخة وفّية للفسيفساء اإليطالية ذات اللونني ا
واألسود األسلوب املتحّفظ يف أناقته، وتسىن لصانعي الفسيفساء املغاربة أن يتحّرروا من تأثري املدرسة 
اإليطالية إاّل خالل النصف األّول من القرن الثاين حيث تكّونت مدرستهم وابتدعوا أسلوهبم اخلاّص 

 .5تنوّع الزخارف وغزارهتا املتمّيز، وذلك أساساً باستعماهلم لأللوان املتعددة ومبيلهم إىل
قرطاج : وينبغي إرجاع تاريخ التلوين يف الفسيفساء اإلفريقّية إىل أواخر القرن األّول يف مواقع مثل

وعلى امتداد . وأوتيكا، وأخذ التلوين يتقّدم بكل رّقة من حاشية اللوحة إىل وسطها ويكتسحه تدرجيياً 
 امللون حافظت الرتكيبات اهلندسية على بساطتها واعتمدت هذه الفرتة اإلنتقالية من األسود واألبيض إىل

اخل مع احلشو بزخارف مستمّدة من اجملموعات ...الرتبيعات والدوائر املتقاطعة واملسّدسات املتماّسة
أّما النصف الثاين من القرن الثاين فقد شهد اإلنبثاق احلقيقي للمدرسة اإلفريقية وجتاوز . الكالسيكية

                              
1 Gauckler, OP-Cit, P.2092.     (P)                                         
2 Ennaifer,OP-Cit, P.17.        (H)                                         

3   Fantar, Les pavements puniques dans les dossiers de L’archéologie, N°31, 1978, 
P.8.9 

 .915، ص9111اث، املعهد الوطين للرتاث، تونس، مارس جمموعة مؤلفني، تونس أعالم ومعامل، الوكالة القومية للرت  4
 .915، ص نفسه 5
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، حيث صار فن أكثر وضوحًا سواء من ناحية األساليب اليت تنوعت فيما بني 1ايلاألسلوب اإليط
الواقعية من خالل رسوم األشخاص، واألساليب الرمزية املتمثلة يف الزخارف النباتية، وأخرى تصور الزهور 

وحات والطيور واحليوانات، باإلضافة إىل مشاهد من األعمال واحلرف، كالصيد والزراعة وغريها من الل
 .2اليت وخجدت يف مناطق خمتلفة من بالد املغرب

وهكذا تطور فن صنع الفسيفساء حتت حكم األنطونيني والسفريني موازنة مع تطور فخامة  
وقد انتشر استعمال فن الفسيفساء، يف املباين العامة وخاصة احلمامات، اليت أصبحت املركز  .البنايات

لبالد املغرب يف حوايل ( Hadrien)وكان لقدوم اإلمرباطور هدريان . االجتماعي للحياة اليومية
ا معلمي م أثره يف ازدهار هذا النوع من الفنون، ذلك أن حاشية اإلمرباطور كانت تضم بني أفرداه914

 .3فسيفساء، جاءوا لزخرفة املباين اليت قامت تشريفا وتكرميا لإلمرباطور
ويف بداية القرن الثاين للميالد، الذي عرف بعهد األنطونيني، تعددت ورشات صناعة الفسيفساء  

وقيصرية ( Hippo-Regius)على سواحل نوميديا وموريطانيا، نذكر كمثال على ذلك عنابة 
(Caesaria .)4ورشات أوتيكا وقرطاج بتونسو املناطق الداخلية فقد برزت منها تازولت وتيمقاد  أما. 

لعبت صناعة الفسيفساء دوراً مهماً يف احلياة اليومية بالرغم من ارتفاع تكاليف صناعتها، وكانت  
رتفعة على هلا مراكز خاصة هبا، تعمل فيها جمموعة من العمال والفنانني املمتازين الذين يتقاضون أجوراً م

أعماهلم، ولذلك كانت مقصورة على املباين العامة ذات األمهية اليت تنفق عليها الدولة، وعلى تصوير 
 .5الدارات اخلاصة بطبقة األغنياء

ازداد انتشار الورشات يف كل أحناء اإلمرباطورية أثناء حكم السفرييني السيما يف بالد املغرب اليت  
األلوان هبا على إثراء الفسيفساء، وعلى انتشار ورشات صنعها وكعينة على ساعد وجود املرمر املتعدد 

( Auezia)مث سطيف وأوزيا ( Cirta)وسريتا ( Theveste)ذلك نذكر مدن كل من تبسة 

                              
 .916-915ص ص املرجع السابق، ، جمموعة مؤلفني، تونس أعالم ومعامل 1
االحتاد العام لآلثاريني  دراسة لعوامل التلف وطرق العالج والرتميم، جملة:عبد السالم، الفسيفساء يف ليبياصفاء أمحد 2

 .915 صالعرب،القاهرة،
Gaukler, OP-Cit, P.2092.  3 

Ibid,p.2109. 4 
 .913صفاء أمحد عبد السالم، املرجع السابق، ص  5
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وبلغت مهارة الفنانني منزلة  (.Cartenna)وتنس ( Saldae)وجباية ( Rousicada)وسكيكدة 
، الذين اهتموا خصوصا باملشاهد امليثولوجية، مشاهد أفرديت مرموقة يف عهد األنطونيني والسويريني

وينخوس وبيدها املرآة، وهي تتجمل وتتربج، وديخونيزوْس، وبوخخوس متصدرًا موكب أتباعه، ونبتخونوس وهو 
 .1يشق عباب البحر على عربة النصر

بارزا بعد زمن طويل من ويف هناية القرن الثاين امليالدي عرفت مواضيع احلياة اليومية رواجا   
وقد . احتكار املواضيع الزخرفية املعقدة يف الفسيفساء، حبيث عوضت بأشكال مستوحاة من الواقع

عربت الفسيفساء عن عدة جوانب من الواقع اليومي املعاش، كمشاهد البيع والشراء، والقنص والصيد 
حّيات على الرّكح وجماهبة الوحوش يف البحري، وحياة األغنياء يف قصورهم وضيعاهتم، أو كمشاهد املسر 

املسرح الّدائري، ومشاهدة اخليول املنتصرة وحلبة سباق اخليل، وأزدهر األسلوب الباروكي، فّصورت هذه 
 (.11:ينظر الشكل رقم).2الّلوحات عاملا يتدفق حيويّة قد ختلص من قيود الفن الكالسيكي

 
 (سة تونسمتحف سو )ممثل تراجيدي وممثل هزلي: 11شكل رقم 

 .181رضا بن عالل، المرجع السابق، ص : نقال عن

القرن الثالث امليالدي أصبح تصوير اجلسم اإلنساين ثقياًل، حبيث اختفت الرشاقة  أواخرويف  
قلت الفسيفساء يف هذه  .وخفت احلركات والطابع التأثريي لألشخاص وتركت مكاهنا للهيئات اجلامدة

                              
 .949عمار ادحمجويب، املرجع السابق، ص  1

, OP,Cit,P.25. 2 Ennaifer  
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يقلدون النماذج املنشورة وإمنا اجتهوا حنو املواضيع اجملردة والفلسفية، وقد الفرتة، كما أصبح صانعوها ال 
 .اختاروا عدة صور أسطورية إغريقية بسبب قيمتها املنفعية، وحماكاة احلياة األخرى

مع عودة السالم والثراء حتت احلكم الرباعي، عرف فن الفسيفساء نفسا جديدًا من االزدهار  
 .1املغاربة معلمني كبار يدعون إىل صقلية واليونان واسبانيا والتطور وأصبح الفنانون

بأغراضه ومواضيعه، وتقنياته، عرب العصور  -بنماذجه كلها-تطور الفن يف بالد املغرب  بذلك 
اليت مر هبا هذا الشعب العريق، إذ تأثرت فنونه بفنون شعوب أخرى، جلبها معهم القادمون لبالد 

هذا باإلضافة إىل ما اكتسبه هذا الشعب من فنون نتيجة . ني، وروماناملغرب، من إغريق، وفينيقي
الشعوب السودانية يف : اختالط أبنائه بشعوب أخرى، وعن طريق اهلجرات، واملعامالت التجارية، مثل

أضحى هذا الفن . جنوب البالد، ومصر يف شرقها، وشعوب الضفة املقابلة عرب البحر األبيض املتوسط
اإلنساين،الذي أبدعته ثقافات متنوعة، كانت معروفة منذ حقب قدمية عرب احلضارات  مطعمًا بالرتاث

 .اإلنسانية
بالرغم من سياسة الرومنة اليت سعت لطمس الشخصية  همن خالل هذا الفصل نستنتج أن

املغربية، لكن هناك جمموعة من البصمات الثقافية واحلضارية والتقنية الشاهدة، بكل جالء على الذكاء 
اخلارق الذي ميتلكه اإلنسان املغريب، وعلى عبقريته املتفتقة نضجا وحكمة ورزانة، وعلى قدراته اإلبداعية 

ح بشكل بني على مجيع األصعدة واملستويات، فرغم حرص روما على تعميم لغتها اهلائلة اليت تتض
ية، فاستمرارية وآداهبا بكافة الوسائل، إال أن التأثري اللويب كان واضح املالمح عن طريق النقوش اجلنائز 

أما مسألة  احلفاظ على الثقافة املغربية اليت دامت عرب مئات السنني من االحتالل الروماين، النقوش دليل
التأثر باألدب الالتيين أو اليوناين، فهي مسألة طبيعية ألن ليس هناك أدب خلق من العدم، فالتالقح 

 .الفكري يتحكم يف مجيع الظواهر النصية البشرية
كما يعترب الفن ظاهرة اعتيادية يف بالد املغرب، ال ختص النخبة، فالفنون بأنواعها من رسم 

يفساء، هي مرآة للحياة تعكس تطور حضارة اجملتمع املغريب، وتوضح كثرياً وتصوير وعمارة وحنت وفس
 .من مناحي حياته وتقاليد وتطلعاته

                              
Ibid,P.25.  1  
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ا ورد يف انبثقت هذه الدراسة من عرض املادة التارخيية املوجودة يف املصادر األدبية ووفقًا مل
السمات اجلوهرية براز اهبدف استجالء تاريخ بالد املغرب خالل تلك الفرتة، و املراجع املختلفة، 

املغاربة من احتكاكهم ، حيث اكتسب وعالقتها باحلضارات اجملاورة القدمي غريبلثقافة اجملتمع امل
 ،الثقافيةو  االجتماعية باملصريني والفينيقيني واتصاالهتم بالعامل اإلغريقي والروماين الكثري من األمناط

توصلت إىل ومن خالل ذلك  .على ازدياد عملية التطور واالنفتاح احلضاري الشيء الذي ساعد
 :يةتالنتائج اآل

لسكان بالد املغرب صالت قوية وأصول متينة تربطهم بشعوب البحر األبيض  كان -1
، وأن أبرز ملحوظةأثرت الشعوب القدمية بعضها بالبعض اآلخر وتأثرت هبا بدرجة حيث املتوسط 
الفنية، وأن التأثري والنزعة  والعقائد الدينية اللغويو  االجتماعي اجلانب تتمثل يف احلضارية املقومات

أو التأثر مبا عنده، ليس إال نوعا من التقليد واالقتباس احلاصل يف اآلخر  لبالد املغرب الثقايف
 .باالحتكاك وباالتصال

وجود صالت بني سكان بالد املغرب القدمي ومصر حسبما بعد هذه الدراسة  يتضح - 2
راحل، وقد دلت عليه اآلثار املختلفة، واليت يستنتج منها أن التواصل كان مباشرا يف أغلب امل

تراوحت طبيعة تلك العالقات بني الصراع يف أكثر الفرتات اليت عرفت النزوح واهلجمات اللوبية 
 .ل، كما كانت سلمية يف فرتات أخرىعلى منطقة وادي الني

معظم املعلومات اليت حصلنا عليها عن القبائل اللوبية جاءت من خالل املصادر  -3
لكل قبيلة تسمية فما ذكره ملوك مصر عنهم، كتابات أو و صرية القدمية، سواء كانت نقو  امل

على درجة من النضج احلضاري والرقي، وذلك يتضح من  هاكانت معظمو معينة خاصة هبا، 
خالل مالبسهم الفضفاضة وأدواهتم اليومية، وطريقة معيشتهم، بالرغم من أن بعض القبائل قد 

 .امتازت بالبداوة

املغرب واملصريني أشكاال عديدة، منها احلرب، وجتنيد العالقات بني سكان  اختذت - 4
يف اجليش املصري أو تشغيلهم يف بناء املعابد، ونزوح اللوبيني يف فرتات  جند مأجوراللوبيني ك

املصاهرة، وتكوين اللوبيني ألسر احلاكمة يف  بواسطةو استيطاهنم يف منطقة وادي النيل، خمتلفة و 
وبذلك صار العنصر ر، ومشاركتهم يف حروهبا اخلارجية، مصر، ومسامهتهم يف الدفاع عن مص
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اللويب الذي هاجر إىل مصر يلعب دوراً قيادياً، وارتبطت لوبيا مبصر يف هذا العصر برباط سياسي 
ثقافة املصريني وحضارهتم وأصبحوا دون وأضاف اللوبيون إىل شدة بأسهم وشجاعتهم . وثيق

 .جدال حيكمون أقوى إمرباطورية يف شرق البحر املتوسط

قد سهل اجلوار واالنتماء إىل منطقة واحدة من عملية االحتكاك املستمر واملباشر  - 5
بينهما، رغم أن املصادر املتوفرة عنه حىت اآلن يستنتج منها أّن االنتقال والزحف مل يأخذ إال 

هة واحدة، أي من الغرب حنو مصر، ومل يرد فيها ما ميكننا اعتباره هجرة أو انتقااًل يف االجتاه وج
املعاكس ما عدا ما عرفته املناطق احملاذية ملصر مباشرة، وقد عرف التواصل بني الطرفني طريقًا غري 

 .واإلغريق كالفينيقينيمباشر من خالل أجناس أخرى  

دى إىل بالتواصل املستمر واالحتكاك الذي أ املصريةالعالقات اللوبية  مسحت - 6
والثقايف بني سكان املنطقتني يف اجملاالت املادية واملعنوية، فمسألة  التفاعل والتعاطي االجتماعي

الشبه بني اآلثار الكتابية اللوبية واملصرية، ال خترج عن نطاق انتقال األفكار احلضارية مع أصحاهبا 
 .تأثري عدة عواملمن مكان إىل آخر حتت 

حدث تالقح بني الديانتني املصرية واللوبية خالل فرتات التاريخ، أدت إىل انتقال  - 7
الكثري من املعبودات اللوبية القدمية إىل مصر وانتقال املعبودات املصرية إىل بالد املغرب القدمي، ومل 

 . كالفنون املختلفة والعمارةيقتصر التواصل على اجلانب الديين بل نلمسه يف جوانب أخرى عديدة  

 حيث كانت اهلجرة من الشرق حنو الغرب، ،أما بالنسبة للفينيقيني فاألمر كان خمتلفاً  - 8
باحلوض الغريب للبحر املتوسط كانت مبكرة، حيث استوطنوه وأسسوا مراكزهم  ألن معرفتهم

التجارية فيه، ومل تلبث تلك املراكز أن حتولت إىل مستوطنات دائمة أصبحت قبلة إلخواهنم يف 
أن منت  -قرطاجة–الشرق بعد أن ضاقت هبم السبل، وما لبثت إحدى تلك املستوطنات 

 .يمة للعامل الفينيقي يف غرب التوسطوتطورت بشكل سريع، وأصبحت زع

هناك عدة أسباب هامة جعلت الفينيقيني ينجحون يف استقرارهم يف بالد املغرب  - 9
منها املوقع اجلغرايف املمتاز الذي مسح هلم بإنشاء مرافئ صاحلة لرسو سفنهم، وتوفر احملاصيل 

الفينيقيني السلمية وعدم ميلهم  الزراعية، ووجود املياه الصاحلة للشرب، إضافة لذلك فإن طبيعة
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عن طريق التعاون ا كيف يستميلون السكان احملليني للعنف كان هلا دور يف استقرارهم، حيث عرفو 
 .والتبادل التجاري

م عندما .التأثري احلضاري القرطاجي األشد على املغاربة خالل القرن اخلامس ق بدأ -11
ا وإعطاءها األمهية الالزمة هلا، حيث توسعت يف يقيتغرّيت السياسة القرطاجية بتوجهها حنو إفر 
 ذلك أدىلغلهم بني اجملتمعات املغربية، أسفر عنه تغ األعماق على حساب األراضي القبلية، مما

 .طة إثنية واجتماعية وثيقةإىل راب

لقد فرضت حضارة قرطاجة نفسها شيئا فشيئا، كما أن بعضًا من عادات السكان  -11
نتيجة جمموعة من العوامل بشرية، تارخيية وجغرافية هذه  القرطاجينياألصليني أثّر يف عادات أولئك 

العوامل متثلت يف اجلوار بني الشعبني القرطاجي والنوميدي وطول مدة التواجد الفينيقي القرطاجي 
 . وميديا، وخمتلف العالقات اليت نشأت بني القرطاجيني والنوميدينييف ن

التوغل القرطاجي يف الفضاء اإلفريقي اختالطهم بالسكان احملليني، عن  ترتب - 12
الليبو "وصل إىل حد التزاوج معهم، وهذا األمر نتج عنه ظهور عنصر جديد يف اجملتمع القرطاجي 

تطور اجتماعي وثقايف مهم، كانت أبعاد تلك املوجة الفينيقية قد ، وهذا االمتزاج أدى إىل "فينيقي
العرقي، وإىل املزج والتوحد اللغوي  واالنصهارأحدثت يف الواقع تغيريات جذرية أدت إىل التالحم 

  . والتطبع بذات الطباع

والواقع أن عملية تأثر النوميديني باحلضارة القرطاجية مل يكن نتيجة عمل ُمنظم  -13
ود قامت به قرطاجة إمنا كان بطريقة غري مباشرة وبشكل سلمي وهو النتيجة الطبيعية ومقص

   .لتجاور شعبني ملدة زمنية طويلة جدا

، وأهنما ظلتا تتغذيان الفينيقية  و بيةو متزاج الواضح بني الثقافتني اللمالحظة االميكن  -14
من مصدر واحد، وهو اجملتمع احمللي القدمي ببالد املغرب، بكل أطيافه، كما أن تسرب احلضارة 
والثقافة البونية إىل دواخل اإلقليم، وتشرب السكان احملليني لتلك الثقافة جعل من عملية 

مة التيار احلضاري القادم استمرارها مدة طويلة من الزمن، أمر يف غاية األمهية، واستطاعت مقاو 
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مع املستعمرين اجلدد الرومان، فقد بقيت احلضارة البونية بكل معطياهتا الثقافية والدينية واللغوية 
 . تضفي بظالهلا على اجملتمع احمللي، خالل فرتة االستعمار الروماين

انتشار اللغة والديانة الفينيقية بني السكان من خالل املراكز اليت أنشئت يف بالد املغرب  -15
وكذلك تأثر القرطاجيني باللغة والعبادات احمللية أحدث متازجاً بني ثقافة القادمني اجلدد وأصحاب 

التمازج البالد األصليني، حيث أصبح من الصعب التفريق بينهما أثناء االحتالل الروماين، هذا 
 . الذي أفرز ما ُعرف يف التاريخ القدمي باسم احلضارة البونية

بيني القدماء والفينيقيني واضحا يف عدة جوانب، حيث يعد و التأثري والتأثر بني الل كان -16
الفينيقيون من أقدم الشعوب اليت عرفتها منطقة غرب البحر األبيض املتوسط، وأكثرها نشاطا يف 

 . م.تلك املنطقة وذلك منذ األلف األوىل ق

كانت ، ذلك ألهنا  أيضاً  ضمن االسرتاتيجية التوسعية لدى اإلغريق بالد املغربكانت   -17
مما وفر هلا استقرارًا سياسيًا جيداً، كما أن العوامل املساعدة  ،وال زالت تتمتع مبوقع جغرايف متميز

حيث   ،رئيس يف تدعيم عمليات االستيطان اليت توافرت على صعيد املنطقة قد سامهت بشكل  
كلها عوامل دعمت يب يعاين فراغًا وضعفًا وتفككًا سياسيًا واقتصاديًا وحربياً،  و كان اجملتمع الل

وإجناحها، وقيام املستوطنات الفينيقية واإلغريقية  والفينيقي من قبل اإلغريقي عملية االستيطان
بيني و التوسع ومد النفوذ على حساب الل  عمليةمثبية، ومن و  جنب على األراضي اللجنبا إىل
 .أنفسهم

ال سيما فرتة التأسيس، مث تغري اتبع اإلغريق كالفينيقيني سياسة حسن اجلوار يف البداية،  -18
احلال فيما بعد حينما بلغت املستوطنات طور االرتقاء واالزدهار، فانقلبت السياسة السلمية إىل 
شبه عدائية، مث عدائية صرفة، نتيجة الضغط املتزايد على السكان احملليني من قبل الوافدين، جراء 

 .التنافس التوسعي يف املنطقة

يف تقدمي العون واملساعدة ألولئك الوافدين اإلغريق، ال  اللوبية ائللقبل كان الفضل -19
سيما يف الفرتة األوىل من تأسيس املستوطنات، وكذلك فرتة تطورها وازدهارها فيما بعد، وذلك 

 . رغبة من العنصر احمللي يف التواصل احلضاري مع العنصر الوافد يف خمتلف أوجه النشاط اإلنساين
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، أقام البحارة اإلغريق تقرار جاليات يونانية بقورينائيةاإلغريقي واس االنتشاربعد  -21
عالقات وطيدة مع نوميديا وموريطانيا، خاصة بعد توتر العالقات النوميدية القرطاجة اليت كانت 

 .عامالً مشجعاً للتواصل ال سيما يف عهد امللك ماسينيسا وأبنائه

غريقية بني العداء والسلم، فهناك قبائل أعلنت احلرب، بية اإلو العالقات اللتأرجحت  -21 
بيني و بيني، كما كان على اللو ليت مارسها اإلغريق على حساب اللنتيجة سياسة التوسع يف األرض ا

أن يواجهوا وحدهم كل تلك القوى اليت كانت تتصارع فيما بينها على املنطقة، وهناك قبائل 
ينة تشربت عاداهتم وثقافتهم حبكم اجلوار والتواصل أخرى متأغرقة ومتداخلة مع إغريق قور 

 .واملصاهرة

كانت احلياة االجتماعية خمتلفة األنشطة داخل املستوطنات اإلغريقية، حياة مليئة  -22
باملتجددات واملتغريات اإلقليمية والعاملية، من أجل التعايش والتواصل احلضاري، متاشياً مع ما متليه 

 .   من التاريخالظروف يف تلك الفرتة 

بيني حبضارة و ت حضارة اللبيون عن اإلغريق الكثري وأعطوهم الكثري، فامتزجو أخذ الل  -23
، حيث شهدت احلياة الثقافية املتبعة داخل املستوطنات اإلغريقية ازدهارًا منقطع النظري اليونان

على عبادة آهلتهم على مجيع املستويات اآلداب والفلسفة والعلوم والفنون، وقد حرص اإلغريق 
بية، كما و هلا املعابد داخل مستوطناهتم اللاملوجودة يف أوطاهنم األوىل، فعملوا هلا التماثيل وشيدوا 

بيني بالنواحي الدينية والعقائدية، فقّلدوهم يف ذلك، واستعاروا و استفاد اإلغريق من ولع قدماء الل
 .منهم آهلتهم وعبدوها

عما كان عليه  -بعض الشيء–الرومان يف زمن متأخر بء بدأت صالت املغاربة القدما -24
مبثابة نقطة كان م  .ق 146سقوط قرطاجة يف سنة ني، فمع املصريني واليونان والفينيقياحلال 

انطالق الرومان يف تثبيت دعائم االحتالل من خالل إقامة املستوطنات يف عمق بالد املغرب، 
حيث انتهج الرومان سياسة الدمج والرومنة لتدعيم سياستهم االستيطانية وذلك بإنشائهم املدن 

 . ومنحها لقب املدينة الالتينية
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الصعيد االجتماعي املغريب الذي حتول من على  اً عميق حتوالً  الوجود الروماين أحدث -25
النظام القبلي القائم على تقاسم األدوار وتبادل املنافع واحلماية، إىل جمتمع خاليًا من كل انسجام 

يتمتع بثروة طائلة، ويتنعم يف ( املرتومن يوأحيانًا األفريق)عمر الروماين فيوجد امل. ومتاسك وتالحم
ضيعته جبميع أصناف اخلريات، ويوجد العبيد احملرومون من مجيع احلقوق وكان نصيبهم التعب 

ًا من أبناء البالد حرموا من أراضيهم اخلصبة، كثري والشقاء واحلرمان، ويوجد باجلبال اجملاورة عددا  
م وآلبائهم وأجدادهم، ولكنها افتكت وانتزعت منهم، واملروج اخلضراء، وهم يعلمون أهنا كانت هل

  .فهذه كانت من بني األسباب اليت أدت إىل اهنيار النفوذ الروماين

إن ثراء مدن بالد املغرب باملرافق املختلفة دليل على الفوارق االجتماعية بني سكان  - 26    
ارات واألفكار يف هذه املدن، وأن احلضر واألرياف، وقد فسح توايل األجيال اجملال لتالقح احلض

احلضر من أهلها قد اندجموا بنسبة واضحة يف احلضارة الرومانية، اليت أصبحت واقعًا معاشًا وتأثروا 
هبا وأثروا فيها مبا كان هلم من حضارهتم املغربية، فال ميكن ألي مدينة أن تعيش منعزلة على 

الت احلضارية بني سكان املغرب القدامى وغريهم نفسها، وقد أَثْ َبُت يف الفصول السابقة االتصا
 .من شعوب البحر املتوسط قبل الفرتة الرومانية

هناك جمموعة من  بقيترغم سياسة الرومنة اليت سعت لطمس الشخصية املغربية،  - 27
البصمات الثقافية واحلضارية والتقنية الشاهدة، بكل جالء على الذكاء اخلارق الذي ميتلكه 

ملغريب، وعلى عبقريته املتفتقة نضجا وحكمة ورزانة، وعلى قدراته اإلبداعية اهلائلة اليت اإلنسان ا
 .بني على مجيع األصعدة واملستوياتتتضح بشكل 

رغم حرص روما على تعميم لغتها وآداهبا بكافة الوسائل، إال أن التأثري اللويب كان واضح  -28
فاستمرارية النقو  دلياًل على احلفاظ على الثقافة املغربية اليت املالمح عن طريق النقو  اجلنائزية، 

 .من االحتالل الروماين دامت عرب مئات السنني

أما مسألة التأثر باألدب الالتيين أو اليوناين، فهي مسألة طبيعية ألن ليس هناك أدب خلق  -29
 .من العدم، فالتالقح الفكري يتحكم يف مجيع الظواهر النصية البشرية
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، ال ختص النخبة، فالفنون بأنواعها من العهد الروماينفن ظاهرة اعتيادية يف كما يعترب ال -31
رسم وتصوير وعمارة وحنت وفسيفساء، هي مرآة للحياة تعكس تطور حضارة اجملتمع املغريب، 

 .وتوضح كثرياً من مناحي حياته وتقاليد وتطلعاته
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 قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر -أوال

،  دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، 1عثمان طه، ط: تخ (رواية حفص)الكرمي،القرآن 
  .م4002/هـ1241سوريا، -دمشق

 :باللغة العربية -1

، اإلغريق عند ابن خلدون من بداية أيامهم إىل موت االسكندر عبد الرمحن ابن خلدون -1
 .وتعليق فوزي مكاوي، دط، دت األكرب، حتقيق

اخلوري يوحنا احللو، : أوغسطينوس، اعرتافات القديس أوغسطينوس، نقلها إىل العربية -2
  ..م1111، دار املشرق، بريوت، 2ط

، الثقافية، طرابلس، 1عمار اجلالصي، ط: ترتليانوس، املنافحة أو الدفاع عن التوحيد، تر -3
4001. 

، دار الكتاب املقدس يف الشرق األوسط، 1ين، طالتوراة العهد القدمي، سفر التكو  -4
 .4002القاهرة، 

ديودوروس / بليين األكرب/ سرتابو/ نصوص ليبية من هريودوتس ،خشيم علي فهمي -5
 .ن.ت.ليون اإلفريقي، تامغناست، د/ بروكوبيوس القيصري/ الصقلي

عة ، ألطوبريس للطبا1، ط10مصطفى غطيس، ج: ديون كسيوس، التاريخ الروماين، تر -6
 4012والنشر، طنجة، 

حممد : سالوست، حرب يوغرطة، صفحات من تاريخ مشال أفريقيا، ترغايوس كريسبوس  -7
 1191التازي سعود، جامعة حممد بن عبد اهلل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، فاس، 

حممد العريب عقون، دار ( تح)و( تر)غايوس كريسبوس سالوستيوس، حرب يوغرطة،  -8
 .م4002والنشر والتوزيع، اجلزائر، اهلدى للطباعة 

 .م1191عنربة سالم اخلالدي، دار العلم للماليني، بريوت، : يادة، ترلفريجيل، األ -9
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عـــّمأر اجلالصي، منشورات : تر لوكيوس أبوليوس، احلمــــار الذهــــيب أو التحـــوالت، -11
 .م4000تامنغست، طرابلس، 

أبو العيد دودو، : يف تاريخ اإلنسانية، تر لوكيوس أبوليوس، احلمار الذهيب أول رواية -11
 .م4001منشورات االختالف اجلزائر، 

لبنان،  -دريين خشبة، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت: األوديّسة، تر ،هومريوس -12
 .م4012

أمحد السقاف ومحد بن : عبد اإلله املالح، مراجعة: تاريخ هريودوت، ترمجة ،هريودوت -13
 .م4001اإلمارات العربية املتحدة،  -ثاين، اجملمع الثقايف، أبو ظيبصراي، الكتاب ال

مصطفى أعشي، منشورات املعهد امللكي : هريودوت، أحاديث هريودوت عن الليبيني، تر -14
 .4001للثقافة األمازيغية، دط، الرباط، 

 :المصادر باللغة األجنبية -2

1- Apulius, Apol, Epistulae, Meta Morphoses, Loeb 
Classical Library XCV III                                                                                          

2- Apulius, Apol, Epistulae, Meta Morphoses, Loeb 
Classical Library, XCVIII. 

3- Cornelius Nepos, Œuvres de Cornelius Nepos, Texte 
établi et traduit par, A.M. Guillemin, Ed. les Belles 
Lettres, Paris, 1923.             

4- Diodore de Sicile,Bibliothéque Historique de Diodore 
de Sicile, Tome 01, Trad par ; Ferdinand Hoefer , T ;3, 
éd.Adolphe Delahays, Paris, 1851. 

5- Florus, Abrégé de l’Histoire romaine, Texte traduit par, 
P.JAL, les Belles Lettres, Paris,1967                                                                            
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6- Justin, Histoire universelle, Tome II, L.XVIII, III, 
Traduction J.Pierrot et E. Boitard, Edition 
Pankouk,Paris, 1833. 

7- Juvénal, Satires, texte établi et traduit par H. clouard, 
Paris :    Garnier, S.D, VII                                                                                  

8- Juvénal, Satires, texte établi et traduit par H. clouard, 
Paris : Garnier, S.D, VII. 

9- Pline L’Ancien , Histoire Naturelle, Texte traduit par 
J.André, Collection des Universités de France, 1962 .                                             

10- 10-Polybe, Histoire, XXXVI, Tradution D.Roussel, 
Gallimard. Paris, 1970. 

11- 11-Salluste, DEuvres Complète (Guerre de Jugartha, 
Conjuration de Catilina , Histoire Romaine), trad.Par : 
Charles du Rozier et Yves Germain, éd. Paléo, Paris, 
2003. 

12- Strabo,Geography,éd. H.L. Jones, Londres, 1917.                                 
13- Tertullien, De la monogamie, III,XVII.P.De Labriolle, 

Ed, Alphonse, Picard et fils, Paris, 1906. 
14- Tite Live, Histoire romaine, liv. XL, texte établi et 

traduit par. CH. Gouillard, Ed. les Belles Lettres, Paris, 
1986. 

 :المراجع -ثانيا

 المراجع باللغة العربية (1

 الكتب باللغة العربية -(أ
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  .م1112، املؤسسة العربية احلديثة، بريوت، 1إبراهيم أيوب، التاريخ الروماين، ط -1
، بنغازي، 1إبراهيم نصحي، إنشاء قوريين وشقيقاهتا، منشورات اجلامعة الليبية، ط -2

 .م1190
دار الغرب اإلسالمي، لبنان، : 2جاهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، ط، أبو القاسم سعد -3

 .م1110
من أقدم العصور إىل جميء ) القدمي ، معامل تاريخ الشرق األدىنعصفور حممد أبو احملاسن -4

 .، دار النهضة العربية، بريوت، دت(اإلسكندر
، دراسات يف التاريخ اهللينيسيت، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، أبو بكر فادية حممد -5

4001. 
، املعتقدات الدينية الفينيقية يف املدن الثالث الليبية، جملة البحوث أبو شحمة حممد علي -6

 .ميية، دع، دت، ليبيااألكاد
، أوجه التشابه واالختالف بني االستيطان الفينيقي أبو عجيلة صاحل بن خليفة راضية -7

، املركز الوطين للمحفوظات والدراسات التارخيية، ليبيا، 1واإلغريقي يف ليبيا القدمية، ط
 .م4001

امعة ، منشورات ج4، حماضرات يف تاريخ ليبيا القدمي، طاألثرم رجب عبد احلميد -8
 .1112قاريونس، بنغازي، 

، دار النهضة (سوريا القدمية-مصر)أمحد أمني سليم، يف تاريخ الشرق األدىن القدمي  -9
 .1121العربية، بريوت، 

، مكتبة اإلسكندرية، اإلسكندرية، مصر، 1أديب مسري، تاريخ وحضارة مصر القدمية، ط -11
 .م1119

ة السعودية، جامعة امللك سعود،  زهري مصطفى صادق علي، الرسوم الصخرية يف اململكأ -11
 .كلية الساحة واآلثار

، ، جذور بعض مظاهر احلضارة األمازيغية خالل عصور ما قبل التاريخأعشي مصطفى -12
 .م4004مركز طارق بن زياد، الرباط، 

، تاريخ املغرب القدمي من امللك يوبا الثاين إىل جميء اإلسالم، مطبعة أكرير عبد العزيز -13
 .م4012/هـ1229لدر البيضاء، املغرب، النجاح اجلديد، ا
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، عويدات للنشر، بريوت، 4جاتني أبوايه، روما وإمرباطورياهتا، مج  أندريه إميار، -14
 .م4002

، التاريخ السياسي واالقتصادي للمدن الثالث، الدار اجلماهريية للنشر مدانديشة أمحد حم -15
 .م1112/هـ1204والتوزيع واالعالن، ليبيا، 

، 1إلجتماعية يف املراىفء الليبية وظهريها يف ظل السيطرة الرومانية، طأنديشه، احلياة ا -16
 .م4002ليبيا، -منشورات جامعة التحدي، سرت

 .م4002، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 1، مفتاح اللغة املصرية القدمية، طأنطوان زكي -17
 .1112، ، دار ألف باء، لبنان1، ط1، سكان ليبيا يف التاريخ، جبازامه حممد مصطفى -18
، منشورات مكتبة قورينّا 4.، ليبيا هذا االسم يف جذوره التارخيية، طبازمه حممد مصطفى -19

 .م1191ليبيا، -للنشر والتوزيع، بنغازي
 .، لبدة الكربى، اإلدارة العامة لآلثار ليبيا، طرابلس، دتباقر طه -21
الفتح  من أقدم العصور حىت)الربغوثي عبد اللطيف حممد، التاريخ اللييب القدمي  -21

 .1191، دار صادر، بريوت، (اإلسالمي
، الصراع القرطاجي اإلغريقي من القرن السادس حىت منتصف الربكي مفتاح حممد سعد -22

م وأثره على احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية يف قرطاجة، .القرن الثالث ق
 .م4002ليبيا، -جملس الثقافة العام، سرت

ناجر أمنوذجا، دط، دار اهلالل،  -م، أهم دالالت األلوان رسوم التاسيليبشي العيد إبراهي -23
 .دت، دم

، منشورات مركز طارق بني 1، املمالك النوميدية يف مواجهة التحديات، طبكبوط حممد -24
 .م4004زياد، الرباط، 

، مركز الراية للنشر واإلعالم، د م، 1، ط4بكر حممد إبراهيم، موسوعة تاريخ الفراعنة، ج -25
 .م4002

، دار األمل للنشر والتوزيع، عمان، 1، بقاء اللغات وانتشارها، طبن رابح حممد -26
 .م1111

، امللك العامل يوبا الثاين وزوجته كليوباطرة سيليين، وزارة الثقافة بن شنهو عبد احلميد -27
 .م4009اجلزائرية، اجلزائر، 
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، 1، ط1احلاضر، ج، تاريخ ليبيا العام من القرون األوىل إىل العصر دبن مسعود حمم -28
 .م1122املطبعة العسكرية الربيطانية، طرابلس، 

، الرباط، 4، مظاهر الفكر العقالين يف الثقافة األمازيغية القدمية، طبن ميس عبد السالم -29
 .م4010

، حممد طاهر، قرطاج البونّية تاريخ حضارة، مركز النشر اجلامعي، تونس، بورونية الشاذيل -31
 .م1111

، تبسة معامل ومآثر، املؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار، بوشارب عبد السالم -31
 .م1112

، منشورات وزارة اإلعالم والثقافة ،اجلزائر، 1املدن القدمية يف اجلزائر، ط ،بوشناقي منري -32
 .م1192

مجيلة عبد الكرمي حممد، قورينائية والفرس األمخينيون منذ إنشاء قوريين حىت سقوط أسرة  -33
 .ن.ت.لبنان، د -هضة العربية للطباعة والنشر، بريوتباتوس، دار الن

، املطبعة التجارية، 2، ط1، تاريخ اجلزائر العام، جاجلياليل عبد الرمحن بن حممد -34
 .م1191

، املنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، 1، طاد، يف فقه اللغة وتاريخ الكتابةحامت عم -35
 .م1124ليبيا،

ملغاريب القدمي السياسي واحلضاري منذ فجر التاريخ إىل التاريخ ا، مد اهلاديحم حارش -36
 .م1114، املؤسسة اجلزائرية للطباعة، اجلزائر، 1الفتح اإلسالمي، ط

ليبيا، -، الليبيون يف جيش قرطاجة، جملس الثقافة العام، سرتاحلريب الناجي منصور -37
4010. 

 .م1124، حسن سليمان حممود، ليبيا بني املاضي واحلاضر، مؤسسة سجل العرب -38
حسني ابراهيم أبو العطا، مظاهر احلضارة يف العصر البطلمي الروماين، مكتبة نانسي،  -39

 .م4009مصر، -دمياط
حفناوي بعلي، أثر األدب البونيقي اإلفريقي يف األدب الالتيين والعاملي، إنانا للطباعة  -41

 .م4010سوريا، -والنشر، دمشق
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جيا اإلنسان التاريخ، الكتابة، الديانات ، احلضارة األمازيغية أنثروبولو محداوي مجيل -41
 .م4011، أفريقيا الشرق، املغرب، 1والثقافة، ط

 .م4001، املعتقدات الكنعانية، دار الشروق، عمان، خزعل املاجدي -42
 .م1111خزعل املاجدي، الدين املصري، دار الشروق، عمان،  -43
نشر والتوزيع ، الدار اجلماهرية لل1، ط1، آهلة مصر العربية، مجشيم علي فهميخ -44

 .م1110واالعالن، بنغازي، 
 .4002، مركز احلضارة العربية، القاهرة، 1خشيم، العرب واهلريوغليفية، ط -45
 .م4009دمشق، -، دار عالء الدين، سوريا4، احلضارة الفينيقية، طاخلطيب حممد -46
، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، 1، ط1، تاريخ املغرب الكبري، جدبوز حممد علي -47

 .م1122
، مؤسسة بوزياين للنشر 1بوزياين، مالمح تارخيية للمجتمعات املغربية، ط الدراجي -48

 .4012والتوزيع، اجلزائر،
م، اهليئة املصرية .دراز أمحد عبد احلليم، مصر وليبيا فيما بني القرنني السابع والرابع ق -49

 .1121العامة للكتاب، القاهرة،
كتاب أجنز ( م.ق 122-212)ية النوميدية الطاهر، العالقات احلضارية القرطاج ذراع -51

 (.4010 -4001)يف إطار السنة العلمية بتونس 
 .م4009، دار اهلدى، اجلزائر، 1، فصول يف علم اللغة العام، طالرَُّذْيين حممد عبد الكرمي -51
، دار الفرجاين، 1حممد عمران أبو ميس، ط: ، سبتيميوس سيفريوس، ترزهران يامسني -52

 .م4012بنغازي، 
 .م1112، تاريخ اليونان، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، ايح إبراهيمالس -53
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار 4، احلضارة اإلسالمية يف املغرب، طالسائح احلسن -54

 .م1122البيضاء، 
، 12-12، املرأة يف األسطورة القدمية، أمل التاريخ ــــ الثقافة ـــــ اجملتمع، العدد سراج أمحد -55

 .م1112الدار البيضاء، 
، 1، حضارة الرومان منذ نشأهتا حىت هناية القرن األول امليالدي، طالسعدين حممد إبراهيم -56

 .م1112عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، 
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هناية األسرة الواحد والعشرين وحكم دولة اللوبيني ملصر حىت )سليم حسن، مصر القدمية،  -57
، مطبعة جامعة فؤاد األول، 1.، ج(لعهد األثيويب وحملة يف تاريخ العربانينيبداية ا
 .م1114

، منشورات املركز 1، املكنون احلضاري الفينيقي القرطاجي يف اجلزائر، طالسليماين أمحد -58
 .م4009الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب، اجلزائر، 

ملوك الرببر يف اجلزائر القدمية، دار القصبة للنشر، اجلزائر، ، تاريخ أمحد السليماين -59
 .م4009

، دار عالء 9السواح فراس، لغز عشتارت، األلوهية املؤنثة وأصل الدين واألسطورة، ط -61
 .م4000الدين، دمشق، 

 .م1191، دار النهار للنشر، بريوت، 4السودا يوسف، تاريخ لبنان احلضاري، ط -61
، الدار املصرية اللبنانية، 4مية دراسات يف التاريخ واآلثار، طالسويفي خمتار، مصر القد -62

 .4002القاهرة، 
 .م4001شارن شافية، حضارة مصر الفرعونية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -63
الشريف حممد اهلادي، ما جيب أن تعرف عن تاريخ تونس، من عصور ما قبل التاريخ إىل  -64

 .م1112، دار سراس للنشر، تونس، 2مد عجينة، طحممد الشاوش وحم: االستقالل، تر
شفيق حممد، حفريات يف اللغة قد تفيد املؤرخ، النشر العريب األفريقي، الرباط، املغرب،  -65

 .م1112
، دار الكالم، الرباط، 1، حملة عن ثالثة وثالثني قرنا من تاريخ األمازيغيني، طحممد شفيق -66

 .م1121
يخ اجلزائر القدمي حبوث ودراسات، دار احلكمة، شنييت حممد البشري، أضواء على تار  -67

 .م4002اجلزائر، 
م،  20-م.ق 122شنييت حممد البشري، االحتالل الروماين لبالد املغرب، سياسة الرومنة  -68

 .م1112، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 4ط
اهلدى ، دار 1، اجلزائر قراءة يف جذور التاريخ وشواهد احلضارة، طحممد البشري شنييت -69

 4012للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 
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، نوميديا وروما االمرباطورية حتوالت اقتصادية واجتماعية يف ظل حممد البشري شنييت -71
 .4014، مؤسسة كنوز احلكمة، اجلزائر، 1االحتالل، ط

قاسم : ، تر(مقدمة يف دراسة العالقات بني بيزنطة والعرب)شهيد عرفان، روما والعرب  -71
 .م4002، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 1يدان، طحممد سو 

لبنان، -عمر حممد التومي، تطور النظريات واألفكار الرتبوية، دار الثقافة، بريوت الشيباين -72
 .م1191

ماهر جوجيايت، : حممد عبد احلميد، العطور ومعامل العطور يف مصر القدمية، تر شيمي -73
 .4001قاهرة، ، اجمللس األعلى للثقافة، ال1ط

صحراوي عبد القادر، التحصينات العسكرية بنوميديا وموريطانيا القيصرية أثناء االحتالل  -74
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