Volume 7, Issue 4, April 2020, p. 263-294
İstanbul / Türkiye
Article Information

Article Type: Research Article
 This article was checked by iThenticate.

Article History:
Received
20/03/2020
Received in revised
for m
10/04/2020
Available online
15/04/2020

SOME ASPECTS OF CIVILIZATION INTERACTION
BETWEEN LIBYANS AND GREEKS IN THE
PROVINCE OF CYRENAICA FROM 631 - 323 B.C.

Fatima Salem Al-AQILI1
Abstract
This study deals with the civilizational interaction in the province of Cyrenaica
(eastern Libya) between Libyans and Greeks in the period 631-323 BC which refers
to the arrival of the Greeks to Libya and their establishment of the city of Cyrene
(Shahat) by a group of immigrants coming from an island Thira. when they arrived
on the Libyan coast, they landed on the island of Platea, which they had to leave for
the island of Aziris before they were transported to Cyrene by the Giligamae tribe
that stated : ((Here, the place is good for you, the Greek men because the sky here
is perforated)). The Greeks lived alongside the Libyans from the Aspystae tribe in
peace, where they married women of this tribe, where peace and harmony between
the two parties prevailed for a long time, and several other cities were established in
the region, which was known as Pentapolis or the five cities. Greeks and Libyans
were associated with good-neighbourly relations and social ties that contributed to
the incorporation of these tribes within Greek society, which resulted in some tribes
being subdued and affected by the religious beliefs of both parties. This study sheds
light on the methods that assisted in establishing the city of Cyrene and the
demographics of people of the region, then it reviews some evidence of a civilized
interaction and cultural exchange between Greeks and Libyans.
Key words: civilizational interaction, greeks, province of cyrenaica.
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بعض مظاهر التفاعل احلضاري بني الليبيني واالغريق يف إقليم قورينائية يف الفًتة
من  323- 136ق.م
فاطمة العقيلي-جامعة بنغازي -ليبيا
ادللخص
يتناول موضوع ىذه الدراسة التفاعل اضتضاري يف اقليم قورينائية (شرق ليبيا) بُت الليبيُت واالغريق يف
الفًتة اظتمتدة مابُت  323 - 636ق.م وىو اتريخ قدوم االغريق اىل ليبيا وانشاؤىم ظتدينة قوريٍت
(شحات اضتالية) علي يد غتموعة مهاجرين قادمُت من جزيرة ثَتا وعند وصوعتم للساحل اللييب نزلوا يف
جزيرة ببلتيا اليت اضطروا ظتغادرهتا ايل جزيرة ازيريس قبل ان يتم نقلهم إيل قوريٍت عن طريق قبيلة
اصتيلجاماي اليت قالت عتم(( :ىنا يطيب لكم اظتكان ايها الرجال االغريق ألن السماء ىنا مثقوبة)).
عاش االغريق إىل جانب الليبيُت من قبيلة االسبوستاي يف سبلم حيث تزوجوا من نساء ىذه القبيلة
وساد السبلم والتالف بُت الطرفُت فًتة طويلة ،مت خبلعتا أتسيس عدة مدن اخرى يف االقليم وىي ما
عرفت ابسم البينتابولس او اظتدن اطتمس  .ارتبط االغريق والليبيُت بعبلقات حسن اصتوار وروابط
اجتماعية ساقتت بدمج تلك القبائل داخل اجملتمع االغريقي األمر الذي ترتب عليو أتغرق بعض القبائل
وأتثرىم ابظتعتقدات الدينية لكبل الطرفُت .سنحاول يف ىذه الدراسة تسليط الضوء على الطرق اليت
ساعدت على انشاء مدينة قوريٍت والًتكيبة السكانية لسكان االقليم مث نستعرض القرائن واالدلة على
وجود تفاعل حضاري وتبادل ثقايف بُت االغريق والليبيُت.
الكلمات ادلفتاحية :إقليم قورينائية  ،الليبُت  ،اإلغريق  ،قوريٍت،التفاعل اضتضاري .

ادلقدمة:
يتناول موضوع ىذا البحث عن التقاعل اضتضاري يف اقليم قورينائية _ شرق ليبيا _ بُت الليبُت
واإلغريق يف الفًتة اظتمتدة ما بُت عام  636ق م اتريخ قدوم اإلغريق ايل ليبيا وإنشاؤىم ظتدينة قوريٍت
( شحات اضتالية ) وحيت  323ق م .ويعود السبب يف اختياري عتذا اظتوضوع ايل الرغبة يف ابراز
التفاعل اضتضاري اللييب والتفاعل بينهم وبُت اإلغريق يف اإلقليم ومنذ قدومهم ايل ليبيا  ،ويف الوقت نفسو
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دحض ػتاوالت الباحثُت الغربيُت الرافضُت حينا واظتتجاىلُت حينا اخر لكل مساقتة وتفاعل لييب
اغريقي يف األقليم ْتجة ان حضارة قوريٍت كانت حضارة اغريقية صرفة .وتكمن اقتية ىذا اظتوضوع يف
كونو يتصدي لقضية التفاعل اضتضاري بُت الليبُت واإلغريق وذلك من خبلل العديد من القرائن واإلدلة
الداعمة لذلك  ،كما يتميز ىذا اظتوضوع ابإلصالة كونو مل يطرق ايل األن من قبل الباحثُت .
ويرتكز ػتتوي ىذا البحث يف شقُت رئيسُت قتا :
أوالً :عرض اترمتي لنشأة قوريٍت والًتكيبة السكانية الليبية يف األقليم .

اثنياً :القرائن واألدلة علي وجود تفاعل حضاري وتبادل ثقايف يف اإلقليم بُت الليبُت واإلغريق .
اثلثاً:يف اطتادتة أوجز كل ماتوصلت اليو يف ىذا البحث .

رابعاً:قائمة صور ومبلحق داعمة للبحث

أوالا :سكان إقليم قورينائية قبيل إنشاء قوريين :

اعتاد الكثَت من الباحثُت على اعتبار اظتؤرخ اإلغريقي ،ىَتودوتوس )-484 (Hpoδoтos

424ق.م،اول من حتدث عن القبائل الليبية )(J.Lacarriere,1968,p,221_229;J.Myres,1963,p34
ولكن كان ىناك من سبقو يف اضتديث عن ىذه القبائل ،وىو ىيكاتيوس اظتليت
() )Hacataei,1841trans,Mulle,pp1_22( (ἙθαηαῖνοὁΜηιήζηνοولكن افتقار ما ذكره
ىيكايتوس من معلومات عن القبائل الليبية للنظام – أي من حيث ترتيب مواقع القبائل -أو للدقة يف
نقل أشتاء ىذه القبائل جتعلنا نقدم ىَتودوتوس عليو ،مقارنُت بينهما كلما دعت اضتاجة إىل ذلك .ورغم
تناثر اإلشارات اليت يوردىا ىَتودوتوس عن ليبيا يف أجزاء كتابو التسعة ،إال أن اتريخ ليبيا كان لو
النصيب الوفر يف اصتزء الرابع ،وحتديدا الفقرات من  "645حىت ،2"205كما اختصت الفقرات
من( -668إىل  )690من الكتاب الرابع ،للحديث عن القبائل الليبية واليت يسميها ىَتودوتوس ،قبائل
البدو

الرعاة(,trans.1996,

 .)Herodotusلقد دتثل سكان إقليم قورينائية قبيل إنشاء قوريٍت وحسب

تسمية ىَتودوتس يف قبائل البدو الرعاة الساحلية واليت جاء ترتيبها من الشرق ايل الغرب كاأليت:

Herodotus: History's , IV, 168- 190.
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 -6قبيلة األديرماخيدي (Ἀδπξκαρίδαη) :وقد ورد ذكر ىذه القبيلة ألول مرة عند ىَتودوتوس
( ) ,trans.1996, iv,168) Herodotusمث عند سكوالكس (،)scylax, trans.1982
ويتفق كل من ىَتودوتوس وسكوالكس على أن موطن ىذه القبيلة نتتد من غرب دلتا النيل مبصر ،ويف
حُت يرسم ىَتودوتوس ميناء بلينوس (أي من غرب دلتا النيل حىت منطقة سيدي براٍل ) كحدود غربية
عتذه القبيلة ،فإن سكوالكس نتد ىذه القبيلة حىت أبيس )( (Απηϛزاوية الزخم شرق السلوم) 608
scylax,trans.1982
 -2قبيلة اجليلجامي :(Γηιηγάκαη) :ورد اسم ىذه القبيلة مرة واحدة عند ىَتودوتس
) )Herodotus, IV, 169حيث حدد موطنها من ميناء بلينوس وحىت جزيرة أفروديسياس ,أي
من سيدي براٍل وحىت جزيرة كرسة اضتالية ،ونتكن إرجاع السبب يف عدم ورود اسم ىذه القبيلة عند
الكتاب الذين تلوا ىَتودوتوس ،ىو أهنم مل يهتموا بذكر التقسيمات الفرعية للقبائل الليبية يف شرق ليبيا
ابلدقة اليت قام هبا ىَتودوتوس ،ومن جهة أخرى ظهور قبيلة اظتاماريداي ) .(Μαξκαξίδαηظهر
اسم اظتارماريداي ألول مرة لدى سكوالكس( ،( Scylax, 108حيث يقول (إىل الغرب من
األديرماخيدي يعيش اظتارماريدي ،ونتتد نفوذىم عرب دواخل قورينائية ،وحىت سواحل سرت) .ويري ثرينج
) (J. Thringأبن "سكوالكس قد ا تبع تقاليد البحارة ،واليت كانت تستخدم االسم العام واألكثر
مشولية،

ْتيث

أصبح

اسم

اظتارماريداي

يف

القرون

التالية

غَت

قابل

للنقاش") ،)Thring.j1940,p100ويبدو أن الرأي السابق صحيح ،حيث يشَت اسًتابون يف
أواخر القرن األول ق.م ( )23 -63ق.م "أبن اظتارماريداي يعيشون على السواحل من غرب مصر
وحىت قوريٍت") ,) Strabon,trans,1949.ii,5,33ويف موضوع آخر يقول أبن "اظتارماريداي
يتاستون قوريٍت وينتشرون حىت أمون") ,(xvii,3,23أما يف القرن اظتيبلدي فإن بليٍت
( )pliny,trans,1947,v,34يبدي اتفاقًا كامبلً مع ما ذكره سكوالكس ،حيث لتدد موطنهم
من "إقليم ابرتينيوم ) (Paraetoniumحىت سرت الكبَت".
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ومن خبلل ما سبق ،ـتلص إىل أنو من القرن الرابع ق.م  ،وحىت بداية القرن األول اظتيبلدي ،ظل اسم
اظتارماريداي يطلق على القبائل الليبية اظتمتدة من ابرتينيوم وحىت جنوب غرب قوريٍت ،وال شك يف أن
قبيلة اصتيلجامي كانت ضمن ىذه القبائل.
 -3قبيلة اإلسبسيت(Ἀζβύζηαη) :
ال ؾتد اتفاقًا كامبلً بُت الكتاب القدامي حول رسم اسم ىذه القبيلة ،حيث ؾتده يرد عند ىيكايتوس

)(FHG Vol ll, 302برسم زيبواتي  ، Zβπтıο.وعند ىَتودوتوس ) IV,170ابسم

اسبوستاي ( ، (Àζβύζтαıيف حُت يرشتو بليٍت يف كتابو اطتامس vفقرة  34ب(اسبيتاي)
) .(Asbytaeوعن موطن ىذه القبيلة يقول ىَتودوتوس "يسكن ىؤالء وراء قوريٍت ،وال يصل
االسبسيت إىل ساحل البحر ألن القورنئيُت يسكنون قرب البحر". Herodutos, IV, 170يف
حُت يشَت اسًتابون إىل أن ىذه القبيلة كانت تقطن ساحل سرت ،يف أواخر القرن األول ق.م بُت
اصتيتويل ) (Γαίηνπινηوالبوزاكي )(Strabon, Geography ,ii, 5, ( (Bvδάθηνη
 23أما بليٍت ،فيوطن ىذه القبيلة بُت النسامونس واظتكاي على ساحل سرت ،يف القرن األول اظتيبلدي
).)Pliny,V,34
 -4قبيلة األوسخيسي(Aύζρίζαη) :
أورد ىيكاتيوس ) (FHG, Vol ll, 300اسم ىذه القبيلة ابسم اوسجيداي ) (Aύơүδαويقول
ىَتودوتوس

)(IV,171

عن

ىذه

القبيلة

يسكنون

[وىؤالء

وراء

برقة

) (Bάpθsويصلون إىل البحر عند أيوسبَتيدس ] .[Eύεơεрiδαsولتدد ديودورس الصقلي ,
 Diodours of Sicily,1967,iii,49موطن ىذه القبيلة ّتنوب غرب قورينائية ،ويف القرن
الثاٍل اظتيبلدي يذكر بطليموس اصتغرايف  ),1883,1v,6,6) Claudii Ptolemaeiىذه القبيلة
حيث

لتدد

موطنها

ابلقرب

من

أوجلو.

ويفًتض

جيان

ديسانج

)(Desanges,j,1962,pp148_149أبن قبيلة االفسيخيسي كانت ترحتل كل عام – أسوة مبا
كانت تفعلو قبيلة النسامونيس – صتٍت ػتصول البلح من أوجلة ).(Aύγηια
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 _5قبيلة الباكاليس (Bάθαιεs) :
يقع موطن ىذه القبيلة يف "منتصف موطن قبيلة األوسخيسي ،حيث يتصل موطنهم ابلبحر عن اتوخَتا
) ، )Herodotus, IV, 172ومل يرد أمر ىذه القبيلة عند كل من اسًتابون وبليٍت ،وديودورس
الصقلي ،ؽتا يرجح أهنا كانت ضمن جتمع اظتارماريداي ،ولعل ما يؤكد ىذا األمر ىو أننا وجدان العديد
من

اإلشارات

عتذه

القبيلة

يف

نقوش

إقليم

قورينائية،

وخاصة

نقوش

اتوخَت

1939,SEG,ix,64)(Klaffenbach,g,
وتشَت جويس رينولدس ) ( Reynolds,j,1952,CAH,vol,x,p526إىل أنو مت العثور على
نقش يشَت إىل أن لقب األوخيلي ) (Ochloiكان يطلق على الليبيُت يف اتوخَتا يف القرن األول ق.
كما نوه دايزنج ) ( Desanges,j,1962,pp,149_150إىل أن بطليموس اصتغرايف قد أشار إىل
وجود قبيلة تدعي الفاكيتاي وحدد موقعها ابلقرب من راحة أوجلة وبرأيو فهذه القبيلة قد تكون قبيلة
الباكاليس اليت أشار إليها ىَتودوتوس ) ،Herodotus,iv,172ووجودىا يف ىذا اظتوقع يؤكد على
حدوث ىجرة موشتية أو طرد.
 -6قبيلة النسامونيس(Ναζακώλνο) :

يشَت ىَتودوتوس ( ")iv,672أبن ىذه القبيلة

قد قطنت اإلقليم الواقع للغرب من قبيلة األوسخيسي" ولتدد سكوالكس موقع ىذه القبيلة "أبنو كانت
تعيش يف األجزاء الشرقية من خليج سرت الكبَت جنوب غرب قورينائية ،ودتتد ابجتاه الغرب حىت ىياكل
اإلخوان فيبلٍل*،(Arae Philaenorum) Scylax, 109

أما اسًتابون فإنو يشَت إليهم

بقولو "بينما يسمون من خلف قوريٍت ،وخليج سرت الكبَت ،البسولوي ) (Ψύιιoηوالنسامونيس" مث
يعود يف موضع آخر لكي يشَت إىل أهنم" كانوا يتواجدون غرب قبائل اظتارماريداي ،حىت ىياكل األخوان
فيبلٍل"  .Strabon,1949 , ll, 5, 23, XVll, 3, 20- 23ويف القرن األول ق.م .يذكر
بليٍت "أبن قبيلة األكروكليس ) (Acraucelesكانت تقاسم قبيلة النسامونيس يف اصتزء الشرقي من
موطنها"

)  .)pliny,1947,v,34ويبدو أن معرفة اإلغريق لقبيلة النسامونيس كانت جيدة

بدرجة جعلتهم يطلقون عليها لقب ميسامونس ) (Mesammonesواليت كانت تعٍت :القاطنون
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وسط الرمال .وقد خلد اسم ىذه القبيلة يف نقش القادة اطتمسة الذين أضتقوا ىزنتة هبا وبقبيلة
اظتكاي) , )Klaffenbach,g,1939,SEG,IX,77وإضافة ظتا سبق فقد كان اسم ىذه القبيلة
مادة خصبة لؤلسطورة ) ،Apollonus Rhodius,trans,1967, IV,1496والشعر
اإلغريقي).)Callimachus,trans,1958,602

اثني ا :اإلغريق يف إقليم قورينائية من  136ق م وحىت عام  323ق م
يعود الفضل إىل اظتؤرخ اإلغريقي ىَتودوتوس يف حفظ حلقة مهمة من حلقات التاريخ السياسي اظتفقود
لليبيُت ،وذلك من خبلل كتابو الرابع الذي حدثنا فيو عن اظترحلة التمهيدية لقدوم اإلغريق إيل ليبيا ،يف
روايتُت،

إحداقتا

عن

الثَتيُت

()Θεξαίνη

والثانية

عن

القورينيُت

( .),trans,1971,IV,150_157)Herodotus)Кπξελαίνηورغم اختبلط اضتقيقة
ابطتيال فيما رواه ىَتودوتوس ،إال أن الواضح من السياق ىو أن اإلغريق قد دفعتهم اضتاجة اظتلحة
للبحث عن مكان لبلستعمار واالستقرار ،ذلك أنو خبلل القرن السابع ق م حدثت ثورة اقتصادية ،كان
عتا أثر كبَت على النواحي االجتماعية والسياسية يف العامل اإلغريقي )n,1960,p23Smith,(،وظتا
كانت جزيرة ثَتا ( ) Θεξαتعاٌل كغَتىا من سوء األحوال االقتصادية ومن الضغط السكاٍل اظتتزايد
إضافة إيل ضيق الرقعة الزراعية واصتفاف ،فإن ذلك دفع سكاهنا للسعي إلنشاء مستعمرة خارج
الوطن(صاحل  ،عبد العزيز ،6966 ،ص  .)66ويروي ىَتودوتوس [أبن اصتفاف قد دفع سكان جزيرة
ثَتا الستشارة موحي دلفي ( )ΔειθνίΠῡζίᾱالذى أشار عليهم إبنشاء مستعمرة يف ليبيا كحل ظتا
يعانوه من مشاكل ،وبناء على ما تقدم فقط أْترت سفينتان من ذوات اطتمسُت غتدافا حيث استقرت
على جزيرة ببلتيا ( )Πιαтεαولكن يبدو أن العيش مل يطب عتم على اصتزيرة فعادوا إىل وطنهم ،إال
أن السكان منعوىم من النزول على اصتزيرة ،مث استشار سكان ثَتا للمرة الثانية موحي دلفي ،وىنا اقتنع
اظتهاجرون وعادوا من جديد إيل جزيرة ببلتيا مث انتقلوا بعد ذلك إىل مكان يدعى إيزيس (.)Αδηрηѕ
واليت يرجح جودشايلد أهنا إحدى جزر خليج بومبو الثبلثة ( جودتشايلد ،6970 ،ص .)9
يف حُت يرجح جون بوردمان أبنو من بُت جزر مببو الثبلثة ،كانت جزيرة مببو اظتقابلة لرأس التُت يف
مواجهة آخر الساحل الشرقي لليبيا ،وذلك أبهنا مستوية السطح و قريبة من الشاطئ
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(j,Boardman, , 1966, "Eridence for the settlements in cyrenaica",
)The Annal of British School at Athens No - 61, p150
والظاىر أن ىؤالء اظتهاجرين قد طاب عتم اظتقام يف آزيريس حيث عاشوا إيل جانب الليبيُت يف سبلم ظتدة
ست سنوات ،ولكن ىذا الوضع مل يستمر طويبل إذ متربان ىَتودوتوس أبن الليبيُت استطاعوا إقناع
اإلغريق بًتك أزيريس ،وقادوىم إيل اظتكان الذي أسسوا بو مدينتهم قوريٍت( Herodtus, IV,
 .)156عند حتليل األحداث السابقة اليت أوردىا ىَتودوتوس عن قدوم اظتهاجرين اإلغريق من ثَتا
واستقرارىم يف ببلتيا مث انتقاعتم بعد ذلك إىل ايزريس ندرك أبن اعتدف األساسي عتؤالء اإلغريق كان
البحث ع ن أراضي صاضتة إلنشاء مستعمرة زراعية ،وليس ما ذىب إليو سنادروستوكي( (S.Stucchi
من أن ما ذكره ىَتودوتوس عن كوربيس صائد األصداف والسفينة الساموسية يؤكدان على أنو كانت
ىناك عمليات – لعدة قرون من الزمن – إلنشاء مستعمرة جتارية ويقول[ :أنو يتضح لنا من رواية
ىَتودوتوس أن الذين وصلوا كمجموعة مستقلة إيل نفس اصتزيرة – ببلتيا – كانوا حقا جتارا موشتيُت
حيث كانت نقطة التوقف تلك مناسبة عتم للتبادل التجاري مع السكان احملليُت ومل يفكروا يف إنشاء
مستعمرة سكنية على الرب الرئيسي إال بعد عامُت ،حيث أسسوا بلدة أزيريس Stucchi,s,1989, .
"Problem concerning Te coming of the Greek to Cyrenaica the
Relations with neighbors" Mediterranean Aracheology,pp74_75.
إن األمر الثابت من خبلل نص ىَتودوتوس ىو أن اإلغريق مل يكونوا ْتاجة إىل إنشاء مستعمرة جتارية
للتبادل بقدر حاجتهم إىل أراضي صاضتة لبلستيطان والزراعة بعد أن أجدبت جزيرة ثَتا ،ىذا من جهة,
ومن جهة أخرى جاءت إجابة موحي دلفي وللمرة الثانية على ىؤالء اظتهاجرين لتؤكد ما سبق [فبعد أن
استنبؤوا موحي دلفي قائلُت "أهنم سكنوا ليبيا ومل تتحسن أحواعتم" ،أجابتهم _كاىنة دلفي_ مبا يلي:
إذا تعرف موثل األغنام أفضل مٌت دون أن تذىب إليها يف حُت أن ذىبت إليو ،فإنٍت أتعجب كثَتا
ضتكمتك]) .)Herodotus, IV, 159ويدل انتقال اإلغريق من جزيرة ببلنيا إيل إزيريس على أن
الليبيُت – الذين كانوا من اصتيلجامي ( -)Γίιηγάκαηاستناداً إىل حتديد ىَتودوتوس ظتوطن ىذه
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القبيلة -مل يتعرضوا عتؤالء اإلغريق ،بل كانت العبلقات فيما بينهم سلمية وودية ،بدليل بقائهم فيها ظتدة
ست سنوات ،ويف ىذا الصدد يشَت رجب األثرم إىل أن ذلك يؤكد على وجود عبلقة مبكرة بُت الطرفُت
وسابقة لقدوم اإلغريق(،األثرم  ،رجب " ،6985 ،العبلقات الليبية اإلغريقية قبل أتسيس قوريٍت من
636ق.م" ،غتلة البحوث التارمتية ،السنة الرابعة عشر ،العدد الثاٍل ،ص ص ،)609_606والشك
أن اإلغريق كانوا يف ىذه الفًتة على اتصال بوطنهم األم ،وابلتايل نرجح حدوث تبادل جتارى بُت الليبيُت
واإلغريق يف ىذه اظتنطقة .ويستمر ىَتودوتوس بعد ذلك فيقول[ :ويف السنة السابعة وعدىم الليبيون –
أي اإلغريق – أبهنم سيقودوهنم إىل مكان أفضل ،أقنعوىم بذلك فًتكوا اظتكان وقادىم الليبيون من ىناك
واجتهوا هبم غراب ،وحىت ال يرى اإلغريق أفضل األماكن وىم يعربوهنا ,فإهنم حبسوا وقت النهار ونترون هبا
ليبل ويسمى ىذا اظتكان إيرسا ( )Іξαζαوقادوىم إىل أن وصلوا هبم إىل عُت تسمى نبع أبوللو
( ،) Herodotus, IV, 158()АπζιιωλνϛΕίπαλفهل كانت لقبيلة اصتيلجامي من
القوة والسطوة ْتيث تقوم ابلفرض على ىؤالء اظتهاجرين اإلغريق – والذين نتثلون طبقة داخلية وغريبة
حضارايً وعقائداي على االسبسيت ،أم أن ذلك بعد موافقة ىذه القبيلة؟ من جهة أخرى نتبُت من موقف
أ دالء قبيلة اصتيلجامي حيال إيرسا أبهنا كانت أراضي ملكية خاصة ابألسرة اظتالكة ،وقد أورد الشاعر
اإلغريقي بنداروس يف بثيتو التاسعة إشارة إكتابية حيال ذلك ،حيث ذكر أبن إيرسا ( )Іξαζαكانت
مركز للملك انتايوس ( )Аλтαίνοملك قبيلة اصتيلجامي(Pinderus,1961, Pythian ،
). odes, IX, 106ويبدو أن بقاء اإلغريق اظتهاجرين يف إزيريس ظتدة ست سنوات مل يكن عن رضا
اتم بل اعتربوا إزيريس ػتطة أولية يستطيعون من خبلعتا استطبلع ومعرفة أفضل اظتناطق وأخصبها ىف
تلك األؿتاء ,وابلتايل ال يسعنا ىنا سوى ترجيح أنو قد شتعوا مبا كانت تتمتع بو منطقة إيرسا من
خصب وغٌت ،وعتذا أبدوا رغبتهم يف استيطاهنا ،وىناك أدرك ملك قبيلة اصتيلجامي مدى اطتطر الذي
يقع على قبيلتو يف حال استقرارىم هبا ,عتذا قرر إبعادىم وبطريقة سلمية عن أراضيو وألجل ذلك قام
األدالء إبقناع اإلغريق بًتك إزيريس واصطحبوىم غراب ْتيث عربوا إيرسا ليبل .ورغم أن ىَتودوتوس مل
يبُت لنا موقف قبيلة االسبسيت من ىؤالء اظتهاجرين إال أننا ال نستطيع غتاراة ما ذىب إليو أحد الباحثُت
من أن ىذا الًتحيب "كان يهدف إىل استغبلل اإلغريق يف أمور صناعية وعسكرية"( اصتراري ،دمحم ،
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 ،6982ص  ) 94بل نتكن أن نفسر موقف ىذه القبيلة يف أهنا مل تر يف قدوم مائيت إغريقي يف البداية
أي ؼتاوف لذلك مل تصطدم هبا ،بل فضلت التعاون معهم ،مادام األمر ال يؤثر على حياهتم ،حيث أن
عدد اإلغريق يعد قليل بوجود ىذه اظتساحة الشاسعة للقبائل الليبية وفيو ما يكفي للجميع .وتدل ؼتاطبة
أدالء اصتيلجامي لئلغريق ابلقول" أيها الرجال اإلغريق (" )Аλδξεs Eιιελs
))Herodutus,iv,158على أهنم مل يتخذوا زوجات من قبيلة اصتيلجامي ،إفتا مت ذلك بعد
إنشائهم ظتدينة قوريٍت ومن نساء االسبسيت .مل يكن اظتكان الذي استقر فيو اإلغريق متتلف كثَتا عن
بيئة ببلدىم األصلية ،بل كانوا يفضلون جزيرة ثَتا اجملدبة ابلًتبة اطتصبة واظتراعي الوفَتة والطقس اظتبلئم(
األثرم ،رجب  ،)34 ،6988 ،وقد كان لروح الود واظتسألة اليت أظهرهتا قبيلة االسبسيت جتاىهم دورا
كبَتاً يف مساعدة اإلغريق يف بناء مستعمرهتم ،اليت عرفت ابسم قوريٍت ( .)Κπξελεوضع ابتوس
( )βάттоλسنة  639ق.م أسس اضتكم الوراثي يف قوريٍت ،وقد أخذ حكام ىذه األسرة يتبادلون
اشتي ابتوس واركسيبلوس ( )Herodotos, IV, 159_163 ()Ἀξθεζίιανοوامتد فًتة
حكم ىذه األسرة حىت منتصف القرن اطتامس ق.م (شاموا  ،فرانسوا،6990،ص  .) 666لقد
امتازت العبلقات الليبية يف عهدي ابتوس واركسيبلوس ابلسبلم ،حيث دل التطور العمراٍل والنمو
االقتصادي بقوريٍت على ذلك ،كما أن اإلغريق مل تكن لديهم القدرة بذلك العدد القليل – اظتائتُت –
ويف زمن قصَت على تشييد مدينة عظيمة؛ هبا منشآت معمارية ضخة مثل معبد أبوللو ،ومعبد أردتيس ؽتا
يؤكد على اظتساقتة الكبَتة لقبيلة اإلسبسيت يف إنشاء وتعمَت مدينة قوريٍت ( "Sadawiya,A,1968,
The Greek settlement in cyrenaica with noter on pottery
)Discorered there" Libya in History,pp,93_98
ولكن ىل استمر التطور السلمي يف العبلقات الليبية اإلغريقية طيلة فًتة حكم أسرة ابتوس؟ اإلجابة
على ذلك ال ،فقد اصطلح الباحثون على اعتبار ارتقاء ابتوس الثاٍل سنة  583ق.م مدة اضتكم يف
قوريٍت مبثابة اإلسفُت الذي دق يف العبلقات الليبية اإلغريقية ،ذلك أنو ومبجرد اعتبلئو قام ابستقدام
عناصر ساكنية من ببلد اإلغريق ومبساعدة موحي دلفي) . (Herodotus, IV, 159وأدى ىذا
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اإلجراء إىل استيبلء ىؤالء اظتهاجرين على أجزاء كبَتة من أراضي قبيلة االسبسيت ،اليت يسميها
ىَتودوتوس البَتويكي ( )πεξίνηθνηالليبيون اجملاورون ،وقد شعرت ىذه القبيلة ابلظلم واإلىانة ،عتذا
أرسل ملكها أديكران ( – )Άδηθξάλبعد أن أدرك عدم قدرتو على التصدى للكَتنيُت – يستنجد
مبلك مصر آبريس ( .)Herodotus,Ibid) )Aπξίεοويرى بعض الباحثُت أن اإلجراء الذي
اختذه اظتلك أديكران كان إجراءً طبيعا ،وذلك للعبلقات القدنتة بُت مصر وليبيا بعد استقرار الكثَت من
الليبيُت يف مصر و أتسيسهم لؤلسرتُت الثانية والعشرين والثالثة والعشرين(شاموا ،فرانسوا ،6990 ،ص

,50دوريوتن ،ايتُت  ،) 6970،لكن ىذا القول ال نتنع من التنويو إىل أن قبول إبريس مساندة ومؤازرة
قبيلة االسبسيت ضد إغريق قوريٍت كان لو أىدافا مزدوجة ،على الصعيد اظتصري كان آبريس يعاٍل من
صراع سياسي بُت اإلغريق اظتقربُت منو واظتصريُت ,وعتذا رأى أبن خروج جيش مصري لقتال إغريق قوريٍت
سوف نتكنو من استمالة اظتصريُت وامتصاص نقمتهم عليو (حسن ،سليم  ، 6950 ،ص .)250
أما عن الصعيد اللييب ،فقد كان إخضاع القبائل الليبية وإجبارىا على التبعية ظتصر ىو حل لطاظتا راود
الكثَت من اظتلوك اظتصريُت ،ىذا من جهة ،ومن جهة أخرى مل يكن الغٌت والثراء الذي دتتاز بو ليبيا خافيا
على آبريس ،ويف ىذا الصدد يقول سليم حسن "إن آبريس كان على استعداد للقيام ابضتملة بعد ما
شتعو من الليبيُت عن ثروات ليبيا وما سينالو من مغاًل يف حالة انتصاره"(حسن ،سليم  .ويقول
ىَتودوتوس ( ) Herodotus, IV, 159واصفا خروج اضتملة ونتيجة اظتعركة [رتع أبريس جيشا
من اظتصريُت وأرسلو ضد قوريٍت وزج القورينيون إىل اظتعركة وتقابلوا مع اظتصريُت يف منطقة إيراسا عند نبع
ثيستيس ( )Θεζтελوىزموىم يف اظتعركة] ويؤرخ شاموا( مرجع سابق،ص ) 670ىذه اظتعركة سنة
570ق.م .لقد تضافرت العديد من األسباب والعوامل على ىزنتة الليبيُت وحلفائهم من اظتصريُت فمن
جهة يؤكد صتوء أديكران ملك قبيلة االسبسيت إىل فرعون مصر آبريس على أنو مل يتلق أي دعم من
القبائل األخرى يف اإلقليم ،مبعٌت آخر رفضت القبائل الليبية مساعدتو يف قتالو ضد إغريق قوريٍت؛ ألن
الصراع كان متص قبيلة االسبسيت اظتتضررة بعد أن سلب اإلغريق أراضيها ،وىذا اظتوقف – موقف
القبائل الليبية – ليس بغريب فالنظام السياسي عند القبائل الليبية كان نظاماً قبليا ابلدرجة األوىل ،حيث
كان والء األفراد أوالً وأخَتاً للقبيلة .كما أن تعسكر اصتيش القوريٍت عند عُت ثيستيس يف إيرسا كتعلنا
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نفسر وقف قبيلة اصتيلجامي أبمرين :األول وىو أن ارتباط ىذه القبيلة بعبلقات طيبة مع اإلغريق كان
وراء شتاحها للجيش اإلغريقي ابلتعسكر داخل أراضيها ،أما الثاٍل :فهو أن ىذه القبيلة قد داخلها
اطتوف بعد أن رأت ما عليو اصتيش القوريٍت من تسلح كامل؛ فسمحت لو بعبور أراضيها والتعسكر عند
ثيستيس ،خاصة وأن ىذا اصتيش ك ان يف استطاعتو اكتساح القبيلة وإابدهتا عن بكرة أبيها .أما على
الصعيد اظتصري ،فإن إبريس مل يستطع إرسال جيشو النظامي ذلك أن غالبيتو وخاصة على مستوى
القيادة العليا كان من اظترتزقة اإلغريق حيث خشي أن ينقلبوا عليو عند اظتعركة ،األمر الذي جعلو يكون
جيشا من اظتصريُت على عجل أغلب فئاتو ذات تدريب ضعيف( حسن ،سليم ،مرجع سابق ،
ص ، )256ومن جهة أخرى فإن الطريق الصحراوي الذي قطعتو اضتملة اظتصرية أهنك اصتنود اظتصريُت
فضبل عن أن أرض اظتعركة مل تكن اختيارا مصرايً بل كانت اختيارا إغريقيا اسًتاتيجيا(
شلوف،دمحم،6996،ص )679مكنهم من مباغتة اضتملة اظتصرية الليبية وىزنتتها .ويرجح ىَتودوتوس
السبب اضتقيقي الذي كان وراء ىزنتة اظتصريُت إىل ضعف خربهتم القتالية (Herodotus, IV,
) 159ويف ىذا الصدد يقول شاموا(ص[ ) 670أن عجز القوات اظتصرية عن مقارعة مشاة إغريق
قوريٍت اظتدججة ابألسلحة كان السبب يف ىزنتتهم].أسفرت ىزنتة اظتصريُت والليبيُت عن عدة نتائج منها
أن اظتصريُت قد أطاحوا مبلكهم إبريس وعينوا بدال منو أماسيس( )Herodotus, II, 168-169
 ،كما ثبت اإلغريق اظتهاجرون أقدامهم يف أراضي قبيلة االسبسيت ،وكان بداية العداء بُت الليبيُت
واإلغريق .وحتدث ىَتودوتوس () Herodotus, IV, 160بعد ذلك عن حكم أركسيبلوس الثاٍل
الذي خلف والده يف اضتكم سنة  570ق.م ,ويذكر أبنو قد ختاصم مع أخواتو بعد أن ارتقى العرش
فًتكوه [وذىبوا إىل مكان آخر يف ليبيا وأنشؤوا لوحدىم مدينة تسمى اآلن وفيما مضى ابركي
( )βαξθεويف نفس الوقت الذي أسسوا فيو اظتدينة حرضوا الليبيُت على أن ينشقوا على القورنيُت
 .]...اضتقيقة أنو كتب أن نتوقف عند كل فقرة ذكرىا ىَتودوتوس إذ أهنا عدة أسئلة وحتمل يف الوقت
نفسو الكثَت من اظتغالطات التارمتية ،فكيف يستطيع أربعة أخوة إنشاء مدينة كاملة دون مساعدة القبائل
الليبية وحتديدا قبيلة األوسخيسي ()Αύζρίζαη؟ مث أنو يناقض نفسو عندما يقول [تسمى اآلن وفما
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مضى] ،فضبل عن أن الليبيُت مل متضعوا للقورينيُت حىت ينشقوا عليهم ،فبل نستطيع أن نعد معركة
ثيستيس اليت حدثت بُت الليبيُت وحلفائهم اظتصريُت من جهة واإلغريق من جهة أخرى ،قد أجربت
القبائل على اطتضوع لسلطة القورينيُت فبل يوجد أي نص أو وثيقة تؤكد ذلك ,وىذا األمر كتعلنا نؤيد
ما ذىب إليو الباحثون من أنو استنادا إىل مدلول تسمية ابركي وأصلها اللغوى وعلى أدلة منها:
األسطوري ،واظتادة ،واألثري ،فضبل عن الفقرة اليت أوردىا ىَتودوتوس فإن اظتدينة تعود يف نشأهتا إىل
فًتات موغلة يف القدم ،وأبعد كثَتا من منتصف القرن السادس ق .م وأن دور أخوة أركسيبلوس مل يتعد
دور التطوير والتحصُت(ابزامة ،دمحم  ،699 ،صص,687_665عبد الكرَل  ،رتيلة ،6994 ،
صص .)328إذا نتكن القول أبن الليبيُت ىم اللذين استقبلوا أخوة اظتلك اركسيبلوس الثاٍل اظتنشقُت،
وذلك يف إجراء انتقامي مضاد ضد إغريق قوريٍت ،خاصة بعد فقداهنم األمل يف اضتصول على مساعدة
من مصر بعد تويل أماسيس اضتكم هبا( .)Herodotus, IV, 181.ويشَت ىَتودوتوس إىل أن
اركسيبلوس قد زحف ضد اظتنشقُت – أي أخواتو [ ...وضد الذين استقبلوىم من الليبيُت ،عندئذ ىرب
الليبيون واجتهوا ؿتو الليبيُت الشرقيُت ،وطاردىم أركسيبلوس وىم يهربون حىت وصل وىو يطاردىم إىل
ليوكن ( )Λεπθωλيف ليبيا وىناك قرر الليبيون اعتجوم وبعد أن اشتبكوا معهم ىزموا القورينيُت إىل
درجة أنو قتل ىناك سبعة آالف من رجال اظتشاة الكَتنيُت ثقيلي العدة Herodutus, IV, (]...
 .) 160وندرك عند حتليل األحداث اليت أوردىا ىَتودوتوس أبن خروج اركسيبلوس على رأس جيش
كان يهدف للقضاء على أخواتو وعلى من ساندىم من الليبيُت ،وابلتايل لتقق نصرا شبيها بنصر
ثيستيس ،الذي حققو والده ،إال أنو يبدو أن الليبيُت قد استفادوا من الدرس القاسي الذي تلقوه يف
معركة ثيستيس ،وعتذا رفضوا الدخول يف معركة فورية مع جيش اركسيبلوس وحرموه من اختيار أرض
اظتعركة ،بل استدرجوه بًتاجعهم أمامو ؿتو الليبيُت الشرقيُت – ىنا نرجح وجود حتالف مسبق بُت الليبيُت
القاطنُت حول ابركي – وىم األوسخيسي – والليبيُت الشرقيُت ضد إغريق قوريٍت ,وتؤكد نتيجة اظتعركة
مقتل سبعة آالف إغريقي ثقيلي العدة ,وعلى أن الليبيُت قد خربوا أساليب القتال اإلغريقية ورمبا
اتقنوىا.
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أسفرت معركة ليوكن عن عدة نتائج منها :أن الليبيُت قد استطاعوا إثبات مدى قوهتم وقدرهتم على
التصدى للمستعمر اإلغريقي ورد ظلمو وطغيانو ،ومن احملتمل أن تكون قبيلة االسبسيت قد استعادت
أجزاء من أراضيها اليت سلبها منهم اإلغريق ،و يف سنة  550ق.م اعتلى ابتوس الثالث اضتكم يف قوريٍت
يف ظل اضطراابت سياسية( عبد العليم  ،مصطفي  699 ،ص  ، )58ومل كتد أمامها من بد سوى
استدعاء مشروع من مدينة مانتنيا(( )Μαλтηλεαشاموا :مرجع سابق ،ص )675وبعد أن جاء ىذا
اظتشروع إىل قوريٍت ودرس األوضاع ،قام بتقسيم سكاهنا إىل ثبلث قبائل كانت كالتايل:
تتألف القبيلة األوىل من الثَتنيُت ( ،)Θεξαίωλوالبَتويكي (( )πεξıνίθωλاجملاورين) والثانية
من البلوبونيز ( ،)πεινπνλπεζίωλوالكريتيُت ( ،)Κξεтώλوالثالثة من سكان اصتزر األخرى
( .)Herodotus, IV, 150()Tξίтελδέλεζηωέωλπάλтωλإن كل ما يهمنا من
التشريعات السابقة ىو ضع قبيلة البَتويكي ( ،)πεξηνίθλالذي آاثر اصتدل واطتبلف بُت العلماء
والباحثُت؛ فانقسموا ابلتايل إيل فريقُت :فريق يرى أبهنم ىم الليبيون الذين ساقتوا يف إنشاء مدينة قوريٍت
إىل جانب اإلغريق ،والذين أضحوا اآلن على قدم اظتساواة مع اإلغريق عند وضع دستور
دنتوانكس( .)Jones,a,1971,p351ويضيف البعض اآلخر أبهنم أبناء اإلغريق من نساء
ليبيات))M. Vickers, bazama.a.1971,p69أي الليبيون اظتتأغرقون ،يف حُت يذىب رأي
آخر أبهنم الليبيون الذين طردوا من اظتدينة ومت االستيبلء على أراضيهم ،عندما ازداد عدد اظتهاجرين يف
عهد ابتوس الثاٍل(.)2008,pp668.Myres.a,وأييت أصحاب ىذا الرأي ابلعديد من األدلة اليت
تؤيد رأيهم ،منها أن ىَتودوتوس قد أطلق اصطبلح البَتويكي أو اجملاورين على الليبيُت عند حديثو عن
حكم ابتوس الثاٍل ،كما أنو ذكر أبن قبيلة االسبسيت قد أتغرقت (

Herodotus, IV,

 .)150,170ويعارض الفريق الثاٍل والذي يتزعمو شاموا (مرجع سابق ،ص ص )277_275الرأي
السابق ،ويذىب إىل أن قبول الليبيُت كطبقة بَتاويكوي يتعارض مع حقوق اظتواطنة اإلغريقية ،حيث أن
اضتق يف عضوية اظتدن اإلغريقية كان امتياز خاص ابإلغريق وحدىم ،كما أن قوريٍت كانت مستعمرة
زراعية وكان توسعها على حساب أراضي الليبيُت ،وعتذا فإن اظتشكوك فيو ،وبعد ىذا العداء أن تكون
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اظتدينة قد قبلت إدخال عناصر ليبية يف عداد مواطنيها ،ومن جهة أخرى يرى شاموا أبن حضارة قوريٍت
كانت إغريقية صرفة يف كل مظاىرىا ،وال نتكن أن يستشف اظترء من خبلعتا وجود أية مؤثرات ليبية
ػتلية ،وعتذا يرى أبن طبقة البَتويكي الذين قصدىم دنتوانكس كانوا يف الواقع إغريق الريف الذين جاءوا
من ثَتا بعد اظتهاجرين األوائل وعندما مل كتدوا مكاان عتم يف قوريٍت حتولوا إىل الريف(شلوف ،دمحم ،
"،6990اجملاورون" غتلة تراث الشعب ،العدد األول،صص .)67_60إن رأي شامو السابق ال متلو
من النزعة التعصبية لكل ما ىو إغريقي ،فالقول أبن مدينة قوريٍت كانت مستعمرة إغريقية؛ قامت على
حساب أراضي الليبيُت ىو أمر غَت مقبول ألهنا قامت ومنذ إنشائها على التعاون بُت اإلغريق والليبيُت
الذين يصفهم ىَتودوتوس أبهنم غتاورون عتذه اظتدينة(، )Herodotus, IV, 159, 170, 171
مث ظتاذا ال نتكن اعتبار طبقة البَتويكي من الليبيُت اظتتأغرقُت واإلغريق من أمهات ليبيات وضعهم
دنتوانكس موضع اضتلفاء للمدينة ،وقد كان ىذا شئ مألوف يف العديد من اظتستعمرات اإلغريقية مثل
سيبارس وسَتاكوزة(عبدالعليم ،مصطفي ،مرجعسابق ،ص )630,58،يف ػتاولة منو إلحقاق حق
أضاعو اإلغريق ابستبدادىم؛ ألن الليبيُت كانوا أصحاب األرض على األقل سابقا – ساقتوا يف بناء
قوريٍت وصاىروا اإلغريق أبن زوجوىم من بناهتم ،ولكن ازدايد أعداد اظتهاجرين من اإلغريق أدى إىل
توسعهم علي حساب أراضي الليبيُت وابلتايل توترت العبلقة فيما بينهم .وإذا كان شاموا يرفض فكرة
إدخال اإلغريق للعناصر الليبية خاصة بعد أن ىزموا اإلغريق يف معركة ليوكن؛ فإن مرد ذلك إىل أنو مل
ينظر للنتائج البعيدة اليت حققتها اظتعركة فمقتل أكثر من سبعة آالف جندي إغريقي ثقيل التسليح مل
يكن ابألمر السهل ،وعتذا أدرك اإلغريق أبنو كتب عليهم قبول فكرة التعايش السلمي مع القبائل الليبية
إذا أرادوا العيش بسبلم .لقد كانت عبارة ىَتودوتوس عن التقسيمات اليت قام هبا اظتشرع دنتوانكس
للقبائل الليبية واضحة جلية خاصة فيما متص القبيلة األوىل ،واليت كانت تضم الثَتيُت الذين جاءوا مع
ابتوس األول ،وكذلك من جاء يف ىجرة اتلية ،وابلتايل ال يكون البَتويكي من اإلغريق ،ال من ثَتا وال
من غَتىا ،ألن دستور دنتوانكس خص بقية العناصر اإلغريقية ابلقبيلتُت الثانية و
الثالثة( .) Herodotus, IV. 161أما استناد شاموا (ص) 277على عدم العثور على أي نقوش
حتوي أشتاء ليبية ،فإن ذلك غَت صحيح ،ألنو عثر على كم ىائل من النقوش يف مناطق عدة من إقليم
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قورينائية حتوى أشتاء ليبية صرفة وجدت منقوشة إىل جانب أشتاء إغريقية خالصة ،ومن ما سبق ـتلص
إىل أنو قد مت إدخال ومبوجب دستور دنتوانكس جزء من الليبيُت يف الًتكيبة السكانية لقوريٍت ،ومنذ ىذا
الوقت أصبحت العناصر الليبية يف حضارة قوريٍت اثبتة وواضحة اظتعامل سواء يف وجود األشتاء الليبية يف
النقوش اإلغريقية ،أو يف دتاثيل حتمل اظتبلمح والطابع والصفة الليبية ،أو يف ظهور اآلعتة الليبية إىل جانب
آعتة اإلغريق يف اظتنحواتت ،وىي ما سوف نتطرق إليها الحقا يف ىذا البحث .ويذكر ىَتودوتوس أبن
اركسيبلوس الثالث ( )Αξθεζηιανsالذي توىل اضتكم سنة ( 527ق.م) ،مل يشأ االلتزام
ابلتشريعات اليت سنها اظتشرع دنتوانكس ،وعتذا قام عقب توليو العرش مبحاولتُت إلعادة االمتيازات
اطتاصة ابضتكم اظتلكي ،واليت قطعت زمن والده ابلتشريعات السالفة الذكر( Herodtus, IV,
 .)161وإزاء اظتعارضة الشديدة اليت لقيها من خصومو فر أركسيبلوس إىل جزيرة ساموس ()ακνs
حيث كون جيشا كبَتا مث قام ابستشارة موحي دلفي ،وعندما وجد نفسو على درجة كبَتة من القوة
دتكنو من التصدي ظتعارضيو يف قوريٍت ،عاد إىل اظتدينة حيث دتكن من االنتصار على أعدائو ،فقام بنفي
بعضهم خارج اظتدينة )(Herodtus, IV, 162_164
وال شك يف أن الليبيُت كانوا من اظتعارضُت الركسيبلوس ،ألن عدم التزامو بتشريعات دنتوانكس سوف
كتردىم من حقوق حصلوا عليها بعد صراع مرير ،وعتا فقد انضموا إىل معارضي أركسيبلوس الذي قام
مبطاردة خصومو ،عندما صتؤوا إيل الريف ،حاصرىم داخل حصن يدعى أغلوماخوس
( )Αγιωκαρνsمث أحرقو مبن فيو ) ،(Herodtus, IV, 164ويبدو أن النجاح الذي أحرزه
أركسيبلوس يف قوريٍت قد عزز ثقتو بنفسو ،لذا أراد أتمُت اصتانب اصتنويب الغريب حيث اظتعقل القدَل
ألعداء األسرة اظتلكية بقوريٍت ،فسار إيل ابركي ونكل أبىلها وبسكان إقليمها ،ومن احملتمل أنو نصب
عليها صهره اظتدعو اآلزير ( )Ἀιάδεηξαولكن ثقة أركسيبلوس يف نفسو ويف انتصاراتو اظتتوالية،
حجب عن انظريو رؤية اطتطر احملدق بو ،وقد أتيح طتصومو فرصة قتلو ىو وصهره األزير عندما كاان
يتجوالن يف سوق مدينة ابركي سنة  569ق.م(.)Noshy, I,1968,p72
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يف سنة 470ق.م خلف اركسيبلوس الرابع والده يف اضتكم ،ويف عهده عصفت االضطراابت السياسية
ابإلقليم ،واليت دفعت اركسيبلوس للقيام أبمرين ,األول :استقدام مستوطنُت جدد من كل أؿتاء ببلد
اإلغريق ،أما الثاٍل :فقد قام بتعمَت مدينة يوسربيدس وذلك الختاذىا مقراً وملجأ آمنا لو(
) .)Jones.a.p484, Goodchild,a, 1962,p12ويقول أحد الباحثُت ( األثرم  ،رجب،
مرجع سابق ص  )32يف ىذا الصدد [ومع أن مدينة ابركي كانت أقرب اظتدن إليو ،إال أهنا كانت فأال
سيئا ابلنسبة لؤلسرة البانية بينما كانت مدينة يوسربيدس على بعد كاف نسبيا األمر الذي يوفر لو
األمان اظتنشود .ولكن يبدو أن قيام أركسيبلوس إبعادة إعمار مدينة يوسربيدس كان بقصد األطباق
علي مدينة ابركي ،اليت تؤكد األْتاث أبهنا أخذت تزدىر ويعظم شأهنا منذ منتصف القرن اطتامس
ق.م ,حىت أهنا سيطرت على إقليم واسع مشل اتوخَتا ،ابإلضافة إىل اإلطباق على القبائل الليبية من
الباكاليس واألوسخيسي اليت أخذت قوهتا تتزايد بشكل كبَت حىت أهنا أخذت تشن الغارات اظتكثفة على
اظتدن اعتللينية ،ولكن قدر ظتدينة أيوسربيديس أن تكون مكان حتفو إذ لقي مصرعو فيها من جراء ثورة
شعبية سنة  440ق.م(شاموا ،مرجع سابق  ،صص،236ص,254عبد الكرَل  ،رتيلة  ،مرجع سابق
 ،صص )223_322وبذلك انتهي العصر اظتلكي يف إقليم قورينائية .

اثلثا :القرائن واألدلة على وجود تفاعل حضاري بني الليبيني واإلغريق.
تقدم لنا اظتصادر واللقي األثرية العديد من القرائن واألدلة على التفاعل الذي كان قائما بُت الليبيُت
واإلغريق ،ولكن سوف نقتصر اضتديث يف ىذا البحث على القرائن الثقافية والدينية واألثرية.
القرائن الثقافية  :تكشف اظتصادر األدبية واألثرية عن العديد من األدلة اليت تؤكد على حدوث
اندماج وتفاعل حضاري وثقايف بُت اإلغريق والليبُت يف اإلقليم ،ولعل أوىل األدلة على ذلك ىو تقبل
الليبيُت لئلغريق بعد قدومهم من موطنهم ثَتا ،مث زواج اإلغريق من الليبيات ،إذ أن اإلغريق الذين قدموا
إىل اإلقليم وعددىم مائتُت مل يكن من بينهم نساء ( ، ) Herodotus, IV,150عتذا اختذوا نساء
من الليبيات ،وقد أشار كاليماخوس إىل ذلك يف ابتهالو لئللو أبولو
)Epigams,ii,76,Callimachus,trans,1960,
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لقد نتج عن زواج اإلغريق ابلليبيات ظهور طبقة جديدة يف اجملتمع اإلغريقي يف قوريٍت وىذه الطبقة
عرفت ابسم طبقة البَتويكي ،Πεξίνηθνοاليت أصبحت تشكل مع طبقة اإلغريق الطبقة األوىل يف
اجملتمع القورينائي ،والشك يف أن عاداهتا وتقاليدىا كانت مزيج من اضتضارة اإلغريقة والليبية معا ،وقد
حضيت بكل االمتيازات واضتقوق اطتاصة هبا بعد تشريعات دستور دنتوانكس ،كما كتب أن نشَت إىل
أن ىَتودوتس قد أشار إىل أن قبيليت اإلسبسيت والبكاليس قد أتغرقت ابلكامل( ( Herodotus,
 IV,170أي اختذت من العادات اإلغريقية أسلواب ضتياهتا ،وكتب أن نسجل يف ىذا اظتقام أن درجة
التطبع ابضتضارة اإلغريقية ،قد مت على مراحل ودرجات وتفاوتت درجاتو يف داخل اظتدن اإلغريقية
ابألقليم .ولعل ما جتدر اإلشارة إليو ىو أن التواجد اللييب مل يقتصر على مدينة قورينِت فقط ،بل تبُت لنا
من خبلل األشتاء الليبية اليت برزت لنا يف نقوش مدينة اتوخَتا وبطوليماس؛ أبن الليبيُت كانوا عنصرا من
عناصر السكان يف ىاتُت اظتدينتُت وبشكل ابرز ,مقارنة ابظتدن اإلغريقية األخرى يف اإلقليم ،حيث
أخذوا بعض عادات اإلغريق يف دفن مواتىم واستخدموا شواىد القبور وأماكن الدفن يف اظتدينة جنبا إىل
جنب مع اإلغريق وكذلك ؽتارساهتم لؤللعاب الرايضية يف رتنازيون  Γπκλάζηνλاظتدينة ،ىذه
اظتؤسسة الثقافية الرايضية اليت مل يكن يسمح ابلدخول إليها لغَت اإلغريقيُت يف العديد من اظتدن اإلغريقية
خارج اإلقليم( اعتدار،خالد ،2006 ،ص .)69ويف ىذا الصدد كشفت النقوش اليت عثر عليها منقوشة
على اصتدار الداخلي لسور اظتدينة ,جنويب البوابة الشرقية ظتدينة توخَتا  ،عن أشتاء لبعض الشبان
األيفيبيُت كانوا من أصل لييب ،ومن ىذه األشتاء اسم روكجان

 Rokganواسم انوسان

Anussanواسم أاثنوراس  ،Ithanyrasوتكشف النقوش السابقة أبن الليبيُت ورغم أهنم أتغرقوا ،
إال أ هنم احتفظوا أبشتائهم الليبية ،ومل يستخدموا األشتاء اإلغريقية مثل اليهود( اعتدار ،خالد  ،نفسو)
ومن أشهر تلك األشتاء اسم ابكال اظتشتق من اسم البكاليس الذى ظهر يف اتوخَته منذ القرن السادس
ق.م ( .) Herodotus, IV, 171; S. E. G, IX, 64; IX, Ill, 89; Ill 92وتشَت
رينولدس ( )J. M. Reynoldsأبن لقب األوخيلي ( )Оρινηكان يطلق يف القرن األول ق.م
على الليبيُت الذين تركوا قبائلهم وأتغرقوا جزئياً على األقل ،ولكنهم مل يذوبوا كلية يف غتتمع اظتدينة ،ومن
احملتمل أنو كانت ىناك غتموعة شبيهة هبؤالء يف كل اظتدن ورمبا يف القرى
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أيضا ,Reynolds,j,1987, "Libyans and Greek in rural cyrenaica", Q A
) .) L,12,p379ومن أىم الدالئل اليت كشفت عنها النقوش األغريقية يف األقليم وتدعم األندماج
اللييب يف اضتضارة األغريقية ،ىو بروز أشتاء شبان ليبيُت ضمن األشتاء األغريقية اليت كان أصحاهبا
ينتمون إىل اظتنظمة الرايضية اإلغريقية اظتعروفة ابصتمنازيوم  ، Γπκλάζηνλويف ىذا الصدد كشفت
النقوش اليت عثر عليها منقوشة على اصتدار الداخلي لسور اظتدينة ،جنويب البوابة الشرقية ظتدينة توخَتا ،
عن أشتاء لبعض الشبان األيفيبيُت كانوا من أصل لييب  ،ومن ىذه األشتاء اسم روكجان Rokgan
واسم انوسان  Anussaواسم أاثنوراس ( Ithanyrasلًتك ،علي سامل ،6978 ،ص )48
لقد اشًتك الليبيون يف اإلقليم إىل جانب اإلغريق يف السباقات الرايضية اظتختلفة ,وقد سبق اإلشارة إىل
اشًتاك الفرسان الليبيُت مع اإلغريق يف سباق العرابت والذي أقامو ملك ايراسا  Iξɑζɑاظتدعو
انتايوس

_ Àλтɑίosوالذي يرجح أنو يكون ملك قبيلة اصتيلجاماي  Γίιηγάκαηوىو

السباق الذي فاز بو متسابق إغريقي يدعى إلكيسداموس

Άιεμίδακνο

ابن تليسقراط

 ، Tɛιɛζίθξтɑɛsوقد كانت اصتائزة ابنة ملك ايراسا واليت كانت تدعي ابركي – IX, 105
( Pinder, trans,1997, Pythian Odes.125).ويكشف نقش عن أن الليبيُت قد
اشًتكوا وإىل جانب إغريق اإلقليم يف األلعاب األوظتبية ،حيث وصلنا ذكر أحد أبطال ابركي وىو لييب
األصل ويدعي ماستنابيس ابن اميسيناس والذي حاز أوظتيباد عام  460يف الدورة الثمانُت يف اظتصارعة،
ويذكر أن ىذا اظتصارع كان يقوم بتدريباتو مع ثور ،كما كان يصطحب ىذا الثور معو إىل األلعاب
األوظتبية .(Eusebius, 1971,trans, chron, 243_244 ).
القرائن الدينية  :يتجلي االرتباط بُت الليبيُت واإلغريق من خبلل قرائن دينية تتمثل يف معبودات
وطقوس دينية مشًتكة بُت الطرفُت يف قورينائية ،ويف أول إشارة وردت لنا من خبلل ىَتودوتس يف كتابو
الثاٍل ويف سياق حديثو عن آعتة اإلغريق ذكر "أبن أغلبها قد جاءت من مصر" ابستثناء بوسيدون
 Πνζεδωλفهذا اإللو عرفو اإلغريق من الليبيُت ،ألن االسم مل يوجد من البداية يف أي مكان آخر
عدا عند الليبيُت الذين يعبدون ىذا اإللو ").)Herodouts, II,50
ويري بعض الباحثُت استنادا على ما ذكرتو بعض األساطَت واليت ربطتو بليبيا أن بوسيدون كان إلو لييب
( ,Harrison,g,1945,pp119_124,االثرم ،رجب ،6996 ،ص ، )89حيث كان ىذا
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اإللو أاب للربة ليبيا  Ληβύεاليت تنكرت لو وطلبت من اإللو زيوس أن يتبناىا ففعل (ابزامة  ،دمحم ،
 ،6973ص  ، )240ويف رواية أخرى أنو كان أاب للربة أثينا  Αζελάاليت رفضت بنوتو وتبناىا
زيوس بناء على طلبها ( ، ) Herodotus, lV, 180.كما أنو مثيولوجيا كان أاب للحصان بيقاسو
 Πήγαζνοالذي أؾتبو من اصترجونة ميدوزا  Μέδνπζαووالد اإللو تريتون
والذي أؾتبو من النَتايد

امفيًتيت

Ἀκθηηξίηε

Σξίηωλ

( Guerber, H.

 ، )A,1963,pp,88_94ومن اظتعروف أن اآلعتة ليبيا واظتيدوزا وتريتون كانت معبودات مقدسة
عند الليبيُت .ولعل ما يدعم قضية األصل اللييب عتذا اإللو ىو أن اإللو بوسيدون كان يعترب رب اطتيول
حيث خلق اصتواد بضرب إحدى الصخور بشوكتو الثبلثية كما يعترب أول من نظم سباق العرابت
( ،)Graves, R,1962,p17وؿتن نعرف أن القبائل الليبية وخاصة يف إقليم قورينائية اشتهرت
بًتبية اطتيول كما أهنم برعوا يف قيادة العرابت اليت جترىا أربعة خيول بل وعلموا اإلغريق كيف يقرنوىا إىل
العربو ،كما اشتهروا إبقامة اظتسابقات

(Herodotus, lV, 170; 180; 183,

). 193;Strabon 1949, XVll, 3, 19; XVii, 3,7.
كما أن الليبيُت الذين أتغرقوا واندغتوا يف اجملتمع القوريٍت قد قدسوا اآلعتة اإلغريقية ,وقاموا بكل طقوسها
الدينية ،ولعل أول ىذه اظتعبودات ىو اإللو أبولو اإللو الرشتي ظتدينة قوريٍت (،األثرم ،رجب،6996،
ص ،3) 89والذي كانت تقام لو_ وظتدة تسعة أ ايم _ االحتفاالت اظتسماة ابألعياد الكارنية ،وقد
أشار كاليماخوس القوريٍت ويف نشيد إىل أبولو إىل ىذا االحتفال بقولو " أيها الكارٍل ،اي من يقدسك
الكثَتون وأنت سيدىم ىا ىي زىور الربيع تكسو مذاْتك بل وحىت رتيع ألوان الزىور الداكنة اليت
تزىرىا اعتواري عندما ينفث زيفوروس قطرات الندى ،وأما يف الشتاء فتلبس حلة من زىور الزعفران
األرجوانية اصتميلة فلن ختبو نَتانك أبدا ولن يتحول الرماد حول وقود األمس إىل ىشيم وظتا اقًتبت
ساعات األعياد الكارنية ،نزل ػتاربو إنيو اظتتمنطقون إىل اضتلبة يرقصون صحبة الليبيات ذىبيات الشعر
فاستمتع أبولو أنتا استمتاع"()(Callimachus,1960, Hymn to Apollo,80_84
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إن ىذا الوصف يتحدث عن قدوم اظتهاجرين الثَتانيُت إىل ليبيا حيث وصفهم مبحاريب انيو _ وىي آعتة
حرب _ كناية عن شجاعتهم يف اإلقدام على ىذه اعتجرة وتنفيذ نبوة موحي دلفي ،كذلك ويكشف
النص السابق أن النساء الليبيات كن نتارسن الرقص يف االحتفال الديٍت الذي كانت مدينة قوريٍت تقوم
بو سنواي لآلعتة أبولو ،ونفهم من نص كاليماخوس أن الرقص كان رتاعيا ،ويف السياق نفسو أشار
ىَتودوتس إىل "أن النساء الليبيات كن يطلقن صيحات الفرح يف االحتفاالت بشكل
جيد"()Herodotus,iv,189فهل كان ذلك يتم يف أعياد اآلعتة أبولو ؟ حقيقة ال نستبعد ذلك،
ودليلنا على ذلك أن طريقة إظهار الفرح عند الليبيات يف االحتفاالت كانت غريبة بنظر اإلغريق ،وقد
اسًتعت انتباىهم عتذا ذكرىا ىَتودوتوس .لقد كانت الربة ليبيا من ضمن اظتعبودات اليت قدسها
الليبيون واإلغريق على حد سواء يف إقليم قورينائية ،وقد جسدىا اإلغريق وىي تتوج اضتورية قوريٍت _اليت
كانت تصرع أسدا بساعدىا األيسر _إبكليل من الغار( .شلوف ،دمحم ،6994،صص،)666_665
وتعكس فكرة اظتنحوتة التمازج ما بُت اإلغريق والليبيُت يف ىذا اإلقليم وتقبل كل طرف لآلخر حيث
ؾتد أ ن الربة ليبيا قد ظهرت مبظهرىا اللييب الصرف واظتتمثل يف اللباس اللييب وطريقة تصفيف الشعر ،يف
حُت جسد مظهر اضتورية التسالية قورينا مبظهر إغريقي مشابو ظتا كانت ترتديو الربة اردتيس اإلغريقية
(شلوف ،دمحم ،ص) 666ومن دالئل التمازج العقائدي بُت الليبيُت واإلغريق تقديسهم للربة دنتًتا،
كانت

دنتًتا آعتة اعتربىا اإلغريق ربة الفاكهة والبقول والبذور واضتصاد وبشكل عام آعتة

الزراعة(اطتطيب ،دمحم ،2007،ص ،)43وقد كشف عن معبد دنتًتا يف وسط مدينة قوريٍت وابلقرب من
األجورا أو السوق العامة ،كما كشف عن معبد اثن لدنتًتا خارج أسوار اظتدينة وحتديدا يف اصتزء اصتنويب
منها ،وكان عامل اآلاثر الفرنسي أندريو الروند قد أشار إليو يف كتابو برقة يف العصر اعتلينسيت ،الروند،
اندرية  ،2002،ص  )340وىو اظتعبد الذي اكتشفو ماريو لوٍل مستندا على ما أورده الروند
ابإلضافة إىل النص ,والذي وصف (Callimachus,1960,Hymn to
)Demete,1_5نشيد لكاليماخوس القوريٍت للربة دنتًتا موكب االحتفال اطتاص ابلربة دنتًتا,
والطريق الطويلة اليت كانت النساء يسلكنها من أجل الوصول إىل اظتعبد الثاٍل خارج اظتدينة ،حيث
يقول" :وما أن يطلع علينا موكب السلة ،اي نساء ىللن وحيينو قائبلت  :سبلما جليبل ايدنتًتا  ،ايربة
اطتَت العميم ،ايسيدة ػتاصيل القمح الوفَتة "
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لقد قدست النساء الليبيات الربة دنتًتا وشاركن يف احتفاعتا الديٍت ،ويف ىذا الصدد ذكر ىَتودوتس" أن
النساء القورينيات كن ال أيكلن ضتم األبقار كما كن نتارسن طقوس الصيام تكرنتا للربة ايزيس اظتصرية"
) )Herodotus, lV, 186وىي تقابل الربة دنتًتا عند اإلغريق ،كما ذكر أن نساء الباركيُت _
سكان مدينة ابركي الليبية اظتنشأ_ "كن أيضا نتتنعن عن أكل ضتوم العجول واطتنازير" (
 ، ) Herodotus, ibid,وقد عثر يف قوريٍت على معبدين عتذه اإلعتة ،األول :ويعود إىل العصر
الروماٍل ويقع يف زاوية داخلية يف بناء سور قلعة اظتدينة ,ويتكون من مزار بسيط البناء بو قاعدة دتثال
عند جداره اصتنويب ،وهبا جتويف ألقدم دتثالُت ،وىو ما يشَت إىل أن البناء كان ؼتصصا لعبادة ايزيس
وسَتابيس ،أما اظتعبد الثاٍل فيقع ابلقرب من معبد اإللو أبولو ابظتنطقة اظتقدسة (جودتشايلد ،رج،
 ،6970ص )95
من جهة أخرى طرح الباحث الفرنسي ليقلي ( )M. Leglayفرضية وجود آعتة للسماء ،عند الليبيُت
القدماء ،فذكر أبهنم كانوا يعرفون إلو مسيطر مهيمن يف السماء( ،)Leglay,M,1966,p425وقد
كان كل من ىاليفي ،Halvy, m, 1874, pp157_158وبتس (O, Bates
 ) 1970,p202قد اقًتح ىذه الفرضية ،حيث ذكر  M, Halevyأبن ،ىذا اإللو كان يسمى
أيوالوس ،ويسلم بيتس ( )Bates,o,Ibidأبن طبيعة ىذا اإللو ظلت غامضة ويقول "أبن أقدم مفهوم
للسماء عند الليبيُت ىو مفهوم استمر حىت بداية القرن السابع ق.م ,وىو أن السماء كانت عبارة عن
سطح صلب معلق فوق اصتو األرضي .كان ىَتودوتوس( )iv,158قد أشار إىل ىذه الفكرة يف أثناء
سرده لقصة نقل الليبيُت اإلغريق إىل اظتوقع الذي أسسوا فيو مدينتهم قوريٍت حيث قالوا عتم عندما وصلوا
ىناك (ىنا يطيب لكم اظتقام أيها الرجال اإلغريق ألن السماء ىنا ثقبت)
ويتفق بيتس  Batesوليقلي  Leglayأن أحسن ما يدل على طبيعة ىذا اإللو ىو دراسة اإللو (زحل
أو  )Saturneوىو الذي شاعت عبادتو يف الشمال اإلفريقي ،خبلل القرنُت الثاٍل والثالث اظتيبلدي،
ويفًتض ) )Bates,o,p,203أن اتباع ىذا اإللو من الليبيُت كانوا يقدمون لو بواكَت احملاصيل من
القمح والشعَت والفواكو ،والتمور مث زيت الزيتون والنبيذ وأخَتا الضأن واظتاعز ،وقبل أن ـتتم اضتديث،
عن إلو السماء ،وجبت اإلشارة إىل أن اضتسن الوزان ،اظتعروف يب ليو االفريقي Leo Africanus
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قد ذكر يف كتابو وصف إفريقيا () )Description of Africa,p,67أبن األفارقة ،ويقصد هبم
سكان الشمال اإل فريقي ،كانوا (يعبدون كيغيمو ومعناه يف لغتهم رب السماء ،وقد أحسوا هبذا الشعور
اضتسن ،دون أن يهديهم إليو أي نيب أو عامل).
ويعترب اإللو ىرقل(ىَتاكليس  Ἡξαθιῆοمن ضمن اآلعتة اليت قدسها الليبيون  ،وقدنتا ربطت
األساطَت اإل غريقية اإللو ىرقل بليبيا ،فعندما كان ىرقل يعرب الصحراء الليبية ،يف طريقو للهند ،اشتد بو
العطش ؽتا دعاه إىل االستغاثة أببيو زيوس آمون ،فأرسل إليو كبشا ىو كبش آمون اظتقدس
( ) p190o,Bates,وقد كان عليو ،لتحقيق إؾتازه األحد عشر ،اضتصول على التفاحات الذىبية
من حدائق اعتسبَتيدس) ( )Eύɛζπɛξiδ⍺sوىناك قام بًتكيز أعمدتو السبعة ،ليجعلها اضتدود
الغربية لليبيا (غرنتال ،بيار،6982 ،ص .)87ويف العصر الروماٍل ،انتشرت عبادة اإللو ىرقل بشكل
كبَت ،ويف ىذا الصدد ،يذكر أوليفَتيو ( )Oliverioأبن عبادة كل من اإللو ىرميس ()λἙξκῆο
وىرقل ( Ἡξαθιῆοكانت منتشرة بُت منظمات الشباب اإليفيبية ( )ɛΦɛβɛάيف إقليم كَتانئية،
ألهنما كاان اإلعتُت اضتاميُت للرايضة ،ىذا ما أظهره لنا نقش يعود اترمتو لعام  66-65ق.م (.
)Oliverio,1932 , ll, P 269, N. 547
ويبدو أن عبادة ىذا اإللو مل تكن قاصرة على اإلغريق وحدىم ،بل عرفها الليبيون السيما بُت طبقات
الشباب ،ولعل ما يدل على ذلك ىو أننا عثران على العديد من أشتاء الليبيُت اظتنظمُت يف سلك
اصتمنازيوم يف مدينة توكرة اضتالية ,ىذا من جهة ,ومن جهة أخرى أشار اصتغرايف اسًتابون إىل وجود معبد
لئللو ىرقل إىل الشرق من خرونسيوس وقبل مرفأ ميناء مينؤلوس( ،)Strabon, XVll, 3, 22
ومن خبلل الوصف السابق ،نتكن أن نرجح أن يكون ىذا اظتعبد وقع داخل أراضي قبيلة اصتيلجامي،
وبناء على إشارة وردت عند الشاعر بنداروس فإن ىذه القبيلة كانت مشهورة إبقامة اظتسابقات الرايضية
بُت الفرسان الليبيُت واإلغريق (.)Pinder, lX, 105-125
القرائن األثرية :لقد كشفت اضتفرايت عن العديد من القرائن األثرية اليت دللت على وجود تواصل
وتفاعل حضاري بُت الليبُت واألغريق يف إقليم قورينائية ،وىي تنقسم إىل اآليت:
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أوالا  :األمساء الليبية يف النقائش األغريقية :
منذ بداية ىذا القرن بدأ العلماء يف االىتمام ابألشتاء الليبية اليت كانت ترد ضمن النقوش اإلغريقية
بقوريٍت ،ففي سنة  6906أشار كرونرت ( )Cronertأثناء دراستة أللقاب فبلسفة قوريٍت للسمة
والطابع اظتميز للقب انيكريس ( )cronet,w,1906,p94) )Αλληθεξηsويف عام  6972ذكر
فريزر

( )Fraser,p,1972,vol,ii,p501أبن أشتاء ابكال ( )βαθαιواكتيسن ()Iγηζαλ

زنتثرو ( )εκεξو اتثلمون ( )Iтζαιιακκωλىي أشتاء ليبية.
أما يف سنة  6986فقد أشارت الباحثة جويس رينولدس ( J. Renoldes ,j,
 )1968,pp186_188إىل بعض األشتاء الغريبة من وجهة نظر اإلغريق فهي ترى أبهنا أشتاء ػتلية
مثل روكجان ( )Ρνθγαλوانيسان ( )Αλπζζαλوايثينراس ( ،)Iζλλπξαѕكما أشار شاموا(
مرجع سابق،ص  )677إيل أن اشتي ابكال ( )βαθαιواالزير ( )Αιαδεıξىي أشتاء ليبية.
وىف السنوات العشرة األخَتة ،قامت رينولدس  Reynoldsبتجميع دراسة غتموعة كبَتة من النقوش
خاصة يف منطقة كرسة بُت االثرون ودرنة ،وىف منطقيت القبة واضتمدة ،وتقول رينولدس
)Ryenolds,jl1987,p379,عن ىذه النقوش أبنو (يوجد يف قائمة األشتاء اليت عثر عليها يف
القبة ذتانية أشتاء ليبية ،أما يف نقوش اضتمدة ،فقد أظهرت حوايل ذتانية عشر اشتا لييب من أصل أربعة
وعشرين) كما تشَت إىل أن العنصر اللييب كان متواجدا بكثرة يف قرية اضتمدة ،وؽتا يؤسف لو ىو أن
أغلب الدراسات اليت أجرهتا رينولدس على األشتاء الليبية ما تزال قيد النشر ،وعتذا فقد استعضنا عنها
ابلدراسة اليت أجراىا آوليفي ماسون ( )O. Massonعلى األشتاء الليبية يف النقوش اإلغريقية.
قسم  Massonاألشتاء الليبية إيل ثبلث غتموعات :اجملموعة األوىل وىي اليت تنتهي بـ أن ( ،)αλأما
اجملموعة الثانية فهي أشتاء ذات بٍت ،يف حُت كانت اجملموعة الثالثة ذات حروف صامتة.
األشتاء الليبية اليت تنتهي بـ أن ( :) αλاعتمد ماسون يف تصنيف ىذه اجملموعة من األشتاء الذي أورده
ىَتودوتوس ظتلك االسبسيت وىو اديكران ( ، Harodotus, IV, 161))Aδηθξαλويشَت
ماسون  Massonإىل أنو ومنذ القرن اطتامس ق.م وحىت اضتقبة الرومانية ،تقدم لنا النقوش غتموعة من
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األشتاء أو األلقاب تنتهي ْتريف ( )αλوأحياان مبشتق  αѕالذي ينبغي أن يكون انجتا عن إدخال ىذا
اللقب لئلغريقي عن طريق تغيَت هنايتو ابلنهاية الشائعة لؤلشتاء اظتذكورة يف اللغة اإلغريقية
 ، )o,p56)Masson,ومن ىذه األشتاء كالتايل:
إيليان (( S. E G. IX , 499))Aηαιαλانتونن (S.E.G. IX, 64, )Aίακνλάλ
))50اموران

(SEG,ix,459)Aκπξάλ

انيسان

(IX,420)Άλπζζάλ

اراتفان

( .SEG,ix,420 )Άξтαθαλمن جهة أخرى يبُت  Massonاألشتاء الليبية اليت وردت
ضمن النقوش البلتينية والنقوش البلتينية البونيقية واظتنتهية يب أن ( )αnوىي كالتاىل:
مازينثان

((Masson,o,p57)Mαsin[th]an

ماكورازان

()[M]αccuras

(

) Reynolds,j and Perkins,j.p,1952,p218ماسينافتان ( )Massenaganميتوازان
( (Reynolds,j,1987, Pp222_223) )Meusanايزوكتان (( )Iαsucthan
) Masson,op.cit, p 57مازوشان ( Massson, ,o,Ibid))Masauchanإيرراين
(. Reynolds,j,1987 Op. Cit, Pp 218,885))Yriaban
ب -األمساء اليت تنتهي أبس عوضا عن ـان.
يف ىذه اضتالة ؾتد أن ىذه األشتاء غالبا ما تكون يف حال الرفع عموما (أي مبتدأ أو فاعل) ومن ىذه
األشتاء ايتثملوس ( ( S. E. G., IX, 436))Aтζπκαιιαsايرش ( )Іαξζαsايفاثس
(. ) Masson,o, Op. Cit, p 58.) )Іαθζαs
جـ -األمساء اليت تنتهي بـ (.)L.λ
ىناك حالة خاصة تتعلق ابللقب ابكال ( )βαθθαιوالذى ينهي ْترف  λأو  Lحيث يدل ىذا
االسم علي أنو ينحدر من اسم قبيلة ابكاليس (Heodotus, IV, 171; S. E. )βάθαιεs
) ،)G, IX, 1, 81أما عن األشتاء اليت تنتهي ْترف ( )ξالراء اإلغريقي فقد عثرت السيدة رينولدس
علي اسم منقوش علي صخرة قرأتو بـ ماخور ( )Mαθθπξوىو يعود إىل القرن األول ق.م ),222
 ، (Reynolds,j,1987أما يف النقوش البلتينية اليت عثر عليها يف طرابلس ،فقد ظهر اسم ما_
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كورازن ( )Macurasenوىو الذي يذكران ابسم أورده كوربيوس يف ملحمتو اضتروب الليبية
(كوربيوس ،فليقوس،6988 ،تررتةاصتراري ،دمحم،ص.) 668
د -األشتاء اليت تنتهي بـ يس ( . )isدتثل ىذه األشتاء غتموعة ضعيفة التجانس ،حيث يرى Masson
أبهنا دتثل اتبعا مضافاً زائدا لبلحقة ،أو حتريفا إغريقيا لؤللقاب احمللية اليت تنتهي ْتروف متحركة ،وعتذا
فإن الطابع الغريب بعض الشئ عتذه األلقاب كتعلها تبدو كما لو مل تكن إغريقية Masson, Op.
cit, p 60ومن ىذه األشتاء األيت:
داخيس ( )Δάρηsابخيس (S. E. G. IX,656))βαρηsتباليس (S.E.G, )Σαβαιίs
IX, 11,3توخليمس ( S.E.G, IX, 441)Σπρεηαικηsاورثيس (S. E. )Τξαтζηs
 G, IX, 587ايلميس (.)O, Masson, Op. Cit, p 60).)Iαικis
اثني ا  :مشهد طبيعي حلياة الليبيني اليومية :
يف عام  6984م مت اكتشاف_ وابلقرب من الفندق يف منطقة شحات اصتديدة _ لوحة نقشية من
اضتجر اصتَتي يبلغ ارتفاعها  77سم ,وعرضها  45سم ,وعمقها  22سم ,وقد دتثلت مواضيع ىذا
النقش يف جزأين ،مشهد علوي ويتمثل يف أربعة خيول جتر مركبة إلو الشمس ،ومشهد سفلي ،ويتمثل
يف أربعة من ماعز الودان ،وقفت أمامها امرأة ترتدي ثواب وسًتة ،وقد زتلت صحنا من اضتليب وأخذت
يف تقدنتو إىل صيب ،يف حُت جلست امرأة أخرى القرفصاء وأخذت يف حلب معزة ،وإىل الناحية اليمٌت
من اإلطار األعلى جلست امرأة فوق صخرة أمام مبٍت أو ضريح وأخذت يف تقدَل رغيف من اطتبز يف
حُت وضع إانء دائري عند قدميها يف حُت وقفت امرأة أخرى ّتانبها" Wanis, Saleh, , "A
New relief from Cyrene with a iban sence", Libyan Studies, Vol.
)23, .1992. PP 41- 43
ويري فابريكوتو ) (E. Fabbricottiأ نو [وأبقرب صورة نتثل حياة الرعاة الليبيُت الذين عاشوا خارج
مدينة قوريٍت] Fabbricotti, Emanuel, "Laster Pastorale dal territorio di
 ، Cirene", Libyan Antique1995, Vol ll, PP 23-25يف حُت يشَت صاحل
ونيس إىل أن ىذه النقشية دتثل غتموعة من النساء الليبيات أثناء أتدية طقوس دينية يعتقد الباحثون أبهنا
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كانت لربة اطتصب والنماء دنتًتا ( Wanis, Saleh,,op. cit,p43)Δεκεηξαؽتا يدعم
فكرة التمازج اضتضاري بُت الليبيُت واإلغريق يف قوريٍت.
اثلثا :متاثيل رابت السلفيوم الليبية :
ىي دتاثيل من التَتكوات الصغَتة اضتجم عثر عليها يف أماكن متفرقة من إقليم قورينائية ،وكانت اجملموعة
األوىل من ىذه التماثيل قد كشف عنها البعثة األمريكية بقيادة نورتون عام 6966م يف سفوح
األكروبوليس يف اصتزء الشمايل الغريب وابلقرب من حرم معبد اإللو أبولون وقد بلغ عدد ىذه القطع
 765قطعة ،كما كشف عن غتموعة أخرى يف أبولونيا مث غتموعة اثلثة جنوب مدينة قوريٍت وحتديدا يف
منطقة اصتبة  .ولعل ما يهمنا من ىذه التماثيل ىو دتاثيل اآلعتة الصغَتة اليت حتمل السلفيوم ،حيث
ظهرت ىذه اآلعتة بطابع ػتلي سواء يف اللباس أو طريقة تصفيف الشعر ،ويف ىذا الصدد يرى
ساندروستوكي )" (S.Stucchiأبن طراز اظتبلبس الذي ترتديو اآلعتة ىو طراز لييب""Stucchi, ،
Sandro,1988, " ll passato di cirene e del suo territorio" De Batto
Arstotele Albn El- A's, Amminstrozione Provincia le de pesaro,
Urbino, PP 19-21ويؤيد ليداينو ابكيللي ) (L. Bacchielliما ذىب إليو ستوكي ويقول
جدا ،ومن أبرز ىذه
نقشا دقي ًقا ً
أبنو على دتاثيل اآلعتة فإن [عناصر الزي احمللي اللييب التقليدي منقوشة ً
العناصر التقليدية رداء من نسيج خشن ثقيل ،أو من اصتلد وىو الزي اللييب اظتميز ،وكذلك طريقة
تصفيف شعر الرأس ]...بيا كيللي ،ليداينو "االكتشاف اإلغريقي لنبات السلفيوم" ،غتلة البحوث
التارمتية ،السنة الثانية عشر ،العدد الثاٍل ،6990 ،ص .228
رابع ا :البانثيون اللييب :
ىوعبارة عن منحواتت من اضتجر اصتَتي ،وقد عثر يف قوريٍت على ثبلث قطع منها زتلت اظتوضوع
نفسو ،جسد عليها غتموعة من اآلعتات الليبية يف وضعية اصتلوس يف حُت وقف خلفها صف من
اآلعتة ،وقد برز من بُت اآلعتة اإللو آمون جالسا على خروف ،ويف أعلى اللوحة اظتنحوتة برزت عربة إلو
الشمس جترىا أربعة خيول ،وقد أطلق الباحثون اسم البانثيون اللييب ) (Panthoinأو غتمع اآلعتة،
(ستوكي ،ساندرو "السلفيوم شعار لييب" ،غتلة البحوث التارمتية ،السنة الثانية عشر ،العدد الثاٍل،
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 والشك أن ىذه اظتنحواتت دتثل،جدا عتذا النقش
ً  وتبدو ىذه التسمية مطابقة،)644  ص،6990
. أتثرا ليبيا ابضتضارة اإلغريقية حيث قاموا بتجسيد معبوداهتم يف صورة غتمع آعتة مقدسة
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اخلامتة
لقد تناولنا ابلبحث والتحليل بعض مظاىر التفاعل اضتضاري اللييب اإلغريقي يف إقليم قورينائية ،و توصلنا
من ذلك إىل اآليت :
 تؤكد مساعدة الليبُت لئلغريق يف إنشاء مدينتهم قوريٍت ،على وجود معرفة سابقة بُت الطرفُت،
فبعد بقائهم سنتُت يف ايزيريس الواقعة على الساحل ،نقلهم الليبيون من قبيلة اصتيلجاماي
غرأب ،وابجتاه اظتوقع الواقع وسط موطن األسبوستاي ،حيث أخربوىم أيها الرجال اإلغريق ىنا
يطيب لكم اظتقام كناية على غزارة اظتطر ،وىذا األمر يدلل على وجود لغة مشًتكة للتفاىم
اتقنها كبل الطرفُت ىذا من جهة ,ومن جهة أخرى مل تعارض قبيلة االسبوستاي وجود اإلغريق
وسط أراضيها ،بل على العكس ساقتت يف بناء مدينة قوريٍت إيل جانب اإلغريق .
 على الصعيد األجتماعي حدث اندماج بُت الليبيُت من األسبوستاي واإلغريق ،حيث تزوج
اإلغريق من نساء ليبيات ،وقد أفرز ىذا األمر طبقة عرفت يف دستور دنتوانكس بطبقة
الربويكي أو اجملاورون ،حيث شكلت مع اظتهاجرين من جزيرة ثَتا أوىل طبقات اجملتمع
القورينائي ،وقد كان من الطبيعي أن لتدث أتثرا ثقافيا بُت الطرفُت ،ولعل أوىل دالئل ىذا
التأثر ىو تقديس الليبيُت لئللو زيوس واشًتاكهم يف االحتفاالت الدينية اليت تقام على شرفو،
وقد وردت إشارة من الشاعر القوريٍت كاليماخوس إىل رقص النساء الليبيات يف ىذه
االحتفاالت صحبة أزواجهن اإلغريق ,كما قدست الليبيات أيضا الربة دنتتَتا وشاركن يف
الطقوس الدينية اليت كانت تقام على شرفها.
 لقد كشفت النقوش القورينائية عن الكثَت من األشتاء الليبية يف أغلب اظتدن القورينائية ،وقد
تبُت من بعض ىذه األشتاء قيام الكثَت من أصحاهبا ابالنضمام إىل اظتنظمات الشبابية اإليفيبية
 ،ومن اظتعروف أن ىذه اظتنظمات مل يقتصر وجودىا على قوريٍت فقط ,بل كشف عنها يف
اتوخَتا وبطوظتايس ،وىذا يؤكد علي مدى التفاعل اضتضاري والثقايف الذي كان موجودا يف
اإلقليم  ،وكما األشتاء كشفت اضتفرايت األثرية عن العديد من اظتنحواتت اليت زتلت عناصر
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 ولعل دتاثيل رابت السلفيوم والربة ليبيا،ليبية صرلتة برزت يف اظتبلبس وطريقة تصفيف الشعر
. خَت مثال على ذلك
ادلراجع
: قائمة ادلصادر األجنبية:أوالا


Callimachus,(1960) Hymns and Epigrams Trans by G. R. Mair, M.
A, London, 1 vol.



Diodours of Sicily,(1967) Library of History Trans by C. H. old.
Father, London, 12 vol. (Loeb).



Hacataei,(1891) Fragmnta Historicorum Grecorum,trans.Muller,
vol II, .



Herodotus, The History's Trans by A. D. Godley London, 1996, 4
vols. (Loeb).



Pindarus,1961, The odes of Dindar Trans by Sandays, F. B. J.
college, 1 vol. (Loeb).



Pliny,1947, Nautural History, Trans by H. Rack nam, M. A.
London, 10 vols. (Loeb).



Scylacis Caryandensis, periplus, Trans by B. G. Muller, 1982.



Strabo,1949, Geograph, Trans by Horace, London , 8 vols. (Loeb).



Supplementum Epigraphicum Graecum.1938, Vol IX inscriptions
of Cirenaca.
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اثني ا :ادلراجع العربية:
 اصترارى ،دمحم "دوافع االستيطان اإلغريقي يف ليبيا" ،غتلة البحوث التارمتية ،السنة السابعة،
العدد األول ،طرابلس ،منشورات مركز دراسة جهاد الليبيُت .
 اطتطيب ،دمحم ،2007 ،الفكر اإلغريقي ،سوراي  ،دار عبلء للنشر.
 األثرم  ،رجب " ،6985 ،العبلقات الليبية اإلغريقية قبل أتسيس قوريٍت من 636ق.م"،
غتلة البحوث التارمتية ،السنة الرابعة عشر  ،العدد الثاٍل.
 اعتدار ،خالد "6997،دراسة القبول الفردية وأاثثها اصتنائزى يف اتوخَتا خبلل الفًتة من أواخر
القرن اطتامس ق م حىت القرن األول اظتيبلى" ،رسالة ماجستَت يف قسم اآلاثر ،بنغازي،
منشورات جامعة قاريونس.
 ابزامة ،دمحم ،6968،بنغازي عرب التاريخ ،بنغازي ،دار ليبيا للنشر.
 بيا كيللي ،ليداينو "6990،االكتشاف اإلغريقي لنبات السلفيوم" ،غتلة البحوث التارمتية،
غتلة البحوث التارمتية ،السنة الثانية عشر ،العدد الثاٍل ،طرابلس .


جودتشايلد ،6970 ،قوريٍت وأبولونيا ،طرابلس ،منشورات إدارة البحوث األثرية.

 حسن ،سليم  ،6950،مصر القدنتة ،القاىرة ،مطبعة دار الكتب اظتصرية ،اصتزء التاسع .
 داريوتن ،ايتُت ،وجاك فاندية ،مصر ،تعريب عباس بيومي ،القاىرة ،مكتبة النهضة اظتصرية.
 ستوكي ،ساندرو "السلفيوم شعار لييب" ،غتلة البحوث التارمتية ،السنة الثانية عشر ،العدد
الثاٍل6990 ،
 شاموا ،فرانسوا ،قوريٍت حتت حكم األسرة الباتية ،تررتة عبد الكرَل الوايف ،6990،حتت عنوان
اإلغريق يف برقة ،األسطورة والتاريخ ،بنغازي ،منشورات جامعة قاريونس.
 شلوف ،عبد السبلم  ،6994،نقوش ونصوص من ليبيا ،طرابلس ،منشورات مركز جهاد
الليبيُت" .اجملاورون" غتلة تراث الشعب  ،العدد األول ،طرابلس .
 صاحل ،عبد العزيز  ،6973،الشرق ،األدٌل القدَل ،مصر والعراق  ،القاىرة ،مكتبة األؾتلو
اظتصرية.
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. اظتطبعة األىلية، بنغازى، دراسات يف اتريخ ليبيا القدَل،6966، مصطفي، عبد العليم
 قورينائية والفرس األستينون منذ إنشاء قوريٍت حىت سقوط أسرة،6994، رتيلة، عبد الكرَل
. منشورات دار النهضة العربية، بَتوت،ابتوس
.منشورات عويدات،  بَتوت، تررتة ىنري زغيب، اظتيثولوجيا اليوانينة6982 ، بيار، غرنتال
 ملحمة اضترب الليبية الرومانية أو مقاومة قبائل اظتغرب، فليقوس كريسكونيس،  كوربيوس
 منشورات مركز،  طرابلس،6988 ، تررتة دمحم الطاىر اصترارى،العريب لبلستعمار الروماٍل
. طرابلس،دراسة جهاد الليبيُت
ادلراجع األجنبية
 Bates,o,1970,The Estern Libyan, Frank cass Ltd, London.
 2_ Boardman,j, 1966, "Eridence for the settlements in cyrenaica", The
Annal of British School at Athens No – 61.
 3_ cronet,w,1906.
 4_ Desanges,j,1962, Catalauge de Tribus Africanes del Antiquite
Classique á Lquest du Nil, Daker
 5_ Fabbricotti, E,1995,"Laster Pastorale dal territorio di Cirene",
Libyan Antique, Vol ll
 6_ Goodchild,a, 1962 , Binghaza, The Story of City, Department of
Antiquites Cyrene Second edition,.
 7_,Harrisog,1945, The Gods of olympos second edition, London.
 8_Jones,a,1971 City of Eastern Roman Provinces, Oxford, claredon
Press.
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 9_.Lacarriere,j,1968. Herodot et la dé couverte de La terre. Artbaut,
Paris.
 8_ Masson,o,1976, GreesEtLibyens Cyrenaique D'Apres, Les
Temoighages De Lepigraphie" Antiquites Africrnes, Vol X.
 9_ Oliverio,g, 1932, Documenti Antichi dell Africa Italiana cyrinaica
pergam 2 vol.
 10_Vickers,m, and Bazama, 1971,Afifth Centrury B. C. Tomb in
Cyrenaica in Libya Antique, Vol VIII.
 11_Sadawiya,A,1968," The Greek settlement in cyrenaica with noter
on pottery Discorered there" Libya in History.
 _Smith,N,1960, The Ancent Greek, university, press new york.62
 13_Stucchi, S,1988, " ll passato di cirene e del suo territorio" De
Batto Arstotele Albn El- A's, Amminstrozione Provincia le de pesaro,
Urbino.
 14_" ",1989, "Problem concerning Te coming of the Greek to
Cyrenaica the Relations with neighbors" Mediterranean Aracheology.
 _Thrig,j,1940, Res cyreencium tradu zione del Latione, Dislvio Ferri
Arroidi Editore.65
 16_Wanis, Saleh, ,1992, "A New relief from Cyrene with a iban
sence", Libyan Studies, Vol. 23.
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