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احلضارة الليبية أخذت عنها الكثير22. أما سكان الواحات من ليبيا الشرقية 

فق��د كانوا – كما ه��م عليه اليوم – ش��ديدي احملافظة، ولذل��ك فإنهم لم 

يقتبس��وا إال القليل من تقنية احلضارات اجملاورة. ولقد س��بقت اإلش��ارة إلى 

أن الرس��وم والنقوش الصخرية املوجودة في مختلف أرجاء الصحراء الليبية 

دّلت على أنه كان يس��كن تلك الصحراء في العصر احلجري احلديث رعاة بقر 

مسلحون بالقوس والنش��اب وأنهم وصلوا درجة معقولة من التقدم الفني 

وتعرضوا لعدة مؤثرات خارجية.

واملعروف أن صناعات العصر احلجري احلديث في شمال غربي إفريقيا منت 

من صناع��ات العصر احلجري القدمي األعلى عن طريق التطور التدريجي وحتت 

مؤث��رات أجنبي��ة مصرية. والعصر احلج��ري القدمي األعلى ع��ن طريق التطور 

التدريجي لش��مال غرب��ي إفريقيا هو آخ��ر فترة من عصر ما قب��ل التاريخ إذ 

يب��دأ بعد ذلك  خاصة في املناطق الس��احلية – العص��ر التاريخي احلقيقي 

بن��زول الفينيقيني في مطلع األلف األول قبل امليالد في هذه املنطقة. وبتأثير 

الفينيقي��ني ص��ارت دائرة العصر التاريخي تتس��ع ممتدة ش��رقاً وغرباً وجنوباً 

واس��تمرت كذلك ف��ي العه��ود الروماني والبيزنط��ي والعربي. أم��ا املناطق 

 )Protohistoric( الداخلية والصحراوية فقد ظلت في عصر شبه تاريخي

ميكنن��ا أن نق��ول إنه بدأ بعص��ر هيرودوتس )الق��رن اخلام��س ق. م.( وانتهى 

بالفتح اإلس��المي23. وبالنس��بة لبرقة نس��تطيع أن نقول إنها عاشت في 

العص��ر التاريخ��ي منذ ب��دء احتكاكها باحلض��ارة املصرية في عه��د الدولة 

القدمي��ة ولكنها لم تدخل العص��ر التاريخي احلقيقي إال بع��د نزول اإلغريق 

فيها في القرن السابع قبل امليالد.

 Wulsin, Frederick, R., The Pre-Historic Archaedogy of Northwest - -22
 Africa; Museum of American Archaeology and Ethnology, Haravard

.99-Jniversity, Vol; XIX – No.1, 1941, pp 96
23- املرجع السابق، ص 99 وما يليها.

الف�صل الثاين
غريق  ليبيا من فجر التاريخ حتى مقدم الإ

والفينيقيني
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                       ليبيا في فجر التاريخ

إن العقب��ة الرئيس��ية في س��بيل دراس��ة تاريخ ليبيا الق��دمي تكمن في 

كيفي��ة تناول ذلك التاريخ نظراً لتش��عبه، وانحصار مص��ادره، وتفاوت وجود 

تل��ك املصادر بالنس��بة ملنطقة أو ألخرى. ولقد س��بقت اإلش��ارة24 إلى وفرة 

املصادر اخلاصة مبنطقتي برقة وطرابلس وندرتها بالنسبة للدواخل. 

وتنوع عالقات الليبيني مع غيرهم من الشعوب أدى إلى تنوع تاريخهم من 

ناحي��ة وتنوع مصادره من ناحية أخ��رى: ولذلك فنحن جند تاريخ برقة مرتبطاً 

بتاري��خ املصريني واإلغريق والرومان على الترتي��ب، ونتيجة لذلك االرتباط فإن 

مص��ادر تاري��خ برقة ال تتعدى أن تك��ون مصرية أو إغريقي��ة أو رومانية، بينما 

احتك��ت باإلغريق احت��كاك الند بالند، ثم بالون��دال فالبيزنطيني؛ وعلى ذلك 

فمص��ادر تاريخها تكاد تكون تنحص��ر في املصادر الروماني��ة واإلغريقية ألن 

الفينيقيني والوندال لم يترك��وا مصادر تذكر. أما منطقة فزان فال جند عنها 

إال النزر اليسير الذي ورد هنا وهناك في كتب التاريخ واجلغرافيا واألدب ملؤرخني 

وجغرافيني وأدباء من العصر الكالس��يكي. ومما يزيد في صعوبة دراسة تاريخ 

ف��زان أن آثاره��ا، بعكس ما عليه احلال بالنس��بة آلثار برق��ة وطرابلس، خربت 

ونهب��ت عبر العصور من ناحية، ولم تكتش��ف وينقب عنها مبا فيه الكفاية 

من الناحية األخرى مما أدى إلى إبقاء تاريخها غامضاً وخالياً من التفاصيل.

وتسهيالً للدراسة والبحث رأيت أن أجلأ إلى تقسيم التاريخ الليبي القدمي 

إل��ى العصور التالية م��ع التأكيد أنه ليس هنالك حاجز زمني أو مادي يفصل 

ب��ني عصر وعص��ر ألن احلياة ال تتوقف عن��د نهاية عصر لتب��دأ من جديد في 

العصر الذي يليه بل تس��تمر في جريانها بغض النظر عن الظروف والعصور، 

فنجد نتيجة لذلك أن التاريخ يس��تمر في جريانه كذلك بحيث يس��لم كل 

واحد من عصوره للذي يليه:

أ - تاريخ منطقة برقة، ويقسم إلى ما يلي:

24- - انظر ص 22.
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1- من فجر التاريخ حتى حوالي سنة 631 ق. م. وهي السنة التي اتفق 
على أن اإلغريق أسسوا فيها مدينة قورينة )= شحات(.

2- تاريخ منطقة برقة في العهدين اإلغريقي والبطلمي حتى سنة 97 
ق. م. وهي السنة التي اوصى فيها بتوريث برقة للرومان.

ب - تاريخ منطقة طرابلس ويقسم إلى ما يلي:

1- م��ن فجر التاريخ حتى بداية القرن الس��ادس قب��ل امليالد عندما أقام 
الفينيقيون أول محطة جتارية لهم في صبراته على الساحل الطرابلسي.

2- تاري��خ منطقة طرابلس منطقة من بداي��ة العهد الفينيقي )القرن 
الس��ادس ق. م.( حت��ى س��نة 46 ق. م. وهي بداية العه��د الروماني في هذه 

املنطق��ة بعد وقوعه��ا في يد يوليس قيصر في أعق��اب انتصاره في معركة 

ثابسوس )رأس الدمياس بتونس(.

ج - تاريخ فزان ويقسم إلى ما يلي:

1- من فجر التاريخ حتى مقدم اجلرامنتيني حوالي سنة 800 ق. م.

2- من مقدم اجلرامنتيني حتى بدء العصر الروماني.

د - ليبي��ا ف��ي العهد الروماني الذي انتهى ف��ي منطقة طرابلس باحتالل 
الوندال لها سنة 445 م. أي بعد احتاللهم لقرطاجة بست سنوات.

ه - طرابل��س في عهد الوندال من س��نة 445 م. إلى س��نة 534 م. وهي 
الس��نة التي انتعهى فيها حكم الوندال باستس��الم ملكهم جليمر للقائد 

البيزنطي بليزاريوس.

و - طرابلس في العهد البيزنطي من سنة 534 م. حتى سنة 644م، وهي 
سنة الفتح العربي.

ز - برق��ة ف��ي العه��د البيزنط��ي م��ن س��نة 305 م. عندما انقس��مت 
اإلمبراطوري��ة الرومانية إلى غربية وبيزنطية حتى س��نة 643 م. وهي س��نة 

الفتح العربي.

ح - فزان منذ حريق جرما سنة 395 م. حتى الفتح العربي سنة 644 م.

وقبل أن نبدأ بدراس��ة التاريخ الليبي القدمي على أساس اخملطط السابق، 

يجدر بنا أن نتوقف هنيهة عند عدد من املبادئ األساس��ية التي ستس��اعدنا 

على فهم وتفس��ير الكثير من املواقف املعقدة في التاريخ الليبي. وبوسعنا 

أن جنمل تلك املبادئ فيما يلي:

1- إن اإلنس��ان القدمي لم ينش��أ لديه إحس��اس واع بالش��عور باالنتماء 
إل��ى وطن معني أو أمة معين��ة إال بعد أن حتضر وأق��ام اإلمبراطوريات والدول 

الكبي��رة، وهذه مس��ألة س��هلت عليه الهج��رة من مكان آلخ��ر وفقاً ألمنه 

ومصلحته وظروفه.

2- إن طبيع��ة احلياة البش��رية في العصور القدمي��ة كان يتحكم فيها 
قان��ون الغاب ومبدأ احلياة لإلصالح، ولذلك ف��إن الغارات واحلروب كان يرافقها 

دائماً سبي النساء واألطفال واسترقاق الرجال وبالتالي امتزاج األجناس.

3- إن الهجرات البشرية كانت ظاهرة عامة فلم تسلم منطقة مأهولة 
في العالم القدمي من التعرض ملوجات عاتية من الهجرات البش��رية املتتالية 

الناجمة عن أسباب كثيرة مختلفة ال مجال لبحثها هنا.

4- إن البلدان اخملتلفة كانت تتفاوت في مدى تعرضها للهجرات والغارات 
تبع��اً ألهمية موقعه��ا اجلغرافي من ناحي��ة، وما فيها من مص��ادر الرزق من 

ناحية أخرى، وكثافة س��كانها ومس��تواهم واحتادهم أو تفرقهم وقدرتهم أو 

عجزهم بالنسبة للوقوف في وجه املغيرين أو املهاجرين من ناحية ثالثة.

فإذا نحن طبقنا هذه املب��ادئ على ليبيا خرجنا بالصورة التالية: إن ليبيا 

كانت دائماً قليلة كثافة السكان وبالتالي ضعيفة القوة. ومما زاد في ضعفها 

غلبة الطابع البدوي على س��كانها، وتس��لط النظام القبلي على أبنائها، مما 

حال دون قيام وحدة حقيقية بينهم وسهل على املغيرين أو املهاجرين التغلب 

عليهم. وهي كذلك واس��عة الرقعة، ممتدة إلى أكثر من ألفي كيلومتر على 

س��احل البحر األبيض املتوس��ط اجلنوبي في مواجهة أوروب��ا، ومتعمقة في 

الق��ارة اإلفريقية تعمق��اً جعلها رئة إلفريقيا الوس��طى وخاصة الس��ودان. 
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ولذل��ك فإن تأثرها بأوروبا واتصالها بها وتأثرها بإفريقيا الوس��طى واتصالها 

به��ا، وتأثرها مبصر اجملاورة لها من الش��رق واتصالها بها كان��ت أموراً حتمية 

ال مف��ر منها. فإذا أضفن��ا ملا ذكر، صعوبة املواصالت ف��ي العصور التاريخية 

القدمية، أدركنا س��بب عدم قيام س��لطة مركزية قوية ف��ي هذه البالد تصد 

عنها غارات املغيرين، وسيل املهاجرين القادمني من املناطق اجملاورة: من أواسط 

الق��ارة اإلفريقية في اجلنوب، ومن الش��مال من جزر البحر األبيض املتوس��ط 

والبلدان األوروبية الواقعة على ساحله الشمالي في مقابلة الساحل الليبي 

الطويل وغير البعيد، ومن الش��رق عبر مصر أو عبر البحر األبيض املتوس��ط. 

ومن الغرب من جبال األطلس التي يس��هل النزول منها إلى األراضي الليبية 

املنبس��طة. ولعل أحدث مث��ل للهجرات الكبرى هو هج��رة قبائل بني هالل 

وبني س��ليم في القرن الهجري اخلامس، وأحدث ممثل للغزو اخلارجي هو الغزو 

اإليطالي سنة 1911 م.

               برقة من فجر التاريخ سنة 631 ق. م.

تتن��اول هذه الفترة من التاريخ الليبي القدمي دراس��ة العالقات الليبية – 

املصرية، ومصادرنا عنها تكاد تنحصر في النقوش واخملطوطات املصرية. والبد 

أن تق��رر منذ البداي��ة أن العالقات الليبية – املصرية كان��ت قائمة منذ أقدم 

األزمنة ولكنها كانت عالقات عداء وغزو في معظم األوقات إن لم نقل طيلة 

الوقت؛ وعلى هذا فإن مصادر التاريخ الليبي لهذه الفترة مصادر معادية كما 

هي احلال بالنس��بة ملعظم مصادر التاريخ الليبي القدمي بأسره. ومن هنا فإن 

أحداً ال يستطيع أن يدعي أن اخملطوطات والنقوش املصرية تكون سجالً كامالً 

لعالق��ة الليبيني باملصريني في الفترة موضوع البح��ث، ولكنها على أي حال 

تعط��ي صورة تكفي إلثبات قي��ام تلك العالقات وتبني نوعها. وجتدر اإلش��ارة 

إلى أن املصريني كانوا يخرجون دائما منتصرين على الليبيني ألن التقليد الذي 

كان س��ائداً عندهم هو أن يسجل امللك أو الفرعون أخبار انتصاراته وأمجاده 

وليس كل تاريخه. وقبل اخلوض في هذا املوضوع البد من اإلش��ارة إلى عاملني 

مهم��ني كان لهما أثر بال��غ في خلق العالقات الليبي��ة – املصرية وفي تقرير 

طابعه��ا العدائي، وهما: اجلفاف التدريج��ي املتزايد الذي أصاب الديار الليبية 

من��ذ منتصف األلف الثالث قبل امليالد، ثم االضطراب الس��كاني الذي أصاب 

أواسط أوروبا في وقت الحق وأسفر عن تدافع الشعوب األوروبية وقدوم موجات 

متتالية منها نزلت في الشمال اإلفريقي ابتداء من الساحل التونسي شرقاً 

حتى نهاية س��احل املغرب األقصى على احمليط األطلس��ي غرباً، ولم تلبث إال 

قليالً حتى بدأت تضغط على القبائل الليبية اجملاورة لها من الشرق.

ف��إذا نحن تذكرنا ما س��بق تبيانه م��ن أن الصحراء الليبي��ة كانت تزخر 

باحلي��اة في عصر م��ا قبل التاريخ، ثم بدأت تتح��ول تدريجياً إلى ما هي عليه 

اآلن نتيج��ة حللول اجلفاف احل��اد املتزايد في مناخها من ناحي��ة وللدمار الذي 

أحلقته حيواناتها بأش��جارها ونباتاتها م��ن الناحية األخرى، أمكننا أن نتصور 

أن الليبي��ني بدأوا منذ ذلك العهد الس��حيق يهاجرون م��ن منطقتهم باجتاه 

مصر في الش��رق ألن ذل��ك االجتاه كان الس��بيل الوحيد ال��ذي بقي مفتوحا 
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أمامه��م إذ إنه لم يكن بوس��عهم أن يبقوا في الداخ��ل جلفافه كما أنه لم 

يكن بوس��عهم أن يتجهوا إلى الغرب بس��بب وعورة جبال أطلس من ناحية 

وبس��بب ضغط »أقوام ما وراء البحر« التي هبط��ت تلك املنطقة فيما بعد 

م��ن ناحية أخرى. وطبيعي أن يكون زحف الليبيني باجتاه مصر هرباً بحياتهم 

م��ن منطقتهم املنكوبة إلى املنطق��ة اجملاورة، وطلباً لل��رزق واألمن. وملا كان 

وادي الني��ل الداف��ئ اخلصيب ميتد كواحة كبرى بني رم��ال الصحارى القاحلة 

التي حتيط به، فإن خضرته ومياهه العذبة كانت دون شك تشكل إغراَء جباراً 

للقبائ��ل الليبية اجملاورة. ومن هنا ف��إن املهاجرين الليبيني البد أن يكونوا نزلوا 

وادي النيل على ش��كل هجرات متتالية في عصر ما قبل التاريخ وفي العصر 

التاريخ��ي. وقدومهم لوادي الني��ل على هذه الصورة ال ميك��ن أن يكون اتخذ 

طابعاً غير طابع الغزو والعنف ألن غايتهم من الهجرة كانت االس��تيالء على 

املواد الغذائية واألس��الب ورمبا االستيطان. وكان هؤالء املهاجرون ال يلبثون أن 

ميتزجوا بالس��كان األصلي��ني حتى يذبوا فيهم ليصبح��وا عنصراً في تكوين 

األجي��ال املصري��ة التالي��ة. وم��ن الطبيعي واحلال��ة هذه ان يق��ف املصريون 

القدماء موقف الدفاع عن أنفسهم وأرزاقهم وبالدهم فيحاولوا صد املغيرين 

من الغ��زاة املهاجرين، وكثيراً ما كانوا يلجأون إل��ى مهاجمة القبائل الليبية 

في مواطنها قبل انقضاضها على واديهم تطبيقاً للمبدأ القائل إن الهجوم 

الوقائي هو خير وسيلة للدفاع.

في عهد الدولة القدمية )3200 – 2300 ق.م.(:

لق��د وجدت مخلف��ات أثرية ترجع إل��ى عصر ما قبل األس��رات في مصر 

وتش��هد على قي��ام اتصال ب��ني الليبيني واملصري��ن؛ فقد عث��ر على مقبض 

عاجي لس��كني في جب��ل العركي مقابل جنع حمادي ف��ي مصر يرجع تاريخه 

إل��ى منتصف األلف الرابع قبل امليالد وقد نقش��ت على أحد جانبيه معركة 

برية بحرية بني فريقني واضح أن أحدهما مصري واآلخر يش��به أن يكون ليبياً 

بس��بب القراب الذي يرتديه أفراده لس��تر عوارتهم وألنهم أرسلوا شعورهم 

الطويلة وجعلوا جدائل منها تنس��دل عل��ى جانب الرأس وهذه كلها صفات 

تق��رب من الصفات التي رس��م بها املصريون الليبيني ف��ي العصور الالحقة. 

وق��د وجدت أيضاً لوح��ة امللك الوجه القبلي امللقب بالعق��رب وعليها أربعة 

صف��وف من النقوش األفقية تظهر في الثالثة األولى منها صور ثيران وحمير 

وكباش وفي الرابع صورة تش��به أن تكون شجرة زيتون وأمام الشجرة نقشت 

عالمة تدل على كلمة حتنو مما قد يعني أن امللك عقرب خاض حرباً ضد التحنو 

وسجل ما غنمه منهم على لوحته تلك.

وفي مطلع عهد األسرات عاد اسم التحنو للظهور مصورا بالهيروغليفية 

فقد وجدت في الكوم األحمر إلى الش��مال من إدفو بصعيد مصر أس��طوانة 

عاجية نقش عليها اس��م امللك نعرمر )Narmar( كما صور هذا امللك وهو 

يجلد جماعة من األسرى نقش فوق رسمهم اسم التحنو25. وعلى آثار امللك 

عج��ا، خليف��ة نعرمر، إش��ارات كثيرة إلى ح��روب مع الليبيني كما أن اس��م 

التحنو يتكرر في نصوص األس��رتني الثانية والثالثة )2778 – 2723 ق. م.( 

باعتباره��م قوما كان على فراعنة هاتني األس��رتني أن يتص��دوا لهم فراعنة 

هاتني األس��رتني أن يتص��دوا لهم ويضعوا حداً لهجماته��م. وقد روى مانيثو 

)Manetho(26 أن��ه ف��ي بداية عهد األس��رة الثالثة ث��ار الليبيون في ممصر 
على امللك نفرقرع )Nefer-ka-ra( ولكنهم س��رعان ما ألقوا أس��لحتهم 

لتش��اؤمهم من ازدياد حجم القمر زيادة غير طبيعية. وقد تكون هذه الرواية 

مج��رد رواية موضوعة ولك��ن ليس هنالك ما ينفي احتم��ال أن يكون مانيثو 

قد نقلها عن كتاب أقدم منه. على أي حال ال نلبث بعد انتهاء عهد األس��رة 

الثالث��ة إال قلي��الً حتى نس��مع عن نزاع مؤك��د بني الليبي��ني واملصريني وعن 

احتكاك بني الليبيني وجيرانهم زنوج اجلنوب فها هو امللك س��نفرو، مؤس��س 

األس��رة الرابع��ة )2723 – 2563 ق. م. ( يقوم بحملة ضد الليبيني فيأس��ر 

منهم أحد عشر ألفاً ويغنم ثالثة عشر ألفاً ومائة رأس من املاشية ويسجل 

25- انظر: برس��تد، ج؛ ه؛ تاريخ مصر، ص 47، حيث ينص على أن امللك نعرمر قام في مطلع 
عهد األسرات بإخضاع ثورة ليبية في الدلتل وأسر مائة وعشرين ألف ليبي كما غنم أربعمائة 
ألف رأس من املواش��ي – ويخالف أوريك بيتس برس��تد في هذه املس��ألة ويقول إنه يعتقد أن 

الذين قاموا بتلك الثورة كانوا مصريني من الدلتا وليس ليبيني.
26- مانيث��و كاهن مصري عاش ف��ي عهد بطليموس الثاني فيالدلف��وس وكتب تاريخ مصر 
باإلغريقي��ة، وقد وصل��ت أجزاء منه في كت��ب املؤرخني الع��رب واليهود وخاص��ة تاريخ املؤرخ 

اليهودي يوسف.
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كل ذلك على حجر بالرمو. ومن أهم النصوص التي تتحدث عن النزاع الليبي 

– املصري بعيد هذه املرحلة نقوش امللكني )ني – أوس��ر – رع( و )س��حورع( 
من ملوك األس��رة اخلامسة )2563 – 2423 ق. م.( وهي نقوش سجلها كل 

من امللكني على جدران معبده في قرية أبي صير وسجل فيها انتصاراته على 

الليبيني. ويتبني من أوضاع نقوش س��حورع أن التحنو الليبيني الذين هزمهم 

ذل��ك امللك كانوا يعيش��ون إل��ى اجلنوب من ممفي��س )رمبا ف��ي وادي النطرون 

والفيوم(. وجتدر اإلش��ارة هنا إلى أن الرؤس��اء الليبي��ني كانوا في هذه الرحلة 

املبكرة من تاريخهم يتحلون بحلي ش��خصية متتاز في صنعها عن مثيالتها 

حت��ى في املراحل الالحقة. وقد وردت في نقوش س��حروع عبارة »ضرب حتنو« 

كما رس��مت فيها الثي��ران واحلمير واألغنام وقطعان املاع��ز التي غنمها هذا 

امللك ورسمت فوقها وحتتها صور أسرى التحنو الليبيني يرسفون في األغالل 

كما نقش فوقهم اسما إقليمني من أقاليهم هما »باش« و«بكت«. ورسمت 

كذلك خلف أسرة أمير التحنو صورة إله الغرب وصورة اإلله »عش«، إله بالد 

التحنو، وهما يقدمان للملك سحورع خيرات البالد األجنبية. ولنقوش معبد 

امللك س��حورع هذه قيمة أخرى مهم��ة ألنها تعطينا الكثير من التفصيالت 

ع��ن التحنو فه��م يظهرون فيه��ا، رجاالً ونس��اء، قوماً طوال القامة، س��مر 

البش��رة، تتهدل فوق أكتافهم شعورهم الس��وداء الطويلة املتموجة، وتزين 

جباهه��م خصل من الش��عر متيزهم عن غيرهم، وتظه��ر وجوههم نحيفة، 

ووجناتهم ناتئة، وشفاهم غليظة، كما يتميز رجالهم بلحي قصيرة تنتهي 

بط��رف مدبب وحتدد ش��كل الفك بصورة واضحة. أما ال��زي فهو ذاته للرجال 

والنس��اء إذ يرتدي كل من الرجل واملرأة شريطني عريضني من اجللد يتقاطعان 

عل��ى الصدر، ويتمنطق بحزام مزين بخطوط عمودي��ة وأخرى أفقية وينتهي 

من األمام بقراب يس��تر العورة. وحتيط بالعنق بنيقة مرتفعة نس��بياً تتدلى 

منه��ا بعض األش��رطة. وكان رجال التحن��و يتميزون عن نس��ائهم مبا كانوا 

يتحل��ون به من ذيول احليوان��ات كما يتميزون عن غيرهم م��ن الليبيني بعدم 

وضع الريش��ة أو الريش��تني في ش��عورهم. أما أطفالهم فلم يكونوا يرتدون 

احلزام أو قراب العورة أو ذيل احليوان.

وخالل األلف الثالث قبل امليالد كان ش��عب جديد من أقوم ما وراء البحر، 

يتميز بالبش��رة البيضاء والشعر األشقر قد اس��تقر في ليبيا ووطد مكانته 

فيه��ا. وقد فط��ن املصريون ملا بني هؤالء الليبيني اجل��دد والليبيني اآلخرين من 

فروق فس��موهم »التمحو«  أي الشقر27. وقد ورد ذكر هذه القبيلة ألول مرة 

في النصوص املصرية في عهد امللك بيبي األول من األسرة السادسة )2420 

– 3280 ق. م.( عندم��ا نس��مع أن اجليش املصري الذي س��ار بقيادة »وتي« 
ملقاتلة القبائل اآلس��يوية كان يضم بني فرقه فرق��ة من مرتزقة »التمحو«. 

ث��م ورد ذكرهم ثانية ف��ي عهد امللك مرنرع، من هذه األس��رة أيضاً، وذلك في 

النق��وش التي خلفها حرخوف، التاج��ر والرحالة املصري، على قبره في جزيرة 

الفنتاين )فيلة( قرب أسوان، ودل فيها وهو يسرد أخبار رحلته إلى أرض »يام« 

)جنوب وادي حلفا( إنه وصل أرض التمحو إلى الغرب من »يام«. وفي رحلته 
الثالث��ة إل��ى درب األربعني في طريقه إلى دارفور بالس��ودان ق��ال هذا الرحالة 

إن��ه س��افر على درب الواح��ات ورأى قبيلة من زنوج »ي��ام« تزحف على قبائل 

التمحو الذين كانوا يعيشون في غرب مصر، »وإن رئيس »يام« كان ذاهباً إلى 

أرض التمح��و ليضرب التمحو حتى الركن الغربي من األفق، فذهبت في أثره، 

وأدخلت السكينة على نفسه«.

في عهد الدولة الوسطى )2300 – 1580 ق. م.(:

وقامت ح��روب أخرى بني الليبي��ني واملصريني في عهد الدولة الوس��طى 

مبصر، ففي عهد األس��رة احلادية عش��رة نس��مع أن امللك إنتف )Intef(، أول 

ملوك هذه األسرة، كان ميلك بني كالب صيده كلباً باسم ليبي مما قد يدل على 

أنه كان أرس��ل إليه ضمن جزية كان الليبيون يؤدونها له. وفي عهد خليفته 

 )Rebu( األول متكن املصريون من هزمية الريبو )Mentuhotep( منتوحت��ب

والتحن��و – ولكن ه��ذه احلروب لم تكن عامة أو على نطاق واس��ع وإمنا كانت 

غ��زوات أو غ��ارات تقوم بها القبائ��ل الليبية تقابلها غ��ارات مصرية مضادة. 

ونحن نقرأ عن غارة من هذا النوع في مطلع قصة س��نوحي )Sinuhe( أحد 

27- كانوا يقيمون في منطقة تقع إلى الغرب من منطقة التحنو وينتشرون على طول ضفة 
النيل الغربية وقد استقرت جماعة منهم في املنطقة الواقعة بني الشاللني األول والثاني.
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قادة امللك »أمنمح��ات« األول )Amenemhat I( )1991 – 1961 ق. م.(: 

فقد أرس��ل هذا امللك ابنه وشريكه في امللك »أسرتسني« )سنوسرت( األول 

)Usertesen 1 ( إلى الغرب لإلغارة على الريبو. يقول سنوحي:

» انظروا لقد بعث جاللته جيشاً جلباً ضد الليبيني حتت إمرة جنله األكبر، 
الرب الكرمي أسرتس��ني. واآلن ها هو أسرتس��ني يعود من الغزو وهو يجر وراءه 

أعداداً من األسرى الليبيني أحياء، وأعداداً ال حتصى من املواشي...«

ويبدو أن هذه الغزوة كانت حقيقة ألن صداها تردد حتى العصر اإلغريقي 

الالحق – وقد أشار إليها ديودورس الصقلي بقوله: »إن األمير الشاب أسرتسني 

أُرس��ل إلى بالد الغرب ثم أخضع قس��ماً واس��عاً من ليبيا« ورمبا كان الرسم 

 28)gryphons( املمت��از لهذا األمير في متحف القاه��رة على هيئة الغرفني

يدوس اجلنوبيني والليبيني بقدميه إمنا هو تذكار لهذه الغارة.

ولع��ل مما يلفت النظر عند هذا احل��د أن املصريني هم الذين كانوا يتعدون 

في هذه الفترة وليس الليبيني كما حدث من قبل وكما س��يحدث فيما بعد. 

فنحن نسمع أن الليبيني كانوا متأثرين بعظمة القوة املصرية إلى حد أنه في 

الس��نة الرابعة والثالثني من حكم أسرتس��ني األول قام أحد ضباطه وأسمه 

إتندي��دي )Itendidi( برفق��ة نخبة قليل��ة من اجلنود بزيارة »ألرض س��كان 

الواح��ات« أي الليبيني. ولم يكن ه��دف هذه الزيارة معروف��اً ولكن يبدو أنها 

كان��ت مبثابة اس��تعراض للعضالت املصري��و فقط. ويب��دو أن الليبيني كانوا 

يحترمون القوة املصرية ويهابونها مهابة حقيقية خالل عهد األسرة الثانية 

عش��رة فقد متكن أحد ضباط امللك أسرتس��ني الثال��ث )1887 – 1850 ق. 

م.( أن يجل��ب مللكه »منتج��ات التحنو اجلديدة اعتماداً على ش��هرة جاللته 
العظيمة«. كما أن هذا امللك ذاته صور نفسه وهو يهزم أحد الليبيني. ولعل 

هذا العامل، مضافاً إليه اس��تقرار التحم��و في مصر وعلى حدودها الغربية، 

وبالتالي عزوفهم عن املناوش��ات، يفس��ر ضآلة املعلومات عن الليبيني طيلة 

الق��رون الثالثة الت��ي تلت عهد امللك أسرتس��ني الثالث وحت��ى مطلع عهد 

األسرة الثامنة عش��رة )1580 – 1320 ق. م.( عندما يبدأ نزاع متواصل بني 

28- حيوان خرافي نصفه العلوي نسر ونصفه السفلي أسد.

الليبيني واملصريني يستمر طيلة عهد هذه األسرة.

في عهد الدولة احلديثة )1580 – 1085 ق. م.(

وأول ما نسمعه عن هذا النزاع يرد على لسان أحد املسؤولني املصريني في 

عهد امللك أمنحوتب األول )1557 – 1530 ق. م.( عندما يذكر أنه أسر باسم 

امللك »ثالث أيٍد« من قبيلة إموكهك )Imukehek( في الشمال. وقد يكون 

هذا إش��ارة ملهاجمة ه��ذه القبيلة للمقاطعات الغربية م��ن الدلتا مما حمل 

امللك أمنحوت��ب األول على مهاجمتها وهزميتها وتخليد انتصاره عليها على 

لوحة تصوره ملوحاً بس��يفه وقد جث��ا عددوه عند قدميه. وفي عهد حتتمس 

الثالث قدم الرؤس��اء الليبيون من الواحات اجلنوبية والشمالية اجلزية كما أن 

أخته وزوجته وش��ريكته امللكة حتشبسوت )Hqtshepsut( حصلت جزية 

ضخمة من التحنو كانت تتألف » من كمية من العاج ومن س��بعمائة س��ن 

فيل ومن عدد كبير من جلود الفهود اجلنوبية«. وباختصار فإن هيبة املصريني 

في عهد امللكة حتشبسوت وامللك حتتمس الثالث بلغت في نفوس الليبيني 

حداُ جعل »نهي Nehi« حاكم مقاطعة كوش في السنة الثالثة والعشرين 

م��ن حكم اململك ميجد تلك الهيبة بقول��ه: » إن بالد التحنو تخضع للملك 

بس��بب ش��هرة جاللته، وتأتي حااملة جزيتها علة ظهوره��ا إعراباً عن الوالء 

والطاعة ... كالكالب، راجية أن توهب لها نسمة احلياة«. ويفهم من نصوص 

أخرى أنه لم حتدث في عهد هذا امللك غارات ليبية على احلدود املصرية، ولكن 

اضطراب اجلبهة الداخلية في مص��ر إثر ثورة إخناتون )1370 1352- ق. م.( 

الدينية ش��جع الليبيني على اس��تئناف هجماتهم على مص��ر غير أن امللك 

ح��ور محب تصدى لهم وأكد قوة مصر وس��يطرتها عل��ى حدودها الغربية. 

وفي منتصف عهد األس��رة الثامنة عشرة ش��ن امللك أمنحوتب الثالث حرباً 

ناجحة ضد التحنو وأخذ منهم أس��رى كثيرين ش��غلهم فيما بعد في بناء 

إح��دى القالع املصرية – ويظهر أن الليبيني القريبني من احلدود املصرية كانوا 

قد أخضعوا نسبياً في أيام امللوك احملاربني في أوائل عهد الدولة احلديثة.
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ولم تتوقف هذه املناوشات بقدوم األسرة التاسعة عشرة بل ازدادت كما 

  29Seti I(( أن تغلغ��ل الليبيني في الدلتا تزايد إلى حد أن امللك س��يتي األول

1298 – 1318 ق. م.( أحس في بداية حكمه أن مصر س��تواجه عما قريب 
تهديداُ حقيقياً من الغرب. ولذلك فقد قام هذا امللك بحملتني كبيرتني قادهما 

بنفس��ه ضد الليبيني، قبل قيامه بحملته على سوريا، وقضى السنة الثانية 

من حكم��ه يحاربهم في الدلتا حت��ى انتصر عليهم ف��ي النهاية »وركعت 

ب��الد التحنو على ركبتيها أمام الفرعون« فأخذ منها أس��رى كثيرين تقدمة 

لإلله��ة آمون )Amon( باإلضافة للجزية املعهودة، وس��جل أخبار ذلك على 

جدران الكرنك. ولو أن هذا امللك احملارب القدير تابع انتصاراته متوغالً في ليبيا 

إلى الغرب بدالً من التحول إلى سوريا في الشرق لتغير مجرى التاريخ الليبي 

- املصري فيما بعد. ولكن عمله الذي لم يتم لم يكن حرباً حاسمة بل كان 
مج��رد حلقة أخرى في سلس��لة حروب الردع التي كانت مصر تش��نها على 

القبائل الليبية بني الفينة واألخرى، وبسبب ذلك استعاد الليبيون نشاطهم 

في أيام ابنه وخلفه رمس��يس الثاني )Rameses II(، ولكن حروب رمسيس 

الثاني ضد الليبيني غامضة وإن كانت هنالك آثار مختلفة تدل على انتصاره 

عليهم: فعلى معبد أبي س��مبل نرى رمسيس الثاني واقفاً فوق جسم ليبي 

مطروح على األرض وهو يطعن ليبياً آخر بحربته. ولعل أهم ما نذكره نقوش 

 =( »Sherden اآلث��ار بالنس��بة لهذه احل��روب هو ظهور عنص��ر »الش��ردن

الس��ردينيني( البحري حليفاً لليبيني في غاراته��م على مصر. وبعد حني جند 

رمس��يس الثاني30 يستخدم الشردن كمرتزقة في جيشه ليصد بهم غارات 

29- صور هذا امللك على مقبرته أجناس العالم األربعة التي كان املصريون قد عرفوها. وكان 
ش��عب التمحو من بينها. وتدل هذه الرس��وم عل��ى أن التمحو كانوا م��ن البيض ذوي العيون 
الزرقاء أو السوداء والشعور الشقراء املزينة بجدائل صغيرة بعضها مرسل إلى اخللف والبعض 
اآلخر على اجلبهة. وكان الرجل منهم يرخي حليته ويطلق ش��اربه ويضع رش��تني في رأسه. أما 
مالبس��هم فكانت عبارة عن عباءة فضفاضة م��ن اجللد تغطي الكتف األمين وأعلى الذراع ثم 
تعق��د على الكتف األيس��ر عقدة عريضة وتترك الذارع األيس��ر مكش��وفاً. والعباءة مزخرفة 
بأل��وان مختلفة كم��ا أن ذيلها محلى بش��ريط عريض مخطط – وحتت العب��اءة يظهر قراب 
العورة كما أن الس��يقان واألذرع تبدو محالة بأش��كال معينة من الوشم كثيراً ما تظهر بينها 

العالمة اخلاصة باإللهة الليبية نيت.
 Breasred, James Henry, A History Of Egypt, 2nd edition, Hodder -30
 and Stoughton, London 1959, Book VI, p. 424, »Sheden or Sardinians…

الليبي��ني وحلفائه��م من الش��ردن اآلخرين. وهو من أجل حتقي��ق هذه الغاية 

يبدأ بإقامة سلس��لة من احلصون في الصحراء الغربية متتد مسافة )341( 

كيلومت��راُ بني راقودة وزاوي��ة الرخم، وكان أهمها حص��ن راقودة وحصن ماريا 

)جنوب بحيرة مريوط( والغربانيات والعللمني، ثم ينصرف ملواصلة حروبه في 
س��وريا التي لم يك��ن من املمكن ان يختل ميزان الق��وى فيها دون إحلاق االذى 

مبصر. ورغم النصر الذي أحرزه رمس��يس الثان��ي على التحنو وحلفائهم من 

الش��ردن وس��جله على لوحة »تانيس« إال أنه كرر خطأ والده عندما أكتفى 

بصده��م وردعه��م، وهم الذين كانوا خط��راً على مصر في أي��ام والدده حني 

كان��وا وحده��م، فكيف بهم اآلن ف��ي عهده بعد أن حتالفوا مع الش��ردن من 

شعوب البحر؟ إننا قد ال نخطئ إذا اعتبرنا حروب الليبيني مع رمسيس الثاني 

مقدمة للغزوات الكبرى التي تلتها وهي أكبر أحداث التاريخ الليبي في عهد 

االس��رتني التاسعة عشرة والعش��رين. وتلك الغزوات حس��ب الترتيب الذي 

ظهرت به اآلثار املصرية هي:

1- الغ��زوة التي وقعت في الس��نة اخلامس��ة من حكم املل��ك مرنتباح 
)منفتاح( )Merneptah( س��نة 1227 ق. م. وقد س��جلت أخبارها أربعة 
مص��ادر أصلية ه��ي: نقوش الكرنك الكبي��رة، عمود القاهرة، لوح إس��رائيل، 

وأنشودة النصر – وقد وصف العالمة برستد هذه الغزوة بأنها كانت »واحدة 

م��ن اخطر الغزوات ... الت��ي تعرضت لها مصر في تاريخه��ا«31. وقد وقعت 

ف��ي أواخر مارس في الس��نة اخلامس��ة من حك��م مرنتباح وهو ف��ي الثالثة 

والس��تني من عم��ره. وتفيد نقوش الكرن��ك أن مصر قبل توليت��ه »كان جزء 

م��ن ارضها غير معتنى به، وقد ترك ليكون مرعى للماش��ية بس��بب« أقوام 

االقواس التس��عة« )الليبيني(، وقد تركت خراباً منذ زمن االجداد، وكل ملوك 

الوجه البحري ظلوا وس��ط مدنهم محصورين ف��ي القصور احلكومية لقلة 

اجلن��ود...«. وقد تزايد التهدي��د الليبي من جديد وكان املغي��رون من الليبيني 

يكتس��حون احلقول املصرية استمرار حتى ضفاف النهر العظيم حيث كانوا 

».were taken into Ramses II>s army in considerable numbers
31- املرجع السابق ص 466 – 478.
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يقضون أياماً بل أش��هراً يس��رحون وميرحون في االرض��ي املصرية باحثني عن 

مقومات معيش��تهم. وفي هذه املرحلة احلرجة حتالفت القبائل الليبية ضد 

مصر وه��ددت مدين��ة هليوبوليس مما دع��ا الفرعون الطاعن في الس��ن إلى 

التشمير عن ساعد اجلد للوقوف في وجههم وحماية رعاياه من خطرهم.

وق��د بدأت هذا التحالف الليبي – البحري قبيلة الريبو بزعامة ريئس��ها 

مري��ي مب دِد )Meryey son of Ded( ف��ي موطنهم إلى الغرب من التحنو 

 »Teresh و »ترش »Ekwesh املتاخمني ملصر، وانضمت إليهم قبائل »إكوش

»Shekelesh« و  »Sherden« والش��كلش  Luka« والش��ردن  »ل��وكا  و 

»ش��ماليون قادمون من جميع البالد«. وبهذه القوات املتحالفة هاجم الريبو 
التحنو وأجبروهم على االنضمام إليهم32. وكان التحالف قد أبرم في ش��هر 

مارس، وبدأ الزحف ش��رقاً في ش��هر إبريل من الس��نة نفسها. وأمر مرنبتاح 

في الثامن من إبريل »بتجهيز احلش��د العظيم ف��ي »مبر Meber«33 حيث 

احتش��د خير رماته، وجيء بعرباته احلربية من كل مكان، فهو لم يكن يهتم 

مبئ��ات اآلالف ف��ي أيام القتال. وس��ار مش��اته يتقدمهم املقاتلون بالس��الح 

االبي��ض، وكان مظهرهم جميالً وهم زاحفون، وم��ن ورائهم رماة النبال، ضد 

كل البلدان«. وكان امللك قد جمع رجال بالطه، وكان جاللته »ثائراً كاألس��د« 

وق��د خط��ب فيهم قائ��الً » ... إنك��م تنزعج��ون كالطيور ... هل س��تخرب 

البالد ... وأقوام االقواس التس��عة قد أتوا إل��ى أرض مصر ليبحثوا عن طعام 

لبطونهم...؟« وفي اخلامس عش��ر من ابريل – نيس��ان تواقف اجلجيشان في 

مكان اس��مه »بر – إر« )Perire(، في الدلتا الغربية34 اجليشان وجهاً لوجه 

بدأ املش��اة املصريون والعرب��ات املصرية احلربية بالهج��وم. وعندما أصبحت 

32- كان التحنو غير ميالني للعنف نتيجة للردع الذي لقوه على أيدي امللكني رمسيس الثاني 
وسيتي األول.

33- مكان معروف حتى اآلن. 
34- - اقت��رح اح��د املؤرخني االملان ان هذه اجملابهة حصلت ف��ي مكان في جنوب الفيوم بينما 
اقت��رح بع��ض املؤرخني االخرين أنها كانت بجوار كفر الزي��ات – وذكر الدكتور مصطفى كمال 
عبد العليم في كتابه دراسات في تاريخ ليبيا القدمي أنها كانت في موقع )بر – إر( على حافة 
وادي النطرون إلى الش��مال الغربي قليال من منف. ووجودد كلمة )RWD( في النص املصري 
يؤك��د وقوع اجملابهة على حافة الدلتا الغربية ألن هذه الكلمة ال تس��تعمل إال في احلديث عن 

الدلتا. أما مكان املعركة بالضبط فال يزال غير معروف. 

مقدم��ة جيش احللفاء في مرمى الس��هم أمطرهم الرم��اة املصريون طيلة 

ست س��اعات بوابل من سهامهم التي كانت تفوق في مداها وقوتها سهام 

الليبيني. ونتيجة لذلك دبت الفوضى ب��ني صفوف الليبيني وبدأوا يتراجعون. 

وحاول مريي عبثاً أن يعيد تنظيمهم، إذ لم يلبث تراجعهم أن حتول إلى هزمية 

فراح الفرس��ان املصريون يطاردونهم بينما اس��تمروا هم »ميعنون في الهرب 

تارك��ني طالئعهم خلفهم، ولم تثبت أقدامهم ب��ل أمعنت في الهرب بينما 

ألق��ى رماتهم قس��يهم، وتعبت قلوب العدائني منهم لكث��رة العدو، فألقوا 

بق��رب املاء الت��ي كانوا يحملونها لش��ربهم«. واس��تمرت الق��وات املصرية 

تطارده��م حتى »جبل قرون األرض« أي احلاف��ة اجلبلية املطلة على الدلتا من 

الغرب. وقتل من احللفاء )6200 ( من الليبو و)2370( من رجال البحر، وأسر 

منهم جميعاً )9367( أس��يراً. وكان بني القتلى س��تة م��ن أبناء مريي وعدد 

من أقربائه وضباطه، بينما »س��بيت أمام ناظري الرئيس الليبي املهزوم اثنتا 

عش��رة امرأة من حرميه اللواتي كان قد اصطحبهن معه«. واجتاح املصريون 

املعسكر الليبي وأشعلوا النيران في خيامه، كما استولوا على أمتعة األمير 

مري��ي اخلاصة مبا فيها فضته وذهب��ه وأوانيه البرونزية وأثاث حرميه وعرش��ه 

وقس��يه وسهامه وكل ما كان قد أحضره معه من بالده باإلضافة إلى ثيرانه 

وغنم��ه وحميره. وكانت الغنائم التي اس��تولى عليها املصريون ضخمة وقد 

أدرجت في قائمة على الوجه التالي:

األدوات احلربية التي كانت بأيدي املغيرين

)1119(سيوف املشواش النحاسية

)412021(أسلحة ليبية صغيرة

اخليول التي حملت األمير الليبي املهزوم

أطفال األمير الليبي وقد أخذوا أحياءهم واثنتا عشرة من زوجاته

)8031( رؤوسمواٍش متنوعة

ماعز

أواني شرب من الفضة
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)4713(أوان مختلفة

)0002(قسي

   واس��تطاع مريي أن ينجو بنفس��ه من تلك الكارث��ة بأعجوبة، وكان وحيداً 
أو مع عدد قليل من أتباعه. وجند على لوح إس��رائيل هذه الكلمات في وصف 

هرب��ه: »هرب الرئيس الليب��ي التعيس املهزوم وحيداً حت��ت جنح الظالم دون 

ريش��ة على رأس��ه، ... ولم يكن في قربته من املاء ما يكفي إلبقائه على قيد 

احلي��اة«. وأثناء هربه مر مبركز مصري على احل��دود يدعى »قلعة الغرب« وقد 

علم ضاب��ط القلعة به��رب الرئيس الليب��ي وبإفالته وبع��ث للبالط املصري 

بتقرير عن احلادثة جاء فيه:

مريي املهزم مر من هنا،

وقد هربت أطرافه بسبب جبنه،

لقد اجتاز عني بسالم،

حتت جنح الظالم،

إنه مهزوم،

وكل اآللهة تقف مع مصر،

وال يعرف ما إذا كان هذا األمير قد مات،

أم ما إذا قد بقي على قيد احلياة.

لكنه إن عاش،

لن يتمكن من تولي القيادة من جديد؛

ألنه أصبح عدواً حتى جلنده أنفسهم،

فقد ولوا على أنفسهم أميراً غيره،

واحداً من إخوته،

وهذا األمير اجلديد سيحارب مريي حينما تقع عليه عيناه،

وقد اشمأز كل الرؤساء من مريي.

واالس��طر االخيرة من ه��ذا التقرير تلقي ضوءاً عل��ى االوضاع التي كانت 

تس��ود ليبي��ا بع��د الهزمية فها ه��و مريي كغيره م��ن زعماء البرب��ر القدماء 

يكتش��ف أن س��لطته على قومه كانت تتوقف على جناحه العس��كري. أما 

وقد فش��ل فقد انقلب عليه رجاله في حنقهم على ما أصابهم من مصائب 

حتت زعامته، وأطاحوا به، ولم يبقوا على حياته اال احتراماً المارة أسرته. وكان 

»الع��داء ظاه��را على مالمح إخوته الذي��ن ارادوا أن يفتكوا به، كما أن قادته 
كانوا في صراع ضد بعضهم البعض ... وعندما وصل إلى بالده كان كل واحد 

ف��ي البالد ناقماُ عليه، وكان هو يتعثر في خزيه ويس��ير مطأطئاً رأس��ه بعد 

أن أطار احلظ الس��يء الريش��ة التي كانت تزدان بها هامته. وكان أهل بلدته 

جميع��اُ يتحدثون ضده قائلني: »لق��د وقع حتت أيدي االله��ة، ملوك ممفيس، 

وقد لعن ملك مصر اسم مريي ولقبه )بغيض ممفيس(، وهذه وصمة الميرنا 

ستبقى في مصر تتناقلها االجيال جيل عن جيل إلى األبد«.

وكان هذا االمير املنكود يس��مع ف��ي كل مكان الثناء على عدوه الفرعون 

مرنبت��اح الذي أصبح مض��رب املثل في ليبيا حتى صار الش��اب الليبي يقول 

لآلخر: »لم يسبق لنا أن أصبنا مبثل ذلك منذ زمن رع«، ويقول كل شيخ مسن 

ألبنه: »واحس��رتاه لليبيا«. أم��ا رجال القبائل »فقد توقفوا عن االس��تمتاع 

باحلياة والس��ير في احلقول، فقد ش��لت حركتهم تلك في يوم واحد، كما أن 

مس��توطناتهم أضحت مهجورة وص��اروا يقولون: »إن االختف��اء جميل وإن 

السالمة في الكهوف«.

ومن الناحية األخرى س��اد مصر شعور باالرتياح، وحماس شديد، واعتراف 

باجلميل للفرعون مرنبتاح. وقد سجلت هذه الظاهرة على لوح إسرائيل كما 

يلي: »لم تعد تس��مع في الليل صيحة: قف! انظروا هاهاو أحدهم قادم، إنه 

يتكل��م لغة أجنبية! ... ولقد هدأت األحوال ف��ي احلصون من جديد، أما ذلك 

الذي يزرع زرعه فإنه بالتأكيد س��يكنيه وسيأكله«. وجاء في أنشودة النصر 

الت��ي كتب��ت بعد هزمية مريي: »... لقد أش��رق الس��رور العظيم على مصر، 

ولنبع��ث الف��رح من بلدان مصر، وحت��دث الناس عن االنتص��ارات التي احرزها 
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مرنبتاح على التحنو ... آه وإنه يجلس االنس��ان ليتحدث، والناس تغدو وتروح 

ثانية دون وجود أي عائق في الطريق، وليس هنالك أي خوف في قلوبهم ... وقد 

تركت املعاقل وش��أنها وأصبحت اآلبار مفتوحة، ومسالكها سهلة، ومعاقل 

األس��وار أصبحت هادئة، ال يوقظ حراسها إال الشمس ... وليس هناك صياح 

بليل: »قف .. قف، بلغة األجانب«.

ويب��دو أن مرنبتاح أتبع ننصره احلاس��م بحم��الت آنية ضمنت له حتصيل 

اجلزية من أعدائه، وقيل إنه »توغل في أراضي التحمو«. وس��واء قام مرنبتاح 

بغ��زوات إل��ى األراضي الليبي��ة أم لم يقم، فق��د قنع املصري��ون بانتصارهم 

وتفوقه��م ول��م يقوموا بحملة كبرى عل��ى جيرانهم الليبي��ني تكفي لطرد 

الريب��و بعي��داً إلى الغرب بحيث ت��ؤدي بهم إلى الضغط عل��ى جيرانهم من 

الغرب، وإن كانوا رمبا قاموا بحمالت صغيرة متفرقة – وعلى أي حال فقد كان 

انتصار مرنبتاح رادعاً لليبيني إلى حد أنه كان كافياً إلراحة مصر من غزواتهم 

ألم��د طوي��ل لو أن مصر لم تغرق في فترة من الفوض��ى الداخلية في أعقاب 

وف��اة مرنبتاح مما أدى إلى إضعاف األمبراطورية، وانحطاط الروح العس��كرية، 

وتش��جيع الليبيني من جدي��د على محاولة دخول وادي النيل بقوة الس��الح. 

ولكن لسوء حظهم جاءت محاولتهم هذه متأخرة إذ إن الفرعون »ستناخت 

Setnakht« النش��يط كان قد أسس األسرة العشرين وتاله في تأسيسها 
وترس��يخها في احلكم الفرعون القوي الطموح رمس��يس الثالث الذي بعث 

احلياة في البالد من جديد.

2- حروب رمسيس الثالث )1198 – 1166 ق. م.( األولى ضد الليبيني:
لق��د وجد الكثير م��ن النقوش على اآلث��ار املصرية فيم��ا يتعلق بحروب 

رمس��يس الثالث ضد الليبيني، ولكن م��ا احتوته من معلومات جاء مضطرباً 

إل��ى حد أن العالمة برس��تد لم يكن راضياً عن ترجمته هو نفس��ه للنقوش 

املوج��ودة على جدران املعب��د الكبير لرمس��يس الثالث وه��و املعروف مبعبد 

مدينة هبو في طيبة الغربية مقابل مدينة األقصر. وهذه النقوش هي املرجع 

الرئيسي حلروب رمسيس الثالث هذه.

واحل��رب األولى منه��ا وقعت بني الليبيني ورمس��يس الثالث في الس��نة 

اخلامس��ة من حجم��ه )1194 ق. م.( أي بعد انتص��ار مرنبتاح على الليبيني 

بثل��ث قرن. وكما حدث في حالة احلرب الس��ابقة فإن اجلولة اجلديدة تقدمها 

تس��لل أعداد من الليبيني إلى مصر حتى »صار الليبيون واملشواش يعيشون 

ف��ي مص��ر بعد أن نهبوا م��ددن الش��اطئ الغربي«. وهكذا فقد اس��تؤنفت 

الهج��رة الليبية عبر حدود الدلت��ا الغربية، وصارت عصابات من قطاع الطرق 

الليبيني تتجول بني املدن في املنطقة الواقعة ما بني ممفيس وش��اطئ البحر 

األبيض . وفي هذا الظرف املعقد املضطرب بينما كان »ستناخت« ومن بعده 

رمس��يس الثالث يبذل كل ما في وس��عه العادة النظام واحلياة للبالد، وبينما 

كان��ت اجلاليات الليبية تتغلغل في الدلتا، وقعت في س��وريا وآس��يا أحداث 

خطيرة حف��زت الليبيني في النهاية على تكرار محاول��ة أميرهم مريي التي 

حدثت قب��ل ثلث قرن من الزم��ن؛ وكانت تلك االحداث عب��ارة عن اضطرابات 

ف��ي الش��مال أدت إلى الزحف الكبي��ر الذي قامت أقوام متع��ددة منهم إلى 

اجلن��وب حتت ضغط جيرانها في الش��مال؛ وكان من بني تلك االقوام: »الثكل 

Thekel« و)البليس��ت Peleset( )= الفلسطينيون في االجنيل، وكانوا قد 
اس��تقروا قبل ذلك في جزيرة كريت اليونانية( والدنني )Denyen( والوشش 

»Weshesh« والش��كلش »Shekelesh« والش��ردن )Sherden(. وب��دأ 
الثكل والفلس��طينيون يتحركون جنوباً وش��رقاً كما أن ع��دداً من املغامرين 

منه��م ب��دأوا يغي��رون على ش��واطئ الدلت��ا. وكان من الطبيع��ي أن تلتقي 

مصاحله��م مع مصال��ح مع مصالح الليبي��ني مما أذكى في نف��وس الليبيني 

احلماس لتلك املطامح التي كان مرنبتاح قد أخمدها إلى حني.

وكان مري��ي بن دِد قد عزل وعني بدالً من��ه أحد إخوته. وقد ورد فيما كتبه 

رمسيس الثالث، ثاني ملوك األسرة العشرين، في بردية هاريس أنه نظم قوى 

مصر على ش��كل طوائف كان من جملته��ا »جنود كهك الذين ال يحصون« 

ثم يرد في هذا النص قوله: »... كان الليبيو واملش��واش يس��كنون مصر، وقد 

نهب��وا مدن الش��اطئ األمين من منف حت��ى كرب��ن )Kerben(35 ... وبلغوا 

35- قرب قرية أبي قير.
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ضفتي النهر العظيم ... تأمل، لقد أهلكتهم وأخضعت املش��واش والليبيو 

واإلسبت والكيكش والشاي والهس والبكن«. وسجل هذا امللك، على جدران 

معب��ده الكبير في طيب��ة الغربية أخبار حربه هذه ض��د الليبيني حيث قال: 

»لقد أتى أهل ب��الد التمحو مجتمعني معاً في مكان واحد، ومعهم الليبيو 
والسبد واملشواش. غير أن خططهم حطمت ... وقد طلبوا رئيساً بأفواههم، 

غي��ر أن ذل��ك لم يكن في قلوبه��م ... وأن اإلله الواحد املمت��از هو الذي عرف 

خطة صائب��ة ... ليجعل أهل املمالك األجنبية يطلب��ون بقلوبهم من امللك 

العظيم أن ينصب رؤس��اء لهم ... وكان جاللته قد ربى ولداً صغيراً من أرض 

متحو وقد عضده بقوة ساعديه ونصبه رئيساً عليهم لينظم األرض، وهذا ما 

لم يسمع به من قبل منذ بدأ امللوك«.

نستنتج من النص السابق أن رمسيس الثالث تدخل في شؤون الليبيني 

وح��اول أن يفرض عليه��م ملكاً منهم رب��اه في مصر فرف��ض الليبيون ألنه 

كان ف��ي نظرهم حاكماً مصري��اً وأدى هذا املوقف إلى نش��وب احلرب بينهم 

وبني رمس��يس الثالث. وقد ورد في نصوص هذه احلرب املنقوش��ة على معبد 

رمس��يس الثالث املذكور أن هذا الفرعون تغلب على الرؤس��اء الليبيني »دِد« 

و »مش��كن« »Meshken« و »مري��ي« و »ويرم��ر Wermer« و »ثيم��ر 

Themer« وكل رئي��س مع��ادٍ »اجتاز احلدود املصرية م��ن ليبيا«. ومما يلفت 
النظر في س��جل هذه احلرب ظهور اسمي »دِد« و »مريي« وهما إما أن يكونا 

اسمي الرئيسني السابقني اللذين قادا احلرب ضد مرنبتاح وعادا اآلن بعد ثالث 

وثالثني س��نة ليش��اركا في غزو مصر من مصر جديد، وإما أن يكونا اس��مي 

ش��خصني من نس��ل الغزاة األولني، وإما أن يكون الكتاب قد اس��تخرجوهما 

من سجل مرنبتاح وأدخلوهما في سجل حرب رمسيس الثالث األولى متجيداً 

ل��ه. وتبدو الفرضية األولى مس��تبعدة ألن مريي كان له س��تة أوالد كبار أيام 

حرب��ه مع مرنبت��اح فلو قدرنا أن عمره آنذاك كان أربعني س��نة وعمر والده دِد 

س��تني فإن من املستبعد أن جندهما يعودان ليشاركا في الغزو وقد نيفا على 

الس��بعني والتس��عني – والفرضية الثانية ال يس��نبعد وقوعها وإن كان من 

املش��كوك فيه أن جن��د اثنني من األس��ماء التي حاربت ض��د مرنبتاح يعودان 

ليمث��ال في حرب جديدة – وتبقى الفرضية الثالثة وهي أكثر هذه الفرضيات 

الثالث احتماالً، ويؤيدها أن برس��تد رتب هؤالء األمراء زمنياً على النحو التالي: 

-1 دِد، -2 مشكن، -3 مريي )اخمللوع(، -4 ويرمر )معاصر لسيتي الثاني(، -5 
ثيمر )قائد احلرب الثانية(36.

وتبدأ وقائع هذه احلرب تتأكد تاريخياً من اللحظة التي احتد فيها التمحو 

وحتال��ف معه الثكل والبلس��ت37 ضد مصر. وقد حدث ه��ذا عندما جتمعت 

قبائل الريبو )الليبيو( واملش��واش و »السبد Seped« وحتركت شرقاً لينضم 

إليهل »أقوام البحر« والليبيون الذين كانوا يقيمون في الدلتا من قبل. وعلى 

هذا األس��اس فإن عدد احملاربني املتحالفني لم يكن يقل كثيراً عن ثالثني ألفاً. 

وب��دأت احلرب بالغزو فخرب الغ��زاة ريف الدلتا ونهب��وا مدنها من كربن حتى 

ممفي��س في اجلن��وب بادئني من ناحي��ة البحر والطريق الس��احلي لكي يبقوا 

عل��ى اتص��ال بأقربائهم وحلفائهم. ول��م يلق الغزاة في ب��ادئ األمر مقاومة 

تذكر فبدأو يخلدون للس��كينة واالس��تقرار، واعتبر »ثيمر« نفس��ه مهمته 

منتهي��ة. وف��ي هذه اآلون��ة فوجيء الغ��زاة بجيش رمس��يس الثالث ينقض 

عليه��م كالصاعقة فهزمهم هزمية س��احقة وقتل منه��م ما يزيد عن اثني 

عش��ر ألف أكثرهم من أبناء البحر، وأس��ر منهم حوالي ألف أس��ير. ويظهر 

امللك رممس��يس الثالث على جدران مدينة هبو وهو ميتطي عربته احلربية ومن 

36- القرابة احملققة بني هؤالء األمراء الليبيني هي تلك التي ميكن اس��تخالصها من س��جالت 
مرنبتاح كما يلي:

                                                           دد

مريي            ابن أو أكثر                        أبن  
إخوة مريي قتلوا في معركة )بر-إر( )تال مريي في اإلمارة( 

                ست ابناء قتلوا جميعاً في معركة )بر-إر(
أما قرابة »مشكن« و »ويرمر« و »ثيمر« فهي غير معروفة.

37- انظ��ر أيض��اً: عبد العليم، مصطفى كمال، دراس��ات في تاريخ ليبيا القدمي، منش��ورات 
اجلامعة الليبية، املطبعة األهلية، بنغازي، يناير 1966، ص 29، حيث يذكر أن النقوش املصرية 
لم تورد انضمام الشكل والبلست إلى الليبيني في هذه احلرب. ونحن مع تقديرنا لهذه اإلشارة 
ال نرى أن سكوت النقوش املصرية ينفي إمكانية قيام التحالف املشار إليه خاصة ونحن نعرف 

أن التحالف بني الليبيني وأقوام البحر صار ظاهرة مألوفة قبل هذه  احلرب وبعدها.
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ورائه نبالته وسيافته وهو يطارد رجال القبائل. أما االسرى فقد وسموا باسم 

امللك وأرس��لوا ليس��تخدموا في اجليش أو وزعوا رقيقاً ب��ني املعابد. وال يعرف 

م��ا حدث لثيم��ر ولكن عدداً من مشتش��اريه كانوا بني االس��رى الذين مثلوا 

أم��ام امللك، الذي حق له أن يفتخر بقوله: »لقد فللت هؤالء الذين غزوا حدود 

بالدي وتركتهم منثورين في أماكنهم فوق أرض املعركة ... لقد أخضعت بالد 

التمحو ... واملشواش، وتركتهم جميعاً يلتصقون باألرض خشية مني«.

أم��ا بقية الغزاة فق��د رضوا من الغنيمة باإلياب، ورضوا أن يس��تقروا في 

بالده��م ويخلدوا للهدوء والراحة، ولكن تلك األس��باب لم تهيأ لهم لس��وء 

حظهم.

3- حرب رمسيس الثالث الثانية:

إننا نذك��ر أن الريبو، قبيل حربهم مع مرنبت��اح، أرغموا جيرانهم التحنو 

على مش��اركتهم في غزوهم ملصر، وها نحن جند حادثة مش��ابهة لهذه تقع 

بعد انتصار رمس��يس الثالث بس��ت سنوات، إذ إن املش��واش، اجملاورين للريبو 

م��ن الغرب، والذي��ن يبدو أنهم قاموا ب��دور كبير في احل��روب الليبية املصرية 

قبل عهد األس��رة العش��رين وظهروا بأعداد كبيرة محالفة للريبو في احلرب 

األولى ضد رمس��يس الثالث، لم يرضوا بنتائ��ج احلرب وصاروا يحتقرون الريبو 

اجملاوري��ن لهم في الش��رق بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك فاس��تغلوا حالة 

الضع��ف التي أصابت قبائل الريبو والتحنو بعد هزميتها على يدي رمس��يس 

الثالث فانقضوا على هؤالء بقيادة زعيمهم كبر »Kepper« وابنه ِمِشش��ر 

»Meshesher« وغلبوهم وأخضعوهم حلكمهم. ولم يقنع املشواش بهذا 
النص��ر ب��ل اغتروا به ومبا س��معوه من قصص عن غنى مص��ر. وخيراتها من 

التحنو والريبو املغلوبني فأغراهم ذلك على القيام بحملة على مصر. وواضح 

أن تش��جيع الريبو والتحنو للمش��واش عل��ى غزو مصر كان يه��دف إما إلى 

أخ��ذ الثأر من مص��ر وإما إلى التخلص من املش��واش بضربهم في املصريني. 

على أي حال اس��تجاب املش��واش لإلغراء وكونوا حلف��اً كاملعتاد كان من بني 

القبائل الداخلة فيه قبيلة اس��بت »Esbet« وقبيلة شاي »Shai« وقبيلة 

بك��ن »Beken« وقبيلة كيكش »Keykesh« وقبيل��ة هس »Hes«. ورمبا 

كان احللف��اء في هذه املرة ق��د توصلوا إلى نوع من التفاهم مع العموريني في 

س��وريا، ألن هذه الغزوة الليبية واحلرب العمورية ضد رمس��يس الثالث وقعتا 

في السنة احلادية عشرة من حكمه )1187 ق. م.( وتظهر على جدران معبد 

هب��و نقوش تبني هذا الفرعون وهو يقود ملك العموريني والرئيس الليبي معاً 

أمام االله آمون. ومث��ل هذا التفاهم بني الليبيني والعموريني كان من املمكن 

أن يتم بس��هولة بواسطة الثكل الذين كانوا حلفاء لليبيني في حرب السنة 

اخلامس��ة من حكم رمسيس الثالث، كما أنهم في هذه احلرب الثانية وقفوا 

إلى جانب العموريني في س��وريا دفاعاً منهم ع��ن قراهم ومدنهم هناك من 

.»Dor« مثل مدينة دور

وفي وقت متأخر من الس��نة احلادية عش��رة من حكم رمس��يس الثالث 

زحف حلف القبائل الليبية على مصر وقد عقدوا النية على احتاللها وكانوا 

على حد تعبير النقوش األثرية يقولون: »إننا سنقيم في مصر، كانوا جميعاً 

يقولون، ثم أخذوا يعبرون احلدود املصرية فوجاً إثر فوج«. ورمبا كان عبور احلدود 

عل��ى هذا النحو الغراض االس��تطالع وجلس نبض الع��دو وتلمس مدى قوته 

واستعداده. ويبدو أن القسم الرئيسي من القوات املتحالفة لم يصطدم بأية 

مقاومة حقيقية حتى وصل إلى معقل »هاتشو Hatsho« )في الدلتا على 

بعد أحد عش��ر مميالً من حافة الصحراء الغربي��ة( وبدأوا بحصاره. وهنا، كما 

تدل آثار مدينة هبو، انقض عليهم رمس��يس الثالث بنبالته وعرباته احلربية. 

وكان النبالة يسيرون في املقدمة ومن ورائهم كتائب املشاة التي كانت تنتظر 

حتى يفرق النبالة صفوف األعداء, وبدأ الهجوم فوجد املش��واش وحلفاؤهم 

أنهم كأسالفهم عاجزون عن الصمود في وجه املصريني الذين راحوا يضيقون 

عليه��م اخلناق في نفس الوق��ت الذي كانت فيه الني��ران تنصب عليهم من 

احلصن ال��ذي دارت رحى هذه املعركة حتت أس��واره، فاختلت صفوفهم والذوا 

بالفرار غرباً باجتاه حافة الصحراء.

أما كبر، منكود احلظ، فقد وقع أس��يراً وس��لم نفس��ه وسالحه وجنده، 

وكان يس��تغيث بالس��ماء من أجل ابنه مشش��ر – ولكن اس��تغاثة كبر لم 

تس��تجب فق��د قتل ابنه في املعرك��ة وقتلت معه زوجة أبيه وأس��رته. وبلغ 
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ع��دد القتلى من احللفاء في ه��ذه املعركة )2175( قتيالً كما بلغ أس��راهم 

)2025( أس��يراً. وقد نقش��ت على جدران معبد رمسيس الثالث في مدينة 
هبو التفاصيل التالية عن هذه احلرب:

األسرى الذين ساقهم سيف الفرعون القوي من بني املشواش املغلوبني:

1 )رجل(رؤساء املشواش
5 )رجال( ]هل كان هؤالء زعماء القبائل اخلمس رؤساء من األعداء

املتحالفة؟[

)رجال(مشواش  5021

251شباب
131أوالد

4941اجملموع
)امرأة(زوجاتهم  243

56شابات
151فتيات

855اجملموع

مجم��وع ما أخذه س��يف الفرعون القوي من األس��رى األحي��اء )2025( 

شخصاً.

أما الغنائم التي مت االستيالء عليها فكانت كما يلي:

911ماشية وثيران

511سيوف بطول خمسة سواعد
421سيوف بطول ثالثة سواعد

306أقواس
39عربات حربية
00132جعب سهام

29رماح

381خيل وحمير املشواش

وكان مصير هؤالء األس��رى أن وسموا باس��م امللك وأرسلوا ليستخدموا 

في اجليش بينما أرسل ألف منهم للعناية بقطعان أحد املعابد.

وهك��ذا انتهت آخر غ��زوة ليبية كبرى ملصر وكان االنتصار احلاس��م الذي 

حققه رمس��يس الثالث كافياً لبث الذع��ر في قلوب الليبيني من حدود مصر 

حت��ى »املنحنى العظيم« )= بداية خليج س��رت(، وتيق��ن الليبيون أنهم ال 

يستطيعون الوقوف أمام املصريني في احلرب.

ولك��ن بالرغم من كل ما جرى اس��تمر الليبيون في التس��لل إلى الدلتا 

بأع��داد صغيرة واس��تقروا فيها على ص��ورة جاليات، ومتكنوا ف��ي النهاية أن 

يحققوا س��لماً ما فش��لوا في حتقيقه حرباً – أال وهو ارتقاء العرش املصري. 

وقبل االسترس��ال ف��ي احلديث عن هذا املوضوع، يجدر بن��ا أن نتوقف هنيهة 

لنتس��اءل عن س��بب هذا الزحف الليبي املتواصل باجتاه الشرق، ذلك الزحف 

الذي لم تكن احلروب التي استعرضناها سوى تعبير عنيف عنه.

إن ضغ��ط القبائ��ل األوروبي��ة38 املندفعة من أواس��ط أوروبا نحو آس��يا 

الصغ��رى وبل��دان أوروبا اجلنوبية حمل س��كان هذه البل��دان، الذين كانوا قد 

خرج��وا من عصر البرونز إلى عصر احلديد، في القرن الثالث عش��ر قبل امليالد 

على االجتاه جنوباً مستفدين من سفنهم لالحتماء بها في عرض البحر الذي 

كانت القبائل املغيرة من أواسط أوروبا جتهل ركوبه. ثم ضغطوا بدورهم على 

س��كان جزر البحر األبيض املتوس��ط وبلدان شاطئه الشمالي فتحرك هؤالء 

في جموع كبيرة على شكل موجات من املهاجرين إلى أقرب األماكن املناسبة 

للس��كن واملعيشة، والقليلة املقاومة في الشمال اإلفريقي الذي كان ال يزال 

ف��ي أواخر العصر احلجري احلديث. وتركزت هذه الهجرات على املغرب، املواجه 

إلسبانيا، وتونس، املواجهة لصقلية وإيطاليا، ومصر التي استطاعت أن تصد 

الغزاة عن أرضها. لهذا أصبح سكان الشمال اإلفريقي األصليني واقعني حتت 

ضغ��ط املهاجرين الذين حلوا باملغ��رب وتونس وكان له��م أن يتحركوا فكان 

38- انظر ص 103.
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الشرق أسهل جهة يتحركون إليها نظرا لطبيعة الساحل الليبي من ناحية، 

ونظ��راً لصعوب��ة الهجرة غرباً في وجه قبائل البح��ر وجبال أطلس، وصعوبة 

الهجرة إلى اجلنوب الليبي الصحراوي في الداخل، ونظراً ألن هذه املناطق في 

الغ��رب واجلنوب ال تتوافر فيها اخليرات املوجودة في مصر، من الناحية األخرى. 

وعلى هذا األساس وقعت الغزوات واحلروب اآلنفة الذكر بني املصريني والليبيني 

الذين رأيناهم يصطحبون معهم نس��اءهم وأطفالهم ومواشيهم مما يشير 

إل��ى أنهم لم يكون��وا مجرد غزاة وإمنا مهاجرين موجة تلو األخرى اس��تجابة 

للضغ��ط الواقع عليهم من موجات هجرات أقوام البحر التي كانت تس��تقر 

إلى الغرب منهم ث��م ال تلبث أن تزحف عليهم. ولكن املصريني الذين متكنوا 

من صد تلك املوجات الليبية والقضاء عليها لم يس��تطيعوا ان يقضوا على 

الدوافع التي سببتها، ولذلك فنحن نرى في عهود من خلفوا رمسيس الثالث 

مباشرة اس��تمرار التسلل الليبي إلى الدلتا خاصة في عهد »األسرة احلادية 

والعشرين الضعيفة اخملزية«. وهكذا فنحن جند الغزو الليبي املسلح يتوقف 

بعد معركة »هاتش��و« ليبدأ بدالً منه الزحف الليبي الس��لمي منذ حوالي 

س��نة ألف قبل امليالد. ولعلنا نتمكن من إلقاء ش��يء من الضوء على أحداث 

هذه الفترة بالنس��بة للمهاجرين الليبيني بدراس��ة تاريخ أس��رة »بويوواوا« 

»Buyuwawa« الليبي��ة الت��ي ظه��رت في وق��ت متأخر من عه��د الدولة 
احلديثة مبصر، والتي تعتبر مثاالً جيداً لس��لوك األسر الليبية املتسللة ملصر. 

ففي أوائل عهد األس��رة احلادية والعش��رين استقر أحد أفراد التحنو الليبيني 

 »Heracleoplis« »املس��مى بهذا االس��م ف��ي مدين��ة »هراكليوبول��س

ف��ي مقاطعة أهناس��ية، وصار ابنه موس��ن »Musen« كاهناً ملعبد اإللهة 

»حري ش��ف« القائم في هذه املدينة ورئيس��اً لقواتها من املرتزقة. وش��غل 
خلفاؤه هذين املنصبني من بعده مما أدى إلى ازدياد نفوذ أسرته، وتزايد متصرها 

بتزايد نفوذها وتقدمها. وفي أيام شيش��نق، احلفيد الثالث لبويوواوا »ورئيس 

املش��واش العظيم« توفي له ابن اسمه »منرود« فدفنه في أبيدوس. وعندما 

وقع اعتداء على قبره، تقدم شيش��نق بشكوى للملك »بتانيس« من األسرة 

احلادية والعش��رين فعطف ه��ذا على قضيته، وقدم الرج��الن معاً إلى معبد 

اإلله آمون في طيبة ليس��تمعا إلى حك��م اإلله في هذه القضية. ولم يلبث 

موحي اإلله أن حكم بإدانة املعتدين، وبعث لشيش��نق على س��بيل الترضية 

متثاالً على صورة ابنه ليوضع في معبد أبيدوس كما أنه ثبت ملكية شيشنق 

ملس��احة واس��عة من األراضي اخلصبة ف��ي هراكليويولس مم��ا مكن حفيده 

املسمى باس��مه أن يصبح ثرياً وأن يعيش في مستوى األمراء. وعندما بلغت 

األس��رة احلادية والعشرون أقصى درجات الضعف، ولم يعد بوسعها أن تبقى 

قائمة على رأس احلكم انتقل شيش��نق احلفيد من هراكليوبولس إلى مدينة 

»بوباس��تس Bubastis« وانتظر هناك حتى توفي آخر ملوك األسرة احلادية 
والعش��رون فأعلن نفسه فرعوناً على مصر س��نة 945 ق. م. وأسس األسرة 

الثانية والعشرين.

وهك��ذا وبعد انقضاء ما يزيد قليال ع��ن قرنني من الزمن على وفاة خصم 

الليبي��ني اللدود، رمس��يس الثال��ث، كان الليبيون األش��داء ق��د أضافوا إلى 

صالبتهم وبأسهم الثقافة املصرية التي تثقفوا بها مما سهل عليهم اعتالء 

عرش مصر دون مقاومة في وقت كانت مصر فيه ال تزال أقوى دولة على حوض 

البحر األبيض املتوسط الش��رقي. وفيما يلي شجرة أسرة بويوواوا حتى رقي 

شيشنق الثاني عرش مصر:

Buyuwawa 1- بويوواوا

Musen 2-  موسن

Nebneshi 3- نبنيشي

Pethut 4- بيثوت

)Sheshonk )Mehetnushet 5- شيشنق

)Namlot  )Temsepheh )6- منلوت )= منرود

)Sheshonk I )Kerome 7- امللك شيشنق األول

Osorkon I 8- امللك أوسركون األول

ابن شيشنق األول وخليفته
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وتاري��خ هذه األس��رة التي أسس��ها شيش��نق األول39 واألس��رة الثالثة 

والعش��رين التي تلتها وكانت من أصل ليبي كذل��ك يتعلق بالتاريخ املصري 

أكث��ر من تعلق��ه بالتاريخ الليبي. ولذلك فنحن منس��ك عن اخلوض فيه عند 

هذا احلد مكتفني باإلش��ارة إلى أن شيشنق األول هو الذي غزا فلسكني وهزم 

اإلسرائيليني ونهب أورشليم )القدس(، عاصمة مملكة يهوذا، وكان من جملة 

م��ا نهب��ه منها تروس امللك س��ليمان املصن��وع من الذهب. ولم تكن أس��رة 

شيش��نق هي األسرة الوحيدة التي تس��للت إلى مصر واستقرت فيها على 

النح��و الذي ذكرنا؛ فهنالك ما يثبت أن أس��راً ليبي��ة ككثيرة كانت تأتي إلى 

الدلتا وتستقر فيها حتى مرحلة متأخرة من تاريخ مصر القدمي. وهذه األسر، 

وإن كانت لم تبلغ شأو أسرة شيشنق األول، إال أنه كان يظهر منها رؤساء أو 

أمراء صغار يحملون لقب »ما« )مختصر مشواش( ويتمتعون بسلطة أسبه 

بس��لطة الرؤس��اء اإلقطاعيني وينظرون للرجل الليبي الذي يتربع على عرش 

مصر نظرتهم لرئيس كبير منهم في الوقت الذي كان فيه املصريون ينظرون 

إلي��ه نظرتهم املعت��ادة للفرعون. ومعنى ه��ذا أن هؤالء الرؤس��اء احتفظوا 

بش��يء من االستقالل جتاه التاج وتقاس��موا فيما بينهم حكم الدلتا واجلزء 

الشمالي من مصر الوسطى. واستفلحت سلطتهم على حساب السلطة 

املركزية مما أسهم في إضعاف األخيرة ودفع إلى براثن الفوضى ومهد الطريق 

أم��ام بغنخي )Piankhi ( النوبي الذي قضى على س��لطة هؤالء الرؤس��اء 

وأطاح باألسرة الثالثة والعشرين وأسس على أنقاضها أسرة جديدة.

وعند ه��ذا احلد من تاريخ العالق��ات الليبية – املصري��ة القدمية تصمت 

املصادر املصرية عن احلديث عن الليبيني حتى ال نس��تطيع أن نس��مع عنهم 

أي��ة معلومات ذات قيمة متكننا من متابعة رس��م هي��كل وتفاصيل الصورة 

التاريخية التي أبرزناها على النحو الس��ابق. وأمام هذا املوقف ال يس��عنا إال 

أن نفت��رض أن القبائ��ل الليبية ف��ي منطقة برقة أخذت تس��تقر في مواطن 

إقامتها لسببني رئيسيني هما:

 Breasted, James Henry, A History of Egypt, 2nd edition, Hodder & -39
.Stoughton, London, 1059, Book VII, pp. 526 – 536

1- انكس��ار ش��وكة هذه القبائل نتيجة للحروب الطويلة بينهما وبني 
القوات املصرية مما أدى إل��ى اقتناعها بالتوقف عن مهاجمة مصر وبالقناعة 

باالستقرار في األرض التي كانت تسكنها.

2- تضاؤل ضغط ش��عوب البحر على س��كان الس��احل الليبي إلى حد 
أصبح يس��مح بإسقاطه من احلس��اب كعامل فعال في حركة دفع الليبيني 

نحو مصر.

ولكن هذا يجب إال يعني بأي حاٍل من األحوال، أن الليبيني كأفراد وأسر قد 

توقفوا متاماً عن التس��لل إلى مصر، بل بالعكس فإن عملية التسلل الفردي 

هذه استمرت، ولكن على نطاق ضيق، فنحن نلمح ظهور أُسر ليبية في مصر 

وخاصة في الدلتا؛ ومن أمثلة هذه األس��ر، األس��رة التي ظهر منها في ووقت 

الح��ق »إن��ارس Inarus« زعيم الثورة الفاش��لة ضد »آرتكزركس��يس األول 

الفارسي Artaxerxes I« خالل حكم الفرس ملصر.

ويس��تمر هذا الغموض في تاريخ ليبيي منطقة برقة حتى قدوم اإلغريق 

واستيطانهم ساحلها في أواخر القرن السابع قبل امليالد، وآنذاك تبدأ مرحلة 

جديدة في تاريخ هذه املنطقة هي موضوع فصل آخر من هذا الكتاب.

وف��ي خت��ام ه��ذا الفصل، نلتف��ت إل��ى القبائ��ل الليبية القدمي��ة التي 

اس��توطنت منطقة برقة وحاولت االس��تيالء على مصر كما أس��لفنا، وكان 

احتكاكها باملصريني سبباً في تسجيل شيء من تاريخها على اآلثار املصرية، 

الت��ي لها الفضل في تزويدنا مبعلومات قيمة عن تلك القبائل. والقبائل التي 

عرفها املصريون وسجلوا أخبارها على آثارهم هي:

1- التحنو )Tehenu(: وكانوا يشغلون القسم الساحلي الشرقي من 
ليبيا إلى الغرب من مصر مباش��رة، بل إنهم كان��وا يقتربون كثيراً من الدلتا 

املصرية كذلك. وكانت قبائلهم تنحصر بني املصريني في الش��رق والريبو في 

الغرب.

2- التمح��و )Temehu(: وكانوا يش��غلون الواحة اخلارجة وينتش��رون 
عل��ى موازاة النيل جنوب��اً حتى النوبة. ويعتقد أن جماع��ة منهم أقامت في 
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النوبة واتخذتها وطناً لها.

3-  اليب��و )Rebu( أو الليب��و )Lebu(: ويظه��ر اس��مهم عل��ى اآلثار 
املصري��ة في مرحلة متأخرة عن املرحلة التي ع��رف فيها املصريون القبيلتني 

الس��ابقتني؛ ومعنى ذلك أنهم كانوا يش��غلون املنطق��ة الواقعة إلى الغرب 

منهما حول جبل العقبة وفي برقة.

4- املش��واش )Meshwesh(: وكان��وا يقطنون املنطق��ة الواقعة إلى 
الغرب من الريبو. وتدل أسلحتهم وارتباطاتهم بأقوام البحر على أنهم كانوا 

يتبعون الطريق الساحلي في زحفهم من الغرب إلى الشرق نحو مصر. وهذه 

القبيلة هي آخر قبيلة ليبية مهمة يرد ذكرها على اآلثار املصرية.

5-  اإلس��بت )Esbet(: وهي قبيلة صغيرة ذكر اسمها مرة واحدة على 
اآلثار املصرية.

6- ه��س )Hes(: وه��ذه أيض��اً قبيلة صغيرة ذكر اس��مها م��رة واحدة 
عل��ى اآلثار املصرية، ورمبا كانت األروم��ة التي انحدرت منها فيما بعد القبيلة 

البربرية التي عرفها املسلمون باسم »هسه«

7-  قبيلة بِكن )Beken(: وقد ورد اسمها مرة واحدة على اآلثار املصرية، 
ورمب��ا كان أبناء هذه القبيلة ههم أس��الف قبيلة البكال��ة )Bacaies( التي 

ظهرت في وقت الحق في املكان الذي وضعت فيه قبيلة بِكن على اخلريطة.


