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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��اف قبيلة البكال��ة )Bacaies( التي 

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

الف�صل الثالث
احل�صارة الليبية القدمية
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طرابلس من فجر التاريخ

حتى بداية القرن السادس قبل امليالد عندما أسس الفينيقيون 

أول محطة جتارية لهم في صبراتة

تاريخ اإلقليم الطرابلس��ي في هذه املرحلة أش��به بتاريخ فزان من حيث 

غموض��ه وقلة مصادره. وأحس��ن مصدر لنا ع��ن تاريخ ه��ذه املنطقة وبعد 

الفت��رة الت��ي نتحدث عنها هو هيرودوت��س الذي حدثنا بالكثي��ر عن القبائل 

الليبية وعاداتها. وليس أمامنا من خيار س��وى أن نرس��م ص��ورة ألحوال هذا 

اإلقلي��م ومنط احلياة فيه كم��ا صورها هيرودوتس، ونفترض قياس��اًُ عليها أن 

أحواله منذ أقدم عصووره التاريخية حتى زمن هيرودوتس )القرن اخلامس قبل 

املي��اد( كانت إلى حد كبير تش��به ما كانت عليه أي��ام هيرودوتس وإن كانت 

أكثر بدائية من ذلك.

كانت ليبيا عند هيرودوتس تبدأ من غربي النيل ومتتد حتى شاطيء احمليط 

االطلس��ي، ومن اجلنوب كانت حتدها باد اإلثيوبيني الس��ود ذوي الشعور التي 

تش��به الصوف. ووصف هيرودوتس ليبيا الشرقية )وهي تقريباً ليبيا احلالية( 

بأنها مأهولة بالبدو الرحل. وقد عدد من قبائلها:

1- األدرماخيدي )Adyrmachidae(: وكانت تش��غل املنطقة من دلتا النيل 

في الشرق إلى ميناء باينوس )Plynos(1 في الغرب.

2- اجلليجام��ي )Giligamae(: وكان��ت منازلها متتد بني ميناء باينوس في 

الشرق إلى جزيرة أفروديسياس )Aphrodisias(2 في الغربژ

3- االسبس��تي )Asbystae(: وكانت تش��غل املنطقة إلى الغرب من ديار 

اجلليجامي ومتتد في الداخل بعيدة عن الساحل حتى موازاة قورينة التي كان 

اإلغريق قد استوطنوها.

1- ميناء البردية أو سيدي براني؟ 
2- جزيرة الشرقية أو احلمام أو جزيرة كرسة إلى الغرب من درنة؟

4- األوس��خيزي )Auschisae(: وكانت ديارها متتد إل��ى اجلنوب من مدينة 

برقة )= املرج( وحتى يوسبيريدس )= بنغازي(.

5- البكال��ي )Bacales( وه��ي قبيلة صغيرة كان��ت تعيش ضمن أراضي 

القبيلة الرابعة حول ساحل توكرة.

6- الناس��امونيون )Nasamones(: قبيلة كبيرة كانت تنتشر إلى اجلنوب 

الغرب��ي من القبيلة الرابعة، وكانوا يحتلون املنطقة الس��احلية حتى خليج 

سرت الكبير وينتشرون في الداخل حتى أوجلة.

7- البس��لِّي )Psylli(: وكانوا في األصل يقيمون حول خليج سرت الكبير 

ولكن منطقتهم خضعت للناسامونيني.

8- املكاي )Macae(: وكانوا يقيمون على شواطئ خليج سرت إلى الغرب 

م��ن الناس��امونيني ويجري نهر كينب��س )Kinyps( )= وادي كعام( إلى بحرهم 

قادماً عبر أراضيهم من تل يقال له تل احلسان )= مرتفع إالهات اجلمال الثاث 

)Three Graces( بهضبة ترهونة؟(.

9- اجلندانيون )Gindanes(: وكاننوا يقطنون أقصى غرب الساحل الليبي، 

يب��دو أنهم كانوا يش��كلون قس��ماً قوياً م��ن اللوتوفاجي )أكل��ة اللوتس أو 

النبق(.

10- املاخ��اي )Machlyes(: وكان��وا يقيم��ون إل��ى الغرب م��ن اجلندانيني 

»وتصل مواطنهم إلى نهر عظيم يقال له تريتون وهو يصب في بحيرة تريتون 

العظيمة )= شط اجلريد(«.

ونح��ن ال نزع��م أن القبائل الت��ي ذكرها هيرودوتس كانت على الس��احل 

الطرابلس��ي )األرقام 6-10( منذ فج��ر التاريخ، ولكنا نقول إن هذا الس��احل 

كان مأه��والً من��ذ بداية تاريخه بقبائل تعيش عيش��ة بدوية كان قوامها في 

مراحله��ا األولى جمع املواد الغذائية ثم الصيد، ثم امتهنت الرعي إلى جانب 

الصيد، ولم تلبث أن بدأت في عصر هيرودوتس متارس الرعي والزراعة جنباً إلى 

جنب. ويس��تفاد مما كتبه هيرودوتس أن سكان الساحل الطرابلسي القدماء 



تاريخ ليبيا القدمي

7879

كان��وا أقل تقدماً من جيرانه��م الليبيني الغربيني الذين عرف��وا حياة الزراعة 

واالس��تقرار في منازل ثابتة في وقت كان س��كان الساحل الطرابلسي فه ال 

يزالون غارقني في بداوتهم. وسنتحدث عن عادات ليبيي الساحل الطرابلسي 

وتقاليدهم وما قطعوه نحو التقدم احلضاري في الفصل التالي.

فزان من فجر التاريخ

حتى ظهور اجلرامنتيني حوالي القرن الثامن قبل امليالد

حتدثن��ا قبل قليل ع��ن أحوال الصحراء الليبية في عص��ر ما قبل التاريخ 

وبيَّنا كيف كانت تعج باحليوان��ات والوحوش والنباتات والناس. وقد عرفنا أنه 

ابتداء من حوالي س��نة 2500 ق. م. كان اإلنسان الذي يعيش في مناطق فزان 

يخ��رج من عصر حضارة الصيادين ويدخل عصر حضارة الرعاة نس��بة للرعاة 

ط��وال القامة الذين نزلوا ف��زان في هذا الزمن3. وملا كان��ت مصادرنا عن هذه 

الفترة من تاريخ هذا القسم من ليبيا ال تزودنا إال بالنزر اليسير من املعلومات 

فليس أمامنا إال أن نفترض أن سكان هذه املنطقة استمروا يعيشون عيشة 

الصيادين والرعاة. ونحن عندما نتحدث عن هذه املنطقة حتت عنوان فزان فإننا 

إمنا نقصد به��ا كل املناطق الداخلية في ليبي��ا مبفهومها اجلغرافي احلديث؛ 

ذلك إن فزانيا كانت في العصر الروماني، والبد أنها كانت قبله كذلك، تشمل 

»جميع األراضي الواقعة خلف اجلبال إلى اجلنوب من ناحية غريان احلالية كما 

كانت تقترب من البحر اقتراباً شديداً في املنطقة الواقعة شرقي لبدة ومتتد 

حتى قرب أوجلة شرقاً، ومن احملتمل أنها كانت تشمل منطقة واحات الكفرة 

والعوينات الش��رقية. أما غرباً فقد كانت متتد من غدامس ش��ماالً حتى غات 

ورمبا وارجا جنوباً«4.

أما عن س��كان هذه املنطقة الداخلية الواسعة التي كانت تغلب عليها 

الطبيعة الصحراوية بشكل يش��به ما هي عليه اليوم، فنحن ال نكاد نعرف 

ش��يئاً س��وى ما رواه املؤرخ اإلغريقي هيرودوتس في القرن اخلامس قبل املياد، 

ف��ي أعقاب جولة ل��ه في ليبيا زار خاله��ا مدينة قورينة )= ش��حات( وجمع 

كثي��راً من املعلومات الهامة عن ليبيا س��جلها في كتابه الرابع5 حيث يقول 

3- انظر ص 32.
4- أيوب، محمد س��ليمان، مختصر تاريخ فزان منذ أقدم العصور حتى سنة 1811 م، املطبعة 

الليبية، طرابلس الغرب، ص 11.
5- انظر امللحق »ب« من هذا الكتاب.
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عن ه��ذه املنطقة: »ويس��كن اجلن��وب اجلرامنتس )والصحي��ح اجلامفزانتس 

Gamphasantes( ف��ي أرض الوحوش، وكانوا يفرون من منظر الناس، وينفرون 

من صحبتهم، ولم تكن لهم أسلحة حرب، ولم يكونوا يعرفون كيف يدافعون 

عن أنفس��هم«، وف��ي موضع آخر يقول هيرودوتس: »حتدث��ت عن كل الليبيني 

الرعاة الذين كانوا يعيشون على ساحل البحر. وفي أعماق الداخل توجد باد 

ليبيا التي تس��رح فيها الوحوش، ولكن بع��د أرض الوحوش هذه، يوجد نطاق 

من الرمال ميتد من طيبة في مصر إلى أعمدة هرقل. وعلى مراحل كل واحدة 

منها تستغرق مسيرة عشرة أيام توجد أكمات من امللح في جناد رملية، ويعلو 

كل جند نبع يقذف من وس��ط امللح مباء ب��ارد عذب. وحولها يقيم القوم الذين 

تقع مضاربهم بعيداً في الصحراء وإلى الداخل من أرض الوحوش«.

ولقد أكد الكاتب الروماني استرابو  )66 ق. م. – 24 م( ما ذكره هيرودوتس 

وأض��اف إلي��ه عن دواخخل ليبيا قوله: »إننا ال نعرف ش��يئاً عن أغلب القبائل 

التي تس��كن ليبيا ألن اجلي��وش األجنبي��ة والرحالة األجانب قلي��اً ما ارتادوا 

البقاع الداخلية، كما وأن القليل جداً من سكان تلك اجلهات هم الذين جاءوا 

إلى مدننا بالش��اطئ، وحتى هؤالء القلة قلما يذكرون أية أخبار مفصلة عن 

بادهم، وعلى كل حال فإنني أروي املعلومات التالية نقاً عنهم: »يسكن في 

أقصى جنوب ليبيا األقوام املس��مون باس��م اإلثيوبيني، وإلى الش��مال منهم 

يس��كن اجلرامنت أغلب اجلهات، وإلى جوارهم الفاروس��ي )Pharusii( والزنوج 

.)Gattoli( وإلى الشمال هؤالء يعيش اجلّتولي ،)Nigriti(

ويفهم مما كتبه هيرودوتس والكتاب الكاس��يكيون من بعده أن س��كان 

ف��زان قبل ق��دوم اجلرامنتيني كانوا عبارة عن س��التني مختلفتني: الس��الة 

األولى إثيوبية وكان أبناؤها طوال القامة، س��مر الوجوه، ماهرين في الرس��م 

والتصوير الصخري، مس��املني، يس��تعملون أس��لحة وأدوات بسيطة ألنهم 

يجهل��ون األس��لحة واألدوات املعدنية، ويش��تغلون برعي األبق��ار في األدوية 

والس��هول، ولععلهم لم يتعدوا حضارة العصر احلجري احلديث. أما السالة 

الثانية فكانت من الزنوج الذين كانوا يسكنون الكهوف في حمادة مرزق وما 

جاورها، وكانوا قوماً قصار القامة يعيشون على األفاعي والديدان واحلشرات. 

ولع��ل ه��ؤالء األقوام الذي��ن أطلق عليه��م هيرودوتس اس��م »التروجلودايت 

Troglodytes« ه��م أس��اف »ال��دوادة« ف��ي أيامنا ه��ذه من س��كان مندرة 

وقبرع��ون. وقد كان مصير هؤالء األقوام اخلض��وع للجرامنتيني األقوياء الذين 

تغلبوا عليهم بفضل أس��لحتهم وعرباتهم احلربية وأسموهم جامفزانتس 

واس��ترقوهم ليراعوا لهم املاش��ية أو يشتغلوا في املزارع أو يؤدوا أية خدمات 

أُخ��رى يكلفه��م بها أس��يادهم الذين كان��وا قد نصبوا أنفس��هم كطبقة 

عسكرية حاكمة في الباد حوالي القرن الثامن من قبل املياد.
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احلضارة الليبية القدمية

نعني بكلمة حضارة كل ما ينتجه الفرد وكل ما ينتجه اجملتمع اإلنساني 

ف��ي جمي��ع مجاالت احلياة س��واء كان ذلك اإلنت��اج فكرياً أو مادي��اً. وإذن فإن 

أس��هل الطرق لدراس��ة حضارة ش��عب من الش��عوب ه��ي أن نأخذ مظاهر 

تل��ك احلضارة وندرس��ها واحداً واح��داً ثم ندمج تلك اجلزئي��ات في كل واحد، 

هو الصورة الش��املة اجململة للحض��ارة موضوع البحث. ولقد س��بق لنا أن 

حملنا ش��يئاً من حض��ارة الليبيني في عصر ما قبل التاريخ، وس��نحاول اآلن أن 

نب��رز مام��ح هذه احلضارة ف��ي الفترة التي نب��دأ ببدء التاري��خ الليبي، ومتتد 

عب��ر مرحلة جديدة من مراحل هذا التاري��خ تتحدد معاملها بنزول اإلغريق في 

منطق��ة برقة، ونزول الفينيقيني في منطقة طرابلس واس��تقرار اجلرامنتيني 

ف��ي منطقة فزان، ومظاهر ه��ذه احلضارة أو مقوماتها ه��ي: اللغة، واجملتمع 

ونظام احلكم، واالقتصاديات م��ن صيد ورعي وزراعة وجتارة وصناعة، والعادات 

والتقاليد واألزياء واملساكن والعمران واألدوات والفنون والدين.

1- اللغة الليبية القدمية:

يق��ول أوريك بيتس )Oric Bates( في فصل ممتع عن هذا املوضوع6: »إن 

أص��ل اللغة الت��ي تكلمها الليبيون منذ فجر التاريخ غي��ر معروف متاماً كما 

هي احلالة بالنسبة ألصل الليبيني أنفسهم. ولعل من األفضل أن توضع كل 

التكهن��ات اخلاصة بهذا املوضوع على الرف إلى أن يتم جتميع املزيد من األدلة 

والبينات«.

وقد خرج بيتس م��ن مقارنة عقدها بني اللغة الليبية )البربرية( القدمية 

واللغ��ة املصرية إل��ى أن العاقة بينهما في القواع��د واملفردات عاقة وثيقة 

ولكن ليس من املعروف أين مت ذلك االتصال والتداخل وما إذا كان قد مت بينهما 

في مصر الس��فلى أو العلي��ا. وعلى أي حال فإن الدالئل تش��ير إلى أن اللغة 

6- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St. 
Martin>s St., London, 1914, p. 74. 

الليبية القدمية متتعت بقسط وافر من االستمرارية منذ عصر ما قبل التاريخ 

حتى العصور احلديثة.

وال يتع��دى أقدم نقش كتب بأبجدية اللغ��ة الليبية القدمية القرن الرابع 

قبل املياد. وقد مت في القرن الس��ابع عش��ر امليادي اكتش��اف نقش اش��تهر 

باسم نقش »ثّجا Thugga« وقد سجل باللغتني الليبية والفينيقية7، ومنذ 

ذلك احلني كثرت التكهنات حول أصل أبجدية الش��مال اإلفريقي التي تطلق 

عليها أسماء مختلفة فتسمى ليبية أو نوميدية أو بربرية أو ليبية – بربرية، 

وحول أصل سليلتها التفيناغ )Tefinagh(. وقد عزي أصل األبجدية الليبية 

للمصري��ة ولإلغريقي��ة والوندالية والفينيقي��ة احلديثة. وبالرغ��م من كثرة 

 )Halevy( النظري��ات التي ظهرت حول هذا املوض��وع إال أن نظرية هاليفي

– أواخ��ر القرن التاس��ع عش��ر – ال تزال أقواها. وقد ق��ارن هاليفي األبجدية 
الفينيقية التي كانت ش��ائعة في الش��مال اإلفريقي فوجد ستة من احلروف 

الليبية الثاثني لها نظائ��ر قدمية في األبجدية الفينيقية احلديثة متثل نفس 

األصوات مم��ا يدل على أن فكرة الكتابة وبعض احل��روف الليبية – ليس كلها 

– اش��تقت من الفينيقية ثم أُضيفت لها عامات من مختلف بلدان البحر 
األبيض املتوسط أخذت عن العامات التي كان املاكون أو الصناع يسجلونها 

على منتوجاتهم من اخلزفيات وغيرها، وضمت إلى احلروف الليبية الستكمال 

أبجدية ليبية تكون بس��يطة وعملية وتف��ي باحلاجة. ويرى هاليفي وليتورنو 

)Letourneux( أن األبجدي��ة التي تطورت عل��ى هذا النحو تتكون – كما 
تظهر في النقوش األثرية – من ثاثني حرفاً. 

ويذك��ر أن أكثر النق��وش التي وجدت باللغة الليبية إمن��ا مت العثور عليها 

في اجلزائر وتونس، وهما منطقتان كان س��كانهما األصليون يعيشون عيشة 

مس��تقرة، ويحتكون كثيراً بالفينيقيني8. وق��د وجدت نقوش باللغة الليبية 

7- هذا النقش موجود حالياً في املتحف البريطاني في لندن.
8- كان لليبيني في ش��مال غربي إفريقيا نظامهم الوطني للكتابة فكانت اللهجات الليبية 
)البربري��ة( تكتب بأبجدية خاصة بها. وقد وجدت في نوميديا نقوش باألبجدية الليبية ترجع 
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خارج هاتني املنطقتني حتى س��يناء شرقاً ولكن بأعداد قليلة مما يدل على أن 

الليبي��ني الغربيني في تونس واجلزائر، ولذلك فإن حاجتهم لألبجدية وللكتابة 

كانت أقل بكثير من حاجة س��كان نوميدي��ا مثاً، فكثيراً ما كان النوميديون 

يخلدون ذكرى موتاهم بكتابة أش��ياء مناس��بة على حجارة قبورهم. ولذلك 

فإن استثناء النقوش الليبية القليلة التي وجدت في سيناء، ووفي برقة، وفي 

بعض الواحات يثير مجاالً واس��عاً من الش��ك في القول إن الليبيني القددماء 

قد عرفوا فن الكتابة.

2- نظام احلكم واجملتمع والتقاليد:

من املس��لم به أن األس��رة هي أس��اس اجملتمع – وفي احلديث عن األسرة 

الليبي��ة القدمية البد أن نش��ير من��ذ البداية إل��ى أن اآلثار املصري��ة واملصادر 

اإلغريقية والرومانية جتمع على أن تعدد الزوجات كان أمراً شائعاً بني الليبيني 

القدماء. فهذا »سّلوس��ت Sallust«9 يش��ير إلى أن الزواج السياس��ي بني 

املواطن��ني اإلفريقي��ني ل��م تكن له أهمية تذك��ر » ألن الرج��ل الواحد منهم 

يستطيع أن يقتني أي عدد يريده من الزوجات ما دام متناسباً مع مقدرته على 

إعالتهن، فبعضهم له عش��ر زوج��ات، والبعض اآلخر له أكثر من ذلك، ولكن 

املل��وك هم الذين يقتن��ون من الزوجات أكثر من غيرهم. وعلى هذا األس��اس 

يتقس��م حب الزوج بني عدد كبير من الزوجات فتكون النتيجة أال تصبح أية 

إل��ى القرن الثاني قبل املياد وأخرى ترجع إل��ى القرنني الثالث والرابع بعد املياد. ولكن لم يقرأ 
منه��ا إال بع��ض كلماتها. ويب��دوا أن أبجديتها كانت صوتية مكونة من ثاثة وعش��رين حرفاً 
صحيح��اً، ولذلك اعتقد »ج��زل Gsell« أن األبجدي��ة الليبية لم تكون س��وى تطوير محلي 

ألفكار نقلها الليبيون القدماء عن قدماء التجار الفينيقيني. انظر أيضاً:
The Pre-Historic Archaeology of Northwest Africa, Museum of 
American Archaeology & Ethnology, Harvard University, Vol. XIX 
– No. 1, 1941, pp 102 – 107.

9- مؤرخ التيني ولد سنة 87 ق. م. وكان من أنصار يوليس قيصر فواله احلكم بالوالية اجلديدة 
في إفريقيا ومنحه لقب برايتور »Praetor«، واس��تمر سلوس��ت في الوالية من 46 – 45 ق. 
م. وجمع ثروة طائلة بوسائل مفضوحة وطرق غير شرعية. وقد ألف سلوست كتابه املشهور 

»حروب يوغرثا«.

منهن رفيقة للزوج بل يتساوين كلهن في اإلهمال«. ويتفق هذا القول مع ما 

رواه املؤرخ البيزنطي »بروكوبيس Procopius« عن رد الرؤساء الليبيني على 

القائد البيزنطي س��ليمان »Solomon« عندما هددهم بأن يقتل رهائنهم 

لدي��ه، فكان جوابهم على ذل��ك التهديد أن قالوا له: »إنه يتحتم عليك، أنت 

الذي ال يس��تطيع أن يتزوج أكث��ر من واحدة، أن تقلق بش��أن ذريتك، أما نحن 

الذين يس��تطيع الواحد منا أن يتزوج أكثر من خمس��ني زوجة إن شاء، فإنا ال 

نخشى أن تنقطع ذريتنا«.

ويقول هيرودوتس إن كل رجل من الناس��امونيني كان له عدة زوجات. وقد 

س��بق أن الحظنا أن نق��وش الكرنك ذكرت أن الفرعون مرنبتاح أس��ر »اثنتي 

عش��رة امرأة من نس��اء األمير الليبي مريي«. ويفهم من النقوش املصرية أن 

عادة تعدد الزوجات كانت ش��ائعة على نطاق واس��ع بني الليبيني، ولكن يبدو 

أنه��م كانوا يحتفظون مبا نعرفه بجناح حرمي حتتل إحدى الزوجات فيه املرتبة 

األولى بني بقية الزوجات.

ولع��ل ظاهرة تعدد الزوجات على نطاق واس��ع ب��ني الليبيني القدماء هي 

الت��ي أدت إلى وقوع عدد كبير من الكتاب اإلغري��ق والرومان في اخلطأ عندما 

حتث��وا عن انتش��ار ما يش��به أن يكون إباحية جنس��ية. فها ه��و هيرودوتس 

يق��ول ع��ن الناس��امونيني واملس��اجيتي »Massagetae« إن الرجل منهم، 

حتى ولو كان متزوجاً، كان يتمتع بنس��اء اآلخرين من أبناء قبيلته، ويقول عن 

اجلندانيني إن نس��اءهم كن يلبس��ن خاخيل من اجللد في س��يقانهن بحيث 

ميث��ل كل خلخال واحداُ من عش��اق املرأة الذين نالوا وصاله��ا واملرأة التي تبرز 

أكب��ر عدد م��ن هذه اخلاخيل على س��اقيها حتظى بأكبر تقدي��ر في القبيلة 

ألن ذلك يعتبر برهاناً عل��ى جمال َخلْقها وُخلُقها وبالتالي على مقدرتها في 

اجتذاب العدد األكبر من رجال القبيلة. ويقول عن األوزيني »Auses« إنهم ال 

يتزاوجون وإمنا يعيش��ون س��وية كقطيع من احليوانات، وعندما يكبر األطفال 

كان مجلس القبيلة الذي يض��م كل رجالها البالغني يجتمع ليقرر إحلاقهم 
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مبن يشبهونهم من الرجال«.

ويناق��ش أوريك بيتس10 ه��ذه التهم فيعتبرها أخط��اء وقع فيها قدماء 

الكت��اب اإلغري��ق والرومان لعجزهم ع��ن تفهم ظاهرة تع��دد الزوجات ويورد 

حجتني يدعم بهما رأيه: األول��ى أن األوزيني كانوا ينزلون عقوبة املوت بالفتاة 

املش��تركة في بع��ض طقوس��هم الدينية إذا تب��ني لهم أنه��ا كانت فاقدة 

لعذريته��ا، وقوم ه��ذه صفتهم ال ميكن أن يصح عليهم مم��ا قاله هيرودوتس 

عنهم، والثانية أن منطاً من قرابة الدم كان ش��ائعاً في شمال إفريقيا ممّا يدل 

على أن القوم كانوا متفقني على نوع من الزواج يكفي لتحديد قرابة الدم في 

نطاق األسرة والعشيرة والقبيلة.

وعادات ال��زواج املعروفة عن قدماء الليبيني قليلة؛ فمن املعروف أن قبيلة 

األدرماخي��دي كانوا يحضرون كل الفتيات املقبات عل��ى الزواج إلى ملكهم 

ليختار من ش��اء من بينهن فيتمتع بها  قبل زواجه��ا11. وبني قبيلة األوجلي 

»Augilae« كانت العادة أن تسمح العروس عشية زفافها ملن أراد أن يتمتع 
بها أن يفعل ذلك مقابل أجر معني، وكان ذلك يعتبر تكرمياً لها. ولكنها كانت 

بعد ذلك تبقى مخلص��ة لزوجها12. ورمبا كانت العادة األولى ترتبط بنوع من 

اخل��وف الديني من حتمل املس��ؤولية الناجمة ع��ن إزالة الب��كارة، أما الثانية 

فترتبط بعادة اجلندانيني البدائية في الس��ماح للفتاة مبمارسة ذلك التقليد 

لكي جتمع مهراً كافياً إلعانتها في حياتها الزوجية املقبلة.

وأغرب من هاتني العادتني ما قيل عن قبيلة »املاخاي« )Machlyes( أنه 

عندم��ا كان يتقدم خلطبة الفتاة أكثر من خاطب، كان ولي أمرها يقيم لهم 

جميعاً حفل��ة حتضرها الفتاة ويتنافس املتقدمون خلطبتها في إلقاء النكت 

على مسامعها فمن جنح منهم في إضحاكها قبل غيره كانت زوجة له.

ويجب أال يتبادر ألذهاننا ممّا س��بق أن مكان��ة املرأة الليبية كانت منحطة 

فإن العكس هو الصحيح، فالتقاليد البربرية واألدلة التاريخية تش��ير إلى أن 

10- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St. 
Martin>s St. London, 1914, pp 110111-.
11- Herodotus, The Histories, The Penguin Classics, 1966. iv, p. 300.
12- Mela 1. 8 

املرأة كانت حتتل مكانة مرموقة، ويكفي دلياً على ذلك معرفتنا أن نظام اإلرث 

القائم على جهة األم كان شائعاً بني سكان الشمال اإلفريقي البدائيني.

وبالنسبة لألعمال التي كانت متارس��ها فإنها متارسها فإنها كانت تكاد 

تنحص��ر في إع��داد الطعام، وحلب املواش��ي، وغ��زل اخلي��وط الازمة إلعداد 

املاب��س. ونح��ن ال نعرف الكثير عن دور املرأة الرئيس��ي أال وهو تربية األطفال 

والعناية بهم؛ ولكّنا نعرف من هيرودوتس أن النساء كن يقمن بكي األطفال 

عند بلغوهم س��ن الرابعة وذلك باستعمال لفافة من الصوف امللطخ بدهن 

اخلروف، تش��عل وتوضع على وس��ط الرأس أو على ع��روق الصدغ. وكن يقمن 

بهذا العمل حماية لألطفال في حياتهم املس��تقبلة من األمراض الناجتة عن 

نزل الرأس وإفرازاته، وكن يقلن إن عملية الكي هذه هي السبب في أن صحة 

الليبيني أجود من غيرها.

والبد أن املرأة كانت لها مكانة مرموقة وأنها كانت تتمتع بعدة امتيازات 

ناجمة عن نظام اإلرث القائم على أس��اس التسلسل من نسل األم. وممّا يؤيد 

وجهة النظر هذه أن النس��اء الليبيات يظهرن بزي الرجال في نقوش سحروع 

مما يدل على أنهن كن موضع تكرمي، فنحن نعرف أن امللكة حتشبسوت كانت، 

من أجل هذه الغاية ذاتها، تظهر آثار عصرها بزي الرجل. 

أم��ا نظام احلك��م الذي كان س��ائداً ب��ني الليبيني القدماء فه��و النظام 

القبل��ي الذي كانت القبائل مبوجبه تخضع لرؤس��اء تتراوح س��لطاتهم بني 

سلطات شيخ القبيلة العربي وسلطات األمير العربي على النحو الذي عرف 

عن قبائل شمال ش��به اجلزيرة العربية في جاهليتها. وكانت رئاسة القبيلة 

منصب��اً وراثياً في األس��رة احلاكمة وإن كان الرجل املؤس��س يختار أصاً ألنه 

اش��تهر بالتزام جانب الع��دل في حياته وتصرفاته. وتس��تطيع القبيلة عزل 

رئيس��ها أو تنحيت��ه لصال��ح أحد أقربائ��ه إذا ما ثبت ع��دم كفايته. وأوضح 

مث��ال عل��ى هذا هو ما ح��دث لألمير مريي ب��ن دِد بعد هزميته. وكان يس��اعد 

رئي��س القبيلة في بع��ض احلاالت، إن لم يكن دائماً، مجل��س للقبيلة يتكون 

من عش��رة أشخاص. ونحن نس��مع أن رمسيس الثالث استدعى للمثول بني 

يديه »عشرات« أس��رى أعدائه الليبيني أي أعضاء مجالسهم القبلية. وفي 
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حالة األوزيني نلمح مجلساً من نوع مغاير، ذلك أنه كان لهذه القبيلة مجلس 

يض��م جميع الرجال البالغني وينعقد مرة كل ثاثة أش��هر أي مرة كل فصل 

من فصول الس��نة13. وتدل النقوش املصرية على أن رؤس��اء القبائل الليبية 

كانوا من طبقتني: رؤس��اء كبار ورؤس��اء آخرون من مرتبة أدنى. وكان الرؤساء 

م��ن الطبق��ة األولى يتحلون بريش��تني بينما يتحلى الرؤس��اء م��ن الطبقة 

الثانية بريش��ة واح��دة. أّما واجبات وامتيازات الرئي��س الليبي فهي غامضة. 

وت��دل النق��وش املصرية على أن الرؤس��اء الليبي��ني كانوا قادة ف��ي احلروب أو 

مستشارين لاحتاد القبلي في حالة وجوده. أما في وقت السلم فسلطنهم 

كان��ت ضئيل��ة إال أنهم على أي حال كانوا يتمتعون بغذاء وكس��اء أعلى من 

مستوى غذاء وكساء أفراد القبيلة العاديني، وهكذا فإن الرئيس وحده لقبيلة 

من الليبيني الفقراء كان يتنعم بحصيرة من اجللد في منزله.

ويخبرنا بروكوبيس أن رؤساء القبائل القدمية في منطقة طرابلس قدموا 

في مناسبة معينة ملقابلة القائد البيزنطي بليزاريوس وفقاً للتقليد السائد 

ليثبتوا في مناصبهم وليتسلموا الشارات الرسمية التي كانت عبارة عن:

1- صوجلان مطعم بالفضة،
2- قبعة من خيوط فضية ولها عصبة فضية كذلك،

3- عباءة بيضاء تثبت على الكتف مبشبك مذهب،
4- إزار أبيض مزركش،

5- صندل مذهب.

وأقدم من كل هذه الش��ارات الرياسية اس��تعمال ريشة النعام وجناحي 

الطائر والرداء الطويل املزركش الذي جتمع ش��واهد النقوش املصرية على أّنه 

كان ال يلبسه إال األمراء والرؤساء من املرتبة األولى. وكان الرؤساء يتميزون عن 

أبناء قبائلهم بالوش��م وبلبس ذيل احليوان كما أن نس��اء الرؤساء الكبار كن 

يبّجلن بارتداء زي  الرجال.

وكان رئيس القبيلة الليبية يجمع في يديه السلطتني الزمنية والدينية. 

13- ذكر هيرودوتس أن هذا اجمللس كان يجتمع من أجل إحلاق األطفال مبن هم أشبه بهم من 
الرجال انظر Herodotus iv. 303 في امللحق »ب«.

وليس لدينا ما ميكننا من معرفة منط الس��لوك الذي كان الرؤس��اء يلتزمونه 

متييزاً ألنفس��هم عن أتباعهم. ولعل ما ذك��ره أحد الكتاب الرومان فيما بعد 

من أن الرؤس��اء النوميديني لم يكونوا يسمحون ألتباعهم بتقبيلهم ألنهم 

كانوا يرون في ذلك انتقاصاً من هيبة احلكم يكون ذا داللة موروثة عن سلوك 

قدمي خاص بالرؤساء.

3- االقتصاديات:

كان سكان املناطق اخلصيبة من السواحل الليبية يعيشون عيشة شبه 

مستقرة؛ ذلك أنهم بسبب سقوط أمطار شبه منتظمة حتولوا تدريجياً من 

عادة الترحال إلى ش��به االس��تقرار فصاروا يقيمون في فصل الشتاء املمطر 

ألداء األعم��ال الزراعية وينتقلون في الصي��ف طلباً للمرعى. وخير مثال على 

هذا هم الناس��امونيون، الذين كانوا يقيمون حول خليج س��رت الكبير، فقد 

كان��وا يتركون قطعانهم هناك في الصيف ويذهبون إلى أوجلة جلني التمور. 

وكان املكاي كذلك يتنقلون مبواش��يهم على الشريط الساحلي في الشتاء، 

ف��إذا حل الصيف وقلت املياه بالقرب من الش��اطئ ابتعدوا عنه إلى الداخل، 

ورمب��ا كان��ت غايتهم في مثل ه��ذه احلالة هي جبل غري��ان اخلصيب. والبد أن 

البس��ّلي كانوا ش��به مس��تقرين أيضاً فقد وصل إلينا أنهم كانت لهم آبار 

ماء دائمة.

أما في دواخل الباد فقد كان طابع حياة البدو الرحل هو الطابع الس��ائد 

الغالب على حياة س��كان هذه املناطق. ونحن نعرف أنه حتى عهد األس��رتني 

التاس��عة عش��رة والعش��رين في مصر كان الليبيون ال يزال��ون واقعني حتت 

س��يطرة امليل للهجرة م��ن مكان إلى آخر، وما كان غزوه��م ملصر إال من هذا 

القبيل. وبعد هذه الفترة بألف سنة أي في أيام هيرودوتس في القرن اخلامس 

قبل املياد توقفت الهجرات وبدأ البدو ش��به املس��تقرين يش��غلون املناطق 

الس��احلية بينما بقيت قبائل الدواخل، باستثناء س��كان الواحات الذين رمبا 

كانوا قد اس��تقروا منذ وقت مبكر واشتغلوا بالزراعة البدائية في واحاتهم، 

تعيش عيش��ة البدو الرحل. وبعد مضي أقل من ألف سنة أُخرى كان سكان 

السواحل من الليبيني قد استقروا في مدن وقرى في مناطق مارماريكا وبرقة 
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وحول خليج س��رت الكبي��ر. ولكن البدو الرحل في الدواخ��ل بدأوا يهاجمون 

 )Ausurians( القرى واملدن الليبية املستقرة كما حدث عندما قام األوزوريون

)= األستوريون؟( باجتياح منطقة املدن اخلمس قبيل الفتح العربي.

الصيد:

وقد كان الصيد أول عامل من عوامل االقتصاد الليبي الذي نحن بصدده، 

والب��د بهذا اخلصوص أن نش��ير إلى ليبيا بأس��رها كانت من��ذ عصر ما قبل 

التاريخ مليئة بأصناف شتى من احليوانات والوحوش. وقد وصفها هيرودوتس 

ف��ي وقته »بأنها مليئ��ة بالوحوش« في مناطقها الداخلي��ة الواقعة ما وراء 

الس��واحل. وكان من ب��ني احليوانات والوحوش الي ذكره��ا هيرودوتس الظباء، 

والغزالن، واجلواميس، واحلمير ... التي كانت ال حتتاج إلى الشرب، وبقر الوحش 

اإلفريق��ي ... الذي كانت الواحدة منه تبلغ حجم الث��ور، والثعالب، والضباع،  

واألني��اص، والكباش البرية، وبنات آوى، والنمور، ومتاس��يح البر التي كان طول 

الواحد منها يصل إلى ثاثة س��واعد وكانت تشبه السحالي في شكلها14، 

والنعام وأفاٍع صغيرة للواحدة منها قرن صغير.

وكان الليبي��ون يس��تفيدون م��ن حلوم ما ي��ؤكل من ه��ذه احليوانات ومن 

جلودها التي كانوا يس��تعملونها في صنع مابس��هم. ونح��ن ما زلنا نذكر 

أن امللكة حتشبس��وت استولت من التحنو على »عدد من جلود الفهود كان 

طول الواحد منها خمس��ة سواعد أربعة«. واستعمال الليبيني لريش النعام 

كحلية ش��خصية دفعهم إلى اصطياد هذا الطير باستممرار. ولقد سبقت 

اإلشارة إلى اس��تعمال الصيادين لرؤوس احليوانات وجلودها كأقنعة متكنهم 

من خداع احليوان وتسهل عليهم اصطياده.

استئناس احليوان:

م��ن الثابت أن الليبيني استأنس��وا احليوانات من وقت مبكر في تاريخهم 

القدمي، وقد س��بق أن الحظنا في احلروب الليبية-املصرية أعداد املواشي التي 

كان املصريون يس��تولون عليها من الليبيني منذ عهد س��حورع من األس��رة 

14- هل لهذا احليوان عاقة بالورل؟

اخلامس��ة، وكان م��ن بينها البقر ذوات القرون الطويل��ة واحلمير واملاعز. ولقد 

كانت النساء الليبية تعمل مابسها من جلود املاعز كما أنن أثنني من املؤرخني 

اإلغريق هما »بوزانياس Panusanias« و »سينيس��يوس Synesius« ذكرا 

وج��ود املاعز ف��ي برقة. وقد ذك��ر هيرودوتس وع��دد آخر من جمه��رة الكتاب 

الكاس��يكيني أن القبائل البدوية التي كانت تس��كن األقسام الداخلية من 

ليبي��ا كانت تربي نوعاً من الثي��ران تتميز عن غيرها بس��يرها إلى الوراء أثناء 

الرعي، ذلك أنها بسبب قرونها الطويلة امللتوية إلى األمام باجتاه األرض كانت 

ال تس��تطيع أن تسير إلى األمام وهي ترعى ألنها لو فعلت الشتبكت قرونها 

ب��األرض. وجدير بالذكر في هذا اخلص��وص أن أحداً من الرحالة احلديثني الذين 

جاب��وا أرجاء ليبي��ا والقارة اإلفريقية لم يش��ر إلى وجود مثل ه��ذا النوع من 

الثيران في أية منهما. ورمبا كانت املس��ألة ال تعدو تفس��يراً وهمياً ملاحظة 

عدد من الثيران ذات القرون الطويلة وهي صدفة تسير إلى الوراء أثناء رعيها. 

وفيم��ا عدا هذه املاحظ��ة فقد وص��ف هيرودوتس تلك الثي��ران بأنها كانت 

كغيرها من الثيران باستثناء أن جلودها كانت أصلب وأسمك.

أم��ا الضأن فهو، وإن ل��م يكن قد ورد له ذكر على اآلث��ار املصرية، قد ذكر 

اس��ترابوا وجوده في األجزاء الداخلية من الباد، كما أن هوميروس أش��ار إلى 

صاحية ليبيا لتربية الضأن. ونحن ناحظ أيضاً أن الضأن كان متوافراً بأعداد 

كبي��رة في ليبيا خال العهد البيزنطي، وهو قطع��اً لم يوجد فجأة في ذلك 

العهد.

وبالنس��بة للحصان فإنه لم يعرف في ليبي��ا إال في مرحلة متأخرة بعد 

أن مت إدخاله إليها من مصر. وأقدم إش��ارة إلى وجوده في ليبيا وردت في عهد 

الفرعون مرنبتاح )القرن الثالث عشر قبل املياد(، الذي استولى على »اخليل 

الت��ي كانت حتم��ل الرئيس الليبي امله��زوم«. وفي احلرب الثاني��ة بني الليبيني 

ورمس��يس الثال��ث )القرن الثاني عش��ر قبل املي��اد( اس��تولى األخير على 

)183( حصان��اً وحماراً من أيدي الليبيني. ولكن ووجود احلصان لم يعمم في 
الشمال اإلفريقي واألجزاء الساحلية والداخلية من ليبيا إال في بداية العصر 

الكاسيكي وإن كانت فزان قد عرفته على أيدي اجلرامنتيني الذين يقدر أنهم 
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نزلوه��ا في القرن الثامن قبل املياد. ويقول اس��ترابو: »إن امللوك ]في األجزاء 

الداخلية من ليبي��ا[ يعتنون عناية فائقة بتربية اخليول إلى حد أن عدد املِهار 

الت��ي تنتج لديهم بلغ مائة ألف مهر في الس��نة«. هذا وقد ذكر هيرودوتس 

خي��ل قبيلة االسبس��تي، كما أن خي��ل برقة كانت تلقي ش��هرة فائقة عند 

اإلغري��ق إلى حد أن عدداً كبيراً من كتابهم وصفوا برقة بأنها منطقة اخليول 

املمتازة.

وهذه اخليول وإن كانت صغيرة احلجم إال أنها كانت قوية صلبة، س��ريعة 

الع��دو، وكان ترويضها وتدريبها ممتازاً ف��ي أغلب األحوال إلى درجة ألن الواحد 

منه��ا كان يتبع صاحب��ه على نحو ما يفع��ل الكل��ب. وكان الفارس ميتطي 

صهوة جواده دون س��رج وحتى دون جلام ف��ي أغلب األحيان ويكتفي لتوجيهه 

بحمل عصا قصيرة خفيفة ال ليضربه بها بل ليوجهه فقط. ويبدو أن العنان 

الذي كان ش��ائع االس��تعمال كان عبارة عن طوق من األلياف يوضع في عنق 

احلصان وتتصل به وصلة أُخرى هي الرسن.

وظ��ل احلص��ان من أكث��ر احليوانات أهمية ف��ي ليبيا حتى ظه��ور اجلمل، 

وانتش��ر اس��تخدامه في املناطق الصحراوية والرملية بش��كل خاص فبدأت 

أهمي��ة احلصان تتضاءل نظراً لقدرة اجلمل على حتمل العطش وعلى الس��ير 

ف��ي املناطق الرملي��ة التي تغوص فيها قوائم احلصان مم��ا أعطى اجلمل ميزة 

الصبر على السفر الطويل من ناحية واختصار املسافات الطويلة بالسير في 

خط مستقيم، عبر الكثبان الرملية التي يحول خّفه دون غوص قوائمه فيها 

فيها، من الناحية األخرى. ولقد ظهر اجلمل في إفريقيا ألول مرة عهد سيتي 

األول مبص��ر )1328 – 1298 ق. م.( ث��م عرف في مارماري��كا في القرن الرابع 

قبل املياد وعم استخدامه بني الليبيني في العهد الروماني15. 

15- ع��اش اجلمل في ش��مال غرب إفريقيا )تونس واجلزائر واملغ��رب( في عصر ما قبل التاريخ 
كحي��وان متوحش، ولك��ن يبدو أنه انقرض خ��ال العصر احلجري احلدي��ث أو تراجع إلى أعماق 
الصحراء. ثم أدخل ثانية إلى املنطقة بعد دخوله إلى مصر مع الفتح الفارسي سنة 525 ق. 
م. ومن مصر بدأ ينتشر تدريجياً إلى الغرب. وقد استولى يوبيس قيصر بعد معركة ثابسوس 
سنة 26 ق. م. على أساب جيش كبير ولكن لم يكن بينها سوى اثنني وعشرين جما مما يدل 
على أن اجلمال لم تكن حتى ذلك التاريخ تستخدم على نطاق واسع للنقل ولم تكن كثيرة في 
الب��اد. وبعد ذلك مبا يزيد قليا على أربعة قرون نس��مع أن أحد القادة الرومانيني كلف لبدة أن 

ومن احليوانات األليفة األخرى الكلب، وقد ورد رسم له على لوح من عهد 

األس��رة احلادية عشرة في أوائل الدولة الوسطى، وهو رسم يدل على أنه كان 

من نوع كاب الصيد.

ويذكر هيرودوتس أن اجليزانتيني )Gyzantes(، س��كان فزان، كانوا يربون 

النحل وينتجون نوعاً من العسل الصناعي.

يتضح ممّا تقدم أن سكان األجزاء الداخلية من ليبيا كانوا يكرسون الكثير 

من جهودهم للعناية باملواش��ي وتربيتها ألنها أساس معيشتهم بينما كان 

س��كان السواحل شبه املس��تقرين أقل اعتناء باملواش��ي نظراً النشغالهم 

بفاحة األرض خال قس��م من الس��نة. وعلى أي حال فإن الليبيني بش��كل 

ع��ام كانت عندهم أعداد كافية من احليوانات األليفة كما أنهم أظهروا ذكاء 

واجتهاداً فائقني في تربيتها واستكثارها.

الزراعة:

وفي مجال الزراعة حتول س��كان املناطق اخلصبة من األراضي الليبية إلى 

مزارع��ني في وقت مبكر من التاريخ الليبي. فق��د ذكر هيرودوتس أن منطقة 

نه��ر كينبس )Kinyps( )= وادي كعام( كان��ت خصوبتها في إنتاج احلبوب 

تع��ادل خصوبة أية منطقة أُخرى في العالم القدمي، كما أن محصولها منها 

كان يعادل محصول منطقة بابل اخلصيبة في جنوب العراق. وكانت منطقة 

يوس��بيريدس )= بنغازي( أيضاً صاحلة لزراعة احلبوب. وأقدم إش��ارة للزراعة 

الليبية وردت في عهد مرنبتاح من األس��رة التاسعة عشرة عندما نسمع أنه 

ف��ي أعقاب انتصاره على الليبيني »خلع��ت من حقول الرئيس الليبي املهزوم 

كل النبات��ات ولم يترك حقل واحد ينمو حتى ال يتمكن أصحابه من احلصول 

حتش��د له أربعة آالف جمل )سنة 363 م( وهذا يدل على أن اجلمال أصبحت في القرن امليادي 
الرابع موجودة بكثرة في الشمال اإلفريقي ومستخدمة بانتظام في النقل البري.

انظر أيضاً:
Wulsin, Frederick, R., The Pre-Historic Archaeology of Northwest 
Africa, Vol. XIX – No. I, Museum of American Archaeology and 
Ethnology, Harvard University, 1941, P. 108.
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عل��ى لقم��ة العيش، كم��ا أم مخازن الرئي��س الليبي نهب م��ا كان فيها من 

حبوب«.

وفي العصر الكاس��يكي كانت منطقة برق��ة اخلصيبة تخضع لإلغريق 

وحده��م أو له��م ولليبي��ني مع��اً، بينما كان��ت منطقة وادي كع��ام تخضع 

للفينيقيني. أما بالنس��بة لليبيني أنفسهم فقد سبقت اإلشارة إلى هجرة 

الناس��امونيني س��نوياً إلى أوجلة جلني التمور، كما أن سكان الواحات البد أن 

يكونوا قد عرفوا الزراعة منذ عهد استقرارهم في واحاتهم.

وفي شمال فزان كان اجلرامنتيون، وفقاً ملا ذكره هيرودوتس، يغطون األرض 

الس��بخة بالتراب ويزرعونها. ورمبا كان��ت الكرمة تزرع في أنحاء مختلفة من 

ليبيا منذ وقت مبكر وخاصة في مارماريكا التي اشتهرت برداءة نبيذها.

ونس��تطيع أن نعتب��ر اللوتوفاجي��ني مزارع��ني، إلى حد م��ا، ألنهم كانوا 

 Rhammus( )يعيش��ون على ثمار ش��جرة اللوت��س )= النبق أو الزيزف��ون

Zizyphus(. وبالرغم من أنهم لم يكونوا يزرعون تلك األشجار فإنهم كانوا 
يعتمدون في معيش��تهم على ثمارها. وقد أكد هيرودوتس أن بعضهم كانوا 

يعتم��دون في معيش��تهم على ثمار تلك األش��جار باعتبارها الغذاء الوحيد 

لهم، وكانوا كذلك يستحضرون منها نوعاً من النبيذ.

وق��د أثبتت اآلث��ار أن زراعة الزيتون كانت منتش��رة انتش��اراً واس��عاً في 

منطق��ة طرابلس منذ العه��د الفينيقي وكذلك في العه��د الروماني الذي 

وجدت بني آثاره أع��داد مختلفة من معاصر زيت الزيتون. ويذكر هيرودوتس أن 

ش��جرة الزيتون كانت موجودة ف��ي كل األماكن الصاحلة لنموها في منطقة 

البنطابولس )= شمال برقة(.

وكانت هنالك أش��جار النخيل التي كان الليبيون يس��تفيدون من متورها 

كغذاء لهم، ويصنعون منها نوعاً من النبيذ كما كانوا يصنعون من لفائفها 

ما يحتاجونه من حبال.

وكان الليبيون يعيش��ون على القمح والشعير يأكلون حبوبه كما هي أو 

يدقونه��ا ويخبزون معجونها بدفنه في الن��ار. وكان بعضهم يتغذون بجذور 

النبات��ات واخلضروات والبعض اآلخر مثل اجلزانتي��ني كانوا يأكلون حلوم القرود 

املغربية »Barbary Apes » بينم��ا كان التروجلودايت يأكلون حلم األفاعي 

لع��دم وجود غيره��ا عنده��م. وكان الليبي��ون القاطنون حول خليج س��رت 

يلتقطون األس��ماك املتخلفة بعد انحس��ار املد، كما كان��ت عادة أكل اجلراد 

ش��ائعة فقد اشتهر الناس��امونيون بتجفيفه وسحقه ثم خلط مسحوقه 

مع احلليب وشربه.

كانت حركة النقل منذ أقدم األزمنة التاريخية تسير شماالً – جنوباً أكثر 

منها شرقاً – غرباً في ليبيا. وكانت أشهر تلك الطرق طريق طرابلس – تشاد 

التي كان يتم بوس��اطتها تبادل الس��لع التجارية بني الش��مال واجلنوب منذ 

آالف السنني. وكانت السودان تفضل دائماً طرق القوافل هذه على استخدام 

الط��رق املائي��ة كالني��ل والنيجر والس��نغال. ولق��د كان ه��دف الفينيقيني 

القرطاجيني إنشاء املصانع والسيطرة على طرق القوافل هذه عندما أنشأوا 

محطاتهم التجارية على الس��احل الطرابلس��ي وحول خليج سرت الكبير. 

ويبدو أن الليبيني كانوا يتاجرون في الس��لع الس��ودانية والتشادية منذ عهد 

امللكة حتشبس��وت من األس��رة الثامنة عش��رة؛ فقد ذكر ضمن اجلزية التي 

حصلتها هذه امللكة من التحنو »العاج وسبعمائة ناب فيل«. ونحن نسمع 

مع حلول العهد الروماني باش��تداد أعم��ال القرصنة ضد القوافل على طرق 

القواف��ل البري��ة في داخل ليبيا مما اس��تدعى قيام الرومان بحمات ش��ريعة 

مؤقت��ة لوضع حد لنش��اط قّطاع الطرق. ونس��مع كذلك أن الناس��امونيني 

املقيمني حول خليج س��رت كانوا يقومون مبباغتة املراكب الراس��ية في ذلك 

اخلليج ثم يحطمونها وينهبونها.

وإذا حاولنا تقدير أهمية التجارة الليبية القدمية من وجهة نظر اقتصادية 

فا يسعنا إال أن نقول إنها كانت جتارة بدائية وإن سلعها كانت سلعاً طبيعية؛ 

إما كمالية مثل األبانوس والعاج وريش النعام وجلود احليوانات املفترسة وإما 

خامات مثل اجللود عامة وامللح.

أم��ا الواردات فكان��ت عبارة عن األس��لحة واألدوات املعدنية واألقمش��ة 
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واخلزفيات والزجاج واحلاجيات األخرى الت��ي كان الليبيون يرغبون في اقتنائها 

ولكن ال يعرفون كيف يصنعونها.

وقد كان للتجارة الليبية أثران هامان على الليبيني أنفس��هم فقد تقدم 

س��كان الس��واحل منهم أكثر من س��كان الدواخل نظراً الحتكاك س��كان 

الس��واحل الدائم املباش��ر مع األجانب املتقدمني على الليبيني، كما أن طرق 

القوافل للتجارة مع السودان أدت تدريجياً إلى نشوء املدن التجارية في املواقع 

املهمة على طرق القوافل من مثل مدينة غدامس ومدينة جرما.

األزياء واحللي:

كانت املابس التي اس��تعملها الليبيون حتى العهد الروماني قليلة جداً 

إلى درجة بّررت وصف الكّتاب القدماء »للجرامنتيني والناسامونيني بالعري«. 

ويقول املؤرخ البيزنطي بروكوبيس إن اللباس الليبي كان عبارة عن إزار خش��ن 

ال يغيره صاحبه طوال العام. ويقول هيرودوتس إنه مع أن األدرماخيدي الليبيني 

كانوا يشبهون املصريني في طباعهم إال أنهم كانوا يرتدون الزي الليبي.

وأبس��ط أنواع األلبس��ة القبلية، وإن لم تكن أكثرها شيوعاً، تظهر على 

اآلث��ار املصرية منذ عهد األس��رة الثامنة عش��رة. ولعل أحس��ن تصوير للزي 

الليب��ي ه��و ما يظهر على آثار مدينة هبو مبصر من عهد األس��رة العش��رين 

حي��ث يظهر قراب العورة الليبي كإزار بس��يط مثبت م��ن األعلى بحزام فوق 

اخلصر ومنس��دل إلى ما ف��وق الركبتني بقليل، وبه في بع��ض األحيان فتحة 

من األمام.

أم��ا العباءة الطويلة ألول مّرة في عصر الدول��ة الفرعونية احلديثة فهي 

وإن ل��م تكن لباس األغلبي��ة الليبية إالّ أنها كانت أكثر ش��يوعاً من القراب، 

وجتمع شواهد اآلثار على أنها كانت لباساً مميزاً لذوي اجلاه واملكانة. وعلى هذا 

األس��اس كان البيزنطيون فيما بعد يقدمون عباءات طويلة للرؤساء الليبيني 

مبناسبة تثبيتهم في مناصبهم سنوياً. وكانت تلك العباءات تثبت على أحد 

الكتفني مبش��ابك ذهبية. ويصفها استرابو16 بأنها كانت فضفاضة عريضة 

16- يقول اس��ترابو إن س��كان الش��مال اإلفريقي عامة كانوا »يرتدون جلود األس��ود والنمور 

احلواشي. ويبدو أن طريقة تفصيلها نقلت، كما تدل اآلثار املصرية، عن األردية 

اجللدية التي سبقتها في االستعمال. وكانت عباءة القماش عبارة عن قطعة 

مستطيلة، عرضها عند طرفها العلوي أكبر منه عند الطرف السفلي وذلك 

حت��ى ميكن لّفها حول الكتفني وتعقد قرنتاها العلويتان املس��تطيلتان على 

الص��در. وهنالك نوع آخر معق��د من هذه العباءات كان ل��ه كم قصير وكان 

يشبك على كتف واحد فقط، وهو النوع الذي يظهر به أربعة من الليبيني في 

صور ضريح س��يتي األول. وكانت هذه العباءة مفتوحة من املقدمة من أعلى 

إلى أس��فل ويأتي حتتها حزام ق��راب العورة. وكانت العب��اءات تزين في بعض 

احلاالت بأش��كال ملونة أو بخياط��ة قطع عليها من قم��اش مخالف. ويبدو 

أن اس��تعمال قراب العورة أًصبح أكثر انتش��اراً بني الليبيني املتحضرين فيما 

بعد. والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه بهذه املناس��بة هو: من أين كان الليبيون 

يعتمدون اجللد أكثر من غيره مادة للبس��هم من أين كانوا يأتون باألقمش��ة 

اجليدة لعباءاتهم؟ إن اجلواب على ذلك    الس��ؤال يتلخص ف��ي القول إن 

الليبي��ني كانوا يأتون باألقمش��ة من نفس املصدر الذي كان يس��توردون منه 

أسلحتهم البرونزية أي من الشردن )= السردينيني(.

أما كيفية إعداد املابس اجللدية لاس��تعمال فكان��ت في الغالب عبارة 

عن إحداث فتحة للرأس في وس��ط اجللد غير املدبوغ وغير املعالج ثم يس��دل 

اجلل��د متدلياً من العنق حول اجلس��م. أما اجللد ال��ذي عولج فرمبا كان يعمل 

على  شكل قميص أو معطف.

وكان استعمال املابس املذكورة آنفاً شائعاً بني سكان الشمال اإلفريقي 

بشكل عام، وال نس��تطيع أن نعتبر أياً منها »الزي املميز للشمال اإلفريقي« 

ألن تلك مرتبة انفرد بها »البنستاش��ي Penistasche« أو قراب العورة الذي 

كانت الغاية منه وقاية األعضاء التناسلية مما قد تتعرض له من أذى. وتظهر 

أق��دم مراحل اس��تعمال هذا القراب في آثار س��حورع و »ني – أوس��ر – رع« 

والدبب��ة وينامون به��ا«، ثم يقول :«إن ال��رداء الليبي هو جلد يكون لصاحب��ه مبثابة لوح يقي 
صدره«. ويقول ميا )Mela( إن الليبيني في الدواخل كانوا يلتفون بجلود احليوانات املفترسة 
واألليف��ة بينم��ا كان املكاي يرتدون جلود املاعز. ونحن نع��رف أن أفراد الفرقة الليبية في جيش 

كزركسيس الفارسي مبصر كانوا يرتدون اجللود.
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»Ne – User – Ra« من األسرة اخلامسة. ثم يبدو أنه حل محله نوع آخر 
م��ن الغطاء ألن الكّتاب اإلغريق والرومان لم يش��يروا إليه علماً بأنهم لو رأوه 

ألثار اهتمامهم دون ش��ك ملا فيه من غرابة بالنس��بة لهم. وكان هذا القراب 

ف��ي الغالب يعمل من اجللد أو من األلياف ثم يربط في احلزام ويتدلى منه إلى 

األمام ليتمكن الرجل من إدخال عضوه التناسلي فيه. 

وكان الليبيون يرتدون أحزم��ة جلدية مازلنا جنهل كيف كانوا يعقدونها، 

وإن كان يظه��ر م��ن النقوش املصري��ة أن احلزام كان يلف أكث��ر من مرة حول 

اخلصر ث��م تثبت نهايته بوضعها بني اجلس��م ولفات احلزام وترس��ل متدلية 

على الفخذ األيس��ر. ورمبا كان احلزام والقراب في بعض احلاالت يكونان قطعة 

واحدة. 

وكان ارت��داء القراب ش��ائعاً بني الليبيني عامة س��واء في ذلك الرؤس��اء 

والرج��ال العاديون. ومن اجلدي��ر بالذكر أن الغلمان الذي��ن تظهر صورهم في 

نقوش معبد س��حورع ال يرتدون هذا القراب مما يرجح امليل لاعتقاد أن ارتداءه 

لم يكن لوقاية أعضاء التناسل فقط وإمّنا كان أيضاً شارة لبلوغ سن الرشد. 

أّم��ا املادة التي كان القراب يعمل منها فليس��ت معروفة على وجه التحقيق 

وأغلب الظن أنه كان يعمل إما من اجللد وإما من األلياف النباتية وهما املادتان 

اللتان اس��تعملتا لنفس الغاية في كل من مص��ر القدمية وإفريقيا اجلنوبية 

عل��ى الترتيب. وفي بعض احل��االت كان القراب يلون بخط��وط طولية حمراء 

وزرقاء وبيضاء.

وف��ي احلديث ع��ن األحذية يجدر بنا أن ناحظ مس��بقاً أن ظهور الليبيني 

على اآلثار املصرية حفاة في معظم احلاالت، حتى في حالة الرؤس��اء واألمراء 

منه��م، ال يعني أنهم كانوا حفاة في واقع حياتهم وإمّنا قد يعني إما اإلهمال 

من جان��ب الفنانني املصريني وإّما املبالغة في إظهار أولئك الرؤس��اء واألمراء 

مبظه��ر الذل واخلضوع وإّما ألن الفنانني اتخذوا ذلك أس��لوباً فنياً لطريقتهم 

في الرس��م. وعلى أي حال فهنالك صورة ألح��د الليبيني على آثار مدينة هبو 

يظه��ر فيها وقد انتعل صندالً. وتذكر نصوص ح��رب مريي أن هذا األمير ترك 

وراءه، ساعة هربه من ممفيس »صندله ... ألّنه كان مستعجاً«. وقد سبق أن 

أشرنا إلى أّنه كان من جملة الهدايا التي كان الرؤساء الليبيون يتلقونها في 

العهد البيزنطي الصن��ادل املذهبة. وباإلضافة للصنادل كان الليبيون يلفون 

سيقانهم برباطات من اجللد أو الصوف.

أّما لباس الرأس فلم يكن ش��ائعاً بني الليبيني بش��كل ع��ام بالرغم من 

ش��دة حرارة الش��مس في ليبيا. ويظهر بع��ض الليبيني، خاصة املش��واش، 

عل��ى اآلثار املصرية وهم يرتدون نوعاً من غطاء الرأس يش��به ما نعرفه اليوم 

باسم الكوفية. وكانوا يثبتونه على رؤوسهم بالعصبة بدالً من العقال عند 

الع��رب. ولم تكن القبعة التي تغطي قحف الرأس مجهولة عندهم. ويثبت 

معرفته��م لها ص��ورة املرأة الليبية الت��ي تظهر على آث��ار مدينة هبو وصور 

الليبيني املرسومني على آثار حتتمس الرابع.

وكان لب��اس املرأة الليبية يعادل لباس الرجل الليبي في خش��ونته إن لم 

يكن أخش��ن منه. ويق��ول هيرودوتس بعد أن يعرب ع��ن اعتقاده أن زي اإللهة 

اإلغريقي��ة أثينا كان مقتبس��ا عن الزي الليب��ي للمرأة: »ألننا إذا اس��تثنينا 

حقيق��ة أن لباس املرأة الليبية من اجللد وأن حاش��يته مزينة بالعقد اجللدية 

ب��دالً من األفاعي، فإن الزيني يتش��ابهان متاماً في كل ش��يء آخ��ر... ألن املرأة 

الليبية ترتدي فوق مابس��ها )التي رمبا كانت م��ن القماش( جلد املاعز الذي 

جرد من ش��عره وعملت له حواٍش وصبغ بالزُّجْنِْفر أو الصباغ القرمزي«. وتدل 

اآلث��ار واملنحوتات املصرية من العه��د الروماني عل��ى أن الليبيات كن يرتدين 

جنّلة بس��يطة تنضم على اخلصر ثم ترسل على شكل ثنيات بسيطة حتى 

القدمني.

وإذا تذكرنا أن جتميل اإلنسان لشخصه هو عملية تسبق حضارياً عملية 

جتميله ملابس��ه فل��ن يدهش��نا أن جند أنه بينم��ا كانت ماب��س الليبيني ال 

تزال بس��يطة كانوا قد طوروا عدداً من احللي كاألطواق وحلق األذنني وأس��اور 

الذراع.

ولعل أشهر احللي الليبية كانت ريش النعام فنحن جند أن احملاربني الليبيني 

عام��ة كانوا يزينون به رؤوس��هم كما هو ظاهر ف��ي النقوش املصرية. وميكن 
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تعليل عدم ظهور الريشة في بعض النقوش بواحد من األسباب التالية:

1- ضّحى بها الفنان توفيراً للسطح الذي يرسم عليه.

2- اس��تحال رس��مها عل��ى الفن��ان نتيجة لصعوب��ات فني��ة روتينية 
متكررة.

3- كون الصورة تخص رجاً ليبياً عادياً ال يحق له لبس الريشة.

وفيما عدا الس��ببني األول والثاني ف��إن الرئيس الليبي ال يظهر على اآلثار 

املصرية دون ريشة من عهد الدولة الوسطى فصاعداً. وهو قد يظهر بريشة 

واح��دة حتى ولو كان م��ن مرتبة عالية كمرتبة األمير مري��ي مثاً الذي قالت 

عنه نقوش مرنبتاح »إن احلظ الس��يئ ضيع ريش��ته«. وقد متيز وجهاء الدلتا 

من الليبيني في أواخر عهد الدولة احلديثة باستعمال ريشة واحدة. وفي واحة 

س��يوة جند نقش��اً ألمير ليبي ميثله وهو يركع أمام اإلله آمون ويجمل رأس��ه 

بريش��ة واحدة. ومن الناحية األخرى فنحنن جند استعمال الريشتني يدل على 

أن صاحبهما يحتل مركزاً أعلى من مركز الرؤس��اء بريش��ة واحدة. أّما كيف 

كانت تلك الريش��ة أو الريشتان تثبت فهي مسألة غير معروفة بالتأكيد وإن 

كان من احملتمل أنهم كانوا يغرس��ون الريش��ة في أصل إحدى خصل الشعر 

اجلانية.

وكم��ا هو احلال مع معظم الن��اس البدائيني فإن الليبيني قد عرفوا أنواعاً 

عديدة من حلي األذنني التي كانت تثبت إما باحللق أو باألزرار. وكانت هذه احللي 

تلبس دائماً في ش��حمة األذن ولليس في طرفه��ا العلوي كما هي احلالة في 

النوبة مثاً في الوقت احلاضر.

وتظهر على نقوش معبد س��حورع من األس��رة اخلامس��ة ص��ور ليبيات 

وليبيني يتحلون بعقود من اخلرز املنبسط واملدور. وعلى آثار مدينة هبو يظهر 

فيها ليبيان يتحليان بالعقود التي يتدلى منها اخلرز.

أّما األس��اور فيبدو أنها لم تكن شائعة كثيراً بني الليبيني ولكنها كانت 

معروف��ة إذ إنها تظهر عل��ى أذرع الليبيني ومعاصمهم ف��ي نقوش أبي صير 

ومدينة هبو. 

وكان األم��راء الليبي��ون يتحلون بحلي��ة أُخرى غريبة عرف��ت عند امللوك 

املصري��ني كحلية تدل على علو املكانة وهي ذيل احلي��وان. فقد كان الليبيون 

يرتدونها متدلية من مؤخرة احلزام، ولعلها حلية موروثة عن عادة قدمية ترجع 

للوق��ت الذي كان فيه الصيادون يلبس��ون جلد احليوان ال��ذي يقتلونه. وكان 

الذيل الليبي ينتهي بطرف مزين يشكل حتت احلزام.

أم��ا اخلاخيل فقد وردت في نق��وش حتتمس الرابع حيث يظهر أحد الريبو 

أنه��ا أصبحت بش��كل عام س��مة مميزة لليبي��ني لدى كل املعنيني بدراس��ة 

النقوش املصرية. وتظهر في النقوش أش��كال متعددة من هذه التس��ريحة، 

فاخلصلة قد ترسل خلف األذن أو أمامها، وقد تكون عبارة عن خصلة ملوية أو 

مجدولة من عدة مسائح أو ذؤابات وبطرق متنوعة مختلفة. ويبدو أن الطراز 

الغال��ب كان إط��اق خصلة واحدة على اجلانب األمين أو األيس��ر من الرأس ثم 

تقصير الش��عر على اجلانب املقابل حتى يكون مبس��توى الص��دغ. وبعد هذا 

ليس غريب��اً أن جند اللغة املصري��ة الهيروغليفية تعبر ع��ن كلمة »الغرب« 

أي ليبيا مبا يش��به أن يكون قبعة ذات ريش��ة يتدلى من جانبها خطان يرمزان 

للخصلتني اجلانبيتني.

وأخي��راً جتب اإلش��ارة إلى تس��ريحة ليبية ن��ادرة تظهر في ص��ور الدهان 

على آثار بني حس��ن ويبدو الش��عر فيها وقد جمع بنوع من العصبات املزينة 

مبا يش��به األصداف ثم يرس��ل من العصبة ليكّون ما يش��به الفرشاة خلف 

الرقبة.

وس��بب تنوع التس��ريحات عند الليبيني غير معروف، وإن كان هيرودوتس 

قد أش��ار إلى أن التس��ريحة رمبا تس��تخدم كعام��ة فارقة تتمي��ز بها بنات 

وأبن��اء القبيلة الواحدة من غيرهم. ورمبا كانت هنالك أس��باب أُخرى العتماد 

التس��ريحة ذات اخلصل��ة اجلانبية الواحدة أو اخلصلت��ني اجلانبيتني كأن تكون 

مث��اً عامة مميزة للش��باب. وملا كنا نعرف أن الرؤس��اء فقط هم الذين كانوا 

يستعملون التس��ريحة ذات اخلصلة اجلانبية املزدوجة فإنا لن نخطئ إذا قلنا 

إن هذه التسريحة قصدوا بها أن تكون شارة ملركزهم الرئاسي.
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والرجال الليبي��ون يظهرون على اآلثار املصرية ملتحني في أغلب األحيان، 

وحلاهم ليس��ت طويلة بل هي مهذبة بعناي��ة فائقة. ومن ناحية أُخرى كانوا 

يطلقون شواربهم خفيفة كذلك.

أما بالنس��بة للوش��م عند الليبيني القدماء فإن أحسن شاهد عليه هو 

صور الرؤس��اء الليبيني املرسومة بالدهان في تل العمارنة على ضريح سيتي 

األول من األسرة التاسعة عشرة، وباط هبو األملس. ويدل رسم األمير الليبي 

املوج��ود في ت��ل العمارنة على أنه كان رئيس��اً كبيراً ألنه يتحلى بريش��تني. 

وناحظ على الكتف األمين لهذا الرئيس رس��ماً من طراز بسيط هو عبارة عن 

خط مزدوج مموج تليه أربع نقط. وعلى صدره وبطنه س��تة معينات في صف 

عم��ودي، تليها أدن��ى منها أربعة أُخرى. وهذا الوش��م يختلف قلياً عما كان 

مألوف��اً عند الليبيني عام��ة. ولقد دل فحص صور الرؤس��اء التمحو األربعة، 

املوج��ودة على ضريح س��يتي األول، على وجود عامات س��وداء على أذرعهم 

وسيقانهم.

ويرج��ع أوري��ك بيتس17 أن الرؤس��اء م��ن الليبيني هم فق��ط الذين كانوا 

يس��تعملون الوش��م وأن رجال األس��ر احلاكمة دون نس��ائها هم الذين كانوا 

يس��تعملونه، ثم يشير إلى أن استعمال الوش��م عند الليبيني القدماء كان 

مناظ��راً ملا ذكره هيرودوت��س عن بعض القبائل التراكي��ة )Tracians( التي 

كانت تس��تخدم الوشم كعامة مميزة تشهد أن صاحبها ولد من أصل نبيل، 

كما أن عدم وجود الوشم كان دلياً على انحطاط األصل18.

أما أمناط الوش��م التي اس��تخدمها الليبيون فقد كان��ت أمناطاً محلية 

بس��يطة ورمب��ا كانت في أغل��ب األحيان من صن��ع خيال الفنان��ني املصريني 

أنفس��هم. ولذل��ك فإن من اخلطأ نس��بتها إل��ى مؤثرات خارج��ة عن احمليط 

اإلفريق��ي واألصول اإلفريقية. وأهم هذه األمناط من��ط اعتبر أن له داللة دينية 

ألن��ه يتعلق باإللهة ني��ث »Neith« إله��ة اجللتا )ليبي��ة – مصرية(، وألنه 

17- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St. 
Martin>s St., London, 1914, P. 138.
18- Herodotus V, P. 312.

يعطينا أيضاً تفسيراً الستخدام الليبيني للوشم.

ولي��س هنالك ما يثبت أن الوش��م هذا كان عبارة عن وس��م يوس��م به 

األس��رى الذين وهبوا رقيقاً للربة نيث. ومع ذلك فإن هذا ال يستبعد إمكانية 

كون الوشم على األسرى الليبيني رمزاً لهذه اإللهة.

وعلى ذلك فقد كان الوشم عند الليبيني في البداية عامة مميزة للرؤساء 

الكبار، ثم صار ش��يوع اس��تعماله بني الرؤس��اء عامة تدل على أنهم كانوا 

بذلك يضعون أنفسهم حتت حماية اإللهة نيث.

أم��ا األمن��اط األخرى من الوش��م فهي بس��يطة للغاية وميك��ن ردها إلى 

العص��ر احلجري احلديث. ورمبا كان الوش��م بأمناطه اخملتلف��ة مجرد دهان على 

اجلس��م من ناحية، ورمبا كان، م��ن الناحية األخرى، ووش��ماً حقيقياً ناجتاً عن 

حقن املادة الس��وداء حتت اجللد، إذ من املعروف أن اجليزانتيني واملاكس��اي كانوا 

يطلون أجسامهم بالدهان األحمر.

وأخي��راً ت��دل اآلثار املصرية على أن��ه بالرغم من أن الش��ردن وغيرهم من 

حلفاء الليبيني كانوا ميارسون عادة اخلتان، إال أن الليبيني أنفسهم لم يكونوا 

يختتنون. وقد أكد هيرودوتس فيما بعد هذه املسألة وعزا أصولها للمصريني 

الذي��ن قال عنه��م كانوا يفضلون الطه��ارة بالرغم مما يترت��ب على االختتان 

من تش��ويه. وعندما يعد هيرودوتس الش��عوب التي متارس ع��ادة االختتان، ال 

يذكر الليبيني بينهما. وهو يقول في هذا الصدد بحق إن هذه العادة مصرية، 

وإنه��ا كانت معروفة ف��ي مصر وإثيوبيا19 منذ وقت ق��دمي جداً. ومن الواضح 

أن هيرودوت��س هنا ال يخلط بني اإلثيوبيني والليبيني كما هي احلال بالنس��بة 

للكّتاب اإلغريق وبالنسبة له هو ذاته في موضعني من كتابه؛ ذلك أن شواهد 

آثار األس��رتني التاس��عة عشرة والعش��رين، ولوح بعنخي تثبت ما ذهب إليه 

فيم��ا يتعلق بأُصول عادة اخلتان؛ فنحن نعلم أن بعنخي، في أعقاب إخضاعه 

للدلت��ا ومن فيها من األس��ر الليبية، منع الليبيني م��ن الدخول عليه ألنهم 

كانوا يأكلون الس��مك – وهو مح��رم عند اإلثيوبيني – وألنه��م، كما يظهر، 

19- Herodotus, II, p. 140.
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كانوا غير مختتنني. والش��خص الليبي الوحيد الذي س��مح له بالدخول هو 

منلوت )= منرود(، وكان ذلك إما تقديراً ملركزه كأعلى رئيس ليبي، وإما ألنه كان 

قد »حمل على االختتان« وفقاً للعادة املصرية.

الفن واملادة: استعمال املعادن:

أجمع عدد كبير من املؤرخني في صمت على أن الليبيني في عصر الغزوات 

الليبية الكبرى ملصر كانوا في مرحلى حضارية متقدمة إلى حد كبير، ألنهم 

كانوا يس��تعملون األس��لحة واألواني املعدنية؛ وهذه قضي��ة خطيرة جديرة 

بالبحث الواعي العميق ألنها ذات أثر كبير على احلضارة الليبية القدمية وذات 

داللة تاريخية عميقة.

ومما ال ش��ك فيه أن الليبيني القدماء كانوا يستعملون املعادن إلى حد ما. 

وقد س��بق أن الحظن��ا في قائمة الغنائم التي اس��تولى عليها املصريون من 

األمي��ر الليبي مريي »ذهبه وفضته وأوانيه البرونزية« وأكثر من تس��عة آالف 

»من سيوف املشواش البرونزية« ثم »أواني الشرب الفضية« و«السكاكني«. 
وكان من جملة الغنائم التي اس��تولى عليها رمس��يس الثالث من الليبيني 

)115( سيفاً بطول خمسة سواعد و)124( سيفاً بطول ثاثة سواعد.

ويؤك��د ه��ذه املعلومات ما جنده م��ن متثيل لألوعية الليبي��ة في النقوش 

املصرية وما ذكره الكتاب الكاسيكيون عن السيوف الليبية.

ولكنا نخطئ إن خرجنا من هذه املعلومات إلى القول إن الليبيني جميعاً 

كانوا يعيش��ون ف��ي »عصر املعادن الش��امل« ألنه��م في الواق��ع إمّنا كانوا 

صدفة يس��تعملون املع��ادن؛ فقد كانت املعادن املفيدة ف��ي املاضي كما هي 

احلال��ة اليوم تأتي لليبيني من اخلارج. وتدل أش��كال الزَّهريات املعدنية اخلاصة 

باألم��راء الليبيني عل��ى أنها من أُص��ول أجنبية. أما الس��يوف الطويلة فقد 

كان��ت من النوع املتداول في جنوب أوروبا وبني الش��ردن بال��ذات، ونحن نعلم 

أن ه��ؤالء كانوا حلفاء ألبناء الش��مال اإلفريقي الليبي��ني. واحلقيقة املعروفة 

عن قلة املعادن احمللية وندرتها في الش��مال اإلفريقي من تونس إلى مصر في 

العصور التاريخية القدمية هي في حد ذاتها كافية للتش��كيك فيما إذا كان 

الليبيون أنفس��هم قد عرف��وا فن صناعة املعادن. وإذا اس��تثنينا خام احلديد 

املمت��از »الهيماتيت«20 األحمر اللون في مارماري��كا، وعروق النحاس األحمر 

ف��ي جب��ل العقبة فإنه لم توج��د في ليبي��ا القدمية أية مع��ادن أُخرى قابلة 

للتصنيع. صحيح أنه كان هنالك بعض الرواس��ب احلديدية على حدود ليبيا 

الغربية، وكميات صغيرة من رواسب النحاس األحمر في املنحدرات الشرقية 

جلب��ال أطلس ولكن لي��س هنالك ما ي��دل على أنها اكتش��فت قبل العصر 

الرومان��ي، وحتى في أيامنا هذه فإن ليبيا تعتم��د كلية على العالم اخلارجي 

للحصول على حاجتها من املعادن.

والب��د م��ن القول به��ذا الصدد إن متحي��ص الكتابات الكاس��يكية ذات 

العاق��ة باألس��لحة الليبية أمٌر له مغزى كبير بالنس��بة له��ذا املوضوع ألن 

ش��عباً محباً للقت��ال مثل الليبيني ي��زود بكميات كبيرة م��ن أدوات النحاس 

األحم��ر والبرونز واحلديد البد أنه كان بالتأكيد يزود باألس��لحة املعدنية ولكن 

احلال��ة لم تكن كذلك في العهدي��ن اإلغريقي والروماني. وصحيح أن كاًّ من 

»هاَّنيكوس Hellanicus« نيوكوالس »Nicolaus« الدمشقيني حتدث عن 
السيوف الليبية ولكنهما كانا يعنيان الليبيني الغربيني الذين كانوا قد تأثروا 

بالفينيقيني في قرطاجنة وليس الليبيني الش��رقيني )سكان ليبيا بحدودها 

احلالي��ة( الذين قال عنهم دي��ودورس الصقل��ي )Deodorus Siculus( إن 

الواحد منهم كان يتسلح بثاثة رماح وحقيبة حجارة وكانوا يجهلون السيوف 

واخلوذات واألس��لحة األخرى. واستكماالً لهذه الصورة التي رسمها ديودورس 

تضيف هنا أنهم كانوا أيضاً يتس��لحون بالقوس والنشاب. وصحيح كذلك 

أن األوزي��ني كانوا ف��ي احتفاالتهم الدينية يجعلون إح��دى عذراواتهم تلبس 

»اخلوذة الكورنثية والدرع اإلغريقي«21، ولكن هذه األش��ياء كانت مس��توردة؛ 
يدل على ذلك أن هيرودوتس نفسه ال يلبث أن يعلن أنه لم يكن يعرف »كيف 

كان هؤالء القوم يلبسون مثل تلك العذراء قبل استيطان اإلغريق في املناطق 

اجملاورة«، ويفترض أنهم رمبا كانوا يس��تعملون أس��لحة مصرية، ثم يؤكد أن 

20- الهيماتيت )Haematite( هو أكسيد احلديديك )ح2أ3( ولونه أحمر بني ويحتوي 57% 
من احلديد.

21- Herodotus, iv, p. 302.



تاريخ ليبيا القدمي

106107

اإلغريق أنفسهم إمنا أخذوا الدرقة واخلوذة عن املصريني22.  وجدير بالذكر في 

هذا اخلصوص أن األوزيني أنفس��هم كانوا يس��تعملون النبابيت واحلجارة في 

القتال الذي كان يشكل جزءاً من احتفاالتهم الدينية. ونحن نعلم أن الليبيني 

أجهزوا على من كان متأخراً من الفرس من جند أرياندس »Aryandes« من 

أجل مابسهم وأس��لحتهم أثناء تقهقر اجليش الفارسي من منطقة برقة، 

كما نعلم أن الفرق الليبية في جيش كزركسيس مبصر كانت مسلحة برماح 

صليت رؤوس��ها اخلشبية على النار لتكتس��ب شيئاً من الصابة. أما احلراب 

ذات األسل التي ذكر الشاعر اإليطالي »Silius Italicus« أنها كانت ساحاً 

ليبياً فليس من الضروري أنها كانت ذات رؤوس معدنية ألن الش��اعر نفس��ه 

يش��ير في مكان آخ��ر إلى جماعة أُخرى من الليبيني كانت مس��لحة باحلراب 

ذاتها ومع ذلك فهو يصفها بأنها كان ينقصها احلديد.

وقد ذكر كوريبوس »Corippus« أن أس��لحة الليبيني في أوائل العهد 

البيزنط��ي كانت ف��ي بعض احلاالت – بل رمبا في أكثره��ا – من املعدن. وجتدر 

اإلش��ارة إلى أن األدلة املتعلقة باألسلحة ال تشير فقط إلى ندرة املعادن وإمنا 

تذك��ر أيضاً أن الزهري��ات الذهبية والفضية والبرونزية ال��واردة في النصوص 

املصرية ال ذكر لها عند كتاب العصر الكاسيكي فهم ال يذكرون إال الكؤوس 

واألواني اخلزفية أو اخلش��بية أو املصنوعة من حلاء الشجر23. ومن ناحية ثانية 

فنحن ف��ي الوقت الذي جند فيه نس��اء قبيلة األدرماخي��دي املتأثرة باحلضارة 

املصري��ة يحلني س��يقانهن بخاخي��ل برونزية، جن��د أخواتهن نس��اء األوزيني 

البعيدين عن مصر وتأثيرها يقنعن باخلاخيل اجللدية24.

ممّا تقدم يتبني لنا أن املعدن كان ش��يئاً نادراً ولكن الرؤس��اء الكبار كانت 

لديهم كميات كبيرة منه، كما أن احملاربني الليبيني الذين كانوا على احتكاك 

باملصريني في الش��رق أو بالقرطاجيني في الغرب كانوا يتمكنون من احلصول 

عليه. أما أغلبية رجال القبائل فلم يكن لديهم منه ما يكفي ألن يستعملونه 

22- املرجع السابق، نفس الصفحة.
23-  Mela, 1. 8.
24- Herodotus, iv, pp 299 – 301.

رؤوس��اً ألسلحتهم أو ليصنعوا منه س��يوفهم. والواقع أن الليبيني يظهرون 

في العصر التاريخي، وقد تعدوا فقط مرحلة حضارة العصر احلجري احلديث، 

كحلفاء ملس��تعملي املعادن م��ن أمثال الش��ردن والقرطاجيني. وهذه نقطة 

هامة ألن جزيرة س��ردينيا التي كانت إلى حد ما خاضعة لس��يطرة الش��ردن 

كان��ت غنية باملع��ادن. وقد س��بق أن قلنا إن س��يوف رجال القبائ��ل الليبية 

الطويل��ة كان��ت من الن��وع املعروف ف��ي جنوب أوروب��ا. وتظهر رس��وم هذه 

الس��يوف على اآلثار املصرية م��ن عهد الدولة احلديثة مبصر كأس��لحة مميزة 

للش��ردن والش��كلش العاملني كمرتزقة في اجليش املص��ري. وبناء على هذا 

ميكننا أن نستنتج باطمئنان أن الشردن، جوالة البحر، املتحالفني مع الليبيني 

ضد مصر، هم الذين س��لحوا حلفاءهم باألسلحة املعدنية. ولهذه القضية 

دالل��ة بالغة على م��دى توثق العاقات بني الش��ماليني )أبناء جن��وب أوروبا( 

واإلفريقيني )س��كان ش��مال إفريقيا( وعلى طبيعة الغزوات التي قامت بها 

أحافهم ضد مصر.

األسلحة واحلروب:

لم يأنف الليبيون من اس��تعمال أبسط األس��لحة كأسلحة هجومية، 

فقد س��بقت اإلشارة الس��تعمالهم للنبانيت واحلجارة التي كانوا يقذفونها 

بق��وة إما باليد أو باملق��اع. أما عصيهم فكانت إما مس��تقيمة أو منحنية 

بعض الش��يء عند نهايتها. وإذا قص��دوا بها أن تقذف فإنهم كانوا يحنونها 

على شكل الترمباش »Turumbash« السوداني احلالي.

وقد اس��تعمل الليبيون بشكل عام أسلحة بدائية للغاية. أما ساحهم 

املمتاز فقد كان دون ش��ك القوس والسهام والرمح القصير. ونحن نراهم في 

مناظر املعارك الكبرى على آثار األسرتني التاسعة عشرة والعشرين مسلحني 

باألقواس. وتقول نص��وص مرنبتاح عن األمير الليبي مريي إنه هاجم التمحو 

بنبالته وإنه أثناء انهزامه فيما بعد خلف وراءه قوس��ه وس��هامه وحقيبته. 

وكان ضمن الغنائم التي اس��تولى عليها مرنبتاح أكثر من ألفي قوس بينما 

استولى رمسيس الثالث على عدد من األقواس وعلى )2310( جعب. وتظهر 

األق��واس الليبية صغيرة ج��داً – كما هي احلال في بعض األحيان بالنس��بة 
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لألق��واس املصرية – إلى حد أنها جتعلنا منيل لاعتقاد أنها كانت تس��تعمل 

لق��ذف الس��هام الصغيرة الس��امة. ويدل ش��كلها أيضاً على أنها أش��به 

باألقواس اآلس��يوية املنقوش��ة على اآلثار املصرية منه��ا باألقواس اإلفريقية 

احلديث��ة. وكان الق��وس الليبي املألوف أش��به بضلعي زاوي��ة منفرجة مبقدار 

)140( درجة. أما أقواس الرؤساء فكانت في بعض احلاالت معقوفة الطرفني. 
وف��ي حالة واحدة يظه��ر القوس صغيراً للغاية إلى ح��د يحملنا على وجوب 

اعتب��اره إم��ا منوذجاً لقوس وإم��ا أن يكون الفنان قد صغره ألس��باب تقليدية 

كاحلاجة لتوفير الفراغ مثاً.

أما رؤوس السهام الليبية فكانت من أشكال مختلفة، وقد وجدت أعداد 

كبيرة منها، وهي من الصوان أو العقيق األحمر أو حجارة أخرى، في الصحراء 

وف��ي الواحات املصرية وفي الفيوم مما يرجح االعتقاد أن هذه الرؤوس هي التي 

كانت مستعملة بصفة عامة. ومن الناحية األخرى فإن الرؤوس احملسنة التي 

ترجع إلى العصر احلجري احلديث، والتي كانت ش��ائعة االس��تعمال في مصر 

حت��ى قبيل عصر األس��رات، يرجح أنها كانت مس��تعملة م��ن قبل الليبيني 

األق��ل تقدماً خ��ال عصرهم التاريخ��ي. ونحن جند نظيراً له��ذه الرؤوس بني 

رؤوس الس��هام اإلثيوبية، فقد كان اإلثيوبي��ون حتى القرن اخلامس قبل املياد 

– عندما كانوا يعملون في جيش كزركسيس الفارسي مبصر – يستعملون 
س��هاماً »ليس��ت لها رؤوس من حديد وإمنا من حجر محدد إلى درجة عالية، 

كالنوع الذي كان يس��تخدم في حفر األختام«25. وميك��ن التأكيد أن الرؤوس 

الصوانية التي وجدت في الفيوم هي رؤوس س��هام ليبية من العصر احلجري 

احلديث وذلك بسبب التوزيع اجلغرافي الواسع لعدة أنواع منها ولوجودها في 

أماكن صاحلة للسكن ولعدم وجودها في وادي النيل.

أم��ا الرماح التي كان يتميز بها الليبيون، عل��ى األقل بعد ظهور احلصان، 

فيب��دو أنها لم تكن ش��ائعة ف��ي وقت الغ��زوات الليبية ملص��ر. ففي قائمة 

األس��لحة الليبي��ة الت��ي غنمها رمس��يس الثالث ذك��رت اثنتان وتس��عون 

حربة فقط. ومع بدء العصر الكاس��يكي عم اس��تعمال الس��هام والرماح 

25- Herodotus VII. P, 440.

الصغيرة واحلراب في الش��مال اإلفريقي. وهذه األسلحة كانت رؤوسها مثل 

رؤوس الس��هام الليبية. وإذا الحظنا أشكال اجملموعة الثانية من هذه الرؤوس 

س��نجد بينها أمثلة متنوعة من رؤوس احلراب الصغيرة والكبيرة وقد وجدت 

جميعها في منطقة الفيوم. ولقد س��بق أن ذكرنا أن رؤوس احلراب كانت في 

بع��ض احلاالت مت���َّ بصليها على النار. وتدل الكتابات الكاس��يكية على أن 

الرماح الليبية كانت تستخدم غالباً للقذف وليس للطعن. وكانت العادة أن 

يحمل احملارب رمحني أو ثاثة من أجل هذه الغاية.

وباإلضافة لكل األس��لحة التي س��بق ذكرها اس��تعملوا الس��يف على 

نط��اق محدود ف��ي األوقات التي حتالف��وا فيها مع أقوام أكث��ر منهم تقدماً. 

ونح��ن نعلم أن املصريني غنموا ) 9111( س��يفاً برونزياً من املش��واش، كما 

س��بق أن ذكرنا السيوف الليبية من طول خمسة )263 سم( وثاثة سواعد 

)159 سم( ضمن الغنائم التي استولى عليها رمسيس الثالث.

هذه الس��يوف الضخمة كانت، كما س��بق أن ذكر، من صنع أجنبي. وقد 

ذكر سيليوس اإليطالي نوعاً آخر من السيوف قال إن األدرماخيدي استعملوه. 

ويتضمن وصف س��يليوس لهذا النوع أنه كان محني��اً كاملنجل وبذلك فهو 

يشبه النوع الذي استعمله املصريون القدماء والذي ترجع أصوله إلى العصر 

احلجري احلديث.

وفي العصر الكاس��يكي اس��تعمل الليبي��ون املتصل��ون بعالم البحر 

األبي��ض املتوس��ط، في بعض احل��االت، نوعاً قصي��راً من الس��يوف املنحنية 

القاطعة هو املش��يرا »Machaera« بينما استعملوا في العصر البيزنطي 

س��يوفاً قصيرة مس��تقيمة هي في الواقع عبارة عن سكاكني طويلة. والبد 

من التمييز بني هذه الس��يوف القصيرة والس��يوف التي غنمها مرنبتاح من 

الليبي��ني؛ فقد كانت األولى عبارة عن خناج��ر كالتي تظهر في أيدي الليبيني 

منذ عهد ني – أوس��ر – رع وخال عهد الدولة احلديثة في مصر، والواقع أنه 

من الصعب أن منيز بني هذه اخلناجر واألسلحة املصرية فهي في احلقيقة من 

النوع الذي كان ش��ائعاً في بلدان البحر األبيض املتوس��ط. ونحن نعرف أنها 
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كانت لها أغماد من شكل نصابها، ونعرف كذلك من شكل النصاب أنها إمنا 

كانت تس��تعمل للطعن. وفي إحدى صور الدهان على آثار بني حس��ن يظهر 

احد املرتزقة الليبيني وهو يحمل فأساً هالية احلد، وذلك هو الشكل الذي كان 

ش��ائعاً في مصر. ومن احملتمل أن يكون حاملها قد س��لحه بها مستخِدموه 

املصريون. ويذكر بهذا الصدد أن سيليوس اإليطالي أشار مرتني لوجود ليبيني 

في اجليش القرطاجي مس��لحني بالف��ؤوس، وإن كانت الفؤوس املقصودة في 

هذه احلالة هي فؤوس من النوع املزدوج أي ذي احلدين.

وف��ي احلديث ع��ن أنواع األس��لحة جتدر اإلش��ارة إلى أن الش��عب املتأخر 

حضارياً يغلب على أس��لحته أن تك��ون هجومية أكثر منها دفاعية ألن املبدأ 

ينطبق متاماً على حالة سكان الشمال اإلفريقي القدماء. ولكن ذلك ال يعني 

أن أياً من ش��عوب هذه املنطقة كان مجرداً متاماً من وس��ائل الدفاع والوقاية 

كما ذكر هيرودوتس ع��ن اجلمفزانيتني؛ فاملعاطف اجللدية الس��ميكة تعتبر 

وس��يلة وقاية وقد كانت ش��ائعة بش��كل عام إلى حد أن جنود املراتب الدنيا 

من املرتزقة الليبيني في جيش كزركس��يس الفارس��ي مبصر كانوا يرتدونها. 

وفي العصر الكاسيكي جند التروس اجللدية مستعملة بانتظام. وكان النوع 

الش��ائع منها هو الش��كل الكبير الذي كان مدوراً ومحدب��اً إلى حد ما. وقد 

ذكر هيرودوتس أن املكاي كانوا يس��تعملون ترساً صغيراً مدوراً يصنعونه من 

جلد النعام26. ويخبرنا سيليوس االيطالي أن الليبيني كانوا يطلون تروسهم 

بالدهان.

وال يبدو أن الدرقات والدروع كانت مس��تعملة على نطاق واس��ع وإن كان 

الكّتاب الرومان قد أش��اروا لها بني احلني واآلخر في معرض وصفهم للرؤساء 

الليبي��ني، وبالعك��س ف��إن دي��ودورس الصقلي ذك��ر بصراحة أنه��ا لم تكن 

مستعملة على االطاق27. 

وحينم��ا نب��دأ باحلديث عن املعدات فا ب��د أن نعيد للذاكرة ما س��بق أن 

.Herodotus, iv, p. 301 -26
 .Diodorus Siculus, iii,   49. 4 27- عاش ديودورس في القرن امليادي األول

) Bibliotheque Historique(  وألف تاريخه املذكور

أش��رنا إلي��ه م��ن أن الليبيني كانوا يس��تعملون جع��ب الس��هام منذ وقت 

غزواته��م ملصر، كما أنهم كانوا يس��تعملون نوعاً م��ن احلقائب اجللدية فيه 

رماة احلجارة حجارتهم. ولعل أهم املعدات الليبية القدمية هي قربة املاء التي 

كان يس��تحيل عليهم عبور الصحراء دونها؛ وقد ورد ذكرها ألول مرة على آثار 

الدولة احلديثة في مصر. وفي هذا العصر وفي العصر الكاسيكي من بعده 

كان��ت القرب حتمل بربطها حتت بطون اخليل حت��ى ال يتبخر املاء منها، وهذه 

عادة ال تزال دارجة حتى اليوم.

وم��ن املعدات األخ��رى العربات احلربية؛ فق��د كان بني ما اس��تولى عليه 

رمس��يس الثالث م��ن الليبيني حوال��ي مائة عربة حربية. ويق��ول هيرودوتس 

إن اإلغري��ق عرفوا العربة ذات اخليول األربعة ع��ن طريق الليبيني28. ولكن هذا 

الق��ول، إن صح، ال ينفي أن يكون الليبيون قد أخذوا اس��تعمال هذه العربات 

احلربي��ة عن املصريني. وعلى أي حال فإن نوعاً م��ن العربات ذات العجات كان 

قد عم انتش��اره في الش��مال اإلفريقي م��ع بدء العصر الكاس��يكي. وفي 

ليبيا عرفها االسبس��تي على الس��احل وعرفها اجلرامنتي��ون في الداخل29. 

كما أن الفرقة الليبية في جيش كزركس��يس الفارس��ي مبصر كانت متتطي 

ه��ذه العرب��ات. ومن املعروف به��ذا اخلصوص أن كل قوم م��ن األقوام اخملتلفة 

في اجليش الفارس��ي إمنا كانوا يحاربون بأس��لحتهم الوطنية. وقد اشتهرت 

قورينة بالعربات والس��باق اخلاص بها. ولكن ش��أن العربة لم يلبث أن انحط 

في العصر الروماني. وال شك أن العربة الليبية كانت من النوع البسيط كما 

أنه��ا كانت تصنع محلياً، وهي قطعاً ل��م تكن من النوع الفاخر املصنوع من 

اخلش��ب والبرونز. وهو النوع الذي كان ش��ائعاً في مصر وآس��يا وباد اليونان. 

وف��ي حديثنا ع��ن املعدات عامة والعربات خاصة يجدر بن��ا أن نتذكر ما قلناه 

سابقاً عن اخليل الليبية التي تظهر ألول مرة في فترة الغزوات الليبية الكبرى 

ملصر.

28- Herodotus IV, 305. The four horse chariot is at least as early as the 
Homeric poems – Iliad viii 185, Odyss xiii. 81 – and appeared in the 
Olympic contests in the Seventh century B.C.
29- هنالك منوذج للعربة اجلرامنتية متكن مشاهدته في متحف السراي احلمراء بطرابلس. 
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وفيما يتعلق بأساليب القتال جند الليبيني في فترة الغزوات الكبرى ملصر 

يتبع��ون تكتيكاً يختلف ع��ن التكتيك الذي ص��اروا يتبعونه في عصر الحق 

بعدما أصبح أكثرهم يقاتلون من على ظهور اخليل. فعلى سبيل املثال نحن 

نعلم أن املش��واش عندم��ا أخضعوا التحنو، اجملاورين لهم من جهة الش��رق، 

أجبروه��م على االنضم��ام إليهم في غزوتهم ملص��ر. وكان أميرهم مريي قد 

حالف أعداداً من الش��ردن والش��كلش واإلكوش واللوكا والتراكيني »منتخباً 

لهذه الغزوة أحس��ن احملاربني وأشجع الرجال في باده«. وملا مت له ما أراد زحف 

بذلك اجليش على مصر وراح في طريقه على املراكز املصرية املتقدمة حتى بلغ 

وادي النيل حيث دنا من ميدان املعركة الذي كانت حتتشد فيه قوات الفرعون 

مرنبتاح. وقبل فجر اليوم الس��ابق ليوم املعركة، قام الرئيس الكبير بنفسه 

بجولة بني خيام جنده اجللدية يش��جع جنوده ويحثهم على االستبسال في 

القت��ال. وف��ي صبيحة يوم املعرك��ة كانت مقدمة اجلي��ش الليبي تقف ضد 

املصريني وجه��اً لوجه. وبدأت بني الفريقني معرك��ة رهيبة دارت رحاها طيلة 

ست س��اعات كان املصريون خالها يطلقون رفوفاً من السهام على صفوف 

اجليش الليبي برهنت على صابتها رغم قلة تنظيمها. وأسفرت املعركة في 

النهاية عن اندحار املغيرين ثم انهزامهم مخلفني وراءهم أقواسهم وقربهم 

وأكثر من تسعة آالف قتيل ومثلهم من األسرى. 

أم��ا العصر الكاس��يكي فقد تغي��ر تكتيك القت��ال الليب��ي وتطور، إذ 

نح��ن جند املع��ارك الليبية تختلف كثيراً في أس��اليبها عن املعارك واحلمات 

األولى ف��ي عهد الغزوات الكبرى املذكورة، تلك الغ��زوات التي كانت، على ما 

متيزت به معاركها من وحش��ية وبربرية، تدل داللة قاطعة على ثبات الليبيني 

وصابتهم العس��كرية. ويتجلى التطور الذي طرأ على أس��اليب القتال في 

العصري��ن اإلغريق��ي والروماني في أن احملارب اإلفريقي، ش��أنه في ذلك ش��أن 

احملارب الفارس��ي املعاصر له، كان فارس��اً خفيف احلركة، س��ريع االنقضاض، 

وس��رعته في التراجع تفوق س��رعته في الهجوم، وال قبل ملشاة العدو بالدنو 

من��ه. ولذلك فنحن جن��د أن اخليالة اإلفريقي��ني، ومنهم الليبي��ون، كانوا في 

أيام يوليس قيصر نادراً ما يش��تبكون مع عدوهم على أرض مس��توية، ألنهم 

كان��وا يفضل��ون أن ينصبوا له الكمائ��ن بخيولهم بني األودي��ة ثم ينقضون 

عليه فجأة. وفي بعض األحيان فقط كانوا يحاربون مبؤازرة مش��اة مس��لحني 

تس��ليحاً خفيفاً وذلك لكي يتمكنوا من التحرك بس��هولة وبسرعة ولكي 

يتمكن��وا من احملافظة على التماس��ك والثب��ات. ونحن نلم��ح صفة الثبات 

القدمي هذه ماثلة في منطقة طرابلس في مرحلة الحقة عندما جند الليبيني 

ينيخون جمالهم على ش��كل دائرة يضعون نساءهم وأطفالهم وأمتعتهم 

في وس��طها ثم يس��تحمون هم أنفس��هم خلف صفوف اجلمال استعداداً 

لقتال العدو املهاجم.

وهنالك ناحية أُخرى تدل على أن الليبيني عرفوا أس��اليب القتال املنتظم 

م��ن وراء خطوط محصنة؛ فقد وجدت آث��ار حصون جيدة في أماكن متفرقة 

من ليبي��ا وخاصة ف��ي مناطق قبيل��ة األوس��خيزي وقبيلة الناس��امونيني. 

وهذه مس��ألة لم يرد لها ذكر في أية مصادر تاريخية باس��تثناء أحد النقوش 

املصرية الذي يظهر فيه رمسيس الثاني وهو يقتحم حصناً اسمه »ساتونا« 

»Satuna« – واملف��روض أن هذا هو اس��م إحدى املدن الس��ورية القدمية -، 
والغري��ب في أم��ر هذا النق��ش أن حامية احلص��ن هي عبارة ع��ن خليط من 

اآلس��يويني والليبيني؛ وهذه ظاهرة جديرة باالهتمام حتى لو سلمنا جدالً بان 

العملية، موضوع النقش ولم تقع في ليبيا وإمنا وقعت في سوريا ألن مغزاها 

واضح وهو يؤيد ما ذهبنا إليه في بداية هذه الفقرة.

وفي وقت الحق جند القتال من داخل دائرة من اجلمال يصبح لعبة محببة 

ل��دى الليبيني يلجأُون إليها الس��تيعاب هجوم أعدائه��م. فقد كانت اجلمال 

تن��اخ على ش��كل دائرة ثم يصطف احملاربون خلفها بينما يضعون نس��اءهم 

وأطفاله��م وأمتعته��م ف��ي الوس��ط30 - وفي بع��ض األحي��ان كان الرجال 

ينصبون تروس��هم أمام اجلمال لوقايتها من أذى املهاجمني وس��هامهم، ولم 

يكن البربر القدماء أقل ش��جاعة فردية من أحفادهم، ولكنهم كغيرهم من 

البدائي��ني كان��وا يصابون بالذعر ف��ي بعض األحيان كما ح��دث عندما متكن 

بضعة من فرس��ان يوليس قيصر الغاليني )الفرنس��يني( من تش��تيت ألفي 

30- Procopius, De bello Vandalico, ii, 11.
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فارس من فرس��ان ش��مال إفريقيا. ولكن ه��ؤالء األخيرين كان��وا في األحوال 

 »Inarus« املواتي��ة يتفج��رون جرأة وعناداً ف��ي وجه أعدائهم، فثورة إن��ارس

وتكفارين��اس )Tacfarinas( كانتا في حد ذاتهم��ا عمليتني جريئتني متيزتا 

بالش��جاعة والتصميم وإن كانتا فشلتا في حتقيق أهدافهما. ونحن ما نزال 

نذكر ما قاله ليفي )Livy( من أن س��يوف املرتزقة الليبيني هي التي أدت إلى 

هزمية روما في معركة كاني )canae(31. وبالرغم من أسلحة الليبيني كانت 

ضعيفة ومختلفة إال انهم في حاالت استقالهم التام، كما حدث في عهد 

الدول��ة املصري��ة احلديثة مثاً، كان��وا يتميزون دائماً بكثرتهم وش��جاعتهم 

التي كانت تكفي لتش��كيل تهديد دائم ملصر لو لم يكن ينقصها التنظيم 

بصورة مركزة. وفي العصر الكاس��يكي ظل الليبيون يتحلون بشجاعتهم 

القدمية كما أنهم متكنوا بفضل انتش��ار احلص��ان واجلمل، من تطوير تكتيك 

حربي يعتمد على مناوش��ة الع��دو وإنهاكه. أما قدرتهم عل��ى االحتاد فإنها 

ل��م تتطور كثيراً كما أن أس��لحتهم، بعكس أس��لحة أق��وام البحر األبيض 

املتوس��ط األخرى، لم تتحسن. ولذلك فإنهم لم يس��تطيعوا الصمود أمام 

اخليال��ة الرومان املنظم��ني املدربني تدريباً حس��ناً، وال أمام العرب املس��لمني 

الذين كانت حرارة اإلس��ام في بداية عصره ق��د وحدت صفوفهم وقلوبهم. 

وبإيجاز فإن تاريخ الليبيني العس��كري على غموضه يبرز مزية عامة لهم هي 

الش��جاعة الفردية التي تصل حد التوحش والتي فق��دت فعاليتها النعدام 

الطاعة والثبات واالنضباط.  

31- Livy, xx, 47, 48.

األدوات املنزلية:

ميكنن��ا أن جنم��ل أدوات الليبي��ني املنزلية القدمي��ة والت��ي وردت ما يثبت 

وجودها، كما يلي:

الكراسي:

فقج كان بني الغنائم التي اس��تولى عليها املصريون من مريي عرش هذا 

األمير الليبي، ولكن املفروض أن الكراسي لم تكن شائعة االستعمال.

الزَّهريات:

لقد س��بق ذكر الزهريات الذهبية والفضي��ة والبرونزية بني الغنائم التي 

استولى عليها املصريون من األمراء الليبيني. وتدل أشكال تلك الزهريات، كما 

صورته��ا النقوش املصرية، على أنها كانت من صنع س��وري. ولتلك الزهريات 

أهمي��ة خاص��ة من حيث داللتها على ث��راء األمراء الليبي��ني وعلى عاقاتهم 

باآلسيويني.

األواني اخلزفية:

من احملتم��ل أن يكون املصريون ق��د قصدوا هذا النوع م��ن األواني عندما 

سجلوا في قوائم غنائمهم من الليبيني »الزهريات املتنوعة«. ومن املؤكد أن 

الليبيني كانوا يس��تعملون فناجني خزفية وجراراً فخارية، وإن كانت اخلزفيات 

إجماالً نادرة لدى اجلرامنتيني.

أواني قشر بيض النعام:

ملا كان اجلرامنتيون ال يس��تطيعون صنع األواني اخلزفية نظراً ألن تربتهم 

رملية فقد عملوا فناجني من قش��ر بيض النعام. وقد ذكر ميا32 أن الليبيني 

عرف��وا نوع��اً آخر من األواني ه��و األولني املصنوعة من اخلش��ب أو حلاء جذوع 

الشجر.

احلبال:

وكانوا يصنعونها من اجللد أو من ألياف النخل كما أنهم كانوا يصنعون 

32- Mela, I, 8.
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م��ن الليف أيضاً عصبة الرأس )نظير العقال عن��د العرب(. أّما املقاع فابد 

أنهم كانوا يصنعونه م��ن اجللد – وكانوا كذلك يصنعون احلبال النباتية من 

نبات اس��مه »Lygeum Spartum«، وقج وج��د أوريك بيتس حباً من هذا 

الن��وع حزم به كفن أحد البدو الرحل في قبر اكتش��فه بيتس في جربة، قرب 

سيوة سنة 1910م.

قَرب املاء:

سبقت اإلشارة إليها وإلى كيفية حملها.

الّسالل:

تدل إحدى الصور على آثار بني حس��ن أن الس��ال كانت مستعملة عند 

الليبي��ني، فقد ظه��رت الليبيات في تلك الصورة وه��ن يحملن أطفالهن في 

سال على ظهورهن.

احلصر اجللدية:

لق��د عرف الليبيون احلص��ر اجللدية وإن كان بروكوبي��س33 - إما ألنه كان 

يتح��دث عن بيئة ليبية فقيرة أو مياً منه للمبالغة في تأخر القبائل الليبية 

البدوية وهمجيتها – يقول إن عظماء الرجال فقط هم الذين كانوا يتمتعون 

به��ذه الكماليات وال ش��ك أن الليبيني كانوا يقتنون أش��ياء أُخرى كثيرة لم 

تذكرها مصادرنا من اإلبر واخليوط واألكياس اجللدية واألدوات الازمة لصنعها، 

وأوعية لغلي اللح��م، وأزندة من الصوان أو غيره وأدوات لتصنيع اجللود. وكان 

الليبيون الذين ش��غلوا األجزاء الش��مالية من الفيوم ميتلكون نوعاً بس��يطاً 

من الطواحني اليدوية يس��تعملونه في طحن حبوبهم. وما زالت أمثال هذه 

الطواحني تكتشف في املواقع التي كانوا يسكنونها.

املوسيقى والرقص:

كانت املوسيقى الليبية في منتهى البدائية. وكان أبسط أشكالها تلك 

الصرخات التي كانوا يطلقونها في حالة نشوتهم والتي الحظها هيرودوتس 

ب��ني ليبيي عصره وقال في معرض حدي��ث عنها: »إن الصرخات العالية أثناء 

33- Procopius, De belloo vandalico, ii, 6.

أداء الطق��وس اإلغريقية إمن��ا نقلت عن إفريقيا حيث تتمي��ز، بهذا النوع من 

الصراخ، النس��اء الليبيات اللوات��ي يطلقن صرخاتهن بش��يء غير قليل من 

احلاوة«34. ولعل هذه الصرخات هي أصل الزغاريد املألوفة في هذه األيام.

وباإلضاف��ة إل��ى هذه الصرخ��ات فاب��د أن الليبيني القدم��اء كانت لهم 

أغانيه��م الت��ي كان��ت دينية في بع��ض احلاالت كال��ذي ذكر من أن النس��اء 

الليبيات في س��يوة كن وق��ت عبادتهن لإلله آمون »يتغن��ني بترنيمة غريبة 

على طريقة أهل الباد«.

أما اآلالت املوسيقية القدمية عند الليبيني فإن ما وردنا عنها قليل. ويبدو 

أن نوعاً من الصنج كان مس��تعماً كما يظهر في الرس��وم  املصرية. وكانت 

هنالك آلة أُخرى هي الطبل ذو الوجهني في الرس��وم املصرية. وكانت هنالك 

آلة أُخرى هي الطبل ذو الوجهني الذي يدل ش��كله على أنه كان مصنوعاً إما 

م��ن الفخار أو اخلش��ب الذي غطيت نهايتاه باجلل��د. وكان هذا الطبل يحمل 

برباط يش��ده إلى الكتفني ويتركه يتدلى أفقياً بحيث تكون طبلتاه في وضع 

قريب من اليدين ليمكن الدق عليهما بسهولة.

وهنالك آلة موس��يقية ثالثة ه��ي املزمار البس��يط ذو القصبة الواحدة 

وكان يصنع في الغالب إما من اخلش��ب أو من عظام الس��اق لنوع من الطيور 

الكبيرة، وكان به عدد غير معروف من الثقوب التي يستعملها العازف لعزف 

أحلانه اخملتلفة. ولعل هذا املزمار هو س��لف الش��بابة احلالية وإن كان يختلف 

عنه��ا في أن طرفه من جهة الفم كان أدق من الطرف اآلخر. وفي احلديث عن 

املزمار البد أن نش��ير إلى »دوريوس س��اميوس«Dorius Samius( 35( ذكر 

وجود املزمار املزدوج )سلف املقرونة احلالية( عند الليبيني.

أما أكثر اآلالت املوس��يقية الليبية تقدماً، وهي آل��ة وردت عليها إثباتات 

قدمي��ة، فقد كان��ت القيثار الصغي��ر ذا الزاوية القائمة. وق��د كان هذا النوع 

من القيثار ش��ائع االس��تعمال في مصر إلى جانب أنواع أُخرى من القيثارات 

34- Herodotus iv, p. 305.
35- Dorius Samius, Frag. 34 in Fragmenta Historicorum Graecorum 
)Edited by Muller, Paris, 1841(.
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الت��ي كانت أكثر منه تعقيداً. ولعل الليبيني كانوا يس��تعملون جميع اآلالت 

املوس��يقية املذكورة في وقت واحد في مناس��بات االحتف��االت العامة ولعل 

الليبيني كانوا يس��تعملون جميع اآلالت املوس��يقية املذكورة في وقت واحد 

في مناس��بات االحتفاالت العامة إذ إننا جند أحد النقوش املصرية ميثل جميع 

هذه اآلالت أثناء استعمالها في آن واحد.

وكان الليبيون يقومون بالرقص ويسيرون في مواكب احتفالية؛ فقد كان 

املرتزق��ة منهم في اجليش املصري ميارس��ون الرقص احلربي ف��ي عهد الدولة 

احلديثة. وكان املرتزقة من التمحو ينقسمون وقت الرقص إلى فريقني أحدهما 

واق��ف يضبط اإليقاع »بالط��ق« أي القرع بعصا على أُخ��رى، والفريق الثاني 

يتح��رك ويقفز على ذلك اإليقاع. وهنالك مش��هد آخر ف��ي النقوش املصرية 

يذكرن��ا بالرقصات احلربية التي متارس��ها األق��وام البدائية وخاص��ة القبائل 

الهندية احلمراء في أمريكا. وقد س��بقت اإلش��ارة إل��ى رقصة أُخرى هي ذلك 

الرقص الديني الذي كانت متارس��ه عذارى األوزيني والذي ميكن أن نعتبره نوعاً 

م��ن الرقص احلربي. ويش��ير أوريك بيتس36 بهذا الص��دد إلى رقصة كان أهل 

س��يوة ميارسونها وهي ليس��ت عربية وليست س��ودانية وكان شباب سيوة 

يؤدونها مرة واحدة في الس��نة مبناس��بة مولد س��يدي الشيخ سليمان، ولي 

الواحة، فيقفون في صفني متواجهني ويقومون بحركات هي أقرب إلى الرقص 

الريفي في إجنلترا منها إلى الرقص العربي أو السوداني مما يرجح االعتقاد أنها 

رقصة قدمية موروثة عن الليبيني الذين كانوا يسكنون الواحة.

وم��ن الواض��ح أن املواكب كانت تش��كل ج��زءاً من االحتف��االت الليبية 

الديني��ة فقد كان األوزي��ون يكرمون إلهته��م أثينا )األوزية( مبوكب س��نوي 

ي��دورون فيه حول بحي��رة »تريتونس Tritonis« )ش��ط اجلريد بتونس( كما 

أن طق��وس عب��ادة اإلله آم��ون كانت تتمي��ز باملواكب. وقد وصف س��يليوس 

اإليطالي37 مواكب احلداد حول جثمان األميرة اسبستي )Asbystae(. وكان 

36- Bates, Oric, The Eastern Libyans,, Macmillan & Co. Limited, Sy. 
Martin>s St. London 1914, p. 156.
37- Siliuus Italicus ii. 265.

هنالك أيضاً موكب سنوي مقدس يحمل خاله رمز آمون، إله طيبة، ويدار به 

في ليبيا طيلة اثني عشر يوماً.

النقش والنحت:

لقد س��بقت اإلش��ارة إلى النقوش الصخرية في الصحراء الكبرى عامة 

وف��ي الصحراء الليبية خاصة. أما املنحوتات التي عرفت فعاً في ليبيا فهي 

قليل��ة وترجع إلى عص��ر متأخر. ولعل أهم هذه املنحوت��ات ما وجد في غرزة 

)على بعد س��بعني فرس��خا38ً إلى اجلنوب من طرابلس عن��دى ملتقى خط 
عرض 10~ °31 شماالً مع خط طول 41~ °14 شرقاً(. وكان قد زار آثار غرزة 

ه��ذه ألول مرة رجل اس��مه كاب� س��ميث )Captain Smith R. N.( من 

األسطول البحري امللكي البريطاني في مارس سنة 1817 م. وكتب يصفها 

بقوله:

» ه��ذا املوقع عارٍ تظهر فيه كتل قاحلة من احلجر اجليري واحلجر الرملي 
وتقطعه��ا في عدة أماكن فروع وادي زمزم الكبي��ر. وبالرغم من أنني كبحت 

جماح خيالي ولم أسمح له أن ينطلق متناسباً في حتليقه تناسباً تصاعدياً 

مع الروايات املثيرة التي س��معتها عن هذا املوقع، إال أنني لم اس��تطع تفادي 

الشعور بخيبة األمل لدى رؤيتي لألبنية السيئة، التي  ترجع إلى تاريخ حديث 

نسبياً وتقوم على حافة الرابية اجلبلية، ولبعض القبور ذات األساليب اخملتلفة 

التي تتميز بالامباالة في الذوق، وتتحلى بأعمدة خالية من التناسب تعلوها 

تيجان ليس بينها وبني األعمدة أي انسجام«.

ولكن بالرغم من خيبة أمل الكاب� س��ميث فإن منقوش��ات ومنحوتات 

غرزة هذه تكتس��ب أهمية خاصة عندما نتذكر أن شكلها ومستواها الفني 

ي��دالن على أنه��ا كانت من عمٍل محلي وأنها إمنا متثل مرحلة متوس��طة بني 

النقوش الصحراوية القدمية وبني النقوش الرومانية.

وقد اكتش��ف »دوفيريي��ر Duveyrier« قرب غدام��س لوحاً حفر عليه 

مشهد تظهر فيه فتاة ملتفتة نحو اليمني وهي جالسة على كرسي بسيط 

38- League =  ميل 4 = الفرسخ
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من نوع كراس��ي املعسكرات، وقد وضعت قدميها على موطىء خشبي وهي 

ترتدي حلة طويلة، وشعرها مسرح تسريحة غريبة، وقد مدت ذراعها اليمنى 

ورفعت فيها جريدة نخل أو ريش��ة نعام ربط في نهايتها ش��يء صغير مثلث 

الش��كل. وتظهر خل��ف هذه الصورة صورة أُخرى أصغ��ر منها كثيراً ولكنها 

مش��ابهة لها ورمبا كانت متمث��ل إحدى وصيفات الفتاة األول��ى. ويظهر أمام 

الش��كل الكبير بناء نصف مقوس متتد نحوه اجلريدة أو الريشة. وحتت نصف 

القوس ش��كل ثالث تهش��م حتى لم يبق منه إال ال��ذراع اليمنى. وليس من 

ش��ك في أن هذا اللوح في مجمله وفي تفاصيل��ه يعكس تأثيراً مصريا قويا 

يشير إلى عهد الدولة احلديثة ولكن من الثابت أنه من صنع محلي يدل على 

ذل��ك الزي البربري الذي كس��يت به الصورتان. أما مغزاه فهو ديني؛ فش��كل 

الفتاة اجلالس��ة ووصيفتها يوحي بأنهما تؤديان طقس��اً دينياً أمام إله أو روح 

يسكن املكان املقدس نصف املقوس. وإذا سمحنا ألنفسنا بعقد مقارنة بني 

ف��ن النقش الصخري في العصر احلج��ري احلديث وبني فن النحت، على ضآلة 

م��ا عرف عنه وما اكتش��ف منه حتى اآلن خرجنا بالق��ول إن الليبني القدماء 

الذين بلغوا ش��أواً معقوالً من اإلبداع في فن النقش الصخري لم يبلغوا في 

فن النحت مستوى يجعل هذا الفن وسيلة تعبير طبيعية وسهلة.

فن البناء:

إن مما يلفت النظر في اآلثار الليبية أنه لم يكتشف بينها حتى اآلن شيء 

م��ن النصب امليجاليثية التي ترجع للعصر احلجري بعكس ما عليه احلال في 

املغرب األقصى حيث توجد آثار ونصب ميجاليثية كثيرة. ومييل أوريك بيتس39 

إل��ى تأكيد النظرية القائلة إن البناة امليجاليثي��ني كانوا قوماً من غرب أوروبا 

قدموا عبر شبه جزيرة إيبيريا إلى املغرب ولكن موجتهم توقفت عند تونس.

وف��ي العصر التاريخي جند لدى بعض الليبي��ني قاعاً ال تزال آثارها قائمة 

في املنطقة اجلنوبية الغربية من برقة. والبد أن طبيعة حياة القبائل الليبية 

غير املس��تقرة كانت تقتضي وجود حصون هنا وهناك في مناطق جتوال تلك 

39- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limiited, St. 
Martin>s St, London, 1914, p. 160

القبائ��ل لتك��ون مبثابة معاقل يلجأون إليها عندد اخلط��ر، أو يخزنون فيها ما 

بأيديه��م من أمتعة أو غنائم أو يس��تعينون بحماته��ا األقوياء من أتباعهم. 

ويقول ديودورس الصقلي بهذا اخلصوص: »إن زعماء البدو الرحل من الليبيني 

لم تكن لهم مدن جتمع ش��ملهم وإمنا كانت له��م معاقل قرب مصادر املياه 

يخزنون فيها ما لديهم من غنائم فائضة عن احلاجة«. وقد أيد بايني الكبير 

ما ذهب إليه ديودورس الصقلي.

ولدين��ا مزيد من اإلثباتات عن وجود هذه القاع؛ فكثيراً ما ورد ذكرها عند 

الكتاب واألدباء الكاس��يكيني، كما أن ش��يئاً من آثار هذه القاع ذاتها ما زال 

قائم��اً إلى اليوم، وقد ش��اهد تلك اآلث��ار عدد من الرحال��ة احلديثني وأعطونا 

فك��رة عن حجومها ومخططاتها وبنائها. وال تزال آثار واحد من هذه احلصون 

تشاهد في »هوا سيجال Haeah Segal« في اجلنوب الغربي من برقة وهي 

تدل على أن البناء كان من نوع بدائي خش��ن يتكون من قطع مس��تطيلة من 

احلجارة مثبتة في األرض بحيث تكون مس��تطياً أبعاده 36×45 متراً. والبد 

أن ه��ذا البناء كان في األصل عبارة عن زريبة مبنية بالطني وأغصان الش��جر 

أو احلجارة الصغيرة.

ولع��ل أهم ه��ذه اآلثار في ليبيا ه��ي تلك القاع املبنية م��ن عدة أضاع 

من اجلدران احلجرية في اجلزء اجلنوبي الغربي لبرقة. ويقول بيتش��ي: »هنالك 

آث��ار عديدة لقاع قدمي��ة إلى اجلنوب من بنغازي، وبعضه��ا تختلف كلية في 

مخططها عن القاع اإلغريقية والرومانية«40.

وه��ذه القاع ذاتها مبني��ة »بحجارة كبيرة غير متس��اوية في حجومها 

رص��ت عل��ى بعضه��ا البع��ض دون إس��منت أو ط��ني عل��ى أس��لوب البناء 

الس��يكلوبي »Cyclopian«، وكانت أبعاد هذه األبنية بصورة عامة تتراوح 

بني )30( إل��ى )45( متراً في الطول و)24( إلى )30( متراً في العرض، وكان 

شكلها مستطياً وزواياها أس��طوانية كما وجدت في مناطق بعض القاع 

قبور محف��ورة في الصخ��ور. وكان يحيط بالقلعة في أغل��ب احلاالت خندق 

40- F.W. & H.W. Beechey, Expedition to the North of Africa, p. 244.
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عميق أُقيم على حافته اخلارجية جدار متني قصير مش��يد بقطع كبيرة من 

احلجارة.

وليس ثمة أدنى ش��ك في أن هذه القاع وطنية محلية ألنها تختلف في 

مخططاتها وبنائها عن القاع البونيقية واإلغريقية والرومانية في الشمال 

اإلفريقي، وألنها موجودة في مناطق كان التأثير األجنبي فيها ضعيفاً إلى حد 

يبّرر إهماله. وقد عزا بارث هذه القاع لقبيلة األوسخيزي ألن ما شاهده منها 

كان واقعاً على حافة منطقة س��كنى هذه القبيلة قدمياً قرب خليج س��رت 

الكبير. ويرجح أوريك بيتس41 أن تكون تلك القاع من مخلفات الناسامونيني 

فق��د وجدت آثار بعضه��ا ضمن احلدود الش��مالية ملنطقة س��كناهم حول 

القسم الشرقي من خليج سرت الكبير، كما أن هذه القبيلة كانت أقوى من 

جيرانها األوس��خيزي وبالتالي أجدر بإقام��ة القاع. وعلى أي حال هذه القاع 

تش��هدد أن بناتها كانوا يتمتعون بقس��ط ال بأس به من املهارة في البناء أو 

أنه��م كانوا يس��يطرون على أصحاب تلك املهارة ويس��تخدمونهم. أما زمن 

هذه القاع فيمكن رده إلى القرنني التاسع والثامن قبل املياد.

وكانت مساكن الليبيني القدماء إما الكهوف الطبيعية أو املنازل الثابتة 

أو األك��واخ املتنقلة. ومن املاحظ أن بعض الليبيني كانوا ال يزالون حتى عهد 

قريب يسكنون الكهوف الطبيعية في مناطق متفرقة من الباد وخاصة في 

تال اجلبل األخضر في برقة، والكهوف االصطناعية، كما ال يزال يشاهد حتى 

اليوم في غريان وجبلها42. 

وملا كانت أغلبية الليبيني تعيش عيش��ة البدو الرحل فإنهم لم يسكنوا 

منازل ثابتة وإمنا س��كنوا اخليام واألكواخ املتنقلة. وفي عهد األس��رة املصرية 

التاس��عة عش��رة كان الليبيون يس��تخدمون خيام اجللد التي كانت شائعة 

ف��ي فزان حتى وقت قريب. والبد أن اخليام ظلت مس��تعملة لوقت طويل بعد 

ذل��ك التاري��خ. وباإلضافة للخي��ام كان الليبيون يس��كنون أكواخاً متحركة 

41- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St. 
Martin>s St., London, 1914, p. 166.
42- Vischer, Across the Sahara, p. 38.

عرفه��ا الرومان باس��م »مباليا أو مجالي��ا Mapalia, Magalia«43 وكانت 

ه��ذه املبالي��ا عب��ارة عن أك��واخ متنقل��ة. وقد وص��ف هيرودوتس مس��اكن 

الناس��امونيني »بأنها كانت تعمل من عروق البروق44 أو من القصب املشدود 

بعض��ه إل��ى بعض«. وكان نق��ل هذه األكواخ م��ن مكان آلخر45 أمراً س��هاً 

ألنها لم تكن في الواقع س��وى حواجز خفيفة تقي س��اكنها من الش��مس 

والري��ح. وكانت املباليا مس��تخدمة ل��دى النوميديني وفي داخ��ل مارماريكا 

ول��دى الرعاة اإلفريقيني بصورة عامة مما يدل على مدى انتش��ار هذا النوع من 

املس��اكن املتنقلة ليس في ليبيا وحدها وإمنا في الش��مال اإلفريقي بأس��ره. 

وفي زمن احلروب البونيقية لم يكن لدى اجلنود النوميديني في امليدان أي مأوى 

غير هذه األكواخ46 ولهذا السبب متكن القائد الروماني سكيبيو أفريكانوس 

»Scipio Africanus« في إحدى املناسبات من إحراق معسكر سيفاكس 
»Syphax«47 النوميدي.

وال ش��ك أن ش��كل املباليا كان يختلف من منطقة ألخرى ومن بنَّاء آلخر 

فقد كانت املباليا النوميدية أشبه بشكل القوارب املقلوبة وكان يدعمها من 

الداخل عصي أو أعمدة خشبية مغروسة في األرض. وأغلب الظن أنها كانت 

شديدة الشبه بأكواخ منطقة طرابلس. وبعض األكواخ كان شبيهاً باألفران 

ولعل هذا النوع هو الذي تظهر أش��كاله في الفسيفس��اء التي اكتش��فت 

ف��ي موقع »العالية« بتونس. ومتثل هذه الفسيفس��اء مش��هدين من النيل 

ولكن فّنان الش��مال اإلفريقي زين املش��هدين بصور أك��واخ من الواضح أنها 

كان��ت مبالي��ا، وقد علمت هذه األكواخ بش��د عدد من العص��ي إلى بعضها 

البعض ثموضع فوقها س��قف من األغصان املنسوجة. ويتخذ هذا السقف 

شكل مخروط يستطيل ويس��تدق عند نهايته الُعليا بشكل الفت لألنظار. 

ولعل الغاية من هذه النهاية املمستطيلة املنحنية كانت امتصاص الدخان. 

43- لعل هذه التسمية من أصل بونيقي.
44- الب��روق )asphodel( نب��ات م��ن الفصيل��ة الزنبقي��ة ي��رد ذك��ره كثيراً في األس��اطير 

اليونانية.
45- Herodotus, iv, p. 305.
46- Livy, xxx. 3.
47- Ibid., xxx 5.
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وهنال��ك نوع آخر م��ن املباليا كان جداره الدائري يتكون من الوتل48 وس��قفه 

اخملروطي من القش املنسوج. ونستطيع بصورة عامة أن نصّنف هذه األكواخ 

إلى صنفني: األول يش��به النوع الذي كان سائداً في منطقة طرابلس وكانت 

مصطبته أش��به باملقطع الطولي خليارة كما أن سقفه كان من الوتل وكان 

مقوس��اً أو منحني��اً، والثاني هو الن��وع الذي ميثل في الش��كل )47( وكانت 

مصطبته دائرية وسقفه مخروطياً.

أم��ا املن��ازل الليبي��ة الثابتة فق��د كانت ف��ي الواحات وقد ذك��ر كل من 

هيرودوت��س49 وباين��ي أن ه��ذه املنازل كان��ت تبنى من املل��ح وهو وصف من 

الس��هل أن يكون مضلاً خاصة إذا قارنا هذه املنازل التي مازالت ش��ائعة في 

واحة س��يوة وهي تبنى بدعائم من جذوع النخ��ل واحلجارة وماط من الطني 

وامللح.

والبد أن الليبيني ش��يدوا اآلبار وخزانات املياه في وقت مبكر من تاريخهم، 

فقد ذكر هيرودوتس أن البس��ّلي كان��وا يجمعون مياههم في خزانات كما أن 

األع��داد الكثي��رة من اخلزانات واآلب��ار التي يصادفها املرء على طول الش��مال 

اإلفريق��ي من مصر إل��ى تونس، وإن كانن يغلب على بنائه��ا الطراز الروماني، 

الب��د أن أصوله��ا كانت أقدم منه��ا بكثير. وتوجد مخازن احلب��وب في أماكن 

متفرق��ة من ليبيا ولكن م��ن الصعب أن نقرر ما إذا كان��ت ليبية أو إغريقية 

أو رومانية ألنها مجرد حفر في الصخور على أش��كال مكعبة أو على ش��كل 

الزجاج��ة. وتثبت وجودها ف��ي ليبيا آثارها من ناحية واملصادر الكاس��يكية 

م��ن ناحية أُخرى. فق��د ذكر مؤرخ حروب يوليس قيصر ف��ي إفريقيا »أنه كان 

من عادة اإلفريقيني أن يضعوا حبوبهم في مس��تودعات مقوسة حتت األرض 

حلمايتها أثناء احل��روب، وحلمايتها من غارات األعداء املفاجئة، وقد وجد مخزن 

حبوب من هذا النوع في جزيرة باتيا بخليج مببا ووجد مخزن آخر في مرس��ى 

سوسة )= أبولُّونبا(.

Wattle = 48- قضبان تضفر مع األغصان والقصب إلنشاء األسيجة أو اجلدران والسقوف
49- Herodotus, iv, p. 304.

الدين :

ميكن تقسيم املراحل التي مرت بها الديانة الليبية القدمية إلى ثاث:

1- مرحلة تقديس مظاهر الطبيعة واالعتقاد أن لها أرواحاً،

2- مرحلة اإلميان باألخرويات من بعث وحساب،

3- املرحلة الاهوتية.

املرحلة األولى:

ف��ي هذه املرحل��ة كانت املعتق��دات الدينية الت��ي عرفه��ا الليبيون من 

الن��وع البدائي البس��يط املتعلق بعبادة احليوانات وتقديس��ها ش��أنهم في 

ذلك ش��أن كل الش��عوب في مراحل تاريخها البدائي. فقد كان ابن الشمال 

اإلفريق��ي البدائ��ي في املرحل��ة البكرة من تاريخه يش��عر ب��أن العالم مليء 

بالقوى الروحانية وب��أن كل ظاهرة من ظواهره الطبيعية مليئة بتلك القوى 

كذلك. وهكذا فإن اآلبار وااألشجار والتال والسحب والعواصف... الخ كانت 

تسكنها، في نظره، أرواح أعطت كاًّ منها الطابع الذي مييزه عن غيره. وحتى 

بعد مضي زمن ليس بقصير وبعد أن حلت محل هذه العقائد مفاهيم أخرى 

أوس��ع منها وأعمق، فإن العقائد األولى بقيت تسيطر على عقول اجلماهير. 

ففي العصر الكاس��يكي جند أن نافورة الشمس في سيوة لفتت أنظار عدد 

كبي��ر من الكتاب فعزوا إليها صف��ات حرارية رمبا كانت تتوافر فيها كما كما 

ع��زوا إلى لونها كث��رة التغير والتقلب؛ وهي صفات م��ن املؤكد أنها لم تكن 

فيه50. ومن احملتمل أن النافورة الرائعة في قورينة، وهي التي كرس��ت ألبولُِّو 

بعد نزول اإلغري��ق في ذلك املكان، كانت حتظى بكثير من االحترام والتقديس 

قب��ل العصر اإلغريق��ي. وكان الليبيون في العصر الكاس��يكي يعتقدون أن 

احلجارة الكبيرة كانت تسكنها األرواح. وقد بايني51 ننقاً عن ميا52 أن ليبي 

س��يوة كانوا يقدس��ون حجراً من هذا النوع في تلك الواحة وكانوا يعتقدون 

أنه إن جترأ أحدهم وملسه بيده فإن ذلك كان يؤدي فوراً إلى قيام عاصفة رملية 

50- Herodotus, iv, p. 303 & Diodorus Siculus xvii. 50.
51- Pliny, ii, 45.
52- Mela, i. 8.
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مهلكة تعصف بالواحة.

وباإلضاف��ة للحج��ارة كان الليبيون في العصر الكاس��يكي يقدس��ون 

الت��ال – وكان��وا يعتقدون أن لكل تّلة روحاً توافيه��ا بكل ما تقف عليه هي 

من معلومات – وهذه النظرة ذاتها كانت تتجسم بشكل أوضح لدى سكان 

املناطق اجلبلية إلى الغرب من ليبيا؛ فقد ذكر بايني أن اخلش��وع الديني كان 

ميأل قلوب من يقتربون منهم من جبل أطلس خاصة عندما كانوا يش��اهدون 

قمته املرتفعة فوق الس��حاب إلى درجة جتعلها تبدوا قاب قوس��ني من القمر 

نفس��ه53. وقد ذكر اجلغرافي الروماني ميا في حديثه عن حجر س��يوة الذي 

س��بقت اإلش��ارة إليه »أن ذلك احلجر كانت قدس��يته في األذه��ان مرتبطة 

بتقديس الريح اجلنوبي )القبلي(، فإذا ما جترأ أي إنسان وملسه بيده كانت الريح 

اجلنوبية تهب من فورها وتقذف الرمل في كل مكان كاملطر ويسمع لها هدير 

كأنه هدير األمواج«. وإذا ما أضفنا بعض القرائن األخرى لقول ميا هذا فإننا 

سنستنتج دون ريب أن الليبيني كانوا يعتقدون أن الريح اجلنوبية ذات طبيعة 

روحانية، وهذه عقيدة كانت متعمقة في عقل البربر إلى حد أنها دامت حتى 

الوقت احلاضر. وهذه مسألة تذكرنا مبا سبق أن سمعناه من هيرودوتس من أن 

البسّلي إمنا قضت عليهم ريح جنوبية ظلت تعصف باستمرار حتى جففت 

مي��اه خزاناتهم مما حملهم على إعان احلرب عليها، على حد ما رواه الليبيون 

لهيرودوتس، فساروا في الصحراء حيث هبت عليهم ريح من اجلنوب فقضت 

عليهم مبا كانت حتمله من رمال54. وهذه االس��طورة تذكرنا بأس��طورة أُخرى 

تتعل��ق باحلمل��ة التي كان قمبيز الثالث الفارس��ي قد بعث بها ضد س��يوة. 

وقد روى هيرودوتس نفس��ه أن الفرس زحفوا من طيبة مبصر حتى بلغوا واحة 

اخلارجة بس��ام. وبعد ذلك »لم يعرف عنهم أي ش��يء س��وى م��ا ذكره أهل 

سيوة ومن نقلوا معلوماتهم عنهم«. فاجليش الفارسي لم يصل سيوة ولم 

يع��د ملصر ألن املصيبة حلت به، كما تقول رواية أهل س��يوة، عند نقطة في 

53- Pliny, v. 1.
54- Herodotus, iv, p. 301. According to Nonnus )Dionysiaca, xiii – 381( 
the expedition of the Psylli was made by sea )!( and the ships were sun; 
by tempests from the south. 

منتصف الطريق بني واحة اخلارجة وواحة سيوة. فبينما كان الفرس يتناولون 

وجب��ة الغداء هبت عليهم من اجلنوب ريح عاتية مهلكة حتمل معها أعمدة 

ضخمة من زوابع الرمال فدفنتهم كلية. ومن الواضح أن الش��ك يرجح على 

اليقني بالنس��بة للقصة األولى وهو أيضاً محتمل بالنسبة للقصة الثانية. 

أما قصة البسلي احلقيقية فتتلخص، على ما يبدو، في أنهم تراجعوا جنوباً 

مبتعدين عن الش��اطيء حت��ت ضغط الناس��امونييت الذين اس��تولوا على 

دياره��م فكان في ذلك التراجع هاكهم في الصحراء. وفي احلديث عن قصة 

احلملة الفارس��ية إلى س��يوة البد أن ناحظ أن مسألة هبوب عاصفة رملية 

تغمر جيش��هاً بأجمعه هي مس��ألة ليس لها نظير في التاريخ احلديث. وقد 

تك��ون حدثت فع��اً في ذلك الزمن الق��دمي ولكن يغلب عل��ى الظن أن يكون 

الفرس قد ضلوا طريقهم خال عاصفة رملية عادية فدب الذعر في قلوبهم 

مم��ا حملهم على قتل أدالئهم، أو حمل أدالءهم عل��ى مغادرتهم فتاهوا بعد 

ذلك في الصحراء واس��تمروا يضربون ف��ي جنباتها على غير هدى حتى ماتوا 

عطش��اً. ومهما يك��ن األصل التاريخ��ي لهاتني القصتني ف��إن هنالك أمرين 

يتعلقان بهما البد من ماححظتهما وهما:

1- أن هيرودوتس في روايته للقصتني إمنا يسجل ما سمعه من الليبيني 
أنفسهم،

2- أن اإلساءة للريح اجلنوبية في إحدى القصتني، وملعبد سيوة الصحراوي 
في األخرى هي التي يفترض أنها جرت العقاب على املس��يء بعواصف رملية 

عاتية أثارتها ريح اجلنوب.

وجتدر اإلش��ارة بهذا الصدد إلى أن مسألة االعتقاد بوجود أرواح في الرياح 

ما زالت س��ائدة في أيامنا هذه بني س��واد الشعوب العربية، فأنا شخصياً ما 

زلت أذكر أن الناس في الريف الفلس��طيني يعتقدون أن الزوبعة »الفاتينة« 

إمنا حت��دث نتيجة قتال بني الش��ياطني؛ ولذلك فه��م يخاطبونها كلما ثارت 

قريب��اً منهم بقولهم »على الظاملني والقوم الكافري��ن« إمياناً منهم أن ذلك 

اخلطاب يجنبهم ش��رها وشر ش��ياطينها من ناحية، ويصرف ذلك الشر إلى 

الظامل��ني والكفار من ناحية أُخرى. وال ش��ك أن فكرة مش��ابهة فيما يتعلق 
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بري��اح »القبلي« ال تزال س��ائدة في الريف الليبي، كم��ا أن الناس، في صعيد 

مصر ما زالوا يعتقدون أن الزوبعة إمنا تثور في أعقاب طيران أحد الش��ياطني 

أو اجلن الفاسقني.

وال ش��ك أن الليبي��ني القدم��اء كانوا يعتق��دون كذلك بوج��ود أرواح في 

قوس القزح وفي الس��راب وفي النجوم، وأدى به��م ذلك االعتقاد إلى عبادتها 

وتقديسها55.

وه��ذا االعتقاد بوجود أرواح في الظواهر الطبيعية اخملتلفة إمنا هو نتيجة 

لتفاعله��م ببيئته��م الطبيعية ذات الصحراء الواس��عة املمتدة والس��ماء 

العالية الصافية مما يجعل تلك الظواهر تتجسم هنا أكثر منها في أي مكان 

آخ��ر؛ فالنجوم مثاً تبدو هنا أكبر حجماً وأكثر تألقاً، وكذلك احلال بالنس��بة 

للش��مس والقمر. والليبيون ليس��وا وحدهم في ذل��ك املوقف اخلاص بعبادة 

55- أنظ��ر أيض��اً: ليبي��ا القدمي��ة، نش��رة حولي��ة تصدره��ا اإلدارة العامة لآلث��ار واملتاحف 
واحملحفوظات التاريخية بليبيا، وزارة التربية والتعليم، اجمللدين الثالث والرابع، 1966 – 1967 ، 
ص 105-106 حيث يقول فروبينيسوس إن نقوش القرون التي مت اكتشافها في فزان إمنا تهدف 
إلى أغراض رمزية، وإنها تشير إلى الضوء، وفي اعتقاده أن ثمة صلة تربط بني فكرة استعمال 
الق��رون في عصور ما قبل التاريخ واس��تعمالها الرمزي فيما بعد ف��ي ثقافات أخرى. وهو يرى 
أن تلك الصلة بني القرون من جهة والقمر والش��مس والن��ور من جهة أُخرى تبدو واضحة في 

النقاط التالية
أ- إبراز القرون على هيئة هال،

ب- إضافة الهال إلى رسم القرون.
ج- وض��ع القرن على هيش��ة دائرة، وإن كان م��ن الصعب حتديد ما إذا كانت تل��ك الدائرة ترمز 

للشمس أو للقمر.
د- إضافة خطوط على ههيئة شعاع قد يكون رمزاً ألشعة الشمس.

إضافة زخارف ترمز ألشعة الشمس من مثل الصليب بأشكاله اخملتلفة.
وهو يرى أن النماذج اخملتلفة رمبا كانت تش��ير إلى أن الناس كانوا يحاولون أن يربطوا بني األرض 
وق��وى الفضاء التي تع��ذر عليهم فهم ماهيته��ا. ويرى كذلك أن اآللهة واألجرام الس��ماوية 
واحليوانات ذات القرون رمبا كانت تكون ثالوثاً رمزياً فيما قبل التاريخ مما جعل القرن يصبح فيما 
بعد أحد رموز القوة الروحية. ولقد تكهن البعض بأن القرن أصبح ميثل النور على األرض نظراً 
للش��به القائم بينه وبني الهال، ونظ��راً خلاصته الهجومية الدفاعية مما ش��جع االعتقاد أنه 
منب��ع القوة واحلياة وعندما أصبحت املاش��ية من أهم مصادر الغ��ذاء، أصبح القرن يرمز ايضاً 
للخصوبة والتوالد باإلضافة إلى االس��تمرار في اس��تعماله كعنصر فن��ي. ومن ناحية أخرى 
فرمب��ا كانت له داللة س��حرية؛ فنحن ما زلنا نرى بعض الرفيني يعلق��ون العظام والقرون على 

أططفالهم لتكون رُقي لهم.

ظواهر الطبيعة فقد شاركهم فيه العرب الساميون في شبه جزيرة العرب، 

واحلاميون في إفريقيا الشرقية.

أما بالنس��بة للمحرم��ات من املأك��والت فقد ذكر هيرودوت��س أن بعض 

الليبيني كانوا يحرمون على أنفسهم أكل حلم البقر تقديساً لإللهة املصرية 

إيزيس التي كانت البقرة رمزاً لها، وحتى من تأغرقوا منهم في قورينةة كانوا 

يسلكون سلوكاً ممشابهاً. وزيادة على ذلك فإن نساء مدينة برقة لم يكتفني 

بتح��رمي حلم البقر فق��ط بل حرمن على أنفس��هن أكل حل��م اخلنزير كذلك. 

وباإلضاف��ة إلى هذا يب��دو أن حلم الكلب كان محرماً؛ ف��كان ال يجوز أكله إال 

ف��ي حاالت معينة وألس��باب خاص��ة. وبالرغم من أنه كان يع��رض للبيع في 

أسواق الشمال اإلفريقي في القرون الوسطى إال أن أكله كان يرتبط بخرافات 

ش��ائعة يس��تدل من طبيعتها عل��ى أنها وضعت في أوق��ات قدمية كان حلم 

الكلب فيها محرماً.

وفي مجال التنجيم والعرافة والس��حر عرف عن أبناء الش��مال اإلفريقي 

أنه��م كان��وا ماهرين ف��ي التنجيم ف��ي العص��ر الروماني. وكم��ا هي احلال 

بالنسبة ملعظم الشعوب البدائية األخرى كان املنجم في أغلب احلاالت امرأة 

وليس رجاً. ومن الثابت بالنسبة لليبيني أن املنجم أو املنجمة كان في بعض 

احلاالتت يس��تلقي عند قبر أحد أسافه مستعيناً به على كشف املستقبل 

ثم يفيق وقد رأى ريا يعتبرها وحياً من س��لفه. وفي أوجلة بالذات كانت أرواح 

السلف املؤلهني تعتبر ذات صلة بالسماء، وكانت تستشار بطريقة مشابهة 

أي ع��ن طريق النوم واألحام56. وقد اعتبر هيرودوتس هذه العادة ش��ائعة بني 

الناسامونيني عامة حني قال: »إنهم كانوا يستعينون على التنبؤ باملستقبل 

بالذه��اب إلى قب��ور أجدادهم والن��وم عليها ثم يتصرفون وفق��اً ملا يرونه من 

أح��ام هن��اك«57. ويذكر أوريك بيتس58 أن نس��اء الطوارق ف��ي قرية األصنام 

قرب غدامس كن في مطلع القرن احلالي يرتدين أجمل مابس��هن ثم يذهنب 

56- Mela, i. 8.
57- Herodotus, iv pp 300 – 302.
58- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St. 
Martin s St. London, 1914, p. 178.
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إلى بعض القبور املش��هورة مث��ل قبر »الزبار Zabbar« حي��ث ينادين الروح 

الس��اكنة بني القبور والتي يعرفنها باسم »إدِبْني Idebni«59 فتظهر لهن 

على ش��كل عماق ضخم عيناه بحجم عيني اجلمل وجتيب على أس��ئلتهن 

التتي لم تكن تعدو االستفس��ار عن زوج أو قريب أو حبيب غائب. ويرى بيتس 

أن هذه العادة توضح وتؤكد ما ذهب إليه كل من ميا وهيرودوتس.

ولق��د مارس الليبيون القدماء الس��حر بنوعيه األبيض واألس��ود. ويذكر 

بهذه املناس��بة ما أحرزه املغاربة إجماالً من الش��هرة بالس��حر في مختلف 

 Nicoaus« أرج��اء العال��م اإلس��امي. فق��د ذك��ر نيق��والوس الدمش��قي

Damascenus«60 نوع��اً من الس��حر كانت تش��ترك في ممارس��ته قبيلة 
كامل��ة عندما ق��ال إن ليبيني معينني كانوا يقيمون حفاً س��نوياً ينتهي مع 

غياب الثريا، وآنذاك كانت األنوار تطفأ وميارس املش��تركون في احلفل العملية 

اجلنسية مع املشتركات كيفما اتفق. ويقول أوريك بيتس61 في تعليقه على 

هذا القول: »إن هذا العمل رغم بربريته كان دون ش��ك يخدم غاية دينية هي 

تأمني محصوالت وافرة«.

ويش��ير هيرودوتس62 إلى عادة التعاهد عند الناس��امونيني فيقول إنهم 

كان��وا عند إب��رام العقود يتبادل��ون املاء فيس��قى كل من الفريق��ني الفريق 

اآلخربي��ده، ف��إن لم يوجد املاء اس��تعاضوا عنه بالتراب بحي��ث يأخذ كل من 

الفريقني ش��يئاً م��ن التراب في راح��ة يده فيلع��ق الفريق اآلخر ش��يئاً منه 

بلس��انه. ويب��دو أن غايتهم من ذلك كانت تثبي��ت الفريقني املتعاهدين على 

الوفاء بالعهدد العتقادهم أن من نقضه بعد إبرامه على تلك الصورة سيقع 

فريس��ة ملرض عضال ال جناة ل��ه منه. ولقد مارس الليبيون القدماء الس��حر 

من أجل س��تنزال املصر كما مارسه البس��لي الليبيون كحواة لألفاعي؛ فقد 

كان االعتقاد الس��ائد هو أم ه��ؤالء القوم يتحلون بقدة عجيبة على س��حر 

.Idebni = 59- هذه الكلمة بلغة الطوارق تعني القبر
60- Nicolaus Damascenus, Frag. 135 in F.H.G.
61- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St 
Martin s St., London, 1914, p. 178.
62- Herodotus iv, p. 300.

األفاع��ي ومعاجل��ة عضاتها على نحو ما ه��ي احلال في وقتنا هذا بالنس��بة 

ألصحاب طريقة س��يدي الرفاعي في مص��ر وغيرها. وكان من املعتقد أن ريق 

البس��لي يضفي من عضة األفعى الس��امة. ولذلك يقول بايني عنهم: »إن 

في أجس��ام هؤالء الق��وم نوعاً من الس��م الطبيعي القات��ل لألفاعي63 فإذا 

تعرض��ت األفعى لرائحت��ه تخدرت إلى حني ث��م ماتت«. وكان��ت عادتهم أن 

يعرضوا الطفل بعد والدته مباش��رة ألشرس األفاعي؛ فإذا جتنبته األفعى كان 

ذلك إثباتاً لصحة نس��به إلى والده من ناحي��ة وإثباتاً لعدم خيانة الزوجة، أم 

ذل��ك الطف��ل، لزوجها من الناحية األخرى. ومع أن باين��ي لم يترك لنا وصفاً 

لتفاصي��ل أس��لوب هؤالء الق��وم في العاج م��ن عضة األفع��ى، إال أن قوله 

»إنهم كانوا يدهنون موضع العضة بريقهم« يش��ير إلى الطابع الس��حري 
الذي كان يتصف به أس��لوبهم ف��ي العاج. ومن املعروف أن البس��لي كانوا 

يُستخدمون في العصر الكاس��يكي كأطباء ملعاجلة عضة األفعى السامة 

ولدغة العقرب64 ولعل أش��ه  مناسبة استعني فيها بخدماتهم دون جدوى 

ه��ي عندم��ا دعاهم أكتافي��وس ليحاولوا إنق��اذ كليونترة إث��ر إقدامها على 

االنتحار باس��تخدام أفعى سامة. ومن أجل هذا الغرض نفسه رافق عدد من 

البس��لي جيش كاتو في مس��يرته عبر منطقة خليج سرت الكبير. ويصف 

لنا كالياس السراقوس��ي65 بوضوح أسلوب البسلي في عاج عضة األفعى 

الس��امة عندما يقول إن الواحد منهم كان يعالج حالة التسمم البسيطة 

الناجم��ة عن عضة األفعى بأن يبصق في اجلرح الذي أحدثته العضة، أما في 

احل��االت اخلطرة فإنه كان يتمضمض بش��يء من املاء ث��م يفرغه من فمه في 

فنجان ويس��قيه للمصاب، فإذا لم ينجح هذا العاج جترد البس��لي واملصاب 

من مابس��هما واس��تلقيا متاصقني إلى أن يتغلب البسلي مبا أودع فيه من 

ق��وى عجيبة على آثار الس��م. وم��ن الواضح أن هذا الوصف ي��دل على عادة 

س��حرية موقرة كان يتوارثها األبناء في ه��ذه القبيلة عن اآلباء. ويبدو أن هذا 

النوع من السحر لم يلبث أن حتول إلى مجدر وسيلة البتزاز األموال.

63- ما زلت أذكر اعتقاد الناس في الريف الفلسطيني أن ريق اإلنسان هو مبثابة السم القاتل 
لألفاعي.

64- Pliny, XI. 25.
65- Callias Syracusanus, Frag. In F.H.G., Vol ii.
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وبالنس��بة للس��حر األس��ود فإن أوريك بيت��س66 يعرب ع��ن اعتقاده أن 

»اإلصابة بالعني« ليست موروثة عن العرب فقط وإمنا أيضاً عن قدماء البربر. 
وق��د روى باين��ي نقاً عن اثنني من الكّتاب اإلغريق »أن أس��راً إفريقية معينة 

من الس��حرة كانت تس��تطيع عن طريق االستحس��ان وإظه��ار اإلعجاب أن 

تس��بب املوت للقطعان والذبول لألش��جار واملوت لألطفال«67. ولقد سبق أن 

تعرضنا ملسألة اس��تطاع املستقبل بالنوم على قبور األساف. ونحن نعرف 

أن لوس��يوس أبوليوس )Lucius Apuleius(، الذي سنعرض لقصته فيما 

بعد، قدم حملكمة صبراتة بتهمة أنه استخدم السحر األسود ليحمل بدنتيا 

)Pudentilla( على حبه والزواج منه. وقد مثل أمام احملكمة فعاً في سنة 
عون أن أبولويوس  157 م. وقال في دفاعه عن نفسه: »أجيبوني أنتم، يا من تدَّ

حاول أن يغوي روح بدنتيّا لتححبه بأن استخدم السحر األسود...«68

املرحلة الثانية:

أما فيما يتعلق بعبادة أرواح األس��اف املؤهل��ني فإنها تتضح في طريقة 

الدفن وفي النظرة للموتى. وفي احلديث عن طرق الدفن التي اتبعها الليبيون 

القدم��اء يقول هيرودوتس69: طإن الليبيني الرحل، باس��تثناء الناس��امونيني، 

كانوا يدفن��ون موتاهم على نحو ما يفعل اإلغري��ق«، أي إنهم كانوا يضعون 

اجلثمان في اللحد ممدوداً من الشرق إلى الغرب أو بالعكس. أما الناسامونيون 

فكان��وا يوارون اجلثم��ان وهو في وضع اجلل��وس. ولذلك ف��إن أصدقاء احملتضر 

الناس��اموني كانوا يس��اعدونه في حلظات حياته األخيرة على البقاء جالساً 

حت��ى يفارق احلياة. ويضيف الش��اعر س��يليوس اإليطالي أن الناس��امونيني 

كانوا أيضاً يتخلصون من موتاهم بإلقائهم في البحر كما يذكر في اإلشارة 

للجرامنتيني أنهم  كانوا يدفنون موتاهم في حفرة رملية قليلة العمق. وقد 

66- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St. 
Martin s St., London 1914, pp 180 – 181.
67- Pliny,` vii-2, on the authority of  Isogonus and Nymphodorus.
68- Ward, Philip, Apuleius on Trial at Sabratha, the Oleander Press, 
London, 1968. p. 13.
69- Herodotus, iv, p. 305.

ع��رف الليبيون كذلك دف��ن املوتى حتت كومة من التراب يس��هل معها متييز 

القبر. واجلدير باملاحظة هو أن عادة الدفن كانت شائعة بني الليبيني عموماً؛ 

أما احلرق فلم يرد له ذكر سوى في حالة واحدة ذكرها سيليوس اإليطالي في 

مع��رض وصفه جلنازة األميرة أس��بتي )Asbyte(70 وأنواع الدفن التي ذكرت 

هي:

1- دفن اجلثة ممدودة.

2- الدفن بإلقاء اجلثة في البحر.

3- دفن اجلثة وهي في وضع اجللوس.

4- الدفن حتت كومة تراب تذكارية.

ورمب��ا كانت عادة دف��ن اجلثة ممدودة، كم��ا الحظ هيرودوتس، ش��ائعة بني 

الليبيني املتأغرقني في منطقة برقة، ذلك أنا جند هيرودوتس ياحظ عادة أُخرى 

مبجرد وصوله للناسامونيني حول خليج سرت الكبير.

أما عادة الناس��امونيني في إلقاء اجلثة في البحر فرمبا كانت ناش��ئة من 

أُص��ول نبعت في وقت الحق كأن يكون الناس��امونيون اقتبس��وها مثاً عمن 

احتك��وا بهم من الغزاة من أقوام ما وراء البحر، أو إنها كانت ناجتة عن عرفان 

الناسامونيني باجلميل لهذا البحر الذي طاملا زودهم بالكثير من خيراته.

ولك��ن طريقة دفن اجلث��ة وهي في وضع اجللوس لم تك��ن مقصورة على 

الليبيني فقد كانت شائعة بني معظم شعوب القارة اإلفريقية وبني الشعوب 

البدائية إجماالً.

وجدير باملاحظة أن اهتمام الليبيني القدماء اهتماماً فائقاً بدفن موتاهم 

إمنا يدل على أنهم كانوا يؤمنون بنوع من احلياة بعد املوت وإن لم يكن لدينا ما 

يثبت أنهم توصلوا لفكرة احلساب في احلياة األخرى.

أما بالنسبة للكومة فإمنا تدل على الطريقة التي كان الليبيون مييزون بها 

القبور ويخلدون بها ذكرى موتاهم. وقد كانوا يودعون اجلثمان في حلد دائري أو 

70- Silius Italicus, De Bello Punico, ii 263 sqq.
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بيضوي مصفح من الداخل بقطع رقيقة من احلجارة ومس��قوف بها بارتفاع 

يقارب نصف املتر، ثم يقيمون على ذلك اللحد كومة التراب التذكارية.

وق��د كان الليبيون القدماء يس��كبون بعض الس��وائل الت��ي يقدمونها 

ملوتاهم على قبور أولئك املوتى ترككيماً لهم كما كانوا يزورون قبور مشاهير 

رؤس��ائهم كانت نظرة دينية دون ريب. والذي يؤكد هذه النتيجة التي خلصنا 

إليها هو ليس فقط ما حملناه سابقاً من نومهم على القبور بقصد استطاع 

املس��تقبل بل احللفان باملوتى أيضاً. فقد ذكر هيرودوتس أن الناس��اموني كان 

عندم��ا يعقد مييناً »يضع يده على قبر أحد املوتى ممن عرف في حياته بالعدل 

والصاح ثم يقسم اليمني باسم صاحب ذلك القبر«71.

ولعل احللفان باسم األولياء واألنبياء بني املسلمني عامة في أيامنا هذه إمنا 

هو صادر عن عاطفة مشابهة للعاطفة القدمية عند الليبيني، تلك العاطفة 

التي جرتهم للحلفان مبوتاهم. وهذا في الواقع يقيم الدليل على أنهم كانوا 

يؤمنون بوجود حياة أُخرى72.

املرحلة الثالثة:

بعد املرحلة الثانية انتقل الليبيون إلى مرحلة دينية متطورة عرفوا فيها 

آلهة متعددة ذات أسماء وأشكال مختلفة نذكر منها ما يلي:

1- اإلل��ه آش »Ash«: ذكر اس��م هذا اإلله الليبي في نقوش س��حورع 
من األس��رة اخلامس��ة، ويس��تدل من الصورة التي يظهر عليها هذا اإلله في 

النق��وش املصري��ة أنه كان من اآلله��ة املهمة عند الليبيني من��ذ أيام الدولة 

املصرية القدمية. وفيما عدا ذلك فنحن ال نعرف شيئاً عن طبيعته أو قدرته.

2- اإللهة ش��اهيدد »Shaheded«: لم يثبت أي ش��يء بالنسبة لهذا 
االس��م وإن كان البعض يعتقدون أنه اس��م إلهة ليبية اس��تناداً ملا ورد على 

71- Herodotus, iv, p. 300.
72- جت��در اإلش��ارة بهذا الصدد إلى نقش��ني روماني��ني متأخرين وجدا على آث��ار غرزة وتظهر 
فيهما الكتابات التي نقش��ها األبناء تخليداً لذك��رى آبائهم واختتموها برغبة غربية فحواها 
أن يتمكن املوتى الذين تدل أس��ماؤهم على أنهم كانوا وطنيني، من زيارة أحفادهم »وجعلهم 

مثلهم هم أنفسهم«.

بع��ض األلواح الت��ي وجدت في الدلت��ا وذكرت عليها أس��ماء بعض الليبيني 

املقيمني هناك.

3- اإلله سينيفيري »Sinefere«: ذكر كوريّبوس »Corippus«73 إلهاً 
بهذا االس��م قال إن الليبيني كانوا يعبدونه. ويستنتج مما كتبه كوريّبوس عن 

هذا اإلله أنه كان إله حرب قبلي مبعنى أنه كان يساعد أتباعه في احلرب وفي 

السلم على أساس نزعة قبلية.

4- إل��ه البحر بوزايدن »Poseidon«: ذك��ر هيرودوتس أن اإلغريق أخذوا 
هذا اإلله عن »الليبيني الذين كانوا دائماً يعبدونه ولقد انفردوا بني الش��عوب 

القدمية بأن كان لهم دون سواهم إله بهذا االسم«74. وتدل كلمة هيرودوتس 

هذه على أن ليبيي الس��احل كان لهم في القرن اخلاامس قبل املياد إله بحر 

مش��هور ذو طبيعة عام��ة. وكان هذا اإلله يعبد بص��ورة خاصة حول بحيرة 

تريتونس )= ش��ط اجلري��د بتونس(. ونحن ال نس��تطيع أن نقرر م��ا إذا كانن 

ه��ذا اإلله ليبي األصل أم أنه قدم إلى ليبي��ا مع أقوام البحر التي حتالفت مع 

الليبيني في غزو مصر.

 Maximus« 75يذكر ماكسيموس الصوراني :»Psaphon« 5- بسافون
Tyrius« أن رجاً ليبياً اس��مه بسافون كان يطمح إلى األلوهية. ومن أجل 
حتقي��ق غايته جمع عدداً كبيراً م��ن الطيور الناطقة وعلمه��ا أن تردد »اإلله 

بس��افون العظيم« ث��م أطلقها فانتش��رت في األحراش وه��ي تتغنى بتلك 

الكلمات. واعتقد من سمعوها من الليبيني البسطاء أن تلك األصوات كانت 

إلهية فبدأُوا يقدمون القرابني لإلله بس��افون. ولعل هذه األقصوصة إمنا هي 

محاولة متأخرة من جانب الكاتب لتفس��ير أس��باب عب��ادة هذا اإلله. وجدير 

بالذكر أنه لم تتوافر أية بينات أُخرى بهذا الصدد.

6- إله الشمس: لقد سبقت اإلشارة إلى أن بعض عامات الوشم التي 
وجدت على رسوم الليبيني في النقوش املصرية كانت ذات مغزي ديني. ونضيف 

73- Corripus, Johannis, iv. 681.
74- Herodotus, II, p. 123.
75- Maximus Tyrius, Dissertat – XIX.
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هنا عامات الوشم املصلبة التي ما زالت توجد بني البربر الليبيني حتى اليوم، 

إمنا كانت تش��ير إلى عبادة الليبيني القدماء للش��مس باغتبار الصليب رمزاً 

ألش��عتها. ومن املعروف أن عبادة الشمس كانت ش��ائعة بني الليبيني عامة 

فق��د ذكر هيرودوتس أن الليبيني كانوا يقدمون القرابني للش��مس وللقمر76. 

وه��و يصف كيفي��ة تقددميهمم للقراب��ني بقوله: »الطق��وس التي يتبعها 

الليبي��ون الرحل ... هي كما يل��ي: إنهم يبدأُون ب��أُذن األضحية فيقطعونها 

ويرمونها فوق مس��كنهم. وبع��د الفراغ من هذا الطقس س��قتلون احليوان 

بل��ّي رقبت��ه. وهم يقدم��ون القرابني للش��مس والقمر فقط ولي��س ألي إله 

آخر. وهذه العبادة يش��ترك فيها الليبيون جميع��اً. أما املقيمون منهم حول 

بحي��رة تريتونس فإنه��م باإلضافة للش��مس والقمر يعب��دون اإللهة تريتون 

واإلله بوزايدن واإللهة أثينا بش��كل خ��اص«. وقد أيدت املصادر اخملتلفة عبادة 

الليبيني للشمس فقد وجدت في سيوة نافورة مكرسة للشمس كما أن ابن 

خلدون ذك��ر أن البربر بصفة عامة كانوا في الزمن القدمي يعبدون الش��مس، 

بينما ذكر آخرون أن الليبيني كانوا يعبدون الش��ممس الغاربة باس��م هامون 

»Hammon«77. واالس��م الوحيد املعروف إلله الش��مس الليبي هو جرزل 
»Gurzil«. وه��ذا االس��م هو ما حفظه لنا كوريّب��وس78. وهذا اإلله يظهر 
محبوباً للغاية بني رجال القبائل فكاهنه »ييرنا Ierna« يحارب ببس��الة في 

املع��ارك كما أن الليبيني يحمل��ون رمزه في وطيس املعرك��ة. وهم يعتبرونه 

من نس��ل إله النبوءات في واحة س��يوة، وكان هذا األخير عبارة عن كبش ذي 

ق��رون وقد عرف فيما بعد بارتباطه الوثيق باإلله آمون طيبة املصري ألس��باب 

س��نبينها فيما بعد. وكان شكل جرزل شكل الثور ولعل متثيل إله الشمس 

عل��ى هذا النحو نابع من قوة الش��مس وروعتها وم��زج هاتني الصفتني بقوة 

الثور وجمال��ه. ويقابل هذه الظاهرة لدى الليبيني ظاهرة التقديس الذي كان 

76- Herodotus, iv, p. 305. He has already excepted the Atarantes of 
the West, by Saying that they cursed the sun for its wasting heat )iv. 
P. 304(.
77- Macrobius, Saturnalia, i. 21.
78- Corippos, Johannis, ii – 109, 405, iv. 665, 683, 1139, iv. 116, vii 304, 
619.

يضفي��ه أهل هليوبولس في مصر على إله الش��مس »الثور املقدس«. ولقد 

وج��دت على قاعدة مصباح روماني من الق��رن امليادي األول صورة رأس يظهر 

أن��ه رأس جرزل، كما وجد ف��ي القنيصية رأس منحوت نحتاً غير متقن يجمع 

ب��ني صفات آمون وجرزل، ذلك أن له قرني الثور املقدس وقرني الكبش املقدس 

ف��ي آن واحد. وال ب��د أن عبادة جرزل امت��دت زمناً طوياً ف��ي ليبيا فنحن جند 

البكري يكتب في القرن احلادي عش��ر املي��ادي أن قبائل متعددة في منطقة 

طرابلس م��ن بينها قبيلة هوارة كانت تقدم الصلوات لصنم من احلجر أُقيم 

على رابية وكان اس��مه »كرزا« وذلك من أجل حماية قطعانها. وموضع هذا 

الصنم والغرض من الصاة والتقارب في االسم، تشير جميعاً إلى أن املقصود 

بهذا الصنم هو جرزل.

نستنتج مما سبق أن أصل جرزل، إله الشمس، ينبع من تشخيص الظواهر 

الطبيعي��ة وعباددته��ا منذ أقدم العص��ور وهو بذلك يش��به اإلله اإلغريقي 

هيليوس »Helius«. أما ظهوره في احلروب فرمبا كان يرجع إلى اعتبار أتباعه 

ل��ه حامي��اً لهم ومبدداً للظ��ام عنهم. وه��م عندما كان��وا يدعونه حلماية 

قطعانه��م فإمنا كانوا يدعونه باعتباره رب الثي��ران، وهو على ذلك االعتبار ال 

ميكن إال أن يكون بطبيعته حامياً لقطعانها.

7- إل��ه القم��ر: هذا هو اإلله الوحيد الذي عب��ده الليبيون إلى جانبه إله 
الش��مس حسبما ذكر هيرودوتس79. وفي احلديث عن عبادة القمر في شمال 

أفريقيا نش��ير إلى ما س��بق ذكره من أن حلم اخلنزير كان محرماً في الشمال 

اإلفريق��ي حس��بما رواه هيرودوتس80 من أن أحداً م��ن الليبيني لم يكن يربي 

اخلنازير، وأن نس��اء برقة لم يكتفني بتحرمي حلم البقر على أنفسهن بل حرمن 

حلم اخلنزير كذلك. ونذكر بهذا الصدد أسطورتني ليبيتني قدميتني ملا لهما من 

داللة خاصة: األولى تقول إن الناسامونيني الذين كانوا يعتبرون العقيق حجراً 

س��ماوي األصل كانوا يخرجون للبحث عنه عندما يكون القمر بدراً، والثانية 

تق��ول إن امللح في س��يوة كان ي��زداد أو ينقص تبعاً الزدي��اد القمر أو نقصانه 

79- Herodotus iv, p. 305.
80- Ibid. 304.
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– ولعل موقف املصريني القدماء من اخلنزير يصلح إللقاء بعض الضوء على 
موق��ف الليبيني القدماء منه؛ فقد كان املصري��ون يحرمون حلم اخلنزير حترمياً 

قاطعاً ويعتبرونه جنساً، فإذا حدث أن ملمسه أحدهم فقد كان عليه أن يسارع 

إلى نهر النيل ليغططس فيه مبابسه الكاملة تطهيراً لنفسه. وبالرغم من 

ذل��ك فإنهم كانوا يقدمون اخلنزير قرباناً إلل��ه القمر عندما يكون القمر بدراً، 

وكان يتحتمم على مقدم القربان أن يأكل من حلم اخلنزير في هذه املناس��بة 

وإن كان محرم��اً عليه حت��ى أن يذوقه في األحوال األخ��رى. ورمبا كان للتحرمي 

الليبي للحم اخلنزير طابعاً مماثاً.

8- اإلله زيوس آمون، إله النبوءات:

يق��در بعض املؤرخني أن واحة س��يوة ظلت ليبية حت��ى احتلها املصريون 

في منتصف القرن الس��ادس قبل املياد. وعندما احتلوها وجدوا أن سكانها 

الليبيني كانوا يعبدون إلهاً مشهوراً لهم فأسماه املصريون زيوس آمونباسم 

رئي��س اآللهة املصرية »آمون طيبة«. واألس��اطير التي ت��دور حول أصل اإلله 

الليبي تقول إنه كان راعياً وإنه أهدى عدداً كبيراً من املواشي لإلله ديونيسوس 

»Dionysus« فكاف��أه األخير بأن أعطاه أرض��اً في طيبة ورفعه إلى مرتبة 
اآللهة. وتقول أسطورة أخرى إن ديونيسوس أو هراكليس »Heracles« كان 

يعبر الصحراء الليبية في طريقه إلى الهند فاش��تد به العطش مما دعاه إلى 

االستغاثة بِأبيه اإلله زيوس فأرسل إليه كبشاً. هو كبش آمون املقدس – دله 

عل��ى نبع ماء. وفي أس��طورة ثالث��ة أن بعض الرعاة وجدوا ف��ي املنطقة بني 

قرطاجة وقورينة طفاً جالس��اً على الرمل وهو يضع على رأس��ه قرني كبش 

ويتف��ّوه بالنبوءات – وعندما رفعوه عن الرم��ل توقف عن الكام، فلما أعادوه 

إليه اس��تأنف الكام، وهكذا. وملّا اختفى فجأة عرف الرعاة طبيعته اإللهية 

وبدأُوا يعبدونه باس��م اإلله زيوس آمون. ويقول ديودوروس الصقلي81 إن آمون 

كان ملكاً ليبياً أس��طورياً كما أن عدداً من الكتاب الكاس��يكيني يش��يرون 

بوضوح إلى أصله الليبي.

81- Diodorus Siculus. iii, 68.

وهذه األس��اطير إن دلت على ش��يء فإمنا تدل على م��دى التقارب الوثيق 

ال��ذي حدث في األذهان بني اإللهني: آمون س��يوة الليبي وآمون طيبة املصري. 

ولي��س على اآلثار املصرية م��ا يثبت أن اإللهني صارا إله��اً واحداً في وقت من 

األوق��ات. وصحيح أن موكب��اً يحمل رمز آمون طيبة كان يط��وف أنحاء ليبيا 

مدة اثنتي عش��ر يوماً ولكن هذه الع��ادة متأخرة وتنبع أصاً من نفس مصدر 

األس��اطير املذكورة آنف��اً. وإذا نحن رجعنا لهيرودوت��س فإنا نلمح في كتابته 

متييزاً واضحاً بني هذين اإللهني؛ فهو دائماً يس��نى اإلله الليبي باس��م زيوس 

آمون بينما يس��مى اإلله املصري آمون باس��م زيوس طيبة، وهو يظن أن أتياع 

زيوس في س��يوة سموا إلههم زيوس آمون تأثراً بالتقليد املصري في تسمية 

إل��ه طيبة زيوس آم��ون. ويؤيد هذا الفرق الذي أوضح��ه هيرودوتوس أن قمبيز 

الثالث الفارسي أرسل حملة ضد زيوس آمون الليبي وأتباعه في سيوة حملقه 

واس��ترقاق أتباع��ه بينما لم يتعرض أبداً لإلله آم��ون املصري في طيبة؛ وهذا 

التمييز في املعاملة له مغزاه في الداللة على أن زيوس آمون الليبي في سيوة 

كان غي��ر زيوس آمون في طيبة مبصر. وإذا صح افتراض املؤرخني أن س��يوة لم 

تتيع ملصر إال منذ القرن السادس قبل املياد فإن من املشكوك فيه أن يصبح 

إلٌه جديد قدم إلى سيوة مع الفاحتني ذا شهرة عظيمة واسعة مثل الشهرة 

التي كان يتمتع بها اإلله زيوس آمون الليبي.

وهذا اإلله كان إله نبواءت في الدرجة األولى فلقد أحرز موحاه في س��يوة 

ش��هرة عظيمة إلى حد أن أهال��ي أثينا كانوا يبعثون إليه بأس��ئلتهم، كما 

أُقيم��ت له معابد في قورينة وفي أماكن متفرقة من باد اليونان ذاتها. ونحن 

م��ا زلنا نذك��ر الرحلة التي ق��ام بها االس��كندر الكبير ملعبد ه��ذا اإلله في 

سيوة82.

وعل��ى هذا فإن آمون الليب��ي كان يختلف اختافاً كبيراً عن آمون املصري؛ 

فقد كان األول إله نبوءات في املرتبة األولى بينما كان اآلخر إله زراعة وححصاد 

قب��ل أن يصبح رئيس��اً لآللهة املصرية باس��م آمون رع، حام��ي احلمى ومانح 

82- انظر قصة إنش��اء موحى آمون في س��يوة وش��هرة هذا املوحى ص 661 – 662 و 664 
– 665 امللحق »ب«.



تاريخ ليبيا القدمي

140141

البركات. وهو وإن كان له موحى إال أنه لم يبلغ من الش��هرة كإله نبوءات ما 

بلغه آمون س��يوة؛ وم��ا دام أن وظائفهما كانت متغايرة ف��إن أصليهما كانا 

متغايري��ن دون ريب. وفي احلديث عن هيئة اإلل��ه الليبي يقول أوريك بيتس83: 

»من املهم أن ناحظ حالياً أن هذا اإلله لم يكن مش��خصاً في أعني أتباعه 
تشخيصاً بشرياً وال حيوانّياً«.

وكانت أجوبة آمون الليبي تنقل للمستفسرين بطرية مشابهة للطريقة 

الت��ي كان الليبي��ون يتبعونها عند االس��تعانة بأس��افهم على اس��تطاع 

املمس��تقبل أي باألح��ام التي كانت تعتبر وحياً. وكانت طريقة االستش��ارة 

في س��يوة تتم بحم��ل رمز اإلله في موكب يطوف ب��ه حدائق النخيل اجملاورة 

ملعب��ده. وفي ه��ذا املوك��ب كان ثمانون من كهن��ة هذا اإلل��ه يحملون على 

أكتافه��م مركباً ذا ثاثة ص��وارٍ – وهو طقس يظهر في��ه تأثير اإلله املصري 

آم��ون رع – وعليه املعبد الذهبي اخلاص بهذا اإلل��ه. وكان ذلك املركب يحلى 

بصح��اف فضي��ة تتدلى من حافة املرك��ب العليا بينما كان متث��ال اإلله ذاته 

يحل��ى باحلجارة الكرمية. وكان يس��ير خلف حملة املرك��ب موكب طويل من 

العذاري والعقائل وهن يرتِّلْن »ترانيم غريبة باللغة الليبية« من أجل كس��ب 

رض��ا اإلله وإقناعه بإعطاء مستش��يريه جواباً مرضياً.  وكان املوكب يس��ير 

ف��ي االجتاه الذي يبدي ه��ذا اإلله رغبته فيه. وبعد انته��اء هذا االحتفال كان 

آمون سيوة يعطي جوابه باإلشارة على األسئلة املطروحة عليه. وفي العصر 

الكاسيكي كان أحد كهنته يفّسر تلك اإلشارات. وكان ذلك الكاهن حراً في 

صوغ تلك األجوبة ش��عرًت على طريقة أرقى املواحي اإلغريقية. وكان الرجال 

والنساء من أتباع هذا اإلله يقومون بخدمته وعبادته فكانت النساء تشترك 

في مواكبه إلى جانب الرجال. وقد ذكر هيرودوتس في قصته القائلة إن أصل 

إل��ه س��يوة من طيبة مبصر – ياَح��ظ ان القصة ذاتها من طيب��ة أيضاً – ان 

موحى هذا األله في سيوة إمنا أسسته امرأة84. 

83- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St. 
Martin s St., London, 1914, p. 193.
84- Herodotus, ii, pp. 124 – 125.

ويق��ول أوريك بيت��س85 إن احليوان املقدس لهذا اإلله الليبي كان كبش��اً، 

وهذه حقيقة تلقفها املصريون بنهم لدى استيائهم على سيوة ألن احليوان 

املقدس إللههم آمون طيبة كان الكبش أيضاً، توافق يؤدي إلى تعزيز الروابط 

بني اإللهني.

وقد يش��ك املرء ف��ي أن تقدديس أتباع آمون الليب��ي للكبش املقدس لدى 

املصريني إمنا جاء نتيجة لألس��اليب واملؤث��رات املصرية ولكن البينات املتوافرة 

بهذا الصدد تؤدي إلى اس��تنتاج أن الكبش من احليوانات املقدسة البارزة لدى 

الليبي��ني؛ أي إن يتقدي��س الليبيني لهذا احليوان إمنا هو ن��اجت عن دوافع أصيلة 

ال عاقة له��ا بتقديس املصريني للحيوان ذاته. أم��ا كيف ارتبط تقديس هذا 

احليوان بآمون س��يوة فهي مس��ألة تس��ترعي النظر ويصعب تفسيرها، وإن 

كان من املرجح أن النظرة الس��ائدة بخصوص آمون سيوة هي أنه ميثل فقط 

مرحل��ة في عبادة الكبش اإلله. ومما يؤي��د وجهة النظر هذه أن عبادة الكبش 

لم تكن شائعة في ليبيا فقط وإمنا في جميع الشمال اإلفريقي.

واملعروف أن الكبش البربري وجد في ليبيا منذ القدم وأن قوته وس��رعته 

واستحالة الوصول إلى أماكن جتواله في املناطق اجلبلية التي كان يتعشقها 

جعلت منه في نظر العقول البدائية حيواناً جديراً باإلعجاب والتقديس.

ويجوز لنا أن نقول إن عبادة آمون سيوة ظلت محلية حتى اقترن هذا اإلله 

ف��ي ذهن الناس بآمون طيبة املصري، وآنذاك ش��اعت عبادته وانتش��رت على 

نطاق واس��ع في ليبيا. وممّا يدل على ش��يوعها على ذلك النحو كثرة األماكن 

الليبية املس��ماة باس��م هذا اإلله فهنالك معبد آمون ف��ي أوجلة، وتل آمون 

جنوبي بنغازي، ومحطة آمون على ساحل خليج سرت الكبير، ومحطة آمون 

 ،»Philaenorum Arae« قرب القوس الرخامي عند نصب األخوين فيليني

ويق��ول أوري��ك بيتس86 إن أهم تطور أجنبي طرأ عل��ى اإلله الليبي – املصري 

 .)Ball Hammon( »آمون هو تبني قرطاجة له حتت اس��م »بعل حام��ون

85- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, St. 
Martin s St., London, 1914, p. 195.
86- Ibid. pp. 198 – 199.
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وياحظ بهذا الصدد أن عدم تس��مية القرطاجيني ألبنائهم بأسماء مسندة 

لهذا اإلله كان ناجماً عن أن هذا اإلله احتفظ لديهم بطبيعته الليبية كإله 

لألموات مما جعلهم يتش��اءمون من تس��مية أبنائهم باس��م يتصل باملوتت، 

ويتجنبون بالتالي تسميتهم على ذلك النحو. ولقد وجد أن ثاثة أرباع األلواح 

الت��ي عثر عل��ى آالف منها في قرطاجة كانت مكّرس��ة لإلله »بعل حامون« 

واإللهة تانيت »Tanit«؛ وهذا أمر مس��تغرب ألن املفروض اخلالصة من أمثال 

بعليم وعشتار وإشمون وملكارت.

ولق��د كان »بعل حام��ون« بالفعل ش��كاً قرطاجياً من أش��كاله اإلله 

الليبي – املصري آمون، يدل على ذلك ش��كله ال��ذي يظهر أحياناً على هيئة 

الكب��ش املقدس أو على هيئة التماثيل التي وج��دت له في املقابر البونيقية 

والتي تظهره وهو يلبس قرني الكبش. وفي حالة واحدة فقط من هذه احلاالت 

لم يكن يلبس القرنني ولكنه كان يحمل على س��اعده األيس��ر كبشاً قائماً. 

ويذك��ر بهذا الص��دد أن مقدمات الس��فن القرطاجية كثيراً م��ا كانت تأخذ 

ش��كل إله رأسه رأس كبش. ويذكر س��يليوس اإليطالي87 في وصفه ملعركة 

بحرية بني القرطاجيني وأعدائهم أن قبطان إحدى السفن القرطاجية عندما 

رأى س��فينته قد خرقت انتضى س��كينته وطعن نفسه بها وقدم دمه قربناً 

بسكبه بني قرني الكبش املقدس على مقدم سفينته. وفي املواقع الفينيقية 

في جزيرة س��ردينيا من مثل مستوطنة ثَرُّس »Tharrus« وجدت عدة متاثيل 

لرؤوس أكباش على الطراز املصري مس��توردة عن طريق القرطاجيني مما يثبت 

أن »بع��ل حامون« القرطاجي إمن��ا هو آمون الليبي – املص��ري. وال يعرف إلى 

متى اس��تمرت إفريقية القرطاجية تعبد هذا اإلله وإن كان يعتقد أن عبادته 

تاشت إثر انتشار املسيحية في املنطقة.

وف��ي ليبيا ذاته��ا طرأ تطور جديد على طبيعة هذا اإلله؛ ذلك أن اتس��اع 

رقعة الب��اد وغلبة الطبيع��ة الصحراوية عليها وصعوبة معرفة املس��الك 

ب��ني واحة وأُخرى م��ن واحاتها كانت جميعاً تس��تدعي وج��ود إله مواصات 

يكون رفيقاً ودلياً إلهياً للمس��افرين. ولقد س��بقت اإلش��ارة إلى أس��طورة 

87- Silius Italicus, De Bello Punico, XIV. 452 Sq.

تلق��ي بعض الضوء على ه��ذا التطور في طبيعة هذا اإلله وهي األس��طورة 

املتعلقة بسفر ديونيس��وس )أو هراكليس( عبر الصحراء الليبية إلى الهند 

واش��تداد الظمإ به ثم استغاثته بأبيه اإلله زيوس – آمون الذي أغاثه بكبش 

حفر بقائمتيه األماميتني حتى اس��تخرج املاء. وهنالك أسطورة أُخرى تشير 

إلى اإلرش��اد اإللهي وتتعلق برحلة االس��كندر املقدوني إلى سيوة. فقد وجد 

االس��كندر نفس��ه وجيش��ه، بعد أيام من مغادرتهم الساحل، وسط متاهة 

يس��تحيل عليهم اخلروج منها. ولم يلبث ماؤهم أن نفد وكادوا يهلكون لوال 

أن تدخلت عناية آمون الربانية فجعلت السماء متطر عليهم ما يبل ظمأهم 

ثم وجهت خطاهم حتى وصلوا سيوة وعادوا منها. وكان دليلهم في احلالتني 

زوج من الغربان وقيل من األفاعي.

وفي تاريخ س��يوة الذي ألفه ش��خص مجهول باللغة العربية قصة لها 

مغزاها بالنس��بة لهذا املوضوع خاصته��ا أن أحد حكام مصر قضى ببعض 

العقوب��ات على بعض أتباع��ه فهربوا من وجه العقاب إل��ى الصحراء وليس 

معه��م إال زاد قلي��ل لم يلبث إال قلي��اً حتى نفد. وآنذاك رأوا كبش��اً يركض 

مبتع��داً بني التال فس��اروا ف��ي أثره حتى وصل��وا إلى مدين��ة مأهولة حتف 

بها البس��اتني واألش��جار وجتري من حتتها األنه��ار. وكان أهلها ال يدفعون أية 

ضرائب. وعندما سألهم القادمون عن البلد الذي ينتمون إليه أجابوا بأنهم ال 

عاقة لهم البت��ة بالعالم اخلارجي، وعاش هؤالء الغرباء فترة طويلة في تلك 

املدين��ة ثم ع��ادوا ملصر، وحاولوا بعد ذلك أن يجدوا تل��ك املدينة الواحة ثانية 

دون جدوى. ولعل هذه القصة التي يظهر الكبش فيها دلياً للمس��افرين إمنا 

هي واحدة من عدة قصص مش��ابهة ال بد أنها كانت متعددة في وقت قدمي؛ 

وهي تدل على مدى عناية آمون الليبي، إله التنبؤات في س��يوة، باملس��افرين 

في الصحراء.

Deus Coelestis 9- إله السماء

أثبت أحد البحاثة الفرنس��يني88 وجود إله للسماء بني الليبيني القدماء. 

ولكنه كان إلهاً ذا طبيعة غامضة عامة. وأقدم مفهوم لليبيني عن السماء، 

.Toutain, J., De Saturni Dei in Africa Romana Cultus 88- بحث بعنوان
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وه��و مفهوم اس��تمر س��ائداً حتى بداي��ة القرن الس��ابع قبل املي��اد، هو أن 

الس��ماء، في نظرهم، كانت عبارة عن س��طح صلب معلق فوق اجلو األرضي. 

وقد أش��ار هيرودوتس إلى هذه الفكرة في س��رده لقصة ممس��اعدة الليبيني 

لإلغريق في القدوم إلى موقع قورينة من أزيرس عندما قال إن الليبيني مدحوا 

ذلك املوقع لإلغريق بقولهم »إن س��ماءه مثقوبة«89 أي غالباً ما متطر. ولكن 

املؤس��ف حقاً أنه لم توجد تفاصيل عن هذا اإلله. ولعل أحس��ن ما يدل على 

طبيعته هو ددراس��ة اإلله زحل الذي ش��اعت عبادته في الش��مال اإلفريقي 

خ��ال القرنني الثاني والثالث للمياد. فق��د وجدت على األلواح اخلاصة بزحل 

رموز للظواهر الس��ماوية مثل قرص الش��مس والنجوم والهال. وكان أبرز ما 

تتميز به طبيعته أنه كان أباً للس��ماوات وإلهاً للطقس والبد أن إله السماء 

الليب��ي القدمي كان يش��به زحل في طبيعته العامة م��ن مثل حماية الزراعة 

والقطعان، وال بد كذلك أن أتباعه من قدماء الليبيني كانوا يقدمون له بواكير 

الفواك��ه من أعناب ومتور، ثم زيت الزيت��ون والنبيذ وأكواز الصنوبر، ثم الثيران 

والنع��اج والبقر. وكان الليبيون يعتقدون أن إله الس��ماء ه��ذا، وإن كان علياً 

عاملي��اً ال ميوت، كان ميوت موتاً مؤقتاً في فصل اخلريف ويحتفلون بانبعاثه في 

الربيع؛ ولعل عادة أكل الثوم خال أُس��بوع كامل من ش��هر أكتوبر – تشرين 

األول في س��يوة ترج��ع إلى أصل قدمي ناش��يء عن الصيام ح��داداً على املوت 

املؤقت لهذا اإلله.

:»Dea Coelestis« 10-  إلهة السماء

كانت هذه اإللهة ش��ريكة إلله الس��ماء ومشابهة له في طبيعته. وقد 

التب��س أمرها في أيام القرطاجيني باإللهة القرطاجية تانيت. أما في العصر 

»Dea Nutrix« الروماني فقد عرفت باسم إلهة األغذية

11-  إلثينا إلهة األوزيني:

عب��د األوزي��ون الليبيون حول بحي��رة تريتونس إلهة أس��ماها هيرودوتس 

وغيره أثينا. وقد كان لها معبد عند األوزيني، ووصفها هيرودوتس كما يلي: 

89- Herodotus, iv. P. 295.

»تقي��م ع��ذارى األوزيني احتفاالً س��نوياً تكرمياً لإلله��ة أثينا فيقفن في 
صف��ني متقابلني ويتراش��قن باحلجارة واله��راوات. وهن يقل��ن إن هذه العادة 

الع��ادة طق��س م��وروث وإنه��ن يكرمن ب��ه إلهته��ن التي هي نف��س اإللهة 

اإلغريقي��ة أثينا. وإذا ماتت إحداهن بس��بب ما يصيبها من جروح فإن األوزيني 

كان��وا يعتبرون أنها ل��م تكن عذراء حقيقة. وكان يس��بق بدء ذلك االحتفال 

طقس آخر هو اختيار أجمل واحدة بني العذارى املش��تركات في احلفل. ومتى 

مت اختيارها فإنها كانت تلبَّس بحضور اجلمهور خوذة كورنثية وبزة عس��كرية 

إغريقية ثم متتط��ي عربة حربية يقودونها بها في موكب يدور حول البحيرة. 

ويق��ول األوزي��ون إن أثينا هي ابنة اإلله بوزايدن، إله بحي��رة تريتونس، ويقولون 

إنها تش��اجرت مع أبيها واس��تغاثت باألله زيوس فوافق على أن يعتبرها ابنة 

له فصارت كذلك«90.

ويعل��ق أوريك بيتس91 عل��ى رواية هيرودوتس هذه ثم يس��تخلص منها 

النتائج التالية:

1- إن كون هذه اإللهة من نس��ل بوزاي��دن وتريتونس ميكن أن يعني أنها 
كانت إلهة بحر، إال ارتباطها بزيوس اليؤيد هذه النتيجة. وإذن فإن التفس��ير 

الوحيد لطبيعتها هو أن نقول إنها لم تكن طبيعة محددة واضحة املعالم. 

ولذلك فإن من املنطقي أن نلحقها إما بإله السماء أو بإله البحر.

2- تشير احلفلة السنوية لهذه اإللهة إلى أنها كإله السماء كانت على 
عاقة بفصول السنة.

3- مراس��م تس��ليح العذراء: إن اختيار أجمل العذارى وتسليحها على 
الطريقة اإلغريقية املمتازة أمر له مغزاه، فقد كانت هذه العذراء املس��لحة، 

املمتطية عربة حربية مبناس��بة االحتفال، إمنا متثل اإللهة احملتفل بها والتي ال 

بد أنها كانت ذات صبغة حربية.

90- قارن أيضاً برواية هيرودوتس هذه رواية ميا )Mela I -7( الذي ال يضيف جديداً ملا ذكره 
 Herodotus .هيرودوتس سوى قوله إن هذا االحتفال السنوي كان يقام يوم عيد مياد اإللهة

iv, p, 302
91- Bates, Oric, The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited. St. 
Matin s St., London, 1914, p. 204.
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4- املوكب: كانت اإللهة، ممثلة في ش��خص العذراء املذكورة، تدور حول 
بحي��رة ترتيونس ومن خلفها موكب احملتفلني.وكانت الغاية من هذا الطقس 

استنزال بركات اإللهة على الباد. وكانت مسيرة املوكب تختتم باملبارزة التي 

سبقت اإلشارة إليها والتي كانت بدياً لتقدمي القوانني.

5- املب��ارزة: هي املناورة احلربية الت��ي كان االحتفال يختتم بها، وهي في 
الواق��ع ذات داللة كبيرة عل��ى طبيعة هذه اإللهة. ونح��ن ناحظ أن العذارى 

فقط كان يس��مح لهن باالش��تراك ف��ي احلفل، ومن ماتت منه��ن نتيجة ملا 

أصابه��ا من جروح أثناء هذه املناورة كان يفترض أنها إمنا تلقت ما تس��تحقه 

من عقاب ملشاركتها في االحتفال وهي تعلم أنها كانت فاقدة لعذريتها وأنه 

ال يجوز لغير العذارى أن يش��اركن فيه. ونحن نلحظ في هذه النظرة اهتماماً 

كبي��راً بالعذرية مما يدل على أن طبيعة ه��ذه اإللهة كان فيها جانب قوي من 

العذري��ة. وليس صعباً أن ندرك مغزى املب��ارزة ذاتها، فمن الواضح أنها كانت 

أش��به بصاة استس��قاء وأنها كانت متثياً للكفاح بني اجلفاف واملطر. ومثل 

ه��ذه الظاهرة بني الش��عوب البدائية تفضي بنا إلى الق��ول إنها كانت عند 

األوزيني تهدف إلى إبعاد الشر واستجاب اخلير والبركة ألرض القبيلة. ولذلك 

فق��د كان االحتفال يختتم بها بقصد تأمني س��قوط كميات وافرة من املطر 

في فصل الشتاء التالي.

كل ذل��ك يرجح الظن أن هذه اإللهة ال متثل إال مرحلة محلية من مراحل 

عبادة إلهة الس��ماء التي سبق أن ذكرنا أنها شريكة إلله السماء. وعند هذا 

احل��د نلمح ارتباط��اً محتماً بني كل من إلهة األوزيني املرس��لة للمطر وإلهة 

الس��ماء الليبية بش��كل عام وبني إله��ة الدلتا الغربية ف��ي مصر وهي نيث 

»Neith« إلهة مدين س��يس »Sais« التي أحلقها عدد من الكتاب احلديثني 
بأثين��ا األوزي��ة. وقد عرفت عبادة ني��ث في مصر منذ عصر ما قبل األس��رات 

ووصف على متثال محفوظ في الفاتيكان بأنها »أم الش��مس« وبأنها »بدأت 

تنجب قبل أن تولد«. وقد ذكر بلوتارك أن معبد هذه اإللهة في سيس يحمل 

نقشاً ترجمته كما يلي: »أنا كل ما وجد وكل ما هو موجودد وكل ما سيوجد، 

ولم يكشف أحد طرف ردائي«.

ويؤكد املصريون وجود النص الس��ابق ذاته منقوشاً على مدخل معبدها 

ويضيفون إلى ما ذكره بلوتارك »والثمرة التي جئت بها هي الشمس«

مم��ا تقدم يظهر أن نيث كان��ت أماً عظيمة للطبيع��ة تتصف بالعذرية، 

وهذه الصفة هي التي حملت اإلغريق على اعتبارها أثينا.

وفيما يلي بيان بأوجه الش��به بني اإللهة ني��ث واإللهة األوزية أثينا وهما 

اللتان أسمى هيرودوتس كاًّ منهما باسم أثينا:

أثينا مدينة سيس املصرية 
)نيث(

أثينا األوزيني الليبيني

إلهة السماء-1 إلهة السماء

عذريتها أكيدة ومهمة-2 األم العذراء

باعثة املطر-3 إلهة النباتات

متثلها في حفلها عذراء مسلحة -4 لها صبغة حربية مرحلية
ويختم احلفل مبناورة حربية

حلم البقر محرم في ليبيا-5 شكلها شكل بقرة

ولق��د ذكر بعض املؤرخني املعاصري��ن نظرية مفادها أن اإللهة نيث كانت 

إلهة ليبية لليبيني الذين كانوا يعيش��ون في مصر في عصر ما قبل األسرات 

ثم اضطرت كما اضطروا هم أنفس��هم إلى الرحيل إلى الشمال الغربي من 

مصر حيث اس��تقرت واس��تقروا. والنظرية تتسم بالذكاء واملنطق ولكن لم 

يكتش��ف حتى اآلن ما يؤيدها من اآلثار. ومن احملتمل أن يكون هنالك نوع من 

االرتباط بني اإللهتني نظراً لظهور رمز اإللهة املصرية ) ( وش��ماً على أجسام 

األس��رى الليبيني دون س��واهم في نقوش موقع س��يس اجلغراف��ي في الدلتا 

الغربية.
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مم��ا تقدم يتضح لنا أن الليبيني الذين بلغوا في الدين مرحلة تش��خيص 

اآللهة كبش��ر ظلوا يتعلقون بقوة في عدد كبير من األفكار اخلاصة بألوهية 

احليوان��ات، ويظهر أن الديانة الليبية كانت إيقونية جزئياً وأنها كانت تتصف 

بالتنوع وباملي��زات احمللية الكثيرة كما أنها كانت تخضع إجماالً ألفكار قليلة 

بس��يطة وش��ائعة في جميع الش��مال اإلفريقي. ولهذا فإنه��ا جمعت بني 

الس��حر وعبادة عدد م��ن آلهة طبيعتهم واضحة مح��ددة وآخرين لم تعرف 

طبيعتهم إال بش��كل عام كإله الس��ماء مثاً. وال ش��ك أن الليبيني القدماء 

كانوا يتحلون بفهم عميق لوجود حياة أُخرى بعد املوت.

ويب��دو م��ن طبيعة ه��ذه الديانة أنه��ا كانت م��ن إبداع عنص��ر متفائل 

بالنس��بة له��ذه احلياة وللحي��اة األخرى، وبعك��س ما عليه احل��ال في أغلب 

الديانات اإلفريقية القدمية. وإذا اس��تثنينا أبس��ط العقائ��د فليس لدينا من 

البين��ات ما يبرر القول إن الديانة الليبية القدمي��ة كانت ديانة عقائدية، فقد 

كانت بإيجاز ديانة بربرية، نصف متطورة، ونابعة مباش��رة من االعتقاد بوجود 

أرواح في كل مكان ظواهر الطبيعة.

وإذا نحن فتش��نا عّم��ا يناظر هذه الديانة في الديان��ات القدمية املعروفة 

األخرى فإنا جند التشابه أكثر ما يكون بينها وبني الديانة املصرية. ففي مصر 

ارتبطت الش��مس بالثور كما هي احلال في ليبيا، وتطور االعتقاد بوجود حياة 

أُخرى إلى حد كبير، واعتبر الكبش، كما هي احلال في بقية الشمال اإلفريقي، 

حيوان��اً مقدس��اً، ولقد وجدنا تش��ابهاً كبيراً بني اإلله��ة املصرية نيث، إلهة 

مدينة سيس، ونظيرتها الليبية أثينا األوزية. ويقول أوريك بيتس92: » إن أوجه 

الش��به الكثيرة بني الديانتني توض��ح أن العاقة بينهما كان��ت أقوى بكثير 

مما كان��ت عليه مثاً بني الديان��ة الليبية والديانات الس��امية القدمية. وكما 

ان عنص��راً ليبياً معين��اً اندمج في اللغة املصرية القدمي��ة فإن عناصر مماثلة 

92- Ibid., p. 207

م��ن الديانة الليبية القدمية دخلت، عل��ى األرجح، الديانة املصرية القدمية وإن 

كنا ال نس��تطيع أن نتبينها في الوقت احلاضر نظراً لقلة املعلومات املتوافرة 

بالنسبة لليبيني القدماء بشكل عام«.

 


