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Abstract:
man was able to win the fight
against
nature’s
difficulties
starting by the cultivation of the
land in agriculture and ranching.
This gave birth to the appearance
of hand crafts and smart
handicraftsmen who developed it
over time so as to satisfy their
needs at all levels. Today, many
monuments like houses, temples
and tombs are vivid illustrations
of human’s past industry crafts
especially Libya’s ones that still
witness how talented and smart
were its primitive inhabitants. For
this purpose, we are going to spot
light on Libya’s traditional
handicrafts through two historical
basic resources; the Saharan rock
drawings in Libya as well as the
old Egyptian sources.

بدأ اإلنسان حيرز انتصاراته األوىل على قوى الطبيعة،
فأدى تطور الزراعة وتربية املواشي إىل انفصال احلرفة
وظهور حرفيني ممتهنني ،وشهدت الصنائع واحلرف تطورا
كبريا ،ومت إيداع مصنوعات لتلبية حاجاته املادية
واملعنوية ،تشهد عليها خملفاته األثرية يف املنازل واملعابد
واملقابر ،وهذا ما أبرزته بصمات اإلنسان اللييب القدمي
من خالل املخلفات األثرية اليت مازالت تشهد عن متتع
الليبيني حبس صناعي وفين منذ العصور احلجرية القدمية،
وهذا ما أثبتته الرسوم الصخرية الصحراوية واملصادر
املصرية القدمية .وعليه سنسلط الضوء يف هذه املقالة
على اإلرث الصناعي لليبيني القدماء من خالل
مصدرين أساسيني من مصادر التاريخ اللييب القدمي:
الرسوم الصخرية الصحراوية واملصادر املصرية القدمية.
الكلمات املفتاحية :الرسوم الصخرية الصحراوية ؛
املصادر املصرية؛ الليبيون القدماء؛ الصناعة؛ ليبيا
القدميةـ.

key
words:
Saharan
Rock
; Drawings
Egyptian
;Sources
Ancient Libyans; industry; ancient
Libya.
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ظهرت البوادر األوىل لإلنسان اللييب القدمي الفنان يف

.1مقدمـة

جمال الرسوم الصخرية ،حي

تعترب ليبيا القدمية من بني أقدم مراكز العمران

على فن الرسوم والنقوش الصخرية الطاسيلي

اإلنسان اللييب القدمي خالل عصور ما قبل التاريخ عيشة

3

واهلقار ؛ومن هذه املخلفات األثرية مشاهد الصيد

تتالءم والظروف البيئية احمليطة به ،وإضطر للتأقلم معها،

والقنص والرعي وقطعان احليواانت ،حبي

وصنع منها أدواته احلجرية والعظمية واخلشبية اليت

يبدو أن

املنطقة كانت رطبة يف مناخها العام ومل تكن صحراء يف

حيتاجها ،واليت مكنته من السيطرة على عوائق البيئة

تلك الفرتة اليت ظهرت فيها العناية ابلفن ،4إال أ ّن

الطبيعية والتغلب على اجملتمعات اجملاورة املعادية له،

5

املنطقة عرفت حتوالت جيولوجية أخذت املشاهد

وعلى ظروف حياته اليومية ومستجداهتا؛ وقد عرفت

احلالية ابلصحراء مكاهنا فإضطر معها اإلنسان إىل

هذه األدوات تطوراً يف تقنيات صنعها تبعاً لتطور

اهلجرة إىل املناطق املعتدلة واملتوفرة املياه ،ومن هذه

اإلنسان الذهين.

املناطق "مصر" اليت حاول الليبيون الدخول إليها وغزوها

ومن بني األسس املهمة للثروة الثقافية والغىن

منذ أواخر األلف الرابعة ق.م.

احلضاري ملنطقة ليبيا القدمية جند الفن الصخري بنوعيه

قام املصريون بتسجيل أخبارهم وأخبار جرياهنم منذ

املنقوش واملرسوم .ويظهر الفن الصخري غنيا ابإلحياءات

أن بدأوا تسجيل األخبار يف فرتة ما قبل األسرات ،فقد

تنوع املوضوعات اليت تناولتها

زودوان أبمساء القبائل الليبية ،ومالحمهم ،لباسهم،

اللوحات الفنية ،ومن حي التعبري الفين واإلتقان الذي

6

عاداهتم ،وأخبارهم احلربية  ،ورغم أن هذه املصادر

كان مبثابة انعكاس حلضارة متقدمة مت توثيقها 1عرب

املصرية مليئة ابلفجوات والثغرات فهي مل هتدف يف املقام

لوحات فنية رصدت التطور التدرجيي البطيء للحياة

األول إىل تسجيل جوانب غريها من الشعوب اجملاورة

الصحراوية ،على أن الفن الصخري مل يكن ميثل جمموعة

وإمنا جاء ذلك متضمنا تسجيلها جلوانب احلياة املصرية

بشرية واحدة على الرغم من غلبة مالمح ثقافة مشرتكة

ألن التقليد السائد عندهم أن يسجل الفرعون أخبار

يف أحناء الصحراء الكربى خالل العصر احلجري

إنتصاراته أو أجماده وليس كل اترخيه ،فهذه املصادر

احلدي ؛ ذلك أن تعدد األسلوب وتنوعه ،واختالف

عبارة عن أخبار متثل وجهة نظر غري الليبيني فال ختلو

احليواانت املمثلة فيه ،وامتداده الزمين عرب آالف السنني
يوحي بوجود جمموعات بشرية خمتلفة من حي

قدمت صورة عن احلياة

اليومية اليت عاشها ،ومن أهم وأكثر املواقع اليت عثر فيها

البشري ،عرفت استقرار اإلنسان منذ القدم  ،فقد عاش

اجلمالية من حي

اجلزائر

7

من كثرة املبالغات  ،ومع ذلك فليس أمام الدارس

اجلنس

للتاريخ اللييب يف فرتة فجر التاريخ إال أن يستخلص من

والثقافة.2
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هذه املصادر ما أمكنه ،وأن يعطي صورة عن الليبيني

إ ّن ليبيا القدمية تفتقر للواثئق املدونة حول اترخيها

آنذاك ميأل هبا الفراغ الذي خلفه عدم العثور يف بالد

أتخر أهل املنطقة يف التوصل إىل وسيلة تدوين
نتيجة ُ
مثل هذه الواثئق ،لكنهم وابملقابل خلّفوا لنا إراث عظيما

يف هذه الواثئق 8ابستثناء الرسوم الصخرية ،على أمل أن

من الفن اجلداري املصاحب أحياان لبعض الرموز ،وهذه

تساهم هذه األخرية كمصدر موضوعي وخام ،خلفه لنا

الرسومات قليلة جبوار املناطق الساحلية وتكثر ابملناطق

سكان املنطقة – أسالفنا من القبائل الليبية -يف توضيح

الداخلية مثل مرتفعات األطلس الصحراوي وهي غزيرة

بعض النقاط ،وجيب اإلنكباب عليه واإلستعانة به يف

يف اجلنوب على مرتفعات فزان ،الطاسيلي واألهغار.9

املغرب القدمي على حنت أو نقش يعطي صورة ملا وجد

حتديد أماكن استقرار القبائل الليبية ،وتبيان أمناط

وقد كانت هذه الرسوم الوسيلة األوىل اليت استعملها

معيشتهم ونشاطهم واإلرث احلضاري خاصة الصناعي

سكان املنطقة يف التخاطب والتواصل والتعبري عن

اخلاص هبم ،ونقارن بينها وبني النصوص املصرية لنطمئن

هواجسهم طيلة آالف السنني ،وميكننا القول أبنّه ابتداء

إىل صحة معلوماتنا ودقة أحكامنا .وعليه نتساءل ما

من األلف السادسة قبل امليالد مل ينقطع هذا العطاء،

مدى أمهية الرسوم الصخرية الصحراوية واملصادر املصرية

حي

القدمية يف الكشف عن احلقائق اليت ال تزال مبهمة

رمسوا اآلالف من اللوحات اليت تعترب مصدرا

خاما للدراسات ،فهي وإن مل تكن واثئق اترخيية مدونة،

حول اتريخ الليبيني القدماء ؟ ودورها يف إبراز اإلرث

فإ ّهنا يف الواقع واثئق أثرية.

الصناعي لليبيني القدماء؟

متتلك النقوش الصخرية يف الصحراء اجلزائرية أمهية

وعليه سنسلط الضوء يف هذه املقالة على اإلرث

خاصة ،فهي تعكس وتوضح لنا طبيعة البيئة يف مشال

الصناعي لليبيني القدماء من خالل مصدرين أساسيني

إفريقيا والصحراء خالل العصور احلجرية ،حي

من مصادر التاريخ اللييب القدمي :الرسوم الصخرية

متتع

سكان الصحراء خالل العصور احلجرية بوفرة األمطار

الصحراوية واملصادر املصرية القدمية و تبيان أن الليبيني

وازدهار احلياة النباتية واحليوانية ،مما م ّكنهم من العيش

واكبوا جمال الصناعة منذ أقدم العصور وليس حىت جميء

آلالف السنني يف رغد ،وحني حل اجلفاف رحل اجلميع

الفينيقيني واستقرارهم ابلشمال اإلفريقي للولوج يف

وتركوا نقوشهم وفنوهنم على الصخور كشاهد قوي

التاريخ ومواكبة احلضارة.

وأكيد على الطبيعة اجلغرافية للمنطقة خالل العصور
احلجرية ،ومن هنا أتيت أمهية النقوش الصخرية كمصدر

 .2الرسوم الصخرية:

اترخيي ،كما تكتسب هذه الكتاابت والنقوش أمهية
كبرية من حي
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موضوعها ،وتعترب مادة واثئقية مهمة ابلنسبة للباحثني ،

 -3.2فرتة رعاة البقر  :متتد هذه الفرتة من 4000

فهي تسجل حياة أصحاهبا وطرق معيشتهم وعالقاهتم

سنة قبل امليالد إىل  1500سنة قبل امليالد ،وهي

جبرياهنم ،وتعترب املصدر الرئيسي لتصوير عادات

األهم من حي عدد الرسوم احملفوظة اليت تتميز برسوم

أصحاهبا وعقائدهم وأوضاعهم اإلجتماعية ،وهلذا ميكن

لألشخاص وقطعان األبقار ومشاهد من احلياة اليومية،

إعتبار الفنون والنقوش الصخرية الوثيقة األكثر وضوحا

وقد عرفت نقوشه ابلتعدد والتحرر واالنفتاح الفين،

اليت قد تساعد على دراسة وفهم جوانب عدة من تلك

قمة املهارة والتقنية
وبلغت مشاهد الرسومات الصخرية ّ
واالبداع.

الثقافات ،وذلك ملا تتميز به أغلب لوحات هذه الفرتة
من واقعية برأي الباحثني.10

 -4.2فرتة اخليول :تغطي الفرتة هناية العصر احلجري

استطاع العلماء املختصون على ضوء ما مت اكتشافه

احلدي  ،وهي تصادف إنداثر العديد من األنواع

حىت اآلن أن يقسموا رسومات وصور ونقوش الصحراء

احليوانية بسبب اجلفاف ،كما تتميز بظهور احلصان،

حسب موضوعاهتا إىل عدة فرتات أو عهود تعكس كل

رسوم خليول متوحشة وخيول مستأنسة موصولة بعرابت.

واحدة منها حياة حيوانية معينة تتميز بنمط خمتلف

 -5.2فرتة اجلمال :بدأت يف القرون األوىل من العهد

وهذه الفرتات هي:

امليالدي تتصادف مع ظهور اجلمل ،ومتيز هذا الدور

 -1.2الفرتة الطبيعية  :وهي األقدم وتعود إىل فرتة

بكثرة النقوش والرسوم الصخرية بتقنيات خمتلفة ،منها

العصر احلجري القدمي ،أي إىل عصر الصيادين ،وقد

احلز على الصخر والتنقيط ،أي الرسم عن طريق
ّ
إحداث النقط املتتابعة اليت تظهر األجسام املراد إبرازها

جسدت أصنافا من احليواانت مثل الفيلة وفرس النهر،
ّ

يف رسوم هذا العصر.11

ولذلك كانت موضوع عناية الفنان يف عملية الصيد

طاغية على معظم رسوماته.

ويف تطور وتسلسل مواضيع هذه الرسومات ،جند

 -2.2الفرتة املسماة ابلقدمية أو العتيقة :تعود إىل
األلف الثامنة قبل امليالد ،واملالحظ أن معظم مشاهد

التطور احلضاري
أنفسنا أمام حلقات تشهد عن
ّ
ألصحاهبا ،فتمدان بصور عن التميز احلضاري الذي

الرسومات الصخرية مركبة من األلوان ،واحليواانت

عرفه املغرب القدمي ابمتداده الطبيعي للصحراء الوسطى،

املرسومة يف هذه الفرتة كثرية جدا وتتناسب مع مناخ

كما متّدان بصورة خمتلفة تتعارض مع تلك اليت كثريا ما

رطب.

يق ّدمها بعض الكتاب املعاصرين حول التأخر والعجز
احلضاري لبالد املغرب ،وبقاؤه يف غياهب العصور
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احلجرية لغاية وصول الفينيقيني إىل املنطقة .ولقد استقى

الرسوم الصخرية يف الصحراء الوسطى مقارنة مبا ورد

هؤالء الكتاب معلوماهتم من بعض املصادر الكالسيكية

على جدران املقابر واملعابد املصرية ،أ ّن األقوام اليت

مشوهة للحقيقة ،يف حني أ ّن هناك
اليت أعطت صورة ّ
مصدرا أقدم وأقرب من الناحية اجلغرافية (إقليميا)

جابت ليبيا من النيل شرقا إىل احمليط غراب ،وإن اختلفت
يف الصفات واملالمح فإمنا كانت من ساللة واحدة وقد

واإلثنية ،ورمبا اللغوية من أهل املنطقة ،هو املصدر

الحظ قدامى املصريني الوحدة العرقية هلذه القبائل.14

املصري.12

ميكن تقسيم املصادر املصرية القدمية حسب مراحل
اتريخ منطقة وادي النيل يف العصور القدمية إىل عدة

 - .3املصادر املصرية:

أقسام:وهي:

تعد النقوش والنصوص املصرية القدمية من أهم

-1.3واثئق ما قبل األسرات وبداية األسرات :

الواثئق التارخيية اليت تشكل مصدرا أساسيا خيربان عن

نالحظ على هذه املصادر أهنا عبارة على مناظر عامة

املالمح العامة للقبائل الليبية القدمية  ،اليت عرفت بعدة

منقوشة ال تصحبها نصوص كتابية ألن الكتابة

تسميات يف النصوص اهلريوغليفية  ،فمن خالهلا حاول

اهلريوغليفية يف ذلك الوقت مل تكتمل عناصرها بعد

العامل األثري أوريك بيتس) (Batesأن يضع قائمة

وهذه املصادر هي :مقبض سكني جبل العرق  ،لوحة

أبمساء الشعوب والقبائل الليبية اليت عاصرت مصر

الصيد أو ما يعرف بلوحة األُسود ،لوحة التحنو  ،لوحة

الفرعونية فقسمها إىل أربعة جمموعات كربى هي التحنو

التوحيد.

والتمحو الريبو واملشواش وإىل جمموعة من القبائل
أحصاها

على

النحو

التايل:

إميوكهك

-2.3واثئق الدولة القدمية(2280-2900ق.م:).

كهك،كيكش،أسبت ،القبت شاي ،هش،بكن.13

يالحظ على هــذه الواثئق أبهنـا ابتداء مـن الدولة القدمية
أصبحت تدون عن طريق الكتابة اهلريوغليفية ففي بعض

وإن تعرضت هذه املصادر لألقوام القريبة من النيل

األحيان تكون النصوص خمتصرة وىف أحيان أخرى

ودلتاه ،فاحلقيقة أ ّن احلياة كانت موجودة يف مضارب

تكون مفصلة إىل أبعد احلدود ،وتتمثل يف :نص امللك

أخرى عديدة ،يف قلب اجلبال ويف عمق البالد املغربية،

سنفرو مؤسس األسرة الرابعة على حجر ابلرمو،

وإىل جانب األودية الكربى مثل وادي الساورة ،إيغرغر

نصوص امللك سحورع من األسرة اخلامسة على جدران

التافساست ،التامنغست( .وهي أودية جافة يف الوقت

معبد امللك سحورع ،نصوص أوين حاكم اجلنوب،

احلاضر ،وكلّها موجودة يف الصحراء اجلزائرية اآلن).

نصوص حرخوف حاكم وقائد القوافل يف اجلنوب

وقوهتا وأثبتت
وكان للحضارة يف هذه املضارب فعاليتها ّ

(األسرةالسادسة).
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 –3.3واثئق الدولة الوسطى (1785- 2060

الذي كان سائدا يف تلك األزمنة ،15واليت شكلت

ق.م) :.تتمثل فيما يلي :حكاية سنوهي ،خملفات

قاعدة األلبسة اليت سادت يف فرتات الحقة.

اجملموعة السكانية اليت يطلق عليها اجملموعة ج .

لقد أثبتت الرسوم الصخرية يف كل املغرب القدمي

-4.3واثثق الدولة احلديثة (1085- 1580

أب ّن لباس "جراب العورة" تعود يف قدمها إىل العصور

ق.م) .تتمثل يف  :واثئق مقابر طيبة يف عهد امللكة

احلجرية وأ ّهنا كانت من اجللد ،وتظهر جبالء يف

حتشبسوت وامللك حتتمس الثال  ،رسومات معبد

رسومات على جبال األطلس الصحراوي مثل لوحة

الكرنك ،نقوش مسالت رعمسيس الثاين اليت اكتشفت

"فجة اخليل" بقسنطينة (شرق اجلزائر) ،ومتثل رجال

يف مدينة اتنيس ،نقوش معبد الكرنك وعمود القاهرة

بظفائر منسدلة وله حلية قصرية ويرتدي جراب العورة

ولوحة أتريب وأنشودة النصر ،بردية هاريس الكربى،

ويتبعه كبش على رأسه قرص .وأيضا يف جنوب وهران،

اجلنائزي مبدينة

ويبدو الرجل فيها من النوع املتوسطي كثيف الشعر،

نقوش ولوحات معبد رعمسيس الثال

حيتفظ خبصالت على اجلبهة ،له حلية مدببة ويظهر جزء

هابو الواقعة يف طيبة الغربية.

من جراب العورة يف مكان التقاطع بني اجلذع والفخذين

 .4الصناعات احلرفية الليبية من خالل الرسوم

أما ذيل احليوان املثبت فمرسوم خبط متقطع؛ ّأما لوحة
رجل "عني انقة" بـ"اجللفة" فكان يرتدي جراب العورة

الصخرية و املصادر املصرية:
 -1.4صناعة املالبس:

وله شنب وحلية ،وحيتفظ خبصلة شعر على اجلبهة،
وسالحه القوس والرمحّ ،أما تقاسيم وجهه فتضعه يف
جمموعة الرجل املتوسطي ،ومثل هذه الرسومات منتشرة

أمكننا التعرف على األلبسة اليت صنعها وإرتداها
الليبيون القدماء من مصدرين أساسيني مها ،الرسوم

جرات
بكثرة يف الصحراء الوسطى ،فهناك لوحة بوادي ّ
حملارب لييب يرتدي جراب العورة وعلى رأسه ثالث

الصخرية واملصادر املصرية .
 -1.1.4الرسوم الصخرية:

ريشات وألواح أخرى يرتدي أصحاهبا جراب العورة.16

إن أقدم األشكال اليت تربز املالبس اليت يرتديها

ويف رسوم صخرية عثر عليها بضواحي بسكرة يظهر

الليبيون القدماء تعود إىل الفرتة اليت سادت فيها الرسوم

عدة أشخاص يرتدون مالبس جلدية مربوطة على

الصخرية يف مرحلة مسيت مبرحلة "أصحاب الرؤوس

الكتف اليسرى ،تغطي أعلى الصدر وتقلب على

املستديرة" ،وهي متثل مشاهد حية عن أمناط اللباس

الكتف اليمىن لتتدىل على الظهر.17
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عن عباءة فضفاضة تغطي الكتف األمين وأعلى الذراع

 -2.1.4املصادر املصرية:

مث تعقد على الكتف األيسر بعقدة عريضة يف حني يرتك

من خالل هذه املصادر جند أن كل قبيلة قد متيزت

18

الذراع مكشوفا ،وحتتها يظهر قراب العورة .

بطريقة لبسها أزايءها .فمثالً كان التحنو يلبسون شرائط

 -3.1.4مواد صناعة املالبس:

من اجللد وقراب العورة ،أما عند التمحو فمالبسهم
كانت أرقى بقليل؛ وتتكون من عباءة فضفاضة مزخرفة

 -1.3.1.4اجللود :يبدو أن الليبيني القدماء قد

من اجللد ثبت يف ذيلها شريط خمطط ،وإىل جانب

لبسوا املالبس اجللدية بزمن طويل قبل معرفة النسيج،

ذلك احتفظ التمحو بقراب العورة؛ كما كان الليبو

حي

يلبسون حتت العباءة بدالً من قراب العورة قميصاً يعلو

تظهر املالبس اجللدية يف الرسوم الصخرية ،مثل

تلك املوجودة بضواحي بسكرة أين يظهر أشخاص

الركبة وأن مالبسهم تكاد تشبه مالبس املشوش ،غري أن

يرتدون مالبس جلدية؛ أما عن احليواانت اليت توفر هذه

املشوش كانوا يلبسون قراب العورة ،الذي يقتصر لبسه

اجللود فهي إما متوحشة تصطاد أو مستأنسة ترىب.19

على البالغني من الرجال والنساء دون متييز يف املركز

 -2.3.1.4األنسجة :لقد إرتدى الليبيون املالبس

االجتماعي.

اجللدية قبل النسيجية لكن ظهور النسيج مل يقض على

من أقدم اآلاثر املصرية اليت وصلت إلينا مرسوم عليها

صناعة وإرتداء مالبس من جلود احليواانت ،تدخل يف

قدماء اللييبني هي صالية "األسد والعقبان" ،وهو أثر

صناعة النسيج مواد طبيعية نباتية كالقطن والكتان،

يرجع يف اترخيه إىل العصر الثيين يف مصر (أي قبل

وحيوانية كشعر املاعز ،وبر اجلمال وصوف األغنام .وقد

أتسيس األسرة األوىل) .ويف هذا األثر يظهر الليبيون

ظهر الليبيون ابملالبس النسيجية منذ القرن اخلامس

عراة إال من قراب العورة(، )Etui phallique

عشر والسادس عشر قبل امليالد.

ويعترب هذا اجلزء من اللباس من أهم مسات الزي اللييب

 -2.4األحذية :األحذية ببالد املغرب القدمي بسيطة

طوال العصور التارخيية الالحقة.

جدا ،غالبا ما تتكون من نعل شبه مستطيل زواايه

وبوادي امللوك ابألقصر ،فيه منظر يُ ّبني الليبيني
ضمن شعوب العامل األربعة ويرجع إىل عهد الفرعون

مرفوعة ومربوطة بشرائط جلدية تتشابك وتلتف حول
الكاحل وتضم حتتها قطعة من جلد البقر أو املاعز

سييت األول (األسرة  )19ويف هذا النقش ،ظهر أربعة

تغطي ظاهر القدم.

أفراد من الشعب اللييب ذوي البشرة البيضاء ،وكان

فكان الليبيون يلبسون األحذية ،وإن كانوا يظهرون

اجلديد يف أزايء الليبيني ،هو أ ّن مالبسهم كانت عبارة

يف صور اآلاثر املصرية حفاة األقدام ،ولعل ذلك عائد
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إىل إمهال من الفنانني املصريني ،أو أهنم إختذوا ذلك

األقواس والسهام ،احلراب والرماح ،وكذلك العرابت

أسلوابً فنياً بطريقتهم يف الرسم أو املبالغة يف إظهار

احلربية.

الليبيني مبظهر الذل واخلضوع .نقول ذلك ألننا نقرأ يف

ففي مرتفعات الصحراء الوسطى العصا املعقوفة

نصوص معبد الكرنك من عهد مرنبتاح أهنم قد تركوا

منتشرة بكثرة يف مواضيع الرسوم الصخرية ،وقد بدا

مالبسهم ومتاعهم وأحذيتهم أيضاً.20

وتبني لنا الرسوم الصخرية
صيادو املنطقة مسلحني هباّ ،
أبن استخدام األقواس بني سكان املغرب القدمي يرجع

 -3.4صناعة األسلحة:

إىل العصور احلجرية ،فقد عثر الباحثون على رؤوس

تعترب األسلحة من أهم األدوات اليت استعملها

سهام يف مواقع نيوليتية خمتلفة ،منها موقع بريزينا (البيض

اإلنسان عرب اترخيه ،لكنها ختتلف يف حجمها وشكلها

جنوب وهران) وتبلبلة (غرب الساورة ورقان) ،كما تظهر

من حقبة ألخرى؛ وقد كانت حاجة اإلنسان يف

رسومات األقواس يف مواقع بريزينا ،رقان ،التاسيلي،

العصور القدمية للسالح أكثر ضرورية مثل ضرورة توفري

وهي من النوع املستدير ،أما النوع املثل فيشبه األقواس

الغذاء واللبس ،ألهنا تتعلق ابحلفاظ على استمرار حياته

22

املصرية .

والدفاع عنها ضد األخطار اليت هتددها ،سواء كانت
هذه األخطار من طرف احليواانت املتوحشة اليت تقامسه

كما استخدم الليبيون القدماء الدرع ويعود ذلك إىل

احلياة يف بيئته ،أو من طرف بين جلدته من البشر ممن

مرحلة العصور احلجرية ،كما تثبته رسومات صخرية

يزامحونه على مصادر الغذاء؛ هلذا إضطرت الضرورة

بضواحي بسكرة وأخرى جنوب وهران (األطلس

اإلنسان إىل ابتكار وتطوير أدوات استعملها كأسلحة

الصحراوي) ،وتبدو الدروع مصنوعة من جلد حيوان

للدفاع عن نفسه ،استعمل يف صناعتها خمتلف املواد

مثبت على إطار من خشب ،ودروع وهران نوعان :

اليت كانت يف متناول يده ويف متناول تقنيته الصناعية

دائري وبيضاوي.

بدءا ابحلجارة وعظام احليواانت واألخشاب وصوال إىل

إىل جانب األسلحة املذكورة سالفا  ،هناك لوحات

املعادن.21

يف مرتفعات األطلس الصحراوي مبراكش ،لفؤوس

 -1.3.4الرسوم الصخرية :إن الرسوم الصخرية ببالد

وخناجر ورماح كله من املعدن ،يُؤرخ هلا بفرتة ما بني
 1700و 1400ق.م ،كما أسفرت التنقيبات األثرية

األسلحة اليت استخدمها الليبيون القدماء ،فمن خالل

على أعداد كثرية من األدوات املعدنية يف كل أحناء

مشاهد الصيد أو احلرب نالحظ تنوع األسلحة بني

املغرب القدمي؛ كما جند رسومات العرابت أبعداد كثرية،

املغرب القدمي من أهم املصادر اليت متكن من معرفة
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يف كل من مرتفعات األهغار والتاسيلي وبعض مرتفعات

كما استخدم الليبيون القدماء األقواس ،وكانت

األطلس الصحراوي ،وخاصة النوع الذي أطلق عليه

أبشكال خمتلفة منها املستديرة واملثلثة ،ونصادفها يف

"هنري لوت" "العرابت الطائرة اليت تسابق الرايح" ،وقد

رسومات على جدران معبد الكرنك ترجع يف اترخيها

املتخصصني
إنكب على دراسة هذه الرسومات عدد من
ّ

إىل عهد الفرعون سييت األول ،ملا حارب الليبيني ،كما
ّ
غنم بعد ذلك الفرعون مرنبتاح ،ثالثة آالف قوس،

مرحلة اخليالة  ،Equidiensويؤرخ لألوىل فيما بني

وتظهر األقواس أيضا على جدران معبد مدينة هابو يف

ومجعوها يف مرحلة ( Les cabalinsالعرابت) وتليها
 1200-1500ق.م.23

حروب رعمسيس الثال

مع املشواش الذين كانوا

حيملون جعااب حلفظ السهام خلف ظهورهم ،وغنم

 -2.3.4املصادر املصرية:

رعمسيس الثال

يعود أقدم أثر للسالح اللييب القدمي يف املصدر

يف حربه الثانية ،ستة مائة وثالثة

أقواس.

املصري إىل النصف الثاين من األلف الرابعة ق.م ،وهو

إىل جانب األسلحة املذكورة سالفا ،استخدم الليبيون

أثر للملك العقرب (قبل توحيد مصر) ،وحيتفظ املتحف

القدماء أسلحة أخرى منها السيف ،ففي اآلاثر املصرية

املصري جبزء منه حتت رقم  ،.J.E 27434ويسمى

اليت تعود إىل القرن الثال عشر ق.م ،وأخرى إىل القرن

لوحة احلصون والغنائم ،وحتتوي هذه اللوحة على الكتابة

الثاين عشر ق.م ،تشهد أب ّن الفرعون مرنبتاح استوىل

التصويرية اليت تع ّد من أقدم الكتاابت ال ّدالة على أرض

على  9111سيف برونزي من سيوف املشواش ،بينما

التحنو ،و ُاختذت فيما بعد رمزا تقليداي يشري إىل ليبيا يف

استوىل الفرعون رعمسيس الثال

النقوش املصرية ،ومنها ختم امللك نعرمر (األسرة )1

فيما بعد من أعدائه

املشواش على نوعني من السيوف  129 :سيفا طول

معبد الفرعون ساحورع( األسرة اخلامسة)؛ وهذه العالمة

الواحد منها أربعة أذرع و 116سيفا طول كل منها

هي رمز "البومرنغ" أي العصا املعقوفة  ،وهي األداة اليت

ثالثة أذرع ،وقد كانت هذه السيوف الطويلة ذات نصل

استخدمها سكان املنطقة للصيد وبقي استعماهلا ساراي،

معدين ومقبض من خشب ،وكان استخدامها قاصرا

ويظهر على مقربة "خنوم حتب" ببين حسن فرد من

على املشواش دون غريهم من القبائل الليبية ،كما تبيّنه
نقوش جدران معبد مدينة هابو.25

قبيلة التمحو حيمل يف يده اليمىن عصا الرماية يف عهد
أمنمحات األول األسرة  ، 12ويظهر أحد جنود املرتزقة

أما النوع اآلخر من األسلحة اليت عرفها واستخدمها

الليبيني ،جبيش أمنحوتب الرابع (أخناتون) مسلحا
بواحدة منها أيضا.24

قدامى الليبيني فهي العربة ،وتشهد آاثر مدينة هابو
ألول مرة يف اتريخ العالقات الليبية املصرية أبن الفرعون
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قد غنم يف حربه الثانية ضد القبائل

اإليبريومغريب صناعات عظمية ومن بينها جند العقود،

الليبية بزعامة املشواش  92عربة و 184من اخليول ،

كما أنه تزين ابلتمائم اليت استعمل لصنعها قواقع ثقبها

مبعىن أ ّن هذه العرابت كان جيرها زوج من اخليول.26

لكي ميرر عرب الثقوب خيط التعليق؛ كما كان القفصيون
يتزينون بقطع تشرتك يف ميزة ،هي أهنا مزودة مبا يسمح

 -4.4صناعة احللي:

بتعليقها ،كالثقب فقد ثقبوا القواقع واحلجارة والعظام،

تعترب احللي يف بالد املغرب القدمي يف األصل متائم

وصنعوا عقودا من قشر بيض النعام ،ففي املرحلة األوىل

وجالبات حظ استعملت هلذا الغرض منذ العصور

أخذ القطع غري منتظمة الشكل وثقبها واملرحلة الثانية

احلجرية ،قبل أن تستعمل لغرض تزييين حمض ،وعلى

هي صقل حوافها لتصبح دائرية مث تصف يف خيط على

غرار اللقى األثرية األخرى تعترب احللي واثئق ضرورية

شكل عقد ،وهذا يتطلب مهارة عالية يف التعامل مع

ملعرفة منط حياة سكان بالد املغرب القدمي؛ وكغريها من

هذه املادة العظمية سهلة االنكسار .أما حلي العصر

املواد الصناعية اليت أنتجها واستعملها الليبيون القدماء،

احلجري احلدي

فتتمثل يف قطع صغرية ،حي

صنع

ميكن معرفة احللي وأنواعها من مصدرين مهمني مها:

إنسان هذا العصر من قطع قشور بيض النعام عقودا

 -1.4.4الرسوم الصخرية:

ومن قواقع احللزون قالئد ،اختذت كتمائم وكقطع
27

للزينة .

تعترب الرسوم الصخرية متحفا مفتوحا على اهلواء

 -2.4.4املصادر املصرية:

الطلق تربز أمناط معيشة األشخاص الذين يظهرون
عليها ،ويظهر يف الرسوم الصخرية أشخاص يتحلون

يظهر الليبيون القدماء "الليبو" واملشواش يف املصادر

بقالئد وأساور ،مثل الشخص الذي يظهر يف رسوم

املصرية العائدة إىل عهد الدولة القدمية والدولة احلديثة،

منطقة "أوانغات" ابلصحراء اجلزائرية ،ويبدو أنه رجل

ومن بني ما يعرفون به حليهم اليت يرتدوهنا؛ ولعل أشهر

من خالل أكتافه العريضة وحوضه الضيق يرتدي

احللي اليت كان الليبيون يتزينون هبا هي ريش النعام ،وإن

سوارين عريضني يف معصمه األيسر وذراعه اليسرى

كانت ال تظهر أحياانً يف الصور املصرية ،ولعل مرد

وسوار آخر يف ذراعه اليمىن.

ذلك إىل التوفري يف السطح الذي رسم عليه الفنان؛ كما
كانت الريشة من عالمات الزعامة وسقوطها من على

وتعود قطع احللي ببالد املغرب القدمي إىل العصور

الرأس هو عالمة ذل وعار حلاملها ،وكان الرؤساء

احلجرية ،أين كانت صناعة احللي جنبا إىل جنب مع

يتحلون أيضاً بذيل احليوان؛ وابإلضافة إىل ذلك فإن

ابقي األدوات اليت صنعها اإلنسان من مواد خمتلفة.

الليبيني كانوا يلبسون أيضاً احللق واألساور ،ويظهر ذلك

إضافة إىل الصناعة احلجرية ،خلف اإلنسان
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يف نقوش سحورع ونقوش مدينة هابو بعض الليبيني

املركبة من األصداف البحرية ،ومن قطع صدفة

والليبيات يتحلون ابلعقود واألساور ،وأما اخلالخيل فقد

السلحفاة وأيضا من احللزون؛ ابإلضافة إىل قشر بيض

يظهر أحد أفراد

النعام ،إذ عرفت عقود قشر بيض النعام منذ احلضارة

قبيلة الليبو ويف أعلى قدمه اليمىن خلخال؛ وقد ذكر

القفصية ،وأتقنت صناعتها أكثر خالل العصر احلجري

هريودت أن نساء ليبيات كن يلبسن خالخيل جلدية

احلدي  ،وقد عثر يف عرق الراوي على حلي من قشر

وأن أخرايت كن حيملن خلخاال من الربونز يف كل

بيض النعام مع البقااي الصناعية( شظااي وحجارة

ساق.28

حمروقة).29

 -3.4.4مواد صناعة احللي:

.5اخلامتة:

رودت يف نقوش حتتمس الرابع حي

من دراستنا لإلرث الصناعي اللييب من خالل

ختتلف مواد صناعة احللي ابختالف البيئة اليت توفر
هذه املواد ،وابختالف العصور التارخيية وتطور التقنية

الرسومات الصخرية واملصادر املصرية ميكن القول أنه :

الصناعية لدى اإلنسان وأيضا ابختالف أنواع احللي،

 -ابلرغم من األمهية التارخيية والعلمية والرتاثية لفن

فبعض املواد تصلح لصناعة أنواع معينة من احللي وال

الرسومات الصخرية الصحراوية فإنه يظل غري معروف

تصلح ألخرى ،منها احلجارة  ،وتعترب احللي املصنوعة

لدى العديد من األوساط واألدهى من ذلك جند العديد

من احلجارة أقدم أنواع احللي اليت وصلتنا إبعتبار

من مواقعه عرضة للتدمري والنهب مما يلقي على عاتقنا

احلجارة بشكل عام أقدر على مقاومة التحلل واإلهرتاء

مسؤولية جسيمة تتجلى يف ضرورة التدخل من أجل

من املواد العضوية كالعظام والقواقع واحللزونيات أو املواد

صيانة هذا الرتاث وتثمينه وإعادة االعتبار له.

النباتية؛ لقد عثر يف املواقع اخلاصة ابلعصور احلجرية

 -على الرغم من أن املصادر املصرية ال تسمح بكتابة

على قالئد من احلصى ومن ابقي أنواع احلجارة مثل

اتريخ مفصل عن منطقة ليبيا القدمية ،إال أهنا تظل أهم

الصوان؛ ومل تقتصر صناعة احللي على احلجارة بل

املصادر اليت هتتم بتاريخ املنطقة وتسمح بتصحيح ما

مشلت أيضا املواد العظمية املتنوعة حليواانت عديدة

ورد يف املصادر األدبية اإلغريقية والالتينية ،و لكن جيب

وخمتلفة ،فإضافة إىل العظام احليوانية اليت تشكل هيكلها

علينا أن ال نغفل أن فراعنة مصر إمنا كانوا يف نصوصهم

العظمي اليت صنع منها اإلنسان حليا متنوعة كالعقود،

يتحدثون عن قوم كانوا أعداء هلم.

فقد صنع اإلنسان حليه من مواد عظمية أخرى كالعاج؛
عثر كذلك يف املواقع األثرية العائدة للعصور احلجرية

 -فصلت النصوص املصرية يف أمر سيادة أقوام البحر

على حلي مصنوعة من مواد عظمية أخرى ،كالقالئد

على الليبيني ،ذلك أهنا ذكرت أن القيادة كانت يف
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أيدي الليبيني ،فقد كانت األسلحة مثال نتاج تطور
أسلحة العصور احلجرية يف املنطقة كالرمح والقوس
والسهام ،إال أن التأثريات األجنبية على األسلحة
األخرى كالسيف واخلوذة تبدو أكثر وضوحا حىت
العرابت احلربية اليت ركبها الليبيني القدماء منذ القرن 13
قبل امليالد ال يبدو عليها أي أتثري أجنيب رغم أهنا مل
تكن يف متناول مجيع شعوب العامل القدمي.
 ميكن القول أن املصادر املصرية والرسوم الصخريةتشكل أرضية تلغي الفكرة القائلة بوجود حلقة مفقودة
يف التاريخ اللييب القدمي عامة  -ويف اتقانه للصناعة منذ
أقدم العصور خاصة ،-تتمثل يف الفرتة املمتدة بني
العصور احلجرية وقدوم الفينيقيني إىل ليبيا القدمية ،ولعل
الفكرة تتضح يف حال حصول مسح أثري شامل
للمنطقة.

383

جانفي 2021

اجلزائر

جملة مدرات للعلوم االجتماعية واإلنسانية تصدر عن املركز اجلامعي غليزان-
العدد 03

ISSN :2710-8880

اجلزائر

جانفي 2021

.6املصادر واملراجع:

-Oric.Bates,The Eastern Lybians
(an essay), éd Macmillan and co
limited, London , 1914.

 -إبراهيم العيد بشي  ،مدخل اىل اتريخ حضارات بالد

املقاالت:

الكتب:

املغرب القدمي "دراسة حضارية منذ فرتة قبل التاريخ حىت

-أم اخلري العقون  ،من مصادر اتريخ املغرب القدمي

الفتح اإلسالمي" ،منشورات زاد  Zالطالب ،اجلزائر،

"الرسوم الصخرية و اآلاثر املصريةcarrefours ،

.2011

sahariens vues des rives du Sahara

 -أمحد عبد احلليم دراز ،مصر وليبيا فيما بني القرن

،مركز البح يف االنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية ،

السابع والقرن الرابع ق.م ،اهليئة املصرية العامة

وهران.2016،

للكتاب.2000،

-أم اخلري العقون  ،مظاهر اجملتمع و احلضارة الليبية من

 -رجب األثرم  ،العالقات الليبية املصرية حىت أتسيس

خالل اآلاثر املصرية القدمية  ،جملة االحتاد العام

األسرة الثانية والعشرين الليبية،جملة البحوث التارخيية ،

لآلاثريني العرب  ،العدد السابع  ،القاهرة ،2006 ،

منشورات جامعة الفاتح  ،السنة السادسة  ،العدد

-مها حممود عيساوي ،اإلنسان املغاريب القدمي

األول.1984 ،

الصحراوي وإشكالية التدوين من خالل الرسوم

 -حممد اهلادي حارش ،دراسات ونصوص يف اتريخ

السخرية ،دورية كان التارخيية ،العدد ،17الكويت،

اجلزائر و بلدان املغرب يف العصور القدمية ،دار هومة،

. 2012

اجلزائر.2013 ،

-وريدة علي حممد املنقوش ،التقنيات املتبعة يف اجناز

 -حممد العيد بشي ،اتسيلي انجر األزمنة اجليولوجية

النقوش والرسوم الصخرية ابلصحراء الكربى ،اجمللة

واملؤشرات احلضارية و العوامل الطبيعية املكونة للمنطقة،

العلمية لكلية الرتبية ،جامعة مصراتة  ،اجمللد األول،

اجلزء الثاين ،دار احلرب ،اجلزائر.2008 ،

العدد الثاين عشر ،ليبيا.2019 ،

- J.-H Bresated, Ancient Records

بعيطيش عبد احلميد ،احملتوى التارخيي للنقوش الصخرية

of Egypt, Historical documents,

يف الصحراء اجلزائرية ،دورية كان التارخيية ،العدد

Part IV, University of Chicago

الثالثون ،ديسمرب .2015

press, London, 1906-1907 .
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العلمية لكلية الرتبية ،جامعة مصراتة  ،اجمللد األول،
العدد الثاين عشر ،ليبيا ،2019 ،ص .29
 -3مها حممود عيساوي  ،املرجع السابق ،ص .25

 46ق.م  ،مذكرة ماجستري يف اتريخ احلضارت القدمية،
جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة.2010 ،

 - 4إبراهيم العيد بشي  ،مدخل اىل اتريخ حضارات
بالد املغرب القدمي "دراسة حضارية منذ فرتة قبل التاريخ
حىت الفتح اإلسالمي" ،منشورات زاد  Zالطالب،
اجلزائر ،2011 ،ص ص .77-76
 - 5إذا كانت الصحراء يف األلف الثامنة –السابعة
قبل امليالد مغطاة ابلغاابت والبحريات واحليواانت
الضخمة اجلثة ،فإهنا بدأت تعرف حتوال تدرجييا يف
الفرتة املمتدة ما بني األلف السابعة-الرابعة ق.م ،نتيجة
تذبذابت يف سقوط األمطار ،و تناقص حجمها ،وهو
التحول الذي يزداد سرعة فيما بني األلف الرابعة-الثانية
ق.م ،إذ حتركت الرمال وسدت أسرة األهنار ،وبدأت
البحريات تتحول إىل مستنقعات لكن األمر اشتد ما
بني األلف الثانية-األوىل لدرجة أنه مل حتل األلف
األخرية حىت أخذت أهم املشاهد الطبيعية احلالية
ابلصحراء مكاهنا ،فاضطر معها اإلنسان للهجرة إىل
املناطق املعتدلة واملتوفرة املياه .وتكون هجرته حنو
الشمال قد أخذت اجتاهني رئيسيني :اجتاه مشال غرب
يف الشرق اجلزائري واجلنوب الوهراين والسوس ابملغرب
األقصى ،واجتاه مشال شرق مارا بفزان وصوال إىل مصر
و برقة .عن :حممد اهلادي حارش ،دراسات ونصوص
يف اتريخ اجلزائر و بلدان املغرب يف العصور القدمية ،دار
هومة ،اجلزائر ،2013 ،ص ص .32-31
 -6أمحد عبد احلليم دراز ،مصر وليبيا فيما بني القرن
السابع والقرن الرابع ق.م ،اهليئة املصرية العامة
للكتاب ،2000،ص . 27 – 26

 .7اهلـوامـش:
 -1تفيدان املصادر التارخيية أبن التجمعات البشرية يف
ليبيا القدمية كانت هائلة األعداد ومنظمة فيما بينها و
هلا أساليبها يف التواصل ،ولكون املعطيات املادية هي
الوسيلة الوحيدة ملعرفة خمتلف املظاهر احلياتية لتلك
التجمعات يف مرحلة ما قبل التاريخ ،فإ ّن كل ما مت
يعرب عن نشاط
العثور عليه من خملفات أثرية هو إنتاج ّ
إجتماعي لإلنسان اللييب القدمي يف مرحلة ما قبل
التدوين ،وقد متيّز اجملتمع اللييب الصحراوي يف فرتة ما
قبل التاريخ بثالث خصائص أساسية ،وهي:عدم معرفة
الرموز الكتابية ،فكل معارفه تناقلها مشافهة إذ مل يرق
فكره ألن يكتب خالل هذه املرحلة أبدا ،لكنه بدأ
يدون من خالل الرسوم التصويرية.و صناعته ألدواته
اخلاصة كانت من احلجارة ،حي أ ّن درجة إتقاهنا هي
اليت حتدد نوع الثقافة احلجرية عن غريها من جمتمعات
تلك الفرتة ،و صانع تلك األدوات كان اإلنسان
العاقل .أنظر :مها حممود عيساوي ،اإلنسان املغاريب
القدمي الصحراوي وإشكالية التدوين من خالل الرسوم
السخرية ،دورية كان التارخيية ،العدد ،17الكويت،
 ،2012ص .24
 -2وريدة علي حممد املنقوش ،التقنيات املتبعة يف اجناز
النقوش والرسوم الصخرية ابلصحراء الكربى ،اجمللة

1

385

جملة مدرات للعلوم االجتماعية واإلنسانية تصدر عن املركز اجلامعي غليزان-
العدد 03

ISSN :2710-8880

 -7رجب األثرم  ،العالقات الليبية املصرية حىت
أتسيس األسرة الثانية والعشرين الليبية،جملة البحوث
التارخيية  ،منشورات جامعة الفاتح  ،السنة السادسة ،
العدد األول  ،1984 ،ص . 163
 -8أمحد عبد احلليم دراز  ،املرجع السابق  ،ص . 27
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